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Ξύπνησε και ο πόνος ήταν εκεί, έτοιμος να τον συ-
ντρίψει. Ανάσανε βαθιά και πάλεψε να μη γρατζου-

νίσει το συναίσθημα. Είδε προς στιγμήν το μέτωπο-φεγγάρι 
και μετά άτολμα κοίταξε τα μάτια. Έλειπαν; Ή μήπως ήταν 
κλειστά; Ψιθύρισε, «Αγάπη μου...» Ύστερα ένιωσε το νερό 
να τον λικνίζει και μόλις τότε συνειδητοποίησε πού βρισκό-
ταν. Σύρθηκε έξω από τον υπνόσακο και πρόβαλε από το 
σκέπαστρο του φουσκωτού. 

Κρύο. Έκανε κρύο. Οι λάμπες στην προκυμαία πάλευαν 
να τρυπήσουν το αυγινό πούσι. Τα σύννεφα χαμηλά. Τρά-
βηξε τρέμοντας μέχρι επάνω το φερμουάρ του τζάκετ κι 
ύστερα σέρνοντας το παλαμάρι έφερε το σκάφος δίπλα στην 
προβλήτα. Πάτησε προσεκτικά στη γλίτσα του πρώτου σκα-
λοπατιού, ανέβηκε δυο ακόμα κι ένιωσε ανακούφιση βλέπο-
ντας φως στο καφενείο του Μιχάλη.

Μπαίνοντας παρέβλεψε τα απορημένα βλέμματα και κά-
θισε πλάτη στους πολύ πρωινούς που σε λίγο θα πήγαιναν 
να σηκώσουν τα δίχτυα. Περίμενε αμίλητος. Ο καφές του 
βαρύς και γλυκός ήρθε σχεδόν αμέσως συντροφιά μ’ ένα 
τσίπουρο.

«Σε είχα στο νου μου όλη νύχτα» είπε ο καφετζής.
«Τι ώρα γύρισα;»
«Περασμένα μεσάνυχτα».
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Ήπιε μια γουλιά, άναψε τσιγάρο και μετά διστακτικά σή-
κωσε το ποτηράκι.

«Πιες το. Θα σε ζεστάνει».
«Ήπια πολύ χτες».
«Καλά έκανες...»
«Ένα ακόμα λοιπόν, κι ίσως ένα για το δρόμο». 
«Πού ήσουν; Είχες καιρό να βγεις...»
«Αλήτευα...»
«Μόνος;»
«Μια στις τόσες...»
«Και τώρα;»
«Τώρα πηγαίνω σπίτι. Και βλέπουμε...»
Ήπιε το δεύτερο μονοκοπανιά, σηκώθηκε και τράβηξε 

προς την πόρτα. Στάθηκε.
«Μιχάλη, όταν ήσουν παιδί ο πατέρας σου σε κρατούσε 

από το χέρι;»
Ο άλλος τον κοίταξε παραξενεμένος.
«Σπάνια».
«Εμένα ναι. Πάντα. Ξέρεις, τα πρωινά της Κυριακής πη-

γαίναμε συχνά στην Ακρόπολη. Την πρώτη φορά μάλιστα 
επέμενε να μου φορέσει γραβάτα. Μου είχε πει πως έπρεπε 
να είμαστε επίσημοι. Κι έτσι ντύθηκα τη στολή του σχολείου:  
γκρίζο κοντό παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα και 
μπλούζα. Από πάνω το παλτό. Ήταν χειμώνας. Σαν τώρα...»

Βγήκε και στάθηκε λίγο ακόμα στο μόλο με τους ώμους 
πεσμένους. Μετά όρθωσε το σώμα του και τράβηξε προς το 
αυτοκίνητο.

Ο Καζιμίρ, ο φίλος του οικονομικός μετανάστης που κρατού-
σε τα κλειδιά του σπιτιού όταν αυτός έλειπε, είχε περάσει 
κι είχε ανάψει τη σόμπα πετρελαίου στην κουζίνα και την 
ξυλόσομπα στην είσοδο. 

Πάλι καλά... σκέφτηκε κι ανεβαίνοντας στον πρώτο όρο-
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φο είδε πως και το τζάκι έκαιγε. Κατέβηκε ξανά, πήρε το 
τσίπουρο από το ράφι κι έβαλε πάγο σ’ ένα ποτήρι. 

Χαμογέλασε. Άθελά του. 
Δάσκαλε, τα πράγματα έχουν μπερδευτεί εντελώς. Νο-

μίζω...
Έμεινε ώρα μπροστά στη φωτιά πίνοντας, κι ύστερα τρά-

βηξε πάνω του μια κουβέρτα και λησμόνησε τα πάντα. 
Έξω είχε γίνει μέρα. Βαριά. Έριχνε χιονόνερο. Η γάτα 

είχε κουλουριαστεί κάτω από το στέγαστρο της εξώπορτας, 
αφού μάταια την είχε γρατζουνίσει περιμένοντας ότι εκείνος 
θα της άνοιγε. Στο χωριό η κίνηση ήταν ελάχιστη. Κάπου 
μακριά το κορίτσι θα έπρεπε να βρισκόταν ήδη στο γραφείο 
του. Όμως ο Χρήστος ονειρευόταν τον πατέρα του. Και για 
πρώτη φορά στη ζωή του προτεραιότητα δεν είχαν τα δικά 
του θέλω, αλλά εκείνα που τον πειθανάγκαζαν τα φαντά-
σματα της οικογένειας.

«Έζησα ένα χρόνο ευτυχίας με τη μάνα σου. Τον πρώτο του γά-
μου μας. Στα 1947...»

«Έλα, ρε δάσκαλε, πενήντα τρία χρόνια ζήσατε μαζί».
«Βγάλε τα τρία που είχα φύγει...»
«Εντάξει, έκανες την επανάστασή σου το ’80...»
«Μακάρι να τη συνέχιζα. Όχι στο τέλος να την ξεσκατίζω επί μια 

τριετία».
Είχαν ξεμείνει οι δυο τους στην κουζίνα. Οι πεθαμενατζήδες εί-

χαν πάρει τη σορό της Γωγώς ώρες πριν. Δεν την είχε προλάβει. 
Έφτασε λίγο μετά την τελευταία της ανάσα. Το ζευγάρι των Αλ-
βανών που στα τελευταία της τη φρόντιζε στέκονταν αμήχανο δί-
πλα στο κρεβάτι. Στο παλιό παιδικό του δωμάτιο. Τους έδιωξε κι 
έσπρωξε την πόρτα. Μετά σπάραξε στο κλάμα. Από τύψεις.

«Δε σ’ αγάπαγα όσο έπρεπε, ρε μάνα... Μου έκανες πάντα τη 
ζωή ποδήλατο...» 

Ο θείος Δήμος έφτασε σχεδόν αμέσως.
«Είδες η Γωγώ; Πάει να συναντήσει τη φίλη της...»
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Η Αλεξάνδρα, η γυναίκα του, είχε πεθάνει πριν από μια βδομάδα.
«Να φτιάξω μια τηγανιά πατάτες;»
«Χέσε με, ρε πατέρα, κι εσύ κι οι πατάτες σου».
«Λέω, ρε παιδί μου... Μήπως πεινάσατε...»
«Νίκο, μη στεναχωριέσαι. Θα έρχομαι εγώ να σε παίρνω κάθε 

Σάββατο να πηγαίνουμε στην Αλμυρή...»
«Ούτε κι εσύ θέλεις;»
Ήθελε να του πει «τις γαμάω τις πατάτες σου», δεν το είπε όμως.
Πέρασαν κι άλλοι, στο τέλος έμειναν οι δυο τους.
«Θέλεις να κοιμηθώ εδώ;»
«Όχι, καλά είμαι. Θα σε πάρω αύριο να σου πω τι ώρα θα είναι 

η κηδεία».
«Είσαι σίγουρος;»
«Ναι σου λέω. Να σκεφτώ θέλω. Αύριο...»
Μπήκε πλανταγμένος στο αυτοκίνητο ενώ το κινητό του χτύπα-

γε. Η Νίνα...
«Πού είσαι;»
«Φεύγω απ’ το πατρικό μου. Πέθανε η μάνα μου».
Για λίγο σιωπή. 
«Θέλεις να έρθω σπίτι σου;»
«Σε μισή ώρα».

* * *

Ένα βράδυ, μια εβδομάδα μετά την κηδεία, έπαιζαν τάβλι. Του 
πήρε εφτά παιχνίδια στη σειρά και τον ρώτησε αν ήθελε να συνεχί-
σουν ενώ γέλαγαν και τα μουστάκια του.

«Δάσκαλε, νομίζεις πως έχω το μυαλό μου στο παιχνίδι;»
«Πού το έχεις, κουφιοκεφαλάκη;»
«Σ’ εκείνο που είπες, ότι έζησες ένα χρόνο ευτυχίας μαζί της. Δεν 

το ολοκλήρωσες».
«Πάνω στο χρόνο την πήρε η γιαγιά σου η Αλεξάνδρα και πήγαν 

διακοπές ένα μήνα στον Καϊάφα. Έμεινα μόνος στην Ηλιούπολη, 
νέος άντρας κι έσκαγα. Ερχόταν η θεία σου η Ασημίνα μια δυο 
φορές την εβδομάδα για να καθαρίσει και να μαγειρέψει ένα πιάτο 
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φαΐ. Μου κουνιόταν, μια μέρα δεν άντεξα και τη μουντάρισα. Κι 
ενώ την είχα στο κρεβάτι, πριν καν προλάβω να κάνω οτιδήποτε, 
μπαίνει ο κουμπάρος μας ο Μίμης, που ζήλευε εξωφρενικά τη γυ-
ναίκα του τη Ρένα, και μας πιάνει στα πράσα. Είχε γυρίσει σπίτι 
αφήνοντας το σιδεράδικο για να την ελέγξει κι αυτή έλειπε. Και 
πήγε το μυαλό του ότι είχε έρθει σ’ εμένα. Μετά τα ξέρασε όλα στη 
γιαγιά σου κι αυτή στη μάνα σου».

«Και;»
«Και τέλος τα ωραία. Μάλιστα δεν ξέρω γιατί, για να με πικά-

ρει ίσως, μου είπε πως στον Καϊάφα είχε γνωρίσει κάποιον που 
τη φλέρταρε αλλά ήταν παντρεμένος. “Διαφορετικά;” τη ρώτησα. 
“Διαφορετικά το κάστρο θα έπεφτε” απάντησε».

«Κι εσύ πια έδινες τόση βάση... Για να πάρει το αίμα της πίσω 
σ’ το είπε».

«Ναι, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε και κάποια πράγματα τα 
παίρναμε τοις μετρητοίς. Άσε που είχε αρχίσει να διαδίδει πως όταν 
παντρευτήκαμε είχα μόνο μια κουβέρτα κι αυτή τρύπια...»

«Αυτή ήταν μια απ’ τις αγαπημένες της ατάκες. Όπως κι η εμμο-
νή της πως αν δε φρόντιζε να κάνει οικονομία δε θα είχατε χτίσει 
το σπίτι. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ, ή μάλλον δεν ήθελε να σκέφτεται, 
πως για να κάνει εκείνη οικονομία έπρεπε κάποιος να φέρνει τα 
λεφτά».

«Η αλήθεια είναι πάντως πως και συμμαζεμένη ήταν και νοικοκυ-
ρά. Και σε λάτρευε. Θυμάσαι που αγόραζε μπαρμπούνια κι έτρωγε 
εκείνη τα κεφάλια για να δώσει σ’ εσένα το ψαχνό;»

«Ναι, αλλά είναι τρόποι και τρόποι να δείξεις την αγάπη σου. 
Όπως ο Ναπολέοντας τους φαντάρους του μ’ αγάπαγε. Με φρόντι-
ζε, όμως έπρεπε να γίνεται απαρεγκλίτως το δικό της...»

Το σκέφτηκε μια στιγμή και χαμογέλασε.
«Μόνο ένα δεν της είχε περάσει, να φέρει στο τραπέζι τα μαλά-

κια της θαλάσσης...»
«Άσε με τώρα, ούτε που να τ’ ακούω...»
«Αμάν, ρε δάσκαλε, τόσο πολύ σε χαλάει να δεις δυο μύδια κι 

ένα στρείδι;»
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«Πάψε πια. Εδώ μικρός δεν έτρωγα ούτε τα μακαρόνια. Σαν 
σκουλήκια μού φαίνονταν...»

Τώρα πράγματι πάτησε τα γέλια. «Για τα μακαρόνια δεν ξέρω, 
αλλά θυμάσαι τη Γωγώ όταν την πήραμε στο βουνό και πήγαμε 
για φαγητό στου Μιχάλη; Κόντεψε να φάει ό,τι θαλασσινό είχε το 
μαγαζί. Έβγαλε το άχτι της η καψερή!»

«Δεν αλλάζουμε κουβέντα καλύτερα; Α, να σου πω, προχτές τα-
κτοποιούσα την ντουλάπα και ξέρεις τι βρήκα;»

Περίμενε λίγο ενώ ο Χρήστος τον κοίταζε απορημένος.
«Την αποκριάτικη στολή σου!»
«Ποια, τα καουμπόικα;»
«Τρεις λίρες μού είχαν κοστίσει, το 1959, παρακαλώ. Ξέρεις τι 

αγόραζες τότε με τρεις λίρες; Ταμπλάς πήγε να μου ’ρθει!»
«Εγώ σου έφταιγα; Εσύ τα είχες παραγγείλει από την Καλονύ-

χτη. Αυτή πάλι τι απέγινε; Είχε και μια κόρη... όμορφη αν δεν κάνω 
λάθος...»

«Τι θέλεις να έχει απογίνει; Πέθανε, κι η κόρη της παντρεύτηκε 
ένα χαραμοφάη... Και να φανταστείς ότι ο πατέρας της ο μακαρί-
της ήταν πρώτος καπετάνιος και τις είχε και τις δυο τους στα πού- 
πουλα».

«Μαθήτριά σου δεν ήταν;»
«Ε, ναι, πώς αλλιώς ήθελες να γνωρίζω τη μάνα της; Κι όταν 

πήγε στην Αμερική να συναντήσει το σύζυγο, είχα την ατυχή ιδέα 
να της παραγγείλω τη στολή. Έλα να σ’ τη δείξω... ή μάλλον περί-
μενε, θα τη φέρω εδώ...»

Καθάρισε το τραπέζι και πήγε στην κρεβατοκάμαρα. Επέστρεψε 
κι άνοιξε προσεκτικά το διπλωμένο πακέτο, για να προβάλει όλο 
εκείνο το όνειρο από δέρμα και αστραφτερά υφάσματα.

Ο Χρήστος την άγγιξε διστακτικά.
«Την πρώτη φορά που τη φόρεσα, βγήκα περήφανος από το 

σπίτι και μέχρι να κάνω δέκα βήματα μου έπεσε το παντελόνι στους 
αστραγάλους κι έγινα ρεζίλι...»

«Σου ’ρχόταν μεγάλη. Ήταν και το βάρος από τα πιστόλια...»
«Γύρισα κρατώντας το βρακί κι η μάνα μού άνοιξε κι άλλη τρύπα 
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στη ζώνη για να σφίγγει. Την ίδια μέρα νομίζω πως είχα σπάσει 
πάλι το κεφάλι μου...» 

«Όντως παίζατε πετροπόλεμο. Γύρισα το βράδυ σπίτι και σε 
βρήκα με επίδεσμο».

«Μικρός εσύ ντυνόσουν τις Απόκριες;»
«Ε, βέβαια. Με ό,τι είχαμε. Τούρκοι συνήθως ή κορίτσια. Αυ-

τοσχέδια πράγματα. Όχι βέβαια πως το 1959 μπορούσαν πολλά 
παιδιά να κυκλοφορούν με στολή σαν τη δική σου. Τα περισσότερα 
στις λαϊκές γειτονιές ντύνονταν όπως κι εγώ στην Κορυτσά. Μην 
κοιτάς τώρα... Μπορείς να πάρεις μια ιδέα για το τότε από την 
κατάσταση του πρώτου κύματος των Αλβανών. Πείνα και των γο-
νέων, όπως κι οι Έλληνες στη Γερμανία... Αλλά κάποια πράγματα 
δε μας συμφέρει να τα θυμόμαστε...» 

Άνοιξε τα μάτια του και η αίσθηση ήταν πως ακόμα δεν 
είχε ξημερώσει. Ένιωσε να κρυώνει. Σηκώθηκε πιασμένος. 
Βόγγηξε. Ύστερα, παίρνοντας μπρος, γέμισε το τζάκι, όπου 
η φωτιά είχε σχεδόν πεθάνει, και κατέβηκε στην κουζίνα. 
Ετοίμασε την καφετιέρα, έριξε ξύλα στη σόμπα και βγήκε 
στην αυλή. Είχε μεσημεριάσει, αλλά ήταν τόσο χαμηλός ο 
ουρανός, που έμοιαζε με απόβραδο. Κοίταξε το ρολόι του. 
Τρεις η ώρα.

Αγάπη μου, μη σηκώνεσαι τόσο απότομα. Θα μου πά-
θεις τίποτα... 

«Παράτα με» βόγγηξε.
Στη μνήμη της γυναίκας απάντησε λες κι ήταν παρούσα. 

Σα να του είχε πει ό,τι του έλεγε κάθε πρωί, όταν τον συνέ-
παιρνε η ένταση της νέας μέρας.

«Παράτα με λέω!» επανέλαβε με δύναμη, τρομάζοντας τη 
γάτα που ήδη του τριβόταν.

Δε θέλω να πάω σχολείο σήμερα, του απάντησε ο απόη- 
χος μιας φωνής. Έλα να κάνουμε σκασιαρχείο απ’ τις δου-
λειές μας.
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«Μαλάκα μου, θαυμάστρια!»
«Για λέγε...»
«Μου γράφει πως διάβασε το δεύτερο μυθιστόρημά μου 

και ρωτάει τι άλλο έχω γράψει».
«Ε, απάντησέ της».
«Θα της στείλω το κινητό μου. Βαριέμαι ν’ αρχίσω να 

γράφω κατεβατά».
«Με το μαλακό, κύριε Τολστόι, πόσα βιβλία έχετε γρά-

ψει;»
«Τρία, αλλά είναι και τα διηγήματα».
Ο μόνιμος σχολιασμός του Μέμου ήρθε με το γνωστό 

«Μμμμ...». 
Ξαφνικά του είχε φτιάξει η διάθεση. Πληκτρολόγησε γρή-

γορα: Αν θέλετε τηλεφωνήστε μου στο 69448.... Τα λέμε.
Εκείνη του είχε στείλει το μήνυμά της ένα μήνα πριν, αλλά 

είχε καταλήξει στα spam. Τυχαία μπήκε και το διάβασε. Θα 
μπορούσε, σκεφτόταν μετά, να την είχε γνωρίσει πολύ νωρί-
τερα. Να είχαμε ζήσει και τον Ιούλιο μαζί.

Τον πήρε αργά το απόγευμα. Η φωνή της ακουγόταν σαν 
δειλή. Αυτός άνετος. Με κάποια έπαρση ίσως.

Ήταν Τετάρτη. Εκείνη θα έφευγε την Παρασκευή με μια 
φίλη της για ένα νησί. Δε σταμάτησαν να μιλούν στο τη-
λέφωνο και να ανταλλάσσουν μηνύματα, όλη την επόμενη 
μέρα. Θα έφευγε κι αυτός Σάββατο πρωί, πηγαίνοντας τη 
γυναίκα με την οποία ζούσε τότε και τους γιους της στο 
σπίτι του στο βουνό. 

Πέμπτη απόγευμα, με τα πόδια του πάνω στο γραφείο κι 
εντελώς μελωμένος, είχε γίνει θέαμα. Ο Μέμος και η Χλόη 
τον κοίταζαν μέσα από την τζαμαρία και αντάλλασσαν σχό-
λια γελώντας. 

Του άρεσε. Του άρεσε να τον κάνουν χάζι οι συνάδελφοι, 
να τον πειράζουν τρυφερά. Ένιωθε παράξενα, σχεδόν ερω-
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τευμένος. Η Μαργαρίτα του είχε πει την ηλικία της. Είχε τα 
μισά του χρόνια. Τον παρηγορούσε η σκέψη πως δεν ήταν η 
πρώτη. Τον ρώτησε αν ήταν παντρεμένος. Απάντησε αρνητι-
κά, προσθέτοντας αυθόρμητα πως είχε μια σχέση που έπνεε 
τα λοίσθια. Με τη σειρά της του είπε πως είχε χωρίσει πριν 
από ένα μήνα. Πως είχε βγει από μια σχέση που είχε αντέξει 
τρία χρόνια.

Μιλούσαν συνέχεια ως και την Παρασκευή αργά το βρά-
δυ. Πήρε το τελευταίο της μήνυμα πολύ μετά τα μεσάνυχτα. 
Του έγραφε πως άνοιγε με την παρέα της το δεύτερο μπου-
κάλι κρασί και πως ήταν κρίμα που δεν ήταν μαζί αλλά πως 
εξάπαντος θα συναντιόντουσαν Δευτέρα βράδυ.

Στο μεταξύ του είχε στείλει και φωτογραφίες της. Ήταν η 
πρώτη φορά που είδε το μισοφέγγαρο που τόσο αγάπησε. Και 
να πεις ότι του άρεσαν οι ξανθές; Τις βαριόταν έως θανάτου. 
«Οι μόνες γυναίκες, αγόρι μου, είναι οι μελαχρινές. Έχουν 
τους οργασμούς στην τσέπη τους, ενώ με τις ξανθές δουλεύεις 
επί ώρες και είναι θαύμα αν σου βγει το αποτέλεσμα» νουθε-
τούσε τους φίλους του υπερβάλλοντας όπως πάντα.

Έφυγε για το βουνό Σάββατο αξημέρωτα με μαύρη καρ-
διά. Πέρασε δυο μέρες κολλημένος στο κινητό του, τάχατες 
πήγαινε μέχρι το αυτοκίνητο ή για να πάρει ψωμί ή τσιγάρα 
προκειμένου να της τηλεφωνήσει. Να την ακούει ήθελε, κι ας 
ένιωθε τις φρικτότερες των ενοχών γιατί κορόιδευε την άλλη 
γυναίκα, που του είχε σταθεί. Δε γινόταν αλλιώς όμως. Αι-
σθανόταν πια, χωρίς ακόμα να τη δει, χωρίς να την αγγίξει, 
πως την ήθελε, ένιωθε σαν σκυλί που γύρευε να τρέξει και 
το έσφιγγε η λαιμαριά. Δεν έβλεπε την ώρα να ξημερώσει η 
Δευτέρα, να φύγει, επιτέλους να φύγει, να τη δει, να είναι 
μαζί της.

Το σαββατόβραδο και την Κυριακή βρέθηκαν με φίλους. 
Προσπαθούσε να κάνει κέφι αλλά ένιωθε σαν σε κηδεία. 
Ειδικά το Σάββατο το βράδυ ήπιε τόσο, που μετά βίας ανέ-
βηκε τους δυο ορόφους του σπιτιού. Μέτραγε ώρες...
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Κυριακή απομεσήμερο μπήκε στη θάλασσα και τράβηξε 
προς τους γνώριμους κόλπους. Κολύμπησε στ’ ανοιχτά κρα-
τώντας χαλαρά ένα ψαροντούφεκο και κοιτώντας αδιάφο-
ρα, μόνο από τη δύναμη της συνήθειας, το βυθό. Μέχρι που 
βγήκε στη μικρή παραλία με τη σπηλιά και τράβηξε από 
το δίχτυ που έσερνε μαζί του την υδατοστεγή θήκη με τα 
τσιγάρα, τον αναπτήρα και το φλασκί του με το τσίπουρο.

Ξάπλωσε μακριά απ’ τον ήλιο στα βότσαλα, άναψε τσι-
γάρο και ήπιε μια γουλιά. Τι κάνω πια; Πάλι θα τα τινάξω 
όλα στον αέρα. Και πού θα βγει όλο αυτό το πράγμα; 
Σύνελθε, Χρήστο.

«Χέστηκα» είπε δυνατά. «Να ζήσω τη στιγμή θέλω. Να 
μην πεθάνω έχοντας την απορία».

Ξεκίνησε ξημερώματα καταπίνοντας τα χιλιόμετρα με όρεξη 
κι έχοντας μισό μάτι στραμμένο στο ρολόι της κονσόλας. 
Μισή ώρα πριν από τα Καμένα Βούρλα, στις οκτώ –Τώρα 
θα πρέπει να ξυπνάει–, έκοψε ταχύτητα, έπιασε τη δεξιά 
λωρίδα και σχημάτισε τον αριθμό της στο κινητό του. Του 
απάντησε αμέσως:

«Κλείσε, θα σε πάρω εγώ από το εταιρικό». 
Πέρασε τις σήραγγες για πρώτη φορά στη ζωή του ως πο-

λίτης νομιμόφρων, οι μπάτσοι στο καρτέρι σίγουρα νόμιζαν 
ότι παραμιλούσε.

Τι είπαν; Εκείνη του έλεγε για το νησί, αυτός της μιλού-
σε για το στέρφο του Σαββατοκύριακο. Και για τη θάλασσα. 
Πάνω απ’ όλα τής μιλούσε για τη θάλασσα και για το ότι δεν 
είχε ρίξει το φουσκωτό στο νερό αφού δεν την είχε μαζί του. 
Και της είπε ακόμα για το σπίτι και το πόσο θα της ταίριαζε. 
Ανάθεμά τον, στα πενήντα έξι του κι ακόμα δεν είχε βάλει νου.

Ανανέωσαν το ραντεβού τους για το βράδυ κι είπαν πως 
θα τηλεφωνιόντουσαν αργότερα στη διάρκεια της μέρας.

Πρόλαβε να πάει σπίτι να κάνει ένα μπάνιο και να αλ-
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λάξει, μετά μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το 
γραφείο, το κινητό του χτύπησε κι ήταν πάλι αυτή, όπως 
ήταν αργά το μεσημέρι και το απόγευμα, χώρια τα μηνύμα-
τα στον υπολογιστή.

Τι έλεγαν; Μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς 
τους, χίλιες μικρές λεπτομέρειες, ή μάλλον μιλούσαν για-
τί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, είχαν ανάγκη να 
μιλάνε, να καλύπτουν την απόσταση μεταξύ τους, όσο πε-
ρισσότερο γινόταν, να γνωριστούν ακόμα περισσότερο πριν 
συναντηθούν τα μάτια τους.

Ο Μέμος και η Χλόη τον πήγαιναν ψιλό γαζί.
«Πάλι στο τηλέφωνο ο κύριος Χρήστος;»
«Τι να σου πω, βρε Χλόη. Ο σοφός γέροντας ξεκούτιανε 

εντελώς μ’ αυτή τη θαυμάστριά του. Ή στο κινητό θα είναι 
ή στο σταθερό ή θα κοιτάει στον υπολογιστή αν του έστειλε 
μήνυμα. Επιτέλους, να τη δει απόψε να ησυχάσει, να ησυχά-
σουμε κι εμείς».

Την ώρα που έφευγε, η εντολή ήταν να τους πάρει την 
επομένη πρωί πρωί, να τους πει πώς πήγε η συνάντηση.

Αγωνιούσε σχετικά, αλλά αυτή του η αγωνία ήταν ακόμα 
ελεγχόμενη. Δεν είχε φόβο. Το περισσότερο που τον ένοιαζε 
ήταν πως του έλειπαν δυο δόντια και πως η θήκη που ετοί-
μαζε η οδοντίατρος θα ήταν έτοιμη μετά από μια εβδομάδα. 
Ούτε καν σκέφτηκε να πάει να τη βρει κάπου κοντά στο σπί-
τι της. Στον κήπο του «Saloon», που βρισκόταν στο ισόγειο 
της πολυκατοικίας όπου έμενε θα τη συναντούσε. Την άφηνε 
να πάρει ταξί ενώ ο ίδιος θα έπαιρνε το ασανσέρ.

Και το πήρε γύρω στις εννιά το βράδυ, ρίχνοντας στην τσά-
ντα του έναν τόμο με διηγήματα στον οποίο συμμετείχε. Το 
δώρο του θα ήταν, για να της φαντάξει ακόμα περισσότερο.

Στον κήπο διάλεξε ένα τραπέζι μακριά από το τεζάκι του 
Γιάννη, του ιδιοκτήτη φίλου του, παράγγειλε το σχετικό ουί- 
σκι, και μετά, καβαλώντας με το ένα πόδι το μπράτσο της 
πολυθρόνας του, έπιασε να ξεφυλλίζει το βιβλίο. Στάθηκε 
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στο δικό του κείμενο κι άρχισε να το ξαναδιαβάζει, μέχρι 
που πριν τη δει την ένιωσε να ανεβαίνει τα σκαλάκια πίσω 
του, να περνάει δίπλα του –το μακρύ της φόρεμα έπιασε το 
μάτι του– και να κάθεται απέναντί του. Τότε μονάχα σήκω-
σε τα μάτια του και χαμογέλασε, προσπαθώντας, τρομάρα 
του, ένεκα τα δόντια, να κρατάει όσο μπορούσε πιο κλειστό 
το στόμα του. 

Μίλησαν πάλι, επί ώρες, πίνοντας και αδιαφορώντας σχε-
δόν για τα πιάτα εμπρός τους. Του είπε πως είχε διαβάσει 
το δεύτερο μυθιστόρημά του σε διακοπές, και πως στο μήνα 
που κύλησε μέχρι να απαντήσει στο μήνυμά της είχε βρει 
και το πρώτο σ’ ένα βιβλιοπωλείο. (Καιρό μετά θα του έλε-
γε επίσης πως το διάβασε κι αυτό σε μια παραλία και πως 
ερεθίστηκε τόσο πολύ ώστε τράβηξε το σύντροφό της πίσω 
από κάτι βράχια.)

Μιλούσε κι αυτός, κι όσο έβλεπε το θαυμασμό στα μάτια 
της άνοιγε ακόμα περισσότερο τα φτερά του. Ο άντρας πα-
γώνι. Κάποια στιγμή ο Γιάννης πέρασε δίπλα από το τρα-
πέζι τους κρατώντας ένα ποτήρι κρασί.

«Να κάτσω;» ρώτησε περιπαικτικά.
«Όχι βέβαια» του απάντησε έντρομος σχεδόν.
Όντως έντρομος. Δεν ήθελε να βλέπει άλλον παρά μονάχα 

εκείνη. Ήδη το μέλλον του είχε προδιαγραφεί.
Αργά τη νύχτα, όταν έμεινε μόνος, παρά τη σχετική σι-

γουριά του, κάτι μέσα του σήμαινε συναγερμό. Δεν έδινε 
σημασία όμως. Ο νους του ήταν πάνω απ’ όλα κολλημένος 
στην αγκαλιά της. Γιατί είχε γίνει και αυτό. 

Όταν κουράστηκε να τη βλέπει ανάμεσα στον κόσμο, της 
πρότεινε να πάνε σπίτι του, όχι για να κάνουν έρωτα, διευ- 
κρίνισε, μονάχα για να την κρατήσει αγκαλιά για λίγο. Εκεί-
νη τον ρώτησε πού έμενε και αυτός γελώντας της έδειξε το 
μπαλκόνι του, τρεις ορόφους πιο πάνω. 

Στο διαμέρισμά του πια, έβγαλε από την τσάντα της και 
του έδωσε έναν ψηφιακό δίσκο. 


