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ο γουρουνάκι, γλυκά αμέριμνο, γυρνοβολούσε μέσα στη νύχτα,
όχι ακριβώς για να βρει κάτι να φάει, αλλά γιατί βαριόταν φρικτά,
μέσα στη γεμάτη από φαΐ αλλά άδεια από γεγονότα ζωή του μέχρι
να πεθάνει... Κι επειδή η πολλή ελευθερία μπορεί να σε κάνει αμέριμνο,
αλλά ποτέ δε σου χαρίζει μια συναρπαστική ζωή, τριγυρνούσε λοιπόν το
γουρουνάκι κι έψαχνε κανένα τράγο, αφού ως γνωστόν οι τράγοι, όταν
δεν κοιμούνται, λένε καταπληκτικά παραμύθια, τόσο καταπληκτικά, που
μπορούν να κάνουν συναρπαστική –έστω και για μια νύχτα– τη ζωή σου.
Ένα ροδαλό γουρούνι, μια ιερή ταραντούλα, ο γερο-τράγος, μια γύφτισσα
αγελάδα, ένας τερμίτης, οι πυγολαμπίδες, οι χήνες, οι κότες, το φεγγάρι,
ένας μαγικός καθρέφτης, ένας φίκος, οι πολύχρωμες γερμανικές τουλίπες,
το γελοίο βάζο του ’80, το χαλάκι στην είσοδο, το πορτμαντό, η πλαστική
γλάστρα, η Ρόζα, η πρώτη καμαριέρα, ο Βασίλης, ο νεαρός υπολοχαγός, ο
Αλέκος, ο κηπουρός, η Όλγκα από το Ουζμπεκιστάν, ο Άγιος Βασίλης... ο παραμυθάς σχηματίζει με την κάφτρα του τσιγάρου του ένα φωτεινό κύκλο στο
μισοσκόταδο. Τραβά μέσα στον κύκλο ό,τι του βρίσκεται πρόχειρο. Μέχρι να
σβήσει το φευγαλέο δαχτυλίδι, ανάμεσα σε δυο κλεισίματα των βλεφάρων,

Lost Love Stories

όλα αυτά τα πρόσωπα και τα πράγματα θα έχουν μετατραπεί σε αφηγηματικά
όργανα, θα φτερουγίσουν στη νυσταλέα χάση και θα μπλεχτούν σε εικόνες.
Φευγαλέες κι αυτές, αλλά δραστικές, όπως ο πάγος σπάει την αψάδα του
οινοπνευματώδους, καθώς ο ίδιος εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει τζάκι, βρισκόμαστε σε μπαρ. Δεν υπάρχουν παιδιά, είναι πολύ αργά.
Η προχειρότητα: o Χάιντεγγερ στο μπαρ; Κι όμως, όπως ο Άγιος Μαρτίνος των Δρυμών αρνιόταν να αποκαλέσει τα πράγματα πράγματα, έτσι κι ο
παραμυθάς μας βλέπει στα πράγματα όργανα, όντα πρόχειρα για να παίξουν
σε μια ιστορία. Ο απόκρυφος χαρακτήρας των οργάνων γίνεται στα παραμύθια του Θράσου Καμινάκη (ΘΚ) ένας τρόπος αποκάλυψης του νοήματός
τους για μας. Η αφήγηση επιφανειακά τρεκλίζει, πατά εδώ κι εκεί, αλλά στο
βάθος κοιτάζει κατάματα το στόχο της: όλα μιλούν για μας, ναι, για μας, την
αποψινή παρέα, τους εδώ και τώρα, τους πρόχειρους θαμώνες. Μιλούν για
τις ζωές μας, μοιρασμένες ανάμεσα στο σπίτι και το δρόμο: «Ο καθρέφτης
και ο φίκος» μας θυμίζουν το σπίτι που αφήσαμε και που μάς περιμένει, ενώ
«Το γουρουνάκι και η ταραντούλα» έχουν κάτι να μας πουν για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, να τριγυρνάμε στους νυχτερινούς δρόμους
άσχημων πόλεων, περιμένοντας καταστροφές ή παραμύθια.
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παιδιά και να τα μεγαλώνουν, να γερνούν μαζί, χωρίς την παραμικρή ενοχή, χωρίς αισχύνη και πάνω απ’ όλα χωρίς τιμωρία». Ωστόσο, ακόμα κι αν
ανταλλάξουμε τα πεπρωμένα μας, ακόμα κι αν εγώ γίνω εσύ, η καταστροφή
θα προλάβει την αγάπη μας, μοιάζει να συμπεραίνει «Το γουρουνάκι και η
ταραντούλα». Θα μιλούσαμε για «μαύρα παραμύθια»; Ο ΘΚ δεν πέφτει στη
μελαγχολία του σειρμού: δεν πενθεί, θρηνεί. Δεν επιστρέφει στον εαυτό του,
γράφει τραγούδια. Η έγνοια κάθε αυθεντικού παραμυθά είναι να εφευρίσκει
κάθε φορά έναν τρόπο, ώστε να κρατήσει στη σκηνή ό,τι οδηγεί στα παρασκήνια. Αυτό κάνει και ο δικός μας παραμυθάς: κρατά τη φλόγα αναμμένη, κι
ας είναι η κάφτρα του τσιγάρου του.
Φώτης Βλαστός

Δάσκαλος του αυτοματισμού ως εργαλείου της αφηγηματικής προχειρότητας,
χρόνια τώρα στο «Μικρό Πολυτεχνείο» του, ο ΘΚ ζει και γράφει σ’ ένα χρόνο
νοηματοδοτημένο από τις συνεχείς μεταβολές που προκαλούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπους/ήρωες, η αδιάκοπη γέννηση και φθορά
των συγκυριών που γράφουν και γράφονται. Η ροή θα έμενε ακατανόητη, αν
δεν υπήρχε η επιθυμία, η όρεξη, η αναζήτηση. Μέσα στην ασυμμετρία των
αλληλεπιδράσεων, ο ΘΚ διακρίνει τους αραχνοΰφαντους ιστούς των αλληλοεπικαλυπτόμενων επιθυμιών μας, και πάνω τους τις δροσοσταλίδες από
τη χθεσινή βροχή και τα πτώματα αυτών που παγιδεύτηκαν. Ο λαβύρινθος
των ιστών συνθέτει το αληθινό δρομολόγιο που καλούμεθα να ταξιδέψουμε:
παγίδες υπάρχουν παντού, στο σπίτι, όπου μας περιβάλλει μια σέρα εκτροφής της φιλαυτίας και του ψέματος, αλλά και στο δρόμο όπου οι ανάγκες μας
γίνονται οι ευκαιρίες των άλλων να επιδράσουν επάνω μας.
Αν υιοθετούσαμε τη μεθοδολογία του παραμυθολόγου Βλαδίμηρου
Προπ, θα δυσκολευόμασταν να κατατάξουμε τα παραμύθια του ΘΚ. «Οι
ψεύτικοι έρωτες βρίσκουν τον τρόπο να συνεχίζονται για χρόνια, να γεννούν
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συνάντησή μου με τον Θράσο Καμινάκη –σχεδόν από την ίδρυσή του Μικρού Πολυτεχνείου– υπήρξε μοιραία. Εμπιστευτήκαμε κεραυνοβόλα ο ένας τον άλλο κι έτσι άρχισε μια «ατελείωτη»
συνεργασία.

Από τα σεμινάρια υποκριτικής με στόχο το στήσιμο και το ανέβασμα μιας παράστασης, που ανέλαβα στο Μικρό Πολυτεχνείο, ξεπήδησαν πολλοί τωρινοί
συνεργάτες του συγκροτήματος L(adies) S(ing) D(esperately): η Ειρήνη Κώτση, η Βιργινία Κλαστάδα και ο Μιχάλης Παλίλης, που εργάζονται με ζήλο
για να ανοίξουν τα φτερά τους πιο πλατιά στο θεατρικό τοπίο. Είναι μεγάλη
ικανοποίηση να βλέπεις σε αυτά τα νέα παιδιά την αγάπη τους για το θέατρο
να μεταμορφώνεται και να τους μεταμορφώνει.
Όταν άκουσα τα εμπνευσμένα παραμύθια του Θράσου και την τόσο ευαίσθητη μουσική που έγραψε γι’ αυτά ο Γιώργος Στεφανακίδης, για την παράσταση «Lost Love Stories», και μάλιστα με ερμηνευτές τους παραπάνω
πρώην μαθητές μου, δεν αντιστάθηκα στην επιθυμία μου να τα σκηνοθετήσω.
Η μελωδική φωνή της Μαίρης Στεφανακίδη (τραγούδι) και το θαυματουργό
δοξάρι του Κώστα Καριτζή (βιολί) έκαναν την επιθυμία μου απόφαση.
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Ζήτησα από τον εικαστικό Βίκτωρα Μελίστα (που ανέλαβε την εικονογράφηση του βιβλίου) να επιμεληθεί τις μάσκες της παράστασης, και η ανταπόκρισή του ήταν άμεση και αποτελεσματική. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στη
συνεργασία μου με την Ιρίνα Μπόικο, που ανάλαβε τους φωτισμούς.
Πιστεύω πως η παρέα των L.S.D. με την πρώτη τους δουλειά βάζει τον πήχη
ψηλά και υπόσχεται πολλά στο μέλλον στήνοντας τα «μουσικά παραμύθια»
τους επί σκηνής.
Σοφία Σεϊρλή
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Πόσο είσαι μικρός
πόσο είσαι κακός
πόσο είσαι γλυκός
πόσο είσαι;

ια φορά κι έναν καιρό σε μια φάρμα, την εποχή των μουσώνων, συνέβαιναν πολλά ασυνήθιστα πράγματα…

Ένα ροδαλό γουρούνι (που όταν σφαχτεί γίνεται σαλάμι), χωρίς το ίδιο να
μαντεύει το μέλλον του, συναντήθηκε ένα βράδυ μέσα στη φάρμα με ένα παράξενο, επίσης βρομούτσικο όσο κι αυτό, αλλά κατάμαυρο έντομο…
Μια ιερή ταραντούλα που είχε χάσει το δρόμο της – γιατί ένα δοκάρι από τη
σκεπή είχε ξεκολλήσει στο τέλος του καλοκαιριού, μετά από ένα μουσώνα,
και της χάλασε το σπίτι…
Το γουρουνάκι, γλυκά αμέριμνο, γυρνοβολούσε μέσα στη νύχτα, όχι ακριβώς για να βρει κάτι να φάει –τα γουρούνια είναι πάντα χορτάτα, γι’ αυτό τα προτιμούν οι σαλαμοποιοί από τα άλλα ζώα–, αλλά γιατί βαριόταν φρικτά, μέσα στη
γεμάτη από φαΐ αλλά άδεια από γεγονότα ζωή του μέχρι να πεθάνει… Κι επειδή η πολλή ελευθερία μπορεί να σε κάνει αμέριμνο, αλλά ποτέ δε σου χαρίζει
μια συναρπαστική ζωή, τριγυρνούσε λοιπόν το γουρουνάκι κι έψαχνε κανένα
τράγο – αφού ως γνωστόν οι τράγοι, όταν δεν κοιμούνται, λένε καταπληκτικά

Πόσο είσ’ ακριβός
πόσο είσαι φτηνός
πόσο είσ’ ουρανός
πόσο είσαι;
Κι αν έχεις στο μεταξύ
–ενώ ρωτάω–
εσύ ερωτευτεί,
εγώ γιατί
να σε ρωτάω
τι;
Πόσο είναι θολό
το κακό, το καλό
το πολύ, το μικρό;
Πόσο είναι;
Πόσο είμαι τρελή;
Πόσο είν’ αφελή
όσα εγώ δε θα πω;
Πόσο είναι;
Κι αν έχεις στο μεταξύ
–ενώ ρωτάω–
εσύ ερωτευτεί,
εγώ γιατί
να σε ρωτάω
τι;
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παραμύθια, τόσο καταπληκτικά, που μπορούν να κάνουν συναρπαστική
–έστω και για μια νύχτα– τη ζωή σου.
Ο γερο-τράγος, τον οποίο συνάντησε ξύπνιο, είχε μπροστά του μια στρατιά γουρουνιών, αγελάδων, κατσικιών και άλλων μελλοντικά σφαγμένων
ζώων, που περίμεναν ένα παραμύθι για να νιώσουν καλύτερα.
Τα ζώα στη γραμμή τού υπέδειξαν να μπει στη σειρά και να περιμένει…
Το γουρουνάκι ήξερε πως αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε –πριν
πεθάνει–, να περιμένει δηλαδή στη σειρά του, αλλά απ’ το ολότελα καλή κι η
Παναγιώταινα, οπότε μπήκε κι αυτό στη γραμμή…
Βέβαια, το γουρουνάκι παρίστανε στον εαυτό του το χαρούμενο, γιατί έτσι είναι τα γουρούνια, λένε πολλά παραμύθια στον εαυτό τους –πριν πεθάνουν–,
γι’ αυτό και είναι τόσο νόστιμα, όταν τα τρώνε οι άνθρωποι μετά!
«Βήμα βήμα στη σειρά», άκουσε μια φωνή.
Μετά είδε κάτι να κινείται μέσα στα χορτάρια.
Η ταραντούλα τού φάνηκε σαν ένα ζωύφιο λίγο πιο βρομερό απ’ τον
εαυτό του και λίγο πιο ακαταλαβίστικο, αλλά οι γέροι τράγοι (που λέγεται
ότι όλα τα παραμύθια που γνωρίζουν τα μαθαίνουν από τις σαύρες, τους
σκορπιούς και τις αράχνες, γι’ αυτό κι έχουν τόση απήχηση στα άλλα ζώα)
μυρίζονται τον κίνδυνο από μακριά.
«Μη!» φώναξε ο τράγος παραμυθάς, «μην κινείστε άτσαλα. Μέσα στα χόρτα
περπατά μια ιερή ταραντούλα, προσέξτε μην την πατήσετε!»
Το γουρουνάκι συγκράτησε το πέλμα του και η ταραντούλα βιαστική πέρασε από κάτω.
«Ουφ!» έκανε και κοντοστάθηκε η χαμένη ταραντούλα. Παρατήρησε το
ροδαλό γουρούνι, που δεν την είχε πατήσει, και για να το ευχαριστήσει, του
φώναξε: «Έι! Ψιτ, εσύ!»…
Μα εκείνο δεν την άκουσε –ή έκανε πως δεν την άκουσε– κι έτσι η χαμένη ταραντούλα, που ως γνωστόν έχει πολύ ενισχυμένη όραση, και αυτό είναι που
την κάνει εξαιρετική παραμυθού (γιατί μπορεί και βλέπει πίσω από τα πράγματα, πριν τα σκοτώσει και τα κάνει παραμύθια, κι αφού εξάλλου μόνον άμα
σκοτώσεις την πραγματικότητα ξεπηδά ένα παραμύθι), η ταραντούλα μας, λοιπόν, αισθάνθηκε ή καλύτερα είδε την ανάγκη του γουρουνιού… Κι όπως ήταν
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έτσι χωρίς σπίτι και υπόληψη μέσα στα χορτάρια (δηλαδή έτοιμη να πατηθεί
από κάποιο αμέριμνο γουρούνι), αποφάσισε να φλερτάρει το μικρό γουρουνάκι. Κι αυτό μόνο και μόνο γιατί –πέρα απ’ το ότι ήταν πολύ πιο σημαντική
παραμυθού από τον τράγο (εξάλλου αυτή τον έμαθε να λέει παραμύθια)–
πρόσεξε αφενός τη δυσαρέσκεια του παράξενου ζώου και την ανυπομονησία
του, αφετέρου την κίνηση του γερο-τράγου – αλλά και επειδή δυστυχώς παρατήρησε με τα βαθιά της μάτια, ότι αυτό το ζώο δεν ήθελε καθόλου να είναι
στη σειρά και να περιμένει παραμύθι – εξ ου και η φωνούλα που είπαμε πριν.
Όταν ξαναφώναξε: «Έι! Ψιτ, εσύ!» το γουρουνάκι γύρισε και την κοίταξε με
λιγότερο επιθετικό βλέμμα.
«Παραμυθάκι δε θες;»
«Ναι, εσύ τι θες;» τη ρώτησε το γουρουνάκι.
«Εγώ λέω παραμυθάκια που υπνωτίζουν τράγους, φαντάσου πόσο μπορούν να διασκεδάσουν και τα γουρουνάκια… Τι λες; Είσαι για ένα παραμυθάκι;
Μόνο που θα σου κοστίσει λίγο… Άσε που θα ’ναι και ιδιαίτερο, και τα ιδιαίτερα
πληρώνονται πολύ ακριβά… Εσένα δε θα σου πάρω τόσο πολλά… Υπό έναν
όρο, όμως,… εντάξει;»
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Στην εποχή των μουσώνων
δεν τραγουδάμε
δεν τραγουδάμε
παίρνουμε πάνω μας
και πάμε
ό,τι πετά κι ύστερα πέφτει
και δεν αλλάζει τον καθρέφτη
που μέσα του κι εσύ κι εγώ
θα ’μαστε ένα θαυμαστικό
για να το δούνε όλοι οι άλλοι
είτε μικροί είτε μεγάλοι.
Μη σε φοβίζω
μη σε φοβίζω
ξέρω ν’ αγγίζω
να ζω δεν ξέρω.
Στην εποχή των μουσώνων
δεν προχωράμε
δεν προχωράμε
παίρνουμε πάνω μας
και πάμε
όλα τ’ απλά και τα σπουδαία
τι κάνει τη ζωή ωραία
που μέσα της εσύ κι εγώ
θα ’μαστε ένα θαυμαστικό
για να το δούνε όλοι οι άλλοι
είτε μικροί είτε μεγάλοι.
Μη σε φοβίζω,
μη σε φοβίζω
ξέρω ν’ αγγίζω
να ζω δεν ξέρω.

«Τι όρο;» ρώτησε το γουρουνάκι και ξανακοίταξε καλύτερα την ταραντούλα, που είχε ήδη αρχίσει να του φτιάχνει το κέφι μες στην ηλίθια νύχτα
της φάρμας.
«Θα σε κάνω πιο νόστιμο, πριν σε φάνε, φτάνει να με πας ψηλά, εκεί που
τρώω μύγες και κουνούπια, αλλά έπεσα… και –πάρ’ το σαν χιούμορ– ετοιμάζομαι να φάω και γουρούνι, αν είναι να ανέβω εκεί ψηλά».
Το γουρούνι κοντοστάθηκε.
«Μάλλον», σκέφτηκε, «αυτή για να τα λέει έτσι περίπλοκα, θα λέει καλά
παραμύθια, οπότε ίσως και να βρήκαμε την υγειά μας, χωρίς να περιμένουμε
στη σειρά!»
Από την άλλη, όμως, προβληματίστηκε.
«Θα με φάνε; Ποιοι θα με φάνε;»
Ήταν απ’ τα γουρούνια που δεν τα απασχολούσε ούτε το πού ούτε το
πότε ούτε το πώς –αυτό που λέμε «τρελό γουρούνι»–, οπότε έμενε να αναρωτηθεί: «Ποιοι;»…
Η διορατική ταραντούλα είδε ότι το γουρούνι πήρε λίγο χρόνο για να
απαντήσει και σώπασε. Έτσι κι αλλιώς γουρούνι –και μάλιστα έτοιμο να την
πατήσει– ούτε είχε συναντήσει ποτέ ούτε φυσικά κι ευχόταν κάτι τέτοιο.
«Δεν έχω συναντήσει ποτέ ταραντούλα».
«Ούτε εγώ γουρούνι».
Κι έπεσε μια βαθιά σιωπή – αλλά για λίγο.

«Και πώς κι από δω;» έσπασε τη σιωπή μια γύφτισσα αγελάδα, που περίμενε στη σειρά και είδε τις
εξαιρετικές ματιές μεταξύ τους.
«Εμένα ρωτάς;» ρώτησε έκπληκτο το γουρούνι.
«Εμένα ρωτάς;» παραξενεύτηκε καχύποπτα η ταραντούλα.
Ξαφνιάστηκαν πάντως και οι δύο… Αλλά διαπίστωσαν αμέσως ότι ενώ η αγελάδα κρυφοκοίταζε,
είχε πιάσει κουβέντα μ’ ένα μερμήγκι, ή καλύτερα
μ’ έναν τερμίτη, που μάλλον είχε καταλάβει πως
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είχε έρθει η ώρα του να πατηθεί, οπότε απλώς κέρδιζε λίγο χρόνο μιλώντας
μαζί της.
Τότε, για πρώτη φορά γουρούνι και ταραντούλα γέλασαν μαζί, γιατί κατάλαβαν πως –πέρα απ’ το ότι κανείς δεν τους πρόσεχε– είχαν την ίδια καλή
διάθεση.
«Δεν πάμε μια βόλτα;» ξεστόμισε πρώτη η ταραντούλα.
«Και δεν πάμε;» είπε το γουρούνι, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε τίποτε άλλο
να κάνει, πέρα απ’ το να περιμένει.
Η φάρμα είναι μεγάλη τη νύχτα. Λείπουν οι άνθρωποι. Θυμίζει έρημο!
Για τους δυο τους, όμως, έτσι όπως περπατούσαν αργά, ήταν απλά ένας
κήπος.
«Τι λέγαμε, λοιπόν;» είπε το γουρούνι και χασμουρήθηκε.
«Λέγαμε ότι πρέπει μάλλον να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η μικρή ζωή
σου! Κι ότι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, ε;»
«Το έχεις κάνει ήδη», της απάντησε το γουρούνι.
«Είναι τελικά τόσο εύκολο;» ρώτησε η ταραντούλα – κι
από πίσω δε σκεφτόταν παρά ένα τρελό σχέδιο!
«Όχι, αλλά εσύ το έκανες εύκολο, εγώ ήθελα απλά κάτι
να γίνει απόψε… Ξέρεις, οι νύχτες μου είναι άδειες…»
«Δεν κοιμάσαι; Δεν ονειρεύεσαι; Κακό αυτό…» το
ψευτομάλωσε η ταραντούλα, ενώ είχε αρχίσει να κολακεύεται.
«Το αντίθετο, επειδή μόνο αυτό κάνω, να κοιμάμαι
και να ονειρεύομαι, αν δεν περιμένω στη σειρά για κανένα
παραμύθι, είπα να σ’ εκμεταλλευτώ», ρουθούνισε το γουρουνάκι!
«Κοίτα!» έκανε αιφνιδιαστικά η ταραντούλα και σήκωσε
το ένα από τα πόδια της προς τον ουρανό. «Απόψε είναι Σάββατο κι
οι άνθρωποι γιορτάζουν, δες τα πυροτεχνήματα! Γιορτάζουν, που πέρασε ο
μουσώνας».
Το γουρουνάκι κοίταξε ψηλά και είδε χιλιάδες χρώματα στον ουρανό. Θυμήθηκε το μουσώνα. Που πέφτανε δοκάρια απ’ τις σκεπές και που αυτό φοβόταν. Θυμήθηκε τους ανθρώπους να τρέχουν δεξιά κι αριστερά, θυμήθηκε που
δεν είδε κανένα όνειρο εκείνη τη νύχτα…
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«Εγώ έχασα το σπίτι μου, κι αυτοί γιορτάζουν… Πρέπει να μ’ ανεβάσεις ψηλά!!!»
κλαψούρισε πονηρά εκείνη.
«Εγώ;»
«Ναι… εσύ!»
«Αποκλείεται, κανένα γουρούνι
δεν ανεβαίνει ψηλά!»
«Δε σου είπα ν’ ανέβεις κι εσύ!»
«Είσαι τελείως χαζή; Απορώ πώς διδάσκεις παραμύθια… Αν αυτό ισχύει…»
Η ταραντούλα θίχτηκε, σταμάτησε να περπατάει…
Το γουρούνι κοντοστάθηκε.
«Τι θα γίνει, θα έρθεις;»
«Έρχομαι», είπε αυτή και συνέχισε…
Πάλι σιωπή! Μόνο πυροτεχνήματα
παντού και η φάρμα ήσυχη… Κι από μακριά
να τους ακολουθούν μουσικές… και γλέντια!
«Χαζή – όχι και χαζή», δικαιολογήθηκε το
γουρουνάκι. «Απλά, εννοούσα… αν σ’ ανεβάσω
ψηλά, δε θα πρέπει να ανέβω κι εγώ;»
«Όχι απαραίτητα!»
«Πώς γίνεται αυτό;»
Η μικρή ταραντούλα πήρε λίγο χρόνο, άναψε ένα τσιγάρο ας πούμε…
«Εσύ ανεβαίνεις ψηλά μ’ ένα παραμύθι, εσύ ζεις την κάθε στιγμή σου σαν
τελευταία… Εγώ από τη στιγμή που έπεσα, κινδυνεύω κάθε μέρα να με πατήσουν… Δεν είναι διαφορετικό;»
«Άκου να σου πω, κυρα-Ταραντούλα… Εγώ περνάω πολύ καλά μαζί σου,
αλλά αν είναι να βγάλω φτερά, δε μου λέει… Κι εξάλλου, ένα παραμύθι ζήτησα,
όχι άθλο! Παραμύθι έχεις να μου πεις;» ροχάνισε το γουρουνάκι.
Το τελευταίο πυροτέχνημα έσκασε στη φάρμα. Έπεσε ησυχία και στον
ουρανό μετά… Απόλυτη η νύχτα! Τα παραμύθια του τράγου μπορεί και να
’χαν τελειώσει…
«Έχω!» είπε η ταραντούλα. «Και τι δε θα ’δινα για να ’μουν γουρούνι!!!»
και πήρε να ξεμακραίνει.
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«Πού πας; Αυτό ήταν όλο κι όλο;»
«Δίψασα…»
Πλησίασε μια μικρή λιμνούλα, έχωσε το μουτράκι της μέσα και ήπιε λίγο
νερό… Βλέπετε, η κυρα-Ταραντούλα από τη στιγμή που έπεσε κι έγινε ζώο
του χώματος, διψούσε… Μια μέρα που έπινε ακόρεστα, παρ’ ολίγο να πνιγεί
από αναρρόφηση… Το γουρούνι την κοιτούσε απορημένο… Στο τέλος, βαρέθηκε ή κατάλαβε πως διψούσε κι αυτό…
Πλησίασε τη λίμνη και ήπιε… Ήπιε πολύ, όσο ποτέ… Δεν είχε φανταστεί
ότι θα διψούσε κάποτε τόσο…
Η ταραντούλα είχε τώρα καθίσει με τη σειρά της στην άκρη της λίμνης και
το παρακολουθούσε. Πότε κοίταζε τ’ άστρα και πότε το γουρούνι…
Κάποια στιγμή που είχε αφαιρεθεί πάνω του –γιατί όπως γνωρίζουμε
όλοι, τα γουρούνια (πριν πεθάνουν και γίνουν σαλάμι) έχουν πλατύ, απαλό
ροζ δέρμα–, το γουρούνι γύρισε προς το μέρος της… Είχε πιει τόσο πολύ
νερό, που δεν είχε πια διάθεση παρά μόνο για… μια ταραντούλα!
«Διψούσα…» απολογήθηκε. «Τι αστείο… Ήπιαμε από την ίδια λίμνη»,
και της χαμογέλασε τρυφερά, χαμηλώνοντας το βλέμμα. Είχε γίνει πιο ροζ
από ποτέ.
«Σε καταλαβαίνω», είπε εκείνη. «Σε όλους μας μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλλον ήρθε η ώρα για το πιο μεγάλο, το πιο συναρπαστικό, το πιο επικίνδυνο παραμύθι της ζωής σου».
Ετοίμασε τον ιστό της, κοιτώντας κατάματα με τα κατακόκκινα υγρά μάτια
της το φουσκωμένο ροζ γουρούνι, και ξεκίνησε:
«Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια άλλη φάρμα, πολύ μακριά από δω, συναντήθηκαν δύο πολύ παράξενα ζώα μέσα στη νύχτα…»
Αλλά πριν προλάβει να συνεχίσει, το γουρουνάκι άρχισε να ξερνάει το νερό
που είχε πιει χωρίς σταματημό, παντού… στα χόρτα, στα βραχάκια, στο χώμα,
ακόμη και πάνω της. Το νερό κυλούσε από τα πλεμόνια του, καθαρό, όπως
το ’χε βάλει μέσα του, και πολύ πιο ζεστό.
Η ταραντούλα –που άλλο τής ήταν να πίνει νερό μαζί με το γουρούνι,
κι άλλο να λούζεται απ’ αυτό– αισθάνθηκε σαν να την κυνηγούσε ένας νέος
μουσώνας, βέβαια λίγο πιο υποφερτός απ’ τον προηγούμενο, γιατί τώρα πια
δεν είχε τίποτα να χάσει, αλλά και γιατί το νερό που μόλις είχε πιει το γουρούνι έβγαινε από μέσα του ζεστό… τόσο ζεστό!... και χυνόταν όλο πάνω της.
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Κρατήθηκε σε κάτι λιθάρια κι έτσι βρεγμένη μετά τον εμετό, βροντοφώναξε:
«Ποτέ δε μου κόστισε τόσο ακριβά ένα παραμύθι!»
«Τι εννοείς;» ρεύτηκε το γουρούνι.
«Εννοώ ότι κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί τόσον εξευτελισμό!» γύρισε την
πλάτη της και χώθηκε, όπως μόνο οι ταραντούλες ξέρουν να κάνουν, στα
χορτάρια.
Για ώρα ακουγόταν ο θόρυβος που κάνουν τα πόδια μιας ταραντούλας
χωμένης στα χορτάρια, ενώ ξεμακραίνει.
Όλα σώπασαν και πάλι. Η φάρμα ήταν άδεια και ήσυχη μέσα στη μεγάλη
νύχτα μετά τους μουσώνες. Το γουρουνάκι απλά άκουγε… Κοίταξε λίγο πίσω
του και είδε για πρώτη φορά ότι είχε απομακρυνθεί πολύ από τη στάνη του.
Δε γνώριζε τίποτα γύρω του. Ακόμα και τη λίμνη, που το είχε γενναιόδωρα
ξεδιψάσει πριν από λίγο, δεν την είχε ξαναδεί ποτέ… Κατάλαβε ή μάλλον
ένιωσε για πρώτη φορά το συναίσθημα της ερημιάς…
Και γρύλισε…
«Εμένα μη μου το κάνεις αυτό! Ξέρω ότι δεν έφυγες!!! Είσαι κάπου εδώ και
μου παίζεις ένα ηλίθιο παιχνίδι…»
Σιωπή!
Κανείς δεν του απάντησε. Ένιωσε όπως όταν ήταν μωρό, που έβαζε τα
κλάματα συχνά – για πλάκα! Δεν ήταν όμως πια μικρό. Και τη λίμνη –αλήθεια– δεν την είχε ξαναδεί, αλλά ούτε είχε ξαναδεί τίποτε άλλο πέρα από τον
εαυτό του ποτέ.
Θέλω να πω, τον εαυτό του τόσο ολόκληρο. Ή τόσο μόνο…
«Δε λες μόνο εσύ καλά παραμύθια, κυρα-Ταραντούλα… Λέω κι εγώ…»
Στρογγυλοκάθισε τότε πλάι στη λίμνη, που πριν από λίγο το είχε ποτίσει, κι
αρχίνησε:
«Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα γουρουνάκι μόνο κι έρημο, σαν κάθε
γουρουνάκι, γιατί όλα τα γουρουνάκια είναι έτσι… Κι επειδή βαριόταν, είπε να
κάνει μια βόλτα…» (Με το που είπε «βόλτα», το φεγγάρι ξεπρόβαλε και η
λίμνη φωτίστηκε.)
«Μια βόλτα… στο φεγγάρι…»
(Κοίταξε το φεγγάρι να ανατέλλει μέσα στη λίμνη, κι εκείνο του χαμογέλασε.)
«…και περπάτησε πολύ μέχρι να βρει άλλον ένα που να θέλει βόλτα…
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Μόνο που αυτός που βρήκε ήταν ένα παράξενο έντομο που δεν είχε άλλη λύση
απ’ το να παραδέρνει άσκοπα από δω κι από κει, και ξέρεις γιατί;»
(Αφουγκράστηκε αν τα βήματα της ταραντούλας ακούγονταν κι άρχισε
να μιλάει πιο φωναχτά.)
«Πρώτον, γιατί φοβόταν μην το πατήσουν!»
(Μπα! Τίποτα, ησυχία!)
«Δεύτερον, γιατί είχε χάσει το σπίτι του!»
(Βουβαμάρα και μόνο το φεγγάρι! ΚΑΝΕΙΣ.)
«Τρίτον, γιατί πίστευε ότι υπάρχουν ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΨΑΝΕ και ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ!»
(Σαν να του φάνηκε πως κάτι κινήθηκε μες στα χόρτα…)
«Μάλιστα! Βρήκε εσένα, κυρα-Ταραντούλα! Που έφυγες!
Εσένα… Και λυπάμαι πολύ για λογαριασμό σου, αλλά δε
λυπάμαι για μένα, γιατί εγώ μόλις είπα ένα παραμύθι
στον εαυτό μου και συνήλθα!»
Οι πυγολαμπίδες που άκουσαν το γουρουνάκι να
τα λέει αυτά, φώτισαν γύρω του και ήρθαν και του
είπαν:
«Είσαι πολύ καλός παραμυθάς! Πες μας ένα ακόμη
παραμύθι! Η νύχτα είναι δύσκολη για όλους μας».
Το γουρουνάκι, χωρίς να το καταλάβει, αλλά με μια
διάθεση παράξενη κοίταξε τις πυγολαμπίδες και τους είπε:
«Πείτε μου εσείς ένα τραγούδι και αν μου το πείτε καλά, θα σας
πω κι εγώ ένα παραμύθι. Χα χα! Τραγουδάνε οι πυγολαμπίδες;
Αμ δεν τραγουδάνε…»
Οι πυγολαμπίδες ψοφώντας για παραμύθι στήθηκαν στη
σειρά σαν τις Bananarama και του τραγούδησαν:
«Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
ποιος γυρνά και μας κοιτάζει
όταν είμαστε μαζί.
Δε με νοιάζει εγώ σου λέω
να γελάω και να κλαίω
τα καλύτερα τα έχει όποιος ζει.
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Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
κι ούτε το ’χω για μαράζι
αν δε θέλεις το μαζί.
Δε με νοιάζει να κολυμπάω
στα πολύ βαθιά και πάω
στα καλύτερα που τα ’χει όποιος τα ζει.
Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
με το φόβο κάνω χάζι
κι όταν λείπεις είσ’ εδώ.
Δε με νοιάζει, σ’ έχω πάρει
σ’ ένα άδειο μαξιλάρι
που ’χω αφήσει ένα δάκρυ μαλακό.
Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
κι επιμένω, δεν πειράζει
άμα δε σου φτάνω εγώ.
Δε με νοιάζει αν δε σ’ αρέσω
κάθε όχι θα χωρέσω
κάθε όχι λέει «ναι», αφού είσαι εδώ.
Φύγε κι έλα πίσω
δε με νοιάζει αν ζήσω,
εγώ να σ’ αφήσω δεν μπορώ.
Πάρ’ το πάνω σου όλο,
πες πως είναι σόλο
τούτο το ρολάκι το μικρό…»
Και τότε το γουρουνάκι, για να ικανοποιήσει τις πυγολαμπίδες, αρχίνησε τα
παραμύθια… Και είπε για γουρούνια με λέπια και πέταλα, για ταραντούλες
που έχουν μορφή χελιδονιού, σώμα βούβαλου, καρδιά αμοιβάδας και μυαλό αρουραίου, είπε μετά για κόκκινες αγελάδες με κίτρινα τακούνια και πράσινους τερμίτες με χρυσά δαχτυλίδια, και ύστερα είπε για παμπόνηρους τράγους και λίμνες που έκλαιγαν.
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Τις νύχτες που ακολούθησαν, δεν άργησε να απλωθεί η φήμη, σε όλη τη
φάρμα, ότι ένα γουρουνάκι που το εκπαίδευσε μια αράχνη είναι ο καλύτερος
και ο πιο προικισμένος παραμυθάς της περιοχής.
«Τρέμετε, τράγοι και παλιότραγοι, σας παίρνει τη δουλειά. Μα πώς; Ένα
γουρούνι; Ένα ζώο που κανείς ποτέ δεν το παίρνει στα σοβαρά; Μα πώς; Ένα
μελλοντικό σαλαμάκι αέρος να λέει ιστορίες για δέντρα και γιαλούς, για πύργους και δράκους, για βασίλεια και φτωχογειτονιές, για πολιτείες και αυτοκινητόδρομους, για ηθοποιούς και δημάρχους, για πράσινους λυπημένους άντρες
και κόκκινες θυμωμένες γυναίκες, για παιδιά που δε μεγάλωσαν ποτέ. Αφού
δεν βγήκε ποτές από τη φάρμα, πώς τα έμαθε όλα αυτά;»
έλεγαν οι χήνες.
«Καλέ, την ερωτεύτηκε, γι’ αυτό!»
έλεγαν οι κότες.
«Εγώ, λοιπόν, σας λέω πως εκείνη τη νύχτα παντρεύτηκαν κρυφά!»
είπε ο τερμίτης, που είχε κάνει επίσης κρυφό γάμο με τη γύφτισσα
αγελάδα.
«Τι σημασία έχει;»
είπε η γύφτισσα αγελάδα, μαλώνοντας την ανόητη περιέργεια των ζώων.
«Τι σημασία έχει, αν η αγάπη ή η έλλειψή της, αν ο φόβος
και η ερημιά, αν ο πόθος ο ανεκπλήρωτος ή ο εκπληρωμένος
γεννάνε ένα θαύμα;»
Έπεσε μουγγαμάρα στα ζώα της φάρμας. Και η αγελάδα, απτόητη, συνέχισε:
«Αυτό το γουρουνάκι είναι ταλεντάκι, δεν το βλέπετε;
Ελάχιστα μ’ απασχολεί αν είναι έτσι γιατί ερωτεύτηκε μια
ταραντούλα. Ό,τι και να κάνει, το σφαγείο δε θα το γλιτώσει
και οι μουσώνες αργά ή γρήγορα θα γυρίσουν πάλι. Μήπως να αφήσουμε τις ηλίθιες απορίες και να απολαύσουμε
τα παραμύθια του; …Αν βέβαια ξέρει να τα λέει καλά!»
Τα ζώα, άλλα με λίγη μουρμούρα άλλα, άλλα με ενθουσιασμό, συμφώνησαν τελικά. Πήγανε στο μικρό γουρούνι, κάθισαν όλα μπροστά του και περίμεναν σιωπηλά
ένα ακόμα παραμύθι. Κι εκείνο άρχισε ξαφνικά να λέει ένα
…παραμυθοτράγουδο – αν είναι ποτέ δυνατόν;
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«Γουρούνια με φτερά
γελάμε
Τερμίτες στη σειρά
πατάμε
Δυο χήνες με φτερά
βρεμένα
Αράχνες στην πυρά
για μένα
Γουρούνια με φτερά
πετάμε
Γελάδια προχωράνε
πάνε
Δυο τράγοι με ξερά
τα γένια
Αράχνες στην πυρά
για μένα
Γουρούνια με φτερά
πετάμε
Δυο κότες μια χαρά
κλωσάνε
Βατράχια στα νερά
πνιγμένα
Αράχνες στην πυρά
για μένα»
Όλα τα ζώα χειροκρότησαν ενθουσιασμένα:
«Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο!...»
Μέσα στον ενθουσιασμό του, το γουρουνάκι ίδρωνε και ξεΐδρωνε. Είπε
κι άλλα παραμύθια, και τα ζώα δε χόρταιναν, ζητούσαν συνεχώς κι άλλο,
κι άλλο, και βέβαια το γουρουνάκι δεν είχε το μέτρο του γερο-τράγου να
τους πει:
«Αύριο πάλι, τώρα είναι ώρα για ύπνο»,
αλλά συνέχιζε και συνέχιζε να επινοεί, μέχρι που το κεφαλάκι του πόνεσε,
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η φωνούλα του εξασθένησε, η φαντασία του εξαντλήθηκε. Με πολύ κόπο
βρήκε μέσα στα ντουλαπάκια του μυαλού του μια αραχνιασμένη ιστορία, που
δεν ήταν σίγουρο αν την είχε ζήσει ή την είχε ονειρευτεί.
Ξεψυχισμένα ξεκίνησε να λέει το τελευταίο του παραμύθι:
«Once upon a time…
Μια φορά κι έναν καιρό…»
Όλα τα ζώα: «Πάρ’ το πάλι!»
«Κόκκινη κλωστή δεμένη
σε μια αράχνη τυλιγμένη
δώσ’ της κλότσο να γυρίσει
γουρουνάκι να μιλήσει».
Όλα τα ζώα: «Γουρούνι, εσύ, super star!»
«Μια φορά κι έναν καιρό
είχα χρόνια να σε δω
και σε βρήκα πατημένη,
ταραντούλα μου καημένη.
Μια φορά κι έναν καιρό
στον ολάνθιστο αγρό
βρήκα ένα γουρουνάκι
πριν να γίνει σαλαμάκι».
Πυγολαμπίδες: «Σβανάκι, σβανάκι, σβανάκι».
Όλα τα ζώα: «Πάρ’ το αλλιώς!»
«Μια φορά κι έναν καιρό
γουρουνάκι στον αγρό
γίνεται παραμυθάς
με το σεις και με το σας.

26

Lost Love Stories

Ταραντούλα που ’χει πέσει
στα γουρούνια δεν αρέσει
γουρουνάκια με φτερά
είναι μόνο τα νεκρά.
Ταραντούλα στον αέρα
θα ’ναι μόνη πέρα ως πέρα.
Ξέρετε, κάποιες αγάπες
μένουνε μόνο στους χάρτες».
Το παραμύθι αυτό ήταν λυπημένο και δεν άρεσε στα ζώα.
Σε κανένα δεν αρέσουν τα παραμύθια με πικρό τέλος.
Τα ζώα αλάλαζαν: «Άλλο, άλλο, πιο καλό και πιο μεγάλο!»
Το γουρουνάκι μουγγάθηκε. Τα κοιτούσε μ’ ένα βλέμμα ένοχο και απολογητικό.
«Δεν έχω άλλο», ψιθύρισε στην αγελάδα.
«Δεν έχει άλλο», μουγκάνισε αυτή στα ζώα.
«Δεν έχεις άλλο;» ούρλιαξαν τα ζώα!
«Έξω! Απατεώνα, ψεύτη!» στρίγκλισε ο τερμίτης.
«Καλέ, να γυρίσει σπίτι του, καλέ, να του πετάξουμε χαρούπια, καλέ, να το
τσιμπήσουμε όλες μαζί μπας και θυμηθεί», ξεφώνισαν οι χήνες.
«Τα λέγαμε εμείς, μας παραμυθιάζει. Γίνεται ποτέ ένα γουρούνι ταραντούλα;
Δε γίνεται!» κακάρισαν οι κότες.
Κι όλα μαζί έξαλλα στράφηκαν εναντίον του.
Μάταια η γύφτισσα αγελάδα αποζητούσε ηρεμία και περισυλλογή.
Τα ζώα, με αρχηγό τον τερμίτη, πετούσαν σαλιγκάρια και βρομούσες στο
δύστυχο γουρούνι.
Τι κι αν ξημέρωνε. Κανένας δε δεχόταν πως τέτοιες ώρες θα ήταν καλύτερο να κοιμάται. Κανένας δεν ήθελε ένα γουρούνι που του τέλειωσαν τα
παραμύθια.
Αλλά και κανένας δεν είχε δει ποτέ τόσο αγριεμένο το βασίλειο των ζώων
μιας φάρμας.
Τότε, ακούστηκε ένας περίεργος ήχος, σαν να ρευόταν ένας ελέφαντας.
Βέβαια, τα δικά μας ζώα ελέφαντα δεν είχαν δει ποτέ, αλλά ούτε είχαν
ματαδεί ζώο σαν αυτό το παράξενο, μαύρο, ογκώδες και γλιστερό πλάσμα
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που αργά αργά και γρατζουνιστά ξεπρόβαλλε μέσα από τα χόρτα και πίσω
απ’ τα καλάμια της λίμνης.
Με σώμα πιο βαρύ και πιο μεγάλο κι από του γουρουνιού, με νύχια αράχνης και παραζαλισμένο βλέμμα, το… πλάσμα πλησίασε προς το μέρος τους.
«ΜΙΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ… ΓΟΥΡΟΥΝΙ!» ξεστόμισε αποσβολωμένος ο τερμίτης κι έχασε τις αισθήσεις του στα πόδια της αγαπημένης του αγελάδας.
«Άει σιχτίρ!» είπε θυμωμένη αυτή και τον πάτησε.
«Ένα τέρας, ένα γουρούνι αράχνη! Μανούλα μου, τι είσαι εσύ;» έκρωξαν οι
χήνες και πετάρισαν δώθε κείθε.
«Α πα-πα! Στα όρη, στα βουνά και στ’ άκαρπα τα δέντρα», ξεμάτιασαν οι
κότες κι έγιναν μπουχός!
Το γουρουνάκι δεν πίστευε
στα μάτια του και κατάπιε τη γλώσσα του
για τα καλά. Ήταν η παρεξηγημένη ταραντούλα του.
Δεν ανέβηκε ποτέ ψηλά, έτρωγε βατράχους, κι έπινε πολύ
νερό τόσους μήνες, απ’ ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο, γιατί πλησιάζοντας μύριζε
η αναπνοή της ουίσκι.
Ήταν σαφώς μεθυσμένη.
Το γουρούνι ένιωσε ότι θα κοβόταν στα δυο.
Η ταραντούλα, που είχε μεταμορφωθεί σε γουρούνι, ανέβηκε στη σκηνή
και είπε τρία παραμύθια στα ζώα: ένα για τη ζωή, ένα για το θάνατο κι ένα για
την αγάπη.
Το πρώτο λεγόταν: «Μ’ αγαπάς;»
Το δεύτερο λεγόταν: «Πού θα πας;»
Και το τρίτο λεγόταν: «Θα μου λείψεις!»
Την άλλη μέρα ξέσπασαν οι μουσώνες, που την ανέβασαν ψηλά αυτήν τη
φορά, αλλά έτσι όπως ήταν χοντρή και τεράστια, όταν κρατήθηκε από το
πρώτο δοκάρι στον αέρα, το ξύλο ξεκόλλησε και μαζί και η σκεπή, και την
καταπλάκωσαν στο χώμα.
Το γουρουνάκι το βρήκαν οι άνθρωποι εξαντλημένο και το πήραν για σφαγή
το ίδιο ξημέρωμα.
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Όμως οι χήνες που επέζησαν από τη θεομηνία έχουν να διηγούνται ένα κρυφό φιλί ανάμεσά τους, λίγο πριν χαλάσει ο καιρός.
Καμιά τους βέβαια δεν μπόρεσε ποτέ να πει αν ήταν ένα φιλί ζωής, ένα φιλί
πριν από το θάνατο ή ένα φιλί αληθινής αγάπης.
Από τότε, πάντως, το πιο δημοφιλές παραμύθι που κυκλοφορεί στη φάρμα
από γενιά σε γενιά είναι για μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σ’ ένα γουρουνάκι
που μεταμορφώθηκε σε παραμυθά και μία ταραντούλα που μεταμορφώθηκε
σε γουρούνι.
Εννοείται ότι όλα αυτά έγιναν –αν έγιναν– πολύ παλιά,
μεταξύ δωδέκατης και δέκατης τρίτης εποχής των μουσώνων…
Μια φορά κι έναν καιρό δηλαδή!
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1
νας καθρέφτης ξεχασμένος σε μια αποθήκη ενός πλουσιόσπιτου,
μετά από 150 και χρόνια, τοποθετήθηκε και πάλι στην είσοδο του
σπιτιού, και καμάρωνε.
Όσα είχε μάθει μέσα στο σκοτάδι της αποθήκης τού είχαν φανεί μάλλον χρήσιμα, αλλά το πιο σημαντικό (αυτό που τον έκανε δηλαδή να καμαρώνει)
ήταν που παρέμενε ολόφρεσκος (δηλαδή χρυσοποίκιλτος κι αψεγάδιαστος,
με την κορνίζα του αγέρωχη –ούτε ένα ράγισμα– και το γυαλί του καθαρό
–ούτε ένα γρατζούνισμα– κούκλος δηλαδή).
Κι επειδή μόνο από την υπομονή μαθαίνει κανείς πολλά, στην
αρχή –όταν η Ρόζα, η πρώτη καμαριέρα που προσέλαβαν στο σπίτι,
κοιτάχτηκε στον καθρέφτη στην είσοδο, και ίσιωσε το γιακά της–,
ο καθρέφτης, (που είχαν πολλά χρόνια να κοιταχτούν μέσα του
άνθρωποι) αναθάρρησε και λογάριασε τον εαυτό του σαν πάρα
πολύ σπουδαίο!
«Τέτοιο κορίτσι;! Παρακαλώ!» είπε σε κάτι πολύχρωμες πλαστικές Τουλίπες, που πάνω από 150 χρόνια θάβονταν στην ίδια
αποθήκη και που επιμελώς είχαν τοποθετηθεί πλάι του, μέσα σ’
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ένα τραγικά γελοίο βάζο του ’80, που μόλις τις παραχώσανε μέσα του,
ξεστόμισε:
«Τι; Τι είναι αυτά τα χρωματισμένα φρούτα;»
«Τουλίπες, άσχετε. Παλαιάς κοπής, πολύχρωμες, γερμανικές τουλίπες.
Δεν έχεις αντικρίσει ξανά τουλίπες;» του απάντησαν οι τουλίπες φανερά ενοχλημένες.
Ο καθρέφτης ούτε στο βάζο ούτε στις τουλίπες έδινε σημασία. Είχε κυριολεκτικά σαστίσει με τη Ρόζα.
«Τέτοιο κορίτσι;! Ο πρώτος κανονικός άνθρωπος που ασχολείται μαζί μου
να είναι ένα τέτοιο κορίτσι; Τόσο αγνό; Τόσο όμορφο; Τόσο φοβισμένο;
Παρακαλώ!»
«Τι παρακαλάς, μωρέ; Παρακαλάς και παρακαλάς;» πετάχτηκε το χαλάκι της εισόδου, ένοικος κι αυτό της αραχνιασμένης αποθήκης και για χρόνια στοιβαγμένο πάνω στο γυαλί
του καθρέφτη.
«Να μην ανακατεύεσαι εσύ, παράσιτο!» απάντησε ο
καθρέφτης και κοίταξε το χαλάκι αφ’ υψηλού. «Τέτοιο
κορίτσι να βρεθεί μπροστά μου; Τέτοιο κορίτσι;» μουρμούριζε μερόνυχτα που η Ρόζα είτε πασπατευόταν στην
είσοδο με τον όμορφο Μάνο, το νεαρό γόνο της πλούσιας οικογένειας που είχε ανακαινίσει το σπίτι, είτε χαμουρευόταν κρυφά με τον κηπουρό, τον Αλέκο, είτε
έστελνε ερωτικά sms σε κάποιον φαντάρο, ενώ δεν ξεχνούσε να φτιάξει το γιακά της μπροστά του, αργότερα.
«Αγνά, όμορφα και φοβισμένα… Παρακαλώ;!»
«Ποιος μπορεί να μην αγαπήσει τέτοια μάτια, πείτε
μου», έλεγε όταν τα φώτα σε όλο το σπίτι σβήνανε…
«Παρακαλώ;!»
«Ξέρεις τι παρακαλείς, mon cher?», απηύδησαν ξάφνου οι
γερμανικές τουλίπες, λίγες νύχτες μετά από μια ολόκληρη ερωτική
περίπτυξη της Ρόζας με τον οδηγό μιας εταιρείας μεταφορών κρεάτων,
που σχεδόν τη βίασε στην είσοδο.
«Ξέρεις τι παρακαλείς; Τη Ρόζα παρακαλείς; Ή τον έρωτα παρακαλείς; Κανείς
εδώ δεν καταλαβαίνει τι παρακαλείς…»
Και ο καθρέφτης με ύφος μελαγχολικό, απάντησε:
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«Παρακαλώ τον εαυτό μου
να μη λυπάται.
Παρακαλώ το είδωλό μου
να μη φοβάται.
Παρακαλώ να είμαι εγώ
κάθε φορά που συναντώ
την ιστορία της ζωής σου
τον κύριο λόγο της ψυχής σου
το μυστικό σου που μ’ αγγίζει
το κάθε «ναι» σου που μ’ ορίζει.
Παρακαλώ…
Κι ευχαριστώ!!!
Παρακαλώ τη μοναξιά μου
να μη με πνίγει.
Παρακαλώ τη σιγουριά μου
να είναι λίγη.
Παρακαλώ να είμαι εγώ
κάθε φορά που συναντώ
την ιστορία της ζωής σου
τον κύριο λόγο της ψυχής σου
το μυστικό σου που μ’ αγγίζει
το κάθε «ναι» σου που μ’ ορίζει.
Παρακαλώ…
Κι ευχαριστώ!!!»
Τη Ρόζα, την πανέμορφη Ρόζα, την απόλυσαν τρεις βδομάδες αργότερα. Την
πιάσανε, απ’ ό,τι ειπώθηκε, να καπνίζει σε ώρα δουλειάς, δηλαδή απ’ αυτές
τις ώρες που τα πλουσιόσπιτα δέχονται κόσμο, για κάποιο λόγο.
Η Ρόζα έφυγε χωρίς να τον χαιρετήσει, κι ο καθρέφτης έβαλε τα δυνατά
του να παραμορφώνει κάθε επισκέπτη του σπιτιού, εκείνο το βράδυ. Από την
απελπισία του (που η Ρόζα τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει την παραμικρή σημασία, σχεδόν βλαστημώντας), βάλθηκε να χαλάσει το πάρτι.

35

Lost Love Stories

Ένα πορτμαντό μεταξύ χολ και εισόδου παρακολουθούσε τα
πάντα κι έδινε αναφορά:
«Εφιστώ την προσοχή! Υπάρχουν απρόβλεπτες εξελίξεις!» πληροφόρησε.
Και οι ψεύτικες τουλίπες στη είσοδο, που σε όλα ανακατεύονται, παρά το άγχος τους μην τις ξαποστείλουν, από τη μια θέλανε
να βάλουν τα κλάματα, από την άλλη τις φωνές, αλλά ο πολύς ο
κόσμος θες, η επίσημη νύχτα, η αισθητική της δεκαετίας που πλησίαζε, τις έκανε να κάτσουν στ’ αυγά τους.
«Εξάλλου, χρυσά μου», είπε η πιο παλιά στις νεότερες, «έτσι είν’ οι
καθρέφτες… εκεί που ερωτεύονται, εκεί περιμένουν… Αλλά δεν κουράζονται ποτέ να περιμένουν… Ούτε και να ερωτεύονται, φυσικά».
Ο καθρέφτης, όπως το προέβλεψε η γηραιά τουλίπα, δε χρειάστηκε να
περιμένει και πολύ. Το ίδιο βράδυ, ο όμορφος Μάνος είχε τα γενέθλιά του
και είχε υποδεχτεί σωρό τους φίλους και γνωστούς του στο νέο τους σπίτι.
Ατραξιόν –ποιος να το περίμενε– ο 29χρονος γιος μιας οικογένειας στρατιωτικών, υπολοχαγός και «επιστήθιος φίλος» του όμορφου Μάνου, που πέρασε
μπροστά απ’ τον καθρέφτη (ούτε δύο ώρες δεν είχαν περάσει καν απ’ το
φευγιό της Ρόζας), και κοιταχτήκανε.
Δηλαδή επί της ουσίας ο Βασίλης, ο νεαρός υπολοχαγός, κοντοστάθηκε
ολομόναχος μπροστά του, έβγαλε μια τσατσάρα και ίσιωσε τα ανακατεμένα
μαλλιά του. Είδε το πρόσωπό του παραμορφωμένο και ξέσπασε:
«Δεν τη θέλω, ρε φίλε… Δεν τη θέλω, κι αυτοί πάνε να με παντρέψουν με
αυτήν, επειδή έτσι βολεύει τον μπαμπά μου… Κι εγώ είμαι ερωτευμένος με τον
αδελφό της, τον Μάνο, κι αυτοί με δίνουν στη Βάσω, κι ο Μάνος το βουλώνει,
και όλοι πάνε να βολευτούν… Δεν τη θέλω!»
… Έμπηξε αμέσως μετά κάτι κλάματα, ούτε μωρό παιδί να ’ταν. Κι έκλαιγε για ώρα μπροστά στον καθρέφτη.
Οι τουλίπες έβγαλαν τον απόλυτο σκασμό.
Το γελοίο βάζο του ’80 ξύπνησε από το λήθαργό του.
«Τι έγινε, ρε κορίτσια; Είναι κάποιος εδώ που κλαίει ή μου φάνηκε;» ρώτησε
και χασμουρήθηκε.
Το χαλάκι της πόρτας έκανε μια γρήγορη περιστροφή γύρω από τον
άξονά του.
«Ουπς!»
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Έπεσε μια βαθιά, αμήχανη σιωπή.
«Μην κλαις...», ψιθύρισε ο Καθρέφτης στο νεαρό υπολοχαγό και σταμάτησε να του παραμορφώνει το πρόσωπο.
«Μην κλαις…», ενώ ταυτόχρονα ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει σαν να
είχε μπροστά του δεκατέσσερις Ρόζες. «Μην κλαις!»
«Όχι, δεν κλαίω, τέρμα πια οι υποκρισίες. Δε θα κάνω το
χατίρι κανενός», είπε ο νεαρός υπολοχαγός, ξεκουμπώνοντας
λίγο το γιακά του (κάτι που τρέλανε τον καθρέφτη στην είσοδο και τον έδειξε ακόμη πιο όμορφο απ’ όσο ήταν).
Ο Βασίλης, ο νεαρός υπολοχαγός, χαμογέλασε στον εαυτό του με έναν τρελά ακαταλαβίστικο τρόπο, που ίσως μόνον
ο καθρέφτης να εξήγησε, και με τρεις δρασκελιές ξαναγύρισε
στο σαλόνι του σπιτιού…
«ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ;»
«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ…»
«ΔΕ Μ’ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!»
«ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΗΣΥΧΟ!»
«ΑΥΤΟΣ ΦΤΑΙΕΙ!»
«ΕΓΩ ΦΕΥΓΩ!»
…Απ’ ό,τι άκουσε το πορτμαντό στο χολ, ο νεαρός
υπολοχαγός ξεστόμισε βαριές κουβέντες: πρώτον, στο
στρατιωτικό πατέρα του, δεύτερον, στην ανυποψίαστη μητέρα του, και τρίτον, στην υποψήφια αρραβωνιαστικιά του, ενώ στο σαλόνι σημειώθηκαν: πρώτον
μια λιποθυμία, δεύτερον, τρία χαστούκια, και τρίτον,
ένας εμετός (του όμορφου Μάνου, μάλλον).
Όταν ο Βασίλης έφυγε, λίγο μετά, κοίταξε τον
καθρέφτη έντονα, σαν να κοιτούσε μες στον εαυτό
του. Και ίσιωσε τα μαλλιά του με τα χέρια, χωρίς
τσατσάρα.
Πέρασαν μήνες μέχρι να συνεφέρουν οι τουλίπες τον καθρέφτη, από το
νέο έρωτά του.
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«Εννοείται ότι το νεαρό υπολοχαγό δε θα τον ξαναβλέπαμε ποτέ! Δόξα σοι ο Θεός, με τους έρωτές τους εδώ
μέσα!»
Κάτι ήσυχες νύχτες που το σπίτι δεν άναβε τα φώτα, οι
τουλίπες, το πορτμαντό και το χαλάκι της εισόδου τού έλεγαν παραμύθια, για να τον παρηγορήσουν, ή του θύμιζαν
τα δύσκολα χρόνια της αποθήκης (εκατόν πενήντα και χρόνια, όχι παίξε-γέλασε), κι άμα καταλάβαιναν πως τίποτε δεν
μπορούσε να τον κάνει να ξεχάσει, του τραγουδούσαν:
ΠΟΡΤΜΑΝΤΟ: «Τι σημασία έχει αν μου ’πες ψέματα
αφού ’σαι δω και μέσα μου ανάβει
ανάβει μες στη νύχτα τα φωτάκια της
η πόλη αυτή και γίνεται καράβι.
Τι σημασία έχει αν σου ’πα ψέματα
αφού ’μαι δω και πάνω σου γυρίζει,
γυρίζει τούτη η πόλη τρένο αδέσποτο
τρελό, ερωτευμένο και σφυρίζει.
Τι σημασία έχει αν πούμε ψέματα
έτσι κι αλλιώς ο χρόνος καταστρέφει
ο χρόνος καταστρέφει ό,τι ποθήσαμε
καβάλα πάει στην άβυσσο και τρέχει…»
ΧΑΛΑΚΙ: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, γεννήθηκες
σε λάθος εποχή και λάθος χρόνια,
τα ξωτικά δεν είναι πια επίκαιρα
στοιχειά δεν έχει εδώ ούτε τελώνια.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ο έρωτας
είναι το μόνο λάθος των ανθρώπων
εσύ πάντα θα ζεις μέσα στους έρωτες
και θα ’σαι ο καθρέφτης των προσώπων».
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Ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε η εικοσάχρονη Βάσω, η κόρη της οικογένειας, κατά είκοσι κιλά πιο αδύνατη, έναν εικοσάχρονο από τζάκι και τσακίστηκε διά παντός από το σπίτι.
Στο γάμο της, ο καθρέφτης ερωτεύτηκε την αλκοολική μητέρα του γαμπρού, που διόρθωσε το μακιγιάζ της και μαζί το γιακά της μπροστά του.
Ο καθρέφτης έκανε τρεις εβδομάδες να συνέλθει από το σοκ.
Ήταν η εποχή που άρχισε να πίνει πότε πότε κανένα ουισκάκι…
Πέντε μήνες μετά το γάμο, ο πατήρ Δεναξάς, ο μπαμπάς της οικογένειας, έπαθε ανεύρυσμα, και στην κηδεία ο καθρέφτης ερωτεύτηκε τη νεότατη συμβολαιογράφο, που πριν διαβάσει τη διαθήκη, έφτιαξε το γιακά της μπροστά του.
Πριν κλείσει χρόνο ο κυρ Δεναξάς, η μαμά Δεναξά ξαναπαντρεύτηκε. Ο νέος
σύζυγος ήταν ο οδηγός της εταιρείας μεταφορών κρεάτων, που λέγαμε ότι
βίασε τη Ρόζα, ένα βράδυ στην είσοδο. Ε! λίγο νεότερος από τη μαμά, φυσικά,
αλλά για τον καθρέφτη μας πάντα πολύ σημαντικός, αφού τον ερωτεύτηκε
–αν είναι δυνατόν– μια νύχτα με βροχή, που γύρισε σπίτι πιωμένος, με ξεκούμπωτο το γιακά, κι είχε καθίσει στην είσοδο και του μιλούσε για ώρα.
Τον όμορφο Μάνο, το γιο της οικογένειας, είχε να τον δει πολλά χρόνια,
τον είχανε στείλει στην Ιταλία να σπουδάσει Ιατρική. Τον ξανάδε βέβαια στην
κηδεία του πατέρα του, παντρεμένο με μια κακάσχημη και πάμπλουτη Ιταλίδα,
την οποία ο καθρέφτης, μόλις την είδε να διορθώνει το κολιέ της μπροστά του, την αγάπησε με ένα πάθος ρηχό, κρύο και άδειο σαν το
θάνατο.
Τραγικό θάνατο βρήκε κι ο Μάνος, λίγους μήνες αργότερα, σε μια κακόφημη συνοικία της Ρώμης, που απ’
ό,τι λέγεται, έμπλεξε άθελά του σ’ έναν τσαμπουκά με
μια συμμορία κουκουλοφόρων. Τα ίχνη σπέρματος
πάνω στο παντελόνι του επιβεβαίωναν πως επρόκειτο για ένα εντελώς τυχαίο γεγονός.
«Κι έτσι ησυχάσαμε απ’ αυτό το κωλόπαιδο, τον
Μάνο. Ουπς! Δε θα τον ξαναβλέπαμε ποτέ».
Συχνά ο Αλέκος, ο κηπουρός του σπιτιού, αυνανιζόταν παρέα με τον καθρέφτη στα μουλωχτά, κάποιες ώρες που είχε ησυχία στο σπίτι, κανένα κυριακάτικο πρωινό, ας πούμε. Ο Αλέκος –ηλιοκαμένος, ιδρωμένος
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και ξαναμμένος, σκέτο θηρίο, παρακαλώ– ξεκούμπωνε το γιακά του, άνοιγε
τα κουμπιά του, κατέβαζε τα περήφανα παντελόνια του κι άφηνε στο χαλάκι
της εισόδου, τα πιο βαθιά του… μυστικά.
Η νέα οικονόμος του σπιτιού, η Όλγκα από το Ουζμπεκιστάν, κάθε πρωί
στα τέσσερα καθάριζε το δύσμοιρο χαλάκι, ξεστομίζοντας κατάρες στα ρώσικα.
«Πρεστίτσνιε Πινταράσκα! Ουρτ Αλεξέι Αλεξέγιεβιτς λιουμπ λιουμπ σιρκ
καρασό! Στολίσναγια!»
Το πορτμαντό δεν παρέλειπε να σχολιάζει τα πάντα:
«Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας μας είχε γίνει εξπέρ στις ξένες γλώσσες
– τι γερμανικά, τι ιταλικά, τι ρώσικα… Η γλώσσα που μας δυσκόλεψε, πάντως,
ήταν τα περσικά! Θυμάστε που ερωτεύτηκε μια γάτα Περσίας, που τιναζόταν
μπροστά του με το πολύχρωμο κολάρο της. Κι όταν του την φαρμάκωσε ο κηπουρός, γιατί χωνόταν μέσα στα πόδια του, έκανε μήνες να συνέλθει».
Τα μάτια τού επί εκατόν πενήντα χρόνια κλεισμένου στην αποθήκη καθρέφτη είχαν σκληρύνει και μικρύνει. Οι πλαστικές τουλίπες παρέμεναν φρεσκότατες και λαλίστατες, σχολιάζοντας ανελλιπώς όλα όσα είχαν δει τόσα
χρόνια πλάι του. Το πορτμαντό είχε ξεφλουδίσει απ’ τα πολλά ρούχα, και το
χαλάκι της εισόδου μαδούσε ανεπιστρεπτί κι έκανε συχνά τις σφήκες και τις
πεταλούδες του κήπου να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι, σαν να ’ταν χωράφι που
το χώμα του μύριζε, και να κάθονται πάνω του.

2

μ

ια μέρα πριν από λίγο καιρό, αρχές του καλοκαιριού, η Μπέτυ, μια
απ’ αυτές τις αλλοπρόσαλλες θείες που κάθε σόι διαθέτει, έφερε στο
σπίτι μια γλάστρα – μάλλον ήταν κάποια γιορτή, επέτειος, μνημόσυνο, ποιος
ξέρει;
Αδιάφορη, φουσκωτή, νυσταλέα και κεραμιδί, η πλαστική γλάστρα που
μέσα της φιλοξενούσε ένα ογκώδες και πλατύφυλλο φυτό εσωτερικού χώρου,
κάθισε από τότε απέναντί μας μ’ ένα ύφος δεκαεπτά καρδιναλίων. Ήταν ένας
κοινός μα μεγαλοπρεπής πλατύφυλλος φίκος.
Οι τουλίπες έπαθαν γλωσσοδέτη, από την πρώτη μέρα.
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«Τι είναι αυτό το έκτρωμα;» φώναξε μια κίτρινη, που χλόμιασε πιο πολύ,
μόλις αντίκρισε το πλατύφυλλο.
«Λάθος της φύσης», απάντησε μία από τις ροζ.
«Δεν πιστεύω να μας κατσικωθεί εδώ πέρα;» έσκουξε τρομοκρατημένη
μια κόκκινη, που είχε αρχίσει να ξεθωριάζει από τα χρόνια και από μια ενοχλητική αχτίδα ήλιου που κάθε μεσημέρι 2 με 3 την χτύπαγε ανελέητα.
«Δεν έχει άνθη, ευτυχώς. Παρ’ όλα αυτά ανησυχώ βαθύτατα», μουρμούρισε η πιο παλιά στις νεότερες, που δεν έκρυβε βέβαια την αγωνία της για το
κακό που θα μπορούσε να ξεσπάσει, αν το φυσικό φυτό υπονόμευε με την
παρουσία του τη θέση των ψεύτικων λουλουδιών στην είσοδο.
Είχαν ξαναδεί κανονικά λουλούδια και φυσικές πρασινάδες να περνούν
από μπροστά τους, ως ανόητα δώρα σε εορταστικές περιστάσεις, αλλά πάντα
τα αντιμετώπιζαν με μια σχετική υπεροψία, αφού συνήθως τα τοποθετούσαν
στα ανθοδοχεία του σαλονιού και μετά από λίγο τα πετούσαν στα σκουπίδια
καχεκτικά, βρομερά και μαραμένα.
«Τώρα θα το ποτίζουν κιόλας… Και όλα τα απόνερα θα έρχονται πάνω
μου», αναστέναξε το χαλάκι της πόρτας κι άναψε ακόμα ένα τσιγαράκι, για να
πάνε κάτω οι πίκρες. «Ουπς!»
«Σε βλέπω σύντομα στα σκουπίδια, έτσι όπως θα γίνεις», ξεστόμισε το γελοίο βάζο του ’80, που δεν έκρυψε από την αρχή τον ενθουσιασμό του για τη
φουσκωτή γλάστρα – που του άρεσε, έτσι κακόγουστο που ήταν.
Η γλάστρα βέβαια απ’ τα πολλά νερά κι από το βάρος όλη μέρα κοιμόταν, αλλά καμιά φορά που την ξεχνούσαν απότιστη, ξυπνούσε, λοξοκοίταζε
το γελοίο βάζο του ’80 και χαριεντιζόταν.
«Αχ, αχ, αχ… καλέ τι καλό… αχ, αχ, αχ… μήπως έχεις λίγο νεράκι; Ανθρακούχο τουλάχιστον; Ξινό νερό, έστω…;» το ρώταγε και του ‘κλεινε το μάτι.
«Μίλα κι εσύ… Αντίδρασε… Κάνε κάτι, όλο εγώ κάνω τη ζητιάνα εδώ
μέσα», γκρίνιαζε στο φίκο που κουβάλαγε μέσα της.
Ο Φίκος στην είσοδο για μέρες δεν έβγαζε μιλιά. Έπινε νερό (όποτε τους ερχόταν στο μυαλό τον ράντιζαν), έτρωγε λίγο λίπασμα (όποτε τους ερχόταν στο
μυαλό τον μπούκωναν) και πλατάγιζε απαλά τα φύλλα του (που μοιάζανε με
πελώριους γιακάδες) κι ανάσαινε αργά.
Αλλά και ο καθρέφτης είχε σωπάσει.
Κοιτούσε το επιβλητικό φυτό και ταραζόταν. Από τη μέρα που συναντή-

42

Lost Love Stories

θηκε με το φίκο κάτι έκανε κρακ μέσα του. Έτρεμε, ίδρωνε, λοξοκοίταζε και
είχε ταχυπαλμία.
«Ταχυπαλδύο, ταχυπαλτρείς…»
Μέχρι να ξαναμιλήσει, πέρασε καιρός. Δεν ήξερε αν θα έπρεπε να του
κακοφανεί ή να τρομάξει, να βάλει τα κλάματα ή να σπάσει στα δύο.
«Τόσοι γιακάδες; Κι όλοι πράσινοι;» ψέλλισε ένα πρωί, και αναστέναξε.
Από τότε δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για άνθρωπο. Όλες του οι αγάπες, οι
έρωτες, τα πάθη έσβησαν για πάντα από τη μνήμη του.
Ήταν Ιούνιος και σε όλο το σπίτι αφήνανε τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά.
Έμπαινε η λάμψη του παράφορου φεγγαριού τις νύχτες και αντανακλούσε
στα πλατιά φύλλα του Φίκου μέσα από τον καθρέφτη.
Οι τουλίπες, τέτοιες βραδιές τυραννιόντουσαν από εφιάλτες. Έβλεπαν,
λέει, πως ήταν Χριστούγεννα και είχαν στολίσει το φίκο με γυαλάκια από
τον καθρέφτη που είχε σπάσει, και έβλεπε και τη Ρωσίδα την Όλγκα
να τις αρπάζει και να τις πετά στον Άγιο Βασίλη.
«Ουρτ Καρασό, παλιόγερε».
Και τότε οι τουλίπες ταράζονταν μες στον ύπνο τους
και ξεφώνιζαν:
«Αμαρτία! Τι όνειρο…» Και το χαλάκι στριφογύριζε τσαλαπατημένο και μουσκεμένο, με σταθερό συνάχι και πυρετό:
«Ουπς! Γκαντεμιά, σου λέω…»
Το πορτμαντό λαγοκοιμόταν, κι αφού ήταν πια
απαλλαγμένο από περιττά πανωφόρια, λόγω θέρους, όσο μπορούσε κατασκόπευε και τα γεγονότα
μέσα στο σπίτι.
Στον κήπο είχανε βεγγέρες.
Η μαμά Δεναξά έμπαινε στον τρίτο της γάμο με τον
κηπουρό, τον Αλέκο, αυτήν τη φορά.
Τούρτες, κρασάκια, φασιανοί, τουρσιά, σαμπάνιες και φρούτα του δάσους εναλλάσσονταν με κουνέλια στιφάδο, γεμιστά, πατάτες
γιαχνί, παγωτά, φρουτ παντς, μοχίτο και καραμελωμένα φιστίκια.
Οι μουσικές από το κιόσκι σε νανούριζαν ή σε εξίταραν, ήταν μεθυστικές
κι ερεθιστικές.
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Του Ιουνίου
ήρθε η πλήθουσα η σελήνη να με πάρει
στα σεντόνια η νύχτα βρίθουσα
με τον πόθο μαξιλάρι
κι ήταν ρόδα τα χειλάκια της
και πλεκόμουνα στ’ αγκάθια
με μασούσαν τα δοντάκια της
και μου εμάθαιναν τα πάθια
που ’χει η σαρξ η μεγαλύνουσα
που ’χει το άπειρο κουφάρι
της σελήνης που ήρθε πλήθουσα
τον Ιούνιο να με πάρει.

Και το παράφορο φεγγάρι που τους κοιτούσε από ψηλά χαμογελούσε
μέσα απ’ τα χρυσοκίτρινα δόντια του, ανεξερεύνητο.
Ο καθρέφτης έκλεισε για λίγο τα μάτια, δεν μπορούσε να βλέπει άλλο το
φως του φεγγαριού πάνω στον ανομολόγητα αγαπημένο του φίκο, και αποκοιμήθηκε, ίσως όχι παραπάνω από τρία έως τέσσερα λεπτά…

Χέρια ανοίγω
χέρια κλείνουν
σα δυο κορμιά κι εντός η χάρη
του τριγώνου που υποτείνουσα
ειν’ τ’ ανάσκελο φεγγάρι.
Αχ! Τα ολόσταχτα τα μέλη του
τα καπούλια και τ’ αγκάθια
κι εγώ να τρυγώ τ’ αμπέλι του
στα ρηχά μα και στα βάθια.
Κι ο Ιούνιος να σχίζεται
κι η σελήνη διχοτόμος
μες στ’ αμπέλι να βυθίζεται
ως λαιμός κι ως λαιμητόμος.

Όταν τα πράγματα ονειρεύονται, ειδικά εκείνα που έχουν ιστορία κι έχουν
περάσει πολλά χρόνια της ζωής τους σε μια αποθήκη, τότε τα όνειρά τους
γίνονται κοινός τόπος.
«Θεέ μου, τι όνειρο!» ξεστόμισαν με μια φωνή οι τουλίπες.
«Δε θα το πιστέψετε, κόντεψα να ερεθιστώ!» μουρμούρισε σεμνά το πορτμαντό.
«Έτσι, έτσι…δώσ’ τα όλα… Ουπς!» είπε το χαλί.
«Δεν ντρέπεσαι, βρε πατσαβούρι;» σαλιάρισε ξενέρωτα το γελοίο βάζο
του ’80 για να κάνει την πλαστική γλάστρα να του δώσει σημασία.
«Αχ!...» έκανε απλά η πλαστική γλάστρα.
Ο Φίκος σώπαινε, δροσοσταλίδες στα φύλλα του...
Κοιτούσε το φίκο κι εκείνος τον παράφορο πια καθρέφτη με σχετική ταραχή κι ανησυχούσε κάπως για την κατάσταση, όσο μπορεί να ανησυχεί ένα
φυτό. Κοιταζόταν μέσα του τόσον καιρό, κουνούσε τα φύλλα του κι αναρωτιόταν αν η ταραχή που ένιωθε ήταν από εφιάλτη ή από κάτι άλλο.
Προτιμούσε να σωπαίνει και να περιμένει.
Το ίδιο βράδυ, αυτό των αρραβώνων της μαμάς Δεναξά με τον κηπουρό,
τον Αλέκο, θα έσπαγε τη σιωπή του… Και όχι μόνο.
Από την ονείρωξη του καθρέφτη μας τον ξυπνάει ο μεθυσμένος Αλέκος,
ο γαμπρός, που παραπατώντας έχυσε πάνω του το μισό του ουίσκι.
«Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πώς πάν’ τα κέφια;» τον ρώτησε τρεκλίζοντας.
«Α, ρε μπαγάσα… Τα κατάφερα! Α, ρε φιλαράκο, ήρθε η ώρα μου – χρόνια τώρα στον κήπο κι από σήμερα μπήκα στα σαλόνια… Και από κηπουρός
αφέντης. Να δεις που θα την κληρονομήσω τη γρια. Α, ρε μάγκα μου, θα με
ματιάσω… φτου μου».

Του Ιουνίου
έδυ ασθμαίνουσα όλη η πλήθουσα
σελήνη
στα σεντόνια η νύχτα χαίνουσα
ετελείωσε κι εκείνη.
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Ο καθρέφτης μας τέτοιο ρεζιλίκι δεν είχε ζήσει ποτέ.
Η φτυσιά κυλούσε στα μάγουλά του σαν δάκρυ κι έτρεχε.
Άφησε πάνω στην επιφάνειά του μια βαθιά χαραγματιά.
Ο καθρέφτης ντράπηκε.
Πιο πολύ τον πείραζε που ο φίκος απέναντί του τα είχε δει όλα.
Αν δεν ήταν ένας απλός καθρέφτης, θα είχε χυμήξει πάνω στον Αλέκο
και θα τον σκότωνε.
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Μη μιλάς, μη ρωτάς
όταν έρχεται η αγάπη
να κοιτάς, να ζητάς
όταν έρχεται η αγάπη.
Ήρθε η ώρα σου να ζήσεις
μάλλον πρέπει να ξυπνήσεις
αν μπορείς ν’ αγαπηθείς
θα μπορείς και ν’ αγαπήσεις.

Η δύναμή του όμως ήταν να μεταμορφώνει τους άλλους κι όχι να μεταμορφώνεται ο ίδιος.
Κοίταξε κατάματα το φίκο.
Ήταν για γέλια και για κλάματα έτσι φτυσμένος, αλλά τόλμησε και κοίταξε κατάματα το φίκο.
Και τότε, ξαφνικά, ο φίκος μεγάλωσε, άπλωσε τα κλαδιά του, τα έβαλε
γύρω από το λαιμό του Αλέκου σαν να ’ταν χέρια, και τα έσφιξε τόσο δυνατά,
που η γλώσσα του βάναυσου κηπουρού πετάχτηκε έξω, τα μάτια του γούρλωσαν, τα μάγουλά του κοκκίνισαν και σε λίγο, πριν κανείς καταλάβει τι έγινε
καλά καλά, ο μελλόνυμφος Αλέκος έπεσε νεκρός στο χαλάκι της εισόδου,
στραγγαλισμένος από τα κλαδιά που τον είχαν σφίξει.
«Ψοφίμι! Ουπς!», γκρίνιαξε το χαλάκι και γύρισε πλευρό.
«Ουρτ Καρασό»,ούρλιαξε η Όλγκα, η πρώτη που αντίκρισε το άψυχο
σώμα πάνω στο χαλί.
«Κατάρα Πρεστίτσνιε… Κρίμα το μπόι πινταράσκα! Ουρτ Αλεξέι Αλεξέγιεβιτς.
Λιουμπ λιουμπ πάπαλα καρασό! Θεός σχωρέστον κατάρα Σίτσβο Γκρίτσνε».
Ο ιατροδικαστής μίλησε για οξύ εγκεφαλικό και στα σαράντα του Αλέκου το
γειτονικό αστυνομικό τμήμα έκρυψε δικαιολογημένα την υπόθεση στο αρχείο.
Το καλοκαίρι πέρασε, μακρύ, ανελέητο και θλιμμένα ήσυχο, αφού η
μαμά Δεναξά δεν έχασε τα μπάνια της στην Αιδηψό, ούτε η Όλγκα βέβαια την
άδειά της στην πρώην Αγία Πετρούπολη.
Και φυσικά ούτε που πρόσεξε κανείς μια βαθιά απλωτή χαραγματιά στην
επιφάνεια του καθρέφτη, που έμοιαζε μάλλον με λεκέ από δάκρυ που έτρεχε.

Μην κρατάς, μην πετάς
όταν έρχεται η αγάπη
μόνο να περπατάς
όταν έρχεται η αγάπη.

3
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ταν όμως από το φθινόπωρο και όσο πλησίαζαν οι γιορτές, τα πτώματα
πάνω στο χαλάκι της εισόδου αυξήθηκαν, η εγκληματολογική υπηρεσία έδειξε να ενδιαφέρεται πιο ενεργά.
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Η Όλγκα δεν άδειαζε να μαζεύει στραγγαλισμένα σώματα απ΄ το πάτωμα
της εισόδου ξεφωνίζοντας:
«Πρεστίτσνιε στράσβιστιε σιρκενεγκοτυρί όξω όξω ουρτ καρασό. Πλεβρίτονα πεθαμένο πούμπανο, λιουμπ, λιουμπ, τ΄ ανάθεμα».
Η μαμά Δεναξά θρηνούσε διακριτικά μελλοντικούς συζύγους.
Και ο ανακριτής, σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή, άρχισαν να αναρωτιούνται για τον παράξενο τρόπο θανάτου των θυμάτων τής οδού Μοργκ…
Τέλος πάντων, επειδή κανένας δε χαλάει το κέφι του πριν από τις γιορτές, το σπίτι ξανάνοιξε τις πόρτες του Χριστούγεννα για να υποδεχτεί τάρτες,
καμαμπέρ, τουρσιά, βινσάντο, φουά γκρα, αγριοκούνελα, προσούτο, πατέ
χήνας, που διαδέχονταν στο γιορτινό τραπέζι τις δίπλες, τα καζάν ντι πι, τα μελομακάρονα Καισαρείας, ενώ η γεμιστή γαλοπούλα με κάστανα και τρούφες
ευωδίαζε από το βάθος της κουζίνας.
Τον Άγιο Βασίλη τον περιμένουν συνήθως όλα τα νοικοκυριά της γης
παραμονή Πρωτοχρονιάς. Αλλά φέτος δεν ήταν γραφτό να φτάσει στον προορισμό του.
Προπαραμονή έκανε το λάθος να παρκάρει το έλκηθρό του στο χιονισμένο
κήπο του πλουσιόσπιτου. Ήταν αργά το βράδυ και, ξεθεωμένες από τις προετοιμασίες, η μαμά Δεναξά και η Όλγκα ροχάλιζαν του καλού καιρού.
Στην είσοδο του σπιτιού, ο καθρέφτης κοίταξε το φίκο με τον ίδιο τρόπο που
ήξεραν πια να συνεννοούνται και να απολαμβάνουν το σκοτεινό δεσμό τους.
Οι τουλίπες έτριψαν τα φύλλα τους όλο χαρά.
Το γελοίο βάζο του ’80 και το χαλάκι πήραν πρώτη θέση πίστα.
Η γλάστρα μασουλούσε πασατέμπο, περιμένοντας να
αρχίσει το έργο, και το πορτμαντό καθάρισε το μονόκλ
του και αναστέναξε.
Ο Άγιος είχε βάλει κιλά από τους πολλούς
κουραμπιέδες, και δε χώραγε από την καμινάδα. Μπήκε λοιπόν σαν άρχοντας από την
κύρια είσοδο του σπιτιού.
Έτσι στρουμπουλός και μασκαρεμένος στα κόκκινα, εξίταρε τη φαντασία των
δύο άμωμων εραστών.
Τον πέρασαν για κλέφτη;
Μπα!

47

Lost Love Stories

Για ανακριτή;
Μπα!!
Για κατάσκοπο;
Μπα!!!
Ό,τι και να ήταν, είχαν καιρό να
σκοτώσουν, και μάλιστα ένα τόσο
φανταχτερό και πλούσιο σε γιακάδες ανθρώπινο πλάσμα.
Ο φίκος άπλωσε τα σαν χέρια
κλαδιά του και με άπειρη λύσσα
τού ξερίζωσε το μούσι, ενώ τα φύλλα του σαν σπαθιά μπήχτηκαν στα
ζουμερά πλευρά του καλοκάγαθου
παππού.
Καθρέφτης και φίκος κοιτάζονταν
στα μάτια με τρελό πόθο, καθώς τον
άφηναν να ξεψυχήσει πάνω στο χαλάκι της
εισόδου –«Ψοφίμι! Ουπς!»– διασκεδάζοντας
για πρώτη φορά έναν τόσο διαφορετικό και
–επιτέλους– αιματηρό φόνο.
Το σφαγμένο Άγιο Βασίλη, η αστυνομία τον πέρασε για κλέφτη, που του άξιζε η τιμωρία.
Η εγκληματολογική υπηρεσία στις προηγμένες χώρες
κάνει πάντα καλά τη δουλειά της, και τα εγκλήματα συνεχίζονταν με τόσο ευρηματικούς τρόπους και αιτιολογούνταν με τέτοια φυσικότητα, ακριβώς όπως οι ψεύτικοι έρωτες βρίσκουν τον τρόπο να συνεχίζονται για
χρόνια, να γεννούν παιδιά και να τα μεγαλώνουν, να γερνούν μαζί χωρίς την
παραμικρή ενοχή, χωρίς αισχύνη και πάνω απ’ όλα χωρίς τιμωρία.
Ο φίκος έπνιγε θείες που έφερναν γλάστρες σε γιορτές ή πένθη.
Στραγγάλιζε επιβήτορες, νέους κηπουρούς και ταχυδρόμους.
Απαγχόνιζε παλιόγερους που φλέρταραν με την προίκα της μαμάς Δεναξά.
Αποδεκάτιζε νόστιμα κορίτσια, κούριερ, πλασιέ, πιτσαδόρους…
«ακόμη και μια γάτα από το Σιάμ, που τόλμησε να φλερτάρει μπροστά μου
με τον ιερό μου καθρέφτη», ξεστόμισε ο Φίκος.
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να ανοιξιάτικο απόβραδο, που το σπίτι έκλεινε τρία με τέσσερα χρόνια
ευτυχισμένης και γαλήνιας ζωής, ένα μικρό παιδί έτρεξε στο διάδρομο,
σταμάτησε μπροστά στον καθρέφτη στην είσοδο, κοίταξε με απορία τη χαραγματιά, και ξερίζωσε με δύναμη ένα φύλλο από το φυτό πίσω του.
Έτριψε, σκούπισε κι εξαφάνισε με αυτό τα σημάδια του καθρέφτη, που
κανείς δεν τα είχε προσέξει τόσον καιρό.
Ήταν ένα εγγονάκι απ’ τα πολλά της μαμάς Δεναξά από την κουνέλα
κόρη της, την ξεχασμένη Βάσω.
Ο καθρέφτης χαμογέλασε στο παιδί.
Το παιδί χαμογέλασε στον καθρέφτη.
Ο φίκος κοίταζε.
Ο καθρέφτης είδε το φίκο να τον κοιτά.
Το παιδί βγήκε στον κήπο.
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: «Μην τολμήσεις».
ΦΙΚΟΣ: «Θα το κάνουμε».
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: «Εγώ αποφασίζω ποιον σκοτώνουμε».
ΦΙΚΟΣ: «Ναι, αλλά εγώ σκοτώνω».
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: «Δεν μπορείς χωρίς εμένα».
ΦΙΚΟΣ: «Κάνεις λάθος… Μπορώ και χωρίς εσένα!
Γιατί το λυπάσαι; Επειδή σου έσβησε το σημάδι;»
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: «Είναι ένα μικρό παιδί…»
ΦΙΚΟΣ: «Η πιο επικίνδυνη ηλικία, μόλις ξαναπεράσει έτσι ανέμελο, θα το πνίξω».
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: «Την πάτησες, αν
τολμήσεις!»
ΦΙΚΟΣ: «Εσύ την πάτησες…
Μπορώ και χωρίς εσένα».
Το παιδί γύρισε χαρούμενο από
τον κήπο, κρατώντας μια σφεντόνα
και μια πέτρα. Σημάδεψε με δύναμη
στην καρδιά του καθρέφτη.
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Ο φίκος άπλωσε τα κλαδιά του και τα τύλιξε γύρω από το λαιμό του
παιδιού.
Η πέτρα βρήκε τον καθρέφτη στο κέντρο.
Ο γδούπος από το σώμα του παιδιού που έπεσε στο πάτωμα σκεπάστηκε
από τον οξύ ήχο που έκαναν τα θρύψαλα του καθρέφτη, που απλώθηκε σε
όλη την είσοδο, αλλά και πάνω στα φύλλα και τα κλαδιά του φίκου, που
σερνόταν επίσης στο πάτωμα.
Την άλλη μέρα, πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες:
«ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΓΚ».
«ΕΝΑ ΑΘΩΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΥΜΑ».
«ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΑ ΟΙ ΦΟΝΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΓΚ».
Κι από κάτω, οι φωτογραφίες της μαμάς Δεναξά και της Όλγκα να κοιτούν με
άδειο βλέμμα, αγουροξυπνημένες, το βλέμμα των περαστικών, κρεμασμένες
από τα περίπτερα.

5
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αμιά φορά οι νυχτερίδες και τα νυχτοπούλια μπαινοβγαίνουν από τα
παράθυρα που χάσκουν στο έρημο πλουσιόσπιτο, κάθονται πάνω στα
κλαδιά ενός πελώριου φίκου που έχει καλύψει την είσοδο, και κοιτάζουν με
απορία στα διαφανή γυαλάκια από ένα σπασμένο καθρέφτη, που τόσο συμμετρικά, σχεδόν σαν χριστουγεννιάτικα στολίδια, κρέμονται πάνω του.
Κι όπως το φως του φεγγαριού τρυπώνει αδιάκριτο, καθαρίζουν τα ράμφη τους, ακονίζουν τα δόντια τους, και πετάνε μακριά στην ήσυχη νύχτα της
πόλης μας...
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Η ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ

Λάθος ερώτηση

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Πόσο είσαι μικρός
πόσο είσαι κακός
πόσο είσαι γλυκός
πόσο είσαι;

Πόσο είναι θολό
το κακό, το καλό
το πολύ, το μικρό;
Πόσο είναι;

Πόσο είσ’ ακριβός
πόσο είσαι φτηνός
πόσο είσ’ ουρανός
πόσο είσαι;

Πόσο είμαι τρελή;
Πόσο είν’ αφελή
όσα εγώ δε θα πω;
Πόσο είναι;

Κι αν έχεις στο μεταξύ
–ενώ ρωτάω–
εσύ ερωτευτεί,
εγώ γιατί
να σε ρωτάω
τι;

Κι αν έχεις στο μεταξύ
–ενώ ρωτάω–
εσύ ερωτευτεί,
εγώ γιατί
να σε ρωτάω
τι;

Ο ΦΙΚΟΣ

Ο ΓΕΡΟ-ΤΡΑΓΟΣ
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Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
ποιος γυρνά και μας κοιτάζει
όταν είμαστε μαζί.
Δε με νοιάζει εγώ σου λέω
να γελάω και να κλαίω
τα καλύτερα τα έχει όποιος ζει.
Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
κι ούτε το ’χω για μαράζι
αν δε θέλεις το μαζί.
Δε με νοιάζει να κολυμπάω
στα πολύ βαθιά και πάω
στα καλύτερα που τα ’χει όποιος
τα ζει.

-RΦύγε κι έλα πίσω
δε με νοιάζει αν ζήσω,
εγώ να σ’ αφήσω δεν μπορώ.
Πάρ’ το πάνω σου όλο,
πες πως είναι σόλο
τούτο το ρολάκι το μικρό…

Γουρούνια με φτερά

Στην εποχή των μουσώνων

Γουρούνια με φτερά
γελάμε
Τερμίτες στη σειρά
πατάμε
Δυο χήνες με φτερά
βρεμένα
Αράχνες στην πυρά
για μένα

Στην εποχή των μουσώνων
δεν τραγουδάμε
δεν τραγουδάμε
παίρνουμε πάνω μας
και πάμε
ό,τι πετά κι ύστερα πέφτει
και δεν αλλάζει τον καθρέφτη
που μέσα του κι εσύ κι εγώ
θα ’μαστε ένα θαυμαστικό
για να το δούνε όλοι οι άλλοι
είτε μικροί είτε μεγάλοι.

Γουρούνια με φτερά
πετάμε
Γελάδια προχωράνε
πάνε
Δυο τράγοι με ξερά
τα γένια
Αράχνες στην πυρά
για μένα

Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
με το φόβο κάνω χάζι
κι όταν λείπεις είσ’ εδώ.
Δε με νοιάζει, σ’ έχω πάρει
σ’ ένα άδειο μαξιλάρι,
που ’χω αφήσει ένα δάκρυ μαλακό.
Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει
κι επιμένω, δεν πειράζει
άμα δε σου φτάνω εγώ.
Δε με νοιάζει αν δε σ’ αρέσω
κάθε όχι θα χωρέσω
κάθε όχι λέει «ναι», αφού είσαι εδώ.
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ΟΙ ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΕΣ

Γουρούνια με φτερά
πετάμε
Δυο κότες μια χαρά
κλωσάνε
Βατράχια στα νερά
πνιγμένα
Αράχνες στην πυρά
για μένα

Μη σε φοβίζω
μη σε φοβίζω
ξέρω ν’ αγγίζω
να ζω δεν ξέρω.
Στην εποχή των μουσώνων
δεν προχωράμε
δεν προχωράμε
παίρνουμε πάνω μας
και πάμε
όλα τ’ απλά και τα σπουδαία
τι κάνει τη ζωή ωραία
που μέσα της εσύ κι εγώ
θα ’μαστε ένα θαυμαστικό
για να το δούνε όλοι οι άλλοι
είτε μικροί είτε μεγάλοι.

ΟΙ ΧΗΝΕΣ

Μη σε φοβίζω
μη σε φοβίζω
Ξέρω ν’ αγγίζω
να ζω δεν ξέρω.
ΟΙ ΚΟΤΕΣ
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Η ΑΓΕΛΑΔΑ
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Κόκκινη κλωστή

Τι σημασία;

Κόκκινη κλωστή δεμένη
σε μια αράχνη τυλιγμένη
δώσ’ της κλότσο να γυρίσει
γουρουνάκι να μιλήσει.

Τι σημασία έχει αν μου ’πες ψέματα
αφού ’σαι δω και μέσα μου ανάβει
ανάβει μες στη νύχτα τα φωτάκια της
η πόλη αυτή και γίνεται καράβι.

Μια φορά κι έναν καιρό
είχα χρόνια να σε δω
και σε βρήκα πατημένη,
ταραντούλα μου καημένη.

Τι σημασία έχει αν σου ’πα ψέματα
αφού ’μαι δω και πάνω σου γυρίζει
γυρίζει τούτη η πόλη τρένο αδέσποτο
τρελό, ερωτευμένο και σφυρίζει.

Μια φορά κι έναν καιρό
στον ολάνθιστο αγρό
βρήκα ένα γουρουνάκι
πριν να γίνει σαλαμάκι.

Ο ΤΕΡΜΙΤΗΣ

Μια φορά κι έναν καιρό
γουρουνάκι στον αγρό
γίνεται παραμυθάς
με το σεις και με το σας.

Τι σημασία έχει αν πούμε ψέματα
έτσι κι αλλιώς ο χρόνος καταστρέφει
ο χρόνος καταστρέφει ό,τι ποθήσαμε
καβάλα πάει στην άβυσσο και τρέχει…
-RΚαθρέφτη, καθρεφτάκι μου, γεννήθηκες
σε λάθος εποχή και λάθος χρόνια,
τα ξωτικά δεν είναι πια επίκαιρα
στοιχειά δεν έχει εδώ ούτε τελώνια.

Ταραντούλα που ’χει πέσει
στα γουρούνια δεν αρέσει
γουρουνάκια με φτερά
είναι μόνο τα νεκρά.
Ταραντούλα στον αέρα
θα ’ναι μόνη πέρα ως πέρα.
Ξέρετε, κάποιες αγάπες
μένουνε μόνο στους χάρτες.

Ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ

ΤΟ ΠΟΡΤΜΑΝΤΟ

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ο έρωτας
είναι το μόνο λάθος των ανθρώπων
εσύ πάντα θα ζεις μέσα στους έρωτες
και θα ’σαι ο καθρέφτης των προσώπων.
ΟΙ ΤΟΥΛΙΠΕΣ

Η ΓΛΑΣΤΡΑ

ΤΟ ΧΑΛΑΚΙ

56

57

Lost Love Stories

Lost Love Stories

Παρακαλώ… (κι ευχαριστώ!)

Ονείρωξις

Όταν έρχεται η αγάπη

Παρακαλώ τον εαυτό μου
να μη λυπάται.
Παρακαλώ το είδωλό μου
να μη φοβάται.

Του Ιουνίου
ήρθε η πλήθουσα
η σελήνη να με πάρει
στα σεντόνια η νύχτα βρίθουσα
με τον πόθο μαξιλάρι
κι ήταν ρόδα τα χειλάκια της
και πλεκόμουνα στ’ αγκάθια
με μασούσαν τα δοντάκια της
και μου εμάθαιναν τα πάθια
που ’χει η σαρξ η μεγαλύνουσα
που ’χει το άπειρο κουφάρι
της σελήνης που ήρθε πλήθουσα
τον Ιούνιο να με πάρει.

Μη μιλάς, μη ρωτάς
όταν έρχεται η αγάπη
να κοιτάς, να ζητάς
όταν έρχεται η αγάπη

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παρακαλώ να είμαι εγώ
κάθε φορά που συναντώ
την ιστορία της ζωής σου
τον κύριο λόγο της ψυχής σου
το μυστικό σου που μ’ αγγίζει
το κάθε «ναι» σου που μ’ ορίζει.
Παρακαλώ…
Κι ευχαριστώ!!!
Παρακαλώ τη μοναξιά μου
να μη με πνίγει.
Παρακαλώ τη σιγουριά μου
να είναι λίγη.

Ο ΑΛΕΚΟΣ

Παρακαλώ να είμαι εγώ
κάθε φορά που συναντώ
την ιστορία της ζωής σου
τον κύριο λόγο της ψυχής σου
το μυστικό σου που μ’ αγγίζει
το κάθε «ναι» σου που μ’ ορίζει.
Παρακαλώ…
Κι ευχαριστώ!!!

ΤΟ ΒΑΖΟ

Η ΡΟΖΑ
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Χέρια ανοίγω
χέρια κλείνουν
σα δυο κορμιά κι εντός η χάρη
του τριγώνου, που υποτείνουσα
είν’ τ’ ανάσκελο φεγγάρι.
Αχ! Τα ολόσταχτα τα μέλη του
τα καπούλια και τ’ αγκάθια
κι εγώ να τρυγώ τ’ αμπέλι του
στα ρηχά μα και στα βάθια.
Κι ο Ιούνιος να σχίζεται
κι η σελήνη διχοτόμος
μες στ’ αμπέλι να βυθίζεται
ως λαιμός κι ως λαιμητόμος.
Του Ιουνίου
έδυ ασθμαίνουσα
όλη η πλήθουσα σελήνη
στα σεντόνια η νύχτα χαίνουσα
ετελείωσε κι εκείνη.

Η ΜΑΜΑ ΔΕΝΑΞΑ

Ήρθε η ώρα σου να ζήσεις
μάλλον πρέπει να ξυπνήσεις
αν μπορείς ν’ αγαπηθείς,
θα μπορείς και ν’ αγαπήσεις.
Μην κρατάς, μην πετάς
όταν έρχεται η αγάπη
μόνο να περπατάς
όταν έρχεται η αγάπη.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

59

Το βιβλίο τυπώθηκε σε χαρτί οπαλίνα 250 γρ. και χαρτί γραφής 170 γρ.
Οι διαχωρισμοί έγιναν από το Studio Line και η εκτύπωση από το λιθογραφείο
Ε. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ - Ι. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΟΕ.
H εκτύπωση του cd έγινε από την Digital Press Hellas - Mastering: Πέτρος Σιακαβέλλας.

