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1. Η ΤΡΑΓΌΥΔΙΣΤΡΙΑ

Αλίκη

...Όύτε που ξέρω τι δουλειά έχω εδώ στη ΓΌΥΔΑ, ΓΑΔΑ 
πώς το λένε, με ξεπερνάει, πώς το λένε. Πρωί πρωί δη-
λαδή. 

Μεσημέρι είναι για σας. 
Σόρι, όχι δεν μπορώ να βγάλω τα γυαλιά ηλίου, αγά-

πη, η Αλίκη είναι με τρεις ώρες ύπνο. Άυπνη, μάλιστα, 
αγάπη. 

Μου κάνετε πλάκα. Γιατί λέτε να είναι άυπνη η Αλί-
κη; Μελετούσε για Λόουερ; Δούλευε χθες το βράδυ, δε 
δούλευε; Μέχρι σήμερα το πρωί, μη λέμε κι ό,τι θέμε. 

Πριν μερικές ώρες καθάρισε η Αλίκη. 

Μου κάνετε πλάκα. Εγώ είμαι η Αλίκη, βλέπετε καμιά 
άλλη σ’ αυτό το μπουντρούμι; Στην αίθουσα συσκέψεων, 
γουατέβα. Βλέπετε καμιά άλλη; Όχι.

Άρα ποια είναι η Αλίκη, αφού εσείς είστε δύο άντρες 
κι εγώ η μία γυναίκα; Εγώ είμαι η Αλίκη. 

Τι σας νοιάζει το βαφτιστικό της Αλίκης, Αλίκη Δέγλε 
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την ξέρει όλη η Ελλάδα! Κι η Αμερική! Στην Αστόρια 
έχουν τεράστιες φωτογραφίες της παντού, στα μαγαζιά, 
στα σπίτια, στα φάσφουντ, ακόμα και στα σχολεία. Σα 
τη Παναγία την έχουνε!

Φωτογραφίες της Αλίκης, λέω. Όχι της Αστόριας. Αστό-
ρια είναι η πόλη. Περιοχή, πόλη ρε αγάπη, ό,τι να ’ναι. 

Στην Αμερική πάντως. Νέα Υόρκη, πήγα πέρυσι, χα-
λασμός, τη λατρεύουν την Αλίκη εκεί. Τραγούδησα στην 
Εμπατή, στη Ροδιά, στην Πάτρα γη – Πάτρια, ναι, άλλη 
πόλη είναι η Πάτρα, δε θυμάμαι πού αλλού τραγούδησα –  
παντού, το λες. Θεά η Αλίκη, η θεά της Αστόριας! 

Ωωωωχου, σκάτε γάιδαρο κύριε-πώς-σας-είπαμε. Θεο-
χάρη, μάλιστα. Θεοχάρης είναι το μικρό ή το μεγάλο; 

Ντάξει, θα είμαι πιο ευγενική. Κύριε Θεοχάρη.
Κύριε αστυνόμε. 
Εμ, δεν έχω ταυτότητα, καταλάβατε πού είναι το πρό-

βλημα, κάπου την έβαλα και άντε να τη βρω τώρα. Μέ-
ρες θα ψάχνει η Αλίκη να βρει την ταυτότητα. 

Τι θέλετε ακριβώς όμως, πείτε μου, ο πρώτος μου ξά-
δερφος είναι μπατσόνι στην Επανωμή, τα ξέρω αυτά... 
Ή μήπως δεύτερος ξάδερφος; Τα μπερδεύω αυτά. Ήταν 
λίγο βλαμμένος μικρός αλλά τον έχωσαν στη σχολή, τη 
μπατσαδουάρ, πώς τη λένε... στη Μηχανιώνα; Κάπου 
στη Σαλονίκη, έκατσε εκεί πέντε χρόνια, ξύλο ξύλο, 
ήρθε κι έγινε άνθρωπος. Τσίλικος βγήκε. Αφού ούτε εγώ 
δεν τον γνώρισα όταν τον είδα με τη στολή. Πλυμένος, 
ξυρισμένος, άλλος ξάδερφος. 
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Ναι τι.
Δώσε λίγο χρόνο στην Αλίκη να συντονιστεί με το 

κάρμα της, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Αλίκη εί-
ναι εδώ και το κάρμα της ακόμα κάνει τσιγάρο στο πεζο-
δρόμιο, ντάξει; Θα τελειώσουμε, δε θα κάτσουμε τσικ-
του-τσικ όλη τη μέρα, έχουμε και δουλειές.

 ...Ένα γκαφέ θέλω, ρε αγάπη. 
Ντάξει, υπαστυνόμε, ωωωω! Πώς κάνεις έτσι! 
Κύριε υπαστυνόμε, ένα γκαφέ μπορεί κάποιος να φέ-

ρει στο Αλικάκι, βαρύγλυκο, ό,τι να ’ναι. Ελληνικό προ-
τιμάει η Αλίκη αλλά πίνει και φραπεδιά και γαλλικό και 
γκαπουτσίνο, φτάνει να ’χει τρεις κουταλιές ζάχαρη. Ή 
ζαχαρίνες. 

Δεν τα πιστεύω αυτά για τις ζαχαρίνες ότι παθαίνεις 
καρκίνο, πρέπει να φας χίλια κουτιά για να την αρπάξεις. 
Τις έτρωγα μικρή που έκανα δίαιτα.  

Τώρα; Δεν έχει ανάγκη η Αλίκη, κάνει πιλάτες. Και 
γιόγκες. Κι άλλες τέτοιες παπαριές. Σάμπως τρώει και 
τίποτα; Η Αλίκη λέω, αγάπη. Με τούτα και με κείνα, 
άντε κάνα κεμπάμ όταν τελειώνει το πρόγραμμα. Πιο 
πριν, το τίποτα. Πώς να τραγουδήσεις με φουσκωμένο 
σκεμπέ, γίνεται, δε γίνεται, ρε αγάπη.

Να πιω το γκαφέ και σας τα λέω όλα.
Ναι τι. 
Μου κάνετε πλάκα. 
Χθες; Χθες έγινε το κακό; Φονικό; Φονικό ολόκληρο –  
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τι μου λες, ρε αγάπη!
...Δούλευε χθες η Αλίκη;... 
Για κάτσε, ρε αγάπη, τα μπερδεύω αυτά...
Χθες Πέμπτη δούλεψα το βράδυ, όλη νύχτα μέχρι σή-

μερα, προ ολίγους – το πρωί όχι. Ήρθε, λέει, ένας την 
προηγούμενη, από το υγειονομικό; Ό,τι να ’ναι. Δε θυ-
μάμαι τώρα τι μέρα, νύχτα όχι μέρα, χαράματα, μόλις 
είχε φύγει η Αλίκη. 

Ήρθε ένας να μας κλείσει αλλά τον γρασάρισε το 
αφεντικό, μια χαρά όλα. Το αφεντικό, ο μπίζνεμας που 
έχει το μαγαζί. Του έσταξε κάτι. Τον λάδωσε, λέμε, και 
πήρε δρόμο ο έτσι. 

Ωχ, μη το μπλέξω τώρα το αφεντικό – είδες, γι’ αυτό 
δεν κάνει να μιλάει καμία άμα δεν έχει πιει γκαφέ! Γιατί 
λέει χαζαμάρες η καμία! 

Ξέχνα το αγάπη, ούτε ήρθε άνθρωπος να κλείσει το 
μαγαζί ούτε λάδωμα ούτε τίποτα. Πού τα σκέφτεστε 
αυτά δεν ξέρω. Αφού όλα είναι κανονικά και με το νόμο. 
Όλα σωστά και δίκαια. Η μέρα είναι μέρα κι η νύχτα 
είναι άσ’ τα να πάνε στο διάολο... 

Α, λέτε χθες Πέμπτη το πρωί.  
Το πρωί έγινε το δραματουάρ; Τι ώρα δηλαδή, πρωί; 
Όκτώ εννιά – κοιμάται η Αλίκη ρε αγάπη, τέτοιες 

ώρες! Να σ’κωθεί να κάνει τι, να μοιράσει ξινόγαλο; Να 
πάει να μεταλάβει; Άπαπα. 

Χθες στις οκτώ με εννιά το πρωί κοιμότανε. 
Εγώ, η Αλίκη εγώ, γουατέβα – κοιμόμουν λέμε! Την 
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έπεσα κατά τις τέσσερις, πέντε, έξι... Τα χαράματα, ναι, 
έχει ξεχαρβαλώσει το βιολογικό μου ρολόι και κοιμάμαι 
χαράματα ακόμα κι όταν δε δουλεύω. Γιατί άμα τραγου-
δάς νύχτα δεκαπέντε είκοσι χρόνια, πιτσικάρει το μηχά-
νημα. Άλλοτε βαράει άλλοτε δε βαράει. Είναι τρεις τη 
νύχτα και μαγειρεύεις κουκιά, ας πούμε... Καλά η Αλίκη 
όχι, είναι σταρ, δε μαγειρεύει η Αλίκη. 

Αλλά θέλω να σου πω. Κόβει βόλτες. 
Μέσα, μέσα στο σπίτι, πού σκατά να πάω στα άγρια 

χαράματα ρε αγάπη;
Κι όπου πάει η Αλίκη... χαλασμός, δε μπορεί να πάει 

πουθενά. Που-θε-νά. Σπίτι, μαγαζί, μαγαζί, σπίτι. Άμα 
σκάσει σε κανένα μπαράκι γίνεται σκοτωμός, πέφτουν 
όλοι απάνω της με τα κινητά να τη φωτογραφίσουν, ίν-
σταγκραμ, σέλφιζ για το Τουίτι, τέτοια. 

Πηγαίνει καμιά φορά σε κανένα μπριβέ μπαρ η Αλί-
κη. Και στριπτσίζ βλέπει η Αλίκη. Γιατί να μη δει; Νέα 
κοπέλα είναι, όλα τα βλέπει, άντρες, γυναίκες... ε άντρες 
προτιμάει, τώρα που το λέτε. Κι ας είναι και αδερφές, 
σκασίλα της της Αλίκης. Σάμπως αυτή τις πηδάει; 

Η Αλίκη λέμε, ρε αγάπη. Μη χάνεσαι. Αστυνόμος, 
έτσι; 

Καλά, ναι, έχει κοπεί η Αλίκη. Γουατέβα.   

Είσαι θεός, ρε αγάπη υπαστυνόμε, φχαριστώ, πολύ τον 
ήθελα το γκαφέ τώρα, με έσωσες. 

...Να μη λέω, τι;... Ντάξει, αφεντικό. 
Δε θα λέω «αγάπη», ντάξει. 
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Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο; Πού είδατε εσείς τρίτο 
πρόσωπο να του μιλάω;... 

Με χάσατε τώρα λίγο. 
Α, να μη λέω «η Αλίκη», και ποια να λέω; Η Γωγώ, η 

Πάολα; Η Έφη Σαρρή; Ποια να λέω;  
Ντάξει, μη λέω «Αλίκη». Ό,τι να ’ναι. 
Θα κάτσει πολύ εδώ λέτε η Αλίκη;
Θέλω να πω, σόρι, κοιτάχτε, θα μου πάρει λίγη ώρα 

να το συνηθίσω, έτσι; 
Θα κάτσω πολύ εδώ; Να αράξω δηλαδή; 
Ρε παιδιά... να σας πω ό,τι ξέρω, γιατί να μη σας το 

πω. Να μην αποκρύψω. Γουατέβα. 
Τέλειος ο γκαφές καρντάσι, μπράβο, φχαριστώ! Υπα-

στυνόμε, ντάξει. Τέλειος. 

Φαγωθήκατε με το βαφτιστικό μου.
Ευφροσύνη Τσιμπρικίδου, του Γεωργίου και της 

Καλλιόπης, ντάξει; Το βαφτιστικό μου είναι Ευφροσύνη 
Τσιμπρικίδου. Κι άμα ξέρετε εσείς καμιά που να κάνει 
καριέρα με τέτοιο όνομα, να της στείλετε χαιρετίσματα. 

Φρόσω, Φρόσω τη φώναζαν την Αλίκη στο σχολείο –  
ντάξει, με φώναζαν στο σχολείο... δημοτικό, έτσι; Και 
γυμνάσιο. Όχι, εκεί το είχα φτιάξει «Αλίκη».

Βέβαια, πήγα γυμνάσιο. Μέχρι τρίτη γυμνασίου 
πήγα, μετά δε γινότανε, δούλευα. Με έφαγε το νυχτο-
κάματο. Και ήμουν καλή μαθήτρια, ήθελα να σπουδάσω 
ιατροδικαστίνα, όπως στην τηλεόραση στα αστυνομικά 
σίριαλς, να κόβω τα θύματα μέσα στο νεροχύτη, αλλά 
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βλέπεις η ζωή είναι σκληρή. Τα μαγαζιά με ζητάγανε, 
χαλασμός γινόταν όπου τραγουδούσα, από δεκαπέντε 
χρονώ είμαι στη νύχτα. 

Είχα και άρρωστη μανούλα. Ε δε θυμάμαι τι είχε η 
μάνα μου, όλο κάτι είχε, ξέρ’τε πώς είναι οι γριές. 

Η μάνα μου; Χτύπα ξύλο, ρε αγάπ– εεεε, υπαστυνό-
με, ζει και βασιλεύει η μάνα μου, απλώς είναι άρρωστη, 
μια το ένα μια το άλλο. Πότε ο Γιάννος δεν μπορεί πότε 
ο κώλος του πονεί. Της στέλνω λεφτά, ντάξει. Τώρα έχει 
τη μέση της νομίζω. Ή άλλη φορά ήτανε η μέση; Τα 
μπερδεύω αυτά. Μέση, άκρη, τα πάνω, τα κάτω, πάλι 
καλά να λέμε. 

Εγώ την υποστηρίζω από φράγκα, ο μπαμπάς είναι 
συνταξιούχος αγροτεμάχιος, έχει σκυλοκοπεί η σύντα-
ξη τώρα, τρακόσια ευρώ; Κάτι τρίχες παίρνει. Όύτε για 
τσιγάρα. 

Τους πήρα ένα σπίτι εκεί στο χωριό, στο Τσοτύλι, 
ντάξει είναι. Μικρό σπίτι, γιατί μεγάλο τι να το κάνουνε, 
δύο νοματαίοι; 

Το γράψανε και στα μπλογκς, «μικρό σπίτι πήρε η 
Αλίκη στους γονείς της».  

Είναι κάτι Κατινάρες αυτοί στα μπλογκς, είχανε βάλει 
και φωτογραφία που φαινότανε το σπίτι σα γκαμπινές, 
μια σταλιά! Σα δε ντρέπονται... Όγδόντα τετραγωνικά 
είναι, με μπαλκόνι που βγαίνει σε κήπο μπροστά.

Τσοτύλι, νομός Κοζάνης σας λέω. Πήγε εκεί το σόι 
μου το 1928 με άλλες ογδόντα πέντε οικογένειες προ-
σφύγων, Πόντιοι από Καισάρεια οι δικοί μου, κάτσανε, 
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περάσανε τα χρόνια, γεννήθηκα εγώ. Όι γονείς ακόμα 
εκεί μένουνε, και κάτι θείες, παππούδες. Έχει κόσμο, 
ολόκληρο χωριό είναι.  

Είχανε οι γονείς ένα σκύλο φύλακα ως πέρυσι αλλά 
τους τον έφαγε ένας Πακιστανέζος. Έτσι είπανε, ότι τον 
μαγείρεψε με τζίντζερ το Ρεξ. Ό σκύλος, ο σκύλος ήτανε 
ο Ρεξ, η Αλίκη τον μεγάλωσε –εγώ, ντάξει, εγώ– ακόμα 
δεν έχω συνέλθει. Όποτε το θυμάμαι κλαίω. 

Τζίντζερ δεν έχω βάλει στο στόμα μου από τότε.
Ναι, ρε αγάπ– υπαστυνόμε, ντάξει. Να μπούμε στο 

θέμα, γουατέβα.
Ποιο είναι το θέμα; 

...Χθες τον σφάξανε το χριστιανό; Άκου να δεις... Πρωί 
πρωί, στον ύπνο τους τον είδανε;... Τι έγινε, η Δεκαεφτά 
Νοέμβρη; Άλλος ανώμαλος; Καλά ναι, δε με διαφέρει, 
εσείς το είπατε, η Αλίκη – εγώ από μόνη μου δε θα ρώ-
ταγα πώς και γιατί. 

 Άκου να δεις... 
Και, ντάξει ρε αγάπ– αστυνόμε, τι σχέση έχει η Αλί-

κη με έναν τύπο που τον φάγανε λάχανο; Θέλω να πω, 
ένα σωρό άτομα σκοτώνονται στον κόσμο, δε φωνάζει 
κανείς την Αλίκη – εμένα, δε με φωνάζουνε να με ρωτή-
σουν πού ήμουνα την ώρα του φόνου. 

Ναι τι. 
Γιατί, τον ήξερα λέτε αυτόνα; Ποιος είναι, είναι κάτι; 

Τραγουδάει κάπου; Μουσικός, τι είναι;



15

Φερμουάρ

...Όχι, αυτόν που έχετε στη φωτογραφία – δεν τον 
ξέρω. Δεν τον έχω ξαναδεί. Ή τον έχω; Τα μπερδεύω 
αυτά. Σε ειδήσεις τίποτα, σε καμιά τηλεόραση;... Γνωστή 
φάτσα μου κάνει αλλά αυτοπροσωπικώς δεν τον έχω... 

Πότε ήρθε στο μαγαζί; 
Α, μπορεί. Τι να σας πω; Από κει απάνω που είμαι 

και τραγουδάω νομίζετε τους βλέπω καλά καλά τους πε-
λάτες, μια μάζα βλέπω, μαζική. Πέφτει το προβόλι στα 
μάτια μου, δε βλέπει την τύφλα της η Αλίκ– εγώ. 

Ναι τι. 
Άμα έχετε μάρτυρες που λένε ότι ήρθε, θα ήρθε. Σας 

λέω εγώ δεν είμαι να βασιστείς, έχω και μυωπία. Φοράω 
φακούς καμιά φορά αλλά όχι πάντα, τι να τους κάνω τους 
φακούς όταν τραγουδάω, θα κεντήσω; Κοιτάζω, βλέπω 
ότι έχω κόσμο, χαίρομαι, τραγουδάω. Μεραγκλαντάν. 
Άρα είναι ο άλφα άρα ο ωμέγα, πολύ που με κόφτει. 

Εσύ είσαι ο άλφα; Τι μου λες – κι εσύ άλφα;  Αστυνό-
μος άλφα και υπαστυνόμος άλφα, άκου να δεις... Εγώ το 
είπα έτσι, πώς λέμε «ο χι και ψι», στα κουτουρού, χα χα 
χα!... Ό άλφα και ο άλφα – γιατί δεν τραγουδάτε κάπου; 
Σκίζει, το όνομα σκίζει... Χα χα χα!... Θα το γράψω στο 
Τουίτι να χαρεί η πλάση όλη!

Ντάξει, να σοβαρευτώ ρε παιδιά. 
Αλλά μου κάνεις πλάκα;   
Ρωτάς – ντάξει, ρωτάτε αν θυμάμαι έναν τύπο, σας 

λέω όχι, δε θυμάμαι έναν τύπο. Δεν τον θυμάμαι στο 
μαγαζί. Μετά μου λέτε, πού ήμουν χθες το πρωί; Πού 
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ήμουνα, για; Θυμήθηκα; Τα μπερδεύω αυτά. Πού ήμου-
να, γιατί έγινε ένας φόνος ενός ανθρώπου. 

Ωραία. Όχι για τον άνθρωπο που σ’χωρέθηκε, όχι, 
δεν είναι ωραία, αλλά η Αλίκη – εγώ, εγώ σας λέω κοι-
μόμουν εκείνες τις ώρες, όποιες και να ήτανε. Μόνη, 
ναι, μόνη σα το λεμόνι, με ποιον να κοιμηθώ; Δεν έχω 
αυτή την εποχή. Τίποτα, ούτε δεσμό ούτε επίδεσμο. 

Ναι τι. 
 Έρχεται καμιά φορά κανένα αγόρι στο μαγαζί, με 

πήζει στο λουλουδικό, σκίζεται, «πάμε για ένα ποτό, 
πάμε για ένα σουβλάκι», μπορεί να πάω, μία στις τόσες. 
Για ποτό ή για σουβλάκι, ό,τι να ’ναι. Μπορεί να μου 
γυαλίσει το αγόρι. Μπορεί, γιατί όχι; Ελεύθερο κορίτσι 
είμαι. Μπορεί να έχουμε συνέχεια – σπάνια, αλλά λέμε. 
Κουβέντα να γίνεται. Έχει συμβεί δηλαδή. Μία, δύο φο-
ρές. Άμα είναι κι αυτός ελεύθερος. 

Γιατί άμα είναι παντρεμένος δε διαφέρομαι αγάπη – 
δεν είναι σωστό, τελείωσε. Δεν είμαι για τέτοια εγώ.  

Μου κάνεις πλάκα. 
Ναι, κοίτα τώρα, για να σ’ το λένε φαίνεται πως ήρθε 

ο τύπος στο μαγαζί, άσχετα που δεν έχω εικόνα, δεν τον 
είδα επειδή έχω τρεις βαθμούς μυωπία σου λέω αγάπη, 
από κει απάνω στην πίστα δε βλέπω το κέρατό μου. 

Πουρός λίγο; Λίγο, όχι πολύ.  
Πουρότεκνος; Όχι, ανάποδα δεν πάει, «τεκνο-που-

ρός», μπερδεύεται η γλώσσα σου. 
Νομίζω κατάλαβα ποιος λες.  
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Έστειλε άνθη κι έτσι; Α-να μπράβο. Αυτός. Ντάξει, 
ρε αγάπη, μπήκα στο νόημα τώρα.

 Όχι, δεν τον θυμάμαι στο μαγαζί, αλλά άμα μου πεις 
πόσα έφαγε, πόσα λεφτά λέμε, θα τον θυμηθώ, κατάλαβες;  

Και ντάξει. Έστειλε λουλούδια ο γέρος, ξαναέστειλε 
λουλούδια, τέλειωσε το πρόγραμμα κι η Αλίκη – εγώ, 
εγώ η Αλίκη, έφυγα με τον κολλητό μου. Μαζί φύγαμε 
κείνο το βράδυ. Το πρωί. Χαράματα, ό,τι ήτανε. 

Δεν τον ξαναείδα, όχι. Τον τύπο που έχετε στις φωτο-
γραφίες; Γιατί να τον ξαναδώ; Και πού; 

Δηλαδή δε θυμάμαι να τον είδα και τότε, αν είναι 
αυτός που νομίζω δεν έμοιαζε με τις φωτογραφίες που 
έχετε. Έλεγα μήπως είναι άλλος ο θείος που ξόδεψε τα 
άντερά του σε λουλουδικό στο μαγαζί και άλλος ο –  
εεεε, ο άλλος.  

Αυτάαααα. 
Σχολάμε τώρα; Ντάξει είμαστε; 

Μου κάνεις πλάκα.
...Αυτός στη φωτογραφία; 
Είπαμε, τα μπερδεύει αυτά η Αλίκη...
Ναι... Ντάξει, ρε αγάπη... ήρθε μια φορά ο θείος... 
Έφερε – ναι, ένα δώρο... Πού το μάθατε αυτό;
 Ένα δέμα, ντάξει. Στο σπίτι μου το έφερε. Περίμενα 

έναν καλλιτέχνη να μου φτιάξει τα βιτρά στη τζαμαρία, 
χτύπησε η πόρτα και...  

Πώς βρήκατε για το δώρο; 
Και τι ήτανε, ξέρετε; Μη κάθομαι και σας λέω μαλα-
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κίες εδώ με τις ώρες;
Ένα βραχιόλι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο, με κάτι 

σκατουλί διαμάντια... Δηλαδή δεν ξέρω από κοτρόνες 
αλλά μου είπε η Ντάρια, η Ντάρια είναι η Όυκρανέζα που 
έχω και μου πλένει τις κιλότες, μου είπε η Ντάρια ότι εί-
ναι διαμάντια. Εγώ νόμιζα τα διαμάντια είναι άσπρα, μου 
λέει η Ντάρια όοοοοοοχι, τα ακριβά είναι αυτά τα καφέ! 

Η Ντάρια είναι μορφάρα, αγάπη. 
Με λάχανο μεγάλωσε στην Όυκρανία, λάχανο για 

πρωινό, λάχανο μεσημεριανό, μη σας πω τι τρώγανε για 
βραδινό γιατί ήδη έχω αέρια που το σκέφτομαι. Αλλά 
επειδή έκανε μια περίοδο και κοσομασιόν... η Ντάρια, 
λέω. Ξέρει από διαμάντια. 

Κάποιος της είχε δώσει μπιζά, ένας που είχε κοσμη-
ματοπωλείο και το ξετίναξε όλο η Ντάρια. Όλο σου λέω 
αγάπη, φύλλο φτερό, δεν του έμεινε ούτε χάντρα του 
μπιρμπιλατζή.  

Τι να κάνει κι αυτή, έχει τη μανούλα της στο νοσοκο-
μείο στην Όυκρανία, στο Αστραχάν κάπου – με φθίση; 
Με χολέρα; Κάτι παλιακό, εκεί λέει ακόμα πεθαίνουνε 
από πανούκλα, άκου να δεις ρε αγάπη... 

Τέλος πάντων, αυτό. Μου έφερε το βραχιόλι. Σε δέμα. 
Κουτάκι μαύρο βελούδο. Κάτι μου είπε, «είναι μελάτο», 
δεν κατάλαβα.  

Μελάτο εννοούσε το... εεε... το μπέος του; «Μελά-
το», που λέμε. Σα το αυγό: ή είναι σφιχτό και ντούρο, ή 
είναι μελάτο. Μαλακό το λέει ο λαός. 

Α, το καταλάβατε τώρα. Πάλι καλά. 
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Μου το έφερε και μου είπε «είναι μελάτο», το βρα-
χιόλι; Το μπέος; Τα μπερδεύω αυτά. 

Γουατέβα. Ό ίδιος, μάλιστα, ο ίδιος ήταν. 
Δε σας το είπα, γιατί να σας το πω. Σε κανέναν δεν 

το έχω πει καθόλου και σας παρακαλώ μη βγάλετε κιχ – 
να σας βοηθήσω όσο θέλετε αλλά μη με κάνετε ρόμπα 
στον κόσμο για μπζύλλου κόσμημα! Και ποιος ο λόγος 
δηλαδή, δεν πρόκειται να τον ξαναδώ τον άνθρωπο. Τον 
Τόλη, λέω. Ό Τόλης μου έφερε το δώρο, το βραχιόλι. 

Του Τόλη το Βραχιόλι... 
Καλό είναι αυτό, θα το πω στον Παύρι μπας και το 

γράψει τραγούδι! Ό Παύρις Γεωργιανός καλέ, ο ποιη-
τής, που μου γράφει όλα τα σουξέ! Μα πού ζείτε; Είστε 
και άλφα άλφα, τρομάρα σας... 

Μου κάνεις πλάκα. 
Γιατί να σ’ το πω από την αρχή; Κεχαγιά στο σβέρ-

κο μου σ’ έβαλα ρε αγάπη; Να σου πω ποιος μπαίνει 
και ποιος βγαίνει σπίτι μου; Μπήκε, έφερε το βραχιόλι, 
μου είπε ότι την έχει μελάτη, βγήκε. Δατς ολ. Τέλειωσε 
η ιστορία. 

Τίποτα παράνομο δεν έγινε στο φινάλε. Μου πήρε 
ένα ωραίο δώρο από τη χαρά του. Επειδή πέρασε υπέ-
ροχα το βράδυ που ήρθε στο μαγαζί, επειδή του αρέσει 
τρελά η Αλίκη, λατρεύει, ψοφάει, τέτοια.

 Έκανε το σωστό ο άνθρωπος. 
Του είπα «σε ευχαριστώ πολύ, είσαι κύριος, δεν ήταν 

ανάγκη να πας να ξοδευτείς», ε αυτά, και μετά τον έτζασα. 
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Τον έδιωξα, αγάπη. «Τζους». Τον έδιωξα. 
Μετά μου είπε η Ντάρια για το βραχιόλι, κι ότι πιάνει 

ένα τάλιρο στη χειρότερη – από τρία μέχρι έξι, χηνάκια 
λέμε. Ναι, αυτά που βγαίνουνε από το αυγό και κάνουνε 
χι χι χι. Χηνάκια.

Δε σας λέω καθαρά ποσά γιατί μπορεί να με μαγνητο-
γράφετε εδώ πέρα, ξέρω γω τι σκοπό έχετε; 

Τρία με έξι χηνάκια.  
Ντάξει. Όσο να ’ναι κόπηκα η γυναίκα. Άμα το ήξερα 

από την αρχή; Μπορεί να είχα δράσει διαφορετικά, να 
μην τον πέταγα έξω, κάτι... Έτσι που το είδα να σου πω 
ρε αγάπη, δε μου γέμισε το μάτι στην αρχή, σα χάντρες 
μου φάνηκε, κι ο θείος τώρα... Δε φτάνει που σα να μου 
φαίνεται παντρεμένος, δε φτάνει που την έχει μελάτη, 
είναι και... στη μπίεση. Πώς το λένε. Μπιεστικός. Μου 
έβγαλε το λάδι μέχρι να τσακιστεί από το σπίτι μου – 
άσε που δε γουστάρω να βρίσκει ο άλλος το σπίτι μου. 

Θες να δεις την Αλίκη, κύριος; Έλα στο μαγαζί. Όχι 
στο σπίτι της, εκεί αράζει η Αλίκη – με τις μπιτζάμες, 
που λέει ο λόγος. Ψυχή δε θέλει να δει στο σπίτι της.   

Μου κάνεις πλάκα. 
Με ρωτάς άμα του έκατσα;
Και; Τι διαφορά σου κάνει εσένα, ρε αγάπ– αστυνό-

με, άρα του έκατσα του θείου άρα όχι; 
Αλλά βάλε τη λογική σου να φτιάξει τη μανέστρα 

πέντε λεπτά... Να δουλέψει το μυαλό σου λέω: έσκασε 
ξαφνικά ένας τύπος με ένα βραχιόλι, μου λέει «είμαι 
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βουλευτής...» – όχι, για κάτσε, κάτι άλλο μου είπε... 
«είμαι υπουργός», δε θυμάμαι τι υπουργός μου είπε, τα 
μπερδεύω αυτά, με πολλές λέξεις, μήπως είναι σε πολλά 
υπουργεία μαζί; 

Εγώ σκέφτηκα πως είναι απατεώνας να σου πω, θα 
είχε μια βιοτεχνία κι έφτιαχνε μανταλάκια που έκλεισε 
με την κρίση και του ’μεινε η φόρα, η αφεντικίλα – δε 
φεύγει εύκολα αυτό αγάπη...

Τελοσπάντω, μου λέει «είμαι βουλευτής, υπουργός 
έτσι-κι-αλλιώς, έχω πάθει πλάκα μαζί σου, δε μπορώ να 
κλείσω μάτι ένα μήνα τώρα, σε βλέπω στο Γιουτιούμπ 
και τρελαίνομαι, πεθαίνω για σένα! Θα σε κάνω θεά, θα 
σε κάνω βασίλισσα» και τέτοια. 

Η Αλίκη είναι ήδη βασίλισσα όμως, είμαι ήδη θεά. 
Κανένας υπουργός δε θα με κάνει θεότερη.

Όύτε ο πρωθυπουργός ο ίδιος.  

Δεν τον γνώρισα, δεν τον θυμήθηκα από το μαγαζί, όχι 
ρε αγάπη, καθόλου. Σ’ το ορκίζομαι στην άρρωστη μα-
νούλα μου, σαν άλλος μου φάνηκε, καμία σχέση.  

Μου εξήγησε ότι στο μαγαζί είχε έρθει... πώς το λένε. 
Ικόγνιτος. Με γυαλιά κι έτσι. 

Αλλά γιατί να μην τον πιστέψω, ότι ήρθε; Γιατί να μη 
σε πιστέψω κι εσένα που μου το λες, ρε αγάπη; Υπαστυ-
νόμε ήθελα να πω... 

Μία, μία φορά σίγουρα, είχαμε έναν μυστήριο που 
έδινε όρντινα ένα βράδυ – όρντινα, διαταγές, ρε αγάπη.

«Αφεντικίλα» αυτό είναι, ένας απάνω στο άλογο, πως 
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λέει και το τραγούδι, καβάλα πάει στην εκκλησιά καβάλα 
προσκυνάει, σα βασιλιάς, σα καπετάνιος λες, που ξόδεψε 
ένα σκασμό ευρά σε λουλούδια... Άμα σ’ το είπανε κι 
από το μαγαζί... Ε αυτός είναι ο Τόλης, μη τη ψάχνεις. 

Λοιπόν αυτά έγιναν όλα κι όλα. 
Μπράβο, ο ίδιος ήτανε. Τώρα που το σκέφτομαι... 

μου λέει ο Τόλης τότε που ήρθε σπίτι μου με το βραχιόλι, 
«Εγώ είμαι αυτός που γέμισε το καμαρίνι σου ανθοδέ-
σμες!», σάμπως είναι κι ο μόνος; Άμα κάτσεις στο καμα-
ρίνι μου μισή ώρα μαστουρώνεις από τη λουλουδίλα –  
τα ψεκάζουνε οι ανθοπώλες αυτά, είμαι σίγουρη, αφού 
σου λέω αγάπη, θα κάνεις κεφάλι με τρεις ανθοδέσμες. 
Με έξι πέφτεις ξερή, σε πάνε στο νοσοκομείο και σου 
χώνουνε κλύσμα. 

Άσ’ τα, τι τραβάμε κι εμείς οι καλλιτέχνιδες... 
«Ωραία» του λέω «χαίρομαι που πέρασες καλά, 

απλώς δε μπορώ να κάτσω τώρα πολύ μαζί σου επειδή 
έχω πρόγραμμα απόψε. Πρέπει να κάνω σπα. Μαλλιά, 
νύχια, προσωπικές περιοχές, τέτοια. Σόρι κιόλας. Να τα 
πούμε μια άλλη φορά, ναι; Άντε μπράβο Τόλη μου». 

Κι όξω απ’ την πόρτα. 
Πόσο να έκατσε, μία ώρα, τόσο. Μιάμιση; Όχι πα-

ραπάνω. Μου άφησε το τηλέφωνό του να τον πάρω να 
πάμε για ψαράκι μια μέρα στη Γλυφάδα. Ή στην Ανά-
βυσσος. Κάπου νότια, τα ξεχνάω αυτά. Είπα ντάξει. 

Και το παράτησα το βραχιόλι πάνω στο γκομό, και 
ήρθε μετά η Ντάρια και της πεταχτήκανε τα μάτια όξω, 
που ξέρει από τέτοια. 


