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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ

ια μια ακόμη φορά οι Λογοτεχνικές Ανησυχίες συνεχίζουν την παράδοση της ομαδικής
συγγραφικής σκυταλοδρομίας εκφράζοντας αυτή τη χρονιά τη νεανική ανησυχία να βρει
κανείς τον εαυτό του, το δρόμο του για να νιώθει ότι ζει και όχι ότι απλώς υπάρχει.
Φέτος, στο δίωρο της δημιουργικής γραφής της Παρασκευής νέοι πειραματισμοί έδωσαν άλλου είδους κείμενα. Κείμενα μπονσάι, μικροαφηγήσεις, κείμενα καλοδουλεμένα,
αποτέλεσμα διαφορετικών κάθε φορά ερεθισμάτων. Μια τσάντα, ένα κείμενο, ένας φόβος, ένα θρανίο, μια φωτογραφία, μια τούρτα. Κείμενα που αποκαλύπτουν λεπτές χορδές, καλλιτεχνικές ανησυχίες, ταλέντα, και πάνω από όλα, την ανάγκη για κατάθεση ψυχής και επικοινωνία. Κείμενα που μας συγκίνησαν μέχρι δακρύων και άλλα που μας έκαναν να χαμογελάσουμε ή και να γελάσουμε πολύ.
Η δημιουργική μας συντροφιά ελπίζει να τα απολαύσετε κι εσείς όπως κι εμείς!

Μαρία Αρβανιτάκη
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Λογοτεχνική σκυταλοδρομία για έξι

ΟΜΑΔΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

λογοτεχνικές ανησυχίες Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

8

ΟΜΑΔΙΚH
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Η σιωπή που μιλάει

Μάλλιου Δήμητρα

Π

Μπίρη Πέννυ

Μπούρα Μαρία

Παππά Σοφία

αραμονή Πρωτοχρονιάς. Σε λίγο θα μπει ο
νέος χρόνος, το ’14. Σ’ ένα ημιυπόγειο κάθετα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρίσκεται ο Φώτης. Ο Φώτης εδώ και δύο χρόνια έχει σχέση
με την Έλσα, ο νέος χρόνος όμως θα τους βρει
χωριστά. Η Έλσα έχει αρχές. Τουλάχιστον έτσι
ισχυρίζεται κάθε φορά που ο Φώτης φέρεται αντίθετα με τα δικά της δεδομένα, δηλαδή
«ανάγωγα», όπως συνηθίζει να λέει εκείνη. Μια κοπέλα με
αρχές λοιπόν, σαν την Έλσα, γιορτάζει με τους δικούς της και
ύστερα βρίσκει χρόνο για οτιδήποτε άλλο.
Ενώ τρίμαρε το μουστάκι του, στοιχείο μιας δήθεν εναλλακτικής φιλοσοφίας που τον χαρακτήριζε και συνάμα εκ διαμέτρου αντίθετο με την αισθητική της Έλσας, άκουγε από την
ανοιχτή τηλεόραση την αναμετάδοση της αντίστροφης μέτρησης για τον ερχομό του νέου χρόνου από τον Καμίνη. Κοίτα-

Τσατούχας Νίκος

Τσιώλη Άννα-Μαρία

ξε το κινητό του. Ήταν ήδη 12.06, αλλά ο δήμαρχος Αθηνών
συνήθιζε τις καθυστερήσεις. 12.06 σιγοψιθύρισε και, αφού
ετοιμάστηκε όπως όπως, τράβηξε την πόρτα πίσω του και άρχισε να κατηφορίζει προς τη Μαβίλη.
Κοπέλα με τρόπους η Έλσα κι έτσι δεν άργησε να φανεί. Είχε
τελειώσει με το οικογενειακό σκηνικό και τώρα περίμενε τις
προτάσεις του Φώτη για τη συνέχεια της βραδιάς. Ο Φώτης
το κατάλαβε. ‘Ηξερε άλλωστε ποια είχε δίπλα του. Η Έλσα
ήταν τυπικά όμορφη και ευγενική με όσους συμπαθούσε και
με την τρέλα του Φώτη ήταν τουλάχιστον ανεκτική. Ωστόσο,
δεν έπαυε και εκείνη να έχει απαιτήσεις, τις απαιτήσεις που
κάθε καλο-κακομαθημένο κορίτσι έχει για τον δικό του ροζ
κόσμο. Η καθημερινότητά της με τον Φώτη όμως απείχε κατά
πολύ από αυτό που εκείνη ονειρευόταν.
Έβαλε τα χέρια του στις τσέπες του τζιν. Ένα χαρτονόμισμα
των 10 και κάτι ψιλά βρίσκονταν στα χέρια του. Της χαμο-
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γέλασε. Εκείνη απογοητεύτηκε. Όχι, δεν περί- Οι αισθήσεις της
Δεν αισθανόταν καλά. Φίλησε τον Φώτη στο
μενε ακριβά εστιατόρια με θέα την Ακρόπογια να τον αποχαιρετήσει, προφασιΈλσας ήταν οξυμέ- μέτωπο
λη-γνώριζε με ποιον είχε σχέση – ωστόσο πεζόμενη μια ξαφνική αδιαθεσία. Σταμάτησε το
ρίμενε πως τουλάχιστον για εκείνη την μέρα ο νες. Αντιλαμβάνοπρώτο ταξί και έφυγε. Εκείνος έμεινε να κοιτάνταν κάθε έκφραση ζει το ταξί που σιγά σιγά χανόταν από το οπτιΦώτης θα ‘χε κάνει το κουμάντο του.
Την πήρε από το χέρι και τη ρώτησε αν πρότι- και κίνησή του σε
κό του πεδίο. Σκέφτηκε για λίγο αν έκανε κάτι
μα βρώμικο ή σουβλάκι. Είχε φάει, αλλά ακό- υπερβολικό βαθμό λάθος, αλλά απέρριψε αμέσως αυτό το ενδεμα κι αν δεν έτρωγε στο δείπνο, δε θα έμπαινε
χόμενο. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο η Έλσα θα
στον πειρασμό να δοκιμάσει σαβούρες. Ο Φώ- και αυτό της προπατούσε τις φωνές ή στην καλύτερη των πετης όμως πεινούσε, πεινούσε πολύ και επέλε- καλούσε αμφιθυμι- ριπτώσεων θα άρχιζε απευθείας τα παράπονα.
ξε την καντίνα με τα βρώμικα, που στεκόταν κά αισθήματα. Τρό- Ανακουφισμένος πήρε μια μπίρα και τράβηξε
χρόνια τώρα λίγο παρακάτω. Όσο και αν τη δε- μαξε. Πρώτη φορά
για το σπίτι.
λέασε, εκείνη απέφυγε να δοκιμάσει, έστω και
οδός Σούτσου συνήθως είναι αθόρυβη,
δε μπορούσε να δι- Ηόμως
λίγο. Πάντα ήταν περίεργη με το θέμα του φατώρα είχε ζευγάρια, νέους κυρίως που
γητού, αλλά τον τελευταίο καιρό όλα της έφται- ακρίνει πάνω του
μόλις ξεκινούσαν το βράδυ τους. Ο Φώτης κοίτίποτα το ωραίο.
γαν.
ταξε το ρολόι του. 1.17. Χαμογέλασε. Ήταν
Μα εκτός απ’ αυτό, όσο ερωτευμένη κι αν ήταν Ούτε καν το χαμόνέος ακόμη στα 26, αλλά είχε φάει τα ξενύχτια
μαζί του, πολλές φορές κάποια πράγματα που
το κουτάλι δουλεύοντας όταν ήταν φοιτητής
γελο που την έκανε με
εκείνος έκανε την ξενέρωναν και άλλες την
σε βραδινά μαγαζιά και τα είχε ψιλοβαρεθεί.
έβγαζαν εκτός εαυτού. Εστίασε στο πρόσω- να τον ερωτευτεί.
Αφού αντάλλαξε ευχές με τα άγνωστα παιδιά,
πό του. Έτρωγε λαίμαργα. Ο ήχος που έκανε
ξεκλείδωσε την πόρτα του σπιτιού του.
το στόμα του και η ταχύτητα με την οποία μασουλούσε προκαλούσαν έναν εκκωφαντικό, διαπεραστικό Το 2014 είχε μπει, κυλούσε αλλά δε διέφερε σε τίποτα προς
ήχο. «Ορίστε!» αφήνοντας πίσω τις σκέψεις της, τον είδε να το παρόν από τον προηγούμενο χρόνο.
της προσφέρει μια σοκολάτα. «Θα στην έδινα μετά το φαγη- Το ξυπνητήρι χτύπησε στην ώρα του 7.15. Ο Φώτης χασμουτό, αλλά αφού δεν πεινάς, ορίστε!» «ΕΕΕΕ;» «Τι εεε, Ελσάκι; ρήθηκε, έτριψε το πρόσωπό του και τελικά σηκώθηκε από το
Σοκολάτα είναι. Υγείας μάλιστα. Είδες; Θυμήθηκα πως κάνεις κρεβάτι. Τα πόδια του ακούμπησαν στο πάτωμα και πάτησε
δίαιτα. Φέτος αντί για βασιλόπιτα, σε κόβω να την βγάζεις με πάνω σε δυο τρεις εφημερίδες που ήταν παρατημένες. Τις
Παυλίδη χαχα!»
μάζεψε είχε σκοπό να τις ξεφυλλίσει μαζί με τον πρωινό του
Οι αισθήσεις της Έλσας ήταν οξυμένες. Αντιλαμβάνονταν καφέ.
κάθε έκφραση και κίνησή του σε υπερβολικό βαθμό και αυτό
Ήταν Δευτέρα και κάθε Δευτέρα ήλπιζε σε κάτι νέο, χαρούτης προκαλούσε αμφιθυμικά αισθήματα. Τρόμαξε. Πρώτη μενο και διαφορετικό. Όμως οι Δευτέρες του μέχρι τώρα
φορά δεν μπορούσε να διακρίνει πάνω του τίποτα το ωραίο. ήταν απλές μέρες χωρίς τίποτα το καινούριο, το εντυπωσιΟύτε καν το χαμόγελο που την έκανε να τον ερωτευτεί.
ακό.
Έκοψε λίγη από τη σοκολάτα, αλλά αντί να γλυκαθεί, ένιωσε Άνοιξε άκεφος την πρώτη εφημερίδα και με το στυλό στο χέρι
μια πικρή γεύση στο στόμα της. Την κοίταξε καλά, κάτι έψα- άρχισε πάλι τα ίδια. Κυκλώνει, τηλεφωνεί, διαγράφει. Έχει
χνε. Την έκοψε σε μικρά μικρά κομμάτια, αλλά το φλουρί της αποφοιτήσει εδώ και δύο χρόνια, μα από δουλειά τίποτα. Και
δεν ήταν πουθενά...
είναι το σπίτι του κάπως μικρό και η σπιτονοικοκυρά του κά-
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πως στρυφνή και δε λέει να κατεβάσει το νοί- Ο πρώτος ξάδελνε τέτοια ανταπόκριση ούτε εκείνος ούτε και
κι. Ίσως έπρεπε να ξεκινήσει κάποιο μεταπτυο ξάδελφος του Δημήτηρη που είχε το μαγαζί
φος του Δημήτρη
χιακό, αλλά χρειαζόταν τα λεφτά για να ζήσει,
και που μετά τις χθεσινές εισπράξεις οριστικοδεν ήταν σαν την Έλσα. Μα καλά που είχε χα- είχε μόλις ανοίποίησε τις εμφανίσεις τους για τρεις μέρες την
θεί αυτή; Της έκανε μια κλήση, αλλά το κινητό ξει ένα μπαράκι
εβδομάδα. Του Φώτη του άρεσε να παίζει μουτης ήταν κλειστό.
στο κέντρο και προ- σική, αλλά η αλήθεια είναι πως έψαχνε για κάτι
Έφτασε 12.20. Αρπάξε το σακάκι του και έφυ- σπαθούσε να μαπιο μόνιμο, για να ευχαριστήσει και την Έλσα.
γε. Είχε στήσει τα παιδιά και είχαν πρόβα.
Και η Έλσα είχε σπουδάσει και κάτω από την
Οι άλλοι είχαν ξανακάνει δημόσια εμφάνιση, ζέψει κυρίως νεαπίεση των γονιών της λόγω της επαγγελματιαλλά για ’κείνον ήταν η πρώτη του φορά. Αυ- ρή πελατεία. Στοκής αστάθειας που θα βίωνε στην Ελλάδα, πριν
τός κιθάρα, ο Γιώργος πλήκτρα, ο Στέλιος φω- χεύοντας λοιπόν σε λίγους μήνες είχε καταθέσει τα χαρτιά της σε
νητικά και ο Δημήτρης ντραμς. Από το πρώτο λάιβ μουσικές βρα- ένα Γερμανικό πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακό.
έτος μαζεύονταν στο υπόγειο του πατρικού του
διές, τους πρότει- Κοίταξε το κινητό του. Είχε μια κλήση από την
Δημήτρη και έπαιζαν. Είχαν κολλήσει από την
αρχή σαν παρέα -όλοι με τα μυαλά στα κάγκε- νε να δουλεύουν
Έλσα και την πήρε πίσω απευθείας. Μίλησαν
λα- και δεν άργησαν να ανακαλύψουν την κοι- τα Σαββατοκύριακα για λίγο και τον ενημέρωσε πως η αδιαθεσία
νή τους αγάπη. Αρχικά έπαιζαν ξένα κομμάτια μαζί του.
της προηγούμενης εβδομάδας συνέχισε να τη
και μετά δικά τους, όπως γίνεται με τις μπάντες
βασανίζει και γι’αυτό δεν είχε πάει από εκεί.
κάθε φορά.
Τον ρώτησε για το λάιβ και της απάντησε ξερά
Ο πρώτος ξάδελφος του Δημήτρη είχε μόλις
πως πήγε καλά. Κατά βάθος τον είχε ενοχλήσει
ανοίξει ένα μπαράκι στο κέντρο και προσπαθούσε να μαζέψει που, ενώ τον έπρηζε συνεχώς να βρει μια δουλειά, εκείνη δε
κυρίως νεαρή πελατεία. Στοχεύοντας λοιπόν σε λάιβ μουσι- βρισκόταν κοντά του σε αυτή τη σημαντική για εκείνον στιγκές βραδιές, τους πρότεινε να δουλεύουν τα Σαββατοκύρια- μή. Ωστόσο, εκείνη του ζήτησε συγγνώμη, ακολουθώντας πικα μαζί του. Τα λεφτά δεν ήταν πολλά, σίγουρα, μα εκείνοι στά την καλή της διαγωγή και του ‘πε πως μόλις αισθανθεί
άλλο που δεν ήθελαν.
καλύτερα θα τον δει από κοντά, άλλωστε είχε να του ανακοιΔεν ήταν κακοί. Σίγουρα όχι. Ήταν μονάχα λίγο αγχωμένοι νώσει κάτι σημαντικό. Έκλεισε. Ο Φώτης δεν μπήκε στη λογικαι προσπαθούσαν να χαλαρώσουν. Τελικά όλα κύλησαν κα- κή να εξηγήσει τη συμπεριφορά της. Από την πρώτη του σχένονικά το Σάββατο το βράδυ. Βγήκαν στη σκηνή, τα φώτα ση στα 16 του, μέχρι τώρα σχεδόν δέκα χρόνια μετά, επιέπεσαν πάνω τους και αυτοί άρχισαν να παίζουν. Όπως ακρι- βεβαίωνε αυτό που κάθε αρσενικό ισχυρίζεται όταν συναναβώς όταν μαζεύονταν να παίξουν σε κάνα πάρτι, απλά με πε- στρέφεται με γυναίκες: « Πφφφ... Δεν ξέρουν οι ίδιες τι θέρισσότερο κόσμο.
λουν! Πώς είναι δυνατόν να καταλάβουμε εμείς; ... Τόσο μυΟ Φώτης χαλάρωσε σχετικά γρήγορα. Ένιωθε άνετα καθώς στήρια πλάσματα..»
έπαιζε και συνεχώς χαμογελούσε. Κάποια στιγμή το βλέμμα Η Έλσα δεν άργησε να φανεί. Μετά από δύο μέρες, το κουτου έπεσε πάνω σε μια κοριτσοπαρέα. Αυτές γελούσαν, φαί- δούνι του διαμερίσματος του χτύπησε και εκείνος άνοιξε διάνονταν να διασκεδάζουν και αυτό του άρεσε, όπως ακριβώς πλατα την πόρτα. Της έσκασε ένα φιλί στα χείλη και πριν προτου άρεσε και μια από αυτές.
λάβει να υποχωρήσει για να περάσει, εκείνη είχε ήδη μπει
Ξύπνησε πολύ αργά την επόμενη μέρα και το κεφάλι του πή- μέσα.
γαινε να σπάσει από τα χθεσινοβραδινά ποτά. Δεν περίμε- Ήταν σοβαρή, αλλά αυτό δεν τον προβλημάτισε. Το συνήθι-
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ζε άλλωστε. Αφού τον ρώτησε τυπικά και αδιά- Το μυαλό του σχηΟ Φώτης, με το βλέμμα καρφωμένο στο ταβάφορα τι έκανε με το συγκρότημα, του ζήτησε να
αναρωτιώταν αν είχε ακούσει καλά ή μάλμάτισε αμέσως μια νι,
καθίσει καθώς ήθελε να μιλήσουν.
λον αν γνώριζε ποια είχε δίπλα του τόσο καιρό.
Μπορεί για κάποιους να είναι κλισέ, μα συνή- φράση του αγαΕδώ και δύο χρόνια εκείνος ήταν ο ανεύθυνος
θως δεν ακούγεται ποτέ αυτή η φράση, παρά πημένου του συγμα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, η Έλσα του
μόνο αν τα πράγματα είναι σοβαρά.
απέδειξε πως μπορούσε τόσο εύκολα να διαγραφέα, Tolkien:
Έβγαλε από την τσάντα της έναν φάκελο και «Όποιος δεν μποκόψει μια εγκυμοσύνη, σχεδόν χωρίς ενδοιατου τον έδωσε. Ήταν λευκός και πάνω του δισμούς, θεωρώντας ότι έτσι θα διευκόλυνε τη
ρεί να καταλάβει
ακρινόταν, εκτός από το ονοματεπώνυμό της
ζωή της. Εκείνος δεν είχε λόγο σε τίποτα απ’
με λατινικούς χαρακτήρες, το αποτύπωμα της τη σιωπή σου, δεν
όλα αυτά. Λες και το παιδί δεν ήταν αποτέλεσφραγίδας «Deutsche post». Τον άνοιξε, μα τα μπορεί να καταλάσμα του έρωτά τους, μα κάτι αποκλειστικά και
γερμανικά του ήταν πενιχρά και της ζήτησε να βει ούτε τα λόγια
μόνο δικό της. Όσο ανεύθυνο όμως και να τον
του εξηγήσει. Η Έλσα του ανακοίνωσε πως την
θεωρούσε εκείνη, δεν ήταν σε θέση να πάρει
σου» και εκείνος
είχαν δεχτεί στο πανεπιστήμιο και πως δε σκόκαμία τέτοια απόφαση. Ήταν ανίκανος να αφαιπευε να αρνηθεί μια τέτοια ευκαιρία. Σε κάθε φόρεσε μετά από
ρέσει τη ζωή ενός παιδιού, που στην τελική θα
άλλη περίπτωση θα της ήταν πιο εύκολη αυτή πολύ καιρό το χαμπορούσαν να φέρουν στον κόσμο. Τι δε θα είη ανακοίνωση, όπως παραδέχτηκε, αλλά έμε- μόγελο που εκείχαν χρήματα για μια άνετη ζωή; Τόσα παιδιά μεναν και άλλα που ήθελε να του πει. Έτσι συ- νη κάποτε ερωτεύ- γαλώνουν ανά τον κόσμο με ελάχιστα, αλλά είνέχισε. Η επίμονη αδιαθεσία που είχε εκδηλώναι γεμάτα από συναίσθημα,σε κάτι που εν τέσει την ανάγκασε σε μια σειρά από εξετάσεις. τηκε.
λει έβλεπε ότι η Έλσα υστερούσε. Άραγε τον
Ο Φώτης χλώμιασε, μα εκείνη του χαμογέλααγαπούσε καθόλου; Είχε πάρει όλες τις αποσε αμυδρά και του πε πως δεν υπήρχε λόγος
φάσεις μόνη της, θεωρώντας τον προφανώς
ανησυχίας. Απλά ήταν έγκυος. Απλά; Οι δύο αυτές λέξεις για ανίκανο να διαχειριστεί οτιδήποτε σοβαρό. Και τώρα τι; Του
το επόμενο μισάωρο πηγαινοέρχονταν στο μυαλό του Φώτη, ζητούσε να πάει μαζί της στη Γερμανία; Γιατί; Ήταν ξεκάθαρο
ο οποίος της ζήτησε λίγο χρόνο για να κατανοήσει όσα είχε πως δεν τον ήθελε στη ζωή της για να συμπορευτούν, απλά
ακούσει.
για να την ακολουθήσει, και αυτό τον πίκρανε πολύ. Από την
Μετά από μισή ώρα κατάφερε να τη ρωτήσει τι έχει σκεφτεί αρχή της σχέσης τους θεωρούσε πως θα μοιράζονταν πολλά
η ίδια. Η Έλσα τον καθησύχασε πως μόνο οι δυο τους γνώ- είτε άσχημα είτε όμορφα, αλλά θα ήταν μαζί. Μα η Έλσα δεν
ριζαν για την εγκυμοσύνη και πως το θέμα θα έληγε την αμέ- ήταν έτσι πριν δυο χρόνια. Τι άλλαξε; Ζορίστηκε με τις αλλασως επόμενη μέρα. Δεν ήταν σκληρή, ίσα ίσα ήταν μια από- γές; Με την κρίση; Άλλαξε προτεραιότητες;
φαση που πήρε μόνη της ύστερα από πολλές ώρες σκέψης. Η ζωή έρχεται πάντα για να σου επιβεβαιώσει τους κανόνες
Δεν ήταν τόσο δυνατή ή ίσως ώριμη να μεγαλώσει ένα παι- που η ίδια θέτει. Σε στιγμές κρίσης σπάνε τα προσωπεία και
δί, όταν δε γνώριζε καλά καλά τον εαυτό της και πώς θα εξα- έρχεσαι αντιμέτωπος με την αλήθεια, είτε αυτή είναι ή δεν είσφάλιζε τη διαβίωσή τους. Άλλαξε κουβέντα γρήγορα και ναι σκληρή.
ανακοίνωσε στον Φώτη πως θέλει να την ακολουθήσει. Τα Μέσα σε λίγες ώρες γκρεμίστηκαν όλα όσα ο Φώτης πίστευε
είχε σκεφτεί. Εκείνος δεν είχε δουλειά εδώ, ενώ εκεί θα συ- και θεωρούσε δεδομένα. Το στόμα του ήταν έτοιμο να ανοίνέχιζε τις σπουδές του και θα δούλευε παράλληλα. Στο κά- ξει αλλά όχι για καλό.. Δε μίλησε. Δε χρειάστηκε. Το πρόσωτω-κάτω θα ήταν μαζί.
πό του και η στάση του σώματός του τον πρόδωσαν. Είχε πά-
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ρει την απόφασή του. Τα βλέμματά τους ενώθηκαν και μίλησαν από μόνα τους.
Δεν ήθελε να αλλάξει γειτονιά, να αλλάξει παρέα, να αλλάξει
συνήθειες. Αγαπούσε κάθετι σε αυτή τη χώρα, από τον ήλιο
που ακόμα και τις πιο άσχημες μέρες του έφτιαχνε τη διάθεση μέχρι τους ανθρώπους, που ήταν υπερβολικοί σε συναισθήματα και εκδηλώσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν
διατεθειμένος να στερηθεί τίποτα απ’ όλα αυτά. Άλλωστε,
πώς μπορούσε να αφήσει όλα όσα παρέμεναν αναλλοίωτα
μετά από τόσες κρίσεις που ‘χαν περάσει, όπως τους φίλους
του που ήταν εκεί για κείνον ανά πάσα στιγμή, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες πού και πού. Ήταν και ο ουρανός που ακόμα και στο καταχείμωνο, έστω και για λίγες στιγμές τού χάριζε το γαλανό του χρώμα και τον έκανε να χαμογελά.
Πώς μπορούσε να βασιστεί σε κάποιον που δε βασιζόταν
στον ίδιο;
Τα μάτια του ήταν κλειστά, μα μες τα δάκρυα. Το χτύπημα της
πόρτας τον έκανε να τα ανοίξει απότομα.
Η Έλσα είχε φύγει. Ο εγωισμός της δεν την άφησε ούτε να
του μιλήσει, ούτε καν να υπακούσει στη διαγωγή που τόσα
χρόνια ακολουθούσε χωρίς παρεκκλίσεις.
Πάνω στο τραπεζάκι σε μια κόλλα χαρτί έγραφε: «Η σιωπή
σου προς απάντησή μου».
Άρχισε να νιώθει καλύτερα. Δεν τον είχε καταλάβει και ούτε
υπήρχε τέτοια περίπτωση. Απλά θύμωσε που δεν ολοκληρώθηκε το σχέδιό της όπως είχε προγραμματίσει.
Το μυαλό του σχημάτισε αμέσως μια φράση του αγαπημένου
του συγγραφέα Tolkien: «Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη
σιωπή σου, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα λόγια σου» και
εκείνος φόρεσε μετά από πολύ καιρό το χαμόγελο που εκείνη κάποτε ερωτεύτηκε.
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Ασκήσεις γραφής επί χάρτου
Ασκήσεις ψυχής επί χάρτου
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Τσάντα
Ανοίγω την τσάντα μου στην τάξη. Αδειάζω
πάνω στην έδρα το περιεχόμενό της.
- πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό, τσιγάρα, τσίχλες,
χτενάκι...
- εκτίθεμαι και οι μαθητές της ομάδας της δημιουργικής
γραφής εμπνέονται...
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Τα εσώψυχα μιας τσάντας

Παραδείση Μαίρη

Κ

όκκινο, παντού κόκκινο, ένα άτομο παθιασμένο, θα έλεγε κανείς. Ζωή, αγάπη, πάθος. Όλα
κόκκινα.
Μια τσάντα γεμάτη πράγματα αξίας. Ο οποιοσδήποτε θα τα θεωρούσε σημαντικά. Οποιοσδήποτε; Λάθος μου. Ένας άνθρωπος που έχει
στερηθεί τη ζωή ή τα πλούσια συναισθήματα
που αυτή προσφέρει, θα μπορούσε να αναιρέσει την άποψη αυτή.
Άλλωστε, τι παραπάνω θα μπορούσε να προσφέρει ένα μισοάδειο πακέτο τσιγάρα κι ένας αναπτήρας σ’ έναν άνθρωπο
που δεν έχει έναν έρωτα να καπνίσει; Έναν έρωτα, μια απο-

γοήτευση, έναν χαμό κι έναν φόβο. Να καπνίσει, ώσπου όλα
να γίνουν στάχτη, καπνός.
Να κλάψει, ώσπου τα μαύρα αυτά γυαλιά να είναι η μοναδική της ασπίδα.
Πεταμένα κλειδιά στον πάτο της τσάντας. Μα τα κλειδιά τα ξεχνούν όσοι δε θέλουν να γυρίσουν σπίτι, όσοι δε το θεωρούν
πλέον σπίτι. Πιθανότατα θα είναι πλέον άδειο. Άδειο από ανθρώπους ή από συναισθήματα; Το ένα δεν αναιρεί το άλλο,
μα δεν έχει πια σημασία, δεν ανήκει εκεί.
15 αναπάντητες. Κάποιος την αναζητεί. Ίσως αυτός που αναζητεί κι εκείνη, ίσως αυτός που αποφεύγει.
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Μοιρασμένα χαρτιά

Τζώρτζη Μαρίζα

Κ

αμιά φορά, η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια.
Η μοίρα ή η τύχη; Δεν έχει σημασία. Κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, το επόμενό του βήμα. Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα αρχή. Το θέμα είναι, εσύ τι επιλέγεις! Ή θα παίξεις με τους κανόνες ή θα το
βάλεις στα πόδια. Ίσως, όμως, καμιά φορά να
έχει αποφασίσει κάποιος άλλος για σένα. Και
τότε; Και τότε πρέπει να παίξεις με τα χαρτιά που σου μοιράζονται!
28 Οκτωβρίου 1940
«Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών,
Έκτακτον ανακοινωθέν:
Η Ελλάς από της 6ης πρωινής της σήμερον
ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν.

Μεταδίδωμεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου.
Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν
από της 5ης και 30 τριάντα πρωινής σήμερον
τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της
ελληνοαλβανικής μεθωρίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις
αμύνονται επί του πατρίου εδάφους».
Δυο ώρες αργότερα ξέσπασε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος. Με
την έκδοση του τελεσιγράφου του Ιωάννη Μεταξά, η Ιταλία
κηρύσσει πόλεμο και ταυτόχρονα εισβάλλει από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Έφυγε! Δε θα τον ξαναδώ. Έφυγε για πάντα. Πάνε μέρες από
την τελευταία φορά που τον είδα, τη μέρα εκείνη που επιβιβάστηκε στο τρένο, για να υπηρετήσει την πατρίδα. Φοβάμαι! Η
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σκέψη του με σκοτώνει. Λένε ότι ο γάμος σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Μα ο δικός μου, βάφτηκε με αίμα πριν καν προλάβει να ξεκινήσει.

Πείνα, εξαθλίωση και πάντα κάτω
κάτω «η σκέψη σου
με κρατάει ζωντανό. Σ’ αγαπώ! Δικός
σου!» Ναι, ναι αυτά
μου έγραφε. Εκείνη
τη στιγμή, ήταν σαν
να ξαναγεννιόμουν
για δεύτερη φορά.

17 Ιανουαρίου 1941
Ο πόλεμος, ήταν πλέον γεγονός. Κάθε μέρα η
σκέψη του γινόταν ολοένα και πιο δυνατή στο
μυαλό μου, στην ψυχή μου. Η μοναδική παρηγοριά, περιοριζόταν στους τοιχοκολλημένους
καταλόγους θυμάτων, που αναρτούσαν ανά
διαστήματα. Θεέ μου, κάνε να ’ναι ζωντανός
προσευχόμουν βουβά. Κάθε φορά πίστευα ότι
ήταν η τελευταία. Κάθε φορά, νόμιζα πως ήταν
νεκρός και ότι πολύ σύντομα θα έβλεπα τ’ όνομά του στη λίστα με τις τόσες χιλιάδες νεκρούς.
Γράμματα απ’ τον ίδιο. Πείνα, εξαθλίωση και πάντα κάτω
κάτω «η σκέψη σου με κρατάει ζωντανό. Σ’ αγαπώ! Δικός
σου!» Ναι, ναι αυτά μου έγραφε. Εκείνη τη στιγμή, ήταν σαν
να ξαναγεννιόμουν για δεύτερη φορά. Το φυλούσα στον κόρφο μου σαν φυλαχτό, το διάβαζα ξανά και ξανά και έπειτα ευχαριστούσα τον Κύριο και συνέχιζα τις προσευχές.
6 Απριλίου 1941
«Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι.
Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα
των Αθηνών.
Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του
μετώπου.
Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια.
Έλληνες, ψηλά τις καρδιές!
Προσοχή! Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών, ύστερα από
λίγο, δε θα ’ναι πιο ελληνικός, θα ’ναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα.
Έλληνες, μην τον ακούτε! Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα
συνεχιστεί μέχρι τελικής νίκης».

Θα βγούμε νικητές το ξέρω, το νιώθω. Θα γυρίσω, της το υποσχέθηκα. «Δικός σου για πάντα», αυτό της έγραφα. Πώς ήταν δυνατόν να
την προδώσω; Όχι, δε θα το επιτρέψω να συμβεί. Όχι!

Χρόνια ολόκληρα, ατέλειωτα. Φαγητό; Έχω ξεχάσει το νόημα αυτής της λέξης. Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά εγκαταλείπουν τα πάτρια
εδάφη, ξεκινώντας ίσως ένα καινούργιο ταξίδι. Η ναζιστική Γερμανία κατείχε τα πρωτεία της
φρίκης. Έχω αναρωτηθεί αμέτρητες φορές για
το πώς ένας ανθρώπινος νους μπορεί να συλλάβει μια τέτοια φρικιαστική και αποτρόπαιη
πράξη κατά της ανθρωπότητας, αλλά κανένας και τίποτα δε
με οδηγούσε στη λύση. Μαζικές εκτελέσεις αμάχων, βασανιστήρια, φρικιαστικά πειράματα των Ναζί «γιατρών του θανάτου», σύμβολα πλέον του απόλυτου εγκλήματος. Κι όμως,
αυτή ήταν η καθημερινότητά μας.
19 Αυγούστου 1942
Τα βράδια, γίνονταν ολοένα και πιο βασανιστικά. Κρυμμένοι,
άλλοτε στα προμαχώματα και άλλοτε στα πυροβολεία περιμέναμε να ξημερώσει, πάντα βέβαια σε ετοιμότητα, για τυχόν δυσάρεστες νυχτερινές εκπλήξεις. Χιλιάδες εικόνες, περιστρέφονταν στο μυαλό μου. Εικόνες δυστυχίας, εικόνες
φρίκης, ανάμεικτες με το μελαγχολικό της πρόσωπο, τη μορφή της.
3 Φεβρουαρίου 1943
Τα γράμματά του, γίνονταν ολοένα και πιο σπάνια. Ίσως, να
μην είναι πια σε θέση να μου γράφει. Τι κι αν οι γιατροί μού
τόνιζαν επανειλημμένα ότι κάθε είδους στενοχώρια, μπορούσε να αποβεί καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας μου, για
μένα δεν είχε τίποτα περισσότερο σημασία. Η σκέψη του θα
με συντρόφευε μέχρι το τέλος. Το είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου άλλωστε.

Δε θα το ’βαζα κάτω. Όχι, όχι, όχι. Ο πόλεμος θα τελειώσει.
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20 Ιουνίου 1944
Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί πρέπει να συμβαίνουν μερικά πράγματα. Μακάρι να μην είχε έρθει ποτέ ετούτη η στιγμή. Ένα βράδυ, δεν ξέρω
πως, βρέθηκα υπό πλήρη παρότρυνση σύσσωμου του αντρικού γένους σ’ ένα απ’ τα υγρά και
σκοτεινά καταγώγια. Ελληνίδες γυναίκες - θεατρίνες, προσπαθούσαν με κάθε μέσο να εμψυχώσουν τους στρατιώτες. Και όταν λέμε με
κάθε μέσο, εννοούμε με κάθε μέσο. Βέβαια,
τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, τελούσαν κάτω
από μεγάλη μυστικότητα, διότι δεν ήταν λίγες οι
φορές που εισέβαλαν Γερμανοί ανακαλύπτοντας τέτοιου είδους συναθροίσεις. Η μετέπειτα πορεία, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Δε θυμάμαι τίποτα άλλο από εκείνη
τη νύχτα. Ή μάλλον,
προσπαθώ. Ναι,
ναι, τίποτα δεν έγινε. Μόνο που ήπια
λιγάκι παραπάνω, αυτό είναι όλο.
Σύντομα, θα είμαι
πάλι με τη μία και
μοναδική γυναίκα
της ζωής μου.

Εγώ ήπια, ήπια αρκετά. Χωρίς να το καταλάβω
βρέθηκα στο μέσα χώρο, ένα μικρό δωματιάκι που το μόνο
που είχε, ήταν ένα ξύλινο γυναικείο παραβάν με κάθε λογής
ρούχα κρεμασμένα επάνω ή μάλλον για να ακριβολογούμε,
εσώρουχα κατά κύριο λόγο. Αμέσως, το βλέμμα μου στράφηκε στο δεύτερο και τελευταίο έπιπλο του παράξενου αυτού δωματίου. Περιοριζόταν σε μια κλασική σκαλιστή τουαλέτα, απ’ αυτές που οι γυναίκες άλλοτε χρησιμοποιούσαν για
να καλλωπίζονται με τις ώρες. Μια τσάντα από δέρμα έστεκε πάνω της, μάλλον δώρο από κάποιο τακτικό θαμώνα, σκέφτηκα. Μα δεν ήταν μόνη. Δεκάδες γυναικεία αντικείμενα χαμένα εδώ κι εκεί. Ένα χτενάκι για τα μαλλιά, ένα κοκαλάκι, τεράστια άσπρα γυαλιά, καθώς και ένα μικρό τσαντάκι με καλλυντικά, έκαναν όλο και πιο εμφανές τον θηλυκού γένους κάτοχο του δωματίου. Στον καθρέφτη, ακουμπισμένος ένας φάκελος. Τον πήρα αμέσως στα χέρια. Ήταν ένα γράμμα. Μάλλον από κάποιο στρατιώτη. Ίσως το στρατιώτη της καρδιάς
της, συλλογίστηκα, και στο δευτερόλεπτο τον επανατοποθέτησα στην αρχική του θέση. Μα αυτό που μου προξένησε τη
μεγαλύτερη των εντυπώσεων, ήταν ένα πακέτο τσιγάρα, που
μόλις φαινόταν κάτω από αυτή τη σωρεία πραγμάτων. Γυναίκα να καπνίζει;

Δεν πρόλαβα να τελειώσω το συλλογισμό μου.
Μια μελαχρινή γυναίκα με σαρκώδη κατακόκκινα χείλη, έκανε την εμφάνισή της στο εσωτερικό του χώρου, ενώ κάθε σημείο πάνω της,
μαρτυρούσε το πληθωρικό του χαρακτήρα της.
Δε θυμάμαι τίποτα άλλο από εκείνη τη νύχτα.
Ή μάλλον, προσπαθώ. Ναι, ναι, τίποτα δεν έγινε. Μόνο που ήπια λιγάκι παραπάνω, αυτό είναι όλο. Σύντομα, θα είμαι πάλι με τη μία και
μοναδική γυναίκα της ζωής μου.

7 Σεπτεμβρίου 1945
Ο πόλεμος είχε σημάνει λήξη. Το ταξίδι της επιστροφής με το τρένο, μου φάνηκε όσα και τα
χρόνια που πολεμούσα. Όλη η δύναμη της σκέψης μου ήταν πλέον μόνο σ’ εκείνη. Επιτέλους,
θα τη δω, θα τη σφίξω στην αγκαλιά μου και
δε θα την ξαναφήσω ποτέ, το υπόσχομαι. Μόνο εκείνη αγαπώ, έλεγα και ξανάλεγα, κι ένας βαθύς αναστεναγμός συνόδευε πού και πού τις σκέψεις αυτές και κάθε βάρος έβγαινε
από μέσα μου.
Το τρένο έφτασε. Αμέτρητος κόσμος γυναίκες όλων των
ηλικιών, παιδιά περίμεναν καρτερικά να σφίξουν ξανά στις
αγκαλιές τους τους πατεράδες, τους συζύγους, τα παιδιά
τους. Ανθρώπινα χαμόγελα φώτιζαν τα ταλαιπωρημένα πρόσωπα όλων.
Μια γυναίκα μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας με γράπωσε
στην αγκαλιά της αιφνιδιαστικά και μόλις που μπορούσα να
αναπνεύσω από τον ασφυκτικά εγκάρδιο χαιρετισμό της.
Πολύ γρήγορα, κατάλαβα ότι επρόκειτο για την κυρία Τασία,
μια γιαγιά σχεδόν 95 χρονών που αποτελούσε σημείο αναφοράς του χωριού. Η επίδραση της χαράς της επανασύνδεσης, συνοδεύτηκε πολύ γρήγορα από ένα συμπονετικό βλέμμα, που μαρτυρούσε ότι κάτι δυσάρεστο, κάτι πολύ δυσάρεστο, είχε προηγηθεί κατά την απουσία μου.
Το βήμα μου έγινε ολοένα και πιο γρήγορο. Άρχισα να τρέ-
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χω. Τα πάντα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Έφτασα σπίτι. Στο σπίτι που είχα ζήσει τα πάντα: τη γέννηση του αδελφού μου, το χαμό του πατέρα μου, την πρώτη νύχτα του γάμου μου. Όλα, όλα! Άνοιξα την πόρτα. Έτρεξα κατευθείαν σα σίφουνας στην κρεβατοκάμαρα. Θα με πέρασαν
για τρελό. Άλλωστε, η μορφή μου μετά από τόσα χρόνια είχε
πλέον αλλάξει. Τίποτα και κανένας όμως δεν μπορούσε να με
σταματήσει. Έσπρωξα τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου, μα
αυτό δεν ήταν άδειο. Ίσα ίσα, δηλαδή είχες την εντύπωση ότι
μάλλον επρόκειτο για κάποια εορταστική συνάθροιση. Μακάρι να ήταν αυτό! Πλησίασα το κρεβάτι. Στο δωμάτιο έπεσε
ξαφνικά μια παράξενη σιγή. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη. Η μορφή της πιο χλωμή από ποτέ. Το βλέμμα της είχε στραφεί πλέον σε μένα, μόνο σε μένα. Η μορφή της ήταν πιο χλωμή από
ποτέ. Ανοιγόκλεισε τα μάτια. Ένας βαθύς αναστεναγμός ήχησε απ’ τα στήθια της, μόλις όμως που ακουγόταν. Μειδίασε
ελαφρώς. Μια παράξενη ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί μου
και ύστερα έκλεισε τα μάτια της για πάντα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι γινόταν. Νόμιζα ότι ήταν ένα άσχημο όνειρο
και σύντομα θα ξυπνούσα. Μα ήταν πιο αληθινό από ποτέ.
Έκλαιγα με λυγμούς. Δε θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να κλαίει έτσι. Μέσα σε μια στιγμή ο κόσμος κατέρρευσε γύρω μας.
Ξαφνικά, ο πόλεμος στα βουνά, πέρασε στο μακρινό παρελθόν. Την έσφιξα στην αγκαλιά μου και την κράτησα εκεί μέχρι
την πρώτη ανατολή του ηλίου. Όλο το βράδυ το μόνο που κατόρθωνα να πω, πού και πού μέσα στην παραζάλη μου, ήταν
«Συγγνώμη».
«Συγγνώμη που δεν ήμουν δίπλα σου».
«Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να γυρίσω εγκαίρως».
«Συγγνώμη που σε πρόδωσα».
Καμιά φορά η μοίρα παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια. Η μοίρα ή η τύχη; Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι τίποτα δεν έχει πια
σημασία.
«Μακάρι να μπορούσες να με συγχωρέσεις. Σ’ αγαπώ!»
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Ημερολόγια
μικρές, μεγάλες αλήθειες, μισές, ολόκληρες
αλήθειες, μικρά, μεγάλα ψέματα, κατά συνθήκην ψέματα, ανάγκη να βγουν στο χαρτί, να ειπωθούν στο φως της μέρας…
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Για την αγάπη σου

Παραδείση Μαρία

M

«Μη μεγαλώσεις, γιατί θα κλαις».
«Μα, παππού, εγώ θέλω να μεγαλώσω».
Και τώρα που μεγάλωσες κοπέλα μου, τι κατάλαβες; Δε βλέπεις πόσο άσχημος είναι ο
κόσμος των μεγάλων; Πού να ’ξερες, αγάπη
μου! Κανείς δε σου είπε την αλήθεια, όλοι σε
φύλαγαν καλά μέσα στην αγκαλιά τους και
δε σε άφηναν να δεις τον κόσμο. Και καλά
έκαναν, γιατί, αν θες την άποψη ενός γέρου, κι εγώ το ίδιο
λάθος θα έκανα. Θυμάσαι που σε νανούριζα σαν ήσουν μικρή; Θυμάσαι που παίζαμε κάθε πρωί, προτού φτάσει το λεωφορείο; Θυμάσαι, αγάπη μου, πόσο πολύ σε αγαπούσα; Πες
μου ότι με θυμάσαι, ότι δεν ξέχασες τον παππού σου! Εγώ
θα είμαι εδώ, θα σε προσέχω, δε σ’ αφήνω μόνη σου σ’ αυτόν τον τρελό κόσμο. Το βλέπω εγώ, θα σε πληγώσουν, μα
μην ανησυχείς, θα τους γεμίσω τύψεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ

για σένα. Μονάχα θέλω να με θυμάσαι. Έτσι, για να ζω κι εγώ
μέσα από σένα. Ξέρεις, μου άρεσε η ζωή μου, πολύ μου άρεσε. Βέβαια, αυτή, όπως κι όλες οι γυναίκες, δεν ήταν τίμια
από την αρχή. Πατέρα δεν είχα, μικρή μου, και η μητέρα μου
δε με ήθελε. Βλέπεις, τρία παιδιά στην Κατοχή ήταν μεγάλος
μπελάς. Ας είναι καλά η ψυχή της γειτόνισσας που με λυπήθηκε και μου πρόσφερε λίγο από το δικό της φαΐ! Θα ’χα πεθάνει πολύ νωρίτερα, μάτια μου, αν δεν ήταν κι εκείνη! Η ζωή
είναι δύσκολη, δε θα το αρνηθώ, αλλά σου δίνει την ευκαιρία, την κάθε ευκαιρία, να μάθεις πράγματα που δε σου τα διδάσκουν στα θρανία. Ανάθεμα κι αν κάνουν μάθημα σ’ αυτά
τα χρόνια! Παλιά πηγαίναμε σχολείο για να γίνουμε άνθρωποι, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν για να βγουν με δέκα πτυχία
κι έναν καλό βαθμό. Πες μου, όμως, μικρή μου, όταν έρθει η
στιγμή κι αναρωτηθείς ποια πραγματικά είσαι, τι θα πεις; Σε
ξέρω, σαν κι εμένα είσαι, σε νοιάζει η ψυχή, αυτό το εύθραυ-

29

λογοτεχνικές ανησυχίες Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

στο κομμάτι του εαυτού σου που πλέον καλείσαι να ανακαλύψεις μόνη σου. Αχ, και να ζούσα, όταν έκλεισες τα δεκαπέντε!
Θα σου έλεγα αυτό που τόσο καλά σου κρατούσα κρυφό από
τη γέννησή σου. Θυμάσαι τότε που σου έλεγα «Αυτό θα σου
το πω στα δεκαπέντε σου;» Υποθέτω ότι τώρα πρέπει να το
ανακαλύψεις μόνη σου. Μα μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι δίπλα
σου να με βλέπεις, να ξέρεις ότι είμαι εδώ. Έχεις ακόμα εκείνη τη ζωγραφιά που σου είχα φτιάξει; Κράτησες την παλιά
μου κιθάρα; Σε παρακαλώ, άλλαξε τις χορδές της και μάθε
να παίζεις! Θα τραγουδάω δίπλα σου. Κι εκείνα τα δαχτυλίδια που έσωσα από τη φωτιά τότε, στα ‘δωσε η γιαγιά σου;
Τα είχα για σένα για να με θυμάσαι. Μη της φωνάζεις, παιδί
μου, γριά γυναίκα είναι η γιαγιά σου, δε θα σε καταλάβει. Μα
σ’ αγαπάει όσο τίποτε άλλο, πιο πολύ κι απ’ το παιδί της. Αν
με ακούς που σου μιλάω, πες της ότι την περιμένω. Εδώ δε
μαγειρεύουν ωραία! Και στον πατέρα σου, τον γιο μου, μην
κρατάς κακία. Ο κάθε άνθρωπος αγαπά με τον τρόπο του. Άσ’
τον, για χάρη μου, να σε πλησιάσει, μην είσαι απότομη! Από
μικρή ήσουν, λες και βλέπω τον εαυτό μου. Μην κάνεις τα
λάθη μου! Τώρα για τη μητέρα σου, τι να πω; Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τις γυναίκες. Να ξέρεις, όμως, ότι είδα τη Βέτα
και το Λάζαρο τις προάλλες. Είναι επιτέλους ευτυχισμένοι. Να
το πεις στη μάνα σου, να χαρεί, βλέπω δεν κοιμάται τα βράδια. Μα ό,τι κι αν κάνεις, μικρή μου, μην ξεχάσεις τον παππού
σου, μη μ’ αφήσεις! Η αιωνιότητα είναι πολύ δύσκολη για να
την περάσω, μάτια μου, μόνος. Να μ’ αγαπάς!
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Ο μπάτλερ

Τζώρτζη Μαρίζα

Σ

Σάββατο 6:30 το πρωί
Ούτε ο κόκορας δεν είχε ξυπνήσει ακόμα. Τι κι
αν για τον υπόλοιπο φυσιολογικό κόσμο 6:30
ώρα θεωρείται μεσάνυχτα για Σάββατο πρωί,
εγώ όρθιος από τις 5.
-Αντουάν; Αντουάν, έτοιμο το πρωινό; Bλέπετε,
πού να πάρει ο διάβολος, ο κύριος μου είχε μίτινγκ απ’ τα άγρια χαράματα. Βέβαια, για να ‘μαι
ειλικρινής, δεν παίρνω κι όρκο γι’ αυτές τις τελευταίες του
πρωινές συνήθειες. Δε φτάνει που η μούρη μου έχει σταφιδιάσει δύο βδομάδες τώρα από την αϋπνία, δε φτάνει που σε
λίγο θα πρέπει να βγάλω βόλτα το παλιόσκυλό τους, θα ξυπνήσει ορεξάτη και η κυρία και θα αρχίσει:
-Αντουάν, γιατί δεν έχουν σοκολάτα τα κρουασάν;
-Ο καφές γιατί είναι πικρός;
-Και γιατί οι μπανάνες είναι γινωμένες;
Άντε, μετά εσύ να της εξηγήσεις και, αντί να τη στείλεις στο
έξω από δω, να της λες όλο γλύκα και ευγένεια γιατί ο φούρνος έβγαλε μόνο κρουασάν βουτύρου σήμερα, γιατί όταν

βάζω ζάχαρη στον καφέ πάντα τον χύνετε καθώς μονίμως είστε σε δίαιτα και γιατί οι μπανάνες, που εσείς η ίδια ζητήσατε είναι στη φρουτιέρα από την προηγούμενη Πέμπτη και δεν
έχετε ακουμπήσει καμία.
Σάββατο 13:00
Μόλις βγήκα απ’ τη μπανιέρα. Πριν λίγο γύρισα από την αναθεματισμένη βόλτα με το σκύλο τους, τι σκύλο δηλαδή, αυτός
ο κόπρος μόνο σκύλος δε λέγεται. Παραβλέπω το γεγονός
ότι με έριξε μες τις λάσπες, όταν ξαφνικά βούτηξε το κόκκαλο
από το στόμα ενός μπουλντόγκ. Αυτό έγινε αγρίμι άρχισε να
γρυλίζει κι εκεί που έλεγα από μέσα μου κατασπάραξέ το κοπρόσκυλο μπας και ησυχάσω, αυτό έτρεχε μετά μανίας προς
το μέρος μου. Αποτέλεσμα: 7 γρατσουνιές και 2 μελανιές.
Συμπέρασμα: Μη βγάλετε ποτέ σκύλο βόλτα, μη γίνεται ποτέ
μπάτλερ και προπαντός μην πάτε ποτέ για μπανάνες. Εμ, θα
τρέχετε να βρείτε μπανάνες τη λάθος εποχή, επειδή έτσι της
ήρθε, εμ θα σας την πει κιόλας έπειτα από μια βδομάδα γιατί μαλάκωσαν…
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Θρανίο
ξύλινο ή μεταλλικό τραπέζι για δύο ή περισσότερα άτομα μαθησιακής χρήσης και όχι
μόνο…
Εμπνευσμένο από το «Μοιρολόι μιας καρέκλας» του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη
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ΘΡΑΝΙΟ

Το μοιρολόι ενός θρανίου I

Η

Τσατούχας Νίκος

ιστορία μου ξεκίνησε 30 χρόνια πριν. Ήμουν
φρέσκος, άφθαρτος και η μυρωδιά της πλαστικίλας ήταν διάχυτη πάνω μου. Αυτή η κατάσταση, βέβαια, κράτησε μόνο για τα πρώτα πέντε
χρόνια της ζωής μου, αφού στο έκτο έτος αυτά
που απευχόμουν και κορόιδευα έγιναν πραγματικότητα. Έγινα δηλαδή καμβάς ενός μαθητή, ο οποίος εξέφραζε τα καλλιτεχνικά του ταλέντα πάνω μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, πως μέσα σε ένα
μήνα με είχε ζωγραφίσει τόσες πολλές φορές, που οι κυρίες
που με έκαναν μπάνιο, θεωρούσαν άσκοπο πια το να με καθαρίζουν. Οι φίλοι μου με φώναζαν «ο σημαδεμένος», πράγμα που με έβγαζε από τα ρούχα μου. Η χειρότερη στιγμή για
μένα ήταν, όταν το διδασκόμενο μάθημα ήταν η Γεωμετρία. Οι
διαβήτες και οι χάρακες που με περιτριγύριζαν ήταν αμέτρητοι
και οι μαχαιριές που δεχόμουν χιλιάδες.
Τώρα που το σκέφτομαι, η χειρότερη μέρα της ζωής μου ήταν
το Φεβρουάριο του 2008, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Ήταν
Απόκριες. Όλα τα παιδιά είχαν φέρει γλοιώδη και ανθρακού-

χα ροφήματα, τα οποία έλουζαν το λείο και σκληρό κορμί μου,
ευνοώντας στη συνέχεια τα κομφετί και τα ποπ-κορν να κολλήσουν πάνω μου. Τι ντροπή, Θεέ μου; Βέβαια, δεν πρέπει να
παραμεληθεί η βοήθεια που προσέφερα κάθε πρωί στους νυσταγμένους μαθητές και μαθήτριες, κατά προτίμηση, που με
χρησιμοποιούσαν σαν ανατομικό μαξιλάρι. Μεταξύ μας, μερικές φορές το απολάμβανα, αφού πάνω μου ξάπλωναν τα πιο
ωραία γυναικεία κορμιά. Μόνο που το σκέφτομαι, μου σηκώνονται τα πριονίδια.
Η περίοδος των Χριστουγέννων ήταν η αγαπημένη μου. Όχι
μόνο η δικιά μου, αλλά και των συναδέλφων μου. Ο ελεύθερος χρόνος που είχαμε ήταν απεριόριστος. Ωραίες στιγμές!
Τώρα όλα είναι διαφορετικά. Από όταν βγήκα στη σύνταξη η
ζωή μου είναι πιο ήρεμη και βαρετή από ποτέ. Όλη την ημέρα
είμαι κλεισμένος μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη. Σαν να μην
έφτανε αυτό, η υγρασία μου έχει προκαλέσει και κάποια προβλήματα παραμόρφωσης, ενώ δεν ασχολείται πια κανείς μαζί
μου. Νιώθω πολύ φθηνός. Οφείλω όμως να ομολογήσω, ότι
παρά τις όποιες δυσκολίες, έζησα μια γεμάτη και ωραία ζωή!
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ΘΡΑΝΙΟ

Το μοιρολόι ενός θρανίου II

Τζώρτζη Μαρίζα

Α

λήθεια, έχει ποτέ αναρωτηθεί κανείς πόσο δύσκολο είναι το να είσαι θρανίο;
Μάλλον όχι! Έχω ακούσει άπειρες συζητήσεις
όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ καθηγητών που περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη,
προκειμένου να γλιτώσουν απ’ αυτούς τους
«διαβόλους», τους μαθητές τους. Και για να
είμαι ειλικρινής, κι εγώ μάλλον αυτή τη στιγμή
περίμενα. Θα μου πεις, πώς γίνεται να συνταξιοδοτηθεί ένα
θρανίο; Κι όμως γίνεται!
Η ζωή μου ποτέ ως τώρα δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα.
Πάντα ήμουν απλά και μόνο ένα άψυχο αντικείμενο μέσα σε
μια αίθουσα. Έτσι με αντιμετώπιζαν όλοι. Τα πράγματα στην
καθημερινότητά μου κυλούσαν ήρεμα. Δε λέω, υπήρχαν άλλοτε και αστεία γεγονότα μεταξύ μαθητών και καθηγητών. H
αγαπημένη μου στιγμή όμως ήταν οι κουβέντες μετά, όταν το
κουδούνι είχε χτυπήσει και τα φώτα της αίθουσας έσβηναν.
Ξέρετε, είναι σαν μια παράσταση που την ώρα της πράξης

όλα φαντάζουν αληθινά, μα όταν η αυλαία πέφτει, τότε πράγματι η «παράσταση αρχίζει». Μυστικά, αστεία στιγμιότυπα που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μέρας, γκρίνιες και κάθε λογής κουτσομπολιά όλα εγώ τα έχω φυλαγμένα εδώ.
Και κάπως έτσι περνούσε η καθημερινότητά μου, ώσπου μια
μέρα πήρα μετάθεση κάπου σ’ ένα χωριό, στη μέση του πουθενά. Όλα έμοιαζαν σαν μια νέα περιπέτεια. Τα έξοδα για τη
μεταφορά όλα πληρωμένα, οπότε τι έχω να χάσω, σκέφτηκα.
Δωρεάν διακοπές και πού ξέρεις μπορεί να έχω και τα τυχερά μου! Μα τελικά, μάλλον οι προσδοκίες μου ναυάγησαν.
Εκεί, λοιπόν, για να μη σας τα πολυλογώ, μόλις είχε ανοίξει
ένα καινούριο σχολείο. Εμένα με βάλανε στην πρώτη Λυκείου. Ήταν με το ζόρι δέκα παιδιά ή μάλλον δέκα μικροί διάολοι, θα έλεγα. Από την πρώτη κιόλας μέρα, κατάλαβα ότι όλα
θα πήγαιναν στραβά. Πώς έμπλεξα έτσι φέτος; Τώρα πάνε
τα σχέδιά μου για το καλοκαίρι. Άντε, να γυρίσει να σε κοιτάξει καμιά μ’ ένα σωρό σκονάκια και τρίλιζες στο ενεργητικό σου! Βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, ίσως έτσι δείχνω πιο…
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ώριμος θα έλεγα! Ναι ναι, ώριμος! Μα και η πρώτη μου μέρα
στο μάθημα των Γαλλικών πραγματικά ήταν αξέχαστη. Για να
είμαι ειλικρινής, είχα ακούσει διάφορα κοσμητικά για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια. Ξέρετε απ’ αυτά που λένε τα παιδιά
όταν αντιπαθούν. Στην πραγματικότητα όμως, η του λόγου της
ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Δε φτάνει ο πονοκέφαλος που
σου προκαλούσε από τις ασταμάτητες τσιρίδες της επί 45
ολόκληρα λεπτά, είχε κι ένα βαρύ χέρι ανάθεμά την! «Σιγά,
μαντάμ, τι φταίει το θρανίο και το κοπανάς; Ο Άκης κάνει το
γάιδαρο, εγώ θα την πληρώσω;» Α, ξέχασα να σας αναφέρω
για τον Άκη. Αυτός λοιπόν ήταν ο «ωραίος» της τάξης. Όπως
καταλαβαίνετε είχε και τις περισσότερες κατακτήσεις. Τα κορίτσια συνήθιζαν να του στέλνουν στα διαλείμματα ένα σωρό
ραβασάκια και ζωγραφιές. Εκείνος, βέβαια, τα πετούσε στα
σκουπίδια χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν έμπαινε καν στον κόπο
να τα διαβάσει.
Το πιο κωμικοτραγικό, όμως, απ’ όλα ήταν οι στιγμές με την
Αντωνία. Ήταν κι αυτή ερωτευμένη με τον Άκη και, αυτό που
κυρίως την χαρακτήριζε, ήταν μερικά παραπανίσια κιλά, θα
έλεγα. Ή μάλλον καλύτερα πολλά, πάρα πολλά παραπανίσια κιλά. Δεν είμαι καθόλου ρατσιστής, όμως η συγκεκριμένη συνήθιζε στο διάλειμμα να χύνεται στην κυριολεξία πάνω
μου, είτε ψάχνοντας την κασετίνα του Άκη για τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις, είτε τρώγοντας μετά μανίας το καθιερωμένο
σάντουιτς με ντομάτα. Παραβλέπω το γεγονός ότι όλα τα ψίχουλα έπεφταν πάνω μου. Υπάρχουν και καρέκλες γι’ αυτή
τη δουλειά! Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και οι
14 καρέκλες της τάξης, στράφηκαν προς το μέρος μου να με
κοιτάζουν απειλητικά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί δε χώνεψα ποτέ μου τον Άκη όλα αυτά τα χρόνια. Όλο σε μπελάδες
μ’ έβαζε!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά το καλοκαίρι έφτασε. Για να πω την αλήθεια το διάστημα αυτό δε μου έλειψε κανείς τους ιδιαίτερα.
Ένιωθα ελεύθερος. Οι μουτζούρες είχαν σβηστεί εντελώς
από πάνω μου, οι φθορές μου είχαν πλέον αποκατασταθεί,
ενώ ταυτόχρονα μπορούσα να αναπνεύσω ανενόχλητος και
απολάμβανα τις χαρές της εργένικης ζωής μου.
Δεν μπορώ να πω όμως ότι και τα επόμενα καλοκαίρια μου

είχαν την ίδια τύχη. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο χρόνος δε σταματάει. Τα παιδιά είχαν πλέον αλλάξει. Είχαν ωριμάσει. Ήταν
κύριοι και κυρίες πια. Η μέρα περνούσε ευχάριστα μαζί τους
με τα αστεία τους, με τις ανησυχίες τους, με τις τρέλες τους,
ακόμα και με τα κλάματά τους. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο
ωραίο από το να βλέπεις τους ανθρώπους να μεγαλώνουν,
να εξελίσσονται, να κάνουν όνειρα και να παλεύουν γι’ αυτά.
Και σας το λέω εγώ, που μέσα σ’ αυτούς τους τοίχους έχω
περάσει πολλά. Το σκέφτομαι καμιά φορά, τώρα που φτάνουμε στο τέλος, και κάποιες στιγμές με πιάνουν τα γέλια.
Τα κορίτσια σταμάτησαν πια να ασχολούνται με τον Άκη. Νομική η Δέσποινα, Ψυχολογία η Μαρία, Πολυτεχνείο η Δήμητρα. «Ποιος ασχολείται πια μαζί του;» έλεγαν. Ωχ, τι έχουν να
τραβήξουν οι καημένοι οι φοιτητές και όποιος άλλος δύσμοιρος τουρίστας έως 24 ετών τύχει να βρεθεί στο δρόμο τους,
τώρα που το καλοκαίρι θα οργώσουν τα νησιά! Ακόμα κι η
Αντωνία αγνώριστη έγινε. Μέσα σε λίγους μήνες, έχασε ίσαμε 20 κιλά. Μ’ αυτά και μ’ αυτά πάει κι ο καημός της για τον
Άκη. Το πιο αστείο όμως είναι ότι τώρα που η Αντωνία έγινε
άλλος άνθρωπος, ο Άκης μάλλον άλλαξε γνώμη για τη σχέση του μαζί της. Τώρα είναι αργά, φιλαράκο! Ας πρόσεχες!
Όλα εδώ πληρώνονται… Αυτό το τελευταίο, πραγματικά του
το χρωστούσα για όλα όσα είχα περάσει εξαιτίας του. Όσο
για τη Γαλλικού, δεν το γλίτωσε τελικά το τρελάδικο.
Είναι βλέπετε και τα τυχερά αυτού του επαγγέλματος! Εγώ
ετοιμάζομαι πλέον για νέες περιπέτειες. Ξέχασα να σας αναφέρω, ότι εδώ και μια βδομάδα ήρθε μια καινούρια από ένα
σχολείο της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να είναι καρέκλα, μα τι
πειράζει; Άλλα είναι τα σημαντικά στη ζωή…
Και κάπως έτσι, ήρθε κι η τελευταία μέρα. Αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί έπρεπε να εισακουστούν έτσι εύκολα όλες αυτές οι προσευχές που έκανα τον πρώτο χρόνο μου εδώ, προκειμένου να περάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το διάστημα αυτό. Οι πρωινές ώρες μού φαίνονταν βασανιστικές. Και
να που τελικά έκανα λάθος. Αργά το κατάλαβες, είπα. Εεεε δε
βαριέσαι, άλλοι πάλι δεν το καταλαβαίνουν ποτέ…
Καλή τύχη να έχετε και μην αφήσετε τίποτα όρθιο στο πέρασμα σας, ξέρετε εσείς!

40

ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
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Εφιάλτες
Όνειρα – εφιάλτες
που σβήνουν στο φως της μέρας
που έρχονται πάλι ζωντανοί στην επιφάνεια χρόνια μετά και γεμίζουν σελίδες
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Εφιάλτης Ι

Τσιώλη Άννα-Μαρία

Δ

υο παπούτσια. Προσπαθώ να κοιτάζω πιο
ψηλά. Δεν μπορώ. Ξέρω πως η φιγούρα αυτή
είμαι εγώ. Είμαι όμως άνδρας. Γιατί; Ένα ζευγάρι παλιομοδίτικο καφέ δερμάτινα παπούτσια
με κορδόνια. Μην εστιάζεις εκεί, κοίτα γύρω
σου, κοίτα πιο πέρα. Μάρμαρο, και το πάτωμα ήταν φτιαγμένο από μάρμαρο πολύχρωμο,
έντονο με βαθιά κόκκινα, λευκά και μαύρα τετραγωνισμένα μοτίβα. Το είχαν πατήσει πολλά ζευγάρια παπούτσια. Έτσι υπέθεσα. Είχε χάσει τη λάμψη που έχει το μάρμαρο. Προσπάθησα να κοιτάζω πάλι ψηλά. Τώρα μπορούσα…
Εσωτερικό εκκλησίας, μεγαλοπρεπές, με ατμόσφαιρα καθολικής εκκλησίας. Είναι όμως ορθόδοξη. Φως αχνό. Πολύχρωμα τζάμια. Το φως λοιπόν δεν είναι καθαρό. Μέσα κανείς. Ο ναός είναι άδειος. Γυρνώ δεξιά ασυναίσθητα. Ένας
καθολικός ιερέας με το λευκό πλεχτό του σκουφάκι. Δεν έχει
πολλά μαλλιά, είναι μάλλον γκριζομάλλης. Δε βλέπω το πρόσωπό του. Κρατά κεριά, πολλά κεριά αναμμένα και έρχεται
προς το μέρος μου. Περνά από μέσα μου. Είμαι όμως εκεί.

Η σκηνή αλλάζει τώρα. Είμαι μέσα σε μια αίθουσα όλα λευκά.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το πάτωμα από τους τοίχους. Είναι
ένας συνεχής κύβος, ένα λευκό άδειο κουτί. Μια στρατιά από
φιγούρες. Ντυμένες στα λευκά με μακριούς χιτώνες με μακιγιαρισμένα λεία πρόσωπα. Είναι ανέκφραστες. Το μισό τους
πρόσωπο είναι καλυμμένο.
Ένας από την ομάδα βρίσκεται μπροστά. Δε βλέπω τα μάτια
του, τα χείλη του κλειστά. Άνδρας ή γυναίκα; Αυτό, γένους
ουδετέρου βάζει το χέρι του με αργές κινήσεις πίσω από την
πλάτη του. Οι υπόλοιποι αθόρυβοι. Το λευκό πάτωμα αντικαταστάθηκε από μια σκακιέρα. Μετά από λίγο φέρνει μπροστά
του σχεδόν απειλητικά μια ανθοδέσμη. Ένα μόνο μωβ λουλούδι, όλα τα υπόλοιπα πράσινα από φύλλα. Κι όμως δε νιώθω καλά. Πάντα μ’ άρεσαν τα λουλούδια. Αυτά δεν μου αρέσουν.
Κοιτώ κάτω για άλλη μια φορά. Την τελευταία. Αίμα. Από αίμα
που βάφει το λευκό μέχρι τότε δωμάτιο. Ένα ξίφος μέσα μου.
Είμαι όμως ζωντανή. Οι φιγούρες εκεί ακίνητες. Δεν νιώθω
πόνο. Το αίμα είναι δικό μου. Μα τώρα νιώθω καλύτερα.
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Εφιάλτης ΙΙ

Φραγκούλη Κόνυ

Μ

ια ηλιόλουστη μέρα του Αυγούστου είχα πάει
για το καθημερινό μου μπάνιο στη θάλασσα.
Ήταν υπέροχη, δροσερή και ο καιρός πολύ
ζεστός! Ο κόσμος πολύς, οι ξαπλώστρες γεμάτες όπως και η παραλία. Τα παιδιά έπαιζαν
με τα κουβαδάκια τους και οι νέοι με τις ρακέτες. Αφού τελείωσα το μπάνιο μου βγήκα
στην ακτή για να κάνω ηλιοθεραπεία. Κάθισα στην ξαπλώστρα μου, έπινα τη γρανίτα μου και μέσα από
τα γυαλιά ηλίου μου παρατηρούσα τον κόσμο. Ήταν υπέροχα!

Ξαφνικά χωρίς να το καταλάβω το σκηνικό άλλαξε. Ο ουρανός σκοτείνιασε, ο κόσμος χάθηκε σαν να μην υπήρχε ποτέ.
Μόνο εγώ είχα μείνει εκεί. Μόνη. Η θάλασσα άρχισε να παίρνει φωτιά, να καίγεται ολόκληρη! Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Πρώτη φορά έβλεπα κάτι τέτοιο. Από πάνω τα σύννεφα
έλιωναν. Έγινε νύχτα. Είχαν μείνει μόνο αστέρια, που έσταζαν γκρίζα δάκρυα. Είχα πάθει σοκ. Δεν ήξερα πού ήμουν. Η
ατμόσφαιρα αποπνικτική.
Ακόμα και σήμερα υπάρχουν φορές που αναρωτιέμαι τι να
σήμαινε άραγε αυτό το όνειρο…
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Ψυχικές
καταστάσεις
χωρίς λόγια, γιατί η γλώσσα του σώματος
είναι η εικόνα της ψυχής
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ΨΥΧΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στα όρια

Τσιώλη Άννα-Μαρία

Ξ

ημέρωνε. Και; Για κείνον δεν είχε σημασία.
Έκλεινε τουλάχιστον τριάντα ώρες αϋπνίας.
Δεν είχε αίσθηση χώρου ή χρόνου. Στηρίχτηκε
στον τοίχο ακουμπισμένος με την πλάτη. Έπεσε
κάτω. Τα πόδια του δεν ήταν σε θέση να κρατήσουν το κορμί του.
Τι ήταν; Ένα σώμα πεσμένο στο πάτωμα. Άλλοι
στη θέση του είναι πεσμένοι στο δρόμο, στην
καλύτερη περίπτωση. Προσπάθησε να βγάλει τη μπλούζα
του. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Είχε σπασμούς. Κρύωνε. Έτριψε με τα χέρια του το σώμα του μήπως ζεσταθεί.
Ήταν αδύναμος να κάνει ακόμα κι αυτό. Οι σπασμοί σταμάτη-

σαν, αλλά τώρα πια κείτονταν στο πάτωμα. Σύρθηκε ανάμεσα
σε μπουκάλια και σκουπίδια που ήταν πεταμένα κάτω, ώστε
να φτάσει στην πιο κοντινή καρέκλα. Έπιασε την καρέκλα και
προσπάθησε να σηκωθεί, να σταθεί στα πόδια του. Έπεσε
κάτω δυο φορές και ξανασηκώθηκε. Μα την τρίτη φορά, που
το πρόσωπό του συνάντησε το πάτωμα, δεν μπήκε καν στον
κόπο να προσπαθήσει. Έπιασε με τα χέρια του το πρόσωπό
του. Χέρια ταλαιπωρημένα, τρυπημένα από τις συνεχόμενες
δόσεις. Έκλαψε. Έκλαψε πολύ εκείνο το πρωινό. Το κορμί του
πονούσε αφόρητα και άρχισε να ιδρώνει ξανά. Διπλώθηκε
στα δύο. Κουλουριάστηκε όπως ένα έμβρυο. Τι ειρωνεία! Τελικά ο θάνατος μπορεί να έχει την ίδια μορφή με τη ζωή.
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Ο φάκελος

Παππά Σοφία

Φ

ώτα κλειστά, τελείως κλειστά. Η πόρτα
ανοίγει. Μπαίνει μέσα, ανοίγει ένα μικρό
πορτατίφ. Πετάει τα κλειδιά του. Το σώμα
του γέρνει προς τον τοίχο. Τα πόδια του
τρέμουν. Τελικά, τον προδίδουν. Χαμηλώνει προς το πάτωμα. Επικρατεί μια περίεργη ησυχία. Τα πάντα φαίνονται τακτοποιημένα, μα ταυτόχρονα τόσο ανεξήγητα, διαφορετικά. Γρήγορα, το βλέμμα του πέφτει πάνω σε ένα βάζο,
ακουμπισμένο σ’ ένα αρκετά ιδιόρρυθμο ξύλινο τραπέζι που
στόλιζε το σαλόνι.
Το απόλυτο κόκκινο. Μέσα, 32 τεράστια κόκκινα, κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Ξαφνικά, οι κινήσεις του γίνονται γρήγορες. Σηκώνεται. Παίρνει στα χέρια του το δερμάτινο χαρτο-

φύλακά του. Τον ανοίγει. Βγάζει ένα φάκελο και αφήνει την
τσάντα να πέσει στο πάτωμα. Φαίνεται να διστάζει. Πλησιάζει προς το παράθυρο. Έχει ήδη νυχτώσει. Στέκει εκεί στην
ίδια θέση για ώρα. Δεν αντιδρά. Κοιτάζει τον κόσμο να περνάει. Το σπίτι βρίσκεται στην πιο πολυσύχναστη γειτονιά στην
καρδιά του Παρισιού. Μα εκείνος είναι μόνος. Πιο μόνος από
ποτέ. Ο φάκελος παραμένει στα χέρια του. Φαίνεται κλειστός.
Για μια στιγμή το σκέφτεται. Χωρίς να το καταλάβει, παίρνει
μια βαθιά ανάσα που μόλις μπορεί να ακουστεί και σκίζει το
φάκελο σε πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία αφήνει να πέσουν
αργά αργά στο πάτωμα. Μοιάζει να μην μπορεί να αντιδράσει.
Σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος γι’ αυτόν. Απότομα, κλωτσά
μια ξύλινη καρέκλα. Η καρδιά του χτυπά δυνατά, πολύ δυνατά. Το σώμα του τρέμει και ξεσπά σε κλάματα.
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Χαμόγελο
Η πιο ωραία καμπύλη στο ανθρώπινο σώμα.
Πλατύ, ζεστό, πονηρό, πικρό, παγωμένο.

54

ΧΑΜΟΓΕΛΟ
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“Please do not
smile at strangers Ι”

Γκαρδιακός Θανάσης

A

νθρωποι σφιγμένοι,
άνθρωποι κλειστοί,
το “Please do not smile at strangers”
κυριαρχεί στη σημερινή εποχή.
Ευτυχώς που οι εξαιρέσεις παραβιάζουν τον κανόνα,
εξαίρεση ήταν αυτός και ο νυγμός που
ένιωσε,
όταν ο έρωτας τον χτύπησε σαν βελόνα.
Νυγμό ευτυχίας ένιωσε, κάτι της χαμογέλασε.
Του χαμογέλασε και αυτή. Κάτι
το χειμώνα του νίκησε μια καλοκαιρινή εποχή.
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ΧΑΜΟΓΕΛΟ

“Please do not
smile at strangers ΙΙ”

Μάλλιου Ναζζάρ Δήμητρα

T

ο χαμόγελο πηγή ζωής, η χαρά των
συνανθρώπων μας, γνωστών και
αγνώστων.
Ένα χαμόγελο μπορεί να φτιάξει τη
μέρα, τη διάθεση.
Όμως, τι θέλει αυτή η φωτογραφία
στο facebook; Μια σκοτεινή φωτογραφία σ’ έναν σταθμό του Μετρό με
άσπρα μεγάλα γράμματα «Please do not smile at
strangers». Παράξενο… και όμως κάποιος λόγος θα
υπάρχει.
Γιατί με το χαμόγελο κρύβουμε πράγματα, κρύβουμε
τη στεναχώρια μας, δε δείχνουμε τους φόβους μας.
Μήπως είναι η άμυνα του οργανισμού μας; Μήπως
χωρίς αυτό είμαστε πιο αληθινοί, πιο γνήσιοι;
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Βαλεντίνος (Άγιος)
εισαγόμενος, κερδοφόρος, ελπιδοφόρος,
ψυχοφθόρος…
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ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
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ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
(ΑΓΙΟΣ)

«Ζητείται Βαλεντίνος Ι»

Γκαρδιακός Θανάσης

Σ

ε βλέπω κάθε μέρα και δεν μπορώ να
σταματήσω να σε σκέφτομαι. Κάθε
φορά που σε κοιτώ, πάντα μου έρχονται στο μυαλό εγώ, εσύ και όλα όσα
θα μπορούσαμε να είμαστε. Δεν τα καταφέραμε. Διότι μερικοί έρωτες είναι
και θα μείνουν ανέφικτοι. Ελπίζω να
μη μείνει ανέφικτη και η τεράστια ευχή
μου να σε ξεχάσω μια μέρα και να προχωρήσω. Τεράστια ευχή και φόβος μου!
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Βαλεντίνος (Άγιος)

«Ζητείται Βαλεντίνος II»

Τσατούχας Νίκος

Ο

λα ξεκίνησαν 65 χρόνια πριν. Ήμουν νέα,
ωραία και ζουμερή. Είχα μια έντονη εφηβική
ζωή μπορώ να πω. Για να καταλάβετε, νόμιζα
πως είχα πιάσει τη ζωή από τα κέρατα. Βέβαια,
όλα αυτά ίσχυαν μέχρι την ημέρα που έμαθα
πως είμαι έγκυος. Στα δεκαέξι… Η «χαρά» ήταν
απερίγραπτη! Η ζωή μου είχε καταστραφεί. Την
ίδια άποψη φάνηκε πως είχε και ο Βαλεντίνος
μου, αφού τρεις μέρες μετά, με παράτησε. Μπορώ να πω πως
μέχρι να το αποδεχτώ πέρασα από διάφορα στάδια.
Το αγαπημένο μου ήταν αυτό της αυτοκτονίας. Δυστυχώς, δεν
πέτυχε. Με το πέρασμα των χρόνων, αφού πια είχε γεννηθεί
το παιδί, αντιμετώπισα διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πάντα
όμως κατάφερνα έντεχνα να ξεπερνώ. Τα πράγματα έγιναν
ακόμα πιο δύσκολα, όταν το παιδί μπήκε στην εφηβεία. Δε θα
ξεχάσω τις ατελείωτες ώρες που δούλευα για να φροντίσω
το σπλάχνο μου. Πιο συγκεκριμένα, όταν λέω σπλάχνο μου,

εννοώ το γιόκα μου το Βαγγέλη. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι βγήκε αγόρι, διότι δε θα πάθει ποτέ αυτά που έπαθα εγώ. Μάλιστα μπορώ να πω, πως αυτό το γεγονός είναι ο
μόνος λόγος που δεν σκότωσα τον πατέρα του. Μπόρεσε και
έκανε κάτι σωστό. Και μετά έφυγε. Αυτά όμως είναι περασμένα ξεχασμένα. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά,
αφού ο τζιέρης μου σπουδάζει στην Αγγλία, ενώ παράλληλα
διατηρεί σχέση με μια όμορφη και καλή κοπέλα.
Εγώ, αντίθετα βρίσκομαι στην Αθήνα, σ’ ένα μικρό διαμέρισμα μόνη μου. Αυτό βέβαια δε με απασχολεί καθόλου, επειδή ξέρω πως το παιδί μου είναι καλά, σε αντίθεση με εμένα
που με το ζόρι πάω μέχρι την κουζίνα. Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι πως νιώθω χαρούμενη, που παρά τις δυσκολίες,
μπόρεσα να μεγαλώσω αυτό το παιδί που, τόσο αγαπούσα
από την αρχή. Καλά, ίσως όχι και από την αρχή, αλλά σημασία έχει ότι το αγάπησα… όσο δεν παίρνει άλλο!
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Τούρτα
μεγάλο γλύκισμα, συνήθως στρογγυλό, το
μεγάλο γλυκό με σαντιγί, το σύμβολο της χαράς, της γιορτής, της ευτυχίας, της ελπίδας.
Προσπαθήσαμε να βρούμε την πιο νόστιμη
γέμιση…
Eμπνευσμένο από το κείμενο «Τούρτα που
δεν μοιράζεται, είναι τούρτα κλεμμένη» της
ψυχολόγου Βάσιας Δερμεντζοπούλου
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ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
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TOYΡΤΑ

Τούρτα Ι

Μπούρα Μαρία

Δ

εν υπάρχει η κατάλληλη συνταγή για να φτιάξεις μια ωραία τούρτα. Ίσως να έχει να κάνει
με την ποιότητα των συστατικών της.1/2 φλιτζάνι αγάπη, 2 κουταλιές φροντίδα, ίσως και
1/3 κουταλάκι της σούπας ζήλεια. Και φυσικά
δεν μπορείς να τα ανακατέψεις όλα αυτά μόνος
σου! Θέλεις και κάποιον άλλον επιδέξιο να σε
βοηθήσει σε αυτή τη συνταγή. Ε, δεν είναι και
ανάγκη να είναι και ο Παρλιάρος. Αρκεί κάποιος με στοιχει-

ώδεις γνώσεις στη ζαχαροπλαστική. Αλλά δεν έχει σημασία.
Όπως έλεγα πριν η συνταγή πρέπει να έχει: αγάπη, φροντίδα
και λίγο ζήλεια. Μέχρι το τέλος της συνταγής, μέχρι να μπει
και η σαντιγί πρέπει να συμβάλουν και οι δυο. Ίσως κάποιες
φορές να μπερδέψουν τις συνταγές ή τα υλικά ή να μην υπάρξει καλή συνεργασία, αλλά αν υπάρχει το βασικό συστατικό,
η αγάπη, τότε ό,τι και να γίνει στο τέλος η τούρτα θα πετύχει
και, αν καμιά φορά πέσει και λίγο ρούμι παραπάνω, ίσως να
δώσει άλλη γεύση στην τούρτα.
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ΤΟΥΡΤΑ

Τούρτα ΙΙ

Τσατούχας Νίκος

Ο

λοι τρώμε τούρτες, είτε αυτές λέγονται τούρτες, είτε πίτες, είτε χυλόπιτες. Αλλά ας μην ξεφεύγουμε. Το θέμα μας είναι οι τούρτες. Σίγουρα όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια μορφή
τούρτας, στην οποία στοχεύουμε και η οποία,
κακά τα ψέματα, συνήθως δεν γίνεται πραγματικότητα. Εκτός αν γυριστεί σε ταινία που πρωταγωνιστεί ο Παπαμιχαήλ. Από μικρή κιόλας
ηλικία, οι περισσότεροι διαμορφώνουμε την ιδεώδη τούρτα
στο μυαλό μας, με τη βάση της, τη μέση της, την κορυφή της
και τέλος το κερασάκι της. Συνήθως αρχίζουμε από τη μέση,

δύσκολα πάμε στην κορυφή κι όσο για το κερασάκι, το βλέπουμε με κιάλια από μακριά!
Απεναντίας, όλα αυτά είναι φυσιολογικά, αφού εντάσσονται
στο ζαχαροπλαστείο της ζωής, που αυτό περιέχει δισεκατομμύρια τούρτες, διαφόρων γεύσεων, τούρτες πικρές, τούρτες
γλυκές. Ας γίνουμε όμως λίγο αισιόδοξοι. Στο χέρι μας είναι
να φτάσουμε το κερασάκι. Δηλαδή, να πάρουμε την τούρτα
και να την πετάξουμε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που μας
χαλάει τη διάθεση η παρουσία του. Γενικότερα, η τούρτα είναι στα χέρια μας κι εμείς καθορίζουμε τι θα την κάνουμε!
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