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ΕΚ∆ΟΧΗ Ι

Τ`ο πλακόστρωτο

Ο δρόµος {εχει κατακαθίσει, πολ`υ βαθιά, [ανάµεσα στ`α κτίρια. Ε@ ιναι {αδειος. ] Ο [αέρας πο`υ
[ανεβοκατέβηκε [επάνω κάτω δυ`ο φορές, {εψαξε
\ολες τ̀ις γωνι`ες του, τ̀ις [επιφάνειες, δ`εν βρ~ηκε
τίποτα -\ενα υ\ φασµα, \ενα χαρτί, }η {εστω λίγη
σκόνη- ν`α σηκώσει, κὰι [αποσύρθηκε [απoρηµένος γι`α {αλλους τόπους }η α
{ λλες [εποχές.
Ο δρόµος ε@ ιναι \ετοιµος. Τ`α φω
~ τα το~υ [ηλεκτρικο~υ κα~ ιγαν δεξι`α κι [αριστερ`α \ολη τ`η νύχτα.
Τώρα ε@ ιναι σβηστά. Ο] ι στύλοι τους γέρνουνε
πρ`ος τ`ην {ασφαλτο. Τ`α λίγα δέντρα πο`υ [επέζησαν, µ`ε τ`α ξερ`α κορµιά τους [ακίνητα, παραστέκουν. Κρίκοι [απ`ο µπετ`ον σφίγγουν το`υς
[αστραγάλους τους. Τ`α κτίρια, µ`ε τ`α τρύπια
µάτια, παρακολουθο~υν.
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Ο {ανθρωπος περπατ~α [αργ`α πάνω στ̀ις πλάκες
το~υ πεζοδρόµιου. Τ`ο κεφάλι του ε@ ιναι σκυφτό,
τ`α χέρια του στ̀ις τσέπες. Τ`α πόδια του ζυγιάζονται σχεδ`ον στ`ο κέντρο κάθε πλάκας, πατο~υν, ]η πλάκα πούβλεπε πρ`ος τ`α κάτω ξαφνιάζεται, γυρν~α, τ`ο βάρος το~υ σώµατος πέφτει
[αµέσως ]ολόκληρο πάνω της, ]η πλάκα λυγίζει
\ενας τριγµ`ος {ερχεται [απ' τ`ο ]υπόστρωµα, {επειτα
τ`ο πόδι σηκώνεται, τ`ο βάρος [αλαφρώνει, ]η
πλάκα ]ησυχάζει τακτοποιε~ ιται γυρίζει πάλι
πρ`ος τ`α κάτω κὰι συνεχίζει ν`α παρατηρε~ ι.
Ο {ανθρωπος περπατ~α [αργ`α µετρώντας τ̀ις
πλάκες το~υ πεζοδρόµιου. ] Εκατ`ο κὰι µία... ]εκατ`ο κὰι δύο... Ο] ι πλάκες ε@ ιναι [απ`ο µάρµαρο.
Τετράγωνες. { Ασπρες κὰι τετράγωνες. Λε~ ιες κὰι
τετράγωνες. Ο] ι [ακµές τους [απολύτως ε[υθύγραµµες. Ο] ι γωνίες τους τελείως [ορθές.] Αρµὸι [απ`ο τσιµέντο τ̀ις συνδέουν.
Απ`ο τ`ην βάση τω
~ ν κτιρίων µέχρι τ`ην {ασφαλτο.
Τόσο το`υς {εµενε. Τόσο το`υς {εφτανε. Μέσα σ'
α[υτ`ο τ`ον χω
~ ρο \ενας \ενας ]υψώθηκαν ο] ι ]ιστοί.
Μέσα σ' α[υτ`η τ`η στεν`η λωρίδα ο] ι ]ιστὸι
συµπιέστηκαν, ταχτοποιήθηκαν σ`ε σειρ`ες κὰι
στ~ηλες, κινήθηκαν. Μέσα σ' α[υτ`η τ`η µονοδιά14

στατη γραµµ`η ο] ι ]ιστὸι δ`εν χώρεσαν συγκρούστηκαν κοµµατιάστηκαν. Κὰι ]ο [αέρας π~ηρε τ`α
]υπολείµµατα [ελείανε τ̀ις [επιφάνειες τ̀ις στίλβωσε.
Απ`ο τ`ην βάση τω
~ ν κτιρίων µέχρι τ`ην {ασφαλτο
ο] ι πλάκες κυριαρχο~υν [αµετακίνητες, α[ ιώνιες.
Χίλιες κὰι µία... χίλιες κὰι δύο... Πάνω σ`ε \εναν
{αβακα [απ`ο σµάλτο κὰι {εβενο {επαιζαν κὰι
κέρδιζαν. \ Ολο κέρδιζαν. Μι`α ]οριζόντια πλάκα
πάνω [απ' τ`ον καθένα, τότε τ̀ις µέρες το~υ \ηλιου,
κράταγε σκιά. Κι α[υτ`η ]η πλάκα σιγ`α - σιγ`α κατέβαινε, κατέβαινε...
Χίλιες κὰι µία... χίλιες κὰι δύο... Τ`ο τακούνι
χτυπ~α πάνω τους σ`αν µάνταλο παλι~ας πόρτας.
Χωρ`ις [απόκριση.

Η βροχ`η [εξακολουθε~ ι ν`α πέφτει µε τ`ην {ιδια.
{ενταση. ] Η ]υδρορρόη πνίγεται. ] Η λαµαρίνα [αναπηδ~α. Τ`ο λίγο νερ`ο πο`υ περν~α κάτω [απ' τ`η
µπαλκονόπορτα {εχει σχηµατίσει στ`ο πάτωµα
στενόµακρη κηλίδα. Στ`ο χαµηλ`ο τραπέζι τ`α δυ`ο
φλυτζάνια ε@ ιναι γεµάτα τσάι.
Τ`ο τσάι {εχει παγώσει. ] Η γυναίκα, χωµένη στ`ην
15

πολυθρόνα, περιµένει. Τ`α µάτια της ε@ ιναι προσηλωµένα. Τ`α χέρια της σταυρωµένα κάτω [απ'
τ`ο στ~ηθος της. Τ`α γόνατά της ]ενωµένα σφιχτά.
Ο] ι το~ ιχοι ε@ ιναι {ασπροι.

Ο {ανθρωπος περπατ~α µετρώντας τ̀ις πλάκες το~υ
πεζοδρόµιου. Τόσες κὰι µία... τόσες κὰι δύο...
Ο] ι πλάκες ε@ ιναι µακρόστενες, προσανατολισµένες. Ο] ι {ισκιοι τω
~ ν φυλλωµάτων πηγαινόρχονται πάνω τους χαϊδεύοντ`ας τες [ελαφρά. Ο] ι
θαµπές τους [επιφάνειες συνοµιλο~υν χαµηλόφωνα µ`ε τ`ον χρόνο. Τ`α κυπαρίσσια συγκατανεύουν...
Οχι. Ο] ι πλάκες ε@ ιναι τετράγωνες -ο] ι {ανθρωποι
πι`α δ`εν ξαπλώνουν- [απολύτως τετράγωνες
-ο] ι {ανθρωποι θάβονται καθιστοί- {ασπρες κὰι
τετράγωνες -[απροσανατόλιστοι, καθιστοί- λε~ ιες κὰι τετράγωνες -µ`ε τ`α γόνατα στ`ο στόµατετράγωνες -µ`ε τ̀ις πλάτες τετράγωνες- τετράγωνες, πάντα τετάγωνες, ]αρµὸι [απ`ο τσιµέντο
τ̀ις συνδέουν. Κὰι τ`ο βλέµµα πέφτοντας πάνω
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τους [εκτινάζεται στ`ην {ιδια κατεύθυνση µπήγεται µ`ες στ`α µάτια κὰι σφηνώνεται στ`ο πίσω µέρος το~υ κρανίου. Κὰι τ`ο σκληρ`ο β~ηµα
[αναπηδ~α τραντάζοντας τ`α κόκαλα, κὰι τ`α
νε~υρα.
Β~ηµα κὰι πλάκα. Β~ηµα κὰι πλάκα. ] Ο {ανθρωπος ξαφνικ`α σταµατ~α, τρέχει στ`ην {ακρη το~υ
πεζοδρόµιου, βγάζει τ`ο δεξί του πόδι κὰι τ`ο
πατ~α στ`ην {ασφαλτο. [ Αµέσως κάτω [απ' τ`ο πέλµα του µι`α τετράγωνη πλάκα σχηµατίζεται.
Κατεβάζει κὰι τ`ο [αριστερό, [αρχίζει ν`α βηµατίζει, στ`ην [αρχ`η σιγά, {επειτα γρήγορα, τέλος
τρέχει. Σ`ε κάθε πάτηµά του κὰι µι`α πλάτη τετράγωνη κὰι µι`α πλάκα τετράγωνη.
Ο {ανθρωπος γυρίζει πίσω στ`ο πεζοδρόµιο κὰι
συνεχίζει ν`α περπατ~α.

Μέσα στ`ο δωµάτιο ]η γυναίκα περιµένει. Τ`α
µάτια της ε@ ιναι διάπλατα. Ο] ι παλάµες της γαντζωµένες στ`α χέρια τ~ης πολυθρόνας. Τ`α γόνατά της ]ενωµένα σφιχτά.
Τ`ο {ασπρο τω
~ ν τοίχων ρέει [αργ`α πρ`ος τ`α κάτω.
Η κηλίδα τ~ης βροχ~ης στ`ο πάτωµα µάκρυνε
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περισσότερο. Πλησιάζει τ`ην πολυθρόνα. ] Η [επιφάνεια το~υ τσαγιο~υ [ιριδίζει.
Ο {ανθρωπος περπατ~α. Σ`ε µι`α στιγµ`η σηκώνει
τ`ο κεφάλι κὰι [αγναντεύει. Ο] ι πλάκες διαδέχονται ]η µι`α τ`ην {αλλη σ`ε σειρές κὰι στ~ηλες. Ο] ι
σειρ`ες κὰι ο] ι στ~ηλες [εκτείνονται κὰι στ̀ις
τέσσερις κατευθύνσεις µέχρι τ`ον ]ορίζοντα. ] Η
γ~η \ολη ε@ ιναι πλακοστρωµένη. Κατ`α µεγάλα
διαστήµατα, στύλοι µ`ε πινακίδες µνηµονεύουν
τ̀ις πόλεις. ] Ο {ανθρωπος κατεβάζει τ`ο κεφάλι
µπαίνει σ`ε µι`α στήλη κὰι συνεχίζει ν`α περπατ~α. [ Ανάµεσα σ`ε δυ`ο ]αρµούς.
Ανάµεσα σ`ε δυ`ο ]αρµο`υς ο] ι κρότοι τω
~ ν βηµάτων [αντηχο~υν . [ Ανάµεσα σ`ε δυ`ο ]αρµο`υς ο] ι
[αριθµὸι και τ`α χρόνια πέφτουν. Τόσες κὰι µία...
τόσες κὰι δύο...
Ο {ανθρωπος στέκεται µπροστά σ`ε µι`α πινακίδα. Τ`ην κοιτάζει. { Ερχεται κοντ`α τ`ην ψαύει,
[αγκαλιάζει τ`ον στύλο, [ακουµπ~α τ`ο µάγουλό του
πάνω της. { Ανθρωπος κὰι πινακίδα µένουν {ετσι
#ωρες πολλές. \ Οµως ]η [αντοχ`η το~υ [ανθρώπου
[εξαντλε~ ιται τ`α πόδια του [αρχίζουν ν`α λυγί
ζουν τ`ο σω
~ µα του ν`α γλιστρ~α. Σφίγγεται πά
νω στ`ον στύλο [αλλ`α δ`εν µπορε~ ι ν`α κρατη18

θε~ ι. Σ`ε λίγο βρίσκεται στ`η βάση τ~ης πινακίδας
γονατισµένος.
Ενας [αέρας, πο`υ κάποτε θ`α {αλλαζε τ̀ις ε[ ποχές,
φυσ~α [απ`ο τ`α πλάγια. ] Ο [αέρας ε@ ιναι [αθόρυβος.
∆`εν {εχει α[ ιωρήµατα. Μήτε [οσµές. Μονάχα
ψύχρα, πολ`υ ψύχρα. ] Ο {ανθρωπος κρυώνει. Τ`α
τυλιγµένα χέρια σφίγγονται περισσότερο γύρω
στ`ον στύλο, τ`ο γονατισµένο σω
~ µα κολλ~α πάνω
του, τ`ο πρόσωπο ]υψώνεται πρ`ος τ`ην πινακίδα.
] Ο [αέρας πο`υ δ`εν βρίσκει τίποτα [ενδιαφέρον σ`ε
το~υτο τ`ο τοπίο κὰι το~υτο τ`ο σύµπλεγµα [αποµακρύνεται.
Επειτα τ`α χέρια το~υ [ανθρώπου µουδιάζουν. Σωριάζεται στ`α πλάγια. Τότε ]ο στύλος, πο`υ δ`εν
στηρίζεται πιά, γέρνει κὰι πέφτει στ`ο πλακόστρωτο.

Ο {ανθρωπος ε@ ιναι καθισµένος σ`ε µι`α πλάκα
[οκλαδόν. Μ`ε το`υς [αγκω
~ νες [ακουµπηµένους στ`α
γόνατα κὰι τ`ο κεφάλι του {ορθιο [ανάµεσα στ̀ις
παλάµες. Ο] ι βελόνες ο] ι καρφωµένες στ`α µάτια
του µακραίνουν ]οριζόντιες παράλληλες σ`ε δυ`ο
]αρµούς. Τ`ο σεντόνι, πάνω του, πιασµένο
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]ολόγυρα στ`ον ]ορίζοντα τεντώνεται περισσότερο.
Ο {ανθρωπος ε@ ιναι [ακίνητος.
Η γυναίκα ε@ ιναι [ακίνητη.
Τ`ο σεντόνι ε@ ιναι [ακίνητο. Τ`ο φω
~ ς σουρώνει
[απ`ο το`υς πόρους του [αραιό, {ασπρο.
Ξαφνικ`α µι`α φων`η [ακούγεται «@ Ω ο#υτος α@υτος
τ̀ι µέλλοµεν...».] Ο {ανθρωπος [αναταράζεται τραβ~α τα χέρια τ`α στηρίζει στ`ο πλακόστρωτο κὰι
στρέφει τ`ο σω
~ µα του πρ`ος τ`η δεξι`α µεριά.
{ Επειτα τοποθετε~ ι πάλι το`υς [αγκω
~ νες κὰι τ̀ις
παλάµες. Ο] ι βελόνες τω
~ ν µατιω
~ ν του [ακολουθο~υν τώρα το`υς κάθετους ]αρµούς.
Η πλάκα [απ`ο κάτω σιγ`α - σιγ`α λυγίζει, τ`ο σω
~ µα βυθίζεται µέσα της, τ`ο σεντόνι κατεβαίνει.
Ανάµεσα στ̀ις βελόνες τω
~ ν µατιω
~ ν ο] ι δυ`ο κοπέλες [αποµακρύνονται [αγκαλιασµένες κὰι [οδυρόµενες.
Ο {ανθρωπος τινάζεται [απότοµα {ορθιος κι [αρχίζει πάλι ν`α περπατ~α.

Ο] ι σταγόνες τ~ης βροχ~ης χτυπο~υν τ`η λαµαρίνα
στ`ον {ιδιο ρυθµό. Τ`ο [ανοιχτ`ο στόµα τ~ης ]υδρορ20

ρόης [αδιειάζει τ`ο νερ`ο \οσο πι`ο γρήγορα µπορε~ ι.
Τ`ο {ασπρο τω
~ ν τοίχων [εξακολουθε~ ι ν`α ρέει. Χάνεται πίσω [απ' τ`ο σοβατεπί. Ο] ι το~ ιχοι λεπταίνουν. ] Η κηλίδα το~υ νερο~υ \ερπει. [ Ελάχιστα ]εκατοστ`α [αποµένουν.
Τ`α µάτια τ~ης γυναίκας ε@ ιναι κλειστά. ] Η φλέβα
το~υ λαιµο~υ της χτυπάει δυνατότερα.

Ο {ανθρωπος περπατ~α.
Τόσες κὰι µία... τόσες κὰι δύο... πάνω στο`υς {ωµους του ο] ι @ωµοι του λυγίζουν µόλις το`υς συγκρατε~ ι τ`α πόδια του βαραίνουν τ`α σέρνει.
[ Αφήνουν πίσω τους δύο παράλληλες γραµµ`ες
[απ`ο α# ιµα. Τ`ο α# ιµα [αµέσως [αναρουφιέται.
Τ`ο βάρος στο`υς {ωµους α[υξάνει ]ο {ανθρωπος
σκύβει, {επειτα πέφτει στ`α γόνατα κὰι τ`α χέρια,
µπουσουλ~α. Τ`ο βάρος [εξακολουθε~ ι ν' α[υξάνει
ο] ι [αρθρώσεις παραλύουν ο
] {ανθρωπος µ' \ενα
βρόντο σωριάζεται στ`ο πλακόστρωτο. Μπρούµυτα. Τ`α πόδια κὰι τ`α χέρια του ]απλωµένα.
Χιαστί. Τ`ο πλέγµα τω
~ ν ]αρµω
~ ν δεµένο πάνω
τους τ`α τραβ~α, σιγ`α - σιγ`α τ`α [εξαρθρώνει. ] Ο
{ανθρωπος µορφάζει. Κατ`α διαστήµατα κολλ~α
πότε τ`ο \ενα α[υτ̀ι πότε τ`ο {αλλο στ`ο πλακό21

στρωτο κὰι προσπαθε~ ι ν' [ακούσει. Τ`α µάτια του
γίνονται µα~υρα κὰι βαθαίνουν. Τ`ο πλέγµα τω
~ ν
]αρµω
~ ν [εξακολουθε~ ι ν`α τραβ~α.

Ο {ανθρωπος περπατ~α. Τ`α χέρια του ε@ ιναι δεµένα πισθάγκωνα. Τ`ο σαγόνι του [ακουµπ~α στ`ο
στ~ηθος. Τ`ο ο
] ριζόντιο πρόσωπό του ε@ ιναι \ετοιµο
ν`α πέσει -τ`ο τσιµέντινο δίχτυ τ`ο συγκρατε~ ι.
Η γυναίκα περπατ~α δίπλα του τ`ον ]οδηγε~ ι [απ' τ`ο
µπράτσο. Μ`ε τ' {αλλο της χέρι το~υ βαστ~α τ`ο
µέτωπο. ] Ο {ανθρωπος µ`ε µόλις [ακουόµενη φων`η [εξακολουθε~ ι ν`α µετρ~α.
Σ`ε µι`α στιγµ`η [εκείνη τ`ον σταµατ~α, στέκεται
µπροστά του το~υ σηκώνει τ`ο κεφάλι (τ`ο δίχτυ
γίνεται κατακόρυφο) το~υ χαµογελ~α. [ Εκε~ ινος
[επαναλαµβάνει τ`ον τελευτα~ ιο [αριθµ`ο τόσες κὰι
µία. [ Εκείνη {ερχεται κοντά, [αφήνει προσεκτικ`α τ`ο κεφάλι του στ`ον @ωµο της, κολλάει
πάνω του (µόνο το δίχτυ τω
~ ν ]αρµω
~ ν [ανάµεσ`α
τους), ]απλώνει τα χέρια της γύρω του κὰι τ`ον
[αγκαλιάζει. Ο] ι παλάµες της πίσω του χαϊδεύουν τ`η λαβ`η το~υ µαχαιριο~υ πο`υ τούχε
µπήξει, πρ`ιν [απ`ο χρόνια, στ`ην πλάτη.
22

Τ`ο δωµάτιο

Τ`ο δωµάτιο -\οπως \ολα τ`α δωµάτια- ε@ ιναι στρογγυλό. Χωρ̀ις {επιπλα. Μονάχα µ`ε τ̀ις δυ`ο βαθι`ες
πολυθρόνες στ`ο κέντρο του, τ`η µι` α [ακριβω
~ ς [ απέναντι στ`ην α
{ λλη.
Τ`ο δωµάτιο -\οπως \ολα τ`α δωµάτια- ε@ ιναι πολ` υ
καθαρό. ] Ο [αέρας µυρίζει [απολυµαντικό. Τ`ο πάτωµα γιαλίζει. Ο] ι πολυθρόνες, πατώντας στ`α
[ανάποδα ε{ ιδωλά τους, α[ ι ωρο~υνται στ`ο κενό.

Ε@ ιναι κι ο] ι δυ`ο χωµένοι στ̀ις πολυθρόνες. Τ`α
κεφάλια τους στηρίζονται στ`α [ε ρεισίνωτα. Τ`α
πόδια τους τεντωµένα µπροστ`α σχεδ`ον [ακουµπο~υν. Τ`α χέρια τους, στ`α πλάγια, κρέµουνται
προς τ`α κάτω, µ`ε τ`α δάχτυλα κλεισµένα.
23

∆`εν κινο~υνται. Μόνο [ε κε~ ινος [ανοίγει πότε-πότε
τ`α µάτια, [αλλ`α [α µέσως τ`α ξανακλείνει. [ Εκείνη
δ`εν [ανοίγει τ`α µάτια ποτέ. Μόνο τ`ο στόµα, κάθε τόσο, κὰι α
[ ναπνέει.

Ο κυλινδρικ`ος το~ ιχος ε@ ιναι κόκκινος. \ Ενας µακρ`υς [επίδεσµος τ`ον [επιδένει. [ Αρχίζει [απ`ο τ`ο
πάτωµα κὰι [ανεβαίνει κυκλικά, [επικαλυπτόµενος κάθε φορά, µέχρι τ`ο ταβάνι. ] Ο [επίδεσµος
ε@ ιναι νοτισµένος.
∆`εν υ] πάρχουν πόρτες }η {αλλα [ανοίγµατα. Μονάχα \ενα τζάµι παραθύρου, κρεµασµένο. Στ`ο
\υ ψος στήθους. Πάνω του ε@ ιναι ζωγραφισµένο
\ενα κλαδί.

Ξαφνικ`α [ανασηκώνονται κι ο] ι δυ`ο [ανοίγουνε
τ`α µάτια κοιτάζονται [ανοίγουνε τ`α στόµατα...,
γέρνουνε λίγο ]ο \ενας πρ`ος τ`ον [αλλον α
[ νοίγουν
περισσότερο τ`α στόµατα..., βάζουνε τις παλάµες στ`α γόνατα τ`α σφίγγουν [ανοίγουν \οσο
παίρνει τ`α στόµατα..., µαζεύουνε τ`α πόδια -τ`α
παπούτσια [ακουµπο~υν στ̀ις πολυθρόνες ο] ι
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[αστράγαλοι ]ενώνονται- βήχουν καθαρίζουν τ`ο
λαιµό τους [ανοίγουν πάλι τά στόµατα..., πετάγονται {ο ρθιοι πλησιάζουν σκουπίζουν τ̀ις παλάµες µέσα {εξω [απ`ο τ`ο {εγκληµα τ̀ις φέρνουνε
χων̀ι µπροστ`α στ`α στόµατα...

Τ`ο ταβάνι ]ολόκληρο ε@ ιναι µι`α πλάκα ρολογιο~υ . Χωρ̀ις [α ριθµο`υς }η διαιρέσεις. Στ`ο κέντρο
της, ο] ι δύο δε~ ιχτες -]ο \ενας τω
~ ν λεπτω
~ ν ]ο {άλλος
τω
~ ν δευτερολέπτων-, δύο µακρόστενες µεταλλικ`ες λεπίδες πολ` υ καλ`α [ακονισµένες, περιστρέφονται µ`ε σταθερ`η ταχύτητα. Κάθε φορ`α
πο` υ συναντιω
~ νται, ο] ι κόψεις τους σέρνουνται
]η µι`α πάνω στ`ην {αλλη, βγάζοντας διαπεραστικ`ο @η χο. ] Η ]υ πόλοιπη διαδροµή τους ε@ ιναι [αθόρυβη.

Εκείνη ε@ ιναι ξαπλωµένη στ`ην πολυθρόνα, τ`ο
κεφάλι της πρ`ος τ`α πίσω. Κοιτάζει τ`ο ταβάνι.
Εκε~ ινος ε@ ιναι σκυµµένος πρ`ος τ`ο µέρος της,
τ~ης λέει. Τ`α χείλη του κινο~υνται ρυθµικά, λόγια {αφωνα βγαίνουν. Σ`ε λίγο σηκώνεται, σκύ25

βει πάνω της, τ`ο στόµα του [ακουµπ~α τ`ο δικ`ο
της, τ`α χείλη του [εξακολουθο~υν ν`α κινο~υνται.
Εκείνη κάθε τόσο καταπίνει. Ξαφνικ`α γυρίζει
στ`ο πλάι κὰι κάνει [ε µετό.

Ο δείχτης τω
~ ν λεπτω
~ ν δ`εν φτάνει τ`ον [επίδεσµο.
Ο δείχτης τω
~ ν δευτερολέπτων, πο` υ ε@ ιναι πιο
µακρύς, χώνεται µέσα του, γυρίζει στ̀ις ]ελικώσεις του, βιδώνει, [απο πάνω πρ`ος τ`α κάτω.
Τ`ο ταβάνι σιγ`α - σιγ`α κατεβαίνει.

Εκε~ ινος ε@ ιναι καθισµένος στ`ο πάτωµα δίπλα
στ`ην πολυθρόνα της. Τ`ο χέρι του ]απλωµένο
µπροστά, µ`ε τ`ο δάχτυλο τεντωµένο, δείχνει.
Εκείνη, [ανασηκωµένη, µ`ε τ`ο βλέµµα πρ`ος τ`ην
κατεύθυνση, παρακολουθε~ ι. Τ`ο χέρι του σ`ε λίγο στρέφεται δεξιότερα κὰι πάλι δείχνει. [ Εκείνη πάλι παρακολουθε~ ι. Τ`ο χέρι του [εξακολουθε~ ι ν`α στρέφεται κατ`α διαστήµατα γύρω ν`α
δείχνει. [ Εκείνη πάντα παρακολουθε~ ι. Τέλος ]ο
κύκλος κλείνει, τ`ο χέρι του πο` υ τρέµει [α ρχί
ζει ν`α λυγίζει κὰι ν`α κατεβαίνει. [ Εκείνη κλεί26

νει τ`α µάτια παύει ν`α παρακολουθε~ ι. Ξαφνικ`α
το χέρι του σταµατ~α, ξανασηκώνεται µ`ε δύναµη, τεντώνεται -τ`α κόκαλά του τρίζουν- κὰι
δείχνει -[ε κείνη [ανοίγει διάπλατα τ`α µάτια- δείχνει, [ακριβω
~ ς [ε κείνη. στ`ο στήθος. [εξ [επαφ~ης.
Ο] ι λεπίδες ξύνονται µι`α φορ`α δυ`ο φορές. [ Εκείνη κλείνει [α ργ`α τ`α µάτια κὰι σωριάζεται
στ`ο πλάι τ~ης πολυθρόνας.

Τ`ο ταβάνι συνεχω
~ ς κατεβαίνει, τ`ο \υ ψος το~υ
δωµατίου λιγοστεύει, ]η πίεση το~υ [αέρα α[υ ξάνει.

Εκε~ ινος ε@ ιναι γονατισµένος µ`ε τ`ο πρόσωπο χωµένο [ανάµεσα στ`α γόνατά της. [ Εκείνη {ε χει
γείρει, τ`ο κεφάλι της βρίσκεται πάνω [απ' τ`ο δικ`ο του. Τ`α µακρι`α µαλλιά της ριγµένα γύρω
του τ`ον σκεπάζουν τελείως µέχρι το`υς {ω µους.
Κάτω [απ' τ`α µαλλι`α τ`α δάχτυλ`α της, τυλιγµένα
στ`ο λαιµ`ο του, σιγ`α - σιγ`α τ`ον πνίγουν.
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Περπατο~υν πέρα δω
~ θε πολ` υ γρήγορα. Ο] ι τροχιές τους συναντω
~ νται τ`α σώµατά τους χτυπο~υν µ`ε δύναµη πέφτουνε κάτω σηκώνονται
[α ρχίζουν πάλι ν`α περπατο~υν ξαναχτυπο~υν ξαναπέφτουν ξανασηκώνονται -]ο βρυγµ`ος τω
~ ν
κόψεων [ακούγεται κατ`α ]ο ρισµένα διαστήµαταα[υτὸι [εξακολουθο~υν ν`α περπατο~υν \ολο κὰι πι`ο
γρήγορα κὰι ν`α συγκρούονται \ολο κὰι πι`ο δυνατά, µι`α α] ι µάτινη γραµµ`η πίσω [απ' τ`ον καθένα σηµαδεύει τ`ην πορεία του πάνω στ`ο παρκέ,
ο] ι πορε~ ιες ε@ ιναι ζίκ - ζάκ, [ε κε~ ι πο` υ διασταυρώνονται, τ`α δύο α\ ιµατα [ανακατεύονται, [αφρίζουν, [απ' το`υς [αφρο`υς σχηµατίζονται παιδιά,
α[υτὸι \οπως περπατ~ανε τ`α πατο~υν, τ`α παιδι`α
[ακρωτηριασµένα τρέχουνε πρ`ος το`υς τοίχους,
σκαρφαλώνουν στο`υς [επιδέσµους, σηκώνουνε
το`υς [επιδέσµους µπαίνουνε [απ`ο κάτω κὰι κρύβονται. Ο] ι το~ ιχοι γεµίζουν.

Τ`ο ταβάνι συνεχω
~ ς κατεβαίνει, ο] ι µουσκεµένοι
[επίδεσµοι στάζουν, τ`ο πάτωµα πληµµυρίζει.
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Εκε~ ινος ε@ ιναι ξαπλωµένος κάτω [ανάσκελα.
Εκείνη τ`ον πατ~α µ`ε τ`ο πέλµα στ`ο στ~ηθος. Μ`ε
τ̀ις παλάµες της κρύβει τ`ο πρόσωπο. Κλαίει.
Στ`ον το~ ιχο, τ`α παιδιά, [ανασηκώνουν το`υς [επιδέσµους, βγάζουνε τ`α κεφάλια τ`ην κοιτο~υν,
βγάζουν κὰι τ`α µικρά τους χέρια τεντωµένα
-τά χέρια ε@ ιναι [απ`ο µέταλλο µυτερά- τ`ην
δείχνουν. [ Εκείνη βλέπει τ`α κεφάλια, τρέχει,
πέφτει πάνω στ`ον το~ ιχο κι [α ρχίζει \ενα - \ενα ν`α
τ`α φιλ~α. Τ`α µυτερ`α µεταλλικ`α χέρια µπήγονται
στ`ο στ~ηθος της κάθε φορά. [ Εκείνη ξεκαρφώνεται [απ`ο τ`η µι`α θέση κὰι καρφώνεται
φιλώντας στ`ην ]επόµενη.

Ο δείχτης τω
~ ν δευτερολέπτων πο` υ βιδώνει
στο`υς [επιδέσµους κόβει \ενα - \ενα τ`α κεφάλια
~ ν. ] Η στάθµη το~υ α\ ιµατος στ`ο πάτω
~ ν παιδιω
τωµα [ανεβαίνει.

Εκε~ ινος ε@ ιναι καθισµένος. { Εχει γυρίσει τ`ην πολυθρόνα του πρ`ος τ`ο τζάµι. Κοιτάζει. Τ`α φύλλα το~υ κλαδιο~υ ε@ ιναι κίτρινα. Σ`ε κάθε ξύσιµο
τω
~ ν κόψεων κουνιο~υνται {επειτα [α ρχίζουν \ενα
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\ενα κὰι πέφτουν. Σ`ε λίγο τ`ο κλαδ`ι µένει γυµνό.
Α[υτ`ος [εξακολουθε~ ι ν`α κοιτάζει.
Εντωµεταξ` υ τ`ο ταβάνι κατεβαίνει, ο
] δείχτης
τω
~ ν δευτερολέπτων φτάνει στ`ο πάνω µέρος το~υ
τζαµιο~υ κι [α ρχίζει ν`α τ`ο κόβει σ`ε ]ο ριζόντιες
φέτες πολ` υ λεπτές. [ Εκε~ ινος τότε πετάγεται [α µέσως {ο ρθιος, πιάνει τ`ο τζάµι µ`ε προσοχ`η κὰι
τ`ο ξεκρεµάει. [ Απ`ο κάτω δ`εν ]υ πάρχει [επίδεσµος, {ε χει σαπίσει. Α[υτ`ος φέρνει τ`ο τζάµι [απέναντι, σκύβει κὰι προσπαθε~ ι ν`α τ`ο κρεµάσει
πι`ο χαµηλά. Ξαφνικά, \ενα [απότοµο κατέβασµα
το~υ ταβανιο~υ , πο` υ {εγινε µ`ε κρότο, τ`ον σταµατ~α. ] Ο δείχτης τω
~ ν δευτερολέπτων, πού συγκρατο~υ σε τ`ο ταβάνι πατώντας στ̀ις ]ελικώσεις
τω
~ ν [επιδέσµων, φτάνοντας τώρα στ`ο µέρος το~υ
τζαµιο~υ , βρίσκεται στ`ο κενό. Τ`ο ταβάνι [α µέσως, µ`ε \ολο του τ`ο βάρος, πέφτει. ] Ο δείχτης
τω
~ ν δευτερολέπτων µόλις προφταίνει πάλι ν`α
το σταµατήσει πιάνοντας [απέναντι, δυ`ο τρε~ ις
]ελικώσεις πι`ο κάτω. Τ`ο πήδηµα το~υ ταβανιο~υ
[επαναλαµβάνεται, α[υτ`ος γυρίζει γρήγορα πίσω
κὰι προσπαθε~ ι ν`α βάλει τ`ο τζάµι στ`ην {ι δια θέση, τ`ο τζάµι δ`εν µπαίνει, ο] ι πτώσεις το~υ ταβανιο~υ [εξακολουθο~υν, α[υτ`ος προσπαθε~ ι, τ`ο τζάµι
30

ραγίζει σπάζει, τ`ο ταβάνι πλησιάζει, α[υτός πετάει τ`α ]υ πολείµµατα το~υ τζαµιο~υ -πλέουν γι`α
λίγο στ`ην [επιφάνεια το~υ α\ ιµατος κὰι {επειτα
βουλιάζουν- τρέχει σ' [ε κείνην πο` υ ε@ ιναι στην
πολυθρόνα τ`ην ]α ρπάζει [απ`ο τ`ο χέρι τ`η σηκώνει
{ο ρθια κὰι τ`ην [αγκαλιάζει. Τ`α κόκαλά της διαλύονται κὰι σκορπίζουν.
Τ`ο ταβάνι πέφτει πάνω στ`ην [επιφάνεια το~υ α\ ιµατος πο` υ [ανεβαίνει, µ`ε παφλασµό.
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[

[ Επεισόδιο

Ο[υσιαστικά, δ`εν πρόλαβα ν`α ξεκινήσω. Μόλις
ε@ ιχα κλειδώσει πίσω µου τ`ην [εξώπορτα -]οριστικά- κὰι ε@ ιχα βγε~ ι στ`ο πεζοδρόµιο. Κὰι τ`α
σώµατα {αρχισαν ν`α πέφτουν, τόνα µετ`α τ`ο
{αλλο, πάνω µου. \ Ενα µ`ε χτύπησε µπροστά, \ενα πίσω , \ενα στ`ον @ωµο κὰι µ`ε στριφογύρισε,
{εχασα τ`ην [ ισορροπία µου, παραπάτησα κὰι
θάχα σωριαστε~ ι [εκε~ ι κὰι βέβαια θ`α ε@ ιχα τσαλαπατηθε~ ι, }αν \ενα τελευτα~ ιο χτύπηµα δ`εν µ'
{εριχνε πάνω στ`ον το~ ιχο. Συν~ηλθα [αργ`α -\οπως
πάντα- κὰι κοίταξα γύρω. \ Οταν το`υς ε@ ιχα [αφήσει γι`α τελευταία φορά @ηταν [ελάχιστοι, [εδω
~
κι [εκε~ ι, καθισµένοι στο πάτωµα, σε πάγκους
{ερηµων κήπων, σ`ε σκαλοπάτια κλεισµένων [εκκλησιω
~ ν. Τώρα ε@ ιχαν πληθύνει, ε@ ιχαν γεµίσει
τ`α πεζοδρόµια. Περπατο~υσαν, {αλλοι πρ`ος τ`α
πάνω {αλλοι πρ`ος τά κάτω, πολ`υ βιαστικά. Τ`α
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σώµατά τους @ηταν φαρδιά, [ορθογώνια, χωρ̀ις
[αρθρώσεις. \ Οπως διασταυρωνόντουσαν ο] ι [απέναντι @ωµοι χτύπαγαν µ`ε δύναµη βγάζοντας
\εναν @ηχο ξερό. Α[υτὸι δ`εν [αντιδρο~υσαν, δ`εν
σταµάταγαν ο{υτε παρέκλιναν. Μόνο τ`α χέρια
τους [ανεβοκατέβαιναν, µι`α δεξι`α µι`α α
[ ριστερά
κὰι σφίγγανε το`υς χτυπηµένους {ωµους. Τ`α
κεφάλια \ολα {εβλεπαν κατευθε~ ιαν µπροστά. Τ`α
πρόσωπα @ηταν [αρυτίδωτα, τ`α µάτια ]ολοστρόγγυλα µ`ε γαζ`ι γύρω - γύρω. [ Ανάµεσα στ`α χείλη
τους µπερδευόταν \ενας σταυρός. Ο] ι γλω
~ σσες
κουνιόντουσαν διαρκω
~ ς µέσα - {εξω προσπαθώντας ν`α τ`ον βγάλουν. Κάθε τόσο {εφτυναν.
Καθένας {εφερνε στο`υς {ωµους, περασµένο στ`ο
λαιµ`ο µ`ε τ`α {ακρα ν`α κρέµονται, τ`ο πι`ο [αγαπηµένο θύµα του. { Αλλος τ`ο πτω
~ µα ]εν`ος φίλου,
{αλλος τ`ο πτω
~ µα µι~ας γυναίκας, {άλλος τ`ο πτω
~ µα ]εν`ος θεο~υ. \ Οπως ο] ι @ωµοι τους χτυπο~υσαν
τ`α πτώµατα α
[ ναπήδαγαν, {εγερναν, [αλλ`α ποτ`ε
δ`εν {επεφταν.
∆`εν [ακουγόταν κανὲις θόρυβος. Μόνο τ`ο σούρσιµο τω
~ ν πελµάτων κι ]ο γδο~υπος τω
~ ν {ωµων.
Μετακινιόµουνα συνεχω
~ ς. { Εσκυβα, παραµέριζα, κόλλαγα στ`ον το~ ιχο, \οµως τ`α σώµατα που
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πέρναγαν µπροστά µου µ' [ακουµπο~υσαν κὰι µ'
{εγδερναν. Τ`ο σακάκι µου ε@ ιχε σκιστε~ ι, [απ`ο τ̀ις
τσέπες κρέµονταν τ`α πράγµατα πο`υ ε@ ιχα γι`α τ`ο
ταξίδι -]ο χάρτης το~υ ο
{ ρους Φίκιον, ]ο σφραγισµένος φάκελος µ`ε τ`ο στίγµα τ~ης Χιροσίµα,
µι`α φωτογραφία πο`υ ε@ ιχε πάρει φω
~ ς... Πι`ο κάτω
διέκρινα τ`ην [εσοχ`η µι~ας πόρτας µ' \ένα σκαλ`ι
µπροστά. ∆`εν @ηταν ]η δική µου -]η δική µου
ποι`ος ξέρει πι`α πο~υ ν`α βρισκόταν...- \οµως δ`εν
ε@ ιχε σηµασία, θ`α µπορο~υσα ν`α χωθω
~ µέσα στ`ην
[εσοχή της, ν`α προφυλαχτω
~ . Γύρισα λοιπ`ον ν`α
τρέξω, \οµως \ενα δυνατ`ο χτύπηµα µ`ε κόλλησε
πάλι στ`ον το~ ιχο. { Αρχισα τότε ν`α σέρνουµαι µ`ε
τ`ην πλάτη, σιγά-σιγά. Πότε κάποιο ξύσιµο στ`ο
στ~ηθος µ`ε παρέσερνε πρ`ος τά κε~ ι, πότε κάποιο
[αντίθετο µ`ε ξανάφερνε πίσω. Τ`α ]απλωµένα
πάνω στ`ον το~ ιχο χέρια µου προσπαθο~υσαν ν`α
γαντζωθο~υν. [ Εξακολουθο~υσα ν`α σέρνουµαι.
Τ`α σώµατα [εξακολουθο~υσαν ν`α µ`ε γδέρνουν.
Τ`α κόκαλα στ`ο στ~ηθος µου ε@ ιχαν [αποκαλυφθε~ ι.
Κάτασπρα.
Ανέβηκα µ`ε κόπο τ`ο σκαλ`ι κὰι στριµώχτηκα
στ``ο περβάζι.
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Το πάχος το~υ τοίχου @ηταν \οσο κὰι τ`ο σω
~ µα
µου. Μ`ε χώραγε [ακριβω
~ ς. Τ`α σώµατα πι`α δ`εν
µ' [ακουµπο~υσαν. Μονάχα ]ο [αέρας τους µ`ε χτυπο~υσε στ`ο πρόσωπο. Κρύος.
Ταχτοποίησα τ̀ις πληγές µου \οπως-\οπως.
Απ`ο [εκε~ ι µπορο~υσα ν`α βλέπω \ολο τ`ον δρόµο.
Κὰι τ`ο [απέναντι πεζοδρόµιο @ηταν γεµάτο.{ Ιδια
πρόσωπα {ιδια σώµατα κυκλοφορο~υσαν κὰι σ'
α[υτ`ο βιαστικά, ο] ι @ωµοι χτυπιόνταν τ`ο {ιδιο
δυνατ`α κὰι τ`α χέρια [ανεβοκατέβαιναν κὰι το`υς
κρατο~υσαν. ] Η {ασφαλτος [ανάµεσα στ`α πεζοδρόµια @ηταν {αδεια. Κανὲις δ`εν κατέβαινε ποτ`ε
τ`ο πεζοδρόµιο. Ο{υτε α[υτοκίνητα περνο~υσαν. ] Η
[επιφάνειά της ε@ ιχε ξεραθε~ ι κὰι ε@ ιχε [ανοίξει. Τ`ο
φω
~ ς τ~ης τροχαίας πο`υ κρεµόταν στ`η µέση της
[απ`ο ψηλ`α @ηταν σκουριασµένο, τ`α τζάµια του
ε@ ιχαν σπάσει, µερικὸι γλόµποι {ελειπαν. Σκέφτηκα π`ως ]η {ασφαλτος θ`α η
@ ταν -πάλι- γι`α µένα
[ασφαλής. \ Οµως δ`εν µπορο~υσα ν`α φτάσω
µέχρις [εκε~ ι. ∆`εν θ`α µπορο~υσα ν`α διασχίσω τ`ο
πεζοδρόµιο. Στ`ο πρω
~ το β~ηµα θ`α µε κοµµάτιαζαν θ`α µ`ε συνέτριβαν. Σίγουρα δεν ]υπ~ηρχε
τρόπος ν`α ξεφύγω. { Ηµουν [αποκλεισµένος.
Τότε σκέφτηκα τ`ην πόρτα πίσω µου. Ξέρω κα36

λ`α τ̀ις πόρτες, ξέρω καλ`α πο~υ ]οδηγο~υν, \όµως
δ`εν ]υπ~ηρχε {αλλη [εκλογή. Στράφηκα κι {επεσα
πάνω της ν`α τ`ην [ανοίξω. \ Οµως ]η πόρτα @ηταν
\ενα ]ολόσωµο κοµµάτι πέτρας. Χωρ̀ις µάνταλο.
Χωρ̀ις χαραµάδες.
Γύρισα [αργ`α πίσω. Κοίταξα τ`α κτίρια [απέναντι. \ Ολα τ`α παράθυρα @ηταν πέτρινα. \ Ολες ο] ι
πόρτες @ηταν πέτρινες.

Ξαφνικ`α [ανάµεσα στ`ο πλ~ηθος τ`ον διέκρινα. Τ`ο
πρόσωπό του κὰι τ`ο σω
~ µα του {εµοιαζαν µ`ε τω
~ ν
{αλλων, \οµως [εγ`ω τ`ον [αναγνώρισα [αµέσως. \ Οπως [αναγνωρίζουµε το χνω
~ το µας κάτω [απ' τ`α
σφιγµένα σκεπάσµατα }η τ`ην [ακίνητη σκιά µας
στ`ον {ασπρο το~ ιχο. [ Αναθάρρησα, τεντώθηκα
στ`α δάχτυλα, σήκωσα τ`α χέρια µου κὰι {αρχισα
ν`α τ`α κουνω
~ . ∆`εν γύρισε να µ`ε κοιτάξει.
Πέρασε µπροστά µου -τ`α χέρια µου σχεδ`ον τ`ον
[ακούµπησαν- βιαστικ`α \οπως ο] ι {αλλοι. Κι \όµως, ε{ ιχαµε µεγαλώσει στο {ιδιο καταφύγιο.
Ε{ιχαµε παίξει µαζ`ι τ`α πρω
~ τα µας παιχνίδια
µ`ε κάλυκες κὰι {αδειες κορνίζες φωτογραφιω
~ ν.
Επειτα ]ορµήσαµε δίπλα - δίπλα στ`η διαδήλω37

ση, τραβήξαµε µαζ`ι τ`η σκανδάλη κατ`α τω
~ ν
[αντιπάλων κὰι τω
~ ν συντρόφων, κὰι µοιραστήκαµε [εξίσου τ`α πτώµατα. { Επειτα χαθήκαµε
µέσα σ' α[υτά. ∆`εν τ`ον ξανάδα. Φορο~υσε [ακόµα
τ`ο χοντρ`ο πουλόβερ µ`ε τ`α µακρι`α µανίκια κὰι
τ`ον ψηλ`ο γιακά. Κι [απάνω, τ`ο {ασπρο µου
σκληρ`ο κολάρο µ`ε τ`η µεταξωτή γραβάτα, κὰι
τ`α κολλαρισµένα µανικέτια µου µ`ε τ`α χρυσά
µου µανικετόκουµπα.

Περίµενα πι`α ν`α νυχτώσει µήπως κι [αραιώσει
τ`ο πλ~ηθος κὰι γλιστρήσω [ανάµεσα κὰι γλιτώσω. Περίµενα κὰι το`υς κοίταζα. Κὰι τότε
πάλι τ`ον ξανάδα. [ Ερχόταν τώρα [απ' τ`ην [αντίθετη µεριά. Νόµισα π`ως µετάνοιωσε κὰι γύριζε
ν`α µ`ε βοηθήσει, σήκωσα λοιπ`ον πάλι τα χέρια
µου κι {αρχισα ν`α τ`α κουνω
~ . \ Οµως α[υτ`ος πάλι
δ`εν γύρισε ν`α µ`ε κοιτάξει.
Τ`ην τρίτη φορ`α πο`υ ξαναφάνηκε δ`εν {εκανα
καµι`α κίνηση. { Ηξερα π`ως @ηταν περιττό. Μόνο, [αφο~υ προσπέρασε, {εβγαλα τ`ο κεφάλι µου
[απ' τ`ο περβάζι ν`α δω
~ πο~υ πηγαίνει. Σε λίγο το
σω
~ µα του χάθηκε [ανάµεσα στ' {αλλα, \οµως κοι38

τάζοντας {ετσι πρ`ος τ`α κάτω µπόρεσα πι`α ν`α
καταλάβω τ̀ι συνέβαινε: \ολοι πο`υ περπατο~υσαν, {εφταναν στ`η γωνία το~υ πεζοδρόµιου -τ`η
γωνία το~υ τετραγώνου- {εκαναν µεταβολή, γύριζαν πίσω, {εφταναν στ`ην {άλλη γωνία κὰι ξαναγύριζαν. Συνεχω
~ ς. Κοίταξα στ`ο [απέναντι
πεζοδρόµιο. Συνέβαινε τ`ο {ιδιο. Κοίταξα στ̀ις
γωνίες τω
~ ν δρόµων πο`υ φαίνονταν τ`α κάθετα
πεζοδρόµια. Κι [εκε~ ι τ`ο {ιδιο. Παντο~υ ο] ι {ανθρωποι πήγαιναν κι {ερχονταν στ`ην {ιδια τροχιά.

Ο] ι #ωρες περνο~υσαν. Το`υς ε@ ιχα µάθει \ολους πιά.
Το`υς γνώριζα [απ`ο µακριά. Το`υς περίµενα. [ Εκε~ ινον µ`ε το χαρτονένιο µέτωπο, [εκε~ ινον µ`ε τ`ην
πληγ`η στο µάγουλο [απ' τ`ο φίληµα [εκε~ ινον
πούχε χάσει τ`ο χέρι του σε µι`α χειραψία, [εκε~ ινον πο`υ ε@ ιχε µι`α ζητωκραυγή µπηγµένη στ`α
πλευρά... { Ερχονταν, προσπερνο~υσαν, ξανάρχονταν, στ`ην {ιδια σειρά, µε τ`ο {ιδιο β~ηµα, τ̀ις {ιδιες
κινήσεις. Μόνο \οταν, καµι`α φορά, τ`α πτώµατα
πο`υ κρέµονταν [απ' τ`ο λαιµό τους µισάνοιγαν τ`α
µάτια κὰι [ανασηκώναν τα κεφάλια, α[υτὸι
\απλωναν τ`α χέρια τους κὰι τ`α χάϊδευαν. Τότε
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τ`α µάτια ξανάκλειναν κὰι τ`α κεφάλια πέφτανε
πρ`ος τ`α κάτω.

Ηρθε ]η νύχτα, ο] ι γλόµποι {αναψαν, τ`ο φω
~ ς τους
{εβαψε τ`α δέρµατα τω
~ ν [ανθρώπων πράσινα, τ`α
γαζι`α γύρω [απ`ο τ`α µάτια µα~υρα. Ο] ι πλάκες στ`α
πεζοδρόµια γέµισαν σκιές, ο] ι σκιές κολληµένες στ`α πέλµατ`α τους, τ̀ις {εσερναν. Τ`ο
β~ηµα τους {εγινε δύσκολο, βραδύ, \όµως κανὲις
δ`εν σταµάτησε. Μόνο πο`υ σήκωναν πότε τ`ο
\ενα πόδι πότε τ' {αλλο κὰι τ`ο τίναζαν. [ Αλλά ο] ι
σκι`ες δ`εν ξεκολλο~υσαν. Συγχρόνως κούναγαν
τ̀ις γλω
~ σσες κὰι {εφτυναν πι`ο γρήγορα. [ Αλλά
κὰι ο] ι σταυρὸι δ`εν ξεκολλο~υσαν.
Επειτα @ηρθε ]η µέρα, σήκωσε πάλι τ̀ις σκιές
πάνω στ̀ις πλάτες τους. Τ`ο β~ηµα τους ξανάγινε
γρήγορο \οπως πρίν.
∆`εν ε@ ιχα πι`α ν`α περιµένω τίποτα. { Εστρωσα τ`ον
πηλ`ο στ`ο στ~ηθος µου κὰι ]ετοιµάστηκα ν`α
κατέβω.
- Α[υτ`ος ε@ ιναι!
Μέσα [απ`ο τ`ο σούρσιµο τω
~ ν πελµάτων κὰι τ`ον
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γδο~υπο τω
~ ν {ωµων ]η φων`η ]υψώθηκε σ`αν α[ ιχµή.
Ολοι σταµάτησαν [απότοµα. Κοκάλωσαν. [ Επ̀ι
τόπου. { Επειτα {αρχισαν ν`α γυρίζουν πρ`ος τ`ο
µέρος µου, ν`α πλησιάζουν [απ`ο παντο~υ, πύκνωναν, ]ο δρόµος -πεζοδρόµια κὰι {ασφαλτοςγέµισε [ασφυχτικά, µέχρι πέρα. Τ`α στρογγυλά
τους µάτια, [επάνω µου, µ`ε κοίταζαν.
- Α[υτ`ος ε@ ιναι! Ξανάπε, κὰι ]η α[ ιχµ`η σηκώθηκε
ψηλότερα.
Πλησίασαν [ακόµη \ενα β~ηµα. Ο] ι γλω
~ σσες ε@ ιχαν σταµατήσει ν`α µπαινοβγαίνουν -ο] ι σταυρὸι
ε@ ιχαν [αποµείνει [ακίνητοι σ`ε διάφορες θέσειςτ`ο \ενα χέρι @ηταν [ακόµη στο`υς {ωµους.Τ`ο {αλλο
{εκλεινε τ`α βλέφαρα τω
~ ν πτωµάτων. [ Εξακολουθο~υσαν ν`α µ`ε κοιτάζουν. [ Ακίνητοι. Στ`α γυάλινα µάτια τους καθρεφτιζόταν ]η ε[ ικόνα τ~ης
πέτρας πίσω µου µ`ε τ`ο περβάζι τ~ης [εσοχ~ης
γύρω - γύρω. [ Εγ`ω δ`εν ]υπ~ηρχα µέσα. Φοβήθηκα. Στριµώχτηκα πίσω.
Τότε {αρχισαν \ενας - \ενας ν`α τραβο~υν τ`α φερµουάρ τους µέχρι κάτω κὰι ν`α τ' [ανοίγουν. [ Απ`ο µέσα βγαίναν κάτι γερόντια. \ Ησυχα - \ησυχα
προχώρησαν, φτιάξανε µι`α µακρι`α ο[υρά, περ41

νο~υσαν \ενας - \ενας µπρ`ος µου, σκύβαν κὰι µο~υ
φιλο~υσαν τ`ο τζάµι. { Επειτα, γερµένοι πάνω στ`α
µπαστούνια τους, [αποµακρύνονταν.
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Τ`ο κλιµακοστάσιο

Τώρα πι`α [ανέβαινε τ`η σκάλα τρέχοντας, µ`ε
µεγάλα βήµατα, πηδώντας τ`α σκαλοπάτια
δυό - δυό. ] Ο καιρ`ος πο`υ το~υ {εµενε η
@ ταν [ελάχιστος.
Τ`α πόδια του προσπέρναγαν τ`ο \ενα τ' {αλλο κάθε στιγµή. Τ`ο σω
~ µα του διπλωµένο, {εγερνε µι`α
δεξι`α µι`α [αριστερ`α προσπαθώντας ν`α τ`α φτάσει. ] Η [ανάσα του {εσπρωχνε τ`ην κίνηση. Τ`ο
κεφάλι του, µερικ`α χρόνια πι`ο πίσω, τ`ην
[ακολουθο~υσε. Τ`α χέρια του @ηταν σηκωµένα
ψηλά, τεντωµένα κατακόρυφα, σ`αν δυ`ο στειλεοί. Τ`ο \ενα τους κρατο~υσε σφιχτ`α \εναν πέ43

τρινο πέλεκυ. Τ`ο {αλλο \ενα χάλκινο σπαθί.
Η σκάλα ]ελισσόταν κυκλικ`α µ`ε τ`ην {ιδια [ακτίνα κὰι τ`ην {ιδια κλίση. Τ`α σκαλοπάτια της @ηταν
[απότοµα, σφηνοειδ~η, χωρ̀ις πλατύσκαλα. Ενας
{ισιος το~ ιχος τ`ην {εκλεινε α
[ π' τ`ην {εξω µεριά.
[ Απ`ο τ`η µέσα µεριά, τίποτα, τ`ο κυλινδρικ`ο
χάος, µι`α κατακόρυφη στήλη κενο~υ. Τ`ο πλάτος
τ`ης σκάλας [ανάµεσα στ`ον το~ ιχο κὰι τ`ο χάος
@ηταν ο
\ σο \ενα ξαπλωµένο κορµί.
Τ`α ρο~υχα του ε@ ιχαν µουσκέψει κὰι {εσταζαν. Ο] ι
σταγόνες, καρφι`α [απ`ο κρύσταλλο, τρυπο~υσαν
πέφτοντας τ`α σκαλοπάτια. ] Η [εκπνοή του πο`υ
{εβγαινε µ`ε δύναµη, γύριζε πρ`ος τ`α πίσω, πυκνή,
το~υ σκέπαζε τ`ο πρόσωπο. Πάνω στ``ις κόρες τω
~ ν
µατιω
~ ν του πάγωνε. Ο] ι κόρες διαστέλλονταν
{ετριζαν ρηγµατώνονταν. Τ`α σκαλοπάτια τότε
συγχέονταν, η
] σκάλα ταλαντευόταν, ]ο το~ ιχος
πλησίαζε τ`ον {εκλεινε γύρω - γύρω, τ`ον {εσφιγγε.
\ Οµως τ`α πόδια του {ηξεραν πι`α τ̀ις [εποχ`ες κὰι
δ`εν σταµατο~υσαν. [ Εξακολουθο~υσαν πάντα ν`α
σκαρφαλώνουν. Τ`α βήµατά του [αντηχο~υσαν
πολ`υ δυνατά. ] Ο ρυθµός τους καθόριζε τ`ον
χρόνο. ] Ο χρόνος γινόταν \ολο κὰι πι`ο γρήγορος. ] Η καρδιά του [αγωνιζόταν ν`α τ`ον
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προλάβει.

Η σκάλα ]ελισσόταν συνεχω
~ ς. Ο] ι κύκλοι της
{εκλειναν ]ο \ενας πάνω [απ' τ`ον {αλλον, [επαναλαµβάνονταν {ιδιοι, µέσα του, τ`ον µετρο~υσαν.
Καθένας τους τ`ον {εβρισκε λιγότερο.
Τ`α σκαλοπάτια πι`α δ`εν τ`ον πρόφταιναν. Τ`α
πόδια του πο`υ δηµιουργο~υσαν τ`ην κίνηση
[αµέσως τ`ην ξεπέρναγαν. Τ`ο σω
~ µα του {εσκιζε
στ`η µέση τ`α γεγονότα. Τ`α µάτια του συγκρο~υαν τ̀ις ε[ ικόνες κὰι τ̀ις θρυµµάτιζαν. Ο] ι
τύµβοι τους, ε\ νας σ`ε κάθε σκαλοπάτι, τ`ον [ακολουθο~υσαν.
Ανέβαινε τρέχοντας \οσο πι`ο γρήγορα µπορο~υσε. Μ`ε τ`α χέρια τεντωµένα ψηλά, κρατώντας
στ`ο \ενα τους µι`α σιδερένια α[ ιχµ`η στ`ο {άλλο µι`α
διακήρυξη. Μ`ε τ`α δόντια σφιγµένα, [ανάµεσά
τους ν`α σφαδάζει το`υς τελευταίους σπασµούς
του \ενα κορµί. ] Ο καιρ`ος πι`α δ`εν περίσσευε.
Απ`ο τ`ην [εσοχή το~υ τοίχου, [ανεβασµένη στ`ην
κορυφή τ~ης µαρµάρινης προτοµ~ης, τ`ον κοίταζε, [ακίνητη, µι`α σαύρα.
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Ο] ι κύκλοι τ~ης σκάλας δ`εν τέλειωναν. Τ`α µαρµάρινα σκαλοπάτια, κωνικά, φαρδύτερα στο`υς
{ωµους στενότερα στ`α πέλµατα, ]ενωµένα κόχη
µ`ε κόχη, τ`α {ιδια πάντα σκαλοπάτια γύρω [απ' τ`η
στήλη το~υ κενο~υ, το`υς συντηρο~υσαν. Τ`ο σω
~ µα
του ε@ ιχε στεγνώσει κὰι {ετρεµε. Τ`α τεντωµένα
χέρια του πονο~υσαν. Ο] ι [αρθρώσεις τω
~ ν ποδιω
~ ν
{εσφιγγαν. Τ`ο \υψος τω
~ ν σκαλοπατιω
~ ν @ηταν
πολύ.
Τ`ο κεφάλι του γύρισε λίγο πρ`ος τ`α πάνω κὰι
κοίταξε. ] Η [επίκληση πο`υ @ηταν \ετοιµη, {ητανε
περιττή. Τ`ο φίληµα ε@ ιχε κατέβει πάλι κὰι τ`ον
περίµενε.
Σταµάτησε. Τ`α πόδια του λύγισαν, πέσαν στ`α
γόνατα. Τ`ο µέτωπό του [ακούµπησε τ`ο µάρµαρο. Τ`α δάκρυά του {εσταξαν. Ζεστά.
Ο χρόνος πούχε µαγκώσει σ' \ενα σκαλοπάτι
προσπαθο~υσε [απεγνωσµένα ν`α [ελευθερωθε~ ι.
Τ`α δάκρυα κύλησαν, φτάσαν στ`ην {ακρη το~υ
σκαλοπατιο~υ, {εσταξαν στ`ο ]επόµενο, ξανακύλησαν, {επεσαν στ`ο πι`ο κάτω σκαλοπάτι, πάγωσαν σκλήρυναν, γίναν κοµµάτια πέτρας, πέφτανε [απ`ο σκαλοπάτι σ`ε σκαλοπάτι βαριά, τ`α
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µάρµαρα πετάγονταν -τ`α κόκαλα [απ`ο κάτω
[αναπηδο~υσαν- ο] ι κόχες τω
~ ν σκαλοπατιω
~ ν ξεκολλο~υσαν ο] ι τύµβοι διαλύονταν, τ`α δάκρυα
συνέχιζαν ν`α πέφτουν \ολο κὰι πι`ο γρήγορα
[απ`ο πι`ο ψηλά, ο] ι κρότοι τω
~ ν συγκρούσεων πολλαπλασιάζονταν, µεγάλωναν, ]η σκάλα σ`ε µι`α
στιγµ`η {ετριξε, ]ο µαγκωµένος χρόνος κοίταξε
γύρω του ξεροκατάπιε. { Επειτα, σ`ε µι`α στροφή,
τ`α δάκρυα χτύπησαν στ`ον το~ ιχο, πετάχτηκαν
[απέναντι, πέσαν στ`η στήλη το~υ κενο~υ, κὰι [εξαφανιστ~ηκαν.
Τότε [εκε~ ινος πετάχτηκε {ορθιος κὰι {αρχισε πάλι
ν`α τρέχει. Μ`ε τ`ην [ανάσα ν`α βγαίνει µισή
-]η ]υπόλοιπη ν`α σφηνώνεται. Μ`ε τ`α ρο~υχα κοκαλωµένα ν`α σπάζουνε µαζ`ι µ`ε τ̀ις [αγκυλώσεις
τω
~ ν [αρθρώσεων σ`ε κάθε σκαλί. Μ`ε τά χέρια
πάντα τεντωµένα κατακόρυφα τ`ο \ένα τους ν`α
κρατ~α \ενα χάλυβα ]υψηλ~ης [αντοχ~ης τ`ο {αλλο
τίποτα.
Ο] ι τρύπες τω
~ ν πελµάτων {ητανε [ανοιχτές. Μεσα στ' α[υτιά του ο{υρλιαζαν ο] ι φωνές. [ Απ`ο τά
µάτια ταυ πέφταν κοµµάτια.
Ανέβαινε τ`η σκάλα τρέχοντας. Μαζ`ι µ`ε τ`ον πανικό. ] Ο καιρ`ος ε@ ιχε κλείσει. ] Ετοιµαζόταν.
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Η σκάλα γύριζε µ`ε [εξωφρενικ`η ταχύτητα γύρω
[απ' τ`η στήλη το~υ κενο~υ. Τ`α σκαλοπάτια τ`ον
ξεπερνο~υσαν. Ο] ι [ακµές τους χτύπαγαν τά πόδια του πο`υ α[ ιωρο~υντο. Τ`ο σω
~ µα του µισόστρεφε [απ' τ`α χτυπήµατα µι`α δεξι`α µι`α [αριστερ`α
-τ`α κρεµασµένα µπράτσα του δίπλωναν κὰι
ξεδίπλωναν. Ψηλ`α ο] ι παλάµες του, σφιγµένες
γύρω [απ' τ`ον [αέρα πο`υ µετέφεραν, κρατιόντουσαν δυνατά.

Κάθεται σ' \ενα σκαλοπάτι µ`ε τ`α πόδια µαζεµένα, τ`α χέρια τυλιγµένα γύρω στ̀ις κν~ηµες,
τ`ο σαγόνι [ακουµπηµένο στ`α γόνατα. Ε@ ιναι γυµνός. Στ`ην κυρτωµένη πλάτη του α
[ νεβαίνει
[αργ`α µι`α [αράχνη. Τ`ο κεφάλι του ε@ ιναι [απ`ο [επίδεσµο. [ Απ`ο τ̀ις {ακρες τω
~ ν δαχτύλων του σταζει κρύο.
∆`εν πον~α.
Μπροστά του τ`α σκαλοπάτια κατεβαίνουν κὰι
χάνονται στ`η στροφή. ∆`εν {εχουν πι`α {ονοµα.
Ο{υτε {αλλα χαρακτηριστικά. Τ`α µάρµαρα πού
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τ`α σκεπάζουν ε@ ιναι γυαλιστερ`α -τ`α µάρµαρα
ε@ ιναι πάντα γυαλιστερά, δ`εν συγκρατο~υν τιποτα. Τ`ο φω
~ ς {ερχεται [απ`ο πάνω, {η [απ`ο κάτω,
κατακόρυφα. [ Ανάµεσα στ̀ις ]ελικώσεις τ~ης
σκάλας διαχέεται κὰι πήζει. Στ`ην [επιφάνεια
το~υ τοίχου {εχει σταθεροποιηθε~ ι. Τ`ο πάχος του
µ`ε τ`ον καιρ`ο α[υξάνει. ∆ιακρίνονται [απ`ο κάτω,
πάνω στ`ην [επιφάνεια το~υ τοίχου, τ' [αποτυπώµατα µι~ας παλάµης. ] Η σκάλα, στ`ο α
[ πέραντό
της \υψος, ε@ ιναι [ακίνητη. ] Ησυχάζει. Ο{υτε α[υτ`η
πον~α.
Σ`ε κάθε σκαλοπάτι καίει \ενα κερί.

Τότε [αρχίζουν ν`α [ακούγονται τ`α βήµατα. Στ`ην
[αρχ`η µακρινά, [αµφίβολα, µι`α [ανάµνηση }η µι`α
[ ιδέα, {επειτα σιγ`α - σιγ`α πι`ο καθαρά, ε[υδιάκριτα, \ενα γεγον`ος πο`υ [αποφασίζει κὰι [αποφασίζεται. ] Ο ρυθµός τους ε@ ιναι [αργός, σταθερός, ]ο
ρυθµ`ος τ~ης [επαναλαµβανόµενης µέρας.
∆`εν κουνιέται.
Τ`α βήµατα µ`ε τ`ον καιρ`ο πλησιάζουν, {ισως [απέχουν πι`α µισ`η στροφή, τ`α σκαλοπάτια τά
]υποδέχονται, τ`α κόκαλα τ`α [ενισχύουν, τ`α µάρ49

µαρα δ`εν τ`α γλιστρο~υν.
∆`εν κουνιέται.
Τ`α βήµατα φτάνουν δίπλα του, σταµατο~υν. Κάθονται. Σκουπίζουνε τ`ο κρύο [απ' τ`α δάχτυλά
του. Τραβο~υν τ`α πέλµατα [απ' τ`ο µάρµαρο τ`α
ξεκολλο~υν -στ`ην πλάτη του η [αράχνη [εξακολουθε~ ι ν`α [ανεβαίνει. [ Αρχίζουν {επειτα ν`α τρίβουν µία - µία τ̀ις [αρθρώσεις.
Εκε~ ινος σηκώνει λίγο τ`ο κορµ`ι του, λύνει τ`α
χέρια [απ`ο τ̀ις κν~ηµες κὰι τ' ]απλώνει. Τ`α χέρια
τεντώνονται ψάχνουν. Τ`α φέρνει δεξι`α [αριστερ`α πίσω [εµπρός, τ`α στρέφει γρήγορα ]ολόγυρα,
ψάχνει τ`α σκαλοπάτια τ̀ις [αρθρώσεις του τ`α
πέλµατ`α του, τ`α ξαναστρέφει, δ`εν βρίσκει τιποτα, τ`α κατεβάζει [αργ`α γύρω πάλι στ̀ις κν~ηµες κὰι τ`α ξαναδένει.
Τ`α βήµατα πηγαίνουν πίσω του, το~υ τρίβουν
τ`η µέση, [ανεβαίνουν πρ`ος τ`α πλευρά. Ξαφνικά,
[ακουµπο~υνε τ`ην [αράχνη. Τότε τραβιο~υνται [απότοµα, σηκώνονται, κάνουν δυ`ο κύκλους
γύρω του, [αγγίζουνε [απ`ο µακρι`α τ`ον [επίδεσµο
τ`ον ψαύουν τ`ον ζουλο~υν, κάνουν [ακόµα \εναν
κύκλο, ταχτοποιο~υν τ̀ις [ανοιχτ`ες παλάµες του
γυρίζοντάς τες πρ`ος τ`α πάνω κι [αποµα50

κρύνονται. Αργά, σταθερά, µ`ε τ`ο ρυθµ`ο τ~ης
[επαναλαµβανόµενης µέρας. Σ`ε λίγο χάνονται σ'
\εναν ]ορίζοντα [απ`ο [ατόφιο α# ιµα.

∆`εν κουνιέται.
Τίποτα δ`εν κουνιέται.
∆`εν πον~α.
Τίποτα δ`εν πον~α.
Ο] ι σκελετὸι, πο`υ ε@ ιχαν γυρίσει στ`ο πλάι, ε@ ιναι
πάλι [ανάσκελα, τεντωµένοι. Τ`α µάρµαρα [εχέµυθα, σκεπάζουν. ] Ο κυλινδρικ`ος το~ ιχος, λε~ ιος
κὰι [απαθής, παρακολουθε~ ι.
Τ`ο πράσινο φω
~ ς [εξακολουθε~ ι ν`α πήζει. ] Ο µαγκωµένος χρόνος ε@ ιναι [ακίνητος.
Σιγ`α - σιγ`α τ`α χέρια του λύνονται [απ' τ`α γόνατα, λυγίζουν στο`υς [αγκω
~ νες, µαζεύονται,
φθάνουν στο`υς {ωµους ο] ι καρποί. Ο] ι κν~ηµες
σφίγγονται στο`υς µηρούς, ο] ι µηρὸι στ`ο στ~ηθος. ] Ο α[υχένας διπλώνει τ`α µάτια [ακουµπο~υν
στ`α γόνατα. Ο] ι [επιδερµίδες κολλο~υν στ̀ις [επαφές, ο] ι [επαφ`ες [επεκτείνονται, παντο~υ, τ`ο κλιµακοστάσιο [αρχίζει ν`α ζεσταίνεται, ν' [ανασαίνει,
]η [αρτηρία το~υ κενο~υ χτυπάει ρυθµικά.
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Τότε, µεµι~ας, ο] ι πόρτες τω
~ ν διαµερισµάτων [ανοίγουν διάπλατες σ' ]ολόκληρο τ`ο \υψος, κι \ένα
πλ~ηθος κόσµου [αρχίζει ν`α βγαίνει. Ο] ι {ανθρωποι χωρίζονται, παρατάσσονται σ`ε δυ`ο σειρές,
[αντιµέτωπες, ]η µία κολλητ`α στ`ον το~ ιχο ]η {αλ-λη
στ`ην {ακρη τω
~ ν σκαλοπατιω
~ ν. ∆`εν µιλο~υν.
Σταυρώνουν τ`α χέρια στ`ο στ~ηθος κὰι περιµένουν.
Τ`ο φω
~ ς συγκεντρώνεται σ`ε κωνικ`η δέσµη. ] Η
κωνικ`η δέσµη πέφτει λοξ`α [επάνω του και τ`ον
φωτίζει. Κὰι [ ιδο`υ φων`η λέγουσα
- Πω
~ ς [ονοµάζεσαι.
Εκε~ ινος [αναγνωρίζει τ`η φωνή, σηκώνει τ`ο κεφάλι, [απαντάει
- ∆`εν ξέρω.
- Πο~υ κατοικε~ ις.
- Σ' \ενα κλιµακοστάσιο.
- Πόσων [ετω
~ ν ε@ ισαι.
- Πολλω
~ ν.
~ ν κὰι ο] ι [εξ ε[υωΗ φων`η σταµατ~α. Ο] ι [εκ δεξιω
νύµων µ`ε τ`α χέρια πάντα σταυρωµένα περιµένουν. ] Η φων`η παίρνει µι`α βαθι`α [ανάσα κι
[αρχίζει πάλι τ̀ις έρωτήσεις, σ`ε µαλακότερο
τόνο, γι`α δεύτερη φορά. Τ`ην τρίτη φορ`α
παρακαλε~ ι. Τ`ην τέταρτη ε@ ιναι πολ`υ βραχνή,
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κοµπιάζει. Σ`ε µι`α στιγµ`η \ενας λυγµ`ος τ`ην
πνίγει, προσπαθε~ ι ν`α προχωρήσει δ`εν µπορε~ ι,
µαζεύει τότε γρήγορα τ`ην κωνική της δέσµη κι
[εξαφανίζεται. Πάνω στ`ην πλάτη του ]η α
[ ράχνη
[εξακολουθε~ ι [αργ`α ν`α α
[ νεβαίνει. Πίσω της
σέρνει \έναν συρµάτινο ] ιστό.
Τότε κάποιος [απ' τ̀ις σειρ`ες {ερχεται, στέκεται
πίσω του, σηκώνει τ`ο πόδι, [ακουµπάει τ`ην
πατούσα στ`ο κεφάλι [απ`ο [επίδεσµο κὰι µ`ε µι`α
[απότοµη κίνηση τ`ο σπρώχνει. Τ`ο κεφάλι [απόχωρίζεται, πέφτει µπροστά, κι [αρχίζει -[ανάµεσα
στ̀ις δυ`ο σειρ`ες τω
~ ν [ανθρώπων- κυλώντας [απ`ο
σκαλοπάτι σ`ε σκαλοπάτι ν`α κατεβαίνει.
Ο] ι {ανθρωποι λύνουν τ`α χέρια, διαλύουν τ̀ις σειρές, µαζεύονται στ̀ις πόρτες κὰι βγαίνουν. Ο] ι
πόρτες κλείνουν πίσω τους κὰι δ`εν ξανανοίγουν
ποτ`ε πιά.

Τ`ο κεφάλι κυλ~α µαλακά. ] Ο [επίδεσµος ξετυλίγεται πάνω στ`α µάρµαρα -]η {αλλη {ακρη του
{εχει µείνει στ`ον λαιµό. Τ`ο α# ιµα [απορροφ~αται σ'
\ολο τ`ο µ~ηκος του -ε@ ιναι τ`ο ι{ διο- κυκλοφορε~ ι.
Τ`ο φω
~ ς, τώρα πι`α λευκό, δ`εν πήζει. ] Η [επιφά53

νεια το~υ τοίχου ε@ ιναι προσιτή. Τ' [αποτυπώµατα µέσα σ`ε µι`α κορνίζα.
Τ`ο γυµνό του σω
~ µα [ηρεµε~ ι. ∆`εν πον~α. ∆ίπλα
στ`α πόδια του στοιβάζονται ]ο πέτρινος πέλεκυς τ`ο χάλκινο σπαθ`ι ο] ι χάλυβες ]η [αράχνη. Κι
]ο χρόνος ξεµαγκωµένος, στρογγυλός, χωρ̀ις
[ελατήριο. Μπορε~ ις ν`α τ`ον γυρίσεις \οπου θέλεις.
Πράγµατι δ`εν πον~α. Τ`α χέρια του διπλωµένα
σφίγγουν πάνω στ`ο στ~ηθος του τ`ο κλιµακοστάσιο µ`ε στοργή.
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Παλινδροµή

Σηκώθηκε [απ`ο τ`η µι`α καρέκλα κὰι κάθισε στ`ην
[απέναντι. { Εβαλε τ̀ις παλάµες στ̀ις µασχάλες τ̀ις
ζέστανε, {επειτα τ̀ις {εβαλε στ`α γόνατα. Κοίταξε
τ̀ις µύτες τω
~ ν παπουτσιω
~ ν του, τ`ο πάτωµα, τ`ο
ταβάνι. @ Ηταν \ολα στιλβωµένα.
Σηκώθηκε [απ' τ`ην καρέκλα κὰι κάθισε σ' \ενα
σκαµνί. ] Ο [αναµµένος γλόµπος κρεµόταν πά55

νω [απ' τ`ο κεφάλι του. «Β~ηξε». { Εβηξε. «[ Ανάπνευσε». [ Ανάπνεε. «Λέγε»...
Τ`ο [εκκρεµ`ες το~υ τοίχου χτύπησε, ο] ι σφα~ ιρες
του [εξοστρακίστηκαν στ̀ις στιλβωµένες [επιφάνειες το~υ δωµατίου πολλ`ες φορ`ες -ο] ι [επιφάνειες {εµειναν {αθικτες- {επειτα {επεσαν στ`ο πάτωµα, κρύες. Τ`α λεπτ`α τεντωµένα σύρµατα πο`υ
{αφηναν πίσω τους [αλληλοδιασταυρώθηκαν,
σχηµατίζοντας [ανάµεσα στο`υς τοίχους τ`ο ταβάνι κὰι τ`ο πάτωµα \ενα [ατσάλινο πλέγµα.
Σηκώθηκε κι {αρχισε ν`α περπατ~α, πάνω - κάτω,
µετρώντας µ`ε βήµατα τ`ο µ~ηκος το~υ δωµατίου.
Εβγαινε πάλι τ`ο {ιδιο. Στάθηκε, π~ηρε [ανάσα,
{ανοιξε {εφαγε µι`α µπουκι`α ψωµί, µετ`α {αρχισε
πάλι ν`α µετρ~α. Στεκότανε στ`ον \εναν το~ ιχο µ`ε
τ`ην πλάτη κὰι τ`α τακούνια κολληµένα πάνω
του, ξεκινο~υσε {εφτανε στον [απέναντι {εκανε µεταβολ`η κὰι ξανάρχιζε προς τ`α πίσω. { Αλλοτε
πήγαινε κατευθε~ ιαν µπροστά, [αργά, ε[υθυτενής,
{αλλοτε σ`ε κύκλο γρήγορα, {αλλοτε τρέχοντας
ζίκ - ζάκ, {εφτανε σ' \ενα {επιπλο κρυβόταν πίσω
του, {εβγαζε το κεφάλι προσεκτικ`α κοίταζε, κι
{ετρεχε κὰι κρυβόταν στ`ο {αλλο. Τ`ο µ~ηκος το~υ
δωµατίου [εξακολουθο~υσε κάθε φορ`α ν`α βγαίνει
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τ`ο {ιδιο.
Σταµάτησε µπροστ`α στ`ον \εναν το~ ιχο, µ`ε τ`α
χέρια [ανοιχτ`α κὰι τ̀ις παλάµες κολληµένες πάνω του.
– Βήµατα \εξ, ε@ ιπε.
– Βήµατα \εξ, ε@ ιπε `ο το~ ιχος.
– Τ`ο πάτωµα στ`η µέση τρίζει, ε@ ιπε.
– Τ`ο πάτωµα στ`η µέση τρίζει, ε@ ιπε ]ο το~ ιχος.
–[ ] Ο το~ ιχος ε@ ιναι κρύος, ε@ ιπε.
– ] Ο το~ ιχος ε@ ιναι κρύος, ε@ ιπε ]ο το~ ιχος.
Τ`α πόδια του {ετρεµαν, τ`ο στ~ηθος του [ανεβοκατέβαινε γρήγορα. Μπροστά του, πάνω στ`ο σοβά, ]η σκιά κρεµόταν [απ' τ̀ις παλάµες του. Α[υτ`η δ`εν σάλευε. Ε@ ιχε [απ`ο καιρ`ο [εκπνεύσει. \ Επειτα ε@ ιχε [αποκαθηλωθε~ ι κὰι ε@ ιχε ταφε~ ι. \ Επειτα ε@ ιχε γίνει πάλι σκιά, πο`υ κρεµόταν, }η πού
σερνόταν.
Περίµενε. [ Ανάµεσα στ`α δάχτυλά του µαζευόταν πάχνη. ] Η πάχνη σιγ`α - σιγ`α πάγωνε. Ο] ι
παλάµες βυθίζονταν στ`ο σοβά, [ενσωµατώνονταν. Κὰι τ' α
[ νοιχτά του χέρια κὰι τ`ο σω
~ µα του
µαζί. Γύρω, πάνω στ`ον το~ ιχο, \ενα - \ένα [εντυπώνονταν τ`α γράµµατα πο`υ ] ιστορο~υσαν τ`ο
[επεισόδιο. ] Ο ποταµός, ε@ ιχε {ηδη [αρχίσει να φέ57

ρνει, [απ`ο µακριά, τ`ην {αµµο τω
~ ν α[ ιώνων.
Τότε \ενα [ανεπαίσθητο σφύριγµα [ακούστηκε κὰι
τ`ο στιλέτο το~υ καρφώθηκε στ`ην πλάτη. Συσπάστηκε, ταλαντεύτηκε, τ`ο κεφάλι του {ε-γειρε
στ`ο πλάι, τ`α πόδια του {αρχισαν ν`α λυγί-ζουν,
τ`ο σω
~ µα του ν`α γλιστρ~α, ν`α κρεµιέται [απ' τ̀ις
παλάµες τ~ης σκι~ας. Ξαφνικ`α \οµως συν~ηλθε
[ανορθώθηκε, τράβηξε µ`ε δύναµη τά χέρια [απ`ο
τ`ον το~ ιχο, τ`α ξεκόλλησε -]η σκιά σωριάστηκε
µι`α χούφτα σκόνη στ`ο πάτωµα- γύρισε [απότοµα πίσω κὰι κοίταξε τ`η φωτογραφία του πο`υ
κρεµόταν [απέναντι, α[υστηρά, στ`α µάτια.
– Ποι`ος τόκανε α[υτό, ε@ ιπε.
Επιασε τ`ο στιλέτο τ`ο τράβηξε τ`ο πέταξε µακριά. { Εσβησε τ`ο φω
~ ς, προχώρησε, {εφτασε
πίσω [απ' τ`ην πόρτα κὰι {επεσε µπρούµυτα στο
πάτωµα. Μπροστά του ]η χαραµάδα φωτιζόταν
[απ`ο τ`ο διάδροµο {εντονα.
Εβγαλε [απ' τ`ην τσέπη του τ`ο γράµµα κὰι τοριξε. { Επειτα {εριξε τ`ο σχεδιάγραµµα κὰι τ`ο
κλειδί. { Επειτα {εµεινε [ακίνητος στο`υς [αγκω
~ νες.
Κοίταζε. Πάνω στ`ο [ανασηκωµένο στ~ηθος του ]η
χαραµάδα προβαλλόταν µι`α ]οριζόντια γραµµή.
Ξαφνικ`α [ακούστηκαν βήµατα στ`ον διάδροµο
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κὰι µι`α σκι`α φάνηκε ν`α προχωρε~ ι [αργ`α [απ`ο τ`η
µι`αν {ακρη τ~ης χαραµάδας στ`ην {αλλη. Γρήγογορα - γρήγορα {επεσε πάλι κατάχαµα γύρισε το
κεφάλι στ`ο πλάι κι [ακούµπησε τ`ο µάγουλ`ο του
στ`ο πάτωµα. Τ`ο φω
~ ς τ~ης χαραµάδας {επε-σε
πάνω στ`ο µάτι του τ`ο τύφλωσε. [ Ανακάθισε.
Ελυσε τ`ον [επίδεσµο τ`ον κουβάριασε τ`ον {εχωσε
στ`ο τυφλωµένο του µάτι. { Επειτα ξανάπεσε
στο`υς [αγκω
~ νες.
Μι`α {αλλη σκι`α φάνηκε. { Εκανε πάλι ν`α ξαπλώσει [αλλ`α συγκρατήθηκε. { Εβαλε µόνο τ`ο
δάχτυλο στ`ο πάτωµα, πάνω της, κὰι τ`ην [ακολουθο~υσε. Τ`ην ]επόµενη σκι`α προσπάθησε ν`α
τ`ην πιάσει στ̀ις χο~υφτες. Τ`ην {αλλη τ`ην µετέφερε στ`ην [ανοιχτ`η παλάµη του, σήκωσε µετ`α
τ`ην παλάµη κὰι τ`ην µύρισε. { Επειτα ο] ι σκι`ες
{αρχισαν ν`α περνο~υν πολ`υ βιαστικά, ν`α τρέχουν. ∆`εν προλάβαινε ν`α τ̀ις [ακουµπήσει. Μονάχα τ̀ις κοίταζε. { Επειτα κι α[υτ`ες σταµάτησαν, [εντελω
~ ς.
Περίµενε.
Τ`ο ρολόι χτυπο~υσε κάθε τόσο. Καινούργια
πλέγµατα τεντωµένων συρµάτων σχηµατίζο59

νταν στ`ο δωµάτιο. Ο] ι σφα~ ιρες συγκεντρώνονταν στ`ο πάτωµα. @ Ηταν \ολες τους δαγκωµένες. ] Η χαραµάδα [εξακολουθο~υσε ν`α παραµένει [ακέραιη χωρ̀ις διακοπή. Κι ]η προβολή της
πάνω στ`ο στ~ηθος του [επίσης.
Κὰι τότε [ακούστηκαν πάλι βήµατα. Σ`ε λίγο
φάνηκαν δυ`ο σκι`ες ]η µία στ`ην [αριστερ`η κι ]η
{αλλη στ`η δεξι`α {ακρη τ~ης χαραµάδας. Ο] ι δυ`ο
σκι`ες {αρχισαν ν`α προχωρο~υν πρ`ος τ`ο κέντρο.
Τ`ο α# ιµα του χύθηκε στο`υς κροτάφους µ`ε ]ορµή,
το`υς φούσκωσε -τ`ο [αφυδατωµένο δέρµα σκίστηκε στ`η µέση- τ`α χείλη του {ανοιξαν διάπλατα
φάνηκαν δυ`ο µεγάλοι κυνόδοντες σκεπασµένοι
µ`ε τερηδόνα, τ`ο φουσκωµένο στ~ηθος του {αδειασε [απότοµα, ]η πέτρα ξεσφηνώθηκε [απ' τ`ο
λαιµό του κι {επεσε στ`α σανίδια. \ Αρπαξε γρήγορα µι`α {ακρη σύρµατος πο`υ κρεµόταν, τ`η γύρισε [αγκίστρι στ`ην {ακρη, τ`ην πέρασε στ`η χαραµάδα κὰι {αρχισε ν`α τ`ο κουν~α. Κάθε τόσο τ`ην
τράβαγε µέσα. Ο] ι δυ`ο σκι`ες πλησίασαν, µετ`α
[ακούµπησαν. [ Εκε~ ινος [εξακολουθο~υσε ν`α κουν~α µέσα - {εξω τ`ο σύρµα. Ο] ι σκι`ες {εµειναν λίγο
]ενωµένες, {επειτα [αποσύρθηκαν µαζί, πρ`ος τ`ην
{ιδια µερι`α τ~ης πόρτας. ] Η µία πήγαινε µπροστά.
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] Η {αλλη -το~υ µαχαιρωµένου- σερνό-ταν πίσω.
Πέταξε µακρι`α τ`ο σύρµα πο`υ ε@ ιχε σκουριάσει.
Π~ηρε \ενα µπουκάλι {εβαλε µέσα τ`ο χνω
~ το του,
σφράγισε τ`ο µπουκάλι κὰι τόριξε στ`η χαραµάδα. Χάραξε στ`ον το~ ιχο [ακόµα µι`α µικρ`η κατάκόρυφη γραµµή, {επειτα µι`α πλάγια πο`υ τ̀ις \ενωσε \ολες. Σηκώθηκε. Μ`ε κόπο. { Αναψε τ`ο
φω
~ ς. Πάνω στ`ο στ~ηθος του ]η χαραµάδα {εχασκε
µι`α ]οριζόντια [ανοιχτ`η πληγή.
Τ`ο ρολόι τώρα χτυπο~υσε [ασταµάτητα. Ο] ι σφα~ ιρες -πο`υ @ηταν \ολες δαγκωµένες- δ`εν κρύωναν,
δ`εν {επεφταν, α
[ λλ`α [εξακολουθο~υσαν ν`α χτυπο~υν
διαδοχικ`α στ̀ις [επιφάνειες κὰι ν' [ανακλω
~ νται.
Τ`α τεντωµένα σύρµατα πίσω τους πύκνωναν,
τ`ο πλέγµα γέµιζε σιγ`α - σιγ`α \ολο τ`ον χω
~ ρο,
{εδενε τ' [αντικείµενα [απ' ]ολες τ̀ις µεριές, τ'
[ακινητοποιο~υσε. Στ̀ις [εκπυρσοκροτήσεις τ`α
τεντωµένα σύρµατα πάλλονταν, βγάζοντας {ηχους διάφορους τ`ο καθένα, στριγγιούς.
Προχώρησε, παραπατώντας, κουτσαίνοντας. Τ`ο
\ενα µαρµάρινο πόδι του @ηταν [ακέραιο, τ`ο {αλλο,
[απ`ο τ`ο γόνατο κὰι κάτω στηριζόταν σ`ε µι`α σιδερόβεργα. { Αλλα κοµµάτια µάρµαρο το~υ {ελει61

παν [απ' τ`ο κεφάλι τ`ον @ωµο τ`ην [ωµοπλάτη.
Τ`ο πλέγµα πύκνωνε, α[υτ`ος περνο~υσε [ανάµεσα,
τ`α σύρµατα σερνόντουσαν πάνω στ`ο µάρµαρο
ο] ι τριγµὸι προστίθονταν στ̀ις [εκπυρσοκροτήσεις κὰι το`υς στριγγιο`υς {ηχους. \ Ενα σύρµα το~υ
ξεκόλλησε τ`ον βραχίοντα, \ενα {αλλο τ`ο κεφάλι.
] Ο βραχίονας {εµεινε κρεµασµένος. Τ`ο κεφάλι
-πο`υ @ηταν πι`ο βαρύ- ταλαντεύτηκε δυ`ο τρε~ ις
φορές, πετάχτηκε πι`ο κάτω ξαναταλαντεύτηκε,
µετ`α {επεσε στ`ο πάτωµα κὰι βούλιαξε, πολ`υ
βαθιά, µέσα στ̀ις σφα~ ιρες.
Κάποτε {εφτασε [απέναντι, {ανοιξε τ`ην πόρτα κὰι
µπ~ηκε στ`ο σαλόνι. Τ`ον ]υποδέχτηκαν µ`ε γέλια
κὰι φωνές. { Αντρες γυνα~ ικες, συγκεντρώθηκαν
γύρω του.
– Τ`ι {εγινες τόση \ωρα βρ`ε [αδερφέ; Κὰι ξανατσούγκρισαν τ`α ποτήρια.
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] Ο [ηθοποιός

Αµέσως µόλις ]ο [ηθοποι`ος ε@ ιπε τ`ην τελευταία
λέξη, ]ο βοηθ`ος τ~ης σκην~ης [απ`ο µέσα πάτησε τ`ο
κουµπί, κὰι ]η βαρι`α βελούδινη α[υλαία {επεσε.
Τώρα, γι`α ν`α ε{ ιµαστε συνεπε~ ις, ]η τελευταία
λέξη δ`εν @ηταν [ακριβω
~ ς λέξη [αλλ`α κάτι σ`αν {ωχ
}η {αχ }η χ`α }η χά... χα... χα.. κλπ. \ Οµως α[υτ`ο δ`εν
{εχει πολ`υ σηµασία. { Ετσι {ηθελε ]ο συγγραφέας,
{ετσι {εγραφε τ`ο κείµενο, {ετσι ε@ ιχε συµφωνήσε κι
]ο σκηνοθέτης: ] Ο µακρ`υς µονόλογος -πο`υ στ`ην
πραγµατικότητα πάλι δ`εν @ηταν µονόλογος [αλλ`α
µι`α σειρ`α µορφασµω
~ ν κὰι [ανεπαίσθητων κινήσεων το~υ πρωταγωνιστο~υ µ' [ελάχιστα λόγια
[ανάµεσα, λόγια \οπως «[εδω
~ », «[εκε~ ι», «τώρα»,
«µετά», «διψω
~ κανάγιες...» κὰι τ`α γνωστ`α- ]ο
µονόλογος λοιπ`ον α[υτ`ος πο`υ {εκλεινε τ`ην τελευταία πράξη, ν`α καταλήγει σ' α[υτ`ο τ`ο {ωχ }η
{αχ }η χ`α }η χά... χα... χα... κὰι [αµέσως ]η α[υλαία
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ν`α πέφτει. Μάλιστα, [επέµενε ]ο σκηνοθέτης, ]η
α[υλαία ν`α {~εχει {ηδη ξεκινήσει πρ̀ιν [ακόµη ε[ ιπωθε~ ι τ`ο {ωχ }η {αχ }η χ`α }η χά... χα... χα..., {ετσι
πο`υ ν`α τ`ο βρε~ ι στ`η µέση, ν`α τ`ο πάρει, κὰι ν`α
πέσουν κὰι τ`α δυ`ο µαζί. [ Εδω
~ βέβαια {εγινε µι`α
διαµάχη, ]ο συγγραφέας {ελεγε π`ως ]η α[υλαία το~υ
{εκοβε τ`ον @ηχο πο`υ {επρεπε ν`α ε@ ιναι δυνατ`ος κὰι
καθαρός, ]ο σκηνοθέτης {ελεγε π`ως ]η α[υλαία
{ετσι πυκν`η κὰι βαρι`α \οπως θ`α {επεφτε ε{ παιρνε
µεγαλύτερη σηµασία [απ`ο τ`ον @ηχο, ]ο
συγγραφέας [επέµενε, [αλλ`α στ`ο τέλος µι`α κὰι ]ο
σκηνοθέτης κὰι ]ο συγγραφέας @ηταν τ`ο {ιδιο
πρόσωπο, ]η διαµάχη ξεπεράστηκε µ`ε µι`α
συµβουλ`η στ`ον [ηθοποι`ο ν`α πε~ ι α[υτ`ο τ`ο {ωχ }η {αχ
}η χ`α }η χά... χα... χα... πι`ο δυνατά.
Τ`ο ε@ ιπε λοιπ`ον ]ο η
[ θοποι`ος α
[ ρκετ`α δυνατ`α -{ετσι
πο`υ [ακούστηκε στ`α πέρατα τω
~ ν α[ ιώνων- κὰι ]η
βαρι`α α[υλαία {επεσε. Α[υτ`ο πο`υ [ακολούθησε δ`εν
περιγράφεται. \ Ενας σωστ`ος πανζουρλισµ`ος
µοναδικ`ος στ`ην ] ιστορία τω
~ ν παρόµοιων θεάτρων \ολων τω
~ ν [εποχω
~ ν. Τί ρωµαϊκ`α ] ιπποδρόµια, τί [απελευθέρωση το~υ Παρισιο~υ κι [επιτυχία [εκρήξεως στ`η Χιροσίµα, τί [επιστροφ`η
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τω
~ ν νικηφόρων σφαγέων [απ`ο τ`α διάφορα µέτωπα. [ Εδω
~ ]ολόκληρο τ`ο ο[ ικοδόµηµα -τ`ο θαυµάσιο α[υτ`ο ο[ ικοδόµηµα- κουνήθηκε [απ' τ`α θεµέλια σ`α νάχε γίνει πραγµατικ`ος σεισµός. Λένε
π`ως σπάσανε ο] ι πολυέλαιοι κὰι σχίστηκαν ο] ι
το~ ιχοι κὰι τ`ο ταβάνι. Α[υτ`α {ισως ν`α ε@ ιναι ]υπερβολές, πάντως ε@ ιναι γεγον`ος \οτι ο{υτε \ενας θεατ`ης δ`εν {εµεινε [αδιάφορος }η [αµέτοχος. { Ορθιοι
\ολοι, {αλλοι [επάνω στ`α καθίσµατα, {αλλοι σκαρφαλωµένοι στ̀ις κολόνες, {αλλοι στο`υς {ωµους
τω
~ ν ταξιθετω
~ ν κὰι τω
~ ν [αστυφυλάκων -πο`υ
{ετρεµαν- ζητωκραύγαζαν, σφύριζαν, µούτζωναν, χειροκροτο~υσαν. ] Ως κὰι ο] ι [επίσηµοι τω
~ ν
πρώτων σειρω
~ ν -] Υπουργὸι Στρατηγὸι κλπ.πήρανε µέρος. Βέβαια α[υτὸι δ`εν σηκώθηκαν
[απ' τ̀ις θέσεις τους γιατί, ]ως γνωστόν, τ`α κοντ`α
κὰι [αδύνατα πόδια τους, πο`υ κρεµόντουσαν [απ'
τ`α καθίσµατα, δ`εν µπορο~υν πι`α ν`α το`υς κρατήσουν, ο{υτε χειροκροτο~υσαν [αφο~υ τ`α φαρδι`α κὰι
προτεταµένα ]ηρωικά τους στήθη, πο`υ ε@ ιναι γεµάτα [ονόµατα [εκλογικω
~ ν πόλεων κὰι [ενδόξων
µαχω
~ ν, δ`εν [επιτρέπουν στ`α χέρια τους -κοντ`α
κὰι [αδύνατα [επίσης- ν`α συναντηθο~υν. Πάντως
φώναζαν µ`ε ο
\ λη τους τ`η δύναµη «Μπράβο...
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µπράβο... στ`ην [αγχόνη... στ`ην [αγχόνη...» κὰι
κουνο~υσαν τ`α κοντά τους χέρια κὰι τ`α κοντά
τους πόδια πέρα - δω
~ θε.
Αλλ`α [ακόµη κὰι ο] ι κριτικὸι πο`υ σύσσωµοι @ηταν [ανέκαθεν κεκηρυγµένοι κατ`α τ~ης µοντέρνας τέχνης κὰι ε@ ιχαν {ερθει ]απλω
~ ς γι`α ν`α µπορο~υν α{υριο [απ`ο πρω
~ το χέρι ν`α τ`ην ξανακαταγγείλουν κὰι ν`α ζητήσουν [επίσηµα [απ`ο τ`ον \ Υπατο ν`α καταργηθε~ ι, [ακόµα κι α[υτοί, θέλεις [απ`ο
τ`ο φόβο το~υ {οχλου πο`υ το`υς κοίταζε µ`ε ]ολοστρόγγυλο µα~υρο µάτι, θέλεις γιατ̀ι σκέφτηκαν
π`ως στ`ο κάτω - κάτω δ`εν χάνανε κὰι τίποτε ν`α
τάχουνε καλ`α µ' α[υτ`ες τ̀ις {εξαλλες θεωρίες,
φτάνει α[υτ`η η
] λετσαρία πο`υ τ̀ις [ακολουθε~ ι κι
[εκστασιάζεται, ν`α πάει λίγο ν`α πλυθε~ ι -στ`ον
{ιδιο ποταµ`ο α\ ιµατος πο`υ ε{ ιχαν πλυθε~ ι κι α[υτοίκὰι νάρθει µετ`α ν`α συζητήσουµε, [αλλ`α βάσει
τω
~ ν α[ ιωνίων [αρχω
~ ν τ~ης τέχνης τ~ης [ηθικ~ης κὰι
τ~ης λογικ~ης κὰι {οχι {ετσι γιατί... [εκε~ ινος ε@ ιπε,
θέλεις [ακόµη γιατ̀ι πράγµατι συγκινήθηκαν [απ`ο
α[υτ`ο τ`ο {ωχ }η {αχ }η χ`α }η χά...χα...χα... πο`υ @ηταν
σ`ε πολ`υ κατάλληλη στιγµ`η κὰι πολ`υ καλ`α
ε[ ιπωµένο, κι α[υτὸι λοιπόν, {αφησαν κάτω τ̀ις
στεφανωµένες προτοµ`ες πο`υ κράταγαν, πήρανε
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τ`ο κεφάλι το~υ [ηθοποιο~υ, τ`ο κάρφωσαν στ`ην
{ακρη τω
~ ν κονταριω
~ ν, σήκωσαν τ`α κοντάρια
ψηλ`α κὰι τ`α κουνο~υσαν. Ο] ι κυρίες κὰι δεσποινίδες πο`υ βλέπαν τ`ο κεφάλι πάνω στ`α
κοντάρια, το~υ παίζανε τ`α δάχτυλα φωνάζοντας
χού-χου, χού-χου.
Οµως [εκε~ ινοι πο`υ πρωτοστατο~υσαν σ' \ολη τ`ην
α{ ιθουσα @ηταν ο] ι θεατ`ες το~υ [εξώστη. Μ' α[υτο`υς
µάλιστα ε@ ιχε προηγηθε~ ι κὰι τ`ο ]εξ~ης [επεισόδιο.
Πολ`υ πρ̀ιν πέση ]η α[υλαία, πρ̀ιν [ακόµη φτάσουµε στ`ην {εσχατη πράξη κὰι τ`ην {εσχατη
κραυγή, µερικοί, σηκώθηκαν ξαφνικ`α {ορθιοι κι
{αρχισαν δυνατ`α ν`α [αναλύουν κὰι ν`α [εξηγο~υν τ`ο
{εργο. Ο] ι διπλανοί τους το`υς τράβηξαν [απ' τ`ο
σακάκι, ο] ι θεατ`ες τ~ης πλατείας γύρισαν κι ε@ ιπαν
«σστ, ντροπή», \οµως α[υτὸι πο~υ ν`α σταµατήσουν. ] Ο σκηνοθέτης πο`υ παρακολουθο~υσε [απ`ο τ`ην τρύπα το~υ τοίχου φοβήθηκε \οτι θ`α
το~υ χαλάσουν τ`ην παράσταση. { Εδωσε λοιπ`ον
[εντολ`η στο`υς ταξιθέτες, ο] ι ταξιθέτες τρέξαν
πρ`ος τ`ο µέρος τους, το`υς ε@ ιπαν κάτι [εµπιστευτικ`α (διαδίδεται \οτι α[υτὸι @ηταν κλάκα κι ]ο
σκηνοθέτης το`υς παράγγελνε π`ως δ`εν θ`α το`υς
{εδινε τ`ην µεταθανάτια [αµοιβή, [αλλ`α προφανω
~ ς
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πρόκειται περ̀ι συκοφαντίας), το`υς ε@ ιπε λοιπ`ον
κάτι κὰι [αµέσως [εκε~ ινοι [ηρέµησαν. { Ε, λοιπ`ον
τώρα \ολοι α[υτὸι @ηταν [ασυγκράτητοι. Χόρευαν,
χειρονοµο~υσαν, ο{υρλιαζαν, {επειτα ξεσηκώνοντας κὰι το`υς ]υπόλοιπους το~υ [εξώστη, προχώρησαν µπροστά, φτάσανε στ`ο πεζούλι κὰι πέφταν \ενας - \ενας κάτω στ`α θηρία.
Εντωµεταξ`υ πίσω [απ`ο τ`ην α[υλαία ]ο [ηθοποιός,
[ακίνητος στ`ην τελευταία στάση το~υ {εργου, {ακουγε σ`αν χαζός. Τόση [επιτυχία δ`εν µπορο~υσε
ποτ`ε ν`α τ`ην φανταστε~ ι. Βέβαια ε@ ιχε [αγωνιστε~ ι
σκληρ`α γι' α[υτ`ο τ`ο ρόλο -[απ`ο παιδί. Ε@ ιχε θυσιάσει \ολη του τ`η ζω`η -κὰι {οχι µόνο τ`η δικ`η
του. Μελέτη, [αποστήθιση, ]υποκριτική, [ασκήσεις [ορθοφωνίας, [ασκήσεις [απαθείας, [ασκήσεις
[αναλγησίας, κὰι πάνω [απ' \ολα ]ωράριο χρονοµετρικ`α ρυθµισµένο, µ`ε τ`ο κάθε τ̀ι -κὰι τ`ο φαΐ
κὰι τ`ον \υπνο κὰι το`υς [αφορισµούς- στ`η θέση
του κὰι στ`ην \ωρα του. Φυσικ`α δ`εν γίνεται λόγος γι' [αδυναµίες, \οπως π.χ. τ`ο κρασ̀ι }η τ`ο
φουµάρισµα }η [ακόµη κὰι ο] ι γυνα~ ικες -κὰι {οχι
γιατ̀ι @ηταν [αναφρόδιτος \οπως ε@ ιπαν ο] ι [εχθροί.
Οµως α[υτ`α τάχα @ηταν [αρκετά; Μήπως πρ̀ιν
[απ' α[υτ`ον τόσοι κὰι τόσοι καλὸι [ηθοποιὸι -κι
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{ισως καλύτεροι- δ`εν ε@ ιχαν σ' α[υτ`ο τ`ο {ιδιο {εργο ο[υσιαστικ`α [αποτύχει; Λέµε «ο[υσιαστικά»,
γιατ̀ι στ`ην [αρχ`η µπορε~ ι ν`α παρουσίασαν κάποια
κίνηση ε[ ισιτηρίων κὰι [αποκεφαλισµω
~ ν, \οµως
[εντέλει α[υτ`α µείνανε µέσα σ' \εναν κύκλο
[ ιντελιγκέντσιας, δ`εν συγκινήσανε τ`α πλήθη,
δ`εν γίναν ]υστερίες, γενοκτονίες, λαϊκ`α τραγούδια, λιτανε~ ιες, σφαγές, Βέβαια ο] ι {αλλοι δ`εν
ε@ ιχαν πε~ ι α[υτ`ο τ`ο {ωχ }η {αχ, πο`υ ε@ ιναι τόσο
[ανθρώπινο κὰι [ ιδίως α[υτ`ο τ`ο χά... χα... χα... πο`υ
ε@ ιναι τόσο θεϊκό. Προτίµησαν ν`α τελειώσουν ο] ι
πι`ο [απληροφόρητοι µ' \ενα φτύσιµο κι ο] ι πι`ο
πονηρεµένοι µ`ε µι`α σιωπή. [ Αλλ`α κι α[υτ`ο δ`εν
@ηταν [αρκετό. Γιατ̀ι τελικ`α τ`ο κοιν`ο ε@ ιναι [αστάθµητο κι [αψυχολόγητο. ∆`εν ξέρεις [απ`ο πο~υ
ν`α τ`ο πιάσεις: [απ`ο τ`ο χέρι [απ' τ`ο γιακ`α }η [απ' τ`ο
βρόχο. Κὰι πότε ν`α τ`ο πιάσεις: \οταν ε@ ιναι
νηστικ`ο }η ο
\ ταν ρεύεται, \οταν πηγαίνει γι`α τ`ο
φόνο {η \οταν {ερχεται [απ' τ`ο φόνο, \οταν µπαίνει
στ`α κρεµατόρια }η \οταν βγαίνει [απ' τ`α κρεµατόρια. ∆`εν ξέρεις τίποτα. \ Ολα τ' [αποφασίζει
µι`α στιγµή. Φαίνεται λοιπ`ον π`ως α[υτ`η ]η στιγµ`η
τώρα στάθηκε κατάλληλη.
Ο [ηθοποι`ος {εκανε \ενα νε~υµα, [αµέσως τρέξαν
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κὰι τ`ον [ελευθερώσανε [απ`ο τ`ην τελευταία σταση το~υ {εργου, το~υ δω
~ σαν κάτι, τόριξε [επάνω
στ`ο γυµνό του σω
~ µα κὰι προχώρησε ]υπερήφανα πρ`ος στ`ην α[υλαία. Στ`ην α{ ιθουσα, τ`ο {ονοµά
του τώρα [αντηχο~υσε σ`ε χρόνο 3/4 µαζ`ι µ`ε τ`α
χτυπήµατα τω
~ ν καθισµάτων κὰι τω
~ ν σπαθιω
~ ν.
Πάει κὰι ]η κούρασή του, π~ανε κὰι ο] ι µερικ`ες
[αντιρρήσεις του γι`α τ`ο κείµενο κὰι τ`ο σκηνικό,
π~ανε κὰι τ`α διλήµµατα [ Ισαάκ }η [ Ιφιγένεια,
Πα~υλος }η Σα~υλος, «στ`ον καιρόν» }η «Π~υρ»,
πάει [ακόµη κι [εκε~ ινος ]ο φόβος πο`υ τ`ον {επιασε
στ`η µέση τ~ης παραστάσεως \οταν ε@ ιδε τ`ο κοιν`ο
ν`α χασµουριέται, ν`α ξεκουµπώνει τ`α γιλέκα κὰι
τ`α πουκάµισα κὰι ν`α ξύνει τ̀ις µασχάλες κὰι τ̀ις
πληγές, τότε πο`υ γύρισε τρέµοντας στ`ον σκηνοθέτη κι [εκε~ ινος {εδωσε [εντολ`η ν`α τροµπάρουν
στ`ην α{ ιθουσα {αρωµα κὰι ν`α χαµηλώσουν τ`ο
καλοριφέρ. \ Ολα α[υτ`α τώρα ε@ ιχαν ξεχαστε~ ι.
Πίσω [απ' τ`ην α[υλαία [ωρύονταν τ`α ζητωκραυγάσµατα, ο] ι στρακαστρο~υκες, ο] ι ο[ ιµωγές.
] Ο κόσµος τ`ον ζητο~υσε ν`α πέσει στ`α πόδια του.
] Η ] Ιστορία [ανοιχτ`η περίµενε ν`α τ`ην µονογράψει.
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Ο [ηθοποι`ος {εφτασε στ`η µέση τ~ης α[υλαίας, π~ηρε τ`ο καλύτερό του χαµόγελο -\ενα χαµόγελο
[επιεικείας \αµα δ`ε κὰι στοργ~ης-, σήκωσε τ`ην
κουρτίνα κὰι βγ~ηκε. \ Οµως, [αντ̀ι ν`α βρεθε~ ι
µπροστ`α στ`ο κοιν`ο πο`υ τ`ον [αποθέωνε, βρέθηκε
φάτσα µ`ε µία δεύτερη κουρτίνα. Κὰι ε[υτυχω
~ ς
πο`υ ]η α[υλαία @ηταν διπλή, γιατ̀ι ]η πρώτη κουρτίνα \οπως {επεσε πίσω του το~υ ε@ ιχε χαλάσει τ`η
χωρίστρα. { Εστρωσε λοιπ`ον τ`α µαλλιά, ξαναχαµογέλασε κὰι σήκωσε τ`η δεύτερη κουρτίνα.
Οµως µι`α τρίτη κουρτίνα [ακολουθο~υσε, {επειτα
µι`α τέταρτη, µι`α πέµπτη, µι`α \εκτη... ] Ο [ηθοποι`ος λαχανιασµένος σταµάτησε. Τ`α ]υφάσµατα
τ`ον {εκλειναν α
[ π`ο παντο~υ. Κοίταξε µήπως π~ηρε
λάθος κατεύθυνση [αλλ`α ο
{ χι, βρισκότανε στ`η
µέση τ~ης α[υλαίας [εκε~ ι πο`υ ]ενώνονται τ`α δυ`ο
φύλλα, τ`ο [δεξι`ο κὰι τ`ο [αριστερό. Σκούπισε τ`ον
] ιδρώτα του, σκέφτηκε λίγο, κὰι ξαφνικ`α τ`ο
πρόσωπό του φωτίστηκε. Θυµήθηκε π`ως ]ο
σκηνοθέτης ε@ ιχε διατάξει ]η α[υλαία ν' [αποτελε~ ιται [απ`ο πολλ`α υ] φάσµατα τ`ο \ενα µετ`α τ`ο
{αλλο, {ετσι πο`υ στ`α διαλείµµατα ν`α µ`ην [ακούγονται στ`ην α{ ιθουσα \οσα φοβερ`α γινόντουσαν
[επ̀ι σκην~ης. Τ`ο [αντίθετο βέβαια δ`εν συνέβαινε,
73

δηλαδ`η \ο,τι γινότανε στ`ην α{ ιθουσα [ακουγόταν
στ`η σκηνή, \οµως α[υτ`ο {οχι µόνο δ`εν [ενοχλο~υσε
[αλλ`α @ηταν κὰι πολύτιµο, γιατ̀ι {ετσι ]ο σκηνοθέτης µπορο~υσε ν`α παρακολουθε~ ι τ̀ις [αντιδράσεις το~υ κοινο~υ κὰι ν`α κανονίζει [ανάλογα τ`ην
πορεία το~υ {εργου. { Οχι π`ως θ' {αλλαζε τ`ο κείµενο (κὰι νάθελε ν`α τ`ο κάνει @ηταν [αδύνατο µι`α
κὰι ]ο [ηθοποι`ος -πο`υ @ηταν {αλλο πρόσωπο- α[υτ`ο
ε@ ιχε µάθει κι α[υτ`ο θ`α {ελεγε), [αλλ`α µπορο~υσε
[ανάλογα µ`ε τ̀ις καταστάσεις το~υ κοινο~υ ν`α [αντιµεταθέτει τ̀ις σκην`ες, κὰι {οχι ν`α τ`ην πάθει
\οπως κάποτε, πο`υ [ενω
~ τ`ο κοιν`ο µόλις ε@ ιχε [αποφάει α[υτ`ος παρουσίασε τ`η σκην`η το~υ ∆είπνου
κὰι φυσικ`α δ`εν {εκανε καµι`α [εντύπωση σ`ε κανέναν.
Θυµήθηκε λοιπ`ον ]ο [ηθοποιός, συν~ηλθε κὰι ]ετοιµάστηκε ν`α προχωρήσει. \ Οµως [ακούει ξαφνικ`α \ολο τ`ο θόρυβο τ~ης α{ ιθουσας ν`α χαµηλώνει, {επειτα τελείως ν`α σταµατ~α, κὰι µέσα σ`ε
[απόλυτη σιωπή, κάποιον, ν`α βηµατίζει, ν' [ανεβαίνει στ`η σκηνή, ν`α σταµατ~α στ`η µέση της κὰι
ν`α λέει π`ως ε@ ιναι συγγενής του κὰι τώρα θ`α το~υ
βγάλει τ`ον [επικήδειο. ] Ο [ηθοποι`ος πο`υ δ`εν ε@ ιχε
κανένα συγγεν`η {εγινε [αµέσως {εξω φρενω
~ ν κι
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{αρχισε ν`α σηκώνει γρήγορα τ̀ις κουρτίνες.
[ Αλλ`α κὰι τ`ο κοιν`ο {εγινε {εξω φρενω
~ ν, γιατ̀ι
α[υτός, [αντ̀ι ν`α πε~ ι τ`ον [επικήδειο το~υ [ηθοποιο~υ
{αρχισε ν`α λέει τ`ον [επικήδειο το~υ κοινο~υ.
Σηκώνεται λοιπ`ον \ενας κὰι το~υ φωνάζει: «Τί
λ`ες παιδάκι µου!», σηκώνονται κὰι δυ`ο τρε~ ις
{αλλοι φωνάζουνε τ`ο {ιδιο, [αλλ`α α[υτ`ος [αντ̀ι [απαντήσεως γυρίζει πρ`ος τ`ο µέρος τους, το`υς κάνει
τ`ο σηµε~ ιον το~υ Σταυρο~υ κὰι ο] ι καηµένοι ο] ι {ανθρωποι [αµέσως [εξαερώθηκαν. Θυµώνουν τότε
κὰι ο] ι ]υπόλοιποι, ]ορµο~υν {εξαλλοι, σο~υ τ`ον ]αρπάζουν, στήνουνε κι \ενα πρόχειρο δικαστήριο
γι`α ο[ ικειοποίηση [αρχ~ης κὰι µ`ην τ`ον ε{ ιδατε.
Φαίνεται \οµως π`ως α[υτ`ος ε@ ιχε φίλους µέσα
στ`ην α{ ιθουσα, γιατί, [ενω
~ µετ`α τ`ο [επεισόδιο
@ηταν ο
\ λοι \ετοιµοι ν`α γυρίσουν πάλι στ̀ις
ζητωκραυγ`ες κὰι τ`α λυντσαρίσµατα, µερικὸι φυσικ`α ο] ι φίλοι- {αρχισαν, πρω
~ τα ψιθυριστ`α
{επειτα δυνατότερα κὰι τέλος στεντορίως, ν`α
]υποστηρίζουν π`ως α[υτ`ος δ`εν @ηταν συγγεν`ης
[αλλ`α ]ο {ιδιος ]ο [ηθοποι`ος πο`υ περιµέναµε κὰι
πο`υ βγ~ηκε [απ`ο τ`ην πλαϊν`η πόρτα τ~ης σκην~ης,
µ`ε τ`ο πραγµατικό του πρόσωπο πο`υ δ`εν τ`ο
ε{ ιχαµε δε~ ι πρίν. Κὰι \οτι µίλησε µ`ε παραβολές.
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Φυσικά, [εκε~ ινοι πο`υ ε@ ιχαν κάνει τ`ο δικαστήριο
διαµαρτυρήθηκαν, ε@ ιπαν α[υτ`ο ε@ ιναι ψέµα γιατ̀ι
]ο [ηθοποι`ος πέθανε, κι [εσε~ ις πο`υ ]υποστηρίζετε
τέτοια πράγµατα ε@ ιστε α] ιρετικοί. Τότε ο] ι {αλλοι
το`υς [απάντησαν ε{ ισαστε προδότες, ο] ι πρω
~ τοι
ε@ ιπαν ε{ ισαστε {οργανα το~υ Σαταν~α, ο] ι {αλλοι
ε@ ιπαν ε{ ισαστε {οργανα τ~ης [ολιγαρχίας κὰι \οπως
\ολοι ε@ ιχαν τ`α σπαθιά τους γυµνά, \ορµησαν ο] ι
µ`εν κατ`α τω
~ ν δέ. Τ`ο τί κεφάλια {επεσαν κὰι τ`ο
τί ρολόγια κὰι πορτοφόλια κλέφτηκαν δ`ε
λέγεται. ] Ο [αγ`ων γενικω
~ ς @ητο [εκ παρατάξεως
-\οπως κὰι τ`α καθίσµατα-, συχν`α \οµως γινόταν
κὰι [αγ`ων [εκ το~υ συστάδην µ`ε π~υρ κατ`α
βούλησιν, -\οπου κὰι α] ι [ατοµικὰι προσπάθειαι
κὰι ο] ι ]ηρωισµοί. Ο] ι φάσεις διαδέχονταν ]η µι`α
τ`ην {αλλη, πότε προήλαυνον ο] ι µ`εν κὰι
]υποχωρο~υσαν ο] ι δέ, πότε προήλαυνον ο] ι δ`ε κὰι
]υποχωρο~υσαν ο] ι µέν, {ετσι πο`υ τελικ`α δ`εν {ηξερε
κανὲις πο~υ ν`α ποντάρει. Κατ`α διαστήµατα
κάποιος [ανέβαινε σ`ε \ενα κάθισµα κὰι φώναζε
«[ Αδελφοί», τότε [αµέσως κὰι ο] ι µ`εν κὰι ο] ι δ`ε
σταµάταγαν, [εξοµολογο~υνταν, γύριζαν πρ`ος
τ`ην α[υλαία, τ~ης {αναβαν κερι`α κὰι βαρελότα,
τ~ης κούναγαν τ`α {ορθια σπαθι`α κὰι τ`α κοµµένα
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τους χέρια κὰι {επειτα γύριζαν πάλι ]ο \ενας πρ`ος
τ`ον {αλλον κὰι συνέχιζαν τ`η σφαγή. [ Εντωµεταξ`υ πάνω στ`η σκην`η ]ο [ηθοποι`ος πάλευε
[ακόµη µ`ε τ̀ις κουρτίνες. Σήκωνε τ`η µι`α µ`ε τόνα
χέρι, τ`ην {αλλη µ`ε τ`ο {αλλο, νευρικά, γρήγορα, ]η
\ωρα πέρναγε, τ`ο κοιν`ο -τ`ο κοιν`ο του- σιγ`α
σιγ`α τ`ον ξέχναγε, µόνο κάτι γριο~υλες κὰι κάτι
[απόστρατοι [αλλ`α τ`ο κοινό, τ`ο µεγάλο κοινό,
α[υτ`ο πο`υ [απαρτίζει τ`ην σήµερον κὰι θ`α
[απαρτίζει τ`ην α{υριον, α[υτ`ο πο`υ τ`ον ε@ ιχε
[αποθεώσει, δ`εν τ`ον καλο~υσε πιά, [ασχολε~ ιτο µ`ε
{αλλα πράγµατα, {αλλους πολέµους {οχι το`υς
δικούς του, κὰι ο{υτε κ`αν τ`ον µνηµόνευε σ'
α[υτο`υς -κι {ας γυρίζαν πότε πότε πρ`ος τ`η σκην`η
ν' [ανάψουνε κερι`α κὰι βαρελότα πο`υ στ`ο κάτω
κάτω µπορε~ ι ν`α @ηταν κὰι γι`α τ`ον συγγενή-,
{επρεπε λοιπ`ον ν`α τελειώνει, ν`α βγε~ ι, ν`α
παρουσιαστε~ ι, ν`α πε~ ι [εγ`ω ε@ ιµαι ]ο [ηθοποιός σας
]ο [εκλεκτός, πο`υ φωνάζατε τ' {ονοµά µου σ`ε
χρόνο 3/4 κὰι πο`υ σ~ας ε@ ιπαν π`ως πέθανα, [αλλ`α
[εγ`ω δ`εν πέθανα -γιατ̀ι τότε [αλήθεια τ̀ι θ`α
γινόσαστε...- µόνο πο`υ µπερδεύτηκα σ' α[υτ`ες
τ̀ις καταραµένες κουρτίνες κὰι @ηρθαν {αλλοι,
[απατεω
~ νες, κὰι µ`ε σφετερίστηκαν κὰι µ`ε
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ντουµπλάρισαν, \οµως τώρα ε@ ιµαι [εδω
~ µπροστά σας ]ολόκληρος, φέρτε λοιπ`ον το`υς λόγους
µου ν`α δω
~ }αν ε@ ιναι σωστοί, φέρτε τ̀ις προσωπογραφίες µου ν`α τ̀ις [εγκρίνω, φέρτε κὰι τ`α
παιδιά σας ν`α µ`ε δο~υν κι α[υτ`α στ`η δόξα µου
κὰι ν`α µ`ε λατρέψουν \οπως [εσε~ ις. Α[υτ`α σκεφτόταν `ο [ηθοποι`ος κι {επεφτε µ`ε λύσσα πάνω
στ̀ις κουρτίνες, {ανοιγε, σήκωνε, τράβαγε, {εσκιζε, [αλλ`α ο] ι κουρτίνες δ`ε λέγαν ν`α τελειώσουν.
\ Οπου, σ`ε µι`α στιγµ`η, στ`ην α{ ιθουσα, ο] ι µέν...,
{όχι, ο] ι δέ... }η µ~αλλον -\ενα λεπτ`ο ν`α δω
~ - ο] ι µέν,
νὰι ο] ι µ`εν καταλαµβάνουν τ`η σκηνή. Τότε ο] ι
δέ, πο`υ βλέπουν το`υς ] ιερούς τους τόπους στ`α
χέρια το~υ [εχθρο~υ, θυµώνουν πολύ, α
[ νασυντίθενται, λένε το`υς [ Εθνικούς τους \ Υµνους,
α[υξάνουνε κὰι τ`η µερίδα το~υ συσσιτίου, ο
] ρµο~υν [ακάθεκτοι, φτάνουν στ`η σκηνή, [αλλ`α τότε
ο] ι µ`εν πο`υ παρακολουθο~υσαν [αρχίζουν ν`α φωνάζουν «{ Ακυροι, {ακυροι, πατήσατε γραµµή...», καλ`α λένε α[υτοί, γυρίζουν πάλι πίσω
παίρνουν φόρα, ξαναορµο~υν [ακάθεκτοι, ]οπότε
{οχι µόνο [ανακαταλαµβάνουν τ`η σκην`η [αλλ`α
παίρνουν κὰι το`υς µ`εν φαλάγγι. Φάνηκε πι`α
π`ως ]η µάχη ε@ ιχε κριθε~ ι. { Αρχισαν ν`α µε78

τριο~υνται τ`α στοιχήµατα, ν`α ξεχωρίζεται ]ο
φόρος Κοινωνικ~ης Προνοίας τ`ο χαρτόσηµο κὰι
τ`ο [ενοίκιο α[ ιθούσης, κὰι ν`α ]υπολογίζεται πόσο
{εφερε τ`ο σέκο τ`ο [ασεβάλ τ`α ]απλ`α κὰι τ`α
σύνθετα. [ Εν τούτοις τ`α πράγµατα δ`εν ε@ ιχαν
{ετσι. Γιατ̀ι ο] ι µέν, µόλις ε@ ιδαν \οτι τ`ην ε@ ιχαν
{ασχηµα κὰι \οτι δ`εν βοηθ~α ο{υτε ]ο \ Αγ. Γεώργιος
το~υ πεζικο~υ ο{υτε ο] ι Ταξιάρχαι τ~ης [αεροπορίας,
τρέχουν, παίρνουν µερικο`υς καλο`υς µισθοφόρους κὰι το`υς βάζουν µπροστά. Μόλις βλέπουν
το`υς µισθοφόρους ο] ι δέ, λένε, {α {ετσι; {αµ πω
~ ς,
το`υς [απαντο~υν ο] ι µέν, τρέχουν τότε κὰι ο] ι δ`ε,
παίρνουν κι α[υτὸι [απ' το`υς {ιδιους µισθοφόρους
κὰι ]ο [αγώνας ξαναφουντώνει. Νέες φάσεις, νέοι
\ηρωες, νέοι µάρτυρες, νέες µάρκες κὰι τράπουλες, κὰι σ`ε λίγο πάλι νέες διαρρο`ες -[εκείνων
πο`υ το`υς φώναζαν στ`ο τηλέφωνο }η [εκείνων πο`υ
κάθονταν µακρι`α κὰι θέλαν ν`α προλάβουν τ`ο
τελευτα~ ιο λεωφορε~ ιο- κὰι νέες µετ`α [ενισχύσεις
κὰι πάει λέγοντας. Τέλος, [αφο~υ \ολοι σφάχτηκαν [αρκετ`ες φορ`ες -{ητανε κὰι [αργ`α α{υριο
{εχουµε Γραφε~ ιο- φόρεσαν τ`α κασκόλ κὰι τ`α
παλτ`α κὰι {αρχισαν [αργά-[αργά, συζητώντας
κατ`α παρέες, ν`α προχωρο~υν πρ`ος τ`ην πόρτα.
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Σ`ε λίγο ]η α{ ιθουσα [ερηµώθηκε, ]ησύχασε. Μόνο,
πότε-πότε, [ακουγόταν πάνω στ`η σκην`η \ενα [ανεπαίσθητο σούρσιµο [ανάµεσα στ̀ις κουρτίνες.

80

81

ΕΚ∆ΟΧΗ ΙΙΙ

[ Ανακύκληση

Ε@ ιναι πάλι νύχτα. ] Η { ιδια [εκείνη νύχτα. ] Η { ιδια
[αναποδογυρισµένη µήτρα, µ`ε τ`ο µάγµα της
ξεχυµένο, πηγµένο, [απ`ο τ`η µι`α µερι`α το~υ
]ορίζοντα µέχρι τ`ην {αλλη, [απ`ο τ`ον ο[υραν`ο µεχρι τ`ην {ασφαλτο, µέσα στ̀ις [εσοχ`ες κὰι τ̀ις
γωνίες τω
~ ν προσόψεων, µέσα στ`α [ανοιχτ`α
παράθυρα, τ`α [ανοιχτ`α χέρια, τ`α [ανοιχτ`α στόµατα.
Απ`ο τ`α κεραµίδια κρέµεται τ`ο {εγκληµα. Ο] ι
δρόµοι ε@ ιναι {ερηµοι, ο] ι µάρτυρες κοιµισµένοι.
Τ`ο {εγκληµα σ`ε λίγο θ`α στάξει, ]η νύχτα θ`α τ`ο
πάρει θ`α τ`ο α
] πλώσει, θ`α τ`ο κυκλοφορήσει µεσα της, µέσα µας, θ`α µ~ας ποτίσει πάλι κρίση κι
{εκσταση, κι {επειτα, κάπου [εκε~ ι [ανάµεσα στ`ο
[αγκάλιασµα κὰι τ`ο φίληµα, [ανάµεσα στ`ον φόνο
κὰι τ`ην πληρωµή, θ`α µ~ας [εγκαταλείψει. Η
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νύχτα ε@ ιναι µι`α [απόπειρα πο`υ ναυαγε~ ι κάθε
πρωί.
Ε@ ιµαι ξαπλωµένη στ`ο κρεβάτι [ανάσκελα. ] Ο ] ιδρώτας τρέχει. { Εχω πετάξει τ`ο σεντόνι κὰι τ`ο
νυχτικό µου στ`ο πάτωµα. Ε@ ιµαι γυµνή. \ Ετοιµη. Περιµένω.
Απ`ο τ`ο [ανοιχτ`ο παράθυρο τ`ο φεγγάρι, α[υτ`ο
τ`ο στρογγυλ`ο µάτι τ`ο γεµάτο πύον, µ`ε κοιτάζει. (Τ`ο φεγγάρι πάντα κοιτάζει. ∆ιατρέχει τ̀ις
νύχτες κὰι κοιτάζει. Μπορε~ ι. ∆`εν {εχει µνήµη).
Τ`ο κίτρινο βλέµµα του πέφτει πάνω µου, πάνω
σ' ]ολόκληρο τ`ο κρεβάτι. Τ`ο ]υπόλοιπο δωµάτιο
ε@ ιναι σκοτεινό. Τ`ο τεντωµένο σεντόνι γυαλίζει,
\ενας [ασηµένιος δίσκος πο`υ α[ ιωρε~ ιται στ`ο κενό.
Ξαφνικά, κεφάλια µ`ε {ασπρες σκούφιες κὰι [επιστόµια σκύβουν [απ`ο δεξι`α κι [αριστερ`α πάνω
στ`ον δίσκο κι [αρχίζουν ν`α µ' [εξετάζουν. ∆άχτυλα ψαύουν τ`α πόδια µου γύρω γύρω -ε@ ιναι σφιχτά-, ψαύουνε τ`ην κοιλι`α µου -ε@ ιναι [αράγιστη-,
[ανεβαίνουν στ`ο στ~ηθος κι [εκε~ ι [απότοµα σταµατο~υν. Ο] ι θηλ`ες το~υ στήθους µου ε@ ιναι δυ`ο σκοτειν`ες τρύπες πολ`υ βαθιές. [Αµέσως, µακρι`α νυστέρια ]υψώνονται, ζυγιάζονται, χώνονται µέσ
τους, βγάζουν τ' [αποµεινάρια τω
~ ν [αντρικω
~ ν
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σκελετω
~ ν, τ̀ις ξύνουν.] Ο πόνος ε@ ιναι δυνατ`ος
\οµως δ`εν κουνιέµαι. Πρέπει ο] ι τρύπες ν`α
καθαριστο~υν ν`α κλείσουν, ν`α γίνουν πάλι ρόγες
γι`α [αντρικ`ες παλάµες κὰι στόµατα [ανάπηρων
παιδιω
~ ν.
Τ`α κεφάλια τελειώνουν, φεύγουν. Τότε ]ο δίσκος, µ`ε τ`ο σω
~ µα µου πι`α \ετοιµο, ]υψώνεται,
µεταφέρεται πάνω [απ' τ`ο πλ~ηθος κὰι προσφέρεται στ`ον ] Ηρώδη. [ Εκε~ ινος, γυρν~α κὰι µο~υ τ`ον
χαρίζει, \οπως ε@ ιχε ]υποσχεθε~ ι.
Ο [αέρας, πηχτός, κολλάει στ`ον ο[υρανίσκο.
Πρέπει συνεχω
~ ς ν`α καταπίνεις. Ψηλ`α ]ο ο[υραν`ος πυκνώνει κατ`α τόπους κὰι [αραιώνει.
Ψάχνω γι`α {αστρα κὰι γαλαξίες, α[υτ`α πο`υ
διηγο~υνται π`ως ]υπάρχουν στο`υς ο[υρανούς. ∆`εν
βρίσκω. Μονάχα {ακρες [ωχρω
~ ν προσώπων ν`α
προβάλουν µέσα [απ`ο τ`α πυκνώµατα -\ενα µάτι,
\ενα µάγουλο, \ενα κάτω χε~ ιλος- κι [αµέσως ν`α
[εξαφανίζονται. Σ`ε λίγο ο
] ο[υραν`ος [αποκαθίσταται, γίνεται πάλι { ισιος [απ`ο [ασβέστη, α[υτ`ος
πο`υ βρίσκεται συνεχω
~ ς πάνω µας κὰι µ~ας
σκεπάζει κὰι πάντα µ~ας προστατεύει. Πι`ο πέρα
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[εκτείνεται τ`ο χάος. Τ`ο χάος το~υ [επάνω πατώµατος.
Γυρίζοντας [απ`ο τ`ην {αλλη µερι`α ξύπνησε. Σήκωσε τ`ο κεφάλι του.
– ∆`εν κοιµ~ασαι; ε@ ιπε.
– { Οχι.
– Μ`α ε@ ιναι [αργά.
– Ναί, ε@ ιναι [αργά.
Ξανάπεσε κὰι ταχτοποιήθηκε γι`α τ`ην ]υπόλοιπη
ζωή.
Η ζέστη ε@ ιναι [αφόρητη. \ Οπως τότε. \ Οπως κάθε φορ`α [απ`ο τότε. ∆`εν θυµ~αµαι πι`α πω
~ ς {εγινε ]η
[αρχή. ∆`εν θυµ~αµαι πω
~ ς, γι`α πρώτη φορά, κοιταχτήκαµε κατάµατα κὰι µείναµε {αναυδοι.
Θυµ~αµαι µόνο τ`η ζέστη, \ενα τρίξιµο στ`α κόκαλα, \ενα φούσκωµα στ`ο στ~ηθος, {επειτα τ`ο κεφάλι µου ν`α πέφτει πίσω ν`α κρέµεται, κι [απ' τ' [ανοιχτό µου στόµα, ]η [αλήθεια \ολου το~υ κόσµου
ν`α βγαίνει σ`ε µι`α κραυγή. Κὰι µετ`α πάλι ]η ζέστη κὰι ]η ζέστη...
Η νοτισµένη κοιλιά µου φωσφορίζει. Κάτω [απ'
τ`ο φω
~ ς το~υ φεγγαριο~υ µι`α [επιφάνεια \ησυχης
θάλασσας. ] Ησυχασµένης θάλασσας. Χωρ̀ις πι`α
κύµατα. Χωρ̀ις το`υς [αφρο`υς τω
~ ν κυµάτων. Μ`ε
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τ`ο νερ`ο ν`α [ανασαίνει {ηρεµα κὰι τ`η σκόνη το~υ
κατακλυσµο~υ µέσα του ν`α κατεβαίνει, [αργά,
πρ`ος τ`α κάτω. \ Ολα {εχουν συµπληρωθε~ ι. Κὰι ]η
\ελξη κὰι ]η [απώθηση κὰι ]η [αγάπη κὰι τ`ο µίσος,
κὰι ]η γέννηση κὰι ]ο θάνατος.
Αλήθεια, πο~υ τάχα [επεµβαίνει ]ο {ερωτας; Πο~υ
[ανάµεσα µπαίνει ]ο {ερωτας; Κὰι γίνεται ]η {αναρθρη φων`η λόγος κὰι {επειτα ]ο λόγος παραλήρηµα; Κὰι προσανατολίζεται ]η κίνηση κὰι ]ο
προσανατολισµ`ος ε@ ιναι πρ`ος τ`ο χαµό κὰι γίνεται ]η [επαφ`η α{ ισθηση και {επειτα ]η α{ ισθηση
πληγή;
Ανάµεσα σ`ε µι`αν [ανυπαρξία κὰι µι`α καταστροφή. [ Εκε~ ι [ανάµεσα µπαίνει ]ο {ερωτας, κὰι τ`α
συνδέει, κὰι µ~ας τραβάει γρήγορα στ`ο πέρασµα, \ενας ψυχοποµπός.
Κρατω
~ γι`α τ`ον ]εαυτό µου \ενα χαµόγελο. Κρατω
~ γι`α τ`ον ]εαυτό µου τ`ο σχ~ηµα τω
~ ν δοντιω
~ ν.
Κὰι τ`η γεύση τους -τ`α δόντια ]εν`ος [ανθρώπου
{εχουνε κάποια δική τους γεύση πο`υ δείχνει τ`η
δύναµή του. Κρατω
~ [ακόµη τ`α µάτια του πο`υ
βυθίζονταν, κὰι τ`ην τελευταία του λέξη -τ`ο
{ονοµά µου- πο`υ {εκλεισε µ`ε κατάνυξη τ`ην προσευχή. Α[υτ`α κρατω
~ . Μο~υ [ανήκουν προσωπικά.
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Τ`α ]υπόλοιπα, τ`α παίρνει ]η διαδικασία το~υ κύκλου, κὰι τρέφεται, κὰι [επιζε~ ι.
Η νύχτα τ`α πότισε \ολα, τ`α διαπέρασε, βγ~ηκε
[απ`ο κάτω. ] Ησυχία, {απνοια, α[υτ`ο τ`ο φω
~ ς το~υ
φεγγαριο~υ πο`υ µ`ε σαρώνει, κι [απέναντι ]ο \υπνος ν`α µ`ε κοιτάζει σ`αν [εχθρός. Θάθελα ν`α
φωνάξω πολ`υ δυνατ`α ν`α ταραχτε~ ι α[υτ`ο τ`ο π~ηγµα. ] Οµως ]η φωνή µου δ`ε θ' [ακουστε~ ι. ] Η νύχτα τ`α πνίγει \ολα, κὰι τ`ον @ηχο κὰι τ`η σιωπ`η κὰι
τ`ην κίνηση κὰι τ`ην [ακινησία. Τ`α χωνεύει \ολα,
κὰι τ`ο µαχαίρι κὰι τ`ην πληγ`η κὰι τ`ην Γέννηση
κὰι τ`ην Σταύρωση. Φτιάχνει µ' α[υτ`α τ`ο σω
~ µα
της, \ενα σω
~ µα πλαδαρ`ο [ασπόνδυλο, πο`υ πέφτει
πάνω µου \οπως ε@ ιµαι ξαπλωµένη, κὰι µ`ε
τυλίγει, κὰι πάλι, γι`α µι`αν {αλλη Γέννηση κὰι
γι`α µι`αν {αλλη Σταύρωση, µ`ε γονιµοποιε~ ι.
Τ`ο φω
~ ς το~υ φεγγαριο~υ \ερπει. [Απ`ο µέτωπο σ`ε
µέτωπο, [απ`ο [ορθάνοιχτο µάτι σ`ε [ορθάνοιχτο
µάτι. Τ`ο πάνω µέρος το~υ σώµατός µου σκοτεινιάζει, τ`ο φω
~ ς πέφτει τώρα µόνο στ`α πόδια µου
πο`υ ε@ ιναι [ακόµα [ανοιχτά. Πάνω τους γυαλίζουν
ὸι ] ιδρωµένες [επαφές. [Ανάµεσά τους κλαίει \ενα
παιδί, {επειτα ο[υρλιάζει \ενα πλ~ηθος, {επειτα τί88

ποτα. Μόνο ]ο ξερ`ος @ηχος τω
~ ν καρφιω
~ ν.
Τότε ο
] [Αρχάγγελος, πο`υ καθόταν στ`ο πάτωµα
στ`η σκοτειν`η γωνι`α το~υ δωµατίου, σηκώνεται
κι [αρχίζει ν`α µ`ε πλησιάζει. Τ`ο β~ηµα του ε@ ιναι
δισταχτικό, τ`ο κεφάλι του κατεβασµένο. [ Ανάµεσα στ`α δάχτυλά του κρατάει τσαλακωµένη
τ`ην [εντολή. Φτάνει δίπλα στ`ο κρεβάτι, σκύβει,
φιλάει ε[υλαβικ`α τ`ο καινούργιο στ~ηθος µου,
σκουπίζει τ`α πόδια µου [απ`ο τ̀ις [επαφές, {επειτα
γυρίζει κὰι µ`ε κοιτάζει. [ Απ`ο τ`η βάση το~υ
κρεβατιο~υ \ενα πλ~ηθος κεφάλια τόνα πάνω στ'
{αλλο ξεπετάγονται κὰι µ`ε κοιτάζουνε κι α[υτά.
Ο] ι κόγχες τω
~ ν µατιω
~ ν τους ε@ ιναι {αδειες, τ`α
στόµατά τους [ανοιχτά. Τ`ο φω
~ ς το~υ φεγγαριο~υ
πέφτει µέσα στ̀ις κόγχες κὰι τ`α στόµατα κὰι τ`α
στεγνώνει.
Ο [ Αρχάγγελος {ερχεται πι`ο κοντά, στέκεται
πάνω [απ' τ`ο προσκέφαλο, τ`α χείλη του κινο~υνται κάτι λέν, µετά, ξετσαλακώνει [αργ`α τ`ην
[εντολ`η κὰι µο~υ τ`ην ]απλώνει. Τ`α κεφάλια στ`α
πόδια το~υ κρεβατιο~υ περιµένουν. Τ`α στόµατά
τους µεγαλώνουν συνεχω
~ ς, τ`α πρόσωπα βυθίζονται σιγά-σιγ`α µέσα τους, ο] ι τρύπες σ`ε λίγο [ακουµπο~υν ]ενώνονται γίνονται µι`α µεγάλη τρύ89

πα µ`ε λίγο δέρµα γύρω-γύρω.
Η [εντολ`η πάνω [απ' τ`ο κεφάλι µου [επικρέµεται.
∆ικ`η µου. [ Απ`ο καταβολ~ης. Τ`ην παίρνω. Τ`ην
κοιτάζω. Ε@ ιναι \ενα {αγραφο χαρτί. Τ`ην πετω
~
µέσα στ`ην τρύπα πο`υ χάσκει. ] Η τρύπα [αµέσως κλείνει.
Τ`ο α# ιµα µου [ανεβαίνει πι`α πολ`υ ζεστό. Α
[ π`ο τ`α
πόδια στ`ην κοιλι`α [απ' τ`ην κοιλι`α στ`ο στ~ηθος
στ`ον λαιµό. { Επειτα ξεχύνεται στ`ο σεντόνι στ`ο
πάτωµα στο`υς δρόµους \ολου το~υ κόσµου το`υς
πληµµυρίζει. Γυµνωµένα µέχρι τ`ον [αστράγαλο
πόδια µπαίνουνε µέσα του τσαλαβουτο~υν.
Τρέµοντα δάχτυλα φτιάχνουνε καραβάκια [απ`ο
χαρτί, τ`α ρίχνουν πάνω του τ`α ταξιδεύουν. Κι
{επειτα [αρχίζει ]η {ασφαλτος πάλι ν`α λειτουργε~ ι:
Τ`ο α# ιµα σιγά-σιγ`α ρουφιέται, κατεβαίνει, σ`ε
λίγο [εξαφανίζεται. Τ`α πόδια [αποµένουν ξερά,
τ`α καραβάκια πι`ο κάτω µπαταρισµένα. Κὰι
µετ`α ]ο α[ ιώνιος πάλι ρόλος το~υ χώµατος κὰι το~υ
κίτρινου φεγγαριο~υ.
Καταλαβαίνω τ`ον ρόλο το~υ χώµατος. Καταλαβαίνω τ`ον ρόλο το~υ φεγγαριο~υ. Κι α[υτ`η τ`η σκι`α
[ανάµεσα στ`ην [ανοιχτ`η παλάµη πο`υ πλησιάζει
κὰι τ`ο γυµνό µου δέρµα πο`υ ριγ~α. Α[υτ`η τ`η
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σκιά, πο`υ στ`ο τέλος, κὰι τα δυ`ο τ`α καταβροχθίζει.
Σηκώνω λοιπ`ον τ`α λεηλατηµένα µου µέλη {ορθια, φορω
~ τ`ον χιτώνα, δένω τ`α µαλλιά µου µ'
\ενα κοµµάτι [απ' τ`ο [αγκαθωτ`ο σύρµα κὰι κατεβαίνω. ] Η νύχτα ε@ ιναι {ερηµη. Ο] ι πολυκατοικίες σ`αν κούτσουρα ξερά. Μπροστά τους ο] ι
σιδερένιοι στύλοι το~υ [ηλεκτρικο~υ, σ`ε { ισες [απόστάσεις ]ο \ενας [απ`ο τ`ον {αλλον, καθορίζουν τ`η
νεκρ`η ζώνη. Ψηλά, σ`ε κάθε στύλο, κρέµεται
\ενας [εσταυρωµένος. Ο] ι [εσταυρωµένοι βλέπουν
πρ`ος τ`ον δρόµο. Στρογγυλὸι γλόµποι [ανάβουν
πάνω [απ' τ`α κεφάλια τους. Ο] ι [ανταγαστ~ηρες
το`υς φωτίζουν κατακόρυφα. Μέσα στο`υς κώνους το~υ φωτ`ος τ`ο σκοτάδι [αχνίζει -τ`ο ]υπόλοιπο µένει [ανέπαφο. Ο] ι [αχνὸι [ανεβαίνουν,
µπαίνουν [απ`ο τ̀ις τρύπες τω
~ ν ποδιω
~ ν, βγαίνουν
[απ' τ' [ανοιχτ`α στόµατα κὰι τ' {αδεια µάτια, ]ενώνονται µ`ε το`υς ]υπόλοιπους [αχνο`υς πο`υ
γλείφουν [απ' {εξω τ`α σώµατα, συγκλίνουν ο
\ λοι
πρ`ος το`υς γλόµπους περν~ανε µέσα τους µέσα
στο`υς στύλους το`υς σωληνωτούς, στ`ο χω
~ µα,
βγαίνουν [απ`ο το`υς φωτεινο`υς κύκλους το~υ πεζοδρόµιου κι [αρχίζουνε τ`ην { ιδια διαδροµή. Ο] ι
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[εσταυρωµένοι σιγ`α - σιγ`α µελανιάζουν.
Περπατω
~ [αργά. ] Η παλάµη µου σέρνεται πάνω
στο`υς τοίχους κὰι µ`ε ]οδηγε~ ι. [ Απ`ο τ' [ανοίγµατα
τω
~ ν παραθύρων βλέπω µέσα τ`α σώµατα.
Μπρούµυτα. Στ̀ις πόρτες κρέµονται τ`α µητρω
~ α
τους, µ' \ενα µικρ`ο φω
~ ς [απ`ο πάνω. ∆ιαβάζω
µερικ`α [ονόµατα δεύτερων µαρτύρων }η τρίτων
προφητω
~ ν. \ Ολοι τους βρίσκονται [εκε~ ι. Ε@ ιναι
[ακόµη πάνω στ`α χείλη τους τ`α { ιχνη τω
~ ν δικω
~ ν
µου κὰι µέσα στ̀ις µασχάλες τους ]η ζεστή µου
[αναπνοή. { Οχι, δ`εν µ`ε ξεγέλασε κανείς. ] Ο {ερωτας ε@ ιναι µι`α δηµιουργία προσωπική, πο`υ
πάνω της, τ`η δύσκολη [εκείνη \ωρα, βγάζεις κὰι
[αποθέτεις τ`ον κόµπο. Μι`α δηµιουργία µ`ε [αφιέρωση. Τ`ην χαρίζεις. Σο~υ ε@ ιναι {αλλωστε περιττή. ] Ο καινούργιος κόµπος {ηδη µαζεύεται κὰι
πρέπει πάλι ν`α ξαναρχίσεις.
Ο] ι πλάκες το~υ πεζοδρόµιου ε@ ιναι κρύες. Τ`α
γυµνά µου πέλµατα [ανεβάζουν τ`ο ρίγος µέσα
[απ' τ`α κόκαλα. { Επειτα [επεµβαίνει πάλι τ`ο
δέρµα, παραλαµβάνει τ`ο ρίγος τ`ο πυρώνει κὰι
τ`ο κυκλοφορε~ ι πάνω του συγκεκριµένα κι [επίµονα.
Βαδίζω προσεχτικ`α [ανάµεσα στ`α ]υπολείµµατα
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-σκουριασµένα κλειδιά, ε[ ισιτήρια ταξιδιω
~ ν [ αχρησιµοποίητα, {ανοιχτα γράµµατα, τσιγάρα
µισοκαπνισµένα. Προσπαθω
~ ν`α µ`ην τ`α πατω
~
\οµως δ`εν τ`α καταφέρνω. Τ`α ]υπολείµµατα σπάζουν κὰι µ`ε λερώνουν.
Τότε, [εκε~ ι, στ`ην {ακρη το~υ πεζοδρόµιου, ξεχωρίζω µι`α [ανθρώπινη σκιά. [ Αφήνω τ`ον το~ ιχο κὰι
τ`ην πλησιάζω. ] Ο {ανθρωπος ε@ ιναι καθισµένος
στ`ο ρε~ ιθρο µ`ε τ`ο µέτωπο στ`α γόνατα. Τ`α παπούτσια του ε{ χουνε βυθιστε~ ι στ`ην {ασφαλτο. Τ`α
χέρια τυλιγµένα γύρω στ̀ις κν~ηµες του τ̀ις σφίγγουν. \ Ενα δάχτυλο σκόνη σκεπάζει τ`ο κεφάλι
κὰι το`υς {ωµους του. ∆ίπλα του, πάνω στ`ο πεζοδρόµιο, βρίσκεται [ανάσκελο κὰι [ακίνητο τ`ο
φίδι.
Τ`ον [ακουµπω
~ . Ε@ ιναι [ακόµη ζεστός. Σηκώνω τ`ο
κεφάλι του [απ' τ`α γόνατα, τ`ο γυρίζω πρ`ος τ`ο
µέρος µου, τ`ο κοιτάζω. Ε@ ιναι ]ο τελευτα~ ιος µου
γιός, ]ο [αγαπητός. Πο`υ [επιχειρε~ ι. Μ' \ενα µα~υρο
µαντίλι δεµένο γύρω στ`α µάτια του κι \ενα κοµµάτι ξύλο [ανάµεσα στ`α δόντια. \ Οταν τ`ον ε@ ιχα
τότε στ`ην [αγκαλιά µου κὰι τ`ον θήλαζα, α[υτ`ον
[απ`ο τ`η µι`α µεριά, τ`ο φίδι -µικρ`ο κι [εκε~ ινο- [απ`ο
τ`ην {αλλη, κι \οταν το`υς {αφησα µετ`α κὰι παίζα93

νε µαζ`ι κὰι µεγαλώσανε κὰι συνεργάστηκαν
τόσο ]αρµονικά, δ`ε φανταζόµουνα π`ως θ`α κατέληγαν πάλι σ' [εµένα. Λύνω τ`ο µαντίλι. [Απ`ο
κάτω τ`α µάτια του ε@ ιναι [ανοιχτά, το~υ τ`α κλείνω. Ξαναδένω τ`ο µαντίλι ]απαλά. Το~υ ξεσκονίζω τ`α µαλλιά, τ`ον φιλω
~ στ`ο µέτωπο, τ`ον [αφήνω. Εχει [ανάγκη ]ησυχίας κὰι µοναξι~ας.
Η νύχτα µ`ε προωθε~ ι συνεχω
~ ς. Ο] ι δρόµοι [ακολουθο~υν ]ο \ενας τ`ον {αλλον { ιδιοι γεµάτοι σκόνη,
µ`ε τ̀ις [ατέλειωτες σειρ`ες τω
~ ν [εσταυρωµένων
κὰι τ`α παιδιά µου [εδω
~ κι [εκε~ ι, καθισµένα στ`α
ρε~ ιθρα ν`α [επιχειρο~υν. ] Η παλάµη µου σέρνεται
[απ`ο το~ ιχο σ`ε το~ ιχο [απ`ο {ανοιγµα σ`ε {ανοιγµα [απ`ο [αναπνο`η σ`ε [αναπνοή. ] Η πληγή της [ανοίγει
κὰι τρέχει. Τ`α µαλλιά µου {εχουν λυθε~ ι κὰι
κρέµονται στ`ην πλάτη. Τ`ο σκοτάδι [ανάµεσά
τους διαλύει κὰι τ`α τελευτα~ ια { ιχνη.
Εχω µπε~ ι στ`η δύνη τ~ης πράξεως, τ`α {αδυτα τ~ης
[ενέδρας. ] Ο χρόνος γύρω µου γυρίζει [ανάποδα.
Τ`ο θύµα, δεµένο πισθάγκωνα πάνω στ`α ξύλα
περιµένει. ] Ο θύτης {ορθιος δίπλα του προσεύχεται. ∆`εν µπορω
~ ν`α ξεφύγω τ`η µοίρα το~υ θύµατος, τ`η µοίρα το~υ θύτη ∆`εν µπορω
~ ν' [αντι94

σταθω
~ . { Εχω µι`α σάρκα πο`υ µ`ε στεγνώνει. Τ`α
στήθη µου συγκεντρώνουν στ̀ις {ακρες τους \ολο
µου τ`ο α# ιµα, η
] γλώσσα µου [αναδεύει \ενα κενό.
Τ`α πόδια µου λυγίζουν στ`ο βάρος το~υ κατάφωτου ναο~υ. Ψάχνω γύρω µου, παρακαλω
~ , ] ικετεύω.
Ξαφνικ`α τ`ον βλέπω ν`α {ερχεται [απ`ο [απέναντι,
κολλητ`α στ`ον το~ ιχο, µι`α {ορθια [αναδίπλωση
σκοταδιο~υ. Σταµατω
~ . Προσπαθω
~ ν`α διακρίνω.
Ε@ ιναι πράγµατι α[υτός. Σ`ε λίγο πλησιάζει, στέκεται [απέναντι. Τ`α χείλη µου [ανοίγουν διάπλατα γι`α ν`α χωρέσουν τ`ην [εκπνοή, τ`α µάτια µου
κλείνουν δ`εν τολµο~υν, ]η παλάµη µου σφίγγεται συνθλίβοντας τ`η στιγµ`η τ~ης ]αµαρτίας.
Τραβω
~ τ`ο χέρι µου [απ`ο τ`ον το~ ιχο κὰι τ' ]απλώνω. Τ`α δάχτυλά του [αγγίζουν τ`α δικ`α µου, ]η
[επαφ`η περν~α γρήγορα µέσα µου, µ`ε διατρέχει,
φτάνει στ̀ις {ακρες τω
~ ν ποδιω
~ ν, γυρίζει πίσω κὰι
κουλουριάζεται στ`ον λαιµό. Γι`α λίγο α[ ισθάνοµαι στ`ην πλάτη µου τ`ο κρύο τω
~ ν πλακω
~ ν κὰι τ`α
συντρίµµατα τω
~ ν ]υπολειµµάτων. { Επειτα τ`α
φτερ`α το~υ κύκνου κὰι τ`ο δέρµα µ`ε τ`ο τατουάζ
µ`ε τυλίγουν ]ολόγυρα, ]η µυρωδι`α το~υ λιβανιο~υ
}η το~υ φτηνο~υ καπνο~υ κὰι το~υ ο{υζου µ`ε πνίγουν.
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Τ`ο δέρµα µου λιώνει, τ`α [ακάλυπτα νεύρα µου
σφαδάζουν στ̀ις [επαφές, τ`ο σω
~ µα µου κάθε φορ`α [ακουµπ~α στ̀ις µύτες τω
~ ν νυχιω
~ ν κὰι τω
~ ν
καρφιω
~ ν, µπήγεται, ]η [αναπνοή µου [αδειάζει
\ολο κὰι πι`ο γρήγορα τ`ον πυρετό, ]ο πυρετ`ος
χτυπ~α στ`ο πίσω µέρος τω
~ ν δοντιω
~ ν µου κὰι τ`α
πυρακτώνει. ] Ο κρίκος κατεβαίνει, φτάνει στ`ην
κοιλιά. Σ`ε µι`α στιγµή, [απότοµα, [αρχίζει ν`α
σφίγγεται, να µ`ε κόβει. Τ`ο στόµα µου ξεραίνεται [εντελω
~ ς, -κι [απ`ο τ`η γεύση το~υ ξυδιο~υ-, ]η
πλάτη µου καµπυλώνεται πρ`ος τ`α πάνω [ορθώνεται στ`ον α[υχένα κὰι τ̀ις πατο~υσες -µαζ`ι µ`ε τ`ο
σωρ`ο τω
~ ν [αντρικω
~ ν σωµάτων- τεζάρεται, ταλαντεύεται, κὰι ξαφνικά, µι`α [αστραπ`η πο`υ σκίζει κατακόρυφα τ`ον ο[υραν`ο σπάει στ`α δύο τ`η
στριγγιά µου κὰι τ`η µέση µου κὰι µ`ε κατάποντίζει.
Οταν ξανανοίγω τ`α µάτια τ`ον βλέπω σκυµµένο
πάνω µου ν`α µο~υ τρίβει το`υς κροτάφους. -Πι`ο
πέρα ]ο [ Αρχάγγελος σκουπίζει τ`α χέρια του µ'
\ενα στουπί-. Τ`ο πρόσωπό του ε@ ιναι τώρα [ανθρώπινο. Κάτι ψιθυρίζει πο`υ δ`εν καταλαβαίνω,
{επειτα κλείνει [αργ`α τ`ο [ανοιχτ`ο µου στόµα, ξεµπλέκει τ`α δάχτυλά µου [απ' τ`α µαλλι`α, µ`ε
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σηκώνει {ορθια µ`ε πολλ`η προσοχ`η -]ο κόκκινος
λεκ`ες πάνω στ`ο πεζοδρόµιο {εχει [αρχίσει {ηδη ν`α
πήζει- µο~υ περν~α τ`ο χιτώνα κὰι τ̀ις χειροπέδες.
Αρχίζουµε ν`α περπατ~αµε µαζί. [ Εκε~ ινος µπροστ`α ψάχνοντας τ`ον το~ ιχο, [εγ`ω πίσω, µ`ε τ`α χέρια στ`ην πλάτη του ν`α τ`ον [ακολουθω
~ }η ν`α τ`ον
σπρώχνω. Ο] ι [εσταυρωµένοι γυρίζουν τ`α κεφάλια κὰι µ~ας κοιτάζουν. ] Ο [ Αρχάγγελος, σ`ε [αρκετ`η [απόσταση, [ακολουθε~ ι.
Η νύχτα ε@ ιναι { ιδια. [ Αρυτίδωτη. Μ~ας ποτίζει.
Ο] ι [αρθρώσεις κολλο~υν, τ`ο µυαλ`ο µουλιάζει,
σαπίζει.
Τ`α βήµατά του ε@ ιναι σταθερ`α κὰι σίγουρα. Τ`α
δικά µου γίνονται συνεχω
~ ς κὰι πι`ο µικρ`α πι`ο
δύσκολα. Τ`ο φορτίο µέσα µου µεγαλώνει µ`ε
πιέζει. Τ`α κόκαλα τ~ης λεκάνης µου τεντώνονται τρίζουν. Βάζω τ̀ις παλάµες µου κὰι προσπαθω
~ ν`α τ`α συγκρατήσω, \οµως τ`ο φορτίο [εξακολουθε~ ι ν`α µεγαλώνει, ν`α τ`α σπρώχνει ν`α τ`α
[απωθε~ ι µ' \ενα µίσος. Πότε [ακούγεται \ενα σιγαν`ο κλάµα, πότε \ενας ]υπόκωφος µυκηθµός.
Εκε~ ινος περπατ~α \ολο κὰι πι`ο γρήγορα σ`αν ν`α
βιάζεται ν`α φτάσει }η ν`α ξεφύγει. Φοβ~αµαι πάλι
µ`ην τ`ον χάσω. Κάθε φορ`α φοβόµουνα µ`η τ`ον
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χάσω. Περνω
~ λοιπ`ον τ`α χέρια µου στ`ον λαιµό
του κὰι τ`α δένω. { Επειτα τ`α πόδια µου [αποκάνουν, κρέµουµαι. [ Εκε~ ινος [εξακολουθε~ ι ν`α περπατ~α τ`ο { ιδιο γρήγορα κὰι {ανετα, σ`αν ν`α µ`ην
α[ ισθάνεται τ`ο τόσο βάρος στ`ον λαιµό. Τ`α χέρια
µου [ανοίγουν, γλυστρο~υν πάνω στ`ο σ~~ωµα του,
φτάνουν κάτω, πιάνοµαι [απ' τ`ο πόδι του. [ Εκε~ ινος [εξακολουθε~ ι ν`α περπατ~α.
Τ`α πέλµατά µου σέρνονται στ`ο πεζοδρόµο κτυπώντας στο`υς τοίχους κὰι το`υς πασσάλους. Τ`ο
σω
~ µα µου γυρίζει µι`α πάνω µι`α κάτω, βλέπω τ`η
νύχτα πότε [ανάσκελα πότε µπρούµυτα, το`υς
σκοτεινο`υς {ογκους τω
~ ν κτιρίων ν`α γέρνουν κὰι
ν`α σηκώνονται, το`υς στύλους ν`α γυρίζουν [ανάποδα το`υς πανικόβλητους [εσταυρωµένους.
Ξαφνικ`α [εκε~ ινος σταµατ~α. Μ`ε σηκώνει {ορθια.
Μπροστά µας ε@ ιναι µι`α πόρτα µισάνοιχτη. Μετριόµαστε. Μ~ας χωρ~α. Μ`ε περνάει τότε µέσα
µ`ε βάζει µπροστ`α κι [αρχίζει ν`α µ`ε σπρώχνει. Ο
]υγρ`ος [αέρας µ`ε χτυπ~α στ`ο πρόσωπο, µαζ`ι µ`ε τ`η
µυρωδι`α τ~ης κολώνιας κὰι τω
~ ν συντηρητικω
~ ν.

Η α{ ιθουσα ε@ ιναι µεγάλη, κυκλική. Τ`ο δάπεδό
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της [απ`ο χω
~ µα, ο] ι το~ ιχοι της κὰι τ`ο ταβάνι [απ`ο
πορώλιθο. [ Αναµµένα δαδι`α τ`ην φωτίζουν.
Γύρω-γύρω, κοντ`α στ`ον το~ ιχο, πάνω σ`ε µαρµάρινα βάθρα τοποθετηµένα [ακτινωτά, βρίσκονται ξαπλωµένα τ`α σώµατα. Πρόσφατα σώµατα, µ`ε τ`α µα~υρα τους κουστούµια κὰι τ`α
καινούργια παπούτσια. Τ`α πρόσωπά τους ε@ ιναι
χλωµά. Πάνω [απ' τ`ο καθένα α[ ιωρε~ ιται [ακίνητο
τ`ο χνω
~ το του.
Κάθε τόσο µ`ε σταµατ~α, {ερχεται µπρός, µο~υ
ταχτοποιε~ ι τ`ο φωτοστέφανο κὰι τ`ον χιτώνα,
τρίβει τ`α µάγουλά µου κὰι τ`α χείλια µου ν`α
κοκκινίσουν, µετ`α {ερχεται πάλι πίσω κὰι µ`ε
σπρώχνει. ] Ο [ Αρχάγγελος σ`ε \ολα τ`ον βοηθ~α.
Στ`ο κέντρο τ~ης α{ ιθουσας στεκόµαστε. Μ`ε φτιάχνει [ακόµη µι`α φορά, {επειτα σκύβει πίσω µου,
κρύβεται καλά, σκεπάζει µ`ε τ`ο µπράτσο τ`α µάτια, κὰι ζουλώντας µε στ`ην πλάτη µ`ε τ`ο δάχτυλο µο~υ ψιθυρίζει:
– ∆ε~ ιξε!
Ενα - \ενα τ`α κεφάλια ]υψώνονται. Τ`α κλειστά
τους µάτια µ~ας κοιτο~υν, τ`α {ασπρα τους χείλη
[ανοίγουν, πολ`υ λεπτ`ες γλω
~ σσες βγαίνουν κὰι
σαλεύουν. [ Εγ`ω δ`εν κουνιέµαι, µόνο τρέµω.
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– ∆ε~ ιξε! Κὰι µ`ε ξαναζουλ~α.
∆`εν µπορω
~ ν`α κάνω [αλλιω
~ ς. Τ`ην τελευταία φορ`α πο`υ δραπέτευσα κι {ετρεχα στο`υς {αδειους
δρόµους φωνάζοντας τ' {ονοµα του, δ`εν [απαντο~υσε κανείς. Χτυπο~υσα µι`α - µι`α τ̀ις [εξώπορτες, τ̀ις {ανοιγα. Πίσω [απ' τ̀ις [εξώπορτες
[εκτεινόταν ]η {αµµος, [αχανής. Π~ηγα στ`ην
[εκκλησία. Ε@ ιχε [αποµείνει µόνο ]ο περίβολος.
Μέσα σ' α[υτόν, καθισµένοι σ`ε κύκλους πάνω
στ̀ις πέτρες τω
~ ν [ερειπίων, {αντρες γυνα~ ικες κὰι
παιδιά, {ακουγαν. \ Ενας το`υς δίδασκε πολυβόλο, {αλλος το`υς δίδασκε {ερωτα... Πέρναγα
[ανάµεσα στο`υς κύκλους φωνάζοντας τ' {ονοµα
του κάνοντας τ`α σηµε~ ια του. Κανὲις δ`εν γύρισε
ν`α µ`ε κοιτάξει. Μόνο δυ`ο {αντρες µ`ε πλησίασαν, µ' {επιασαν [απ' τ`α µπράτσα, µ' {εβγαλαν
{εξω µ`ε π~ηγαν σ' \ενα χωράφι κὰι µ' {εστησαν.
Μ`ε τ`α χέρια τεντωµένα στ`α πλάγια. Μο~υ
πέρασαν \ενα παλι`ο σακάκι κὰι στ`α δάχτυλά
µου κρέµασαν κουδούνια.
~ ν`α κάνω [αλλιω
~ ς.
Ξέρω λοιπ`ον π`ως δ`εν µπορω
Εκε~ ινος µ`ε ξαναζουλ~α στ`ην πλάτη. Α
[ νοίγω
τότε τ`ον χιτώνα κὰι τ`ον κατεβάζω µέχρι τ`η
µέση. Τ`α στήθια µου [αποκαλύπτονται. { Ορθια,
φαρδιά. Ο] ι µεγάλες τους ρόγες στάζουν. [ Εκε~ ι100

νος περιµένει λίγο {επειτα πετάγεται {ορθιος, µο~υ
πιάνει τ`ον χιτώνα τ`ον τραβ~α τ`ον σκίζει µ`ε
λύσσα, τ`ον πετ~α µακριά, σκύβει πάλι πίσω µου
κὰι µ`ε δυνατ`η φων`η [αναγγέλλει:
– [ Εδω
~ , κύριοι, βλέπετε τ`ην Πόρνη.
~ µα µου, τ`ο ] ιερό µου σω
~ µα, πο`υ κανὲις
Τ`ο σω
δ`εν {αντεξε ο
] λόκληρο, στέκει τώρα µπροστά
τους ]ολόγυµνο. Τ`ο [εκτυφλωτικό του φω
~ ς ] απλώνεται ]ολόγυρα, κατακαίει, ο] ι πέτρινοι το~ ιχοι πυρακτώνονται, λιώνουν, [εξαερώνονται, τ`α
σώµατα µένουν στ`η µέση ]εν`ος [αχανο~υς, τ`α
δέρµατά τους {εχουν ξεφουσκώσει, τ`α κουστούµια {εχουν πάρει τ`ο σχ~ηµα τω
~ ν σκελετω
~ ν,
τ`α παπούτσια {εχουν πέσει δίπλα πάνω στ`α
βάθρα }η κάτω στ`ο δάπεδο, µ' \ενα κόκαλο [απ`ο
µέσα τους ν`α [εξέχει. Τότε, [ενω
~ ο] ι Σάλπιγγες
[αρχίζουν γρήγορα κὰι [απεγνωσµένα ν`α [ηχο~υν
κὰι τ`α Χερουβίµ τρέχοντας {ατακτα κατεβαίνουν, ο] ι σκελετὸι [ανασηκώνονται -ο] ι κόγχες
τους µ~ας κοιτο~υν τ`α διάκενα τω
~ ν δοντιω
~ ν τους
βρυχω
~ νται- κατεβαίνουν [απ`ο τ`α βάθρα, ]ορµο~υν
πρ`ος τ`ο µέρος µας κι [αρχίζουν ν`α µ~ας
κυνηγο~υν.
Βγαίνουµε, [απ' τ`ην πόρτα πο`υ ε{ ιχαµε µετρηθε~ ι, \όπως - \οπως.
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Ο [ Αρχάγγελος πο`υ περίµενε {εξω, κρύβει τ`α
µάτια. Τ`ο σω
~ µα µου ε@ ιναι γεµάτο στάµπες. [ Απ'
τ`ο λαιµό µου κρέµεται \ενα δελτίο [αποστολ~ης.
Ταχτοποιω
~ τ`α πράγµατά µου µέσα στ`ον µπόγο,
περνω
~ τ`ο µπόγο στ`ο χέρι, τραβω
~ τ`η λινάτσα τυλίγοµαι ]ολόκληρη κι [αρχίζω ν`α περπατω
~ .
Πίσω µου {ερχεται α[υτός, \ενα ράκος. Κάθε τόσο
σκοντάφτει κὰι πέφτει. Τ`ον δένω στ`ην {ακρη
τ~ης λινάτσας κὰι τ`ον σέρνω. Μετ`α [αρχίζει ν`α
[εκλιπαρε~ ι. Τ`ον λύνω. Τ`ον [αφήνω. Μο~υ δίνει
βιαστικ`α τ`ην ε[υλογία του κι [αποµακρύνεται
τρέχοντας. Σ`ε λίγο, µέσα στ`ην α[ ιώνια γαλήνη
κὰι [ασυλία του, θ`α {εχει [αποκατασταθε~ ι.
Περπατω
~ πι`α {ηρεµη χωρ̀ις [ενδοιασµο`υς κὰι χωρ̀ις α[υταπάτες. Ε{ ιτε µι`α πιθανότητα πο`υ κληρώθηκε, ε{ ιτε \ενας σκοπ`ος πο`υ συντελέστηκε, ]ο
δρόµος α[υτ`ος µο~υ [ανήκει. Τ`ον [επάνδρωσα κὰι
τ`ον συντηρω
~ . Κάποτε @ηταν χωµατόδροµος γεµάτος \ηλιο κι [εγ`ω {ετρεχα πίσω [απ' τ`α παιδι`α
µοιράζοντας φέτες φωµ`ι µ`ε ζάχαρη, φτύνοντας
τ̀ις παλάµες, σαλιώνοντας τ`α γόνατα.{ Επειτα τ`α
παιδι`α µεγάλωσαν ]ο δρόµος [ανασκάφτηκε τ`α
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{ ιχνη τω
~ ν γονάτων βυθίστηκαν σ' \εναν ] ιστορικ`ο ]ορίζοντα, τ`ο χω
~ µα [επικαλύφτηκε µ[ \ενα
πυκν`ο στρω
~ µα [ασφάλτου γι`α ν`α µ`η µυρίζει. Κι
[εγ`ω ν`α τρέχω κλαίγοντας κὰι ζητωκραυγάζοντας πίσω [απ`ο τ`α νικηφόρα τµήµατα, ν`α ξαπλώνω στ̀ις µάντρες κὰι τ̀ις γωνιές, {αλλοτε [ανάσκελα κάνοντας {ερωτα, {αλλοτε µπρούµητα
γι`α ν' αποφύγω τ̀ις σφα~ ιρες. { Επειτα @ηρθε ]η
συγνώµη, ]η συµφιλίωση. Ε@ ιχε πι`α βραδιάσει,
\ενα ς- \ενας µ`ε φίλησαν στ`ο µέτωπο κι [ανέβηκαν
στ`α κελιά. { Επειτα ]η νύχτα κὰι ]η {απνοια τ~ης
[εγκαταλειµµένης νεκρ~ης ζώνης. Μέσα στ`α
κύτταρά µου ]υπ`αρχει \ενα πρόγραµµα πο`υ δ`εν
µπορε~ ι ν' [ανακληθε~ ι.
Ο [ Αρχάγγελος πηγαίνει µπροστ`α γράφοντας
στο`υς τοίχους βέλη µ`ε κιµωλία. Πότε - πότε κατεβαίνει στ`ην {ασφαλτο κὰι ψάχνει το`υς κρατ~ηρες. Μετρ~α τ`ο {ανοιγµα κὰι τ`ο βάθος, ξύνει
λίγο χω
~ µα [απ' τ`α πραν~η, βγάζει [απ' τ`ην τσέπη
του \ενα σακουλάκι κὰι ρίχνει τ`ο χω
~ µα µέσα.
[ Ακολουθω
~ µεταφέροντας τ`ον να`ο κὰι τ`ο \ωριµο
{εγκληµα πο`υ τ`ον γεµίζει. Ξυπόλυτη σ`ε κίβδηλα νοµίσµατα κὰι σκουριασµένα καρφιά. Τυ103

λιγµένη στ`ο ] ιερό µου πέπλο [απ`ο λινάτσα. Πο`υ
]η µιά του {ακρη σέρνεται στ̀ις πλάκες το~υ πεζοδρόµιου κὰι πιάνεται κὰι σέρνει τ`α ξεραµένα
κονσερβοκούτια.
Ο [ Αρχάγγελος κάπου µε σταµατ~α, µ`ε βοηθ~α ν`α
κατέβω. ] Ο λάκκος µυρίζει [ακόµη [εκρηκτικό.
Στ`ον πάτο του [αραχνιασµένα θραύσµατα κὰι
στ`α πραν~η του [απολιθώµατα ριζω
~ ν κὰι κόκαλα
[απ`ο {αλλη χρήση. Ξαπλώνω [ανάσκελα µ`ε τ`α
γόνατα {ορθια [ανοιχτ`α στ`η θέση το~υ µυστηρίου
κὰι τ~ης \υβρεως. Πάνω µου ]ο ο[υρανός, σκοτειν`ος βο~υρκος πο`υ χαµηλώνει. Τ`ο µο~υτρο το~υ
Αρχάγγελου σκύβει [απ`ο τ`ην {ακρη το~υ κοµµένου [ασφαλτοτάπητα κὰι µ`ε κοιτάζει µ`ε µάτια
τσακαλιο~υ. Προσπαθω
~ ν`α ταχτοποιηθω
~ µαζ`ι µ`ε
τ`ον πόνο, ]ο πόνος µ`ε σπρώχνει µ`ε [εκτοπίζει, τ`α
[αγκοµαχητά µου σ`αν λοστὸι [ανοίγουν τ`α
σφιγµένα µου δόντια, ο] ι κραυγ`ες [εκτοξεύονται
]ο βο~υρκος [αναταράζεται ο] ι [εσταυρωµένοι τρέµουν ]ο [ Αρχάγγελος κατεβαίνει γρήγορα κὰι
χώνει στ`ο [ανοιχτό µου στόµα τ`ην {ακρη τ~ης λινάτσας. ] Ο πόνος συστρέφεται µέσα στ`ον λάκκο λίγα χώµατα ξεκολλο~υν [αποκαλύπτεται \ενα
χέρι ν`α µ`ε δείχνει, ]ο λάκκος δέρνεται τ`α πραν~η
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καταρρέουν τ`α χώµατα µ`ε θάβουν βαθι`α στ`ο
κέντρο τ~ης γ~ης -]ο [ Αρχάγγελος τεντώνει τ`ο χέρι
του ν`α µ`ε πιάσει-, ]η γ~η σπαράζει τ`ο ραµµένο
καταπέτασµα µισοξηλώνεται -]ο [ Αρχάγγελος
τρέχει τ`ο καρφιτσώνει- ]ο δρόµος σείεται µαζ`ι
µ`ε το`υς [ηλεκτρικο`υς στύλους ο] ι [εσταυρωµένοι
ο[υρλιάζουν [απ`ο το`υς πόνους ]η {ασφαλτος ραγίζει κύµατα σκόνης σηκώνονται [ανακατεύονται µ`ε το`υς βόγγους κὰι τ`α ο[υρλιαχτά...
(πρ`ος Θεο~υ, δ`εν [ωφελε~ ι, τ`ο ξέρεις, τ`ο δοκίµασες τόσες φορές, τ`ο πλήρωσες...) ναί, ]η γ~η
τότε [ανοίγει ξαφνικ`α στ`α δύο, [εµφανίζεται \ενα
[απόβληµα, µετ`α [ακόµη \ενας σπασµός, κι [αµέσως \όλα σταµατο~υν. ] Η [ηρεµία κὰι σιωπ`η το~υ
[αντιγραµµένου νουκλεοτίδιου.
Ο [ Αρχάγγελος ξεσκονίζει τ`α ρο~υχα του, κατεβαίνει στ`ον λάκκο µ`ε βοηθ~α ν`α σηκωθω
~ . Τ`ο
παίρνει, τ`ο ψαύει, τ`ο µετρ~α σ`ε ανοιχτ`ες παλάµες, µο~υ τ`ο ξαναδίνει. Τ`ο θηλάζω. [ Απ' τ`ην δική του µερι`α -]η {αλλη πάντοτε [ανήκει στο φίδι.
Ο [ Αρχάγγελος [απέναντι [οκλαδόν. ∆ίπλα τ`ο
δισκοπότηρο, τ`ο ξύδι, τ`α κόκκαλα καθαρά. Τ`ο
φεγγάρι πούχε κατέβει ν' [αλλάξει γάζα ε@ ιναι
πάλι ψηλ`α και µ~ας κοιτάζει.
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Μο~υ ε@ ιχε πε~ ι τότε, |οταν µ`ε συνόδεψε στ`ην {εξοδο. Μ`ε σταµάτησε στ`ην πύλη µ`ε τ`α Χερουβίµ,
τ`ο α# ιµα σου ε@ ιναι πολ`υ κόκκινο κὰι πολ`υ πυκνό, µο~υ ε@ ιπε , µ`ην τ`ο χρησιµοποιήσεις. Γέλασα, τ`ον τράβηξα κοντά µου, το~υ χάιδεψα τ`α
µαλλιά, τ`ον φίλησα, κι \οπως @ηταν {ετσι {εµορφος σ`αν [αµνός, τ`ον θυσίασα [επ̀ι τόπου. Μετ`α
ξανοίχτηκα στο`υς δρόµους, τρέχοντας [ανέµελα
[εδω
~ κι [εκε~ ι. Τ`α στήθη µου γυµν`α -τίποτα δ`εν
µπορο~υσε πι`α ν`α τ`α σκεπάσει-, ο] ι µεγάλες τους
ρόγες {ορθιες, κι [απ`ο τ`ην {ακρη τους τ`ο α# ιµα
ζεστ`ο ν`α στάζει. Κι {εριχνα καθ`ως {ετρεχα το`υς
κύβους κὰι γελο~υσα κὰι χοροπήδαγα γύρω [απ'
τ' [αποτέλεσµα. Πίσω µου τ`α πλήθη µπουσουλώντας ν`α [ ιχνηλατο~υν. Κι [εγ`ω ν`α κρύβοµαι [απ`ο χρόνο σ`ε χρόνο κι [απ`ο καρπ`ο σ`ε καρπ`ο κι
α[υτὸι ν`α µ`η µ`ε βρίσκουν. Καµι`α φορ`α το`υς {αφηνα ν`α πλησιάσουν, κι ο
\ ταν πι`α {εφταναν πολ`υ κοντά, πηδο~υσα ξαφνικ`α µπροστ`α τους, {ετσι
]ολόγυµνη καθ`ως {ηµουν, κὰι \απλωνα τ`α µακριά µου χέρια ν`α το`υς [ακουµπήσω. Τότε α[υτὸι κοκάλωναν [απ`ο τ`ον φόβο, γυρίζανε [αµέσως
πίσω κὰι σπρώχνοντας κὰι τσαλαπατώντας
106

σκόρπιζαν πανικόβλητοι. Κι [εγ`ω ξεκαρδιζόµουνα στ`α γέλια κὰι κρυβόµουν σ' {αλλο καρπό. Κι {επειτα [απ`ο λίγο πάλι ξεµύτιζαν [απ' τ̀ις
πόρτες κὰι τ̀ις γωνι`ες κὰι {αρχιζαν ν`α µπουσουλο~υν µυρίζοντας [απ`ο σταγόνα σ`ε σταγόνα, κὰι
κάθε τόσο ν`α στέκονται ν`α διστάζουν ν`α σπρώχνουν {αλλους µπροστ`α γι`α ν`α καλυφτο~υν. Στ`ο
τέλος πι`α βαριόµουνα α[υτ`ο τ`ο παιχνίδι κὰι το`υς
{αφηνα [ελεύθερους. Κὰι τότε πέφτανε \ολοι µαζ`ι
πάνω στ̀ις ρόγες µου κὰι βύζαιναν κὰι ξέρναγαν κὰι βύζαιναν κὰι ξέρναγαν...
Βγήκαµε [απ' τον λάκκο πιασµένοι χέρι - χέρι.
Πρω
~ τα βγ~ηκε τ`ο φίδι κὰι κοίταξε γύρω. Μετ`α
βγ~ηκα [εγ`ω µ`ε τ`ον κώδικα. Μετ`α ]ο [ Αρχάγγελος κρατώντας προσεχτικ`α τ`ο παιδί. ] Ο δρόµος
δ`εν {εχει [αλλάξει σ`ε τίποτα.\ Οπως τ`ον {αφησα.
Ο] ι {οψεις τω
~ ν κτιρίων σβυστές, στ̀ις πόρτες τ`α
µητρω
~ α, πίσω [απ`ο τ' [ανοιχτ`α παράθυρα... (Ο[υρλιαχτό: –Μ`η µ~ας πειράζεις [εµ~ας) ...ο] ι [εγκαταλειµµένοι καταυλισµὸι στ`α πεζοδρόµια, ]η νεκρ`η ζώνη [αρραγής, ο] ι [αριθµηµένοι στύλοι το~υ
[ηλεκτρικο~υ στ̀ις κανονικές τους [αποστάσεις.
Η σκόνη {εχει πάλι κατακαθίσει, { ισως λίγο πι`ο
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παχι`α -ο] ι [εσταυρωµένοι κουν~ανε τ`α κεφάλια
τους κὰι τ`ην τινάζουν. ] Ο νέος α[ ιώνας προµηνύεται νήνεµος. \ Οπως κὰι ο] ι {αλλοι.
Τ`ο παιδ`ι µπουσουλάει στ`ο πεζοδρόµιο. Πίσω
του ο
] [ Αρχάγγελος τ`ο ]οδηγε~ ι µ' \ενα καλάµι.
Κάθε τόσο τ`ο σταµατ~α, δένει τ`ο λουρ̀ι, πο`υ
κρέµεται [απ' τ`ον λαιµό του, σ' \ενα πόµολο
[εξώπορτας -τ`ο παιδ`ι σηκώνεται {ορθιο στ`α πισινά του πόδια-, γονατίζει µπροστά του κὰι το~υ
ξεπλένει τ`α µάτια µ' \ενα µπαµπάκι. { Επειτα τ`ο
λύνει, τ`ο παιδ`ι ξεκιν~α, α[υτ`ος πάλι πίσω µ`ε τ`ο
καλάµι. [ Απ`ο τ`η µιά του τσέπη [εξέχει τ`ο ] ιµάτιο
[απ`ο τ`ην {αλλη τ`α χειρόγραφα τω
~ ν ]οµιλιω
~ ν. Στ`ο
[ελεύθερό του χέρι ]η βαλίτσα µ`ε τ`α ]υπόλοιπα
σύνεργα. Σιγ`α σιγ`α [αποµακρύνονται, σ`ε λίγο
χάνονται στ`ο σκοτάδι. Θάθελα πολ`υ ν`α το`υς
ακολουθήσω. \ Οµως ξέρω π`ως α[υτ`ο σ`ε τίποτα
δ`εν [ωφελε~ ι. [ Εδω
~ τελειώνει ]οριστικ`α ]ο ρόλος
το~υ χώµατος. Πι`ο κάτω α
[ ρχίζει ]ο ρ`ολος τ~ης
ροµφαίας. Πο`υ προσπαθε~ ι ν`α διαπεράσει.
Ρίχνω µέσα στ`ον λάκκο τ`α κοµµάτια το~υ σπασµένου πιάτου. [ Αφήνω δίπλα τ`ο φυλαχτό, τ`ο
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ξύλο γι`α τ`α δόντια κὰι τ`ο µα~υρο µαντίλι. Θ`α τ`α
βρε~ ι. Στ`ο τέλος \ολοι τ`α βρίσκουν.
Ο δρόµος \οταν τ`ον περπατ~ας [ανάποδα. Στ`ον { ιδιο κόσµο, στ`ην { ιδια πόλη, στ`ην { ιδια πολυσύχναστη διασταύρωση, \οταν ξαφνικ`α [ακο~υς µέσα στ`ο πλ~ηθος κὰι τ`ο βουητ`ο ν`α σ`ε φωνάζει
[απ' τ`ο [απέναντι πεζοδρόµιο κὰι δ`εν πιστεύεις
π`ως ε@ ιναι [αλήθεια, κὰι σ`ε ξαναφωνάζει µ`ε τ`α
χέρια διάπλατα {ορθιος πάνω στ`α κεφάλια, κι
[εσ`υ τότε πετ~ας τ̀ις [εντολ`ες κὰι τ`α κούφια χαλίκια κι ]ορµ~ας ξέφρενα [ανατρέποντας κι [αναιρώντας κὰι πλησιάζεις κι \οσο πλησιάζεις τ`ο
τοπίο [αδειάζει [απ`ο τ`α σπίτια κὰι το`υς [ανθρώπους κι α[υτ`ος \οσο σ`ε διακρίνει πι`ο καλ`α χλωµιάζει {επειτα τρέµει [αρχίζει ν`α [οπισθοχωρε~ ι
]απλώνοντας τ`α χέρια µπροστ`α ν`α σ`ε σταµατήσει κι [εσ`υ τρέχεις πάνω στ`ο ξερ`ο χω
~ µα κι α[υτ`ος [οπισθοχωρε~ ι, τ`α διασταλµένα µάτια του
βαθαίνουν [αδειάζουν τ`ο σω
~ µα του [αφυδατώνεται γίνεται διάφανο, κι [εσ`υ τρέχεις πάνω στ`ην
καυτ`η {αµµο κι α[υτ`ος \ενα [αποξεραµένο κέλυφος [αποµακρύνεται, στο`υς α[ ιω
~ νες.
Ο δρόµος \οταν τ`ον περπατ~ας [ανάποδα ε@ ιναι
διαµελισµένος. [ Εγ`ω ε@ ιµαι, [ακέραιη. Τ`ο σω
~ µα
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µου, τ`ο µόνο πο`υ µπορε~ ι ν`α ε@ ιναι γυµνό, χωρ̀ις
καµι`α [αµυχ`η καµι`α νύξη. Περπατω
~ στ`η µέση
το~υ δρόµου πάνω στ`η διαχωριστικ`η γραµµ`η
κρατώντας σφιχτ`α κὰι µ`ε τ`α δυό µου χ`ερια τ`ο
ν~ηµα. Παρελαύνω, γι`α {αλλη µι`α φορά, νικηφόρα, τ`α βήµατά µου σταθερά, δ`εν [αµφιβάλλω
δ`εν ταλαντεύοµαι δ`εν [εξαπατω
~ . Ε@ ιµαι τ`ο τελευτα~ ιο {οργανο τ`ο τελευτα~ιο σχ~ηµα τ`ο τελευτα~ ιο
πρόσφορο [επιχείρηµα. Περπατω
~ µεταξ`υ τω
~ ν
[ερειπωµένων τειχω
~ ν [επουλώνοντας τ`ην κοσµικ`η [αταξία.
Κὰι τότε, τελείως [αναπάντεχα, [αρχισε τ`ο κακό.
(Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε καλά. Πέρασαν {αλλα
τόσα χρόνια [οδυνηρ~ης πάλι [επιβεβαίωοης λέξη
πρ`ος λέξη. ∆`εν {εχεις {αλλη ε[υκαιρία.\ Ο,τι
προλάβεις. Κάπου [εδω
~ ]η ε[υθύνη δ`εν στρυµώχνεται {αλλο δ`εν [ελέγχεται, χτυπάει [αλύπητα,
[απολιθώνει \ενα κοµµάτι πρόσωπο δ`εν {εχεις ο{υτε {αρθρωση ν`α ζητήσεις συγνώµη, µιλ~αµε τότε
γι`α [επεισόδια βαθµούς [αναπηρίας κὰι [επιείκεια). Τ`ην [αρχ`η {εκανε τ`ο παράθυρο κάποιου
[ορόφου πίσω µου. Κάτι σ`αν τ`ο φτερούγισµα µικρο~υ πουλιο~υ κι ]η πέτρα {επεσε δίπλα µου [αναπήδησε κὰι κύλησε µπροστ`α µου. Πρ̀ιν προλά~ , µι`α δεύτερη πέτρα [απ`ο
βω ν`α γυρίσω ν`α δω
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{αλλο παράθυρο µ`ε βρίσκει στ`ο πόδι, µι`α {αλλη
στ`ην πλάτη τ`ο κεφάλι, προσπαθω
~ ν`α φυλαχτω
~
ο] ι πέτρες [εκτοξεύονται [απ' \ολα τ`α παράθυρα
κατ`α πάνω µου, τραβω
~ τ`ο ν~ηµα πολλ`ες φορ`ες
α[υτ`ο δ`εν [απαντ~α, [αρχίζω ν`α περπατω
~ γρήγορα,
τρέχω, ο] ι πέτρες πληθαίνουν τ`ο δέρµα µου σκίζεται τ`ο σω
~ µα µου µατώνει τ`ο στ~ηθος µου τουλάχιστον τ`ο στ~ηθος µου σηκώνω τ̀ις παλάµες
ν`α τ`ο σκεπάσω τ`ο ν~ηµα πέφτει κάτω µπερδεύεται στ`α π`οδια µου σκοντάφτω γονατίζω ]ο λιθοβολισµ`ος [εξακολουθε~ ι τ`ο στ~ηθος µου τουλάχιστον...
Ε@ ιναι πάλι νύχτα. ] Η { ιδια [εκείνη νύχτα. Τ`ο
χάσµα το~υ [επάνω πατώµατος. Τ`ο κάτω πάτωµα
πο`υ δ`εν ]υπάρχει. Τ`ο φεγγάρι {εχει [αποχωρήσει
-ποτ`ε δ`εν παρίσταται. ] Ο [ Αρχάγγελος πο`υ δ`εν
@ηρθε. Τ`ο σεντόνι -πο`υ τ`ον τυλίξαµε- λευκό.
Γυρίζοντας [απ`ο τ`ην {αλλη µερι`α ξύπνησε. Κοίταξε τ`ο ρολόι του, σηκώθηκε, ντύθηκε, {αφησε
πάνω στ`ο κοµοδίνο τ`ην [επίσκεψη, προχώρησε
στ`ην πόρτα βιαστικ`α κὰι βγ~ηκε.
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