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Κεφάλαιο 1ο

Είναι Χριστούγεννα. Η ώρα πλησιάζει τέσσερις τα ξηµερώµατα. Ο
Ριχάρδος συνεχίζει τη ραδιοφωνική του εκποµπή.

- Σήµερα, αυτή την Άγια ηµέρα, σκέφθηκα να σας αφηγηθώ µια
παράξενη προσωπική µου ιστορία.

Ο ηχολήπτης του σταθµού λεει στο βοηθό του:

- Ωχ... πάλι θα µας ξενερώσει ο πουρό-γέρος.
- Κλείσε τα µόνιτορ κι άσ' τον να µπλα-µπλαρίζει.

Η βραχνή φωνή του Ριχάρδου ακούγεται ξανά, λίγο πριν σβήσει
και χαθεί από τα ηχεία του στούντιο...

- Σκέφτοµαι όµως µήπως σας κουράσω, δε θα το ήθελα µε κανέ-
ναν τρόπο αυτό. Βλέπετε, εσείς, οι ακροατές µου, είστε οι µό-
νοι φίλοι που µου αποµείνατε. Πόσο θα ήθελα να σας σφίξω το
χέρι, γερά σε κάθε-έναν σας. Ας αρχίσουµε όµως τη σηµερινή
µας ιστορία...

Η ζωή δεν είναι πάντα ευχάριστη, έτσι και τα παιδιά στο ραδιο-
φωνικό σταθµό δεν είχαν καµία διάθεση να ακούσουν ξανά την ι-
στορία της ζωής του ανιαρού και βαρετού Ριχάρδου. Κανονικά θα
έπρεπε να γλεντούσαν σε κάποιο µπαράκι, αλλά η ∆ιεύθυνση είχε
άλλη άποψη. Έτσι, βρίσκονται και πάλι στο κλειστό δωµάτιο, µε
έναν καψούρη τριανταπεντάρη που πίνει ουίσκι και καπνίζει α-
διάκοπα, φτύνοντας συνεχώς το πανάκριβο µικρόφωνο. Ευτυχώς
που έχουν µπύρες στο ψυγείο και θα ξεφύγουν λιγάκι...

- Ρε ΄συ, δε θα του βάλεις την κασέτα του να παίζει;
- Τι πώρωση είναι κι αυτή, ρε δικέ µου. Εδώ και έντεκα χρόνια,
κάθε νύχτα, λεει µαλακίες για τη ζωή του και κάθε φορά µας
την σπάει µε αυτήν την κοιµίσικη αηδία.

- Να τους βάλουµε τσιφτετέλια για πλάκα;
- Μπα. Πιάσε τώρα εκείνη τη βρώµικη µποµπίνα που είναι στο
τελευταίο συρτάρι. Άντε, µήπως και τη γλιτώσουµε από αύριο.

- Αύριο θα τα πιούµε στο Ροκάδικο, το ξέχασες;
- Τέλος πάντων, άκουσα ότι στη θέση του θα βάλουν µια γριά
τραβεστί.

- Ωραία, θα χορτάσουµε αδελφίστικες σεξο-ιστοριούλες.
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Έχω σπουδάσει ηχολήπτης σε µια ιδιωτική σχολή στον Πειραιά
και εδώ και 3 χρόνια δουλεύω ως µπούµαν ή αλλιώς µικροφωνο-
κουβαλητής,  σε ένα κινηµατογραφικό συνεργείο.

Σήµερα έχουµε γύρισµα στο studio 5 του Πετρίδη. Τραβάµε µερι-
κά "καυτά" πλάνα για τη διαφηµιστική εταιρία ΤΒWA. Το όνειρό
µου ήταν και είναι µια µεγάλου µήκους ταινία κινουµένων σχεδί-
ων. Όµως όσο κι αν προσπάθησα, δεν τα κατάφερα έως τώρα.
Βέβαια σε κάθε ευκαιρία όλο και µπογιατίζω κάτι σκονισµένες
διαφάνειες, αλλά το όνειρο είναι ακόµα πολύ µακρινό.

Χθες, µας είπε η Νάταλυ ότι αρχίζουµε "πρωινή 8 µε όσο τραβή-
ξει". Η Νάταλυ, είναι ο "Time manager" - ∆ιευθυντής Παραγω-
γής- του συνεργείου µας. Mια πανέµορφη γαλανοµάτα ξανθιά µε
ΜΒΑ από το Harvard, Cabrio BMW και πολλές χρυσαφί και ασηµί
πλαστικές καρτούλες που αναπαύονται στωικά στο αυθεντικό
Giorgio Armani πορτοφόλι περιµένοντας την επόµενη έξοδο στα
µαγαζιά.

Για µένα η Nataly, όπως ήθελε να τη λέµε και όχι Νάταλλλυ, ήταν
το απόρθητο φρούριο, η Ιθάκη µου, το κέντρο του κόσµου. Ήταν
ένας κυκλώνας άνοιξης, ένας παραδεισένιος ύµνος, µια διέξοδος.
Παρ΄ όλα όµως τα ιδιαίτερά της χαρίσµατα, είχε ένα και µόνο ε-
λάττωµα: Όταν ήταν µικρή, η µητέρα της τής απαγόρευε να κοι-
τάει τους άντρες και τα αγοράκια κάτω από τη µέση και τώρα που
έγινε ανεξάρτητη Executive, κάνει συνέχεια το απαγορευµένο.
Και συνεννόηση καµιά µε το άλλο φύλο.

Είµαστε όλοι στο πόδι, έτοιµοι, µε το ζεστό γαλλικό καφέ στο αρι-
στερό χέρι και το Memo της Nataly στο δεξί. Επαγγελµατίες
High-tech, µε οργάνωση τελειότητας.

Το σενάριο έλεγε ότι η "Τζούλια", ένα Top model, γυµνή µπροστά
στον τεράστιο καθρέφτη, κοιτάει το τέλειο κορµί της µε ναρκισ-
σιστική µατιά. Την ίδια στιγµή, τυχαία, ο "Τοµ" που καθαρίζει τα
εξωτερικά τζάµια του ξενοδοχείου, αντικρίζει το θεϊκό πρότυπο
οµορφιάς. Αυτή δεν αργεί να αισθανθεί πάνω της τα µάτια του
ξένου και τρέχει να κλείσει τις κουρτίνες. Λίγο αργότερα δέχεται
ένα δεµατάκι, το ανοίγει και είναι µια υπέροχη ανδρική κολόνια.
Βάζει το άρωµα και αφήνεται στην εµπειρία. Αργότερα κατεβαί-
νει, βγαίνει έξω και κατευθύνεται προς µια µαύρη Limo-mercedes
που είναι σταµατηµένη µπροστά στην κύρια είσοδο του ξενοδο-
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χείου. Όταν πλησιάζει στο ένα µέτρο, κάποιος της ανοίγει την
πόρτα από µέσα, είναι ένας καλοντυµένος, Artisti Italiani style
νεαρός, που κρατάει στο χέρι του ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Η
"Τζούλια" µπαίνει στη limo, κλείνει την πόρτα και το αυτοκίνητο
αρχίζει να κινείται, τότε η κάµερα ζουµάρει στην πίσω πινακίδα
του αυτοκινήτου: "ΤΟΜ 11". Μια γλυκιά, αισθησιακή φωνή, συ-
µπληρώνει και κλείνει το σενάριο: "Για τα δύο µοναδικά µάτια
που σας ενδιαφέρουν... Peeping από τον Dior!"

Το σενάριο ήταν τόσο καλογραµµένο, που δεν υπήρχε περίπτωση
να µη γυρίσουµε µια καλή ταινία. Τα memo της Nataly ήταν βέ-
βαια ακόµα καλύτερα: "...mic δεξιά 40 µοίρες από τον τοίχο,
targeting Julie's feet κλπ, κλπ."

Η ώρα πήγε 9µισυ και η δεσποινίς Jane Sab - η Τζούλια µας - δεν
είχε εµφανιστεί. Ήταν µάλλον στο ζεστό της κρεβάτι µέσα στην
αγκαλιά του αγαπηµένου της και όσο κι αν εµείς εδώ δείχναµε λί-
γο εκνευρισµένοι µε την συµπεριφορά της, κανείς δεν τολµούσε
να την κακό-χαρακτηρίσει. Τουλάχιστον ανοιχτά, όπως της άξιζε.

Η κατάσταση γινόταν τροµακτική, ο χρόνος έτρεχε σαν καταρρά-
κτης και παρέσερνε όλους µας στο studio και ιδιαίτερα τη Nataly.
"Ο χρόνος είναι χρήµα στην κουζίνα Lagostina", όπως θα σου έλε-
γε, αν την έπαιρνες τηλέφωνο στις 10 το βράδυ να της πεις πως
τάχα κάτι "τροµερά επείγον" σου έτυχε και θα αργούσες το επό-
µενο πρωί στο γύρισµα. Φυσικά ήξερες από πριν πως τέτοια περί-
πτωση δεν υπήρχε και όχι µόνο δε θα καθυστερούσες στο γύρι-
σµα, αλλά θα ερχόσουν και πιο νωρίς, για κάθε ενδεχόµενο. Το
µόνο που σου άφηνε µια τέτοια, εκ προοιµίου αποτυχηµένη, προ-
σπάθεια ήταν η αισθησιακή βραχνή φωνή της που δονούσε τα
χάλκινα σύρµατα της αθηναϊκής ατµόσφαιρας και αναστάτωνε
τους καταλάθος ή κατ΄ επάγγελµα ωτακουστές.

Για µένα αυτές οι στιγµές πανικού ήταν πάντα οι χειρότερες, διότι
δεν µπορούσα να φανώ καθόλου χρήσιµος. Όταν έλειπε ο
camera-man, ο ηλεκτρολόγος, ο φωτιστής, η αµπιγιέζ, προσφερό-
µουν να βοηθήσω και σίγουρα τα πήγαινα καλά. Αυτό άλλωστε
φαινόταν στο πρόσωπό της. Τώρα, τι να κάνω, να γίνω γυναίκα
κάνοντας αλλαγή φύλου; Εκτός, βέβαια, από το ό,τι µου λείπουν
τα 20.000 δολάρια και το µετ΄ επιστροφής εισιτήριο για την Βρα-
ζιλία, η Nataly δεν θα µ' άφηνε. Αν µε τους άντρες δεν µπορεί να
συνεννοηθεί, µε τις γυναίκες δεν επικοινωνεί καθόλου, πόσο µάλ-
λον µε µια γυναίκα-άντρα.
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Άσε καλύτερα, έτσι κι αλλιώς ό,τι και να έκανα, να φτάσω τις κα-
µπύλες και το ύψος της Jane - ένα κι ογδόντα - θα ήταν αδύνατο.

Το χάος που επικρατούσε ήταν φανερό, τέτοιο πανικό είχαµε να
περάσουµε από το γύρισµα της "Γυµνής Τζοκόντα", ενός 15λεπτου
video-clip για κάποιον γνωστό θαµώνα παραλιακού κέντρου, που
ήθελε η γκόµενά του να αναστατώσει τα νερά του ελληνικού λαϊ-
κού τραγουδιού. Έστω κι αν οι κορόνες της κοπέλας έµοιαζαν πε-
ρισσότερο µε τη φωνή τέως υπουργού Εσωτερικών, όταν κάποιος
δηµοσιογράφος τον εκνεύριζε. Τότε ο σεναριογράφος - παραγω-
γός - σκηνοθέτης - οπερατέρ - χορογράφος, δηλαδή ο γνωστός
θαµών, αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων του ρε-
φρέν, στην παραλία, κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, έ-
πρεπε να χιονίσει.

Μέσα στον όλη αναστάτωση, πρόσεξα πως το κόκκινο πουκάµισο
της Nataly ήταν ανοιχτό σε τέτοιο σηµείο, που προκαλούσε άνετα
λιποθυµία σε όποιον το πρόσεχε. Το στήθος της δεν ήταν απλά έ-
να γυναικείο στήθος, ήταν ό,τι ονειρεύονται οι άντρες λίγο πριν
κάνουν σεξ µε την αγαπηµένη τους. Γλυκό, µεταξένιο δέρµα, µε
µια αστραφτερή και επιβλητική παρουσία, σατανικό αφροδισια-
κό, νέκταρ πόθου. Τα µάτια µου άρχισαν να δακρύζουν από την
ένταση και ένιωθα µια µεγάλη καυτή πίεση στο blue-jean µου, η
καρδιά µου χτύπαγε δυνατά και τα χέρια µου είχαν ιδρώσει. Η
σκέψη και µόνο ότι αυτό που έκανα µπορούσε να γίνει αντιληπτό
από την Nataly, µ' ενθουσίαζε ή καλύτερα πρέπει να πω, µε ερέθι-
ζε. Τα σφιχτά µεγάλα στήθη της και το άρωµα που τα αγκάλιαζαν
δεν ήταν παρά µια όαση µέσα στην έρηµο της φαντασίας µου. Ο
θόρυβος µέσα στο studio, η κίνηση, οι φωνές, οι κάµερες, τα φώ-
τα, δεν είχαν καµιά σηµασία για µένα εκείνη τη στιγµή.

Ήµουν µόνος µέσα της και έκανα αυτό που όλοι θα επιθυµού-
σαν... κατασκόπευα τον αντίπαλο και παρατηρούσα τα αδύνατά
του σηµεία. Τότε, σαν από µηχανής θεός, ένας γεροδεµένος άν-
δρας αρπάζει την Nataly και µε το ελεύθερο χέρι του της δείχνει
µια καστανή -πιθανότατα µανεκέν- που περίµενε δίπλα στο τρα-
πέζι του catering. Αν και έχασα την άµεση επαφή µε το στόχο, η
αδρεναλίνη δεν κατέβηκε και τότε κατάλαβα ότι είχα χύσει τον
γαλλικό καφέ πάνω στο παντελόνι µου και είχα σπρώξει για µερι-
κά εκατοστά µε το σώµα µου το πάγκο µε τα εργαλεία των διακο-
σµητών.



7

Κοίταξα γύρω µου καχύποπτα µήπως είχα γίνει θέαµα, µα κανείς
δεν έβλεπε προς το µέρος µου, αντιθέτως, κατά µεγάλη µου έκ-
πληξη, όλοι ήταν στραµµένοι από την άλλη κατεύθυνση. Λίγα
δευτερόλεπτα αργότερα, κατάλαβα ότι µόλις είχε έρθει η Jane και
ο σκηνοθέτης την περιέλουζε µε ευγενέστατα επίθετα. Έτρεξα µε
αστραπιαία ταχύτητα και έφτιαξα το µικρόφωνο, ώστε να είµαι έ-
τοιµος για τα πρώτα γυρίσµατα.

- Ριχάρδε, ετοιµάσου, σε λίγο γυρίζουµε. Ακούστηκε µια οικεία
φωνή που την κάτοχό της θα ήθελα να γνωρίσω από πολύ κο-
ντά.

- Είµαι έτοιµος Nataly.

Απάντησα και την κοίταξα στα µάτια επίµονα για να δω αν είχε
καταλάβει την προηγούµενη αµαρτία µου. Τα µάτια της, γαλάζια
σαν τη θάλασσα στη Ζάκυνθο, µε κοίταξαν για λίγο µε τρυφερό-
τητα και άγχος, σαν να µου έλεγαν:

«Πάρε µε από εδώ, πάρε µε γρήγορα. Πιάσε το χέρι µου
και πάµε στην παραλία να κυµατίσουµε µαζί µε τα γλα-
ροπούλια πάνω από τις ακτές, από του ονείρου τις µά-
γισσες νύχτες, τις ανοιχτές πόρτες της α-λήθειας. Πάρε
µε και πήγαινέ µε σε χώρα µακρινή που τα λουλούδια µι-
λούν, και οι πέτρες κλαίνε».

Αυτά µου έλεγαν τα µάτια της και τίποτα άλλο. Όχι, δε µε είχε κα-
ταλάβει, ή δεν ήθελε να καταλάβω ότι είχε καταλάβει το ταξίδι
της φαντασίας µου πάνω στο ζεστό κορµί της.

- Ησυχία. Σε πέντε, τέσσερα, τρία (δύο, ένα, τώρα).
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Κεφάλαιο 2ο

Η σηµερινή µέρα ή µάλλον η χθεσινή, διότι ήταν περασµένα µε-
σάνυχτα, ήταν αυτό που θα έλεγε η Nataly αν σε άκουγε να µιλάς
για αστέρια και ροµαντισµό από το τηλέφωνο: "BIG BANG".

H κούραση µε έκανε να καθίσω σε µια ξύλινη καρέκλα του studio,
µάλλον επισκευασµένη, γιατί καθώς έπεφτα, άκουσα ένα ανατρι-
χιαστικό τρίξιµο. Έκατσα για λίγα λεπτά κάτω, τουλάχιστον από
εκεί δε θα έπεφτα µε τίποτα, σκέφτηκα. Έτσι νόµιζα, ώσπου ένα
αρκετά σκληρό αντικείµενο, µάλλον κάποιο κουρτινόξυλο από άλ-
λο γύρισµα ήρθε και προσγειώθηκε πάνω στην κορυφή του κεφα-
λιού µου. Θαρρώ πως λιποθύµησα.

Αργότερα καθώς άνοιξα τα µάτια µου, είδα τη Nataly να βρέχει
µία ροζ πετσέτα µε νερό, υπέθεσα πως θα µου την έβαζε στο µέ-
τωπο για να συνέλθω, µα αυτή άνοιξε µε αργές κινήσεις το που-
κάµισό της και έβαλε τη δροσερή πετσέτα πάνω στα ζεστά, από
την υπερένταση της ηµέρας, στήθια της. Τότε σίγουρα λιποθύµη-
σα. Όταν πια συνήλθα, ήµουν µόνος στην ίδια άβολη θέση, µε το
φως των πρωινών ακτινών του ήλιου να σηµαδεύει τα µαύρα µά-
τια µου. Η απογοήτευση ήταν µεγάλη. Όχι µόνο πέρασα τη νύχτα
καρφωµένος στο πάτωµα του studio, αλλά επιπλέον η Nataly, δεν
µε είχε καν αντιληφθεί, την ώρα που έκανε εκείνο το αισθησιακό
ντους δροσιάς,

- Ρίτσι, εσύ εδώ;  Μα δεν καταλαβαίνω, τι ζητάς εσύ εδώ τέτοια
ώρα; Μήπως θέλεις τίποτα; ∆εν φαντάζοµαι να περιµένεις να
κάνουµε sex εδώ µέσα;  Μα τέλος πάντων τι θέλεις;

- Τι γίνεται;

Ήµουν παγιδευµένος στην θολούρα και δεν καταλάβαινα ποιος
µου µιλούσε, αλλά η φωνή δεν ήταν άγνωστη. Όχι, δεν ήταν κα-
θόλου άγνωστη. Ήταν η Σιµόν, γραµµατέας του κύριου Πετρίδη
και υπεύθυνη για τη σωστή διαχείριση των studios από τα συνερ-
γεία.

Είχαµε γνωριστεί πέρσι σε ένα πάρτι κάπου στην Κηφισιά. Είχαµε
µαζευτεί όλοι οι κινηµατογραφόφιλοι, τεχνικοί, ηθοποιοί, µουσι-
κοί, σκηνοθέτες και πολλοί απρόσκλητοι, σε µια βίλα ενός παρα-
γωγού - βασικά ο άνθρωπος πουλούσε κρέατα - αλλά τα ποτά του
δεν είχαν καµιά διαφορά µε αυτά που πίνω συνήθως στο "Rock 'n'
Roll".
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Μερικά κορίτσια είχαν φέρει τους Gucci φίλους-συνοδούς τους,
µα µερικές και κυρίως οι πιο λαχταριστά ωραίες - εµφανησιακά
τουλάχιστον διότι δεν µου δόθηκε η δυνατότητα να τις γνωρίσω
προσωπικά όλες � ήταν µόνες. Γεγονός αρκετό για να προκαλέσει
ενθουσιασµό στον ανδρικό πληθυσµό του πάρτι.

Μετά από τα πρώτα λεπτά αναγνωριστικού παιχνιδιού και αφού
είχαν χαµηλώσει τα φώτα και είχε δυναµώσει η µουσική, αποφά-
σισα να επιτεθώ... στον πλουσιότατο µπουφέ. Τα γευστικότατα
φαγητά και εκείνα τα υπέροχα καβούρια, ήταν µεθυστική από-
λαυση. Συνόδεψα το φαγητό µου µε λίγο κρύο, λευκό κρασί.  Πί-
σω µου ήταν ένας παχουλός κύριος, που µε την πρώτη µατιά σου
θυµίζει γνωστό υπουργό, αλλά παρατηρώντας προσεκτικότερα,
καταλήγεις πως µοιάζει περισσότερο µε χονδρέµπορο της λαχα-
ναγοράς.  Ο κύριος αυτός, στην προσπάθειά του να εξηγήσει στη
θερµή παρέα του ένα συµβάν που του είχε διηγηθεί ένας φίλος
του φίλου της πεθεράς του, µε έσπρωξε µε δύναµη τόση, όση α-
κριβώς χρειαζόταν, ώστε να καταλήξω να γευτώ τη δροσερή ρώ-
σικη σαλάτα του σεφ στα µούτρα. Καθώς ήµουν πολύ πεινασµέ-
νος για ν' αρχίσω τις διαµαρτυρίες και τα σχόλια, αρκέστηκα σε
ένα απλό... fuck you asshole. Όπως, όµως, κατευθυνόµουν για την
κουζίνα, µια νεαρή γύρω στα 25, κοκκινοµάλλα, έπιασε το µαντή-
λι από το τσεπάκι στο σακάκι µου και σκούπισε το πρόσωπό µου.

Η αµηχανία µου ήταν απέραντη. Τέτοια ντροπή δεν είχα νιώσει
ούτε στα 14 µου, όταν, ενώ ήµουν στο µπάνιο κάνοντας ντους, ά-
νοιξε την πόρτα η Άννα - µία χαριτωµένη φίλη της αδελφής µου -
που µόλις είχε τελειώσει το λύκειο.

- Μη στεναχωριέσαι, δεν ήρθε και το τέλος του κόσµου. Αυτά έ-
χει η ζωή.

Η φωνή της µε πάγωσε. Ήταν όµορφη, αλλά από µέσα µου ήλπιζα
δυο πράγµατα. Πρώτον να µην ήταν σε απόσταση 100 µέτρων ο
φίλος της και δεύτερον να ήταν και λίγο έξυπνη. Οι ελπίδες µου
ευοδώθηκαν και µετά από τα πρώτα δύο ποτά, είχα µάθει σχεδόν
τα πάντα γι' αυτήν.

Την έλεγαν Σιµόν, είχε πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών, αλλά
µετά από δύο χρόνια συνεχών, αποτυχηµένων, προκλητικών εκ-
θέσεων στις γκαλερί της πόλης, συµµετείχε σε δύο εκπαιδευτικά
σεµινάρια και αµέσως προσελήφθη από τον κύριο Πετρίδη ως
γραµµατέας του. Της άρεσαν τα ζεστά κρουασάν µε σοκολάτα
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µόνο τις πρωινές ώρες, ο γαλλικός καφές, διάβαζε τουλάχιστον έ-
να βιβλίο την εβδοµάδα, είχε όλους τους δίσκους του Richard
Clyderman, είχε πάει διακοπές στην Ιταλία και κουνούσε απαλά
τα χέρια µε ρυθµό, δίνοντας κίνηση στη συζήτησή µας. Για µια
στιγµή παρατήρησα ότι δε φορούσε κανένα γυαλιστερό κόσµηµα
και κατάλαβα πως ή δεν την συγκινούν οι πολυτέλειες ή κανένας
δεν της είχε κάνει ένα τέτοιο δώρο. Την διέκοψα � ακόµα προ-
σπαθώ να ανακαλύψω το λόγο που την διέκοψα, µια χαρά τα πη-
γαίναµε µέχρι τότε, τι ήθελα και εγώ να το παίξω cool και
glamour - και της είπα:

- Θέλω να σου κάνω ένα δώρο, κάτι που να σου θυµίζει το άρω-
µα αυτής της νύχτας.

Με κοίταξε στα µάτια για λίγο, ύστερα έσκυψε το κεφάλι της, έρι-
ξε µια κλεφτή µατιά στα παπούτσια µου και µου είπε:

- Εντάξει. Κανένα πρόβληµα. Να µου υποσχεθείς όµως ότι δε θα
είναι κάτι απλά ακριβό, αλλά θα έχει φινέτσα και στυλ.

Μετά από µερικές µέρες βρέθηκα στο κέντρο της πόλης, ψάχνο-
ντας απεγνωσµένα για κάτι ξεχωριστό. Περπατούσα δυο ώρες.
Γύρισα όλα τα κοσµηµατοπωλεία. Είχα µαζί µου αρκετά χρήµατα,
αλλά δεν είχα ιδέα τι ακριβώς θα θεωρούσε εκείνη φινετσάτο και
µε στυλ. Καθώς οι ώρες περνούσαν, άρχισα να σιχτιρίζω τον εαυ-
τό µου για την απόφαση που πήρα την αποφράδα εκείνη νύχτα
της πρώτης µας συνάντησης.

Οι στιγµές που υπήρξα αναποφάσιστος, δεν ήταν λίγες σε όλη την
24χρονη ζωή µου, αλλά εκείνο το πρωινό δεν ήµουν σίγουρος για
τίποτα. Παρακαλούσα µόνο, κάποιος ευαίσθητος πωλητής να µου
πουλήσει ένα πανέµορφο κόσµηµα µε το ζόρι και µετά, να µε πιά-
σει από το χέρι, να µε βάλει σε ένα ταξί και να µε στείλει σπιτάκι
µου. Πωλητής για το κόσµηµα τελικά βρέθηκε, µόνο που δεν ήταν
αρκετά ευαίσθητος για να µε στείλει και σπίτι. Έτσι βρέθηκα πάλι
στους δρόµους, να ψάχνω απεγνωσµένα, αυτή τη φορά για ταξί.
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- Ταξί! Ταξί !
- Πού πάτε κύριος ;
- Στο σπίτι µου. Βασιλέως Γεωργίου 34.
- Έµπα µέσα. Αλλά κάτσε µπρος για να πάρουµε και κανένα άλ-
λο ταλαιπωρηµένο ανθρωπάκι.

∆εν έδωσα σηµασία, τόσα χρόνια τώρα είχα συνηθίσει. Όλοι οι
ταξιτζήδες ίδιοι είναι. Και µοιάζουν τόσο ώστε κάθε φορά που
µπαίνω στους κίτρινους ντενεκέδες νοµίζω πως αιωρούµαι µέσα
σε µια άλλη, παράλληλη χορό-διάσταση κλωνοποιηµένων ροµπότ-
ανθρώπων, που σκοπό ύπαρξης έχουν να µε ξεγελάσουν και να
κάψουν τους εγκεφαλικούς νευρώνες µου µε την συµπεριφορά
τους.

- Φιλαράκο, άµα θέλεις να καπνίσεις, ελεύθερα. Η ταµπελίτσα
δεν ισχύει, κάνει απεργία σε συµπαράσταση των δηµοσίων υ-
παλλήλων.

- Ευχαριστώ, δεν καπνίζω.

Του είπα αδιάφορα χωρίς να τον κοιτάξω, όµως η µυρωδιά από το
τζιν που µόλις είχε κατεβάσει, ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή
στην ατµόσφαιρα. Αν υπάρχει κάτι που σιχαίνοµαι, είναι να βλέ-
πω οδηγούς � πόσο µάλιστα κιτρινοταξιτζίδες - να κυκλοφορούν
µεθυσµένοι στους δρόµους. Γίνοµαι βάρβαρος, νευριάζω και κοκ-
κινίζω. Γύρισα µε µια άγρια µατιά και του είπα:

- Σταµάτησε, σε παρακαλώ, όπου µπορείς, θέλω να κατεβώ εδώ,
άλλαξα γνώµη, έχω κάτι δουλειές ακόµη. Πόσα σου χρωστάω;

Υποψιάστηκα ότι η τύχη εκείνη την ηµέρα, µάλλον δεν ήταν µε το
µέρος µου. Πήρα πάλι τους δρόµους της αγαπηµένης µου πόλης -
αυτής της γκρίζας, χωρίς χρώµατα, πόλης - νευριασµένος, κατα-
κόκκινος, µε χίλιες δραχµές υπόλοιπο από την αγορά ενός πανά-
κριβου δώρου για κάποια γυναίκα που την ήξερα τις εξής δυο µέ-
ρες, χιλιόµετρα µακριά από το διαµέρισµά µου και τα βιβλία µου,
να παραδέρνω µέσα στο νέφος και στην κίνηση.

Το µόνο που ήθελα, ήταν απλά να βρεθώ στον αναπαυτικό κανα-
πέ του σαλονιού µου και να δροσιστώ µε ένα µεσαίου µεγέθους
µπουκάλι νερό ∆ουµπιά. Όµως προς το παρόν, η πραγµατικότητα
µε πρόσταζε να τρέχω πανικόβλητος, µήπως και προλάβω το λε-
ωφορείο.
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Κεφάλαιο 3ο

- Παρακαλώ, ποιος είναι;
- Σιµόν, καλησπέρα. Εγώ είµαι, ο Ριχάρδος.
- Ω! Ρίτσι. Τελευταίος όροφος. Πόρτα 777.

Παρακαλούσα τη θεία Τύχη, µε ευλάβεια, να µη συµβεί καµιά
διακοπή στο ρεύµα της ∆ΕΗ και κολλούσα στο ασανσέρ. Στάθηκα
ευνοηµένος. Έφτασα στο διαµέρισµα 777, η πόρτα ήταν βαριά,
πιθανά ατσάλινη µε επένδυση ξύλου, µε κλειδαριά ασφαλείας και
ένα γυάλινο µικρό φακό για κατασκοπεία - εντάξει, εννοούσα για
peeping. Χτύπησα το κουδούνι, περίµενα λίγα δευτερόλεπτα και
πρόλαβα να κουµπώσω το σταυρωτό, Stardom by Rocanas σακάκι
µου. Όταν άνοιξε η πόρτα, είδα µια χλωµή νεαρή, µάλλον υπηρέ-
τρια, από τις ανατολικές ασιατικές χώρες.

- Ω! Πρέπει να είσαι ο Ρίτσι. Παρακαλώ, πέρασε µέσα, η Σιµόν
θα έρθει αµέσως. Θα ήθελες να σου προσφέρω κανένα ποτό;

- Ναι! Roso Antico µε σόδα.
- ΟοKάι!
- Σε µένα µίλησες;
- Ρίτσι, τι ευχάριστη έκπληξη.

Η φωνή της Σιµόν πάγωσε την προηγούµενη απορία µου.

- Ελπίζω να µη βαρέθηκες να περιµένεις. Βλέπω γνώρισες και τη
Nico, ξέρεις εγώ και η Nico συζούµε εδώ και τρία χρόνια.

Πώς; ∆εν είναι δυνατόν. Μα τι εννοεί όταν λεει: "Ξέρεις εγώ και η
Nico συζούµε εδώ και τρία χρόνια", ελπίζω να κάνει χιούµορ. Κι
αν είναι αλήθεια τότε τι κάνω;

- Ναι και βέβαια γνώρισα την Nico, είναι εντάξει, φιλική, cool.
Μα τι εννοείς ότι εσείς οι δύο συζείτε;

- Μα ότι είµαστε ζευγάρι. ∆εν φαντάζοµαι να σοκαρίσθηκες. Α-
πό αυτά που µου έλεγες στο πάρτι, κατάλαβα ότι δεν έχεις α-
ναστολές και συµπλέγµατα. Κάνω λάθος;

- Φυσικά και δεν κάνεις λάθος.

Τώρα σοκαρίσθηκα, άκου λεσβία η Σιµόν. Μα πώς µπορεί, τι έ-
χουµε εµείς οι άλλοι, οι άνδρες. Αφιερώνουµε τη ζωή µας στις γυ-
ναίκες και αυτές τη βρίσκουν µεταξύ τους, όπως είχε πει κάποτε
και ο µεγάλος έλληνας γλύπτης  Taki. What a bitch.
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- Eίµαι ελεύθερος και κάνω ό,τι µε προστάζει το ένστικτό µου.

Είπα µε καθαρή φωνή. Αλλά τώρα που το σκέφτοµαι έπρεπε να
νευρίαζα και να εξαφανιζόµουνα. Οι εποχές τότε ήταν σκοτεινές
και ύποπτες. Η Σιµόν µε την µυξοµούτσουνη ερωµένη της Nico
δεν µου ταίριαζαν καθόλου.

- Ρίτσι, είπε η Nico, το πότο σου. Ελπίζω να το απολαύσεις, έβα-
λα και µια σταγόνα από ένα αφροδισιακό βότανο.

- Thanks!

What a bitch...

Με όλη αυτή την αναστάτωση, δεν είχα προσέξει καθόλου τη Σι-
µόν. Φορούσε ένα πέτσινο, κόκκινο, στενό φόρεµα, µε µεγάλο ά-
νοιγµα µπροστά, συνέχιζε προς τα κάτω, έδενε µε ένα χαλκά στο
ύψος του αφαλού και συνέχιζε πιο στενό, τονίζοντας τις καµπύλες
των µηρών της. ∆εν είχε προλάβει να φορέσει παπούτσια, αλλά αν
µπορούσα να φανταστώ, θα επέλεγε µαύρες, ψηλοτάκουνες γό-
βες, έτσι και αλλιώς ταιριάζουν απόλυτα µε τις διχτυωτές της κάλ-
τσες.

- Ξέρεις κάτι Ρίτσι, λεω να µη βγούµε. Ας κάτσουµε εδώ και να
κάνουµε sex. Τι λες; ∆εν υπάρχει λόγος να χαλάς τα λεφτά σου,
έτσι κι αλλιώς κάνω δίαιτα. Κοίτα, σε λίγο θα έρθει η Κατερίνα,
µια φίλη µας. Αυτές θα πάνε στο δωµάτιο της Nico, πιθανότα-
τα θα κάνουν καυτό πήδηµα κι εµείς θα µπορούµε να τις ακού-
µε και να τις βλέπουµε από την Sony Triniton. Ξέρεις, έχουµε
εγκαταστήσει ένα σύστηµα µε κάµερα, µικρόφωνα, video, TV.
Μπορείς να βλέπεις τι γίνεται στο κρεβάτι, να ακούς τα βογκη-
τά, και αν θέλεις, µπορείς να το γράψεις σε βιντεοκασέτα. Ξέ-
ρεις, εγώ ερεθίζοµαι µε το peeping. Εσύ;

Εκείνο το βράδυ και για πολλά βράδια, δηµιουργήσαµε το αδια-
χώρητο, το τέλειο µη κενό, ανάµεσα σε δυο ζεστά σώµατα. Η Σι-
µόν δεν ήταν µια απλή όµορφη γυναίκα, αλλά µία αισθησιακή ιέ-
ρεια του έρωτα. Γνώριζε πολλά και πάντα κατάφερνε να µε εκ-
στασιάζει. Οι ήχοι, οι εικόνες, τα αγγίγµατα και διάφορα άλλα �
που ντρέποµαι να τα αναφέρω αλλά κυρίως φοβάµαι να τα ανα-
καλέσω στη µνήµη µου - µε αναστάτωναν κάθε φορά που βρισκό-
µουν µαζί της, ή µάλλον µαζί τους, γιατί πάντα υπήρχαν τουλάχι-
στον δύο φίλες της στο διπλανό δωµάτιο και όχι µόνο.
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∆εν είχα φανταστεί ποτέ ότι µια ερωτική εµπειρία µπορεί να γίνει
αντικείµενο εθισµού. Και όµως, η κοκκινοµάλλα Σιµόν µε εξουσί-
αζε µε τον τρόπο της.

Και τώρα πια, που έχω κρατήσει µια απόσταση από τη σκιά της
και την επιρροή της, - µετά το τέλος της σχέσης µας ζήτησα από
τη Natally να δουλεύω βραδινές ώρες ώστε να µην την βλέπω.
Τώρα πια που έχω καταφέρει να την ξεχάσω, εφαρµόζοντας ένα
απόλυτο χρονοδιάγραµµα µε σκοπό την αποφυγή αιφνιδιαστικών
συναντήσεων, τώρα πια είναι εδώ.

Η Σιµόν ήταν για µια ακόµη φορά µπροστά µου, όµορφη όπως
πάντοτε, µε το χαρούµενο, λαµπερό - από τον ήλιο τραγουδισµένο
- χαµόγελό της. Ένιωθα τροµερή καταπίεση, κάτι σαν µια αόρατη
ζώνη να µε σφίγγει χωρίς δισταγµό και ευγένειες. Μα εκείνη µε έ-
λουζε, µε αγκάλιαζε µε την παρουσία της, µε τα φλογερά, εκφρα-
στικά µάτια της. Ήµουν θύµα της ίδιας µου της επιθυµίας για ευ-
χαρίστηση.

- Ρίτσι είσαι πολύ άταχτος, έχω να σε δω κάποιους µήνες και εσύ
δε µε φιλάς, ούτε καν µε αγκαλιάζεις. Shame on you, notty boy!

- Σιµόν, ξέρεις...εγώ...όχι πως αλλά δεν... Εννοώ πως... Νιώθω
µια ζαλάδα και πονάω σε όλο το κορµί µου. Ξέρεις, πάντα σε
θυµάµαι...Να, χθες αν δεν πάθαινα αυτό το αναπάντεχο ατύ-
χηµα... σκέφτηκα να σου τηλεφωνούσα για να βγούµε. Ξέ-
ρεις...

- Ξέρω, ξέρω, σίγουρα σε ξέρω. Είσαι λίγο ντροπαλός και αυτό
είναι όλο. Μα για πες µου, τι έκανες χθες, αλήθεια τι έπαθες;

- Είναι µια µεγάλη, βαρετή ιστορία. Μήπως θα µπορούσες να ε-
τοιµάσεις καφέ µέχρι να πάω να ρίξω λίγο κρύο νερό στο πρό-
σωπό µου, γιατί τα βλέπω λίγο θολά;

- Αµέσως γλύκα.

Πάντα µου άρεσε ο τρόπος της σε τέτοιες στιγµές.

- Πόση ζάχαρη θες; Μία ή ∆υο;
- Σκέτο, χωρίς ζάχαρη!

Γλύκα, πρόσθεσα από µέσα µου, σαν τον παλιό καλό καιρό...
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Το νερό δεν ήταν παγωµένο αρκετά, ήταν απλά κρύο. Είχα την
αίσθηση ότι η ζαλάδα δεν προερχόταν από το χθεσινό συµβάν, µα
από την παρουσία της Σιµόν στον ίδιο χώρο µε εµένα. Κοίταξα
τον εαυτό µου στον καθρέφτη για λίγα δευτερόλεπτα και πρόσεξα
πως ήµουν πραγµατικά λίγο χλωµός... όµως αυτό δεν ήταν τίποτα
µπροστά σε µια απόλυτα σίγουρη, εκ χιλιοστών, ενώπιος ενωπίω
συνάντηση µε την Σιµόν σε λίγα λεπτά. Υποσχέθηκα στο alter ego
µου, να µη σκεφτώ οτιδήποτε µπορούσε να έχει σχέση µε το sex
και τη Σιµόν. Πήρα µια µεγάλη ανάσα για κουράγιο και πήγα κο-
ντά της.

- Επιτέλους, συνήλθες. Έλα πάρε ζεστό καφέ; Σου έφτιαξα και
κρέπες, έχω ζεστάνει δύο κρουασάν, αλλά είναι από χθες.

- Είσαι υπέροχη... Εννοώ, όλα αυτά είναι υπέροχα.
- Έχω λίγο χρόνο ακόµα, ας κάτσουµε στο καναπέ να µου πεις
τα νέα σου.

Με πήρε από το χέρι, όπως κάνει η µητέρα στο ζωηρό πεντάχρονο
αγοράκι της, όταν αυτό επιµένει να κυνηγάει το ξανθό κοριτσάκι
µε τη γαλάζια κορδέλα, που τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση. Εντάξει, µπορεί να µην έτρεχα προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση, αλλά θα το ήθελα. Όταν καθίσαµε, κατάλαβα πόσο κουρα-
σµένος ήµουν, τα µάτια µου έκλειναν, ενώ µε µεγάλη δυσκολία
κρατούσα την κούπα µε τον καφέ και εκτός όλων αυτών, ένιωσα
τα κόκαλά µου να συνθλίβονται.

Μιλήσαµε για αρκετή ώρα και διακόψαµε για λίγο, όταν χτύπησε
το τηλέφωνο. Ήταν λάθος, ήθελαν κάποιον Παπαδόπουλο Γιάννη
ή Γιώργο για κάτι κτήµατα που έχει στο χωριό. Μετά από αυτό
συνεχίσαµε, µέχρι που ήρθε το αφεντικό της και δώσαµε ραντε-
βού για το βράδυ.

Χαιρέτησα τον κύριο Πετρίδη, πρόσεξα ότι δεν είχε σφίξει αρκετά
τη γραβάτα του, ήταν η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που έβλεπα
τον Πετρίδη τόσο βιαστικά ντυµένο. Παράξενο.

Μάζεψα κάτι χαρτιά και δυο τηλεφωνικά µηνύµατα από το πάτω-
µα και έφυγα έτσι όπως είχα έρθει χθες το πρωί... µόνος.
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Κεφάλαιο 4ο

Επιτέλους, είµαι στο διαµέρισµά µου, οδός Β. Γεωργίου 34 πρώ-
τος όροφος. Πρώτος όροφος, όχι γιατί δε µου άρεσαν τα υψηλό-
τερα πατώµατα, αλλά επειδή δεν το άντεχε η τσέπη µου. Είχα
φροντίσει να κάνω το χώρο του συνηθισµένου διαµερίσµατος που
ζούσα, ξεχωριστό.

Πρώτα τα έπιπλα. Όλα ήταν σχεδιασµένα από εµένα, βέβαια µε
βοήθησε µια καλή φίλη µου, αλλά οι αρχικές ιδέες ήταν δικές µου.
Για παράδειγµα, ο καναπές, αυτός ο υπέροχος καναπές µε τις µε-
γάλες διαστάσεις, έτοιµος να σε ξεκουράσει κάθε φορά που θα
θελήσεις να βουλιάξεις µέσα στα πουπουλένια µαξιλάρια του. Το
ύφασµά του, ιταλικό από το Μιλάνο, το είχα αγοράσει µε έκπτω-
ση από το κατάστηµα µιας παλιάς µου συµµαθήτριας, κάπου στην
Ερµού. Το διάλεξα εντελώς τυχαία. Όποιος τόλµησε ποτέ να το
κακοποιήσει µε οποιονδήποτε τρόπο και εννοώ µε οποιονδήποτε
τρόπο, έγινε θύµα της ασταµάτητης γκρίνιας µου, που µε χαρα-
κτήριζε και µε χαρακτηρίζει δυστυχώς ακόµα.

Απέναντι από τον καναπέ υπάρχει µία κόκκινη, µικρή τηλεόραση,
στηριγµένη στο λευκό τοίχο. Στον τοίχο αυτό, υπάρχουν οι καλύ-
τερες φωτογραφίες από τα περιοδικά που αγοράζω, κάθε µια έχει
και µια διαφορετική αξία, ένα µοναδικό, συµβολικό δέος.  Όλες
αποτελούν µια ανάµνηση, µια επιθυµία, ένα δάκρυ, ένα ποίηµα,
µια συνάντηση, την θλίψη που γνώρισα και αυτή που δεν θα γνω-
ρίσω ποτέ. Οι εικόνες δεµένες µε το άψυχο άσπρο του τοίχου, φα-
ντάζουν σαν κόρες, σαν δηµιουργήµατα µιας γενιάς, της δικής
µου γενιάς.  Τις έχω βάλει άτακτα, χωρίς συµµετρικούς κανόνες
και όρια, είναι διάσπαρτες, ελεύθερες από περιορισµούς, συζητή-
σεις, αναζητήσεις, χρώµατα και φωτισµούς. Μερικές διατηρούν
το µαύρο µουντό χρώµα τους, άλλες πάλι τα φανταχτερά χρώµα-
τα και άλλες είναι απλά εκεί, δίπλα µου, όποτε θελήσω να τις κοι-
τάξω. Σε µερικές έχω προσθέσει φράσεις, ή έχω κολλήσει διάφο-
ρα σχήµατα πάνω τους ,άλλες τις έχω αφήσει ανέγγιχτες όπως α-
κριβώς τις βρήκα, αγνές, καθαρές, ασπίλωτες, παρθένες, σταθε-
ρές, απλές.  ∆εν ξεχωρίζω καµία, αλλά και δεν τις αντιµετωπίζω κι
όλες µε την ίδια λογική, µε το ίδιο ύφος και προοπτική. Σε άλλες
µιλάω, σε άλλες τραγουδάω, µε άλλες κοιτάζοµαι και µε άλλες κά-
νω έρωτα πνευµατικό και σωµατικό. Όµως µε όλες ονειρεύοµαι
και ταξιδεύω στου µυαλού µου την απέραντη φαντασία, στης ψυ-
χής µου τον αιώνιο παραλογισµό.
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Κάτω από την τηλεόραση υπάρχει το βίντεο, το CD player και τα
υπόλοιπα ηχητικά, τα απαραίτητα εξαρτήµατα δηλαδή για µετα-
µεσονύχτιες περιπέτειες και θορυβώδεις συνεστιάσεις, που πάντα
ενοχλούν τους ενοίκους της πολυκατοικίας και τελειώνουν µε την
συνοδεία της αστυνοµίας.

Στο γραφείο µου, έχω ένα personal computer , ένα κιτς φωτιστικό
και ένα κλεµµένο ασύρµατο τηλέφωνο από κάποιον πρώην οικο-
νοµικό σύµβουλο, που µου είχε δανείσει τα κλειδιά του διαµερί-
σµατός του. Όταν προς το τέλος ενός πάρτι και αφού τον είχα πο-
τίσει µε δεκάδες διαφορετικά σφηνάκια - είχα τρελαθεί µε την
µελαχρινή φίλη του - σε µια κρίση ηθικό-συναισθηµατικού παρο-
ξυσµού και ενώ είχα κολλήσει τα χείλη µου πάνω στα ζουµερά
χείλη της γκόµενάς του, µου πρότεινε να ανταλλάξουµε γυναίκες,
αυτοκίνητα και σπίτια για µια νύχτα.  Φυσικά εγώ δέχτηκα, δεν
είχα τίποτα να χάσω. Ήµουν µόνος και δεν είχα αυτοκίνητο. Όσο
για το σπίτι, ήταν ήδη στο σπίτι µου, οπότε... όλα καλά! Τον έβαλα
στο κρεβάτι µου για ύπνο, πήγα µε τη γκόµενα του διαµέρισµα
του και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από το γραφείο είναι η βιβλιοθή-
κη, γεµάτη, αγέρωχη, αέναη, αδάµαστη. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι
το διαµάντι µου, οι πέρλες στο κολιέ µου, η ολόχρυση ρολόι-
άγκυρά µου, ο El Greco πίνακάς µου, τα ανέκδοτα του Καβάφη
ποιήµατά µου, οι ταινίες µου της Κυβέλης, οι νότες της καρδιάς
του Χατζιδάκι, ο ήχος της κιθάρας του Ροντρίγκες.

Μέσα στη µήτρα της "γυναίκας " αυτής έκρυβα ό,τι πιο πολύτιµο
µπόρεσα να αποκτήσω: τις γνώσεις µιας ολόκληρης ζωής, τις ε-
µπειρίες, τις σκέψεις, τις ιδέες µιας αιωνιότητας. Και όλα αυτά, σε
ένα απλό, καθηµερινό, πρωτευουσιάνικο διαµερισµατάκι, περι-
τριγυρισµένο από µπόλικο διοξείδιο του άνθρακα, µόλυβδο και α-
περγίες.
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Μόλις είχα ξυπνήσει από τον µεσηµεριανό ύπνο. Έφτιαξα ζεστό
καφέ και πήρα το "Βαβέλ" να διαβάσω, µήπως και ξεχαστώ. ∆εν
είχαν περάσει ούτε τέσσερις ώρες από τότε που ήµουν µαζί µε την
Σιµόν, αλλά η ένταση και το άγχος για την βραδινή µας συνάντη-
ση, µε ανάγκασαν να διακόψω την περιπλάνηση στο µυθικό κό-
σµο των ονείρων µου.

Σκέφτηκα πως αν κάποιος ήταν να βγει χαµένος από αυτή την υ-
πόθεση, θα ήταν εκείνη. Πρώτον, γιατί ήταν γυναίκα � γένος θη-
λυκού και από αρχής κόσµου αδύνατο. ∆εύτερον, γιατί ήταν ό-
µορφη � όλες οι όµορφες έχουν κατά-βάθος, ένα υποβόσκων και
υπνωτισµένο σύµπλεγµα κατωτερότητας, για την ακρίβεια το
γνωστό εις τους κύκλους των εργένηδων σύµπλεγµα  του ασχηµό-
παπου. Τρίτον, γιατί ήταν έξυπνη � οι έξυπνες γυναίκες είναι
πράγµατι ένα σπάνιο προς εξαφάνιση είδος στην εποχή µας και
καθώς γνωρίζουν την αριθµητική τους µικρότητα αµύνονται
διαρκώς µε θετικά για τους αντιπάλους αποτελέσµατα. Και τέλος,
γιατί δεν είχα περιθώρια να κατηγορήσω ξανά τον εαυτό µου για
οτιδήποτε, τουλάχιστον όχι τώρα, µετά ακριβώς από το σοκ που
υπέστη όταν είδα τα απαγορευµένα µέρη της αιθέριας Nataly.

Έπεισα τον άλλο µου εαυτό ότι το sex δεν είναι αµαρτία, εκτός κι
αν το κάνει το κορίτσι σου µε κάποιον άλλον, και µε µεγάλη έντα-
ση και ενεργητικότητα έψαξα να βρω το τηλέφωνο της Σιµόν,
µιας και δεν είχε το δικό µου - λίγο πριν χωρίσουµε είχα αλλάξει
τηλέφωνο, χωρίς να της δώσω το νέο µου νούµερο. Το βρήκα µέ-
σα σε ένα µπλοκ ιχνογραφίας της ανιψιάς µου, κόρη της αδελφής
µου. Είχε παντρευτεί εδώ και κάµποσα χρόνια µε τον Βαγγέλη,
νοµικό σύµβουλο της Interamerikan, µε υψηλό µισθό και αρκετά
ποσοστά. Χωρίς να χάσω χρόνο, σχηµάτισα το νούµερο. Περίµενα
κάµποσο µέχρι τελικά κάποιος να σηκώσει το ακουστικό. Ήταν η
Nico.

- Γεια σου Nico. Μήπως θα µπορούσα να µιλήσω στη Σιµόν
- Hi Richy! Just a "sex" moment!

Απαντώ µε µια απέραντη σιωπηλή έκφραση µε το πρόσωπο µου
αδυνατώντας να δείξω σηµεία συµπάθειας, έστω και τηλεφωνι-
κώς, στην ξεδιάντροπη ασιάτισσα γκόµενα της πρώην γκόµενας
µου.
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- Ρίτσι, πες µου γρήγορα γιατί µόλις βγήκα από το µπάνιο.
- Θέλω να κανονίσουµε γι' απόψε.
- Λοιπόν, Ριχάρδε θα έρθω από το σπίτι σου κατά τις οκτώ.
- Εντάξει;
- Εντάξει!

Πριν καταλάβω πώς πέρασε η ώρα και πώς το ρολόι έφτασε στις
οκτώ, άκουσα το κουδούνι, δεν είχα καν προλάβει να ντυθώ, ή-
µουν µε το µπουρνούζι. Σίγουρα θα µπορούσα να καθυστερήσω
λίγο, η Σιµόν ήταν τόσο υποµονετικά ευγενική τελευταία. Όµως
τσακίστηκα να της ανοίξω από το θυροτηλέφωνο, κι έτρεξα να
βάλω κάτι πιο κοµψό, την Sergio Tacchini φόρµα µου για την α-
κρίβεια. Υπολόγισα πως µέχρι να βρει το διαµέρισµά µου, θα προ-
λάβαινα να φορέσω και τα αθλητικά παπούτσια µου - εκείνα που
της είχαν κάνει εντύπωση στο πάρτι. ∆εν πρόλαβα. Όταν άνοιξα
την πόρτα, προς µεγάλη µου έκπληξη αντίκρισα την Nataly, πιο
όµορφη, πιο φινετσάτη, πιο γοητευτική από ποτέ άλλοτε.

- Nataly εσύ!
- Ναι εγώ. Μπορώ να περάσω;

Η Nataly είχε έρθει µόνο άλλη µια φορά στο σπίτι µου. Όταν έ-
πρεπε να προετοιµάσουµε µία δυνατή διαφηµιστική ταινία για έ-
να γνωστό τύπου cola αναψυκτικό. Αυτήν όµως την ξαφνική επί-
σκεψη δεν την περίµενα µε τίποτα. Τα µάτια της ήταν υγρά και
δεν κρατούσε κανένα χαρτοφύλακα.

- Πώς από τα µέρη µας Μiss Lagostina;
- Βάλε µου ένα ποτό... και θα τα πούµε. Βότκα. Σκέτη.

Χωρίς να καθυστερήσω, έφτιαξα το πότο και της το έδωσα. Είχα
τέτοια περιέργεια να µάθω γιατί βρισκόταν µπροστά µου, που εί-
χα χάσει την αίσθηση του χρόνου και της πραγµατικότητας. Για
πρώτη φορά δε µ' ένοιαξε που δεν ήµουν σωστά ντυµένος, δε µε
πείραξε που δε φορούσα παπούτσια, ακόµα δεν χρειάστηκε να
"λουστώ" µε την Lacoste κολόνια µου. Τα µάτια µου έκαιγαν από
µια πελώρια επιθυµία να χαθώ µέσα στα λόγια της.

- Ριχάρδε... δεν ξέρω πώς ν' αρχίσω.
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Κατέβασε µε µια γουλιά τη διάφανη βότκα.

- Βάλε µου άλλη µία...ξέρεις ήµουν σ' ένα µπαράκι εδώ πιο κάτω,
στο La Joya.

Πήρα το ποτήρι, στο χείλος του υπήρχαν κόκκινα σηµάδια από το
κραγιόν της, υπέθεσα ότι ήταν µάλλον νευριασµένη, τέτοια παρά-
λειψη από την Nataly... να ξεχάσει πως το κραγιόν ακόµα κι αν έ-
χει την υπογραφή Estee Lauder, δεν κρατάει για πάντα το έντονο
χρώµα του.

- Λοιπόν, τι σου έλεγα... Ναι είχα πάει στο La Joya µε τον Alex,
τον πρώην αρραβωνιαστικό µου και λεω ΠΡΩΗΝ γιατί χωρί-
σαµε... πριν λίγα λεπτά. Όλα τελείωσαν έτσι, σε µια στιγµή...
Θεέ µου πόσο τον µισώ!

Κάποτε νόµιζα ότι θα τον παντρευόταν αυτόν τον Alex της και τα
νέα ότι µόλις χώρισαν, µου έφτιαξαν το κέφι για την επόµενη δε-
καετία -και βάλε.

- Τον µισώ, τον µισώ!

Η στιγµή αναζητούσε µια επαφή, την έβλεπα να κλαίει, αλλά δεν
τολµούσα να την πάρω στην αγκαλιά µου. Ήθελα τόσο πολύ να
της εξηγήσω ότι ο φίλος της ήταν βλάκας και κάτι παραπάνω, αλ-
λά συγκρατήθηκα.

Στεκόµουν απέναντί της, την κοίταζα µε µανία, όταν, χωρίς να το
καταλάβω, σηκώθηκε κι έβγαλε τις γόβες της µε δυο σπασµωδικές
κινήσεις των ποδιών της. Με κάρφωσε µε µατιές γεµάτες πάθος
και ένταση, έσκυψε κοντά µου και µε φίλησε. Μπορούσα να γευ-
τώ τα καυτά δάκρυά της. Αν και τα δικά µου χείλη είχαν παγώσει.
Είχαν παραλύσει. Όλο µου το είναι έµοιαζε µε µια φωτογραφική
παρουσία. Παγωµένος και ταυτόχρονα καυτός από το κρυφό µου
πάθος για την µία και παντοτινή αγαπηµένη µου.

Αν υπήρχε ένα µεγάλο όνειρο στη ζωή µου, αυτό ήταν να γευτώ
τα χείλη της "Ιθάκης" µου και τώρα, έτσι απρόσµενα, το όνειρό
µου πραγµατοποιήθηκε, η "Ιθάκη" µου βρέθηκε... Το όνειρο δεν
ήταν πια όνειρο κι άρχισα να φοβάµαι µήπως τώρα πια το "ξεπε-
ρασµένο" όνειρο γινόταν εφιάλτης.
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Μα εκείνη δεν ήξερε, δεν την ένοιαζε, ήθελε να κάνει έρωτα µαζί
µου, ήθελε να νιώσει γυναίκα, να γευτεί την υπέρτατη ηδονή. Κι
εγώ ο τρελός, την ακολούθησα σε ένα ταξίδι αλλιώτικο. Ολοκλη-
ρωτικό, σαν τον απόλυτο εγωισµό. Σε µια στιγµή µε έπιασε από το
χέρι, µε τράβηξε και µε έριξε κάτω. Το κορµί της παράδεισος,
φιλντισένιο άγαλµα.

Κάναµε έρωτα χωρίς να σταµατάµε να κοιταζόµαστε στα µάτια,
και χωρίς να βγάζουµε άχνα, µόνο σε µερικές στιγµές ακούγονταν
και από τους δυο βογκητά και αναστεναγµοί. Η ένωσή µας γέµιζε
το χώρο, το χρόνο, την ύπαρξη και την ανυπαρξία, τα πάντα και
το τίποτα. Έγιναν ένα τα κορµιά µας, οι καρδιές µας και οι ενοχές
µας. Και όσο πλησιάζαµε προς την κορυφή, προς την άκρη της
λύσης κι όσο πλησιάζαµε προς το νήµα, προς την έκρηξη, προς τις
εκρήξεις, προς την απόλυτη στιγµιαία ευτυχία, τόσο το όνειρο γι-
νόταν πιο απόµακρο, τουλάχιστον για µένα. Ένιωθα το αίµα µου
να ανεβαίνει στο κεφάλι µου, στο είναι µου, κι ήθελα να κρατήσω
τη στιγµή για πάντα, να την κρατήσω ζωντανή, δηµιουργική, συ-
νεχή, δεν ήθελα να γίνει ανάµνηση και σταµατούσα κι εµπόδιζα
τον εαυτό µου να δώσει τέλος στο όνειρο, στη διαρκή αναζήτηση
της "Ιθάκης".

Για µια στιγµή µονάχα θυµήθηκα κάτι περίεργους στίχους από έ-
να ποίηµα που είχε γράψει µία παλιά παιδική µου φίλη, έλεγε:

«Αγάπησε γλυκό µου αγόρι για να αγαπηθείς, γιατί είναι
µεγάλος και πικρός ο καηµός να θέλεις να αγαπήσεις και
να µην µπορείς.»

Έτσι άνοιξα τα υγρά από την ένταση µάτια µου και είδα ένα κό-
σµο αλλιώτικο, όχι σαν αυτό που έβλεπα πριν κάποιες ώρες, ένα
κόσµο καινούριο. Όχι µαραµένο, µοιρασµένο, κατσουφιασµένο,
γκρίζο, σκονισµένο. Όχι συνηθισµένο σαν τα ζουµπούλια και τις
γαρδένιες του κήπου της αγαπηµένης µου γιαγιάς. Είδα έναν κό-
σµο, µιαν οικουµένη, µια γη, µιαν ανθρωπότητα, ένα πλήθος όχι
τέλειο αλλά διαφορετικό, διαφορετικά διαφορετικό. Και άνοιξα
τους οφθαλµούς µου και τα χέρια µου και τον έσφιξα αυτόν τον
καινούριο κόσµο µε όλη µου τη δύναµη. Άνοιξα τα χέρια µου και
αγκάλιασα κάθε σπιθαµή, κάθε σπίθα, κάθε φωτιά, κάθε µία γω-
νιά της γης, της µητέρας, όλων των µητέρων αυτού του σύµπα-
ντος αλλά και των άλλων. Και είδα µία λέξη που γνώριζα από µι-
κρό παιδί και είδα µία γνώριµη έννοια που αναζητούσα εδώ και
χρόνια. Ήταν µικρή αλλά µεγάλη σαν το όνειρο, ήταν µία λέξη µε
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χιλιάδες άλλα µικρά λεξίδια µέσα της, µέσα στην ανάσα της. Και
είδα τη θύελλα, τον κεραυνό, τον σεισµό και τον πειρασµό του
µυαλού και της ψυχής, µέσα σε µια λέξη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη.

Άνοιξα τα µάτια µου και είδα την αγάπη στο µαγευτικό πρόσωπο
της "Ιθάκης" µου, την φίλησα όσο πιο τρυφερά, σαν το χάδι του
ανέµου στα ανοιξιάτικα φύλλα και της έδωσα να πιει από την
πνοή µου, της άνοιξα µια πληγή αλλιώτικη, σε έναν κόσµο αλλιώ-
τικο που έχει µόνο µία λέξη. Η Nataly ήταν απλωµένη πάνω µου,
ένιωθα κάθε χτύπο της καρδιάς της αλλά και κάθε φλέβα που χό-
ρευε όταν το ζεστό αίµα έτρεχε το χορό της ευχαρίστησης. Και έ-
νιωθα κι εγώ διπλά ευχαριστηµένος που την ένιωθα, που την ά-
κουγα και την κρατούσα.

Σε αυτόν τον ένα κόσµο, τον διαφορετικό, µε τη µία λέξη και τη
µία "Ιθάκη", ήθελα να ζήσω, να πεθάνω και να αναστηθώ. Και
µέσα σε αυτόν το κόσµο να λυτρωθώ από τον ήχο της καµπάνας,
από τον ήχο της καµπάνας, που δεν ήταν καµπάνα αλλά κουδου-
νάκι παιδικό παιχνίδι ζωηρού αγοριού.

Μα το κουδουνάκι δεν έλεγε να σταµατήσει κι εγώ δεν έλεγα να
συνέλθω, να σηκωθώ από τη µία λέξη που κρατούσα και µοιραζό-
µουν.

- ∆ε θα απαντήσεις, νοµίζω χτυπάει το κουδούνι.

Η βραχνή, ήρεµη φωνή της Nataly πληµµύρισε το µυαλό µου.  Ή-
θελα να χαθώ µέσα στο βυθό των µατιών της, αλλά δε µε άφηνε
αυτός ο ήχος.

- Έρχοµαι! Μα ποιος είναι τέτοια ώρα;
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Κεφάλαιο 5ο

Ήµουν στη Σόλωνος. Πρέπει να ήταν περίπου έντεκα γιατί δε φο-
ρούσα ρολόι. Περπατούσα αργά, σταθερά, µε βήµα βαρύ και κοί-
ταγα τους περίεργους νεαρούς διαβάτες. Φοιτητές-φοιτήτριες,
φιλόδοξους ΚΛΙΚικούς - όπως λέµε «∆ηµοκρατικούς», να φεύ-
γουν από την τρέλα της πόλης και να αγχώνονται µε την υστερία
της ειρωνείας του καθηµερινού αγώνα για αναγνώριση, της ανω-
τερότητας, που τόσο δειλά αναµοχλεύουν κάθε βράδυ στα εσώτε-
ρα όνειρα τους.

«Εγώ, είµαι καλύτερος από τον δείνα», σιγοµουρµουρίζουν ανά-
µεσα σε βρυχήµατα και αναστεναγµούς. «Εγώ, είµαι πιο έξυπνη
και πιο όµορφή από την τάδε», αναµασάνε τα λογύδρια στου ο-
νείρου την ιερή περιοχή και την µαγαρίζουν. Όλοι αυτοί, αλλά και
εµείς, που νοµίζουµε πως τάχα δεν είµαστε όµοιοι τους, παραζα-
λισµένοι από την ανοχή του δικού µας εαυτού, ψευδολογούµε α-
συστόλως µέσα µας και έξω µας. Και στον ορίζοντα διακρίνουµε
µόνο, λάθη, κακίες, και βδελύγµατα. Πράγµατα που δεν µας ται-
ριάζουν, ως άνθρωποι που είµαστε, αλλά που τα χρόνια και οι
συνθήκες, καθώς λέµε στον προσωπικό µας εξοµολογητή κάθε
πριν πέσουµε στον ύπνο, µας ανάγκασαν να ξεστρατίσουµε. Η
λύπη που αισθάνοµαι για όλους µας είναι ζοφερή και αρκεί για να
µας λούσει σε ένα λουτρό απελπισίας.

Περπατούσα αργά, σταθερά, µε βήµα βαρύ και κοίταγα τους πε-
ρίεργους νεαρούς διαβάτες να φεύγουν από την τρέλα της πόλης,
από την ειρωνεία των καιρών, των παιδιών, των χαλαρών δεσµών,
των χλιαρών τραγουδιών. Και γίνεται τότε η τρέλα τους παιχνίδι
για µεγάλους παίκτες, φταίχτες, θαλασσοβρέχτες. Και γίνεται το
παιχνίδι τους εθνική λαγνεία, επιχρωµατισµένη ισορροπία, διεκ-
δικητικό πιοτό, δεινόσαυρος µηνυµάτων που καταπλακώνει τα α-
βγά του. Η ιστορία επαναλαµβάνεται. Η εποχή εκείνη έρχεται ξα-
νά, τότε εµείς, οι «άλλοι», οι σκληροί, οι λογικοί, οι περαστικοί,
κοιτούσαµε και περπατούσαµε από αυτά τα ίδια πεζοδρόµια, τα
αεροδρόµια, τα σοκάκια της Σόλωνος και δείχναµε µε µεγάλη υ-
περηφάνεια τα καινούρια ατηµέλητα φρεσκοπλυµένα µας µπλου-
τζιν, που αγοράσαµε τυχαία σε κάποιο µαγαζί στο Κολωνάκι.

Kοίταγα αδιάφορα µε βλέµµα καχύποπτο.



24

Ήµουν βέβαια σαστισµένος από τον κοσµογόνο οµηρικό πόνο
µου περικυκλωµένος και περίµενα µε αγωνία µία φωτοδότρα
δροσιά και µια τρυφερή νότα αγαπηµένης µυρωδιάς. Κοίταγα
τους άλλους και έβλεπα όχι εµένα, µα µία πυκνή φωτιά µε µάτια
δεµένα. Και κοίταγα τους άλλους από πιο κοντά, από πιο κοντινά,
από πιο στενά κοντά και είδα µία µικρή βροχή στο µέτωπο ενός
παιδιού και είπα:

«Θα προχωρήσω και θα χωρίσω τους δρόµους και τους
χρόνους για µένα, για σένα και γι' αυτούς.»

Μα κανείς δεν µε άκουσε κανείς δεν νοιάστηκε. Και πήρα το κορ-
µί που κληρονόµησα και συζήτησα τους δρόµους. Έψαξα στις
σχισµές του τοίχου µε την πέτρινη πεζούλα µιας αυλής και είδα.
Ήταν εκεί, το χώµα, η σκόνη, η βρωµιά, η µικρογραφία ενός κα-
θηµερινού κόσµου που τόσο ξεχνάµε και προσπερνάµε.

∆εν είχα καµιά διάθεση για στεναχώριες, κατάθλιψη και δακρύ-
βρεχτα ζουµιά όµως, δεν µπορούσα να µην παρατηρώ αντικείµε-
να και καταστάσεις, στάσεις και παραστάσεις. Αφού γύρισα αρ-
κετά τετράγωνα, καταστάλαξα µπροστά σε µια βιτρίνα µε παιδικά
παιχνίδια. Είχε διάφορα κατασκευάσµατα, αλλά εγώ ξεχώρισα έ-
να και µοναδικό, έναν χνουδωτό αρκούδο. Όσο κι αν ακούγεται
παράξενο, δεν µπορούσα να ξεκολλήσω την προσοχή µου από το
µικρό αυτό αντικείµενο που µύριζε παιδιάστικη πούδρα και λε-
ρωµένες πάνες. Μια ακαταµάχητη γοητεία µε καθήλωνε µπροστά
στην βιτρίνα µεταφέροντας µε πίσω στις γεµάτες κυψέλες των
µνηµονικών συµβάντων.

Τον κοίταζα µέσα στα πλαστικά µάτια του, περιµένοντας να µου
κάνει ένα νόηµα, να µου γνέψει. Τον παρατηρούσα και συνάµα
τον ζήλευα. Έλεγα µέσα µου πως στην επόµενη ζωή µου θα στεί-
λω επιστολή στον καλό πανάγαθο Θεούλη, να µε κάνει αρκούδο.
Και σκεφτόµουν το µέλλον αυτού του αθώου παιχνιδιού κι έβλεπα
την ατελείωτη χαρά που θα χαρίσει σε µια παιδική ψυχή. Τον κοί-
ταγα τον αρκούδο και τον κοίταγα ελπίζοντας, µακαρίζοντας. Για
µια στιγµή µου ήρθε στο νου η εικόνα ενός προσεγµένου παιδικού
δωµατίου σε φόντο απαλού γαλάζιου, µε τα χαρούµενα έπιπλα
και τα σκόρπια αντικείµενα στο πάτωµα κι έβλεπα κάπου σε µια
γωνιά τον αρκούδο µου και τον κοίταζα, τον ρωτούσα. ∆ε µου µί-
λαγε, ούτε µε πρόσεχε, ήταν µόνος κι αυτός. Μόνος µέσα σ' ένα
χαρούµενο χώρο από γυαλί.
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Τον κοίταζα και ένιωθα την αγωνία του. Αυτός τώρα ήταν περιτ-
τός, δεν ήταν χρήσιµος, δεν τον είχε ανάγκη κανένας. Και µέσα
στον παγωµένο πόνο του κράταγε τα πλαστικά µάτια του ανοιχτά
και χαµογελούσε. Και χαµογελούσε... αλλά τώρα µε πίκρα στα
χείλη του. Και σκέφτηκα, τουλάχιστον αυτός κάποτε και για κά-
ποιον ήταν χρήσιµος.

Κοίταζα τον ήρωα των συνειρµών µου, αναπολούσα χαµένες πο-
λιτείες. Αναζητούσα ξεχασµένες, γερασµένες, πατρίδες, ήλιους
και ουρανούς δικούς µου. Προσωπικά προσωπικούς. Μα ένα λε-
πτό χέρι, διακριτικά, αυθόρµητα έπιασε, αιχµαλώτισε τον πρωτα-
γωνιστή µου. Ήταν η πωλήτρια. Μάλλον είχε κιόλας βρει µια κα-
τεύθυνση, είχε βρει ένα καινούριο σπιτικό. Μια νέα ζεστή οικογέ-
νεια για τον χνουδωτό φίλο µου.

Έκανα να φύγω, όταν ξαφνικά συγκρούστηκα µε ένα βιαστικό
κύριο που µόλις είχε βγει από το µαγαζί. Με τη φόρα που είχε, του
έπεσαν δυο καλοτυλιγµένα πακέτα κάτω, έσκυψε διακριτικά να
τα µαζέψει και ταυτόχρονα µου ζήτησε συγγνώµη. Όταν πια ση-
κώθηκε και στάθηκε στο ύψος του, είδα στο πρόσωπό του, έναν
ξεχασµένο φίλο µου.

- Ριχάρδε; Εσύ; Κοίτα να δεις, τόσα χρόνια είµαστε χαµένοι και
τώρα έτσι ξαφνικά, συναντιόµαστε. Τι κάνεις; Πώς είσαι;

- Καλά. Απελπιστικά καλά. Εσύ έφυγες από την Media Research
ή ακόµα παλεύεις µε panels;

- Λοιπόν ξέρεις κάτι; Έχω µια ιδέα. Γιατί δεν έρχεσαι σπίτι µου
να φαµε σαν άνθρωποι και να τα πούµε µε την ησυχία µας;

- Εντάξει. Φύγαµε.

Ο καταπληκτικός καιρός της πόλης και η νοσταλγία των παιδικών
µου χρόνων, δεν µε άφησαν ούτε στιγµή. Μόνο για λίγο, όταν
σταµατήσαµε µε το ∆ηµήτρη, το συµµαθητή µου από το δηµοτικό,
µπροστά στη φωτογένεια ενός κατακόκκινου φαναριού. Εκεί, µας
πλησίασε ένα αδύνατο παιδί γύρω στα 12 και µας ζήτησε λίγα λε-
φτά για να πάρει ψωµί. Στη αρχή δεν κατάλαβα τι γινόταν, αλλά
ξαφνικά θυµήθηκα τον εαυτό µου στη ίδια ηλικία στο πάρκο να
ζητάω από τους περαστικούς λίγα ψιλά για να αγοράσω ένα πε-
λώριο δροσερό παγωτό ξυλάκι. Την εποχή εκείνη είχα µαλώσει µε
την µητέρα µου κι έτσι δεν είχα την πολυτέλεια της οικονοµικής
ενίσχυσης. Βέβαια από τότε πολλά έχουν αλλάξει, όπως το γεγο-
νός ότι έχω να δω τους γονείς µου πέντε ή έξι χρόνια. ∆εν λυπάµαι
αλλά ούτε χαίροµαι γι' αυτό, απλά έτσι ήρθαν τα πράγµατα.
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Αυτοί, ίδιοι για δεκαετίες κι εγώ αγρίµι της νύχτας, του σκοταδιού
και της φασαρίας. Στις σχέσεις µας δεν υπήρχε περιθώριο για
συµβιβασµούς. Όλα ήταν τότε µαύρα ή άσπρα. Τώρα όλα είναι α-
ποχρώσεις του γκρίζου, αλλά δεν έχει πια καµία σηµασία.

Έτσι πέρασε η διαδροµή από το κέντρο στα προάστια.

Tο σπίτι του ∆ηµήτρη ήταν πελώριο, εκπληκτικά θαυµάσιο. Ο άν-
θρωπος είχε στυλ, µυαλό, γούστο και λεφτά. Όση ώρα µας πήρε
να διασχίσουµε τον κήπο, εγώ κάνω δέκα φορές τη µεγαλύτερη
διαδροµή στο διαµέρισµα µου.

- Λοιπόν, πώς σου φαίνεται; Καλό ή υπερβολικό;
- Κοίτα, για σένα είναι καλό για µένα είναι απλά, ουτοπία.
- Πάντως ό,τι και να λες, το σπίτι είναι η προίκα µου. Αν έπρεπε
να το πληρώσω, µάλλον θα χρειαζόµουν εκατό χρόνια δου-
λειάς. Αλλά τι να λέµε τώρα. Ας πάµε µέσα να σου γνωρίσω τη
γυναίκα µου.

Μια φιγούρα κοµψή και αστραποβολούσα παρουσιάστηκε µπρο-
στά µας µόλις περάσαµε την κύρια πόρτα. Πρέπει να ήταν το πο-
λύ 28 ετών αν και τα κατάµαυρα µαλλιά της την έδειχναν για πο-
λύ περισσότερο.

- Ριχάρδε, να σου συστήσω τη γυναίκα µου Σοφία. Σοφία, από
εδώ ο Ριχάρδος, παλιός µου συµµαθητής στο δηµοτικό.

- Χαίροµαι ιδιαίτερα... Ριχάρδε. Ξέρεις, ο ∆ηµήτρης τώρα τελευ-
ταία έχει ξεχάσει τις παρέες του, δουλεύει ασταµάτητα και οι
φίλοι του συνέχεια µου παραπονιούνται.

- Και εγώ χαίροµαι Σοφία που σας συνάντησα.

Της είπα και γύρισα αµέσως στον φίλο µου να διαπιστώσω στο
πρόσωπο του κάποιο σηµάδι ενοχής ή απογοήτευσης. Εκείνος α-
µέριµνος σαν να µην είχε τίποτα να κρύψει συνέχισε την κουβέ-
ντα µας απευθυνόµενος στην γυναίκα του.

- Σοφία, θυµάσαι βέβαια που σου έχω πει για τις τρέλες που κά-
ναµε τότε στο δηµοτικό, ο Ριχάρδος κι εγώ, ε;

Τα µάτια της Σοφίας ήταν µεγάλα και εκφραστικά, σε κοίταζαν µε
υποµονή και όταν µίλαγες προσπαθούσαν να κινηµατογραφή-
σουν τα χείλη σου.
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Η Σοφία είχε µια αυτοπεποίθηση για τον κόσµο της και σου γέµιζε
το µυαλό µε αισιοδοξία. Κατάφερα µετά από λεπτά να δω την
φουσκωµένη κοιλιά της και να ευχηθώ στο ζευγάρι.

«Σοφία», τι ωραία λέξη, τι ωραία έννοια. Μια λέξη, µια ζωή, µια
λύση, µια πηγή. Σοφία της γνώσης, σοφία των ενστίκτων και των
αιώνων. Σοφία της γης, του ήλιου, και της ενέργειας. Κι εγώ µόνος
ή µοναχικός, κρυµµένος µέσα στο χαµόγελο της πλήξης µου κα-
ταφέρνω να ξεγελώ τους άλλους και τον εαυτό µου. Και όταν το
κόκκινο κρασί πια τελειώνει, οι αναµνήσεις γίνονται θολούρα και
η νύχτα σκοτεινός ουρανός. Τότε και µόνο τότε, δείχνω κάποια
σηµάδια ισορροπίας. Σηµεία ενός γερασµένου προσώπου που έχει
ανάγκη από µια ζεστή επαφή, σηµάδια µιας παλιάς πληγής σε
σώµα καταπονηµένο. Χαρακιές µιας δύσκολης ζωής. Της Ζωής
που ονειρεύοµαι αλλά και µιας ζωής των άλλων, εκείνων των
"ΑΛΛΩΝ" που εγώ δεν µπορώ να φτάσω µε τίποτα...

Η ώρα περνούσε, µα εγώ δεν µπορούσα να βγάλω από το µυαλό
µου δυο εικόνες, την εγκυµοσύνη της Σοφίας και την ακτινοβολία
της Nataly, της µίας και µοναδικής "Ιθάκης" µου. Θυµόµουν πό-
σες φορές είχε φύγει από κοντά µου χωρίς να µε κοιτάξει, πόσες
φορές µε κοίταζε µε αµηχανία, µε ύφος ανέκφραστο. Και όσο και
αν προσπαθούσα να την πλησιάσω, τόσο αυτή έφευγε, γινόταν
φαντασία, άνεµος, βροχή. Είναι γνωστό το πάθος µου για την
Nataly και απλά προσπαθώ να κρύψω κάθε πτυχή του θέµατος
µόνο και µόνο για να µην πληγώσω τον εγωισµό µου. ∆εν µπορεί
να φανταστεί ανθρώπου µυαλό, πόσες φορές σκέφτηκα να κόψω
τις φλέβες µου σε σπασµένα γυαλιά. Ενώ άλλες τόσες µετάνιωσα
και έκρυψα βαθιά τις σκέψεις στο άγνωστο, στη διάσταση του
µυαλού µου, µέχρι να γίνουν εφιάλτης.

Με τις σκέψεις αυτές να µε συνεπαίρνουν, βρέθηκα µπροστά στον
καθρέφτη του µπάνιου. 'Έριξα λίγο δροσερό νερό στα κουρασµέ-
να προσωπεία µου και σκέφθηκα να φύγω από το σπίτι του φίλου
µου έτσι ξαφνικά κι απρόσµενα, όπως είχαµε συναντηθεί. Γύρισα
και τους βρήκα πιασµένους από το χέρι. Ένιωσα τέτοια ικανοποί-
ηση που τους έβλεπα τόσο αγαπηµένους. Αµέσως όµως µου ήρθε
η σκέψη της εφήµερης ευτυχίας και των προκατασκευασµένων
γάµων. Κάποιος συναντά τυχαία ή όχι µια πλούσια κυρία. Γνωρί-
ζονται, για να καταλήξουν παντρεµένοι µε δυο παιδιά σε σπιτάκι
των βορείων προαστίων. Γνωστή ιστορία µε κλισαρισµένα συναι-
σθήµατα.
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Μα για λίγο στάθηκα να τους παρατηρώ και ξανάνιωσα νέος,
παιδαρέλι µε σκισµένα µπλου-τζιν, βραχιόλια στα χέρια, µακριά
µαλλιά, να τριγυρνώ στα µπαρ για φλερτάρισµα και έρωτες. Μου
θύµισαν τέτοια σκηνικά, που είχα ολότελα ξεχάσει.

Η Σοφία και ο ∆ηµήτρης για µένα χαρακτηρίζουν ένα είδος αν-
θρώπων που µισούσα και τώρα ζηλεύω. Έχουν ο ένας τον άλλον
δίπλα στα ωραία και στα άσχηµα. Στις ηλιόλουστες αλλά και στις
βροχερές µέρες. Ήταν αγαπηµένοι και το έδειχναν. Αντιµετώπι-
ζαν την άχαρη ζωή µε ευθυµία και µε µια ηρεµία που αναγνωρί-
ζεις µόνο στα πρόσωπα των ιερωµένων.

- ∆ηµήτρη, Σοφία, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα. Ήταν µια
πραγµατική απόλαυση έτσι που βρεθήκαµε και κουβεντιάσα-
µε.

- Ριχάρδε, µη µου πεις πως θες να µας αφήσεις. Σε λίγο θα έρθει
και η Αννούλα. Την θυµάσαι βρε την Αννούλα; Τι έρωτας ήταν
κι αυτός.

- Θα έρθει η Άννα; ∆εν το πιστεύω, µετά από τόσα χρόνια...

Η Άννα ήταν ο πρώτος µου έρωτας, τότε στο δηµοτικό. Θυµάµαι,
όλα τ' αγοράκια κρυφοκοίταζαν το γλυκό πρόσωπό της. Ένας απ'
αυτούς ήµουν κι εγώ, µε τη διαφορά ότι, όταν τύχαινε να βρεθού-
µε αντικριστά, δεν µπορούσα να αρθρώσω λέξη, µαρµάρωνα σαν
ήρωας παραµυθιού που περιµένει αιώνες την όµορφη κοπελούδα
να τον φιλήσει. Αυτή ήταν η ιστορία µου µε την 'Άννα.

- ∆ηµήτρη µου, αδυνατώ να περιµένω όσο κι αν θα το ήθελα, εί-
πα στο συµµαθητή µου.

- Πώς µπορώ να σου αλλάξω γνώµη;

Ο ∆ηµήτρης, αφού σηκώθηκε από την καρέκλα, µε κοίταξε για λί-
γο στα µάτια σαν να προσπαθούσε συνωµοτικά να µε πείσει να
συναντήσω την πρώτη µου αγάπη.

- Θέλω τουλάχιστον να σου δώσω το τηλέφωνό µας, για να ξα-
ναβρεθούµε.

Μου είπε ο ∆ηµήτρης και µε έσπρωξε νοερά προς το σαλόνι. Τον
ακολούθησα ως το γραφείο του. Τέτοια χλιδή και πολυτέλεια δεν
είχα δει µέχρι εκείνη τη στιγµή. Πήγε στο δρύινο γραφείο του, ά-
νοιξε το µεσαίο συρτάρι και µου έδωσε µια κάρτα του, αφού πρώ-
τα έγραψε το τηλέφωνο της Άννας στο πίσω µέρος της.
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- Σ' ευχαριστώ για όλα. Του είπα χαµηλόφωνα.
- Κι εγώ σ' ευχαριστώ Ριχάρδε, µε ξύπνησες από τον λήθαργο.
∆εν ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκοµαι. Έχω τόσα προβλήµατα
µε την αδιαφορία της Σοφίας, που απορώ πως δεν έχω φύγει
από κοντά της. Λοιπόν, δώσε µου και το δικό σου τηλέφωνο,
γιατί αν εφησυχαστώ, εσύ δε θα µε πάρεις ποτέ.

- Γράφεις; 3355944.

Του έσφιξα το χέρι και χωρίς να χαιρετήσω τη γυναίκα του, βγήκα
από το σπίτι, για να µπω στο ταξί που µε περίµενε.

Για άλλη µια φορά στην ζωή µου, έπρεπε να ανεχτώ τη χελωνίσια
ταχύτητα ενός ταξιτζή και τις απότοµες υστερικές στάσεις για δι-
πλές και τριπλές κούρσες. Όµως, αν και οποιαδήποτε άλλη ηµέρα
θα γκρίνιαζα µέχρι θανάτου, σώπασα. Είχα τόσα στο µυαλό µου
άλλωστε.

Είχα εντυπωσιαστεί από τη φουσκωµένη κοιλιά της Σοφίας. Αν
και δεν φανταζόµουν ποτέ πως κάποτε θα αναζητούσα, µε απελ-
πισία µάλιστα, µια τρυφερή, φουσκωµένη κοιλιά για να ακου-
µπάω το ζαλισµένο µου κεφάλι, ερχόταν µια έµπνευση από βαθιά
µέσα µου, που µου έλεγε πως δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από τη
δηµιουργία µιας ζωής.

Το ζήτηµα, πρέπει να παραδεχθώ, δεν µε είχε απασχολήσει πότε
στο παρελθόν, κυρίως διότι όλες οι γυναίκες, µε τις οποίες είχα
σχέσεις είχαν τις ίδιες απόψεις. Nα ζήσουν τη ζωή τους γρήγορα,
δυνατά, χωρίς όρια και περιορισµούς, χωρίς ευθύνες και ροµαντι-
κά κλαψουρίσµατα. Κι εγώ, λες κι από πάντα να είχα την ίδια φι-
λοσοφία, τις ακολουθούσα πιστά σε µια πορεία ανέµελη, ανώφελη
και επιζήµια. Μόνο εδώ και λίγα λεπτά είδα την ουσία της ζωής
µου, που δεν είναι τίποτε άλλο από την ίδια την ζωή.

Για µένα το να νιώσω το συναίσθηµα της πατρότητας, φαντάζει
σαν τον κόσµο ολόκληρο τώρα πια. Είχα καταλάβει, µετά από
χρόνια σκλαβιάς και υποταγής στον µεγαλύτερο δυνάστη του αν-
θρώπου - την αδιαφορία, πως µπορούσα να δώσω το στίγµα το
προσωπικό µου, να δηµιουργήσω ζωή από µια ένωση ανθρώπων,
να ζήσω µέσα από τα παιδιά µου και άλλες ζωές, άλλες εµπειρίες.
Να κλάψω µαζί τους για ανόητα θέµατα, να χαρώ τις προσπάθειές
τους, να µάθω από τα λάθη τους.

«Θέλω να γεννήσω δυο παιδιά»
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Σκέφτηκα χαµηλόφωνα µέσα στο εσωτερικό του κεφαλιού µου,
δεν ήθελα µε κανένα τρόπο να ακουστούν οι σκέψεις µου στο
γλοιώδη µαυριδερό ταρίφα και στην ασπρουλιάρα τουρίστρια που
έτυχε να στριµωχτεί µε τα µπαγκάζια της στο ήδη γεµάτο από
τρεις πελάτες κίτρινο-κοτέτσι.

«Πρώτα ένα κορίτσι. Να της µάθω πώς να φέρεται στους
άντρες χωρίς προβλήµατα, πώς γλυκά να χαµογελάει,
πώς να κάνει πάντα αυτό που θέλει και πώς να χρησιµο-
ποιεί τα κόλπα του µυαλού της και όχι του κόλπου της.

»Μετά να κάνω ένα αγόρι. Να του µάθω τα µυστικά για
τις γυναίκες, την αξία των φίλων, τις γκρινιάρες απόλυ-
τες µαµάδες, το ποτό στα πάρτι και τα µπαράκια, την τέ-
χνη της γνώσης, την Ελ-ευ-θερία της τέχνης, την έκφρα-
ση της µουσικής.»
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Κεφάλαιο 6ο

- Ριχάρδε, Κώστα, Αγγελική, Κυριάκο, στο γραφείο µου. Τώρα!

Είναι µια από αυτές τις µέρες που σαν ταύρος σε υαλοπωλείο ο
κύριος Πετρίδης, ιδιοκτήτης των κινηµατογραφικών στούντιο αλ-
λά και γενικός διευθυντής στην εταιρία που εργαζόµαστε, καλεί
τους υποτελείς του σε meeting. Μια βαρετή διαδικασία, που όλοι
έχουµε συνηθίσει τόσα χρόνια. Ελπίζω να µη διαρκέσει πάνω από
20 λεπτά, γιατί δεν έχω προλάβει να πιω καφέ.

- Φίλοι συνεργάτες, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Σας κά-
λεσα εδώ, για να σας ανακοινώσω ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρίας Hollywood Productions SA. µε οµοφωνία αποφά-
σισε να παύσει την συνεργασία της µαζί σας λόγω περικοπής
λειτουργικών εξόδων. Μπορείτε αµέσως να παραλάβετε την α-
ποζηµίωση σας, τις συστατικές επιστολές σας καθώς και ένα
προσωπικό µήνυµα από τον πρόεδρο της εταιρίας. Σας εύχοµαι
καλή τύχη.

Τελικά αν είναι κάτι να πάει στραβά θα πάει. Το ευχάριστο της υ-
πόθεσης: Η αποζηµίωση και το «προσωπικό µήνυµα» του προέ-
δρου! Το δυσάρεστο: No more Nataly. Όλα Καλά! Επιτέλους θα
βρω χρόνο να τελειώσω εκείνα τα καρτούν που έχω παρατήσει ε-
δώ και κάτι µήνες.  Σκέψου θετικά Ριχάρδε, έλεγα από µέσα συ-
νέχεια... Και γιατί όχι.

Καθώς κλείνω την πόρτα του γραφείου, µια µυρωδιά αρµονική-
αστραφτερή µε πλησιάζει και µου ψιθυρίζει:

- Πρέπει να µιλήσουµε.

Ανοίγω καλά τα µάτια των αισθήσεων µου και προσπαθώντας να
κρύψω  - για άλλη µια φορά - τις σταγόνες στο πρόσωπό µου, α-
νακαλύπτω την όαση.

- Nataly είσαι πολύ όµορφη, στο έχω πει;
- Ριχάρδε, πρέπει να µιλήσουµε, τώρα.
- Τώρα; ΟΚ, για σένα διαθέτω µια ολόκληρη αιωνιότητα.
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Μου πιάνει βιαστικά και κατασκοπικά το αριστερό χέρι και µε
τραβάει στα δωµάτια του µακιγιάζ. Σαν να θέλει αγκαλίτσες και
φιλάκια. Περίεργο και νόµιζα πως η µέρα θα κυλούσε ήσυχα. Το
χέρι της είχε ιδρώσει, µα καθώς µε άφησε, ένιωσα µια δύναµη α-
γωνίας, κάτι συµβαίνει, κάτι πολύ σοβαρό. Το έβλεπες στα µάτια
της. Η µυθική ηρεµία είχε χαθεί, το πρόσωπο γέρασε ξαφνικά 30
χρόνια, η απελπισία και ο τρόµος ήταν εκεί. Ένας πίνακας φορ-
τωµένος υπερβολικά µε αβάσταχτες ρυτίδες.

- Θέλεις να πιεις λίγο νερό; Να ηρεµήσεις και µετά να κάτσουµε
να µου τα πεις όλα.

- Είσαι Τρελός, δεν προλαβαίνω, σε δύο λεπτά γυρίζουµε. Κοίτα,
θυµάσαι εκείνη τη νύχτα που ήµουν µε τον πρώην και ήρθα
σπίτι σου... και κάναµε ό,τι κάναµε;

«You don't remember I never forget», σιγοµουρµούρισαν τα χείλη
µου και καρφώθηκα πάνω της για να την αφήσω να τελειώσει τον
συνειρµό της.

- Λοιπόν τότε... έµεινα έγκυος.
- Holy Smoke, Μadonna mia, µα τις Χίλιες Αρκούδες. ∆εν είναι
δυνατόν...

Αν είναι κάτι να πάει καλά, θα πάει! Φώναζα µέσα µου.

- ∆ηλαδή το παιδί µου άρχισε την πορεία του; Tι ευτυχία!
- Ριχάρδε, βιάζεσαι. Kοίτα, δεν ξέρω τι νοµίζεις, αλλά καλά θα
κάνεις να ξεχάσεις το γεγονός, γιατί έχω ήδη κλείσει το από-
γευµα ραντεβού µε το γιατρό. Απλά ήθελα να στο πω και να σε
παρακαλέσω να 'ρθεις µαζί µου.

- Εντάξει. Πάρε µε τηλέφωνο, θα 'µαι στο σπίτι.

Η Nataly µου γύρισε την πλάτη µε χάρη και αιθέριες κινήσεις
σκλαβώνοντας για άλλη µια φορά τις αισθήσεις µου. Εγώ έµεινα
µαρµαρωµένος να κοιτώ στον καθρέπτη το πρόσωπο µου να αλ-
λάζει χρώµατα, από το σοκ των δυνατών συγκινήσεων.

Μετά από ώρα, οι µακιγιέρ µε διώχνουν από το δωµάτιο, καθώς
ήθελαν να κάνουν την δουλειά τους. Έτσι, πηγαίνω στο κεντρικό
στούντιο µε σκοπό να της πω µια τελευταία κουβέντα.
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«Τα παιδιά του συνεργείου δουλεύουν τόσο µηχανικά», σκέφτο-
µαι, κι αρχίζω να συνειδητοποιώ, το πόσο βαρετά µπορεί να φαί-
νονται όλα αυτά σε έναν τρίτο που δεν µυρίζει καθηµερινά τα
χνώτα των συναδέλφων του και δεν ζει την δηµιουργία της εικο-
νοπλασίας. Για µένα όµως αυτή η ασχολία είναι ένα παραµυθένιο
όνειρο. Αλλά προσπάθησε να πεις σ' ένα παιδί ότι τα όνειρα κά-
ποτε χάνουν τη µαγεία τους και γίνονται µονόστηλο σε κακοτυ-
πωµένη ασπρόµαυρη εφηµερίδα. Θα το στεναχωρήσεις, θα του
πληγώσεις την ευαισθησία για τα νέα και συναρπαστικά δρώµε-
να, θα του «κόψεις» τα φτερά, θα το «προσγειώσεις» στην θλιβε-
ρή πραγµατικότητα των «µεγάλων».

Ακουµπάω το χαλαρό από τη θολούρα χέρι µου πάνω σε ένα tape
του Amp Studio και νιώθω να µε πνίγει µια περίεργη σκέψη. Να
αρπάξω την άκρη της ταινίας και να την πετάξω µακριά στην άλ-
λη µεριά, σαν σερπαντίνα σε χορό µεταµφιεσµένων, ντροπαλών
µαθητών του γυµνασίου.

Μέσα στην ανεργία µου, και µέσα από την ελευθερία πηγαίνω κο-
ντά στον ηχολήπτη, τον Τριαντάφυλλο. Τον σκουντάω. Γυρνάει,
µε κοιτάει. Τον ξανασκουντάω. Γυρνάει για δεύτερη φορά και µε
το χέρι του µου κάνει νόηµα να φύγω. Τότε ακουµπάω το δεξί µου
χέρι στον ωµό του.

Βγάζει τα ακουστικά αργά. Τα αφήνει σχεδόν να πέσουν στο πά-
τωµα. Γυρνάει, µε καρφώνει µε τα θαλασσιά µάτια του και χωρίς
να µιλήσει, µε αγκαλιάζει. Για λίγο µείναµε σαν παλιοί συµπολε-
µιστές σφιχταγκαλιασµένοι. Ύστερα µου είπε:

- Ξέρεις, αισθάνθηκα πως σήµερα κάτι άσχηµο θα συµβεί, αλλά
δεν φανταζόµουν πως θα συµβεί σε΄ µας.

Τον κοίταζα, µα δεν µπορούσα να του πω την πικρία µου. Έτσι ε-
κείνος συνέχισε:

- Για όλα αυτά ξέρεις δεν ευθύνεται κανένας µας. Ούτε η διαβο-
λεµένη τύχη που τη µια σε σπρώχνει στα σύννεφα και την άλλη
σε στουµπώνει στο βαλτωµένο χώµα σαν σκουλήκι. Ο κόσµος
είναι σαν τον τρύγο. Καµιά φορά, όταν το πατητήρι το κάνουν
σκονισµένα και βρώµικα από τις εργασίες της ηµέρας πόδια
γίνεται το θαύµα και πίνουµε γλυκό κρασί. Μα µερικές φορές,
όταν τα πόδια λούζονται από τα δάκρυα του πόνου και της α-
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δικίας, το κρασί βγαίνει πικρό, σχεδόν δηλητήριο, και καθώς
το πίνουµε, βουρκώνουν και τα δικά µας µάτια.

∆άγκωσα τα χείλη µου, ένιωθα τα µάτια µου να καίνε, το κεφάλι
µου να στροβιλίζεται,  λες και κυοφορούσα εγώ.

- Τριαντάφυλλε δεν βρίσκω λόγια να σε ευχαριστήσω. Μα δεν
είµαι και κανένας πρωτάρης θα βρω γρήγορα κάτι άλλο να κά-
νω. ∆εν στεναχωριέµαι για την δουλειά όσο για την απώλεια
της µυρωδιάς της. Την θέλω σαν τρελός.

Είδα στα µάτια του για άλλη µια φορά την γαλήνη εκείνη που σε
αγκαλιάζει µετά από µια βαριά αρρώστια. Και ένοιωσα ένα µού-
διασµα στην καρδιά µου. Σαν τρελός έκανα, σαν τρελός έµοιαζα,
σκέφτηκα, αλλά δεν µπορούσα να συγκρατήσω τον χείµαρρο µέ-
σα µου...

- Σαν ακροβάτης είµαι Τριαντάφυλλε στο τεντωµένο σκοινί που
για το χειροκρότηµα χαροπαλεύει κάθε νύχτα. Ζω µόνο για ένα
της φιλί, ένα της άγγιγµα. Και τώρα δεν θα έχω την δυνατότη-
τα ούτε να την βλέπω.

- Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Αύριο θα ξεκινήσει µια άλλη
µέρα για όλους µας.

Η απαλή φωνή του µου θύµισαν την γιαγιά της Αθηνάς. Εκείνη
ζούσε µόνη της λίγα πατώµατα πιο κάτω από το δικό µας. Και κά-
θε Κυριακή, την ηµέρα του Κυρίου, όπως µας έλεγε, µαζευόµαστε
όλα τα παιδιά της πολυκατοικίας και ακούγαµε από την δροσερή
απαλή φωνή της παραµύθια στολισµένα µε χρυσαφένιες φυσαλί-
δες µελιού.

Ανάσανα, έστω για λίγο, ανάσανα. Ξεχάστηκα και αποτραβήχτη-
κα από την µοίρα µου, γνωρίζοντας ότι θα είναι σκληρή. Έπιασα
το χέρι του φίλου µου και σαν δείγµα αισιοδοξίας τον προσκάλεσα
στο σπίτι µου...

- Θέλετε να έρθετε αύριο από το σπίτι για κανένα ποτό; Πάρε
τους άλλους κι ελάτε. 'Έτσι για να ξεχάσουµε αυτές τις βλακεί-
ες. Τι λες;

- ∆εν ξέρω εµένα µου ακούγεται καλή ιδέα.
- Μην αρνηθείς θα περάσουµε καλά, οι συγκεντρώσεις µου έ-
χουν πάντα επιτυχία. Θυµάσαι την τελευταία φορά. Γελάσαµε
µε την ψυχή µας...
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- Εντάξει! Αύριο.
- Λοιπόν, σας περιµένω. Άντε γεια.

∆εν ξέρω τι να κάνω. Πού να πάω, βρίσκοµαι περίπου δεκαπέντε
λεπτά από την πρώην δουλειά µου κι έχω σχεδόν πέντε ώρες ε-
λεύθερες πριν από το διάλειµµα για φαγητό και την συνάντηση µε
τις πρωινές ακτίνες του φωτός. Η αίσθηση ότι δεν ανήκεις κάπου
σε κάνει µίζερο, αναποφάσιστο, σκεπτικό, σου ρουφάει όλο το ε-
νεργητικό σου πεδίο. Το µόνο που σου αφήνει, είναι το εξαθλιω-
µένο κορµί, να κουβαλάς και να συντηρείς. Η ανεργία σου αφήνει
µια ευθύνη τραγική και εκβιαστική, τόσο καταπιεστική, που µόνο
µε το τελευταίο ταξίδι της ζωής σου θα είσαι σε θέση να ξεφύγεις.
Ποιος όµως τολµά να κερδίσει τη µάχη µε την ζωή, χάνοντας από
το µαυροντυµένο χάροντα, άνθρωπο των τελευταίων ταξιδιών.

Από τότε που µε θυµάµαι πάντα ήθελα να περνάω καλά. Όπως ό-
λοι άλλωστε. Πάντα έλεγα ότι εγώ θα βρω τον δρόµο µου, θα
φτιάξω µόνος τις συνθήκες της εξέλιξης µου. Και ο κόσµος να χα-
λάσει το όνειρο µου θα γίνει πραγµατικότητα...

Σκέφτοµαι αν τελικά µπορείς να ελπίζεις σε ένα αύριο που στηρί-
ζει την ύπαρξη του σε διαδοχικά ηττηµένα Εγώ.
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- Κάθισε!
- Στον καναπέ;
- Όπου βολεύεσαι!

Νοµίζω ότι έχω κατάθλιψη. Και αµέσως θυµήθηκα τον γιατρό. Ή-
ταν πάντα ανάµεσα στα πόδια µου, αλλά δεν µπορούσα να κατα-
λάβω το νόηµα της ύπαρξης του στην ζωή µου. Τώρα το κατάλα-
βα!

- Λοιπόν Ριχάρδε, για µίλα µου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
- Γιατρέ, αυτήν τη στιγµή δεν ενθυµούµαι απολύτως τίποτα. Κά-
ντε µου πιο απλές ερωτήσεις.

- Πώς νιώθεις αυτήν τη στιγµή;
- Λίγο άκεφος, κουρασµένος, νοµίζω ότι πρέπει να φαω κάτι ο-
πωσδήποτε. Πεινάω γιατρέ, πεινάω. Θέλω να δαγκώσω κάτι
σκληρό... ας πούµε κάτι σαν µια φρατζόλα γεµισµένη µε µα-
ρούλι, φέτες κοτόπουλο, ντοµάτα, γλυκό τυρί, µαγιονέζα και α-
νανά.

- Συνέχισε...
- Και να πιω δροσερό κρασί, ροζέ έστω. Και µετά φράουλες, µε
σαντιγί, κοµµατάκια σοκολάτας, φουντούκια και µέλι. Αυτά τα
ολίγα.

Ο καναπές ήταν από πλαστικό και έτριζε καθώς στριφογύριζα. Ο
ήχος ήταν άκρως εκνευριστικός. Και αν κάποιος µπορούσε να µε
δει θα νόµιζε ότι ήµουν πράγµατι σχιζοφρενής.

- Τι σε κάνει να νιώθεις πεινασµένος;
- Το γεγονός ότι έχω να βάλω µπουκιά στο στόµα µου από χθες
το βράδυ, κατσουφιασµένε υδροκέφαλε. Καλά αυτά έµαθες
στις αµερικές που πήγες... ∆εν ντρέπεσαι βρε λιγάκι να κοροϊ-
δεύεις τον κόσµο και να του παίρνεις και λεφτά; Φεύγω και
µην ξανατολµήσεις να µου ζητήσεις οδοντόκρεµα! E... και κάτι
ακόµα, µήπως σου περισσεύει λίγη ζάχαρη;

- Τρίτο ντουλάπι αριστερά.
- Thanks. Θα σε δω αύριο το βράδυ; Κανόνισα συγκέντρωση,

µην ξεχάσεις.
- Σίγουρα θα έρθω. Γεια Ριχάρδε.
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Μετά από µια σύντοµη αλλά χορταστική επίσκεψη στο γείτονά
µου επαγγελµατία «ψυχασθενή», τρελό-γιατρό, τράβηξα για το
µπάνιο µου. Έβαλα το χοντρόπετσο κεφάλι µου κάτω από την
βρύση και άνοιξα το νερό. Παγωµένο όπως ήταν, µ' έκανε να συ-
νέλθω από τη ζαλάδα και να ξεχάσω προσωρινά ότι δεν κοιµήθη-
κα καθόλου χθες µετά την συναρπαστική απόλυση και την εξίσου
ενδιαφέρουσα περιπλάνηση µου στα σκοτεινά και σκιώδη πεζο-
δρόµια της πόλης.

Αν και η στιγµή ήταν η πλέον ακατάλληλη αποφάσισα να τριγυρί-
σω λίγο στους δρόµους του κέντρου, καταρχάς για να αγοράσω τα
περί του πάρτι και τέλος, έτσι, για να σπάσει η µονοτονία.

Μερικά τετράγωνα πιο κάτω από το σούπερ-µάρκετ που εισέβαλα
για να αυτό-καταναλωθώ, µεταξύ κονσερβών και πάµπερς, υπήρ-
χαν κάτι κόκκινα φανάρια που δε σβήνουν ποτέ ούτε και στις αρ-
γίες. Έτσι, µε τις σακούλες και τις ορµόνες µου, εισέβαλα βάρβα-
ρα, αργά αλλά σταθερά στο πρώτο σπίτι. Έκατσα στην καρέκλα
που ήταν πιο κοντά στην έξοδο, έκανα έτσι ευκολότερη την υπο-
χώρηση µου. Σκεφτόµουν πώς κατάντησα, να τρέχω για σαλιαρί-
σµατα µε την πρώτη πεταλουδίτσα που θα χαµογελάσει στην θέα
του βρώµικου χάρτινου Κολοκοτρώνη. Για λίγο σάστισα µήπως
δω καµιά φίλη µου, ποτέ δεν ξέρεις. Από τότε που η αδερφή µου
έσιαξε το δικό της σπιτικό, έχασα κάθε επαφή µε τις ώριµες φίλες
της, έχω µόνο µερικές κάρτες, µε τα τηλέφωνα και τα σχετικά.
Αλλά πού καιρός για καλαµπούρια µέσω συρµάτων.

- Κύριε, µπορείτε τώρα να περάσετε.
- Ευχαριστώ. Θα ήταν εύκολο να µου κρατούσατε για 1 λεπτό
αυτές τις σακούλες;

- Παρακαλώ, υποχρέωσή µας.

Καθώς έβγαινα µε τις σακούλες, από την πόρτα άκουσα τη µα-
ντάµ να µιλάει σε τρεις µελαψούς:

- Κύριοι, παρακαλώ περάστε, η κοπέλα σας περιµένει.
- ΟΚ!
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Αν θυµάµαι καλά, πριν µπω σ' αυτό το ερειπωµένο σπίτι, κατευ-
θυνόµουνα προς την Κοραή ή προς την άλλη την πως την λένε...
Μπουµπουλίνας ή κάτι τέτοιο. Κοίτα να δεις που ξέχασα την οδό.
Νοµίζω ήταν η Κοραή. ∆ε βαριέσαι, θα τραβήξω προς τα εκεί και
ό,τι γίνει. Το πολύ-πολύ να πάρω ταξί.

Τις τελευταίες µέρες αρχίζω και πιάνω τον εαυτό µου να αιωρεί-
ται ανάµεσα σε γεµάτο ποτήρι από λευκό κρασί και άδειο µυαλό,
δίχως αναµνήσεις, δίχως νοσταλγία. Μόνο κάτι λίγες στιγµές θυ-
µάµαι κάτι νούµερα και δεν µπορώ να θυµηθώ ποια είναι η σχέση
µου µαζί τους.  Σαν να πείρα µέρος σε ένα µπίγκο κάπου κάποτε
σε µια αλλόκοσµη ονειροχώρα και περιµένω το βραβείο µου.

Το κίτρινο ταξί µε άφησε λίγα µόλις µέτρα από το σπίτι µου, α-
κριβώς µπροστά από το περίπτερο. Πριν µια εβδοµάδα είχα κα-
τάφερα να µάθω για την γεµατούλα καστανή περιπτερού από τον
χασάπη της γειτονιάς πως ο µπαµπάς της είχε τέσσερα µαγαζιά
µε ψιλικά, και το βαπτιστικό της όνοµα ήταν Αθηναϊδα.  Έτσι κά-
θε φορά που της ζητούσα κάτι ένοιωθα την µυστικότητα της να
αποκαλύπτεται µπροστά στα µάτια µου, εµπειρία που µε έκανε να
χαµογελάω πονηρά.

Έβγαλα πέντε κατοστάρικα και άρπαξα τα Νέα, ενώ ζήτησα από
τη Νίτσα και ένα Bic. Θα καθόµουν στην πολυθρόνα και θα σχε-
δίαζα κυκλάκια στις µικρές αγγελίες, δεν έψαχνα για δουλειά,
τουλάχιστον όχι ακόµα, αλλά έτσι για να δικαιολογήσω την τε-
µπελιά µου.

Καθώς έσερνα τις σακούλες µε τα διάφορα, ακούω ένα θόρυβο
σαν κραδασµό πίσω ακριβώς απ' την πλάτη µου. Σκέφτηκα πως
για να γυρίσω να κοιτάξω, θα πρέπει να µετακινήσω αυτά τα βά-
σανα, τις σακούλες για 180 µοίρες και µου έφυγε κάθε διάθεση, η
περιέργειά µου έµεινε ανικανοποίητη. Έτσι, πήγα στην εξώπορτα,
έβγαλα αργά, επιδεικτικά τα κλειδιά µου µε το Porche µπρελόκ
και κούνησα για λίγο το χέρι µου, σαν να κρατώ το τέµπο στη χο-
ρωδία του Εξωραϊστικού Συλλόγου: «Οι φίλοι του Καλού Βαλς».
Όταν άνοιξα την πόρτα, διαπίστωσα πως οι περιβόητες σακούλες
που είχαν ταξιδέψει ως τα κόκκινα φανάρια, είχαν βγάλει φτερά.

Το ωραίο ήταν ότι δεν θα χρειαζόταν να τις κουβαλήσω µέχρι το
διαµέρισµα, το άσχηµο, πως θα άκουγα στο πάρτι τα κρύα ανέκ-
δοτα του Λορέντζο χωρίς παγωµένη Βότκα.
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Κεφάλαιο 7ο

Η ώρα εννιά και κάτι λεπτά. Το παγωµένο ποτήρι αχνίζει. Μόλις
το είχα βγάλει από το ψυγείο. Και το δροσερό άσπρο κρασί αρω-
µάτιζε µε το bouquet του το δωµάτιο. Στήθηκα µπρος στο στερε-
οφωνικό για να ακούσω Vivaldi. Έβγαλα το γευστικότερο ουγγα-
ρέζικο τυρί που βρήκα, άσχετα αν ήταν και το µοναδικό και
στρώθηκα κατάχαµα στη µέση του σαλονιού για ένα µεγάλο ξε-
φάντωµα. Η µουσική πανδαισία χαλάρωσε όλες τις αισθήσεις
µου. Και οι ευχάριστες µυρωδιές µου θύµιζαν τα περιστατικά ε-
κείνα από τη ζωή µου, που πάντα µου άρεσαν να τα διηγούµαι.

Όπως εκείνη την περιπέτεια µε το Λάκη, στη «πόλη-θρύλο» και
την παλιά καλή παρέα. Τον Τσάρλι, τον Τζόνυ, το Νίκο. Και φυσι-
κά µε την αξέχαστη Ελένη. Που θα την θυµάµαι πάντα µε εκείνο
το αθώο βλέµµα που σκλαβώνει και ας λεει ο φίλος µου ο Λάκης
ότι αυτή ήταν η αιτία για τη σκληρότερη δοκιµασία που πέρασε.
Θυµήθηκα όλες τις µικροδουλίτσες που σκαρώναµε τότε, τις φα-
σαρίες του Τζόνυ, τα "καλά ενηµερωµένα" αρχεία του Τσάρλι, την
αγαρµποσύνη του ∆ιονύση, την τελευταία στεκιά του Νίκου. Όλα
έρχονται σιγά-σιγά στο µυαλό µου. ∆ύο πράγµατα όµως µε στε-
ναχωρούν, η εξαφάνιση του Κώστα - για την οποία ξαφνιάστηκα
αληθινά - και για τις κατηγορίες του καλύτερού µου φίλου, του
Λάκη Βραχωνά, ότι του έστησα πλεκτάνη για να του φαω τα λε-
φτά. Έστω και τώρα µετά από τόσο καιρό δεν µπορώ να ξεχάσω
πόσο ενωµένοι ήµασταν, πόσο αγαπηµένοι. Όλοι ένα σώµα, µε
έµβληµα εκείνη την αδιάβλητη συνοχή και σκέψη, ότι κάθε ευ-
καιρία στη ζωή είναι µοναδική και το πεπρωµένο µας προστάζει
να δοκιµάζουµε όλες τις νέες και συναρπαστικές εµπειρίες. Ώ-
σπου µια µέρα όλα χάθηκαν, γκρεµίστηκαν. Εγώ έφυγα µε ψεύτι-
κο όνοµα, τις ενοχές µου και µε τα λεφτά του φίλου µου (τα οποία
µου τα χρωστούσε και δεν ήταν ογδόντα εκατοµµύρια όπως ισχυ-
ρίστηκε αλλά οκτώ χιλιάδες). Από τότε δεν ξαναείδα ούτε τον
Τσάρλι, ούτε τον Τζόνυ. Όσο για την Ελένη, αφού της δάνεισα τις
οκτώ χιλιάδες που µου χρωστούσε ο Λάκης, δεν την συνάντησα
ποτέ από τότε.

Το ποτήρι ήταν πια ζεστό και το κρασί δυο γουλιές. ∆εν άντεχα
άλλο, από τη µια οι αναµνήσεις για ένα ατυχές περιστατικό, που
µου στοίχισε την φιλία πολύ αγαπηµένων προσώπων, από την άλ-
λη τα σηµερινά γεγονότα, µου ζούπαγαν την όποια φλόγα για αι-
σιοδοξία και µε έστελναν για βραδινή εξόρµηση στα σκοτεινά σο-
κάκια της «πόλης-θρύλου».
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Η τελευταία σκέψη λίγο πριν κλειδώσω την πόρτα του διαµερί-
σµατος µου ήταν, τώρα που θα επισκεπτόµουν τα παλιά µέρη, αν
θα ήµουν σε θέση να αντικρίσω τους ξεχασµένους φίλους µου.

Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µε το ταξί από το κέντρο στη
«πόλη-θρύλο», έψαχνα µέσα µου για εκείνα τα ψυχικά αποθέµα-
τα που θα µου έδιναν το θάρρος να µπορέσω να σταθώ µπροστά
στα εκδικητικά µάτια του Λάκη. ∆εν ξέρω αν τα καταφέρω, αλλά
πάντως ένα είναι σίγουρο ότι η παρουσία µου µάλλον δεν θα είναι
ευχάριστη για πολλούς και για πολλές.

Περπάτησα αργά, όπως συνήθιζα κάποτε. Περπάτησα αργά τα ί-
δια εκείνα βρώµικα στενά. Κοίταζα υποµονετικά φιγούρες και
πρόσωπα. Κοίταζα µε αγωνία να δω κάποιον γνωστό, έστω και
µισητό. Αυτήν τη νύχτα δεν έπρεπε να µείνω µόνος. ∆εν έπρεπε.
Περπάτησα όλη την «πόλη» από πάνω µέχρι κάτω, και το εννοώ.

Στην αρχή µπήκα στο γωνιακό ουζερί, ήπια δύο καραφάκια χωρίς
µεζέ και κατηφόρισα στο επόµενο. Γεµάτο από πιτσιρικαρία και
τετράδες µπυρόβιων ξενύχτηδων. Κάθισα σε ένα πάγκο και πα-
ρήγγειλα ένα µεγάλο ποτήρι µπύρα µε γρεναδίνη ή όπως πάντα
µου άρεσε να τη λεω: βυσσινάδα. Και ζήτησα ποπ-κορν από την
ξανθιά 35αρα πολωνέζα γκαρσόνα. ∆εν µου έδωσε. Αλλά ούτε και
εγώ πήρα άλλη µπύρα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει κάτι παρόµοιο στις
τουαλέτες και τσάµπα. Με σπινταριστό βήµα κατευθύνθηκα στο
διπλανό µπαρ, το γελοίο όµως µυώδες πράγµα που κάλυπτε την
είσοδο, µου ψιθύρισε ότι πριν περάσω έπρεπε να πιω ένα σφηνά-
κι και µάλιστα να το πληρώσω. Το έκανα, δεν άντεχα την ανα-
πνοή του και δεν είχα ξεχάσει τις καρεκλιές που είχαν ριχτεί
µπροστά σε αυτήν την είσοδο.

Το µέρος µαύρο , καταθλιπτικό, πάντα µε τα ξύλινα αβερνίκωτα
τραπέζια και τα ογκώδη ηχεία που ο εκκωφαντικός θόρυβος των
επιλογών του dj σε ξενέρωναν, αν δεν σε έστελναν σε αφασία για
πιτσίλισµα του καπακιού της λεκάνης που ποτέ δεν ήταν ξεβου-
λωµένη. Κάθισα, έκανα νόηµα στον τύπο για µεγάλο ποτήρι µπύ-
ρα, τον πλήρωσα και πήγα και κάθισα δίπλα στο ηχείο. Εκεί θυ-
µήθηκα την Izabella, µικροκαµωµένη, µε µια αθεράπευτη τάση
για δάκρυα και τροµερά µάτια και σώµα. Μακάρι να γύριζε έτσι
ξαφνικά και να βλεπόµαστε σήµερα και τότε θα έβλεπες κλάµα.
Αν δεν ήταν ο Τζόνυ, µπορεί να είχα µεγαλύτερη τύχη µαζί της.
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Αλλά αν κάποιος γεννήθηκε για να κατακτά τις γυναίκες, αυτός ή-
ταν ο Τζόνυ Χελιδόνης. Πόσο µου λείπουν εκείνες οι µέρες, ο Τζό-
νυ, η Izabella και τα ατελείωτα βράδια στο πιο αποµακρυσµένο
µπαρ της «πόλης».

∆εν είχα πιει τη µισή µου µπύρα και βλέπω τον dj να κατεβαίνει
από το θρόνο του και να βαδίζει προς το µέρος µου. Σταµατάει
δίπλα µου και χωρίς να µε κοιτάξει, κάνει ένα συνθηµατικό στην
γκόµενα στο µπαρ και σε λίγο εκείνη του δίνει ένα Gin-Tonic. Κά-
τι µου πέρασε από το µυαλό, αλλά απλά πέρασε, µέχρι που ο dj
γύρισε µε κοίταξε στα µάτια ήρθε κοντά µου και µου είπε:

- Εσύ δεν είσαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος;

Τον κοίταξα ξανά και ξανά, γιατί η όρασή µου δεν µπορούσε να
διακρίνει τα χαρακτηριστικά του. Είχε κοντά µαλλιά και µια µι-
κρή καραφλίτσα στο µπροστινό µέρος του µετώπου. Ήταν ψηλός,
µάλλον άχαρος και κάπνιζε. Αυτό που µου έδωσε την άκρη στο α-
ναγνώρισµα της ταυτότητάς του, ήταν τα µακριά του δάχτυλα.

∆εν θα µπορούσε να ήταν άλλος από τον Τσάρλι. Τον πιστό µου
φίλο που τόσο άδοξα αποχωρίστηκα. Σκέφτηκα να του µιλήσω,
αλλά δίστασα. Είχαν περάσει τόσα χρόνια. Έκανα λίγο περισσό-
τερο λεπτή τη φωνή µου και του απάντησα:

- Τι θες ρε φιλαράκο, άσε µε στην ησυχία µου.

Εκείνος έφυγε απορηµένος, αλλά δεν έπαψε να µε καρφώνει για
πολλή ώρα.

Πρέπει να ήπια πάνω από πέντε µπύρες και κάνα δυο σφηνάκια
τεκίλα. Όχι γιατί διασκέδαζα µε τίποτα, εξάλλου το µαγαζί ήταν
άδειο, αλλά ήλπιζα ότι ο Τσάρλι θα επέµενε και θα µε ανάγκαζε
να παραδεχθώ την παλιά µου ταυτότητα. Όµως η σκέψη ότι µπο-
ρούσε να µου στοιχίσει τη σωµατική µου ακεραιότητα, µε δέσµευε
στο άβολο πάγκο του µπαρ, να κοιτώ τη σερβιτόρα να τριγυρνάει
από τραπέζι σε τραπέζι, να µαζεύει τα µισογεµάτα ποτά των α-
νόητων πελατών που τα κοίταζαν όλα και όλους εκτός από το πο-
τό που είχαν πληρώσει.
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Αυτή η νύχτα, όπως και τόσες άλλες, µάλλον περιγράφει έναν
τρόπο ζωής που κάποτε µε χαρακτήριζε και τώρα µε θλίβει. Τώρα,
µετά από τόσα χρόνια, µπορώ να παραδεχτώ ότι µου άρεσαν αυτά
που έκανα, αλλά σήµερα δεν έχω καµία όρεξη να ξαναρχίσω τα ί-
δια.

Ο Τσάρλι µε τη σιωπή του και µε το έντονο βλέµµα που σε χώνει
πιο βαθιά στο λαβύρινθο της κατάχρησης, µου εστίασαν την προ-
σοχή σ' ένα σκηνικό. Κάµερες φτηνές, του µισού εκατοµµυρίου,
φώτα πολλά αλλά θαµπά, ξερά, άτονα. Σενάριο ανύπαρκτο. Μο-
ντέλα, δανέζες και γενικά κάθε θηλυκό εκ της βορείου Ευρώπης.
Ο σκοπός ο ίδιος, ένα γενικό ξεφάντωµα σε τόνους margarita-
temptation και tequila.

Αµοιβή, µάτι και κάνα δυο µπύρες. Χώρος, «το στέκι των γελωτο-
ποιών». Στην τρύπα εκείνη επένδυσα τουλάχιστον 1000 και ένα
µερόνυχτα και κάποια εκατοντάδες χιλιάδες χαρτάκια σε µπυρο-
συνάλλαγµα. ∆εν µετανιώνω, απλά αν ποτέ ξανάπεφτα τόσο χα-
µηλά ώστε να αρχίσω τις ατελείωτες περιπλανήσεις από την τζα-
µένια πόρτα ως το στόχο των darts, θα πλήρωνα µε coins και δε
θα την έπεφτα σε κάθε κοκκινοµάλλα γκαρσόνα.

Το µπαρ εκείνο ήταν, είναι και φαντάζοµαι ότι θα είναι για πολλά
χρόνια, η πολυτελής «Μercedes» της «πόλης-θρύλου», τουλάχι-
στον µέχρι να συλλάβουν τον δανέζο ιδιοκτήτη του για παραβίαση
του νόµου περί αστικού καµακιού.

Παραπλανώντας το πορτιέρη, µε το κλασικό κόλπο του "να ρίξω
µια µατιά", σφηνώθηκα µέσα στο πλήθος και τα εκκωφαντικά
µπιτ που γέµιζαν την ατµόσφαιρα, έφτασα περίπου µέχρι τη µέση
του µπαρ, µέχρι να βρω λίγα εκατοστά ελεύθερα στην µπάρα, για
να παραγγείλω το συνηθισµένο µου. Έσπρωξα λίγο την παχουλή
20χρονη που στεκόταν διπλά και προς τα δεξιά µου.  Έτσι κατά-
φερα να κάνω νόηµα στην γκαρσόνα. Το παιδί-θαύµα µε τα µάτια
του Ουράνιου τόξου µου χαµογέλασε, προσπαθώντας να µε υπνω-
τίσει, και να µου πουλήσει ό,τι πιο ακριβό. Έσκυψε κοντά µου και
πριν µιλήσει, της είπα να µου φέρει ένα Kamikaze σφηνάκι και έ-
να Fascination. Αστραπιαία µε µια ενστικτώδη κίνηση του δεξιού
χεριού της µε χαστούκισε τόσο δυνατά, που για λίγο έχασα την ι-
σορροπία µου. Πριν συνέλθω, µου έφερε τα ποτά χωρίς να µου
ζητήσει λεφτά. Τότε σκέφτηκα πως αν και δεν γνωριζόµαστε, οι
συνθήκες µάλλον είναι τεταµένες για να την ρωτήσω τ' όνοµά της.
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Το σφηνάκι δεν άντεξε ούτε 5 δεύτερα και µε τη συνοδεία του All
that she wants, γεύτηκα τις πρώτες σταγόνες του coctail, ανακα-
λύπτοντας ότι η σαµπάνια ήταν Demestica with Tonic, η βότκα
Ukranezskaia και το Cointreau made in Laos. Όµως το περίεργο
αυτό ποτό άφησε µια απαλή και ευχάριστη γεύση στον ουρανίσκο
µου, αποδεικνύοντας ότι ήµουν σχεδόν λιώµα. Με το µισοάδειο
coctail έβαλα πλώρη για τον dj. Στη διαδροµή όλως τυχαίως, το ε-
λεύθερό µου χέρι ακούµπησε διάφορες θηλυκές καµπύλες, που
συνήθιζαν να βρίσκονται κάτω από το ύψος του αφαλού ενός αν-
θρώπου.

Μέσα στο χάος και τον πανζουρλισµό ξέχασα πως είχα αφήσει το
πορτοφόλι µου στο µπαρ. Γύρισα, αλλά δεν βρήκα τίποτα και µά-
λιστα η γκαρσόνα βρήκε την ευκαιρία και µου πήρε και το ποτό.
Έτσι ήµουν µόνος δίχως αλκοόλ και λεφτά.

Χωρίς να το πολυσκεφτώ, έπιασα το πρώτο διαθέσιµο µπουκάλι
µπύρας που ήταν κοντά στον πεδίο µου και το έσφιξα στη χούφτα
µου. Αυτό συνεχίστηκε, µέχρι που κάποιος µ' έπιασε έπ' αυτοφώ-
ρω. Ο τύπος δεν ενθουσιάστηκε µε το γεγονός και χωρίς πολλά-
πολλά µου ζήτησε να του πληρώσω µια νέα µπύρα, αλλά όσο κι αν
προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι δεν είχα χρήµατα διότι κάποιος
µου είχε κλέψει το πορτοφόλι, αυτός επέµενε να µε βρίζει και να
εκσφενδονίζει διάφορα υγρά από την στοµατική του κοιλότητα
προς το πρόσωπο µου. Τελικά πιάσαµε την κουβέντα και µετά α-
πό λίγο και καθώς γύριζα από την " Ladies " µε κέρασε δυο ή τρία
σφηνάκια.

Τα µάτια µου γύριζαν σαν φωτορυθµικά της disco Barbarela την
«αθώα» εποχή του ΄80, µα το µυαλό µου, όσο κι αν ένοιωθε να
κολυµπάει µέσα σε καθαρό οινόπνευµα, δεν έδινε καµιά εντολή
στα κάτω άκρα για να αποµακρυνθούν από το µπαρ. Η ώρα περ-
νούσε κι εγώ χανόµουν ανάµεσα σε ολιγόλεπτες κουβεντούλες, µε
κάθε τι που είχε µάτια και µιλούσε σπαστά αγγλικά.

Ο τύπος που µε έβριζε και που τελικά τον έλεγαν Paul και κατα-
γόταν από κάποιο χωριό της ∆υτικής Σκοτίας, µε έπιασε από το
χέρι και µου είπε να πάµε µια βόλτα προς το απέναντι µπαρ, για
να βρει την γκόµενά του που δούλευε εκεί. ∆εν έφερα καµιά α-
ντίρρηση, έτσι κι αλλιώς δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω.
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Αν και η απόσταση από το ένα µπαρ στο άλλο είναι λίγα µέτρα,
νοµίζω ότι πρέπει να αναπροσδιορισθεί η έννοια του µέτρου. Πέ-
ρασα από κάθε στάδιο της κατρακύλας, του στραβοπατήµατος,
της όρθιας κορµοστασιάς-τύπου «είµαι ξεµέθυστος», µέχρι το
σκούπισµα του πεζοδροµίου. Σε όλη όµως την περιπέτεια ένιωθα
δυο απαλά σαν γυναίκας χέρια να µε βοηθούν να σταθώ στα πό-
δια. ∆εν είµαι σίγουρος πόσες φορές χρειάστηκα την ευγενική
τους παρουσία, αλλά τώρα πια που τα σκέφτοµαι όλα αυτά, θα
προτιµούσα να µε έχωναν στο πρώτο διαθέσιµο ταξί.

Στο µαγαζί εκείνο δεν πήγαινα σχεδόν ποτέ, ακόµα και όταν η α-
στυνοµία έκλεινε όλα τα άλλα στέκια για διατάραξη της κοινής η-
συχίας. Έτσι απλά προτιµούσα να παίρνω µπύρες από το γωνιακό
περίπτερο και να κάθοµαι στα τραπεζάκια οποιουδήποτε µπαρ.
Όµως εκείνη την νύχτα είχα την αίσθηση ότι θα µείνω µέχρι να το
κλείσουν οι γκαρσόνες και να βάλουν τους µεθυσµένους local να
σκουπίσουν το γεµάτο αποτσίγαρα πάτωµα.

Ο Paul µου έδωσε ένα τσιγάρο αγνώστου ταυτότητας, το κράτησα
στα δάχτυλά µου, αλλά δεν το άναψα. Το κρατούσα τουλάχιστον
για ένα δεκάλεπτο, ο Paul ξαναήρθε προς το µέρος µου και µου έ-
δωσε µια µπύρα, κοίταξε τα παπούτσια µου για λίγο και µου είπε
χαµηλόφωνα σε άπταιστα ελληνικά:

- Το σπίτι µου είναι λίγο πιο πάνω, αν την καταφέρεις, ζήτησέ
µου τα κλειδιά, ΟΚ;

∆εν κατάλαβα για ποιο σπίτι µιλούσε και ποια θα κατάφερνα.

Είχα τελειώσει σχεδόν την µπύρα µου, όταν ένα τρυφερό χέρι µε
απαλές κινήσεις µου πήρε το τσιγάρο και το έβαλε αργά ανάµεσα
στα χείλη µου. Με ένα ολόχρυσο αναπτήρα το άναψε κι εγώ σα-
στισµένος µέσα στη θολούρα ρουφούσα τον καπνό σαν µανιακός.
Ήταν η πρώτη φορά που κάπνιζα οτιδήποτε και πραγµατικά δεν
µου έκανε καµία αίσθηση. Η κοπέλα µε κοίταξε στα µάτια και κα-
πνίζοντας το υπόλοιπο τσιγάρο, τριβόταν πάνω µου σαν φίδι. Σαν
φίδι γλυκό, σαν φίδι µεταξένιο, σεντόνι σε ξύλινο κρεβάτι, κάπου
µέσα στο κάστρο της Μονεµβασιάς. Σαν φίδι κρυστάλλινο, αφρο-
δισιακό, που σε έκανε να τραυλίζεις από µια έντονη επιθυµία για
ανθρώπινη επαφή. Ένιωσα το στόµα µου να καίγεται, την άρπαξα
σχεδόν βίαια και κόλλησα τα χείλη µου στα δικά της. Στα ξαφνικά
η µατιά µου αναζήτησε τον Paul, τον έψαχνα για πολλά λεπτά της
ώρας, αλλά δεν µπορούσα να τον εντοπίσω.
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- Hey man what's up ?
- Έλα ρε Paul I was lookin' for ya, wherz your home?
- So ya gonna do the right thing ; OK herez the keyz...be back in

an hour edaxi re...

Νοµίζω ότι ο Paul µε πήρε χαµπάρι - αυτός κάτι ξέρει που δεν το
γνωρίζω εγώ ή µου κάνει το καλό µέχρι την τελευταία πράξη του
«έργου». Πήρα τα κλειδιά χωρίς να ξέρω που είναι το σπίτι του
συµπαθητικού πρόσφατου φίλου µου, έτσι µε την γκόµενα στα
δεξιά µου και τα κλειδιά στο αριστερό µου χέρι - σαν ψαρόνι φα-
ντάρος, διάβηκα δρόµους σκοτεινούς ώσπου µετά από περιήγηση
µερικών λεπτών η ξανθιά µου λεει:

- Here, here it iz... moro mou.

Χωρίς σκέψεις και λόγια, ανεβήκαµε, γδυθήκαµε, πηδηχτήκαµε,
ντυθήκαµε και επιστρέψαµε στο µπαρ από όπου γνωριστήκαµε.

∆εν µπορώ να πω πως πραγµατικά ευχαριστήθηκα, ούτε πως δεν
µε ένοιαξε, θα έλεγα µε πείραξε. Είναι φριχτό να συνυπάρχεις σε
ένα τόσο ιερό και ανώτερο επίπεδο µε µια ψυχή αλλότρια, µια
ψυχή που γι αυτήν δεν µπορείς να δώσεις την αθέατη κρυφή
πλευρά του εαυτού σου. Έχω βρεθεί, δυστυχώς πολλές φορές α-
ντιµέτωπος µε παρόµοια συναισθήµατα και πάντα κατέληγα στο
απόφθεγµα:  «Το sex είναι για τους ανθρώπους και ο έρωτας για
τα µυθιστορήµατα». Αλήθεια, πόσοι από εµάς το πιστεύουν αυτό,
αλήθεια πόσοι από εµάς κλείνοντας τα καταπονηµένα µας βλέ-
φαρα λίγο πριν την περιπέτεια του νυχτερινού ονείρου, δεν µακα-
ρίζουµε την τύχη µας που, έστω και για µια ηµέρα ακόµη θα υ-
πάρχει η ελπίδα. Η ελπίδα εκεί έξω στο άγριο κόσµο που γνωρί-
ζουµε, που απεχθανόµαστε. Θα υπάρχει η ελπίδα να βρεθούµε δί-
πλα-δίπλα µε την ουτοπία µας, την µια και µοναδική ευτυχία, την
αγάπη. Αλήθεια, πόσοι από εµάς θα βρουν αυτόν ή αυτήν που
ψάχνουν; Για πόσους ο έρωτας ο πραγµατικός, θα γίνει έµπνευση
και δηµιουργία;

Πριν καθίσουµε, ο µπάρµαν που γνώριζε τους πάντες εκτός από
µένα, κέρασε σφηνάκια σε όλους εκτός από εµένα. Μόλις κάθισα,
ήρθε και µου είπε:

- Φιλαράκο, τι θα πάρεις;
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Τον κοίταξα στα µάτια µ' εκείνο το γνωστό απορριµµένο ύφος του
µεθυσµένου 20something, χωρίς να βγάλω λέξη. Πριν το συνειδη-
τοποιήσω, βρέθηκα έξω από το µπαρ. Γενικώς δεν αντιµετώπιζα
και κάνα ιδιαίτερο πρόβληµα, αλλά δεν κατάφερα να ρωτήσω την
ξανθιά το όνοµά της. Μετά από λίγο µε µάζεψε αυτός ο Paul - τι
καλό παλικάρι βρε παιδί µου αυτός ο Paul - και µέσα στην τύφλα
του και αυτός µου είπε:

- Να σε πάω σπίτι ή να σε κεράσω µια µπύρα απέναντι.

Φυσικά δεν του απάντησα.

Βρεθήκαµε στο Ναό του peeping, στο «καλύτερο µπαρ της πό-
λης». Σαν λίγο ξενέρωτος που ήµουν εκείνη την στιγµή, έκοψα
την Βίκυ, αγγλιδούλα κοκκινοµάλλα ex-girl του Τζόνυ Χελιδόνη.
Στεκόταν στο βάθος του έξω µπαρ. Φυσικά δεν έκανα καµιά κίνη-
ση, όσο χαµένος κι αν ήµουν µέσα στο αλκοόλ, δεν ήµουν τόσο
βλάκας να προδώσω την ταυτότητά µου στο «µάτι του εχθρού».
Την Βίκυ την ήθελα πολύ - βλέπετε γνήσια κοκκινοµάλλα - προ-
σόν θεϊκό για τα γούστα µου. Αλλά ένεκα του Τζόνυ και της φιλίας
µας - ας µην είχε καθαρίσει κάµποσους µε το τιρµπουσόν και θα
του έδειχνα εγώ - ποτέ δεν ολοκλήρωσα οτιδήποτε µαζί της. Για
να ακριβολογούµε, αµφιβάλλω αν ανταλλάξαµε ποτέ τα ονόµατά
µας. Όµως εγώ ένιωθα από την αρχή ένα αίσθηµα ευφορίας, λες
και την ήξερα από χρόνια.

Λες και παίζαµε µαζί στο χωµατένιο δροµάκι µε τις πέτρες και τα
ξύλα. Λες και διαβάζαµε µαζί ιστορικά κείµενα για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, τον Κουντουριώτη, τη Σοφία και τον Βασιλιά Κωνστα-
ντίνο. Λες και περάσαµε µαζί την µυστηριώδη περίοδο της εφηβι-
κής αναζήτησης και των εσωστρεφών µας συµπλεγµάτων. Σαν να
µου φαίνεται ότι θα µπορούσαµε να ήµαστε αδέλφια, όχι από ί-
διους γονείς, αλλά από ίδιους δρόµους. Αδέλφια των νέων καιρών
που δεν κουράζονται να βλέπουν πράγµατα και θάµατα, που δεν
γυροβολούν άσκοπα, µα προσηλυτίζουν τις ανάγκες τους στα ό-
νειρά τους. Κάθε φορά που την έβλεπα, το στοµάχι µου δενόταν
κόµπος, όχι πως δεν µπορούσα να σταθώ πλάι της, αλλά δεν ένιω-
θα και άνεση. Η παρουσία της σήµαινε ένταση και πάθος πνευµα-
τικό θα έλεγα. Ήταν σαν να είµαστε µαζί οι δυο µας, σε µια τερά-
στια κινηµατογραφική αίθουσα, καθισµένοι δίπλα ο ένας στον
άλλο, µε πιασµένα τα χέρια και προσηλωµένα τα µάτια µας στο
"Atame" του Pedro Almodοvar.
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Η Βίκυ θα µπορούσε να είναι µια οποιαδήποτε Βίκυ, άλλωστε δεν
αντιµετωπίζω προβλήµατα διακρίσεων. Θα µπορούσε να είναι µια
τυχαία κοπέλα από την επαρχία ή µια ηλικιωµένη παντρεµένη.
Γιατί τελικά αυτή η Βίκυ δεν αποτελεί θέµα διαχωρισµού, µαρα-
σµού και εγωκεντρισµού, αλλά ερέθισµα για ανακάτεµα των όσων
πιστεύουµε για τη ζωή και όσων καταδικάζουµε. Αυτή η Βίκυ που
εγώ δεν θα έχω γευτεί ποτέ, δεν θα χαθεί, θα την ξανασυναντήσω
κάπου αλλού, σε κάποια άλλη γυναίκα, σε κάποια άλλη εποχή.
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Κεφάλαιο 8ο

«A child alone in daddy's room.
The gun wan hidden here.
No one home to catch me when I fall.
A young man now in a private chair.
I've seen the world through a bitter stare.
But my dream is still alive.
I'm going to be the best I can.

I want to be a busy man.
I want to see a change in the future.
I'm gonna make the best of what I have.

I want to write for a magazine.
I'm gonna be the best they've ever seen.
I know I'll win if I give it all I can...»

Η ώρα ξεχασµένη, περασµένη, πρωινή προς την αυγή. Ήµουν τό-
σο κουρασµένος, που δεν µπορούσα να συγκρατήσω τα χέρια
µου. Βρέθηκα µετά τη χθεσινή περιπέτεια σε κάποιο ξεθωριασµέ-
νο απ' τους χειµώνες και τις βροχές παγκάκι, καθισµένος ν' ακούω
έναν τύπο να φωνάζει µέσα στ' αυτιά µου. ∆εν µπορούσα, παρά ν'
ανοίξω τα µάτια µου και να ανεχτώ τη µυρωδιά από το πικρό αλ-
κοόλ που βρισκόταν στο στόµα µου, για τόσα λεπτά της ώρας, όσα
χρειάζονται για να ξενερώσω και να την κάνω για το κέντρο. Βέ-
βαια τίποτα από αυτά δεν µε συγκινούσαν, ιδιαίτερα καθώς θυ-
µήθηκα πως δεν είχα ούτε εικοσάρικο να πετάξω σε κανένα χου-
λιγκάνο και συνεπώς ούτε ελπίδα να φτάσω στο κρεβάτι µου σύ-
ντοµα. Αποφάσισα να την αράξω και να περιµένω τη θεά τύχη.
'Έτσι κι αλλιώς τι µπορεί να κάνει ένας νεαρός σκνίπα στο µεθύσι,
χωρίς φράγκα, νωρίς το πρωί στη «πόλη-θρύλο».

«Best I can, best I can...»

Best I can κι άλλα πολλά, έτσι µου τριβέλιζαν το µυαλό και τ' αυ-
τιά ο πονοκέφαλος, συνηθισµένος και προβλέψιµος όσο και ανα-
γκαίος, θα έλεγα. Ήµουν τόσες ώρες καρφωµένος στην ίδια θέση.
Καλώς εχόντων των καταστάσεων, θα κοιµηθώ κάµποσες ώρες.
Θα µε ξυπνήσουν ή τα σκουπιδιάρικα ή τα αλητήρια σκυλιά µε τα
γλειψίµατά τους. Και µετά θ' ανηφορίσω για σπίτι µου.
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- Ρε 'συ µεγάλε, τι είναι αυτό; Και σου λένε µετά ότι όλοι οι νέοι
ίδιοι είναι. Αυτός θα έχει ξεχάσει και τ' όνοµά του.

- Φίλε... φιλαράκο, ρε ΄συ. Ξύπνα αγόρι µου, µη σου χώσω κάνα
µπουκέτο και δεις τον Αστερίξ µε ζαρτιέρες.

- Άσ' τον ρε µαλάκα... όρεξη έχεις τώρα για βαβούρες, τµήµατα
και ιστορίες, άστονα ρε. Πάµε να φαµε κάνα βρώµικο, δεν έχω
φάει τίποτα από χθες.

- Τζιµάκο κόφτο, αν γουστάρεις ηρεµία, πάγαινε σπιτάκι σου. Ρε
µαλακισµένο, ξύπνα σου λεω. Θα σε χώσω µέσα.

Η φωνή ήχησε µέσα µου σαν κεραυνός. Ήλπιζα να είναι κανένα
φιλαράκι ξενύχτικο µε αυτοκίνητο. Πριν καλά-καλά ανοίξω τα
βλέφαρά µου, ένιωσα τη βρωµοπαλάµη του να εφαρµόζει στο µά-
γουλό µου. Το αίµα έτρεξε µε τα χίλια και για πότε σηκώθηκα όρ-
θιος προσοχή και χαιρέτησα τον µπάτσo, µόνο ο Κάρολος ο Λούης
το ξέρει. Τα παιδιά, καλή τους ώρα, µε ξενάγησαν σε όλη τη γύρω
περιοχή, αφού βέβαια µε έσυραν στο περιπολικό.

Πήγαµε στο σαντουϊτσάδικο για βρώµικο, ήπιαν καφέ, σόδα, έ-
φαγαν παστούλα και τι δεν καταβρόχθισαν οι αχόρταγοι. Το ξε-
ζούµισαν το παλικάρι τον καταστηµατάρχη, αλλά κι αυτός, όσα
του έτρωγαν οι κάθε λογής µπάτσοι, τα ρούφαγε από τους ξενύ-
χτηδες και τις ξένες σερβιτόρες.

Εγώ έβλεπα, έβλεπα, µα στο στοµάχι δεν µπήκε ούτε σταγόνα α-
πό πόσιµο για πολλές ώρες. Όταν πια βαρέθηκαν να κάνουν ά-
σκοπες βόλτες και να µαζεύουν φακελάκια, µε πήγαν στο τµήµα
για εξακρίβωση στοιχείων ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εκεί ο α-
ξιωµατικός, ένας στρουµπουλός νεαρός, αφού µε κοίταξε καλά, µε
ρώτησε αν ήταν δικό µου το walkman. Του απάντησα ότι «Ποτέ
στην ζωή µου δεν είχα walkman, γιατί δεν γουστάρω τη µονοτονία
της αποµόνωσης που δηµιουργεί», και του είπα, του είπα την ι-
στορία της ζωής µου, µέχρι που µε έχωσε σε ένα πρόχειρο κελί α-
πέναντι ακριβώς από το γραφείο του.

Με τα χέρια µέσα στα µελάνια και µέσα στη σιωπή του χώρου, ά-
κουσα ένα "τικ". Ακούστηκε σαν το θόρυβο που κάνει το διπλό
κορεάτικο κασετόφωνο ενός Κολοκοτρώνη, όταν τελειώνει η κα-
σέτα. Φυσικά δεν θυµήθηκα πώς έπεσε στα χέρια µου το
walkman, αλλά αυτό δεν είχε πια σηµασία, καθώς απ' ότι µπο-
ρούσα να καταλάβω, θα έβγαζα τη νύχτα στο τµήµα. Έτσι έγειρα
και κοιµήθηκα, στηρίζοντας το κορµί µου στον τοίχο.
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Ο ήχος του τηλεφώνου µε ξύπνησε, ενώ ο χοντρούλης είχε αλλάξει
διαστάσεις, ήταν πια δεσποινίς και µιλούσε ψευδά. Αφού έκλεισε
το βάσανο, ήρθε κοντά και µου έδωσε ένα χάρτινο ποτήρι ζεστό
καφέ. Το ήπια µε ευλάβεια και την ευχαρίστησα. Αµέσως, χωρίς
δισταγµό, αλλά µε όλη µου την ευγένεια, την παρακάλεσα αν
µπορούσα να κάνω ένα τηλέφωνο.

Πράγµατι, µου έφερε µια ασύρµατη συσκευή, µου πληκτρολόγησε
τον αριθµό που ήθελα και µε ένα πλατύ χαµόγελο µου είπε: «Τι
κάνεις το βράδυ;». Με έκπληξη της ανταπέδωσα «Εξαρτάται από
τις δικές σου τις προθέσεις».

Η γραµµή απάντησε.

- Την Νάταλυ θα ήθελα.
- ∆εν ακούγεστε καλά, µπορείτε να ξανακαλέσετε;

Η δεσποινίς δεν είχε ξεκολλήσει από κοντά µου, µου άνοιξε την
πόρτα και µου έδειξε µια καρέκλα δίπλα στο γραφείο της. «Από
εδώ», µου είπε, «θα µπορέσεις να πάρεις όποιον θέλεις, αρκεί να
µην το µάθουν οι συνάδελφοι». Μέσα στην σύγχυση του κενού
µυαλού µου, την είδα κάπως οµορφούλα για όργανο της τάξης.

Κάλεσα πάλι τον αριθµό της Νάταλυ, αλλά αυτήν τη φορά δεν
βγήκε γραµµή. Έλειπε και έπρεπε να κανονίσουµε το σηµερινό
ραντεβού µε τον γιατρό. ∆εν ήξερα ποιον να πάρω, έτσι κι αλλιώς
ήµουν σχεδόν µόνος µέσα στην πρωτεύουσα. Τους γονείς µου δεν
θέλω ούτε να τους σκέφτοµαι. Αρκετά συµπλέγµατα µου µετάδω-
σαν. ∆εν ξανακυλάω στη µιζέρια και την ψυχρότητά τους. Προτι-
µώ να µείνω για µήνες µέσα σ' αυτό το δωµάτιο, παρά να τους
δώσω την ευκαιρία να µε κατηγορήσουν για άλλη µια φορά. Έτσι
κι αλλιώς, το Βερολίνο πέφτει κάπως µακριά και δεν νοµίζω ότι
δικαιούµαι τηλεφώνηµα διεθνούς κλήσης.

Η µατιά µου στάθηκε για λίγο στην δεσποινίς. Ήταν πολύ όµορ-
φη, µε γυµνασµένο σώµα. «Μπορώ να πάρω άλλο ένα τελευταίο
τηλέφωνο», είπα. ∆εν µου απάντησε. Κάλεσα το δικό µου. Έβγα-
λα τα κλειδιά µου και πάτησα το κοντρόλ για τη ενεργοποίηση του
τηλεφωνητή.
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Είχα τρία µηνύµατα, αρκετά για λίγες ώρες που έλειπα. Το πρώτο
ήταν από την Nataly. «Η Nataly είµαι, πάρε µε αµέσως τηλέφω-
νο...». Αχ! Αγαπηµένη, πόσο ωραία ακούγεσαι, να ήξερες πόσο µε
ανακουφίζει να νοιώθω την ζεστή σου ανάσα. Άκουσα το µήνυµα
άλλε τρεις φορές. Μετά ήρθε το δεύτερο. Πάλι από την Nataly.
«Έλα, πάλι εγώ, µα πού βρίσκεσαι επιτέλους. Όταν σε χρειάζοµαι
εξαφανίζεσαι». Η φωνή της ήταν δροσερή, ότι δηλαδή χρειαζό-
µουν για να συνέλθω από την χθεσινή κατάχρηση, στο τέλος δεν
µπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της και έβαλε τα γέλια. Χα-
µογέλασε και εγώ και περίµενα για το τελευταίο µήνυµα. «Πάρε
µε γρήγορα», ακούστηκε για άλλη µια φορά η φωνή της, µετά
σώπασε για λίγο, «το ραντεβού µε το γιατρό ακυρώθηκε. Θα σε
ξαναπάρω αύριο. Γεια.». Αµέσως τα βλέφαρα µου ορθάνοιξαν,
ξεροκατάπια και τεντώθηκε το κορµί µου, σαν να θέλει να γίνει
στυλοβάτης, κολώνας σε ιερό ναό, σαν να θέλει να επωµιστεί τις
συνέπειες. Αν φανταζόµουν καλά η Nataly είχε ξανασκεφτεί το
γεγονός της εγκυµοσύνης. Είχε αφυπνιστεί το µητρικό της ένστι-
κτο, πως θα µπορούσε άλλωστε να «σκοτώσει» ένα βρέφος πριν
καλά-καλά αυτό δηµιουργηθεί.

Άνοιξα την πόρτα του διαµερίσµατός µου µε µεγάλη δυσκολία.
Ήµουν τόσο κουρασµένος, σαν να δούλευα για µήνες σε βρετανι-
κό ανθρακωρυχείο. ∆ίχως να γδυθώ, έπεσα στο στρωµένο κρεβάτι
κι έκλεισα τα βαριά από την ένταση µάτια µου για να κοιµηθώ
στη στιγµή.

Πρέπει να κοιµόµουν γι' αρκετές ώρες, ώσπου χτύπησε το κου-
δούνι. Για άλλη µια φορά βρέθηκα σε αµηχανία. Ήταν οι φίλοι
µου από την δουλειά και διάφοροι άγνωστοι. Μου θύµισαν το
πάρτι.  ∆ίχως να πολυσκεφτώ, τους έδωσα την πιστωτική µου
κάρτα για να παραγγείλουν φαγητό και ποτά. Εγώ, πήγα αµέσως
στο δωµάτιό µου για το επόµενο ταξίδι.

Το πάρτι κάποια στιγµή άναψε και η κάθε είδους διασκέδαση συ-
νέπαιρνε τους παρευρισκοµένους. Στο δωµάτιο που κοιµόµουν,
ξάφνου µπαίνει η δεσποινίς του Αστυνοµικού Τµήµατος και µε
ξυπνάει. Μέσα στη σαστιµάρα µου βλέπω το φρεσκοβαµµένο της
πρόσωπο να µου διηγείται πώς είχα δανειστεί τα χρήµατά της για
το ταξί που θα µε γύρναγε σπίτι σήµερα το πρωί. Με φιλάει πετα-
χτά στα χείλη και φεύγει. Επιτέλους, για άλλη µια φορά έµεινα
µόνος για να κοιµηθώ ξανά.
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Κάπου στους διπλανούς χώρους, γρήγορος ρυθµός και χορός. Τα
φώτα σβηστά ή χαµηλά. Η µουσική δυνατή και τα ποτά εν αφθο-
νία. Μερικοί παίζουν στριπ πόκερ. Μια ξανθούλα γράφει µηνύµα-
τα µε µαρκαδόρο στα άσπρα πλακάκια του µπάνιου. Άλλοι πετάνε
αυγά από το παράθυρο προς τα αυτοκίνητα που περνούν. Ξάφνου
δυο drug-queens βγάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν φορέσει. Μια
κοντή, θηλύκια σκιά βάζει στο βίντεο µια κασέτα και κάθεται
στον καναπέ για να τη χορτάσει. Σε ένα πηγαδάκι και µέσα στον
εκκωφαντικό ηχητικό πανζουρλισµό, ένας τύπος αποκαλύπτει ότι
έχει Aids. ∆υο φίλες έχουν ξεχαστεί στο βάθος και κάνουν τηλε-
φωνικές φάρσες. Ένα τσιγαριλίκι κάνει το γύρω του κόσµου και
περνάει από όλα τα χείλη. Τα φιλιά, τα γλειψίµατα, τα χουφτώµα-
τα, οι αυνανισµοί, το στοµατικό και όχι µόνο σεξ, κυριαρχούν. Το
πάρτι είχε απόλυτη επιτυχία. Οι κρυφές κάµερες � αποµεινάρια
της ηφαιστειακής µου σχέσης µε την Σιµόν - είχαν καταγράψει,
για άλλη µια φορά, τα πάντα.

Το πρωί µε βρήκε να κοιµάµαι. Χτυπάει το κουδούνι κάποιος νευ-
ρικά. Είναι ο ταχυδρόµος. Έχω µια συστηµένη επιστολή. Κλείνω
την πόρτα µε εκνευρισµό και σχίζω το φάκελο. Κέρδισα µια βδο-
µάδα για δύο σε ξενοδοχείο της Εύβοιας. «Ωραίο σηµάδι», σκέ-
φτηκα. «Ας ερχόταν η Nataly και µετά ας χαθώ Θεέ µου, ας χα-
θώ...» .

Έκλεινα την πόρτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν η Nataly που
παγερά, χωρίς να µε αφήσει να πάω κουβέντα, µου εξήγησε ότι το
παιδί θα το ρίξει τελικά, και πως δεν µπορούσε να θυσιάσει την
καριέρα της. ∆εν είπε ούτε µια λέξη για την σχέση µας, έτσι δεν
µου άφησε κανένα περιθώριο ελπίδας. Ήξερα πλέον ότι το «όνει-
ρο» σβήστηκε οριστικά από το παρόν και πως σύντοµα θα αποτυ-
πωθούν ως απαλό νοσταλγικό ίχνος στα απόκρυφα και αδιάβατα
κελιά της µνήµης του µυαλού µου.
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Κεφάλαιο 9ο

Βρίσκοµαι µε µια ασφυκτικά γεµάτη βαλίτσα στο σταθµό των υ-
περαστικών λεωφορείων. Περιµένω την ώρα, τα µεγάφωνα να
καλέσουν το δροµολόγιό µου για την Εύβοια. Το αποφάσισα χθες,
έτσι µέσα στο µπάνιο. Είπα, δεν πετάγοµαι µέχρι απέναντι στο
νησί, να ξεκουράσω και το µυαλό µου λιγάκι. Και να µε πάλι ανά-
µεσα σε αγνώστους να περιµένω να βρω το δρόµο προς την ηρε-
µία για πολλοστή φορά. ∆εν µου κάνουν βέβαια καµιά εντύπωση
οι γκριµάτσες τους, ούτε τα βογκητά τους, τα αποτσίγαρά τους
και όλος αυτός ο απαίσιος κόσµος από µιζέρια και αναισθησία. Το
έχω βάλει καλά µέσα στο µυαλό µου. Τον κόσµο εγώ δεν πρόκει-
ται να τον αλλάξω, µάλλον αυτός θα µε αλλάξει αν δεν το έχει κά-
νει κιόλας.

Κάθοµαι σε µια θέση περίπου στο κέντρο του λεωφορείου, δίπλα
από το παράθυρο. Έβλεπαν τα µάτια µου χώρους φωτεινούς. Τα
άνοιγα και τα έκλεινα µε ενθουσιασµό, δεν µπορούσα να πιστέψω
την οµορφιά. Οι µυρουδιές τις οποίες δεν µύριζα, αλλά φανταζό-
µουν, µε συνάρπαζαν. Το χέρι µου σφίχτηκε ξαφνικά. Τα δάχτυλα
µου πάγωσαν. Νέκρωσαν. Με την µαγεία της. Την παρουσία της.
Η πατρίδα µου, η ζωή µου. Τα χώµατά µου. Ένιωσα τη θέρµη των
συνειρµών µου να ξεπετάγεται από τους πόρους του προσώπου
µου.  Αµφιβάλλω αν είχα αισθανθεί έτσι ποτέ άλλοτε. Μια γαλή-
νη. Ηρεµία. Η ησυχία της ψυχής. Που τόσο αναζητούσα τελευταί-
α.  Έγειρα το κεφάλι µου πίσω και αποκοιµήθηκα για να βρεθώ
µετά από ώρες στην είσοδο του ξενοδοχείου.

- Καληµέρα σας.
- Καληµέρα σας.
- Λέοντος ονοµάζοµαι. Ριχάρδος Λέοντος. Υπάρχει µια κράτηση
για µένα.

- Κύριε Λέοντος, τιµή µας που µας επισκέπτεστε. Σας έχουµε ε-
τοιµάσει το καλύτερό µας δωµάτιο.

- Ευχαριστώ. Θα µπορούσα να κάνω και ένα τηλεφώνηµα στη
Γερµανία σε µια ώρα από τώρα ;

- Φυσικά.
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Κάνω να φύγω για το δωµάτιο και συναντώ µε το βλέµµα µου την
Nataly. Για λίγο σάστισα. Μετά την κοίταξα έντονα στα µάτια, ύ-
στερα στο στόµα και ξανά στα µάτια. Χαµογέλασα αχνά, µε από-
λυτη ικανοποίηση. Είχε έρθει να µε βρει. Την ερωτεύθηκα για
πολλοστή φορά. Εκείνη εκφραστική. Ήρθε περπατώντας µε βή-
µατα χορευτή και µε φίλησε. Μου έπιασε και τα δυο χέρια και τα
έσφιξε δυνατά. Την παρατηρούσα σχεδόν απειλητικά. Ήθελα να
µου ανοιχτεί. Μα µου ψιθύρισε απλά πως:

- Θα ήταν καλύτερα να πηγαίναµε στο δωµάτιό µας.

∆εν κατάλαβα τι την έκανε να αλλάξει ξαφνικά. ∆εν την ρώτησα
αν πρόλαβε να ρίξει το παιδί. Φοβόµουν να ακούσω την απάντη-
ση. Εδώ και χρόνια έχω µείνει µε την απορία και βασανίζοµαι κά-
θε µέρα και κάθε νύχτα. ∆εν την ρώτησα αν ήρθε για να µείνει ή
για να επουλώσει κάποιες ενοχές της. ∆εν την ρώτησα πως µε ε-
ντόπισε. Ήξερα όµως πως το «όνειρο» δεν θα κρατούσε για πολύ.

Οι µέρες και οι νύχτες έφευγαν. Σαν κλέφτες του θερινού σινεµά.
Το πρωί που ξύπναγα, αιχµαλώτιζα µια γκριµάτσα του πρόσωπού
µου στο αστραφτερό καθρέπτη. Και κάθε φορά που προσπαθού-
σα να την χαρακτηρίσω, πάντα κατέληγα στο χαµόγελο της ευ-
δαιµονίας. Η Nataly, αισθησιακή, φιγούρα πάνω σε λευκό πανί,
να κουνιέται και να τραγουδά µε το σώµα της µε την παρουσία
της. Κι εγώ να  παθιάζοµαι, να την αγαπώ µε πανικό, να την λα-
τρεύω αιώνια.  Ένοιωθα όµως σαν να µην ήταν εδώ, λες και είχα
παγιδευτεί σε κάποια ύπνωση, σε κάποιο µεταφυσικό µονοπάτι
κάποιου ανατολικού αιρετικού δόγµατος που βρήκα τυχαία σε ένα
φυλλάδιο στο δρόµο.

∆υο µέρες πριν επιστρέψω στην Αθήνα, το µεσηµεράκι, γλαρωµέ-
νος καθώς ήµουν, νιώθω τα χέρια της στη πλάτη µου. Με τρίβουν
βασανιστικά, λες και θέλουν να χωθούν µέσα µου. Αισθάνθηκα
τον πόνο και την οργή που την κυρίευε. Αισθάνθηκα αµέσως πως
δεν ήµουν εγώ η αιτία, ίσως βέβαια η αφορµή και την ρώτησα:

- Θα ανθίσουν φέτος οι κερασιές;

Εκείνη λουλούδιασε πάνω µου, αναρριχήθηκε και αγκάλιασε µε
όλο της το σώµα την ύπαρξη µου και µου είπε:

- Ναι, αλλά δεν θα είµαι εδώ για να τις θαυµάσω.
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Ύστερα από λίγα λεπτά σιωπής σηκώθηκε. Πήγε στο µπάνιο και
έκανε ντους. Σηκώθηκα κι εγώ. Ντύθηκα και άναψα τσιγάρο, ή-
ταν το πρώτο της ζωής µου. Άρπαξα όλο το πακέτο και έφυγα από
το δωµάτιο. Βγήκα στο δρόµο και κατευθύνθηκα στο κοντινό πε-
ρίπτερο. Αγόρασα ξυραφάκια. Κάθισα στο κοντινό παγκάκι και
άρχισα να ξυρίζω το κεφάλι µου. Τελείωσα σχεδόν σε ένα λεπτό.
Το χέρι µου ήταν γεµάτο αίµατα, το κρανίο µου επίσης. Όµως δεν
µε ενοχλούσε τίποτα . Ο πόνος µου ήταν γεµάτος από φόβο για το
µεγάλο αντίο. Ήξερα. Το φανταζόµουν. Όλα θα έσβηναν όπως
άρχισαν. Κι εγώ θα έµενα πάλι... µόνος.

Με το µαρµαρωµένο ύφος ενός αλήτη µπεκρή, έβγαλα το παντε-
λόνι µου και έµεινα τελείως γυµνός. Ήµουν χαµένος. Από το πα-
ράθυρο του δωµατίου η Nataly παρακολουθούσε αµήχανη. Με-
µιάς έτρεξε να µε προλάβει. Βρεθήκαµε µαζί δίπλα ενός στον άλ-
λο. Γυµνοί, από ενοχές, προσωπεία και ψεύτικες ελπίδες. Όλοι
µάς κοιτάγανε έκπληκτοι.

Μια γριά έκλεισε τα µάτια της. Ένας µεσήλικας έκανε το σταυρό
του. Ένα νεαρό ζευγάρι χαµογέλασε. Ένας χίπις γρατσούνισε µε
µεγαλύτερη ένταση το τραγούδι του. Ο κουρέας δεν έκοβε νεκρά
κύτταρα έκανε τέχνη. Μόνο ο µπάτσος δεν χαµογελούσε, αλλά
δεν ανησύχησα γι' αυτόν, του είχα κάνει ένα «δωράκι» χθες λες
και γνώριζα το µέλλον που θα ερχόταν.

Καθώς διασχίζαµε την πόλη, έσκυψα σε ένα µικρό παιδάκι και του
είπα χαµηλόφωνα δείχνοντάς του τον ηλιόλουστο ουρανό:

«∆εν ξέρω προς τα πού θα πάµε,
έτσι ειδικά που είµαστε, τι θα
κάνουµε ή τι δεν θα κάνουµε.
Αλλά ελπίζω κι εσύ που µας ακο-
λούθησες µέχρι αυτό το σηµείο
του ταξιδιού, να κάνεις αυτό που
κάναµε κι εµείς. Έτσι σου εύχο-
µαι... Να ζεις ελεύθερος, πάντα.»
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Η µουσική έχει σταµατήσει, ο Ριχάρδος ανάβει για πολλοστή φο-
ρά τσιγάρο. Ο χτυπητός ήχος του ζίπο-αναπτήρα δονεί την ατµό-
σφαιρα. Η ανάσα του είναι το µόνο που ακούγεται. Φυσά σχεδόν
αναστενάζοντας. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία που της έδι-
νε. Την περίµενε έντεκα ολόκληρα χρόνια. Της µίλαγε κάθε νύχτα
απ' το µικρόφωνο. Όµως εκείνη ούτε µια φορά δεν ανταποκρίθη-
κε στο κάλεσµά του. Για το Ριχάρδο όλα είχαν τελειώσει, δεν θα
ξανάβρισκε ποτέ την «Ιθάκη» του. Ο µεγάλος έρωτας της ζωής
του, πέθανε, πριν καν γεννηθεί. Μετά από την εκποµπή, είχε α-
ποφασίσει να δώσει τέλος στο µαρτύριό του. Με κάθε τρόπο.

Ο ηχολήπτης και ο βοηθός του βαριεστηµένοι περιµένουν την τε-
λική αποχώρηση του εκκεντρικού εκφωνητή.

- Τώρα αυτός τέλος. Ευτυχώς θα γλιτώσουµε τις κλάψες του και
ας ελπίσουµε να την στρίψει για άλλα στέκια.

- Ρε 'συ, χτυπάει το τηλέφωνο,  λες να θέλει να του µιλήσει κα-
νένας;

- Παρακαλώ, ποιος είναι;

Το πεπρωµένο αλλάζει από την µια στιγµή στην άλλη. Μια φωνή,
άγνωστη, από κάποιο ξεχασµένο χωριό ίσως, σκέφτηκε να δώσει
ένα µήνυµα αισιοδοξίας στον πληγωµένο Ριχάρδο. Ο αγγελιοφό-
ρος όµως πρέπει να παρακάµψει τις διαβολές των ατίθασων νεα-
νίσκων.

- Θα ήθελα να µιλήσω στο Ριχάρδο.
- Σιγά τι µας λες.
- Παρακαλώ, θα ήθελα να µιλήσω...
- Πώς σε λένε;
- Nataly.
- Μµµ... Νάταλλλυ ε; Ωραίο όνοµα. Και από πού είσαι Νάταλ-
λλυ;

- Αθηναία, γέννηµα θρέµµα. Μπορώ να...
- Πώς τηλεφωνείς τέτοια ώρα; ∆εν θα έπρεπε να διασκεδάζεις

µε τον δικό σου; Η µήπως είσαι µπουκάλα αυτές τις µέρες...
- Τον Ριχάρδο! ∆ώσε σε µου σε παρακαλώ τον Ριχάρδο.
- Κοίταξε να σου πω αγαπητή µου Νάταλλλυ. Εδώ δεν είναι Κο-
λωνάκι να διατάζεις το σερβιτοράκι σου εντάξει. Άντε µην στο
κλείσω. Αν θέλεις να µιλήσεις στον ξενέρωτο πρώτα θα παί-
ξουµε το παιχνίδι των τριών ερωτήσεων και αν κερδίσεις τότε
θα µιλήσεις µε τον καλλιτέχνη. Εντάξει;

- Έχω άλλη επιλογή;
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Η ζωή είναι συναρπαστική και ποτέ δεν αφήνει να χαθεί η ιερή Ι-
δέα ενός ονείρου. Μερικές φορές περνάνε χρόνια ωσότου το σύ-
µπαν καταφέρει να κινήσει γη, ουρανό και θάλασσα για να εκ-
πληρώσει µια επιθυµία. Αλλά ποτέ η αιώνια ζωντανή φύση δεν
προδίδει την αγνότητα µιας αγαθής προσευχής. Έτσι και τώρα, ο
Ριχάρδος βρίσκεται µια σπιθαµή µακριά από την «µακαριότητα».
Αρκεί το παιχνίδι των ερωτήσεων να γείρει την ζυγαριά προς τα
δεξιά και να τον φέρει δίπλα στην αγαπηµένη του.

- Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Αν είσαι ωραία, όπως ακούγεσαι, για-
τί δεν είσαι έξω να πίνεις και να χορεύεις τέτοια υπέροχη νύ-
χτα, παρά τηλεφωνείς σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, ε;

- Τι ερώτηση είναι αυτή;
- Περιµένω...
- Είµαι µόνη εντάξει. Βαρέθηκα τις ηλίθιες σχέσεις. Εσείς οι ά-
ντρες είστε τουλάχιστον γουρούνια. Και αν κρίνω από την χά-
ρη σου, γαϊδούρο-γούρουνα!

- Σωστή απάντηση. Παραβλέπω το σχόλιο. Προχωράµε στην
δεύτερη ερώτηση. Αφού είσαι µόνη και όλος τυχαίος δηλαδή
είµαι και εγώ µόνος, η µοίρα µας λεει, νοµίζω, ότι πρέπει να
συναντηθούµε βρε παιδί µου. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει να
µου πεις πως είσαι. ∆εν θέλω να βγω µε καµία χοντρή ασχηµο-
µούρα έτσι;

- Εκτός από γαϊδούρι πρόσθεσε και το αγενής. Τέλος πάντων, α-
παντώ! Είµαι µια κούκλα, ψηλή, υπέροχο σώµα, καλλίγραµµη
µέση, µε γαλανά µάτια και θεσπέσια ξανθά µαλλιά. Είµαι φυ-
σική ξανθιά όχι κάλπικη. Συνεχίζω. έχω λεφτά. Πολλά λεφτά.
Έχω βίλα στη Βουλιαγµένη, διαµέρισµα στο Λυκαβηττό, σπορ
κάµπριο αµάξι, κότερο. Ταξιδεύω συχνά, πίνω πάντα σαµπά-
νια, και βαριέµαι του ηλίθιους άντρες που προσπαθούν να κά-
νουν καµάκι µε σαχλές και ανόητες ερωτήσεις στις 5 τα ξηµε-
ρώµατα.

Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες για τον Ριχάρδο. Μα η Nataly
προσπαθεί, έστω και στην ύστατη στιγµή να τον συναντήσει, να
του πει πως βρήκε ξανά τον εαυτό της. Πως αποφάσισε τι θέλει να
κάνει και µε ποιον θέλει να το κάνει. Η αγωνία των ερωτήσεων
φτάνει στο τέλος

- Μµµ.... Ρε συ είσαι σκέτο κελεπούρι. Λοιπόν να συναντηθούµε
οπωσκαιδήποτε. Εγώ είµαι εντάξει τύπος. Θα σου φερθώ πολύ
καλά. Είµαι καλός και στο κρεβάτι. Αµ τι νόµιζες. Λοιπόν περ-
νάµε τώρα στην τελευταία ερώτηση. Τι σχέση έχεις µε τον
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βλάκα τον καλλιτέχνη τον Ριχάρδο, γιατί αν θες να ξέρεις έχω
πολλά ράµµατα για την γούνα του.

- Είµαστε παλιοί φίλοι. Λοιπόν κέρδισα; Μπορώ τώρα να µιλήσω
µε τον φίλο µου;

- Όχι!
- Τι εννοείς όχι;
- ∆ικό µου είναι το παιχνίδι και εγώ θα πω αν κέρδισες και πότε
κέρδισες.

- Λοιπόν είσαι και µεγάλος βλαξ. Άντε µην σε...
- Σιγά µη µας κάνεις ντα.
- Καλά... Έχε χάρη, αλλιώς θα σου  έλεγα.
- Επειδή σε συµπάθησα δώσε µου το τηλέφωνο σου και θα σε
περάσω στον Ριχάρδο, µόνο κάνε γρήγορα γιατί µόλις τέλειωσε
την εκποµπή!

- Εντάξει αλλά θέλω να σου κάνω και εγώ µια ερώτηση.
- OK ριχτή. Λύνω και σταυρόλεξα εγώ!
- Ξέρεις αγόρι µου τι κάνουν οι ξανθές όταν είναι µόνες, παρα-

µονές Χριστουγέννων ε; Ξέρεις;
- Τι κάνουν; Βλέπουν τηλεόραση, διαβάζουν άρλεκιν, χτενίζο-
νται. Τι µε νοιάζει εµένα.

- Να σε νοιάξει φιντάνι µου. Να σε νοιάξει. Γιατί εντός ολίγου
θα σε πονέσει και θα σε τσούξει. Αρσενικό ανθρωπάριο.

- Ωχ...ωχ...

Ως από µηχανής θεός, η Nataly, όρµησε µέσα στο studio και σύν-
θλιψε το κινητό της τηλέφωνο στο κεφάλι του νεαρού Καζανόβα,
που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν ούτε δεκαεφτάρης. Συνέχισε
χτυπώντας τον µε την τσάντα της. Η φασαρία έγινε αισθητή σε ό-
λο τον όροφο. Ο Ριχάρδος είχε ήδη κατεβεί µερικά σκαλιά. Απο-
φάσισε «τυχαία» για πρώτη φορά ίσως στην ζωή του, να κατέβει
τους ορόφους µιας πολυκατοικίας µε τα πόδια.

Οι φωνές δεν αποτελούν ένα παράξενο και ασυνήθιστο συµβάν
για ένα ραδιοφωνικό σταθµό. Αλλά εκεί κάπου στο θόρυβο και
στην ένταση, ανάµεσα στις άγουρες και µπάσες χροιές, στις απαί-
δευτες αναβράζουσες από την επιθυµία οχλήσεις, διέκρινε µια
γλυκιά, µεταξένια συχνότητα. Τη φωνή της.

Τέλος


