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Στην Έρση, στην Christina, στον Νίκο για όσα και μαθαίνω δίπλα τους 
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1. 

Στο  βάθος  του  δάσους  υπήρχε  μια  μικρή  λίμνη.  Εκεί,  δίπλα  στο  δέντρο  που  έγερνε 

πάνω απ’ το νερό προστατευτικά, ερωτικά σχεδόν, εκεί έπεσα.  

Αλλά ας πάρουμε  τα πράγματα απ’  την αρχή. Ή μάλλον από  τη μέση,  γιατί δεν  ξέρω 

ακριβώς πού αρχίζουν, ή πού τελειώνουν, τα πράγματα. Στη μέση βρισκόμαστε πάντα, σε 

κάποια μέση, τέλος πάντων, αρκεί να μην είναι η μέση του πουθενά, όπως έλεγε και μια 

πρώην. Αλλά να που, εντελώς ηλιθιωδώς, τελικά εκεί βρέθηκα. 

Κάπου,  λοιπόν,  στη  μέση  της  ιστορίας  μου  με  τη  Μάνια  είπαμε  να  πάμε  εκδρομή. 

Πρότεινα  τη  Βαρυμπόμπη.  Η Μάνια  με  κάρφωσε  μ’  ένα  βλέμμα  που  έσταζε  βδελυγμία. 

Πήρα το τι‐κακό‐είπα ύφος μου κι επέλεξα να μη διαμαρτυρηθώ, παρότι εμένα μου αρέσει 

η  Βαρυμπόμπη.  Έχει  κι  ωραία  ταβερνάκια.  Αντιπρότεινα  τη  Χασιά.  Η Μάνια  διάλεξε  να 

αγνοήσει  παντελώς  τις  ηδυπαθείς,  λαίμαργες  προτιμήσεις  μου  και  μου  εξέθεσε  το 

μεγαλεπήβολο σχέδιό της:  τριήμερο στην ορεινή Ναυπακτία με διανυκτερεύσεις στις πιο 

μικρές κουκίδες του χάρτη, που όλες είχαν ονόματα δέντρων. Δεν ενθουσιάστηκα. Έλπιζα 

ότι η χλιαρή ανταπόκρισή μου στα σχέδιά της (κρέμασα μούτρα) να της έδινε να καταλάβει 

ότι  δεν  τρελαινόμουν  να  πάρω  τα  όρη  και  τα  βουνά.  Περισσότερο  μου  ακουγόταν  σαν 

πολεμική  εκστρατεία  παρά  σαν  εκδρομή.  Εγώ  ήξερα  τις  εκδρομές  σαν  βόλτες  με  το 

αυτοκίνητο  κάπου  στα  περίχωρα  της  πόλης,  έναν  σύντομο  περίπατο  γύρω  από  το 

αυτοκίνητο για να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα μας και μετά ένα λουκούλλειο γεύμα 

στην  εξοχή.  Και  γυρισμό  προτού  πέσει  πολλή  κίνηση.  Η  Μάνια  όμως,  η  βροντερή, 

δραστήρια, δυναμική Μάνια μάλλον άλλο είχε στο μυαλό της. 

Θα μπορούσα να είχα πει όχι, δεν το αμφισβητώ. Ούτε με πίεσε. Απλώς μου είπε όλο 

το σχέδιό της κι ύστερα γύρισε και με κοίταξε με κείνα τα μεγάλα σαν φανάρια μάτια της 

και με ρώτησε: «Ωραία δε θα ’ναι;» Κι έλαμπε. 

Η λάμψη της Μάνιας ευθύνεται για πολλά.  

Ξεκινήσαμε  νωρίς  μια  Παρασκευή  του  Ιουνίου,  μια  ώρα  που  πίστευα  ότι  πρέπει  να 

είσαι  ξύπνιος  μόνο  αν  έχεις  ξενυχτήσει.  Ακόμη  κι  ο  ήλιος  δεν  είχε  ανοίξει  τα  μάτια  του 
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ακόμη. Η Μάνια είχε ενέργεια και για τις δυο μας. Ευτυχώς, γιατί εγώ ξόδεψα τη λιγοστή 

που μου απέμενε προσπαθώντας να πείσω τα μάτια μου να μείνουν ανοιχτά. 

«Μάνια» μουρμούρισα με φωνή που ακόμη κοιμόταν, «γιατί δε φεύγουμε αργότερα, 

να βλέπουμε πού πάμε;» 

«Δεν είπαμε από χθες ότι θα φεύγαμε στις πέντε;» είπε βάζοντας τα μποτάκια της. 

«Νόμιζα πως αστειευόσουν..». 

«Έλα, ντύσου τώρα, κατεβαίνω να φορτώσω το αυτοκίνητο. Μην αργήσεις!» 

«Μα νυστάζω!» διαμαρτυρήθηκα με όλο το βάρος της ασήκωτης νύστας μου. 

«Θα σου περάσει. Κι εγώ νυστάζω, αλλά θα δεις τι ωραία διαδρομή που είναι» είπε και 

έφυγε. 

Ντύθηκα  με  την  ταχύτητα  και  την  αποτελεσματικότητα  δημόσιας  υπηρεσίας  και 

κατέβηκα με τον αυτόματο πιλότο τα σκαλιά ώς την είσοδο της πολυκατοικίας. Αποφάσισα 

να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. 

«Φτάσαμε;» 

«Όχι, στα διόδια είμαστε.» 

«Εγώ νόμιζα ότι αφήνουν να περνούνε ελεύθερους όσους είναι τόσο παράλογοι ώστε 

να κυκλοφορούν μες στα άγρια χαράματα.» 

«Έλα, αρκετά κοιμήθηκες, θα βάλω μουσική να ξυπνήσεις». 

«Βάλε. Τη Μικρή νυχτερινή μουσική. Και σιγά!» 

Αντί  όμως  να  μου  χαϊδέψει  τ’  αφτιά  ο Μότσαρτ,  με  μαστίγωσε  η  ανήλεη  χορευτική 

μουσική ενός σαδιστικού ραδιοφωνικού σταθμού. 

«Βρε Μάνια, βάλε Τρίτο!» την ικέτευσα. 

«Εσύ  δεν  έχεις  ανάγκη,  εγώ  οδηγώ  όμως  και  θέλω  ν’  ακούσω  κάτι  σπηντάτο  να 

ξυπνήσω». 

Πρώτο στρατηγικό λάθος της! 

«Δε σου είπα εγώ να ξεκινήσουμε προτού καν χαράξει» της πέταξα μνησίκακα. 

Ξάφνου  η Μάνια  έκανε  στα  δεξιά,  βγήκε  στη  βοηθητική  και  σταμάτησε  απότομα.  Η 

Μάνια  γύρισε  και  με  κάρφωσε  μ’  ένα  βλέμμα  που  μύριζε  πολεμική  σύρραξη.  Εγώ  είχα 

σαστίσει. 
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«Θέλεις να γυρίσουμε; Όχι, πες μου, θέλεις να γυρίσουμε;» 

Γούρλωσα τα μάτια και ζάρωσα στο κάθισμά μου. 

«Καλώς, τότε κόφ’ την γκρίνια γιατί έχεις αρχίσει να μ’ εκνευρίζεις. Είπαμε να πάμε μια 

εκδρομή». 

Εκδρομή, όχι να ξενιτευτούμε, είπα από μέσα μου, αλλά δεν τόλμησα να το ξεστομίσω, 

γιατί η Μάνια ήταν πράγματι θυμωμένη. Μ’ άρεσε όταν θύμωνε! Ομόρφαινε. Της πήγαινε 

το αποφασιστικό βλέμμα, όταν τα στρογγυλά της μάτια στένευαν σαν δυο σχισμές. Όποτε 

θύμωνε,  ο  ήρεμος,  πράος  δυναμισμός  της  αντάριαζε  σαν  κυματισμένο  πέλαγος.  Μ’ 

έφτιαχνε αυτό. Προτιμούσα, βέβαια, να μην είμαι εγώ ο αποδέκτης του θυμού της. 

Ανασηκώθηκα  και  ανέβασα  το  κάθισμα  που  είχα  ρίξει  όλο  πίσω.  «Έστω.  Μπορώ 

τουλάχιστον ν’ αλλάξω σταθμό;» ρώτησα προσποιούμενη την ελαφρώς πειραγμένη, για να 

μην παραδεχτώ ότι η γκρίνια μου ίσως είχε ξεπεράσει τα όρια. 

«Ν’ αλλάξεις. Αρκεί να μη βάλεις Τρίτο!» 

«Δε θα βάλω Τρίτο. Ούτε όμως μπορώ ν’ ακούω τέκνο στις έξι η ώρα το πρωί!» 

«Φτάσαμε;» Πάλι είχαμε σταματήσει. Μισάνοιξα το ένα μάτι να δω που ήμασταν. 

«Όχι, τώρα περνάμε απέναντι. Κατέβα.» 

«Τι;!» 

«Κατέβα παιδάκι μου, να βγάλεις εισιτήριο. Θα φύγει το φεριμπότ.» 

Ρίχνοντάς  της  ένα  ύφος  που  έλπιζα  πως  καθιστούσε  σαφές  ότι  πραγματικά 

βασανιζόμουν για χατίρι  της και μόνο για  χατίρι  της, βγήκα από  το αυτοκίνητο, όπου με 

χαστούκισε ο θαλασσινός αέρας. Έτρεξα σαν την τρελή στο κιόσκι με τα εισιτήρια κι όταν 

επέστρεψα πληροφορήθηκα ότι δε θα μέναμε στο αυτοκίνητο. 

«Μα γιατί;» κλαψούρισα αδύναμα, όμως πλέον είχα παραδοθεί στην άδικη μοίρα μου. 

Ο θαλασσινός αέρας την είχε καταβρεί να μου ανακατεύει τα μαλλιά ενώ περνούσαμε 

απέναντι  με  το  φεριμπότ.  Αν  μη  τι  άλλο  είχα  σίγουρα  ξυπνήσει.  Γύρισα  και  κοίταξα  τη 

Μάνια.  Στεκόταν  γερμένη  πάνω  στην  κουπαστή,  με  το  πρόσωπό  της  στηριγμένο  στο 

μπράτσο της, κι ατένιζε τα νερά. Ήταν όμορφη. Σίγουρα ήταν όμορφη γυναίκα. Όχι με την 

πλαστική,  στερεοτυπική  ομορφιά  ενός  εξώφυλλου  περιοδικού,  αλλά  με  μια  ομορφιά 

τελείως  προσωπική,  καταδική  της.  Τα  μεγάλα  γκριζοπράσινα  μάτια  της  δέσποζαν  στο 
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πρόσωπό της επιβλητικά, σαν αρχοντικό σε αιγαιοπελαγίτικο αμφιθεατρικό λιμάνι, ενώ το 

κοντοκουρεμένο μαύρο μαλλί της στεφάνωνε λατρευτικά το προσωπάκι που τρελαινόμουν 

να  ζουλάω  και  να  φιλάω.  Μου  ’φυγε  ένας  ανεπαίσθητος  αναστεναγμός  στις  νότες  του 

έρωτά μου και γύρισα αργά κι εγώ το βλέμμα μου στην πρωινή θάλασσα που λαμπύριζε. 

Μου άρεσε που ήμασταν μαζί. Με τη Μάνια γνωριζόμασταν μόλις πέντε μήνες. Πέντε 

μήνες δεν είναι πολλοί. Αλλά δεν είναι και λίγοι. Είναι τόσοι ώστε να μη θεωρείται απλώς 

ένα πήδημα αλλά πάλι όχι  τόσοι ώστε να πληρούνται  τα κριτήρια  του σοβαρού δεσμού. 

Πάντως  προτού  καλά  καλά  το  καταλάβουμε,  χωρίς  φανφάρες  ή  επίσημες  εξαγγελίες, 

αρχίσαμε  σταδιακά  να φερόμαστε  σαν  ζευγάρι.  Άρχισα  να  περνάω  κάποια  βράδια  σπίτι 

της, κοιμόταν κι εκείνη σ’ εμένα, ένα πρωί ξύπνησα για τη δουλειά κι όταν είδα πως είχα 

κοιμηθεί σπίτι μου, μόνη, ένιωσα λειψή, λες κι είχα ξεχάσει ένα κομμάτι του κορμιού μου 

κάπου. 

Τον  τελευταίο  καιρό,  επειδή  δεν  ήξερα  αν  θα  κοιμηθώ  σπίτι  μου  ή  σπίτι  της, 

κυκλοφορούσα παντού με το νεσεσέρ μου, την οδοντόβουρτσα, καμιά κιλότα... Baise‐en‐

ville  είχε  αποκαλέσει  το  νεσεσέρ  μου  η Μάνια,  που  ήξερε  γαλλικά,  και  εξήγησε  στα  μη 

γαλλομαθή αυτιά μου ότι οι Γάλλοι τα μικρά βαλιτσάκια τα αποκαλούν γαμήσι‐στην‐πόλη, 

γιατί  τέτοια  παίρνουν  οι  επιχειρηματίες  αμφότερων  φύλων  όταν  πάνε  να 

τσιλημπουρδίσουν σε ξενοδοχεία και συνέδρια. 

Και  να  που  τώρα  την  ακολουθούσα  στην  άκρη  του  κόσμου,  που  λένε  τα  τραγούδια. 

Βέβαια η Μάνια θα μου αντέτασσε ότι η ορεινή Ναυπακτία δε συγκαταλέγεται στα πέρατα 

του κόσμου, αλλά εμένα μου άρεσε να πιστεύω ότι την αγαπούσα τόσο τρελά, που θα την 

ακολουθούσα  όπου  κι  αν  πήγαινε.  Δεν  ξέρω  αν  θα  το  έκανα,  δεν  ξέρω  αν  όντως  την 

αγαπούσα τόσο τρελά, όμως μου άρεσε να το λέω. Κι άλλωστε χαιρόμουν που την έβλεπα 

τόσο  χαρούμενη.  Κάπου  ένιωθα  πως  αυτή  η  εκδρομή  επικύρωνε  τη  σχέση  μας, 

πιστοποιούσε ότι ήμασταν ζευγάρι. 
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2. 

«Φτάσαμε;» 

«Σχεδόν.» 

«Μα πηγαίνουμε εδώ και ώρες. Όλο στροφές είναι!» γκρίνιαξα. 

«Ούτε δυο ώρες δεν έχουν περάσει από τη Ναύπακτο. Γιατί δε χαίρεσαι το τοπίο; Κοίτα 

τα δάση, να κοίτα εκεί το ποτάμι.» 

«Εσύ κοίτα το δρόμο, σε παρακαλώ, και θα το κοιτάξω εγώ το ποτάμι.» Μπορεί να μου 

είχε περάσει η νύστα, είχε έρθει όμως η βαρεμάρα. Και η πείνα. 

«Μάνια, γιατί δε φάγαμε στη Ναύπακτο; 

»Σίγουρα έχει χωριά εδώ πάνω; 

»Είσαι σίγουρη πως είμαστε στο σωστό δρόμο; 

»Γιατί δεν έχουμε δει ούτε ένα άλλο αμάξι τόση ώρα; 

»Μάνια,  ξέχασα  να  σου πω ότι  δεν  έφερα μαζί  μου  το  διαβατήριο,  αν  σκοπεύεις  να 

φτάσουμε στη Βουλγαρία. 

»Φτάνουμε;» 

«Φτάσαμε»  δήλωσε  η Μάνια  και  σταμάτησε  το  αυτοκίνητο.  Εγώ  σήκωσα  το  βλέμμα 

μου και είδα   τίποτα. 

«Πού;» ρώτησα με γνήσια απορία. 

«Στον προορισμό μας» είπε η Μάνια και άνοιξε την πόρτα της. 

«Μα εδώ δεν έχει τίποτα.» 

«Το καταφύγιο είναι λίγο πιο πάνω. Δεν πάει αυτοκίνητο. Έλα να με βοηθήσεις.» 

Στο τηλεπαιχνίδι του μυαλού μου εμφανίστηκαν οι εξής λύσεις: 

Επιλογή Νο 1: Ρώτα τη: «Είσαι με τα καλά σου ή να βάλω τις φωνές;» Βάλε τις έτσι κι 

αλλιώς. Αρνήσου σθεναρά να το κουνήσεις ρούπι από το αυτοκίνητο μέχρι να σε πάει έξω 

από την πόρτα αν όχι ξενοδοχείου τουλάχιστον πανσιόν. Έστω και με κοινό μπάνιο. 

Επιλογή  Νο  2:  Βάλε  τα  κλάματα.  Δήλωσε  ανικανότητα  να  περπατήσεις  σε  δρόμο  με 

κλίση μεγαλύτερη του 10% δίχως να υποστείς μόνιμη βλάβη σε ζωτικά σου όργανα. Κλάψε 

μέχρι να πρηστούν τα μάτια σου. Αν τα δάκρυα δε φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (βλ. 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

8 

δεύτερο  σκέλος  ανώτερης  επιλογής)  αφηγήσου  τραυματική  εμπειρία  που  σε  σημάδεψε 

δια παντός και που σε καθιστά ανήμπορη να πατήσεις το πόδι σου σε καταφύγιο. 

Επιλογή Νο 3: Βάλε σε λειτουργία τη γοητεία σου. Με νάζια και χάρη και μπαγαποντικά 

χαδάκια πείσε  την πόσο καλύτερα θα είναι  να κάνετε  τρελίτσες σε υπερλούξ  ξενοδοχείο 

αντί σ’ ένα παράπηγμα. Αν τα χαδάκια και  τα λάγνα βλέμματα αποβούν μάταια, γδύσου 

εντελώς και χίμηξέ της. 

Επιλογή νούμερο 4: Όλα τα παραπάνω, με οποιαδήποτε σειρά. 

Τελικά  το  σοκ  ήταν  τόσο  μεγάλο  που  δεν  αντέδρασα  καθόλου.  Άλλωστε  πού  να 

προλάβω.  Το  υπόλοιπο  τέταρτο  το  πέρασα  σκυμμένη  πάνω  από  το  πορτμπαγκάζ 

αναδιανέμοντας τα υπάρχοντά μου από βαλίτσα σε βαλίτσα, γιατί η Μάνια δε μ’ άφηνε να 

πάρω  και  τα  δύο  σακ  βουαγιάζ  που  είχα  χώσει  στο  πορτμπαγκάζ  την  ώρα  που  δεν 

κοιτούσε.  Φασιστικά  και  αδιαπραγμάτευτα  με  περιόρισε  στο  ένα.  Τα  δολοφονικά 

βλέμματα που  της  εκτόξευσα  έχασαν  το  στόχο  τους,  κι  η Μάνια άρχισε  να ανεβαίνει  το 

βουνό με βήμα αγέρωχο και δυναμικό. 

Ανέκαθεν  πίστευα  ότι  η  λέξη  καταφύγιο  βγαίνει  από  το  ρήμα  ’καταφεύγω’,  που 

σύμφωνα με τις περιορισμένες γλωσσικές γνώσεις μου σημαίνει πηγαίνω σε χώρο ασφαλή 

για να ξεφύγω από κάποιο κίνδυνο. Ε λοιπόν, το καταφύγιο που αντίκρισα ήταν μάλλον ο 

κίνδυνος από τον οποίο θα ήθελα να ξεφύγω και κάθε άλλο παρά τόπος ασφαλής. Γι’ αυτό 

κι εγώ πάραυτα το βάφτισα ξεφύγιο. 

«Χαριτωμένο  χιούμορ  που  έχεις!»  με  παίνεψε  η  Μάνια  φτάνοντας,  αλλά  εγώ 

προσπαθούσα να βρω την ανάσα μου που κάπου πρέπει να μου ’πεσε στην κάθετη πλαγιά 

κι έτσι δεν απάντησα. 

«Δεν είναι πανέμορφη η θέα από δω πάνω;» με ρώτησε μ’ ένα χαμόγελο ως τ’ αυτιά. 

Σκούπισα  τον  ιδρώτα  που  με  τύφλωνε  κι  αγνάντεψα  τριγύρω  μια  απεραντοσύνη 

δασοσκέπαστων  βουνών.  Δεν  μπορούσα  παρά  να  συμφωνήσω,  αλλά  μου  στοίχιζε  να 

παραδεχτώ πως μου άρεσε. Πήγα μόνο και αγκάλιασα τη Μάνια σε ένδειξη επιδοκιμασίας, 

αλλά και για να στηριχτώ, αφού μου είχαν κοπεί τα γόνατα. 

Θυμάστε εκείνη τη θεσπέσια θέα με τα επιβλητικά βουνά με το πράσινο πάπλωμά τους 

που  μαγεύει  τα  μάτια  και  ανατείνει  την  ψυχή;  Όταν  έπηξε  το  σκοτάδι  και  πλέον  δε 
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φαινόταν τίποτα παρά μόνο κάτι αχνά περιγράμματα που φώτιζε η αστροφεγγιά, η ψυχή 

μου  έτρεξε  να  κρυφτεί  φοβισμένη  στην  αγκαλιά  της  Μάνιας,  που  εκείνη  την  ώρα 

ξεδίπλωνε τα σάντουιτς, τις ντομάτες και το κρύο κοτόπουλο για να φάμε. 

«Μάνια, σκοτείνιασε έξω.» 

«Έτσι  συνηθίζεται»  μου  είπε  αδιάφορα,  ενώ  συνέχισε  να  στρώνει  για  το  λιτό  δείπνο 

μας. 

«Είναι πίσσα έξω.» 

Με αγνόησε. 

«Δεν υπάρχει ψυχή έξω» συνέχισα. 

«Ωραία, ε;» μου είπε χαμογελαστά. 

Ωραία;  Τι  ωραία;  Εγώ  είχα  τρομοκρατηθεί.  Πάνω  σε  μια  βουνοκορφή  δυόμισι  ώρες 

ποδαράτο από τον πλησιέστερο χωματόδρομο, σ’ ένα υποτυπώδες κτίριο χωρίς ηλεκτρικό. 

Πού ’ν’ το ωραία; 

«Εγώ φοβάμαι!» παραδέχτηκα τελικά ψελλίζοντας. 

«Σώπα, μωρέ. Τι φοβάσαι; Το σκοτάδι;» 

«Το σκοτάδι σε συνδυασμό με την απομόνωση και την ερημιά και τις αρκούδες.» 

«Δεν έχει αρκούδες» με διέκοψε η Μάνια. 

«Πάλι καλά» ανακουφίστηκα. 

«Μόνο  λύκους  και  αλεπούδες  έχει  εδώ.  Πάω  στο  μέρος  τώρα»  είπε  και  σηκώθηκε. 

Παίρνοντας τη μοναδική λάμπα. 

Παρένθεση. Το σοκ του εξωτερικού απόπατου το είχα ήδη ξεπεράσει κάμποσες ώρες 

πιο  πριν  αφού  είχα  απαιτήσει  και  πετύχει  να  βάλω  τη Μάνια  να  μου  υποσχεθεί  ότι  θα 

στέκεται φύλακας απ’ έξω όση ώρα εγώ κάνω την ανάγκη μου. Κλείνει η παρένθεση. 

«Έρχομαι κι εγώ.» Πετάχτηκα και την έπιασα από το μανίκι. Της εξήγησα ότι φοβόμουν 

να  μείνω  μόνη  μου  στο  σκοτάδι,  να  μείνω  μόνη  μου  γενικώς.  Μπορώ  να  πω  με 

ανακούφιση πως η Μάνια έδειξε κάποια κατανόηση. Μου άφησε τη λάμπα και πήγε χωρίς. 
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3. 

Το  πρωινό  ξημέρωσε  πιο  πρωί  απ’  ό,τι  έλπιζα  ή  ήξερα  ότι  ξημερώνει.  Οφείλω  να 

παραδεχτώ ότι μετά από τόσες ώρες περπάτημα κοιμήθηκα σαν πουλάκι, παρά μια μικρή 

αψιμαχία που θα εξιστορήσω αργότερα. Η Μάνια είχε ήδη σηκωθεί κι είχε φτιάξει καφέ. 

Για  μια  στιγμή  ένιωσα  κινηματογραφική  ευτυχία:  όλα  ήταν  τέλεια:  Οι  δυο  μας 

απομονωμένες για ένα σαββατοκύριακο μες στη φύση, θα κάναμε έρωτα όλη μέρα και θ’ 

αγναντεύαμε το εξαίσιο τοπίο. Φευ, η Μάνια είχε άλλα σχέδια. Εκδρομή. 

«Μα Μάνια, είμαστε εκδρομή!» ταράχτηκα. Εκείνη εννοούσε πορεία στο βουνό. 

«Δεν έχει πιο ψηλά!» αντέταξα με σθένος. Με διόρθωσε. 

«Αν  ανέβουμε  πιο  ψηλά  θα  σωθεί  το  οξυγόνο  και  θα  πεθάνουν  τα  εγκεφαλικά  μας 

κύτταρα!» Απαξίωσε να με διορθώσει· απλώς ρουθούνισε με σαρκασμό. 

«Πονάνε τα πόδια μου!» παραπονέθηκα. Η καλύτερη γιατρειά, αντέταξε η Μάνια. 

«Θα μας  κλέψουν  τα  πράγματα  αν φύγουμε!»  έκρουσα  τον  κώδωνα  του  κινδύνου    

έναν κώδωνα να, με το συμπάθειο. Η Μάνια χαμογέλασε με την αφέλειά μου και μου είπε 

ότι δε γίνονται τέτοια πράγματα εδώ πάνω. 

«Μπορεί να χαθούμε!» 

Είχε πυξίδα. Κι ήξερε το μονοπάτι. 

«Μάνια, ταγμένη σε είχαν;» γκρίνιαξα, αλλά εκείνη μειδίασε ειρωνικά. 

«Δε  θέλω!»  ήταν  το  τελευταίο,  ανίσχυρο,  παιδικό  επιχείρημά  μου.  Την  κοίταξα 

ικετευτικά. Με κοίταξε πιο ικετευτικά. Και με φίλησε. Τέτοια κάνει και μετά αναρωτιέμαι 

πώς έμπλεξα. Όπως εκείνη τη φορά, δυο μήνες αφότου τη γνώρισα, που με έπεισε να πάμε 

ιππασία  και  πέρασα  ένα  πρωινό  στηβενκινγκιαίου  τρόμου  και  αγωνίας  καβάλα  σ’  ένα 

άλογο που έπαιρνα όρκο ότι είχε σκοπό ζωής να τρομοκρατεί αφελείς πρωτευουσιάνες. 

Οφείλω, άλλη μια φορά,  να παραδεχτώ πως  το μονοπάτι  που διάλεξε η Μάνια ήταν 

αναμφισβήτητα  περισσότερο  από  ειδυλλιακό.  Όλως  παραδόξως  συνειδητοποίησα  πως 

μου άρεσε που βρισκόμουν μες στη φύση μόνη, χωρίς κανέναν άλλον άνθρωπο τριγύρω 

εκτός από τη Μάνια μου. 
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Της Μάνιας της άρεσε μ’ έναν άλλον τρόπο: τη διέγειρε η ιδέα πως βρισκόταν σ’ έναν 

τόπο  αμόλευτο  από  τον  άνθρωπο,  ότι  πήγαινε  σε  μέρη  που  δεν  είχε  ξαναπάει  κανείς  ή 

σχεδόν κανείς. Που κοινωνούσε με τη φύση. Έτσι είπε. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε, 

αλλά  παρατηρούσα  το  ονειροπαρμένο  βλέμμα  της,  τα  μάτια  που  ανάβλυζαν  συγκίνηση, 

και  χαιρόμουν κι  εγώ για πάρτη  της, αν  και θα προτιμούσα να βρισκόμουν σ’  ένα άνετο 

σαλέ και ν’ αγναντεύω το ίδιο τοπίο από τη ζέστα και το γουργουρητό ενός τζακούζι. 

Παρεμπιπτόντως,  μερικές  φορές  ήμουν  σίγουρη  πως  άκουγα  νερά,  μα  η Μάνια  μου 

εξήγησε ότι ήταν ο αέρας που φυσούσε κι έκανε τα δέντρα να θροΐζουν. Κοίταξα ψηλά και 

τα είδα να κυματίζουν στον άνεμο,  τεράστιοι κορμοί σαν ριζωμένοι γίγαντες, και για μια 

στιγμή ένιωσα πολύ μικρή, φοβιστικά εφήμερη. 

Ο θόλος του δάσους πιτσίλιζε με πράσινα φωτορρυθμικά το φιδογυριστό μονοπάτι που 

διέσχιζε  το  πυκνό  δάσος,  όπου  σίγουρα  ζούσαν  ελαφάκια  και  ζαρκαδάκια  (υπάρχει 

διαφορά;)  και  άλλα  ζωάκια  τύπου Μπάμπι  και  Τσιπ  και Ντέιλ.  Κάποια  στιγμή περάσαμε 

από  απόκρημνους  γκρεμούς  με  θέες  καρτ  ποστάλ  που  κάτι  ανακινούσαν  μέσα  μου,  δεν 

ξέρω  τι  ακριβώς.  Ένα  δέος.  Έμεινα  άφωνη.  Αν  και  ποτέ  μου  δεν  είχα  ιδιαίτερα 

φυσιολατρικές  τάσεις,  ίσως  επειδή  δεν  τις  καλλιέργησα,  μου  άρεσε  πραγματικά  που 

βρισκόμουν τώρα περιτριγυρισμένη από τη φύση σαν φιλοξενούμενη, σαν η φύση να με 

είχε  προσκαλέσει  στο  παλάτι  της  για  να  θαυμάσω  τον  περίτεχνο,  καλαίσθητο  διάκοσμό 

της. 

Η Μάνια προχωρούσε λίγα βήματα μπροστά. Κάθε τόσο σταματούσε και με βοηθούσε 

ν’  ανέβω  ή  μου  έδειχνε  κάτι  ενδιαφέρον  –  έναν  κορμό  που  είχε  χωρίσει  στα  δυο  σαν 

καρδιά, κάτι απίθανα μαβιά λουλούδια, τους μυριάδες κρίνους που απλώνονταν τριγύρω. 

Δεν  είχα  ξαναδεί  τόσα  άγρια  λουλούδια  σε  τόση  ποικιλία.  Είχα  πράγματι  μαγευτεί  σε 

τέτοιο  βαθμό  που  σταμάτησα  τα  πικρόχολα  ειρωνικά  σχόλια.  Άρχισα  να  νιώθω  δύο 

συναισθήματα: ευγνωμοσύνη προς τη Μάνια που μ’ έπεισε να ’ρθουμε δω πάνω· και μια 

αίσθηση λύπης, που πρώτη φορά στα είκοσι  εννιά μου γνώριζα  τέτοια ομορφιά. Που  τα 

στερήθηκα τόσο καιρό. Είχα κι άλλο ένα συναίσθημα, μα το είχα σχεδόν ξεχάσει. 

Το προηγούμενο βράδυ η Μάνια είχε  γελάσει με  την  καρδιά  της με  την ανεκδιήγητη 

άγνοιά μου για όλα όσα αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Με μόνες πηγές τη φυσιογνωσία 
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του δημοτικού και τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ του Ντίσνεϋ, σίγουρα είχα σοβαρές ελπίδες 

να κατακτήσω τον τίτλο του πλέον άσχετου με τη φύση ανθρώπου. 

«Μα  καλά,  δε  σε  πηγαίνανε  εκδρομές  οι  δικοί  σου,  όταν  ήσουν  μικρή;»  με  ρώτησε 

καθώς ξαπλώναμε στους υπνόσακούς μας, αφού είχαμε φάει. 

«Όχι.» 

«Μα πουθενά πουθενά;» 

«Πουθενά, εντάξει;» 

«Καλά, δεν είπα τίποτα.» Ο τόνος της φωνής μου πρόδωσε τη δυσανασχέτησή μου, και 

η Μάνια το αντιλήφθηκε. 

«Λένα;» είπε ερωτηματικά. Το ερωτηματικό δε μου άρεσε καθόλου. Χώθηκα πιο βαθιά 

στον υπνόσακό μου χωρίς να πω τίποτα. 

«Γιατί κάθε φορά που αναφέρομαι στους δικούς σου κλείνεσαι έτσι;» 

«Δεν κλείνομαι!»  είπα αντιδραστικά, παρότι άκουγα  την έγνοια και  την  τρυφερότητα 

στη φωνή της. 

«Α, τ’ αγκάθια που βγάζεις διακοσμητικά είναι;» 

«Έχουμε και χιούμορ, Μάνια;» 

Σώπασε για λίγες στιγμές. Εγώ έκλεισα τα μάτια μου και περίμενα να ξαπλώσει πίσω 

μου, ελπίζοντας να κλείσει τη συζήτηση εκεί. 

«Συγγνώμη αν σε πείραξε που ρώτησα.» Η φωνή της είχε χαμηλώσει και κατάλαβα πως 

την πλήγωνα με τον απότομο τρόπο μου. 

«Απλώς δε μ’ αρέσει να μιλάω για τους δικούς μου, αυτό είναι όλο.» 

«Το ’χω καταλάβει αυτό.» 

«Αφού το έχεις καταλάβει τότε τι το αναφέρεις;» 

«Νόμιζα πως μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά» είπε με παράπονο. 

«Ε ρε Μάνια, μερικά πράγματα δε λέγονται, ούτε ανοιχτά ούτε κλειστά! Πέσε τώρα να 

κοιμηθούμε  γιατί  είμαι  πτώμα.  Δε  φτάνει  που  μ’  έχεις  στο  πόδι  από  τα  χαράματα, 

σκοπεύεις να με ξενυχτήσεις κιόλας;» 
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Η Μάνια  δεν  απάντησε.  Έσβησε  τη  λάμπα υγραερίου,  χώθηκε  στον  υπνόσακό  της  κι 

έκλεισε  εκεί  το  θέμα,  αφήνοντας  τις  δικές  μου,  θυμωμένες,  άδικα  απότομες,  τελευταίες 

κουβέντες να αντηχούν στο άδειο, ολοσκότεινο, παγερό καταφύγιο. Γαμώ το! 

Το άλλο πρωί ξύπνησα ελαφρώς πιασμένη, γιατί σαφώς η Mediastrom δεν προμηθεύει 

τα απανταχού εν Ελλάδι  καταφύγια με ανατομικά στρώματα κοκοφοίνικα κι η μέση μου 

δεν είχε χαρεί διόλου για τη γνωριμία με το σκληρό ξύλινο πάτωμα. 

Προς μεγάλη μου απογοήτευση αντιλήφθηκα πως η Μάνια ήταν ακόμη πειραγμένη με 

το χθεσινοβραδινό μου φέρσιμο. Εγώ έκανα την παλαβή, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. 

Συνήθως τέτοια τεχνάσματα έπιαναν με τον περισσότερο κόσμο. Η Μάνια όμως δεν ήταν 

σαν τον περισσότερο κόσμο και δεν ξέγραφε έτσι εύκολα τις ατασθαλίες μου. 

Με  δυσφορία  συνειδητοποίησα  ότι  ήμουν  αναγκασμένη  να  μιλήσω  σοβαρά  για  κάτι 

που δε μιλούσα ποτέ. Λακωνικότατα της εξήγησα ότι η οικογένειά μου είναι ένα θέμα για 

το οποίο δε μ’ αρέσει καθόλου να μιλάω και της ζήτησα συγγνώμη που ήμουν απότομη. 

Κατά κάποιο τρόπο αντάλλαξα τη συγγνώμη μου με τη δική της βουβή αποδοχή του όρου 

συμφιλίωσης  να μην αναφερθεί  ξανά στο  θέμα. Μόνο  τότε  η Μάνια  καταδέχτηκε  να με 

κοιτάξει. Τα μεγάλα λαμπερά μάτια της έλαμψαν, και στη λάμψη τους είδα την έγνοια της. 

«Απλώς, να ξέρεις πως είμαι εδώ για σένα όταν θέλεις να μιλήσεις» είπε, και τα χείλη 

της  σκαρίφησαν  ένα  τρυφερό  χαμόγελο.  Της  έσκασα  ένα  πεταχτό φιλί  στη  μύτη.  Εκείνη 

μου έσκασε την έκπληξη για την εκδρομή. 
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4. 

«Βρε Μάνια. για σταμάτα ένα λεπτάκι να πάρω μια ανάσα!» είπα και σωριάστηκα σε 

μια πέτρα. 

Εδώ και ώρα είχαμε αφήσει το τοπίο με την καταπληκτική θέα και σκαρφαλώναμε σ’ 

ένα φαράγγι – διάσελο το είχε πει η Μάνια, κι εγώ την είχα ρωτήσει αν ο ορισμός αυτής 

της άγνωστης για μένα έως τότε λέξης ήταν μαρτυρικό ανηφορικό μονοπάτι. 

«Καλά. Σταματάμε για λίγο.» 

«Θα ’θελα να ’ξερα εσύ δεν κουράζεσαι;» τη ρώτησα ανάμεσα στα αγκομαχητά μου. 

«Κουράζομαι, αλλά μ’ αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνω – ν’ ανεβαίνω στο βουνό, να 

νιώθω το κορμί μου να δουλεύει, τους μυς μου να σφύζουν, να δονούνται μ’ όλη αυτή την 

ομορφιά τριγύρω!» 

«Ε κάτσε τότε να τη δούμε, να τη χαρούμε. Όλο περπατάμε!» 

«Σε πάω κάπου σπέσιαλ.» 

«Ελπίζω να ζήσω να το δω.» 

«Σήκω τώρα να συνεχίσουμε.» 

«Έχε χάρη που κάνεις καλό κρεβάτι. Τέλος πάντων, αυτό το βιάσελο κρατάει πολύ;» 

«Διάσελο, Λένα μου, διάσελο.» 

«Αυτό. Κρατάει πολύ;» 

«Το  ’χουμε  περάσει  εδώ  και ώρα.  Τώρα  είμαστε  σ’  ένα φαράγγι.  Σε  λίγο φτάνουμε» 

είπε και σκαρφάλωσε σ’ ένα βράχο. Μου έδωσε το χέρι για ν’ ανέβω κι εγώ. 

Το φαράγγι έμοιαζε με εγκάρσια τομή στο βράχο. Οι πλαγιές εκατέρωθεν ήταν σχεδόν 

κάθετες.  Ίσια  πάνω  έβλεπα  μια  γαλάζια  σχισμή  ουρανού.  Κάθε  τόσο  σταματούσαμε  να 

ξαποστάσουμε,  γιατί  η Μάνια  είχε  πλέον  καταλάβει  ότι  δεν  είχα  τη  δική  της  αντοχή.  Ο 

οχετός  της γκρίνιας μου είχε πλέον μειωθεί σε σταγονίδια μουρμούρας, διότι,  για να πω 

την αλήθεια, είχα μείνει έκθαμβη από το τοπίο που πρωταντίκριζα. Θα προτιμούσα βέβαια 

κυλιόμενες σκάλες. Δε φημιζόμουν για  τις γυμναστικές επιδόσεις μου και  τώρα το σώμα 

μου  φρόντιζε  να  μου  το  υπενθυμίσει,  χαλώντας  ένα  μέρος  της  ευφροσύνης  που  μας 

περιτριγύριζε. Είχαμε δει αρκετές χελώνες και δύο φίδια. Το ένα μάλιστα η Μάνια μου το 
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έδειξε  από  κοντά,  λέγοντας  μου  ότι  ήταν  άκακο.  Άκακο  ξεάκακο  εγώ  το  σιχαινόμουν 

εξίσου! 

«Σε λίγο φτάνουμε, θα δεις.» 

Και  είδα!  Εκεί  που  ανεβαίναμε  και  μετά  από  κάθε  βράχο  εμφανιζόταν  άλλος  ένας, 

ξάφνου απλώθηκε μπροστά μας μια απλωσιά, ένα άνοιγμα στα βράχια, και στα δεξιά μου 

ένας  κρυστάλλινος  καταρράχτης  γκρεμιζόταν  από  ψηλά  σε  μια  λιμνούλα  στολισμένη  με 

φτέρες  και  άλλη  πυκνή  βλάστηση,  μόνος  ήχος  ο  παφλασμός  των  νερών,  και  απέραντη 

δροσιά  στον  αέρα  που  την  ένιωθες  να  εισχωρεί  βαθιά  μέσα  στα  πνευμόνια  σου  σαν 

ανάσαινες, και για μια στιγμή μου κόπηκε η αναπνοή από την ομορφιά και την τελειότητα 

και τη γαλήνη. 

«Ω Μάνια!» 

«Σς. Άκου μόνο. Άκου και κοίτα.» 

Κι  έμεινα  να  κοιτάζω,  να  πίνω με  τα  μάτια  μου  όλη  την  ομορφιά,  κάτι  που  δεν  είχα 

ξαναδεί,  λες  και  είχα  μεταβεί  σε  άλλο  επίπεδο  ύπαρξης.  Μείναμε  έτσι  για  ώρα,  μου 

φάνηκε, υπνωτισμένες από τη μυσταγωγική αίσθηση που δημιουργούσε το άσπιλο δάσος, 

ώσπου η Μάνια με πλησίασε και μ’ αγκάλιασε. Φιληθήκαμε και αγκαλιαστήκαμε και μετά 

ξαπλώσαμε πάνω στις φτέρες και  τα φύλλα και  τα φυτά και γυμνωθήκαμε σιγά κι αργά, 

σαν μέσα σ’ όνειρο, σπέρνοντας φιλιά και δρέποντας ηδονή, κι ένιωθα τις δροσοσταλίδες 

του  καταρράχτη  στο  κορμί  μου  να  μπερδεύονται  με  τα  υγρά  φιλιά  της Μάνιας  και  την 

υγρασία  της  ατμόσφαιρας  να  σμίγει  με  την  υγρασία  στα  σκέλια  μου,  χάδια  που  μ’ 

ηλέκτριζαν και με μεθούσαν και με ζάλιζαν, δάχτυλα που εξερευνούσαν απάτητα βάθη σε 

δάση δίχως χθες και αύριο, γλώσσες που έγλειφαν στέλνοντας υψηλές τάσεις ηδονής, στο 

νεκρό η σκέψη, μόνο κορμιά να πλέκουν ποιήματα πλησμονής στα χόρτα και τα κλαδιά, κι 

όταν τέλειωσα, ξανά και ξανά, ήταν με την ορμή και τη βροντή των νερών που έπεφταν και 

φώναξα  κι  η  φωνή  μου  έσκισε  σαν  λεπίδα  το  μετάξι  της  σιγαλιάς  και  τρόμαξα  από  την 

τελειότητα και τη μοναδικότητα τόσο που δάκρυσα. Πήρα τη Μάνια αγκαλιά μου και της 

φίλησα το πρόσωπο και με δάκρυα στα μάτια της είπα σ’ αγαπώ. 
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5. 

«Έλα  να  μπούμε  στο  νερό!»  της  φώναξα  και  πετάχτηκα  όρθια.  Ένιωθα  άλλος 

άνθρωπος. Αναζωογονημένη. 

«Καλύτερα όχι» είπε η Μάνια, ακόμη ξαπλωμένη στο χαλί της φύσης. Μετά τον έρωτα 

καθόμασταν αγκαλιασμένες για να πιούμε το τοπίο με τα μάτια μας. 

«Θα είναι πάγος. Και μπορεί να έχει βδέλλες.» 

«Δε με νοιάζει, εγώ θα μπω!» 

Πλησίασα  τη  λιμνούλα  –  σουβάλα  την  είχε  ονοματίσει  η  Μάνια  μπερδεύοντας  με, 

χρησιμοποιώντας  μια  λέξη  από  τα  παιδικά  της  χρόνια  στην  επαρχία.  Οι  σταγόνες  του 

καταρράχτη ήδη με πιτσίλιζαν και όργωναν με ρίγη τη ραχοκοκαλιά μου. Ένα δέντρο, ιτιά 

ήταν μου είχε πει η Μάνια, έγερνε πάνω απ’ το νερό, σαν να συνομιλούσε με τα σκοτεινά 

νερά  της  λίμνης, μια συνομιλία ερωτική,  έτσι που άγγιζαν  τα φύλλα  το  νερό,  το  νερό  τα 

φύλλα, και σίγουρα οι ρίζες έσμιγαν με τα νερά με μια σχέση άρρηκτη, υπόγεια και κρυφή, 

σχέση ζωής και θανάτου. 

Προχώρησα δισταχτικά, με βήματα προσεχτικά, γιατί κάτω από τα φύλλα ίσως υπήρχαν 

ύπουλες πέτρες που καραδοκούσαν χαιρέκακα να μου γδάρουν τις μωρουδίσιες πατούσες 

μου. Όταν έφτασα στην άκρη τη λιμνούλας γύρισα και κοίταξα τη Μάνια. Ήταν ξαπλωμένη 

στο  πλάι,  γυμνή  και  όμορφη.  Στήριζε  το  κεφάλι  της  στο  χέρι  της  κι  ένα  αχνό  χαμόγελο 

απλωνόταν στα χείλη που προηγουμένως με είχαν ποτίσει πύρινη ηδονή. 

Της  χαμογέλασα  και  γύρισα  μπροστά  μου.  Κοντά  στο  νερό  κρύωνα  ελαφρώς,  αλλά 

ήθελα να μπω. Ήθελα να νιώσω το νερό να με καθαγιάζει, μια νέα βάπτιση στο  ιερό της 

φύσης,  μετά από  την  ηδονική μύησή μου στα μυστικά  της φυσιολατρίας  που μόλις  είχε 

προηγηθεί. 

Ήθελα επίσης να δείξω στη Μάνια πως ήμουν κι εγώ θαρραλέα και περιπετειώδης, ότι 

παρόλο που δεν είχα καμία απολύτως πείρα σε εκδρομές, ήθελα από δω και πέρα να την 

ακολουθώ  στις  εξορμήσεις  της.  Ήθελα  επίσης  να  εξιλεωθώ  για  την  αδυσώπητη  γκρίνια 

μου. Διστακτικά έβαλα το πόδι μου στο νερό. Ψυγεία Πίτσος, μοντέλο παγωμένη λίμνη no 

frost. Αποκλείεται να μπω, μου είπα, τραβώντας το πόδι που είχε υποστεί την τραυματική 
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εμπειρία.  Ήξερα  ότι  η Μάνια  με  κοίταζε. Μόνο  αν  έπεφτα  με  τη  μία  θα  έμπαινα.  Πήρα 

φόρα. 

«Λένα μη!» 

Δεν αισθάνθηκα κανέναν πόνο. Μόνο την αναπνοή μου να φεύγει από τα πνευμόνια 

μου σαν να μου είχαν δώσει γερή γροθιά στο στομάχι. Βούλιαξα. 

Θυμάμαι εικόνες, σαν από όνειρο, ήχους, στιγμιότυπα από προσεχώς ταινιών τρόμου. 

Θυμάμαι  τη  Μάνια  να  με  τραβά  από  το  νερό.  Θυμάμαι  που  είδα  το  πόδι  μου  γεμάτο 

αίματα και γόγγυξα. Θυμάμαι, ω ναι, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, τον πόνο, τον ανείπωτο, 

απερίγραπτο  πόνο  εκεί  που  το  κόκκαλο  είχε  σπάσει  σαν  κλαδί,  πώς  είναι  οι  σκίζες, 

μυτερές, κοφτερές σκλήθρες; Κι η Μάνια να μου φωνάζει, να κλαίει μαζί. «Ηλίθιο κορίτσι, 

τι πήγες κι έκανες; Πού βούτηξες; Αχ Χριστέ μου!» 

Με σκέπασε με τα ρούχα μου. Τουρτούριζα, έτρεμα σύγκορμη, μου ερχόταν λιποθυμία 

κι αναγούλα από τον πόνο. Ούρλιαζα κι οι κραυγές μου ακούγονταν σαν δολοφονικά όρνια 

έτοιμα να κατασπαράξουν το  τοπίο,  τη Μάνια, εμένα. Ήθελα να χαθώ, να πεθάνω, μόνο 

όχι αυτόν τον πόνο. Λιποθύμησα. 
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6. 

Κουνιόμουν. Μισάνοιξα τα μάτια. Με ταρακουνούσε απαλά η Μάνια. 

«Λένα, ξύπνα. Ξύπνα, Λένα μου, ξύπνα!» 

Άκουγα που μου μιλούσε, αλλά ήταν σαν να βρισκόμουν στον πάτο ενός πηγαδιού και 

άκουγα μόνο την αντήχηση των λέξεών της, από ψηλά. Μακριά. 

«Λένα,  ξύπνα!»  μου  φώναξε  και  με  ταρακούνησε.  Ζαλιζόμουν  φριχτά. Μου  ερχόταν 

αναγούλα. 

«Μάνια...» ψέλλισα αδύναμα. Την είδα σκυμμένη από πάνω μου. 

«Έτσι μπράβο, προσπάθησε  να συνέλθεις.  Σε παρακαλώ!» Μου έτριβε  το σώμα, μου 

χάιδευε το μέτωπο. 

«Τι έγινε;» 

Το  βλέμμα  της  συννέφιασε.  Για  μια  φευγαλέα  στιγμή  διέκρινα  αμφιβολία  στα  μάτια 

της, φόβο ίσως. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τέτοια αντανάκλαση στον καθρέφτη των ματιών της. 

«Έσπασες το πόδι σου, κουτό κορίτσι. Θα γίνεις καλά όμως.» 

«Πονάω!» ψέλλισα. Ο πόνος είχε αλλάξει. Ένιωθα το πόδι μου να πάλλεται ολόκληρο, 

μαχαίρια που χώνονταν σε ανοιχτή πληγή, κύματα πόνου που έσκαγαν σε κοφτερά βράχια. 

«Σου έφτιαξα έναν πρόχειρο νάρθηκα. Σου έβαλα κι ένα τουρνικέ για να σταματήσει το 

αίμα. Φοβάμαι μήπως αιμορραγήσεις πολύ.» 

Μα  τι  μου  έλεγε; Αιμορραγία;  Σπασμένο πόδι;  Για ποια μιλούσε; Δε συνέβαιναν  όλα 

αυτά. Δεν ανήκαν στην πραγματικότητά μου. Έκλεισα τα μάτια. 

«Λένα, άκου με. Άνοιξε τα μάτια σου. Λένα!» είπε επιτακτικά. 

Υπάκουσα. 

«Πρέπει να πάω να φέρω βοήθεια.» 

Την κοίταξα χωρίς να καταλαβαίνω. 

«Εσύ θα μείνεις εδώ.» 

Το εδώ ήταν ένας τόπος που δεν υπήρχε για μένα. 

«Θα ’ρθω κι εγώ μαζί» δήλωσα με τα τελευταία απομεινάρια της θέλησής μου. 

«Δεν μπορείς να μετακινηθείς. Λένα– » 
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«Δεν μπορώ να μείνω εδώ!» τσάκισε η φωνή μου. 

Την  είδα  να  σοβαρεύει.  Ταυτόχρονα  διέκρινα  πάλι  εκείνη  την  αμφιβολία  να 

παραμονεύει στο σκοτάδι των ματιών της. Η τόσο σίγουρη για όλα Μάνια ανησυχούσε και 

ήταν  εμφανές.  Τρόμαξα. Άρχισα  να σιγοκλαίω. Δεν  κλαίω  εύκολα, φαντάζομαι πως ήταν 

περισσότερο από τον πόνο. 

«Λένα, άκου με, σε παρακαλώ. Άκου με προσεχτικά.» Μου σκούπισε τα δάκρυα με τα 

δάχτυλά της. 

«Κοντεύει τέσσερις η ώρα. Μέχρι να γυρίσω στο καταφύγιο, θα μου πάρει το λιγότερο 

δύο ώρες και μετά πρέπει να κατέβω στο αυτοκίνητο κι από εκεί στο κοντινότερο χωριό. 

Θα έχει νυχτώσει μέχρι τότε, όμως –» 

«Δεν μπορείς να μ’ αφήσεις εδώ μόνη μου» κλαψούρισα ξέπνοα. 

«– όμως δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς.» 

«Θα ’ρθω μαζί σου!» είπα ξερά. 

«Κατάλαβε ότι δεν μπορείς να πας πουθενά στην κατάσταση που είσαι. Έχεις σπάσει το 

πόδι σου κι έχεις χάσει κι αίμα!» Η φωνή της ανέβηκε μια οκτάβα. Θα παρατηρούσα ότι κι 

εκείνη βρισκόταν σε τρομερή ένταση, αν εγώ δεν ήμουν τόσο απορροφημένη από τη δική 

μου αγωνία. 

«Δεν μπορείς να μ’ αφήσεις εδώ στην ερημιά. Τι θα κάνω μόνη μου;» 

«Τίποτα δε θα κάνεις. Θα ’σαι μια χαρά. Σε λίγες ώρες θα γυρίσω με άλλους για να σε 

πάμε κάτω. Πρέπει όμως να κατέβω να τους ειδοποιήσω!» 

«Ναι, μα εγώ– » 

«Εσύ  δεν  έχεις  να  φοβηθείς  τίποτα.  Θα  ’σαι  εντάξει  εδώ.  Πίστεψέ  με.»  Την  κοίταξα 

κατάματα,  μα  εκείνη  απέστρεψε  το  βλέμμα  της  και  μου  χαμογέλασε  μ’  ένα  παράξενο, 

πρωτόγνωρο χαμόγελο. Μισό χαμόγελο· κουτσουρεμένο. 

«Μάνια,  δε  σε  πιστεύω.»  Δεν  έκλαιγα  πια.  Παρά  τον  ανείπωτο  πόνο  μου  ή  ίσως 

εξαιτίας του ήμουν σε τρομερή εγρήγορση. 

Σηκώθηκε όρθια. Έπιασε το κεφάλι της με το χέρι της. Ήταν ακόμη γυμνή. Ζαλιζόμουν 

φριχτά, μα παρά τη ζάλη καταλάβαινα πως κάτι δε μου έλεγε. 
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«Λένα,  άκου»  γύρισε  ξαφνικά  προς  το  μέρος  μου.  «Είμαστε  μες  στην  ερημιά.  Έχεις 

σπάσει το πόδι σου. Ο μόνος τρόπος να φύγουμε από εδώ είναι να πάω να φέρω βοήθεια. 

Καταλαβαίνεις;» Τα λόγια της ήταν μετρημένα, υπολογισμένα. Αλλά η ένταση διέρρεε. 

Έγνεψα  καταφατικά.  Πρέπει  όμως  να  την  κοίταζα  ακόμη  με  ύφος  που  δήλωνε  τη 

δυσπιστία μου, σαν να ήξερα πως κάτι μου έκρυβε. Το μέτωπό της ζάρωσε. Στα μάτια της 

κούρνιαζε ένας φόβος. 

«Θα μείνεις εδώ και θα περιμένεις» είπε ρηχά. 

«Μάνια;» Δε χρειαζόταν να προσθέσω τίποτα στην έκκλησή μου. 

«Δεν μπορώ να σου ανάψω φωτιά. Λένα. Δεν έχουμε ούτε σπίρτα ούτε αναπτήρα. Άσε 

που και να είχαμε είναι επικίνδυνο εδώ στο δάσος.» 

«Και;» 

«Και...» Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, με το ένα χέρι στα μαλλιά της 

και το άλλο στη μέση. 

«Και υπάρχουν άγρια ζώα.» Γύρισε και με κοίταξε. «Λένα, είναι λίγο επικίνδυνο να σ’ 

αφήσω εδώ. Υπάρχουν λύκοι. Είναι όμως μάλλον απίθανο να σου επιτεθούν. Άλλωστε, θα 

έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ.» 

Την κοίταξα χωρίς να μιλάω. Δεν είχα τρομάξει τόσο πολύ από τα λόγια της όσο από το 

ύφος της. Γιατί δεν ήταν μόνο οι λύκοι που παραμόνευαν στις σκιές των ματιών της. 

«Και;» 

Ξανάκανε μια περιστροφή  γύρω από  τον  εαυτό  της,  με φανερό  εκνευρισμό. Θα  είχα 

ξεσπάσει σε υστερικά κλάματα, στα σίγουρα, αν κατά παράξενο τρόπο αισθανόμουν πως 

όλα  αυτά  δεν  αφορούσαν  εμένα  αλλά  ένα  τρίτο  πρόσωπο,  για  το  οποίο  η  Μάνια 

ανησυχούσε φριχτά. Εγώ απλώς αγωνιούσα για τη Μάνια. 

«Σου  έχω  κάνει  ένα  τουρνικέ  για  να  σταματήσει  η  αιμορραγία.  Δεν  πρέπει  όμως  να 

μείνει  δεμένο  για  πολλή ώρα.  Κάθε  τόσο  θα  το  ξεσφίγγεις,  κι  αν  δεις  ότι  η  αιμορραγία 

συνεχίζεται θα το ξανασφίγγεις. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις αυτό, αλλιώς θα πάθεις 

ισχαιμία.» 

Ισχιαιμία, τουρνικέ, λύκοι. Άξαφνα η πραγματικότητά μου είχε λάβει μυθιστορηματικές 

διαστάσεις,  λες  κι  η  Μάνια  διάβαζε  ατάκες  χολιγουντιανής  ταινίας  με  φόντο  την 
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αφρικανική  ήπειρο  ή  την  Άγρια  Δύση.  Χαμογέλασα,  γιατί  σε  τέτοιες  ταινίες  η 

πρωταγωνίστρια, εγώ δηλαδή, πάντα επιζεί, παρά τα βάσανα και τις κακουχίες. Αν όμως η 

ταινία ήταν γαλλικός ρεαλιστικός κινηματογράφος; 

«Λένα, μ’ άκουσες;» είχε σκύψει από πάνω μου και με κοιτούσε με τρυφερότητα αλλά 

και με φανερή αγωνία. Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Πόσο διαφορετικές ήμασταν σε 

αυτό. Η Μάνια, παρά το δυναμισμό της, την ισχυρογνωμοσύνη της, το αντριλίκι της, όπως 

το κατονόμαζε αστειευόμενη, είχε καρδιά λαπά κι έβαζε τα κλάματα σε ταινίες σαν έφηβο 

κοριτσόπουλο. Προσπαθούσε βέβαια να το κρύβει. Εγώ ήμουν η γουρουνόπετση, η κυνική. 

Η ατάραχη. Θέλησα να την καθησυχάσω. 

«Σ’ άκουσα, αλλά πριν φύγεις κοίτα αν σου βρίσκεται λίγη μουστάρδα.» 

Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. 

«Αν είναι να γίνω ορεκτικό για τους λύκους, τουλάχιστον να είμαι νόστιμη. Κύριο πιάτο 

τρυφερό κυνήγι από τα άγρια βουνά της Ναυπακτίας: λεσβία πλακί.» 

Έσκασε ένα χαμόγελο παρά τη θέλησή της. Μα τα δάκρυα ήταν έτοιμα να ξαμοληθούν. 

Σοβάρεψα λιγάκι: «Μάνια, κατάλαβα τι μου είπες.» 

Μου χαμογέλασε: «Χαζούλα μου, κοίτα να κρατηθείς  ξύπνια. Είναι  το πιο σημαντικό. 

Πρέπει να ξεσφίγγεις το τουρνικέ. Αν σταματήσει η αιμορραγία, άσ’ το λυτό.» 

«Κάθε  πότε  θα  το  ξεσφίγγω,  γιατρέ;»  Πονούσα  ελεεινά,  αλλά  δεν  ήθελα  να  της  το 

δείξω. 

«Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Δοκίμασε κάθε εικοσάλεπτο, μισή ώρα.» 

«Αλλιώς θα πάθω Σικελία ή όπως αλλιώς είπες κείνο το ιταλικό νησί.» 

«Ισχαιμία» είπε γελώντας βεβιασμένα. 

«Που σημαίνει, σε απλή νεοελληνική για να καταλάβει το χαζό παιδί;» 

Παύση. 

«Ότι θα νεκρωθεί το πόδι σου.» Το βλέμμα της σκοτείνιασε: «Το λένε και γάγγραινα.» 

«Τόσο  καλά.  Ελληνοαλβανικό  μέτωπο.  Καρκαβίτσας.  Ποιος  μου  το  ’λέγε  ότι  θα 

ξεκινούσα  για  μια  ρημάδα  εκδρομή  στο  βουνό  και  θα  κατέληγα  Άγγλος  Ασθενής.  Φύγε 

τώρα κι άσε με στον πόνο μου. Κυριολεκτικά.» 
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Δε  γέλασε  όμως.  Έσκυψε  και  με  φίλησε  απαλά  στο  στόμα·  ένα  από  τα  δάκρυα  που 

συγκρατούσε τόση ώρα έσταξε στα μάγουλά μου. 

«Σ’ αγαπάω. Γι’ αυτό μην αρχίσεις τις ταρζανιές μόλις σ’ αφήσω.» 

«Φύγε,  γιατί  θα  σε  πάρω  με  τις  πέτρες,  που  θα  μου  πεις  για  ταρζανιές,  εσύ  που  το 

παίζεις Ιντιάνα Τζόουνς. Και βάλε κάτι πάνω σου εκτός, αν θέλεις να πας στο χωριό σαν τη 

λαίδη Γκοντάιβα. 

Σηκώθηκε  και  φόρεσε  το  σορτσάκι  της.  Αναγκαστικά  έμεινε  γυμνόστηθη,  αφού  το 

μπλουζάκι της το είχε χρησιμοποιήσει για το τουρνικέ. 

«Σου  αφήνω  το  ρολόι  μου»  είπε  βγάζοντάς  το.  Το  ακούμπησε  δίπλα  μου.  «Είναι 

τέσσερις  και  τέταρτο.  Δεν  ξέρω  πόση  ώρα  ακριβώς  θα  μου  πάρει,  αλλά  ελπίζω  να  μην 

αργήσω– » 

«Το καλό που σου θέλω, γιατί ξέρεις πόσο νευριάζω όταν πεινάω.» 

«Πρόσεξέ μου!» είπε. 

Την είδα που δίστασε να σηκωθεί από πλάι μου. 

«Πρόσεξέ  μου!»  επανέλαβε  και  ρίχνοντάς  μου  ένα  τελευταίο  πεταχτό  φιλί  έφυγε 

τρέχοντας. 

Για  λίγα  λεπτά άκουγα που απομακρυνόταν,  τα  κλαδιά που  έσπαγαν,  τις  πέτρες που 

ενοχλούνταν. Ύστερα τίποτα. Μια ησυχία, όχι βαριά αλλά πυκνή, ήρθε και κάθισε παντού, 

λες κι η ατμόσφαιρα έκλεισε πίσω της, σφαλίζοντάς με σ’ ένα άηχο κενό αέρος. Αργότερα 

άρχισα να διακρίνω άλλους ήχους: κάτι μακρινά, αραιά τιτιβίσματα· φύλλα που θρόιζαν· 

και φυσικά το νερό. 

Ήμουν  μόνη.  Αν  έβαζα  τώρα  μια φωνή  θα  μ’  άκουγε  ακόμη  η Μάνια;  Θα  γύριζε;  Σε 

πόση ώρα  αν φώναζα  δε  θα  μ’  άκουγε  πια;  Πόσο  μακριά  θα  ταξίδευε  η  φωνή  μου  στο 

δάσος;  Φαντάστηκα  τη  φωνή  μου  να  πετάει  ανάμεσα  στα  κλαδιά,  να  στρίβει  στους 

βράχους, ξέπνοη σαν ανάσα κάτω απ’ το νερό, η οποία όπου να ’ναι θα σωθεί και πρέπει 

να  πάρει  αμπάριζα  για  να  ξαναβγεί,  θα  σβήσει  σε  κάποια  γωνιά  αυτού  του  απέραντου 

δάσους, δίχως ν’ ακουστεί απ’ ανθρώπου αυτί. 

Γύρισα  το κεφάλι μου απ’  την άλλη.  Στα δεξιά μου ο καταρράχτης κι η λίμνη όπου η 

σταδιοδρομία μου στο επικινδύνως ζην έληξε τόσο άδοξα. Δεν μπορούσα να δω το νερό 
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της  λίμνης  από  εδώ  που  ήμουν  ξαπλωμένη,  αλλά  θυμόμουν  πόσο  απατηλά  αθώο  και 

ακίνδυνο μου  είχε φανεί.  Γύρισα  το  κεφάλι  μου από  την άλλη  και  είδα  το  πυκνό  δάσος 

όπου είχε εξαφανιστεί η Μάνια. Για να φέρει βοήθεια. Για να με σώσει. 

Συνειδητοποίησα ότι από τη μια στιγμή στην άλλη είχα μετατραπεί σ’ έναν από αυτούς 

τους  ανθρώπους  για  τους  οποίους  διάβαζα  στις  εφημερίδες  –ορειβάτης  χάθηκε  και 

αναζητείται  σε  κάποιο  ξεχασμένο  απ’  το  θεό  βουνό–  και  πάντα  μου  έλεγα  «καλά  να 

πάθει.» Μετάνιωσα για τη σκληρότητά μου κι αναστέναξα με τη σκέψη ότι βρισκόμουν στη 

μέση ενός  δύσβατου δάσους,  τελείως αβοήθητη,  ίσως μάλιστα σε άμεσο κίνδυνο  για  τη 

ζωή μου. Αν δεν επέστρεφε η Μάνια θα έμενα για πάντα –για ένα πολύ σύντομο πάντα– 

εδώ. Δεν το χωρούσε ο νους μου, σαν οι λέξεις που διατύπωναν αυτές τις σκέψεις να ήταν 

σε μιαν άλλη γλώσσα, που δεν κατείχα καλά. 

Γέλασα. Δεν υπήρχε τίποτα το αστείο. Συχνά όμως γελούσα με πράγματα σοβαρά. «Η 

άμυνά  σου»  μου  είχε  πει  μια  φίλη.  «Όταν  φοβάσαι,  όταν  σοβαρεύει  η  συζήτηση,  εσύ 

γελάς. Το γέλιο είναι η άμυνά σου.» 

«Ναι, αποτελεί  το ενιαίο αμυντικό δόγμα της Λένας» της είχα αποκριθεί σαρκαστικά, 

αποδεικνύοντας μεμιάς το αληθές του λόγου της. 

Θα  προσποιούμουν  πως  έπαιζα  σε  ταινία  δράσης.  Ένας  τρόπος  ν’  αποστασιοποιηθώ 

από την κατάστασή μου, τον οποίο είχα τελειοποιήσει από μικρό κορίτσι. Όμως στις ταινίες 

δράσης  που  ήξερα,  η  κάμερα  ανελλιπώς  άφηνε  την  αβοήθητη  κι  ανήμπορη  ηρωίδα 

αβοήθητη κι ανήμπορη και κάλυπτε λεπτομερώς τις περιπέτειες του ήρωα που είχε φύγει 

για  να φέρει  βοήθεια.  Για  την ηρωίδα που περίμενε δεν υπήρχε σενάριο. Οι ατέλειωτες 

ώρες  της  ατέλειωτης  αναμονής  περικόβονταν  για  λόγους  ποιητικής  οικονομίας, 

συμπυκνώνονταν σε ένα δύο καρέ. Κι αν ποτέ την ξαναέδειχνε, θα ήταν επειδή πλησίαζε 

απειλητικά κάποιο φίδι ή άλλο κακόβουλο ζώο – μα να σου που εμφανιζόταν ο σωτήρας 

της, έσφαζε το θεριό και την έσωζε. Κι όλα μέλι γάλα στη χώρα των ροζ κινηματογραφικών 

καταλήξεων. Μέχρι τότε όμως; 

Θυμήθηκα  το  τουρνικέ.  Δεν  είχα  καμία  όρεξη  ν’  αγγίξω  το  πόδι  μου.  Να  κάνω  το 

παραμικρό που θα αύξανε τον πόνο. Ήδη ήταν τόσο φριχτός που έβαζα τα δυνατά μου να 
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τον  αγνοήσω.  Ευτυχώς  σ’  αυτό  ήμουν  ανέκαθεν  αρκετά  καλή.  Στο  να  αγνοώ  τον  πόνο. 

Όλων των ειδών. 

Έπρεπε όμως, είπε η Μάνια. Αλλιώς θα πάθαινα ισχιαιμία. Ωραία λέξη για κάτι άσχημο. 

Λένα η κουτσή. Η κουτσή Λένα. 

Όπως  ήμουν  ξαπλωμένη  σήκωσα  ελαφρώς  το  κεφάλι  μου.  Έστρεψα  το  βλέμμα  μου 

κάτω. Το θαλασσί μπλουζάκι της Μάνιας ήταν τυλιγμένο γύρω από το μηρό μου στο ύψος 

πάνω από  το  γόνατο·  πάνω στον  κόμπο ήταν  δεμένο,  μ’  ένα  δεύτερο  κόμπο,  ένα  κλαδί. 

Παρακάτω δεν ήθελα να κοιτάξω, μα ήταν σαν κάτι να τραβούσε τα μάτια μου, μια έλξη 

σαν τρεχάλα ανεξέλεγκτη σε κατήφορο απότομο· κοίταξα. Ευτυχώς δεν είχε πολλά να δω. 

Το γκρίζο πουκάμισό μου, βαμμένο με το βαθύ άλικο του αίματος, ήταν τυλιγμένο σαν μια 

άμορφη  ζωντανή  μάζα  γύρω  από  τον  αστράγαλό  μου.  Σαν  ένα  πλάσμα  μισοπεθαμένο. 

Ευγνωμόνησα τη Μάνια που δεν είχε αφήσει σε κοινή θέα το σπασμένο κόκκαλο. 

Δεν ήμουν μυγιάγγιχτη.  Τότε που  είχα σπάσει  το  κεφάλι  μου με  τη μοτοσυκλέτα  της 

Ειρήνης και περίμενα στο πεζοδρόμιο να έρθει το ασθενοφόρο ενώ έβλεπα τα αίματα να 

τρέχουν  από  το  μέτωπό  μου,  είχα  μείνει  σχετικά  ατάραχη.  Αντιθέτως  η  Ειρήνη  τα  είχε 

παίξει,  τσίριζε  και  ωρυόταν,  παρότι  η  ίδια  δεν  είχε  πάθει  τίποτα.  Δεν  ξέρω  γιατί  δε 

φοβήθηκα.  Όταν  με  ρώτησε  αργότερα  πώς  μπόρεσα  και  ήμουν  τόσο  ήρεμη,  της  είχα 

αποκριθεί με κάποιο ευφυολόγημα του τύπου ότι ήταν καιρός να πάρουν αέρα τα μυαλά 

μου. Με είχε αποκαλέσει γενναία. Εγώ όμως δεν αισθάνθηκα ποτέ ιδιαίτερα γενναία. Ίσως 

επειδή πάντα πίστευα ότι  η  γενναιότητα ήταν θέμα  επιλογής:  επιλέγει  κανείς  να φερθεί 

γενναία. Για μένα, όμως, το ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα, όπως και τόσα άλλα γεγονότα του 

παρελθόντος,  ήταν  θέμα  επιβίωσης.  Είχα  απλώς  κάνει  ό,τι  μπορούσα  για  να  μείνω 

ζωντανή. Ίσως τελικά αυτό από μόνο του να είναι γενναίο. Άραγε οι ήρωες τη στιγμή που 

πάνε ν’ αποτολμήσουν κάτι το φοβερό σκέφτονται: «Τώρα θα φερθώ ηρωικά;» Ή έτσι το 

ονοματίζουν κάποιοι άλλοι, λιγότερο τολμηροί, μετά την επιτυχία του εγχειρήματος; 

Τώρα σκεφτόμουν πρώτη φορά πιο βαθιά γιατί είχα φερθεί τόσο ήρεμα. Θυμάμαι πώς 

έπεσα, πώς τη μια στιγμή καθόμουν πίσω από την Ειρήνη και την άλλη βρισκόμουν χυμένη 

στην άσφαλτο μ’ έναν οξύ πόνο στο μέτωπο και το κεφάλι μου να δονείται. Τη ζαλάδα, σαν 

να  έχεις  ένα  σύννεφο  μέσα  στο  κεφάλι.  Ο  συγκλονισμός  ότι  έπεσα. Λένα,  έπεσες  με  τη 
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μηχανή! μου είπα. Η ξαφνική αγωνία να δω τι έγινε η Ειρήνη. Το αίμα που μου σφάλισε το 

μάτι μ’ ένα πέπλο ζωντανό, κατακόκκινο. Ο κόσμος που μαζεύτηκε τριγύρω. «Είμαι καλά, 

είμαι  καλά»  επαναλάμβανα  αριστερά  και  δεξιά  σε  χέρια  που  προσπαθούσαν  να  με 

σηκώσουν όρθια ή να με ξαπλώσουν χάμω. Ένιωθα καλά. Πονούσα αλλά ήξερα ότι δεν είχε 

γίνει τίποτα. Μπορούσα να σηκωθώ να πάω στο νοσοκομείο. Προσπαθούσα να ηρεμήσω 

την Ειρήνη που ήταν πανικόβλητη. Είχα τις αισθήσεις μου, συναίσθηση του τι γινόταν. 

Κατάλαβα τη διαφορά. Τότε με τώρα. Τότε, με τόσο κόσμο γύρω μου, δεν ήμουν μόνη. 

Είχα  ένα  κοινό  μπροστά  μου.  Είχα  την  Ειρήνη.  Μου  ήταν  ό,τι  πιο  φυσικό  να  φερθώ 

δυναμικά,  να  φανώ  ατάραχη  και  ανεπηρέαστη  από  το  συμβάν.  Δε  χρειάστηκε  καν  να 

προσπαθήσω.  Γιατί  και  στην  εφηβεία  μου  έτσι  έκανα. Μπροστά  στους  άλλους  φάνταζα 

βράχος. Ένα λιθάρι πυγμής και αναισθησίας. Ένας ογκόλιθος που με τη σιωπή του φώναζε 

Δε με νοιάζει. 

Τώρα όμως ήταν αλλιώς. Ήμουν μονάχη. Κι όπως και παλιά, όταν έμενα μονάχη, όταν 

κλεινόμουν  στο  μπάνιο  ή  ανέβαινα  στην  ταράτσα  ή...  άνοιγα  τον  προσεκτικά 

πακεταρισμένο πόνο μου, τον άφηνα να μ’ αγγίξει, λυνόμουν σε κλάματα. Μέχρι που σιγά 

σιγά έπαψα ακόμα και μόνη μου να κλαίω. 

Υπήρχε  άλλη  μια  διαφορά ανάμεσα  στη  σκληρή άσφαλτο  και  στο  νοτισμένο  χορτάρι 

του  δάσους.  Τότε,  παρότι  είχα  χτυπήσει  και  ζαλιζόμουν,  είχα  σηκωθεί  και  ήξερα  πως 

μπορούσα  να  φύγω  αν  χρειαζόταν,  να  με  πάω  στο  νοσοκομείο.  Τώρα  όμως...  τώρα  –

αναστέναξα–  δεν  άντεχα  τη  σκέψη  ότι  ήμουν  καθηλωμένη  εδώ,  ότι  δεν  μπορούσα  να 

μετακινηθώ  ούτε  πιθαμή. Μόνο  να  περιμένω  μπορούσα.  Κι  η  σωτηρία  μου  παιζόταν  σε 

άλλων χέρια. 

Αυτή  η  αίσθηση  ανημπόριας  με  μπούκωσε  και  ένιωσα  στο  στόμα  το  σάλιο  μου  να 

κόβει,  το  προοίμιο  της  αναγούλας.  Έκλεισα  τα  μάτια  μου  κι  ακούμπησα  το  κεφάλι  μου 

πίσω,  ανασαίνοντας  βαθιά  απανωτές  φορές.  Σιχαινόμουν  να  βασίζομαι  σε  άλλους.  Οι 

άλλοι  συχνά σε  παρατάνε  στο  χείλος  του  γκρεμού  είτε  από  κακεντρέχεια  είτε  από απλή 

αφηρημάδα· από άγνοια· από ανευθυνότητα. 

Πέρασαν  κάμποσες στιγμές μέχρι  να συνέλθω και  να στρέψω πάλι  την προσοχή μου 

στο πόδι μου. Προσπάθησα να θυμηθώ τι ακριβώς μου είπε η Μάνια.  Έπιασα  τον πάνω 
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κόμπο με το αριστερό μου χέρι και δοκίμασα να τον λύσω. Μόλις  τον  ξέσφιξα λιγάκι,  το 

ξύλο  έκανε από μόνο  του σχεδόν μια ολόκληρη στροφή,  κι  ένιωσα  το σφίξιμο  στο μηρό 

μου να χαλαρώνει. Αναστέναξα από ανακούφιση που ήταν τόσο απλό. Γύρισα και κοίταξα 

την ώρα στο ηλεκτρονικό ρολόι της Μάνιας: 16:58. Θα το άφηνα λυτό για δυο λεπτά. 

Έγειρα  πίσω  το  κεφάλι  κι  έκλεισα  τα  μάτια.  Ήμουν  στην  ταράτσα  μας.  Από  κάτω 

ακούγονταν  ακόμα  οι  φωνές,  άγριες,  μανιασμένες,  αδυσώπητες.  Εγώ  κρυβόμουν.  Το 

πρόσωπό μου πονούσε από τα χαστούκια. Ορκίστηκα πως δε με νοιάζει. Ορκίστηκα ξανά, 

για να με πείσω. Ξάφνου είδα μπροστά μου τη μάνα μου. Αναμαλλιασμένη, με το στόμα 

της σκισμένο στο πλάι, με αρπάζει από το χέρι και με κατεβάζει  ίσια κάτω στο δρόμο. Ο 

μπαμπάς  μάς  ξεπροβοδίζει  με  βρισιές,  κι  η  μάνα  μου  φεύγει  για  το  πουθενά  με  μόνη 

αποσκευή εμένα. Ξαναγυρίσαμε, όπως πάντα,  την επομένη, μετά από μια αμίλητη νύχτα 

οργισμένης περιφοράς στους άδειους δρόμους και στα νυχτερινά παγκάκια. 

Ανοίγω τα μάτια μου. Είχα αποκοιμηθεί. Για μια σύντομη στιγμή πανικοβάλλομαι, όπως 

όταν ξυπνάς απότομα από μόνη σου παρότι έχεις με μεγάλη σχολαστικότητα ρυθμίσει το 

ξυπνητήρι να χτυπήσει νωρίς για ένα εξαιρετικά σημαντικό ραντεβού και ξέρεις πως έχεις 

αργήσει ανεπανόρθωτα, χωρίς καν να χρειαστεί να κοιτάξεις το ρολόι. 

Κοιτάζω το ρολόι: 17:22. Το τουρνικέ! Σηκώνω το βαρύ κεφάλι μου για να δω το πόδι 

μου. Δεν είμαι εντελώς σίγουρη αλλά νομίζω ότι το πουκάμισο είναι πιο υγρό. Πρέπει να 

δω  καλύτερα.  Στηρίζομαι  στους  αγκώνες  με  προσοχή  και  φόβο  μην  προκαλέσω  καμιά 

σουβλιά  πόνου.  Πράγματι,  το  χορτάρι  γύρω  από  το  μουλιασμένο  ύφασμα  έχει  βαφτεί 

κόκκινο.  Γέρνω πίσω, αναπνέω βαθιά και πιάνω τον κόμπο. Τον σφίγγω αλλά το πανί δε 

σφίγγει  γύρω  από  το  μηρό  μου.  Κάτι  κάνω  λάθος.  Ανασηκώνω  το  κεφάλι  μου  και 

προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Πιάνω το ξύλο και το στρίβω προς τα δεξιά. Το 

ύφασμα  σφίγγει  πάνω  στο  δέρμα  μου,  κόβει  την  κυκλοφορία  του  αίματος.  Αυτό  είναι. 

Αφήνω το κλαδί κι αυτό επανέρχεται στην αρχική του θέση· το σφίξιμο χαλαρώνει. 

«Γαμώ το!» ψιθυρίζω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να δέσω τον κόμπο ώστε το ξύλο 

να  στερεωθεί  στη  θέση  του.  Είναι  αδύνατο  να  το  κάνω  με  το  ένα  χέρι,  αλλά  για  να 

χρησιμοποιήσω και τα δύο δεν έχω που να στηριχτώ, εκτός αν γυρίσω στο πλάι. Αυτό το 

φοβάμαι και δεν τολμώ να το επιχειρήσω. 
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Τελικά επιστρατεύω τους παροπλισμένους κοιλιακούς μυς μου, για να απελευθερώσω 

και  τα  δύο  χέρια  μου.  Μέχρι  να  καταφέρω  να  σφίξω  τον  κόμπο  νιώθω  τον  ιδρώτα  να 

σχηματίζει  σταγόνες  στο  μέτωπό  μου.  Ξαπλώνω  πίσω  και  ξανακλείνω  τα  μάτια  μου 

εξαντλημένη. Το προηγούμενο όνειρο, που δεν ήταν όνειρο αλλά ένας καλοδιατηρημένος 

ζωγραφικός πίνακας του παρελθόντος μου, το καταχωνιάζω όπως όπως στο τσουβάλι των 

ενοχλητικών  σκέψεων,  όμως  κάποια  άκρη  περισσεύει,  κάποιο  κουρέλι  μνήμης  κρέμεται 

απ’ έξω και μ’ ανατριχιάζει. 

Δε θα τη βγάλω καθαρή απόψε, μου λέω. Αν ήταν κάποιος μαζί μου, δε θα μ’ ένοιαζε 

τόσο,  ακόμη  κι  αν  δεν  μπορούσε  να  με  βοηθήσει  καθόλου·  ακόμη  κι  αν  έπρεπε  να  τον 

βοηθάω  εγώ.  Αρκεί  να  ήταν  εκεί.  Να  έχω  να  μιλάω.  Να  λέω  κάνα  αστείο.  Π.χ.  ότι  αν 

επιζήσω τουλάχιστον θα έχω κάνει κοιλιά σανίδα απ’ όλη αυτή την άσκηση. 

Ούτε εγώ γελάω με τις κρυάδες μου. Στο σχολείο, όταν με ρωτούσαν οι δάσκαλοι γιατί 

είχα συνέχεια μελανιές και  γρατζουνιές, πάντα κάποια εξυπνάδα επινοούσα:  τσακώθηκα 

με μια γάτα, έπαιζα την αλεξιπτωτίστρια δίχως αλεξίπτωτο, έπεσα από έναν γκρεμό στον 

ύπνο  μου  και  ξύπνησα  μελανιασμένη...  Γελάγανε  αυτοί  και  δε  ρωτούσαν  άλλο.  Κι  εγώ 

χαιρόμουν που τους κορόιδευα, που μπορούσα να βρίσκω τρόπους να μην καταλαβαίνουν 

οι  άλλοι  τι  πραγματικά  μου  συνέβαινε.  Κι  όσο  περνούσε  ο  καιρός  γινόμουν  όλο  και 

καλύτερη σε αυτό. 

Τότε που με είχε πιάσει ο μαθηματικός στην πρώτη γυμνασίου ν’ αντιγράφω και μου 

είχε αστράψει ένα χαστούκι δίχως προειδοποίηση, θυμάμαι καθαρά, σαν χθες, πώς γύρισα 

στη διπλανή μου και της είπα: ελπίζω να με βαρέσει κι από το άλλο μάγουλο, να νομίζουν 

τουλάχιστον  ότι  έχω  βάλει  ρουζ.  Και  πως ακόμη  κι  όταν,  πέρα από  τα  όρια  της  οργής  ο 

μαθηματικός  με  άρπαξε  από  τα  μαλλιά  και  με  έβγαλε  σχεδόν  συρτή  από  την  τάξη  εγώ 

φώναζα: Μην τραβάτε! Έχω ευαίσθητα, ξηρά μαλλιά. Γελούσε η τάξη. Κι εγώ; Δε γελούσα 

ακριβώς, αλλά δεν αισθανόμουν και τόσο άσχημα, γιατί κατά κάποιο τρόπο είχα ακυρώσει 

την τιμωρία μου, τον δημόσιο εξευτελισμό. 

Τέτοια  φερσίματα  με  έκαναν  σχετικά  δημοφιλή.  Είχα  αρκετές  παρέες  και  σιγά  σιγά, 

όταν πέρασα  τα πρώτα σκαμπανεβάσματα  της  εφηβείας  κατάλαβα ότι  υπήρχε μια άλλη 

ζωή κάπου έξω από τα Κατεχόμενα του σπιτιού μου. Και λίγο λίγο, σταμάτησα ν’ ανεβαίνω 
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στην  ταράτσα,  να κλειδώνομαι στο μπάνιο όση ώρα οι  γονείς μου αντάλλασσαν  χοντρές 

κουβέντες  και  χοντρότερες  χειρονομίες·  ξεπόρτιζα.  Πότε  αθόρυβα  και  αναίμακτα,  όταν 

προλάβαινα, πότε αφήνοντας πίσω τούφες μαλλιά, λίγο δέρμα. Γιατί οι γονείς μου ήθελαν 

κοινό, και μάλιστα συμμετέχον. Με ήθελε ο καθένας με το μέρος του. Μα εγώ δεν είχα το 

απυρόβλητο του ΟΗΕ, και κάθε φορά, ανεξάρτητα από την έκβαση της μάχης –διότι περί 

μάχης επρόκειτο– χαμένη έβγαινα πάντα εγώ. 

Ανοίγω τα μάτια μου και κοιτάζω το ρολόι δίπλα μου: 18:15. Η ώρα σέρνεται σαν παιδί 

που δε θέλει  να πάει  για ύπνο. Η Μάνια είπε ότι δε θ’ αργούσε. Κάθε λεπτό που περνά 

όμως  είναι  ήδη πολύ αργά. Πόση ώρα; Θα  νύχτωνε; Προσπαθώ  να  κάνω  έναν πρόχειρο 

υπολογισμό: μας πήρε σχεδόν τέσσερις ώρες να φτάσουμε εδώ πάνω από το καταφύγιο. 

Ήταν  όμως  ανηφόρα.  Η Μάνια  περπατάει  πιο  γρήγορα  από  εμένα,  οπότε  θα  της  πάρει 

λιγότερο. Μία ώρα παραείναι  λίγο. Πες  δύο ώρες;  παζαρεύω με  τον  εαυτό  μου.  Από  το 

καταφύγιο ως το αμάξι ήταν... εμένα μου φάνηκε αιώνας, αλλά πόσο ήταν πραγματικά; Να 

ήταν άλλες δυο ώρες; Κάπου εκεί. Και με  το αυτοκίνητο ως  το πλησιέστερο χωριό; Αυτό 

μου  είναι  παντελώς  άγνωστο,  διότι  κοιμόμουν  σε  μεγάλο  μέρος  της  διαδρομής,  αλλά 

ακόμη κι όταν δεν κοιμόμουν δεν πρόσεχα. Κάπου δυο ώρες υπολογίζω πολύ αδρά. Κάνω 

να προσθέσω όλα τα επιμέρους και μου βγαίνει– 

Ένα εξάωρο! Δεν είναι δυνατόν. Έξι ολόκληρες ώρες μέχρι να κατέβει η Μάνια, δηλαδή 

άλλες  τόσες μέχρι  να  ξανανέβει.  Εκτός αν στείλουν ελικόπτερο.  Γελάω με  την  ιδέα. Μου 

φαίνεται αδιανόητα αστείο ότι συμβαίνει σε μένα, τη Λένα Ηλιάδου, του Αριστείδη και της 

Κυριακής! Να με ψάχνουν με ελικόπτερο, όπως στις ταινίες. Φαντάζομαι πώς θα γινόταν: Η 

ηρωίδα ακούει  τριξίματα στο δάσος  γύρω  της.  Δεν μπορεί  να διακρίνει  τίποτα,  όμως με 

σκηνοθετική  προβλεψιμότητα  είναι  σίγουρο  ότι  κάτι  επικίνδυνο  παραμονεύει  πίσω  από 

την πυκνή βλάστηση. Ο τρόμος ζωγραφίζεται στο εκφραστικό πρόσωπό της. Ξάφνου, μέσα 

από τα σκοτάδια προβάλλουν δυο μάτια που σπινθηρίζουν. Ένα γρύλισμα τσαλακώνει την 

ησυχία, κι η ηρωίδα ξέρει ότι η ζωή της απειλείται άμεσα. 

Εδώ  το  σενάριο  μπορεί  να  πάρει  δύο  τροπές:  αν  είναι  μια  κλασική  χολιγουντιανή  ή 

ελληνική  ταινία, η ηρωίδα απλώς  ζαρώνει  και  κλαυθμηρίζει ανήμπορα. Αν ο σκηνοθέτης 

είναι κάπως πιο πεφωτισμένος, η ηρωίδα αρπάζει μια πέτρα που εντελώς τυχαία βρίσκεται 
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εκεί δίπλα και την πετάει προς τη μεριά του κακού λύκου. Φυσικά αστοχεί. Φαντάζεστε να 

τον  πετύχει  κι  ο  λύκος  να  εξαφανιστεί  αλυχτώντας κάι  κάι  κάι!  Δεν  πάει.  Τέλος  πάντων, 

διαλέγω  τη  δεύτερη  παραλλαγή.  Εκεί  λοιπόν  που  ο  λύκος  αρχίζει  να  πλησιάζει  με  όχι 

ακριβώς φιλικές διαθέσεις αλλά κάπως διστακτικά, ένεκα κοτρώνας, ακούγεται από ψηλά 

ο  εκκωφαντικός  θόρυβος  του  ελικοπτέρου  που  επιτέλους  εντοπίζει  την  ανήμπορη 

παιδίσκη. Ο λύκος όμως δεν υποχωρεί. Η πείνα, βλέπετε. Το σενάριο μπορεί να εξελιχθεί 

με  πολλές  παραλλαγές  τώρα.  Ο  ήρωας  πυροβολεί  το  λύκο·  ο  ήρωας  κρέμεται  από  ένα 

σχοινί και τραβάει πάνω την ηρωίδα, με το λύκο να δαγκώνει τον αέρα από κάτω, στο τσακ 

χάνοντας λίγο μπούτι ηρωίδας... 

Ή έχω δει πολλές ταινίες κι έχω επηρεαστεί ή η φαντασία μου δεν ξεπερνά τον μέσο 

όρο. Όχι, πρέπει να σκεφτώ κάτι πιο πρωτότυπο! Πεισμωμένη ψαχουλεύω στα ακατάστατα 

συρτάρια  της δημιουργικής φαντασίας μου  να βρω κάτι  πιο ορίτζιναλ  για  την  ταινία  της 

οποίας πρωταγωνίστρια, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια είμαι εγώ. Ο λύκος – μα γιατί να 

έχει  λύκο  σώνει  και  καλά; Ο  λύκος  απολύεται.  Κάνας  σεισμός; Μανία  με  το  δράμα  που 

έχω. Το βρήκα! Μια ολιγομελής παρέα γυναικών που ανήκουν στον Ορειβατικό Σύλλογο 

Λεσβιών  Ευρύτερου  Άμστερνταμ  έχει  οργανώσει  πολυήμερη  εξόρμηση  στα  ελληνικά 

βουνά εις αναζήτηση χαμένων, κρυφών ιερών της ατρόμητης θεάς Αρτέμιδος, τα οποία η 

πατριαρχική  κοινωνία  έχει  φροντίσει  να  αποσιωπηθούν  από  τα  κατάστιχα  της  ιστορίας. 

Όλως  τυχαίως περνούν από  εκεί  που  η  ηρωίδα,  μουά,  παλεύει  μ’  ένα φίδι  που αφελώς 

πίστεψε  ότι  θα  του  καθόταν  να  τη  δαγκώσει.  Την  ώρα  που  το  πνίγει  με  το  ένα  χέρι, 

εμφανίζεται  ο  όμιλος  καλλονών  και  προσφέρεται  να  βοηθήσει.  Η  ηρωίδα  φυσικά  δε 

χρειάζεται βοήθεια με το φίδι (μην είμαστε και υποχρεωμένες), αλλά ναι, θα το εκτιμούσε 

αν την πήγαιναν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η παρέα μικρών Ολλανδέζων θαυμάζει το 

σθένος  και  τη ρώμη  της  νεαρής Ελληνίδας.  Κάπου δε μαγεύονται από  την αρχαιοπρεπή, 

λιτή ομορφιά της ηρωίδας, η οποία ως μετενσάρκωση της αρχαίας δυναμικής θεάς αψηφά 

τον πόνο. Τη σηκώνουν στα στιβαρά χέρια τους και την πηγαίνουν στο νοσοκομείο – όχι, 

όχι  στο  νοσοκομείο...  στη  σκηνή  τους  ίσως;  Θυμάμαι  το  καταφύγιο  και  απαυδώ.  Στο 

τροχόσπιτό τους! Ναι, έχουν ένα υπερλούξ, τεράστιο τροχόσπιτο, όπου με πηγαίνουν και 

με περιποιούνται, μάλιστα δεν έχω ακριβώς σπάσει το πόδι μου, ένα στραμπουληγματάκι 
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είναι, και την ώρα που με περιποιούνται οι πανέμορφες, ξανθιές βαλκυρίες αρχίζουμε να 

φιλιόμαστε και να ερωτοτροπούμε και όλες τους είναι ξετρελαμένες και με γλύφουν όλες 

μαζί και – 

Τελικά, αν αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη πάντα σε πορνό καταλήγει. Μου άρεσε 

όμως  τόσο  πολύ  αυτή  η  βερσιόν!  Κι  ας  μην  τέλειωνε  μ’  ένα  ομαδικό  πήδημα.  Αρκεί  να 

τέλειωνε αυτή η αναμονή. 

Ξαναγυρνώ  στους  αποκαρδιωτικούς  υπολογισμούς  μου:  πάνω  κάτω  έξι  ώρες  για  να 

κατέβει, άρα άλλες τόσες για να ανέβει. Η ώρα έχει πάει εφτά. Έφυγε στις τέσσερις. Άρα 

θα φτάσει κατά τις... τέσσερις το πρωί! Error Error Error. Σίγουρα έχω κάνει κάποιο λάθος. 

Η Μάνια θα καταφέρει να φτάσει σε πολύ λιγότερο χρόνο γιατί είναι δεινότατη οδοιπόρος. 

Κάτι  θα  σκαρφιστεί,  δεν  μπορεί.  Τη  φαντάζομαι  να  πηδάει  από  βράχο  σε  βράχο, 

γυμνόστηθη, να τρέχει μέσα στο δάσος, τα κλαδιά να της αρπάζουν τα μαλλιά, μα εκείνη 

να συνεχίζει ακάθεκτη, με φτερά στις φτέρνες της, ίσια μπροστά, χωρίς καν να λαχανιάσει. 

Μετά  ορμάει  στο  αυτοκίνητο,  βάζει  μπρος  και  με  κωλιές  σαν  αμερικανική  ταινία 

καταδίωξης, κατεβαίνει  τον στριφογυριστό δρόμο σαν αστραπή. Τη βλέπω στο τιμόνι, με 

βλέμμα αποφασιστικό, λίγα δάκρυα – όχι,  χωρίς δάκρυα, δεν μπορεί να έχει και βλέμμα 

αποφασιστικό και δάκρυα. Σφίγγει τα δόντια της και μόλις φτάνει στο πλησιέστερο χωριό 

ορμάει  στο  πρώτο  καφενείο  –  είναι  κλειστό,  φωνάζει  να  της  ανοίξουν  αλλά  κανείς  δεν 

απαντάει, οπότε αρπάζει μια πέτρα και σπάει την τζαμαρία και ορμάει μέσα και πιάνει το 

τηλέφωνο και καλεί τα εκατά και τις πυροσβεστικές και το στρατό και δεν ξέρω τι, και μόνο 

τότε  καταλαβαίνει  ότι  είναι  ακόμη  γυμνόστηθη,  γδαρμένη,  βρώμικη  και  ιδρωμένη,  μα 

τόσο, τόσο σέξυ! 

Είχα δεν είχα πάλι σε πορνό κατέληξα! Μπορεί να υπερβάλλω λίγο, όμως είμαι βέβαιη 

ότι η Μάνια είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να με σώσει. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ στο 

Θησείο που βγήκαμε από ένα μπαράκι και είδαμε έναν τυπά να καβγαδίζει με έναν άλλον 

και ξάφνου ο τυπάς τον άρχισε στις μπουνιές και τις καρπαζιές, κι άλλος δεν έκανε τίποτα 

να προστατευτεί, είχε γονατίσει και τις έτρωγε αδιαμαρτύρητα. Εγώ γύρισα από την άλλη, 

ήμουν έτοιμη να το βάλω στα πόδια, όμως η Μάνια μου είπε «Κάτσε εδώ» και πήγε ίσια 

πάνω στον τυπά, που ήταν και αρκετά μυώδης μάλιστα, και του είπε ότι αρκετά, φτάνει, δε 
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θυμάμαι τι ακριβώς του είπε, πάντως ο δαρμένος πρόλαβε και εξαφανίστηκε. Εγώ έβλεπα 

και δεν έβλεπα, ένα τρέιλερ με σκηνές βίας από ένα Προσεχώς που δε θα πήγαινα ποτέ να 

δω. Πήγα  και  κρύφτηκα  στην  άλλη  γωνία  του  δρόμου  κι  έκανα  εμετό,  από  την  ιδέα  και 

μόνο ότι ίσως ο άλλος πλακώσει τη Μάνια στο ξύλο. Όταν ήρθε και με βρήκε σε αυτή την 

κατάσταση δεν ήξερε τι να πει. Εγώ απλώς την αγκάλιασα κι έκλεισα το θέμα, αρνούμενη 

να λογοδοτήσω για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά μου. 

Βαθιά μέσα μου ήξερα όμως γιατί είχα αντιδράσει έτσι ψυχαναγκαστικά. Ήξερα, γιατί 

είχε  συμβεί  πολλές  φορές  στο  παρελθόν.  Όταν  έβλεπα  ταινίες,  λόγου  χάρη.  Όχι  όμως 

ταινίες  τρόμου,  γιατί  εκεί  η  βία  είναι  ψεύτικη,  εξόφθαλμα  φτιαχτή,  με  αλλεπάλληλες 

στρώσεις  κέτσαπ που  καλύπτουν οποιαδήποτε  επίφαση πραγματικότητας.  Σε  ταινίες πιο 

ρεαλιστικές, όμως, κάθε φορά που έπεφτε ξύλο, κάθε φορά που κάποιος βασανιζόταν, εγώ 

ένιωθα  το  στομάχι  μου  να  γυρίζει  και  τα  μάτια  μου  να  βουρκώνουν.  Δε  χρειαζόταν 

τεράστια  ευφυΐα  για  να  καταλάβω  ότι  αντιδρούσα  έτσι  λόγω  του  βεβαρημένου 

παρελθόντος μου. 

Τι  μου  είχε  πει  εκείνη  η  σύμβουλος;  Είχα  πάει  μετά  από  προτροπή  της  Έρρικας,  της 

Γερμανίδας με την οποία τα είχα για κάμποσα φεγγάρια, λίγο μετά που έφυγα από το σπίτι 

μου και μετακόμισα στην Κρήτη για να σπουδάσω. Δε μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό 

να πάω σε τρελογιατρό, όμως η Έρρικα πήγαινε σε κάποια σύμβουλο, όπως την είχε πει, 

και  μου  πρότεινε  να  πάω  κι  εγώ,  μετά  από  κάποια  παρόμοια  συμβάντα  υστερικής 

αντίδρασης  στη  βία.  Θυμάμαι  ότι  είχα  αρνηθεί  σθεναρά,  δηλώνοντας  πως  αυτά  είναι 

αηδίες  για  ανθρώπους  που  δεν  έχουν  τίποτα  καλύτερο  να  κάνουν  από  το  να 

ομφαλοσκοπούν – και να πληρώνουν κι από πάνω. Η Έρρικα είχε όμως τον τρόπο της και μ’ 

έπεισε. Δεν είχαν πάει στράφι τα χρόνια που σπούδαζε νομικά στη Βρέμη. Ακόμη και  τις 

συνεδρίες προσφέρθηκε να μου πληρώσει. Τότε είχα αντιδράσει, πίστευα πως μ’ εκβίαζε 

ψυχολογικά να το κάνω. Τώρα που το θυμάμαι, όμως, συνειδητοποιώ ότι η  ίδια δεν είχε 

τίποτα να κερδίσει. Τελικά μ’ αγαπούσε πολύ. Κάτι μαλακώνει μέσα μου. Θα ’θελα να την 

ευχαριστήσω, έστω και ύστερα από τόσα χρόνια. 

Η σύμβουλος, λοιπόν, με είχε βάλει να μιλάω και να μιλάω για ό,τι μου κατέβαινε στο 

κεφάλι.  Δε  θυμάμαι  τι  της  έλεγα,  κάπου  με  νευρίαζε  που  μόνο  άκουγε  και  δεν  έλεγε 
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τίποτα, άρχισα να την τσιγκλάω, να της λέω εξωφρενικά πράγματα για να τη σοκάρω. Στο 

τέλος, στην  τρίτη ή  τέταρτη συνεδρία,  της είπα νέτα σκέτα ότι βαρέθηκα να μιλάω μόνο 

εγώ και θέλω να μου πει κι εκείνη κάτι. Της ζήτησα να μου πει τέλος πάντων τη γνώμη της 

για όλα όσα είχε ακούσει να της εξιστορώ τόσες ώρες. Με ρώτησε αν η γνώμη της μετράει 

τόσο πολύ για μένα. Της απάντησα ότι όχι, δε μ’ ένοιαζε και τόσο πολύ, αλλά το θεωρούσα 

άσκοπο εγώ να μιλάω κι εκείνη ν’ ακούει και να πληρώνεται χωρίς να λέει τίποτα. Πώς θα 

βοηθηθώ; την είχα ρωτήσει. Ακούγοντας εσύ τον εαυτό σου, μου είχε πει. 

Δεν ξαναπήγα. Είπα στην Έρρικα ότι δε μου άρεσε η... δε θυμάμαι πια και τ’ όνομά της· 

ότι  την έβρισκα άχρηστη. Ότι χίλιες φορές να είχα ξοδέψει τα λεφτά σε ρούχα. Η Έρρικα 

επέμεινε λιγάκι, μ’ εκείνον τον έμμεσο, μαλαγανίστικο, δικονομικό τρόπο της, σε τούμπαρε 

χωρίς να το καταλάβεις. Ωστόσο παρέμεινα αμετάπειστη. 

Μου είπε και κάτι άλλο, η σύμβουλος. Ότι όλα όσα κάνω, που μιλάω πολύ, που στρέφω 

τη συζήτηση πάντα στο αστείο, που καταπιάνομαι συνέχεια με καινούργιες ασχολίες, όλα 

αυτά είναι εντάξει, είπε. Θετικότατα. Χρήσιμα. Κάποτε σε έσωσαν, μου είπε. Σε βοήθησαν 

να  μείνεις  ζωντανή,  ν’  αντεπεξέλθεις  σε  δύσκολους  καιρούς.  Όμως  για  κοίτα  αν  τα 

χρειάζεσαι ακόμη αυτά τα όπλα. Ίσως ο πόλεμος έχει λήξει. 
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7. 

Κοιτάζω  το ρολόι:  19:48. Η ώρα πέρασε.  Ξέχασα  το  τουρνικέ! Ο μηρός μου με πονά, 

ένας πόνος πρωτόγνωρος, υπόκωφος και στομωμένος. Κατεβάζω το βλέμμα και βλέπω ότι 

το  μπούτι  μου  έχει  μελανιάσει  ελαφρώς.  Ξεσφίγγω  τον  κόμπο  κι  αμέσως  νιώθω  μια 

αγαλλίαση να ρέει στο πόδι μου. Θα το αφήσω για πέντε λεπτά, αποφασίζω, για να δω αν 

θα σταματήσει η αιμορραγία. 

Το φως έχει αλλάξει. Το μέρος όπου βρίσκομαι ήταν εξαρχής σκιερό, αλλά πριν μέχρι 

λίγη ώρα  ο  ήλιος  φώτιζε  πιο  δυνατά,  οι  σκιές  ήταν  λιγότερο  πυκνές.  Τώρα  το  φως  έχει 

απαλύνει· πιο βαθιά στο δάσος, τα περιγράμματα των κλαδιών και των φύλλων έχουν γίνει 

αχνότερα, σαν να σμίγουν τα δέντρα μεταξύ τους, σαν να πλέκονται για να φτιάξουν ένα 

αδιαπέραστο πράσινο υφαντό. Τα έλατα κι όλα τ’ άλλα δέντρα που δεν ξέρω να ονοματίσω 

συνεχίζουν  το  λακριντί  με  τον  αέρα  που  τρέχει  στα  κλαδιά.  Ένας  ήχος  χαλαρωτικός  – 

αποχαυνωτικός σχεδόν. Αιώνιος. 

Κρυώνω  ελαφρώς.  Όχι  πάρα  πολύ,  όμως  δεν  υπάρχει  πια  η  ζέστη  που  ένιωθα 

νωρίτερα. Θα πέσει πολλή δροσιά εδώ το βράδυ, σκέφτομαι. Είναι και ο καταρράχτης. Θα 

παγώσω.  Και  δεν  μπορώ  να  κουνηθώ  για  να  ζεσταθώ.  Τι  ειρωνεία  να  σωθώ  από  το 

κάταγμα και να πάω από πνευμονία. 

Δεν  ανησυχώ  ιδιαίτερα  για  το  κρύο.  Εξάλλου  δε  με  απασχολεί  τόσο  άμεσα  όσο  ο 

απαιτητικός  πόνος  στο  πόδι  μου.  Θα  μπορούσα  να  χρησιμοποιήσω  και  τις  τεχνικές 

προθέρμανσης  που  ήξερα  από  τη  γιόγκα  που  έκανα  παλιά.  Κατά  καιρούς  ασχολιόμουν 

επιφανειακά  με  διάφορα  τέτοια:  έκανα  Κουνγκ  φου  για  ένα  εξάμηνο,  μέχρι  που 

στραμπούλιξα το χέρι μου, ασχολήθηκα με το χορό για μερικούς μήνες, μέχρι να αποδείξω 

ότι δεν είχα ταλέντο, δοκίμασα Τάι τσι για ένα διάστημα αλλά βαρέθηκα να περιμένω να 

μάθω καλά και το παράτησα. Η γιόγκα κράτησε περισσότερο απ’ όλα: κοντά δύο χρόνια· 

ρεκόρ για τα δεδομένα της Λένας. Έφτιαξα κάπως το σώμα μου, έμαθα ν’ αναπνέω σωστά, 

να ηρεμήσω όμως δεν το κατάφερα ποτέ, παρά τις παραινέσεις και τις φιλότιμες οδηγίες 

του δασκάλου μου. Μετά το ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα αναγκάστηκα να σταματήσω για 
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ένα  διάστημα,  ύστερα  μετακόμισα  κιόλας,  η  γιόγκα  μπήκε  στο  συρτάρι  προσωρινά  – 

δηλαδή μόνιμα. 

Αναρωτιέμαι  μ’  ένα  σφίξιμο  στην  καρδιά  αν  θα  μπορέσω  να  ξανακάνω  γιόγκα.  Να 

ξανατρέξω  να  προλάβω  το  λεωφορείο.  Να  χορέψω  έστω  και  χωρίς  ταλέντο.  Άραγε  θα 

φτιάξει το πόδι μου; Μήπως μου μείνει κανένα κουσούρι; Με φοβίζει η ιδέα ότι το σώμα 

μου σιγά σιγά χαλάει. Δεν είναι αιώνιο; 

Το  τουρνικέ! Ανασηκώνομαι στους αγκώνες με προσοχή και κοιτάζω χαμηλά. Το φως 

έχει λιγοστέψει και δεν μπορώ να δω πολύ καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι δεν αιμορραγώ 

πλέον αλλά δεν παίρνω και όρκο. Δε φτάνω το πόδι μου για να το αγγίξω και να δω αν έχει 

στεγνώσει το αίμα. Αποφασίζω να ξαναδέσω το τουρνικέ, τουλάχιστον άλλη μια φορά. Για 

καλό και για κακό. 

Αυτή τη φορά παιδεύομαι. Για κάποιον εκνευριστικό λόγο δεν μπορώ να στερεώσω το 

ξύλο με τίποτα· όσο κι αν προσπαθώ το ξύλο γυρνά και το σφίξιμο χαλαρώνει. Ιδρώνω από 

την προσπάθεια, και για λίγη ώρα παραιτούμαι κι απλώς το κρατώ στη θέση του με το χέρι 

μου. Κοιτάζω το ρολόι, αλλά η ώρα δεν είναι πια τόσο ορατή. Με το άλλο χέρι πατάω το 

κουμπάκι για το φως: 20:46. Τέτοια ώρα προχθές έβλεπα βίντεο με τη Μάνια, ξαπλωμένη 

στον βυσσινή καναπέ της. Πόσο μου αρέσει να μένω σπίτι της. Περισσότερο απ’ ό,τι όταν 

μένει εκείνη σ’ εμένα. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Ίσως επειδή νιώθω... δεν ξέρω. Απλώς μου 

αρέσει.  Μου  έχει  δώσει  κλειδιά  και  μερικές  φορές  πηγαίνω  σπίτι  της  όσο  εκείνη  είναι 

ακόμη  στη  δουλειά.  Πού  και  πού  τής  μαγειρεύω  και  περιμένω  να  γυρίσει.  Άλλες  πάλι 

απλώς  κοιμάμαι,  στο  μεγάλο,  διπλό  κρεβάτι  της,  ή  ακούω  μουσική.  Ακόμα  δεν  έχω 

εξαντλήσει  την  τεράστια  δισκοθήκη  της.  Γράφω  κασέτες.  Ενίοτε  συγυρίζω,  αν  και  αυτό 

επιμελώς το ξεχνώ. 

Ναι,  μου  αρέσει  γιατί  είναι  σαν  να  ’μαι  διακοπές.  Σπίτι  της  δεν  έχω  δουλειές·  έχω 

ενδιαφέροντα.  Ενώ  σπίτι  μου...  Ακόμη  κι  όταν  μ’  επισκέπτεται  η  Μάνια  δε  χαλαρώνω 

εντελώς. Πάντα υπάρχει κάτι να κάνω. 

Θυμάμαι πάλι το τουρνικέ. Στηρίζομαι ξανά στους αγκώνες και προσπαθώ να δέσω τον 

κόμπο  καλά.  Παραδόξως,  αυτή  τη  φορά  τα  καταφέρνω  με  την  πρώτη.  Γέρνω  πίσω 

ανακουφισμένη και κλείνω τα μάτια. Σκέφτομαι τους κοιλιακούς μου και τον γυμναστή στο 
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γυμναστήριο  που  πήγα  πέρσι  έξι‐εφτά  φορές. Μου  την  είχε  πέσει  όχι  ιδιαίτερα  κομψά. 

Πόσο  είχα  θυμώσει  τότε. Ήταν ωραίος άντρας,  όχι  οι  συνηθισμένες  δίφυλλες  ντουλάπες 

που συχνάζουν στα γυμναστήρια, όμως είχε σηκώσει ψηλά τον αμανέ και περισσότερο απ’ 

όλα μ’ εκνεύριζε η σιγουριά του ότι θα του καθόμουν. Ήθελα να του πετάξω στα μούτρα 

ότι  για  μένα οι  άντρες  είναι  εξίσου απαραίτητοι  όσο  και  τα ποδήλατα στα ψάρια,  όπως 

έλεγε  και  το  παλιό  καλό  σλόγκαν,  όμως  τελικά  άλλαξα  τις ώρες  που  πήγαινα  και  τελικά 

σταμάτησα  να  πηγαίνω  εντελώς.  Έτσι  κι  αλλιώς  δικαιολογία  έψαχνα  για  να  μην  κάνω 

γυμναστική. 

Μεμιάς θυμάμαι τότε που μου την έπεσε ο καθηγητής της γυμναστικής στο γυμνάσιο 

και δεν ήξερα  τι  να κάνω. Σε ποιον να  το πω. Προσπαθούσα να  τον αποφύγω, αλλά δεν 

ήταν εύκολο. Έκανα πως δεν καταλάβαινα. Όπως και στο σπίτι μου. 

Το ρεπερτόριο αντιδράσεών μου περιλαμβάνει μόνο τη φυγή, ποτέ τη μάχη. 
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8. 

Ξυπνάω. Με πήρε ο ύπνος χωρίς να  το καταλάβω. Ανοίγω τα μάτια μου κι αντικρίζω 

σκοτάδι.  Ένα  ασάλευτο  σκοτάδι,  απόλυτα  ομοιόμορφο,  πηχτό  σαν  πίσσα  σκοτάδι. 

Τρομάζω. Ακούω μόνο το νερό που κελαρύζει· τα τριζόνια ή όπως αλλιώς λέγονται αυτά τα 

έντομα που κάνουν τρ τρ τη νύχτα. Ακόμη κι αφού τα μάτια μου συνηθίσουν στο σκοτάδι 

δεν μπορώ να διακρίνω τίποτα, παρά μόνο τη θαμπή λάμψη του νερού που γουργουρίζει 

παραδίπλα. Και τον ουρανό, που είναι έναν τόνο λιγότερο μαύρος από το σκοτάδι ολόγυρά 

μου. 

Δεν  το  είχα  υπολογίσει  το  σκοτάδι. Ήξερα, φυσικά,  πως  θα σκοτείνιαζε,  αλλά  δεν  το 

περίμενα  τόσο  απόλυτο,  τόσο  βαρύ!  Ψαχουλεύω  στα  τυφλά  για  το  ρολόι  εκεί  που  το 

άφησα. Ευτυχώς το βρίσκω: 21:55. Κοιμήθηκα για μια ώρα περίπου, κι ίσως να κοιμόμουν 

περισσότερο αν δεν πονούσα τόσο. Κατουριέμαι επίσης. Νιώθω την πίεση στην κύστη μου, 

αλλά  δεν  ξέρω  τι  να  κάνω.  Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  μετακινηθώ  για  να  κατουρήσω. 

Σκέφτομαι  να  κρατηθώ,  όμως  δε  βλέπω  πού  θα  με  ωφελήσει  αυτό.  Πόσες  ώρες  θα 

κρατιέμαι; Η Μάνια θέλει ώρες ακόμα μέχρι να φέρει βοήθεια. Τελικά το αποφασίζω, με 

μισή καρδιά αλλά με ολόκληρη κύστη. Αφήνομαι και νιώθω τα ζεστά ούρα μου να ρέουν 

ανάμεσα στα σκέλια μου. 

Στις  ταινίες  δε  γίνονται  αυτά.  Σίγουρα  η  πρωταγωνίστρια  στον  Άγγλο  Ασθενή  θ’ 

αναγκαζόταν και τσίσα της να κάνει και κακά της, κλεισμένη μες στη σπηλιά όπως ήταν, μα 

δεν έδειξαν κάτι  τέτοιο. Φαντάζομαι  την αριστοκρατική Κρίστιν Σκοτ Τόμας να σφίγγεται 

εκεί  που  έγραφε  λόγια αγάπης μες  στο μισοσκόταδο  της  σπηλιάς,  κι  όταν αργότερα  την 

έβρισκε ο πώς τον λένε,  το λευκό φόρεμά της να είχε έναν καθόλου ελκυστικό λεκέ από 

πίσω. Έσκασα ένα γελάκι. 

Ξαφνικά  συνειδητοποιώ  ότι  αυτό  που  μου  συμβαίνει  μοιάζει  με  την  ταινία. 

Τουλάχιστον  όσον  αφορά  την  ανημπόρια  της  πρωταγωνίστριας  και  την  αναμονή  του 

σωτήρα  της.  Ελπίζω  οι  ομοιότητες  να  περιορίζονταν  εκεί,  διότι  ωραίο  το  πλάνο  με  τη 

μαντάμ  στο  αεροπλάνο  και  με  το  μαντήλι  ν’  ανεμίζει,  αλλά  προτιμώ  να  είμαι  λιγότερο 

ρομαντική και περισσότερο ζωντανή. 
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Το σκοτάδι. Δεν το φοβόμουν ποτέ ιδιαίτερα, ούτε όμως και το επιζητούσα. Στην Κίνα, 

είχα διαβάσει,  το μαύρο θεωρείται θετικό χρώμα επειδή είναι στο μαύρο του σκοταδιού 

που  γεννιέται  όλη  η  ζωή.  Ίσως  έτσι.  Εγώ  όμως  δεν  είμαι  Κινέζα,  οπότε  δεν  πιάνει.  Στο 

σκοτάδι του δικού μου πολιτισμού δε γεννιέται τίποτα, παρά μόνο εφιάλτες και μοναξιές. 

Άραγε οι άνθρωποι έχουν τους ίδιους εφιάλτες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη; Αν ήμουν 

στην Κίνα τώρα και περίμενα μέσα σ’ ένα κινέζικο σκοτάδι, θα ένιωθα διαφορετικά; Μου 

είναι απίστευτα δύσκολο να φανταστώ κάτι το θετικό να γεννιέται από αυτόν τον μελανό 

ζόφο που τώρα με ζώνει. Ο πολιτισμός μου δε με έχει προετοιμάσει. 

Στον αντίποδα των καλικάντζαρων τι υπάρχει; Οι νεράιδες! Αλλά μου είναι αδύνατο να 

φανταστώ  καλόκαρδες  νεράιδες  μες  σ’  αυτό  το  σκοτάδι.  Περισσότερο  σε  φαντάσματα 

φέρνουν, αποστεωμένες κόρες, καλυμμένες με λευκά κουρέλια να ίπτανται τριγύρω μου· 

εξαϋλωμένες, ρημαγμένες. Ερινύες και λάμιες. Μπρρ! 

Αναρωτιέμαι  αν  σε  όλες  τις  φάσεις  του  ανθρώπινου  πολιτισμού  ο  κόσμος  φοβόταν 

τόσο  το σκοτάδι. Παλιά, που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός,  οι άνθρωποι δεν μπορεί παρά να 

ήταν πιο εξοικειωμένοι με το σκοτάδι. Υποθέτω. Τι να έλεγαν στα αρχαία χρόνια τα παιδιά, 

όταν τα έβαζε για ύπνο η μαμά τους; Μαμά, άσε το φωτάκι ανοιχτό γιατί φοβάμαι. Είχαν 

κεριά, βέβαια, και λυχνάρια, αλλά δεν ήταν επικίνδυνο να τα έχεις αναμμένα όλο το βράδυ 

χωρίς επιτήρηση; Έτσι λένε οι συσκευασίες. 

Τα φιλοσοφικά ερωτήματά μου δεν αλλάζουν το γεγονός ότι φοβάμαι το σκοτάδι και 

την έχω βαμμένη. Δε μου αρέσει να μη βλέπω τίποτα. Οτιδήποτε μπορεί να με πλησιάσει 

και  δε  θα  το  δω ακόμα  κι  αν  σταθεί  ακριβώς μπροστά μου. Θα  το ακούσω  ίσως. Θα  το 

μυρίσω.  Προσπαθώ  να  μυρίσω  το  περιβάλλον  μου.  Μου  μυρίζει...  υγρασία...  χορτάρι, 

νοτισμένο χώμα. Κι οι ήχοι; Το σιγανό κελάρυσμα του νερού, τα τριζόνια, που και που τα 

φύλλα  που  θροΐζουν.  Κάποιοι  ήχοι  που  δεν  αναγνωρίζω,  δε  θέλω  να  προσπαθήσω  καν, 

επειδή η νοσηρή φαντασία μου μόνο τέρατα και εξαμβλώματα είναι ικανή να γεννήσει. 

Συνειδητοποιώ  ότι  έχω  πάψει  να  αναπνέω.  Τσιγκουνεύομαι  την  αναπνοή  μου,  την 

αφήνω  να  βγαίνει  κοφτά,  πνιγμένα.  Στους  ήχους  που  ακούω  προστίθεται  κι  αυτός  της 

καρδιάς  μου.  Και  μια  σκέψη,  μια  φράση  φτερουγίζει  πέρα  δώθε  σαν  περιστέρι 
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φυλακισμένο σε  μικρό  δωμάτιο,  χτυπά στα  τοιχώματα  του  κρανίου μου  και  με  κάνει  να 

ξεροκαταπίνω. Ανοίγω το παράθυρο και πετάγεται έξω: Φοβάμαι! 

Φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι. Το παραδέχομαι στον εαυτό μου, όσο κι αν θέλω να το 

αποφύγω. Ο φόβος μου αποκτά υπόσταση, οντότητα. Πλέον δεν είμαι μόνη μου μες στο 

σκοτάδι·  είμαι  εγώ  κι  ο  φόβος  που  με  ζώνει,  σχεδόν  αυθύπαρκτος  τώρα  που  τον 

ονομάτισα. 

Όχι, δε φοβάμαι που είμαι μόνη εδώ πάνω στην ερημιά. Τη μοναξιά δεν τη φοβάμαι 

τόσο. Ως μοναχοπαίδι ξέρω να μένω μόνη και να μη με πειράζει. Πολύ. Όμως το σκοτάδι... 

Το νιώθω πηχτό γύρω μου, με αγγίζει, και το άγγιγμά του είναι παγερό, κολλάει. Ο φόβος 

κολλάει·  σε  κολλάει  στον  τοίχο.  Υπάρχουν  τρόποι  να  ξεφύγεις,  να  ξεγλιστρήσεις. Να  του 

αντεπιτεθείς· ίσια στα μούτρα να τον φτύσεις. Μερικές φορές ο τσαμπουκάς, ακόμη και ο 

κατ’ επίφαση, σε βγάζει στην αντίπερα όχθη, σώνεσαι. Μπορείς να τον αγνοήσεις. Λα λα 

λα, λα λα λα, δε φοβάμαι. Ας ασχοληθώ με κάτι άλλο. Κάτι ξέρει η στρουθοκάμηλος. Δεν 

είναι και το πιο λαμπρό πρότυπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης κινδύνων, όμως πολλές 

φορές  την  κάνει  τη  δουλειά.  Εδώ  εμπίπτω  κι  εγώ.  Το  κακό  είναι  ότι  εδώ,  τώρα,  είμαι 

άοπλη. Δεν έχω πού να πάω, δεν έχω με τι άλλο ν’ ασχοληθώ για να περιφρονήσω το φόβο 

μου, να του γυρίσω την πλάτη. Είναι εδώ και με κοιτά κατάματα: Φοβάμαι. 

Φόβος.  Στην  αρχαιότητα  δεν  ήταν  θεός;  Έστω  ημίθεος;  Γιος  του  Σκότους  και  της 

Αγωνίας  ή  μήπως  του  Αγνώστου  και  της  Νοσηρής  Φαντασίας;  Πρώτος  ξάδερφος  του 

Θανάτου, θείος της Ταχυπαλμίας, αδερφοποιτός με τον Τρόμο, την πιο τραχιά παραλλαγή 

του. Άραγε είναι ένστικτο ο φόβος; Τα μωρά όταν γεννιούνται κι ενστικτωδώς σφίγγουν τα 

δάχτυλά τους τόσο δυνατά που μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους, αν χρειαστεί, έχουν 

εγγενές  και  το  αντανακλαστικό  του  φόβου;  Ή  μήπως  δημιουργείται  συν  τω  χρόνω; 

Σταδιακά και σωρευτικά, μικρές δόσεις φόβου από τη βρεφική ηλικία και ένθεν, μέχρι να 

γεμίσουν  οι  εσωτερικές  δεξαμενές.  Απ’  όπου  κάθε  τόσο  ξεχύνεται  ο  φόβος.  Και  σε 

πλημμυρίζει. Πότε πότε σε πνίγει μάλιστα. 

Ξεροκαταπίνω.  Είναι  λες  και  πέφτω μέσα  σ’  ένα  πηγάδι,  το  πηγάδι  της  ζωής  μου.  Κι 

ένας διάδρομος, σκοτεινός, υγρός και μουχλιασμένος, που ξεκινά από τον πυθμένα του με 

πάει πίσω σπίτι, όχι στο σπίτι μου, γιατί ποτέ, ποτέ δεν αισθάνθηκα ασφάλεια εκεί μέσα, 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

39 

αλλά εκεί που μεγάλωσα, στο δωμάτιο που μ’ έκλειναν. Ανατριχιάζω. Γιατί πίστευα, ήμουν 

σίγουρη, ότι εκείνο το δωμάτιο το έχω γκρεμίσει, έχω γκρεμίσει και τις γέφυρες της μνήμης 

μου που οδηγούν εκεί. Μα είναι εδώ, είμαι εκεί. Κι είναι τόσο ζωντανό, σαν χθες. Και πονά 

εξίσου. 

Τα μάτια μου δακρύζουν, αν και δεν κλαίω. Με θυμάμαι· είμαι μικρή, πολύ μικρή. Μ’ 

έχουν κλειδώσει μέσα. Σ’ εκείνη τη θεοσκότεινη αποθήκη στην αυλή. Που μυρίζει μούχλα 

και  κλεισούρα.  Δεν  έκλαιγα.  Όμως  είχα  δάκρυα  στα  μάτια  γιατί  φοβόμουν  εκεί  μέσα. 

Πάντα καθόμουν ακριβώς πίσω από την πόρτα, όσο πιο κοντά μπορούσα στον έξω κόσμο. 

Και δεν τολμούσα να κοιτάξω πίσω μου, γιατί το σκοτάδι έκρυβε όλους τους εφιάλτες μου, 

τους δικούς μου και τους δανεικούς. 

Δεν  έκλαιγα όμως. Δε  ζητούσα να με βγάλουν έξω.  Γιατί  κι  έξω ήταν άσχημα. Έξω οι 

φωνές  τους  συνοδεύονταν  από  ξύλο.  Κι  έτσι  ήμουν  εγκλωβισμένη  σ’  ένα  τόπο  δίχως 

εμβαδόν, σε μια πιθαμή γης που δε με χωρούσε· πίσω μου το σκοτάδι με τα γαμψά του 

νύχια· μπροστά οι γονείς μου που χτυπιούνταν και χτυπούσαν. 

Όπως  και  τότε,  ούτε  και  τώρα  κλαίω.  Ξέρω  πως  τα  κλάματα  εκνευρίζουν  τους 

μεγάλους,  επισύρουν  μεγαλύτερη  τιμωρία.  Αγκαλιάζοντας  τα  γόνατά  μου  ζάρωνα  πίσω 

από την πόρτα, κολλούσα πάνω της και καρτερούσα ν’ ανοίξει. Να με βγάλουν έξω. Να με 

θυμηθούν. Αλλά κι αμέσως να με ξεχάσουν. Γιατί όσο με ξεχνούσαν ήμουν ασφαλής. 

Αυτόματα πάω να φέρω τα πόδια μου στο στήθος, στην πρωτογενή, ολόπρωτη στάση 

του  εμβρύου,  όμως  ο  πόνος  που  περονιάζει  τον  αστράγαλό  μού  θυμίζει  επιτακτικά  πού 

βρίσκομαι τώρα, ότι δε βρίσκομαι στη σκοτεινή αποθηκούλα της αυλής, σ’ ένα παρελθόν 

που δεν πέρασε. Αναστενάζω, λίγο από ανακούφιση, περισσότερο από θλίψη, ένα βαθύ, 

ασήκωτο καημό, για όλα όσα έζησα και δε μαρτύρησα. 

Θέλω να φύγω!  Γιατί δεν έρχεται η Μάνια; Πού στο διάολο είναι! Δε θ’ αντέξω εδώ. 

Ίσως, αν είμαι τυχερή, να πετύχει στο δρόμο κάποιον με κινητό κι έτσι να ειδοποιήσει για 

βοήθεια πιο γρήγορα. Άραγε ποιον θα καλέσει; Την αστυνομία; Τις ειδικές δυνάμεις; Ποιον 

ειδοποιείς σε  τέτοιες περιπτώσεις;  Τη Νομαρχία;  Τα  τηλεοπτικά κανάλια; Βάζω τα γέλια. 

Με φαντάζομαι σε παραθυράκι να μιλάω για την εμπειρία μου στα βουνά της Ναυπακτίας 

και τον αποτέτοιονα να με ρωτάει ηλίθιες ερωτήσεις του τύπου: Πονέσατε όταν σπάσατε 
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το πόδι σας; Χαρήκατε όταν σας βρήκαν; Νευριάζω όμως στη σκέψη ότι άλλη μια φορά θα 

πουλήσουν  την  ιστορία ως μια ακόμα ανήμπορη και ανίκανη  γυναίκα που επιδίδεται σε 

αντρικές ασχολίες και καλά να πάθει που θέλει και ορειβασίες. Αλλιώς θα παρουσίαζαν το 

θέμα αν ένας άντρας πάθαινε το ίδιο. Δε θα έλεγαν ποτέ ο ωραίος νέος που έμεινε τόσες 

ώρες  στο  άγριο  δάσος  με  σπασμένο  πόδι.  Γιατί  τις  ειδήσεις  τις  γράφουν  και  τις 

κατασκευάζουν άντρες για άντρες. Ετερό άντρες για ετερό άντρες. Ή γυναίκες που έχουν 

μάθει να σκέφτονται σαν άντρες. 

Τσαντίζομαι! Δε θα εμφανιστώ εγώ. Μόνο η Μάνια, η ηρωίδα. Θα τη δασκαλέψω στην 

αρχή να το παίξει συνεργάσιμη, αλλά μόλις βγει στον αέρα να στηλιτεύσει τον τρόπο που 

παρουσιάζονται  οι  γυναίκες  στις  ειδήσεις.  Θα  του  πετάξει  και  στο  τέλος  ότι  είμαστε 

λεσβίες, στον αέρα, να δω πόσα χρώματα θ’ αλλάξει! 

Ενθουσιάζομαι  τόσο  πολύ  με  την  ιδέα  που  ανυπομονώ  να  γυρίσει  η  Μάνια  για  να 

εφαρμόσουμε  το  ανατρεπτικό  σχέδιό  μου.  Κοιτάζω  το  ρολόι:  21:52.  Τα  λεπτά  είναι 

κολλημένα  με  σιρόπι  και  δεν  ξεκολλούν.  Το  μυαλό  μου,  το  σαδιστικό,  ξαναγυρνά  στο 

σκοτάδι  που  με  περιβάλλει.  Η  πρώτη  μου  αντίδραση  θα  ήταν  να  σηκωθώ,  να φύγω,  να 

κάνω κάτι για να μην το σκεφτώ. Όμως αυτή τη φορά δεν το μπορώ. 

Ξάφνου  καταλαβαίνω,  μ’  αυτές  τις  ξαφνικές,  αιφνίδιες αναλαμπές,  σαν  τούμπες που 

τρως  και  προτού  το  καταλάβεις  βρίσκεσαι  φαρδιά  πλατιά  χάμω,  ότι  οι  αναρίθμητες 

ασχολίες μου, η πολυπραγμοσύνη μου, η γιόγκα κι ο χορός κι η ζωγραφική και τα πάρτυ κι 

οι  καφετέριες  και  οι  ταινίες  και  τα  βιβλία  –  ήταν  όλα  υπεκφυγές,  φυγές  από  μια 

πραγματικότητα  που  πονά,  πονά  πολύ,  πάρα  πολύ  για  να  τη  δω  κατάματα,  να  την 

ψηλαφίσω  και  να  της  μιλήσω.  Τώρα όμως  εδώ δεν  υπάρχει  πουθενά  να φύγω. Αυτή  τη 

φορά  είμαι  δέσμια όχι  από μια  κλειδωμένη πόρτα,  όπως  τότε,  αλλά από  το  ίδιο μου  το 

σώμα που  με  εγκλωβίζει  στις  σκέψεις  μου,  με  πηγαίνει  αλυσοδεμένη  σχεδόν  ίσια  πάνω 

τους και μου λέει: Κοίτα τες! Πιάσε τις! 

Ένα άηχο αναφιλητό με κυριεύει. Δε θέλω άλλο, θέλω να φύγω, να εξαφανιστώ. Λένε 

πως το παρελθόν σε καταδιώκει, όμως δεν αληθεύει αυτό. Δε σε παίρνει ποτέ από πίσω· 

γιατί όπου και να πας το κουβαλάς μαζί σου, σαν βαλίτσα. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να 

ξεπακετάρω. 
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9. 

Ξυπνάω  επειδή  κρυώνω.  Πάλι  καλά  που  με  παίρνει  ο  ύπνος  λιγάκι·  περνάει  η  ώρα 

χωρίς εμένα. Κοιτάζω το ρολόι. Είναι μόλις 23:01. Το πόδι μου πονά από ψηλά. Πρέπει να 

λύσω  το  κωλοτουρνικέ. Με  τα  δόντια  μου  να  κροταλίζουν ψαχουλεύω στα σκοτεινά  και 

βρίσκω τον κόμπο. Τον ξεσφίγγω και το κλαδί χαλαρώνει. Το πόδι μου έχει μουδιάσει, με 

πονά φριχτά από τα λαγόνια ως κάτω στα δάχτυλα. Κλαίω από τον πόνο,  χωρίς να ξέρω 

γιατί.  Απλά  εκλιπαρώ  να  σταματήσει.  Δεν  αντέχω  άλλο.  Όμως  δεν  υπάρχει  τίποτα  που 

μπορώ  να  κάνω.  Τίποτα.  Αποφασίζω  να  το  αφήσω  λυτό,  σίγουρα  η  αιμορραγία  έχει 

περάσει. 

Μου  είναι  πραγματικά  δύσκολο  να  πιστέψω  ότι  αυτό  συμβαίνει  πραγματικά.  Ότι 

δηλαδή είμαι στ’ αλήθεια αποκλεισμένη στη μέση του πουθενά, μες στο σκοτάδι, εντελώς 

αβοήθητη.  Δεν  είναι  δυνατό!  Υπάρχει  μια  τεράστια  ανακολουθία.  Τέτοια  πράγματα 

συμβαίνουν  σε  πολέμους,  σε  ξεριζωμούς,  τέλος  πάντων  σε  συνθήκες  εξαιρετικές.  Μια 

τριήμερη  εκδρομή  με  την  γκόμενά  σου  δεν  μπορεί  να  έχει  τέτοια  κατάληξη!  Όμως  η 

πραγματικότητα  σκηνοθετεί  χωρίς  να  με  ρωτήσει,  κι  εγώ  παίζω  ένα  ρόλο  που  δεν  έχω 

επιλέξει. 

Ρόλοι.  Μου  ’ρχεται  στο  μυαλό  τότε  που  είχα  πάει  στην  αρτισυσταθείσα  θεατρική 

ομάδα του πανεπιστήμιου και πόσο μικροπρεπώς είχε λήξει κι εκείνη η σύντομη καριέρα 

μου. Είχαμε μαζευτεί περίπου δεκαοχτώ άτομα, οι δεκαεφτά από τους οποίους ήμασταν 

βέβαιοι ότι θα πρωταγωνιστούσαμε (συμπεριλαμβανομένης κι εμένα). Φυσικά δε βρήκαμε 

κανένα  έργο  με  δεκαεφτά  πρωταγωνιστικούς  ρόλους.  Μας  πέρασε  από  το  μυαλό  ν’ 

ανεβάσουμε  μιούζικαλ,  όμως  οι  φωνές  μας  δεν  επέτρεπαν  τέτοια  όνειρα.  Τελικά 

τσακωθήκαμε,  η  ομάδα  θεάτρου  διασπάστηκε  σε  υποομάδες  και  στο  τέλος  διαλύθηκε 

προτού καν ξεκινήσει. Μέσα από εκεί όμως γνώρισα την Έρρικα, οπότε κάτι καλό βγήκε. 

Την ερωτεύτηκα σχεδόν με την πρώτη ματιά. 

Στα αγγλικά πέφτεις στον έρωτα. Και στα γαλλικά το ίδιο, μου έχουν πει. Πέφτεις στον 

έρωτα,  όπως  πέφτεις  στο  δρόμο,  αν  δεν  προσέχεις.  Εκεί  δηλαδή  που  περπατάς  και  όλα 
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είναι κανονικά, καλά ή κακά δεν έχει σημασία, ξάφνου σκοντάφτεις και πέφτεις – in love, 

amoureuse. Και καλά να πέσεις. Το θέμα είναι ο άλλος να είναι εκεί να σε πιάσει· να θέλει 

να  σε  πιάσει.  Αλλιώς  πέφτεις  στα  σκληρά  και  τρως  τα  μούτρα  σου.  Ενίοτε  και  την 

περηφάνια σου. 

Αχ η Έρρικα. Ποτέ δε σταμάτησα να την αγαπώ. Απλώς κάποια στιγμή, εκεί που ήμουν 

πεσμένη  στον  έρωτά  της,  σηκώθηκα.  Ξεσκονίστηκα,  είδα  ότι  δεν  είχα  γρατζουνιστεί 

σοβαρά,  έφυγα.  Στα  αγγλικά  you  fall  out  of  love,  σαν  να  καθόσουν  κάπου  και  από 

απροσεξία ή από σεισμό γκρεμίζεσαι. Είσαι καλά; Ναι, απλώς έπεσα έξω από  τον έρωτά 

μου και δεν μπορώ να ξανανέβω. Όσο κι αν το θες. Έτσι έπεσα έξω από τον έρωτά μας. Το 

κακό είναι ότι η Έρρικα νομίζω ότι δεν έπεσε ποτέ. 

Ίσως  τελικά  πέφτεις  μέσα  ή  έξω  από  τον  έρωτα  χωρίς  να  το  καταλάβεις.  Υπάρχει 

σταδιακό πέσιμο; Μπορείς να πέσεις σιγά σιγά, και να το καταλάβεις μόνο όταν ήδη είσαι 

φαρδύς  πλατύς  μέσα  στον  έρωτα  ή  έξω  από  αυτόν;  Δεν  έχω  ποτέ  καταλάβει  «πώς» 

ερωτεύομαι·  τι  γίνεται.  Από  ποιες  χρυσαλίδες  γεννιούνται  οι  πεταλούδες  στο  στομάχι; 

Ποιος  κραδαίνει  τον  κεραυνό  που  σε  χτυπά  κατάκαρδα;  Είτε  λέγεται  θεός  Έρωτας  είτε 

φερομόνες,  πρόκειται  για  μια  διαδικασία  που  αγνοώ  –  εκείνη  όμως  με  ξέρει  καλά  και 

συχνά βρίσκομαι στα γρανάζια της. Όπως τώρα με τη Μάνια. Δηλαδή περίπου. Δεν ξέρω αν 

πραγματικά είμαι ερωτευμένη. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο ακριβώς όπως τότε με την Έρρικα. 

Ή με την Ειρήνη. Όμως ποτέ δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Καψουρεμένη όμως σίγουρα είμαι. 

Όταν  σκέφτεσαι  κάποιον  και  αναστατώνεσαι  λέγεται  έρωτας,  έτσι  δεν  είναι;  Η  αλήθεια 

είναι  πως  δεν  την  ξέρω  καλά,  ούτε  κι  εκείνη  με  ξέρει.  Γνωριζόμαστε  λίγο  καιρό,  αλλά 

περνάμε καλά μαζί. Ναι, λέγεται έρωτας, αλλιώς δεν ξέρω πώς να το ονοματίσω αυτό που 

νιώθω. Κι ας είναι διαφορετικό από αυτό που ένιωθα με την Έρρικα. 

Με  την Έρρικα μείναμε μαζί  κοντά  τρία χρόνια, μέχρι που  τέλειωσα  τις σπουδές μου 

και  γύρισα στην πρωτεύουσα.  Τη φέρνω συχνά στο μυαλό.  Επικοινωνούμε πού  και πού, 

στέλνουμε  κάρτες  κάθε  Χριστούγεννα,  γενέθλια  και  διακοπές.  Τρία  χρόνια  ερωτικής 

συνύπαρξης έχουν διυλιστεί σε δέκα αράδες μιας καρτ ποστάλ. 

Ας  μη  γίνομαι  άδικη.  Αν  είχα  μείνει  στην  Κρήτη,  θα  ήμασταν  ακόμη  φίλες,  αν  όχι 

ζευγάρι. Ποτέ δεν πάψαμε να νοιαζόμαστε η μια για  την άλλη. Η Έρρικα με έμαθε τόσα. 
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Όχι επειδή είναι μεγαλύτερη, εννιά χρόνια με περνά, αλλά γιατί... γιατί άραγε; Η μόνη λέξη 

που  μου  έρχεται  στο  μυαλό  είναι  σοφή.  Η  Έρρικα  είναι  σοφή,  ισορροπημένη,  με  μια 

πηγαία σοφία που δε μοιάζει να είχε μαθευτεί από κάπου. Λες κι αναβλύζει από τα γονίδιά 

της. 

Βέβαια,  οφείλω  να  πω  ότι  αυτή  ακριβώς  η  σοφία  της  με  εκνεύριζε  σε  βαθμό 

κακουργήματος.  Δεν  άντεχα  να  έχει  πάντα  δίκιο,  κι  ας  μην  καυχιόταν,  κι  ας  μην  το 

χτυπούσε. Το χαιρόταν βέβαια. Παραδεχόταν και τα λάθη της. Όπως τότε. 

Τότε που μέναμε μαζί στα Χανιά, η Έρρικα μου είχε φέρει ένα βιβλίο για κακοποιημένα 

παιδιά. Ήταν στ’ αγγλικά, ένα από αυτά τα βιβλία αυτοβοήθειας που υπόσχονται να σου 

αλλάξουν τη ζωή. Είχα οργιστεί όσο δεν παίρνει μαζί της. Δεν της είχα μιλήσει καθόλου για 

τα παιδικά μου χρόνια και το θεωρούσα προπετές εκ μέρους της να μου κάνει τέτοιο δώρο. 

Όταν έσκισα το περιτύλιγμα και είδα τι περιείχε ταράχτηκα. Ένιωσα σαν να είχα υποστεί 

μια εισβολή. Δεν της είχα δώσει δικαίωμα να παρεισφρήσει στον ενδότερο κόσμο μου, στο 

καλά  φυλαγμένο  μυστικό  μου.  Δε  νομίζω  ότι  έχω  ξαναχρησιμοποιήσει  τη  λέξη 

«αποσβολωμένη» ποτέ πριν ούτε ποτέ μετά. Ακόμη κι η ετοιμολογία μου με εγκατέλειψε. 

Η Έρρικα  κάπνιζε  και με  κοίταζε,  με  κείνα  τα πράσινα  γερμανικά μάτια  της. Διέκρινα 

στο βλέμμα  της  την έγνοια  της  για μένα, αλλά δεν μπορούσα! Της πέταξα  το βιβλίο στα 

πόδια, σηκώθηκα κι έφυγα από το δωμάτιο, από το διαμερισματάκι μας στην παλιά πόλη 

σαν κυνηγημένη. 

Όταν γύρισα, περασμένα μεσάνυχτα, η Έρρικα κοιμόταν. Μου είχε αφήσει ένα μήνυμα 

στο μαξιλάρι: Συγγνώμη, δεν είχα δικαίωμα. Η οργή μου καταλάγιασε. Πλάγιασα δίπλα της. 

Την επομένη δεν ανέφερε τίποτα και την ευγνωμόνησα γι’ αυτό. 

Μου πήρε δύο χρόνια να το ανοίξω. Το βιβλίο. Το αγνοούσα σκοπίμως. Το ξαναβρήκα 

τότε που ετοιμαζόμουν να μετακομίσω πίσω στην Αθήνα. Προτού το πετάξω του έριξα μια 

γρήγορη  ματιά,  εκεί  που  καθόμουν,  ανάμεσα  στις  κούτες  και  τις  σακούλες.  Είχα  πλέον 

χωρίσει με την Έρρικα και το βιβλίο δεν είχε την  ίδια συναισθηματική αξία ως δώρο όσο 

τότε που ήμασταν μαζί. 

Τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, έλεγε μέσες άκρες, πέρα από τον σωματικό 

πόνο και  τη συναισθηματική οδύνη που νιώθουν όταν  τα κακοποιεί  ένας άνθρωπος που 
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αγαπούν, έχουν να αντιμετωπίσουν και μια βαθιά αίσθηση ντροπής για όσα συμβαίνουν. 

Καταλήγουν  να  πιστέψουν  ότι  φταίνε  εκείνα  για  την  κακοποίηση  που  υφίστανται  και 

ενοχοποιούνται  σε  βαθμό  που  τα  εμποδίζει  να  αναζητήσουν  οδό  διαφυγής  από  την 

κακοποιητική  κατάσταση.  Είναι  σχεδόν  αδύνατο  να  παραδεχτούν  ότι  κάποιος  που  τα 

αγαπά τα κακοποιεί. 

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα αυτό. Κάτι αναγνώριζα από τον εαυτό 

μου, μα πάλι... 

Ωχού σκοτούρες, αχρείαστες και βαρετές. Βαριές. Το πέταξα. 
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10. 

Υπάρχει  μια  χώρα,  μια  λεπτή  λωρίδα  γης  που  βρέχεται  από  τη  χαρτογραφημένη 

θάλασσα του ξύπνιου και τον άγνωστο ωκεανό του ύπνου. Εκεί ζω τώρα. Βρέχω τα πόδια 

μου πότε στα παραισθησιογόνα νερά του ύπνου, πότε κολυμπώ με σίγουρες κινήσεις στη 

θάλασσα  της  ξύπνιας  συνείδησης.  Κι  οι  ενύπνιες φάτες  μοργκάνες  μοιάζουν με  αληθινά 

βιώματα. Κοιτάζω το ρολόι και δεν είμαι σίγουρη αν ονειρεύομαι πως κοιτάζω το ρολόι. 

Όπως κι αν έχει, το ρολόι λέει μεσάνυχτα. Η ώρα των αλλαγών. Βάζουν οι λύκοι τα καλά 

τους  και  βγαίνουν  παγανιά.  Οι  απανταχού  Σταχτοπούτες  μαζεύονται  σπίτια  τους  κακήν 

κακώς, αφήνοντας πίσω γόβες, κιλότες, πρίγκιπες. Τα φαντάσματα ξυπνούν, οι βρικόλακες 

γευματίζουν, οι εφιάλτες περιοδεύουν στα όνειρα των παιδιών. 

Κάποτε  η  δωδεκάτη  νυχτερινή  ήταν  όντως  μεσάνυχτα.  Μα  πόσοι  πια,  άραγε, 

κοιμούνται πριν τις 00:00; Περιμένουν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων να τους καληνυχτίσει, 

να τους σβήσει το φως. Να λοιπόν που για μένα η δωδεκάτη νυχτερινή θα ήταν πράγματι 

μεσάνυχτα,  για  πρώτη  φορά  εδώ  και  πολύ  καιρό,  το  μέσο  μιας  νύχτας  ατέλειωτης, 

τρομακτικής και στοιχειωμένης. 

Μικρή  έπεφτα  για  ύπνο  όποτε  ήθελα  εγώ.  Σπάνια  χρειαζόταν  οι  δικοί  μου  να  μου 

φωνάξουν  να  πάω  για  ύπνο,  αφού  είχα  ήδη  αποσυρθεί  από  μόνη  μου  στη  σχετική 

ασφάλεια του δωματίου μου. Και κάθε βράδυ προσευχόμουν σε θεούς και δαίμονες να με 

πάρει ο ύπνος προτού αρχίσουν τις φωνές. 

Μα  γιατί  το  μυαλό  μου  γυρνοβολάει  σαν  σκυλί  δεμένο  γύρω  από  το  ίδιο  σημείο; 

Μήπως  ήρθε  η  ώρα  να  βγουν  οι  δικοί  μου  λύκοι;  Μέσα  σ’  αυτό  το  ανήλεο  σκοτάδι, 

ελλείψει  άλλων  παραστάσεων,  μοιάζει  να  στήθηκε  η  σκηνή  να  παιχτεί  το  Δράμα  της 

Μικρής  Λενιώς.  Ε  λοιπόν,  δεν  πλήρωσα  εισιτήριο  γι’  αυτήν  τη  μακάβρια  παράσταση, 

αφήστε με να φύγω. Δε θέλω να βρεθώ επί σκηνής με τους γονείς που τόσο καιρό έθαβα. 

Δε θέλω να δω ν’ ανασταίνεται ένα παρελθόν που τόσο καιρό επιμελώς σκότωνα. Μα γιατί 

δεν ορίζω τις σκέψεις μου; Γιατί όλα συνωμοτούν τώρα που είμαι ανήμπορη ν’ αντιδράσω; 

Ίσως επειδή ποτέ δεν έθαψες το παρελθόν σου; ρωτά σιγανά μια πανούργα φωνή του 

νου  μου.  Ίσως  επειδή  ακόμη  δεν  πλύθηκες  από  τις  βρωμιές  του.  Γιατί  τόσα  χρόνια 
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αρνιόσουν κατηγορηματικά να το αντικρίσεις, να του πεις Δε σε φοβάμαι πια. Όχι όμως με 

τον υστερικό τόνο εκείνου που φοβάται και μετατρέπει το φόβο του τσαμπουκά, αλλά με 

τη σιγουριά της δύναμης, τη δύναμη της σιγουριάς. 

Δε σε ρωτούσε η Έρρικα, τόσα χρόνια πάνε, γιατί βογκάς στον ύπνο σου, και φωνάζεις 

μαμά;  Ακόμη  κι  η Μάνια  σου  ’χει  ήδη αναφέρει  δυο  τρεις φορές  ότι  συνεχώς  κλαις  και 

βογκάς στον ύπνο σου. Κι η αιώνια, απαράλλαχτη αντίδρασή σου ήταν να παίζεις τη χαζή 

και ν’ αλλάζεις συζήτηση. 

Ε  ναι  ρε  γαμώ  το,  με  πονάει  το  παρελθόν  μου,  τι  να  κάνω;  Κοίταξέ  το,  σου  έλεγε  η 

Έρρικα, η Ντίνα, ακόμη κι η Μάνια θα σ’ το πει, να δεις. Να το κοιτάξω να δω τι; Πέρασε! 

Ό,τι έγινε έγινε, γιατί ν’ ασχολούμαι άλλο; Έχω δει κι αυτούς που ομφαλοσκοπούν μια ζωή 

γύρω από το ίδιο απαράλλαχτο μοτίβο του πόνου τους: Έχω οιδιπόδειο με τον πατέρα μου, 

η  μάνα  μου  με  κακοποιούσε,  με  ζήλευε  η  αδερφή  μου...  και  άλλα  ψυχολογικά 

συμπλέγματα και τραύματα του παρελθόντος που τα μεταφέρουν αυτούσια στο παρόν. Τα 

γαμημένα παιδικά μου χρόνια, πάει τέλειωσαν! 

Σαφώς,  αλλά  τα  κουβαλάς  ακόμη,  θέλοντας  και  μη.  Κάπου  ανάμεσα  στις  κοιλίες  τις 

καρδιάς υπάρχει ειδική θήκη για τα παιδικά χρόνια. Και θα συνεχίσεις να τα κουβαλάς εκεί 

μέχρι να τα δεις κατάματα, ν’ αντικρίσεις τον πόνο και να συγχωρέσεις το παρελθόν σου. 

Αυτό μου είχε πει η Ντίνα. Ή η Έρρικα. Δε θυμάμαι πια. Μια σειρά από γκόμενες βαλτές να 

με  θεραπεύσουν.  Λες  και  αντλούσα  όλες  τις  ερωτικές  συντρόφους  μου  μέσα  από  το 

ευρετήριο ασκούμενων ψυχολόγων. 

Πώς να συγχωρέσω; 
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11. 

Τρέμω πατόκορφα. Κάνει πολύ κρύο. Τα δόντια μου κροταλίζουν και μ’  έχουν πιάσει 

σπασμοί. Τρίβω το κορμί μου όσο περισσότερο μπορώ, προσπαθώντας να μην κουνάω το 

πόδι μου, μήπως  και  ξυπνήσω  τον πόνο μου. Προηγουμένως  έκανα ουντιαναμπάντα  και 

μούλαμπαντα, δηλαδή σύσφιξη  της  κάτω κοιλιακής  χώρας και  των μυών  του σφιγκτήρα, 

καθώς και βαθιές αναπνοές ουίτζα, τις τρεις ασκήσεις της Αστάνγκα Βινιάσα γιόγκα για να 

κρατώ  τους  μυς  ζεστούς.  Πράγματι  ζεστάθηκα,  όμως  με  πήρε  ο  ύπνος  κάποια  στιγμή  κι 

όταν ξύπνησα είχα γίνει παγάκι. Μα πού είναι η Μάνια; 

0:19.  Μα  χαλασμένο  είναι;  Το  στόμα  μου  είναι  κατάστεγνο.  Ο  ήχος  του  νερού  λίγα 

μέτρα πιο πέρα είναι βασανιστικός, τόσο κοντά κι όμως θα μπορούσε να ήταν έτη φωτός 

μακριά. 

Αν  σερνόμουν  ως  εκεί;  Ποιος  σου  το  ’μελλε,  Λένα,  ότι  θα  σερνόσουν  κουτσή  κι 

ημίγυμνη μες στ’ άγριο σκοτάδι στα όρη και στα βουνά για μια γουλιά νερό; 

Μα  ήταν  σίγουρα  σπασμένο;  Μήπως  η  Μάνια  έκανε  λάθος;  Ίσως  ήταν  ένα  άσχημο 

στραμπούληγμα. Αν δοκίμαζα να σηκωθώ. 

Έδωσα εντολή στο πόδι μου να κινηθεί. Ο πόνος έφερε δάκρυα στα μάτια, μου έκλεψε 

την ανάσα. Ζαλίστηκα κι έπεσα εξουθενωμένη πίσω, εκλιπαρώντας να καταλαγιάσει αυτό 

το μαρτύριο που μαινόταν στο πόδι μου. Έβγαλα κάθε ιδέα να συρθώ στο νερό. Καλύτερη 

η δίψα, όσο τυραννική κι αν ήταν. 

Άρχισα  ν’  αναπνέω  με  βαθιές  αναπνοές  ουίτζα  πάλι,  έσφιξα  τους  μυς  μου.  Ο 

καθησυχαστικός ρυθμός των αναπνοών με ηρέμησε κάπως. Σε λίγο άρχισα να ζεσταίνομαι 

και πάλι. Έστω αυτό το λίγο. 

Δε με ένοιαζε τόσο το κρύο· το άντεχα. Ας έκανα κι αλλιώς. Όμως αυτή η καταραμένη 

αναμονή μες στο σκοτάδι. Να μην μπορώ να κινηθώ, ν’ αλλάξω λίγο θέση στο κορμί μου, 

στο μυαλό μου. Λένε ότι οι εργασιομανείς δουλεύουν ασταμάτητα για να μην έχουν χρόνο 

ν’  ασχοληθούν  με  τα  συναισθήματά  τους.  Σίγουρα  εργασιομανής  δεν  ήμουν·  η  δουλειά 

μου στη βιβλιοθήκη δε γέμιζε παρά ένα ελάχιστο κομμάτι του χρόνου μου. Όμως κι εγώ, 

απ’  ό,τι  φαίνεται,  είχα  τους  δικούς  μου  τρόπους  να  σκαπουλάρω από  τα  συναισθήματά 
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μου.  Όχι  το  αλκοόλ  –οι  παρενέργειές  του  παραήταν  οδυνηρές  και  βάρβαρες–  ούτε  τα 

ναρκωτικά – παραήταν ακριβά και δυσπρόσιτα. 

«Μιλάς πολύ!» μου  ’λεγε η Έρρικα. «Μιλάς πολύ και δεν αφήνεις χρόνο ν’ ακούσεις. 

Ούτε καν τον εαυτό σου.» 

«Αυτή η αδολεσχία θα σε φάει» μου ’χε πει η Ντίνα, που ήταν φιλόλογος και κάθε τόσο 

με  εντυπωσίαζε  με  άγνωστες,  μυστηριώδεις  λέξεις  που  ακούγονταν  σαν  τροπικές 

αρρώστιες  ή  εξαρτήματα  μηχανημάτων  και  που  μετά  τις  έψαχνα  κρυφά  στο  λεξικό  στη 

βιβλιοθήκη. Σύμφωνοι, μίλαγα πολύ. Ήμουν... ποτέ δεν έμαθα το επίθετο της αδολεσχίας, 

πάντως ήμουν απ’ αυτό. Γι’ αυτό και δεν κράτησε πολύ η σχέση μου με την Ντίνα, αφού κι 

εκείνη  μίλαγε  πολύ  –  δεν  αντέχαμε  τον  ανταγωνισμό.  Ενώ  η  Μάνια·  ευτυχώς  είναι 

λιγόλογη. Αχ βρε Μάνια, πού είσαι τώρα; Γιατί δεν εμφανίζεσαι, έτσι ξαφνικά, να τελειώσει 

αυτό το βάσανο; 

Αντιλαμβάνομαι ότι έχω χαλαρώσει τους μυς μου. Τους ξανασφίγγω. Κουνώ επίσης τα 

χέρια μου πάνω κάτω και μετακινώ πολύ προσεκτικά ελαφρώς την πλάτη μου. Πιάστηκα 

τόσες  ώρες.  Χειρότερα  κι  από  το  σλήπινγκ  μπαγκ  χθες  βράδυ.  Εγώ  που  ούτε  παιδική 

κατασκήνωση δεν έχω πάει. Που και στην παραλία πάντα διαλέγω ξαπλώστρες. 

Πριν από λίγες ώρες έκανα έρωτα εδώ. Τώρα ψυχορραγώ. Εντάξει, δεν πεθαίνω κιόλας, 

αλλά μου επιτρέπεται λίγη δραματοποίηση. Πρέπει, τέλος πάντων, κάτι να σκεφτώ, για να 

ξεχάσω  τη  δίψα  μου,  τον  πόνο  μου,  τα  πιασμένα  πλευρά  μου.  Κι  αυτό  το  σαδιστικό 

σκοτάδι. Δε θέλω να κοιμηθώ. Τα όνειρα που βλέπω με τρομάζουν. Λες κι έχει ανοίξει το 

σεντούκι  όπου  έχω  καταχωνιάσει  όλες  τις  τρομαχτικές  σκέψεις.  Πρέπει  να  σκεφτώ  κάτι 

άλλο.  Αρπάζομαι  από  αυτή  την  ιδέα  και  πασχίζω  να  βρω  αυτό  το  κάτι  άλλο,  το 

ελαφρύτερο.  Λάιτ  σκέψεις·  αυτό  χρειάζομαι.  Άνοστες,  αποβουτυρωμένες,  λάιτ  σκέψεις, 

χωρίς κίνδυνο για την ψυχική μου υγεία. Το φθινόπωρο ν’ αρχίσω πάλι γιόγκα; Ή να πάω 

για δημοτικούς χορούς; Κάθε χρόνο κάτι αρχίζω. Άσχετο αν συνήθως τα παρατώ πριν από 

τα Χριστούγεννα. 

Καράτε; Με φαντάζομαι με μιαν άσπρη στολή να ρίχνω κλωτσιές και καρατιές σε όσους 

μου τη σπάνε. Μου αρέσει η ιδέα, αλλά είμαι σίγουρη ότι η μαθητεία θα είναι μακρόχρονη 

και επίπονη, δύο απαγορευτικά χαρακτηριστικά για τις δικές μου προδιαγραφές. 
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Φωτογραφία;  Αφού  απέτυχα  στη  ζωγραφική,  ας  δοκιμάσω  κάτι  πιο  τεχνικό.  Ναι,  θα 

φτιάξω σκοτεινό θάλαμο και θα εμφανίζω δικές μου καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Κι  ίσως 

από  χόμπι  να  βγάζω  και  κανένα  λεφτό.  Ποτέ  κανείς  δεν  ξέρει.  Η  Νέλλυ’ς  πώς  ξεκίνησε 

άραγε; 

Μου ’ρχονται στο μυαλό οι αέρινες, υποβλητικές και τόσο ερωτικές φωτογραφίες των 

ασπρόμαυρων κορών, με τις γλυπτές χλαμύδες τους πλάι στα αρχαία ερείπια. Αχ τι ωραία 

θα ήταν να ζούσα εκείνη την εποχή, να ήμουν ιέρεια σε κάποιον ναό της Αρτέμιδος ή της 

Αφροδίτης, μαζί με άλλες σφριγηλές κοπέλες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς ενείχε το 

επάγγελμά  τους,  ή  μήπως  ήταν  λειτούργημα,  αλλά  έτσι  στο  θεωρητικό  του  ωραίο 

ακουγόταν. 

Δεν έχεις το θεό σου, Λένα! Κοντεύεις να πάθεις πνευμονία και αφυδάτωση και... πώς 

το λένε, ισχιαιμία, στην κορφή ενός βουνού κι εσύ το μυαλό σου στο μουνί. Αυτές είναι οι 

λάιτ σκέψεις; 
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12. 

Κάτι άκουσα! Με κομμένη  την ανάσα στήνω αυτί,  θολωμένη από  τον ανήσυχο,  ρηχό 

ύπνο  μου,  έντρομη  για  όσα  με  περιστοιχίζουν.  Τι  ήταν  αυτό  που  άκουσα;  Το  άκουσα 

πραγματικά; Τι ονειρευόμουν πριν ξυπνήσω έτσι απότομα; 

Πόσο  σιχαίνομαι  τα  όνειρα  που  είναι  σαν  θολές  φωτογραφίες  της  πραγματικότητας. 

Ότι  τάχα  είσαι  στο  κρεβάτι  σου  και  κοιμάσαι,  ακούς  ένα  θόρυβο  στην  κουζίνα  και 

σηκώνεσαι ή θέλεις να σηκωθείς αλλά δεν μπορείς γιατί  τα πόδια σου είναι σφηνωμένα 

στο κρεβάτι, μα γιατί δεν υπακούουν! Ο κοκοφοίνικας της Μedia Strom έχει πλέξει τις ρίζες 

του στα πόδια σου, κι εσύ ακούς το θόρυβο και φωνάζεις Έρρικα, μα η Έρρικα δεν έρχεται 

γιατί, δεν ξέρω γιατί, φωνάζεις, είσαι σίγουρη ότι φωνάζεις, ο παλμός σου πιάνει κόκκινο 

και ΣΚΑΣ! Ξυπνάς και συνειδητοποιείς πως ήταν ένα κακό, πολύ κακό όνειρο. 

Αφουγκράζομαι  προσεχτικά,  επιστρατεύοντας  όλες  τις  αισθήσεις  μου.  Δεν  ακούω 

τίποτα. Σαν κρότος ήταν. Το ονειρεύτηκα; 

Αναστενάζω βαθιά. Τα νεύρα μου! Δε μου αρέσει πια αυτό το αστείο. Κάποια στιγμή 

και οι ταινίες τελειώνουν, ανοίγουν οι πόρτες του σινεμά και σ’ αφήνουν να πας στο σπίτι 

σου· θέλω να τελειώσει η δική μου. Αν η ζωή είναι ταινία, φαίνεται πως έπεσα σε ταινία 

του Αγγελόπουλου, γαμώ την γκαντεμιά μου· κάθε πλάνο διαρκεί ώρες. Αν οι κομπάρσοι 

στις  ταινίες  του πληρώνονται με την ώρα θα βγάζουν καλά λεφτά. Το μετέωρο βήμα της 

Κουτσής  Λενιώς  συνεχίζεται,  χωρίς  διάλειμμα  για  πατατάκια  και  γρανίτα,  καθηλωμένη 

στην ίδια, καθόλου άνετη πολυθρόνα ενός καλοκαιρινού σινεμά που μπάζει από παντού. 

Γρανίτα! Αχ! Διψάω, διψάω διαβολεμένα. Δε θυμάμαι το νερό να μου είχε φανεί ποτέ 

τόσο θελκτικό. Μια γουλιά, μια τόση δα γουλίτσα. 

Το μπουκάλι! Η Μάνια κουβαλούσε στο σακίδιό της ένα μπουκάλι νερό! Πού είναι το 

σακίδιό της; Το πήρε μαζί; 

Η καρδιά μου σταματά, πέφτει η ασφάλεια, κόβονται τα τικ τακ της. Αν, Χριστέ μου, αν 

μες στη φούρια  της  το  ξέχασε; Μες στο σακίδιο δεν ήταν μόνο  το μπουκάλι με  το  νερό. 

Ήταν  και  τα  κλειδιά  του  αυτοκινήτου.  Που  σημαίνει  ότι  δε  θα  μπορεί  να  βάλει  μπρος. 

Δηλαδή θ’ αργήσει και άλλο! 
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Μου ’ρχονται δάκρυα στα μάτια. Είμαι τόσο κουρασμένη, διψάω, πεινάω, πονάω όσο 

κι  αν  προσπαθώ  να  το  ξεχάσω.  Με  πιάνουν  τα  κλάματα.  Πραγματικά  κλαίω.  Απ’  την 

εξάντληση φαντάζομαι. Με παίρνει ο ύπνος σιγοκλαίοντας. 
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13. 

1:06. Μόλις  τώρα  το  5  απέκτησε  άλλη  μια  γραμμούλα  και  μετασχηματίστηκε  σε  έξι. 

Τουρτουρίζω ολόκληρη. Αναπνέω με βαθιές αναπνοές ουίτζα, αλλά συνεχίζω να κρυώνω. 

Προφανώς οι ουίτζα αναπνοές δεν εφευρέθηκαν για τα βουνά της Ναυπακτίας. 

Μου ’ρχεται να το πετάξω μακριά το ρολόι. Δε μ’ αφήνει να φτιάξω εγώ την ώρα, να 

πιστέψω ότι πλησιάζει η αυγή, ότι σε λίγο θα φανεί η Μάνια και θα με πάρει από εδώ. 

Όμως δεν το πετώ. Η γνώση πονάει, η άγνοια όμως γεννάει άλλους φόβους. 

Το  σακίδιο!  ξυπνά  ξανά  η  ανησυχητική  σκέψη  στο  μυαλό.  Καθώς  δεν  μπορώ  να  δω 

τίποτα απολύτως,  δεν  έχω  τρόπο  να μάθω αν  το  έχει  πάρει  μαζί  ή  όχι. Μπορώ μόνο  να 

ελπίζω ότι το πήρε. Μα δεν μπορεί να το ξέχασε! Η Μάνια είναι πάντα τόσο οργανωμένη. 

Όμως από την άλλη, μες στη βιασύνη και τον πανικό της, ίσως το παράτησε εδώ. 

Δεν αντέχω τέτοιες σκέψεις, μου φτάνει ο πόνος μου, η παγωνιά κι η δίψα μου για να 

προσθέσω κι άλλο άγχος. Dum spiro spero. 

Τα λατινικά ρητά δεν είναι καθόλου παρηγορητικά. 

Θα τραγουδήσω! Έτσι, και θα ξεχαστώ και θα ζεσταθώ λιγουλάκι. Το ρεπερτόριό μου 

είναι πλούσιο, σε άμεση αντιδιαστολή με τις φτωχότατες φωνητικές ικανότητές μου. Εε... 

ψάχνω τραγούδι. Κάτι το ελαφρύ. Ελληνικό κινηματογράφο. Κοίτα να δεις που εκτός από 

το σώμα μου πάγωσε και  το μυαλό μου. Κάτι μου έρχεται. Πιάνω το Μην τον ρωτάς τον 

ουρανό, με φωνή τρεμάμενη από τα ρίγη, περνάω στο Θάλασσα πλατιά, που όμως δεν το 

ξέρω  όλο,  συνεχίζω  με  το  Βγήκανε  τ’  άστρα,  που’  ναι  λίγο  πιο  χαρούμενο,  εκεί  κάπου 

ξεστρατίζω  και  τραγουδώ  και  το  Βάλε  το  κόκκινο  φουστάνι,  που  μου  σιγοτραγουδούσε 

τόσο λάγνα η Ειρήνη, αλλά αυτό το κατακρεουργώ, είναι δύσκολο, ούτε εγώ δεν αντέχω να 

μ’ ακούω, κολλάω στην Ελευθερία και λέω και  το Μακό, κι αυτό με βάζει στις ράγες της 

κασέτας  που  μου  είχε  φτιάξει  η  Ντίνα,  η  κοπέλα  με  την  οποία  τα  έφτιαξα  λίγο  αφότου 

ξαναγύρισα  στην  Αθήνα.  Μου  έγραφε  συνέχεια  κασέτες,  ήταν  το  χόμπι  της,  θα  ’λεγε 

κανείς.  Αυτή  η  κασέτα  είχε  τα  αγαπημένα  της  τραγούδια,  του  έρωτα  και  της  μοναξιάς, 

όπως μου είπε φιλώντας με εκείνη την Πρωτοχρονιά, πάνε τρία χρόνια τώρα. 
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Κι όλο εσένα θέλω μόνο 

για κανένα δε σηκώνω τώρα πια 

το ακουστικό 

Μόνο σένα κι είμαι εντάξει 

το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές 

στον ουρανό... 

Ακόμη κι εδώ πάνω στα κατσάβραχα αυτό το τραγούδι με συγκλονίζει. Μιλά για έρωτα 

αλλά για έναν έρωτα κακό, έναν έρωτα που σε βάζει κάτω. Στην κασέτα το ακολουθεί το 

Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Το μυαλό μου πάει μόνο του από τραγούδι σε τραγούδι· απ’ το 

Φεγγάρι στο ατμοσφαιρικό You go to my head, της Billie, κι από κει στο αναπάντητο Perche 

της Mina, κατά πόδας του οποίου ακολουθεί το– 

– Σταυροδρόμι στην κασέτα. Εκεί την έχω σβήσει. Έβαλα άλλο τραγούδι απ’ αυτό που

είχε  επιλέξει,  τόσο  ατυχώς,  η  Ντίνα.  Έβαλα  το  αγαπημένο  μου  Ήλιε  μην  ρωτάς,  για  να 

σβήσω... 

Με  πιάνουν  τα  κλάματα.  Γιατί  ενώ  το  στόμα  μου  έχει  πάψει  να  λέει  τραγούδια,  το 

μυαλό μου τραγουδά με μια επιμονή ανατριχιαστική τους στίχους που είχε ηχογραφήσει η 

Ντίνα: 

My name is Luca 

I live on the second floor 

I live upstairs from you 

I guess you’ve seen me before. 

If you hear something late at night, 

Some kind of trouble, some kind of fight, 

Just don’t ask me what it was 

... 
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Το  1987  η  Σούζαν  Βέγκα  τραγούδησε  το My  Name  is  Luca  και  ο  κόσμος  το  έκανε 

επιτυχία. Πόσοι όμως ήξεραν πως οι στίχοι μιλούσαν για ένα κακοποιημένο κορίτσι; Ήμουν 

ήδη  δεκαεννιά  χρονών  και  ζούσα  με  την  Έρρικα  σ’  ένα  παλιό  σπίτι  στα  Χανιά  όταν 

πρωτάκουσα τη Λούκα. Η Έρρικα απορούσε γιατί αντιδρούσα τόσο βίαια και σπασμωδικά 

κάθε  φορά  που  τύχαινε  να  το  ακούσω  στο  ραδιόφωνο,  γιατί  άλλαζα  αμέσως  σταθμό, 

έφευγα από το δωμάτιο. Τα λόγια είχαν σφηνωθεί στο μυαλό μου, από τότε που τα βρήκα 

τυχαία σε μιας συμφοιτήτριας. Καθόμασταν και πίναμε καφέ ένα βράδυ, το θυμάμαι τόσο 

καθαρά, κι εγώ κοίταζα τους δίσκους της. Ανάμεσα στην Tracy Chapman και τους Human 

League είδα  το δίσκο  της Βέγκα και  τον άνοιξα. Είχα ακούσει  το  τραγούδι αλλά δεν είχα 

ποτέ προσέξει τους στίχους. Είχε τα λόγια μέσα. Σαν υψίφοβος στο χείλος του γκρεμού, μια 

έλξη και μια αποστροφή μαζί· τα διάβασα. Πετάχτηκα όρθια δίχως να πω κουβέντα, γιατί 

το στόμα μου ήταν γεμάτο γυαλιά. Κλείστηκα στο μπάνιο και δεν έλεγα να βγω. Άνοιξα τη 

βρύση  για  να σκεπάσει  το  γοερό  κλάμα μου. Δεν ήθελα  να με δουν  να  κλαίω.  Κάτι  είχε 

σπάσει μέσα μου, μια βαλβίδα ασφαλείας, κι ήταν σαν ν’ άνοιξαν οι κρουνοί του πόνου. 

Έμεινα ώρα μέσα μέχρι να συνέλθω. Βγαίνοντας προφασίστηκα ότι με είχε πιάσει κόψιμο 

κι έπρεπε να γυρίσω σπίτι. Το πιστέψανε με γέλια κατανόησης. Εκτός από την Έρρικα. 

Από  εκείνη  τη  στιγμή  το  τραγούδι  χώθηκε  στο  μυαλό  μου  σαν  ακίδα  κάτω  από  το 

δέρμα.  Σε ανύποπτους  χρόνους,  εκεί που νόμιζα πως όλα είναι ομαλά, μ’  ενοχλούσε, με 

μάτωνε. Μου μιλούσε σε μια γλώσσα που δεν ήξερα πως ξέρω. Μια γλώσσα της παιδικής 

μου ηλικίας, μια γλώσσα με φωνήεντα πόνου και σύμφωνα καρτερικότητας. 

Δε  φέρνεις  πια  αντίρρηση.  Δεν  έφερνα  αντίρρηση.  Δεν  ωφελούσε.  Υπέμενα, 

κρυβόμουν, I tried not to talk too loud, να γίνω μικρή για να μη με βλέπουν, να μ’ αφήνουν 

στην ησυχία μου. 

Στο  μυαλό  μας  πρέπει  να  υπάρχει  κάποιος  θάλαμος,  σαν  τον  ιππόκαμπο  ή  την 

υπόφυση, που λέγεται Χώρος Αποθήκευσης Ενοχλητικών Σκέψεων. Εκεί καταχωρούμε τη 

σκέψη ότι  ξεχάσαμε  τα  γενέθλια  της  ερωμένης μας,  ότι  κλέψαμε στα ρέστα στο σούπερ 

μάρκετ,  τις  παρασπονδίες  που  κάναμε  χθες  βράδυ  που  μεθύσαμε.  Πρέπει  επίσης  να 

υπάρχει  κι  ένας  άλλος  θάλαμος,  μια  μικρότερη,  θεοσκότεινη  καμάρα  που  ονομάζεται 

Χώρος Καταχωνιάσματος Αναμνήσεων Που Πονάνε Τόσο που Προτιμώ να Πεθάνω. Μόνο 
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που δεν πεθαίνεις. Όσο βαθιά κι αν είναι η πληγή, δε σου παίρνει τη ζωή – που θα ’ταν μια 

λύτρωση ίσως. 

Στα  αγγλικά  τα  θύματα  κακοποίησης  τα  λένε  επιζώντες.  Ότι  δηλαδή  επέζησαν.  Έτσι 

τους ονομάτιζε το βιβλίο. Είχα επιζήσει λοιπόν. Ας έκανα κι αλλιώς. 

Τι μπορούσα να είχα κάνει; Τι μπορούσε να κάνει ένα μικρό παιδί; Πόσα να χωρέσει ο 

νους του και πόσα να αρνηθεί ως αδύνατα, ανάρμοστα, απαγορευμένα; Θυμάμαι ότι την 

πρώτη φορά που μια φίλη από το σχολείο, πρέπει να ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού, μου 

είπε  ότι  οι  γονείς  της  ποτέ  δεν  άπλωναν  χέρι  πάνω  της  είχα  μείνει  έκπληκτη.  Ρώτησα 

έμμεσα  και  άλλα  κορίτσια  στο  σχολείο,  σε  ανυποψίαστο  χρόνο,  και  καμία  δεν  ανέφερε 

ξυλοδαρμούς.  Τότε  ήταν που μου φυτεύτηκε η  ιδέα πως  ίσως η  δική μου η  ζωή  να μην 

ήταν  σαν  όλων  των  άλλων·  ότι  ίσως  κάποια  άλλα  παιδιά  ήταν  –τολμώ  να  το  πω;– 

ευτυχισμένα με τους δικούς τους. Μόνο από ταινίες ήξερα τέτοιες οικογένειες. Είχα όμως 

ήδη μεγαλώσει όταν άρχισα να ψυλλιάζομαι εκείνη την άλλη χώρα. 

Δεν ήμουν χαζή. Άκουγα τις φίλες μου και ήξερα, από κάποια ηλικία και μετά, ότι οι 

γονείς μου δεν είχαν δικαίωμα να μου φέρονται τόσο άσχημα. Το απρόφερτο συναίσθημα 

της αδικίας που  είχα μικρή μετουσιώθηκε με  τον  καιρό σε  γνώση. Κατάλαβα ότι  κάτι  το 

ανώμαλο συνέβαινε στο δικό μου σπίτι. Δεν ήξερα όμως πώς να αντιδράσω. Σε ποιον να 

έλεγα ξαφνικά ότι οι γονείς μου με κακοποιούσαν από τότε που θυμόμουν τον εαυτό μου; 

Ότι κι οι δυο τους έπιναν τόσο, που μερικές φορές τους έβρισκα λιπόθυμους στο πάτωμα; 

Ποιος θα με πίστευε; Ποιος θα πίστευε ένα παιδί να λέει τέτοια πράγματα για τους γονείς 

του;  Ντρεπόμουν.  Ντρεπόμουν  και  πάνω  απ’  όλα  δεν  ήθελα  κανείς  να  με  λυπηθεί.  Πιο 

πολύ από  το  ξύλο  και  τις φωνές  των δικών μου  έτρεμα  τη  λύπηση  των άλλων. Ο οίκτος 

τους θα ήταν το οινόπνευμα πάνω στις πληγές μου. 

Άλλωστε  τα  πράγματα  βελτιώνονταν,  οριακά.  Όχι  ότι  οι  γονείς  μου  αναγνώριζαν  τα 

σφάλματά  τους.  Απλώς,  σιγά  σιγά  έγινα  εγώ  πιο  επιδέξια  στο  να  ξεγλιστρώ,  όταν  τα 

πράγματα  σκούραιναν.  Όταν  γυρνούσα  σπίτι  από  το  σχολείο  κι  έβλεπα  ότι  η  μαμά  είχε 

όρεξη για κουβέντα, προφασιζόμουν ότι κάτι ξέχασα στο σχολείο, ότι ήρθα μόνο να πάρω 

ένα βιβλίο και να πάω σε μια φίλη να διαβάσω· δικαιολογίες για να φύγω. Διότι η μαμά σε 

διάθεση κουβέντας ήταν μια μαμά με μισό αν όχι ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι στα σωθικά 
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της  και  επιρρεπής  ν’  απλώσει  χέρι.  Κι  άλλωστε,  δεν  είχα  καμία  όρεξη  να  την  ακούω  να 

γκρινιάζει,  να  βρίζει  τον  μπαμπά  και  ν’  απειλεί  πως  θα φύγει,  να  μας  παρατήσει  όλους 

γιατί δεν την αξίζουμε. 

Όσον  για  τον  μπαμπά,  αυτόν  τον  απέφευγα  έτσι  κι  αλλιώς,  ανεξάρτητα  από  τις 

συνθήκες.  Ο  μπαμπάς  ήταν  μεν  αλκοολικός,  όμως  η  επικινδυνότητά  του  δεν  εξαρτιόταν 

από τα ξύδια. Εκτός όταν έπεφτε αναίσθητος. 

Πού και πού συνεχίζω να αναρωτιέμαι, όχι τόσο συχνά πλέον, γιατί έμεναν μαζί. Γιατί 

δε  χώριζαν;  Γιατί  διαιώνιζαν  αυτή  την  άρρωστη  σχέση  μίσους  και  εξάρτησης;  Δεν 

καταλάβαινα, όσο  κι αν προσπαθούσα. Αν δεν  ταιριάζανε δε θα συμπεθεριάζανε,  λέει  ο 

σοφός  λαός.  Όμως  μια  απλή  παροιμία  δεν  μπορεί  να  εξηγήσει,  πόσο  μάλλον  να 

δικαιολογήσει, εκείνη τη σχέση καταστροφής και αυτοκαταστροφής. 

Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παλιά ένιωθα μέσα μου μια βαθιά ανάγκη, έναν άφατο καημό να 

βρω  ποιος  φταίει.  Με  την  αφελή,  μα  ανθρώπινη,  φρούδα  ελπίδα  πως  αν  έβρισκα  τον 

υπαίτιο ίσως εκεί κοντά να βρισκόταν κι η διέξοδος. Όμως όσο μεγάλωνα, όσο μεγαλώνω, 

καταλαβαίνω  ότι  δεν  υπάρχουν  φταίχτες.  Σε  μια  σχέση  τόσο  ανώμαλη,  η  κατάσταση 

παραείναι πολυσύνθετη, κουβαριασμένη, που δε βρίσκεται η πρωταρχική αιτία, όσο κι αν 

ψάξεις.  Αλλά  πες  πως  τη  βρίσκεις.  Πες  πως  με  ψυχανάλυση,  με  υπνωτισμό,  με  μαύρη 

μαγεία, με ό,τι σκατά τέλος πάντων, έβρισκα το γιατί καταλήξαμε εκεί ως οικογένεια. Ότι 

φταίει που ο μπαμπάς μου μικρός  τις  έτρωγε  χοντρά από  τον δικό  του πατέρα,  γι’  αυτό 

ξυλοφόρτωνε κι εμένα. Ότι τη μάνα μου μικρή την είχαν βιάσει και γι’ αυτό έβγαζε όλες τις 

ανασφάλειές της πάνω μου. Ότι τέλος πάντων τα γονίδιά τους ήταν ελαττωματικά, κάπου 

στη συνταγή χάθηκε ένα συστατικό. Πες πως το έβρισκα. Και λοιπόν; Σε τι θα ωφελούσε; Θ’ 

άλλαζαν  όλα  τα  εγκλήματα  που  είχαν  διαπραχθεί;  Θα  μου  έδινε  κανείς  πίσω  εκείνα  τα 

χρόνια  μείον  τη  μαυρίλα;  Θα  ήταν  τώρα  ο  πατέρας  μου  ζωντανός;  Θα  γινόμασταν 

οικογένεια; 

Γι’ αυτό, καλύτερα θαμμένο το παρελθόν, έστω κι άκλαυτο. Let sleeping dogs lie, είχα 

μάθει μια σοφή αγγλική  λαϊκή ρήση  τότε που προετοιμαζόμουν  για  το Proficiency. Άστα 

καλύτερα, λοιπόν, μην ξυπνήσουν και σε φάνε τα σκυλάκια. 
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14. 

Παζάρια. Ζαριές με το Χρόνο. Να ’ναι 2:30; Μπα, παραείμαι φιλόδοξη. Να ’ναι 2:15; 

Το  καινούργιο  μου  παιχνίδι  για  να  σκοτώσω  την  ώρα  πριν  με  σκοτώσει  εκείνη: 

Προσπαθώ κάθε τόσο να μαντέψω τι ώρα είναι. Για κάθε λεπτό που πέφτω έξω πάνω από 

τα τρία λεπτά χάνω έναν πόντο. Αν τη βρω ακριβώς, κερδίζω δέκα πόντους. Αν τη βρω μ’ 

ένα λεπτό διαφορά, κερδίζω οχτώ πόντους. Με δύο λεπτά διαφορά πέντε πόντους. 

Είναι 2:11, λέω. Είναι; Κοιτάζω: 2.19. Οχτώ λεπτά διαφορά, άρα χάνω πέντε πόντους. 

Συνολικά χάνω 13 πόντους μέχρι τώρα. Δεν το κερδίζω το ψυγείο. Τι επινοεί ο άνθρωπος 

όταν δεν έχει τι να κάνει! Όταν πέφτω έξω προς τα κάτω, πάντως, χαίρομαι, αφού η ώρα 

είναι πιο περασμένη απ’ ό,τι υπολόγιζα. Βέβαια  το παιχνίδι μου δεν μπορώ να  το παίζω 

συνέχεια· πρέπει να εναλλάσσεται με κάτι άλλο, ώστε να ξεχνιέμαι λιγάκι. Αλλιώς θα είναι 

υπερβολικά εύκολο. 

Δεν τραγουδάω άλλο. Στέγνωσε το στόμα μου, μου σώθηκε το σάλιο. Δυσκολεύομαι να 

καταπιώ.  Και  κρυώνω  διαβολεμένα.  Βαρέθηκα  τις  κωλοαναπνοές  και  τις  συσφίξεις.  Έχω 

πιαστεί. Πονάω. Διψάω. Πεινάω. 

Το  κακό  με  την  γκρίνια  είναι  ότι  δεν  μπορείς  να  γκρινιάξεις  όταν  είσαι  μόνη  σου. 

Αυτοεκνευρίζεσαι,  οπότε  γίνεσαι  χειρότερα.  Η  γκρίνια  θέλει  δύο,  για  να  ζεσταθεί,  να 

παλέψει  με  το  κρύο,  να  στεριώσει,  να  σταθεί.  Αυτοί  ήταν  οι  πραγματικοί  στίχοι  του 

άσματος, αλλά τους άλλαξαν μετά. 

Αν μπορούσα να είχα κάποιον μαζί μου αυτή τη στιγμή, ποιον θα επέλεγα; Παύση για 

διευκρίνιση: Απεριόριστη επιλογή, ή στο επίπεδο του πραγματικού; με ρωτώ. Και τα δύο, 

απαντώ. Για να περάσει η ώρα. 

Θα ξεκινήσω από όλα τα πρόσωπα του πλανήτη. Θα ήθελα... Μπορώ να κάνω και σεξ 

μαζί της; 

Όχι, έχεις σπασμένο πόδι! 

Καλά· τότε θα ήθελα να έχω τώρα μαζί μου... κάποιον με ελικόπτερο. 

Όχι, όχι, χαλάς το παιχνίδι. Η κατάσταση θα συνεχίσει να έχει ως έχει. Απλώς θα έχεις 

κάποιον για παρέα. 
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Απ’ το μυαλό μου περνούν δεκάδες ονόματα προσωπικοτήτων, ζωντανών και νεκρών. 

Το  alter  ego  μου,  που  συντονίζει  το  παιχνίδι,  μου  επιτρέπει  να  επιλέξω  κι  από  τους 

νεκρούς. Δε θέλω θεογκόμενες, αφού να πηδηχτώ δεν μπορώ. Εύρηκα! Τη Λουσίλ Μπολ! 

Θα με  κάνει  να  γελάω,  θα  περάσει  η ώρα  χωρίς  να  το  καταλάβω. Ο  ενθουσιασμός  μου 

ξεθυμαίνει:  H  Λουσίλ  διάβαζε  σενάρια.  Από  μόνη  της  θα  μπορούσε  να  βρει  αστεία 

πράγματα να πει; Τζίφος. 

Την Άννα Παναγιωτοπούλου! Αυτή  γράφει  και  κείμενα. Θα  γκρινιάζουμε μαζί. Πάντα 

ήθελα να τη γνωρίσω προσωπικά. 

Από  πρόσωπα  που  γνωρίζω;  Σώπασα  μέσα  μου.  Η  προφανής  απάντηση  θα  ήταν  η 

Μάνια. Με σοκ διαπιστώνω πως δε θα ήθελα να είχα  τη Μάνια  τώρα κοντά μου. Θα με 

άγχωνε  περισσότερο.  Και  δεν  είναι  αστεία.  Θα  έβλεπε  τη  χειρότερη  πλευρά  της 

κατάστασης και θα με προετοίμαζε επιμελώς γι’ αυτή. 

Δε μ’ αρέσουν διόλου αυτές οι σκέψεις. Ο σπόρος της αμφιβολίας έχει φυτρώσει όμως, 

βγάζει τα πρώτα φύλλα. 

Δεν  την  αγαπώ  τη  Μάνια.  Εννοώ  ότι  δεν...  Αυτό·  δεν  την  αγαπώ.  Μ’  αρέσει  πολύ, 

κάνουμε  τρομερό  σεξ,  τη  συμπαθώ,  είμαι  ερωτευμένη  μαζί  της,  μα  δεν  την  αγαπώ. 

Γνωριζόμαστε βέβαια μόλις πέντε μήνες, είναι νωρίς. Θα ήταν ανώριμο να ορκίζομαι στην 

αγάπη μας από τώρα. 

Αυτό  με  καθησυχάζει  κάπως,  όμως  υπάρχει  και  μια  άλλη  σκέψη,  πιο  ενοχλητική, 

κρυμμένη στη σκιά της πρώτης. Αν δεν αγαπώ τη Μάνια, ίσως να μη με αγαπά ούτε εκείνη. 

Κι αν δε με αγαπά, τότε ίσως να μη νοιαστεί όσο χρειάζεται για να με σώσει. 

Αν η Μάνια γυρίσει πίσω στη Ναύπακτο και δεν πει κουβέντα σε κανέναν θα πεθάνω. 

Θα πεθάνω. 

Δεν  έχω συναίσθημα αυτή  τη στιγμή.  Σαν  να μην  καταλαβαίνω  τι  λέω. Όμως  είναι  η 

αλήθεια: ο θάνατος είναι μια πραγματική πιθανότητα. Ο θάνατος. Μου. 
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15. 

Πάγωσε το αίμα μου. Δεν έχει να κάνει με το κρύο που μ’ έχει τυλίξει σ’ ένα κουκούλι 

υγρό, πηχτό, κολλώδες. Είναι ένα ψύχος που πηγάζει από κάπου μέσα μου, σαν να έσβησε 

η εσωτερική θέρμανση. Καταλαβαίνω ότι το καύσιμο που τροφοδοτεί τη μηχανή της ζωής 

ίσως σώνεται, ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητα αποθέματα. Οι Κινέζοι δε λένε ότι το τσι σου, 

η  ζωτική  ενέργειά σου,  είναι  καθορισμένης ποσότητας από  τη στιγμή που  γεννιέσαι,  και 

όταν σωθεί πεθαίνεις; Χαίρομαι που δεν είμαι Κινέζα. 

Κινέζα ξεκινέζα, η ζωή –η ζωή μου– όχι μόνο δεν είναι ανεξάντλητη, όχι μόνο δεν είναι 

πεπερασμένη, αλλά μπορεί πολύ εύκολα σε λίγες ώρες να είναι σκέτο περασμένη. Game 

over. Και το κακό είναι ότι δε σου δίνουν άλλα κέρματα να συνεχίσεις, αφού έχεις μάθει 

από τα λάθη της τελευταίας πίστας. 

Με πιάνουν τα γέλια. Είναι νευρικό. Δε θέλω να πεθάνω έτσι, εδώ, μόνη! Τώρα που το 

σκέφτομαι, δε θέλω να πεθάνω, τελεία. Είτε εδώ είτε αλλού· είτε μόνη είτε με παρέα. Είμαι 

είκοσι εννιά χρονών και δεν έχω σκεφτεί το θάνατο (μου). 

Θυμάμαι όταν πέθανε ο μπαμπάς. Είχα γυρίσει Αθήνα, ζούσα σε μια γκαρσονιέρα στη 

Νεάπολη, σαν μεγάλη  ντουλάπα ήταν. Δεν  είχα λεφτά,  έψαχνα δουλειά,  έτρωγα από  τις 

οικονομίες μου, όμως αρνιόμουν κατηγορηματικά να ζητήσω από τους δικούς μου. 

Ένα πρωί λαμβάνω ένα γράμμα από την Έρρικα. Γράφαμε κάπως πιο συχνά τότε. Μέσα 

είχε  έναν άλλο φάκελο, στο όνομά μου, από  τη μάνα μου.  Τόσα χρόνια που  ζούσα στην 

Κρήτη  δε  μου  έχει  γράψει  ούτε  μια  φορά,  ούτε  εκείνη  ούτε  ο  μπαμπάς.  Το  κλειδί  στην 

επαφή μας  το  κρατούσα μόνο  εγώ:  τους  έπαιρνα  τηλέφωνο μια φορά  το  μήνα,  όταν  το 

θυμόμουν,  ή  κάθε  γιορτή,  για  να  ρωτήσω  και  να  ευχηθώ  τα  τυπικά·  τα  απολύτως 

απαραίτητα. 

Άνοιξα  το  γράμμα  και  πρώτη φορά αντίκρισα  τα  γράμματα  της μητέρας μου. Μικρά, 

κάπως ακανόνιστα, λες και  το μολύβι δεν ήξερε πώς να σταθεί στα δάχτυλά της. Αδέξια. 

Ήταν  ένα  γράμμα  δακρύβρεχτο,  μελοδραματικό,  στον  υπερθετικό.  Ίδια  η  μάνα  μου. Με 

πληροφορούσε ότι ο μπαμπάς είχε πάθει οξεία κίρρωση και είχε πεθάνει στο νοσοκομείο 

μέσα  σε  λίγες  μέρες.  Την  κηδεία  την  είχα  ήδη  χάσει.  Δεν  τους  είχα  δώσει  ακόμη  την 
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αθηναϊκή μου διεύθυνση, οπότε μέχρι να πάει το γράμμα στην Κρήτη και να ξαναγυρίσει... 

Ίσως ήταν καλύτερα έτσι. 

Πήγα  και  την  είδα.  Είχα  να  τη  δω  κοντά  τρία  χρόνια.  Μ’  αγκάλιασε,  με  φίλησε,  με 

μπούκωσε με το συναίσθημά της. Βρωμούσε οινόπνευμα. Είχα την αίσθηση ότι με μίαινε, 

κάθισα  μακριά  της.  Έκλαιγε  και  χτυπιόταν  που  είχε  μείνει  μόνη,  χωρίς  το  στήριγμά  της. 

Μου ερχόταν να γελάσω, που χαρακτήριζε έτσι τον άνθρωπο που αναρίθμητες φορές στο 

παρελθόν  είχε  απειλήσει  να  τον  σκοτώσει  ή  να  τον  εγκαταλείψει.  Ή  και  τα  δύο.  Με 

κούρασε  αφάνταστα.  Μου  ζήτησε  να  πάω  να  μείνω  μαζί  της.  Έβγαλα  αγκάθια.  Της 

υποσχέθηκα να πηγαίνω να τη βλέπω πιο συχνά. Είπα ψέματα. 

Όσο  για  τον μπαμπά, δεν  ξέρω  τι αισθάνθηκα. Δεν ήταν  λύτρωση, σίγουρα όχι,  γιατί 

είχα ήδη δραπετεύσει από τον αποπνιχτικό κλοιό τους και την κόλαση του εθισμού τους. 

Ούτε και πένθος όμως. Δεν  τον έκλαψα. Φαίνεται ότι  για  να προφυλαχτώ, είχα βάλει  τα 

συναισθήματα για τους γονείς μου στη βαθιά κατάψυξη. Μια συναισθηματική λοβοτομή, 

αν και όχι πολύ πετυχημένη. 

Ο  θάνατός  του  ήταν  το  τελευταίο  καρφί  στο φέρετρο  της  σχέσης μας.  Τώρα πια  δεν 

επιδεχόταν καμία βελτίωση, εγγυημένα, εφ’ όρου ζωής, από το Χάροντα. Η μόνη λύτρωση 

ήταν αυτή:  ότι  δε  χρειαζόταν πια  να προσπαθήσω να βελτιώσω  τη σχέση μας.  Γιατί  ναι, 

αισθανόμουν και μίσος κι απέχθεια, αλλά συνάμα και λύπη και πόνο, μια αχανή λαχτάρα 

να ήταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να γινόμασταν μια αγαπημένη οικογένεια, να μου 

έλεγαν  πως  μ’  αγαπούν,  να  μπορούσα  να  τους  αγαπήσω  κι  εγώ  δίχως  φόβο.  Ν’ 

αγκαλιαστούμε. 

Το μπαλάκι όμως ήταν πάντα στο δικό μου γήπεδο. Εγώ έπρεπε να κάνω κάτι γι’ αυτό. 

Από τη στιγμή που πέθανε, όμως, δε χρειαζόταν να κάνω τίποτα. Οι ενοχές μαράθηκαν. Τις 

έχω αποξηραμένες τώρα. Όσο για τη μάνα μου, καλά βαστούν. 

Αν  όμως  πεθαίνω  τώρα;  Λένε  ότι  πρέπει  να  τακτοποιήσεις  τους  εκκρεμείς 

λογαριασμούς  σου  πριν  αποδημήσεις  (λες  και  πας  στην  Αφρική  για  ξεχειμώνιασμα), 

ειδάλλως  θα  τους  πληρώσεις  πάνω,  κάτω,  όπου  τέλος  πάντων  πας,  αν  πιστεύεις.  Αν 

μάλιστα μετενσαρκωθείς, θα τους μεταφέρεις ατόφιους (ίσως τοκισμένους μάλιστα) στην 

επόμενη ενσάρκωση προς αποπληρωμή. 
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Με τέτοιες προοπτικές δεν απορώ που είμαι άθεη. Δηλαδή τι, λίγο πριν πεθάνει κανείς 

γίνονται όλα μέλι  γάλα; Από  το φόβο και μόνο όλα εξομαλύνονται; Δεν  τα μπορώ αυτά! 

Ατιμίες  στο  παρά  πέντε,  ξεπουλήματα  της  στερνής  στιγμής.  Συγχωροχάρτια 

υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον ίδιο το δράστη. 

Πες πως είχα αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να μιλήσω με τη μάνα μου. Τι θα της έλεγα; 

Ο τσαμπουκάς που νιώθω τώρα εκφυλίζεται σε λύπη. Αναπάντεχα με πιάνουν ξανά τα 

κλάματα. Δε νιώθω κοντά τριάντα χρονών, μάλλον τριών. Και το ίδιο παράπονο, εκείνο το 

ασήκωτο παράπονο που ’χα στα χείλη όλη την ώρα αλλά ποτέ δεν άρθρωνα: 

Γιατί, μαμά; Γιατί; Γιατί γιατί γιατί: 

Γιατί με χτυπάς, τι έκανα; Γιατί λες πως θα φύγεις και θα μ’ αφήσεις; Γιατί; 

Κλαίω  γοερά,  όμως  τα  δάκρυα  δε  λειαίνουν  το  θυμό  που  με  ταράζει  σαν  ηλεκτρική 

εκκένωση.  Για  την  αδικία.  Την  απύθμενη  αδικία  στα  βάραθρα  της  οποίας  ζω  από  τα 

μικράτα μου. Για κάποιο διάστημα, λίγο μετά αφού έμαθα πώς γίνονται τα παιδιά, νόμιζα 

πως έφταιγα εγώ για την κατάντια της οικογένειάς μου. Ότι δε με ήθελαν, ότι γεννήθηκα 

κατά λάθος κι αναγκάστηκαν να μείνουν μαζί εξαιτίας μου. Εγώ η γενεσιουργός αιτία των 

καβγάδων. Άλλωστε, η μάνα μου δεν παρέλειπε να μου διαμηνύει συνεχώς πως εμείς την 

καταντήσαμε έτσι. 

Δεν ήταν όμως  έτσι. Όπως  έλεγε  και  το βιβλίο  για  τα  κακοποιημένα παιδιά,  αυτό  το 

λίγο  που  διάβασα,  τα  παιδιά  τέτοιων  οικογενειών  έχουν  την  τάση  να  επωμίζονται  την 

ευθύνη.  Δημιουργούν  ενοχικά  συμπλέγματα  και  τάσεις  αυτοτιμωρίας.  Όχι,  δεν  έφταιγα 

εγώ. Δεν μπορεί να φταίει ένα παιδί πέντε χρονών για τις δυσλειτουργίες των γονιών του. 

Κοπάζουν  κάπως οι  λυγμοί μου, φυσάω  τη μύτη μου, σκουπίζομαι στο  χορτάρι.  Κάτι 

μέσα μου πονάει τώρα περισσότερο κι από το σπασμένο πόδι μου. Τα γιατί που κουβαλάω 

μέσα  μου  δε  θα  μ’  αφήσουν  ποτέ  να  ηρεμήσω.  Ούτε  κι  οι  ενοχές.  Παρά  τα  όσα  ξέρω. 

Πιστεύω,  ακόμα,  παράδοξα,  άδικα,  ότι  κάπου  πρέπει  να  φταίω  εγώ  που  οι  γονείς  μου 

σφάζονταν και δέρνονταν, που μ’ έδερναν κι εμένα. Γι’ αυτό δε ζήτησα ποτέ βοήθεια. Γι’ 

αυτό  δε  σηκώθηκα  να  φύγω.  Από  αξιοπρέπεια,  μου  έλεγα  αργότερα.  Όμως  δε  θα  ήταν 

απόδειξη αξιοπρέπειας το να έφευγα; 
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Δεν  ήταν  όμως  αξιοπρέπεια.  Ήταν  μια  νοσηρή  αίσθηση  αλληλεγγύης  με  τους  δικούς 

μου. Η μόνη φορά που ένιωθα πως ήμασταν οικογένεια ήταν όταν το προσποιούμασταν 

μπροστά σε ξένους. 

Δε θυμάμαι ποια φορά ήταν που βρισκόμασταν στο νοσοκομείο. Ήταν τη φορά με το 

σπασμένο  πλευρό.  Η  μαμά  με  είχε  δασκαλέψει  να  πω  πως  έπεσα  από  τις  σκάλες.  Τότε 

έπαιρνε κείνο το παρακλητικό ύφος, το μη‐μας‐ρεζιλέψεις βλέμμα, τη φωνή που ζητούσε 

συγχώρεση χωρίς να την αρθρώνει. Κι εγώ ξεκινούσα μια παράσταση ενώπιον των γιατρών 

και των νοσοκόμων, της γειτονιάς, των ξένων στο δρόμο, όταν με έβλεπαν με μώλωπες και 

πληγές. Για την ακρίβεια, ποτέ, ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα μού ζήτησαν ευθέως να πω 

ψέματα.  Το  περίμεναν  όμως.  Το  θεωρούσαν  δεδομένο.  Ήξεραν  ότι  δε  θα  έλεγα,  δε  θα 

μπορούσα να πω την αλήθεια. Τι να έλεγα άλλωστε; Ότι με έδειραν; Ότι σφάζονταν μεταξύ 

τους; 

Όσο  για  μένα,  απομυζούσα  μια  ηδονή  από  αυτό  το  θέατρο,  αρρωστημένη  ηδονή. 

Έπειθα  τον  κόσμο ότι  ήμουν  καλά  ενώ δεν ήμουν  και  χαιρόμουν που δεν  καταλάβαιναν 

τίποτα.  Το  ακροατήριο  δεν  αντιλαμβανόταν  πως  ο  επί  σκηνής  θάνατος  ίσχυε,  πως 

μεταφερόταν και στα παρασκήνια. 

Στο  νοσοκομείο,  εκείνη  τη  φορά,  μια  νοσοκόμα  με  πλησίασε  και  με  ρώτησε  πώς  το 

έπαθα. Της είπα το παραμύθι μου. Κατάλαβα ότι δεν την έπεισα. Και την περασμένη φορά 

από  τη  σκάλα  έπεσες;  με  ρώτησε.  Με  είχε  ξαναδεί  στο  Πρώτων  Βοηθειών.  Δεν  της 

απάντησα.  Εκείνη  τη  στιγμή  επέστρεψε  η  μαμά,  κι  η  νοσοκόμα  δε  ρώτησε  τίποτα  άλλο. 

Θυμάμαι καλά το συναίσθημα εκείνη την ώρα: ο φόβος μην ανακαλύψει κάποιος ξένος το 

σκοτεινό μυστικό μας. Με έδενε αυτό το μυστικό με τους δικούς μου.  Ίσως ήταν ο μόνος 

κρίκος που μας  έδενε. Παράλληλα όμως  είχα δοκιμάσει  κι  ένα άλλο,  δειλό πρωτόγνωρο 

συναίσθημα: μια απροσδιόριστη χαρά ότι ίσως βρω έναν σύμμαχο. Βοήθεια. 

Άραγε  η  ηδονή  και  η  οδύνη  μοιράζονται  και  άλλα  στοιχεία  πλην  της  ηχητικής 

ομοιότητας; Γιατί στη ζωή μου τα δυο φαίνονταν άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. 
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16. 

Ώρα  Ελλάδος  3:22.  Δεν  παίζω  πια  το  παιχνίδι  με  τα  λεπτά.  Έχασε  το  ελάχιστο 

ενδιαφέρον που είχε. Ριγώ πατόκορφα από το κρύο. Μπαίνω και βγαίνω στο βασίλειο του 

ύπνου χωρίς να το αντιλαμβάνομαι. Ίσως να ονειρεύομαι ότι είναι 3:22. Δε με τσιμπάω για 

να δω αν είμαι ξύπνια. Μου φτάνει ο πόνος στο πόδι μου. 

Νιώθω μια απερίγραπτη εξάντληση. Δεν μπορώ να σαλέψω. Δεν πεινάω πια, μονάχα 

διψώ. Ακόμη κι ο πόνος είναι σαν να έχει γαληνέψει λίγο. Ή με νοιάζει λιγότερο. 

Κοντεύω  να  κλείσω  δωδεκάωρο  σ’  αυτό  το  καταραμένο  δάσος.  Αν  πεθάνω  εδώ,  θα 

γίνω πραγματικά χώμα. Το δάσος θα με απορροφήσει σαν να μην υπήρξα ποτέ. Μόνο κάτι 

μανιτάρια θα ξέρουν ότι τρέφονται με το κορμί μου. 

Πώς θα καταλάβω αν πεθάνω; Ήδη δε βλέπω σχεδόν τίποτα, μόνο μια αχνοφεγγιά στον 

ουρανό. 

Πριν από λίγο μίλησα δυνατά. Ν’ ακούσω τη φωνή μου. Βγήκε βραχνή, σκουριασμένη, 

κι ακούστηκε παράταιρη μες στη σιγαλιά του δάσους. Το νερό που κελαρύζει δεν το ακούω 

πια, το  ’χω συνηθίσει. Είναι σαν να βρίσκομαι εκτός τόπου, εκτός χρόνου, σε μια σφαίρα 

ανυπαρξίας. Γυρνώ αργόσυρτα το κεφάλι μου από τη μία και την άλλη αργά, να ξεπιαστώ. 

Ζαλίζομαι.  Το  κορμί  μου  σταδιακά  πέφτει  σε  χειμερία  νάρκη,  οι  λειτουργίες  του 

εξασθενούν. Γιατί δεν κοιμάμαι συνέχεια; Θα ήταν όλα πιο εύκολα αν κοιμόμουν σερί από 

την ώρα που έφυγε η Μάνια ως την ώρα που θα γυρίσει. I can’t be left to my imagination, 

let me be weak, let me sleep and dream of sheep, τραγουδά η Kate Bush στο κασετόφωνο 

της μνήμης μου Το τραγούδι του πνιγμού. Για μια κοπέλα που πνίγεται. Μ’ είχε στοιχειώσει 

τούτο το τραγούδι όταν το πρωτάκουσα. Ανέκαθεν πίστευα ότι η Kate γράφει τα τραγούδια 

της ειδικά για μένα· ότι έχει ειδική, ατελή σύνδεση με το  τερματικό των συναισθημάτων 

μου. 

Ξέρω πώς θα το καταλάβω: θα σταματήσω να διψώ. 
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17. 

3.48. Είδα ένα όνειρο. Ήμουν κάπου που έχω ξαναπάει στα όνειρά μου, ένας τόπος που 

έχει πολλά δέντρα σαν φοινικιές αλλά είναι πολύ κοντά και καχεκτικά, μου φτάνουν ως τη 

μέση. Περπατάω σ’ ένα δρόμο πλατύ και φτάνω σε μια μεγάλη πλατεία, που στη μέση έχει 

ένα σπίτι. Μπαίνω στο σπίτι γιατί είναι, λέει, δικό μου, παρότι δεν το αναγνωρίζω. Μέσα 

είναι πολύ σκοτεινά, κι έτσι καταλαβαίνω ότι έξω είχε φως. Είναι το σπίτι μου, όμως ξέρω 

ότι  είμαι  επισκέπτρια  και  δεν  μπορώ  να  πάω  όπου  θέλω.  Κάθομαι  στο  διάδρομο  και 

περιμένω. Στο όνειρό μου αισθάνομαι άβολα, επειδή δε χτύπησα προτού μπω· άνοιξα την 

πόρτα  και  μπήκα.  Ανησυχώ  μήπως  θυμώσουν  αυτοί  που  μένουν  εδώ  τώρα.  Περιμένω 

λοιπόν και κοιτάζω τριγύρω μου. Σε μια γωνιά έχει ένα μεγάλο, σκούρο έπιπλο που μοιάζει 

με σύνθετο αλλά δεν έχει ράφια. Για την ακρίβεια είναι σαν τεράστια κορνίζα. Κάτω κάτω 

έχει κάτι μπογιές και πινέλα. Αναρωτιέμαι αν είναι δικά μου, γιατί κάτι μου θυμίζουν. Τα 

πλησιάζω  διστακτικά.  Ξάφνου  θέλω  να  φύγω.  Τα  πινέλα  είναι  βρεγμένα,  στάζουν.  Και 

βλέπω, στη μέση αυτής της τεράστιας κορνίζας μια τρύπα. Πάω να φύγω αλλά δε βρίσκω 

την πόρτα. Πανικοβάλλομαι. Μου λέω είναι σπίτι σου, ξέρεις που είναι η πόρτα, όμως δεν 

αναγνωρίζω καθόλου το χώρο. Τρέχω από δωμάτιο σε δωμάτιο, τρομοκρατημένη. Ξάφνου 

μπαίνω σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου γίνεται ένα πάρτυ. Ηρεμώ κάπως. Έχει πολύ κόσμο. 

Μέσα στο πλήθος  βλέπω  την  Έρρικα  να μιλά με  κάποιους.  Τρέχω  κατευθείαν πάνω  της, 

περίχαρη,  ανακουφισμένη. Με βλέπει  και  μ’  αγκαλιάζει.  «Λένα,  μου  λέει,  καιρός  ήταν!» 

Με  συστήνει  σε  πολλούς  ανθρώπους  που  δε  γνωρίζω,  ώσπου  ξαφνικά  φτάνω  μπροστά 

στους γονείς μου. Η μαμά δε με βλέπει· μιλάει με κάποιον και φαίνεται απορροφημένη. 

Για μια στιγμή σκέφτομαι ν’ αποχωρήσω σιγά σιγά προτού με δουν. Όμως ο μπαμπάς με 

προσέχει. Έρχεται και μου μιλάει. Δε θυμάμαι τι μου λέει· αυτό που θυμάμαι είναι ότι τον 

κοιτάζω  πολύ  προσεχτικά,  σαν  να  φυλάγομαι.  Η  Έρρικα  είναι  ακόμη  δίπλα  μου,  την 

κρατάω σφιχτά. Κι απρόσμενα ο μπαμπάς πιάνει την Έρρικα από το χέρι και πάει να φύγει. 

Αρχίζω να φωνάζω, την πιάνω από το άλλο χέρι και της φωνάζω να μη φύγει, να μην τον 

εμπιστευτεί. Όμως η Έρρικα συνεχίζει να τον ακολουθεί. Τρελαίνομαι! Δεν ξέρω τι να κάνω. 

Αρπάζω  μια  καρέκλα  και  την  πετάω  στον  πατέρα  μου,  όμως  εκείνος  δεν  καταλαβαίνει 
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τίποτα.  Σηκώνω  τους  καλεσμένους  από  τις  καρέκλες  τους  και  τις  πετάω  πάνω  του,  μα 

εκείνος συνεχίζει  να  τραβά  την Έρρικα. Η μαμά είναι δίπλα μου και  κοιτάει με απάθεια. 

Της βάζω τις φωνές, μα δε μ’ ακούει. Από το άγχος μου να βρω τρόπο να σταματήσω τον 

μπαμπά ξυπνάω. 

Δεν πιστεύω στα όνειρα. Μου φτάνει η πραγματικότητά μου. Ίσως είναι ώρα, μάλιστα, 

ν’  ασχοληθώ  πιο  ενεργά  με  την  τωρινή  κατάστασή  μου  αντί  ν’  αφήνω  το  μυαλό  μου  ν’ 

αλητεύει  στο  παρελθόν.  Διατάζω  τον  νου  μου  να  συγκεντρωθεί.  Αναλογίζομαι  την 

κατάστασή μου. Προτού ξημερώσει δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω. 

Με  το  χάραμα  ίσως  να  καταφέρω  να  συρθώ,  πολύ  προσεκτικά,  μέχρι  τη  λίμνη,  να  πιω 

επιτέλους λίγο νερό. Ας μην το σκέφτομαι τώρα όμως· είναι αβάσταχτα βασανιστικό. 

Βλακείες.  Δεν  υπάρχει  τίποτα  που  μπορώ  να  κάνω,  ακόμη  κι  όταν  ξημερώσει.  Μη 

βαυκαλίζομαι. Είμαι καθηλωμένη εδώ. Η απολυτότητα αυτής της συνειδητοποίησης είναι 

σαν μπουνιά στο στομάχι. Μπορώ μόνο να περιμένω, να περιμένω... 

... let me sleep and dream of sheep... 

... αποκοιμάμαι... 
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18. 

Κάτι είναι εκεί, τ’ ακούω. Πετάχτηκα απότομα από το σκοτάδι του ρηχού ύπνου μου για 

ν’ αντικρίσω το σκοτάδι τριγύρω. Κάτι κινείται κοντά μου, ένας σιγανός, ακανόνιστος ήχος. 

Σχεδόν ανεπαίσθητος. Το είδος ήχου που σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι αν παράκουσες· αν τον 

ονειρεύτηκες. Δεν τον ονειρεύτηκα όμως. Είμαι σίγουρη πως τον άκουσα. 

Να τος πάλι! Δεν είναι ο αέρας. Είμαι βέβαιη. Κάποιο ζώο; Δε βλέπω τίποτα. Το σκοτάδι 

είναι τόσο πυκνό, φαίνεται σαν να έχει στομώσει ακόμα και τ’ αυτιά μου. 

Κρατώ  την  ανάσα  μου  μήπως  προδοθώ,  μα  η  αναπνοή  μου  έχει  ήδη  πάψει,  έχει 

κουρνιάσει  κάπου  βαθιά  μέσα  μου  και  περιμένει  έντρομη  να  δει  αν  είναι  ασφαλές  να 

ξαναξεκινήσει. 

Ο  ήχος  ζυγώνει,  απ’  τ’  αριστερά,  τ’  αυτιά  μου  δουλεύουν  διπλή  βάρδια  να  τον 

αναγνωρίσουν. Ανεπαίσθητο σούρσιμο, ελαφρόποδα βήματα. 

Φίδι! Θα ’ναι κάποιο φίδι, που θα με δαγκώσει. Θα νιώσω το γλιστερό, κολλώδες κορμί 

του να έρπει αργά, βασανιστικά πάνω μου. Θα συρθεί στο σώμα μου πιο παγωμένο κι απ’ 

το παγωμένο δέρμα μου. Ανατριχιάζω. Πρέπει να μείνω ακίνητη, να μην το τρομάξω. Ποιος 

μου  ’λεγε ότι στα  χωράφια οι αγρότες αποκοιμούνται  και  ξυπνούν μερικές φορές μ’  ένα 

φίδι  να  σέρνεται  πάνω  τους  κι  απλώς  κάνουν  τους  κοιμισμένους  και  το  αφήνουν  να 

περάσει. Πανεύκολο ακούγεται! Παιχνιδάκι! Έτσι και νιώσω κάτι να μ’ αγγίζει θα πεθάνω! 

Ίσως δεν είναι φίδι. Τα φίδια κυκλοφορούν τη νύχτα; Δεν ξέρω. Μου είναι αδύνατο να 

σκεφτώ καθαρά τώρα. Η καρδιά μου πάει να σπάσει, ηχεί πιο δυνατά κι απ’ τα βήματα που 

ζυγώνουν.  Ίσως  είναι  κάτι  μεγαλύτερο.  Κάποιο  ζώο.  Τι  κυκλοφορεί  τη  νύχτα;  Τι  είπε  η 

Μάνια;  Λύκοι.  Ένας  λύκος!  Στο  οπτικό μου πεδίο  δε  διακρίνω  τίποτα. Όμως  η φαντασία 

μου βλέπει  τους κοφτερούς κυνόδοντες  να στάζουν πηχτό σάλιο.  Τα φυλακισμένα μάτια 

μου  στριφογυρίζουν  στις  κόγχες  τους,  να  δουν  όσα  δε  φαίνονται.  Θέλω  να  στρίψω  το 

κεφάλι μου προς τ’ αριστερά, προς τον ήχο, μα δεν τολμώ. Δεν τολμώ να σαλέψω. Τι θα 

κάνω; Πώς θα προστατευτώ; 

Ο ήχος πλησιάζει. Φύλλα που τσακίζουν στέλνουν τον ήχο στ’ αυτιά μου. Κλαδάκια που 

υποχωρούν. Τριξίματα κι υπόκωφοι θόρυβοι. Ο ήχος μοιάζει να μ’ έχει περικυκλώσει, όμως 
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σίγουρα είναι η ιδέα μου. Νιώθω ήδη την καυτή, βρωμερή ανάσα του ζώου να με ζεσταίνει 

αηδιαστικά, νιώθω τα μάτια του να με διαπερνούν και να με καλοζυγίζουν, το καρδιοχτύπι 

μου  με  κουφαίνει,  οι  δυνάμεις  μου  έχουν  εξατμιστεί,  νιώθω  ανίκανη,  το  ένστικτο 

επιβίωσης είναι στο off, δε γίνεται, δε συμβαίνει αυτό, θέλω να φωνάξω, κάποιος να έρθει, 

τώρα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ! 

Ουρλιάζω. 

Ο ήχος πυκνώνει, κλαδιά τρίζουν, φύλλα θροΐζουν, κάτι κινείται γοργά και λαθραία εκεί 

κοντά.  Αυτόματα,  αλόγιστα,  παράλογα,  σέρνομαι  με  τα  χέρια  και  τον  κώλο  προς  την 

αντίθετη  κατεύθυνση  μ’  όση  ταχύτητα  μπορώ,  ουρλιάζοντας  συνέχεια.  Χτυπάω  σ’  έναν 

βράχο με την πλάτη. Σταματώ εκεί. Η στριγκλιά μου σώνεται. Απόλυτη ησυχία. Το στριγκό 

ουρλιαχτό  μου  αντηχεί  ακόμη  στ’  αυτιά  μου,  αιωρείται  στον  νοτισμένο  αέρα.  Το  δάσος 

ακούγεται ακόμα πιο σιωπηλό τώρα ύστερα από τη διαπεραστική κραυγή. Η καρδιά μου 

βροντά εκκωφαντικά στο στήθος μου. Οι ανάσες μου βγαίνουν σκισμένες. Συνειδητοποιώ 

ότι μετακινήθηκα: βρίσκομαι σε στάση καθιστή, στηριζόμενη στα χέρια, με την πλάτη μου 

πάνω  σ’  έναν  βράχο.  Το  πόδι  μου  καίγεται  συθέμελα  από  τον  πόνο,  μα  ο  φόβος  μου 

υπερτερεί.  Είμαι  ακόμη  σε  επιφυλακή. Ο  θόρυβος  έχει  εξαφανιστεί.  Ό,τι  κι  αν  ήταν  δεν 

είναι  πια  εδώ.  Πασχίζω  ν’  ακούσω,  αλλά  δεν  ακούω  τίποτα  παρά  μόνο  το  νερό  που 

γαργαρίζει  ανέμελα.  Ξεροκαταπίνω,  προσπαθώ  να  ηρεμήσω,  να  καταλαγιάσει  λίγο  η 

ξέφρενη ανάσα μου. Όλο μου το σώμα είναι ένα τεράστιο δοχείο αδρεναλίνης. Μια ζάλη 

φριχτή με χτυπά σαν χαστούκι. Πίσω μου νιώθω μια μεγάλη πέτρα, κρύα και τραχιά πάνω 

στο  γυμνό  μου  δέρμα.  Το  κορμί  μου  βαρυγκoμά  από  το  μούδιασμα  τώρα  που 

μετακινήθηκα·  πονάω  παντού,  μα  πάνω  απ’  όλα,  το  πόδι  μου  φλέγεται.  Η  ζαλάδα 

φουσκώνει, μου ’ρχεται εμετός. Σωριάζομαι αδύναμα στο πλάι και βογκάω συθέμελα απ’ 

τη  σουβλιά  στο  πόδι  μου.  Δεν  αντέχω!  Οδοντιατρικός  τροχός  σε  φλεγμονή  χωρίς 

αναισθητικό.  Απανωτές  καλαμιές  σε  μαρμάρινα  τραπεζάκια.  Λεμόνι  στο  μάτι.  Ζεματιστό 

λάδι  απ’  το  τηγάνι  στη  μέσα  μεριά  του  μπράτσου.  Ο  θάνατος  αυτήν  ακριβώς  τη  στιγμή 

είναι δώρο θεϊκό. Χίλιες φορές ο λύκος – αν ήταν λύκος. Χίλιες φορές. 
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Μισοξυπνάω  ναρκωμένη,  με  το  ίδιο  τραγούδι  να  τρεμοπαίζει  στα  χείλη  μου.  Το 

τραγούδι  του πνιγμού. Μες στο μισοΰπνι  το  τραγουδώ από μέσα μου·  κάποιες  λεξούλες 

ξεπηδούν δειλά δειλά, σιγομουρμουριστά απ’ τα χείλη μου: 

Little light shining, 

Little light will guide them to me... 

...I can’t be left to my imagination 

Let me be weak, let me sleep and dream of sheep... 

...And they say they take me home 

Like poppies, heavy with seed ‐ 

They take me deeper, and deeper.  

Η Kate για μια ακόμη φορά μιλά για μένα αντί για μένα. Νιώθω να πέφτω βαθιά, όλο 

και πιο βαθιά. Take me home... Deeper and deeper... 
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19. 

Σαν  να  χαράζει.  Δεν  είμαι  σίγουρη.  Δεν  έχω  δύναμη  ούτε  το  ρολόι  να  κοιτάξω.  Ο 

ουρανός  είναι  ένα  τόνο  πιο  φωτεινός,  ένα  μαύρο  λιγότερο  μελανιασμένο.  Πληγή  που 

επουλώνεται. Πριν λίγο άκουσα ένα τιτίβισμα. Ίσως πάλι να το ονειρεύτηκα. Τα όνειρά μου 

έχουν  κατακλύσει  την  πραγματικότητα.  Η  Λένα  υπέστη  έφοδο  αιμοβόρικων  ονείρων,  τα 

οποία  συνάντησαν  ισχνή  αντίσταση  και  κατέλαβαν  την  πραγματικότητά  της.  Η 

διαχωριστική γραμμή των δύο παύει να ισχύει. Το τείχος που χωρίζει το πραγματικό από το 

φανταστικό γκρεμίστηκε. 

Κοιμάμαι; 
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20. 

Το  αχνό  φως  της  αυγής  πασπαλίζει  το  δάσος·  όλα  γύρω,  τα  δέντρα,  τα  φύλλα,  το 

χορτάρι,  αποκτούν  μια  υπόσταση  αιθέρια,  εξωπραγματική,  σαν  να  είναι  σκηνικά  από 

χαρτόνι,  προσόψεις  δίχως  περιεχόμενο.  Η  πρωινή  συγχορδία  των  πουλιών  τιτιβίζει  στ’ 

αυτιά μου,  μια μουσική πανδαισία που με υπνωτίζει.  Για  βλέφαρα  έχω δυο βαρίδια.  Τα 

ανοίγω μόνο για δευτερόλεπτα. Κλείνουν αυτόματα. 
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21. 

Τινάζομαι.  Έπεσα  από  ένα  ψηλό  δέντρο  αλλά  από  κάτω  υπήρχε  μια  πρασινογάλαζη 

πισίνα.  Κολύμπησα στην άκρη  κι  όταν βγήκα αντίκρισα  το  καταφύγιο που  είχαμε μείνει. 

Έτρεξα εκεί, αλλά προσεχτικά, γιατί θυμήθηκα ότι έχω χτυπήσει το πόδι μου. Χάρηκα τόσο 

πολύ, μα τόσο πολύ που επιτέλους σώθηκα. 
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22. 

Έχει  ξημερώσει για  τα καλά. Εδώ και ώρες –μοιάζουν με ώρες– θέλω να κοιτάξω την 

ώρα αλλά δεν μπορώ. Το να σηκώσω το χέρι μου μοιάζει αδύνατο αφού είναι δεμένο με 

αλυσίδες  στο  χώμα.  Νιώθω  την  παγερή  μεταλλική  τους  υφή  πάνω  μου.  Το  σηκώνω  στο 

όνειρό μου και βλέπω έξι η ώρα. Θέλω να το δω πραγματικά. Με πιέζω να κοιτάξω, πρέπει 

να ξυπνήσω, να συρθώ ως το νερό να πιω λιγάκι. Αν πιω λίγο νερό όλα θα ’ναι μια χαρά. Δε 

θέλω  τίποτα  άλλο  αυτή  τη  στιγμή.  Μονάχα  λίγο  νεράκι.  Νερό  σε  καυτή  μέρα  μετά  την 

παραλία·  νερό μετά από  ξέφρενο χορό στο κλαμπ· νερό αφού επιστρέψεις από  τη λαϊκή 

μες στην κάψα του μεσημεριού. 

Όπως είμαι ξαπλωμένη πρέπει να γυρίσω ελαφρώς στο πλάι, πάνω στο μπράτσο μου, 

για να δω το ρολόι. Επιστρατεύω τα κάτισχνα αποθέματα δυνάμεων που μου απομένουν. 

Με μπουκώνει ένα κύμα αναγούλας. Τα πάντα σκοτεινιάζουν. Μου παίρνει ώρα μέχρι να 

συνέλθω και να κοιτάξω: 7:34. 

Όμως δε  χαίρομαι·  γιατί  εκεί,  πλάι  στην ώρα,  έτσι  όπως  είμαι  γυρισμένη,  βλέπω και 

κάτι άλλο. Μαζί με το χρόνο που φεύγει, φεύγει και κάτι άλλο. Το χορτάρι στα πόδια μου 

είναι βαμμένο κόκκινο· ένα πηχτό κρεμεζί. Το πόδι μου αιμορραγεί. Πόση ώρα συμβαίνει 

αυτό; Πρέπει  να σφίξω  το  τουρνικέ. Δεν υπακούουν όμως  τα αμόνια που έχω για  χέρια. 

Ζαλίζομαι φριχτά. 

Let me be weak, let me sleep, and dream of sheep...  
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23. 

Ήρθε η Μάνια... 

Ήρθε η Μάνια, με πήγε σ’  ένα δωμάτιο όπου ήταν η μαμά μου. Δεν ήταν ακριβώς η 

μαμά μου. Ήταν ντυμένη πολύ όμορφα, σαν σταρ του Χόλιγουντ. Και λεπτή. Εγώ έκλαιγα 

γιατί  φοβόμουν.  Είχα  κολλήσει  στην  πόρτα  και  δεν  ήθελα  να  μπω  πιο  μέσα.  Είπα  στη 

Μάνια να μη μ’ αφήσει γιατί πονάει το πόδι μου. Η μαμά με πλησίασε και μου έδωσε ένα 

άσπρο κουτί που μέσα είχε πολλά γκρίζα φτερά κι ένα γράμμα. Μου είπε: δεν ξέρω να σου 

μιλήσω, σου τα ’γραψα όλα. Πάντως λυπάμαι. 

Ύστερα, ήμουν στο νοσοκομείο κι έβλεπα τηλεόραση. Έπαιζε ένα έργο με την Ίνγκριντ 

Μπέργμαν και τη Λιβ Ούλμαν. Ήμουν εγώ η Λιβ Ούλμαν. Στο έργο έλεγα ότι πεθαίνω από 

καρκίνο και δε θα ξαναμιλήσω, γιατί αν δε μιλήσω ίσως σωθώ. Η Ίνγκριντ με πλησίασε, με 

αγκάλιασε και μου είπε τρυφερά: Δε θα πεθάνεις γιατί η μιλιά σου είναι φάρμακο. Και με 

κάνεις  και  γελάω.  Μετά  με  σκέπασε  στο  κρεβάτι  μου·  εγώ  της  είπα  να  μη  φύγει  γιατί 

φοβάμαι. Δε φεύγω, μου είπε. Θα φύγω αν φύγεις, της είπα. Δεν ξέρω αν έφυγε. Δεν ξέρω 

αν έφυγα. 
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24. 

Το φως του άλλου κόσμου είναι παγερό, φτιαγμένο από χαστούκια. Σκληρό. Και άσπρο. 

Πολύ  φως,  δεν  αφήνει  σκιές.  Πρέπει  όλα  να  είναι  καθαρά,  να  λάμπουν.  Δεν  πρέπει  να 

φέρεις βρωμιές από την προηγούμενη ζωή σου εδώ. 

Ο  καινούργιος  κόσμος  μου  είναι  καθαρός,  λευκός,  αμόλυντος.  Μια  τεράστια 

ανακούφιση με πλημμυρίζει σαν δροσιά, εκρέει από κάθε πόρο μου. Τα πράσινα τείχη του 

δάσους  είναι  ένα  παρελθόν  που  δε  θα  ξαναδώ.  Ακόμη  και  το  πόδι  μου  δεν  πονάει  πια. 

Βρίσκομαι αναπάντεχα τυλιγμένη σ’ ένα στιλπνό κουκούλι λευκής γαλήνης. Αποκοιμάμαι 

ήρεμα. Τίποτα δε θα διασαλεύσει αυτόν τον αφράτο, γαλήνιο ύπνο μου. 
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25. 

«Ξέρεις,  μου  κόπηκαν  τα  ήπατα  όταν  σε  είδα.  Ήσουν  κατάχλομη,  πανιασμένη.  Ένα 

φάντασμα. Κι όλο το αίμα, Χριστέ μου.» 

πιότερο απ’ όλουςΠώς είναι όταν σ’ έχει πάρει ο ύπνος κάτω από τον καλοκαιριάτικο 

ήλιο και ξυπνάς μ’ ένα κεφάλι σαν καζάνι που κοχλάζει; Έτσι ένιωθα. Την κοίταζα χωρίς να 

μιλάω. 

«Έχασες πολύ αίμα, στο τσακ σε προλάβαμε!» 

Καταλαβαίνω  τι  μου  λέει,  αλλά  δεν  ξέρω  τι  ν’  αποκριθώ.  Η  φωνή  της  έρχεται  από 

μακριά.  Νιώθω  αδύναμη,  μαστουρωμένη.  Μου  φαίνεται  απάνθρωπα  κουραστικό  να 

μιλήσω. 

«Σε λίγο θα νιώσεις καλύτερα. Θα περάσει η επίδραση των παυσίπονων και θα έρθεις 

στα ίσια σου.» 

Κοιτάζω γύρω μου· ένα πάλλευκο δωμάτιο νοσοκομείου. Στην οροφή ένας λαμπτήρας 

φθορίου με τυφλώνει με την κλινική φωτεινότητά του. Στο αριστερό μου χέρι βλέπω έναν 

ορρό.  Τι  μου  κάνουν;  Είμαι  καλά;  Θέλω  να  ρωτήσω,  θέλω  να  ρωτήσω  πάρα  πολλά 

πράγματα, όμως αυτή τη στιγμή είμαι τόσο, μα τόσο εξαντλημένη. Το μόνο που θέλω είναι 

να κοιμηθώ. ... let me sleep and dream of sheep... 

Έρχεται  και  με  φιλάει  στο  μέτωπο  απαλά.  Μου  χαμογελάει.  Κλείνω  τα  μάτια  και 

βυθίζομαι σ’ αυτό που μου φαίνεται ό,τι φυσικότερο αυτή τη στιγμή. 
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26. 

Ξυπνάω  και  ξέρω  αμέσως  ότι  είμαι  πολύ  καλύτερα.  Νιώθω  σαν  να  έχω  κοιμηθεί 

αιώνες. H πλάτη μου είναι πιασμένη, με πονάει.  Τεντώνομαι. Δεν έχω πια  τον ορρό. Στο 

μπράτσο μου βλέπω έναν λευκοπλάστη. Τον θαυμάζω. Θαυμάζω το καθαρό δέρμα μου, τη 

στιλπνότητά  του.  Εδώ με  προσέχουν  άλλοι.  Παρατηρώ  το  χέρι  μου  και  αναστενάζω από 

ανακούφιση. Σώθηκα. 

Είμαι μόνη σ’ ένα λευκό, παστεριωμένο δωμάτιο. Κοιτάζω τριγύρω μου αλλά δε βλέπω 

τίποτα. Μόνο κάτι λουλούδια, φρέζες, σ’ ένα πλαστικό μπουκάλι νερού κομμένο στη μέση, 

στην άλλη άκρη του δωματίου. Ο μινιμαλισμός των νοσοκομείων πάντα μου άρεσε. Τίποτα 

το περιττό. Το πιο ταπεινό λουλούδι αναδεικνύεται σε υπέρλαμπρη ορχιδέα μπροστά στο 

στείρο περιβάλλον. 

Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω καν πού είμαι, σε ποιο μήκος και πλάτος. 

Η μνήμη μου μοιάζει με σαρακοφαγωμένο έπιπλο: πάω να το πιάσω από εδώ, καταρρέει· 

πάω να δω τι έχει μέσα, μου διαλύεται στα χέρια. Ανατρέχω στα προηγούμενα τεύχη του 

μνημονικού μου και η τελευταία καταχώρηση που βρίσκω με αφήνει στο δάσος να μετράω 

λεπτά.  Πρέπει  να  έχω  χάσει  επεισόδια,  διότι  κανείς  Σκόττυ  δε  με  διακτίνισε  σ’  αυτό  το 

νοσοκομείο, είτε ως δια μαγείας είτε ως δια τεχνολογίας. 

Η πείνα μού κατατρώει  τα σωθικά. Και μόνο στην  ιδέα  του φαγητού μου  τρέχουν  τα 

σάλια.  Άραγε  θα  μ’  αφήσουν  πολύ  να  περιμένω; Πώς  να  τους  ειδοποιήσω ότι  ξύπνησα; 

Πάω να σηκωθώ και μόνο τότε προσέχω ότι το δεξί μου πόδι καλύπτεται από ένα γύψινο 

κουκούλι. Μου  έχουν βάλει  γύψο.  Χριστέ μου,  θα  κυκλοφορώ ένας  θεός  ξέρει  για πόσο 

καιρό μ’ αυτό το μαραφέτι στο πόδι. Πώς θα φορέσω το μαύρο τζην μου; 

Με πιάνει φούρια να δοκιμάσω πώς είναι να περπατάς με γύψο στο πόδι. Κατεβάζω τα 

πόδια από το κρεβάτι και σηκώνομαι αλλά μου ’ρχεται μια αναπάντεχη ζάλη και μόλις που 

προλαβαίνω ν’ αρπαχτώ από το στρώμα μη βρεθώ στο πάτωμα. Σκαρφαλώνω όπως όπως 

πάλι  πίσω  και  περιμένω  τη  μοίρα  μου  να  μου  φέρει  κάτι  το  φαγώσιμο.  Δε  θέλω  να 

περιμένω άλλο! 
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Πρώτη φορά στην καταραμένη ζωή μου λειτουργεί η ποιητική οικονομία και με άριστο 

σκηνοθετικό  συντονισμό  μπαίνει  σιγά  σιγά  μέσα  στο  δωμάτιο  μια  σακούλα  πατατάκια 

συνοδευόμενη από τη Μάνια. 

«Λένα,  ξύπνησες!»  Το  πρόσωπό  της  φωτίζεται.  Έρχεται  και  μ’  αγκαλιάζει.  Την 

αγκαλιάζω κι εγώ αλλά το μυαλό μου είναι στα πατατάκια. Με ρίγανη. 

«Πώς είσαι;» με ρωτάει. Με γεμάτο στόμα της απαντώ καλά, αν εξαιρέσεις ότι πήγα 

τριήμερη πολυτελή κρουαζιέρα χωρίς καν ημιδιατροφή στον άλλο κόσμο. 

«Πεινάω!»  διαμαρτύρομαι,  καταβροχθίζοντας  τα  πατατάκια.  Ευχαριστώ,  Σύμπαν!  Η 

Μάνια με πληροφορεί ότι το φαγητό θα έρθει σε λίγο. 

«Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που είσαι καλά!» λέει με συγκίνηση. Κάθεται δίπλα μου στο 

κρεβάτι. 

Θέλω  να  τα  μάθω  όλα.  Το  πώς  κατέβηκε,  ποιους  ειδοποίησε,  πότε  ήρθαν,  πότε 

ανέβηκαν,  πότε  έφτασαν,  πώς  με  βρήκαν,  πώς  με  κατέβασαν.  Όμως  εκείνη  τη  στιγμή 

μπαίνει ένας άγγελος με αμφίεση νοσοκόμας κουβαλώντας ένα δίσκο με ψητό κοτόπουλο 

και  πατάτες,  ψωμί  και  κομπόστα  ροδάκινο.  Προλαβαίνω  να  της  πω  μόνο  «Πες  μου  τι 

έγινε», πριν επιτεθώ στο φαγητό. 

Η Μάνια μου διηγείται πώς κατέβηκε στο καταφύγιο κι από κει στο αυτοκίνητο, αλλά 

και πώς μες στη φούρια της έπαθε ένα ατύχημα στο δρόμο. Δεν ήταν πολύ σοβαρό, όμως 

το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά. 

«Εχιχκίφιχεχ;» 

«Τι;» 

Καταπίνω την μπουκιά μου και επαναλαμβάνω: «Εσύ χτύπησες;» 

«Ελαφρά.»  Μου  δείχνει  το  γόνατό  της  που  έχει  τη  χάρη  μελιτζάνας,  και  μια  άλλη 

λιγότερο μελανί μελανιά στο μπράτσο. My hero! 

«Τέλος πάντων  κατέβηκα στο πρώτο  χωριό,  τρέχω στο πρώτο σπίτι  που βλέπω,  τους 

λέω  τι  έγινε,  δυο  γερόντια  ζούσαν  εκεί,  και  παίρνουμε  αμέσως  τηλέφωνο  στο  Κέντρο 

Υγείας Ναυπάκτου. Μέχρι να τους εξηγήσω τι ακριβώς είχε γίνει και πού βρισκόσουν είχε 

νυχτώσει.» 

Θέλω να τη ρωτήσω ποιοι ήρθαν και μ’ έσωσαν, όμως με νοιάζει περισσότερο να φάω. 
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«Εγώ με το που τηλεφώνησα ήθελα να φύγω, να ’ρθω να σε βρω, όμως ο παππούς και 

η γιαγιά με κράτησαν. Με το  ζόρι. Είπαν ότι πρέπει να περιμένω και τους άλλους για να 

τους πάω στο σωστό μέρος. Κι έτσι έμεινα εκεί, στο σπίτι τους για ώρες!» Το ώρες το είπε 

τσιριχτά. 

«Μου σπάσαν τα νεύρα, δεν ξέρεις πόσα χρόνια από τη ζωή μου έχασα εκεί πέρα.» 

Εγώ σχεδόν έχασα ολόκληρη  τη ζωή μου, πήγα να της πω αλλά εκείνη τη στιγμή είχα 

βάλει μια πατάτα στο στόμα και κωλυόμουν. Μου είπε στη συνέχεια ότι στο Κέντρο Υγείας 

της  είπαν  ότι  έπρεπε  να  φέρουν  άντρες  των  ειδικών  σωστικών  δυνάμεων  για  να  με 

κατεβάσουν  από  το  βουνό,  πράγμα  που  δεν  μπορούσε  να  γίνει  νυχτιάτικα.  Αλλά  ότι  θα 

ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν με το πρώτο χάραμα. 

«Μ’ έπιασαν τα κλάματα από την ένταση, Λένα, σαν μικρό παιδί έκανα! Να σκεφτείς 

την πήραν και τη γιαγιά τα κλάματα.» Τα έλεγε γελώντας τώρα, όμως πίσω από τα λόγια 

της έβλεπα την ένταση που είχε βιώσει. Λίγο ήθελε τα γέλια να γυρίσουν σε δάκρυα. 

«Είχα και τον παππού να μου λέει όλη την ώρα, Τι τα θέλετε εσείς οι πρωτευουσιάνοι 

τα βουνά, αφού δεν ξέρετε, γυναίκες πράμα τώρα να τρέχετε στις κορφές... Τι να του ’λεγα, 

ότι  κάνω ορειβασία με  τον πατέρα μου από  τα δέκα; Ότι  έχω ανέβει  στην Όχη  και  στον 

Όλυμπο; Λίγο έλειψε να τον πλακώσω, αλλά συγκρατήθηκα γιατί πραγματικά σκοτώθηκαν 

να με βοηθήσουν.  Στο μεταξύ η  γιαγιά να προσπαθεί όλη  την ώρα να με  ταΐσει ή  να με 

βάλει να κοιμηθώ. 

«Περιττό να σου πω ότι δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ.» 

«Εγώ  να  δεις!»  είπα  προτού  χλαπακιάσω  και  την  τελευταία  μπουκιά  ροδάκινο.  Που 

κανονικά το σιχαίνομαι. 

«Πράγματι, κατά τις τέσσερις η ώρα το πρωί το σωστικό συνεργείο έφτασε στο χωριό, 

με πήραν από το σπίτι  των γέρων – η γιαγιά με σταυροκοπούσε κι έκλαιγε, ούτε η μάνα 

μου δε θα έκανε έτσι. Οι παλικαράδες να με ρωτάνε συνέχεια πώς έγινε το ατύχημα, πού 

έγινε... με  έπρηξαν. Ήταν σχεδόν όλοι  τους  γυμνασμένοι  τύποι.  Το πώς με κοίταζαν δε... 

άσε καλύτερα. Έπηξα στην αντρίλα! 

»Κατά  τις πέντε, πέντε και  κάτι, φτάσαμε στο καταφύγιο κι από εκεί μας πήρε άλλες 

τρεις ώρες να φτάσουμε εκεί που σ’ είχα αφήσει. Ευτυχώς που περπατούσαν γρήγορα! Το 
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χειρότερο ήταν που όσο ανεβαίναμε προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, να μου δίνουν το 

χεράκι  τους,  να  μου  λένε  πρόσεχε...  στην  αρχή  αρνιόμουν  ευγενικά,  μετά  απλώς  τους 

έριχνα  δολοφονικά  βλέμματα.  Δε  χαμπάριαζαν  αυτοί,  παιδί  μου.  Δεν  εννοούσαν  ότι 

μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου!» Είχε νευριάσει τώρα. Τα μάτια της έλαμπαν, κι η 

λάμψη  καρφώθηκε  ακριβώς  εκεί  που  ξέρετε.  Δεν  μπόρεσα  όμως  να  συγκεντρωθώ  στη 

διέγερση γιατί άξαφνα σοβάρεψε: 

«Λένα  μου,  όταν  σε  είδα  μου  κόπηκαν  τα  ήπατα.  Νόμιζα  ότι  είχες  πεθάνει.  Ούτε 

μίλαγες ούτε σάλευες...» Η φωνή της ράγισε. 

Την  κοίταζα  χωρίς  να  πω  τίποτα.  Απέστρεψε  το  βλέμμα  της  κι  έβγαλε  ένα  μικρό, 

αμήχανο γελάκι. Ρούφηξε τη μύτη της. Συνέχισε με άλλο τόνο, προσπαθώντας να κρύψει 

την ταραχή της. 

«Μετά  σε  φέραμε  εδώ,  σου  βάλανε  ορρό,  σου  έκαναν  μετάγγιση  δε  θυμάμαι  πόσα 

λίτρα αίματος. Δεν ήξερα και την κωλοομάδα σου!» 

«Είδες μωρέ, τι ομάδα αίματος είμαι έπρεπε να με είχες ρωτήσει όταν γνωριστήκαμε, 

όχι τι ζώδιο.» Τώρα που είχα φάει ένιωθα απείρως καλύτερα. Για να πω την αλήθεια, δεν 

πίστευα πως όλα είχαν τελειώσει, πως ήμουν πραγματικά ασφαλής. Την τελευταία φορά 

που θυμόμουν τον εαυτό μου, η κυριότερη έγνοια μου ήταν να πιω νερό, να φάω κάτι· να 

προστατευτώ  από  άγνωστες  απειλές  που  με  περιτριγύριζαν.  Ο  εγκέφαλός  μου  δεν  είχε 

ακόμη  προσαρμοστεί  στην  αλλαγή  περιβάλλοντος.  Κι  όσα  μου  διηγιόταν  η  Μάνια 

ακούγονταν  σαν  την  πλοκή μιας  ταινίας  που  είδε  στην  τηλεόραση  χθες  βράδυ  και  τώρα 

μου αφηγείται την υπόθεση. 

Ρώτησα: «Δε μου λες, τι μέρα έχουμε; Πόσες μέρες τελώ σε ανυπαρξία;» 

«Σήμερα είναι Τρίτη.» 

«Δηλαδή κοιμάμαι σερί δυο μέρες;» Δεν το πιστεύω. 

«Λένα,  καταλαβαίνεις  τι  πέρασες;  Κόντεψες  να  πεθάνεις  από  αιμορραγία!  Γιατί  δε 

χρησιμοποίησες το τουρνικέ όπως σου είπα;» με μάλωσε. 

«Άκου  να  σου  πω,  Μάνια  μου,  δεν  έκανα  ρέιβ  πάρτι  εκεί  πάνω.  Για  ρώτα  με  αν 

μπορούσα. Εξάλλου με φόβισες μήπως πάθω ισχιαιμία.» 

«Ισχαιμία» με διόρθωσε. 
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«Η προφορά με μάρανε.» 

«Ναι, αλλά η αιμορραγία ήταν πιο επικίνδυνη.» 

«Λες και κάθισα και διάλεξα τη μία αντί την άλλη!» Ψιλοαρπάχτηκα. Μα καταλάβαινε 

τι πέρασα; 

«Ακόμα δεν το πιστεύω ότι πήδηξες έτσι απερίσκεπτα μες στη σουβάλα.» Ο τόνος της 

φωνής της ανέβηκε. 

«Ακόμα δεν πιστεύω ότι μ’ ανέβασες στην αετοφωλιά για μια εκδρομή του κερατά! Λες 

κι ήξερα εγώ ότι είχε πέτρες μέσα και θα ’σπαγα το πόδι μου!» 

Σωπάσαμε για λίγο. 

«Α προπό, τι γίνεται με το πόδι μου;» ρωτώ αλλάζοντας ύφος. 

«Θα περάσει να σ’ τα πει η γιατρός.» 

«Αα,  έχω  γυναίκα  γιατρό;»  λέω  με  ξαφνικό  ενδιαφέρον.  Παύση  για  έμφαση.  «Είναι 

ωραία;» 

«Δεν  έχεις  το  θεό  σου!»  λέει  η Μάνια  και  σηκώνεται  από  το  κρεβάτι  παίρνοντας  το 

δίσκο. 

«Γιατί καλέ; Εσύ δε φαντασιωνόσουν ποτέ να σου την πέσει η γυναικολόγος σου; Εκεί 

που κάθεσαι με ανοιχτά τα πόδια να σου– » 

«Όχι,  καθόλου.  Η  γυναικολόγος  μου  είναι  σαν  ανάποδο  γαμώ  το.  Και  πάψε  πια  να 

θεωρείς ότι όλος ο κόσμος μοιράζεται τις διεφθαρμένες φαντασιώσεις σου!» 

«Θα  ’πρεπε  όμως»  μονολογώ.  «Ο  κόσμος  θα  ήταν  πολύ  καλύτερος  αν  όντως  τις 

μοιραζόταν. Αν τις ζούσε κιόλας...» 

«Βλέπω ανένηψες πλήρως. Η γλώσσα σου αν μη τι άλλο.» 

«Όποιος δεν έχει πόδια έχει μυαλό.» 

Έρχεται και ξανακάθεται δίπλα μου. «Το πόδι σου έπαθε, κάτσε να δεις πώς το λένε... 

Δε θυμάμαι. Κάτι κάταγμα. Θα σου αλλάξουν γύψο σε λίγες μέρες και μετά θα τον βγάλεις 

εντελώς σ’ ένα μήνα περίπου.» 

«Δηλαδή θα κυκλοφορώ σαν τον ζητιάνο του Καρκαβίτσα για ένα μήνα;» σκούζω. 

«Ρώτα τη γιατρό, θα σου πει εκείνη λεπτομέρειες.» 

Μένουμε σιωπηλές για λίγο. 
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Με ρώτησε σιγανά: «Φοβήθηκες εκεί πάνω;» 

Δεν  ξέρω  τι  να  της  απαντήσω.  Η  ανάμνηση  εκείνων  των  ωρών  είναι  συγκεχυμένη. 

Αισθάνθηκα φόβο.  Τρόμο  κάποιες  στιγμές.  Έναν  τρόμο  για  την  ίδια  μου  τη  ζωή. Μα όχι 

μόνο. Και δεν ξέρω αν ο φόβος που βίωσα είχε να κάνει μόνο με το περιβάλλον μου αυτό 

καθαυτό. Κάτι μου έλεγε πως ήταν ένας φόβος πιο πρωτογενής, πιο βαθύς, πιο αρχαίος, 

πλεγμένος στις ίνες του εαυτού μου. 

«Φοβήθηκα» απαντώ τελικά. «Όχι όμως τόσο όσο περίμενα.» 

Ψεύτρα! 

«Κι εγώ φοβήθηκα, Λένα.» Η φωνή της χαμηλώνει. Βουρκώνει. «Δεν έπρεπε να σ’ είχα 

αφήσει έτσι. Ήταν επικίνδυνο. Δεν έπρεπε καν να σ’ είχα πάει εκεί πάνω!» 

Προφανώς  νιώθει  ενοχές.  Δεν  αισθάνομαι  όμως  ιδιαίτερη  επιθυμία  να  της  τις 

διασκεδάσω.  Βλέπω  τη  σκληρή,  δυναμική  Μάνια  να  δείχνει  έναν  άλλον  εαυτό  τώρα. 

Πρώτη  φορά.  Δεν  της  ρίχνω  το  φταίξιμο  για  ό,τι  έγινε,  διότι  από  δική  μου  υπαιτιότητα 

έπαθα ό,τι έπαθα. Όμως όσο κι αν είναι άδικο, μου αρέσει να τη βλέπω να παλεύει με τις 

τύψεις  της  και  μέσα  από  την  πάλη  να  βγαίνει  αυτή  η  άλλη  Μάνια.  Λένα,  είσαι  πολύ 

καριόλα,  μου  λέει  η  μέχρι  πρότινος  φιμωμένη  συνείδησή  μου,  προτού  προλάβω  να  την 

κλείσω πάλι στο μπουντρούμι όπου την έχω περιορίσει. 

«Πότε φεύγουμε;» Δε θέλω ν’ ασχοληθούμε άλλο με το θέμα. 

«Θα σου πει η γιατρός πότε μπορείς να φύγεις. Μάλλον αύριο.» 

«Η δουλειά σου;» 

«Πήρα τηλέφωνο.» 

«Η δουλειά μου;» 

«Κάνουν πάρτυ που θα λείψεις κι άλλο.» 
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27. 

Διακοπές. Αναγκαστικές αλλά ευπρόσδεκτες. Έχω πάρει δέκα μέρες αναρρωτική και τις 

περνάω ξάπλα στον καναπέ της Μάνιας. Το σπίτι μου το έχω υπενοικιάσει σε νυχτερίδες κι 

αράχνες. 

Η Μάνια έχει γίνει μια άλλη Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ. Με ταΐζει, με ποτίζει, με πηδάει. Όλα 

στο πιάτο τα έχω. Σηκώνομαι μόνο για να πάω τουαλέτα. Χοροπηδητά. Περίμενα αυτή η 

αναγκαστική παραμονή στο κρεβάτι να μου είναι αφόρητη, όμως δεν είναι. Σε σχέση με τη 

μοναξιά,  την  απραξία  και  την  ακινησία  που  βίωσα  στο  δάσος,  η  παραμονή  μου  στον 

καναπέ, παρέα με την τηλεόραση,  τα περιοδικά μου και κυρίως το τηλέφωνο, είναι ένας 

παράδεισος μίνι διαστάσεων. Δε με νοιάζει να βγω έξω, να δω κόσμο. Χαίρομαι τόσο που 

είμαι εδώ, που μπορώ και κάνω αυτά που κάνω. 

Έχω αλλάξει. 

Η γιατρός που ήρθε και μου μίλησε προτού φύγω από το νοσοκομείο (δεν ήταν ωραία, 

τζάμπα η φαντασίωση) ήταν λίγο παραπάνω ενημερωτική απ’ ό,τι θα προτιμούσα. Αληθινά 

κινδύνεψα να πεθάνω. Μια ώρα να είχαν αργήσει ακόμη να με φέρουν στο νοσοκομείο θα 

είχα πεθάνει. Μου τα είπε μ’ ένα τρόπο λες κι έφταιγα εγώ για ό,τι έγινε, σαν να μην ήταν 

ατύχημα.  Είμαι  σίγουρη πως αν  μ’  είχε  χτυπήσει  αυτοκίνητο  θα  είχε  δείξει  περισσότερη 

κατανόηση. 

Οργίστηκα με αυτά που μου είπε. Όχι τόσο λόγω της επαγγελματικής της παγερότητας 

και  της  έλλειψης  ευαισθησίας,  όσο  για  το  ότι  μου  τόνισε  κλινικά  και  αμετάκλητα  ότι 

κόντεψα να πεθάνω· ότι ο θάνατος δεν κατοικεί σε άλλη πόλη. Ότι μπορώ να τον πετύχω 

όχι μόνο σε μια βουτιά στη λίμνη, μα αφού εκεί ίσως και αλλού. Αν είχαν αργήσει μία ώρα 

ακόμη θα είχα πεθάνει. Εξήντα λεπτά, από αυτά που μέτραγα παίζοντας για να σκοτώσω 

την  ώρα,  με  χώριζαν  από  μια  άλλη  χώρα,  όπου  δε  χρειάζεσαι  διαβατήριο,  όπου 

μεταναστεύεις χωρίς ελπίδες παλιννόστησης. Εξήντα λεπτά. 

Η Μάνια μου απαγορεύει να μιλάω για αυτό. Όχι ρητώς, πλην όμως σαφώς. Κάθε φορά 

που αναφέρομαι στο ατύχημα δυσανασχετεί, αλλάζει τη συζήτηση μεμιάς και μάλιστα όχι 

πάντα  ιδιαίτερα  έντεχνα.  Όμως  εγώ  νιώθω  μια  αλλόκοτη  επιθυμία,  ανάγκη  σχεδόν,  να 
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γυρνώ  στο  ίδιο  μακάβριο  μοτίβο.  Χθες  τη  ρώτησα:  «Τι  θα  είχες  κάνει  αν  μ’  είχες  βρει 

νεκρή;» 

Σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα χωρίς να μου απαντήσει. Όταν γύρισε στο καθιστικό 

άνοιξε την τηλεόραση χωρίς να μου απαντήσει. Την ξαναρώτησα λίγο πιο μετά. Γύρισε και 

με κοίταξε – ήταν θυμός αυτός στα μάτια της; 

«Θέλεις να δούμε την ταινία, ναι ή όχι;» Δε βλέπαμε καμιά ταινία. Δε μου απάντησε. 

Σήμερα το πρωί μίλησα με την Κική στο τηλέφωνο. Τη ρώτησα: «Κική, αν μάθαινες ότι 

πέθανα κει πάνω στο βουνό, τι θα σκεφτόσουν;» 

«Τι θα σκεφτόμουν;» επανέλαβε, ίσως για να κερδίσει χρόνο. «Τι να σκεφτόμουν, μωρή 

Λένα; Ότι είσαι πολύ γκαντέμω, τι να σκεφτώ; Εδώ άλλοι πηδάνε από γέφυρες δεμένοι με 

κλωστούλες  και  δε  χαλάνε  ούτε  την  κουάφ  τους  κι  εσύ  έσπασες  το  πόδι  σου  σε  δέκα 

πόντους νερό.» 

Δύο  λογιών  ήταν  οι  αντιδράσεις  στις  ερωτήσεις  μου  γύρω  από  το  θάνατό  μου.  Οι 

περισσότεροι  σταυροκοπιούνταν  και  διάλεγαν  κάποιο  σχόλιο  του  τύπου:  Μπα  σε  καλό 

σου,  τι  πράγματα  είναι  αυτά;  Χτύπα  ξύλο.  Ξόρκιζαν  το  κακό  και  κάθε  περιθώριο  για 

συζήτηση. Οι υπόλοιποι το έριχναν στο χιούμορ. 

Κανείς δε μου απάντησε σταράτα. Όσο ειρωνικό, αν όχι παράδοξο, κι αν φαινόταν οι 

άλλοι έμοιαζαν να απεύχονται την ιδέα του θανάτου μου πιο πολύ κι από μένα την ίδια. 

Ας  μην  παρεξηγηθώ·  ποτέ  δεν  είχα  τάσεις  αυτοκτονίας.  Ακόμα  και  τότε  που  ήμουν 

μικρή – ας αλλάξουμε θέμα όμως. 

Καθώς περνούν οι μέρες σταμάτησα να μιλάω στους άλλους σχετικά με τον παραλίγο 

θάνατό μου, τα παρατράγουδα του ατυχήματός μου. Δε μου αρέσουν οι αντιδράσεις τους. 

Όλοι,  κι  η Μάνια περισσότερο απ’  όλους,  ρηχαίνουν μπροστά στο  θέμα αυτό. Η Κική  το 

ρίχνει στο αστείο, μια πιο εκχυδαϊσμένη μορφή των δικών μου μεθόδων. 

Μονάχα  που  εγώ  συνεχίζω  να  τον  σκέφτομαι.  Όχι  συνεχώς, ωστόσο  κάποιο  συρτάρι 

του εγκεφάλου μου παραμένει ανοιχτό. Το θέμα δεν έχει κλείσει. 
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28. 

Είμαι  ήδη  πέντε  μέρες  σπίτι  της  Μάνιας.  Η  βαριεστιμάρα  αρχίζει  να  διαβρώνει  τις 

όχθες  της  ξεκούρασης,  η  ραστώνη  αρχίζει  να  αποκτά  βάρος  που  σταδιακά  μου  είναι 

δυσκολότερο να σηκώσω. Επιδίδομαι με ελαφρώς μεγαλύτερη μανία σε ασχολίες: Όσο η 

Μάνια λείπει στο γραφείο, δηλαδή σχεδόν όλη μέρα, εγώ διαβάζω, τελειώνω το ένα βιβλίο 

μετά  το  άλλο,  βλέπω  τηλεόραση,  μιλάω στο  τηλέφωνο. Πάνω απ’  όλα  όμως  σκέφτομαι. 

Προσπαθώ να μην, αλλά  το μυαλό μου δεν υπακούει πια  τόσο  καλά όσο παλιά.  Κάποιο 

κύκλωμα φαίνεται πως χάλασε από την υγρασία του βουνού. 

Όταν  γυρνάει  η  Μάνια  σπίτι  συνήθως  παίζουμε  τάβλι  και  σκραμπλ·  τη  νικάω  στο 

δεύτερο.  Έμαθα πολύ  καλό από  την Ντίνα,  που πάντα με  ξετίναζε.  Τα βράδια βλέπουμε 

βίντεο – κωμωδίες και θρίλερ. Η Μάνια θέλει να δούμε και σοβαρές, αυτές τις κοινωνικές, 

όμως εκμεταλλεύομαι την πρόσκαιρη αναπηρία μου και περνάω το δικό μου. 

Έχει πλεονεκτήματα η αρρώστια. Δε με κολακεύει που το παραδέχομαι αλλά μ’ αρέσει 

που η Μάνια με ρωτάει συνέχεια αν χρειάζομαι τίποτα, αν θέλω κι άλλο φαγητό, παγωτό, 

νερό·  τι  προτιμώ  να  δω  στην  τηλεόραση·  αν  πονάω...  Αυτή  η  προσφορά  φροντίδας  μ’ 

ευχαριστεί.  Με  βολεύει  επίσης  (πουτανίτσα  Λένα!).  Μου  ’ρχονται  στο  μυαλό  όλες  οι 

μανάδες και πεθερές του ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες κάθε φορά που ένιωθαν ν’ 

απειλούνται  λιγοθυμούσαν  αναφωνώντας  εις  επήκοον  όλων:  «Αχ  η  καρδιά  μου,  με 

χάνετε.» Κι έτσι πέρναγε το δικό τους. Η αρρώστια ως πασπαρτού. 

Όσο  για  τη Μάνια,  μοιάζει  να  χαίρεται  που  με  φροντίζει.  Δεν  ξέρω  αν  μ’  αυτόν  τον 

τρόπο πιστεύει ότι εξιλεώνεται για ό,τι συνέβη. Προσωπικά δεν τη θεωρώ υπεύθυνη, όμως 

ούτε και κάνω κάτι για να διασκεδάσω τις ενοχές της. Ίσως νομίζει πως της κρατάω κακία. 

Αναρωτιέμαι  αν  όντως  της  το  φυλάω.  Σίγουρα  εγώ  φταίω  για  ό,τι  έγινε,  δε  χωρά 

αμφιβολία.  Όμως  πάντα  είναι  ελκυστικότερο  να  ρίχνουμε  το  φταίξιμο  σε  κάποιον  άλλο, 

ιδίως αν αυτός ο κάποιος άλλος είναι πρόθυμος να το επωμιστεί. (Συνείδηση, μην ακούσω 

κιχ!) 

Διασκεδάζω λίγο με  την όλη  ιστορία επειδή είμαι σίγουρη πως δεν  της κρατώ κακία. 

Δεν έφταιγε εκείνη. Κανείς δεν έφταιγε. Όπως με πολλές μεγάλες καταστροφές, ο υπαίτιος 
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δεν  μπορεί  να  βρεθεί  γιατί  δεν  υπάρχει·  υπάρχει  μόνο  στην  επιθυμία  μας  για  απονομή 

δικαιοσύνης. Κάτι ξέρω από αυτά. 

Τέτοια  κάθομαι  και  σκέφτομαι  όση  ώρα  λείπει  η  Μάνια,  όση  ώρα  αποσπάται  η 

προσοχή μου από την τηλεόραση και την ανάγνωση. Όλα σε μια προσπάθεια να μη γυρνώ 

στις οδυνηρές αναμνήσεις του ατυχήματος, που με έλκουν σαν μαγνήτης. 

Απόψε η ρουτίνα μας δεν ακολουθεί το γνώριμο μονοπάτι. Η Μάνια γυρίζει σπίτι και 

μου  ανακοινώνει  πως  πρέπει  να  φύγει  ξαφνικό  ταξίδι  για  δουλειά.  Μόλις  το 

πληροφορήθηκε κι εκείνη. Κάτι επείγον προέκυψε στα γραφεία της Θεσσαλονίκης. 

Την ακούω με μια ελαφρά ανησυχία που θα μείνω μόνη. Και γρήγορα μάλιστα – φεύγει 

σε λίγες μόλις ώρες, με τη βραδινή πτήση. 

Την ώρα που βγάζει ρούχα από την ντουλάπα, πάω κούτσα κούτσα πίσω της και  την 

αγκαλιάζω, κατεβάζοντας το χέρι μου στο μουνί της. 

«Λένα, όχι τώρα, πρέπει να φτιάξω τη βαλίτσα μου.» 

«Καλά» λέω, αλλά δεν απομακρύνω το χέρι μου. Συνεχίζει να ψάχνει στις κρεμάστρες, 

αλλά της ξεφεύγει ένας μικρός αναστεναγμός. Την έχω. 

Κάνουμε έρωτα, βιαστικά –πηγαίνοντας κατευθείαν στο τοπ φάιβ των πραγμάτων που 

μας φτιάχνουν– γιατί η ώρα περνά. 

«Χρειάζομαι  πατερίτσες»  της  λέω  μόλις  σηκώνεται  απ’  το  κρεβάτι.  «Αλλιώς  δε  θα 

μπορώ να κινηθώ.» 

«Να στηρίζεσαι στα έπιπλα» μου λέει, καθώς μαζεύει το βαλιτσάκι της. 

«Είσαι σοβαρή;» 

«Δε σου φέρνω, γιατί θα ξεπορτίσεις και θα σε μαζεύω όταν γυρίσω.» 

Ψιλοτσακωνόμαστε.  Όχι  πολύ,  γιατί  ενώ  συνήθως  θέλει  να  περνάει  το  δικό  της  και 

συνήθως  ενδίδω  εγώ,  τώρα  στη φαρέτρα  μου  έχω  την  πρόσκαιρη  αναπηρία  μου  και  τα 

ελεείστε‐την‐κουτσή  βέλη που πετυχαίνουν  το  στόχο  τους.  Τελικά  υποχωρεί  και  μετά  το 

ντους της αναγκάζεται να πάει να δανειστεί από κάποιο φίλο της εδώ κοντά, γκρινιάζοντας 

ότι θα με καρυδώσει αν χάσει την πτήση της εξαιτίας μου. Είναι από τους ανθρώπους που 

φτάνουν στο αεροδρόμιο δεκαπέντε μέρες πριν από την ώρα αναχώρησης. 
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Όση ώρα λείπει εγώ πάω χοροπηδητά στο μπάνιο και πλένομαι. Είναι πολύ δύσκολο να 

κάνω  ντους  με  το  γύψο  και  τις  περισσότερες  φορές  απλώς  πλένομαι  μ’  ένα  βρεγμένο 

σφουγγάρι.  Καθώς σκουπίζομαι,  αναρωτιέμαι  τι  θα  κάνω  τις  δυο μέρες που θα  λείπει  η 

Μάνια. Μόνη στο σπίτι. Για κάποιον λόγο που ακόμη δεν μπορώ να προσδιορίσω δε μου 

αρέσει η ιδέα. Έπρεπε να της ζητήσω να πάει να μου φέρει βιντεοκασέτες, σκέφτομαι την 

ώρα που βγαίνω από το μπάνιο. Θ’ αγγαρέψω την Κική. 

«Να οι πατερίτσες» λέει φουριόζα η Μάνια, καθώς μπαίνει και με βρίσκει στον καναπέ. 

«Φρόντισε να σπάσεις και τ’ άλλο πόδι. Ξέρεις να τις χρησιμοποιείς;» 

«Έκανα  κάποτε  ένα  δίμηνο  σεμινάριο  του  Ερυθρού  Σταυρού,  αλλά  με  κόψανε  στα 

προφορικά. Νομίζεις ότι αρκεί;» 

Δε  μ’  ακούει  όμως.  Τρέχει  πέρα  δώθε  στο  διαμέρισμα μαζεύοντας  τα  χαρτιά  της,  τα 

πράγματα που θέλει να πάρει μαζί της. 

«Αν χρειαστείς τίποτα να με πάρεις στο κινητό μου» μου λέει φεύγοντας και σκύβει στο 

κρεβάτι για να μ’ αγκαλιάσει. 

«Κι εσύ να με παίρνεις.» 

«Και μακριά από λίμνες.» 

Της πετάω το μαξιλάρι. 

Κοντεύει μία το πρωί. Πάνε τρεις ώρες που έφυγε. Μόλις έφτασε με πήρε τηλέφωνο. 

Καληνύχτες και γλυκόλογα από το τηλέφωνο. Όπως παλιά, που ζούσαμε χώρια. Μου άρεσε 

εκείνη η απόσταση, η λαχτάρα να είμαι κοντά της. 

Σκέφτομαι  να  πέσω  για  ύπνο.  Έβλεπα  ένα  χαζό  αστυνομικό  στην  τηλεόραση,  έχω 

γλαρώσει. Σαν παιδί που χαίρεται ένα ξενύχτι επειδή λείπουν οι γονείς του επιβραδύνω το 

κλείσιμο του διακόπτη, την παράδοση στο μαξιλάρι. Γυρνάω τα κανάλια χωρίς να προσέχω 

τι  βλέπω·  σκηνές από  ταινίες,  τοκ  σόου,  ντοκιμαντέρ,  βίντεο  κλιπ  διαδέχονται  η  μία  την 

άλλη σ’ ένα τουρλού δίχως νόημα, ένας καταιγισμός από εικόνες. Σ’ ένα κανάλι πετυχαίνω 

ένα κοριτσάκι να φωνάζει Μαμά μαμά και να τρέχει προς μια γυναίκα. Αλλάζω κανάλι. Το 

μυαλό μου όμως μένει εκεί. 
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Είχαμε  πέσει  για  ύπνο  χθες,  ετοιμαζόταν  να  σβήσει  το  φως,  όταν  ξάφνου  μου  είπε: 

«Λένα,  ξέρεις  όταν  σε  βρήκαμε  και  μετά  που  σε  μεταφέραμε  στο  νοσοκομείο...  έλεγες 

συνέχεια κάτι.» 

Αναστατώθηκα όταν την άκουσα. Τι έλεγα που δε θυμόμουν; Άτιμε προδότη εαυτέ, στο 

απόσπασμα! Με εύθραυστο θάρρος ρώτησα. 

«Ε, παραμιλούσες και έλεγες κάθε τόσο Όχι άλλο μαμά, όχι άλλο. Τι εννοούσες;» 

Η  ζωή  δε  μας  προετοιμάζει  για  όλα.  Μαθαίνουμε  να  σηκωνόμαστε  όταν  πέφτουμε, 

γνωρίζουμε  σιγά  σιγά  κρυφές  γωνιές  να  κρυφτούμε  όταν  κάτι  μας  απειλεί,  ορθώνουμε 

οχυρά  κι  αποκτούμε  όπλα  για  ν’  αποκρούσουμε  επιθέσεις  προς  το  μυχό  μας.  Όμως 

υπάρχουν  φορές  που  όλα  αυτά  αποδεικνύονται  ανεπαρκή,  ξύλινα  σπαθιά.  Τα  φρούρια 

έχουν  κρυφές  εισόδους,  τα  όπλα  παθαίνουν  αφλογιστία,  κι  έτσι  μένουμε  αβοήθητες, 

άοπλες μπροστά στην απειλή, με το φόβο μας μόνη συντροφιά. 

Για να μιλήσεις πρέπει να λάβει σήμα η γλώσσα σου από τον εγκέφαλο. Ο δικός μου 

όταν άκουσε τα λόγια της Μάνιας βραχυκύκλωσε, δεν έστειλε σήμα. Παρέμεινα σιωπηλή.  

«Ε;» Ξαναρώτησε στα σκοτεινά. 

Τι  να  της  έλεγα;  Δεν  είχα  λόγια,  δεν  είχα  σκέψεις.  Μόνο  ένα  συναίσθημα  που  με 

μπούκωνε και φοβόμουν πως αν άνοιγα το στόμα μου θα ξεχυνόταν μέχρι να μου βγει η 

ψυχή. 

Κρύφτηκα βαθιά στο οχυρό της σιωπής. Ευτυχώς το άφησε να περάσει. 

Μερικά πράγματα όμως δεν περνάνε, τα άτιμα. 
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29. 

Σήμερα  ξύπνησα μ’  ένα φοβερό όνειρο. Πετούσα! Πραγματικά πετούσα! Βγήκα, λέει, 

στο μπαλκόνι κι έφυγα πετώντας να πάω να βρω τα παπούτσια μου, που τα είχα αφήσει 

στο δάσος, εκεί που χτύπησα. Πετούσα γιατί υποτίθεται ότι δεν μπορούσα να περπατήσω. 

Τη διαδρομή δεν  τη θυμάμαι,  θυμάμαι  όμως  την αίσθηση, που ήταν πέρα από  κάθε 

περιγραφή. Μια ανάταση, μια αγαλλίαση που δεν έχω ξανανιώσει. Πώς είναι οι γκόμενες 

στις  διαφημίσεις  για  σερβιέτες,  που  λες  κι  ανακάλυψαν  τον  πολλαπλό  οργασμό;  Κάπως 

έτσι στη νιοστή. Δεν ξέρω πόσο κράτησε, όμως μου έλεγα συνέχεια: «Τώρα που έμαθα να 

πετάω  θα  πετάω  όλη  την  ώρα.»  Όταν  έφτασα  στο  δάσος,  σ’  ένα  κάποιο  δάσος  τέλος 

πάντων,  είδα  τα παπούτσια μου σ’  ένα  ξέφωτο. Προσγειώθηκα χωρίς κανένα πρόβλημα, 

λες  και  κατέβηκα  από  λεωφορείο,  και  τα  μάζεψα.  Ξάφνου  όμως  είδα  κάτι  παραδίπλα: 

εμένα. Ήμουν νεκρή. Είχαν ξεχάσει να με πάρουν. 

Με  σύγχυσε  το  όνειρό  μου.  Ξύπνησα  αλαφιασμένη,  σαν  να  είχα  δει  κάτι  που  δεν 

έπρεπε. Κάτι που μου παρείχε γνώσεις που ήταν επικίνδυνες. Βαριές. Βαλίτσα σε ανηφόρα. 

Ψώνια  στον  πέμπτο  χωρίς  ασανσέρ.  Που  ξέρεις  πως  δεν  έχεις  άλλη  επιλογή  παρά  να 

κουβαλήσεις. 

Κι  η  βεβαιότητα  πως  ήταν  αληθινό.  Μια  άλλη  πραγματικότητα  που  συμβαίνει 

παραδίπλα, παράλληλα. Γενικά τα όνειρά μου τις τελευταίες μέρες φαντάζουν πραγματικά. 

Και τα θυμάμαι το πρωί όταν ξυπνώ με μια διαύγεια που με εκπλήσσει. Δε μου συνέβαινε 

αυτό στο παρελθόν, σχεδόν ποτέ. 

Θέλω να μιλήσω σε κάποιον γι’ αυτό το όνειρο. Και για κείνο που είδα τις προάλλες, με 

το ρυάκι όπου έπρεπε να πλύνω τα ρούχα μου αλλά δεν ήθελα. Δεν μπορούσα ωστόσο να 

κάνω και αλλιώς γιατί τα ρούχα μου ήταν γεμάτα αίματα και δεν είχα άλλα να φορέσω. Το 

ρυάκι  ήταν  πολύ  ορμητικό  και  φοβόμουν  να  χώσω  τα  χέρια  μου.  Ήμουν  γυμνή  και  τα 

ρούχα μου ματωμένα. Μια απαίσια αίσθηση ξεραμένου αίματος στα ρούχα, σαν να είχαν 

αποτυπώσει  κάποιο  έγκλημα.  Δε  θυμάμαι  παρακάτω,  θυμάμαι  όμως  το  άγχος  και  την 

αηδία που είχα στο στόμα μου όταν ξύπνησα. Μίλησα της Μάνιας για το όνειρο, όμως είδα 
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ότι ενοχλήθηκε. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, μπορώ ωστόσο να υποθέσω. Δεν της αρέσει να 

μιλάω για το ατύχημα ή για οτιδήποτε έστω και οριακά σχετικό. 

Νιώθω όμως την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον γι’ αυτά τα όνειρα. Σε κάποιον ωστόσο 

που θα μ’ ακούσει χωρίς ν’ αρχίσει τα: «Α μωρέ Λένα, άστα αυτά τα παλαβά. Το πέταμα σε 

μάρανε. Εσύ δε βλέπεις πού πας όταν περπατάς, σκέψου και να πέταγες.» 

Χαζεύω  στην  τηλεόραση  για  λίγο,  προσπαθώ  να  ξεχαστώ,  αλλά  δεν  είμαι  και  τόσο 

απελπισμένη, ώστε να καθίσω να δω τα πρωινά προγράμματα. Μπροστά μου απλώνεται 

μια  τεράστια  ημέρα,  άδεια,  λευκή  και  άσπιλη  σαν  άγραφο  χαρτί.  Ας  μην  αρχίσω  τις 

μουντζαλιές.  Ας  κάνω  κάτι  το  ελαφρύ,  που  να  μην  απαιτεί  σοβαρή  νοητική  εγρήγορση, 

συναισθηματική εμβάθυνση. Να διαβάσω; Χθες  το βράδυ  τέλειωσα Το Πορφυρό χρώμα, 

όμως αυτή τη στιγμή βαριέμαι να ξεκινήσω καινούργιο βιβλίο. 

Θα πάρω τηλέφωνο την Κική, να τα πούμε. 

Δεν  μπορεί  να  μου  μιλήσει  τώρα,  έχει  δουλειά.  Ενοχλούμαι  που  δεν  μπορεί  να  μου 

μιλήσει  τώρα που θέλω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο τη Ζωή· δεν απαντά. Θυμάμαι ότι λείπει 

διακοπές. Δεν αφήνω μήνυμα. Η Αλεξάνδρα λείπει κι αυτή σε κάποιο νησί, η Μαρία είναι 

στη  δουλειά  της,  δεν  μπορώ  να  την  πάρω  εκεί.  Με  την  Έλλη  δε  θέλω  να  μιλήσω.  Οι 

περισσότερες φίλες μου λείπουν διακοπές. Είναι εξάλλου αρχές Ιουλίου. Καθώς πλήττω και 

τρώγομαι με τα ρούχα μου μού μπαίνει η ιδέα! 

«Λέγετε;» 

«Εγώ είμαι» λέω. 

«Λένα; Δεν το πιστεύω!» 

«Γεια σου, Έρρικα. Τι κάνεις;» 

«Καλά  είμαι,  εσύ  πες  μου  τι  κάνεις.»  Ακούγεται  ενθουσιασμένη  που  μ’  ακούει. 

Λιάζομαι  στο  ενδιαφέρον  της.  Μου  λέει  ότι  είναι  καλά,  έχει  πολλή  δουλειά  με  κάτι 

καινούργιο που γράφει, με ρωτάει κι εκείνη για μένα. 

«Καλά είμαι κι εγώ, δηλαδή τώρα είμαι καλά» λέω αινιγματικά. 

«Τι εννοείς;» 

Κι  αρχίζω  να  της  εξιστορώ  την  περιπέτειά  μου  στο  βουνό,  το  σπασμένο  πόδι,  την 

παραμονή μου στο κρεβάτι. 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

90 

«...  Όχι  μόνο  ήταν  στου  διαόλου  τη  μάνα,  έπρεπε  να  περπατήσουμε  και  δεκάδες 

χιλιόμετρα. Κύρου ανάβαση. Ούτε ηλεκτρικό δεν είχε!» 

«Δεν έχουν συνήθως.» 

Την επόμενη μέρα η Μάνια ήθελε ν’ ανέβουμε πιο ψηλά– » 

«Η Μάνια είναι ο δεσμός σου τώρα;» 

«Ναι.» Μονολεκτικά και λακωνικά. Δε θέλω να μιλήσω στην πρώην για  τη νυν.  Ξέρω 

τους λόγους αλλά δε θέλω να τους παραδεχτώ. 

«... Πού να το ξέρω η καψερή ότι είχε κοφτερά βράχια από κάτω. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 

σαν τη χρυσή λίμνη με την Μπρουκ Σηλντς κι εκείνον τον... πως τον λένε, που δεν έπαιξε 

ξανά πουθενά αλλού.» 

«Κρίστοφερ Άτκινς. Κι ήταν η Γαλάζια Λίμνη. Η Χρυσή ήταν με την Κάθριν Χέπμπορν και 

τ–‐» 

«Μωρέ δεν πα να ’ταν κι η φούξια λίμνη! Τέλος πάντων, Έρρικα, τι να σου λέω, πέθανα 

στον πόνο. Δεν  ξέρω αν  έχεις σπάσει ποτέ σου  τίποτα αλλά ο πόνος  είναι αβάσταχτος... 

Κοιμόμουν, ξύπναγα, ξανακοιμόμουν... να μη σου πω για το κρύο... κάποια στιγμή νόμισα 

ότι είδα ένα ζώο. Ή μάλλον το άκουσα. Χέστηκα απ’ το φόβο μου.» 

«Έχει ζώα σ’ εκείνα τα βουνά;» ρώτησε. 

«Ξέρω κι εγώ τι έχει; Ποτέ δε βλέπω τα ντοκιμαντέρ της NET. Τελικά δεν εμφανίστηκε 

τίποτα.» 

«Θα φοβήθηκε εξίσου μ’ εσένα.» 

«Αυτό με κάνει να νιώθω πολύ καλύτερα, τι να σου πω... Δε θυμάμαι σχεδόν τίποτα, 

την περισσότερη ώρα κοιμόμουν. Όταν με βρήκανε, λέει, ήμουν κάτασπρη σαν λευκότερο 

λευκό  στους  40  μόνο  βαθμούς...  με  είχαν  με  ορρό...  μεταγγίσεις...  μια  ώρα  να  είχαν 

αργήσει θα ’βλεπα τα ραδίκια ανάποδα... Δυο μέρες έμεινα μέσα... Ωραίος ο μινιμαλισμός 

,αλλά  εκείνη  η  ασπρίλα  μου  την  έδωσε  στο  τέλος,  λες  και  μ’  είχαν  παστεριώσει...  Τώρα 

είμαι στης Μάνιας... Διαβάζω... βλέπω τηλεόραση... βαριέμαι... Αυτά.» 

«Δεν το πιστεύω ότι πήγες εκδρομή στο βουνό και μάλιστα σε καταφύγιο!» λέει τελικά. 

«Δεν πήγα, με πήγανε. Καλά απ’ όλα όσα σου είπα, μόνο αυτό θεωρείς σημαντικό;» της 

ψιλοφωνάζω. 
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«Τι θες να σου πω;» Η φωνή της είναι ήρεμη, λίγο απόμακρη. 

«Ξέρω κι εγώ; Κάτι.» 

«Λένα, πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο;» 

Ωχ. 

«Δε θυμάμαι.» 

«Θυμάμαι εγώ. Έχει περάσει χρόνος. Δεκατέσσερις μήνες για την ακρίβεια. Ξάφνου με 

παίρνεις τηλέφωνο και μου μιλάς για τη ζωή σου σαν να ξέρω όλα όσα έχουν παρεμβαλεί... 

παραβληθεί– » 

«Παρεμβληθεί.»  Τα  ελληνικά  της  είναι  άψογα,  όμως  μερικές  λέξεις  είναι  σκόπελοι 

ακόμη και για Έλληνες. 

«Παρεμβληθεί. Εμένα το πιο παράξενο μου ακούγεται ότι πήγες ορειβασία. Εγώ δε σε 

ξέρω έτσι.» 

«Έχω αλλάξει, φαίνεται.» 

Νιώθω άσχημα τώρα. Λένα, την έφτυσες τη φίλη σου, με κατηγορώ. 

«Έτσι φαίνεται» λέει η Έρρικα και αμέσως προσθέτει: «Κι εγώ έχω αλλάξει. Πάλι καλά.» 

Σιωπή. 

«Κοίτα» συνεχίζει «μην παρεξηγηθώ. Χαίρομαι που πήρες. Όμως αναρωτιέμαι γιατί.» 

Σιωπή. Η φωνή της, περσινό βελούδο, παλιό αποκούμπι, μιλά στις μνήμες των αυτιών 

μου. 

«Δεν ξέρω» της απαντώ. 

«Σίγουρα κάτι θέλεις.» 

«Γιατί το λες αυτό;» ρωτώ χαζά. Απαξιοί να απαντήσει. 

«Γιατί πήρες τηλέφωνο, Λένα;» 

«Ε να, σε σκεφτόμουν εκεί πάνω στο βουνό.» Αυτό είναι αλήθεια. 

«Έτσι ξαφνικά;» 

«Γιατί χρειάζεται πενταετής προγραμματισμός;» 

Λέει μ’ ένα γελάκι που μου ακούγεται γλυκόπικρο: «Δεν έχεις αλλάξει και τόσο.» 

«Τι εννοείς;» 

«Ακόμη καταφεύγεις στα αστεία, όταν σε πλησιάζουν πολύ κοντά.» 
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Ψάχνω στα κιτάπια μου για αλλαγή θέματος αλλά δε βρίσκω κάτι το καλό. 

«Εσύ πώς είσαι;» ρωτώ τετριμμένα. 

«Καλά είμαι εγώ, Λένα μου. Όμως κάτι μου λέει ότι δε με πήρες για να μάθεις τι κάνω 

εγώ.» 

Εγώ φταίω που την πήρα, με μουντζώνω. 

«Γιατί  το  λες  αυτό,  μωρέ  Έρρικα;  Δηλαδή  δεν  μπορώ  να  πάρω  ένα  τηλέφωνο  έτσι 

απλά;» 

Σωπαίνει.  Σκέφτομαι  ότι  έχει  δίκιο  και  τσαντίζομαι.  Με  κείνη  που  το  κατάλαβε,  μ’ 

εμένα που είμαι τέτοια εγωίστρια. 

«Λένα, γιατί με πήρες τηλέφωνο;» 

«Σου είπα, σε σκεφτόμουν!» 

«Σε ξέρω πολύ καλά. Και το ξέρεις κι εσύ αυτό. Να μη σου πω ότι γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο με χώρισες.» 

Ώπα καρφί! Ταβανόπροκα. Υποχωρώ. 

«Έρρικα, γιατί είσαι έτσι σκληρή;» λέω ναζιάρικα. 

«Γιατί  αν  θες  να  μιλήσουμε  τότε  μίλα  μου  πραγματικά  και  σταμάτα  να  πληρώνεις 

υπεραστικά  τηλεφωνήματα  για  να  μου  λες  χαζομάρες.  Θες  πραγματικά  ν’  ακούσεις  πώς 

είμαι;» 

Θέλω να κλείσω το τηλέφωνο, αυτό θέλω. Δε λέω τίποτα. 

Η  φωνή  της  υπερχειλίζει  από  συναίσθημα:  «Αν  θες  πραγματικά  να  μιλήσουμε,  να 

επικοινωνήσουμε, τότε μίλα μου ανοιχτά. Δεν έχω ανάγκη από ψευτοκουβέντες. Ξέρεις ότι 

σε νοιάζομαι, με πονάει να μου μιλάς λες και γνωριστήκαμε χτες.» 

Πάω να διαμαρτυρηθώ, αλλά δε μ’ αφήνει. 

«Δε  μ’  αρέσουν  οι  επιφανειακές  σχέσεις,  Λένα.  Ειδικά  μ’  ανθρώπους  που  τους...» 

Κομπιάζει. Σωπαίνει για λίγο. «Περάσαμε τόσα μαζί. Αν θες να μιλήσουμε, μίλα αληθινά. 

Και τότε θα σ’ ακούσω. Όχι όμως αλλιώς.» 

Σιωπή. 

«Τι είπες;» ρωτάει. 

Σιωπή. 
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«Δεν άκουσα, τι είπες;» ξαναρωτά. 

«Θα σε πάρω αργότερα, χτυπάει το κουδούνι.» 

Ψέματα. Κανένα κουδούνι δε χτύπησε. Μα δεν μπορούσα να της επαναλάβω αυτό που 

ψέλλισα: 

Φοβάμαι. 

Μάλλον  είναι  φόβος  αυτό  που  νιώθω,  δεν  μπορώ  να  το  περιγράψω  αλλιώς.  Μια 

αίσθηση απειλής, σαν κάτι να παραμονεύει για να μου επιτεθεί, να με γραπώσει εκεί που 

δεν  το  περιμένω.  Λες  να  έπαθαν  τα  νεύρα  μου  από  την  παραμονή  μου  στο  δάσος;  Δεν 

ξέρω  τι  να  πρωτοσκεφτώ.  Θα φταίει  που  είμαι  ξαφνικά  μόνη  μου  εδώ  στο  διαμέρισμα, 

όμως  δεν  μπορεί  να  είναι  μόνο  αυτό·  είναι  η  πιο  φτηνή  δικαιολογία  που  μπορώ  να 

σκεφτώ. Και τις προηγούμενες μέρες που περνούσα ώρες μόνη μου αισθανόμουν κάτι το 

αλλόκοτο, κάτι να συνυπάρχει μες στο μυαλό μου. Νιώθω ευάλωτη... 

... τρωτή... 

... Το όνειρό μου σαν να... σαν να ήθελε να μου πει κάτι. Μα τι με απειλεί; 

Λένα, σύνελθε! Είσαι μια χαρά τώρα. Δεν έχεις τίποτα. Το πόδι σου θα περάσει και σε 

λίγο όλα θα είναι όπως πριν. 

Αυτό  το  τελευταίο  μάλλον  δεν  ισχύει.  Τα  πράγματα  δεν  είναι  όπως  πριν.  Πώς  θα 

μπορούσαν  άλλωστε;  Κομπιούτερ  είμαι,  που  έπαθα  βλάβη  και  μετά  θα  με 

ξαναπρογραμματίσουν;  Εδώ  κόντεψα  να  ΠΕΘΑΝΩ  εκεί  πάνω  και  τώρα  θα  το  παίζω 

ανέμελη; 

Αυτό όμως δεν κάνω; 

Την Έρρικα όμως την πήρες τηλέφωνο. 

Αλλά δεν της είπες τίποτα το ουσιαστικό. 

Κάθε αρχή και δύσκολη. 

Αφού ούτε στον εαυτό σου δεν τα λες, μωρή ψεύτρα! 

Γίνεσαι άδικη. Προσπαθώ. 

Ναι, καλά. Σε λίγο θα ανοίξεις την τηλεόραση για ν’ αλλάξεις θέμα. 

Αφού πονάει! 

Κι ότι δε βλέπουμε δεν υπάρχει, ε; Κλάψε τώρα, κάτι είναι κι αυτό. 
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Γαμώτη μου έχουν τελειώσει τα χαρτομάντιλα, λέω στον εαυτό μου και διακόπτω την 

εσωτερική μου κατσάδα. Πρέπει να χοροπηδήσω ως την κουζίνα για να πάρω άλλο κουτί. 

Η μύτη μου είναι μπουκωμένη. Δε θέλω να σκέφτομαι άλλο, δεν αντέχω. 

Στηρίζομαι στο μπράτσο του καναπέ και σηκώνομαι. Τις πατερίτσες δεν τις βολεύομαι. 

Έκανα δοκιμές πρωί πρωί μόλις σηκώθηκα, αλλά τις βρήκα άβολες. Μου είναι πιο εύκολο 

τελικά να στηρίζομαι στα έπιπλα και τους τοίχους. Στην κουζίνα σκουπίζω τη μύτη μου και 

φτιάχνω καφέ, αλλά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να τον πιω εκεί γιατί δεν μπορώ να τον πάω 

χοροπηδητά στον καναπέ, θα μου χυθεί όλος. Ιδέα! Σκύβω προσεχτικά, τον ακουμπώ στο 

πάτωμα και κάθομαι κι εγώ κατάχαμα. Αρχίζω να προχωρώ με τον κώλο, στηριζόμενη στα 

χέρια. Κάθε ένα μέτρο μετακινώ και τον καφέ πιο πέρα. Σε λίγο έχω γυρίσει καρκινοειδώς 

πίσω στη θέση μου, ελαφρώς ιδρωμένη, ψυχικά ικανοποιημένη και μ’ έπαθλο έναν καλό 

καφέ. Τον πίνω και ξεφυλλίζω τη χθεσινή εφημερίδα που μου έφερε η Μάνια. Με το μισό 

μυαλό μου. Το άλλο μισό σαν πρεζόνι γυρνά στα ίδια επικίνδυνα στέκια για τη δόση του. 

Πώς σαλεύει ένας άνθρωπος; Όχι, πραγματικά, συμβαίνει κάτι και τρελαίνεται ή είναι 

κάτι το σταδιακό, το σωρευτικό; Μικρές επιστρώσεις παράνοιας που καλύπτουν το λογικό 

και  σιγά  σιγά  σκληραίνουν,  παγιώνονται  σαν  ιζηματογενή  πετρώματα;  Το  κατακάθι  της 

κάθε μέρας ένα ακόμη πετραδάκι στο παράπηγμα της τρέλας. 

Από τη στιγμή που ήρθα εδώ από το νοσοκομείο υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να 

ησυχάσω. Μήπως φταίει που είμαι σε ξένο περιβάλλον; Να πάω σπίτι μου; Ξέρω ότι είναι 

λειψές λύσεις αυτές, πασαλείμματα. Αυτό που μου συμβαίνει δεν έχει να κάνει με το έξω, 

αλλά με κάτι μέσα μου. 

Σκέφτομαι:  Εκεί  πάνω  παραλίγο  να  πεθάνω.  Ίσως  μάλιστα  να  πέθανα  και  να 

ξαναγύρισα στον εδώ κόσμο. Άλλος άνθρωπος. Μια άλλη Λένα που δεν ξέρω καλά,  ίσως 

καθόλου. Σαν στο όνειρο, φοβάμαι μήπως ξαφνικά με δω νεκρή εκεί που δεν το περιμένω. 

Νιώθω σαν να με άγγιξε ο Χάρος. 

Σκέφτομαι: 

Το σώμα μου, αυτό εδώ το κορμί δεν είναι για πάντα. Εκεί πάνω με εγκατέλειψε. Αν 

δεν επέστρεφε η Μάνια, οι άλλοι, εγώ δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα για να με σώσω. 

Εγώ δεν μπορώ να με σώσω. 
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Ιδρώνω, μου κόβεται η ανάσα. 
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30. 

«Έρρικα, εγώ είμαι.» 

Έχει  ξημερώσει  η  επόμενη  μέρα,  τη  νύχτα  όμως  δεν  την  καταδέχτηκε  ο  ύπνος. 

Κοιμήθηκα  σπασμωδικά.  Με  όνειρα  που  θερμοπαρακαλούσα  να  ξεχάσω  αλλά  που 

εντυπώθηκαν στο μνημονικό μου. 

«Γιατί  το  έκλεισες  έτσι  ξαφνικά  χτες;»  Ακούω  την  επιφυλακτικότητά  της.  Και  το 

παράπονο που μισοακούγεται από πίσω. 

«Ε, χτύπησε το κουδούνι» δικαιολογούμαι φτηνά. Ξέρω ότι ξέρει ότι λέω ψέματα. 

«Σε ζόρισα, ε;» Ρωτάει αυτάρεσκα. 

Δε θέλω να το παραδεχτώ. «Ναι» λέω δαγκωμένα. 

«Λένα,  άκου.  Χάρηκα  που  με  πήρες,  όμως  νιώθω  παράξενα,  θέλω  να  σ’  το  πω. Με 

παίρνεις τηλέφωνο μετά από ένα χρόνο και... πώς να σ’ το πω; Λες ότι είμαστε φίλες. Ίσως 

κάτι παραπάνω, μετά από τόσα που ζήσαμε μαζί. Απ’ την άλλη μεριά, δεν επικοινωνούμε 

σχεδόν καθόλου. Αν με θες για φίλη σου μίλα μου... Διαισθάνομαι ότι κάτι  τρέχει κι εσύ 

κάνεις χιούμορ.» 

«Δίκιο έχεις» παραδέχομαι και κάθε λέξη είναι ένα άλμα εις ύψος, καταρρίπτω ατομικά 

ρεκόρ. 

«Πες μου.» 

Η σιωπή μου κάνει στο πλάι: «Ξέρεις, στο βουνό που ήμουν... πέρασα... δεν ήταν καλά. 

Φοβήθηκα.» 

«Φυσικό είναι. Όλοι θα φοβούνταν.» 

Θέλω  να  της  μιλήσω  για  το  φόβο  που  απειλεί  τα  λογικά  μου,  κείνο  το  κενό  που 

απλώνεται σαν μαύρη τρύπα μέσα μου όταν δε γρηγορώ. Όμως– 

«Κοίτα, βλέπω κάτι απαίσια όνειρα τελευταία και σκέφτομαι μήπως θα ήταν καλό να 

δω κάποιον ειδικό.» Το λέω μονοκοπανιά. Άλλο ήθελα να πω, αυτό όμως είναι πιο εύκολο. 

Ο θάνατος που νιώθω να χαρχαλεύει μέσα μου δεν έχει λέξεις να ντυθεί. 

«Τι ειδικό εννοείς;» 

«Κάποιον... να, σαν την ψυχολόγο που μου είχες προτείνει παλιά;» 
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«Θέλεις να πας σε ψυχολόγο;» με ρωτά. 

Σιωπή. 

«Ναι» ξεφυσώ. Μου έρχεται να κλείσω το τηλέφωνο, τη μισώ που με κάνει και το λέω. 

«Λένα, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι!» 

«Γιατί χαίρεσαι; Που θα πληρώσω τόσα λεφτά για να έχω κάποιον να μ’ ακούει χωρίς 

να βγάζει μιλιά;» 

«Που  πρώτη  φορά  στη  ζωή  σου  ζήτησες  βοήθεια.  Γι’  αυτό  χαίρομαι,  Λένα  μου.  Γι’ 

αυτό.» 
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31. 

Η αίθουσα αναμονής είναι μικρή. Μάλλον θα ήταν το χωλ του διαμερίσματος πριν το 

μετατρέψει  σε  ιατρείο.  Ή  γραφείο.  Δεν  ξέρω  πώς  λέγεται  ο  χώρος  εργασίας  ενός 

ψυχολόγου. Χώρος εκμυστήρευσης· εξομολογητήριο· προθάλαμος του Δαφνιού. 

Δεν  το  πιστεύω  ότι  αυτή  τη  στιγμή  κάθομαι  σε  μια  πολυθρόνα  από  δερματίνη  και 

περιμένω  να  δω  ψυχολόγο  σ’  ένα  μικρό  διαμέρισμα  στους  Αμπελοκήπους.  Ότι  από  το 

άγχος μου έχω έρθει ένα τέταρτο πιο νωρίς. Έχουν παρεμβληθεί τόσες αναβολές και τόσες 

μεταπτώσεις στην απόφασή μου που είμαι σχεδόν σίγουρη ότι  κι αυτή  τη φορά κάτι θα 

γίνει και δε θα τη δω. 

Η Έρρικα μου έδωσε το τηλέφωνο μιας συμβούλου το επόμενο πρωί που μιλήσαμε στο 

τηλέφωνο.  Είπε  πως  θα  έκανε  ό,τι  μπορούσε  να  μου  έβρισκε  κάποια  καλή  στην  Αθήνα, 

όμως δεν περίμενα τέτοια γρήγορη εξυπηρέτηση. Δεν περίμενα και δεν επιθυμούσα. Για 

να πω τη μαύρη αλήθεια, με το που είπα στην Έρρικα ότι θα ήθελα να δω κάποιον άρχισα 

να το αναιρώ. Μπελάδες που μου βάζω, σάμπως δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω; Και 

πες ότι έχω χρόνο να σπαταλήσω, λεφτά έχω για τέτοιες αηδίες; Και ποια είναι αυτή που 

θα  μου  βρει;  Γιατί  να  την  εμπιστευτώ;  Τι  θα  μου  πει;  Θα  μου  πει  ή  θα  με  κοιτάζει  σαν 

Σφίγγα και θα κουνάει το κεφάλι της γνωστικά; 

Από τη στιγμή που έγραψα το όνομά της και τον αριθμό του τηλεφώνου δεν κατάφερα 

να  το  βγάλω  απ’  το  μυαλό  μου  όλη  την  υπόλοιπη  μέρα.  Ό,τι  κι  αν  έκανα  το  χαρτάκι 

καθόταν και με περίμενε υπομονετικά να το χρησιμοποιήσω. 

Το  ίδιο βράδυ ονειρεύτηκα: Κοιμόμουν και στον ύπνο μου χτύπησε  το  τηλέφωνο. Το 

σήκωσα κι ήταν η Έρρικα. 

«Θα πας στο γιατρό αύριο, Λένα, αλλά πρέπει να πάρεις μαζί και τους γονείς σου!» 

Φώναξα στο ακουστικό φοβισμένη: «Δε γίνεται αυτό, δεν μπορώ.» 

«Είναι ο μόνος τρόπος, αλλιώς θα χάσεις το πόδι σου.» 

«Πες στο γιατρό να βρει άλλον τρόπο.» 

«Αν δε φέρεις τους γονείς σου, θα σ’ το κόψουν!» μου είπε αυστηρά. 
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Ήθελα να βάλω τα κλάματα. Ξάφνου στο όνειρο καταχάρηκα γιατί βρήκα λύση: «Και να 

’θελα δεν μπορώ· ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει.» 

«Δεν έχει σημασία. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να τον φέρεις.» 

Εκεί  μπερδεύτηκα,  της  φώναξα,  ξύπνησα  με  την  καρδιά  μου  να  χτυπά  σαν 

δαιμονισμένη. 

Αυτό το όνειρο, κι άλλα που προτιμώ να μη θυμάμαι, ήταν τελικά οι κύριοι λόγοι που 

με έφεραν εδώ σήμερα. Δεν αντέχω αυτές τις μεταμεσονύχτιες ταινίες ενύπνιου τρόμου. 

Βέβαια,  μου  πήρε  μέρες  να  πείσω  τα  δάχτυλά  μου  να  σχηματίσουν  τον  αριθμό  της 

ψυχολόγου στο τηλέφωνο. Αποφάσιζα και αναιρούσα τις αποφάσεις μου τόσο συχνά, που 

στο τέλος απλώς κουράστηκα. Στο μεταξύ επέστρεψε η Μάνια, άργησε μάλιστα μια μέρα 

λόγω έξτρα δουλειάς. Τρεις μέρες μόνη με  την αναποφασιστικότητα μου – χάλια παρέα. 

Όταν γύρισε δεν ήξερα τι να της πω· τα είχα φέρει βόλτα τόσες φορές στο μυαλό μου, που 

μου  είχα  βάλει  νοητική  τρικλοποδιά.  Το  άγχος  μου  πρέπει  να  ήταν  εμφανές,  γιατί  με 

ρώτησε από μόνη της τι έχω. 

«Σκέφτομαι  να  πάω  σε  ψυχολόγο»  της  είπα  δισταχτικά,  ντροπιασμένα,  σαν  να 

εκμυστηρευόμουν κάποια αμαρτία. Ήμασταν ξαπλωμένες στο κρεβάτι, είχαμε κάνει έρωτα 

με περίσσια ορμή και ζέση, χουζουρεύαμε, ιδρωμένες, με το άρωμα του έρωτα ακόμα στα 

ρουθούνια,  μα  εμένα  το  μυαλό  μου  είχε  εγκαταλείψει  το  κοινό  μας  τοπίο  για  μια 

εσωτερική χώρα. 

«Πώς σου ’ρθε;» 

Έλα ντε. Τι να της απαντήσω. 

«Έτσι.» Πιο ηλίθια απάντηση δεν μπορούσα να βρω. 

«Δεν πάνε σε ψυχολόγους στα καλά του καθουμένου.» Παύση. «Σε απασχολεί κάτι;» 

Δεν απάντησα. Αναλογίστηκα, ξανά, τους λόγους που με οδήγησαν στην αρχική σκέψη 

να  πάω  σε  ψυχολόγο.  Δεν  τους  έβρισκα.  Δηλαδή  τους  ήξερα,  αλλά  μου  φαίνονταν 

ανούσιοι.  Τα  όνειρα  από  μόνα  τους  χλόμιαζαν  στο  φως  της  πραγματικότητας, 

αποδεικνύονταν παιδιάστικες ανησυχίες κάθε φορά που ήταν να τα εκθέσω στα αυτιά των 

άλλων. Μήπως τα είχε κυοφορήσει η νοσηρή φαντασία μου κι η καταναγκαστική απραξία; 

Αεργία μήτηρ πάσης κακίας. Και νευρασθένειας ίσως. 
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«Λένα, γιατί να πας σε ψυχολόγο; Έχει να κάνει με το ατύχημα;» 

Μου έδωσε κάπου να πιαστώ. 

«Και έχει και δεν έχει» απάντησα διφορούμενα. Άλλαξα πλευρό, της γύρισα την πλάτη. 

Γύρισε κι εκείνη και μ’ αγκάλιασε. Χώθηκα στην κόγχη του κορμιού της. 

«Δεν ξέρω αν θα πάω. Το σκέφτομαι. Θα σου πω.» Δεν της έλεγα την αλήθεια, το είχα 

ήδη  αποφασίσει.  Η  απόφασή  μου  ήταν  σαν  μικρό  φυντάνι,  ευάλωτη,  αδύναμη  και 

ασταθής.  Μα  είχε  ήδη  ρίξει  ρίζες.  Η  Μάνια  δεν  επέμεινε,  κι  ίσως  μάλιστα  αυτό  να  με 

λύπησε κάπως. Η συζήτησή μας έκλεισε άδοξα, σιγά σιγά μας πήρε ύπνος. Εκείνο το βράδυ 

δε θυμάμαι τα όνειρά μου. 

Την επομένη μόλις  ξύπνησα πήρα  τηλέφωνο. Έκλεισα ραντεβού με φωνή τρεμάμενη, 

καθόλου σίγουρη, στα γρήγορα, απότομα. Ύστερα μία το μετάνιωνα, μία χαιρόμουν – με 

την αμφίβολη χαρά της αποκοτιάς, όπως όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι συναρπαστικό 

αλλά συνάμα και επικίνδυνο. Bungee jumping στον καναπέ του ψυχολόγου. 

Στον απέναντι τοίχο έχει ένα καδραρισμένο πόστερ – έναν πίνακα του βαν Γκογκ. Δεν 

ξέρω  πώς  λέγεται  ο  συγκεκριμένος  αλλά  αναγνωρίζω  την  τεχνοτροπία.  Άραγε  έχει 

συμβολική σημασία που επέλεξε  τον συγκεκριμένο  ζωγράφο; Μήπως προσπαθεί  να μου 

πει ότι καλά έκανα και ήρθα, ειδάλλως μπορεί και να έκοβα κάνα αυτί αν προχωρούσε η 

τρέλα μου; Ή απλά διαβάζω εγώ περισσότερα σε μια απλή εικαστική προτίμηση; 

Αχ  γιατί  ήρθα  τόσο  νωρίς; Αυτή η αναμονή  είναι  εξαντλητική,  μου παρέχει  χρόνο  να 

μηρυκάσω  τις  ανησυχίες  μου.  Βέβαια υπολόγιζα  ότι  θ’  αργούσα με  τις  πατερίτσες  όμως 

έφτασα πιο γρήγορα κι από κακά μαντάτα. 

Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα μου έξω με τις πατερίτσες κι ένιωσα αλλόκοτα· εύθραυστη. 

Ο κόσμος πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι  τον θυμόμουν. Μεγάλος και  ξένος. Τόσο γρήγορος. 

Λες και κατά την παραμονή μου στο νοσοκομείο και τον εγκλεισμό μου στο σπίτι ο κόσμος 

με προσπέρασε και τώρα έχω μείνει πίσω. 

Χθες το απόγευμα, προτού γυρίσει η Μάνια από τη δουλειά, βρήκα το θάρρος και πήρα 

τηλέφωνο την Έρρικα. Εδώ και μέρες το επιδίωκα αλλά συνεχώς υπερνικούσε η ανησυχία 

μήπως  –  μήπως  μου  πει  κάτι  που  φοβάμαι  ν’  ακούσω.  Από  την  Έρρικα  δεν  μπορώ  να 

κρυφτώ, οι άμυνές μου φαντάζουν οχυρά από σπιρτόκουτα. Η Έρρικα έχει έναν τρόπο να 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

101 
 

χώνει το μαχαίρι στο κόκκαλο που με αποτρέπει να της μιλήσω τελείως ανοιχτά. Σάμπως 

μιλάω ανοιχτά με οποιονδήποτε άλλον; 

Χέρι χέρι με την ανησυχία, ωστόσο, περπατά κι η επιθυμία μου, ανάγκη σχεδόν, να της 

μιλήσω. Να  της  εκμυστηρευθώ περισσότερα  για  το  τι αισθάνομαι·  για  τα όνειρα που με 

τσιγαρίζουν. Τέλος πάντων, επικράτησε η ανάγκη μου και την πήρα τελικά τηλέφωνο. Της 

είπα ότι έκλεισα ραντεβού με τη σύμβουλο που μου συνέστησε. Έπειτα της διηγήθηκα ένα 

όνειρο που είδα προχθές, ότι ήμουν λέει σ’ ένα μεγάλο δάσος που όμως γύρω γύρω είχε 

ψηλούς, πέτρινους τοίχους. Έψαχνα λοιπόν να βρω την έξοδο, γιατί δεν μπορεί, έπρεπε να 

υπάρχει  έξοδος.  Πήγαινα  κατά  μήκος  των  τοίχων  να  βρω  μια  πόρτα,  μια  πύλη,  αλλά 

παντού οι ίδιες μεγάλες, γκρίζες πέτρες. Ξάφνου εκεί που περπατάω βλέπω ανάμεσα στα 

δέντρα μια μεγάλη βαθυγάλανη λίμνη· από τη μια μεριά είναι σαν λίμνη, εκεί που οι όχθες 

γλείφουν  το  δάσος,  ενώ  από  την  άλλη,  στη  μεριά  των  τειχών,  μοιάζει  με  πισίνα.  Στην 

αντίπερα όχθη, κάτω από τα τείχη, βλέπω ένα καφενείο, κόσμο να κάθεται. Θέλω να τους 

φωνάξω να έρθουν να με πάρουν ή να μου πουν πώς να φτάσω εκεί, αλλά ντρέπομαι γιατί 

θα  νομίσουν  ότι  υπερβάλλω.  Νιώθω  κάποια  ανησυχία  αλλά  δεν  ξέρω  πώς  να  τους  τη 

μεταδώσω. Ή θα κολυμπήσω ή θα κάνω το γύρο μέσα από το δάσος. Δε θέλω ούτε το ένα 

ούτε το άλλο. Ντρέπομαι που θα νομίσουν ότι φοβάμαι. Ξάφνου ο κόσμος στο καφενείο 

απέναντι σηκώνεται να φύγει. Τρομάζω. Αν φύγουν θα μείνω μόνη. Ξεπερνάω την ντροπή 

μου κι αρχίζω  να  τους φωνάζω να με περιμένουν. Όμως δεν ακούν, δε με βλέπουν  καν. 

Πανικοβάλλομαι,  μα πού πάνε,  γιατί  μ’  αφήνουν  εδώ μονάχη, φωνάζω αλλά δεν ακούν, 

φωνάζω πιο δυνατά, ξύπνησα από τις φωνές μου. 

Η Έρρικα  έμεινε σιωπηλή  για  λίγο  και μετά  είπε:  «Φοβάσαι,  βέβαια,  όμως αυτό που 

έχω εγώ να σου πω είναι κάτι που μου είπε η δική μου σύμβουλος, τότε που ξεκίνησα. Τα 

πράγματα που μας φοβίζουν και λέμε ότι ούτε να τα σκεφτούμε δεν μπορούμε είναι ήδη 

σχεδόν λυμένα.» 

Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Της το λέω. 

«Εννοώ  ότι  αφού  τα  σκεφτόμαστε,  έστω  και  λίγο,  πάει  να  πει  ότι  αντέχουμε  να  τα 

σκεφτόμαστε, έχουν ήδη έρθει στην επιφάνεια. Αυτά που πραγματικά δεν αντέχουμε ούτε 
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καν  τα  θυμόμαστε·  είναι  πολύ  βαθιά  χωμένα.  Με  άλλα  λόγια,  Λένα,  είσαι  έτοιμη  ν’ 

αντιμετωπίσεις αυτά που νομίζεις ότι σε τρομοκρατούν.» 

Τώρα έχει δίκιο, δεν έχει, θα το δείξει η νεκροψία. Εγώ πάντως πήρα την απόφαση να 

έρθω εδώ, επειδή...  επειδή στο λαβύρινθό μου ο μόνος διαθέσιμος μίτος είναι αυτός. Ο 

Μινώταυρός  μου  φορά  μαύρη  κάπα  και  κραδαίνει  δρεπάνι,  περιδιαβαίνει  τα  νυχτερινά 

μονοπάτια του ύπνου μου, αφήνει βρώμικες πατημασιές στις ημέρες μου. 

«Γεια σας πάλι. Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε.» 

Χριστέ μου, ήρθε η ώρα μου. Χαμογελάω, αλλά μάλλον μορφάζω, καθώς την αφήνω να 

με πάει στο άδυτό της. Ένα κρεμ δωμάτιο, μεγαλύτερο από την αίθουσα αναμονής, με μια 

μεγάλη μπαλκονόπορτα απ’ όπου μπαίνει γενναιόδωρα το απογευματινό φως του Ιουλίου. 

Το τεχνητό ιγκλού του κλιματιστικού με καλωσορίζει κι ευγνωμονώ την τεχνολογία, αν κι η 

ζέστη που νιώθω μάλλον είναι εσωτερικής καύσης και τροφοδοτείται από το άγχος μου. 

«Καθίστε» μου λέει και μου δείχνει έναν χαμηλό καναπέ. Εγώ περίμενα να καθίσω στην 

καρέκλα μπροστά απ’ το μικρό μεταλλικό γραφείο της και πρέπει να φαίνομαι απορημένη, 

επειδή η σύμβουλος επαναλαμβάνει να καθίσω δείχνοντας τον καναπέ. Τελικά προχωρώ 

κουτσαίνοντας  και  με  παλουκώνω,  λίγο  δύσκολα,  στον  χαμηλό,  πρασινόγκριζο  καναπέ. 

Είναι μαλακός, βουλιάζω μέσα. Να δω πώς θα σηκωθώ. 

«Θέλετε μήπως λίγο νερό;» με ρωτά χαμογελαστά. Φιλικό πρόσωπο, στην ηλικία μου 

θα είναι, μάλλον λίγο μεγαλύτερη. Ψιλοωραία. Στο πρόσωπο. Γιατί όσον αφορά το σώμα, 

μάλλον θα δυσκολεύεται να βρει νούμερο στο μέγεθός της. 

«Όχι  ευχαριστώ»  απαντώ  βιαστικά.  Τα  χέρια  μου  είναι  ιδρωμένα.  Γιατί  νιώθω  έτσι 

αγχωμένη; Δεν είχα φερθεί έτσι όταν είχα επισκεφθεί την άλλη στα Χανιά. 

Έρχεται και κάθεται δίπλα μου, στην άλλη άκρη του καναπέ. 

«Να σας φέρω κάτι να ακουμπήσετε το πόδι σας;» 

«Όχι, όχι μια χαρά είναι.» Δε λέω ακριβώς την αλήθεια. Το πόδι μου με πονάει όταν το 

αφήνω να κρέμεται. 

«Λοιπόν,  κυρία  Ηλιάδου,  εγώ  είμαι  η  Ιουλία Μπούτου  και  είμαι  στη  διάθεσή  σας.» 

Μου  χαμογελά  ζεστά.  Της  ανταποδίδω  ένα  σπασμωδικό  χαμόγελο,  ενώ  τα  χέρια  μου 

πλατσουρίζουν στον ιδρώτα τους. 
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«Θέλετε  να  με  ρωτήσετε  κάτι  για  εμένα  ή  για  τη  δουλειά  μου;»  μου  προτείνει.  Είχα 

πολλές  ερωτήσεις  προτού  μπω  εδώ  μέσα,  όμως  λες  και  έπεσε  περονόσπορος. 

Εξαφανίστηκαν. 

«Ναι» λέω αργόσυρτα. «Ήρθα...» Λάθος. Ξαναπροσπάθησε, Λένα. 

«Ξέρετε, εγώ σας βρήκα μέσω μιας φίλης μου από τα Χανιά. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, 

λέγεται Έρρικα Σλέσσερ και ζει εκεί μόνιμα.» 

«Δεν τη γνωρίζω τη φίλη σας» μου λέει φιλικά και στρώνει τα κοντά, καστανά μαλλιά 

της πίσω από το αυτί της. Το ξέρω ήδη αυτό, μου το ’χει πει η ίδια η Έρρικα: ότι βρήκε την 

Ιουλία μέσω της δικής της συμβούλου. Όμως δεν ξέρω τι να πω. 

«Παλιά έμενα κι εγώ στα Χανιά.» 

«Σας άρεσε να ζείτε εκεί;» 

«Ναι,  είναι  πολύ  ωραία  πόλη.  Σε  ανθρώπινες  διαστάσεις»  συμπληρώνω.  Δεν  το 

πιστεύω ότι καθόμαστε και μιλάμε για τα Χανιά. Σωπαίνω. 

«Θέλετε  να  σας  μιλήσω  λιγάκι  για  μένα;»  με  ρωτά.  Της  γνέφω  καταφατικά,  μ’ 

ευγνωμοσύνη που με βγάζει από τη δύσκολη θέση. 

«Καταρχάς μπορείτε να με λέτε Ιουλία, αν θέλετε. Λοιπόν, κυρία Ηλιάδου, το γραφείο 

που βλέπετε το λειτουργώ εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου σε συνεργασία με μιαν άλλη 

συνάδερφο. Μέσα από τη δουλειά μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έρχονται εδώ 

να πλησιάσουν λίγο πιο κοντά τον εαυτό τους, και να σκεφτούν πιο αποτελεσματικά πάνω 

στα  θέματα  που  τους  απασχολούν,  παρέχοντάς  τους  τη  στήριξη  και  τα  εργαλεία  που 

χρειάζονται.» 

Ωραία ακούγονται αυτά. Πώς πάνε τα παντρεμένα ζευγάρια σε συμβούλους ζευγαριών 

για να τα ξαναβρούν; Κάπως έτσι, μόνο που στη δική μου περίπτωση τα έχω χαλάσει με 

τον  ίδιο  μου  τον  εαυτό.  Ένα  κομμάτι  μου  έχει  σηκώσει  μπαϊράκι  και  απειθαρχεί  στις 

οδηγίες μου να σταματήσει να οδεύει προς την παραφροσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι το 

άλλο κομμάτι μου όλο και ακολουθεί. 

«Εγώ είμαι εδώ για να σας ακούσω. Για ό,τι θέλετε. Ίσως μαζί καταλήξουμε κάπου για 

το  τι  σας  απασχολεί  πραγματικά.  Δεν  υπόσχομαι  λύσεις,  όπως  σας  είπα  κι  από  το 
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τηλέφωνο,  γιατί  δεν  πιστεύω  ότι  είμαστε  μηχανήματα  που  χαλάνε  και  πρέπει  να 

φτιαχτούν.» 

Μ’  αρέσει  αυτό,  αν  κι  εγώ  αισθάνομαι  μερικές  φορές  σαν  πλυντήριο  που  χάνει  στο 

στύψιμο και πλημμυρίζει σαπουνόνερα την καθημερινότητά μου όπου γλιστράω και τρώω 

τα μούτρα μου. 

«Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο γιατί ήρθατε εδώ;» 

Τώρα μάλιστα. 

«Κοιτάχτε...» 

Ο ταξιτζής τραγουδά κάποιο λαϊκό άσμα με μεράκι. Τον ευγνωμονώ γιατί οι φωνάρες 

του δε μ’ αφήνουν να σκεφτώ. 

Δεν της είπα τίποτα. Τίποτα το ουσιαστικό, δηλαδή. Ό,τι μπορεί  να κατεβάσει ο νους 

του ανθρώπου της είπα εκτός από το επί τούτου. Μέσω μιας άσκοπης παράκαμψης για τη 

διαφορά  της  ζωής ανάμεσα στα Χανιά  και  την Αθήνα, πέρασα σε μια ανούσια αναφορά 

στα ανέμελα φοιτητικά μου χρόνια και στο αποχαυνωτικό αδιέξοδο της τωρινής δουλειάς 

μου που τη βρήκα με μέσο χάρη σε μια πρώην γκόμενα, καταλήγοντας τελικά να μιλήσω 

για τη σχέση που είχα με την Έρρικα όταν ζούσα στα Χανιά. Της μίλησα για την Έρρικα του 

παρελθόντος. Δεν το πιστεύω ότι κάθισα επί μια ώρα και της έλεγα για την Έρρικα, για το 

πώς ήταν τότε που ζούσαμε μαζί, πώς όταν τη χώρισα ένιωθα άσχημα γιατί ήξερα πως μ’ 

αγαπάει, το απέδειξε ξανά πριν από λίγες μέρες. Της είπα ότι πάντα ένιωθα μια ανισότητα 

στη σχέση μας, σαν να ήξερε πράγματα για μένα που δε μου έλεγε. 

Της μίλησα για την Έρρικα εν είδει αντιδιαστολής με τη Μάνια. Δεν μπορούσα παρά να 

κάνω κάποιες συγκρίσεις (από μέσα μου) και να νιώθω άσχημα γι’ αυτό. Προς το τέλος της 

συνεδρίας, της μίλησα και για τη Μάνια. Ότι έχει αλλάξει απέναντί μου. Ότι μόλις γύρισε 

από τη Θεσσαλονίκη η διαφορά ήταν ακόμη πιο έκδηλη. Πώς δηλαδή, με ρώτησε. Δε μου 

φέρεται το  ίδιο. Παλιά δε μου έκανε όλα τα χατίρια. Μου εναντιωνόταν, έλεγε τη γνώμη 

της και μετά καθόταν και περίμενε να έρθω στα νερά της. Μου έκανε τσαχπινιές, νάζια... 

πώς να το πω; Ενώ τώρα... σαν να δυσανασχετεί με κάτι. Μου μιλάει λιγότερο. Όταν της 

λέω κάτι, είναι σαν να μην ακούει πραγματικά. Δεν αντιδρά το ίδιο. Δε μου μιλάει το ίδιο 

όπως παλιά. 
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Αχ πόσο πονάνε οι συνειδητοποιήσεις όταν σου έρχονται κατακούτελα! Είπα πριν ότι 

παλιά νευρίαζε, τώρα δεν. Χριστέ μου, απέκτησε ένα παλιά η σχέση μου με τη Μάνια; Δεν 

είναι πια μόνο ένα τώρα; Ζοφερές σκέψεις πασπαλισμένες με σκόνη χωρισμού και χνούδια 

ανησυχίας. 

Η σύμβουλος διέκοψε τις μαύρες σκέψεις μου με μια ερώτηση: 

«Νομίζεις ότι συνέβη κάτι που συνέβαλε στο ν’ αλλάξει η συμπεριφορά της;» 

Είχα  απάντηση.  Στριμώχτηκαν  όλες  οι  σκέψεις  μου  πίσω από  το  κλειστό  στόμα  μου, 

έτοιμες να μιλήσουν για τις μεγάλες σιωπές της Μάνιας, την απροθυμία της ν’ αναφερθεί 

στα φλέγοντα ζητήματα του ατυχήματος και των ονείρων μου. Όμως η ώρα είχε περάσει, κι 

ενώ μέχρι  εκείνη  τη στιγμή απέφευγα συστηματικά  να  της  μιλήσω σχετικά με  τα  όνειρά 

μου, τώρα λυπήθηκα που δεν μπορούσα. Εκνευρίστηκα με την ασυνέπειά μου. Κλείσαμε 

άλλο  ραντεβού  σε  λίγες  μέρες,  ζαλώθηκα  τις  πατερίτσες  μου  και  βγήκα  στον  ξοδεμένο 

απογευματινό ήλιο, όπου με παρέλαβε αυτός ο ταξιτζής που χαραμίζεται στο τιμόνι. 

Τώρα θα γυρίσω σπίτι και θα με ρωτήσει η Μάνια τι έγινε. Τι θα της απαντήσω; 

«Καλή είναι. Λίγο νταρντάνα, αλλά συμπαθητική.» 

«Παιδί  μου,  δε  σε  ρώτησα  αν  θες  να  την  πηδήξεις.  Πώς  ήταν  η  συνεδρία  σου  σε 

ρώτησα.» Μπαίνοντας βρίσκω τη Μάνια να μελετάει κάτι χαρτιά της δουλειάς. Σηκώνεται 

και με βοηθά να καθίσω. Μου φέρνει νερό και δροσερό καρπούζι, με ρωτά ξανά πώς πήγε. 

«Καλά ήταν» επαναλαμβάνω. Μείωση στις εξαγωγές λέξεων από το στόμα μου. 

«Τι είπατε;» 

«Διάφορα.» Απροθυμία να της μιλήσω. 

«Της είπες για το ατύχημα.» 

«Όχι ακόμα.» Θα προτιμούσα να σταματήσει τις ερωτήσεις. 

«Μα γι’ αυτό δεν πήγες;» 

«Ναι, Μάνια, γι’ αυτό πήγα.» Και όχι μόνο. 

«Όμως δεν μπορώ με το που την είδα να της πω τα σώψυχά μου. Θέλω να δω αν την 

πάω πρώτα» λέω με κάποια ένταση στη φωνή μου. Νιώθω μια οργή να φουντώνει μέσα 

μου. Θέλω  να  της φωνάξω πως αν  εκείνη  καθόταν  λιγάκι  να μιλήσουμε  για  το  ατύχημα 

ίσως να μην αναγκαζόμουν να τρέχω σε ξένους ανθρώπους. Κρατιέμαι. 
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Σιωπά για λίγο, τελειώνει το καρπούζι της, με ρωτά: 

«Την πας;» 

«Πού να ξέρω; Μόλις τη γνώρισα!» Ακουμπάω στο τραπέζι το πιάτο με τα κουκούτσια 

που πλέουν σαν πνιγμένα σκαθάρια στο νερουλό αίμα τους. «Πρέπει να τη γνωρίσω λίγο 

πρώτα.» Ο εκνευρισμός μου ανεβαίνει σε ψηλότερο όροφο. 

«Δηλαδή θα  ξαναπάς;»  λέει  και  σηκώνεται παίρνοντας  τα πιάτα. Μου  ’ρχεται  να  της 

φωνάξω στην κουζίνα ότι θα ξαναπάω, αφού εδώ μου απαγορεύεται να μιλήσω γι’ αυτό 

που  με  απασχολεί.  Όμως  δε  λέω  τίποτα.  Θέλω  ν’  ανοίξω  την  τηλεόραση,  αλλά  το 

τηλεχειριστήριο  με  κοροϊδεύει  από  την  άλλη  άκρη  του  δωματίου.  Θα  μπορούσα  να 

περιμένω να γυρίσει η Μάνια απ’ την κουζίνα, όμως δε θέλω. Στηρίζομαι στο μπράτσο του 

καναπέ  για  να  σηκωθώ  και  χοροπηδώντας  στο  ένα  πόδι  πηγαίνω  στη  βιβλιοθήκη  όπου 

είναι αφημένο το τηλεκοντρόλ. Κάπου εκεί χάνω την ισορροπία μου, δεν έχω ακόμη πάρει 

πτυχίο κουτσής. Σωριάζομαι κάτω.  Για παρέα παίρνω μαζί μου και  τα ντοσιέ  της Μάνιας 

που είναι αφημένα ακριβώς εκεί. 

Η Μάνια έρχεται  γρήγορα από μέσα και με μαζεύει.  Χωρίς  να πει  κουβέντα· ωστόσο 

μιλούν εύγλωττα τα σφιγμένα χείλη της. Κι εγώ μουλωχτή σαν κουτάβι που μόλις λέρωσε 

εκεί που μου είπανε να μην. 

«Γιατί δεν περίμενες να σ’ το φέρω εγώ;» ρωτάει πειραγμένα καθώς μαζεύει τα χαρτιά 

της από κάτω. 

«Νόμιζα ότι μπορούσα να το πάρω μόνη μου» απαντώ ανώφελα. 

Δε λέει τίποτα άλλο. Η ένταση ανάμεσά μας έχει χρώμα και ήχο, έχει πήξει τόσο που μ’ 

εμποδίζει ν’ ανασάνω. Κι εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ, να πάω κάπου αλλού. Ξέρω ότι έτσι 

και κάνω να σηκωθώ θα έρθει να με βοηθήσει. Δε θέλω. Πια. 
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32. 

Το  Σάββατο  που  ξημερώνει  παραξενεύεται  που  με  βρίσκει  στο  σπίτι  μου.  Χθες  το 

βράδυ το κρεβάτι μας έβγαλε αγκάθια. Η καληνύχτα μας έπεσε κι έσπασε. 

Τώρα είμαι μόνη, κουτσή και έρημη. Κλάψε, κόσμε. 

Ο  κόσμος  ίσως  κλάψει,  εγώ  όμως  όχι.  Χθες  βράδυ  συνειδητοποίησα  (πάλι;)  ότι  οι 

σχέσεις  με  τους  ανθρώπους  είναι  δύσβατα  και  κακοτράχαλα  μονοπάτια,  με  τυφλές 

στροφές  και  γκρεμούς. Άσε που οδηγούν  και  σε αδιέξοδα μερικές φορές. Η Μάνια ήταν 

κάτι  περισσότερο  από  εκνευριστική  χθες  βράδυ.  Και  δε  μίλαγε  σταράτα,  να  μου  πει: 

«Κοίτα,  κοπέλα  μου,  βαρέθηκα  να  σ’  έχω  αρμένικη  βίζιτα  σπίτι  μου.  Κουράστηκα  να  το 

παίζω αδερφή νοσοκόμα.» Αυτό θα το δεχόμουν. Όμως εκείνη διάλεξε έμμεσους τρόπους 

για να μου δώσει εξιτήριο. Ότι τάχα έχει πολλή δουλειά και χρειάζεται να δουλεύει και στο 

σπίτι για κάμποσο καιρό. Κάτι τέτοια πουτανίστικα. 

Δε με πειράζει που έφυγα. Ούτε που θέλει να μείνει μόνη της. Δικαίωμά της. Στο κάτω 

κάτω, δε μου χρωστάει και  τίποτα να με φροντίζει όλη την ώρα. Εγώ της είμαι υπόχρεη. 

Την είχα ψυλλιαστεί τη δυσανασχέτησή της από προτού φύγει για Θεσσαλονίκη. Φαίνεται 

πως όταν γύρισε και με βρήκε ακόμη στρογγυλοκαθισμένη στον καναπέ της η υπομονή της 

εξαντλήθηκε. Η Μάνια μαινόμενη. Αυτή τη φορά δε μου άρεσε θυμωμένη. 

Της αναγνωρίζω το δικαίωμα να θέλει να απολαμβάνει το σπίτι της χωρίς άλλους μέσα. 

Κι εγώ δεν ξέρω αν θα  ’θελα κάποιον όλη μέρα στο σπίτι μου. Αλλά να το πει. Όχι να το 

φέρνει από δω, να το φέρνει από κει και να βρίσκει επιφανειακές δικαιολογίες. 

Α μωρή Λένα κι εσύ. Κρίνεις τους άλλους με ανισόβαρα μέτρα και σταθμά. Σάμπως εσύ 

λες  πάντα  αυτό  που  θέλεις  να  πεις.  Πόσες  φορές  λες  κάτι  μέσω  διακλαδώσεων  τόσο 

περίπλοκων που μπερδεύεσαι κι εσύ η ίδια; Να μη σου θυμίσω πώς φέρθηκες όταν πήρες 

την Έρρικα τηλέφωνο. Όπου μας συμφέρει, βέβαια, γινόμαστε άτεγκτοι δικαστές. 

Ύστερα από αυτό το πρωινό αυτοπαθές φτύσιμο αλλά κυρίως μετά τα χθεσινοβραδινά 

βασανιστικά  όνειρα  δεν  έχω  όρεξη  για  τίποτα.  Μπροστά  μου  απλώνεται  η  αρχή  ενός 

σαββατοκύριακου που χάσκει σαν απύθμενο πηγάδι βαρεμάρας.  Τη Δευτέρα επιστρέφω 

στη δουλειά, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα μπουν στο βαρετό αυλάκι τους. Μ’ ένα μικρό 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

108 
 

παραπόταμο:  τα ραντεβού μου με  την  Ιουλία.  Το  επόμενο  είναι αύριο  το απόγευμα. Να 

δούμε τι θα της πω αυτή τη φορά. Ξέρετε, κυρία Ιουλία μου, εγώ είμαι στα πρόθυρα της 

νευρικής  κρίσης.  Όλη  την  ώρα  νομίζω  ότι  θα  πεθάνω,  άσχετο  που  δε  λέω  τίποτα  σε 

κανέναν.  Ναι,  ναι,  ναι,  όπως  τ’  ακούτε,  έχω  αναπτύξει  εκ  του  μηδενός  μια φοβία  με  το 

θάνατο. Βλέπω κάτι όνειρα που μ’ έχουν κάνει ράκος. Πώς έτσι ξαφνικά; Δεν είναι και τόσο 

ξαφνικό, κυρία Ιουλία μου, πέρασα ένα μικρό ψυχολογικό πατατράκ στα ένδοξα βουνά της 

πατρίδος  μας  πρόσφατα  και  μου  έμεινε  αυτό  το  κουσούρι.  Όχι  το  πόδι  μου,  αυτό  θα 

περάσει. Το άλλο μέσα μου. Πώς το λένε, είδα το Χάρο με τα μάτια μου. Όμως έλα που έχει 

καταλάβει  το  οπτικό  μου  πεδίο  και  δε  λέει  να  πάει  πιο  πέρα.  Αν  είχα  ποτέ  τέτοια 

προδιάθεση; Όχι, ποτέ των ποτών. Ούτε καν όταν ήμουν μικρή και– 

Να συνεχίσω; Δε θυμάμαι τι έλεγα. Α, ότι όταν ήμουν μικρή... Τι να σας πω, δε θυμάμαι 

τι ήθελα να πω. Το ξέχασα. Μα αλήθεια σας λέω. Τι εννοείτε ότι σας κρύβω κάτι; Όχι, δεν 

αποφεύγω  τίποτα.  Στο  κάτω  κάτω,  δεν  έχει  τίποτα  να  κάνει  η  παιδική  μου  ηλικία  με  το 

θέμα μας. Α, για να σας πω, δε θα μου πείτε εσείς τι έχει και τι δεν έχει σημασία. Ε ναι, δε 

θέλω  να  μιλήσω  για  αυτό,  πειράζει;  Δεν  εθελοτυφλώ,  κάνετε  λάθος.  Ναι,  ναι,  κάνετε 

λάθος. Το ’χω ξεπεράσει πια· ανήκει στο παρελθόν. Τότε να σας τα διηγηθώ σαν μια παλιά, 

ουδέτερη ιστορία; Να σας τα διηγηθώ, όμως ειλικρινά πιστεύω ότι είναι εντελώς άσκοπο. 

Γιατί να μη σας μιλήσω για τα όνειρά μου, που είναι και επίκαιρα; Μα γιατί επιμένετε; Εγώ 

για τα όνειρά μου ήρθα να μιλήσω! Λέω ψέματα; Αφού σας λέω ότι δε θέλω να μιλήσω 

για... Ε ναι λοιπόν, ακόμη με ενοχλεί το θέμα, πειράζει; Ε κι εγώ δεν ξανάρχομαι! 

Αν τσακωνόμουν πραγματικά με όλους όσους τσακώνομαι στη φαντασία μου θα είχα 

γίνει εχθρός με τη μισή Αθήνα και τα περίχωρα. Μόνη μου πλάθω τον αντίλογο, μόνη μου 

με  βάζω  σε  αυτές  τις  αντιδικίες,  μέχρι  που  εξοργίζομαι  τόσο  πολύ  που  μου  έρχεται  να 

εκραγώ. Στην πραγματικότητα, ποτέ δε συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος ποτέ δε 

με  αδικεί  τόσο  κατάφωρα.  Αλλά  ακόμα  κι  όταν  πραγματικά  συμβαίνει,  τότε  ποτέ  δεν 

αντιδρώ  τόσο  διεκδικητικά.  Απλά  υπομένω,  υποχωρώ,  υποτάσσομαι.  Ίσως  γι’  αυτό 

τσαμπουκαλεύομαι στη φαντασία μου. Κατά φαντασία Ζήνα. 

Τι έφερα τώρα στο μυαλό μου! Όχι τίποτα άλλο, αλλά αν τα χαλάσω με τη Μάνια θα 

στερέψω σεξουαλικά. Σηκώνομαι απ’ το κρεβάτι όπου έχω ξαπλώσει και χοροπηδώ ως την 
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κουζίνα – δεν έχω όρεξη να καυλώσω πρωινιάτικα. Κυρίως, όμως, δε θέλω να σκεφτώ τη 

Μάνια και το χθεσινό καβγαδάκι. Που δεν ήταν ακριβώς καβγαδάκι. Ένα ράγισμα. Φτιάχνω 

καφέ,  μασουλάω  κάτι  κριτσίνια  που  δε  θυμάμαι  να  αγόρασα  και  ψευτοδιαβάζω  ένα 

περιοδικό που έχει ξεχαστεί στην κουζίνα. Ξάφνου χτυπά το τηλέφωνο. Τσακίζομαι να το 

φτάσω  πριν  ανοίξει  ο  τηλεφωνητής.  Δεύτερο  χτύπημα  –  είμαι  ακόμη  στην  πόρτα.  Τρίτο 

χτύπημα  –  κάπου  στο  πάτωμα  μεταξύ  καναπέ  και  τηλεφώνου.  Τέταρτο  χτύπημα  – 

ξεροβήχω  στο  ακουστικό  που  μόλις  έχω  απαγκιστρώσει,  πνιγμένη  από  το  κριτσίνι  που 

στραβοκατάπια. 

«Λένα; Λένα είσαι καλά;» Είναι η Κική στην άλλη άκρη, αλλά εγώ ακόμη βήχω. 

«Λένα;» 

«Περίμενε!» ψελλίζω βήχοντας και παρατάω το ακουστικό. Χριστέ μου, θα πάω σαν το 

σκυλί στ’ αμπέλι. Όχι και να πεθάνω από μπαγιάτικο κριτσίνι. Σέρνομαι όσο πιο γρήγορα 

μου επιτρέπει το γυψωμένο πόδι κι ο βήχας που μου τραντάζει την τραχεία στην κουζίνα, 

όπου βγάζω απ’ το ψυγείο το μπουκάλι με το νερό και πίνω απανωτές γουλιές. Ξαπλώνω 

στα  πλακάκια  εξουθενωμένη,  κάθιδρη.  Αχ  τι  ήταν  αυτό  που  πέρασα!  Θυμάμαι  το 

τηλέφωνο και, σιγά σιγά αυτή τη φορά, σέρνομαι πάλι στο σαλόνι. 

«Έλα.» 

«Λένα, τι έγινε;» Η Κική αγωνιά κάπου στα Πετράλωνα. 

«Πνίγηκα»  της  δίνω  το  ιατρικό  ανακοινωθέν.  «Έτρεξα  να  σηκώσω  το  τηλέφωνο  και 

πνίγηκα.» 

«Έτρεξες; Δηλαδή τον έβγαλες τον γύψο;» 

«Όχι,  μωρέ,  που  λέει  ο  λόγος  έτρεξα.  Περισσότερο  μπουσούλισα.»  Σηκώνω  το 

τηλέφωνο και με κάποια προσπάθεια σηκώνομαι και κάθομαι στην πολυθρόνα. 

«Είσαι καλά τώρα;» 

«Καλά είμαι, μην ανησυχείς» την καθησυχάζω. Η Κική είναι λίγο αγχωτικό άτομο κι αν 

δεν προσέξω θα έρθει εδώ εν ριπή οφθαλμού και θα μου κόψει βεντούζες. 

«Τι κάνεις σπίτι σου;» 

«Γιατί, κακό είναι να είμαι σπίτι μου;» 

«Κακό δεν είναι, αλλά ήξερα ότι μένεις με τη Μάνια τώρα.» 
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«Έμενα.» 

«Αα, έχω χάσει επεισόδια» λέει με ξαφνικό ενδιαφέρον. «Τι έγινε, τα χαλάσατε;» 

Προσοχή.  Η  Κική  είναι  συμβεβλημένη  με  το  πρακτορείο  Ρόιτερ,  οπότε  το  λακωνίζειν 

ενδείκνυται ένθερμα. 

«Αμέσως τα χαλάσαμε εσύ. Όχι βέβαια· απλώς γύρισα σπίτι μου. Είμαι καλύτερα τώρα. 

Κι  άλλωστε  η  Μάνια  έχει  πολλή  δουλειά  αυτόν  τον  καιρό.»  Δανείζομαι  τις  δικές  της 

δικαιολογίες, παρότι πριν από λίγο τις αποκήρυττα ως βδελύγματα εις τον έρωτα. 

«Καλά.» Δεν έχει πειστεί. Εκτός από αγχωτική η Κική είναι και κακόπιστος άνθρωπος. 

Είναι όμως καλή φίλη. 

«Τι κάνω το βράδυ; Έχω ραντεβού με την τηλεόραση. Τι να κάνω, μωρέ Κική, κουτσός 

άνθρωπος; Να έρθω σπίτι σου; Έχεις ρεπό; Θα είναι κι η Αλεξάνδρα; Γιουβαρλάκια; Ναι, 

μπορώ να βγω, έχω πατερίτσες. Τι ώρα; Καλά, θα έρθω. Δε θ’ αργήσω, τα ταξί σκοτώνονται 

για κουτσές γκόμενες. Τα λέμε, φιλιά.» 

Τώρα που έχω κάτι για το βράδυ, η υπόλοιπη μέρα κυλά πιο ανώδυνα. 

Αν  τα  άστρα  είναι  αυτά  που  καθορίζουν  τη  μοίρα  μας  τότε  στα  δικά  μου  άστρα 

διεξάγεται διαγαλαξιακός πόλεμος. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορεί η Λένα Ηλιάδου 

να έχει αγοράσει τόση γκαντεμιά σε οικογενειακή συσκευασία συν 750 ml δώρο. Πήγαινα 

στης  Κικής,  να  φάω  κι  εγώ  η  καψερή  ένα  γιουβαρλάκι  σπιτικό  (τόσες  μέρες  μόνη  στης 

Μάνιας έπηξα στα ετοιματζίδικα), όταν ο  ταξιτζής αποφασίζει πως άδικα οδηγεί  ταξί και 

μάλλον για ράλλυ προοριζόταν (όλοι οι ταξιτζήδες κάτι άλλο θέλουν να κάνουν – ίσως γι’ 

αυτό  και  είναι  όλοι  τόσο  πρόσχαροι)  και  καθώς  γκαζώνει  στο  τέρμα  της  σχετικά  άδειας 

Αριστοτέλους γνωρίζεται πιο στενά απ’ ό,τι αρμόζει με ένα Φίατ Πούντο πλαγιομετωπικώς. 

Χτυπάω. Όχι πολύ άσχημα, αλλά όπως καθόμουν μπροστά (περισσότερος χώρος για το 

πόδι  μου)  κάπως  αλείβομαι  στο  παρμπρίζ.  Ακολουθεί  μια  κωμωδία  καταστάσεων,  όπου 

κανείς δε γελάει, με τον ταξιτζή τη μία να βρίζει τον άλλον οδηγό, την άλλη να με ρωτά αν 

χτύπησα (όχι μ’ αρέσει να παίζω θέατρο, κουβαλάω κι ένα μπουκαλάκι ψεύτικο αίμα για 

ώρα ανάγκης).  

Ο  άλλος  οδηγός  είναι  ένα  παλικαράκι  στα  είκοσι  κάτι,  πιο  τρακαρισμένος  από  το 

αυτοκίνητό του, έχει χτυπήσει κι εκείνος, αίματα στο μέτωπο. Δεν ξέρω ποιος φταίει, όχι 
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κυρ  ταξιτζή,  δεν  τον  είδα  να παραβιάζει  το  κόκκινο, μ’ αυτό θ’  ασχοληθούμε  τώρα; Κι  ο 

άλλος έχει χτυπήσει. Μου ’ρχεται να ουρλιάξω. 

Ουρλιάζω. 
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33. 

«Ηλιάδου.  Ελένη.  Του  Αριστείδη.  Δημοσίου.  Θα  περιμένω.»  Λες  και  μπορώ  να  πάω 

πουθενά με μισό πόδι και τα αίματα να τρέχουν. Δίπλα μου κάθεται ο άλλος οδηγός που 

δίνει τα δικά του στοιχεία. Ακούω: Πετρίδης Κωνσταντίνος του Πέτρου.» (Πόντιος είναι ή 

Κύπριος;)  «ΤΕΒΕ.»  Πιο  πέρα  ο  ταξιτζής  μας  κοιτάει  και  γαμωσταυρίζει  σιγανά.  Είμαι 

πεπεισμένη ότι  θα προτιμούσε  να  είχαμε πεθάνει  και  να μας  είχε παραχώσει σε  κανένα 

χαντάκι. 

«Σας πονάει;» 

Γυρνάω και κοιτάζω τον Πετρίδη Κωνσταντίνο του Πέτρου. «Ποιο απ’ όλα;» 

«Το πόδι» απαντά μ’ ένα γελάκι. 

«Μπα,  ο  πόνος  του  περιμένει  στην  ουρά.  Προηγείται  το  μέτωπο  και  το  χέρι  τώρα. 

Εσάς;» Είναι κάπως πιο στραπατσαρισμένος από μένα, εμφανές παράδειγμα της αποτυχίας 

της κρατικής καμπάνιας για τη χρήση ζώνης. 

«Θα επιζήσω» λέει θαρραλέα και μορφάζει. 

Καθόμαστε  και  περιμένουμε  στην  ουρά  του  ΚΑΤ  ανάμεσα  σε  άλλα  κατάγματα, 

αιμόφυρτα πόδια, σπασμένα πλευρά, μια μάζα που κάποτε πρέπει να ήταν άνθρωπος (να 

είσαι  και  ευγνώμων,  Λένα,  υπάρχουν  και  χειρότερα).  Θα  μας  πάνε  για  ακτινογραφία  σε 

λίγο. Εγώ δαγκώνομαι, γιατί το πόδι μου πάλλεται στο ρυθμό ενός πόνου που προσπαθώ 

να  σνομπάρω.  Κυρίως  όμως  προσπαθώ  ν’  αποφύγω  το  βλέμμα  του  ταξιτζή·  σε  όλη  τη 

διαδρομή  εδώ  μας  έπρηξε  και  τους  δύο  να  πούμε  ότι  ήταν  ατύχημα,  να  μην  κάνουμε 

μήνυση, θα μας πληρώσει τα έξοδα, πάλι καλά που δεν πάθαμε τίποτα σοβαρό, και άλλα 

τέτοια που με έφεραν στο αμήν. 

«Πόσο  καιρό  έχεις  το  γύψο;»  με  ρωτά  ο  Κωνσταντίνος.  Παρατηρώ  τον  ενικό.  Δε 

βαριέσαι, εδώ παραλίγο να γίνουμε αλοιφή. 

«Κοντά δυο βδομάδες. Να δούμε αν θα τις χιλιάσω τώρα.» Γελάει. Μ’ αρέσει που τον 

κάνω και γελάει. 

«Πάλι από αυτοκινητιστικό;» 

«Άσε, μη ρωτάς. Από λίμνη.» 
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«Πώς;» Του έχω εξάψει την περιέργεια. 

«Είχα πάει εκδρομή στο βουνό και τσακίστηκα» επεξηγώ λακωνικά. 

«Κι η λίμνη;» 

«Η λίμνη ήταν μια παγίδα για αδαείς πρωτευουσιάνους που νόμιζαν ότι μπορούν να 

κάνουν αφρόλουτρο στα γάργαρα νερά της. Πήγα να το παίξω γκόμενα του Timotei. Από 

κάτω  όμως  είχε  κάτι  πέτρες  θρίλερ.  Έμεινα  μια  ολόκληρη  μέρα  εκεί  περιμένοντας  να 

έρθουν να με μαζέψουν.» 

Έχει  γυρίσει  και  με  κοιτά  τώρα.  Παίρνω  φόρα:  «Η  φίλη  μου  αναγκάστηκε  να  με 

παρατήσει μονάχη στην ερημιά να πάει να φέρει βοήθεια. Σε σχέση με τότε αυτό εδώ είναι 

πάρτυ.» 

«Δηλαδή έμεινες μόνη σου στο βουνό για μια ολόκληρη μέρα με σπασμένο πόδι;» 

«Όχι  μόνο  με  σπασμένο  πόδι.  Και  με  αιμορραγία.  Μου  είπαν  ότι  παραλίγο  να 

αιμορραγήσω μέχρι θανάτου.» Θέλω του πω και για την ισχιαιμία, αλλά δεν είμαι σίγουρη 

για τη λέξη και δεν έχω διάθεση να φανώ αγράμματη. 

«Εγώ θα  τα  ’χα παίξει»  λέει.  «Και  τώρα δηλαδή δεν  είμαι πολύ  καλά. Δεν  τα μπορώ 

αυτά.»  Εκείνη  τη στιγμή, ακριβώς  για  να  τονιστεί  το αληθές  του  λόγου  του,  εμφανίζεται 

ένας αιμόφυρτος τύπος μ’ ένα άψητο σνίτσελ για χέρι. Γυρίζουμε κι οι δύο από την άλλη. Ο 

Κωνσταντίνος φαίνεται να δίνει μάχη με την αναγούλα του. 

«Υπάρχουν και χειρότερα τελικά» λέει πνιγμένα. 

«Μικρή ανακούφιση.» 

Περνά  λίγη  ώρα  κι  ακόμα  περιμένουμε.  Σε  σχέση  με  τα  όσα  διαδραματίζονται  εκεί 

μέσα εμείς είμαστε σχετικά καλά. 

«Δε συστηθήκαμε κιόλας. Κωστής Πετρίδης.» 

«Του Πέτρου» λέω και πάω να του δώσω το χέρι, αλλά βλέπω ότι έχει αίματα. Γελάει. 

«Λένα Ηλιάδου» συστήνομαι. «Συλλέκτρια ατυχημάτων.» Γελάει πάλι. Εκείνη την ώρα 

μας φωνάζουν μέσα. Εμένα πρώτη. 

Ύστερα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Στο μεταξύ μας καθαρίζουν και μας δένουν τα 

τραύματα. Τα δικά μου περιορίζονται στο κουτσό πόδι και στο δεξί χέρι, λίγες γρατζουνιές 

στο μέτωπο. Το τζάμι που έσπασε με έγδαρε στο δεξί μπράτσο. Του Κωστή του δένουν το 
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χέρι και του ράβουν το μέτωπο που έχει κοπεί. «Θα μείνει σημάδι;» ρωτάει. «Όχι» λέει ο 

γιατρός καθόλου πειστικά. Μετά ο Κωστής δε ρωτάει τίποτα άλλο, γιατί ουρλιάζει από τον 

πόνο.  Εγώ  γυρνάω  από  την  άλλη.  Ο  ταξιτζής  μάλλον  έχει  φύγει.  Πάντως  δεν  είναι  εδώ 

μέσα. Το μέσα είναι ένα ανθρώπινο χάος, όπου δέκα γιατροί πασχίζουν ν’ αντιμετωπίσουν 

τις συνέπειες απροσεξιών και κακών στιγμών. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα βλέποντας 

όλο αυτόν τον ανθρώπινο πόνο γύρω μου. Μου ζητούν να βγω έξω και να περιμένω στο 

διάδρομο.  Προφανώς  χρειάζονται  τον  χώρο  για  άλλο  περιστατικό.  Σε  λίγο  βγαίνει  κι  ο 

Κωστής. 

«Πονάς;»  τον  ρωτάω  εκεί  που  καθόμαστε  και  περιμένουμε  τις  ακτινογραφίες  να 

δείξουν αν όλα τα από μέσα μας είναι στη θέση τους. 

«Λιγάκι.  Εκεί  που  ράβανε  τα  χρειάστηκα»  εξομολογείται  και  ξεροκαταπίνει.  «Δεν  τα 

μπορώ αυτά, τρομάζω πάρα πολύ. Για την ακρίβεια έχω χεστεί απ’ το φόβο μου.» 

«Ξέρω  τι  εννοείς.»  Αναστενάζω.  «Βλέπεις  εδώ  μέσα  τόσο  κόσμο  μες  στα  αίματα,  με 

σπασμένα  πόδια,  κομμένα  χέρια,  ανοιγμένα  κεφάλια,  και  συνειδητοποιείς  πόσο 

εύθραυστοι  είμαστε.  Δε  χρειάζεται  και  πολύ. Μια  κακιά  στιγμή  και  από  βασιλιάδες  του 

κόσμου μας γινόμαστε δούλοι των τραυμάτων μας. Αν επιζήσουμε.» 

Σωπαίνει. Κοιτάζει πέρα, σαν να σκέφτεται. 

«Μπορεί  να  κάνω  χιούμορ αλλά  κι  εγώ  τα  έχω παίξει»  συνεχίζω  με  μια  ακατανόητη 

διάθεση  εκμυστήρευσης.  «Από  την  ημέρα  του  ατυχήματος  δεν  είμαι  καθόλου  καλά 

ψυχολογικά. Όλη την ώρα το θάνατο σκέφτομαι. Ότι παραλίγο να πεθάνω. Έτσι, στα καλά 

του καθουμένου, εκεί που η ζωή μου ήταν τραλαλί τραλαλό, εγώ λίγο ακόμη και θα ήμουν 

αόριστος χρόνος. Δεν το χωρά το μυαλό μου.» Η φωνή μου ανεβαίνει. 

«Να σκεφτείς μέχρι και σε ψυχολόγο πήγα απ’ το άγχος μου. Βλέπω κάτι όνειρα, όλο με 

το  θάνατο  έχουν  να  κάνουν.  Αλλά  κι  εκείνη  τι  θα  μου  πει  δηλαδή;  Ότι  δε  θα  πεθάνω; 

Χαράμι τα λεφτά που της δίνω, ψυχολόγοι κι αηδίες τώρα, κάθεται και μ’ ακούει λες και 

κάτι θα βγει επειδή θέλω να της πω ότι χέζομαι στην ιδέα ότι αύριο θα πεθάνω. Που δεν 

της το λέω κιόλας.» Αναστενάζω. 

Βλέπω ότι υπομειδιά. 

«Γιατί γελάς;» Τον ρωτάω. 
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«Γιατί κι εγώ ψυχολόγος είμαι.» 

«Ωχ!» 

«Μην  αισθάνεσαι  άσχημα»  γυρνάει  και  μου  λέει.  «Κατά  βάθος  έχεις  δίκιο.  Λίγα 

πράγματα  μπορούν  να  σου  πουν  οι  ψυχολόγοι  σε  τέτοιες  περιπτώσεις.  Ο  φόβος  του 

θανάτου  στον  πολιτισμό  μας  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένος  με  τη  ζωή.  Δεν  τον  ξεπερνάς. 

Απλώς  μαθαίνεις  να  ζεις  μαζί  του.  Σε  αυτό  μπορεί  να  βοηθήσει  ένας  θεραπευτής.  Ένας 

καλός θεραπευτής.» 

«Και πώς τον διακρίνεις τον καλό θεραπευτή; Απ’ την ούγια;» 

«Όχι πάντα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Άσε, είναι μπερδεμένη  ιστορία. Εγώ 

στη  δουλειά  μου  δεν  ξέρω  πάντα  τι  κάνω.  Λίγη  διαίσθηση,  πολλή  εκπαίδευση, 

μετριοφροσύνη  κυρίως.  Να  μη  θέλεις  σώνει  και  καλά  να  σώσεις  τον  άλλον.  Να  μην 

πιστεύεις ότι μπορείς.» 

«Αυτό δεν το καταλαβαίνω» τον διακόπτω. «Δηλαδή ο καλός θεραπευτής δεν πρέπει 

να νοιάζεται να σώσει αυτόν που ζητάει βοήθεια;» 

«Άλλο να νοιάζεται κι άλλο να νομίζει ότι ο άλλος χρειάζεται να σωθεί. Γιατί σε αυτή 

την περίπτωση είναι σαν να ξέρει ακριβώς τι είναι καλό και τι κακό για τον άλλον και να τον 

κατευθύνει  προς  τις  δικές  του  επιλογές  και  όχι  προς  τις  επιλογές  του  ίδιου  του 

θεραπευόμενου. Εκεί είναι κι όλη η μαγκιά: Να τον βοηθήσεις να βρει τις επιλογές του από 

μόνος του. Κι αν είσαι τυχερός, να τις κάνει κιόλας. Αν αυτό εσύ το θεωρείς σώσιμο τότε 

εντάξει. Εγώ θα το έλεγα κάποιον να σου κρατήσει το χέρι την ώρα που παιδεύεσαι.» 

Ακούω αυτά που λέει, τα συλλογίζομαι. Καταλαβαίνω πως οι απαντήσεις που περιμένω 

από την Ιουλία δε θα μου έρθουν ποτέ. 

«Δηλαδή  πι  χι  εγώ  τώρα  που  έχω  μια  φοβία  με  το  θάνατο  και  πάω  σ’  αυτή  τη 

σύμβουλο, δε θα μπορέσει να με βοηθήσει να την ξεπεράσω;» 

Γελάει πάλι. «Καταρχάς άλλο φοβία κι άλλο μετατραυματικό σοκ, που μάλλον περνάς 

εσύ,  το οποίο είναι φυσιολογικό κι αναμενόμενο. Η σύμβουλός σου δεν  είναι μάγος  της 

φυλής  να  σε  ξεμαγέψει.  Δε  θα  σου  δώσει  ετοιμοπαράδοτες  λύσεις.  Θα  σε  βοηθήσει  να 

βρεις  γιατί  φοβάσαι,  πώς  φοβάσαι,  πώς  βιώνεις  αυτόν  το  φόβο.  Κι  ίσως  έτσι  τον 

ξεπεράσεις. Ίσως απλώς να μάθεις να ζεις μαζί του αποτελεσματικά.» 
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«Αυτό μου είπε κι αυτή. Ότι δεν υπόσχεται λύσεις.» 

«Βέβαια»  με  διακόπτει  «στη  δική  σου  περίπτωση  του  μετατραυματικού  σοκ  τα 

πράγματα είναι κάπως πιο απλά. Τι σου είπε εκείνη;» 

«Δεν της είπα για το ατύχημα.» 

«Γιατί;» 

«Δεν  ξέρω.»  Δαγκώνω  το  κάτω  χείλος  μου.  Πραγματικά  αναρωτιέμαι.  «Φοβόμουν. 

Ίσως.» 

Ξέρω ότι με κοιτάει. Εγώ κοιτάζω ίσια μπροστά μου. 

«Ξέρεις,  αν  δεν  την  αφήσεις,  δε  θα  μπορέσει  να  κάνει  τίποτα.»  Η  φωνή  του  είναι 

απαλή, κουβαλάει μια ειλικρίνεια, ίσως φροντίδα. «Δεν είμαστε μάγοι. Τη δουλειά θα την 

κάνεις εσύ. Εκείνη θα είναι δίπλα σου. Αν την αφήσεις.» 

Πάω να του πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, από πίσω σέρνεται ένα ασήκωτο 

παρελθόν,  όμως  εκείνη  ακριβώς  τη  στιγμή  έρχεται  μια  γιατρός  και  μας  ανακοινώνει  τα 

αποτελέσματα  των ακτινογραφιών. Καθαροί κι οι δύο. Επίσης  το δικό μου κάταγμα πάει 

καλά. Μπορούμε να φύγουμε. 

Ζαλώνομαι εγώ τις πατερίτσες και βγαίνουμε έξω από αυτό το εκθετήριο ανθρώπινου 

πόνου. Δεν ήξερα ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι καθημερινά σπάνε κόκκαλα, κεφάλια, χέρια. 

Είμαστε  τόσο  εύθραυστοι.  Και  τόσο  απρόσεκτοι  με  τις  ζωές  μας.  Μου  έρχεται  πάλι  να 

βάλω τα κλάματα και δαγκώνομαι. Τι έχω πάθει; 

Κάνουμε  απότομα  στην  άκρη  για  να  περάσει  ένα  φορείο  με  μια  κοπέλα  που  δε  θα 

θελήσει  να  ξανακοιταχτεί  στον  καθρέφτη  για  πολύ  καιρό.  Ο  Κωστής  κι  εγώ  δεν 

κοιταζόμαστε· συνένοχοι στο φόβο μας, στην κοινή μας μοίρα. 

«Τέλειωσε κι η αποψινή περιπέτεια» λέει μόλις βγούμε έξω και στηθούμε για ταξί στη 

ζεστή νύχτα. «Πού πας εσύ;» 

«Κυψέλη.» 

«Α, μπορούμε να πάρουμε το ίδιο. Εγώ πάω Πλατεία Αμερικής. Σχεδόν γείτονες.» 

Μένουμε  σιωπηλοί  για  λίγες  στιγμές.  Νιώθω  να  πονάω  παντού.  Κάπου  στο  πίσω 

δωματιάκι του μυαλού μου θυμάμαι την Κική και τα γιουβαρλάκια. 
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Ο  Κώστας  κάθε  τόσο  φέρνει  το  χέρι  του  στο  μέτωπο  κι  αγγίζει  τις  γάζες·  μάλλον 

ασυναίσθητα,  σαν  να  ψηλαφίζει  ένα  καινούργιο  κομμάτι  του  εαυτού  του.  Είναι 

συμπαθητικός, πιο μεγάλος απ’ ό,τι πρωτονόμισα, στα 33, όπως μου είπε. Και πάνω απ’ 

όλα δεν το παίζει αντράκι. Αναρωτιέμαι αν είναι γκέι. 

«Δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα άνετα να μπω πάλι σε ταξί» εκμυστηρεύομαι. 

«Λες να είμαστε τόσο άτυχοι;» λέει ειρωνικά. 

«Να σου πω  την αλήθεια, από  το  να περιμένω εδώ έξω στα όρθια δεν  ξέρω  τι  είναι 

χειρότερο.» 

Ένα  ταξί  εμφανίζεται  αλλά  προηγείται  μια  γιαγιά  σε  αναπηρική.  Εμείς  είμαστε  οι 

επόμενοι. 

«Θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου να σε πάρω όταν χρειαστώ μάρτυρα;» Τον ταξιτζή 

θα τον μηνύσει τελικά. Καλά θα του κάνει. Εγώ βαριέμαι τη διαδικασία. Αφού δεν έπαθα 

και τίποτα. 

«Ευχαρίστως»  του  λέω.  «Δε  μ’  άρεσε  καθόλου  ο  τρόπος  του.  Ήθελε  να  βγει  κι  από 

πάνω.» 

«Πάντα  έτσι  κάνουν.  Κάνουν  μαλακίες  και  μετά  θέλουν  και  τα  ρέστα.  Τις  προάλλες 

κάποιος πήγαινε αντίθετα σε μονόδρομο και με έβρισε κι από πάνω που το έκανα θέμα» 

λέει εκνευρισμένα. 

«Μόνο να μου πεις τι να πω, γιατί για να πω την αλήθεια δεν πρόσεχα.» 

Γελάει. «Μη φοβάσαι, δε θα ψευδομαρτυρήσεις. Αυτός παραβίασε το κόκκινο. Βέβαια 

το ίδιο θα λέει κι εκείνος, οπότε όποιον θέλεις πιστεύεις.» 

«Ας πούμε ότι μου εμπνέεις περισσότερη εμπιστοσύνη.» 

Γελάει. 

Εκείνη  τη  στιγμή  εμφανίζεται  άλλο  ταξί,  μπαίνουμε  μέσα προσεκτικά.  Για  μένα  είναι 

ολόκληρη διαδικασία με τις πατερίτσες. Αυτή τη φορά κάθομαι στο πίσω κάθισμα. 

«Πότε θα βγάλεις τον γύψο;» με ρωτάει καθώς στρίβουμε για να βγούμε στην Κύμης. 

«Σε περίπου ένα μήνα. Αν δε σκοτωθώ σε άλλο ατύχημα. Αν στον καθένα αντιστοιχεί 

ένας  ορισμένος  αριθμός  ατυχημάτων  ανά  χρόνο,  εγώ  έχω  υπερκαλύψει  τη  φετινή 

ποσόστωση.» Γελάει. Μετά λέει: 
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«Πάντα  φοβόμουν  τη  στιγμή  που  θα  πάθαινα  ατύχημα.  Είναι  το  πρώτο  μου,  ξέρεις. 

Τελικά δεν είναι τόσο φριχτό.» 

«Το λες επειδή σου έκαναν μόνο δύο ράμματα.» 

«Πάντα είναι χειρότερα στη φαντασία απ’ ό,τι στην πραγματικότητα.» 

«Ελπίζω  να  μη  διαψευστείς.»  Αναλογίζομαι  το  δικό  μου  ατύχημα  στο  βουνό  και 

σκέφτομαι ότι η δική μου φαντασία ποτέ δε με προετοίμασε για κάτι τέτοιο. 

«Τι δουλειά κάνεις, Λένα;» ρωτάει σε άλλο τόνο. 

«Αν σου αρέσουν οι γρήγορες, ενδιαφέρουσες και έξυπνες συζητήσεις καλύτερα να μη 

μιλήσω για τη δουλειά μου. Επέζησες από ατύχημα, μην πας από βαρεμάρα.» 

«Τι μπορεί να είναι τόσο βαρετό;» ρωτά γελώντας. 

«Το να δουλεύεις σε δημόσια βιβλιοθήκη;» 

«Έλα μωρέ, δεν είναι κι ό,τι χειρότερο. Υπάρχουν πολύ πιο βαρετά επαγγέλματα.» 

«Όπως; Το να σκοτώνεις μύγες;» 

«Τα  παραλές.  Πιο  βαρετό  είναι  να  δουλεύεις  σε  εργοστάσιο  και  να  βάζεις  συνέχεια 

βίδες σε μηχανήματα ή να πακετάρεις κάτι.» 

«Καλά,  δεν  είπαμε  ότι  είναι  αυτοκτονικά  βαρετή  η  δουλειά  μου.  Σίγουρα  όμως  δεν 

είναι και η πιο συναρπαστική.» 

«Καμιά δουλειά δεν είναι, μετά από λίγο.» 

«Ούτε η δικιά σου;» 

«Μερικές  φορές  είναι  συναρπαστική.  Πολλές  φορές  είναι  απλά  εξουθενωτική.  Το 

μεγαλύτερο  ζόρι  είναι  να  μη  φορτώνεσαι  τα  προβλήματα  των  άλλων.  Δεν  είναι  τόσο 

εύκολο όσο ακούγεται. Ούτε και αδύνατο όμως. Θέλει δουλειά.» Αναστενάζει. Προφανώς 

ακόμα το δουλεύει. 

«Μας έρχονται και άτομα σαν και του λόγου σου που θέλουν να τους γιατρέψουμε απ’ 

όλα  τα  άγχη  τους,  λες  και  θα  τους  δώσουμε  ένα  χαπάκι  και  μετά  όλα  θα  είναι  ρόδινα. 

Μηδέν δική τους συμμετοχή. Γιατρέ, σώσε με.» 

«Κακό είναι αυτό;» τον ρωτώ με παράπονο. 
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«Δεν είναι κακό με την έννοια ότι είναι αξιόμεμπτο. Είναι και κατανοητό μάλιστα. Το 

κακό είναι ότι όποιος ζητά μαγικά χάπια δε βλέπει ότι η λύση βρίσκεται στο δικό του χέρι. 

Μπορεί να μην είναι εύκολη, αλλά δεν υπάρχει άλλη.» 

«Δεν  είναι  έτσι  πάντα,  βρε  Κωνσταντίνε»  διαμαρτύρομαι.  «Για  μερικά  πράγματα  δεν 

μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Δεν είναι πάντα στο χέρι σου η λύση.» 

«Για  μερικά  πράγματα  όντως  δεν  μπορείς  να  κάνεις  τίποτα  απολύτως.  Δεν  μπορείς 

μήτε  να  τα  αλλάξεις  μήτε  να  επέμβεις.  Μπορείς  όμως  ν’  αλλάξεις  τον  τρόπο  που  τα 

βλέπεις, τη δική σου οπτική πάνω στην κατάσταση.» 

«Μα αν κάτι είναι πολύ απαίσιο, φριχτό, πώς να το δεις διαφορετικά;» 

«Δεν  αντιλέγω  ότι  θα  συνεχίσει  να  παραμένει  φριχτό.  Απλώς  αλλάζοντας  οπτική, 

δουλεύοντας πάνω στη φρίκη του, στα συναισθήματα που σου γεννά, θα πάψεις εσύ να 

βασανίζεσαι τόσο από αυτή τη φρίκη. Αυτό εννοώ.» 

Σκέφτομαι ότι τον συμπαθώ αυτόν τον ψυχολόγο. Έχει κάτι το απροσποίητο, το απλό 

και ανθρώπινο. Το παίρνω απόφαση, βιαστικά, απερίσκεπτα: 

«Κωστή,  αναρωτιέμαι  αν  θα ήθελες  να...  να  σε  δω  επαγγελματικά.  Δηλαδή  να  γίνεις 

ψυχολόγος μου.»  

Γυρίζει και με κοιτάει με γουρλωμένα μάτια. Δεν το περίμενε. 

«Με ξαφνιάζεις» λέει χαμογελαστά. «Σ’ ευχαριστώ, Λένα, αλλά... δε γίνεται. Καταρχάς, 

θα ήταν αντιεπαγγελματικό και δεύτερον εγώ δουλεύω σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά. Σ’ 

ευχαριστώ όμως για την εμπιστοσύνη» ξαναχαμογελά. 

«Γιατί θα ήταν αντιεπαγγελματικό;» ρωτάω πεισμωμένη. 

«Γιατί  γνωριζόμαστε  σ’  ένα  άλλο  επίπεδο  αυτή  τη  στιγμή.  Η  σχέση  θεραπευτή 

θεραπευόμενου διέπεται από άλλους κανόνες. Άλλωστε, βλέπεις ήδη μια συνάδερφο.» 

«Μια φορά την έχω δει μόνο. Και προτιμώ τον τρόπο που μιλάς εσύ.» 

«Μα αυτή τη στιγμή σου μιλώ σαν φίλος, όχι σαν επαγγελματίας. Δώσ’ της κι εκείνης 

την ευκαιρία να μιλήσετε πιο ανοιχτά.» 

«Κι άλλωστε εκείνη είναι σύμβουλος» επιμένω, αν και δεν ξέρω τη διαφορά. 

«Δεν  πειράζει  καθόλου.  Κάνουν  εξίσου  καλή  δουλειά  μ’  εμάς  τους  ψυχολόγους. 

Άλλωστε σου είπα, εγώ βλέπω κυρίως παιδιά.» 
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«Κι  εμένα  με  παιδικά  τραύματα  έχει  να  κάνει  το  πρόβλημά  μου»  λέω  χωρίς  να  το 

σκεφτώ, κι εκείνη τη στιγμή το πείσμα μου να τον πείσω μετατρέπεται σε φόβο. Τι είπα; 

Με  κοιτάζει  σκεπτικός.  Εγώ  ξεροκαταπίνω.  Ίσως  δεν  ήταν  καλή  ιδέα.  Συνειδητοποιώ 

πως ο ταξιτζής έχει στήσει αυτί. Να πάει να γαμηθεί. 

«Φαντάζομαι  ότι  δεν  ήταν  εύκολο  να  μου  ζητήσεις  αυτό  που  μου  ζήτησες.  Σ’ 

ευχαριστώ, νιώθω πραγματικά κολακευμένος.» Η φωνή του είναι ζεστή σαν κουβέρτα σε 

κρύα νύχτα. Πλην όμως το ψύχος πολικό. 

«Ίσως να πρέπει  να εμπιστευτώ κι  εγώ τη συγκυρία που μας έκανε να γνωριστούμε» 

λέει ξαφνικά. «Τελικά όμως προτιμώ να εμπιστευτώ τα όσα ξέρω για τη δουλειά μου και να 

μη  δεχτώ  την  πρότασή  σου.  Μπορώ  να  σου  εξηγήσω  γιατί  δεν  είναι  θεμιτό  να  σε  δω 

επαγγελματικά, αν σ’ ενδιαφέρει να μάθεις.» 

Γνέφω αρνητικά. Ποσώς με νοιάζει το γιατί. Με τσούζει η απόρριψη. 

«Λένα, δε σε ξέρω καθόλου, όμως θέλω να πιστεύω ότι θα κάνεις καλή δουλειά με τη 

σύμβουλό σου, αν ανοιχτείς. Δες τη δυο τρεις φορές κι αν μετά νομίζεις ότι δεν ταιριάζετε, 

συμβαίνει  κι  αυτό,  τότε  ψάξε  να  βρεις  κάποιον  άλλον  που  σου  ταιριάζει.  Είναι  πολύ 

σημαντικό να βρούμε τον θεραπευτή που μας ταιριάζει. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν όχι το 

σημαντικότερο.» Μου μιλά απαλά, τρυφερά σχεδόν. Νιώθω να μαλακώνω. Το άγχος μου 

απαλύνεται ελαφρώς. 

«Αυτό όμως που θέλω να σου πω είναι ότι θα χαρώ πολύ να βγούμε σαν φίλοι και να 

τα πούμε.» Χαμογελάει ζεστά. 

Βολιδοσκοπώ αν παίζεται κανένα ερωτικό παιχνίδι, όμως οι αισθητήριες κεραίες που 

αναπτύσσουμε  από  την  εφηβεία  και  έπειτα  όλες  οι  γυναίκες  για  ν’  αποφεύγουμε 

επίδοξους  μα  ανεπιθύμητους  ερωτύλους  δεν  αντιλαμβάνονται  τίποτα  τέτοιο.  Νιώθω 

κάπως άβολα, σαν μικρό παιδί που ζητά να παίξει με άλλα παιδάκια κι εκείνα του γυρνούν 

την πλάτη αλλά μετά αλλάζουν  γνώμη. Μου  έρχεται  κι  εμένα  να  του πω με παιδιάστικο 

πείσμα: «Όχι, δε θέλω· μία σου και μία μου!» Δίνω ένα χαστούκι στο ανώριμο εσωτερικό 

παιδί μου και απαντώ: 

«Εντάξει. Θα χαρώ κι εγώ, Κωστή.» 

«Αφού είμαστε και γείτονες! Στην Αθήνα αυτό ισοδυναμεί με συνθήκη αλληλεγγύης.» 
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Κατεβαίνουμε την Κύπρου τώρα. Σε λίγο εγώ κατεβαίνω. Του δίνω το τηλέφωνό μου. 

Μου δίνει το δικό του. Κανονίζουμε να τα πούμε αύριο μεθαύριο. Τσακωνόμαστε για την 

ταρίφα, αλλά μετά από πίεση δέχεται το χιλιάρικο που του δίνω. 

«Θα σου ’ρθω για καφέ να μοιραστούμε τα μετατραυματικά σοκ μας» αστειεύεται την 

ώρα  που  βγαίνω  ατσούμπαλα  απ’  το  ταξί.  Τον  προειδοποιώ  ότι  τον  καφέ  τον  σερβίρω 

μπουσουλώντας. Καληνυχτιζόμαστε. 

Τα πέντε σκαλιά ως το ασανσέρ είναι ίσαμε δυο φορές το βουνό της Ναυπάκτου έτσι 

κουρασμένη που νιώθω. Με το που μπαίνω στο διαμέρισμά μου σωριάζομαι στον καναπέ, 

όπου μένω ακίνητη, αμίλητη, αγαλματάκι πετρωμένο για πολλή ώρα. Στην άλλη άκρη του 

δωματίου  βλέπω  τον  τηλεφωνητή  ν’  αναβοσβήνει  το  κοκκινάδι  του.  Μία,  δύο,  τρεις, 

τέσσερις φορές, τέσσερα μηνύματα. Τέσσερις άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να μιλήσουν στη 

Λένα,  αλλά η  Λένα  σερνόταν  στο  Κέντρο Αποκατάστασης  Τραυμάτων. Να  υπήρχε  τέτοιο 

κέντρο για όλα τα είδη τραυμάτων. 

Χοροπηδάω δίχως όρεξη μέχρι τον τηλεφωνητή, πατάω το play: 

«Έφυγες  αλλά  ακόμα  δεν  έφτασες.  Μέσω  Θεσσαλονίκης  σε  φέρνει  το  ταξί;  Σε 

περιμένουμε.» Η Κική. 

«Καλέ που είσαι; Έχει πάει δέκα. Και με τα πόδια να ερχόσουν θα είχες φτάσει!» 

«Έλα Λενάκι,  πού  είσαι;» Η Μάνια.  «Περίμενα  να  είσαι  σπίτι  κι  εσύ  έχεις  ήδη πάρει 

τους  δρόμους.  Δεν  πρόλαβε  να  φύγει  η  γάτα...  Πάρε  με  τηλέφωνο  όταν  γυρίσεις. 

Φιλιούνια.» 

«Αν ξαναζεστάνω τα γιουβαρλάκια άλλη μια φορά θα εξαϋλωθούν! Λένα, ανησυχούμε. 

Αν έχεις μπλέξει κάπου πάρε τηλέφωνο μόλις γυρίσεις!» 

Η ώρα είναι όμως ήδη 1.00. Θα την πάρω το πρωί. Το ίδιο και τη Μάνια. Αυτή τη στιγμή 

το μόνο που θέλω είναι μια στενή επαφή τρίτου τύπου με το κρεβάτι μου. 
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34. 

«Εμπρός;» 

Τρομάζω κι εγώ η ίδια με τη φωνή μου, έτσι βραχνή που βγαίνει. 

«Επιτέλους, μα που ήσουν χθες;» 

«Κική, θα σε πάρω εγώ μετά, κοιμάμαι.» Της το κλείνω χωρίς άλλη κουβέντα. Γυρνάω 

πλευρό και προσπαθώ να ξανακοιμηθώ, μα στο μισοΰπνι παρελαύνουν τα όνειρά μου. 

Είμαι  σ’  ένα  ταξί  και  πηγαίνω  στο  νοσοκομείο  να  δω  μια  φίλη  μου,  που  έχει  κάνει 

εγχείρηση. Ο ταξιτζής μού λέει ότι τα νοσοκομεία είναι κλειστά σήμερα. Δεν τον πιστεύω 

και θυμώνω μαζί του, γιατί είμαι σίγουρη ότι το κάνει για να με εμποδίσει να πάω, ένας 

θεός  ξέρει  γιατί.  Του  λέω  να  με  πάει  έτσι  κι  αλλιώς.  Όταν  φτάνω  το  νοσοκομείο  είναι 

κλειστό. Χτυπάω την πόρτα, αλλά δεν απαντά κανείς. Σκέφτομαι να πάρω τηλέφωνο και να 

τους ζητήσω να μου ανοίξουν. Αλλά δεν έχω το τηλέφωνο. Κάνω το γύρο του κτιρίου, ενός 

μεγάλου άσπρου οικοδομήματος,  με ψηλά ορθογώνια παράθυρα, μέχρι που βρίσκω μια 

ανοιχτή  πόρτα.  Μπαίνω.  Μέσα  από  αναρίθμητους,  άδειους  διαδρόμους  που 

διακλαδώνονται σε πολλά επίπεδα φτάνω σε μια μεγάλη αίθουσα όπου γίνεται ένα πάρτυ. 

Κρύβομαι για να μη με δουν, αφού έχω μπει παράνομα. Τώρα πια θέλω να γυρίσω πίσω, 

αλλά  δε  θυμάμαι  τη  διαδρομή  που  πήρα.  Σιχαίνομαι  τους  ατέλειωτους,  γκρίζους 

διαδρόμους.  Αναγκαστικά  θα  περάσω  από  το  πάρτυ.  Διασχίζω  τον  κόσμο  που  πίνει  και 

χορεύει χωρίς να κοιτάζω. Με μεγάλη ανακούφιση διαπιστώνω πως περνώ απαρατήρητη. 

Βγαίνω σ’ έναν άλλο διάδρομο, σκοτεινό και αφύσικα ήσυχο, μετά τη βουή της γιορτής, και 

εντελώς άξαφνα από μια πόρτα βγαίνει η φίλη μου (δεν την ξέρω στην πραγματικότητα). 

Με χαιρετά και με ρωτά αν ήρθα για το πάρτυ. Παραξενεύομαι. Της λέω ότι ήρθα να τη δω 

που έκανε εγχείρηση. Δεν καταλαβαίνει τι της λέω. «Δεν έκανα εγώ εγχείρηση» μου λέει 

χαμογελώντας.  «Εσύ  έκανες.»  Με  αφήνει  εκεί  και  φεύγει.  Πάει  στο  πάρτυ.  Αρχίζω  ν’ 

ανησυχώ. Ανοίγω την πόρτα απ’ όπου βγήκε εκείνη και μ’ αντικρίζω στο κρεβάτι. Πολλές 

νοσοκόμες  τριγύρω με σκεπάζουν  τελείως μ’  ένα σεντόνι  και  λένε παγερά:  «Αύριο πάλι. 

Πέθανε για σήμερα.» Φεύγω τρέχοντας, να φύγω όσο πιο μακριά γίνεται. 
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Μου  αφήνει  μια  γεύση  αηδίας  το  όνειρο,  μια  αρρώστια,  μια  αίσθηση  κινδύνου. 

Πολιορκούμαι  και  δεν  ξέρω  τους  εχθρούς  μου.  Φοβάμαι,  παρότι  γνωρίζω  ότι  στην 

πραγματικότητα,  στην  αληθινή,  καθημερινή  πραγματικότητα  του  φτιαξίματος  του  καφέ, 

των λεωφορείων, των ταξί και του πλυντηρίου δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος – τουλάχιστον 

όχι κανένας καινούργιος κίνδυνος, πέρα από τους τετριμμένους που ήδη ήξερα και με τους 

οποίους  ήδη  ζούσα.  Αυτός  ο  φόβος  είναι  κάπου  πιο  μέσα,  σε  επίπεδο  κυτταρικό,  μια 

υποδόρια  ανησυχία,  που  το  βράδυ  φορά  τη  φορεσιά  των  ονείρων  κι  έρχεται  να  με 

τσιγκλήσει. Μα μπορεί να φταίει το ατύχημα για όλα τούτα; Αναστενάζω, παραιτούμαι από 

την προσπάθεια να κοιμηθώ. 

Τελικά σηκώνομαι, με κεφάλι βαρύ. Κατουριέμαι κιόλας. Κάθε πρωί ξεχνάω ότι με το 

πόδι μου στο γύψο όλες οι  κινήσεις μου παίρνουν  τη διπλάσια ώρα για να γίνουν,  κάθε 

μέτρο πολλαπλασιάζεται επί δύο. 

Στην  κουζίνα  ανοίγω  το  ραδιόφωνο  και  βάζω  νερό  για  καφέ.  Ανοίγω  το  ψυγείο  και 

βλέπω  πως  έχω  μείνει  από  γάλα.  Βρίζω  την  ανημπόρια  μου.  Πώς  θα  βγω  τώρα  έξω  να 

πάρω γάλα; Ξαφνικά θυμάμαι ότι έχω να πάω δουλειά. Γαμώτ! 

Η καρδιά μου πάει στη θέση της· είναι Κυριακή σήμερα. Αύριο ξεκινώ δουλειά. Χωρίς 

τη θανατερή ρουτίνα της δουλειάς και μ’ όλο αυτό το καθισιό έχω χάσει λογαριασμό των 

ημερών. 

Πίνω  τον  μαύρο  καφέ  μου  ξεφυλλίζοντας  το  ίδιο  παμπάλαιο  περιοδικό  αδιάφορα, 

χωρίς να μπορώ να συγκεντρωθώ. Κατόπιν πηγαίνω μέσα και παίρνω τηλέφωνο την Κική, 

με μισή καρδιά. Δεν  έχω  ιδιαίτερη όρεξη για κουβέντα,  ξέρω όμως ότι αν δεν  την πάρω 

εγώ σύντομα θα με πάρει εκείνη. Της διηγούμαι πολύ περιληπτικά τα χθεσινοβραδινά. 

«Να πας να σε ξεματιάσουν. Έτσι όπως πας θα σου δώσουν περίπτερο ως ανάπηρη.» 

«Μη γελάς, Κική, δεν είναι για γέλια.» 

«Για  κλάματα  είναι.  Τι  να  σου  πω;  Μείνε  σπίτι  σου  και  μην  το  κουνήσεις  μέχρι  να 

γιάνεις. Θα σου έρθω εγώ μετά τη δουλειά να μου τα πεις με λεπτομέρειες.» 

«Δεν μπορώ. Έλα πιο μετά.» 

«Γιατί, σκοπεύεις να πας βόλτα κουτσή και μπανταρισμένη;» μου φωνάζει. 

«Όχι, έχω δουλειά στις πέντε.» 
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«Τι δουλειά;» 

«Έχω κάπου να πάω.» 

«Καλά, μη μου λες. Άφησε τη φίλη σου απ’& έξω» νιαουρίζει παραπονιάρικα. 

«Έχω ραντεβού με μια γιατρό.» 

«Για το πόδι σου;» 

Τώρα να της πω ψέματα; Δε με πειράζουν τα ψέματα, αλλά τα βαριέμαι, γιατί κάποια 

στιγμή  μπουρδουκλώνονται  κι  άντε  να  θυμάμαι  τι  είχα  πει. Μακροπρόθεσμα  η  αλήθεια 

είναι πιο βολική. 

«Όχι, σε ψυχολόγο θα πάω.» 

Η Κική σιωπά. Ξεροκαταπίνω. 

«Καιρός ήταν. Με το κεφάλι που κουβαλάς ψυχίατρο χρειάζεσαι.» 

«Δεν  πάω  σε  ψυχίατρο!»  διαμαρτύρομαι  «σε  ψυχολόγο  πάω.  Ή  μάλλον  ούτε  σε 

ψυχολόγο. Σε σύμβουλο ψυχικής υγείας.» Η διαμαρτυρία μου όμως είναι συμβολική, διότι 

αφενός ούτε εγώ ξέρω τη διαφορά, αφετέρου κατά βάθος νιώθω ελαφρώς ανακουφισμένη 

που η Κική το έριξε στο αστείο. 

«Και μπορώ να μάθω το γιατί; Αν είναι για την τρέλα σου, είναι διαπιστωμένη και δε 

χρειάζεσαι γιατρό για να σ’ το πει.» 

«Ω ρε Κική, δε μας παρατάς πρωινιάτικα. Έχω τον πόνο μου, έχω κι εσένα.» 

«Κοίτα, τώρα είμαι στη δουλειά. Θα περάσω μετά να τα πούμε.» 

«Πότε μετά; Σου είπα έχω ραντεβού!» φωνάζω τώρα. 

«Μα κυριακάτικα; Εφημερεύουν και οι τρελογιατροί για επείγοντα περιστατικά;» 

Πόσο μ’ εκνευρίζει μερικές φορές! 

«Θα φύγει διακοπές τη Δευτέρα για μια βδομάδα και μπορεί να με δει σήμερα για να 

μη χάσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστημένη;» 

«Καλά, θα περάσω πιο μετά, κατά τις οχτώ. Σπίτι δε θα ’σαι;» 

Ας  μπορούσα  κι  αλλιώς.  Δυσανασχετώ.  Θα  με  ταράξει  στις  ερωτήσεις  και  δεν  έχω 

όρεξη  να  της  δώσω  καμία  εξήγηση,  ούτε  και  να  υποστώ  τους  αστεϊσμούς  της.  Έτσι  κι 

αλλιώς  δεν  μπορεί  να  καταλάβει  τι  περνώ.  Κανείς  δεν  μπορεί. Ούτε  εγώ  καλά  καλά δεν 

καταλαβαίνω. 
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«Θα σε δω στις οχτώ, φιλιά.» Το κλείνει. Μένω με το ακουστικό στο χέρι και την απειλή 

της ανακρίτριας Κικής για  Ιερά Εξέταση στις οχτώ το βράδυ. Μούρλια προδιαγράφεται η 

μέρα μου. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερο να πήγαινα από το ουζερί όπου δουλεύει και 

να  περνούσα  την  ημέρα  μου  εκεί.  Στο  ουζερί  θα  μπορούσα  να  βάλω  εγώ  τέλος  στη 

συνομιλία μας, αν πάρει δύσβατα και απότομα μονοπάτια με το να σηκωθώ να φύγω. Ενώ 

αν έρθει εδώ δε θα μπορώ να την ξεκουνήσω. 

Από την άλλη πλευρά, η  ιδέα να κυκλοφορήσω με τις πατερίτσες με βγάζει νοκ‐άουτ 

ψυχολογικά. Ήδη από αύριο θα πρέπει να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά με τις πατερίτσες 

και  δεν  τρελαίνομαι  καθόλου.  Τελικά  διαλέγω  μια  αγαπημένη  και  πολλάκις  χρήσιμη 

μέθοδο: αναβάλλω  την απόφαση για  το  τι  να  κάνω μέχρι που  είναι  πολύ αργά  να  κάνω 

κάτι. 

Περνώ την υπόλοιπη μέρα διαβάζοντας ένα παλιό της Άγκαθα Κρίστι, με το μισό μου 

μυαλό καρφωμένο στο ραντεβού μου στις πέντε και το άλλο μισό συλλογιζόμενη αυτά που 

μου είπε ο Κωστής. 

«Ξέρετε, νιώθω λίγο παράξενα που έρχομαι εδώ.» 

«Θέλετε να μου πείτε γιατί;» 

«Δεν είμαι σίγουρη αν ξέρω το γιατί.» Κοιτάζω τριγύρω μου, λες και θα το βρω κάπου 

στο γραφείο της. Συνειδητοποιώ ότι παίζω με το μαξιλάρι του καναπέ. Το αφήνω στο πλάι. 

Δυσανασχετώ. Η απαυτή με κοιτάει και περιμένει υπομονετικά. Ξεφυσώ. 

«Δεν είναι ανάγκη να μου πείτε κάτι που δε θέλετε» λέει ξαφνικά. 

«Δεν  είναι  αυτό.  Απλώς  δεν  ξέρω  τι  πρέπει  να  πω  και  τι  όχι.  Όλα  είναι  τόσο 

συγκεχυμένα.» 

«Ξεκινήστε από αυτό που σας απασχολεί τώρα.» 

«Ό,τι κι αν είναι;» 

«Ό,τι κι αν είναι.» 

Παίρνω βαθιά αναπνοή: «Αυτό που μ’ απασχολεί τώρα είναι ότι σας πληρώνω για να 

σας πω μερικά πράγματα και δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει.» Το ’πα! 

«Σας  ευχαριστώ  για  την  ειλικρίνειά  σας.»  Χαμογελάει.  «Και  σας  απαντώ  με  την  ίδια 

ειλικρίνεια: Δεν ξέρω.» 
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Το τονίζει αυτό το «δεν ξέρω.» Το εννοεί. 

«Πολλές  φορές  βοηθάει.  Άλλες  πάλι  όχι.  Δε  θα  βγείτε  από  εδώ  μέσα  καινούργιος 

άνθρωπος· πιθανώς όμως να βγείτε πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος.» Σαν να διστάζει λίγο. 

«Μερικές φορές μιλάμε σε μια φίλη για κάποιο πρόβλημα και σε κάποιες περιπτώσεις 

το πρόβλημα λύνεται και μόνο που το αρθρώσαμε. Επειδή είχαμε κάποιον δίπλα μας να 

μας ακούσει με προσοχή. Κάπως έτσι γίνεται με μερικά πράγματα. Όμως για να έρθετε εδώ 

πάει  να  πει  ότι  σας  απασχολεί  κάτι  βαθύτερο,  που  είτε  δεν  μπορείτε  να  το  πείτε  στους 

οικείους  σας  είτε  το  έχετε  πει  αλλά  δεν  έχει  βγει  κάτι  το  επαρκώς  θετικό.  Και  τώρα 

δοκιμάζετε εμένα. Δοκιμάστε με, λοιπόν.» 

Έχει τσαγανό, η κυρά Ιουλία. Δεν μπορώ να πω, αυτά που μου λέει ακούγονται σωστά. 

Φέρνω ξανά στο μυαλό τα χθεσινά λόγια του Κωστή. Τι στο διάολο! 

«Κοιτάχτε,  ο  λόγος  που  ήρθα  εδώ  δεν  είναι  επειδή  είμαι  λεσβία,  να  το  ξεκαθαρίσω 

αυτό.» 

«Δε  μου  πέρασε  ποτέ  από  το  μυαλό  ότι  αυτός  είναι  ο  λόγος»  λέει  σαν  να  μην 

καταλαβαίνει γιατί το είπα. 

«Όχι, το λέω επειδή δε μ’ ενδιαφέρει ούτε να ψάξω να βρω γιατί είμαι λεσβία, είτε αν 

έγινα ή πώς έγινα, ούτε φυσικά αν μπορώ ν’ αλλάξω.» Έχω τσαμπουκαλευτεί. Συγχρόνως 

νιώθω και  λίγο ηλίθια αφού  εγώ από μόνη μου ανέφερα  το θέμα  του σεξουαλικού μου 

προσανατολισμού εκ του μηδενός, σίγουρα θα νομίζει τώρα ότι όντως έχω πρόβλημα. 

Η Ιουλία συνεχίζει να είναι ήρεμη. 

«Καλώς. Εξάλλου εσείς θα μιλήσετε για ό,τι θέλετε. Γιατί όμως το αναφέρετε;» 

Δες τα τώρα, Λένα. Είδες τι κατάφερες; 

«Γιατί... γιατί πολύς κόσμος νομίζει ότι είναι πρόβλημα προς λύση. Εγώ δεν το πιστεύω 

αυτό.» 

«Ούτε εγώ, αν αυτό σας καθησυχάζει.» Νομίζω ότι το εννοεί. 

«Και δε σας πειράζει που είμαι λεσβία;» ρωτώ δύσπιστα. 

Χαμογελά. «Συγγνώμη που γελάω, έχετε δίκιο να είστε επιφυλακτική, επειδή πράγματι 

πολύς κόσμος, ακόμη και επαγγελματίες του κλάδου μου, έχουν προκαταλήψεις απέναντι 

στην ομοφυλοφιλία. Όμως θα χαρείτε να μάθετε, αν δεν το ξέρετε ήδη, η ομοφυλοφιλία, 
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και  επίσημα  πλέον,  έχει  πάψει  να  θεωρείται  από  την  επιστήμη  της  ψυχολογίας  και  της 

ψυχιατρικής  διαστροφή.  Άρα  δεν  τίθεται  και  θέμα  θεραπείας.  Τώρα  ότι  κυκλοφορούν 

επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται τους φόβους και τις ενοχές του κόσμου είναι άλλο θέμα.» 

Δεν το ήξερα αυτό. «Δηλαδή είμαι νορμάλ;» 

«Όσο νορμάλ είναι και οι ετεροφυλόφιλοι, πράγμα που δεν το εγγυώμαι.» 

Ανυπομονώ να το πω στην Κική μετά αυτό. Που όλο ανώμαλη με λέει. Έχει βέβαια κι 

άλλους, πρόσθετους λόγους. Νιώθω κάπως πιο άνετα τώρα. Αλλά ακόμα δεν ξέρω πώς να 

μπω στο θέμα. 

«Δεν ξέρω πώς να μπω στο θέμα.» 

«Μιλήστε απλά.» 

«Μα δεν ξέρετε τίποτα για μένα, για τη ζωή μου, για το τι έχει συμβεί» διαμαρτύρομαι. 

«Δε  χρειάζεται  να  μου  περιγράψετε  όλη  τη  ζωή  σας.  Πείτε  μου  ό,τι  εσείς  θεωρείτε 

σημαντικό. Αν χρειαστώ περισσότερες πληροφορίες θα σας ρωτήσω.» 

Το μπαλάκι πάλι στο δικό μου γήπεδο. Φέρνω τα χέρια στο πρόσωπό μου και το τρίβω. 

Ξεφυσάω. Βαθιά αναπνοή για βαθιά βουτιά. 

«Τελευταία βλέπω κάτι όνειρα...» 

Στο  ταξί  που με πάει  σπίτι  αναλογίζομαι αυτά που  είπα.  Κι  όχι  μόνο αυτά που  είπα. 

Αυτά  που  σκέφτηκα  καθώς  τα  έλεγα.  Πόσο  πολύ  φοβάμαι.  Πώς  οι  σκοτεινοί,  άδειοι 

διάδρομοι του ονείρου μου είχαν μια δυσοίωνη αίσθηση, μια απειλή, άπιαστη μα συνάμα 

υπαρκτή. 

Η  Ιουλία  μου  είπε  ότι  τα  όνειρα  μπορούν  να  δουλευτούν  με  πολλούς  τρόπους.  Με 

ρώτησε να της πω τι ένιωσα όταν το είδα. Ένα βαθύ φόβο, της είπα. Μου ζήτησε να τον 

περιγράψω.  Να  της  πω  σε  ποιο  σημείο  φοβήθηκα.  Μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  νόμιζα  ότι 

φοβήθηκα  όταν  με  είδα  στο  δωμάτιο  νεκρή,  αλλά  όταν  με  ρώτησε  κατάλαβα  ότι 

περισσότερο τρόμαξα όταν αντίκρισα το πάρτυ. Με ρωτάει  τι φοβήθηκα. Της λέω γενικά 

φοβήθηκα.  Δεν  υπάρχει  γενικός  φόβος,  μου  είπε.  Πάντα  φοβόμαστε  κάτι.  Έχει 

συγκεκριμένο αντικείμενο ο φόβος μας. Φέρνω  το όνειρο στο μυαλό μου,  τη σκηνή που 

πέφτω πάνω στο πάρτυ κι εγώ κρύβομαι γιατί έχω μπει παράνομα, αν με δουν θα... Τι; με 

ρωτά όταν διστάζω. Θα... Συγκινούμαι. Θα με ρωτήσουν τι έγινε. Τι έγινε; με ρωτά. 
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Εκεί για λίγο χάθηκα. Σαν να έπεσε κάποιο κύκλωμα, έσβησαν τα φώτα στο ρετιρέ του 

οργανισμού μου. Την άκουσα να με  ξαναρωτά. Ήταν σαν να επέστρεψα από κάπου. Της 

είπα ότι δε θυμάμαι, δεν ξέρω. Κοίταξα το ρολόι μου, είδα ότι σε λίγο τελειώνουμε. Είχα 

σκεφτεί  να  της  μιλήσω  για  το  χθεσινό  μου  ατύχημα.  Τέλος  πάντων,  θα  της  τα  πω  την 

επόμενη φορά. Ποιος ξέρει,  ίσως μάλιστα να έχω προσθέσει και καινούργιο στη συλλογή 

μου. Κλείσαμε ραντεβού σε μια βδομάδα, μόλις  γυρίσει.  Βγήκα από  το  γραφείο  της σαν 

υπνωτισμένη, λες κι ένα κομμάτι του εαυτού μου είχε παραμείνει στο όνειρο. 

«Εδώ μ’ αφήνετε.» 

Βάζω το κλειδί στην πόρτα μου και τη βρίσκω ξεκλείδωτη. Μέσα βρίσκω τη Μάνια. 

«Καλώς την. Μα πού ήσουν;» Σηκώνεται από τον καναπέ κι έρχεται να μ’ αγκαλιάσει. 

Παρατάω τις πατερίτσες και πέφτω στην αγκαλιά της. Με φιλάει, γραπώνομαι πάνω της. 

«Λένα μου, τι έχεις κορίτσι μου; Δε φαίνεσαι καλά. Χάθηκες από προχτές.» 

Γιατί κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα; Μήπως πράγματι δε συνέβη τίποτα; Μήπως 

εγώ έδωσα στο καβγαδάκι μας χολιγουντιανές διαστάσεις; 

Αχ Μάνια! Τη γνώρισα σε μια έξοδό μου με την Κική, της οποίας είπα μετά, αφού είχα 

κλείσει το πρώτο μου ραντεβού με τη Μάνια: αυτή η γυναίκα μ’ αρέσει γιατί απ’ έξω είναι 

γαμάω  και  δέρνω  κι  από  μέσα  είναι  καπιτονέ,  έξτρα  σοφτ  πάνα  για  μωρουδίστικα 

πωπουδάκια. 

Μαλακώνω.  Της  κρατούσα  λίγο  κακία  που  με  «έδιωξε»  από  το  σπίτι,  αλλά  ξέρω  ότι 

κατά βάθος είχα καταχραστεί τη φιλοξενία της. 

«Μάνια, συγγνώμη.» 

«Τι  συγγνώμη,  καρδούλα  μου;» Μου  πιάνει  το  πρόσωπο  στα  δυο  της  χέρια  και  μου 

φιλά τη μύτη. 

«Που δε σε πήρα τηλέφωνο.» 

«Ε καλά, ξέρω τι γαϊδούρα είσαι. Γι’ αυτό και ήρθα εδώ να σ’ τις βρέξω. Μου έλειψες.» 

Πηγαίνουμε στον καναπέ, εγώ στηριζόμενη πάνω της. 

«Κι εγώ θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη» λέει σαν καθόμαστε. Περιμένω να δω τι θα 

πει. Το πρώτο μας καβγαδάκι. Οι συγγνώμες είναι εύκολες. 
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«Σου φέρθηκα λίγο απότομα προχτές σπίτι μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλή ένταση 

στη δουλειά τελευταία και...» Τη διακόπτω: 

«Και  δεν  μπορείς  να  γυρνάς  σπίτι  και  να  με  βρίσκεις  εμένα  θρονιασμένη  μες  στα 

πράγματά σου. Έχεις δίκιο!» Το εννοώ. 

«Δεν είναι αυτό» κάνει να διαμαρτυρηθεί, αλλά όχι πολύ πειστικά. 

«Μάνια,  δεν  πειράζει,  καταλαβαίνω,  παιδί  μου.  Δεν  παντρευτήκαμε  κιόλας  για  να 

ζήσουμε μαζί. Περνάμε καλά παρεΐτσα, αλλά χρειαζόμαστε να μένουμε και μόνες μας κάθε 

τόσο. Εγώ έκανα κατάληψη στο σπίτι σου. Άσε που έγινες αποκλειστική για χάρη μου.» 

«Δε με πειράζει καθόλου να σε φροντίζω, ειλικρ–» 

«Σε  πιστεύω,  αλλά  για  να  σου  πω  την  αλήθεια  κι  εγώ  είχα  ανάγκη  να  γυρίσω  λίγο 

σπιτάκι μου.» Σωπαίνω για λίγο. «Μου ’λειψες πάντως.» 

Έρχεται και κολλάει πάνω μου. «Πόσο σου ’λειψα;» λέει με νάζι. 

«Τόοσο.» Ανοίγω τα χέρια μου και πέφτει μέσα. Αρχίζει να μου φιλά το λαιμό, ενώ τα 

ταχυδακτυλουργικά χέρια της μου ξεκουμπώνουν την πουκαμίσα. Νιώθω τις ρόγες μου να 

μετατρέπονται σε  κέντρο  του σύμπαντος,  κι όλος ο  κόσμος για μένα είναι η  γλώσσα  της 

Μάνιας, τα δαγκωματάκια γατιού, τα φιλιά τίγρης. Χώνω το χέρι μου στο σορτσάκι της και 

κολυμπάω στα βαθιά και γλυκόπιοτα νερά του κόλπου της μέχρι να βρω το νησάκι της, που 

σκληρό  με  περιμένει  να  το  χαρτογραφήσω.  Η  Μάνια  ανεβαίνει  πιο  ψηλά  για  να  με 

διευκολύνει, βγάζει το σορτσάκι της, ξεγλιστρώ από τη φούστα μου – Σιγά το πόδι μου! 

Τρώμε προφιτερόλ από  τη Σωζοπόλεως.  Γαστριμαργικοί οργασμοί για να επιστέψουν 

τους  οργασμούς  που  χόρτασα πριν  από  λίγο.  Η Μάνια  ξέρει  τι  χρειάζεται  μετά  από  ένα 

καλό σεξ! Μου ’ρχεται να την ξαναφάω, να ξαναχωθώ στα σκέλια της και να εγκατασταθώ 

εκεί. Προς το παρόν όμως αρκούμαι στο προφιτερόλ. 

«Θα μου πεις  τώρα τι είναι αυτό το καρούμπαλο και  τα γδαρσίματα ή θα με πρήξεις 

πάλι στο μετά;» 

Είναι  η  τέταρτη  φορά  που  ρωτά.  Μέχρι  στιγμής  έχω  αποφύγει  να  της  πω  για  το 

χθεσινοβραδινό ατύχημα. Δε θέλω να την ανησυχήσω. Ψέματα. Αυτό που δε θέλω είναι να 

μου  τα  ψάλλει  ότι  δεν  έκανα  καλά  που  άφησα  τον  μαλάκα  τον  ταξιτζή  να  ξεφύγει 

ατιμώρητος. 
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Η πόρτα! Ο από κουδουνιού θεός! Την είχα ξεχάσει την Κική. 

«Ποιος είναι;» λέει η Μάνια και πετάγεται όρθια. 

«Η Κική» απαντάω προσπαθώντας  να φορέσω  την πουκαμίσα μου.  Το πιατάκι  με  τα 

υπολείμματα σοκολάτας που δεν πρόλαβα να γλείψω βρίσκεται κολλημένο κάτω από το 

μπούτι μου, για κάποιο ανεξήγητο λόγο. 

«Γαμώτο! Πήγαινε άνοιξε.» 

Με  το  ένα  πόδι  στο  σορτς  και  το  μπλουζάκι  στο  λαιμό  η Μάνια  χοροπηδά  μέχρι  το 

θυροτηλέφωνο, ενώ εγώ προσπαθώ να ξεμπερδέψω τα μανίκια και παράλληλα να βρω τη 

φούστα μου. Μα πού την πέταξε; 

«Μάνια, για βοήθα!» 

Όταν η Κική μπαίνει είναι εντελώς εμφανές ότι δεν παίζαμε Μονόπολυ πριν έρθει. 

«Διακόπτω τίποτα;» ρωτάει δηκτικά. 

«Μπα, προφιτερόλ τρώγαμε» λέει η Μάνια. 

«Το  κιλοτάκι  για  σεμέν  το  έχετε  στο  τραπέζι;»  λέει  καθώς  σκύβει  να  με  φιλήσει. 

Κάθεται δίπλα μου και κοιτά τριγύρω όλο νόημα. 

«Αχ  εσείς  οι  ζευγαρωμένες,  τι  ανάγκη  έχετε;  Τι  να  πούμε  κι  εμείς  οι  ανύπαντρες.» 

Κουνάει το κεφάλι της. 

«Σκάσε, μωρή» της φωνάζω «προχτές πηδήχτηκες με την Τόνια.» Η Τόνια κι η Κική τα 

έχουν  κατά  καιρούς,  κάτι  σαν  ερωτική  καβάντζα  σε  περιόδους  αναβροχιάς.  Όλες  θα 

έπρεπε να είχαμε από μια Τόνια. Ειδικά αν είναι σαν την Τόνια. 

«Τς τς τς, αυτή η γλώσσα σου, θα νομίσει η Μάνια ότι πηδιέμαι αριστερά και δεξιά.» 

«Κι οριζόντια και κάθετα και όπως αλλιώς προκύψει» προσθέτω. 

«Μην την ακούς, Μάνια μου, απ’ την κακία της τα λέει που πριν σε γνωρίσει νόμιζε ότι 

αυτό  το  τριχωτό  πραγματάκι  ανάμεσα  στα  μπούτια  της  ήταν  λούτρινο  ζωάκι,  τέτοια 

αχρηστία.» 

Της  ρίχνω  μια  με  το  μαξιλάρι  κι  εκείνη  προσποιείται  ότι  θα  μου  δώσει  μία  στο 

πονεμένο πόδι. 
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«Μη βαράς,  γιατί θα σου δείξω πόσο πονάει η αλήθεια!» με ψευτοαπειλεί.  «Δε μου 

λέτε,  αφού  από  το  άλλο  κοκό  δε  θα  φάω,  προφιτερόλ  έχετε  να  με  κεράσετε  ή  θα  το 

κρατήσετε κι αυτό για πάρτη σας, λυσσάρες;» 

Η Μάνια σηκώνεται να πάει να της φέρει από την κουζίνα. Η Κική στρέφεται προς το 

μέρος μου. 

«Δε  μου  λες,  εσύ  βάλθηκες  να  μείνεις  ανάπηρη;  Σε  λίγο  θα  σε  καμαρώνω  στους 

ειδικούς Ολυμπιακούς. Πώς το ’παθες το χτεσινό;» 

Της κάνω νόημα να το βουλώσει γιατί η Μάνια δεν ξέρει τίποτα, αλλά η ζημιά έγινε. 

«Ποιο έπαθε χτες;» ακούγεται από μέσα η ανακριτική φωνή της Μάνιας. 

Θα σε γαμήσω, της λέω μέσα από τα δόντια. Εκείνη με κοιτά σαν να μου λέει «Πού να 

το ξέρω εγώ;» 

«Εε, αυτό το... γλίστρησε στο μπάνιο, έτσι δεν είναι, Λένα;» πάει να τα μπαλώσει. 

«Κική,  κόφ’  τα  ψόφια.  Λένα,  τι  έπαθες  χτες;  Πού  ήσουν;»  Η  Μάνια  έχει  γυρίσει 

κραδαίνοντας ένα πιάτο κι ένα κουταλάκι στα χέρια της. 

«Σπίτι  μου  ήταν»  πετάγεται  η  άλλη  σε  μια  ύστατη  προσπάθεια  να  μαζέψει  τα 

αμάζευτα. 

«Κική,  αν  θες  προφιτερόλ  μόκο.»  Στρέφεται  ανένδοτα  σε  μένα  και  λέει:  «Λένα,  μίλα 

γιατί θα σε βαρέσω.» 

«Α, εσείς είστε βιτσιόζες. Μάνια, τι να κάνω για να με δείρεις κι εμένα;» 

H Μάνια την αγνοεί και συνεχίζει να με καρφώνει με τα σπινθηροβόλα μάτια της. Έχει 

το βλέμμα που με φτιάχνει. Αποφασίζω να παραδώσω τα όπλα. 

«Είχα ένα ατύχημα χθες.» Ερωτηματικά βλέμματα κι από τις δύο. 

«Το  ταξί  που  πήρα  τράκαρε  μ’  ένα Φίατ  Πούντο  και  με  πήγανε  στο  ΚΑΤ.  Δεν  έπαθα 

τίποτα όμως» βιάστηκα να προσθέσω. «Μάλιστα, μου έκαναν ακτινογραφία στο πόδι και 

βρήκανε ότι πάει πολύ καλά.» 

«Δεν το πιστεύω» μονολογεί η Μάνια. Έρχεται και κάθεται στον καναπέ συνεχίζοντας 

να κρατά το πιατάκι και το κουταλάκι. 
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«Καλέ αυτή βγαίνει  για ψωμί και  γυρνάει με διάσειση. Τζάμπα τα γιουβαρλάκια που 

’φτιαξα,  μωρή  άχρηστη.  Μπουκώσαμε  με  το  ψωμί  περιμένοντάς  σε  χτες.»  Αρπάζει  το 

προφιτερόλ από τα χέρια της Μάνιας που κάθεται και με κοιτά επικριτικά χωρίς να μιλά. 

«Λέτε και το ’κανα επίτηδες» εξανίσταμαι. 

«Δεν προσέχεις!» με μαλώνει η Μάνια. 

«Μα  είσαι  με  τα  καλά  σου»  φωνάζω  οργισμένη.  «Τι  να  προσέξω;  Εγώ  οδηγούσα;» 

Σιωπή για λίγο. Βγάζω ατμούς. 

«Εγώ  πάντως  λουλούδια  δε  σου  ξαναφέρνω.  Δε  θα  ξεσπιτωθώ  εγώ  για  ν’  αγοράζω 

γλαδιόλες κάθε φορά που παθαίνεις ατύχημα εσύ» πετάει η Κική και χώνει το κουταλάκι 

τίγκα στο προφιτερόλ στο στόμα της. 
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35. 

«Είδα ένα άλλο όνειρο πριν από λίγες μέρες.» 

H Ιουλία, εμφανώς πιο μαυρισμένη, κάθεται δίπλα μου, γυρισμένη προς το μέρος μου, 

και με ακούει. Έχουμε να μιλήσουμε πάνω από μια βδομάδα. Μια βδομάδα και μια μέρα. 

Μια  βδομάδα  γεμάτη  βαρετές  μέρες,  λοβοτομημένα  πρωινά  στη  δουλειά,  πληκτικά 

απογεύματα  σπίτι,  λιγοστές  επισκέψεις  από  την  Κική  και  όσες  φίλες  απομένουν  στην 

ιουλιάτικη Αθήνα. Και τη Μάνια, όταν δε δουλεύει. Τις νύχτες όμως όλα αλλάζουν, κι όσα 

δε γίνονται την ημέρα γίνονται μόλις πέσω για ύπνο: ειδικό αφιέρωμα σε όνειρα τρόμου – 

αλλαγή έργου κάθε βράδυ. 

Για να πω την αλήθεια, μια αλήθεια που επιμελώς καταχωνιάζω και ευθαρσώς πασχίζω 

να  αγνοώ,  ούτε  οι  μέρες  μου  είναι  η  επιτομή  της  γαλήνης.  Κάτω  από  τη  φαινομενικά 

ατάραχη  και  ανιαρή  πάτινα  της  ρουτίνας  υποβόσκει  μια  κοχλάζουσα  ανησυχία.  Για  τα 

όνειρα. Για το θάνατο. 

Φοβάμαι. Πραγματικά φοβάμαι. Ανεξήγητα, παράλογα, φοβάμαι, όσο κι αν προσπαθώ 

να μην το σκέφτομαι. 

Προσδοκούσα αυτό το ραντεβού με ανυπομονησία –τ’ ομολογώ– αλλά είχα και κάποιο 

θυμό γι’ αυτή την προσμονή. Σαν να μη θέλω να παραδεχτώ πως η αρχική μου άρνηση και 

αποδοκιμασία  της  συμβουλευτικής  σιγά  σιγά  μετασχηματίζεται  σε  κάτι  άλλο,  σε  κάτι 

καινούργιο. «Τα όνειρά σου θέλεις απλώς να της πεις, γιατί δεν έχεις σε ποιον άλλον να 

μιλήσεις, αυτό είναι όλο», με δικαιολογώ. 

«Ήμουν σ’ ένα σπίτι που από μέσα ήταν κάτασπρο, σαν νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι έκανα 

εκεί, κάποια δουλειά ίσως... δε θυμάμαι. Α ναι, έπρεπε, λέει, να το καθαρίσω πολύ καλά. 

Όμως δεν είχα καθαριστικά. Τίποτα. Άρχισα να ψάχνω στα ντουλάπια, σε κάτι μπαούλα, σε 

μια βιβλιοθήκη, όλα ήταν άσπρα και άδεια. Δεν έβρισκα τίποτα. Άρχισα να δυσανασχετώ. 

Έπρεπε οπωσδήποτε να το καθαρίσω. Μου είπα να πάω ν’ αγοράσω, αλλά όταν πήγα ν’ 

ανοίξω  την  πόρτα  τη  βρήκα  κλειδωμένη.  Το  κλειδί  έλειπε.  Δεν  καταλάβαινα.  Άρχισα  να 

φοβάμαι  λιγάκι,  αλλά  θυμήθηκα  το  παράθυρο. Πήγα  στο  παράθυρο,  αλλά  κι  αυτό  ήταν 

κλειστό  και  δεν  μπορούσα  με  τίποτα  να  το  ανοίξω,  όσο  κι  αν  προσπαθούσα.  Ήταν 
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κατεβασμένα  και  τα  στόρια  απ’  έξω. Όλα  τα  παράθυρα  ήταν  έτσι.  Ένιωσα  εντοιχισμένη. 

Τρομοκρατήθηκα.  Άρπαξα  μια  καρέκλα  κι  έσπασα  το  τζάμι,  όμως  τα  στόρια  πάλι  δεν 

μπορούσα να τ’ ανοίξω. Έλειπε η κορδέλα που τα ανεβάζει, και με τα χέρια δεν μπορούσα, 

παρότι, θυμάμαι, έχωσα τα δάχτυλά μου ανάμεσα στις γρίλιες. Κατά λάθος κόπηκα σε κάτι 

γυαλιά. Είδα το αίμα μου να στάζει στο σπασμένο τζάμι και ξάφνου άκουσα την πόρτα ν’ 

ανοίγει. Μου κόπηκε η χολή. Όχι μόνο δεν είχα καθαρίσει, είχα κάνει και ζημιά από πάνω. 

Και θα καταλάβαιναν ότι το είχα κάνει εγώ από τα αίματα. Από το άγχος μου ξύπνησα.» 

Έχουν  περάσει  τρεις  μέρες  από  το  όνειρο  κι  ακόμα  αισθάνομαι  άσχημα  που  το 

σκέφτομαι. Δεν είναι το πιο τρομακτικό όνειρο, όμως δε θέλω να προσπαθήσω να θυμηθώ 

κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή. Μερικά κατάφερα και τα ξέχασα. Το χειρότερο απ’ όλα, αυτό 

που με εξαντλεί, είναι ότι μου έρχονται φλασάκια μες την ημέρα. Δεν της το λέω αυτό. Θα 

με νομίσει τρελή. Ντρέπομαι. 

«Ποιο  είναι  το  συναίσθημά  σου,  Λένα;»  Χωρίς  να  το  συμφωνήσουμε  ή  καν  να  το 

συζητήσουμε περάσαμε στον ενικό. Το προτιμώ έτσι. Προτιμώ να τη λέω  Ιουλία, όταν τη 

λέω. 

Ξεφυσάω. «Φόβος, μεγάλη ανησυχία. Άγχος» και άλλα πολλά τέτοια συνώνυμα. 

«Από τη στιγμή που ξεκινάει;» 

«Όχι,  στην  αρχή  δε  φοβάμαι!»  Ναι,  γι’  αυτό  είμαι  σίγουρη.  «Περισσότερο  φοβάμαι 

όταν... ανοίγει η πόρτα.» Κόμπος το στομάχι. 

«Ποιος είναι στην πόρτα;» 

Ωραίο καστανό έχουν τα μαλλιά της. Ανοίξανε από τον ήλιο λιγάκι. Λες να τους βάζει 

χέννα; 

«Λένα, ποιος είναι στην πόρτα;» 

«Σου είπα για το ατύχημά μου;» 

«Όχι, δε μου είπες.» 

«Πριν από... θα ’ναι είκοσι μέρες τώρα, είχα ένα ατύχημα.» Μιλάω σιγά, αργά, η κάθε 

λέξη έχει ένα βάρος που πρέπει να σηκώσω και ν’ αποθέσω στην πρόταση με προσοχή. 

«Είχα πάει εκδρομή με τη Μάνια, σου έχω μιλήσει για τη Μάνια;» Γνέφει. «Στην ορεινή 

Ναυπακτία.  Σε  κάποιο  καταφύγιο.  Εκεί  που  ήμασταν  έκανα  μια  βλακεία  και  έσπασα  το 
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πόδι μου.» Το άγχος μαζεύεται γρομπαλάκι γρομπαλάκι στο λαιμό μου, σφηνώνει η φωνή 

μου. 

«Η Μάνια  αναγκάστηκε  να  πάει  να  φέρει  βοήθεια.  Εγώ  έμεινα  μόνη  εκεί  πάνω.»  Ο 

ρυθμός της ομιλίας μου ατονεί, δυσκολεύομαι να συνεχίσω. Τόσο καιρό αποζητώ άνθρωπο 

για να το εκμυστηρευθώ, να μιλήσω επιτέλους για εκείνη τη φριχτή εμπειρία και τώρα που 

έχω την ευκαιρία δεν μπορώ. Κάθε λέξη άπατη θάλασσα, η τελεία σωσίβιο. Μου αγγίζει το 

χέρι, απαλά. Με πιάνουν σιγανά αναφιλητά. Δεν ξέρω από πού αναβλύζει αυτό το κλάμα, 

μα χωρίς να το καταλάβω, χωρίς γιατί, χωρίς σκέψη, κλαίω. 

Κλαίω; Ξάφνου ντρέπομαι. Ντρέπομαι τόσο που θέλω να πεθάνω. Τραβάω το χέρι μου, 

καλύπτω το πρόσωπό μου, θέλω να εξαφανιστώ. Η μύτη μου είναι μπουκωμένη, γεμάτη 

μύξες θα είμαι. Αισθάνομαι τον καναπέ να φουσκώνει, έχει σηκωθεί η Ιουλία. Δεν τολμώ 

να κοιτάξω. Την επόμενη στιγμή αισθάνομαι ένα χαρτομάντιλο να μου χαϊδεύει το χέρι. Το 

αρπάζω, σκουπίζομαι. Θέλω να φύγω. Πώς θα την αντικρίσω τώρα; 

Η σιωπή γίνεται φαράγγι για ν’ αντηχήσουν τα ρουφήγματα της μύτης μου, από μέσα 

μου με βρίζω που φάνηκα τόσο γελοία. 

«Ένα  σοφό  βιβλίο  λέει  ότι  υπάρχει  ένα παλάτι  που  οι  πύλες  του ανοίγουν μόνο  στα 

δάκρυα» λέει ήρεμα, χαϊδευτικά. 

«Οι ένοικοί του θα είναι πολύ κλαψομούνηδες.» 

Την ακούω να γελάει. Αναθαρρεύω. 

«Δε θα μπορέσω ποτέ να ξαναδιαβάσω το ποίημα με τον ίδιο τρόπο πια» αστειεύεται. 

«Σ’  το  χάλασα,  ε;» Κατεβάζω  τα  χέρια μου, όμως  κρατώ  το πρόσωπό μου σκυφτό. Η 

μύτη μου είναι μπουκωμένη. Το χαρτομάντιλο έχει γίνει μουσκίδι. 

«Έλα» μου λέει και μου δίνει ένα άλλο. 

«Φαντάζομαι τα μισά λεφτά που βγάζεις σ’ τα τρώει η Σόφτεξ.»  

Χαμογελά. 

«Δεν είναι ώρα να φεύγω;» ρωτώ. 

«Όχι ακόμα. Θες να φύγεις;» 

Δεν απαντάω. Τι να πω; 

«Αισθάνεσαι άσχημα;» 
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Κουνάω το κεφάλι μου καταφατικά. 

«Που έκλαψες;» 

Διστάζω. Ξαναγνέφω. 

«Είναι εντάξει να κλάψεις.» 

Ποιοι κρουνοί δακρύων ήταν εκεί δίχως να το ξέρω; Κλαίω σαν να μην υπάρχει αύριο, 

λες  κι όλο μου  το σώμα έχει  λυγμούς αντί  για  κύτταρα, φοβάμαι,  τρέμω, μου  κόβεται η 

ανάσα! 

Συνειδητοποιώ  πως  βρίσκομαι  στην  αγκαλιά  της.  Παγώνω.  Κάνω  να  μαζευτώ.  Μ’ 

αφήνει. Ντρέπομαι φριχτά, δεν έχω ξαναντραπεί έτσι στη ζωή μου. Θέλω να με γδάρω που 

εξευτελίστηκα έτσι. Πώς μπόρεσα; Μα γιατί κλαίω; 

«Ίσως  ντρέπεσαι  που  κλαις»  λέει  σιγανά.  Εγώ  κρύβω  το  πρόσωπό  μου.  Παραμένω 

σιωπηλή. Ξέρω ότι με κοιτάει. Θε μου, νιώθω τόσο άσχημα. Και φαίνεται κι από πάνω. 

«Μπορώ να πάω στην τουαλέτα;» ψελλίζω με φωνή πνιγμένη, στρέφοντας το πρόσωπο 

από την άλλη. 

«Φυσικά,  είναι  στο  διάδρομο.»  Πάω  να  σηκωθώ  αλλά  θυμάμαι  τις  κωλοπατερίτσες 

μου.  Ακόμα  κι  εδώ πρόβλημα. Προσφέρεται  να με  βοηθήσει.  Αναγκάζομαι  να  δεχτώ. Οι 

πατερίτσες  δε  συνεργάζονται  αλλά  κουτσά  στραβά,  στην  κυριολεξία,  φτάνω  στην 

τουαλέτα. 

«Αν χρειάζεσαι τίποτα φώναξέ με» λέει και κλείνει την πόρτα πίσω μου. 

Στη  σχετική  ασφάλεια  του  μικρού  γαλάζιου  μπάνιου  παίρνω  βαθιές  ανάσες.  Δε  θα 

ξανάρθω.  Έγινα ρεζίλι.  Ξεροκαταπίνω  και  πηγαίνω στο  νιπτήρα. Πλένω  το πρόσωπό μου 

στηριζόμενη  στο  νιπτήρα  με  τους  αγκώνες.  Το  δροσερό  νερό  μου  θυμίζει  μιαν  άλλη 

πραγματικότητα, το τώρα και το εδώ. Με μισή καρδιά τολμώ να κοιτάξω στον καθρέφτη. 

Τα μάτια μου έχουν πρηστεί, είμαι σαν παραγεμισμένο κολοκύθι, άσχημη, ντροπιασμένη, 

παρανοϊκή. Αυτή τη στιγμή με μισώ. 

«Είναι  ώρα  να  πηγαίνω»  λέω  μπαίνοντας  πάλι  στο  γραφείο.  Εκείνη  κάθεται  στον 

καναπέ. 

«Κάθισε ένα λεπτό ακόμη.» 

«Όχι, είναι καλύτερα να πηγαίνω.» 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

137 
 

«Ένα λεπτό;» ρωτά, αλλά η φωνή της έχει κάτι το επιτακτικό. Πάω και μ’ απιθώνω σαν 

σακί στον καναπέ. 

«Ίσως ντρέπεσαι που έκλαψες μπροστά μου, Λένα. Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω 

είναι  ότι  είμαι  εδώ  για  ό,τι  θέλεις.  Τα  δάκρυά  σου  είναι  καλοδεχούμενα.»  Συνεχίζω  να 

κοιτάω μπροστά μου, δεν ακούω τι λέει. 

«Πού θα πας τώρα;» 

Γυρίζω και την κοιτάζω: «Σπίτι μου.» 

«Έχεις φαγητό ή θα μαγειρέψεις;» 

Μα τι ρωτάει; 

«Θα παραγγείλω απ’ έξω. Με το πόδι μου έχω βρει την καλύτερη δικαιολογία για να μη 

μαγειρεύω.» 

«Δεν είναι βολικές οι πατερίτσες, ε;» 

«Έχετε  δοκιμάσει  να  συγχρονίσετε  δύο  παλούκια,  ένα  κανονικό  πόδι  κι  ένα  πόδι 

τυλιγμένο σε γύψο; Ζογκλέρ!» 

Σηκώνεται και πάει στο γραφείο της. 

«Να πούμε την ίδια ώρα την άλλη Δευτέρα;» 

«Καλά.» 

Φεύγω. Ευτυχώς στο ασανσέρ λείπει ο καθρέφτης. 
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36. 

Δε φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα αδημονούσα να δω την Ιουλία. Κι όμως, 

από τη στιγμή που κλείσαμε το ραντεβού χθες το μεσημέρι ήταν σχεδόν το μόνο πράγμα 

στο  μυαλό  μου.  Εκτός  από  τις  φορές  που  το  αλητήριο  μυαλό  μου  ξεστράτιζε  στη 

στρατόσφαιρα της βραχυπρόθεσμης μνήμης μου όπου πλάναραν οι  τελευταίοι εφιάλτες. 

Αυτοί  με  οδήγησαν  να  την  πάρω  τηλέφωνο  και  να  της  ζητήσω  ραντεβού  –  αυτοί  κι  η 

ανάγκη να ακουμπήσω κάπου τη μοναχική πορεία μου στα ενύπνια δράματα. Ένα αυτί να 

μ’ ακούσει κι ας μην έλεγε τίποτα το έξυπνο ή το ριζικά βοηθητικό. Αρκεί να μην άκουγα τις 

κοροϊδίες ή τις περιπαιχτικές αντιδράσεις της Μάνιας ή της Κικής. 

Τώρα  μάλιστα  που  η  Μάνια  ετοιμάζεται  να  ξαναφύγει  επαγγελματικό  ταξίδι  και  θα 

λείψει ίσως μια ολόκληρη εβδομάδα, νιώθω ακόμα μεγαλύτερη αγωνία. Παρότι η Μάνια 

δε με συντρέχει όπως έχω ανάγκη, παρότι εκείνη κοιμάται ανέμελη, χωρίς την παραμικρή 

ιδέα του τι διαδραματίζεται δίπλα της στο κρεβάτι, τουλάχιστον είναι εκεί, πλάι μου. Είναι 

φρίκη να ξυπνώ κάθιδρη με την ανάσα σκαλωμένη στο λαρύγγι και να ’μαι μόνη μου. Είναι 

και γι’ αυτόν το λόγο που ζήτησα έτσι παρορμητικά άλλο ραντεβού. 

Η Ιουλία κάθεται όπως πάντα στον καναπέ παραδίπλα μου. 

«Ξέρεις, σου ζήτησα και άλλο ραντεβού, γιατί είδα κάτι όνειρα που μ’ ανησυχούν και 

ήθελα να σ’ τα πω.» 

«Σ’ ακούω.» 

Μ’ ακούει. Της διηγούμαι το όνειρο με τις φωτογραφίες. 

«Ξέρω.  Θέλεις  να  μάθεις  τι  αισθάνθηκα»  της  λέω  λίγο  ειρωνικά  μόλις  τελειώνω  τη 

διήγηση. Χαμογελάει. Περιμένει. 

«Αισθάνθηκα όπως και στα άλλα όνειρα, ένα άγχος, μια ανησυχία. Δεν αντέχω άλλο, 

Ιουλία,  ειλικρινά  έχω  κουραστεί  μ’  όλα αυτά  τα όνειρα  να με βασανίζουν  κάθε βράδυ!» 

Ξεφυσάω. Συνεχίζω όμως. 

«Κι  αν  ήρθα  εδώ  σήμερα  είναι  επειδή  πραγματικά  έχω  κουραστεί  και  θέλω  να  με 

βοηθήσεις,  κάτι  να  κάνουμε,  τέλος  πάντων.  Πέφτω  για  ύπνο  το  βράδυ  κι  είναι  λες  και 

βλέπω ταινίες τρόμου... Κοντεύω να τρελαθώ!» 
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«Διακρίνεις κάτι κοινό σ’ όλα τα όνειρα που μου έχεις διηγηθεί;» ρωτά.  

Κρέμομαι από τα λόγια της. Ίσως μου πει κάτι. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι η ερώτησή 

της δεν ήταν ρητορική. 

«Όχι. Δε βλέπω τίποτα κοινό. Μόνο το ότι είναι όλα απαίσια και με γεμίζουν φόβο.» 

«Μου  έχεις  πει  ότι  πριν  από  το  ατύχημά  σου  στο  βουνό  δεν  έβλεπες  τέτοια  όνειρα, 

αλλά και ότι τα όνειρα που έβλεπες δεν ήταν τόσο ζωντανά.» 

Καταφάσκω. 

«Δουλεύω  με  συγκεκριμένο  τρόπο  με  τα  όνειρα,  Λένα.  Χρησιμοποιώ  τα  όνειρα  στη 

δουλειά μου όπως ένα οποιοδήποτε άλλο πραγματικό γεγονός που έχει συμβεί.  Γι’ αυτό 

σου  προτείνω  να  μην  τα  δούμε  σαν  όνειρα,  αλλά  σαν  γεγονότα  που  έχουν  πραγματικά 

συμβεί, τρόπον τινά. Σημασία έχει πώς αισθάνεσαι εσύ μέσα σ’ αυτά, να προσπαθήσουμε 

να βρούμε τι είναι αυτό που σου γεννά τόσο άγχος και ανησυχία.» 

Παύει για λίγο. Εγώ σκέφτομαι πως δε μ’ αρέσουν πάρα πολύ αυτά που ακούω. Εγώ 

ήρθα εδώ για τα όνειρά μου. Γίνομαι επιφυλακτική. Η Ιουλία συνεχίζει: 

«Βλέπεις κάτι κοινό; Κάποιο κοινό μοτίβο ή θέμα;» με ξαναρωτά. 

Σκέφτομαι  ειλικρινά  για  μια  στιγμή,  αλλά  πραγματικά  δεν  μπορώ  να  τα  συνδέσω 

μεταξύ τους, παρά μόνο μέσω της ενόχλησης που μου προξενούν. 

«Να σου πω εγώ τι βλέπω;» με ρωτά κι εγώ της γνέφω. 

«Στα  περισσότερα  όνειρα  που  μου  έχεις  διηγηθεί  είναι  σαν  να  ανησυχείς  μην 

αποκαλυφθεί  κάτι.  Στο  όνειρο  με  το  πάρτυ  στο  νοσοκομείο  έχεις  μπει  παράνομα  και 

φοβάσαι την αποκάλυψη. Ανησυχείς μη σε βρουν. Στο όνειρο με το σπίτι όπου έσπασες το 

τζάμι για να ξεφύγεις, έπρεπε να καθαρίσεις βρωμιές, δηλαδή πράγματα που δεν πρέπει 

να ιδωθούν, και φοβήθηκες μήπως αποκαλυφθεί ότι έκανες λάθος σπάζοντας το τζάμι. Σε 

αυτό που μου διηγήθηκες σήμερα, αρχικά φοβάσαι μήπως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου 

ως διανομέας  και  μετά φοβάσαι μήπως αποκαλυφθούν  οι φωτογραφίες που  είναι  μέσα 

στο δέμα· τις οποίες και θέλεις να κάψεις. Σου λένε τίποτα όλα αυτά; Έχουν κάποια σχέση 

με τη ζωή σου;» 

Η  σιωπή  κατακάθεται  στα  έπιπλα,  διαχέεται  στο  απογευματινό  φως  που  μπαίνει 

απλόχερα από τη μεγάλη μπαλκονόπορτα, ποτίζει το χώρο που με χωρίζει από την Ιουλία. 
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«Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ.» Κοφτά. Σκέτα. 

«Τώρα τι σκέφτεσαι;» 

«Δεν... καταλαβαίνω.» 

«Θα σε ρωτήσω αλλιώς. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που φοβάσαι ν’ αποκαλυφθεί;» 

Δεν την κοιτάζω, ξάφνου με πιάνει πονοκέφαλος, τρίβω το μέτωπό μου. Δεν έχω κάτι 

να πω. 

«Δεν πειράζει, μάλλον έκανα λάθος. Ξέρεις τα όνειρα είναι πλαστελίνη, μπορείς να τα 

ερμηνεύσεις με χίλιους δυο τρόπους. Μίλησε μου λίγο σε παρακαλώ για το ατύχημά σου.» 

«Ποιο;» 

«Για το ατύχημα στο βουνό, εκεί που έσπασες το πόδι σου.» 

«Τι να πω; Τα είπα την προηγούμενη φορά.» 

«Θα ήθελες να μου ξαναδιηγηθείς τι έγινε; Εγώ θέλω να σ’ ακούσω.» 

Την κοιτάω. Δε θέλω ιδιαίτερα, αλλά δε βρίσκω και δικαιολογία να μην. 

«Ήμουνα – ήμασταν στο βουνό με τη Μάνια κι ήθελε να με πάει σ’ ένα καταπληκτικό 

μέρος πάνω ψηλά κάπου. Όταν φτάσαμε εγώ... τέλος πάντων, κάναμε έρωτα και μετά μου 

ήρθε  να  κάνω  μπάνιο  σε  μια  λίμνη  που  είχε  εκεί.  Δεν  ήταν  ακριβώς  λίμνη,  ήταν...  δε 

θυμάμαι  πώς  μου  το  ’πε  η  Μάνια.  Σαν  μεγάλη  τρύπα  ήταν,  όπου  έπεφτε  ένας  μικρός 

καταρράχτης. Δεν είχα ξανακάνει τέτοιο πράγμα. Βούτηξα χωρίς να προσέξω κι έσπασα το 

πόδι μου σε κάτι κοφτερά βράχια.»  

Μιλάω γρήγορα, μια χιλιοειπωμένη ιστορία. Πού και πού κομπιάζω, μικρές ρωγμές στη 

διήγηση. 

«Μετά τι έγινε;» 

«Μετά η Μάνια πήγε να φέρει βοήθεια – όχι, πρώτα μου έφτιαξε ένα τουρνικέ για την 

αιμορραγία.  Εγώ  αναγκαστικά  έμεινα  μόνη  μου.  Μετά  από  πολλές  ώρες  ήρθαν  και  με 

πήραν. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου, ξαναξύπνησα στο νοσοκομείο... Αυτά.» 

«Τι έγινε όλες τις ώρες που έμεινες μόνη;» 

«Τι  έγινε;  Τίποτα  δεν  έγινε.  Κρύωνα,  κοιμόμουν,  διψούσα  τρομερά.  Φοβόμουν 

βέβαια...» 

«Τι φοβόσουν;» 
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«Την ερημιά... Όχι, δε φοβόμουν την ερημιά τόσο πολύ. Το σκοτάδι φοβόμουν. Μετά 

που  νύχτωσε  δεν  υπήρχε  καθόλου  φως.  Ήταν  πίσσα  το  σκοτάδι,  δεν  έβλεπα  τίποτα 

απολύτως. Εκεί φοβήθηκα.» 

«Γιατί;» 

«Τι γιατί;» 

«Εννοώ γιατί φοβήθηκες στο σκοτάδι;» 

«Όλοι φοβούνται  στο σκοτάδι...  Είναι,  πώς  το  λένε,  το  είχα διαβάσει  κάπου ότι  στην 

Κίνα το μαύρο είναι θετικό χρώμα, όμως σ’ εμάς εδώ, στον δικό μας πολιτισμό, το σκοτάδι 

είναι τρομακτικό.» 

Σαν να υπομειδιά, αλλά δεν είμαι σίγουρη. 

«Κι εσύ τι φοβόσουν στο σκοτάδι;» Ρωτάει μ’ έναν τρόπο ήρεμο, σχεδόν υπνωτιστικό. 

«Μην έρθει κάνα άγριο  ζώο... Ε πώς να το πω; Δεν είναι ωραίο πράγμα να περιμένω 

μες στην ερημιά, ολομόναχη, με σπασμένο πόδι και από πάνω να μη βλέπω και τίποτα.»  

Συμφωνεί μ’ ένα νεύμα. 

«Τι σκεφτόσουν όσο ήσουν εκεί πάνω στα σκοτεινά;» 

«Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Προσπαθούσα να σκοτώσω την ώρα. Παραλίγο βέβαια να 

με  σκοτώσει  εκείνη,  χα  χα»  γελάω,  αλλά  είναι  κούφιο  το  γέλιο  μου,  μια  ετοιμόρροπη 

πρόσοψη δίχως θεμέλια. Περιμένει να της πω κι άλλα. 

«Σκεφτόμουν γενικά για τη ζωή μου...»  

Σοβαρεύω. Σωπαίνω. Το βλέμμα της με προτρέπει να συνεχίσω. Δε συνεχίζω. 

«Πες μου λίγο πάλι για το σκοτάδι.» 

Οι ερωτήσεις της με ενοχλούν τώρα. Μα τι θέλει να μάθει; 

«Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μιλήσω για το σκοτάδι;» 

«Θες πραγματικά να σου πω;» 

Το σκέφτομαι για μια στιγμή. «Ναι, θέλω.» 

«Σκέφτομαι  ότι  τα  όνειρά  σου  εκτυλίσσονται  όλα  σε  κλειστούς  χώρους,  σε  σκοτεινά 

σπίτια, στο νοσοκομείο... Έκανα μια υπόθεση που ίσως να έχει σημασία, ίσως όχι.» 

Μου χαμογελά. Μ’ αρέσει που μου μιλά με ειλικρίνεια. Δε μ’ αρέσει αυτό που μου ζητά 

όμως. 
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«Δεν  είναι  όλα  τα  όνειρά  μου  σε  κλειστούς  χώρους»  διαμαρτύρομαι.  Για  να  της  το 

αποδείξω της διηγούμαι το όνειρο με τη λίμνη στο δάσος, το καφενείο απέναντι. 

«Γιατί ντρεπόσουν να σε δουν;» 

«Γιατί δεν ήταν... Γιατί θα έπρεπε να μπορούσα από μόνη μου να περάσω απέναντι ή 

να κάνω το γύρο του δάσους. Δεν υπήρχε λόγος να τους ανησυχήσω.» 

«Μα αφού φοβόσουν.» 

«Δεν είναι λόγος αυτός.» 

«Δηλαδή έπρεπε να τα καταφέρεις μόνη σου;» 

«Ναι. Δεν μπορώ για το παραμικρό να φωνάζω βοήθεια.» 

Σωπαίνει για λίγο. Περιμένω να δω τι θα με ρωτήσει τώρα. 

«Θυμάσαι να μου πεις μια φορά που ζήτησες βοήθεια;» 

Σμίγω τα φρύδια, προσπαθώ να θυμηθώ. Ξεροκαταπίνω. Χαμηλώνω τα μάτια, τα χέρια 

μου μπλέκονται σε μια μάχη χωρίς νικητές. Εκείνη περιμένει. Τα δευτερόλεπτα αποθέτουν 

το βάρος τους πάνω μου, με συνθλίβουν. 

«Δεν τους ζήτησες βοήθεια, ε;» 

«Όχι, δεν τους ζήτησα.» 

«Γιατί δεν τους ζήτησες βοήθεια, Λένα;» 

«Γιατί δε θα έρχονταν να με βοηθήσουν!» λέω σιγανά. 

«Πώς το ξέρεις;» 

«Γιατί ποτέ δεν έρχονται! Γιατί πρέπει να τα καταφέρω μόνη μου!» Φωνάζω. 

«Γιατί μόνη σου, Λένα;» 

«Γιατί,  γιατί,  γιατί  κανείς  δεν  πρέπει  να  μάθει,  γιατί  κανείς  δεν  ξέρει!»  Λύνομαι  σε 

κλάματα, κλάματα ανοιχτά, θάλασσα μεγάλη και βαθιά, κύματα που σκάνε στα βλέφαρά 

μου και  χύνονται ορμητικά,  ξεπλένοντας  τα βράχια που  τόσα χρόνια μ’  έσκιζαν στα δύο, 

στα  χίλια  κομμάτια  της  Λένας,  που  τώρα  μπερδεύω  και  χάνω.  Σκύβει  προς  εμένα,  μου 

πιάνει το χέρι και το παίρνει στα δικά της. 

«Αχ μα  γιατί  κλαίω;  Γιατί  κλαίω  έτσι;» Δεν  την  κοιτάω,  ντρέπομαι,  μα δεν μπορώ να 

σταματήσω. 

«Ξέρεις, μερικές φορές το να ζητάμε βοήθεια είναι ένδειξη δύναμης.» 
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Δύναμη!  Ποια  δύναμη,  που  αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχω  ξανανιώσει  τόσο  αδύναμη,  σαν 

παγωτό που λιώνει στον ήλιο... 

«Το  ν’  αναγνωρίσουμε  τα  όριά  μας,  ν’  αποδεχτούμε  μέχρι  πού  φτάνουμε  και  τα 

καταφέρνουμε μόνοι μας,  είναι  ένδειξη δύναμης. Να μπορούμε  να πούμε ότι μέχρι  εδώ 

μπορώ μόνη μου, τώρα χρειάζομαι βοήθεια, είναι δύναμη, όχι αδυναμία. Είναι δύναμη να 

ξέρεις μέχρι πού φτάνεις.» 

«Κι αν... και πες πως ζητάς βοήθεια» λέω ανάμεσα στους λυγμούς μου, αλλά και μ’ ένα 

θυμό που με ωθεί τώρα. «Πες πως τη ζητάς τη ρημάδα, είσαι σίγουρη ότι οι άλλοι θα σ’ τη 

δώσουν;  Γι’  αυτό  άσε  καλύτερα,  πιο  σίγουρη  είσαι  όταν  στηρίζεσαι  μόνο στις  δικές  σου 

δυνάμεις!»  

Δεν κλαίω πια. Σκουπίζομαι με τα χαρτομάντιλα, που είναι στρατηγικά βαλμένα δίπλα 

μου. Να δεις που όλοι κλαμένοι φεύγουν από δω μέσα. 

«Σίγουρα δεν ξέρεις αν οι άλλοι θα σου δώσουν βοήθεια. Ειδικά αν έχεις ζητήσεις στο 

παρελθόν  και  σου  την  αρνήθηκαν,  τότε  μοιάζει  πολύ  λογικό,  ίσως  και  συνετό,  να  μην 

εκτεθείς  ξανά.  Όμως  δε  χρειάζεται  να  είναι  πάντα  όλοι  έτσι.  Το  παρελθόν  δεν 

προδιαγράφει πάντα το μέλλον. Επειδή ο άλφα και ο βήτα αρνήθηκαν να σε βοηθήσουν ή 

δε σε βοήθησαν όπως είχες εσύ ανάγκη στο παρελθόν, δεν είναι σίγουρο ότι και ο γάμα 

και ο δέλτα θα το αρνηθούν, αν τους το ζητήσεις στο μέλλον.» 

«Και πού το ξέρω εγώ αυτό;» 

Μου  χαμογελάει.  Εγώ  όμως  είμαι  θυμωμένη  τώρα. Μαλακίες  λέει,  λες  και  ζούμε  σε 

κόσμο αγγελικά πλασμένο. 

«Δεν  το  ξέρεις,  Λένα.  Δεν  το  ξέρεις.  Κανείς  δεν  το  ξέρει.  Κάθε  φορά  ζυγίζουμε  τα 

πράγματα  και  παίρνουμε  κάποια  ρίσκα.  Όμως  αν  δεν  πάρουμε  κανένα  ρίσκο,  αν  δεν 

τολμήσουμε να εκτεθούμε λιγάκι, να ζητήσουμε βοήθεια, τότε δε θα λάβουμε. Ο άλλος δε 

θα μυρίσει τα νύχια του.» 

Τραβάω το χέρι μου απ’ τα δικά της. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτά που μου λέει. 

«Θα μου πεις πάλι για το ατύχημά σου, σε παρακαλώ;» Σηκώνω το βλέμμα μου για να 

την κοιτάξω κι αντικρίζω μια καλοσύνη. Ξεκινώ άλλη μια φορά ξεφυσώντας. 
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«Να πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα καμία όρεξη για εκδρομή. Σιχαίνομαι τις εκδρομές. 

Η Μάνια επέμενε κι εγώ απλώς την ακολούθησα. Θυμάμαι γκρίνιαζα σε όλη τη διαδρομή. 

Ήταν  πολύ ψηλά  εκεί  που  ήθελε  να  με  πάει,  ξεκωλώθηκα  στο  περπάτημα.  Βέβαια  ήταν 

πάρα  πολύ  όμορφα,  αυτό  πρέπει  να  το  παραδεχτώ.  Όταν  φτάσαμε  σ’  εκείνο  το  μικρό 

ξέφωτο στο δάσος είδαμε μια μικρή λίμνη. Ήταν πραγματικά εξαίσιο μέρος,  είχε  κι  έναν 

καταρράχτη, δέντρα τριγύρω... Κάναμε έρωτα πολύ παθιασμένα – για μένα ήταν η πρώτη 

φορά που έκανα έρωτα έξω, στο ύπαιθρο... Μου άρεσε ως αίσθηση. Σαν να ήταν όλα πιο 

αγνά κι  εγώ μαζί  τους.  Κάποια στιγμή σηκώθηκα από εκεί που ήμασταν  ξαπλωμένες  και 

πήγα  κοντά στο  νερό. Δεν  ξέρω πως αλλά μου μπήκε η  ιδέα  να βουτήξω, μου φαινόταν 

τόσο ερωτικό κι αγνό. Καθάριο.  Ταιριαστό στο σκηνικό  του έρωτά μας. Ήξερα, ή μάλλον 

φανταζόμουν  ότι  θα  ήταν  κρύα,  οπότε  βούτηξα  λιγάκι  το  πόδι  μου  και  όντως  δεν 

υποφερόταν. Όμως ήθελα να μπω γιατί... νομίζω γιατί ήθελα ν’ αποδείξω κάτι στη Μάνια. 

Δεν ξέρω κι εγώ τι, μου φαίνεται μαλακία τώρα ό,τι κι αν ήταν. Κι έτσι έδωσα ένα σάλτο κι 

έπεσα μέσα. 

»Δε θυμάμαι ακριβώς τι έγινε. Πρέπει να έχασα τις αισθήσεις μου για λίγο, σίγουρα δε 

θυμάμαι να βγαίνω. Τέλος πάντων, η Μάνια μου έδεσε το πόδι, που το είχα σπάσει, και 

πιο πάνω μου έφτιαξε  έναν κόμπο για να σταματήσει η αιμορραγία. Μετά έφυγε για να 

πάει να φέρει βοήθεια. Εγώ έμεινα μόνη μου και περίμενα. Αυτό είναι.» 

«Κι όσο περίμενες;» με ρωτά απαλά. 

«Όσο  περίμενα  ήταν  φριχτά.  Τόσες  ώρες  ολομόναχη  μες  στην  ερημιά,  διψούσα 

απίστευτα, κρύωνα, κι όταν έπεσε και το σκοτάδι ήταν μια φρίκη. Φοβήθηκα.» 

«Φοβήθηκες, ε;» 

«Ναι... φοβήθηκα.» 

«Φοβήθηκες πολύ, Λένα. Το καταλαβαίνω.» 

Νιώθω  τα μάτια μου  να  γεμίζουν πάλι,  τρέμει  το  κάτω  χείλι μου. Ναι, φοβήθηκα! Κι 

επιτέλους κάποιος το βλέπει! 

«Φοβήθηκες, σε καταλαβαίνω» επαναλαμβάνει σιγανά, τρυφερά. 

Λύνομαι, ξανά, σε κλάματα. Σιωπηλά, παιδικά κλάματα. Όλο παράπονο. 

«Πες μου, Λένα, πώς ένιωσες εκεί πάνω, μόνη σου.» 
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«Φοβ– » με πνίγουν οι λυγμοί μου «φοβήθηκα. Φοβήθηκα! Φοβήθηκα! Φοβήθηκα!» 

Κλαίω  τις  λέξεις  σιγανά,  μέχρι  κάποια  στιγμή  νιώθω  σαν  να  σώνουν  τα  δάκρυά  μου  κι 

ηρεμώ. Σκουπίζομαι, δεν την κοιτάζω, νιώθω όμως το βλέμμα της πάνω μου. Δε μ’ αρέσει 

που με κοιτάζει, αλλά συνάμα δε θέλω και να σταματήσει. 

«Φοβήθηκες, Λένα, κι είναι εντάξει. Είναι εντάξει.» 

Πράγματι φοβήθηκα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κανείς δεν ξέρει πόσο φοβήθηκα. 

«Κανείς δεν ξέρει πόσο φοβήθηκα!» της λέω. Μου γνέφει. 

«Κανείς δεν ξέρει. Και σ’ όσους το ’πα δεν κατάλαβαν.»  

Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν το είπα σε κανέναν. Μπορεί να χρησιμοποίησα τη λέξη 

φοβάμαι αλλά ήταν αδειασμένη από συναίσθημα, ουδέτερη, στεγνή.  Κανείς δεν  ξέρει  τι 

πέρασα γιατί σε κανέναν δεν το είπα. 

«Δεν είπα σε κανέναν τι πέρασα.» 

«Καταλαβαίνω.» 

«Και δεν ξέρουν. Δε θέλουν να μάθουν κιόλας.» 

«Και πώς νιώθεις γι’ αυτό;» 

«Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ και θυμώνω! Νόμιζα ότι θα τους ενδιέφερε, ότι θα θέλανε να 

μάθουν και να μου συμπαρασταθούν.» 

«Ποιοι, Λένα;» 

«Οι φίλες μου. Η κοπέλα μου.» 

«Ίσως κι εκείνες δυσκολεύονται.» 

«Καλά, αυτό το βλέπω.» Σωπαίνω για λίγο. 

«Ώστε φοβήθηκες εκεί πάνω στο βουνό στο σκοτάδι μόνη σου;» με ψευτορωτά με τόνο 

ελαφρό. 

«Ναι, φοβήθηκα» συμφωνώ. «Όχι μόνο φοβήθηκα, χέστηκα πάνω μου. Ήταν φριχτά!» 

Το  βλέμμα  της  με  αγκαλιάζει,  με  καθησυχάζει.  Ηρεμώ.  Κοιτάζω  το  ρολόι  μου,  έχει 

περάσει η ώρα μας εδώ και πέντε λεπτά. Της το λέω. 

«Δεν πειράζει. Δε μου λες, το πόδι σου πάει καλύτερα;» 

«Καλά πάει. Δεν πονάει σχεδόν καθόλου.» 

«Έχεις πάει κάνα σινεμά τελευταία;» 
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«Όχι, πού να πάω με αυτό;» 

«Αν δε σου είναι δύσκολο, προσπάθησε να βγεις λίγο, να ξεσκάσεις.» 

«Θα το προσπαθήσω. Ένας θεός ξέρει πόσο το ’χω ανάγκη να ξεσκάσω!» 
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37. 

«Μα σίγουρα δεν μπορείς; Έστω για πέντε μέρες;» 

«Σου λέω ότι είναι αδύνατο. Ίσως το Σεπτέμβριο.» 

Ξεφυσάω. Μουτρώνω. 

«Μα αφού είχαμε κανονίσει!» 

«Βρε Λένα,  τι θες να κάνω; Δουλειά μου είναι! Πρέπει να μείνω στην Αθήνα όλο τον 

Αύγουστο. Έρχεται το μεγάλο αφεντικό απ’ τη Γαλλία και πρέπει να είμαι εδώ.» 

«Τώρα βρήκε κι αυτός;» 

«Μήπως να τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε ν’ αλλάξει τις δουλειές του επειδή 

εσύ θέλεις να πας διακοπές;» 

«Δηλαδή εσύ δε θες;» ρωτάω τσαμπουκαλεμένα. 

«Παράτα  μας,  μωρέ  Λένα,  τώρα.  Λες  κι  εγώ  θέλω  να  περάσω  τον  Αύγουστο  στην 

Αθήνα. Εξάλλου εσύ πώς θα φύγεις; Με το γύψο;» 

«Οι γιατροί το πρωί μου είπαν ότι μπορώ να πάω όπου θέλω, αρκεί να μην το κουράζω. 

Και το γύψο τον βγάζω την άλλη βδομάδα.» 

«Κι είναι σοφό να ταξιδέψεις μόλις τον βγάλεις;» 

«Θα σκάσω αν μείνω άλλο μέσα!» Έχω ήδη σκάσει, ούτε να βηματίσω πάνω κάτω δεν 

μπορώ.» 

Προσωρινή παύση πυρός. 

«Όπως κι αν έχει, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Γιατί δεν πας κάπου με την Κική;» 

Ξεφυσάω. Το έχω ήδη σκεφτεί. Από την ώρα που η Μάνια μου είπε χθες ότι δεν μπορεί 

να  πάμε  διακοπές  μαζί  έχω  σκεφτεί  όλες  τις  ισχνές  εναλλακτικές  λύσεις  μου:  Η  Κική 

δουλεύει μέχρι τον Οκτώβρη, όπως πάντα. Η Αλεξάνδρα κι η Ζωή έχουν ήδη πάει διακοπές. 

Με  τη Μαρία δε θέλω  να πάω πουθενά, συνήθως όλα  της βρωμάνε  και  της  ξινίζουν. Οι 

υπόλοιπες γνωστές και φίλες είναι τώρα διακοπές. 

«Δουλεύει δεν μπορεί» λέω μέσα από σφιγμένα δόντια. 

«Ούτε για πέντε μέρες δεν μπορεί να πάρει μια άδεια;» 
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«Αφού σου λέω δουλεύει.» Λες κι εγώ δεν την έχω ήδη ρωτήσει δέκα χιλιάδες φορές 

από προχθές. 

Κάθεται και ξεφυλλίζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης αφηρημένα. Λένα, μου λέω, μη 

γίνεσαι  παράλογη.  Δες  την  κατάσταση  στις  πραγματικές  διαστάσεις  της.  Δεν  το  κάνει 

επίτηδες η Μάνια για να σ’ τη σπάσει. Κι εκείνη θα ’θελε να πάει διακοπές, αλλά... Γι’ αυτό 

κόφ’ την επίθεση. Γίνεσαι άδικη. 

«Καλά. Θα δω αν μπορώ ν’ αλλάξω την άδειά μου για Σεπτέμβρη» λέω αλλά ξέρω ήδη 

πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Γαμώτη! Πάνε οι διακοπές μου! 

«Μα καλά, δεν μπορείς να πάρεις ούτε πέντε μέρες;» 

«Ω,  εσύ  δεν  καταλαβαίνεις  όταν  σου  μιλάνε!»  Σηκώνεται  από  την  πολυθρόνα  και 

φεύγει. Η γιάπισσά μου τσαντίστηκε μαζί μου. Ξύδι. 

«Κική, έλα εγώ είμαι.» 

«Αν είναι για τις διακοπές πάλι, ξέχνα το!» 

«Όχι καλέ, δεν πήρα γι’ αυτό!» ψεύδομαι, αφού γι’ αυτό πήρα. 

«Πάμε σινεμά απόψε;» τη ρωτώ στάζοντας μέλι. 

«Μα καλά, γκόμενα δεν έχεις, όλο εμένα θα τραβάς;» 

«Η Μάνια δουλεύει» ανταπαντώ και καταλαβαίνω από τη χροιά της φωνής μου ότι δεν 

την υπερασπίζομαι. 

«Ας μην έμπλεκες με στέλεχος επιχειρήσεων.» 

«Πάμε λοιπόν;» 

«Δουλεύω απόψε.» 

«Κι εσύ;» 

«Τι να κάνουμε, Λένα μου, δεν έχουμε όλοι για κατοικίδιο τη χήνα με τα χρυσά αυγά 

του  Δημοσίου  να  κάνουμε  ότι  δουλεύουμε  για  λίγες  ώρες  την  ημέρα  κι  ύστερα  να 

κωλοβαράμε.» 

«Να δω πότε θα σταματήσεις να μου το χτυπάς αυτό.» 

«Αν θες πέρνα απ’ το μαγαζί απόψε να σε κεράσω ένα ουζάκι.» 

«Με το γύψο;» 

«Σινεμά όμως θέλεις.» 
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«Είναι άλλο αυτό.» 

«Αυτό  δεν  το  καταλαβαίνω,  αλλά  το  περνάω  στο  ντούκου.  Πέρνα,  μωρή,  απ’  το 

μαγαζί.»  Το  μαγαζί  είναι  ένα  ουζερί  στο  Θησείο,  όπου  η  Κική  δουλεύει  τα  τελευταία 

χρόνια. Ξεκίνησε σαν σερβιτόρα, τώρα έχει το μισό. 

«Θα δω.» 

«Ναι, σε ξέρω. Θα πάρεις τηλέφωνο όλους τους ξεχασμένους στην ατζέντα σου κι όταν 

δε βρεις κανέναν να σε πάει σινεμά τότε θα καταδεχτείς να ’ρθεις να μας δεις.» 

«Λες μαλακίες!» Λέει αλήθειες. 

«Αυτά στην ψυχίατρό σου.» 

«Σύμβουλο ψυχικής υγείας!» 

«Πες την όπως θες, εγώ πάντως βελτίωση δε βλέπω. Η ίδια γαϊδούρα είσαι!» 

«Σ’  ευχαριστώ  για  την  αναπτέρωση  του  ηθικού.  Θα  σε  παίρνω  να  μου  φτιάχνεις  το 

κέφι.» 

«Δε μου λες, πώς πάει;» 

«Ποιο, το πόδι μου;» 

«Οι επισκέψεις σου στην Τζούλια.» 

Η Κική την κοροϊδεύει ασύστολα από τη στιγμή που της είπα το όνομά της. Όλο Τζούλια 

Μπούτι τη λέει ή θεία Τζούλια και άλλα που με εκνευρίζουν αλλά γελάω ακουσίως. 

«Καλά  πάνε.»  Δε  θέλω  να  της  μιλήσω  σχετικά.  Η  Κική  θα  με  κάνει  να  γελάσω 

διακωμωδώντας ό,τι της πω, αλλά όσο περνά ο καιρός η αρχική μου πεποίθηση ότι αυτά 

που  μου  συμβαίνουν,  ή  μάλλον  αυτά  που  αισθάνομαι,  δεν  είναι  για  ολωνών  τ’  αυτιά 

παγιώνεται μέσα μου. Συνειδητοποιώ ότι από  τις παρέες μου,  τους ανθρώπους που λέω 

φίλους, κανείς δεν μπορεί να μ’ ακούσει όπως έχω ανάγκη. Μόνο η Έρρικα. Ίσως. Όμως με 

την Έρρικα συντρέχουν και άλλες παράμετροι, είναι φορτωμένη η σχέση μας, ελλείμματα 

στο συναισθηματικό  ισοζύγιο.  Για να πω την αλήθεια, δεν κρατήθηκα και  την πήρα δυο‐

τρεις φορές  τηλέφωνο  από  εκείνη  τη φορά που  της  διηγήθηκα  ένα  όνειρό  μου,  μ’  έναν 

ανομολόγητο στόχο να  της μιλήσω περισσότερο, όμως  τελικά δεν επεκτάθηκα. Φοβάμαι 

την οξυδέρκειά της· ότι θα μου πει κάτι που δε θέλω ν’ ακούσω. Κάτι που θα μου σαρώσει 
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το πάτωμα κάτω απ’ τα πόδια μου. Έχει αυτή την τάση. Ξέρει να με σαστίζει και να βγάζει 

κουνέλια από καπέλα που εγώ ορκίζομαι πως είναι άδεια. 

«Καλά, μη μου λες!» αποκρίνεται παραπονιάρικα η Κική στην άρνησή μου να της πω 

περισσότερα. 

Αχ Κική, είσαι ξύπνια, το παίζεις άσχετη. Άσχετη το παίζω κι εγώ: 

«Θα προσπαθήσω να περάσω απόψε να σε δω. Ρεπό πότε έχεις;» 

«Τη Δευτέρα. Αν θες πάμε σινεμά τότε. Φέρε και τη Μάνια να φέρω κι εγώ την Τόνια.» 

«Η Μάνια φεύγει ταξίδι.» 

«Πάλι;» 

«Δουλειές.» 

«Πάντα έτσι λένε.» 

Επιλέγω ν’ αγνοήσω το ειρωνικά σχόλιά της. 

«Είναι εκεί η Μάνια τώρα; Για δώσ’ την να της τα ψάλω ένα χεράκι, που αφήνει τη φίλη 

μου σύξυλη και πάει επαγγελματικά ταξίδια τάχατις τάχατις.» 

«Δεν  είναι  εδώ»  απαντάω.  «Γύρισε  σπίτι  της  απόψε,  αύριο  φεύγει  πάλι  για 

Θεσσαλονίκη  κι  έχει  να  τελειώσει  κάτι  δουλειές.»  Κατά  κάποιο  τρόπο  συνωμοτώ  με  τη 

φίλη  μου  ενάντια  στη  Μάνια  που  με  εγκατέλειψε.  Νιώθω  –ανεξήγητα,  ασυνάρτητα– 

εγκαταλειμμένη! 

«Να της τα κόψεις αυτά τώρα που είναι νωρίς!» λέει με την αυστηρότητα μιας μάνας 

που  με  συμβουλεύει  πώς  ν’  αναθρέψω  το  παιδί  μου  –  στην  προκειμένη  περίπτωση  την 

γκόμενα. 

«Θα  της  τα  κόψω,  μην  ανησυχείς.  Άντε  τώρα,  τα  λέμε  αύριο.»  Θέλω  να  κλείσω,  το 

τηλέφωνο, τη συζήτηση. Τη δυσθυμία που με τυλίγει σαν ιδιωτικό συννεφάκι. 

«Ωραία, τα λέμε. Άντε, γεια.» 

«Φιλιά.» 

«Τσάγια.» 

Κι έτσι μένω μόνη με το  τηλέφωνο να με κοιτά σαν να μου λέει, Τι θες να σου κάνω 

εγώ;  Οι  φίλες  παραθερίζουν  κάπου  στα  16.000  χιλιόμετρα  ακτών  της  ελληνικής 

επικράτειας,  η  Μάνια  πασχίζει  ν’  ανέβει  τα  απότομα  σκαλοπάτια  της  ιεραρχίας  στην 
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πολυεθνική  εταιρεία  της,  κι  εμένα  τα  απογεύματά  μου  είναι  γεμάτα  από  κενές,  αχανείς 

εκτάσεις  χρόνου  που  δεν  καλύπτονται  από  τηλεοπτικούς  αυνανισμούς  ή  αναγνωστικές 

εντρυφήσεις. Βοήθεια! 

«Κωστή γεια σου, εγώ είμαι.» 

«Λένα;  Γεια σου.» Η φωνή  του ακούγεται πνιγμένη, βραχνή, σαν  να μην πρόλαβε να 

επιστρέψει από τη χώρα του ύπνου. 

«Σε ξύπνησα;» 

«Όχι,  όχι,  δεν  κοιμόμουν.»  Ψέματα  λέει,  το  ξέρω,  αλλά  τέλος  πάντων,  τη  ζημιά  την 

έκανα. Άντε τώρα να του προτείνεις αγουροξυπνημένου ανθρώπου να πάτε σινεμά. Η Κική 

θα  με  διαολόστελνε.  Ευτυχώς  ο  Κωστής  δεν  έχει  αποκτήσει  ακόμα  τέτοια  θάρρητα  μαζί 

μου.  Όχι  μόνο  αυτό,  αλλά  δέχεται  κιόλας,  καθαρίζοντας  το  λαιμό  του  ενώ  ταυτόχρονα 

προσπαθεί να το κρύψει. Κανονίζουμε για τις εννιάμισι· θα ’ρθει να με πάρει. Κατεβάζω τ’ 

ακουστικό ανακουφισμένη. Τώρα έχω κάτι να προσμένω. Τουλάχιστον γι’ απόψε, διότι το 

σαββατοκύριακό μου προβλέπεται άδειο σαν την Αθήνα τον Αύγουστο! 

Όπως  τα  πουλιά,  ζώα  εν  γένει  άκακα,  μειλίχια,  διακοσμητικά  και  περιφερειακά  εν 

πολλοίς στη ζωή μας, απροσδόκητα αποφασίζουν να επιτεθούν, κάπως έτσι νιώθω κι εγώ 

πως  οι  αναμνήσεις  μου  έχουν  ξεσηκωθεί,  μια  εξέγερση  που  αδυνατώ  να  καταπνίξω  και 

που ήδη έχει ανατρέψει το προηγούμενο καθεστώς. Ουδεμία τάξη και ασφάλεια πλέον, η 

αναρχία βασιλεύει στο σάπιο βασίλειο της Λένας Ηλιάδου. Η ταινία αντί να με βγάλει από 

τις  θανατερές  σκέψεις  μου  με  καταποντίζει  περισσότερο.  Επιστρατεύω  όσα  ρετάλια 

θέλησης μου μένουν για ν’ αλλάξω θέμα. 

«Η Τίππι Χέντρεν είναι θεϊκή σ’ αυτό τον ρόλο, ε;» ξερογλείφομαι βγαίνοντας από το 

σινεμά. Η επιφανειακή αταραξία της κι εκείνο το απόμακρο, δεν‐με‐ξέρεις‐καθόλου ύφος 

της μοιάζουν να κρύβουν ένα ζωντανό ηφαίστειο· υπονοούν πράγματα και θάματα που με 

διεγείρουν  και  εξάπτουν  τη  φαντασία  μου.  Τουλάχιστον  έτσι  ορίζει  το  σενάριο  της 

φαντασίωσής μου. 

«Καλέ  σκέτος  παγετώνας  είναι»  αντιπαρέρχεται  ο  Κωστής  ξινίζοντας  τα  μούτρα  του. 

«Ξυλάγγουρο.» 
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Προφανώς  δε  συμφωνούν  τα  γούστα  μας  στις  γυναίκες.  Συνεχίζω  ν’  αναρωτιέμαι  αν 

είναι αδερφή. Για μια στιγμή σκέφτομαι να τον ρωτήσω, αλλά είναι μια ερώτηση που δε 

βρίσκει λέξεις να τη χτίσουν. Μισογελάω και μισοντρέπομαι στη σκέψη ότι εγώ του έχω πει 

τόσα  και  τόσα  για  μένα,  έχω  ενάντια  σε  κάθε  λογική  και  κοινωνική  συνθήκη  ανοίξει 

διάπλατα το λεύκωμα με τις  ιδιωτικές  ιστορίες του εαυτού μου, ωστόσο δε νιώθω άνετα 

ούτε να ψηλαφίσω το δικό του κόσμο, ούτε καν ν’ ακραγγίξω τη ζωή του. Η φυσιολογική 

στάση είναι βέβαια η δική του. Μετά βίας γνωριζόμαστε. Κάτι όμως, παρά τις προσταγές 

της  λογικής  και  τις  προειδοποιήσεις  της  ανασφάλειας,  κάτι  με  κάνει  και  του  μιλάω 

ανεξήγητα εύκολα. 

«Χθες είχα κι άλλο ραντεβού με την Ιουλία.» Τελικά στο ίδιο θέμα γυρνάω, με φόβο, με 

ντροπή. Με μια εμμονή που μου φαίνεται αναπόφευκτη. Τι  τα σκαλίζω, με  τσιμπάει μια 

φωνή μέσα μου. Τι τον σκοτίζεις, με ντροπιάζει η αδερφή της πρώτης φωνής. 

«Ιουλία τη λένε;» 

«Ιουλία Μπούτου. Την ξέρεις;» Τις φωνές τις πνίγω. 

«Όχι. Ξέρεις είναι πάρα πολλοί οι ψυχολόγοι στην Αθήνα.» Υψώνει τον τόνο της φωνής 

του  στο  πάρα.  Αναρωτιέμαι  αν  προσπαθεί  να  ειρωνευτεί  την  ύπαρξη  υπερπληθώρας 

ψυχολόγων  στην  ευρύτερη  Αττική  ή  να  δηλώσει  τη  δυσφορία  του  για  τον  αυξημένο 

ανταγωνισμό. Ίσως και τα δύο. 

Κατηφορίζουμε  σιγά  σιγά,  εγώ  μπροστά,  με  το  αβέβαιο,  ακανόνιστο  βηματισμό  που 

μου επιβάλλουν  τα δεκανίκια,  εκείνος μισό βήμα από πίσω. Κάποιες φορές οι μασχάλες 

μου  κατεβαίνουν  σε απεργία από  την ανυπόφορη πίεση που  τους ασκούν  τα  δεκανίκια, 

παρά  τα  μαξιλαράκια.  Τέτοιες  ώρες  το  βάδισμά  μου  καθίσταται  επικίνδυνο,  κι  ο 

συντονισμός χεριών και ποδιών είναι πλέον θέμα τύχης ή θείας πρόνοιας. Βλέπω πιο κάτω 

το αυτοκίνητό του, δηλαδή το τσίνκουε τσέντο που έχει δανειστεί από ένα φίλο. Το δικό 

του,  μου  ανακοινώνει,  το  έχει  ακόμη  στο  συνεργείο.  Πλησιάζουμε.  Με  εκπλήσσει  πόση 

σημασία δίνω πια στις αποστάσεις· υπολογίζω κάθε μέτρο και μετά αποφαίνομαι αν αξίζει 

τον  κόπο.  Όταν  γεράσω  έτσι  θα  είναι;  Η  πρόσκαιρη  αναπηρία  μου  έχει  χαρίσει  κάποιες 

τέτοιας ποιότητας ενοράσεις από ένα μέλλον που μέχρι τώρα αγνοούσα. Μ’ έχει κάνει πιο 

υπομονετική απέναντι στα γερόντια που κάνουν μια ώρα να κατέβουν από το λεωφορείο, 
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να  διαβούν  μια  πόρτα.  Πόσο  εύκολα  είναι  όλα  για  όσους  μπορούν.  Ή  μάλλον,  πόσο 

δεδομένο  παίρνουμε  εμείς  που  μπορούμε  ότι  μπορούν  όλοι.  Αναρωτιέμαι  αν  θα 

διατηρηθεί αυτή η ενόραση κι αφότου βγάλω το γύψο ή θα συνεχίσω να εκνευρίζομαι με 

τις αργές γριές στις ουρές, με τους ετοιμόρροπους γέρους που σχεδιάζουν τις κινήσεις τους 

μία μία για να προφυλαχτούν. 

Παράλληλα με αυτές τις σκέψεις μια άλλη σκέψη, η ίδια μόνιμη σκέψη, με προσπερνά 

και παίρνει το προβάδισμα. 

«Πάμε  για  ένα  ποτό  στα  Εξάρχεια;»  προτείνω  την  ώρα  που  ακουμπώ  κουρασμένα 

πάνω  στο  λιλιπούτειο  αυτοκίνητο.  Δε  θέλω  να  μαζευτώ  σπίτι  από  τα  μεσάνυχτα.  Δε  με 

περιμένει τίποτα εκεί παρά η μιζέρια μου κι ο αγχώδης ύπνος μου. 

«Δεν πάμε στο Θησείο καλύτερα; Θα έχει πιο δροσιά, όσο να ’ναι» λέει από την άλλη 

μεριά του αυτοκινήτου προτού μπει μέσα. Η πόρτα του συνοδηγού δεν ανοίγει από έξω, 

πρέπει να μπει για να μου ανοίξει. 

Σκέφτομαι  αν  είναι  συνετό  να  τον  πάω  στης  Κικής.  Δεν  της  έχω  πει  τίποτα  για  τον 

Κωστή ακόμα. Δεν  ξέρω ακριβώς  γιατί. Μια δυο φορές  κόντεψα, αλλά κάτι μέσα μου μ’ 

εμπόδισε. Άλλο ένα λιθάρι στον αόρατο μα αδιαπέραστο τοίχο που ορθώνεται ανάμεσα σ’ 

εμένα και στις φίλες μου, στην πραγματικότητα όπως την ήξερα. 

Συνεχίζω ν’ αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλό να τον πάω στης Κικής καθώς μπαίνουμε στο 

αυτοκινητάκι  του,  συνεχίζω  να  το  γυροφέρνω στο μυαλό μου  καθώς  κατηφορίζουμε  την 

Ιπποκράτους. 

«Έλεγες για το ραντεβού σου...» 

«Ναι, έλεγα.» Ξεχάστηκα. «Της είπα, που λες, για τα όνειρά μου.» 

Είχα  σκοπό  να  του  πω  ότι  η  Ιουλία  δε  με  βοηθάει  να  τα  εξηγήσω  όπως  θέλω.  Είμαι 

σίγουρη πως αν τα εξηγήσω και τα καταλάβω, θα σταματήσουν να με παιδεύουν. 

«Δε μου λες, βρε Κωστή, εσύ με τους ασθενείς σου μιλάτε για όνειρα; Τα αναλύετε;» 

«Εξαρτάται.»  Δείχνει  να  έχει  κάποια  αμφιβολία,  σαν  να  συλλογίζεται  κάτι.  Στο  τέλος 

λέει: «Όπως σου ’χω πει, παρακολουθώ παιδιά, και μερικές φορές τα όνειρα των παιδιών 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα προσεγγίσω. Άλλες φορές όχι. Με τα παιδιά, βέβαια, 

είναι  λίγο  αλλιώς  τα  πράγματα.  Γενικά  πάντως,  στην  προσέγγιση  που  εφαρμόζω 
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δουλεύουμε  πολύ  με  τα  όνειρα.  Τα  όνειρά  μας  αποτελούν  μηνύματα  σ’  ένα  επίπεδο 

ισόμορφο με τα μηνύματα που λαμβάνουμε από το σώμα μας. Αν τα μεταφράσουμε αυτά, 

είτε τα συμπτώματα του σώματός μας είτε τα σύμβολα των ονείρων μας σ’ ένα άλλο μέσο, 

τότε  μπορούμε  να  αποκωδικοποιήσουμε  το  μήνυμα  και  να  το  χρησιμοποιήσουμε  προς 

όφελός μας. Αυτό είναι το ονειρόσωμα.» 

«Τώρα  περιμένεις  να  καταλάβω  κάτι  απ’  αυτά  που  είπες;»  Πραγματικά  με  έχει 

καταμπερδέψει. Εγώ όταν τον ρώτησα για ανάλυση ονείρων νόμιζα ότι θα μου έλεγε ότι το 

δάσος σημαίνει λεφτά, η λίμνη στεναχώρια, κάπως έτσι στο πιο επιστημονικό τους. 

«Τα σύμβολα που εμφανίζονται στα όνειρά μας μεταφέρουν κάποια μηνύματα για το 

πώς είμαστε. Δηλαδ– » 

Τον διακόπτω προτού αρχίσει τις σαλατοειδείς εξηγήσεις του. «Δηλαδή ισχύουν αυτά 

που λένε ότι αν δεις θάνατο είναι μακροζωία και– » 

«Όχι,  όχι»  γελάει.  «Δεν  εννοώ  τέτοιου  είδους  σύμβολα.  Πες  πως  ονειρεύεσαι  ένα... 

σκύλο,  ένα  καφάσι,  έναν  περίπατο  στην  παραλία.  Αυτά  που  ονειρεύεσαι  έχουν  κάποιον 

συμβολισμό μόνο για σένα. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις τους δικούς σου συμβολισμούς σε 

άλλους ανθρώπους. Δε σημαίνει ο σκύλος ή ο περίπατος στην παραλία το ίδιο για όλους. 

Εσένα έχει σημασία τι θέλει να πει το συγκεκριμένο σύμβολο. Καταλαβαίνεις;» 

«Δε θα ’λεγα ακριβώς, αλλά στο περίπου κάτι έπιασα.» 

«Ίσως δε σ’ τα εξηγώ καλά.» Εκείνη τη στιγμή φτάνουμε στο Θησείο. Δε θέλω να πάμε 

στης Κικής, θέλω ν’ ακούσω περισσότερα γι’ αυτά που λέει περί ονείρων και συμβόλων. 

Νιώθω εκείνο το είδος έξαψης όπως μόλις πριν βρεις αυτό που ψάχνεις εδώ και καιρό, το 

κλειδί, ή τουλάχιστον ένα κλειδί στα βασανιστήριά μου. 

«Δε  μου  λες,  δεν  κατεβαίνεις  καλύτερα  εδώ  εσύ  μέχρι  να  βρω  εγώ  να  παρκάρω;» 

προτείνει. Δέχομαι. 

Πίσω  μου  η  θάλασσα  των  εναπομεινάντων  Αθηναίων  έχει  ξεβράσει  τραπεζάκια  και 

καρέκλες  σε  όλο  τον  πεζόδρομο.  Κούτσα  κούτσα  πλησιάζω  το  κοντινότερο  τραπέζι  που 

βρίσκω ελεύθερο. Όλοι γύρω με κοιτούν, όχι για πολύ, αλλά εκείνο το ελάχιστα παραπάνω 

από  στιγμιαίο  κάρφωμα  επιβεβαιώνει  αυτό  που  μου  έλεγε  η  Έρρικα  κι  εγώ  δεν  την 

πίστευα: στην Ελλάδα ακολουθούμε ακόμη την τακτική των Λακώνων, που κατακρήμνιζαν 
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τους  αναπήρους.  Δε  θέλουμε  να  βλέπουμε  αρρώστια  γύρω  μας,  την  αποφεύγουμε,  την 

ξορκίζουμε, την ξαποστέλνουμε στον Καιάδα των κλειστών δωματίων και της απομόνωσης. 

Ο  Κωστής που  έρχεται  με  βγάζει  από  τις  σκέψεις  μου  και  με  επαναφέρει  στο  καίριο 

ζήτημα των ονείρων μου. Δεν τον αφήνω καλά καλά να καθίσει. Βαθιά αναπνοή και 

«Κωστή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς  τρελαίνεται  κάποιος; Δηλαδή συμβαίνει  σιγά 

σιγά ή μπορεί και ξαφνικά;» 

Ο σερβιτόρος που έρχεται να πάρει παραγγελία αφήνει την ερώτησή μου να αιωρείται 

μετέωρη ανάμεσά μας, κάνοντάς με να νιώθω γελοία. 

Μετανιώνω που τον ρώτησα. Ούτε που τον ξέρω τον άνθρωπο και του εκμυστηρεύομαι 

τόσο  προσωπικά  μου  θέματα.  Θα  νομίσει  ότι  είμαι  για  δέσιμο.  Μα  αυτό  δεν  είναι 

ουσιαστικά το θέμα μου; 

«Ώστε ανησυχείς αν έχεις τρελαθεί, ε;» με ρωτά μ’ ένα παιχνίδισμα στη φωνή του. 

«Όχι  ακριβώς»  αμύνομαι  «αλλά  να,  από  την  ώρα  του  ατυχήματος  αισθάνομαι  πολύ 

παράξενα. Βλέπω συνεχώς αλλόκοτα όνειρα, που τα θυμάμαι ξεκάθαρα το πρωί, κοιμάμαι 

πάρα πολύ, έχω μια συνεχή ανησυχία μέσα μου, ησυχασμό δεν έχω... Και σκέφτομαι τον... 

μου ’χει καρφωθεί η ιδέα... του θανάτου πολύ.» Τα ’πα! Ας πιστέψει ό,τι θέλει. 

«Και θεωρείς ότι αυτό είναι τρέλα;» 

«Σάμπως ξέρω τι είναι τρέλα και τι δεν είναι; Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είμαι στα 

καλά μου. Το έχουν παρατηρήσει κι οι γύρω μου. Άσχετο αν δεν τους αρέσει να μιλάω για 

αυτό.» 

«Δεν ξέρω τι να σου πω, Λένα. Ως Κωστής αλλά και ως ψυχολόγος εμένα μου φαίνεται 

ότι  απλώς  έχεις  συγκλονιστεί  από  το ατύχημα  και αυτό σ’  έχει  επηρεάσει άσχημα.  Είναι 

πολύ φυσικό. Έμεινες μόνη σου για πολλή ώρα δεν είπες;» 

«Πάνω από δώδεκα ώρες.» 

«Και κόντεψες να πεθάνεις, δε μου είπες;» 

Ξεροκαταπίνω.  Τώρα  που  ακούω  κάποιον  άλλον  να  το  λέει,  κάποια  άλλη  ψυχή  ν’ 

αναγνωρίζει τι έπαθα, κάτι σφίγγεται μέσα μου. 

«Ναι» καταφέρνω να ψελλίσω μονολεκτικά, και σ’ αυτή τη λέξη συμπυκνώνω τόνους 

συναισθήματος. Δεν τον κοιτώ. 
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«Δεν έχω ασχοληθεί παρά ελάχιστα με το θέμα του θανάτου και του πένθους– » 

«Μα δεν πενθώ κανέναν!» τον διακόπτω. 

«Δεν εννοώ το πένθος όταν πεθαίνει κάποιος οικείος μας. Ή μάλλον και αυτό. Πένθος 

αισθανόμαστε  γενικά  όταν  χάνουμε  κάτι,  είτε  από  θάνατο  είτε  από  άλλες  αιτίες...  ένα 

διαζύγιο, μια απόλυση, μια αρρώστια... Πενθούμε  το σύντροφο που χάσαμε,  τη δουλειά 

που δεν έχουμε πια, την υγειά μας... Το πένθος έχει πολλές μορφές. Κατά κάποιο τρόπο, 

ίσως κι εσύ τώρα πενθείς την αίσθηση ασφάλειας που έχασες. 

»Εννοώ  ότι  μέχρι  πρότινος  αισθανόσουν  ότι  είσαι  μια  χαρά,  υγιέστατη,  όπως  οι 

περισσότεροι στην ηλικία σου – γύρω στα είκοσι πέντε δεν είσαι;» 

«Είκοσι εννιά» τον διορθώνω. 

«Στην ηλικία μας δε σκεφτόμαστε το θάνατο. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Λόγω 

του ατυχήματος, όμως, κατάλαβες τη θνητότητά σου. Και αυτό σε έχει συγκλονίσει.» 

Πίνει μια γουλιά από την μπίρα που μας έχουν φέρει. 

«Μέσες άκρες αυτό βλέπω εγώ» συμπληρώνει. 

Σκέφτομαι  αυτά  που  λέει.  Δυσκολεύομαι.  Κάπου  μου  ακούγεται  ότι  ίσως  έχει  δίκιο, 

όμως πάλι... Φοβάμαι να παραδεχτώ τη φοβία που έχω αναπτύξει για το θάνατο. Μα γιατί 

ανησυχώ για τέτοια πράγματα; Γιατί μου συμβαίνουν αυτά; 

«Δηλαδή  αυτή  τη  στιγμή  φοβάμαι  ότι  θα  πεθάνω;»  ρωτάω,  λες  κι  ο  Κωστής,  ο 

οποιοσδήποτε Κωστής, μπορεί να ξέρει τα συναισθήματά μου και ν’ απαντήσει για μένα. 

«Όχι  ακριβώς.  Δε  φοβάσαι  ότι  θα  πεθάνεις  αύριο  μεθαύριο.  Όπως  το  βλέπω  εγώ, 

συνειδητοποίησες,  πρώτη  φορά  ίσως,  ότι  είσαι  θνητή  κι  ότι  κάποια  μέρα  θα  πεθάνεις, 

όπως όλοι μας. Κι αυτό σ’ έχει συγκλονίσει. Μέχρι τώρα στη ζωή σου δεν είχες καθίσει να 

το σκεφτείς, έτσι δεν είναι;» 

Ανασηκώνω τους ώμους συναινώντας. 

«Γενικά στην κοινωνία μας δεν πολυσκεφτόμαστε το θάνατο» συνεχίζει. «Κάνουμε ό,τι 

μπορούμε  για  να  μην  τον  σκεφτόμαστε.  Όχι  μόνο  στην  ελληνική  κοινωνία·  σ’  όλες  τις 

δυτικές  κοινωνίες  είναι  ταμπού.  Και  γι’  αυτό  αντιδρούμε  έτσι  σπασμωδικά,  υστερικά. 

Παρότι  ο  θάνατος  είναι  το  μόνο  πράγμα  για  το  οποίο  μπορούμε  να  είμαστε  απολύτως, 

100% σίγουροι στη ζωή μας, δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι.» 
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Μειδιώ  αναλογιζόμενη  ότι  σκεφτόμαστε  ώρες  ολόκληρες  ένα  σωρό  πράγματα  που 

ίσως  συμβούν,  ενώ  το  μόνο  πράγμα  για  το  οποίο  είμαστε  απολύτως  σίγουροι  δεν  το 

βάζουμε ποτέ στο μυαλό μας. Τι ειρωνεία! 

«Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω;» 

«Νομίζω πως ναι.» Το εννοώ. «Μάλλον τα έχω παίξει επειδή κατάλαβα ότι μια μέρα θα 

πεθάνω.» 

«Μάλλον ναι.» Πίνουμε κι οι δύο από τον καφέ μας. 

«Είναι λυτρωτική αυτή η διαδικασία, Λένα, πίστεψέ με. Στο βαθμό που μαθαίνουμε να 

ζούμε με το θάνατο, στον ίδιο βαθμό μαθαίνουμε να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο. Το λέει 

και το τραγούδι It’s the soul afraid of dying that never learns to live.»  

«Ποιο τραγούδι;» 

«Το The Rose, με την Μπετ Μίντλερ. Τέλος πάντων. Θα το ξεπεράσεις, είμαι σίγουρος. 

Όπως με κάθε πένθος θα κάνει κι αυτό τον κύκλο του. Ειδικά τώρα που έχεις και στήριξη. 

Επαγγελματική εννοώ.» 

Γι’ αυτό όλα τα όνειρα; Γι’ αυτό το περιοδεύον τσίρκο ενύπνιων τεράτων; Από το φόβο 

ότι  μια  μέρα θα πεθάνω; Ότι  δεν  είμαι  για  πάντα;  Σιγά  σιγά,  σχεδόν απαρατήρητα,  σαν 

μπουμπούκι που ανοίγει, μέσα μου γεννιέται μια χαρά, μια ανακούφιση πως  ίσως αυτό, 

αυτό να είναι. Γι’ αυτό φοβάμαι τόσο, γι’ αυτό ονειρεύομαι, γι’ αυτό φοβάμαι να πέσω για 

ύπνο  και  νιώθω  τέτοια  ταραχή.  Που  με  είδα  νεκρή  στο  όνειρό  μου.  Η  χαρά  μεγαλώνει 

καθώς καταλαβαίνω πως ο φόβος αυτός είναι φυσιολογικός. Βρέθηκε η λύση! 

Ο Κωστής διακόπτει τους συλλογισμούς μου. 

«Τα όνειρά σου είναι ένας τρόπος να διευθετήσεις και να επεξεργαστείς αυτό το σοκ.» 

«Για πες μου τι εννοούσες με τα σύμβολα των ονείρων.» 

Με κοιτάζει  σαν  να παραξενεύεται που  τον ρωτάω, σαν  να  το  ξέχασα. Αμ δε,  Κωστή 

μου. Τώρα που σε βρήκα δε θα σ’ αφήσω. Θα τη βρω εγώ την άκρη, πού θα μου πάει. 

«Στην  προσέγγιση  που  ακολουθώ  πιστεύουμε  ότι  τα  όνειρα  αποτελούν  ένα  ακόμη 

τμήμα του όλου που λέγεται άνθρωπος.» Με κοιτάζει ερωτηματικά βολιδοσκοπώντας αν 

τον καταλαβαίνω. Δεν τον καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. 
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«Το σώμα μας, η ψυχή μας, ο νους μας αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο και πρέπει να 

το βλέπουμε ως τέτοιο, όχι το καθένα αποκομμένα. Δεν είμαστε μηχανές αποτελούμενες 

από διάφορα εξαρτήματα – από δω ο οργανισμός μας και οι παθήσεις του, από κει ο νους 

μας  και  τα  νεύρα  μας.  Ή  για  να  σ’  το  πω  αλλιώς,  ακόμα  κι  αν  είμαστε  μηχανές 

αποτελούμενες από εξαρτήματα, τα εξαρτήματα δεν ισούνται αθροιστικά με το σύνολο. Τα 

μέρη δεν κάνουν το όλο. Αυτή είναι τουλάχιστον η θεωρία του ολισμού.» 

«Έχω  ξανακούσει  κάτι  τέτοιο  από  μια  φίλη  που  κάνει  ομοιοπαθητική»  του  λέω, 

περισσότερο για να δείξω ότι δεν είμαι εντελώς άσχετη, αν και ακόμα δεν καταλαβαίνω τι 

σχέση έχουν όλα αυτά με τα όνειρά μου. 

«Στα  όνειρά  μας  λαμβάνουμε  μηνύματα.  Ή  μάλλον  τα  όνειρά  μας  είναι  μηνύματα, 

αντανακλάσεις είναι καλύτερη λέξη, της τωρινής κατάστασής μας, του πώς είμαστε, ειδικά 

αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Μόνο που τα μηνύματα είναι κωδικοποιημένα, τρόπον 

τινά. Είναι γραμμένα με σύμβολα. Αν ερμηνεύσουμε αυτά τα σύμβολα, τότε βοηθιόμαστε 

ή μπορούμε να βοηθηθούμε ν’ αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Λόγου χάρη, αν στη 

δουλειά μας είμαστε δυστυχισμένοι γιατί το αφεντικό μας συνέχεια μας βάζει τις φωνές, 

μας  υπονομεύει,  μας  υποτιμά,  δεν  ξέρω  κι  εγώ  τι,  κι  εμείς  συσσωρεύουμε  άγχος  κι 

επιθετικότητα  αλλά  δεν  κάνουμε  κάτι  γι’  αυτό,  γιατί  ίσως  ούτε  καν  να  το  έχουμε 

συνειδητοποιήσει ή δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε, τότε πολύ πιθανό το άγχος 

αυτό κι η επιθετικότητα να βγει στα όνειρά μας. Όχι ονειρευόμενοι το ίδιο το αφεντικό μας 

να μας υπονομεύει κι εμάς να του κάνουμε επίθεση, αλλά με πιο πλάγιους και έμμεσους 

τρόπους, μέσα από σύμβολα. Πχ, μπορεί να ονειρευτούμε ότι μας απειλεί ένα σκυλί που 

έχει μπει στο σπίτι μας Αν το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή αν ερμηνεύσουμε το μήνυμα του 

ονείρου  μας,  τότε  ίσως  καταφέρουμε  ν’  αποδεχτούμε  το  συναίσθημά  μας,  στην 

προκειμένη  περίπτωση  το  άγχος  και  την  επιθετικότητα,  και  να  το  εκφράσουμε 

δημιουργικά, αποτελεσματικά, και όχι έμμεσα και διαστρεβλωμένα, βάζοντας λόγου χάρη 

τις φωνές στην οικογένειά μας ή μην μπορώντας να κοιμηθούμε ή να ηρεμήσουμε. 

»Αν όμως δεν το λάβουμε υπόψη, συνεχίσουμε δηλαδή ν’ αγνοούμε τι μας συμβαίνει, 

το μήνυμα αυτό θα επιμείνει, μέχρις ότου το προσέξουμε. Ίσως συνεχίσουμε να βλέπουμε 

το ίδιο όνειρο. Μπορεί επίσης να βλέπουμε παρόμοια μοτίβα στα όνειρά μας.» 
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Όπως εγώ! 

«Αν και πάλι δεν  το λάβουμε υπόψη μας,  το μήνυμα που πρέπει να καταλάβουμε, η 

δυσλειτουργία,  θα  περάσει  από  το  επίπεδο  των  ονειρικών  συμβόλων  στο  επίπεδο  των 

σωματικών  συμπτωμάτων.»  Τις  τελευταίες  λέξεις  τις  τονίζει.  Εδώ  αρχίζω  να  τον  χάνω. 

Δυσανασχετώ. 

«Δηλαδή,  στο  παράδειγμα  που  ανέφερα,  αν...  αν  δεν  αποδεχτούμε  ότι  μας  την  έχει 

σπάσει  το  κωλοαφεντικό  μας  κι  ότι  θέλουμε  να  τον  καρυδώσουμε  αλλά  πειθήνια  τον 

ανεχόμαστε, ε κάπου αυτό θα ξεσπάσει. Σε όνειρα στην αρχή, αλλά σιγά σιγά θα περάσει 

και  σε  σωματικό  επίπεδο.  Θ’  αρρωστήσουμε.  Ελαφρά  στην  αρχή,  πιο  βαριά  αν  το 

πρόβλημα είναι χρόνιο και χρόνια το αγνοούμε. Με άλλα λόγια, σωματοποιούμε αυτά που 

αισθανόμαστε, όταν δεν τα εκφράζουμε σωστά ή επαρκώς.» 

Με κοιτά ερωτηματικά, για να δει αν κατάλαβα. Νομίζω πως ναι. 

«Δηλαδή, εγώ τώρα αισθάνομαι διάφορα και αυτά γίνονται σύμβολα στα όνειρά μου;» 

«Χονδροειδώς ναι.» 

«Κι αν δεν τα καταλάβω αυτά τα σύμβολα– » 

«Όχι  αν  δεν  τα  καταλάβεις»  με  διακόπτει.  «Δεν  είναι  θέμα  κατανόησης.  Έχει 

περισσότερο  να  κάνει  με  την  αποδοχή  των  συναισθημάτων  και  των  σκέψεων  που 

κρύβονται πίσω από αυτά. Δεν είναι θέμα να καταλάβω ότι είμαι θυμωμένος, λόγου χάρη, 

αλλά πώς θα καταφέρω ν’ αποδεχτώ, να εκφράσω και να εκτονώσω το θυμό μου.» 

«Ωραία,  αυτό.  Θέλεις  να  πεις  όμως  ότι  αν  δεν  καταλά–  αν  δεν  αποδεχτώ  τα 

συναισθήματά μου μπορεί και να τα κάνω και... σωματικά;» 

«Ναι,  μπορείς  να  τα  σωματοποιήσεις.  Ξέρεις  πόσοι  και  πόσοι  σωματοποιούν 

προβλήματα  επειδή  δεν  μπορούν  να  τα  εκφράσουν;  Αρρωσταίνουμε,  παθαίνουμε 

ατυχήματα  για  να  αποφύγουμε  πράγματα  που  δε  θέλουμε  να  κάνουμε,  για  να 

εκδικηθούμε κάποιον, ή πάλι μόνο και μόνο για να τραβήξουμε την προσοχή των άλλων, 

για να λάβουμε έμμεσα τη φροντίδα και τη στοργή τους που ειδάλλως δε θα τολμούσαμε 

ποτέ να ζητήσουμε.» 

Το  κεφάλι  μου  γίνεται  φαράγγι  όπου  αντηχούν  τα  λόγια  του  Κωστή,  κι  αναλαμπές 

αναγνώρισης,  επαλήθευσης,  συναίνεσης  αστράφτουν  εδώ  κι  εκεί  τυφλώνοντάς  με.  Δεν 
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ξέρω  αν  θέλω  ν’  ακούσω.  Να  μάθω.  Πώς  γίνεται  να  σου  κάνουν  εγχείριση,  να  σ’  έχουν 

ανοίξει στα δυο, να σου βγάζουν τα όργανα ένα ένα και να σ’ τα δείχνουν, ζωντανά ακόμα, 

με το αίμα να σφύζει, ένα μάθημα ανατομίας με πειραματόζωο εσένα την ίδια, κι εσύ όλη 

την  ώρα  να  βλέπεις,  να  παρατηρείς,  να  σου  κρατάνε  το  κεφάλι  ακινητοποιημένο  σε 

μέγγενες για να δεις, χωρίς αναισθητικό, χωρίς παυσίπονο: Δες! Αυτό εδώ είσαι εσύ, αυτό 

το  καρκίνωμα  είναι  δικό  σου,  αυτό  το  σάπιο  αγγείο,  η  κομμένη  φλέβα,  ο  χαλασμένος 

εγκέφαλος, η ρημαγμένη καρδιά. Εσύ είσαι αυτό το χαλασμένο πλάσμα, κοιτάξου ντε! Μην 

αποστρέφεις  το βλέμμα αηδιασμένη, φοβισμένη, σαν μικρό παιδί.  Σου δείχνουν  τώρα  τι 

πάει στραβά μέσα σου. Άκου τον. Τι σου λέει; ΑΚΟΥ TON! 

Παθαίνουμε  ατυχήματα  για  να  τραβήξουμε  την  προσοχή  των  άλλων,  να  λάβουμε 

έμμεσα  τη  φροντίδα  και  τη  στοργή  τους  που  ειδάλλως  δε  θα  τολμούσαμε  ποτέ  να 

ζητήσουμε. 

Πού χάθηκαν οι ήχοι, ο κόσμος γύρω σε αργή κίνηση, αγόρια και κορίτσια που πίνουν 

μπύρες και χαριεντίζονται άηχα, γελάνε και φλερτάρουν, είναι ωραίοι κι επιθυμητοί, ζούνε 

σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην γκρεμίστηκα εγώ αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα τους. Πώς 

γίνεται  να  περνά  απαρατήρητος  ο  θάνατος  που  μου  συμβαίνει;  Γιατί  δε  με  πάνε  στο 

νοσοκομείο, δε φωνάζουν να μου φέρουν βοήθεια, δεν κουνάνε τουλάχιστον τα κεφάλια 

τους  σε  ένδειξη  συμπόνιας  ή  αδυναμίας  να  βοηθήσουν;  Συνεχίζουν  να  γελούν,  να  ζουν, 

ενώ εγώ πέφτω σ’ ένα πηγάδι, με τοίχους υγρούς από δάκρυα που ακόμη δεν έχω χύσει, κι 

έναν πάτο με πηγμένο πόνο. 

Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, οι μπύρες στο τραπέζι μπροστά μου γίνονται τέσσερις ή 

μήπως  είναι  έξι;  Μετά  δεν  είναι  καμία,  το  σκοτάδι  τα  τρώει  όλα  δίχως  παραξενιές  και 

ειδικές προτιμήσεις. 

Μια  νοσοκόμα,  την  ημέρα  που  έφευγα  από  το  νοσοκομείο  στη  Ναύπακτο,  μου  είπε 

πως ο θάνατος από αιμορραγία είναι σαν να σε παίρνει ο ύπνος, σαν να βυθίζεσαι σιγά 

σιγά σε μαύρα προσκεφάλια. Δεν αισθάνεσαι τίποτα. Πόσο λαχταρώ να μην αισθανόμουν 

τίποτα. 
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Βγαίνω  στην  επιφάνεια.  Βλέπω  τριγύρω μου άγνωστα  πρόσωπα  να  με  κοιτούν.  Δυο, 

τέσσερα,  πέντε...  πολλά  πρόσωπα  με  βλέμματα  απορίας,  έγνοιας;  Με  κοιτούν.  Σε  λίγο 

επιστρέφει και ο ήχος: 

«Ξυπνάει, ξυπνάει!» 

«Άνοιξε τα μάτια της.» 

«Κάντε πιο πέρα, ρε παιδιά. Ρε φίλε, πήγαινε λίγο πίσω. Θα της το δώσω εγώ.» 

Ένα  ποτήρι  εμφανίζεται  μπροστά  μου,  έρχεται  στα  χείλη  μου.  Κάποιο  χέρι  μου 

ανασηκώνει  το  κεφάλι  και οδηγεί στα  χείλη μου  το ποτήρι. Πίνω πειθήνια, σαν φρόνιμο 

παιδί,  σαν  ανήμπορη  γιαγιά,  σαν  κατάκοιτη.  Ήχοι  και  εικόνες  συντονίζονται, 

συγχρονίζονται. Η βλάβη στον κινηματογράφο Λένα αποκαταστάθηκε. Είμαι ξανά εδώ. 

«Λένα, πώς είσαι;» 

«Εντάξει είναι, συνήλθε.» 

«Λένα;» 

«Πάμε να φύγουμε.» 

«Τι ’πες;» 

Τα λόγια μου δεν ακούγονται. Το είπα από μέσα μου; Το ξαναλέω: «Πάμε να φύγουμε» 

ψιθυρίζω. 

«Παιδιά, κάντε χώρο, εντάξει είναι. Μια ζάλη της ήρθε, δεν είναι τίποτα.» 

Ακούω τον Κωστή να μιλάει, να δίνει διαταγές, να κάνει χώρο. Από την οριζόντια θέση 

που βρίσκομαι νιώθω μπράτσα να με σηκώνουν για να σταθώ όρθια, αλλά το σώμα μου 

φαίνεται  να  έχει  αναπτύξει  ιδιαίτερη  οικειότητα  με  τη  βαρύτητα  και  ζυγίζει  όσο  ποτέ. 

Στηρίζομαι  στον  ώμο  του  σαν  σακί,  προχωρώ  κουτσαίνοντας,  ο  κόσμος  ολόγυρα  μας 

κοιτάζει  απροκάλυπτα,  ακούω  αποσπάσματα  και  θραύσματα  σχολίων  Αυτή  είναι  που 

λιποθύμησε; Αυτή, αυτή... Πού την πάνε; Δε φαίνεται καλά... Πω πω το κορίτσι... 

Θέλω να εξαφανιστώ. Για πάντα. 

Χριστέ μου, νομίζω ότι θα κλάψω. Δε θέλω να κλάψω! Δαγκώνω το κάτω χείλος μου 

δυνατά μέχρι που ματώνει, κι αφήνομαι στα χέρια του Κωστή, θέλω να κρυφτώ μέσα τους, 

να  χωθώ  σαν  κάτω  από  πάπλωμα,  σε  κρεβάτι  ολοδικό  μου,  σε  σπίτι  κατακλειδωμένο. 

Ξάφνου  ένας  άλλος  άντρας,  ένας  άγνωστος,  με  πιάνει  από  το  άλλο  μπράτσο  και  τον 
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βοηθάει. Με  πηγαίνουν  σηκωτή  τώρα.  Ανταλλάσσουν  οδηγίες  του  τύπου  σιγά,  από  δω, 

προσοχή... ένα δέμα handle with care, this way up, ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ! 

Το  αυτοκίνητο  με  καταπίνει  με  δυσκολία,  οι  πατερίτσες  χώνονται  στο  πίσω  κάθισμα 

από μια κοπέλα που απ’ ό,τι φαίνεται μας ακολουθούσε, εγώ κοιτάζω μόνο μπροστά μου, 

θέλω να τους ευχαριστήσω, αλλά αν ανοίξω το στόμα μου θα ξεχυθούν άναρθροι λυγμοί. 

Ακούω τον Κωστή που τους ευχαριστεί, το αυτοκίνητο ξεκινά. Ακουμπώ το κεφάλι στο 

τζάμι και κλείνω τα μάτια μου. 

«Δέσου, σε παρακαλώ.» 

Μου  λέει  να  δέσω  τη  ζώνη.  Μου  ’ρχεται  να  γελάσω!  Η  πεζή  πραγματικότητα  με 

προσγειώνει  απότομα,  ανάβουν  τα φώτα.  Τελικά  κάτι  τέτοια  πράγματα,  το  να  δέσεις  τη 

ζώνη  σου,  να  ετοιμάσεις  τον  πρωινό  καφέ,  να  πας  στην  τράπεζα  ή  να  καθαρίσεις  την 

τουαλέτα  είναι  αυτά  που  μας  κρατούν  στα  λογικά  μας.  Αλλιώς  η  ζωή  θα  γινόταν  χίλια 

σκόρπια κομμάτια χωρίς συνεκτικό ιστό, μπίλιες υδραργύρου που δεν ξαναενώνονται αλλά 

δηλητηριάζουν.  Υπερβάλλω  ίσως,  μα  ο  δικός  μου  συνεκτικός  ιστός  φαίνεται  να  έχει 

εξαϋλωθεί. Η ζωή μου έπαθε οστεοπόρωση κι αρμοί είναι πολύ εύθραυστοι. 

«Είσαι σίγουρα καλά;» 

«Ναι,  σίγουρα.»  Κάθομαι  στον  καναπέ  μου.  Ο  Κωστής  με  κοιτάζει  δύσπιστα.  Μόλις 

μπήκαμε μέσα. Στο δρόμο δεν είπε σχεδόν τίποτα, ενδόμυχα τον χιλιευχαρίστησα. Μόνο 

με ρώτησε αν πάσχω από υπογλυκαιμία. Πού τέτοια δικαιολογία. 

«Να μη σου φέρω κάτι να πιεις, να φας.» 

Αναγούλα! 

«Όχι, τίποτα, είμαι εντάξει τώρα.» 

«Μα πώς συνέβη;» 

«Ένιωσα μα ξαφνική ζάλη... μετά δε θυμάμαι.» 

«Έτσι ξαφνικά;» 

«Έτσι ξαφνικά.» 

«Σου έχει ξανατύχει;» 
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«Απ’  όσο  θυμάμαι  όχι.»  Όχι,  δε  θυμάμαι  να  έχω  λιποθυμήσει.  Εκτός  από  τότε  που 

ήμουν δεκάξι και χτύπησα το κεφάλι μου σε μια εκδρομή του σχολείου κι όλα μαύρισαν 

για λίγο. Ακόμα το θυμάμαι. 

«Λένα.» Ο τόνος της φωνής του προμηνύει σοβαρή κουβέντα, λόγια με μεγάλο ειδικό 

βάρος. Στέκεται ακόμη όρθιος μπροστά μου. 

«Ανησυχώ λίγο για σένα.» 

Ανησυχεί για μένα; Δεν το πιστεύω. Με εκπλήσσει και με διασκεδάζει ότι ανησυχεί για 

μένα. Μετά βίας τον ξέρω και με ξέρει. Είναι δυνατόν; Ένα κομμάτι μου θυμώνει κιόλας. Η 

έγνοια του συναντά τ’ αγκάθια μου. 

«Νομίζω ότι το ατύχημα σου έχει στοιχίσει πολύ και δεν το έχεις ακόμη ξεπεράσει. Ίσως 

είναι καλύτερα να μη μένεις μόνη σου.» 

Ακούω  τι μου λέει, αλλά δεν  ξέρω αν συμφωνώ. Ο θυμός μου εξατμίζεται.  Ίσως  έχει 

δίκιο, ίσως τελικά εκείνο το κωλοατύχημα να με επηρέασε περισσότερο απ’ όσο θέλω να 

παραδεχτώ. Ίσως πραγματικά δεν είμαι στα καλά μου. Έχουν πειραχτεί τα νεύρα μου, με το 

παραμικρό κλαίω τελευταία... Κι εκείνα τα όνειρα! 

«Μάλλον  έχεις  δίκιο,  Κωστή»  ξεφυσώ.  Η  πλάστιγγα  γέρνει  προς  τη  μεριά  του.  «Δεν 

αισθάνομαι καλά τελευταία. Κλαίω με το παραμικρό, ποτέ μου δεν  το έκανα αυτό, ποτέ. 

Απόψε  λιποθύμησα...  δεν  τα  συνηθίζω  αυτά.  Πραγματικά  το  ατύχημα  πρέπει  να  με 

επηρέασε άσχημα.» 

«Δεν μπορεί καμιά φίλη σου να έρθει να μείνει μαζί σου; Οι γονείς σου;» 

«Οι γονείς μου έχουν πεθάνει» λέω ψυχρά. 

«Καμιά φίλη;» 

«Συνήθως δε μένω μόνη μου, έρχεται η φίλη μου ή πάω εγώ σπίτι της.»  

Τα μάτια του ανοίγουν λίγο πιο πολύ, καθώς επεξεργάζεται το οριστικό άρθρο στη λέξη 

φίλη.  Στο  συννεφάκι  του  μυαλού  του  πρέπει  να  κάνει  τους  υπολογισμούς  του  για  τις 

σεξουαλικές μου προτιμήσεις. Πολύ  γρήγορα μάλιστα,  γιατί αμέσως σχεδόν  και μόνο με 

τον απειροελάχιστο δισταγμό στη φωνή του λέει: «Δεν... της λες να έρθει απόψε;» 

Θα δουλεύει ακόμα η Μάνια, μπορεί να έχει πέσει για ύπνο, δε θέλω να τη σκοτίσω. 

Άλλωστε φεύγει αύριο. 
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«Δεν μπορεί απόψε, δουλεύει ως αργά.»  

Τον παρατηρώ που κάνει σαν να ψάχνεται, σαν να θέλει να πει κάτι, αλλά δεν ξέρει τι 

ακριβώς.  Στο  τέλος  λέει:  «Δεν  ξέρω πόσα  να  σου  πω,  Λένα.»  Έρχεται  και  κάθεται  δίπλα 

μου.  «Δεν  είμαι  ο  σύμβουλός  σου  και  δε  θα  ’πρεπε  να  σου  μιλάω  έτσι,  αλλά  τελικά 

φαίνεται ότι τα έμπλεξα λίγο.» Σωπαίνει για μια στιγμή. Έπειτα αναστενάζει. 

Γυρίζει  και  με  κοιτάει.  «Σου  είπα  μερικά  πράγματα  που  μάλλον  δεν  ήσουν  έτοιμη  ν’ 

ακούσεις.» Η φωνή  του είναι διστακτική, σαν να μετρά κάθε κουβέντα, απολογητική και 

συνάμα,  ανεξήγητα,  αυστηρή.  Θέλω  να  τον  διαψεύσω,  παίρνω  ανάσα  να  –  αλλά  με 

προλαβαίνει: «Σου ζητώ συγγνώμη που παρασύρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι το ατύχημα που 

πάθαμε  με  έχει  αποδιοργανώσει  κάπως,  δεν  κατάφερα  να  ξεκαθαρίσω  τι  σχέση  έχουμε 

εμείς οι δύο τελικά.» Μιλάει γρήγορα, μια αναπνοή για όλα. 

Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μου τα ρίχνει; 

«Δεν έπρεπε να σου πω μερικά πράγματα όπως σ’ τα ’πα!» 

Φαίνεται  να  βασανίζεται,  λες  κι  έχει  διαπράξει  μέγα  σφάλμα.  Αυτή  τη  φορά 

παρεμβαίνω. 

«Μα  τι  λες,  βρε  Κωστή; Με  βοήθησαν  πολύ  αυτά  που  μου  είπες.  Ξεχνάς  ότι  εγώ  σε 

ρωτάω  όλη  την  ώρα  για  τα  όνειρά  μου;  Σ’  ευχαριστώ  κι  από  πάνω.»  Δική  μου  ώρα  ν’ 

απολογηθώ που εκμεταλλεύομαι τις γνώσεις του. Μια μονομαχία τύψεων. 

«Φέρθηκα αντιεπαγγελματικά!» 

Είναι σαν να μη μ’ άκουσε! 

«Τώρα το βλέπω ξεκάθαρα.» 

Εγώ όχι. Δε βλέπω τίποτα. 

«Ξέχνα  ό,τι  σου  έχω  πει  και  συνέχισε  τις  συνεδρίες  σου  με  την  Ιουλία.  Είναι  ό,τι 

καλύτερο  μπορείς  να  κάνεις.»  Τώρα  σηκώνει  τα  μάτια  και  με  κοιτάει,  σχεδόν  ζητάει 

συγχώρεση. 

«Μα γιατί να ξεχάσω αυτά που μου ’πες; Αντιθέτως θέλω να μου πεις και άλλα για τα 

όνειρα και  τα σύμβολα και όλα αυτά.» Επιμένω, το εννοώ αυτό που λέω. Μα γιατί είναι 

έτσι αυστηρός με τον εαυτό του; Τι έπαθε; 
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Πιάνει  το  κεφάλι  του:  «Κοίτα,  Λένα.  Δεν  είναι  τόσο  απλά  τα  πράγματα.  Δε  λες  σε 

οποιονδήποτε ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι χωρίς να λάβεις υπόψη σου αν είναι έτοιμος να 

το ακούσει.» 

«Καλά  μωρέ  τώρα,  δεν  πειράζει.»  Δεν  ξέρω  τι  εννοεί,  αλλά  δε  θέλω  να  το  πάρει 

κατάκαρδα. Δε νομίζω να μου είπε κάτι που με πείραξε.  Ίσα ίσα που ήταν ευγενέστατος, 

και σινεμά με πήγε, και τηλέφωνο με πήρε τόσες φορές. Εγώ του έχω φορτωθεί. 

«Συνέχισε  σε  παρακαλώ  τις  συνεδρίες  σου  με  την  Ιουλία  και...  και  αυτό.» Ό,τι  κι  αν 

ήταν αυτό το και μένει ανείπωτο. 

Σηκώνω  τους ώμους  μου  συνάπτοντας  μια  διστακτική,  αναγκαστική  συμφωνία,  αλλά 

συνεχίζω να μην καταλαβαίνω. Κουβεντιάζουμε λίγο ακόμα για  τίποτα συγκεκριμένο και 

σύντομα  φεύγει.  Δεν  είναι  στα  καλά  του.  Καλό  παιδί  αλλά  λίγο  παράξενο.  Όλη  αυτή  η 

ψυχολογία  κάπου  τον  έχει  αποσυντονίσει,  φαίνεται.  Όσο  για  μένα,  ξεραίνομαι  μόλις  το 

κεφάλι μου ακουμπήσει το μαξιλάρι. 
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38. 

Είναι  βράδυ  και  βλέπω  βίντεο  σπίτι  μου.  Μόνο  που  είναι  λίγο  αλλιώς  το  σπίτι:  πιο 

μεγάλο, πιο ψηλοτάβανο· το σαλόνι έχει μια τεράστια μπαλκονόπορτα από τη μια μεριά κι 

απ’  έξω  πελώρια  δέντρα.  Σκέφτομαι  την  ώρα  που  βλέπω  την  ταινία  ότι  μ’  αρέσει  που 

απέναντι έχει δάσος τώρα, ενώ πριν έβλεπε στον ακάλυπτο. Θέλω να πάρω την Κική να της 

πω να ’ρθει να το δει, αλλά θα το κάνω μετά την ταινία. 

Η ταινία έχει να κάνει μ’ ένα δολοφόνο που ψάχνει να βρει ένα μάρτυρα, ο οποίος είδε 

το  έγκλημα  και  θα  το  πει  στην  αστυνομία.  Παίζει  αυτός  ο...  δε  θυμάμαι  το  όνομά  του, 

αυτός  ο  σκληρός  με  τα  λεπτά  μουστάκια,  το  ρυτιδιασμένο  πρόσωπο  και  το  κορακίσιο 

μαλλί, που πάντα μοιάζει λιγδιασμένο. Παίζει μόνο σε ταινίες δράσης. Τέλος πάντων. Εκεί 

που ψάχνει μέσα σε σπίτια κι ένα εργοστάσιο όλο διαδρόμους με σωληνώσεις και βίντσια 

και άλλα τέτοια βιομηχανικά ντεκόρ φτάνει σε μια πόρτα που είναι βαμμένη πράσινη, ένα 

όμως πολύ φωτεινό πράσινο,  σαν...  πώς  είναι  το  παραφλού  των αυτοκινήτων;  Σαν αίμα 

από άλιεν. Πάει να την ανοίξει αλλά είναι κλειδωμένη. Βγάζει λοιπόν το πιστόλι του και την 

πυροβολεί. Η πόρτα ανοίγει σιγά σιγά. 

Μέσα είναι ένα παιδάκι! «Don’t shoot me!» λέει. «Δεν έκανα τίποτα!» Το πρώτο το λέει 

στ’ αγγλικά, θυμάμαι. 

Ο κακός το ρωτάει: «Εσύ δε με είδες που τους σκότωσα όλους;» 

«Όχι» λέει το αγόρι, ένα μικρό παιδί, περίπου πέντ‐έξι χρονών; Στα χέρια κρατάει μια 

πάνινη κούκλα, λίγο ξεχαρβαλωμένη. «Όχι, δεν ήμουν εγώ. Εγώ δεν είδα τίποτα.» 

«Λες ψέματα!»  του  λέει  ο  κακός. Αρχίζω  να φοβάμαι. Νομίζω ότι  θα  το σκοτώσει  το 

παιδί. 

«Δε  λέω  ψέματα!»  φωνάζει  το  αγόρι.  «Δεν  είδα  τίποτα  εγώ!»  Αχ  μακάρι  να  μην  το 

σκοτώσει! 

«Και ποιος με είδε, ε;» 

«Αυτή!» λέει το αγόρι δυνατά και δείχνει – εμένα! 

Ο  δολοφόνος  γυρνά  απότομα  προς  το  μέρος  μου  και  με  καρφώνει  με  το  στυγερό 

βλέμμα του. Μόνο που δεν είναι πια μέσα στην τηλεόραση, είναι έξω! Παγώνω από την 
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αγωνία μου, θα με σκοτώσει, πρέπει να φύγω. Πετάγομαι από τον καναπέ προς τα πίσω, ν’ 

απομακρυνθώ  απ’  την  τηλεόραση.  Απ’  το  μυαλό  μού  περνά  να  την  κλείσω,  έτσι  θα  τον 

σταματήσω, αλλά απ’ την άλλη μου λέω πως έχει βγει τώρα απ’ την τηλεόραση, είναι πια 

πολύ  αργά.  Μα  πώς  είναι  δυνατό  αυτό,  αναρωτιέμαι  στον  ύπνο  μου;  Δε  συμβαίνουν 

τέτοια, είναι αδύνατον! 

«Εσύ με είδες που τους σκότωσα όλους, ε;» με ρωτάει και καταλαβαίνω ότι είναι εκεί, 

μπροστά μου. Κι έχει δίκιο! Εγώ τον είδα, είδα που τους σκότωσε όλους στην ταινία, είδα 

τα πάντα. Ξέρω! 

«Θα σε σκοτώσω για να μην πεις τίποτα» λέει και με σημαδεύει. 

Πετάγομαι προς  τα πίσω, σκαρφαλώνοντας με  τον κώλο πάνω στον καναπέ, πασχίζω 

απεγνωσμένα  ν’  απομακρυνθώ  βιαστικά,  δε  θέλω  να  τον  χάσω  απ’  τα  μάτια  μου,  αν 

γυρίσω απ’ την άλλη θα με σκοτώσει στα σίγουρα, πέφτω πάνω στην μπαλκονόπορτα, το 

χερούλι  δε  συνεργάζεται,  ο  τρόμος  είναι  ίλιγγος  και  πόνος  στα  μηνίγγια,  με  λυσσαλέες, 

αδέξιες  κινήσεις  επιτέλους  την  ανοίγω,  να  φύγω  από  κει,  πέφτω  μες  στο  δάσος,  που 

ξάφνου είναι στο ίδιο επίπεδο με το μπαλκόνι μου και τρέχω, τρέχω σαν τρελή, τώρα δεν 

τον βλέπω άλλο, τρέχω ανάμεσα στα δέντρα, παλεύω με τα κλαδιά που με γδέρνουν, του 

’χω ξεφύγει, σίγουρα, δεν μπορεί να με πιάσει, τρέχω πιο γρήγορα, σίγουρα, θα σωθώ, και, 

άξαφνα, αναπάντεχα πέφτω σε μια λίμνη, το νερό με καλύπτει– 

Ξυπνάω ουρλιάζοντας. Πετάγομαι απ’ το κρεβάτι σαν να πνίγομαι! 

Όνειρο ήταν. Σωριάζομαι πίσω εξαντλημένη, νικημένη. Όχι άλλο. 

«Καλησπέρα σου, Λένα.» 

«Μπορώ να σας δω απόψε;» Συνειδητοποιώ ότι της μιλάω στον πληθυντικό. Είναι που 

ντρέπομαι  να  της  ζητήσω  αυτό  που  θέλω,  σαν  μικρό  παιδί  κάνω.  Νιώθω  χάλια  αυτή  τη 

στιγμή. Ούτε καλησπέρα δεν της είπα. 

«Συμβαίνει κάτι;» 

Με  το  που  ξύπνησα  ήθελα  να  την  πάρω  αμέσως  τηλέφωνο  και  να  της  ζητήσω 

επειγόντως  ραντεβού, αλλά συνεχώς  το ανέβαλλα.  Τελικά δεν  κρατήθηκα,  νόμιζα ότι  θα 

μου  στρίψει.  Την  πήρα  κατά  τις  12:00  αλλά  δεν  ήταν  στο  γραφείο.  Λογικό,  αφού  ήταν 

Σάββατο πρωί. Της άφησα μήνυμα, ένα μπερδεμένο πράγμα που ούτε εγώ δεν κατάλαβα 
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τι είπα. Μέσες άκρες της επικοινώνησα πως είναι μεγάλη ανάγκη να τη δω. Από κείνη την 

ώρα  κάθομαι  και  βλέπω  τηλεόραση  με  μια  μανία  χωρίς  προηγούμενο,  με  μια  διακαή 

επιθυμία να ξεχαστώ, να χαθώ στις εναλλασσόμενες, ασυνάρτητες εικόνες. Κάποια στιγμή 

ζαλώθηκα  τις πατερίτσες μου και βγήκα έξω ν’ αγοράσω γάλα και φρυγανιές, παρότι δε 

χρειαζόμουν τίποτα. Βόλτα ήθελα να πάω, να ξεσκάσω, να ξεφύγω, όμως με κούρασε το 

περπάτημα σε συνδυασμό με τη  ζέστη,  τελικά γύρισα πίσω και  ξαναφυτεύτηκα μπροστά 

στην τηλεόραση, σε μια ελληνική ταινία που η προβλέψιμότητά της με καθησύχαζε. Από 

σασπένς η ζωή μου είχε περίσσιο. Στις δύο χτύπησε το τηλέφωνο. Για μια φευγαλέα στιγμή 

ένιωσα  πως  όλο  το  πρωί  κατοικούσα  σ’  ένα  εντελώς  παράμερο  σύμπαν,  με  μόνους 

συμπολίτες τους εφιάλτες μου, χωρίς επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν η Μάνια. 

Προσπάθησα να μην της δείξω ότι δεν ήμουν καλά, αλλά πιθανότατα κάτι υποψιάστηκε. 

Πρέπει  να  είπα  ότι  είμαι  μια  χαρά  καμιά  δεκαριά  φορές.  Δεν  πείστηκε,  αλλά  βιαζόταν. 

Όπως πάντα τελευταία. Μου υποσχέθηκε ότι θα με ξανάπαιρνε αργότερα το βράδυ, όταν 

τέλειωνε και επέστρεφε στο ξενοδοχείο. 

Θέλω  πολύ  να  τη  δω.  Δεν  της  το  ’πα.  Είμαι  κάπως  νευριασμένη  μαζί  της  που  τον 

τελευταίο  καιρό  δεν  περνά  πολύ  χρόνο  μαζί  μου,  που  πάλι  λείπει  ταξίδι,  που  μ’  έχει 

αφήσει μόνη. Το  ξέρω πως είναι παιδιάστικη η αντίδρασή μου, πως θα έπρεπε να δείξω 

κατανόηση για το γεγονός ότι δουλεύει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα, όμως 

δε μου βγαίνει η ρημάδα η κατανόηση. Μόνο εγωισμό έχει το μενού. 

Στις  πέντε  και  κάτι  με  παίρνει  τηλέφωνο  η  Ιουλία.  Λαγοκοιμόμουν  στον  καναπέ, 

μπροστά στην τηλεόραση, σ’ επιφυλακή για απρόσκλητους εφιάλτες. 

Συμβαίνει κάτι, με ρωτά. Δεν ξέρω τι να της απαντήσω. Συμβαίνουν πολλά, έχουν ήδη 

συμβεί  πολλά.  Περισσότερα  απ’  όσα  θέλω  να  ξέρω  ή  να  θυμάμαι.  Τώρα  όμως,  στο 

παγωμένο,  ατάραχο  ακουστικό  που  κρατώ  στο  χέρι  μου  οι  αβάσταχτες  ανησυχίες  μου 

φαντάζουν, ακόμη μια φορά, παιδικά τσαλίμια, μπαμπούλες κάτω απ’ το κρεβάτι, που σαν 

τους σύρω στο φως της ημέρας για να πω σε όλους: «Να τι με ταράζει κάθε βράδυ κι όλη 

μέρα», αποδεικνύονται ανύπαρκτοι. 

Ωχ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν ήξερα δε θα την έπαιρνα τηλέφωνο. Το μόνο που θέλω 

είναι κάποιος να μου πει Το και το, αυτό είναι το πρόβλημά σου, πάρε αυτά τα χάπια πρωί 
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μεσημέρι  και  βράδυ  και  σε  λίγες μέρες θα σου περάσει.  Γιατί  η  Ιουλία δε μου λέει  κάτι 

τέτοιο; 

«Να, θα ’θελα να τα πούμε...» 

«Συνέβη κάτι από προχθές και θέλεις να ξαναμιλήσουμε;» Μήπως μου μιλάει σαν να 

είμαι μωρό; Ή εγώ νιώθω έτσι  χαζή; Μα φυσικά και θέλει  να μάθει, ούτε σαράντα οχτώ 

ώρες δεν έχουν περάσει από  την  τελευταία φορά που έσκασα δεκατρείς  χιλιάδες για να 

της κλαφτώ. 

«Είδα ένα όνειρο και τρόμαξα...» Αισθάνομαι τόσο ηλίθια, τόσο παιδιάστικη. Θέλω να 

της πω περισσότερα μα διστάζω, κάτι με κρατάει, η γλώσσα μου μουδιάζει. 

«Δυστυχώς,  δεν μπορώ να σε δω απόψε. Δεν μπορεί  να περιμένει  μέχρι  το  επόμενο 

ραντεβού; Έχουμε κανονίσει να τα πούμε την άλλη Πέμπτη.» 

«Όχι!» Φωνάζω. Μου ξέφυγε, δεν ήθελα να το πω τόσο δυνατά. 

«Δεν...» Αφήνομαι, τα λέω χύμα: 

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ πια! Κάθε βράδυ βασανίζομαι. Συνέχεια βλέπω φριχτά όνειρα, 

που  μετά  με  βασανίζουν  όλη  μέρα.  Καταλαβαίνετε;  Δεν  μπορείτε  τουλάχιστον  να  μου 

δώσετε τίποτα χάπια;» Το ’πα! 

Σιωπή. Τι να σκέφτεται αυτή τη στιγμή; Τι να κάνει άραγε τώρα; Θα έχει διακόψει τη 

ζωή της για να με πάρει  τηλέφωνο,  ίσως να ήταν έτοιμη να βγει με  τον γκόμενό  της και 

ξάφνου να του είπε: «Περίμενε ένα λεπτό να πάρω τηλέφωνο μια τρελή πελάτισσά μου, σε 

δυο λεπτά ξεμπερδεύω και φεύγουμε.» Πώς θέλω να κρυφτώ! Όμως δεν έχω που να πάω. 

Την έχω ανάγκη. 

«Θέλεις να τα πούμε τη Δευτέρα, Λένα;» 

Μα δεν ακούει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ; Ότι πέφτω στο κρεβάτι πια και φοβάμαι να 

με πάρει ο ύπνος μήπως και δω τίποτα το φριχτό; Τι θα κάνω μέχρι τη Δευτέρα; 

«Και μέχρι τη Δευτέρα;» Η φωνή μου σχεδόν σπάει. 

«Νομίζω ότι θα είσαι εντάξει.» 

Πάλι καλά που δε μου είπε να πιω ζεστό γάλα πριν πέσω να κοιμηθώ. 

«Δεν μπορείτε να μου δώσετε τίποτα χάπια;» 

«Τι χάπια θα ’θελες;» 
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Σάμπως ξέρω;  

«Τίποτα υπνωτικά.» 

«Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς;» 

«Όχι» φωνάζω «αντιθέτως! Ο ύπνος με παίρνει  εύκολα, αλλά  ξυπνάω μες στη  νύχτα 

από τους εφιάλτες!» 

«Μετά ξανακοιμάσαι;» 

«Συνήθως ναι, αλλά χτες δεν μπόρεσα. Ξύπνησα ουρλιάζοντας.» Μετά βέβαια, κατά τις 

7 το πρωί με ξαναπήρε ο ύπνος ως τις 11 εκεί που χάζευα τηλεόραση, αλλά αυτό δεν της το 

λέω. 

«Βλέπεις κάθε βράδυ εφιάλτες, Λένα;» 

«Όχι  κάθε  βράδυ»  αυτό  είναι  αλήθεια.  «Αλλά  όλα  τα  όνειρά  μου  πια  είναι  σαν 

εφιάλτες.» 

«Δηλαδή;» 

«Δηλαδή με... πώς να το πω, όλη μέρα μου ’ρχονται στο μυαλό σε ανύποπτες φάσεις, 

με κάνουν και νιώθω άσχημα, σαν να κινδυνεύω... Και το βράδυ πολλές φορές ξυπνάω από 

τα όνειρά μου... με μια αίσθηση φρίκης...» 

Σωπαίνει  πάλι.  Τι  να  σκέφτεται;  Ποιος  ξέρει  τι  διάγνωση  έχει  βγάλει  τώρα  για  την 

περίπτωσή  μου.  Πού  να  σ’  τα  λέω,  αγόρι  μου,  θα  λέει  μετά  στον  γκόμενο,  μ’  αυτή  την 

τρελέγκω την πελάτισσά μου που βγαίνει ο Τσαρλς Μπρόνσον –τον θυμήθηκα!– από την 

τηλεόραση και την κυνηγάει και μετά με παίρνει εμένα και με σκοτίζει. 

«Θέλεις να μου πεις το όνειρό σου;» 

Ναι, άλλη δουλειά δεν έχω. 

«Όχι, δεν έχω καμία όρεξη. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν τ’ αντέχω τα όνειρα που βλέπω; 

Δε θέλω ούτε να τα θυμάμαι!» 

«Καλώς. Προσπάθησε να ασχοληθείς με κάτι που σ’ αρέσει το σαββατοκύριακο και θα 

τα πούμε τη Δευτέρα.» 

«Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ! Δώστε μου τίποτα ηρεμιστικά!» 
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«Δεν μπορώ να σου δώσω ηρεμιστικά, Λένα.» Ακούγεται σαν δασκάλα τώρα. Φιλική μα 

συνάμα  αυστηρή.  Αμετακίνητη.  Η  εξουσία  με  το  κεφαλαίο  έψιλον:  καταλαβαίνουμε  και 

λυπόμαστε αλλά δεν. Τι στο διάολο την πληρώνω; 

«Αφού τα ζητάω!» 

«Έλα τη Δευτέρα στις... δύο είναι καλά; και θα τα πούμε από κοντά.» 

Τι να πω; Με το δίκιο της να μη θέλει να με δει σαββατιάτικα, αλλά από την άλλη δυο 

χαπάκια θα μπορούσε να μου δώσει. Δε θα γίνω τζάνκι σε δυο μέρες. Θέλω να επιμείνω κι 

άλλο,  δεν  ξέρω  τι  θα  κάνω  αν  μου  αρνηθεί,  αλλά  δεν  την  ξέρω  τόσο  καλά,  δεν  έχω  το 

θάρρος. 

«Και τι να κάνω για να κοιμηθώ;» δεν ξέρω τι άλλο να τη ρωτήσω. 

«Μ’ αφού κοιμάσαι!» 

«Εννοώ να μην ονειρευτώ!» φωνάζω.  

Πάλι σωπαίνει. Μήπως γελάει μαζί μου τώρα; Θε μου, πώς έμπλεξα έτσι; Τη μισώ. 

«Λένα, δεν κινδυνεύεις από τα όνειρά σου, σε διαβεβαιώνω. Βρίσκεσαι σε ένταση αυτή 

τη στιγμή και σου φαίνονται τρομακτικά. Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα και θα βρούμε τι είναι 

αυτό που σ’ ανησυχεί. Εντάξει;» 

Τι εντάξει; Μέχρι τη Δευτέρα εγώ έχω άλλες δύο νύχτες γεμάτες όνειρα να ονειρευτώ 

συν άλλες δυο μέρες για να τα σκέφτομαι. 

«Καλά» λέω με μισή καρδιά και την αποχαιρετάω κακιασμένα. 

Μουτρώνω στο άδειο δωμάτιο, ρίχνω ψιλές δαγκωνιές στα χείλια μου από πείσμα και 

ψάχνω να βρω λύση στο ηλίθιο αδιέξοδό μου. Αισθάνομαι τέτοια οργή! Δεν το πιστεύω ότι 

έφτασα στο σημείο να εκλιπαρώ μια χοντρή τρελογιατρό που μετά βίας ξέρω και που μου 

απομυζά τις οικονομίες μου να μου δώσει δυο χαπάκια για να ξεραθώ και να μη θυμάμαι 

αν ονειρεύτηκα ή όχι. Πού έφτασα! Με πιάνουν τα γέλια, αλλά δεν είναι γέλια χαράς. Γέλια 

ηλεκτρισμένα, εκνευρισμού και απελπισίας. Μου φταίνε όλα τώρα: το πόδι μου που δε μ’ 

αφήνει να βγω, να πάω κάπου, οπουδήποτε, οι διακοπές που δε θα πάω γιατί κανείς δεν 

μπορεί να έρθει μαζί μου,  τα κωλοόνειρά μου που δε μ’ αφήνουν σε ησυχία, σκατά έχει 

γίνει η ζωή μου. Θέλω να μπήξω τις φωνές, όποιος παίζει αυτό το κακόγουστο αστείο με τη 

ζωή μου να σταματήσει αυτή εδώ τη στιγμή γιατί ως εδώ και μη παρέκει! 
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Τρέμω από τα νεύρα μου. Κάτσε, βρε Λένα, ηρέμησε λιγάκι. Πνίγεσαι σε μια κουταλιά 

νερό. Όνειρα είναι! Δε συμβαίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Σαν μικρό παιδί κάνεις. 

Πραγματικά έτσι είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως η καρδιά μου είναι βαριά, λες και 

κάτι έχει σκαλώσει εκεί και δε μ’ αφήνει ν’ αναπνεύσω. Όνειρα, ναι, δεν αντιλέγω. Όμως 

έτσι να κάνω να φέρω τις εικόνες στο μυαλό μου πνίγομαι! 

«Έρρικα, όταν γυρίσεις πάρε με τηλέφωνο σε παρακαλώ. Η Λένα είμαι. Σε παρακαλώ, 

πάρε με.» 

Είμαι καθισμένη στο πάτωμα του σαλονιού. Γύρω μου εκτείνεται ένα παλιρροϊκό κύμα 

από  χαρτιά,  χαρτάκια,  ατζέντες,  φωτογραφίες,  κι  άλλα  χαρτάκια,  αποδείξεις  και  μύρια 

άλλα  τόσα,  ένα  κύμα  που  έχει  σπείρει  τον  όλεθρο  στη  σχετική  τάξη  του  σαλονιού  μου. 

Εργασία με χαρά δεν το λένε; Σκέτος Στοχάνωφ έχω γίνει. Εργοθεραπεία. Λήθη διαμέσου 

αγγαρείας.  Η  πλέον  ενδεικνυόμενη  λύση  για  ν’  απασχολήσω  το  μυαλό  μου  αλλά  και  να 

κάνω  κάτι  χρήσιμο:  αποφάσισα  να  τακτοποιήσω  το  γραφείο  μου,  όπου  μέχρι  τώρα 

αποθηκεύονταν όλα τα εισερχόμενα στη ζωή μου. Καιρός να εξέλθουν κάποια από αυτά. 

Έχει  δημιουργηθεί  ένα  χάος  από  χαρτιά,  τηλέφωνα  σημειωμένα  σκόρπια  εδώ  κι  εκεί, 

αποδείξεις  που  ήθελα  να  φυλάξω  για  τη  φορολογική  μου  δήλωση,  λογαριασμούς,  τις 

καταστάσεις  της  πιστωτικής,  κάτι  γράμματα  και  κάρτες,  φωτογραφίες,  ένα  φιλμ 

ανεμφάνιστο που δεν μπορώ να θυμηθώ από πού είναι... 

Το  κακό  είναι  ότι  δεν  έχω  τακτοποιήσει  τίποτα.  Κι  ούτε  έχω  πετύχει  σπουδαία 

αποτελέσματα  στην  προσπάθειά  μου  να  ξεχάσω  τους  εφιάλτες  μου,  την  αίσθηση  της 

απειλής  που  κολλά  πάνω  μου  σαν  γλίτσα.  Εγώ  είμαι  εδώ,  και  παραδίπλα  είναι 

θρονιασμένες οι ζοφερές σκέψεις μου κι απλώς δε μιλιόμαστε. 

Το μόνο που έχω καταφέρει είναι ν’ αδειάσω τα συρτάρια και να σκορπίσω τα πάντα 

στο πάτωμα. Υπάρχουν τέσσερις σωροί με τις εξής επικεφαλίδες: Γράμματα, Λογαριασμοί, 

Για Πέταμα. Τα περισσότερα πράγματα όμως δεν μπορώ να  τα  ταξινομήσω πουθενά και 

πάνε όλα πίσω στον τέταρτο σωρό, τον μεγαλύτερο, ο οποίος τιτλοφορείται «Πιο Μετά.» 

Είναι όλα αυτά που δεν μπορώ να τα καταχωρήσω στις άλλες τρεις κατηγορίες. Βαριέμαι 

αφάνταστα να συνεχίσω, αλλά δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Η ώρα είναι μόλις οχτώ, 

η Μάνια ακόμη να με πάρει  τηλέφωνο από το μεσημέρι  (είπε, βέβαια, ότι θα έχει πάρα 
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πολλή  δουλειά  σήμερα  και  τα  ταξίδια  είναι  πάντα  απρόβλεπτα,  το  ξέρω,  το  ξέρω).  Το 

βράδυ μου κείται νεκρό μπροστά στα μάτια μου. 

Μα  τι  έγινε  η  ζωή  μου;  Πώς  εξόκειλε  έτσι;  Πριν  από  το  ατύχημα,  εκείνη  την  αθώα 

εποχή, δε θυμάμαι να βαριόμουν τόσο πολύ. Βέβαια έβγαινα έξω συνέχεια, έβλεπα κόσμο, 

πήγαινα  κάνα  σινεμαδάκι...  τώρα  λείπουν  οι φίλοι  στα  νησιά·  με  γέλασες  και  είν’  αργά, 

που λέει και η Τζένη στο τραγουδάκι που τόσο αγαπάω, μόνο που ο Σεπτέμβρης δεν ήρθε 

ακόμη, ούτε κι οι φίλοι ούτε κι η ζωή μου φαίνεται να έχει επιστρέψει απ’ όπου έχει πάει, 

διότι  αυτό  εδώ  που  κάνω  εγώ  τώρα  δε  λέγεται  ζωή.  Ίσως  ποτέ  δε  λεγόταν,  τι  με  την 

ανεγκέφαλη δουλειά μου και  την κάπως αποσπασματική καθημερινότητά μου, όμως δεν 

πέρναγα και άσχημα. Αντιθέτως. Ή μήπως πάντα έτσι ήταν η ζωή μου κι εγώ απλώς δεν το 

είχα υποπτευθεί; 

Τι  συμβαίνει  αυτό  το  καλοκαίρι;  Πώς  χώρισε  η  ζωή μου  στα  δυο,  σ’  ένα  πριν  κι  ένα 

μετά, μ’ ορόσημο μια ηλίθια βουτιά σε μια λίμνη αστείων διαστάσεων; Ήμουν πάντα έτσι 

δυσλειτουργική  κι  απλώς  χρειαζόταν  ένα  τσακ  για  να  βγει  στην  επιφάνεια  όλη  η 

παραφροσύνη που υπόβοσκε σε χειμερία νάρκη; Ή αρκεί ένα πέσιμο, μια στραβή κίνηση 

για να τσακίσει η ισορροπία; Ποιος θα μου το πει; 

Η Ιουλία δε μου έχει πει ακόμα τίποτα. Περιμένει εγώ να της πω. Ο Κώστας κάτι πήγε 

να μου πει και  τα πήρε όλα πίσω ζητώντας συγγνώμη. Κι ενώ δεν μπορώ να βρω τίποτα 

που  να  πηγαίνει  χειροπιαστά,  αντικειμενικά  στραβά  εκτός  από  το  σπασμένο  μου  πόδι, 

μοιάζει σαν να κατρακυλώ σε μια απότομη κατηφόρα τρόμου και φρίκης. Και κανείς δεν το 

αντιλαμβάνεται εκτός από εμένα. 

Θέλω  να  φύγω,  να  βγω  έξω,  να  κάνω  κάτι  να  ξεχαστώ! Μάλλον  έτσι  είναι  πέφτει  ο 

κόσμος  στα  ναρκωτικά  ή  στο  ποτό.  Η  ιδέα  δεν  είναι  ιδιαίτερα  αποκρουστική.  Ευτυχώς 

διατηρώ κάποια ίχνη αυτοπροστασίας. 

Μα γιατί δεν είναι κανείς στην Αθήνα; Έχω ξεκοιλιάσει την ατζέντα μου και δε βρίσκω 

κανέναν.  Η  Κική  δουλεύει,  πάντα  πνίγεται  το  καλοκαίρι.  Πέρσι  τι  έκανα;  Αν  θυμηθώ  τι 

έκανα πέρσι τέτοιο μήνα ίσως να μπορώ να το ξανακάνω. 
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Ήμουν διακοπές με την Αλεξάνδρα και  τη Μαρία στην Πάτμο. Ωραία είχαμε περάσει. 

Αν  δεν  είχε  αρρωστήσει  κι  η  Αλεξάνδρα,  θα  είχαμε  περάσει  καλύτερα.  Μα  πώς  τα 

κατάφερα πέρσι και συνδύασα τόσο καλά την άδειά μου να συμπέσει με των κοριτσιών; 

Ξέρω  πολύ  καλά,  δε  χρειάζεται  ν’  αναρωτιέμαι.  Πέρσι  δεν  είχα  δεσμό,  ήμουν  μόνη, 

ωραία κι ελεύθερη, και κανόνιζα εξορμήσεις με τις φίλες μου. Ενώ τώρα... συνδύασα την 

άδειά μου με την άδεια της Μάνιας. Όσο θυμάμαι ότι εγώ κατηγορούσα την Αλεξάνδρα και 

τη  Μαρία  ότι  μόλις  γνωρίσουν  καινούργιο  μουνί  ξεχνούν  τις  φίλες  τους...  Λένα, 

αυτομαστιγώσου. 

Οι ενοχές παραείναι βαριές να τις σηκώσω αυτή τη στιγμή. Άλλωστε την τιμωρία μου 

την εισπράττω  τώρα που έχω μείνει μπακούρι στο κλεινόν άστυ ενώ όλοι, μα όλοι  είναι 

κάπου αλλού. Ουφ! 

Ανακατώνω  τα  χαρτιά  μπροστά  μου,  πετάω  ένα  απόκομμα  εφημερίδας  που  δε 

θυμάμαι  γιατί  το φύλαξα,  ξαναδιαβάζω  κάτι  γράμματα  που  έλαβα πριν  από  δύο  χρόνια 

από την Ντέπυ που τώρα κάνει το διδακτορικό της στο Εδιμβούργο. Το τηλέφωνο χτυπά. 

Είναι η Έρρικα. 

«Τι έγινε;» 

«Καλά, εσύ;» αντιστρέφω το ερώτημά της. 

«Πήρα το μήνυμα σου και σε άκουσα ανήσυχη. Είσαι καλά;» 

«Καλά είμαι. Δε θα φανταστείς τι βρήκα.» 

Εκεί που έψαχνα στα πράγματά μου βρήκα ένα παλιό ποίημα που της είχα γράψει τότε 

που προσπαθούσα να μάθω γερμανικά. Το είχα φτιάξει ψάχνοντας λέξεις στο λεξικό, ενώ 

όταν  δυσκολευόμουν  πέταγα  μέσα  και  μια  αγγλικούρα. Μια  αρλούμπα,  πλην  όμως  μια 

τρυφερή αρλούμπα. Της το λέω και την ακούω που ελαφρογελά. 

«Το  θυμάμαι...  Γι’  αυτό  με  πήρες;»  Η  φωνή  της  είναι  διαφορετική  τώρα,  λίγο 

πειραχτική,  πειραγμένη.  Λένα;  με  ρωτάω,  εγώ  η  ίδια.  Παίρνω  την  απόφαση  σχετικά 

εύκολα, αν και ένα κομμάτι μου θέλω να κάνω την άσχετη και την ωραία· μειοψηφεί. 

«Όχι, δε σε πήρα γι’ αυτό, Έρρικα. Σε πήρα γιατί δεν... Θυμάσαι που σου έλεγα για τα 

όνειρά  μου;  Ε,  γίνανε  χειρότερα.  Τώρα  ξυπνάω  απ’  τις  φωνές  μου.  Νιώθω  ότι  θα 
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τρελαθώ!»  Οι  αρχικοί  δισταγμοί  μου  να  της  μιλήσω  εξανεμίζονται  μεμιάς  και  με  μια 

φούρια ορμάω να της εκθέσω το βάσανό μου, χύμα στο κύμα, χωρίς λογοκρισία. 

«Χθες είδα ένα δολοφόνο να με κυνηγάει να με σκοτώσει. Προχθές είδα ότι είχαν φύγει 

οι τοίχοι από το διαμέρισμά μου και κινδύνευα να γκρεμιστώ απ’ τον τρίτο, τις προάλλες – 

άσε δε θέλω ούτε να τα θυμάμαι... Ξυπνάω αλαφιασμένη κάθε πρωί και δεν είναι μόνο ότι 

τα ονειρεύομαι. Θα έλεγα, πάει στο διάολο, στον ύπνο μου είναι,  τι θα μου κάνουνε. Το 

μανίκι  είναι  ότι  μου  τριβελίζουν  το  μυαλό  όλη  μέρα.  Χθες  στο  ταξί  που  πήγαινα  στη 

δουλειά μ’  είχε πιάσει  ταχυπαλμία,  λίγο  κόντεψα  να πω  του οδηγού  να σταματήσει  μες 

στην  Πατησίων  και  να  με  κατεβάσει  να  πάρω  λίγο  αέρα.  Λες  κι  έχουν  ζωντανέψει,  τα 

γαμημένα! Λες να πάθω αυτό που έπαθε εκείνη στο... πώς το λένε το θρίλερ... στο Δρόμο 

με  τις  λεύκες; Να με κυνηγάνε  τα όνειρά μου στο  ξύπνιο μου; Μόνο ο Φρέντι Κρούγκερ 

μου έλειπε τώρα!» 

Πάει να πει κάτι, αλλά εγώ έχω πάρει φορά. 

«Παίρνω δε τη μαλακισμένη την ψυχολόγο μου σήμερα τηλέφωνο και της ζητάω να τη 

δω,  να  τα  πούμε  γιατί  κοντεύω  να  πηδήξω  απ’  το  παράθυρο,  κι  εκείνη  μου  λέει  να  τα 

πούμε τη Δευτέρα. Κι όχι μόνο αυτό, δε μου δίνει και χάπια που της ζήτησα! Δηλαδή τι την 

πληρώνω; Να κάθεται να μ’ ακούει; Κι αν εγώ αυτοκτονήσω μέχρι τη Δευτέρα; Θέλω να δω 

τι  θα  κάνει  μετά,  για  να  δούμε,  κυρά  μου,  που  τσιγκουνεύτηκες  δυο  ηρεμιστικά  και  με 

πήρες στο λαιμό σου!» 

«Λένα  σκοπεύεις  ν’  αυτοκτονήσεις  για  να  τη  σπάσεις  στη  σύμβουλό  σου;  Δε  σε 

πιστεύω!» 

«Που λέει ο λόγος, μωρή Έρρικα κι εσύ!» λέω τσαντισμένη. «Δε θ’ αυτοκτονήσω κιόλας, 

αλλά να σου πω την αλήθεια εκεί θα καταλήξω αν συνεχίσω να βλέπω θρίλερ στον ύπνο 

μου. Μα ο Στήβεν Κινγκ τα γράφει τα όνειρά μου; Δεν ξέρεις τι– » 

«Σιγά σιγά, ηρέμησε. Πάρε δυο βαθιές ανάσες» με διέκοψε. 

«Δε θέλω να πάρω βαθιές ανάσες. Ούτε ρηχές!» ουρλιάζω στο ακουστικό. «Θέλω να 

σταματήσω να ονειρεύομαι τέτοια όνειρα! Θέλω να ξυπνάω το πρωί όπως ξύπναγα τόσα 

χρόνια  χωρίς  ηλίθια  όνειρα  να με  βασανίζουν! Παλιά  δεν  έβλεπα όνειρα,  το  θυμάσαι  κι 

εσύ.» 
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«Δεν είναι αλήθεια αυτό.» 

«Τι λες τώρα, μωρέ Έρρικα, έβλεπα εγώ όνειρα; Θα μου πεις εσύ αν έβλεπα εγώ τέτοια 

όνειρα; Δε θυμάσαι που με ρώταγες τι έβλεπα κι εγώ σου έλεγα πάντα πως δε θυμόμουν 

τίποτα απολύτως;» 

«Αυτό το θυμάμαι, Λένα, το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως και που βόγκαγες στον ύπνο σου, 

που έκλαιγες. Αυτό εσύ το θυμάσαι; 

»Το θυμάσαι;» επαναλαμβάνει. 

Με σφιγμένα δόντια και κάτι που είναι σαν μαχαίρι προδοσίας σφηνωμένο κάπου στο 

λαιμό  μου  ταλαντεύομαι  μεταξύ  του  να  κλείσω  το  τηλέφωνο  με  τόση  δύναμη  που  να 

πονέσει το αυτί της στην άλλη άκρη της Ελλάδας ή να βάλω τα κλάματα ή δεν ξέρω κι εγώ 

τι.  Ακούω  την  αναπνοή  μου  στο  ακουστικό,  κοφτή,  ψιλή,  ρηχή  σαν  λακκούβα  με 

βρωμόνερα, και δε σκέφτομαι, δε σκέφτομαι, δε σκέφτομαι... 

«Λένα,  πάνω  απ’  όλα  μη  μου  κλείσεις  το  τηλέφωνο.  Κάνε  ό,τι  θέλεις  αλλά  μη  μου 

κλείσεις το τηλέφωνο.» Την ακούω. Καλά, δε θα το κλείσω, Έρρικα. Θα μείνω εδώ μέχρι να 

’ρθει κάποιος να μαζέψει τα θρύψαλά μου. 

«Λένα,  σε  θερμοπαρακαλώ,  άκουσέ  με  λιγάκι.  Αλλά  πραγματικά  άκουσέ  με.  Θα  μ’ 

ακούσεις; Ε;» 

Κάτι ψελλίζω. 

«Ε;» ξαναρωτά. 

«Ναι.» 

«Πού κάθεσαι τώρα;» 

«Στο πάτωμα» ψιθυρίζω. 

«Ωραία.»  Σωπαίνει  για λίγο.  Είμαι μουδιασμένη πατόκορφα, ακόμα κι από μέσα έχω 

μουδιάσει. Η αναπνοή μου μού θυμίζει ότι ακόμα ζω. 

«Μου έχεις πει πολύ λίγα πράματα, αλλά δεν έχει σημασία. Πρώτα απ’ όλα θέλω να 

ξέρεις ότι σε νοιάζομαι. Σ’ αγαπάω, μωρέ! Το ξέρεις;» 

Δεν μπορώ να μιλήσω, έχει φράξει ο λαιμός μου παντελώς, έτσι κι ανοίξω το στόμα μου 

θα ξεχυθούν ποτάμια δακρύων. Τα μάτια μου έχουν θολώσει. 
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«Κι ότι σου πω να ξέρεις ότι σ’  το λέω γιατί σε αγαπάω και δε θέλω να σε βλέπω να 

βασανίζεσαι. Εντάξει;» 

Κατανεύω, αλλά δεν το ξέρει. 

«Λοιπόν.  Πάντα  έβλεπες  κακά  όνειρα.  Πάντα  πάντα  πάντα.  Μόνο  που  δεν  τα 

θυμόσουν.  Τα  βράδια  όμως  εγώ  σ’  άκουγα  που  παραμιλούσες,  που  βόγκαγες,  που 

έκλαιγες. Κι ας μη θυμόσουν εσύ τίποτα το πρωί. Γι’ αυτό και δεν παραξενεύτηκα όταν μου 

’πες  ότι  ξαφνικά  άρχισες  να  βλέπεις  άσχημα  όνειρα.  Δεν  είναι  ξαφνικά.  Ξαφνικά  ίσως 

άρχισες να τα θυμάσαι, αλλά αυτό είναι άλλο. Τα κακά όνειρα πάντα τα έβλεπες. Και σου 

’χα πει, αν θυμάσαι, που θυμάσαι δηλαδή, να...» Σωπαίνει. Διστάζει. 

Λένα, κλεισ’ τ’ ακουστικό! Κλείσ’ το! Δε θέλεις ν’ ακούσεις! 

«Λένα, αν θέλεις να  ’ρθω εκεί, θα  ’ρθω για να  ’μαι πλάι σου. Όμως πρέπει κι εσύ να 

δεχτείς μερικά πράματα. Αλλιώς είναι ανώφελο.» Μιλά σιγανά, δε με πιέζει. Εγώ δαγκώνω 

τα δάχτυλά μου, τρώω τα νύχια μου, δε νομίζω ότι ο νους μου αυτή τη στιγμή λειτουργεί 

ακριβώς. 

«Θυμάσαι γιατί σου είχα πει τότε να πας στην Άννα;» 

Ποια Άννα; 

«Ποια Άννα;» Η φωνή μου βγαίνει μέσα από καταβόθρες γεμάτες στάσιμα νερά, από 

σήραγγες στην άλλη μεριά των Άλπεων. 

«Τη σύμβουλο; Θυμάσαι γιατί σου είπα να την επισκεφτείς;» 

«Τς.» 

«Δε θυμάσαι καθόλου;» 

«Για  να...  για  ν’  αναπτυχθώ,  δε  μου  ’χες  πει;»  ψελλίζω  σαν  μικρό  παιδί  τεσσάρων 

χρονών που έφερε σέλινο αντί για μαϊντανό στη μαμά και τώρα δικαιολογείται. 

Γελάει. 

«Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα; Τέλος πάντων, μπορεί να σου ’πα κι αυτό, δε θυμάμαι. 

Σου είπα να πας στην Άννα γιατί τα όνειρά σου όλο γύρω από...» Πάλι διστάζει. 

Λένα, κλείσ’ το! ουρλιάζει μια φωνή μέσα μου. 

«Λένα, μη μου κλείσεις το τηλέφωνο, σε παρακαλώ!» διαισθάνεται η Έρρικα. Τη μισώ 

και τη φοβάμαι και την αγαπώ. Δε με προστάζει, η φωνή της σαν να τρέμει... Η γερμανική 
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προφορά  της  που  τόσο  αγαπούσα,  που  ακόμα  αγαπάω,  σκαρφαλώνει  φράχτες  φόβου, 

δρασκελίζει χαντάκια έγνοιας. 

«Ξέρω ότι  είναι  δύσκολο  για  σένα,  πολύ  δύσκολο,  και  θα  ’θελα  να  ’μουν  εκεί  τώρα, 

κοντά σου. Ένα πράμα μπορώ να σου πω με σιγουριά, βάζω το χέρι μου σε φωτιά, και σε 

παρακαλώ  πίστεψέ  με!  Ό,τι  κακό  κι  αν  σου  κάνανε  έγινε,  πάει,  δε  θα  ξαναγίνει.  Είσαι 

ασφαλής τώρα, Λένα, είσαι ασφαλής!» 

Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα, συνομοταξίες ακόμα ανεξερεύνητες από φυσιοδίφες 

και  άλλους  μελετητές  της  φύσης  –  της  ανθρώπινης.  Κι  είναι  λες  κι  εγώ  βάλθηκα  να  τα 

σπουδάσω όλα, ένα ένα, τον τελευταίο μήνα. Τα δάκρυα της ερημιάς που αφήνουν πίσω οι 

σκοτεινές καταιγίδες του παρελθόντος, τα δάκρυα των ερημωμένων τόπων που καλύπτουν 

άνυδρες εκτάσεις της καρδιάς, εκεί που έχει σκληρύνει και δεν αισθάνεται πια παρά μόνο 

όταν βρέχουν οι σπάνιες, όξινες βροχές των πικρών δακρύων. Δάκρυα που πηγάζουν από 

υπόγειες ανεξάντλητες πηγές, που έχουν σύνδεση με μειωμένο τιμολόγιο, τιμής ένεκεν για 

τους  πολυπαθείς  και  τους  πολλάκις  πληγέντες  της  ζωής.  Δάκρυα  που  δεν  έχουν  ακόμα 

όνομα, όμως κυλούν κρουνηδόν, παρασύροντας προστατευτικά αναχώματα που με  τόσο 

κόπο  έστησα  και  φρόντισα,  ώστε  να  μην  περάσει  σταγόνα  πόνου  άλλη.  Μα  όσο  κι  αν 

μπάζωσα, η δύναμή τους σφοδρότερη από την άρνησή μου. Ο πόνος πόνος. 

Αυτό  που  δεν  καταλαβαίνω,  πραγματικά,  είναι  πώς  ξεχνώ.  Δεν  είμαι  χαζή,  ξέρω  τι 

έγινε, τι γίνεται, πάντα ήξερα. Κι όμως πέφτει ο γενικός του εγκεφάλου μου σαν ανάψω το 

φως  σ’  εκείνα  τα  απόμερα  δώματα  όπου  κρύβονται  καταχωνιασμένες  οι  οδυνηρές 

αναμνήσεις. Σαν να πέφτει η ασφάλεια. Πραγματικά, αυτό είναι, μια ασφάλεια. Για να μην 

καώ συθέμελα. 

«Λένα; Λένα, μ’ ακούς; Λένα;» 

Μ’ αγαπάει. Η φωνή της στάζει φροντίδα. Αχ Έρρικα! Κρίμα που σκότωσα τον έρωτά 

μου για σένα προτού πεθάνει από μόνος του. 

«Λένα, σε παρακαλώ μην κλείσεις. Σε παρακαλώ. 

«Δεν κλεί– » καθαρίζω τον σκουριασμένο μου λαιμό «– δεν κλείνω. Εδώ είμαι.» 

Μένουμε  σιωπηλές.  Με  την  Έρρικα  οι  σιωπές  μας  είναι  σαν  αφράτο  κρεβάτι,  όπου 

μπορώ να ξαπλώσω άνετα και να μη σκεφτώ να σηκωθώ επειδή πρέπει. Με τη Μάνια οι 
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σιωπές είναι σαν καρέκλα σε αίθουσα αναμονής, κάθομαι στην άκρη, έτοιμη να πεταχτώ, 

να πω κάτι. Ίσως αλλάξουν με τον καιρό, όταν γνωριστούμε καλύτερα. Αν. 

«Θα ’ρθω στην Αθήνα.» 

Πετάγομαι. Σκουπίζω τη μύτη μου στο μανίκι μου. 

«Τι πράγμα;» 

«Θα ’ρθω στην Αθήνα να σε δω.» 

«Έρρικα,  δεν  είναι  ανάγκη,  ειλικρινά.»  Ένας  πανικός  γεννιέται.  Πού  θα  ’ρθει  τώρα  η 

Έρρικα, τι να κάνει εδώ, πώς θα τη συνδυάσω με τη Μάνια (λες και πρόκειται για ρούχα), τι 

θα περιμένει από μένα; Ο πανικός όμως έχει και δίδυμο αδερφάκι: μια βαθιά ικανοποίηση 

ότι η Έρρικα ακόμη νοιάζεται, νοιάζεται αρκετά για να ξεσπιτωθεί και να ’ρθει να με βρει 

στην  Αθήνα·  παρότι  έχουν  περάσει  πέντε  χρόνια  από  τότε  που  τελευταία  φορά 

φιληθήκαμε κάτω από τις φτερούγες του έρωτα. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, μου λέω. 

Νιώθω μια συγκίνηση άξαφνα, δεν ξέρω τι να κάνω. 

«Δε  χρειάζεται  να  ’ρθεις,  Έρρικα»  επαναλαμβάνω,  «σ’  ευχαριστώ  όμως  που  το 

σκέφτηκες. Είμαι πραγματικά καλά» προσθέτω για να την καθησυχάσω, «θα σ’ το ’λεγα αν 

δεν ήμουν.» 

«Λένα,  κόφ’  τα  ψόφια  γιατί  εγώ  σε  ξέρω.»  Η  αργκό  της  Έρρικας  με  κάνει  να 

χαμογελάσω. Είναι πάντα αστείο ν’ ακούς δημώδεις εκφράσεις με ξενική προφορά. 

«Πού έμαθες καλέ τέτοιες εκφράσεις;» 

«Εγώ θα έρθω.» Η προσπάθειά μου ν’ αλλάξω θέμα απέτυχε. 

«Ρε Έρρικα, τι να ’ρθεις να κάνεις;» 

«Να  είμαι  κοντά  σου  τώρα  που  περνάς  δύσκολα»  λέει  με  παράπονο.  Ξάφνου 

προσθέτει: «Εκτός βέβαια αν θα έχει πρόβλημα η... κοπέλα σου.» 

«Όχι φυσικά» λέω αυτοστιγμεί, όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρη γι’ αυτό που δηλώνω 

ευθαρσώς. Να μην πω ότι μπορεί να ισχύει ακριβώς τ’ αντίθετο. Η φαντασία μου ανεβάζει 

θεατρικό μονόπρακτο με τη μάχη της Μάνιας και της Έρρικας για να κερδίσουν το χέρι της 

κουτσής δεσποσύνης Λενιώς. Η Μάνια θα υπερίσχυε σωματικά, αλλά αν περιορίζονταν σε 

λόγια η Έρρικα θα την αποστόμωνε όπως μόνο εκείνη ξέρει. Ένας θεός ξέρει πόσες φορές 

μου ήρθε να την πνίξω γιατί με είχε κολλήσει στον τοίχο με τη γλώσσα της. 
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«Τότε εντάξει» δηλώνει η Έρρικα. 

«Μα– » 

«Δώσ’ μου  έναν καλό λόγο να μην  έρθω!» Πάντα όταν μου έλεγε  να  της δώσω έναν 

καλό λόγο για κάτι το μόνο που ήθελα να της δώσω ήταν ένα καλό χαστούκι. 

«Θα ψάξω να βρω και μέχρι να βρω μην έρθεις!» 

«Θα σε πάρω τηλέφωνο αργότερα να σου πω με ποιο πλοίο έρχομαι!» 

«Βρε Έρρικα, γιατί δεν ακούς;» παραπονιέμαι. Σιωπή. 

«Εννοείς πραγματικά ότι δε θέλεις να ’ρθω;» 

Τι να πω τώρα; «Όχι ακριβώς. Απλώς...» Γαμώ το μυαλό σου, Λένα, σκέψου κάτι! Τη θες 

ή δεν τη θες; Και τα δύο! 

Ο γλόμπος του Κύρου Γρανάζη σχηματίζεται ολογραφικά πάνω από το κεφάλι μου: 

«Γιατί  δεν  πάμε  κάπου  διακοπές;»  Ναι,  αυτό  είναι!  «Αρχίζει  η  άδειά  μου  από  τη 

Δευτέρα  μεθαύριο,  όμως  η  Μάνια  δεν  μπορεί  να  πάει  πουθενά.  Θες;»  Αχ  μακάρι  να 

μπορεί. Ξάφνου, εκεί που φοβόμουν ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο 

ίσως τελικά καταφέρω να πάω και διακοπές. 

«Διακοπές; Πού;» 

«Όπου θέλεις!» Μωρέ ας φύγω από δω και πήγαινέ με και στη... Λάρισα. 

«Άσε με να το σκεφτώ λιγάκι και θα σε πάρω» λέει σκεφτικά. 

«Μα πριν δεν είπες ότι θες να ’ρθεις Αθήνα; Γιατί να μην πάμε κάπου αλλού μαζί; Σε 

κάποιο νησί;» Κάνω τη φωνή μου όσο πιο ελκυστική γίνεται, σαν διαφήμιση. 

«Και το πόδι σου;» 

«Το  γύψο  τον  βγάζω  την  άλλη  βδομάδα.  Την  Τετάρτη  νομίζω.  Έλα  μωρέ,  πάμε!» 

μιαουλίζω, αν και είναι αχρείαστο, διότι ξέρω πως την έχω ήδη πείσει. Η Έρρικα αν είναι να 

πει όχι το λέει ξεκάθαρα και μια φορά. Δεν ωφελεί να επιμείνεις, όσες μαλαγανιές κι αν 

κάνεις. Ένας θεός ξέρει πόσες έκανα τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Για να μην έχει πει 

όχι ακόμα πάει να πει ότι μάλλον θέλει. 

«Πάρε με τηλέφωνο να μου πεις πότε και πού!» της ρίχνω τη χαριστική βολή και της 

κλείνω το τηλέφωνο ενώ την ακούω να λέει, Μα– 

Γουστάρω! 
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Οι διακοπές που θα φύγω με την Έρρικα με απασχολούν για το υπόλοιπο της βραδιάς. 

Κυκλάδες; Πελοπόννησο; Σε ενοικιαζόμενα; Σε ξενοδοχείο; Θα πάμε με το αυτοκίνητό της; 

Η  εικόνα  του  αυτοκινήτου  άξαφνα  εκτροχιάζει  το  μυαλό  μου,  όπως  τόσο  συχνά 

τελευταία. Κάπου ταξίδευα – ναι, οι εικόνες παρελαύνουν ακάλεστες. Θέλω τούτη τη φορά 

ν’  αντισταθώ,  να μην  τους  δώσω σημασία,  όμως ασκούν μια  ναρκωτική  επίδραση πάνω 

μου, μια έλξη και μια απώθηση συνάμα. 

Είμαι  σ’  ένα  αυτοκίνητο  και  οδηγώ  κάπου  στην  εξοχή.  Έχω  χαθεί.  Γύρω  μου  δεν 

υπάρχουν  άλλοι  δρόμοι,  μονάχα  ο  στενός  δρόμος  στον  οποίο  βρίσκομαι.  Αριστερά  και 

δεξιά  απλώνονται  χλοερά  λιβάδια,  οργωμένα  χωράφια,  διάσπαρτοι  θάμνοι,  το  μοναχικό 

δέντρο. Μου λέω να συνεχίσω, κάπου θα βγάζει, δεν μπορεί. Βάζω μουσική, τώρα δεν τη 

θυμάμαι,  όμως  στο  όνειρό  μου  τραγουδούσα,  είμαι  σίγουρη.  Εκεί  που  οδηγώ,  το  τοπίο 

σιγά  σιγά  αλλάζει.  Τα  δέντρα  πληθαίνουν.  Ήδη  από  τα  δεξιά  μου  τα  λιβάδια  έχουν 

παραχωρήσει  τη  θέση  τους  σ’  ένα  δάσος.  Αρχίζω  να  μην  αισθάνομαι  άνετα  –  καθόλου 

άνετα.  Σφίγγω  το  τιμόνι,  επιταχύνω.  Το  δάσος  σιγά  σιγά  τυλίγει  το  αυτοκίνητο,  ψηλά 

δέντρα δημιουργούν με τα πυκνά κλαδιά τους έναν αδιαπέραστο θόλο, μια βαθυπράσινη 

σήραγγα που με ρουφά. Γκαζώνω, να βγω όσο το δυνατό πιο γρήγορα από δω μέσα, μα 

λες και το αυτοκίνητο έχει κολλήσει, δεν πάει πιο γρήγορα, το πόδι μου σανιδώνει το γκάζι, 

πατάω  μ’  όλη  μου  τη  δύναμη.  Το  δάσος  ολοένα  πυκνώνει.  Όσο  προχωρώ  το  νιώθω  να 

φουντώνει με ταχύτητα  ιλιγγιώδη. Σε λίγο το αυτοκίνητο  ίσα που χωρά να περάσει μέσα 

από  τα δέντρα, οδηγώ σε μονοπάτι, στενό, σκοτεινό και  κατηφορικό. Φοβάμαι, θέλω να 

βγω  από  δω  μέσα,  αλλά  δεν  έχει  καν  χώρο  να  στρίψω.  Νιώθω  ότι  το  δάσος  θα  με 

καταβροχθίσει,  θα  με  καταπιεί,  τα  δέντρα  πλησιάζουν  κι  άλλο,  κλαδιά  γδέρνουν  το 

αμάξωμα, σκληρίζουν στριγκά, νύχια σε μαυροπίνακα – δε θυμάμαι παρακάτω. Πάλι καλά. 

Η έξαψη όμως από το όνειρο επιζεί κι ακόμα με ανατριχιάζει. 

Δεν έχουν περάσει ούτε δέκα λεπτά αφότου έκλεισα με την Έρρικα, όταν το τηλέφωνο 

ξαναχτυπά. Είμαι σίγουρη ότι είναι η Έρρικα, θα με πήρε να μου πει πού να πάμε. Κάνω 

λάθος, είναι η Κική. 

«Ζήλια ψώρα!» τραγουδάω. 

«Γιατί παρακαλώ;» 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

182 

«Γιατί σα πάω ζιακοπές» λέω με μωρουδίστικη φωνή. 

«Με ποια παρακαλώ;» 

«Μάντεψε!» 

«Δεν έχω όρεξη να μαντέψω, Λένα. Πες μου.» 

«Τι  έχεις;»  Για μια στιγμή  ξεχνώ τον δικό μου ενθουσιασμό και παρατηρώ ότι η Κική 

δεν ακούγεται καλά. 

«Γάμησέ τα!» ξεφυσάει κι ακούω τον αναπτήρα της. «Αρρώστησε ο Νικήτας και πρέπει 

να δουλέψω διπλές βάρδιες!» Η φωνή της υπερχειλίζει αγανάκτηση. Τη λυπάμαι. 

«Είναι βαριά;» 

«Ξέρω γω; Του ’πα να πάει σε γιατρό. Έχει 39 πυρετό, τον μαλάκα.» Καταλαβαίνω ότι 

ένα μέρος του θυμού της δεν έχει να κάνει με το μαγαζί και τις παραπανίσιες ώρες που θα 

δουλέψει, αλλά με  το  γεγονός ότι  ο Νικήτας φοβάται  τους  γιατρούς παθολογικά, αν  και 

δεν το παραδέχεται. Ο ίδιος διατείνεται ότι είναι γερός σαν ταύρος και οι κομπογιαννίτες 

μόνο τα λεφτά του θέλουν. Γι’ αυτό αν έχει όντως αρρωστήσει βαριά, θα πρέπει η Κική να 

παλέψει  με  νύχια  και  με  δόντια  για  να  τον  πείσει  να φωνάξει  γιατρό.  Ένα  ποσοστό  του 

θυμού της οφείλεται ακριβώς στο ότι όταν κάποιος που αγαπάμε κάνει μαλακίες πονάμε κι 

εμείς. 

Δεν αναφέρω τίποτα για γιατρό. Μου κόπηκε όμως η όρεξη να της πω για τις διακοπές 

μου. Ούτε να την πειράξω θέλω πια. 

«Θες να ’ρθω να βοηθήσω;» λέω τελικά μέσα από την ασφάλεια της ανημπόριας μου. 

Όσο  και  να  θα  ήθελα  ή  να  ήμουν  σε  θέση  να  τη  βοηθήσω,  η  Κική  είναι  ανυπόφερτα 

αυταρχική και απότομη σαν αφεντικό και αυτό μου βγάζει το χειρότερο μου εαυτό. Της το 

είπα μάλιστα,  κάποτε που  είχα πάει  ν’  αντικαταστήσω μια  κρυωμένη  σερβιτόρα. Η  Κική 

απλά είπε ότι δεν έχω χειρότερο εαυτό να βγάλω – μια αλλαξιά έχω κι αυτή είναι χάλια 

μαύρα. 

«Όχι, Λένα μου, ευχαριστώ αλλά άσε, θα τα καταφέρω.» Αναστενάζει. Μου ραγίζει την 

καρδιά. Σκέφτομαι να πάω να τη δω απόψε – να της κάνω έκπληξη. 

«Για άλλο σε πήρα όμως» μου λέει. Αδημονώ ν’ ακούσω. 

«Τη θυμάσαι την Κατερίνα;» 
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«Ποια, την γκόμενα της Μαρίνας;» ρωτώ. 

«Όχι μωρέ, την Κατερίνα απ’ την Κέρκυρα... με τα μακριά μαλλιά;»  

Δε μου λέει τίποτα, σωπαίνω. 

«... που τη γνώρισες στο πάρτυ της Μαντώς και του Μήτσου;» 

«Στο πάρτυ της Μαντώς και του Μήτσου ήμουν τύφλα, δε θυμάμαι τον εαυτό μου όχι 

τους  άλλους.»  Δυστυχώς  θυμάμαι  αρκετά  που  θα  προτιμούσα  να  είχα  ξεχάσει,  όπως  το 

ντροπιαστικό γεγονός ότι την είχα πέσει στην Ελένη, μια απίθανα ωραία φίλη της Μαντώς, 

και  είχα  γίνει  ρεζίλι.  Η  κοπέλα  δεν  καταλάβαινε  γιατί  την  πλεύριζα  συνέχεια·  δεν  ήταν 

λεσβία. 

«Τέλος πάντων, εκείνη σε ξέρει.»  

Επικίνδυνο αυτό. 

«Την  είδα  προχτές,  ήρθε  από  το  μαγαζί  και  πάνω  στην  κουβέντα  μου  είπε  για  μια 

ομάδα ονείρων που πηγαίνει. Της είπα κι εγώ για τα δικά σου– » 

«Της είπες τα όνειρά μου;» τσίριξα. Κι η  ιδέα μόνο με εξαγρίωνε. Τα θεωρούσα πολύ 

προσωπικά, στην Κική μάλιστα δεν είχα εξιστορήσει παρά μονάχα ένα‐δυο – κι αυτό στις 

αρχές. 

«Άραξε, δεν  της είπα  τίποτα, σάμπως νομίζεις ότι  κρατούσα σημειώσεις όταν μου  τα 

έλεγες; Απλώς  της είπα ότι  έχω μια φίλη που βλέπει πολλούς εφιάλτες  τελευταία και  τη 

ρώτησα  αν  μπορεί  να  σε  βοηθήσει  να  τα  εξηγήσετε,  μια  που  είναι  ειδική.  Τρόπος  του 

λέγειν ειδική. Πάντως από μένα και σένα κάτι περισσότερο θα ξέρει.» 

Αυτό  δε  με  πείραζε.  Ίσως  επιτέλους  κάποιος  μου  έλεγε  κάτι  που  θα  με  βοηθούσε 

πραγματικά. Ούτε να λέω τα συναισθήματά μου στην Ιουλία, ούτε τα ακατανόητα σύμβολα 

και συμπτώματα του Κωστή. 

«Κική, είσαι τέλεια!» Πότε μπορώ να τη δω;» 

«Ηρέμησε, δεν ξέρω αν ξέρει και τίποτα το σπουδαίο. Νοσηλεύτρια είναι η κοπέλα.» 

«Μπορείς να της δώσεις το τηλέφωνό μου να με πάρει;» της λέω μ’ ενθουσιασμό. 

«Όταν τη δω θα της το δώσω» λέει κουρασμένα. Ήδη το μυαλό της έχει επιστρέψει στα 

δικά της βάσανα, που ομολογουμένως φάνταζαν πολύ πιο εξουθενωτικά από τα ονειρικά 

δικά μου. 
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«Πότε θα τη δεις;» λέω με ανυπομονησία. 

«Δεν  κλείσαμε  ραντεβού!»  απαντά  ελαφρώς  τσαντισμένα.  «Ίσως  περάσει  απόψε, 

είπε.» 

«Θα ’ρθω κι εγώ.» 

«Α,  για  την  κυρία  θα  έρθεις,  για  τη  φίλη  σου  δεν  ξεκουνάς.  Μπράβο  σου,  μωρή 

αχάριστη. Απ’ την κακιά σου τη συνείδηση τους βλέπεις τους εφιάλτες.» 

Το τελευταίο, παρότι το είπε στ’ αστεία, άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή. 

«Θα  ’ρχόμουν  να  σε  δω  έτσι  κι  αλλιώς!»  της  αντέταξα,  γνωρίζοντας ωστόσο  ότι  δεν 

μπορούσα  ν’  αποδείξω  τη  γνήσια  πρόθεσή  μου.  Α  μωρέ  Κική,  το  ξέρεις  ότι  σ’  αγαπάω. 

Τώρα αν τη ρωτήσω τι ώρα είπε η Κατερίνα ότι θα περάσει θα με χέσει πατόκορφα. 

«Θα τα πούμε μετά, λοιπόν.» 

«Τσάο.» 
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39. 

Στο  ουζερί  γίνεται  χαμός.  Η  Κική  μου  πετά  ένα  αγαρνίριστο  γεια  και  συνεχίζει  το 

σερβίρισμα,  σε  μια  κατάσταση  αποτελεσματικής  αλλοφροσύνης.  Χωρίς  τον  Νικήτα,  τον 

συνέταιρό της, τα φέρνει δύσκολα βόλτα. Βρίσκω μια γωνιά και με καθίζω. Μετά από λίγο 

η  Νινέτα,  η  σερβιτόρα,  μου  φέρνει  μια  μπύρα,  αλλά  δεν  προλαβαίνει  να  καθίσει  να  τα 

πούμε.  Δε  με  πειράζει·  μου  αρέσει  που  κάθομαι  εδώ,  έστω  και  μόνη.  Κλεισμένη  τόσες 

μέρες στο σπίτι μου έχει λείψει ο κόσμος, η βουή του, τα πρόσωπα, οι κινήσεις. Κάθομαι 

και  τους  χαζεύω,  ζευγάρια,  παρέες...  γελούν,  συζητούν  χαμηλόφωνα,  φωναχτά, 

αστειεύονται, φλερτάρουν... Άραγε τα βράδια, ή μάλλον βαθιά τις νύχτες, στο πιο πηχτό 

σκοτάδι των βλεφάρων τους, μετά τα γέλια και τις χαρές, τα σινεμά και τις βόλτες, μετά τα 

κλαμπ  και  το  σεξ,  τι  ονειρεύονται;  Ποια  όνειρα  τους  επισκέπτονται  και  πώς  ξυπνούν  το 

πρωί;  Τα  όνειρά  τους  επιζούν  στο  αδέκαστο  φως  της  μέρας  ή  χάνονται  για  πάντα  στα 

σκοτάδια,  μόλις  ανοίξουν  τα  βλέφαρά  τους  Ποια  διπλή  ζωή  εξελίσσεται  πίσω  από  τις 

μολυβένιες  τους  κουρτίνες  όταν,  υποτιθέμενα,  ξεκουραζόμαστε;  Και  πόσων  οι  δυο  ζωές 

ζευγαρώνουν παρά φύσει, γεννοβολώντας εκτρώματα, παρεισφρέοντας η μια στον ζωτικό 

χώρο της άλλης και απειλώντας την τάξη της; 

Οι  σκέψεις  μου  φτερουγίζουν  σαν  τρομαγμένα  πουλιά  όταν  ξάφνου  εμφανίζεται 

μπροστά μου η Κική με  τον απότομο μα όχι  ενοχλητικό, όταν  την μάθεις,  τρόπο  της,  και 

μου συστήνει την Κατερίνα. 

Όχι,  δεν  την  έχω  ξαναδεί,  αντιτείνω  στην  επιμονή  της  Κικής.  Η  Κατερίνα  είναι  μια 

λεπτοκαμωμένη  μελαχρινή,  ηλιοκαμένη  κοπέλα,  με  κορμί  γυμνάστριας  εδάφους  και 

μακριά, κατσαρά μαλλιά που πλαισιώνουν ένα μουτράκι σκούρας πορσελάνης. Σαν ξωτικό 

μοιάζει, ένα μαυριδερό, πονηρό ξωτικό. 

«Ούτε  κι  εγώ  θυμάμαι  να  έχουμε  γνωριστεί»  ομολόγει  η  Κατερίνα  αποστομώνοντας 

την Κική που απαξιοί να παραδεχτεί το λάθος της και φεύγει για να πάρει παραγγελία από 

άλλο τραπέζι. Η Κατερίνα κάθεται απέναντί μου. Της χαμογελώ νιώθοντας άβολα. Αυτές οι 

προσχεδιασμένες γνωριμίες έχουν μια γεύση τεχνητή, σαν ψεύτικη σαντιγί. 
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Τι  να  της  πω;  Δε  μου  είναι  εύκολο  ν’  αρχίσω  να  μιλάω  για  τα  όνειρά  μου  σε  μια 

άγνωστη. Νιώθω γελοία, σαν χαζογκόμενα που πάει σε χαρτορίχτρες για να μάθει αν την 

αγαπά ο μορφονιός της. Μόνο για ένα λόγο κάθομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, μου θυμίζω 

και αναθαρρεύω: γιατί ξέρω τη φρίκη της κάθε νύχτας μου. 

Η  Κατερίνα  μοιάζει  να  μη  με  βλέπει,  σαν  να  έχει  αλλού  το  μυαλό  της.  Άξαφνα 

ανοιγοκλείνει τα μάτια της πολλές φορές απανωτά και κουνά ελαφρά το κεφάλι της, σαν 

να διώχνει μια ενοχλητική σκέψη. Επιστρέφει στο άβολο εδώ και το αμήχανο τώρα μας. 

«Λοιπόν;» λέει με μια επαγγελματική αμεσότητα, που με κάνει να νιώσω σαν να έχω 

ραντεβού με τη γυναικολόγο μου. 

«Η Κική μου είπε ότι θες να μιλήσουμε για όνειρα.» 

Από μέσα μου την ευγνωμονώ που το έθεσε έτσι ουδέτερα. 

«Ε, ναι.»  

Όχι, καλή μου, δε θ’ ανοιχτώ έτσι εύκολα.  

«Εσύ τι σχέση έχεις με τα όνειρα;» Προσπαθώ να κάνω την ερώτησή μου όσο λιγότερο 

επιθετική μπορώ, να μη φανεί ότι ζητώ διαπιστευτήρια. Θέλω όμως να μάθω κάτι γι’ αυτήν 

προτού την μπάσω στον κόσμο μου. Αν την μπάσω. 

Δε φαίνεται να ενοχλείται από την ερώτηση. Απαντά ευθέως ότι ασχολείται από παλιά 

με  τα  όνειρα  και  την  ερμηνεία  τους,  διαβάζοντας  βιβλία,  μετέχοντας  σε  μια  ομάδα 

ανάλυσης ονείρων, δουλεύοντας πολύ με τα δικά της. 

«Με  συναρπάζουν  τα  όνειρα»  λέει  με  μια  ζέση  τόσο  ενθουσιώδη  που  είναι  σχεδόν 

μεταδοτική. «Είναι ό,τι πιο γνήσιο έχουμε μέσα μας, ό,τι πιο κοντά στην ψυχή μας, χωρίς 

λογοκρισία, χωρίς ταμπού. Αποκτούμε πρόσβαση στον εσωτερικό μας κόσμο άμεσα, αν και 

κάπως κωδικοποιημένα.» 

Όχι ιδιαίτερα άμεσα, θέλω να της πω αλλά τέλος πάντων. 

Συνεχίζει: «Από τότε που άρχισα να δουλεύω πάνω στα όνειρά μου, να ασχολούμαι με 

τη σημασία τους και να τα ερευνώ είναι σαν να άλλαξε η ζωή μου. Μαγεύομαι από το τι 

μου  λένε,  αφού  κατά  κάποιο  τρόπο  αντικατοπτρίζουν  την  εικόνα  της  ψυχικής  μου 

κατάστασης σε μια γλώσσα συμβολική.» 
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Έχει σκύψει μπροστά και καθώς μιλά τα μάτια της λάμπουν. Έχω την εντύπωση ότι δε 

μιλάει  ακριβώς  σ’  εμένα·  μιλά  για  τον  εαυτό  της,  για  κάτι  δικό  της,  κάτι  μαγικό  και 

λατρευτό.  Ομορφαίνει  ακόμη  περισσότερο  τώρα,  φωτίζει  το  προσωπάκι  της  μέσα  στις 

μαύρες φλόγες των μαλλιών της. Με συνεφέρνω, δεν είναι υλικό για φλερτ! Καταρχάς δεν 

ξέρω καν αν είναι δικιά μας. Γελάω από μέσα μου, που η πρώτη μου έγνοια είναι αυτή και 

όχι η σχέση μου με τη Μάνια. Κάτι λέει αυτό, αλλά εγώ του βουλώνω το στόμα. 

«... μ’ είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε, ειδικά για ν’ αποδεχτώ την αρρώστια του και το 

φόβο ότι ίσως τον χάσω.» Γαμώ τη, ξεχάστηκα και δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάει τώρα. 

Ελπίζω να μην ήταν σημαντικό. 

«Συνεχίζω ν’ αναλύω τα όνειρά μου αλλά όχι όλα πια. Πρώτον δεν  έχω  το  χρόνο  και 

δεύτερον ασχολούμαι πλέον με αυτά που τα θεωρώ πιο σημαντικά.» 

«Υπάρχουν δηλαδή όνειρα σημαντικά και ασήμαντα;» ρωτάω, να πω κι εγώ επιτέλους 

κάτι, μη νομίζει ότι δεν προσέχω. 

«Σύμφωνα  με  μια  θεωρία,  των  αρχαίων  Ελλήνων,  αν  θυμάμαι  καλά,  τα  όνειρα 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που αφορούν την επεξεργασία της καθημερινότητας, 

δηλαδή τι κάναμε σήμερα, ποιον είδαμε, τι μας απασχόλησε, και αυτά που στέλνονται ως 

μηνύματα από τους θεούς.» 

Τσινάω. Αν είναι να μπλέξει το Θεό μέσα σ’ όλα αυτά, καλύτερα να πηγαίνω. Θα πρέπει 

να είναι πολύ καθίκι ο Θεός για να με βασανίζει έτσι. Πέρα απ’ αυτό, όμως, μ’ ενόχλησε 

πιο βαθιά αυτό που είπε η Κατερίνα. Δεν πιστεύω στο Θεό, τουλάχιστον όχι στο Θεό που 

μου έχουν σερβίρει, έναν καλοκάγαθο παππούλη με άσπρη γενειάδα, τον οποίο κάθε τόσο 

τον πιάνουν οι κακίες του και γίνεται σκύλα. Δεν μπορώ να πιστεύω σ’ ένα Θεό τιμωρό που 

καταδικάζει τον έρωτα, την ηδονή αλλά και ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, όπως εμάς τις 

λεσβίες,  ως  ανώμαλες.  Άλλωστε,  όπως  μου  είχε  πει  κι  η  Έρρικα,  αν  υπάρχει  Θεός  τότε 

σίγουρα έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το ν’ ασχολείται με το τι κάνω εγώ με το 

μουνί μου. Παρότι ποτέ δεν ήμουν θρησκευόμενη (δε νομίζω ότι τους έπαιρνε τους δικούς 

μου  να  είναι  και θρησκευόμενοι με όλα όσα  έκαναν),  δεν  είχα  και  λόγους  να μην  είμαι, 

μέχρι  που  η  Έρρικα μου  έδωσε  κάμποσους  λόγους. Ήταν  εκείνη που  στοιχειοθέτησε  για 

μένα  αυτό  που  μέχρι  τότε  δεν  ήταν  παρά  ασαφείς  σκέψεις.  Εκείνη  μου  αποκάλυψε  την 
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άπατη των εκκλησιών σε όλη την υφήλιο αλλά ειδικά τη μισογύνικη, καλυμμένη λύσσα του 

χριστιανισμού. Και παρότι δεν ήμουν σε θέση ν’ αναλύσω τόσο εύγλωττα τις θέσεις μου 

όπως  η  Έρρικα,  τις  πρέσβευα  και  δεν  ήθελα  τώρα  η  Κατερίνα  να  μου  μπερδεύει 

ασπρομάλληδες, εκδικητικούς παππούληδες στα όνειρά μου. 

«... από την άλλη, εγώ πάντα πίστευα ότι όλα τα όνειρα είναι σημαντικά.» 

Πάλι δεν πρόσεξα τι έλεγε! 

Η Κατερίνα προσθέτει: «Αφού κάθε μέρα ερχόμαστε σε επαφή με τόσα πράγματα, γιατί 

το βράδυ βλέπουμε μόνο μερικά στον ύπνο μας; Επιλεκτικά εντυπώνονται; Κι άραγε αυτή 

η επιλογή είναι τυχαία ή έχει κάποια βαθύτερη σημασία;» 

Τώρα περιμένει  στ’  αλήθεια  να  της απαντήσω ή  είναι  ρητορική η  ερώτησή  της.  Εγώ, 

καλού κακού, χαμογελάω. Συνεχίζει: 

«Κάποιοι επιστήμονες διατείνονται ότι τα όνειρα δεν είναι παρά ο τυχαίος τρόπος του 

εγκεφάλου να επεξεργαστεί τις πληροφορίες της ημέρας και να τις βάλει σε μια τάξη, κι ότι 

αυτή  η  διαδικασία,  αν  και  απολύτως  απαραίτητη  για  την  ψυχική  μας  υγεία,  δεν  έχει 

ιδιαίτερη σημασία αυτή καθαυτή. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα! Καταρχάς, από την 

ίδια μου τη ζωή βλέπω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα όνειρά μου μού λένε πράγματα. 

Μπορεί  να  μην  είναι  όλα  πολύ  σημαντικά  –  μερικά  όνειρα  απλώς  ξέρεις  ότι  δεν  είναι 

σημαντικά, όμως άλλα...» Άφησε να εννοηθεί η κοσμοϊστορική σπουδαιότητά τους. 

«Δεν  ξέρω  αν  ενστερνίζομαι  την  άποψη  των  αρχαίων  αλλά  δεν  έχει  πραγματικά 

σημασία.  Αυτό  που  εκείνοι  αποκαλούσαν  μηνύματα  από  τους  θεούς  εγώ  τα  θεωρώ 

μηνύματα  από  το  υποσυνείδητό  μας.  Κι  ίσως  όχι  ακριβώς  μηνύματα,  δεν  είναι 

πετυχημένος  όρος,  διότι  το  μήνυμα  προϋποθέτει  έναν  πομπό  κι  ένα  δέκτη,  ενώ  όσον 

αφορά  τα  όνειρα  πομπός  και  δέκτης  είναι  το  ίδιο  άτομο,  και  αυτή  η  διχοτόμηση  δε 

βοηθάει.» 

Είναι εμφανές ότι της αρέσει να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Την μπύρα της δεν 

την έχει αγγίξει από τη στιγμή που άρχισε. 

«Η λέξη που θα διάλεγα εγώ για να περιγράψω τα όνειρα είναι μάλλον αντανακλάσεις. 

Είναι σαν να παίρνεις μια φωτογραφία του υποσυνειδήτου σου, των ενδότερων σκέψεων 

και  συναισθημάτων  σου,  και  να  την  τυπώνεις  στα  όνειρά  σου.  Έχουμε  μέσα  μας  έναν 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

189 
 

κόσμο που δεν τον γνωρίζουμε. Κι ο μόνος τρόπος να τον προσεγγίσουμε είναι μέσα από 

τα όνειρα. Μόνο που η εκτύπωση δεν είναι πάντα ακριβής, γίνεται μέσω συμβόλων.» 

Πιάνομαι από το τελευταίο, τη διακόπτω: «Κάποιος μου είπε ότι τα σύμβολα» ελπίζω 

να  το  θυμάμαι  καλά  και  να μην πω  καμιά μαλακία  και  γελάσει  και  το  παρδαλό  κατσίκι, 

«είναι μηνύματα, που αν δεν  τα ακούσεις στη συνέχεια μετατρέπονται σε αρρώστιες, σε 

συμπτώματα.» Έτσι μου το είπε ο Κωστής; 

Η Κατερίνα σηκώνει τα φρύδια της και γνέφει σαν από ευχάριστη έκπληξη. Μάλλον την 

εντυπωσίασα. Γουστάρω. 

«Ποιος σου το ’πε αυτό;» 

«Ένας φίλος, ψυχολόγος. Δηλαδή δε μου το είπε ακριβώς έτσι» φροντίζω να καλύψω 

τα νώτα μου, «αλλά εγώ έτσι το κατάλαβα. Ισχύει;» 

«Αυτή είναι μια θεωρία που είναι παραφυάδα της γιουνγκιανής προσέγγισης.» 

«Της ποιας;» 

«Του  Γιουνγκ,  του Καρλ  Γιουνγκ,  ενός μεγάλου ψυχολόγου, σύγχρονου  του Φρόυντ.» 

Για μια στιγμή το βλέμμα της σκοτεινιάζει, σαν να χάθηκε στο λαβύρινθο των σκέψεών της 

κι έπειτα αρχίζει να λέει διάφορα γι’ αυτή τη θεωρία. Μιλάει για ώρα. ασπάζομαι. Πάντως 

είναι ενδιαφέρουσα. Σκεφτόμουν να πάω σε κάποιο από τα εργαστήρια που οργανώνουν 

στην Αθήνα, να δω πώς δουλεύουν με τα όνειρα.» 

Με  τον  εαυτό  της  μιλά.  Εγώ  πάντως  δεν  την  πιάνω.  Γιατί  δε  μου  λέει  κάτι  το 

συγκεκριμένο;  Παίρνω  ανάσα  να  τη  ρωτήσω  εγώ  πώς  μπορεί  να  αναλύσει  το  νόημα 

κάποιων ονείρων μου αλλά με προλαβαίνει. 

«Σύμφωνα με  τον  Γιουνγκ  τα  όνειρα μπορούν  να  ερμηνευθούν μέσω  των συνειρμών 

που δημιουργούν. Π.χ.  βλέπω ένα  ελάφι στον ύπνο μου.  Τι μου λέει  εμένα αυτό;  Σ’  ένα 

πρώτο  επίπεδο  οι  συνειρμοί  μου  είναι  ολότελα  προσωπικοί,  καταδικοί  μου.  Αν,  λόγου 

χάρη, μικρή ο πατέρας μου σκότωσε ένα ελάφι και λίγο μετά σκοτώθηκε κι εκείνος πολύ 

πιθανό  να  έχω  συνδέσει  το  ελάφι  με  το  θάνατο  του  πατέρα  μου  και  κάθε  φορά  που 

ονειρεύομαι ελάφια, το όνειρό μου στην πραγματικότητα να έχει να κάνει με τον πατέρα 

μου και όχι φυσικά με τα ελάφια.» 
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Αυτό το καταλαβαίνω. Κάτι τέτοιο μου είχε πει και ο Κωστής. Αρχίζω να αναρωτιέμαι τι 

σημαίνουν τα πράγματα στα δικά μου όνειρα, αλλά δε βρίσκω τίποτα. Τι δουλειά έχω εγώ 

με λίμνες; Ούτε μέχρι τον Μαραθώνα δεν έχω πάει! 

«Οι προσωπικοί συνειρμοί είναι οι πιο συχνοί και οι πιο σημαντικοί. Υπάρχει όμως κι 

ένα  δεύτερο  επίπεδο,  όπου  απομακρυνόμαστε  από  τους  συνειρμούς  που  έχουν  τα 

πράγματα προσωπικά για εμάς και κοιτάζουμε τους εθνικούς, πολιτισμικούς συνειρμούς. 

Με άλλα λόγια τι σημαίνει το ελάφι για εμάς που είμαστε Ελληνίδες στα τέλη του εικοστού 

αιώνα; Όχι  πολλά  πράγματα,  αλλάζω παράδειγμα.  Ας  πούμε,  τι  σημαίνει  σε  πολιτισμικό 

επίπεδο για τους Έλληνες η θάλασσα; Σαφώς σημαίνει διαφορετικά πράγματα απ’ ό,τι για 

τους Ούγγρους ή τους Ελβετούς. Όπως και το χιόνι για τους βόρειους λαούς σημαίνει κάτι 

άλλο απ’ ό,τι για  τους Κυπρίους. Δεν παύουν να  ισχύουν οι προσωπικοί συνειρμοί, αλλά 

εμπλουτίζονται και από τους πολιτισμικούς.» 

«Μου λες ένα παράδειγμα για να καταλάβω;» Δυσκολεύομαι να δω πώς εφαρμόζονται 

όλα  αυτά  στα  όνειρά  μου.  Αναρωτιέμαι  αν  θα  περάσω  ολόκληρο  το  βράδυ  ακούγοντας 

δυσνόητες θεωρίες ή θα μάθω επιτέλους κάτι που θα με βοηθήσει. 

Ξύνει το κεφάλι της και χαμηλώνει το βλέμμα. Ξαφνικά λέει: «Πες ότι ονειρεύομαι ένα 

σπίτι  στη  θάλασσα.  Για  μένα  προσωπικά  αυτό  είναι  εφιάλτης,  γιατί  σ’  ένα  τέτοιο  σπίτι 

πέθανε η μάνα μου. Αυτός είναι ο προσωπικός συνειρμός. Συνδέω το σπίτι στη θάλασσα 

με την απώλεια της μάνας μου. Το όνειρο το βλέπω σε μια περίοδο που βιώνω πιο δυνατά 

την  έλλειψη  της  μάνας  μου,  που  νιώθω  ανασφάλεια  στη  ζωή  μου  και  αποζητώ  την 

προστασία της. Ή σε μια περίοδο που εγώ κι ο σύντροφός μου περνάμε κρίση κι εγώ νιώθω 

ανασφαλής. Όμως δε βλέπω απαραίτητα τη μάνα μου στον ύπνο μου, αλλά ένα σπίτι που 

συμβολίζει  την απώλειά της. Όταν το αναλύσω αυτό τον όνειρο συνειδητοποιώ ότι αυτή 

την περίοδο έχω ανάγκη από συμπαράσταση γιατί νιώθω ανασφαλής. 

«Από την άλλη το σπίτι στη θάλασσα για την ελληνική κουλτούρα σημαίνει διακοπές, 

καλοκαίρι, πλούτο ίσως... αν λάβουμε υπόψη τα εξοχικά. Άρα ίσως βλέποντας το σπίτι στη 

θάλασσα  να  είναι  ένας  έμμεσος  τρόπος  να  μου  πω  ότι  θέλω  διακοπές,  ότι  αυτή  την 

περίοδο  έχω  μεγάλη  κούραση  λόγω  δουλειάς  ή  άλλων  αγχωτικών  καταστάσεων  και 

αποζητώ  ένα  διάλειμμα,  μια  διέξοδο.  Όμως  η  αίσθηση  υπευθυνότητας  που  με 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

191 

χαρακτηρίζει  δε  μου  επιτρέπει  να  τα  παρατήσω  όλα  και  να  πάω  διακοπές,  οπότε 

ονειρεύομαι ένα σπίτι στη θάλασσα.» 

Είμαι έτοιμη να τη ρωτήσω για τα δικά μου όνειρα, μου αρέσει ο άμεσος τρόπος που τα 

προσεγγίζει, αλλά με προλαβαίνει: 

«Υπάρχει κι ένα τρίτο επίπεδο συνειρμών.» 

Κι άλλο; Μου φτάνουν αυτά. 

«Οι  παγκόσμιοι  πολιτισμικοί  συνειρμοί.  Είναι  σαφώς  πολύ  λιγότεροι  και  δεν  είναι 

ακριβώς  παγκόσμιοι,  αλλά  πάντως  ισχύουν  σε  πολύ  ευρύτερη  κλίμακα.  Λόγου  χάρη,  η 

φωτιά. Για τους περισσότερους λαούς έχει λίγο πολύ τον ίδιο συμβολισμό. Ή το νερό. Ή τα 

φίδια. Αυτά τα σύμβολα ίσως έχουν να κάνουν με κάποια φυλετική μνήμη, κάτι που μας 

έχει εντυπωθεί από πάρα πολύ παλιά, σ’ ένα κοινό παρελθόν, και δεν έχει να κάνει με την 

προσωπική μας ιστορία. Δε θα μπω όμως σ’ αυτό το θέμα γιατί είναι μεγάλη συζήτηση.» 

Γνέφω για να της δείξω ότι χαίρομαι που δεν μπαίνει. Πιάνω τη σύντομη παύση απ’ τα 

μαλλιά και λέω: 

«Να σου πω ένα όνειρό μου να μου πεις τι σημαίνει;» 

Γελάει.  Η  Κατερίνα,  με  το  πρόσωπο  καρβουνιασμένου  ξωτικού,  γελάει.  Γιατί; 

Εκνευρίζομαι, σαν να είπα κάτι που δεν έπρεπε. Πίνει μια γουλιά μπύρα και λέει: «Δε θα 

σου πω εγώ τι σημαίνουν τα όνειρά σου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε εγώ ούτε 

κανείς άλλος. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σε βοηθήσω να βρεις εσύ τι σημαίνει 

για σένα την ίδια. Αυτό μπορώ να το προσπαθήσω.» 

Απογοητεύομαι.  Θυμώνω.  Όπως  όταν  σε  διορθώνει  ένας  μεγάλος  για  κάτι  που 

κατάλαβες στραβά. Δεν ξέρω αν θέλω να της πω τώρα. Δηλαδή θέλω, και πολύ μάλιστα, 

αλλά μ’ ενοχλεί που με διόρθωσε. 

«Κοίτα όμως, Ελένη.» Με λέει και λάθος. «Πρέπει να φύγω τώρα, έχω ένα ραντεβού σε 

λιγάκι. Κι άλλωστε δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να μιλήσουμε για τα όνειρά σου. Να 

κανονίσουμε όμως μια άλλη φορά να βρεθούμε να τα πούμε.» 

«Αύριο μπορείς;» 
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40. 

Σε  λίγο  έρχεται.  Χθες  που  την  κάλεσα  παραξενεύτηκε  που  ήθελα  να  τη  δω  τόσο 

σύντομα,  όμως  εγώ  κατάπια  ντροπές  και  περηφάνιες  και  χρησιμοποιώντας  ακόμα  και 

δόλια μέσα (είπα ότι θα μαγειρέψω) την πειθανάγκασα να δεχτεί. 

Σε  λίγο  έρχεται. Νιώθω στην  τσίτα,  λες  και  είναι  πρώτο ραντεβού με  γκόμενα.  Λένα, 

σοβαρέψου, η κοπέλα για άλλο έρχεται. Καλά, καλά! Θα πείραζε αν μετά το γεύμα και τα 

όνειρα... 

Είμαι αδιόρθωτη.  Τώρα που λείπει η Μάνια...  αχ η Μάνια.  Έχω να  τη δω δυο μέρες, 

αιώνες, μου φαντάζουν. Έχει αλλάξει η στάση της απέναντί μου ή  ίσως εγώ επικαλούμαι 

αυτό ως δικαιολογία για τη μεταβολή των δικών μου συναισθημάτων; Ίσως ισχύουν και τα 

δύο. Ίσως φταίει ότι τη βλέπω τόσο λίγο τελευταία και πάντα είναι κουρασμένη. Πάντως δε 

νιώθω τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθα πρωτύτερα. Μ’ ενοχλεί που θεληματικά επιμένει 

ν’ αγνοεί ότι αυτό που συνέβη πάνω στο βουνό μου έχει στοιχίσει πολύ περισσότερο απ’ 

ό,τι δείχνω. Νομίζω πως της είμαι λίγο θυμωμένη. 

Για  να  είμαι  πιο  δίκαιη  πρέπει,  όμως,  να  παραδεχτώ  ότι  έχει  πήξει  στη  δουλειά 

τελευταία. Ακόμα και σήμερα Κυριακή δουλεύει. Με πήρε τηλέφωνο το πρωί να τα πούμε, 

ακουγόταν  ξεθεωμένη,  αγχωμένη.  Παλιά,  ακόμα  και  τις  μέρες  που  δε  βλεπόμασταν, 

τηλεφωνιόμασταν  συνέχεια.  Σήμερα  μιλήσαμε  για  κάμποση ωρίτσα,  φλερτάραμε  απ’  το 

τηλέφωνο,  όμως  ένα  κομμάτι  της  ήταν  κατειλημμένο  απ’  τη  δουλειά  της.  Όση  ώρα 

μιλούσαμε, έλεγα μέσα μου να της πω για την επίσκεψη της Κατερίνας. Όμως τελικά δεν 

είπα τίποτα. Θα ήθελα πολύ να μοιραζόμουν μαζί της την αγωνία μου για αυτά που βλέπω 

όταν  πέφτω  να  κοιμηθώ,  για  το  χτεσινοβραδινό  μου  όνειρο.  Μου  κοστίζει  που 

καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δε θέλω μόνο ένα κρεβάτι μαζί  της. 

Πίστευα ότι η Μάνια ήταν κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Είναι άραγε ή μήπως  τυφλώθηκα 

από  τους  ευσεβείς  πόθους  μου;  Αχ,  δε  θέλω  να  τα  σκέφτομαι  αυτά,  ψυχοπλακώνομαι. 

Μου είπε ότι θα προσπαθήσει να ξεμπερδέψει όσο πιο γρήγορα μπορεί και να γυρίσει πριν 

από το τέλος της άλλης εβδομάδας, αλλά δεν το βλέπει πολύ πιθανό. Η απόσταση σίγουρα 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

193 
 

δε μας κάνει καλό, και με τη φαντασία μου σκηνοθετώ τα χειρότερα σενάρια. Δεν ξέρω αν 

φταίει ο φόρτος εργασίας της ή αν έχει επέλθει μια βαθύτερη αλλαγή. 

Δεν  είμαι αιθεροβάμων. Πιστεύω στο παλιρροϊκό  κύμα  του  έρωτα, που αφήνει πίσω 

του συντρίμμια της παλιάς ζωής, μα μερικές φορές οι δυνατές καταιγίδες κρατάνε λίγο· τα 

νερά  στεγνώνουν  και  κατά  την  αποτίμηση  της  ζημιάς  διαπιστώνεις  πως  η  ζωή  σου 

συνεχίζεται  χωρίς  μεγάλες  απώλειες  ή  αλλαγές.  Ακόμη  τρελαίνομαι  όταν  μ’  αγκαλιάζει, 

ακόμη  σπαρταράω  όταν  κάνουμε  έρωτα.  Ακόμη  ριγώ  κι  ουρλιάζω  και  τα  πόδια  μου 

γίνονται ζελέ, πυλός να τον πλάσει όπως θέλει. Αλλά... κάπου κάτι χάλασε. Δε μου αρέσει 

να βάλω τη σχέση μας στον παγερό πάγκο της βιοψίας και να τη χειρουργήσω προκειμένου 

να δω πού πάσχει. Ίσως μετά από μόνο πέντε –έξι πια– μήνες ερωτικού πάθους να σώθηκε 

η φλόγα. Ίσως πάλι όχι. 

Δεν ξέρω. Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι το μυαλό μου, η ύπαρξή μου 

ολόκληρη, είναι επικεντρωμένη στους εφιάλτες που με ταλανίζουν. Ίσως αν λυθεί αυτό ν’ 

αποκατασταθεί κι η σχέση μου με τη Μάνια. 

Από  χθες  το  βράδυ,  αφότου  με  άφησε  η  Κατερίνα  στο  καφέ,  μηρυκάζω  τα  όσα  μου 

είπε. Έφυγα κι εγώ λίγο αργότερα, γιατί η Κική είχε πολλή δουλειά για ν’ ασχοληθεί μαζί 

μου. Γύρισα σπίτι σκεφτόμενη τα λόγια του μαυριδερού ξωτικού, που ίσως κρατά το κλειδί 

της  λύτρωσής  μου.  Σήμερα  το  πρωί  μάλιστα  έπιασα  το  χθεσινοβραδινό  όνειρό  μου,  το 

τεμάχισα  και  προσπάθησα  να  εφαρμόσω  πάνω  του  τις  άρτι  αποκτηθείσες  πληροφορίες 

περί συνειρμών πρώτου,  δευτέρου και  τρίτου  τύπου.  Επιπέδου μάλλον. Ό,τι  είναι,  τέλος 

πάντων.  Δεν  κατάφερα  πολλά  πράγματα.  Για  να  πω  την  αλήθεια,  υπήρχε  και  κάποιος 

φόβος στο όλο εγχείρημα. Προτιμώ να περιμένω την «ειδική» να με ψυχαναλύσει. 

Χαίρομαι  που  θα  ’ρθει.  Όχι  μόνο  επειδή  θα  με  βοηθήσει  με  τα  όνειρά  μου,  αλλά  κι 

επειδή  η  επίσκεψή  της  έδωσε  μια  αίσθηση  σκοπού  σε  μια  ειδάλλως  ερημική,  άγονη 

Κυριακή. Αν δεν περιοριζόμουν από το γύψο θα πήγαινα στην παραλία, θα κατέβαινα για 

βόλτα στο Μοναστηράκι. Ή θα καθόμουν σπίτι χωρίς να με πειράζει. Τώρα όμως που είμαι 

αναγκασμένη να το κάνω, είναι δυσβάσταχτο. Η επιλογή που γίνεται υποχρέωση παύει να 

είναι ευχάριστη κι αλλοιώνει την επιθυμία. 
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Από  αύριο  η  ζωή  μου  αποκτά  περισσότερο  ενδιαφέρον.  Την  Τετάρτη  θα  πάω  στο 

νοσοκομείο  να  μου  βγάλουν  το  άσπρο  κουκούλι  που  προσθέτει  έξτρα  βάρος  και 

προβλήματα  στη  ζωή  μου.  Το  πόδι  μου...  Αναρωτιέμαι  πώς  θα  ’ναι·  αν  θα  μου  μείνουν 

σημάδια,  ουλές  που  θα  θυμίζουν  ανεξίτηλα  στον  καμβά  του  κορμιού  μου  κείνη  την 

απατηλά αθώα λίμνη, που με κάλεσε στα γεμάτα υποσχέσεις αναγέννησης νερά της για να 

με φτύσει στη συνέχεια έξω, τσακισμένη, ματωμένη, ανήμπορη, και ν’ αλλάξει μέσω αυτής 

της  στιγμιαίας  και  τόσο  ρομαντικά  απερίσκεπτης  βουτιάς  τη  ζωή  μου  σε  προ  και  μετά 

ατυχήματος.  Το πριν,  όπως φαίνεται  από  τις  επάλξεις  του παροδικού  τώρα,  μοιάζει  σαν 

μια προκατακλυσμιαία ζωή, με όνειρα αθώα και παιδικά, ανεπίγνωστα, δειλά στο φως της 

μέρας.  Το  μετά,  μια  άλλη,  καινούργια  χώρα,  κατοικούμενη  από  όνειρα  ανυπόταχτα, 

λυσσασμένα,  με  κατακτητικές  βλέψεις  στην  εδαφική  κυριότητα  της  ξύπνιας,  σχετικά 

ατάραχης ζωής μου. 

Σήμερα με διακατέχει μια από πολλού ξεχασμένη ηρεμία, μια επισκέπτρια από κείνο το 

προαναφερθέν  πριν.  Παρότι  δεν  κοιμήθηκα  καλά  και  τα  όνειρά  μου  μαινόντουσαν  σαν 

μεταμεσονύχτιες  ταινίες  λουτρών  αίματος,  ξύπνησα  κάπως  πιο  ήρεμη.  Ίσως  επειδή 

προσβλέπω στην άμεση  χείρα βοηθείας  της  Κατερίνας.  Για μια στιγμή,  μόνο,  σήκωσε  το 

κεφάλι  του  ένας  ύπουλος,  χαιρέκακος φόβος,  και ψιθύρισε  ότι  ίσως  η  Κατερίνα  να  μην 

μπορέσει να βοηθήσει, και αυτά τα όνειρα να είναι η μόνιμη πραγματικότητα εφεξής. Τον 

στραγγάλισα, βέβαια, προτού υψώσει φωνή. 

Υπάρχει βέβαια πάντα η Ιουλία, αν και συνεχίζω να έχω κάποιους ενδοιασμούς για τις 

συνεδρίες μου. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω βελτίωση όσον αφορά τα όνειρά μου· είναι 

εξίσου  απαίσια  όσο  όταν  ξεκίνησα.  Χειρότερα  μάλιστα.  Από  την  άλλη,  πράγματι  με 

βοηθάει που πάω και της τα λέω, κι εκείνη κάθεται κι ακούει χωρίς να κάνει αστεία ή να με 

ειρωνεύεται. Πραγματικά δίνει βάση σ’ ό,τι της λέω. Μ’ αρέσει αυτό. Πραγματικά μ’ αρέσει 

αυτό. Τουλάχιστον έχω κάποιον ν’ ανοίγομαι. Η Μάνια, όσες φορές προσπάθησα, μοιάζει 

να κλείνει τ’ αυτιά της, το βλέπω ότι δυσανασχετεί. Ο μόνος άλλος άνθρωπος που μπορώ 

να μιλήσω είναι η Έρρικα. Θα την πάρω αργότερα τηλέφωνο να τη ρωτήσω πότε έρχεται. Η 

αλήθεια είναι ότι  έχω ανάμεικτα συναισθήματα για  την Έρρικα. Από  τη μία θέλω να  την 

ξαναδώ, όμως από την άλλη φοβάμαι λίγο την ενάργειά της. 
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Το  επόμενο  ραντεβού  μου  με  την  Ιουλία  είναι  αύριο.  Βέβαια,  τώρα  που  θα  έρθει  η 

Έρρικα  και  θα  φύγουμε  διακοπές  δε  θα  τη  δω  για  λίγο  καιρό.  Αχ  μακάρι  μαζί  με  τις 

διακοπές να διακοπούν και τα όνειρά μου! Να μπορώ να πέφτω για ύπνο χωρίς ν’ ανησυχώ 

τι θα μου συμβεί. Θα της  ζητήσω ηρεμιστικά αύριο. Δε θα μου τα αρνηθεί! Και  τι δε θα 

’δινα για λίγη, έστω τεχνητή γαλήνη. 

Με το που χτυπά το κουδούνι παρατώ τις μπερδεμένες σκέψεις μου και την κουτάλα 

που ανακάτευα τη σάλτσα για τα μακαρόνια και κουτσαίνω ως το θυροτηλέφωνο. Είναι η 

Κατερίνα. Όσο της πάρει ν’ ανέβει προλαβαίνω να αγχωθώ. Τι θα της πω; Πού έχω μπλέξει; 

Ανοίγω  την  πόρτα  κι  αντικρίζω  τη  μικροσκοπική  Κατερίνα  να  φορά  ένα  ριχτό 

λουλουδάτο  φόρεμα,  στο  οποίο  κυριαρχεί  το  πορτοκαλί  και  το  κίτρινο.  Τα  φανταχτερά 

χρώματα  τονίζουν ακόμη περισσότερο  το σκούρο δέρμα της και  τα κορακίσια θυσανωτά 

μαλλιά  της.  Χαμογελώ  άβολα  και  προσφεύγω  στις  καθιερωμένες  ερωτήσεις  κοινωνικής 

ευγένειας και μικροκουβέντας του τύπου «Το βρήκες εύκολα; Είχε κίνηση;», ενώ από μέσα 

μου  δε  νιώθω  καθόλου  άνετα.  Κι  εκείνη  δε  βοηθά  το  άγχος  μου·  απαντά  μονολεκτικά, 

στέκεται όρθια και περιεργάζεται  το χώρο. Έχω βέβαια μαζέψει τη λαίλαπα χαρτιών που 

είχα απλώσει στο πάτωμα, αλλά το σπίτι είναι βρώμικο και ατακτοποίητο. Της το λέω για 

να την προλάβω και δικαιολογούμαι ότι φταίει το πόδι μου. Μα γιατί δε μου λέει ότι δεν 

πειράζει ή σώπα καλέ ή κάτι τέτοιο; Στηρίζομαι στον καναπέ και πασχίζω να βρω κάτι να 

πω. 

«Να βάλω να φάμε; Πεινάς;» 

Γυρνά προς το μέρος μου και λέει, «Μόνη σου μένεις;» 

«Ναι, μόνη μου. Εδώ και χρόνια.» 

«Σε  πειράζει  να  φάμε  σε  λιγάκι;  Έφαγα  αργά  το  μεσημέρι»  λέει  και  κάθεται  στον 

καναπέ. 

«Όχι, όχι, δε με πειράζει» απαντώ και σκέφτομαι ότι πρέπει να πάω στην κουζίνα να 

κλείσω το μάτι με το νερό που βράζει για τα μακαρόνια αλλιώς θα εξατμιστεί. Προχωρώ 

στο επόμενο πράγμα που μου υπαγορεύει η κοινωνική μου ανατροφή. 

«Να σου βάλω κάτι να πιεις;» 

«Έχεις χυμό;» 
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Πάω  κουτσαίνοντας  στην  κουζίνα,  κλείνω  το  μάτι,  της  βάζω  ένα  χυμό  φράουλα,  και 

συνειδητοποιώ ότι δε γίνεται να καθίσω χάμω και να της τον πάω με τον κώλο, όπως κάνω 

όταν είμαι μόνη μου. Αναγκαστικά τη φωνάζω να τον πάρει μόνη της, παρότι δεν το θεωρώ 

ευγενικό. Έρχεται και τον παίρνει στην κουζίνα. 

«Πόσο καιρό έχεις το γύψο;» 

«Ε...  θα  ’ναι  ενάμισης  μήνας  τώρα.  Κάπου  εκεί.  Τον  βγάζω  όμως  αυτή  τη  βδομάδα. 

Επιτέλους.» Το επιτέλους είναι μια νότα πιο ψηλά. 

«Και πώς το ’παθες; Ατύχημα;» 

«Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι» λέω χρονοτριβώντας. Δεν ξέρω αν θέλω να της πω 

για  το  ατύχημά  μου.  Ανησυχώ  μήπως  με  θεωρήσει  ηλίθια.  Τελικά  ξεφουρνίζω  μια 

παραλλαγή που εξωραΐζει το ρόλο μου, αλλά δεν απέχει εγκληματικά από την αλήθεια. 

«Έπεσα  από  ένα  βράχο  σε  μια  ορειβατική  εκδρομή  που  έκανα  με  μια  φίλη  στη 

Ναυπακτία.» 

«Και πώς κατέβηκες απ’ το βουνό;» 

Αχ, αυτή θέλει να μάθει τα πάντα. 

«Με... ήρθε και με πήρε σωστικό συνεργείο.» 

«Όπως στις ταινίες;» Νομίζω ότι χαμογελά. 

«Περίπου. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί είχα χάσει τις αισθήσεις μου.» 

«Δηλαδή δεν είδες όλους εκείνους τους λεβέντες να σε κουβαλάνε;» 

Κρίμα, δεν είναι του σιναφιού μου. Κι είναι και τσαχπίνα. Λίγο παράξενη, αλλά έχει το 

κάτι της. 

«Ξέρεις, και να τις είχα δε νομίζω ότι...» Αλλάζω γνώμη. Καλύτερα να μην της πω για τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις μου. Αφού δεν της το ’χει πει η Κική ίσως είναι καλύτερα να μην. 

Μερικοί έχουν πρόβλημα, και στο κάτω κάτω τη χρειάζομαι για άλλο λόγο. Δεν έχω όρεξη 

να  κάνουμε  συζήτηση  γιατί  είμαι  λεσβία  και  πότε  το  κατάλαβα  και  πώς  είναι  και  όλες 

αυτές τις αηδίες που ρωτούν οι στρέιτ. 

«... δε νομίζω ότι θα τους πρόσεχα. Πονούσα πολύ.» 

«Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Πάμε να καθίσουμε να τα πούμε.» 

Πάμε, γιατί στα όρθια δεν είμαι και πολύ καλά. 
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«Θέλεις να μάθεις για τα όνειρα λοιπόν;» 

«Να σου πω, δε με νοιάζει γενικά για τα όνειρα. Για να ’μαι ειλικρινής, με νοιάζει για τα 

δικά  μου  όνειρα.  Τελευταία  βλέπω  συνέχεια  εφιάλτες  και...  ξέρεις  παλιά  δεν  έβλεπα 

καθόλου όνειρα– » 

«Όλοι μας βλέπουμε όνειρα· απλώς δεν τα θυμόμαστε» με διακόπτει. 

«Έστω.  Πάντως,  τώρα  τα  θυμάμαι  και  πολύ  καλά  μάλιστα.  Ούτε  να  τα 

βιντεοσκοπούσα.» 

«Αυτό είναι καλό.» 

«Τι καλό, παιδί μου; Για ρώτα με κι εμένα. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς κάθε πρωί, ή και 

μες στη νύχτα, καταϊδρωμένη και με την καρδιά σου να χτυπά σε ρυθμό τριών τετάρτων; 

Άσε  που  μου  έρχονται  φλασάκια  μες  στη  μέρα.  Ταράζομαι.  Νιώθω  ότι  απειλούμαι 

συνέχεια!» 

«Αυτό δεν είναι κακό. Πού τα θυμάσαι τόσο ζωντανά, θέλω να πω. Πάει– » 

«Μα μόνο εφιάλτες; Χάθηκε να κάνω κι εγώ κάποια νορμάλ όνειρα;» 

«Πάει να πει ότι κάτι προσπαθεί να βγει.» 

«Κάνα άλιεν;» 

«Κάποιο μήνυμα.» 

«Κι  εγώ  τι  είμαι,  αυτόματος  τηλεφωνητής  να  μου  αφήνει  εφιαλτικά  μηνύματα  το 

υπερπέραν;» φωνάζω. 

«Δεν  είναι  από  το  υπερπέραν  τα  μηνύματα  που  μας  έρχονται  στα  όνειρά  μας. 

Μηνύματα  από  εμάς  τους  ίδιους  είναι.  Από  κάποιες  πτυχές  του  εαυτού  μας,  που  δε 

γνωρίζουμε καλά.» Παύει για μια στιγμή και μετά συνεχίζει: «Φαντάσου πως έχεις – πώς 

είσαι  ένα  σπίτι.  Είσαι  καθιστικό,  κουζίνα,  μπάνιο,  κρεβατοκάμαρες.  Και  κάθε  μέρα  ζεις 

μέσα σ’ αυτά τα δωμάτια του σπιτιού σου, τα ξέρεις σχετικά καλά, έτσι δεν είναι;» 

Γνέφω. Περιμένω να δω πού το πάει. 

«Ο εαυτός σου είναι αυτό το σπίτι, εντάξει; Φαντάσου τώρα ότι αυτό το σπίτι έχει κι 

άλλα δωμάτια, που εσύ αγνοείς την ύπαρξή τους. Δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Φαντάσου 

επίσης ότι ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποια άλλα δωμάτια, αλλά δεν ξέρεις τι έχουν μέσα. 

Δηλαδή,  το  σπίτι  σου,  ο  εαυτός  σου,  έχει  πεντ‐έξι  δωμάτια  που  ξέρεις  καλά,  μερικά 
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δωμάτια που ξέρεις ότι υπάρχουν αλλά δε γνωρίζεις τι έχουν μέσα ή μόνο υποθέτεις, και 

τρίτον κάποια άλλα δωμάτια των οποίων την ύπαρξη αγνοείς εντελώς. Έτσι είναι ο εαυτός 

μας.  Ξέρουμε  κάποια  πράγματα  γι’  αυτόν  πολύ  καλά.  Λέμε  ότι  είμαστε  έτσι  κι  έτσι,  ότι 

κάνουμε το ένα ή το άλλο, ότι δρούμε άσπρα, αντιδρούμε μαύρα όταν συμβαίνει το άλφα 

ή το βήτα. Είναι τα πράγματα που λέμε για τον εαυτό μας. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 

μερικά  πράγματα  για  τον  εαυτό  μας,  τις  σκέψεις  μας,  τα  συναισθήματά  μας,  τις 

αντιδράσεις  μας,  που  δεν  τα  γνωρίζουμε  τόσο  καλά.  Που  τα  ψυχανεμιζόμαστε  μόνο  ή 

έχουμε  κάποιες  ασαφείς,  νεφελώδεις  πληροφορίες.  Υπάρχουν  όμως  και  κάποιες  πτυχές 

του  εαυτού  μας,  που  δεν  τις  γνωρίζουμε  καθόλου.  Αυτό  δε  σημαίνει  όμως  ότι  δεν 

υπάρχουν. Είμαστε πολύ πιο πολύπλοκοι απ’ ό,τι πιστεύουμε. Απ’ ό,τι μας έχουν μάθει να 

πιστεύουμε.» 

Πίνει απ’  το χυμό της, κάθεται πίσω στον καναπέ. Θαρρώ πως έχει δίκιο. Κάπως έτσι 

νιώθω κι εγώ τον εαυτό μου. Σαν ένα μεγάλο σπίτι, ένα παλιό αρχοντικό ή τέλος πάντων 

ένα  οποιοδήποτε  σπίτι,  για  να  μη  μεγαλοπιάνομαι.  Κατοικώ  σε  μερικά  από  τα  δωμάτιά 

μου, που είναι καθαρά, περιποιημένα, τα γνωρίζω καλά. Ξέρω όμως ότι κάποιοι διάδρομοι 

οδηγούν σε άλλες πτέρυγες, τις οποίες δε γνωρίζω καλά. Σπάνια ξεστρατίζω προς τα κει και 

συνήθως επιστρέφω βιαστικά στα γνωστά, γνώριμα δωμάτια. Ξέρω επίσης ότι υπάρχουν 

και σοφίτες, σκοτεινές  και  γεμάτες μυστικά· υπόγεια,  γεμάτα με παρελθόντα καλυμμένα 

με σεντόνια. Φταίω που θέλω να μετακομίσω; 

«Τα όνειρά μας είναι ένας τρόπος, ένας από τους τρόπους, ν’ αποκτήσουμε επαφή με 

αυτά,  τα  άλλα  δωμάτια  του  εαυτού  μας»  συνεχίζει  η  Κατερίνα.  «Μας  φέρνουν 

πληροφορίες από κείνους τους άγνωστους χώρους μας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι 

τα όνειρά μας προέρχονται από το υπερπέραν, όπως είπες, από θεούς ή το Θεό. Υπάρχουν 

όμως  πολλοί  που  το  πιστεύουν  κι  έχουν  και  επιχειρήματα.  Όσο  τέλος  πάντων  μπορεί 

κανείς να έχει επιχειρήματα για κάτι τέτοιο.» 

Η  φωνή  της  υψώνεται  από  ενθουσιασμό:  «Για  μένα  τα  όνειρα  είναι  ό,τι  πιο  αγνό, 

πηγαίο,  ανόθευτο  έχουμε.  Δεν  τα  ορίζουμε.  Δεν  μπορούμε  να  τα  αλλοιώσουμε.  Τα 

αγνοούμε  βέβαια,  τα  ξευτελίζουμε,  τα  υποβιβάζουμε  σε  ασήμαντες  και  παράλογες 
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ιστοριούλες... τα ερμηνεύουμε όπως μας βολεύει... Να τα ορίσουμε όμως δεν μπορούμε. 

Μας έρχονται αλογόκριτα και σταράτα. Τώρα τι κάνουμε εμείς μ’ αυτά είναι άλλο θέμα.» 

Ξεφυσώ. Δε μ’ αρέσει η ιδέα διόλου ότι τα όνειρά μου προέρχονται από δωμάτια του 

εαυτού μου, δηλαδή από εμένα την ίδια. Μέχρι τώρα τα έβλεπα σαν εισβολείς, που ήρθαν 

να διαταράξουν την ψυχική μου ηρεμία, να διασαλεύσουν την τάξη στη ζωή μου. Πώς είναι 

δυνατόν να τα στέλνω εγώ η  ίδια; Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι δεν είμαι καλά, ότι κάποια 

δωμάτια του εαυτού μου, για να χρησιμοποιήσω την παραβολή της Κατερίνας, είναι πολύ 

άρρωστα, βρώμικα και διεστραμμένα. Της το λέω. 

«Νομίζεις ότι κανείς άλλος δεν κρύβει σκελετούς στις ντουλάπες της ψυχής του;» μου 

αποκρίνεται. 

«Δεν ξέρω εγώ από σκελετούς» αμύνομαι, αλλά και το χιούμορ μου μ’ εγκαταλείπει. 

«Δηλαδή θέλεις να πεις ότι στη ζωή σου όλα είναι ηθικά, αγγελικά πλασμένα, ανέκαθεν 

ήταν  έτσι;»  Βλέπει  που  δεν  απαντώ,  συνεχίζει,  «Δεν  πέρασες  από  κρίσεις,  δεν  άφησαν 

σημάδια πίσω  τους,  δύσκολες  καταστάσεις  του παρελθόντος  ή  του παρόντος,  πράγματα 

που δε θέλεις να θυμάσαι ή ν’ ασχολείσαι μαζί τους; Όλα αυτά είναι κομμάτι μας είτε το 

θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Κι είναι φυσικό να βγαίνουν στα όνειρά μας.» 

Ξεσπώ:  «Μα  γιατί  όλοι  το  πάτε  το  θέμα  εκεί;  Γιατί  δεν  μπορεί  να  είναι  κάτι  άλλο;» 

Σχεδόν ουρλιάζω. 

«Πού το πάμε;» ρωτά με απορία η Κατερίνα. Εγώ όμως δεν απαντώ. Τρίβω το φρύδι 

μου με πίεση, δεν την κοιτώ. Είμαι έξαλλη. 

«Πού το πάμε, Ελένη;» ξαναρωτά. Και με λέει πάλι λάθος. 

«Λένα με λένε» της πετάω και σουφρώνω τα χείλη μου θυμωμένα. 

«Συγγνώμη. Λένα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Εγώ απλώς σου είπα ότι τα όνειρά μας– » 

«Ξέρω, ξέρω, έρχονται από το υποσυνείδητό μας, από δωμάτια και σοφίτες του εαυτού 

μας που δε γνωρίζουμε και ότι μας δίνουνε μηνύματα για  το παρελθόν μας.» Μιλάω με 

θυμό. 

«Δεν είπα αυτό» διαμαρτύρεται. 
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Θέλω να σηκωθώ, να περπατήσω λίγο μα είμαι καθηλωμένη στον καναπέ εξαιτίας του 

γαμημένου ποδιού μου απέναντι  από μία άγνωστη που  κάθεται  και  με  νουθετεί  σαν  να 

ήμουν μικρό παιδάκι. Είμαι γεμάτη νεύρα τώρα. 

«Δεν είπα ότι μας δίνουνε μηνύματα για το παρελθόν μας. Κάθε άλλο. Για την ακρίβεια, 

μόνο για το παρελθόν δε μιλάνε. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν 

πράγματι προφητικά όνειρα που αφορούν το μέλλον. Δεν έχω ακόμα σχηματίσει γνώμη για 

αυτό. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν, κυκλοφορούν και θεωρίες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι 

μιλάνε  για  το  παρόν.  Το  δικό  μας  παρόν.  Όχι  αυτών  που  εμφανίζονται  στα  όνειρά  μας, 

αλλά για το δικό μας παρόν.» 

Σταματά.  Νιώθω  το  βλέμμα  της  πάνω  μου.  Ο  θυμός  μου  κάπου  ξεθυμαίνει.  Ίσως 

κατάλαβα  λάθος.  Ίσως  να  μη  θέλει  σώνει  και  καλά  ν’  ασχοληθώ  με  το  παρελθόν  μου. 

Σηκώνω τα μάτια μου, την κοιτάζω, χαμογελώ κάπως βεβιασμένα. 

«Κοίτα, Κατερίνα, εγώ απλώς θέλω να μάθω πώς μπορώ να τα ξεφορτωθώ, όχι να κάνω 

διδακτορικό πάνω στα όνειρα.» 

«Δε νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να τα αντιμετωπίσεις.» 

«Είναι  δεν  είναι,  αυτή  γουστάρω  εγώ»  επιτίθεμαι.  Τη  βλέπω  ότι  κουμπώνεται. 

Τελειώνει το χυμό της. Δε μιλά για λίγες στιγμές. 

«Η δική μου γνώμη είναι ότι τα όνειρά μας είναι καλό να τα τιμάμε. Να τα σεβόμαστε 

και  να  τους  δίνουμε  τη  σημασία  που  τους  αρμόζει.  Ούτε  να  τα  ανάγουμε  σε  υπέρτατο 

μπούσουλα  της  ζωής  μας  ούτε  όμως  και  να  τα  υποβιβάζουμε.  Έχω  βρει  ότι  βοηθά 

πραγματικά,  όταν  ασχολούμαστε  μαζί  τους  δημιουργικά.  Μ’  αυτόν  τον  τρόπο 

καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, το πού βρισκόμαστε κάθε φορά.» 

«Εγώ βρίσκομαι  εδώ,  δε  χρειάζεται  να  το  καταλάβω καλύτερα.  Κι  όσο  για  τον  εαυτό 

μου, ήταν μια χαρά προτού εμφανιστούν αυτά τα όνειρα.» 

«Και  τότε από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι  εφιάλτες που λες; Απ’  το πουθενά; Στα καλά 

καθούμενα άρχισες να κάνεις άσχημα όνειρα;» Υψώνει λίγο τη φωνή της. 

«Είναι επειδή έπαθα το ατύχημα» δικαιολογούμαι. 
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«Άρα υπάρχει αιτία. Πιθανώς να είναι αυτό που λες. Το γεγονός παραμένει ότι κάτι στη 

ζωή σου, στον εαυτό σου, δεν πάει καλά ή έστω χρήζει περισσότερης προσοχής αυτή την 

περίοδο. Αυτό προσπαθώ να σου πω.» 

Δεν απαντώ. Τρίβω το μέτωπό μου. Με κουράζει αφάνταστα αυτή η συζήτηση. Μάλλον 

έχει δίκιο. Μετά το ατύχημα ξεκίνησαν όλα αυτά. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που μου 

είπε ο Κωστής, ότι φοβάμαι πως θα πεθάνω. Κάτι είχε πει και για πένθος, αλλά δε θυμάμαι 

ακριβώς. 

«Κατερίνα,  να  σου  πω  ένα  όνειρό  μου  να  δούμε  αν  μπορείς  να  με  βοηθήσεις;» 

προτείνω τελικά ως μόνη διέξοδο από αυτό που εγώ θεωρώ τέλμα. 

Τεντώνει μπροστά το κεφάλι της σαν να μου λέει «έστω», χωρίς να το εννοεί.  

«Πες μου.» 

Της διηγούμαι το όνειρο που είχα δει πριν από καιρό. Το έχω ήδη πει στην Ιουλία. 

«Ήμουν σ’ ένα σπίτι που από ήταν εντελώς άσπρο, σαν νοσοκομείο έμοιαζε. Δεν ξέρω 

τι  έκανα εκεί.  Είχα  την εντύπωση ότι  έπρεπε να  το καθαρίσω πολύ καλά. Όμως δεν είχα 

καθόλου καθαριστικά. Έψαξα στα ντουλάπια, σε κάτι μπαούλα... Τα πάντα ήταν άσπρα και 

άδεια. Έψαξα παντού, αλλά δε βρήκα τίποτα για να καθαρίσω. Έπρεπε όμως οπωσδήποτε 

να το καθαρίσω, οπότε είπα να πάω ν’ αγοράσω αλλά όταν πήγα ν’ ανοίξω την πόρτα ήταν 

κλειδωμένη. Έψαξα να βρω το κλειδί αλλά δεν το βρήκα. Κάπου εκεί άρχισα να φοβάμαι 

λιγάκι.  Και  τότε  θυμήθηκα  ότι  υπάρχει  παράθυρο.  Έλα  όμως  που  ήταν  κλειστό  και  δεν 

μπορούσα με τίποτα να το ανοίξω. Προσπάθησα για πολλή ώρα. Ήταν κατεβασμένα και τα 

στόρια. Όλα  τα παράθυρα  του σπιτιού ήταν  κλειδωμένα  και  με  τα  στόρια  κατεβασμένα. 

Ούτε  και  τα  στόρια  μπορούσα  να  τα  ανεβάσω.  Τρομοκρατήθηκα,  οπότε  άρπαξα  μια 

καρέκλα  κι  έσπασα  το  τζάμι,  αλλά  τα  στόρια πάλι  δεν  μπορούσα  να  τ’  ανοίξω.  Έλειπε  η 

κορδέλα που τα ανεβάζει, με τα χέρια δεν μπορούσα. Καθώς προσπαθούσα να τ’ ανοίξω 

κόπηκα  στα  σπασμένα  τζάμια.  Είδα  το  αίμα  μου  που  έσταζε  στα  σπασμένα  γυαλιά  και 

ξαφνικά εκείνη τη στιγμή άκουσα την πόρτα ν’ ανοίγει. Πάγωσα από το φόβο μου, γιατί δε 

φτάνει που δεν καθάρισα, έκανα και ζημιά από πάνω. Ούτε μπορούσα να το κρύψω γιατί 

θα καταλάβαιναν ότι το είχα κάνει εγώ από τα αίματα. Κάπου εκεί ξύπνησα από το άγχος. 

Αυτό είναι το όνειρό μου.» 
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«Το σπίτι είναι εντελώς άσπρο, σαν νοσοκομείο, είπες;» με ρωτά. 

«Ναι, τελείως άσπρο. Τα πάντα εκεί μέσα είναι άσπρα.» 

«Τι σου λέει αυτό;» 

«Ε μου θυμίζει νοσοκομείο.» 

«Τίποτα άλλο;» 

Σκέφτομαι. «Το άσπρο μου φέρνει στο μυαλό... χιόνι. Αυτό.» 

«Και το χιόνι τι σου φέρνει στο μυαλό;» 

«Κρύο. Πολύ κρύο.» 

«Κι έπρεπε να καθαρίσεις;» 

«Ναι,  νομίζω  ότι  αυτό  έπρεπε  να  κάνω.  Δεν  το  θυμάμαι  πολύ  καλά,  αλλά  είχα  την 

αίσθηση ότι είχα πάει εκεί για να καθαρίσω.» 

«Τι;» 

«Ε το χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω ακριβώς. Γενικά να καθαρίσω.» 

«Ήταν βρώμικα;» 

«Δε θυμάμαι. Δε νομίζω να είδα ότι ήταν βρώμικα. Μπορεί όμως.» 

«Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν λες να καθαρίσεις;» 

«Καθαρίζουμε  τις  βρωμιές,  έτσι  δεν  είναι;  Μου  έρχεται  ότι  ήταν  βρώμικα  και 

χρειαζόταν καθάρισμα.» Το θεωρώ αυτονόητο αυτό που με ρωτά. Πού το πάει; 

«Σ’ αρέσει να καθαρίζεις;» 

«Κοίτα,  δεν  είμαι  η  χαρούμενη  νοικοκυρά μ’  ένα μόνιμο  ξεσκονόπανο στο  χέρι  αλλά 

δεν είμαι και τελείως γουρούνι. Όσο αρέσει σε όλους φαντάζομαι.» 

«Δε βρήκες όμως καθαριστικά, ε;» 

«Έψαξα παντού, στα ντουλάπια, στη βιβλιοθήκη, σε κάτι μπαούλα που είχε εκεί... Όλα 

ήταν άδεια. Λευκά και άδεια. Δε βρήκα τίποτα απολύτως.» 

«Σου άρεσε αυτό;» 

«Δε μου άρεσε καθόλου. Άρχισα ν’ ανησυχώ. Κάτι πήγαινε στραβά. Όταν μάλιστα πήγα 

να βγω για ν’ αγοράσω κι είδα ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη τα έπαιξα.» 

«Τι σου λέει μια κλειδωμένη πόρτα;» 

«Μια κλειδωμένη πόρτα μου– » Σταματώ. 
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«Τι;» 

Δε... δε νιώθω καλά. Κάνω να σηκωθώ. 

«Πάω να βάλω το νερό να βράσει. Θα πρέπει να πεινάς.» 

«Όχι, δεν πεινάω. Πες μου τι σου λέει η κλειδωμένη πόρτα;» επιμένει. 

Το βλέμμα μου τσιτσιρίζει στο τηγάνι του οπτικού μου πεδίου. Τι με ρώτησε; 

«Θέλω να μου πεις τι σου λέει, Λένα.» 

«Τίποτα.» 

«Νομίζω ότι δε μου λες την αλήθεια.» 

Άκου θράσος! 

«Γιατί παρακαλώ;» τη ρωτώ εριστικά· αμυνόμενη. 

«Φαίνεται.» 

Δε λέω τίποτα. 

«Νομίζω ότι η κλειδωμένη πόρτα σου λέει κάτι που δε σ’ αρέσει και προσπαθείς να μην 

το δεις. Κάνω λάθος;» 

Δεν απαντώ. 

«Λένα,  το  βλέπω  ότι  δυσκολεύεσαι  αλλά  είσαι  τόσο  κοντά.  Το  όνειρό  σου  κάτι 

προσπαθεί να σου πει. Άφησέ το!» μου μιλά παρακλητικά.  

Υπάρχει Θεός! Εκείνη τη στιγμή χτυπά το κουδούνι. 

Σηκώνομαι  όσο  πιο  γρήγορα  μου  επιτρέπει  το  πόδι  μου  και  χοροπηδώ  μέχρι  το 

θυροτηλέφωνο. 

«Ποιος είναι;» 

«Λένα, άνοιξε, είμαι η Έρρικα!» 

Ήρθε η Έρρικα! Χωρίς καν να με ειδοποιήσει. Πάντα ίδια. 

Της  ανοίγω  και  επιστρέφω  στο  σαλόνι  με  μια  αίσθηση  ανακούφισης,  σαν  να  έχω 

γλιτώσει από κάτι αλλά δεν ξέρω τι. 

«Ήρθε μια φίλη μου απ’ την Κρήτη» εξηγώ στην Κατερίνα. «Δεν την περίμενα σήμερα. 

Είναι έκπληξη. Ελπίζω να μη σε πειράζει.» 

«Γιατί να με πειράζει; Μόνο μήπως πρέπει να πηγαίνω εγώ;» 

«Όχι όχι, θα φάμε κι οι τρεις μαζί!» επιμένω. 
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Χτυπήματα στην πόρτα. Πάω ανοίγω, αντικρίζω την Έρρικα. Μια νέα Έρρικα μαζί με την 

παλιά. Διαφορετικά μαλλιά, πιο σκούρα, κομμένα κοντά, σε μύτες, διαφορετικά γυαλιά, τα 

ίδια μάτια, το ίδιο πρόσωπο, η Έρρικα. 

Κοιταζόμαστε για λίγο. Μου χαμογελά. Μου ανοίγει την αγκαλιά της. Αγκαλιαζόμαστε. 

Πόσα  θυμάται  το  σώμα  μου  που  εγώ  έχω  ξεχάσει!  Αυτή  την  αγκαλιά,  την  πρώτη 

αγκαλιά γυναίκας που με κράτησε και μ’ αγάπησε. Τη θυμάται το σώμα μου πιθαμή προς 

πιθαμή,  κάθε μαλακό βαθούλωμα και σκληρή γωνία. Νόμιζα πως  την  είχα  ξεχάσει, μετά 

από  τόσα  χρόνια  και  τόσα  κορμιά  που  πέρασαν  από  πάνω  μου.  Συγκινούμαι.  Νιώθω 

συνάμα  άβολα,  γιατί  πλέον  η  αγκαλιά  μας  δεν  τιτλοφορείται  ερωτική.  Πρέπει  να 

εφεύρουμε εκ νέου τη σχέση μας και τις αγκαλιές μας. Πρώην ερωμένες νυν φίλες. Κάνε να 

γίνεται! 

«Έρρικα, δε σε περίμενα! Μόλις χθες μιλήσαμε!» της λέω βάζοντάς τη μέσα. 

«Είπα  να  σου  κάνω  έκπληξη»  λέει.  «Αχ,  διέκοψα  κάτι;  Εσύ  είσαι  η Μάνια;»  λέει  και 

πάει στην Κατερίνα προτάσσοντας το χέρι της. 

«Όχι. Κατερίνα με λένε. Χαίρω πολύ.» 

Η Έρρικα γυρνά προς το μέρος μου και μου ρίχνει ένα βλέμμα πειραχτικό, σαν να με 

ρωτά: «καινούργια γκόμενα;» Σπεύδω να δώσω διευκρινίσεις. 

«Η Κατερίνα είναι μια φίλη της Κικής. Ήρθε απόψε να με βοηθήσει με τα όνειρά μου. 

Έρρικα, θα φας μαζί μας ε;» 

«Έχω ήδη φάει, θα σας κάνω όμως παρέα.» 

Εγώ πάω στην κουζίνα, όπου βάζω το νερό να βράσει και τη σάλτσα να ζεσταθεί. Βγάζω 

απ’ το ψυγείο το κρασί και τη σαλάτα που έχω ετοιμάσει από νωρίς. Χαίρομαι που βλέπω 

την Έρρικα αλλά νιώθω και μια έξαψη! Δεν έχω προλάβει να αναλογιστώ για την επάνοδο 

της  Έρρικας  στη  ζωή  μου.  Οι  τηλεφωνικές  μας  συνδιαλέξεις  είχαν  την  ασφάλεια  της 

απόστασης.  Ξέρω  μέσα  μου  ότι  δεν  αισθάνομαι  πια  ερωτικά  απέναντί  της,  αλλά  δε  μ’ 

εμπιστεύομαι.  Δεν  ξέρω  ποιοι  είναι  οι  κανόνες  που  διέπουν  τη  σχέση  δύο  πρώην 

ερωμένων. Είμαστε φίλες; Μόνο; 

Τρώμε  μιλώντας  περί  ανέμων  και  υδάτων.  Η  Κατερίνα  ρωτά  την  Έρρικα  για  την 

καταγωγή  της,  πώς  κατέληξε  να  ζει  στην  Κρήτη,  τι  της  αρέσει  στην  Ελλάδα.  Όση  ώρα 



Πέφτω – Λύο Καλοβυρνάς 

205 

συζητούν  μεταξύ  τους,  εγώ  παρατηρώ  κρυφά  την  Έρρικα  που  ξέρω  τόσο  καλά  και  τόσο 

λίγο.  Πέντε  χρόνια  με  μόνο  ψήγματα  επαφών  έχουν  γεμίσει  της  καθεμίας  τη  ζωή  με 

εμπειρίες  που  είναι  άγνωστοι  παρονομαστές.  Οι  πράξεις  μας  γίνονται  πια  χωριστά  και 

καταλήγουμε σε διαφορετικά πηλίκα. 

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, πέρα από τη χαλάρωση των αρμών της σχέσης μας. Όταν 

γνώρισα την Έρρικα ήμουν ακόμα παιδί. Η πρώτη μου σχέση. Το πρώτο φιλί. Νομίζω πως 

αυτό από μόνο του πάντα καθιστούσε τη σχέση άνιση. Όχι πως η Έρρικα εκμεταλλεύτηκε 

την πείρα της. Αντίθετα στάθηκε άψογη. Εγώ όμως ένιωθα υπολειπόμενη. Σαν μαθητούδι. 

Το μικρό, όπως άλλωστε με αποκαλούσε. Ίσως ακόμη νιώθω «μικρό» απέναντί της. Ίσως γι’ 

αυτό  με  τρομάζει  κάπως  η  παρουσία  της.  Εξάλλου  η  οξυδέρκειά  της  πάντοτε  με 

συγκλόνιζε. 

Μιλάω πολύ. Φροντίζω να μη αιωρούνται άβολες σιωπές. Η παρουσία της Κατερίνας 

κάνει  την  Έρρικα  κι  εμένα  κάπως  συγκρατημένες.  Μάλλον  όμως  με  συμφέρει  να  το 

αποδίδω εκεί. 

«Εσύ ασχολείσαι με τα όνειρα;» ρωτά η Έρρικα την Κατερίνα. 

«Ναι, από παλιά.» 

«Από ποια προσέγγιση;» ρωτά. 

«Κυρίως  από  γιουνγκιανή  προοπτική.  Αλλά  όχι  μόνο.  Στην  ομάδα  που  συμμετέχω 

είμαστε ανοιχτοί  σε  διάφορες  ιδέες  και  προσπαθούμε  να προσεγγίσουμε  τα όνειρα από 

πολλές  οπτικές  γωνίες.  Ως  επί  το  πλείστον  τα  αναλύουμε  μέσα  από  το  πρίσμα  των 

συνειρμών.» 

Σιωπή. Ψάχνω να βρω κάτι να πω, αλλά τελικά δε χρειάζεται. Συνεχίζει η Κατερίνα. 

«Ασχολείσαι κι εσύ με τα όνειρα;» 

«Λίγο μόνο. Δεν  ξέρω πολλά πράγματα.  Τα παίρνω υπόψη μου πάντως.» Μου ρίχνει 

ένα βλέμμα γεμάτο νόημα. Κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. 

«Με τη Λένα εξηγούσαμε ένα όνειρό της πριν έρθεις» λέει απροσδόκητα η Κατερίνα. 

Πιάνομαι εξ απροόπτου. 

«Μου έχει πει ότι βλέπει πολλούς εφιάλτες τελευταία» λέει η Έρρικα. 
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«Εγώ  δε  νομίζω  ότι  είναι  εφιάλτες  ακριβώς,  αν  κρίνω  από  το  όνειρο  που  μου 

διηγήθηκε» προσθέτει η Κατερίνα. 

«Και τι είναι τότε;» τη ρωτάω εριστικά. Νιώθω να ξαναφουντώνω σιγά σιγά. Σε λίγο θα 

μου πει ότι λέω ψέματα! 

«Αν φας πολύ βαριά το βράδυ μπορεί να δεις κάποιον να σε κυνηγά μ’ ένα τσεκούρι να 

σε σκοτώσει. Αυτό εγώ το λέω εφιάλτη. Χαζά όνειρα, χωρίς νόημα. Τα όνειρα επεξεργασίας 

της καθημερινότητας που σου έλεγα.» 

«Κι αυτά που βλέπω εγώ;» 

«Σε αγχώνουν, σε τρομάζουν αλλά δεν είναι εφιάλτες. Όνειρα είναι που προσπαθούν 

να σου πουν κάτι.» 

«Μπορώ ν’ ακούσω το όνειρο;» ζητά η Έρρικα κοιτάζοντάς με. 

Ξεφυσώ. «Έστω.» 

Σιωπή.  Σηκώνω  το  βλέμμα  μου  και  βλέπω  ότι  και  οι  δυο  τους  με  κοιτάζουν  και 

περιμένουν. «Εγώ θα το ξαναπώ;» 

Απαξιούν ν’ απαντήσουν. 

Ξεκινώ τη διήγηση σαν να πρόκειται για αγγαρεία. 

«Λένα, μη μας το λες έτσι, σε παρακαλώ» με διακόπτει η Κατερίνα. 

«Δηλαδή πώς να το πω; Τραγουδιστά;» ειρωνεύομαι. 

Δεν  απαντά  για  μια  στιγμή.  Ξάφνου  σηκώνεται  από  το  τραπέζι  και  λέει:  «Ελάτε  μαζί 

μου.» 

Τι  θα με  βάλει  να  κάνω; Η  Έρρικα ακολουθεί  το  μαυροτσούκαλο,  πάνε  και  κάθονται 

στον καναπέ. 

«Έλα Λένα» με προσκαλεί η Κατερίνα. «Έλα να καθίσεις εδώ.» 

Δείχνοντας με περίσσιο μελόδραμα ότι δεν το κάνω με όλη μου την καρδιά σηκώνομαι 

και πάω κουτσαίνοντας στον καναπέ. 

«Δεν είμαστε μηχανές. Δεν προσπαθούμε να βρούμε κάποιες χαμένες οδηγίες χρήσης. 

Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θ’ ανάψουμε ένα διακοπτάκι και μεμιάς θα έχουμε μια 

απάντηση.» Γυρνά και κοιτά εμένα. 
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«Λένα, δεν έχω καμία απάντηση να σου δώσω. Ούτε εγώ ούτε και κανένας άλλος. Δε 

θα σου πούμε εμείς τι σημαίνουν τα όνειρά σου. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να 

σε βοηθήσω να βρεις εσύ η ίδια τι διαβάζεις μέσα τους. Αν το θες.» 

Ξαφνικά,  το  πείσμα  μου  φαντάζει  παιδιάστικο.  Με  ντροπή  συνειδητοποιώ  πόσο 

αντιφατική  συμπεριφορά  έχω  δείξει.  Από  τη  μία  την  πιέζω  να  έρθει  σήμερα  για  να  με 

βοηθήσει να ξεφορτωθώ τα όνειρά μου κι από την άλλη κάθε φορά που το προσπαθεί, εγώ 

κουμπώνομαι κι αλλάζω συζήτηση. 

«Το θες;» 

Την  κοιτάζω  για  μια  στιγμή  δαγκώνοντας  τα  χείλη μου.  Στρέφω  το  βλέμμα μου στην 

Έρρικα. Τα μάτια της μου στέλνουν συγκρατημένη ενθάρρυνση. Ξέρει πως αν με πιέσει θα 

μουλαρώσω. Θα ήθελα να μουλαρώσω. Και θα το έκανα, αλλά ξέρω ότι απόψε το βράδυ 

πάλι θα μείνω μόνη μ’ αυτόν το βραχνά. 

«Απλώς θέλω να σταματήσω να βασανίζομαι απ’ αυτά τα όνειρα» λέω με παράπονο. 

«Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να τα ακούσεις, να δεις τι έχουν να σου πουν» λέει η 

Κατερίνα. 

Σωπαίνω, όμως η σιωπή μου δεν είναι άρνηση. Κουβαλά τη συγκατάθεσή μου αλλά και 

το φόβο μου, την τρεχάλα που μου γεννά στα πόδια. 

«Ωραία, πες μας το όνειρό σου σαν να μας το λες πρώτη φορά. Σαν να το ζεις αυτή τη 

στιγμή. Κλείσ’ τα μάτια σου, αν θες» με παροτρύνει. 

Τα μάτια δεν  τα  κλείνω! Αρχίζω  να διηγούμαι.  Βλέπω μπροστά μου  το άδειο,  άσπρο 

σπίτι. Τα άδεια ντουλάπια, τα λευκά μπαούλα. Τα κλειστά παράθυρα και την κλειδωμένη 

πόρτα. Αγχώνομαι. 

«Φοβάμαι  που  είναι  κλειδωμένη,  πρέπει  να  βγω  να  πάω  να  βρω  πράγματα  για  να 

καθαρίσω.» 

«Τι να καθαρίσεις;» με ρωτά. 

«Τις βρωμιές!! 

«Μ’ αφού είναι όλα λευκά.» 

«Κι όμως είναι βρώμικα, πρέπει να καθαρίσω! Τώρα όμως δε με νοιάζει να καθαρίσω 

πια,  θέλω  απλώς  να  βγω  έξω.  Η  πόρτα  είναι  κλειδωμένη,  τα  παράθυρα  δεν  ανοίγουν. 
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Αρπάζω μια καρέκλα και σπάω το παράθυρο. Όμως τα στόρια είναι κατεβασμένα και δεν 

μπορώ  να  τ’  ανοίξω.  Δεν  έχει  λωρίδα!  Προσπαθώ  με  τα  χέρια  να  τ’  ανεβάσω  αλλά  δεν 

μπορώ. Κόβομαι στα σπασμένα τζάμια. Βλέπω το αίμα να στάζει και να λερώνει το λευκό 

πάτωμα,  τα  γυαλιά.  Ξαφνικά ακούω την πόρτα ν’ ανοίγει  και  τρομοκρατούμαι. Όχι μόνο 

δεν καθάρισα που έπρεπε αλλά λέρωσα κι από πάνω. Έσπασα και  το  τζάμι.» Νιώθω την 

ίδια άρρωστη αίσθηση αδυναμίας και ναυτίας που ένιωσα όταν το είδα. Την ίδια απειλή. 

Πόσο θέλω να εξαφανιστώ αυτή τη στιγμή! 

«Λένα, θέλεις να δούμε μαζί το όνειρό σου;» με ρωτά απαλά η Κατερίνα. 

Γνέφω. 

«Όλα  όσα  εμφανίζονται  στο  όνειρό  σου  σημαίνουν  κάτι.  Συμβολίζουν  κάτι. 

Καταλαβαίνεις τι εννοώ;» 

Γνέφω πάλι, αλλά δεν την κοιτάζω. Κοιτάζω τα χέρια μου στην ποδιά μου. 

«Βρίσκεσαι μέσα σ’ ένα λευκό σπίτι, λες. Σου θυμίζει κάτι; Σου φέρνει κάτι στο μυαλό;» 

Κουνώ το κεφάλι μου. Είναι ένα απλό σπίτι. 

«Ένα απλό σπίτι είναι. Μου θυμίζει νοσοκομείο, έτσι κάτασπρο που είναι μέσα.» 

«Και τι σου ’ρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το νοσοκομείο;» με ρωτά. 

«Αρρώστια, τι να μου ’ρχεται;» της λέω και την κοιτάζω. 

«Τίποτα άλλο; Για σκέψου λιγάκι.» 

Σκέφτομαι, δε βρίσκω τίποτα. Κουνώ το κεφάλι μου. 

«Και πρέπει να καθαρίσεις, είπες;» 

«Νομίζω ότι τα είπαμε αυτά.» Αρχίζω να σφίγγομαι λιγάκι γιατί ξέρω που θα οδηγηθώ. 

Νιώθω το βλέμμα της Έρρικας πάνω μου. Έτσι μου έρχεται να της πω για να δεις τι εύκολα 

που φαίνονται απ’ έξω όλα. Γελώ με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι δε μου φταίει σε τίποτα. 

Ούτε και με πιέζει. 

«Ναι,  πρέπει  να  καθαρίσω,  δεν  ξέρω  γιατί.  Απλώς  πρέπει.  Αλλά  δε  βρίσκω  τίποτα. 

Ψάχνω παντού, αλλά είναι όλα άδεια.» 

«Σου αρέσει που είναι όλα άδεια και λευκά;» 

«Αμέ!» Συνειδητοποιώ πως μ’ αρέσει. 

«Και όταν πας να αγοράσεις καθαριστικά επειδή δε βρίσκεις;» 
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«Βλέπω  ότι  η  πόρτα  είναι  κλειδωμένη  και  δεν  έχει  κλειδί  κι  αρχίζω  ν’  ανησυχώ. 

Φοβάμαι όταν βλέπω ότι και τα παράθυρα είναι κλειστά και τα στόρια κατεβασμένα.» 

«Γιατί;» 

«Γιατί δεν μπορώ να βγω!» 

«Αφού  σου  αρέσει  εκεί  μέσα,  που  είναι  όλα  λευκά  και  άδεια»  αντιπαρέρχεται  η 

Κατερίνα. 

«Πρέπει όμως να μπορώ και να βγω! Δε μ’ αρέσει να μ’ έχουν κλειδωμένη μέσα!» 

«Ποιοι;» 

«Κανείς!» φωνάζω. 

«Σου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό;» 

Το ξέρω ότι με κοιτάζουν. Τα μάτια τους κάτι μου ζητούν. 

Τα  παγάκια  παγώνουν  σιγά  σιγά  στις  παγοθήκες,  εγκλωβίζοντας  μέσα  τους  θύλακες 

νερού, νερό που δεν μπορεί πια να βγει. Νιώθω σαν να κι εγώ σιγά σιγά παγώσει. Και δεν 

μπορώ να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου. Βλέπω τις εγκλωβισμένες φυσαλίδες,  ίσως τις 

βλέπουν κι οι άλλοι, μα δεν μπορώ. 

«Κι όταν κόβεσαι;» 

«Νιώθω φριχτά! Λέρωσα, θα με κατσαδιάσουν! Έπρεπε να καθαρίσω, να τα έχω όλα 

λευκά και καθαρά κι εγώ λέρωσα!» 

«Ποιοι;» 

«Αυτοί που θα μπουν από την πόρτα.» 

«Έχεις καμιά ιδέα ποιος μπορεί να είναι;» 

«Μα μου είπες ότι δεν έχει να κάνει με το παρελθόν!» σπάει η φωνή μου. 

«Δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, Λένα! Στο παρόν σου σε βασανίζουν αυτά.» Είναι η 

Έρρικα που μιλά. Μου πιάνει το χέρι που το σφίγγω στα πόδια μου. 

«Πες τα να φύγουν πια από πάνω σου! Να μην τα κουβαλάς άλλο!» με ξορκίζει. 

Τα  μάτια  μου  με  προδίδουν,  ανοίγουν  τις  βρύσες  τους  ακούσια.  Σιωπηλά.  Γιατί  οι 

μαύρες τρύπες βρίσκονται τόσο μακριά στο διάστημα; Θέλω τη δική μου τώρα εδώ για να 

χωθώ και να χαθώ. 
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Η Κατερίνα με σώνει: «Αυτό που βλέπω εγώ, αλλά εσύ θα μου πεις αν σου λέει κάτι, 

είναι  το  εξής:  Είσαι σ’  ένα  χώρο λευκό, άδειο.  Σου αρέσει που  είναι  έτσι. Πρέπει  να  τον 

διατηρήσεις καθαρό. Δες αυτόν το χώρο σαν τον εαυτό σου. Τη ζωή σου μάλλον: λευκή και 

άδεια.  Συνάμα  είσαι  κλειδωμένη  μέσα,  δεν  μπορείς  να  βγεις,  όσο  κι  αν  θέλεις.  Κάνεις 

προσπάθειες, όμως. Δρας – εκεί που σπας το παράθυρο φερειπείν. Δηλαδή, δεν υπομένεις 

παθητικά τον εγκλεισμό σου. Αυτό το θεωρώ θετικό. Όμως πληγώνεσαι στην προσπάθεια 

να ξεφύγεις. Η πληγή σου είναι πηγή ντροπής και φόβου ότι θα τιμωρηθείς. Υπάρχει κάτι 

στη ζωή σου, Λένα, που να σου λέει παρόμοια πράγματα;» 

Αισθάνομαι τα μάτια της Έρρικας να με σπρώχνουν. Ξέρει. 

«Να σας πω ένα άλλο όνειρο;» Δεν περιμένω απάντηση. Τους διηγούμαι εκείνο με το 

αυτοκίνητο που οδηγώ και σιγά σιγά το δάσος κλείνει ολόγυρά μου και μ’ εγκλωβίζει. 

«Εσένα τι σου λέει;» 

«Δεν έχω ιδέα. Στην αρχή μ’ αρέσει που οδηγώ. Μετά απλώς νιώθω τρομοκρατημένη.» 

«Σ’  ένα  δεύτερο  επίπεδο  συνειρμών»  λέει  η  Κατερίνα,  «το  να  οδηγείς  εσύ  το 

αυτοκίνητό σου συμβολίζει ότι έχεις τον έλεγχο της ζωής σου ή μιας κατάστασης έστω. Εσύ 

οδηγείς εκεί που πας. Δε σε πάνε άλλοι. Αυτό είναι θετικό.» 

«Να και κάτι θετικό!» αναφωνώ ειρωνικά. 

«Όλα είναι θετικά, Λένα. Από  τη στιγμή που σε βοηθούν  να πας πιο πέρα, όλα είναι 

θετικά. 

«Το δάσος, όπως κι η θάλασσα» συνεχίζει, «συχνά συμβολίζουν είτε τα συναισθήματά 

μας είτε το υποσυνείδητο. Κι εσύ στο όνειρό σου νιώθεις να κατακλύζεσαι από παντού από 

τα  συναισθήματά  σου  ή  από  το  υποσυνείδητό  σου.  Σε  εμποδίζουν  μάλιστα  να 

προχωρήσεις. Σου ανακόπτουν την πορεία. Σου λέει κάτι αυτό;» 

Αναγκάζομαι να παραδεχτώ ότι  έχει δίκιο. Πράγματι  κάπως έτσι  νιώθω στη  ζωή μου. 

Εκεί που προχωρώ, κατά τα φαινόμενα μια χαρά, τσουπ ένα δάσος ορμά να με φάει. Τους 

το λέω. 

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις ότι  το δάσος δεν είναι κάτι  έξω από εσένα. Δεν 

απειλείσαι από εξωτερικούς παράγοντες. Δικό σου είναι το δάσος. Τα συναισθήματά σου. 

Ίσως κάτι από το υποσυνείδητό σου, τα βιώματά σου.» 
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Η Έρρικα παίρνει το λόγο: «Έτσι δεν είναι, Λένα, απ’ ό,τι μου έχεις πει; Ότι τελευταία 

νιώθεις συνέχεια απειλημένη και αγχωμένη, ότι δεν προχωρείς καλά;» 

Γνέφω καταφατικά. 

«Να λοιπόν πώς λειτουργεί ένα όνειρο ως μήνυμα. Σου λέει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. 

Μπορεί  να  νομίζεις  ότι  λειτουργείς  μια  χαρά,  αλλά  στην  πραγματικότητα  το  όνειρό  σου 

σού  λέει  ότι  εμποδίζεσαι  να  οδηγήσεις  μια  κατάσταση  ή  και  τη  ζωή  σου»  προσθέτει  η 

Κατερίνα. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την πληροφορία προς όφελός σου.» 

«Πώς δηλαδή;» 

«Καταρχάς αποδεχόμενη ότι δεν πας καλά;. Το να το δεχτείς είναι το πρώτο βήμα.» 

«Μα το έχω ήδη δεχτεί!» διαμαρτύρομαι. «Μέχρι και σε ψυχολόγο πήγα!» 

«Το όνειρό σου σού λέει ότι συνεχίζεις να νιώθεις έτσι. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι το 

διευθετείς το πρόβλημα, ότι το ελέγχεις. Αυτό όμως σου λέει άλλα. Σου αποκαλύπτει πώς 

νιώθεις πραγματικά.» 

«Το βλέπω αυτό. Και τι κάνω τώρα;» 

«Συνεχίζεις  ν’  ακούς  και  να  διαβάζεις  τα  όνειρά  σου.  Θα  σου  δώσουν  κι  άλλες 

πληροφορίες.  Ίσως  σου δώσουν πληροφορίες  για  το  περιεχόμενο  των  συναισθημάτων  ή 

των βιωμάτων που σε απειλούν.» 

«Καλώς» λέω και αναστενάζω. 

«Το  τι  θα  τις  κάνεις  αυτές  τις  πληροφορίες  είναι  άλλου  παπά  ευαγγέλιο.  Δεν  αρκεί 

πάντα να τις λάβεις.» 

Παραμένω σιωπηλή. 

«Αν θες ποτέ να βρεθούμε να τα πούμε πάλι, πάρε με τηλέφωνο, το έχεις, ε;» 

Γνέφω. 

«Μ’ αρέσει ο τρόπος που τα προσεγγίζεις» λέει η Έρρικα στην Κατερίνα. 

«Ευχαριστώ»  αποκρίνεται  εκείνη.  Τα  λεπτά,  σκούρα  χείλια  της  σκάνε  ένα  μικρό 

χαμόγελο. Κοιτάζει το ρολόι της κι αναφωνεί, «Πρέπει να φεύγω. Έχει ήδη πάει δώδεκα κι 

αύριο είμαι πρωινή.» 

Σηκώνεται, λέμε τα καθιερωμένα, την ευχαριστώ που ήρθε. Χαιρετιέται με την Έρρικα 

και φεύγει. 
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Μένουμε  μόνες.  Φοβάμαι  μη  στρέψει  τη  συζήτηση  στο  θέμα  των  ονείρων,  αλλά 

παραείμαι κουρασμένη συναισθηματικά για να κάνω κάτι  για να  το αποτρέψω. Κάθομαι 

βαριά στον καναπέ, απιθώνω το πόδι μου στο τραπεζάκι. 

«Συμπαθητική κοπέλα» λέει η Έρρικα κι έρχεται να καθίσει δίπλα μου. 

«Καλή είναι. Το παίζει λίγο ξερόλας» σχολιάζω εγώ. 

«Δε μου έκανε τέτοια εντύπωση. Κι αυτά που είπε για τα όνειρα μου ακούστηκαν πολύ 

σωστά.» 

«Πότε θα φύγουμε;» 

«Για πού;» ρωτά απορημένη. 

«Για διακοπές βέβαια!» 

«Λένα, δύο πράγματα: πρώτον, διακοπές δεν μπορώ να πάω. Ήρθα μόνο να σε δω για 

δυο μέρες. Δεύτερον, μην αλλάζεις θέμα τόσο άκομψα.» 

«Μα δεν είπαμε ότι θα πάμε διακοπές μαζί;» 

Γελάει. «Εσύ είπες, Λένα. Και μου ’κλεισες το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να πάω διακοπές 

τώρα. Για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν θέλω κιόλας. Απλώς σκέφτηκα ότι θέλω πραγματικά 

να έρθω να σε δω, να τα πούμε, θα κάνω και μια δουλειά στην Αθήνα που έχω, και  την 

Τετάρτη φεύγω.» 

Νιώθω μεγάλη απογοήτευση μέσα μου. Πάνω που περίμενα ότι επιτέλους θα έφευγα 

κάπου. Θρύψαλα οι προσδοκίες μου. 

«Έλα κάτω στην Κρήτη πιο μετά. Θα πάμε λίγες μέρες στη Φαλάσαρνα.» 

Κρατάω μούτρα τώρα. Μα γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει ότι έχω τόσο ανάγκη να φύγω 

για λίγο; 

«Μα κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο άσχημα είναι να είσαι καθηλωμένη στην Αθήνα μες 

στον Αύγουστο με σπασμένο πόδι, όταν όλοι οι άλλοι είναι διακοπές;» ξεσπώ. 

«Δεκτό. Όμως μερικές φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλουμε. Και δε νομίζω 

ότι είναι το σπασμένο πόδι σου ή οι διακοπές που σ’ ενοχλούν τώρα.» 

«Τι εννοείς, μωρέ Έρρικα;» λέω μπουχτισμένη. 

«Εννοώ ότι  έχεις μια  κρίση στα  χέρια σου  και  το αρνείσαι. Μερικές φορές οι  κρίσεις 

είναι κρυμμένες ευλογίες.» 
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«Μα  είσαι  με  τα  καλά  σου,  μωρέ  Έρρικα;  Ποια  ευλογία  και  πράσινα  άλογα;  Δεν 

καταλαβαίνεις  τι  περνάω; Όλοι  σας πια φαγωθήκατε  να δω  το παρελθόν μου,  να δω  τα 

βιώματά μου και άλλες μαλακίες! Τι να δω; Ρωτάτε αν μπορώ; Ρωτάτε αν αντέχω; Τα ’ζησα 

μια φορά και μου υπεραρκεί για δυο ζωές και βάλε! Κι αυτά τα σκατοόνειρα τώρα. Να τα 

αναλύσω  και  να  τα  εξηγήσω  και  να  τα...  τα  τιμήσω,  δεν  ξέρω  κι  εγώ  τι  έλεγε  η  άλλη  η 

μουρλή.» Φωνάζω πια, σχεδόν ωρύομαι. 

«Λένα,  κανείς δε σου είπε ότι  είναι  εύκολο! Απλώς δε νομίζω ότι  έχεις άλλη επιλογή 

πια.» 

«Δηλαδή τρελαίνομαι, αυτό θες να πεις;» 

«Ίσως ναι, Λένα. Ίσως ναι. Αν δεν ξεφορτωθείς όλα αυτά τα βάρη που κουβαλάς τόσο 

καιρό ίσως και να τρελαθείς.» 

«Μα μια χαρά ήταν ζωή μου πριν αρχίσουνε» διαμαρτύρομαι έντονα. «Κουτσά στραβά 

τα κατάφερνα, ρε Έρρικα! Γιατί έτσι ξαφνικά; Γιατί;» Κοντεύω να κλάψω τώρα. 

«Δεν  είναι  ξαφνικά,  Λένα  μου.»  Έρχεται  πιο  κοντά  μου  στον  καναπέ.  «Σιγά  σιγά 

ξεχείλισε το ποτήρι. Δες στο σαν μια διαρροή. Πότιζε λίγο λίγο ο τοίχος, υπήρχαν κάποια 

σημάδια υγρασίας – δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό. Αλλά τώρα πια έσπασαν τελείως οι 

σωλήνες και γέμισε ο τόπος νερά.» 

«Κομμένες οι ηλίθιες παραβολές για κρυφά δωμάτια του εαυτού μου και διαρροές και 

υγρασίες. Ποιες υγρασίες; Τι μου λες;» 

«Λέω ότι κάνεις λάθος και το ξέρεις, αν πιστεύεις ότι όλα πήγαιναν μια χαρά στη ζωή 

σου. Τα τρία χρόνια που ήμασταν μαζί το είδα αυτό και σ’ το είπα, μέσες άκρες, αρκετές 

φορές.  Αρνείσαι  μια  πραγματικότητα.  Και  φαίνεται.  Κι  όχι  μόνο  φαίνεται  αλλά  και  σου 

καταστρέφει τη ζωή. Αυτή την υγρασία εννοώ.» 

«Μου  καταστρέφει  τη  ζωή;»  επαναλαμβάνω  τα  λόγια  της  εριστικά.  «Πώς  μου  την 

καταστρέφει, Έρρικα; Δηλαδή είμαι απροσάρμοστη, για πέταμα; Δε φτάνει όσα πέρασα, να 

πάω να δώσω φούντο;» 

«Μην υπερβάλλεις, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, με όσα έχεις περάσει νομίζω 

ότι σχετικά  καλά  τα έχεις  καταφέρει.  Έκανες  τον πόνο δύναμη. Το εννοώ αυτό που λέω, 

άσχετα αν δεν το βλέπεις εσύ. Ή αν το παίρνεις δεδομένο. Άλλοι στη θέση σου έχουν βρει 
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καταφύγιο  στα  ναρκωτικά  ή  στο  ποτό.  Εσύ  μάλιστα  τα  έχεις  πάει  πολύ  καλά.  Μπορείς 

όμως να πας ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν προβλήματα που συνέχεια αγνοείς! Και δεν είναι 

ξαφνικά τα όνειρα. Ίσως απλώς τώρα να είναι πιο δυνατά από παλιά, ίσως το ατύχημά σου 

να έφερε κάποια πράγματα στην επιφάνεια.» 

Μου πιάνει το χέρι αλλά εγώ το τραβάω, γυρνώ από την άλλη. Εκείνη το ξαναπιάνει με 

θέρμη, με πιέζει με τα μάτια της να την κοιτάξω. Κλείνω τα μάτια μου. 

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι  ξεχείλισε ο τόπος με εφιάλτες» συνεχίζει. «Αυτό είναι  το 

αποτέλεσμα. Η αιτία, το κύριο πρόβλημα, είναι αλλού. Αυτό πρέπει να το δεις, αλλιώς δε 

θα φύγουν τα όνειρα. Αυτό σου έλεγε κι η Κατερίνα.» 

Τραβώ το χέρι μου, τρίβω το πρόσωπό μου. Μ’ έχει πιάσει πονοκέφαλος. Νιώθω μια 

απίστευτη εξάντληση. Κι ένα πνίξιμο. 

«Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις...» μονολογώ. 

«Όχι, δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Μόνο εσύ. Και  το βάρος αυτό είναι πια αβάσταχτο. 

Βγάλ’ το από πάνω σου!» 

Βουρκώνω. Ασυναίσθητα γυρνώ προς το μέρος της, χώνομαι στην αγκαλιά της. Κλαίω 

άηχα,  δάκρυα σε βαθιά σπηλιά που ποτέ δε  βλέπει  ο  ήλιος. Μένω έτσι  γι’  αρκετή ώρα. 

Κάπως με πάει στο κρεβάτι. Ξαπλώνω το κορμί μου, αισθάνομαι σαν να με έχουν δείρει. 

Προτού κλείσει το φως η Έρρικα μου ψιθυρίζει: «Λένα, δεν είναι για κακό αυτό. Δεν είναι 

τέλος. Μια νέα αρχή είναι.» 

Πετάγομαι ουρλιάζοντας, χτυπώντας τον αέρα. Μόλις συνειδητοποιώ πως ήταν όνειρο 

ανασαίνω μ’ ανακούφιση μα και με τόση εξάντληση. Όχι πάλι. 

Η Έρρικα έρχεται και με βρίσκει στο σκοτάδι. Ανάβει τη λάμπα δίπλα στο κρεβάτι. Το 

κρύο φως με τυφλώνει, σελαγίζει στον ιδρώτα μου. Με παίρνει στην αγκαλιά της. 

«Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ...» σιγοκλαίω. 

«Σους, σους» με καθησυχάζει, με κουνά απαλά. 

Γιατί; Γιατί; 
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41. 

Το ξυπνητήρι ξύπνησε. Κοιμήθηκα βαριά. Παρά τα άθλια όνειρα κοιμάμαι βαριά. Λες κι 

ο  ύπνος  έχει  βαρίδια,  που με  τραβούν  κάτω μόλις  κλείσω  τα μάτια μου.  Σηκώνομαι  και 

πάω κουτσά στην κουζίνα, όπου βλέπω την Έρρικα να πίνει καφέ διαβάζοντας ένα βιβλίο. 

Πάντα σηκωνόταν νωρίς. Κάθομαι στο τραπέζι, την αντικαλημερίζω. 

«Τι διαβάζεις;» τη ρωτώ και της παίρνω το βιβλίο. 

«Ένα μυθιστόρημα.» 

Το κοιτάζω, δε μου λέει τίποτα ούτε ο τίτλος ούτε το όνομα του συγγραφέα. Κάτι στα 

γερμανικά. 

«Θες καφέ;» 

Γνέφω. 

Μου βάζει από την καφετιέρα, ρίχνει γάλα, μου τον απιθώνει μπροστά μου.» 

«Εσύ πώς τα καταφέρνεις μ’ ένα πόδι;» με ρωτά. 

«Άσε,  έχω  αναπτύξει  ειδικές  τεχνικές.  Το  λέω  κωλοπερπάτημα.  Κάθομαι  χάμω  και 

προχωρώ με τον κώλο, μετακινώντας ό,τι είναι να μετακινήσω ένα μέτρο κάθε φορά. Μόνο 

έτσι  μπορώ  να  πάω  κάτι  από  την  κουζίνα  στο  σαλόνι.»  Προθυμοποιούμαι  να  της  κάνω 

επίδειξη μόλις ξυπνήσω καλά. 

Καθόμαστε σιωπηλές για λίγο. Μου έρχονται μνήμες από τα κρητικά πρωινά μας, στη 

μικρή κουζινούλα εκείνου του παλιού σπιτιού με το στραβό παράθυρο και το πάτωμα που 

έτριζε,  την  κίνηση  του  δρόμου  απ’  έξω.  Αυτό  το  παρελθόν  το  έχω  συσκευάσει  με 

χαρούμενα  περιτυλίγματα.  Μου  λείπει  κείνο  το  τότε.  Ξέρω,  βέβαια,  ότι  εγώ  το 

εγκατέλειψα ηθελημένα, συνειδητά,  και  δεν  το μετανιώνω. Απλώς υπάρχουν  κάποια αν: 

αν  είχα  μείνει,  αν  δεν  είχαμε  χωρίσει.  Ξέρω  ότι  η  υποθετικολογία  ποτέ  δε  βοήθησε 

κανέναν. 

«Θυμάσαι που πίναμε τον καφέ μας παλιά;» με ρωτά η Έρρικα και χαμογελά. 

Πώς μπορεί πάντα και ξέρει τι έχω στο νου μου; Ή σκεφτόταν κι εκείνη το ίδιο; 

«Τι ονειρεύτηκες χτες βράδυ;» 
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Τινάζομαι.  Κλείνουν  τα  φώτα  κι  ανοίγει  η  αυλαία.  Το  όνειρό  μου  επιστρέφει  όπως 

ακριβώς το έζησα. Ξεφυσώ. 

«Μωρέ Έρρικα, παραείναι νωρίς για ν’ ασχοληθούμε μ’ αυτά. Κάνε μου τη χάρη.» 

«Εγώ σ’ την κάνω. Δε μου κοστίζει τίποτα. Εσένα βλέπω που βασανίζεσαι.» 

«Να σ’ το πω τότε, να δούμε τι θα βγει» ενδίδω, γιατί έχει δίκιο και το ξέρω. Αλλά και τι 

μ’ αυτό; 

«Όχι, μη μου το πεις εμένα. Πες το στη θεραπεύτριά σου. Ή στην Κατερίνα. Νομίζω ότι 

κάπου έφτασες χτες. Δύσκολα κατατόπια αλλά... αναγκαία.» 

Χαμηλώνω το βλέμμα μου. 

«Δε μου λες, αποκλείεται πραγματικά να φύγουμε κάπου διακοπές;» 

«Ρε Λένα, σταμάτα ν’ αλλάζεις το θέμα!» 

«Δεν το αλλάζω. Είναι κι αυτό στο μυαλό μου!» διαμαρτύρομαι ανεπιτυχώς. 

«Όχι, σ’ το είπα και χτες. Όσο για τα όνειρά σου– » 

«Τι πια μ’ αυτά;» 

«Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Τι σκοπεύεις να κάνεις;» 

Τρίβω τα μάτια μου, ξεφυσάω. Δεν το πιστεύω ότι σήμερα ξεκινώ τις διακοπές μου με 

αυτόν τον τόσο άδοξο, θλιβερό τρόπο. Νιώθω πολύ αδικημένη. 

«Δεν έχω όρεξη για τίποτα» κλαίγομαι. 

«Με τα όνειρά σου τι θα κάνεις;» 

«Τι θες να κάνω;» 

«Λένα, μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσεις;» 

«Θα  τα  συζητήσω  με  την  ψυχολόγο  μου  το  μεσημέρι»  της  λέω,  κυρίως  για  να  την 

ξεφορτωθώ. 

Ακολουθούν λίγες στιγμές σιωπής, όπου πίνουμε κι οι δυο μας τον καφέ μας.  

«Η Μάνια τι λέει για όλα αυτά;» ρωτά ξαφνικά η Έρρικα. 

Σκέφτομαι ότι η Μάνια ακόμα δε μ’ έχει πάρει τηλέφωνο. Δε θέλω να της αποκαλύψω 

ότι  η Μάνια  δε  θέλει  να  έχει  σχέση  με  αυτό  το  πρόβλημα.  Κάπου  μέσα  μου  υπάρχει  η 

επιθυμία να επιδείξω στην Έρρικα ότι  τα καταφέρνω μια χαρά στη  ζωή μου, ότι η σχέση 

μου είναι πολύ καλά, ότι –γελάω– ότι είμαι ενήλικη. 
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«Γιατί γελάς;» 

«Τίποτα. Κάτι σκέφτηκα.» 

«Προφανώς.» 

«Τίποτα, τίποτα. Τι με ρώτησες;» 

«Τι λέει η Μάνια για τα όνειρά σου;» 

«Η Μάνια έχει πάρα πολλή δουλειά αυτή την περίοδο και δε βλεπόμαστε τόσο συχνά.» 

«Δε σε ρώτησα αυτό, Λένα.» 

Θυμάμαι  ότι  η  Έρρικα  ήταν  εκείνη  που  μου  δίδαξε  το  κόλπο  για  να  υπεκφεύγεις  σε 

κάποιες  ερωτήσεις:  απαντάς  μεν,  αλλά  όχι  στην  ερώτηση  που  σου  έκαναν.  Ξαφνικά 

συνειδητοποιώ πόσο γελοίο είναι το να κρύβομαι από την Έρρικα. Υποτίθεται ότι είμαστε 

φίλες. Αν δεν τα πω στη φίλη μου σε ποια θα τα πω; Βέβαια, ένας λόγος που δε μιλώ γι’ 

αυτό  το  θέμα  είναι  ένας  φόβος  ότι  αν  το  πω  με  λόγια  θα  δώσω  σάρκα  και  οστά  στο 

πρόβλημα. 

Η Έρρικα περιμένει. 

Παίρνω ανάσα και: «Κοίτα, η Μάνια δε θέλει ν’ ακούει για τα όνειρά μου. Θεωρεί ότι 

είναι ασήμαντα. Δεν της αρέσει να μιλάμε γι’ αυτά. Ούτε και για τ’ ατύχημα» προσθέτω. 

«Κι εσύ;» 

«Τι να κάνω; Να της τα πω με το ζόρι; Να σου πω την αλήθεια, βρε Έρρικα, σε κανέναν 

δεν του αρέσει να του μιλάω για τα όνειρά μου, ούτε και για το τι έγινε πάνω στο βουνό. 

Θέλουν  όλοι  να  τους  το  πω  σαν  μια  ωραία  ιστοριούλα  με  αίσιο  τέλος.  Δεν  ήταν  όμως 

καθόλου έτσι.» Σκύβω πάνω από το τραπέζι. «Κόντεψα να πεθάνω!» 

«Σε καταλαβαίνω, Λένα.» 

«Αναρωτιέμαι αν μπορεί κανείς πραγματικά να καταλάβει  τι πέρασα εκεί πάνω μόνη 

μου. Ξέρεις ότι μια γιατρός στο νοσοκομείο που με πήγανε είπε ότι λίγο ακόμα και θα τα 

κακάρωνα;  Όμως  κανείς  δε  θέλει  να  τ’  ακούσει  αυτό.  Λες  κι  έφταιξα  εγώ,  το  έκανα 

επίτηδες!» 

«Λένα, σου είπα ποτέ για το ατύχημά μου;» λέει σιγά, μετρημένα η Έρρικα. 

«Ποιο ατύχημα;» Μένω άλαλη. 
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«Δεν το νόμιζα. Πριν από... θα ’ναι δεκαεφτά χρόνια τώρα, στη Βρέμη που έμενα. Με 

χτύπησε ένα αυτοκίνητο.» 

«Πρώτη φορά μου το λες αυτό.» 

Υπομειδιά. «Δε μιλώ συχνά γι’ αυτό. Ξέρεις πώς με ρωτάν συνέχεια όλοι τον λόγο που 

έφυγα απ’ τη Γερμανία και ήρθα να μείνω στην Κρήτη και όλ’ αυτά; Τι απαντώ συνήθως;» 

Μου  παίρνει  λίγες  στιγμές  για  να  σκεφτώ,  γιατί  είμαι  ακόμα  σαστισμένη  από  την 

αποκάλυψή της. 

«Ότι σ’ αρέσει το κλίμα, το κρητικό φαγητό, το μελόδραμα που έχουν στο αίμα τους οι 

Έλληνες... Σ’ όσους σε ξέρουν καλά λες και για τις Ελληνίδες γυναίκες.» 

«Έτσι  λέω,  πράγματι.»  Χαμογελά  αλλά  απότομα  σοβαρεύει.  «Όμως  δεν  είναι  όλη  η 

αλήθεια.  Ο  λόγος  ή  μάλλον...  πώς  το  λένε,  η  αφορμή  που  ήρθα  εδώ  είναι  εκείνο  το 

αυτοκινητιστικό – αυτοκινηστικό, πώς στο διάολο είναι αυτή η λέξη, ατύχημα. Κόντεψα κι 

εγώ να πεθάνω.» 

Νιώθω  ένα  μαλακό  ζυμάρι  ν’  απλώνεται  μέσα  μου  και  να  χώνεται  στις  κοφτερές 

ρωγμές. Κάποιος άλλος έχει διαβεί το κακοτράχαλο μονοπάτι που περνώ τώρα. Δεν είμαι 

μόνη. 

«Το ατύχημα δεν είχε τίποτα το δραματικό. Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο την ώρα που 

περνούσα  το δρόμο. Τόσο απλό.  Τόσο στιγμιαίο. Δεν  ξέρω τι σκεφτόμουν  τη στιγμή που 

έγινε.  Τίποτα  το  σημαντικό.  Πήγαινα  σ’  ένα  πάρτυ.  Δεν  το  είδα  καν  να  έρχεται.  Μόνο 

ένιωσα... πόνο, ανείπωτο πόνο στη μέση μου. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου.» Σωπαίνει 

για λίγο. 

«Δεν  ξύπνησα.  Δεν  ξύπνησα  για  πάρα  πολύ  καιρό.  Ήμουν,  λέει,  σε  κώμα  για  δυο 

βδομάδες. Με σωληνάκια και καθετήρες και όλα αυτά. Θυμάμαι μόνο δύο πράγματα. Το 

ένα ήταν η μοναξιά. Κανείς δεν ήταν εκεί που ήμουν εγώ. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι 

γύρω μου ήταν ένα σωρό κόσμος – φίλοι, η οικογένειά μου, η φιλενάδα μου η Στέφανι. 

Εγώ όμως ήμουν μόνη. Απίστευτα, απέραντα μόνη. Τη θυμάμαι αυτή  τη μοναξιά ακόμα. 

Κείνη την αίσθηση ότι μόνες μας πορευόμαστε στις δυσκολότερες στιγμές μας. Εμείς κι ο 

εαυτός μας. 
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»Το  άλλο  πράγμα  που  θυμάμαι  είναι  ο  φόβος.»  Χαμογελά  ανεπαίσθητα.  «Δεν  είδα 

άσπρα φώτα και τούνελ και ψυχές να με καλούν κοντά τους. Ίσως επειδή δεν πέθαινα στ’ 

αλήθεια.  Όμως  φοβήθηκα  ότι  θα  πεθάνω.  Θυμάμαι  ότι  μου  έλεγα  δε  θα  ξαναδώ 

λουλούδια,  δε  θα  ξαναδώ  το  σπίτι  μου,  το  δρόμο  στο  δάσος  πίσω  από  τη  λίμνη,  όπου 

έπαιζα μικρή με την Άστριντ και την Έλσα. Δε θα ξαναδώ όσους αγαπώ. Δε θα με ξαναδώ 

στον  καθρέφτη.  Και  φοβήθηκα.»  Ξεροκαταπίνει,  σπάει  η  φωνή  της  καθώς  λέει, 

«Φοβήθηκα ότι θα πέθαινα και δε θα ήμουν πια. Δε με παρηγορούσε ούτε ο άλλος κόσμος 

ούτε  οι  μετεμψυχώσεις  ούτε  τίποτα.  Δεν  ήθελα  να  πεθάνω! Νομίζω  –δεν  είμαι  σίγουρη 

γιατί οι μνήμες μου είναι πολύ μπερδεμένες από τότε– νομίζω ότι έκλαψα τότε όπως δεν 

είχα  κλάψει  ποτέ  πριν.  Ούτε  και  ποτέ  μετά.  Ίσως  και  να  το  ονειρεύτηκα.  Τελικά  όμως 

ξύπνησα. Με διάσειση και δυο σπασμένα πλευρά αλλά ξύπνησα. Κλαίγανε τώρα οι άλλοι 

απ’  τη  χαρά τους, δεν  ξέραν όμως πόσο χαρούμενη ήμουν εγώ. Τρομερά χαρούμενη και 

τρομερά τρομαγμένη. Κι εκεί, πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με τη μάνα μου απ’ τη 

μια μεριά,  τις αδερφές μου απ’  την άλλη, και  τη θεία Αννελίζε να δοξάζει  τον Κύριο που 

μου  χάρισε  τη  ζωή,  εκεί  αποφάσισα  να  ζήσω  τη  ζωή  μου  όπως  ακριβώς  θέλω.  Χωρίς 

συμβιβασμούς, που δεν τους θέλω πραγματικά. Γιατί έτσι εύκολα το νήμα κόβεται την ώρα 

που περνάς το δρόμο. Έτσι γελοία. Έτσι εγκληματικά. Το δώρο της ζωής είναι τόσο μα τόσο 

πολύτιμο,  Λένα,  που  είναι  αμαρτία,  η  μεγαλύτερη αμαρτία,  η  μόνη  και  μοναδική,  να  το 

χαραμίσεις.» 

Νιώθω σαστισμένη με τα λόγια της. Η Έρρικα να μου διηγείται αυτή την καμπή στη ζωή 

της ύστερα από τόσα χρόνια που την ξέρω. Συγκινούμαι. 

«Τα άλλαξα όλα. Μόλις έγινα καλά, που πήρε αρκετούς μήνες, μάζεψα μια βαλίτσα κι 

έφυγα.» Γελάει. «Πήγα να βρω τον εαυτό μου, που λένε στις ταινίες. Δεν ήξερα ακριβώς 

πού να ψάξω. Απλώς ξεφύλλισα τα όνειρά μου και βρήκα δυο τρεις στόχους. Αβέβαιους 

στόχους, αρκετά αόριστους και συγκεχυμένους, οφείλω να ομολογήσω, αλλά καλύτερα απ’ 

το τίποτα. 

»Πήγα πρώτα στη Νορβηγία, όπου ήθελα να πάω από μικρό παιδί. Να δω τα φιόρδ. Με 

μάγευε αυτό το πάντρεμα θάλασσας και γης, η δαντέλα των ακτών. Έπιασα δουλειά σε μια 

καφετέρια στο Τρόντχαϊμ για μερικούς μήνες, ήπια όσο Βόρειο Σέλας χωρούσαν τα μάτια 
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μου  και  μετά  έφυγα.  Δεν  είχα  πολλά  λεφτά.  Πήγα  όμως,  με  τρένα  και  λεωφορεία  κι 

ωτοστόπ, στη Βενετία. Στο δρόμο με κλέψανε, θυμάμαι, σε μια μικρή πόλη της Βαυαρίας. 

Στην  ίδια μου  τη  χώρα.  Στη Βενετία έμεινα δυο μήνες,  το  χειμώνα  του...  ’82. Ακόμα μου 

έρχεται  στο  νου η  βρώμα  των  καναλιών,  τα  νερά που  έγλειφαν  τα  σπίτια,  οι  Ιταλοί  που 

συνέχεια  έμοιαζαν  να φωνάζουν  και  να  χειρονομούν. Μου άρεσε,  αλλά  όχι  τόσο  για  να 

μείνω.» Σηκώνει ψηλά το βλέμμα της κοιτά κάπου μέσα της. 

«Έφυγα απ’ την Ιταλία μόλις μου ήρθαν κάτι λεφτά απ’ τη Γερμανία. Έπεισα τη μεγάλη 

μου αδερφή, την Άστριντ, να μου δανείσει δυο χιλιάδες μάρκα. Πήγα στο Περού.» 

Αυτό είναι το μόνο που ξέρω απ’ όλα όσα λέει τώρα· μου το ’χει ξαναπεί. 

«Δεν  ξέρω  γιατί  ακριβώς  στο  Περού.  Θα  μπορούσα  να  είχα  πάει  οπουδήποτε  στη 

Λατινική  Αμερική.  Είναι  άραγε  θέμα  τύχης;  Θα  σε  γελάσω.  Τέλος  πάντων,  εκεί  πήγα, 

έκατσα  ένα  χρόνο στη  χώρα. Λίγο στη Λίμα,  κυρίως όμως σε  κάτι  χωριουδάκια.  Για  λίγο 

καιρό πίστεψα πως εκεί ήταν ο τόπος μου. Εκεί που ήθελα να ζήσω όλη μου τη ζωή. Την 

τόσο εύθραυστη ζωή. Έκανα όμως λάθος. Τελικά έφυγα κι από κει, δεν ήθελα άλλα ταξίδια. 

Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν γεωγραφική η αναζήτησή μου. Σ’ άλλο επίπεδο έπρεπε να 

ψάξω. 

»Γύρισα  στη  Βρέμη,  ξαναγράφτηκα  στο  πανεπιστήμιο,  τα  ξανάφτιαξα  με  τη  Στέφανι, 

τέλειωσα τις σπουδές μου, έκανα και την πρακτική μου. Τακτοποιήθηκα, που λένε. Όμως 

κατάλαβα ότι δεν πήγαινα καλά. Μου άρεσαν τα νομικά, μου άρεσαν τα ταξίδια που έκανα 

εδώ κι εκεί, μου άρεσε κι η Στέφανι, αλλά η ζωή μου ήταν λειψή. Σαν κάτι πολύ σημαντικό 

αλλά άπιαστο να έλειπε. Άρχισα ψυχοθεραπεία, διάβασα πολλή φιλοσοφία. Και τα δύο με 

βοήθησαν πάρα πολύ  να βρω,  αν  όχι  το  δρόμο μου,  τουλάχιστον  να  μην πελαγοδρομώ. 

Ένα καλοκαίρι ήρθαμε με τη Στέφανι διακοπές στην Κρήτη. Όταν αντίκρισα τα Χανιά πρώτη 

φορά,  κάτι  έκανε  μέσα  μου  κλικ.  Γύρισα  στη  Βρέμη  μόνο  για  να  μαζέψω  τα  πράγματά 

μου.» 

Με κοιτάζει χαμογελώντας καλοσυνάτα. Εγώ μπήκα στη ζωή της λίγα χρόνια αργότερα. 

«Δεν  ξέρω  αν  βρήκα  το  νόημα  της  ζωής  μου  κάτω  στην  Κρήτη,  όμως  ήμουνα  καλά. 

Πραγματικά καλά. Ακόμα είμαι. Μη με ρωτήσεις όμως  τι ήταν αυτό που μου έλειπε στη 
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Βρέμη  ή  στο  Τρόντχαϊμ  ή  στο  Περού  που  το  βρήκα  στα  Χανιά.  Δεν  ξέρω.  Αληθινά  δεν 

ξέρω.» 

Τελειώνει  τον  καφέ  της,  απλώνει  το  χέρι  της  πάνω στο  τραπέζι  αποζητώντας  το  δικό 

μου. Της το δίνω. Μου το σφίγγει. 

«Ήρθα  στην  Αθήνα  για  να  σε  δω  και  να  σου  πω αυτή  την  ιστορία.  Την  ιστορία  μου. 

Νομίζω ότι πλέον μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σου. Θα σου πω τη γνώμη μου, Λένα, κι ας 

αξίζει μια δεκάρα. Δεν είμαι σοφή για να δίνω συμβουλές. Η μόνη σοφία που έχω είναι 

προσωπικής χρήσης. Θα σου πω όμως αυτό που βλέπω εγώ. Θαρρώ ότι η ζωή σου όπως 

την  ήξερες  μέχρι  τώρα πάει,  τέλειωσε  και  τώρα  ξεκινά  κάτι  άλλο.  Είναι  το ατύχημα που 

σήμανε  την  αλλαγή,  ήτανε  γραφτό  να  γίνει  έτσι  κι  αλλιώς,  θα  σε  γελάσω.  Πάντως,  κάτι 

αλλάζει. Φαίνεται πάνω σου κιόλας. Έχεις αλλάξει το ξέρεις;» 

Ξαφνιάζομαι.  Ανησυχώ  και  συνάμα  ενθουσιάζομαι.  Θέλω  να  τη  ρωτήσω  πώς,  αλλά 

μάλλον αρκεί το βλέμμα μου. 

Τα μάτια της μαλακώνουν. «Όταν σε γνώρισα ήσουν σαν χαμένη ωρολογιακή βόμβα. 

Έψαχνες κάπου να εκραγείς. Μια ενέργεια που δεν είχα ξαναδεί. Όλο μιλούσες, μιλούσες, 

μιλούσες, κουνιόσουν πέρα δώθε. Αεικίνητη. Ένα καλικαντζαράκι. Σ’ αγάπησα γι’ αυτό.» 

Μου σφίγγει κι άλλο το χέρι. Φοβάμαι ότι θα με πάρουν τα ζουμιά. Ξεροκαταπίνω. 

«Ξέρεις, τα μάτια σου τότε είχαν κάτι το... δεν ξέρω πώς να το πω. Αναζητούσαν όλη 

την ώρα. Δεν κάθονταν σε μια μεριά. Ησυχασμό δεν είχαν. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, Λένα. 

Έχουν καταλαγιάσει κάπως. Και δεν είναι μόνο απ’ την ηλικία σου. Έχουν περάσει κάμποσα 

χρόνια βέβαια, αλλά και την τελευταία φορά που σε είδα ήσουν όπως τότε. Τώρα όμως...» 

Η παύση της ρίχνει λάδι στη φωτιά της ανησυχίας μου. 

«Τώρα τα μάτια σου δε γυρνοβολάνε. Σαν... σαν να έχουν στραφεί προς τα μέσα λίγο.» 

Η αγάπη της με αγκαλιάζει. Βουρκώνουν τα μάτια μου, ξινίζει η μύτη μου. 

«Θαρρώ, Λένα, πως ήρθε ο καιρός να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου.» 

Βλέπω ένα κοριτσάκι. Κλωτσάει ένα καπάκι μπύρας στην αυλή. Χτυπάει στον απέναντι 

τοίχο και κάνει γκελ. Αν πέσει στους δύο κύκλους που είναι ζωγραφισμένοι με κιμωλία στο 

τσιμέντο κερδίζω. Αν πέσει έξω χάνω. 



222 

42. 

Ύστερα από την πρωινή κουβέντα μας με την Έρρικα κάθισα και συλλογίστηκα. Δεν το 

επιδίωξα, αλλά το μυαλό μου τριγύριζε στα ίδια. Δεν είχα και τι άλλο να κάνω, πρώτη μέρα 

διακοπών. Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα μ’ αυτά που μου αποκάλυψε για τη ζωή της. 

Τόσο καιρό πίστευα κι εγώ όσα έλεγε σε όλους σχετικά με τους λόγους που την έκαναν να 

διαλέξει να ζήσει στην Ελλάδα – και να συνεχίσει να ζει εδώ μετά από δεκαπέντε ολόκληρα 

χρόνια. Φαίνεται όμως ότι είμαστε σαν τα κρεμμύδια: έχουμε φλοιούς, που ξεφλουδίζουν 

ένας  ένας  μέχρι  που  φτάνουμε  στην  καρδιά,  στο  φύτρο  μας.  Όλα  τα  στρώματά  μας, 

εσωτερικά κι εξωτερικά είναι αληθινά, δικά μας όλα. Όμως ο κόσμος δε γνωρίζει παρά τα 

εξωτερικά μας στρώματα. Ποιοι φτάνουν στο φύτρο μας;  Σε ποιους  το επιτρέπουμε; Δεν 

ήξερα ότι  έκρυβε  τέτοιες αλήθειες η Έρρικα. Μα μήπως κι αυτά που μου διηγήθηκε δεν 

είναι παρά ένα ακόμη στρώμα; Μήπως από κάτω κρύβονται κι άλλες πιο μύχιες αλήθειες 

της; 

Και  τέλος πάντων, με  το δικό μου  κρεμμύδι  τι  γίνεται  τελευταία;  Γιατί  έχω  χάσει  τον 

έλεγχο;  Δείχνω  κι  εγώ  μονάχα  το  εξωτερικό  μου  στρώμα  στους  άλλους.  Γελαστή  και 

φλύαρη,  καυστική  και  είρων.  Αυτά  τα  επίθετα  έχω  απανθίσει  από  τις  κατά  καιρούς 

ψυχογραφικές  περιγραφές  που  μου  έχουν  κάνει.  Πόσο  βαθιά  όμως  τους  επιτρέπω  να 

δουν; Πόσο βαθιά επιτρέπω σ’ εμένα την ίδια να δω; 

Κάθομαι στην κουζίνα, εκεί που μ’ άφησε η Έρρικα, και τα συλλογίζομαι. Αδυνατώ να 

βρω την άκρη του νήματος. Να πω: να αυτό έφταιξε κι αν το αφαιρέσω ή το επιδιορθώσω 

όλα  θα  γίνουν  καλά.  Τι  μου  είχε  πει  η  Ιουλία;  Ότι  δεν  υπάρχουν  αιτίες  αλλά  μόνο 

αποτελέσματα. Τις αιτίες μπορούμε μόνο να τις υποθέσουμε. Συνήθως τα αποτελέσματα 

οφείλονται  σε  πάρα  πολλούς  διαπλεκόμενους  παράγοντες  και  δεν  τους  ξέρουμε  όλους. 

Πες πως έχει δίκιο. Και τι μ’ αυτό; 

Βάζω να φτιάξω κι άλλον καφέ, ενώ στο μυαλό μου φτεροκοπούν τα λόγια της Έρρικας 

για μένα. Έχω αλλάξει; Στραμμένη προς τα μέσα; Μέσα πού; Μπουφάν ντουμπλ‐φας είμαι 

να γυρίζω μέσα έξω; 
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Όλα αυτά  τα ψυχολογικά ποτέ μου δε μου άρεσαν. Ανάλυση σου λέει ο άλλος. Ποια 

ανάλυση; Τι ν’ αναλύσεις; Αφού ήδη ξέρεις ότι εκεί, στη βάση, στο φύτρο τέλος πάντων, 

δεν  έχει  παρά πόνο!  Τι  να ψάξω  και  τι  ν’  αναλύσω; Πού  θα  βγει;  Θ’  αλλάξει  τίποτα;  Δε 

θέλω ν’ ασχολούμαι με το παρελθόν, γιατί ασχολείται εκείνο μ’ εμένα; Θα τη ρωτήσω την 

Ιουλία  σήμερα  γι’  αυτό,  κι  αν  δεν  έχει  να  μου  δώσει  μια  πειστική  απάντηση  δε  θα 

ξαναπάω. Τουλάχιστον ας βασανίζομαι από τα όνειρά μου χωρίς να σκάω τόσα χιλιάρικα 

κάθε βδομάδα. 
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43. 

«Πώς είσαι σήμερα;» 

«Έτσι κι έτσι. Έχω διάφορα στο νου μου.» Το φως μπαίνει πλούσιο και ανεξέλεγκτο από 

την  μπαλκονόπορτά  της. Ο  καναπές  της  έχει  συνηθίσει  πλέον  το  σχήμα  του  κώλου μου. 

Παραδόξως  έχω  συνηθίσει  κι  εγώ.  Κάθομαι  αντίκρυ  της  και  βλέπω  που  περιμένει  να 

μιλήσω. 

«Ήρθε  και  με  βρήκε  μια  φίλη  απ’  την  Κρήτη  χθες.  Η  Έρρικα·  σου  έχω  πει  γι’  αυτή. 

Είπαμε διάφορα. Επίσης κάποια άλλη γνωστή μου με βοήθησε ν αναλύσω ένα όνειρό μου. 

Δύο όνειρα.» Μιλώ αργά, αποσπασματικά. Δεν πάει στα κομμάτια! Τελικά παίρνω βαθιά 

αναπνοή και: «Ιουλία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί κάθομαι και σ’ τα λέω όλα αυτά; Για 

τα όνειρά μου, την αγωνία μου; Ή μάλλον κάτσε να σ’ το θέσω αλλιώς: Ωφελεί σε τίποτα 

που  σ’  τα  λέω;  Γιατί  εγώ  προσωπικά  δε  βλέπω  κανένα  όφελος.  Όπως  ξεκινήσαμε,  έτσι 

συνεχίζουμε. Το ίδιο βασανίζομαι. Κάθομαι και σου λέω, λέω, λέω, και τι μ’ αυτό; Μπορεί 

όλη αυτή η ανάλυση να βγάλει αποτέλεσμα; Μήπως αντίθετα μένω στα ίδια και στα ίδια 

και θα ήταν καλύτερα να βγω να ξεσκάσω και να προσπαθήσω να τα ξεχάσω όλα;» 

Η  Ιουλία  με  κοιτά  και  υπομειδιά,  σαν  να  χάρηκε  με  την  αμφισβήτησή  μου. 

Παραξενεύομαι. 

«Περίμενα να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Χαίρομαι που μου δίνεις την ευκαιρία να 

σου μιλήσω και να σου πω γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε μαζί συνήθως βοηθά. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αποτέλεσμα.» 

Μ’ αρέσει που είναι σεμνή και δε διατείνεται ότι έχει πάντα πλήρη επιτυχία. Δε θα την 

άντεχα αν νόμιζε ότι τα ξέρει και τα μπορεί όλα. 

«Μίλησες  για  ανάλυση.  Εμείς  δεν  κάνουμε  ανάλυση.  Δεν  προσπαθούμε  ν’ 

αναλύσουμε,  να  ψάξουμε  τις  αιτίες.  Υπάρχουν  κάποιοι  που  το  κάνουν  αυτό.  Κι  ως  ένα 

βαθμό ίσως βοηθά. Όμως κατά τη γνώμη μου δε βοηθά όλους και δε βοηθά πάντα.» 

«Εμείς  αυτό  που  κάνουμε  εδώ  είναι  να  σου  δώσουμε  –όχι  μόνο  εγώ  αλλά  κι  εσύ, 

κυρίως  εσύ–  έναν ασφαλή  χώρο  να μιλήσεις  για  κάποια πράγματα που σε απασχολούν, 

ενώ  κάποιος  –εγώ  στην  προκειμένη  περίπτωση–  σ’  ακούει  με  προσοχή.  Συνήθως  στην 
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καθημερινή μας  ζωή δεν έχουμε  τέτοιες δυνατότητες. Μιλάμε σε άλλους, ανοίγουμε  την 

ψυχή  μας  αλλά  τις  περισσότερες  φορές  ο  άλλος  ακούει  με  μισό  αυτί,  ακούει  μεν  αλλά 

κυρίως  περιμένει  την  ευκαιρία  να  πει  κι  εκείνος  τα  δικά  του,  ακούει  αλλά  συνεχώς  σου 

δίνει  συμβουλές,  σκέφτεται  τις  δικές  του  έγνοιες,  συγκρίνει  όσα  λες  με  τις  δικές  του 

καταστάσεις...  Στο  πλαίσιο  των  συνεδριών  ο  σύμβουλος  προσπαθεί  να μην  κάνει  τίποτα 

απ’ όλα αυτά, στο βαθμό που  το  καταφέρνει  τέλος πάντων.  Είμαι  εδώ για  να σ’ ακούω. 

Πραγματικά να σ’ ακούω. Όχι ν’ ακούω αυτά που λες και μέσα μου να λέω άλλα. Αλλά ν’ 

ακούω τη δική σου ιστορία, όπως τη διηγείσαι εσύ. Όπως την ένιωσες εσύ. Τότε. Όπως τη 

νιώθεις τώρα. 

»Αυτό  από  μόνο  του  έχει  θεραπευτικές  ιδιότητες.  Δεν  είναι  πανάκεια,  αλλά  βοηθά 

πολύ.  Θα  σου  πω  γιατί.  Ας  πάρουμε  ένα  παράδειγμα.  Πες  πως  κάποτε  στο  παρελθόν 

έζησες κάτι οδυνηρό: λόγου χάρη, κάποιος σε έβρισε άσχημα κι όμως δεν ήρθε κανείς να 

σε βοηθήσει, να σου συμπαρασταθεί. Ένιωσες αβοήθητη και εγκαταλειμμένη. Βίωσες αυτό 

το γεγονός με οδύνη αλλά αυτό που σε καίει δεν είναι μόνο η οδύνη της λεκτικής βίας που 

δέχτηκες αλλά το γεγονός ότι τη βίωσες μόνη σου. Μπορεί γύρω σου να υπήρχε κόσμος, 

αλλά το θέμα είναι εσύ πώς αισθάνθηκες. Αυτή τη μοναξιά την κουβαλάς μέσα σου ακόμα, 

στενά συνδεδεμένη με τον πόνο του γεγονότος. Τότε ήσουν μόνη και πέρασες το άσχημο 

γεγονός  ολομόναχη,  χωρίς  κάποιον  να  σου  συμπαρασταθεί  και  να  σου  απαλύνει  την 

οδύνη.» 

Παύει  λίγο,  και  τα  μάτια  της  με  ρωτούν  αν  την  παρακολουθώ.  Γνέφω  ότι  κατανοώ 

απόλυτα αυτά  που  λέει. Μου  λένε  τόσα άλλωστε.  Η  μοναξιά  του  πόνου  μου.  Κανείς  μα 

κανείς να μου κρατήσει το χέρι. 

«Αν καταφέρεις να βρεις ένα σύμμαχο τώρα και μοιραστείτε τον πόνο που βίωσες μόνη 

σου  στο  παρελθόν,  κάπως  θα  μετασχηματιστεί  αυτός  ο  πόνος.  Δε  θα  είναι  πια  τόσο 

δυσβάσταχτος.» 

Εδώ  διαφωνώ.  «Πώς  θ’  αλλάξει  ο  πόνος;»  Τη  διακόπτω  με  γνήσια  απορία  και  λίγη 

ένταση. «Αφού ό,τι έγινε έγινε και δεν αλλάζει! Επειδή δηλαδή θα πω σε κάποιον τι έγινε 

όλα ξαφνικά θα είναι μια χαρά;» 
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«Έχεις  δίκιο  όταν  λες  πως  ό,τι  έγινε  έγινε  και  δεν  αλλάζει.  Σαφώς  δεν  μπορούμε  ν’ 

αλλάξουμε το παρελθόν. Αλλάζουμε όμως την οπτική μας πάνω στο παρελθόν. Σε τελική 

ανάλυση, αυτό είναι και το μόνο που απομένει από το παρελθόν. Η ανάμνησή του. Σε αυτό 

μπορούμε να επέμβουμε.» 

Παύει για λίγο και συνεχίζει. 

«Θα σ’ το πω αλλιώς. Καθετί που γίνεται εγγράφεται στη μνήμη μας. Όχι όλα, διότι η 

μνήμη  μας  λειτουργεί  επιλεκτικά  και  αυθαίρετα,  αλλά  ας  πούμε  ότι  τα  γεγονότα 

εγγράφονται  στη  μνήμη  μας  ως  αρνητικά,  θετικά,  ουδέτερα,  αδιάφορα,  ενοχλητικά, 

επώδυνα, χαρούμενα και ούτω καθεξής. Τελικά τι μένει από το γεγονός; Αυτό καθ’ αυτό 

που έγινε ή η ανάμνηση που έχουμε απ’ αυτό; Είμαι σίγουρη πως έχεις ζήσει ένα γεγονός, 

το  ίδιο γεγονός με κάποιον άλλον άνθρωπο, ωστόσο ο καθένας αλλιώς το θυμάται. Αυτό 

που θυμάστε ο καθένας είναι πραγματικό για τον εαυτό του. Αυτό είναι το γεγονός και όχι 

ό,τι έγινε αντικειμενικά. Όταν θυμάσαι ένα γεγονός του παρελθόντος τι κάνεις;» με ρωτά 

ξαφνικά. Δεν περιμένει όμως να απαντήσω. 

«Το λες και το ξαναλές μέσα σου. Αν είναι δυσάρεστο τότε όταν το θυμάσαι τσιτώνεις. 

Σφίγγεσαι.  Δυσανασχετείς.  Αυτό  γίνεται  επειδή  το  έχεις  καταγράψει  αρνητικά,  και  κάθε 

φορά  που  το  θυμάσαι  το  συνοδεύεις  με  αρνητικά  λόγια,  λόγια  πόνου  και  δυστυχίας.  Ε 

λοιπόν  μπορούμε  να  παρέμβουμε  στον  τρόπο  που  αντιδρούμε,  όταν  θυμόμαστε  ένα 

δυσάρεστο γεγονός του παρελθόντος μας. Μπορούμε ν αφαιρέσουμε την οδύνη σε πολύ 

μεγάλο  βαθμό.  Τόσο  ώστε  να  μην  επηρεάζει  πια  αρνητικά  τη  συμπεριφορά  μας.  Δε 

σημαίνει  ότι  το  αναλύουμε  ή  το  εξηγούμε.  Απλώς  το  επεξεργαζόμαστε’,  ώστε  να 

αντιδρούμε  με  λιγότερο  πόνο,  λιγότερη  οργή,  λιγότερα  δάκρυα,  όταν  το  φέρνουμε  στη 

μνήμη μας.» 

Σωπαίνει  και  με  κοιτάει.  Την  κοιτάζω  κι  εγώ  για  λίγο,  γρήγορα  όμως  αποστρέφω  το 

βλέμμα μου. Βίωσα τα γεγονότα μόνη μου; Πιο μόνη μου δε γινόταν. 

«Γιατί χαμογελάς;» με ρωτά. 

«Τίποτα,  σκέφτομαι  αυτά  που  λες.»  Περιμένει  να  της  πω  περισσότερα,  αλλά  εγώ 

σωπαίνω. Έχει δίκιο ότι σ’ όσους έχω μιλήσει δεν ακούν πραγματικά τι τους λέω. Η Κική το 

γυρίζει συνέχεια στο αστείο. Η Μαρία τη μια φορά που πήγα να της μιλήσω για το φόβο 
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που  ένιωσα  όταν  παραλίγο  να  πεθάνω  μου  το  ξεκαθάρισε  αρκετά  σταράτα  ότι  δεν  της 

αρέσει  καθόλου  να  μιλάει  για  τέτοια  θέματα.  Η  Μάνια  –  αχ  η  Μάνια.  Εκείνη  έχει 

περιστοιχιστεί  με  προστατευτικά  κιγκλιδώματα  και  ταμπουρώνεται  από  πίσω  τους  κάθε 

φορά που επιχειρώ να αναφερθώ σ’ εκείνη την ημέρα στο βουνό ή σε ό,τι άλλο που έστω 

και  συνδέεται  αμυδρά  μ’  εκείνο  το  συμβάν.  Για  την  Κική  ξέρω  ότι  πάντα  σε  όλα  έτσι 

αντιδρά. Είναι ο τρόπος της. Γι’ αυτό και ταιριάζουμε τόσο πολύ. Όσο για την Αλεξάνδρα, 

ξέρω ότι έχασε τον αδερφό της σ’ ένα δυστύχημα πριν από μερικά χρόνια και απεχθάνεται 

να μιλάει γι’ αυτό. Ίσως η δική μου ιστορία της θυμίζει τα δικά της. Για τη Μάνια όμως δεν 

ξέρω. 

«Γιατί η Μάνια δε θέλει να μ’ ακούσει να μιλάω γι’ αυτό που έγινε στο βουνό;» 

«Εσύ τι πιστεύεις;» με αντιρωτά η Ιουλία. 

«Ξέρω κι εγώ; Μάλλον αισθάνεται ενοχές γιατί εκείνη με πήγε εκεί πάνω. Και μάλιστα 

με το ζόρι. Εγώ της είχα πει ότι είμαι τελείως άσχετη.» 

«Ίσως να είναι αυτός ο λόγος.» 

«Απ’ τη άλλη, δε φταίει αυτή. Μόνη μου πήγα κι έπεσα.» 

«Λένα,  γνωρίζεις  πολύ  καλά  ότι  συχνά  αισθανόμαστε  ένοχοι  για  πράγματα  που  δε 

φταίμε καθόλου.» 

Μου βγαίνει ένα πικρό γελάκι που τ’ ακούω αυτό. 

«Τέλος  πάντων,  ό,τι  κι  αν  την  απασχολεί  τη  Μάνια,  το  θέμα  είναι  ότι  δε  θέλει  να 

μιλάμε. Με πειράζει  αυτό!»  διαμαρτύρομαι.  «Κανείς  δε  θέλει  ν’  ακούσει  τι  πέρασα  εκεί 

πάνω! Πραγματικά ν’ ακούσει!» 

«Εγώ  θέλω,  Λένα.»  Το  λέει  σιγανά,  αλλά  με  σθένος.  Γυρνώ  και  την  κοιτάζω.  Για 

δευτερόλεπτα. 

Μικρή  έπαιζα  ένα παιχνίδι  στην αυλή μας.  Είχαμε  ένα δοκάρι,  δε θυμάμαι από πού. 

Ήταν μακρύ και λεπτό και τραχύ. Το είχαμε κολλημένο στον τοίχο, για να μην πιάνει τόπο, 

αλλά  εγώ  το  έσερνα  στη  μέση  της  αυλής  κι  ύστερα  ανέβαινα  πάνω  του.  Σκοπός  του 

παιχνιδιού ήταν να περπατήσω από τη μια άκρη του ως την άλλη ισορροπώντας χωρίς να 

πέσω. Σαν ακροβάτης. Αν άγγιζα το έδαφος σήμαινε ότι πέθαινα γιατί έπεφτα από πολύ 

ψηλά, σαν τους σχοινοβάτες στο τσίρκο. Είχα όμως πολλές ζωές. Αν πέθαινα μπορούσα να 
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ξαναπροσπαθήσω,  αλλά  σαν  άλλος  άνθρωπος  πια.  Έβρισκα  άλλο  όνομα,  αντρικό, 

γυναικείο,  έλεγα  ότι  ήμουν  22,  25,  30  χρονών,  από  άλλη  χώρα  κάθε  φορά.  Και 

ξαναπροσπαθούσα να το διανύσω. Κι αν επιτέλους τα κατάφερνα, δεν κέρδιζα εγώ, αλλά 

το άτομο που είχα υποδυθεί. Εγώ κέρδισα ποτέ; 

«Θα σου πω τι συνέβη.» 

Ο καυτός ήλιος του μεσημεριού με τσιγαρίζει έξω απ’ το γραφείο της Ιουλίας. Για μια 

στιγμή σκέφτομαι τι κάνω. Πού πάω. Νιώθω ακόμη ένα εσωτερικό ρίγος, τα απόνερα του 

κλάματος που με συνεπήρε λίγο πρωτύτερα, καθώς της μιλούσα για τις ώρες που πέρασα 

ολομόναχη στο δάσος. Δεν ήξερα ότι είχα φοβηθεί τόσο πολύ. Ποτέ δεν παραδέχτηκα ότι 

φοβήθηκα.  Καθώς  όμως  της  διηγιόμουν  πώς  κατέληξα  να  βρεθώ  με  σπασμένο  πόδι 

ολομόναχη στην ερημιά άρχισα να τραντάζομαι, και πρώτη φορά η γλώσσα μου γεύτηκε 

μια λέξη που δεν είχε αγγίξει ποτέ πριν: Βοήθεια! Όταν σχημάτισαν τα χείλια μου τη λέξη 

έσπασα. Πραγματικά  ένιωσα  κάτι  μέσα μου  να  σπάζει  με  κρότο.  Έκλαιγα  κι  έτρεμα. Όχι 

από  πόνο.  Όχι,  όχι.  Από  θυμό.  Από  μια  ανεπίγνωστη,  πηγαία  οργή,  που  φούσκωσε  και 

έσπασε όποια φράγματα τη συγκρατούσαν. 

Νιώθω έναν άδειο  χώρο μέσα μου  τώρα.  Ζαλίζομαι  ελαφρώς.  Κάτι άνοιξε μέσα μου, 

μια έρημη χώρα. Σαν να έχω κάνει εμετό κι έχω ξεράσει όλα όσα είχα μέσα μου και νιώθω 

ανακουφισμένη αλλά και τόσο μα τόσο κενή. Με καίει ο ήλιος, όμως εγώ κρυώνω. 

Βοήθεια. Δεν είναι από τις λέξεις που μαθαίνεις πρώτα πρώτα σε μια ξένη γλώσσα; Από 

τις  πιο  χρήσιμες.  Στο  δικό  μου  λεξιλόγιο  δεν  υπήρχε.  Πόσο  σκουριασμένη  ακούστηκε 

καθώς  τη  βροντοφώναξα.  «Βοήθεια!  Χρειαζόμουν  βοήθεια  εκεί  πάνω.  Κάποιον  να  με 

βοηθήσει. Αλλά δεν ήταν κανείς! Κανείς!» Έκλαιγα μ’ αναφιλητά καθώς της τα έλεγα. Μα 

ξάφνου ένιωσα ντροπή, ηλίθια που έκανα σαν μωρό παιδί. Με πίεσα να σταματήσω. Όμως 

η Ιουλία με αναποδογύρισε. 

«Τι χρειαζόσουν εκεί πάνω, Λένα;» με ρώτησε. 

Μα  είναι  δυνατόν  μια  λέξη  να  έχει  τόση  δύναμη;  Πού  τη  χωρά;  Πώς  την  αποκτά; 

Βοήθεια! Το θήτα μια θηλιά να με πνίξει. Δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα έκλαψα στην αγκαλιά 

της. Δε μ’ ένοιαζε πια ότι συμπεριφερόμουν σαν μικρό παιδί. Έκλαιγα γοερά και ζητούσα 

βοήθεια. 
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Βοήθεια. 

Ο κόσμος στο δρόμο περπατά. Κάπου πάνε όλοι. Από κάπου έρχονται. Είμαστε τόσοι 

πολλοί  σ’  αυτήν  την  πόλη,  βαριόμαστε  ο  ένας  τον  άλλον.  Δε  μας  δίνουμε  σημασία.  Αν 

ήμουν πάνω στο βουνό και περνούσε κάποιος θα του μιλούσα. Θα είχε σημασία για μένα. 

Εδώ δε μου περνά καν απ’ το μυαλό. 

Μου γεννιέται η σκέψη ότι ίσως κάποιος απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους που τώρα 

με προσπερνούν βιαστικά νιώθει εξίσου αβοήθητος. Μόνος. Αλλά συνεχίζει το δρόμο του, 

χωρίς να μιλά στους άλλους. Όπως κι εγώ κάθομαι εδώ, στηριγμένη σ’ ένα βρώμικο τοίχο 

της απέραντης, αδιάφορης Αθήνας κι απλά κοιτάζω. 

Κόντεψα να πεθάνω εκεί πάνω. Κι ήμουν μόνη. Ολομόναχη. Και χρειαζόμουν βοήθεια. 

Και στο παρελθόν πέθανα με πολλούς, καθημερινούς θανάτους. Κι ήμουν εξίσου μόνη. 

Ολομόναχη. 

Χρειάζομαι βοήθεια. 
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44. 

Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά θα πάει, λέει ο νόμος του Μέρφυ. Μου φαίνεται ότι η 

ζωή  μου  όλη  αποτελεί  πρακτική  εφαρμογή  του  νόμου  αυτού.  Γυρνώντας  σπίτι, 

εξαντλημένη  και  συναισθηματικά  φορτισμένη,  βρίσκω  την  Έρρικα  να  συνομιλεί  με  τη 

Μάνια! 

«Είπα να σου κάνω έκπληξη» μου λέει η Μάνια, καθώς σηκώνεται από την πολυθρόνα 

όπου καθόταν για να με αγκαλιάσει και να με φιλήσει. 

Εγώ  πασχίζω  να  βολιδοσκοπήσω  αστραπιαία  τι  έχει  διαδραματιστεί  όση  ώρα 

βρίσκονται μαζί. Ελπίζω και φοβάμαι χίλια μύρια πράγματα. 

«Ήταν η Έρρικα εδώ και μου άνοιξε. Δεν ήξερα ότι είχες συνεδρία σήμερα.» 

«Ναι, ήταν εκτός προγράμματος» λέω σαν υπνωτισμένη. 

«Λένα, είσαι καλά;» με ρωτά η Μάνια. 

«Καλά  είμαι,  λίγο  κουρασμένη.  Ξεγλιστρώ  απ’  την  αγκαλιά  της,  επειδή  με  κάνει  να 

νιώθω άβολα μπροστά στην Έρρικα και πηγαίνω με χοροπηδητά στον καναπέ. Σωριάζομαι 

σαν σακί. 

«Πώς πήγε;» ρωτά η Έρρικα σαν να μην τρέχει τίποτα. 

Τα μάτια μου τη βομβαρδίζουν με ερωτήσεις για το τι είπαν, τι έγινε μεταξύ τους, αλλά 

φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύγλωττα, αφού η Έρρικα δε φροντίζει να με καθησυχάσει. 

«Εε...» διστάζω. «Καλά. Καλά...» 

«Κλαμένη μου φαίνεσαι» παρατηρεί άκομψα η Μάνια κι έρχεται να καθίσει δίπλα μου. 

«Εσύ πώς γύρισες έτσι ξαφνικά;» τη ρωτώ αμυντικά. 

«Τα ’παιξα, μάζεψα τη βαλιτσούλα μου κι έφυγα» λέει και βάζει το μπράτσο της πάνω 

στους ώμους μου. Η Έρρικα στην πολυθρόνα απέναντι υπομειδιά. 

«Καιρός ήταν. Θα καταλήξω σαν αυτές τις συζύγους στις ταινίες που παραπονιούνται 

στον άντρα τους ότι μόνο τη δουλειά σκέφτεται. Φρόντισε, γιατί δε μου πάει καθόλου ο 

ρόλος» αστειεύομαι. Λένα, στα όπλα. 

«Τι να κάνουμε, κάποια πρέπει να φέρνει ψωμί στο σπίτι.» 

«Φτηνές δικαιολογίες γιάπισσας που προσεύχεται μόνο στην Άγια Καριέρα.» 
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«Κοίτα, μην αρχίσεις την γκρίνια. Εγώ ήρθα να σε δω και να περάσουμε το βράδυ μαζί. 

Αντί  να  είσαι  χαρούμενη  που  κατάφερα  και  ξέκλεψα  λίγο  χρόνο  με  παίρνεις  απ’  τα 

μούτρα.» 

Φαίνεται  ότι  οι αστεϊσμοί μου  την  ενόχλησαν. Περισσότερο  ενοχλημένη όμως  νιώθω 

εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα με τίποτα να μάθει η Έρρικα ότι η σχέση μου με τη Μάνια 

είναι κάτι λιγότερο από τέλεια. Αλλιώς ήθελα να στηθεί η σκηνή της συνάντησής τους. Από 

σκηνοθέτρια βρίσκομαι άξαφνα απλή θεατής – μάλιστα έχω χάσει και  την πρώτη πράξη. 

Γιατί δεν έχω εγκαταστήσει στον καναπέ μου κάθισμα εκτίναξης σε άλλη διάσταση; 

«Λένα, εγώ θα βγω τώρα, θα γυρίσω αργά το βράδυ» λέει η Έρρικα και σηκώνεται. 

«Πού  πας;»  Πετάγομαι.  Δεν  είπε  ότι  θα  έβγαινε  απόψε.  Αντίθετα,  είχαμε  πει  ότι  θα 

πηγαίναμε κάπου για φαγητό για να μιλήσουμε. Ψέματα λέει. Το κάνει για να μ’ αφήσει με 

τη Μάνια, αφού, όπως δήλωσε κι εκείνη ήρθε να περάσει το βράδυ μαζί μου. Πώς έμπλεξα 

έτσι; 

«Όχι, όχι, θα βγούμε όλες μαζί να φάμε» λέω. 

«Δεν μπορώ, έχω κανονίσει» λέει η Έρρικα. 

«Ξεκανόνισε τότε, ρε Έρρικα!» της φωνάζω. 

Απροσδόκητα συνειδητοποιώ δυο πράγματα: ότι αφενός δε θέλω να νιώσει απ’ έξω η 

Έρρικα, αφετέρου έχω μεγάλη ανάγκη να της μιλήσω για αυτά που ένιωσα στη συνεδρία 

μου. Κι η Μάνια; με ρωτά μια φωνή μέσα μου; Να έπαιρνε  τηλέφωνο πρώτα, απαντά η 

κακία μέσα μου, αλλά ξέρω ότι έχω άδικο. Χαίρομαι που τη βλέπω, σε άλλες συνθήκες θα 

ήμουν περιχαρής που  μου  έκανε  εκπληξούλα  και  ήρθε  να με  βρει,  που θα πηδηχτούμε. 

Όμως τώρα είναι ιδιάζουσες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν μπορώ καν να κάνω έρωτα έτσι που 

νιώθω αυτή  τη στιγμή. Πώς να  της μιλήσω για  τη συνεδρία μου, όταν εκείνη δε θέλει  ν’ 

ακούσει τίποτα; Τι να της πω τώρα για να μην το πάρει στραβά; Χριστέ μου, μπελάδες απ’ 

το τίποτα! 

«Είπαμε ότι θα φάμε μαζί» δηλώνω χωρίς ν’ αφήνω χώρο για αντιρρήσεις. Νιώθω το 

μπράτσο  της Μάνιας  στους ώμους μου  να  τσιτώνει.  Γυρνώ  και  της  λέω:  «Μάνια,  κι  εγώ 

θέλω να περάσουμε μαζί  το βράδυ, αλλά η Έρρικα θα φύγει μεθαύριο και  έχουμε πάρα 

πολλά να πούμε.» 
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«Ας πηγαίνω εγώ τότε» δηλώνει απότομα και σηκώνεται μεμιάς. 

«Δεν εννοούσα αυτό!» διαμαρτύρομαι. «Να βγούμε όλες μαζί! Να γνωρισ– » 

«Κοίτα Λένα, δες τι θες στη ζωή σου επιτέλους και μετά πες μου κι εμένα για να ξέρω, 

αν δε σου είναι κόπος.» 

Η  τελευταία  λέξη  της  συνοδεύεται  από  τον  κρότο  της  πόρτας  που  κλείνει  πίσω  της. 

Μένω  αποσβολωμένη.  Μα  τι  έγινε  ξαφνικά;  Κρύβω  το  κεφάλι  μου  στα  χέρια  μου  κι 

αναστενάζω. 

«Γαμώ την πουτάνα μου! Όλα στραβά! Βαρέθηκα πια!» Και δεν μπορώ να σηκωθώ κι 

απ’ τον καναπέ, να βηματίσω πέρα δώθε. Στραγγαλίζω τα δάχτυλά μου. 

Ξέρω ότι η Έρρικα κάθεται και με κοιτάζει. Αναζητώ συμμαχίες. 

«Μα είπα τίποτα κακό;» τη ρωτώ με τσαμπουκά. 

«Εσύ όχι. Εκείνη όμως έτσι το άκουσε.» 

«Δε φταίω εγώ γι’ αυτό» δικαιολογούμαι. 

«Δε χρειάζεται να φταίει κάποιος.» 

Αναστενάζω. «Έρρικα, κόφ’ τες αυτές τις ανωτερότητες! Εκείνη φταίει που το άκουσε 

στραβά. Δηλαδή άδικο έχω που θέλω να δω τη φίλη μου που έχω να τη δω τόσο καιρό; 

«Δεν έχεις άδικο. Ούτε όμως κι εκείνη που θέλει να περάσει το βράδυ με την κοπέλα 

της. Δες  το  κι απ’  τη δική  της πλευρά, Λένα.  Στο  κάτω κάτω, δεν  είμαι μια οποιαδήποτε 

φίλη. Είμαι πρώην γκόμενά σου κι ίσως δεν της κάθεται τόσο καλά αυτό.» 

«Δε φταίω εγώ γι’ αυτό!» 

«Αμάν πια μ’ αυτό το φταίξιμο! Πρέπει κάποιος σώνει καλά να φταίει πάντα; Ξεκόλλα!» 

Μένουμε  σιωπηλές  για  λίγο,  εγώ  τρέφοντας  το  θυμό  μου,  εκείνη  δεν  ξέρω  γιατί. 

Ξαφνικά ρωτώ: «Τι λέγατε οι δυο σας;» 

Η Έρρικα γελάει. «Ανασφάλειες, ανασφάλειες; Φοβάσαι μήπως μιλούσαμε για σένα;» 

«Δεν το βρίσκω αστείο.» 

«Κρίμα.» 

Θέλω να την πλακώσω τώρα. Πάντα έτσι μου φερόταν, σαν να ήμουν μικρό παιδί. Της 

το  έχω πει  χιλιάδες φορές  πόσο μ’  ενοχλεί,  κι  εκείνη απλώς μου  λέει  να  σταματήσω  να 

φέρομαι σαν μικρό παιδί και θα σταματήσει κι εκείνη να μου φέρεται ανάλογα. 
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«Θα μου πεις τι λέγατε;» 

«Έχει τόση σημασία;.» 

Τώρα  με  κάνει  και  νιώθω  ηλίθια,  μικρόψυχη.  Χαμηλώνω  το  βλέμμα  θυμωμένη. 

Μπουχτισμένη με όλα. Η Έρρικα έρχεται και κάθεται στον καναπέ δίπλα μου. Με παίρνει 

αγκαλιά  και  με  ταρακουνά  ελαφρά.  Εγώ  αντιστέκομαι  λίγο  στην  αρχή  για  την  τιμή  των 

όπλων, αλλά τελικά χώνομαι στον κόρφο της. 

«Δε  μιλάγαμε  για  σένα,  βλαμμένο»  μου  αποκαλύπτει  τελικά.  «Ούτε  δέκα  λεπτά  δεν 

έχει που ήρθε, πριν έρθεις εσύ. Μέχρι να της εξηγήσω ποια είμαι και τι κάνω εδώ και πόσο 

θα μείνω κι όλ’ αυτά ήρθες κι εσύ.» 

Ανακουφίζομαι αλλά δε θέλω να της το δείξω. Η ανασφάλεια ποτέ δεν είναι ελκυστική. 

«Τι λες, πάμε να φάμε κάπου τώρα;» με σκουντά. 

«Πάμε» της λέω, σαν της κάνω χάρη. 

Η  Φωκίωνος  δεν  έχει  ακόμη  κατακλυστεί  από  τα  γιουρούσια  που  θα  βγουν  να 

διεκδικήσουν το δικό τους μερτικό δροσιάς. 

Καθόμαστε  σ’  ένα  ταβερνάκι  κοντά  στην  πλατεία  και  παραγγέλνουμε  μεζεδάκια  και 

ούζα, αν κι εγώ δεν πεινάω τόσο πολύ. Το μυαλό μου ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νοητικά 

μήκη  και  τρικυμιώδη  συναισθηματικά  πλάτη.  Σηκώνω  το  βλέμμα  μου  κι  αντικρίζω  την 

Έρρικα απέναντί μου να με κοιτά. Δεν μπορώ να ξέρω τι συναισθήματα χρωματίζουν τώρα 

τα  μάτια  της,  ωστόσο  ξέρω  τι  διαβάζω  εγώ  με  τα  δικά  μου,  τα  εσωτερικά.  Άξαφνα, 

ανέλπιστα, νιώθω ασύγκριτα τυχερή. Κοιτάζω την Έρρικα και βλέπω έναν άνθρωπο που με 

νοιάζεται πραγματικά. Που ήρθε  τόσο δρόμο απ’  την Κρήτη  για  να μου συμπαρασταθεί. 

Που με ανέχεται. Συγκινούμαι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που με νοιάζεται. Μου έρχεται να 

βάλω τα κλάματα. Μιας άλλης ποιότητας κλάματα. 

«Τι είναι, Λένα;» 

«Τίποτα,  τίποτα.  Απλώς  σκεφτόμουν.»  Ντρέπομαι  σαν  γυμνασιόπαιδο  να  της 

εκμυστηρευθώ τη συγκίνησή μου. 

Δε με πιέζει να της μιλήσω. Παλιά δεν είχε τόσο υπομονή μαζί μου. 

«Παλιά δεν ήσουν τόσο υπομονετική μαζί μου.» 

«Παλιά ήταν αλλιώς. Σαν ζευγάρι είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις η μία απ’ την άλλη.» 
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Θέλω να το βγάλω από μέσα μου: «Δε μου κρατάς κακία που χωρίσαμε;» Τότε δεν την 

είχα ρωτήσει γιατί φοβόμουν την απάντησή της. 

«Λίγο. Πολύ λίγο. Αλλά δε μ’ εμποδίζει να σ’ αγαπάω.» 

Χαμογελώ αμήχανα, τα δάκρυα συνωστίζονται και πάλι στα μάτια. Θ’ αγοράσω μετοχές 

της Σόφτεξ. 

«Θέλω να– » τα υπόλοιπα λόγια δε λένε να διασχίσουν το κατώφλι  των χειλιών μου, 

σαν σκυλί που έχει βάλει κόντρα τα πόδια του και δεν κουνάει όσο και να τραβήξεις. Θα 

ήθελα να της έλεγα ότι κι εγώ την αγαπώ. Κι ότι, κυρίως αυτό, ας ήτανε μονάχα αυτό, ότι η 

αγάπη της για μένα είναι σαν σωσίβιο σε ανταριασμένο πέλαγος. Μόνο που δεν το λέω και 

ξέρω γιατί  – φοβάμαι. Φοβάμαι  να πω εγώ με λόγια ότι η Έρρικα με αγαπά.  Σαν να  της 

κλέβω κάτι, σαν... σαν να σφετερίζομαι περισσότερα απ’ όσα δικαιούμαι. 

Με κοιτά ερωτηματικά, περιμένει. 

Αναστενάζω  κι  αλλάζω  θέμα.  Η  ευγνωμοσύνη  μου  –όχι,  αυτό  που  νιώθω  είναι 

περισσότερο  από  ευγνωμοσύνη,  είναι  συντρόφευμα  ψυχής–  θα  μείνει,  άλλη  μια  φορά, 

ανομολόγητη. 

«Ξέρεις, σήμερα μίλησα στην  Ιουλία για  το ατύχημα.» Μιλάω αργά, πολύ σιγανά και 

δειλά σαν να μη θέλω να ξυπνήσω τις λέξεις. 

Δε λέει τίποτα, τα μάτια της όμως με προσκαλούν να συνεχίσω. 

«Έρρικα,  ένιωσα  φριχτά  εκεί  πάνω.  Δεν  το  ’χω  πει  πραγματικά  σε  κανέναν.  Ήταν... 

ήμουν  εντελώς  μόνη.  Κι  αβοήθητη.»  Ριγώ  πατόκορφα,  λες  και  το  σώμα  μου  θυμάται  το 

κρύο  της  νύχτας  στο  βουνό.  «Φοβήθηκα  πολύ.  Φοβήθηκα  ότι  θα  πεθάνω.  Και  δεν 

μπορούσα να κάνω τίποτα για να με βοηθήσω. Τίποτα απολύτως. Κείνη η ανημπόρια με 

σκότωσε, ακόμη κι αν δεν πέθανα. Καταλαβαίνεις πώς ήταν να είμαι ακίνητη, ανίκανη να 

με προστατέψω,  να με βοηθήσω; Δεν μπορούσα να  κάνω  τίποτα απολύτως! Μονάχα  να 

περιμένω μέχρι να ’ρθει κάποιος να με σώσει. Κι αν δεν ερχόταν;» 

«Ήρθε όμως.» 

«Δεν έχει καμία σημασία αυτό» ανταπαντώ με βεβαιότητα. 

«Μάλλον όχι» παραδέχεται. 

Παίρνω βαθιά ανάσα. Ανατριχιάζω. Στο εσωτερικό μου τοπίο έχει παγωνιά. 
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«Ξέρεις τι συνειδητοποίησα την ώρα που μιλούσα στην Ιουλία σήμερα; Ότι φοβήθηκα 

πάρα, μα πάρα πολύ αλλά δεν το είπα σε κανέναν. Σε κανέναν. Μάλλον μπορεί να είπα τα 

λόγια φοβήθηκα, αλλά όχι  τόσο όσο ασήκωτο  είναι  το συναίσθημά μου. Και  τελικά όλοι 

έχουν την εντύπωση ότι τα κατάφερα μια χαρά και δεν έγινε τίποτα σπουδαίο.» 

«Εσύ τους την έχεις δώσει αυτή την εντύπωση.» 

Δεν  είναι  τα  λόγια που θα  ’θελα  ν’ ακούσω αλλά έχει  δίκιο.  Συνήθως όταν μιλάω γι’ 

αυτό το θέμα αστειεύομαι. Πώς οι άλλοι να μη νομίζουν ότι δεν ήταν παρά μια ανώδυνη 

περιπετειούλα. 

«Άλλωστε, Λένα, ποτέ δεν παραδέχεσαι στους άλλους ότι φοβάσαι, ότι δεν είσαι καλά» 

συνεχίζει η Έρρικα. «Μες στην τρελή χαρά σε ξέρουν όλοι. Γι’ αυτό και τώρα που δείχνεις 

μια άλλη πλευρά σου, δυσκολεύονται  να σε αποδεχτούν. Δεν  ξέρουν πώς. Ακόμα κι  εγώ 

δυσκολεύομαι λίγο, αν και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα.» 

«Χαίρεσαι;» 

«Ναι,  χαίρομαι.  Πάρα  πολύ.  Επιτέλους  επιτρέπεις  στον  εαυτό  σου  να...  να 

ολοκληρωθεί. Ν’ αποδεχτείς το φόβο σου, τον πόνο σου. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.» 

«Ναι, αλλά δε θέλω!» παραπονιέμαι. 

«Είσαι όμως έτοιμη. Το κάνεις ήδη.» Βάζει το χέρι της πάνω στο τραπέζι με την παλάμη 

ανοιχτή και αποζητά το δικό μου. Δισταχτικά της το δίνω. 

«Όλοι μας έχουμε φόβους, σκελετούς στη ντουλάπα μας. Κουτσά στραβά μαθαίνουμε 

να ζούμε μ’ αυτούς. Όμως είναι πολύ καλύτερα, πίστεψέ με, αν τους ξεφορτωθούμε μια 

και καλή. Δεν είναι εύκολο αλλά γίνεται.» 

«Ξέρεις  γιατί  τρομοκρατήθηκα  τόσο  πολύ  εκεί  πάνω;»  τη  ρωτώ  ρητορικά.  «Γιατί 

εξαρτιόμουν από κάποιον άλλον. Γιατί έπρεπε να περιμένω βοήθεια. Χρειάζομαι βοήθεια, 

Έρρικα.» Τα τελευταία λόγια βγαίνουν εύθραυστα. 

Μου σφίγγει το χέρι όλο θέρμη, κι είναι σαν να νιώθω την αγάπη και το νοιάξιμό της να 

με διαπερνούν και να διώχνουν το εσωτερικό ψύχος του φόβου. Χαμογελώ άβολα. Για μια 

φευγαλέα, απειροελάχιστη στιγμή νιώθω συνάμα ευάλωτη αλλά και πολύ δυνατή. Σαν κάτι 

ν’ αφήνω πίσω μου και πάω ν’ αδράξω κάτι μπροστά μου. Κάνω να τραβήξω το χέρι μου, 
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αλλά η Έρρικα μου το σφίγγει πιο πολύ. Αφήνομαι. Κάποτε μου είχε πει πως δεν αγγίζω 

εύκολα τους άλλους ούτε και τους αφήνω να μ’ αγγίζουν. Άραγε έχω αλλάξει και σ’ αυτό; 

Εκείνη τη στιγμή μας φέρνουν το φαγητό. Τρώμε τη χωριάτική μας και  τα ψάρια μας 

και  συζητάμε  για  τη  δουλειά  της,  τις  ψυχοφθόρες  διαπλοκές  στο  Πανεπιστήμιο,  το 

καινούργιο της σπίτι λίγο έξω απ’ τα Χανιά. 

«Θα κατέβω να σε δω!» της λέω μ’ ενθουσιασμό. Η προοπτική αυτή με γαληνεύει. 

«Πολύ ευχαρίστως. Όμως θα σε συμβούλευα όχι τώρα. Είναι σημαντικό να συνεχίσεις 

τη δουλειά που ξεκίνησες με την Ιουλία.» 

«Μα να μην πάω διακοπές εγώ;» γκρινιάζω μπουκωμένη. 

«Λένα,  ξέρεις ότι  είσαι σε μια δύσκολη, μεταβατική φάση. Κατά  τη γνώμη μου, είναι 

καλύτερο να χρησιμοποιήσεις στο έπακρο τη βοήθεια που σου προσφέρεται:  την  Ιουλία, 

την  Κατερίνα  ίσως. Πας μετά διακοπές. Αλλά  το  να βρεθείς  σε  κάποιο  νησί  τώρα  και  να 

βασανίζεσαι  από  άσχημες  σκέψεις  δεν  το  θεωρώ  διακοπές  εγώ.  Ούτε  και  θέλω  να  μου 

έρθεις έτσι.» 

«Δηλαδή δε με θέλεις!» 

«Ξεκίνησε η ώρα της δραματικής σειράς Ω το κακόμοιρο εμένα κανείς δε μ’αγαπά; Να 

το ξέρω δηλαδή, για ν’ αλλάξω κανάλι.» 

«Είσαι πολύ σκληρή.» 

«Όσο  χρειάζεται  για  να  μη  με  καβαλάς.»  Σωπαίνει  για  λίγο  και  μετά  συνεχίζει:  «Την 

Πέμπτη δεν έχεις πάλι ραντεβού με την Ιουλία;» 

Γνέφω καταφατικά. 

«Ωραία, φρόντισε να πας. Και στο ενδιάμεσο ζήτα απ’ την Κατερίνα να σε βοηθήσει με 

τα όνειρά σου. Νομίζω ότι είναι καλή σ’ αυτό.» 

«Γιατί την Κατερίνα;» 

«Γιατί  νομίζω  ότι  τα  όνειρά  σου  είναι  μια  πύλη  προς  κάτι  καινούργιο. Μη  με  ρωτάς 

περισσότερα, γιατί απλά δεν ξέρω να σου απαντήσω. Πάντως το αισθάνομαι.» 

«Μπορείς να είσαι κι εσύ μαζί;» τη ρωτώ. 

«Εγώ γιατί;» 
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«Γιατί...  έτσι  το  προτιμώ.  Μη  με  ρωτάς  περισσότερα,  γιατί  απλά  δεν  ξέρω  να  σου 

απαντήσω» την αποστομώνω με το ίδιο νόμισμα. «Σε πειράζει;» 

«Αν μπορεί η Κατερίνα πριν φύγω εντάξει.» 
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45. 

Μπορούσε. Το  ίδιο βράδυ την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα να βρεθούμε την 

επομένη το απόγευμα να τα πούμε. Την ευχαρίστησα για τη βοήθειά της και μάλιστα της 

ζήτησα συγγνώμη που ήμουν λίγο απότομη το προηγούμενο βράδυ. «Τίποτα, μωρέ», μου 

απάντησε. Μ’ εκείνο το παράξενο ύφος που δεν μπορώ να καταλάβω εντελώς. Πάντα μου 

φαίνεται  ότι  η  μισή  είναι  κάπου  αλλού.  Όπως  και  να  ’χει,  η  μαυριδερή  νεράιδα  των 

ονείρων, μισή ή ολόκληρη, δέχτηκε να έρθει και να μιλήσουμε για τα όνειρά μου. 

Έκανα κι άλλο ένα τηλεφώνημα μόλις γυρίσαμε σπίτι με την Έρρικα. Όμως η Μάνια δεν 

το σήκωσε. Προσπάθησα επανειλημμένες φορές, αλλά ούτε και στο κινητό την πέτυχα. Το 

είχε  κλειστό.  Ένιωθα  άσχημα  που  έφυγε  έτσι  απότομα,  χωρίς  να  προλάβουμε  να 

ξεκαθαρίσουμε τι έγινε μεταξύ μας. Πού τώρα ήμασταν τσακωμένες. Που ίσως πίστευε ότι 

εγώ  κι  η  Έρρικα  ήμασταν  κάτι  περισσότερο  από  φίλες.  Άφησα  κάμποσα  μηνύματα,  τα 

οποία  καθώς  περνούσε  η  ώρα  γίνονταν  όλο  και  πιο  παρακλητικά,  όλο  και  πιο 

συμφιλιωτικά. Δεν ξέρω αν ήταν οι δικές μου τύψεις ή το νοιάξιμό μου για τη Μάνια ή ένα 

μείγμα των δυονών που με ώθησαν να την πάρω τηλέφωνο ξανά και ξανά. Ούτε ξέρω αν 

ήταν  πάλι  από  ενοχές  ή  από  τον  γενικότερο  κόμπο  των  σκέψεών  μου  και  τη 

συναισθηματική  ένταση  που  άνοιξα  κουβέντα  στην  Έρρικα  γύρω  στα  μεσάνυχτα  για  τη 

σχέση  μου  με  τη  Μάνια.  Βλέπαμε  τηλεόραση,  όταν  τη  ρώτησα  αν  νόμιζε  ότι  φέρθηκα 

άσχημα στη Μάνια. 

«Εσύ τι νομίζεις;» με αντιρωτά και με κλωτσάω που δεν προνόησα ότι αυτή ακριβώς θα 

ήταν η τυπική ερρικιανή απάντηση στην ερώτησή μου. Μα γιατί δε μου χαρίζεται έστω μία 

φορά; 

«Δεν ξέρω. Απλώς νιώθω άσχημα που έφυγε έτσι απότομα χωρίς να προλάβω να της 

εξηγήσω.» 

«Να της εξηγήσεις τι πράγμα;» 

Όντως,  τι  να  της  εξηγήσω;  Για  κάποιο  λόγο,  αόριστο  και  συγκεχυμένο,  δεν  ήθελα  να 

συναντηθούν, ακριβώς για ν’ αποφύγω τέτοιες εξηγήσεις, τέτοιες σκέψεις. 

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ήθελα να σας κρατήσω χώρια» λέω μάλλον παρορμητικά. 
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«Να μας κρατήσεις χώρια;» με ρωτά η Έρρικα με έκπληξη. 

«Να,  εμείς  τα  είχαμε  πριν,  τώρα  έχω  σχέση  με  τη Μάνια...  Κάπου  μου φάνηκε  ότι... 

ξέρω κι εγώ;» 

«Μου φαίνεται ότι τα ’χεις λίγο μπερδεμένα.» Δε μου το λέει για να με μαλώσει. 

«Όσο πατάει η γάτα» αστειεύομαι εγώ. 

«Λένα, σκοπεύεις να μου την πέσεις;» με ρωτά ξαφνικά. 

«Τι;!» φωνάζω σαστισμένη. 

«Σε ρωτώ, σκοπεύεις να μου την πέσεις; Γιατί αν δε σκοπεύεις να μου την πέσεις, δε 

βλέπω κανένα λόγο γιατί αισθάνεσαι τύψεις απέναντι στη Μάνια για εμένα ή απέναντι σ’ 

εμένα για τη Μάνια.» 

«Έρρικα, λες βλακείες τώρα. Δε νιώθω καμία τύψη!» 

«Αυτά εκεί που δε σε ξέρουν, Λένα!» Σηκώνεται απ’ τον καναπέ και πάει να φέρει κι 

άλλα  πατατάκια  απ’  την  κουζίνα.  Μέχρι  να  επιστρέψει  εγώ  δεν  ξέρω  τι  να  σκεφτώ.  Τι 

ήθελα και άνοιξα αυτή την κουβέντα, η ηλίθια; 

«Κοίτα  Λένα,  για  να  το  ξεκαθαρίσουμε  μια  και  καλή»  λέει  επιστρέφοντας  με  τα 

πατατάκια.  Δεν  κάθεται  όμως·  στέκεται  μπροστά  μου.  Περιμένω  με  λίγη  ανησυχία.  Η 

Έρρικα πάντα πηγαίνει για το κόκκαλο χωρίς πολλές δαντέλες και φρου φρου. 

«Χωρίσαμε  πριν  από  πέντε  χρόνια.  Έχεις  τη  ζωή  σου  κι  έχω  τη  ζωή  μου.  Ίσως 

καταφέρουμε να χτίσουμε μια φιλία. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν το προσπαθήσαμε και 

πολύ, δε νομίζεις;» Η τηλεγραφική ανακοίνωσή της δεν περιμένει απάντηση. 

«Δεν ξέρω γιατί δε σου έγραφα πιο συχνά ή δεν επιδίωξα να σε δω. Ή μάλλον ξέρω. 

Σου ομολογώ ότι πόνεσα που χωρίσαμε. Άσχετα αν έπαιξα την ανώτερη και την υπεράνω. 

Αρχίδια! Η αλήθεια είναι ότι μου έλειψες πολύ. Είμαι όμως μεγάλο κορίτσι, το ξεπέρασα. 

Κι άλλωστε ήξερα ότι δε γινόταν αλλιώς.» Ψιλοαναστενάζει, σωπαίνει για λίγο. Έρχεται και 

κάθεται δίπλα μου, γυρνά προς το μέρος μου. 

«Σ’ αγαπώ σαν φίλη. Θα ήθελα να γίνουμε φίλες. Περάσαμε τόσα μαζί, δεν μπορώ ούτε 

και θέλω να τα σβήσω. Σε νοιάζομαι. Σίγουρα όμως δε θέλω να ξαναμπλέξουμε ερωτικά, 

γιατί αυτή η  ιστορία τέλειωσε και δε θέλω να τη νεκραναστήσω. Δεν ξέρω εσύ τι θέλεις, 

δεν ξέρω καν αν ξέρεις τι θέλεις, σε παρακαλώ όμως μη μου δίνεις ένα ρόλο στη σχέση σου 
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με  τη Μάνια  που  εγώ  δεν  έχω  συμφωνήσει  να  έχω.» Η  τελευταία  της  αποστροφή  είναι 

συνάμα παράκληση και προσταγή. 

«Εγώ  σ’  τα  ’πα  τα  δικά  μου.» Μ’  αυτό  γέρνει  πίσω  στον  καναπέ  και  μασουλάει  μια 

χούφτα πατατάκια. 

Δεν ξέρω τι να πω. Απ’ τη μία, νιώθω ελαφρώς προσβεβλημένη ή μάλλον όχι ακριβώς 

προσβεβλημένη.  Μάλλον  η  περηφάνια  μου  δέχτηκε  ένα  μικρό  πλήγμα.  Απ’  την  άλλη, 

αισθάνομαι ανακούφιση που η Έρρικα είχε το θάρρος να μιλήσει έξω απ’ τα δόντια και να 

βγάλει στη φόρα σκέψεις που έκανα κι εγώ αλλά δεν τολμούσα να αρθρώσω. Όπως πάντα. 

Η Έρρικα ήξερε ότι θα έφευγα απ’  την Κρήτη κι από κοντά της προτού καν το καταλάβω 

εγώ. 

Ώστε  της έλειψα. Κι  εκείνη μου έλειψε,  είναι η αλήθεια, αλλά όταν χωρίζεις  κάποιον 

δεν κάθεσαι να του πεις τέτοια πράγματα. Θα τη βασάνιζα περισσότερο. 

Η  αλήθεια  ανατέλλει  δειλά  μέσα  μου  παρά  τα  συννεφιασμένα  συναισθήματά  μου. 

Κουβαλώ κάποια ενοχή που την παράτησα. Ήξερα ότι εκείνη δεν ήθελε να χωρίσουμε, εγώ 

όμως ήθελα να φύγω απ’ την Κρήτη, ήθελα να γνωρίσω και άλλες γυναίκες. Ήθελα γενικά 

να γνωρίσω περισσότερο τη ζωή. Δεν ξέρω αν το πέτυχα εδώ στην Αθήνα που ήρθα, με τη 

ζωή  που  επέλεξα  να  κάνω.  Το  να  γίνω  δημόσιος  υπάλληλος  με  μέσο  αμφιβάλλω  αν 

αποτελεί εκπλήρωση ζωής. Σίγουρα δεν ήξερα τι έψαχνα όταν έφυγα απ’ την Κρήτη και την 

Έρρικα. Ήξερα όμως ότι εκεί που ήμουν δε μου ήταν αρκετό. Χαζομάρα μου ίσως. Πώς το 

λένε, ποτέ δεν ξέρεις τι έχεις μέχρι να το χάσεις. 

Κι έτσι έφυγα. Ίσως τότε να της φάνηκε ότι το έκανα με ελαφρά καρδιά, όμως δεν ήταν 

έτσι. Βασανίστηκα πολύ μέχρι να πω αντίο. Την αγαπούσα την Έρρικα αλλά δεν ήμουν πια 

ερωτευμένη. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Μάλλον δεν ήμουν έτοιμη να περάσω στο επόμενο 

στάδιο της σχέσης μας – αν υπάρχει επόμενο στάδιο. 

Σκέφτομαι να της πω όλ’ αυτά, αλλά δυσκολεύομαι. Ούτε εγώ ξέρω αν μπορούμε να 

είμαστε φίλες. Το θέλω όμως. Δε θέλω να χάσω την αγάπη της. 

«Φαντάζομαι είναι πρόκληση να μείνουμε φίλες» λέω τελικά, μια φτωχότατη περίληψη 

του κυκεώνα σκέψεων που έκανα. 
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«Πες στο  κι  έτσι.»  Τρώει πατατάκια  και  χαζεύει  τηλεόραση.  Την  ξέρω  την Έρρικα  και 

βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Ανοίχτηκε περισσότερο απ’ ό,τι ίσως είχε σκοπό. 

«Θα ήθελα να προσπαθήσω» λέω δισταχτικά. Θα ήθελα να γυρίσει να με κοιτάξει. 

«Νομίζω  ότι  ήδη  προσπαθούμε,  Λένα.  Όμως  σε  παρακαλώ  προσπάθησε  να  μην 

μπλέκεις  τα  πράγματα.  Η  Μάνια  είναι  η  Μάνια,  εγώ  είμαι  εγώ.  Φρόντισε  να  της  το 

ξεκαθαρίσεις, γιατί και για κείνη δε θα είναι εύκολο.» 

«Μα τι να ξεκαθαρίσω;» διαμαρτύρομαι. «Ξέρει ποια είσαι!» 

Γυρνά και με κοιτά χωρίς να μιλήσει. Το βλέμμα της γίνεται αυστηρό. 

«Λένα, απ’ τη στιγμή που ήδη παραδέχεσαι ότι δυσκολεύεσαι να μας δεις μαζί, να μας 

συνδυάσεις  όπως  είπες,  πάει  να  πει  ότι  ντρέπεσαι.  Για  μένα,  για  τη  Μάνια  δεν  ξέρω. 

Πάντως, δεν είσαι τελείως ξεκάθαρη. Η Μάνια το διαισθάνεται αυτό, είμαι σίγουρη. Είναι 

κρίμα  το κορίτσι.» Σωπαίνει  για ένα μονάχα δευτερόλεπτο και μετά προσθέτει απότομα: 

«Είναι κρίμα και για μένα!» 

Δεν  απαντώ.  Νιώθω  μαλωμένη.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  δεν  απέχουν  πολύ  από  την 

πραγματικότητα  τα  λόγια  της.  Γιατί  πάντα  με  κάνει  κι  αισθάνομαι  σαν  παιδί  που  έκανε 

ζημιά;  Το  ξέρω ότι  δε με μαλώνει, αλλά  εγώ έτσι αισθάνομαι. Ψάχνω κάτι  να βρω αλλά 

ακόμη  και  το  χιούμορ  μου,  το  δίχτυ  ασφαλείας  μου,  φαίνεται  ότι  μ’  έχει  εγκαταλείψει. 

Αρπάζω  μια  χούφτα  πατατάκια  και  αφήνομαι  ν’  απορροφηθώ  από  μια  μαλακία  στην 

τηλεόραση. 

Πριν πέσω για ύπνο ξαναπαίρνω τηλέφωνο τη Μάνια και της αφήνω μήνυμα ότι μου 

έχει λείψει. Είναι αλήθεια. 
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46. 

Πύλη  για  κάτι  καινούργιο. Μπορώ  να  τους  δω  έτσι  τους  κακορίζικους  τους  εφιάλτες 

μου; Κι άλλωστε, αυτό που είπε η Έρρικα προϋποθέτει ότι αυτό το καινούργιο θα είναι κάτι 

θετικό. Ειδάλλως ας την κρατήσουμε κλειστή την πόρτα μην μπουκάρει κάνα τέρας. Είναι 

όμως πράγματι θετικό; Ή μόνο φαντάσματα καραδοκούν από πίσω; Γιατί τα φαντάσματα 

του παρελθόντος δε θέλω να τα ξαναδώ. Ποτέ. Καλύτερα θαμμένα εκεί που είναι, έστω και 

άκλαφτα,  σε  κακοσκαμμένους  τάφους.  Καλύτερο  το  στοίχειωμα  παρά  η  νεκρανάστασή 

τους. Αυτή η ιστορία έχει για μένα τελειώσει, κι ας λέει ό,τι θέλει η Έρρικα. για πύλες και 

σκελετούς στη ντουλάπα. 

Στις εφτά το βράδυ έρχεται η Κατερίνα, όπως κανονίσαμε. Ανοίγω την πόρτα κι άλλη 

μια φορά σαστίζω αντικρίζοντας αυτό το μαυριδερό νεραϊδάκι, την ανήμερη ομορφιά που 

μοιάζει  να ημερεύει μόνο για λίγες ώρες  κάθε μέρα. Κάπως έτσι  τη βλέπω και δεν  είναι 

λόγω  της  εμφάνισής  της  τόσο  πολύ,  όσο  μιας  δικής  μου  ανομολόγητης  ανάγκης.  Μιας 

ανάγκης, που αν θέλω να είμαι ειλικρινής, έστω για λίγο, τώρα στα κρυφά, στο σκοτάδι της 

μοναξιάς  μου,  υπερβαίνει  κάθε  λογική  ή  φυσιολογική  συμπεριφορά.  Τα  όνειρα  και  το 

άγχος μου με κάνουν να θέλω να πιαστώ από κάπου, από κάποιον αρκετά ικανό κι αρκετά 

δυνατό, που θα με βοηθήσει να μην πέσω στις ρωγμές της ραγισμένης πραγματικότητάς 

μου. Κι εδώ που έχω φτάσει, μόνο μια νεράιδα ή ένα ξωτικό –παρά την αλλοκοτιά και την 

απιθανότητά τους– μοιάζουν να κατέχουν τις υπερφυσικές ικανότητες που θα με σώσουν. 

Πού να ’ξερε η κακόμοιρη η Κατερίνα τι ρόλο της έχω προσδώσει εν αγνοία της. 

«Σου έφερα κι ένα βιβλίο» μου ανακοινώνει, καθώς κάθεται στην πολυθρόνα. Βγάζει 

από την τσάντα της ένα ροζ βιβλίο και μου το δίνει. 

«Είναι  για  τη  θεωρία  που  ανέφερες»  μου  λέει  καθώς  το  παίρνω  από  τα  χέρια  της. 

Διαβάζω τον λευκό τίτλο στο μαύρο φόντο: Συνομιλώντας με το σώμα που ονειρεύεται. 

«Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον κι  ίσως σε βοηθήσει κι εσένα να δεις τα όνειρά σου 

από μια άλλη οπτική γωνία. 

«Εγώ θα προτιμούσα να μην τα έβλεπα από καμία οπτική γωνία, αλλά τι να κάνω;» 
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Η  Έρρικα  βγαίνει  από  την  κουζίνα  εκείνη  τη  στιγμή,  χαιρετά  την  Κατερίνα,  κάθεται 

δίπλα μου. 

«Για να δω» λέει η Έρρικα. Της το δίνω πρόθυμα. 

Είμαι  πιο  χαλαρή  από  την  πρώτη  φορά,  αλλά  μόνο  επιδερμικά.  Νιώθω  σαν  να 

ετοιμάζομαι  για  εγχείρηση  δίχως  αναισθητικό.  Η  Έρρικα  κάθεται  και  διαβάζει  την 

περίληψη στο οπισθόφυλλο ενώ η Κατερίνα κοιτά, ως συνήθως, κάτι που εγώ αδυνατώ να 

δω. Τούτη τη στιγμή μετανιώνω για το όλο εγχείρημα και θα προτιμούσα να έβαζα τέλος σ’ 

αυτή την κακοστημένη παράσταση όπου, άλλη μια φορά, πρωταγωνίστρια θα είμαι εγώ. 

«Καλό φαίνεται» αποφαίνεται η Έρρικα και μου το ξαναδίνει. 

«Εγώ  το  βρήκα  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον.  Συσχετίζει  τις  σωματικές  αρρώστιες  με  τα 

όνειρα» ανταποκρίνεται η Κατερίνα. 

«Εγώ δεν είμαι άρρωστη!» διαμαρτύρομαι. «Ένα σπασμένο πόδι έχω.» 

«Εδώ μιλάει και για πρόληψη» μου λέει η Έρρικα. 

«Καλά, μπορούμε να μην επεκταθούμε και στις αρρώστιες τώρα; Αρκετά δεν έχω στο 

κεφάλι  μου;»  Μετανιώνω  για  τον  εριστικό  τόνο  της  φωνής  μου  μόλις  αποσώνω  την 

πρότασή μου. Γιατί βγάζω νύχια τόσο εύκολα; 

Η Κατερίνα παίρνει το λόγο: 

«Λένα, θέλεις να μιλήσουμε για τα όνειρά σου;» 

Γνέφω την απρόθυμη κατάφασή μου. 

«Σ’ ακούω λοιπόν.» 

Δύσκολα, σαν να ξαπλώνω στον παγερό πάγκο του χειρουργείου, ξεκινώ την αφήγηση. 

Δε λέω το ίδιο όνειρο, με το σπίτι και την κλειδωμένη πόρτα. Εκείνο το όνειρο με τρομάζει 

ακόμη περισσότερο τώρα. Τους διηγούμαι ένα όνειρο που είδα πριν από κάμποσο καιρό. 

Νομίζω στο νοσοκομείο στη Ναύπακτο. Μου φαίνεται πιο ανώδυνο. 

«Είδα ότι ήρθε η Μάνια και με πήγε σ’ ένα δωμάτιο όπου βρισκόταν η μάνα μου, μόνο 

που δεν ήταν ακριβώς η μάνα μου. Αυτή η γυναίκα, που υποτίθεται ότι ήταν η μάνα μου 

φορούσε πολύ ωραία ρούχα, σαν σταρ του Χόλιγουντ. Κι ήταν πολύ λεπτή, ενώ η μάνα μου 

είναι  χοντρή,  ειδικά  τώρα.  Εγώ  έκλαιγα.  Δεν  ξέρω αν  έκλαιγα  προτού  μπω στο  δωμάτιο 

όπου ήταν η μάνα μου, όμως κάποια στιγμή έκλαιγα. Και φοβόμουν. Είχα κολλήσει στην 
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πόρτα και δεν έλεγα να μπω πιο μέσα. Είπα στη Μάνια να μη μ’ αφήσει, γιατί πονάει το 

πόδι μου. Η Μάνια έμεινε δίπλα μου, δε με πίεσε. Κάποια στιγμή η μάνα μου με πλησίασε 

και μου έδωσε ένα άσπρο κουτί που δεν ήταν δεμένο. Έμοιαζε σαν κουτί από παπούτσια, 

Το άνοιξα και μέσα είχε μέσα πολλά γκρίζα φτερά κι ένα γράμμα. Ξάφνου μου λέει ότι δεν 

ξέρει τι να μου πει, γι’ αυτό μου τα έγραψε όλα. Κι ότι λυπάται. 

»Μετά  ήμουν,  λέει,  στο  νοσοκομείο  κι  έβλεπα  τηλεόραση.  Έπαιζε  ένα  έργο  με  την 

Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τη Λιβ Ούλμαν. Μη γελάσετε, αλλά εγώ ήμουν η Λιβ Ούλμαν. Δεν 

ξέρω να το εξηγήσω. Έβλεπα τη Λιβ Ούλμαν και ήξερα ότι εγώ είμαι αυτή. Τέλος πάντων, 

στο έργο υποτίθεται ότι πεθαίνω από καρκίνο και δεν έπρεπε να ξαναμιλήσω, γιατί αν δε 

μιλούσα ίσως σωνόμουν. Ή κάτι τέτοιο, δε θυμάμαι. Κάποια στιγμή η Ίνγκριντ, που νομίζω 

ότι ήταν ντυμένη νοσοκόμα, με πλησίασε, μ’ αγκάλιασε και μου είπε κάτι πολύ παράξενο: 

Δε θα πεθάνω γιατί η μιλιά μου είναι φάρμακο. Κι ότι την κάνω να γελάει. Μετά, δεν ξέρω 

πώς,  βρέθηκα στο  κρεβάτι  μου  κι  εκείνη με σκέπασε.  Εγώ  της  ζήτησα  να μη φύγει  γιατί 

φοβόμουν και δεν ήθελα να μείνω μόνη μου. Εκείνη με καθησύχασε ότι δε θα φύγει. Μετά 

δε θυμάμαι τι έγινε.» 

Μένουν  κι  οι  δυο  τους  σιωπηλές  μόλις  τελειώνω  τη  διήγηση.  Αναρωτιέμαι  αν 

κατάλαβαν ότι τέλειωσα κι έτσι λέω: «Παιδιά, αυτό ήταν δεν έχει άλλο. Το νούμερο δύο θα 

βγει του χρόνου με νέο καστ.» 

Η Έρρικα μου δίνει μια ψεύτικη φάπα κι απλώνει το χέρι της στον ώμο μου. 

«Εσένα τι σου λέει το όνειρο, Λένα;» ρωτά η Κατερίνα. 

«Τα  κάλαντα.»  Σκύβω  να  μη  φάω  κι  άλλη  φάπα  απ’  την  Έρρικα  αλλά  δε  μου  δίνει. 

Προσπαθώ να σοβαρευτώ. Αφού δε γελάνε. 

«Δε μου λέει τίποτα το συγκεκριμένο. Για την αλήθεια, είναι από τα λίγα όνειρα που δε 

μ’ αγχώνουν τόσο πολύ» της απαντώ με ειλικρίνεια. 

«Ας τα πάρουμε απ’ την αρχή. Η Μάνια ποια είναι;» 

Τώρα  μάλιστα.  Τι  της  λέω;  Φίλη  ή  γκόμενα; Μωρέ  δε  γαμιέται!  Τόσα  και  τόσα  έχει 

μάθει για μένα, απ’ αυτό θα με κακοχαρακτηρίσει; 

«Η κοπέλα μου.» 

«Πώς αισθάνθηκες που την είδες;» 
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«Χαρά» απαντώ αμέσως, ενώ παράλληλα σκέφτομαι ότι πολύ στο ντούκου πέρασε την 

εξομολόγησή μου για τον σεξουαλικό προσανατολισμό μου. Άραγε κατάλαβε τι της είπα; 

Τέλος  πάντων,  ψιλά  γράμματα  τώρα.  Συνεχίζω:  «Ένιωσα  μεγάλη  χαρά  γιατί  ήρθε  και  μ’ 

έσωσε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Νομίζω ότι ήταν στο όνειρο 

που  ήρθε.  Γιατί  ήρθε  και  στην  πραγματικότητα.  Πάντως  σίγουρα  τη  μάνα  μου  στην 

πραγματικότητα δεν την είδα.» 

«Είπες ότι έκλαιγες όταν μπήκες μέσα;» 

«Ναι, έκλαιγα. Πριν ή μετά δε θυμάμαι, πάντως κάποια στιγμή έκλαιγα.»  

«Γιατί;» 

«Δεν ξέρω.» 

«Έχεις καμιά ιδέα;» 

«Νομίζω ότι φοβόμουν.» 

«Τι φοβόσουν;» 

«Γενικά.» 

«Συνήθως  δε  φοβόμαστε  έτσι  γενικά.  Φοβόμαστε  κάτι  συγκεκριμένο»  προσθέτει  η 

Κατερίνα. Αυτό κάπου το ’χω ξανακούσει πρόσφατα. Δε λέω τίποτα. Συνεχίζει: «Η μητέρα 

σου ζει;» 

Γνέφω καταφατικά. 

«Τα πάτε καλά;» 

«Τι σχέση έχει αυτό;» Νιώθω το χέρι της Έρρικας πάνω στους ώμους μου να με πιέζει 

ελαφρά. 

«Έχει σχέση. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω δεν τα πάτε και τόσο καλά» σχολιάζει η Κατερίνα. 

«Από πού το καταλαβαίνεις; Δε σου είπα τίποτα!» τσαμπουκαλεύομαι. 

«Αν  τα  πηγαίνατε  καλά,  θα  μου  είχες  απαντήσει  αμέσως  χωρίς  ν’  αντικρούσεις  την 

ερώτησή μου.» 

Αρχίζει να μη μ’ αρέσει η τροπή που παίρνει η ιστορία. Δε λέω όμως τίποτα. 

«Σου δίνει ένα κουτί που έχει φτερά μέσα, ε;» 

Γνέφω θετικά. 

«Τι σημαίνουν για σένα τα φτερά;» 
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«Δεν έχω ιδέα. Τι σημαίνουν για μένα τα φτερά; Πουλιά. Πέταγμα. Φτερά να πετάξω. 

Ελευθερία. Ό,τι λένε τα τραγούδια. Είμαι αετός χωρίς φτερά» σηκώνω αμανέ. 

«Κι είχε κι ένα γράμμα. Τι έλεγε;» 

«Δεν το διάβασα. Δεν το άνοιξα καν. Απλώς μου είπε ότι δεν ξέρει να μου μιλήσει γι’ 

αυτό μου τα έγραψε.» 

«Επικοινωνείτε συχνά με τη μητέρα σου, Λένα;» 

Ξεροκαταπίνω. «Καθόλου» απαντώ μετά από ώρα. 

«Σου γράφει συχνά γράμματα;» 

«Ποτέ. Το μόνο γράμμα που έχω λάβει στη ζωή μου απ’ τη μάνα μου ήταν όταν πέθανε 

ο πατέρας μου. Μου το έγραψε επειδή δεν ήξερε πώς να με βρει» παρατηρώ κυνικά. 

«Οκέι. Μετά είσαι η Λιβ Ούλμαν, έτσι δεν είναι; Σου αρέσει η Λιβ; Τι σου φέρνει στο 

μυαλό;» 

«Τις ταινίες που την έχω δει. Δε θυμάμαι καμία συγκεκριμένα τώρα. Σε μια ταινία όμως 

νομίζω ότι έκανε τη μουγκή αλλά δε θυμάμαι τι έγινε ή γιατί.» 

«Στην Περσόνα του Μπέργκμαν» συμπληρώνει η Έρρικα. 

«Αφού το λες, εγώ δε θυμάμαι.» Μετά από λίγο καταλαβαίνω ότι η Κατερίνα περιμένει 

να συνεχίσω. 

«Για τη Λιβ Ούλμαν θέλεις να πω;» 

Μου γνέφει καταφατικά. 

«Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Θυμάμαι μόνο άλλη μια ταινία που έχει κάνει με αυτόν 

τον  πανάσχημο...  αχ  πάλι  δεν  τον  θυμάμαι.  Τον  είδα  και  σ’  ένα  όνειρό  μου.  Ένα  θρίλερ 

ήταν,  τέλος  πάντων,  η  Ούλμαν  έπρεπε  να  ξεφύγει  με  το  μικρό  κοριτσάκι  της  από  τους 

κακούς.» 

«Κι η Ίνγκριντ Μπέργκμαν;» συνεχίζει η Κατερίνα. 

«Μ’ αρέσει πολύ. Ως γυναίκα. Θεωρώ ότι έχει μια αριστοκρατική, δυναμική ομορφιά. 

Όχι λεπτεπίλεπτη σαν χαζοκόριτσο. Είναι γυναίκα. Και μ’ αρέσει κι η κόρη της, η Ιζαμπέλα. 

Κι  εκείνη  είναι  πολύ  ωραία  γυναίκα!  Πιο  εύθραυστη  απ’  την  Ίνγκριντ  αλλά  σίγουρα 

γυναίκα. Ποτέ δε θα τις έλεγε κανείς κορίτσια.» 

«Δηλαδή η Ίνγκριντ Μπέργκμαν σου αποπνέει δυναμισμό και ομορφιά;» 
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Θέλω να προσθέσω και ερωτική επιθυμία αλλά δεν τολμώ. Περιορίζομαι σ’ ένα σκέτο 

νεύμα. 

«Τίποτα άλλο;» 

Προσθέτω:  «Θα  ήθελα  να  ήμουν  σαν  την  Μπέργκμαν.  Και  εμφανισιακά  και  να 

φαίνομαι έτσι δυναμική.» 

«Τι σου είπε η Μπέργκμαν;» με ρωτά. 

«Ότι δε θα πεθάνω γιατί η μιλιά μου είναι φάρμακο. Κι ότι την κάνω να γελάει.» 

«Τι σου λέει αυτό;» 

«Συγκινούμαι  ελαφρώς.  Για  να  πω  την  αλήθεια,  μου  αρέσει  η  ιδέα  ότι  μου 

συμπαραστέκεται και με νοιάζεται. Κολακεύομαι.» 

«Κι ότι την κάνεις να γελάει;» 

«Κοίτα  Κατερίνα,  όλοι  λένε  ότι  είμαι  κομμάτι  γελαδερή. Φαίνεται  ότι  μαθεύτηκε  και 

στα όνειρά μου.» Η Κατερίνα δε γελάει. Ούτε η Έρρικα. 

Τη βλέπω σκεφτική. Το μαυροτσούκαλο κάτι μαγειρεύει στο κεφάλι του. Ξάφνου λέει: 

«Θα  σου  μιλήσω  στα  ίσια,  Λένα.  Κανονικά  πρέπει  να  οδηγηθείς  εσύ  στην  ερμηνεία  του 

ονείρου σου, από μόνη σου.  Επειδή όμως δε  νομίζω ότι  ξέρεις πώς αλλά  κυρίως  επειδή 

νομίζω ότι δε θέλεις, θα σου προτείνω εγώ μια ερμηνεία και δες αν σημαίνει κάτι για σένα. 

Σου  υπενθυμίζω  ότι  δεν  είναι  παρά  μία  μόνο  ερμηνεία  αυτή  που  θα  σου  δώσω  εγώ. 

Υπάρχουν κι άλλες. Και μόνο εσύ ξέρεις ποια σου κάνει κλικ.» 

Ανασηκώνω τους ώμους σε ένδειξη συναίνεσης. Ή μήπως είναι παραίτησης. Σαν στην 

αρχή ενός μεγάλου, ριψοκίνδυνου ταξιδιού που συναινείς να κάνεις, γνωρίζοντας ότι δεν 

έχεις έτσι κι αλλιώς άλλη επιλογή. Η καταραμένη εγχείριση. 

Παίρνει βαθιά ανάσα κι αρχίζει: «Έτσι όπως διαβάζω εγώ το όνειρό σου μου φαίνεται 

ότι επισκέπτεσαι τη μάνα σου στο νοσοκομείο. Ή μάλλον σε επισκέπτεται εκείνη, αφού εσύ 

έχεις το χτυπημένο πόδι. Το νοσοκομείο είναι ένας χώρος αρρώστιας αλλά και θεραπείας. 

Δηλαδή, βάζοντας ένα νοσοκομείο στο όνειρό σου αναγνωρίζεις μια αρρώστια,  κάτι που 

δεν  είναι υγιές στη  ζωή σου.  Επίσης όμως αναγνωρίζεις ότι  υπάρχει θεραπεία. Με άλλα 

λόγια,  κάνεις  κάτι  γι’  αυτή  την αρρώστια. Η αρρώστια  σου –το  χτυπημένο σου πόδι  στο 

όνειρο– σε εμποδίζει να περπατήσεις, να έχεις ελευθερία κινήσεων.» 
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«Μ’ αφού έχω στ’ αλήθεια χτυπημένο πόδι!» της εξηγώ. 

«Στα  όνειρά  μας  τα  πραγματικά  γεγονότα  προσλαμβάνουν  και  συμβολικές 

προεκτάσεις. Και άλλα πράγματα συμβαίνουν στη  ζωή σου αλλά δεν τα βλέπεις όλα στα 

όνειρά  σου.»  Παύει  για  ελάχιστες  στιγμές  και  μετά  συνεχίζει:  «Βέβαια,  όπως  είπα  στην 

αρχή ίσως επισκέπτεσαι εσύ τη μάνα σου στο νοσοκομείο, οπότε ίσως θεωρείς ότι εκείνη 

είναι άρρωστη. Μπορεί να είναι και έτσι.» Περιμένει να της επιβεβαιώσω την υπόθεσή της, 

αλλά εγώ την κοιτώ, ελπίζω, ανέκφραστα. Άρρωστη η μάνα μου; Θα μπορούσε να την πει 

κι έτσι κανείς. 

«Η  μάνα  σου  σού  δίνει  ένα  κουτί  που  μέσα  έχει  φτερά  κι  ένα  γράμμα.  Είπες  ότι  τα 

φτερά σού συμβολίζουν πουλιά που πετούν. Κι ελευθερία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η 

μάνα σου σού δίνει φτερά να πετάξεις. Ν’ απελευθερωθείς. Κι αυτή η ελευθερία πάει χέρι 

χέρι μαζί με μια συγγνώμη εκ μέρους της. Σου λέει ότι λυπάται που δεν κατάφερε να σου 

μιλήσει.» 

«Η μάνα μου ποτέ δεν είπε ότι λυπάται!» ξεσπώ ανεξέλεγκτα. 

«Στο  όνειρό  σου,  Λένα,  δεν  είναι  η  μάνα  σου  που  λέει  ότι  λυπάται.  Εσύ  το  λες.  Εσύ 

είσαι  όλα  τα  πρόσωπα  του  ονείρου  σου.  Αυτό  που  βλέπω  εγώ  είναι  ότι  περιμένεις  μια 

συγγνώμη απ’ τη μάνα σου για ν’ απελευθερωθείς. Αυτό διαβάζω εγώ.» 

Το  χέρι  της  Έρρικας  στον  ώμο  μου  με  πιέζει  τρυφερά,  υπενθυμίζοντάς  μου  την 

παρουσία  της.  Εγώ  όμως  απουσιάζω.  Κάτι  μέσα  μου  σφίγγεται  κόμπος.  Δε  θέλω  να 

σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, γαμώ τη μου. Δε θέλω να σκέφτομαι τη μάνα μου γενικά. 

Με πονάνε βαθιά όλα αυτά. 

«Λένα, το βλέπω ότι δυσκολεύεσαι ν’ ακούσεις αυτά που έχω να σου πω– » 

«Πού το είδες ότι δυσκολεύομαι;» της επιτίθεμαι. 

«Έχεις  ιδρώσει, τρίβεις τα χέρια σου νευρικά. Δαγκώνεις τα χείλια σου. Το σώμα σου 

μιλά και χωρίς την άδειά σου» εξηγεί η Κατερίνα μ’ έναν τόνο μισό κλινικό μισό φιλικό. 

«Δε θα συνεχίσω αν δε θες» προσθέτει. «Όμως δε βλέπω και το λόγο να μιλάμε, αν δεν 

είσαι έτοιμη ν’ ακούσεις τι έχουν να σου πουν τα όνειρά σου.» 

«Κι είναι σίγουρο ότι μου λένε αυτά που λες εσύ;» λέω απότομα, αμυντικά. 
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«Όχι,  καθόλου.  Σ’  το  είπα ήδη ότι  εγώ  κάνω μία μόνο ανάγνωση.  Υπάρχουν  κι  άλλοι 

τρόποι να  τα διαβάσεις.» Σωπαίνει  για λίγο και προσθέτει: «Όμως η αντίδρασή σου μου 

λέει ότι η δική μου ανάγνωση είναι κοντά στην αλήθεια.» 

«Αυτό είναι θράσος!» φωνάζω εξοργισμένη. 

«Λένα,  σταμάτα!»  επεμβαίνει  για  πρώτη φορά η  Έρρικα.  «Η  κοπέλα  να  σε  βοηθήσει 

θέλει. Δε χρειάζεται να σκοτώνεις τον αγγελιοφόρο επειδή δε σ’ αρέσουν τα μαντάτα!» 

Δεν  ξέρω πώς μου έρχεται,  εντελώς απρόσμενα, η εικόνα  του παιχνιδιού που έπαιζα 

μικρή πάνω στο δοκάρι στην αυλή. Μπορώ να ισορροπήσω και να περάσω απέναντι; Ή θα 

πέσω  και  θα  σκοτωθώ; Μόνο  που  αυτή  τη  φορά  δεν  είναι  παιχνίδι.  Δε  θα  μου  δοθούν 

άλλες ευκαιρίες, με άλλες ταυτότητες. Αυτή τη μία έχω μόνο. Εμένα. Κι η ισορροπία είναι 

πολύ επισφαλής, το ύψος με ζαλίζει. 

Αισθάνομαι  το  χέρι  της  Έρρικας  στον ώμο  μου.  Πόσα  μεταδίδει  ένα  άγγιγμα...  Πόσα 

λόγια  χωράνε σε πέντε  δάχτυλα. Θέλω  να περάσω απέναντι  χωρίς  να πέσω. Δισταχτικά, 

τρεμάμενα, απλώνω το χέρι μου στην ποδιά της Έρρικας αποζητώντας το δικό της. Αν πέσω 

θα  με  πιάσει;  Τα  δάχτυλά  της  καλωσορίζουν  τα  δικά  μου,  τα  σφιχταγκαλιάζουν  και 

απαλύνουν λιγάκι το τρέμουλο. 

«Συνέχισε» ψιθυρίζω στην Κατερίνα. 

«Μετά, αν θυμάμαι καλά, είσαι η Λίβ Ούλμαν κι έχεις καρκίνο. Και δε μιλάς, γιατί αν δε 

μιλήσεις  ίσως  σωθείς  και  δεν  πεθάνεις.  Δεν  ξέρω ακριβώς  τι  συμβολίζει  για  σένα  η  Λιβ 

Ούλμαν. Πάντως λες ότι σου έρχεται στο μυαλό μια ταινία όπου πρέπει να σωθεί αυτή και 

το κοριτσάκι της από τους κακούς. Δηλαδή νιώθεις μια απειλή. Κάποιοι κακοί σε απειλούν. 

Κι  ο  καρκίνος σε απειλεί.  Αυτά  τα  δύο  τα παθαίνεις  εσύ ως Λιβ Ούλμαν  και  συνδέονται 

κάπως. Οι κακοί απειλούν να σε σκοτώσουν κι ο καρκίνος απειλεί να σε σκοτώσει. Αν δε 

μιλήσεις  όμως,  ίσως  τότε  σωθείς.  Η  σύνδεση  που  κάνω  εγώ  στο  μυαλό  μου  είναι  όπως 

δηλαδή στις ταινίες, που οι κακοί ζητάνε απ’ τους καλούς να μην πουν τι είδανε, γιατί αν το 

μαρτυρήσουν θα τους σκοτώσουν. Σου λέει τίποτα αυτό;» 

Ανασηκώνω τους ώμους μου. Ακούω την ανάσα μου, ρηχή, ίσα να μην πεθάνω. 

«Υπάρχει κάτι στη ζωή σου σαν καρκίνος που σε απειλεί; Κρύβεις κάτι μέσα σου που 

σου  κάνει  κακό,  σε  τρώει  σιγά  σιγά;  Μήπως  ο  μόνος  τρόπος  για  να  το  αντιμετωπίσεις 
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νομίζεις πως  είναι  να μένεις  σιωπηλή; Μήπως δεν πρέπει  να αποκαλύψεις αυτό που σε 

τρώει;» 

Είμαι  στο  νοσοκομείο.  Καθισμένη  πάνω  στο  ψηλό,  στενό  κρεβάτι  που  βάζουν  τους 

ασθενείς. Τα πόδια μου να κρέμονται άλλο τόσο από το λευκό πάτωμα. Πονάω φριχτά στο 

πλευρό  μου  αλλά  δεν  κλαίω. Μόνο  σφίγγομαι.  Υπάρχει  κόσμος  τριγύρω,  νοσοκόμες  και 

γιατροί που τρέχουν πάνω κάτω, μια κυψέλη αλλοφροσύνης. Στην πόρτα στέκεται η μαμά 

– αγριεμένη  και  νευρική,  χωρίς  να  μπορεί  να  βρει  διέξοδο  σε  αλυσιδωτά  τσιγάρα.  Η

νοσοκόμα έρχεται και με μαλώνει που δεν προσέχω όταν παίζω. «Είδες  τι παθαίνουν  τα 

απρόσεχτα  παιδάκια;  Πέφτουν  απ’  τις  σκάλες  και  σπάνε  τα  πλευρά  τους.»  Θέλω  να 

ουρλιάξω,  να  βροντοφωνάξω  ότι  δεν  έπεσα  απ’  τις  σκάλες  επειδή  ήμουν  απρόσεχτη. 

Έπεσα επειδή με βάρεσε ο μπαμπάς κι η μαμά! Έπεσα γιατί έτρεξα να γλιτώσω, ν’ ανέβω 

στην ταράτσα. Θέλω να της φωνάξω ότι δε φταίω εγώ. Μα έχω έναν κόμπο στο λαιμό. Και 

το βλέμμα της μαμάς απ’ την άλλη άκρη του θαλάμου τον δένει πιο σφιχτά. Και καταπίνω 

τα πάντα κι απλώς κουνώ το κεφάλι μου μειλίχια. Αν δε μιλήσω ίσως σωθώ. 

Θε μου, τι διεστραμμένη λογική που ανέπτυξα για να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα! 

Ξάφνου πνίγομαι, η αναπνοή δεν  κατεβαίνει. Νομίζω ότι  χάνω  τις αισθήσεις μου.  Το 

χέρι  της  Έρρικας  που  σφίγγει  το  δικό  μου  είναι  το  μόνο  που  μ’  αγκυροβολεί  και  δεν 

παρασέρνομαι στην τρικυμία που μαίνεται μέσα στο μυαλό μου. Η Κατερίνα συνεχίζει να 

μιλά: «Στη συνέχεια, μια άλλη γυναίκα, η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, που εσύ θεωρείς σύμβολο 

δυναμισμού,  σε  στηρίζει  και  σου  λέει  ότι  η  μιλιά  σου  είναι  φάρμακο.  Ότι  δηλαδή  θα 

γιατρευτείς αν μιλήσεις. Εσύ είσαι κι η Μπέργκμαν. Μια άλλη πλευρά του εαυτού σου, πιο 

δυναμική, που θέλει να μιλήσει και να πει τι είναι αυτό που την τρώει σαν καρκίνος. Ποια 

είναι η απειλή, οι κακοί που κυνηγάνε τη Λιβ Ούλμαν. Ένα κομμάτι σου θέλει να μιλήσει, 

είναι έτοιμο. Αυτό συμβολίζεται από την Μπέργκμαν, τη γυναίκα που θα ’θελες να είσαι, 

όπως είπες πριν, μια γυναίκα ώριμη και δυνατή. Ένα άλλο κομμάτι σου φοβάται ακόμα και 

πιστεύει ότι μόνο αν κρατήσει τα πάντα κρυφά θα σωθεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε 

τρώει, Λένα, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει.» 

Το  δοκάρι  είναι  πολύ  ψηλά!  Κι  εμένα  τα  βήματά  μου  αβέβαια.  Κάθε  βήμα  κι  ένα 

γκρέμισμα στο κενό. Δεν μπορώ άλλο αυτή την ασταθή ισορροπία. Μια ζωή ισορροπώ σε 
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μια γραμμή τόσο λεπτή, τρομοκρατημένη μήπως κάνω ένα λάθος βήμα. Απ’ τη μια οι δικοί 

μου, αδιάφορα αμείλιχτοι, απ’ την άλλη όλος ο κόσμος, αμείλιχτα αδιάφορος, μα κανείς να 

με κρατήσει αν πέσω. Κι εγώ ισορροπώ μεν, αλλά με τόσο μα τόσο ανομολόγητο κόπο. Και 

χάνω την ταυτότητά μου στην πορεία. Πέφτω και ξανασηκώνομαι αλλά δεν είμαι πια εγώ. 

Δε θέλω άλλο αυτή την ισορροπία! Όχι άλλες ακροβασίες. Φτάνει! 

Μα να που δεν έχω λόγια να μιλήσω. Μετά από τόσα χρόνια σιωπής και μυστικότητας 

δεν ξέρω πώς να κάνω λόγο το βίωμά μου. Ανοίγω το στόμα μου μα οι ήχοι με προδίδουν. 

«Βγάλε  τον  καρκίνο  από  μέσα  σου,  Λένα  μου.  Βγάλ’  τον»  με  προτρέπει  τρυφερά  η 

Έρρικα και μ’ αγκαλιάζει. 

«Δε φταίω εγώ.» Η φωνή μου βγαίνει ψιλή. Κλαψιάρικη και πονεμένη. Σαν παιδική. 

«Δε φταίω  εγώ»  επαναλαμβάνω.  «Δεν  έπεσα  επειδή ήμουν απρόσεχτη. Η μαμά  κι  ο 

μπαμπάς μ’ έριξαν. Εκείνοι με σπρώξανε. Δε φταίω εγώ!» Ουρλιάζω. 

Βυθίζομαι στο πέλαγος των δακρύων που συσσωρεύονται είκοσι χρόνια τώρα. 

Είναι αργά. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει. Ξυπνάω νιώθοντας βαριά, κουρασμένη 

λες  κι  έχω  περπατήσει  χιλιόμετρα  ολόκληρα  σε  σκονισμένους  ανηφορικούς 

χωματόδρομους. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω την Έρρικα και την Κατερίνα στον άλλο 

καναπέ να συνομιλούν απαλά. Σιγά σιγά μου έρχονται όλα. 

Μετά  το σπαραχτικό  ξέσπασμά μου με παρηγόρησαν κι οι δύο αφήνοντάς μου χώρο 

και  χρόνο  να  εκτονωθώ.  Δεν  ξέρω  πόση  ώρα  ούρλιαξα  και  έκλαψα  και  έβρισα.  Κάποια 

στιγμή με βαρέθηκα,  κουράστηκα.  Ένιωσα ντροπή. Με πονά ο  λαιμός μου  τώρα. Νιώθω 

μουδιασμένη,  σαν  μετά  από  βαρύ  μεθύσι.  Έτσι  όπως  σιγόκλαιγα  αποκοιμήθηκα  στην 

αγκαλιά  της  Έρρικας  χωρίς  να  το  καταλάβω.  Μοιάζει  απίστευτο  όμως  φαίνεται  πως  ο 

εαυτός  μου  με  λυπήθηκε  και  μου  χάρισε  τη  λήθη  του  ύπνου.  Έστω  για  λίγο.  Τελικά  το 

σώμα μας έχει αυτόματες δικλείδες ασφαλείας. 

Τις βλέπω που μου χαμογελάνε. Τα μάτια τους ρωτάνε αν είμαι καλά. Γνέφω. 

«Θέλω–»  ακούγομαι  βραχνή.  Καθαρίζω  το  λαιμό  μου.  Η  Έρρικα  σηκώνεται  κι 

επιστρέφει  αμέσως  μ’  ένα  ποτήρι  νερό.  Το  νιώθω  σαν  βάλσαμο  στο  καυτό,  γδαρμένο 

λαρύγγι μου. 
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«Θέλω  ν’  αναλύσουμε  και  τα  άλλα  μου  όνειρα»  λέω  με  πρωτόγνωρη 

αποφασιστικότητα. «Όλα όσα έχουν να πουν τα όνειρά μου. Τα πάντα.» 

Βλέπω την Κατερίνα να διστάζει.  Στρέφει  το ερωτηματικό βλέμμα της στην Έρρικα. Η 

Έρρικα έρχεται και κάθεται δίπλα μου, λέει στοργικά: «Δεν είναι καλύτερα να ξεκουραστείς 

και να τα πούμε πάλι αύριο;» 

«Όχι!» επιμένω. «Τώρα θέλω να τα μάθω όλα! Θέλω να τα βγάλω όλα από πάνω μου.» 

Πρέπει  να  ακούγομαι  πολύ  επιτακτική,  γιατί  δε  μου  αντιστέκονται.  Κάποιο  τμήμα  του 

μυαλού μου διερωτάται γι’ αυτή τη διακαή επιμονή μου. Ξέρω ότι τροφοδοτείται από ένα 

φόβο.  Νιώθω  ότι  διέσχισα  ένα  σύνορο,  κατέλαβα  μια  κορφή.  Φοβάμαι  μήπως 

πισωγυρίσω.  Μαθαίνοντας  τα  πάντα,  αποκαλύπτοντας  τα  πάντα,  θα  σιγουρέψω  την 

κατάκτησή μου. Να μην έχει δρόμο γυρισμού. Ποτέ πια. 

«Τι θες να μάθεις;» με ρωτά η Κατερίνα. 

«Για  όλα  μου  τα  όνειρα.  Και  γι’  αυτό  που  μόλις  είπαμε.  Θέλω  να  καταλάβω  πώς 

λειτουργούν, τι συμβολίζουν, τι κρύβουν από πίσω.» 

«Τότε θα μου μιλήσεις εσύ, Λένα.» Δεν απαιτεί να κάνω τίποτα. Απλώς προτείνει. 

Παίρνω  ανάσα  βαθιά  που  φυσά  σαν  αέρας  μέσα  μου.  Αυτή  τη  φορά  θα  είναι  η 

τελευταία που θα πέσω.  

«Θα μιλήσω.» 

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό κοριτσάκι.» Η φωνή μου σπάει. Τα μάτια μου 

υγραίνονται. Μα τούτη τη φορά δε θα σταματήσω. Η οργή μέσα μου έχει πυρακτώσει. Η 

Έρρικα μου δίνει το χέρι της. Το παίρνω και το σφίγγω. 

«Το  κοριτσάκι  αυτό  δεν  ήταν  καλά.  Οι  γονείς  του  τού  έκαναν  κακό.»  Τα  μάτια  μου 

τρέχουν ασταμάτητα, μα δε σταματώ. Θα πω την  ιστορία που ποτέ δεν είπα σε κανέναν. 

Έστω και σαν ιστορία που έγινε σε κάποια άλλη. 

«Οι γονείς του φώναζαν και τσακώνονταν όλη την ώρα. Για χιλιάδες πράγματα. Όλη την 

ώρα! Κι όταν τσακώνονταν το χτυπούσαν. Του ζητούσαν να πάρει το μέρος του ενός ή του 

άλλου. Να πει ποιος φταίει, ποιος έχει δίκιο. Το κοριτσάκι δεν ήξερε τι να κάνει. Αν έπαιρνε 

το μέρος της μαμάς, ο μπαμπάς το άρπαζε και το έσπαγε στο ξύλο. Αν έπαιρνε το μέρος 

του μπαμπά η μαμά του κρατούσε μούτρα κι έβαζε τα κλάματα. Μετά, το βράδυ, όταν ο 
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μπαμπάς κοιμόταν, η μαμά ερχόταν στο κρεβάτι  του όπου κοιμόταν,  το  ξυπνούσε και  το 

χτυπούσε και το απειλούσε να μη βγάλει άχνα ειδάλλως θα θύμωνε κι ο μπαμπάς που τον 

ξύπνησε και θα το χτυπούσε κι αυτός. 

»Το  κοριτσάκι  κατάλαβε  ότι  ο  μόνος  τρόπος  να  μην  πονάει  ήταν  να  τους  αποφεύγει 

όσο περισσότερο γίνεται, όταν πίνανε και γίνονταν έτσι. Μα δεν τα κατάφερνε πάντα. Δεν 

είχε πού να πάει. Σε ποιον να μιλήσει. Κι άλλωστε ήθελε να είναι μαζί τους. Ήθελα τόσο 

πολύ να είμαι μαζί τους! Αλλά να μην το χτυπάνε!» 

Τα  δάκρυα  θολώνουν  το  βλέμμα  μου.  Δε  βλέπω  σε  ποιον  μιλάω  τώρα,  δεν  έχει 

σημασία. Δε μιλάω σε κάποιον. Τα μάτια μου είναι στραμμένα σ’ ένα εσωτερικό τοπίο, στο 

χιλιοκλειδωμένο  μπαούλο  με  τις  κοφτερές  αναμνήσεις.  Τις  τρέμω,  πώς  τις  τρέμω!  Τόσο 

καιρό  κόβομαι  και  γδέρνομαι  πάνω  στα  σπασμένα  γυαλιά  τους.  Χρόνια  ολόκληρα  με 

καταδιώκουν. Όλη μου τη ζωή κουβαλώ αυτό το βάρος. 

Κλαίω ξανά, αλλά αυτή τη φορά από λύπη. Επιτέλους μου επιτρέπω να με κλάψω. Να 

θρηνήσω  για  όσα  υπέφερα.  Ένα  κομμάτι  μου  νιώθει  μικρή,  αβοήθητη  στα  χέρια  της 

Κατερίνας  και  της  Έρρικας,  όπως  τότε.  Υπάρχει  όμως  και  κάτι  άλλο.  Καινούργιο.  Μια 

αλλαγή τόσο ανεπαίσθητη, σαν μυρωδιά που μόνο φευγαλέα οσφραίνεσαι κι αδυνατείς να 

προσδιορίσεις. Αλλά ξέρεις ότι σου θυμίζει κάτι· σου μιλά. Τι μου λέει; 

Δεν είμαι εκεί πια. Τα θυμάμαι, τα βλέπω μπροστά μου σαν να ’γιναν τώρα και τα ζω, κι 

ο πόνος μου μού κόβει την ανάσα, αλλά συνάμα, την ίδια ώρα ξέρω ότι δεν είμαι εκεί πια. 

Σαν να με βλέπω από πάνω κάπου: Να η Λένα που κλαίει για τον πόνο της που πέρασε. 

Πέρασε; 
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47. 

Βαρέθηκα τον πόνο μου, να μου μιλά για πόνο 

Δεν την αντέχω τη φωνή, να λέει για την πληγή 

Να μου μιλά για σύμφορά και για τον πόνο μόνο 

Για τη μεγάλη ώρα μας που θα μας πάρει η γη... 

Τραγουδώ. Δυνατά. Μόνη στο σπίτι, το κασετόφωνο στη διαπασών κι εγώ να τσιρίζω. 

Ξαπλωμένη  στο  πάτωμα,  οι  κασέτες  κι  οι  δίσκοι  σκορπισμένοι  περιτρίγυρα,  ακούω 

μουσική και τραγουδώ. Κοντεύουν δύο ώρες τώρα. Οι γείτονες θα έχουν πηδήξει από το 

μπαλκόνι. Δε με  νοιάζει. Αυτή  τη στιγμή νιώθω,  επιτέλους, ότι  ξανάρχισα να  ζω. Κουτσά 

στραβά –λιγότερο κουτσά απ’ ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, αφού χθες έβγαλα επιτέλους 

τον καταραμένο το γύψο– μα ζω ξανά. Είναι δύο βράδια τώρα που τα όνειρά μου δεν είναι 

εφιαλτικά.  Ανησυχητικά,  αλλά  όχι  φρικώδη.  Ξυπνάω  το  πρωί  και  η  μέρα  μου  φαντάζει 

αμόλυντη,χωρίς τους επίμονους λεκέδες των ονείρων μου να μου μελανιάζουν τη διάθεση. 

Σώθηκα;  Τέλειωσαν  όλα;  Δεν  ξέρω.  Και  μάλλον  όχι.  Η  Κατερίνα  δεν  παύει  στιγμή  να 

μου το λέει αυτό. Και χθες που συναντηθήκαμε και συζητήσαμε για κάποια άλλα όνειρά 

μου, τα ίδια μου είπε: Ξεκινάς μια μεγάλη, δύσκολη πορεία, καλό σου δρόμο. 

Κι  αέρας  στα  πανιά  μου.  Χωρίς  τους  εφιάλτες,  όλα  τ’  άλλα  θα  τα  καταφέρω. Με  τη 

στήριξη της Κατερίνας και της Ιουλίας θα τα καταφέρω. 

Μ’ αυτές τις σκέψεις και σιγοτραδουγώντας αγαπημένους σκοπούς φτάνω στης Ιουλίας 

το απόγευμα. 

«Γεια σου, Λένα, με γεια το πόδι.» 

«Ευχαριστώ, ευχαριστώ» λέω και κάθομαι, για πρώτη φορά χωρίς να σωριάζομαι στον 

καναπέ. 

«Έχω καλά νέα» της ανακοινώνω προτού καλά καλά καθίσει. 

«Σ’ ακούω» μου χαμογελά. 
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«Προχθές  ήρθε  αυτή  η  Κατερίνα  σπίτι  μου  και  με  βοήθησε  ν’  αναλύσω  ένα  από  τα 

όνειρά μου. Και... παρόλο που ήταν δύσκολο και έκλαψα σαν τρελή, νομίζω ότι κάτι έγινε 

και σταμάτησαν τα κακά όνειρα. Ήδη πάνε δυο νύχτες τώρα που δεν έχω δει εφιάλτη.» 

«Και πώς νιώθεις;» 

«Πάρα πολύ καλά! Σαν να γιατρεύτηκα. Παρόλο που δε μ’ άρεσε ιδιαίτερα να μιλήσω 

για το όνειρό μου και να τ’ αναλύσω, νομίζω ότι μου έκανε καλό.» 

«Θέλεις να μου πεις για το όνειρό σου;» 

«Ε...»  Διστάζω.  Κάπου  μέσα  μου  ακόμη  φοβάμαι  τα  όνειρά  μου.  Δεν  είναι  όμως 

αντίφαση να λέω ότι γιατρεύτηκα κι από την άλλη να μην τολμώ να διηγηθώ ένα όνειρο; 

«Να..., έτσι όπως το αναλύσαμε, η Κατερίνα με βοήθησε να καταλάβω ότι έκρυβα κάτι 

που... αν δεν το έλεγα νόμιζα ότι ήμουν ασφαλής. Όμως τελικά το είπα.» 

«Και τι ήταν αυτό, Λένα;» 

Το ότι το ’πα μια φορά, θα έπρεπε να κάνει τη δεύτερη ευκολότερη, έτσι πάει λογικά, 

όμως να που δένεται κόμπος η γλώσσα μου και τα χέρια μου αρχίζουν να πλατσουρίζουν 

στον ιδρώτα τους. 

«Ξέρεις, όταν έμεινα μόνη στο δάσος, εκεί που έσπασα το πόδι μου, πρώτη φορά, ναι 

σίγουρα πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το... από τα δεκατέσσερά μου, μου 

ήρθαν  στο  μυαλό  εικόνες...  Εικόνες  που  νόμιζα  ότι  είχα  ξεχάσει.  Ίσως  να  έλπιζα  ότι  δεν 

είχαν  συμβεί  κιόλας.»  Γελάω  που  το  λέω  αυτό.  Ένα  μικρό,  πικρό  γελάκι  για  τη 

στρουθοκάμηλο που κρύβω μέσα μου. 

«Ίσως  φταίει  που  κινδύνεψα  να  πεθάνω  ή  το  σοκ  που  βρισκόμουν  εντελώς  μόνη  κι 

αβοήθητη  στη  μέση  του  πουθενά.  Πάντως  θυμήθηκα.  Θυμήθηκα,  Ιουλία.  Θυμήθηκα 

πράγματα που δεν ήξερα ότι είχα ξεχάσει. Και θυμώνω που τα θυμήθηκα, είναι σαν να με 

παραβίασαν  οι  αναμνήσεις  μου  και  μπήκαν  απρόσκλητες  και  αναιδέστατες  για  να  με 

ταράξουν. Θυμώνω όμως και που τα ξέχασα, σαν να έκανα χάρη σε αυτούς– » 

«Σε ποιους, Λένα;» με ρωτά σιγανά η Ιουλία, όταν κόβω απότομα το λόγο μου. 

Πιάνω το κεφάλι μου, τρίβω το μέτωπό μου. 

«Στους... στους γονείς μου.» Μου  ’ρχεται να κλάψω πάλι. «Ξέρεις, ακόμα και τη λέξη 

σιχαίνομαι να πω! Είναι φυσιολογικό αυτό;» σπάει η φωνή μου. 
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Η Ιουλία μου πιάνει το χέρι και μου γνέφει καταφατικά, γεμάτη καλοσύνη. 

«Ναι, είναι φυσιολογικό, Λένα. Αν σε έχουν πληγώσει, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό.» 

Σκουπίζω ένα δάκρυ που κυλά στο χείλος μου, ρουφώ τη μύτη μου και λέω απότομα, 

χωρίς να προετοιμαστώ: «Εκεί που ήμουν ακινητοποιημένη πάνω στο χορτάρι, ανίκανη να 

κάνω τίποτα να με βοηθήσω, ένιωσα όπως και παλιά, τότε που ήμουν μικρή. Κάπως έτσι 

ήταν  και  τότε.  Ήμουν  ακινητοποιημένη,  ανίκανη  να  με  βοηθήσω.  Και  περίμενα  απ’  έξω 

βοήθεια. Μόνο που ποτέ δεν ήρθε... ποτέ.» 

Ποτέ... Πόσο με μακελεύει αυτή η λέξη! Αναστενάζω βαθιά. 

«Θυμήθηκα μια φορά  που  πήγα  στο  νοσοκομείο. Με  πήγανε  δηλαδή. Με  σπασμένο 

πλευρό.  Θυμάμαι  πονούσα  φριχτά,  λες  και  μου  κάρφωναν  ένα  μαχαίρι  εδώ,  κοντά  στο 

συκώτι.  Δεν  έκλαιγα  όμως.  Δάγκωνα  τα  χείλια  μου,  έτρεχαν  τα  μάτια  μου,  όμως  δεν 

έκλαιγα.  Τα  κλάματα  πάντα  τους  εκνεύριζαν  περισσότερο,  εξαγριώνονταν  και  με 

χτυπούσαν κι άλλο. 

»Με είχαν βάλει να καθίσω πάνω σ’ έναν πάγκο. Κρέμονταν τα πόδια μου και πονούσα 

τόσο πολύ που ήθελα να κοιμηθώ για πάντα. Η μαμά καθόταν στην πόρτα και με κοιτούσε 

νευρικά.  Δάγκωνε  τα  νύχια  της  και  πασπάτευε  τα  τσιγάρα  της,  που  δεν  μπορούσε  ν’ 

ανάψει. Κάποια στιγμή με πλησίασε μια νοσοκόμα, ήταν μεγαλόσωμη και πολύ μελαχρινή. 

Με  μάλωσε  που  έπαιζα  άτσαλα  και  δεν  ήμουν  καλό  παιδί.  Είπε  ότι  εγώ  έφταιγα  που 

έσπασα το πλευρό μου γιατί δεν ήμουν καλό παιδί. Πόσο τη μίσησα κι εκείνη και τη μαμά, 

που  με  κοίταζε  νευρικά  αλλά  κυρίως  απειλητικά,  τα  μάτια  της  μου  έκαναν  κακό,  με 

πονούσαν περισσότερο κι απ’ το σπασμένο πλευρό μου.» 

Σωπαίνω για λίγο κι είναι λες και το σώμα μου θυμάται τον πόνο του πλευρού, αμβλύ 

και ξεθωριασμένο, μα ακόμη εκεί. Ξεροκαταπίνω όταν θυμάμαι το βλέμμα της μάνας μου, 

που μου ’κοβε την ανάσα. 

«Θες να μου ξαναπείς την ιστορία σου, Λένα;» με προτρέπει η Ιουλία και μου σφίγγει 

απαλά το χέρι. 

Πιάνω ξανά το νήμα που με πάει πίσω στα ενδότερα δώματα της κόλασής μου: 

«Είχα πέσει απ’ τις σκάλες καθώς προσπαθούσα να τους ξεφύγω. Με μαζέψανε άρον 

άρον και με τρέξανε στο νοσοκομείο. Ο μπαμπάς έβριζε όλη την ώρα στο δρόμο, πόσο τον 
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έτρεμα. Φοβόμουν ότι θα μου έκανε κι άλλο κακό, ότι θα με βάραγε επειδή τους έβαλα σε 

μπελάδες. 

»Στο νοσοκομείο γινόταν πανικός. Πολύς κόσμος. Με βάλανε πάνω σ’ έναν πάγκο, δε 

θυμάμαι  ποιος.  Και  περίμενα  εκεί  με  το  πλευρό  να  με  σουβλίζει  μα  χειρότερο  ήταν  το 

βλέμμα της μαμάς που με κάρφωνε και με όρκιζε να μη μιλήσω. Όταν ήρθε μια νοσοκόμα 

και  με μάλωσε που ήμουν απρόσεχτο παιδί  μου ήρθε  να ουρλιάξω. Μ’  έπνιγε η αδικία. 

Ήταν τόσο άδικο να ρίχνουν το φταίξιμο σ’ εμένα!» 

Κλαίω αλλά σιωπηλά, σαν να διεκπεραιώνω ένα αναγκαίο καθήκον, μια δουλειά που 

πρέπει να γίνει πάση θυσία. 

«Όλη τη ζωή μου έτσι ήταν· με χτυπούσανε και μετά κάνανε πως δεν ξέρανε τίποτα. Κι 

εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν. Και τι να τους το πω; Ποιος θα με πίστευε;» 

«Καταλαβαίνω ότι σε δυσκολεύει αυτό το θέμα, Λένα, αλλά θα μου ξαναπείς τι έγινε 

τότε; Βοήθησέ με να δω τι έγινε.» 

Αν δυσκολεύομαι λέει! Ξέρω όμως ότι θα με βοηθήσει. Κάθε φορά που τα λέω βγαίνω 

πιο έξω, πλησιάζω στην ακτή, έξω απ’ αυτό το πέλαγος πόνου. 

«Δε  θυμάμαι  ακριβώς  πώς  έπεσα  απ’  τις  σκάλες.  Νομίζω  ότι  προσπαθούσα  να  τους 

ξεφύγω για να μη με βαρέσουν ξανά. Θα τσακώνονταν πάλι για κάτι, όπως συνήθως, και 

θα μ’ είχαν βάλει στη μέση. Όταν γινόταν αυτό εγώ το έβαζα στα πόδια όσο πιο μουλωχτά 

μπορούσα,  γιατί  αλλιώς  πάντα  εγώ  την  πλήρωνα.  Θυμάμαι  μόνο  που  ήμασταν  στ’ 

αυτοκίνητο, ο μπαμπάς οδηγούσε κι έβριζε, η μαμά κάπνιζε νευρικά και δε μιλούσε. 

»Στο νοσοκομείο ήταν μια νοσοκόμα που με μάλωσε, γιατί ήμουν κακό παιδί και δεν 

πρόσεχα  κι  εγώ  ήθελα  να  της  φωνάξω  ότι  δεν  έφταιγα  εγώ,  ότι  δεν  ήμουν  κακό  παιδί. 

Καθόμουν σ’ εκείνον τον κρύο πάγκο και– » 

«Τι ήταν ο πάγκος;» παρεμβαίνει απότομα η Ιουλία. 

«Κρύ– » 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ! 

«Τι ήταν ο πάγκος, Λένα;» 

Δε  ζω,  δε  ζω,  δεν  είναι  αλήθεια,  όχι,  όχι.  Μια  χαράδρα  σκίστηκε  μέσα  μου  κι  έχω 

γκρεμιστεί τόσο βαθιά κι απότομα που ξέρω πως δε θα ξαναβγώ. Δεν είναι αλήθεια, όχι! 
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«Τι ήταν ο πάγκος, Λένα; Πες μου, σε παρακαλώ!» 

«Κρύος!» φωνάζω. «Ήταν κρύος, πολύ κρύος!» βογκάω και λύνομαι σε αναφιλητά. 

Η Ιουλία μ’ αφήνει να κλάψω, μα δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι ανίερες εικόνες παρελαύνουν 

ακάλεστες στο ρημαγμένο μου μυαλό. 

«Πες  μου  πάλι,  Λένα  μου,  το  ξέρω πως  είναι  δύσκολο,  αλλά  πες  μου  πάλι  τι  ήταν  ο 

πάγκος.» 

«Ήταν κρύος. Ο πάγκος ήταν κρύος. Κρύος. Κρύος. Κρύος. Σαν το μωσαϊκό. Ήταν κρύος 

σαν το μωσαϊκό στη σκάλα, εκεί που έπεσε– » 

«Που έπεσες;» 

Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχει συμβεί. Δεν είμαι εγώ αυτή, δεν είναι αυτή η ιστορία μου. 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ! 

«Όχι!» ουρλιάζω κλαίγοντας. «Όχι! Δεν έπεσα εγώ. Έπεσε η γιαγιά μου, η γιαγιά μου 

έπεσε απ’ τις σκάλες. Εκείνη ήταν πάνω στο κρύο μωσαϊκό και δεν κουνιόταν, δε μιλούσε 

πια, τη σκούνταγα να σηκωθεί, της φώναζα γιαγιάκα σήκω, πάμε να φύγουμε αλλά εκείνη 

δεν κουνιόταν, ούτε με κοίταζε, ούτε με έπαιρνε στην αγκαλιά της για να με φυλάξει απ’ τις 

μπουνιές του πατέρα, κοιτούσε αλλού, κάπου που εγώ δεν έβλεπα τίποτα, όσο κι αν της 

φώναζα να σηκωθεί, να φύγουμε γιατί θα μας χτυπήσει ο μπαμπάς. Σήκω γιαγιά, σήκω! Η 

γιαγιά μου έπεσε απ’ τις σκάλες! Όχι εγώ! Όχι εγώ!» 

Βογκάω τόσο που με πιάνει βήχας, δεν μπορώ ν’ ανασάνω. Αγκιστρώνομαι πάνω στην 

Ιουλία,  κάπου  να  πιαστώ,  να  κρατηθώ.  Τι  με  βρήκε;  Πού  ’τανε  καταχωνιασμένη  αυτή  η 

μνήμη; Η γιαγιάκα μου. Η λατρευτή μου γιαγιάκα, με τα μαύρα φουστάνια που είχαν όλο 

τσέπες και μέσα καραμελίτσες, που έβγαζε κάθε τόσο και μου ’χωνε κρυφά στη χούφτα, μη 

μας  δούνε  οι  άλλοι,  το  κρυφό  το  μυστικό  μας,  κι  ήταν  πιο  γλυκό  το  μυστικό  από  τις 

καραμέλες. Η γιαγιάκα μου που μύριζε λιβάνι και κάτι άλλο που δεν έχω ξαναμυρίσει από 

τότε.  Τα  χέρια  της μου  χάιδευαν  το πρόσωπο  κι  ήτανε  τραχιά  και  χαραγμένα,  μα  εγώ  τ’ 

αγαπούσα  κι  ας  μ’  έγδερναν  λιγάκι.  Σώπα,  μου  ’λεγε.  Σώπα. Μια  μέρα  θα  σε  πάρω  να 

φύγουμε, μου  ’λεγε,  κάθε φορά που έτρεχα  να  χωθώ στα φουστάνια  της μωλωπισμένη, 

ματωμένη απ’ τα χέρια των γονιών μου. Κι όταν με κλειδώνανε στην αποθηκούλα ερχόταν 

και καθόταν απ’ έξω απ’ την πόρτα κι έκλαιγε κι αυτή μαζί μου. Μου έλεγε ιστορίες για να 
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μη φοβάμαι μόνη μου στα σκοτεινά. Κι ας μας χώριζε κείνη η άγρια, ξύλινη πόρτα ήτανε 

σαν να ’μουνα στον κόρφο της. Κι αποκοιμιόμουν μέχρι να μ’ ανοίξουν. 

Αχ γιαγιά μου, λατρεμένη μου γιαγιάκα, πώς σε ξέχασα τόσα χρόνια; Πού σε άφησα; 

Σου  ζητώ  συγγνώμη,  γιαγιακούλα  μου,  δεν  ήθελα  να  σε  ξεχάσω,  ποτέ  δε  σε  ξέχασα 

πραγματικά,  μόνο  εσύ  μ’  αγάπησες.  Μόνο  εσύ  με  άκουγες  και  προσπάθησες  να  με 

φυλάξεις.  Πόσες  φορές  σε  πλάκωσε  κι  εσένα  ο  μπαμπάς  που  έμπαινες  στη  μέση  να  με 

σώσεις  κι  ούρλιαζες,  γιαγιάκα  μου,  ούρλιαζες  «Φύγε  Λένα,  ξαφανίσου!»  Κι  εγώ  έτρεχα, 

γιαγιάκα, έτρεχα να κρυφτώ, μα ράγιζε η καρδιά μου, πονούσα περισσότερο να σε βλέπω 

εσένα χτυπημένη απ’  το να τις  τρώω εγώ. Γιαγιακούλα μου, πόσο μου  ’λειψες! Πόσο μα 

πόσο πολύ μου λείπεις! 

Κι όταν έλειπε ο μπαμπάς κι η μαμά, μ’ έπαιρνες στα γόνατα και μου ’λεγες ιστορίες. 

Εμένα,  γιαγιάκα  μου,  ξέρεις  ποιο  παραμύθι  μου  άρεσε;  Κι  ας  μου  ’πες  εσύ  να  μην  το 

ξαναπώ σε κανένανε αυτό. Μου άρεσε το παραμύθι με  τα δυο παιδάκια που πεθαίνει η 

μάνα τους, κι ο πατέρας τους τα παράτα στο δάσος, αλλά αυτά σώνονται στο τέλος. Ήθελα 

να γίνει έτσι και να με σώσεις εσύ και να ζήσουμε μαζί στο δάσος. Γιαγιάκα μου, συγχώρα 

με που σε ξέχασα. Συγχώρα μου, λατρεμένη μου γιαγιάκα. 

Δε  βλέπω  πια  μόνο  εφιάλτες.  Τις  τελευταίες  βδομάδες  κάποια  βράδια  με 

επισκέπτονται άλλων ειδών όνειρα· πιο καλοσυνάτα· δίχως απειλές. Ξυπνώ με μια αίσθηση 

χαλάρωσης, ξεκούρασης, όπως όταν γνωρίζεις ότι ο εχθρός έχει συνάψει ανακωχή, αν όχι 

ειρήνη,  και  επιτρέπεις  στον  εαυτό  σου  ν’  αποθέσει  τα  όπλα,  έστω  για  λίγο,  και  να 

κοιμηθείς μ’ ανακούφιση. 

Είναι  πράγματι  ανακουφιστικό.  Στην  αρχή,  τα  πρώτα  πρωινά  όταν  ξυπνούσα, 

δυσκολευόμουν  να  το  πιστέψω,  σαν  δώρο που  λαχταρούσες  καιρό πολύ  κι  αναστέναζες 

στη  σκέψη  του  και  τώρα  που  σ’  το  χάρισαν  αδυνατεί  να  χωρέσει  ο  νους  σου  πως  είναι 

αλήθεια, φοβάσαι μήπως σ’ το ξαναπάρουν, λυπάμαι μωρέ αλλά έγινε λάθος, δεν είναι για 

σένα. 

Δεν  είναι  όπως  πριν  τα  πράγματα,  πριν  από  τα  όνειρα.  Κι  ούτε  θέλω  να  είναι. 

Διασκεδάζω  με  την  αλλοτινή  επιμονή  μου,  τον  καιρό  της  επίθεσης  εφιαλτών,  να 

επιστρέψω  στην  προηγούμενη  κατάσταση.  Τώρα  αν  μου  ζητούσαν  να  διαλέξω  μεταξύ 
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αυτού  που  βιώνω  τώρα  και  της  ζωής  μου  προ  του  ατυχήματος  θα  γελούσα  με  το 

αυτονόητο της επιλογής. Διότι τώρα βλέπω ξεκάθαρα πως η προηγούμενη ηρεμία, εκείνη 

χωρίς  τον  τρόμο  και  το  φόβο  των  ονείρων,  τελικά  αποδείχθηκε  μια  ηρεμία  μόνο 

επιφανειακά  λεία  κι  ακυμάτιστη·  από  κάτω  μαίνονταν  υπόγεια  ρεύματα  που  με 

ανακάτωναν. Και αναμνήσεις τόσο πολύτιμες που δε θα ’κανα ποτέ χωρίς αυτές. 

Τώρα  βλέπω  όνειρα.  Μα  είναι  αλλιώς.  Σαν  να  άλλαξε  ο  σκηνοθέτης·  ο  διευθυντής 

φωτογραφίας. Μερικά είναι έως και χαρούμενα. Κάποια είναι ανακουφιστικά ουδέτερα. 

Αυτό  που  σίγουρα  έχει  αλλάξει  είναι  η  δική  μου  στάση  απέναντι  στα  όνειρα.  Η 

Κατερίνα  με  μαθαίνει  να  ακούω  τα  όνειρά  μου.  Μετά  από  εκείνο  το  απίστευτο, 

αναπάντεχο  ξέσπασμά μου και  την επιστροφή  της μνήμης μου, όταν έχτισα μια γέφυρα, 

μια δοκιμαστική, τρομαχτική, ιλιγγιώδη γέφυρα με το παρελθόν μου, η Κατερίνα χρίστηκε 

συμβουλάτορας σε θέματα ονείρων. Συναντηθήκαμε κάμποσες φορές όλο τον Αύγουστο, 

προτού κατέβω στα Χανιά για λίγες μέρες. Με περίσσια υπομονή και διακριτική φροντίδα 

πήραμε  μαζί  τα  όνειρά  μου  και  τα  είδαμε  μαζί,  ένα  ένα,  δάκρυ  δάκρυ,  νίκη  νίκη. 

Καθοδηγώντας με σαν ιδανική δασκάλα, με βοήθησε να διαβάσω τους εφιάλτες που είδα 

αυτό  το  σημαδιακό  καλοκαίρι,  αλλά  και  τα  άλλα  τα  όνειρα,  τα  καινούργια,  που  μ’ 

επισκέπτονταν τελευταία. 

Δυο πράγματα: Δεν περίμενα, ούτε στις πιο μύχιες ευχές μου, ότι κανείς θα έκανε ποτέ 

κάτι τέτοιο για μένα. Πόσο μάλλον μια ξένη, κάποια που μετά βίας ήξερα. Με την οποία δε 

με συνέδεε τίποτα πέρα από τη δική μου ανάγκη. Τουλάχιστον έτσι μου φαινόταν εμένα, 

αλλά κάτι θα έπαιρνε κι εκείνη από αυτό το λειψό πάρε‐δώσε μας, όπως μου επεσήμανε η 

Ιουλία, όταν της εξομολογήθηκα τις ενοχές μου για τα όσα έκανε η Κατερίνα για μένα. 

Περισσεύει να πω ότι δυσκολεύτηκα να την ευχαριστήσω, αφού ένα σκέτο ευχαριστώ 

μου φάνταζε εγκληματικά ανεπαρκές, φτηνά λιγοστό για όλα όσα έκανε –κάνει– εκείνη για 

μένα.  Συγκινούμαι  και  νιώθω  κάποιο  βράχο  μέσα  μου  να  μαλακώνει  και  να  λιώνει  σαν 

σιρόπι όσο θυμάμαι πώς μου κράτησε το χέρι και περίμενε υπομονετικά μέχρι να βρω το 

θάρρος να μπω στο λαβύρινθο των ονείρων και να βρω το μίτο για να ξαναβγώ. Τώρα δε 

φοβάμαι το Μινώταυρο του ύπνου. Κι όσο για το Μινώταυρο του παρελθόντος, κάθε μέρα, 
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κάθε  βράδυ,  μπαίνω  όλο  και  πιο  μέσα,  προσεκτικά,  φοβισμένα,  στο  δικό  του  δαίδαλο. 

Υπάρχουν πολλές Αριάδνες να με φέρουν πίσω. 

Οι  Αριάδνες.  Έχουμε  όλοι  μας  μια Αριάδνη στη  ζωή μας;  Έστω μία;  Κάποιον,  κάποια 

άνθρωπο να κρατήσει στα σίγουρα δάχτυλά της το μαγικό το νήμα και να μας περιμένει να 

γυρίσουμε,  όσο  εμείς  παλεύουμε  και  βολοδέρνουμε  μέσα  στους  λαβυρίνθους  και  τους 

δαιδάλους του πόνου μας; Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βγάλω από το νου 

μου ότι πριν από  το μοιραίο ατύχημα στην απατηλή λίμνη η  ζωή μου έμοιαζε πως ήταν 

κενή  από  Αριάδνες  –  ήμουν  πεισμένη  ότι  δεν  υπήρχε  κανείς  άνθρωπος  να  με  στηρίξει 

εμένα. Κι αυτή τη φριχτή σιγουριά την ομολογούσα μονάχα αργά τη νύχτα, στο σκοτάδι, 

όταν το κεφάλι ακουμπά το μαξιλάρι κι ο νους αναμοχλεύει τη χύτρα του και βγάζει στην 

επιφάνεια την κοχλάζουσα μοναξιά. Μοναξιά ήταν η δική μου κληρονομιά. 

Μετά  τ’  ατύχημα,  ωστόσο,  δεν  μπορώ  ν’  αγνοήσω  τους  δυο  τρεις  ανθρώπους  που 

στάθηκαν  στο  πλάι  μου.  Η  Έρρικα,  την  οποία  χιλιόφτυσα  και  παράτησα  και  ξέχασα  κι 

αγνόησα τόσα χρόνια, από ενοχές, από εγωισμό, από σκέτη ηλιθιότητα δεν έχει σημασία, 

αυτό που μετρά είναι ότι την εγκατέλειψα. Αρκούσε όμως ένα τηλεφώνημα, η έστω δειλή 

κραυγή μου για βοήθεια, κι η Έρρικα βρέθηκε στο πλάι μου, χωρίς να ζητήσει αντάλλαγμα. 

Ο  Κωστής,  που  παρότι  συνεχίζει  να  παραμένει  άγνωστος  παρονομαστής  για  μένα, 

συνεχίζει να καλύπτεται από μια αχλή μυστηρίου που διστάζω, δε μου βγαίνει να φυσήξω 

και να τη διαλύσω, εκείνος βαδίζει πλάι μου και κάθε τόσο με κρατά, αν κάνω να πέσω. 

Πώς και γιατί δεν ξέρω. Κάπως, κάπου, αυτός ο άνθρωπος, βρέθηκε να έχει το κλειδάκι της 

εμπιστοσύνης μου.  Του  το  επιτρέπω,  τσινάω  λιγότερο πια.  Και  ποιος  ξέρει,  ίσως  κάποια 

στιγμή βρω το θάρρος ν’ αναλάβω τη μεγαλύτερη ευθύνη να επιτρέψω στον εαυτό μου να 

κερδίσει και τη δική του εμπιστοσύνη.  

Κι η Κατερίνα με το παράξενο υφάκι της... Σιγά σιγά κατάλαβα ότι κάτω από εκείνη την 

απόμακρη  και  αποστασιοποιημένη  πρόσοψη  κρύβεται  μια  πολύ  ευαίσθητη  κι  ευγενική 

ψυχή, που νοιάζεται  για  τους άλλους. Ακόμα και  για άγνωστες σαν εμένα.  Ίσως  γι’ αυτό 

είναι  νοσηλεύτρια.  Τελικά  είναι  όντως  ένα  μαυριδερό,  μικροκαμωμένο  ξωτικό.  Καλό 

ξωτικό. 
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Μπορώ να πιστέψω σε τέτοιον αλτρουισμό; Θεωρητικά πιστεύω, αφού τίποτα δε μου 

κοστίζει  σε  ακαδημαϊκό  επίπεδο.  Αλλά  σε  επίπεδο  προσωπικό,  μπορώ  να  δεχτώ  ότι 

κάποιος  συγκεκριμένος  άνθρωπος,  άνθρωπος  που  γνωρίζω  κι  όχι  η Μητέρα  Τερέζα  που 

είναι τόσο μακριά μου, θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει τέτοια στήριξη; Να μου δώσει – 

δυσκολεύομαι ακόμα τόσο πολύ να πω τη λέξη, κοντοστέκεται η γλώσσα μου, λες κι είναι 

γκρεμός και θα πέσω. 

Η βοήθεια δε έρχεται πάντα από κει που την περιμένουμε. Και κάποιες φορές δεν την 

αναγνωρίζουμε αν  έρθει από αναπάντεχες μεριές.  Αριάδνες μου αποδείχθηκαν μια  ξένη 

και μια πρώην, ποιος θα το έλεγε; Η καλύτερή μου φίλη, η Κική, αλλά κι η ερωμένη μου, ο 

άνθρωπός μου, που λένε, δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Με πονά αυτό, αλλά 

προτιμώ να χαίρομαι όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους που μου συμπαραστάθηκαν παρά 

να λυπάμαι για όσους δεν. 

Είχα κάποτε μια Αριάδνη. Μια Αριάδνη μονάκριβη και λατρεμένη. Μόνο που την έχασα 

άξαφνα και άδικα, τόσο επώδυνα που φαίνεται προτίμησα να ξεχάσω ολότελα την ύπαρξή 

της.  Μια  Αριάδνη  μικροκαμωμένη  και  τσακισμένη  απ’  τη  ζωή,  που  όμως  έστηνε  το 

εύθραυστο ανάστημά της για να με φυλάξει από τα θεριά που είχα για γονείς. Κι όταν την 

έχασα,  κείνη  την  ημέρα  που  έσβησα  ολότελα  από  το  μυαλό  μου,  έπαψα  να  περιμένω 

βοήθεια από κανέναν. 

Συνεχίζω να πηγαίνω στην Ιουλία. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσω, αλλά για την 

ώρα μου κάνει καλό που μια φορά την εβδομάδα έχω ένα χώρο, όπου μπορώ να μιλήσω 

για μένα, για όσα με απασχολούν, τις χαρές και τις λύπες μου, κι υπάρχει ένας άνθρωπος 

που πραγματικά μ’ ακούει. Που δε μου λέει τι να κάνω. Απλά μ’ ακούει προσεκτικά και με 

βοηθά  ν’  ακούσω  κι  εγώ  τον  εαυτό  μου.  Κυρίως  το  δεύτερο.  Με  βοηθά  να 

ανακατασκευάσω ψηφίο ψηφίο  το  μωσαϊκό  του παρελθόντος  μου,  να  κορφολογήσω  τις 

μαραμένες  μνήμες  μου  και  ν’  ανασυνθέσω  την  ιστορία  μου.  Το  χρωστώ  στη  γιαγιά  μου 

αυτό. Πονώ αλύπητα που την ξέχασα, μα συγχρόνως είναι σαν να βρήκα ξανά μια παλιά, 

καλή φίλη. Νιώθω πλούσια και φτωχή συνάμα. 

Σιγά σιγά, μπορώ και μιλάω όλο και περισσότερο για τα γεγονότα που με σημάδεψαν 

όταν ήμουν ακόμη μικρή κι ευάλωτη. Παραμένω ευσυγκίνητη, αλλά είναι άλλη η ποιότητα 
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των  συναισθημάτων  μου.  Δε  χρωματίζονται  από  απόγνωση  πλέον·  περισσότερο  από 

ξέσπασμα και λύτρωση. 

Θυμήθηκα  κείνη  τη  μέρα  που  με  σημάδεψε  για  πάντα.  Είχα  καταφέρει  να  κατέβω 

κακήν κακώς τις σκάλες και να βγω στην αυλή, με τη μάνα μου ξοπίσω να με απειλεί να 

μου ανοίξει  το  κεφάλι  στα δύο.  Και  τη  γιαγιά μου  να προσπαθεί  να  τη  συγκρατήσει,  τις 

είδα που παλεύανε στο κεφαλόσκαλο κι εγώ περίμενα και χοροπηδούσα από την αγωνία 

μου, αχ να κατέβει γρήγορα η γιαγιούλα μου και να φύγουμε, να πάμε στην πλατεία, μέχρι 

να  ξεθυμάνει η μάνα μου. Μόνο που η γιαγιά μου δεν κατέβηκε. Εκεί που  τσακώνονταν 

άκουσα τη μάνα μου να φωνάζει: «Ε α στο διάολο κι εσύ, ρε μάνα!» και είδα η γιαγιά μου 

να κουτρουβαλά τις σκάλες, ίσαμε χάμω, μπροστά στα πόδια μου σχεδόν. Έτρεξα αμέσως 

κοντά  της,  την  ταρακούνησα,  της  άρπαξα  το  χέρι  και  προσπάθησα  να  τη  σηκώσω  να 

φύγουμε, προτού κατέβει η μάνα μου, προτού βγει ο μπαμπάς και μας πλακώσει και  τις 

δύο. Μόνο που η γιαγιά μου δε σάλευε. Και για πρώτη φορά η μάνα μου δε με χτύπησε. 

Είχε καθίσει στη σκάλα και δε μιλούσε. Κάποια στιγμή φώναξε τον πατέρα. Μου είπαν ότι 

η γιαγιά έπεσε απ’ τις σκάλες και θα την πήγαιναν στο νοσοκομείο. Ποτέ δεν την ξανάδα τη 

γιαγιά μου. Ούτε και ρώτησα ποτέ πού πήγε. Κάπου μέσα μου ήξερα, κι από τη στάση των 

δικών μου, το αρχικό τους μάζεμα και την ντροπή, πως είχε γίνει κάτι κακό. Κι ότι η γιαγιά 

μου ποτέ δε θα ξαναγύριζε. 

Πράγματι  έπεσα  κι  εγώ  από  τις  σκάλες.  Μόνο  που  δε  μ’  έριξαν  οι  δικοί  μου  όπως 

πίστευα τόσο καιρό πως θυμάμαι. Μόνη μου έπεσα. Επίτηδες. Η ανάμνηση αυτή μου ήρθε 

κάμποσες συνεδρίες πιο μετά. Εξίσου αναπάντεχα κι οδυνηρά. Με λυπήθηκα. Με είδα σαν 

το μικρό κοριτσάκι που ήμουνα, δυο πιθαμές παιδί, να παίρνει φόρα και να πέφτει απ’ τις 

σκάλες για να πάει να βρει τον μόνο άνθρωπο που το είχε αγαπήσει. 

Όσο  κι  αν  με  πονά  η  ιστορία  μου,  είμαι  περήφανη  που  την  ξαναπόκτησα.  Είναι  σαν 

κλεμμένη περιουσία που σου την επιστρέφουν – λίγο βρώμικη και φθαρμένη μα δικιά σου. 

Δεν  είμαι  άλλη.  Αυτή  είμαι.  Κι  αυτή  είναι  η  ιστορία  μου.  Τώρα  γελώ  με  τις  αρχικές 

επιπόλαιες προσδοκίες μου. Πίστευα –ήθελα να πιστεύω– ότι από τη στιγμή που ξέσπασα 

και μίλησα για το οδυνηρό μου παρελθόν όλα θα λύνονταν ως δια μαγείας και τίποτα δε 

θα  μ’  απασχολούσε  πια.  Η  Ιουλία  με  προσγείωσε  –πολύ  ομαλά  οφείλω  να  ομολογήσω– 
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μου  έδωσε  να  καταλάβω  πως  οι  ενοράσεις,  όσο  βαθιές  και  τρανταχτές  κι  αν  είναι,  όσο 

πολύτιμες και βαρυσήμαντες, δεν ισούνται πάντα με πραγματικές, σταθερές αλλαγές στη 

συμπεριφορά  μας.  Απαιτείται  περισσότερος  χρόνος,  πολυπλοκότερες  διεργασίες  και 

προθυμία, πραγματική θέληση για ν’ αλλάξεις. Δυστυχώς, λοιπόν ούτε εδώ έτοιμες λύσεις 

και μαγικά χαπάκια. Το καλό είναι πως όσο περνά ο καιρός αποζητώ όλο και λιγότερο τα 

ετοιματζίδικα και θεριεύει η προθυμία μου να κάνω εγώ δουλειά. Βλέπω πως αξίζει  τον 

κόπο. Πονάω, αλλά βλέπω κάπου φως. 

Η Ιουλία με βοήθησε και μ’ ένα άλλο πράγμα. Κάτι που με τρόμαζε όσο τίποτα άλλο και 

που τελικά αποδείχθηκε πλάνη μου. Πίστευα πως ήμουν αναγκασμένη ν’ αντιμετωπίσω τη 

μητέρα μου πρόσωπο με πρόσωπο, να τα βρω μαζί της. Και μόνο η ιδέα με ισοπέδωνε. Η 

Ιουλία με βοήθησε να καταλάβω πως κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν ήταν αναγκαίο, αλλά ίσως 

δεν ήταν καν ευκταίο. 

«Δεν  τα βρίσκουμε πάντα με όλους» μου είπε κάποια στιγμή, «κι ούτε είναι αυτός ο 

στόχος μας. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους, για πολλούς λόγους, δεν μπορούμε να 

συνεννοηθούμε, που μας χωρίζουν πολλά. Στόχος μας δεν είναι να τα βρούμε και να γίνει η 

σχέση μας μέλι γάλα, αλλά να μην ταραζόμαστε τόσο πολύ που να δυσλειτουργούμε στην 

καθημερινότητά  μας.  Μερικές  σχέσεις  τις  θεραπεύουμε  μόνο  στο  μυαλό  μας  κι  αυτό 

υπεραρκεί.» 

Την έχω βάλει να μου το πει και να μου το ξαναπεί αυτό. Το νιώθω μέσα μου σαν ζεστό 

κρεβάτι νύχτα του Φλεβάρη. Δε χρειάζεται να πάω να τη βρω. Δε χρειάζεται να πάω να της 

ζητήσω εξηγήσεις. Ούτε και να τη βρίσω. Δε θέλω να έχω απολύτως καμία σχέση μαζί της. 

Όπως  και  με  τον  πατέρα  μου,  αρκεί  εγώ  να  τα  βρω μ’  εμένα.  Εξάλλου,  η  μόνη  αληθινή 

σχέση που έχει η μάνα μου είναι με το μπουκάλι. Πάντα έτσι ήταν. Βαθιά γνωρίζω μέσα 

μου πως τούτο το θέμα παραμένει ανοιχτό, τρύπα όπου εύκολα πέφτω, όμως γρηγορώ και 

πλέον έχω εφόδια να ξαναβγώ. 
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48. 

Τώρα καθώς περιδιαβαίνω τους δρόμους της φθινοπωρινής Αθήνας όπως απέκτησα τη 

συνήθεια να κάνω αφότου έβγαλα το γύψο, χαρχαλεύω τις σκέψεις και τις αναμνήσεις μου 

από το αλλόκοτο καλοκαίρι που τώρα σιγοπεθαίνει στις τελευταίες ζέστες του. 

Ο γύψος άφησε στο κορμί μου τόσα σημάδια όσα κι η Μάνια στη ζωή μου. Ελάχιστα. 

Μειδιώ όταν τη φέρνω στο μυαλό και αναλογίζομαι το πάθος που μας έκαιγε και τις δυο. 

Πότε  ξεθύμανε  το  αναπτηράκι  μας;  Θυμάμαι  πώς  γνωριστήκαμε,  πώς  την  ερωτεύτηκα, 

όμως αδυνατώ να θυμηθώ τι έγινε και χωρίσαμε. Αθόρυβα και ατάραχα, σαν τον ήλιο που 

δύει·  λίγο  να  ξεχαστείς  έχει  ήδη  χαθεί  πίσω  από  τα  βουνά  προτού  το  καταλάβεις. 

Ξαναειδωθήκαμε μετά από κείνο το βράδυ, που έφυγε απ’ το σπίτι μου κοπανώντας την 

πόρτα πίσω της, αλλά μια εποχή των παγετώνων άρχισε να επηρεάζει  το μικροκλίμα της 

σχέσης  μας.  Οι  συναντήσεις  αδυνάτισαν  και  ξεφτιλίστηκαν  σε  τηλεφωνήματα·  τα 

τηλεφωνήματα  αραίωσαν,  μέχρι  που  η  ντροπή  να  σηκώσεις  το  ακουστικό  και  να 

σχηματίσεις τον αριθμό της ήρθε κι έδεσε με μια αδιαφορία. Τσαφ! Τα μεγάλα μπαλόνια 

σκάνε  με  περισσότερο  κρότο,  λένε,  αλλά  το  δικό  μας  απλώς  ξεφούσκωσε  άηχα.  Κάποια 

στιγμή μάζεψα το ζαρωμένο, ξεφούσκωτο μπαλόνι μας και το πέταξα. 

Στα  τέλη  Αυγούστου,  λίγο  πριν  τελειώσει  η  άδειά  μου,  κατέβηκα  στην  Κρήτη  για  να 

επισκεφτώ  την  Έρρικα  για  λίγες  μέρες.  Ήθελα  τόσο  να  της  μιλήσω  για  το  καινούργιο 

παρελθόν μου, αν μου επιτρέπεται το οξύμωρο σχήμα. Πήγαμε παρέα στη Φαλάσαρνα για 

τρεις μέρες κι ήταν σαν να γνωριστήκαμε απ’ την αρχή. Μιλούσαμε με τις ώρες. Κατάφερα 

κι εγώ ν’ αποτινάξω την όποια δυσκολία ένιωθα μαζί της. Αρχίσαμε να πειράζουμε η μία 

την άλλη και πάλι, σημάδι ότι αισθανόμαστε άνετα. Τώρα πλέον κρατάμε επαφή. Χαίρομαι 

πάρα πολύ και θα ’θελα να της το ’δειχνα περισσότερο. Ίσως στο μέλλον. 

Το τελευταίο βράδυ πριν φύγω απ’ τη Φαλάσαρνα, μετά από μια παραδεισένια μέρα 

ξέχειλη από μπάνιο, ήλιο, καλό φαγητό και μια μύχια συζήτηση με την Έρρικα για τις ζωές 

μας,  το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε,  είδα ένα όνειρο σπουδαίο. Ονειρεύτηκα 

πως είχα ανέβει σ’ ένα βουνό, απ’ όπου έβλεπα όλα τα γύρω βουνά. Ένα τοπίο αλπικό. Από 

κει που βρισκόμουν η θέα ήταν καταπληκτική, απέραντη. Αποφάσισα να χτίσω σπίτι εκεί 
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πάνω. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο να κουβαλήσω τα οικοδομικά υλικά εκεί πάνω, γιατί δεν 

υπήρχε  δρόμος  αλλά  μόνο  ένα  στενό,  κακοτράχαλο  μονοπάτι,  αλλά  σκέφτηκα  ότι  θα 

άνοιγα δρόμο για να περάσει το φορτηγό. 

Μαθαίνω να αναλύω τα όνειρά μου. Να τ’ ακούω. Τα υποδέχομαι σαν δώρα. 

Η  κορυφή  σημαίνει  καλύτερη  θέα,  μεγαλύτερη  ακτίνα  όρασης.  Υπάρχουν  κι  άλλα 

βουνά τριγύρω, άλλες δυσκολίες να κατακτήσω και να σκαρφαλώσω, όμως έχω φτάσει σε 

μια κορυφή απ’ όπου βλέπω τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Θέλω επίσης να χτίσω σπίτι εδώ 

πάνω. Το σπίτι συμβολίζει ένα χώρο δικό μου, τον εσωτερικό μου χώρο. Και κάνω σχέδια 

να εγκατασταθώ σ’ έναν χώρο όπου υπάρχει διαύγεια, θέα. 

Επίσης θα χτίσω εγώ η ίδια το σπίτι μου, δεν το βρίσκω έτοιμο. Σαν να χτίζω τον εαυτό 

μου. Πέτρα πέτρα, με ιδρώτα κι ενθουσιασμό και χαρμολύπη, για όσα πέρασα, για όσα θα 

’ρθουν. Ξέρω πως υπάρχουν δυσκολίες, πως έφτασα εδώ πάνω από δύσβατα μονοπάτια κι 

η ανάβαση ήταν ανηφορική. Θα δυσκολευτώ ν’ ανοίξω δρόμο για να χτίσω το οικοδόμημά 

μου, αλλά ξέρω ότι είναι εφικτό. 

Τα όνειρά μου είναι σαν την  ιστορία μου· είναι η  ιστορία μου. Τα θυμάμαι, άλλα πιο 

καθαρά,  άλλα  πιο  αμυδρά,  όπως  την  ίδια  τη  ζωή.  Η  λήθη,  κείνη  η  πολυπόθητη, 

παρηγορητική λήθη, έχει χάσει την αίγλη της, Ξέρω πως η οδύνη για το παρελθόν θα είναι 

πάντα σφηνωμένη στην καρδιά μου, όμως ξέρω επίσης πως όσο περνά ο καιρός και τολμώ 

να  την  κοιτάζω  λειαίνεται  και  παύει  να  κόβει,  να  σκίζει  τα  σωθικά  μου  σαν  ανασαίνω 

βαθιά. Πονάω λιγότερο. Αποδέχομαι το παρελθόν, όσο πόνο κι αν βαστάει, γιατί μέσα του 

υπάρχει κι γιαγιά μου. Τιμώ τη μνήμη της. 

Ποιος  μου  είπε  ότι  το  παρελθόν  δεν  προδιαγράφει  το  μέλλον;  Θέλω  να  το  πιστεύω 

αυτό. 

Θυμάμαι πλέον. Μου επιτρέπω να θυμάμαι. Φοβάμαι ακόμα μην πέσω από το δοκάρι 

μα ξέρω, ξέρω πια βαθιά μέσα μου, ότι και να πέσω είμαι εγώ. 


