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Λίγα λόγια για το βιβλίο 
 
 

 

 

 

“ Αθήνα, δεκαετία '80. Ο αφηγητής, αόρατο σχολιαρόπαιδο, 

μεγαλωμένο με απάνθρωπες στερήσεις, κουβαλά παντού την αγωνία 

του μισο-ερειπωμένου σπιτιού του, στους πρόποδες του τρέφη, όπου 

αυτός κι η μητέρα του ζουν σε καθεστώς μόνιμου τρόμου - καθώς ο 

πατέρας-αφέντης γνωρίζει μόνο τη γλώσσα της βίας.  

μως αυτό δεν είναι το μόνο που στοιχειώνει το ανήμπορο, 

φοβισμένο αγόρι: γιατί η σκάλα που οδηγεί στο πάνω πάτωμα είναι 

χτισμένη με τούβλα, και κάθε βράδυ ο διάβολος ξυπνά και κατεβαίνει, 

μπαίνει στο δωμάτιό του και πλαγιάζει στο κρεβάτι του.  

Έτσι, όταν γνωρίζει τη Γιάννα, ένα έφηβο χαμίνι, πέφτει με τα μούτρα 

σε ολοένα μεγαλύτερες αποδράσεις, ανακαλύπτοντας μια πόλη γεμάτη 

θαυμαστές κόχες κι αθέατους ανθρώπους. μως το σπίτι, τα 

φαντάσματα στο πάνω πάτωμα, ο διάβολος - όλα τον καλούν, 

οδηγώντας τον αναπόδραστα στην τελική αναμέτρηση. ” 
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ΗΝ ΨΡΑ ΣΨΝ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΨΝ ΜΕ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΤΠΝΟ. Δεν φταίω εγώ. Πάλι 

δεν μ’ έπιανε ο ύπνος χτες βράδυ, γιατί περίμενα ν’ ακούσω απ’ 

το καθιστικό τον μπαμπά και τη μαμά να μαλώνουν, εκείνος να 

φωνάζει κι εκείνη να βογκάει σαν να πονάει και μετά να φωνάζει κι αυτή 

και στο τέλος ο μπαμπάς να νικάει γιατί έχει πιο δυνατή φωνή και πιο 

δυνατά χέρια, χέρια που καμιά φορά βαράνε, κι η μαμά να κλαίει. Δεν 

έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά στο τέλος, αλλά εγώ έμεινα ξύπνιος κι εγώ δεν 

ξέρω πόση ώρα, ξαπλωμένος στο κατασκότεινο δωμάτιό μου, να 

αφουγκράζομαι – σαν τους Ινδιάνους στα μίκι μάους, που κολλάνε το 

αυτί τους στο χώμα κι αφουγκράζονται τα άλογα του εχθρού που 

πλησιάζουν. Ο δικός μου εχθρός είναι η μαμά κι ο μπαμπάς να 

μαλώνουν, κι ακόμα κι όταν δεν έρχεται, εγώ μένω εκεί να περιμένω στο 

σκοτάδι, μέχρι που με παίρνει ο ύπνος χωρίς να το καταλάβω απ’ την 

κούραση, και μετά το πρωί όλο νυστάζω. 

 Δεν φταίω μόνο εγώ βέβαια, αλλά κι ο πάτερ Ισίδωρος, που μας 

κάνει θρησκευτικά. ’ όλα τ’ άλλα μαθήματα έχουμε την κυρία Σούλα, 

που είναι καλή όταν δεν θυμώνει – γιατί άμα θυμώσει μπορεί να σου 

δώσει και καμιά ξανάστροφη, και φοράει ένα δαχτυλίδι μυτερό που 

Σ 
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πονάει πολύ με την ξανάστροφη – αλλά θρησκευτικά μας κάνει ο πάτερ 

Ισίδωρος, που είναι και παπάς κανονικός, με ράσο και γένια, που ψέλνει 

στην εκκλησία και δίνει να κοινωνήσουν οι πιστοί και παντρεύει ζευγάρια 

και βαφτίζει μωρά, και είναι και δάσκαλος θρησκευτικών στο σχολείο 

μας, που είναι στην οδό Κωλέττη 34 και λέγεται 37ο Δημοτικό χολείο 

Αθηνών. Κανονικά θα έπρεπε να λέγεται 34ο, ή το σχολείο να είναι στην 

οδό Κωλέττη 37, για να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Δεν ξέρω γιατί. 

Ούτε οι γονείς μου ταιριάζουν – έχω ακούσει τη μαμά μου να το λέει στο 

τηλέφωνο, μιλώντας σιγανά για να μην την ακούσει ο μπαμπάς – και 

μπορεί και να χωρίσουν, να πάρουν διαζύγιο όπως οι γονείς της Έλλης 

απ’ την τάξη μου, κι ενώ δεν μ’ αρέσει που μαλώνουν, δεν θέλω ούτε να 

πάρουν διαζύγιο. Ο πάτερ Ισίδωρος λέει ότι το διαζύγιο είναι αμαρτία, 

επειδή το λέει ένα ρητό της εκκλησίας που δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά 

τέλος πάντων δεν κάνει να χωρίζεις, στεναχωριέται ο Θεός, που πειράζει 

πιο πολύ απ’ το να στεναχωριούνται οι άνθρωποι. 

 Κι επειδή ο πάτερ Ισίδωρος μιλάει με πολύ μονότονη φωνή, 

σχεδόν σαν να ψέλνει αντί να λέει το μάθημα, είναι δύσκολο να 

κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά, ιδίως άμα νυστάζεις από πριν όπως 

νύσταζα εγώ σήμερα το πρωί. Κι ενώ η κυρία Σούλα είναι πιο αυστηρή 

άμα σε πιάσει να κοιμάσαι, και βάζει τις φωνές και σε λέει άχρηστο και 

χαμένο κορμί, ο πάτερ Ισίδωρος ποτέ δεν μας μαλώνει, μόνο κλείνει τα 

μάτια και λέει σιγανά το όνομά μας – και καμιά φορά ούτε αυτό, απλώς 

συνεχίζει να μιλάει σαν να ψέλνει. Οπότε κι εγώγέρνω ήσυχα-ήσυχα το 

κεφάλι μου στο θρανίο, το τελευταίο πίσω δεξιά όπου κάθομαι μόνο 

εγώ, και με παίρνει ο ύπνος. 

 τον ύπνο μου δεν βλέπω όνειρα, όπως δεν βλέπω ούτε το βράδυ 

όταν κοιμάμαι, παρ’ όλο που καμιά φορά όταν επιτέλους κλείνουν τα 

μάτια μου από μόνα τους είμαι πολύ φοβισμένος κι αναστατωμένος με 

τους καυγάδες της μαμάς και του μπαμπά. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω 
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όνειρα, όπως τα άλλα παιδιά στην τάξη – έχω ακούσει να τα λένε ο ένας 

στον άλλο, όνειρα όπου πετάνε και σκοτώνουν κακούς και είναι 

διάσημοι ποδοσφαιριστές και ηθοποιοί στην τηλεόραση. Θα ’θελα κι 

εγώ να βλέπω τέτοια ωραία όνειρα και να τα λέω μετά, αλλά τίποτα, εκεί 

που κοιμάμαι ξαφνικά ξυπνάω κι είναι πρωί. Βέβαια σ’ ένα παλιό 

περιοδικό της μαμάς είχα διαβάσει ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν όνειρα, 

κι απλώς καμιά φορά δεν τα θυμούνται, οπότε μπορεί να είμαι 

ξεχασιάρης με τα όνειρά μου. Νομίζω ότι όταν ήμουν μικρός – πιο 

μικρός από τώρα, δηλαδή – έβλεπα όνειρα και τα θυμόμουν μετά, αλλά 

κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, δεν ξέρω γιατί, και ξέχασα τα παλιά μου 

όνειρα όπως μπορεί να ξεχνάω και τα καινούρια. 

 Αυτή τη φορά με ξυπνάει το κουδούνι στο τέλος του μαθήματος, 

και μέχρι να συνέλθω για τα καλά και να σηκώσω το κεφάλι, τρίβοντας 

τα μάτια μου μην τυχόν έχω τίποτα τσίμπλες, ο πάτερ Ισίδωρος έχει 

κιόλας φύγει, και πολλά παιδιά έχουν σηκωθεί και τρέχουν πέρα-δώθε 

φωνάζοντας μέχρι να ξαναχτυπήσει το κουδούνι, οπότε αρχίζει το 

επόμενο μάθημα – που μας το κάνει η κυρία Σούλα, όπως κι όλα τα 

μαθήματα εκτός απ’ τα θρησκευτικά, και λέγεται Εμείς κι ο κόσμος. Μ’ 

αρέσει πιο πολύ το Εμείς κι ο κόσμος απ’ τα θρησκευτικά, γιατί μαθαίνεις 

ένα σωρό πράγματα και γιατί έχει αυτό το ‘εμείς’, που σε κάνει να 

φαντάζεσαι ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι μια μεγάλη παρέα, 

όλοι φίλοι μεταξύ τους. 

 Ξέρω ότι δεν είναι έτσι βέβαια, γιατί εγώ δεν έχω φίλους. 
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Ε ΛΕΝΕ ΜΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΨ Β’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Σον μπαμπά μου τον λένε 

Αργύρη και τη μαμά μου Μαριάνθη. Αδέλφια δεν έχω, αν 

και θα ήθελα να έχω. Δεν ξέρω πόσων χρονώ είμαι 

ακριβώς. Ο μπαμπάς λέει «Ή εφτά ή οχτώ,» κι η μαμά κουνάει το κεφάλι 

σαν να συμφωνεί, ή μπορεί και να μη θέλει μπελάδες, ή να μην την 

πολυνοιάζει, όπως δεν νομίζω ότι πολυνοιάζει και τον μπαμπά, που 

ακόμα κι όταν μου μιλάει δεν παίρνει τα μάτια του απ’ την τηλεόραση. 

 Θα ήθελα να ξέρω πόσο ακριβώς είμαι, και ποια μέρα γεννήθηκα, 

γιατί έτσι είναι σαν να μην έχω γενέθλια, όπως τα άλλα παιδιά, αλλά να 

φύτρωσα ξαφνικά μια μέρα μόνος μου σαν το χαμομήλι, απ’ αυτά που 

είναι γεμάτη η αυλή μας και κανείς δεν τους δίνει σημασία. Γιορτή έχω, 

είναι στις 15 Αυγούστου, της Παναγίας – που τη λέγανε Μαρία κανονικά, 

από κει βγαίνει το Μάριος – αλλά γενέθλια όχι, ή δεν τα ξέρω, πάντως 

στο σπίτι δεν τα γιορτάζουμε, οπότε δεν παίρνω ούτε δώρα όπως τα 

άλλα παιδιά, ούτε τρώω τούρτα αφού φυσήξω τα κεράκια με τους 

φίλους μου γύρω-γύρω. Αλλά μπορεί ο μπαμπάς κι η μαμά να μη μου 

λένε πότε ακριβώς γεννήθηκα επειδή δεν έχω φίλους, για να μη 

Μ 
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στεναχωρηθώ άμα κάνω πάρτι γενεθλίων με τούρτα και κεράκια και δεν 

έρθει κανείς. 

 την αρχή, για να μην μπερδεύομαι κι εγώ ο ίδιος, είχα σκεφτεί να 

λέω ότι είμαι οχτώ, για να δείχνω πιο μεγάλος – θα ήθελα πολύ να ήμουν 

πιο μεγάλος, ή τουλάχιστον πιο ψηλός – αλλά μετά σκέφτηκα ότι άμα 

είμαι ο πιο μεγάλος στην τάξη οι συμμαθητές κι οι συμμαθήτριές μου 

μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος επειδή έμεινα 

στάσιμος, και πρέπει να ξανακάνω τη Β’ Δημοτικού σαν το στουρνάρι. 

(Τπάρχει κι ένας δρόμος εδώ κοντά που λέγεται έτσι, οδός τουρνάρη, 

αλλά γράφεται με ήτα, που σημαίνει ότι υπήρχε κάποτε κάποιος 

γνωστός που τον λέγανε τουρνάρη, που πολύ τον λυπάμαι γιατί ακόμα 

κι αν ήταν έξυπνος, όλοι θα γελούσαν πίσω απ’ την πλάτη του με το 

επίθετό του.) Οπότε αποφάσισα ότι είμαι εφτά χρονώ, και ξεμπέρδεψα. 

Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι πολυασχολείται και κανένας μαζί μου, οπότε 

δεν χρειάζεται να βγάλω απ’ το μυαλό μου τίποτα φανταστικά γενέθλια. 

(Αν είχα, πάντως, θα ήθελα να είναι στις 26 του Δεκέμβρη, μία μέρα μετά 

τα Φριστούγεννα, ώστε με το πάρτι γενεθλίων να είναι σαν να κάνω δυο 

φορές Φριστούγεννα.) 

 ταν μεγαλώσω, θα μάθω πότε γεννήθηκα, είμαι σίγουρος. Έτσι 

λέει η μαμά όταν τη ρωτάω κάτι κι αυτή δεν θέλει να μου απαντήσει: 

«ταν μεγαλώσεις, θα μάθεις.» Γιατί οι μεγάλοι, ακόμα κι αν δεν ξέρουν 

τα πάντα, ξέρουν πολύ περισσότερα από μας τα παιδιά, γι’ αυτό όταν 

συμπαθούμε πολύ κάποιον και τον θαυμάζουμε και είναι φίλος μας, 

λέμε: «Μεγάλε!» 

 Θα ήθελα όσο τίποτα να με φώναζε κι εμένα κάποιος έτσι. 

 

 

  



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_14 

 

 
 
 

3 
 

 

 

 

 

ΣΟ ΠΡΨΣΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΙ ΣΡΕΙ ΠΡΨΣΕ ΨΡΕ και πριν τις άλλες τρεις 

ώρες και το δεύτερο διάλειμμα, που είναι πιο μεγάλο, κάθομαι 

στην άκρη της αυλής και βλέπω τα αγόρια απ’ την τάξη μου κι 

απ’ τη διπλανή τάξη να παίζουν μπάλα μ’ ένα άδειο κουτάκι χυμό 

πορτοκάλι, που το ’χουν φουσκώσει πρώτα φυσώντας μέσα στο λεπτό 

του καλαμάκι για να γίνει το κουτάκι πιο στρογγυλό και να κάνει γκελ 

όπως η μπάλα η κανονική, του ποδόσφαιρου. 

 Μ’ αρέσει πολύ η μπάλα, κι ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο 

Μισέλ Πλατινί, που παίζει στη Γιουβέντους αλλά και στην Εθνική Γαλλίας 

γιατί είναι Γάλλος, και είναι μέσος και βάζει γκολάρες. Θα ’θελα να γίνω 

ποδοσφαιριστής κι εγώ όταν μεγαλώσω, όπως θα ’θελα να με παίζανε 

κι εμένα στα διαλείμματα – έχω κάνει προπόνηση μ’ ένα ίδιο κουτάκι 

μόνος μου στο σπίτι, και δεν θα τα πήγαινα και άσχημα – αλλά ακόμα κι 

όταν δεν τους βγαίνει ζυγός ο αριθμός των παικτών, προτιμάνε να 

παίξουν δέκα-εννιά ή δώδεκα-έντεκα παρά να διαλέξουν εμένα, κι ας 

στέκομαι την ώρα που διαλέγουν ο κάθε αρχηγός τους παίκτες της 

ομάδας του, χαμογελώντας προς το μέρος τους όλο ελπίδα. Οπότε κι 

εγώ κάθομαι στην άκρη του γηπέδου – που δεν είναι κανονικό γήπεδο, 
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αλλά το τσιμέντο της αυλής, με τέσσερις σχολικές σάκες ανά δύο αντί 

για τέρματα – και τους βλέπω να παίζουν, και φαντάζομαι ότι είμαι κι εγώ 

ανάμεσά τους, μέσος σαν τον Πλατινί, και βάζω τη μία γκολάρα μετά 

την άλλη κι όλοι φωνάζουν Ζήτω και Έμπαινε, Μάριε και Μεγάλε! 

 Είναι κι ένα άλλο παιδί που δεν το παίζουνε ποτέ, και στέκεται κι 

εκείνο και κοιτάζει το παιχνίδι απ’ το πλάι, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτός είναι 

μικρός, νιάνιαρο – Α’ Δημοτικού πάει – οπότε ούτε κι εγώ του δίνω 

σημασία, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο απ’ το να σε δουν να κάνεις παρέα 

με τα νιάνιαρα τα πρωτάκια. Και στο κάτω-κάτω, ακόμα κι αν δεν έχει 

φίλους όπως κι εγώ, σίγουρα θα έχει γενέθλια, οπότε μια χαρά περνάει, 

δεν έπαθε και τίποτα. (Έτσι λέει ο μπαμπάς όταν τις τρώω, την ώρα που 

ξαναφοράει τη ζώνη του κι εγώ είμαι πεσμένος στο πάτωμα, 

κουλουριασμένος σαν το σκουλήκι και κλαίω, οπότε κι εκείνος σκύβει, 

μου χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά και μου λέει: «Έλα, μην κλαις. Δεν έπαθες και 

τίποτα.») 

 το πρώτο διάλειμμα, το μικρό, πολλά παιδιά τρώνε το κολατσιό 

τους, σάντουιτς απ’ το σπίτι τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο ή τυρόπιτες, 

κουλούρια, και σάντουιτς με λουκάνικο απ’ το κυλικείο, κι εμένα μου 

τρέχουν τα σάλια, γιατί δεν έχω πάντα μαζί μου κολατσιό απ’ το σπίτι – 

καμιά φορά η μαμά ξεχνάει να μου το ετοιμάσει αποβραδίς – και λεφτά 

για το κυλικείο δεν έχω ποτέ, ο μπαμπάς δεν μου δίνει καθόλου χαρτζιλίκι, 

γιατί όπως λέει ‘Θα το ξοδεύω σε μαλακίες,’ και λέει επίσης ότι κανονικά 

όταν λένε ‘δωρεάν παιδεία’ (που σημαίνει ότι το σχολείο είναι τζάμπα), 

θα έπρεπε να μας ταΐζουν κιόλας. Κι η μαμά λέει ότι η πείνα σε κάνει 

έξυπνο, οπότε εγώ πρέπει να είμαι φοβερά έξυπνος, γιατί πεινάω 

συνέχεια, ιδίως στο μεγάλο διάλειμμα, πριν το τελευταίο μάθημα και το 

σχόλασμα, γιατί τότε τρώνε το κολατσιό τους ακόμα πιο πολλά παιδιά, κι 

εγώ πολλές φορές γυρνάω και κάθομαι στην τάξη και χαζεύω τα βιβλία 

της δανειστικής βιβλιοθήκης για να ξεχάσω την πείνα μου, που 
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χειροτερεύει όταν βλέπω τους άλλους να καταβροχθίζουν τις 

σαντουιτσάρες και τις παγωτάρες τους. 

 Αν με ρωτούσε κανείς τι θα ήθελα περισσότερο απ’ τα δύο – να 

με διαλέγουν κι εμένα στην ομάδα, ακόμα και σαν τερματοφύλακα, ή να 

είχα κάθε μέρα να φάω – με το χέρι στην καρδιά θα προτιμούσα το 

δεύτερο, γιατί δεν αντέχεται η πείνα, καμιά φορά με πονάει η κοιλιά μου, 

και τα γουργουρητά της ακούγονται μέσα στην τάξη, αν κι ευτυχώς 

κανείς δεν μ’ έχει κοροϊδέψει γι’ αυτό, γιατί τον πεινασμένο δεν τον 

κοροϊδεύεις επειδή τον λυπάσαι κι επειδή είναι ντροπή οπότε δεν το 

συζητάς καθόλου. Έχει και τα καλά του να είσαι ο αόρατος της τάξης, το 

φάντασμα που κάθεται μόνο του στο πίσω δεξιά θρανίο. 

 Ψ, ναι. Αυτή τη στιγμή, περισσότερο κι απ’ το να γίνω όταν 

μεγαλώσω διάσημος ποδοσφαιριστής σαν τον Πλατινί, θα ήθελα μια 

ζεστή τυρόπιτα. 
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ, την ώρα που η κυρία Σούλα έχει γυρισμένη 

την πλάτη και γράφει κάτι στον πίνακα, βλέπω διάφορους 

συμμαθητές και συμμαθήτριές μου να ανταλλάσσουν 

ραβασάκια, δηλαδή χαρτάκια με μυστικά μηνύματα. Η Άννα δίνει ένα 

διπλωμένο χαρτάκι μια σταλιά στην Ντίνα, που το ανοίγει, το διαβάζει, 

και κρύβει το στόμα της για να μη φανεί ότι γελάει, κι ο τέλιος δίνει στον 

Ανέστη μια σελίδα από περιοδικό διπλωμένη πολλές φορές, που όταν ο 

Ανέστης βλέπει τι δείχνει, κρυφοκοιτώντας τη σελίδα κάτω απ’ το θρανίο 

του, και σκουντώντας τον Μπάμπη που κάθεται μαζί του και θέλει κι 

αυτός να δει τι του ’δωσε ο τέλιος, γουρλώνει τα μάτια. 

 Μπορώ να μαντέψω τι έκανε την Ντίνα να γελάσει και τον Ανέστη 

να γουρλώσει τα μάτια. Κι αυτό γιατί τα ραβασάκια, πολλές φορές αφού 

τα διαβάσουν τα τσαλακώνουν κι άλλο, ή τα σκίζουν, και τα πετάνε στα 

σκουπίδια μόλις χτυπήσει το κουδούνι και η κυρία Σούλα για το 

πεντάλεπτο διάλειμμα ανάμεσα στα μαθήματα, κι έπειτα το ξεχνάνε 

τελείως, και στο δεύτερο διάλειμμα, όταν είμαι μόνος στην τάξη για να μη 

βλέπω τις λουκανικόπιτες των άλλων και μου τρέχουν τα σάλια, σκαλίζω 

καμιά φορά τον σκουπιδοτενεκέ, και ενώνοντας τα κομμάτια διαβάζω τα 
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σημειώματα. Σα κορίτσια συνήθως ανταλλάσσουν μυστικές κοροϊδίες 

και σαχλαμάρες όπως με ποιον είναι ερωτευμένες. Είδες τη χοντρέλα τη 

Μαριάννα στο διάλειμμα; αν φάλαινα με φόρμα!!! Και Φτες είδα στον 

ύπνο μου τον Γαρδέλη είναι τόσο κούκλος… συχνά με καρδούλες αντί 

για τόνους. σο για τα περιοδικά, έχω δει κι άλλες τέτοιες σελίδες από 

περιοδικά όπως του τέλιου, κομμένες προσεχτικά, που έχουν διπλωθεί 

και ξεδιπλωθεί τόσες φορές που είναι έτοιμες να σκιστούν στις τσακίσεις, 

αν και συνήθως τις βλέπεις στα χέρια των μεγάλων, της Έκτης, που τις 

χαζεύουν με τις ώρες στο μεσημεριανό διάλειμμα, μαζεμένοι στις 

τουαλέτες, κι άμα σε δουν σου βάζουν τις φωνές και σε κυνηγάνε, σαν 

να τους έπιασες να κάνουν κάτι κακό. Και ξέρω ότι τις περισσότερες 

φορές οι σελίδες αυτές είναι από τσόντες, που σημαίνει περιοδικά με 

γυμνές γυναίκες μέσα, μεγάλες σαν την κυρία Σούλα αλλά όχι τόσο 

παχουλές και χωρίς κοκάλινα γυαλιά. τ’ αλήθεια δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί τις χαζεύουν με τις ώρες τα αγόρια της Έκτης αυτές τις 

γυμνές, αλλά ίσως όταν μεγαλώσω να καταλάβω.  

 Σώρα πάντως θα προτιμούσα ένα απλό ραβασάκι που θα μ’ 

έκανε να γελάσω, γιατί θα σήμαινε πως αυτός που μου έδωσε το 

σημείωμα κι εγώ θα κοροϊδεύαμε μαζί κάποιον άλλο, και θα 

κρυφογελούσαμε παρέα με τα χάλια του, και θα ’μασταν φίλοι που 

μοιράζονται τα πάντα, με πρώτα και κυριότερα τα μυστικά τους. Θα 

κοίταζα ακόμα και σελίδα από περιοδικό με γυμνή επάνω αν μου την 

έδινε κάποιος στα μουλωχτά, και θα γούρλωνα κι εγώ τα μάτια, 

παριστάνοντας ότι το βρίσκω φοβερό και δεν χορταίνω να το κοιτάω. 

 ’ ένα απ’ τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης, που είναι τα 

μόνα που έχω διαβάσει γιατί στο σπίτι δεν έχουμε βιβλία, ο 

πρωταγωνιστής ήταν ένα αγόρι έξι χρονώ που το λέγανε Ρόρι, κι επειδή 

δεν είχε ούτε αδέλφια ούτε φίλους, σαν εμένα, είχε βγάλει απ’ το μυαλό 

του έναν φανταστικό φίλο που τον λέγανε Γουλφ, και που ήταν μεγάλος 
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και ψηλός και μάγκας αλλά τον έβλεπε μόνο ο Ρόρι και κανένας άλλος, 

και του μιλούσε, κι οι δυο τους πήγαιναν βόλτες μαζί κι έκαναν καζούρα 

στα κορίτσια που αλλιώς ο Ρόρι ήταν πολύ ντροπαλός και δεν τους 

μιλούσε ποτέ, και γενικά περνούσαν απίθανα οι δυο τους, κι ας υπήρχε 

ο Γουλφ μόνο στη φαντασία του Ρόρι.  

 ταν τη διάβασα αυτή την ιστορία μου ’χε καρφωθεί να φτιάξω κι 

εγώ έναν φανταστικό φίλο για να παίζουμε παρέα και να μιλάμε και να 

λέμε μυστικά, αλλά όταν δοκίμασα, στο δωμάτιό μου με την πόρτα 

κλειστή – στο σχολείο θα ντρεπόμουν, τα παιδιά θα νόμιζαν ότι μιλάω 

μόνος μου και θα με κορόιδευαν – ο ταύρος, όπως τον είχα βαφτίσει, 

δεν εμφανίστηκε, ούτε μου είπε τίποτα, και μες στην ησυχία άκουγα μόνο 

την ανάσα μου, την τηλεόραση απ’ το καθιστικό, και τη μαμά στην 

κουζίνα να πλένει τα πιάτα. Προσπάθησα άλλες δυο-τρεις φορές, αλλά 

ο ταύρος δεν έλεγε να εμφανιστεί όπως ο Γουλφ, μένοντας αόρατος 

ακόμα και για μένα, οπότε στο τέλος αποφάσισα πως ήταν σαν την 

προσευχή το βράδυ: αφού ο Θεός δεν απαντάει ποτέ, δεν έχει νόημα να 

του μιλάς και να του ξαναμιλάς, ας βρει άλλους να του μιλήσουν, όπως 

τον πάτερ Ισίδωρο. Κι έτσι δεν έχω ούτε φανταστικό φίλο. 

 Βέβαια στο τέλος του βιβλίου που σας έλεγα πριν, μια οικογένεια 

μετακομίζει στο διπλανό σπίτι απ’ του πρωταγωνιστή, κι ο Ρόρι γίνεται 

κολλητός με το νεοφερμένο αγοράκι, που είναι κι αυτό μοναχοπαίδι και 

το λένε τιβ και μάλιστα – κοίτα να δεις! – έχουν και την ίδια μέρα 

γενέθλια. 

 Γι’ αυτό μ’ αρέσουν τα βιβλία, γιατί δεν είναι σαν εμένα. 
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ΟΛΙ ΦΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ, ξεχύνομαι κι εγώ απ’ την 

τάξη στην αυλή όπως και τα υπόλοιπα παιδιά απ’ όλες τις 

τάξεις που έχουν μόλις σχολάσει. Έξω απ’ τα κάγκελα 

περιμένουν μερικοί μπαμπάδες και μαμάδες, κάποιοι καπνίζοντας κι 

άλλοι κοιτώντας το ρολόι τους, πότε θα βγει το πιτσιρίκι τους, που είναι 

συνήθως πρωτάκι ή το πολύ της Δευτέρας σαν εμένα, για να το πάνε 

σπίτι με τα πόδια και να προσέχουν μην πάθει τίποτα κακό στον δρόμο, 

μην το πειράξει κανείς ή μην το πατήσει κανένα αμάξι, παρ’ όλο που έξω 

απ’ το σχολείο ο δρόμος είναι πεζόδρομος, και στην οδό 

Θεμιστοκλέους, που βρίσκεται λίγο πιο πάνω, τα αμάξια δεν τρέχουν 

πολύ γιατί ο δρόμος είναι στενός κι έχει άλλα αμάξια παρκαρισμένα 

δεξιά κι αριστερά. 

 Εμένα βέβαια ποτέ δεν με περιμένει κανείς, οπότε, μιας και δεν έχω 

να χαιρετήσω κανέναν, ανηφορίζω μόνος μου μέχρι τη γωνία της οδού 

Κωλέττη με την οδό Μπενάκη, σαν να γυρίζω σπίτι μου, που είναι κι αυτό 

στην Μπενάκη, αν και κάθε τόσο κοιτάω πίσω μου, και κοντοστέκομαι 

μέχρι να σκορπίσουν τα παιδιά και οι γονείς. Ο λόγος είναι ότι τα 

μυστικά δεν τα έχεις μόνο μαζί με τους φίλους σου, αλλά πολλές φορές 

Μ 
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και μόνος σου, ολόδικά σου, κι εγώ έχω ένα μυστικό που δεν το ξέρουν 

τα άλλα παιδιά και που είμαι σίγουρος ότι αν το ήξεραν θα με ζήλευαν, ή 

μπορεί ακόμα και να γίνονταν φίλοι μου επειδή θα μάθαιναν αυτό το 

τρομερό μυστικό: ότι ενώ αυτά πρέπει να γυρίσουν γρήγορα σπίτι τους, 

για να φάνε, να κοιμηθούν, και να διαβάσουν τα αυριανά τους 

μαθήματα, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να γυρίσω σπίτι μου απ’ τις 

δυόμισι, και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω για όση ώρα θέλω, τουλάχιστον 

μέχρι να αρχίσει να σκοτεινιάζει. 

 Και θα σας πω και το γιατί. Ξέρω πια ότι οι γονείς μου δεν 

νοιάζονται και πάρα πολύ για μένα, πώς είμαι και τι κάνω, και πολλές 

φορές ξεχνάνε τελείως ότι έχουν παιδί, κι όταν με βλέπουν ξαφνικά στον 

διάδρομο κατσουφιάζουν και λένε «Εδώ είσαι εσύ;» σαν να τρόμαξαν 

λίγο που με είδαν έτσι απότομα. Καμιά φορά με πειράζει που δεν τους 

καίγεται καρφί, όπως με πειράζει που δεν γιορτάζουμε τα γενέθλιά μου, 

και που δεν παίρνω χαρτζιλίκι και κανείς δεν μου διαβάζει ιστορίες το 

βράδυ πριν κοιμηθώ επειδή δεν έχουμε βιβλία στο σπίτι, αλλά το καλό 

όταν κάτι γίνεται συνέχεια είναι ότι στο τέλος το συνηθίζεις, οπότε σχεδόν 

ξεχνάω κι εγώ ότι έχω μαμά και μπαμπά όπως με ξεχνάνε κι εκείνοι. 

 Σην πρώτη φορά που το έκανα, δεν το έκανα κατ’ ευθείαν. Γύρισα 

πρώτα σπίτι κανονικά, πήγα στο δωμάτιό μου, άδειασα τη σάκα μου κι 

έβαλα στο γραφείο μου τα βιβλία και τα τετράδια με τα μαθήματα που 

θα έπρεπε να διαβάσω για την επομένη. Έπειτα πήγα στην κουζίνα, αλλά 

η μαμά δεν ήταν εκεί, ούτε και πουθενά αλλού – κρυφοκοίταξα και στην 

κρεβατοκάμαρα, αλλά ήταν άδεια. το μάτι δεν είχε καμιά κατσαρόλα, 

ούτε μύριζε φαΐ. Χαχούλεψα λίγο το ψυγείο, αλλά κι αυτό δεν είχε πολλά: 

κάτι μισά ξεραμένα λεμόνια, κι ένα κομμάτι φέτα σ’ ένα τάπερ. Δεν μ’ 

αρέσει η φέτα, μου μυρίζει. Ο μπαμπάς ήταν στην τηλεόραση όπως 

πάντα, κι ενώ πεινούσα, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω – ποτέ δεν ξέρεις 

πώς θα αντιδράσει. Πάντως κανείς δεν έμοιαζε να ’χε καταλάβει ότι 
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γύρισα απ’ το σχολείο, οπότε κι εγώ θύμωσα, και λέω, έτσι μου είστε, κι 

εγώ ξαναφεύγω. 

 Βγαίνοντας στην αυλή έκοψα ένα πορτοκάλι απ’ την πορτοκαλιά 

μας, κι άρχισα να το ξεφλουδίζω και να το τρώω περπατώντας, 

σκουπίζοντας κάθε τόσο τα ζουμιά απ’ το στόμα και το πιγούνι μου στο 

μανίκι του φούτερ. Μέχρι να το καταλάβω, είχα φτάσει στη γωνία της 

οδού Μπενάκη με την οδό όλωνος. Εκεί κοντοστάθηκα, γιατί δεν ήξερα 

τι να κάνω. Ποτέ δεν είχα πάει πιο μακριά απ’ τη όλωνος μόνος μου, και 

φοβόμουνα λίγο. Μα απ’ την άλλη ο δρόμος και τα πεζοδρόμια ήταν 

γεμάτα αυτοκίνητα και κόσμο, λεωφορεία, ταξί, και μεγαλύτερα παιδιά σε 

παρέες, τόσο ψηλά που ήταν σχεδόν μεγάλοι σαν τον μπαμπά και τη 

μαμά. Υωνές, γέλια, κόσμος που σταματούσε να δει την ώρα στο ρολόι 

του και στα ψιλικατζίδικα για να χαζέψει τις εφημερίδες χωρίς να πρέπει 

να τις αγοράσει. Ο δρόμος που είχα περπατήσει ως εκεί δεν ήταν και 

τόσο αλλιώτικος απ’ αυτόν τριγύρω και μπροστά μου. Κι ούτε κανένας 

άγνωστος με είχε σταματήσει να με ρωτήσει πού πήγαινα και γιατί ήμουν 

μόνος μου στον δρόμο. Η πείνα μου είχε περάσει λίγο με το πορτοκάλι, 

κι ο ήλιος έλαμπε ακόμα. Οπότε σταμάτησα να φοβάμαι, κι αφού 

περίμενα πρώτα το φανάρι να γίνει πράσινο, πέρασα απέναντι και 

συνέχισα να προχωρώ.  

 την οδό Ακαδημίας σταμάτησα για δεύτερη φορά γιατί τα 

χρειάστηκα λίγο: ήταν μεγάλη σαν ποτάμι, κι είχε ένα σωρό αμάξια που 

έτρεχαν πάρα πολύ γρήγορα, και δεν ήξερα αν θα προλάβαινα να 

περάσω απέναντι μέχρι το φανάρι να ξαναγίνει από πράσινο κόκκινο. Κι 

άμα δεν πρόφταινα; Αν σκόνταφτα και με πατούσαν; Αλλά αφού 

περίμενα κάμποση ώρα, είδα ότι το πράσινο έμενε αναμμένο αρκετά, κι 

ότι ακόμα κι αν ξαναγινόταν κόκκινο τα αμάξια δεν άρχιζαν πάλι να 

τρέχουν αμέσως, αλλά περίμεναν να περάσουν τον δρόμο και οι 

τελευταίοι περαστικοί. Οπότε στο τέλος πήρα μια βαθιά ανάσα, χώθηκα 
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σ’ ένα μπουλούκι μεγάλα παιδιά – το ένα φορούσε ακουστικά και 

άκουγε μουσική στο γουόκμαν του, που είναι ένα κουτί με μπαταρίες 

που παίζει κασέτες – και μέχρι να το καταλάβω είχα περάσει και την 

Ακαδημίας. 

 Σο ίδιο έγινε άλλες δυο φορές: μια τρομάρα στην αρχή μέχρι να 

περάσω την Πανεπιστημίου, τρέξιμο απέναντι μαζί με τον κόσμο όταν το 

φανάρι έγινε πράσινο, κι άλλη τρομάρα στη ταδίου, κι άλλο τρέξιμο – 

και ξαφνικά βρέθηκα στην οδό Αιόλου, στη γωνία, όπου είναι ένα 

μεγάλο μαγαζί που λέγεται Λαμπρόπουλος. Κι όταν σήκωσα τα μάτια, 

λαχανιασμένος απ’ το τρέξιμο και με την καρδιά μου να χτυπάει σαν 

ταμπούρλο, είδα κάτι φοβερό: απέναντι, στο τέρμα του δρόμου, 

σκαρφαλωμένη πάνω σ’ έναν ψηλό βράχο, φαινόταν η Ακρόπολη! 

Ήταν απίθανο, ο δρόμος περνούσε μέσα απ’ τα ψηλά σπίτια σαν 

χαράκι, κι έφτανε ακριβώς στην Ακρόπολη, που έλαμπε στον ήλιο! Και 

δεν ξέρω αν ήταν αυτό το θέαμα, ή η περηφάνια μου που είχα φτάσει 

τόσο μακριά απ’ το σπίτι ολομόναχος – πήγαινα στοίχημα ότι κανένα 

παιδί στην τάξη δεν είχε κάνει τόσο δρόμο μόνο του, χωρίς να το κρατάει 

ο μπαμπάς ή η μαμά απ’ το χέρι – πάντως η καρδιά μου συνέχισε να 

χτυπά με μανία, ντουπ-ντουπ, ντουπ-ντουπ, και τώρα δεν ήταν από 

φόβο αλλά από χαρά. 

 υνέχισα λοιπόν να προχωράω, και μετά από λίγο βρέθηκα σε μια 

άλλη γωνία, όπου ήταν ένας κουλουρτζής με τα κουλούρια του σ’ έναν 

ταβλά. Ο ταβλάς ήταν σχεδόν άδειος, τα πιο πολλά θα τα ’χε πουλήσει 

από νωρίς, και τώρα περίμενε κι αυτός να σχολάσει, κόβοντας κάθε 

τόσο με τα δόντια ένα κομμάτι από ένα κουλούρι και μασουλώντας το 

αργά, σαν να μην ήθελε στ’ αλήθεια να το φάει αλλά να μασούλαγε για 

να περάσει η ώρα. το άλλο του χέρι κρατούσε ένα τσιγάρο που ήταν 

σχεδόν γόπα, τόσο μικρό, κι έβγαζε λίγο καπνό, σαν να βαριόταν κι 

αυτό. Ήταν γέρος, πολύ γέρος, μπορεί κι εκατό χρονώ, κι όταν με είδε 
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που τον κοιτούσα, χαμογέλασε, και κόβοντας ένα τελευταίο κομμάτι με 

το χέρι, μου έδωσε το υπόλοιπο κουλούρι. Κι εγώ του είπα ευχαριστώ και 

χαμογέλασα και το πήρα, και το εννοούσα διπλό το ευχαριστώ, απ’ τη 

μια γιατί μόλις τον είδα μου είχε ανοίξει πάλι η όρεξη, κι απ’ την άλλη γιατί 

αν δεν είχε κόψει το κομμάτι που δάγκωνε με το χέρι θα σιχαινόμουν λίγο 

να το πάρω, επειδή η ακρούλα θα είχε τα σάλια του. Αλλά τώρα ήταν 

καθαρό, και ήταν πάνω απ’ το μισό, οπότε το πήρα κι έφυγα 

μασουλώντας το σαν να ήταν ό,τι πιο νόστιμο είχα φάει στη ζωή μου. 

 Μέχρι να φτάσω στην άλλη γωνία το είχα κιόλας καταβροχθίσει, κι 

όταν πέρασα τον δρόμο που κατηφόριζε, είδα στο δεξί πεζοδρόμιο μια 

μεγάλη μπλε ταμπέλα που έγραφε Μοναστηράκι, κι από κάτω 

Monastiraki, κι είχε δίπλα ένα άσπρο βέλος που έδειχνε πάνω αλλά 

σήμαινε ότι έπρεπε να συνεχίσεις ευθεία. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι η 

ταμπέλα ήταν σωστή αν ήσουν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά 

αν μπορούσες να πετάς, όπως ο ούπερμαν, μπορεί να μπερδευόσουν, 

και να νόμιζες ότι το Μοναστηράκι βρισκόταν πάνω, ψηλά, κάπου στον 

ουρανό ανάμεσα στα σύννεφα. Κι έπειτα πέρασα κάμποση ώρα με το 

να φαντάζομαι ότι ήμουν εγώ ο ούπερμαν, και φορώντας την μπέρτα 

μου πετούσα πάνω απ’ την πόλη, διασχίζοντας την Αθήνα απ’ τη μια 

άκρη ως την άλλη μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, όπως τα αεροπλάνα. 

 Με τούτα και με κείνα χασομέρησα, κι όταν κοίταξα πάλι ψηλά στο 

βάθος την Ακρόπολη, είχε αλλάξει χρώμα, είχε γίνει πορτοκαλί, και 

κατάλαβα ότι φαινόταν έτσι επειδή την έβαφε ο ήλιος που είχε αρχίσει να 

βασιλεύει. Και τότε σκέφτηκα κάτι που μ’ έκανε να παγώσω απ’ τον 

φόβο, λες και ξαφνικά είχα βρεθεί στον Βόρειο Πόλο όπου χιονίζει 

συνέχεια: είχα φτάσει τόσο μακριά απ’ το σπίτι, που μέχρι να γυρίσω θα 

είχε σκοτεινιάσει. Και δεν ήθελα με τίποτα να είμαι έξω όταν θα 

σκοτείνιαζε.  
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 Οπότε έκανα μεταβολή κι άρχισα να περπατάω προς το σπίτι, 

κοιτώντας κάθε λίγο φοβισμένος το όνομα του δρόμου στις 

ορθογώνιες μπλε πινακίδες για να είμαι σίγουρος ότι δεν μπερδεύτηκα 

στην πορεία κι ότι ακολουθούσα τον ίδιο δρόμο που με είχε φέρει εκεί – 

κοντά στο Μοναστηράκι, που είχαμε πάει κάποτε, παλιά, με τη μαμά, σε 

μια μεγάλη αγορά που λεγόταν Γιουσουρούμ, και ήταν γεμάτη 

μαγαζάκια που πουλούσαν ό,τι μπορείς να φανταστείς, παλιά έπιπλα, 

δίσκους, ρούχα, βιβλία, τα πάντα, κι η μαμά με κρατούσε σφιχτά απ’ το 

χέρι και κάθε φορά που πήγαινα να απομακρυνθώ για να δω από 

κοντά ένα αγαλματάκι ή ένα παλιό πικάπ μ’ ένα μεγάλο χωνί και μια 

μανιβέλα, εκείνη με τραβούσε απότομα προς το μέρος της και μου ’λεγε 

«Κανόνισε να χαθείς και να σ’ αρπάξει κάνας γύφτος.» Και τώρα που 

ήμουν μόνος μου, και που σε λίγο θα σκοτείνιαζε, δεν ήθελα να χαθώ, 

ούτε να μ’ αρπάξουν οι γύφτοι, αν κι είχα περάσει πιο πριν στον δρόμο 

δυο-τρεις – ο ένας πούλαγε κάστανα – και κανείς δεν έκανε να μ’ 

αρπάξει. 

 Μέχρι να φτάσω στη όλωνος, έτσι που σταματούσα κάθε τόσο 

για να δω ότι ήμουν ακόμα στην οδό Μπενάκη, χώρια τα φανάρια, είχε 

σουρουπώσει για τα καλά, και κρύωνα – κάθε τόσο έτριβα τα μπράτσα 

μου με τα χέρια, και φυσούσα μες στις χούφτες μου για να τις ζεστάνω, 

αλλά τα δάχτυλα κι οι παλάμες μου κολλούσαν ακόμα απ’ τα ζουμιά 

του πορτοκαλιού, κι όσο και να τις έγλειφα δεν καθάριζαν, και μ’ 

εκνεύριζαν, κι έλεγα θυμωμένος «Παλιοπορτοκάλι». Μα όταν έφτασα 

στην τελευταία ανηφόρα πριν το σπίτι, ξαφνικά όλος ο φόβος που 

ένιωθα πριν για το σκοτάδι άλλαξε, και πήρε το αγριεμένο πρόσωπο του 

μπαμπά και το ζαρωμένο μέτωπο της μαμάς, γιατί ήμουν σίγουρος πως 

κι οι δύο με περίμεναν στην πόρτα, γιατί έλειπα τόση ώρα που θα 

νόμισαν ότι το ’σκασα, και θα ανησυχούσαν τόσο που μπορεί να είχαν 

πάρει ακόμα και την αστυνομία για να ’ρθει να με μαζέψει, κι αυτή ήταν 

η πιο μεγάλη αταξία που είχα κάνει ποτέ, πιο μεγάλη κι από τότε που είχα 
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σπάσει ένα ποτηράκι του λικέρ απ’ το καλό σερβίτσιο κι η μαμά με 

περιέλαβε με τη σκληρή παντόφλα και μ’ έδειρε μέχρι που δεν μπορούσα 

να κάτσω απ’ τον πόνο, που σημαίνει ότι θα ’τρωγα της χρονιάς μου. 

Υανταζόμουν τον μπαμπά να με πηγαίνει σπρώχνοντας μέχρι την 

κρεβατοκάμαρα, να κλείνει πίσω του την πόρτα, και να ξεκρεμάει τη 

ζώνη του απ’ το γαντζάκι της ντουλάπας, τυλίγοντας τη μια της άκρη 

γύρω απ’ τη σφιγμένη του γροθιά, κι ένιωθα τέτοιο φόβο που ήταν σαν 

να ήθελα να κάνω κακά μου, κι ας μην είχα φάει όλη μέρα παρά μόνο 

το πορτοκάλι και το μισό κουλούρι. 

 μως παρ’ όλο που τα φώτα του σπιτιού ήταν αναμμένα, κανείς 

δεν με περίμενε στην πόρτα, κι όταν μπήκα, περπατώντας στις μύτες των 

ποδιών – αν δεν με πιάνανε στα πράσα, θα έλεγα ότι τόση ώρα ήμουν 

στο δωμάτιό μου και διάβαζα τα μαθήματά μου – ο μπαμπάς ούτε που 

γύρισε να με δει απ’ την ορθάνοιχτη πόρτα του καθιστικού, αλλά 

συνέχισε να κοιτάει με το ίδιο βλέμμα, βαριεστημένο και θυμωμένο μαζί, 

την τηλεόραση. το δωμάτιό μου, άλλαξα και φόρεσα τις πιτζάμες μου, 

που τις φοράω πάντα όταν είμαι στο σπίτι κι ας μην είναι ακόμα ώρα για 

ύπνο, κι έπειτα πήγα στην κουζίνα, όπου η μαμά είχε ετοιμάσει αυγά με 

λουκάνικα, κι έπλενε το τηγάνι και κάτι άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη. 

«Μαμά;» είπα, κι εκείνη γύρισε μόνο το κεφάλι, με κοίταξε λίγο με ενωμένα 

φρύδια, είπε: «Α, εδώ είσαι εσύ;» και γυρνώντας πάλι συνέχισε τη λάντζα 

σαν να μη συνέβη τίποτα, σαν να μην έλειπα τόση ώρα και να μην είχα 

ζήσει όλη αυτή τη μεγάλη, απίθανη περιπέτεια με τους δρόμους, τα 

φανάρια, τον κουλουρτζή και την Ακρόπολη. Κανείς δεν είχε προσέξει ότι 

έλειπα. Κι ενώ εννοείται ότι δεν ήθελα στ’ αλήθεια να τις φάω με τη ζώνη 

– την τελευταία φορά οι μελανιές στα μπούτια μου είχαν μείνει σχεδόν 

ένα μήνα, και πονούσαν τρομερά τις πρώτες μέρες – ήμουν λίγο 

πικραμένος που κανείς δεν είχε ανησυχήσει για μένα τόσο πολύ που να 

περιμένει στην πόρτα πότε θα γυρίσω. 
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 Αλλά τουλάχιστον η μαμά είχε μαγειρέψει, κι ενώ δεν μου 

πολυαρέσουν τα αυγά, και τα αγαπημένα μου λουκάνικα είναι τα 

Υρανκφούρτης ενώ αυτά ήταν χωριάτικα, που μυρίζουν κι είναι πολύ 

ξεροψημένα και σκληρά, άδειασα το πιάτο μου στο πι και φι, και μετά 

έκανα παπάρα μ’ ένα κομμάτι ψίχα ό,τι είχε περισσέψει και το ’φαγα κι 

αυτό. 

 μως εκείνο το βράδυ, την ώρα που διάβαζα τα μαθήματά μου, 

κατάλαβα ποιο ήταν το πιο φοβερό απ’ όλα όσα είχαν γίνει το 

απόγευμα: ότι μπορούσα να το ξανακάνω! Δεν ήμουν υποχρεωμένος 

να γυρνάω σπίτι αμέσως μετά το σχολείο όπως τα άλλα παιδιά, δεν 

ήμουν υποχρεωμένος ούτε καν να διαβάζω τα μαθήματά μου – ο 

μπαμπάς κι η μαμά ποτέ δεν με ρωτούσαν πώς πέρασα στο σχολείο, τι 

μάθαμε, αν με είχε σηκώσει η δασκάλα στον πίνακα. Δεν τους ένοιαζε 

για μένα, αλλά όσο κι αν με στεναχωρούσε αυτή η σκέψη, έκρυβε πίσω 

της ένα μυστικό, απίθανο δώρο. 

 Μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, όποτε θέλω, σαν τον ούπερμαν. 
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ΟΝ ΠΡΨΣΟ ΚΑΙΡΟ, ΟΣΑΝ ΕΚΟΒΑ ΒΟΛΣΕ μετά το σχόλασμα, 

ακολουθούσα πάντα την ίδια διαδρομή με την πρώτη φορά: 

Μπενάκη μέχρι την Αιόλου, ένα κομμάτι Αιόλου, το πολύ μέχρι μια 

εκκλησία που έχει στην αριστερή μεριά, κι έπειτα πάλι πίσω μέχρι το σπίτι. 

Αλλά λίγο-λίγο ξεθάρρεψα, κι άρχισα να πηγαίνω αλλού, προς τα πάνω 

ή προς τα κάτω αντί για δεξιά, φροντίζοντας πάντα μόλις αρχίσει να 

πέφτει ο ήλιος να παίρνω τον δρόμο του γυρισμού. 

 Έτσι και σήμερα: μόλις τα τελευταία παιδιά έχουν φύγει, κι ο 

φύλακας, ο μπαρμπα-Κώστας, έρχεται να κλειδώσει την καγκελόπορτα 

της αυλής, αρχίζω να ανηφορίζω την οδό Κωλέττη, μέχρι που φτάνω 

στο ψιλικατζίδικο του κυρ-Μέμου. Κι εκεί σταματάω, με την καρδιά μου να 

χτυπάει από ανυπομονησία τόσο δυνατά, που σχεδόν τη νιώθω στο 

στόμα μου, σαν καραμέλα βουτύρου που λιώνει σιγά-σιγά και σε 

γλυκαίνει. 

 Σο ψιλικατζίδικο του κυρ-Μέμου είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, κι ο 

κυρ-Μέμος είναι γέρος σαν το μαγαζί του, με άσπρο μουστάκι και 

φαλάκρα, αλλά επειδή δεν έχει παιδιά και δεν εμπιστεύεται κανέναν για 

υπάλληλο – γι’ αυτόν, όλοι οι άνθρωποι είναι κλέφτες, κι οι υπάλληλοι 

Σ 
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θα τον έκλεβαν πίσω απ’ την πλάτη του – δουλεύει ολομόναχος στο 

ψιλικατζίδικο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, πουλώντας τα 

πάντα: παγωτά και μίκι μάους στα παιδιά, κλωστές ντεμισέ και 

καρφίτσες στις μαμάδες, μπαταρίες και ασπιρίνες στους μπαμπάδες. Σο 

μαγαζί, που λέγεται ‘Η τιμιότητα’, είναι πάντα γεμάτο, μιας κι είναι μια 

σταλιά, με ράφια απ’ το πάτωμα ως το ταβάνι, ένα ψυγείο με παγωτά 

Έβγα το καλοκαίρι, και τον πάγκο που πίσω του κάθεται όλη μέρα ο κυρ-

Μέμος, με το ένα του μάτι πάντα στη μεγάλη, μαύρη, σιδερένια ταμειακή 

μηχανή, που όταν ανοίγει και κλείνει κουδουνίζει σχεδόν το ίδιο δυνατά με 

το κουδούνι του σχολείου. Οι πιο πολλοί πελάτες του ψιλικατζίδικου είναι 

παιδιά, σαν εμένα, πιο μεγάλα, αλλά και πιο μικρά, που τα στέλνουν οι 

μαμάδες τους να πάρουν κάτι που χρειάζονται στο σπίτι, κι επειδή όπως 

λέει ο μπαμπάς τα παιδιά είναι όλα σπάταλα, κι ό,τι λεφτά έχουν τα 

σκορπάνε, ο κυρ-Μέμος κάνει δουλειές με φούντες, και πρέπει να είναι 

πάρα πολύ πλούσιος, μπορεί και σαν τον Ψνάση. Γι’ αυτό, επειδή είναι 

ζάπλουτος, και κολυμπάει στο χρήμα σαν τον θείο κρουτζ – σίγουρα 

θα έχει κι αυτός θησαυροφυλάκιο κάπου – δεν αισθάνομαι άσχημα 

όταν τον κλέβω. 

 Ναι, το μάθατε κι αυτό: ο μικρός Μάριος είναι μεγάλος κλέφτης. 

Δεν ήμουν πάντα, βέβαια, δεν ήξερα ούτε καν ότι μπορείς να είσαι 

κλέφτης αν δεν είσαι μεγάλος, που γυρνάει τη νύχτα με μια μαύρη 

μάσκα κι ένα τσουβάλι στον ώμο, μέχρι που μια μέρα στο σχολείο είχα 

κρυφακούσει ένα παιδί της Πέμπτης στις τουαλέτες να λέει σ’ έναν φίλο 

του ότι είχε κλέψει το τελευταίο Ποπάυ απ’ το ψιλικατζίδικο του κυρ-

Μέμου, κι αν ο φίλος του ήθελε μπορούσαν να το διαβάσουν μαζί στο 

διάλειμμα. «Σο σούφρωσα απ’ τον γέρο την ώρα που δεν έβλεπε,» έτσι 

είχε πει ο κλέφτης απ’ την Πέμπτη. Μόνο που μετά απ’ αυτό τα νέα 

μαθεύτηκαν γρήγορα στο σχολείο, και πολλά παιδιά, όταν έβρισκαν την 

καγκελόπορτα ξεκλείδωτη – που ήταν συχνά, γιατί ο μπαρμπα-Κώστας 

δουλεύει και στο κυλικείο, οπότε με το πήγαινε-έλα ξεχνάει να κλειδώσει – 
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πήγαιναν μέχρι το ψιλικατζίδικο του κυρ-Μέμου, κι έτσι μαζί μπουλούκι 

έμπαιναν μέσα, οι μισοί έκαναν πως ψάχνουν κάτι ν’ αγοράσουν με το 

χαρτζιλίκι τους, ή αγόραζαν στ’ αλήθεια, και στο μεταξύ οι άλλοι μισοί 

τον κατακλέβαν. Και φυσικά ο κυρ-Μέμος δεν άργησε να τους κάνει 

τσακωτούς, και δύο αγόρια της Έκτης τα έπιασε κιόλας και τα έφερε ο 

ίδιος στο σχολείο, κρατώντας τα απ’ τον γιακά της μπλούζας, και πριν 

χτυπήσει το κουδούνι για το τελευταίο μάθημα ο διευθυντής, ο κύριος 

Πολυκάρπου, μας μάζεψε όλους στην αυλή με τη σφυρίχτρα, και με 

τους δύο κλέφτες δίπλα του να μυξοκλαίνε με χαμηλωμένα τα μάτια, και 

μας κατσάδιασε όλους, λέγοντας πως ήμασταν διεφθαρμένοι κι αλήτες 

και γεννημένοι για το έγκλημα, κι ότι αν δεν συμμορφωνόμασταν, θα 

καταλήγαμε το δίχως άλλο στη φυλακή, κι οι γονείς μας θα πέθαιναν 

απ’ την ντροπή και τη στεναχώρια που έβγαλαν τέτοια παλιοτόμαρα.  

 Μετά απ’ αυτό το τρικούβερτο κατσάδιασμα, και τη διήμερη 

αποβολή που φάγαν οι κλέφτες, τα κλεψίματα λίγο-πολύ σταμάτησαν, 

γιατί στο μεταξύ ο κυρ-Μέμος είχε σκεφτεί ένα διαβολικό κόλπο: είχε 

πάρει κι είχε κρεμάσει στα κάτω ράφια, απ’ τη μια άκρη στην άλλη, ένα 

σπάγκο, μ’ ένα κουδουνάκι κρεμασμένο στη μέση, ώστε ακόμα κι αν είχε 

πολύ κόσμο στο μαγαζί, ή τον έπαιρνε ο ύπνος στον πάγκο, άμα 

κάποιος έπαιρνε κάτι από κάπου – ακόμα κι απ’ το ψυγείο με τα παγωτά, 

που είχε το κουδουνάκι κρεμασμένο στην άκρη της μιας πλευράς, ώστε 

να χτυπάει όταν το άνοιγες – άκουγε το τίνγκι-τίνγκι και προλάβαινε να 

πάρει τους κλέφταρους στο κυνήγι.  

 μως εγώ έχω βρει ένα άλλο κόλπο, που δεν το ξέρουν τα παιδιά 

που ακόμα τον κλέβουν καμιά φορά. Γιατί αυτοί είναι μπουνταλάδες, και 

πάνε πάντα στο διάλειμμα, ή στις δέκα το πρωί ή στις δωδεκάμισι το 

μεσημέρι, κι εκείνες τις ώρες ο κυρ-Μέμος είναι ξύπνιος, και βλέπει τα 

πάντα μ’ ένα μάτι σαν του αετού. Κι επίσης, οι υπόλοιποι κλέφτες είναι 

άπληστοι, και πάνε να κλέψουν ακριβά πράματα – παγωτά-πύραυλο, 
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κασετίνες, το μεγάλο Μίκυ – και την πατάνε. Ίσως να φταίει ότι έχουν 

χαρτζιλίκι, που τους φτάνει για μικροπράματα, κι έτσι λιμπίζονται τα πιο 

ακριβά, που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αλλά εγώ κάνω κάτι τελείως 

αλλιώτικο: πάω στο ψιλικατζίδικο πάντα μετά το σχόλασμα, εκεί γύρω 

στις δύο με τρεις, που ο κυρ-Μέμος συνήθως έχει κλείσει ίσαμε εννιά 

ώρες στο πόδι, και είναι τρομερά κουρασμένος, οπότε τον παίρνει 

εύκολα ο ύπνος χωρίς να το καταλάβει. Κι αντί να κλέβω ακριβά 

πράματα (όσο κι αν τα λιμπίζομαι κι εγώ, ιδίως τα παγωτά, που δεν 

τρώω σχεδόν ποτέ), σουφρώνω μόνο φτηνοπράματα: τσιχλόφουσκες 

BigBabolμε μπανάνα, μπαζούκες, σκορδάκια, γλειφιτζούρια κοκοράκι, 

και χαρτάκια Panini, με ποδόσφαιρο και δεινόσαυρους κι αμάξια, κι ας 

μην έχω το άλμπουμ για να τα κολλήσω (γιατί το άλμπουμ στο δίνουν 

μόνο αν αγοράσεις πολλά αυτοκόλλητα μαζί). Γιατί βλέπετε όλα αυτά 

βρίσκονται σε ραφάκια στην μπροστινή μεριά του πάγκου, κι εκεί δεν 

μπορεί να κρεμάσει σπάγκο ο κυρ-Μέμος, γιατί θα περνάει μέσα απ’ την 

κοιλάρα του που προεξέχει, και γιατί θα πρέπει να τον σηκώνει κάθε λίγο 

και λιγάκι για να βγει και να καπνίσει τα τσιγάρα του – κάτι κόκκινα χωρίς 

φίλτρο, που βρομάνε απαίσια – οπότε όλα αυτά μένουν αφύλαχτα, κι 

άμα είσαι μια σταλιά σαν εμένα, και προσέχεις να μην πατήσεις στις 

σανίδες που τρίζουν, εκεί γύρω στις τρεις το απόγευμα μπορείς να τον 

κατακλέψεις. 

 ίγουρα τώρα θα σκέφτεστε: καλά, και δεν ντρέπεσαι που κλέβεις; 

Δεν φοβάσαι μη γίνεις παλιάνθρωπος όταν μεγαλώσεις και καταλήξεις 

στη φυλακή και στεναχωριούνται για σένα οι γονείς σου; Ε λοιπόν, όχι, 

δεν ντρέπομαι. Οι γονείς μου έτσι κι αλλιώς δεν νοιάζονται για μένα, και 

μάλιστα αυτοί φταίνε, γιατί αν ο μπαμπάς μου έδινε χαρτζιλίκι, δεν θα 

ήμουν αναγκασμένος να κλέβω χαρτάκια, για να μη βλέπω τους άλλους 

στο διάλειμμα να ανταλλάσσουν τα διπλά και να τα κολλάνε στα 

άλμπουμ τους και να πεθαίνω από τη ζήλια που εγώ δεν έχω τίποτα, 
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ούτε ένα δίφραγκο να πάρω μερικές καραμέλες Κόκος που τόσο μ’ 

αρέσουν. 

 Έτσι και σήμερα, μόλις περνάω την Μπενάκη, κοντοστέκομαι ένα-

δυο μέτρα απ’ την πόρτα του ψιλικατζίδικου, και συνεχίζω να προχωράω 

στις μύτες των ποδιών, κοιτώντας τριγύρω για να σιγουρευτώ ότι κανείς 

δεν με βλέπει. το άνοιγμα της πόρτας, κρυμμένος πίσω από κάτι 

εφημερίδες που κρέμονται με μανταλάκια στο συρματόπλεγμα, 

σταματάω πάλι και κρυφοκοιτάζω. Ο κυρ-Μέμος κάθεται όπως πάντα 

πίσω απ’ τον πάγκο, κι όπως το περίμενα, τα μάτια του είναι 

μισόκλειστα, σαν να προσπαθεί να δει κάτι και να μην το βλέπει καλά. 

Περιμένω λίγο, και τα μάτια του κλείνουν, μα αμέσως τινάζεται και τα 

ξανανοίγει, βγάζοντας κάτι χουρ-χουρ-χουρ απ’ τον λαιμό σαν 

θαλάσσιος ελέφαντας. Λες να ’χει κι αυτός τέτοιες δοντάρες πίσω απ’ τη 

μουστάκα του; Αν και ξέρω ότι δεν είμαι μάγος, αρχίζω να λέω από μέσα 

μου, Κοιμήσου, κοιμήσου, νάνι το παιδί μου νάνι, γιατί τώρα σκέφτομαι 

κάτι άλλο που ’χα δει μια μέρα στην τηλεόραση, για έναν κύριο που 

κοίμιζε κόσμο μιλώντας του έτσι σιγανά, κι έπειτα τους έβαζε να λένε και 

να κάνουν ότι ήθελε – να κακαρίζουν σαν τις κότες, ή να χοροπηδάνε 

πέρα-δώθε σαν μαϊμούδες – κι αυτοί τα κάνανε όλα, και από κάτω ο 

κόσμος γελούσε που γίνονταν ρεζίλι των σκυλιών, και γελούσε κι άλλο 

μετά όταν ο κύριος τους ξύπναγε, γιατί αυτοί δεν θυμόντουσαν τίποτα, 

νόμιζαν ότι τόση ώρα κάθονταν και μιλούσαν κανονικά. Σι ωραία που 

θα ’ταν να κοίμιζα έτσι κι εγώ τον κυρ-Μέμο με τα μάτια, κι ύστερα να 

τον έβαζα να κλέψει ο ίδιος το μαγαζί του και να μου δώσει τα κλοπιμαία! 

Και ξαφνικά – απίστευτο! Λες να είμαι μάγος τελικά; – τα μάτια του 

κλείνουν πάλι, κι αυτή τη φορά δεν ανοίγουν, και μετά από λίγο αρχίζει 

να ροχαλίζει κανονικά, σαν τον μπαμπά το βράδυ όταν έχει πιει πολλές 

μπίρες, λες κι είναι στο κρεβάτι του, ενώ κάθεται με σταυρωμένα χέρια 

και το πιγούνι να ακουμπάει τον ανοιχτό του γιακά. 
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 Περιμένω λίγο ακόμα, για να ’μαι σίγουρος, κι έπειτα σιγά-σιγά, 

χωρίς να κάνω καθόλου θόρυβο, μπαίνω στο ψιλικατζίδικο. Μόλις μπω, 

μένω ακίνητος δυο βήματα απ’ την πόρτα, περιμένοντας να δω μήπως 

ξυπνήσει. Αλλά τίποτα: ο κυρ-Μέμος κοιμάται του καλού καιρού. Κι ενώ 

στην αρχή σκεφτόμουν να κλέψω ένα-δυο χαρτάκια και μερικές 

μπαζούκες, ξαφνικά, κοιτάζοντας τα ράφια, βλέπω κάτι υπέροχο, 

απίθανο, τέλειο! ’ ένα ράφι, που το φτάνω ίσα-ίσα αν σταθώ στις μύτες 

των ποδιών, έχει μια κούκλα Φι-Μαν, και μάλιστα την αγαπημένη μου, 

τον κέλετορ. Δεν είναι καινούρια, βέβαια, γιατί αλλιώς θα ήταν στο κουτί 

της, κι όχι έτσι σκέτη, και μάλιστα το ένα πόδι είναι λίγο μουντζουρωμένο, 

σαν να έχει πιάσει βρομίτσα, αλλά και πάλι είναι μια κούκλα που έχω 

ονειρευτεί τόσες φορές, που την έχω λαχταρήσει τόσο πολύ απ’ τις 

διαφημίσεις και μερικά παιδιά στο σχολείο που την έχουν, μαζί με 

ολόκληρη τη συλλογή, που αρχικά νομίζω ότι μ’ έχει πάρει και μένα ο 

ύπνος κι ονειρεύομαι. Αλλά όχι, η κούκλα είναι εκεί, και μάλιστα, επειδή 

δεν είναι στο κουτί της, όπου κανονικά στέκεται όρθια με κάτι λαστιχάκια 

στη συσκευασία, τα τοσοδούλικα ποδαράκια έχουν χάσει την ισορροπία 

κι ο κέλετορ είναι πεσμένος στο πλάι, ολόκληρος κάτω απ’ τον σπάγκο 

με το καμπανάκι. 

 Πατώντας στις σανίδες που ξέρω ότι δεν τρίζουν – γιατί είμαι 

άσσος στο κλέψιμο, όχι αστεία – πλησιάζω το ράφι και σταματάω 

ακριβώς από κάτω. Σώρα που την κοιτάω από κοντά, η κούκλα μου 

φαίνεται ακόμα πιο τέλεια, σαν να έχει βγει απ’ την τηλεόραση την ώρα 

που παίζει το επεισόδιο: ο κέλετορ έχει δέρμα σκούρο γαλάζιο, το σώμα 

του είναι όλο μπράτσα και ποντίκια, φοράει μια μοβ στολή με ασορτί 

μπότες, και μια μοβ κουκούλα πάνω απ’ την κίτρινη νεκροκεφαλή που 

έχει αντί για πρόσωπο. Είναι τόσο υπέροχος, που έχει ακόμα και το 

μεγάλο σκήπτρο με τα κέρατα στο ένα του χέρι! Αν είχε και το σπαθί του 

περασμένο στην πλάτη θα ήταν του κουτιού, που λένε, αλλά δεν πρέπει 

να είμαι αχάριστος – λίγους πόντους απ’ τα χέρια μου, που τα νιώθω να 
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μυρμηγκιάζουν απ’ τη λαχτάρα, βρίσκεται η κούκλα των ονείρων μου, 

και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχω επιτέλους την ευκαιρία να την κάνω δική 

μου. 

 Και ξαφνικά, προτού καλά-καλά το καταλάβω, το χέρι μου έχει 

τιναχτεί σαν αστραπή, και την επόμενη στιγμή βρίσκομαι έξω απ’ το 

ψιλικατζίδικο και τρέχω, τρέχω σαν τρελός, όπως τρελά χτυπάει κι η 

καρδιά μου απ’ τη χαρά και τον φόβο και την περηφάνια για το θάρρος 

και την πονηριά μου, κι ενώ έχω ήδη φτάσει μακριά νομίζω πως ακούω 

ακόμα το ροχαλητό του κυρ-Μέμου να σκίζει τον αέρα σαν βρυχηθμός 

λιονταριού βαθιά στη ζούγκλα, αλλά είναι ιδέα μου, κι ο κυρ-Μέμος 

κοιμάται ακόμα του καλού καιρού πίσω απ’ τον πάγκο, και κανείς δεν 

είδε και δεν κατάλαβε τίποτα. 

 Μετά από λίγο σταματάω γιατί μου έχει βγει η γλώσσα απ’ το 

τρέξιμο, κι ενώ δεν θέλω ν’ αφήσω ούτε στιγμή τον κέλετορ απ’ το χέρι 

μου, δεν πρέπει κανείς να δει τον θησαυρό μου και να σκεφτεί, Σι γυρεύει 

αυτό το πιτσιρίκι με μια κούκλα στο χέρι; Γιατί τρέχει σαν παλαβό; Οπότε 

ανοίγω γρήγορα-γρήγορα τη σάκα μου και τον παραχώνω ανάμεσα 

στα βιβλία και τα τετράδια, κι όταν την κουμπώνω και τη φοράω πάλι 

στους ώμους μου και συνεχίζω να προχωράω βιαστικά, είναι λες και 

κουβαλάω όχι κούκλα, αλλά μια ολόκληρη πλάκα χρυσού. 

 Ξαφνικά θυμάμαι ότι δεν ξέρω που πηγαίνω, και σταματάω πάλι 

να κοιτάξω. Η μπλε πινακίδα κάτω απ’ το μπαλκόνι του πρώτου γράφει 

π. Σρικούπη. Ναι, ξέρω πολύ καλά πού είμαι – κι αν συνεχίσω ευθεία, και 

περάσω τον πελώριο δρόμο που λέγεται Αλεξάνδρας, τόσο μεγάλο που 

έχει δύο φανάρια κι ένα τσιμεντένιο νησάκι στη μέση του δρόμου, θα 

βγω σ’ ένα ακόμα πιο πελώριο πάρκο, το Πεδίον του Άρεως, όπου έχω 

ξαναπάει πολλά απ’ τα απογεύματα που αλητεύω, γιατί έχει δέντρα και 

δροσιά κι αδέσποτα σκυλιά που δεν σε πειράζουν ποτέ και δεν είναι 

λυσσασμένα αλλά ψοφάνε για χάδια, και καμιά φορά κι άλλα παιδιά 
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σαν εμένα, που παίζουν, με τις μαμάδες τους πιο πέρα στα παγκάκια. 

Ναι, εκεί θα πάω, κι αφού κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο θάμνο για να 

μη με βλέπει κανείς, θα βγάλω τον κέλετορ απ’ τη σάκα και θα τον 

κοιτάξω από πάνω ως κάτω, για να πιστέψω κι εγώ ότι είναι δικός μου, 

δικός μου! 

 Λίγο πιο πέρα, περνώντας κάτω από ένα χαμηλό μπαλκόνι, 

ακούω απ’ το ανοιχτό παράθυρο έναν άντρα να φωνάζει: «Ε, α 

γαμήσου κι εσύ!» Είναι τόσο ξαφνική και τόσο άγρια η φωνή – σαν του 

μπαμπά όταν μαλώνει με τη μαμά – που για μια στιγμή παγώνω και δεν 

μπορώ να κάνω ρούπι, λες κι ο άντρας που είπε τη βρισιά την είπε σε 

μένα, επειδή ξέρει ότι είμαι κλέφτης και παλιάνθρωπος, αλλά μετά, 

στήνοντας αυτί, ακούω απ’ το παράθυρο τον ήχο τηλεόρασης που 

παίζει ματς, και καταλαβαίνω ότι ο άντρας έβρισε την τηλεόραση, ή τον 

διαιτητή, όπως κάνει καμιά φορά κι ο μπαμπάς όταν βλέπει αγώνα και 

τρώει γκολ η ομάδα του η ΑΕΚ, ιδίως άμα έχει πιει πολύ. Σι φοβερή βρισιά 

όμως! Αν την έλεγα εγώ, θα έτρωγα το ξύλο της χρονιάς μου – εδώ να 

σκεφτείτε μια φορά που είχα σκοντάψει κατεβαίνοντας τα σκαλιά της 

εξώπορτας, κι είχα πέσει κι είχα γδάρει το γόνατό μου, κι απ’ τον θυμό 

μου φώναξα «κατά!», η μαμά, που ήταν δίπλα ακριβώς και 

ξεχορτάριαζε την αυλή, μόλις μ’ άκουσε μου άστραψε ένα χαστούκι όλο 

δικό μου, κι ας έκλαιγα ήδη απ’ το αίμα που έτρεχε απ’ το γόνατό μου. 

Αλλά όσο περισσότερο τη σκέφτομαι, η βρισιά, ο θυμός του άντρα, μου 

φαίνονται σαν όπλο, σαν σφαίρα από εξάσφαιρο του Λούκυ Λουκ, και 

δεν μπορώ να τη βγάλω απ’ το μυαλό μου, ούτε θέλω, ώσπου σιγά-

σιγά την ψιθυρίζω κι εγώ, «Α γαμήσου!» κι ενώ ξέρω ότι δεν μ’ άκουσε 

κανείς, κι ότι ποτέ δεν θα τολμούσα να πω τέτοια βρισιά δυνατά, ιδίως 

αν ήταν κάπου τριγύρω η μαμά ή ο μπαμπάς – θα με πλακώνανε στο 

ξύλο κι οι δυο μαζί –η βρισιά που μόλις γέμισε το στόμα μου είναι σαν 

πουράκι Καπρίς, που μόλις τρως το πρώτο είναι τόσο γλυκό και τόσο 

νόστιμο και τραγανό, που αμέσως θες να χώσεις στο στόμα σου άλλα 
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δυο-τρία μαζεμένα. Οπότε κι εγώ την ξαναλέω, πιο δυνατά τώρα: «Α 

γαμήσου!» κι αισθάνομαι σαν να ’χω ψηλώσει μονομιάς είκοσι πόντους, 

μισό μέτρο, και να ’μαι μεγάλοςκαι δυνατός και να μπορώ να βρίζω 

όσο θέλω, όποτε θέλω, κι όποιον θέλω. 

 Κι έτσι συνεχίζω να περπατάω, λέγοντας ξανά και ξανά την ίδια 

βρισιά, και δεν με νοιάζει που είμαι κακό παιδί με βρομόστομα, γιατί κι ο 

κέλετορ είναι κακός κι όλοι τον τρέμουν, κι έχω ξεχαστεί τόσο, που 

ξαφνικά πέφτω πάνω σ’ έναν ψηλό, κοκαλιάρη κύριο που παραπατάει 

και μυρίζει άσχημα, κι εκείνος με σκουντάει για να περάσει λέγοντας 

εχθρικά «Κοίτα που πας, μούλικο,» κι ενώ τα λόγια του είναι σαν χτύπημα 

με τη ζώνη στα μπούτια, μόλις απομακρύνεται αρκετά και δεν μπορεί πια 

να μ’ ακούσει, λέω δυνατά «Α γαμήσου!» κι είναι σαν να έχω κερδίσει 1-0 

με γκολάρα, γιατί η δικιά μου βρισιά είναι χειρότερη, και τον έχω 

κατατροπώσει κι ας μην το ξέρει. 

 Μου παίρνει κάμποση ώρα και μπόλικη τρεχάλα για να περάσω 

την Αλεξάνδρας, αλλά μετά από λίγο φτάνω στο πάρκο, κι αρχίζω να 

ψάχνω για τον κατάλληλο θάμνο. Ξέρω ότι δεν μπορώ να κάτσω πολύ, 

γιατί σε λίγη ώρα θ’ αρχίσει να σκοτεινιάζει, κι έχω κάμποσο δρόμο για 

να γυρίσω σπίτι, αλλά και μόνο στη σκέψη ότι σε λίγο θα κρατάω ξανά 

στα χέρια μου τον πολυπόθητο κέλετορ, την πιο τέλεια κούκλα στον 

κόσμο, νιώθω πιο χαρούμενος από ποτέ, σαν να ανακάλυψα μόνος 

μου τα γενέθλιά μου και να ’κλεψα την πιο νόστιμη τούρτα σοκολατίνα 

για να τη φάω όλη μόνος μου.  

 Δεν δυσκολεύομαι να βρω κρυψώνα – το Πεδίον του Άρεως είναι 

καταπράσινο, κι έτσι χώνομαι πίσω από έναν θεόρατο θάμνο με μυτερά 

φύλλα και ροζ λουλούδια, κι αφού κάθομαι ανακούρκουδα στο χώμα, 

ανοίγω τη σάκα και βγάζω με χέρια που τρέμουν την πολύτιμη κούκλα 

μου.  
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 Σι απίθανος που είναι ο κέλετορ! Σι τρομαχτικός και κακός κι 

ακαταμάχητος! Αν δεν είχε αυτούς τους μπουμπούνες τους πολεμιστές 

του, σαν τον Ζόντακ και τον Κόμπρα Καν, που ποτέ δεν ξέρεις με 

ποιανού το μέρος στ’ αλήθεια είναι, θα είχε κατακτήσει σίγουρα το 

Κάστρο του Γκρέισκαλ και θα ήταν ο μόνος Κυρίαρχος της Ετέρνια και 

του ύμπαντος. 

 Οπότε κι εγώ αρχίζω να πολεμάω μόνος μου τον Φι-Μαν και την 

παρέα του, γιατί θέλω μια φορά επιτέλους να νικήσει ο κακός, ο 

φανταστικός κέλετορ που κρατάω στο χέρι μου, εκτοξεύοντας απ’ το 

σκήπτρο μου φονικές πράσινες ακτίνες που σκοτώνουν όποιον περνάει 

σε ακτίνα εκατό μέτρων – ανυποψίαστους περαστικούς, μπαμπάδες με 

τα παιδιά τους, οδηγούς μες στα αμάξια που ξαφνικά βρίσκονται να 

τρέχουν χωρίς έλεγχο, σαν τρελά, και να καρφώνονται το ένα πάνω στ’ 

άλλο, κι η καραμπόλα να ’ναι τόσο μεγάλη που ξαφνικά κάποιο 

φορτηγό που κουβαλάει βενζίνη παίρνει φωτιά και σκάει, κι ο κρότος 

είναι σαν το μπαμ του ηφαίστειου, όλοι που μένουν γύρω νομίζουν ότι 

έγινε σεισμός απ’ το κούνημα, κι η έκρηξη είναι τόσο μεγάλη που οι 

φλόγες κι οι καπνοί υψώνονται στον ουρανό και φαίνονται ακόμα κι απ’ 

το διάστημα, κι η Αλεξάνδρας είναι σαν την Κόλαση, με ανθρώπους να 

καίγονται ζωντανοί και να στριγγλίζουν και να σέρνονται μες στα αίματα 

με κομμένα τα πόδια και τα χέρια – κι όλα αυτά απ’ τις ακτίνες που 

πέταξε με το σκήπτρο του ο κέλετορ, δηλαδή εγώ, γιατί εγώ είμαι ο 

αληθινός Κυρίαρχος του ύμπαντος. 

 Ξαφνικά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνος μου πίσω απ’ τον 

θάμνο. Κοιτώντας αριστερά, βλέπω έναν ψηλόλιγνο κύριο να μου 

χαμογελάει. Ξέρω πως θα ’πρεπε να τον φοβηθώ, ή ακόμα και να το 

βάλω στα πόδια, γιατί είναι ένας ‘άγνωστος στον δρόμο’ που μπορεί να 

με πειράξει, αλλά για κάποιο λόγο δεν τον φοβάμαι καθόλου: έχει κάτι 

σαν να πρέπει να βρίσκεται εκεί, σαν να μένει κρυμμένος πίσω απ’ τον 
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θάμνο όλη μέρα κι όλη νύχτα – ένα σκίουρος-γίγαντας, ή ένα δέντρο 

που καπνίζει, γιατί στο δεξί του χέρι κρατάει ένα μακρόστενο αναμμένο 

τσιγάρο. 

 υνήθως οι άγνωστοι στον δρόμο, όταν βλέπουν ένα παιδάκι 

μόνο του, το ρωτάνε πού είναι η μαμά του, για να σιγουρευτούν ότι είναι 

μόνο του οπότε μπορούν να το πειράξουν, ή ακόμα να το αρπάξουν – η 

κυρία Σούλα μας τα ’χε πει όλα αυτά στην Α’ Δημοτικού. Αλλά αυτός ο 

κύριος δεν με ρωτάει αυτό· δείχνει με τα μάτια την κούκλα και λέει: 

«Άψογος ο κέλετορ, ε;» 

 Για μια στιγμή σκέφτομαι ότι θέλει να μου τον κλέψει, αλλά όχι, 

είναι μεγάλος, κι οι μεγάλοι βρίσκουν τα παιχνίδια των παιδιών χαζά. Μα 

απ’ την άλλη πώς ξέρει το όνομα της κούκλας; Ούτε κινούμενα σχέδια 

βλέπουν οι μεγάλοι, τουλάχιστον όχι ο μπαμπάς κι η μαμά. Σότε, 

κοιτώντας τον καλύτερα, καταλαβαίνω ότι ο αυτός ο κύριος δεν είναι 

ακριβώς μεγάλος: τα μάτια του όπως με κοιτάνε είναι σαν τα μάτια ενός 

παιδιού μικρού σαν κι εμένα. 

 Είναι τρομερά κοκαλιάρης: κάτω απ’ τα ανασηκωμένα του μανίκια 

φαίνονται τα κόκαλα κι οι φλέβες, και τα πόδια του μέσα στο στενό 

μπλουτζίν είναι λιγνά σαν καλαμάκια. Σο κεφάλι του είναι κι αυτό πετσί 

και κόκαλο, σχεδόν νεκροκεφαλή σαν του κέλετορ, και το ίδιο κίτρινη° 

μόνο τα μάτια του λάμπουν καθώς με κοιτάει κι αυτός. Χηλά στο 

μέτωπό του, ανάμεσα απ’ τα αραιά μαύρα μαλλιά του, βλέπω ότι έχει 

ένα χτύπημα, σαν να έπεσε και να έγδαρε το μέτωπό του, κι έπειτα να 

έξυσε την πληγή και το κάκαδο να μην έχει ακόμα ξεραθεί τελείως. Κι ενώ 

ξέρω ότι δεν είναι σωστό να δείχνεις, τεντώνω το δάχτυλο δείχνοντας το 

σημάδι του, που είναι καφέ και μοβ μαζί, σαν το συκώτι, που όταν το 

μαγειρεύει η μαμά βρομάει ο τόπος και βγαίνω στην αυλή για να μην το 

μυρίζω. 

 «Πονάει πολύ αυτό;» ρωτάω. 
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 Ο κύριος με τα μάτια του παιδιού ενώνει τα φρύδια σαν να μην 

κατάλαβε τι του είπα, κι έπειτα χαμογελάει ζορισμένα, όπως εγώ καμιά 

φορά στον καθρέφτη, και πιάνει το μέτωπό του στο σημείο που έχει την 

πληγή. «Μπα, έχω κι άλλα,» μου λέει. «Δεν πονάνε καθόλου.» 

 «Πέσατε και χτυπήσατε και το πάθατε;» ρωτάω. 

 Ο κύριος φυσάει τον καπνό, βήχει, και λέει χαμογελώντας πάλι: 

«Μπορείς να το πεις κι έτσι. Μην ανησυχείς όμως, δεν πονάει καθόλου, 

ειλικρινά.» 

 Σώρα εγώ τον κοιτάω απορημένος. Πώς γίνεται να έχει πολλές 

πληγές, από πολλά χτυπήματα, και να μην τον πονάνε; Μήπως έχει κι 

αυτός υπερδυνάμεις σαν τον κέλετορ, γι’ αυτό και ξέρει τ’ όνομά του; 

 Εκείνη τη στιγμή, όπως έχω σηκωθεί και τινάζω τα χώματα, ο 

κύριος απλώνει το χέρι που δεν κρατάει το τσιγάρο και μου χαϊδεύει 

απαλά τα μαλλιά. 

 «Άντε, πήγαινε σπίτι τώρα,» μου λέει, χωρίς να με διατάζει σαν 

δάσκαλος, αλλά σαν να είμαστε φίλοι. «Να παίξουν λίγο κι οι μεγάλοι.» 

 Πριν φύγω, του ζητάω να μου χαϊδέψει πάλι τα μαλλιά, κι όσο το 

κάνει, αγκαλιάζω το κοκαλιάρικο πόδι του. 
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ΗΝ ΨΡΑ ΠΟΤ ΑΝΕΒΑΙΝΨ ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΚΟΜΜΑΣΙ της ανηφόρας, έχει 

αρχίσει να σουρουπώνει. Ουφ, τι κουραστική που είναι αυτή η 

ανηφόρα με τη σάκα στους ώμους! Γι’ αυτό ο μπαμπάς κι η 

μαμά δεν πολυβγαίνουν απ’ το σπίτι, φαίνεται – κουράζονται κι αυτοί με 

το ανέβα-κατέβα. Αλλά παρ’ όλη την κούραση, η σκέψη του κέλετορ 

μέσα στη σάκα μου μού δίνει φτερά. 

 Σο σπίτι μας είναι στην οδό Μπενάκη, σ’ ένα σημείο που λέγεται 

Λόφος του τρέφη. Σο λένε έτσι επειδή παλιά όλη αυτή την περιοχή την 

είχε ένας πάρα πολύ πλούσιος, ο τρέφης, που μετά την έκανε δώρο 

στην Ελλάδα. Μένουμε σε μια μονοκατοικία με αυλή και δύο πατώματα, 

αλλά δεν είμαστε πλούσιοι όπως κάποιοι άλλοι που ζουν σε 

μονοκατοικία έξω απ’ την πόλη. Ούτε φτωχοί είμαστε βέβαια, γιατί άμα 

είσαι φτωχός δεν έχεις δικό σου σπίτι και μένεις στο νοίκι, ή κι ακόμα 

χειρότερα – πολλοί άνθρωποι μένουν στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο 

δηλαδή, και δεν έχουν τίποτα στον κόσμο, ούτε φαΐ να φάνε και νερό να 

πιούνε, κι είναι να τους λυπάται η ψυχή σου. Καμιά φορά σκέφτομαι τα 

παιδάκια αυτών των πολύ-πολύ φτωχών που ζούνε κι αυτά χωρίς τίποτα 

Σ 
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στον κόσμο, ούτε κούκλες ούτε βιβλία ούτε σάκα και σχολείο και δικό 

τους δωμάτιο, και λέω, Σι αχάριστος που είσαι.  

 Ο μπαμπάς μου δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Μπορεί και να μην 

κάνει καμία δουλειά, γιατί πολλές φορές δεν φεύγει απ’ το σπίτι για 

μέρες, ή και για βδομάδες, κι όταν φεύγει κανείς δεν ξέρει πού πάει – 

μπορεί η μαμά, αλλά όσες φορές την έχω ρωτήσει, μου απαντάει μόνο 

με μία λέξη για τη δουλειά του μπαμπά: ότι είναι ‘εισοδηματίας’, που 

σημαίνει κάποιος που βγάζει λεφτά, αλλά χωρίς να ξέρεις πόσα λεφτά 

και με ποιο τρόπο. Η δουλειά της μαμάς μου είναι ‘οικιακά’, που σημαίνει 

ότι δουλεύει στο σπίτι σαν νοικοκυρά, αν και, η αλήθεια να λέγεται, δεν 

είναι και καμιά τρομερή νοικοκυρά, γιατί το σπίτι είναι μες στη σκόνη, το 

ψυγείο συχνά μένει άδειο, κι η παλιά μπανιέρα τόσο βρόμικη που 

συνήθως πλένομαι με κλειστά τα μάτια για να μη βλέπω κι αναγουλιάζω. 

Πολλές φορές ξεχνάει ακόμα και να μαγειρέψει, και μόνο άμα τη μαλώσει 

ο μπαμπάς πάει γρήγορα-γρήγορα στο σουπερμάρκετ και ψωνίζει 

πράματα για μαγείρεμα. Μια-δυο φορές τον χρόνο φροντίζει τον κήπο – 

ξεριζώνει τα ζιζάνια, κλαδεύει τα δέντρα, ποτίζει – αλλά τον υπόλοιπο 

χρόνο η αυλή είναι σαν ζούγκλα. Σον πιο πολύ καιρό η μαμά τον 

περνάει κι αυτή στο καθιστικό με την τηλεόραση, ξαπλωμένη στον 

καναπέ – ο μπαμπάς κάθεται σε μια πολυθρόνα στη γωνία – ή ξαπλώνει 

στην κρεβατοκάμαρα με τα φώτα σβηστά και την πόρτα κλειστή, 

κοιτάζοντας το ταβάνι με τις ώρες (αν και δεν μπορεί να το βλέπει με 

τόσο σκοτάδι, οπότε δεν κοιτάζει τίποτα στ’ αλήθεια), κι αν ανοίξω την 

πόρτα επειδή θέλω κάτι και την ενοχλήσω, μου βάζει τις φωνές και μου 

πετάει και καμιά παντόφλα για να ξεκουμπιστώ. 

 Σο κακό με τη μαμά και τον μπαμπά είναι ότι τσακώνονται πολύ, 

και καμιά φορά τα πράγματα αγριεύουν και γίνονται πολύ τρομαχτικά. Η 

μαμά λέει ότι γι’ αυτό φταίει ότι ο μπαμπάς πίνει πολύ, και είναι αλήθεια 

ότι πίνει πολύ – τόσο πολύ, που καμιά φορά ξεχνάει ακόμα και να φάει, 
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και περνάει όλη τη μέρα με μπίρες, ή με ουίσκι, ή με ούζο. Απ’ το πολύ 

που πίνει, όλο το καθιστικό μυρίζει απ’ το ποτό, κι όταν κάνω καμιά 

αταξία ή τον θυμώνω χωρίς να φταίω και με αρπάζει για να με πάει στην 

κρεβατοκάμαρα και να μου τις βρέξει, πιο πολύ κι απ’ το βαρύ το χέρι 

στον ποπό μου ή τη ζώνη στα μπούτια μου, πιο πολύ κι απ’ τον πόνο, 

που κάνει μέρες να περάσει, με πειράζει που βρομάει μπίρα ή ουίσκι ή 

ούζο – ιδίως το ούζο, αυτό είναι το χειρότερο, γιατί έχει μια γλυκιά 

μυρωδιά που χώνεται στη μύτη σου και δε λέει να φύγει, μέχρι που μου 

’ρχεται να ξεράσω και κρατιέμαι με το ζόρι, γιατί άμα ξεράσω κιόλας την 

ώρα που τις τρώω, κι εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.Αλλά χίλιες φορές 

χειρότερο είναι όταν, πάνω στον καυγά τους, ο μπαμπάς δέρνει τη μαμά 

– όταν γίνεται αυτό με πιάνει τέτοιος φόβος, που τρέχω και κρύβομαι 

κάτω απ’ το κρεβάτι μου, κλαίγοντας απ’ τη στεναχώρια και με τα 

δάχτυλα στ’ αυτιά για να μην ακούω τις φωνές της καθώς ο μπαμπάς 

τη βαράει, και πιο άσχημα από μένα, τρεις-τέσσερις φορές της 

μελάνιασε το μάτι κι η μαμά ντρεπόταν να βγει απ’ το σπίτι, και μια άλλη 

φορά της έσπασε το αριστερό χέρι, κι έπειτα την πήγε τρέχοντας στο 

νοσοκομείο, κι όταν γύρισαν είχε το χέρι της σε γύψο, κι όσες φορές κι 

αν τη ρώταγα μου έλεγε ότι δεν το ’κανε ο μπαμπάς αλλά ότι έπεσε και 

το ’σπασε μόνη της το χέρι, κι ότι αν συνεχίσω να τη ζαλίζω θ’ αρπάξω 

καμιά ξανάστροφη με το δεξί, που είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να το 

εξηγήσω, ούτε να το καταλάβω, αλλά όταν ακούω τον μπαμπά να 

δέρνει τη μαμά πονάω πολύ πιο πολύ κι απ’ ό,τι όταν τρώω εγώ το 

ξύλο, κάθε μελανιά και πληγή που τρέχει αίμα τη νιώθω να πονάει στο 

ίδιο ακριβώς σημείο, και κλαίω απ’ τον φόβο και την πίκρα αλλά κι απ’ 

τα νεύρα μου, που είμαι μια σταλιά τσιλιβήθρα και δεν μπορώ να μπω 

στη μέση και να σταματήσω τον μπαμπά και να προστατεύσω τη μαμά 

όπως προστατεύουν οι ιππότες τις πριγκίπισσες απ’ τους δράκους. 

Μακάρι να ήτανε πιο δίκαιη η ζωή, και να μπορούσε κι εκείνη να τον 

δείρει όταν σηκώνει χέρι πάνω της – ή, ακόμα καλύτερα, κανείς να μην 
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έδερνε κανένα. Αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή, έτσι λέει η 

μαμά, κι ας το λέει καμιά φορά με το στόμα πρησμένο απ’ τις μπουνιές. 

 το σπίτι μας έχουμε κι ένα μυστήριο. το δεύτερο πάτωμα, 

βλέπετε, δεν μένει κανείς, είναι όλο τελείως άδειο, και όχι μόνο αυτό αλλά 

εκεί που τελειώνει η σκάλα, που ξεκινά απ’ το ισόγειο όπου μένουμε και 

φτάνει στο πάνω πάτωμα, έχει μια πόρτα που είναι πάντα κλειστή και 

κλειδωμένη, και δεν ανοίγει όσο κι αν την ταρακουνήσεις – το ξέρω γιατί 

έχω προσπαθήσει πολλές φορές, κι έκανα μια τρύπα στο νερό. ταν 

είχα ρωτήσει τη μαμά, αυτή μου είπε ότι παλιά στο πάνω πάτωμα μένανε 

νοικάρηδες, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που πληρώνανε νοίκι σε μας για 

το σπίτι τους, κι ότι για να μοιράζονται δίκαια τα έξοδα, ο μπαμπάς είχε 

φέρει τεχνικό της ΔΕΗ κι είχε βάλει δεύτερο ρολόι, όχι κανονικό ρολόι που 

δείχνει την ώρα, αλλά ειδικό ρολόι της ΔΕΗ που δείχνει πόσο ρεύμα 

έκαψες και άρα πόσο πρέπει να πληρώσεις, κι όταν μετά οι νοικάρηδες 

φύγανε και δεν βρέθηκαν άλλοι, ο μπαμπάς έκοψε τελείως το ρεύμα στο 

πάνω πάτωμα, κι έφερε μάστορα κι έβαλε και την πόρτα, για να μη 

μαζεύει σκόνη και να μη χρειάζεται η μαμά να καθαρίζει τζάμπα πάνω-

κάτω – για τον ίδιο λόγο, όλα τα πάνω παράθυρα είναι πάντα κλειστά, 

με μανταλωμένα τα παντζούρια. Κι ενώ ξέρω πως όλα αυτά δεν 

μοιάζουν και με κανένα φοβερό μυστήριο, εγώ φαντάζομαι ότι το πάνω 

πάτωμα δεν είναι έρημο όπως νομίζουν οι γονείς μου, αλλά ότι εκεί 

μένουν σούπερ κατάσκοποι, που μπαίνουν από κάποια μυστική πόρτα 

ή καταπακτή, και που δουλεύουν μόνο τη νύχτα όταν κοιμόμαστε, με 

φως απ’ τους κατασκοπικούς φακούς τους, καταστρώνοντας σχέδια 

στον χάρτη και σχεδιάζοντας βόμβες που θα σκοτώσουν χιλιάδες 

εκατομμύρια κόσμο με μια και μόνο έκρηξη. Οι κατάσκοποι είναι απ’ τη 

οβιετική Ένωση, κι ενώ είναι τρομερά επικίνδυνοι κι έχουν καθαρίσει ένα 

σωρό κόσμο, εμάς δεν μας πειράζουν γιατί τους δίνουμε σπίτι να 

μείνουν, έστω κι αν δεν το ξέρουν ο μπαμπάς κι η μαμά. Και τα βράδια, 

όταν δεν γίνεται καυγάς στο καθιστικό, κάθομαι καμιά φορά και στήνω 
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αυτί, γιατί απ’ το πάνω πάτωμα ακούγονται στ’ αλήθεια μικροί θόρυβοι 

κάθε τόσο – τριξίματα, σουρσίματα – και κοιτώντας το ταβάνι 

φαντάζομαι ότι ακριβώς από πάνω μου βρίσκονται εκείνη την ώρα οι 

κρυμμένοι κατάσκοποι του σπιτιού μας, που ξέρουν τα πάντα για μένα, 

απ’ το πότε έχω γενέθλια μέχρι ότι το αγαπημένο μου γλυκό είναι το 

παγωτό ικάγο που ’χω φάει μόνο μία φορά πριν χρόνια κι ακόμα το 

θυμάμαι. 

 ήμερα, με το που μπαίνω στο σπίτι – η εξώπορτα είναι πάντα 

κλειστή αλλά ανοίγει μ’ ένα σπρώξιμο – πηγαίνω γρήγορα στο δωμάτιό 

μου για να κρύψω τον κέλετορ. Κι όχι γιατί φοβάμαι μην τον δουν η 

μαμά κι ο μπαμπάς και καταλάβουν ότι είναι κλεμμένος (κανείς απ’ τους 

δυο δεν ξέρει ποια από τα λιγοστά μου παιχνίδια είναι παλιά και ποια 

καινούρια), αλλά γιατί αν τον ξεχάσω κάπου φεύγοντας για το σχολείο, 

και τύχει η μαμά να συμμαζέψει το δωμάτιό μου, μπορεί να τον πετάξει – 

όχι από κακία, αλλά επειδή νομίζει ότι είναι σκουπίδι για πέταμα, που 

‘κάθεται μες στη μέση και πιάνει σκόνη’. Έτσι είχε πετάξει μια φορά κι ένα 

βιβλίο που ’χα φέρει σπίτι απ’ τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου, ένα 

απίθανο βιβλίο του Ιούλιου Βερν που λεγόταν άνσελλορ, και μάλιστα το 

’χε πετάξει πριν καν προλάβω να το τελειώσω (επειδή κι αυτό ‘έπιανε 

τόπο’), κι έτσι όχι μόνο δεν έμαθα ποτέ τι γίνεται στο τέλος του βιβλίου, 

αλλά έφαγα και μια γερή κατσάδα απ’ την κυρία Σούλα, η οποία δεν 

έλεγε να πιστέψει ότι το είχε πετάξει η μαμά μου και νόμιζε ότι ήθελα να το 

κρατήσω κι έλεγα ψέματα, οπότε με είπε ψεύτη και απρόσεχτο και μ’ 

έβαλε τιμωρία να μη βγω απ’ την τάξη στο διάλειμμα. 

 Καθώς περνάω απ’ το χολ, που είναι δίπλα στην πόρτα του 

καθιστικού, μπορώ να μαντέψω και χωρίς να κοιτάξω ότι σήμερα ο 

μπαμπάς πίνει ουίσκι, γιατί εκτός από τσιγαρίλα ο αέρας βρομάει σαν το 

μπαϊγκόν που ψεκάζει η μαμά το καλοκαίρι για τις κατσαρίδες και τα 
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μυρμήγκια. Απορώ πώς το πίνει και δεν σιχαίνεται, ένα και δυο 

μπουκάλια ολόκληρα την ημέρα.  

 Μόλις κλείσω πίσω μου την πόρτα του δωματίου μου, πηγαίνω 

στο κρεβάτι, βγάζω τον κέλετορ απ’ την τσάντα, και τον σφίγγω στην 

αγκαλιά μου. Αν μιλούσε κιόλας, θα γινόταν ο καλύτερός μου φίλος – 

και γι’ αυτό πρέπει να τον κρύψω πολύ προσεχτικά, για να μην τον βρει 

ποτέ η μαμά και τον πετάξει στα σκουπίδια. Και ξέρω και την τέλεια 

κρυψώνα: ανοίγοντας την ντουλάπα μου, που είναι σκούρο μπλε με 

άσπρα πόμολα στις πόρτες και το μακρόστενο κάτω συρτάρι, βρίσκω 

πίσω-πίσω ένα ζευγάρι γαλότσες που μου ’χε πάρει η μαμά όταν χιόνισε 

πρόπερσι, τέσσερα νούμερα μεγαλύτερες για να μου κάνουν κι όταν 

μεγαλώσω, που σημαίνει ότι για άλλα δυο χρόνια τουλάχιστον οι 

γαλότσες δεν θα πεταχτούν, κι ούτε θα πλυθούν, γιατί η μαμά ποτέ δεν 

βάζει στο πλυντήριο παπούτσια – χαλάνε το πλυντήριο, έτσι λέει. Κι όπως 

το περίμενα, ο κέλετορ χωράει άνετα στην αριστερή γαλότσα, έτσι που 

μέσα στο σκοτάδι της ντουλάπας φαίνεται σαν να είναι άδεια όπως 

πριν.  

 Αφού διαβάζω λίγο τα μαθήματά μου – δεν μπορώ να 

σταματήσω να σκέφτομαι την αριστερή γαλότσα μέσα στην ντουλάπα, 

και να αναρωτιέμαι αν είναι τελικά καλή κρυψώνα ή αν πρέπει να ψάξω 

για καμιά σανίδα στο πάτωμα που να σηκώνεται και να παραχώσω τον 

κέλετορ από κάτω – πηγαίνω στην κουζίνα, όπου η μαμά μαγειρεύει 

φακές. Δεν μ’ αρέσουν καθόλου οι φακές, είναι σαν να τρως σούπα με 

χώμα, κι από μόνες τους δεν σε χορταίνουν ακόμα κι άμα φας δυο 

πιάτα, αλλά ευτυχώς στην ψωμιέρα υπάρχει ένα φρέσκο καρβέλι ψωμί, 

και το ψωμί το λατρεύω, οπότε αντί να φάω μόνο τις παλιοφακές με το 

κουτάλι, θα τις κάνω παπάρα με το ψωμί και θα είναι πολύ καλύτερες 

έτσι.  
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 Ψς συνήθως, μόλις γίνει το φαΐ κάθομαι στην κουζίνα και τρώω 

μόνος μου. Καμιά φορά ο μπαμπάς τρώει μαζί μου, αλλά η μαμά 

σχεδόν ποτέ, και γενικά δεν ξέρω πότε τρώνε και άμα τρώνε ή μένουν 

νηστικοί, αν και δεν νομίζω γιατί κι οι δύο είναι παχουλοί, όχι σαν εμένα 

που είμαι σαν σπάγκος. Μάλιστα σήμερα είναι η μέρα μου φαίνεται, 

γιατί όταν φεύγει η μαμά κι ανοίγω αργά-αργά και ήσυχα το ψυγείο, 

βρίσκω σ’ ένα άσπρο πλαστικό κεσεδάκι τουρσιά, που τα λατρεύω 

επίσης, κι επειδή δεν θέλω να πάρω όλο το κεσεδάκι μαζί μου χωρίς να 

ρωτήσω πρώτα τη μαμά, φέρνω το πιάτο μου απ’ το τραπέζι, και ρίχνω 

μέσα στις φακές έξι κομμάτια τουρσί – πιπεριά, κουνουπίδι, πράσινη 

ντομάτα και τρία κομμάτια αγγουράκι, που είναι το καλύτερο απ’ όλα – 

και κοίτα να δεις, οι φακές γίνονται πεντανόστιμες με το τουρσί μέσα! 

 Έπειτα πηγαίνω στο καθιστικό, όπου ο μπαμπάς βλέπει μόνος του 

ΕΡΣ1, που εκείνη την ώρα παίζει τον Ε.Σ. Σο έχω ξαναδεί αυτό το έργο κι 

είναι απίθανο, οπότε κάθομαι στην άκρη του καναπέ, κι αρχίζω να 

φαντάζομαι τη συνέχεια – το έργο είναι ακόμα στην αρχή – αλλά αντί για 

το αγοράκι που παίζει βάζω στην ιστορία εμένα τον ίδιο: ότι ένας 

ιπτάμενος δίσκος προσγειώνεται στην αυλή μας μες στη μαύρη νύχτα, κι 

από μέσα βγαίνει ένας αξιολάτρευτος εξωγήινος σαν μεγάλη κούκλα, 

που έχει μαγικές ικανότητες, κι ότι τον βάζω κι εγώ στο καλάθι του 

ποδήλατου – κι ας μην έχω ποδήλατο, κι ας μην ξέρω να κάνω καν 

αφού δεν έχω – και πηγαίνουμε βόλτα μαζί, ώσπου δίνω μια με τα 

πετάλια κι απογειώνομαι, και πετάω με τον εξωγήινο φίλο μου ψηλά 

στον ουρανό με το φεγγάρι. 
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Ε ΣΗ ΝΤΦΣΑ ΞΤΠΝΑΨ, ΚΑΙ ΞΕΡΨ ότι κάποιος είναι μαζί μου στο 

δωμάτιο. Και ξέρω ακόμα ότι δεν είναι κάποιος ξένος σαν 

τον καλό κύριο που μου χάιδεψε τα μαλλιά στο πάρκο. χι. 

Αυτή τη φορά, είναι ο διάβολος. 

 Γιατί στο πάνω πάτωμα δεν κρύβονται κατάσκοποι, αλλά ο 

διάβολος, που όλη μέρα περιμένει στο σκοτάδι με κόκκινα μάτια, και τη 

νύχτα, όταν όλοι κοιμούνται, κατεβαίνει τη σκάλα, περνώντας μέσα απ’ 

την κλειδωμένη πόρτα γιατί είναι παντοδύναμος, κι έρχεται και 

κρυφακούει έξω απ’ την πόρτα του δωματίου μου. Και πολλές φορές 

δεν μένει εκεί, αλλά ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, και με τα κόκκινα 

μάτια του να φωτίζουν το σκοτάδι έρχεται στο κρεβάτι μου και με πονάει, 

με πονάει πιο πολύ απ’ όλα τα χτυπήματα της μαμάς με την παντόφλα 

και του μπαμπά με την καφέ δερμάτινη ζώνη, κι ό,τι και να κάνω δεν 

μπορώ να τον σταματήσω, γιατί με το ένα του χέρι μου κλείνει το στόμα 

και με το άλλο με κρατάει ακίνητο, κι έτσι όπως είμαι παγιδευμένος σαν 

τις πεταλούδες στον διάδρομο του σχολείου που είναι καρφιτσωμένες σ’ 

ένα χαρτί και κρεμασμένες στον τοίχο σε μια κορνίζα με τζάμι, σαν τις 

πεταλούδες που δεν μπορούν να ξεφύγουν απ’ την καρφίτσα και το 

Μ 
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τζάμι γιατί είναι πεθαμένες, με πονάει αφάνταστα, κι αν αντισταθώ, αν 

κάνω να τσιρίξω μέσα απ’ το χέρι του που βρομάει τόσο που η βρόμα 

γεμίζει όλο μου το στόμα, ο διάβολος σκύβει πάνω μου, με κοιτάει με τα 

κόκκινα μάτια του και ψιθυρίζει, Έτσι και βγάλεις κιχ θα σε σκοτώσω, κι 

εγώ κλαίω αλλά ήσυχα-ήσυχα γιατί δεν θέλω να πεθάνω, και τον αφήνω 

να με πονέσει μέχρι να κουραστεί και να φύγει. 

 Κι όταν ο διάβολος φεύγει και κλείνει πίσω του την πόρτα κι 

ανεβαίνει στο πάνω πάτωμα, κάθομαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και 

κλαίω κάνοντας όσο μπορώ λιγότερο θόρυβο, κλαίω απ’ τον πόνο και 

την ντροπή και τον φόβο ότι κάτι θα μου ξεφύγει, κάπως θα μαρτυρήσω 

χωρίς να το καταλάβω τι έγινε μες στη νύχτα, κι ο διάβολος θα το μάθει 

και θα με σκοτώσει στον ύπνο μου. Αλλά όσο κι αν φοβάμαι μη με δει η 

μαμά και με ρωτήσει τι τρέχει, το επόμενο πρωί, μόλις ξυπνάω, πηγαίνω 

στο μπάνιο, κλείνω την πόρτα, σκύβω στην τουαλέτα και κάνω εμετό, κι 

αφού τελειώσω και τραβήξω το καζανάκι, πλένομαι στον νιπτήρα, και 

μετά μπαίνω στη βρόμικη μπανιέρα και ανοίγω το νερό του ντους, κι ας 

μην έχει βάλει η μαμά θερμοσίφωνο, κι ας είναι το νερό παγωμένο κι ας 

κάνει τα δόντια μου να χτυπάνε απ’ το κρύο, και ρίχνω πάνω μου 

μπόλικο νερό, ιδίως στο πρόσωπο κι εκεί που πονάω, εκεί που ο 

διάβολος με πόνεσε το βράδυ, και μένω έτσι με το νερό να τρέχει πάνω 

μου μέχρι το κρύο να γίνει πιο δυνατό απ’ τον πόνο και την ντροπή και 

τον φόβο – και μετά δεν κάθομαι ποτέ, ούτε μισό λεπτό, ούτε όταν η 

μαμά είναι στις καλές της και μου έχει φτιάξει πρωινό, μόνο πίνω το γάλα 

μου και τρώω τη φέτα μου με τη μαρμελάδα όρθιος στον πάγκο της 

κουζίνας, κι έπειτα σκουπίζω το στόμα μου, πηγαίνω στο δωμάτιο, 

παίρνω τη σάκα μου χωρίς καν να δω αν έχει μέσα τα σωστά βιβλία και 

τετράδια, και φεύγω τρέχοντας απ’ το σπίτι, για να βρεθώ όσο γίνεται 

πιο μακριά απ’ τον διάβολο στο πάνω πάτωμα. 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_49 
 

 Κι απόψε, με το που ανοίγω τα μάτια και καταλαβαίνω ότι ο 

διάβολος ήρθε πάλι να με πονέσει, αρχίζω να κλαψουρίζω φοβισμένος 

και να τον παρακαλάω να φύγει, να με λυπηθεί και να φύγει. Κι όταν 

περνάει λίγη ώρα και δεν ακούω τίποτα, κουκουλώνομαι με την 

κουβέρτα μέχρι πάνω απ’ το κεφάλι, κι απλώνοντας το χέρι μου που 

τρέμει, και παρακαλώντας τον Θεό να με λυπηθεί και να μην αφήσει τον 

διάβολο ν’ αρπάξει το χέρι μου στο σκοτάδι, βρίσκω στα τυφλά το 

καλώδιο του πορτατίφ στο κομοδίνο μου και πατάω το σκληρό κουμπί 

και το δωμάτιο φωτίζεται. 

 Μονομιάς, τραβάω το χέρι μου κάτω απ’ την κουβέρτα, και μένω 

έτσι κάμποση ώρα, να αναπνέω όσο μπορώ πιο σιγανά με τα μάτια 

μου ορθάνοιχτα, κοιτώντας το κόκκινο-καφέ καρό της κουβέρτας, 

ώσπου δεν αντέχω άλλο, νιώθω να πνίγομαι, και ξεσκεπάζω το κεφάλι 

μου, κοιτώντας κατατρομαγμένος γύρω-γύρω. Αλλά κανείς δεν είναι 

στο δωμάτιο, έκανα λάθος. Σο είδα στον ύπνο μου, φαίνεται, εφιάλτης 

ήταν, όχι αλήθεια – όπως λέω καμιά φορά από μέσα μου το επόμενο 

πρωί ακόμα κι όταν ο πόνος με σουβλίζει όπως κάθομαι στο θρανίο 

μου: Σίποτα δεν έγινε στ’ αλήθεια, ένα κακό όνειρο ήταν. 

 μως φοβάμαι να σβήσω το φως και να ξανακλείσω τα μάτια, 

είμαι σίγουρος πως δεν θα με πάρει ο ύπνος, κι απ’ την άλλη δεν 

μπορώ ν’ αφήσω το πορτατίφ αναμμένο όλη νύχτα, γιατί αν ο μπαμπάς 

σηκωθεί να κατουρήσει και δει απ’ τη χαραμάδα της πόρτας ότι 

κοιμάμαι με αναμμένο το φως, θα ’ρθει και θα μου το σβήσει και θα με 

βρίσει, μπορεί και να με χτυπήσει, φωνάζοντας ότι καίω τζάμπα τόσο 

ρεύμα και τον υποχρεώνω να πληρώνει κερατιάτικα επειδή είμαι χέστης 

και κοιμάμαι με αναμμένο το φως σαν μωρό. 

 Οπότε σηκώνομαι απ’ το κρεβάτι, πηγαίνω γρήγορα στις μύτες 

των ποδιών ως την ντουλάπα, κι απ’ τη γαλότσα βγάζω τον κέλετορ, 

που είναι κι αυτός παντοδύναμος και θα με φυλάει έτσι κι έρθει ο 
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διάβολος την ώρα που κοιμάμαι. Κι έπειτα κλείνω το φως και χώνομαι 

κάτω απ’ την κουβέρτα, σφίγγοντας τον κέλετορ στην αγκαλιά μου, και 

δεν φοβάμαι μην τον βρει η μαμά και τον πετάξει στα σκουπίδια, γιατί δεν 

πρόκειται να τον αφήσω απ’ τα χέρια μου στιγμή, ούτε μες στον ύπνο, κι 

αν θέλει να τον πετάξει, θα πρέπει να πετάξει κι εμένα μαζί. 
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ΟΛΙ ΞΤΠΝΑΨ, ΚΑΣΑΛΑΒΑΙΝΨ ΟΣΙ ΠΑΡΑΚΟΙΜΗΘΗΚΑ. Δεν έχω 

ξυπνητήρι, ούτε κανονικό ούτε σε ρολόι στο χέρι, αλλά 

επειδή κάθε πρωί ξυπνάω την ίδια ώρα εδώ και τόσα 

χρόνια, ξυπνάω πάντα από μόνος μου, και πάντα τη σωστή ώρα: στις 

εφτά, ώστε να προλάβω να πλύνω τα μούτρα και τα δόντια μου, να 

χτενίσω τα μαλλιά μου, και να πιώ το γάλα μου με το πρωινό μου – όταν 

η μαμά μου ’χει ετοιμάσει πρωινό, κι όταν έχουμε γάλα στο ψυγείο – κι 

έπειτα να ντυθώ, και να προλάβω να πάω στο σχολείο πριν το κουδούνι 

της πρωινής προσευχής. 

 Ίσως να φταίει που ξύπνησα μες στο βράδυ επειδή είδα τον 

εφιάλτη με τον διάβολο κι άργησε μετά να με ξαναπάρει ο ύπνος, ή ότι 

είχα ξεχάσει να αφήσω το ένα στόρι του παράθυρου ανοιχτό για να μπει 

ο ήλιος μόλις ξημερώσει, πάντως με το που ανοίγω τα μάτια μου 

καταλαβαίνω μονομιάς ότι είναι η λάθος ώρα – και κοιτώντας το παλιό 

ρολόι στο κομοδίνο, που είχε κάποτε και ξυπνητήρι αλλά χάλασε και 

τώρα δείχνει μόνο την ώρα, βλέπω ότι έχω δίκιο: είναι οχτώ και τρία 

λεπτά, που σημαίνει ότι η πρωινή προσευχή έχει ήδη ξεκινήσει, κι ότι μέχρι 

να ετοιμαστώ και να τρέξω στο σχολείο, θα ’χει αρχίσει το πρώτο 
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μάθημα, και η κυρία Σούλα θα με κατσαδιάσει άσχημα, λέγοντας ότι 

είμαι αχαΐρευτος κι ότι οι υπναράδες κι οι τεμπέληδες δεν πάνε ποτέ 

μπροστά στη ζωή τους. Βέβαια αν η μαμά ή ο μπαμπάς μου έγραφαν 

ένα σημείωμα για τη δασκάλα, που να λέει ότι άργησα γιατί με 

καθυστέρησαν εκείνοι στο σπίτι για κάποιο σοβαρό λόγο – δεν έχει 

σημασία αν ήταν ψέματα, πολλά παιδιά φέρνουν τέτοια σημειώματα 

ενώ απλώς παρακοιμήθηκαν – η κυρία Σούλα το πολύ-πολύ να με 

κοιτούσε μουτρωμένη και να μ’ έστελνε στο θρανίο μου δείχνοντας με το 

δάχτυλο, αλλά η μαμά δεν υπάρχει περίπτωση να μου γράψει τέτοιο 

σημείωμα, γιατί φοβάται μην το μάθει ο μπαμπάς και ξεσπάσει τα νεύρα 

του σ’ αυτήν, και στον μπαμπά δεν τολμάω να το ζητήσω με τίποτα, 

γιατί όχι μόνο δεν θα μου δώσει σημείωμα, αλλά αφού με μαλώσει χίλιες 

φορές χειρότερα απ’ ό,τι η κυρία Σούλα – και με βρισιές, που πονάνε 

σαν αόρατα χαστούκια – θα μου τραβήξει και κάνα χαστούκι κανονικό, 

οπότε θα πρέπει να πάω σχολείο αργοπορημένος, χωρίς σημείωμα, και 

με το μάγουλό μου κατακόκκινο, κι όλα αυτά πασχίζοντας συνέχεια να 

μη βάλω τα κλάματα και γίνω ακόμα περισσότερο ρεζίλι στην τάξη. 

 Αλλά όταν προσπαθώ να ξεσκεπαστώ και να σηκωθώ, νιώθω τα 

χέρια και τα πόδια μου βαριά σαν σίδερο, όπως όταν έχεις τρέξει πολύ 

την προηγούμενη μέρα, ή έχεις μόλις κάνει πολύ κουραστικές ασκήσεις 

στη Γυμναστική: μια κούραση που είναι σαν δυνατός πόνος και σαν να 

είσαι παράλυτος συγχρόνως. Σι έπαθα; Λες να είμαι άρρωστος, να 

κρύωσα με τα σούρτα-φέρτα μου στο πάρκο χτες το απόγευμα; Μα 

όταν πιάνω το μέτωπό μου δεν καίει όπως όταν αρρωσταίνω κι έχω 

πυρετό. Κι όμως η κούραση είναι τρομερή, και τη νιώθω και μες στο 

μυαλό μου, που δυσκολεύεται θαρρείς να θυμηθεί ποιος είμαι και τι 

πρέπει να κάνω, λες και κοιμάμαι ξυπνητός. 

 Με τα πολλά καταφέρνω να ανασηκωθώ και να καθίσω στην 

άκρη του κρεβατιού, κι έπειτα από λίγο σέρνομαι μέχρι την ντουλάπα, 
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την ανοίγω, κι αρχίζω να ντύνομαι, προσπαθώντας να μη σκέφτομαι 

πόσο αργοπορημένος είμαι ήδη, και το πώς θα με κοιτάνε τα παιδιά της 

τάξης, γελώντας πίσω απ’ το χέρι τους, την ώρα που θα μου τα ψέλνει η 

κυρία Σούλα. Κι έπειτα καθυστερώ κι άλλο μέχρι ν’ αποφασίσω τι να 

κάνω με τον κέλετορ – γιατί απ’ τη μια δεν θέλω να τον αποχωριστώ, κι 

απ’ την άλλη φοβάμαι πως αν τον κουβαλήσω στη σάκα μου, μπορεί 

κάποιο παιδί την ώρα που είμαι τουαλέτα ή έξω στην αυλή στο διάλειμμα 

να μου την κλέψει. Οπότε στο τέλος την αφήνω στην αριστερή γαλότσα, 

όπου ελπίζω ότι η μαμά μου δεν θα τη βρει, τουλάχιστον όχι προτού 

γυρίσω απ’ το σχολείο. 

 Κι ύστερα, παρ’ όλη την περίεργη αυτή κούραση που νιώθω 

ακόμα στα χέρια και στα πόδια – μήπως πρέπει να φάω κάτι; Αλλά όχι, 

δεν πεινάω έτσι που σφίγγεται το στομάχι μου απ’ το άγχος – πρέπει να 

βγω απ’ το δωμάτιο και να φύγω απ’ το σπίτι όσο πιο ήσυχα γίνεται, 

γιατί αν μία στο εκατομμύριο ο μπαμπάς προσέξει ότι έχω αργήσει, δεν 

το γλιτώνω το ζωνάρι. Για καλή μου τύχη όμως, το σπίτι είναι έρημο: ο 

μπαμπάς κοιμάται ακόμα του καλού καιρού (ακούω το ροχαλητό του 

από μέσα), κι η μαμά πρέπει να έχει πάει σουπερμάρκετ, γιατί δεν είναι 

ούτε στην κουζίνα, ούτε στο μπάνιο. 

 Μα μόλις κατεβαίνω τα σκαλιά της εξώπορτας, και βγαίνω απ’ τη 

σκουριασμένη σιδερένια καγκελόπορτα στον δρόμο, τσουπ, να σου η 

μαμά μου, πεσμένη στα γόνατα μ’ ένα σφουγγάρι στο χέρι, και δίπλα 

της έναν κουβά με σαπουνόνερα. «Α, εδώ είσαι εσύ;» μου λέει όταν με 

βλέπει, και συνεχίζει να κάνει ό,τι έκανε και πριν με δει, δηλαδή να τρίβει με 

μανία τον χαμηλό τοίχο κάτω απ’ τα κάγκελα, όπου αχνοφαίνεται μια 

λέξη γραμμένη με μαύρο σπρέι και κεφαλαία γράμματα: ΜΑΛΕ, που δεν 

ξέρω τι σημαίνει, και μπορεί να μην είναι ούτε καν ολόκληρη η λέξη με 

τέτοια λύσσα που την τρίβει με το σφουγγάρι η μαμά, αν και μάλλον 

είναι βρισιά. Κι αυτό το ξέρω γιατί το σπίτι μας βρίσκεται δίπλα στα 
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Εξάρχεια, όπου ο μπαμπάς λέει ότι ‘τριγυρνάνε ένα σωρό τσογλάνια’, κι 

αυτά τα τσογλάνια κάθε τόσο γράφουν λέξεις και συνθήματα με σπρέι 

στους τοίχους των σπιτιών, που τα περισσότερα είναι βρισιές, γιατί – και 

πάλι όπως λέει ο μπαμπάς – ‘είναι κωλόπαιδα που δεν σέβονται τίποτα’. 

Κι ενώ μέχρι τώρα πάντα μου φαινόταν περίεργο όλο αυτό (γιατί να 

γράφεις βρισιές σε τοίχους σπιτιών όπου μένουν άνθρωποι που δεν 

τους ξέρεις;), ξαφνικά νιώθω ότι κι εγώ, αν ήμουν πιο μεγάλος κι είχα ένα 

μαύρο σπρέι, μπορεί να έγραφα κι εγώ στους τοίχους, γιατί αφού είμαι 

κλέφτης είμαι και κωλόπαιδο, τσογλάνι, και δεν ξέρω αν στ’ αλήθεια 

‘σέβομαι τίποτα’· φοβάμαι ένα σωρό πράγματα, ιδίως όταν έχουν να 

κάνουν με μεγάλους, αλλά αυτό το ‘σέβομαι’ δεν το πολυκαταλαβαίνω, 

εκτός κι αν είναι σαν τον πληθυντικό που χρησιμοποιούμε τα παιδιά με 

τους μεγάλους, επειδή είμαστε υποχρεωμένα. Και είμαι σίγουρος ότι αν 

αυτή τη στιγμή, που ο δρόμος είναι έρημος, είχα ένα σπρέι, και 

χωνόμουν σ’ ένα στενό κι έγραφα σ’ ένα τοίχο Α ΓΑΜΗΟΤ θα 

φοβόμουν μη με πιάσουν και με βάλουν φυλακή, αλλά θα ένιωθα και 

τέλεια, σαν σούπερ ήρωας που κανείς δεν τολμάει να του πάει κόντρα. 

 Ευτυχώς η οδός Μπενάκη μέχρι τη γωνία με την οδό Αραχώβης 

είναι μια μεγάλη κατηφόρα, οπότε αρχίζω να τρέχω, και σε λιγάκι φτάνω 

στο σχολείο, λαχανιασμένος απ’ το τρέξιμο και με την καρδιά μου να 

χτυπάει σαν ταμπούρλο. Η αυλή πίσω απ’ την καγκελόπορτα είναι 

έρημη, γιατί σίγουρα ως τώρα όλα τα παιδιά έχουν μπει στις τάξεις τους 

για την πρώτη ώρα, αλλά εκεί, πίσω απ’ την πόρτα και μ’ ένα τσιγάρο 

να κρέμεται απ’ τα χείλη του, είναι ο μπαρμπα-Κώστας, που μόλις με 

βλέπει μου ανοίγει να μπω, κλείνοντας το μάτι. «Ευχαριστώ πολύ,» του 

λέω, κι εκείνος μου απαντάει «Σι έγινε, πιτσιρίκο; Μας πλάκωσε το 

πάπλωμα;» κι εγώ γελάω που με κατάλαβε αλλά το παίρνει στο ψιλό, 

οπότε του λέω την αλήθεια, ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ με τίποτα, κι 

εκείνος ξαφνικά μου λέει, «Έννοια σου,» και μου κάνει το πιο αναπάντεχο 

δώρο: μου λέει ότι θα πει στην κυρία Σούλα ότι είχα έρθει στην ώρα μου 
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το πρωί, και μάλιστα νωρίς-νωρίς, αλλά ότι μου ζήτησε ο ίδιος ο να τον 

βοηθήσω με κάτι στην αποθήκη, και ξεχάστηκε, οπότε αυτός φταίει που 

καθυστέρησα – που σημαίνει ότι δεν θ’ ακούσω την κατσάδα που 

ήμουν σίγουρος ότι με περίμενε! 

 Αλλά φαίνεται ότι σήμερα είναι η μέρα μου: μόλις ανοίγω σιγά-

σιγά την πόρτα της τάξης μας, βλέπω ότι η κυρία Σούλα γράφει κάτι 

χρόνους στον πίνακα – έχουμε Γλώσσα την πρώτη ώρα – κι ούτε 

καταλαβαίνει ότι κάποιος μπήκε, οπότε κι εγώ τρέχω γρήγορα-γρήγορα 

και κάθομαι στο θρανίο μου, κι ο Λεωνίδας, που κάθεται κι αυτός μόνος 

του αλλά στο πρώτο θρανίο, γιατί είναι σπασίκλας κι ο χαϊδεμένος της 

δασκάλας, σηκώνεται και κλείνει την πόρτα, που μες στη βιασύνη μου 

άφησα ανοιχτή. Ούτε γάτα ούτε ζημιά! 

 Σο κουδούνι χτυπάει νωρίτερα, ή έτσι το νιώθω εγώ που άργησα 

και πρόλαβα μόνο το μισό μάθημα, κι αμέσως μετά έχουμε Αριθμητική, 

που είναι το πιο αγαπημένο μου μάθημα απ’ όλα. Φωρίς να διαβάζω και 

πάρα πολύ, μπορώ πάντα να λύσω τα προβλήματα στο πι και φι, όσο 

δύσκολα κι αν είναι, λες και ό,τι γράφει το βιβλίο κι ό,τι μας λέει η κυρία 

Σούλα το ήξερα ήδη από πριν, από παλιά, μπορεί κι από τότε που 

γεννήθηκα. Σο μόνο μου παράπονο είναι ότι όσο και να σηκώνω το χέρι 

μου όταν η δασκάλα μας ρωτάει κάτι, ακόμα κι όταν είμαι το μόνο 

σηκωμένο χέρι εκτός απ’ του Λεωνίδα του σπασίκλα, εκείνη πάντα 

διαλέγει τον χαϊδεμένο της, κι εγώ μένω με τη γλύκα. Αλλά δεν με πειράζει 

και πολύ, γιατί την Αριθμητική τη φχαριστιέμαι από μόνη της, λες και 

κάθε φορά που λύνω μια άσκηση – μια πρόσθεση, αφαίρεση, ακόμα 

και διαίρεση, που κανονικά τη μαθαίνουμε στην Γ’ τάξη – είναι σαν να 

λιώνει αργά στο στόμα μου ένα σοκολατάκι Ίον απ’ αυτά τα φούξια, 

που τα πουλάνε μόνο μαζί με άλλες γεύσεις σε μεγάλα σακουλάκια, κι 

έχουν γεύση πικραμύγδαλο. 
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 Και τότε, ξαφνικά, την ώρα που η κυρία Σούλα γράφει ένα μεγάλο 

πρόβλημα στον πίνακα για να μας δείξει πώς λύνεται – εγώ ξέρω ήδη 

πώς, χα! – με την άκρη του ματιού βλέπω κάτι να κουνιέται έξω απ’ το 

πίσω αριστερό παράθυρο, αυτό που βρίσκεται στην άλλη άκρη της 

τάξης ακριβώς στην ίδια ευθεία με το θρανίο μου, και γυρίζω να κοιτάξω 

– και βλέπω, λίγους πόντους πάνω απ’ το περβάζι του παράθυρου, δυο 

πράσινα μάτια κάτω από ένα σωρό ξανθά αχτένιστα μαλλιά να με 

κοιτάζουν. Κι έπειτα τα μάτια σηκώνονται, και βλέπω ότι ανήκουν σ’ ένα 

κορίτσι, που μου χαμογελάει κι έπειτα μονομιάς εξαφανίζεται, έτσι που 

είναι σαν να μην την είδα στ’ αλήθεια αλλά να την έβγαλα απ’ το μυαλό 

μου. Παράξενο, λέω από μέσα μου, και συνεχίζω να λύνω μια άλλη 

άσκηση απ’ αυτή που γράφει η κυρία Σούλα στον πίνακα, μα σε λιγάκι, 

τσουπ, να σου πάλι το ίδιο κορίτσι, αυτή τη φορά όρθιο και 

μισοκρυμμένο πίσω απ’ το σημείο όπου τελειώνει ο τοίχος κι αρχίζει το 

παράθυρο, να με κρυφοκοιτάει χαμογελώντας, σαν να μη βλέπει 

κανέναν άλλο μες στην τάξη εκτός από μένα. Σώρα βλέπω ότι είναι 

ψηλή, πολύ ψηλή, σαν μαθήτρια της Έκτης – μη σου πω και πιο μεγάλη 

– κι ότι φοράει ένα άσπρο μπλουζάκι που είναι σχεδόν γκρίζο απ’ τη 

βρόμα. Πού το έχω ξαναδεί αυτό το κορίτσι; Μα πριν προλάβω να 

σκεφτώ, και να θυμηθώ πού την έχει πάρει το μάτι μου, εξαφανίζεται και 

πάλι, και μένει άφαντη μέχρι το τέλος του μαθήματος. 

 το επόμενο μάθημα – Ιστορία, που έτσι κι αλλιώς τη βαριέμαι – 

δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καθόλου σ’ αυτά που λέει η κυρία Σούλα, 

γιατί μου τρώει το μυαλό η ίδια απορία: από πού την ξέρω αυτή την 

ψηλή με τα πράσινα μάτια και το βρόμικο μπλουζάκι; Προσπαθώ να 

θυμηθώ αν είναι μαθήτρια της Έκτης στο σχολείο μας – γιατί καμιά 

φορά, τα παιδιά της Έκτης, όταν βγαίνουν τάχαμου για να πάνε 

τουαλέτα, ξεμυτίζουν κλεφτά στην αυλή, μόνο και μόνο για να δείξουν 

πόσο θαρραλέα είναι, κι ότι δεν φοβούνται μην τους πιάσει κάνας 

δάσκαλος και φάνε αποβολή για σκασιαρχείο. Αλλά όσο και να σπάω 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_57 
 

το κεφάλι μου, δεν μπορώ να θυμηθώ το παράξενο αυτό κορίτσι μες 

στο μπουλούκι της Έκτης – κι έχω μνήμη ελέφαντα, γιατί αφού δεν έχω 

φίλους, και κάθομαι πάντα μόνος μου στο διάλειμμα, χαζεύω συνέχεια 

τα άλλα παιδιά, τις παρέες τους και τα γέλια τους, τα φαγιά που τρώνε 

και τα παιχνίδια που παίζουν, και σκέφτομαι πόσο θα ’θελα να ’μουν 

στη θέση τους, έστω και μόνο για μια μέρα. μως για κάποιο λόγο το 

ψηλό κορίτσι με τα αχτένιστα ξανθά μαλλιά δεν κολλάει με τα πρόσωπα 

των υπόλοιπων μαθητών της Έκτης, όσο σίγουρος κι αν νιώθω ότι 

κάπου την έχω ξαναδεί. 

 το πρώτο διάλειμμα βγαίνω στην αυλή, και βλέπω ότι πολλά 

παιδιά τρώνε από τώρα το κολατσιό τους, πολύ περισσότερα απ’ ό,τι 

συνήθως, κι αυτό γιατί το κυλικείο είναι κλειστό, και δεν μπορούν να 

πάρουν λουκουμάδες ή μπισκότα. Βέβαια υπάρχουν παιδιά τόσο 

τυχερά, που έχουν μαζί τους απ’ το σπίτι δύο σάντουιτς, ένα αλμυρό κι 

ένα γλυκό, οπότε τρώνε πρώτα το γλυκό, και μετά το μεσημέρι το 

αλμυρό. Σώρα τα πιο πολλά τρώνε ψωμάκι με μερέντα, που είναι 

απίθανο, αν και ντρέπομαι λίγο να σας πω από πού το ξέρω. (Μια 

φορά ένα παιδί το ’χε πετάξει σχεδόν ολόκληρο στα σκουπίδια επειδή 

άργησε να το ξετυλίξει και χτύπησε το κουδούνι, κι επειδή όταν πήγα 

στον σκουπιδοτενεκέ είδα ότι το δαγκωμένο σάντουιτς είχε πέσει σ’ ένα 

κομμάτι χαρτί, κι άρα δεν ήταν βρόμικο, έκοψα τη δαγκωμένη άκρη και 

χλαπάκιασα το υπόλοιπο σχεδόν με μια μπουκιά, και ήταν τέλειο, τέλειο! 

Αλλά η μαμά μου ποτέ δεν μου αγοράζει μερέντα, γιατί λέει ότι είναι 

σκατολοΐδι και πεταμένα λεφτά. Βέβαια πουλάει κι ο κυρ-Μέμος μερέντα 

στο ψιλικατζίδικο, έχει κάμποσα βαζάκια σ’ ένα ράφι, οπότε μπορεί να 

κλέψω κανένα μια μέρα.) Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, κόβω βόλτες 

στην αυλή, εκεί που είναι μαζεμένοι οι μαθητές της Έκτης, αλλά το 

κορίτσι δεν είναι ανάμεσά τους. Μυστήρια πράματα. 
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 Οι επόμενες τρεις ώρες περνάνε αργά και βαρετά, κι όταν χτυπάει 

το κουδούνι βγαίνω πάλι στην αυλή να ψάξω το κορίτσι. Σο κυλικείο είναι 

ακόμα κλειστό, κι ένας μαθητής της Πέμπτης με λερωμένα ρούχα, που 

δεν τον έχω ξαναδεί, έχει μαζέψει κάτικουρελιάρικα πρωτάκια που κι αυτά 

πρώτη φορά τα βλέπω σ’ ένα πηγαδάκι και τους λέει ότι το κυλικείο δεν 

θα ξανανοίξει ποτέ γιατί τάχα ο μπαρμπα-Κώστας κρεμάστηκε μέσα, 

οπότε ο διευθυντής κατέβασε τα στόρια και κλείδωσε την πόρτα για να 

μη δούμε το πτώμα να κρέμεται απ’ το ταβάνι με πρησμένη τη γλώσσα, 

κι ενώ εγώ καταλαβαίνω αμέσως ότι λέει μπούρδες για να τρομάξει τα 

νιάνιαρα, αυτά τα κάνουν πάνω τους απ’ τον φόβο και σκορπάνε 

τσιρίζοντας, κι ο ψηλός γελάει μαζί με κάτι φίλους του. Ξαφνικά, επειδή 

τυρόπιτες και παγωτά γιοκ, όλοι γύρω μου ξετυλίγουν και δαγκώνουν 

σαντουιτσάρες, και το στομάχι μου μουγκρίζει απ’ την πείνα, οπότε 

ξαναμπαίνω στην τάξη να χαζέψω τα βιβλία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης. 

 Μα με το που ανοίγω την πόρτα, μένω ακίνητος με τα μάτια 

γουρλωμένα. Γιατί ενώ η τάξη είναι άδεια όπως πάντα στο διάλειμμα, 

στο πίσω δεξιά θρανίο, το θρανίο μου, κάθεται το κορίτσι με τα πράσινα 

μάτια. 

 Για μια στιγμή διστάζω να μπω, αλλά το κορίτσι δεν έχει τίποτα το 

φοβιστικό, και μάλιστα χτυπάει απαλά με το χέρι το κάθισμα του θρανίου 

στ’ αριστερά της, σαν να μου λέει, Έλα, κάτσε, οπότε πάω και κάθομαι. 

 «Σι λέει, μικρέ;» με ρωτάει, με μια φωνή βραχνή σαν μεγάλου. 

«Μαύρη πείνα και σήμερα;» 

 Πω-πω τι ντροπή! Υαίνεται το στομάχι μου γρύλλισε χωρίς να το 

καταλάβω, και προδόθηκα. Αλλά όταν χαμηλώνω τα μάτια 

ντροπιασμένος, το κορίτσι με πιάνει απαλά απ’ το πιγούνι, και μου 

σηκώνει το κεφάλι, έτσι που κοιτάζω μες στα καταπράσινα μάτια της. 

«Δεν φταις εσύ που πεινάς,» λέει, «Έλα, όρμα.» Κι απ’ την τσέπη της 
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βγάζει και μου δίνει μια Κουκουρούκου, κι όταν την ανοίγω χωρίς να 

πιστεύω στα μάτια μου, βλέπω ότι έχει μέσα κι ένα αυτοκόλλητο με τον 

κέλετορ να κρατάει ψηλά το σπαθί του, έτοιμος για επίθεση στο 

Γκρέισκαλ, ένα αυτοκόλλητο καταπληκτικό, που θα το κολλήσω στο πλάι 

του κομοδίνου μου για να το κοιτάω το βράδυ πριν κλείσω το πορτατίφ 

για να πέσω για ύπνο. Καταβροχθίζω την Κουκουρούκου με δύο 

δαγκωνιές, και το κορίτσι, γελώντας με τη λαιμαργία μου, ανακατώνει με 

το χέρι τα μαλλιά μου. 

 Για λίγη ώρα μένουμε έτσι να καθόμαστε αμίλητοι, κοιτάζοντας ο 

ένας τον άλλον. Σώρα, από κοντά, βλέπω ότι το κορίτσι είναι το ίδιο 

βρόμικο με το μπλουζάκι του, και με το χαχόλικο μπλουτζίν που φοράει: 

τα χέρια και τα νύχια της είναι μαύρα, τα μαλλιά της πετάνε γιατί είναι 

κολλημένα σε άλουστες τούφες, και σε πολλά μέρη – στον αριστερό 

αγκώνα, χαμηλά στο δεξί χέρι – έχει μελανιές και ουλές από παλιά 

χτυπήματα. ταν χαμογελάει, φαίνεται ότι της λείπει κι ένα μπροστινό 

δόντι, αλλά όχι όπως έλειπε σε μένα όταν είχε πέσει το μωρουδιακό μου 

και δεν είχε φυτρώσει ακόμα το κανονικό, γιατί το κορίτσι παραείναι 

μεγάλο, οπότε μάλλον κάπου θα έπεσε και θα το’ σπασε, κάνοντας 

ποδήλατο ίσως. 

 «Πώς σε λένε;» τη ρωτάω. 

 «Γιάννα,» λέει εκείνη, κι έπειτα, «Κι εσύ είσαι ο Μάριος, σωστά;» 

 «Πού το ξέρεις;» (Είχα δίκιο, σίγουρα έχουμε ξανασυναντηθεί!) 

 «ε παρακολουθώ εδώ και καιρό, μικρέ,» λέει εκείνη, και μου 

ξανακλείνει το μάτι. 

 «Είσαι κατάσκοπος;» Μήπως θα ’πρεπε να φοβάμαι; 

 «Ναι, αλλά μην το πεις πουθενά, έτσι;» 

 Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια – έχει πολύ πονηρό μούτρο, σαν να είναι 

μαθημένη στα ψέματα και τις σκανταλιές – αλλά εγώ της υπόσχομαι ότι 
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δεν θα το πω σε κανέναν, και μετά της λέω για τους δικούς μας 

κατάσκοπους, αυτούς που μένουν στο πάνω πάτωμα και 

καταστρώνουν σατανικά σχέδια τη νύχτα. 

 «Σι τάξη πας;» τη ρωτάω, για να δω αν πηγαίνει στο σχολείο μας. 

 «ε καμία,» λέει εκείνη. «Πλήρης αταξία.» 

 Ούτε τώρα ξέρω αν μου λέει ψέματα. Δεν είναι παράνομο να μην 

πηγαίνεις σχολείο; Αλλά ο τρόπος που μιλάει έχει κάτι παράξενο, σχεδόν 

σαν να μην είναι παιδί αλλά μεγάλη, κι ας μην είναι τόσο ψηλή όσο ο 

μπαμπάς. 

 «Και τι κάνεις αφού δεν πας σχολείο;» 

 «,τι κάνεις κι εσύ μετά το σχόλασμα,» μου λέει. «Αλητεύω.» 

 Προσπαθώ να θυμηθώ αν την έχω δει σε καμιά απ’ τις βόλτες 

μου – εκτός κι αν λέει αλήθεια, και είναι πράγματι κατάσκοπος, οπότε 

σίγουρα θα ήξερε πώς να με ακολουθεί χωρίς να τη δω. Κι επίσης 

προσπαθώ να καταλάβω γιατί νιώθω τόσο ωραία που καθόμαστε και 

μιλάμε, σαν να είμαστε χρόνια φίλοι. ταν χαμογελάει, μου ’ρχεται να 

την πάρω αγκαλιά, κι όχι σαν αυτές τις αγκαλιές τις πονηρές, που κάνεις 

όταν είσαι ερωτευμένος και θες να παντρευτείς τον άλλον, γιατί ξέρω, κι 

ας μην ξέρω πώς το ξέρω, ότι αυτή τη Γιάννα δεν θα την παντρευόμουν 

ποτέ, κι ούτε ποτέ θα χάζευα φωτογραφίες της σε πονηρό περιοδικό 

σαν αυτά που χαζεύουν με γουρλωμένα μάτια μερικοί-μερικοί. 

 Θέλω να μάθω κι άλλα γι’ αυτήν, ώστε να ξέρω όσα ξέρει κι αυτή 

για μένα, και να ’μαστε πάτσι. Οπότε τη ρωτάω τι δουλειά κάνουν ο 

μπαμπάς κι η μαμά της, αλλά η Γιάννα μου απαντάει, χαμογελώντας 

σαν να είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο: «Δεν έχω γονείς.» 

 Σα μάτια μου γουρλώνουν. «Δηλαδή είσαι ορφανή;» Και δεν 

στεναχωριέται; Εγώ, όσο κι αν δεν νοιάζονται οι γονείς μου για μένα, θα 

έκλαιγα όλη μέρα έτσι και πέθαιναν κι έμενα ορφανός. «Και πού μένεις; 
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το ορφανοτροφείο;» Μήπως γι’ αυτό τα ρούχα και τα μαλλιά της είναι 

βρόμικα; Μήπως η καημένη η Γιάννα μένει σε κάποιο φριχτό 

ορφανοτροφείο όπου αφήνουν τα παιδιά νηστικά και με άπλυτα ρούχα 

και τα δέρνουν μέχρι που γεμίζουν παντού μελανιές; μως η Γιάννα, 

σαν να μαντεύει τις σκέψεις μου, λέει: 

 «Μη στεναχωριέσαι, μικρέ. Δεν είναι και τίποτα το φοβερό.» 

 «Έχουμε ένα ολόκληρο πάτωμα στο σπίτι που δεν μένει κανείς,» 

της λέω. «Θες να έρθεις να μείνεις εκεί; Δεν έχει ρεύμα βέβαια, οπότε θα 

πρέπει να είσαι στα σκοτεινά, μόνο με τον φακό του κατάσκοπου, αλλά 

θα σου φέρνω εγώ στα κρυφά να φας, όταν μαγειρεύει η μαμά 

δηλαδή.» 

 Η Γιάννα μου ανακατώνει πάλι τα μαλλιά και γελάει. «Να ’σαι 

καλά, Μάριε, αλλά δεν νομίζω ότι οι γονείς σου θα πέταγαν και τη 

σκούφια τους.» 

 Κι έχει δίκιο: στο σπίτι δεν έχουμε ποτέ καλεσμένους και 

μουσαφίρηδες. Οι γονείς μου, σαν κι εμένα, δεν έχουν καθόλου φίλους, 

και τώρα που το σκέφτομαι, έτσι κι ο μπαμπάς καταλάβαινε ότι έχω φέρει 

ένα ορφανό κορίτσι να μείνει στα κρυφτά στο πάνω πάτωμα, και να 

τρώει απ’ το φαΐ του, θα μ’ έκανε μαύρο στο ξύλο.  

 «Θα σε πάω να δεις πού μένω μετά, άμα θες,» λέει η Γιάννα. 

 «Υοβάμαι λίγο,» της λέω εγώ, γιατί σκέφτομαι ακόμα αυτό το 

απαίσιο ορφανοτροφείο, κι ανησυχώ ότι αν μπω μετά θα με κλειδώσουν 

σ’ ένα δωμάτιο και δεν θα μ’ αφήνουν να φύγω. 

 «σο είσαι μαζί μου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα,» λέει η Γιάννα, 

και το λέει με τέτοια σιγουριά, που την πιστεύω. «Και τώρα πρέπει να σ’ 

αφήσω,» λέει μετά, και μ’ έναν απίστευτο ελιγμό πηδάει πάνω στο 

θρανίο, κι από θρανίο σε θρανίο μέχρι το μπροστινό, όπου ρίχνει ένα 

σάλτο και προσγειώνεται στο πάτωμα σαν αίλουρος. «Πα’ να κλέψω 
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κάνα τσιγάρο. Σα λέμε μόλις σχολάσεις, θα σε περιμένω απ’ έξω.» Κι 

εξαφανίζεται, κι εγώ μένω να αναρωτιέμαι αν όλα αυτά έγιναν στ’ 

αλήθεια ή αν με πήρε ο ύπνος στο θρανίο και τα ονειρεύτηκα. Αλλά 

κοιτώντας στα γόνατά μου, βλέπω το τσαλακωμένο περιτύλιγμα της 

Κουκουρούκου, και το απίθανο αυτοκόλλητο με τον κέλετορ, που 

σημαίνει ότι δεν ήταν όνειρο. 

 Σα λέμε μόλις σχολάσεις. 

 Δηλαδή τώρα είμαστε φίλοι; 
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Ε ΣΟ ΠΟΤ ΦΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ, είμαι ο πρώτος που 

βγαίνει τρέχοντας στην αυλή, με την καρδιά μου να βαράει 

στ’ αυτιά μου, γιατί φοβάμαι ότι η Γιάννα δεν θα με 

περιμένει στην πόρτα όπως μου υποσχέθηκε. Αλλά είναι εκεί, κι ενώ είμαι 

έτοιμος να τρέξω προς το μέρος της – τη βλέπω που με κοιτάζει, σαν να 

μου λέει Έλα – το βλέμμα μου πέφτει λίγο παραπέρα, όπου στέκονται 

δύο αστυνόμοι και μιλάνε με τον κύριο Πολυκάρπου τον διευθυντή. Λες 

να τους έστειλαν απ’ το ορφανοτροφείο για να πιάσουν τη Γιάννα που 

την κοπάνησε, κι άμα με δούνε μαζί της να μ’ αρπάξουν και μένα; Αλλά 

οι αστυνόμοι δεν δίνουν σημασία στο κορίτσι που περιμένει έξω απ’ την 

καγκελόπορτα, γιατί είναι πολύ απασχολημένοι με τον διευθυντή, που 

τους εξηγεί κουνώντας τα χέρια – ο ένας μάλιστα γράφει κάτι σ’ ένα 

τεφτέρι. 

 Οπότε κι εγώ βγαίνω μαζί με τα άλλα παιδιά, τουλάχιστον αυτά 

που δεν μαζεύονται πίσω απ’ τα κάγκελα για να κρυφακούσουν τι λένε 

οι αστυνόμοι με τον κύριο Πολυκάρπου. 

 «Πάμε;» μου λέει η Γιάννα, και με πιάνει απ’ το χέρι, κι εγώ 

σκέφτομαι, Ναι! Είμαστε φίλοι! Και κοιτώντας πίσω απ’ τον ώμο της, 

Μ 
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προσθέτει: «Δεν έχουν έρθει για καλό οι μπάτσοι,» μια λέξη που σημαίνει 

αστυνόμος και τη λέει συχνά κι ο μπαμπάς, αν κι αυτός τη λέει σαν 

βρισιά, κωλόμπατσοι και σκατόμπατσοι, γιατί φαίνεται πως ούτε αυτός 

τους χωνεύει πολύ. 

 Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε την Κωλέττη, κι εγώ, γεμάτος 

περιέργεια, ρωτάω τη Γιάννα πού πάμε. «Θα δεις,» μου λέει εκείνη. «Και 

είμαι σίγουρη ότι θα σ’ αρέσει.» Και μου κλείνει πάλι το μάτι. 

 Περπατώντας μαζί της χέρι-χέρι, αισθάνομαι πιο απίθανα από 

κάθε άλλο απόγευμα, γιατί αυτή τη φορά δεν τριγυρνάω μόνος μου 

πέρα-δώθε, αλλά έχω παρέα, ένα ψηλό κορίτσι που μοιάζει να μη 

φοβάται τίποτα στον κόσμο, κι αντί να πηγαίνω μία εδώ και μία εκεί 

χωρίς να ξέρω πώς να περάσω την ώρα μου, έχω ένα μυστικό 

προορισμό-έκπληξη, σαν το μεγάλο μαύρο Φ στους χάρτες των 

πειρατών. (Και θα της πήγαινε πολύ της Γιάννας να είναι πειρατίνα, μ’ 

ένα μαύρο πανί στο ένα μάτι κι έναν παπαγάλο στον ώμο.) 

 Περπατάμε κάμποση ώρα, αλλά δεν κουράζομαι καθόλου, γιατί η 

φίλη μου η Γιάννα (έτσι τη λέω και την ξαναλέω από μέσα μου, μπας και 

το πιστέψω κι εγώ ο ίδιος) περπατάει το ίδιο γρήγορα με μένα, παρ’ όλο 

που με το μπόι και τα μεγάλα της ποδάρια θα μπορούσε να κάνει την 

ίδια διαδρομή στο πι και φι. 

 Σώρα περνάμε την Πανεπιστημίου, και στρίβουμε αριστερά στη 

ταδίου, που είναι γεμάτη μαγαζιά κι αυτοκίνητα και κόσμο, που χαζεύει 

στις βιτρίνες ή ψωνίζει ένα σωρό πράγματα. Περνάμε κάμποσους 

δρόμους που δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί – την οδό ανταρόζα, την 

οδό Αρσάκη, και την οδό Πεσμαζόγλου – και κάθε φορά που ρωτάω τη 

Γιάννα τι σημαίνει το όνομα του δρόμου, εκείνη ξέρει την απάντηση 

(Ιταλός κόμης που σκοτώθηκε το 1821, πρωθυπουργός πολύ παλιά 

που έδωσε ένα σωρό λεφτά στην Ελλάδα, κι ένας παλιός πλούσιος που 

άνοιξε μια μεγάλη τράπεζα, κι αυτό παλιά) κι εγώ μένω με το στόμα 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_65 
 

ανοιχτό, και σκέφτομαι ότι μάλλον μου έλεγε ψέματα ότι δεν πάει σχολείο, 

γιατί για να ξέρει τόσα πράγματα σίγουρα σε κάποιο μάθημα θα τα 

έμαθε. 

 Μα σε λιγάκι καταλαβαίνω πού τα ’μαθε όλα αυτά η Γιάννα, γιατί 

μπαίνουμε σ’ ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο, με χιλιάδες βιβλία, τόνους 

ολόκληρους σε ράφια απ’ το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, σε στοίβες, 

παντού βιβλία. 

 Φωρίς να το θέλω, αφήνω το χέρι της, και κάθομαι καταμεσής του 

πελώριου μαγαζιού κοιτώντας τριγύρω σαν χαζός. «Είναι υπέροχα εδώ,» 

λέω σιγανά, λες και φοβάμαι μην ξυπνήσω τα αμέτρητα βιβλία που 

κοιμούνται στα ράφια. 

 «Σο ξέρω,» λέει η Γιάννα, κι έπειτα, ψιθυρίζοντας, «και τώρα 

ετοιμάσου για το χολείο του Καλού Κλέφτη. Μάθημα πρώτο: κανείς δεν 

υποψιάζεται ένα παιδί για κλέφτη βιβλίων, γιατί τα περισσότερα παιδιά 

είναι μπουχτισμένα απ’ τα βιβλία που είναι αναγκασμένα να διαβάζουν 

για το σχολείο. Κι ιδίως ένα παιδί με τη δικιά σου αθώα φατσούλα, είναι ο 

ιδανικός κλέφτης βιβλίων.» 

 Να κλέψω βιβλία; Ανήκουστο! Είναι πολύ ακριβά, δεν κάνει, 

φοβάμαι – και το λέω στη Γιάννα. Αλλά εκείνη με καθησυχάζει. «Μη 

φοβάσαι καθόλου. Γιατί το δεύτερο μάθημα λέει ότι ο καλός κλέφτης έχει 

πάντα τον τσιλιαδόρο του. Κι εμείς έχουμε τον κύριο Παύλο.» 

 «Σι θα πει τσιλιαδόρος;» 

 «Αυτός που φυλάει τσίλιες – που παραφυλάει για να βεβαιωθεί ότι 

κανείς δεν βλέπει τον κλέφτη την ώρα που σουφρώνει τα κλοπιμαία. Να 

τος, εκεί είναι – ο φαλακρός κύριος με το μουστάκι και το κοστούμι, 

μπροστά στα λεξικά; Αυτός είναι ο τσιλιαδόρος μας, και δουλεύει χρόνια 

στο μαγαζί.» 
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 Κοιτάζω κι εγώ και βλέπω τον κύριο που λέει η Γιάννα, κι εκείνος 

μου κλείνει το μάτι, κάνοντάς με να γουρλώσω τα δικά μου μάτια, γιατί 

είναι τόσο καλοντυμένος, που είναι σαν να σου κλείνει το μάτι το 

πορτρέτο του Κολοκοτρώνη που κρέμεται στην είσοδο του γραφείο του 

κυρίου Πολυκάρπου. 

 Σραβάω τη Γιάννα απ’ το χέρι, κι εκείνη σκύβει για να ψιθυρίσω 

στο αυτί της. «Κι άμα δουλεύει εδώ γιατί μας βοηθάει με τις τσίλιες; Δεν 

φοβάται μην τον πιάσουν και τον απολύσουν, μη φωνάξουν την 

αστυνομία;» 

 μως η Γιάννα γελάει σαν να της είπα κάτι τελείως παλαβό. «Μη 

φοβάσαι ρε μικρέ,» μου λέει και μου χαϊδεύει το σβέρκο. «Και μη βιάζεσαι. 

Γιατί, μάθημα τρίτο: ο καλός κλέφτης έχει πάντα μαζί του την καλύτερη 

κρυψώνα. Σώρα, αν είναι χειμώνας κι έχει κρύο και φοράς παλτό, η 

ιδανική κρυψώνα είναι η εσωτερική τσέπη του, που πολλές φορές είναι 

μεγάλη και χωράει πολύ πράμα. Αλλά εσύ την κουβαλάς ήδη πάνω σου 

την κρυψώνα, στους ώμους σου.» 

 «Ση σάκα μου λες;» 

 «Ακριβώς,» λέει η Γιάννα, και με τραβάει στο βάθος του 

βιβλιοπωλείου, σ’ ένα κομμάτι όπου η πελώρια βιβλιοθήκη είναι γεμάτη 

πολύχρωμα βιβλία για παιδιά – το καταλαβαίνω μονομιάς, γιατί 

μοιάζουν με αυτά στο ράφι της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μας, 

μόνο που είναι πολύ περισσότερα, μπορεί κι εκατό, και χίλιες φορές 

περισσότερα. Θησαυρός κανονικός. 

 Σα μάτια μου δεν μπορούν να σταθούν σ’ ένα σημείο, πετώντας 

πέρα-δώθε σαν σπουργίτια που ξαφνικά βρέθηκαν σ’ ένα φούρνο κι η 

φουρνάρισσα κάθεται και τα αφήνει να φάνε ό,τι θέλουν. Πόσα βιβλία! 

Πόσες ώρες, πόσες νύχτες με τον φακό κάτω απ’ την κουβέρτα θα 

μπορούσα να περάσω – ούτε σχολείο δεν θα πήγαινα, ούτε θα ’τρωγα, 
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μόνο θα διάβαζα ασταμάτητα, βουτώντας απ’ τη μια ιστορία στην άλλη, 

μέχρι να τα τελειώσω, κι αυτά δεν θα τέλειωναν ποτέ! 

 «Λοιπόν,» ψιθυρίζει πονηρά η Γιάννα, «πες μου ποια θέλεις και θα 

τα τσιμπήσω ατάκα κι επί τόπου.» 

 Εγώ γυρνάω και την κοιτάω με γουρλωμένα μάτια. «Σι;» λέω όσο 

πιο σιγανά μπορώ. «Θα… θα κλέψουμε πολλά; Δεν κάνει!» 

 «Βρε άκου που σου λέω,» επιμένει αυτή και μου σφίγγει τον ώμο, 

κουνώντας με απαλά πίσω-μπρος για να μου δώσει θάρρος. «Πες εσύ 

ποια θες κι άστο πάνω μου.» 

 Μου ’ρχεται να κατουρηθώ απ’ τη χαρά μου, δεν το πιστεύω αυτό 

που γίνεται – είναι αλήθεια, δεν βλέπω όνειρο; Αλλά και πάλι, όταν 

κοιτάω το γελαστό πρόσωπο του κυρ-Παύλου που στέκεται στη γωνία 

του με σταυρωμένα τα χέρια και μας κοιτάζει, με πιάνουν τύψεις. Κι αν 

τον πιάσουν παρά τη σιγουριά της Γιάννας; Αν έρθει η αστυνομία και 

τον συλλάβει και τον βάλει φυλακή, κι εμάς μαζί; Δεν μπορώ να κλέψω 

πράματα που κάνουν τόσα λεφτά, κι ας είναι βιβλία που λαχταράω όσο 

τίποτα στον κόσμο. 

 Έτσι, για να προλάβω τη Γιάννα που έχει ανοίξει στη ζούλα τη 

σάκα μου κι έχει ένα βλέμμα σαν να ετοιμάζεται να κατεβάσει ολόκληρο 

ράφι και να το παραχώσει μέσα, της δείχνω με το χέρι μου να τρέμει το 

άνσελλορ, που είχα δει αμέσως επειδή θυμόμουν τι χρώμα ήταν το 

εξώφυλλο – κι η Γιάννα, τσουπ, σαν αστραπή, το αρπάζει και το χώνει 

στη σάκα μου. 

 Για μια στιγμή παγώνω απ’ την τρομάρα μου. Μας είδαν; Μας 

κάναν τσακωτούς; Έχουν μήπως πάρει κιόλας τηλέφωνο το εκατό; Αλλά 

όσο και να κοιτάω φοβισμένος γύρω-γύρω, οι πελάτες κι οι υπάλληλοι 

του βιβλιοπωλείου συνεχίζουν να κάνουν ό,τι έκαναν και πριν από λίγο, 

σαν να μη συνέβη τίποτα. Φαμπάρι δεν πήραν. Και τότε ξαφνικά με 
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πλημμυρίζει η σκέψη πως τα καταφέραμε, κι ότι επιτέλους θα μάθω τι 

γίνεται στη σχεδία των ναυαγών του άνσελλορ, και κρατιέμαι για να μη 

βάλω τα γέλια απ’ τη χαρά μου. 

 Η Γιάννα βέβαια είναι αποφασισμένη να ληστέψει όλο το μαγαζί, 

οπότε κι εγώ πεισμώνω και της ψιθυρίζω «Δεν θέλω άλλα σου λέω, πάμε 

να φύγουμε πριν μας πιάσουν και μας ρίξουν στο κάτεργο!» αλλά αυτή 

είναι τσαούσα που λέει κι η μαμά μου, και πιάνει ένα βιβλίο που δεν το 

’χω ξαναδεί, μα που το ’χει διαβάσει και λέει ότι σίγουρα θα μ’ αρέσει. 

Ίσα-ίσα που προφταίνω να δω τη ζωγραφιά στο εξώφυλλο – ένα 

κορίτσι με κοτσίδες καβάλα σ’ ένα άλογο, και δίπλα ένα αγοράκι κι ένα 

κοριτσάκι που χαμογελάνε σαν να είναι όλοι φίλοι – και τον τίτλο – Πίπη 

Υακιδομύτη, κι έπειτα από μισό δευτερόλεπτο βρίσκεται κι αυτό στη σάκα 

μου, κι η Γιάννα, πιάνοντάς με πάλι απ’ το χέρι, μ’ αναγκάζει να βγω απ’ 

το βιβλιοπωλείο τρέχοντας μαζί της, σαν να ’μαστε κλέφτες σε μίκι 

μάους και να τρέχουμε για να γλιτώσουμε απ’ τους αστυνόμους. Σι 

απίθανη περιπέτεια! Η καρδιά μου πάει να σπάσει απ’ τον φόβο και τη 

χαρά, που δεν ήξερα καν ότι μπορείς να τα νιώσεις και τα δυο μαζί. 

 «Σώρα το πρόγραμμα έχει παγωτό μηχανής,» λέει η Γιάννα, και με 

τραβολογάει σ’ ένα στενό πιο πάνω – δεν ξέρω πια ούτε πού είμαστε απ’ 

την ταραχή μου, έχω χαθεί κανονικά – και σταματάει απέναντι από ένα 

ζαχαροπλαστείο, με μια μηχανή στημένη στην πόρτα, και δίπλα στη 

μηχανή μια κοπέλα με ροζ φόρεμα και άσπρη ποδιά ζαχαροπλάστη, 

που μόλις βλέπει μας βλέπει στο αντικρινό πεζοδρόμιο κλείνει στη Γιάννα 

το μάτι συνωμοτικά, σαν να της λέει Έννοια σου, θα καθαρίσω εγώ. 

 «Σην ξέρεις την κυρία;» τη ρωτάω, κι εκείνη σκάει στα γέλια. 

 «Άκου ‘κυρία’ η Φρύσα! Μη σ’ ακούσει να τη λες έτσι, θα σου 

τραβήξει τ’ αυτί μέχρι να το ξεριζώσει. Σο φέρει βαρέως που πάτησε τα 

είκοσι, τόσα χρόνια κι ακόμα να το ξεπεράσει.» 

 Σι εννοεί; «Πόσα χρόνια είναι είκοσι δηλαδή;» 
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 Η Γιάννα πάλι ξεκαρδίζεται. «κάσε ρε μπαγάσα, να πούμε, βαλτός 

είσαι; Λέει εκεί είκοσι η κοπέλα, κι εμάς δε μας πέφτει λόγος. Έλα, πάμε 

για το παγωτάκι μας.» 

 Και με τραβάει απέναντι, ενώ εγώ αντιστέκομαι, γιατί τώρα ο 

φόβος είναι πιο μεγάλος απ’ τη χαρά κι έχει κόσμο μες στο μαγαζί, κι 

έναν κύριο που πρέπει να είναι ο παγωτατζής γιατί είναι μεγάλος κι έχει 

μουστάκι, και φοβάμαι ότι έτσι και καταλάβει ότι πάμε να τον κλέψουμε, 

θα μας πάρει στο κυνήγι. 

 Η Γιάννα με πηγαίνει σπρώχνοντας στη μηχανή που βγάζει το 

παγωτό, κι εγώ είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε στη φυλακή, αλλά 

ξαφνικά η Φρύσα, η κυρία που δεν είναι κυρία αλλά κορίτσι, τρυπώνει 

στο ζαχαροπλαστείο απαρατήρητη σαν κεραμιδόγατο στην ταράτσα, 

χώνεται πίσω απ’ το ψυγείο, και σκύβοντας κάτω απ’ τα ξύλινα ράφια – 

που πάνω τους έχουν ένα σωρό μπουκάλια με λικέρ και ουίσκια και 

ποτά με ξεθωριασμένες ταμπελίτσες – τα ταρακουνάει μ’ ένα 

σκουπόξυλο, κι αυτά τραντάζονται απ’ άκρη σ’ άκρη μ’ ένα τούκου-

τούκου-τούκου, κι η κυρία που περιμένει στο ταμείο τσιρίζει «Παναγία μου 

σεισμός!» και πετιέται τρέχοντας στον δρόμο, και ξαφνικά τα μπουκάλια 

αρχίζουν να πέφτουν το ένα πάνω στ’ άλλο σαν τα πλακάκια του 

ντόμινο και να γκρεμίζονται απ’ τα ράφια και να σκάνε σαν γυάλινες 

βόμβες στο πάτωμα μ’ ένα τρομερό σαματά, κι ο ζαχαροπλάστης 

φωνάζει «Ψ γαμώ τη μάνα σου!» και τρέχει να προλάβει τη ζημιά αν κι 

είναι ήδη αργά, μέχρι τα ράφια έχουν ξεκολλήσει κι έχουν πέσει με 

πάταγο στο πάτωμα λες κι έγινε σεισμός κανονικός, κι η Γιάννα με 

αρπάζει απ’ τον ώμο και με ρωτάει «Κρέμα ή σοκολάτα;» κι εγώ της λέω 

σοκολάτα, οπότε με χώνει κάτω από ένα πράμα που έχει η μηχανή σαν 

βρυσάκι, κι εγώ ανοίγω το στόμα μου – που θαρρώ ότι θα πεταχτεί από 

μέσα η καρδιά μου μ’ όλη την αναμπουμπούλα – κι η Γιάννα τραβάει τον 

μοχλό πάνω απ’ το βρυσάκι κι ένα ποτάμι παγωτό μηχανής σοκολάτα 
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αρχίζει να χύνεται στο στόμα και στα μάγουλα και στο πιγούνι μου, και 

είναι τόσο γλυκό και νόστιμο που δεν με νοιάζει που λερώνονται τα 

μούτρα και τα ρούχα μου, ούτε που η Φρύσα είναι αναγκασμένη να 

μαζεύει τα σπασμένα μπουκάλια μαζί με τον ζαχαροπλάστη, ούτε καν 

που είμαι κλέφτης με τη βούλα και θα ’πρεπε να με χώσουν φυλακή – 

τόσο ευτυχισμένος είμαι. 

 Κι έπειτα τρέχουμε πιασμένοι χέρι-χέρι στην κατηφόρα που λέγεται 

κουφά και μετά Ναυαρίνου, εγώ μες στις σοκολάτες κι η Γιάννα μες 

στην κρέμα, χαχανίζοντας σαν χαζοί απ’ τη χαρά μας, αλλά στο μεταξύ 

έχει σκοτεινιάσει για τα καλά, και ξέρω ότι πρέπει να γυρίσω σπίτι όσο κι 

αν δεν το θέλω. Οπότε στη γωνία με την Μπενάκη στρίβουμε δεξιά, λες κι 

η Γιάννα ξέρει πού πηγαίνουμε, κι αρχίζουμε να ανηφορίζουμε μαζί. Μα 

μόλις περνάμε την οδό Καλλιδρομίου, εκεί που ξεκινά η απότομη 

ανηφόρα του τρέφη, το γέλιο της Γιάννας κόβεται, κι αρχίζει να 

περπατάει πιο σιγά, κοιτώντας κατσουφιασμένη γύρω-γύρω σαν να 

φοβάται ότι κάτι θα πεταχτεί απ’ τα ξερόχορτα και τα χώματα του λόφου, 

κάτι κακό κι επικίνδυνο σαν φίδι, κι ας είναι χειμώνας που κοιμούνται τα 

φίδια. Και μόλις φτάνουμε μπροστά στο σπίτι μας αφήνει το χέρι μου και 

μένει ακίνητη, κι εγώ την κοιτάζω και καταλαβαίνω ότι είναι φοβισμένη, 

που είναι πολύ παράξενο: αφού δεν φοβάται ούτε την αστυνομία, τι 

έπαθε τώρα στα καλά καθούμενα; 

 Αλλά εγώ της χαμογελάω και της λέω έλα, πάμε μαζί στο δωμάτιό 

μου να παίξουμε, ο μπαμπάς κι η μαμά μου δεν ασχολούνται και πολύ 

μαζί μου, ούτε που θα το καταλάβουν, κι ακόμα κι αν το καταλάβουν θα 

πούμε ότι είσαι μαθήτρια στο 37ο, σε μεγαλύτερη τάξη, κι έχεις έρθει να 

με βοηθήσεις στα μαθήματά μου – μα η Γιάννα μένει ακίνητη σαν 

άγαλμα, κοιτάζοντας με φόβο τα κλειστά στόρια στο ισόγειο και το 

πάνω πάτωμα, που κάνουν το σπίτι μας να μοιάζει έρημο, λες και δεν 

μένει κανείς σ’ αυτό εδώ και χρόνια. 
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 Μιας κι έχει αφήσει το χέρι μου, εγώ πηγαίνω κι ανοίγω την 

αυλόπορτα, για να της δείξω ότι δεν είναι τίποτα, μια δρασκελιά στον 

κήπο, πέντε σκαλιά ως το κατώφλι κι έπειτα στο πι και φι θα ’μαστε στο 

δωμάτιό μου. 

 Μα όταν γυρίζω να της πω, «Έλα, μη φοβάσαι,» τα λόγια μου τα 

παίρνει ο αέρας – γιατί στο μεταξύ η Γιάννα έχει εξαφανιστεί. 
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Ε ΣΟ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΨ ΣΟ ΠΙΣΙ, ΑΠΟΡΗΜΕΝΟ ακόμα με τη Γιάννα που 

έφυγε έτσι χωρίς ούτε ένα αντίο – μήπως έκανα κάτι και τη 

θύμωσα; – καταλαβαίνω πως κάτι δεν πάει καλά: όπως 

όταν τσακώνονται οι γονείς μου, έτσι και τώρα ο αέρας μες στο σπίτι 

είναι σαν τον αέρα πριν την καταιγίδα, όταν με μια ανάσα ξέρεις ότι από 

στιγμή σε στιγμή μια αστραπή θα σκίσει τον ουρανό και θ’ αρχίσει να 

βρέχει καρεκλοπόδαρα. 

 Και πράγματι, μόλις φτάνω στην ανοιχτή πόρτα του καθιστικού, με 

μια ματιά μέσα παγώνω, γιατί η μαμά είναι πεσμένη στα τέσσερα πάνω 

στο χαλί, κλαίγοντας και βογκώντας σαν να πονάει φοβερά, και πονάει 

στ’ αλήθεια, γιατί η μύτη της είναι στραβή και μελανιασμένη και τρέχει 

αίμα, ποτάμι αίμα που χύνεται και λερώνει το πιγούνι της, το χαλί, τα 

χέρια της που ’χουν αφήσει ματωμένες δαχτυλιές στον καναπέ, στο 

πάτωμα και στον τοίχο. 

 Δεν χρειάζεται να μυρίσω την απαίσια μπόχα του ούζου που 

πλημμυρίζει το καθιστικό σαν δηλητήριο για να καταλάβω ότι ο 

μπαμπάς μέθυσε κι έδειρε τη μαμά – της έσπασε τη μύτη, κι η μύτη της 

άνοιξε, και τρέχει τόσο αίμα που μπορεί και να πεθάνει – μόνο που ο 

Μ 
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μπαμπάς δεν είναι εκεί αλλά στην κουζίνα, γιατί τον ακούω ν’ 

ανοιγοκλείνει βρίζοντας τα ντουλάπια, και ξαφνικά μου καρφώνεται η 

ιδέα ότι έχει πάει στην κουζίνα για να βρει ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι, κι 

ότι μόλις το βρει θα γυρίσει και θα σφάξει πρώτα τη μαμά και μετά 

εμένα, και με πιάνει τέτοιος φόβος που μονομιάς, χωρίς να το 

καταλάβω, αρχίζω να κατουριέμαι πάνω μου όπως όταν ήμουν 

νιάνιαρο και δεν μπορούσα να τα κρατήσω κι έπρεπε μετά η μαμά να με 

πλένει και να μου φοράει καθαρά ρούχα. 

 Κι ο μπαμπάς βγαίνει απ’ την κουζίνα, κι ενώ δεν κρατάει κοφτερό 

μαχαίρι αλλά ένα κουτάκι μπίρα, εγώ είμαι ακόμα τόσο 

κατατρομαγμένος που βγάζω μια πνιχτή τσιρίδα και συνεχίζω να 

κατουριέμαι, νιώθοντας τα τσίσα να μουσκεύουν το παντελόνι και τα 

παπούτσια μου και να τρέχουν σαν ρυάκι στον διάδρομο – και μόλις τα 

βλέπει ο μπαμπάς, γουρλώνει τα μάτια, και με μια κλοτσιά στην κοιλιά με 

σωριάζει στο πάτωμα, μες στα κάτουρα, κι εμένα μου κόβεται η ανάσα 

απ’ τον πόνο, τόσο που δεν μπορώ ούτε να κλάψω, κι ο μπαμπάς με 

κλοτσάει ξανά, στον ώμο αυτή τη φορά, με τόση δύναμη που μουδιάζει 

όλο μου το χέρι, κι έπειτα βάζει τις φωνές: «Κοίτα τι έκανες, μαλακισμένο, 

γαμώ την Παναγία σου! Σράβα φέρε ένα σφουγγαρόπανο να μαζέψεις 

το χάλι, σκατόπαιδο του κερατά – στα γόνατα θα τα μαζέψεις!» 

 Κι όσο είμαι ακόμα πεσμένος και πονεμένος μες στα κάτουρα, η 

μαμά βγαίνει απ’ το καθιστικό, με δυο χαρτοπετσέτες χωμένες στα 

πρησμένα της ρουθούνια για να μη στάζουν τα αίματα, πηγαίνει στο 

μπάνιο, κι επιστρέφει μ’ έναν κουβά, ένα σφουγγαρόπανο κι ένα 

μπουκάλι χλωρίνη, και τα βάζει μπροστά μου χωρίς να πει λέξη, γιατί 

φαίνεται κι αυτή φοβάται τόσο πολύ μη μας σκοτώσει ο μπαμπάς, που 

σου λέει, καλύτερα να πάμε με τα νερά του. Οπότε κι εγώ τι να κάνω, 

βάζω χλωρίνη στον κουβά, βουτάω το σφουγγαρόπανο κι αρχίζω να 

μαζεύω τα κάτουρα, στραγγίζοντας κάθε τόσο το πανί στον κουβά, κι 
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ούτε καν σιχαίνομαι, τόσο φοβισμένος είμαι, μόνο που η χλωρίνη κάνει 

τα μάτια και τη μύτη μου να τσούζουν, και μου καίει τα χέρια και τα 

δάχτυλα, αλλά δεν βγάζω άχνα, μόνο σφουγγαρίζω πεσμένος στα 

τέσσερα, κι έπειτα από λίγο, για να μην απλώνω περισσότερο τα τσίσα 

με το μουσκεμένο μου παντελόνι, το βγάζω μαζί με τα παπούτσια και τις 

κάλτσες, και συνεχίζω να καθαρίζω τον διάδρομο γονατιστός με το 

κατουρημένο μου βρακί, και τώρα η χλωρίνη μου καίει και τα γόνατα, 

αλλά και πάλι δεν λέω κιχ. 

 ταν τελειώνω, κι ο διάδρομος βρομοκοπάει χλωρίνη μα μοιάζει 

αρκετά καθαρός, παίρνω τον βαρύ κουβά, το πανί και το μπουκάλι, τα 

πάω στο μπάνιο, κι αδειάζω τα βρομόνερα στη λεκάνη της τουαλέτας, 

τραβώντας το καζανάκι – κι έπειτα μπαίνω στην μπανιέρα κι αρχίζω να 

ρίχνω με το τηλέφωνο κρύο νερό στα χέρια και στα πόδια μου για να 

φύγει το κάψιμο, γιατί έχουν ήδη γίνει κατακόκκινα, και μόνο τότε, όταν 

βλέπω ότι φοράω ακόμα το λερωμένο μου βρακί που τώρα έχει 

μουλιάσει ακόμα περισσότερο απ’ το παγωμένο νερό, αρχίζω να κλαίω, 

να κλαίω γοερά, κι η χαρά που ’χα νιώσει πριν μισή ώρα το πολύ, όταν 

τρέχαμε στη κουφά με τη Γιάννα μετά το κλεμμένο παγωτό μηχανής, 

μοιάζει τόσο μακρινή που είναι λες και θυμάμαι κάτι όμορφο που έγινε 

πριν από πολλά-πολλά χρόνια. 

 Μα όσο στεναχωρημένος κι αν είμαι – κι όταν κλαις είναι 

χειρότερα, σαν να κάνεις εμετό τη στεναχώρια σου και να σκορπίζεται 

παντού – λέω και ξαναλέω από μέσα μου, όχι, δεν πέρασαν πολλά-

πολλά χρόνια, δεν πέρασε ούτε μια ώρα απ’ την απίθανη περιπέτεια με 

την καινούρια μου φίλη, και μάλιστα έχω μαζί μου κι αποδείξεις, μέσα 

στη σάκα μου που ξέχασα κάπου στο χολ. Οπότε αφού σκουπίζομαι και 

ρίχνω το βρεμένο βρακί μου στα άπλυτα, κι αφού φοράω τις πιτζάμες 

και τις παντοφλίτσες μου, πηγαίνω στο χολ, παίρνω τη σάκα μου κι 

έπειτα κλείνομαι στο δωμάτιό μου. 
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 Να τος, ο μικρός μου θησαυρός, το πολύτιμο κλοπιμαίο της 

περιπέτειας με τη Γιάννα: Ιούλιος Βερν, άνσελλορ, μετά 45 εικόνων. Απ’ 

το ραφάκι με τα λιγοστά μου βιβλία κατεβάζω το παλιό, μεγάλο, βαρύ 

λεξικό, γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, δηλαδή σε 

δύσκολα ελληνικά που δεν τα πολυκαταλαβαίνω χωρίς το λεξικό, γι’ 

αυτό και τα βιβλία που είναι στην καθαρεύουσα τα διαβάζω πολύ-πολύ 

αργά – αλλά δεν με πειράζει, γιατί έτσι κρατάνε περισσότερο. 

Κουβαλώντας το λεξικό, χώνομαι στο κρεβάτι, και βρίσκω τη σελίδα του 

βιβλίου όπου είχα μείνει όταν το πέταξε η μαμά μου: κεφάλαιο Κ’, που 

σημαίνει 20, και με τη μεγάλη εικόνα που πιάνει σχεδόν όλη τη σελίδα (και 

δείχνει τον Ροβέρτο Κόρτι, αντιμέτωπο μ’ ένα τσούρμο, να λέει απειλητικά 

«Δεν σε συμβουλεύω να εγγίσης επάνω μου…») κι αρχίζω να διαβάζω. 

 Από της 15 μέχρι της 20 Νοεμβρίου – ήμερον κατορθώθη να γίνη 

η επίσκεψις του κύτους. Σέλος ανεκαλύφθη και το δοχείον… 

 Και λίγο-λίγο, ξεχνάω τον πόνο απ’ τις κλοτσιές και το κάψιμο απ’ 

τη χλωρίνη, ξεχνάω τον φόβο και τη στεναχώρια μου, και χάνομαι στις 

σελίδες του βιβλίου. 
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ΣΑΝ ΞΤΠΝΑΨ ΣΟ ΠΡΨΙ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΙΣΙ. Είναι νωρίς, το ρολόι 

στο κομοδίνο μου λέει εφτά παρά τέταρτο, αλλά ούτε ο 

μπαμπάς ούτε η μαμά είναι εδώ. Ο διάδρομος βρομάει 

ακόμα χλωρίνη, στο καθιστικό το χαλί έχει ακόμα αίματα, αλλά η κουζίνα 

είναι έρημη, όπως και το μπάνιο, κι η αποθηκούλα, κι η αυλή, κι όταν 

στήνω αυτί στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας των γονιών μου, δεν 

ακούω τον μπαμπά να ροχαλίζει, ούτε τη μαμά να φοράει ήσυχα-ήσυχα 

τις παντόφλες και τη ρόμπα της για να πάει να ετοιμάσει τον καφέ του 

μπαμπά, κι όταν ανοίγω την πόρτα ίσα για μια χαραμάδα, βλέπω ότι το 

κρεβάτι είναι ξέστρωτο αλλά άδειο. 

 Σι παράξενο. Πού να πήγαν άραγε; Κάποιες μέρες η μαμά πάει 

νωρίς στο σουπερμάρκετ, στο κρεοπωλείο ή στη λαϊκή, αλλά ποτέ τόσο 

νωρίς, κι ο μπαμπάς, όσες φορές βγαίνει για να κάνει ό,τι κάνουν οι 

εισοδηματίες όταν λείπουν απ’ το σπίτι τους, δεν φεύγει ποτέ πριν το 

μεσημέρι, κι ούτε ποτέ τον έχω δει ξύπνιο απ’ τις εφτά παρά το πρωί. 

 Αλλά όσο μυστήριο κι αν μου φαίνεται, πρέπει να φάω το πρωινό 

μου – αν υπάρχει τίποτα φαγώσιμο στο σπίτι δηλαδή – και να ετοιμαστώ 

για το σχολείο, μόνος μου, όπως και τόσες φορές ως τώρα. Και για 

Ο 
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καλή μου τύχη, στο ντουλάπι της κουζίνας, πατώντας στις μύτες πάνω 

σ’ ένα σκαμνί, βρίσκω ένα κουτί κορν φλέικς με ζάχαρη (αυτά τα 

Υρόστις με τον Σίγρη που είναι πολύ νόστιμα) και στο ψυγείο έχει μισό 

μπουκάλι γάλα, οπότε παίρνω ένα πιάτο της σούπας κι ετοιμάζω ένα 

βασιλικό πρωινό, γάλα με κορν φλέικς, που μαλακώνουν κι η ζάχαρη 

λιώνει μες στο γάλα και είναι τέλειο, και το τρώω όλο, ρουφώντας μέχρι 

και το γάλα που μένει στον πάτο, κι έπειτα βάζω το λερωμένο πιάτο στον 

νεροχύτη κι ανοίγω λίγο τη βρύση για να μουλιάσει και να πλένεται πιο 

εύκολα. 

 μως και πάλι είναι πολύ νωρίς ακόμα – εφτά ακριβώς, λέει το 

ρολόι στον τοίχο του διαδρόμου – μία ώρα μέχρι το κουδούνι της 

πρωινής προσευχής, και δεν χρειάζομαι πάνω από δέκα-δεκαπέντε 

λεπτά να ετοιμαστώ και να κατηφορίσω μέχρι το σχολείο. Και για πρώτη 

φορά, είμαι ολομόναχος στο σπίτι, κάτι που αντί να με τρομάζει, με 

γεμίζει με περιέργεια, κι όρεξη για σκανταλιές. 

 Γιατί ενώ ξέρω ότι τα περισσότερα παιδιά, όταν είναι μικρά ή 

ακόμα και ίδια ηλικία με μένα, όταν βλέπουν τρομαχτικά όνειρα το 

βράδυ, τρέχουν στην κρεβατοκάμαρα των γονιών τους, κι αυτοί τα 

παρηγορούν ή τα αφήνουν μέχρι και να χωθούν μαζί τους στο κρεβάτι 

για να τα ξαναπάρει πιο εύκολα ο ύπνος,η κρεβατοκάμαρα των δικών 

μου γονιών είναι απαγορευμένη, κι ενώ έχω δει πώς είναι μέσα απ’ την 

ανοιχτή πόρτα, δεν έχω μπει ποτέ μέσα, ούτε καν τα βράδια που έρχεται 

ο διάβολος και με πονάει και τρέμω απ’ τον φόβο μου μέχρι να 

αποκοιμηθώ ξανά, γιατί έτσι και ξυπνήσω τον μπαμπά μες στη μαύρη 

νύχτα θα φάω τέτοιο ξύλο που θα πονέσω ακόμα χειρότερα, θα δω 

κανονικό εφιάλτη στον ξύπνιο μου. Φώρια που ακόμα κι αν μ’ αφήνανε, 

δεν θα ’θελα εγώ να κοιμηθώ μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, γιατί όλο το 

δωμάτιο βρομοκοπάει απ’ τα ποτά που πίνει ο μπαμπάς, καθώς η μαμά 
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δεν ανοίγει ποτέ το παράθυρο για να αεριστεί, ούτε αλλάζει πολύ συχνά 

τα σεντόνια και τις κουβέρτες. 

 Οπότε, πριν καλά-καλά το καταλάβω, βρίσκομαι πάλι μπροστά 

στην πόρτα της απαγορευμένης, βρομερής κρεβατοκάμαρας, που 

ξέχασα μισάνοιχτη πριν κι έχει ανοίξει κι άλλο, έτσι που χωράει όλο το 

κεφάλι μου για να κοιτάξω. Σο πορτατίφ στο κομοδίνο της μαμάς είναι 

αναμμένο, και το φως το βάφει κίτρινο το δωμάτιο, τα κουβαριασμένα 

σεντόνια, και το παλιό ξύλινο κρεβάτι των γονιών μου, ασορτί με την 

ντουλάπα, τα κομοδίνα, και τη σιφονιέρα στο βάθος.  

 Κι ενώ ξέρω πως αν εκείνη τη στιγμή ανοίξει η εξώπορτα και μπει ο 

μπαμπάς και με δει ακόμα και να κρυφοκοιτάζω θα με τουλουμιάσει στο 

ξύλο – κι ας πονάω ακόμα απ’ τις χτεσινές μου κλοτσιές, που μου ’χουν 

αφήσει δυο μεγάλες μελανιές – η περιέργεια είναι πιο δυνατή απ’ τον 

φόβο μου, και τσουπ, μ’ ένα αθόρυβο βήμα τρυπώνω στην 

κρεβατοκάμαρα. 

 Για μερικές στιγμές στέκομαι στο κίτρινο φως του πορτατίφ και 

κρατάω την ανάσα μου, σαν τον Ιντιάνα Σζόουνς στην πρώτη σκηνή 

απ’ τους Κυνηγούς της χαμένης κιβωτού, όταν είναι έτοιμος να αρπάξει 

το αγαλματάκι και ν’ αφήσει στη θέση του το τσουβαλάκι με την άμμο, 

και πρέπει να είναι τρομερά προσεχτικός για να μην πέσει στην παγίδα 

που κρατάει κοιμισμένη το αγαλματάκι με το βάρος του, κι 

αφουγκράζομαι την ησυχία, λες κι ο μπαμπάς είναι κρυμμένος στην 

ντουλάπα και περιμένει να μπω για να ξεχυθεί από μέσα και να μου 

ορμήσει. Αλλά το μόνο που ακούω είναι το ντάπα-ντούπα της καρδιάς 

μου, σαν ταμπούρλο που συνοδεύει την ολοένα και μεγαλύτερη 

περιέργεια που μ’ έφερε ως εδώ, στο στόμα του λύκου. 

 μως ο λύκος δεν είναι εδώ, κι εγώ ξεθαρρεύω και μπαίνω 

παραμέσα, παγώνοντας κάθε φορά που τα βήματά μου κάνουν τις 

παλιές σανίδες στο πάτωμα να τρίζουν. Από εκεί που στέκομαι, βλέπω 
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το ρολόι στο κομοδίνο του μπαμπά, ένα παλιό σιδερένιο με ξυπνητήρι 

και κουδουνάκια στο πάνω μέρος, αλλά πρέπει να ’ναι σταματημένο, 

γιατί δείχνει δέκα και είκοσι, κι αποκλείεται να πέρασαν έτσι τρεις ώρες και 

βάλε χωρίς να το καταλάβω. Η μυρωδιά είναι απαίσια, τόσο πολύ που 

ανασαίνω απ’ το στόμα για να μην τη μυρίζω, αλλά έτσι βρομάει και το 

καθιστικό, με την πολυθρόνα που έχει ποτίσει απ’ τον ιδρώτα του 

μπαμπά και τα ποτά που χύνονται κάθε τόσο απ’ τα ξέχειλα ποτήρια 

του. 

 Σο διπλό κρεβάτι είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι χωρισμένο σε δύο 

ίσα μέρη: το αριστερό μισό, η πλευρά του μπαμπά, έχει μια λακκούβα 

που απλώνεται στο μισό και παραπάνω στρώμα, ενώ το μαξιλάρι κι η 

κουβέρτα της μαμάς, πιο λεπτή και τριμμένη και μικρή απ’ τη μεγάλη 

αφράτη κουβέρτα του μπαμπά, είναι στριμωγμένα στη δεξιά ακρούλα, 

έτσι που θα πρέπει να κοιμάται μονίμως γυρισμένη στο πλευρό της για 

να χωράει και να μην πέσει απ’ το κρεβάτι. Με μια σουβλιά στεναχώριας, 

βλέπω – τώρα που τα μάτια μου συνήθισαν στο λιγοστό κίτρινο φως – 

ότι το μαξιλάρι της μαμάς έχει κάμποσους λεκέδες από αίμα. Πρέπει μες 

στη νύχτα να άνοιξε πάλι η μύτη της, και ξαφνικά σκέφτομαι πόσο 

φοβερό, πόσο άσχημο πρέπει να ’ναι να πρέπει να κοιμάται κάθε βράδυ 

δίπλα στον μπαμπά, που τη δέρνει κάθε τρεις και λίγο. Θα ήταν σαν να 

είμαι εγώ αναγκασμένος να κοιμάμαι τα βράδια στριμωγμένος στο 

κρεβάτι μου με τον διάβολο, κι ας μ’ έχει πονέσει πριν λίγο. Και μόνο η 

σκέψη μου φέρνει ανατριχίλα. 

 Ξαφνικά, λες και κάποιος μου το σφύριξε στ’ αυτί, θυμάμαι ότι 

σήμερα είναι άββατο – και μεμιάς όλη η αγωνία μου για το σχολείο 

γίνεται καπνός, και καταλαβαίνω γιατί είναι έρημο το σπίτι: η μαμά θα 

έχει πάει στη λαϊκή, στην οδό Καλλιδρομίου, κι ο μπαμπάς θα είναι σε 

εκείνο τον παλιό, βρομερό καφενέ στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου, 

όπου τον είχα δει μια φορά κατά τύχη, να πίνει ούζα και να παίζει χαρτιά 
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με κάτι παππούδες με άσπρα μούτρα, που ήταν λες και δεν τους είχε δει 

ποτέ ο ήλιος. Έτσι, με την καρδιά μου να χτυπά πιο ήρεμα τώρα, σαν το 

αδέσποτο γατί που το χάιδεψες και δεν τρέχει πέρα-δώθε από τον φόβο, 

προχωρώ μέχρι το κομοδίνο του μπαμπά, χωρίς να με νοιάζουν τα 

σανίδια που τρίζουν με κάθε μου βήμα. Παρ’ όλο που ξέρω ότι είμαι 

μόνος μου, πριν ανοίξω το συρτάρι κοιτάζω γύρω-γύρω, γιατί το 

δωμάτιο είναι σκοτεινό – το πορτατίφ του μπαμπά δεν έχει λάμπα ούτε 

καπέλο, και στο ταβάνι, όπως και στο δικό μου δωμάτιο, κρέμεται 

μονάχα ένα καλώδιο χωρίς φωτιστικό. Σουλάχιστον έχω συνηθίσει την 

μπόχα, σκέφτομαι, και κλείνοντας τα μάτια πιάνω το χερούλι και τραβάω 

με δύναμη, και το συρτάρι ανοίγει μ’ ένα σκούξιμο, σαν να κοιμόταν και 

να γκρινιάζει που το ξύπνησα, κι έπειτα ανοίγω τα μάτια – και μόλις 

βλέπω τι έχει μέσα, τινάζομαι προς τα πίσω απ’ τον φόβο, κι η καρδιά 

μου αρχίζει πάλι να καλπάζει. Δεν θα είδα καλά, σκέφτομαι, Με γέλασαν 

τα μάτια μου στο μισοσκόταδο, φταίνε όλα τα καουμπόικα που έχω δει 

στην τηλεόραση– αλλά όταν ζυγώνω πάλι, με τα δόντια μου σφιγμένα 

απ’ τον φόβο, το βλέπω καθαρά: ένα μαύρο πιστόλι. 

 Κι όπως το κοιτάζω φοβισμένος – τι το θέλει το πιστόλι ο 

μπαμπάς; λες να σχεδιάζει να μας σκοτώσει; – νιώθω μια φοβερή 

σουβλιά στο μέτωπο, έναν πόνο που μου κόβει την ανάσα, θαρρείς και 

το κεφάλι μου θα σπάσει στα δύο και το μυαλό μου θα χυθεί όπως το 

αυγό απ’ το τσόφλι. Με τα μάτια μου θολά απ’ τον πόνο, και 

κρατώντας το κεφάλι μου και με τα δυο μου χέρια, κλείνω το συρτάρι με 

το γόνατο, και απομακρύνομαι παραπατώντας απ’ το κομοδίνο του 

μπαμπά, ίσαμε την άλλη άκρη της κρεβατοκάμαρας, όπου, πλάι στα 

μονίμως σφαλιστά παράθυρα, βρίσκεται η πελώρια, σκούρα, ξύλινη 

ντουλάπα, ίδια με τη δική μου. 

 Η πόρτα της είναι μισάνοιχτη, σαν να μου λέει, Έλα, μπες, κρύψου, 

κι ενώ δεν είναι ώρα για κρυψώνες και παιχνίδια – η μαμά μπορεί να 
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γυρίσει από στιγμή σε στιγμή, χώρια που η μόνη μου σκέψη είναι το 

πιστόλι, και τι σκοπεύει να κάνει ο μπαμπάς με δαύτο – η μυρωδιά της 

ναφθαλίνης που βγαίνει απ’ τα σωθικά της ντουλάπας έχει κάτι που 

κάνει την καρδιά μου να γαληνεύει, καθώς φαντάζομαι τα απαλά, 

δροσερά ρούχα που κρέμονται αφόρετα, σαν μαμάδες και μπαμπάδες 

χωρίς κεφάλι που βρίζει και διατάζει, χωρίς χέρια που βαράνε, κι έτσι 

πλησιάζω, ανοίγω κι άλλο την πόρτα, μπαίνω μέσα, και την κλείνω στο 

κατόπι μου. 

 Ψραία είναι εδώ, κι ας είναι σκοτεινά· τα φορέματα και τα 

πανωφόρια, τα παντελόνια και τα πουκάμισα μ’ αγκαλιάζουν, κι η 

μυρωδιά της ναφθαλίνης είναι τόσο δυνατή, που με πιάνει μια γλυκιά 

ζαλάδα. Θέλω να χωθώ παραμέσα, αλλά διστάζω, γιατί φοβάμαι μη 

βρεθώ ξαφνικά στη Νάρνια, σαν τη Λούσι και τον Έντμουντ σ’ εκείνο το 

απίθανο βιβλίο με τη μάγισσα και την ντουλάπα, ξυπόλητος και με την 

ψιλή μου πιτζάμα μες στα χιόνια. Αλλά όπως πάω να γυρίσω απ’ την 

άλλη για να βγω, το πόδι μου πιάνεται σ’ ένα ρούχο, και πέφτω 

απότομα προς τα πίσω – όμως αντί να κουτουλήσω με τον σβέρκο το 

πίσω μέρος της ντουλάπας, νιώθω ένα λεπτό κομμάτι ξύλο να 

υποχωρεί, και βρίσκομαι πεσμένος ανάσκελα μέσα στη δική μου 

ντουλάπα, με το χέρι μου να σφίγγει τη λαστιχένια γαλότσα με τον 

κρυμμένο κέλετορ. Για μερικές στιγμές μένω ακίνητος από τη 

σαστιμάρα μου, ν’ ακούω τον χτύπο της καρδιάς μου στο σκοτάδι και 

να αναρωτιέμαι για ποιον λόγο οι δυο ντουλάπες είναι ενωμένες. 

Μπορεί παλιά να έμεναν άλλοι άνθρωποι εδώ, που να είχαν 

περισσότερα από ένα παιδιά, κι ο μπαμπάς τους, που δεν τα βάραγε και 

δεν μεθοκοπούσε, να τους είχε φτιάξει αυτό το πορτάκι ανάμεσα στις 

ντουλάπες για να παίζουνε κρυφτό – και σκέφτομαι, όπως έχω 

ξανασκεφτεί χίλιες φορές, πόσο θα ’θελα να ’χα κι εγώ αδέλφια, κι ας 

ήταν οι γονείς μου αυτοί που είναι· έναν αδελφό ή μια αδελφή, ή και τα 

δύο μαζί, για να παίζουμε και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο: φίλοι 
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για μια ζωή. Και τότε θυμάμαι τη Γιάννα, κι αναρωτιέμαι αν θα την 

ξαναδώ, και πότε, και πόσο τέλειο θα ’ταν, αφού είναι ορφανή, να την 

υιοθετούσαν οι δικοί μου. 

 Βγαίνοντας απ’ την ντουλάπα, βρίσκομαι στο βάθος του 

δωματίου μου, στο κομμάτι που έχω βαφτίσει ‘το ορθογώνιο βάζο’. Δεν 

είναι κανονικό βάζο, βέβαια, σαν αυτό το σκούρο μπλε που έχουμε στο 

τραπέζι του σαλονιού· στην πραγματικότητα, δεν έχει τίποτα εκεί – μόνο 

μια χοντρή καφετιά γραμμή στη γωνία του τοίχου, σαν να υπήρχε 

κάποτε εδώ κάτι μακρόστενο κι ορθογώνιο, κάνα μπαούλο ίσως, που 

στην πορεία πετάχτηκε. Μόνο που η μαμά (δεν την έχω πετύχει να το 

κάνει, αλλά δική της δουλειά θα είναι, αφού μόνο αυτή καταγίνεται με την 

αυλή), κάθε τόσο μαζεύει ένα μάτσο λουλούδια και τα αφήνει στο 

πάτωμα, μες στο άδειο ορθογώνιο, για να ομορφαίνει το δωμάτιό μου, 

μάλλον – αν και θα προτιμούσα να μην το έκανε, γιατί τα λουλούδια, 

χωρίς νερό και ήλιο, μαραίνονται στο πι και φι, και γίνονται βουναλάκια 

κάτω απ’ το μονίμως κλειστό παράθυρο, κι αρχίζουν να μυρίζουν σαν 

την κολόνια που φοράει η κυρία Σούλα, που άμα πας κοντά της είναι 

τόσο γλυκιά και δυνατή, που σε λιγώνει. 

 Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, πάνω που σκέφτομαι να μαζέψω τα 

μαραμένα λουλούδια και να πάω να τα πετάξω – όπως κάνω κάθε 

τρεις-τέσσερις μέρες – ακούγεται ένας δυνατός κρότος στο παντζούρι, κι 

εγώ βγάζω μια κραυγή απ’ τον φόβο μου και πέφτω στο πάτωμα, γιατί 

είμαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς γύρισε σπίτι, κατάλαβε ότι μπήκα στην 

κρεβατοκάμαρα απ’ την ανοιχτή πόρτα και την ανοιχτή ντουλάπα, και 

παίρνοντας το πιστόλι άρχισε να πυροβολάει για να με σκοτώσει. Μα 

έπειτα από λίγο ακούγεται ένα δεύτερο ‘τακ’ στο παντζούρι, κι ένα τρίτο, 

κι απ’ τον δρόμο ακούω τη Γιάννα να φωνάζει: «Ξύπνα, μικρέ! 

Μεσημέριασε!» 
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 Και παρ’ όλο που δεν έχω ιδέα τι θα πω – και τι θα πάθω μετά – 

έτσι κι οι γονείς μου γυρίσουν σπίτι και με βρουν σκαστό, είμαι τόσο 

χαρούμενος που η Γιάννα δεν με ξέχασε, τόσο χαρούμενος που για 

πρώτη φορά στη ζωή μου κάποιος θέλει να με δει τόσο πολύ που πετάει 

πετραδάκια στο παράθυρό μου (κι είναι και παμπόνηρη! Πώς κατάλαβε 

ποιο παντζούρι ήταν το σωστό;) που βγάζω τις πιτζάμες και ντύνομαι 

στο πι και φι, και δίχως καν να ψαχουλέψω στην κουζίνα, κι ας 

γουργουρίζει το στομάχι μου, κλείνω πόρτες και ντουλάπες και 

βγαίνοντας στη λιακάδα τρέχω να ανταμώσω τη Γιάννα, που με σφίγγει 

στην αγκαλιά της και μου ανακατεύει τα μαλλιά, κι εγώ κολλάω πάνω 

της, κι ας μυρίζει ιδρώτα και καυσαέριο, γιατί κι εγώ δεν ξέρω πότε με 

πήραν αγκαλιά τελευταία φορά, άσε το πότε με χάιδεψαν. Που σημαίνει 

ότι είμαστε φίλοι, δεν μπορεί! 

 «Λοιπόν, μικρέ,» λέει μόλις μ’ αφήνει, «σήμερα σου έχω μια 

έκπληξη.» Και κοιτώντας με πονηρά, ρωτάει: «Έχεις δει ποτέ σου 

πεθαμένο;» 

 Σο χαμόγελο παγώνει στα χείλη μου· όχι, δεν έχω δει ποτέ μου 

πεθαμένο, κι ούτε ξέρω αν θέλω να δω, αλλά πριν το καταλάβω έχω 

αρχίσει να λέω στη Γιάννα για το πιστόλι του μπαμπά, κι ότι φοβάμαι 

πως έχει σκοπό να μας σκοτώσει. 

 Αλλά εκείνη, λες και της είπα κάποιο φοβερό αστείο, σκάει στα 

γέλια, και μου λέει ότι τζάμπα ανησυχώ, γιατί τα πιστόλια αυτά τις πιο 

πολλές φορές τα σουφρώνουν οι φαντάροι μόλις τελειώσει η θητεία 

τους για αναμνηστικό, ή ότι είναι ακόμα πιο παλιά, από τον καιρό της 

Κατοχής, κι ότι τα περισσότερα είναι τόσο σκουριασμένα και παμπάλαια 

που κάνουν μόνο για πρες παπιέ. Κι ενώ δεν έχω ιδέα τι είναι η Κατοχή 

και το πρες παπιέ, η φωνή της έχει τόση σιγουριά που με καθησυχάζει – 

στο κάτω-κάτω είναι μεγαλύτερη, άρα ξέρει πιο πολλά. 
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 «Έλα,» μου λέει, και με πιάνει απ’ το χέρι, «πάμε μια βόλτα απ’ το 

σχολείο σου.» Και πριν προλάβω να της πω ότι είναι άββατο και το 

σχολείο θα είναι κλειστό, και να τη ρωτήσω για τον πεθαμένο που θα 

δούμε – αν και δεν ξέρω ακόμα αν θέλω – μ’ έχει παρασύρει στην 

κατηφόρα της Μπενάκη, και μου ’χει δώσει μια σοκοφρέτα που είχε στην 

τσέπη της, οπότε κι εγώ τρέχω στο πλάι της, καταβροχθίζοντας 

συγχρόνως τη σοκοφρέτα σαν λυσσασμένος, γιατί είναι μεγάλο 

βάσανο να βλέπεις τα περίπτερα φορτωμένα με τέτοιες λιχουδιές και να 

μην έχεις ποτέ πέντε δραχμές να πάρεις κάτι, και τώρα βγάζω το άχτι 

μου. 

 Μόλις φτάνουμε στη γωνία Θεμιστοκλέους και Κωλέττη, κι ενώ έχω 

προ πολλού ξεπαστρέψει τη σοκοφρέτα και σκέφτομαι τι καλά θα ’ταν 

να ’χα άλλες δέκα, βλέπω το πρώτο περιπολικό, σταματημένο μπροστά 

στον πεζόδρομο, με δυο χωροφύλακες να διώχνουν όποιον πάει να 

κατηφορίσει.  

 Η Γιάννα κοντοστέκεται, κι εγώ στέκομαι πλάι της, λαχανιασμένος 

και με το βλέμμα καρφωμένο στους χωροφύλακες· είμαι σίγουρος ότι η 

Γιάννα κάποια σκανταλιά έχει σκαρφιστεί πάλι, μόνο που αυτή τη φορά 

θα πρέπει να της πω να μην το κάνει, γιατί οι αστυνόμοι δεν το ’χουν σε 

τίποτα να μας συλλάβουν και να μας ρίξουν σε κάνα μπουντρούμι. 

μως εκείνη με πιάνει απ’ το πιγούνι, μου σηκώνει το κεφάλι και με 

κοιτάει κατάματα, με τα πράσινα μάτια της που είναι πιο πράσινα κι απ’ 

το μπουκάλι της μπίρας, και παρ’ όλο που είναι κορίτσι και μάλιστα 

θεόρατο, είναι σαν να κοιτιέμαι στον καθρέφτη. 

 «Σον αγαπούσες τον κυρ-Κώστα, Μάριε;» με ρωτάει. 

 Κι εγώ σκέφτομαι μεμιάς ότι ο κυρ-Κώστας πέθανε, γιατί αν ζούσε 

θα με ρώταγε αν τον αγαπώ κι όχι αν τον αγαπούσα, μα απ’ την άλλη 

λέω, δεν μπορεί, χτες το πρωί μου άνοιξε την αυλόπορτα για να μπω στη 

ζούλα, όμως συγχρόνως θυμάμαι εκείνο τον άγνωστο ψηλό της 
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Πέμπτης που έλεγε στα μόμολα ότι ο κυρ-Κώστας κρεμάστηκε, κι αρχίζω 

να φοβάμαι ότι αυτός είναι ο πεθαμένος που μ’ έφερε να δω η Γιάννα, 

γιατί ακόμα κι αν ήταν μούσι ότι κρεμάστηκε, ο κυρ-Κώστας είναι πολύ 

γέρος, σαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες που πεθαίνουν ξαφνικά 

απ’ τα βαθιά γεράματα (έτσι έχω ακούσει να λένε τα παιδιά στο σχολείο, 

γιατί εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ ούτε παππού ούτε γιαγιά, κι ούτε έχω 

ακούσει ποτέ τους γονείς μου να μιλάνε για τους δικούς τους γονείς), και 

ξάφνου η Γιάννα μου σφίγγει το χέρι, και θυμάμαι ότι δεν απάντησα σ’ 

αυτό που με ρώτησε. 

 Αλλά είναι δύσκολη ερώτηση το αν αγαπάς κάποιον. Ξέρω ότι 

λένε πως οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους, και οι άντρες τις γυναίκες 

τους, κι εκείνες τους άντρες τους, κι ο πάτερ Ισίδωρος λέει ότι ο Φριστός 

είναι αγάπη, μόνο που δεν είμαι διόλου σίγουρος ότι οι γονείς μου με 

αγαπάνε, κι ούτε κι εγώ ξέρω στ’ αλήθεια αν τους αγαπάω, γιατί δεν μου 

λείπουν όταν δεν τους βλέπω, ούτε θέλω να είμαι μαζί τους (εκτός αν έχει 

κανένα καλό έργο η τηλεόραση, οπότε αναγκαστικά κάθομαι στο 

σαλόνι) κι είμαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς δεν αγαπά τη μαμά, ειδάλλως 

δεν θα την έδερνε κάθε τρεις και λίγο, κι ότι κι εκείνη αποκλείεται να τον 

αγαπάει έτσι που της φέρεται, μόνο τον φοβάται. Κι όσο για τον Φριστό, 

τα πράγματα είναι ακόμα πιο μπερδεμένα, γιατί μπορεί να στείλει στην 

Κόλαση, οπότε αποκλείεται να είναι σκέτη αγάπη.  

 Οπότε της λέω: «Δεν ξέρω. Πάντως ήταν καλός άνθρωπος.» 

 Η Γιάννα μου σφίγγει το χέρι και χαμογελάει. «Γι’ αυτό κι εμείς θα 

πάμε να τον αποχαιρετίσουμε.» 
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ΡΙΝ ΠΡΟΛΑΒΨ ΝΑ ΣΗ ΠΨ ΟΣΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΕΕΙ να κάνουμε είναι τρομερά 

επικίνδυνο, κι ότι αν μας πιάσουν οι αστυνόμοι θα φάμε 

ισόβια, η Γιάννα με τραβολογάει πίσω από έναν μεγάλο 

σκουπιδοτενεκέ, όπου κάποιος έχει πετάξει στο πεζοδρόμιο ένα πελώριο 

χαρτοκιβώτιο.  

 Ρίχνοντας άλλη μια ματιά όλο αγωνία προς το μέρος του 

περιπολικού, βλέπω τη Γιάννα που βγάζει απ’ την τσέπη του τριμμένου, 

βρόμικου μπλουτζίν της έναν σουγιά (το πάμε σίγουρα για κρέμασμα!) 

κι έπειτα πιάνει το χαρτοκιβώτιο, κι αφού το αφήνει να πέσει στους 

ώμους της σαν τεράστιο καπέλο, το σηκώνει πάλι κι ανοίγει στη μια του 

πλευρά δυο τρύπες – χρακ, χρακ – με τη μικρή, μυτερή λάμα. Έπειτα 

τσεπώνει πάλι τον σουγιά, σκύβει βιαστικά προς το μέρος μου, και με το 

ασημένιο της σταυρουδάκι να κρέμεται μες στα μούτρα μου, μου 

ψιθυρίζει στ’ αυτί το σχέδιο που έχει καταστρώσει. 

 σο κι αν τρέμω τους χωροφύλακες, δεν μπορώ να πω όχι: είναι 

σαν να παίζω σε περιπέτεια – οπότε πέφτω στα τέσσερα, όπως μου είπε 

η Γιάννα, που είναι κι αυτή πεσμένη στα τέσσερα μπροστά μου, κι έπειτα 

η πελώρια κούτα μας σκεπάζει και όλα σκοτεινιάζουν, μόνο μια στάλα 

Π 
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φως μπαίνει απ’ τις τρύπες που ’χει ανοίξει η Γιάννα για να βλέπει πού 

πηγαίνουμε, και μόλις μου δίνει το σύνθημα (ψιθυρίζοντας: «Σώρα!») 

αρχίζουμε να μπουσουλάμε στην άκρη του πεζόδρομου, έτσι που 

ακόμα κι αν κάποιος μας δει, θα νομίσει ότι βλέπει ένα χαρτοκιβώτιο που 

το παρασέρνει ο αέρας. 

 Αν και το κόλπο κρατάει μονάχα μερικές στιγμές – μετά από λίγο 

ακούω τη Γιάννα να ψελλίζει: «Υτάνουμε» – μου φαίνεται αιώνας, και μες 

στην κλεισούρα της κούτας η μυρωδιά της Γιάννας (ιδίως η ποδαρίλα 

που βγαίνει απ’ τα μποτάκια της) μου φέρνει ζαλάδα, παρ’ όλο που 

φυσικά δεν θα πω κουβέντα, γιατί δεν είναι σωστό να λες στον κολλητό 

σου (και μετά απ’ αυτό, δεν μπορεί, είμαστε σίγουρα κολλητοί!) ότι 

βρομάνε τα πόδια του. Μόλις η Γιάννα σταματάει, παγώνω κι εγώ, κι 

έπειτα εκείνη πετάει με μιαν απότομη κίνηση το χαρτοκιβώτιο στο πλάι, 

και το ξαφνικό φως του μεσημεριού με τυφλώνει. Βρισκόμαστε πεσμένοι 

στα τέσσερα στη γωνία της αυλής, και μέσα απ’ τα κάγκελα βλέπω έναν 

αστυνόμο στημένο στην είσοδο, κι άλλους δύο έξω απ’ το κλειστό 

κυλικείο. 

 Η Γιάννα έχει πιάσει ένα απ’ τα κάγκελα και το τραβάει πέρα-δώθε, 

και βλέπω ότι το τσιμέντο γύρω απ’ τη σκουριασμένη του βάση είναι 

ραγισμένο, έτσι που με κάθε τράβηγμα των χεριών της σηκώνεται κι από 

λίγο. 

 «Πού το ήξερες ότι αυτό το κάγκελο κουνιέται;» τη ρωτάω 

ψιθυριστά, με τα μάτια μου καρφωμένα στον αστυνόμο. «Πήγαινες κι 

εσύ στο σχολείο μας;» 

 Η Γιάννα δεν απαντάει, μόνο συνεχίζει να πιλατεύει το κάγκελο, 

ώσπου, με ένα τράβηγμα, καταφέρνει και το ξεριζώνει απ’ το τσιμέντο, 

έτσι που ανάμεσα στα άλλα δύο κάγκελα υπάρχει αρκετός χώρος για να 

τρυπώσουμε. 
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 ε λίγο θα δω τον πρώτο μου πεθαμένο, σκέφτομαι, και ξαφνικά 

με πιάνει φόβος – κι αν είναι απαίσιος σαν ζόμπι σε θρίλερ και μετά 

βλέπω εφιάλτες; – και προσπαθώ να το καθυστερήσω. «Εσύ τον ήξερες 

τον κυρ-Κώστα;» ρωτάω. Κι όταν η Γιάννα, αντί να μου απαντήσει, 

τρυπώνει στην αυλή και μου κάνει νόημα να την ακολουθήσω, ρωτάω 

πάλι με κομμένη ανάσα: «Αλήθεια κρεμάστηκε;» 

 Έχουμε χωθεί πίσω απ’ την αίθουσα μουσικής και τεχνικών, ένα 

σπιτάκι δίπλα ακριβώς απ’ το κυλικείο, με την πλάτη στον τσιμεντένιο 

τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας, και το στήθος κολλημένο στη 

λαμαρίνα, που κάνει κάθε χτύπο της καρδιάς μου να μοιάζει με μπαλάκι 

που το πετάς πέρα κι αυτό ξαναγυρίζει. 

 «Ναι, αλήθεια είναι,» ψιθυρίζει η Γιάννα. 

 «Μα γιατί;» ρωτάω εγώ, και ξαφνικά με πιάνει στεναχώρια, και 

σκέφτομαι ότι μπορεί τελικά να τον αγαπούσα τον κυρ-Κώστα και να 

μην το ήξερα. 

 Η Γιάννα με πιάνει απ’ το χέρι, και κοιτάζει προς το κυλικείο, και 

ξέρω ότι σε λίγο θα με τραβήξει ξοπίσω της προς τον πλαϊνό του τοίχο, 

όπου έχει μια πόρτα κι έναν σκουπιδοτενεκέ. «Γιατί ήταν άρρωστος,» λέει. 

«Βαριά άρρωστος.» 

 «Και δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον κάνουν καλά;» ρωτάω. 

 «χι,» ψιθυρίζει εκείνη. «Κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. 

Και προτίμησε να πεθάνει, προτού η ζωή του γίνει χειρότερη απ’ τον 

θάνατο.» 

 Δυσκολεύομαι να πιστέψω αυτό που ακούω. «Τπάρχει τίποτα 

χειρότερο απ’ τον θάνατο; Δεν μπορεί.» 

 «Κι όμως,» λέει η Γιάννα. «Άκου που σου λέω – κάτι ξέρω κι εγώ.» 

 Κι επειδή η φωνή της, ακόμα και ψιθυριστή, έχει σοβαρέψει, δεν 

θέλω να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, οπότε μόλις με τραβάει την 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_89 
 

ακολουθώ, και σε λίγο στεκόμαστε δίπλα στο κυλικείο, κρυμμένοι απ’ 

τον μεγάλο κάδο. Εδώ δεν έχουν βάλει αστυνόμο – και γιατί να βάλουν, 

άλλωστε; Δεν είναι να πεις ότι θα τους κλέψει κανείς τον πεθαμένο – 

οπότε, βαδίζοντας στις μύτες των ποδιών, πηγαίνουμε μέχρι την άκρη 

της ανοιχτής πίσω πόρτας και κοιτάμε μέσα. 

 Δυο αστυνομικοί, ένας κύριος με κοστούμι και γυαλιά σκυμμένος 

στο πάτωμα, κι ανάμεσά τους ένα βουναλάκι σε σχήμα ανθρώπου 

σκεπασμένο με σεντόνι. Μια άσχημη μυρωδιά με κάνει να σουφρώσω 

τη μύτη, και βλέπω ότι κι οι αστυνόμοι κουνάνε το χέρι μπροστά απ’ τη 

μύτη τους. 

 ηκώνω τα μάτια στο ταβάνι του κυλικείου, περιμένοντας να δω το 

σκοινί της κρεμάλας, αλλά το μόνο που βλέπω είναι ο αναμμένος 

γλόμπος. Προτού η ζωή του γίνει χειρότερη απ’ τον θάνατο. Άραγε αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να χαίρομαι που πέθανε ο κυρ-Κώστας; τι καλά 

έκανε και κρεμάστηκε; 

 «Βάσει των υποστάσεων, μιλάμε κατά πάσαν πιθανότητα για 

σαράντα οκτώ και πλέον ώρες, αν και βεβαίως για περαιτέρω 

λεπτομέρειες θα πρέπει να διενεργηθεί νεκροτομή,» λέει ο κύριος με το 

κοστούμι, κι ενώ είμαι έτοιμος να ρωτήσω τη Γιάννα τι σημαίνουν όλα 

αυτά τα ακαταλαβίστικα, μόλις σηκώνω το κεφάλι, βλέπω ότι κλαίει 

σιγανά – ένα σωρό δάκρυα κυλούν στα μάγουλά της, παρασέρνοντας 

τις βρομίτσες κι αφήνοντας ροζ γραμμές στο κατόπι τους. 

 «Μην κλαις,» ψιθυρίζω, γιατί φοβάμαι ότι θα τα μπήξω κι εγώ. 

 «Αντίο, κυρ-Κώστα,» λέει η Γιάννα, τόσο σιγά που με το ζόρι την 

ακούω, που είναι λες και μιλάει μες στο μυαλό μου. «Και καλή 

αντάμωση.» 

 Σο χέρι της σφίγγει το δικό μου, κι αρχίζουμε να περπατάμε πάλι 

προς το σπιτάκι των τεχνικών. Μόλις φτάνουμε στο ξεριζωμένο κάγκελο, 
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και μπορώ να μιλήσω χωρίς να μας ακούσουν οι αστυνόμοι, τη ρωτάω: 

«Γιατί του είπες ‘καλή αντάμωση’; Θα τον ξαναδούμε τον κυρ-Κώστα;» 

 Η Γιάννα ρουφάει τη μύτη της, σκουπίζει τα μάτια της, και μου 

ανακατεύει τα μαλλιά χαμογελώντας. «Αυτό, μικρέ,» λέει, «είναι το μόνο 

βέβαιο.» 
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ΠΟΓΕΤΜΑ – ΚΙ ΕΓΨ ΔΕΝ ΞΕΡΨ ΣΙ ΨΡΑ. Με τη Γιάννα να με κρατά απ’ 

το χέρι και να μου δίνει σιγουριά, έχω φτάσει πιο μακριά από 

ποτέ απ’ το σπίτι μου. Δεν ξέρω αν θα θυμόμουν τη διαδρομή 

για να την ξανακάνω μοναχός μου, κι ούτε νομίζω ότι θα το τολμούσα – 

κι ας ψιθύριζα κάθε τόσο τα πρωτόγνωρα ονόματα των δρόμων: 

Πατούσα (τι πλάκα!), Κάνιγγος, Καποδιστρίου, Πατησίων – αν κι αυτή 

την τελευταία τη θυμόμουν, από εκείνη τη φορά που είχαμε έρθει με τη 

μαμά στο Μινιόν για να μου αγοράσει σπορτέξ, γιατί τα παλιά κόντευαν 

να διαλυθούν, και μου ’χε πάρει το ζευγάρι που φοράω ακόμα, μόνο 

που τότε ήταν τρία νούμερα μεγαλύτερο, και για να μη μου φεύγουν στο 

περπάτημα μου γέμιζε τις μύτες με τσαλακωμένες εφημερίδες. 

 Σώρα είμαστε στην πλατεία Ομονοίας, που είναι τεράστια και 

στρογγυλή, με ένα σιντριβάνι στο κέντρο με γύρω-γύρω γκαζόν, και τα 

αμάξια να κόβουν κύκλους, σαν ένα απίθανο παιχνίδι κούρσας με 

αμαξάκια που ’χα δει κάποτε στο πίσω μέρος του Μίκυ ενός διπλανού, 

αλλά χίλιες φορές μεγαλύτερο, φτιαγμένο για γίγαντα.  

 ση ώρα περπατάμε, και λίγο-λίγο ξεχνάω τη λύπη μου για τον 

φουκαρά τον κυρ-Κώστα – ιδίως αφού η Γιάννα είναι σίγουρη ότι θα τον 

Α 
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ξαναδούμε – μαζί ξεχνάω και τους γονείς μου, ή μάλλον σταματάει να με 

νοιάζει πότε θα γυρίσουν σπίτι και τι θα μου κάνουν όταν σκάσω μύτη 

απ’ τη βόλτα με τη Γιάννα· αυτό το καλό έχει το να τρως ξύλο συχνά: 

μετά από κάποιο σημείο χάνεις το μέτρημα, και μαθαίνεις ότι κι ο πιο 

φριχτός πόνος περνάει. Απ’ την άλλη, όμως, είμαι τρομερά περίεργος 

για τους γονείς της Γιάννας, και πού μένουν, κι αν έχει αδέρφια, κι αν 

πηγαίνει σχολείο, κι έτσι της κάνω εκατό χιλιάδες ερωτήσεις, κι εκείνη πότε 

μου απαντάει και πότε όχι, αφηρημένα, λες και μιλάει για κάποιαν άλλη κι 

όχι για τον εαυτό της. Να τι μου λέει λίγο-πολύ μέχρι να φτάσουμε στην 

Ομόνοια. 

 «Μένω στον δρόμο – τι σε ποιον δρόμο, βρε χαζούλη, σε όλους. 

Άστεγη είμαι. Θα πει δεν έχω σπίτι. Αν είχα πιο παλιά; Μάλλον, αλλά δεν 

θυμάμαι πού ήταν. Ούτε τους γονείς μου τους θυμάμαι· μπορεί να 

ζούσανε κι αυτοί στον δρόμο, και κάποια στιγμή να με παράτησαν γιατί 

δεν είχαν τι να με ταΐσουν. χι, δεν έχω πάει σχολείο – και παράνομο να 

είναι, τι θα μου κάνουν; Θα με κλείσουν φυλακή; χι, όχι, κανείς δεν 

νοιάζεται για τα παιδιά που ζουν στον δρόμο, ώστε να τα μαζέψει και να 

κλείσει σε ορφανοτροφείο – εμένα, μια φορά, δεν με σταμάτησε ποτέ 

κανείς να με ρωτήσει πού είναι οι γονείς μου, ούτε καν όσοι μου δίνουν 

κάνα ψιλό όταν ζητιανεύω. Σι πράγμα; Σην πρώτη φορά ντρεπόμουνα 

πολύ, τη δεύτερη λιγότερο, κι από κει κι έπειτα έπαψα να ντρέπομαι – δεν 

φταίω εγώ που πεινάω. Ναι, ο χειμώνας είναι ζόρικος, αλλά ψάξε-ψάξε 

κάπου θα βρεις να λουφάξεις. Θα πει να κρυφτείς. ,τι ξέρω το ’χω 

μάθει διαβάζοντας στη ζούλα βιβλία, εφημερίδες κι ό,τι άλλο βρεθεί στο 

χέρι μου – κι όχι, δεν ξέρω τόσα πολλά όσα νομίζεις. Αν είχα αδέλφια; 

Έλα ντε! Νομίζω ότι θυμάμαι ένα μωρό να κλαίει, που σημαίνει ότι 

μάλλον θα ’χα κάποιο μικρότερο αδελφάκι, πάντως δεν το είδα να 

μεγαλώνει – μπορεί να πέθανε απ’ το κρύο. Έλα, μην κλαις, σταμάτα. 

Δεν πέθανε, εντάξει; Ζει και βασιλεύει και είναι στο καλύτερο 

ορφανοτροφείο. χι, δεν λέω ψέματα, σ’ το ορκίζομαι. Και τώρα 
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φτάνουν οι ερωτήσεις γιατί πείνασα. Έλα, πάμε να σου δείξω πού έχει 

την καλύτερη τζάμπα μάσα της Αθήνας.» 

 Πιασμένοι χέρι-χέρι, προχωράμε προς το μέρος ενός μαγαζιού 

που λέγεται ‘Εστιατόριον το Νέον’ (που πάει να πει ‘Εστιατόριο το Νέο’ 

στην καθαρεύουσα, κι άρα τα γκαρσόνια μάλλον θα μιλάνε 

καθαρευουσιάνικα), κι εγώ γυρίζω το κεφάλι και κοιτάω μια τελευταία 

φορά τη στρόγγυλη πλατεία με τα αυτοκινητάκια του γίγαντα, και 

ρωτάω τη Γιάννα: «Σι έχει μετά την Ομόνοια;» 

 «Σο Μεταξουργείο,» μου λέει εκείνη, κι εγώ τη ρωτάω τι σημαίνει 

αυτό, κι εκείνη μου λέει, «Εκεί που φτιάχνουν τα μεταξωτά», κι εγώ τη 

ρωτάω, «Μεταξωτά ρούχα;» κι εκείνη λέει, «χι, βρακιά για επιδέξιους 

κώλους,» κι εγώ σκάω στα γέλια κι ας μην καταλαβαίνω ποιο είναι το 

αστείο, γιατί η λέξη ‘κώλος’ έχει πλάκα έτσι που τη λέει, κι έπειτα 

σταματάω και την τραβάω και της λέω: «Πάμε να δούμε τα μεταξωτά;» 

και ξάφνου σταματά κι εκείνη, σκύβει με λυγισμένα τα γόνατα, έτσι που 

το μούρο της είναι ίσα με το δικό μου, κι ακουμπώντας τα χέρια της 

στους ώμους μου, μου λέει με αλλιώτικη φωνή, όλο σοβαρότητα: 

 «Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι: αν μια μέρα δεν μπορέσω να 

έρθω να σε δω, και ξεπορτίσεις μόνος σου, δεν θα απομακρυνθείς 

πολύ απ’ το σπίτι – το πολύ μέχρι εδώ που ήρθαμε, κι όχι πιο μακριά. 

ύμφωνοι;» 

 «Γιατί;» ρωτάω εγώ. «Για να μη με κλέψουνε οι γύφτοι;» 

 «Οι γύφτοι δεν κλέβουνε παιδιά – έχουν ένα σωρό δικά τους. Δεν 

θέλω να πας πολύ μακριά γιατί μπορεί να εξαφανιστείς – να μην ξέρεις 

πώς να γυρίσεις, και να πρέπει να μείνεις εκεί που βρέθηκες για πάντα, 

και να μην μπορώ να σε βρω ούτε εγώ, ούτε κανείς. Οπότε, σαν το 

λεωφορείο, το τέρμα σου θα είναι η Ομόνοια. Μου το υπόσχεσαι;» 
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 Κι έτσι που με κοιτάζει στα μάτια, κι εγώ σκέφτομαι αυτό που μόλις 

είπε – να εξαφανιστώ για πάντα, όπως μπορεί να εξαφανίστηκε κι εκείνη, 

και γι’ αυτό μένει στον δρόμο – με πιάνει τέτοιος φόβος που νομίζω ότι 

θα βάλω τα κλάματα, οπότε υπόσχομαι ότι θα κάνω το λεωφορείο, και 

συνεχίζουμε να προχωράμε στον στενό πεζόδρομο (που πάει να πει, 

δρόμο χωρίς αμάξια) που λέγεται Δώρου, μόνο δεν βγαίνει απ’ το 

δώρο, σαν αυτό των γενεθλίων, αλλά, όπως μου εξηγεί η Γιάννα, από 

έναν αρχαίο, κι εγώ σκέφτομαι τη γυναίκα αυτού του αρχαίου να του λέει 

τα Φριστούγεννα ‘Δώρο, το δώρο σου’, και χαχανίζω σαν χαζός, κι 

έπειτα η Γιάννα σταματά στη γωνία και μου λέει: «Να ’μαστε.» 

 Μπροστά μας είναι ένα μαγαζί που γράφει ‘Χησταριά ΣΑΫΓΕΣΟ’ 

(ένα βουνό, απ’ ό,τι λέει η Γιάννα), με τραπέζια στον δρόμο και κόσμο 

που τρώει και γκαρσόνια που πηγαινοέρχονται φέρνοντας όλο και 

περισσότερα φαγιά, κι όλος ο τόπος μοσχοβολάει απ’ την κρεατίλα και 

τις αχνιστές τηγανητές πατάτες, έτσι που το στομάχι μου – που ’χει 

χωνέψει προ πολλού τη σοκοφρέτα – αρχίζει πάλι το γουρ-γουρ-γουρ-

γουρ-γουρ, σαν ζητιάνος που ξέρει μονάχα μια λέξη.  

 «Κι εδώ με κλεψιά θα φάμε;» ρωτάω σιγανά, πατώντας στις μύτες 

των ποδιών για να μ’ ακούσει η Γιάννα, μα εκείνη μου κλείνει το μάτι και 

λέει: 

 «Δεν χρειάζεται – εδώ κερνάει ο κύριος Νέμο.»  

 Κι ενώ είμαι σίγουρος ότι λέει ψέματα, γιατί ο μόνος Νέμο που 

ξέρω είναι ο καπετάν-Νέμο απ’ το ‘Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη 

θάλασσα’, εκείνη με πιάνει πάλι απ’ το χέρι και πηγαίνουμε μαζί στη 

μικρή γωνία του μαγαζιού, όπου έχει μόνο ένα τραπέζι, κι ο κύριος που 

κάθεται εκεί σηκώνει τα μάτια απ’ την εφημερίδα που διαβάζει, και 

βλέποντας τη Γιάννα της χαμογελά. 

 «Καλώς την,» λέει, δείχνοντας τις άδειες καρέκλες απέναντί του. 

«Βλέπω κονομήσαμε και παρτενέρ.» 
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 Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, αλλά η Γιάννα λέει: «Από δω ο 

Μάριος,» κι εγώ σηκώνω το χέρι και χαιρετάω τον κύριο, κι εκείνος 

χαμογελάει και σε μένα, σαν να με ξέρει καιρό, και δείχνει πάλι τις 

καρέκλες. 

 «Ελάτε, καθίστε. Έχω ήδη παραγγείλει, και πρέπει να βάλετε ένα 

χεράκι, γιατί πάλι παρασύρθηκα και παρήγγειλα για δέκα. Φώρια που 

είστε και τα δυο πετσί και κόκαλο, και τα παιδιά πρέπει να τρώνε – είστε 

πάνω στην ανάπτυξη.» 

 Σο ’χω ξανακούσει αυτό, όπως κι ότι το φαΐ θα γίνει μπόι, και 

φαίνεται γι’ αυτό έχω μείνει στούμπος και δεν λέω να ψηλώσω, επειδή 

δεν τρώω αρκετό φαΐ, οπότε καθόμαστε, κι εγώ προσπαθώ να μην 

κοιτάζω τον κύριο Νέμο από πάνω ως κάτω γιατί δεν είναι ευγενικό, μα 

δεν μπορώ να κάνω αλλιώς γιατί είναι ο πιο παράξενος κύριος που έχω 

δει ποτέ. 

 Καταρχάς, ενώ έχει ζέστη κι όλοι οι πελάτες της ψησταριάς 

φοράνε ψιλά ρούχα, όπως εγώ κι η Γιάννα, αυτός φοράει ένα γκρι 

κουστούμι που είναι μες στη σκόνη, με άσπρο πουκάμισο γιλέκο και 

πράσινη γραβάτα, και μια χρυσή αλυσίδα στο γιλέκο (σαν κύριος σε 

παλιά ελληνική ταινία) κι έχει μέχρι κι ένα ασορτί γκρι καπέλο 

ακουμπισμένο πλάι στην εφημερίδα του· στο ένα του μάτι φορά ένα 

μικρό στρόγγυλο γυαλάκι (φαίνεται απ’ το άλλο βλέπει καλά, οπότε δεν 

χρειάζεται δύο), το τσιγάρο του, που σιγοκαίει στο τασάκι, έχει στην άκρη 

ένα μακρύ μαύρο πράμα σαν κοντό στυλό, και στο δαχτυλάκι του ενός 

χεριού φοράει ένα θεόρατο χρυσό δαχτυλίδι με ένα σκαλιστό γράμμα 

σαν πι που του φύτρωσαν μαλλιά. μως το πιο παράξενο, και το πιο 

παράταιρο μ’ όλα τ’ άλλα, είναι ότι ενώ τα χέρια του είναι κάτασπρα, τα 

νύχια στις άκρες έχουν όλα από μια μαύρη γραμμή, όπως τα χέρια της 

μαμάς όταν γεμίζουν χώματα απ’ το ξεχορτάριασμα της αυλής. 
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 «Λοιπόν, Μάριε,» λέει ο κύριος, κι εγώ σηκώνω απότομα το 

κεφάλι, όλο ντροπή που μ’ έπιασε στα πράσα να τον χαζεύω, «πώς τα 

περνάς;» 

 Πώς τα περνάω; Ξαφνικά το στόμα μου ξεραίνεται και με πιάνει 

αγωνία, όπως τα άλλα παιδιά στην τάξη όταν τα σηκώνει η δασκάλα να 

πουν το μάθημα κι είναι αδιάβαστα, γιατί δεν έχω ιδέα τι να απαντήσω. 

Να πω, Καλά; Δεν είναι αλήθεια, γιατί όταν τρώμε ξύλο εγώ κι η μαμά δεν 

περνάμε καθόλου καλά, κι όταν ο διάβολος πλαγιάζει στο κρεβάτι μου 

περνάω χάλια – μα απ’ την άλλη, από τότε που η Γιάννα εμφανίστηκε 

‘ως μάννα εξ ουρανού’ (που όπως μας έχει εξηγήσει ο πάτερ Ισίδωρος 

σημαίνει ψωμί, οπότε κανονικά οι φούρνοι θα ’πρεπε να λέγονται 

‘μαννάδικα’, όμως μετά ο κόσμος θα τους μπέρδευε με τα μανάβικα), κι 

αρχίσαμε να κόβουμε βόλτες παρέα (δηλαδή από προχτές, αν και μου 

φαίνεται σαν να έχει περάσει καιρός πολύς, λες και κάναμε παρέα εδώ 

και χρόνια), περνάω τέλεια μαζί της, οπότε ούτε ‘Άσχημα’ μπορώ να πω 

στ’ αλήθεια, ώσπου απ’ το άγχος μου ξεφουρνίζω κάτι τελείως άσχετο. 

 «ας λένε στ’ αλήθεια Νέμο, σαν τον ήρωα του Ιουλίου Βερν;» τον 

ρωτάω, κι εκείνος ξεκαρδίζεται, και μαζί του κι η Γιάννα, και το γέλιο του 

είναι τόσο βροντερό που σε παρασέρνει σαν το χασμουρητό, όπως 

όταν χασμουριέται ένας μες στην τάξη κι αμέσως μας κολλάει όλους, 

οπότε βάζω κι εγώ τα γέλια, κι ας μην ξέρω για ποιον λόγο γελάω. 

 «Ακριβώς,» λέει, μόλις κοπάζουν τα γέλια. «Είναι υποκοριστικό – 

δηλαδή το χαϊδευτικό – του ‘Νεεμίας’, που ενώ ακούγεται σαν βέλασμα 

σημαίνει ‘Ο Θεός αναπαύει’· που κατά πάσαν πιθανότητα αναφέρεται 

στην αιώνια ανάπαυση, διότι όσο είμαστε ζωντανοί οι άνθρωποι, δεν 

έχουμε αναπαμό.»  

 Δεν έχω καταλάβει Φριστό, αλλά κουνάω το κεφάλι σαν να 

κατάλαβα, κι ο κύριος Νέμο βγάζει απ’ την τσέπη του ένα λεπτό 

ασημένιο κουτί, το ανοίγει, και το απλώνει προς το μέρος της Γιάννας, 
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που παίρνει από μέσα ένα κοντό τσιγάρο και το ανάβει με τον αναπτήρα 

που της δίνει, που ’ναι κι αυτός ασημένιος. Κι εγώ μένω να την κοιτάω 

σαν χαζός, γιατί ενώ ήξερα ότι ήταν μεγάλη δεν φανταζόμουν ότι ήταν 

τόσο μεγάλη ώστε να ξέρει να καπνίζει. 

 Αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για τον κύριο Νέμο: είναι τόσο 

μυστήριος, με το κομψό του κουστούμι και την ασημένια τσιγαροθήκη 

και τη χρυσή αλυσίδα στο γιλέκο, που δεν κρατιέμαι και τον ρωτάω: 

«Είστε πλούσιος, κύριε Νέμο;» 

 Η Γιάννα σκάει στα γέλια και πνίγεται απ’ τον καπνό του τσιγάρου 

και την πιάνει βήχας, και με χτυπάει φιλικά στον ώμο και λέει, «Γεια σου, 

ρε Μάριε! Δεν μασάς τα λόγια σου!» αλλά ο κύριος Νέμο χαμογελάει και 

μου λέει: «Ήμουν, κάποτε. Σο πάλαι ποτέ.» 

 «Και τώρα δηλαδή είστε φτωχός;» ρωτάω όλο απορία, γιατί έχω 

δει στον δρόμο ζητιάνους, που είναι σίγουρα φτωχοί, και δεν τους 

μοιάζει καθόλου. 

 «Σώρα είμαι ελεύθερος,» λέει εκείνος, «κι αυτό,bubbeleh, είναι το 

μόνο που έχει σημασία.» 

 Δεν ξέρω τι σημαίνει ‘μπούμπουλε’ (κάτι σχετικό με την 

Μπουμπουλίνα, ίσως), ούτε τι εννοεί όταν λέει πως είναι ελεύθερος, γιατί 

μπορεί να εννοεί ότι δεν είναι παντρεμένος, οπότε για να καταλάβω τον 

ρωτάω: «Δηλαδή πιο πριν ήσασταν στη φυλακή;» 

 «Περίπου,» λέει εκείνος, και σβήνει το τσιγάρο του. «Σα παλιά τα 

χρόνια – στον πόλεμο.» 

 «Ήσασταν πολεμιστής;»  

 «Ήμουν θύμα.» 

 Αυτή είναι μεγαλίστικη λέξη, αλλά ξέρω τι σημαίνει – θύμα είσαι 

άμα κάποιος σε πονάει και σου κάνει κακό, ή άμα σε σκοτώσει, οπότε κι 

εγώ είμαι θύμα, κι ας μην έχουμε πόλεμο.  
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 «Ποιος σας έκανε κακό;» ρωτάω, κι ο κύριος Νέμο λέει, «Οι 

Γερμανοί,» κι εγώ ρωτάω γιατί, κι αυτός μου λέει, επειδή νομίζανε ότι 

ήμουν ο εχθρός τους, κι έπειτα μου εξηγεί ότι δούλευε με το ζόρι σ’ ένα 

εργοστάσιο που έφτιαχνε σφαίρες, κι ότι με τις ίδιες σφαίρες που 

έφτιαχνε οι Γερμανοί σκοτώνανε κι άλλους Εβραίους σαν κι αυτόν, κι όχι 

μόνο Εβραίους, αλλά όποιον δεν ταίριαζε μ’ αυτά που πιστεύανε, γιατί 

είχανε χωρίσει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους, και τους 

κατώτερους θέλανε να τους εξαφανίσουν απ’ το πρόσωπο της Γης, κι 

όταν βλέπει ότι τον κοιτάω με γουρλωμένα μάτια, μιας κι αυτό είναι ό,τι 

πιο τρομαχτικό έχω ακούσει ποτέ (γιατί έτσι και ξαναγίνει πόλεμος, εμένα 

σίγουρα θα με περάσουν για κατώτερο και θα με καθαρίσουν), απλώνει 

το χέρι και μου χαϊδεύει τα μαλλιά και μου λέει να μη φοβάμαι, κι ότι ο 

ίδιος είναι ελεύθερος πια, γιατί όλα τα άσχημα στη ζωή περνάνε, όπως 

περνάει κι η ίδια η ζωή, κι ότι τώρα έχει ένα θερμοκήπιο σ’ ένα μέρος που 

το λένε Βοτανικό, και πουλάει φυτά και λουλούδια και κανείς δεν τον 

πειράζει, κι εγώ κοιτάω τα χέρια του και λέω από μέσα μου, Καλά 

κατάλαβα, γι’ αυτό είναι μαύρα τα νύχια του, απ’ το χώμα στις 

γλάστρες. 

 Κι εκείνη τη στιγμή σκάει μύτη το γκαρσόνι, που όμως δεν είναι 

ντυμένο σαν γκαρσόνι αλλά σαν λόρδος, με μαύρο κουστούμι κι 

άσπρο πουκάμισο με άσπρο παπιγιόν, και μόνο απ’ την ποδιά στη 

μέση του καταλαβαίνεις ότι είναι σερβιτόρος, κι απ’ τον πελώριο δίσκο 

που κρατάει (μόνο με το ένα χέρι, άρα πρέπει να ’ναι δυνατός σαν 

Κυρίαρχος του ύμπαντος!) κι αφού λέει καλησπέρα σε μένα τη Γιάννα, 

αλλά πολύ επίσημα, σαν να είμαστε πριγκιπόπουλα, αραδιάζει πάνω 

στο τραπέζι ένα σωρό καλούδια: μια τεράστια ασημένια πιατέλα μ’ ένα 

αρνίσιο μπούτι ίσαμε το μπόι μου, που έχει ολόγυρα ένα βουνό από 

χρυσαφένιες πατάτες φούρνου, και μια μικρότερη πιατέλα με χοιρινά 

παϊδάκια, και χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι (Γιακ!) τυροκαυτερή (Ξαναγιάκ!) 
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ντολμαδάκια, χόρτα, κι ένα κεφαλοτύρι σαγανάκι μεγάλο σαν τη Βίβλο 

του πάτερ Ισίδωρου. 

 Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τόσο φαΐ μαζεμένο, κι ενώ ο κύριος 

Νέμο τσιμπάει ίσα-ίσα μια πατατούλα κι ανάβει πάλι τσιγάρο, οι δυο μας 

πέφτουμε με τα μούτρα – αλλά όσο κρέας και πατάτες και ντομάτες και 

τυρί κι αν παραχώνω στο στόμα μου, δεν μπορώ να παραβγώ τη 

Γιάννα, που τρώει θαρρείς με δύο στόματα, τόσο γρήγορα, που μου 

θυμίζει μίκι μάους στην τηλεόραση, αυτά που τα βλέπεις και γελάς γιατί 

δεν γίνονται στ’ αλήθεια. Υαίνεται κι αυτή η φουκαριάρα είναι μονίμως 

πεινασμένη σαν εμένα. το τέλος, βέβαια, παρ’ όλο που έχουμε σκάσει, 

και πάλι έχει περισσέψει ένα σωρό φαΐ, οπότε ο κύριος Νέμο, που ’χει 

μείνει σχεδόν νηστικός αλλά δεν δείχνει να τον νοιάζει, φωνάζει τον 

λόρδο με την ποδιά, και του λέει να μας τα τυλίξει για το σπίτι – κι αυτός 

τα μαζεύει, μπαίνει στην ψησταριά, και μετά από λίγο ξαναβγαίνει με μια 

μεγάλη σακούλα που έχει μέσα όλα τα αποφάγια, σε άσπρους 

πλαστικούς κεσέδες.  

 Η Γιάννα παίρνει τη σακούλα, σηκώνεται, και μου λέει: «Λοιπόν, 

μικρέ, αρκετά αλητέψαμε για σήμερα – πάμε, μη σε ψάχνουν οι δικοί σου 

κι ανησυχούν.» 

 Εγώ θέλω να της πω ότι σιγά να μην ανησυχούν, μπορεί να μην 

έχουν πάρει χαμπάρι ότι λείπω, αλλά κρατιέμαι, γιατί ντρέπομαι, όπως 

ντρέπομαι και για τη σακούλα με το φαΐ, που δεν τολμάω να την πάρω 

σπίτι, γιατί έτσι κι ακούσει ο μπαμπάς ότι με τραπέζωσε ένας άγνωστος, 

και μάλιστα Εβραίος (ο μπαμπάς δεν τους χωνεύει καθόλου τους 

Εβραίους, τους λέει Οβριούς και σταυρωτές του Φριστού και 

Μαμμωνάδες, που θα πει παραδόπιστους) θα με σαπίσει στο ξύλο. 

 «Αντίο, παίδες,» λέει ο κύριος Νέμο καθώς φεύγουμε, και σηκώνει 

το χέρι. «Εις το επανιδείν.» 



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_100 

 

 Ψραίο πράμα να ξέρεις ξένες γλώσσες· μα πιο ωραία ακόμα να 

είσαι ελεύθερος. 

 

 

  



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_101 
 

 
 
 

15 
 

 

 

 

 

ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΥΗ, Η ΓΙΑΝΝΑ ΚΟΒΕΙ ΔΡΟΜΟ, και φτάνουμε στα Εξάρχεια 

πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμενα, αν και θα προτιμούσα να 

καθυστερούσαμε λίγο, ή να πηγαίναμε άλλη μια βόλτα, γιατί στο 

σπίτι με περιμένουν μόνο ο κέλετορ και το άνσελλορ, κι ακόμα κι αυτά 

φοβάμαι να τα βγάλω απ’ την κρυψώνα τους, γιατί μπορεί να αρχίσουν 

οι ερωτήσεις («Πού το βρήκες αυτό;») και να μπλέξω. 

 ε μια στιγμή σηκώνω το κεφάλι, και βλέπω ότι η Γιάννα έχει 

σφιγμένα τα μούτρα και το ένα χέρι στην κοιλιά σαν να πονάει – κι ό,τι 

ετοιμάζομαι να τη ρωτήσω τι έπαθε, αυτή μου χώνει το χερούλι της 

σακούλας στη χούφτα, γονατίζει στο πεζοδρόμιο, και ξερνάει μες στη 

σχάρα του υπονόμου. 

 «ε πείραξε το πολύ φαΐ;» ρωτάω φοβισμένος, γιατί εμετό κάνεις 

μόνο άμα είσαι άρρωστος ή άμα σε πείραξε κάτι, ή αν έχεις φάει 

μπουνιά στην κοιλιά. 

 Εκείνη φτύνει, σηκώνεται, σκουπίζει τα χείλια της, και λέει: «Μπα, 

δεν είναι τίποτα – κάθε πρωί, με το που ξυπνάω, ξερνοβολάω. Σο ’χω 

συνηθίσει πια.» 
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 «Σι πράμα;;» φωνάζω. «Αυτό είναι σοβαρό! Έχεις πάει στον 

γιατρό;» 

 Η Γιάννα γυρίζει το κεφάλι πέρα. «Έχω πάει, ναι. Και δεν είμαι 

άρρωστη, μην ανησυχείς. Σο μόνο που μου είπανε στο νοσοκομείο είναι 

να τρώω καλά και να μην κουράζομαι πολύ.» 

 Νοσοκομείο; Φριστέ μου! «Ναι αλλά εσύ δεν τρως καθόλου καλά!» 

λέω, και τα μάτια μου βουρκώνουν γιατί φοβάμαι ότι η Γιάννα θα 

πεθάνει. «Είσαι αδύνατη σαν τσίρος, κι όλη μέρα περπατάς, άρα 

σίγουρα κουράζεσαι! Κι ακόμα και τώρα που φάγαμε, τα ξέρασες στο 

λεπτό!» 

 Η Γιάννα απλώνει το χέρι, μου σκουπίζει τα δάκρυα, και μου 

χαϊδεύει το μάγουλο. «Δεν σου είπα να μην ανησυχείς; Μια χαρά είμαι, 

αλήθεια.» 

 Και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε την οδό Μπενάκη, κι εγώ πασχίζω 

να σκεφτώ κάποιο κόλπο για να πείσω τον μπαμπά και τη μαμά να 

αφήσουν τη Γιάννα να μείνει μαζί μας – από φαΐ μπορεί να μη χορταίνει 

όσο πρέπει, αλλά τουλάχιστον θα ’χει κάπου να κοιμηθεί (στο κρεβάτι 

μου, κι αν δεν χωράμε κι οι δύο, εγώ μπορώ να κοιμηθώ στον καναπέ, ή 

και στο πάτωμα ακόμα) και δεν θα κουράζεται απ’ τον ποδαρόδρομο. 

 Αλλά μόλις φτάνουμε στον λόφο του τρέφη, και το σπίτι μας 

ξεμυτίζει στο βάθος του δρόμου, η Γιάννα σκύβει απότομα και ξανακάνει 

εμετό, αν και δεν έχει μείνει τίποτα να βγάλει, μόνο σάλια – κι εγώ 

σκέφτομαι πόσο θα ’θελα να ’μουν μεγάλος, για να περνάει το δικό 

μου, και να έχω πολλά λεφτά, ώστε πρώτα να την πάω στον καλύτερο 

γιατρό, και μετά να της αγοράσω ένα σπίτι κατάδικό της, με γεμάτο 

ψυγείο και το πιο αφράτο κρεβάτι του κόσμου. 

 «Μάριε, μωρό μου,» λέει, μόλις ανασηκώνεται, κι εγώ δεν προσέχω 

τι λέει παρακάτω γιατί ακούω συνέχεια σαν αντίλαλο τις λέξεις ‘μωρό 
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μου, μωρό μου, μωρό μου’, «…μακάρι να μπορούσα, αλλά είναι 

αδύνατον.» 

 Κι όταν με βλέπει σαστισμένο, μου εξηγεί ότι δεν μπορεί να έρθει 

μαζί μου μέχρι το σπίτι, ούτε να μπει μέσα, όπως την παρακαλάω. 

 «Μα γιατί; Καλύτερα είναι να μένεις στον δρόμο;» 

 Εκείνη κοιτάζει πάλι πέρα. «Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.» 

 «Γιατί;» 

 «Είναι μυστικό.» 

 «Δεν θα το πω σε κανέναν, σ’ το ορκίζομαι.» 

 «Δεν γίνεται – θα τρομάξεις, και δεν το θέλω.» 

 «Σότε θα σου πω εγώ ένα δικό μου μυστικό,» της λέω, «που είναι 

πολύ πιο τρομαχτικό, οπότε μετά θα μου πεις κι εσύ το δικό σου. 

ύμφωνοι;» 

 Και πριν προλάβει να μου απαντήσει, αρχίζω να της λέω για το 

ξύλο που ρίχνει σε μένα και τη μαμά ο μπαμπάς όποτε του καπνίσει, και 

για την κλειδωμένη πόρτα στη σκάλα που βγάζει στο πάνω πάτωμα, 

όπου μάλλον δεν ζει κανείς αλλά δεν αποκλείεται να ζούνε και 

κατάσκοποι, και τελευταίο της λέω το πιο μεγάλο μου μυστικό, αυτό που 

ο σατανάς ο ίδιος με βάζει να ορκιστώ κάθε φορά ότι δεν θα ξεστομίσω: 

ότι κάθε τόσο, ο διάβολος έρχεται τη νύχτα στο κρεβάτι μου, και με 

πονάει τόσο πολύ, που καμιά φορά μετά το βρακί μου έχει αίματα. 

 το τέλος έχω λαχανιάσει, κι η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή, γιατί 

μόλις παράκουσα τον Εωσφόρο – όπως λέει ο πάτερ Ισίδωρος τον 

διάβολο – και παρ’ όλο που εμπιστεύομαι τη Γιάννα, και ξέρω ότι δεν θα 

το πει πουθενά, φοβάμαι ότι διάβολος μπορεί να μαντέψει τι σκέφτομαι 

και να το καταλάβει. 
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 Κι όπως το φανταζόμουν, η Γιάννα έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα 

– στην κυριολεξία, το στόμα της χάσκει σαν του ψόφιου ψαριού – και με 

κοιτάει με τα καταπράσινά της μάτια γουρλωμένα, σαν να μην ξέρει τι να 

πει. 

 Κι έπειτα ορμάει σαν αίλουρος και με αρπάζει και με σφίγγει στην 

αγκαλιά της μέχρι που μου κόβεται η ανάσα, ψιθυρίζοντας: «Πουλάκι 

μου… πουλάκι μου…» Μόνο που εγώ δεν θέλω να με λυπάται, και 

τραβιέμαι και της λέω να μη στεναχωριέται, κι ότι το ’χω συνηθίσει πια, 

όπως συνήθισε κι αυτή τους εμετούς. 

 «Ο μπαμπάς…» ψελλίζει ταραγμένη, «…ο μπαμπάς σου…» κι 

ύστερα σωπαίνει, σωριάζεται στο πεζοδρόμιο με την πλάτη στον τοίχο 

του λόφου, κι αφού ξεφυσάει με κλειστά τα μάτια, μου κάνει νόημα να 

καθίσω δίπλα της. 

 «Αυτό που θα σου πω,» αρχινά, «μπορεί να μην το πιστέψεις – να 

νομίσεις ότι το έβγαλα απ’ το μυαλό μου, ή ότι σου λέω ψέματα, αλλά 

σου δίνω τον λόγο της τιμής μου πως είναι αλήθεια.» 

 «ε πιστεύω από τώρα,» της λέω, και πράγματι την πιστεύω: τα 

μάτια κι η φωνή της Γιάννας έχουν κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω, κάτι 

που με γεμίζει σιγουριά ότι θέλει το καλό μου, σαν να είμαστε φίλοι και ν’ 

αγαπιόμαστε από παλιά. 

 «Σο σπίτι σας,» λέει, και ρίχνει μια κλεφτή ματιά προς το μέρος του, 

«είναι διάσημο – διαβόητο – που σημαίνει ότι το ξέρει κόσμος πολύς, και 

το φοβάται.» 

 Είχε δίκιο: είναι στ’ αλήθεια απίστευτο αυτό που λέει· διάσημο το 

σπίτι μας; Και γιατί να το φοβούνται;  

 «Κι αυτό γιατί μέσα στο ίδιο σπίτι, πριν από πολύ-πολύ καιρό, έγινε 

ένα φριχτό έγκλημα, που μαθεύτηκε σ’ όλη την Ελλάδα: το γράψανε 
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μέχρι κι οι εφημερίδες, κι αν είχε ο κόσμος τηλεοράσεις τότε, θα το έδειχνε 

κι η τηλεόραση.» 

 Έγκλημα; το σπίτι μας; «Πόσο παλιά;» ρωτάω, όλο και πιο 

απορημένος. 

 «Σο ’50,» λέει η Γιάννα. 

 «Σο 1950;» Μπορεί να μην είναι τόσο παλιά όσο το προ Φριστού, 

αλλά και πάλι είναι αυτό που η κυρία Σούλα στην ιστορία λέει ‘μακρινό 

παρελθόν’, και με δυσκολία το φαντάζομαι, γιατί τότε όχι μόνο δεν είχα 

γεννηθεί, αλλά οι ίδιοι οι γονείς μου ήταν παιδιά, και πιθανότατα 

μικρότερα από μένα. Και για μια στιγμή κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι 

τον μπαμπά μου μόμολο, κι εμένα να του ρίχνω δυο κεφάλια μπόι, και 

να τον τουλουμιάζω στο ξύλο για να πάρω το αίμα μου πίσω – αλλά 

μεμιάς το μετανιώνω, γιατί σκέφτομαι ότι μάλλον τον έδερνε ο δικός του 

μπαμπάς, και γι’ αυτό με δέρνει κι αυτός: γιατί άμα φας ξύλο μια, δυο, 

δέκα φορές, μαζεύεται μέσα σου ο θυμός και θες να δείρεις κάναν 

άλλον: το ξύλο πάει από χέρι σε χέρι. 

 «Σι έγκλημα έγινε;» ρωτάω. «κοτώθηκε κανείς;» 

 Η Γιάννα αναστενάζει και συνεχίζει. «Εδώ είναι που η ιστορία 

γίνεται τελείως εξωπραγματική – σαν ψέμα, δηλαδή. το σπίτι σας τότε 

έμενε μια οικογένεια με δυο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Ο μπαμπάς 

των παιδιών, που λες, ήταν χαμένο κορμί – τεμπέλης, αγροίκος, 

τύραννος σωστός· και τα παιδιά κι η μάνα τους τις άρπαζαν άσχημα, κι 

επιπλέον ζούσαν μες στη μαύρη φτώχια, γιατί ο αχαΐρευτος ο πατέρας 

τους δούλευε δυο-τρεις μέρες μεροκάματο, κι έπειτα παρατούσε τη 

δουλειά και πήγαινε και σκόρπαγε ό,τι είχε βγάλει στο μπαρμπούτι – ένα 

παιχνίδι με ζάρια – στα χαρτιά και στον ιππόδρομο. Κι επειδή μονίμως 

έχανε κι έμενε άφραγκος, κι αφού είχε πουλήσει ό,τι αντικείμενο αξίας 

υπήρχε στο σπίτι – μέχρι τη βέρα της γυναίκας του, που δεν του την έδινε 

και την απείλησε ότι θα της έκοβε το δάχτυλο με το χασαπομάχαιρο για 
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να την πάρει – αποφάσισε να πουλήσει το τελευταίο πολύτιμο πράγμα 

που του απόμενε.» 

 «Σα χρυσά του δόντια;» ρωτάω, γιατί είχα διαβάσει ένα παραμύθι 

όπου ένας που χρωστούσε λεφτά πούλησε τη χρυσή μασέλα του, αλλά 

η Γιάννα κουνάει το κεφάλι πέρα-δώθε. 

 «Σην ψυχή του.» 

 «Σι πράμα;» λέω εγώ γουρλώνοντας τα μάτια. «Γίνεται να 

πουλήσεις την ψυχή σου; Πώς θα ζήσεις μετά χωρίς ψυχή; Και ποιος θα 

την αγοράσει;» 

 «Εσύ ποιος λες;» ρωτάει η Γιάννα, και με κοιτάζει πονηρά. 

 Κι εγώ μένω μ’ ανοιχτό το στόμα, γιατί κατάλαβα. «Ο διάβολος,» 

ψιθυρίζω. 

 «Ακριβώς – και μπορείς να ζήσεις μια χαρά χωρίς ψυχή, ένα σωρό 

κόσμος τα καταφέρνει περίφημα, μόνο που όταν πεθαίνουν ενώνονται 

πάλι με την ψυχή τους, κι επειδή την έχουνε πουλήσει στον διάβολο, 

καταλήγουν στην Κόλαση.» 

 «Οπότε κι αυτός που λες, το 1950, πούλησε την ψυχή του;» 

 «Προσπάθησε,» λέει η Γιάννα, «μόνο που η ψυχή του ήταν τόσο 

σκάρτη και λειψή, που ο διάβολος την κοίταξε όλο περιφρόνηση, λες κι 

ήταν σάπιο φρούτο, κι έκανε να φύγει – αλλά ο τύπος τον σταμάτησε, 

και του έταξε μιαν άλλη ψυχή, φρέσκια κι αθώα και γεμάτη καλοσύνη: 

την ψυχή της κόρης του.» 

 Μου έχει σηκωθεί η τρίχα απ’ την τρομάρα μ’ αυτά που ακούω, κι 

ας μην είμαι σίγουρος πως τα πιστεύω εκατό τα εκατό. «Γίνεται να 

πουλήσεις την ψυχή αλλουνού;»  

 «Γίνεται, δυστυχώς,» λέει η Γιάννα, και γυρίζει το κεφάλι απ’ την 

άλλη. «Η ψυχή του γονιού, βλέπεις, είναι ενωμένη με την ψυχή του 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_107 
 

παιδιού του, γιατί η μια έχει βγει μέσα απ’ την άλλη, όπως η κοίτη του 

ποταμού με την εκβολή του: το ίδιο νερό κυλάει απ’ τη μιαν άκρη ως την 

άλλη. Κι έτσι αυτός ο αλήτης πούλησε την ψυχή της κόρης του στον 

διάβολο, κι εκείνος κράτησε την υπόσχεσή του, και τον έκανε ζάπλουτο, 

φανερώνοντάς του τα αποτελέσματα του επόμενου ΠΡΟ.ΠΟ. Κι ενώ το 

σίχαμα απολάμβανε τα λεφτά που είχε βγάλει με το δεκατριάρι, η κόρη 

του είχε μείνει χωρίς ψυχή, κι έκλαιγε απ’ το πρωί ως το βράδυ γιατί θα 

κατέληγε στην Κόλαση χωρίς να ’χει φταίξει σε τίποτα. Μόνο που ο 

διάβολος είχε μεγαλύτερα σχέδια – τι να την κάνει μιαν ακόμα ψυχή μες 

στα εκατομμύρια των κολασμένων; Και το λοιπόν, ένα βράδυ 

εμφανίστηκε μπροστά στο δυστυχισμένο κορίτσι, και του πρότεινε μια 

ανταλλαγή: θα της επέστρεφε την ψυχή της, αν εκείνη τον άφηνε να 

πλαγιάσει μαζί της για ένα βράδυ.» 

 Σα τελευταία λόγια της Γιάννας με κάνουν να παγώσω, γιατί εδώ η 

ιστορία του κακόμοιρου κοριτσιού αρχίζει να μοιάζει με τη δική μου. 

 «Σώρα, μπορεί να μην ξέρεις πώς ακριβώς γίνονται τα παιδιά,» 

συνεχίζει αυτή, «αλλά θα σου πω εγώ πώς γίνονται στο περίπου: μέσα 

σε κάθε κοριτσάκι κρύβεται μια γυναίκα, κι όσο το κορίτσι μεγαλώνει, 

τόσο ωριμάζει κι η γυναίκα που ’χει μέσα του, ώσπου, γύρω στα δώδεκα 

με δεκαπέντε, το κορίτσι γίνεται γυναίκα οριστικά, και μπορεί να κάνει 

παιδιά, κι ας μη μοιάζει με μεγάλη κυρία. Και το φουκαριάρικο της 

ιστορίας μας, επειδή είχε μόλις κλείσει τα δώδεκα, δεν ήξερε ότι είχε γίνει 

γυναίκα, κι έτσι άφησε τον διάβολο να πλαγιάσει μαζί της, κι ας τον 

έτρεμε, γιατί το αντάλλαγμα ήταν η ίδια της η ψυχή. Και δυο-τρεις μήνες 

μετά, η κοιλιά της άρχισε να φουσκώνει.» 

 «Έμεινε έγκυος με το παιδί του σατανά;» ρωτάω έκπληκτος. 

 «Ναι,» λέει η Γιάννα, «στην κοιλιά της κουβαλούσε τον Αντίχριστο.» 

 «Αυτό είναι θρίλερ κανονικό!»  



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_108 

 

 «Μόνο που δυστυχώς συνέβη στην πραγματικότητα – και δεν έχω 

φτάσει ακόμα στο χειρότερο σημείο. Γιατί ο πατέρας του κοριτσιού, παρ’ 

ότι είχε πουλήσει την ψυχή της κόρης του ελαφρά τη καρδία, κι ήξερε ότι 

είχαν οικογενειακώς πάρε-δώσε με τον διάβολο, όταν ανακάλυψε ότι η 

μικρή περίμενε παιδί, έβαλε τις φωνές, κι έπειτα βάλθηκε να τη βρίζει και 

να τη χτυπάει, να της λέει ότι ήτανε πουτάνα κι ότι είχε αφήσει κάναν 

αλήτη στο σχολείο όχι μόνο να την απαυτώσει αλλά να την γκαστρώσει 

κιόλας, κι ότι στο εξής δεν θα κούναγε ρούπι απ’ το σπίτι – και για να 

είναι σίγουρος, την έσυρε απ’ το μαλλί και την κλείδωσε σε μια κάμαρα 

στο πάνω πάτωμα του σπιτιού, κι έπειτα έφερε μαστόρους κι έβαλαν μια 

πόρτα στη σκάλα, που μόνο ο ίδιος είχε το κλειδί της.»  

 Και τώρα πια κόβω το κεφάλι μου ότι η ιστορία της Γιάννας είναι 

αληθινή, γιατί δεν της έχω πει ποτέ για την κλειδωμένη πόρτα στη μέση 

της σκάλας – κι άρα το σπίτι μας είναι πράγματι διάσημο. 

 «Αλλά καθώς ο κοπρίτης αλήτευε συνέχεια με τα φράγκα που δεν 

είχαν τελειωμό, πολλές φορές έκανε και μια και δυο μέρες να πατήσει το 

πόδι του στο σπίτι – κι όπως είχε μπει το καλοκαίρι, κι έκανε τρομερή 

ζέστη, το δόλιο το κορίτσι υπέφερε στη φυλακή του, και ούρλιαζε και 

χτυπιόταν στα πατώματα, αλλά η μάνα της δεν μπορούσε να τη 

βοηθήσει, γιατί δεν είχε κλειδί για την πόρτα στις σκάλες, κι ούτε 

μπορούσε να καλέσει την αστυνομία, διότι αφενός θα έπρεπε να 

εξηγήσει για ποιον λόγο κρατούσαν την κόρη της φυλακισμένη, κι 

αφετέρου θα κατέληγε στη φυλακή, επειδή είναι παράνομο ένα ανήλικο 

κορίτσι να ’ναι έγκυος. Ώσπου μια μέρα ο πατέρας γύρισε σπίτι έπειτα 

από τριήμερη κραιπάλη, και βρήκε τη γυναίκα του να κλαίει και να 

τσιρίζει χτυπώντας τις γροθιές τηςστην πόρτα, γιατί οι φωνές της κόρης 

της είχαν σταματήσει, κι όταν με τα πολλά ανέβηκαν στην κάμαρά της, 

τη βρήκανε νεκρή – είχε πεθάνει απ’ τη δίψα.» 
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 Σο καημένο το κορίτσι! Πονάει η καρδιά μου και μόνο που 

σκέφτομαι τι πέρασε – μα ξαφνικά μου κατεβαίνει μια ιδέα. «Ναι, αλλά αν 

δεν είχε πεθάνει,» λέω στη Γιάννα, «θα είχε γεννήσει τον Αντίχριστο και θα 

ερχόταν το τέλος του κόσμου, έτσι δεν είναι;» Αυτό μας το ’χει πει ο 

πάτερ Ισίδωρος, και μάλιστα το γράφει στην Επικάλυψη, που είναι στη 

Βίβλο, και τη Βίβλο την έγραψε ο Θεός, που ξέρει τα πάντα.«Οπότε έκανε 

καλά ο απαίσιος ο μπαμπάς της;» 

 Εκείνη με κοιτάζει με ενωμένα τα φρύδια, κι έπειτα χαμογελάει 

λυπημένα. «Ατσίδα είσαι άτιμο!» λέει, και μου ανακατεύει τα μαλλιά. 

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έρμο το κορίτσι πήγε σαν το σκυλί 

στ’ αμπέλι – και σαν να μην έφταναν όσα είχε υποστεί ζωντανή, δεν 

μπόρεσε ούτε πεθαμένη να βρει ησυχία. Βλέπεις, αν ειδοποιούσαν την 

αστυνομία κι οι μπάτσοι ανακάλυπταν πώς πέθανε η μικρή, κι οι δυο 

γονείς θα πήγαιναν στο φρέσκο, για εγκληματική παραμέληση 

ανηλίκου, κι ο γιος θα κατέληγε στο ορφανοτροφείο. Οπότε ο 

εγκληματίας άφησε την ίδια του την κόρη να σαπίσει στο πάνω πάτωμα, 

κι έκοψε τον γιο του απ’ το σχολείο, για να μην τον ρωτήσει κανείς τι 

απέγινε η αδελφή του και του ξεφύγει τίποτα. το τέλος, τον είχε πιάσει 

τέτοια τρέλα μην μαθευτεί το έγκλημά του, που άρχισε να κλειδώνει και 

την εξώπορτα, και δεν επέτρεπε ούτε στη γυναίκα του να ξεμυτίσει. 

Ώσπου μια μέρα η καρδιά της μάνας δεν άντεχε άλλο, κι αρπάζοντας 

ένα μαχαίρι όρμησε να τον σφάξει – μα εκείνος τη γράπωσε με 

κεφαλοκλείδωμα και τη στραγγάλισε, κι έπειτα σκότωσε και τον γιο του, 

επειδή είχε βγει στο παράθυρο και φώναζε βοήθεια. Αλλά κι ο ίδιος δεν 

είχε καλό τέλος: λίγο οι τύψεις – ακόμα κι οι πιο ελεεινοί και τρισάθλιοι 

άνθρωποι μπορεί να νιώσουν τύψεις – λίγο η βρόμα απ’ τα κουφάρια 

των δικών του που σάπιζαν μες στο αμπαρωμένο σπίτι, ένα βράδυ του 

έστριψε κι αυτοκτόνησε.» 
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 Είναι σαν παραμύθι η ιστορία της Γιάννας, αλλά πιο φοβιστικό 

γιατί δεν έχει δράκους και γοργόνες αλλά ανθρώπους σαν τον μπαμπά 

και τη μαμά και μένα, και στο τέλος δεν κερδίζουν ούτε οι καλοί, ούτε οι 

κακοί. Μόνο ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. «Και πώς μαθεύτηκε τι έγινε 

και το γράψαν οι εφημερίδες; Δεν λέω για τους σκοτωμούς – για τον 

διάβολο λέω. Άφησε ίχνη; Μήπως το μωρό στην κοιλιά του κοριτσιού 

είχε ουρά και κέρατα; Κι εσένα πού τα πήρε τ’ αυτί σου όλα αυτά;» Έχω 

λαχανιάσει απ’ τις ερωτήσεις, κι η Γιάννα σωπαίνει με το μέτωπό της 

ζαρωμένο, και φοβάμαι μη νομίζει ότι δεν την πιστεύω και θύμωσε. ταν 

αρχίζει να μου εξηγεί, όμως, δεν ακούγεται θυμωμένη – πιο πολύ 

λυπημένη. 

 «ταν ζεις στον δρόμο, μαθαίνεις πολλά,» λέει, κι απ’ την τσέπη 

της βγάζει ένα ζουληγμένο τσιγάρο κι ένα σπίρτο, και ξύνοντας το 

σπίρτο με το νύχι της το ανάβει. «Κάθε άστεγος κουβαλάει την ιστορία 

του, και τις ιστορίες όσων έχει ανταμώσει σε απόμερα στενάκια κι 

εισόδους εγκαταλελειμμένων κτιρίων και κάτω από υπόστεγα – κι οι 

ιστορίες αυτές σχεδόν ποτέ δεν είναι ευχάριστες. σο για το σπίτι σας, 

όταν με τα πολλά πέρασε ο κλητήρας γιατί οι λογαριασμοί είχαν μείνει 

απλήρωτοι, κι ανακαλύφθηκαν τα πτώματα, η αστυνομία το χτένισε από 

πάνω ως κάτω, και στην κάμαρα της άτυχης κοπέλας βρήκανε 

σταυρούς που είχε χαράξει στους τοίχους με τα νύχια της, κι άλλους που 

’χε ζωγραφίσει με το ίδιο της το αίμα – για να διώξει τον διάβολο, που 

όμως είχε ήδη μέσα της. Και λίγο-λίγο, από στόμα σε στόμα, 

φούντωσαν οι φήμες για τα μυστηριώδη πλούτη του ανεπρόκοπου 

πατέρα, και το σπίτι ερήμωσε και το έπνιξαν τα δέντρα και τα 

αγριόχορτα, γιατί όλοι το θεωρούσαν στοιχειωμένο.» 

 «Γι’ αυτό φοράς κι εσύ σταυρουδάκι;» τη ρωτάω, και δείχνω τον 

ασημένιο σταυρό που κρέμεται απ’ τον λαιμό της. 
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 «Αυτό,» λέει, και τραβάει την αλυσίδα με το δάχτυλο, «είναι το 

βαφτιστικό μου, και μου ’χει σώσει τη ζωή. Γιατί, όπως κι εσύ, είχα κι εγώ 

την ατυχία να τρακάρω με τον γέρο-διάολο.»   

 «Αλήθεια; Πώς; Σι έγινε;» Μ’ έχει πιάσει ζαλάδα, λες και δεν υπάρχει 

χώρος στο κεφάλι μου για όλα αυτά που ακούω. 

 Η Γιάννα τραβάει μια τελευταία ρουφηξιά και πετάει τη γόπα πέρα. 

«Θα ήμουν στην ηλικία σου όταν άρχισε. Ο πατέρας μου, που λες, 

έπαιζε κιθάρα – αλλά δεν είχε και κάνα σπουδαίο ταλέντο, κι έτσι δούλευε 

μόνο σε μπουζουξίδικα, κι ούτε κι εκεί πολύ συχνά, γιατί τα 

περιφρονούσε, κι έκανε όνειρα πως θα γινόταν μέγας κιθαρίστας και θα 

έβγαζε δίσκους και θα τον θαύμαζαν μιλιούνια. Κι εμείς – εγώ κι η μάνα 

μου – σκυλοπεινούσαμε, κι έτσι και λέγαμε κιχ τρώγαμε τρελό μπερντάχι, 

ξύλο με τη σέσουλα. Κι ένα βράδυ, αφού είχε γίνει λιάρδα απ’ το κρασί, 

άναψε κεριά, τα έστησε στο πάτωμα σε σχήμα πεντάλφας – ένα αστέρι, 

που άμα το σχεδιάσεις ανάποδα, γίνεται πύλη της Κόλασης – και κάλεσε 

τον διάβολο. Εγώ ήμουν ξάγρυπνη, και ξάφνου άκουσα μια φωνή που 

δεν ανήκε σε κανέναν μες στο σπίτι: βραχνή και μπάσα, και βρομερή 

σαν οινόπνευμα ανάκατο με εμετό, κι έπειτα άκουσα τον πατέρα μου να 

παζαρεύει την ψυχή του, με αντάλλαγμα δόξα και λεφτά, κι όταν ο 

διάβολος έβαλε τα γέλια, λέγοντας πως η ψυχή του δεν άξιζε ούτε δυο 

χιλιάρικα, τον άκουσα να παζαρεύει τη δική μου. Οπότε σηκώθηκα απ’ 

το κρεβάτι, πήρα τα παπούτσια μου στο χέρι, και πατώντας στις μύτες 

των ποδιών το ’σκασα απ’ το σπίτι. Κι από κείνο το βράδυ ζω στους 

δρόμους. Έτσι έμαθα και για το σπίτι σας – ότι το φάντασμα του 

δύστυχου κοριτσιού δεν βρίσκει ησυχία, και περπατά πέρα-δώθε στο 

πάνω πάτωμα, όπου άφησε τα κόκαλά της, κι άλλοτε πάλι περνάει μέσα 

απ’ την πόρτα και πηγαίνει στην παλιά της κάμαρα, ν’ αφήσει λίγα 

λουλούδια στο σημείο όπου ξεψύχησε ο μικρός της αδελφός, κι ύστερα 
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να πλαγιάσει στο παλιό της κρεβάτι, με τον πόνο να τρυπά τα αέρινα 

σωθικά της.» 

 Άξαφνα με πιάνει ανατριχίλα, όχι απ’ τον φόβο, αλλά επειδή 

κρυώνω – και μόνο τότε καταλαβαίνω ότι όση ώρα μου μίλαγε η Γιάννα 

έχει σκοτεινιάσει, και πετάγομαι όρθιος, γιατί δεν έχω λείψει ποτέ μέχρι 

που να βραδιάσει, και αν δεν γίνει κάνα θαύμα, θα φάω τόσο ξύλο, που 

μπορεί να καταλήξω στο νοσοκομείο. 

 «Έλα μαζί μου!» την παρακαλάω ξανά. «Μη μ’ αφήνεις 

ολομόναχο στο στοιχειωμένο σπίτι!» Γιατί είμαι σίγουρος πια ότι το σπίτι 

μας είναι στοιχειωμένο: όχι μόνο επειδή ο διάβολος σουλατσάρει 

ελεύθερα κι έρχεται στο κρεβάτι μου – που πρέπει να ’ναι το παλιό 

κρεβάτι του κοριτσιού – αλλά επειδή η Γιάννα ξέρει μέχρι και για τη 

βρομερή του ανάσα, και για τα λουλούδια κάτω απ’ το κλειστό 

παράθυρο. Πρέπει να φύγουμε από κει μέσα, πριν βρεθούμε 

οικογενειακώς στην Κόλαση, όμως ξέρω πως έτσι και προσπαθήσω να 

εξηγήσω στους γονείς μου ότι το σπίτι μας είναι καταραμένο, θα φάω 

φούσκο πριν προλάβω να πω δυο λέξεις. 

 Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα πελώριο φορτηγό ανεβαίνει 

την οδό Μπενάκη, με αναμμένα τα φώτα και μουγκρίζοντας σαν 

ατσαλένιος δράκος, και σηκώνει στο πέρασμά του ξερόφυλλα και 

σκόνη που μου μπαίνει στα μάτια, κι αρχίζω να τα τρίβω και να βήχω, κι 

όταν τ’ ανοίγω πάλι η Γιάννα έχει γίνει καπνός. 
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ΣΑ ΚΑΟΤΜΠΟΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΟΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΝ τον πάνε στην κρεμάλα, 

προχωράει αργά και με σκυμμένο κεφάλι, για να καθυστερήσει 

όσο μπορεί τον θάνατό του, και για να μη βλέπει τη θηλιά που 

τον περιμένει. Έτσι αργά ανεβαίνω κι εγώ τα σκαλιά και προχωράω στην 

αυλή, μόνο που ενώ στο έργο είναι όλα φτιαχτά, και κανείς δεν κρεμιέται 

στ’ αλήθεια, η δική μου τιμωρία θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. 

 Υτάνοντας στην εξώπορτα κοντοστέκομαι, γιατί τρέμουν τα πόδια 

μου – κι όχι μόνο από φόβο για τα χαστούκια ή το ζωνάρι του μπαμπά, 

αλλά επειδή μόλις σκέφτηκα κάτι τρομερό, κάτι που με κάνει να θέλω να 

γυρίσω απ’ την άλλη και να το σκάσω για πάντα όπως έκανε η Γιάννα: 

κι αν ο μπαμπάς πούλησε την ψυχή μου στον διάβολο, και γι’ αυτό 

εκείνος έρχεται και με πονάει; Φαζομάρες, λέει μια φωνή μες στο μυαλό 

μου που μοιάζει με τη φωνή της Γιάννας· αν ο μπαμπάς είχε γίνει 

ζάπλουτος πουλώντας την ψυχή μου, θα είχε αγοράσει έγχρωμη 

τηλεόραση, μπορεί και βίντεο, και σίγουρα θα ’χαμε πλυντήριο, κι η 

δόλια η μαμά δεν θα ’ταν αναγκασμένη να μπουγαδιάζει τα ρούχα στο 

πλυσταριό με βραστό νερό και με χλωρίνη που της καίνε τα χέρια. Έτσι 

ησυχάζω μια στάλα, ανοίγω δειλά-δειλά την πόρτα (που δεν έχει 
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κλειδαριά για να την κλείσεις απ’ έξω, μόνο ένα σύρτη από μέσα) και 

μπαίνω στο σπίτι. 

 Μαύρο σκοτάδι. Σο μόνο φως είναι η ασπρουλιάρικη, 

τρεμουλιαστή λάμψη της αναμμένης τηλεόρασης, μέσα απ’ τις κλειστές 

τζαμόπορτες. Παράξενο· ο μπαμπάς ποτέ δεν κλείνει τις τζαμόπορτες, 

για να μπορεί να βγαίνει ο καπνός απ’ τα τσιγάρα του και να μην 

ντουμανιάζει το σαλόνι. (Θα μπορούσε βέβαια να ανοίξει κάνα 

παράθυρο, αλλά αυτός λέει ότι δεν γουστάρει να τον κάνουν χάζι οι 

γείτονες κι οι περαστικοί.) Πηγαίνω μέχρι την κουζίνα, αλλά δεν μπαίνω 

μέσα, ούτε ανάβω το φως, γιατί ξαφνικά με τρομάζει όλο αυτό το 

σκοτάδι – κάποιος έσβησε μέχρι και το πορτατίφ στο δωμάτιό μου. 

 «Μαμά; Μπαμπά;» φωνάζω, όχι πολύ δυνατά, και γυρνάω στο 

χολ που δεν είναι ολοσκότεινο. Και τότε, σηκώνοντας τα μάτια, βλέπω ότι 

η πόρτα στη σκάλα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, είναι μισάνοιχτη. 

 Και την ίδια στιγμή, απ’ το πάνω πάτωμα ακούγεται ένα 

ουρλιαχτό, τόσο δυνατό, που βγάζω κι εγώ μια φωνή απ’ τη λαχτάρα 

μου, κι ύστερα ακούω τη μαμά να σκούζει, κλαίγοντας με αναφιλητά, 

έτσι που με το ζόρι καταλαβαίνω τι λέει. Κάτι που μοιάζει σαν να φωνάζει 

τη δική της μαμά: «…ΜΑΝΟΤΛΑ ΜΟΤ, ΜΑΝΟΤΛΑ ΜΟΤ, ΜΑΝΟΤΛΑ 

ΜΟΤ…» 

 Μ’ έναν απότομο ήχο σαν παλαμάκι, το σκούξιμό της σταματά, 

και τώρα ακούω τον μπαμπά να φωνάζει: «κάσε, γαμώ τον Φριστό 

σου! Βούλωστο!»  

 Γροθιές βαράνε το πάνω πάτωμα, με τόση μανία, που πέφτει 

σοβάς σαν χιόνι απ’ το ταβάνι. «ΓΙΑΣΙΙΙΙΙΙ;» στριγκλίζει η μαμά. «ΓΙΑΣΙ, ΓΙΑΣΙ, 

ΓΙΑΣΙ;;;» 

 «Γιατί; Σώρα θα δεις γιατί, πουτάνα ξεσκισμένη,» βροντοφωνάζει ο 

μπαμπάς, κι έπειτα η μαμά αρχίζει πάλι να ουρλιάζει, και δώστου πάλι 
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ντάπα-ντούπα και σκόνη να πέφτει απ’ το ταβάνι, κι είμαι σίγουρος ότι 

τη σέρνει απ’ το μαλλί, κι ότι αυτή τη φορά, ό,τι κι αν έγινε, για ό,τι κι αν 

καυγάδισαν, δεν θα κρατηθεί και θα τη σκοτώσει. 

 Θέλω να κάνω κακά μου και τσίσα κι εμετό, όλα μαζί, αλλά έχω 

μείνει άγαλμα, κι όταν μετά από λίγο ο σαματάς κοπάζει, πλησιάζω τη 

σκάλα, κι αρχίζω να ανεβαίνω, πασχίζοντας να αφουγκραστώ την 

ξαφνική σιωπή που με φοβίζει. Λες να τη σκότωσε κιόλας; Δεν θα 

ακούγονταν πάλι οι τσιρίδες της, και ο ήχος απ’ τα χτυπήματα; Γίνεται να 

σκοτώσεις άνθρωπο χωρίς να βγάλει άχνα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος; 

 Σο φως της τηλεόρασης φτάνει ίσα-ίσα μέχρι την πόρτα, και μόλις 

τα μάτια μου συνηθίζουν το μισοσκόταδο, βλέπω κάτι απίστευτο: το 

κλειδί είναι ακόμα στην κλειδαριά! το ακριβώς από κάτω σκαλί έχει ένα 

γυαλιστερό, στρόγγυλο χνάρι, κι όταν σκύβω και το μυρίζω, φαντάζομαι 

τι έγινε: ο μπαμπάς ανέβαζε τη μαμά στο πάνω πάτωμα με το ζόρι, 

κρατώντας την με το ένα χέρι, και στο άλλο κρατούσε ένα ποτήρι ούζο, 

μπορεί και μπουκάλι ολόκληρο – κι όταν έφτασε στην πόρτα, για να την 

ξεκλειδώσει, το άφησε στο σκαλί, κι έπειτα έσκυψε να το πιάσει και ξέχασε 

το κλειδί στην πόρτα. 

 Μια τρελή, θεότρελη ιδέα μου περνάει απ’ το μυαλό: κι αν τους 

κλείδωνα στο πάνω πάτωμα; Αλλά και μόνο που το σκέφτομαι 

καταλαβαίνω ότι θα ήταν μια βλακεία και μισή, γιατί ο μπαμπάς θα 

έσπαγε την πόρτα με μια κλοτσιά και μετά θα με καρύδωνε όπως εκείνος 

ο μπαμπά το ’50 που έπνιξε τη γυναίκα του. 

 μως ο πειρασμός είναι γλυκός σαν τη σοκοφρέτα· έτσι και 

σουφρώσω το κλειδί, μπορώ μετά να περιμένω μέχρι να ξεπορτίσουν οι 

γονείς μου και ν’ ανέβω επιτέλους και να δω με τα μάτια μου τι έχει στο 

πάνω πάτωμα – κι αν κρύψω το κλειδί καλά-καλά, και πέσω στο κρεβάτι, 

τάχα ότι κοιμάμαι, ο μπαμπάς θα νομίσει μες στο μεθύσι του ότι του 

παράπεσε το κλειδί, και το πολύ-πολύ να τραβήξει κάνα σκαμπίλι στη 



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_116 

 

μαμά, που κατά βάθος της αξίζει, γιατί αν με αγαπούσε στ’ αλήθεια θα 

έμπαινε στη μέση και δεν θα τον άφηνε να με βαράει κάθε τρεις και λίγο. 

Είναι η μεγαλύτερη αταξία της ζωής μου, και το χέρι μου τρέμει όπως το 

απλώνω, αλλά στο τέλος βγάζωτο κλειδί προσεχτικά απ’ την κλειδαριά, 

το χώνω στην τσέπη του κοντού παντελονιού μου, και κατεβαίνω ένα-

ένα τα σκαλιά σαν τον κάβουρα, με την πλάτη στον τοίχο. 

 Πού να το χαντακώσω άραγε; Απ’ το πάνω πάτωμα, τσιμουδιά, 

μα δεν θα κρατήσει για πολύ – όπου να ’ναι θ’ ακουστούν φωνές, κι ο 

μπαμπάς (μαζί με τη μαμά, αν δεν την έχει καθαρίσει) θ’ αρχίσουν να 

κατεβαίνουν. 

 Η πιο καλή κρυψώνα είναι το σαλόνι, γιατί έχει τα πιο πολλά 

έπιπλα, και κάμποσα παμπάλαια διακοσμητικά που δεν τ’ αγγίζει χέρι κι 

είναι μες στη σκόνη: βάζα, μπιμπελό, μέχρι ένα βαλσαμωμένο 

μαυροπούλι που του ’χει φύγει το ένα του μάτι, κι αν το δεις μες στο 

σκοτάδι σου κόβεται το αίμα. Σο μόνο κακό είναι ότι το σαλόνι είναι το 

λημέρι του μπαμπά, και ψάξε-ψάξε θα το βρει, και μετά θα καταλάβει ότι 

το έκρυψα εγώ κι αλλοίμονό μου. Σότε, καθώς κοιτάω πέρα-δώθε με την 

καρδιά μου να βροντάει και το χέρι μου να σφίγγει ιδρωμένο το κλειδί 

στην τσέπη μου, προσέχω πάλι τη λάμψη της τηλεόρασης – που ο 

μπαμπάς δεν την αφήνει ποτέ αναμμένη, ακόμα κι αν πάει τουαλέτα την 

κλείνει και μετά την ξανανοίγει, για να μην καίει τζάμπα ρεύμα. Μόνο που 

τώρα την άφησε αναμμένη. 

 Ζυγώνω και κολλάω τ’ αυτί στην τζαμόπορτα· κάτω απ’ τη φωνή 

της κυρίας που λέει τις ειδήσεις, ακούω κάποιον να ροχαλίζει. Δεν είναι 

δυνατόν! Αφού ο μπαμπάς είναι πάνω! Λες να μπήκε κλέφτης στο σπίτι; 

Αλλά τι σόι κλέφτης μπαίνει να κλέψει και ξεραίνεται στον ύπνο; Οπότε, 

πιο πολύ περίεργος παρά φοβισμένος, σπρώχνω με δυσκολία τη δεξιά 

τζαμόπορτα, που είναι βαριά κι όλο τρίζει και σφηνώνει, και τρυπώνω 

στο άνοιγμα που με χωράει τσίμα-τσίμα. 
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 Μόλις μπαίνω στο σαλόνι πετρώνω, γιατί στη μέση του καναπέ, 

με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω και το στόμα ορθάνοιχτο, κάθεται 

ένας ψηλόλιγνος κύριος που ροχαλίζει του καλού καιρού. Μην ξέροντας 

τι να κάνω – να φωνάξω την αστυνομία; Μόνο που το τηλέφωνο είναι σ’ 

ένα ψηλό ράφι στο χολ, για να μην το φτάνω – μένω να τον χαζεύω στο 

φως της τηλεόρασης. Έχει μακριά μαλλιά, μέχρι τους ώμους, κι είναι 

τόσο αδύνατος, που φαίνονται τα κόκαλά του μέσα απ’ το κρέας· 

φοράει ένα αμάνικο φανελάκι, κι ένα μπλουτζίν με μπατζάκια που 

φαρδαίνουν ξεφτισμένα προς τα κάτω, κι είναι ξυπόλητος, και στο ένα 

του χέρι – που είναι λεπτό σαν ξερόκλαδο – έχει τυλιγμένο ένα λάστιχο, 

ενώ απ’ τον αγκώνα (όταν το βλέπω μου ’ρχεται αναγούλα) 

ξεπροβάλλει μια ένεση. 

 Λες και τα μάτια μου είναι χέρια που τον πιάνουνε, ξάφνου αφήνει 

ένα κοφτό ροχαλητό, ξυπνάει μ’ ένα τίναγμα, κι αφού κουνάει πέρα-

δώθε το κεφάλι γυρίζει και με κοιτάει στα μάτια. Κοντεύω να τα κάνω 

πάνω μου απ’ τον φόβο, αλλά ο κύριος, που δεν είναι και πολύ μεγάλος 

τώρα που βλέπω το μούτρο του – πάντως πιο μικρός απ’ τον μπαμπά – 

μου χαμογελάει, μ’ ένα χαμόγελο που είναι κι αυτό τρομαχτικό, γιατί του 

λείπουν ένα σωρό δόντια. 

 «Καλώς τον,» λέει, σφυρίζοντας φαφούτικα το σίγμα. 

 «Ποιος είστε;» ρωτάω εγώ. Κι έπειτα, ξεθαρρεύοντας: «Σι γυρεύετε 

εδώ;» 

 Ο μικρός κύριος γελάει. «χι και πληθυντικό, ρε σπόρε. Λέγε με 

Ανέστη.» 

 «Είστε άρρωστος;» ρωτάω, δείχνοντας την ανατριχιαστική ένεση 

στο χέρι του. 

 Ο κύριος Ανέστης με κοιτάει σαστισμένος, γυρνάει το κεφάλι, 

βλέπει την ένεση, και μ’ ένα κοφτό αλογίσιο γέλιο λύνει το λάστιχο και την 
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ξεκαρφώνει απ’ το μέσα του αγκώνα του. «Πω ρε ντάγκλα!» λέει, «Μ’ 

έστειλε μια κι έξω!» κι μαζεύει απ’ το τραπέζι ένα ασημόχαρτο, έναν 

αναπτήρα, ένα κουτάκι κοκακόλα κομμένο στη μέση κι ένα στραβό 

κουτάλι, τα παραχώνει όλα μαζί σ’ ένα πάνινο τσαντί που κρέμεται απ’ 

τον κοκαλιάρικο ώμο του. 

 Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, ούτε τι ήταν όλα αυτά που έχωσε 

στην τσάντα του, οπότε κι εκείνος μου εξηγεί ότι δεν είναι άρρωστος, 

τουλάχιστον όχι σαν αυτούς στο νοσοκομείο, αλλά κάτι άλλο. 

 «Σριζόνι;» λέω εγώ όλο απορία. 

 Ξαναγελάει, κοπανώντας το γόνατο. «χι τριζόνι, ρε σπόρε! Μπα 

σε καλό σου! Πρεζόνι. Δεν το ’χεις ξανακούσει;» 

 Η αλήθεια είναι ότι κάτι μου λέει η λέξη, κάτι κακό πρέπει να 

σημαίνει, μα δεν θυμάμαι τι. «Η δουλειά σας είναι, κύριε Ανέστη; Είστε 

επάγγελμα πρεζόνι, σαν τη μαμά μου που είναι επάγγελμα οικιακά;» 

 «Άντε πάλι με τον πληθυντικό – κυρ-Ανέστης ήταν μόνο ο 

παππούς μου, εγώ είμαι Ανέστης σκέτο, σύμφωνοι;» 

 «Εντάξει,» λέω εγώ, αν και δεν μου φαίνεται σωστό να του μιλήσω 

στον ενικό έτσι ψηλός που είναι. 

 «Πρεζόνι είναι αυτός που ζει για την πρέζα,» μου λέει. Κι όταν 

βλέπει που τον κοιτάω σαν χάνος, μου εξηγεί ότι πρέζα λένε την ηρωίνη, 

που επίσης τη λένε άσπρη, παραμύθα, και ζουζού, κι ότι είναι ένα 

δυνατό ναρκωτικό (αυτό το ’χω ξανακούσει, σημαίνει κάτι κακό που δεν 

πρέπει να το πάρεις γιατί σε κάνει αλήτη και κλεφτρόνι), που άμα τ’ 

αρχίσεις δεν μπορείς να το κόψεις. 

 «Κι εσείς γιατί το αρχίσατε;» 

 Ο κύριος Ανέστης ξεφυσάει. «Έλα ντε. Ούτε που θυμάμαι, τώρα 

πια. Για καμιά γκόμενα, μπορεί, ή επειδή τρυπιόταν η παρέα μου – κι εγώ 
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δεν ξέρω. Σο θέμα είναι ότι τώρα είναι αργά: πλέον η πρέζα είναι η ζωή 

μου.» 

 «Κι είστε αλήτης και κλεφτρόνι;» τον ρωτάω, κι αμέσως λέω 

συγγνώμη, γιατί δεν είναι ευγενικό αυτό που ρώτησα. 

 «Δεν τρέχει – απ’ όλα είμαι: και βαποράκι, και μπουκαδόρος ενίοτε, 

μέχρι και ζιγκολό, άμα μπανιαριστώ και σενιαριστώ.»  

 Μάλλον μιλάει αλήτικα γιατί δεν καταλαβαίνω γρυ, αλλά με το 

‘βαποράκι’ με πιάνουν τα γέλια, γιατί τον φαντάζομαι σαν κατάρτι έτσι 

ψηλόλιγνος που είναι, με πανιά δεμένα στα χέρια, και γελάει κι αυτός μαζί 

μου, κι έπειτα σηκώνεται και λέει ότι πρέπει να κόψει λάσπη – αλλά εγώ 

δεν θέλω να φύγει ακόμα, οπότε στην τζαμόπορτα τον σταματάω για να 

του ζητήσω μια χάρη. 

 «Ξέρετε από κρυψώνες;» τον ρωτάω, και βγάζω απ’ την τσέπη το 

κλειδί. 

 «Αν ξέρω, λέει! Ειδικότης μου,» απαντά ο κύριος Ανέστης, και με 

ρωτάει να του δείξω το δωμάτιό μου, και μπαίνουμε μαζί. 

 Εγώ ανάβω το πορτατίφ για να βλέπει, αλλά εκείνος πάει στο 

παράθυρο. «Πώς δεν έχεις σκάσει απ’ την κλεισούρα, ρε σπόρε;» λέει, 

«Άνοιξε κάνα παράθυρο να πάρεις αέρα,» και πιάνοντας το 

σκουριασμένο μάνταλο ανοίγει τα παντζούρια που τρίζουν, κι έπειτα 

ανοίγει και τα παράθυρα, έτσι που ξάφνου το δωμάτιό μου γεμίζει από 

ασημένιο φεγγαρόφωτο. 

 «Σι θες να λουφάρεις;» με ρωτάει, κι εγώ του δίνω το κλειδί, κι ο 

κύριος Ανέστης κάθεται ανακούρκουδα στο άδειο μισό του δωματίου κι 

αρχίζει να τραβάει απαλά το μακρόστενο ξύλο που έχει ανάμεσα στον 

τοίχο και το πάτωμα. «Σόμπολα! Σο σοβατεπί εδώ είναι μπόσικο,» λέει, και 

τραβάει την ξύλινη λουρίδα, που ξεκολλάει απ’ τον τοίχο, αλλά όχι 

τελείως, ρίχνει το κλειδί στο άνοιγμα, κι έπειτα την ξανακολλάει 
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σπρώχνοντας δυνατά με την παλάμη. «Εδώ δεν το βρίσκει ούτε ο άγιος 

Υανούριος,» λέει και σηκώνεται, τινάζοντας τη σκόνη απ’ τα χέρια του – 

και παίρνει πάλι στον ώμο την τσάντα του, έτοιμος να φύγει. 

 μως εγώ σκέφτομαι τον μπαμπά και τη μαμά που όταν 

κατέβουν από πάνω μπορεί ν’ αρχίσουν πάλι τις φωνές, και το 

φάντασμα του κοριτσιού με τα λουλούδια, και τον διάβολο που έρχεται 

τα βράδια στο κρεβάτι μου, και παρ’ όλο που ντρέπομαι λίγο, ορμάω κι 

αρπάζομαι από πάνω του, τυλίγοντας τα χέρια μου γύρω απ’ το 

κοκαλιάρικο πόδι του. 

 «Μπορείτε να κάτσετε λίγο μέχρι να με πάρει ο ύπνος, κύριε 

Ανέστη;» 

 «Ουφ…» ξεφυσάει αυτός. «Κι αν με κάνουν τσακωτό οι δικοί σου;» 

 «Μπορείτε να το σκάσετε απ’ το παράθυρο,» του λέω, και χωρίς 

να ξέρω το γιατί, μου ’ρχεται να βάλω τα κλάματα. «Μόνο για λίγο,» τον 

παρακαλάω, και πιάνοντας τη χερούκλα του τον τραβάω ως το κρεβάτι. 

«Για να μην έρθει ο διάβολος μες στη νύχτα και με πονέσει.» 

 «Ρε σπόρε, μη φλιπάρεις,» λέει ο κύριος Ανέστης. «Δεν 

υπάρχειδιάβολος – οι άνθρωποι είναι ο διάβολος.» 

 Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει, αλλά δεν του λέω ότι κάνει λάθος, 

μόνο πέφτω στο κρεβάτι, σβήνω το πορτατίφ, σκεπάζομαι με το σεντόνι, 

κι απλώνω το δεξί μου χέρι προς το μέρος του – κι εκείνος, μ’ ένα ακόμα 

«Ουφ,» έρχεται, κάθεται κατάχαμα μπροστά στο κομοδίνο, και σφίγγει το 

χέρι μου με το δικό του. 

 «Έτσι και κλάνεις στον ύπνο σου, έχω γίνει μπουχός,» ψιθυρίζει. 

 Κι εγώ γελάω με τα μούτρα στο μαξιλάρι, και το γέλιο είναι ζεστό. 

 

  



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_121 
 

 
 
 

17 
 

 

 

 

 

ΟΛΙ ΞΤΠΝΑΨ, ΑΠ’ ΣΗΝ ΚΟΤΖΙΝΑ ΜΟΤ ΜΤΡΙΖΕΙ φρυγανισμένο ψωμί, 

και σηκώνομαι πηδώντας, γιατί μου τρέχουν τα σάλια· 

μπορεί να μην έχουμε κανονική φρυγανιέρα, αλλά η μαμά 

κόβει φέτες ψωμιού – τις πιο πολλές φορές από κάνα μπαγιάτικο καρβέλι 

– και τις ψήνει μ’ ένα ασημόχαρτο στο μάτι της κουζίνας, κι αυτές 

γίνονται ζεστές και τραγανές λες κι είναι φρέσκιες. Βγαίνοντας στο χολ, 

κοιτάω δεξιά-αριστερά, και βλέπω ότι η κρεβατοκάμαρα και το σαλόνι 

είναι άδεια, κι η πόρτα στη σκάλα είναι κλειστή. Λες να ’χε και δεύτερο 

κλειδί ο μπαμπάς; Μόνο που τώρα δεν με νοιάζει, αυτό που έχει σημασία 

είναι ότι λείπει, κι είναι φαίνεται η τυχερή μου μέρα, γιατί στην κουζίνα με 

περιμένει ένα βασιλικό πρωινό: δυο φετάρες μοσχομυριστό, ξεροψημένο 

ψωμί, ένα κεσεδάκι βιτάμ, μαρμελάδα φράουλα πιν-παν, κι ένα μεγάλο 

ποτήρι κρύο γάλα. 

 Αφού ντερλικώνω και γλείφω και το πιάτο, η μαμά μου λέει να 

φορέσω τα καλά μου, γιατί θα πάμε εκκλησία. Εγώ παραξενεύομαι – 

ούτε που θυμάμαι πότε πήγαμε εκκλησία τελευταία φορά – και τη ρωτάω 

γιατί, κι εκείνη μου λέει ότι πρέπει να κοινωνήσω και να εξομολογηθώ. 

Μ 
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 Σο πρώτο το ξέρω: κοινωνία είναι αυτό που ο παπάς σου δίνει με 

ένα μακρύ χρυσό κουτάλι μια γουλίτσα κρασί που μέσα κολυμπάει ένα 

χοντρό ψίχουλο, και μετά τρως ένα κομμάτι ψωμί που το λένε αντίδωρο, 

και μ’ αυτό τον τρόπο έχεις μέσα σου το σώμα και το αίμα του Φριστού. 

Σο άλλο τι είναι όμως; 

 «Θα πεις στον παπά όλα τα μυστικά κι όλες τις αμαρτίες σου, και 

θα είναι σαν να τα λες στον ίδιο τον Θεό,» μου εξηγεί η μαμά, και με 

πιάνει αμέσως αγωνία, γιατί έχω κάνει ένα σωρό αμαρτίες: έχω κοιμηθεί 

στο μάθημα, έχω κοροϊδέψει πρωτάκια, έχω παρακούσει τους γονείς 

μου, έχω βρίσει (κι ας μη με άκουγε κανένας), κι έχω κατακλέψει τον κυρ-

Μέμο τον ψιλικατζή· ο κλεμμένος κέλετορ από μόνος του είναι τόσο 

μεγάλη αμαρτία, που μπορεί να πάω και στην Κόλαση. Πώς θα τα πω 

όλα αυτά στον παπά; Μήπως να του έκρυβα κάτι; Ναι, αλλά ο Θεός έτσι 

κι αλλιώς ξέρει τα πάντα, δεν μπορείς να του κρύψεις τίποτα. Άρα γιατί 

να τα πω και στον παπά αφού ο Θεός τα ξέρει ήδη; Σι μπέρδεμα! 

 Ανοίγω την ντουλάπα και βγάζω τα καλά μου, που δεν είναι και 

πολύ καλά: το μαύρο παντελόνι με στενεύει και το μπατζάκι φτάνει μόνο 

μέχρι τον αστράγαλο, το άσπρο πουκάμισο έχει κιτρινίσει κι είναι σκληρό 

σαν χαρτόνι, ενώ τα μαύρα λουστρίνια δεν μου κάνουν πια, οπότε έχω 

μόνο τα βρόμικα σπορτέξ μου. σο ντύνομαι, κοιτάω την ανοιχτή 

ντουλάπα, και σκέφτομαι απ’ τη μια τον κέλετορ μες στη γαλότσα, που 

με κάνει κλέφτη κι αμαρτωλό, κι απ’ την άλλη το πορτάκι που βγάζει 

στην κρεβατοκάμαρα. Άραγε η ντουλάπα είναι εδώ απ’ το 1950, τότε 

που γίνανε τα φονικά; Κι αν είναι έτσι, λες να τρύπωνε ο αλήτης 

μπαμπάς, ή ο διάβολος– τα ’χω μπερδέψει λίγο στο κεφάλι μου – για να 

πλαγιάσει με το δύστυχο κορίτσι; μως ο ήλιος που μπαίνει απ’ τ’ 

ανοιχτό παράθυρο είναι τόσο ζεστός και φωτεινός, που όλα τα τρομερά 

που μου είπε η Γιάννα μοιάζουν με κακό όνειρο. 
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 Η μαμά, που φοράει κι αυτή τα σχεδόν καλά της – ένα σκούρο 

μπλε ταγιέρ που μυρίζει ναφθαλίνη κι ασορτί γοβάκια που σφίγγουν το 

κρέας των ποδιών της και το κάνουν να φουσκώνει σαν ζύμη – με κρατά 

απ’ το χέρι καθώς προχωράμε στην οδό Μπενάκη, αν και δεν χρειάζεται, 

γιατί έχω κάνει την ίδια διαδρομή χίλιες φορές, κι εκτός αυτού δεν είμαι 

κάνα νιάνιαρο που θα πηδήξει στον δρόμο και θα το πατήσουν τα 

αμάξια.  

 Υτάνοντας στην οδό Ακαδημίας, βλέπω απέναντι την εκκλησία, κι 

η καρδιά μου αρχίζει να χοροπηδάει, γιατί σε λίγο θα πρέπει να 

μαρτυρήσω όλα μου τα μυστικά και να μάθω αν ο Θεός με συγχωράει 

ή αν θα πάω καρφωτός στην Κόλαση και θα βράζω για εκατό 

εκατομμύρια χρόνια στα καζάνια, όπως οι κακοί στα μίκι μάους. Για να 

χάσουμε το φανάρι και να καθυστερήσουμε λίγο, ρωτάω τη μαμά πώς 

λένε την εκκλησία. «Ζωοδόχο Πηγή,» μου λέει, και μου εξηγεί πως είναι 

ένα απ’ τα ονόματα της Παναγίας (δεν είναι δίκαιο: ο Θεός έχει ένα κάρο 

διαφορετικά ονόματα, ο διάβολος επίσης, μέχρι η πρέζα έχει πολλά 

ονόματα – μόνο εγώ είμαι σκέτος Μάριος) επειδή γέννησε τον Φριστό, 

δηλαδή τον Θεό, που δίνει ζωή στα πάντα, οπότε η Παναγία είναι πηγή 

ζωής.  

 Μπρος στα σκαλιά της Πηγής κάθεται ένας ζητιάνος μ’ ένα 

αδειανό τάπερ στο χέρι, που φωνάζει «Ελεήστε τον φτωχό!» κι όσους δεν 

του δίνουν κάνα ψιλό τους βρίζει μέσα απ’ τα δόντια του («Αρχίδια 

χριστιανός είσαι,» «Γαμώ το σόι σου, φώκια») αλλά εμάς δεν προφταίνει 

να μας περιλάβει, γιατί η μαμά ανεβαίνει τα σκαλιά με φούρια, λες κι οι 

αμαρτίες μου είναι φαΐ στον φούρνο, κι αν μείνουν πολλή ώρα θα 

καρβουνιάσουν. 

 Αλλά μόλις φτάνουμε στις ανοιχτές πόρτες της εκκλησίας, 

βλέπουμε ένα τεράστιο μπουλούκι να μας κλείνει τον δρόμο, κι από μέσα 

ακούγεται ένα μωρό που κλαίει – και ξαφνικά, απ’ το πλάι εμφανίζεται 
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ένας παπάς που άμα φόραγε κόκκινα αντί για το ράσο, θα ήταν 

φτυστός ο Άη Βασίλης: ψηλός, χοντρός, με ολοστρόγγυλα ροζ 

μάγουλα, και μια μεγάλη άσπρη γενειάδα.  

 «Έχει μια βάπτιση,» λέει στη μαμά, και την πιάνει απαλά απ’ τον 

αγκώνα, γυρνώντας την προς τις σκάλες. 

 Εγώ θέλω σαν τρελός να δω τη βάφτιση, γιατί τη δική μου δεν τη 

θυμάμαι καθόλου επειδή ήμουνα μωρό, αλλά ο παπά-Βασίλης μας 

παίρνει και τους δυο απ’ το χέρι και μας δείχνει το μεσαίο απ’ τα τρία 

παγκάκια που έχει μπροστά στην εκκλησία. 

 «Πήγαινε μαζί με τον πάτερ,» μου λέει η μαμά, «κι εγώ θα σε 

περιμένω στο διπλανό παγκάκι.» 

 Ήρθε το τέλος μου, σκέφτομαι, και κάθομαι δίπλα στον παπά, που 

μου χαμογελάει όλο γλύκα για να τον εμπιστευτώ και να τα ξεράσω όλα. 

 Οπότε κι εγώ αποφασίζω ν’ αφήσω την πιο ασυγχώρητη αμαρτία 

μου για το τέλος, κι αρχίζω να του λέω για τα βράδια που ο διάβολος 

έρχεται στο κρεβάτι μου και με πονάει, κι εκείνος γουρλώνει τα μάτια κι 

εγώ λέω από μέσα μου, Ση βάψαμε, και του ορκίζομαι ότι δεν τον 

φωνάζω εγώ τον διάβολο, από μόνος του έρχεται, αλλά ο παπάς με 

κοιτάει ακόμα με κάτι μάτια σαν πιάτα, και σκεπάζει με τα χέρια το 

ανοιχτό του στόμα. 

 «Αγόρι μου γλυκό…» ψιθυρίζει όταν τελειώνω, κι ακουμπάει το χέρι 

του πάνω στο κεφάλι μου. «Σι σταυρό σηκώνεις, αγόρι μου… αλλά να 

ξέρεις ότι δεν φταις εσύ, δεν φταις για τίποτα, εσύ είσαι ένα αρνάκι του 

Θεού…» 

 Η αλήθεια είναι πως δεν πολυκαταλαβαίνω τι εννοεί, και γιατί 

ακούγεται τόσο στεναχωρημένος κι αναστατωμένος, αλλά μ’ αρέσει 

που με λέει αρνάκι του Θεού, κι ότι δεν φταίω για τίποτα – άραγε 

πιάνονται κι οι κλεψιές στο ‘τίποτα’; – οπότε τον ρωτάω τι εννοεί με τον 
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σταυρό, γιατί εγώ δεν φοράω ούτε σταυρουδάκι, αλλά εκείνος έχει 

γυρίσει προς το μέρος της μαμάς και της κάνει νόημα να έρθει. 

 «Για έλα δω εσύ,» λέει, κι η φωνή του τώρα είναι αγριεμένη απ’ τον 

θυμό. 

 Η μαμά πλησιάζει δειλά-δειλά, κρατώντας την τσάντα της 

μπροστά στα γόνατά της σαν αδιάβαστη μαθήτρια με τη σάκα της, και 

μοιάζει φοβισμένη – λες να κρύβει κι αυτή καμιά μεγάλη αμαρτία; – κι 

όταν πάει να καθίσει ο παπάς σηκώνει το χέρι απότομα, κι εκείνη μένει 

όρθια. 

 «Απ’ το ύφος σου και μόνο φαντάζομαι ότι ξέρεις τι μου 

εκμυστηρεύθηκε ο γιος σου,» λέει ο παπάς, που έχει κοκκινίσει απ’ τον 

θυμό. «Έχε χάρη που το απόρρητο της εξομολόγησης μου δένει τα 

χέρια, ειδάλλως θα ’χα ήδη καλέσει την αστυνομία και θα σας παίρναν 

με βραχιολάκια, κιεσένα και τον διεστραμμένο τον άντρα σου. Δεν 

έφτανε η ασέλγεια, έχετε γεμίσει το κεφάλι του παιδιού σας με βλάσφημες 

ιδέες, για να κουκουλώσετε το άγος που συντελείται!» 

 Η μαμά κάνει να μιλήσει, μα οι λέξεις κολλάνε στο στόμα της, 

θαρρείς κι έχει ξεχάσει να μιλάει. 

 «ιωπή!» φωνάζει ο παπάς, και μου σφίγγει το χέρι. «Δεν θέλω ν’ 

ακούσω ούτε την ανάσα σου!» Κι άξαφνα σηκώνεται και ζυγώνει τη 

μαμά, που μπροστά της είναι ψηλός σαν δέντρο, κι εκείνη κάνει πίσω, 

πανιασμένη απ’ την τρομάρα. «Σι θες να μου πεις; Ε; τι τάχα δεν 

ήξερες; τι φοβόσουν τα χειρότερα; Μη σε σκοτώσει; Φίλιες φορές να σε 

σκότωνε! Μάνα είσαι! Και μάνα δεν θα πει γέννησα και ξένοιασα, και 

καμώνομαι πως δεν ακούω όταν το ράκος που παντρεύτηκα σηκώνεται 

μες στη νύχτα να μολέψει τη σάρκα της σάρκας του! Υύγε να μη σε 

βλέπω! Φάσου απ’ τα μάτια μου!» 
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 Ένα κομμάτι μου τη λυπάται τη δόλια τη μαμά που τρέμει σαν το 

φύλλο απ’ την αγριοφωνάρα του παπά, που πλησιάζει ολοένα 

απειλητικά, κάνοντάς την να πισωπατάει μπροστά στους περαστικούς – 

αν και κανείς τους δεν κοιτάει· φαίνεται αυτά είναι συνηθισμένα όταν 

ξομολογιέσαι – αλλά συγχρόνως νιώθω ότι ο παπάς έχει δίκιο, κι ας μην 

καταλαβαίνω όλα όσα της λέει· το ζουμί είναι ότι θα έπρεπε να με 

υπερασπίζεται όταν πάει να με βαρέσει ο μπαμπάς, αντί να κάθεται σαν 

κότα και να κοιτάει, οπότε καλά της τα λέει. 

 «Και… και πώς θα γυρίσει σπίτι;» ρωτάει όταν πια έχει φτάσει βήμα 

το βήμα στην άκρη του πεζοδρόμιου.  

 Ο παπάς μου σφίγγει πάλι το χέρι. «Θα τον φέρω εγώ σπίτι! Θέλω 

να πω δυο λογάκια και στον προκομένο τον άντρα σου.» 

 Η μαμά φεύγει σαν κυνηγημένη, περνώντας την οδό Ακαδημίας 

χωρίς καν να περιμένει το φανάρι, αλλά εγώ σκέφτομαι ότι αν έρθει ο 

παπάς στο σπίτι και βάλει τις φωνές στον μπαμπά, μπορεί να γίνει κάνα 

μακελειό – κι έτσι, παρ’ όλο που ντρέπομαι για το ψέμα, ιδίως που ο 

παπάς ήταν τόσο καλός μαζί μου, του λέω ότι πεινάω, και τον 

παρακαλάω να μου φέρει ένα αντίδωρο, κι εκείνος λέει, «’ αφήνουνε και 

νηστικό, πουλάκι μου…» κι ανεβαίνει τα σκαλιά, και μόλις τον βλέπω να 

μπαίνει στην εκκλησία περνάω απέναντι σαν σφαίρα και χάνομαι στην 

Μπενάκη.  

 τον δρόμο του γυρισμού, αναρωτιέμαι αν η μαμά θα ’χει πει 

στον μπαμπά για τον παπά που έγινε έξω φρενών μ’ αυτά που του 

ξομολογήθηκα, κι αν θα τις αρπάξω στα καλά καθούμενα – και 

παρακαλάω τον Θεό να βρω τη Γιάννα να με περιμένει, και να με πάρει 

και να πάμε μια μεγάλη βόλτα, γιατί πολλές φορές ο μπαμπάς, άμα πιει 

μια-δυο μπουκάλες ουίσκι, ξεχνάει τον θυμό του κι ότι πρέπει να με δείρει 

– αλλά φαίνεται ότι είμαι πολύ αμαρτωλός για να μου κάνει χατίρια ο 
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Θεός, γιατί όταν φτάνω στο τέρμα της ανηφόρας δεν με περιμένει 

κανείς. 

 Η εξώπορτα είναι μισάνοιχτη, και μπαίνω στο σπίτι σαν τον 

ποντικό, έτοιμος να τρέξω και να χωθώ στο δωμάτιό μου, τάχα ότι 

διαβάζω τα αυριανά μαθήματα, αλλά από μέσα δεν ακούγεται κιχ· 

κουζίνα, μπάνιο, κρεβατοκάμαρα, πλυσταριό, σαλόνι – όλα έρημα. Σι να 

’γινε άραγε; Μήπως ο μπαμπάς πήρε τη μαμά και πήγαν στην εκκλησία 

για να τα ψάλλει στον παπά; Μήπως – αν κι η πόρτα στη σκάλα είναι 

ακόμα κλειστή – ανέβηκαν πάλι στο πάνω πάτωμα όπως χτες; Αλλά τι 

δουλειά έχουν ν’ ανεβαίνουνεκεί πάνω κάθε μέρα; 

 Μόνο που το στομάχι μου δεν δίνει δεκάρα για όλα αυτά τα 

μυστήρια, και καθώς κοντεύει μεσημέρι, βγάζει έναν ήχο λες κι έχω μέσα 

στην κοιλιά μου ένα μωρό που ρεύεται – κι έτσι μπαίνω στην κουζίνα για 

να βρω κάτι να φάω. Δεν θέλω πάλι ψωμί με μαρμελάδα· έχω όρεξη για 

κάτι αλμυρό, αλλά το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο, οπότε παίρνω το βιτάμ, 

κόβω δυο φέτες ψωμί, που μου βγαίνουν στραβές, επειδή το καρβέλι 

είναι κατάξερο, τις πασαλείβω με βιτάμ και ρίχνω πάνω μπόλικο αλάτι, 

και τελικά δεν είναι καθόλου άσχημες. 

 Αφού η Γιάννα με ξέχασε κι οι γονείς μου λείπουν και δεν έχω τι να 

κάνω, πάω στο σαλόνι και βάζω λίγο τηλεόραση, αλλά το έργο που 

παίζει είναι μια βλακεία με κυρίες και κυρίους που όλο κλαίνε και 

μαλώνουν και φιλιούνται, και μετά από λίγο την κλείνω και πάω στο 

δωμάτιό μου να διαβάσω το υπόλοιπο άνσελλορ, μα μόλις μπαίνω 

μέσα με βαράει ο ήλιος στα μάτια, γιατί το παράθυρο έχει μείνει ανοιχτό 

από χτες βράδυ που το άνοιξε ο Ανέστης, και γυρνάω απ’ την άλλη, και 

βγάζω μια φωνή απ’ την τρομάρα μου. 

 Κάποιος έχει ζωγραφίσει έναν τεράστιο σταυρό πάνω απ’ το 

κρεβάτι μου με μαύρη μπογιά· όταν πλησιάζω κι ανεβαίνω στο στρώμα 

κι αγγίζω την μπογιά, είναι ακόμα νερουλή, και μου μαυρίζει τα δάχτυλα 
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– άρα όποιος τον ζωγράφισε πρέπει να το ’κανε πριν από λίγο, 

ειδάλλως η μπογιά θα ’χε στεγνώσει. Η Γιάννα, μήπως; Μα δεν μπορεί, 

αυτή φοβάται τόσο το στοιχειωμένο σπίτι μας, που δεν μπαίνει μήτε στην 

αυλή. Άρα η μαμά – για να ξορκίσει τον διάβολο, ίσως, ή για να δείξει 

στον παπά, άμα ερχόταν, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. 

 Ο σταυρός δεν είναι σκέτος, έχει γύρω-γύρω γράμματα: ΙΦΝΚ. 

Ξέρω τι σημαίνουν, μας το ’χει πει ο πάτερ Ισίδωρος: Ιησούς Φριστός 

Νικάει. Αλλά το ποιηματάκι δεν τελειώνει εκεί, έχει και συνέχεια: ‘Κι όλα τα 

κακά σκορπάει’. Κι ενώ το ζουμί είναι ότι το καλό νικάει το κακό, αυτό το 

‘σκορπάει’ πολύ με μπερδεύει· γιατί άμα σκορπίσεις ψίχουλα όπως τρως 

το φρυγανισμένο ψωμί, αυτά θα πάνε παντού, άρα και το κακό που 

σκορπάει ο Φριστός πάει κι αυτό παντού σαν τα ψίχουλα. Οπότε ποιος 

νικάει στο τέλος; 

 ταν μετά από λίγο ξαπλάρω και πιάνω το βιβλίο του Ιούλιου 

Βερν, ξεχνάω και τον σταυρό και τα πάντα· αυτό το παθαίνω ό,τι βιβλίο 

και να διαβάσω: απ’ τη μια στιγμή στην άλλη, τίποτα δεν έχει σημασία 

εκτός απ’ την ιστορία που γράφουν μέσα, λες και δεν είμαι εγώ ο 

αληθινός, αλλά οι άνθρωποι της ιστορίας. Κι ιδίως στο άνσελλορ, που 

γίνεται χαμός – ναυάγια, πνιγμένοι, φαγωμένοι από καρχαρίες, 

κρεμασμένοι, σκοτωμένοι, κανιβαλισμένοι – είναι σαν να βρίσκομαι κι 

εγώ στη σχεδία, αλλά χωρίς να κινδυνεύω να τραβήξω τον λάθος κλήρο 

και να με κάνουνε ψητό. το τέλος του βιβλίου, βέβαια, αυτοί που ’χουν 

μείνει ζωντανοί γλιτώνουν, γιατί η σχεδία έχει φτάσει στον Αμαζόνιο, ένα 

τεράστιο ποτάμι στη Λατινική Αμερική, στο κάτω μέρος του χάρτη. 

Κλείνοντας το βιβλίο σκέφτομαι τα υπόλοιπα του Ιούλιου Βερν που ’χω 

διαβάσει – που είναι όλα φοβερές περιπέτειες σε απίθανα μέρη – και 

θέλω να πάω ξανά σ’ εκείνο το βιβλιοπωλείο και ν’ αφήσω τη Γιάννα να 

κλέψει ένα ράφι ολόκληρο, ώστε να ’χω να διαβάζω για χρόνια. 
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 το μεταξύ έχει περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβω· το φως 

που μπαίνει απ’ το παράθυρο είναι πια κοκκινωπό, άρα όπου να ’ναι θα 

σκοτεινιάσει. Σι να απέγιναν η μαμά κι ο μπαμπάς; Ξέρω ότι αποκλείεται 

να πήγανε σε φίλους, γιατί αν είχαν φίλους θα έρχονταν επίσκεψη και σε 

μας, κι ούτε έχουν πάει σε ταβέρνα ή σε κάνα άλλο μαγαζί, γιατί ο 

μπαμπάς είναι τσιγκούναρος, και λέει ότι οι μαγαζάτορες είναι αλήτες, 

που σου πουλάνε τα φαγιά του σουπερμάρκετ δέκα φορές πιο ακριβά. 

Μήπως μ’ εγκατέλειψαν επειδή είμαι άχρηστος; Λες να το σκάνε κι οι 

γονείς απ’ τα παιδιά τους, όπως τα παιδιά απ’ τους γονείς; Κι αν 

απομείνω μόνος μου τι θα κάνω; Θα πρέπει να μάθω πώς να βάζω 

μπουγάδα και πώς να μαγειρεύω; Και τι θα μαγειρεύω χωρίς λεφτά για 

ψώνια; Αργά ή γρήγορα θα καταλήξω σε ορφανοτροφείο, να φοράω 

κουρέλια και να κοιμάμαι νηστικός στο ίδιο ράντζο μ’ άλλα τρία ορφανά 

– εκτός αν γίνω κι εγώ άστεγος όπως η Γιάννα, και κάνω πότε το 

ζητιανάκι και πότε το κλεφτρόνι. 

 Μάλλον θα φταίει το άνσελλορ, με τους ναυαγούς που 

λυσσάγανε της πείνας, γιατί πάλι γουργουρίζει το στομάχι μου. Αυτή τη 

φορά αποφασίζω να ψάξω καλά-καλά την κουζίνα, οπότε ανεβαίνω σε 

μια καρέκλα κι αρχίζω να ανοίγω τα ντουλάπια – και μου ’ρχεται να 

πανηγυρίσω, γιατί στο τέρμα δεξιά ντουλάπι, πίσω απ’ το αλεύρι και την 

άχνη ζάχαρη, βρίσκω μια κονσέρβα με ντολμαδάκια, κι άλλη μία με 

φασόλια γίγαντες. Θα την κάνω ταράτσα! Και για να φχαριστηθώ 

καλύτερα το τσιμπούσι, αδειάζω τις κονσέρβες σ’ ένα βαθύ πιάτο, το 

παίρνω στο σαλόνι, ανάβω την τηλεόραση και θρονιάζομαι στον 

καναπέ. 

 Κι επειδή είναι βραδάκι Κυριακής, η ΕΡΣ1 έχει μπάλα, 

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, δηλαδή ματσάρα! το σχολείο, οι μεγάλοι 

της Έκτης είναι οι μισοί Ολυμπιακοί, κι οι μισοί Παναθηναϊκοί, και συχνά-

πυκνά παίζουνε ξύλο, και βρίζονται κιόλας – ‘κατόγαυροι’, ‘Πουτάνας 
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γιοί βάζελοι’ – αν και δεν έχω ιδέα τι σημαίνει ‘βάζελος’, και γιατί τους 

Ολυμπιακούς τους λένε ‘γαύρους’, αλλά έχει πλάκα να τους βλέπεις να 

δέρνονται, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν δέρνουν εσένα. το αποψινό ματς 

γίνεται χαμός: ένας παίκτης τρώει κόκκινη κάρτα, κάτι σαν αποβολή απ’ 

το σχολείο, κι ένας άλλος τρώει κλάδεμα και τον παίρνουν σηκωτό με το 

φορείο, και το μόνο που μου χαλάει λίγο την απόλαυση είναι ότι η 

τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη, οπότε δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω το 

πράσινο απ’ το κόκκινο. το τέλος το σκορ είναι 1-1, κι ο κόσμος στις 

κερκίδες πετάει πράγματα στον διαιτητή, και φωνάζει ότι γαμιέται η μάνα 

του, που είναι πολύ βαριά βρισιά, κι αν έλεγε κανείς το ίδιο για τη μαμά 

μου θα τον πλάκωνα στο ξύλο, εκτός αν ήταν κάνα ντερέκι, οπότε θα 

έκανα την πάπια. 

 κοτείνιασε. Οι γονείς μου άφαντοι. Κι αν τους βρήκε κανένα κακό; 

Αν πέρασαν απρόσεχτοι τον δρόμο και τους έκανε χαλκομανία κάνα 

λεωφορείο; Ξαφνικά, το σπίτι μου φαίνεται πελώριο και τρομαχτικό σαν 

σπηλιά, που στο βάθος της κοιμάται ένας δράκος. Μου ’ρχεται να 

ανάψω όλα τα φώτα, αλλά αν περνάει απ’ έξω κλέφτης και τα δει, θα 

καταλάβει ότι στο σπίτι είναι ολομόναχο ένα φοβισμένο πιτσιρίκι, και θα 

μπουκάρει να ξαφρίσει, κι επειδή δεν έχουμε και τίποτα αξίας εδώ μέσα, 

μπορεί να θυμώσει και να με σκοτώσει, για να μην αφήσει ίχνη. 

κέφτομαι μέχρι να πάω να πάρω το πιστόλι απ’ το κομοδίνο του 

μπαμπά, κι ας μην πυροβολάει, για να μην είμαι τελείως απροστάτευτος 

έτσι και μπει κλέφτης. 

 Εκείνη τη στιγμή η εξώπορτα αρχίζει ν’ ανοίγει λίγο-λίγο μ’ ένα 

τρίξιμο, και σφίγγομαι για να μην κατουρηθώ, γιατί να τος ο κλέφτης, κι 

εγώ ο βλάκας ούτε τον σύρτη θυμήθηκα να βάλω, ούτε προφταίνω να 

τρέξω στην κρεβατοκάμαρα για το πιστόλι. μως αυτό που μπαίνει απ’ 

το άνοιγμα της πόρτας – χώνοντας πρώτα μέσα το μεγάλο του κεφάλι 
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για να σιγουρευτεί ότι δεν θα φάει καμιά κλοτσιά – δεν είναι λωποδύτης, 

αλλά ένα θεόρατο, κατάμαυρο σκυλί. 

 Μόλις ο σκύλος μπαίνει ολόκληρος στο χολ, κάνω πίσω μέχρι την 

πόρτα της κουζίνας, έτοιμος να μπω και να κλειστώ μέσα, άμα χρειαστεί 

– γιατί εκτός που είναι ίσαμε το μπόι μου, ο σκύλος είναι αδέσποτος, 

ειδάλλως δεν θα τρύπωνε σε ξένα σπίτια, και η μαμά μια ζωή μου λέει να 

φυλάγομαι απ’ τα αδέσποτα, γιατί είναι σχεδόν όλα λυσσασμένα, και 

τίγκα στους ψύλλους και τον αχινόκοκκο, κι έτσι και με δαγκάσει αυτός ο 

σκύλαρος, θα λυσσάξω και θα πεθάνω και μετά θα φάει το πτώμα μου. 

Μόνο που αντί να ορμήσει κατά πάνω μου, αυτός στέκεται στη μέση του 

χολ, γαυγίζει μια φορά, κι αρχίζει να κουνάει την ουρά του – όπως 

κάνουν τα σκυλιά στην τηλεόραση όταν είναι χαρούμενα, και θέλουν να 

τους δώσεις φαΐ, ή να τα χαϊδέψεις και να παίξεις μαζί τους. 

 «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω,» του λέω, μα αυτός κάνει πάλι Γαβ! 

«Αλήθεια, μόνο ένα ξεροκόμματο έχει μείνει, και δεν νομίζω ότι θα σ’ 

αρέσει.» Αλλά ο κοπρίτης δεν παίρνει από λόγια – έρχεται προς το μέρος 

μου, κουνώντας ακόμα την ουρά, σταματάει μπροστά μου, κι αφού 

γαυγίζει πάλι, αρχίζει να μου γλείφει τα μούτρα με την πελώρια γλώσσα 

του. 

 Αν και τα ’χω κάνει λίγο πάνω μου – λες να με κολλήσει καμιά 

αρρώστια; ή ξαφνικά να κάνει μια χραπ, και να μου φάει το μούτρο; – 

μένω ακίνητος, και μετά από λίγο αρχίζω δειλά-δειλά να τον χαϊδεύω κι 

εγώ. «Λες να σου αρέσει η μαρμελάδα;» ρωτάω, κι αυτός γαυγίζει, οπότε 

πάω στο ψυγείο, παίρνω το βαζάκι, βάζω δυο μεγάλες κουταλιές σ’ ένα 

πιατάκι του καφέ, και το ακουμπάω στο πάτωμα μπροστά του – κι αυτός 

με μια γλειψιά κάνει το πιάτο λαμπίκο, οπότε του ξαναβάζω, κι αυτό 

γίνεται τρεις-τέσσερις φορές, ώσπου μένει ίσα-ίσα μαρμελάδα για το 

αυριανό πρωινό μου. 
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 Πάνω που πασχίζω να σκεφτώ πώς να διώξω τον σκύλαρο χωρίς 

να θυμώσει και να με κατασπαράξει – και πρέπει οπωσδήποτε να τον 

διώξω, γιατί έτσι και γυρίσουν οι γονείς μου και βρουν αδέσποτο στο 

σπίτι, θα το καθαρίσουν κι αυτό και μένα μαζί – απ’ το σαλόνι ακούγεται 

μια μουσική, κι ενώ στην αρχή τρομάζω, μετά θυμάμαι ότι άφησα 

αναμμένη την τηλεόραση, κι αυτή τη μουσική που παίζει την ξέρω καλά: 

μια κιθάρα και μια τρομπέτα σ’ ένα λυπητερό σκοπό. Μεμιάς ξεχνώ τον 

σκύλο και τρέχω στο σαλόνι, γιατί όπου να ’ναι θ’ αρχίσει το πιο τέλειο 

έργο όλων των εποχών. 

 Ο σκύλος τρέχει ξοπίσω μου, και ξαπλώνει μπροστά στον καναπέ, 

κι εγώ ακουμπάω τα πόδια μου στην πλάτη του για να βολευτώ ακόμα 

καλύτερα – ‘πασάς στα Γιάννενα’, όπως λέει ο μπαμπάς όταν ξαπλάρει 

στην πολυθρόνα του. 

 Σο έργο, φυσικά, είναι ο Ράμπο, με τον ταλόνε, κι ενώ το έχω δει 

τόσες φορές που το ξέρω απ’ έξω, δεν με πειράζει να το ξαναδώ, γιατί 

δεν το χορταίνω. Κι επειδή απόψε έχω παρέα, εξηγώ συγχρόνως την 

υπόθεση στον σκύλο, κι ας μην καταλαβαίνει. 

 «Ο Ράμπο, που λες, γυρνάει απ’ τον πόλεμο για να δει έναν 

παλιόφιλο, αλλά ο παλιόφιλος έχει πεθάνει, οπότε ο Ράμπο συνεχίζει το 

περπάτημα, μέχρι που φτάνει σε μια πόλη. Κι ενώ δεν πείραξε άνθρωπο, 

ο κακός σερίφης τον μαζεύει με το φορτηγάκι του και τον πηγαίνει στην 

ερημιά, και του λέει να μην ξαναπατήσει το πόδι του στην πόλη. Κι όταν 

ο Ράμπο τον παρακούει γιατί πεινάει και δεν έχει τι να φάει στην ερημιά, ο 

σερίφης, μαζί με ένα τσούρμο κακούς, τον κλείνουνε σ’ ένα 

μπουντρούμι – και σαν να μην έφτανε αυτό, οι κακοί τον κοροϊδεύουν 

και τον τυραννάνε.» Γουφ, κάνει ο σκύλος, σαν να του φαίνεται κι 

αυτουνού τεράστια αδικία. «Μέχρι που απ’ το πολύ καψόνι, του Ράμπο 

του γυρίζει το μάτι, και θυμάται τα μαρτύρια που πέρασε στον πόλεμο, κι 

αφού δραπετεύει απ’ το κελί και σπάει στο ξύλο τους κακούς, πηγαίνει 



ΑΤΓΟΤΣΟ ΚΟΡΣΨ 

 

_133 
 

και κρύβεται στα βουνά. Αλλά ούτε εκεί βρίσκει ησυχία ο φουκαράς, γιατί 

ο σερίφης έχει λυσσάξει απ’ το κακό του και θέλει να πάρει εκδίκηση, και 

φωνάζει ένα σωρό στρατιώτες με πολυβόλα κι ελικόπτερα για να 

ξεπαστρέψουνε τον Ράμπο.» Γρρρ, κάνει ο σκύλος, κι εγώ σωπαίνω λίγο 

για να δω το έργο, αν και το μυαλό μου είναι αλλού, καθώς σκέφτομαι 

πόσο θα ’θελα να ’μουν κι εγώ μπρατσαράς καινα εκδικιέμαι όσους μ’ 

έχουν τυραννήσει (αν κι ο μόνος που μου ’ρχεται είναι ο μπαμπάς, γιατί 

τον διάβολο δεν νομίζω να τον πιάνουν οι μπουνιές κι οι καρατιές.)  

 Για να γίνει ακόμα πιο τέλειο το πιστολίδι που θα πέσειστο βουνό 

που κρύβεται ο Ράμπο, σηκώνομαι και πάω στην τηλεόραση για να 

δυναμώσω τη φωνή – μα τη στιγμή που σκύβω, με το χέρι στο 

στρόγγυλο κουμπί, ακούγεται μια κραυγή που δεν είναι απ’ το έργο, και 

γυρνάω σαστισμένος, νομίζοντας ότι αλύχτησε ο σκύλος, που ’χει 

σηκωθεί κι έχει τεντώσει το κεφάλι προς τις ανοιχτές τζαμόπορτες, κι η 

κραυγή ακούγεται ξανά:κάποιος στο πάνω πάτωμα τσιρίζει. 

 Μ’ έναν πήδο, ο σκύλος ορμάει στο χολ, ανεβαίνει τρέχοντας τη 

σκάλα, και στέκοντας στα πίσω πόδια αρχίζει να ξύνει με τα νύχια των 

μπροστινών την πόρτα, ενώ συγχρόνως βγάζει ένα ψιλό κλαψούρισμα. 

Ανεβαίνω κι εγώ δυο-δυο τα σκαλιά και γυρνάω το χερούλι, αλλά η 

πόρτα είναι κλειδωμένη. Οπότε αφήνω τον σκύλο και τρέχω στο δωμάτιό 

μου, να πάρω το κλειδί και τον φακό, γιατί στο πάνω πάτωμα δεν έχει 

ρεύμα και θα ’ναι πίσσα το σκοτάδι. Σον φακό τον είχα βρει στον δρόμο 

πριν από λίγο καιρό, κάτω από έναν σκουπιδοτενεκέ· τον είχανε πετάξει 

μάλλον επειδή το τζαμάκι του είναι ραγισμένο, αλλά φέγγει μια χαρά, αν 

και δεν τον χρησιμοποιώ πολύ συχνά, γιατί άμα τελειώσει η μπαταρία, 

δεν θα μπορώ να πάρω άλλη· ο κυρ-Μέμος έχει τις μπαταρίες σ’ ένα 

ράφι πίσω απ’ την καρέκλα του, έτσι που είναι αδύνατον να τις 

σουφρώσεις, κι εννοείται ότι οι γονείς μου δεν έχουν ιδέα για τον φακό, 

γιατί όταν πέρσι το καλοκαίρι είχα βρει μια μισοξεφούσκωτη μπάλα στην 
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πλατεία Εξαρχείων και την έφερα σπίτι, η μαμά με είχε κατσαδιάσει, 

φωνάζοντας ότι δεν είμαι ζήτουλας για να μαζεύω πράματα απ’ τον 

δρόμο, κι αφού με έβαλε να πετάξω την μπάλα στα σκουπίδια, μ’ έστειλε 

να πλύνω τα χέρια μου και μετά μου τα κατάβρεξε με οινόπνευμα, γιατί 

ήταν, λέει, γεμάτη μικρόβια – κι έτσι έχω τον φακό κρυμμένο στηβάση 

του πορτατίφ, που είναι κούφια, και καθώς η μαμά δεν ξεσκονίζει σχεδόν 

ποτέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Η κρυψώνα του κλειδιού με ζορίζει λιγάκι, 

γιατί δεν είμαι δυνατός σαν τον Ανέστη, αλλά τράβα-τράβα, το 

μακρόστενο ξύλο ξεκολλάει απ’ τον τοίχο, και το κλειδί πέφτει στη 

χούφτα μου, βαρύ και παγωμένο. 

 το σκαλοπάτι της πόρτας, πλάι στον σκύλο που δεν λέει να 

ηρεμήσει, χώνω το κλειδί στην κλειδαριά κι ετοιμάζομαι να το γυρίσω – 

όμως δειλιάζω, γιατί αν το σπίτι είναι στ’ αλήθεια στοιχειωμένο όπως λέει 

η Γιάννα, την τσιρίδα που ακούσαμε την έβγαλε φάντασμα, κι ενώ τα 

φαντάσματα δεν σου πίνουν το αίμα όπως οι βρικόλακες, ούτε σου 

τρώνε τα μυαλά όπως τα ζόμπι, είναι τόσο τρομαχτικά, που μπορεί να 

πεθάνεις απ’ τον φόβο σου έτσι και τα δεις, όπως σε ένα θρίλερ που 

είχα δει ένα βράδυ στα κλεφτά, την ώρα που ο μπαμπάς ροχάλιζε στην 

πολυθρόνα, με έναν γέρο που είχε δηλητηριάσει τη γυναίκα του για να 

της πάρει τα λεφτά, και το φάντασμά της τον κυνηγούσε μέχρι που 

πέθαινε από συγκοπή. μως εγώ δεν έχω βλάψει ποτέ και κανέναν, άρα 

το φάντασμα δεν έχει λόγο να μου κάνει κακό – και μ’ αυτή τη σκέψη, κι 

ας τρέμουνε τα πόδια μου, ξεκλειδώνω την πόρτα, την ανοίγω, κι 

ανάβοντας τον φακό σημαδεύω τα σκαλιά που βγάζουν στο 

μυστηριώδες πάνω πάτωμα. 

 Ο σκύλος σταματάει την κλάψα και μένει ακίνητος, όπως κι εγώ· οι 

τοίχοι είναι τόσο αραχνιασμένοι, που είναι λες κι η σκάλα περνάει μέσα 

από δάσος· με κάθε σκαλί που ανεβαίνουμε, οι αράχνες τρέμουν 

ολόγυρά μας, κι εγώ σκύβω και μαζεύω τους ώμους για να μην τις 
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ακουμπήσω. ταν με τα πολλά φτάνουμε στο κεφαλόσκαλο, παίρνω 

μια βαθιά ανάσα, αλλά ο αέρας έχει τόση σκόνη, που φτερνίζομαι έξι 

φορές σερί, κι ο σκύλος πέντε. Πριν προχωρήσω κι άλλο, κουνάω πέρα-

δώθε τον φακό, έτοιμος να κλείσω τα μάτια σε περίπτωση που δω 

κανένα φάντασμα, ή κανέναν ζωντανό σκελετό, αλλά το μόνο που 

βλέπω είναι μια παλιά, σκονισμένη Μπιμπιμπό, με το ένα μάτι και το ένα 

χέρι ξεριζωμένα.  

 Δεν μ’ αρέσει εδώ πάνω· μπορεί να μην έχει στοιχειά, όμως 

δυσκολεύομαι να ανασάνω, κι η κούκλα στο πάτωμα γίνεται όλο και πιο 

τρομαχτική όσο την κοιτάζω· θέλω να γυρίσω στο σαλόνι και να δω το 

υπόλοιπο Ράμπο, κι όχι μόνο επειδή φοβάμαι, αλλά γιατί αν γυρίσουν 

ξαφνικά οι γονείς μου και με βρουν να κατασκοπεύω με το κλεμμένο 

κλειδί και τον φακό που μάζεψα απ’ τα σκουπίδια, θα φάω τόσες 

σφαλιάρες, που θα χαζέψω. Ακουμπώντας το χέρι στον σβέρκο του 

σκύλου για να ’ρθει μαζί μου, κάνω να γυρίσω προς τις σκάλες – και 

ξαφνικά απ’ το βάθος του διαδρόμου ακούγεται ένα χτύπημα, σαν από 

χέρι σε πόρτα. 

 Μ’ ένα πνιχτό αλύχτισμα, ο σκύλος κάνει πίσω, ώσπου χάνεται 

μες στο σκοτάδι. Θέλω κι εγώ να κάνω το ίδιο, αλλά τα πόδια μου έχουνε 

πετρώσει – κι ο ήχος ακούγεται ξανά: τοκ-τοκ, σαν κάποιος να χτυπάει 

για να του ανοίξουν, μόνο που αυτός ο κάποιος, όποιος κι αν είναι – ο 

διάβολος; το διψασμένο φάντασμα του κοριτσιού; – βρίσκεται ήδη μέσα, 

κι άρα γυρεύει να ελευθερωθεί. 

 Πρέπει να την κοπανήσω και να ξεχάσω το πάνω πάτωμα μια για 

πάντα, μα πριν το καταλάβω, βρίσκομαι κιόλας στο βάθος του 

διαδρόμου – όπου, πίσω από αράχνες τόσο παχιές που μοιάζουν με 

άσπρες κουρτίνες, έχει μια κλειστή πόρτα. Σο σκουριασμένο χερούλι δεν 

γυρίζει, κι ούτε έχω το κλειδί της, άρα δεν κινδυνεύω, ό,τι κι αν κρύβεται 

μέσα. 
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 Ξάφνου το χερούλι τραντάζεται από μόνο του, σαν να το 

στριφογυρνάει θυμωμένα κάποιος απ’ την άλλη μεριά της πόρτας, κι 

εγώ τραβάω το χέρι μου με μια τσιρίδα, κι ο φακός πέφτει στο πάτωμα 

και σβήνει. «Μάριεεεε….» ψιθυρίζει μια φωνή απ’ το κλειδωμένο δωμάτιο, 

και με πιάνουν τα κλάματα απ’ τον φόβο μου, γιατί έχω βρει τον φακό 

στα τυφλά αλλά δεν λέει ν’ ανάψει – και τότε μέσα από την 

κλειδαρότρυπα βγαίνει ένα φως τόσο δυνατό που με τυφλώνει, κι 

ακούγεται ένα κροτάλισμα, σαν κάτι να γυρίζει μες στην τρύπα, κι είμαι 

σίγουρος ότι από στιγμή σε στιγμή το φάντασμα θα δραπετεύσει και θα 

με κάνει να πάθω συγκοπή, αλλά το ίδιο ξαφνικά το φως σβήνει, ο 

θόρυβος σταματάει, ο φακός ανάβει στα χέρια μου, κι ακούω κάτι να 

πέφτει στο πάτωμα. 

 Αφού σιγουρεύομαι ότι το στοιχειό έχει ησυχάσει, πλησιάζω την 

πόρτα, φέγγω το σκονισμένο πάτωμα, και βλέπω ένα τοσοδούλικο 

άσπρο πετραδάκι πάνω στα σανίδια. Σο μαζεύω, και σκουπίζοντας τα 

δάκρυα για να βλέπω καλύτερα, το περιεργάζομαι στο κίτρινο φως του 

φακού. Οι δυο του άκρες είναι μυτερές, απ’ τη μια μεριά είναι λεπτό κι 

απ’ την άλλη παχύ, κι όσο περισσότερο το κοιτάω, τόσο μου μοιάζει με 

κάτι άλλο, κι όχι με πετραδάκι· είναι και λίγο βρεμένο, κι αφήνει στα 

δάχτυλά μου μικρούς καφέ λεκέδες – και τότε θυμάμαι το περσινό 

καλοκαίρι, κι έναν τεντωμένο σπάγκο ανάμεσα στο στόμα μου και το 

χερούλι της πόρτας, και τη μαμά να κλείνει απότομα την πόρτα, για να 

βγει απ’ τη ρίζα του –  

 Δόντι είναι. Ένα ματωμένο δόντι στη χούφτα μου. 
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ΕΝ ΘΤΜΑΜΑΙ ΠΨ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΟ ΚΡΕΒΑΣΙ ΜΟΤ – αλλά όταν ξυπνάω, 

νιώθω τον διάβολο να με πλακώνει, κρατώντας το στόμα μου 

κλειστό με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο κατεβάζει το 

παντελόνι της πιτζάμας μου και το βρακί μου. 

 Η σαστιμάρα μου είναι σχεδόν το ίδιο μεγάλη με τον φόβο μου: ο 

διάβολος έρχεται πάντα μες στη νύχτα, ποτέ τη μέρα – κι αυτή τη στιγμή, 

απ’ τα παντζούρια, που είναι μισόκλειστα και κουνιούνται πέρα-δώθε 

στον αέρα, (μάλλον ο μπαμπάς δεν θα τα ’κλεισε καλά) μπαίνει το 

γαλάζιο φως της ανατολής. 

 Αν και ξέρω ότι ο διάβολος είναι πολύ πιο δυνατός από μένα, κι 

ότι όσο και να παλέψω στο τέλος θα με πονέσει, αρχίζω να χτυπιέμαι 

σαν το ψάρι, ουρλιάζοντας κι ας μην ακούγεται τίποτα, γιατί έτσι θα 

έκανε κι ο Ράμπο, και προσπαθώ να γυρίσω το κεφάλι για να κοιτάξω 

τον διάβολο στα μάτια, και να καταλάβει απ’ το βλέμμα μου πως όταν 

μεγαλώσω και κάνω μπράτσα θα πάρω εκδίκηση. Αλλά εκείνος μ’ 

αρπάζει μονομιάς απ’ τα μαλλιά και μου κολλάει τα μούτρα στο 

μαξιλάρι, ψιθυρίζοντας απειλητικά «Μη με κοιτάς!» 

Δ 
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 Σζάμπα ο σταυρός που ζωγράφισε η μαμά στον τοίχο, 

σκέφτομαι, και κάνω πάλι να γυρίσω το κεφάλι, αλλά τρώω μια μπάτσα 

τόσο δυνατή που χώνω από μόνος μου το πρόσωπο στο μαξιλάρι – 

αλλά φαίνεται πως τη μέρα ο διάβολος δεν είναι τόσο δυνατός, γιατί του 

παίρνει ώρα να με πονέσει, κι όλο βρίζει μέσα απ’ τα δόντια του και 

χτυπάει κάτι στην κοιλιά του με το χέρι, κι ύστερα πέφτει με φόρα πάνω 

μου, κι εγώ πασχίζω ν’ ανασάνω και δαγκώνω τα χείλη γιατί όπου να 

’ναι ο πόνος θ’ αρχίσει, μόνο που ο διάβολος χάνει την ισορροπία του, 

και τεντώνει το δεξί του χέρι για να στηριχτεί πάνω στο στρώμα, κι εγώ 

γυρνάω μια ιδέα το κεφάλι κι ανοίγω το δεξί μου μάτι. 

 Σο ξέρω αυτό το χέρι: το ’χω δει να γίνεται γροθιά καθώς ένα άλλο 

χέρι τυλίγει γύρω του μια καφέ δερμάτινη ζώνη, έχω νιώσει το χρυσό 

δαχτυλίδι στο τέταρτο δάχτυλον’ αφήνει στο μάγουλό μου ένα κόκκινο 

σημάδι που πονάει για ώρες, έχω μυρίσει τη βρόμα του τσιγάρου που 

’χει ποτίσει το κρέας κι έχει βάψει κίτρινα τα νύχια. 

 Σο κεφάλι μου γυρίζει λες και θα λιποθυμήσω, αλλά είμαι ακόμα 

ξύπνιος, και δεν με νοιάζει ο πόνος, γιατί καταλαβαίνω, και ξέρω ότι ο 

διάβολος φοβάται πιο πολύ απ’ ό,τι εγώ – τρέμει μη μαθευτεί ότι είναι 

άνθρωπος. 
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ΡΨΨ ΣΟ ΠΡΨΙΝΟ ΜΟΤ ΜΕ ΚΤΜΜΕΝΟ ΣΟ ΚΕΥΑΛΙ, και μόλις τελειώνω, 

σκουπίζω το γάλα απ’ τα χείλια μου και κάνω να σηκωθώ – 

όμως το χέρι της μαμάς με αρπάζει απ’ τον ώμο και με καθίζει 

πάλι κάτω. 

 ηκώνω τα μάτια δειλά-δειλά και βλέπω που με κοιτάει 

συννεφιασμένη, αλλά δεν ξέρω το γιατί – έκανα τόσες αταξίες χτες, που 

’χω χάσει τον λογαριασμό. Μα αυτό που λέει, με ξαφνιάζει. 

 «ε είδανε να αλητεύεις μ’ ένα χαμίνι,» λέεικοφτά, και καταλαβαίνω 

ότι εννοεί τη Γιάννα, κι ότι πρέπει να έχει κατάσκοπους σ’ όλη την Αθήνα. 

 Ξεροκαταπίνω. «Δεν είναι χαμίνι – άστεγη είναι.» 

 «Ακόμα χειρότερα!» φωνάζει η μαμά, και με ταρακουνάει μπρος-

πίσω. «Σι δουλειά έχεις να γυρνάς με τη βρομιάρα του δρόμου; Ώρες 

είναι να σε κολλήσει καμιάν αρρώστια, ή τίποτα ψείρες!» 

 Εγώ θυμώνω που λέει τη φίλη μου βρομιάρα και ψειριάρα, μα δεν 

τολμάω να της πάω κόντρα έτσι αγριεμένη που είναι, μη φάω κάνα 

χάστουκο πρωί-πρωί. 

Σ 
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 «Θα ξεκόψεις μαχαίρι απ’ την αλήτισσα, μ’ ακούς;» φωνάζει, και 

χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. «Έτσι και μάθω ότι εξακολουθείς να 

σουρτουκεύεις μαζί της, θα σου κόψω τα πόδια, κακομοίρη μου – 

συνεννοηθήκαμε;» 

 Ξέρω ότι πρέπει να πω ναι, κι ας είναι ψέματα, αλλά ο θυμός μου 

είναι τόσο μεγάλος, που οι λέξεις βγαίνουν απ’ το στόμα μου θαρρείς 

από μόνες τους: «Η Γιάννα δεν είναι αλήτισσα!»  

 Η μαμά γουρλώνει τα μάτια και τινάζεται προς τα πίσω, λες κι 

έφαγε εκείνη το χαστούκι. Σα χείλια της τρέμουν, και σκεπάζει το στόμα με 

τα χέρια της, ενώ τα μάτια της μένουν να με κοιτάζουν, γυαλιστερά κι 

ολοστρόγγυλα. «Π-πώς είπες ότι… ότι τη λένε;» τραυλίζει σιγανά. 

 «Γιάννα,» απαντώ σαστισμένος, κι η μαμά πετιέται απ’ την 

καρέκλα της μ’ ένα κλαψούρισμα, και βλέπω τα μάτια της να 

βουρκώνουν. Μα τι την έπιασε; 

 «Και… και πόσων χρονώ είναι αυτή η… Για-Γιάννα;» ρωτάει. 

 «Δεν ξέρω,» λέω. «Πάντως πολύ μεγαλύτερη από μένα.» 

 Η μαμά κουνάει το κεφάλι πάνω-κάτω και ρουφάει τη μύτη της. 

«Και πώς είναι εμφανισιακά; Σα μαλλιά της – τα μάτια της – τι χρώμα 

είναι;» 

 Είναι τέτοια η ταραχή της μαμάς, που αρχίζω κι εγώ να ανησυχώ. 

Λες να έπαθε τίποτα η Γιάννα, και να της το σφύριξαν οι κατάσκοποι; 

«Είναι ξανθιά, με πράσινα μάτια,» λέω, και την ίδια στιγμή απ’ την 

κρεβατοκάμαρα ακούγεται σαν βροντή η αγριοφωνάρα του μπαμπά: 

«ΚΟΚΑΛΑ ΕΦΕΙ Ο ΠΟΤΣΗ Ο ΚΑΥΕ;» κι η μαμά τρέχει ν’ ανάψει το μάτι 

της κουζίνας και να γεμίσει το μπρίκι, και παρ’ όλο που θέλω να τη 

ρωτήσω γιατί κλαίει – μουγκά, σκουπίζοντας με τη ράχη του χεριού τα 

δάκρυα που τρέχουν ολοένα στα μάγουλά της – πρέπει να φύγω για το 

σχολείο. 
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 Δευτέρα πρώτη ώρα έχουμε Γυμναστική, οπότε αφήνω τη σάκα 

στο θρανίο μου και βγαίνω στην ηλιόλουστη αυλή με την τριμμένη μου 

φόρμακι ένα παλιό, κιτρινισμένο κασκορσέ του μπαμπά που μου 

κρέμεται ως τα γόνατα. Ση γυμνάστριά μας τη λένε κυρία Δέσπω, κι είναι 

πανύψηλη, με μακριά κόκκινα μαλλιά δεμένα σε μια χοντρή πλεξούδα και 

κάτι μεμέ σαν καρπούζια, που χοροπηδάνε πάνω-κάτω όταν μας δείχνει 

τις ασκήσεις. Οι μεγάλοι μιλάνε συνέχεια γι’ αυτήν, και τη λένε κόμματο, 

μανούλι και τσολιά (αν κι οι τσολιάδες είναι όλοι άντρες, ενώ η κυρία 

Δέσπω δεν έχει πάνω της τίποτα το αντρικό εκτός απ’ το μπόι), κι είναι η 

αγαπημένη μου δασκάλα, γιατί ποτέ δεν θυμώνει, ούτε μας βαράει όπως 

η κυρία Σούλα, αλλά είναιπάντα γελαστή κι υπομονετική με όλους – 

ακόμα και με μένα, που είμαι σκράπας στη Γυμναστική. Σόσα χρόνια, δεν 

μου έχει κάνει ούτε μισή παρατήρηση. 

 Η κυρία Δέσπω φυσάει τη σφυρίχτρα της και το μάθημα ξεκινάει, 

κι αφού στοιχιζόμαστε αρχίζουμε τις ασκήσεις που μας δείχνει, 

φωνάζοντας: «Έκταση – ανάταση – πρόταση – επίκυψη!» και φτου κι απ’ 

την αρχή, ώσπου λαχανιάζουμε, οπότε μας αφήνει δυο λεπτά να 

ξαποστάσουμε, και μετά μας βάζει να τρέξουμε γύρω-γύρω την αυλή. Σο 

κυλικείο είναι ακόμα κλειστό, και το πρωινό κουδούνι το χτύπησε ο 

κύριος Πολυκάρπου· φαίνεται δεν βρήκανε ακόμα καινούριο κυρ-

Κώστα, αν και να βρούνε, δύσκολα θα είναι καλός σαν τον παλιό. 

 Ση δεύτερη ώρα έχουμε Εμείς κι ο Κόσμος, και στο σημερινό 

μάθημα η κυρία Σούλα μας λέει για τα ηφαίστεια, που χωρίζονται σ’ 

αυτά που κάνουν μπαμ και σ’ αυτά που δεν κάνουν· τα πρώτα λέγονται 

‘ενεργά’, κι όταν τ’ ακούω σκέφτομαι τη μαμά, που όταν μιλάει για τα 

κακά της λέει ότι ‘ενεργήθηκε’, και φαντάζομαι ένα ηφαίστειο που πετάει 

κακά κι όλοι τρέχουν να κρυφτούν μην τους πετύχουν οι κουράδες, και 

με το ζόρι κρατιέμαι να μη σκάσω στα γέλια και φάω καμιά αποβολή.  
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 «…φημολογείται, δε,» συνεχίζει η κυρία Σούλα, που είναι γριά με 

μοβ μαλλιά, και συχνά ξεχνιέται και μιλάει καθαρευουσιάνικα, «ότι και η 

περίφημος Ατλαντίς, αντικείμενον πλείστων μύθων και θρύλων, δεν είναι 

άλλη παρά η αγαπητός και περιλάλητος Θήρα, ήτοι η αντορίνη, η 

οποία κατεστράφη ολοσχερώς στην αρχαιότητα από έκρηξη του 

ηφαιστείου που περικλείει ακόμη εις τους κόλπους της…» 

 Κι ύστερα αρχίζει να μας αραδιάζει ένα σωρό ηφαίστεια που 

έχουν ξεπαστρέψει κόσμο και κοσμάκη – κι εγώ σκέφτομαι τι φοβερό 

πράμα πρέπει να είναι να τρέμει ο τόπος και να σε κυνηγάει η λάβα, κι 

ότι αν το καλοσκεφτείς, κι ο μπαμπάς σαν ηφαίστειο είναι, που μαζεύει-

μαζεύει τσαντίλα και στο τέλος σκάει, κι όποιον πάρει ο Φάρος. Άραγε κι 

εγώ έτσι θα γίνω όταν μεγαλώσω; Απ’ τη μια είναι ωραίο να φαντάζομαι 

τον εαυτό μου ψηλό και δυνατό, μα απ’ την άλλη δεν θέλω να με 

φοβούνται όπως φοβάμαι εγώ τον μπαμπά, γιατί στο τέλος-τέλος δεν 

νομίζω ότι είναι στ’ αλήθεια χαρούμενος – γι’ αυτό δεν χαμογελάει ποτέ. 

 Οι ώρες περνάνε, μοιάζοντας διπλές, όπως κάθε Δευτέρα, κι 

έρχεται το διάλειμμα, και δεν έχω ούτε κολατσιό, ούτε παρέα, αφού 

κανείς δεν με παίζει – και κάτι βρομιάρικα πρωτάκια που ψάχνουνε κι 

αυτά παρέα, δεν τα παίζω εγώ. Είτε είμαι στην αυλή, είτε στην τάξη, 

κοιτάζω κάθε λίγο τον πεζόδρομο πίσω απ’ τα κάγκελα, περιμένοντας 

να δω τη Γιάννα, που έχω να τη δω από προχτές, κι όσο δεν έρχεται, 

τόσο με πιάνει αγωνία, γιατί μπορεί οι κατάσκοποι της μαμάς να τη 

φοβέρισαν, και να της απαγόρεψαν τα πάρε-δώσε μαζί μου, ή μπορεί 

να σκοτώθηκε, και γι’ αυτό να μυξόκλαιγε στην κουζίνα η μαμά, επειδή 

τη λυπόταν κι ας την είχε πει πιο πριν αλήτισσα.  

 ταν πια κοντεύει μία το μεσημέρι, και μόνο το διάλειμμα κι η 

τελευταία ώρα μένουν πριν το σχόλασμα, αποφασίζω να βρω μια 

κρυψώνα και να περιμένω τη Γιάννα ό,τι ώρα κι αν έρθει απ’ το σχολείο, 

γιατί δεν νομίζω να τολμήσει να περάσει απ’ το σπίτι, τώρα που η μαμά 
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ξέρει ότι κόβουμε βόλτες μαζί. Πού να κρυφτώ, όμως; Οι πόρτες του 

κυλικείου είναι όλες κλειδωμένες, όπως κι οι άδειες τάξεις, οπότε 

αναγκαστικά πηγαίνω στις τουαλέτες, αλλά των κοριτσιών, επειδή 

βρομάνε λιγότερο απ’ των αγοριών, κι αφού κλείνομαι στην τελευταία, 

κατεβάζω το καπάκι, ανεβαίνω στη λεκάνη, κλείνω τον σύρτη, και 

κάθομαι με λυγισμένα τα γόνατα και τη σάκα μου στους ώμους, 

παρακαλώντας να μην έρθει κατούρημα σε πέντε-έξι κορίτσια 

συγχρόνως και βρω τον μπελά μου. 

 μως η τύχη είναι με το μέρος μου – το κουδούνι χτυπάει, η 

τελευταία ώρα περνάει, και μόνο δυο μεγάλες της Έκτης μπαίνουν στις 

τουαλέτες, για τσιγάρο, και παρ’ όλο που έρχονται και στέκονται 

απέναντι από κει που κρύβομαι, πίσω απ’ τις βρύσες, 

κουτσομπολεύουνε ασταμάτητα, κι ούτε φαντάζονται ότι κάποιος τις 

ακούει. (Έτσι μαθαίνω ότι ο κύριος Πολυκάρπου φοράει κέρατα στη 

γυναίκα του, αν και δεν ξέρω τι πάει να πει αυτό, οπότε φαντάζομαι την 

κυρία Πολυκάρπου με μεγάλα κέρατα να βγαίνουν μέσα απ’ την 

περμανάντ της, κι αναρωτιέμαι τι κάνει όταν πρέπει να μπει στο αμάξι ή 

στο ασανσέρ.) 

 Με τα πολλά, έρχεται το σχόλασμα, κι ακούω πόρτες ν’ ανοίγουν 

απότομα κοπανώντας τον τοίχο, και φωνές και τρεχαλητά, αλλά μένω 

στην κρυψώνα μου μέχρι να κοπάσει ο σαματάς, κι έπειτα μετράω ως το 

εκατό για να σιγουρευτώ ότι έχουν φύγει όλοι – και μόνο τότε σκέφτομαι 

ότι με την αυλόπορτα κλειδωμένη, δεν θα μπορώ να φύγω, γιατί ακόμα 

κι αν βρω εκείνο το σκουριασμένο κάγκελο στη γωνία, δεν είμαι 

χεροδύναμος σαν τη Γιάννα για να το παραμερίσω.  

 Πατώντας στις μύτες των ποδιών, βγαίνω απ’ τις τουαλέτες, 

προχωράω στον έρημο διάδρομο, και φτάνω στην πόρτα, που είναι 

ακόμα ανοιχτή – άρα δεν με κλειδώσανε μέσα, και προφταίνω να πω μια 

σαχλαμάρα, τάχα ότι δεν έβρισκα το μολύβι μου, και να φύγω. Αλλά 
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τριγύρω δεν υπάρχει ψυχή, κι όταν πλησιάζω την αυλόπορτα, βλέπω τη 

χοντρή αλυσίδα με το λουκέτο, και μου ’ρχεται να βάλω τα κλάματα με 

τη βλακεία που με δέρνει. 

 Κοιτάζω γύρω-γύρω, μήπως ξέμεινε κανένας που μπορεί να με 

βοηθήσει, ότανάξαφνααπό κάπου ακούγεται ένα πιάνο – και βλέπω ότι 

η πόρτα της αίθουσας μουσικής και τεχνικών είναι μισάνοιχτη. 

 Πλησιάζω σιγά-σιγά, και προσπαθώ να σκαρφιστώ καμιά καλή 

δικαιολογία, γιατί ο κύριος Ευγένιος, ο δάσκαλος της Μουσικής, είναι 

τρομερά νευρικός, και δεν το ’χει σε τίποτα να περιλάβει με τον χάρακα 

έτσι και καταλάβει ότι χαζολογούσα και κλειδώθηκα μέσα. Κι επειδή παίζει 

ακόμα και φοβάμαι να τον ενοχλήσω, πηγαίνω στο παράθυρο και 

κρυφοκοιτάζω – αλλά ο κύριος που κάθεται στο πιάνο δεν είναι ο κύριος 

Ευγένιος. 

 Σο πιο περίεργο είναι τα ρούχα του: μια μακριά, άσπρη μπλούζα, 

σαν αυτή του χασάπη αλλά χωρίς τα αίματα, χοντρό κουστούμι, και 

λουστρίνια· δεν σκάει μ’ όλα αυτά καλοκαιριάτικα; Σο μούτρο του δεν το 

βλέπω καλά από δω που στέκομαι, αλλά έχει κατσαρά μαλλιά, και 

φοράει γυαλιά, που λάμπουν πάνω στο καφέ ξύλο του πιάνου σαν 

φακοί. Και τότε, καθώς κοιτάω την άδεια τάξη, νιώθω την καρδιά μου να 

φουσκώνει απ’ τη χαρά – γιατί στην τελευταία σειρά, με τα πόδια 

απλωμένα στο μπροστινό θρανίο, κάθεται η Γιάννα! 

 Φωρίς να διστάσω στιγμή, τρέχω και μπουκάρω στο τσίγκινο 

σπιτάκι, κι η Γιάννα με βλέπει, σηκώνεται μ’ ένα σάλτο, κι έρχεται και μ’ 

αγκαλιάζει, κι αν είχα ουρά σαν τα σκυλιά, θα την κουνούσα απ’ τη 

χαρά μου. Ο κύριος στο πιάνο ακούει τις φωνές μας, σταματά το 

παίξιμο, και γυρνάει το κεφάλι προς το μέρος μας – αλλά δεν δείχνει 

καθόλου θυμωμένος, ίσα-ίσα που χαμογελάει. Κι έπειτα σηκώνεται απ’ 

το σκαμνάκι κι έρχεται προς το μέρος μου. 
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 Είναι θεόκοντος – ζήτημα να με περνάει ένα κεφάλι – και τα 

μάγουλά του είναι ροδοκόκκινα και φουσκωτά σαν του μωρού· μόλις 

φτάνει μπροστά μου, απλώνει το χέρι, εγώ του δίνω το δικό μου, και 

κάνουμε χειραψία, λες κι είμαστε κι οι δυο μεγάλοι. «Υράγκος Σουρμπές, 

χορδιστής πιάνων – χαίρω πολύ,» μου λέει. 

 «Φαίρω πολύ,» λέω κι εγώ. «Σι θα πει χορδιστής;» 

 Αντί να μου απαντήσει, ο κύριος Σουρμπές πηγαίνει στο πιάνο, 

σηκώνει το καπάκι, κι έπειτα κατεβάζει το μπροστινό ξύλο, και βλέπω ότι 

μέσα έχει κάτι χοντρά σύρματα. «Σο πιάνο είναι όργανο τόσο έγχορδο, 

όσο και κρουστό,» λέει, όχι δασκαλίστικα, αλλά με τα μάτια του να 

λάμπουν, όπως θα μιλούσα εγώ για τον κέλετορ. «υνεπώς, χρειάζεται 

κούρδισμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδάλλως ξεκουρδίζεται, και 

φαλτσάρει – οπότε και καλούμε τον χορδιστή για να το συνεφέρει.» Με 

το κεφάλι δείχνει μια μαύρη δερμάτινη τσάντα δίπλα στο πιάνο. «μως 

τα πιάνα δεν ξεκουρδίζονται μόνον από υπερβολική χρήση, αλλά κι από 

μακρά αχρηστία – διότι κάθε μουσικό όργανο είναι σαν ζωντανό 

πλάσμα, κι αν το παραμελήσεις, μελαγχολεί, και γίνεται παράφωνο.»  

 «Δηλαδή το πιάνο, άμα δεν το παίζεις, στεναχωριέται;» ρωτάω, κι 

ο κύριος Σουρμπές λέει ναι με το κεφάλι, και σκέφτομαι ότι μοιάζω κι εγώ 

λίγο με πιάνο, στα διαλείμματα που δεν με παίζει κανείς.  

 Θέλω να πω στη Γιάννα ότι μας κατασκοπεύουν, κι ότι η μαμά 

έβαλε τα κλάματα μόλις της είπα για τα μαλλιά και τα μάτια της, αλλά ο 

κύριος Σουρμπές γυρίζει στο πιάνο, το καπακώνει, και κάθεται πάλι στο 

σκαμνί, κι η Γιάννα, που μου χαϊδεύει ακόμα το κεφάλι, φέρνει το δάχτυλο 

στα χείλια για να κάνω ησυχία. 

 Σο κομμάτι που ξεκινάει να παίζει ο κύριος Σουρμπές είναι τόσο 

φοβερά  λυπητερό, που πονάει η ψυχή σου· η Γιάννα ξέρει τα λόγια, και 

τα τραγουδάει μαζί του: 
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Κανείς δεν τον ακούει 

κανείς δεν χαιρετά 

και τα σκυλιά γρυλλίζουν 

στον γέροντα μπροστά. 

 

Κι αυτός, παραιτημένος, 

αφήνεται στωικά 

και παίζει το οργανάκι 

χωρίς να σταματά. 

 

 Μέχρι να φτάσουνε στην τελευταία στροφή, τα δάκρυα στάζουνε 

απ’ το πιγούνι μου, χωρίς να καταλάβω πότε άρχισα να κλαίω· όμως το 

πιο απίστευτο είναι ότι το ξέρω το τραγούδι, το ’χω ξανακούσει, κι έτσι 

ρουφάω τις μύξες μου και τραγουδάω μαζί τους, κι ας μην έχω ιδέα τι 

σημαίνουν τα λόγια: 

 

Σων γηραιών αλλόκοτε, 

πρέπει ν’ ακολουθήσω; 

Θ’ ακούνε τα τραγούδια μου 

απ’  τ’ όργανο ξοπίσω; 

 

 Σο κομμάτι τελειώνει, ο κύριος Σουρμπές σηκώνεται, γυρνάει προς 

το μέρος μας και ρίχνει ένα τεμενά, κι η Γιάννα αρχίζει να βαράει 

παλαμάκια και να φωνάζει «Μπράβο!», οπότε κάνω κι εγώ το ίδιο. 
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 «Να ’στε καλά, παιδιά μου,» λέει ο κοντούλης χορδιστής, 

σκουπίζοντας τα γυαλιά στον φραμπαλά της πουκαμίσας του, «και να 

θυμάστε πως, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ακόμα και μ’ εκείνους 

που τη φέρνουνε στον κόσμο, η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ: κάθε φορά 

που κάποιος τραγουδά, το τραγούδι ξαναγεννιέται όπως τη στιγμή που 

πρωτακούστηκε, κι ενώ  για τη δημιουργία της μουσικής απαιτείται η 

φευγαλέα ύλη – το ξύλο, οι χορδές, τα χέρια, η φωνή – η κορυφαία των 

τεχνών υπερβαίνει την ύλη, άυλη κι αιώνια σαν τον ίδιο τον Θεό.» 

 λα αυτά που λέει μου φαίνονται τελείως ακαταλαβίστικα, αλλά 

κουνάω το κεφάλι από ευγένεια – κι έπειτα, αφού χαιρετάμε κι οι δύο τον 

κύριο Σουρμπέ, (που πρέπει να ’χει κλειδί για το λουκέτο της 

αυλόπορτας, γιατί κάθεται πάλι στο πιάνο, σαν να μην τον νοιάζει 

διόλου το πότε θα φύγει), βγαίνουμε στην αυλή, πηγαίνουμε στη γωνία, 

κι η Γιάννα σηκώνει το σάπιο κάγκελο απ’ το τσιμέντο. 

 Καθώς ανηφορίζουμε, με πιάνει από το χέρι, κι η αγωνία που με 

τυραννούσε τόσες ώρες μοιάζει σαν ψέμα. «Θα πάμε καμιά βόλτα;» 

ρωτάω. 

 Η Γιάννα κοντοστέκεται, σκύβει και με φιλάει στο κεφάλι. «χι,» λέει, 

και συνεχίζουμε το περπάτημα, στρίβοντας αριστερά στην οδό 

Θεμιστοκλέους. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σπίτι.» 

 Δεν πιστεύω στ’ αυτιά μου! «Αλήθεια;;» ρωτάω όλο χαρά. «Μαζί;» 

 «Μαζί,» λέει εκείνη, και μου κλείνει το μάτι πονηρά. «Από δω και 

μπρος, μικρέ, πάντα μαζί.» 
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ΝΨ ΜΕΦΡΙ ΣΨΡΑ ΣΙ ΒΟΛΣΕ ΜΑ Η ΓΙΑΝΝΑ προχωρούσε βιαστικά με τα 

μακριά της ποδάρια, κι εγώ που ’μαι τάπας ίδρωνα να την 

προφτάσω, τώρα κι οι δύο πηγαίνουμε σιγά, κι η Γιάννα κάθε 

τόσο ξεφυσάει, σαν να προσπαθεί να μερέψει τον φόβο της, ή σαν να 

θέλει κάτι να μου πει και να μη βρίσκει το πώς – ώσπου ξάφνου αρχίζει 

να μιλά, κι οι λέξεις πετάνε απ’ τα χείλια της πολλές μαζί, με φούρια, σαν 

σμάρια χελιδόνια. 

 «Μες στο μυαλό, μας, Μάριε, οι άνθρωποι έχουμε κάτι σαν πόρτα 

– που άλλοτε ανοιγοκλείνει από μόνη της, σαν να τη φυσά ο αέρας, κι 

άλλοτε πάλι την κλείνουμε και την κλειδώνουμε μονάχοι μας. Κι από τις 

δυο πλευρές της πόρτας βρίσκονται τα όσα έχουμε ζήσει: οι αναμνήσεις 

μας, ό,τι νιώσαμε, ό,τι κάναμε, ό,τι μας έκαναν οι άλλοι. Κι όταν καμιά 

φορά μας συμβαίνει κάτι πολύ τρομαχτικό, ή πολύ στενάχωρο – κάτι 

που, αν το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, θα μας μαυρίσει τη ζωή – το 

σπρώχνουμε απ’ το άνοιγμα της πόρτας, και την κλειδαμπαρώνουμε 

στο κατόπι του, μένοντας κρυμμένοι μέσα. Η πόρτα, όπως και το ίδιο το 

μυαλό, είναι δυνατή – δεν γκρεμίζεται εύκολα. Έτσι, όσο στέκεται 

ανάμεσα σε μας και το κακό που μας συνέβη, που του κλείσαμε την 

Ε 
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πόρτα στα μούτρα, αυτό γίνεται αόρατο – ούτε το βλέπουμε, ούτε το 

σκεφτόμαστε – και με τον καιρό είναι λες και δεν υπήρξε ποτέ. μως τις 

αναμνήσεις, όσο κι αν τις κλειδώσεις απ’ έξω, δεν μπορείς ποτέ να τις 

σβήσεις – και καμιά φορά βρίσκουν εκείνες το κλειδί, κι ανοίγουνε την 

πόρτα πάνω που ’χεις ξενοιάσει από δαύτες, και ξάφνου ορμάνε κατά 

πάνω σου.» 

 Εγώ, βέβαια, σκέφτομαι μιαν άλλη πόρτα, κανονική – αυτή που 

στέκεται στη μέση της σκάλας, και χωρίζει το σπίτι μας στα δύο: απ’ τη 

μια οι γονείς μου κι εγώ, κι απ’ την άλλη ένα μυστήριο που δεν κατάφερα 

να λύσω ούτε καν όταν ξεκλείδωσα την πόρτα κι ανέβηκα στο πάνω 

πάτωμα. 

 «Βλέπεις, Μάριε,» συνεχίζει η Γιάννα, κι η φωνή της γίνεται βραχνή, 

«δεν ήταν τυχαίο που ανταμώσαμε – κι ο λόγος που το σμίξιμό μας δεν 

συνέβη νωρίτερα είναι ότι, εδώ και καιρό, στο μυαλό μας, νομίζαμε κι οι 

δύο ότι ήμασταν ολομόναχοι, γιατί είχαμε την πόρτα αυτή να μας 

χωρίζει.» 

 Δεν καταλαβαίνω τίποτα – τα λόγια της Γιάννας παραείναι 

μεγαλίστικα· δηλαδή ήμασταν κρυμμένοι ο ένας μέσα στο μυαλό του 

άλλου, ή είχαμε το ίδιο μυαλό; Και πώς γίνεται να ξεχάσεις τελείως κάτι 

κακό που έπαθες; Εγώ θυμάμαι κάθε χέρι ξύλο που ’χω φάει λες και το 

’φαγα χτες. 

 «Σην έχουμε όλοι αυτή την πόρτα που λες;» ρωτάω, μπας και 

βγάλω άκρη. 

 «λοι,» λέει η Γιάννα, «μόνο που καμιά φορά, ιδίως όταν είμαστε 

μικροί, δεν ξέρουμε ότι την έχουμε, ούτε καταλαβαίνουμε πότε ανοίγει και 

πότε κλείνει, και σ’ όποια πλευρά της κι αν βρεθούμε, νομίζουμε ότι 

κόσμος μας είναι αυτό, και τίποτα άλλο.» 
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 Έχουμε φτάσει στο σημείο που η οδός Μπενάκη γίνεται πολύ 

ανηφόρα, και δεν μπορώ να προχωράω και να μιλάω μαζί, γιατί 

λαχανιάζω – οπότε κάθομαι στην άκρη του πεζοδρόμιου να πάρω μια 

ανάσα, κι η Γιάννα κάθεται πλάι μου, χωρίς ν’ αφήσει το χέρι μου απ’ το 

δικό της. Με το άλλο χέρι μαζεύει προς τα πίσω τα μαλλιά που κολλάν 

στο μέτωπό μου απ’ τον ιδρώτα. 

 «Και δηλαδή, πριν μας χωρίσει η πόρτα, ήμασταν μαζί;» ρωτάω. 

 «Ναι,» λέει η Γιάννα. «Μαζί.» 

 «Και πώς γίνεται να μην το θυμάμαι;» ρωτάω όλο απορία. 

«Ήμασταν μαζί με το μυαλό μας, ή κανονικά; Γιατί να σε ξέχασα, 

αποκλείεται.» 

 «Καμιά φορά, θέλουμε να ξεχάσουμε – κι ας μην ξέρουμε ότι το 

θέλουμε. Γιατί είμαστε μικροί και φοβισμένοι, και δεν θέλουμε να 

πληγωθούμε άλλο, κι έτσι ένα χέρι στο μυαλό μας κλείνει με πάταγο την 

πόρτα, τη διπλοκλειδώνει, κι είμαστε ασφαλείς.» 

 Σώρα πια τα ’χω πέρα για πέρα χαμένα – έχει και χέρι μέσα στο 

μυαλό; 

 «Θα τα καταλάβεις όλα μόλις πάμε σπίτι, σ’ το υπόσχομαι,» λέει η 

Γιάννα καθώς σηκωνόμαστε. «Αυτό που θέλω να θυμάσαι πάνω απ’ 

όλα,» και με κοιτάζει με τα μεγάλα της μάτια, που είναι πράσινα σαν το 

χορτάρι στον ήλιο, «είναι πως τίποτα απ’ όσα έγιναν δεν ήταν δικό σου 

φταίξιμο. Εσύ δεν έφταιξες σε τίποτα – ήσουν, κι ακόμα είσαι, μια σταλιά 

παιδί. Κι έκανες ό,τι μπορούσες προκειμένου να επιβιώσεις.» 

 Με την τελευταία λέξη της Γιάννας μου μπαίνουν ψύλλοι στ’ αυτιά, 

και με πιάνει ταραχή, γιατί κι οι ναυαγοί στο άνσελλορ αυτό έκαναν, 

πάσχιζαν να επιβιώσουν, δηλαδή να μην πεθάνουν απ’ τους χίλιους 

κινδύνους – που σημαίνει ότι κι εγώ πρέπει να έπαθα κάποτε ένα κακό 

τόσο μεγάλο και τρομαχτικό που κόντεψα να πεθάνω, μόνο που δεν το 
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θυμάμαι καθόλου, γιατί το χέρι στο μυαλό μου έκλεισε την πόρτα και το 

ξέχασα. 

 ταν όμως φτάνουμε στην πόρτα της αυλής, κι ανεβαίνουμε για 

πρώτη φορά παρέα τα σκαλιά, η αγωνία μου γίνεται ανυπομονησία, 

γιατί η Γιάννα δεν μοιάζει φοβισμένη όπως τις άλλες φορές, αλλά 

προχωράει θαρραλέα, λες κι έχει έρθει πολλές φορές στο σπίτι μας – 

σχεδόν σαν να ’ναι και δικό της σπίτι. Κι ενώ δεν ξέρω τι θα γίνει έτσι κι οι 

γονείς μου της βάλουν τις φωνές για να τη διώξουν – δεν είναι αρκετά 

ψηλή και δυνατή για να τα βάλει με τον μπαμπά, ιδίως αν έχει πιεί και 

γυρίσει το μάτι του – κάτι μου λέει πως θα καταφέρει να την αφήσουνε 

να μείνει, έτσι λογού που είναι· μπορεί να τους πει αυτό με την πόρτα στο 

μυαλό, πως τάχα ξεχάσανε ότι έμενε μαζί μας, ή να τους εξηγήσει ότι 

εγώ κι αυτή ήμασταν φίλοι από παλιά, μόνο που στην πορεία το ξέχασα, 

κι έπρεπε να ξαναγνωριστούμε απ’ την αρχή. Κι έτσι και πουν το ναι, θα 

είμαστε αχώριστοι για μια ζωή! 

 Αλλά όταν φτάνουμε στα σκαλιά της εξώπορτας, κάτι αλλάζει: η 

Γιάννα τραβάει το ιδρωμένο της χέρι, το σκουπίζει στο μπλουτζίν της, κι 

έπειτα το περνάει γύρω απ’ τους ώμους μου και με κολλάει πάνω της 

σφιχτά· την ακούω που ανασαίνει δυνατά από τη μύτη, όπως ο Ράμπο 

λίγο πριν πλακώσει τους κακούς, μα πρέπει να φοβάται κιόλας, γιατί 

μέσα απ’ το κοκκαλιάρικο στήθος της, που ακουμπάει στο δικό μου, 

νιώθω την καρδιά της να κοπανιέται.  

 «Μήπως το μετάνιωσες;» ψιθυρίζω, όμως εκείνη κουνάει το κεφάλι 

πέρα-δώθε, με τα μάτια καρφωμένα στο σαπισμένο ξύλο της πόρτας. 

 «χι,» λέει, «αρκετά κράτησε το κρυφτούλι.» Καταλαβαίνω ότι 

μάλλον δεν εννοεί το παιχνίδι – οι γονείς μου δεν παίζουνε ούτε 

Μονόπολυ – και θέλω να τη ρωτήσω τι συμβαίνει, γιατί έχει κατσουφιάσει 

στα καλά καθούμενα, μα εκείνη σκύβει και μου λέει με σιγανή φωνή: 

«Λοιπόν, Μάριε, δώσε βάση: μόλις μπούμε στο σπίτι, θα πας στο 
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δωμάτιό σου, θα κλείσεις την πόρτα, και δεν θα κουνήσεις ρούπι, ό,τι και 

να γίνει. Είτε ακουστούν φωνές, είτε κι εγώ δεν ξέρω τι, εσύ θα κάνεις την 

παλαβή – πες ότι είσαι κουφός· στην ανάγκη, χώσε το κεφάλι κάτω απ’ 

το μαξιλάρι, ή κρύψου στην ντουλάπα και βούλωσε τα αυτιά σου με τα 

δάχτυλα. Σο βασικό είναι να μην ξεμυτίσεις μέχρι να κοπάσει ο σαματάς. 

Και να μη φοβάσαι – κανείς δεν πρόκειται να πάθει κακό, ούτε εγώ, ούτε 

εσύ. Κανείς. Μου ορκίζεσαι ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω;» 

 μως μ’ αυτά που μου λέει, εγώ φοβάμαι από τώρα, και για να 

μου ζητάει να ορκιστώ – που δεν το ’χω ξανακάνει ποτέ – τα πράγματα 

πρέπει να ’ναι πολύ σοβαρά, γιατί όταν ορκίζεσαι είναι σαν να δίνεις 

υπόσχεση στον Θεό, κι έτσι και την πατήσεις, μαύρο φίδι που σ’ έφαγε. 

«Θα γίνει σίγουρα σαματάς;» ρωτάω με φωνή που τρέμει. 

 Η Γιάννα χαμογελάει πλατιά, και με πιάνει ακόμα πιο σφιχτά για να 

με ηρεμήσει. «Σίποτα σ’ αυτή τη ζωή δεν είναι σίγουρο, μικρέ. Αλλά μην 

ανησυχείς. Πρέπει απλώς να πω δυο λόγια με τον αράντο και τη Λίτσα, 

κι είναι καλύτερα να μην είσαι μπροστά.» 

 Εγώ μένω σύξυλος, γιατί έτσι λένε τον μπαμπά και τη μαμά μου, 

αλλά δεν το ’χω πει ποτέ στη Γιάννα – άρα πώς ξέρει τα ονόματά τους; 

Και γιατί να μην είμαι μπροστά – μυστικά θα τους πει; Κι είναι και κάτι 

ακόμα, που μου παίρνει μια-δυο στιγμές να το καταλάβω, κι όταν το 

καταλαβαίνω νιώθω το στομάχι μου να γίνεται κόμπος, αλλά στο μεταξύ 

η Γιάννα έχει σπρώξει την πόρτα κι έχουμε μπει στο μισοσκότεινο χολ του 

σπιτιού, και μόνο τότε μου ’ρχεται, σαν όνειρο: το χαμόγελό της, και το 

δόντι που της λείπει απ’ τη μία πλευρά. 

 Κι από τη μια στιγμή στην άλλη, η ανάσα της Γιάννας σταματάει, 

και νιώθω το αριστερό μου χέρι να κρέμεται στον αέρα, κι όταν γυρνάω 

το κεφάλι δεν είναι δίπλα μου πια, λες και την κατάπιαν οι σκιές που 

απλώνονται ολόγυρα. 
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 «Γιάννα;» ψιθυρίζω τρομαγμένος, κι αναρωτιέμαι πώς κατάφερε ν’ 

αφήσει το χέρι μου και να εξαφανιστεί χωρίς να πάρω χαμπάρι, και 

χωρίς ν’ ακούσω το ποδοβολητό της. Μέχρι που σκέφτομαι ότι κιότεψε 

και έφυγε, αλλά τότε θα ’χε ξανανοίξει την εξώπορτα, κι ο ήλιος θα ’χε 

τρυπώσει πάλι στο χολ. 

 Σότε, καθώς κοιτάζω γύρω-γύρω σαστισμένος, βλέπω ότι η 

πόρτα στη σκάλα στέκει ορθάνοιχτη – και κόβω το κεφάλι μου ότι όσο 

σκεφτόμουν τούτο και κείνο, αφηρημένος, η Γιάννα ανέβηκε τρέχοντας 

στο πάνω πάτωμα. Γιατί, όμως; Αφού ο μπαμπάς κάθεται στο σαλόνι – 

τον ακούω, μαζί με την τηλεόραση,να βήχει και να φτύνει στο πάτωμα – 

κι η μαμά είναι στην κουζίνα: τη βλέπω αντίκρυ μου, σκυφτή μπροστά 

στον φούρνο. 

 Ξέρω ότι πρέπει να κάνω αυτό που μου είπε η Γιάννα, κι ας μην 

πρόλαβα να ορκιστώ – μα έχω παγώσει απ’ τον φόβο, ένα φόβο 

παράξενο, όχι για ό,τι μπορεί να γίνει, αλλά για κάτι που έγινε και δεν 

ξεγίνεται όπου κι αν κρυφτώ. 

 Κι όπως κοιτάω τη μαμά, που σκουπίζει τα χέρια στην ποδιά της, 

ξαφνικά κι αυτή εξαφανίζεται, κι εκεί που στεκόταν πριν λίγο βλέπω μόνο 

τον φούρνο και μιαν απ’ τις καρέκλες της κουζίνας. 

 Σι τρέχει; Πώς μπορεί κανείς να εξαφανίζεται, να γίνεται αέρας 

κοπανιστός στη στιγμή, άμα δεν είναι μάγος; Πιάνω την κοιλιά μου, για 

να σιγουρευτώ πως δεν εξαφανίστηκα κι εγώ. Μήπως με γελάνε τα 

μάτια μου; Μήπως παλάβωσα όπως η μαμάτου Πάνου, ενός παιδιού 

της Πέμπτης, που απ’ ό,τι λέγαν οι μεγάλοι στην αυλή τρελάθηκε κι 

άρχισε να βλέπει πράσινα μαμούνια να περπατάνε πάνω της ώσπου 

την έκλεισαν στο τρελοκομείο με ζουρλομανδύα κι αλυσίδα στο πόδι; 

 Και τότε από το πάνω πάτωμα ακούγεται ένα ουρλιαχτό που μου 

παγώνει το αίμα, και κάνω πίσω, με την πλάτη στην εξώπορτα, γιατί το 

ουρλιαχτό αυτό το ’χω ξανακούσει, μόνο που τώρα η πόρτα της 



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_154 

 

σκάλας είναι ανοιχτή, κι ακούω καθαρά τις λέξεις που βγαίνουν σαν 

σειρήνα απ’ το λαρύγγι της μαμάς, και δεν φωνάζει τη μανούλα της 

όπως νόμιζα, αλλά σκούζει ασταμάτητα: «ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΜΟΤ, 

ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΜΟΤ, ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΜΟΤ!» 

 Κάτι γυάλινο πέφτει και σκάει μ’ ένα κρότο στο σαλόνι, και βλέπω 

τον μπαμπά να βγαίνει στο χολ – χωρίς να με δει, καθώς έχω κρυφτεί 

στα σκοτεινά – με τα μάτια σαν φωτιές απ’ τον θυμό, ν’ ανεβαίνει δυο-

δυο τα σκαλιά, και να χάνεται στο πάνω πάτωμα, οπότε κι ακούγεται η 

φωνή του, σαν του λιονταριού: «κάσε, γαμώ τον Φριστό σου! 

Βούλωστο!» 

 «ΓΙΑΣΙΙΙ;» ουρλιάζει η μαμά. «ΣΗΝ ΚΟΡΗ ΟΤ; ΠΨ ΜΠΟΡΕΕ;» 

 «Σώρα θα δεις, πουτάνα ξεσκισμένη!» φωνάζει ο μπαμπάς – και 

παρ’ όλο που τρέμει το φυλλοκάρδι μου, και δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, 

βγάζω τα σπορτέξ μου, τρέχω στη σκάλα κι αρχίζω να ανεβαίνω με τις 

κάλτσες, ενώ από πάνω ο σαματάς συνεχίζεται, μόνο που τώρα η φωνή 

της μαμάς ακούγεται με το ζόρι, έτσι που γκαρίζει ο μπαμπάς καθώς τη 

βρίζει και την καταριέται. 

 Σα πόδια μου με βαστάνε με το ζόρι, αλλά σφίγγω τα δόντια κι 

ανεβαίνω το τελευταίο σκαλί – και βλέπω ότι τα παλιά, αραχνιασμένα 

παντζούρια είναι ανοιχτά, και στο φως που μπαίνει απ’ τα τζάμια βλέπω 

στο τέρμα του διαδρόμου την πόρτα να χάσκει, και στο άνοιγμά της τη 

Γιάννα, πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα, με τα μισά μαλλιά ξεριζωμένα 

και το κεφάλι γεμάτο κοκκινίλες, και δεν σαλεύει καθόλου, λες και 

σταμάτησε να αναπνέει, λες και –  

 Μα πριν προλάβω ακόμα και να το σκεφτώ – γιατί δεν γίνεται, δεν 

μπορεί, δεν θέλω να το σκεφτώ – γυρνάω και βλέπω ότι ο μπαμπάς έχει 

αρπάξει με τις χερούκλες του τη μαμά γύρω απ’ τον λαιμό και την πνίγει, 

κι αυτή χτυπιέται σαν το ψάρι και πασχίζει να λευτερωθεί, μπήγοντας τα 

νύχια της στα μπράτσα του, αλλά ο μπαμπάς είναι πολύ πιο δυνατός, 
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και μετά από λίγο τα μάτια της αρχίζουν να μισοκλείνουν, κι όταν 

κλείνουν για τα καλά, κι η γλώσσα της κρέμεται απ’ τα μελανιασμένα της 

χείλια, ο μπαμπάς την αφήνει να πέσει χάμω σαν σακί, και μένει 

ασάλευτη κι αυτή σαν τη Γιάννα. 

 Νιώθω κάτι ζεστό να κυλάει στο μπούτι και στη γάμπα μου και να 

μουσκεύει την κάλτσα μου, και καταλαβαίνω ότι μου φύγανε τα τσίσα, 

αλλά δεν με νοιάζει, ούτε ντρέπομαι – ο φόβος δεν αφήνει χώρο για 

ντροπές – γιατί ξάφνου ο μπαμπάς γυρνάει προς το μέρος μου, με 

καρφώνει με τις αγριοματάρες του, και ψιθυρίζοντας, «Για έλα δω, 

εσύ…» χαμογελάει, οπότε καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα μου, θα με 

σκοτώσει όπως τη μαμά και τη Γιάννα, και κατεβαίνω τρέχοντας τη 

σκάλα, κι εκείνος τρέχει στο κατόπι μου, αλλά όταν χώνομαι στο 

δωμάτιό μου και κλείνω την πόρτα, περιμένοντας να δω το χερούλι να 

τραντάζεται, για μερικές στιγμές δεν ακούγεται τίποτα, κι έτσι αρπάζω το 

κομοδίνο και το σπρώχνω μέχρι το παράθυρο – δίχως να με μέλει το 

πορτατίφ που πέφτει και σπάει στο πάτωμα – ανεβαίνω πάνω του, λύνω 

το μάνταλο, ανοίγω τα παντζούρια και τα τζάμια, και βγάζοντας έξω το 

κεφάλι μου στριγκλίζω: «Βοήθεια! Βοήθεια! Αστυνομία!» 

 Σότε ακούω την πόρτα να ανοίγει. «Μάριε;» λέει ο μπαμπάς. «Για 

κατέβα από κει πάνω, μην πέσεις και χτυπήσεις.» Η φωνή του είναι 

βραχνή και τρέμει, σαν να θέλει να μου βάλει τις φωνές και να κρατιέται – 

κι ενώ η πρώτη μου σκέψη είναι να σαλτάρω απ’ το παράθυρο και να 

τρέξω μέχρι το τμήμα (κι ας μην ξέρω πού είναι· θα το βρω· θα ρωτήσω, 

θα πω στους περαστικούς ότι ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου 

και την καλύτερή μου φίλη) στο τέλος υπακούω, κατεβαίνω απ’ το 

κομοδίνο και σκουπίζω τα κλαμένα μου μάτια. 

 «Σι… τι έκανες στη Γιάννα;» ρωτάω. 

 Ο μπαμπάς χαμογελάει πάλι, και σκουπίζει τον ιδρώτα απ’ το 

μέτωπό του με το ένα χέρι, γιατί το άλλο το ’χει κρυμμένο πίσω απ’ την 
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πλάτη του. «Η αδελφή σου είναι μια χαρά,» λέει. «Απλώς κουράστηκε 

λίγο, κι έπεσε να πλαγιάσει.» 

 Κανείς δεν πλαγιάζει στο πάτωμα!, θέλω να του φωνάξω, όμως 

τα λόγια του μου έχουν κλέψει τη μιλιά. Η αδερφή μου; Αφού δεν έχω 

αδέρφια! 

 «Έλα δω,» μου λέει, αλλά δεν είμαι χαζός να πλησιάσω, και να με 

πνίξει σαν τη μαμά. «Δεν θα πονέσεις καθόλου – ούτε που θα το 

καταλάβεις.» Και φέρνοντας μπροστά το άλλο του χέρι, με σημαδεύει με 

το πιστόλι και πυροβολάει. 

 Έλεγε ψέματα, γιατί πονάω, αν και για μια μικρούλα, τόση δα 

στιγμή – κι ύστερα τίποτα. Μες στο σκοτάδι αναρωτιέμαι αν πέθανα, κι 

αν θα πάω στον Παράδεισο ή στην Κόλαση, μα έπειτα ανοίγω τα μάτια, 

και βλέπω το ταβάνι. Για να σιγουρευτώ ότι δεν ονειρεύομαι (άραγε οι 

πεθαμένοι βλέπουν όνειρα;) πιάνω το μέτωπό μου, όμως δεν έχει ούτε 

τρύπα, ούτε αίματα. 

 Αλλά όταν σηκώνομαι και κοιτάζω τριγύρω, μένω άγαλμα: γιατί 

στο πάτωμα είναι πεσμένος απ’ τη μια ο μπαμπάς, με το μούτρο του 

λιωμένο σαν τον κιμά, κι απ’ την άλλη εγώ, με ορθάνοιχτα μάτια και το 

στόμα να χάσκει, κι ένα ρυάκι σκούρο αίμα να κυλάει στα σανίδια απ’ τη 

στρόγγυλη τρύπα που έχω στο κούτελο. 

 το κρεβάτι μου είναι καθισμένος ο μπαμπάς – ο άλλος μπαμπάς, 

όπως άλλος νιώθω κι εγώ – με τους αγκώνες στα γόνατα και το 

πρόσωπο κρυμμένο στις χούφτες. Δεν του μιλάω, ούτε τον ρωτάω τι 

έγινε, γιατί νομίζω πως ούτε κι εκείνος ξέρει – μόνο βγαίνω στο χολ κι 

ανεβαίνω τη σκάλα. 

 το πάνω πάτωμα, η μαμά κι η Γιάννα κοιτούν τους εαυτούς τους, 

τις δύο πεθαμένες που τους μοιάζουν σαν δίδυμες. Και λίγο-λίγο, μπρος 

στα σαστισμένα μου μάτια, τα δυο άψυχα κορμιά αρχίζουν να 
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ξεθωριάζουν, λες και τα καίει ο ήλιος που μπαίνει απ’ το παράθυρο, 

ώσπου στο τέλος εξαφανίζονται τελείως, και μένουν μόνο οι ζωντανές – 

αν και κάτι μου λέει πως η Γιάννα κι η μαμά μου, κι ας φαίνονται ίδιες με 

πριν, δεν μια γυναίκα κι ένα κορίτσι, μα κάτι αλλιώτικο. 

 Η Γιάννα ορμάει και με σφίγγει στην αγκαλιά της, και κατεβαίνουμε 

μαζί τα σκαλιά, με τη μαμά ξοπίσω μας να σκουπίζει τα μάτια και τη μύτη 

στην ποδιά της. ταν φτάνουμε στο ισόγειο, ο μπαμπάς έχει γυρίσει στο 

σαλόνι και βλέπει τηλεόραση, ενώ στο δωμάτιό μου, εκτός απ’ το 

σπασμένο πορτατίφ, το πάτωμα είναι άδειο, δίχως στάλα αίμα. 

 «Θα σου εξηγήσω,» λέει σιγανά η Γιάννα καθώς με σφίγγει πάνω 

της, μα δεν νομίζω ότι χρειάζεται. ,τι δεν κατάλαβα ως τώρα, θα το 

καταλάβω με τον καιρό – όταν μεγαλώσω, παρ’ όλο που δεν ξέρω αν 

τα αγόρια σαν εμένα μεγαλώνουνε ποτέ. 

 Κάτι έχει αλλάξει, όμως: έχω πάρει μια απόφαση: ό,τι κι αν έγινε 

μες σ’ αυτό το σπίτι, όποτε κι αν έγινε, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. 

Δεν αντέχω να ζω με έναν μπαμπά που σκοτώνει τα παιδιά του, ούτε με 

μια μαμά που τον αφήνει. 

 Είμαι έτοιμος ν’ ανοίξω την ντουλάπα, και να μαζέψω όλα μου τα 

ρούχα, μαζί με τον κέλετορ και τα λιγοστά μου βιβλία, σ’ ένα 

μπογαλάκι, μιας κι από σήμερα και μπρος θα ζω στον δρόμο, αλλά 

ξαφνικά ακούω τον μπαμπά να φωνάζει: «Από πού μπήκες εσύ; Σι 

γυρεύεις στο σπίτι μου; Πάρε δρόμο τώρα!» 

 Η Γιάννα κι εγώ βγαίνουμε στο χολ, και βλέπω τον Ανέστη να 

στέκει στην εξώπορτα, μ’ ένα τσιγάρο που καπνίζει στα χείλη. 

 «Σώρα θα δεις, πρεζόνι του κερατά!» γρυλλίζει ο μπαμπάς, και μ’ 

ένα σάλτο σηκώνεται απ’ την πολυθρόνα και ορμάει στο χολ. Μα μόλις 

πλησιάζει τον Ανέστη, εκείνος του τραβάει μια γροθιά στα μούτρα, κι ο 

μπαμπάς σωριάζεται κατάχαμα, με τη μύτη του να τρέχει αίμα. 
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 «Θα σε λιώσω, αλήτη!» μουγκρίζει, μα όπως κάνει να σηκωθεί, 

δυο χέρια τον αρπάζουν απ’ τους ώμους και τον κρατάνε κάτω – και 

βλέπω γονατισμένους πίσω του τον κυρ-Κώστα, με το κουδούνι του 

σχολείου στο άλλο χέρι, και τον κύριο απ’ το πάρκο, με το καφετί σημάδι 

στο μέτωπο. 

 Πότε ήρθαν; Κι από πού μπήκαν; Ο μπαμπάς σφαδάζει σαν 

αγρίμι στο πάτωμα, αλλά ο Ανέστης τον έχει πιάσει απ’ τα ποδάρια, και 

δεν μπορεί να κάνει ρούπι. Μόνο βρίζει και φωνάζει και τους φοβερίζει, 

ώσπου ο κυρ-Κώστας του δίνει μια με το κουδούνι στο μέτωπο και τον 

αφήνει ξερό. 

 «Σι συμβαίνει;» φωνάζει η μαμά. «Σι δουλειά έχετε όλοι εσείς μέσα 

στο σπίτι μας; Αφήστε ήσυχο τον άντρα μου και τσακιστείτε!» 

 Μα λες κι ήταν κρυμμένοι από ώρα στις σκιές παραμονεύοντας, 

ένας-ένας στο χολ ξεπροβάλλουν ένα σωρό γνωστοί: ο κύριος Παύλος, 

ο τσιλιαδόρος απ’ το βιβλιοπωλείο, ο κύριος Νέμο, η Φρύσα η 

παγωτατζού, ο παπάς απ’ την Πηγή που μοιάζει με τον Άη Βασίλη, κι ο 

κύριος Σουρμπές ο χορδιστής. Οι μισοί ορμάνε προς το μέρος του 

μπαμπά και του ξεριζώνουν τη φανέλα, κι άλλοι μισοί προς τη μαμά, 

αρπάζοντας την ποδιά της. 

 «Σι κάνετε; Πού πάτε; ταματήστε!» φωνάζουνε κι οι δύο, αλλά οι 

φίλοι μας βγαίνουν στην αυλή, κι εγώ με τη Γιάννα τους ακολουθούμε. 

 τέκοντας γύρω-γύρω, πετάνε τη σκισμένη φανέλα και την ποδιά 

στα ξερόχορτα, κι η Φρύσα ξετρυπώνει απ’ την τσάντα της μια μικρή 

αλατιέρα και τα πασπαλίζει· έπειτα ο Ανέστης βγάζει απ’ την κωλοτσέπη 

ένα φλασκί, πίνει μια γουλιά, και με το υπόλοιπο καταβρέχει τα πανιά. 

Σέλος, ο κύριος Νέμο σκύβει, ανάβει τον ασημένιο του αναπτήρα, και 

τους βάζει φωτιά. 
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 σο τα ρούχα καίγονται, ακούω τον μπαμπά και τη μαμά να 

βγάζουνε πνιχτές κραυγές, σαν να μην μπορούν να ανασάνουν – και 

γυρνώντας, βλέπω ότι λίγο-λίγο ξεθωριάζουν, οι φωνές τους σβήνουν, 

και στο τέλος σκορπάνε στον αέρα σαν σαπουνόφουσκες. 

 Ξέρω ότι κανονικά θα ’πρεπε να στεναχωριέμαι, και να ανησυχώ 

για το πώς θα τα βγάλω πέρα χωρίς γονείς·αλλάσκασίλα μου τα λεφτά 

για τα ψώνια, οι δουλειές του σπιτιού, κι όλα αυτά. Γιατί το πιο μεγάλο 

μου όνειρο έγινε πραγματικότητα: δεν είμαι πια μονάχος – έχω τη Γιάννα! 

 Σο πώς γίνεται να ήμασταν αδέρφια τόσα χρόνια και να μην είχα 

ιδέα, θα το μάθω, φαντάζομαι, στην πορεία· θα έφταιγε μάλλον αυτή η 

πόρτα στο μυαλό, οπότε ίσως όλες οι πόρτες, κανονικές και του 

μυαλού, πρέπει να μένουν ανοιχτές. 

 Μόνο μια απορία με τρώει: τι ακριβώς είμαι; Γιατί φάντασμα, δεν 

νομίζω. Σα φαντάσματα βγαίνουν μονάχα τη νύχτα, και φοράνε 

σεντόνια και σέρνουν αλυσίδες και τρομάζουνε τον κόσμο – ενώ εμένα 

δεν με φοβάται κανείς, και βολτάρω στην Αθήνα μέρα-μεσημέρι. 

 μως η Γιάννα με καθίζει στο πλατύσκαλο, κι όσο οι φίλοι μας 

μπαίνουν στο σπίτι κι αρχίζουν το συγύρισμα – μιας και τους είπαμε πως 

από δω και μπρος θα μένουμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια που ’χε χαθεί 

και ξαναβρέθηκε – μου εξηγεί τι πάει να πει ψυχή, που στα αρχαία 

σήμαινε ‘πεταλούδα’, τόσο ανάλαφρη είναι. Κι όταν ο Ερμής, ο θεός 

που ήταν υπεύθυνος για τις ψυχές, έπρεπε να τις στείλει στον Άδη (που 

δεν ήταν τελείως τρομαχτικός, καθώς είχε τη Λίμνη της Μνήμης, και τα 

Ηλύσια Πεδία, όπου οι πεθαμένοι περνάγανε ζωή και κότα), φώναζε ένα 

σμάρι σπουργίτια για να τις κουβαλήσουν πάνω στα φτερά τους – γι’ 

αυτό και τα σπουργίτια δεν είναι αποδημητικά πουλιά, δηλαδή δεν 

φεύγουν γι’ άλλα μέρη τον χειμώνα. Δεν χορταίνω να την ακούω τη 

Γιάννα, μ’ όλα αυτά που ξέρει. 



Ο ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΕΥΗ 

_160 

 

 Και δεν βλέπω την ώρα να κάνω κι εγώ την πρώτη μου βόλτα, 

καβάλα σ’ ένα σπουργιτάκι! 

 

 

 

 

.  

 

ΤΕΛΟΣ 
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