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Mέρος Ι - Έκλειψη

Μια απορία
“Πού είναι το φεγγάρι; Γιατί δε φέγγει; Έτσι δε θα ’πρεπε; Μέρα
του δεν είναι;”
“Ναι έτσι θα ’πρεπε. Φαίνεται όμως σαν ν’ άλλαξε γνώμη,
σαν να το τρομάξαμε και να μην έβγαλε το φως του σήμερα”.
“Αυτό λες να ’ναι, ή μήπως το ’κρυψε και το εμποδίζει κανένα άλλο αστέρι;”
“Μπορεί να ’ναι κι αυτό, να το εμποδίζει κάποιο άλλο αστέρι,
καλά το λες”.
“Κι αν είναι τ’ άλλο τ’ αστέρι, πότε θα φύγει να το δούμε
ξανά, το φεγγάρι;”
“Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν το ορίζουμε. Πότε δηλαδή θα φύγει το σκοτεινό αστέρι”.
“Κι αν είναι τ’ άλλο που είπες, κι αν το τρομάξαμε δηλαδή
εμείς το φεγγάρι και φοβήθηκε και σκοτείνιασε και δε θέλει
πια να φέξει, τότε τι κάνουμε;”
“Αν το τρομάξαμε εμείς, τότε μπορούμε να του παίξουμε
μουσική, να το καλέσουμε. Μπορεί τότε να μας ακούσει και να
ξεφοβηθεί και ν’ αλλάξει γνώμη. Και να φέξει ξανά. Έτσι συνήθως γίνεται. Στάσου όμως να σου πω μια ιστορία. Να καταλάβεις τότε τη μεγάλη διαφορά που έχει το φεγγάρι το κρυμμένο
απ’ τ’ αστέρι, με το φεγγάρι το τρομαγμένο. Από μας”.

H Μυρτώ
Ξύπνησε κουρασμένη. Ο φοβερός πονοκέφαλος την είχε αφήσει άυπνη. Ερχότανε μια στις τόσες, όχι συχνά. Αλλά όταν ερχότανε, ήταν αλύπητος. Τα χάπια να βοηθήσουν ήταν συνήθως
αδύνατο. Mόνο με ένεση υπήρχε ελπίδα. Έτσι και τη νύχτα που
πέρασε. Αφόρητος πόνος, ανήμπορα χάπια, μέχρι που έκανε
την ένεση, κάπου προς το πρωί. Και βυθίστηκε μετά στον ύπνο
για δυο, τρεις ώρες.
Έκανε μπάνιο στα γρήγορα. Στέγνωσε τα μαλλιά της. Αφέθηκε και ξεχάστηκε για λίγο στη θαλπωρή του ζεστού αέρα.
Eίχε περάσει πια ο πόνος. Ένοιωθε κι απολάμβανε την ανακούφιση καθώς ο αέρας του σεσουάρ χάιδευε απαλά το βασανισμένο και ξάγρυπνο κεφάλι της.
΄Ήταν πια ο δεύτερος μήνας που ήταν μόνη της. Είχανε χωρίσει με το Θανάση, οριστικά. Όλους τους έκανε πέρα η Μυρτώ. Απλά, χωρίς προσπάθεια. Στην πραγματικότητα, ήταν σαν
να φεύγανε μόνοι τους. Aνήμποροι να πιστέψουν ότι έχουν
τρόπο να την κρατήσουν δίπλα τους. Τ’ ανάποδο δεν το ’χε ζήσει. Ποιος ξέρει πώς να ’τανε; Να σου λένε τέλος, να σε βαριούνται, να μη σε αντέχουν.
Πάντα έτσι θα ’μενε άραγε; Θα συναντούσε ποτέ κάτι να
μην της φέρνει αυτή την αφόρητη ανία. Βαθιά μέσα της αυτή η
σκέψη σιγόφερνε. Αδιευκρίνιστη, θολή. Μοναξιά δεν ένοιωθε
όμως. Έτσι ήταν η Μυρτώ. Γρήγορα τελειώνανε οι μέρες της
με τους άντρες. Αυτονόητα. Με όσους είχε γνωρίσει κι είχε
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κοιμηθεί μαζί τους. Έξι μήνες ήταν το περισσότερο που κράτησε.
Μοναξιά ωστόσο δεν ένοιωθε. Αν δε νοιώσεις πρώτα την
παρέα πώς να φτάσεις ως τη μοναξιά;
Μια φορά μόνο έκανε για το θέμα αυτό μια σκέψη παραπάνω. Μια σκέψη που ξεπέρναγε κάπως την ανία και την κόπωση που συνήθως την κατέκλυζε. Σκέφτηκε μην τάχατες ήταν
η ομορφιά της η ίδια, που την παγίδευε. Μήπως τα μύρια όσα
βλέμματα, αντρικά βλέμματα, που τραβούσε πάνω της, στο πέρασμά της, την υπνωτίζανε, μήπως δεν την αφήνανε να δει καθαρά. Να διαλέξει σωστά. Αν δεν ήτανε οι πονοκέφαλοι παρέα
της από μικρό κοριτσάκι, μπορεί να τους χρέωνε κι αυτούς στο
δάσος αυτό απ’ τα βλέμματα. Στην ακτινοβολία τους. Στο δάσος
που ζούσε και που δεν υπήρχε τρόπος να βγει. Που τη ζάλιζε
και τη θόλωνε και την έριχνε, φαίνεται, σε λάθη. Το ένα μετά
τ’ άλλο.
Ήταν, με δυο λόγια, εκπληκτική ομορφιά η Μυρτώ. Σπάνια
ομορφιά. Κορμί, πρόσωπο, ύφος, κίνηση κι αέρας, όλα δέκα. Με
τόνο. Ακραία, διαυγής ομορφιά, που είχε όμως, μες στην ακρότητά της, ένα μέτρο. Κι είχε μέτρο γιατί τα βλέμματα, που μέσα
τους ζούσε, δεν την έγδυναν. Ή αν την έγδυναν, περνούσε ώρα.
Κι όλη αυτή την ώρα την κοιτούσαν εκστατικά. Κοιτούσαν την
ανείπωτη ομορφιά της. Τη σέβονταν, τη θαυμάζανε, υποκλίνονταν μπροστά της. Κι έτσι περνούσε πολλή ώρα μέχρι να πάνε
παρακάτω. Αν στο μεταξύ δεν είχε πάει η Μυρτώ παρακάτω
και δε μπορούσε να τροφοδοτεί πια, με την παρουσία της, τη
φαντασίωση και την έξαψή τους.
Η ομορφιά της Μυρτώς ήταν και σε τούτο αλλιώτικη. εν
είχε ίχνος υπεροψίας ή αυταρέσκειας. Αν ήταν έτσι, αν “το
’παιζε” η Μυρτώ, κάποιος θα το ’χε βάλει στόχο του να βγει
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πάνω απ’ την υπεροψία της. Να την κατακτήσει. Και κάποιος
μπορεί και να το κατάφερνε. Εδώ όμως το πράγμα ήταν αλλιώτικο. ε μπορούσαν οι άντρες να βάλουν στόχο. Η γαλήνη που
ακτινοβολούσε η Μυρτώ τούς υπνώτιζε. εν ξέρανε από πού
ν’ αρχίσουν και πώς να πορευτούν. Αυτό έφερνε τον πανικό
τους. Κι έφερνε και την ανία της Μυρτώς.
Λες κι ήταν οι πόνοι εκείνοι του κεφαλιού της μόνο, που
ρουφούσαν κάθε ένταση της ψυχής της. Εκείνες τις τυραννικές ώρες της νύχτας, που τη βασάνιζαν αφόρητα. Και δεν απέμενε άλλο μετά τίποτα, παρά μια απέραντη γαλήνη.
***
Με ξεφουρτουνιασμένο το κεφάλι κατέβηκε στο δρόμο. Πήρε
πορεία προς το ωδείο. Είχε προγραμματίσει ένα μάθημα στο
πιάνο, μ’ έναν καινούργιο δάσκαλο, που λέγανε ήταν πολύ καλός, κορυφαίος πιανίστας. Μετά θα περνούσε κι απ’ τη σχολή.
Ήταν φοιτήτρια γιατρός η Μυρτώ κι ήταν μαζί και φοιτήτρια
στο ωδείο. Παλιό απωθημένο το πιάνο, άργησε, δεν τ’ άρχισε
όταν έπρεπε. Ό,τι όμως έχασε σε χρόνο το κέρδισε σε ταχύτητα και πάθος. Έφτασε έτσι να ’ναι καλή και πολύ προχωρημένη
πιανίστρια. Κόντευε στο πτυχίο. Κι όλ’ αυτά μέσα σε τέσσερα
μονάχα χρόνια. Και σε ατελείωτες, όμως, ώρες προσπάθειας
κι εξάσκησης. Ίσως ήταν και το πιάνο ένα απ’ τα μυστικά της
γαλήνης της.
Μαζί με το πιάνο κόντευε να τελειώσει και την ιατρική.
Είχε μπει εύκολα, απ’ τους πρώτους. Ήταν τώρα στην τελευταία χρονιά, εργαστήρια, κλινικές, τρεχάλα πάνω κάτω στην
Αθήνα. Σ’ ένα χρόνο θα τέλειωνε. Σκεφτόταν πια και τι ειδικότητα να κάνει.
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Πώς βρέθηκε στην ιατρική δεν πολυθυμότανε. Σίγουρη δεν
ήταν ποτέ για το λόγο. Για όλες δηλαδή τις λεπτομέρειες, όλη
την ψυχολογία που την έσπρωξε προς τα κει. Μαθήτρια στην
Καβάλα ήταν βέβαια πρώτη. Και συνήθως οι πρώτοι πάνε ιατρική. Να ’τανε όμως τόσο απλό άραγε; Αυτό να ’τανε πιότερο,
ή ο θείος, ο αγαπημένος της ο θείος, ο Αμύντας, ο αδερφός του
πατέρα της, με το παράξενο όνομα. Γιατρός στην Καβάλα ήταν
τώρα, τον αγαπούσε όλη η πόλη. Αφού τον περιφρόνησε για
καιρό όμως, πολύ, πρώτα.
Η Μυρτώ τον αγαπούσε όμως πιο πολύ απ’ όλους. Και τον
αγαπούσε συνέχεια. Και τότε και τώρα. Χωρίς διαφορά καμιά.
Είχε μεγαλώσει μαζί του. Έμενε, τότε, με τους γονείς της,
το μικρό της αδερφό, το Μιχάλη, και το θείο στην ίδια μεζονέτα. Χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμη ειδικευόμενος γιατρός, είχε
ο Αμύντας μια σχέση, με μια Βελγίδα, τη Ντενίζ, που έμεινε
έγκυος στο μήνα πάνω που τα ’χανε. Έφυγε μετά η Ντενίζ αμέσως, έγκυος, ξαναγύρισε στο Βέλγιο. Κανείς δεν έμαθε ποτέ
γιατί. Θα οργίαζαν όμως και γι’ αυτό σύντομα οι φήμες. Ο Αμύντας πήγαινε, μια δυο φορές το χρόνο, κι έβλεπε το κορίτσι,
Κονστάνς τη βάφτισε η Ντενίζ, στη Λιέγη που ζούσαν. Μετά
που έφτασε τα δέκα, ερχόταν κι η Κονστάνς, ασταμάτητα, όλα
τα καλοκαίρια στον πατέρα της, στην Καβάλα. Ενθουσιαζόταν
πολύ η Ελληνοβελγιδούλα με τον ήλιο και τις παραλίες της Καβάλας, της Θάσου, που την πήγαινε o Aμύντας. Με τα πλατσουρίσματα, τα παιγνίδια και τα ξεφωνητά στο κύμα. Σχεδόν πάντα κανόνιζαν να πάει μαζί τους κι η Μυρτώ. Ήταν στην ίδια,
πάνω κάτω, ηλικία τα κορίτσια. Κάνανε και καλή παρέα, μάθαινε η Μυρτώ κάτι γαλλικά και τα εξασκούσε με την πρωτοξαδέρφη της. Μάθαινε κι η Κονστάνς κάτι ελληνικά στο Βέλγιο,
φαίνεται η μάνα της δεν ήθελε να κόψει κάθε γέφυρα με την
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Ελλάδα. Μα έτσι μα αλλιώς, την άκρη τη βρίσκανε τα κορίτσια.
Στα δέκα και στα δώδεκα τα πιτσιρίκια έχουν τον εύκολο τον
τρόπο τους.
Φάνταζαν πια μακρινές οι όμορφες εκείνες, καλοκαιριάτικες, εκδρομές τους στη Θάσο. Οι καλύτερες μνήμες της παιδικής και της εφηβικής τους ηλικίας. Ξεκίνησαν με παιδικά
κάστρα στην άμμο και τρεχαλητά στη παραλία και φτάνανε
ίσαμε ν’ αγναντεύουν τ’ ηλιοβασίλεμα. Και να μελαγχολούνε
και λιγάκι.
Ευγνωμονούσε για όλ’ αυτά και τους γονείς της, που πάντα σταθήκανε δίπλα στον παράξενο αδερφό τους, παράξενο
όσο και τ’ όνομά του. Που πάντα τον αγαπούσαν και ποτέ δε
δίστασαν να του εμπιστευτούν την ανιψιά του, τη Μυρτώ, να
την πάρει μαζί με τη δικιά του κόρη, την Κονστάνς και να τις
πάει εκδρομή. Και κει να τους μιλάει για τον κόσμο, να τους
διαβάζει βιβλία, να τις αφήνει ελεύθερες κι ανεξέλεγκτες, έξω
απ’ τους καθωσπρεπισμούς της πόλης και τη φορτική φροντίδα των γονιών και των δασκάλων.
***
Κι έμελλε κάποια λόγια του Αμύντα, κάποια λόγια του Χέρμαν
Έσσε, απ’ αυτά που τους διάβαζε εκεί στις παραλίες της εφηβείας τους, έμελλε να μείνουν μέσα της για πάντα, ανεξίτηλα.
Συνοφρυώθηκε όταν τ’ άκουσε, σαν να της μήνυσε κάποια αόρατη δύναμη, κάποια ηχώ απ’ το μέλλον, να δώσει σημασία, να
τα στοχαστεί καλά. Θα ’ταν τα λόγια αυτά, έτσι της είπε, κάτι
περισσότερο από μια απλή διήγηση. Θα ’ταν η ίδια, η ρώτα της
ζωής της.
“Πόνεσε βαθιά η Λίζαμπετ εξαιτίας σου Κνουλπ, αυτό δεν
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ξεγράφεται, μα ξέρεις πολύ καλά ακόμα πως η αγάπη και τα
όμορφα πράγματα που πήρε από σένα, ήταν πιο πολλά”.
Μ’ αυτό το χρησμό έκλεισε ο Αμύντας, εκείνο το απόγευμα
κι άφησε το βιβλίο παράμερα. Και τα δυο μαγεμένα κορίτσια,
το ένα τον αγκάλιασε και τ’ άλλο στράφηκε και κοίταζε τη θάλασσα.
***
Όλ’ αυτά της κάνανε τότε μεγάλη εντύπωση της Μυρτώς. Σωρεύτηκε αυτή με τον καιρό και με την ηλικία μεταλλάχτηκε σε
γοητεία. Και ζούσε ακόμη μέσα της. Αγάπη θα την ονομάτιζε
σήμερα με σιγουριά. Ένοιωθε τότε τον επαρχιώτικο περίγυρο, τον ένοιωθε σιωπηρό και βλοσυρό, να κατηγορεί το θείο.
εν το καταλάβαινε το γιατί, της ασκούσε όμως μια γοητεία
το πόσο αλλιώτικος ήταν ο θείος, που τόσο την αγαπούσε. Κι
ήθελε έτσι κι έπαιρνε πάντα, φανατικά, το μέρος του. Με τη
σιωπηρή αγάπη της, με το βλέμμα της μάλλον, παρά με φωναχτά επιχειρήματα. Να σπάσει τον κλοιό της απόρριψης, που
τον περιέβαλλε, νοιαζότανε. Τις λεπτομέρειες της ζωής του
θείου της εξάλλου δεν τις γνώριζε για να τον βοηθήσει και με
τη λογική. Ούτε και ποτέ ρώτησε κάτι γι’ αυτά. Όχι για να μη
φανεί αδιάκριτη. Αλλά γιατί δεν την ενδιέφεραν οι λεπτομέρειες. Έτσι ήταν η Μυρτώ. Χωρίς το ένστικτο της περιέργειας.
Πολύ μακρινά ήταν τώρα όλ’ αυτά για τη Μυρτώ. Πάνε πια
επτά χρόνια, που δεν είχε βρεθεί με την ξαδέρφη της στη Θάσο.
Όμορφα όσο και δύσκολα χρόνια, που αλλάζει ο άνθρωπος,
μπλέκεται με έρωτες, με απογοητεύσεις, με επαγγελματικά,
κι άλλα διάφορα. Βγαίνει απ’ την παραλία και την ομορφιά της
Θάσου, ξεμακραίνει και χάνεται σε διαδρομές καινούργιες.
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Έτσι είχαν χαθεί και τα δυο κορίτσια. Ήξερε μόνο η Μυρτώ ότι
η Κονστάνς είχε πάει εδώ και πέντε έξι χρόνια στην Αμερική
για να συνεχίσει τις σπουδές της. Γιατρός θα γινότανε κι αυτή.
Παράξενο ακουγότανε. Σύμπτωση; Να ’ξερε άραγε τούτη τουλάχιστον το γιατί της απόφασής της;
Γιατί η ίδια η Μυρτώ ποτέ δεν κατάλαβε αν το που διάλεξε
την ιατρική ήταν για το θαυμασμό για τον Ιπποκράτη ή για τον
Αμύντα μάλλον. Για τη μεγάλη της αγάπη και το θαυμασμό της
για κάθε τι του αγαπημένου και τόσο διαφορετικού της θείου.
***
Ο Αμύντας, στην πόλη της Καβάλας, είχε φίλους είχε όμως κι
εχθρούς. εν κατάφερνε να περνάει απαρατήρητος. Κι όπως
συνήθως γίνεται, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι “κακοί” είναι κι
οι πιο δραστήριοι. Ψάχνουν και βρίσκουν. Κι όταν δε βρίσκουν,
εφευρίσκουν.
Κάτι τέτοιο έγινε και στη ζωή του Αμύντα.
Μια μέρα της άνοιξης, μια άγρια, γεμάτη αφύσικο και λυσσασμένο αέρα, μέρα, είδε στην παραλία που είχε πάει για μπάνιο, κάποιον, μες στα κύματα, να φωνάζει για βοήθεια. Ήταν
πολύ καλός κολυμβητής ο Αμύντας. Μπήκε στο νερό αμέσως
και κολύμπησε. Έκανε ό,τι μπορούσε, ήπιε οκάδες νερό ο ίδιος,
πάνω στην προσπάθεια. Χωρίς αποτέλεσμα όμως, χωρίς να
καταφέρει κάτι. Ήταν τόση η τρικυμία, που όταν είδε ότι είχε
χαθεί κάθε ελπίδα και δε φώναζε πια κι είχε πνιγεί ο άτυχος
κολυμβητής, σταμάτησε την προσπάθεια. Βγήκε εξουθενωμένος στην παραλία. Κάθισε δέκα λεπτά για να συνέλθει κι έφυγε
μετά, τρομερά στεναχωρημένος, για να τηλεφωνήσει, να ενημερώσει το λιμενικό.
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Στην παραλία δεν υπήρχαν παρά ελάχιστοι άνθρωποι.
Όταν ο Αμύντας βγήκε νικημένος, στα δέκα αυτά λεπτά που
κάθισε για να συνέλθει, τον πλεύρισαν μερικοί περίεργοι να
ρωτήσουν τι έγινε, αν πνίγηκε ο άνθρωπος κι άλλα τέτοια. Ο
Αμύντας όμως δεν είχε διάθεση για κουβέντα. Ήταν εξουθενωμένος, μετά από λίγο χρόνο πήρε τα πράγματά του κι έφυγε.
Για να ενημερώσει τις αρχές.
εν περάσανε δυο τρεις μέρες και το περιστατικό βγήκε
στον τύπο και στο ραδιόφωνο. Κάπως παραλλαγμένο όμως.
Η εκδοχή τώρα ήταν ότι ο Αμύντας είχε αδιαφορήσει, δεν
προσπάθησε. Μπήκε λίγο μέσα, κι όταν είδε τα κύματα, τα τεράστια κύματα, το ξανασκέφτηκε. Κιότεψε και βγήκε έξω κι
άφησε τον άνθρωπο, αβοήθητο, να πνιγεί.
Ο Αμύντας δεν πίστευε στ’ αυτιά του. Έτρεξε, ρώτησε, προσπάθησε να εξηγήσει. Είχε όμως στηθεί η πλεκτάνη με τρόπο
αλάνθαστο. Κι απλωνότανε συνέχεια.
Τα νέα διαδόθηκαν με ταχύτητα αστραπής. Ποινικό αδίκημα δεν είναι βέβαια ν’ αφήσεις άνθρωπο αβοήθητο στη μανιασμένη θάλασσα. Μα οι κώδικες αυτοί δεν ενδιαφέρανε ποτέ
ιδιαίτερα τον Αμύντα. Μάλλον, χειρότερα ήταν έτσι. Που δε
μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Που έπρεπε ν’ αντιμετωπίσει την καταφρόνια μες στα βουβά, τα άδεια βλέμματα,
των συμπολιτών του. Που δεν υπήρχε τρόπος, κανείς, για ν’
αμυνθεί.
Με τη εξέλιξη αυτή πήρε κι άλλη τροπή ο χωρισμός του με
τη Ντενίζ. Κι ας ήταν πια χρόνια πίσω, πολλά, που ’χε συμβεί.
Το θυμήθηκαν κι αυτό, το σκαλίσανε. Φτιάχτηκαν κι εδώ σενάρια. Φτιάχτηκε εικόνα βάρβαρου κι αδιάφορου. Ακουγότανε
πια, παντού τριγύρω, ότι έφυγε η Ντενίζ για να γλιτώσει απ’ τη
βαρβαρότητα του Αμύντα.
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Η εξέλιξη αυτή άλλαξε τη ζωή του Αμύντα ριζικά. Σε λίγο
καιρό είχε στριμωχθεί κι επαγγελματικά. Οι περισσότεροι πελάτες του τον εγκατέλειψαν. εν ήθελαν τις υπηρεσίες ενός
ανάλγητου κι ενός βάρβαρου, που χτυπούσε τη γυναίκα του κι
άφηνε, αβοήθητο, κόσμο στη θάλασσα να πνιγεί.
Να ζητήσει απ’ τη Ντενίζ να γυρίσει, να τους διαψεύσει,
ούτε που το σκέφτηκε καθόλου. Το είδε να τον βάζει σ’ αμυντική θέση. Κι ο Αμύντας, ανάποδα με ό,τι δήλωνε τ’ όνομά του,
ήταν καμωμένος για επιθετικό παιγνίδι. Όχι για άμυνα. Σκέφτηκε ακόμη, για μια στιγμή, να φύγει σ’ άλλη πόλη. Το είδε
όμως κι αυτό σαν υποχώρηση. Κι απόμεινε στην Καβάλα. Μες
στη χλεύη.
Το πράγμα δε μπορούσε όμως να τ’ αφήσει έτσι. Άρχισε να
σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει. Προσπαθούσε να θυμηθεί ποια ήταν εκείνα τα άτομα που τον είχαν πλευρίσει στην
παραλία και τον ρωτούσαν τι έγινε. Κάποιος απ’ αυτούς είχε
φτιάξει την ιστορία. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Ίσως όμως
και κάποιος απ’ τους υπόλοιπους να είχε δει τα πράγματα, πώς
είχαν στ’ αλήθεια εξελιχθεί. Απίθανη περίπτωση του φάνηκε
του Αμύντα. Αν ήταν έτσι, δε θα ’χε βγει δημόσια ν’ αποκαλύψει και ν’ αποκαταστήσει την αλήθεια, μαζί και τον Αμύντα;
Απίθανη λοιπόν περίπτωση. Αλλά και μόνη περίπτωση να κάνει κάτι. Να γαντζωθεί από κάπου. Ν’ αλλάξει κάτι.
Ξεδίπλωσε λοιπόν ένα απίθανο κουβάρι. Για χρόνο πολύ.
Έβαλε αγγελίες, πήγε στα ταβερνάκια και στα μπαρ της παραλίας που είχε συμβεί το περιστατικό. Ξανά και ξανά. Μίλησε
με περίοικους, αν είχαν δει κάτι, αν ξέρανε κάτι, αν γνώριζαν
άτομα που έρχονταν και μάλιστα νωρίς την άνοιξη, για μπάνιο,
στην παραλία. Σκέφτηκε να μιλήσει και με την οικογένεια του
θύματος εκείνης της μέρας. Σκέφτηκε να πάει να τους εξηγή-
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σει. Τους έγραψε ένα γράμμα. εν πήρε καμιά απάντηση. Ξαναέγραψε. Πάλι, τίποτα. Ένιωσε ότι δε θα μπορούσε να βγάλει
από μέσα τους το ψέμα, που ’χε τόσο μεθοδικά στηθεί. Ανέβαλε να πάει να τους συναντήσει. Αυτό που τον ενδιέφερε, αυτό
που μέσα του μόνο έβλεπε νόημα πραγματικό, ήταν ν’ αποκαταστήσει την αλήθεια με μάρτυρες. Κι όχι με κουβέντες κι
επιχειρήματα δικά του. Έτσι μάλιστα που περνούσε ο καιρός,
τέτοιες προσπάθειες, να εξηγήσει ο ίδιος τα πράγματα, μάλλον
σαν τύψεις θα τις ερμήνευε η πόλη, γύρω του. Κι αυτό βέβαια
δεν είχε καμιά σχέση με την αλήθεια ή με την προσπάθεια και
το σκοπό του Αμύντα.
Μέσα σ’ όλα τ’ άλλα, άρχισε να συχνάζει και στη μοιραία παραλία. Με την ελπίδα μήπως κάποιος τον αναγνωρίσει. Αυτός
ν’ αναγνωρίσει κάποιον ήταν αδύνατο, σε τέτοια εξαντλημένη
κατάσταση, που ήταν εκείνη τη μέρα, μετά απ’ την υπεράνθρωπη προσπάθεια.
Μπήκε λοιπόν αυτή η υπόθεση στη ζωή του Αμύντα για τα
καλά. Τη σημάδεψε. Για χρόνια.
Η προσπάθεια με τον καιρό κάπως ατόνησε, αλλά ποτέ δε
σταμάτησε. Πάντα ήταν μες στο μυαλό του. Πάντα ανακάλυπτε κι ένα νέο κουβάρι να ξεδιπλώσει. Για χρόνο πολύ.
Ώσπου μετά από πολύ χρόνο, του τηλεφώνησε ένας ταβερνιάρης απ’ την περιοχή. Έτσι συχνός, που ο Αμύντας ήταν πια
στην παραλία, συνήθιζε να τρώει εκεί, στον ταβερνιάρη αυτό.
Είχαν γνωριστεί καλά. Είχε καταλάβει, ο μαγαζάτορας, το βουβό πόνο του και τον συμπάθαγε. Μακάρι να μπορούσε να κάνει
και κάτι να τον βοηθήσει. Έτσι το σκεφτότανε.
Μέχρι που μια μέρα φάνηκε μια αχτίδα. Μια αμυδρή αχτίδα.
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***
“Αμύντα, χθες στην ταβέρνα ήρθε μια οικογένεια για φαγητό
και φέρανε μόνοι τους την κουβέντα σε κείνο το παλιό το περιστατικό. Αυτό που σε βασανίζει. Ξέρεις, φαίνεται ο άντρας
ήταν στην παραλία εκείνη τη μέρα. Ήταν ένας παλιός μου πελάτης, ένας επαγγελματίας πωλητής, που περνούσε συχνά και
σταματούσε, καμιά φορά, εδώ για φαγητό. Έτσι είχε κάνει και
κείνη τη μοιραία μέρα. Αργότερα, άλλαξε συνήθεια γιατί του
’ρχότανε στο μυαλό ο πνιγμός και τον βάραινε ψυχολογικά.
Και μόνο τώρα, μετά από τόσα χρόνια, τ’ αποφάσισε ξανά να
σταθεί”. Έτσι μίλησε ο μαγαζάτορας κι άναψε για τα καλά τη
σπίθα της ελπίδας μες στον Αμύντα.
“Τηλέφωνο έχεις κρατήσει;” ρώτησε με αγωνία ο Αμύντας.
“ ε χρειάστηκε! Μου το ’δωσε μόνος του! Μου ανέφερε
στην αρχή το περιστατικό. Ξέρεις τι μου είπε; ε θα το πιστέψεις! Μου είπε λοιπόν το εξής: ‘κρίμα που εκείνος ο γενναίος
ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε’. Έτσι μου είπε Αμύντα! Κι όταν
του εξήγησα τι τράβηξε τα επόμενα χρόνια “εκείνος ο γενναίος άνθρωπος”, όπως σε αποκάλεσε, έπεσε απ’ τα σύννεφα και
μου ’δωσε με νόημα το τηλέφωνό του για να τον πάρεις. Γράφε!” εξήγησε ο ταβερνιάρης, ο Κώστας, στον έκπληκτο Αμύντα. Και το ’γραψε ο Αμύντας, κατ’ ευθείαν στο μυαλό του. ε
χρειάστηκε χαρτί.
Ο Αμύντας ήταν τυχερός. Ίσως έχουν δίκιο αυτοί που λένε
ότι η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και τους επίμονους. Τυχερός περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να περιμένει.
Ο πωλητής κατέθεσε τα πραγματικά περιστατικά. Πιο σημαντικό ακόμη ήταν ότι είχε κι ένα φιλμ, από κείνη τη μέρα.
Φιλμ, που είχε τραβήξει με τηλεφακό, ψηλά απ’ την ταβέρνα.
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Εκεί ήταν, καρέ καρέ, όλη η μεγάλη προσπάθεια του Αμύντα.
Ο Αμύντας δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν τόσο καθαρές οι
φωτογραφίες, που τον ταρακουνήσανε. Σαν να ξανάζησε τη
μοιραία εκείνη μέρα.
Κι έτσι άρχισε να τη χαλάει την πλεκτάνη. Την ξεθεμέλιωσε
όλη, καρέ καρέ κι αυτή. εν έμεινε τίποτα όρθιο. Από απόβλητος έγιν’ ήρωας. Μέσα σε λίγες μέρες. Μετά όμως από χρόνια
προσπάθεια.
Κι έκανε στο ιατρείο την επόμενη περίοδο όλη τη δουλειά
που έχασε την προηγούμενη. Τότε που ζούσε εξόριστος. Του
πέρασε απ’ το μυαλό να φτάσει και μέχρι τους συκοφάντες.
Πήγαινε ο νους του σε διάφορους. Θα ήταν εύκολο, να τους
στριμώξει. Του φάνηκε όμως μάταιο.
Τώρα που είχε πια αποκαταστήσει το όνομά του. Τώρα που
είχε δει και τη συγγνώμη της οικογένειας του θύματος εκείνης της μέρας.
***
Έμοιαζε πολύ με το θείο της η Μυρτώ. H ίδια γαλήνη. Προς τα
έξω. Και στο μέσα όμως έμοιαζαν. Ίδιο χαρακτήρα είχανε. εν
ήταν οι πονοκέφαλοι της Μυρτώς, που απορροφούσαν όλη της
την ένταση. Όχι. Η ένταση υπήρχε μέσα της. Της την είχε, κι
αυτή, κληρονομήσει όλη, ο Αμύντας, ο θείος. Μόνο που αυτή δε
φαινότανε εύκολα προς τα έξω. Στο άπειρο το μάτι, το ανίδεο.

O Kοσμάς
O Κοσμάς είχε επιστρέψει στην Ελλάδα λίγους μήνες πριν τη
διάλυση του ανατολικού μπλοκ. Κόντευε τα είκοσι όταν πήγε,
πλησίαζε τα εξήντα όταν γύρισε. Απ’ το Γκτάνσκ της Πολωνίας. Όλ’ αυτά τα χρόνια έζησε πολύ μοναχικά. Αφιερώθηκε κι
αφέθηκε στη μουσική. Είναι ζήτημα αν τον απασχόλησε ποτέ
σε ποια χώρα ζούσε και ποια χώρα άφησε και γιατί. Έκανε λίγους φίλους, ένα δυο Έλληνες στην αρχή, δυο τρεις Πολωνούς
αργότερα, μουσικοί κι αυτοί. Τι άλλο θα μπορούσε ποτέ να ’ναι;
Αυτό ήταν όλο. Τους έβλεπε πού και πού, σπάνια. Ούτε ποτέ
παντρεύτηκε ούτε άλλη μακροχρόνια σχέση με γυναίκες είχε.
Η μουσική ήταν η μόνη του αγάπη. Όλη του η ζωή. Πιάνο.
Έτσι παράξενα και μοναχικά που ζούσε κίνησε μια μέρα την
περιέργεια των αρχών. Ήταν και ταραγμένη εποχή, κόντευε το
τέλος, χρειαζόταν επαγρύπνηση. Λίγο έλειψε και θα ’μπλεκε,
ο Κοσμάς. Η αδιαφορία του για τα έξω τα πράγματα ήταν τόσο
καθολική και τόσο παράξενη, που κάποιοι τοπικοί χαφιέδες τη
νόμισαν επιτηδευμένη. Σκηνοθετημένη. Προπέτασμα καπνού.
Και θα ’μπλεκε, στα σίγουρα, αλλά τον βοήθησε η τύχη κι έπεσε σε Πολωνό αξιωματικό με πέντε δράμια μυαλό στο κεφάλι
του. Είχε καταλάβει ο άνθρωπος ότι είχαν ήδη πολλούς, πραγματικούς, εχθρούς να βολέψουν, που δε χρειαζότανε να φτιάχνουν και καινούργιους, φανταστικούς.
“Σύντροφε Κοσμά, πώς και δε σκέφτηκες να γυρίσεις στην
Ελλάδα, όταν άλλαξε, εκεί κάτω, το καθεστώς κι άρχισαν να
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επιτρέπονται οι επαναπατρισμοί;” τον ρώτησε ο ασφαλίτης,
αφού δεν είχε πια καμιά αμφιβολία ότι το άτομο ήταν αυθεντικά παράξενο και υπεράνω κάθε υποψίας.
Ήταν τόσο έξω απ’ τα πράγματα ο Κοσμάς, που δεν το ’χε
καν πληροφορηθεί. Ή μάλλον κάτι είχε πάρει τ’ αυτί του από
μια δυο κουβέντες των λιγοστών του συναδέλφων και φίλων.
εν του πέρασε όμως τίποτα, τότε, απ’ το μυαλό. Το προσπέρασε. Ότι η Ελλάδα, δηλαδή, μπήκε στη μεταπολίτευση εδώ και
δεκαπέντε χρόνια και μπορούσε πια να γυρίσει πίσω.
Και να όμως τώρα, που με την τυχαία αυτή κουβέντα του
ταγματάρχη, η ιδέα πέρασε σαν αστραπή απ’ το μυαλό του. Σαν
κάτι να του άρεσε. Σαν κάποια καταχωνιασμένη επιθυμία να
ξύπνησε. Να τον είχε αγγίξει η αίσθηση του κινδύνου να βρεθεί, έτσι χωρίς λόγο, στη στενή; Ή να ’ταν κάποια μνήμη, κάποια εικόνα παιδική που σκάλισε και ξύπνησε ο Πολωνός;
Κι έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, που καμιά δραματική αλλαγή δεν είχε η ζωή του τα τελευταία σαράντα τόσα χρόνια,
που όλη του την ενέργεια και την ψυχή τη ρουφούσε το πιάνο
και τίποτ’ άλλο, πήρε τότε την πιο μεγάλη, την πιο γενναία απόφαση της ζωής του. Και την πήρε σίγουρα και μέσα σε μερικά
μόνο δευτερόλεπτα. Μέχρι ν’ αρθρώσει την απάντηση του.
“Σύντροφε ταγματάρχη, πράγματι το σκεφτόμουνα καιρό
και πρόσφατα τ’ αποφάσισα. Πήρα την απόφαση να βάλω μπροστά τη διαδικασία. Ελπίζω να μου δώσουν την άδεια απ’ την
Ελλάδα, να γυρίσω πίσω. Ώρα μου είναι”. Με τέτοια παράξενη
σαφήνεια απάντησε ο Κοσμάς, με τέτοια αστραπιαία ταχύτητα.
Αν ήξερε ο ταγματάρχης με τι αφοσιωμένο καλόγερο είχε να
κάνει θα εκδήλωνε το θαυμασμό του για τη μεγάλο πρόοδο του
Κοσμά. εν το ’ξερε όμως, γι’ αυτό τον παρατήρησε.
“Ποια άδεια βρε σύντροφε, δεν υπάρχει θέμα άδειας!
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Όποιος θέλει γυρίζει πίσω. Πέρνα μια βόλτα απ’ την ελληνική
πρεσβεία να πάρεις ένα χαρτί, όχι για τίποτα άλλο αλλά για να
σε αφήσουμε εμείς να βγεις απ’ τα σύνορα. Αυτό είναι όλο που
χρειάζεσαι”, του είπε με δασκαλίστικο ύφος. Έδωσε μετά, μ’
ένα βιαστικό κι εκνευρισμένο νεύμα, οδηγία στο φρουρό να
τον οδηγήσει γρήγορα έξω απ’ το τμήμα. Σηκώθηκε και να φύγει, χωρίς καν να χαιρετήσει και με μια έκδηλη έκφραση απογοήτευσης, για το χρόνο που έχασε με τούτον τον αλλόκοτο,
που η υπηρεσία του, αφελώς υποψιάστηκε για συνωμότη κι
εχθρό του σοσιαλισμού.

Ο ξάδερφος του Κοσμά
Κι έτσι, ο Κοσμάς, από ένα παιγνίδι της τύχης, αντί να βρεθεί σε
κάποιο κελί να προσπαθεί να εξηγήσει τ’ ανεξήγητα, βρέθηκε
μ’ ένα χαρτί απ’ την ελληνική πρεσβεία και μ’ ένα πολωνικό
διαβατήριο στο αεροδρόμιο, με εισιτήριο για τη Γερμανία και
μετά για την Ελλάδα. Ανακουφίστηκαν έτσι κι οι λιγοστοί του
φίλοι, αυτοί δηλαδή που γνωρίζανε περισσότερα κι αξιολόγησαν καλύτερα τον κίνδυνο, που για μια στιγμή σαν φωτιά έζωσε το φίλο τους.
Λίγα λεφτά που είχε στην άκρη τον φέρανε μέχρι την πατρίδα των γονιών του, τη Λαμία. Ήξερε για κάτι συγγενείς που
είχε εκεί. Του είχαν αφήσει σημείωμα οι γονείς του. Μην τυχόν ποτέ γύρναγε πίσω, να ’χει μια πόρτα να χτυπήσει. Πολλά
τα χρόνια που περάσανε, μικρή πόλη η Λαμία, βρήκε τελικά
έναν ξάδερφο που είχε, τον Τάσο. Έτσι, τη δεύτερη μέρα του
Πάσχα, σε μια πόλη γαληνεμένη απ’ τη γιορτή κι από την άνοιξη, άνοιξε διάπλατα μπροστά στον Κοσμά, η πόρτα του Τάσου.
Έπεσε απ’ τα σύννεφα ο Τάσος με την εμφάνιση του ξαδέρφου. Τον χτύπησε αστροπελέκι. Του πήρε ώρα να το πιστέψει.
Έκανε και μια δυο ερωτήσεις, διερευνητικές, για να σιγουρευτεί. Μην τυχόν και τούτος δω ήταν κανένας απατεώνας. Κάτι
είχε ακούσει, δεκαετίες πριν, αλλά μετά από τέτοιες σιωπές
διαρκείας ούτε καν που του πέρναγε απ’ το μυαλό ότι ο Κοσμάς
ζούσε και θα εμφανιζότανε μια μέρα, φάντης μπαστούνι στο
κατώφλι του, με μια μικρή βαλίτσα στο χέρι κι ένα ύφος εξω-
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γήινου στο πρόσωπο.
Ο Τάσος είχε παιδιά, είχε κι εγγόνια. Βρήκε όμως χώρο να
βολέψει τον απροσδόκητο ξάδερφο, που εμφανίστηκε απ’ το
πουθενά. εν ήταν πλούσιος, είχε όμως μια, καλή, οικογενειακή ψησταριά σε καλό σημείο στη Λαμία. Είχαν κι ένα διώροφο,
που έμενε ο ίδιος με τη γυναίκα του, κι όλη την οικογένεια,
παιδιά, γαμπρούς, εγγόνια. Ήταν κι η εποχή ανερχόμενη. Τέλη
’80, φαινότανε να υπάρχει χρήμα, όλο και καλύτερα ζούσε ο
κόσμος. Καλοκάγαθος άνθρωπος ο Τάσος, βρέθηκε λοιπόν ένα
δωματιάκι, χώρεσε προσωρινά ο Κοσμάς. Γνώρισε κι όλη την
οικογένεια. Με δυο λόγια, βολεύτηκε ο Κοσμάς. Προσωρινά
τουλάχιστον. Κέρδισε λίγο χρόνο να δει τι θα κάνει.
Βέβαια τώρα ο Κοσμάς, κατάλληλος για να τυλίγει σουβλάκια δεν ήταν. Κι όταν του το πρότεινε ο Τάσος, να πάει να
βοηθάει στην ταβέρνα, αν θέλει, έτσι για να μη νιώθει βάρος
και μέχρι να δει τι θα κάνει, κατάλαβε ότι έπρεπε ν’ αναλάβει
δράση αμέσως.
“Τάσο, σ’ ευχαριστώ για όλα. Ξέρεις όμως δεν κάνω εγώ
για τέτοια πράγματα. Ένα πράγμα έμαθα στη ζωή μου. Να παίζω πιάνο. Θα κατέβω στην Αθήνα να βρω δουλειά σε κανένα
ωδείο. Να κάνω το δάσκαλο του πιάνου”.
Ο Τάσος σκέφτηκε για μια στιγμή μέχρι και να βάλει πιάνο
στην ψησταριά. Ίσως δεν ήταν κακή ιδέα. Ζητούσε κι ο κόσμος
το καινούργιο. Βέβαια ψησταριά με πιάνο, κάτι δεν του κόλλαγε. Μήπως λοιπόν το γυρίζανε σε κοσμική ταβέρνα, με πρόγραμμα; Είχε και μια φιλενάδα, Σούζη το καλλιτεχνικό της, που
γνώριζε από τραγούδι. εν είχε αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι. Ποιοτικό τραγούδι, δημοτικό, λαϊκό, όχι τίποτα σκυλάδικα.
Ήταν και μεγάλος ο χώρος, μέχρι και δυο μαγαζιά μπορούσαν
να χωρέσουν. Μήπως λοιπόν περιόριζε την ψησταριά στο μισό
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χώρο, ν’ ανοίξει δίπλα καμιά μπουάτ; Να παίζει πιάνο ο Κοσμάς
και να τραγουδά η Σούζη;
“Ξέρεις Κοσμά, λέμε να την αλλάξουμε την ψησταριά. Να
την κάνουμε, πώς να στο πω, πιο κοσμική. Να βάλουμε και
μουσική, όργανα, να ’ρχεται και κανένας να τραγουδάει ζωντανά”.
Ήταν αγαθός άνθρωπος ο Τάσος. εν ήταν στόφα εκμεταλλευτή. Προσπαθούσε, στο δημιουργικό μυαλό του, να τα χωρέσει όλα κι όλους. Να ωφεληθούν όλοι. Πήρε στροφές λοιπόν
και σε λίγα δευτερόλεπτα σκαρφίστηκε το νέο σκηνικό του
μαγαζιού του και το σέρβιρε στον Κοσμά για να τον δελεάσει.
Να του δείξει ότι καταλαβαίνει την αξία της τέχνης του. Ότι
θα τον χωρέσει κι αυτόν μέσα, υπεύθυνο για τα καλλιτεχνικά.
Σαν κάτι να πιάσανε οι κεραίες του Κοσμά. Όχι βέβαια ότι
καταλάβαινε και μπορούσε ακόμη να ξεχωρίσει τις κατηγορίες διασκέδασης των Λαμιωτών. Του φαινότανε όμως τελείως
άσχετος ο χώρος με κάθε τι, που είχε ζήσει και δουλέψει. Αλήθεια ήταν ότι του άρεσε κάπως να πηγαίνει στην ψησταριά και
να χαζεύει τα κοντοσούβλια και τα πιτόγυρα να παρασκευάζονται απ’ τον αναψοκοκκινισμένο και καταϊδρωμένο ψήστη και
να σερβίρονται με αστραπιαίες ταχύτητες απ’ τα γκαρσόνια,
ζογκλέρ. Ακόμη όμως κι αυτή η περιέργεια, ίσως κι ενδόμυχη ευχαρίστηση, που ένοιωθε μερικές φορές, τον παραξένευε.
Φαίνεται ήταν η πρωτόγνωρα μεγάλη ταχύτητα που δούλευαν
οι ψήστες και τα γκαρσόνια, που του έκανε την τόσο μεγάλη
εντύπωση. Αλλά απ’ την απορία και την παράξενη ευχαρίστηση που ένοιωθε, μέχρι να γίνει ο ίδιος μέρος του σκηνικού, του
φάνταζε η απόσταση αγεφύρωτη.
Η ιδέα λοιπόν ότι αυτό το περιβάλλον μπορεί να του γινότανε μόνιμη συνήθεια και βιοπορισμός τον ξεπερνούσε τον
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Κοσμά. Κατά πολύ. Ήταν πλασμένος γι’ άλλα. Γι’ αυτό, όταν είδε
τον ξάδερφο να τον κοιτάει με ύφος διερευνητικό, σαν να προσπαθούσε κάπου να τον στριμώξει και να τον χωρέσει μες στο
σκηνικό της ψησταριάς, αποφάσισε να τον προλάβει και να τον
βοηθήσει.
“Ξέρεις Τάσο, μάλλον έχω κιόλας βρει κάτι. Κάποιο ωδείο,
στην Αθήνα, ζητάει πιανίστα. άσκαλο. Θα πάω να τους δω και
μου φαίνεται ότι θα μείνω. Να ξεκινήσω από κάπου και μετά
βλέπουμε. Τι λες, καλά δε θα κάνω; Έκλεισα ραντεβού να τους
δω να συζητήσουμε μεθαύριο Πέμπτη. Θα φύγω το πρωί με το
τρένο, να προλάβω να κοιτάξω και για κανένα σπίτι το απόγευμα της Πέμπτης. Αν όλα πάνε καλά, εγκαθίσταμαι Αθήνα μες
στις επόμενες μέρες”.
εν ήταν αλήθεια ότι είχε ραντεβού για μεθαύριο. Είχε
απλά μιλήσει με κάποιον υπεύθυνο του ωδείου και, μάλλον
αδιάφορα, του είχανε πει όταν καμιά φορά κατέβει Αθήνα, να
περάσει να τον δουν, να πιουν καφέ και να συζητήσουν. Αλλά
βλέποντας τη φλόγα της ψησταριάς να πλησιάζει επικίνδυνα
είπε να το επισπεύσει. Να το παρουσιάσει ως δεδομένο.
Τι να πει τώρα ο Τάσος; Κάπου έβλεπε να ναυαγούν τ’ αναπτυξιακά και καλλιτεχνικά του σχέδια αλλά και τι μπορούσε
να κάνει; “Ας είναι, αν είναι για το καλό του ξάδερφου!” συλλογίστηκε.
Έκανε ωστόσο ακόμη μια προσπάθεια μήπως και τη σώσει
την παρτίδα.
“Θα λυπηθούμε βρε συ αν φύγεις. Σε συνηθίσαμε εδώ ανάμεσά μας. Βέβαια σε καταλαβαίνω. Εσύ είσαι καλλιτέχνης, τι
να κάνεις εδώ μες στα σουβλάκια; Αλλά να ξέρεις ότι το δωμάτιο είναι άδειο και σε περιμένει. Κι αν δω καμιά ευκαιρία, για
τη δουλειά σου, εδώ στη Λαμία, εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο, να
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στο πω. Και κάνε μετά όπως θες. Έχει κι η Λαμία ωδεία, ξέρεις.
Να σου πω και κάτι ακόμη Κοσμά. Έχει κακό κόσμο η Αθήνα!
Να προσέχεις. Θα προσπαθήσουν να σ’ εκμεταλλευτούν. Ήρθες από παράξενο μέρος, δεν ξέρω πώς περνούσες εκεί πάνω.
Ξέρω όμως τι θα βρεις στην Αθήνα. Εδώ ήσουν με την οικογένειά σου. Μη νομίσεις ότι θα ’ναι ίδια και κάτω”.
Και συνέχισε ο αγαθός ξάδερφος.
“Και κάτι ακόμη. Η καλή δουλειά είναι στα ιδιαίτερα. Όχι
στα ωδεία. Στα ωδεία δε θα βγάζεις τίποτα. Κοίτα ν’ αρχίσεις
ιδιαίτερα. Όσα θα βγάζεις σ’ ένα μήνα στο ωδείο θα τα βγάζεις
σε δυο μέρες στα ιδιαίτερα. Άσε που θα ’ναι και καθαρά! Ούτε
φόροι ούτε τίποτα!”
Με τέτοια σαφήνεια μίλησε ο Τάσος, κι ας μην ήξερε τίποτα
για μουσική και για ωδεία κι ιδιαίτερα. Ήξερε πώς λειτουργούν
τα πράγματα γενικότερα. Μες στην πιάτσα ήταν γεννημένος.
Μες στην ψησταριά μεγαλωμένος. Κι όλ’ αυτά του δίνανε μια
γνώση και μια σοφία, γενικής χρήσης.
Τι να πει τώρα ο Κοσμάς! Τι εννοούσε ο Τάσος άραγε όταν
έλεγε ότι θα τον εκμεταλλεύονται; Του φαινότανε αλλόκοτα κι
άσχετα κι ακατανόητα όλ’ αυτά. εν καταλάβαινε τη λέξη, την
αγνοούσε. Τώρα βέβαια αν μπορούσε να βρει δουλειά στη Λαμία ίσως να ήταν πράγματι καλύτερα. Αλλά ήταν η Αθήνα εκατό φορές μεγαλύτερη, του φαινότανε πιο λογικό να ψάξει εκεί.
Κι αν τελικά είχε δίκιο, ο Τάσος, κι ήταν κακοί και παράξενοι
άνθρωποι εκεί, τι να πει! Θα πήγαινε πρώτα και θα ’βλεπε μετά
τι θα ’κανε. Κι αν στράβωνε το πράγμα, ήξερε, το δωμάτιο ήταν
άδειο. Γύρναγε πίσω και βολευόταν στη Λαμία.
“Τάσο μου σ’ ευχαριστώ. Θα πάω να τους δω, αφού τους το
υποσχέθηκα. Ας ξεκινήσω και βλέπουμε. Αν μ’ αρέσει, κάθομαι. Αν όχι, γυρνάω πίσω. Τώρα, αν βρεις κάτι καλύτερο εδώ,
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το βλέπουμε κι αυτό”.
Ο Κοσμάς παραξενεύτηκε με τον εαυτό του. Σαν πρώτη
φορά στη ζωή του να μιλούσε έτσι. “Κάτι καλύτερο!” Ποτέ δεν
είχε ξανακάνει τέτοια σκέψη. ε θυμήθηκε ποτέ να ’χει να διαλέξει. Ανάμεσα στο καλύτερο και στο χειρότερο.
Κι έτσι βρέθηκε αγκαλιά με το βαλιτσάκι του, στην πλατεία
Κάνιγγος, στην αναμονή ενός, μάλλον στενάχωρου για τις
παραστάσεις του, ωδείου, στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Είχε, σ’ αυτά τα πράγματα, ζήσει την απλοχωριά στην
Πολωνία, σε ορχήστρες και θέατρα μεγάλα. Έχουν και μια
παράδοση οι Πολωνοί στο πιάνο. Μέχρι και βιβλίο βγήκε πρόσφατα για τη ζωή ενός Πολωνού πιανίστα. Τι να κάνει όμως;
Ας μπορούσε να ξεκινήσει από κάπου κι έβλεπε μετά. Προς το
παρόν είχε απλά μια πρόσκληση για καφέ. Αν τα πράγματα δεν
πηγαίνανε καλά, ίσως το βράδυ να γύρναγε πίσω. Στη Λαμία,
στον Τάσο και στην ψησταριά του.

Εγκατάσταση στην Αθήνα
“Κύριε Κοσμά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είστε πολύ καλός
πιανίστας. Όμως εμπειρία εκπαιδευτική δε φαίνεται να έχετε.
Θα τα καταφέρετε; Ξέρετε, μπορεί να έχετε και μικρά παιδιά
μαθητές”.
O ιδιοκτήτης του ωδείου, μουσικός κι αυτός, στην ίδια
πάνω κάτω ηλικία με τον Κοσμά, εκτίμησε αμέσως το ταλέντο και τις χιλιάδες ώρες παιξίματος που είχε μπροστά του. ε
χρειάστηκε καν να του ζητήσει να παίξει. Σκέφτηκε μην τον
προσβάλει. Όταν ο Κοσμάς ανέφερε πρόσωπα και πράγματα κι
εξήγησε από πού είχε περάσει, ο ιδιοκτήτης του ωδείου κατάλαβε ότι η περίπτωση δεν ήταν όποια κι όποια. Ήταν πολύ
σοβαρή. εν έπρεπε να ρισκάρει να τη χάσει.
“Έχετε δίκιο, τέτοια εμπειρία δεν έχω. Τι να σας πω; Θέλω
να τα καταφέρω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ας δοκιμάσουμε
κι αν σε μια δυο βδομάδες δείτε ότι τα καταφέρνω τότε μένω”.
Ο υπεύθυνος ζήτησε συγγνώμη κι έφυγε για λίγο, πίσω από
μια πόρτα, σε μια διπλανή αίθουσα. Ο Κοσμάς σκέφθηκε ότι
κάτι θα συζητούσε εκεί με τους συνεργάτες του. Να ρωτήσει
και τη δικιά τους γνώμη. Ξαναγύρισε σε λίγα λεπτά. Το ύφος
του ζέστανε και τόνωσε τις προσδοκίες του Κοσμά.
“Νομίζω μπορούμε να δοκιμάσουμε. Έχουμε τρεις τέσσερις νέους μαθητές. Νέους στο ωδείο μας δηλαδή, μερικοί είναι αρκετά προχωρημένοι. Είναι φοιτητές, αρκετά ώριμοι κι οι
ακόμη άγνωστες παιδαγωγικές σας ικανότητες δε θα ’ναι και
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τόσο κρίσιμες. Πώς σας φαίνεται; Να υπολογίζετε γύρω στις
15 ώρες τη βδομάδα. Για ξεκίνημα. Τι λέτε;”
Έλαμψε ο Κοσμάς. Ένοιωθε, πρώτη φορά, εδώ και πολλά
χρόνια, ότι διακυβευόταν κάτι σημαντικό. Αν δεν έκλεινε κάποια συνεργασία αυτή τη στιγμή, έπρεπε να πάρει το τρένο για
το Λιανοκλάδι και τη Λαμία. Προτιμούσε, το δίχως άλλο, να
μείνει εδώ που ήρθε, μ’ όλη την αβεβαιότητα και μ’ όλους τους
κινδύνους που του είχε επισημάνει, με έμφαση, ο ξάδερφος.
“Νομίζω είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με τον
καιρό αν υπάρχουν δουλειές, κι είμαι καλός το ξανασυζητάμε. Ένα μόνο θέλω να παρακαλέσω. Θέλω να μένω στο ωδείο
όσο πιο πολύ μπορώ. εν έχω πιάνο ακόμη. Για την ακρίβεια
δεν έχω ούτε σπίτι ακόμη. Ξέρετε έπαιζα πολλές ώρες στην
Πολωνία και μου έχει λείψει. Θέλω λοιπόν να μένω να παίζω.
Έξω φυσικά απ’ τις υποχρεώσεις μου. Πιστεύετε κάτι τέτοιο
θα είναι εύκολο;”
Εύκολο; Mόνο εύκολο; Λαχείο φάνηκε, ξανά, η περίπτωση
του Κοσμά, στον υπεύθυνο του ωδείου. Να μένει στο ωδείο και
να παίζει! Για διαφήμιση του ακουγότανε αυτό παρά για πρόβλημα. Αυτό που τον ανησυχούσε ήταν αν θα κράταγε αυτό το
πάθος. Αν βέβαια τον γνώριζε δε θα τον ανησυχούσε καθόλου.
Το πιάνο ήταν για τον Κοσμά η ζωή του όλη. εν υπήρχε χωρίς
αυτό. Κι αν τώρα πρόσφατα ένοιωθε μερικές φορές παράξενα
στην Ελλάδα, αν καμιά φορά ένοιωθε να πρέπει να διαλέξει,
αν πότε πότε προτιμούσε το ένα απ’ τ’ άλλο, όλ’ αυτά τα πρωτόγνωρα συναισθήματα, σε τίποτα δεν άλλαζαν την ουσία. Ο
Κοσμάς ζούσε για να παίζει πιάνο.
“Ασφαλώς αγαπητέ μου! Να μένετε όσο θέλετε. Χαρά μας.
Να δείτε μόνο με τη γραμματεία πότε έχουμε ελεύθερα πιάνα. Αν και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανησυχία
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γι’ αυτό. Εκτός κι αν έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, δε θα
υπάρχει κανένα θέμα να παίζετε όταν κι όσο θέλετε. Και να
κανονίσετε το πρόγραμμά σας, όπως σας βολεύει. Ακόμη να
σας πω και τούτο. Το ωδείο μας οργανώνει παραστάσεις και
συναυλίες και με χαρά βλέπω ότι θα μπορούσατε, με το μεράκι
που σας διακρίνει, να παίξετε σημαντικό ρόλο και στο εκτελεστικό μέρος και στο οργανωτικό”.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο, το οργανωτικό, τον
προβλημάτισε λίγο τον Κοσμά. εν ένοιωθε να είναι φτιαγμένος να οργανώνει πράγματα. Του θύμισε μέχρι και την ψησταριά του ξάδερφου. Εδώ που τα λέμε ίσως ήταν οι μόνες δυο
φορές στη ζωή του που είχε μια επιλογή μπροστά του, που
όμως δεν την καταλάβαινε. Κι αυτό του προκαλούσε ανησυχία
μάλλον παρά αδιαφορία κι άρνηση. Προτίμησε όμως να μην το
κάνει θέμα. Εξάλλου δεν πολυκαταλάβαινε τι ακριβώς εννοούσε ο διευθυντής. Με τον καιρό θα έβλεπε.
Για χρήματα δε μιλήσανε. Ο διευθυντής του ανακοίνωσε
κάποιο ποσό, 70 χιλιάδες το μήνα μείον κάτι κρατήσεις. Ο Κοσμάς το προσπέρασε. Ούτε και καταλάβαινε τι σήμαινε αυτό
για την Αθήνα. Κάποιο απόθεμα είχε ακόμη. Ούτε προκαταβολή σκέφτηκε να ζητήσει, ούτε έξοδα εγκατάστασης όπως του
είχε προτείνει ο ξάδερφος. Απέφευγε κάθε τι που δεν καταλάβαινε. Κι ήταν πολλά αυτά. Και μέρα τη μέρα, γίνονταν όλο και
περισσότερα.
***
Βγήκε απ’ το ωδείο ικανοποιημένος. Εξετάσεις είχε δώσει
πολλές στη ζωή του αλλά πρώτη φορά σαν τούτες δω. Θ’ άρχιζε λοιπόν τη ευτέρα. Η πρώτη του μαθήτρια ήταν μια ιδιαίτε-
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ρα προχωρημένη, μια φοιτήτρια ιατρικής, πολύ ικανή και πολύ
καλή, όπως του είπανε. Συγκράτησε ότι τη λέγανε Μυρτώ.
Είχε ραντεβού να δει ένα σπίτι στην πλατεία Βικτωρίας.
Στο ωδείο τού είπανε και τι λεωφορείο να πάρει. Προτίμησε να
περπατήσει, αφού ήταν δεν ήταν είκοσι λεπτά δρόμος.
Αυτή ήταν κι η πρώτη βόλτα του στο κέντρο της Αθήνας. Απ’
την Κάνιγγος μέχρι τη Βικτωρίας. Μια ηλιόλουστη Πέμπτη του
Μάη. Πέρασε αργά μπροστά απ’ το Πολυτεχνείο, απορημένος
κάπως με την πληθώρα τα πολύχρωμα πανό και τις αφίσες και
τα χιλιάδες χαρτάκια τα πεταμένα στο δρόμο. Έσκυψε, σήκωσε ένα και το διάβασε. Ήταν πρόσκληση για μια πορεία, σε μερικές μέρες, για μια γενική απεργία. Παρατήρησε τα κόκκινα
τα χρώματα, τα σφυροδρέπανα. εν καταλάβαινε τίποτα. Στη
Πολωνία, που έφυγε, τα σφυροδρέπανα που κυβερνούσανε τη
χώρα, είχαν λίγους οπαδούς. Τι λίγους δηλαδή, σχεδόν κανένα. Εδώ που ήταν στην αντιπολίτευση φαίνεται να ’χουν πολύ
περισσότερους. Κάτι δεν κόλλαγε στο απλό μυαλό του Κοσμά.
Χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, βρέθηκε με μια εφημερίδα στο χέρι. Του την έχωσε βιαστικά και χωρίς να ζητήσει
χρήματα ένας φωνακλάς, που καλούσε τον κόσμο σε προσυγκεντρώσεις και περπατούσε με βήμα αποφασιστικό και ταχύ.
Για τα ίδια πάλι, για διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Σκέφτηκε
να την κρατήσει, να ενημερωθεί. Του φάνηκε όμως μάταιο.
Τόσες δεκαετίες και δεν είχε καταλάβει αυτό που ήταν η πολιτική, τώρα θα το κατόρθωνε; Του ’κανε όμως εντύπωση πόσο
τελείως ανάποδα ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα που ήρθε σε
σχέση μ’ αυτά που ήξερε, που ζούσε στην Πολωνία.
Πέταξε την εφημερίδα και συνέχισε στην Πατησίων. Έβγαινε σιγά σιγά απ’ το θόρυβο και τη χαρτούρα κι αυτό τον ευχαριστούσε. Ήταν πια μες στην κίνηση της μέρας. Θαύμαζε τον
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ανοιξιάτικο, ηλιόλουστο δρόμο που είχε μπροστά του, θαύμαζε
την Ακρόπολη που φαινότανε πίσω του, στο βάθος. Ενστικτωδώς, γύρναγε, πού και πού, και την κοιτούσε. Και κάθε φορά
που την κοιτούσε, κάτι σαν να μεγάλωνε μέσα του. Ο θαυμασμός ίσως; Μάλλον όχι. Θαυμασμό νιώθουν πολλοί. Κάποια
στιγμή κουράζει και γρήγορα ξεχνιέται. Ο θαυμασμός κατοικεί
στο απέξω μας.
Για τον Κοσμά όμως μεγάλωνε κάτι άλλο, που δεν είχε νοιώσει ποτέ. Η οικειότητα. Γι’ αυτό και ποτέ δεν τον κούρασε αυτή
η εικόνα. Γι’ αυτό και πάντα ανεβοκατέβαινε την Πατησίων για
να πάει στη δουλειά του. εν έπαιρνε ποτέ άλλο δρόμο. Που
να του κρύβει την Ακρόπολη. Για να μπορεί να ξεκλέβει καμιά
ματιά, είτε στο μπροστά είτε στο πίσω. Ήταν κι αυτή η γλυκιά
συνήθεια κάτι απ’ αυτά τα καινούργια που θα βίωνε τώρα που
γύρισε πίσω. Που δε φανταζότανε ότι υπήρχαν.
Σκεφτόταν καμιά φορά, πότε άραγε πρόλαβε και την έχτισε
αυτή τη σχέση με την Ακρόπολη. Πού τη βρήκε την ταυτότητα; Κακήν κακώς είχε φύγει, με το στίγμα του νικημένου, λίγα
πρόλαβε να ζήσει στην πατρίδα του. Τη φτιάχνεις την οικειότητα άραγε απ’ τα βιβλία; Γιατί, η αλήθεια ήταν, του μαθαίνανε
πολλά, για την Ακρόπολη, στην Πολωνία.
Απάντηση ποτέ δεν έδωσε. Έμεινε με μια αυστηρή συνήθεια και με μια πρωτόγνωρη, αταξινόμητη χαρά, που πήγαινε
μαζί της.
Έφτασε και πέρασε μπροστά κι απ’ το μουσείο. Κοντοστάθηκε. Του ’κανε εντύπωση μεγάλη το φως. Το πως το φως έλουζε
το κτίριο. Ίδιο ήταν το φως και πρωτύτερα αλλά δεν το ’χε προσέξει. Τώρα, μόλις, τον πλημμύρισε μια γοητεία. Του φάνηκε
μεμιάς πως ήταν το φως που αναδείκνυε το μνημείο. Αν δεν
το ’χε φτιάξει κιόλας. Πρόσεξε μετά και του έκανε εντύπωση ο
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κόσμος, που ήταν στις καρέκλες των μαγαζιών του μουσείου
κι απολάμβανε τον ήλιο. “Πλούσια χώρα η Ελλάδα”, σκέφτηκε.
“Κι όμορφη”. Ένιωσε μια βαθιά ικανοποίηση για την απόφασή
του να φύγει απ’ την Πολωνία. Και για την απόφασή του να φύγει κι απ’ τη Λαμία.
Με το που σκέφτηκε “Λαμία” θυμήθηκε ότι έπρεπε να τηλεφωνήσει στον Τάσο, να του πει τα καλά τα νέα. Κι ότι, τέλος
πάντων, για κάποιο διάστημα θα ’μενε Αθήνα. Να μην τον περιμένει δηλαδή να γυρίσει και να μην τον λογαριάζει, για την
ανακαίνιση της ψησταριάς, που προγραμμάτιζε.
“Ξάδερφε καλή σου μέρα. Όλα καλά εδώ. Θα δουλέψω στο
ωδείο. Μου φαίνεται καλό το περιβάλλον. Αν κλείσω και το
σπίτι, που πάω να δω, θα ’μαι πια Αθηναίος”, ξεκίνησε ο Κοσμάς.
“Μπράβο ρε Κοσμά”, αποκρίθηκε μεγαλόκαρδα ο Τάσος. Στο
λίγο που τον είχε γνωρίσει τον είχε αγαπήσει τον παράξενο ξάδερφο, ήταν βλέπεις κι αίμα, κομμάτια να γίνουν και τα σχέδια
με την ψησταριά! Ο Κοσμάς να ’ναι καλά! “Ελπίζω όλα να πάνε
καλά! Και να ξέρεις, εμείς εδώ είμαστε! Όποτε θέλεις έρχεσαι,
προσωρινά ή μόνιμα”, συνέχισε ο Τάσος.
“Ευχαριστώ βρε Τάσο, τι θα γινόμουν χωρίς τη βοήθειά σας!
Είμαι πολύ υποχρεωμένος σε όλους σας. Θά ’ρθω σύντομα να
σας δω, να τα πούμε από κοντά. Κι εσύ, ή κάποιος άλλος απ’ την
οικογένεια, αν σας φέρει ο δρόμος από Αθήνα, θα μείνετε σε
μένα! Σύντομα θα σου στείλω διεύθυνση, με όλα τα στοιχεία.
Ίσως και τηλέφωνο”, ανταπάντησε ο Κοσμάς.
“Ναι, σε περιμένουμε! Κι εμείς αν έρθουμε σε σένα θά ’ρθουμε! Και πού ’σαι, να θυμάσαι τι σου είπα! Κοίτα να βρεις ιδιαίτερα για να ’κονομήσεις. Αλλιώς θα σε κλέβουν τα ωδεία και
το κράτος!” χαιρέτησε με τις συστάσεις του παλιού κι έμπει-
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ρου ο Τάσος. Τον διαπερνούσε, τον Τάσο, η κλασική αρματολίτικη αντίληψη για την οργάνωση της κοινωνίας. Το δικό μας
το αρματολίκι κι όλοι οι άλλοι, οι κλέφτες. Αυτή και πρότεινε,
με κάθε ευκαιρία, στο νέο συγγενή, που ήρθε πρόσφατα απ’ τα
κρύα. Ο οποίος βέβαια αδυνατούσε να καταλάβει όλες τις λεπτομέρειες κι έμενε συνήθως με το στόμα ανοιχτό. Εξάλλου,
αυτός ήθελε να παίζει πιάνο με τις ώρες. Πού να το βρει αυτό
στα ιδιαίτερα που του πρότεινε ο Τάσος; “Θα μου πεις βέβαια
πού να καταλάβει κι ο Τάσος τις λεπτομέρειες της δικής μου
της δουλειάς. Όσο καταλαβαίνω κι εγώ τα σχέδια που έχει για
την ψησταριά”, αναλογίστηκε με συμπάθεια ο Κοσμάς.
Συμφιλιώθηκε λοιπόν με την παραξενιά των συμβουλών
του Τάσου. Ίσως στο μεταξύ να καταλάβαινε καλύτερα την Ελλάδα. Κάθε ώρα και μια έκπληξη δε ζούσε εξάλλου! Ίσως τότε,
όταν επιτέλους καταλάβαινε, και ν’ αποκτούσαν σημασία αυτά,
τα ακαταλαβίστικα του Τάσου, για κλέφτες που παραμονεύουν
σε κάθε γωνιά.
Στο μεταξύ πλησίαζε στην οδό Τροίας. Χάζευε τα τόσα μαγαζιά, τους πελάτες με σακούλες πολλές στα χέρια, να μπαίνουν και να βγαίνουν, να δοκιμάζουν, να σκέφτονται, να διαλέγουν, να πληρώνουν. ιέκρινε ένα διάχυτο ενθουσιασμό στα
πρόσωπά τους. Όλ’ αυτά ξεπερνούσαν κατά πολύ τις, μάλλον
μίζερες, εμπορικές κι αγοραστικές παραστάσεις του Κοσμά
στην Πολωνία. Ξανασκέφτηκε ότι η Ελλάδα, δε μπορεί, πρέπει
να ’ναι πολύ πλούσια χώρα. Κοίταξε πίσω ξανά. Είδε την Ακρόπολη στο βάθος, είδε και τις αφίσες με τα προσκλητήρια για
την επανάσταση δίπλα του. Ένιωσε ξανά, όπως και πριν με τον
ξάδερφο. Ένιωσε, για μια στιγμή, να μην καταλαβαίνει τίποτα.
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***
Η κυρά Φρόσω, σπιτονοικοκυρά στην Τροίας, ήταν πολύ καχύποπτη γυναίκα. Τον έκοβε πατόκορφα τον Κοσμά. Αυτή η ιστορία με την Πολωνία κάπου δεν την έπειθε. Εξάλλου όλοι δαύτοι οι αριστεροί είχαν μαζευτεί πίσω.

έκα και βάλε χρόνια

τώρα. Τούτος δω πώς ξώμεινε έτσι; Είχε καεί η γυναίκα και με
κάτι φοιτητές, τους προηγούμενους νοικάρηδες. ε μπορούσε
να εισπράξει ούτ’ ένα νοίκι. Το διαμέρισμα ήταν στο ισόγειο
ενός παλιού διώροφου κτιρίου. Μόλις εμφανιζόταν η ίδια κι
έβαζε το κλειδί στην πόρτα, πήδαγαν οι “νοικάρηδες” όλοι απ’
τη μπαλκονόπορτα στον πίσω δρόμο και την κοπανάγανε. Και
μόλις, ανήμπορη, έφευγε η Φρόσω βρίζοντας, πίσω ξανά, μπαίνανε στο σπίτι. Σωστό αντάρτικο! Έτσι κι αλλιώς το σπίτι άδειο
ήταν, τι να φοβηθούν; Μήπως τους κατάσχει τα ελεεινά στρώματα, δυο συρτάρια άθλια ρούχα και κάτι σπαζοκάρεκλες. εν
ήξερε τι να κάνει, πρώτη φορά συναντούσε τέτοια κατάσταση. Νοίκι να πάρει αδύνατον. Να νοικιάσει το σπίτι, με άλλους
μέσα, αδύνατον. Να τους πετάξει έξω τα πράγματα μπορεί να
’βρισκε το μπελά της για “κατάλυση οικογενειακού άσυλου”.
Να πάει δικαστικά θα της τρώγανε τα λεφτά οι δικηγόροι. Πλήρες αδιέξοδο. Ούτε να συναντήσει τον εχθρό δε μπορούσε να
κάνει μια διαπραγμάτευση. Πηδάγανε απ’ τα παράθυρα οι αλήτες!

***
Η Φρόσω είχε φανεί στην πρωτεύουσα πριν κοντά σαράντα
χρόνια. Μόλις είχε παντρευτεί στη Λάρισα κι ο άντρας της,
ο Σάκης, πήρε μετάθεση για την Αθήνα. Άλλο που δεν ήθελε
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το δαιμόνιο μυαλό της Φρόσως. Μυρίστηκε γρήγορα το τι θα
γινότανε στην Αθήνα στα κατοπινά τα χρόνια και πήρε θέση
μες στο γήπεδο, απ’ τον πολύ πρώτο καιρό. Ξεκίνησε με μια μικρή κληρονομιά που είχε, εκεί, στην πλατεία Βικτωρίας. Το ’να
έφερε τ’ άλλο και σύντομα η Φρόσω εξελίχτηκε σε μεγαλοπαράγοντα και μεγαλοικοπεδούχο της περιοχής. Το ανθρωπάκι,
ο Σάκης, έχασε τον ύπνο του. Ήταν γι’ άλλα φτιαγμένος. Στόφα
γραφιά, ονειρευόταν να πίνει τσαγάκι στο σαλόνι με τους φίλους του. Άντε και καμιά ταβέρνα και το καλοκαίρι πίσω στη
Λάρισα για κανένα μπανάκι στον Αγιόκαμπο. Κι αντί γι’ αυτά
βρέθηκε περικυκλωμένος από μαστόρους κι αντιπαρόχους.
“Φρόσω, θα σταματήσεις καμιά φορά, να πάρουμε ανάσα, να
κάνεις και κανένα παιδί; Κοντεύεις τα σαράντα! Επτά διαμερίσματα έχεις πια. Πόσα χρειάζεσαι;” έλεγε ο Σάκης. Κι η Φρόσω αποκρινόταν: “Σάκη, εκείνο το γωνιακό μόνο! Να μη μας το
φάει ο αναθεματισμένος ο Καλαματιανός και σταματάω! εν
τον είδες! Φάνηκε πάλι κατά δω και μετρούσε το οικόπεδο. Το
’χει βάλει στο μάτι, ο άτιμος, είμαι σίγουρη”.
Έλα όμως που δεν ήταν ένας ο Καλαματιανός και δε σταμάταγε η Φρόσω. Τι κι αν έλεγε ο Σάκης! Τι κι αν τη μάλωνε
ο αδερφός της, ο Θανάσης, που την ικέτευε να παρατήσει τις
εργολαβίες και να κάνει οικογένεια. Ο Θανάσης ήταν σταθερά
στο πλευρό του Σάκη, απέναντι στην αδερφή του. Ίδιο όνομα
είχαν, στον ίδιο θεό πιστεύανε. Σύμμαχος και βοηθός και παρηγορητής ο Θανάσης. Μ’ όλες του τις δυνάμεις. Είχε όμως
δηλητηριαστεί το μέσα της Φρόσως. Με τριαράκια και με τρίφατσα και Καλαματιανούς, που την επιβουλεύονταν να της
τα πάρουν μέσα απ’ τα χέρια. Κι έτσι, τ’ ανθρωπάκι ο Σάκης,
έκανε, μια μέρα, την υπέρβασή του. Άνοιξε την πόρτα κι έγινε
ατμός. Μήτε ξανάκουσε ποτέ κανένας για λογαριασμό του. ι-

4 4 || Ν ΙΚΟΣ ΣΑ ΚΚ Α Σ
αζύγιο πήρε, με δικηγόρους, μετά από δεκαπέντε χρόνια. Ήταν
δύσκολα αυτά τα πράγματα, εκείνη την εποχή.
Άλλο όμως ήταν το συνταρακτικό συμβάν εκείνης της ίδιας
μέρας. Μια άτιμη κατάρα φαίνεται το ’φερε κι ήταν διπλό το
χτύπημα για τη Φρόσω. Τη μέρα που βρόντηξε την πόρτα ο
Σάκης, κι έφυγε, την ίδια ακριβώς μέρα βρόντηξε κι ο Άγιος
Πέτρος την πόρτα του αδερφού της του Θανάση. Έφυγε ο Θανάσης, από αδύνατη καρδιά κι άφησε πίσω την Κούλα και τρία
ανήλικα παιδιά και τη Φρόσω ζωντοχήρα να παλεύει ασυγκράτητη με τα θεριά της μεταπολεμικής αθηναϊκής εργολαβίας.
Γίνηκαν όλα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο που κανείς ποτέ δεν
έμαθε στη γειτονιά ποια πόρτα βρόντηξε πρώτη, στη διπλή
τραγωδία που έλαχε στην οικογένεια. Κι ήταν μεγάλη η γειτονιά της Φρόσως. Κι οργιάζανε έτσι τα σενάρια για καιρό πολύ.
Ήταν άραγε ο Θανάσης που είδε το Σάκη να φεύγει απηυδισμένος κι έσκασε η καρδιά του απ’ το κακό του και τη στεναχώρια
του; H ήταν ο Σάκης που έμαθε για το μεγάλο έμφραγμα του
Θανάση και κοπήκανε τα πόδια του απ’ τον καημό, που έχανε
το μόνο καλό του σύμμαχο; Κι όπου φύγει φύγει, μετά, ο Σάκης.
Όλα έγιναν αστραπιαία, τόσο, που η σημαντική αυτή λεπτομέρεια ποτέ δε διευκρινίστηκε. Κι άναβε φωτιές για χρόνια στις
συζητήσεις και τα κουτσομπολιά.
***
Ο Βάγγος, χασάπης στο επάγγελμα, ήταν λοιπόν τ’ αγαπημένο
ανίψι της Φρόσως. Το ’χε σαν παιδί της. Και τα παιδιά του Βάγγου σαν εγγόνια της. Ο Βάγγος έμενε με την οικογένειά του,
περίπου ένα χιλιόμετρο μακρυά. Στο κάτω μέρος της πλατείας
Βικτωρίας. Οδός Παιονίου. Έτσι, όταν η Φρόσω κατακλύστηκε
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από απελπισία με το διαμέρισμα και τους αλήτες που στέγαζε
και που την κορόιδευαν τόσο καιρό, φώναξε το Βάγγο σε βοήθεια.
Ο Βάγγος τα είχε απλά στο μυαλό του. εν τα καταλάβαινε
κάτι τέτοια. Έστησε καρτέρι μες στο διαμέρισμα, στο σημείο
του έργου που έβγαινε βρίζοντας απ’ το διαμέρισμα η θεια του.
Στην άλλη πράξη λοιπόν, μόλις μπήκανε ξανά μέσα οι φοιτητές
απ’ το παράθυρο, πεθαμένοι απ’ το γέλιο, με μια αστραπιαία κίνηση βγαίνει απ’ τη σκιά, που κρυβότανε, και πιάνει έναν απ’
το λαιμό. Έσκουζε ο καημένος απ’ τον πόνο. Κόκαλο οι συνάδελφοι. Τους είπε σκαιά να μαζέψουν τη σαβούρα τους και σε
δέκα λεπτά να ’χουν τσακιστεί και να ’χουν φύγει. Αλλιώς, θα
τον έπνιγε τον όμηρο! Στο μεσοδιάστημα τον είχε σε φρικτό
κεφαλοκλείδωμα. Είχε φανεί, στο μεταξύ, κι η κυρά Φρόσω
και τους στόλιζε: “τώρα δε μπορείτε να πηδήξετε απ’ το παράθυρο αλήτες, ε αλήτες!”
Τι να κάνουν τα παιδιά, μάζεψαν την πραμάτεια τους και
στο δρόμο κακήν κακώς. Τους αντάμωσε αργότερα κι ο μελανιασμένος ο όμηρος και φύγανε όλοι ανεπιστρεπτί προς άγνωστη κατεύθυνση και χωρίς να κληθούν να πληρώσουν άλλες
πολεμικές αποζημιώσεις.
Με αυτή την προϊστορία λοιπόν, η κυρά Φρόσω, φύσαγε και
το γιαούρτι.
***
“Βλέπω δεν είστε παντρεμένος κι εγώ παστρικές δε θέλω
σπίτι μου”, διευκρίνισε βλοσυρά η κυρά Φρόσω. Ο Κοσμάς δεν
τον ήξερε τον όρο, αλλά κατάλαβε που το πήγαινε η υποψήφια
σπιτονοικοκυρά του.
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“Μείνετε ήσυχη κυρία μου. Θα σας δώσω τρία νοίκια μπροστά, στο ύψος που συμφωνήσαμε, και σας υπόσχομαι δε θα
’χετε κανένα πρόβλημα. Μόλις έπιασα δουλειά σε ωδείο στην
Κάνιγγος. Τον περισσότερο καιρό θα λείπω εκεί”, την καθησύχασε ο Κοσμάς.
Τρία νοίκια μπροστά! Ε αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ τις
προσδοκίες της κυρά Φρόσως! Και ξεπερνούσε και τη συνηθισμένη πρακτική στην Αθήνα της εποχής, στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Μέλι έσταξε, μεμιάς, η κυρά Φρόσω. “Κύριε Κοσμά μας, βλέπω εγώ τι άτομο είστε, τι καλλιτέχνης είστε, τι νομίζετε, δεν
καταλαβαίνω; Έχω όμως υποφέρει πολύ η καημένη σ’ αυτή
την παλιογειτονιά και καμιά φορά ακούγομαι λίγο υπερβολική.
Αν ξέρατε τι έχω τραβήξει θα με καταλαβαίνατε!”
“ ε χρειάζεται καθόλου ν’ ανησυχείτε κυρία μου. Πείτε μου
τι να δίνω επιπλέον για να καθαρίζετε μια δυο φορές τη βδομάδα το σπίτι. Μου είπατε ότι μπορεί να γίνεται αυτό, έτσι δεν
είναι;” ρώτησε ο Κοσμάς.
Τώρα να ’χεις βρει τέτοιο λαχείο και να ζητάς και λεφτά για
να καθαρίσεις δυο ώρες τη βδομάδα το σπίτι, τέτοια παιδαριώδη λάθη τακτικής δεν ήταν για την κυρά Φρόσω. Άσε που με το
μπες και με το βγες, όλο και κάτι ενδιαφέρον θα ’πιανε το μάτι
της. Ήταν να χάσει τέτοια μοναδική ευκαιρία;
“Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Κοσμά μας! Ένα τέτοιο άτομο, σαν εσάς! Ένας πιανίστας απ’ την Πολωνία! Είναι μεγάλη
μας τιμή να κρατάμε το διαμέρισμά σας καθαρό”, αναφώνησε
η κυρά Φρόσω συγκινημένη, λες κι αναγνώρισε στον Κοσμά το
διάδοχο του Σοπέν, που η ίδια είχε την τιμή να στεγάζει.
Και πρόσθεσε. “Όχι μόνο θα σας καθαρίζουμε δωρεάν αλλά
θα σας ψωνίζουμε και δωρεάν. Τον ανιψιό μου, το Βάγγο, τον
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ξέρει και τον σέβεται όλη η Βαρβάκειος. Θα μου δίνετε μια λίστα μ’ αυτά που θέλετε και κάθε Σάββατο απόγευμα θα ’χετε
και του πουλιού το γάλα. Στις καλύτερες τιμές!”
***
Έτσι λοιπόν ο Κοσμάς, μετά απ’ τη δουλειά και μες στην ίδια
περίπου ώρα, βρήκε και στέγη.

υο βήματα μακρυά απ’ τον

αγοραστικό πυρετό της Πατησίων, απ’ τον κήπο και το φως
του Μουσείου κι απ’ το ωδείο. Ξεκίναγε μια καινούργια ζωή, με
πολλές απορίες, σε μια παράξενη αλλά, απ’ όσο έβλεπε, ωραία
και πλούσια χώρα.
Έτσι αλλιώτικα που ένιωσε, κάτω απ’ το βλέμμα της Ακρόπολης, σκέφτηκε, για μια στιγμή, μήπως κι η νέα αυτή χώρα
ήταν γι’ αυτόν πατρίδα.

Μάθημα πιάνου
Η Μυρτώ ήταν καινούργια στο ωδείο της Κάνιγγος. Είχε έρθει
με μια προϋπόθεση. Να έχει γυναίκα δασκάλα. Ο λόγος προφανής. Οι άνδρες δάσκαλοί της, παρατηρούσαν την ίδια μάλλον
παρά το παίξιμό της. Ο διευθυντής κατάλαβε αμέσως το αίτημα της Μυρτώς και χωρίς να ζητήσει άλλη εξήγηση προσφέρθηκε να το εξυπηρετήσει. Εξάλλου η νέα του μαθήτρια ήταν
ιδιαίτερα καλή, δεν ήθελε να τη χάσει.
Όταν ο Κοσμάς ήρθε στο ωδείο και συμφωνήσανε να συνεργαστούν, ο διευθυντής είδε αμέσως ότι ο Κοσμάς θα ήταν
το καλύτερό του αστέρι. Έπρεπε να κάνει τα πάντα για να τον
κρατήσει στο ωδείο. Σύντομα θα του έδινε κι αύξηση, μετάνιωσε που δεν το ανέφερε στη συζήτησή τους. Όσο για την επιθυμία, του Κοσμά, να κάθεται να παίζει νύχτα μέρα στο ωδείο,
αυτό κι αν ήταν τύχη μεγάλη. Ποια καλύτερη διαφήμιση θα
μπορούσε ποτέ να υπάρξει για το ωδείο του!
Τώρα, στην πρώτη τους κουβέντα, έξυπνος κι έμπειρος
ήταν ο διευθυντής, σκέφτηκε αμέσως ότι η Μυρτώ, μια απ’
τις καλύτερές του μαθήτριες, έπρεπε οπωσδήποτε ν’ ανατεθεί
στον Κοσμά, τον καλύτερο πιανίστα του. Αυτό θα ήταν καλό για
όλους. Ήταν τόσο προφανές. Έπρεπε οπωσδήποτε να οργανωθεί έτσι το πράγμα.
Έλα όμως που ήταν προϋπόθεση της Μυρτώς να ’χει γυναίκα δασκάλα! Του είχε φανεί πολύ απόλυτη στο θέμα αυτό. Ο
ίδιος, είχε σπεύσει αμέσως να συγκατανεύσει: “μα ασφαλώς
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δεσποινίς Μυρτώ, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Μη σας πω ότι
και να μη μου το ζητούσατε θα το τακτοποιούσα μόνος μου”,
έτσι είχε βιαστεί να μιλήσει. Υπήρχε άραγε τώρα περίπτωση
να της γύριζε το μυαλό; Μήπως φαινότανε γελοίος; Βέβαια,
τούτος δω, ο Κοσμάς δηλαδή, φαινότανε απόκοσμος ήταν και
μια ανάσα απ’ τα εξήντα. Πίστευε ακράδαντα ότι δε θα εξελισσότανε από δάσκαλος σε παρατηρητή ή και, ακόμη χειρότερα,
σε πολιορκητή της Μυρτώς. Βέβαια την τελική απόφαση θα
την άφηνε στη Μυρτώ την ίδια.
Έτσι λοιπόν, όταν ο διευθυντής διέκοψε τη συζήτησή του
με τον Κοσμά και χάθηκε πίσω απ’ τη διπλανή πόρτα, καμιά
συζήτηση με συνεργάτες δεν έκανε. Τι να τους ρωτήσει τους
συνεργάτες; Αν συμφωνούν να κρατήσουν το λαχείο που τους
έλαχε; Ποιος τους λογάριαζε; Ένα μόνο θέμα έπρεπε να διευθετήσει. Ένα μόνο θέμα ένοιωθε να εκκρεμεί κι έπρεπε ν’ αναλάβει αμέσως δράση για τη λύση του.
“Καλημέρα σας δεσποινίς Μυρτώ, ελπίζω έτσι μεσημέρι
που είναι να μη σας ενοχλώ. Θέλω να σας ενημερώσω για μια
σημαντική εξέλιξη στο ωδείο μας. Απ’ τη ευτέρα θα ’χουμε
μαζί μας ένα μεγάλο πιανίστα, που πρόσφατα επέστρεψε απ’
την Πολωνία! Ένας απ’ τους καλύτερους πιανίστες της Πολωνίας! Και ξέρετε τι είναι η Πολωνία για το πιάνο! Σημείο παγκόσμιας αναφοράς! εσποινίς Μυρτώ, σας εκλιπαρώ, δεν πρέπει
να χάσετε την ευκαιρία! Τέτοιος δάσκαλος δεν υπάρχει άλλος
στην Ελλάδα, μπορώ να σας βεβαιώσω. Ξέρω τις ενστάσεις
σας, τις καταλαβαίνω απόλυτα, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι είναι απολύτως σίγουρο ότι δε θα ’χουμε κάποιο πρόβλημα εδώ. Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό άτομο, είναι και
σχεδόν εξήντα χρονών, η καλή μου κρίση στα θέματα αυτά με
πείθει ότι δε θα ’χουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι’ αυτό
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και πήρα το θάρρος να σας αναφέρω αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Σχεδιάζω να του αναθέσω τους καλύτερους μαθητές μας.
Μέσα είστε ασφαλώς κι εσείς. Αν πάλι υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, που όπως σας είπα το αποκλείω, θα διευθετήσω
το θέμα προσωπικά. Τι λέτε λοιπόν, να δοκιμάσουμε;”
Τα έβγαλε όλ’ από μέσα του ο διευθυντής με τρόπο συνοπτικό και πλήρη. Η Μυρτώ διέκρινε κάποιο άγχος, που της φαινότανε δύσκολο να ταξινομήσει. Τόσο πια νοιαζόταν για τους
μαθητές του στο ωδείο; Τον είχε συμπαθήσει το διευθυντή, της
φάνηκε καλός επαγγελματίας, λιγάκι ψεύτικος, αλήθεια είναι,
μ’ αυτό που της είπε, ότι αυτός θα το ’χε προβλέψει το αίτημά
της. Αλλά η γενική αίσθηση ήταν θετική. Της φάνηκε ότι μπορούσε να εμπιστευθεί το κριτήριό του. Και πάλι, τι συμφέρον
είχε να δώσει αυτή την παράσταση αν δεν ήταν ειλικρινής; Αν
ο πιανίστας απ’ την Πολωνία δεν ήταν τόσο καλός όσο έλεγε;
“Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση και την
πρόβλεψη του κάνατε. Συμφωνώ να το δοκιμάσουμε. Ένας
τόσο καλός πιανίστας, όπως τον περιγράφετε, είναι μεγάλη
πρόκληση κι ευκαιρία. ε θα ’θελα να τη χάσω. Τώρα, αν έχουμε πάλι τα προβλήματα που έχω αντιμετωπίσει, θα σας ενημερώσω ν’ αλλάξουμε ρότα. Και ξέρετε, αυτό θα το ξέρω πολύ
γρήγορα, πριν καν αρχίσουμε να κάνουμε μάθημα. Άρα το πολύ
πολύ να μην κάνω το μάθημα της ευτέρας”.
Ο διευθυντής ένιωσε απόλυτα δικαιωμένος. Έτσι ήταν βέβαια! Τον είχε δει τον εκρηκτικό συνδυασμό που θα ’καναν ο
Κοσμάς με τη Μυρτώ! Άρχισε να τρέχει το μυαλό του σε συναυλίες, σε νέες πτέρυγες στο ωδείο. Συγκράτησε όμως τη
φαντασία του κι επέστρεψε στη συζήτηση στο τηλέφωνο.
“Είμαι βέβαιος δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κι αν πάλι,
αν λέω, που το αποκλείω, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα το λύνω
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τη ευτέρα αμέσως. Και τον πετάω κι έξω με τις κλωτσιές!”
απάντησε ο διευθυντής, νιώθοντας την υπερβολή των λόγων
του, πριν καν τους ολοκληρώσει. Όχι και να πετάξει έξω τον
Κοσμά για τις παραξενιές της Μυρτώς! Θα ’βρισκε ασφαλώς
μια πιο συμβιβαστική λύση.
“Μα τι λέτε τώρα, γιατί να τον πετάξετε έξω τον άνθρωπο!
ε θα ’θελα ποτέ κάτι τέτοιο. είτε το μόνο σαν μια δικιά μου
παραξενιά! Λοιπόν τη

ευτέρα θα ξέρουμε, ευχαριστώ και

πάλι, σας χαιρετώ!” απάντησε η Μυρτώ.
Ο διευθυντής ένιωσε δικαιωμένος. Η Μυρτώ είχε κάνει τις
ίδιες του τις σκέψεις λόγια. Ακόμη και τις ίδιες λέξεις χρησιμοποίησε! Πατόκορφα λοιπόν τότε, τον πλημμύρισε μια σιγουριά! Μετά, σκέφτηκε λίγο τις κλωτσιές και τις μπουνιές,
που χρησιμοποίησε στα λόγια του. Μήπως δεν άρμοζαν σε εκπρόσωπο της τέχνης; Γρήγορα όμως το ξεπέρασε κι αυτό. Τι
πειράζει που τα είπε σε λιγάκι ακραία διάλεκτο; Έδειχνε μια
αποφασιστικότητα, καλό ήταν κι αυτό! Νέο ρίγος σιγουριάς κι
ικανοποίησης για το διευθυντή.
“Που λέει ο λόγος δεσποινίς Μυρτώ! ε θα ’χουμε κανένα
πρόβλημα. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας λοιπόν!”
Έτριψε τα χέρια του ο διευθυντής και βγήκε στη διπλανή
αίθουσα, που τον περίμενε ο Κοσμάς.
***
Τη

ευτέρα λοιπόν, κατά τις 11 το πρωί, συναντήθηκαν για

πρώτη φορά η Μυρτώ με τον Κοσμά. Μετά τη σύντομη σύσταση του διευθυντή του ωδείου και κάτω απ’ το καταδήλως
ανήσυχο βλέμμα του. Φοβότανε, ήταν φανερό, μην τύχει και
κάτι στραβώσει. ύσκολα το έκρυβε. Βρήκε και μια βιαστική
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πρόφαση, κάποιο τηλέφωνο τάχα είχε χαλάσει, και θα καθότανε έξω απ’ την αίθουσα του μαθήματος για να τηλεφωνήσει.
Η Μυρτώ το κατάλαβε αμέσως κι ένιωσε, για μια στιγμή, κάτι
σαν πειραματόζωο. στόσο ο Κοσμάς δε φαινότανε να ’ναι απ’
το καλούπι εκείνο που γνώριζε και που της έδινε τελείως στα
νεύρα. Μάλλον θα τα βρίσκανε, αυτή ήταν η πρώτη της εντύπωση τουλάχιστον. Σε κανένα τέταρτο, το πολύ, θα ήταν απόλυτα σίγουρη.
Ξεκίνησε λοιπόν το μάθημα, με ωτακουστή το διευθυντή.
Πού και πού έκανε πως μιλούσε στο τηλέφωνο για να θολώσει
τα νερά αλλά όλο το σκηνικό ήταν τόσο αστείο που μόνο ο Κοσμάς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
***
“Μυρτώ θέλεις να παίξεις μερικά κομμάτια, να σε ακούσω, να
δω που βρισκόμαστε”, ρώτησε ο Κοσμάς.
Ξεκίνησε η Μυρτώ κι έπαιξε τρία κομμάτια, δυο του Μπαχ
κι ένα του Μότσαρτ. Ο Κοσμάς παρατηρούσε την τεχνική της,
πώς έβαζε τα δάχτυλα, το ρυθμό της. Την παρατηρούσε με
προσοχή. Ένιωσε γρήγορα ότι είχε κάτι πολύ καλό απέναντί
του. Κάτι που άξιζε ν’ ασχοληθεί περισσότερο απ’ το κανονικό
και το τυπικό. Η προσοχή του μπήκε γρήγορα σε άλλο επίπεδο
ακρίβειας. Πρόσεχε τώρα τις λεπτομέρειες του παιξίματος της
Μυρτώς. Σύντομα, προσπαθούσε ν’ αποκωδικοποιήσει βαθύτερα το παίξιμό της, να δει που χρειάζεται διόρθωμα.
Αλλά κι η Μυρτώ ένιωσε μια πρωτόγνωρη άνεση με την
παρουσία του Κοσμά. Καμιά σχέση με τα χαζοαστειάκια και τ’
ακουμπισματάκια άλλων, προηγούμενων, δασκάλων, που την
έβγαζαν τελείως απ’ τα ρούχα της. Τούτος δω ήταν αλλιώς, δεν
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ήξερε πώς να τον πει. Επαγγελματίας; Σοβαρός; Kαμιά λέξη
δεν της ταίριαζε απόλυτα.
Τελείωσε το κομμάτι και γύρισε και κοίταξε τον Κοσμά.
Πριν όμως προλάβει ν’ ανοίξει το στόμα του ο Κοσμάς, άνοιξε η
πόρτα απότομα και μπήκε, προς μεγάλη έκπληξη και των δύο,
ενθουσιασμένος ο διευθυντής.
“Πάρα πολύ καλά δεσποινίς Μυρτώ, τα συγχαρητήριά μου!
Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κοσμάς θα συμφωνεί μαζί μου, έτσι
δεν είναι Κοσμά; Γύρισε μετά στον Κοσμά ζητώντας άμεση
επιβεβαίωση. Ένιωσε όμως ότι κάτι ξέχασε να ρωτήσει. Στράφηκε ξανά στη Μυρτώ και ρώτησε βιαστικά βιαστικά.
“Όλα καλά δεσποινίς Μυρτώ, έτσι δεν είναι; εν είχαμε κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι;”
Απόρησε ο Κοσμάς και κοίταξε και τους δυο τους. “Σαν τι
πρόβλημα δηλαδή θα μπορούσαμε να ’χουμε;” σκέφθηκε, χωρίς όμως και να πει κάτι. Ήταν κι αυτό ένα απ’ τα πολλά που
δεν καταλάβαινε. Κάποιος ελληνικός κώδικας ήταν κι αυτός,
που σιγά σιγά θ’ αποδελτίωνε. Καλύτερα να περίμενε, μην κάνει κανένα λάθος, καμιά αδιακρισία.
Η Μυρτώ όμως θύμωσε λιγάκι. “Τα φτιάξατε τα τηλέφωνα
κύριε διευθυντά;” ρώτησε με ξεκάθαρη ειρωνεία. “Περίμενα,
ξέρετε, με πολύ ενδιαφέρον τη γνώμη του κύριου Κοσμά, αλλά
πάνω στη στιγμή, που ξεκινούσε να μου μιλάει, μπουκάρατε
μέσα!” Άφησε κι ένα πολύ ευγενικό χαμόγελο για να χρυσώσει
την απόρριψη της τακτικής του διευθυντή.
Κοκκίνισε ο διευθυντής. “Άκου εκεί, μπούκαρα μέσα!” σκέφθηκε. “Εγώ που θέλω να ’μαι σίγουρος ότι δε θα ’χει κανένα
απολύτως πρόβλημα με το δάσκαλο”.
Τι να κάνει όμως; Έπρεπε να το προσπεράσει. Εξάλλου το
πράγμα φαινότανε να δένει, αυτή ήταν η μεγάλη εικόνα. Τον
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διαπέρασε ένα ανάμικτο συναίσθημα. Χαρά κι απόρριψη, ή καλύτερα κι ακριβέστερα, χαρά μες στην απόρριψη. Έτσι! Η χαρά
ήταν παραπανίσια. Κέρδιζε!
“Φεύγω, φεύγω, ζητώ συγγνώμη, απλά ένιωσα τέτοιον ενθουσιασμό και θέλησα να τον μοιραστώ μαζί σας. Φεύγω όμως
και σας αφήνω να συνεχίσετε”. Έτσι μίλησε και τράβηξε τη
συρόμενη πόρτα χωρίς να περιμένει απάντηση. Έτριψε και τα
χέρια του μ’ ικανοποίηση. Πόσο δίκιο είχε που σχεδίασε αυτή
τη συνεργασία!
Η Μυρτώ γύρισε και κοίταξε στον Κοσμά κι έκανε ένα γρήγορο σχόλιο για τις παραξενιές του διευθυντή.
“Αναρωτιέμαι σε κάθε μάθημα έτσι κάνει;” του απευθύνθηκε.
Ξεθάρρεψε κι ο Κοσμάς, που έβλεπε ότι κι άλλοι είχαν ανάλογες απορίες μ’ αυτόν. “Πράγματι δεσποινίς Μυρτώ, κι εγώ
παραξενεύτηκα, ειδικά μ’ αυτό που ρώτησε, για το αν όλα πάνε
καλά. Ξέρετε είμαι λίγο χρόνο στην Ελλάδα, γύρισα πίσω από
ένα πολύ διαφορετικό μέρος και μου φαίνονται, πολλά πράγματα, παράξενα. Χαίρομαι που και σεις νοιώσατε κάτι το αλλόκοτο στα λόγια του διευθυντή μας”.
Βέβαια η Μυρτώ, που ήξερε όλη την ιστορία, δεν απόρησε
με την ερώτηση του διευθυντή. Θύμωσε μόνο με όλο το ζήλο
που έδειχνε. Λες κι ήταν κανένα μικρό κοριτσάκι. ε θέλησε
όμως να μπει στις λεπτομέρειες με τον Κοσμά. Προσποιήθηκε
λοιπόν ότι κι αυτή απόρησε με το ερώτημα αυτό.
“Ξέρετε, καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα ρωτάμε, έτσι τυπικά
και ρητορικά, χωρίς να ζητάμε να μάθουμε κάτι πραγματικά.
Ας μη δίνουμε συνέχεια. Για πείτε μου λοιπόν τη γνώμη σας.
Συμμερίζεστε κι εσείς τον ενθουσιασμό του διευθυντή; Είναι
πράγματι τόσο καλό το παίξιμό μου;”
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Η Μυρτώ προεξόφλησε έναν αντίστοιχο ενθουσιασμό. Έτσι
είπε ο διευθυντής, έτσι έλεγαν κι οι διάφοροι θαυμαστές κι οι
άλλοι δάσκαλοι. Καταλάβαινε ότι όλοι αυτοί το κορμί της είχαν
στο μυαλό τους και με βάση αυτό βγάζανε, συνήθως, κρίση.
Ούτε και την κολάκευαν βέβαια οι κόλακες. Χαζή δεν ήταν η
Μυρτώ. Αυτός ήταν κι ένας λόγος που ήθελε να γλιτώσει απ’
όλους τους μνηστήρες και τους θαυμαστές. Όπως και να ’ταν
όμως, αν δε σου ’χουνε πει ποτέ κακή κουβέντα, κάπου υποσυνείδητα πιστεύεις ότι κακή κουβέντα δεν υπάρχει. Ένα τίμημα
της μεγάλης ομορφιάς είναι κι αυτό. Ν’ ακούς λιμαρισμένα λόγια, αγώνιαστα και πάντα όμορφα. Αν δεν καταλαβαίνεις πόσο
ψεύτικα είναι ολ’ αυτά, τότε ναι, ζεις το μύθο σου. Αν σ’ έχει
ευλογήσει ο Θεός και, εκτός από πολύ όμορφη είσαι και πολύ
έξυπνη, η σπάνια κράση και περίπτωση της Μυρτώς δηλαδή,
βασίλειο δε φτιάχνεις να κοιτιέσαι στον καθρέφτη και να κοκκινίζεις από χαρά κι αυταρέσκεια. Τότε όμως μπορεί και να
βαριέσαι, θανάσιμα σαν τη Μυρτώ. Μόνο αυτό.
Ίσως και να ’τανε λοιπόν η πρώτη φορά στη ζωή της, απ’
την εφηβεία και μετά, που η Μυρτώ άκουσε κουβέντα γωνιασμένη.

ναι, της κακοφάνηκε στην αρχή! Πολύ. Ήρθε ξαφνι-

κό. Κακώς προεξόφλησε το χειροκρότημα. Χειροκρότημα δεν
υπήρξε.
“Η τεχνική σας είναι πράγματι εντυπωσιακή. Πρέπει να
σας συγχαρώ! Απ’ την καρδιά μου! Ξέρεις όμως Μυρτώ, λείπει
κάτι”.
Μέσα σ’ όλες τις καινούργιες συνήθειες που απόκτησε ο
Κοσμάς στην Ελλάδα άρχισε ν ΄ανακατεύει και τον ενικό με
τον πληθυντικό. Πράγμα αδιανόητο στην Πολωνία. Τη χώρα
των συνεχών χειροφιλημάτων. Έκανε μια μικρή παύση και
συνέχισε.
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“Λείπει το προσωπικό σου στοιχείο. Η δική σου σφραγίδα.
Παίζεις κάπως απρόσωπα. Και ξέρεις, το απρόσωπο είναι μια
μεγάλη θάλασσα. Κολυμπάνε πολλοί στη θάλασσα αυτή. Κι όσο
καλή κι αν είν’ η τεχνική τους, δε μπορείς να ξεχωρίσεις τον
ένα απ’ τον άλλο. Μοιάζουν όλοι ίδιοι. Αυτό λοιπόν που σου
λείπει, είναι το προσωπικό ύφος. Να παίζεις και να ξέρουμε,
χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι αυτή που παίζει είναι η Μυρτώ”.
Στήλη άλατος η Μυρτώ. Είχε ακούσει χιλιάδες φορές και με
χιλιάδες αφορμές για το πόσο ιδιαίτερη, πόσο μοναδική, πόσο
αξεπέραστη κι ακαταμάχητη είναι. Και να που τώρα της λέγανε ότι κολυμπάει στη θάλασσα τη μεγάλη, μαζί με χιλιάδες άλλους λουόμενους! Όχι μόνο δεν της είχε ποτέ και για κανένα
θέμα πει κάποιος κάτι παραπλήσιο μα ούτε καν της είχε περάσει ποτέ απ’ το μυαλό. Ίσως βέβαια και να μην είναι κι άσχετα
αυτά τα δυο. Απ’ το μυαλό σου περνάνε πράγματα που ακούς
και βλέπεις.
Άκουσμα καινούργιο για τη Μυρτώ ήταν λοιπόν ο λόγος
τούτος του Κοσμά! Το ένστικτο της αυτοπροστασίας βέβαια,
ακόμη και για τη Μυρτώ, λειτουργούσε καλά. Κινητοποιήθηκε
αμέσως. Προσπάθησε να κρύψει τον αιφνιδιασμό της. Να σώσει, όσο μπορούσε, τα προσχήματα.
“Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ειδικά όταν προέρχονται από κάποιον του δικού σας επιπέδου, έχουν άλλο βάρος”.
Στη φράση πάνω όμως, ένιωσε ότι κάτι σημαντικό και πρωτάκουστο της είχε ξεστομίσει ο δάσκαλος. Παράτησε τις άμυνες και τους αυτοματισμούς των ενστίκτων, άλλαξε αμέσως
ύφος κι έγινε πιο αληθινή.
“Τώρα για το ύφος που λέτε, θαρρώ πως δεν το ’χα σκεφθεί.
Μου αρέσει όμως όπως το είπατε. Να ξεχωρίζει το παίξιμό
μου. Ναι πολύ θα το ’θελα! εν ξέρω όμως αν το καταλαβαίνω
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απόλυτα αυτό που μου λέτε”, συνέχισε η Μυρτώ έχοντας ανακτήσει αυτοπεποίθηση.
“Μυρτώ, θέλει καιρό αυτό. Είμαι σίγουρος θά ’ρθει με τον
καιρό. Το ύφος σου είναι κλειδωμένο στην ψυχή σου, πουθενά
αλλού. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω να καταλάβεις τι εννοώ, να
νοιώσεις τη διαφορά προσωπικού κι απρόσωπου ύφους. Από
κει και πέρα είναι δική σου δουλειά, κυρίως”. Και συνέχισε.
“Θα σε παρακαλέσω τώρα ν’ ακούσεις εμένα. Θα παίξω δυο
φορές το ίδιο κομμάτι. Μια φορά σαν κολυμβητής της μεγάλης
θάλασσας, που σου είπα πιο πριν, και μια σαν Κοσμάς. Προσπάθησε να καταλάβεις τη διαφορά”.
Κάθισε στο πιάνο ο κι έπαιξε το Φεγγαφόρωτο του Μπετόβεν. Μια όμορφη σονάτα. Πρώτα τη ρώτησε αν το ήξερε το
κομμάτι. εν ήθελε να παίξει κάτι που η Μυρτώ θα άκουγε για
πρώτη φορά. Θα ήταν τότε πιο δύσκολο να καταλάβει τι εννοούσε. Τι ήθελε να της πει. Τι είναι δηλαδή το προσωπικό ύφος.
Η Μυρτώ όμως το ήξερε το κομμάτι, το έπαιζε κι η ίδια. Μετά
τη ρώτησε κι αν της αρέσει. Πιο εύκολα βρίσκει κανείς βήμα
προσωπικό όταν κάτι του αρέσει παρά όταν του είναι αδιάφορο
ή ουδέτερο. Της άρεσε, έτσι απάντησε. Κι ο Κοσμάς δεν είχε
εδώ καμιά απ’ τις πρόσφατες συχνές δυσκολίες του ν’ αναγνωρίσει την ειλικρίνειά της.
Έπαιξε μετά το κομμάτι, πρώτα σαν κολυμβητής της μεγάλης θάλασσας που όλα τ’ ανακατώνει κι όλα τα φτιάχνει ίδια.
Το έπαιξε μετά και σαν Κοσμάς, το πέρασε μέσα απ’ τη ζωή
του όλη. Τώρα, πού έβγαινε η Πολωνία, πού έβγαινε η Ελλάδα
πού η μοναξιά και πού η φιλία και πού η πατρίδα, δε μπορούσε να πει η Μυρτώ. ε μπορούσε να το διαβάσει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε; Αυτό εξάλλου ήταν το μυστικό. Να βγάλεις τη
διαδρομή της ψυχής στο κομμάτι. Κι αυτή μόνο ο Κοσμάς την
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ήξερε.
Συγκινήθηκε όμως η Μυρτώ απ’ το παίξιμο του Κοσμά. Όταν
έπαιξε το δικό του δρόμο. Την ένιωσε αμέσως τη διαφορά. Συγκράτησε κι ένα δάκρυ που πήγαινε ν’ αναβλύσει εκεί προς το
τέλος. Σκέφτηκε ότι τελειώνει το κομμάτι, δεν προλαβαίνει
και να δακρύσει και να στεγνώσει. Και το ’πνιξε το δάκρυ. Έτσι
πρέπει συνήθως για τους όμορφους και δυνατούς ανθρώπους.
Ο Κοσμάς όμως αυτά τα καταλάβαινε. ε χρειαζόταν να δει
δάκρυ. ε ρώτησε καν τη Μυρτώ αν είδε, αν κατάλαβε, τη διαφορά. Η διαφορά είχε κατακλύσει όλη την έκφραση της Μυρτώς. Κάθε ερώτηση περίττευε. Η επικοινωνία είχε πια εγκατασταθεί μεταξύ τους. Οι πολλές κουβέντες δεν προσθέτανε.
ε συνέχισαν. Σταμάτησαν εκεί. Η Μυρτώ ευχαρίστησε τον
Κοσμά. Του έδωσε το χέρι, απάντησε ο Κοσμάς κι έβαλε μετά
η Μυρτώ από πάνω του, αυθόρμητα, και με πίεση το δεύτερο
χέρι της. Κάπως αρσενική χειρονομία, αλλά η ευγνωμοσύνη κι
η συγκίνησή της ήταν παραπάνω από έκδηλη. Έσυρε την πόρτα, χαιρέτησε κι έφυγε.
Κι ο Κοσμάς ήταν ευχαριστημένος όμως. Είχε πιάσει τόπο η
προσπάθειά του. Το ένοιωθε. Σκέφτηκε για μια στιγμή να βγει
απ’ το δωμάτιο κι αυτός αλλά τον αποθάρρυνε η πιθανότητα να
συναντήσει το διευθυντή, που για κάποιο παράξενο λόγο ήταν
πολύ αγχωμένος εκείνη τη μέρα. Στα όρια της αδιακρισίας κινιότανε ο διευθυντής κι αυτό τον γέμιζε, τον Κοσμά, ερωτηματικά και μια αμυδρή ανησυχία. Στο κάτω κάτω αν ο διευθυντής
ακόμη ανησυχούσε για το πόσο καλός ήταν ή δεν ήταν, ας ρωτούσε καλύτερα τη Μυρτώ, που είχε βγει πρώτη.
Κάθισε κι έπαιξε μια ακόμη φορά τη σονάτα του Μπετόβεν.
Με την ικανοποίηση που ένοιωθε του φάνηκε πως αυτή τη
φορά η σονάτα τού βγήκε ανεπαίσθητα λίγο διαφορετική, λίγο
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καλύτερη. Ίσως και να ’τανε ιδέα του όμως. Μικρή ήταν η διαφορά. Σίγουρος δε μπορούσε να ’ναι.
***
Η Μυρτώ είχε αναστατωθεί. Για πρώτη φορά ξεπρόβαλε μπροστά της, στο πιάνο, ένας νέος κόσμος. Ένας κόσμος, που κανείς
δεν της είχε αναφέρει μέχρι τώρα. Κι ακόμη πιο πολύ. Γρήγορα κατάλαβε ότι αυτό που έμαθε στο μάθημα του πιάνου είχε
γενικότερη ισχύ. Τώρα έβλεπε ότι το μάθημα ήταν για τη ζωή,
αφορούσε τη ζωή την ίδια. Τα πάντα.
Την έλουσε κρύος ιδρώτας.
Το χειρότερο ήταν ότι δεν ήξερε πώς να τον κατακτήσει
αυτό το δρόμο. Άσε το γενικότερο το δρόμο, της ζωής. Ακόμη
και το πιάνο τη δυσκόλευε, την τρόμαζε. εν ένοιωθε όσο σίγουρη ένοιωθε μέχρι εκείνη τη μέρα. Για μια στιγμή σκέφτηκε
και παραλλήλισε την αγωνία της μ’ αυτή των αντρών, που την
πολιορκούσαν και που κι αυτοί δεν ξέραν από που ν’ αρχίσουν
μαζί της. Και γρήγορα παραιτούνταν κι έμπαιναν ξανά στη
μαύρη θάλασσα για εύκολο κολύμπι.
Για πρώτη φορά ένιωσε μια συμπάθεια, μια κατανόηση για
το δράμα τους. Έμοιαζε τόσο πολύ με το δικό της.
υνατός χαρακτήρας ήταν η Μυρτώ, μ’ ατσάλινη αυτοπεποίθηση. Την είχε σμιλέψει η δικιά της η προσπάθεια, το δικό
της το πείσμα. Ξεπερνούσε κατά πολύ την παλιά εκείνη αυταρέσκεια, την εφηβική, αυτή της φέρνανε τα βλέμματα που τράβαγε απάνω της. Κάποτε την τόνωναν κι αυτά, την κολάκευαν,
αλήθεια είναι. Τώρα όμως της δίνανε πιο πολύ στα νεύρα.
Ανάβλυσε λοιπόν η καινούργια αυτοπεποίθηση, αυτή απ’ το
μέσα της, και παραμέρισε, σε κάποιο βαθμό όμως, όχι απόλυτα,
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το φόβο και την αδυναμία που είχε νοιώσει λίγο πριν. Κι έμεινε
πια σε ισορροπία, μ ΄αυτό το ανακατεμένο, το πρωτόγνωρο γι’
αυτή συναίσθημα. Συναίσθημα που τη μάγευε χωρίς να μπορεί
να τ’ ονοματίσει.
***
Με τον καιρό, έμελλε όλ’ αυτά να κάνουν μεγάλη εντύπωση
στους φίλους της Μυρτώς αλλά και σ’ όλο, σχεδόν, το ωδείο,
μαζί και στον κατάπληκτο διευθυντή. Η σχέση δηλαδή που
αναπτυσσόταν μεταξύ της πανέμορφης και χαρισματικής μαθήτριας και του σοφού δάσκαλου.
Όσο για τον Κοσμά, τόσο με τη Μυρτώ, όσο και μ’ όλους
τους άλλους μαθητές του, είχε πια πολύ ιδιαίτερες σχέσεις.
Τον λάτρευαν όλοι. Ο διευθυντής σκέφτηκε, πολλές φορές με
ντροπή, που είχε αναρωτηθεί φωναχτά αν έχει παιδαγωγικό
χάρισμα ο Κοσμάς. Ευχόταν μόνο ο ίδιος να το ’χει ξεχάσει. Με
τον καιρό πείστηκε, με ανακούφιση, ότι έτσι θα πρέπει να ήταν.
Εξάλλου απ’ τη μεριά του Κοσμά δεν υπήρξε ποτέ καμιά απολύτως αναφορά ή άλλος υπαινιγμός, για το ατυχέστατο εκείνο
ερώτημα του κύριου διευθυντή.
Όμως μια διακριτή συμπάθεια στη Μυρτώ ο Κοσμάς την
είχε. Ήταν η πρώτη του μαθήτρια, η πρώτη του επιτυχία. Η
πρώτη που κατάφερε να συγκινήσει. Και να συγκινήσει βαθιά.
Ίσως κι η πιο ικανή. Αυτή που έβλεπε με σιγουριά κάποια μέρα
να χτίζει το δικό της ύφος, στο παίξιμό της.
Μέχρι εκεί όμως. Έμενε ερώτημα αν είχε καν παρατηρήσει κάτι, ο Κοσμάς, απ’ την εκπληκτική ομορφιά της Μυρτώς.
Πόσο μάλλον να βάλει στόχους, ερωτικούς.
Όπως και να ’χει, τέτοια νέα κινούνται γρήγορα. Πολλοί
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ήταν που, φαίνεται, μπέρδεψαν την ιστορία με κάποια άλλη.
Πιο κλασική. Φαντασιώθηκαν και προέβλεψαν με σιγουριά το
μεγάλο έρωτα της πανέμορφης με τον αλλόκοτο μέντορα και
δάσκαλό της.
Καθόλου όμως δεν ήταν τέτοια η κατάσταση. Η ιστορία εδώ
θα περπάταγε τον άλλο δρόμο. Θα το ’φερναν τα πράγματα, ναι,
να γίνει σμιλευτής ο Κοσμάς. Της ψυχής, μάλλον, παρά του
κορμιού, όμως, της Μυρτώς.

Ο Βασίλης
“Μυρτώ, εσύ εδώ;” ρώτησε ο Βασίλης, βγαίνοντας, τη Μυρτώ
που έμπαινε στο κτίριο της Κάνιγγος. Και συνέχισε αμέσως:
“μη μου πεις ότι πηγαίνεις στο ωδείο!”
Ο Βασίλης ήταν συμφοιτητής της Μυρτώς. Περίπου ίδια
ηλικία, αλλά είχε χάσει πολλά κεφάλαια στη σχολή. Πολλά
χρόνια δηλαδή.

ύο, μπορεί και περισσότερα. Άγνωστο για

ποιο λόγο ακριβώς. Έδενε, κάπως, η καθυστέρηση με το λιγάκι νωχελικό στυλ του Βασίλη. Με τη Μυρτώ είχανε συναντηθεί λίγες φορές, όταν αυτή είχε μια σύντομη σχέση με κάποιο
φίλο του.

εν εκδήλωσε ποτέ κάτι ιδιαίτερο απέναντι της.

Ούτε κι ανάποδα βέβαια. Το αντίθετο. Η Μυρτώ τον κατέταξε
αμέσως σε αυτό που πάνω κάτω ήταν. Νέος βαρεμένος, που
πρέπει να πιέστηκε πολύ όταν ήταν μαθητής και βρέθηκε να
κάνει κάτι, έτσι γενικώς, χωρίς να το τραβάει κι η ψυχή του.
Τουλάχιστον δεν άλλαζε χρώματα και δεν έλεγε διάφορα γελοία χαζοαστειάκια, τις ελάχιστες φορές που είχαν μιλήσει.
Κάτι ήταν κι αυτό. Αδιάφορος λοιπόν ο Βασίλης αλλά όχι κι
ενοχλητικός, ούτε κι ανυπόφορα ανόητος. Αυτή τη θέση είχε
πάρει στη θύμηση της Μυρτώς, μετά απ’ τις λίγες φορές που
είχαν συναντηθεί.
“Γεια σου ρε Βασίλη, ναι στο ωδείο πηγαίνω, κάνω πιάνο,
εσύ πώς κι από δω;” απάντησε η Μυρτώ.
“Κι εγώ πιάνο κάνω, με κάποιον καινούργιο, που ήρθε πρόσφατα απ’ την Πολωνία”, συνέχισε ο Βασίλης.
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Η Μυρτώ κατάλαβε ότι ασφαλώς για τον Κοσμά μιλούσε.
Για κάποιο ακαθόριστο λόγο δε θέλησε να του αποκαλύψει ότι
είχαν τον ίδιο δάσκαλο.
“Α, νομίζω ξέρω ποιον εννοείς, τον έχω δει. Πώς τα πας;
Eίσαι ευχαριστημένος; Κάθε πότε έρχεσαι αλήθεια;” είπε η
Μυρτώ αλλάζοντας ελαφρά το θέμα, με την ελπίδα ότι δε θα
τη ρωτούσε για το δικό της δάσκαλο και δε θα χρειαζότανε να
πει κάποιο ψέμα.
“Τι να σου πω, ένας παράξενος τύπος είναι, πιάνο πρέπει να
ξέρει καλό, αλλά μάλλον δεν είναι του στυλ μου. Κάπως σαν να
βαριέμαι. Έρχομαι δυο φορές τη βδομάδα, αλλά δεν ξέρω για
πόσο ακόμη”, διευκρίνισε ο Βασίλης.
“Βαριέται ο Βασίλης!” σκέφθηκε η Μυρτώ, με κάποια χαρά
και χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη. Και συνέχισε: “ανεβαίνω Βασίλη,
γιατί έχω αργήσει. Να ’σαι καλά και να μου χαιρετήσεις το Στάθη, αν τον δεις”, άλλαξε το θέμα. Ο Στάθης, η εφήμερη σχέση
της Μυρτώς, ήταν ο κολλητός φίλος του Βασίλη. “Στη σχολή
πας καθόλου;” τον ξαναρώτησε, καθώς σκέφθηκε ότι είχε καιρό να τον δει.
“Tα ’χα μάλλον παρατήσει αλλά ξαναέβαλα μπρος πρόσφατα. Εδώ που έφθασα, λέω να προσπαθήσω να τελειώσω και
μετά βλέπω. Όσο για το Στάθη, ναι, θα τον δω. Έχει πάει με τη
φίλη του εκδρομή στο εξωτερικό αυτές τις μέρες. Μόλις γυρίσει του δίνω τα χαιρετίσματά σου”, απάντησε ο Βασίλης.
“Μην ξεχάσεις!” είπε με μια καλοκάγαθη, ελαφριά ειρωνεία
η Μυρτώ, για να το μετανοιώσει όμως αμέσως. Όχι ο Βασίλης
δεν το είπε για να την πικάρει. Βαρεμένο άτομο, ασφαλώς
ήταν, όχι όμως κι ανόητο.
Και χάθηκε μετά στη σκάλα του ωδείου.
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***
Ο διευθυντής μες στην αγωνία του ν’ αξιοποιήσει τον Κοσμά
όσο περισσότερο μπορούσε, εκτός απ’ τους πολύ καλούς μαθητές, που τους του ανέθεσε όλους κι αμέσως για να τους αναδείξει, σκέφτηκε, σε δεύτερο χρόνο, να του αναθέσει και δυο
τρεις, μάλλον κακούς, μήπως και μπορέσει, ο Κοσμάς, να κουνήσει κάτι μέσα τους. Τους έβλεπε να φεύγουν σιγά σιγά και
σκέφτηκε ότι ο Κοσμάς ήταν η τελευταία του ελπίδα. Μήπως
ξυπνήσει κάτι, κι ανακόψει τη μοιραία πορεία φυγής όλων αυτών, που δε θέλουν πραγματικά να κάνουν αυτό που κάνουν,
και που βρέθηκαν, για λόγους διάφορους, να ταλαιπωρούν ματαίως τον εαυτό τους.
Ένας τέτοιος ήταν κι ο Βασίλης. Μάλλον ο χειρότερος μαθητής του. εκαπέντε χρόνια πιάνο και δε μπορούσε να σύρει
τα δάκτυλά του.
Ο Κοσμάς δεν είχε όμως διάθεση να τους αναλάβει όλους
αυτούς. Τους κακούς τους μαθητές. ΄Οχι τόσο γιατί ήταν κακοί
κι αυτός προτιμούσε ν’ ασχολείται με τους καλούς, αλλά κυρίως γιατί το πρόγραμμά του είχε πια κλείσει, γέμισε γρήγορα
και σύντομα ήταν πολύ φορτωμένο. Κάθε νέος μαθητής ήταν
πια σε βάρος του προσωπικού του χρόνου και του δικού του
παιξίματος. Κι αυτό δεν το μπορούσε. Ούτε βέβαια χρειαζότανε πιο πολλά χρήματα.
Προσπάθησε ο διευθυντής όσο μπορούσε και με τρόπους
πολλούς. Έδωσε αυξήσεις, υποσχέσεις, φιλοφρονήσεις και
συγχαρητήρια πολλά, αλλά ο Κοσμάς αποδείχθηκε αγύριστο
κεφάλι. Πρότεινε μάλιστα στο διευθυντή ν’ αναλάβει αυτούς,
τους κακούς δηλαδή, και ν’ αφήσει τους καλούς. Κόντεψε να
τρελαθεί ο διευθυντής! Τον έκοψε κρύος ιδρώτας με μια τέ-
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τοια προοπτική! Ακούς εκεί να βάλει τον Κοσμά ν’ ασχολείται
αποκλειστικά με τον πάτο του ωδείου του! Τι σπατάλη αλήθεια!
Και τα σχέδια που έκανε για επέκταση, για νέα τμήματα, νέες
πτέρυγες κι ορόφους τι θα γινότανε; Ήδη ο Κοσμάς, χωρίς ο
ίδιος να νοιάζεται και να το καταλαβαίνει, είχε αρχίσει να λειτουργεί σαν μαγνήτης και να φέρνει πολλούς νέους μαθητές
και πελάτες.
Υποχώρησε λοιπόν ο ρεαλιστής διευθυντής κι άλλαξε πλάνο. Τον απάλλαξε από μια τέτοια υποχρέωση. Τον παρακάλεσε
μονάχα ν’ αναλάβει αυτόν το Βασίλη. Το παιδί ήταν ακατάλληλο για τέτοια πράγματα, όπου να ’ναι θα ’φευγε. Μια τελευταία
προσπάθεια του ζήτησε. Τον παρακάλεσε ευγενικά και καθόλου επιτακτικά. Του είπε να το δει ως πρόκληση, να προσπαθήσει να σκαλίσει κάτι μέσα σ’ αυτό το πέλαγος αδιαφορίας, που
ζούσε ο Βασίλης. Τουλάχιστον όσον αφορούσε το πιάνο.
Κι έτσι ο Κοσμάς βρέθηκε δάσκαλος του Βασίλη. Είπε να
μην το τραβήξει πολύ, να κάνει το χατήρι του διευθυντή. υο
ώρες τη βδομάδα ήταν. Κι αυτό, απ’ ότι φαινότανε, δε θα κράταγε και πολύ, όπως κι ο ίδιος γρήγορα κατάλαβε.
***
“Γεια σας κύριε Κοσμά! Ένας απ’ τους μαθητές σας είναι συμμαθητής μου στη σχολή. Ο Βασίλης. Τον συνάντησα τώρα που
έμπαινα”, χαιρέτησε η Μυρτώ.
Ο Κοσμάς ένιωσε κάποια έκπληξη. Η αλήθεια είναι ο Βασίλης τον κούραζε πολύ. Το παιδί δεν το ενδιέφερε το πιάνο και
μάλλον η ιδέα του διευθυντή να προσπαθήσει να σκαλίσει το
μέσα του και να το αναδείξει, δε θα δούλευε ποτέ. Τώρα βέβαια
να του πει: “βρε Βασίλη παιδί μου, άσε το πιάνο και μην παιδεύ-
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εσαι”, αυτό δηλαδή που ένοιωθε και για το οποίο ήταν απόλυτα
σίγουρος, δεν του πήγαινε, ούτε κι έδενε με την υποχρέωση
που ’χε αναλάβει. Περίμενε λοιπόν να επέλθει η κόπωση κι
η αποχώρηση του Βασίλη. Είχε προϊδεάσει και το διευθυντή.
“ εν υπάρχουν πολλές ελπίδες”, του είχε πει, πρόσφατα, κι ο
διευθυντής βέβαια, ξύπνιος και ρεαλιστής που ήταν, απάντησε:
“μη στεναχωριέσαι Κοσμά μου, του έδωσα την καλύτερη ευκαιρία. Αν δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσει, φοβάμαι δεν
υπάρχει ελπίδα. Κάνε μόνο λίγη υπομονή. εν είναι σωστό να
το διώξουμε το παιδί. Εξάλλου μας πληρώνει!” Έτσι μίλησε ο
διευθυντής, συνδυάζοντας όλα του τα επιχειρηματικά, καλλιτεχνικά κι ανθρώπινα επιχειρήματα με αιχμή φυσικά, να μη
στεναχωρηθεί κι απογοητευτεί ο Κοσμάς.
“Ναι, μαθητής μου είναι κι αυτός. Μόνο που δεν το τραβάει
η ψυχή του το πιάνο φαίνεται. Είναι μια απ’ τις λίγες φορές που
νιώθω έτσι. ε λέω το παιδί καλό είναι, να τώρα που μαθαίνω
ότι τελειώνει κι ιατρική, αλλά για πιάνο δεν κάνει”, είπε βιαστικά και τελεσίδικα ο Κοσμάς. Με το που ολοκλήρωνε την απάντησή του, σκέφθηκε, για μια στιγμή, ότι η Μυρτώ μπορεί και
να ήταν φίλη του και να του μετέφερε τη μάλλον αποκαρδιωτική άποψη του δασκάλου του. Πριν όμως χτισθεί καλά αυτός
ο φόβος και το ενδεχόμενο μέσα του, μια δυνατή πίστη, εσωτερική κι από άλλη κατεύθυνση τον έπεισε ότι τέτοιος κίνδυνος
μάλλον δεν υπάρχει. Γρήγορα τον επιβεβαίωσε κι η Μυρτώ.
“Τον έχω συναντήσει λίγες φορές στην ιατρική, καλά δεν
τον ξέρω όμως. Φαίνεται ότι και στη σχολή δεν έχει ιδιαίτερες
επιδόσεις. Ιατρική σίγουρα δεν τελειώνει σύντομα. Είναι δυο
τρία χρόνια πίσω απ’ την ηλικία του”, διευκρίνισε η Μυρτώ. Και
συνέχισε.
“Ξέρετε, δεν του είπα ότι κάνουμε μαζί πιάνο”.
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Απόρησε λιγάκι ο Κοσμάς για την κρυψίνοια της Μυρτώς.
Τι να την εμπόδισε άραγε να το αναφέρει. Τον πρόλαβε όμως η
Μυρτώ η ίδια. “Ξέρετε, μάλλον δεν ήθελα ν’ ανοίξω κουβέντα
μαζί του. Αν ανέφερα ότι έχουμε τον ίδιο δάσκαλο, αυτό, ίσως
ν’ άναβε την κουβέντα. Και... μάλλον βαριόμουνα”, συμπλήρωσε. Κι άφησε μετά κι ένα απ’ τα γλυκά εκείνα χαμόγελα, τα γεμάτα σημασία, τα κρατημένα για άτομα εμπιστοσύνης. Για τα
λίγα άτομα που εμπιστευόταν.
Μπήκε στο νόημα ο Κοσμάς. Ένιωσε ν’ αποκαθίσταται μια
λογική στα πράγματα.
“Καμιά αναφορά δε θα κάνω, δε χρειαζότανε καν να μου το
πεις”, συνέχισε ο Κοσμάς κι έδειξε το κάθισμα στην ταλαντούχα του μαθήτρια.
Ήταν, ένιωσε με σιγουριά, γι’ άλλα φτιαγμένη η ψυχή της
Μυρτώς.

Η Άννα
Ο Κοσμάς έκλεινε πια πέντε μήνες στην Ελλάδα. Πάσχα είχε
έρθει κι ήταν πια φθινόπωρο. Σεπτέμβρης. Στο μεταξύ κοσμογονικές αλλαγές στην Πολωνία. Άλλαζε το καθεστώς με ταχύτητα γρήγορη. Απ’ το καλοκαίρι υπήρχε νέος, μη κομμουνιστής
πρωθυπουργός κι όλα δείχνανε ότι προμηνύονταν κι άλλες
εξελίξεις.
Είχε αραιές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους λίγους φίλους που άφησε πίσω του. υο τρεις Πολωνούς, συνάδελφους
φυσικά, μουσικούς, και μια Ελληνίδα που είχε παντρευτεί κι
εγκατασταθεί στη Βαρσοβία, μάλλον για τα καλά. Ώσπου μια
μέρα, ένας απ’ τους πολύ καλούς του φίλους, ο Αδάμ, του ζήτησε μια χάρη.
“Κοσμά, ξέρεις εδώ τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα.

εν

ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Υπάρχει ενθουσιασμός αλλά
και μεγάλη ανασφάλεια. Ξέρεις ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Η
μικρή μου η αδερφή, σκέφτεται να ’ρθεί στην Ελλάδα να δουλέψει. Μπορούμε, εδώ και λίγους μήνες, να ταξιδέψουμε χωρίς περιορισμούς. Σκέφτηκε διάφορες χώρες αλλά όταν της
πρότεινα την Ελλάδα σαν να της άρεσε η ιδέα. Η ανιψιά μου, η
μια της κόρη δηλαδή, έχει δυο μικρά παιδιά και φοβούνται σύντομα δε θα τους φτάνουν τα χρήματα. Αν αρχίσουν ν’ ακριβαίνουν κι εδώ τα πράγματα, όπως φοβόμαστε, θα ’χουν μεγάλες
δυσκολίες. Λέει λοιπόν νά ’ρθει εκεί η Άννα, η αδερφή μου, να
βοηθήσει την κόρη της και την οικογένειά της”.
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Έτσι μίλησε ο Αδάμ. Προφητικά. Προεξόφλησε μια μεγάλη
πορεία που θα ξεκίναγε για δεκαετίες απ’ την ανατολή για τη
δύση, μαζί και για την Ελλάδα. Τότε ήταν ακόμη νωρίς, ούτε
έλεγχοι, ούτε τίποτα. Ήταν εύκολες αυτές οι μετακινήσεις.
Υπήρχαν γραφεία που σου βρίσκανε δουλειά. Κάπου έπρεπε
όμως να μπορέσεις να σταθείς, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον.
Μέχρι να μάθεις λίγο τη γλώσσα, τις συνήθειες. Αυτό ήταν που
ήθελε ο Αδάμ απ’ το φίλο του. Να βοηθήσει λίγο τον πρώτο καιρό, στα πρώτα βήματα, τη νιόφερτη στον ελληνικό καπιταλισμό, αδερφή του.
εν ήταν δυνατό για τον Κοσμά ν’ αρνηθεί βοήθεια στον
καλό του φίλο. Και στον Αδάμ και σε καθένα απ’ τους λίγους
άλλους, που όρισε η ζωή να ’χει για φίλους. Το μόνο που τον
απασχολούσε ήταν ο τρόπος όχι το “αν”.
“Αδάμ, κοίταξε να δεις, εγώ εδώ έχω ένα καλό σπίτι, δυο
τρία δωμάτια, άδειο το περισσότερο. Νά ’ρθει η Άννα να μείνει
όσο θέλει. ε χρειάζεται να πληρώνει τίποτα. Ελπίζω μόνο να
μην έχει πρόβλημα η σπιτονοικοκυρά μου, αλλά δεν το φαντάζομαι. Το πολύ να της δώσω κάτι παραπάνω εγώ και θα ’μαστε
όλοι ευχαριστημένοι, να ’σαι σίγουρος. Πότε έρχεται;”
Ήξερε ο Αδάμ την καλοσύνη της ψυχής του Κοσμά. Ήξερε
ότι εκεί δε θα σκάλωνε ποτέ κάτι. στόσο δε μπορούσε να φανταστεί ότι τα ’χε βολέψει, έτσι γρήγορα, τόσο καλά. Αν ήταν
να ’χει ένα σκέτο δωμάτιο, πού να χωθεί τότε η Άννα; ύσκολο φάνταζε. Όμως εδώ του ’λεγε για τρία δωμάτια σπίτι. Άκου
τρία δωμάτια σπίτι για ένα άτομο! Ξεπερνούσε τις παραστάσεις
του Αδάμ! Αν είναι έτσι τότε ακουγότανε πραγματικά εύκολο.
Έλαμψε λοιπόν στο τηλέφωνο ο Αδάμ. “ εν ξέρω πώς να σ’
ευχαριστήσω. Αν πρέπει να πληρώνει κάτι μη σε νοιάζει. Έχει
βρει κιόλας δουλειά, να καθαρίζει τρία τέσσερα σπίτια. Είναι
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πολύ ικανή η Άννα. ε θα ’χει κανένα πρόβλημα με τη δουλειά
της. Θα μπορεί να συμμετέχει στο νοίκι. Κι ασφαλώς θα καθαρίζει και το δικό σου διαμέρισμα”.
“Φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα να ευχαριστήσεις. Πες ότι με
φιλοξενήσατε εκεί πάνω στην Πολωνία και τώρα ανταποδίδω
λίγο τη φιλοξενία. Άσε που αν έχω την αδερφή σου εδώ, θα
’ρχεσαι και συ καμιά φορά, να σε βλέπω και να τα λέμε και να
παίζουμε και κάτι, έτσι δεν είναι;” ανταπάντησε ο Κοσμάς.
“ εν ξέρεις πόσο μεγάλη χαρά μου έδωσες! Ναι, ασφαλώς
και θέλω νά ’ρθω κι εγώ να σε δω εκεί, να δω και τα νησιά σας
και την Ακρόπολη, που τόσα πολλά μας μαθαίνανε στο σχολείο”, συνέχισε ο Αδάμ.
Tην Ακρόπολη, ναι! Που την ξέρει ο κόσμος όλος! Και που το
’φερε η τύχη τώρα κι ο Κοσμάς ζούσε κάτω απ’ τη σκέπη και τ’
άγρυπνο το βλέμμα της. εν το ’πε όμως αυτό στον Αδάμ, γιατί
η ζωή του θα ’παιρνε τότε, στ’ αυτιά του φίλου του, μυθικές διαστάσεις. Και μια τέτοια περηφάνια δεν την ήθελε, ο Κοσμάς.
Για τον ίδιο λόγο, όταν του μίλησε λίγο και για το ωδείο, δεν
είπε τίποτα και για τις λεπτομέρειες της δουλειάς του και για
τον άλλο μύθο, το ύψος της αμοιβής του.
***
“Κυρία Φρόσω, ξέρεις θά ’ρθει μια παλιά γνωστή μου απ’ την
Πολωνία να εργαστεί στην Ελλάδα και, αν δε σε πειράζει, θα
μείνει μαζί μου για κάποιο διάστημα μέχρι να δει πώς θα πάει
εδώ με τη δουλειά της. Μεγάλο σπίτι είναι, θα χωρέσει άνετα.
Αν θέλεις, μπορώ να σου δίνω και κάτι παραπάνω στο νοίκι. Τι
λες λοιπόν, βλέπεις κανένα πρόβλημα;”
Τώρα, η αλήθεια είναι, χαρά δεν ένιωσε η κυρά Φρόσω. Ούτε
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η προοπτική να παίρνει λίγο περισσότερο νοίκι της μαλάκωσε
το πιάσιμο που ένιωσε στο στομάχι. Της άρεσε, βλέπεις, να ’χει
την ευθύνη της καθαριότητας και τη λεπτομερή εποπτεία του
σπιτιού, που νοίκιαζε στον Κοσμά. Γέμιζε το χρόνο της, αλλά
και της πρόσφερε μια αίσθηση εξουσίας. Αλλά το κυριότερο
ήταν ότι η εξέλιξη αυτή απειλούσε τα άλλα πλάνα που κατέστρωνε.
Η κυρά Φρόσω είχε βάλει, εδώ και λίγο καιρό, στόχο ν’
αποκαταστήσει τον Κοσμά με την ανιψιά της. Μάρω τη λέγαν
την ανιψιά. Κόρη του Θανάση κι αυτή. Η Μάρω, έμενε κι αυτή
στην ίδια γειτονιά, σ’ ένα απ’ τα πάμπολλα διαμερίσματα που
είχε χτίσει η οικογένεια, με τον ιδρώτα της, τις περασμένες
δεκαετίες, που έτρεχε ποτάμι στην Αθήνα το μπετό. Μόλις
εγκαταστάθηκε ο Κοσμάς στο ισόγειο, η Φρόσω έβαλε μπροστά το σχέδιό της. Βρήκε μια πρόφαση κι έφερε κακήν κακώς
τη Μάρω, στον πρώτο όροφο, ακριβώς πάνω απ’ τον Κοσμά.
Ξινισμένη ήταν η Μάρω, έτσι κι αλλιώς, και παρακάτω στο
δρόμο που ζούσε λίγο πριν, ξινισμένη κι ακριβώς πάνω απ’ τον
Κοσμά, που τη στοίβαξε τώρα η θεια της. Αγέρωχη, αγέλαστη
και μάλλον ανέραστη πενηντάρα γεροντοκόρη. Πολλά “α” δηλαδή, στερητικά τα περισσότερα. Η Φρόσω έβλεπε να ταιριάζει
το ζευγάρι, έτσι πίστευε. Αδερφή του Βάγγου, η Μάρω, είχαν
και μια άλλη αδερφή, που ήταν παντρεμένη κάπου στη Ρόδο κι
είχαν αραιά και πού νέα της. Το είχε συζητήσει το σχέδιο και
με το Βάγγο. Του ’χε πει ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία, ακριβώς το άτομο που χρειαζότανε, έτσι καλλιτέχνης που ήτανε, ν’
αγγίξει τις καταχωνιασμένες ευαισθησίες της Μάρως και να
καταλαγιάσει τη μυθική της γκρίνια. Ο Βάγγος όμως, έτσι πρακτικός που ήτανε, είχε άλλη γνώμη.
“Θεία, η Μάρω δεν ξέρει τι θέλει. Άξια της μοίρας της είναι.
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ε νομίζω ότι της ταιριάζει αυτό το ανθρωπάκι, ο Κοσμάς. Τι
καλλιτέχνης και τι ευαισθησίες μου λες!

εν υπάρχει περί-

πτωση ν’ αντέξει το μπαλτά της γκρίνιας της. Θα γίνει μπουχός
και θα τον χάσεις κι από νοικάρη! Και που να βρεις μετά τέτοιο
λαχείο! Θυμάσαι τι είχες τραβήξει με κείνους τους αλήτες που
στους ξετρύπωσα εγώ με τα χίλια βάσανα. Καλύτερα ξέχασέ
το!” Έτσι μίλησε ο Βάγγος.
Τα επαγγελματικά εργαλεία διάνθιζαν συνέχεια το λόγο
του Βάγγου. Είχε τελειώσει ανώτερη σχολή, δεν ήταν κανένας αγράμματος. Είχε όμως μια εγγενή απέχθεια στα κόμματα και στους πολιτικούς. Γι’ αυτό και δε μπόρεσε ν’ ανέβει στο
μεγάλο τρένο της δεκαετίας του ’80, αυτό που θα πήγαινε να
συναντήσει την ιστορία. Ίσως τότες να ’χε καταφέρει να κατέβει σε κανένα υπουργείο ή σε κανένα δήμο, να θρονιαστεί, να
ξαποστάσει. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να τρέχει στη Βαρβάκειο,
χασάπης με μπαλτά και με πτυχίο. Είχε όμως μια κάποια κρίση, ο Βάγγος. Το είχε δει καθαρά ότι αυτά που έλεγε η θεια του
ήταν αποκοτιές. Τη Μάρω δεν υπήρχε άνθρωπος ζωντανός ν’
αντέξει τη γκρίνια και την ξινίλα της, πόσο μάλλον να την κάνει καλά και να ζήσει μαζί της.
Τι κι αν έλεγε ο Βάγγος όμως! Τι κι αν ξίνιζε τη μούρη η
Μάρω με τον πενηνταπεντάρη, που της έπεφτε μεγάλος! Η
Φρόσω είχε πια αποστολή. Κι αυτή η εξέλιξη, με την Πολωνή,
της έφερνε τα πάνω κάτω. Και της έφερε και μια κράμπα στο
στομάχι.
Όμως η Φρόσω δεν το ’βαζε εύκολα κάτω, ούτε έπεφτε
σε βιαστικά και παρορμητικά λάθη. “Να ’ρθεί Κοσμά, η κυρία,
ασφαλώς και να ’ρθεί! Και δε χρειάζεται να δίνεις κάτι παραπάνω. Κι ούτε συζήτηση για την καθαριότητα του σπιτιού.
Αυτή είναι στα δικά μου χέρια, δε θα την αφήσω σε μια ξένη!
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Τώρα βέβαια κι εσύ νέο παιδί είσαι, κάποια στιγμή θ’ αποκατασταθείς. Φαντάζομαι η κυρία απ’ την Πολωνία θα μείνει κάποιο διάστημα και θα πάει στην ευχή του Θεού μετά, ν’ αφήσει,
βρε αδερφέ, κι εσένα ελεύθερο να κινηθείς”. Έτσι συνδύασε η
Φρόσω την προσπάθειά της να μην αποπάρει τον Κοσμά αλλά
και να βάλει και κάποια όρια και να του θυμίσει τον προορισμό που έχουν τα “νέα παιδιά”. Που πολύ επιπλέον θα ήθελε να
πέρναγε απ’ τον κόρφο της ανιψιάς της. Ο προορισμός αυτός.
Του Κοσμά.
Ο Κοσμάς παραξενεύτηκε ξανά. Του είχε εξάλλου γίνει
πια συνήθεια η διαρκής παραξενιά. “Νέο παιδί” είχαν όμως να
τον αποκαλέσουν καμιά εικοσαριά χρόνια. Τουλάχιστον. Όσο
καλοδιατηρημένος και να ’τανε, τα σχεδόν εξήντα χρόνια δύσκολα τα ονοματίζεις “νέο παιδί”. Μετά, δεν έβλεπε σε τι θα
τον εμπόδιζε η Άννα στο να κινηθεί. Αντίθετα, παρέα θα είχε.
Ασφαλώς δεν είχε καταλάβει τίποτα απ’ τα σχέδια της Φρόσως. Του έλεγε με κάθε ευκαιρία για την “ανιψούλα” της, που
είχε εγκατασταθεί πάνω απ’ τον ίδιο. Ό,τι τυχόν ήθελε, μπορούσε να της χτυπήσει την πόρτα να του το φτιάξει. Είχαν διασταυρωθεί και μια φορά οι τρεις τους, μαζί κι η Μάρω. Ήταν
μια αγωνιώδης σκηνοθετική προσπάθεια της κυρά Φρόσως, ν’
ανταμώσει το υποψήφιο ζευγάρι, μήπως σπινθηρίσει καμιά
συμπάθεια για να προχωρήσει μετά πιο αποφασιστικά με το
πλάνο της. Ούτε καν όμως την πρόσεξε ο Κοσμάς τη Μάρω.
Όσο για τη Μάρω, που ήταν πια μιλημένη απ’ τη θεια της, στύλωσε μετά υπερήφανα το κεφάλι κι απέρριψε πλήρως και μ’
έναν ξινό μορφασμό τον “ηλικιωμένο κύριο”, όπως τον προσδιόρισε. Τώρα η ψυχή της τι έλεγε, κανείς ποτέ δε γνώριζε.
Απόγνωση η Φρόσω. Που γρήγορα όμως έγινε πείσμα. Τέτοια ήταν η Φρόσω. Μ’ αυτό το αγωνιστικό ταμπεραμέντο είχε
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χτίσει καμιά εικοσαριά διαμερίσματα στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας. Με το ίδιο θα τακτοποιούσε και την ανιψιά
της.
Άλλο όμως το μπετό κι άλλο ο έρωτας. ε θα της έβγαινε
αυτή τη φορά της κυρά Φρόσως.
Αρχές Οκτώβρη, λοιπόν, εμφανίστηκε, κι από ένα κακό παιγνίδι της τύχης έπεσε κατευθείαν πάνω στη Φρόσω. Αυτή που
θα έμελλε να εξελιχθεί και σε αμείλικτη ανταγωνίστριά της.
“Καλημέρα”, είπε στη σαστισμένη Φρόσω, με μια αλλόκοτη σλάβικη προφορά, κι ένα λιγάκι αγχωμένο χαμόγελο. Μια
ψηλή, λιγνή κι ωραία ξανθιά. Κάπου στην ηλικία της Μάρως.
Λίγο νεότερη, απείρως ομορφότερη και καθόλου ξινή. Έτσι
ήταν, κι ας μην είχε η Φρόσω τα ψυχικά αποθέματα να το παραδεχθεί.
“Ό κύριος Κοσμάς μένει εδώ;”
Είχε φτάσει η Άννα. Από την Πολωνία.

Η βροχή του θάρρους
Πριν τον ερχομό της Άννας, ο Κοσμάς έβγαινε τα βράδια μόνος
του. Συνήθως περπατούσε στη γειτονιά, μέχρι πλατεία Αμερικής, έφτανε καμιά φορά και μέχρι την Κολιάτσου, όταν ήταν
ξεκούραστος. Είχε εντοπίσει, στις διαδρομές που έκανε, μερικά ταβερνάκια, ήσυχα, απόμερα. Μερικοί τον είχαν πια μάθει.
“Καλώς τον, τον πιανίστα”, τον υποδέχονταν. Υπήρχε και κοντά στο σπίτι του ένα, κάτι σαν πιάνο μπαρ. Πήγαινε κι έπινε
κανένα ποτό κι άκουγε και λίγη τζαζ, που έπαιζαν συνήθως
τα μεγάφωνα αλλά και καμιά φορά, live, ένας αδέξιος πιανίστας με έναν, κάπως πιο διαβασμένο, σαξοφωνίστα. Εδώ δεν
είχε συστηθεί, κρατούσε την ανωνυμία του. Την επαγγελματική, όχι του ονόματός του. Ούτε και του πέρασε ποτέ απ’ το
μυαλό, να προτείνει να παίξει κι αυτός κάτι, έτσι για αλλαγή.
Απ’ τη μια, του άρεσε που έκανε το σπάνιο γι’ αυτόν πράγμα,
ν’ ακούει και να μην παίζει. Απ’ την άλλη, δεν ήθελε να προσβάλει το νεότερο και κάπως ακόμη απειρότεχνο συνάδελφο.
Καθότανε λοιπόν στη γωνιά του, έπινε την παλιά του βότκα, ή
κανένα νεότερο κρασί. Κι άκουγε. Μια δυο ώρες, καμιά φορά
και περισσότερο.
Αυτές ήταν οι μοναχικές έξοδοι του Κοσμά. Μαζί και κάποια, λίγα, θερινά σινεμαδάκια, που του είχανε κάνει τόση
εντύπωση.
Κάποια στιγμή είχε σκεφτεί μήπως έπαιρνε ένα πιάνο στο
σπίτι. Κάτι πήγε να συζητήσει και με το διευθυντή στο ωδείο,
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μήπως υπήρχε καμιά τέτοια δυνατότητα. Θα μπορούσε και να
το αγόραζε, ή να το νοίκιαζε. Σκυθρώπιασε ο διευθυντής. Για
εύλογους λόγους. Όσο όμως και να τον είχε σκληρύνει η επιχείρηση, δεν έπαυε να ’χει κι αυτός τις μουσικές καταβολές
του. Νικούσε κι έβγαινε η αλήθεια κι η ευαισθησία καμιά φορά
απ’ το μέσα του. Του μίλησε λοιπόν τόσο ειλικρινά όσο και λογικά, που τελικά τον έπεισε τον Κοσμά.
“Το ωδείο είναι στη διάθεσή σου. Παίζεις εδώ και φτιάχνεται ατμόσφαιρα. Ναι, δε στο κρύβω, με το που παίζεις, έρχονται
νέοι πελάτες. Τι το θες το πιάνο σπίτι Κοσμά μου; Το μουσικό
σου σπίτι είναι εδώ. Ζήτα ό,τι θες και θα το ’χεις. εν είναι που
θα χάσουμε τους πελάτες, είναι που θα χάσουμε την ατμόσφαιρα που φτιάχνεις. Θα μας λείψεις αν πάρεις πιάνο σπίτι.
ε θέλω να σε χάσουμε”.
Έτσι ήταν, δίκιο είχε ο διευθυντής. Μετά, στο σπίτι, αλλά
και στη γειτονιά τριγύρω, προτιμούσε ν’ αλλάζει λίγο το διακόπτη. Ν’ ακούει μουσική μάλλον παρά να παίζει ο ίδιος. Είχε
λοιπόν, σχεδόν εγκαταλείψει την ιδέα, όταν τον πήρε ο Αδάμ
και του μίλησε για την αδερφή του, και του ζήτησε να τη βοηθήσει τώρα που θα ’ρχότανε στην Ελλάδα. Τότε την εγκατέλειψε τελείως. Την ιδέα του πιάνου, στο σπίτι. Κι αν στην Άννα
δεν άρεσε ν’ ακούει πιάνο, νύχτα μέρα; Μετά, λίγο η Άννα, λίγο
το πιάνο, θ’ άρχιζε να στριμώχνεται η κατάσταση. Είχε κιόλας
συνηθίσει ο Κοσμάς στη μεγαλύτερη απλοχωριά του σπιτιού
του, την απολάμβανε. εν ήθελε να γυρίσει πίσω, στην παλιά
στριμούρα.
***
Ο ερχομός της Άννας άλλαξε τη μικρή καθημερινότητα του Κο-
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σμά. Μόνος αυτός, μόνη αυτή, άρχισαν να κάνουν παρέα.
Η Άννα γύριζε αργά απ’ τα σπίτια που καθάριζε. Εννιά, δέκα,
ήταν η ώρα. Σχεδόν πάντα, ο Κοσμάς ήταν ήδη σπίτι. Έμενε
όμως και την περίμενε.

εν έπαιρνε το δρόμο για τα ταβερ-

νάκια και το μπαρ, μόνος, όπως έκανε παλιότερα. Μετά, αποφάσισε, με την παρέα της Άννας, ν’ αλλάξει κατεύθυνση. Να
τραβήξει προς την άλλη μεριά, προς την Ακρόπολη.
Κουρασμένη ήταν η Άννα, αλλά η ιδέα της βόλτας προς το
κέντρο της Αθήνας της άρεσε πολύ. Όπως της άρεσε κι ο Κοσμάς. Παράξενο, που ποτέ δεν τον είχε προσέξει στην Πολωνία. Η Άννα είχε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν κι είχανε βρεθεί
κάμποσες φορές, οι τρεις τους, με τον αδερφό της και τον Κοσμά. Και τη γυναίκα του Αδάμ, καμιά φορά. Κι όμως, δεν της
είχε κάνει τότε καμιά ιδιαίτερη εντύπωση. Ούτε βέβαια κι ο
Κοσμάς είχε κάνει καμιά προσπάθεια να προκαλέσει κάτι. Τι
άλλαξε τώρα, κι ένοιωθε τόσο ωραία με την παρέα του; Η Αθήνα ήταν άραγε που έκανε τη διαφορά; Ο απίθανος αυτός αέρας
που φύσαγε τα βράδια του φθινόπωρου; Η απόκοσμη μαγεία
των μαρμάρων, ψηλά στο βράχο; Γιατί βράδια, καθημερινές,
βγαίναν πάντα οι δυο τους. Τα σαββατοκύριακα, όταν δε δούλευε η Άννα, πήγαινε σε κάτι Πολωνούς γνωστούς της, που
είχαν κι αυτοί πρόσφατα φτάσει στην Ελλάδα, με ίδια σχέδια
στο μυαλό τους. Έτσι, μένανε για τους δυο τους μόνο τα βράδια. εν ήταν λοιπόν το φως της μέρας και του ήλιου που τους
έφερε κοντά. Η βραδινή αύρα, ίσως, τότε. Ή το χαμόγελο του
φεγγαριού.
Μα κι ο Κοσμάς είχε καιρό να νοιώσει έτσι για γυναίκα. Η
παρoυσία της Άννας του άλλαζε τη ζωή. Την ομόρφαινε. Μέρα
τη μέρα, βήμα το βήμα. Βαθιά μέσα του, χτιζόταν πια ο έρωτας.
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***
Ήταν μια σπάνια μέρα με βροχή. Bροχή καταρρακτώδη. Τους
αιφνιδίασε και τους φυγάδευσε και τους εγκλώβισε, για να
προστατευτούν, κάτω απ’ ένα στενό μπαλκόνι, κάπου στην
Πλάκα.
Μια μέρα, που φαίνεται θύμισε στην Άννα την πατρίδα της
και της έδωσε θάρρος. Και φιλήθηκε τότε με τον Κοσμά. Με
πάθος. Μες στη μανιασμένη αγριάδα της βροχής και τις θυμωμένες βροντές, που ξεχύνονταν απ’ οργισμένους, ζηλιάρηδες,
Έλληνες θεούς. Ψηλά, πάνω απ’ το βράχο.

Συνάντηση
Η Κονστάνς, η αγαπημένη ξαδέρφη της Μυρτώς, ήταν εδώ κι
έξι χρόνια φοιτήτρια ιατρικής στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται ο Αμύντας τα είχε επηρεάσει και τα δυο κορίτσια στις επιλογές τους.
Σύμπτωση για να ’τανε, μάλλον απίθανο. Ποτέ βέβαια δεν προσπάθησε ν’ αλλάξει, μ’ άμεσο και φορτικό τρόπο, κάποια απόφασή τους για το τι θα σπούδαζαν και για τι θα κάνανε στη ζωή
τους. Ούτε και για τίποτα άλλο. εν ήταν του τύπου του.
Είχανε περάσει πια για τα καλά τα χρόνια της εφηβείας, κι η
Θάσος φάνταζε πια απόμακρη. Γλυκιά και μακρινή ανάμνηση.
Και με τη Θάσο χάθηκε κι η ξαδέρφη, η Μυρτώ. Μιλούσανε καμιά φορά, στο τηλέφωνο, αυτό ήταν όλο. Στην Αμερική, η Μυρτώ, δεν είχε πάει. Η Κονστάνς της έλεγε να κάνει μια εκδρομή,
νά ’ρθει να τη δει στη Νέα Υόρκη. εν το ’χε όμως αποφασίσει
ακόμη.
Μέχρι που μια μέρα στη σχολή, η Μυρτώ διάβασε μια αγγελία. Ήταν για μια υποτροφία για τις ΗΠΑ, για γιατρούς. Να
κάνουν ειδικότητα ή μεταπτυχιακά. Την είδε, την αγγελία, και
σαν να διαγράφηκε η μορφή της Κονστάνς πάνω στο χαρτί.
Ένιωσε μια ασχημάτιστη επιθυμία και μια περιέργεια στην
αρχή. Μετά σκέφτηκε πως ο χρόνος ήταν ο κατάλληλος. Τελείωνε τη σχολή, κι έπρεπε να σκεφθεί την επόμενη μέρα. Τι
δηλαδή θα ’κανε μετά. Η μια λύση ήταν να πήγαινε αγροτικός
γιατρός. Η άλλη ήτανε να πάει στο εξωτερικό. Μέσα σε λίγη
ώρα είχε αποφασίσει ότι θα ’κανε τα χαρτιά της. Είχε αρχίσει
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να το βλέπει όλο και πιο ζεστά το θέμα. Το απόγευμα, πρωί για
τις ΗΠΑ, πήρε την ξαδέρφη της τηλέφωνο.
“Κονστάνς, ξέρεις υπάρχει μια υποτροφία για Αμερική. Αν
την πάρω μπορώ να ’ρθώ στη Νέα Υόρκη. To σκέφτομαι, λέω
να κάνω τα χαρτιά μου. Πώς σου φαίνεται;” είπε η Μυρτώ.
Ξαφνιάστηκε η Κονστάνς. Και γρήγορα μετατράπηκε το συναίσθημά της σε ενθουσιασμό. Εκεί που δεν είχε καταφέρει να
’ρθεί ούτε για δέκα μέρες διακοπές, να που ξαφνικά υπήρχε η
πιθανότητα να φανεί η ξαδέρφη της κι αγαπημένη της φίλη για
τα καλά. Αυτό κι αν ήταν νέο!
“ ε μπορώ να πιστέψω τ’ αυτιά μου! Θα ήταν απλά καταπληκτικό, είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τη χρονιά ολόκληρη!”
απάντησε η Κονστάνς, χωρίς να μπορεί να ελέγξει τον ενθουσιασμό και τη χαρά της. “Σε παρακαλώ, βάλε τα δυνατά σου, να
πάρεις την υποτροφία!” συμπλήρωσε γρήγορα.
“Έτσι λέω να κάνω. Ξέρεις μίλησα και με τον πατέρα σου,
του είπα για μια υποτροφία και πριν προλάβω να του δώσω
όλα τα στοιχεία και να του ζητήσω τη γνώμη του, μου είπε να
φύγω και να ’ρθώ να σε βρω. Τώρα πώς κατάλαβε ότι ήταν για
Αμερική ένας Θεός ξέρει! Αλλά κι οι δικοί μου την ίδια γνώμη
έχουν. Για να δούμε λοιπόν”, συνέχισε η Μυρτώ.
“Τρέχει κάτι άλλο αυτή την εποχή; Εννοώ αν τελικά έρθεις,
υπάρχει περίπτωση νά ’ρθεις με παρέα;” Μπήκε στα πιο προσωπικά η Κονστάνς.
“Mόνη μου θά ’ρθω, αν έρθω”, απάντησε κοφτά η Μυρτώ.
Και συμπλήρωσε: “όχι δεν τρέχει τίποτα αυτή την εποχή”.
H Κονστάνς δεν είχε παρακολουθήσει τη διαδρομή της ξαδέρφης της. Έτσι όμως που τη γνώριζε και καταλάβαινε την
ψυχή της, οι λεπτομέρειες των συγκυριών δεν είχαν πολλά
να προσθέσουν. Μπορούσε να καταλάβει τι περίπου γινότανε.

ΦΕ Γ ΓΑΡΟ Φ ΤΟ || 81
Μπορούσε να σκιαγραφήσει τη μεγάλη εικόνα. Η εκτυφλωτική ομορφιά κι η εξυπνάδα της Μυρτώς, έφερναν δέος. Εκείνο
το δέος, που την παγίδευε, μετά, τη Μυρτώ, της έφερνε μοναξιά. Αυτή ήταν η πιο καλή σύνοψη που έκανε για την κατάσταση της ξαδέρφης της. Και δεν έκανε λάθος.
“Εντάξει Μυρτώ, τότε νά ’ρθεις να μείνεις μαζί μας. Και με
παρέα δηλαδή να ήσουνα, η πρόσκληση θα ίσχυε. Μόνο τώρα,
πρόσεχε, δεν έχεις καμιά δικαιολογία να μην έρθεις. Χώρο
έχουμε, θα χωρέσουμε όλοι, εγώ, ο Πιερ κι εσύ. Το κλείσαμε,
οκ;”
Ο Πιερ ήταν φίλος της Κονστάνς, για κάμποσα χρόνια. Απ’
το Λύκειο. Είχανε έρθει μαζί απ’ το Βέλγιο να σπουδάσουν.
Ζούσανε μαζί στη Νέα Υόρκη. εν τον είχε γνωρίσει η Μυρτώ
αλλά είχε ακούσει πολλά απ’ την ξαδέρφη της. Έδειχνε ενθουσιασμένη η Κονστάνς. ε ζήλευε η Μυρτώ. Είχε όμως μια περιέργεια. Γιατί η Κονστάνς ήταν κι αυτή, πολύ ιδιαίτερο άτομο,
ψαγμένο. Κάπου παραλλήλιζε τη φίλη της, με τον εαυτό της.
Κάπου περίμενε να ’χει κι αυτή ίδιες, ας το πούμε, δυσκολίες.
Μόνο που δεν ήταν ακριβώς έτσι. Γιατί η Κονστάνς απείχε απ’ τη μυθική ομορφιά της Μυρτώς. ραία, ναι, ήταν. Ίσως
και πολύ ωραία μπορούσες να την πεις. Αλλά δεν έφερνε τον
πανικό, που έφερνε το εκτυφλωτικό φως της Μυρτώς στους
άντρες.
Η Μυρτώ την έχανε αυτή τη λεπτομέρεια. Κι αντιστοίχιζε λάθος την Κονστάνς με τον εαυτό της και γινότανε, χωρίς
λόγο, περίεργη.
***
Στο μεταξύ η Μυρτώ προχωρούσε και στο πιάνο. Ο Κοσμάς
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τής είχε δώσει άλλο αέρα. Τη βοήθησε να δει εκεί που δεν είχε
ποτέ φανταστεί. Το παίξιμό της ήταν πια κι ερμηνεία, δεν ήταν
μόνο τεχνική. Έπαιζε με τα δάχτυλα, μα, όλο και πιο πολύ, και
με ψυχή.
Σκεφτόταν ότι αν έφευγε για την Αμερική, ο Κοσμάς, που
της ήταν τώρα κάτι το πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό, θα ’βγαινε απ’ τη ζωή της. Όσο το σκεφτόταν, τόσο τη στεναχωρούσε.
Ήταν η μόνη πραγματική αναστολή που είχε για την Αμερική.
Της φαινότανε τότε, μερικές φορές, ολότελα ανυπόφορη η
σκέψη.
Έτσι ήταν αυτούς τους, ένα δυο, μήνες, μέχρι να πάρει τελικά την υποτροφία. Ενθουσιασμένη με την προοπτική τον περισσότερο καιρό. Μέχρι που περνούσε, καμιά φορά, το πιάνο
κι ο Κοσμάς απ’ το μυαλό της και της χάλαγε όλη η διάθεσή.
Σκέφτηκε να κάνει μια κουβέντα μαζί του, έτσι να τον ενημερώσει. Όχι, όμως, ότι περίμενε να της δώσει και κάποια λύση.
Αποφάσισε λοιπόν να του μιλήσει την επόμενη φορά που
θα πήγαινε στο ωδείο. Ίσως είχε και κάποιο γνωστό του, να
της συστήσει στη Nέα Yόρκη. Ποτέ δεν ξέρεις, ήταν γνωστός ο
Κοσμάς στο χώρο του, δεν ήταν κανένας άσημος. εν αποκλείεται κάτι να είχε να της πει. Έτσι σκέφτηκε για μια στιγμή η
Μυρτώ αλλά μελαγχόλησε αμέσως στη μικρή πιθανότητα που
έδινε σ’ αυτό το ενδεχόμενο. Να βρει δηλαδή έναν καινούργιο
Κοσμά στην Αμερική. Σαν να ’θελε να ξεγελάσει τον εαυτό της,
της φάνηκε.
Απρόθυμα ξανασκέφτηκε τη συζήτηση που έπρεπε να κάνει. Την προγραμμάτισε. Μεθαύριο, Πέμπτη, είχε μάθημα.
Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα και ξεκίνησε την κουβέντα
νωρίτερα.

ΦΕ Γ ΓΑΡΟ Φ ΤΟ || 83
***
“Μυρτώ, τι ευχάριστη έκπληξη!” αναφώνησε ο Κοσμάς. Ήταν
μια απ’ τις σπάνιες φορές που είχε πάει σινεμά, στο Studio,
στην πλατεία Αμερικής. Με την Άννα. Κι έπεσε πάνω στη
Μυρτώ, που είχε έρθει, με τρεις φίλους της και συμφοιτητές,
να δουν το ίδιο έργο. “Να σου συστήσω τη φίλη μου την Άννα,
από την Πολωνία”, συνέχισε ο Κοσμάς.
Η Μυρτώ ξαφνιάστηκε. Ένιωσε να την κυριεύει ένα παράξενο συναίσθημα. Την πήρε λίγη ώρα να επανέλθει. Ήταν η
σύμπτωση βέβαια να συναντηθεί τυχαία με τον Κοσμά. Σε μια
μεγάλη πόλη σαν την Αθήνα. Αλλά περισσότερο φαίνεται ήταν
που ξαφνιάστηκε με τη συνοδεία του Κοσμά.
Προσπάθησε, μάλλον αδέξια, να μαζέψει τον εαυτό της. Να
κρύψει το αλλόκοτο συναίσθημα που τη διαπερνούσε. “Γεια
σας κύριε Κοσμά, χαίρω πολύ Άννα”, ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση, με κάποια καθυστέρηση, που δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη.
Μίλησαν μετά, μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα. Πέντε,
δέκα λεπτά. Είπαν για τη δουλειά της Άννας, για το σπίτι που
μένανε, δυο μόνο βήματα απ’ το σινεμά. Η Άννα είπε ότι χαίρεται που γνώρισε αυτό το αστέρι, που της είχε περιγράψει με
μοναδικά λόγια ο Κοσμάς. Κι έτσι, πράγμα τόσο σπάνιο, κοκκίνισε μέχρι κι η Μυρτώ!
“Αστέρι σ’ αποκάλεσε στο πιάνο, αλλά ξέχασε να μου πει ότι
είσαι κι αστέρι ομορφιάς. Σταρ που λένε!” συμπλήρωσε η Άννα.
Στο μεταξύ, όπως ήταν ο κανόνας, όλο το φουαγιέ άλλαζε
σιγά σιγά προσανατολισμό και χάζευε διακριτικά τη Μυρτώ.
Σινεμά ταινιών ποιότητας το Studio, για σινεφίλ ήταν φτιαγμένο. Αλλά μπροστά στην ομορφιά της Μυρτώς, όλ’ αυτά χάνανε
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τη σημασία τους και γίνονταν λεπτομέρειες.
Η Μυρτώ χαμογέλασε και την ευχαρίστησε για τα καλά της
λόγια. Κι αμέσως μετά είπε στους δυο τους για την υποτροφία
και την Αμερική.
Ο Κοσμάς ενθουσιάστηκε. “Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες.
Είναι μοναδική ευκαιρία ν’ ανοίξεις φτερά, να δεις τον κόσμο.
Ξέρεις βέβαια πόσο θα μου λείψεις. Όσο δε φαντάζεσαι. Μαθήτρια, τι μαθήτρια δηλαδή, συνάδελφο σαν εσένα δε θα ξαναβρώ! Πρέπει όμως να ξεπεράσω τη μεγάλη στεναχώρια μου
και να χαρώ για σένα”. Έτσι απάντησε, με μεγάλη ακρίβεια κι
απόλυτη ειλικρίνεια ο Κοσμάς.
Τέλειωσε ο χρόνος και το διάλειμμα, χαιρετήθηκαν, συμφωνήσανε να βγούνε μαζί κάποιο βράδυ, σύντομα, και χάθηκαν μετά όλοι τους στη σκοτεινή αίθουσα. Σε άλλη πτέρυγα,
η κάθε παρέα. Στο τέλος του έργου δεν ξαναβρέθηκαν. Ο Κοσμάς, χέρι χέρι με τον έρωτά του, γύρισαν στη γειτονική οδό
Τροίας, οι φοιτητές μπήκαν στ’ αμάξι τους κι έφυγαν σε άλλη
κατεύθυνση.
***
Η Μυρτώ αναρωτήθηκε, μετά, για το παράξενο συναίσθημα
που ένιωσε. Κουβέντα δεν έβγαλε μες στ’ αμάξι. Ζήλια, σίγουρα δεν ήταν. Όσο και να τον εκτιμούσε τον Κοσμά, όσο ιδιαίτερος και να ήταν για τη Μυρτώ, δεν υπήρχε κάποια ερωτική
ή άλλη κοντινή επιθυμία απ’ τη μεριά της. Έβαλε το ερώτημα
καθαρά στον εαυτό της κι απάντησε, με βεβαιότητα, πως όχι.
Τέτοιο θέμα δεν υπήρχε, ούτε σαν υποψία. Έκπληξη, πάλι, γιατί
να είναι; Άνθρωπος δεν ήταν κι ο Κοσμάς, λογικό δεν ήταν να
’χει φίλους, σχέσεις κι όλα τα σχετικά; Μήπως τον είχε υποσυ-
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νείδητα κατατάξει για κοσμοκαλόγερο και τώρα της φαινότανε παράξενο, που τον έβρισκε αγκαλιά με μια ωραία και πολύ
συμπαθητική Πολωνή;
Ούτε αυτή η σκέψη ξεγέλασε τη Μυρτώ. Κάτι βαθύτερο
υπήρχε στην αντίδρασή της. Αυτά σκεφτόταν, αμίλητη στο
πίσω κάθισμα του polo, καθώς οι φίλοι της επιστρέφανε σπίτια τους. Θα την άφηναν στο σπίτι της, στου Γουδή, και θα συνέχιζαν για τη διανομή των υπόλοιπων της παρέας. Σε όλη την
επιστροφή, το γύριζε από δω, το έστριβε από κει. Απάντηση
όμως δεν έδινε.
***
Μέχρι που κατέβηκε απ’ τ’ αυτοκίνητο.
Κι άκουσε τα τρία “Γεια σου Μυρτώ!” Ίδια κι απαράλλαχτα,
το ένα μετά τ’ άλλο. Κι έσβησε μετά ο θόρυβος απ’ τ’ αμάξι που
’φευγε. Κι άρχισε ν’ ακούει πια τους μικρούς θορύβους, τον
αέρα που φυσούσε μέσ’ απ’ τα δέντρα, το γατί που πετάχτηκε
και διέσχισε γρήγορα το δρόμο, κάτι χαχανητά που χάθηκαν
πίσω από κάποια εξώπορτα, που έκλεισε κάπου πιο πέρα. Τότε
ήταν που την πλημμύρισε κάτι το αφόρητο, που της έφερε δάκρυα στα μάτια και της καθάρισε το μυαλό.
Υπήρχε λοιπόν αυτό που λέγανε διάφοροι! Που διάβαζε και
σε βιβλία. Το είχε δει μπροστά της, πριν λίγη μόνο ώρα. Στο
βλέμμα του Κοσμά, στο πώς κρατούσε τη φίλη του, στο πώς
αυτή του χαμογελούσε.
Υπήρχε, ανάθεμά το!
Λύπη ήταν λοιπόν το συναίσθημα της Μυρτώς. Όχι μοναξιά.
Μόνο λύπη αβάστακτη για τον εαυτό της τον ίδιο.
Αυτό, μόνο, ήταν.

Μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση
H Φρόσω ήταν σε ταραχή μεγάλη. Aπ’ την πρώτη τη στιγμή,
απ’ την αναπάντεχη εκείνη συνάντηση με την ξένη. Εκείνο
το σπασμένο “Ό κύριος Κοσμάς μένει εδώ;” σβούριζε μες στο
μυαλό της και δεν την άφηνε να ησυχάσει. Βρήκε όμως δύναμη και το ξεπέρασε. Έπεισε τον εαυτό της ότι αυτά τα πράγματα δε γίνονται. Αυτοκατηγοριότανε ότι έχει πια γίνει πολύ
καχύποπτη κι έβλεπε συνέχεια απειλές.
Πες, πες, πες, συνήθως στο τέλος το πιστεύεις. Ηρέμησε
λοιπόν κάπως με τον καιρό η κυρά Φρόσω. Κάπως όμως, γιατί,
πού και πού, λύνονταν ξανά και ξεπηδούσαν μέσα της για να
τη φάνε ζωντανή, οι ίδιες οι κακές οι σκέψεις. Πάθαινε τότε
πάλι ταραχή, την έπιανε σύγκρυο, έψαχνε να πιει νερό, ζητούσε αέρα, να ηρεμήσει. Κι άρχιζε μετά ξανά τις ασκήσεις, “όχι
δε μπορεί, δε γίνονται αυτά τα πράγματα”. Κι ηρεμούσε για κάποιο διάστημα. Μέχρι την επόμενη έξαψη.
Προσπάθησε να πιέσει και την προκομμένη την ανιψιά της
ν’ αναλάβει επιτέλους δράση, ν’ αφήσει κανένα υπονοούμενο,
να βάλει και κανένα ντεκολτέ προκλητικό, καμιά κοντή φουστίτσα.
Ο Βάγγος κουνούσε το κεφάλι με τις προσπάθειες της θειας
του. “Καλά, δε βαρέθηκες ακόμη ρε θεια, μ’ αυτή την ξινισμένη την ανιψιά σου; Απορώ με την επιμονή σου!” της έλεγε. Κι
η Φρόσω τρελαινόταν, βλέποντας να είναι πλήρως ασύνταχτο
και διασπασμένο το οικογενειακό μέτωπο.
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“Άκου να δεις”, του αποκρινότανε βλοσυρά, “το έχω υποσχεθεί στον αδερφό μου και πατέρα σου, να κάνω ό,τι μπορώ να
την παντρέψω. Αντί να βοηθήσεις κι εσύ, να πας να του πεις
καμιά κουβέντα, να τον ξανάψεις, κάθεσαι και μου κάνεις κριτική! Αδερφός να σου πετύχει!” μιλούσε θυμωμένα η Φρόσω.
Κουνούσε τότε το κεφάλι ο Βάγγος, σιγοψιθύριζε ένα “άντε
καλά” κι αποχωρούσε.
Είχε όμως μια παρηγοριά η Φρόσω. Κρατούσε ακόμη, σφιχτά, τα κλειδιά. εν το συζητούσε αυτό. Να τα παραδώσει δηλαδή στον εχθρό. Έμπαινε λοιπόν μια δυο φορές τη βδομάδα
να καθαρίσει. Μελετούσε τότε το διαμέρισμα με προσοχή μεγάλη. Τα πάντα. Υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνια. Προσπαθούσε
να βγάζει συμπεράσματα απ’ τα πάντα. Απ’ την κάθε λεπτομέρεια. Συμπεράσματα, δηλαδή, για το αν, τούτοι δω οι δυο, ζούσαν δίπλα η πάνω ο ένας στον άλλο. Κι όσο οι ενδείξεις όλες
ήταν ότι συμβαίνει το πρώτο, γαλήνευε η Φρόσω. Είχε ελπίδες.
Ήρθε όμως εκείνη η μαύρη μέρα και τελειώσανε οι ελπίδες
της Φρόσως. Μαζί με άλλα πολλά. Εκείνο το πρωί της Τρίτης,
που μπήκε στο διαμέρισμα για να το καθαρίσει και να το μελετήσει είχε μια παράξενη γαλήνη, μια αισιοδοξία και μια βεβαιότητα. Ναι, ήταν πια απαράδεκτα καχύποπτη κι έπρεπε να σταματήσει να βάζει ο νους της τρελά σενάρια. Έτσι, όταν μπήκε
κι αντίκρισε το δωμάτιο της ξένης, πάγωσε το είναι της. εν
είδε κάτι το συγκεκριμένο. Όχι. Ένιωσε όμως και μυρίστηκε τ’
αντάμωμα της σάρκας. Σκοτείνιασε η Φρόσω! Έκανε τότε μια
τελευταία προσπάθεια, όρθωσε μέσα της μια σκαλωσιά και
στήριξε μια τελευταία, μια μάταια ελπίδα. Έτρεξε γρήγορα στο
δωμάτιο του Κοσμά, η καημένη η Φρόσω, έτρεξε αλαφιασμένη
αλλά το ’βρε ακριβώς όπως το φοβόταν. Ατσαλάκωτο.
Κατάλαβε τότε ότι η παρτίδα είχε χαθεί. Κοίταξε λίγο προς
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τα πάνω, στο νοητό ουρανό. Σιγοψιθύρισε “Θανάση μου, δεν
τα κατάφερα”, άφησε ένα μικρό χαμόγελο και σωριάστηκε, η
κυρά Φρόσω, καταμεσής στο δωμάτιο του Κοσμά.
Εκπληρώθηκε έτσι κι η προφητεία της μακαρίτισσας της
Φρόσως “να πάει στην ευχή του Θεού μετά, ν’ αφήσει, βρε
αδερφέ, κι εσένα ελεύθερο να κινηθείς”. Μόνο που, αλίμονο,
εκπληρώθηκε για τη Φρόσω την ίδια, όχι για την “κυρία απ’ την
Πολωνία”.
***
Η κηδεία της Φρόσως έγινε στα Πατήσια. Πού αλλού θα ταίριαζε ποτέ να θάψουν τη Φρόσω, μια πασίγνωστη κι εμβληματική μορφή της περιοχής; Σχεδόν μισό αιώνα στα μετερίζια της
οικοδομής και της αντιπαροχής. Ήταν κοντά στα ογδόντα πια
η Φρόσω. Ήρθε κόσμος πολύς, κόσμος διάφορος. Τόσα χρόνια
αγώνα μες στα σίδερα και στα μπετά, να παλεύει μ’ εργολάβους και μαστόρια λογής λογής, είχε κάνει πολλούς γνωστούς
στη γειτονιά. Μετά ήταν η οικονομία κι οι λειτουργοί της στην
περιοχή, που την ξέρανε όλοι. Ψιλικατζήδες δηλαδή και ταβερνιάρηδες και περιπτεράδες. Επαγγελματίες επαίτες αλλά και
καθώς πρέπει μαγαζάτορες. Αλλά και πολλοί απ’ τους πολλούς
νοικάρηδες που είχε. Ήταν κι η οικογένεια, η Μάρω, ο Βάγγος
με την οικογένεια κι η Ροδίτισσα με τον άντρα της και το μεγάλο τους παιδί. Και λίγοι ακόμη, πιο μακρινοί. Και φυσικά ο Κοσμάς κι η Άννα. O Κοσμάς ήταν συγκλονισμένος. Την είχε βρει,
ο ίδιος, νεκρή για ώρες, μες στο δωμάτιό του. Να υποψιαστεί τι
είχε γίνει, καμιά περίπτωση. Μόνο ο Βάγγος ψυχανεμιζότανε
το έργο που είχε παιχτεί και κουνούσε στην εκκλησία με λύπη
το κεφάλι του. Κι άφηνε και κανένα σιγομουρμουρητό “Αχ ρε
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θεια, το ’φαγες το κεφάλι σου”.
Συλλυπήθηκαν την οικογένεια οι εργολάβοι κι οι μάστορες,
κι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες της περιοχής, κι οι νοικάρηδες. Κι αναφέρθηκαν, όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιστάσεις,
στο πόσο νέα ήταν, πόσο δουλευταρού, πόσο καπάτσα κι ικανή
υπήρξε, όλ’ αυτά τα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης, απ’ τη δεκαετία του ’50 και μετά. Η Φρόσω.
Αμίλητοι γυρίσανε μετά τον καφέ στη γειτονιά. Καταλύσανε στο σπίτι του Βάγγου και συνεχίσανε τα μοιρολόγια. Βάλανε
αργότερα τη Ροδίτισσα με τον άντρα της και το παιδί τους σ’
ένα ταξί για το λιμάνι. Κι αμίλητοι μείνανε μέχρι που ο καθένας πήρε το δρόμο του. Και μόνο την τελευταία στιγμή υπήρξε κάτι πέρα από θλίψη και στεναγμούς. Όταν έριξε εκείνο το
βλέμμα το φαρμακερό, το γεμάτο μίσος θανάσιμο.
Η Μάρω στην Άννα.

Αλλαγές
Το λυσσασμένο εκείνο βλέμμα της Μάρως δε μπορούσε να το
προσπεράσει, έτσι εύκολα, η Άννα. Ήταν το τελευταίο που περίμενε να εισπράξει, μια τέτοια μέρα, πένθιμη. Αναρωτήθηκε
τι στο καλό μπορούσε να συμβαίνει. Γιατί αυτό το μίσος. Με
τη Μάρω είχανε ανταλλάξει ένα χαιρετισμό, όλο κι όλο. Πότε
πρόλαβε και χτίστηκε αυτό το βλέμμα, δεν το καταλάβαινε η
Άννα. Σκέφτηκε μήπως ήταν καμιά απ’ αυτές κι απ’ αυτούς
που γενικά μισούνε κάθε ξένο. Σαν να πούμε, καμιά ρατσίστρια. εν της φάνηκε πιθανό. Να της βγει ο ρατσισμός μια τέτοια μέρα, που πέθανε η θεια της! Χωρίς αμφιβολία, κάτι ήθελε
να της πει η Μάρω. Κάπου της καταλόγιζε κάποια σχέση με το
τραγικό συμβάν. Απίστευτο!
Πέρασε μετά απ’ το μυαλό της, μήπως υπήρξε καμιά ιστορία
ανάμεσα στη Μάρω και στον Κοσμά. Καμιά σχέση που διακόπηκε με τον έρωτα των δυο τους. εν της φάνηκε όμως λογικό. Όσο λίγο και να την ήξερε τη Μάρω, ήταν αρκετό για να μη
μπορεί να τη φανταστεί με τον Κοσμά. Μετά, κι έτσι να ’τανε,
δε θα της το ’λεγε ο Κοσμάς; ε μπορούσε να βρει άκρη καμιά.
Πέρασε κι απ’ το μυαλό της να πάει να τη βρει να τη ρωτήσει τι
συμβαίνει, γιατί τόση εχθρότητα. εν τ’ αποφάσισε όμως. εν
της ερχότανε εύκολο.
Το συζήτησε, το θέμα, και με τον Κοσμά. Τώρα, αν ο Κοσμάς
είχε πάρει κάτι χαμπάρι θα εξηγούσε την ιστορία στην Άννα
και θα πηγαίνανε γρήγορα παρακάτω. Έλα όμως που τούτος
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δω ήταν τελείως ανυποψίαστος. Όλο αυτό το περίπλοκο σκηνικό, που είχε στήσει η Φρόσω, είχε περάσει εντελώς απ’ έξω
του. εν είχε καταλάβει τίποτα. Εντελώς, τίποτα.
Ο Κοσμάς έπεσε απ’ τα σύννεφα Τι ήθελε να πει η Mάρω
στην Άννα; Ή μήπως ήταν και για τους δυο τους το βλέμμα; Λες
να ’χε και με τον ίδιο, ίδια εχθρότητα, αλλά να μην το ’χε καταλάβει; Άκρη δεν έβρισκε. Στο τέλος, θεώρησαν το θέμα παραξενιά της Μάρως κι όχι κάτι που, για τον οποιοδήποτε λόγο,
είχε να κάνει με τη δική τους σχέση. εν άφησε, έτσι, καμιά
σκιά ανάμεσά τους. Κι είπαν να το βάλουν στην άκρη, να το
ξεχάσουν. Αν κι ο Κοσμάς σκέφτηκε, κάποια στιγμή, να κάνει
μια κουβέντα με το Βάγγο. Μήπως και μάθει κάτι. Με το Βάγγο είχε, σιγά σιγά, αναπτύξει κάποια συμπάθεια. Αμοιβαία συμπάθεια. Τους έφερνε τρόφιμα κάθε Σάββατο κι αντάλλασσαν
καμιά κουβέντα. Άλλοι κόσμοι, ναι, του θύμισε λίγο τον ξάδερφο στη Λαμία, τον Τάσο. Του φάνηκαν κοντινοί χαρακτήρες, ο
Τάσος κι ο Βάγγος. Ανακατεύονταν εξάλλου με κρέατα κι οι
δυο τους. στόσο κάποια οικειότητα υπήρχε πια, μεταξύ τους,
κάποια κουβέντα μπορούσε να ξεκινήσει. Περίπτωση να μιλήσει με τη Μάρω του φάνηκε σαν ενδεχόμενο αποκρουστικό.
Τ’ άφησαν λοιπόν το θέμα προς το παρόν. Το βάλανε στην
άκρη. Κάποια στιγμή, να περνούσε λίγο κι η στεναχώρια και το
πένθος και θα το συζήταγε τότε με το Βάγγο. Εκτός κι αν, στο
μεταξύ, κλιμάκωνε την εχθρότητα η Μάρω. Τότε θα ’βλεπε τι
θα κάνανε. Θα βλέπανε μάλλον, κι οι δυο μαζί.
***
Κατά τα άλλα η εποχή ήταν εποχή με εξελίξεις. Αλλάζανε οι
κυβερνήσεις στην Ελλάδα, η μια μετά την άλλη, αλλάζανε και
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στην Πολωνία. ικαστήρια στήνονταν εκεί, δικαστήρια κι εδώ.
Σπάνια όμως συζητούσαν για ολ’ αυτά οι δυο τους. Αν κι η παράξενη αυτή ομοιότητα μερικές φορές σαν να τους τόνωνε την
αίσθηση του ίδιου πεπρωμένου. Εξάλλου είχαν κι άλλα κοινά
οι δυο τους χώρες. Προβλήματα, διαχρονικά, με γείτονες μεγαλύτερους...
Η Άννα δούλευε πολύ. Μένανε λεφτά στην άκρη. Ή μάλλον
ταξίδευαν πίσω για την Πολωνία. Για την κόρη της και την οικογένειά της. Όλοι, όπου και να δούλευε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν πολύ καλή και πολύ γρήγορη. Σπάνιος συνδυασμός δηλαδή. Μόνο ένα σπίτι δεν ήταν ικανοποιημένο. Υπήρξε
κάποια παρεξήγηση εκεί. Ο κύριος μπέρδεψε τις υπηρεσίες
που αγόραζε. Πήγε να τη στριμώξει την Άννα, για σεξ, κι έφαγε
την τσάντα όλη, πλαγιαστά στ’ αριστερό του κεφαλιού του, μ’
αφύσικη ορμή. Βρέθηκε τότε μες στα αίματα και μ’ ένα καρούμπαλο, στο μισό κεφάλι του. Και με μια σπασμένη πόρτα, απ’ το
βροντερό χτύπημα, όταν η Άννα έφυγε βρίζοντας. Αλλά και με
πολλά βλέμματα απορίας των γειτόνων. Βγήκε, βλέπεις, όλη η
πολυκατοικία στο διάδρομο να δει τι γίνεται. Τυχερός ο ψευτογόης! Που δε φώναξε τίποτα η Άννα στους γείτονες, καθώς
έφευγε, γιατί το βράδυ θα ’χε καρούμπαλο και στο άλλο μισό
κεφάλι. Τον ξέφυγε αυτόν τον κίνδυνο. Κι είπε στη γυναίκα
του, για κάτι τάχα μου που έσπασε η Άννα και που μετά αυτός
τη μάλωσε και που αυτή τον έβρισε και τότε αυτός απάντησε
και γίνηκε, με δυο λόγια, ο κακός χαμός. Το ’στησε έτσι το έργο,
ώστε ακόμα κι αν κανένας καλοθελητής γείτονας τα πρόφτανε τα νέα και την ταραχή στη γυναίκα του, να μην έπεφτε, η
γυναίκα του, απ’ τα σύννεφα.
εν είπε τίποτα στον Κοσμά γι’ αυτό το περιστατικό για να
μην τον στεναχωρήσει.
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Τα ελληνικά της είχαν πια πολύ βελτιωθεί. Τόσο που μιλούσανε πια, πιο πολύ, ελληνικά μεταξύ τους. Τη βοηθούσε εξάλλου αυτό και στο να μαθαίνει τη γλώσσα. Σιγά σιγά λοιπόν, επίσημη γλώσσα, ανάμεσά τους, έγινε η ελληνική.
Μα το σημαντικότερο νέο, στην επαγγελματική ζωή της
Άννας, ήταν η νέα, μεγαλεπήβολη, ιδέα, που σιγά σιγά εδραιωνόταν στο μυαλό της. Σκεφτόταν λοιπόν ν’ αφήσει τα σπίτια
που δούλευε ως καθαρίστρια και ν’ ανοίξει μαγαζί. Μαγαζί με
Πολωνικά τρόφιμα και μπύρες και βότκες. Κυρίως βότκες,
όπου η χώρα της έχει ένα καλά γνωστό πλεονέκτημα. Τη δούλευε την ιδέα με τη φίλη της και το ζευγάρι των Πολωνών, που
είχαν έρθει μαζί της στην Ελλάδα, περίπου την ίδια εποχή. Τα
νέα απ’ την Πολωνία ήταν όλο και πιο ανησυχητικά. Αστάθεια,
αβεβαιότητα, ακρίβεια, αναχωρητισμός. Κόσμος πέρναγε τα
σύνορα, ελεύθερα πια, κι έφευγε για τη ύση. Αγγλία, Αμερική
οι πιο πολλοί, αλλά, κάποιοι, λίγοι, προτιμούσανε τον ήλιο και
τραβούσανε πιο νότια, για Ιταλία κι Ελλάδα. Μετά, η Πολωνική
κουζίνα και το τρόφιμο της πατρίδας της θα ενδιέφεραν και
τους Έλληνες. Γιατί όχι; Ένα σωρό έθνικ μαγαζιά κι εστιατόρια ξεφύτρωναν στην περιοχή. Αυτά ήταν εξάλλου κι η πρώτη
έμπνευση. Από κει ξεκίνησε η ιδέα της.
***
Έτσι λοιπόν πορευόταν η νέα ζωή της Άννας και του Κοσμά.
Των νιόφερτων στην Ελλάδα. Των φρέσκα ερωτευμένων. Μεταξύ Κολιάτσου κι Ακρόπολης η ζωή τους. Μικρός κόσμος.
Λίγος κόσμος. Ευθύς δρόμος. Ανέβαινε κι ανηφόριζε όμως η
ψυχή τους, κάθε που τον παίρνανε. Και τον περπάταγαν συχνά.
Με στάσεις εδώ κι εκεί. Λίγο χάζι, λίγο φαΐ, πολύ περπάτημα.
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Κι έρωτας. Εκδηλωτικός. εν ήταν νέοι πια κι όλ’ αυτά παραξένευαν πολύ κόσμο, που καμιά φορά τους χάζευε με απορία,
ίσως και κάποια ζήλια. Να χαριεντίζονται και να φιλιούνται.
Άργησε, αλλά ήρθε ο έρωτας για τους δυο τους. Κάτω από
απροσδόκητες συνθήκες. Περάσανε λίγο τα χρόνια αλλά τι
μπορείς να κάνεις γι’ αυτό; Έτσι όρισε το πεπρωμένο.
Της έλειπε βέβαια η Πολωνία. Αγαπάνε την πατρίδα τους
και το Θεό οι Πολωνοί. Ο Κοσμάς όχι μόνο το καταλάβαινε αυτό
αλλά το είχε ζήσει κι από πρώτο χέρι. Τη συνόδευε λοιπόν μέχρι και στην εκκλησία καμιά φορά, των Καθολικών. Βγαίναν
λίγο απ’ τη διαδρομή τους, προς την Πανεπιστημίου, που ήταν
η εκκλησία. Συχνά τη ρώταγε και για την οικογένεια, πίσω στο
Γκτανσκ. Προσπαθούσε έτσι να μοιράζεται μαζί της την απουσία των αγαπημένων της. Της μίλησε και για τους, λιγοστούς,
δικούς του συγγενείς. Τον Τάσο και τη μεγάλη του φαμίλια στη
Λαμία. Η Άννα του ζήτησε η να πάνε να τους δούνε. Ίσως μέσ’
απ’ τους συγγενείς του Κοσμά να πλησίαζε νοερά περισσότερο
και τους δικούς της. Να κάλυπτε, κάπως, το κενό που ένοιωθε. Συμφωνήσανε να πάνε το Πάσχα. Ακριβώς ένα χρόνο μετά
που ξεπρόβαλε, μόνος, ο Κοσμάς, στο κατώφλι του κεραυνοβολημένου Τάσου. Θα τον ξανακεραυνοβολούσε τώρα, με το
να εμφανιστεί με την Άννα, το επόμενο ακριβώς Πάσχα. Είχαν
τόσα συμβεί στο μεταξύ. Όσα δεν είχανε ίσως συμβεί στη ζωή
του όλη, μέχρι τότε.
Την ένοιωθε ο Κοσμάς την Άννα. Ήταν και τα δικά του συναισθήματα, σε μια παράλληλη διάσταση. Αν κι είχε μια κάπως μεγαλύτερη δυσκολία να καταλάβει τα σύνολα, ο Κοσμάς.
Ήταν για τα άτομα φτιαγμένος. εν τα καταλάβαινε τα σύνολα,
ό,τι κι αν ήτανε αυτά. Πατρίδες, φυλές, χρώματα, θρησκείες,
ιδεολογίες. εν τα ένοιωθε παρά μόνο μέσα απ’ τη δική του,
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ατομική ματιά. Βιωματικά τα προσέγγιζε όλ’ αυτά ο Κοσμάς,
όχι με το μυαλό. Ο Κοσμάς ζούσε για το πιάνο. Και κάποιες
στιγμές, λίγες στιγμές, έβγαινε απ’ τις σονάτες για χάρη κάποιων λίγων ανθρώπων που αγαπούσε. Είτε ήταν φίλες κι
ερωμένες του όπως η Άννα, είτε μαθητές του όπως η Μυρτώ.
Και για τ’ αλλιώτικα εκείνα σκιρτήματα, που τον διαπερνούσαν
καμιά φορά. Στον κήπο του Μουσείου. Και πάνω και γύρω απ’
το βράχο.
Αυτό ήταν όλο.
***
“Σκεφτόμαστε με τους φίλους μου να νοικιάσουμε εκείνο το
ξενοίκιαστο μαγαζάκι, εκεί προς την Αγ. Μελετίου. Το νοίκι
δεν είναι μεγάλο. Τον ήξερε ο Βάγγος τον ιδιοκτήτη, του μίλησε
με τα καλύτερα λόγια. Πολύ μας βοήθησε Κοσμά ο Βάγγος! Πού
να σε εμπιστευτούν αν είσαι ξένος! Ακόμη και ξανθός ξένος να
είσαι, πάλι ξένος είσαι, παράξενος και περίεργος κι ύποπτος.
Σε τρεις τέσσερις μήνες θα ’χουμε γίνει γνωστοί. Θα πουλάμε
πολωνικά τρόφιμα και ποτά, βότκες, μπύρες κι άλλα διάφορα
αλκοολούχα που φτιάχνουμε στην Πολωνία. Ήδη έχουμε βρει
κάποια εστιατόρια να προμηθεύουμε. Τι λες, δε θα πάμε καλά;”
Κάτι σαν να ’χε καταλάβει ο Κοσμάς. Όλο του ’λεγε η Άννα
πως σαν να βαριόταν πια με τα σπίτια. Μετά, κάτι άλλες κουβέντες για τα έθνικ φαγάδικα της περιοχής, για τις μαγικές,
τις γλυκόπιοτες βότκες της Πολωνίας. Τη Ζυμπρόφκα, με το
χορτάρι, που άρεσε και στον Κοσμά. Κι άλλες πολλές. Τούτη η
κουβέντα της Άννας, τράβηξε τώρα τη γραμμή που τα ένωνε
ολ’ αυτά. Τα φαγάδικα, και τις βότκες και τα σπίτια που καθάριζε. Μπίζνες λοιπόν η Άννα! Και γιατί όχι!
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“Πολύ καλά θα κάνεις” της είπε. Και συνέχισε. “Έχω και
κάτι λεφτά στην άκρη να τα ρίξουμε στο μαγαζί. Εσύ να μη
σταματήσεις την τροφοδοσία, πίσω στην Πολωνία”.
Έτσι, αρχές 1990, με τα δικαστήρια να δίνουν και να παίρνουν στα κανάλια και στις εφημερίδες, το τρένο της αλλαγής,
εκείνο δηλαδή που θα συναντούσε την ιστορία, να ’χει μάλλον
εκτροχιαστεί και τη χώρα να σπαρταράει στα γέλια με τον
Χάρυ Κλυν και το “Τραγούδι του Χοντρού Αδερφού”, η Άννα
με τον υπόλοιπο πολωνικό λόχο εγκαταστάθηκε, αθόρυβα,
στο μαγαζάκι, κοντά στην Αγ. Μελετίου. Με ελληνοπολωνικές
σημαίες στη βιτρίνα, με τους τοίχους βαμμένους ασπροκόκκινους, με ράφια για ποτά κι ένα ψυγείο για τρόφιμα, με όρεξη
για δουλειά, ελπίδα και καλή διάθεση.
Πριν πέντε μήνες ξεπρόβαλε στην περιοχή. Ξενοδουλεύτρα. Και τώρα έμπαινε στη νέα δεκαετία, ως επιχειρηματίας!
Και μάλιστα, ερωτευμένη!

Εκδρομή στη Λαμία
Όπως το ’χανε σχεδιάσει, ξεκίνησαν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα για τη Λαμία. Ξεκίνησαν πολύ πρωί. Θα πήγαιναν απροειδοποίητα. Έκπληξη. Και θα γυρίζανε την ίδια μέρα. Η Άννα
είχε δουλειά την άλλη μέρα. ουλειά που δε μπορούσε να λείψει ή ν’ αναβάλει, ιδιαίτερα τώρα που είχαν έξοδα πολλά για
το μαγαζί. Προτίμησαν μάλιστα να νοικιάσουν ένα αμάξι για
να ’χουνε ελευθερία κινήσεων. Να πάνε και καμιά βόλτα στη
γύρω περιοχή και να μη φάνε τη μέρα όλη στα αργόσυρτα ελληνικά τρένα.
Η Άννα έβγαινε για πρώτη φορά απ’ την πρωτεύουσα. Έχει
μια αλλιώτικη ομορφιά η Ελλάδα στην επαρχία. Ειδικά το Πάσχα. Γοητεύτηκε λοιπόν στο δρόμο η Άννα. Απ’ τα βουναλάκια,
τις θάλασσες που διεισδύανε ανάμεσά τους, ιδιαίτερα στο
Μαλιακό. Κι απ’ τη γιορτή της φύσης βέβαια. Που είναι τότε
στα καλύτερά της. Σταθήκανε και σε δυο σημεία στη διαδρομή. Στο Άγιο Κωνσταντίνο για καφέ και βόλτα στο λιμάνι και
στα Θερμοπύλια. Τα γνώριζε, απ’ τα βιβλία αυτά η Άννα, τα είχε
ακουστά. Θα τα ’βλεπε τώρα και θα τα ’νοιωθε κι απ’ τη μικρή
απόσταση.
εν είχανε πει τίποτα στον Τάσο. Για να του κάνουνε έκπληξη. Του φέρνανε και γλυκά απ’ την Αθήνα. Ένα ταψί γαλακτομπούρεκα απ’ το Κοσμικό. Απ’ τη γειτονιά τους. Μεγαλειώδη
γλυκά. Σημείο δημιουργικής συνάντησης πολλών πολιτισμών.
Την πόρτα την άνοιξε η γυναίκα του Τάσου. Ξαφνιάστηκε
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η γυναίκα, δεν τον περίμενε τον Κοσμά. Πόσο μάλλον με τη
γοητευτική του συνοδεία.

εν είχε πει τίποτα για όλ’ αυτά ο

Κοσμάς, τις λίγες φορές, που είχε μιλήσει με τον Τάσο στο τηλέφωνο. Τα άφηνε κι αυτά, ως μέρος της έκπληξης.
Όταν ξεπρόβαλε από μέσα ο Τάσος, τι άλλο, έμεινε με το
στόμα ανοικτό. Έκοψε, με θαυμασμό, πατόκορφα την Άννα κι
ανεφώνησε ένα χαμηλόφωνο και μακρόσυρτο “Μπράβο ρε
Κοσμαααα!” Μετά τον αγκάλιασε κι αυτόν και την Άννα, κι αυτός κι η γυναίκα του. Ήρθαν, στο μεταξύ, κι οι κόρες κι οι γαμπροί. Προσθέσανε κι αυτοί στον ενθουσιασμό και στη χαρά.
Τα είπανε μετά με λεπτομέρεια.

εν έχανε ευκαιρία ο

Tάσος να ρίχνει, πού και πού, ματιές θαυμασμού στην Άννα.
“Μπράβο ο ξάδερφος”, σκεφτότανε. “Εκπληκτική γυναίκα βρήκε!”, ξανασκεφτότανε.
Ο Κοσμάς δεν είχε βέβαια μπει στα ιδιαίτερα μαθήματα
όπως τον συμβούλευε συνέχεια ο ξάδερφος. Αλλά μέχρι κι ο
Τάσος καταλάβαινε ότι μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις και στο
τόσο πετυχημένο ζευγάρωμα του Κοσμά τι να σου προσθέσουν τώρα τα ιδιαίτερα!
Μια στιγμή ρώτησε τον Τάσο για την ψησταριά και τι είχε
τελικά αποκάνει με τα σχέδιά του.
“Όχι δεν προχώρησα. Να σου πω ρε Κοσμά όλες αυτές οι
ιδέες μού ήρθαν με το που ξεπρόβαλες εσύ πέρυσι στο κατώφλι μου. Σκέφτηκα, τότε, ότι θα ’ταν καλό και για τους δυο μας
να συνεργαστούμε. Μήπως και καθόσουν εδώ, στη Λαμία. Καθώς έφυγες, την άφησα, τη σκέψη. Είπα να βάλουμε καλύτερα
κανένα λεφτό στην άκρη. όξα σοι ο Θεός, λεφτά βγαίνουνε,
αλλά μεγαλώνουν και τα παιδιά και τα εγγόνια, έξοδα έρχονται,
καλό είναι να ’χουμε και κάποιο απόθεμα. Μετά κι η ψησταριά
γεμάτη είναι, όλο και περισσότερη δουλειά έχουμε. Έφερα και
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κάτι καινούργια κρέατα απ’ τη Μακρακώμη, βιολογικά, τι να
σου πω ρε Κοσμά, λουκούμια! Το εκτίμησε ο κόσμος. Αυξήθηκε η δουλειά μας. όξα σοι ο Θεός!” είπε και ξαναείπε ο Τάσος,
μη χάνοντας ευκαιρία ν’ αποδίδει “τα του Κυρίου τω Κυρίω”.
Μιλήσανε ώρα πολύ. Σ’ αγαπημένη ατμόσφαιρα. Ο Τάσος κι
η γυναίκα του ένοιωθαν λίγο αμήχανοι που δεν ξέρανε πολλά για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πολωνίας. Ν’ ανοίγαν
λίγο την κουβέντα. Και περιορίστηκαν σε ερωτήσεις επί του
προσωπικού, για την οικογένεια της Άννας, για την κατάσταση στην χώρα της και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Τάσος ρώτησε
αν γνωρίζονταν ήδη απ’ την Πολωνία. Ο Κοσμάς προσπάθησε
τότε να εξηγήσει τις παράξενες λεπτομέρειες της γνωριμίας
τους στην Πολωνία, αλλά και της πραγματικής, συναισθηματικής τους σύνδεσης, στην Αθήνα. Κάπου ξεπερνούσαν όλ’ αυτά
τις παραστάσεις και τις εμπειρίες της οικογένειας του Τάσου.
Έπεσε κάποια σιωπή και χρειάστηκε να γυρίσουν την κουβέντα σε άλλα θέματα για να ξαναπάρει το πάνω της η συζήτηση.
Ο καλόκαρδος ο Τάσος θέλησε να φιλοξενήσει το ζευγάρι.
Του αποκριθήκαν όμως ότι δε μπορούσαν να μείνουν. Έπρεπε
να φύγουν το απόγευμα, να είναι το βράδυ πίσω στην Αθήνα.
Βγήκαν μετά μια βόλτα, με τ’ αμάξια, στα παράλια της Λαμίας. Στον Καραβόμυλο. Είχε ξεφαντώσει η Ρούμελη, ανήμερα το
Πάσχα και τη δεύτερη μέρα δεν υπήρχε πολύς κόσμος. Φάγανε
ψάρι. Το ζήτησε η Άννα, που το προτιμούσε απ’ τα κρέατα. Αυτά
τα ’χε χορτάσει στην Πολωνία. Εξάλλου ο Τάσος δε θα τους
άφηνε να φάνε ψητά παρά μόνο στην ψησταριά του. Την άλλη
φορά που θα ’ρχότανε στη Λαμία. Για να καθίσουν και μερικά
βράδια. Όχι όπως τώρα, που ήρθαν με την ψυχή στο στόμα,
όπως είπε μ’ αληθινό κι όχι επιτηδευμένο παράπονο.
Κάναν και μια μικρή βόλτα στη θάλασσα. Ο Τάσος τους ξε-
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νάγησε και τους έδειξε, με περηφάνια, κάτι οικόπεδα, που είχε
πάνω στο κύμα. Θα τα ’χτιζε με την πρώτη ευκαιρία, έτσι τους
είπε. Ήπιαν κι έναν καφέ και βάλανε μετά μπροστά, ο Κοσμάς
κι η Άννα, να γυρίσουν πίσω. Αφού πρώτα χαιρετήσανε τους
καλούς τους συγγενείς. Ο Τάσος ήταν συγκινημένος, αληθινά
συγκινημένος. Ένοιωθε λες κι είχε βοηθήσει κι αυτός κάπως
στην καλή τύχη του Κοσμά. Μήπως δεν ήταν έτσι άλλωστε;
Και συγκινήθηκε ο Τάσος όταν, πάνω στον αποχαιρετισμό, του
τ’ αναγνώρισε αυτό ο Κοσμάς. Και ξανασυγκινήθηκε όταν κι η
Άννα τού ανέφερε πόσο συχνά μιλούσε γι’ αυτόν ο Κοσμάς. Με
λόγια παινευτικά.
Χαιρετήθηκαν λοιπόν και μπήκανε στο γυρισμό. Θα το θυμόταν πολλές φορές εκείνο το γαλήνιο απόγευμα.
***
Μια απαλή ελληνική μουσική έπαιζε σιγά στο ράδιο. Και καθώς κινιόταν κι έστριβε τ’ αμάξι, στον καθρέφτη του σπάθιζαν
οι αχτίδες του ανοιξιάτικου δειλινού. Φάνταζε πίσω ο κάμπος
της Λαμίας. Οι ακρογιαλιές και τα χωριουδάκια του Μαλιακού.
Φάνταζαν κι οι κοντινές μνήμες της σύντομης φιλοξενίας, της
αγαθής και μεγάλης οικογένειας του Τάσου.
Για μια στιγμή, τής φάνηκε αδύνατο το σκηνικό. Της Άννας. Εξωκοσμικό. Υπερφυσικό. Ανάβλυσε τότε συγκίνηση από
μέσα της. Και γαντζώθηκε στον Κοσμά. Κι έμεινε εκεί, για ώρα
πολλή. Περάσαν έτσι ενωμένοι και χωρίς να σταματήσουν, απ’
το Λεωνίδα μπροστά. Περάσαν, ίδια, κι απ’ τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Και μείνανε έτσι, αγκαλιασμένοι, μέχρι που τέλειωσε ο
δρόμος. Μέχρι που τέλειωσε κι η νύχτα.

Η πρόταση του Αμύντα
Η Μυρτώ είχε αρχίσει τις ετοιμασίες για την Αμερική. Μιλούσε συχνά στο τηλέφωνο με την ξαδέρφη της, την Κονστάνς.
Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός κι από τις δυο μεριές. Σχεδίαζαν ταξίδια, θέατρα, συναυλίες. Η Μυρτώ δεν είχε πει στην
ξαδέρφη της πόσο πολύ είχε προοδεύσει, τον τελευταίο καιρό, με το νέο της δάσκαλο, τον Κοσμά. Για τις συναυλίες, που
έδινε πια μόνη της, ή και μαζί με τον Κοσμά. Για τις κριτικές,
που, σιγά σιγά, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στον τύπο. Για
μια πανέμορφη γυναίκα, μια εκπληκτική πιανίστρια κι εκκολαπτόμενη γιατρό.
Θα ’φευγε σε δύο μήνες, πριν το καλοκαίρι. Να πάει να
εγκλιματιστεί για κάποιο διάστημα, για ένα δυο μήνες, να
εξοικειωθεί με τις λεπτομέρειες της περιοχής που θα ’μενε,
πριν αρχίσει την ειδικότητα στο νοσοκομείο, το φθινόπωρο.
Συμφωνήσανε να μείνει με την ξαδέρφη της. Και το φίλο της,
τον Πιερ.

εν υπήρχε άλλη περίπτωση. Κι οι δυο το θέλανε

πάρα πολύ, άσε που το διαμέρισμα ήταν πολύ μεγάλο και τους
χωρούσε όλους. Με τον καιρό θα ’βλεπε τι θα ’κανε και με το
πιάνο. Πώς θα συνέχιζε και σε αυτόν τον τομέα. εν είχε καταφέρει ακόμη να το συζητήσει με τον Κοσμά. Ίσως και να είχε
κάτι να προτείνει.
Πριν φύγει αποφάσισε να πάει στην Καβάλα να δει και να
χαιρετήσει τους γονείς της, αλλά και το μικρό της αδερφό, το
Μιχάλη. Μόλις είχε τελειώσει το λύκειο και θα ’φευγε κι αυ-
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τός, σε λίγο καιρό, για το εξωτερικό. Για τη Γερμανία, το Αμβούργο, για σπουδές.
Να χαιρετήσει, φυσικά, και τον Αμύντα.
***
“Είμαι βέβαιος ότι θα περάσετε υπέροχα οι δυο σας στη Νέα
Υόρκη. Είστε τόσο δεμένες, καμιά φορά σκέφτομαι πώς αντέχετε την τόσο μεγάλη απόσταση, για τόσο μεγάλο διάστημα.
Είναι τώρα τόσος καιρός, που έχετε να τα πείτε από κοντά, έτσι
δεν είναι;” ρώτησε ο Αμύντας την ανιψιά του.
“Έτσι είναι θείε. Έχουμε βρεθεί, αλλά στη Θάσο έχουμε
εφτά χρόνια να πάμε μαζί”, απάντησε η Μυρτώ θυμίζοντας την
τόσο ιδιαίτερη θέση που είχαν στην καρδιά, και των δυο τους,
τα καλοκαίρια εκείνα της εφηβείας τους, στις ακρογιαλιές της
Θάσου. Και συνέχισε: “αλήθεια, εσύ, πώς και δεν έχεις πάει καμιά φορά στην Αμερική, να τη δεις;”
“Έχεις απόλυτο δίκιο, το αμέλησα. Από χρόνο σε χρόνο από
αναβολή σε αναβολή. Λάθος μου, τώρα εκ των υστέρων το βλέπω. Όμως να ’σαι σίγουρη, θά ’ρθω τώρα να σας δω και τις δυο.
Ίσως τα επόμενα Χριστούγεννα, αν δεν έχει σκοπό η Κονστάνς
να πάει στο Βέλγιο. Ίσως έρθουμε και μαζί με τους γονείς σου.
εν το ’χω συζητήσει ακόμη με την Κονστάνς”, απάντησε, απολογητικά, ο Αμύντας.
“ ε νομίζω να ’χει κάνει κιόλας η Κονστάνς σχέδιο για τα
Χριστούγεννα θείε. Αλλά πρέπει κι εσύ να το πάρεις πια απόφαση και να τ’ ανακοινώσεις. Όχι όλο “ίσως” και “μάλλον”. Να
πάρεις και τους δικούς μου απ’ το χεράκι και να βγάλετε εισιτήρια”, συνέχισε η Μυρτώ.
“Στο υπόσχομαι, μες στο αμέσως επόμενο διάστημα θα το
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προγραμματίσουμε”, βεβαίωσε ο Αμύντας.
Mιλήσανε μετά για τη ζωή της Μυρτώς στην Αθήνα. Για τη
σχολή, για το πιάνο. Ο Αμύντας τη ρώτησε αν αυτή την εποχή,
έχει καμιά σχέση. Η Μυρτώ απάντησε αρνητικά. Την έκανε
πάντα την ερώτηση αυτή ο Αμύντας, κάθε που συναντούσε τη
Μυρτώ. Κι έπαιρνε την ίδια, σχεδόν πάντα, απάντηση. Συνήθως το προσπερνούσε. Αυτή τη φορά όμως, πήρε ένα στενάχωρο ύφος, πήγε κάτι να προσθέσει.
Αλλά τον πρόφτασε η Μυρτώ. “ ε μου λες θείε, δε μας έχεις
ποτέ πει, σε μένα, αν κι έχω την εντύπωση ισχύει το ίδιο και
για την ίδια σου την κόρη, το λόγο που ήσουνα, πώς να το πω,
κάτι σαν απόβλητος από την κοινωνία εδώ. Έτσι που με ρωτάς
για τις σχέσεις μου, σκέφτηκα μήπως και τα δικά σου πάθη
έχουν να κάνουν με την παλιά σου γυναίκα. Μήπως σου χρέωσε εδώ, η μικρή κοινωνία, ότι παράτησες τη γυναίκα σου με
μωρό παιδί; Αυτό είναι; ε σε ’χω ρωτήσει ποτέ. Η περιέργεια,
όπως νομίζω ξέρεις, δεν είναι το δυνατό μου σημείο, αλλά μια
και το ’φερε η κουβέντα, δεν ξέρω, αν θέλεις μου λες”.
Παραξενεύτηκε για μια στιγμή ο Αμύντας. Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό η ανιψιά του; Tώρα που είχε ξεχαστεί, που είχε
αρχίσει να ξεπερνιέται. Που η κοινωνία, η καβαλιώτικη, τον
είχε δεχτεί ξανά στην αγκαλιά της και που τον λάτρευε σαν
γιατρό αλλά και σαν άνθρωπο.
“Πώς σου ήρθε αυτό;” τη ρώτησε, κάπως τυπικά αλλά κι αυθόρμητα. Για να καλύψει κάπως τον αιφνιδιασμό του.
“Νομίζω σου είπα πώς μου ήρθε. Άνοιξες κουβέντα για τις
σχέσεις μου κι έκανα το συνειρμό. Μπορεί να ’ναι εντελώς λάθος, να μην έχει καμιά σχέση. Μου πέρασε όμως απ’ το μυαλό.
Και σε ρώτησα. Αν θες απαντάς. Εννοείται”, συνέχισε η Μυρτώ.
“ ε μου λες Μυρτώ, έχεις όλες τις χάρες, ομορφιά απερί-
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γραπτη, εξυπνάδα μοναδική, χαρακτήρα και μόρφωση και στυλ
και προσωπικότητα. Αναρωτιέμαι, δε βλέπεις κάτι το παράξενο; Φαντάζομαι θα σου ζητάνε συνέχεια. Αναρωτήθηκα, εσύ
έχεις ζητήσει ποτέ κάτι; Υπήρξε ποτέ κάτι να προλάβεις να το
ζητήσεις πριν σου το προσφέρουν από χίλιες μεριές;” Άλλαξε
το θέμα ο Αμύντας. Όχι όμως υστερόβουλα, για να ξεφύγει απ’
το ερώτημα της Μυρτώς. Αναρωτήθηκε κι αυτός, πάνω στην
κουβέντα, όπως αναρωτήθηκε κι η Μυρτώ, λίγο πιο πριν, για
την τιμωρία και την απομόνωση, που του επέβαλε, για δέκα
και βάλε χρόνια, η πόλη του.
“ ε μπορείς να φανταστείς πόσο κάνεις λάθος. Tο παραδέχομαι, για ό,τι περιστρέφεται γύρω απ’ τις σχέσεις και το σεξ,
δεν έχω ζητήσει κάτι. Αλλά όχι ότι μου έχουν προσφέρει και
κάτι, πέρα απ’ το δέος και τον πανικό τους. Οι άντρες εννοώ.
εν τα ’χω πάει καλά, μαζί τους, αυτή είναι η αλήθεια. Νιώθω
να τρέμουν θείε, νιώθω να χάνουν τον εαυτό τους κι εγώ αυτό
δεν το μπορώ. Με τρελαίνει αυτός ο φόβος που τους διαπερνά.
εν τον αντέχω. Αλλά αν εξαιρέσεις αυτά τα θέματα, ασφαλώς
κι έχω ζητήσει. Πολλά κι από πολλούς. Έχω ένα δάσκαλο στο
πιάνο, έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα αλλιώτικο άτομο, του ’χω
ζητήσει και μου ’χει δώσει. Πάρα πολλά. εν είναι σωστό αυτό
που λες, ότι δε ζητάω. Μετά, εσένα, πριν από λίγο, δε σου ζήτησα να μου δώσεις μια απάντηση; Απλά με τους άντρες δεν τα
’χω καταφέρει. Κι αλήθεια είναι δε μπορώ να με φανταστώ να
ζητάω. Περιμένω κάποιον να ’χει κάτι να δώσει. Τι λες, κάνω
λάθος; Ν’ αρχίσω να ζητάω;

ε μου ’χει περάσει ποτέ απ’ το

μυαλό. Λες να ’ναι αυτή η λύση;” κατέληξε η Μυρτώ.
“ ίκιο έχεις. Είναι αρχαίο στερεότυπο ο πολιορκητής
άντρας. Κι εσύ πρέπει να το βιώνεις σε ακραίο βαθμό. εν έχει
νόημα να ζητήσεις. Με ξαφνιάζει όμως αυτό που λες, ότι δεν
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ένιωσες να σου προσφέρουν και κάτι. Λάθος να κάνεις, δύσκολο. Το παραδέχομαι. Γιατί όμως; Σε προβλημάτισε καθόλου;”
ανταπάντησε ο Αμύντας.
“Με προβλημάτισε, αλλά απάντηση δεν έδωσα. Με τον καιρό, ίσως έρθει. Τι άλλο να πω. Εξήγηση δεν έχω”, συνέχισε η
Μυρτώ.
“Ξέρεις Μυρτώ, γι’ αυτό έφυγε η Ντενίζ. Ένοιωθε ότι δεν
της έδινα. Παράξενο δεν είναι;” επανέφερε τη συζήτηση στο
αρχικό θέμα ο Αμύντας, στο αρχικό ερώτημα της Μυρτώς,
πριν ξεφύγει η κουβέντα στα δικά της.
Ξαφνιάστηκε η Μυρτώ. Τη Ντενίζ δεν την ήξερε, σχεδόν
καθόλου, αγαπούσε όμως το θείο της τόσο πολύ, που της φάνηκε εντελώς απίθανο το ενδεχόμενο. Η Ντενίζ δηλαδή να
’νοιωθε για τον Αμύντα όπως η ίδια για όλες της τις αντρικές
παρέες. Ένιωσε άσχημα, σαν ιεροσυλία της φάνηκε, της αγάπης και του μύθου που είχε φτιάξει μέσα της για το θείο της.
“΄ στε έτσι λοιπόν!” αποκρίθηκε. “Για φαντάσου! ε θα μπορούσα λοιπόν ποτέ να το σκεφτώ έτσι. Στα δικά μου τα μάτια
είσαι τόσο τρομερό άτομο, έτσι μόνο να μην ήσουνα θείος μου
και να ’σουνα και καμιά εικοσαριά χρόνια νεότερος, να σου
την πέσω!” συνέχισε, χαριτολογώντας και ξαναγυρνώντας στα
περί “δούναι και λαβείν”, που τη ρώτησε, λίγο πιο πριν, ο Αμύντας.
“Κι είσαι σίγουρη ότι, τότε, δε θα με κατέτασσες σ’ αυτή την
αρσενική μάζα, όπως περιέγραψες τους άντρες λίγο πιο πριν;”
συνέχισε ο Αμύντας.
Η Μυρτώ σαν να στεναχωρήθηκε. Ούτε λίγο ούτε πολύ της
έλεγε, ξανά, ότι το πρόβλημα, μπορεί τελικά και να ’τανε δικό
της. Ότι, δηλαδή, έβλεπε τα πράγματα παραμορφωμένα, απορριπτικά. Ότι έφταιγε αυτή. Ότι δηλαδή, οτιδήποτε καλό, μόλις
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την πλησίαζε, το έβλεπε σαν κακό. Είναι και που κάθε κουβέντα που προερχόταν απ’ τον Αμύντα είχε διπλό και τριπλό βάρος. Από αλλού μπορεί και να το προσπέρναγε. Ο Αμύντας, και
τα λόγια του, φώλιαζαν όμως για τα καλά στο μυαλό και στην
ψυχή της. Πάντα έτσι ήτανε. Από μικρό παιδί. Μέχρι σήμερα.
Ο Αμύντας το ’πιασε αμέσως. Σκέφτηκε, για μια στιγμή, αν
πράγματι ήθελε να πει κάτι στην ανιψιά του. Ναι, κάτι ήθελε να
της πει. Να της πει να ξαναδεί λίγο τα πράγματα, να μην είναι
απορριπτική, όπως του φάνηκε, με τον τρόπο που μίλησε για
τις εμπειρίες της. Ήθελε κάτι να της πει, χωρίς όμως να την
κατηγορήσει. ε θα μπορούσε ποτέ να κατηγορήσει τη Μυρτώ.
“Μυρτώ μου, δε θέλω να σε κατηγορήσω. Απλά μου φάνηκε
λίγο παράξενο αυτό που σου συμβαίνει. Και σκέφτηκα μήπως
μπορείς κάτι να κάνεις κι εσύ. Αυτό είναι όλο. Αν δεν είσαι
απελπιστικά άτυχη, τότε μια απάντηση υπάρχει. Κάτι κάνεις
στραβά. Και σου συμβαίνει μετά, αυτό που σου συμβαίνει. Σκέψου το λιγάκι, αυτό μόνο σου ζητώ”, ολοκλήρωσε ο Αμύντας.
***
Το σκέφτηκε η Μυρτώ. εν υπήρχε περίπτωση να μη σκεφτεί
κάτι που θα της έλεγε τούτος δω ο θείος της. Το σκέφτηκε
τόσο πολύ, που ξέχασε τελείως το θέμα απ’ το οποίο ξεκίνησε
η συζήτηση. Τα πάθη δηλαδή του θείου της. Γιατί ακόμη κι αν
ξεκίνησαν αυτά απ’ τη Ντενίζ κι απ’ τα κενά που αυτή ένοιωθε
με τον Αμύντα, σαν δύσκολο ήταν, αυτό από μόνο του, να προκαλέσει αυτή την απομόνωση του Αμύντα. Για πολλά χρόνια.
Έφυγε μετά, αφού χαιρέτησε και φιλήθηκε με το θείο της.
Στο μυαλό της όμως είχε φωλιάσει για τα καλά αυτό που, μα
έτσι μα αλλιώς, της είχε πει. Ότι είναι απορριπτική, ότι διώ-
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χνει. Ότι δε μπορεί να είναι θεατής, ότι πρέπει κάτι να κάνει.
Η ιδέα αυτή την κυρίευσε. Την κατέκλυσε. Ήταν τέτοια η επιρροή που είχε πάνω της ο Αμύντας.
Σκέφτηκε ότι ήταν ώρα για πρωτοβουλίες. Κάτι έπρεπε να
δοκιμάσει. Με την πρώτη ευκαιρία.
***
“ ε μου λες, ο δάσκαλος, ο δάσκαλος που έλεγες, πόσο αλλιώτικος είναι δηλαδή αυτός;” τη ρώτησε μια επόμενη μέρα ο
Αμύντας, την παραμονή της μέρας που θα έφευγε για Αθήνα
και μετά για Αμερική. Κι η Μυρτώ έδειχνε να καταλαβαίνει
που το πάει ο Αμύντας και του αποκρίθηκε με νόημα.
“Ο Kοσμάς; Απόλυτα αλλιώτικος είναι ο Κοσμάς”. Έδειξε
μετά κάτι να σκέφτεται και συνέχισε διστακτικά: “αλλά δεν
υπάρχει κάτι άλλο ανάμεσά μας. Μόνο η μουσική. Μετά, είναι
ξέρεις κι αρκετά μεγαλύτερός μου”.
O Αμύντας έδειξε να παραξενεύεται. Κινήθηκε σκεφτικός
προς την έξοδο κι όταν έφτασε την πόρτα κοντοστάθηκε, την
κοίταξε και της μίλησε. “ ε σου κρύβω ότι μου ΄χεις ανάψει την
περιέργεια. Φεύγω τώρα, πάω κι εγώ στο ιατρείο, θα τα πούμε
το βράδυ”. Και συνέχισε με νόημα. “Και κανόνισε να προσκαλέσεις καμιά φορά, κανένα καλοκαίρι τον Κοσμά εδώ στα μέρη
μας. Μας τρώει η περιέργεια, και μένα και τους δικούς σου”.
Η Μυρτώ τον αγκάλιασε, τον φίλησε “Θα γίνει κι αυτό. στο
υπόσχομαι” Μετά πήρε μια απόσταση και πρόσθεσε. “Πρέπει
να ετοιμασθώ Αμύντα, θα είναι δύσκολο για τους δικούς μου,
αύριο, θέλω τη βοήθειά σου, θα την έχω;” Ο Αμύντας την αγκάλιασε ξανά κι αποκρίθηκε “Θα την έχεις Μυρτώ, κάθε βοήθεια
που μπορώ θα την έχεις”.
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***
Ο αποχωρισμός δε ήταν εύκολος. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Η
μητέρα της Μυρτώς, η Μαρία, έβλεπε την κόρη της να κλείνει τις βαλίτσες της και δε μπορούσε να κρύψει τη μεγάλη
της στεναχώρια που θα έφευγε, για καιρό τώρα και μακριά. Ο
άνδρας της δίπλα, ο Γιάννης, προσπαθούσε όσο μπορούσε να
της παρασταθεί. Κι έτσι όταν εμφανίστηκε ο Αμύντας, χαμογελαστός και χαρούμενος, βοήθησε να ξαλαφρώσει λίγο η βαριά
ατμόσφαιρα.
“Καλημέρα σε όλους! Γιατί βρε δε θες να σε πάω εγώ στο
αεροδρόμιο; εν είμαι η μάνα σου εγώ για να ’χουμε δράματα”.
Η Μυρτώ χαμογέλασε στον Αμύντα κοίταξε μετά και τη μάνα
της που δε μπορούσε να χωρέσει πουθενά τη στεναχώρια της.
“Εσύ, στο μόνο αεροδρόμιο που θα με βρεις είναι της Ν. Υόρκης”.
Πάνω στη στιγμή ακούγεται το ταξί που έφτασε για να παραλάβει τη Μυρτώ. Κινούνται όλοι προς την έξοδο. Ο Γιάννης
κι ο Αμύντας κρατάνε από μια μεγάλη βαλίτσα που τη δίνουν
στον οδηγό να τη φορτώσει.
“Γεια σου μαμά, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, με την Κονστάνς θα είμαστε και θα σας περιμένουμε” ξεκίνησε τον αποχαιρετισμό η Μυρτώ. Γύρισε μετά στον πατέρα της. “Γεια σου
μπαμπά, καλή αντάμωση σε λίγους μήνες!” Αγκάλιασε μετά με
νόημα και χωρίς λόγια τον Αμύντα και μπήκε στο ταξί αφήνοντας πίσω μια δακρυσμένη Μαρία, έναν Γιάννη να την κρατά
και να την εμψυχώνει κι έναν περήφανο Αμύντα που ήταν κι ο
μόνος που είχε δύναμη να μιλήσει.
“Φεύγει από μας, πάει στην Κονστάνς.
χαρά μας;”

εν αξίζει αυτό τη

Συμπτώσεις
“Γεια σου ρε Βασίλη, καιρό έχω να σε δω! Κι εδώ, στη σχολή,
αλλά και στο ωδείο. Πώς πας, όλα καλά;” αναφώνησε μ’ επιτηδευμένη έκπληξη η Μυρτώ. Είχε πάει στη γραμματεία της
ιατρικής σχολής για κάποιες βεβαιώσεις, που χρειαζότανε για
την Αμερική κι έπεσε πάνω στο Βασίλη.
“Γεια σου Μυρτώ”, απάντησε ο Βασίλης. “Ξέρεις, με το ωδείο
δεν περπάτησε το πράγμα. Νομίζω στο είχα πει, έτσι δεν είναι;
εν είχα και πολύ καλή σχέση με το δάσκαλό μου. Εκείνον τον
Κοσμά. ε φταίει μωρέ αυτός, εγώ φταίω, που δεν έχω πειθαρχία. Απλά, με τόσα που μου έλεγε εκείνος ο διευθυντής, είπα
να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. ε δούλεψε όμως. Το ’χω
παρατήσει Μυρτώ, εδώ και δυο μήνες, το ωδείο. Αλλά για σένα
ακούω ότι πας από θρίαμβο σε θρίαμβο. Συναυλίες, αρχίζουν
και μιλάνε για σένα κι οι εφημερίδες. Μπράβο ρε Μυρτώ!” συνέχισε ο Βασίλης.
Κάπου τον χαιρότανε λιγάκι η Μυρτώ το Βασίλη, γιατί της
φαινότανε ότι μίλαγε χωρίς να ζει εκείνο το μικρό πανικό που
καταλάμβανε συνήθως τους άντρες συνομιλητές της. Ακριβώς δηλαδή εκείνο το αντανακλαστικό που την κούραζε και
μετά από ένα σημείο, αν συνέχιζε, την εξόργιζε. Ήταν φυσικός, έδειχνε ειλικρινής, αυθόρμητος. Χωρίς να βασανίζεται
απ’ την αίσθηση της αδυναμίας, που αλλοτρίωνε συνήθως τ’
αρσενικά στην κουβέντα μαζί της και τα ’κανε συχνά να δρουν
και να ηχούν γελοία. Αναρωτήθηκε αν του ’χε περάσει ποτέ απ’
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το μυαλό να της ζητήσει σχέσεις. Περίπτωση βέβαια τέτοια
δεν υπήρχε, γιατί ο τύπος του Βασίλη ήταν αδιάφορος για τη
Μυρτώ. Αυτό όμως δεν ήταν απαραίτητο να το ξέρει ο Βασίλης. Απάντηση δεν έδωσε, έμεινε με την απορία. “Ποιος ξέρει”,
σκέφτηκε κι εγκατέλειψε γρήγορα τη διαδρομή του μυαλού
της για να γυρίσει, να ολοκληρώσει την τυπική κουβέντα με το
Βασίλη. Ναι, ασφαλώς άξιζε μια ευγένεια και μια τυπικότητα
απ’ τη μεριά της ο Βασίλης.
“ εν πειράζει, πρέπει κανείς ν’ ασχολείται μ’ αυτά που τον
ενδιαφέρουν. Να μη χάνει καιρό με πράγματα αδιάφορα. Αν
ήταν να σου αρέσει το πιάνο, μάλλον θα ’χε δείξει το πράγμα,
δε νομίζεις;” τον ρώτησε παρηγορητικά η Μυρτώ.
“Θαρρώ έχεις δίκιο, έτσι είναι. Μάλλον με το πιάνο ασχολήθηκα γιατί με πίεσαν στο σχολείο, αλλά κι οι δικοί μου. Να,
βλέπεις εσύ, που το αγαπάς το πιάνο, πόσο καλά πας; Είναι
γιατί εσύ τ’ ανακάλυψες με την ψυχή σου, δε στο φόρτωσε
κανένας σαν αγγαρεία. Τώρα το βλέπω καθαρά, γι’ αυτό και
πήρα την απόφαση να το σταματήσω. Κρίμα τις τόσες ώρες
που επένδυσα”, απάντησε μ’ ανάμικτη έκφραση αποτυχίας,
αλλά κι ειλικρίνειας, ο Βασίλης. Και συνέχισε με ίδιο ύφος.
“Έχω κάνει λάθη και δεν είναι μόνο το πιάνο. Και στη σχολή
θάλασσα τα ’χω κάνει. Κι εδώ δεν είναι από αδιαφορία. Μ’ αρέσει η ιατρική, δε θέλω να την παρατήσω. Είναι από αδυναμίες
χαρακτήρα φαίνεται. Μάλλον κάτι μου λείπεται σε πείσμα και
προσπάθεια”.
“Ιατρική, θα προσπαθήσεις και θα τελειώσεις. Έχεις χάσει
λίγο χρόνο αλλά θα καλύψεις τη διαφορά.

εν είσαι ούτ’ ο

πρώτος ούτ’ ο τελευταίος. Αφού λες ότι σου αρέσει, πρέπει να
’ναι πιο εύκολο”. Ήταν τρία χρόνια πίσω ο Βασίλης. Το ’ξερε η
Μυρτώ αλλά σκέφτηκε να το λιμάρει λίγο, έτσι που τον έβλεπε
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με κρίση αυτοπεποίθησης.
“Θα την τελειώσω την ιατρική, ούτε συζήτηση. Ξέρεις όμως,
θα φύγω απ’ την Ελλάδα για να την τελειώσω. Ίσως μου φταίει
λίγο και το χαλαρό περιβάλλον εδώ, μάλλον χρειάζομαι κάποιον να με βάζει σε ρυθμό. ικιά μου αδυναμία και πάλι, αλλά
έτσι νομίζω. Αν βρεθώ σ’ ένα πιο συγκροτημένο περιβάλλον
θα με βοηθήσει. Θα ξεκολλήσω και θα προχωρήσω, όπως όλος
ο κόσμος”, εξήγησε ο Βασίλης.
Η Μυρτώ για δεύτερη φορά εκτίμησε την ειλικρίνεια του
Βασίλη. Και την ευθύτητα και την ανάληψη ευθύνης. εν είναι
μικρό πράγμα, σ’ αυτή την ηλικία, να παραδέχεσαι και να ομολογείς ότι έχεις πρόβλημα να οργανώσεις την καθημερινότητα
και τη ζωή σου. “Θέλει κάποιο θάρρος”, σκέφτηκε.
Στο μεταξύ, πολλοί που έρχονταν και φεύγανε στη γραμματεία είχαν παρατηρήσει τη συζήτηση της Μυρτώς με το Βασίλη να κρατάει και να συνεχίζεται. Τα βλέμματα περνούσαν
πρώτα απ’ τη Μυρτώ, φορτώνονταν με δέος και μετά συνεχίζαν στο Βασίλη και φορτώνονταν με ζήλια. Όλ’ αυτά τα ’πιανε
η Μυρτώ, στο δευτερόλεπτο απάνω. Είχε εμπειρία, μεγάλη.
Άρχισε να χτίζεται πάλι αυτή η ατμόσφαιρα που τόσο μισούσε.
Σκέφτηκε να βιαστεί αλλά το βρήκε αγενές. Της είχε ανοίξει
την ψυχή του ο Βασίλης, διακριτικά όμως κι όχι με το συνηθισμένο τρόπο που της άνοιγαν την πονεμένη τους ψυχή διάφοροι άλλοι. Για να την εκλιπαρήσουν σιγά σιγά να τους τη γιάνει
με το κορμί της. Όταν βέβαια προλάβαιναν να ολοκληρώσουν
την περιγραφή του δράματος που ζούσανε και να σκιαγραφήσουν τη μόνη λύτρωσή τους. ηλαδή, σχεδόν ποτέ. Αποφάσισε
λοιπόν ν’ αδιαφορήσει, προς το παρόν, για τα δίπολα του δέους
και της ζήλιας που την κατακλύζανε από παντού και να ρωτήσει κάποιες λεπτομέρειες.
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“ ηλαδή, ποιο ακριβώς είναι αυτό το συγκροτημένο περιβάλλον που λες;” βγήκε η ερώτηση της Μυρτώς προς το Βασίλη.
“Έχω συγγενείς στο εξωτερικό, που με βοηθήσανε και μ’
ενημέρωσαν για δυνατότητες μετεγγραφής που υπάρχουν και
μάλιστα στο δεύτερο έτος. Κάπου εκεί είμαι κι εδώ, τι νομίζεις;
εν έχω χάσει λίγο χρόνο όπως, νομίζω για λόγους ευγένειας
μου είπες, έχω χάσει τρία ολόκληρα χρόνια. Άρα δε χάνω και
τίποτα κι απ’ την άλλη βρίσκομαι σ’ ένα περιβάλλον, που θα με
βοηθήσει να βρω τον εαυτό μου”, απάντησε καθαρά ο Βασίλης,
προσφέροντας μια ακόμη αναπάντεχη και μικρή έκπληξη στη
Μυρτώ.
“Και πού, στο εξωτερικό ετοιμάζεσαι να πας;” ακολούθησε η
ερώτηση της Μυρτώς.
“Λιγάκι μακριά, στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού”, απάντησε ο Βασίλης. Κι έγινε μετά πιο συγκεκριμένος.
“Φεύγω για Νέα Υόρκη”.
***
Έφυγε η Μυρτώ απ’ τη σχολή, χωρίς, και πάλι, να πει τίποτα
στο Βασίλη για την καινούργια σύμπτωση. Όπως έκρυψε το
δάσκαλο, τον Κοσμά δηλαδή, έτσι έκρυψε και τη Νέα Υόρκη,
που το ’φερε η τύχη να πηγαίνουν κι οι δυο. Με τόσο όμως διαφορετικές προϋποθέσεις, παρά την ίδια ηλικία τους. Η Μυρτώ
μ’ υποτροφία για να κάνει ειδικότητα και να μείνει, ανεξάρτητη, με την ξαδέρφη της. Ο Βασίλης για να τα πάρει πάλι σχεδόν
απ’ την αρχή, μένοντας, οικόσιτος, με συγγενείς του.
Της φάνηκε ανυπόφορη η σκέψη. Θα ’βγαινε σαν περιφρόνηση αν έκανε κανένα σχόλιο. Γι’ αυτό προτίμησε να μην πει
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τίποτα.
***
Το απόγευμα πέρασε απ’ το ωδείο. Εκείνη τη μέρα είχε μια
παράξενη, μεγάλη ένταση στο παίξιμό της. Ο Κοσμάς την παρατηρούσε αμίλητος, ακούνητος από μικρή απόσταση. Κι όταν
η Μυρτώ τέλειωσε το κομμάτι, περίμενε ακούνητη, χωρίς να
γυρίσει να τον κοιτάξει. Περίμενε την κρίση του Κοσμά.
Την πλησίασε τότε ο Κοσμάς και της μίλησε αργά. “Βγήκες
Μυρτώ. Βγήκες. Στ’ ανοιχτά. Καλοτάξιδη! Καλοτάξιδη κι
ατρόμητη!” Κι έβαλε μετά απαλά το χέρι του στον ώμο της.
Ένα ρίγος διαπέρασε τη Μυρτώ. Χωρίς κουβέντα, χωρίς ν’
αλλάξει θέση, ξεκίνησε το επόμενο κομμάτι.

Στα εγκαίνια της Άννας
“Βάγγο, ξέρεις μεθαύριο θα κάνουμε εγκαίνια, στο καινούργιο
μαγαζί της Άννας. Σε περιμένουμε, γύρω στις οκτώ. Και Βάγγο,
σ’ ευχαριστώ ξανά για τη βοήθειά σου! Χωρίς εσένα, μπορεί και
να μην είχαμε καν φτάσει ως εδώ”, είπε ο Κοσμάς στο Βάγγο,
που μόλις είχε φανεί, για να του αφήσει μερικά ψώνια, παραγγελιές της Άννας.
Ο Βάγγος ξαφνιάστηκε. εν περίμενε να ’χουν προχωρήσει
τόσο γρήγορα τα πράγματα με το μαγαζί της Άννας. εν ήταν
παρά λίγες βδομάδες, που είχε μεσολαβήσει, ο ίδιος, για να
κλείσει γρήγορα η δουλειά. Κι είχανε κιόλας εγκαίνια! “Μπράβο ρε Κοσμά, χαίρομαι απ’ την καρδιά μου. Ασφαλώς και θά
’ρθω. Και θα φέρω και πράγματα για να κεράσουμε τους περαστικούς και τους καλεσμένους. Λουκάνικα, σαλάμια, ίσως και
κανένα καλό σουτζούκι, αν βρω, απ’ τον Aραπιάν”, απάντησε
ο Βάγγος. O Aραπιάν ήταν παλιός και γνωστός Αρμένης σουτζουκάς και τυράς στην Ευριπίδου.
“Κοίτα, θα ’χουμε πολλά πράγματα, μην το παρακάνεις!
Εξάλλου μας ενδιαφέρει να δώσουμε χρώμα πολωνικό στο
μαγαζί, όχι αρμένικο”, συνέχισε ο Κοσμάς, λιγάκι αποτρεπτικά.
Είχε μια υπερβολή ο Βάγγος στις αντιδράσεις και στις πρωτοβουλίες του. Είτε ήταν από χαρά, που ήθελε να μοιραστεί με
τους φίλους του, είτε από θυμό, για να κεφαλοκλειδώσει τους
εχθρούς του.
“Εντάξει, μην ανησυχείς. εν το παρακάνω. Φεύγω τώρα,
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γιατί με περιμένουν σπίτι. Καλό βράδυ, χαιρετισμούς στην
Άννα”. Άφησε τα ψώνια ο Βάγγος και κινήθηκε προς την πόρτα.
“Γεια σου Βάγγο, και συ να δώσεις χαιρετισμούς”, είπε ο Κοσμάς, καθώς έβγαινε ο Βάγγος. Και πριν προλάβει να την κλείσει, ο Βάγγος την πόρτα, σαν κάτι να θυμήθηκε και βιάστηκε να
τον ρωτήσει ο Κοσμάς.
“Ρε συ, να σε ρωτήσω κάτι; Μόνο μη μου παρεξηγηθείς”,
ξεκίνησε ο Κοσμάς. Κοντοστάθηκε ο Βάγγος. Γύρισε και τον
κοίταξε με μια υποψία απορίας. “Τι είναι Κοσμά;” τον ρώτησε.
“Να, ξέρεις, η αδερφή σου, νομίζω έχει κάποιο πρόβλημα
μαζί μας. ε μας μιλάει και καμιά φορά ρίχνει και στην Άννα
κάτι φοβερά, φαρμακερά βλέμματα”, του είπε ο Κοσμάς, χωρίς
να κάνει κάποια ειδική αναφορά στο περιστατικό της μέρας
της κηδείας της Φρόσως. Και συνέχισε: “πάει πουθενά ο νους
σου; Σου έχει πει τίποτα; Μήπως τη στεναχωρήσαμε σε κάτι
Βάγγο;”
Ο Βάγγος ξαφνιάστηκε.

εν είχε καταλάβει κάτι στη συ-

μπεριφορά της Μάρως, αλλά μπορούσε εύκολα να εξηγήσει
τι συνέβαινε. Ήξερε όλο το έργο, σε όλες του τις πράξεις. ε
μπορούσε όμως και δεν ήθελε ν’ αποκαλύψει τα σχέδια της
καημένης της θειας του στον Κοσμά. Το δίχως άλλο, από εκεί
ξεκίναγαν τα φαρμάκια της Μάρως. Καθαρή και πεντακάθαρη
ζήλεια ήταν. Άντε τώρα να το εξηγήσεις αυτό στον Κοσμά. Που
ούτε τα περιστατικά γνώριζε, ούτε τη ζήλεια καταλάβαινε.
ναι! Η ζήλεια ήταν κάτι το εντελώς ακατάληπτο για τον Κοσμά.
Ζούσε έξω, ολότελα, απ’ το μικρό του κόσμο.
“Μη δίνεις σημασία”, προτίμησε τελικά να πει ο Βάγγος. “Η
Μάρω έχει τις μοναξιές της, όλα της φταίνε και, πώς να στο
πω, της βγαίνει σε ξινίλα”, προσπάθησε να μετριάσει λίγο στη
φαντασία του, το ύφος της Μάρως ο αδερφός της. Αλλά ο Κο-
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σμάς δεν πείστηκε.
“Ας τ’ αφήσουμε. Εγώ αναρωτιέμαι μόνο μην τυχόν έχουμε
στεναχωρήσει τη Μάρω, χωρίς να το ’χουμε καταλάβει. Τώρα,
βέβαια, ξινίλα δεν ήταν. Η Άννα τις καταλαβαίνει καλά αυτές
τις αποχρώσεις. Αλλά ας τ’ αφήσουμε, σου λέω. Αν όμως τύχει και μάθεις κάτι, σε παρακαλώ να μου το πεις”, απάντησε
ο Κοσμάς.
“Αχ ρε θεια” σκέφτηκε ο Βάγγος. Κι έκανε αμέσως τη σκέψη του λόγια: “μην ανησυχείς Κοσμά και μη δίνεις σημασία.
Έτσι είναι η Μάρω. Τα ξέρω τα βλέμματά της, τα εισπράττω κι
εγώ, τι νομίζεις, θα μου κάνει έκπτωση εμένα; Ας την να πάει
στην ευχή σου λέω. Και μην ανησυχείς, δεν έχει τίποτα μαζί
σας. Με τον εαυτό της τα ’χει. Και στάζει συνέχεια γκρίνια. Κι
όσο περνάν τα χρόνια, τόσο και χειροτερεύει”.
Κινήθηκε μετά να φύγει για τα καλά ο Βάγγος. “Γεια σου Κοσμά, θα τα πούμε στα εγκαίνια”, είπε κι έκλεισε την πόρτα.
Eίπε και στην Άννα ο Κοσμάς για τα λόγια του Βάγγου. Και
ξεχάστηκε μετά το θέμα. Θα ζωντάνευε ξανά, πολλά χρόνια
αργότερα.
***
Το μαγαζάκι της Άννας και των Πολωνών φίλων της ήταν
πια έτοιμο. Στην οδό Τρίτης Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την Αγίου
Μελετίου. Είχαν κανονίσει εγκαίνια, τη μεγαλύτερη μέρα του
χρόνου, 21 Ιούνη. Βγάλανε τραπεζάκια στο δρόμο, με λίγα σαλάμια, μπύρες και βότκες Πολωνικές. Αλλά και κάτι ελληνικά
τυριά κι αλλαντικά που προσέφερε ο Βάγγος. Απ’ τον Αραπιάν.
Και πολλά σημαιάκια, ελληνικά και πολωνικά στον τοίχο. Κοιτούσαν παράξενα οι περαστικοί. Με βλέμματα ανάμικτα και
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διάφορα. Όπως συνήθως γίνεται. Με περιέργεια, συμπάθεια
αλλά και φθόνο καμιά φορά. Και πιο σπάνια χαρά. Κοντοστέκονταν τα βλέμματα, ανεξαρτήτως περιεχομένου, κοιτούσαν
το μαγαζί, μετρούσαν τους ιδιοκτήτες, δοκίμαζαν την πραμάτεια του, παίρνανε και καμιά κάρτα για να ’χουν το τηλέφωνο,
αν θελήσουν να παραγγείλουν κάτι στο μέλλον. Πού και πού
ακουγότανε και κανένα “καλορίζικο”, ή καμιά ευχή για “καλές
δουλειές”.
Ο Κοσμάς, εκεί κι αυτός, να δίνει μια τοπική νότα. Να φαίνεται το όλο σχήμα σαν ανάμικτο κι όχι σαν εντελώς ξενόφερτο. Ν’ απαλύνει λίγο και την ξινίλα όσων ένοιωθαν απειλή απ’
τις επιχειρήσεις των ξένων. Υπάρχουν τέτοιοι πολλοί, πάντα
υπήρχαν.
Υπήρχε όμως κι ο Βάγγος, ο ανοιχτόκαρδος ο Βάγγος, που
σε τίποτα δεν έμοιαζε με τη στεγνή την αδερφή του και με
“Θεός σχωρέστην”, τη μακαρίτισσα, τη θεία του. Κι οι δυο αυτές απουσίαζαν, απ’ τη μικρή γιορτή της γειτονιάς της πλατείας
Βικτωρίας, για άλλους βέβαια λόγους η καθεμιά τους. Είχε βοηθήσει να στηθεί ο μπουφές κι είχε προσφέρει τυριά κι αλλαντικά, ελληνικά, για να συγκρίνουν, όπως έλεγε, οι περαστικοί.
Κι έδινε κι αυτός μια δυναμική ελληνική νότα, που μάλιστα με
το μέγεθός της αποθάρρυνε κάθε εκδήλωση πιθανής δυσαρέσκειας και μιζέριας απ’ το φοβικό κομμάτι των ανθρώπων.
Προς το τέλος των εγκαινίων, ήταν πια δέκα και μισή, φάνηκε η Μυρτώ. Ζήτησε συγγνώμη γιατί είχε μπλέξει με κάποια
υπόθεση επείγουσα και δε μπόρεσε νά ’ρθει νωρίτερα. Σερβιρίστηκε, ευχήθηκε και χαιρετήθηκε, μ’ όλα τα στελέχη της
νέας επιχείρησης
Ο Κοσμάς την είχε ενημερώσει και την είχε παρακαλέσει
να έρθει. Της είχε μάλιστα πει, μετά τα εγκαίνια, να πηγαίνανε
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οι τρεις τους, με την Άννα, κάπου εκεί κοντά να φάνε. Έτσι για
να μείνουν στο κλίμα το διεθνικό, σκεφτήκανε να πάνε σ’ ένα
αιθιοπικό εστιατόριο, δέκα λεπτά δρόμο με τα πόδια, κάπου
στη ροσοπούλου.
***
“Μπράβο Άννα! Πολύ μεγάλο βήμα αυτό που κάνατε. Είμαι βέβαια ότι θα σας βγει σε καλό. Η γειτονιά θα σας στηρίξει και θα
σας κάνει γνωστούς”, είπε η Μυρτώ, με το που καθίσανε και
σερβιρίστηκαν. Και συνέχισε: “σιγά σιγά θ’ αυξήσετε την εμβέλειά σας, θα στέλνετε παραγγελίες σε όλη την Αθήνα. Βλέπω
σύντομα ν’ ανοίγετε και νέο μαγαζί”.
“Το ελπίζω. Ίσως με τον καιρό να γίνει κι αυτό. Τώρα όμως
αυτό που έχει σημασία είναι να σταθεί το πρώτο μαγαζί μας.
Να δούμε πώς θα πάει, κι αν πάει καλά, από σχέδια άλλο τίποτα”, της απάντησε η Άννα.
Συζητήσανε για πράγματα πολλά. Για την οικογένεια της
Άννας στην Πολωνία, για τον αδερφό της και φίλο του Κοσμά,
τον άλλο μουσικό, τον Αδάμ. Πήγε για μια στιγμή να επεκταθεί και στα πολλά χρόνια που πέρασε ο Κοσμάς στην Πολωνία, αλλά επικράτησε γρήγορα σιωπή. Κι απ’ τους δυο τους. Όχι
εκείνη η σιωπή που μαρτυράει κάτι το κρυφό. Η άλλη, η σιωπή του άδειου. Άδεια φάνηκε στη Μυρτώ ότι ήταν η ζωή του
Κοσμά όλ’ αυτά τα χρόνια. Πήγε ν’ αλλάξει κουβέντα, να φανεί
διακριτική. Σκέφτηκε όμως ότι ήταν πια φίλη κοντινή με το
ζευγάρι, δεν ταίριαζε αυτή η διακριτικότητα. Γι’ αυτό και τους
ρώτησε. “Κάπως άδεια μου ακούγεται η ζωή σας όλ’ αυτά τα
χρόνια, αναρωτιέμαι πώς περνούσε μια τυπική μέρα”.
“Με το πιάνο”, χαμογέλασε ο Κοσμάς. “Η δικιά μου ζωή αυτό
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ήταν κυρίως. Ακόμη κι οι φίλοι μου, γύρω απ’ το πιάνο περιστρέφονταν. Αυτό με ζούσε, αυτό με ψυχαγωγούσε, αυτό μου
έδινε παρέες, αυτό με παρηγορούσε και σκόρπαγε τη μοναξιά
μου. Έτσι ήταν, όλη μου η ζωή ήταν το πιάνο. εν ήταν και τόσο
άδεια, όσο μπορεί να σου ακούγεται. Απλά δεν υπήρχαν πολλά
γεγονότα, πολλές αλλαγές στην επιφάνεια των πραγμάτων.
Αυτά που συνήθως διηγούνται οι άνθρωποι κι εντυπωσιάζουν.
Τέτοια δεν έχω να σου πω. Στην επιφάνεια ακούγεται μονότονη η ζωή μου. Στο βάθος της δεν ήταν όμως. Μου έδινε μια
πληρότητα, μια βαθιά ικανοποίηση. ε θέλω να κάνω τα πράγματα ιδανικά, όχι, ίσως έμαθα να ζω με τα λίγα, με την απλότητα, με τον εαυτό μου και τους λίγους φίλους μου. Αυτή ήταν
η ζωή μου όμως Μυρτώ. Και μόνο για το συναίσθημα που μου
άφησε μπορώ να είμαι σίγουρος. Ήταν καλό αυτό”. Έτσι συνόψισε ο Κοσμάς, σαράντα χρόνια Πολωνίας.
“Κι ο έρωτας”, ξάφνιασε με την αμεσότητά της, η Μυρτώ.
Kι ολοκλήρωσε την ερώτηση “ο έρωτας χτύπησε καθόλου την
πόρτα όλ’ αυτά τα χρόνια;”
Αντάλλαξαν μια γρήγορη ματιά όλοι μ’ όλους. Σαν να θέλανε να σιγουρευτούν ότι ακούσανε καλά. Μια στιγμιαία ματιά.
Μετά ο Κοσμάς απάντησε αμέσως. Κι η Μυρτώ, το είδε, ότι μιλούσε η καρδιά του κι όχι το μυαλό.
“Ο έρωτας δεν ήρθε, όχι. Είχα κάποιες σχέσεις, ναι, αλλά δε
θα ’λεγα ότι ήταν έρωτας. Θα το ’λεγα ένας εξαναγκασμός, μια
προσπάθεια να είμαι κοινωνικός. Να δοκιμάσω, να προχωρήσω, να πειραματιστώ, αν θες. Μα μοιάσω μ’ αυτό που γινότανε
γύρω μου.

ίνει μια ασφάλεια αυτή η ομοιότητα. Ν’ ακούσω

λοιπόν τους φίλους μου, αν το θες, που με πιέζανε να γίνω
σαν κι αυτούς. Που με λέγανε δύσκολο κι απορριπτικό. Που με
προτρέπανε και να κοιτάω λίγο γύρω μου, όχι μόνο μέσα μου”.
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Σκίρτησε για μια στιγμή η Μυρτώ. Χωρίς όμως και να καταλάβει κανείς κάτι. Ήταν βέβαια ότι ο Αμύντας είχε χρησιμοποιήσει εντελώς την ίδια λέξη. Ο Κοσμάς συνέχιζε την απάντησή
του: “δε μου βγήκε όμως. Για μια κοπέλα σαν και σένα είμαι
σίγουρος ακούγεται παράξενο, που πέρασα δηλαδή τόσα χρόνια αθέατος απ’ τον κόσμο, σαν κρυμμένος. Αλλά σε μένα τον
έρωτα τον έφερε η Άννα. Με καθυστέρηση θα πεις, και θα ’χεις
δίκιο. Τι να κάνω όμως; εν το όρισα εγώ αυτό. Το ’φερε το ποτάμι της ζωής. Και μου άλλαξε τη ζωή, ναι, έτσι που η ζωή μου
στην Πολωνία, να μου φαίνεται εκ των υστέρων άδεια. Όμως
θα ήμουν άδικος να την έλεγα τέτοια. εν ήταν τέτοια όταν τη
ζούσα”.
Μπήκε τότε στην κουβέντα η Άννα. “Ξέρεις τι είναι το πιο
παράξενο απ’ όλα. Τον Κοσμά τον γνώριζα από την Πολωνία.
Ήταν φίλος του αδερφού μου, είχαμε βγει κάμποσες φορές.
Μετά μάλιστα, που είχα χωρίσει κι έπαιζε και μένα το μάτι
μου. Κι όμως, δεν έτρεξε τίποτα τότε μεταξύ μας. Λες και κάποιο πέπλο ήταν ανάμεσά μας, λες και κάτι μ’ εμπόδιζε να τον
δω. Ήταν νά ’ρθω εδώ, κάτω από συνθήκες δύσκολες, για να
νοιώσουμε το ίδιο πράγμα. Για πρώτη φορά στη ζωή μας. Γιατί
και για μένα, ο Κοσμάς ήταν ο μόνος έρωτας της ζωής μου”.
Έπεσε σιωπή για λίγο. Η Μυρτώ είχε εντυπωσιαστεί απ’ το
περιστατικό. Την ξεπερνούσε. Την ξεπερνούσε η ιδέα ότι μπορείς να γνωρίζεις κάποιον και να σου είναι ολότελα αδιάφορος
κι αθέατος και μετά, ν’ αλλάξουν μερικά πράγματα στη ζωή
σου, και να σου αποκαλυφθεί. Να σου γίνει, ξαφνικά, μεγάλος
και λαμπερός έρωτας. εν είχε ποτέ ακούσει κάτι τέτοιο. εν
πίστευε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
Έκανε γρήγορα τον εντυπωσιασμό της ερώτημα. “Και πώς
το εξηγείτε αυτό, τι ήταν αυτό που άλλαξε τόσο πολύ, και μά-
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λιστα και για τους δυο σας ταυτόχρονα, την εικόνα του ένα για
τον άλλο; Ποια εικόνα δηλαδή; Εδώ μιλάμε έγιν’ η αδιαφορία
έρωτας! Σαν να βγήκατε απ’ τα σκοτάδια, να είδε ξαφνικά ο
ένας τον άλλο.

ε σας φαίνεται λίγο παράξενο;

εν το ’χετε

σκεφθεί καθόλου;” Η Μυρτώ, όλη αυτή την ώρα, που ’χαν γυρίσει τα ρολόγια πίσω, και συζητούσαν για τα παλιά, έβλεπε
την Άννα, δέκα κι είκοσι χρόνια νεότερη. “Πρέπει να ήταν πανέμορφη τότε. Η ομορφιά της βγαίνει και σήμερα, φαντάσου
τότε”, σκεφτόταν. Κι αυτό της έκανε την αναλογία με τον εαυτό
της, πιο βαριά, πιο ανυπόφορη.
Απάντησαν κι οι δυο μαζί, με σχεδόν τα ίδια λόγια: “το σκεφτήκαμε, αλλά απάντηση δε δώσαμε. Φαντάζει σαν παιγνίδι
της τύχης”.
***
Όταν βγήκαν απ’ το μαγαζί χαιρετήθηκαν.

ε θα ξαναβλέπο-

νταν σύντομα. Η Μυρτώ θα ’φευγε τις επόμενες μέρες για την
Αμερική. Αγκάλιασε την Άννα και της ευχήθηκε όλα να πάνε
καλά με το καινούργιο μαγαζί. Χαιρετήθηκε και φιλήθηκε και
με τον Κοσμά. Του είπε μέσα σε λίγα λεπτά αυτό που είχε υπονοήσει πάρα πολλές φορές. Ότι του ήταν βαθιά υποχρεωμένη,
ότι της είχε ξεδιπλώσει ένα νέο κόσμο μπροστά της. Κι ότι
κάθε φορά που θα ’ρχόταν Ελλάδα θα τον αναζητούσε. Να παίξει το Moonlight, να τον ρωτήσει αν της βγαίνει διαφορετικά.
Έτσι μέτραγε τα πράγματα ο Κοσμάς. Αυτή ήταν η αριθμητική του. Οι νότες. Τις άκουγε και μπορούσε να σου πει τι ζωή
έκανες, αν πόνεσες, αν χάρηκες. Αν μοιράστηκες. Την είχε
ασπαστεί κι η Μυρτώ αυτή την αριθμητική της ψυχής και τη
μάθαινε. Ήταν καλή μαθήτρια. Είχαν πια κοινό κι αλάνθαστο
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κώδικα μεταξύ τους.
***
Η Μυρτώ ζήτησε να μην τη συνοδέψουν μέχρι να βρει ταξί.
Προτιμούσε να περπατήσει, έτσι είπε, μες στη βραδινή αύρα
του καλοκαιριού. Η αλήθεια όμως ήταν ότι προτιμούσε να σκεφτεί όλ’ αυτά, που είχαν μόλις συζητήσει.
Ένιωσε το διαφορετικό μήνυμα που της έστελνε ο Κοσμάς.
Σε σχέση με το φάρο της ζωής της. Τον Αμύντα. Για τύχη τής
μίλησε ο Κοσμάς. Φαίνεται πως κάτι πιο συγκλονιστικό δεν
του είχε συμβεί του ίδιου. Έτσι της είπε. Παιγνίδι της τύχης.
Έτσι το ’χε ονοματίσει. Κι η Άννα της είπε ότι ήταν σε έκλειψη
ανάμεσά τους όλ’ αυτά τα χρόνια. Κάτι παράξενο έκρυβε τον
έναν απ’ τον άλλο. Και, στην Ελλάδα, αυτό το κάτι, έτσι απλά
και ανεξήγητα, χάθηκε.
Όμως της Μυρτώς δεν της άρεσε αυτή η κουβέντα.

εν

ταίριαζε στο χαρακτήρα της. Ήξερε ν’ αγωνίζεται. Να κατακτά
υποτροφίες στην ιατρική, χειροκροτήματα στο πιάνο. Να κατακτά την αγάπη των αγαπημένων της. Ναι, δεν ήταν τυχαία
η αγάπη της για το θείο της, τον Αμύντα, για την ξαδέρφη της.
Σμιλεύτηκε με τον καιρό, στις χρυσαφένιες παραλίες της Θάσου, στα πρώτα σκιρτήματα της εφηβείας τους, στα αστειάκια
που κάνανε, στα τραγούδια που σιγοφέρνανε, στο άκουσμα
της ιστορίας του λύκου της στέπας και του Κνουλπ, όπως τους
τις διάβαζε ο Αμύντας. Όλ’ αυτά ήταν πίσω απ’ τη μεγάλη τους
αγάπη. Όλ’ αυτά τους ανακάτευαν και τους κάνανε ένα. Μα
και τα αισθήματα για τον ίδιο τον Κοσμά, τυχαία ήτανε άραγε;
Θα ήταν τέτοια αν δεν την είχε βοηθήσει να ξεκλειδώσει την
ψυχή της. Ή ο ίδιος, θα ’νοιωθε ποτέ τέτοια αγάπη και περηφά-
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νια για τη μαθήτριά του, αν δεν ήταν και δικό του δημιούργημα,
αν δεν την είχε πλάσει, τόσο ιδιαίτερα, κι αυτός ο ίδιος;
“Όχι Κοσμά, εδώ κάνεις λάθος”, σκέφτηκε η Μυρτώ, σίγουρη και, για πρώτη φορά, στον ενικό. “ εν έχω αγαπήσει τίποτα
τυχαία. Ούτε και ποτέ θ’ αγαπήσω κάτι τυχαία. Κι ούτε μπορώ να περιμένω να φύγει κάποιο μαγικό, σκοτεινό, πέπλο από
μπροστά μου. Θέλω να λάμψω, κι η λάμψη μου να φανεί!”
Άλλαξε βηματισμό η Μυρτώ, απ’ την ένταση του συναισθήματος που την πλημμύρισε. Τον τάχυνε. Απ’ τη σιγουριά που
την κατέκτησε ότι, ναι, μπορεί, να κατακτήσει η ίδια τον κόσμο.
Να ζήσει έξω απ’ το τυχαίο. Να λάμψει και να φανεί η λάμψη
της.
Ορθώθηκε μέσα της η μορφή του Αμύντα. Τη διαπέρασε η
ιδέα ότι ο Αμύντας είχε δίκιο. Ασφαλώς είχε δίκιο! Έπρεπε να
σταματήσει να περιμένει την τύχη να χτυπήσει την πόρτα της.
Την τύχη θα την έφτιαχνε αυτή η ίδια.
Η Μυρτώ ένιωσε σίγουρη, κυρίαρχη και παθιασμένη. Να
μπει μες στη ζωή.
Τόσο βέβαιη ένοιωθε η Μυρτώ, τόσο μεθυσμένη ήταν από
σιγουριά κι απόφαση, που δεν άκουσε τις φωνές, δεν κατάλαβε καθόλου, ένα μεθυσμένο, όπως αποδείχθηκε, ταξιτζή, που
χτύπησε και τραυμάτισε ένα νυχτερινό ποδηλάτη, μόλις διακόσια μέτρα πιο πίσω της. Ίσως, αυτόν τον ίδιο ταξιτζή, που
θα την πήγαινε στο σπίτι της, αν δεν είχε βιαστεί και δεν είχε
ανοίξει το βήμα της.
Απ’ τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση. Ότι μπορούσε,
αυτή, να ζήσει πέρα απ’ το σκοτεινό πέπλο. Πέρα απ’ το τυχαίο.

Με την Κονστάνς στη Νέα Υόρκη
Η Κονστάνς έμενε με τον Πιερ στο Μπρούκλιν, σε μια ωραία
γειτονιά, σ’ ένα θεόρατο τριάρι. Εκεί εγκαταστάθηκε κι η Μυρτώ. Είναι το Μπρούκλιν αρκετά πιο φτηνή περιοχή απ’ ότι το
Μανχάταν, αλλά ίσως κι αρκετά πιο ανθρώπινη, για να μένεις. Έχουν, εκεί, τα κτίρια μικρότερο μέγεθος. Υπάρχουν και
πολλοί, περισσότεροι, ακάλυπτοι χώροι. Κι υπάρχουν βέβαια,
όπως παντού στη Νέα Υόρκη, πλήθος από δυνατότητες για διασκέδαση κι εκδρομές.
Η Μυρτώ έμελλε ν’ αναθεωρήσει πολλές απόψεις, στερεότυπα που είχε για την Αμερική και τους κατοίκους της. Απ’
την πρώτη κιόλας στιγμή που πάτησε το πόδι της. Έφτασε στο
σπίτι των φίλων της αργά το βράδυ κι αφού βολεύτηκε πρόχειρα, σκεφτήκανε να πάνε μια βόλτα μέχρι το ποτάμι. Τρία
λεπτά δρόμος. Εκεί όμως στο ποτάμι, αντίκρισε η Μυρτώ για
πρώτη φορά, μες στην αχλή της ζεστής κι υγρής καλοκαιρινής
νύχτας, τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες του Μανχάταν.
Ήταν μια απρόσμενη εικόνα. Μια μαγευτική εικόνα. Εικόνα
που δε θα ξεχνιότανε ποτέ. Που θα την επαναλάμβανε συχνά
όλα τα χρόνια που θα ’μενε στη Νέα Υόρκη. Που θ’ άλλαζε, μες
στις εποχές του χρόνου, ιδιαίτερα το χειμώνα, που η παγωμένη ομίχλη θα του έδινε, του ποταμιού, μια απόκοσμη αλλά κι
απόλυτα ήσυχη και γαλήνια όψη. Όμως η ανάμνηση της πρώτης εικόνας ήταν αυτή που θα σκέπαζε όλες τις άλλες. Που θα
συνόψιζε όλα τ’ άλλα, τα καινούργια, που θα συναντούσε, τα
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επόμενα τα χρόνια. Και πάντα θα της υπενθύμιζε πόσο απλοϊκή ήταν η άλλη εικόνα, που, έτσι αυθαίρετα, είχε φέρει μαζί
της. Η εικόνα, για την κοινωνία που είχε έρθει να ζήσει.
Η παρέα της, στη αρχή, ήταν το ζευγάρι των φίλων της.
Ήταν ακόμη καλοκαίρι, περίοδος διακοπών κι έτσι υπήρχε
χρόνος άφθονος για βόλτες, για πάρκα και μουσεία, θέατρα κι
εστιατόρια κι εκδρομές στις γύρω περιοχές. Όταν άρχισε η
δουλειά στο νοσοκομείο, στα τέλη Αυγούστου, περιορίστηκε
ο ελεύθερος χρόνος αλλά άρχισαν και νέες εμπειρίες, επαγγελματικές. Σ’ ένα άλλο επίπεδο απ’ αυτό που είχε συνηθίσει
μέχρι τώρα. Η εργασία, όπως την είχε δει στην Ελλάδα, απ’
έξω μάλλον και χωρίς η ίδια να ’χει πραγματικά το βίωμά της,
ήταν κάτι σαν καταναγκασμός, απ’ τον οποίο δε μπορούσε να
βγει κανείς παρά μόνο μ’ εκτεταμένες διακοπές και συνεχείς
σαββατοκυριακάτικες εξορμήσεις. Όταν το καλοσκέφτηκε,
είδε βέβαια ότι και στην Ελλάδα υπήρχαν εξαιρέσεις. Υπήρχε
ο θείος στην Καβάλα, που είχε άλλη, πιο ιδιαίτερη, καθόλου καταναγκαστική σχέση, με την καθημερινότητά του. Αλλά κι ο
Κοσμάς φυσικά. Με τον Κοσμά δε μπορούσες να καταλάβεις
τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και την ψυχαγωγία. Γι’ αυτό και
της φαινότανε ιδανική περίπτωση ο Κοσμάς. Ακόμη κι η Άννα,
θυμήθηκε πώς κι αυτή έλαμπε με την προοπτική του νέου μαγαζιού της, όταν είχαν βγει οι τρεις τους, με τον Κοσμά. Θυμήθηκε τον ενθουσιασμό, που τη διαπερνούσε, καθώς ξεκινούσε
τη νέα της δουλειά.
Με την Κονστάνς βγαίνανε συχνά οι δυο τους μόνο, χωρίς
τον Πιερ. Ήταν και τα επαγγελματικά τους, που ήταν ίδια. Γιατροί κι οι δυο, σ’ ανάλογη φάση εξειδίκευσης έστω και σε διαφορετικά αντικείμενα. Η Κονστάνς ψυχιατρική, η Μυρτώ παθολογία. Κυρίως όμως ήταν που καταλάβαινε ο Πιερ τη μακριά
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και πολύ βαθιά σχέση των δυο γυναικών και διακριτικά άφηνε
χώρο να κινηθούν οι δυο τους.
Η Μυρτώ αντάμωσε, γνωρίστηκε και με μια ομάδα μουσικών, γίνανε φίλοι, έγινε γρήγορα κι ο πιανίστας της παρέας.
Κάνανε πρόβες για συναυλίες, που θα δίνανε σε μερικούς
μήνες. Βρήκε κι ένα πιάνο μεταχειρισμένο, τ’ αγόρασε και το
’βαλε στο πολύ μεγάλο δωμάτιό της. υο φορές την εβδομάδα, αργά τ’ απόγευμα, βρισκότανε, για πρόβες, κάπου στο Σόχο.
Kαλλιτεχνικό κέντρο το Σόχο εξάλλου. Κάθε Τρίτη βράδυ, η
Κονστάνς πήγαινε κι έπαιρνε τη Μυρτώ μετά τις πρόβες της
και πηγαίνανε βόλτα, να πιουν κάτι, να μιλήσουν και σπανιότερα θέατρο στο Μπρόντγουεϊ ή κάπου εκεί τριγύρω.
***
“Ο Τομ νομίζω σε καλοκοιτάει”, της είπε μια τέτοια Τρίτη βράδυ, σ’ ένα μπαράκι στο Σόχο, η Κονστάνς. O Τομ έπαιζε πνευστά
στο συγκρότημα που ήταν η Μυρτώ.
“Το ξέρω αλλά δε μ’ ενδιαφέρει”, απάντησε η Μυρτώ.
Τέτοιες κουβέντες είχαν γίνει πολλές. Η Κονστάνς προσπαθούσε να καταλάβει γιατί έστεκε τόσο απόμακρη η φίλη
της απ’ τους διάφορους, κατά καιρούς, θαυμαστές της. Κάτι
αδιευκρίνιστο ήταν, κάτι θολό, που δε μπορούσε να το καταλάβει. Όλ’ αυτά τα χρόνια, που χτιζόταν η οπτική της σ’ αυτά
τα θέματα, είχε μείνει μακριά της. εν είχε δει την ξαδέρφη
της, από κοντινή απόσταση. Ίσως τότε καταλάβαινε καλύτερα
τη διαδρομή της. Υποψιαζόταν κάπως τι συνέβαινε. Μόνο σε
γενικές γραμμές όμως. Κι ήταν δυσάρεστο σαν καμιά φορά
ένοιωθε να ’χει λιγάκι καταλυθεί ο δεσμός τους, αυτός που
σφυρηλατήθηκε στα χρόνια τα εφηβικά, στη Θάσο. Τότε που
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όλα είχαν, για τις δυο τους, την ίδια ερμηνεία, την ίδια σημασία.
Όμως στο μεταξύ ξεκλείδωνε μια πολύ ιδιαίτερη πορεία
στην ψυχή της Μυρτώς. Ίσως αυτή δεν της επέτρεπε να δει
τον Τοm και τον κάθε Τοm. Οι κουβέντες του θείου της, την
τελευταία φορά, πριν φύγει, τότε που τον συνάντησε στην Καβάλα, αντηχούσαν ακόμη στην ψυχή της. Κι οι κουβέντες του
Κοσμά επίσης. Απ’ την ανάποδη όμως. Αυτές τις απέρριπτε,
σχεδόν τις λοιδορούσε.
Τους μήνες που περάσανε είχε πάρει μια απόφαση. Να κάνει παρέα με το Βασίλη. Και δε μπορούσε να λοξοδρομήσει,
να βγει απ’ αυτό το δρόμο. Ήταν μια τεράστια απόφαση για τη
Μυρτώ. Άσχετη με κάθε τι άλλο που είχε κάνει. “Ναι, ο Βασίλης μού είναι μάλλον αδιάφορος”, σκεφτόταν στην αρχή και
για μεγάλο διάστημα, όσο η ιδέα δεν είχε ακόμη καλά καλά διαμορφωθεί μέσα της. Για να εμποδίσει τον εαυτό της. Αλλά με
τον καιρό προχώρησε, γύρισε σελίδα. “Και ποιος όμως δε μου
είναι αδιάφορος;” σκεφτόταν πια. “Τουλάχιστον τούτος έχει
μια διακριτικότητα, δεν τον πνίγει η λιγούρα, που συνήθως
έχουν όλοι οι άλλοι”, ολοκλήρωνε τη σκέψη στο μυαλό της.
Έτσι λοιπόν, η Μυρτώ, πήρε πρωτοβουλία κι έμαθε από
κοινούς φίλους, που έμενε ο Βασίλης. Είχε αποφασίσει να τον
συναντήσει, να κάνουν παρέα. Να δοκιμάσει ν’ ακολουθήσει
τη συμβουλή του θείου. Να μην είναι απορριπτική, να δώσει
χρόνο στα πράγματα.
Ήταν τέλη Νοέμβρη, η ατμόσφαιρα, στην πόλη, ήταν κιόλας
χριστουγεννιάτικη, όταν η Μυρτώ χτύπησε το κουδούνι των
θείων του Βασίλη. Χωρίς να ’χει ακόμη μιλήσει για τίποτα και
σε κανέναν.

Πρελούδιο
Ο Βασίλης δεν πίστευε στα μάτια του. Στην αρχή νόμισε ότι
είχε έρθει η Μυρτώ για διακοπές. Όταν του είπε ότι είχε εγκατασταθεί, για τα καλά, κι η ίδια στη Νέα Υόρκη, σοκαρίστηκε
για δεύτερη φορά. Του μίλησε και για όλ’ αυτά που δεν του
είχε πει παλιότερα. Χωρίς να πολυκαταλαβαίνει το γιατί. Για
τον Κοσμά, για την υποτροφία της. Σάστιζε και ξανασάστιζε ο
Βασίλης.
Αρχίσανε να κάνουνε παρέα. Ο Βασίλης φαινότανε να ’χει
βρει λίγο τον εαυτό του. εν τον είχε πάρει από κάτω η ζωή
όπως στην Ελλάδα. Κάπως την έλεγχε την κατάσταση. Πολύ
σύντομα της ζήτησε να γίνουν ζευγάρι. Έτσι, φυσικά, χωρίς
βαρύγδουπες δηλώσεις αιώνιας πίστης, χωρίς πανικό. Mε
τρόπο που άρεσε στη Μυρτώ.
Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Η σιγουριά κι η αυτοπεποίθηση, αυτή που έφτιαξε, η Μυρτώ, στην Αθήνα, μετά τη συζήτηση
με τον Κοσμά και την Άννα, δεν κράτησε πολύ. Ούτε ένα μήνα
δε βάσταξε. Γκρεμίστηκε απότομα, αλλά όχι κι απρόσμενα,
μέσα σ’ ένα απόγευμα.
“Βασίλη, ξέρεις, θέλω να σταματήσουμε. Εσύ δε φταις σε
τίποτα. Αλλά εγώ δεν τα ’χω βρει με τον εαυτό μου. Σου ζητάω
συγγνώμη”.
“Το καταλαβαίνω Μυρτώ, είσαι τόσο σπάνιο άτομο, είναι
φυσικό να με βαριέσαι. ε μου κάνει καμιά έκπληξη. Ποτέ δεν
πίστεψα ότι μπορεί να ζήσει κάτι για πολύ, να ζήσει ανάμεσα
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στη δικιά σου, την εκτυφλωτική, λάμψη και το δικό μου, το
μαύρο, χάλι. Και που κράτησε ένα μήνα, το διάλειμμα της μιζέριας μου, κι αυτό πολύ ήταν και σ’ ευχαριστώ. Σ’ αγάπησα,
αλλά εκείνη η πικρή αγάπη, που ξέρεις ότι δε μπορεί παρά να
τελειώσει. Γρήγορα και χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι”.
Η Μυρτώ έφυγε. Λυπημένη με τα πικρά λόγια του Βασίλη.
Ένοιωθε ότι τον είχε χρησιμοποιήσει, είχε κάνει ένα πείραμα,
ένα πείραμα, που αν δεν ήταν η σπρωξιά απ’ τα λόγια του Αμύντα κι απ ’τα λόγια του Κοσμά, απ’ την ανάποδη αυτή, δε θα το
’χε ποτέ κάνει. Είχε λάμψει και τον είχε τυφλώσει το Βασίλη.
Έτσι της είχε πει ο ίδιος. Έτσι απλά.
***
Ένοιωθε πολύ άσχημα με τον εαυτό της.
Την πλημμύρισε η μοναξιά. Μοναξιά τρίσβαθη. Απόμακρη
ένοιωθε κι απ’ τον Αμύντα, που της είχε ζητήσει να λάμψει.
Κι απ’ την ξαδέρφη της, όμως, που παρατηρούσε, όλο αυτό το
διάστημα, κατάπληκτη χωρίς να μπορεί να καταλάβει τίποτα.
Χωρίς ν’ αρθρώνει λέξη. Και βέβαια κι απ’ τον Κοσμά. Αρνιόταν να δεχτεί τα λόγια του, να δοξάσει τη θεά τύχη. Απόμακρη
ένοιωθε απ’ τα πάντα.
Ήταν πια αργά. Τα φώτα τής μεγάλης πόλης έλουζαν το δωμάτιο. Για μια στιγμή τής έμοιασε με φεγγαρόφωτο. Κοίταξε
απ’ τη μπαλκονόπορτα, προς τα έξω. Η Νέα Υόρκη λοιπόν ήταν,
όχι το φεγγάρι. Ένιωσε μια βαθιά απογοήτευση. Να τη σπρώχνει ακόμη πιο κάτω. Έτρεξε το μυαλό της, μετά, στο πιάνο. Θα
το φώναζε το φεγγάρι λοιπόν, να φωτίσει, αφού δεν έλεγε να
βγει από μόνο του. Άνοιξε το πιάνο και του φώναξε του φεγγαριού. Έπαιξε το Moonlight. Πολλές φορές. Ένοιωθε τη διαφο-
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ρά. Θλιβερή και λυπημένη τής ακουγότανε η σονάτα. Όλο και
πιο πολύ, κάθε που την ξανάπαιζε.
Αύριο, σε λίγες ώρες, θα κατέφθαναν ο Αμύντας με τους
δικούς της. Σκέφτηκε, για μια στιγμή, να μαζέψει τον εαυτό
της. Να μην τη δούνε έτσι. Χαμογέλασε μετά. Κι αφέθηκε στο
πιάνο.
Έπαιξε το κομμάτι και το ξανάπαιξε. Κι ο ρυθμός, κάθε φορά,
κι επιβράδυνε. Κι ό,τι έχανε σε νότες, το κέρδιζε σε δάκρυα.

Mέρος ΙΙ - Λάμψη

Ο άλλος ρυθμός
Η πολύχρονη απουσία της Μυρτώς στην Αμερική διακοπτόταν
από αρκετά ταξίδια επιστροφής στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, στη
Θάσο, στην Καβάλα. Στους γονείς της, στον Αμύντα, στον Κοσμά. Και σε λίγους ακόμη.
Οι συναντήσεις με τον Κοσμά παρέμειναν όπως παλιά, πριν
φύγει. Ίδια ήταν η ένταση κι ας είχε πια εξελιχθεί η Μυρτώ
πολύ, κι ας μην υπήρχαν πια τα τυπικά χαρακτηριστικά εκείνης της παλιότερη σχέσης τους, μεταξύ δάσκαλου και μαθητή.
Κι όσο κι αν έπαιζαν μαζί πια, δίπλα δίπλα τις περισσότερες φορές, ήταν στιγμές που λες κι ήθελαν συνειδητά να ξαναζωντανεύουν εκείνη την παλιά τους σχέση. Καθόταν τότε
ο Κοσμάς σε μια διακριτική απόσταση, για να την παρακολουθεί μάλλον, παρά για να την καθοδηγεί όπως παλιότερα. Άρεσε φαίνεται αυτό και στη Μυρτώ, το επιδίωκε καμιά φορά. Κι
αφηνόταν μετά, μόνη της έβγαινε στα βαθιά νερά. Με τον Κοσμά συγκινημένο συνήθως, λίγο πιο πίσω, να τη θαυμάζει.
Έτσι συνέβη και κείνη τη μέρα, τέσσερα χρόνια μετά που
είχε φύγει. Μια μέρα ενός ταξιδιού της Μυρτώς στην Ελλάδα
και στην Αθήνα, μια μέρα μιας συνεύρεσής τους. Προτίμησε
εκείνη τη μέρα η Μυρτώ να μπει στη ματιά του Κοσμά μάλλον παρά να παίξει δίπλα του. Κι όπως έβγαινε στο πέλαγος, κι
όπως ο Κοσμάς, ένα βήμα πίσω της κουνούσε με τον ίδιο πάντα
θαυμασμό το κεφάλι του κι ένιωθε τη μεγάλη εκείνη συγκίνηση να τον γυροφέρνει, ένιωσε τότε για μια στιγμή ότι το κορμί
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της Μυρτώς παλλόταν και σ’ ένα άλλο πια ρυθμό, όχι εκείνο
μόνο του πιάνου. Παλλόταν μαζί και σ’ ένα ρυθμό της ψυχής
της. Κι όσο κι αν προσπαθούσε η Μυρτώ να κρατήσει μακριά
τον ένα ρυθμό απ’ τον άλλο δε θα ’ταν βέβαια ποτέ δυνατό να
μην τους καταλάβαινε, να μην τους ξεχώριζε, ο Κοσμάς.
Ο Κοσμάς πλησίασε κι έβαλε τα χέρια στους ώμους της.
Ηλεκτρίστηκε τότε η Μυρτώ και σαν να πήρε τότε περισσότερη ορμή ο δεύτερος αυτός ρυθμός, κι έγινε ανεξέλεγκτος, κι
ανακατεύτηκε τώρα για τα καλά με το ρυθμό της μουσικής μέχρι που σε λίγο τον νίκησε τελείως. Σταμάτησε τότε το παίξιμο
η Μυρτώ και παραδόθηκε πια για τα καλά στο ρυθμό εκείνον
της ψυχής της. Έκλαιγε πια η Μυρτώ, όπως δεν είχε κλάψει
ποτέ της, όχι μόνο μπρος στον Κοσμά αλλά στη ζωή της ολάκερη.
«Τι είναι Μυρτώ;» της μίλησε μετά από ώρα ο Κοσμάς.
Σταμάτησε τότε η Μυρτώ. Άφησε λίγη ώρα να περάσει, κι
αποκρίθηκε «Τίποτα. Κάτι θυμήθηκα, κάτι αναρωτήθηκα».
«Τι θυμήθηκες;» συνέχισε ο Κοσμάς.
Μεσολάβησε μια παύση. Ακούνητη ήταν η Μυρτώ, έδειχνε
όμως να συνέρχεται. Μετά του απάντησε.
« εν ξέρω πώς έγινε. Με συγχωρείς. Να, έτρεξε το μυαλό
μου σ’ ένα βιβλίο που μας διάβαζε ο Αμύντας, στην παραλία
όταν ήμασταν μικρές. Του Χέρμαν Έσσε ήταν. Κνουλπ, νομίζω
το λέγανε».
Συνήλθε μετά η Μυρτώ για τα καλά. Πήρε μπρος ξανά, μ’
απόφαση, ξεκίνησε το παίξιμο ξανά. Στον ένα ρυθμό μόνο
τώρα. Αυτόν της μουσικής.
Κι ο Κοσμάς, παραξενεμένος πολύ, τραβήχτηκε λίγο πίσω
κι όσο κι αν το μυαλό του έτρεχε αλλού, κατάφερνε μαζί ν’
απολαμβάνει το σπάνιο εκείνο θέαμα.

O Μιχάλης
Ο Μιχάλης ήταν ο μικρός αδερφός της Μυρτώς. Έξι χρόνια
μικρότερος ήταν, βάραινε κάπως ο χρόνος που τους χώριζε.
Τον πρόσεχε, η Μυρτώ, και τον φρόντιζε και λίγο, το μπέμπη,
στην αρχή που γεννήθηκε. Την ανακαλούσε, μετά, συχνά, εκείνη τη μακρινή εποχή. Κι αναπολούσε κι όλη την παιδιάστικη
χαρά της. Θυμόταν πόσο σπουδαία ένοιωθε τότε, έτσι που έκανε πως βοηθούσε τη μαμά με το μωρό, τον αδερφό της.

εν

κράτησαν όμως και πολύ τα χρόνια εκείνα. Αλλάξανε, μετά, τα
ενδιαφέροντα της Μυρτώς. Αλλάξανε απότομα. Πήραν γρήγορα τον άλλο δρόμο. Άρχισε κι ο χρόνος να τρέχει γρήγορα.
Έβγαινε απ’ το δημοτικό η Μυρτώ, όταν το ξεκίναγε ο Μιχάλης.
Κι όταν έμπαινε, μετά, στο πανεπιστήμιο η Μυρτώ, τότε μόνο
έβγαινε απ’ το δημοτικό ο Μιχάλης. Αποτέλεσμα ήταν να μην
έχουν κάνει ποτέ πραγματική παρέα τα δυο αδέρφια. Όλ’ αυτά
τα χρόνια, που με την παρέα της ξαδέρφης της, περιδιάβαινε,
η Μυρτώ, τη Θάσο κι άλλα της ψυχής της πολλά, ο Μιχάλης
προτιμούσε να μένει πίσω στην Καβάλα, με τους δικούς του
φίλους. Είναι που ωριμάζουν και πιο γρήγορα τα κορίτσια
στην εφηβεία. Κι έκανε αυτό τη διαφορά της ηλικίας και φάνταζε ακόμη πιο μεγάλη. Τι να ’κανε στη Θάσο ο Μιχάλης, με
τα μεγάλα τα κορίτσια; Πλήξη τον γέμιζε η ιδέα. Και φυσικά το
απέφευγε όσο μπορούσε. Ασφαλώς μ’ επιτυχία, αφού όλοι τον
καταλάβαιναν το λόγο. Και κανένας ποτέ δεν επέμενε.
Τη στεναχωρούσαν λίγο, τη Μυρτώ, τα πολλά χρόνια διαφο-
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ρά στην ηλικία, που ’χε με τον αδερφό της. Αλλά και τι μπορούσε να κάνει; Με τον καιρό το αποδέχθηκε. Κι έμεινε η αγάπη
της να τροφοδοτείται πιο πολύ απ’ τις πρώτες εκείνες, γλυκές
μνήμες. Απ’ το παιγνίδισμα εκείνο και το πρώιμο μητρικό της
ένστικτο προς το μικρό της αδερφό, το Μιχάλη.
***
Όταν λοιπόν έφτανε η ώρα να φύγει η Μυρτώ για την Αμερική ετοιμαζότανε τότε κι ο Μιχάλης για το Πανεπιστήμιο. Την
ίδια εποχή θα φεύγανε. Ο Μιχάλης θα πήγαινε στη Γερμανία, ν’
ασχοληθεί με τη μουσική. Mε την τεχνολογία της όμως, μάλλον, παρά με την τέχνη της. Με τον ήχο και την ηλεκτρονική
του σύνθεση. Αυτό ήταν που ενδιέφερε το Μιχάλη. Έτσι, ακόμη κι αν έμελλε για τα δυο αδέρφια να ’παιρνε σπουδαία θέση η
μουσική στη ζωή τους, μικρή σχέση είχε η αγάπη που της είχε
ο Μιχάλης με το πώς έφτανε ο ήχος της στη Μυρτώ.
Η Μυρτώ, όταν ερχόταν στην Ελλάδα για διακοπές, περνούσε τον περισσότερο καιρό της στην Αθήνα, με την παρέα του
Κοσμά. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να καλύψει το μεγάλο
κενό, που άφηνε μέσα της η απόσταση. Άφηνε όμως πάντα και
μερικές μέρες στην άκρη, για την Καβάλα και τη Θάσο.
Κάποια χρόνια λοιπόν, μετά που φύγαν κι οι δυο απ’ την Ελλάδα, συνέπεσε και γύρισαν μαζί, το καλοκαίρι, για λίγες μέρες
στην Καβάλα. Ο Μιχάλης με τη Μυρτώ. Ήταν τότε κι η πρώτη
φορά που κάνανε αληθινή παρέα οι δυο τους. Ήταν κι η πρώτη
φορά που βρεθήκανε πραγματικά μαζί στη Θάσο. Χωρίς να φοβάται και να βαριέται ο Μιχάλης, μην πλήξει με τα μεγάλα τα
κορίτσια. Μεγάλος ήταν πια κι αυτός.
Εκεί είδε, για πρώτη φορά τότε, βαθύτερα την αδερφή του.
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Κι όμοια τότε είδε κι η Μυρτώ καθαρότερα το Μιχάλη. Και του
είπε για όλες της τις ιστορίες στην Αμερική. Και για όλες τις
ερωτικές της περιπέτειες. Κυρίως γι’ αυτές. Έστεργε έτσι, η
Μυρτώ, να καλύψει λίγο το δρόμο και την απόσταση με την
αδερφό της, να φτιάξει μια οικειότητα μαζί του, αυτή που τα
χρόνια, που τους χώριζαν, δεν της την είχανε επιτρέψει.
Τ’ άκουγε ο Μιχάλης όλ’ αυτά μ’ ενδιαφέρον. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα τα χρόνια που είχαν προηγηθεί, η μεγάλη φήμη
της Μυρτώς τον έφτανε και τον έβρισκε μέσ’ από διηγήσεις
μάλλον, παρά μέσ’ απ’ την άμεση, την επαφή μαζί της. Κι η μυθική της ομορφιά, διάνυσε κι αυτή, διαδρομή μεγάλη. Πέρασε
από πολλές φάσεις. Απ’ την απόλυτη αδιαφορία ξεκίνησε, αυτή
που φέρνουν τα πράγματα αυτά σε ένα δεκατριάχρονο. Που
μέσα σε λίγα όμως χρόνια, γρήγορα μετατρέπεται σε φλογερό
κι απόλυτο ενδιαφέρον. Έτσι κι ο Μιχάλης, εκείνο το καλοκαίρι, έβλεπε κι άκουγε τη Μυρτώ, από μικρή απόσταση, και στοχαζότανε. Κι επιβεβαίωνε όλες αυτές τις παλιότερες και τις
τωρινές τις φήμες. Για τη θρυλική της ομορφιά και τις άπειρες
τις χάρες της. Κι έφερνε αυτό θαυμασμό. Θαυμασμό μεγάλο.
Μόνο που τούτος ο θαυμασμός δεν προλάβαινε να γίνει δέος.
Τον εμπόδιζε, ανάμεσα στ’ άλλα, το αίμα του αδερφού. Χαρά
μεγάλη γινότανε μάλλον. Για την τόσο ιδιαίτερη αδερφή του,
που έστω κι αργά, τώρα ανακάλυπτε. Και που δικαίωνε όλες
τις φήμες, που μέσα τους ζούσε ως έφηβος στην Καβάλα. Και,
το σημαντικότερο, τις μετουσιώνε σ’ αγάπη.
***
Κι άντεχε έτσι, εκείνο το καλοκαίρι, κι αναζητούσε όλο και περισσότερο ο Μιχάλης τις διηγήσεις της Μυρτώς. Κι είχε έτσι
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και χρόνο να σκέφτεται και ν’ αναρωτιέται. Κι όσο έβλεπε και
καταλάβαινε, τόσο πιο πολύ παραξενευόταν με τη διαδρομή
της αδερφής του. Προσπαθούσε να βγει πέρα απ’ τα στερεότυπα που είχε μέχρι τότε συναναστραφεί κι είχε γνωρίσει. Άγρια
θάλασσα ήταν όμως, απ’ ένα σημείο και μετά, η ψυχή της Μυρτώς. Ακατανόητη κι απροσπέλαστη. Ακόμη κι η Κονστάνς θαμπωνόταν κι απορούσε. Η ίδια η Κονστάνς, που πάντα ήταν, κι
έτσι πάντα θα ’μενε, η καλύτερή της φίλη. Η ψυχή, η κοντινότερη, στη Μυρτώ. Ακόμη κι αυτή σάστιζε μετά από ένα σημείο.
Πόσο μάλλον ο Μιχάλης, που είχε δει λίγα μόνο απ’ τα σημάδια
της διαδρομής της αδερφής του.
Μέσα σ’ αυτές τις συζητήσεις, μεσ’ απ’ τις διηγήσεις, μάλλον, της Μυρτώς, πήρε, εκείνο το καλοκαίρι, καλύτερη μορφή
η αγάπη των δύο αδερφιών. Κι αυτό τ’ αλλιώτικο, που διέκρινε
ο Μιχάλης στη Μυρτώ, αυτό που πάνω του σκόνταφτε, ήταν
και κάτι σαν όριο σ ’αυτή την αγάπη.
Και μετά, όλες οι ιστορίες με τον Κοσμά και την άλλη, τη
σπουδαία, τροπή, που ’χε πάρει το θέμα της μουσικής για τη
Μυρτώ. Κάπως παράξενα ακούγονταν ολ’ αυτά στο Μιχάλη.
εν τον είχε γνωρίσει τον Κοσμά κι ούτε φαινότανε να ’ναι, ο
Κοσμάς, το άτομο που συναντάς στην κάθε μια γωνιά. Κι όσο
και να προσπαθούσε, ο Μιχάλης, να φτιάξει ένα πρότυπο για
τον Κοσμά, ένα καλούπι να τον χωρέσει μέσα, του τ’ αναποδογύριζε η κάθε καινούργια ιστορία της αδερφής του. Κι η αποτυχία του αυτή άφηνε μέσα του ένα παράξενο κενό αλλά και νέο
θαυμασμό, για τη διαδρομή της αδερφής του.
Της έλεγε μετά κι αυτός για τη δική του ζωή, στο Αμβούργο.
Για τις σπουδές του εκεί και τις επαγγελματικές του εμπειρίες. Της μιλούσε και για τα πιο προσωπικά του. Ο Μιχάλης
είχε την εποχή εκείνη σχέση με μια ανέζα, την Κριστίν, και
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φαινότανε πολύ ερωτευμένος. Πιο γαλήνια, πιο ανάερα νερά
ήταν βέβαια τούτα του Μιχάλη. Σταθερή φαινότανε η σχέση,
με προοπτική διαρκείας. Και την έπειθε και τη Μυρτώ, ότι έτσι
πρέπει πράγματι να ’τανε. Περισσότερο το συμπέραινε απ’ την
ηρεμία που ο αδερφός της ακτινοβολούσε, παρά απ’ τα λόγια
που ’λεγε και τις περιγραφές που έκανε. Τα λόγια θέλεις πιο
πολύ καιρό να τα καταλάβεις και να τα ερμηνεύσεις. Και τον
καιρό αυτό, η Μυρτώ, έτσι που εξελίχτηκε η σχέση της με το
Μιχάλη, δεν τον είχε ποτέ αποκτήσει. Τώρα, μόνο, την κάλυπτε
τη διαδρομή αυτή. Κι αρκέστηκε έτσι στα βαθύτερα, στα πιο
σίγουρα, στα σημάδια της ψυχής. Που έτσι κι αλλιώς τα καταλάβαινε και τα εμπιστευόταν, κι η ίδια, περισσότερο.
***
“Μυρτώ, τι σου έχει πει ο Κοσμάς γι’ αυτές τις αλλιώτικες, τις
κάπως ιδιαίτερες, προσωπικές σου, διαδρομές;” Έτσι τη ρώτησε μια φορά, εκείνο το μεγάλο καλοκαίρι των δυο τους, ο Μιχάλης.
Αναρωτήθηκε για μια στιγμή η Μυρτώ τι ήταν αυτό που στ’
αλήθεια της έλεγε ο Κοσμάς. Αναρωτήθηκε, κι όχι ασφαλώς
για πρώτη φορά. Ήταν πια κάμποσα χρόνια αλλά έμενε βαριά
η μνήμη απ’ το περιστατικό με το Βασίλη. Στην ψυχή της δεν
το ’χε ακόμη κατασταλάξει κάπου οριστικά. Όσο κι αν το προσπέρασε, όσο κι αν η ίδια χάθηκε μες στις εφήμερες σχέσεις
που ακολούθησαν, δεν είχε βρει γαλήνη με κείνη τη στιγμή.
Την ταρακουνούσε ακόμη. Ιδιαίτερα τα πικρά λόγια του Βασίλη. Την κάνανε κι ένοιωθε ένοχη. Και περνούσε ένα μέρος απ’
τη μεγάλη αυτή ενοχή στον Αμύντα, που την έσπρωξε προς τη
μάταια αυτή απόπειρα. Μα και στον Κοσμά τον ίδιο, που έκανε
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κι αυτός το ίδιο πράγμα, έστω κι από μια άλλη διαδρομή. Μιλώντας της για τύχη, για πράγματα παθητικά και μακρινά απ’ την
ίδια. Απ’ αυτά που δεν ταιριάζανε πουθενά και που ποτέ δε θα
χωρούσαν μες στην τρικυμισμένη ψυχή της Μυρτώς.
“Μιχάλη, με τον Κοσμά ταξιδεύουμε όταν παίζουμε στο πιάνο. ε μπορώ να σου περιγράψω τι πραγματικά γίνεται μέσα
μου εκείνες τις στιγμές. Μένω μόνο στο να σου πω πόσο αφόρητα μου λείπουν όλ’ αυτά, αυτή την εποχή, που έχουν τόσο
πολύ αραιώσει οι συναντήσεις μας. Λόγω της Αμερικής. Πόσο
αναντικατάστατα έχουν μείνει μέσα μου. Ταξιδεύουμε λοιπόν,
όταν βρισκόμαστε, σε θάλασσες δύσκολες, φουρτουνιασμένες. Μόνο που ο Κοσμάς, έτσι θαρρώ, μιλάει πολύ για την τύχη
στα ταξίδια του αυτά. Μα και στ’ άλλα τα ταξίδια, της ζωής του,
ίδια τη νιώθει την τύχη κι εκεί. Κυρίαρχη. Σ’ αυτή, φαίνεται,
πιστεύει πιο πολύ απ’ ό,τι άλλο. Έτσι νιώθω. Κι εμένα η τύχη,
σαν να μου φαίνεται να μη μου ταιριάζει βρε Μιχάλη. Αυτό
μόνο μπορώ να σου πω. Αν κι άλλες φορές σκέφτομαι ότι ίσως
και να μην είναι ακριβώς έτσι. Ίσως κάτι να χάνω. Ίσως κάτι
να μην έχει φανεί ακόμα, μες στη θάλασσα που πορευόμαστε
μαζί. Όλο εκπλήξεις είναι άλλωστε η διαδρομή μας. Ίσως μια
μέρα δω πιο καθαρά τα πράγματα. Ίσως μου τα μηνύσει καθαρότερα ο Κοσμάς απ’ ότι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ας ήταν νά
’ρθει αυτή η μέρα, να καταλάβω περισσότερο! Να τα δω να φωτίζουν καλύτερα! Αυτά που σήμερα μου φαντάζουν σκοτεινά.”
Με το που ολοκλήρωσε το λόγο της, ένιωσε ότι είχε μιλήσει
μ’ αυστηρότητα για τον Κοσμά. Περισσότερο πίστευε αυτό το
δεύτερο, που μόλις είπε. Ότι δηλαδή μια μέρα θ’ άνοιγε μια καινούργια θάλασσα μπροστά τους. Χωρίς μοιραία κι απόμακρα
και σκοτεινά πέπλα τούτη δω. Χωρίς να βασιλεύει η μοίρα και
να κρύβει τα πράγματα τα σημαντικά και κάθε τι τ’ αγαπημένο.
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Όπως της είχε διηγηθεί, για τον εαυτό του τον ίδιο, ο Κοσμάς.
Όπως είχε συμβεί, για μεγάλο διάστημα, στη ζωή του την ίδια.
Είχε, πρώτα, τόσο μελαγχολήσει εκείνη τη φορά η Μυρτώ. Κι
είχε, σχεδόν οργιστεί, ίδια πολύ, αμέσως μετά.
“Έχω μεγάλη περιέργεια να συναντήσω το φίλο σου, το δάσκαλο, αλήθεια δεν ξέρω πώς καλύτερα να τον πω. Τον Κοσμά,
λοιπόν. Όμως καταλαβαίνω καλά το λόγο σου και τη μεγάλη
σου επιθυμία να ορίσεις τα πράγματα στη ζωή σου, να τους μιλήσεις και να σου αποκριθούν. Να ζήσεις έξω απ’ το τυχαίο,
όπως το περιγράφεις. Να σκορπίσεις όλα τα σκοτεινά πέπλα
που σ’ εμποδίζουν σ’ όλα τα παραπάνω. Έτσι είμαι κι εγώ ξέρεις. Το ’χουμε στην οικογένεια φαίνεται. Κληρονομιά μάλλον
απ’ το θείο τον Αμύντα. Αυτή την περιφρόνηση, εννοώ, για τα
τυχαία και τα μοιραία. Να ’ξερες πόσο σε καταλαβαίνω Μυρτώ
μου!” Έτσι απάντησε ο Μιχάλης. Ούτε και του Μιχάλη ήταν η
λέξη “τύχη” απ’ τις αγαπημένες του. Καθόλου.
“Συνταξιδευτής μου είναι ο Κοσμάς, αυτή είναι η καλύτερη
η λέξη. Προσδοκώ μόνο να μπούμε μια μέρα στη μεγάλη, την
άγνωστη αυτή τη θάλασσα. Εκεί που ίσως πάρουμε απάντηση
για όλ’ αυτά της τύχης και της μοίρας. Αν καταφέρουμε και την
κατακτήσουμε και σκορπίσουμε όλα τα μαύρα πέπλα. Χωρίς
να μας γυρίσει ανάποδα. Χωρίς να μας καταπιεί.”
***
Ο πρεσβευτής απ’ τη μεγάλη αυτή θάλασσα, την ανίκητη, άκουσε τότε καθαρά τη μεγάλη ευχή της Μυρτώς. Αλαζονεία του
φάνηκε μεγάλη. Και μήνυσε τότε, στην τύχη, να κάνει μια ακόμη επίδειξη. Της ατέλειωτης κι ανίκητης δύναμης, αυτής που
πάντα είχε. Πάνω στ’ ανθρώπινα.

Αμβούργο
Ο Μιχάλης έμενε με τη φίλη του, την Κριστίν, στο κέντρο του
Αμβούργου, στην οδό Ραμπόιζεν, δυο δρόμους πίσω απ’ τη
μικρή, όμορφη λίμνη της πόλης, τη Μπίνεναλστερ.

εν την

έβλεπες τη λίμνη απ’ το σπίτι τους, γιατί την κρύβανε οι δυο
σειρές παλιά κτίρια. Τη μύριζες όμως και την ένοιωθες απ’ την
υγρασία. Μια ευχάριστη αρωματισμένη, υγρασία. Ευχάριστη,
βέβαια, για νέους, εικοσιπεντάχρονους, όπως ο Μιχάλης κι η
Κριστίν. Ο περίπατος, γύρω της, ή κι η βόλτα με τα ποδήλατα
ήταν πάντα μια απ’ τις αγαπημένες εξόδους των κατοίκων της
μεγάλης αυτής πόλης. Εξάλλου όλη η λίμνη γύρω, με το ποδήλατο, είναι δεν είναι τριάντα, σαράντα λεπτά. ραία διαδρομή,
στο περισσότερο μήκος της με ειδικές λωρίδες για ποδήλατα,
που τρέχουν με ασφάλεια, πάνω κάτω, δίπλα σχεδόν, στο νερό.
Όπως για τους περισσότερους κατοίκους του βορρά έτσι
και για το Μιχάλη και την Κριστίν, οι σπάνιες μέρες που χαμογέλαγε λίγο ο ήλιος δεν περνούσαν απαρατήρητες, ούτε, τις
περισσότερες φορές, μένανε ανεκμετάλλευτες. Αν το δελτίο
τις προέβλεπε για το σαββατοκύριακο, που είχαν και περισσότερο χρόνο, συνήθως πηγαίνανε πιο μακριά, σε εξοχές έξω
απ’ την πόλη, ή σε άλλες κοντινές, μικρότερες, πολιτείες. Μες
στη βδομάδα όμως, που ο χρόνος ήταν πιο δυσεύρετος, η λίμνη
ήταν ένας πολύ καλός προορισμός. Ένα καλό ξεκίνημα μάλλον
για το ποδήλατο. Κι αφού κάνανε μια προθέρμανση γύρω της,
χάνονταν μετά σε άλλα στενά, μες στην πόλη ή κάτω στο λιμά-
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νι, ή στις θρυλικές γειτονιές, στο Ρίπερμπαν, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Μπήτλς τη μεγάλη τους διαδρομή.
Κάπως έτσι σκέφτηκε το μυαλό του Μιχάλη, εκείνη τη
μέρα του Φλεβάρη, που η μετεωρολογική υπηρεσία ανάγγειλε
μια προσωρινή καλοκαιρία. Ή μάλλον μια μικρή ανάπαυλα της
βαρυχειμωνιάς, με κάποια λιακάδα. Κρύο λοιπόν, πολύ, αλλά
στεγνό, με ήλιο. Έτσι την περιγράφανε στην τηλεόραση, εκείνη
την Τετάρτη, που μόλις ξημέρωνε.
Ο Μιχάλης είχε ανοίξει την τηλεόραση κι άκουγε την πρόβλεψη απ’ την ενθουσιασμένη τηλεπαρουσιάστρια. Άρχισε
τότε να φτιάχνεται στο μυαλό του η ιδέα. Σκέφτηκε ότι ήταν
μια πολύ καλή ευκαιρία, να βγούνε λίγο απ’ τη βδομαδιάτικη
ρουτίνα, να κάνουν ένα διάλειμμα. Αναλογίστηκε ότι η μέρα
του δεν ήταν πολύ φορτωμένη. Ήταν πια μεταπτυχιακός φοιτητής ο Μιχάλης, είχε στη δική του ευθύνη ένα εργαστήριο.
Είχε επιπλέον και μια επαγγελματική σχέση με το πανεπιστήμιο. Οι υποχρεώσεις του, εκείνη τη μέρα, ήταν μάλλον
ευέλικτες, μπορούσε να τις μετακινήσει. Αναρωτήθηκε για
το πρόγραμμα της Κριστίν, που κάτι σαν ν’ άκουσε κι αυτή, απ’
την τηλεόραση, και ξεπρόβαλε, με τη νυχτικιά της, μέσ’ απ’ το
υπνοδωμάτιο.
Ρώτησε λοιπόν, ο Μιχάλης, τη φίλη του, πώς το βλέπει, αν
συμφωνεί ν’ αλλάξουν το πρόγραμμά τους εκείνη τη μέρα, να
επωφεληθούν απ’ τον ήλιο και τον καθαρό καιρό.
“Θα πάω να κάνω μερικά ψώνια και μετά, τι λες, βγαίνουμε
για βόλτα; Είναι φωτεινή η μέρα, κάνουμε μια γύρα τη λίμνη κι
αν έχουμε κέφι πάμε και προς το λιμάνι. Στο πανεπιστήμιο θα
πάω τ’ απόγευμα, έχω ένα εργαστήριο, αλλά είναι αργά, μετά
τις τρεις. Έχω λοιπόν χρόνο. Τι λες; Το αντέχει το πρόγραμμά
σου;”
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H Κριστίν είχε γνωριστεί με το Μιχάλη στο πανεπιστήμιο.
Λίγο μικρότερή του ήταν, σπούδαζε, αυτή, κάτι σχετικό με
μάρκετινγκ, πράγματα δηλαδή που δεν καταλάβαινε ιδιαίτερα ο Μιχάλης. Ασχολιόταν όμως κι έπαιζε συστηματικά με
τη θεατρική ομάδα του πανεπιστήμιου. Εκεί, γνωρίστηκαν, σε
μια παράσταση, που η ίδια ήταν σε βασικό ρόλο κι ο Μιχάλης
έστηνε τα ηχητικά συστήματα και το φωτισμό. Σε λίγες μέρες
θα είχανε κι επέτειο. Έκλεινε κιόλας ένας χρόνος απ’ τη γνωριμία τους. Και λίγες μονάχα βδομάδες ήταν, μετά που γνωριστήκανε, που μετακόμισαν, οι δυο τους, στο δυαράκι της οδού
Ραμπόιζεν.
Απ’ τις πεδιάδες της ανίας, η Κριστίν, ήταν πολύ συνηθισμένη με τα ποδήλατα. Αυτή τα ’βαλε και στη ζωή του Μιχάλη.
Το πανεπιστήμιο, με το ποδήλατο, ήταν πάνω από μια ώρα απόσταση. Όχι και τόσο βολικό, ιδιαίτερα όταν βιάζεσαι και βρέχει.
Όμως για βόλτα στο κέντρο και στο λιμάνι ήταν μια χαρά.
Ήταν όμως, η Κριστίν, και κουρασμένη απ’ το θυμωμένο
καιρό του βορρά. Κι απολάμβανε ιδιαίτερα όταν, για κάποια
παραξενιά της φύσης, έβγαινε, έτσι αναπάντεχα, ο ήλιος. Της
άρεσε λοιπόν η ιδέα του Μιχάλη. Τη φαντάστηκε την εκδρομή,
πέρασαν εικόνες διάφορες απ’ το μυαλό της. Μόνο που πριν
φτιάξει για τα καλά η διάθεσή της, θυμήθηκε και τις πολλές
υποχρεώσεις που, η ίδια, είχε εκείνη τη μέρα. ύσκολο φάνταζε να τις έβαζε κι αυτή στην άκρη, όπως ο Μιχάλης.
“Ξέρεις έχω πολλές δουλειές σήμερα. Μαθήματα έχω, πρωί
κι απόγευμα, πρόβα αργότερα, είπα να βρεθώ και με τη φίλη
μου την Κατρίν το μεσημέρι, να φάμε μαζί. Πώς να τα ξεβολέψω τώρα όλ’ αυτά;” Έτσι απάντησε η Κριστίν στην πρόταση
του Μιχάλη.
Επέμενε όμως ο Μιχάλης. “Την Κατρίν να την πάρεις τη-
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λέφωνο, να της πεις νά ’ρθει μαζί μας. Ή μπορεί να μας ανταμώσει, αργότερα, το μεσημέρι. Λέω να φάμε κάτι σε κείνο το
ήσυχο το μαγαζί κάτω στο λιμάνι. Τα μαθήματα, απλά, τα ξεχνάς. ε χάλασε κι ο κόσμος! Αύριο θα ’ναι πάλι χιονιάς, ότι
πρέπει για πρόβες και μαθήματα. Εξάλλου το μάθημα, νωρίς το
απόγευμα, αλλά και την πρόβα σου, δε θα τα χάσεις. Θα πάμε
μαζί στο πανεπιστήμιο, έχω κι εγώ ένα εργαστήριο γύρω στις
τρεις. υόμιση η ώρα θα ’μαστε πίσω. Μόλις αρχίσει δηλαδή να
σκοτεινιάζει”, ολοκλήρωσε την πρότασή του ο Μιχάλης, μ’ ένα
ελαφρό, ειρωνικό χαμόγελο, για τις μικρές μέρες του χειμώνα
στο βορρά.
Είναι πιο πειθαρχημένοι οι βόρειοι, αλλά δεν ήταν κι εύκολη η πρόκληση του αναπάντεχου εκείνου ήλιου. Το σκέφτηκε
από δω η Κριστίν, το σκέφτηκε από κει, κατάφερε τελικά να
βρει μια λύση που να συμβιβάζει τη λουθηρανική της, αυστηρή προδιαγραφή, με την πρόσκληση και την υπόσχεση εκείνης
της μέρας.
“Τώρα που το λες, νομίζω η Κατρίν θα ενθουσιαστεί με την
ιδέα. Όλο μου λέει και μου ξαναλέει να βγούμε καμιά βόλτα με
τα ποδήλατα. Καλύτερη ευκαιρία δε θα βρούμε. Όπως το είπες,
αν δε μπορεί νά ’ρθει από τώρα, μας ανταμώνει αργότερα. Στον
Ταϊλανδό, κάτω στο λιμάνι, θα ’ναι καταπληκτικά! Το πρωινό
μάθημα θα το ξεχάσω. Το απογευματινό αλλά και την πρόβα τα
προλαβαίνω. Η πρόβα είναι πολύ αργά σήμερα. Μικρό λοιπόν
το κακό”. Έλαμψε απ’ την ικανοποίηση η Κριστίν με την πολύ
καλή λύση που βρήκε. Έδωσε κι ένα πεταχτό φιλί και στο Μιχάλη. Και συνέχισε με περισσότερο ακόμη ενθουσιασμό.
“Πολύ καλά το σκέφτηκες! Σπάνια, χειμωνιάτικη μέρα με
ήλιο, σήμερα, ας κοιτάξουμε να επωφεληθούμε. Θ’ αλλάξω κι
εγώ το πρόγραμμά μου. Μια και θα βγεις, λέω να σ’ ακολου-
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θήσω, αν και σε άλλη κατεύθυνση, για κάτι δικά μου ψώνια.
ε θα μου πάρει πολλή ώρα. Καμιά ώρα το υπολογίζω. Μετά,
περίπου μαζί θα γυρίσουμε πίσω, φεύγουμε για τη μικρή μας
εκδρομή”, πρόσθεσε η Κριστίν, χωρίς να δώσει περισσότερες
λεπτομέρειες για το δικό της πρόγραμμα. Φάνηκε, μετά, για μια
στιγμή σαν κάτι, έτσι απότομα, να θυμήθηκε και βιάστηκε να
ενημερώσει το Μιχάλη. “Ξέχασα να σου το πω, πήρε η αδερφή
σου τηλέφωνο χθες απ’ την Αμερική. Της είπα ότι θα την πάρεις πίσω. Μην το ξεχάσεις!”
Ο Μιχάλης είχε μιλήσει στην Κριστίν για το τελευταίο καλοκαίρι στη Θάσο, για τις ξένοιαστες μέρες που πέρασε με
την αδερφή του, για τις κουβέντες που κάνανε. Της είπε ότι
όσα έμαθε και κατάλαβε για τη Μυρτώ αυτό το καλοκαίρι δεν
τα ’χε φανταστεί τόσα χρόνια πριν. Tης έκανε εντύπωση, της
Κριστίν, ιδιαίτερα η ιστορία με τον Κοσμά. Σαν να γεννήθηκε
μέσα της μια επιθυμία να τη γνωρίσει τη Μυρτώ, να καταλάβει καλύτερα αυτά που της έλεγε ο Μιχάλης. Ζούσε κι η ίδια
ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη του θεάτρου, κι ένοιωθε, έτσι, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη λεπτή αυτή και
πιο ώριμη ισορροπία της Μυρτώς, ανάμεσα στην ιατρική και
στο πιάνο. Της εξήψαν λοιπόν τη φαντασία οι διηγήσεις και τα
παινευτικά λόγια του Μιχάλη για την αδερφή του. Του πρότεινε, το επόμενο καλοκαίρι να πηγαίνανε μαζί στην Ελλάδα να
τη γνωρίσει κι η ίδια. “Έτσι κι αλλιώς δεν είναι άσχημη ιδέα”,
απάντησε ο Μιχάλης, “ακόμη κι αν δεν τ’ αποφασίσει νά ’ρθει η
Μυρτώ, καλά θα περάσουμε κι οι δυο μας”.
Ο Μιχάλης σκέφτηκε για μια στιγμή το τηλεφώνημα της
Μυρτώς. Το σκέφτηκε κι είπε να τ’ αφήσει γι’ αργότερα. Αργά
το βράδυ ίσως, απόγευμα για την Αμερική, που θα μαζεύονταν
πάλι στο σπίτι. Θα την έπαιρνε τότε τηλέφωνο.
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Καθώς, μετά, σηκώθηκε για να ντυθεί και να ετοιμαστεί,
είδε την Κριστίν να ’χει πετάξει από πάνω της τ’ ανάλαφρο το
νυχτικό της. Αφού θα βγαίνανε απ’ το πρόγραμμα, ας το ξεκινάγανε από τώρα. Έτσι κι αλλιώς τα μαγαζιά κλειστά ήταν ακόμη.
“Tι λες λοιπόν για ένα πρωινό;” τον ρώτησε, με νόημα και
χαμόγελο. Και με σαγήνη στην κίνησή της. Κορύφωσαν έτσι
ολ’ αυτά το ξάναμμα του Μιχάλη, που το ’χε κιόλας δρομολογήσει, με το προσεγμένο ξεγύμνωμά της. εν άφηναν κανένα
περιθώριο.
Ξετρελαμένος ήταν ο Μιχάλης με το κορμί και με τα πάντα
της Κριστίν. Και το πρωί και το μεσημέρι και την άγρια νύχτα...
***
Μετά που κάναν έρωτα, έφυγαν, κι οι δυο με τα ποδήλατα για
να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους. Σε καμιά ώρα υπολόγιζαν
να ’χουν γυρίσει και να ξεκινάγανε, αμέσως μετά, για τη μικρή
τους απόδραση.
***
Βγήκαν απ’ το σπίτι. Φιλήθηκαν με διάρκεια. Τα μεταερωτικά
μέλια, μεταξύ τους, καλά κρατούσαν. Έτσι κι αλλιώς, τα φιλιά
δίναν και παίρναν, με κάθε ευκαιρία. Ερωτευμένοι δηλώνανε,
κι οι δυο τους. Και το δείχνανε με κάθε ευκαιρία. Μετά, τράβηξαν ο καθένας για τον προορισμό του. Αριστερά έφυγε η
Κριστίν, δεξιά ο Μιχάλης για το σούπερ μάρκετ. Είχε φανεί το
φως της μέρας κι ήταν πράγματι αλλιώτικο. Πιο δυνατό ήταν
σήμερα, προμήνυε το βορινό ήλιο που, καθυστερημένα όπως
το συνήθιζε αυτή την εποχή, θ’ ανέτειλε σύντομα πάνω απ’ την
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παγωμένη πόλη.
Γύρισε, μετά που τελείωσε τις δουλειές του, ο Μιχάλης, στο
σπίτι. Σε καμιά ώρα όπως το ’χαν σχεδιάσει. Τακτοποίησε τα
πράγματα στο ψυγείο και στα ντουλάπια. Έφτιαξε έναν καφέ,
και περίμενε να επιστρέψει η Κριστίν. Κάθισε, μετά, στο ακόμα
ανακατεμένο καθιστικό κι άνοιξε ένα περιοδικό, να περάσει η
ώρα. Κι αγνάντευε, απ’ το παράθυρο, τ’ αλλιώτικο, το πιο δυνατό φως της μέρας εκείνης. Και πρόσμενε να βρεθούν, σύντομα
κι οι δυο τους, στη ζεστή του αγκαλιά.
Η ώρα όμως περνούσε κι η Κριστίν δε φαινόταν πουθενά.
Είχαν περάσει δυο ώρες, όχι μόνο μια, όπως το λογαριάζανε
στην αρχή. Κόντευε πια έντεκα. Το τηλέφωνό της ήταν στο
κρεβάτι δίπλα, δεν το ’χε πάρει μαζί της. Αναρωτήθηκε τι να
συμβαίνει. Με την ώρα άρχισε να χτίζεται μέσα του μια ανησυχία. Σκέφτηκε πού να είχε άραγε πάει. Μήπως έβγαινε να
την αναζητήσει; Μήπως της είχε συμβεί τίποτα; Είχε μια μάλλον θολή εικόνα για τις δουλειές και τις διαδρομές της Κριστίν
εκείνο το πρωί. εν του είχε πει κάτι συγκεκριμένο. Υποψίες
λοιπόν μόνο είχε, δεν ήταν καθόλου σίγουρος, προς τα πού είχε
τραβήξει. Καθώς περνούσε όμως η ώρα, καθώς τον κυρίευε
πια η ανησυχία, άφησε ένα σημείωμα, να τον πάρει αμέσως
τηλέφωνο, αν τυχόν γύρναγε πίσω, και βγήκε πάλι στο διάδρομο. Θα ’παιρνε το ποδήλατο, να προσπαθήσει να μαντέψει και
ν’ ακολουθήσει τη διαδρομή της Κριστίν εκείνο το πρωί. Ήταν
ό,τι καλύτερο μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την ώρα, την ώρα
της μεγάλης ανησυχίας, που τώρα έπαιρνε άλλη τροπή. Έβραζε μέσα του πια ο πανικός.
Άνοιξε μετά την εξώπορτα, έβγαλε όπως όπως το ποδήλατο
στο πεζοδρόμιο κι ανέβηκε με βιάση για να φύγει να ψάξει την
Κριστίν.
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Και καθώς ανέβασε και το πόδι στο πεντάλ κι ανασήκωσε
το βλέμμα και κοίταξε το δρόμο, είδε τότε το Γερμανό αστυνόμο, στα εκατό μέτρα, που πλησίαζε, με ύφος διερευνητικό,
προς το σπίτι τους.
Κατέβηκε τότε απ’ το ποδήλατο, με τελείως θολωμένο το
μυαλό του. Το έβλεπε ότι κάτι κακό είχε συμβεί. εν είχε καμιά αμφιβολία ότι ο αστυνομικός έψαχνε το σπίτι της Κριστίν.
Είχε υποχωρήσει κι είχε καταλαγιάσει ο πανικός.
Είχε πια ολότελα παγώσει μέσα του.
***
“Καλημέρα σας, ψάχνω το σπίτι της κυρίας Κριστίν Νομπέλ,
πρέπει να είναι εδώ. Μήπως τυχόν τη γνωρίζετε;” ρώτησε ευγενικά αλλά κι ανήσυχα ο αστυνομικός το Μιχάλη.
Ο κάτασπρος πια Μιχάλης προσπάθησε να μείνει όρθιος.
Με μεγάλη δυσκολία κατάφερε ν’ αποκριθεί. “Η κυρία Νομπέλ
είναι φίλη μου, μένουμε μαζί. Τι συμβαίνει;”
Was ist los, ρώτησε ο Μιχάλης. “Τι συμβαίνει;” δηλαδή, όχι
αν συμβαίνει κάτι. εν είχε πια καμιά αμφιβολία ότι κάτι συνέβαινε.
“ υστυχώς, κύριέ μου, η φίλη σας είχε ένα φοβερό ατύχημα. Την παρέσυρε ένας μεθυσμένος οδηγός και δίνει μάχη για
τη ζωή της στο νοσοκομείο. Θα σας παρακαλούσα να με συνοδέψετε για μια κατάθεση στο τμήμα και μετά μπορείτε να πάτε
στο νοσοκομείο. ε θα μας πάρει ούτε μια ώρα”.
Τυπική γερμανική τυπολατρία. Πρώτα η κατάθεση και μετά
το νοσοκομείο. Θυμός πλημμύρισε το Μιχάλη κι έβαλε, το νέο
του αυτό συναίσθημα, λίγο στην άκρη τη μονοκρατορία του
τρόμου που τον είχε κατακλύσει. Το εξήγησε στο Γερμανό, όσο
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ευγενικά μπορούσε. Ότι η Κριστίν ήταν μόνη της, δεν είχε κανέναν άλλο στην πόλη, κι ότι έπρεπε να τρέξει αμέσως δίπλα
της. Κι ότι, κυρίως, τη στιγμή εκείνη δεν ήταν σε καμιά, απολύτως, θέση για την οποιαδήποτε κατάθεση.
Ευτυχώς ο Γερμανός το κατάλαβε, κι έδειξε κατανόηση. έχθηκε την υπόσχεση του Μιχάλη, ότι δηλαδή μέσα στη μέρα
θα περνούσε να τακτοποιήσει το γραφειοκρατικό θέμα και να
καταθέσει. Προθυμοποιήθηκε μάλιστα να τον πάει κι απ’ το νοσοκομείο. Κι έδειξε κι υπομονή, όταν η υπόσχεση του Μιχάλη
δεν πραγματοποιήθηκε παρά μόνο μετά απ’ αρκετές, πολλές,
μέρες.
***
Τέτοια τροπή πήρε εκείνη η πλανεύτρα η μέρα, που ξεκίνησε
με τόσες υποσχέσεις. Στην εντατική του νοσοκομείου η Κριστίν, με τους γιατρούς να κουνάνε το κεφάλι και το Μιχάλη να
κλαίει και να οδύρεται. Αργά το βράδυ ήρθε κι η μητέρα της,
η Εύα, απ’ την κοντινή Κοπεγχάγη. Πατέρα δεν είχε γνωρίσει.
Τις λίγες στιγμές που ξεθόλωνε ο Μιχάλης σκεφτόταν αν
έπρεπε να πει στη μητέρα της Κριστίν όλη την αλήθεια. Ότι
δηλαδή αυτός είχε την ιδέα να τη βγάλει απ’ το πρόγραμμά
της, εκείνη τη μέρα, και να τη βάλει στη μοιραία διαδρομή. Ότι
αυτός της υποσχέθηκε μια μέρα λαμπερή, κι αντί γι’ αυτό, δεν
ήξερε τώρα, αν θα υπήρχε καν, άλλη μέρα.
Τον πρόλαβε όμως η Εύα, που μες στη βουβή της, τη μεγάλη
θλίψη κι αγωνία, κατάφερε κι είπε δυο λόγια στο Μιχάλη. Τον
έβλεπε σε μαύρο χάλι, να υποφέρει φωναχτά, τον έβλεπε ότι
αγαπούσε την κόρη της και τον συμπάθησε έτσι και σκέφτηκε
κάποια στιγμή να του μιλήσει.
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“Να πόσο μικρή μπορεί να είναι λοιπόν η τύχη κάποιου!
Πρωί, μ’ ελάχιστη κίνηση στο δρόμο, μια μέρα με σπάνια καλό
καιρό, να σε χτυπήσει και να σε στείλει στην εντατική, στην
αγκαλιά του θανάτου, ένας μεθυσμένος οδηγός στο Αμβούργο.
Τόσο απίθανα μικρή τύχη είχε η κόρη μου σήμερα!”
Κι έτρεξε τότε το μυαλό του Μιχάλη, μήνες πίσω. Και χιλιόμετρα μακριά, στη συζήτηση εκείνη με την αδερφή του στη
Θάσο. Τότε που κι οι δυο τους δηλώνανε τον όρκο τους σε μια
ζωή έξω απ’ την τύχη και το σκοτεινό της πέπλο.
Συνωμοσία του φάνηκε τότε, για μια στιγμή, του Μιχάλη η
μέρα η σημερινή. Η χθεσινή, πια, μάλλον. Ο ήλιος, ο σπάνιος,
ο απρόσμενος. Συνωμοσία για να γοητευτούν και να ξεγελαστούν, ν’ αλλάξουν δρόμο, να πέσουν μετά καταμεσής στη λαμπερή παγίδα εκείνης της μέρας. Στο κατασκότεινό της πέπλο,
όπως τώρα, καθαρά, το ’βλεπε ο Μιχάλης.
***
Η Κριστίν δεν έφυγε τελικά. Σώσανε οι γιατροί τη ζωή της.
Με τίμημα μεγάλο όμως. Τέτοιο, που ν’ αναρωτιέσαι αν τελικά
αξίζει. Ειδικά αν είσαι ερωτευμένος με το θέατρο και σου λένε
ότι η υπόλοιπη ζωή σου θα ’ναι σ’ ένα καρότσι. Κι αν αντέχεις
να σε τρέφουν οι ελπίδες ότι θα προλάβεις, ίσως, το επόμενο
μεγάλο άλμα της βιοτεχνολογίας και της νευρολογίας. Που θα
σου δώσει ξανά κίνηση.
Όμως η χαρά για το Μιχάλη ήταν μεγάλη. Του αρκούσε που
η Κριστίν ήταν στη ζωή. Την αναπηρία θα της την αλάφρωνε
αυτός. Θα γινόταν πόδια και ψυχή της.
Αποφάσεις μεγάλες είν’ αυτές. Και τίποτα δε μπορείς, μ’ αυστηρότητα, να πεις για τις αποφάσεις τις αντίθετες. Και ποτέ
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δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα διαρκέσουν οι πρώτες και δε θ’
αλλάξουν, με τον καιρό, στις δεύτερες.
Κανείς δεν ήταν, έτσι, πραγματικά σίγουρος για την απόφαση του Μιχάλη. Ούτε η μητέρα της Κριστίν, η Εύα, ούτε κανείς
άλλος στο Αμβούργο. Ούτ’ η οικογένεια στην Ελλάδα, οι γονείς
του Μιχάλη, ο Φίλιππος κι η Μαρία, ο θείος ο Αμύντας, η ξαδέρφη η Κονστάνς. Συγκλονίστηκαν όλοι αυτοί βαθιά με το
δράμα που βρήκε τα δύο παιδιά. Όμως σίγουροι δεν ήταν ότι ο
Μιχάλης θα την παντρευόταν σύντομα την Κριστίν, όπως τους
έλεγε. Κι ότι θα κάνανε και παιδιά. Όπως τους διαβεβαίωνε.
Ούτε κι η Κριστίν, ή ίδια, ήξερε τι να πει για όλ’ αυτά.
***
Μόνο η Μυρτώ ήταν τελείως σίγουρη. Παράξενο, στ’ αλήθεια,
που πήγασε μια τέτοια σιγουριά μέσα από τόσο λίγο χρόνο. Τις
λίγες εκείνες βδομάδες του περασμένου καλοκαιριού. Τότε
δηλαδή που γνώρισε, πραγματικά, τον αδερφό της.
Αυτή θα ήταν η εκδίκηση του αδερφού της στη θεά τύχη και
στο σατανικό τον πρεσβευτή της. Θα την περιφρονούσε, θα την
περιγελούσε και θα της φώναζε κατάμουτρα.
“ ε μπορείς να μ’ αγγίξεις! εν υπάρχεις!”

Λίγο πριν την επιστροφή
Μετά από επτά, οκτώ, χρόνια, ήταν αρχές ’98, θα γύριζε πια
στην Ελλάδα η Μυρτώ. Σε άλλους θα φαινότανε δύσκολη η
απόφαση. Για τη Μυρτώ όμως ήταν κάτι σαν αυτονόητη. Για
πολλούς λόγους, τη γέμιζε χαρά η ιδέα της επιστροφής. Σπουδαίος ανάμεσά τους κι η προοπτική της οριστικής επανασύνδεσης με τον Κοσμά. Όλ’ αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν
είχε εξελιχθεί πολύ στο πιάνο, ήταν πια ευρύτερα γνωστή, σε
σημαντικούς καλλιτεχνικούς κύκλους των ΗΠΑ. Όμως οι μοναδικές εκείνες στιγμές, που συνευρίσκονταν με τον Κοσμά
και φεύγανε ταξίδι θαλασσινό, της λείπανε πολύ. Ούτε υπήρξε
ποτέ κάτι που να τις πλησίασε σε ένσταση και βάθος. Ίσως γι’
αυτό κι ο πρώτος που του ανακοίνωσε την απόφασή της αυτή,
της επιστροφής, ήταν ο Κοσμάς ο ίδιος. Κι όταν του το ανέφερε
κι είδε και σ’ αυτόν τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια χαρά σ’
αυτή την προοπτική, η Μυρτώ πήρε πια μια λάμψη και μια δύναμη που θα τη συντρόφευαν όλη αυτή την αβέβαιη, τελευταία
περίοδο. Θα την παρηγορούσαν στις άχαρες μέρες μπροστά
της, που έπρεπε να τακτοποιήσει μύρια διαδικαστικά θέματα
και θα της ελάφρυναν, κάπως, τη δυσκολία να ανακοινώνει
την απόφασή της σε φίλους, συναδέλφους και πολλούς, πολλούς γνωστούς.
Με την Κονστάνς είχε αρχίσει εδώ και κάμποσο καιρό, σχεδόν ένα χρόνο, να μιλάει για την επιστροφή. Θολά κι αβέβαια
στην αρχή, σαν μια διάχυτη, ακόμη ακαθόριστη στο χρόνο, πι-
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θανότητα. Με τον καιρό γινόταν όλο και πιο συγκεκριμένη. Η
Κονστάνς ήταν πια βέβαιη ότι η μέρα πλησίαζε.
***
Όταν η Μυρτώ τηλεφώνησε στην Κονστάνς και της πρότεινε
να βρεθούνε στο κέντρο του Μανχάταν, ξαφνιάστηκε λίγο απ’
την απάντηση της ξαδέρφης.
“Ναι, κι εγώ θέλω να συζητήσουμε κάτι. Πολύ καλή ιδέα
είχες, νομίζω πως με πρόλαβες!” της απάντησε η Κονστάνς.
Παραξενεύτηκε για μια στιγμή η Μυρτώ. Τι να ’θελε άραγε
να της πει η Κονστάνς; Εδραιώθηκε μια περιέργεια μέσα της
με την παράξενη αυτή σύμπτωση.
Η Μυρτώ, ένοιωθε σίγουρη ότι κι η Κονστάνς δε θ’ αργούσε να την ακολουθήσει στην Ελλάδα. Κι αν καμιά φορά της
πέρναγε απ’ το μυαλό μήπως κατέληγε τελικά, η Κονστάνς με
τον Πιερ στο Βέλγιο, ποτέ δεν κράταγε πολύ αυτή η σκέψη. Το
ένοιωθε να χτίζεται μέσα και στην ξαδέρφη της. Το ίδιο εκείνο πράγμα. Εκείνο που, σαν παλίρροια, σε τραβάει με δύναμη
πίσω. Στις πρώτες θάλασσες, στις πρώτες εικόνες, στις πιο
δυνατές. Μπορεί να μην είχανε ποτέ συζητήσει κάτι άμεσα
για όλ’ αυτά, αλλά έβγαιναν αυτά τα μηνύματα. Κι έβγαιναν με
σαφήνεια κι από πολλές διαδρομές. Αυτές, τις αποκλειστικές,
που είχανε σμιλέψει τις δυο τους μονάχα.
***
Μα κι η Κονστάνς δεν ένιωσε καμιά έκπληξη σαν της ανακοίνωσε η Μυρτώ ότι ετοιμαζότανε να γυρίσει πίσω, κι ότι είχε
βρει κιόλας δουλειά στην Αθήνα. Το συμβόλαιο που είχε στο
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νοσοκομείο τελείωνε τις επόμενες βδομάδες και είχε ήδη
ενημερώσει ότι δε θα τ’ ανανέωνε. ε μένανε λοιπόν παρά δυο
τρεις βδομάδες, να κλείσει κάποια διαδικαστικά θέματα και
μετά να φύγει.
“Μυρτώ, δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι αυτό θα μου ’λεγες.
Με στεναχωρεί που θα φύγεις, αλλά έβλεπα ότι είχε πια έρθει
η ώρα του. Καιρό το συζητάμε αλλά το ’βλεπα, τώρα τελευταία,
να δυναμώνει μέσα σου, να βγαίνει πιο συγκεκριμένα. Ξέρεις,
κάπου μέσα μου, έχει αρχίσει να ξεκλειδώνει μια ανάλογη επιθυμία. Με κάποια αμφιβολία στην αρχή, ωστόσο εδώ και λίγο
καιρό έχει γίνει πια, και σε μένα, απόφαση. Μόνο που υπάρχει
μια εξέλιξη, που μάλλον θα με κάνει να το καθυστερήσω για
λίγο καιρό. Ένα δύο χρόνια, κάπου εκεί το υπολογίζω”, της είπε
η Κονστάνς.
Ένιωσε χαρά κι επιβεβαίωση η Μυρτώ. Να που δε θα χανότανε με την Κονστάνς τελικά. Όμως αναρωτήθηκε τι να ’ταν
αυτό που της έλεγε η Κονστάνς ότι ίσως την καθυστερούσε,
ένα δυο χρόνια. Τη ρώτησε λοιπόν.
“Κι εγώ δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι κάτι ίδιο γεννιόταν
και σε σένα. Το έβλεπα και δε σου κρύβω, έκανε αυτό την απόφασή μου πολύ πιο εύκολη. Όμως, τι είναι αυτό που λες ότι
μπορεί να σε καθυστερήσει;”
“Είμαι έγκυος, Μυρτώ”, απάντησε η Κονστάνς. Και συνέχισε: “και μάλιστα με δίδυμα!”
Και τυλίχτηκαν μετά, αθόρυβα, οι δυο τους, η μια μέσα
στην αγκαλιά της άλλης. Γέμισε έτσι από χαρά, η Μυρτώ, με
το μαντάτο της Κονστάνς. Άνοιγε μια νέα φάση στη ζωή της
Κονστάνς. Κι η παράταση που έπαιρνε η παραμονή της στην
Αμερική γινότανε τώρα, κι αυτή, πιο υποφερτή.

15 6 || Ν Ι ΚΟΣ ΣΑ ΚΚ Α Σ
***
Για τη Μυρτώ ο κύκλος της ιατρικής στην Αμερική είχε κλείσει χωρίς άλλο κάτι, στο μεταξύ, ν’ ανοίξει. Ήτανε πολλές,
διψήφιες, οι σχέσεις της Μυρτώς αυτά τα χρόνια. Οι σχέσεις
των κάποιων, λίγων μηνών. Μέχρι κει έφταναν.
Είχε γίνει ταμπού το θέμα αυτό στη σχέση της με την Κονστάνς. εν έδειχνε η αγαπημένη φίλη να τα καταλαβαίνει όλα
τούτα στη ζωή της Μυρτώς. Μα κι η Μυρτώ το ίδιο ένοιωθε κι
αυτή. Να μην τα καταλαβαίνει. Απέφευγε λοιπόν η Κονστάνς
να ρωτάει. Απέφευγε κι η Μυρτώ να ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση. Μένανε έτσι μες στη σιωπή, τα προσωπικά της Μυρτώς. Απροσπέλαστα κι ανεξήγητα. Κι έριχνε αυτό μια σκιά στη
φιλία τους. Σαν να την οριοθετούσε. Κι ενώ πάντα πιστεύανε
ότι ήταν ίδιες σαν δυο σταγόνες νερό, ότι πάντα θα μοιράζονταν τα πάντα, κάθε σκέψη κι επιθυμία και κάθε στεναχώρια,
βλέπανε να υπάρχει τελικά κάτι που δε μπορούσαν μήτε να το
μοιραστούν μήτε καν, καλά καλά, να το συζητήσουν. Και καμιά
μνήμη, κανένα θρόισμα απ’ το παρελθόν, κανένα κοίταγμα και
κανένα δάκρυ κοινό, τίποτα απ’ όλα αυτά τα άπειρα που είχαν
μοιραστεί στη μεγάλη, κοινή τους διαδρομή, δεν έδειχνε αρκετό να τις υψώσει πάνω απ’ αυτό το μυστήριο, τ’ απάνθρωπο
εμπόδιο.
***
Ήταν πια η στιγμή να ενημερώσει και τον Κοσμά για την επικείμενη κι οριστική επιστροφή της. Το ίδιο βράδυ του μίλησε
στο τηλέφωνο.
“Κοσμά, ξέρεις, σε ένα μήνα είμαι πίσω. Οριστικά. Στο εξής
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θα τα λέμε μια δυο φορές τη βδομάδα, όχι το χρόνο!”
Ο Κοσμάς έμεινε εμβρόντητος. Το περίμενε να συμβεί, το
έβλεπε να έρχεται, αλλά δεν ήταν κι ολότελα σίγουρος. Και
δεν τη ρωτούσε ποτέ, σαν να ’θελε να αποφύγει κάποια κακή
απάντηση.
“ εν μπορώ να το πιστέψω, έλεγα δε θα συμβεί ποτέ! Υπέροχο νέο, Μυρτώ, υπέροχο νέο”. Έτσι της μίλησε, με μια φωνή
που παλλόταν από ενθουσιασμό. Και πριν προλάβει να κυριευτεί τελείως απ’ τη συγκίνηση του αναπάντεχου νέου, συνέχισε
η Μυρτώ.
“Κι όμως να το πιστέψεις πρέπει, πιάνουμε δουλειά σύντομα”.
“ ουλειά, είπες; Σ’ έχουν επηρεάσει τα χρόνια στην Αμερική
νομίζω!” της είπε τότε ο Κοσμάς και μια προσμονή διακρινόταν στην κουβέντα του αυτή.
Η Μυρτώ κατάλαβε τι εννοούσε, κατάλαβε και την προσμονή και διόρθωσε αμέσως. “Φεύγουμε ταξίδι λοιπόν; Καλύτερα
το είπα τώρα;” Κι ακολούθησε ένας γρήγορος διάλογος.
“Τώρα το λες σωστά. Σε περιμένω να φύγουμε για δύσκολα
νερά” ανταπάντησε ο Κοσμάς”.
“Για δύσκολα κι απρόβλεπτα νερά. Έτσι όπως το είπες!” συμπλήρωσε η Μυρτώ.
Συνέχισε μετά στο ίδιο, χαρούμενο μοτίβο ο Κοσμάς “Θα πω
τα νέα στην Άννα. Θα τρελαθεί απ΄ τη χαρά της”. Και πάνω που
ολοκλήρωνε τη φράση του άλλαξε ο δρόμος της φωνής του,
έγινε τώρα πιο σκεφτικός. Τη ρώτησε τότε.
“Μυρτώ, κανένα άλλο νέο, δικό σου;”
Ακολούθησε για λίγο η Μυρτώ στο νέο, πιο σοβαρό δρόμο
του Κοσμά. Μετά από μια μικρή παύση, του απάντησε. “Εγώ,
άλλο νέο, όχι Κοσμά, τίποτα.» Για να επανέλθει γρήγορα στον
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πρώτο τόνο, τον χαρούμενο.
“Και κάτι ακόμη. Κανονίζω το καλοκαίρι του χρόνου να
βρεθούμε όλοι στη Θάσο. Θά ’ρθει κι η Κονστάνς με όλη την
οικογένεια. Ξέρεις, είναι έγκυος με δίδυμα. Του χρόνου θα είναι μαμά. Θα γνωρίσεις έτσι και τον Αμύντα. Σημείωσέ το από
τώρα. Να μη μου λες ότι δε στο είπα έγκαιρα”.
Κι έκλεισε με μερικά ακόμη λόγια ο διάλογος τους, ο τελευταίος διάλογος, από τόση απόσταση. Έκλεισε με τον ίδιο χαρούμενο τρόπο, με τον ίδιο που ξεκίνησε.
***
“Κονστάνς, σκέφτομαι να συναντήσω και ν ’αποχαιρετήσω το
Βασίλη. Θυμάσαι, που είχαμε μια σχέση, πολύ παλιά, μόλις είχα
έρθει στην Αμερική. εν τον έχω ξαναδεί από κείνη την εποχή,
νιώθω κάπως ένοχη γι’ αυτό και σκέφτηκα, πριν φύγω να τον
συναντήσω, να τον χαιρετήσω, αν φυσικά είναι ακόμη εδώ και
δεν έχει φύγει”, είπε μια απ’ τις επόμενες μέρες η Μυρτώ στην
ξαδέρφη της.
Τέτοιες λοιπόν κουβέντες της Μυρτώς συνήθως δεν είχανε συνέχεια ουσιαστική απ’ την Κονστάνς. Ανήκαν στη σφαίρα της ακατανόητης εκείνης, της άκαμπτης παραξενιάς της
Μυρτώς, που η Κονστάνς δεν είχε τρόπο να τη μαλακώσει, να
επικοινωνήσει μαζί της. Γι’ αυτό κι η Μυρτώ περίμενε μια συνηθισμένη, μια τυπική απάντηση απ’ την Κονστάνς. Μια απάντηση, που απλά θα έκλεινε, γρήγορα γρήγορα, το θέμα. Kι ίσως
πράγματι έτσι και να ’τανε, αν η Κονστάνς δε γνώριζε κάποια
πράγματα για το Βασίλη, κάποια πράγματα που σκόπιμα δεν
είχε συζητήσει με τη Μυρτώ. Ήταν εντελώς βέβαια ότι θα τη
στεναχωρούσαν και το είχε αποφύγει. Είχε παρατηρήσει την
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ενοχική της συμπεριφορά σ’ αυτό το θέμα. Την είχε δει και συνέχιζε να τη βλέπει, χωρίς να ξέρει λεπτομέρειες και χωρίς
να έχει η ίδια κάποια άποψη. Θυμόταν πόσο γρήγορα είχε εξελιχθεί εκείνη η ιστορία κι αναρωτιόταν τι θα μπορούσε ποτέ
να είχε γίνει, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, που να κάνει τη Μυρτώ να νιώθει τόσο άσχημα, για τόσο πολύ χρόνο μετά. Τι ήταν
που την έκανε τόσο διαφορετική απ’ τις άλλες, πολλές σχέσεις
της, που δεν είχαν αφήσει παρά ελάχιστα και σίγουρα τίποτα
το ενοχικό.
Όμως τώρα που η Μυρτώ σχεδίαζε να συναντήσει το Βασίλη, να τον χαιρετήσει, ένοιωθε ότι δε μπορούσε να σιωπά άλλο.
Ένοιωθε ότι έπρεπε να ενημερώσει τη Μυρτώ, ίσως και να την
προφυλάξει από κάποιο νέο λάθος, που θα φούντωνε ακόμη
περισσότερο τις ενοχές που τη βασάνιζαν.
***
“Μυρτώ, έχω ένα φίλο που τυχαίνει να ’ναι και γνωστός του
Βασίλη. Υπάρχουν κάποια νέα που πρέπει να σου τα πω. Με
συγχωρείς, ειλικρινά δεν ξέρω αν έχω κάνει σωστά που δε
σου έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτά. Έβλεπα όμως αυτή την ιστορία
να ζει μέσα σου, έβλεπα να σε βασανίζει κι απέφευγα να σου
μιλήσω. Από φόβο μην τυχόν και χειροτερέψω τα πράγματα”,
ξεκίνησε η Κονστάνς. Και συνέχισε: “όμως τώρα πρέπει να σου
το πω. Νομίζω, δεν είναι καλή ιδέα να επιδιώξεις να δεις το
Βασίλη”.
Η Μυρτώ παραξενεύτηκε. Παραξενεύτηκε πολύ. Το ένοιωθε ως μεγάλο βάρος που δεν είχε καταφέρει να βάλει την
Κονστάνς στις διαδρομές αυτές της ψυχής της. Ένοιωθε τόσο
μπερδεμένη η ίδια, ανίκανη να εξηγήσει, ν’ ακούσει, ν’ αλλάξει.
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Έπαιρνε την ευθύνη για τ’ αδιέξοδα αυτά απάνω της.
Όμως τώρα υπήρχε μια άλλη διάσταση.

εν ήταν απλά ο

τοίχος, η αδυναμία να μοιραστούν τα θέματα αυτά. Τώρα υπήρχε και κάτι που έμοιαζε με συγκάλυψη. Με συνειδητή συγκάλυψη κι όχι με κείνη την κλασική αδυναμία να μπουν μαζί, οι
δυο τους, να μπουν μες στις συμπεριφορές της Μυρτώς.
“Τι συμβαίνει Κονστάνς, τι συμβαίνει με το Βασίλη και μου
λες ότι πρέπει ν’ αποφύγω να τον δω;”
***
Αυτόν που ανέφερε η Κονστάνς ως γνωστό του Βασίλη και
φίλο δικό της, ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν και συνάδελφος,
ψυχίατρος. Για αρκετά χρόνια προσπαθούσε να βοηθήσει το
Βασίλη να βρει τον αυτό του. Κάτω από τέτοιες συνθήκες είχαν γνωριστεί.
Η Κονστάνς εξήγησε στη Μυρτώ ότι ο Βασίλης, λίγο μετά
που είχανε χωρίσει, άρχισε να εκδηλώνει καταθλιπτική συμπεριφορά. Εννοείται παράτησε τα μαθήματα και την Ιατρική
και σε λίγο χρόνο τον είχαν διαγράψει απ’ τη σχολή. Η δεύτερη
ευκαιρία του Βασίλη, είχε κι αυτή χαθεί.
Οι θείοι του έκαναν μεγάλη προσπάθεια να τον βοηθήσουν.
Από γιατρό σε γιατρό, από κλινική σε κλινική. Τι ακριβώς είχε
συμβεί ποτέ δεν είχε πει με λεπτομέρειες ο Βασίλης. Ποτέ και
σε κανέναν. Οι θείοι του μείνανε στη γενίκευση της “ερωτικής απογοήτευσης”. Ο γιατρός, ψυχίατρος, Ελληνοαμερικανός,
ο Νίκος, οικογενειακός φίλος των θείων του Βασίλη και συμπτωματικά συνάδελφος και γνωστός της Κονστάνς, έφτασε
αρκετά πιο πέρα, πλησίασε πιο κοντά. Όσο κοντά μπορούσε να
τον πάει η επιστήμη του. Σκιαγράφησε αρκετά καλά τη Μυρτώ,
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την απόλυτη ομορφιά και την αφύσικη δύναμη του χαρακτήρα
της. Είδε το Βασίλη να καίγεται στην εγγύτητα της Μυρτώς.
Πάτησε πάνω σ’ αυτά και κατάφερε να βοηθήσει το Βασίλη.
Μετά από τρία χρόνια συνεδρίες, μ’ εκρήξεις θυμού, ακόμη και
χυδαίες βρισιές απ’ τη μεριά του Βασίλη, κι ιώβεια υπομονή
απ’ τη μεριά του Νίκου, κατάφερε ν’ αρχίσει να τον βγάζει σιγά
σιγά απ’ το βυθό που είχε κατέβει.
Την περίοδο αυτή είχε συναντήσει ο Νίκος την Κονστάνς
αρκετές φορές. Είχανε μιλήσει για το θέμα, παρακάμπτοντας
ίσως την ιατρική δεοντολογία. Ο ίδιος ο Νίκος, δεν είχε καμιά
αμφιβολία για την εξήγησή του. Περισσότερο συγκλονισμένος
ήταν πια με τη Μυρτώ, που δε γνώριζε, παρά με το Βασίλη τον
ίδιο. Θέλησε, έτσι, υποσυνείδητα ίσως, να χρησιμοποιήσει, με
κάποιο τρόπο, την Κονστάνς για να πλησιάσει καλύτερα, αυτό
που έβλεπε σαν έναν ολότελα ιδιαίτερο και πρωτόγνωρο γι’
αυτόν ψυχισμό. Τη Μυρτώ. Με δυο λόγια φλεγόταν ο Νίκος να
γνωρίσει τη Μυρτώ. Όμως η Κονστάνς δε μπορούσε να βοηθήσει. Ήταν κι αυτή γεμάτη απορίες, λίγα είχε να προσθέσει στο
παζλ του Νίκου. Κι ανησυχούσε πολύ με την πιθανή αντίδραση
της ξαδέρφης της, αν μάθαινε για την εξέλιξη του Βασίλη. Ανησυχούσε τόσο πολύ που δε θα βοηθούσε ποτέ μια συνάντηση,
του Νίκου με τη Μυρτώ. Το εξήγησε, κι ο Νίκος, σοβαρός επαγγελματίας που ήταν, δε δυσκολεύτηκε να το καταλάβει και να
βάλει οριστικά στην άκρη την πρωτόγνωρη περιέργειά του.
Ο Βασίλης δούλευε πια, εδώ κι ένα χρόνο, σ’ ένα ελληνικό
εστιατόριο. Ανήκε στην αλυσίδα εστιατορίων, που είχαν δημιουργήσει οι, ευκατάστατοι πια, θείοι του. Ήταν αυτοί, εδώ και
δεκαετίες εγκατεστημένοι στην Αμερική, πετυχημένοι επιχειρηματίες στον τομέα της εστίασης. Η ιατρική, για το Βασίλη,
είχε τελειώσει αλλά φαινότανε τουλάχιστον να έχει επανέλθει
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σε μια φυσιολογική ζωή. Είχε μάλιστα, πρόσφατα παντρευτεί.
Η Κονστάνς ολοκλήρωσε τη διήγησή της, μιλώντας, ίσως
για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή της στη Μυρτώ, ως
γιατρός σε γιατρό μάλλον παρά ως φίλη σε φίλη.
“Αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε συνάντηση με το Βασίλη είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη”.
***
Τις λίγες μέρες που απομένανε δέχθηκε η Μυρτώ ένα μονότονο καταιγισμό απ ’τα βουβά ερωτηματικά των φίλων, των συναδέλφων, των γνωστών της. Ήταν δύσκολο να δώσει μια πειστική απάντηση για το λόγο της επιστροφής της. Μένανε έτσι
οι συνομιλητές της στην επιφάνεια ενός κάποιου νόστου, που
φαίνεται πως, έτσι, ξαφνικά την κατέλαβε και της έβαλε στο
μυαλό την ιδέα να γυρίσει πίσω. Μεγαλύτερη λεπτομέρεια δε
μπορούσανε ασφαλώς να δούνε κι ούτε η Μυρτώ ένοιωθε ότι
μπορούσε να τους την κοινωνήσει. Κι όλα αυτά γρήγορα κατέληγαν σε σιωπές. Κι έρχονταν μετά γρήγορες και τυπικές ευχές για να διαδεχθούν και να δώσουν μια διέξοδο στις σιωπές.
Της έκαναν μια κάποια εντύπωση της Μυρτώς όλ’ αυτά.
Σαν να πίστευε ότι κάποιος, ίσως κάποιοι, λίγοι, απ’ τους φίλους της, θα μπορούσαν να υποψιαστούν το μίτο της διαδρομής της. Να πάνε ένα βήμα πέρα απ’ την έκπληξή τους. Όμως,
όχι, κάτι τέτοιο δε συνέβη. Πώς ποτέ θα μπορούσε να συμβεί;
εν ήταν εύκολο να συμβεί. Κι απόμεναν μόνο οι παλιοί αγαπημένοι της, σαν το θείο τον Αμύντα και ασφαλώς τον Κοσμά.
Αυτοί ήταν που φάνηκαν να καταλαβαίνουν κάτι παραπάνω.
Κι η Κονστάνς βέβαια. Κυρίως η Κονστάνς. Γιατί με την Κονστάνς ζούσανε μες στην ίδια καθημερινότητα. Αυτή μπορούσε
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να καταλάβει καλύτερα απ’ όλους τι ακριβώς υπήρχε στη ζυγαριά της απόφασης της Μυρτώς. Και μπορούσε να μην απορεί
ούτε για μια στιγμή για το κατά πού τελικά έγειρε, η ζυγαριά
αυτή. Κι έτσι, σ’ όλα τα τρεξίματα και τις δυσκολίες αυτών των
μερών, η αγαπημένη της Κονστάνς θα ήταν πάντα εκεί, δίπλα
της. Θα ήταν εκεί, νοερά, θα τη συντρόφευε, θα της χαμογελούσε και θα την ενθάρρυνε, όταν καμιά φορά κλονιζότανε και
στιγμιαία αναρωτιότανε, όπως γίνεται σε τέτοιες περιστάσεις,
μην κι έπαιρνε απόφαση βιαστική και λάθος.
***
“Γεια σας κυρία Μυρτώ”, είπε μ’ ένα στεγνό, στα όρια του σκαιού, ύφος, ο Θανάσης, θείος του Βασίλη.
Η Μυρτώ συμφώνησε με την Κονστάνς κι εγκατέλειψε την
ιδέα να δει το Βασίλη. Τα επιχειρήματα της ξαδέρφης της ήταν
βέβαια πειστικά. Σκέφτηκε όμως να συναντήσει έναν απ’ τους
θείους του Βασίλη. Τι ακριβώς προσδοκούσε απ’ τη συνάντηση αυτή, δε μπορούσε να πει, ούτε καν η ίδια γνώριζε. Το συζήτησε με την Κονστάνς. Η Κονστάνς το είδε κι αυτό σαν μια
συνέχεια των ενοχικών συμπεριφορών της Μυρτώς. Λόγο να
την αποθαρρύνει δεν έβλεπε. Ούτε όμως και πίστευε ότι κάτι
μπορούσε ποτέ να προκύψει από μια τέτοια συνάντηση.
Κι ίσως έτσι και να ’τανε. Κάτι σαν κάθαρση ήταν αυτή η
συνάντηση για τη Μυρτώ. Μια ανάγκη να ζητήσει, έστω και
σιωπηρά, έστω και δι’ αντιπροσώπου, συγγνώμη για κείνο το
παλιό περιστατικό, που η ίδια είχε τόσο επιπόλαια προκαλέσει
και που συνέχιζε να ζει μέσα της.
Τηλεφώνησε λοιπόν η Μυρτώ στον κύριο Θανάση. Τον βρήκε σ’ ένα απ’ τα αρκετά εστιατόρια που είχε και διηύθυνε. Το
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τηλέφωνο τής το έδωσε η Κονστάνς. Πού το είχε βρει η ίδια
και πώς της είχε ξωμείνει, να θυμηθεί δε μπορούσε. Το βρήκε
όμως στο κινητό της και το μοιράστηκε με τη Μυρτώ.
Στην αρχή ο κύριος Θανάσης απέκλεισε το ενδεχόμενο να
συναντηθούν. Ήταν φανερό ότι υπήρχε ακόμη μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Της μιλούσε άσχημα, με απρέπεια. Της
είπε ότι κατέστρεψε τον ανιψιό του, ότι υπήρξε ανεύθυνη,
εγωίστρια. Κλασικές κουβέντες για τέτοιες περιστάσεις. Η
Μυρτώ αναρωτιόταν τι ακριβώς γνώριζε ο κυρ Θανάσης. Πόσα
απ’ αυτά τα σκληρά λόγια ήταν αυθαίρετα, δικά του, και πόσα
του είχε μεταφέρει ο ίδιος ο Βασίλης.
Επιχείρημα, η Μυρτώ, ν’ αντιτείνει στο γιατί θα έπρεπε να
συναντηθούν δεν είχε. Και γρήγορα η κουβέντα στο τηλέφωνο θα ’χε οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αν δεν άλλαζε, έτσι ξαφνικά,
γραμμή πλεύσης ο κυρ Θανάσης. Αφού πρώτα, για δυο τρία
λεπτά, εξάντλησε όσες προσβολές μπορούσε, μετά μαλάκωσε.
Άλλαξε τόνο η φωνή του. Και της είπε να περάσει, να τον συναντήσει, την άλλη μέρα το απόγευμα, στις πέντε. Εστιατόριο
Fish Garden, Αστόρια.
Κακόγουστο της φάνηκε, της Μυρτώς, το όνομα του μαγαζιού. Κιτς. Κυρίως όμως αναρωτήθηκε τι ήταν αυτό που έκανε
τον κυρ Θανάση ν’ αλλάξει ύφος κι άποψη. Και να της κλείσει
συνάντηση. Κατέληξε ότι μάλλον ήθελε να τη δει, να την αποτρέψει κι από κοντά. Να της πει δηλαδή να μη σκεφθεί, να μην
τολμήσει να επιχειρήσει να δει το Βασίλη κι αναστατώσει ξανά
τις ζωές τους. Έτσι, την άλλη μέρα τ’ απόγευμα, ήταν έτοιμη
για ακόμη μεγαλύτερες προσβολές, ίσως και γι’ απειλές. Θα
τον καθησύχαζε όμως αμέσως. Πρόθεση εξάλλου τέτοια, όχι,
δεν είχε. Σε λίγες μέρες έφευγε κι απ’ τη Ν. Υόρκη. Οριστικά.
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***
Ο κυρ Θανάσης βάδιζε αρκετά πέρα απ’ τα εξήντα. Στόφα ξερακιανή, αν περιοριζόσουν κι έκρινες απ’ τα χαρακτηριστικά στο
πρόσωπό του και στο στεγνό του ύφος. Απ’ το κεφάλι όμως και
κάτω η εικόνα άλλαζε, άρδην. Τα πολλά εστιατόρια κι ένας παράξενος, όπως φαίνεται, μεταβολισμός, ξεδίπλωναν κάτω απ’
το λεπτό και στεγνό πρόσωπο του κυρ Θανάση έναν τεράστιο
και δύσχρηστο όγκο.
Όμως, όχι, δεν ήταν αυτό που ο κυρ Θανάσης είχε στο μυαλό του. Μην τυχόν δηλαδή η Μυρτώ κάνει απόπειρα να συναντηθεί με το Βασίλη.
“Κυρία μου σας είπα να έρθετε για ένα και μοναδικό λόγο.
Για να δω τι επιτέλους ήταν αυτό που μας προκάλεσε τέτοια
τρικυμία. Που έριξε τον ανιψιό μου στα βράχια και που μας
πήρε χρόνια για να τον συνεφέρουμε, όσο μπορέσαμε να τον
συνεφέρουμε δηλαδή. Αλλά και για να συνέλθουμε κι εμείς, οι
υπόλοιποι της οικογένειας”.
Μετά την εισαγωγή, κοντοστάθηκε, για μια στιγμή, ο κυρ
Θανάσης. Άναψε τσιγάρο. Ήταν φανερό ότι είχε αρχίσει ν’ αναστατώνεται. Ακουγότανε κιόλας ένα βαριανάσεμα, ν’ αναδύεται μέσα απ’ τον τεράστιο όγκο του. Ρούφηξε και ξερούφηξε
με δύναμη το τσιγάρο, σαν να προσπαθούσε να βγάλει μαζί με
τον καπνό και την απότομη ένταση που χτίστηκε μέσα του. Η
Μυρτώ σκέφτηκε ότι η εκδοχή αυτή, η περιέργεια δηλαδή του
Θανάση, δεν της είχε περάσει απ’ το μυαλό. Μόλις τώρα καταλάβαινε ότι ο λόγος που της είχε πει να έρθει ήταν για να δει
την ίδια μάλλον, από καθαρή περιέργεια, παρά για ν’ ακούσει τι
είχε να του πει. Η εισαγωγή του δεν άφηνε κανένα περιθώριο.
Πριν προλάβει όμως να ολοκληρώσει τη σκέψη της, τράβηξε
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μια δεύτερη βαθιά ρουφηξιά ο Θανάσης, φάνηκε, για μια μικρή
στιγμή κάπως να καλμάρει, για να ξαναπάρει όμως γρήγορα
φόρα και να συνεχίσει πάνω την ίδια ακριβώς σκέψη. Μόνο,
τώρα, ακόμη πιο οργισμένος κι απειλητικός.
“Τώρα βλέπω πολύ καθαρά τι συνέβη. Χωρίς ασφαλώς και
να σας δικαιολογώ. Είστε απίστευτη ομορφιά κυρία μου. , ναι!
Μένω άφωνος. Πώς να αντισταθεί ο καημένος ο ανιψιός μου
και να μη γίνει το κουρέλι που έγινε; Πάντα αυτή την εξήγηση
δίναμε, αλλά, τώρα που σας βλέπω, τώρα μόνο καταλαβαίνω,
με λεπτομέρεια, ακριβώς αυτό που συνέβη!”
Άρχισε να ενοχλείται η Μυρτώ απ’ τα διαπεραστικά βλέμματα του κυρ Θανάση. Τα πάθη του ανιψιού του, τον νομιμοποιούσαν άραγε να κοιτάει και να ξανακοιτάει και να βγάζει
επιφωνήματα θαυμασμού ανάμικτα με ειρωνεία; Γι’ αυτό είχε
έρθει τελικά; Για να ικανοποιήσει τη ζωώδη περιέργεια του
κυρ Θανάση; Κι έτσι για μια στιγμή, με τον κυρ Θανάση να τη
σαρώνει και να την ξανασαρώνει πάνω κάτω, αριστερά δεξιά,
και ν’ αναφωνεί περιοδικά το θαυμασμό του, ανακατεμένο μες
στη γρήγορη ανάσα του θυμού του, σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε
να είχε έρθει. Λάθος είχε κάνει που είχε έρθει. Όμως η σκέψη
να κάνει μεταβολή, να φύγει, δεν ωρίμαζε. Ήταν φαίνεται μέρος κι αυτή μιας τιμωρίας που βαθιά μέσα της επιζητούσε. Κι
έτσι, παρέμεινε εκεί, ακούνητη, θέαμα ανήμπορο, μπρος στο
αδηφάγο βλέμμα του ογκώδους κυρ Θανάση.
“Πόσο παίξατε λοιπόν με τον ανιψιό μου, κυρία μου; Μέρες
ή ώρες; Γιατί για βδομάδες δε σας έχω άξια”.
Ο κυρ Θανάσης κοκκίνιζε επικίνδυνα, κλιμάκωνε την κουβέντα του και περνούσε πια σε ευθείες προσβολές.
“Και πόσους σαν το Βασίλη καταστρέψατε στη ζωή σας;
Εκεί πάνω στον Όλυμπο του εγωισμού σας, εκεί που κατοικεί-
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τε μόνη σας, ασφαλώς μόνη σας, πόσοι σας πλησίασαν; Για να
παίξετε όμως εσείς μόνο για λίγο μαζί τους και να τους γκρεμίσετε μετά στα τάρταρα;” Ήταν ανεξέλεγκτος ο κυρ Θανάσης.
Το τσιγάρο, με την αφύσικη δύναμη της ρουφηξιάς του, το είχε
πια σχεδόν εξαντλήσει.
H Μυρτώ έκανε μεταβολή και κινήθηκε γρήγορα προς την
πόρτα χωρίς ν’ αρθρώσει λέξη. Είχε αναστατωθεί απ’ τις κουβέντες του κυρ Θανάση. Εξάλλου πολλοί Βασίληδες ασφαλώς
δεν είχαν υπάρξει. Ένας ήταν ο Βασίλης, αλλά πώς να το συζητήσει και να το εξηγήσει στο μαινόμενο, αναψοκοκκινισμένο
και καπνίζοντα όγκο, που ήταν πια ο κυρ Θανάσης;
Μόλις έφτασε κι άνοιξε την πόρτα για να φύγει, ίσαμε που
πρόλαβε κι άκουσε την τελευταία κουβέντα που ξεστόμισε ο
Θανάσης. Την είχε φαίνεται καλά κρατημένη για το τέλος.
“Εκεί όμως, ψηλά που κατοικείτε, μόνη σας, κυρία μου, έχει
μοναξιά έτσι δεν είναι; Κάποια μέρα, σύντομα όπως βλέπω, τα
χρόνια βλέπετε περνάνε, θα το καταλάβετε, σας διαβεβαιώνω.
Μόνο που θα είναι τότε πολύ αργά.”
Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα, το τελευταίο βέλος που
πρόλαβε κι εκτόξευσε ο κυρ Θανάσης, έχοντας πια εξαντλήσει
το τσιγάρο του, τη χυδαιότητά του και το κόκκινο χρώμα που
είχε πλημμυρίσει το ξερακιανό του πρόσωπο και που τώρα
είχε πια αλλάξει προς το μοβ.
ε βρήκε όμως κανένα στόχο. Παρά τον τεράστιο όγκο του
τοξότη, το άπνοο βέλος του διένυσε μόλις λίγα αβέβαια μέτρα
στον αέρα, πριν, ξεθεωμένο, συρθεί στο δάπεδο. Χωρίς καν να
φτάσει την εξώπορτα, που βρόντηξε πίσω της με δύναμη η
Μυρτώ.

H Ντέιζι
Έβρεχε ασταμάτητα και βοηθούσε έτσι κι ο καιρός και πρόσθετε κι αυτός στη μελαγχολική διάθεση της μέρας. Βρίσκονταν
στο δρόμο για το αεροδρόμιο Κέννεντι. Η Κονστάνς οδηγούσε
κι η Μυρτώ καθόταν δίπλα της. Λίγα πράγματα είχε πάρει μαζί
της, τα πιο πολλά ταξίδευαν ήδη, σε πακέτα, μόνα τους για την
Ελλάδα. Η ίδια θα περνούσε πρώτα απ’ το Αμβούργο να δει τον
αδερφό της και θα κατέβαινε μετά στην Ελλάδα.
“Να με πάρεις τηλέφωνο να μιλήσουμε για το Μιχάλη.
Θέλω να μου πεις από πρώτο χέρι πώς είναι η κατάσταση. εν
είμαι σίγουρη αν στο τηλέφωνο βγαίνει όλη η αλήθεια”, ρώτησε η Κονστάνς, που είχε κι αυτή κεραυνοβοληθεί απ’ το βαρύ,
ανίατο, τραυματισμό της Κριστίν, της φίλης του ξαδέρφου της.
“Θα σε πάρω, μόλις δω κι εγώ και καταλάβω τι συμβαίνει.
Τρώει, να πάρει, από πάνω μου αυτή η ιστορία. Και μόνο τώρα
που πηγαίνω να τους δω γίνεται η στεναχώρια μου πιο πολύ
αγωνία. Για το τι θα συναντήσω”, απάντησε η Μυρτώ.
Η Κονστάνς δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα. Προτίμησε ν’
αποπειραθεί ένα δυο αστειάκια, με το πρόσφατο περιστατικό
με τον οργίλο κυρ Θανάση, το θείο του Βασίλη, να ελαφρύνει
λίγο τη βαριά ατμόσφαιρα της αναχώρησης. Όμως η Μυρτώ
είχε πια απορροφηθεί απ’ την ιστορία του αδερφού της, που
τώρα, με την κουβέντα της Κονστάνς, ξαναζωντάνευε μπροστά της, σ’ όλη της τη λεπτομέρεια και σ’ όλη της την τραγωδία.
Να συνοδέψει την Κονστάνς, στην ελαφριά διάθεση, που προ-
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σπαθούσε εκείνη να φτιάξει, δεν το κατάφερνε”.
Έτσι, μ’ ατέλειωτη βροχή και λιγοστές και διφορούμενες
κουβέντες φτάσανε στο Κέννεντι. Χωρίστηκαν μετά τα κορίτσια, χωρίστηκαν μετά από μια ατέλειωτη αγκαλιά, που λόγια
δε χρειαζόταν. Και μόνο σαν λύθηκε η αγκαλιά, ήρθαν τα λόγια,
ήρθε κι η υπόσχεση της γρήγορης αντάμωσης, ήρθαν οι ευχές
για τους άλλους στην Ελλάδα κι ήρθε κι η τελευταία εκείνη, η
προτροπή της Μυρτώς.
“Να προσέχεις πιο πολύ τον εαυτό σου! Τώρα που είσαι
έγκυος. Και να μου γυρίσεις πίσω γρήγορα!”
ιορθώθηκε, με την κουβέντα αυτή, κι η διάθεσή τους. Το
τελευταίο τους εκείνο λεπτό, μαζί στην Αμερική, φωτίστηκε
απ’ την κοινή τους εκείνη προσδοκία. Και τη λάμψη εκείνη
της τελευταίας στιγμής, τη λάμψη που ’βγαινε μέσ’ απ’ τους
παλιούς, κοινούς τους δρόμους και τις κοινές τους θάλασσες
θα τη θυμόταν πάντα. Σαν καθαρή κι αυτονόητη σφραγίδα μιας
πολύχρονης, κοινής ζωής, στην Αμερική.
Κι ας έμελλε η τελευταία κουβέντα εκείνη της Μυρτώς, να
πάρει χρόνια πολλά μέχρι να εκπληρωθεί. Χρόνια πολύ περισσότερα απ’ ότι οι δυο τους, εκείνη τη στιγμή μπορούσανε ποτέ
να φανταστούν. Μέχρι νά ’ρθει δηλαδή ο χρόνος, ο κοινός.
***
Το αεροπλάνο της Λουφτχάνσα της πτήσης για Aμβούργο απογειώθηκε και στριφογύριζε πια πάνω απ’ τη Ν. Υόρκη. Έπαιρνε
ύψος για να μπει σιγά σιγά στο διάδρομο του Ατλαντικού με
κατεύθυνση τη βόρεια Ευρώπη. Όπως είχε προειδοποιήσει ο
πιλότος, θα υπήρχαν αρκετές αναταράξεις κατά την απογείωση. Η Μυρτώ είχε καθίσει στο διάδρομο και ένιωσε ανακούφι-
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ση όταν διαπίστωσε ότι η διπλανή της θέση θα έμενε άδεια. Για
μεγάλες πτήσεις αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Στην αμέσως
επόμενη θέση, αριστερά απ’ το άδειο κάθισμα, είχε καθίσει μια
υπερήλικας κυρία. Η Μυρτώ είχε σηκωθεί για να περάσει με
δυσκολία η κυρία μπροστά της, να πάει στη θέση της. Είχαν
ανταλλάξει και μερικούς τυπικούς χαιρετισμούς. Αμερικανίδα της φάνηκε, απ’ τη γλώσσα, απ’ τις κουβέντες ευγένειας
που αντάλλαξαν. Τα άλλα σημάδια, πατρίδας και καταγωγής τα
είχε σβήσει ο χρόνος. Η Μυρτώ είχε παρατηρήσει τη μεγάλη
δυσκολία στην κίνησή της. Μαρτυρούσε μεγάλη ηλικία.
Έβλεπε στις ταραγμένες στροφές του αεροπλάνου, κάτω,
τη Ν. Υόρκη.

εν ήταν καθισμένη δίπλα σε παράθυρο, αλλά

κάθε φορά που έγερνε, ανηφορίζοντας τ’ αεροπλάνο, πότε απ’
το δεξί παράθυρό πότε απ’ τ’ αριστερό, την έβλεπε, τη Ν. Υόρκη,
σιγά σιγά να ξεμακραίνει. Όλο και πιο θολή την παρατηρούσε.
Μπαίνανε, σιγά σιγά, μες στην ομίχλη και στα κενά αέρος. Και
πέρασαν τότε, όπως συνήθως γίνεται τέτοιες στιγμές, όλ’ αυτά
τα χρόνια της Αμερικής μπροστά της, απ’ τη φαντασία της, με
μεγάλη ταχύτητα. Κι έψαχνε, στις τυχαίες εικόνες της Ν. Υόρκης, που πρόβαλλαν ξαφνικά δίπλα της, μες απ’ τα δυο παράθυρα, πότε από δω, πότε από κει, να βρει την παλιά εκείνη συναυλία, κάποια αξέχαστη εκδρομή, ένα σπίτι ενός γνωστού, τη
φωλιά ενός σύντομου έρωτα. Και ξέφευγε και κανένα χαμόγελο, κάποια γκριμάτσα νοσταλγίας, κάθε που το κατάφερνε.
Είχε πολλά, αναρίθμητα, σημάδια που τη δένανε με την
πόλη από κάτω. Που την είχαν, και την ίδια, σημαδέψει. Γιατί
γύριζε, τώρα, πίσω, αλλιώτικη. Φτασμένη γιατρός, φτασμένη,
διάσημη, πιανίστρια. Κι όμως, παρά τα επτάμισι χρόνια, που είχαν περάσει, απ’ τη μυθική της ομορφιά τίποτα δεν είχε χαθεί.
Το έβλεπε, το ένοιωθε. Της το μηνύανε συνέχεια οι γύρω.
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Παρατήρησε για μια στιγμή τη σχεδόν γείτονά της. Είχε
χαθεί πια μες στον ύπνο της. Έδειχνε γαλήνια. Σαν να ’βλεπε
κάποιο μακρινό όνειρο, γλυκό και νοσταλγικό, της φάνηκε.
Αναρωτήθηκε που να πήγαινε έτσι μόνη της, σε τέτοια ηλικία. Κι αμέσως μετά γύρισε ο νους της στην αγαπημένη της
Κονστάνς. Που την άφηνε, έστω και για λίγο ακόμη, πίσω της.
Έστω και για λίγο χρόνο, μέχρι που να μπει κι η Κονστάνς στο
ίδιο αεροπλάνο, για τον ίδιο προορισμό.
Τρανταζόταν ακόμη τ’ αεροπλάνο, επιβεβαιώνοντας με το
παραπάνω τις προειδοποιήσεις του αυστηρού, Γερμανού πιλότου. Ανέβαινε όμως τώρα ευθεία. Σύννεφα φαινότανε πια
μόνο απ’ τα δυο παράθυρα. Η πόλη είχε πια χαθεί.
Στράφηκε μετά ο νους της Μυρτώς στο μπροστά. Στο τέρμα της διαδρομής, στο τέλος της πτήσης. Στον αδερφό της
και στην Κριστίν που την περιμένανε. Της είχε στοιχίσει όσο
τίποτα άλλο στη ζωή της, μέχρι τώρα, αυτή η κακοτυχία που
έφερε την αναπηρία της Κριστίν. Ήταν όμως η φωνή του αδερφού της στο τηλέφωνο σίγουρη. Κι αυτό την παρηγορούσε. Την
ανακούφιζε. Κι έλπιζε μόνο, όταν θα ’βλεπε τα πράγματα κι
από μικρή απόσταση, η σιγουριά της αυτή να μην κλονιζόταν.
Την έτρωγε η αγωνία. Σε λίγες ώρες θα γνώριζε. Θα γνώριζε
όμως; Μπορούσε να ’ναι σίγουρη; Πόσο σταθερά μπορεί άραγε
να ’ναι στο χρόνο, συναισθήματα που προχωράνε πάνω σ’ αναπηρικό καρότσι, σε δρόμους ασημάδιαστους;
Μια μεγάλη στεναχώρια ξεπήδησε από μέσα της, που έφτασε ίσαμε τα μάτια.
Κι έτσι που βάραινε σιγά σιγά η ψυχή της Μυρτώς, πέρασε
τότε τ’ αεροπλάνο πάνω απ’ τη ζώνη της ομίχλης. Σταματήσανε ξαφνικά τα τραντάγματα, άλλαξε κι ο ήχος των μηχανών.
Άλλαξε κι η εικόνα η έξω και βρέθηκε ξάφνου, η Μυρτώ, να
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πορεύεται πάνω απ’ τα γκρίζα και μες στα χρυσαφένια πια
σύννεφα. Χαμογέλασε τότε και μονολόγησε. “Καλό σημάδι,
Μιχάλη!”
***
Με το πέρασμα στο φως ανασκουμπώθηκε και ξύπνησε απ’ το
όνειρό της κι η ηλικιωμένη κυρία. Άρχισε τότε να γυρίζει προς
τη μεριά της Μυρτώς και να την κοιτάει. Επίμονα. Το πρόσεξε
αμέσως η Μυρτώ. Βέβαια, αυτό το αντανακλαστικό, συνταξιδιωτών κι άλλων πολλών, το είχε πια καλά συνηθίσει. Όταν
επρόκειτο για άντρες. Όμως μια υπερήλικας γυναίκα, να την
κοιτάζει με τέτοια επιμονή και τέτοια συνέπεια, πρώτη φορά
της συνέβαινε. Της φάνηκε παράξενο.
Πρώτα αναρωτήθηκε μήπως ήταν κάποια ασθενής της. Το
απέκλεισε όμως αμέσως. Ήταν τόσο προχωρημένης ηλικίας
άτομο που, χωρίς αμφιβολία, θα είχε συγκρατήσει την παράστασή της. Μετά σκέφτηκε μήπως τ’ αεροπλάνο της έφερνε
άγχος. Μήπως αυτό την έκανε να θέλει ν’ ανοίξει συζήτηση,
να μαλακώσει κάπως ο φόβος, που ίσως και να ’νοιωθε. Κάθε
όμως που η Μυρτώ κοιτούσε χαμογελώντας προς το μέρος
της, η ηλικιωμένη κυρία γύριζε, ενοχικά, γρήγορα γρήγορα, το
βλέμμα της αλλού.
Η Μυρτώ παραξενεύτηκε. Ώσπου μια στιγμή, καθώς άρχισε
να γίνεται κουραστικό το παράξενο, επίμονο βλέμμα της ηλικιωμένης κυρίας, η Μυρτώ έγειρε προς το μέρος της, και της
μίλησε ευγενικά.
“Πιστεύετε ότι έχουμε συναντηθεί κυρία μου; Σας βλέπω
που με κοιτάτε επίμονα, και θα ’λεγε κανείς πως κάτι σας θυμίζω”.
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Ένιωσε αμήχανα η κυρία, δυο θέσεις στ’ αριστερά της Μυρτώς. Πήγε για μια στιγμή να δικαιολογηθεί. Μ’ αμέσως άλλαξε
ιδέα, άλλαξε και ύφος κι απάντησε στη Μυρτώ.
“Όχι δεσποινίς μου δεν έχουμε γνωριστεί. Μόνο που μου
θυμίσατε λίγο τον εαυτό μου, στα νιάτα μου. Αυτό είναι. Ήμουν
κι εγώ όμορφη ξέρετε τότε, τα παλιά εκείνα χρόνια. Να με συμπαθάτε αν σας ενόχλησα με την αδιακρισία μου αλλά ένιωσα
για μια στιγμή κάπως να μου μοιάζετε. Τότε που ήμουν κι εγώ
είκοσι, πριν από πολλές πολλές δεκαετίες”.
Είκοσι βέβαια η Μυρτώ δεν ήταν πια εδώ και καιρό. Όμως
στα μάτια της γηραιάς κυρίας τα είκοσι και τα τριάντα δυο χρόνια της Μυρτώς φαντάζανε πράγμα ίδια μακρινό.
“Καταλαβαίνω, μη στεναχωριέστε λοιπόν καθόλου. Έτσι για
μια στιγμή μόνο αναρωτήθηκα μήπως κάπου είχαμε γνωριστεί”, συνέχισε ευγενικά η Μυρτώ.
Η κυρία συνέχιζε όμως να ’ναι απορροφημένη απ’ την ίδια
τη Μυρτώ μάλλον παρά απ’ τα λόγια της. Γι’ αυτό κι όταν, η
Μυρτώ, τη ρώτησε τι πήγαινε να κάνει στο Αμβούργο, ούτε
που άκουσε το ερώτημα. Απορροφημένη, έτσι που ήταν με τα
νιάτα της, που ξάφνου αντίκριζε δίπλα της, έβγαλε με κόπο
μέσα απ’ την τσάντα της μια μικρή φωτογραφία, ασπρόμαυρη,
με κείνο το δαντελωτό περίγυρο, που είχαν οι φωτογραφίες
της παλιάς εποχής και την έτεινε, με δυσκολία, προς τη Μυρτώ. Κρατώντας την όμως σφιχτά μες στην παλάμη της, σαν
ακριβό κειμήλιο, κι αποθαρρύνοντάς την από κάθε σκέψη να
την πάρει στα χέρια της για να τη μελετήσει καλύτερα. ιευκρίνισε μόνο την ιστορία και την ηλικία της φωτογραφίας: “απ’
την εποχή του αρραβώνα μου με τον Αντόνιο, το 1928, λίγο πριν
τη μεγάλη κρίση”.
Έγειρε η Μυρτώ κι έριξε μια βιαστική ματιά. Ήταν μια
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πολύ νέα κοπέλα, έδειχνε ψηλή κι όμορφη, όσο μπορούσε να
δει, πάνω στη μικρή, σημαδεμένη απ’ το χρόνο φωτογραφία.
Στεκότανε μόνη της, όρθια, μ’ άνετα και ριχτά ρούχα κι ένα τεράστιο καπέλο που κατέβαινε μέχρι τα φρύδια της. Θύμιζε, η
φωτογραφία, κάτι από Κοκό Σανέλ και τη μόδα της δεκαετίας
του ’20. υσκολευόταν φανερά η ηλικιωμένη κυρία ν’ απλώνει το χέρι της πάνω από δυο καθίσματα γι’ αυτό κι η Μυρτώ,
γρήγορα της ένευσε με θαυμασμό, επιβεβαιώνοντας την παλιά
ομορφιά της κυρίας αλλά και προτρέποντάς την, να μην κουράζεται, να βάλει τη φωτογραφία στη θέση της και να τραβηχτεί η ίδια, πίσω, σε μια πιο αναπαυτική στάση.
Τ’ αεροπλάνο ταξίδευε πια ήσυχα, πάνω απ’ ένα ατέλειωτο κι αδιάσπαστο, κατάλευκο στρώμα, που έγνεφαν μαζί τα
πολλά πολλά σύννεφα, πολύ κάτω απ’ τη τροχιά του. Γη, πάγοι,
θάλασσα να ’ταν πιο κάτω, δεν υπήρχε τρόπος να πεις. Καμιά
φορά, όταν έπαιρναν κατεύθυνση προς το βορρά, ξεπρόβαλε
απ’ το δεξί παράθυρο ένας αδύναμος ήλιος, που η γρήγορη,
ανάποδη, ανατολική, πορεία του αεροπλάνου τον έσπρωχνε να
βγει απ’ το στερέωμα. Να βιαστεί να ολοκληρώσει την, έτσι κι
αλλιώς, μικρή του, χειμωνιάτικη, διαδρομή.
“Με λένε Ντέιζι, ξεκίνησε, αργόσυρτα, η ηλικιωμένη κυρία.
Έξω απ’ το σπίτι μου έτσι με φώναζαν. Για ν’ ανακατώνομαι
καλύτερα με τους Αμερικάνους. Εγώ κι όλη η υπόλοιπη η οικογένεια. Μες στο σπίτι βέβαια ήμουν η Μαργκερίτα. Αυτό
είναι το πραγματικό μου όνομα. Από την Ιταλία. Ασφαλώς δε
θα ξέρατε ότι το Ντέιζι είναι και υποκοριστικό της Μαργκερίτας. Στη Γαλλία, έτσι είναι! Μόνο εκεί όμως. Η μητέρα μου
ήταν Ιταλογαλλίδα, αυτή το σκαρφίστηκε. Κι ο πατέρας μου,
απ’ τη Σικελία, δεν είχε φυσικά καμιά αντίρρηση. Ενθουσιάστηκε. Σκέφτηκε ότι αν με φωνάζανε Μάργκαρετ όλο και κα-
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νένα Μαργκερίτα θα ξέφευγε. Πες τη λοιπόν Ντέιζι για να ’σαι
σίγουρος. Όσο γρηγορότερα γινόμασταν ένα με τους Αμερικάνους τόσο το καλύτερο. Έτσι το πίστευε ο πατέρας. Έξω βέβαια
απ’ το σπίτι μας. Γιατί μες στο σπίτι μας, ποτέ δε φύγαμε στ’
αλήθεια από την Ιταλία. Kι έτσι μου προέκυψε η Ντέιζι”, ολοκλήρωσε την εισαγωγή, ενώ ένα ελαφρύ χαμόγελο αχνοφάνηκε πάνω στο πρόσωπό της.
Και μπήκε μετά, η Ντέιζι, σ’ ένα μονόλογο αργό κι ατέλειωτο. Για την νεότητά της, τον άντρα της, τα τέσσερα παιδιά της,
τις ντουζίνες τους συγγενείς που κατέφτασαν απ’ την Ιταλία,
μετά τον πόλεμο, ελεεινοί, τρισάθλιοι και κατατρεγμένοι. Μιλούσε κι αναπολούσε και καμιά φορά κόμπιαζε κιόλας. Και
τόνιζε, με κάθε ευκαιρία, το πόσο τυχερή υπήρξε στη ζωή της.
Με την πρώτη οικογένεια στην αρχή, με τον άντρα της και τα
παιδιά της μετά, και τους μυριάδες συγγενείς και φίλους που
έκανε όλ’ αυτά τα πολλά χρόνια που πέρασε στην Αμερική. Κι
όταν ήθελε να πάρει ανάσα και δύναμη, για να συνεχίσει, έριχνε μια γρήγορη ματιά προς τη Μυρτώ.
Και περάσαν έτσι, μες στη διήγηση, χρόνια πολλά. εκαετίες
πολλές. Άκουγε η Μυρτώ αυτή την αργή, την παλιά, τη μακρινή
κι ατέλειωτη ιστορία. εν την κούραζε καθόλου. Αντίθετα, της
άφηνε ένα όμορφα παράξενο, ένα διαφορετικό συναίσθημα.
Πώς αλλιώς να ’τανε, με τόση απόσταση στο χρόνο; Kι άφηνε
πού και πού, η Μυρτώ, και κανένα επιφώνημα θαυμασμού, κι
επέστρεφε και καμιά απορία για να υποσημειώνει το μεγάλο
της ενδιαφέρον για τα λεγόμενα της Ντέιζι. Έπαιρνε τότε θάρρος κι έκανε στροφή, η Ντέιζι, κι ενθουσιασμένη γύρναγε προς
τα πίσω, κι έμπαινε σε κάποιο μονοπάτι του χρόνου γειτονικό,
που για μια στιγμή σαν να το ’χε ξεχάσει, σαν να το το ’χε, άθελά
της, προσπεράσει. Κι απαντούσε με χαρά και με σπουδή στην

176 || ΝΙΚΟΣ Σ ΑΚ Κ ΑΣ
ερώτηση της Μυρτώς.
Και κρατούσε, η Ντέιζι, όλη αυτή, τη μακριά ώρα, σφιχτά τη
φωτογραφία στο χέρι της. Και μόνο σαν περάσανε δυο περίπου ώρες και φάνηκε να κουράζεται, και φάνηκε να ζαλίζεται
λιγάκι πάνω στις πολλές απότομες στροφές των μεταπολεμικών της χρόνων, κι έκλεισε χωρίς να το καταλάβει τα βαθουλωμένα μάτια της κι αποκοιμήθηκε, μόνο τότε χαλάρωσε το
χέρι της. Και τότε ξεκλειδώθηκε η φωτογραφία απ’ τη σφιχτή
λαβή και λευτερώθηκε κι έπεσε με στριφογύρισμα προς το πάτωμα κι ακούμπησε πάνω του, με τη νεαρή Ντέιζι ορθή κι απ’
την πάνω μεριά να κοιτάει, πάλι, κατευθείαν προς τη μεριά της
Μυρτώς.
***
Την ανασήκωσε, η Μυρτώ, τη φωτογραφία. Την έφερε κοντά
της κι άρχισε, χωρίς πίεση τώρα, να την παρατηρεί. Πόσο η
ίδια έμοιαζε με τη Ντέιζι της φωτογραφίας, δε μπορούσε με
σιγουριά να πει. Η φωτογραφία είχε πάνω της τα σημάδια του
χρόνου, σε πολλά σημεία τ’ ασπρόμαυρα χρώματα είχαν σχεδόν χαθεί. Μετά ήταν κι η μόδα της εποχής φτιαγμένη γι’ άλλα
γούστα, γι’ άλλα μάτια. Ήταν όμως χωρίς αμφιβολία, όμορφη,
η κοπέλα, η Ντέιζι της φωτογραφίας. Πολύ όμορφη, λεπτή και
ψηλή, με μεγάλα εκφραστικά μάτια, που ξεκινάγανε αμέσως
κάτω απ’ το τεράστιο καπέλο, που έκρυβε όλο της το μέτωπο.
Και μ’ ένα στήσιμο του κορμιού, π’ ανάσαινε ηρεμία και γαλήνη
ψυχής.
“Θα πρέπει να είδε πολλές χαρές η Ντέιζι στη ζωή της”,
αναλογίστηκε η Μυρτώ.
“ ναι, έτσι είναι, δεν έχω παράπονο”, της αποκρίθηκε τότε
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η νέα Ντέιζι. “Υπήρξα πολύ τυχερή στη ζωή μου, από κάθε
άποψη. εν επιτρέπεται να έχω κανένα παράπονο. Εσύ όμως
Μυρτώ, την ίδια ομορφιά βλέπω μοιραζόμαστε, δε νιώθεις τυχερή; Εσύ θαρρώ με ξεπέρασες και μένα. Μετά, δεν είναι μόνο
η ομορφιά σου. Κορυφαία είσαι στο πιάνο, κορυφαία και στην
ιατρική, πετυχημένη, αναγνωρισμένη. Αρχίζω να σε ζηλεύω.
Τυχερή είσαι κι εσύ Μυρτώ, έτσι δεν είναι. Έχεις κάποιο παράπονο απ’ τη δική σου τη ζωή;”
εν ήταν η αγαπημένη συζήτηση της Μυρτώς. Αυτή για την
τύχη. Είχε μια άρνηση μέσα της γι’ αυτό το θέμα. Παράπονο
απ’ τη ζωή της, δεν καταλάβαινε τι σημαίνει. Της ήταν έννοια
άγνωστη. Σκέφτηκε μετά τον αδερφό της. “Άραγε αυτός”, αναλογίστηκε, “να έχει παράπονα απ’ τη ζωή; Μετά απ’ το πρόσφατο, τραγικό, περιστατικό, να έχει άραγε ο Μιχάλης παράπονα
απ’ τη ζωή;”
“Ξέρεις πηγαίνω στη Γερμανία γιατί εκεί ζει ο αδερφός
μου. Πρόσφατα είχε η φίλη του ένα τρομερό ατύχημα. Έμεινε
ανάπηρη, σε καρότσι”, απάντησε η Μυρτώ χωρίς να απαντήσει άμεσα στο ερώτημα της Ντέιζι, χωρίς όμως και ν’ αλλάξει
θέμα.
“Ορίστε, αυτό είναι που λέω η κακιά στιγμή, η κακιά τύχη.
Μια τέτοια στιγμή κι αλλάζει η ζωή σου όλη, καταστρέφεται”,
συνέχισε η Ντέιζι, νιώθοντας να την έχει πλήρως επιβεβαιώσει η Μυρτώ.
Φάνηκε να συννεφιάζει τότε η Μυρτώ. Έγινε απότομη. “Όχι
Ντέιζι μου, έχω καιρό να δω τον αδερφό μου, τη φίλη του δεν
την έχω δει ποτέ από κοντά, αλλά έχω μια σιγουριά. Ότι η ζωή
του, η ζωή τους, δεν καταστράφηκε. εν ξέρω αν υπήρξαν άτυχοι, πες το κι έτσι αν θες. Όμως νιώθω ότι θα σταθούν πάνω
απ’ την ατυχία, όπως τη λες, θα τη βάλουν στην άκρη και θα
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συνεχίσουν. Σαν να μην υπήρξε ποτέ”, απάντησε, η Μυρτώ, με
φυσικότητα. Και μ’ ετοιμότητα, σαν να ’χε δώσει την ίδια απάντηση, πολλές φορές στο παρελθόν.
Συνέχισε μετά η Ντέιζι. “Μη θυμώνεις Μυρτώ μου, δεν
ήθελα να σε στεναχωρήσω. Μακάρι να ’ναι έτσι, μακάρι νά
’ρθουν έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Μακάρι ο μεγάλος αστερισμός της τύχης να μη μπορεί ν’ αγγίξει τον αδερφό σου. Σου
το εύχομαι Μυρτώ μου. Όμως μετά, αναλογίσου, γιατί εσύ είσαι μόνη σου Μυρτώ μου, αν όχι για μια τρομερή κακοτυχία; Τι
άλλη εξήγηση έχεις για τη μοναξιά σου λοιπόν; Tι μπορεί ποτέ
να σου λείπει, εσένα;”
Λες και την περίμενε την ερώτηση, η Μυρτώ. Έτρεξε ο νους
της, γρήγορα, στ’ ανάλογο, το πρόσφατο εκείνο περιστατικό με
τον ελεεινό, τον κυρ Θανάση. Τώρα όμως, αντίθετα μ’ εκείνη
την περίσταση και την ασήμαντη, την τότε κουβέντα του Θανάση, της φάνηκε ότι άξιζε τη σκέψη της και μια απάντηση η
Ντέιζι.
“ εν ξέρω, αλλά μια μέρα θα μάθω. Τα λόγια σου κι η σκέψη σου, μου θυμίζουν έναν αγαπημένο φίλο, ένα συνταξιδευτή
μου στη μουσική, στο πιάνο. Ανυπομονώ να τον συναντήσω,
μετά που θα φύγω απ’ τη Γερμανία και θα γυρίσω πίσω στην
πατρίδα μου, στην Ελλάδα. Κοσμά τον λένε και μου ’χε μιλήσει κι αυτός παλιότερα για την τύχη στη ζωή. Με συμπαθάς αν
φάνηκα να σου θυμώνω. ε μ’ άρεσε η παλιά κουβέντα, εκείνη
του Κοσμά, όπως δε μ’ άρεσε κι η ίδια, η δικιά σου, η τωρινή.
Καλά το λες για τη μοναξιά μου, αλλά η λύση, κάπου αλλού θα
είναι, έτσι το νιώθω”, ξεκίνησε την απάντησή της, η Μυρτώ.
Μιλούσε ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος άγνωστος στη
Ντέιζι. Ένιωσε τα λόγια της Μυρτώς, τη δύναμή τους. Την ειλικρίνεια, την ακτινοβολία τους. εν είχε όμως κάτι, η ίδια, ν’
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αποκριθεί. εν ήταν ο κόσμος αυτός ίδιος μ’ εκείνον της δικιάς
της ευτυχίας. Ήταν άλλοι οι νόμοι κι οι δυνάμεις του. Ήταν απ’
άλλο γαλαξία, πέρα απ’ τον αστερισμό της τύχης και της ατυχίας που ορμήνευαν τη δικιά της καλοτυχία στη ζωή.
Κι η Μυρτώ ολοκλήρωσε “ εν ξέρω τώρα να σου απαντήσω, σ’ αυτό που με ρωτάς, αλλά μια μέρα θα μάθω, έτσι το πιστεύω. Ίσως κι ένας λόγος που γυρίζω πίσω είναι κι αυτός. Να
βρεθώ με τους ανθρώπους που θα με βοηθήσουν να πορευτώ
προς αυτή την αλήθεια”.
***
“ αποκοιμήθηκα, και βλέπω μου ’πεσε απ’ τα δάχτυλα η φωτογραφία κι είχατε την καλοσύνη να τη σηκώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ”, είπε η Ντέιζι, τείνοντας το χέρι να πάρει πίσω
το ακριβό της κειμήλιο.
Χαμογέλασε η Μυρτώ και της επέστρεψε ευγενικά και
προσεκτικά τη φωτογραφία. Οι αεροσυνοδοί μοίραζαν στο μεταξύ το φαγητό. Ο θόρυβός τους ήταν άλλωστε, που ’χε ξυπνήσει και τη Ντέιζι.
Το στερέωμα τ’ ουρανού άλλαζε πια χρώμα. Σκοτείνιαζε. Η
Μυρτώ ένοιωθε πια ευδιάθετα. Σαν και τ’ αεροπλάνο να μην
την έφερνε απλά πιο κοντά στην Ελλάδα.
Σα να πορευόταν προς την αλήθεια την ίδια.

Μετά το ατύχημα
Είχε περάσει πια σχεδόν μια χρονιά μετά το τρομερό ατύχημα
της Κριστίν. Κι ήταν μια χρονιά αφύσικα δύσκολη. Κι απρόσμενα διαφορετική.
Το ζευγάρι είχε μετακομίσει πια στο άδειο ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου κτιρίου. Αυτό έκανε την μετακίνηση μέσα έξω
στο κτίριο υπόθεση εύκολη. Καταργούσε τα σκαλιά, που είναι
εμπόδιο ανυπέρβλητο για τ’ αναπηρικό καρότσι. Πολλοί τότε
παραξενεύτηκαν. Περιμένανε να φύγουν, οι δυο τους τελείως, και να μετακομίσουν σε άλλο μέρος μακρινό, να μη ζουν
μες στην ανάμνηση εκείνου του καταραμένου πρωινού. Όμως
αποδείχθηκε αλλιώτικη η τακτική τους στο ζήτημα αυτό. Αποφάσισαν ότι μια στιγμή δεν αρκούσε για να σβήσει ένα χρόνο
ενός τόσου μεγάλου έρωτα. Που γεννήθηκε εκεί, στη γειτονιά
αυτή, στη γειτονική λίμνη και στο κτίριο της οδού Ραμπόιζεν.
Η Κριστίν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σχολή. Στο φως
τέτοιων, νέων δεδομένων, βλέπει κανείς πράγματα που αλλιώτικα περνούν απαρατήρητα. Έτσι κι η Κριστίν, είδε ξαφνικά
το πανεπιστήμιο και το μάρκετινγκ μ’ αδιαφορία. Το παράτησε.
Κι αν δεν ήταν η αναπηρία θα είχε ριχθεί μ’ ένα τεράστιο πάθος, που έφτιαχνε μέσα της, μέρα τη μέρα, στην ηθοποιία και
στο θέατρο. Όμως αυτό δεν ήταν πια μπορετό.
Σκέφτηκε λοιπόν κι αφιερώθηκε σε κάτι διπλανό, συγγενικό. Σκηνοθεσία. Άρχισε να διαβάζει, να παρακολουθεί σεμινάρια, να ξενυχτάει πάνω απ’ τα βιβλία. Τη βοήθησαν όλοι, κι
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ο Μιχάλης κι η παρέα του θεάτρου. Τη γνωρίσανε σε άτομα,
κατάλληλα και σχετικά. Εντυπωσιάστηκαν τούτοι απ’ την επιμονή και το πάθος της Κριστίν και τη στηρίξανε στα πρώτα βήματα. Είχε ήδη ανεβάσει στο Αμβούργο μια μικρή δουλειά που
πήγε πολύ καλά. Και τώρα ετοιμαζότανε για κάτι ακόμη μεγαλύτερο, μια θεατρική παράσταση σ’ ένα γνωστό συνοικιακό θέατρο στην Κοπεγχάγη, όπου, βοήθησε κι η καταγωγή, έφτασε
γρήγορα η φήμη της απ’ το γειτονικό Αμβούργο. Η παράσταση,
Αλμπέρ Καμύ, θα έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του επόμενου
χρόνου, του 1999.
Ο Μιχάλης μάλιστα, στην ίδια παράσταση, θα είχε στην ευθύνη του το φωτισμό και τα ηχητικά. Κι αυτό ήταν κάτι που
τους βοήθησε πολύ. Βρεθήκανε έτσι εκτός από φίλοι κι εραστές και στενοί επαγγελματικοί συνεργάτες.
Άλλαξε επίσης και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, στη σχέση
μεταξύ τους. Σύντομα θα γίνονταν και γονείς.
***
Κι άλλαξε, τέλος, και κάτι ακόμη, ναι. Στη βόλτα γύρω απ’ τη
λίμνη δεν ήταν πια τα δυο ποδήλατα που τρέχαν κι ανακατεύονταν σαν ερωτευμένα το ένα με το άλλο. Ήταν πια ένα ποδήλατο κι ένα καρότσι, ηλεκτρικό ετούτο, που τρέχαν δίπλα δίπλα.
Ίσως χωρίς πολύ ανακάτεμα τώρα πια αλλά με ίδια όλα τ’ άλλα.
Και με πολλούς πολλούς περαστικούς να κοντοστέκονται και
ν’ απορούν. Κι οι καλύτεροι, ανάμεσά τους, να χαίρονται το
σπάνιο τούτο θέαμα.
Και τον λάγνο, τον ψεύτη ήλιο του περασμένου χειμώνα,
τον είχαν κι αυτόν συγχωρέσει. Και μόλις έδινε νέα υπόσχεση
για λάμψη, έβγαιναν, με τα οχήματά τους βόλτα και πέρα απ’ τη
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λίμνη. Μέχρι κάτω στο λιμάνι και πιο πέρα. Και χαίρονταν τον
ήλιο, χωρίς να κακολογούν εκείνον τον ίδιο, τον προηγούμενο.
***
Η Μυρτώ κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Η κατάσταση που
συνάντησε ανάμεσα τους έσφυζε από αγώνα, δημιουργία,
χαρά, έρωτα. Κι η χαρά που πήρε ήταν πρωτόγνωρα μεγάλη. Η
αγωνία της αποδείχθηκε ανυπόστατη. Ο Μιχάλης κι η Κριστίν
με το δικό τους, μοναδικό κι υπερδραστήριο τρόπο, είχαν καταφέρει να βάλουν στην άκρη κάτι που άλλους θα τους διέλυε,
θα τους γονάτιζε. Θα τους κατέστρεφε τη ζωή όπως της το ’χε
διατυπώσει η Ντέιζι πρόσφατα. Η κακιά εκείνη η στιγμή, έτσι
της είχε πει, θα τους κατέστρεφε τη ζωή.
Ήταν η πρώτη, έξω απ’ τη μητέρα της Κριστίν, που τους επισκεπτότανε μετά το συμβάν. Είχανε ζητήσει απ’ τους γονείς
του Μιχάλη, τον Αμύντα και τους άλλους στενούς συγγενείς
να περιμένουν. Να μην έλθουν πριν οργανώσουν πλήρως την
κατάσταση. Πλήρως η κατάσταση θα είχε οργανωθεί με τη
γέννηση της μπέμπας σε τρεις μήνες. Μόνο στη Μυρτώ είπανε να έρθει, όσο ήταν ακόμη “ανοργάνωτοι”. Η Κριστίν είχε
σκάσει από την περιέργεια, δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία,
τώρα που θα επέστρεφε η Μυρτώ απ’ την Αμερική. Μόνο που
της ζήτησαν να μην πει τίποτα για το μωρό ούτε και για την
πρεμιέρα στην Κοπεγχάγη, την άλλη χρονιά. Αυτή θα ήταν η
δεύτερη έκπληξη.
Όμως απ’ την Κονστάνς δέσμευση δεν είχε, η Μυρτώ, να μη
μιλήσει για τη δική της, τη διπλή εγκυμοσύνη. Κι έτσι, ανάμεσα στα πολλά νέα που τους έφερε απ’ την Αμερική ήταν και
το νέο της Κονστάνς, τα ξαδερφάκια δηλαδή, τα δεύτερα, της
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μπέμπας του Μιχάλη που θα γεννιόταν κι εκείνα σύντομα.
***
Έμεινε σχεδόν μια εβδομάδα. Γνώρισε από κοντά όλες τις λεπτομέρειες της ζωής τους στο Αμβούργο.
Κι υπήρξαν κι οι στιγμές που λύγιζε. Που σκοτείνιαζε. Τις
κρατούσε μέσα της καλά, αυτές τις στιγμές, δεν τις μοιραζόταν. Κι ήξερε ότι και για το Μιχάλη και την Κριστίν υπήρχαν
τέτοιες στιγμές. Και θα ’ταν και περισσότερες. Κι έμεναν κι
αυτές σκοτεινές, αμοίραστες. Σαν τις δικές της.
Να ’ταν άραγε αυτές οι μαύρες στιγμές ο φόρος στη θεά
τύχη; Να δείχνει λοιπόν τέτοιο σεβασμό στους λίγους, τους
ουράνιους; Tους που κρατάνε από λαμπερή αστερόσκονη και
που γι’ αυτό την αψηφούν και την περιφρονούν; Να συμβιβάζεται άραγε μ’ έναν τέτοιο μικρό φόρο, η θεά τύχη, έτσι για να
θυμίζει εγωιστικά, την ύπαρξή της και τον έλεγχο που έχει στα
ανθρώπινα;

Άλλα χρόνια, ίδια χρόνια
Ήταν πια δέκα χρόνια, που ήταν μαζί ο Κοσμάς με την Άννα.
Απ’ τις πρώτες εκείνες φθινοπωρινές βόλτες του ΄89, τότε που
γεννήθηκε ο έρωτάς τους. Άλλαξαν πολλά, όμως τα βασικά
μείνανε ίδια. Όπως γίνεται συνήθως. Πιάνο ο Κοσμάς, στο ίδιο
ωδείο, με τον ίδιο διευθυντή, πάντα με τους καλούς μαθητές
στην ευθύνη του. Και συναυλίες, κάθε φορά που δινότανε η
ευκαιρία. Που πρόβαλλαν και κάνανε γνωστό το ωδείο αλλά
και τον ίδιο. Αν και το δεύτερο δεν τον ένοιαζε και τόσο. εν
του έλειπε κάτι του Κοσμά, για να τα ψάχνει τα μεγαλεία και
τα μπράβο τα μεγάλα.
Ποτέ δεν το κατάλαβε αυτό ο διευθυντής. Είχε πια εδώ
και χρόνια παραιτηθεί απ’ το να προσπαθεί να καταλάβει τον
Κοσμά. οξολογούσε μόνο τη μεγάλη του την τύχη να πέσει
πάνω του. Ποια αγαθή μοίρα έκανε τον Κοσμά και τηλεφώνησε πρώτα σ’ αυτόν κι όχι σε κάποιον άλλο συνάδελφο, έναν
άλλο διευθυντή, απ’ τα πολλά ωδεία της Αθήνας; Σκεφτόταν
ο διευθυντής μετά, όχι χωρίς ένα κάποιο ρίγος, όλα εκείνα τα
λάθη που είχε κάνει. Τα ρίσκα που αφελώς πήρε. Κυρίως, που
σχολίασε τη χαμηλή παιδαγωγική εμπειρία του Κοσμά. Αυτό
του φαινότανε ασυγχώρητο. Ακόμη τον βασάνιζε. Όποιος άλλος Κοσμάς, θα ’χε ανοίξει την πόρτα και θα τον είχε χαιρετήσει. Και τούτος δω, αναρωτήθηκε μόνο φωναχτά αν θα τα
καταφέρει. Κι άφησε στο διευθυντή κάθε πρωτοβουλία για την
αξιολόγησή του και κάθε απόφαση για τη συνέχιση ή όχι της

ΦΕ Γ ΓΑΡΟ Φ ΤΟ || 1 85
συνεργασίας τους.
Και να που η παραξενιά του Κοσμά τού βγήκε τελικά σε
καλό! Γι’ αυτό τι τον πείραζε τώρα που δεν καταλάβαινε όλες
τις λεπτομέρειες του Κοσμά και τις διαδρομές του μυαλού του;
Ήταν, μετά, ο διευθυντής επιχειρηματίας αλλά ήταν και καλλιτέχνης. Αυτό το δυϊσμό, για δικό του καλό, ποτέ δεν τον ξεπέρασε. Ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του. Την ευγένεια που πάντα
χαρακτηρίζει την τέχνη. Κι όταν ξεπήδαγε μέσα του και φώναζε ο καλλιτέχνης τότε γινότανε πιο αληθινός. Γινότανε ευαίσθητος κι ειλικρινής. Έτσι και μια φορά, σε μια έξαρση μιας
τέτοιας καλλιτεχνικής ευαισθησίας, ζήτησε απ’ τον Κοσμά
ειλικρινή συγγνώμη για το αρχικό του εκείνο ατόπημα. Το παρουσίασε σχεδόν σαν εξευτελισμό του, σαν ύβρι. Ναι, υπήρξε
απαράδεκτος, που ξεστόμισε μια τέτοια προσβολή σ’ ένα άτομο
με το μεγαλείο του Κοσμά! Το είπε και το ξαναείπε, εκείνη τη
μέρα, της μεγάλης ηθικής του κρίσης, πολλές φορές. Και κάθε
φορά που το ’λεγε ανέβαινε η συγκίνηση μέσα του. Μέχρι που
βγήκε και κάποιο δάκρυ. Και του ’σφιξε το χέρι του Κοσμά, και
τον άφησε. Κι έφυγε για να μαζέψει τον εαυτό του. Κι έμεινε
ο Κοσμάς εμβρόντητος όπως πάντα. Γιατί ο Κοσμάς είχε άλλο
τρόπο να μετρά τα πράγματα. Ποτέ δεν κατάλαβε κάποια προσβολή ή καταφρόνια. Και το περιστατικό θα το ’χε ξεχάσει τελείως, αν δεν ήταν συνδεδεμένο με κείνα τα πρώτα, τα δύσκολα τα χρόνια, που ξεκίναγε, έτσι χωρίς να το πολυκαταλάβει,
μια νέα ζωή σε μια νέα χώρα. Σ’ αυτή που θα γινότανε πραγματική πατρίδα του. Που θα γνώριζε τον έρωτα, θα ’νοιωθε το
σκίρτημα στο βράχο, θα ’βλεπε το φως στο μουσείο, θα βίωνε
τη χαρά ν’ ακούει στο μικρό μπαρ της Βικτωρίας μουσική, για
πρώτη φορά στη ζωή του, κρυμμένος κι άγνωστος. Και μετά,
τους λιγοστούς φίλους που έκανε, πρώτο και καλύτερο αυτόν
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τον καλόκαρδο άνθρωπο, το Βάγγο. Που είχε τέτοια αλλιώτικη
διαδρομή η ζωή του κι όμως νιώθανε τόσο κοντά ο ένας στον
άλλο, τις λίγες φορές που βρισκότανε. Και τους συγγενείς του,
στη Λαμία. Τον Τάσο και τη μεγάλη του οικογένεια.
Και μετά, το δέσιμο που έζησε με πολλούς μαθητές του,
και πρώτα και καλύτερα με τη Μυρτώ. Την ένοιωθε δικό του
δημιούργημα. Αυτός της φύσηξε ζωή στο παίξιμό της. Ήταν
μια μικρή περηφάνια αυτή, που είχε ο Κοσμάς για τη Μυρτώ.
Που την επέτρεπε στον εαυτό του. Κι όσους μαθητές και να
’χε μετά, τίποτα δεν τον γέμιζε τόσο, όσο όταν αναπολούσε το
πώς βάθαινε και πλάταινε το παίξιμο της Μυρτώς, κάθε φορά
που βρισκότανε και τα λέγανε στο πιάνο. Ακόμη και τα χρόνια
της Αμερικής, που είχαν τόσο αραιώσει οι επαφές τους. Ακόμη και τότε μέτραγε, ο Κοσμάς την αλλαγή. Πώς αποκτούσε,
μέρα τη μέρα, το δικό της ύφος. Πώς όλος ο ορμητικός χαρακτήρας της, αυτό το παράξενο μείγμα γαλήνιου κι ατσάλινου
κι ευαίσθητου ταυτόχρονα, έβγαινε σιγά σιγά στο παίξιμό της.
Της άνοιξε δρόμο ο Κοσμάς. Κι αυτό το ένοιωθε ίσως ως το
μεγαλύτερο επίτευγμα της επαγγελματικής του ζωής.
Και χάρηκε όταν έφυγε η Μυρτώ για την Αμερική. Και χάρηκε κι όταν ξανάρθε απ’ την Αμερική. Έτσι ήταν ο Κοσμάς.
ε ζούσε στο κέντρο του κόσμου. εν τον ενδιέφερε “τη γη να
κινήσει”. Του έφτανε που γυρνούσε μαζί της.
***
Εκείνη τη μέρα και ώρα ο Κοσμάς ξεπροβόδιζε ένα μικρό μαθητή του. Κι ανοίγοντας την πόρτα αντίκρισε τη Μυρτώ, που
μόλις πριν λίγο έχει φτάσει στην Αθήνα από την Αμερική. Τον
πλημμύρισε τότε μια μεγάλη χαρά. Κι η Μυρτώ τον πλησίασε,
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πλησίασε προς τη μεριά του βαθιά συγκινημένη. Άφησε κι ένα
δώρο σε ένα τραπεζάκι. Αγκάλιασε μετά τον Κοσμά για ώρα
και μπροστά σε μια εμβρόντητη και διπλά απορημένη γραμματέα. Κι όταν ο Κοσμάς βγήκε πια απ’ την αγκαλιά της Μυρτώς,
της μίλησε τα πρώτα λόγια αργά, συγκινημένα.
“Γύρισες Μυρτώ, γύρισες οριστικά πια, έτσι δεν είναι;”
Κι η Μυρτώ του απάντησε με μεγάλη σαφήνεια κι ας φάνηκε να κορυφώνεται πια η απορία της γραμματέως. “Γύρισα, γύρισα, όχι όμως οριστικά. Γύρισα για να φύγουμε ταξίδι. Ταξίδι
μακρινό, στη βαθιά, την άγρια θάλασσα”.
Κούνησε το κεφάλι ο Κοσμάς δείχνοντας ότι κατάλαβε κι
ότι συμφωνούσε. “Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε”, της απάντησε για ν’
ανοίξει αμέσως μετά η Μυρτώ την πόρτα, ν’ ακολουθήσει ο Κοσμάς, που ίσα που πρόλαβε, πριν την κλείσει, να ζητήσει κάτι
απ’ την ολότελα αποσβολωμένη γραμματέα.
“Σε μισή ώρα περιμένω ένα μαθητή. Πείτε του να περιμένει,
αν δεν έχω επιστρέψει μέχρι τότε”.
***
Η Μυρτώ είχε λοιπόν πια γυρίσει στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Μετά από οκτώ χρόνια στην Αμερική. ούλευε ως γιατρός, είχανε όμως πια, ξανά, συστηματικές καλλιτεχνικές επαφές με
τον Κοσμά. Αν κι η λέξη αυτή δεν ήταν αρκετή. ε μπορούσε
να πει τίποτα για την αλλόκοτη επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ τους. Μεταξύ δάσκαλου και μαθήτριας. Όσο κι αν ούτε η
λέξη μαθήτρια ήταν πια σωστή. Ήταν τώρα πολύ προχωρημένη η Μυρτώ. Έδινε κι αυτή τις συναυλίες της. Αυτό όμως που
ήταν το πιο σημαντικό ήταν όταν παίζανε μαζί. Μαζί, ή ο ένας
μετά τον άλλο. Μιλούσανε έτσι ανάμεσά τους την πιο πλούσια
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γλώσσα. Είδε όλη τη ζωή της Μυρτώς, ο Κοσμάς στο παίξιμό
της. Όλη μα όλη. ε χρειάστηκε ν’ ακούσει καμιά ιστορία. Τα
χώριζε όλα μες στο παίξιμο της Μυρτώς. ιέκρινε τις επιτυχίες της. ιέκρινε τα δάκρυα. Της μοναξιάς της. Αλλά κι η Μυρτώ έβλεπε πίσω απ’ το παίξιμο του Κοσμά. Της είχε μεταφέρει
όλη την τέχνη. Όλα τα μυστικά. Η μεγάλη μαύρη θάλασσα, με
τους πολλούς κολυμβητές, ήταν πια ανάμνηση παλιά και ξεχασμένη.
***
Ήταν πλούσια η ζωή του Κοσμά αυτά τα χρόνια, έτσι την ένοιωθε ο ίδιος. Κι ακατανόητη βέβαια για τον πολύ τον κόσμο. Γι’
αυτούς, τους πολλούς, που βλέπανε ρηχά. Που βλέπανε ρουτίνα εκεί που ο Κοσμάς έβλεπε χρώματα πολλά. Που βλέπανε
μονοτονία εκεί που ο Κοσμάς άκουγε ήχους διάφορους.
Στο μεταξύ, με την Άννα είχαν παντρευτεί. Στο δημαρχείο
της Αθήνας. Η Άννα δεν ήθελε να ζητήσει απ’ τον Κοσμά καθολική εκκλησία. Ή μάλλον, απ’ τον εαυτό της δεν ήθελε να το
ζητήσει. Ο Κοσμάς δεν είχε ενδιαφέρον γι’ αυτά τα πράγματα.
Που σημαίνει δε θα ’χε καμιά αντίρρηση να κάνει το χατήρι της
Άννας. Για κάποιο, δικό της, λόγο, η Άννα δε θέλησε να το ζητήσει. Κι έτσι προέκυψε ο δήμος.
εν άλλαξε τίποτα με το γάμο. Η ζωή τους έμεινε ίδια. Η
Άννα πήγαινε καλά με τη δουλειά της, έβγαιναν αρκετά χρήματα, τα περισσότερα έμπαιναν στην τράπεζα με προορισμό την
Πολωνία. Για την άλλη οικογένεια, εκεί. Σκέψη για άλλο μαγαζί κάνανε αλλά δεν την προχώρησαν. Ένοιωθαν, όλοι οι τρεις
μέτοχοι, ότι έφταναν τα χρήματα, δε χρειαζότανε άλλα. Ίσως
ένοιωθαν και λίγο κουρασμένοι, προτιμούσανε να κρατήσουν
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κάποιο χρόνο ελεύθερο. Κι έτσι περιορίστηκαν στο μαγαζί της
Τρίτης Σεπτεμβρίου, που όμως είχε γίνει πια γνωστό και σέρβιρε όλη, τη μεγάλη γειτονιά, κατά μήκος της κεντρικής αυτής
οδού κι ακόμη παραπέρα. Στέλνανε και προϊόντα και σε μαγαζιά διάφορα, κεντροευρωπαϊκά εστιατόρια. Σε όλη την Αθήνα
και πέρα απ’ αυτή.
Έτσι είχε κι η Άννα μια αυτάρκεια στη ζωή της. Είχανε και
λιγότερα άγχη και μικρότερη αβεβαιότητα. Συγκριτικά με τα
πρώτα χρόνια. Φαινότανε κι η κατάσταση γύρω τους καλή.
Ισχυρή οικονομία λέγανε στη τηλεόραση, το χρηματιστήριο
είχε γίνει εθνικό σπορ. Ο κόσμος φαινότανε να ’χει χρήματα,
θα ’μπαινε κι η Ελλάδα στο Ευρώ. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν
μπει στο πρόγραμμα. Όλ’ αυτά στέλνανε μήνυμα ευημερίας και
σιγουριάς. Τι το καλύτερο!
Κι έτσι συνέχιζαν να βαδίζουν. Πάνω στον ίδιο, λίγο πολύ,
δρόμο. Τις αγαπημένες διαδρομές πάνω κάτω στην Πατησίων,
στην Ακρόπολη και στις δυο γνωστές, παλιές πλατείες της,
στο βάθος απέναντι. Και στα αμέτρητα στενοσόκακα αναμεταξύ τους. Είχε κλείσει, λίγα χρόνια πριν, και το Studio, το κινηματογραφικό τους στέκι. Κι αυτό τους άφησε μια στεναχώρια.
Είχε γίνει κομμάτι του δικού τους χώρου. Είχανε όμως ξεπηδήσει, στο μεταξύ, πολλά καινούργια στέκια, μες στο μικρό
αυτό κόσμο. Που τους ξέρανε και τους προσμένανε. Και τους
αγαπούσαν. Έφταναν αυτά. Αρκούσαν.
***
Ήταν ευτυχία, αυτό ήτανε. Φτιαγμένη στην αγάπη του ένα για
τον άλλο, στη χαρά του να είναι μαζί, στην αυτάρκεια και στην
πληρότητα που νιώθανε.
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Κι έτσι έμεινε. Και κάτι μελαγχολίες που στάλαζαν καμιά
φορά ανάμεσά τους δεν ήταν τίποτα. Προσθέτανε κι αυτές μια
δικιά τους νότα, στην ίδια αυτή τη συμφωνία. Αυτό ήταν όλο. Γι’
αυτό φαίνεται ήταν σχεδιασμένες. Γι’ αυτό και δεν τους στεναχωρούσαν. Τις αφήνανε λίγο να μιλήσουν κι αυτές, να πουν το
λυπητερό τους το τραγούδι. Και μετά φεύγαν, μόνες τους, χάνονταν, διαλύονταν. Μες στη βροχή, η στον αέρα ή στο λιοπύρι.
Χωρίς ν’ αφήνουν στεναχώρια. Χωρίς να ζητάνε προσπάθεια.
Έφτιαχνε στο μεταξύ κι η κατάσταση στην Πολωνία. Η
Άννα είχε παιδιά εκεί, είχε συγγενείς. Πήγαινε τους έβλεπε, κι
ερχότανε κι αυτοί καμιά φορά.
Για να γυρίσει πίσω, ούτε κουβέντα όμως. Σαράντα χρόνια
έκατσε ο Κοσμάς στην Πολωνία. Τόσο θα καθότανε κι αυτή
στην Ελλάδα. Έτσι τους έλεγε χαμογελώντας, σαν ρωτούσε
κανείς. Μέχρι που καταλάβανε, και χαρήκαν κι αυτοί όλοι, και
σταματήσανε τις ερωτήσεις.
***
Κι όταν συννέφιαζε πολύ και θόλωνε και θύμωνε ο ουρανός,
έτρεχαν για να προφτάσουν. Έτρεχαν να ξεγελάσουν τον Αίολο και τον Υέτιο ία. Να φτάσουν έγκαιρα στο πρώτο εκείνο το
πλατύσκαλο. Να φιληθούν μετά μες στην αντάρα και να περιγελάσουν και να σαρκάσουν, να κοροϊδέψουν και πάλι τους θεούς. Που έσκαγαν ξανά και ξανά απ’ τη γήινη, την αθεράπευτη
τη ζήλεια τους, την ελληνική. Με τούτους δω τους δυο.
Τους ερωτευμένους.
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***
“Μια στιγμή νόμισα θα με γυρίσει το κύμα. Ένιωσα τότε το χέρι
που μου άπλωσες και με βοήθησες!”
Έτσι μίλησε μια μέρα ο Κοσμάς στη Μυρτώ, όταν ολοκλήρωσαν ένα δύσκολο κομμάτι, όταν η Μυρτώ σήκωσε μετά το
βλέμμα, κοίταξε τον Κοσμά και περίμενε τα λόγια του.
Κι όσο κι αν η εποχή που ο Κοσμάς διόρθωνε τη Μυρτώ
ήταν πια χρόνια μακριά, μια τέτοια κουβέντα ήταν οπωσδήποτε πρωτόγνωρη, απρόσμενη. Συνοφρυώθηκε η Μυρτώ, κοιτάχτηκε με τον Κοσμά για κάποια ώρα. Μετά του μίλησε.
“ εν έχεις μιλήσει ποτέ έτσι! Αλήθεια το λες αυτό; Κρατήθηκες
από μένα;”
Κι ο Κοσμάς απάντησε. “Έτσι το λέω, ακριβώς έτσι. Και ψέματα δεν σου έχω πει ποτέ για κάτι”.
Συνέχισαν για λίγο να κοιτιούνται. Κι η Μυρτώ γύρισε μετά
το βλέμμα προς το πιάνο. Κούνησε τα δάκτυλα αργά, πάνω απ΄
τα πλήκτρα, χωρίς να τ΄ ακουμπά. Μετά γύρισε, κοίταξε ξανά,
αμίλητη, προς τον Κοσμά. Μια απορία έβγαινε απ΄ το βλέμμα
της.

Η επίσκεψη του Τάσου
Μάης ήταν όταν τηλεφώνησε, μια μέρα, ο Τάσος, κι είπε στον
Κοσμά ότι θα ’ρχότανε στην Αθήνα για δουλειές. Ο Κοσμάς του
πρότεινε να έρθει να μείνει μαζί τους. Στο σπίτι τους. Όσο καιρό ήθελε. Το διαμέρισμα είχε και τρίτο δωμάτιο, τον χωρούσε
άνετα. Όμως ο Τάσος απάντησε ότι προτιμά να είναι κάπου στο
κέντρο για να μην έχει δρόμο πολύ να κάνει. Για τις δουλειές
του.
Κάτι του φάνηκε αλλόκοτο του Κοσμά. Στη συμπεριφορά
και στην κουβέντα του Τάσου.
“Βρε Τάσο, στην πλατεία Βικτωρίας είμαστε, κοντά στο κέντρο δεν είμαστε; Τι κοντά δηλαδή, στο κέντρο το ίδιο!” του
είπε στο τηλέφωνο.
Όμως ο Τάσος δεν πειθόταν. “Ας είναι”, απάντησε τότε ο Κοσμάς, παραξενεμένος. “Πέρασε τουλάχιστον να σε δούμε, να
βγούμε κι ένα βράδυ να φάμε”.
Έτσι κι έγινε. Την επόμενη μέρα, φάνηκε ο Τάσος απ’ την
Τροίας. Να συναντήσει τον Κοσμά. Τον βρήκε εκεί με το Βάγγο να συζητάνε. Τους σύστησε ο Κοσμάς, τον έναν στον άλλο.
Χαριτολόγησε ο Κοσμάς και τους αποκάλεσε συνάδελφους.
Γέλασε και συγκατάνευσε ο Βάγγος. Όχι όμως κι ο Τάσος.
Κρατήθηκε κάπως μακριά. Το πιάσανε αμέσως κι οι δυο. Αναρωτήθηκε, ο Κοσμάς, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του
φαινότανε διαφορετικός ο Τάσος. Αρκετά διαφορετικός.
“Βάγγο θά ’ρθεις μαζί μας, να πάρουμε και την Άννα να πάμε
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να φάμε κάτι οι τέσσερίς μας;” Έτσι, προσκάλεσε ο Κοσμάς, το
Βάγγο.
Ο Βάγγος τα ήθελε πολύ κάτι τέτοια. Αλλά ένοιωθε κι ενοχές ν’ αφήνει την οικογένεια και να βγαίνει μόνος του, με τους
φίλους του. Άρχισε λοιπόν τα “καλύτερα όχι ρε παιδιά”, τα “τι
θα πει η Τασία” κι άλλα τέτοια. Η Τασία ήταν η γυναίκα του
Βάγγου.
Τα ’ξερε όμως και τα περίμενε αυτά ο Κοσμάς. Ήξερε και
να τα διαχειρίζεται. Ήταν σχεδόν πρωτόκολλο επαναλαμβανόμενο, κάθε φορά, αυτές οι αντιδράσεις. Θα ’παιρνε ο ίδιος
τηλέφωνο την Τασία. Είχανε καιρό να βγούνε κι άλλα διάφορα
τέτοια ήταν τα σταθερά επιχειρήματα και τα παρακάλια του
Κοσμά. Που σχεδόν πάντα έπιαναν και την ξεθύμωναν την Τασία.
“Άντε, πάμε όμως στην Κληματαριά, που τους δίνω και κρέατα”, είπε ο Βάγγος. Νόθευσε έτσι την κοινωνική έξοδο και την
ανακάτεψε και με τα επαγγελματικά. Του έδινε αυτή η κουβέντα επιχείρημα καλό, αν άρχιζε η Τασία τη γκρίνια στο τηλέφωνο.
Πήγανε μαζί να πάρουνε την Άννα απ’ το μαγαζί της. Τη βρήκανε να το μαζεύει και να το κλείνει. Φύγανε μετά οι τέσσερίς
τους, να πάνε στην Κληματαριά, στην πλατεία, να φάνε κάτι.
“Ξέρεις Κοσμά, ανοιχτήκαμε πρόσφατα σε καινούργιες δουλειές στη Λαμία”, ξεκίνησε ο Τάσος. Είχε κάτι το διαφορετικό
αυτό το βράδυ ο Τάσος. Κάτι δεν ήταν ίδιο. Κάτι απ’ το ανοιχτόκαρδο που είχε πάντα πάνω του, δεν του ’βγαινε εκείνη τη
βραδιά. Το κατάλαβε ο Kοσμάς. Το ένιωσε ακόμη κι η Άννα, που
τον είχε δει αρκετά λιγότερες φορές. Ο Βάγγος βέβαια, πρώτη
φορά τον έβλεπε τον Τάσο. Περιορίστηκε λοιπόν ν’ ακούει την
ιστορία του. Και να ξεκοκαλίζει κατανυκτικά τη μπριζόλα του,
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βγάζοντας, πού και πού, επιφωνήματα θαυμασμού. Ήταν βέβαια η δικιά του η μπριζόλα. Έπρεπε να την παινέψει!
“Τι είναι βρε Τάσο; Θυμάμαι εκείνα τα σχέδια που είχες με
την ψησταριά. Να τη χωρίσεις δηλαδή, να την κάνεις, τη μισή,
κοσμική ταβέρνα. Τ’ αποφάσισες, το προχώρησες;” Ρώτησε ο
Κοσμάς σκαλίζοντας και λίγο το ενδιαφέρον του Βάγγου, που
έβλεπε την επαγγελματική συνάφεια του θέματος.
Ο Τάσος πήρε τότε ένα σοβαρό ύφος. Ένα, όχι δικό του
όμως, ύφος. “Όχι δεν πρόκειται γι’ αυτό. Πού το θυμήθηκες
αυτό το σχέδιο; Πάνε τόσα χρόνια, από τότε που ήρθες στην
Ελλάδα. Όχι Κοσμά, μπήκαμε σ’ άλλες δουλειές, καινούργιες,
πιο μοντέρνες. Να, συνεταιρίστηκα πριν δυο βδομάδες με τον
Κώστα, το φίλο μου που έχει την αντιπροσωπεία με τ’ αυτοκίνητα. Νομίζω τον έχεις συναντήσει. Συνεταιριστήκαμε λοιπόν
κι ανοίξαμε εταιρεία”, συνέχισε ο Τάσος, συνεχίζοντας και να
εκπέμπει έναν αέρα μυστηρίου.
“Τι εταιρεία, τι θα πουλάς;” ρώτησε, παραξενεμένη η Άννα,
αυτή τη φορά.
Την κοίταξε ο Τάσος με μια μικρή έκπληξη. Σαν να του κακοφάνηκε, που ήρθε η ερώτηση απ’ την Άννα. Απέφυγε να της
απαντήσει απ’ ευθείας. Χρησιμοποίησε μάλιστα, στην απάντησή του, πληθυντικό.
“Θα πουλάμε μετοχές. Τι θα πουλάμε δηλαδή, τις πουλάμε
ήδη. Εδώ και λίγες μέρες”, συνέχισε ο Τάσος, με το ίδιο, ενοχικό ύφος.
Ο όρος ήταν ολότελα άγνωστος για τον Κοσμά. Η Άννα
κάτι είχε ακούσει. Στο μαγαζί της. Ζούσε η χώρα μια υστερία
εκείνη την εποχή. Με τις μετοχές. Σημασία ποτέ δεν έδωσε
ιδιαίτερη. Αλλά τον όρο τον είχε συγκρατήσει. Ο Βάγγος όμως
ξεροκατάπιε. Μες στην πιάτσα ο Βάγγος, είχαν δει τα μάτια του
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πολλά. Κι αυτά με τις μετοχές, που βούιζε η Βαρβάκειος τον
τελευταίο καιρό, δεν τα πίστευε. Συντηρητικός ήταν ο Βάγγος,
κι απλοϊκός, παρά το πτυχίο του απ’ την ανώτερη σχολή. Είχε
βαθιά καχυποψία για τα πράγματα τα άυλα. Μπήκε λοιπόν δυναμικά στην κουβέντα. Να προσπαθήσει να κρούσει τον κώδωνα στο φίλο του καλού του φίλου. Να του πει να κρατηθεί
μακριά απ’ αυτά τα πράγματα, ότι είναι φούσκα, που θα σκάσει
όπου να ’ναι.
“Βρε Τάσο, σοβαρός επαγγελματίας, μαγαζάτορας, είναι δυνατόν να χάβεις εσύ τέτοιες ανοησίες; Τους βλέπω στην αγορά
και τους λυπάται η ψυχή μου. Σήμερα γελάνε, αύριο θα κλαίνε!” σημείωσε ο Βάγγος.
Ο Κοσμάς ένιωσε αμήχανα με τον απότομο τρόπο του Βάγγου. Πήγε να στρίψει τη συζήτηση, να ζητήσει λεπτομέρειες.
Τι είναι αυτό, πώς του ήρθε, τι προσδοκάει. Τον διέκοψε όμως
η Άννα, δίνοντάς του μερικές εξηγήσεις. Να τον βάλει στο νόημα, κάνοντας, με τα λίγα που ’ξερε, μια εισαγωγή στο σύγχρονο αυτό φαινόμενο. Της αγοραπωλησίας των μετοχών. Κάτι
άρχισε να καταλαβαίνει ο Κοσμάς. Αλλά άρχισε ν’ αποκτά κι
ένα ύφος ανήσυχο. Του φαινότανε παράξενο ένας ψήστης και
ταβερνιάρης ν’ αποφασίσει, έτσι ξαφνικά, να κάνει μια τόσο διαφορετική δουλειά.
“Και δε χρειάζεται να ξέρεις από τέτοια πράγματα; Έτσι,
μέσα σε μια μέρα, έκανες μια τέτοια στροφή; Αλήθεια πόσα λεφτά επένδυσες στη νέα αυτή εταιρεία;” Έτσι μίλησε ο Κοσμάς,
εισπράττοντας την πιο σαφή επιδοκιμασία απ’ το Βάγγο, που
είχε παρατήσει τη μπριζόλα κι είχε σταδιακά απορροφηθεί
μες στην κουβέντα.
Ο Τάσος έγινε ανήσυχος. Ήταν φανερό ότι το όλο ζήτημα
τον άγχωνε. Χωρίς όμως να θέλει να το παραδεχτεί. Έκρυβε
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το άγχος πίσω από έναν αέρα σιγουριάς. Που όμως δεν έπειθε
κανέναν. Παρά μόνο τον εαυτό του, κι αυτόν μάλλον επιφανειακά.
“Καλά δε βλέπετε τι γίνεται τριγύρω σας; Έχουμε μπει σε
νέα εποχή, η οικονομία συνεχώς ανεβαίνει. Αγοράζεις σήμερα
μια μετοχή κι αύριο έχει διπλή αξία. Είναι δυνατόν να μείνουμε έξω απ’ αυτήν την πραγματικότητα; Να συνεχίσουμε να τυλίγουμε σουβλάκια σαν να μη συμβαίνει τίποτα;”
Έτσι μίλησε ο Τάσος. Mε περιφρόνηση για τα σουβλάκια
που τύλιγε και που τον είχαν βοηθήσει να ζει καλά, αυτός κι
όλη του η οικογένεια. Και να του μένουνε και λεφτά στην άκρη.
Αυτά που τώρα έβαλε σ’ αυτή την καινούργια εταιρεία.
Ο Κοσμάς δεν ήταν φτιαγμένος για να κάνει μάθημα στον
κόσμο. Έξω βέβαια απ’ το πιάνο. εν του άρεσε όμως, που ο
Τάσος εκδήλωνε αυτή την καταφρόνια. Μα περισσότερο δεν
του άρεσε, που ο Τάσος δεν ήταν αυτός που είχε γνωρίσει. Τον
έβλεπε κουμπωμένο, ούτε στο σπίτι τους δεν καταδέχτηκε να
έρθει να μείνει. Έτσι πρέπει να ’τανε. Ναι, αυτό ήτανε. εν καταδέχτηκε. Ήταν αλλού το μυαλό του. Και το σπίτι του Κοσμά
και της Άννας δεν τον χώραγε πια.
Αντάλλαξε ματιές με την Άννα. Πήρε κι από κει το ίδιο μήνυμα. Ο Βάγγος είχε χάσει κάθε εκτίμηση για τον Τάσο και τις
επιπολαιότητές του. Ίσως ένιωσε και μια κάποια προσβολή. Ε
βέβαια! Η ιδέα ότι είναι κακό να τυλίγεις σουβλάκια τον αφορούσε και τον ίδιο. Ξαναγύρισε λοιπόν στη μπριζόλα του.
Ο Κοσμάς, όμως, αποπειράθηκε μια απ’ τις σπάνιες νουθεσίες της ζωής του.
“Φοβάμαι δε σε καταλαβαίνω. Αυτά που λες, τα παράξενα
και τα μοντέρνα, πόσο λες να διαρκέσουν; Η ψησταριά σου θα
’ναι πάντα εκεί όμως. Οι άνθρωποι πάντα θα ’ρχονται να σου
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ζητάνε σουβλάκια και μπριζόλες και να σου αφήνουν τα λεφτά
τους. Ίσως να ’χεις δίκιο και να ξέρεις πράγματα που εμείς δεν
καταλαβαίνουμε. Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε πολύ! Σε δουλειές
που δεν καταλαβαίνεις και που ακούγονται ύποπτες και παράξενες, καλύτερα να κρατιέσαι μακριά”.
Ο Τάσος δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια ματιά απ’ τον Κοσμά.
Τον είχε συνηθίσει να εγκρίνει ό,τι και να του ’λεγε. Μπουάτ
σκεφτόταν ο Τάσος με κοσμικό πρόγραμμα; Μάλιστα του αποκρινόταν ο Κοσμάς. Άλλαζε γνώμη ο Τάσος και θα ’βαζε τα λεφτά στην άκρη για τα παιδιά και τα εγγόνια; Mπράβο του ’λεγε
ο Κοσμάς.
Σημασία δε θα ’δινε ο Τάσος όμως, αν δεν ήταν ο ίδιος στα
αναμμένα κάρβουνα. Αν δεν τον έτρωγε και τον ίδιο το σαράκι.
Μ’ αυτό που πήγε κι έκανε. Αν δεν ήταν κι ο ίδιος ανήσυχος για
να πολλά λεφτά που έβαλε στη νέα εταιρεία. Πόσα έβαλε δεν
είπε. Το απέφυγε. Κι αυτό τους έκανε, τον Kοσμά και την Άννα
κυρίως, να πιστέψουν ότι είχε ανοιχτεί πολύ ο Τάσος.
Η κουβέντα αυτή του Κοσμά, τον λύγισε τον Τάσο. Τον έκανε πιο αληθινό. Μπήκε πρώτα σε μια σιωπή. Αποκαλυπτική
για τον ίδιο. Βασανιστική. Κι όταν πια βγήκε, αντί να μιλάει για
την οικονομία που ανεβαίνει και τα μοντέρνα πράγματα με τις
μετοχές, μίλησε πάλι γι’ αυτά που ήξερε καλά. Γι’ αυτά που τον
νοιάζανε πραγματικά.
“Ρε Κοσμά, φοβάμαι μην έχω κάνει καμιά βλακεία. ΄Εχεις
δίκιο, έχεις πολύ δίκιο. Φαίνεται παρασύρθηκα. Σε καλό να μου
βγει αλλά έχω χάσει τον ύπνο μου. Λίγους μήνες θα την κρατήσουμε την εταιρεία Κοσμά κι εγώ θα βγω. Ας κάνει ο Κώστας ό,τι θέλει. Τι πήγα κι έμπλεξα, πανάθεμά με, τι ήθελα και
πήγα κι έμπλεξα;” συνέχισε με έκδηλη αγωνία o Tάσος.
Τον παρηγόρησαν οι φίλοι του, του είπανε να μη φέρνει την
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καταστροφή, να κοιτάξει να μαζευτεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Κουνούσε το κεφάλι ο Βάγγος, που ένοιωθε δικαιωμένος.
Ο Τάσος έμεινε μαζί τους το βράδυ. Στο μεταξύ είχε αλλάξει γνώμη και για το πού βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας.
Ένοιωθε, υποσυνείδητα, ότι ο Κοσμάς κι η Άννα δε θα εγκρίνανε τα καμώματά του. Αυτή ήταν η αλήθεια. Κι ήθελε, χωρίς
καλά καλά να το καταλαβαίνει και να θέλει να το παραδεχτεί,
να κρατιέται μακριά τους. Τώρα πια όμως δεν υπήρχε τέτοια
ανάγκη. Βρήκε ο Τάσος τον εαυτό του. Βρήκε κι η Αθήνα το
κέντρο της.
Και την άλλη μέρα, που έφυγε, είχε πάρει πια μια απόφαση
ισχυρή, να τραβηχτεί όσο πιο γρήγορα γινότανε. Απ’ τη νέα του
και μοντέρνα εταιρεία.
Όμως δεν πρόλαβε ο Τάσος. Έμεινε, αλίμονο, με το μουτζούρη στο χέρι. Η ισχυρή οικονομία δεν ήταν τελικά και τόσο
ισχυρή και τα νέα και μοντέρνα προϊόντα ήταν μάλλον παλιομοδίτικα. Αρχαία. Αυτά που πάντα σέρβιραν οι πονηροί στους
κουτούς για να τους τα παίρνουν. Με την ευλογία του νόμου.
Έτσι ο Τάσος έγραψε μια μεγάλη χασούρα. Η καινούργια χιλιετία θα τον έβρισκε σε μελαγχολία. Σε κατάθλιψη. Θα ’μενε,
έτσι, για καιρό πολύ.
***
Ήταν μεγάλη η στεναχώρια του Κοσμά όταν, μήνες αργότερα,
έμαθε τα άσχημα νέα του τελευταίου του συγγενή. Του Τάσου.
Σκεφτόταν ότι έπρεπε να τον είχε αποτρέψει νωρίτερα. Άρχισε τα “αν”. Αν είχε πάρει τηλέφωνο, αν είχε ρωτήσει νωρίτερα.
Τα ατελείωτα, τα μάταια τα “αν”. Που το μόνο που, σίγουρα και
χωρίς “αν”, κατάφερναν, ήταν να τον γεμίζουν στεναχώρια.
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Τι κι αν προσπαθούσε να τον συμμαζέψει η Άννα, τι κι αν
τον παίνευε, που πρώτη φορά στη ζωή της τον είδε έτσι, ν’
αντιδρά δηλαδή γρήγορα κι αποφασιστικά. Να προσπαθεί να
συμμαζέψει τον Τάσο.
Ο Κοσμάς πήγε κρυφά στη Λαμία. Κρυφά απ’ τον Τάσο, όχι
απ’ την Άννα. Πήγε να μάθει, ίσως να δει από μακριά τον ξάδερφο. Συνιστούσαν οι γιατροί, για τον Τάσο, να μην έρχεται σ’
επαφή με άτομα που αγαπούσε. Άρα και με τον Κοσμά.
Τον είχανε σε κλινική. Είχε χάσει πολλά λεφτά, έτσι έμαθε ο Κοσμάς. Προσπαθούσε η οικογένεια να πουλήσει εκείνα
τα οικόπεδα, τα παραθαλάσσια. Όσο όσο. Για να σώσουν την
ψησταριά. Προσφέρθηκε να βοηθήσει ο Κοσμάς. Ήταν τόσο
φτηνή η δικιά τους η ζωή στην Αθήνα, τόσο απλή. Τους μένανε
αρκετά λεφτά στην άκρη.
ε χρειάστηκε όμως. Την έσωσε την ψησταριά η οικογένεια. Χάσανε μόνο τον Καραβόμυλο, τα παραθαλάσσια εκείνα
οικόπεδα, που γεμίζανε περηφάνια τον Τάσο.
Ο Τάσος θα γινότανε καλά. Θα ’βγαινε κι απ’ την κλινική. Θα
γύριζε και στη δουλειά. Θα δούλευε ασταμάτητα. Σαν να ’θελε
να τιμωρήσει τον εαυτό του.
Όμως δε θα γινότανε ποτέ ίδιος. Ίδιος όπως παλιά. Εκείνο
το καλόκαρδο, το ανοικτό που είχε. Είχε χαθεί για πάντα. ε θα
μπορούσε ν’ αγαπήσει, να εμπιστευτεί ο Τάσος. Ποτέ πια.
***
“Ρε τον καημένο!” μουρμούρισε ο Βάγγος όταν του είπε ο Κοσμάς για την τελευταία εξέλιξη. “Κι ήταν και συνάδελφος. Σχεδόν”, συμπλήρωσε, με κάποια στεναχώρια.

Η μεγάλη συνάντηση της Θάσου
Την εποχή που η Μυρτώ έλειπε στην Αμερική, κάθε φορά που
επέστρεφε στην Ελλάδα, συνήθιζε να πηγαίνει για κάποιες μέρες στην Καβάλα και στη Θάσο. Πότε με παρέα, πότε μόνη της.
Στην Καβάλα για να δει τους δικούς της και τον Αμύντα. Στη
Θάσο, ήταν δεν ήταν καλοκαίρι, για να ξαναδεί, να ξανανοιώσει
μάλλον, τη νιότη της. Να ξεκουραστεί στις ίδιες ακρογιαλιές,
στα ίδια χωριουδάκια, στους ίδιους περιπάτους. Και να χαρεί
και γλυκό του κουταλιού, καρύδι, που ήταν αδυναμία της και
που μόνο εκεί το ’βρισκε χειροποίητο, σε τέτοια μοναδική γεύση.
Το καλοκαίρι όμως του ’99 ήταν χρονιά συμπτώσεων. Ευχάριστων συμπτώσεων. Ίσως το τέλος της χιλιετίας έκανε τον
κόσμο να θέλει να τρέχει, να προφτάσει. Να προγραμματίζει,
και να τολμάει πράγματα, που αλλιώτικα ίσως και να μην τα
’κανε.
Πρώτ’ απ’ όλα, λοιπόν, ευοδώθηκε η μεγάλη προσπάθεια της
Μυρτώς να καταφέρει να ξεκολλήσει τον Κοσμά απ’ την Αθήνα. Τον κατάφερε να ορκιστεί ότι θα ’ρχονταν κι οι δυο τους, ο
Κοσμάς κι η Άννα, να τους φιλοξενήσει η ίδια στην Καβάλα. Θα
’ρχονταν και στη Θάσο. Θα δίνανε μαζί και μια συναυλία στο
δήμο, στις καλοκαιριάτικες γιορτές πολιτισμού που οργάνωνε.
Kατάφερε κι η Άννα να πάρει άδεια απ’ τον εαυτό της κι απ’
τους συνεταίρους της για δυο ολόκληρες βδομάδες! Φάνταζε
απίστευτη μια τέτοια πολυτέλεια. Να όμως που ήρθε κι έγινε
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πραγματικότητα.
Αν η περίπτωση του Κοσμά είχε μέσα αρκετή πίεση απ’ τη
μεριά της Μυρτώς η άλλη εξέλιξη ήταν καθαρή σύμπτωση. Θα
’ρχότανε η Κονστάνς απ’ τη Ν. Υόρκη για τον ίδιο ακριβώς προορισμό, την ίδια ακριβώς εποχή. Και για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Να δει δηλαδή τον πατέρα της και τους θείους της, γονείς της
Μυρτώς. Κι ασφαλώς τη Θάσο και τη Μυρτώ την ίδια.
H Μυρτώ δεν πίστευε στ’ αυτιά της όταν της ανακοίνωσε η
ξαδέρφη της το σχέδιό τους νά ’ρθουν, οικογενειακά, το επόμενο καλοκαίρι, στην Ελλάδα για διακοπές. Μετά που είχε φύγει,
η Μυρτώ από την Αμερική, κόντευε τώρα ενάμισης χρόνος,
δεν είχαν ξαναϊδωθεί. Θα ’ρχότανε λοιπόν η Κονστάνς με τον
Πιερ και, για πρώτη τους φορά, μαζί με τα δυο τους παιδιά,
που βαδίζανε ήδη στη δεύτερη χρονιά της ζωής τους. Και τη
βαδίζανε εδώ και λίγο καιρό κυριολεκτικά! Θα τους έφερνε
η Κονστάνς όλους, μαζί της, στα μέρη που πέρασε τις πιο ξέγνοιαστες μέρες της παιδικής της ηλικίας, της εφηβείας της.
Ήταν τρία χρόνια που δεν είχε έρθει στη μια της πατρίδα και
απάνω από δεκαπέντε, που είχε να συναντήσει εκεί τη Μυρτώ. Να παίξει μαζί της. Γιατί αυτό κυρίως κάνανε μαζί τα κορίτσια, εκείνα τα χρόνια, Την τελευταία φορά που είχαν βρεθεί
στο νησί. Παίζανε.
Σκέφτηκε η Μυρτώ: “να που αυτές τις μέρες του Αυγούστου θα είμαι μαζί με όλα τα άτομα που είχαν σημασία, που
έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο ζωή μου. Οι γονείς μου, ο Αμύντας, ο
Κοσμάς κι η Κονστάνς. Αν ήταν στην Ελλάδα κι ο αδερφός μου
με την Κριστίν και τη άφνη, τ’ ανίψι μου, θα ήταν μαζεμένοι
σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ”.
Η Μυρτώ είχε προσπαθήσει, ήδη απ’ το ταξίδι της στη Γερμανία όσο κι αργότερα, καθώς πλησίαζε το καλοκαίρι, να πεί-
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σει το Μιχάλη να ’ρθουν με την Κριστίν και το παιδί στη Θάσο.
Ήταν όμως μικρό το παιδί ακόμη, είναι κι οι μετακινήσεις αυτές, για τους ανάπηρους κοπιαστικές, ιδιαίτερα σε μια χώρα
σαν την Ελλάδα. Συνέβαινε να ’ναι, την εποχή εκείνη, κι οι υποχρεώσεις πολλές. Της Κριστίν ιδιαίτερα, που ήταν πια γνωστή
ως ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη σκηνοθέτης θεάτρου.
Την ίδια περίπου εποχή, θ’ ανέβαινε η πρώτη, καταδική της
σκηνοθετική δουλειά.

εν τ’ αποφάσισαν λοιπόν, γι’ αυτή τη

χρονιά. Έμεινε με μια γενική υπόσχεση η Μυρτώ, κι αυτό της
άφηνε μια μελαγχολία. Όσο και να ’χε δει τη λάμψη του αδερφού της, όταν τον συνάντησε στο Αμβούργο, όσο και να ’ταν
βέβαιη ότι η αναπηρία της Κριστίν είχε απορροφηθεί μες στη
μεγάλη τους αγάπη και στην επιτυχημένη υπερδραστηριότητά
τους, ζητούσε μια συνεχή επιβεβαίωση ότι τα πράγματα έτσι
ήταν κι έτσι παρέμεναν. Κι άφηνε, η συγκεκριμένη απουσία,
ένα πικρό σημάδι στη μάζωξη που ετοίμαζε για το επόμενο
καλοκαίρι.
Έστω κι έτσι όμως, ήταν σπάνια κι ανέλπιστη μια τέτοια ευκαιρία, να μαζευτούν, τόσοι πολλοί, στη Θάσο. Κι απόμεινε έτσι,
στον αφρό της ψυχής της, η σκέψη αυτή μόνο, η χαρούμενη.
***
Μετά μια συνάντηση, γιατί μάθημα δε μπορούσες πια να το
πεις, της Μυρτώς με τον Κοσμά στο ωδείο, κι αφού είχε πια
συμφωνήσει νά ’ρθει κι ο Kοσμάς με την Άννα για διακοπές
στην Καβάλα, η Μυρτώ πρότεινε να ταξιδέψουν μαζί της. Να
πάνε δηλαδή με ένα μόνο, με το δικό της, αυτοκίνητο. Θα φεύγανε σε περίπου δυο βδομάδες.
“Θα μας χωρέσει όλους Μυρτώ; υο εμείς, δυο, φαντάζομαι,
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εσείς, έχουμε κι αρκετά πράγματα. Μήπως πάρουμε τ’ αμάξι
μας κι εμείς;” ρώτησε ο Κοσμάς. Είχαν στο μεταξύ, εδώ και
κάποια χρόνια αποκτήσει και δικό τους αυτοκίνητο, μαζί με
την Άννα. Επιπλέον, το “δυο, φαντάζομαι, εσείς” δεν το καλοπίστευε ο Κοσμάς. Ήταν μάλλον βέβαιος περί του αντιθέτου. Του
βγήκε όμως έτσι στην κουβέντα. Σαν να ’θελε να στείλει ένα
μήνυμα. Να κάνει μια ευχή.
“Όχι δεν έχω παρέα, μόνη μου θα ’μαι”. Έτσι απάντησε η
Μυρτώ. Και συνέχισε.
“Οπότε μόνο τρεις θα ’μαστε. Νομίζω θα μας χωρέσει μια
χαρά. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να κουβαλήσω. Έχω ολόκληρη οικοσκευή στην Καβάλα. Όλο το πορτ μπαγκάζ θα ’ναι
δικό σας, αν προτιμήσετε τελικά να ’ρθετε ν’ ανέβουμε μαζί”,
διευκρίνισε η Μυρτώ, ανοίγοντας και πάλι το θέμα και την
πρόταση για κοινό ταξίδι. Με όλα τα δεδομένα αυτή τη φορά.
Ο Κοσμάς ζήτησε να το συζητήσει με την Άννα στο τηλέφωνο, χωρίς να ’χει βέβαια λόγο να πιστεύει ότι η Άννα θα ’χε την
όποια αντίρρηση. Η ιδέα άρεσε στην Άννα. Της άρεσε πολύ. Τη
συμπαθούσε εξάλλου πάρα πολύ τη Μυρτώ.
“Είμαστε λοιπόν σύμφωνοι. Θα φροντίσουμε να είμαστε
έτοιμοι. Θα το προγραμματίσουμε κι η Άννα θα κλείσει το μαγαζί νωρίτερα εκείνη τη μέρα. Και θα σε περιμένουμε στην
Τροίας να περάσεις να μας πάρεις. Θα τα ξαναπούμε βέβαια
μέχρι τότε. Θα βρεθούμε ξανά και στο ωδείο, έτσι δεν είναι;
Έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας”, απάντησε το βράδυ στο τηλέφωνο ο Κοσμάς. Η Μυρτώ έμενε στα βόρεια προάστια, στο
Μαρούσι, κοντά στη δουλειά της. Αλλά ασφαλώς δε θα ’χε πρόβλημα να πάει να τους πάρει.
“Ναι θα τα ξαναπούμε, να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες.
Θα περάσω εγώ να σας πάρω, κανένα πρόβλημα. Γύρω στις
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τρεις να υπολογίζετε”, του είπε.
“Πολύ ωραία, συζητάμε και τακτοποιούμε από κοντά τυχόν
λεπτομέρειες, όταν περάσεις απ’ το ωδείο, όπως το ’χουμε κανονίσει”, ανταπάντησε ο Κοσμάς.
***
“ ε σου κάνει εντύπωση Κοσμά που μια γυναίκα με τις τόσο
ιδιαίτερες χάρες της Μυρτώς είναι τον περισσότερο καιρό
μόνη της; Κοντεύει και τριάντα πέντε χρονών, έτσι δεν είναι;
ε θα περίμενες να ’χει οικογένεια, να κάνει και κανένα παιδί;”
ρώτησε η Άννα.
“Το ’χω σκεφτεί πολλές φορές Άννα, αλλά δεν έχω κάνει
τέτοια συζήτησή μαζί της. Με ξέρεις πώς είμαι! ε μου είναι
εύκολο να μπαίνω στα προσωπικά του άλλου, ακόμη κι αν αυτός ο άλλος είν’ η Μυρτώ η ίδια”, απάντησε ο Κοσμάς.
***
εν ήταν όμως απόλυτα έτσι τα πράγματα, όπως τα παρουσίασε ο Κοσμάς. Συζήτηση, ειδική, για το θέμα δεν είχε βέβαια κάνει κι ασφαλώς και του ήταν δύσκολες κι άγνωστες οι τέτοιες
συζητήσεις. Είχε όμως αυτή την πολύ ιδιαίτερη, πολύ προσωπική επαφή με τη Μυρτώ, είχε μιλήσει στην Άννα γι’ αυτή κι
η Άννα δεν είχε καμιά δυσκολία να καταλάβει τι ακριβώς της
έλεγε ο Κοσμάς. Το παίξιμο λοιπόν της Μυρτώς στο πιάνο το
αποκωδικοποιούσε ο Κοσμάς. Καλύτερα ίσως απ’ οτιδήποτε
άλλο μες στην απλή ζωή του. Μπορούσε να πει με σιγουριά
πότε ήταν χαρούμενη και πότε ήταν θλιμμένη, πότε προσδοκούσε να συναντήσει και να δει κάποιον και πότε τη βάραινε
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η μοναξιά. Στο “γιατί” και το “πώς” δε θα ’μπαινε ο Κοσμάς. Του
αρκούσε το “τι”. Και το “τι” το γνώριζε με μεγάλη ακρίβεια. Με
μοναδική ακρίβεια.
εν υπήρχε άνθρωπος που να γνώριζε καλύτερα απ’ τον
Κοσμά, που περπατούσε κάθε στιγμή η ψυχή της Μυρτώς. Του
τον δείχνανε το δρόμο οι νότες της Μυρτώς. Στις μοναδικές
εκείνες μουσικές τους συνευρέσεις. Τα καταλάβαινε όλα εκείνες τις φορές. Και καμιά φορά, αν του έμενε κάποιο κενό και
κάποιο ερώτημα, καθότανε εκείνος στο πιάνο και τη ρωτούσε.
Κι αυτή μετά του απαντούσε. Και λύνονταν έτσι όλες οι απορίες. Χωρίς λόγια. Χωρίς παρεξηγήσεις.
Κι η Μυρτώ τα καταλάβαινε όλ ΄αυτά κι η ίδια. Αυτή την επικοινωνία που είχε με τον Κοσμά. Κι ήταν και βέβαια απόλυτα αντίστροφη κι ισότιμη η σχέση. Το ίδιο εύκολα και καθαρά
παρατηρούσε κι αυτή το μέσα του Κοσμά. Ήταν μόνο, που ο
Κοσμάς είχε πιο απλή ζωή, δεν άλλαζαν πολλά πράγματα. Γι’
αυτό κι ήταν πιο εύκολο να την καταλάβεις. Η ζωή όμως της
Μυρτώς ήταν τρικυμία. Στεγνός να μείνεις απ’ το κύμα ήταν
αδύνατο.
Η Μυρτώ αναρωτήθηκε πολλές φορές γιατί ο Κοσμάς δεν
επεκτάθηκε ποτέ πέρα απ’ το “τι”. Στο γειτονικό του αστέρι. Στο
“γιατί”. Ειδικά τις φορές που το κύμα ήταν ψηλό. Που κινδύνευε να πνίξει και τον ίδιο. Φαινότανε όμως άβατο το “γιατί” για
τον Κοσμά. Αδιάφορο. Είχε άραγε άποψη για όλ’ αυτά που με
μοναδική λεπτομέρεια παρατηρούσε; Ήταν ότι απλά την άποψη αυτή την κράταγε για τον εαυτό του και δεν τη μοιραζόταν;
Της φαινότανε πολύ παράταιρο, της Μυρτώς, ο Κοσμάς να μη
μοιράζεται κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό με τον καιρό πίστεψε αυτό που
πραγματικά ίσχυε. Είχε μια αδιαφορία ο Κοσμάς να εξηγεί τα
πράγματα. Σαν να ’τανε δουλειά άλλου να εξηγεί τα πράγματα.
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Στον ίδιο αρκούσε να τα νιώθει, να μπαίνει βαθιά μέσα τους.
Να τα σέβεται όμως, να μην προσπαθεί ν’ αλλάξει κάτι προς τα
δω ή προς τα κει. Έτσι, άλλωστε, κύλησε η ζωή του όλη.
Εκτός, πάλι, εάν κάποιος του ζητούσε κάτι, του Κοσμά. Αν
του ζητούσε κάτι, τότε, ναι, θα ’κανε ό,τι μπορούσε. Ακόμη και
να προσπαθήσει αυτά που δεν του ταιριάζανε. Να καταλάβει
τα “γιατί”.
Σκέφτηκε λοιπόν η Μυρτώ ότι αν ήθελε απ’ τον Κοσμά να
μιλήσει μαζί του για τα “γιατί” της ζωής της, θα ’πρεπε αυτή ν’
άνοιγε τη συζήτηση. εν ήταν για τον Κοσμά αυτές οι πρωτοβουλίες.
Σκέφτηκε ότι ίσως θα ’πρεπε πράγματι να το βάλει στο πλάνο, να το προγραμματίσει. Ήρθαν όμως τα πράγματα έτσι, τις
λίγες μέρες πριν το ταξίδι, και πήραν μια ορμή δικιά τους. ε
θα χρειαζότανε να προγραμματίσει και πολλά η Μυρτώ.

Τρεις μέρες
Ήταν η μέρα που είχαν συνεύρεση, ο Κοσμάς με τη Μυρτώ,
να παίξουν πιάνο. Και να κανονίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του ταξιδιού. Λίγες μέρες μόνο, μετά που κανόνισαν να
πάνε, όλοι μαζί, στην Καβάλα.
Η Μυρτώ όμως δε φάνηκε. Μήτε πήρε τηλέφωνο. Ήταν
τόσο παράξενο αυτό για τη Μυρτώ, που ο Κοσμάς ανησύχησε.
Την πήρε αυτός τηλέφωνο και την ξαναπήρε. Τίποτα. Η αγωνία
του κορυφώθηκε. Το συζήτησε και με την Άννα κι αποφασίσανε να πάνε στο σπίτι της, το βράδυ, στο Μαρούσι, να δούνε
αν ήταν εκεί. Μήπως είχε χάσει το τηλέφωνο ή κάτι τέτοιο.
Εύκολα και ρηχά σενάρια, που κανένας απ’ τους δυο τους δεν
τα πολύ πίστευε. Γιατί η Μυρτώ θα ’χε βρει λύση, να πάρει τον
Κοσμά τηλέφωνο, να του πει ότι, για κάποιο λόγο, δε θα πήγαινε να τον συναντήσει, να παίξουν. Θα ’χε βρει λύση, ακόμη κι αν
είχε χάσει το δικό της τηλέφωνο.
Φτάσανε με μεγάλη αγωνία στο σπίτι της Μυρτώς. Και μόνο
όταν αντίκρισαν το ισόγειο διαμέρισμά της, στη μεζονέτα, κι
είδαν ένα αμπαζούρ ν’ ανάβει μες στο χώρο που κοιμότανε,
στάθηκε κι ηρέμησε η καρδιά τους. Φάνηκε και κάποια σκιά,
ίσως και δύο, μες στο δωμάτιο, που τους ανακούφισε ακόμη
περισσότερο. Ο Κοσμάς κινήθηκε προς το κουδούνι αλλά τον
πρόλαβε η Άννα.
“Aς το κορίτσι ρε Κοσμά, κάτι μου λέει ότι είναι απασχολημένο και δε θέλει την παρέα μας, αυτή τη στιγμή”, είπε με νόη-
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μα και χαμόγελο μαζί η Άννα.
“Μάλλον έχεις δίκιο. Τώρα να την έχει απαγάγει κανείς και
ν’ αλωνίζει μες στο σπίτι, σαν κάπως υπερβολικό μου φαίνεται. Μάλλον δίκιο έχεις”, απάντησε ο Κοσμάς και ξεμάκρυνε
απ’ το κουδούνι. Ήταν στα σίγουρα η φιγούρα της Μυρτώς,
αυτή, στο δικό της το δωμάτιο. Όλα δείχνανε ότι είχε και παρέα. Γυρίσανε στ’ αμάξι και φύγανε. Ευχαριστημένοι.
“Μακάρι να προκύψει κάτι αντάξιο της φίλης μας. Είναι και
τριάντα πέντε πια”, είπε στην επιστροφή η Άννα. Έβγαλε έτσι
και μια μικρή ανησυχία, που για πρώτη ίσως φορά, ξεπερνούσε
την ίδια τη Μυρτώ κι ακουμπούσε κάπως παραέξω. Στο χρόνο
που πέρναγε και στα παιδιά, για τα οποία ο χρόνος είχε φτάσει
κι είχε αρχίσει να πιέζει.
***
Τη μεθεπόμενη μέρα τηλεφώνησε η Μυρτώ και ζήτησε συγγνώμη. Ο Κοσμάς κατάλαβε ότι κάτι έτρεχε. Η Μυρτώ δεν
ακουγότανε καθόλου καλά. Τη ρώτησε μετά αν θα ΄θελε να
περάσει να πάνε κάπου το βράδυ. Απάντησε ότι θα το σκεφτεί
και θα ξανατηλεφωνήσει.
εν ξανατηλεφώνησε. Εμφανίστηκε απροειδοποίητα στην
Τροίας, προς μεγάλη χαρά, αλλά κι έκπληξη του Κοσμά και της
Άννας.
“ εν έπαιρνες τηλέφωνο ρε Μυρτώ! Πάνω που θα φεύγαμε.
Ίσα ίσα που μας πρόλαβες”, της είπε η Άννα.
“Αν δε σας έβρισκα, θα ’παιρνα τηλέφωνο. Εξάλλου, δεν είμαι και σίγουρη ότι είμαι καλή παρέα απόψε”, ανταπάντησε
η Μυρτώ. Και φύγανε μετά, κι οι τρεις, για το πιάνο μπαρ της
γειτονιάς.
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***
Η Μυρτώ τους διηγήθηκε την πρόσφατη περιπέτειά της. Σ’ ένα
πάρτι, στο σπίτι μιας φίλης της, είχε γνωρίσει κάποιο μηχανικό. Τον λέγανε Γρηγόρη. Κάτι σαν να ’τρεξε μέσα της, περισσότερο απ’ το συνηθισμένο. Κι η Μυρτώ άρεσε στο Γρηγόρη. Αν
κι αυτό δεν ήταν βέβαια κάτι το καινούργιο ή το πρωτότυπο.
Όμως, τούτος, κάπως φαινότανε να είναι από άλλη στόφα. Από
εκείνη, τη σπάνια, που άρεσε στη Μυρτώ. Με λίγες κουβέντες, χωρίς δοξολογίες για την απίστευτη ομορφιά της, χωρίς
εκείνα τα γελοία αστειάκια κι υπονοούμενα κι όλα τα σχετικά
που την απελπίζανε. Με μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ προσωπική
έκφραση στο πρόσωπο και στην κίνηση, που την έβρισκε με
το πέρασμα της ώρας, όλο και πιο ελκυστική. Αυτό ήταν το
πρώτο τεστ της Μυρτώς. Που πολλοί λίγοι περνάγανε. Ο Γρηγόρης όμως το πέρασε αυτό. Και πέρασε κι όλα τα επόμενα.
Την ομορφιά, το στυλ, την ενημέρωση, το χιούμορ, τη φυσική
κατάσταση.
Χόρεψαν μετά μαζί. Από κοντύτερη απόσταση βλέπεις τα
πράγματα πιο καθαρά. Μην κάπου ξεγελαστείς. Ίδια τα βρήκε
όμως η Μυρτώ. Τα πράγματα και το Γρηγόρη. Ή, μάλλον, ακόμη καλύτερα. Άρχισε να χτίζεται μια ένταση. Μια αλλιώτικη,
μια εσωτερική ένταση. Κράτησε τη φυσικότητά του ο Γρηγόρης, φάνηκε να ’χει αντοχές. Κράτησε και χαρακτήρα, ακόμη
κι όταν βρέθηκε σε μικρή απόσταση απ’ τη φλόγα της Μυρτώς.
Όχι ότι δεν το εκδήλωσε ότι είχε αρχίσει να βράζει. Αυτό θα
’ταν αλλόκοτο να μη συνέβαινε. Αλλά το κράτησε μεταξύ τους,
το συνόδεψε με τρόπο και συμπεριφορά διακριτική, που κέρδισε τη Μυρτώ.
Φύγανε μαζί μετά και πήγανε στο σπίτι της Μυρτώς. Ο
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Γρηγόρης άφησε το δικό του αυτοκίνητο εκεί που ήτανε. εν
υπήρχε λοιπόν καμιά αμφιβολία για τη συνέχεια. Κι’ αυτό
όμως έγινε με τρόπο. Το πώς το είπε ο Γρηγόρης, το πώς το
παρουσίασε. Οι χειρονομίες που έκανε.
Μπήκανε στο διαμέρισμα στο Μαρούσι και βάλανε να συνεχίσουν το ίδιο ποτό που πίνανε. Και βάλανε και λίγη μουσική
και συνέχισαν και να χορεύουν.
Είχε φτιαχτεί πια μια επικοινωνία και μια ένταση μεταξύ
τους. Και μια στιγμή, ο Γρηγόρης, πάνω στο χορό και με τον
απαλό ρυθμό του μπλουζ που έπαιζε, άρχισε να ξεκουμπώνει
τη Μυρτώ. Για μια στιγμή η Μυρτώ ξαφνιάστηκε. Έχασε λίγο
το βηματισμό της. Το ξάφνιασμα όμως ανακατεύτηκε με την
ευχαρίστηση που ένοιωθε. Κι έβγαλαν, τα δυο μαζί, ένα κοκτέιλ που ο Γρηγόρης το κατάλαβε αμέσως. Και το διαχειρίστηκε,
κι αυτό, σωστά. Και πιάστηκε απ’ την ευκαιρία και της είπε
ευγενικά ότι, αν ήθελε, κι αυτός εξάλλου το προτιμούσε, μπορούσε εναλλακτικά να γδυθεί και μόνη της. Κι αυτός να κάτσει
δίπλα, να την παρατηρεί.
Η Μυρτώ είχε πια κατακτηθεί.
***
Τα είπε όλ’ αυτά η Μυρτώ με καλή ακρίβεια και μ’ όλες τις λεπτομέρειες. Κι όταν τελείωσε τη διήγηση, στο σημείο δηλαδή
που θα διάλεγε τον τρόπο να γδυθεί, κοντοστάθηκε. Έφαγε
λίγο απ’ το πιάτο της, ήπιε απ’ το ποτήρι της. Στο πρόσωπό της
καθρεφτιζόταν εκείνος ο συνδυασμός γαλήνης κι έντασης.
Μόνο που η ένταση δεν ήταν πια για τους άλλους. Ήταν, ακόμη
μια φορά, για την ίδια. Εσωτερική.
Την παρατηρούσαν ο Κοσμάς με την Άννα. Ξέρανε ότι δο-
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κίμαζε διάφορα, είχε πολλές σχέσεις στη ζωή της. Αλλά καταλαβαίνανε την απόσταση, το πόσο σπάνια της συνέβαιναν
τέτοια πράγματα, σαν αυτό το πρόσφατο. Ίσως μάλιστα τέτοιο
ακριβώς, σαν αυτό που τους διηγήθηκε, να μην της είχε ξανασυμβεί καθόλου. Τουλάχιστον δεν είχαν ακούσει ποτέ για κάτι
τέτοιο. Ούτε με λόγια. Ούτε και με νότες.
“Και μετά;” ρώτησε η Άννα.
“Και μετά, … όλα καλά”, απάντησε, αργόσυρτα, η Μυρτώ.
Χωρίς όμως να τους ξεγελάσει. Εκείνο το φευγάτο, το πικρό
χαμόγελο, το απαρατήρητο για κάθε άλλον. To είδαν κι οι δυο
τους αμέσως.
Συνέχισε μετά τη διήγηση. Τώρα τα πράγματα κυλούσαν
ώρα ώρα, μέρα μέρα, μάλλον, όχι λεπτό λεπτό όπως ήταν μέχρι
τη στιγμή εκείνη.
Τους είπε λοιπόν ότι ο Γρηγόρης έμεινε στο σπίτι της το
βράδυ. Αλλά και το πρωί, δεν έφυγε. Έμεινε κι όλη τη μέρα.
Ούτε κι πήγε στη δουλειά της. Κι έμεινε κι όλη την επόμενη
νύχτα. Και τη δεύτερη μέρα. Κι έτσι η Μυρτώ δεν πήγε ούτε
στο πιάνο. Ούτε κι είχε μυαλό για τηλέφωνα. Κι ήταν εκεί, οι
δυο τους, όταν πέρασαν, ανήσυχοι, το βράδυ, ο Κοσμάς με την
Άννα. Κι εκεί μείναν και την επόμενη νύχτα. Και φαίνεται ότι
κάνανε έρωτα συνέχεια. Έτσι τους έλεγε η Μυρτώ. Χωρίς να
χρειάζεται να τ’ ονοματίζει, γιατί ήταν τόσο φανερό. Κι απ’ το
κρεβάτι σηκώθηκαν μόνο το τέλος της τρίτης μέρας, που βγήκε η Μυρτώ να πάει να ψωνίσει κάτι για να φάνε. Κοντοστάθηκε πάλι η Μυρτώ.
“Και μετά;” ξαναρώτησε η Άννα.
“Και μετά Άννα, … όλα καλά”, απάντησε ξανά η Μυρτώ. Ίδια
όπως πριν. Μόνο χωρίς πίκρα τώρα, μ’ ένα καλοκάγαθο χαμόγελο. Και συνέχισε.
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“Και μετά, όταν γύρισα, δεν ήταν εκεί. Είχε φύγει. Άφησε
ένα σημείωμα ότι θα ’φευγε στο εξωτερικό. Άφησε δίπλα κι
ένα άλλο σημείωμα. Ένα τετράστιχο”. T’ άνοιξε και τους το
’δειξε.
Η τρίτη νύχτα η δύσκολη, η καλύτερη
όπως κι η μέρα
τέταρτη δεν υπάρχει.
Κάτι τέτοια τριήμερα, η ζωή.
Το διάβασαν κι απόμειναν εμβρόντητοι. Κοιτούσε ο ένας
τον άλλο, κοιτούσαν και τη Μυρτώ που είχε πια γαληνέψει.
Ολότελα.

Ταξίδι
Μετά από λίγες μόνο μέρες απ’ τη συνάντηση, που η Μυρτώ
εκμυστηρεύτηκε την ερωτική της περιπέτεια, ήταν πια ώρα
για το ταξίδι. Σκέφτηκε για ένα πολύ μικρό δευτερόλεπτο μήπως δεν πήγαινε. Μήπως το ακύρωνε. Άλλαξε όμως γνώμη
πολύ γρήγορα. εν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία να συναντήσει, μαζεμένο, τόσο κόσμο. Κόσμο που αγαπούσε.
Τη ρώτησαν κι ο Κοσμάς κι η Άννα μήπως ήθελε να τ’ αναβάλει λίγο. Να πάρει λίγο τ’ απάνω της πρώτα.
“Όχι Άννα, νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία ν’ αρχίσω
να ξεπερνάω λίγο το περιστατικό. Ας φύγουμε, όπως ακριβώς
το ’χουμε κανονίσει. Την Παρασκευή”, απάντησε η Μυρτώ.
Ετοιμάστηκαν λοιπόν κι ο Κοσμάς με την Άννα. Συμφωνήσανε μεταξύ τους, να μην κάνουνε καμιά κουβέντα για την
ιστορία με το Γρηγόρη. Να συζητάνε γι’ άλλα πράγματα. Να βοηθήσουν έτσι τη Μυρτώ ν’ απαγκιστρωθεί, να ξεκολλήσει.
***
Ο δρόμος μέχρι την Καβάλα είναι μακρύς. Παρασκευή, απόγευμα τ’ Αυγούστου μάλιστα, η κίνηση μπορεί να είναι αφύσικα μεγάλη. Με μποτιλιαρίσματα κι ουρές ατελείωτες. Τέτοια
ήταν και κείνη η μέρα. Φεύγανε, ορμηδόν, οι τελευταίοι αλλά
κι ιδιαίτερα πολυπληθείς κι αποφασισμένοι Αθηναίοι. Για τις
διακοπές τους.
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***
Σ’ όλη τη διαδρομή ο Κοσμάς καθότανε στη θέση του συνοδηγού. Η Λαμία ήταν πια πίσω τους. Είχαν πάρει τη στροφή και
κινούνταν τώρα στην άλλη πλευρά του Μαλιακού. Σε λίγο περάσανε κι απ’ τον Καραβόμυλο. Σταθήκανε ν’ αλλάξουν οδηγό.
Ήταν πέντε ώρες που οδηγούσε η Μυρτώ κι ο δρόμος μπροστά
τους ήταν ακόμη πολύς. Θα οδηγούσε τώρα ο Κοσμάς. Βγήκαν
όλοι απ’ τ’ αμάξι. Έγερνε πια ο ήλιος κι η παχιά υγρασία της
μέρας άλλαζε εύκολα την τροχιά απ’ τις κουρασμένες του
ακτίνες. Κι έπαιρνε ο ουρανός πολλά κι ωραία και ταιριαστά
χρώματα.
Καθώς βγήκε απ’ τ’ αμάξι o Κοσμάς, σαν αστραπή πέρασε
απ’ το μυαλό του η γλυκιά εκείνη, η μακρινή επίσκεψη στον
ίδιο τόπο, ένα Πάσχα, πολλά χρόνια πριν. Κοίταξε το δρόμο απέναντι, απ’ την άλλη μεριά του κόλπου. Κινήθηκε μετά το μυαλό
του στο αντίθετο ρεύμα. Γρήγορα, έφτασε εκεί που γαντζώθηκε η Άννα πάνω του, εκείνο τ’ αξέχαστο απόγευμα. Γύρισε και
την αγκάλιασε. εν έμεινε καμιά αμφιβολία στην Άννα για τις
λεπτομέρειες της διαδρομής του μυαλού του Κοσμά. Και δεν
έμεινε καμιά αμφιβολία στη Μυρτώ για την αγάπη του Κοσμά
για την Άννα.
Κι ας μην την πλημμύρισε τώρα λύπη για τον εαυτό της,
όπως παλιά, την πρώτη, εκείνη, φορά.
***
Σταθήκανε σ’ αρκετά σημεία στη διαδρομή. Φάγανε όταν πια
είχε νυχτώσει, κάπου στην κοιλάδα, στα Τέμπη. Είχε κάπως
περισσότερη δροσιά εκεί. Μεσάνυχτα, περάσανε μέσα κι απ’
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τη Θεσσαλονίκη να δει η Άννα την παραλία και τον Πύργο.
Φτάσανε στην Καβάλα αργά, το πρωί του Σαββάτου. Τους
περίμεναν όμως όλοι, ξυπνητοί. Κι οι γονείς της Μυρτώς, κι
ο Αμύντας φυσικά κι η ξαδέρφη της η Κονστάνς με τον Πιερ.
Μόνο τα δυο μικρά της Κονστάνς είχαν πέσει για ύπνο.
Παρ’ όλη τη μεγάλη κούραση του ταξιδιού, επικράτησε ενθουσιασμός. Ιδιαίτερα ανάμεσα στις δυο ξαδέρφες. Ο Κοσμάς
έβλεπε, για πρώτη φορά από μικρή απόσταση, το πόσο ιδιαίτερη ήταν η σχέση τους. Τους σύστησαν μετά και τους γνώρισαν και με τη Βάλια. Η Βάλια ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα.
Ιδιαίτερα καλλίγραμμη, ψηλή, συνδύαζε μια άριστη φυσική
κατάσταση με μια διάχυτη, μια απαλή μελαγχολία, που όμως,
όταν μιλούσε, μεταλλασσόταν γρήγορα με μια ιδιαίτερη, μια
παράξενη ευγένεια. Έβγαζαν μια γοητεία κι ένα μυστήριο όλ’
αυτά μαζί. Έπαιρνε λίγη ώρα να το συνηθίσεις και να ξεκολλήσεις το βλέμμα. Ήταν ζωγράφος. Είχε αφήσει τη Θεσσαλονίκη
και ζούσε εδώ και κάποια χρόνια με τον Αμύντα στην Καβάλα.
Σέρβιρε μετά ο Αμύντας ούζο με πάγο σε όλους. Ήταν τρόπος να πουν δυο κουβέντες ακόμη, πρόφαση να κρατηθούν
μες στις μικρές ώρες, για λίγο παραπάνω.
***
“Κοσμά χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχω ακούσει τόσα για σένα
απ’ τη Μυρτώ. Ήμουν τόσο ανυπόμονος να φτάσετε, να δω επιτέλους από κοντά αυτόν τον τόσο σπάνιο άνθρωπο, όπως σε
περιγράφει. Ελπίζω να περάσετε καλά εδώ, να χαλαρώσετε κι
οι δυο σας. Ξέρετε, η Θάσος, που θα πάμε αύριο, είναι εκεί που
μεγάλωσαν στ’ αλήθεια τα κορίτσια. Είναι μέρος με μεγάλη σημασία και για τις δυο τους. Θα το διαπιστώσετε, είμαι βέβαιος”,
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ξεπροβόδισε ο Αμύντας μαζί με τη Βάλια τον Κοσμά και την
Άννα στο δωμάτιο που θα τους φιλοξενούσαν.
“Αμύντα, και μεις έχουμε ακούσει για σένα. Τόσα και τόσα.
Αν δεν ήταν η απόσταση θα ’χαμε βρεθεί νωρίτερα. Είναι βλέπεις που δεν έρχεσαι και συ ποτέ στην Αθήνα. Ποτέ δεν είναι
όμως αργά. Να που δόθηκε η ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε, και
τους δυο σας, για τη φιλοξενία κι εδώ και στη Θάσο”, απάντησε
ο Κοσμάς και καληνύχτισαν, μετά, μαζί με την Άννα, το ζευγάρι, τους οικοδεσπότες τους. Αύριο θα φεύγανε για Θάσο. Για
κοντά δέκα μέρες. Μετά θα γυρίζανε στην Καβάλα, για τη συναυλία του Κοσμά και της Μυρτώς.

Στην παραλία της Θάσου
Ο Αμύντας με τον αδερφό του, το Φίλιππο, τον πατέρα της
Μυρτώς, είχαν ένα εξοχικό, κοντά στο Πευκάρι, στα νότια και
δυτικά του νησιού. Το σπίτι ήταν λιτό, με ευθείες γραμμές παντού, πολύ καλοφτιαγμένο. Λιγάκι σηκωμένο, αμφιθεατρικό,
με μοναδική θέα στη θάλασσα. Την άκουγες τη θάλασσα, αν
και τον ανακατεμένο βόμβο της μάλλον, παρά όλες της τις λαλιές. Το κύμα δεν απείχε ούτε πεντακόσια μέτρα. Απλωνόταν
εκεί μια όμορφη παραλία, ήσυχη κι απόμερη, με πεντακάθαρα
νερά. Υπήρχαν και δυο μαγαζιά, με μερακλίδικες αυλές και
καλοφτιαγμένα, ξύλινα, τραπέζια και καρέκλες για να κάτσει
κανείς να φάει κάτι και να πιει. Κάτω από παχιά σκιά, αν έτσι
το προτιμούσε. Οι μαγαζάτορες, ο Αρίστος κι ο καπετάν Αντρέας ήταν γνωστοί και φίλοι της οικογένειας του Αμύντα. Από
μικρά παιδιά. Ο Αρίστος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, εκείνες
τις ημέρες, έλειπε για εξετάσεις. Κι απόμεινε όλη η εκμετάλλευση κι η εξυπηρέτηση της παραλίας στον καπετάν Αντρέα.
***
Αργήσανε, εκείνη τη μέρα, να βγούνε απ’ τη θάλασσα. Είχε αρχίσει να κοκκινίζει ο ουρανός όταν τ’ αποφασίσανε. Οι μεγάλοι
της παρέας δηλαδή. Γιατί να κορίτσια, η Μυρτώ κι η Κονστάνς,
είχαν χαθεί στ’ ανοιχτά της θάλασσας. Ήταν αποφασισμένες
να καλύψουν όλο το δρόμο που ’χαν χάσει τόσα χρόνια μακριά
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απ’ τη Θάσο. Σήμερα δεν είχε έρθει κι ο Πιερ στην παραλία, κι
αυτό τους έδινε μια κάποια ελευθερία. Ο Πιερ δεν ήταν φτιαγμένος για μακρινό κολύμπι. Κι από ευγένεια, τι να κάνουν,
βγαίνανε συνήθως κι αυτές μαζί του απ’ τη θάλασσα. Σήμερα
όμως ο Πιερ προτίμησε να μείνει στο σπίτι, να κάνει κάποιες
δουλειές, που τις είχε αμελήσει, κι είχαν αρχίσει να τον αγχώνουν. Και τα κορίτσια δε χάσανε την ευκαιρία. Να ξαναβρούν
τον εαυτό τους πάνω στο γαλανό αφρό του βόρειου Αιγαίου.
“Χαθήκανε αυτές τελείως, ούτε που φαίνονται πουθενά”,
μίλησε ο Αμύντας, παραγγέλνοντας ουζάκι μ’ ελαφρύ μεζέ, απ’
τον καλό του φίλο, τον καπετάν Αντρέα. Ό,τι έπρεπε δηλαδή για
την ευλογημένη αυτή, τη γαληνεμένη ώρα που πέφτει ο παχύς,
παλιός, καλοκαιριάτικος ήλιος, όλος μες στη ζεστή θάλασσα.
“Φαντάζομαι θα ’ναι πολύ καλές κολυμβήτριες, τόσα καλοκαίρια σ’ αυτόν τον παράδεισο”, είπε η Άννα, που είχε μαγευτεί
κι απ’ την ομορφιά του μέρους κι απ’ αυτή της ώρας.
“Ναι, πολύ καλές είναι. εν υπάρχει γωνιά της Θάσου που
να μην την έχουν κολυμπήσει. Αμέτρητες ώρες, για πολλά καλοκαίρια. Ήμουν κι εγώ μαζί τους, σχεδόν πάντα, και φρόντιζα
να μάθουν πραγματικό κολύμπι. Ν’ αντέχουν και να χαίρονται
με τις ώρες, χωρίς να κουράζονται”, συνέχισε ο Αμύντας.
Καθίσανε στο τραπέζι. Ο Αμύντας σέρβιρε στα τέσσερα
ποτήρια. Η Βάλια είχε πάει να ξεπλυθεί. Στο μεταξύ ήρθε κι ο
ελαφρύς μεζές.
“Αμύντα, ξέρεις το μέρος σας είναι πανέμορφο. ε μπορούσα ποτέ να φανταστώ τέτοια ομορφιά. Έχουμε πάει κάμποσες
φορές σε κάτι συγγενείς του Κοσμά στη Λαμία. ραία μέρη,
ωραία χωριά δε λέω, γραφική φύση αλλά τη θάλασσα τη δικιά
σας, την ανοιχτάδα της, δεν την έχουν”, είπε η Άννα.
Η Βάλια είχε, στο μεταξύ, γυρίσει απ’ το ντουζ και κάθισε
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ανάμεσά τους.
Μιλήσανε μετά για τη ζωή τους. Την πρόσφατη. Για τη Βάλια
που ήταν ζωγράφος κι ήρθε απ’ τη Θεσσαλονίκη να μείνει με
τον Αμύντα. Για το ιατρείο του Αμύντα και το πόσο γνωστός
κι αγαπητός ήταν σ’ όλη την πόλη. Και για τους Αθηναίους, το
πιάνο του Κοσμά, το μαγαζί της Άννας.
“Κοσμά, πώς ήταν όλ’ αυτά τα χρόνια στην ξενιτιά”, ρώτησε
ο Αμύντας, γυρίζοντας το ρολόι πίσω στο χρόνο, στα χρόνια
της Πολωνίας.
“Αμύντα, ξέρω ότι ακούγεται παράξενο, αλλά δεν έχω κάποιο παράπονο από εκείνη την περίοδο. Ούτε κι ένοιωθα ξενιτιά όπως το ’πες. Εκεί μεγάλωσα, ξέρεις. εν είχα καλογνωρίσει άλλη πατρίδα μέχρι τότε, για να μου φανεί σαν ξενιτιά
η Πολωνία”, απάντησε ο Κοσμάς. Κι εξήγησε μετά μερικές
λεπτομέρειες της ζωής του, τα παλιά εκείνα χρόνια. Τη λιτή,
απόκοσμη καθημερινότητά του, την αφιέρωσή του στην τέχνη
του, στο πιάνο. Στη μόνη, μόνιμη, παρέα του για τόσα χρόνια.
Ακούστηκε παράξενη η ιστορία του Κοσμά. Και στον Αμύντα και στη Βάλια. Η Βάλια είχε τη συνήθεια να κοιτάει πάντα και συνέχεια κι απερίσπαστα στα μάτια αυτόν που κάθε
φορά μιλούσε. Καμιά φορά έφερνε αμηχανία αυτή η επιμονή.
Όχι όμως στον Κοσμά. Στον Κοσμά μέχρι και που άρεσε αυτή
η, απόλυτα φυσική, συνήθεια της Βάλιας. Ακτινοβολούσε μια
ομορφιά και μια βαθιά ευγένεια τ’ ακούνητο βλέμμα της Βάλιας κι αυτό του άρεσε και του δημιουργούσε ένα ευχάριστο
συναίσθημα. Σαν να του θύμιζε το άλλο ακούνητο, βλέμμα.
Που στη σκιά του ζούσε.
Στο τέλος της διήγησης του Κοσμά, συνέχισε η Βάλια. “Και
συ Άννα, στην Ελλάδα, δείχνεις να ’χεις συνηθίσει.

ε σου

λείπει καμιά φορά η Πολωνία; Εσύ δεν είσαι σαν τον Κοσμά
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που μεγάλωσε εκεί. Έχεις κι οικογένεια εκεί, όπως μας είπες.
Φαντάζομαι θα πρέπει να ’τανε πιο δύσκολο για σένα”. Η Άννα
είχε εξηγήσει σύντομα, μια προηγούμενη ώρα, τις λεπτομέρειες της δικιάς της ζωής.
Η Άννα είπε τότε πιο πολλά για τις δικές της σκέψεις. Για τα
δικά της συναισθήματα. Που, ναι, ήταν μοιρασμένα ανάμεσα
στις δυο χώρες. Είπε όμως ότι αυτό δεν το λογάριαζε σαν ξενιτιά. Την έκανε πιο πλούσια μάλλον, παρά τη στεναχωρούσε.
Εξάλλου, με τ’ αεροπλάνο, ήταν τέσσερις ώρες μόνο το Γκτανσκ. Είπε ότι ο μικρός της κόσμος, αυτός εκεί τριγύρω στην οδό
Τρίτης Σεπτεμβρίου, που μέσα του ζούσανε, ήταν ένας ωραίος
κόσμος, την έκανε ευτυχισμένη. Γιατί τον ζούσανε μαζί με τον
Κοσμά. Κι αυτό τα άλλαζε όλα, τα μεταμόρφωνε, τους έδινε
άλλη ανάσα.
***
Και συνέχισε η συζήτηση. Και συνέχισε και μετά που σκοτείνιασε και χάθηκε τελείως ο ήλιος απ’ τον ουρανό. Και τράβηξε
μαζί του όλες του τις αχτίνες, βαθιά μες στη θάλασσα. εν ξέχασε καμιά. Κρύωσε λιγάκι κι η στεριά και ξεθάρρεψε τότες
κάπως ο αγέρας κι άρχισε το σιγανό τραγούδι του. Άλλαζε σιγά
σιγά ο χώρος όπου κουβέντιαζε και σιγόπινε η παρέα. Μεταμορφωνόταν. Σε λίγη μόνο ώρα, μεταφέρθηκαν όλοι τους σε
μια άλλη μικρή πατρίδα. Πρόσθετε τώρα κι ο αέρας στη μαγεία
της νύχτας. Προσπάθησε και κάλυψε την απουσία του ήλιου.
Φώναξε και το φεγγάρι, να βοηθήσει κι αυτό. Να μη φανεί κενό,
τώρα, που ’φυγε ο ήλιος απ’ τον ουρανό. Κανείς να μην το καταλάβει. Κανείς μη νοιώσει στενάχωρα και ξένα.
Έτρεξε τότε και ξεπρόβαλε και βόηθησε και το φεγγάρι. Κα-
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νείς για να μη στεναχωρηθεί. Μετά που κρύφτηκε ο ήλιος.
Κανείς δε στεναχωρήθηκε. Κανείς δεν το κατάλαβε καν.
***
Όταν βγήκε η Μυρτώ με την Κονστάνς απ’ το νερό ήταν περασμένες έντεκα η ώρα. Τέλειωνε η μέρα. Τις είχαν, όλοι, σχεδόν
ξεχάσει. Λες και το σπίτι τους ήταν η θάλασσα κι ήταν το μόνο
φυσικό, να περάσουν τη νύχτα, όλη, μέσα της. Ούτε και κανείς
βέβαια ανησύχησε.
Είπανε που είχανε πάει. Τ’ αμέτρητα χιλιόμετρα που είχαν
κολυμπήσει. Τις κοίταξαν όλοι με θαυμασμό. Τις κοίταξε κι ο
Αμύντας με βλέμμα ιδιαίτερο. Γεμάτο αγάπη, φορτωμένο μ’
αναμνήσεις ατέλειωτες. Ρίξανε κάτι πάνω τους, καθίσανε και
μπήκανε κι οι δυο τους μες στην παρέα. Ακούγανε την κουβέντα. Παρατηρούσε η Μυρτώ τριγύρω. Της φάνηκε παράξενο,
πόσο καλοδιατηρημένοι, πόσο νέοι δείχνανε όλοι τους. Ο Κοσμάς κι ο θείος της ήταν κοντά στα εξήντα πέντε. Και δείχνανε
τόσο ζωντανοί. Καλοβαλμένοι, όμορφοι, γεμάτοι υγεία. Για το
θείο της δεν της έκανε τόσο εντύπωση. Ήταν πάντα αθλητικός τύπος, καλά γυμνασμένος. Πιο πολύ παραξενευόταν με
τον Κοσμά, που ήταν πιο πολύ των εσωτερικών χώρων. Πώς
κατάφερνε και διατηριότανε σ’ αυτή την άψογη φυσική κατάσταση; Της φαινότανε πολύ παράξενο. Και μετά η Άννα. H
ομορφιά της δεν έλεγε να υποχωρήσει μπροστά στα χρόνια
που παρέλαυναν. Ίδια απόμενε, αναλλοίωτη, τόσα χρόνια που
τη γνώριζε. Και τέλος, το παράξενο αυτό κράμα ομορφιάς κι
ευγένειας, η Βάλια με το επίμονο, τ’ ακούνητο και τ’ αθώο το
βλέμμα. Της φάνηκε τυχερός ο Αμύντας. Η Βάλια φαινότανε
να ’ναι ακριβώς αυτό που του ταίριαζε. Ίδια άψογη στη φυσική
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κατάσταση. Πολύ όμορφη κι αυτή. Με μια βαθύτερη ευγένεια,
μια παιδικότητα και μια αθωότητα. Ταίριαζε φαίνεται στην τέχνη της. Τη διέκρινες καθαρά μες τα πορτραίτα και τ’ άλλα που
ζωγράφιζε. Μίλαγε, έτσι της φάνηκε της Μυρτώς, κατευθείαν στον Αμύντα. Μαλάκωνε εκείνο τ’ ατσάλινο, τ’ ακατάβλητο
του χαρακτήρα του. Το γονιμοποιούσε, το ’κανε πιο ανθρώπινο.
Ένιωσε μια μεγάλη, μια βαθιά χαρά για το πετυχημένο, όπως
με σιγουριά το ένοιωθε, ταίριασμα του Αμύντα.
Κινήθηκε το βλέμμα της γύρω γύρω, κάμποσες φορές. Σαν
η παράξενη παρέα να είχε κάποιο μυστικό, κάποιο βοτάνι σπάνιο κι άγριο, που τη βοήθαγε κι άντεχε έτσι στο χρόνο. Σαν να
ζούσε έξω απ’ αυτόν κι απ’ τη φθορά που ορίζουν οι κανόνες
του.
Έτσι της φάνηκε. Κι ένιωσε παράξενα υπέροχα, σχεδόν περήφανη, που ήταν όλοι τους σ’ αυτή τη θαυμαστή μορφή.
***
Κι απόμεινε μ’ αυτή την καλή διάθεση μέχρι που ήρθε κι ο Πιερ
κι αντάμωσε κι αυτός την παρέα τους. Κι έγινε, με μιας, μονός
ο αριθμός, γύρω απ’ το τραπέζι. Μονός, σαν κάποιος να περίσσευε. Έτσι ένιωσε η Μυρτώ. Ότι περίσσευε. Αγχώθηκε να διώξει τη σκέψη. Οι αγαπημένοι της ήταν όλοι αυτοί. Πώς γίνεται
να περίσσευε;
Ήταν η αριθμητική όμως στενάχωρη. Σηκώθηκε και πήγε
και κάθισε μόνη δίπλα στο νερό. Ξάπλωσε στην παραλία. Έσκαγε το κύμα, αραιά και πού, στην ακτή, και σκέπαζε για λίγο τις
λέξεις της παρέας. Όσο χρειαζότανε για να μη μπορεί πια να
παρακολουθεί τη συζήτησή τους. Είχε αποκοπεί. Στον ουρανό
κοίταξε κι είδε το φεγγάρι. Παρηγορήθηκε με την παρέα του.
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Το κοίταξε για ώρα αρκετή. Κοιτούσε πώς έφεγγε, μέχρι που
αποκοιμήθηκε γλυκά μες στην παρέα του.
Και συνέχισε το φεγγάρι μετά να περπατά και να φέγγει μες
στον ύπνο της. Πιο δυνατό τώρα. Είδε, μετά, στον ύπνο της, κι
ένα τεράστιο, σκοτεινό σύννεφο, κάπου κοντά. Όμως το φεγγάρι τραβούσε το δικό του δρόμο. ε μπορούσε, το σύννεφο,
να το προφτάσει, να το σκεπάσει, να το κρύψει. Ώσπου κάποια
στιγμή άρχισε να τρεμοσβήνει, να χάνει τη λάμψη του σιγά
σιγά. Να σκοτεινιάζει. Κι ας ήταν το μαύρο σύννεφο μακριά.
Κι ας είχε, το μαύρο σύννεφο, αρχίσει πια να διαλύεται και να
σκορπίζει στον αιθέρα. Έτσι που δεν πρόφτασε να το φτάσει
και να το σκεπάσει το φεγγάρι. Σαν να το κάλυπτε, όμως τώρα,
ένα αδιάφανο πέπλο, ήταν το φεγγάρι. Πού βρέθηκε άραγε
αυτό το αδιόρατο πέπλο, μες στην τόση ζέστη τ’ Αυγούστου;
Πού βρέθηκε και βγήκε έτσι ύπουλα για να κρύψει το φεγγάρι;
Εκτός κι αν, τούτο δω δεν ήταν πέπλο. Κι ήταν κάτι άλλο.
***
“Μυρτώ πήγε μία η ώρα, ξεκινάμε για το σπίτι”. Ακούστηκε η
φωνή της Κονστάνς. “Κουράστηκες; υο ώρες κοιμάσαι”, συνέχισε.
Ξύπνησε η Μυρτώ. Άνοιξε τα μάτια κι έλαμψε ξανά μπροστά της το φεγγάρι. Το αληθινό φεγγάρι. Γερμένο πια, έβγαινε
σιγά σιγά απ’ τον ουρανό. Έφεγγε όμως ακόμη καλά.
“Κοιτάω το φεγγάρι, αυτό μόνο”, απάντησε η Μυρτώ. Χαμογέλασε η Κονστάνς με την αγουροξυπνημένη ξαδέρφη της. “Το
φεγγάρι Μυρτώ; Με κλειστά τα μάτια το κοιτάς;” τη ρώτησε,
πειραχτικά.
“Με κλειστά τα μάτια, έτσι μου μοιάζει. ίκιο έχεις. Απο-
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κοιμήθηκα μου φαίνεται. Και το φεγγάρι που χάζευα ξύπνια,
μπήκε κι αυτό στον ύπνο μου”, συνέχισε η Μυρτώ. Τα λόγια
της βγαίνανε αργά, σαν να προσπαθούσε κι η ίδια να καταλάβει
τι γινότανε. Πόση ώρα είχε δει το φεγγάρι στ’ όνειρο και πόσο
το είχε καμαρώσει ξύπνια.
“Και πού ήταν πιο ωραίο, το φεγγάρι; Στον ουρανό ή στ’ όνειρο;” συνέχισε η Κονστάνς, χαμηλώνοντας λίγο τη φωνή, φρενάροντας λίγο και τις λέξεις, για να ’ρθει να συγχρονιστεί με
τη Μυρτώ.
“Κάτι το ’κρυβε στον ύπνο μου, το φεγγάρι. Ή μάλλον, για να
το πω καλύτερα, κάπως σαν να κρύφτηκε στον ύπνο μου. Από
μόνο του. Ίδιο ωραίο ήταν, μη σου πω ήταν και καλύτερο και
μεγαλύτερο και φωτεινότερο στ’ όνειρό μου. Αλλά θυμάμαι,
σαν κάποια στιγμή ν’ άρχισε να ξεθωριάζει, να χάνεται. Κι έλειψε απ’ τον ουρανό. Έτσι μου φαίνεται Κονστάνς. Είμαι σχεδόν
σίγουρη ότι έτσι ήταν. Κάποια στιγμή σταμάτησε ολότελα να
φέγγει”, συνέχισε η Μυρτώ, που είχε πια ανασκουμπωθεί και
κοιτούσε, λιγάκι σοβαρή, μακριά, τη μαύρη θάλασσα, ακουμπισμένη στο δεξί της αγκώνα, που είχε μισοβυθιστεί στην απαλή
άμμο.
“Ξαδέρφη, το θάμπωσε η ομορφιά σου, αυτό είναι! Γι’ αυτό
χάθηκε το φεγγάρι!” συνέχισε χαριτολογώντας η Κονστάνς.
Έριξε κι ένα χαμόγελο μετά προς τη μεριά της ξαδέρφης της.
Της έτεινε και το χέρι, για να τη βοηθήσει να σηκωθεί.
Γύρισε αργά και την κοίταξε, η Μυρτώ. Στο πρόσωπο είχε
πια ένα βλέμμα βαθύ. Ένα βλέμμα ανήσυχο. Σαν κάτι να μην
της ταίριαζε, να μην της άρεσε, στην κουβέντα της ξαδέρφης.
Παραξενεύτηκε λίγο η Κονστάνς. Μέχρι τη στιγμή που της
άπλωσε το χέρι. Πιάστηκε τότε η Μυρτώ και τινάχτηκε όρθια.
Τότε μόνο ξαναχαμογέλασε. Η Κονστάνς.
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Tην αγκάλιασε μετά απ’ τη μέση. Κι αγκαλιασμένες κινήθηκαν προς το σπίτι.
***
“Πώς σου φαίνεται το δίδυμο της κόρης μου με την ανιψιά μου;
εν είναι εκπληκτικές;” ρώτησε ο Αμύντας, καθώς βγάζανε τα
μαγιό και πέφτανε στο κρεβάτι. Η Βάλια τις είχε γνωρίσει και
τις δυο. εν τις είχε δει όμως ποτέ μαζί. Άρα, καλά, δε μπορούσες να πεις ότι τις ήξερε.
“Η μια καλύτερη απ’ την άλλη. Τόση ομορφιά και τόση χάρη
μαζεμένη είχα καιρό να δω. Είχες όλο το δίκιο με όλ’ αυτά που
μου ’λεγες και μου διηγιόσουνα”, απάντησε η Βάλια. Και συνέχισε. “Μόνο που η Μυρτώ κάποια στιγμή τραβήχτηκε, βγήκε
απ’ την παρέα μας. Σαν κάτι να της άλλαξε τη διάθεση. To πρόσεξες Aμύντα; Εγώ την πρόσεξα, ήταν μετά που ήρθε ο Πιερ.
Άλλαζε το βλέμμα της, σιγά σιγά, το είδα με λεπτομέρεια, πώς
άλλαζε. εν έχει σχέση με το Βέλγο, είμαι τελείως σίγουρη γι’
αυτό. Κάτι άλλο, άγνωστο, έτρεξε στην ψυχή της. Μέχρι που
σηκώθηκε και κινήθηκε προς τη θάλασσα κι έχασα την επαφή
μαζί της. Εσύ δεν το παρατήρησες;”
εν το ’χε παρατηρήσει αυτό ο Αμύντας, όχι. Η παρατήρηση,
που έκανε στα γύρω του, δεν έμοιαζε σε τίποτα μ’ αυτή της
γυναίκας του. Το βλέμμα της Βάλιας ήταν φτιαγμένο έτσι, όλα
να τ’ ακολουθάει κι όλα να τα μετράει. Ήταν πιο εγκεφαλικός ο
Αμύντας. Του μυαλού και της ψυχής μάλλον, παρά του ματιού.
“ εν το είδα Βάλια, αλλά ξέρω τι λες. Και ξέρω και τι είναι.
Και με παιδεύουν όσο δε φαντάζεσαι. Αυτά τα γυρίσματα της
Μυρτώς. Αυτά που είδες και συ καλά απόψε”, είπε ο Αμύντας.
Είχαν όμως στο μεταξύ προχωρήσει τα φιλιά μεταξύ τους.
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Τους φάνηκε παράταιρο να ξεκίναγαν μια τέτοια στιγμή, μια
τέτοια, μεγάλη, κουβέντα. Που μπορεί και να τους έφερνε και
μέχρι το πρωί. Κάπου το ένιωσαν μαζί. Ότι ήταν μάλλον καλύτερα να την αφήσουνε, γι’ αργότερα, αυτή την κουβέντα. Την
ίδια γνώμη τούς σφύριξε κι η απαλή αλλά επίμονη, σχεδόν
πρωινιάτικη αύρα, που χάιδευε πια τα ολόγυμνα κορμιά τους.
Κι αφέθηκαν έτσι στον έρωτα.

Ένας μεγάλος έρωτας
Την άλλη μέρα το πρωί, η παρέα άρχισε να ξυπνάει απ’ τις δέκα
και μετά. Πρώτη ξύπνησε η Άννα και κατέβηκε στην κουζίνα
να φτιάξει καφέ. Σε λίγο φάνηκε κι η Βάλια. Στην κουζίνα κι
αυτή. Για τον ίδιο λόγο.
Πήραν τον καφέ και βγήκαν στην αυλή του σπιτιού. Κάθισαν, σχεδόν στριμώχθηκαν σε μια μικρή σκιά. Τη μόνη που
’χε απομείνει. Άλλος να χωρέσει εκεί κοντά, αδύνατον. ΄Ολα
δείχνανε, μάλιστα, ότι σε μια περίπου ώρα, θα υποχωρούσε
κι αυτή, κάτω απ’ την επέλαση ενός, όπως φαινότανε κιόλας,
αλύπητα, καυτού, ήλιου.
“Βάλια, είπες νομίζω ότι δεν είσαι Καβαλιώτισσα; Ήρθες
εδώ σχετικά πρόσφατα, καθώς γνωρίστηκες με τον Aμύντα;
Έτσι δεν είναι, καλά δεν το κατάλαβα;” ρώτησε η Άννα. Είχαν
ανταλλάξει λίγες φευγαλέες κουβέντες με τη Βάλια, αλλά δεν
είχαν ακόμη προλάβει να γνωριστούν καλά.
“Έτσι είναι, καλά το λες. Θεσσαλονικιά είμαι, εκεί μεγάλωσα, εκεί πέρασα όλη τη ζωή μου. Μ’ εξαίρεση δυο τρία χρόνια,
που έζησα στο Άμστερνταμ. Έκανα μαθήματα ζωγραφικής κι
εκθέσεις σε μια γκαλερί, που είχα εκεί με φίλους. ραία χρόνια ήταν, ήμασταν πολύ νέοι, τότε. Πάει πολύς καιρός”, απάντησε η Βάλια με κάποια νοσταλγία που γύρναγε, σιγά σιγά, σε
μια έκφραση, μελαγχολική. Και συνέχισε: “ζούσε κι ο Γιώργος
τότε, ο άντρας μου”.
Ξαφνιάστηκε λιγάκι η Άννα. εν είχε ακούσει κάτι τέτοιο
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μέχρι εκείνη τη μέρα. Ότι ήταν παντρεμένη δηλαδή η Βάλια κι
ότι ο άντρας της είχε πεθάνει. Την είδε η Βάλια. Όλα τα ’βλεπε η
Βάλια, με τ’ ακούνητο, το σταθερό το βλέμμα και σκέφτηκε να
τη βοηθήσει. Να τη βγάλει απ’ την αμήχανη θέση.
“Ναι, ο Γιώργος, φίλος μου τότε στην Ολλανδία, άντρας μου
μετά και πατέρας της κόρης μας, της Μαργαρίτας, πέθανε πριν
πέντε χρόνια από καρκίνο. Ο Αμύντας ήταν ο πρώτος γιατρός
που τον είδε, που υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Είχαμε
έρθει εδώ, διακοπές στη Θάσο. Όταν ξεκίναγε η αρρώστια.
Βρεθήκαμε τυχαία στην ίδια παρέα με τον Αμύντα. Κάτι είπε
ο Γιώργος, κάτι υποψιάστηκε ο Αμύντας. Του είπε να πάει να
κάνει εξετάσεις. Σ’ έξι μήνες είχε φύγει. Ερχότανε ο Αμύντας
το διάστημα αυτό συχνά στη Θεσσαλονίκη και μας έβλεπε.
Τον είχε στεναχωρέσει το θέμα πολύ. Ταίριαζαν αρκετά με το
Γιώργο, αν δεν ήταν η αρρώστια θα ’χαν γίνει φίλοι. Του κόστισε, του Αμύντα, πολύ αυτή η ιστορία”, συνέχισε η Βάλια.
Μιλούσε πια από κάποια απόσταση. ιέκρινες έναν πόνο μες
στις κουβέντες της, αλλά ο χρόνος τον είχε κάπως λειάνει.
Έτσι φάνηκε στην Άννα.
Κάτι η απόσταση της Βάλιας, κάτι ο ήλιος που δυνάμωνε, η
Άννα σκέφτηκε ότι δεν ήταν ώρα για μελαγχολία. Είπε, έτσι, ν’
αλαφρώσει λίγο τη βαριά ατμόσφαιρα που χτιζότανε.
“Και με τον Αμύντα πότε πλέχτηκε το ειδύλλιο;” ρώτησε. Για
να τη χάσει, όμως, την ελαφριά της τη διάθεση, αμέσως, πριν
καλά καλά σχηματιστεί. Την είχε παραξενέψει η ιστορία. Κυρίως την είχε παραξενέψει το πώς είχε συνδυαστεί με τη σχέση
που ακολούθησε. Της Βάλιας με τον Αμύντα. Πότε πρόλαβαν
άραγε κι έγιναν όλ’ αυτά μαζί; Σκέφτηκε ότι το θέμα ήταν αρκετά ευαίσθητο. Φοβήθηκε μη φανεί αδιάκριτη, μη ρισκάρει
καμιά παρεξήγηση.
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Για δεύτερη φορά η Βάλια κατάλαβε τη διαδρομή της Άννας.
Χαμογέλασε με νόημα και της απάντησε. “Όχι, δεν πλέχτηκε
τότε το ειδύλλιο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι του άρεσα του Αμύντα απ’ την πρώτη στιγμή. Νομίζω
μάλιστα ότι του άρεσα πολύ. Αλλά ο Αμύντας δε θα ’κανε ποτέ
κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. εν υπάρχει ποτέ
περίπτωση να ’λεγε ή να ’κανε κάτι με τη γυναίκα ενός φίλου
του, έστω και σύντομου φίλου του, όπως υπήρξε ο Γιώργος.
εν είμαι απόλυτα σίγουρη τι ακριβώς είναι πίσω απ’ αυτή τη
συμπεριφορά. Νομίζω δεν είναι κάποια αφηρημένη ηθική. Όχι,
είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν αυτό. Ούτε και πιστεύω θα τον αποθάρρυνε ποτέ η πιθανή απόρριψη. εν τον νοιάζουν τον Αμύντα οι απορρίψεις. Μάλλον, μπορεί και να τον νοιάζουν, αλλά
δε θα τον αποθάρρυναν ποτέ. Είναι μια παράξενη, μια πολύ
έντονη, πολύ ιδιαίτερη, πολύ καταδικιά του περηφάνια, που
έχει. Αυτό είναι. Σε άλλους φαίνεται παράξενο. Συνήθως για
τον κόσμο η περηφάνια είναι κάτι σαν εγωισμός. Καμιά σχέση
όμως εδώ. Η περηφάνια του Αμύντα είναι αλλιώτικη. Ακόμη
δεν την ξέρω τη διαδρομή της. Ξέρω όμως ότι αποφάσισε, έτσι
απλά, ότι θα ’βαζε τέλος στη γοητεία που, για μια στιγμή, τον
πλημμύρισε. Με τοποθέτησε λοιπόν “εκτός”. Τελεία. Πάνω
λοιπόν σε μια τέτοια, παράξενη περηφάνια, σκόνταψε και σταμάτησε και δεν εκδήλωσε απολύτως τίποτα απέναντί μου. ιέκρινα έντονη όμως την έντασή του. Για πολύ λίγο στην αρχή,
για μια στιγμή. Μετά εξαφανίστηκε. Απότομα και τελείως”.
Μίλησε αργά η Βάλια, σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί λεπτομέρειες της παλιάς αυτής ιστορίας, σαν να μην ήταν απόλυτα
σίγουρη και να ξανάβαζε σε κρίση το συμπέρασμα που κατέληγε. Στο τέλος όμως έβγαινε μια σιγουριά, μια βεβαιότητα. Ότι
έτσι, ακριβώς, ήταν τα πράγματα.
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“Και πότε λοιπόν, μετά που έφυγε ο άντρας σου, ξεδιπλώθηκε το αίσθημα; Συνεχίσατε να κάνετε παρέα και μετά;” ρώτησε
η Άννα.
“Όχι. Μετά που έφυγε ο Γιώργος με επισκέφθηκε τελείως τυπικά ο Αμύντας δυο τρεις φορές και μετά χάθηκε. Για
περίπου δυο χρόνια. Ούτε εγώ ξαναήρθα στη Θάσο. Τον σκεφτόμουνα καμιά φορά αλλά μέχρι εκεί. Ούτε τηλέφωνο δεν
ανταλλάξαμε στο διάστημα αυτό”, συνέχισε η Βάλια. Η απορία
της Άννας είχε πια πλήρως αποτυπωθεί στο πρόσωπό της. Η
Βάλια συνέχισε να μιλάει. Πρόλαβε την απορία της Άννας, πριν
φτάσει στα χείλη και γίνει λέξεις.
“Κοίταξε πώς έγινε. Φάνηκε πριν τρία χρόνια στο κατώφλι του σπιτιού μου στη Θεσσαλονίκη. Ένα βράδυ του Γενάρη.
Χειμωνιάτικο. Έτσι ξαφνικά. Σχεδόν χιόνιζε όταν άνοιξα την
πόρτα. Στην αρχή δεν κατάλαβα κάτι. Θεώρησα ότι βρέθηκε
κοντά στο σπίτι μου, πέρασε να με δει. Χάρηκα μάλιστα, που
με θυμήθηκε έτσι μετά από τόσο καιρό. Μετά απόρησα. Ήταν
περασμένη η ώρα, δεν είχε πάρει καν τηλέφωνο. Βγήκαμε μια
βόλτα στην πόλη. Κάτι άρχισε να μου περνάει απ’ το μυαλό.
Κάτι σαν να ζωντάνευε μέσα μου. Περάσαμε αρκετή ώρα περπατώντας αμίλητοι. Αδύνατο να λογαριάσω πόση ώρα ήτανε,
που περπατάγαμε έτσι. Μου φαινότανε όμως ότι η σιωπή αυτή
μιλούσε από μόνη της. Κάποια στιγμή μου μίλησε κι ο ίδιος ο
Αμύντας. Περπατούσαμε πια στο χιόνι. Είχε κόψει ο Βαρδάρης στο μεταξύ, αλλά σε τέτοια ένταση που ήμουν, και να φυσούσε, δε νομίζω θα καταλάβαινα κάτι. Μου είπε λοιπόν ότι
αυτά τα δυο χρόνια, με σκεφτόταν. Κάτι τον εμπόδιζε όμως νά
’ρθει και να μου μιλήσει. Τον τελευταίο μήνα η επιθυμία του
έγινε ανεξέλεγκτη. Μου είπε ότι του άρεσα πολύ, ότι ένοιωθε
πολύ ερωτευμένος μαζί μου. Κι έτσι απλά, ήρθε για να μου το
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πει. Κι ότι, αν κι εγώ ήθελα, να πήγαινα μαζί του στην Καβάλα
να μείνουμε μαζί. Να παντρευτούμε. Τον πήρε καμιά εικοσαριά λεπτά για να μου πει αυτά τα λίγα λόγια. Η σιωπή συνέχιζε να μιλάει τον ανάμεσα το χρόνο. Κι όσο εγώ τους άκουγα,
τον Αμύντα και τη σιωπή, σαστισμένη, ανήμπορη ν’ αρθρώσω
λέξη, μ’ αγκάλιασε και με φίλησε. Με πάθος. Με παράξενο,
απρόσμενο πάθος. Για ώρα πολλή”. Έκανε μια παύση η Βάλια.
Ήταν φανερό ότι οι στιγμές εκείνες είχαν χαραχθεί βαθιά. εν
ήταν μια απλή διήγηση. Η Άννα ήταν ολοσάστιστη πια, με την
παράξενη αυτή ιστορία.
Βρήκε η Βάλια όμως τη συνέχεια γρήγορα. “Ολοχιόνιστοι,
μες στα φιλιά, τις πρώτες πρωινές ώρες, γυρίσαμε σπίτι μου.
Ήμουν πια σε απόλυτη σύγχυση, συγκίνηση και ταραχή.

η-

λαδή σαν να λέμε ερωτευμένη απ’ την κορφή μέχρι τα νύχια.
Είχα απαντήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στην πρόσκληση του Αμύντα. Του έδειξα ν’ ανέβει πάνω”.
Σταμάτησε πάλι η Βάλια. Αχνοφάνηκε ένα θολό δάκρυ στο
καθαρό της μάτι. Συνέχισε μετά. “Και ξέρεις τι μου απάντησε
Άννα όταν του είπα ν’ ανέβει; Τι του είπα δηλαδή! Σιγά μη μπορούσα να μιλήσω! Όταν του έδειξα, μάλλον, με το δικό μου, τον
αδέξιο τρόπο, ν’ ανέβει. Μου είπε τότε ότι δεν το ήθελε, ότι περίμενε δυο χρόνια, μπορούσε να με περιμένει ακόμη μια μέρα.
Ήθελε, έτσι μου το ζήτησε, να το σκεφτώ αυτό που μου ’χε πει,
να το περάσω κι απ’ το μυαλό κι όχι μόνο απ’ την καρδιά. Αύριο
θα με περίμενε στην Καβάλα. Κόντεψα να τρελαθώ. Και μόνο
όταν έφυγε, ο Αμύντας, η τρέλα κι η απογοήτευση, που για μια
στιγμή με πλημμύρισαν, άρχισαν να σκορπάνε. Άρχισα τότε να
μένω, έτσι ξαφνικά, μ’ ένα συναίσθημα ενός απόλυτου, ενός
ολοκληρωτικού έρωτα. Όπως δεν το ’χα ξανανοιώσει ποτέ.
Πριν καλά καλά φέξει, μετά από τρεις τέσσερις ώρες δηλα-
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δή, μπήκα στ’ αμάξι κι έφτασα, μες στα χιόνια, στην Καβάλα.
Πήγα στο σπίτι του. Άνοιξε, με περίμενε όπως ακριβώς τον
άφησα στη Θεσσαλονίκη. Κι έκλεισε μετά την πόρτα, οριστικά,
και για τους δυο μαζί”. Τερμάτισε τη διήγηση η Βάλια.
Ακολούθησε παύση. Μέσα απ’ το σπίτι ακουγότανε πια φασαρία. Είχανε ξυπνήσει όλοι, μαζί και τα μικρά της Κονστάνς,
που για κάποιο λόγο μάλλωναν. Μετά, της μίλησε η Άννα. “Τον
ρώτησες ποτέ γιατί δεν είχε έρθει καθόλου να σε δει όλο αυτό
το διάστημα που είχε μεσολαβήσει;”
“Τον ρώτησα. Μου είπε ότι δεν ήταν σίγουρος γιατί. Ακόμη,
ότι είχε νοιώσει μια μεγάλη ταραχή, τότε, την πρώτη φορά που
με είδε. Το κοίταγμά μου, εκείνο το κοίταγμά μου το ακούνητο,
έτσι μου του αποκάλεσε, του φάνηκε απόλυτα ερωτικό. Μετά
όμως, με κάποιο τρόπο, του πέρασε. Το έβαλε στην άκρη. Με
σκεφτότανε καμιά φορά, πού και πού. Και μόνο τον τελευταίο
καιρό θέριεψε μέσα του ένας απίστευτος, ένας ανεξέλεγκτος
έρωτας. Έτσι μου είπε”. Έτσι απάντησε η Βάλια, και διευκρίνισε κι αυτή, την τελευταία απoρία, μιας κατάπληκτης πια Άννας.
Έπεσε σιωπή μετά ανάμεσά τους. Μέχρι που ο ήλιος άρχισε να λειώνει πια τα χιόνια, που τις περιβάλανε. Τα έλιωσε
τελείως, αφάνισε τελείως και τη σκιά του τοίχου και δεν αντέχονταν πια, δεν επέτρεπε άλλο να μένουνε, οι δυο τους, έξω,
στην αυλή. Και πήγανε μες στο σπίτι, ν’ ανταμώσουν και τους
άλλους, που είχαν πια κατέβει και κουβέντιαζαν στο σαλόνι
και κάνανε και σχέδια, εκδρομικά, για την καινούργια μέρα.
Την τελευταία, στη Θάσο.
***
Τέτοιος ήταν ο Αμύντας. Μια υπεράνθρωπη, μια αλλόκοτη κι
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ακατάβλητη δύναμη ανάβλυζε από μέσα του. Έτσι φάνηκε και
με τη διήγηση της Βάλιας. Σαν να έλεγχε με ακρίβεια τα συναισθήματά του. Πότε θα γοητευθεί, πότε θα ξεχάσει, πότε θα
ερωτευτεί. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που έκανε κάποιος, που
δεν τον είχε γνωρίσει από κοντά. Λίγο να τον γνώριζε αρκούσε
μετά να καταλάβει ότι δεν ήταν καθόλου έτσι. εν έλεγχε τίποτα ο Αμύντας. ε δούλευε σχεδόν καθόλου το μυαλό για όλ’
αυτά. Ήταν όλα αυτόματα, φυσικά. Κώδικες, καταχωνιασμένοι,
σμιλεμένοι, βαθιά στην ψυχή του. Ανεξέλεγκτοι απ’ τον ίδιο.
Η Άννα σκέφτηκε την ιστορία ξανά και ξανά. Κατάλαβε τότε
και τη μεγάλη αγάπη της Μυρτώς για τον Αμύντα, όπως της
την είχε διηγηθεί ο Κοσμάς, όπως η ίδια την είχε νοιώσει τις
φορές εκείνες, που ’χανε κάνει παρέα με τη Μυρτώ. Και, κυρίως, όπως την είδε με τα ίδια της τα μάτια, τις λίγες αυτές
μέρες που περάσανε όλοι μαζί. Ανάβλυζε απ’ τη Μυρτώ αυτή η
αγάπη. Ασταμάτητα και με κάθε ευκαιρία.
Ήταν χειροποίητο καλούπι ο Αμύντας. Ιδιαίτερο καλούπι.
Αν τυχόν και σε ξένιζε μπορεί και να κρατιόσουν μακριά. Για
τους άλλους όμως, ακτινοβολούσε μια δύναμη, μια σταθερότητα, μια σιγουριά. Όλ’ αυτά μαζί βγαίναν ως μια μοναδική, μια
σχεδόν υπερφυσική γοητεία.
Η Άννα σκέφτηκε ότι κάπου μοιάζανε οι δυο ιστορίες. Η
δικιά της ιστορία με τον Κοσμά κι η άλλη, της Βάλιας με τον
Αμύντα. Είδε πολλά πράγματα, κοινά στις δυο ιστορίες. Κι οι
δυο τους, ο Kοσμάς με την Άννα, κι η Βάλια με τον Αμύντα, είχαν γνωριστεί, κάποια στιγμή, έτσι, λιγάκι επιφανειακά. Μετά
χαθήκανε. Και ξαναβρέθηκαν, χρόνια πολλά αργότερα. Κι ερωτεύτηκαν όσο ποτέ άλλοτε. Και φιληθήκανε με πάθος στη σκιά
της Ακρόπολης, αυτή κι ο Κοσμάς, κάτω απ’ τη μανιασμένη
βροχή. Και φιληθήκανε με πάθος ο Αμύντας με τη Βάλια μες
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στο χιονιά και στο Βαρδάρη. Κι αγαπούσανε όλοι τη Μυρτώ. Κι
αυτή τους αγαπούσε όλους.
Μοιάζανε λοιπόν οι ιστορίες.
Χωρίς και να ’ναι όμως ολότελα ίδιες.

Το δεύτερο φεγγάρι
“Κοσμά, Αμύντα, δείτε που έφυγε το σκοτεινό αστέρι!

είτε

που το βλέπουμε πάλι το φεγγάρι!” μίλησε γοητευμένη η Άννα,
στη θέα του φεγγαριού που ανέτειλε ξαφνικά.
Συγκατάνευσε αμέσως ο Κοσμάς κι αγκάλιασε και φίλησε
την Άννα. Που την έβλεπε τώρα καλά στο φως του φεγγαριού.
Κι αποκρίθηκε. “Ναι Άννα, έφυγε! Καλά λες! ες πώς φώτισε
και πώς φέγγει ο ουρανός”. Κοίταξε κι ο Αμύντας τον ουρανό
και κοίταξε μετά και τη Βάλια που ξεπρόβαλε κι αυτή πανέμορφη μες στο φεγγαρόφωτο. Και τον κοιτούσε κι έδειχνε, το
δίχως άλλο, ευτυχισμένη. Και τον κοιτούσε, όπως συνήθιζε.
Κατευθείαν, μες στα μάτια.
Φαινότανε σαν κουρασμένος ο Αμύντας. Φαινότανε σαν
κουρασμένος απ’ την προσπάθεια τη μεγάλη. Φαινότανε σαν
να μη μπορούσε καν να μιλήσει.
Αν μιλούσε, θα τους έλεγε τότε ότι κάνανε λάθος. Ότι δεν
ήταν το σκοτεινό αστέρι, που χάθηκε από μόνο του, αλλά ο
ίδιος που του φώναξε και του τραγούδησε του φεγγαριού. Τούτου, του δικού του, του φεγγαριού. Μ’ όλη του τη φωνή. Μ’ όλη
του τη δύναμη. Υπερφυσικά. Του φώναξε και του τραγούδησε
και το επισκέφτηκε και το πήγε και βόλτα μες στο χιονιά. Κι
εκεί που αυτό τον είχε ξεχάσει, και ζούσε λυπημένα, κι είχε
κρυφτεί απ’ τον κόσμο όλο, χάρηκε κι έφεξε ξανά. Και φώτισε
τον ουρανό.
Κουρασμένος όμως ο Αμύντας στ’ αλήθεια δεν ήτανε. Φαι-
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νότανε τέτοιος, χωρίς όμως και να ’ναι αληθινά. Κι έτσι δεν του
’ρχότανε, δεν έβρισκε το λόγο για να μιλήσει, να πει ότι ήταν
αλλιώς ετούτη τη φορά. Να πει ότι δεν ήταν το σκοτεινό αστέρι, που σκόρπισε από μόνο του.
Κι έμενε έτσι βουβός. Κουβέντα δεν έλεγε γι’ αυτό που ’χε
πραγματικά συμβεί. Ότι το ’χε, δηλαδή, ο ίδιος γοητέψει και το
’χε ξελογιάσει το φεγγάρι. Μετά που το ’χε, για λίγο, ξεχάσει κι
απαρνηθεί. Χωρίς ούτε καν να καταλάβει. Το πώς και το γιατί.

Θαρραλέο φεγγάρι
Μετά το μεσημέρι, κάνανε μια περιοδεία στο νησί. Το γύρισαν
απ’ ανατολή σε δύση. Μένοντας εδώ κι εκεί, λίγη ώρα, για
καμιά βουτιά. Πήγαν και στο κέντρο. Στο χωριό του Θεολόγου.
Φορτώσανε και μερικά βάζα, καρυδάκι σπιτικό.

υσεύρετη

ποιότητα.
Κατά το βράδυ γύρισαν πάλι στο σπίτι και στη δική τους παραλία. Θα κατεβαίναν πάλι στον καπετάν Αντρέα. Τους μήνυσε
ότι υπήρχε κακαβιά. Πρώτοι τελειώσανε με τα μπάνια ο Κοσμάς κι ο Αμύντας.
Είχαν, τις μέρες αυτές, γνωριστεί ο Κοσμάς με τον Αμύντα.
Ξέρανε ο ένας για τον άλλο αρκετά. Όχι βέβαια τις παλιές ιστορίες, κι όλες τις διαδρομές. Γνωρίζανε όμως καλά το σήμερα.
Ο ένας του άλλου. Κυρίως μέσα απ’ τις γνώμες και τις κουβέντες της Μυρτώς. Αυτό ήταν αρκετό, τους έδινε μια σιγουριά.
Έφτιαχνε ανάμεσα τους μια συμπάθεια και μια εμπιστοσύνη,
δυσανάλογα μεγάλη για το μικρό χρόνο της φυσικής τους γνωριμίας.
Καθίσανε στον Αντρέα. Μιλήσανε, μαζί του για τη μεγάλη
βόλτα τους. Τι να πεις τώρα για βόλτες στη Θάσο στον καπετάν
Αντρέα, που είχε περπατήσει και κολυμπήσει το νησί απ’ άκρη
σ’ άκρη; Αμέτρητες φορές. Καπετάνιος της μικρής θάλασσας
ήταν ο Αντρέας. Έτσι το ’χε αποφασίσει ο ίδιος. εν τον τρόμαζαν τα μεγάλα, τα σκοτεινά νερά. Απλά δεν τον ενδιέφεραν. Κι
απόμεινε σ’ όλη του τη ζωή εκεί, ψαράς στη Θάσο. Και ταβερ-
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νιάρης μετά. Σαν μεγάλωσε. Όταν οι σαργοί και τα χταπόδια
τον φέρνανε πια βόλτα και τον ξεγελάγανε.
***
“Κοσμά έχω την εντύπωση ότι η Μυρτώ πέρασε ένα μεγάλο
έρωτα, πρόσφατα. Έτσι μου είχε πει πάνω κάτω η ίδια. Εδώ
και καμιά βδομάδα. Έστω κι αν δεν ανέφερε τη λέξη, έρωτας.
Την άκουγα στο κινητό, που την πήρα, πολύ αλλαγμένη. Μου
είπε ότι κάτι σημαντικό υπήρξε, πέρασε, έτσι μου είπε, απ’ τη
ζωή της αλλά ότι είχε πια τελειώσει”. Κι επανέλαβε μετά ο
Αμύντας. “Τελείωσε κι αυτή η περίπτωση”, δίνοντας τώρα μια
πιο στενάχωρη έμφαση στο “τελείωσε”, κάτι που φαίνεται δεν
είχε βγει καλά, την πρώτη φορά που το ανέφερε.
Και συνέχισε, αμέσως, μετά. “Θα τη ρωτήσω να μου πει περισσότερα. Αναρωτιέμαι όμως, εσύ, που τη βλέπεις πιο συχνά
στην Αθήνα, μίλησες μαζί της; Kατάλαβες κάτι;” Έτσι ρώτησε ο
Αμύντας. Ένοιωθε ότι η βαθιά σχέση, που είχαν κι οι δυο με τη
Μυρτώ, του ’δινε τη δυνατότητα να μοιράζεται με τον Κοσμά
και τα προσωπικά της. Εξάλλου, πρόθεσή του ήταν να συζητήσει και με την ίδια, τη Μυρτώ, για όλ ΄αυτά. Με την πρώτη
ευκαιρία.
Κι άρχισε έτσι ο Κοσμάς να διηγείται το περιστατικό. Του
έρωτα της Μυρτώς. Που σωστά υποψιαζόταν, με σίγουρο και
σχεδόν διαπιστωτικό τρόπο, ο Αμύντας.
***
Ο Αμύντας έμεινε εμβρόντητος όταν ο Κοσμάς του διηγήθηκε
την ιστορία. ε μπορούσε, αρνιότανε, να πιστέψει ότι μπορεί
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να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην ανιψιά του.
Έμεινε για κάποιο χρόνο αμίλητος. Πήρε μετά μια βαθιά
ανάσα, ψιθύρισε κάτι ακαταλαβίστικο, σηκώθηκε και τράβηξε
προς το νερό. Πάνω στα ίδια εκείνα τα βήματα της Μυρτώς.
Τότε που ξεμάκρυνε, η Μυρτώ, απ’ την παρέα κι αποκοιμήθηκε
μετά, εκεί, πάνω στο κύμα.
Φαινότανε σαν να ’θελε να μείνει λίγο μόνος του. Σαν κάτι
να κατάλαβε ο Κοσμάς κι απόμεινε, πίσω, καθιστός, μονάχος
του, στο τραπέζι. Περάσανε έτσι καμιά δεκαριά λεπτά. Που ο
Αμύντας κοιτούσε το κύμα και κουνούσε και το κεφάλι καμιά
φορά. Κι ο Κοσμάς κοιτούσε τον Αμύντα κι έτρεχε ο νους του,
κι αυτουνού, στο ίδιο πράγμα. Στη Μυρτώ. Τους πρόσεξε κάποια στιγμή κι ο καπετάν Αντρέας. Σαν τσακωμένοι θα φαινότανε στο μάτι το άπειρο, έτσι που ’χε γυρίσει ο ένας την πλάτη
στον άλλο. Τον ήξερε όμως ο Αντρέας τον Αμύντα. Τσακωμός
για τον Αμύντα, ήτανε λέξη άγνωστη. Κάτι άλλο συνέβαινε λοιπόν.
Και σκέφτηκε λοιπόν, ο Αντρέας, ν’ αλαφρύνει λίγο την
ατμόσφαιρα. Να πάει να κάτσει με τον Κοσμά, να του κρατήσει
λίγη συντροφιά. Να τον ρωτήσει κι αν ήταν ώρα, ν’ αρχίσει να
σερβίρει την κακαβιά. Κατάλαβε όμως γρήγορα, ότι δεν ήταν
ο Κοσμάς για ν’ αποφαίνεται γι’ αυτά τα πράγματα. Ο Κοσμάς
τον κοίταξε παράξενα. Το κατάλαβε ο Αντρέας, λάθος άνθρωπο
είχε ασφαλώς ρωτήσει. Και σκέφτηκε τότε να περιμένει, να
μη βιαστεί και του κρυώσει η σούπα. Έκατσε και δίπλα στον
Κοσμά κι αρκέστηκε στην κουβέντα μαζί του. Και θωρούσανε καμιά φορά και τον ακούνητο, τον αμίλητο Αμύντα. Μπήκε
σ’ ένα μονόλογο τότε ο καπετάν Αντρέας. Σ’ ένα μονόλογο και
μια αφήγηση. Για τις παλιές, καλές εποχές. Τότε που ήταν κοριτσάκια η Mυρτώ και η Κονστάνς. Τότε που ήταν κι οι ψαριές
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γεμάτες.
Κι έβλεπε ο Κοσμάς, κι ένοιωθε. Τον Αμύντα να υποφέρει
και να τυραννιέται. Κι άκουγε μαζί και τα λόγια, του Αντρέα. Τα
νοσταλγικά. Κι άκουγε και το κύμα να σκάει, απαλά στη γραμμή της στεριάς.
***
Αργότερα ήρθαν όλοι στο μαγαζί. Έφερε κι ο καπετάν Αντρέας
την κακαβιά. Εισέπραξε θαυμαστά επιφωνήματα κι αναγνώριση, απ’ όλη την ομήγυρη.
Ήρθε κι η Μυρτώ και κάθισε με την Κονστάνς. Πιάσανε την
κουβέντα μεταξύ τους. Θα ’φευγαν τη μεθεπόμενη μέρα, αργά
το βράδυ για την Αμερική, η Κονστάνς με την οικογένεια. Μεθαύριο, γιατί αύριο ήταν η συναυλία του Κοσμά και της Μυρτώς, στους Φιλίππους, έξω απ’ την Καβάλα. ε χανότανε τέτοια
εμπειρία.
Ο χρόνος λοιπόν τέλειωνε. Κι αποφάσισαν να περάσουν,
ξανά, τη βραδιά οι δυο τους. Κουβεντιάζοντας αυτή τη φορά κι
όχι κολυμπώντας. Αγένεια δε θα το ’λεγε κανείς. Γνωρίζανε,
όλοι, τι συνέβαινε.
Άφησε κι ο Αμύντας το κύμα και το πέλαγο. Άφησε και τη
βραδιά να κυλήσει, ελεύθερη. Φρόντισε να μη γίνει βαριά και
στενάχωρη. Το προσπάθησε και το κατάφερε. Η μάλλον, όχι.
Τίποτα δεν προσπάθησε. Αυτή ήταν η παράξενη αλήθεια. Φαινότανε, για τους άλλους, να προσπαθεί ο Αμύντας αλλά συνήθως δεν ήταν έτσι. Ήταν απλά το φυσικό του. Βέβαια ο Κοσμάς,
ήξερε απόψε τι είχε συμβεί, είχε νοιώσει την απελπισία του
Αμύντα. Κι αναρωτήθηκε λοιπόν, αν προσπάθησε για να τους
ανταμώσει και ν’ ανακατευτεί μαζί τους. Σκεφτόταν ότι δεν
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πρέπει να ’τανε εύκολο για τον Αμύντα. Που μπήκε στην παρέα, εκείνο το βράδυ, κι άκουγε κουβέντες διάφορες κι έλεγε
κι αυτός το ’να και τ’ άλλο, αραιά και πού. Σκεφτόταν κι αναρωτιόταν, αν τον κούραζε αυτό. Ίσως και να το προτιμούσε, να
μείνει εκεί, μόνος στο κύμα. ε μπορούσε να ξεκαθαρίσει αν
τυραννιόταν ή όχι ο Αμύντας εκείνη την ώρα. Αυτή η απορία,
του έμεινε. Του έμεινε, γι’ αργότερα.
Είχε όμως ο Αμύντας, το δικό του, τον παράξενο και τον
περήφανο τον τρόπο. Είχε βάλει κιόλας στην άκρη τη μεγάλη
στεναχώρια που τον είχε πλημμυρίσει λίγο πριν. Είχε κοιτάξει
το πέλαγο τότε κι είχε κλάψει βουβά στο κύμα ο Αμύντας. Κι
αυτό του συνέβαινε πολύ σπάνια. εν έβγαιναν εύκολα τέτοια
πράγματα στον Αμύντα.
Τώρα όμως γύρισε στην κόρη του, που σύντομα θα ’φευγε.
Mε τ ΄αεροπλάνο, στην Αμερική θα ταξίδευε μεθαύριο η Κονστάνς. Ο Αμύντας την είδε που κάθισε δίπλα στην ξαδέρφη
της. Το ένιωσε τότε ότι θα ξεκίναγε από σήμερα το ταξίδι. Θα
ταξίδευε κι από σήμερα, στο χρόνο τώρα, η Κονστάνς. Κι αυτό
ήταν που τον μαλάκωσε και τον έβαλε στην παρέα. Τις έβλεπε, την Κονστάνς και τη Μυρτώ, που σιγανομιλούσανε. Στα
ίδια ακρογιάλια και στις ίδιες θάλασσες ταξίδευαν τα κορίτσια
απόψε. Σε προηγούμενο χρόνο μόνο. Πίσω, πάνω στα μονοπάτια της εφηβείας τους. Τότε που ήταν ολόιδιες. ε μπορούσες
να πεις για τι μιλούσανε. Ήταν μόνο που φαινότανε τόσο, μα
τόσο ίδιες, στην κουβέντα τους. Αυτό ήταν το ταξίδι τους, το
αποψινό. Έβγαινε η Μυρτώ απ’ το Μαρούσι, δραπέτευε κι η
Κονστάνς απ’ τη Νέα Υόρκη και πετάγανε κι αντάμωναν και
περπάταγαν πάνω στον ίδιο δρόμο. Το δικό τους δρόμο. Σαν
να ’τανε τότε η μια καθρέφτης και προέκταση της άλλης, του
φαινότανε. εν τις ξεχώριζες.
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Κι απόμεινε έτσι ο Αμύντας να κοιτάει, να καμαρώνει, την
κόρη και την ανιψιά. Και να μοιράζεται και καμιά κουβέντα, με
την παρέα, πού και πού. Κι υπήρχε μια καλή, μια ευχάριστη διάθεση στο τραπέζι. Και καθώς μιλάγανε, όλοι μ’ όλους, ρίχναν
και καμιά κλεφτή ματιά και κρυφοκαμαρώναν, όλοι, τα κορίτσια. Tο πώς μιλούσαν, το πώς έφεγγε η μια μες στην άλλη.
Και κανείς δε σκέφτηκε να ρωτήσει κάτι, να τους το διακόψει
το ταξίδι. Κι έφτιαχνε, η βόλτα των κοριτσιών, σε όλους, ακόμη
πιο πολύ τη διάθεση.
***
“Βγήκε το φεγγάρι!” φώναξε ο καπετάν Αντρέας, προς γενικό
ενθουσιασμό όλης της παρέας.
“Βγήκε το φεγγάρι!”, επανέλαβε κι η Κονστάνς απαλά και με
νόημα στη Μυρτώ.
Ανασήκωσε κι η Μυρτώ το βλέμμα. Kαι κοίταξε και το φεγγάρι. Κι άφησε κι ένα χαμόγελο. Όταν το είδε το φεγγάρι να
προβάλλει φωτεινό και θαρραλέο. Όταν το σύγκρινε μετά και
με το άλλο φεγγάρι. Εκείνο που, πριν λίγες μέρες, την είχε επισκεφτεί. Που είχε μπει μες στο μικρό της ύπνο. Εκείνο το πιο
δειλό, που ’μεινε για τόσο λίγο, εκεί, μαζί της.
Που έφυγε μετά. Και κρύφτηκε, και χάθηκε.

Αναβολή
Την άλλη μέρα, καθώς επέστρεφαν όλοι, πρωί πρωί, στην Καβάλα για τη συναυλία, συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Καλέσανε τη Μυρτώ στο τηλέφωνο και της είπανε ότι η συναυλία θ’
αναβαλόταν. Ανωτέρα δύναμη. Έτσι της είπανε απ’ το δήμο.
Θα γινότανε σε δυο μέρες. Είχαν βγάλει ανακοίνωση και στις
εφημερίδες, για να ενημερωθεί ο κόσμος και να περάσουν να
εξαργυρώσουν τα εισιτήριά τους, όλοι όσοι τα ’χαν κιόλας αγοράσει και θέλανε να τα γυρίσουν πίσω. Ζητήσανε συγγνώμη,
κι είπαν ότι σύντομα θα τηλεφωνούσε ο δήμαρχος ο ίδιος να
ζητήσει κι αυτός συγγνώμη και να εξηγήσει καλύτερα την κατάσταση.
Πάγωσε η παρέα. Η Κονστάνς ήταν απαρηγόρητη, που θα
’χανε τη συναυλία του Κοσμά και της ξαδέρφης της. Είχε σχεδιάσει τα εισιτήρια για να είναι όλοι τους παρόντες. Αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής δεν άφηνε κανένα περιθώριο ν’
αντιδράσουν. Αναστατώθηκε κι ο Κοσμάς και η Μυρτώ με την
εξέλιξη. Ν’ αλλάζει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτσι, απροειδοποίητα, την τελευταία στιγμή! Πρέπει να
’χε κάποιο σοβαρό λόγο να τους πει, ο κύριος δήμαρχος.
***
Καταμεσής το καλοκαίρι, το ωδείο υπολειτουργούσε και σύντομα θα ’κλεινε τελείως για ολιγοήμερες διακοπές. Κι όμως,
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μια καυτή μέρα του Αυγούστου, εμφανίστηκε ένας κύριος και
ζήτησε τον Κοσμά. Συστήθηκε ευγενικά ως εκπρόσωπος της
πολωνικής πρεσβείας. Εξήγησε ότι τον ψάχνουν, απ’ την πρεσβεία, για κάποιο βραβείο, κάποια διάκριση. Ήταν ένας Πολωνός αξιωματούχος στην Ελλάδα για διακοπές, έτσι τους είπε,
και με την ευκαιρία αυτή ήθελε να προσκαλέσει τον Κοσμά σε
μια τελετή στην πρεσβεία στην Αθήνα. Όπου θα τον βράβευαν,
για κάποιον άγνωστο, στον αγγελιαφόρο, λόγο. ιευκρίνισε ότι
τον ψάξανε και στο σπίτι του. Και δεν τον βρήκανε. Πού βρήκανε τη διεύθυνση του σπιτιού και του ωδείου δεν εξήγησε.
Του απάντησαν μετά, απ’ τη γραμματεία του ωδείου ότι λείπει, ο Κοσμάς, σε άδεια. Του είπανε, ακόμη, ότι θα γύριζε προς
τα τέλη του μήνα.
Στο μεταξύ, κάτι πήρε τ’ αυτί του διευθυντή, στη διπλανή
πόρτα και βγήκε στη γραμματεία. Είδε, η αλήθεια είναι, και κάποια ευκαιρία. Ένιωσε να τον αφορά το θέμα. Πήρε λοιπόν τον
λόγο κι εξήγησε στον εκπρόσωπο της πολωνικής πρεσβείας,
πώς είχαν τα πράγματα. Με κάπως μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
“Αγαπητέ, ο κύριος Κοσμάς ξεκουράζεται αυτή την περίοδο
κάπου στο βορρά, μετά έναν πολύ κουραστικό και δημιουργικό
χειμώνα. Μόλις γυρίσει πίσω, θα είμαστε στη διάθεσή σας, νά
’ρθουμε στην πρεσβεία για τη βράβευση που λέτε και για ό,τι
άλλο χρειάζεται”. ε δίστασε να χρησιμοποιήσει και πληθυντικό, ο κύριος διευθυντής. Να βάλει και το ωδείο μες στο κάδρο.
“Κάτι έχει δώσει και το ωδείο μας στην ανάδειξη του Κοσμά”,
συλλογίστηκε για μια στιγμή ο διευθυντής. Αλλά απέρριψε
γρήγορα τη σκέψη, τη βρήκε λίγο υπερβολική. Είχε όμως στο
μεταξύ εκστομίσει τον πρώτο πληθυντικό. “Ε, δε χάθηκε κι ο
κόσμος”, ξανασυλλογίστηκε. Και περίμενε την απάντηση απ’
το μαντατοφόρο.
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Ο υπάλληλος της πρεσβείας εξήγησε ότι ήταν επιθυμία του
Πολωνού αξιωματούχου να βραβεύσει ο ίδιος, προσωπικά, τον
Κοσμά και να μην το αναθέσει στην πρεσβεία. Επειδή μάλιστα ο υψηλόβαθμος αυτός πολίτης της Πολωνίας, βρισκότανε
στην Ελλάδα για διακοπές σκέφτηκε να το συνδυάσει. Να προσπαθήσει τουλάχιστον να το συνδυάσει, ίσως προς το τέλος
του μήνα, που θα επέστρεφε από τις διακοπές του, στην Αθήνα,
καθ’ οδόν για Πολωνία.
Ζωήρεψε η έκπληξη του διευθυντή. “Μπράβο ρε Κοσμά”,
σκέφτηκε. “Να σε ψάχνουν, μες στον Αύγουστο, υψηλά ιστάμενοι Πολωνοί αξιωματούχοι, να σε ξετρυπώσουν για να σε
βραβεύσουν!” εν έβλεπε όμως τι μπορούσε να κάνει. Ήθελε
να βοηθήσει την κατάσταση αλλά πώς; Ούτε είχε τηλέφωνο
του Κοσμά. Ή για την ακρίβεια, δεν είχε καν τηλέφωνο κινητό
ο Κοσμάς. Ένοιωθε λιγάκι μεγάλος για την νέα αυτή, την υψηλή τεχνολογία.
Κάτι είχε όμως ακούσει ο διευθυντής για τη συναυλία του
Κοσμά με τη Μυρτώ. Σκέφτηκε μάλιστα για μια στιγμή να πάει
κι ο ίδιος, αλλά το βρήκε δύσκολο. Θα ’λειπε σε διακοπές εκείνη την εποχή. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Στη Ρόδο. Κάτι
τέτοιες στιγμές τ’ Αυγούστου, να μετακινηθείς απ’ τη Ρόδο
στη Θάσο, κάνει την Ελλάδα να φαντάζει τεράστια. Ίσως όμως
μπορούσε απ’ τη Μυρτώ να φτάσει στον Κοσμά. Έτσι, συνθετικά, σκέφτηκε ο διευθυντής και ζήτησε απ’ τη γραμματέα να
του δώσει ένα τηλέφωνο της Μυρτώς. Η Μυρτώ ήταν χρόνια
πια, που δεν ήταν μαθήτρια στο ωδείο. Είχε κλείσει αυτός ο
κύκλος. Μάλλον είχε μεγαλώσει. Είχε πάρα πολύ μεγαλώσει.
Κινητό τηλέφωνο λοιπόν δε βρήκε η γραμματέας. Ούτε το τηλέφωνο στου Γουδή ίσχυε. Βρήκε όμως ένα τηλέφωνο στην
Καβάλα. Αυτό ήταν των γονιών της. Αυτό ασφαλώς θα ίσχυε.
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Το έδωσε στο διευθυντή, που κάλεσε αμέσως.
Η Μαρία, η μητέρα της Μυρτώς, ήταν εκείνη τη μέρα στο
σπίτι στην Καβάλα. Απάντησε στο τηλέφωνο του διευθυντή.
Εισέπραξε ένα χείμαρρο πρώτα. Χείμαρρο απ’ τα πιο κολακευτικά σχόλια, που μπορούσε ποτέ να σκεφτεί, να μετατρέψει σε
λέξεις ο διευθυντής. Για τη Μυρτώ φυσικά, την κόρη της. Για
τη μεγάλη μουσικό, την πανέμορφη μούσα, την ευαίσθητη, τη
μορφωμένη. Κι άλλα πολλά. Ήταν όμως συνηθισμένη η μητέρα
της, χαιρότανε σαν μάνα αλλά δεν έδινε πια και πολλή σημασία
στον κάθε ένα θαυμαστή. Ακόμη κι αν η Μυρτώ συναντούσε
τον Κοσμά και παίζανε πιάνο στο ωδείο, ως οργανισμός, το
ωδείο, της φαινότανε κάπως παλιά ιστορία. Και μάλλον της
φάνηκαν περιορισμένης αξίας τα σχόλια του μεγαλοσχήμονα
κυρίου στο τηλέφωνο.
Του είπε ωστόσο του διευθυντή, ότι έλειπαν κι οι δυο στη
Θάσο. Του έδωσε και το κινητό της Μυρτώς. Του είπε και τις
λεπτομέρειες της συναυλίας.
Ευχαρίστησε ο διευθυντής και κάλεσε το νούμερο. Το κάλεσε και το ξανακάλεσε. Η σύνδεσή του όμως δεν ήταν εφικτή.
Και παρέμεινε έτσι, ανέφικτη, όλες τις τρεις τέσσερις φορές
που ξαναπροσπάθησε. Και θα παρέμενε τέτοια, όσες φορές και
να καλούσε. Ήταν τα πρώτα χρόνια των κινητών στη χώρα. Η
παραλία της Θάσου δεν είχε ακόμη συνδεθεί στο δίκτυο.
Απελπισμένος εξήγησε στον υπάλληλο τι συνέβαινε με
κάθε λεπτομέρεια. Όταν όμως ανέφερε τη Θάσο, έλαμψε το
πρόσωπο του υπαλλήλου. Γνώριζε φαίνεται ελληνική γεωγραφία και γνώριζε ότι η Θάσος απ’ τη Χαλκιδική, όπου παραθέριζε ο σημαντικός προϊστάμενός του, δεν ήταν και πολύ μακρυά.
Είδε λοιπόν κάποιο παράθυρο, κάποια ευκαιρία. Γιατί να μην
οργανώσει η πρεσβεία την τελετή μαζί με τη συναυλία; Ταιριά-
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ζανε οι μέρες, θα πεταγόταν κι ο παραθεριστής αξιωματούχος,
μια ώρα δρόμος ήταν, να κάνει την απονομή. Κατανυκτικά, στο
θέατρο των Φιλίππων. Του φάνηκε πολύ καλή ιδέα. Λαμπρή.
Αν περπατούσε και δούλευε θα του πίστωνε κι η πρεσβεία του
μια μεγάλη υπηρεσία.
Τη συνέχεια όμως θα την αναλάμβανε η πρεσβεία. Ο κύριος
διευθυντής δε μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτές τις
αστραπιαίες σκέψεις έκανε ο μορφωμένος υπάλληλος. Ένιωσε ακόμη ότι δεν είχε και κάποιο ιδιαίτερο νόημα να τις μοιραστεί με τη διεύθυνση του ωδείου.
Κάτι κατάλαβε ο διευθυντής αλλά δεν ήταν και σίγουρος.
Του φάνηκε σαν κάπως να φώτισε το πρόσωπο του Πολωνού.
“Κάτι θα σκέφτηκε, στα σίγουρα. Κάποια λύση θα βρήκε. εν
εξηγείται αλλιώς η αντίδρασή του”, συλλογίστηκε ο διευθυντής. ε μπορούσε όμως να μπει στις λεπτομέρειες της σκέψης του. Ούτε βέβαια κατάλαβε, ευτυχώς για τον ίδιο, ότι δεν
είχε καμιά όρεξη, ο Πολωνός, να μοιραστεί, τις σκέψεις του με
τον κύριο διευθυντή. Τον είδε μετά που ξαφνικά βιαζότανε να
φύγει κι αναστατώθηκε ακόμη πιο πολύ. Προσπαθούσε, όσο
μπορούσε, να μείνει μέσα, στο κάδρο, ο κύριος διευθυντής. Να
μη βγει. Απ’ το ανέλπιστο αυτό κάδρο, της βράβευσης του Κοσμά. Του Κοσμά, που δούλευε στο δικό του το ωδείο.
“Ενημερώστε μας παρακαλώ αν μπορούμε να κάνουμε
κάτι. Με την πρώτη ευκαιρία που θα μιλήσουμε με τον Κοσμά,
θα του πούμε νά ’ρθει επειγόντως σ’ επαφή μαζί σας. Κι αν τυχόν βρείτε κάποια λύση εσείς, για να επικοινωνήσετε μαζί του,
θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε. Μπορείτε σας παρακαλώ να γράψετε το κινητό μου;” Έτσι μίλησε, πολύ αγχωμένα
ο κύριος διευθυντής. Και πρόσθεσε μετά, αφού ανέκτησε κάποια αυτοπεποίθηση: “πείτε μου και το δικό σας, αν θέλετε, μην
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τυχόν έχω εγώ, πρώτος, κάποιο νέο”.
***
Η συνέχεια ξετυλίχτηκε αστραπιαία. Η Πολωνική πρεσβεία
ήρθε σ’ επαφή με το δήμο της Καβάλας. Ρώτησαν αν ήταν μπορετό να γίνει η βράβευση μαζί με τη συναυλία. “Ασφαλώς”,
απάντησαν ενθουσιασμένοι απ’ το δήμο. Μπορούμε να το κανονίσουμε. Μεγάλη μας τιμή και χαρά”.
Θα ’χε λυθεί το θέμα και θα ’χαν όλα τακτοποιηθεί, κι ο Κοσμάς, έστω και κατάπληκτος, θα παραλάμβανε το βραβείο του.
Έτσι θα γίνονταν τα πράγματα αν δεν πάθαινε ηλίαση ο άπειρος ο Πολωνός, απ’ την κατάχρηση του ήλιου και της παραλίας.
Ηλίαση που τον έριξε κάτω με πυρετό και κεφαλαλγίες φοβερές. Αδύνατον να παραστεί στην απονομή.
Ξανατηλεφώνησαν λοιπόν απ’ την πρεσβεία κι εξήγησαν
την κακοτυχία που τους βρήκε. Ρώτησαν και μήπως μπορούσε
ν’ αναβληθεί, για μια δυο μέρες, η συναυλία. Για ν’ αναρρώσει ο
ασθενής, να ταξιδέψει με ήρεμο κεφάλι για την απονομή.
Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι στο δήμο; ε θέλανε να χάσουνε την ευκαιρία, δε θέλανε να προκαλέσουνε και κανένα
διπλωματικό επεισόδιο. Aπάντησαν θετικά. Ανέβαλαν τη συναυλία για δυο μέρες, κρατώντας μόνο μια μικρή επιφύλαξη,
καθώς δεν είχαν ακόμη μιλήσει με τον Κοσμά και τη Μυρτώ.
H ηλίαση του Πολωνού λοιπόν ήταν η αιτία, που έχανε η
Κονστάνς τη συναυλία της ξαδέρφης της. Απαρηγόρητη έφυγε
η Κονστάνς το βράδυ απ’ την Καβάλα. Ευτυχώς που δεν είχε
ακόμη πληροφορηθεί τον ακριβή λόγο της αναβολής. Θα της
ήταν ανυπόφορη μια τέτοια ατυχία.
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***
Ο αποχαιρετισμός δεν ήταν εύκολος. Μετά από τέτοιες μέρες
που περάσανε μαζί, ήταν ανυπόφορη, αβάστακτη, αυτή η σκέψη. Ότι θα βρίσκονταν δηλαδή ξανά, ποιος ξέρει σε πόσα χρόνια. Τούτο το καλοκαίρι, δεν είχε κάνει καμιά αναφορά η Κονστάνς στην επικείμενη επιστροφή τους στην Ελλάδα. Όπως
είχε κάνει τότε, τις τελευταίες μέρες της Μυρτώς στην Αμερική. Η Μυρτώ καταλάβαινε ότι τα δυο μικρά αλλάζανε λίγο τα
σχέδια. Ευχήθηκε να ’ταν προσωρινές οι αλλαγές κι οι δυσκολίες, κάποια μικρή καθυστέρηση μονάχα. Απέφυγε όμως να το
συζητήσει απ’ ευθείας με την Κονστάνς. Ίσως γιατί ένοιωθε
κάπως αβέβαιη την υπόθεση που έκανε, και δεν ήθελε ν’ ακούσει κάποια διάψευση.
Μείναν αγκαλιασμένες δυο τρία λεπτά. Συγκινημένες και
δακρυσμένες. Και μετά, κάποια στιγμή χωρίσανε, χωρίς λόγια.
Και μόνο όταν έμπαινε στ’ αυτοκίνητο η Κονστάνς, της μίλησε
η Μυρτώ και της είπε: “Κονστάνς, θα σου στείλω το video της
συναυλίας!” Γύρισε λιγάκι η Κονστάνς, αργά, και την κοίταξε
αμίλητη, σαν να μην ήτανε αρκετή αυτή η προσφορά. Το κατάλαβε η Μυρτώ και της ξαναμίλησε τότε και της είπε, της ξεφώνισε μια σκέψη που της ήρθε εκείνο το ίδιο το λεπτό. “Και σου
υπόσχομαι μες στο επόμενο εξάμηνο θά ’ρθω στη Ν. Υόρκη.
Ακούς; Στο υπόσχομαι. Το επόμενο εξάμηνο, μέχρι το χειμώνα!”
Κοντοστάθηκε τότε η Κονστάνς και γύρισε και την κοίταξε ξανά. Και την πλησίασε και την αγκάλιασε ξανά. “Νά ’ρθεις
Μυρτώ μου, νά ’ρθεις!” Πήγε, μετά, αμέσως, βιαστικά κάτι να
προσθέσει αλλά ίδια βιαστικά το φρέναρε. Το πήρε πίσω.
“Θά ’ρθω Κονστάνς και να δεις που κάτι μου λέει πως θα
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’χω και παρέα!”
Είπε, έτσι, η Μυρτώ αυτό που ήθελε ν’ ακούσει η ξαδέρφη
της. Το είπε της Κονστάνς, κι ας μην το πολυπίστευε η ίδια. Της
έκανε όμως έτσι το καλύτερο δώρο.
Θα της κρατούσε, το δώρο αυτό, ζεστή την καρδιά και παράξενα χαρούμενη σ’ όλο το μακρινό ταξίδι.

Tο κάλεσμα
Τη μέρα την ενδιάμεση, μετά δηλαδή που έφυγε η Κονστάνς
και πριν τη συναυλία και τη βράβευση, αποφασίσανε να την
περάσουν στην Καβάλα και στην τριγύρω περιοχή. Σκεφτήκαν
στην αρχή να κάνουν και μια πρόβα για την αυριανή βραδιά. Το
βρήκαν όμως μάταιο. Μια πρόβα συνεχής ήταν εξάλλου η ζωή
του Κοσμά. Προτίμησαν έτσι, να την αφήσουν τη συναυλία να
βγει από μόνη της. Ή καλύτερα ν’ αφήσουν τη συνομιλία. Τη
συνομιλία των δυο τους. Γιατί τέτοιες ήταν όχι μόνο οι συναυλίες, αλλά κι όλες οι μουσικές τους συνευρέσεις. Συνομιλίες.
Εδώ και χρόνια. Θα διάλεγαν εκείνη την ίδια την ώρα τι θα
συζήταγαν. Όπως τους έβγαινε εκείνη τη στιγμή. εν υπήρχε
λόγος να πουν τα ίδια πράγματα κι από σήμερα.
Αντί για πρόβα λοιπόν αποφασίσανε να πάνε και μια βόλτα
μέχρι τους Φιλίππους, για να δούνε λίγο από κοντά το χώρο,
που θα δινότανε η συναυλία.
***
Μια απ’ τις λίγες εξορμήσεις του Κοσμά και της Άννας ήταν
στο θέατρο της Επιδαύρου. Πριν τρία καλοκαίρια. Πρώτη φορά
ήταν τότε και για τους δυο. Είναι μαγικό το σκηνικό σε τέτοια
μέρη. Και για τους ντόπιους, ίδια και για τους φιλοξενούμενους. Μείνανε εντυπωσιασμένοι απ’ την παράσταση τότε κι οι
δυο τους. Κι απ’ την παράσταση κι απ’ όλο το γαλήνιο σκηνικό.
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Kι απ’ την ώρα της καλοκαιριάτικης δύσης του ήλιου.
Μα κι οι Φίλιπποι, ακόμη κι αν δεν είναι γνωστοί σαν την
Επίδαυρο, είναι ένα απ’ τα πιο σημαντικά θεατρικά μνημεία
της χώρας. Εντυπωσιακό κι αυτό. Με μακρινή ιστορία.
Περπάτησαν πάνω στα μάρμαρα, καταλήξανε και που ακριβώς θα μπουν τα πιάνα. Ένοιωθαν ένα κάποιο δέος κι οι δυο
τους. Συναυλίες είχαν πια δώσει πολλές. Φόβος μπροστά στο
κοινό δεν υπήρχε πια. Όμως σε τέτοιο μέρος, αλλιώτικο, ζυγίζουν τα χρόνια του πολύ. Ζυγίζουν και βαραίνουν πάνω σου
και νιώθεις καμιά φορά και μια μικρή ανασφάλεια. Όσο καλός
και να ’σαι. Για το πώς θα βγει ο ήχος, πώς θα βγει η εικόνα, η
παρουσία στη σκηνή. Για τον αν θα σταθείς άξια δίπλα στη μαγεία της φύσης και στο βάρος της ιστορίας που σε θωρεί από
παντού.
Πρώτα θα ’παιζε ο Κοσμάς, μετά η Μυρτώ. Και στο τέλος κι
οι δυο μαζί. Έτσι το συμφώνησαν. Κι όταν έπεσε ο ήλιος, καθίσανε κάπου ψηλά και κοιτάξανε για λίγο το μπροστά, το θέατρο
και τη σκηνή. Είδαν να σκοτεινιάζει σιγά σιγά, είδαν, με τη φαντασία τους, τους δυο τους πάνω στα μάρμαρα της σκηνής. Ν’
ανταλλάσσουν νότες κάτω απ’ τ’ άστρα. Τους είδανε, από μια
γωνιά, να παίζουν στο γεμάτο θέατρο. Άκουσαν και τη μελωδία ν’ ανεβαίνει όλο το δρόμο, απ’ τη σκηνή κάτω μέχρι πάνω,
εκεί που καθότανε. Φαινότανε, στα πρόσωπά τους σίγουροι.
Φαινότανε, να τους αρέσει, να το εγκρίνουν, τ’ αποτέλεσμα.
Αργότερα, όταν είχε πια ολότελα σκοτεινιάσει, μπήκανε στο
γυρισμό για την Καβάλα.
***
Γυρίζοντας στην Καβάλα, ο Αμύντας με τη Βάλια κατέβηκαν, οι
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δυο τους, με τη Μυρτώ, στην πόλη. Κάνανε μια βόλτα στην παραλία. Θα κάθονταν κάπου κάτι να φάνε. Ο Κοσμάς κι η Άννα
θα τους συναντούσαν αργότερα. Έπρεπε να περάσουν απ’ το
δημαρχείο να διευθετήσουν κάποια τελευταία θέματα της
βράβευσης. Ν’ ακούσουν και την επίσημη συγγνώμη του δημάρχου. Να παραλάβουν, απ’ το βοηθό του, και τις ευχαριστίες
του Πολωνού αξιωματούχου.
Έτσι, κάποια στιγμή, στη διάρκεια της βόλτας στην παραλία
της Καβάλας, άνοιξε, ο Αμύντας, τη συζήτηση. Για την περιπέτεια της Μυρτώς.
“Πώς είσαι τώρα μετά απ’ αυτή την πρόσφατη περιπέτεια
που είχες στην Αθήνα; Αυτή που μου ’πες έτσι συνοπτικά στο
τηλέφωνο. Ξέρεις, μίλησα λίγο με τον Κοσμά για το θέμα αυτό.
Φαίνεται σαν ακόμη να το σκέφτεσαι τo θέμα. Σαν να ζει ακόμη
μέσα σου, να βγαίνει στη συμπεριφορά σου. Έτσι μου φάνηκε
λιγάκι αυτές τις μέρες. Το ίδιο μου επιβεβαίωσε κι ο Κοσμάς”.
Στο μεταξύ ο Αμύντας είχε κάνει και μια συζήτηση με τη
Βάλια. Τη στεναχώρια του είχε εκφράσει, μάλλον, παρά της
είχε μιλήσει για τα γεγονότα. Βέβαια η Βάλια παραξενεύτηκε,
και ρώτησε, και μπήκε και στις λεπτομέρειες. Έμαθε και για
τα γεγονότα. Τα γεγονότα, ο Αμύντας, τα ένοιωθε απλά να επιβεβαιώνουν την άποψη και τη θεωρία που είχε. Ότι η Μυρτώ
δηλαδή τρόμαζε, η λάμψη της δεν ήταν μόνο ακτινοβολία αλλά
ήτανε κάψα μάλλον και λάβα. Έκαιγε κι απόδιωχνε η Μυρτώ,
με την εκπληκτική της ομορφιά και την προσωπικότητά της.
Έτσι πίστευε ο Αμύντας. Και το πίστευε πια ακράδαντα. Τώρα
τι μεσολαβούσε και πώς ακριβώς συνέβαινε αυτό κάθε φορά,
φαινόταν σαν λεπτομέρεια, ασήμαντη κι αχρείαστη στο δικό
του το μυαλό. εν είχε την τάση να μπαίνει σ’ αυτές τις λεπτομέρειες ο Αμύντας.
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Τη θεωρία του Αμύντα την ήξερε η Βάλια. Την ήξερε, ή καλύτερα μάλλον, τη ζούσε κι η ίδια καθημερινά. Τον υποχρέωσε
όμως, αυτή τη φορά, να επεκταθεί και να μιλήσει και για τα
διαδικαστικά. Για να μείνει κι αυτή, με τη σειρά της, έκπληκτη
μπροστά στην ιδιοτροπία και στην παραξενιά του περιστατικού.
***
“Ναι συνέβη κάτι, Αμύντα, κάτι διαφορετικό. Όπως σου ’πε
κι ο Κοσμάς, είχα μια σχέση. Μια πολύ παράξενη και παθιασμένη σχέση. Σύντομη όμως. εν κράτησε πολύ. Τρεις μέρες
κράτησε. Ο Γρηγόρης, έτσι τον λέγανε, με άφησε κι έφυγε. Μου
’γραψε κι ένα ποιηματάκι, φαίνεται για να με παρηγορήσει”,
απάντησε η Μυρτώ κι άφησε ένα χαμόγελο. Ένα εντελώς ουδέτερο χαμόγελο. Ούτε στεναχώρια ούτε ειρωνεία, ούτε κάτι
το άλλο έβγαινε απ’ το χαμόγελο εκείνο.
Και συνέχισε μετά η Μυρτώ. Σαν να ’θελε να δώσει κι άλλες
πληροφορίες, σαν να ’νοιωθε ότι έμειναν πολλά κενά απ’ αυτά,
τα λίγα, που είπε.
“Ο Γρηγόρης λοιπόν ήταν κάτι το διαφορετικό. Έτσι δεν
είχα ξανανοιώσει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αφέθηκα λοιπόν.
Αφέθηκα και το ευχαριστήθηκα. ε λέω, πικράθηκα που έφυγε έτσι τελείως ξαφνικά. Σαν να το παίρνω όμως πια απόφαση. Μου μένει βέβαια η απορία γιατί το ’κανε αυτό. Ότι ήταν
στο εξωτερικό δε λέει κάτι από μόνο του. Νομίζω και γι’ αυτόν
είχα κάποια σημασία. Είμαι εντελώς σίγουρη γι’ αυτό. Αλλά για
το λόγο που έφυγε δεν έχω κάτι να πω. ε μ’ άφησε περιθώρια
για καμιά σκέψη. Η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη. Και παραμένει τέτοια. Μόνο που τώρα κάπως έχω συνέλθει, η στε-
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ναχώρια έχει περάσει. εν ξέρω τι εννοείς όταν λες ότι κάτι
έβγαινε στη συμπεριφορά μου, εδώ στη Θάσο, αλλά οι πρώτες
μέρες μετά το περιστατικό ήταν πολύ δύσκολες. Μπορεί να
στο επιβεβαιώσει ο Κοσμάς, με τον οποίο τα είπαμε όταν ήταν
πολύ πρόσφατο. Ήμουν ράκος τότε”. Άφησε μετά ένα κενό η
Μυρτώ. Κανείς δεν προσπάθησε να το καλύψει. Και το ’κλεισε
η ίδια, μ’ έναν τρόπο λιγάκι στεγνό.
“Αυτά”.
Η Βάλια ρώτησε μετά για τη γνωριμία της. Σαν να ’θελε να
επιβεβαιώσει κάποια απ’ τα γεγονότα και τις υποθέσεις, που η
ίδια έκανε.
“Μπορείς ν’ αποκλείσεις τελείως τις απλές ερμηνείες; Για
παράδειγμα ότι είχε κάποια άλλη σχέση για την οποία δε σου
είπε τίποτα, που όμως δεν ήθελε και να ρισκάρει;” ρώτησε η
Βάλια.
“ ε μπορώ ν’ αποκλείσω τίποτα. Μέσα σε τρεις μέρες εξάλλου, πόσο να γνωρίσεις τον άλλο; Και μάλιστα τέτοιες μέρες,
που δε δουλεύει το μυαλό σου καθόλου. Που έχεις αφεθεί και
ζεις παραδομένη στις αισθήσεις. ε μπορώ λοιπόν ν’ αποκλείσω τίποτα”, απάντησε η Μυρτώ.
***
Ο Αμύντας δεν πειθόταν. Απ ’τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες που πρόβαλε η Βάλια. Η δικιά του η θεωρία ήταν άλλη.
Άλλη ήταν η απάντηση που έδινε και σ’ αυτή την περίπτωση.
Σ’ αυτό το περιστατικό. Τρόμαζε τους γύρω η Μυρτώ. Σαν να
’τανε πλάσμα της μυθολογίας, πανέμορφο αλλά κι αφύσικο κι
υπεράνθρωπο. Έτσι κι ο Γρηγόρης. Άντεξε τρεις μέρες αυτός.
Το ξανασκέφτηκε μετά κι είδε ότι δε θ’ άντεχε και για πολύ
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περισσότερο. Κι έφυγε.
Έτσι το σκεφτόταν ο Αμύντας. Όσο κι αν ακόμη δυσκολευόταν να το διατυπώσει και με λόγια.
***
Αργότερα αντάμωσαν και με τον Κοσμά και με την Άννα. Είχαν
τακτοποιηθεί όλα. Η συγγνώμη του δήμαρχου κι η ευχαριστία
του Πολωνού κι όλες οι τεχνικές προετοιμασίες. Ανακουφισμένοι πήραν θέση και κάθισαν δίπλα στους φίλους τους. Παράγγειλαν και μερικά ορεκτικά και λίγο κρασί. ε θα τρώγανε
πολύ απόψε.
Και κυλούσε σιγά η βραδιά. Και βγήκε κι η συζήτηση απ’ τα
δύσκολα και τα υπεράνθρωπα τα μονοπάτια. Και περπατούσε
τώρα σε πιο εύκολα δρομάκια. Σε πιο ανάλαφρα. Πήδαγε, η παρέα, ανάμεσα σε στιγμιότυπα πολλά, θύμησες απ’ τις ξέγνοιαστες μέρες της Θάσου. Έβγαινε και μια σύντομη μελαγχολία
καμιά φορά. Γι’ αυτά που περάσανε και που ποιος ξέρει πότε
θα ξανάρχονταν. Να σμίξουν όλοι τους, δηλαδή, ξανά στη Θάσο.
Ήταν πιο πολυσύχναστο το μέρος τούτο. Μες στην πόλη
βρισκότανε. Καμιά σχέση με το ταβερνάκι του καπετάν
Αντρέα. Ήταν κι άλλος ο ήχος εδώ. Κύμα δεν άκουγες. Κι ας
ήταν η θάλασσα ίδια απόσταση μακριά. Κι ας ήταν κι ο αέρας
ίδια ζωηρός. ε μπορούσε όμως εδώ να σκάσει το κύμα μ’ ανακούφιση πάνω στη γραμμή της στεριάς. ε μπορούσε ν’ ακουστεί η λαλιά του. Έτσι που το ’χαν χτίσει, μες στην προβλήτα,
σαν να ’χε κάπως χαθεί η φωνή του. Ήταν μετά κι ο κόσμος,
που πέρναγε, πολύς. Και σκέπαζε κι αυτός το, έτσι κι αλλιώς
βουβό, το σιγανό, το εδώ, το κύμα.
Μείνανε έτσι ώρα πολλή. Μέχρι που άρχισε ν’ αραιώνει ο
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κόσμος. Κι έλειψε κι ο μονότονος ο βόμβος των πολλών περαστικών. Κι άρχισαν τότε να ξεχωρίζουν και πάλι ένας ένας οι
ήχοι. Κι άρχισε να τους φτάνει και ν’ ακούγεται μέχρι κι ο ήχος
κι ο παφλασμός απ’ το παγιδευμένο κύμα.
Λυπημένο του φάνηκε τότε το κύμα του Αμύντα. Και του
άλλαξε τη διάθεση. Τον ξαναγύρισε στο θέμα απ’ όπου ξεκινήσανε πριν τους ανταμώσει ο Κοσμάς κι η Άννα. Έμεινε το
βλέμμα του στη Μυρτώ για λίγο. Κάτι συζητούσε αυτή με τον
Κοσμά. Κάτι λέγανε για τη συναυλία αύριο. Πέρασαν πολλά απ’
το μυαλό του Αμύντα. Πέρασε κι η κόρη του, περάσανε και τα
εγγόνια του. Πέρασε κι η Βάλια. Γύρισε να δει τη Βάλια. Τον
είχε προλάβει και τον κοιτούσε η ίδια. Του φάνηκε ότι πρέπει
να τον κοιτούσε εδώ και ώρα πολλή. Ήταν ακούραστο το βλέμμα της Βάλιας. Ήταν ακούνητο και πάντα γεμάτο. Ήταν βέβαιος ότι τον παρατηρούσε ώρα πολλή.
***
“Κοσμά, ποια είναι η γνώμη σου, για το θέμα αυτό της Μυρτώς;
ε νομίζεις ότι θα ’πρεπε να ρωτήσει να μάθει κάτι περισσότερο απ’ τη φίλη της, γι’ αυτόν το Γρηγόρη; Να επιβεβαιώσει αυτά
που της έγραψε για το εξωτερικό; Να προσπαθήσει να δει κάποιο φως στην παράξενη συμπεριφορά του; Νά ’ρθει μετά σ’
επαφή μαζί του, να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί;”
Περπατώντας αργά προς τ’ αυτοκίνητο, είχαν μείνει και
δυο τρία βήματα πίσω απ’ τις γυναίκες, ο Αμύντας έπιασε κουβέντα με τον Κοσμά. Συνέχισε μάλλον την κουβέντα που είχανε κάνει, πρόσφατα μόλις, δίπλα στο κύμα, στο ταβερνάκι του
καπετάν Αντρέα.
“Είσαι σίγουρος ότι δεν το ’χει κιόλας κάνει; Να ψάξει δηλα-
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δή να μάθει περισσότερα για το σύντομο φίλο της”, απάντησε
ο Κοσμάς.
“Ναι είμαι εντελώς σίγουρος κι ας μην την έχω ρωτήσει”,
συνέχισε ο Αμύντας. Για να γυρίσει μετά πάλι στην ίδια ερώτηση. “Σε ρωτάω όμως για τη δικιά σου γνώμη. Τι λες, θα ’πρεπε
να το κάνει η όχι;”
Σκέφτηκε για λίγο ο Κοσμάς την ερώτηση του Αμύντα.
Κακή ιδέα δεν του φαινότανε. Απ’ την άλλη όμως, όσο μπορούσε να μπει ο ίδιος στη θέση της Μυρτώς, ένοιωθε ότι κι αυτός
το ίδιο θα ’χε κάνει. Θα ’χε δηλαδή αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν. Χωρίς να ψάξει και να ρωτήσει πιο πολλά. Να φανταστεί τον εαυτό του να δίνει συνέχεια και να κάνει έρευνες δε
μπορούσε. Το έβρισκε ολότελα απίθανο.
Κάπου λοιπόν προσπάθησε να συνδυάσει τις δυο του αυτές,
λιγάκι διαφορετικές, σκέψεις.
“Καλό θα ’τανε, καλά το λες. Αλλά αν δεν το νιώθει έτσι η
Μυρτώ δε μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Και μια και το ρωτάς, ξέρεις, κι εγώ σε μια ανάλογη περίπτωση το ίδιο νομίζω
θα ’κανα. Θα τ’ άφηνα τα πράγματα. Θα τ’ άφηνα να κυλήσουν”.
Ο Αμύντας ήταν βέβαιος για την απάντηση του Κοσμά. Οι
λίγες αυτές μέρες, που τον είχε γνωρίσει, άρκεσαν για να διώξουν κάθε αμφιβολία. Ότι δηλαδή ο Κοσμάς θα μπορούσε ποτέ
ο ίδιος να δώσει συνέχεια σ’ ένα τέτοιο περιστατικό. Η, το ίδιο
ήτανε, ότι θα μπορούσε να συμβουλεύσει ποτέ τη Μυρτώ να
δώσει αυτή συνέχεια στη δική της ιστορία.
Αυτό όμως ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Αμύντα. Ήταν
έξω απ’ το δικό του κόσμο. εν ήταν η δική του η αντίδραση ν’
αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται μόνα τους. Κι αυτός να τα
παρατηρεί. Όλη του η ζωή έτσι κύλησε. Και σε κρίσιμες στιγμές, που στο διάβα του χρόνου αποδείχτηκαν σημαντικές, δεν
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έμενε ποτέ θεατής. ιέτρεξε τη ζωή του και τράβηξε δυο απ’
τα πολλά περιστατικά. Θυμήθηκε τον κολυμβητή που έτρεξε
να σώσει. Θυμήθηκε τη Βάλια, που εμφανίστηκε στο κατώφλι
της, μια παγωμένη γεναριάτικη μέρα.
εν ήταν γεννημένος να παρατηρεί ο Αμύντας. Το ήξερε
αυτό καλά. Κι έμαθε καλά αυτές τις λίγες μέρες ότι ο Κοσμάς
ήταν απ’ αυτή την παράξενη, την ολότελα αντίθετη τη στόφα.
Το καλούπι δηλαδή, του παρατηρητή της ζωής. Τη γνωριμία
του με την Άννα, του την είχε περιγράψει η Μυρτώ. Κι επιβεβαίωνε ακριβώς αυτό που τώρα σκεφτόταν. Ότι ο Κοσμάς
άφηνε τα πράγματα να κυλούν. Μόνα τους. Κι αυτός τα παρατηρούσε.
Ήταν μεγαλόψυχος ο Αμύντας. Και προσπαθούσε πάντα να
καταλαβαίνει πράγματα, που του ήταν του ίδιου ξένα. Πράγματα που δεν τον αφορούσαν. Και να τους βρίσκει και τις καλές
πλευρές.

εν πίστευε στα άσπρα και στα μαύρα ο Αμύντας.

Αγαπούσε τον εαυτό του. Μόνο όμως γιατί καταλάβαινε ότι δε
θα μπορούσε ποτέ να ’ναι κάτι άλλο. Όχι γιατί νόμιζε τον εαυτό
του καλύτερο.
Πέρασε όμως, στη συζήτηση αυτή απάνω, μια σκέψη απ’ το
μυαλό του Αμύντα. Πέρασε η σκέψη ότι η λατρεία της Μυρτώς
για τον Κοσμά την έκανε να παίρνει για τον εαυτό της, τις ίδιες,
τις δικές του τις συμπεριφορές.
εν είχε καμιά αμφιβολία για την Μυρτώ σ’ αυτό το περιστατικό. Και την αντίδρασή της. εν είχε δώσει συνέχεια καμιά. Έτσι της σφύριξε ο Κοσμάς. Έτσι της μήνυσε με τις νότες
που αντάλλαζαν, τις στιγμές που παίζανε μαζί. Της έπαιξε στο
πιάνο ν’ αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Να τ’ αφήνει να κυλούν, και να μάθει μόνο να περιμένει και να χαίρεται μ’ ό,τι η
τύχη τής φέρνει στη ζωή.
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Και σκέφτηκε ακόμη ότι κι η Μυρτώ μπορεί κι αυτή να του
απάντησε ότι καλά τα λέει, κι ότι, ναι, θα τ’ αφήσει τα πράγματα
να κυλούν, δε θα μπει μέσα τους, να τ’ αλλάξει. Θα τα παρατηρεί απ’ έξω. Μέχρι κάποια στιγμή, να πλησιάσουν αυτά, να της
χτυπήσουν την πόρτα.
Ένιωσε τότε, αυτός ο μεγαλόψυχος άνθρωπος, ένιωσε, με
σιγουριά και για πρώτη φορά στη ζωή του, μια αντιπάθεια για
τον Κοσμά. Μια μεγάλη αντιπάθεια για τον Κοσμά.
Κι ήταν τόσο το συναίσθημά του αυτό, που ακόμη κι ο Κοσμάς, που τόσα και τόσα πράγματα τον προσπερνούσαν και
μερικά μόνο τ’ ανακάλυπτε αργότερα και συνήθως τον παραξένευαν, μέχρι κι ο Κοσμάς λοιπόν, το κατάλαβε, την ίδια τη
στιγμή που γεννήθηκε. Και σκέφτηκε να το διαχειριστεί όσο
πιο ευγενικά μπορούσε, μήπως και τη συγκρατήσει την αντιπάθεια αυτή που ακτινοβόλησε για μια στιγμή ο Αμύντας και
δε μπορέσει να μεγαλώσει κι άλλο.
“Το ξέρω Αμύντα ότι έχεις άλλη άποψη στο θέμα. Εσύ είσαι
πιο δραστήριος άνθρωπος, πιο ενεργητικός. Ξέρω ότι εγώ σου
φαντάζω άβουλος και παθητικός. Κάτι σαν καλόγερος. Το κατάλαβα, έτσι ολοκληρωτικά, από προχθές. Τότε που σε κοίταζα,
που ήσουνα μες στη θάλασσα, μέχρι το γόνατο μες στο κύμα.
Κάτω στο ταβερνάκι.

ε σ’ έβλεπα αλλά ήμουν σίγουρος ότι

είχες συγκλονιστεί, ότι υπέφερες. Και μου ’κανε κι εντύπωση
όταν μας αντάμωσες μετά. Όταν ήρθαν τα κορίτσια στην παραλία. Έδειχνες να το ’χεις ξεπεράσει αλλά, ξέρεις, δεν ήξερα
εκείνη τη στιγμή αν προσπαθούσες με κόπο για να μη χαλάσει η βραδιά κι η ατμόσφαιρα ή αν το ’χες έτσι, κάπως βάλει
στη γωνιά και το ’χες προσπεράσει”. Έτσι απάντησε ο Κοσμάς,
χωρίς να τον ρωτήσει άμεσα ο Αμύντας. Απάντησε κι ερώτησε την ίδια τη στιγμή. Γι’ αυτό που δεν είχε καταλάβει. Για τη
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στιγμή εκείνη του Αμύντα. Αν έκρυβε μια μεγάλη συνειδητή
προσπάθεια, ή αν ήταν, μάλλον, μια παράξενη τέχνη κι ικανότητα που ’χε ο Αμύντας.
Η κουβέντα του Κοσμά άλλαξε το συναίσθημα του Αμύντα.
Αυτή η αντιπάθεια που για μια στιγμή τον κατέκλυσε σαν να
υποχώρησε ξαφνικά. Σαν να μεταλλάχτηκε σ’ ένα άλλο συναίσθημα.
Γιατί ο Αμύντας δεν ένιωσε να προσπάθησε να διαλέξει.
Προχθές στο κύμα. Ήταν σίγουρος γι’ αυτό. Μόνο, με το που
φάνηκε η κόρη του, άλλαξε η ψυχή του. Αυτόματα και φυσικά.
Προσαρμόστηκε σ’ αυτό το νέο που είχε μπροστά του. Μιλούσε
η Κονστάνς με τη Μυρτώ. Έτσι, απλά, όλα τ’ άλλα τα ’βαλε στην
άκρη. Χωρίς να προσπαθήσει, χωρίς να τα ξεχάσει.
Έτρεξε ο νους του στα χρόνια πίσω. Πότε ήταν άραγε η τελευταία φορά που προσπάθησε; Ακόμη και τότε που κόντεψε
να πνιγεί ο ίδιος, δεν είχε προσπαθήσει να διαλέξει.
***
εν ήταν λοιπόν αυτή η διαφορά. Ότι αυτός, δηλαδή, έκανε προσπάθεια στη ζωή του, κι ο Κοσμάς δεν έκανε. Τη βρήκε τώρα αλλιώτικη τη διαφορά. Του φάνηκε τώρα ότι ο ίδιος
μάλλον κοιτούσε προς τα έξω. Ενώ ο Κοσμάς κοιτούσε προς
τα μέσα. Έτσι του φάνηκε. Κι αυτό τον μαλάκωσε. Άλλαξε το
κακό, εκείνο το ξένο, γι’ αυτόν, συναίσθημα που ένιωσε, για μια
στιγμή, για τον Κοσμά. Μετουσιώθηκε εκείνη η πρώτη η αντιπάθεια κι έγινε τώρα πιο μικρή. Εκεί που για μια στιγμή του
φάνηκε να τον χωρίζει ένα χάσμα ολάκερο, ένιωσε πάλι πιο
κοντά με τον Κοσμά.
“Όχι Κοσμά, δεν είναι ότι σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ότι εσύ δη-
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λαδή είσαι ο παθητικός κι εγώ ο δραστήριος κι ο ενεργητικός.
Μόνο είναι θαρρώ, που βλέπουμε τον κόσμο απ’ άλλη οπτική
γωνία. Εγώ κοιτάω προς τα έξω εσύ κοιτάς προς τα μέσα. Το
δικό σου μέσα. Αυτό είναι όλο. Και καμιά καταφρόνια δε νιώθω για σένα, καμιά υπεροχή για μένα. Να είσαι σε παρακαλώ
σίγουρος γι’ αυτό. εν είναι ότι είμαι καλύτερος, όχι, δε νιώθω
έτσι. Κάπως διαφορετικός νιώθω. Αυτό είναι όλο. Κι ακόμη
νιώθω ότι η Μυρτώ παλεύει ανάμεσα στο έξω, που της λέω
εγώ, και το μέσα, που της το μαθαίνεις εσύ. Κι ακόμη αν και
τα δυο είναι χρήσιμα, σήμερα, εγώ λέω πως η Μυρτώ πρέπει
και κοιτάξει πιο πολύ έξω. Μόνο αυτό Κοσμά, φίλε μου Κοσμά”, σημείωσε με έμφαση, στο τέλος, ο Αμύντας για να θυμίσει και να τονίσει στον Κοσμά το πώς ένοιωθε γι’ αυτόν. Και
συμπλήρωσε: “όσο για προχθές, γι’ αυτό που με ρώτησες, όχι,
δεν προσπάθησα σε τίποτα. Ούτε καν το κατάλαβα, αυτό που
είπες. Τώρα που το ανέφερες μόνο επιβεβαιώνω ότι καλά το
λες. Έτσι έγινε. εν προσπάθησα όμως σε τίποτα. Βγαίνει μόνο
του, έτσι, αυτόματα”.
Ο Κοσμάς κατάλαβε την αλλαγή του Αμύντα. Κατάλαβε κι
αυτό που του ’λεγε. εν ήταν λάθος αυτό που έλεγε ο Αμύντας,
μόνο που ποτέ ο ίδιος δεν το ’χε στ’ αλήθεια σκεφτεί έτσι. Ότι
δηλαδή η Μυρτώ δεν κοιτούσε προς τα έξω. Αντίθετα, ήξερε
πόσο πολύ κοινωνική ήταν, ήξερε ότι είχε φιλίες, σχέσεις, τα
πάντα. Σε τίποτα δεν του θύμιζε, η Μυρτώ, το δικό του το χαρακτήρα. Αυτόν που μάλλον σωστά ο Αμύντας περιέγραφε σαν
εσωστρεφή. Θέλησε μαζί να συμφωνήσει με τον Αμύντα και
να του εκφράσει όμως και τη μικρή του διαφωνία.
“Αμύντα, βλέπω τη Μυρτώ να είναι πολύ κοινωνική, πάρα
πολύ κοινωνική θα ’λεγα.

ε συμφωνείς μαζί μου σ’ αυτό;”

ρώτησε ο Κοσμάς. Και συνέχισε. “Και δε διαφωνώ μ’ αυτό που
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λες, να κοιτάει έξω δηλαδή. Το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι
σήμερα, για ένα λόγο παρά πάνω, πρέπει να κοιτάει έτσι. Έξω
να κοιτάει”.
Ήθελε να συμφωνήσει ο Αμύντας, πολύ ήθελε να συμφωνήσει. Και δεν ήταν λάθος αυτό που έλεγε ο Κοσμάς. Σωστά
του το ’λεγε. Κοινωνική ήταν η Μυρτώ, αμφιβολία δεν υπήρχε.
Μόνο που ο Κοσμάς, έτσι που το έξω δεν το γνώριζε καλά, δεν
καταλάβαινε εκείνο το άλλο. Εκείνη την άλλη, την άγρια λάμψη της Μυρτώς, που έδιωχνε, που τρόμαζε. Αυτή ήταν άγνωστη στον Κοσμά. Να προσπαθήσει να το του το εξηγήσει αυτό
ο Αμύντας, μάλλον ελπίδα δεν υπήρχε. Στο μέσα κόσμο τέτοια
λάμψη ίσως δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, η μέσα η λάμψη αυτή
δεν καίει και δεν τρομάζει. Αυτή την έξω λάμψη έπρεπε να
γαληνέψει η Μυρτώ, έτσι πίστευε ο Αμύντας. ε θα το καταλάβαινε αυτό όμως ο Κοσμάς. ε θα το καταλάβαινε αυτό ποτέ.
εν τη γνώριζε, αυτή την καυτερή λάμψη της Μυρτώς, έτσι
του φάνηκε.
***
Ήταν όμως λάθος αυτό του Αμύντα. Έπεσε τελείως έξω αυτή
τη φορά. Γιατί ο Κοσμάς τη λάμψη την εκτυφλωτική που έφερνε η Μυρτώ στο έξω, και την ήξερε και την καταλάβαινε. Και
μόνος του την καταλάβαινε αλλά κι η Άννα τού την έδειχνε κι
αυτή καμιά φορά. Την ξέρανε καλά κι οι δυο τους.
Κι ακόμη πιο πολύ. Το σπουδαιότερο μάλλον. Τη λάμψη
αυτή τη βοήθαγε, ο Κοσμάς, να την ημερώσει κάπως η Μυρτώ,
να την κάνει πιο λαμπερή, ναι, να φωτίζει όμως και να μην καίει. Αυτό το μήνυμα της έστελνε με το πιάνο, όλο και πιο πολύ,
όσο περνούσε ο καιρός, αυτό το μήνυμα το έπιανε σιγά σιγά η
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Μυρτώ και του απαντούσε ότι, ναι Κοσμά, έτσι είναι, καλά το
λες. Είχε το πλεονέκτημα αυτό ο Κοσμάς. Της συνεχούς επαφής κι επικοινωνίας με τη Μυρτώ. Τα έβλεπε τα μονοπάτια
που έπαιρνε. Της φώναζε όταν ήταν κακοτράχαλα. Έβλεπε κι
άκουγε και τη φωτιά που ακτινοβολούσε. Της αποκρινότανε να
την κόψει λίγο, όχι να τη σβήσει, έτσι να τα ξεμακρύνει λίγο τα
ξύλα να πέσει λίγο η κάψα, να μην τρομάξει ο ανυποψίαστος.
Ο Αμύντας δεν ήταν κοντά στη Μυρτώ αυτά τα χρόνια. Κι
από μακριά που ήταν δεν έβλεπε αυτές τις λεπτομέρειες. ε
θα τον είχε αδικήσει τότε τον Κοσμά, δε θα ’χε σκεφτεί ποτέ
έτσι. Ότι ήταν δηλαδή μακριά απ’ τη Μυρτώ, ότι δεν καταλάβαινε τι της γινότανε και δεν ένοιωθε καν τις καυτερές φλόγες
που έβγαιναν στο πέρασμά της.
Όσο και να το σκεφτόταν ο Κοσμάς, το μεγάλο αυτό λάθος
του Αμύντα, έβλεπε ότι ελπίδα να του εξηγήσει δεν υπήρχε. Η
λογική δεν το χωρούσε εύκολα. εν είχε ελπίδα εκεί. Καμιά
ελπίδα δεν είχε. Γι’ αυτό και σκέφτηκε ότι θα προσπαθήσει να
το εξηγήσει αλλιώτικα στον Αμύντα. Να του μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά. Εκεί έβλεπε να υπάρχει ελπίδα. Εκεί κι ο ίδιος
ένοιωθε δυνατός. Εκεί ήταν κι ο Αμύντας δυνατός. Και στα σίγουρα θα καταλάβαινε τότε ο Αμύντας.
Αρκεί να το κατάφερνε. Να του πει τις σωστές κουβέντες.
***
Την έδωσε, την άλλη μέρα, ο Κοσμάς, αυτή την κουβέντα και
την απάντηση στον Αμύντα. Στην ώρα της συναυλίας. Την
έδωσε όταν παίξανε οι δυο τους. Η Μυρτώ με τον Κοσμά. Εκεί
στο τέλος. Τότε μόνο, η παιδική ψυχή του Αμύντα κατάλαβε όλ’
αυτά που η λογική δε θα του εξηγούσε ποτέ. Πήρε απαντήσεις
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για όλα. Απαντήσεις που τον γέμισαν χαρά και του φέρανε και
δάκρυα.
Κατάλαβε τότε ο Αμύντας ότι συνομιλούσαν. Ο Κοσμάς με
τη Μυρτώ. Τη γλώσσα δεν τη ήξερε, τι ακριβώς λέγανε δεν καταλάβαινε. Κι όμως η καρδιά του ένιωσε ότι αυτή η συνομιλία
απόψε, ήταν μια συνέχεια απ’ το χθες. Απ’ τη χθεσινή συζήτηση
που είχε με τον Κοσμά. Ένιωσε ότι ήταν, κι ο ίδιος, αποδέκτης.
Ο Κοσμάς απαντούσε σήμερα. Κι απαντούσε καθαρά. Στον
Αμύντα μιλούσε ο Κοσμάς απόψε. Κι αυτό που έλεγε το επιβεβαίωνε κι η Μυρτώ. Και τον παρακαλούσαν, κι οι δυο, να
το καταλάβει και να μην επιμένει.

εν την έβαζε ο Κοσμάς

να κοιτάει προς τα μέσα, τη Μυρτώ. Όχι. Ούτε για μια στιγμή
δεν ήταν τέτοια η περίπτωση. Κι ακόμη περισσότερο. Όταν
κοιτούσε προς τα έξω η Μυρτώ, της έλεγε και κείνο το άλλο ο
Κοσμάς. Εκείνο που άρεσε και τόσο πολύ ήθελε κι ο Αμύντας.
Της έλεγε να μην καίει, να μην τρομάζει. Το άκουσε και το ξανάκουσε αυτό ο Αμύντας εκείνο το βράδυ. Και πώς το ’λεγε και
πώς το ζητούσε ο Κοσμάς και πώς του αποκρινότανε θετικά
και το αποδεχόταν η Μυρτώ.
Ίσαμε το τέλος, αμφιβολία δεν του ’χε μείνει πια καμιά.
***
Κι όταν, πάνω στο τελευταίο κομμάτι, πάνω σ’ ένα κομμάτι του
Μπετόβεν, ανέτειλε το φεγγάρι και φώτισε τα μάρμαρα κι όλον
τον κόσμο, και φώτισε και τη λευκή φιγούρα της Μυρτώς, που
παλλότανε πάνω απ’ το πιάνο, και τη σκούρα του Κοσμά, ήρεμη
λίγο πιο δίπλα, ο Αμύντας ήταν πια βέβαιος.
Καλούσε η Μυρτώ κι η φύση αποκρινόταν. Κι ο Κοσμάς,
εκεί δίπλα, τη βοήθαγε σ’ αυτό. Όσο, άλλος, κανείς.

Η απονομή
Η βράβευση του Κοσμά έγινε στο τέλος. Κατά παράκληση δικιά του. Ζήτησε να είναι κι όσο πιο σύντομη γινότανε. Μάταια
όμως.
Μίλησε ο δήμαρχος για το καμάρι της πόλης, τη Μυρτώ.
Κι είπε, όπως συνήθως γίνεται, λόγια πολλά. Και μίλησε μετά
κι ο Πολωνός, ο υπουργός, με το μεταφραστή του. Κι είπε για
τον Κοσμά, για το πόσο γνωστός και σημαντικός κι αγαπητός
ήταν στους καλλιτεχνικούς κύκλους στην Πολωνία. Κι ότι η
χώρα του ήθελε να τιμήσει, έναν τέτοιο καλλιτέχνη, με το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό της βραβείο. Ν’ αναγνωρίσει έτσι τη
μεγάλη του προσφορά. Κι ευχαρίστησε για την ονειρική αυτή
βραδιά, στο θέατρο του Φίλιππου. Έγινε, με την ευκαιρία, και
λίγο επικός και, έτσι αυθόρμητα κι εκτός προγράμματος, θύμισε και λίγο τη φιλία και τους κοινούς αγώνες Ελλήνων και
Πολωνών. Ζήτησε και συγγνώμη για την αλλαγή του προγράμματος και την ταλαιπωρία που αυτό μπορεί και να προκάλεσε
σε κάποιους.
Ευχαρίστησε, κι είπε στο τέλος και δυο λόγια ο Κοσμάς. Για
την Πολωνία και για την Ελλάδα. Για τις δυο του πατρίδες. Ονομάτισε έναν έναν τους φίλους, που είχε πίσω στην Πολωνία,
τους είπε ότι τους περιμένει και θά ’ρθει κι αυτός για να τους
δει. Χαμογελώντας, τους είπε όμως, απευθυνόμενος στον
υπουργό, ότι την Άννα θα ’πρεπε να την ξεχάσουν. ε θα τους
τη στείλει ποτέ πίσω.
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Η Μυρτώ δε μίλησε. Με λόγια τουλάχιστον. Είχε πει πολλά
στους αγαπημένους της με νότες. Πρόσφερε, πριν από λίγο,
μαζί με τον Κοσμά, μια μουσική πανδαισία. Πρόσφερε τώρα κι
ένα θεϊκό θέαμα στους θεατές. Μες το λευκό, λιτό της φόρεμα.
Έτσι που την έλουζε το φεγγαρόφωτο.
***
Και ψηλά πάνω απ’ τα μάρμαρα, οι θεοί, οι Ελληνικοί, που είχαν
έρθει για την παράσταση, δείξανε μεγαλείο αυτή τη φορά. Ούτε
ζήλεια νοιώσανε ούτε άλλο τέτοιο κακό πράγμα σήμερα. Μόνο
κακοτύχιζαν κάποιους συναδέλφους, που είχανε φαίνεται
δουλειά να κάνουν και χάσανε μια τέτοια παράσταση. Όμοια
της, λέγανε με περηφάνια, είχαν κάτι αιώνες ν’ απολαύσουν.
Eίπαν ακόμη, οι θεοί, να μη μείνουν άπραγοι. Μπροστά σ’
αυτή την πανδαισία. Να δείξουν εύνοια σκεφτήκανε. Και σύντομα, έτσι και θα τ’ αποφασίζανε.

Οι δύο επιστροφές
Στο ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα υπήρχε, σ’ όλους, μια
παράξενη ευφορία. Είχαν γραφεί μέσα τους, με τρόπο ανεπανάληπτο, οι μέρες αυτές των διακοπών. Πρώτα στη Μυρτώ.
Είχε αλλάξει τελείως η βαριά εκείνη η καρδιά, που πήρε μαζί
της απ’ την Αθήνα. Ζωντάνευε, μόνο, η ανάμνησή της καμιά
φορά, μελαγχολούσε, καμιά φορά και λίγο. Χάθηκε, για μια
στιγμή, και το φεγγάρι απ’ τον ουρανό. Χωρίς να καταλάβει, η
Μυρτώ, το πώς και το γιατί. Αλλά μέχρι κει. Στιγμές ήταν αυτές. Σύννεφα, μέσα σε μια μεγάλη, προχωρημένη, άνοιξη.
Συνάντησε μετά την οικογένεια, τον Αμύντα. Και την Κονστάνς. Ήταν καιρός, ένας και μισός χρόνος είχε περάσει, απ’
την τελευταία φορά που ’χανε βρεθεί. Από τότε που την ξεπροβόδισε, η Κονστάνς, στ’ αεροδρόμιο της Ν. Υόρκης. Ξαναγύρισε
τώρα, με την ξαδέρφη της, και περπάτησαν, χέρι χέρι, σ’ όλα τα
μονοπάτια, τα παλιά. Σε μονοπάτια λογιών λογιών. Στη θάλασσα, και στη στεριά, και στο μυαλό, και στην καρδιά.
Συνομίλησε, μετά, στο θέατρο. Με τον Κοσμά, όπως συνήθως. Βάλανε όμως, αυτή τη φορά, και τον Αμύντα στη συζήτηση. Αυτό ήταν το καινούργιο. Αυτό ήταν το λυτρωτικό. Γιατί η
Μυρτώ είχε δει μια καχυποψία που χτιζόταν ανάμεσα στους
δυο τους. Την είχε δει και την είχε καταλάβει. Έβαλε μετά το
άσπρο φόρεμα, κάθισε στο πιάνο και την τακτοποίησε, την καχυποψία. Μαζί με τον Κοσμά, την εξαφάνισε. Τίποτα δεν απόμεινε. Τόσο πολύ τα κατάφερε, που χειροκρότησε, στο τέλος,
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πλήθος μεγάλο, για ώρα πολλή. Πλήθος, θνητών και αθανάτων.
Κι απόμεινε μετά μια χαρά μεγάλη. Τόσο μεγάλη, που έκανε
υποφερτή, μέχρι και την απουσία της Κονστάνς. Μέχρι και την
άλλη μεγάλη απουσία, του Μιχάλη.
Ίδια κι ο Κοσμάς, ένιωσε σ’ όλο του το μεγαλείο, το πέταγμα
εκείνο, το χτεσινό, του Αμύντα. Το ένιωσε τις επόμενες λίγες
ώρες, το πρωί της άλλης μέρας, μέχρι που φύγανε απ’ την Καβάλα. Αρκούσαν αυτές. Ο Αμύντας ήταν πια άλλος άνθρωπος.
Ήταν όλα τόσο διάφανα πια, τόσο πεντακάθαρα, μέχρι και συγγνώμη σκέφτηκε να ζητήσει, ο Αμύντας, απ’ τον Κοσμά. Έτσι
λάθος που τον σκέφτηκε, στην αρχή. Ικανό μόνο για να κοιτάει
τα πράγματα τα μέσα. Και να μαθαίνει και στη Μυρτώ, μια τέτοια, λειψή μόνο, τέχνη. Τώρα όμως, μες στις νότες, μες στα
βλέμματα τα ηλεκτρισμένα, π’ αντάλλασσε ο Κοσμάς με τη
Μυρτώ, μες τα ανείπωτα εκείνα τινάγματα της Μυρτώς πάνω
απ’ το πιάνο, λύθηκαν ξαφνικά, όλες οι απορίες. Φάνηκαν όλες
οι λύσεις. Ξεπρόβαλε ένας άλλος Κοσμάς, μια άλλη Μυρτώ.
Ένιωσε έτσι, ο Αμύντας, μια σιγουριά για την αγαπημένη
του ανιψιά. Άλλαζε η Μυρτώ, το έβλεπε. εν τρόμαζε πια τον
κόσμο. Τον κόσμο, που μέσα του ζούσε. Κι ο Κοσμάς τη βοηθούσε. Όσο άλλος, κανείς.
Κι η Άννα τέλος, κι ας μην κατάλαβε όλες τις συλλαβές κι
όλες τις λέξεις της συναυλίας, πάνω στα μάρμαρα. Κατάλαβε
όμως τη βασική ιδέα. Είδε τη συγκίνηση του Αμύντα, πρόσεξε
την απέραντη γαλήνη της Μυρτώς καθώς έπαιζε, ένιωσε τη
βαθιά χαρά του Κοσμά. Κάτι μεγάλο είχε, στα σίγουρα, συμβεί
εκεί πάνω στο θέατρο του Φίλιππου. Κάτι μαγικό, που ήρθε και
στεφάνωσε όλ’ αυτά τα σπουδαία και τ’ ασήμαντα και τα παράξενα, που συνάντησε αυτές τις μέρες, κι έγινε ένα μαζί τους.
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***
Η Μυρτώ σκέφτηκε, κάποια στιγμή, και για τα πώς και τα γιατί.
Για τη συζήτηση εκείνη, που είχε πρόσφατα σκεφτεί να ζητήσει απ’ τον Κοσμά. Και που ’χε τότε πιστέψει ότι δε θα της την
αρνιότανε.
Αλήθεια ήταν, δεν της είχε μιλήσει ποτέ ο Κοσμάς για τα
πώς και τα γιατί. Ποτέ δεν της είχε μιλήσει, απ’ ευθείας, γι’
αυτά. Η Μυρτώ ένοιωθε τώρα ότι αυτή η κουβέντα, η απ’ ευθείας, δεν ήτανε για τον Κοσμά. Το έβλεπε καθαρά. Ο Κοσμάς την
είχε γαληνέψει στο κοίταγμά της προς τα έξω, τη βοήθαγε να
λάμπει χωρίς να καίει και να τρομάζει. Τόσο καθαρά της το ’χε
πει αυτό, που το κατάλαβε και το ’νιωσε κι ο Αμύντας. Όμως,
για τα πώς και τα γιατί δεν ήταν, ο Κοσμάς, κατάλληλος. Την τελευταία φορά που άγγιξε αυτή την περιοχή, μόνο για τύχη της
είχε μιλήσει ο Κοσμάς. Πιο μεγάλη θεωρία δεν είχε. Κι αυτό
την είχε τόσο απογοητεύσει.
Την ξανασκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκε και την
κουβέντα αντίδοτο, του Αμύντα, που τόσο την είχε, για λίγο, ενθουσιάσει. Που την έβγαλε στο δρόμο. Που θα την έφερνε σύντομα και στο κατώφλι του Βασίλη. Για ν’ ακολουθήσει η τόσο
ηχηρή της καταδίκη. Μοιάζανε τώρα σαν να συγκλίνουν τα
συναισθήματά της. Ούτε απογοήτευση ένοιωθε εύκολα ούτε
ενθουσιασμό. Αντί γι’ αυτά, μια ισορροπία μονάχα. Μια ισορροπία, έξοχα αρμονική, ανάμεσα στο έξω και το μέσα. Αυτό ήταν
που είχε τόσο αλλάξει. Σ’ αυτό είχαν κι οι δυο τους τόσο βοηθήσει. Καθένας με το δικό του τρόπο.
Την άφησε λοιπόν τη σκέψη, η Μυρτώ, για μια κουβέντα
επεξηγηματική. εν ήταν η τέχνη του Κοσμά για τέτοια πράγματα.
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Με σιγουριά, δε θα ’χε κάτι να της δείξει. Πέρα απ’ την τύχη
ίσως, που όλα, της είχε πει, ότι τα κυβερνά.
***
Και κράτησε αυτή η ευφορία δρόμο πολύ. Κι όσο πιο πολύ μεγάλωνε η ευφορία, τόσο λιγόστευαν οι κουβέντες.
Πλησίαζαν τώρα στα Τέμπη. Ήταν μέρα ακόμη, μες τα γλυκά χρώματα του απογεύματος θα περνάγανε απ’ τα Τέμπη. Και
λίγο πριν μπουν για τα καλά μες στην κοιλάδα, η Άννα ατένιζε
με απορία και θαυμασμό. Ατένιζε δεξιά της, πάνω, προς το μαγικό βουνό. Και έτσι που τ’ ατένιζε, ξύπνησε μέσα της εκείνη
η πασχαλιάτικη βόλτα πριν δέκα χρόνια. Και γαντζώθηκε ξανά
απ’ τον Κοσμά, που ήταν τώρα στο τιμόνι.
Κι είδαν τότε οι θεοί, πάνω απ’ το μαγικό βουνό, τη Μυρτώ.
Την είδαν, μόνη στο πίσω κάθισμα. Και συνεδρίασαν, και μίλησαν. Κι έβγαλαν απόφαση, γρήγορη και τελεσίδικη.
***
Τις μέρες αυτές, που η Μυρτώ έλειπε στην Καβάλα και στη
Θάσο, ο Γρηγόρης είχε τηλεφωνήσει, σε έξαλλη και ανεξέλεγκτη κατάσταση, πολλές φορές στη Θάλεια, τη φίλη της Μυρτώς, που είχε οργανώσει το πάρτι της γνωριμίας τους. Της είχε
τότε μιλήσει, της είχε εξηγήσει, με πολλές λεπτομέρειες, για
το τι έγινε μετά.
Όπως συνήθως γίνεται, φάνηκε ότι όλοι είχαν από λίγο δίκιο. Κι ο Γρηγόρης, που ’χε αναφέρει το εξωτερικό που ζούσε.
Κι η Βάλια, που ’χε υποθέσει ότι ο Γρηγόρης μπορεί και να ’χε
μια κάποια άλλη σχέση. Κι ο Αμύντας, που ’χε πιστέψει, ότι τον
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έζωσε και το Γρηγόρη, η φλόγα της Μυρτώς. Ότι τον έζωσε
μετά το δέος.
Μα κι ο Κοσμάς είχε δίκιο. Όχι βέβαια η θεωρία του Κοσμά.
Γιατί τέτοια ο Κοσμάς δεν είχε. Η τέχνη του όμως κι η τεχνική
του ήταν, που είχαν δίκιο. Γιατί αυτές τη γαλήνευαν τη Μυρτώ,
αυτές της καταλάγιαζαν τη φλόγα.
Έτσι λοιπόν, χάρη στον Κοσμά μάλλον, κατάφερε ο Γρηγόρης, μετά την πρώτη του φυγή, και κράτησε μια κάποια άμυνα,
απέναντι σε μια γαληνεμένη πια Μυρτώ. Κατάφερε κι έδειξε
μια κάποια δύναμη, μια κάποια αντοχή. Μικρή δύναμη στην
αρχή, δεν άρκεσε. Τον έτρεψε σε φυγή. Με τις μέρες γιγαντώθηκε και τον κατέκλυσε.
Και κάθε φορά που μιλούσε ο Γρηγόρης στη Θάλεια, όλο και
πιο ανεξέλεγκτη της φαινότανε η δική του η κάψα.
Η Θάλεια τον συνάντησε και τον προέτρεψε να την πάρει
τηλέφωνο. εν την άντεχε τη σκέψη ο Γρηγόρης. Της απάντησε ότι προτιμά να βασανίζεται, μέχρι να γυρίσει. Έπρεπε να της
μιλήσει από μικρή απόσταση. ε γινότανε αλλιώς. Της ζήτησε
μόνο, της Θάλειας, να του πει ποια μέρα θα γυρίσει η Μυρτώ,
για να την περιμένει, εκεί, μπροστά στο κατώφλι της.
***
Καθώς έφταναν στην Αθήνα, αργά μες στη νύχτα, εκείνο το
φλογισμένο βράδυ, πάνω που κόντευε να βγει ο Αύγουστος,
η Μυρτώ είχε πια αποκοιμηθεί. Στο πίσω κάθισμα. Ο Κοσμάς
οδήγησε το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι της. Σταμάτησε.
Έσβησε τη μηχανή και βγήκε να τη βοηθήσει με τα πράγματα.
“Μυρτώ φτάσαμε”, της είπε σιγανά.
Ξύπνησε η Μυρτώ. Της πήρε ένα δυο λεπτά να βγει απ’ το
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βαθύ της ύπνο.
Φιλήθηκε με την Άννα και βγήκε μετά κι απ’ το αυτοκίνητο.
Έτρεξε λίγο, με το βλέμμα της, στη γειτονιά όλη. Ίδια τη βρήκε
και κινήθηκε μετά προς την πόρτα του διαμερίσματος, να την
ανοίξει. Να μπει ο Κοσμάς, φορτωμένος με τις αποσκευές.
Η πρώτη όμως απόφαση και διαταγή των θεών ήταν να γυρίσει πίσω ο Κοσμάς, άπραγος και φορτωμένος όπως ήταν. Να
κάνει, δηλαδή, μεταβολή, να γυρίσει στ’ αμάξι και να φύγει. Κι
επειδή τον ταλαιπωρούσαν έτσι, μες στην καυτή νύχτα, του γεμίσανε, σε ανταπόδοση, και την καρδιά με ευτυχία.
***
Η Μυρτώ σαν κάτι ν’ άκουσε, σαν κάτι να ’νιωσε. Κοκάλωσε
μετά, με το που είδε μια γνώριμη σκιά να ξετρυπώνει πίσω απ’
τον αριστερό τον τοίχο. Με το που είδε το Γρηγόρη, που στάθηκε απέναντί της, στο ένα μέτρο.
Και πρόλαβε τότε η Μυρτώ και είπε και κάποιες λίγες λέξεις. Κι η ψυχή της δεν είχε ποτέ τρέξει με τέτοια ταχύτητα.
Μάζεψε όση δύναμη μπορούσε, και ξεκίνησε, η αλήθεια ήταν,
λιγάκι αγέρωχα. Τερμάτισε μετά, μέσα σε μια ντουζίνα μόνο
λέξεις, χωρίς ανάσα καμιά, έτοιμη να πέσει χάμω και να σωριαστεί.
“Γεια σου Γρηγόρη. Τι έγινε Γρηγόρη; Yπάρχει λοιπόν και τέταρτη μέρα;” ρώτησε η Μυρτώ.
Πρόλαβε κι απάντησε ο Γρηγόρης. Κι έκλεισε μετά για τα
καλά μες στην αγκαλιά του την, έτοιμη πια να σωριαστεί, Μυρτώ. Κι έκλεισαν και πίσω τους την πόρτα.
“Πολλές μέρες Μυρτώ, πολλές μέρες, χιλιάδες μέρες υπάρχουν, όχι μόνο η τέταρτη κι η πέμπτη”.
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***
Σκέφτηκαν ακόμη οι θεοί να ’ναι κι η νύχτα χωρίς φεγγάρι.
Έτσι μη γίνει κανένα λάθος και τρομάξει και πάλι το φεγγάρι.
Και φύγει απ’ τον ουρανό και κρυφτεί.
Ήταν όμως αργά τώρα που το σκέφτηκαν. Το φεγγάρι είχε
ανέβει πια στον ουρανό κι έλαμπε. Κι αρκέστηκαν τότε να του
μηνύσουν να μείνει εκεί που ήταν. Να μην πάει πουθενά. Πουθενά να μην κρυφτεί. Τίποτα μη φοβηθεί.

Η Mάρω επιχειρεί
ευτέρα πρωί ήταν και κατεβαίνοντας ο Κοσμάς για το ωδείο,
έπεσε πάνω σε συνεργεία από μαστόρους. Συνεδρίαζαν με
βιάση στο ισόγειο και φαινότανε έτοιμοι να ξεκινήσουν κάποια μεγάλη δουλειά, στο διώροφο κτίριο της Τροίας. Όταν
μάλιστα είδε και κάτι μεγάλα τρυπάνια να ξεφορτώνονται απ’
το φορτηγάκι, που είχε παρκάρει ακριβώς μπροστά στο κτίριο,
τον διαπέρασε μια φευγαλέα μελαγχολία και μια σιγουριά ότι
θα ’χαναν την ησυχία τους για αρκετό καιρό. είλιασε για μια
στιγμή, μέχρι ν’ αποφασίσει να ρωτήσει κάποιον, που φαινότανε να συντονίζει την ομάδα, να είναι κάτι σαν υπεύθυνος.
“Καλημέρα σας κύριε, θα κάνετε κάποιο έργο εδώ;” ρώτησε
ο Κοσμάς, κάπως δειλά, σαν να ’νοιωθε ότι έτρωγε το χρόνο κι
αποπροσανατόλιζε τον εργολάβο από μια σημαντική κι υπεύθυνη δουλειά, που τον είχε τελείως απορροφήσει.
“Καλημέρα σας, εδώ μένετε; Nαι φοβάμαι, θα ’χουμε λίγη
φασαρία για καμιά βδομάδα. Ρίχνουμε μια μεσοτοιχία στον
πρώτο. Αυτό θ’ αναστατώσει λίγο τη ζωή σας. Πιστεύω μες
στη βδομάδα θα ’χουμε τελειώσει και θα μπουν τα υπόλοιπα
συνεργεία, χωρίς τρυπάνια και βαριοπούλες αυτή τη φορά. Πιο
ήσυχα”, διευκρίνισε ο εργολάβος με μια δόση περηφάνιας, που
η δική του η ομάδα ήταν η πρώτη κι η πιο θορυβώδης, άρα ίσως
κι η πιο σημαντική για το έργο που είχαν αναλάβει.
“Ώστε έτσι λοιπόν”, σκέφτηκε ο Κοσμάς. “Η κυρία Μάρω επί
το έργον! Ποιος ξέρει τι σχεδιάζει να κάνει”, αναλογίστηκε.
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***
Ήταν ένας δύο μήνες που η Μάρω είχε βαλθεί, με το γνωστό
βλοσυρό και ξινό της τρόπο, να βγάλει έξω απ’ το γειτονικό
της διαμέρισμα του πρώτου, ένα μεσήλικο ζευγάρι που έμενε εκεί. Ήταν δικό της το διαμέρισμα κι είχε αρχίσει να πιέζει
τους νοικάρηδές της να σηκωθούν να φύγουν. Καλοκάγαθοι
άνθρωποι ήταν, είχαν και συμβόλαιο για ένα δυο χρόνια ακόμη,
προσπαθούσανε ν’ αντισταθούν.
“Κύριε Γιώργο, θέλω σ’ ένα μήνα να ’χετε φύγει απ’ το διαμέρισμα. Το θέλω για δική μου χρήση”, ξεκίνησε την προσπάθεια
η Μάρω, μπροστά σ’ έναν κατάπληκτο κύριο Γιώργο.
“Μα κυρία Μάρω έχουμε συμβόλαιο για δύο χρόνια, το ξεχάσατε; Γιατί να φύγουμε σ’ ένα μήνα; Έχετε κάποιο παράπονο;
ε σας πληρώνουμε τα νοίκια κανονικά;” Έτσι προσπάθησε ν’
αμυνθεί ο κύριος Γιώργος. Για να δώσει στη Μάρω την ευκαιρία να ξεδιπλώσει όλη την αγένεια και την κακία του χαρακτήρα της.
“Βρε άνθρωπέ μου, αφού σου λέω το θέλω για δικιά μου
χρήση, τι συμβόλαια κι αηδίες μου λες. Κοίταξε να ’χεις εξαφανιστεί σ’ ένα μήνα!” γρύλισε η Μάρω.
Ο Κοσμάς κι η Άννα διατηρούσαν κάποιες σχέσεις με το
ζευγάρι του πρώτου. Αντίθετα με τη Μάρω, που η σχέση τους
ποτέ δεν ξεπέρασε το στεγνό “Καλημέρα”, με τούτους δω είχαν ανταλλάξει και κάποιες επισκέψεις. Συμβατικές σχέσεις,
γειτόνων, όχι τίποτα το συστηματικό και το βαθύ. Ήταν μάλλον
άλλοι τύποι, είχαν άλλα ενδιαφέροντα. Σε μια απ’ τις αραιές
και τυπικές αυτές συνευρέσεις είχαν παραπονεθεί οι άνθρωποι για την πίεση της Μάρως. Ο Κοσμάς ήταν ακατάλληλος να
συμβουλέψει αλλά η Άννα, έμπειρη πια με τα ενοικιοστάσια
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και τα δικαιώματα των ενοικιαστών, τους είχε συστήσει ν’
αδιαφορήσουν για τις απειλές της Μάρως. Ο νόμος ήταν με το
μέρος τους. Έτσι τους είπε.
Το είπε κι αναλογίστηκε, την ίδια τη στιγμή, τη μεγάλη τους
τύχη, που το δικό τους το διαμέρισμα ήταν του Βάγγου και δε
θα χρειαζότανε να μπλέξουν σε δικαστικές διαμάχες με ένα
τέτοιο άτομο. Με τη Μάρω, που τους μισούσε και θα ’βαζε
μπρος να τους πετάξει έξω, αμέσως, αν μπορούσε. Ο Κοσμάς
το είχε συζητήσει με το Βάγγο και τούτος τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα μένανε όσο θέλανε. Τους θεωρούσε φίλους του. Έτσι
τους είπε, και να μη νοιάζονται για τίποτα. Κι έτσι ήτανε. Οι
γείτονες του πρώτου όμως, για πολύ κακή τους τύχη, βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής της Μάρως.
“Ακούστε να δείτε, αν έχετε συμβόλαιο δε μπορεί να σας
κάνει τίποτα. Μη δίνετε καμιά σημασία, πείτε της ότι δεν πάτε
πουθενά, ο νόμος είναι με το μέρος σας!” τους προέτρεψε η
Άννα.
Έτσι και πήγαν να κάνουν οι άνθρωποι. Και πέσανε καταπάνω στη μανία της Μάρως. Τους γρύλισε, τους έβρισε χυδαία,
τους απείλησε, και τι δεν τους είπε! Κοιτούσαν απορημένα τ’
ανθρωπάκια, τον οχετό να ξεχύνεται απ’ το στόμα της Μάρως.
Μείνανε εμβρόντητοι, άφωνοι. Ήταν ακόμη σε σύγχυση και
βαθιά απορία και προβληματισμό όταν, μετά από πολλές ώρες,
το ίδιο βράδυ, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας τους. Ανοίξανε
για να δούνε έναν άγνωστο κύριο. Τους συστήθηκε ευγενικά
ως αρραβωνιαστικός της Μάρως και ζήτησε, δυο φορές πιο
ευγενικά, να μπει να συζητήσουν.
Φαινότανε να ’ναι αλλοδαπός, ο κύριος. Συστήθηκε ως Γιάννης. Μάλλον Αλβανός. Γύρω στα πενήντα πέντε, όλη του η συμπεριφορά φαινότανε κάπως παράξενη. Σαν να είχε μπει και
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να επιχειρούσε ένα ρόλο που δεν του ταίριαζε. Που του ήταν
προσωρινός και ξένος.
“Ξέρετε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την αρραβωνιαστικιά μου”, το διευκρίνισε ξανά, δίνοντας την πρέπουσα έμφαση στον τίτλο της Μάρως. “Πρόκειται όμως να μείνουμε μαζί
και χρειαζόμαστε το διαμέρισμα. Θέλω την κατανόησή σας.
Και για να βοηθήσουμε την κατάσταση θα σας προσφέρουμε
ένα ανάλογο διαμέρισμα, τριακόσια μέτρα από δω και σε πολύ
καλή τιμή. Φτηνότερο. Και πολύ πιο καινούργιο!
Οι νοικάρηδες του πρώτου ένιωσαν μια ανακούφιση. Μεγάλη αλλαγή τούτος ο παράξενος, κάπως φτιασιδωμένος κύριος, αν τον συνέκρινες με το στόμα της Μάρως. Στο μεταξύ
το σκεφτήκανε αυτό που τους πρότεινε η Άννα, ναι, αλλά τους
φάνηκε έργο τιτάνιο να εναντιωθούν στη Μάρω. Κι ας είχανε
το νόμο μαζί τους. Αν είναι να ’χουνε κι έκπτωση τότε ίσως
να ’τανε και για καλό. Να σηκωθούνε, δηλαδή, και να φύγουνε.
“Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Ξέρετε μας στεναχώρησε
η κυρία Μάρω. Είχαμε πάντα καλές σχέσεις, καμιά καθυστέρηση στα νοίκια. Μας μίλησε σαν να ’μαστε τιποτένιοι, που απλά
της στεκόμαστε εμπόδιο και της κάνουμε τη ζωή δύσκολη”,
είπαν, συμπληρώνοντας και διακόπτοντας ο ένας την άλλη.
Τους διέκοψε ο Γιάννης.
“Καλοί μου άνθρωποι, είναι ταραγμένη η Μάρω αυτή την
εποχή, μην την παρεξηγείτε. Τη μάλωσα και της είπα να μην
ξαναμιλήσει έτσι σε τόσο αξιοπρεπείς ανθρώπους. Κι ήρθα
εγώ να σας παρακαλέσω. Σας ξαναλέω. Θα πληρώνετε 30% λιγότερο νοίκι για καλύτερο σπίτι. Εμάς δε μας χωράει εκεί γι’
αυτό και θέλουμε νά ’ρθουμε εδώ. Θα ρίξουμε τη μεσοτοιχία
για να κάνουμε τη δουλειά μας”. Έδειξε σαν να κοκκινίζει λιγάκι. Σκέφτηκε ότι αυτό το “τη δουλειά μας” ίσως δε χρειαζό-
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τανε να το πει. Πήγε ν’ αλλάξει το θέμα αλλά η γυναίκα του κυρ
Γιώργου πήρε στο μεταξύ το λόγο.
“Κύριε Γιάννη, εσείς είστε πολύ ευγενικός και μας λέτε και
κάτι που μπορεί να εξυπηρετεί κι εμάς. Τώρα βέβαια να ξεσπιτωθούμε δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα αλλά αν είναι να
ωφεληθούμε κι οι δυο, όπως μας λέτε, να το δούμε κύριε Γιάννη. Με μεγάλη ευχαρίστηση! Αλήθεια, αν επιτρέπετε, τι δουλειές θα κάνετε στο σπίτι και χρειάζεστε έξι δωμάτια. Τίποτα
εισαγωγές, εξαγωγές;”
O Γιάννης ένιωσε αμήχανος. Την είχε κάνει τη βλακεία,
αλλά η γυναίκα του Γιώργου τού είχε δώσει την απάντηση η
ίδια. Έκανε μεγάλη προσπάθεια να ξαναβρεί το ύφος το σοβαροφανές, να ξαναγίνει φυσικός. Μετά συνέχισε.
“E, ναι, κάτι τέτοιο, καλά το σκεφτήκατε. Τώρα το οργανώνουμε. Τέλος πάντων, ας μη φεύγουμε απ’ το θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αν δείτε το σπίτι θα ενθουσιαστείτε. Πότε θα πάτε
να το δείτε;”
Κι έτσι ο Γιάννης, ο Αλβανός, έλυσε με έξυπνο τρόπο το πρόβλημα που πήγε να δημιουργηθεί. Πήγε το ζευγάρι του πρώτου, είδε το διαμέρισμα και συμφώνησε να μετακομίσει, σε μια
δυο βδομάδες. Πολύ καινούργιο δεν ήταν το διαμέρισμα. Λίγο
πιο μεγάλο, ναι, χαμηλότερο νοίκι κι η υπόσχεση του Γιάννη
ότι θα ’χανε, στο εξής, να κάνουνε μ’ αυτόν. Τους εξήγησε ότι
είχε αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας της Μάρως. Η ίδια
δε θα τους ξαναενοχλούσε ποτέ και για τίποτα. Αυτό ήταν το
σημαντικότερο κίνητρο που τους παρακινούσε. Να μετακομίσουν δηλαδή έξω απ’ τη ζώνη επιρροής της Μάρως.
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***
Ο Γιάννης είχε γνωρίσει τη Μάρω στο σουπερμάρκετ της περιοχής. Καθόλου τυχαία. εν είχε χρόνο για τυχαία πράγματα
ο Γιάννης. Αλβανός, οργανωμένος. Στόφα εγκληματία ήταν ο
Γιάννης. Γυναίκες, ναρκωτικά. Είχε βγάλει πολλά λεφτά αλλά
χρειαζότανε να πληρώνει και πολλά εδώ κι εκεί για να μη
βρεθεί στη στενή. Ήταν σε φάση δύσκολη. Ή θα ’κανε το άλμα
προς τα μπρος ή δε θα μπορούσε πια να ταΐζει και θα τον βάζανε κάτω οι υποχρεώσεις. Που θα σήμαινε σίγουρη φυλακή.
Ζούσε στην περιοχή, έμαθε για τη Μάρω και για την περιουσία
της. Έβαλε αμέσως στόχο. Κι ο στόχος αυτός τον έφερε στο
σουπερμάρκετ να πέσει πάνω στη Μάρω. Τάχα μου τυχαία.
“Κυρία μου, μπορώ να σας βοηθήσω να μεταφέρετε τα
πράγματά σας μέχρι το αυτοκίνητό σας;” Έτσι άρχισε το καμάκι ο Γιάννης. Προσπαθούσε να δείχνει και συγκινημένος, γοητευμένος απ’ τη Μάρω. Τις έριχνε ματιές διακριτικές. Αλλά
και διαπεραστικές. Κι ασφαλώς ήξερε ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Κι η απουσία αυτοκινήτου θα τον έμπαζε στα σίγουρα
στο σπίτι της Μάρως.
Κολακεύτηκε λοιπόν η Μάρω από τούτον δω, που της έδωσε τέτοια, πρωτόγνωρη, γι’ αυτή, σημασία κι άφησε με έκδηλη ευχαρίστηση το Γιάννη να της κουβαλήσει τα πράγματα. Κι
αφού δεν είχε αυτοκίνητο, ε να μην της τα πάει και μέχρι το
σπίτι; Και μετά, τόσο ευγενικός κύριος, να μην της τα ανεβάσει
στον πρώτο; Να τον κεράσει κι έναν καφέ να τον ευχαριστήσει;
Καλοστημένη η αλυσίδα, την είχε λαδώσει με προσοχή και
περίσκεψη ο Γιάννης. Ξεδιπλώθηκε κι έτρεξε όλη χωρίς καμιά
έκπληξη. Έμενε μόνο να τρέξει κι ο τελευταίος κρίκος.
Έτσι μπήκε ο Γιάννης στο διαμέρισμα του πρώτου. Στη φω-
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λιά της γλυκαμένης πια Μάρως. Ο Γιάννης, ο Αλβανός, αναρωτήθηκε αν θα ’πρεπε να ριχτεί κατ’ ευθείαν στη Μάρω. Ή αν θα
τ’ άφηνε γι’ αργότερα. Να της ριχτεί και μετά να μιλήσουν για
μπίζνες ή ανάποδα; Αυτό ήταν το δίλημμα του Γιάννη. Τώρα
αν η Μάρω ήταν καμιά γυναίκα ελκυστική ίσως αυτό να βοηθούσε την πρώτη λύση. Όμως παρά τα μέλια και τις γλύκες
δε μπορούσε, η καημένη η Μάρω, να ξυπνήσει κάτι μες στ’ αρσενικά. Κάνανε πάντα πέρα αδιάφορα αν όχι έντρομα. Αυτή η
μικρή διαφορά ήταν που έγειρε τη ζυγαριά. Κι ο Γιάννης αποφάσισε να μην οριζοντιώσει το θύμα του αμέσως.
“Κυρία Μάρω, δηλώνω γοητευμένος. Μου δείξατε τόση
εμπιστοσύνη, μου ανοίξατε ακόμη και την πόρτα του σπιτιού
σας. Νομίζω ξεκίνησε σήμερα μια ωραία φιλία”, είπε ο Γιάννης,
απορώντας κι ο ίδιος, πού τα ξετρύπωνε όλ ΄αυτά που έλεγε.
Η Μάρω συγκλονίστηκε. Ζούσε κι αυτή ένα ανάλογο δίλημμα. εν ήξερε τι ήταν καλύτερο. Τι να προτιμήσει. Να τη βάλει κάτω ο Γιάννης και να της αποκαλύψει τον κόσμο που δεν
ήξερε, ή να της μιλήσει για φιλία, να την πει κυρία και να τη
βγάλει το βράδυ, προσφέροντάς της λουλούδια. Τα στερεότυπα
ζούσαν ακόμη και στην ανέπαφη σεξουαλικά Μάρω.
Ότι και να της συνέβαινε θα ήταν συγκλονιστικό. Έτσι η
επιλογή του Γιάννη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση κι ευγένεια
κι όχι σεξουαλική ορμή, της έβγαλε το ρομαντισμό. Όποιο ρομαντισμό βέβαια μπορούσε να συντηρήσει η Μάρω στη στεγνωμένη της ψυχή.
Έτσι, ο Γιάννης ξεκίνησε την ιστορία του ξελογιάσματος της
αρραβωνιαστικιάς του. Κι απ’ τα λουλούδια, περάσανε και στις
οριζοντιώσεις. Έκανε μεγάλη προσπάθεια ο Γιάννης μη γίνει
καμιά στραβή σ’ αυτά τα θέματα. Ιδιαίτερα όταν είδε τη Μάρω
παρθένα, ένιωσε κι ένα μικρό πανικό. Είδε ότι το θέμα ήταν
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ιδιαίτερο, πρωτότυπο, η Μάρω ήταν μεγάλη ψωνάρα κι έπρεπε
με κάθε θυσία ν’ αποφύγει καμιά στραβοτιμονιά.
Μα έτσι μα αλλιώς, γαλήνεψε κάπως η ψυχή της Μάρως.
ε μπορούσε να πιστέψει την τύχη της. Ένας δυνατός κι ευγενικός κύριος την έκανε πραγματική γυναίκα, τη σύστηνε μάλιστα κι αρραβωνιαστικιά του. Και, όπως της εξήγησε, χωρίς
βέβαια και να πολυκαταλάβει κι όλες τις λεπτομέρειες, θα την
έκανε και συνεταίρα του. Τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο δε
μπορούσε ποτέ να τα φανταστεί η Μάρω. Και φυσικά δε μπορούσε καθόλου να φανταστεί κι αυτά που θα ’ρχότανε. Τα κάπως λιγότερο ευχάριστα.
***
Ο Γιάννης θα ’νοιγε λοιπόν μπουρδέλο. Στον πρώτο όροφο
της Τροίας. Αυτό ήταν και το φόντο της έξωσης του Γιώργου
και της γυναίκας του. Με τη Μάρω διευθύντρια κι επιστάτη,
και τον ίδιο στο δρόμο και στα τελωνεία να βρίσκει γυναίκες.
Νταβατζής όπως λέγεται στη γλώσσα του δρόμου. Γι’ αυτό πέφτανε οι μεσοτοιχίες για ν’ ανοίξει το στούντιο, να χωρέσει
κρεβάτια πολλά, να εξυπηρετηθεί η πελατεία. Είχε μια ανησυχία ο Γιάννης με το ισόγειο. Θα προτιμούσε οι πελάτες να μην
ανεβαίνουν στον πρώτο, να γίνονται όσο λιγότερο αντιληπτοί
γίνεται. Όμως το ισόγειο ήταν μάλλον μικρό για τους λογαριασμούς του Γιάννη. Άσε που δεν ήταν καν της Μάρως. Ήταν
του Βάγγου, που δε θα ’βγαζε ποτέ έξω τον Κοσμά. Κι η Μάρω
καταλάβαινε, κάπου ψυχανεμιζόταν, ότι αν οι καινούργιες της
δουλειές πέφτανε στην αντίληψη του Βάγγου, την είχε μάλλον
πολύ άσχημα. Γι’ αυτό κι ο Γιάννης, ακόμα κι αν κάποια στιγμή
έριξε κάποιες λοξές ματιές στο ισόγειο, δεν προχώρησε πιο
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κάτω.
Τη Μάρω την απασχολούσε μην τύχει και πέσει πάνω στο
Βάγγο. Ήταν τυχερή που ο Βάγγος δεν ερχότανε ποτέ στη γειτονιά της. Και κάτι πέρα δώθε που ’χε με τον Κοσμά παλιότερα,
κάτι τρόφιμα που του ’φερνε, κι αυτή η συνήθεια φαινότανε,
στη Μάρω, να ’χει, κάπου ανάμεσα, κοπεί. Άρα η περίπτωση να
πέσει πάνω στον αδερφό της ήταν μικρή. Τέτοιους λογαριασμούς έκανε η Μάρω. Όλα ένοιωθε να τα ’χει λογαριάσει. Κι
ένοιωθε σίγουρη κι ασφαλής. Ξέχναγε όμως κάτι. Ή μάλλον
δε γνώριζε. ε γνώριζε τη φιλική σχέση που είχε φτιαχτεί στο
μεταξύ ανάμεσα στον αδερφό της και στον Κοσμά και στην
Άννα. Μπορεί τα τρόφιμα να μην τα ’φερνε ο Βάγγος, όπως παλιά, πήγαινε όμως και τα ’παιρνε ο Κοσμάς. Από κει και θα ξεκίναγαν τα προβλήματα. Στο πολύ σύντομο μέλλον. Αυτή ήταν,
αλίμονο, η Κερκόπορτα της Μάρως.
Ήταν μετά και το παραμύθι που της πούλαγε ο Γιάννης. Ότι
ήταν νόμιμη η δουλειά, ότι ο ίδιος θα ’βγαζε άδεια. Αυτό κι αν
ήταν που τη γέμιζε σιγουριά. “ εν του πέφτει κανένας λόγος
του Βάγγου”, κατέληγε μέσα της, με την ανακούφιση και σιγουριά του σοβαρού και νόμιμου επιχειρηματία. Έτσι έπειθε
τον εαυτό της.
Είχε βέβαια κι ο Γιάννης, είχε κι αυτός καταλάβει ότι αυτός
ο παράξενος αδερφός ήταν ένα κάποιο ρίσκο στη δουλειά. Γι’
αυτό και πρότεινε στη Μάρω: “Μάρω μου, κοίταξε σε παρακαλώ να πηγαίνεις πιο συχνά εσύ στον αδερφό σου, πάμε και
μαζί αν θέλεις. Να τον γνωρίσω κι εγώ. Καλύτερα ν’ αποφύγουμε συναντήσεις εδώ στη δικιά μας γειτονιά. Τώρα βέβαια
θα μου πεις, νόμιμοι επιχειρηματίες θα ’μαστε, δουλειά στα
κορίτσια θα δίνουμε, αλλά τι καταλαβαίνουν αυτοί οι συντηρητικοί σαν τον αδερφό σου; Χασάπης στη Βαρβάκειο είναι, τι να
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καταλάβει από μοντέρνες δουλειές;” είπε ο Γιάννης κι ένιωσε
πολύ σύγχρονος. Aν κι όταν πρόφερε τη λέξη “χασάπης”, σαν
να διαγράφηκε ένα ίχνος αμφιβολίας κι αβεβαιότητας στη
μορφή του και στο λόγο του.
Η Μάρω συμφώνησε να πηγαίνει πιο συχνά στον αδερφό
της, να μην τον πιάσει καμιά μέρα η αδερφική αγάπη και φανεί,
φάντης μπαστούνι, στο διώροφο της Τροίας.
Όλα έτοιμα λοιπόν. Ρίξανε και τη μεσοτοιχία, βάψανε, ανακαινίσανε, φέρανε κρεβάτια πολλά και τουαλέτες. Όπου να ’ναι
θα φέρνανε και τα κορίτσια. Απόρησε μια μέρα ο Κοσμάς, με
το που έβλεπε το επιπλάδικο να ξεφορτώνει καμιά δεκαριά
κρεβάτια. ε μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Υιοθέτησε παιδιά η Μάρω; Eίχε ο αρραβωνιαστικός της μεγάλη
φαμίλια; Κάπου εκεί έψαχνε την εξήγηση ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς
ο αφελής κι ο απόκοσμος. Ώσπου τον προσγείωσε η Άννα.
“Κοσμά, στήνουν μπουρδέλο στον πρώτο! Η Μάρω, μ’ αυτόν
τον τάχα μου αρραβωνιαστικό της. Γι’ αυτό τα κρεβάτια κι οι
μπιντέδες. Ήρθε νομίζω η ώρα να πηγαίνουμε”, είπε η Άννα, με
φωνή πολύ στενάχωρη, που έβγαζε όμως σε μια γωνιά της μια
νότα επείγουσα, μια ανάγκη για δράση κι απόφαση.
Ο Κοσμάς σκέφτηκε τη μακαρίτισσα τη Φρόσω. Το άγχος
της, όταν πρωτοφάνηκε ο ίδιος στην περιοχή, πριν δέκα χρόνια. Μην της φέρει “παστρικές”, όπως τις αποκάλεσε, στο
σπίτι. Και να, που η αγαπημένη της η ανιψιά, μετέτρεπε τώρα
όλον τον πρώτο όροφο σε οίκο ανοχής. “Studio and massage
oriental” έγραψαν και στο κουδούνι.
Συνέβη τότε το σπάνιο, το αλλόκοτο. Πείσμωσε ο Κοσμάς!
Αποφάσισε ότι δε θα πήγαινε πουθενά.

Ο πάτος
“Βάγγο, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό”, ξεκίνησε ο Κοσμάς στο τηλέφωνο. “Πρέπει να βρεθούμε από κοντά”. Ήταν
μερικές μόνο μέρες μετά την απόφαση που πήραν ότι δε θα
πάνε πουθενά και θα ενημερώσουν το Βάγγο για τα καμώματα
της αδερφής του. Στο μεταξύ, στον πάνω όροφο, είχαν αρχίσει οι δουλειές. Έρχονταν κι έφευγαν οι πελάτες, μ’ ελαφρύ
κι ένοχο πάτημα. Είχε συναντήσει ένα δυο από δαύτους, στο
μπες και βγες κι είχαν ανταλλάξει φευγαλέες ματιές. Τίποτε
παραπάνω. Τη Μάρω δεν την είχε δει καθόλου. Είχε πιστέψει
ότι μετακόμισε. Στην αλήθεια όμως ήταν απλά πολύ απασχολημένη με τη διοίκηση της εταιρείας.
Ο Βάγγος ανησύχησε. Ήταν έξω απ’ τον Κοσμά αυτές οι
κουβέντες. Για τα πολύ σημαντικά μάλλον δε μιλούσε ποτέ. Τι
να ήταν άραγε;
Απάντησε με βιασύνη στον Κοσμά, προσπαθώντας χωρίς να το καταλαβαίνει, να κρύψει την ανησυχία του. “Κοσμά,
θέλεις να περάσω από κει, απόψε το βράδυ. Έχω κι ένα καλό
κομμάτι ψαρονέφρι να σου φέρω. Τι λες;”
Ο Κοσμάς σκέφτηκε ότι ίσως δεν ήταν καλή ιδέα. Τον φόβιζε η εγγύτητα με το χώρο του εγκλήματος. Μπορεί και να
’κανε καμιά τρέλα ο Βάγγος. Όμως ο Βάγγος είχε, στο μεταξύ,
αγχωθεί κι άλλο. Τον πρόλαβε πριν καν προλάβει ν’ απαντήσει
ο Κοσμάς. “Έρχομαι, φεύγω σε δέκα λεπτά. Σε μισή ώρα είμαι
εκεί. Μη φύγεις”. Έκλεισε και το τηλέφωνο. εν άφησε κανέ-
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να περιθώριο στον Κοσμά ν’ αρνηθεί.
Σε μισή ώρα χτύπησε το κουδούνι. Στο μεταξύ είχε έρθει κι
η Άννα στο σπίτι. Ανησυχούσε κι αυτή με τη συνάντηση που θα
γινότανε εκεί. Κάτω απ’ το επιχειρηματικό κέντρο της Μάρως.
***
“Ξέρεις Βάγγο, συμβαίνει κάτι σοβαρό, νομίζω πρέπει να ενημερωθείς. Αφορά την οικογένειά σου”, ξεκίνησε ο Κοσμάς
αφού τακτοποίησε το ψαρονέφρι στο ψυγείο.
Τρελάθηκε ο Βάγγος. Νόμισε ότι συνέβαινε κάτι πάρα πολύ
σοβαρό. Έτρεχε το μυαλό του σε διάφορα, το ένα χειρότερο απ’
τ’ άλλο. Ο Κοσμάς είδε την κατάσταση και κατάλαβε ότι έπρεπε να προχωρήσει γρήγορα. Να καθησυχάσει πρώτα το Βάγγο.
Και ας τον αναστάτωνε, μετά, ξανά.
“Πρόκειται για την αδερφή σου, τη Μάρω”, συνέχισε ο Κοσμάς. Και για να εμποδίσει ένα νέο σπιράλ θανάτου στο μυαλό
του Βάγγου προσέθεσε: “ξέρεις, αρραβωνιάστηκε”.
Σοκ ο Βάγγος! Αρραβωνιάστηκε η Μάρω, κι αυτός δεν έμαθε τίποτα; Τον κοροϊδεύανε τ’ αυτιά του. Έτσι του φάνηκε.
“Τι είν’ αυτά που λες βρε Κοσμά; Αρραβωνιάστηκε η Μάρω
και δε μάθαμε τίποτα; Eίσαι βρε σίγουρος;” Είχε αναστατωθεί
ο Βάγγος. ιαφορετικά ίσως απ’ ότι πριν, που ήταν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Νικούσε τώρα, στη φωνή του, η περιέργεια
μάλλον παρά ο φόβος. Κι αυτό τον ηρέμησε τον Κοσμά. Κάτι
ήταν κι αυτό. Πάνω που πήγαινε να συνεχίσει, μπήκε κι η Άννα
στην κουβέντα για να τον βοηθήσει.
“Βάγγο, τα νέα είναι άσχημα. Έχει αρραβωνιαστεί έναν αλήτη, έναν της νύχτας. Νομίζω έχει βάλει στόχο να της φάει τα
διαμερίσματα. Το χειρότερο όμως είναι άλλο”, προχώρησε το
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θέμα η Άννα.
“Άλλο;” Aναφώνησε μ’ έκπληξη ο Βάγγος. Kαι συνέχισε, χωρίς ανάσα: “ακόμη χειρότερο; Τι συμβαίνει βρε παιδιά; Πείτε
μου σας παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο! Τι σκαρφίστηκε πάλι
αυτή η ανόητη η αδερφή μου;”
Κοιτάχθηκε ο Κοσμάς με την Άννα. Έπρεπε να μιλήσουν
γρήγορα στο Βάγγο. εν είχε νόημα να το καθυστερούν, να παρατείνουν το μαρτύριό του. Ανέλαβε να το φέρει σε πέρας η
Άννα.
“ υστυχώς η αδερφή σου έχει μπλέξει. Ο αλήτης που την
ξελόγιασε την έπεισε να του παραχωρήσει το διαμέρισμα από
πάνω. Θυμάσαι το ζευγάρι που έμενε; Αυτός έβαλε τη Mάρω
να το διώξει. Ρίξανε και τα ντουβάρια και το κάνανε ένα. Όλος
ο πάνω όροφος είναι τώρα ένα διαμέρισμα”.
Γούρλωσε τα μάτια ο Βάγγος. ε μπορούσε να πάει ο νους
του όμως πουθενά. Όλα τα σενάρια, που έφτιαχνε, κατέρρεαν
το αμέσως επόμενο λεπτό. “Μιλήστε βρε παιδιά, τι συμβαίνει
στον από πάνω όροφο;” είχε κορυφωθεί η αγωνία του Βάγγου.
“Βάγγο, έχουνε ανοίξει μπουρδέλο. Πάνε κι έρχονται οι πελάτες. Ένας κάθε τέταρτο. Αν ησυχάσουμε λίγο θ’ ακούσεις και
κανά τρίξιμο και κανά βογκητό από πάνω μας. Πρέπει να βοηθήσεις την αδερφή σου να ξεφύγει απ’ αυτόν τον κακοποιό”.
Ο Βάγγος έμεινε σύξυλος. ε μπορούσε να πιστέψει τ’ αυτιά του. Την εξαπάτησε ένας απατεώνας και του ’δωσε το σπίτι
να το κάνει οίκο ανοχής! Όλα τα περίμενε απ’ τη Μάρω αλλά
αυτό ήταν πιο πέρα απ’ όλα. Τα ξεπερνούσε. Τα όρια της φαντασίας του.
Έμεινε για λίγο βουβός. Μια ιδέα, κακή ιδέα, του πέρασε
απ’ το μυαλό. Ρώτησε μετά: “καλά βρε Άννα, κι η προκομμένη
που μένει; Tην πήρε αυτός στο σπίτι του;” Κι αναφώνησε αμέ-
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σως μετά, σχεδόν κολλητά: “ρε τι έπαθα ο καψερός”. Σε πρώτο
ενικό αναφώνησε ο Βάγγος. Όχι από εγωισμό αλλά γιατί την
αδερφή του τη θεωρούσε εδώ και καιρό άξια της τύχης της.
“ εν έχουμε ιδέα που μένει, δεν την έχουμε δει καθόλου.
Έχει παρελάσει σωρός κόσμος αλλά Μάρω πουθενά”, συνέχισε ο Κοσμάς.
εν είχαν δει τη Μάρω κι έτσι ο νους τους δε μπορούσε να
πάει στ’ αληθινό. Ότι δηλαδή η Μάρω ήταν φωλιασμένη πάνω
απ’ τα κεφάλια τους και διηύθυνε τα κορίτσια. “Εσύ Σάσα, με
τον κύριο Θανάση, γρήγορα! Λώρα για συμμορφώσου και βγάλε και συ το σουτιέν όπως όλα τα κορίτσια! Γουρούνι στο σακί
δε θέλουν οι πελάτες μας!” Αυτή ήταν η καθημερινότητα της
Μάρως. Κι η αναφορά που έδινε στο Γιάννη κάθε αργά το βράδυ για το ταμείο της ημέρας.
Έτσι λοιπόν κι ο Βάγγος, ο ίδιος, υπέθεσε ότι η αδερφή του
λείπει. Ότι τη σπίτωσε ο αλήτης, που την εκμεταλλευόταν, κάπου αλλού. Έτσι σκέφτηκε.
Κάνανε μετά σύσκεψη. Είχαν πια όλοι τους την ίδια ενημέρωση. Έμενε ν’ αναλάβουν δράση.
Ο Βάγγος, συνηθισμένος ήταν, στο διώροφο αυτό, να κεφαλοκλειδώνει και να δέρνει.
“Θα μπουκάρω μέσα παιδιά, να τους πετάξω έξω! Θα τους
σπάσω τα παΐδια. Θα τους κρεμάσω στο τσιγκέλι”. Είχε αρχίσει
πάλι ν’ απαριθμεί τα επαγγελματικά εργαλεία ο Βάγγος.
Τον ηρέμησε ο Κοσμάς κι η Άννα. “Bάγγο, δεν ξέρουμε τι
υπάρχει πάνω. Μπορεί και να ’χουν όπλα, μπορεί και να ’ναι
πολλοί. Ξέχασε τα τσιγκέλια! Εγώ σου προτείνω να πάρουμε
τηλέφωνο την αστυνομία! Άδεια να ’χουν βγάλει, αποκλείεται!
Νά ’ρθει η αστυνομία να τους μαζέψει”. Έτσι μίλησαν ο Κοσμάς
με την Άννα.
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O Βάγγος ήταν κατακόκκινος. Την αδερφή του ήθελε να βάλει στο χέρι. Απ’ αυτή ήθελε να ξεκινήσει. Να της δώσει ένα
γερό χέρι ξύλο. Αλλά νόμιζε ότι κρύβεται αλλού η Μάρω. Μακριά. εν του πέρναγε καθόλου απ’ το μυαλό ότι ήταν ακριβώς
πάνω απ’ το κεφάλι του, μόλις τρία μέτρα μακρυά του. Λουσμένη και λουστραρισμένη και βαμμένη να κερνάει καφέ τους
πελάτες μέχρι ν’ αποφασίσουν για το ποιο βυζί τους πήγαινε
καλύτερα. Της Σάσας ή της Λώρας. Τυχερός ήταν ο Βάγγος που
δεν το σκέφτηκε το ενδεχόμενο αυτό. Θα το ’χε ρίξει το σπίτι.
“Παιδιά, δίκιο έχετε. Την αστυνομία!” Μίλησε για μια στιγμή
η λογική. Και συνέχισε το συναίσθημα. “Θα τη λιώσω την άτιμη
μόλις την πιάσω!”
Σήκωσε ο Κοσμάς το τηλέφωνο και τηλεφώνησε στην
αστυνομία.
“Είστε σίγουρος κύριε; Μήπως είναι καμιά λέσχη και πάει
κι έρχεται κόσμος; Μήπως παίζουν κανένα χαρτάκι; Αυτά
είναι πταίσματα. Να μην αναστατώσουμε το σώμα για μια
ερασιτεχνική τσόχα, έτσι; Πόσο σίγουροι είστε ότι έχουμε να
κάνουμε με παράνομο οίκο ανοχής;” ρώτησε ο αρχιφύλακας
του τοπικού τμήματος, που προσπαθούσε ν’ αποφύγει άσχετες εφόδους. Είχε χρεωθεί κάτι τέτοιες, ατυχείς εφόδους, στο
παρελθόν, από κακή πληροφόρηση. Του είχανε ζητήσει οι προϊστάμενοί του, να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, να μην
αμαυρώνει το κύρος του σώματος. Γι’ αυτό κι ήθελε να εξαντλήσει όλα τα ενδεχόμενα. Να μην τριτώσει το κακό.
Κύριέ μου, σας λέω πάνε κι έρχονται οι πελάτες. Στα νύχια,
νύχτα μέρα. Και βογκάνε κιόλας από ηδονή. Πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Τόση ηδονή το χαρτάκι, δύσκολο δεν είναι; Ελάτε
στο δικό μας το διαμέρισμα, καθίστε ένα τέταρτο, μισή ώρα το
πολύ κι αποφασίζετε μετά αν πρόκειται για λέσχη, επιμορφω-
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τική”.
Ο αρχιφύλακας δεν είχε άλλη επιλογή. Θα ’στελνε, στο άψε
σβήσε, τρεις άντρες να κάνουν συλλήψεις. Την επόμενη ώρα.
Στο μεταξύ σαν ν’ ακουστήκαν κάτι φωνές από πάνω. Στύλωσε τ’ αυτιά ο Βάγγος. Σαν γνωστή τού ήτανε η φωνή.
“Αμάν παιδιά, έχουνε τη Μάρω απάνω, αιχμάλωτη! Άκουσα
τη φωνή της, είμαι σίγουρος. Φώναζε. Ίσως φώναξε βοήθεια!
Ανεβαίνω να τους λιώσω!” Αρνιότανε το μυαλό του αγαθού του
Βάγγου να πάει στο κακό, .
Ο Κοσμάς πρόλαβε και κλείδωσε την πόρτα. “Βάγγο ησύχασε! Σε μια ώρα θα ’χει λήξει το θέμα! Κι αν ήταν η Μάρω,
όπως σου φάνηκε, και την έχουν πράγματι αιχμάλωτη, θα την
ελευθερώσει η αστυνομία. Τρεις έρχονται, καλύτερα δεν είναι
τρεις αυτοί και με όπλα από τρεις εμείς και με το τσιγκέλι το
δικό σου μόνο;” μίλησε αφοπλιστικά ο Κοσμάς.
Προσπάθησε να ηρεμήσει ο Βάγγος, που ήταν πια σε πλήρη
σύγχυση. Αλλάζανε αστραπιαία τα συναισθήματά του. Τώρα
επικρατούσε φόβος μην κάνουν κακό στη Μάρω. Σωστά αναγνώρισε τη φωνή της αδερφής του. Μπέρδεψε όμως τη φωνή
ενός αιχμάλωτου μ’ αυτή ενός διευθυντή. Εκεί έκανε λάθος ο
Βάγγος.
Έφτασε η αστυνομία. Μπήκανε στο ισόγειο και καιροφυλακτούσαν, νά ’ρθει κανένας απ’ αυτούς, που ο Κοσμάς ανέφερε
σαν πελάτες. ε βρήκανε σωστό να μπουκάρουν κατ’ ευθείαν
στον πρώτο. Ούτε το κουδούνι δεν ανέβηκαν να δουν τι γράφει. Θα ’βλεπαν τότε το “studio massage oriental”, που η αφελής Μάρω είχε, γεμάτη περηφάνια, γράψει χωρίς να ρωτήσει
το Γιάννη που, ως περισσότερο έμπειρος, θα την είχε ασφαλώς
αποτρέψει. Αν δεν της είχε ρίξει και κανά χέρι ξύλο. Γιατί, στο
μεταξύ, είχαν αρχίσει και τέτοια για να εμπεδωθεί καλύτερα η
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υπέροχη φιλία, που της είχε τάξει. Εξάλλου, μια πόρτα υπήρχε
μόνο στον πρώτο, τι χρειαζότανε η σήμανση της Μάρως; Αλλά
αυτά για το μυαλό της Μάρως ήταν ψιλά γράμματα.
Στο πεντάλεπτο πάνω, άνοιξε η εξώπορτα, και μπήκε ένας
υποψήφιος πελάτης. Ανοίγει τότε η πόρτα στο ισόγειο, βγαίνουν οι τρεις αστυνομικοί και τον περικυκλώνουν. Τα είδε όλα
ο καημένος, ο πελάτης. Για μπουρδέλο ξεκίνησε και σ’ ενέδρα
έπεσε.
“Αστυνομία κύριε, πού πηγαίνετε; Ταυτότητα παρακαλώ;”
του είπαν βλοσυρά αλλά με χαμηλωμένη φωνή.
Άρχισε να τρέμει το ανθρωπάκι. “Ξέρετε, μου είπαν για κάποιο μασάζ και πέρασα να δω τι ακριβώς είναι”, κατάφερε και
ψέλλισε.
“Μασάζ, ε!” πετάχτηκε ο Βάγγος, “να σε πιάσω ρε στα χέρια
μου να δεις μασάζ που θα σου κάνω, γελοίε!” συνέχισε, χαμηλώνοντας κάπου την ένταση της φωνής.
“Ησυχία κύριε, εσείς τι ακριβώς θέλετε, ποιος είστε κύριε;”
του είπε αυτός με τα περισσότερα γαλόνια και τα περισσότερα
χρόνια.
Παρενέβη τότε ο Κοσμάς κι εξήγησε χαμηλόφωνα ότι ο
κύριος Βάγγος ήταν αδερφός της ιδιοκτήτριας από πάνω και
φοβότανε για την τύχη της. Είχε ακούσει τη φωνή της κι ανησυχούσε μην της είχανε κάνει κακό.
“Κύριε Βάγγο, σας παρακαλώ να ηρεμήσετε. Θ’ ανέβουμε
για συλλήψεις. Κρατήστε αυτόν εδώ στο ισόγειο. Μη φύγει,
έτσι; Tον θέλω για κατάθεση. Ίσως τον μηνύσουμε κι αυτόν
και τον προφυλακίσουμε. Κώστα πάρε τηλέφωνο νά ’ρθει η
κλούβα, αμέσως!” Έδωσε διαταγή ο αρχηγός και ζήτησε βιαστικά την ταυτότητά απ’ τον πελάτη της Μάρως. Το ανθρωπάκι
είχε στο μεταξύ αρχίσει να τρέμει. Έδωσε την ταυτότητα στον
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αρχηγό κι ακολούθησε μετά τον Κοσμά και το περιφρονητικό
βλέμμα της Άννας, και μπήκε στο ισόγειο διαμέρισμα. Ο Βάγγος αρνήθηκε να μπει μέσα. Είπε να μείνει στο διάδρομο. Οι
αστυνόμοι του είπανε να κάτσει ήσυχα γιατί, αλλιώς, θα τον
μπουζουριάζανε κι αυτόν για παρακώλυση του έργου των οργάνων της τάξης.
Έτριξε κι άνοιξε λίγο η πόρτα στον πρώτο. Είχε περάσει
ώρα, που ’χε χτυπήσει το κουδούνι. Και δε φάνηκε κανείς.
Έκλεισε όμως, η Μάρω, πάλι γρήγορα την πόρτα. Με την εύκολη εξήγηση ότι έγινε λάθος, ή κάτι τέτοιο.
Ανέβηκαν τα όργανα και χτυπήσανε διακριτικά την πόρτα.
Ένας έβαλε το χέρι κι έκλεισε τη θυρίδα παρατήρησης της
πόρτας. Άνοιξε η Μάρω μ’ ένα διάπλατο χαμόγελο. Ίσως το συντομότερο της ζωής της όλης.
“Αστυνομία, συλλαμβάνεστε όλοι”, φώναξε ο αρχηγός, προέταξε το πιστόλι κι άρχισε να ψάχνει για τυχόν κρυμμένους.
Τον είχε προϊδεάσει κι ο Βάγγος για πιθανούς δεσμώτες και
δεσμοφύλακες.
Επικράτησε μια αναστάτωση. Τα μισόγυμνα κορίτσια αρχίσανε να ντύνονται. Με πανικό στην αρχή, πιο ήσυχα μετά.
εν κατάλαβαν οι αστυνομικοί αν τούτες δω τις είχαν κρατούμενες ή ήταν εδώ με τη θέλησή τους. Μάλλον για το δεύτερο
έδειχνε. ε φανήκανε να τους υποδέχονται για ελευθερωτές.
“Υπάρχει κανείς άλλος, κυρία, ...τσατσά;” ρώτησε ο αστυνομικός τη Μάρω με άπειρη περιφρόνηση καθώς της περνούσε
χειροπέδες. Στο μεταξύ το κάτασπρο πρόσωπο της Μάρως με
τα κατακόκκινα χείλια και το κατακόκκινο φόρεμα κάνανε μια
τρομακτική αντίθεση. Κίνησε τη λύπη σε όλο το παριστάμενο
σώμα. Εκτός απ’ τον αρχηγό.
“Βρε συ, ξέρεις κάτι;” της είπε ο αρχηγός. “Νομίζω σε πε-
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ριμένει ο αδερφός σου κάτω. Και σε νομίζει για αιχμάλωτη ο
καημένος. Και συ σερβίρεις κορίτσια στον κάθε μαλάκα! Βρε τι
θα πάθει ο άνθρωπος σαν σε δει. Και τον βλέπω και δεμένο παλικάρι. Ε ρε ξυλιές, που μυρίζομαι, μόλις σ’ αμολήσουμε εμείς!
Αν σ’ αμολήσουμε δηλαδή. Θα δούμε. Αν συνεργαστείς να βάλουμε στο χέρι τον αλήτη που σε κυβερνάει μπορεί και να τη
γλιτώσεις φτηνά. Αλλιώς θα λιώσεις στα σίδερα. Άντρες, στο
τμήμα τούτες δω για εξακρίβωση. Εγώ θά ’ρθω σε λίγο. Πότε
θα πάρει τηλέφωνο τ’ αφεντικό κυρία τσατσά μου, πότε είναι
η ώρα του;”
Η Μάρω προτιμούσε να πεθάνει. Απ’ τη μια η αστυνομία,
παρακάτω ο Βάγγος, πιο πέρα η γειτονιά όλη. ε μπορούσε να
γλιτώσει η καημένη η Μάρω. Ούτε και να κλάψει μπορούσε.
Καθότανε μόνο σαν φανέλα του Ολυμπιακού, που ήταν, επιπλέον κι αποσβολωμένη απ’ τα πολλά γκολ που είχε φάει. Κι
ο Γιάννης, την είχε κοροϊδέψει, αυτό το κατάλαβε πια. Ούτε
άδεια ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Είχε πάρει κι όλα τα λεφτά. Τα
έπαιρνε κάθε βράδυ να τα πάει την επόμενη να τα καταθέσει
στο λογαριασμό της εταιρείας. Έτσι της έλεγε. Κι αυτή τον πίστευε.
Ο αστυνομικός τη δασκάλεψε να είναι φυσική στο τηλέφωνο. Να του ’λεγε αυτό που έλεγε πάντα. Να περάσει να πάρει το
χρήμα. Κούνησε το κεφάλι αργά και καταφατικά η Μάρω. Είπε
ότι θα συνεργαστεί.
***
Στο μεταξύ ο Βάγγος είχε σκάσει απ ’την αγωνία. Είδε τους
αστυνομικούς με τα κορίτσια να μπαίνουν στην κλούβα. Χώσανε μαζί και το ανθρωπάκι, που ήταν στο ισόγειο.
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Όμως η αδερφή του πουθενά. Και λάθος δεν είχε κάνει.
Ήτανε η φωνή της, που είχε ακούσει.
Κατάλαβε τότε τι είχε γίνει. Το είδε μπροστά του το έργο. Το
κατάλαβαν κι ο Κοσμάς με την Άννα. Και το τι είχε γίνει κι ότι
το κατάλαβε ο Βάγγος.
Άνοιξε την εξώπορτα και σύρθηκε αμίλητος. Έτσι πορεύτηκε μέχρι το σπίτι του. εν είχε καμιά σκέψη για τη Μάρω. Ούτε
καλή ούτε κακή. Σκεφτόταν τους γονείς του, το Θανάση και
την Κούλα, που είχαν φύγει πια, χρόνια πολλά, και τον πλημμύριζε μια ντροπή. Ήταν ο αρσενικός της οικογένειας, ήταν δική
του δουλειά να φροντίζει τη Μάρω. Έτσι του λέγανε. Κι η θεία
η Φρόσω από κοντά. Εκεί κι αυτή. Να τον μαλώνει και να του
λέει ότι δεν έκανε το καθήκον του ως αδερφός.
Έμεινε αμίλητος για μέρες πολλές. Ο Κοσμάς πρόλαβε τα
νέα στη γυναίκα του, να μην της έρθει ξαφνικό.

εν του ’πε

τίποτα, η Τασία, σαν φάνηκε στο σπίτι. Τον άφησε να μπει στη
σιωπή του. Για μέρες πολλές. Κι όταν βγήκε όμως απ’ τη σιωπή,
ίδιος, για καιρό πολύ, δεν ήτανε. Αυτά τα πράγματα πάντα κάτι
αφήνουν.
***
Η Μάρω δεν τα κατάφερε στο τηλέφωνο. Ο Γιάννης ήταν αετός και κατάλαβε αμέσως ότι είχε μπουκάρει η αστυνομία. Της
έριξε ένα ανελέητο βρισίδι κι έγινε καπνός. Με όλα τα λεφτά
από τη φουλ δουλειά των κοριτσιών. Της Λώρας που ξέχναγε
να βγάλει το σουτιέν, κι όλων των άλλων που δεν ξέχναγαν.
Τον πιάσανε όμως λίγους μήνες αργότερα. Σε άλλη γειτονιά.
ε φτάσανε τα λεφτά να ξοφλήσει ούτε πρόλαβε να βρει άλλη
Μάρω. Οι ανελέητοι νόμοι της νύχτας όρισαν να τον παραλά-

ΦΕ Γ ΓΑΡΟ Φ ΤΟ | | 29 5
βει ο νόμος. Με τη Μάρω δε θα ξαναδιασταυρωνότανε.
Η Μάρω βρέθηκε στα σίδερα προφυλακισμένη για κάμποσο καιρό. Ένοιωθε μάλλον τυχερή που δε διασταυρώθηκε με
το Βάγγο. Της φάνηκε ελαφρύτερη η φυλακή. Ήταν η πρώτη
φορά στη ζωή της, που διάλεγε σωστά η Μάρω. Κι απ’ τις λίγες
φορές, που τα σίδερα φαινότανε πράγματι ν’ αναμορφώνουν
κάποιον...

Αόρατο χέρι
Η Μάρω βγήκε μια μέρα από τη φυλακή. Αφού είχε πρώτα
καθίσει περίπου ένα μήνα προφυλακισμένη. Θα μπορούσε να
’χε βγει και νωρίτερα, να το ’χε ζητήσει η ίδια κι οι δικηγόροι.
εν το ζήτησε όμως. Ούτε ασχολήθηκε, ούτε ρώτησε κανείς,
πόσο μάλλον οι ανύπαρκτοι οι δικηγόροι. Προτίμησε τα σίδερα παρά αυτό που την περίμενε έξω. Έτσι το σκεφτόταν στην
αρχή. Φοβότανε τη γειτονιά, έτρεμε το Βάγγο. Όσο περνούσε ο
καιρός, περνούσαν όμως κι οι φόβοι. Και περνούσε κι η Μάρω
σε μια άλλη κατάσταση. Έμοιαζε με περισυλλογή μάλλον και
μ’ αυτοτιμωρία.
Όταν κάποια στιγμή τη θυμήθηκαν και της άνοιξαν την πόρτα, η Μάρω βρέθηκε, για μια στιγμή, σε αδιέξοδο. Κάπως είχε
νοιώσει, αυτό το μήνα, κάτι άλλαζε μέσα της. Έβρισκε κάποια
γαλήνη. Και τώρα, με την αμπάρα που ορθάνοιξε μπροστά της,
μεμιάς φοβήθηκε μην ξανακυλήσει στην προηγούμενη κατάσταση. Απ’ όπου, καταλάβαινε κι η ίδια, είχε αρχίσει κάπως να
ξεμακραίνει, σιγά σιγά, η ψυχή της.
“Περάστε κυρία μου έξω, πηγαίνετε σπίτι σας. Σε μια ώρα
να έχετε εξαφανιστεί από δω μέσα. Είστε τυχερή που δεν
υπάρχουν μηνύσεις. Και μεις αποφασίσαμε να σας τη χαρίσουμε αυτή τη φορά. Λόγω βλακείας. Αλλιώτικα, εδώ θα σας
έβρισκε η καινούργια χιλιετία”. Έτσι της μίλησε, με άπειρη
περιφρόνηση, ο αρχιδεσμοφύλακας. Κι όταν η Μάρω έφευγε,
μουρμούρισε με τρόπο ηχηρό, για να ακούσει όλος ο όροφος,
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συνάδελφοι και κρατούμενοι. “Κυρία να σου πετύχει! Ντροπή!”
Η Μάρω βγήκε έξω στο κρύο. Την έπιασε για μια στιγμή
απελπισία. εν ήξερε προς τα πού να στραφεί και πού να διαβεί. Σκέφτηκε να πάει σπίτι της. Αυτό όμως που θα ’βρισκε της
έφερνε τρεμούλα. Βέβαια η άλλη λύση ήταν να πάει στο Βάγγο.
Να ζητήσει συγγνώμη, να φάει ίσως και κανένα χέρι ξύλο, αν
το έκρινε σωστό ο αδελφός. Αλλά μετά τι; Κάπου έπρεπε να
μείνει. Στο Βάγγο ήταν αδύνατο να μείνει. Ούτε πριν δεν υπήρχε χώρος στο διαμέρισμα. Τώρα, δε θα υπήρχε θέση καν στην
καρδιά τους. Έτσι το σκεφτόταν κι έβλεπε ότι άλλη λύση δεν
είχε, έξω απ’ το να γυρίσει σπίτι της. Και να οργανώσει της ζωή
της ξανά. Να ξαναχτίσει τον τοίχο, να πουλήσει ή και να πετάξει τα πολλά κρεβάτια και τις τουαλέτες και τους μπιντέδες.
Ένιωσε μια δυσκολία τεράστια. Για τα πάντα. Σκέφτηκε τους
μάστορες που θα ’ρχότανε ν’ αποκαταστήσουν τα διαμερίσματα. Τα βλέμματα, τα γεμάτα περιφρόνηση, που θα τις ρίχνανε.
Καλύτερα, της φάνηκε, ήταν να έμενε στη φυλακή.
***
Καθώς γύριζε, ψυχολογικά διαλυμένη η Μάρω το κλειδί στην
εξώπορτα της Τροίας, άνοιγε, το ίδιο λεπτό κι η πόρτα στο διαμέρισμα του ισογείου. Κι έβγαινε η Άννα για να πάει στο μαγαζί
της Τρίτης Σεπτεμβρίου.
Συναντήθηκε με τη Μάρω στο πλατύσκαλο.
“Γεια σου Μάρω, καλώς ήρθες!” της είπε η Άννα. Χωρίς να
δείξει ότι ξαφνιάστηκε με την εμφάνιση της Μάρως.
“Γεια σας κυρία Άννα, καλώς σας βρίσκω”, της αποκρίθηκε
η Μάρω, αποστρέφοντας το βλέμμα με ντροπή και χρησιμοποιώντας μάλιστα και το “κυρία”. Ήταν πρώτη, ασφαλώς, φορά
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που χρησιμοποιούσε τέτοια λέξη για την Άννα. Και μια απ’ τις
λίγες φορές, στη ζωή της ολάκερη. Άλλαξε, με την αιφνιδιαστική αυτή συνάντηση, κι αρκετά χρώματα, προς το κόκκινο
τα πιο πολλά τους.
Η Άννα είδε το μαύρο χάλι της Μάρως. Περάσανε απ’ το
μυαλό της πολλά. Βλέμματα κυρίως. Το πρώτο εκείνο, το φαρμακερό, το βλέμμα το γεμάτο μίσος. Και μετά, όλα τα επόμενα,
τα γεμάτα ζήλια και περιφρόνηση. Όμως τα προσπέρασε γρήγορα όλ’ αυτά. εν έμεινε εκεί.
Αστραπιαία σκέφτηκε μετά και για τη ζωή της Μάρως. Το
αμέσως επόμενο διάστημα. Τη βοήθησε και λίγο η έκφρασή
της, που είχε κάτι από ντροπή και μεταμέλεια. Έδωσε σημασία
σ’ αυτό. To είδε σαν κάτι το αληθινό.
Φτωχή η Μάρω δεν ήτανε. Είχαν φροντίσει οι προηγούμενοι γι’ αυτό. Όμως αυτό δεν έφτανε για να λύσει όλα τα προβλήματά της. Τα ψυχολογικά κι ανθρώπινα προβλήματα, που
με σιγουριά φαινότανε ότι θα τα κουβαλούσε για καιρό πολύ
ακόμη.
Έκανε τότε, γρήγορα, μια σκέψη, η Άννα. Ακόμη πιο γρήγορα την έκανε και λόγια. Την έκανε και πρόταση. Η Άννα, που
είχε έρθει ξενοδουλεύτρα, σε μια ξένη χώρα. Στη Μάρω, που
γεννήθηκε μες στα διαμερίσματα και στα έτοιμα τα εισοδήματα. Και που είχε ταράξει και συνταράξει και την Άννα και
τον Κοσμά με κείνα τα απίστευτα τα βλέμματά της, τα γεμάτα
μίσος θανάσιμο. Μίσος που έβγαινε απ’ την αρρωστημένη και
την κομπλεξική καρδιά της. Της Μάρως, της τόσο πλούσιας
και της τόσο στερημένης.
“Ξέρεις χρειαζόμαστε κάποιον στο μαγαζί να βοηθάει. Λίγες ώρες, όσες θέλει, θα τα βρούμε εκεί. Κοντά μένεις, δεν
ξέρω αν θα σ’ ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Σκέψου το και μας λες.
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Αν τ’ αποφασίσεις, ξεκινάς αμέσως. Θα συμφωνήσουμε και για
τα χρήματα, είμαι σίγουρη. Καλή σου μέρα”.
Έσπρωξε έτσι, η Άννα, με μια μόνο πρόταση, τη Μάρω, όσο
δεν την είχαν σπρώξει πενήντα, τόσα, χρόνια μιας χαμένης και
μιας μάταιας ζωής. Κίνησε μετά και να φύγει, να της δώσει
χρόνο να σκεφτεί.
Η Μάρω δέχτηκε το βίαιο σπρώξιμο. Σαν να ’χε μπει σε
πολεμικό αεροπλάνο πρέπει να ’τανε η επιτάχυνση που πήρε.
Κι απ’ την επιτάχυνση τη μεγάλη, της πέσανε κι απ’ τα χέρια
πράγματα πολλά. Της έπεσε και το βλέμμα το κακό, και το μυαλό το σάπιο, και η καρδιά η άδεια.
Κι απόμεινε ένας καινούργιος άνθρωπος. Που έμοιαζε και
θύμιζε περισσότερο πια το Βάγγο, παρά τον παλιό της εαυτό.
Μα η πιο μεγάλη η επιτάχυνση ήταν αυτή της γλώσσας.
Κατάφερε, εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά στη ζωή της, να
βάλει δέκα λέξεις στη σειρά, που να μη βγάζουνε μαζί αηδία,
ανοησία και κακία. Όπως, μέχρι πριν λίγο μόνο καιρό, ήταν ο
κανόνας.
Και τις έβαλε, τις λέξεις, και γρήγορα στη σειρά. Πριν δηλαδή προλάβει η Άννα ν’ ανοίξει την εξώπορτα και να φύγει.
“Θέλω να ξεκινήσω τώρα αν γίνεται. Να έρθω μαζί σου
τώρα στο μαγαζί. Να μου εξηγήσεις, να μάθω, να ξεκινήσω.
Άννα, σ’ ευχαριστώ. Πολύ”.
Στ’ αυτιά της Άννα, ήταν πια σαν να μιλούσε ο Βάγγος.
***
Ο Βάγγος είχε αποφασίσει ότι δε θα ξαναμιλούσε στην αδερφή
του. Τι κι αν τον πίεζε η γυναίκα του, τι κι αν τον πίεζε ο Κοσμάς κι η Άννα. Ήταν κεφάλι αγύριστο.
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“ ε θέλω να την ξαναδώ Κοσμά! εν είναι αδερφή μου. Σε
παρακαλώ μη μου το ξαναπείς. εν αλλάζουν τα μυαλά μου”,
έλεγε, με κάθε ευκαιρία ο Βάγγος.
Ούτε ρωτούσε για τη Μάρω. Ούτε πού μένει, ούτε άλλο κάτι.
εν του ’χαν πει ακόμη τίποτα για τη νέα δουλειά της Μάρως. Στο μαγαζί της Άννας. Ελπίζανε κάπως να τον κάμψουν,
να δείξει πρώτα κάποιο σημείο υποχώρησης. Να του το ρίξουνε μετά κι αυτό το νέο να βοηθήσει την κατάσταση. Να βοηθήσει κι αυτό στο να γυρίσει μυαλά, να μαλακώσει. Όμως ποτέ
δε φτάσανε σ’ αυτό το σημείο. Ν’ αρχίσει δηλαδή, ο Βάγγος, να
δείχνει ότι κάμπτεται. Απείχαν ακόμη πολύ.
Όμως τη μέρα που πέρασε ο Βάγγος τυχαία απ’ το μαγαζί
της Άννας ήταν κι η Μάρω εκεί. Του πήρε λίγη ώρα να καταλάβει τι γινότανε. Εξυπηρετούσε, εκείνη τη στιγμή έναν πελάτη. Ο Βάγγος έκανε δυο βήματα πίσω να μην τον δει η Μάρω.
Πέρασε μετά κι απ’ την απέναντι πλευρά του δρόμου, για να
’ναι πιο σίγουρος, πιο ασφαλής. Σαστισμένος, παρατηρούσε να
καταλάβει τι συνέβαινε.
Κι έτσι, αυτά που δε θα μπορούσε ποτέ να του εξηγήσει με
τα λόγια ο Κοσμάς, ο Βάγγος τα είδε μόνος του. Είδε μιαν άλλη
αδερφή. Τούτη ήταν πιο αργή στις κινήσεις. Κάπως είχε αλλάξει κι η γραμμή του κεφαλιού της. Την ένοιωθε κάπως πιο
ταπεινή, πιο ανθρώπινη. Έσκαγε και κανένα μικρό χαμόγελο,
καμιά φορά, στους πελάτες που εξυπηρετούσε.
Την παρατήρησε ώρα πολλή. Και πέρασε μετά το δρόμο
πάλι και μπήκε μες στο μαγαζί. Κι έμεινε εκεί κολόνα, αντικριστά με την άλλη κολόνα, την αδερφή του. Κι έμειναν εκεί,
ακούνητοι, για ώρα πολλή. Βόηθησε και μια νεροποντή που ’χε
ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Καντάρια το νερό ξέπλεναν και
καθάριζαν την ατμόσφαιρα και κρατούσαν προσωρινά μακριά
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τους πελάτες των Πολωνών. εν εμφανίστηκε κανείς. Αυτή
τη μακριά ώρα.
***
Συνέχιζε να βρέχει ασταμάτητα όταν ο Βάγγος, μέσα απ’ το μαγαζί, μετά από κάποια ώρα, ένιωσε ανάγκη να μιλήσει, την ίδια
εκείνη τη στιγμή, στον Κοσμά. “Κοσμά, σας είμαι υποχρεωμένος για μια ζωή μ’ αυτό που κάνατε. Με το μεγαλείο που δείξατε”, μίλησε στο τηλέφωνο ο Βάγγος. Ήταν τόσο συγκινημένος,
που ξεπήδαγαν απ’ το υποσυνείδητο της μακρινής και σύντομης φοιτητικής του νιότης κι ανακαλούσε λέξεις, κάπως παράταιρες, για επαγγελματία χασάπη. Της Βαρβακείου αγοράς.
Ο Κοσμάς κατάλαβε τι εννοούσε ο Βάγγος. Είχε μάθει, με τα
χρόνια κι έβρισκε το δρόμο γρήγορα. Πριν από κάποια χρόνια
θα ’χε μείνει κεραυνοβολημένος για ώρα. Με το γρίφο του Βάγγου. Είχε όμως στο μεταξύ γίνει πιο ελληνικό το μυαλό του.
“Ούτε να το συζητάς, σας περιμένουμε το βράδυ να φάμε
μαζί. Το κανονίσαμε κιόλας με την Άννα. Μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου τα είπε Βάγγο. Ξέρω ότι είστε μαζί αυτή τη στιγμή. Θα ’λεγα μάλιστα ότι είστε, εσύ κι η Μάρω, αγκαλιασμένοι.
Θα ’βαζα και στοίχημα γι’ αυτό. Λοιπόν σας περιμένουμε. Πάρε
και την Τασία, εντάξει;” απάντησε ο Κοσμάς.
Ο Βάγγος, όμως, δε μπορούσε να βγει απ ’τη σιωπή και τη
βουβή χαρά του. Κι αντί γι ’αυτόν, απάντησε στο τηλέφωνο μια
αφύσικα δυνατή βροντή. Που τη γέννησε κι αυτή, η ίδια, η ξαφνική και καθαρτήρια απογευματινή βροχή, εκείνης της μέρας.
Έτσι ο κύριος Κοσμάς. Μαζί με όλα τ’ άλλα, έμαθε, στην Ελλάδα, να βάζει και στοιχήματα.
Και να τα κερδίζει.

Τέλος εποχής
Μένανε λίγες μέρες μέχρι ν’ αλλάξει η χιλιετία. Εκείνο τ’
απόγευμα, Νοέμβρης ήταν πάλι, που περπάτησαν ίσαμε την
Πλάκα, ο Kοσμάς με την Άννα κάνανε κάτι σαν απολογισμό.
Φαίνεται πως όταν αλλάζει τόσο πολύ ο χρόνος και γυρνάει η
χιλιάδα, βγαίνει πιο εύκολα και μια τέτοια ανάγκη. Να ταξιδέψεις λίγο προς τα πίσω. Να θυμηθείς. Ίσως και να μετρήσεις
λίγο τα πράγματα. Τα μέσα και τα έξω.
Αφήσανε τη Μάρω στο μαγαζί. Θα ’μενε μέχρι αργά το βράδυ και μετά θα περνούσε μια καινούργια φίλη της, έτσι τους
είπε η ίδια, να την πάρει, να πάνε να πιουν ένα ποτό. Καινούργια φίλη! Λες κι είχε και παλιές η Μάρω! Και φύγανε μετά οι
δυο τους. Στα χνάρια τα ίδια.
Ήταν Σάββατο και καθώς περπατούσαν στοχάζονταν πίσω
για όλ’ αυτά τα δέκα χρόνια που ζούσανε μαζί στην Αθήνα.
Ανακάλεσαν στιγμιότυπα πολλά. Χαρούμενα και λυπημένα.
Ευτράπελα και τραγικά.
Περπατούσαν κάνοντας ένα τέτοιο προσκλητήριο. Από
αναμνήσεις. Παρατηρούσαν, πού και πού, και τα τριγύρω, που
άλλαζαν κι αυτά γρήγορα. Περισσότερα αμάξια μες στην κίνηση, μεγαλύτερα κι ακριβότερα. Περισσότερος κόσμος και στο
δρόμο, να μένει αργά μες στη νύχτα και να διασκεδάζει. Μέχρι
να ξημερώσει.
Ήταν ένα παράξενο συναίσθημα που είχανε κι οι δυο τους.
Ότι ο χρόνος δεν περνούσε από πάνω τους. εν άλλαζε σε τί-
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ποτα τον κόσμο μέσα τους. Κι όσο περισσότερο άλλαζε το έξω,
τόσο πιο έντονο γινότανε το συναίσθημα αυτό. Τόσο μεγαλύτερη η αντίθεση. Κι όσο μεγαλύτερη τους φαινότανε η αντίθεση, τόσο πιο πολύ πλησιάζανε μεταξύ τους. Ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνανε πώς τα κατάφερναν έτσι, ούτε και κανείς απ’ τις
παρέες τους είχε κάποια εξήγηση να τους δώσει. Μόνο τους
μακάριζαν και τους καλοτύχιζαν. Όλοι τους.
Περάσανε απ’ το Αιολίς, ένα αγαπημένο στέκι, μπαράκι,
προς το τέλος της Αιόλου. Καθίσαν έξω για ένα ποτό. Ήταν
γλυκιά η βραδιά και μπορούσες να το κάνεις αυτό εκείνη τη
μέρα, κι ας ήταν Νοέμβρης. Ήταν ακόμη νωρίς, δεν είχε χτιστεί ακόμη όλη η κίνηση. Το Σάββατο, μετά που κλείνουν τα
μαγαζιά και πριν βραδιάσει ολότελα, είναι μια λωρίδα χρόνου
που η πόλη φαίνεται σαν να γαληνεύει. Ηρεμεί κι ετοιμάζεται
να υποδεχτεί την κίνηση τη βραδινή. Που ήταν, εκείνα τα χρόνια, μεγάλη.
***
“Αλλάζει η χιλιετία, σε λίγες μέρες”, είπε ο Κοσμάς μελετώντας παράλληλα τη μεγάλη, καθαρή και φρεσκοβαμμένη εκκλησία που ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο.
“Αλλάζει”, απάντησε η Άννα. “Λες να παν καλύτερα τα πράγματα τον καινούργιο αιώνα;” ρώτησε μετά.
Τόσα χρόνια στην Ελλάδα κι ακόμη του Κοσμά η λέξη “καλύτερα” του φάνταζε παράταιρη. Τον παραξένευε. ε μπορούσε με σαφήνεια να πει, τι θα σήμαινε “καλύτερα”. Αντίθετα, τα
“χειρότερα”, ναι, μπορούσε να τα δει και να στα περιγράψει. Θα
παρέμενε έτσι για πάντα στον Κοσμά. Αυτή η πολύ δική του,
πολύ ιδιαίτερη σχέση, που είχε με τα “καλύτερα” και τα “χει-
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ρότερα”.
Χωρίς να εκπλήξει λοιπόν, απάντησε στο ερώτημα της Άννας. “Kαλύτερα δεν ξέρω αν θα πάνε. Πολύ ωραία είναι κι έτσι
που ’ναι τώρα. ε νομίζω ότι μου λείπει κάτι. Κάτι που θα ’κανε
τη ζωή μας καλύτερη. Εσύ, τι λες, σου λείπει κάτι, υπάρχει κάτι
που θα ’κανε τη ζωή σου καλύτερη;”
Η Άννα είχε συνηθίσει τον τρόπο που ’βλεπε τα πράγματα
ο Κοσμάς. Θα ’βαζε στοίχημα για την απάντησή του. Σχεδόν
και τις λέξεις μπορούσε να προβλέψει. Ακόμη περισσότερο,
την ηρεμούσε αυτή η ησυχία της ψυχής του. Τη γοήτευε αυτή
η θαυμαστή του ισορροπία. Η ένταση κι η γαλήνη και τα τόσα
συναισθήματα, που ήταν ασταμάτητα ζωντανά μέσα του, που
τα τροφοδοτούσε απ’ την άλλη μεγάλη αγάπη της ζωής του, το
πιάνο. Κι η άρνησή του να βάλει μετά στόχους. Για καλύτερα
πράγματα. Ανέβαινε μόνο και κύλαγε πάνω στη ζωή, που περνούσε μπροστά του. Ανέβαινε στα λεωφορεία που περνάγανε,
χωρίς έννοια για το πού πάνε. Αρκεί να του άρεσε ο οδηγός, να
ήταν καθαρό το λεωφορείο και να ’χε κι ευχάριστους ανθρώπους. Έτσι πορευόταν ο Κοσμάς στη ζωή του.
Ακριβώς έτσι δεν ήταν βέβαια η Άννα. Ακριβώς έτσι, αν
ήτανε, ίσως να μην είχε έρθει ποτέ Ελλάδα. Ήταν φύση αγωνιστική. Έβλεπε τα “καλύτερα” και τα κυνηγούσε. Με το παροιμιώδες, πολωνικό, πείσμα που τη χαρακτήριζε. Κι όλ’ αυτά τα
χρόνια τέτοια παρέμεινε. Κι ο Κοσμάς το διέκρινε αυτό, διέκρινε τη διαφορά της Άννας. Και τη θαύμαζε αυτή τη διαφορά.
Ακόμη και χωρίς να μπορεί να την κάνει και δική του πράξη.
Όπως ακριβώς κι η Άννα, που θαύμαζε τον παράξενο το δικό
του κόσμο, τον κόσμο που κανένα “θέλω” δεν ξεπήδαγε ποτέ,
ούτε εύκολα διακρινότανε. Τον θαύμαζε κι αυτή, έστω κι αν δε
θ’ ανέβαινε ποτέ πάνω σε λεωφορείο, με τον τρόπο που ανέ-
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βαινε ο Κοσμάς. Σε λεωφορείο χωρίς πινακίδα κι αριθμό και
μ’ αδιάφορο προορισμό. Όπως ανέβηκε, ο Κοσμάς, σε κείνο το
λεωφορείο, που φάνηκε απ’ τη γειτονιά του πριν δέκα χρόνια
κι είχε και την Άννα μέσα, οδηγό. Κι ανέβηκε τότε χωρίς τίποτα να κοιτάξει, παρά το μέσα. Τον οδηγό. Κι ανέλαβε μάλιστα
μέχρι και συνοδηγός. Κι έμεινε εκεί, χωρίς ποτέ ν’ αναζητήσει
τη στάση και το τέρμα.
Έτσι λοιπόν, αν κάποιο άλλο άτομο, εκτός απ’ τον Κοσμά, τη
ρώταγε, την Άννα, αν της λείπει κάτι, θα του αράδιαζε πολλά
και διάφορα. Θα της λείπανε τότε πράγματα απ’ την Πολωνία,
άνθρωποι από κει πάνω, ακόμη περισσότερο. Θα της έλειπε το
χιόνι κι η θάλασσα η βόρεια κι ο παγερός αγέρας του χειμώνα
κι οι μεγάλες μέρες του καλοκαιριού, στο Γκτανσκ. Κι οι πλατείες κι οι εξοχές και τα σοκάκια που μεγάλωσε. Και λάμψεις,
και μυρωδιές κι ακούσματα. Όσο κι αν πήγαινε συχνά και τα
επισκεπτότανε, όσο κι αν έρχονταν κι αυτά για να τη δούνε
στην Ελλάδα, η απόσταση η καθημερινή πάντα, κάτι, αφήνει.
Κι ας ξεπηδούσαν οι ίδιες αυτές οι μνήμες, με πολλές και
παράξενες, αφορμές, στη νέα της, τη δεύτερη, πατρίδα. Κι ας
την ανακάλυπτε καμιά φορά ξανά, έτσι ξαφνικά, εκείνη την
καταχωνιασμένη μυρωδιά των παιδικών της χρόνων τώρα
που περπάταγε στην Πατησίων. Κι ας ζωντάνευε μια μακρινή,
μια ξεχασμένη ανάμνηση, τώρα που διάβαιναν την Αιόλου για
ν’ ανέβουνε στο βράχο.
Είχε συγκινηθεί στους Φιλίππους. Μια φορά είχε συγκινηθεί μ’ αυτά που είδαν κι αποθέωσαν όλοι οι θεατές. Μια δεύτερη φορά είχε συγκινηθεί μ’ αυτά τα άλλα. Που είδε αυτή και
λίγοι ακόμη. Ίσως κι οι θεοί στο παραπάνω το διάζωμα. Και
μια τρίτη, που αντάμωσε και το συμπατριώτη της και μιλήσανε και λίγο στα πολωνικά. Και μίλησε κι ο Κοσμάς μαζί τους
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στα πολωνικά. Ήταν μια μεγάλη στιγμή εκείνη για την Άννα.
Mια στιγμή, που η μια πατρίδα της μιλούσε με την άλλη. Έτσι
την ένιωσε η Άννα. Κι αυτό ήταν μια χαρά καταδική της, που
έφεγγε όμως και μιλούσε και στους κοντινούς, τριγύρω. Και
χαιρότανε, κι αυτοί, μετά.
εν ήταν μπορετό λοιπόν στην Άννα να πει στον Κοσμά
ότι της λείπει κάτι. Όχι γιατί δε θα το καταλάβαινε. Αλλά γιατί, όταν ήταν μαζί, αυτή ήταν η αλήθεια. Την αλήθεια θα ’λεγε.
Όταν ήταν μαζί, η μια πατρίδα αντάμωνε την άλλη. Και γινότανε ένα. Και δε μπορούσες τότε να παραπονεθείς. Να μιλήσεις
και να ζητήσεις κάτι που σου λείπει.
“Όχι, δεν υπάρχει τίποτα”, απάντησε λοιπόν η Άννα. Και συνέχισε: “Τίποτα, που να μπορώ να σκεφτώ, όταν είμαστε μαζί”.
***
Η Μυρτώ είχε παραδοθεί στο μεγάλο έρωτα. Πολυήμερος φαινότανε, μακροημέρευτος, με βάση όλες τις ενδείξεις αυτή τη
φορά. Όχι τριήμερος, όπως φάνηκε στην αρχή.
Τα νέα διαδόθηκαν παντού. Ο Κοσμάς κι η Άννα ήταν βέβαια
οι πρώτοι. Πήραν τη φλόγα, την αλλιώτικη αυτή φλόγα, που ’χε
ανάψει εκείνη την πυρωμένη βραδιά, την πήρανε και φύγανε
βουβά, κατασυγκινημένοι κι αμίλητοι. Χωρίς να κάτσουν να
δουν την εξέλιξη. Ήταν προβλέψιμα τα πράγματα. Πολύ καλύτερα προβλέψιμα απ’ την άλλη, την πρώτη τη βραδιά, τότε που
είχαν έρθει ανήσυχοι ν’ αναζητήσουν τη Μυρτώ.
Η φλόγα έφτασε έτσι γρήγορα και στην Καβάλα. Περάσανε
μετά τα νέα και τον Ατλαντικό. Ο Aμύντας έβαλε όλη του τη
μεγάλη δύναμη και τα πέταξε απέναντι. Και φτάσανε μ’ όλη
τους την ορμή και μ’ όλη τους την καθαρότητα. Χωρίς να χαθεί
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ούτε ένα κόμμα στο ταξίδι. Ούτε μια ψιλή.
Η Κονστάνς συνταράχτηκε συθέμελα.

εν πρέπει να ’χε

νοιώσει τέτοια χαρά στη ζωή της. ε μπορούσε να καταλάβει
τίποτα ο Πιερ. Ήταν αυτά τα πράγματα κι η αντίδραση της Κονστάνς έξω απ’ τη βιοθεωρία και την εμπειρία του Βέλγου.
Κι έτρεχε το μυαλό της. εν ήθελε να μιλά, παρά να σκέφτεται μόνο και να φαντάζεται. Και της φαινότανε εκείνες τις
μέρες, απόσταση αστρική αυτή που είχε απ’ την Ελλάδα. Της
ξαναγεννήθηκε τότε, έστω κι αν δεν το κατάλαβε αμέσως, η
οριστική πια επιθυμία να γυρίσει πίσω. Στην Ευρώπη, και στην
Ελλάδα. Θα ’παιρνε κάποια χρόνια να γίνει κι αυτό πραγματικότητα.
Χαρά έφερε το νέο και στο Αμβούργο. “Σου τα ’λεγα εγώ,
άτομο σαν την αδερφή σου δε γίνεται να μείνει μόνο του”, έλεγε η Κριστίν με τον ψύχραιμο βορειοευρωπαϊκό ορθολογισμό
της. Ο Μιχάλης όμως, που ’χε καλύτερα ψηλαφίσει με την
ψυχή του τη φλόγα που ξεχύνονταν από αστέρια όπως η αδερφή του, ένοιωθε ότι κάτι πολύ μεγάλο θα ’χε συμβεί κι έφερε
τη λάμψη αυτή, την πρόσφατη. Κι ότι ο Κοσμάς θα έπαιξε κάποιο μεγάλο ρόλο.
Για τον Αμύντα, ήταν η μεγάλη στιγμή της ζωής του. Μπήκε
στην ευτυχία κι έμεινε εκεί για τα καλά. Πήρε και παρέα του
και τη Βάλια. Την παιδική, την εύπλαστη ψυχή της Βάλιας. Και
μοιράστηκε τα πάντα μαζί της. Κι αυτή συνόδευε μ’ ακρίβεια
κι ακούραστα τον Αμύντα. Σ’ αυτόν τον ατέλειωτο κι ευλαβικό
χορό.
Και μόνο καμιά στιγμή, σπάνια, έβγαινε ο Αμύντας απ’ την
ευτυχία. Κι άλλαζε για λίγο τον ήχο. Κι ένοιωθε τότε, αυτός ο
ατρόμητος άνθρωπος, ένα μεγάλο δέος μπροστά στον Κοσμά.
Μπροστά στην τέχνη του Κοσμά. Στο πώς μ’ αυτή σμίλεψε
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την ψυχή της Μυρτώς. Ένοιωθε και τυχερός που μπόρεσε κι
άκουσε, που είδε και κατάλαβε τη διαδρομή. Έστω κι αν στην
αρχή πήρε το λάθος δρόμο.
Για λίγο όμως έμενε, έμεναν, σ’ αυτόν τον ήχο. Κλειδώνονταν πάλι μετά γρήγορα. Στην ευτυχία ξανά.
***
Ο γάμος έγινε, μια φωτεινή μέρα, σ’ ένα εκκλησάκι στη Θάσο.
Σε στενό κύκλο. Παρευρέθηκαν οι γονείς της Μυρτώς, η Κονστάνς, ο Πιερ, ο Αμύντας, η Βάλια, ο Κοσμάς, η Άννα, ο Βάγγος,
ο κύριος διευθυντής και ο καπετάν Αντρέας. Και λίγοι ακόμη,
ντόπιοι.
***
“Αντρέα, ο Αμύντας έχει μια αλλόκοτη, μια βαθιά χαρά, έλαμπε
ολόκληρος, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Κι επειδή τον ξέρω
τον Αμύντα κι επειδή, καθώς σου λέω, δεν τον έχω ξαναδεί
ποτέ έτσι, κάτι καλό τρέχει με την ανιψιά του θαρρώ, παρά με
την κόρη του. Με τη Μυρτώ δηλαδή”. Έτσι είπε ο Αρίστος στον
καπετάν Αντρέα. Είχε ολοκληρώσει, ο Αρίστος, την ιατρική περιπέτεια κι είχε γυρίσει στη Θάσο και έπιναν, οι δυο τους, δίπλα
στο τζάκι, παρέα, το ελληνικό το καφεδάκι τους.
“Την αγαπάει, Αρίστο, ο Αμύντας τη Μυρτώ. Ίδια με την
κόρη του την αγαπάει. Κι ήταν η καρδιά του βαριά το καλοκαίρι, που είχαν έρθει όλοι εδώ. Το διέκρινα καλά. Τη θυμάσαι τη
Μυρτώ.

εν έχω δει ωραιότερο πλάσμα στη ζωή μου, ποτέ.

Ούτε κι εσύ έχεις δει. Από άλλον αστερισμό μας ήρθε. Εξόριστη είναι Αρίστο. Την τιμωρήσανε φαίνεται, στ’ αστέρι της, για

ΦΕ Γ ΓΑΡΟ Φ ΤΟ || 3 0 9
την ανείπωτη την ομορφιά της. Και της κάνανε και μάγια πριν
μας τη στείλουν. Και έμεναν έτσι, μακρυά της, οι άνθρωποι
εδώ στη γη. Έτσι μου φαινόταν αυτή η κοπέλα. Άλλη εξήγηση
δε δίνω. Και με στεναχωρούσε και μένα Αρίστο. Και φέτος, ξέρεις, με στεναχώρησε ακόμη πιο πολύ”. Έτσι μίλησε ο καπετάν
Αντρέας. Και συνέχισε ήσυχα μετά, με μια ρουφηξιά καφέ.
“Ήταν όμως κι ένας φίλος τους μαζί τους φέτος. Με τη γυναίκα του, μια Πολωνή. Ένας πιανίστας ήταν. Ένα αλλιώτικο
άτομο. Κοσμά τον λέγανε. Μαζί είχανε έρθει απ’ την Αθήνα. Ο
Κοσμάς, η γυναίκα του η Άννα κι η Μυρτώ”. Κοντοστάθηκε ο
γερο ψαράς και σαν να συγκινήθηκε και λίγο. Τράβηξε για τα
καλά την προσοχή του Αρίστου. Κι ολοκλήρωσε μετά τη σκέψη του.
“ ε με ξεγελάς Αρίστο, κάτι κατάφερε και μήνυσε, αυτός ο
Κοσμάς, στη Μυρτώ. Αυτός της έλυσε τα μάγια”. Κι ολοκλήρωσε μαζί και το καφεδάκι του.
***
Τα πυροτεχνήματα της τελευταίας μέρας της χιλιετίας ήταν
μεγαλόπρεπα. Είχαν ανέβει, ο Κοσμάς κι η Άννα, στου Φιλοπάππου κι αντίκριζαν το φωταγωγημένο βράχο κι όλη την
Αθήνα. Ήταν κι ο κόσμος πολύς τριγύρω. Με φωτεινά πρόσωπα. Χαρούμενα.
“Ξέρεις, για μας “καλύτερα” δεν υπάρχει, έτσι θαρρώ το νιώθουμε. Ας κάνουμε μόνο μια ευχή για τη Μυρτώ”, είπε η Άννα.
“Να κάνουμε Άννα, να κάνουμε”, της απάντησε ο Κοσμάς.
Και, καθώς καλός στις ευχές ο Κοσμάς δεν ήτανε, γύρισε χωρίς κι ο ίδιος να το πολυκαταλάβει κι ατένισε ψηλά το βράχο.
Βοήθεια φαίνεται ζητούσε.
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Γιόρταζαν κι οι θεοί στο βράχο κι ήταν μεγαλόψυχοι τη
μέρα εκείνη. Ένοιωθαν, έτσι κι αλλιώς και λίγη ντροπή, για
τη μεγάλη, την αδικαιολόγητη τη ζήλια, που τους κατέκλυζε
καμιά φορά με τα καμώματα ετούτων δω των δυο. Ήταν γενναιόδωροι όμως σήμερα κι ανέθεσαν σε μια απ’ τις γυναίκες
της παρέας, και τα ’βαλε αυτή τα λόγια στο μυαλό του Κοσμά.
Που είχε μια τέτοια μεγάλη δυσκολία να εύχεται, να προσδοκά
πράγματα καλύτερα.
“Να τη δούμε με κανένα παιδί λοιπόν σύντομα, Άννα, τι λες,
πώς σου φαίνεται;” ρώτησε, ευχόμενος ο Κοσμάς.
Ήταν από κείνες τις στιγμές τις άλλες, τις ανακατωμένες.
Που ξεπήδαγε η καταχωνιασμένη, η μυρωδιά της Πολωνίας κι
έβγαινε τώρα ίδια μέσα απ’ την Πατησίων.
Έτσι και τώρα, ανακατεύτηκαν στο μυαλό της Άννας τα
δικά της τα παιδιά και τα εγγόνια, με τη Μυρτώ και τα δικά της
που σύντομα θα ’ρχότανε.
Κι οι δυο πατρίδες, γινήκαν και πάλι μια.

Mέρος ΙΙΙ - Έκλειψη & Λάμψη

Τα καινούργια και τα παλιά
Tα επόμενα χρόνια η Μυρτώ βρισκόταν πολύ τακτικά με τον
Κοσμά και την Άννα. Κοινωνικά, πρώτ’ απ’ όλα. Συνήθως στις
γειτονιές του Κοσμά. Στο κέντρο. Ο Κοσμάς είχε μια αγάπη για
το μικρό του αυτό κόσμο. Κι ίσως και μια μικρή αδιαφορία για
τον παραέξω, το μεγαλύτερο τον κόσμο. Το καταλάβαιναν αυτό
και το σεβόταν κι η Μυρτώ κι ο Γρηγόρης. Και τις περισσότερες
φορές τα λέγανε στο κέντρο. Και κατέληγαν έτσι πότε στην
Κληματαριά, πότε στο Αιολίς, στο πιάνο μπαρ, στον Αιθίοπα
εστιάτορα, ή και σε κανένα θέατρο ή σινεμά. Της περιοχής του
κέντρου, συνήθως.
Μα και το μαγαζί της Άννας έγινε, σιγά σιγά, σημείο αναφοράς. Mε το πέρασμα του χρόνου, η Μυρτώ περνούσε απ’ εκεί,
όλο και πιο συχνά, όλο και πιο συστηματικά. Πότε μόνη, πότε
με καμιά φίλη της, να τη συστήσει στην Άννα, πότε με το Γρηγόρη, πότε και με τον Κοσμά τον ίδιο. Ιδιαίτερα όταν το σχέδιο
ήταν να βγούνε μετά, όλοι μαζί, οι τέσσερίς τους. Μια γλυκιά
ρουτίνα είχε γίνει το μαγαζί της Άννας κι οι πραμάτειες του.
Οι βότκες, οι μπύρες και τ’ αλλαντικά τα πολωνικά. Συμβαίνει καμιά φορά, κι η αγάπη για τους φίλους σου περνάει και
στις πραμάτειες τους τις ίδιες. Και τις αγαπάς κι αυτές. Ίσως
γι ΄αυτό και γίνηκαν, στην οικογένεια, γρήγορα φανατικοί της
Ζυμπρόφκα και της Ζίβιετς.
Με τις πολλές τις επισκέψεις, γνωρίστηκαν εκεί καλύτερα και με τη Μάρω. Την αλλαγμένη Μάρω, που σε τίποτα δε
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θύμιζε πια το μοχθηρό και ακοινώνητο αγρίμι που, είχε υπάρξει, λίγο καιρό πριν. H Mυρτώ, τη Μάρω, πριν αρχίσει να εργάζεται στο μαγαζί, δεν τη γνώριζε σχεδόν καθόλου. εν είχε
συναντηθεί ποτέ με τα φαρμακερά της βλέμματα. Κι έτσι, δε
μπορούσε ν’ αποτιμήσει πλήρως την ιστορία της μεταμόρφωσής της. “Πόσο θηρίο μπορεί να ’χει υπάρξει πια η ευγενέστατη αυτή κυρία;” Έτσι αναρωτιόταν η Μυρτώ. Και μόνο όταν ο
Κοσμάς της αποκρινόταν με νόημα ότι, ναι, είχε υπάρξει θηρίο
αγνώριστο, ένοιωθε ότι κάτι πρέπει να ’χει μεσολαβήσει, κάτι
αλλόκοτο, που δε μπορούσε να το συμπεράνει απ’ την τωρινή
εικόνα της Μάρως. Και την κοιτούσε, τότε, με μια μικρή απορία. Υποψιαζόταν ότι κάτι μαγικό πρέπει να ’χε κάνει πάλι ο
Κοσμάς. Mέχρι που ο Κοσμάς τις κατάλαβε τις υποψίες της
Μυρτώς, και της εξήγησε ότι η Άννα, και μόνο, ήταν ο αρχιτέκτονας της θαυμαστής αυτής μεταστροφής.
Η Μάρω είχε κάνει μερικές, λιγοστές, δικές της παρέες.
Ένοιωθε μια ασφάλεια να ’ναι ανάμεσα σε άτομα, που δε γνωρίζανε παρά μόνο τη νέα της έκδοση. Ποτέ δεν προσπάθησε
να βγει με την Άννα ή τον Κοσμά. Κι ούτε ποτέ, πολύ περισσότερο, παρευρέθηκε στην παρέα, όταν έβγαιναν με το Βάγγο.
Το αντίθετο. ιακριτικά, τα απέφευγε όλ’ αυτά. Γιατί η Μάρω,
βαθιά μέσα της, δεν ένοιωθε ακόμη απόλυτα ελεύθερη απ’ το
παρελθόν της. Ίσως και να σιγόκαιγε μέσα της και κάποια μνήμη ενοχική, μνήμη αναξιότητας. Κυρίως, δε μπορούσε να το
φανταστεί να ’ναι παρέα και να συναναστρέφεται κοινωνικά
με την Άννα. Μα κι η Άννα την καταλάβαινε αυτή τη συμπεριφορά. Την ένοιωθε όμως και τη σεβόταν την υποσυνείδητη
αυτή επιθυμία της Μάρως. Ποτέ, έτσι, δεν την πίεσε νά ’ρθει
μαζί τους ή να συμμετάσχει σε κάποια, άλλη, κοινή κοινωνική
έξοδο.
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Κι έτσι η σχέση τους οριοθετήθηκε και περιορίστηκε κυρίως στο μαγαζί της Τρίτης Σεπτεμβρίου. Ευχάριστη ήταν η
παρουσία της Μάρως εκεί. Και για την Άννα και τις άλλες Πολωνές και για τους πελάτες. Αλλά και λίγο τυπική, κι επιτηδευμένα απόμακρη. Και μόνο όταν περνούσε καμιά φίλη της, αργά
τ’ απόγευμα, να την πάρει να πάνε, κάπου, οι δυο τους, έμπαινε
τότε στη νέα της φορεσιά κι έπαιρνε μια όψη λαμπερή.
***
Κι η Μυρτώ, σαν περνούσε καμιά φορά απ’ εκείνο το, μακρινό
στο χρόνο, σημείο της Πατησίων, εκεί που, πριν τόσα χρόνια,
είχε ταχύνει το βήμα της γεμάτη απόφαση κι ορμή, χαμογέλαγε καμιά φορά. Χαμογέλαγε από μέσα της, για ώρα πολλή.
Κι απορούσε και με την αφέλεια, που είχε δείξει εκείνη την
παλιά στιγμή. Με την αφέλεια να νιώθει ότι θα κινήσει τα “πάντα”. Όπως το ’βλεπε καθαρά τώρα, μάλλον τ’ αντίθετο ακριβώς ήταν που τότε της λειπόταν. Να κόψει δηλαδή λίγο ταχύτητα, να κοντοσταθεί. Να γαληνέψει. Να τα καλέσει τα “πάντα”
και να τ’ αφήσει να την πλησιάσουν και λιγάκι. Έτσι κι αλλιώς
αυτά πάντα κινιότανε από μόνα τους.
Μπερδεμένα τα ’χε τότε με την ταχύτητα η Μυρτώ. Τη δική
της και του γύρω κόσμου. Αν δεν ήταν έτσι, θα την είχε προλάβει και το ταξί, εκείνη τη βραδιά. Και δε θα ’χε πέσει απάνω
στον, ανυποψίαστο κι άτυχο ποδηλάτη.
Θα τη μεταμόρφωνε αργά και σταθερά, στο μεσοδιάστημα,
η αλλιώτικη αυτή εμπειρία. Η σχέση της με τον Κοσμά. Πάνω
στα πλήκτρα και στις νότες ο Κοσμάς θα τη βοήθαγε να βρει το
ρυθμό και στη ζωή. Να ξεδιαλύνει σιγά σιγά τις ταχύτητες. Να
βρει το βήμα της την αρμονία. Να βρει η λαλιά της το κάλεσμα.
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Να μάθει και να λάμπει. Χωρίς να καίει.
***
Παρ’ όλες τις πολλές επαγγελματικές κι άλλες υποχρεώσεις,
η Μυρτώ έβρισκε πάντα χρόνο και συναντούσε συστηματικά
τον Κοσμά. Για το πιάνο. Για τη δικιά τους, τη μοναδική κουβέντα. Πήγαινε στην αρχή κι ο Γρηγόρης, καμιά φορά, στο ωδείο.
Συνήθεια που θα του γινότανε όλο και πιο μόνιμη στη συνέχεια. Ο Γρηγόρης έβλεπε, βαθιά παραξενεμένος, τη γυναίκα
του να μεταμορφώνεται, να πετάει και να περπατάει πάνω σ’
άλλους δρόμους. ρόμους αχαρτογράφητους. Και τον Κοσμά
να τη συνοδεύει, να τη στηρίζει και να την οδηγεί. Όταν καμιά
φορά έχανε το βήμα.
Για κάποιον άλλο, πιο αβέβαιο, ίσως και να μην ήταν εύκολο.
Να παρατηρεί αυτή την απόλυτη επιρροή, που είχε, εκείνες τις
στιγμές, ο Κοσμάς πάνω στη Μυρτώ, το πάθος που της μεταβίβαζε. Θα μπορούσε να κάνει σκέψεις διάφορες, ο Γρηγόρης.
Ζήλιας, φθόνου και διάφορα τέτοια. Ήταν όμως αρκετά αλλιώτικος απ’ αυτόν τον “άλλο”. Πολύ αλλιώτικος. ε θα μπορούσε
ποτέ βέβαια να ’ναι κι αλλιώς. Θα ’χε κοπεί, απ’ τη Μυρτώ, απ’
το πρώτο λεπτό, αν του έμοιαζε. Του “άλλου”. Κι απόμενε έτσι
συνήθως εκστατικός, ο Γρηγόρης, μ’ έναν απόλυτο, ένα βαθύ
θαυμασμό. Με μια θετική διάθεση, σχεδόν ευγνώμων για το
μοναδικό θέαμα που ξετυλιγότανε μπροστά στα μάτια του.
Ικανοποιημένος απ’ τον εαυτό του, που ξεχώριζε τη συζήτηση.
Που την ξεχώριζε, έστω και χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς λεγόταν. Η γλώσσα που μιλούσανε περπάταγε πάνω στις
νότες, που δεν τις κατείχε. Κι αύξανε αυτό, μόνο, τη μαγεία και
την παραξενιά των στιγμών εκείνων.
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Σκάλιζαν ολ’ αυτά κι ένα παλιό απωθημένο του Γρηγόρη.
Απωθημένο με τη μουσική. Ένα μεγάλο καημό, που είχε για
τη μουσική και για το πιάνο ειδικότερα. Που για λόγους διάφορους δεν κατάφερε ποτέ να του δώσει πνοή. Το σκάλιζε και
τ’ απάλυνε, όμως, αμέσως μετά. Αυτό είναι το δώρο, που μόνο
άνθρωποι που αγαπάς μπορούν να σου προσφέρουν. Να μετασκευάζονται και να γίνονται προέκταση του εαυτού σου. Και
ν’ απαλύνουν έτσι τους εγωισμούς και τις αποτυχίες σου. Να
τις μετασχηματίζουν σε χαρά. Το εκμυστηρεύτηκε, μια μέρα,
στον Κοσμά, ότι είχε, ο ίδιος, μια αγάπη για το πιάνο, που ποτέ,
όμως, δεν της έδωσε συνέχεια. Κι ότι αυτό τον έκανε να τον
αγγίζει ακόμη πιο πολύ η παραξενιά αυτής της σχέσης των δυο
τους. Του Κοσμά και της Μυρτώς. Το είπε κι αυτό, έστω κι αν
για μια στιγμή αναρωτήθηκε πώς, άραγε, θ’ ακουγότανε αυτό
στον Κοσμά.
“Γρηγόρη, νομίζω καταλαβαίνω καλά τι μου λες. Κρίμα μόνο
που είσαι τόσο πολυάσχολος και δε μπορώ να σε βάλω μπροστά για να καλύψουμε το δρόμο”, απάντησε ο Κοσμάς, στην εκμυστήρευση του Γρηγόρη.
***
Ώσπου κάποια μέρα ανησύχησαν κι οι δυο τους, κι ο Γρηγόρης
κι ο Κοσμάς, μήπως έχει κάποια επίπτωση η ένταση εκείνη
που κατείχε τη Μυρτώ εκείνες τις ώρες, στην πρόσφατη εγκυμοσύνη της. Μέχρι που τους καθησύχασε, ως περισσότερο ειδικός, η ίδια. Τους καθησύχασε και τους είπε ότι, ανάμεσα σ’
όλα τ’ άλλα, βόηθαγαν όλ’ αυτά και τη μύηση της μικρής Άννας
στη γλώσσα της μουσικής. Γι’ αυτό και να μην ανησυχούν καθόλου.
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Είχε, λοιπόν, πιάσει κι η ευχή στο βράχο. Και μάλιστα είχε
πιάσει διπλά και τριπλά. Έγινε, η Μυρτώ, σύντομα μητέρα. Και
σύντομα ξανάγινε. Με δίδυμα τη δεύτερη φορά. Aκόμη και σ’
αυτό, έμοιασε με την Κονστάνς. Με τρία παιδιά λοιπόν, η Μυρτώ, μέσα σε λίγα χρόνια. Τη Μαρία, τον Αμύντα το Β΄ και την
Άννα. Αλλάξανε και σπίτι για να τους χωράει όλους. Η Μυρτώ
συνέχιζε στο ίδιο ιατρικό κέντρο κι ο Γρηγόρης σε μια τεχνική
εταιρεία, που ήταν μέτοχος κι ο ίδιος, στα βόρεια προάστια κι
αυτός.
Έγινε, έτσι, κι ο Κοσμάς παππούς. Πνευματικό του παιδί
ήταν η Μυρτώ, εγγόνια του και τα παιδιά της. ΄Εγινε κι η Άννα
ξανά γιαγιά. Και μ’ εγγονή που είχε και το ίδιο όνομα!
Κι όλα πηγαίνανε δεξιά. Και τα επαγγελματικά και τα προσωπικά και όλα τ’ άλλα.
***
“Κοσμά, έρχεται τον Αύγουστο ο Αδάμ!”, αναφώνησε γεμάτη
χαρά η Άννα, μόλις διάβασε το γράμμα του αδερφού της. Και
συνέχισε. “Ίσως μάλιστα έρθει μαζί μας και στη Λευκάδα. Έτσι
μου λέει!”
Η Ολυμπιάδα ήταν η μεγάλη ευκαιρία για τον Αδάμ. Nά ’ρθει
επιτέλους στην Ελλάδα, να δει την Άννα να δει και τον Κοσμά,
να δει και την Ακρόπολη. Το ’βλεπε ότι άλλη τέτοια ευκαιρία
δε θα υπήρχε. Έβγαλε λοιπόν το εισιτήριο και ξεπρόβαλε μια
μέρα στην Τροίας. Τον είχε καταφέρει κι η Άννα, τον είχε πείσει να μείνει έναν ολόκληρο μήνα. Θα πήγαινε με όλη τη μεγάλη παρέα τους στη Λευκάδα, για δέκα μέρες, προς τα τέλη του
Αυγούστου.
Ήταν μια εμπειρία μεγάλη για τον Αδάμ. Εμπειρία ζωής.
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Τόσα πράγματα μαζεμένα σε τόσο λίγο χρόνο. Μαγεύτηκε
απ’ όσα συνάντησε. Έπεσε, η αλήθεια είναι και στην καλύτερη στιγμή. Στη σπάνια εκείνη στιγμή, που κάτι ξυπνάει στους
Έλληνες και δε βλέπουν παντού εχθρούς. Εξιδανίκευσε έτσι
λίγο τα πράγματα όταν μιλούσε στην αδερφή του για την τόσο
καθαρή πόλη, για τους τόσο ανοιχτούς ανθρώπους.
Τον πήγανε και στο μαγαζί της Άννας. Kοιτούσε και θαύμαζε ο Αδάμ. Παραπλήσιο καλούπι με τον Κοσμά, ήταν κι αυτός.
υσκολευότανε καμιά φορά να καταλάβει. Όλα όσα έβλεπε
γύρω του.
***
Mα πιο πολύ για τον Αδάμ, κι απ’ τους αγώνες, κι απ’ τα αρχαία,
κι απ’ τα επιχειρηματικά τα έργα της αδερφής του, μέτρησαν οι
δυο τρεις βόλτες, που κάνανε οι δυο τους, αυτός με τον Κοσμά.
Βάραιναν πια τα χρόνια και για τους δυο. εν ήταν εύκολο τ’
ανέβασμα στο Λυκαβηττό, μήτε στου Φιλοπάππου. Έδινε όμως
το χέρι του Κοσμά, τ’ ακουμπισμένο στοργικά στον ώμο του
Αδάμ, όλη τη δύναμη και την κατεύθυνση που χρειαζότανε.
Και πορευτήκαν, οι δύο φίλοι, αργά στους λόφους της Αθήνας.
Και πορευτήκαν ίδια αργά και στη ζωή τους πίσω. Και διασχίσανε όλη τη μεγάλη τους φιλία. Βάσταγε τώρα πενήντα, τόσα,
χρόνια.
Και ο Κοσμάς μίλαγε μ’ ενθουσιασμό για το πιάνο. Του μίλησε και του περιέγραψε και την περίπτωση της Μυρτώς. Με
λεπτομέρειες πολλές. Όχι για να τον βοηθήσει να καταλάβει.
Κατάλαβε αμέσως ο Αδάμ τι έλεγε ο Κοσμάς. Για τι πράγμα μιλούσε. Μίλησε με λεπτομέρειες για να γεμίζει ο χρόνος και
να βοηθάνε οι ήχοι της φωνής το μυαλό για να καλπάζει. Για
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να γεννάει και δύναμη για το κορμί. Να τ’ ανεβάζει πιο εύκολα
στην ανηφόρα και στα βράχια.
***
Εκείνη τη μέρα, λίγο πριν φύγουν για τη Λευκάδα, κατεβαίνοντας απ’ το Λυκαβηττό, καθίσανε, στη μέση της κατεβασιάς, ν’
απολαύσουν τ’ αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα. Χρύσιζε απ’ τον
ήλιο στο βάθος ο Σαρωνικός. όξαζαν και στεφάνωναν τα χρυσογάλανα νερά του τα δυο μεγάλα του νησιά κι όλα τ’ άλλα, τα
μικρότερα. Όλο το σκηνικό είχε κάτι το μοναδικά ωραίο. Απορροφήθηκε ο Αδάμ για ώρα πολλή. Τον επανέφερε αργότερα, ο
Κοσμάς, που στο μεταξύ παράγγειλε κι έναν ελαφρύ μεζέ, με
ούζο, για τους δυο τους.
Ο Κοσμάς τον ρώτησε τότε αν θα ’θελε να το οργάνωνε, να
παίζανε κάπου μαζί. Πιάνο. Τις μέρες, μετά, που θα γυρίζανε
απ’ τη Λευκάδα. Προεξόφλησε ότι ο Αδάμ θα συγκατάνευε μ’
ενθουσιασμό. Ήταν εξάλλου τόσος καιρός, που δεν τα ’χαν πει,
οι δυο τους, πάνω απ’ το πιάνο.
“Τι θα ’λεγες να κανόνιζα να παίξουμε πιάνο οι δυο μας; Πάει
τόσος καιρός απ’ την τελευταία μας φορά!” Έτσι το ρώτησε ο
Κοσμάς. Και παραξενεύτηκε πολύ με την απάντηση του Αδάμ.
“ εν ξέρεις πόσο θα το ’θελα! Ξέρεις όμως, χτύπησα λίγο
πριν έλθω εδώ δυνατά το χέρι μου.

εν είναι μελανιασμένο

πια αλλ’ ακόμη με πονάει. Ούτε που το ελέγχω καλά καλά. Κι
έτσι είμαι σίγουρος ότι δε θα ’μαι καλός δίπλα σου. Όσο καλός
ήμουνα παλιά.

υστυχώς δε θα μπορέσουμε να το ζήσουμε

αυτό αυτή τη φορά. Ας ελπίσουμε σε μια επόμενη. Όταν με το
καλό έρθεις εσύ να μας δεις στο Γκτανσκ. Kακοτυχία!”
Ο Κοσμάς έδειξε να καταλαβαίνει και να μην επιμένει. Του
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φάνηκε όμως κάπως παράξενο το χτύπημα του Αδάμ. Υπήρχαν χτυπήματα τέτοια, που δε μπορούσε να τα διορθώσει η μεγάλη τους αγάπη κι η δύναμη που αντλούσαν οι δυο τους, μέσ’
απ’ το παίξιμο;
ε θέλησε όμως να γυρίσει κουβέντα στον αγαπημένο φίλο
του. Και τ’ άφησε, έτσι, να κυλήσει.

Αποστάσεις
Ήταν μεγάλη η απόσταση που ’χε διανύσει η σχέση τους. Του
Κοσμά με τον Αμύντα. Απ’ την αρχική εκείνη καχυποψία, τότε
που ο Αμύντας έκανε το λάθος και χρέωσε στον Κοσμά όλες
τις επιλογές της Μυρτώς. Κι όλες της τις μη επιλογές. Μέχρι
μετά που το κατάλαβε, το λάθος του, εκεί στο θέατρο. Τότε ταράχτηκε για πρώτη φορά τόσο πολύ στη ζωή του ο Αμύντας. Κι
έστειλε για μακρινό περίπατο και την καχυποψία κι όλες του
τις θεωρίες. Αυτή ήταν κι η μεγαλύτερη απόσταση που διάνυσε ποτέ ο Αμύντας στη ζωή του.
Αλλά και μετά, συνέχισε να μεγαλώνει η φιλία τους. Όλα τα
άλλα τρία καλοκαίρια που ξανασμίξανε όλοι τους στη Θάσο και
τη μια φορά στη Λευκάδα. Αν εξαιρέσεις την πρώτη φορά τότε
που ’λειπε η Κονστάνς με την οικογένειά της κι η Μυρτώ ήταν
ακόμη έγκυος, όλες τις υπόλοιπες φορές ήταν κάθε φορά και
περισσότεροι. Τη δεύτερη φορά, στη Θάσο, ήταν πάλι σε πλήρη
απαρτία κι η Μυρτώ είχε τότε και τη μικρή Άννα. Και μετά στη
Λευκάδα είχε και τ’ άλλα δυο παιδιά. Μακρινός τόπος η Λευκάδα για το Μακεδόνα, τον Αμύντα. Αλλά τον απόλαυσε. Μες στις
αμυγδαλιές ήταν το σπίτι του Γρηγόρη, στο Καλαμίτσι, με θέα
την αδελφή θάλασσα του Ιονίου. Και παραλίες σωρός τριγύρω
και χωριουδάκια όμορφα στο κέντρο.
Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, στο Καλαμίτσι, στη Λευκάδα,
που ήταν κι ο Αδάμ μαζί τους. Βγαλμένος από καλούπι ίδιο
με του Κοσμά, του φαινόταν τούτος δω, του Αμύντα. Έτσι του
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επιβεβαιώνανε εξάλλου, κι ο Κοσμάς κι η Μυρτώ. Τον κοίταζε
λοιπόν κι αναρωτιώταν. Για το αν μπορεί να υπάρχει κι άλλο
κάτι σαν τον Κοσμά. Εμπόδιζε όμως κι η γλώσσα και δεν κατάληξε έτσι σε γνώμη βέβαιη. Κι έμεινε με την υπόθεση και με
την υποψία, ότι η μουσική κάποια μεγάλη επιρροή κι επίδραση
ασκεί στους ανθρώπους. Μεγαλύτερη, ίσως, απ’ αυτή που ’χε
μέχρι τη μέρα εκείνη φανταστεί.
Ο Αδάμ ζούσε ανέλπιστες μέρες. Είχε ακούσει βέβαια για
τα ελληνικά νησιά και την ελληνική θάλασσα. Τα ’χε βάλει
κι αυτά στο πρόγραμμα, με την ευκαιρία αυτή του πρώτου κι
ίσως μοναδικού του τούτου ταξιδιού στο γαλάζιο νότο. Κι έτσι
δε χρειάστηκε να τον πιέσει η αδερφή του, για να συγκατανεύσει. Να τους ακολουθήσει δηλαδή στη Λευκάδα.
Μόνο που εδώ ήταν κάτι αρκετά παραπάνω. Ήταν η παρέα
η μεγάλη κι η δεμένη. Με ηλικίες λογής λογής. Ήταν μετά το
τοπίο, που ήταν πιο περίπλοκο απ’ ότι είχε ακούσει κι απ’ ότι
μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Με δάση τις αμυγδαλιές και τα
πανέμορφα ηπειρωτικά χωριά, με μια πολύ ιδιαίτερη, λευκαδίτικη, κουζίνα. Τον ξαφνιάζανε ευχάριστα όλ’ αυτά, τον Αδάμ.
Απολάμβαναν οι δυο τους, ο Κοσμάς και ο Αδάμ, καθημερινά και με συνέπεια, μια βόλτα, απογευματινή. Αργά
αργά την προχωρούσαν, με βήμα διστακτικό κι αβέβαιο. Με
βήμα κουρασμένο απ’ το χρόνο. Το χρόνο τον κοινό τους.
Το ζωντάνευε όμως η πανδαισία, που μέσα της ζούσανε τις λίγες αυτές μέρες. Περπατούσαν λοιπόν. Την ώρα που ’πεφτε ο
ήλιος κι άλλαζαν τα χρώματα. Περπατούσαν στις εξοχές της
περιοχής. Της κοντινής μα και της μακρύτερης, καμιά φορά.
Όταν πηγαίναν όλοι μαζί κάπου με τ’ αυτοκίνητα.
“Κοσμά δεν ξέρω πώς να σ’ ευχαριστήσω γι’ αυτή τη φιλοξενία. Και σένα και τους φίλους σας. Ξεπερνάει κάτι τι που θα

32 4 | | Ν Ι ΚΟΣ ΣΑ ΚΚ Α Σ
μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Ζείτε μέσα σε μια μεγάλη ευτυχία, έτσι μου φαίνεται, και χαίρομαι που το ’χετε καταλάβει και
σας διαπερνάει. Μόνο μου παράπονο, απ’ τον εαυτό μου, είναι
που δε μπόρεσα ν’ ανταποκριθώ σ’ αυτό που μου ζήτησες. Σ’
αυτό που κι εγώ το ’θελα τόσο πολύ. Να παίξουμε δηλαδή πιάνο
μαζί. Όπως παλιά. Λυπάμαι Κοσμά μου, που δε μπόρεσα να στο
προσφέρω αυτό. Ή καλύτερα, να το προσφέρω και στους δυο
μας”.
“Αδάμ αδερφέ μου, κάθε φορά που παίζω πιάνο, μαζί σου
παίζω. Εκεί δίπλα μου σε βλέπω, να κάθεσαι, να με συνοδεύεις, να με κοιτάς, να με διορθώνεις φίλε μου.

εν υπάρχει

φορά που να μην τη νιώθω την ανάσα σου. Τι σημασία έχει
αυτό που λες! Για τους άλλους θα το κάναμε, Αδάμ, να δουν, να
νοιώσουν, τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν να περπατήσουν
το δρόμο μας, ποια ήταν και ποια είναι η φιλία μας. Για τη Μυρτώ το ’θελα περισσότερο απ’ τον οποιονδήποτε άλλο, αυτό που
σου ζήτησα. Που ξέρει καλά τα μονοπάτια μας. Θα σε γνώριζε
έτσι καλύτερα. Αυτό ήταν που κυρίως ήθελα. Να σε γνωρίσω
στη Μυρτώ. Για μένα τίποτα δε θ’ άλλαζε ποτέ. Τίποτα δε θα
μου πρόσθετε πραγματικά. Ούτε και σε σένα νομίζω. Ζεις μες
στην κάθε μου στιγμή, αγαπημένε μου φίλε”.
Κι έγειρε μετά ο ήλιος και χάθηκε μες στην Ιόνια θάλασσα.
Κι αλλάξανε γρήγορα τα χρώματα. Κι άλλαξε μαζί τους γρήγορα κι η ανησυχία κι η στεναχώρια, η πρόσφατη, του Αδάμ. Κι
απόμεινε μια απέραντη αγάπη για το μακρινό τούτο κι αιώνιο
συνταξιδιώτη του.
***
Την τρίτη και τελευταία φορά στη Θάσο ήταν μαζί τους κι η
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Μαργαρίτα η κόρη της Βάλιας με το δικό της παιδί. Τριών χρονών, ο μικρός Αντρέας. Χαιρότανε, έλαμπε, ο καπετάν, ο μεγάλος ο Αντρέας, εκείνο το καλοκαίρι. Να τους καμαρώνει και
να σερβίρει τις κακαβιές και τους σαργούς, εκεί στην παραλία.
Και παρηγοριόταν έτσι που του ’χε φύγει ο Αρίστος, λίγους μήνες πριν. Και τον άφησε με μονοπώλιο στην παραλία. Λες και
τον ένοιαξαν ποτέ τον καπετάν Αντρέα τα λεφτά και οι πελάτες. Και του ψιθύριζε τότε του Αρίστου. “Σου τα ’λεγα, δε σου τα
’λεγα ρε Αρίστο. Πρόκοψες και συ και βιάστηκες να φύγεις! ε
σ’ άφησε ο εγωισμός σου να κάτσεις να δεις, πόσο δίκιο είχα,
μ’ όλ’ αυτά που σου ’λεγα.”
Τα ’λεγε ο καπετάν Αντρέας. Τα ’λεγε και τα ξανάλεγε. Βοήθησε κι αυτός φαίνεται στην κρίση των θεών.
***
Ο Αμύντας είχε όλ’ αυτά τα χρόνια την ευκαιρία να δει τα πράγματα ξανά και ξανά. Και να δει και να νοιώσει, ακόμη καλύτερα και βαθύτερα, τη μεγάλη αυτή σχέση, που υπήρχε ανάμεσα
στην ανιψιά του και στον Κοσμά.
Με το χρόνο κατάλαβε πια καλά και τη σπάνια κράση του
Κοσμά. Τη μεγάλη του αυτάρκεια. Μια αυτάρκεια, που δεν
άφηνε ποτέ τίποτα το κακό ν’ ανθίσει. Αυτή την ίδια την αυτάρκεια, που στην αρχή το μάτι του Αμύντα την παρεξήγησε,
την πήρε, τελείως λαθεμένα, για κάτι σαν εσωστρέφεια.
εν τον πείραζε όμως τόσο η αφέλεια που ο ίδιος αρχικά
είχε δείξει. Τέτοιον εγωισμό δεν είχε. Ποτέ δεν είχε. Κι όταν
καμιά φορά τη θυμόταν τη στιγμή εκείνη, τότε που ήταν σε
τόσο λάθος άποψη, ήταν για να αισθανθεί, αμέσως μετά, το μεγαλείο να βγαίνει απ’ τον Κοσμά μάλλον, παρά να νοιώσει την
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όποια δική του πλάνη.
Κι έκανε μεγάλη εντύπωση σ’ όλους όσους τους παρατηρούσαν. Πώς βάθαινε με το χρόνο η σχέση τους. Είναι και που
σπάνια γίνονται μεγάλες φιλίες, όσο περνάει η ηλικία. Κι ήταν
αυτός ένας λόγος παραπάνω, που ακτινοβολούσε και ξεχώριζε η σπάνια περίπτωση του Κοσμά και του Αμύντα. Η μεγάλη
αυτή διαδρομή που διανύσανε στην ψυχή τους, απ’ την πρώτη
εκείνη, την άβολη στιγμή του Κοσμά, την καχύποπτη στιγμή
του Αμύντα. Μέχρι το μεγάλο βάθος που φτάσανε τον τελευταίο καιρό. Κι ας μην είχαν βρεθεί παρά για λίγες μέρες, εκείνα
τα λίγα καλοκαίρια, που συναντήθηκαν ξανά. Όσο χάσανε σε
χρόνο, το αναπλήρωσαν σε ένταση.
Ο Αμύντας ρωτούσε τον Κοσμά για την Πολωνία. Σαν να
προσπαθούσε, στην αρχή τουλάχιστον, να εντοπίσει την ουσία
του Κοσμά σε κάποιες συνθήκες που μεγάλωσε, σε κάποιες
εμπειρίες που απόκτησε. Μέχρι που κατάλαβε ότι όλ’ αυτά,
παιγνίδια της τύχης ήταν μάλλον. Κι ότι η ουσία του Κοσμά
ήταν μες στην ψυχή του την ίδια μάλλον κι όχι σε κάτι το εξωτερικό. Κι ότι όλη η σημασία της Πολωνίας ήταν ότι του ’φερε
στο διάβα του τον Αδάμ, την Άννα και ακόμη λίγους φίλους και
συναδέλφους.
Ο Αμύντας αγαπούσε τη δουλειά του και την ιατρική. Ποτέ
δεν την είδε ως βιοπορισμό. Πάντα είχε κάτι το ανώτερο μέσα
της, η επιλογή του αυτή. Κι αυτό είχε προσπαθήσει και το ’χε
καταφέρει, να το μεταφέρει στα δυο κορίτσια, σε απόλυτο
βαθμό. Το ’χε καταφέρει απ’ τα πρώτα χρόνια. Τότε που ήταν
έφηβες στη Θάσο. Όταν δεν ήταν όλοι τους άφαντοι απ’ την
ακτή, όταν δεν τους μάθαινε, ο Αμύντας, τη χαρά της μεγάλης
και της βαθιάς της θάλασσας, τότε τους στάλαζε την ουσία της
ζωής μες στην ψυχή τους. Αργά αργά τις έπλαθε. Κι ήρθαν έτσι
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και γρήγορα ψηλάφισαν το μεγάλο μυστικό της ζωής. Ότι πολύ
περισσότερο δηλαδή βαραίνει το να δίνεις απ’ το να παίρνεις.
Τυραννίστηκε λίγο η Μυρτώ στην αρχή. Έτσι, ανείπωτη
ομορφιά που ήταν. εν είναι ο κόσμος πλασμένος φαίνεται για
τέτοια ομορφιά, ποτέ δεν ήταν. Νικάει τις πιο πολλές φορές η
κακία και την εκδικείται, τη ρίχνει συνήθως βορά, μια ομορφιά
θεϊκή σαν της Μυρτώς, στην κολακεία και στην ασημαντότητα. Της το ’χε εξηγήσει ο Αμύντας αυτό με το δικό του τρόπο
και με μεγάλη προσοχή. Της το ’πε με διηγήσεις δικές του αλλά
κι αυτές του Χέρμαν Έσσε κι άλλων πολλών. Και στη Μυρτώ
μα και στην κόρη του. Ήταν κι αυτή κοντινό καλούπι. Τους το
εξήγησε για να το καταλάβουν καλά. Έτσι κι έγινε. Μόνο, που
τη Μυρτώ ιδιαίτερα, δεν τα κατάφερε, ίδια περίτεχνα, να τη
μάθει και τι να κάνει, πώς ν’ απαντάει στη ρομφαία της κακίας που θα την είχε πάντα στο στόχο. Ιδιαίτερα τη Μυρτώ,
που ήταν η ακραία, η απόλυτη ομορφιά, η τελείως αλλιώτικη.
Αυτή θα σημάδευε πρώτα και με λύσσα. Η ρομφαία της κακίας.
Η πρώτη προτίμησή της θα ’τανε, πάντα. Η μεγάλη θάλασσα,
που της τη δίδαξε ο Αμύντας, δεν αρκούσε για να κρυφτεί και
να ξεφύγει Χρειαζότανε εδώ, μια άλλη, μια αλλιώτικη, μεγάλη θάλασσα. Σαν αυτή την άλλη, που της άνοιξε διάπλατα την
πύλη της ο Κοσμάς. Και της την έδειξε και της τη δίδαξε. Και
τη βόηθησε πρώτα να κολυμπά. Στην αρχή να μάθει να ξεφεύγει. Σαν να ’ταν, η άλλη αυτή μεγάλη θάλασσα, του Κοσμά, κάτι
σαν καταφύγιο. Την έμαθε μετά να γαληνεύει και να λάμπει
και να μη φοβάται πια καμιά ρομφαία. Και κατάλαβε έτσι γρήγορα η Μυρτώ ότι δεν ήταν καταφύγιο η θάλασσα του Κοσμά.
Βασίλειο ανίκητο ήταν. Κι ό,τι κακό κι αδέξιο τολμούσε ποτέ να
πλησιάσει, βούλιαζε πάντα και χανότανε στο δρόμο.
Μ’ αυτό έμοιαζε, περισσότερο απ’ ό,τι άλλο, κι η σχέση του
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Κοσμά με τον Αμύντα. Με μια σχέση ατρόμητων θαλασσοπόρων. Που ’χαν ταξιδέψει και κολυμπήσει όμως σ’ άλλες θάλασσες και σ’ άλλα βαθιά νερά. Κάπου φαντάζανε άγνωστα κι
άσχετα και μακρινά μεταξύ τους στην αρχή. Και γένναγε αυτό
και μια καχυποψία. Φάνηκε όμως, στο δρόμο, πως οι δύο θάλασσες είχαν και μια διώρυγα, που της ένωνε και τις ανακάτευε. εν ήταν και τόσο μακρινές, όσο φαινόταν στην αρχή.
Κι ήταν η Μυρτώ, που τις είχε διαβεί και ταξιδέψει και τις
δυο αυτές τις θάλασσες. Κι ήταν αυτό η καλύτερη απόδειξη ότι
απόσταση μεγάλη δεν υπήρχε.
Και λέγανε, κάθε που βρισκότανε, ιστορίες πολλές απ’ τη
δική του θάλασσα ο καθένας. Κι ήταν όλ’ αυτά, τα ίδια και τ’
ανόμοια, που τους φέρανε τόσο παράξενα κοντά.
Ανόμοια γεμάτες ήταν κι οι ιστορίες τους με την Άννα και
τη Βάλια. Άλλο δρόμο διαβήκανε, σε ίδιο λιμάνι φτάσανε. Αδιάβατος ήταν για τον Κοσμά ο δρόμος του Αμύντα για τη Βάλια.
Κι αδιάβατη κι εκείνη η βραδιά στη Θάσο. Τότε που άλλαξε ο
Αμύντας, τη μαύρη του διάθεση, μέσα σε δυο μονάχα λεπτά.
Και περπάτησε μια τέτοια μεγάλη απόσταση απ’ τη βουβό του
κλάμα προς τη χαρά της παρέας.
Να κάτι που δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει ο Κοσμάς. Αυτή
η ικανότητα του Αμύντα του φάνταζε παράξενη αλλά κι υπέροχη. Του ’καναν έτσι βαθιά εντύπωση οι τέτοιες συμπεριφορές του Αμύντα. Κι έτσι με τον καιρό τον θεωρούσε σπάνια
κατηγορία, άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο.
Κι έτσι, παράλληλα, πορεύονταν πια στο μυαλό και στην
καρδιά τους. Τι σημασία είχε εξάλλου αν τα μέτραγαν συνήθως αλλιώς τα πράγματα; Σημασία δεν έχει καμιά, να ’σαι ίδιος
με κάποιον για να τον αγαπήσεις.
Αρκεί να υπάρχει η διώρυγα. Αυτό αρκεί.

Ανατολικά της Θεσσαλονίκης
Είχαν περάσει πια πολλά χρόνια απ’ τη στιγμή που της πρωτομπήκε, της Κονστάνς, η ιδέα της επιστροφής. Ανατράπηκε
όμως απ’ τις εξελίξεις στη ζωή τους. Μεσολάβησαν τα παιδιά,
προκύψαν άλλες προτεραιότητες, το θέμα μπήκε στην άκρη.
Από αναβολή σε αναβολή περάσανε επτά χρόνια. Έτρεχε πια
το ’06.
Η ιδέα ξαναζωντάνεψε τώρα, με χαρακτήρα οριστικό. Χρήματα είχαν στην άκρη, δουλειά θα φτιάχνανε στην Ελλάδα, μόνοι τους. Μετά, τα νέα απ’ την Ελλάδα ήταν όλο και καλύτερα.
Έβλεπε ότι άλλα περιθώρια δεν υπήρχαν. Ούτε κι υπήρχε ποτέ
περίπτωση να επέστρεφαν στο Βέλγιο. Ήταν βέβαια εκεί η μητέρα της Κονστάνς, η Ντενίζ, κι οι γονείς του Πιερ. Αλλά ήταν
και στην Ελλάδα ο πατέρας της. Ήταν κι η Μυρτώ. Ήταν μετά
κι ο ήλιος κι η θάλασσα. Ψηλά στην κλίμακα τη δική της. Αλλά
και σ’ αυτή των παιδιών.
Για κάποιο λόγο παράξενο, που ποτέ δε διευκρινίστηκε με
σαφήνεια, ο Πιερ δεν είχε καμιά αντίρρηση να επιστρέψουν
στην Ελλάδα. Είχε κάπως λειψή εικόνα ο Βέλγος για τη χώρα.
Την είχε δει στη Θάσο. Την είχε δει και στη σπάνια έξαρση των
στιγμών της Ολυμπιάδας. Τα στραβά δεν τα ’χε δει. Μα έτσι μα
αλλιώς, της έκανε μια κάποια έκπληξη της Κονστάνς η εύκολη άποψη του Πιερ, αλλά προτιμούσε να μην το πολυψάχνει.
Κι έτσι, ποτέ δε διευκρινίστηκε στ’ αλήθεια η εύκολη εκείνη
ψήφος εμπιστοσύνης του βόρειου Βέλγου, προς το νότο, τον
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ελληνικό.
Κι έτσι η συζήτηση περιορίστηκε για το πότε θα φύγουν,
μάλλον, παρά για το πού θα πάνε. Μικρές οι αντιρρήσεις λοιπόν, και τεχνικές μάλλον, του Πιερ. Τέτοιες που σε φέρνουνε
εύκολα και γρήγορα για εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη.
Εγκαταστάθηκαν οικογενειακά στην Καλαμαριά. Αγόρασαν ένα ωραίο σπίτι, μονοκατοικία, με θέα πάνω στη θάλασσα. Οργανώσανε, στον ίδιο χώρο και τα ιατρεία τους. Εκεί τα
στέγασαν όλα. Και σπίτι και δουλειά. Απάνω στον κόλπο της
Θεσσαλονίκης. Μ’ εκπληκτική θέα προς τη δύση και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Είναι και λίγο πιο σκούρα τα χρώματα στη
Μακεδονία. Ρίχνει και καμιά ψιχάλα περισσότερη απ’ ότι στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Βόηθαγαν αυτά και φέρνανε και μια κάποια
οικειότητα στον Πιερ, που η μεγάλη ζέστη τον κούραζε κι οι
πάνω απ’ τους τριάντα βαθμούς θερμοκρασίες, καμιά φορά,
τον απορρύθμιζαν.
ουλειά θα ήταν αδύνατον να μην έχουν. Κάτι οι περγαμηνές από τις ΗΠΑ, που ο Έλληνας τόσο πολύ ιδιαίτερα εκτιμά κι
ας καμώνεται πως δεν του αρέσουν οι Αμερικάνοι, κάτι ο θρύλος του ονόματος του Αμύντα, ως ανθρώπου και ως γιατρού,
τέτοια περίπτωση δεν υπήρχε.
Απ’ τον πρώτο κιόλας μήνα αποδείχθηκε αδύνατον να εξυπηρετήσουν όλον τον κόσμο. Προσπάθησαν ν’ αποθαρρύνουν
όσους έρχονταν από μακριά, Σέρρες, Καβάλα κι ακόμη πιο
πέρα. Κι όσο το προσπαθούσαν, τόσο έμπλεκαν χειρότερα. Μέχρι που αναγκάστηκαν να καθιερώσουν προγραμματισμένα
ραντεβού. Αλλιώτικα, έλεγχος δε μπορούσε να υπάρξει. Τρεις
και τέσσερις μήνες μπροστά, για τα πιο πολλά, τα, μη επείγοντα, περιστατικά. Κρατούσαν, άτυπα, και μια προτεραιότητα για
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τους Καλαμαριώτες πρώτα και τους Σαλονικιούς μετά. Άτυπα,
γιατί γρήγορα το κατάλαβαν ότι αν κάτι τέτοιο το διαλαλούσαν,
η Καλαμαριά θα γινότανε μισό εκατομμύριο άνθρωποι.
Σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο πήγαιναν στη Θάσο. Και σχεδόν μήνα παρά μήνα στην Αθήνα. Και μια ακόμη εξέλιξη στη
ζωή τους. Η μεγάλη χαρά των παιδιών. Ο σκύλος ο Ερμής, ένα
πανέξυπνο ψευτογκριφόν, που γρήγορα πήρε θέση ισότιμου
μέλους στην οικογένεια. Με ρεζερβέ θέση στ’ αυτοκίνητο, με
ειδική θέση για το καλάθι του στο σαλόνι. Και μ’ ένα βροντερό,
χαριτωμένο, άκακο, όσο κι υπεύθυνο γάβγισμα, σε ρόλο αναγγελίας, κάθε φορά που χτύπαγε το κουδούνι.
Έτσι πορευόταν η Κονστάνς. Μες στη γλύκα της αρχικής
μήτρας. Κι όταν, αργότερα, τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην
τηλεόραση, απ’ το ένα έμπαιναν κι απ’ το άλλο έβγαιναν. “Kλασική ελληνική γκρίνια”, σκεφτόταν τότε. Γνώριζε καλά τη
μεγάλη εικόνα των Ελλήνων. ε γνώριζε όμως τη μικρότερη
εικόνα, αυτή που καταφέρανε και φτιάξανε τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες. Γι’ αυτό και δεν ανησύχησε ποτέ. Ούτε για τον
εαυτό της ούτε για κανέναν άλλο. Θα ’παιρνε κάποια χρόνια να
γίνει κι αυτό.
Τους επισκεπτόταν συχνά κι ο Αμύντας με τη Βάλια, κι οι
θείοι της, οι γονείς της Μυρτώς, ο Φίλιππος με τη Μαρία. Στη
Βάλια, βέρα Σαλονικιά, της έλειπε η πόλη της. Κι όσο κι αν είχε
συγγενείς και φίλους, τόση άνεση για να καταλύσει, πουθενά
δεν είχε. Και τόση ομορφιά και τόση αγάπη.
Την κόρη τους τη λέγανε Αμφιθέα και το γιο τους Φίλιππο.
To όνομα άρεσε πολύ στον Πιερ. Αυτός το ’χε διαλέξει. Συνηθισμένο είναι βέβαια το όνομα και στο Βέλγιο. Ασχολιόταν με
την ιππασία όμως ο Πιερ από μικρό παιδί. Κι ενθουσιάστηκε
όταν η Κονστάνς του εξήγησε ότι ο “Φίλιππος” είναι ο φίλος

33 2 || Ν Ι ΚΟΣ ΣΑ ΚΚ Α Σ
των αλόγων. εν του ’χε ποτέ περάσει απ’ το μυαλό. Και του
’κανε και δεύτερη μεγάλη εντύπωση κι ανεβήκανε κι άλλο
πολύ οι μετοχές του ονόματος, όταν επίσης τον πληροφόρησε,
η Κονστάνς, ότι τραβούσε η ιστορία του ονόματος αρκετά πριν
τον απόστολο του Χριστού. Απ’ την αρχαία Ελλάδα. Το Αμύντας, η αλήθεια ήταν, του ’χε φανεί πολύ αλλόκοτο. Με αποτέλεσμα να το αξιοποιήσει, κατάλληλα, η Μυρτώ.
***
“Πες μου Πιερ, δεν είναι εκπληκτικά εδώ που ήρθαμε; Είχαμε τέτοια άνεση στη Ν. Υόρκη; Τέτοια θέα, τέτοια απλοχωριά,
τέτοια όμορφη γειτονιά; Τόσους φίλους τριγύρω; Tη Θάσο σε
μιάμιση ώρα; Ή μήπως βγάζουμε τόσο λιγότερα χρήματα; Ή
μήπως βοηθάμε λιγότερους ανθρώπους;” ρώτησε η Κονστάνς.
Ένευσε καταφατικά και μ’ ενθουσιασμό ο Βέλγος. Και χωρίς φωνή. Μιλούσανε στη θέση του, κάτι παράξενα τρανταχτά
παιδικά γέλια, ανακατεμένα με το γάβγισμα του Ερμή. Αντάλλαζαν φαίνεται ανέκδοτα με τους νέους φίλους τους, κάπου
εκεί κοντά, στον κήπο.
***
Όπως και για την Κονστάνς, έτσι και για όλους τους άλλους
κύλησαν τα δυο τρία χρόνια που ακολούθησαν σαν μια γλυκιά
ρουτίνα. Ρουτίνα γιατί οι μέρες μοιάζανε. Γλυκιά γιατί το ίδιο
μοτίβο των ημερών δεν τρόμαζε. Τη χαίρονταν, αυτή τη ρουτίνα. Σχεδόν την αναζητούσαν, όλοι τους.
Υπήρξε όμως και κάτι το ευχάριστα καινούργιο. Άρχισαν
επιτέλους να ’ρχονται στην Ελλάδα ο Μιχάλης με την Κριστίν
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και τη μικρή άφνη. Τόλμησαν κι αψήφησαν ολ’ αυτά τα πολλά,
που λείπονται απ’ τη χώρα για να μοιάζει όσο γίνεται η ζωή του
ανάπηρου μ’ αυτή όλων των άλλων.
Τους είχαν επισκεφθεί πολλές φορές στ’ Αμβούργο οι γονείς του Μιχάλη, η αδερφή του η Μυρτώ κι ο θείος ο Αμύντας.
Είχαν δει κι αρκετές απ’ τις, εντυπωσιακές πια, παραστάσεις
της Κριστίν. Με μεγάλη συγκίνηση, όλοι τους.
Όμως τον Κοσμά δεν τον είχαν ποτέ γνωρίσει. Αυτή ίσως
και να ’τανε η μεγάλη παρόρμηση. Να δώσουν σάρκα κι οστά
στις διηγήσεις της Μυρτώς. Τ’ αναζήτησαν λοιπόν και γνωρίστηκαν και με τον Κοσμά και με την Άννα. Είδαν και μια συναυλία του Κοσμά με τη Μυρτώ. Κι ήρθαν εκείνες οι ηλεκτρισμένες νότες της συναυλίας και κατέβασαν το μύθο το Κοσμά.
Τον κατέβασαν απ’ τον αιθέρα στη γη και τον βάλανε απ’ το
μυαλό μες στην ψυχή τους.
“Κριστίν, πώς σου φάνηκε ο Κοσμάς; εν έχω ξαναδεί τέτοια παράσταση ούτε θα πίστευα ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει
κάτι τέτοιο. Ένοιωθα συνέχεια μια βαθιά, μια αλλιώτικη συγκίνηση. Εσένα πώς σου φάνηκε Κριστίν;” ρώτησε ο Μιχάλης.
“Έτσι ένοιωθα και γω Μιχάλη. Υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος μεταξύ των δυο τους. Καταδικός τους. εν τον
καταλαβαίνουμε εμείς, έτσι νομίζω, αλλά το βλέπεις ότι κάτι
αλλιώτικο, κάτι σπάνιο υπάρχει μεταξύ τους. Κάτι το σπουδαίο
και τ’ ακατάλυτο” απάντησε η Κριστίν.
“Ξέρεις Κριστίν, η αδερφή μου είχε από μικρό κοριτσάκι
μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την ξαδέρφη μας την Κονστάνς
και με τον πατέρα της, το θείο μας τον Αμύντα. Σήμερα μόνο
κατάλαβα ότι ετούτος ο Κοσμάς σαν να έπλασε την ψυχή της
αδερφής μου περισσότερο κι απ’ τον Αμύντα τον ίδιο. Σήμερα
μόνο κατάλαβα εκείνα τα λόγια που μου είχε πει η Μυρτώ για
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τον Κοσμά, εκείνη την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε πραγματικά οι δυο μας, εγώ κι η Μυρτώ, στη Θάσο, πριν από πολλά
χρόνια. Συνταξιδευτή τον είχε πει τότε τον Κοσμά. Συνταξιδευτή που θα της άνοιγε μια μέρα το δρόμο για τη μεγάλη, την
άγνωστη θάλασσα. Την πολύ πιο μεγάλη απ’ τις θάλασσες της
Θάσου, που τις δίδαξε, στην αδερφή μου και στην Κονστάνς, ο
θείος, ο Αμύντας”.
Και κατέληξε ο Μιχάλης. “Σ’ αυτή τη θάλασσα ταξιδεύανε
σήμερα Κριστίν”.
***
Έτσι έφτασαν ως το ’09. Συμπληρώθηκαν τα είκοσι χρόνια
στην Ελλάδα για τον Κοσμά, τα είκοσι χρόνια έξω απ’ τη μαύρη
θάλασσα, εκείνη με τους πολλούς πολλούς κολυμβητές, για τη
Μυρτώ.

Μια αναγέννηση
Ήταν μια μέρα της άνοιξης, Μάης ήταν. Σαν αστραπή πέρασε
απ’ το μυαλό του διευθυντή του ωδείου ξανά εκείνη η παλιά
στιγμή. Η ανησυχία που είχε νοιώσει στην αρχή. Αυτή που έγινε μετέπειτα η μεγάλη του ντροπή. Κι όλο μεγάλωνε και μεγάλωνε. Εκείνον τον άλλο Μάη, πριν είκοσι χρόνια, θυμήθηκε
ο διευθυντής. Τότε, που είχε αναρωτηθεί αν θα ’τανε καλός, ο
Κοσμάς. Καλός παιδαγωγός. Τύψη είχε γίνει εδώ και καιρό η
άθλια εκείνη σκέψη. Σωστή ερινύα. Που τον κυνήγαγε και δεν
τον άφηνε ήσυχο. Είχε αγκιστρωθεί ο διευθυντής σ’ αυτή την
κακή στιγμή. Ταλαιπωριότανε. Βασανιζότανε στη θύμησή της.
Λες κι έβγαιναν όλα του τα κρίματα, μες απ’ αυτό το μακρινό
το περιστατικό.
Είχε αναθέσει μετά στον Κοσμά, την ελίτ του ωδείου. Κι όχι
μικρά παιδιά. Όχι γιατί το ’θελε ο Κοσμάς. Ούτε ασφαλώς γιατί
είχε, ο διευθυντής, αμφιβολία για την παιδαγωγική του ικανότητα. Αλλά γιατί έτσι ένοιωθε ο ίδιος ν’ αξιοποιεί τον Κοσμά
καλύτερα. Αυτή του την επιλογή τη βρήκε τότε απόλυτα φυσική. Ποτέ δεν τον βασάνισε κάτι. Πίστευε κι αυτός, όπως όλη
η κοινωνία άλλωστε, ότι είναι πιο σπουδαίο να δασκαλεύεις
μεγάλους παρά μικρούς. Κι έτσι κι έπραξε. Κι έτσι συνέχισε με
τον Κοσμά, για χρόνια είκοσι.
Έμελλε όμως τώρα ο διευθυντής να νοιώσει μια δεύτερη
ταραχή. Τώρα, με την ευκαιρία που ο Κοσμάς βρέθηκε να δασκαλεύει τα μικρά της Μυρτώς. Θα τον τράνταζε κι αυτή σαν
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την άλλη, εκείνη, την πρώτη. Ή, μάλλον, θα τον τράνταζε πολύ
περισσότερο. Και θα τον γέμιζε όχι ντροπή, αυτή τη φορά, αλλά
παράξενη κι αληθινή ευτυχία.
***
Ο Κοσμάς δε λογάριαζε τι είχε απέναντί του. Μικρό ή μεγάλον.
Αρκεί να μπορούσε ν’ ακούσει τις νότες και να νοιώσει τη μαγική ουσία που τις ένωνε και τους έδινε ζωή.
Τι κι αν η οικουμένη όλη επιμένει να πιστεύει ότι πιο πολύ
μετράει να δασκαλεύεις τους μεγάλους απ’ ότι τους μικρούς.
Αυτή η μεγάλη πλάνη, ποτέ δεν απασχόλησε τον Κοσμά.
Έτσι λοιπόν κατάφερε κι έβαλε γρήγορα στη μαγεία της
μουσικής τα μικρά της Μυρτώς. Τις έβγαζε τις νότες στο πιάνο, σαν να διηγιότανε παραμύθι. Τι κι αν έπαιζε ακόμη και σοβαρούς και μεγάλους συνθέτες; Είχε αυτή τη μεγάλη τέχνη, να
τους κάνει να φτάνουν στα αυτιά των μικρών, σαν ιστορίες,
σαν παραμύθια. Και να θέλουνε μετά και τα ίδια να τις διηγηθούν. Να καθίσουν να χτυπήσουν τα πλήκτρα, να πουν για τον
κύκνο και για το λύκο και για όλα τ’ άλλα τα ζωντανά.
Αυτά είδε ο διευθυντής, τυχαία εκείνη τη μέρα, και με την
εμπειρία μιας ζωής, τον διαπέρασε ένα ανυπόφορο, στην αρχή,
συναίσθημα. Το περιστατικό τον έριξε πρώτα σε μια μικρή και
ανεξήγητη κατάθλιψη. Ένα τόσο απλό κι αθώο περιστατικό κι
όμως έφτασε κι ένοιωθε, ο διευθυντής, και του φαινότανε σαν
να ’χε κάνει μεγάλα λάθη στη ζωή του. εν ήταν τώρα εκείνο το παλιό. Ότι είχε αδικήσει δηλαδή, ότι είχε ασφαλώς προσβάλει βάναυσα τον Κοσμά. Τώρα, ένιωσε κάτι άλλο. Εκείνη
τη στιγμή, που είδε τον Κοσμά να παίζει, περικυκλωμένο, μες
τα μικρά, ένιωσε κάτι πολύ βαθύτερο από προσβολές και αδι-
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κίες. Ένιωσε ότι κάτι σημαντικό είχε χάσει, ολότελα, μες στη
ζωή του. Κάποιο μεγάλο λάθος είχε κάνει. Να το πει με λέξεις
δε μπορούσε. Κι έπεσε έτσι μες στη σιωπή για κάποιες, λίγες
μέρες.
Κι όταν ξαναγύρισε στο ωδείο δεν ξαναμίλησε και δεν ξανασκέφτηκε κάτι γι’ αυτό. Γι’ αυτό το παράξενο συναίσθημα,
που μάλλον τον ξεπερνούσε και φαινότανε να μη μπορεί να
το ερμηνεύσει και να το διαχειριστεί. Μόνο ζήτησε απ’ τον
Κοσμά, καμιά φορά που θα ήταν ο ίδιος με τα μικρά και θα τα
δασκάλευε και θα τους διηγιότανε για το λύκο και τον κύκνο,
να τον αφήνει να κάθεται κάπου, ήσυχα, στη γωνιά και να τους
χαζεύει. Και παρατηρούσε ο διευθυντής τότε, το μεγάλο, το
αξεδιάλυτο, αυτό μυστήριο να παίρνει σάρκα μπροστά στα μάτια του. Και περνάγανε πράγματα πολλά απ’ το μυαλό του, χωρίς τώρα να τον βασανίζουν και να τον ρίχνουν σε σιωπή και
σε κατάθλιψη. Αντίθετα, μια βαθιά χαρά φαινότανε να χτίζεται
μέσα του.
Αναγεννιότανε ο διευθυντής. Έτσι ένοιωθε στην απόμακρη
γωνίτσα του. Εκεί που καθότανε. Απαρατήρητος. Του φάνηκε
πως ανακάλυπτε πράγματα σημαντικά, που του ’χανε τελείως
ξεφύγει μες στο κυνήγι της καθημερινότητας. Μες στη λεπτομέρεια του ωδείου. Έτσι του φαινόταν κάθε φορά που παρατηρούσε τη μουσική και τη θεατρική παράσταση του Κοσμά με τα
τρία μικρά, να ξετυλίγεται μπροστά του.
Και καταλάβαινε ακόμη ο διευθυντής ότι τα χρόνια μάλλον
δε θα του επέτρεπαν άλλη τέτοια, μεγάλη συγκίνηση. Του φάνηκε πως ήταν η τελευταία τέτοια, τόσο μεγάλη, και τόσο αναπάντεχη, που αξιωνόταν. Παράξενο φαινόταν μετά από τόσες
επιτυχίες, τόσες διακρίσεις. Κι όμως έτσι ήταν, ακριβώς έτσι.
Κι ένοιωθε διπλά και τριπλά υποχρεωμένος στον Κοσμά για

33 8 || Ν Ι ΚΟΣ ΣΑ ΚΚ Α Σ
όλ’ αυτά τα ανεξήγητα που ξεδίπλωσε κι άπλωσε μπροστά του.
Έτσι, όπως συνήθως γινόταν. Χωρίς ο ίδιος, ο Κοσμάς, να καταλάβει κάτι.
Μετά λίγο καιρό, κάποιες βδομάδες ήταν, μόλις είχε φτάσει
ο Ιούνης, ο διευθυντής αναρωτήθηκε αν μετά απ’ την παράξενη αυτή εμπειρία, το μοναδικό κι ανεξήγητο αυτό συναίσθημα,
που ένιωσε εκεί μέσα, σχεδόν κρυμμένος στη γωνιά του, παρατηρώντας την παράσταση του Κοσμά με τα τρία μικρά, αναρωτήθηκε λοιπόν μήπως αυτή ήταν κι η κατάλληλη η στιγμή
να κλείσει μια επιτυχημένη κι ανάμικτη, επιχειρηματική και
καλλιτεχνική, καριέρα. Αναρωτήθηκε κι απάντησε με σιγουριά στον εαυτό του, πως μάλλον, ναι, αυτή ήταν η στιγμή. Η
στιγμή η καταλληλότερη. Για την έξοδό του.
***
Όταν ένα πρωί, ο διευθυντής, συγκινημένος ανακοίνωσε ότι
θα σταματούσε να ’ρχεται στο ωδείο κι ότι θα ’βγαινε πια στη
σύνταξη, έπεσε κάτι σαν κεραυνός. Έκπληξη μεγάλη και για
όλον τον κόσμο. Καλλιτεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Παραξενεύτηκαν όλοι με την απόφαση του διευθυντή. Πριν μόνο
λίγους μήνες ήταν τόσο ορεξάτος, είχε τόσα σχέδια. Και τώρα,
έτσι ξαφνικά, έλεγε θα τους αφήσει.
Γίνηκαν κι υποθέσεις, πολλές, για την αλλαγή αυτή του διευθυντή. Κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια. Για υγεία, για έρωτα,
για άλλες, μεγάλες, δουλειές. Κανείς δε θα μπορούσε ποτέ να
φανταστεί ότι πίσω απ’ την απόφαση αυτή του διευθυντή δεν
κρυβόταν τίποτα το τόσο σημαντικό και τίποτα το τόσο βαρύγδουπο. Αντίθετα, είχε μια πολύ πιο απλή εξήγηση.
Το λύκο, τον κύκνο και το καλό το γουρουνάκι.
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Κανείς, εκτός ίσως απ’ τον Κοσμά. Που τους παραξένεψε
όλους στο ωδείο όταν στην αποχαιρετιστήρια γιορτή έφερε
τα μικρά της Μυρτώς κι έδωσε μια παράσταση, ίδια με κείνες
που παρατηρούσε σιωπηρός και, πρωτόγνωρα, συγκινημένος
ο διευθυντής. Τις τελευταίες αυτές βδομάδες. Μιας μακριάς
κι επιτυχημένης καριέρας.

Κάτω απ’ το φεγγάρι
Ήταν ένα υπέροχο, φεγγαρόλουστο βράδυ όταν έφτασαν ο Κοσμάς κι η Άννα στο σπίτι της Μυρτώς. Έφτασαν λίγο μετά που
νύχτωσε. Κατέβηκαν απ’ τ’ αμάξι και σάρωναν με θαυμασμό
τον ουρανό και τη θέα της Αθήνας καθώς προχωρούσαν προς
την πόρτα. εν πρόλαβαν να χτυπήσουν το κουδούνι όταν τους
άνοιξε ο Γρηγόρης, που τους κατάλαβε φαίνεται απ’ το γνώριμο
ήχο της μηχανής.
“Καλώς τους! Περάστε, περάστε. Μας πετύχατε πάνω που
βάζαμε τα παιδιά για ύπνο”.
Πίσω απ’ το Γρηγόρη ξεπρόβαλαν δυο παιδικές μορφές. Τα
παιδιά είδαν τον Κοσμά και μια απορία και μια έκπληξη διαπέρασε τη μορφή τους. εν πρόλαβε όμως να καλοφορμιστεί και
εμφανίστηκε η ίδια η Μυρτώ.
“Παιδιά γρήγορα για ύπνο, έχει περάσει η ώρα. Η αδερφή
σας κοιμάται κιόλας!”
Τα παιδιά συνέχισαν να κοιτάζουν πότε προς τον Κοσμά
πότε προς τη Μυρτώ. Για μια στιγμή ο μικρός Αμύντας άρχισε
να ενθουσιάζεται. Ρώτησε τότε τη μητέρα του.
“Μαμά, ο κύριος Κοσμάς ήρθε. ε θα παίξουμε πιάνο;”
Ο Κοσμάς με την Άννα μπήκαν στο σπίτι με το Γρηγόρη να
κλείνει την πόρτα πίσω τους. Κατάλαβαν γρήγορα τι γίνεται,
χαμογέλασαν. Τα παιδιά προσπαθούσαν ν’ αξιοποιήσουν την
ευκαιρία, να μείνουν λίγο ακόμη ξύπνια. Κι έτσι η απάντηση
του ίδιου του Κοσμά έφερε μόνο δυσφορία.
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“Αύριο παιδιά, αύριο θα παίξουμε εμείς πιάνο. Αύριο, θα
πούμε, κι ένα νέο, μεγάλο παραμύθι. Τώρα πρέπει να ακούσετε τη μαμά να πάτε να ετοιμαστείτε για ύπνο”, τους είπε προς
μεγάλη τους στεναχώρια. Και συνέχισε μετά η Άννα.
“Ελάτε παιδιά, πάμε για ύπνο. Αύριο το νέο παραμύθι. Έλα
Μυρτώ, πάμε, έλα να σε βοηθήσω κι εγώ μέχρι να τακτοποιηθούν στα κρεβάτια τους!”
Κι έτσι πήραν από ένα τους απ’ το χέρι με κατεύθυνση το
παιδικό δωμάτιο. Τα παιδιά δυσφορούσαν, κοιτούσαν προς τον
Κοσμά για μάταια σωτηρία, όμως αυτός μόνο τους ένευε και τ’
αποχαιρετούσε με χαμόγελο. Κι έτσι, καθώς οι δυο γυναίκες
έβγαιναν απ’ το σαλόνι τραβώντας τα μικρά πίσω τους, απόμειναν οι δυο τους μονάχα σαλόνι, ο Κοσμάς και ο Γρηγόρης.
***
“Έλα να σου βάλω ένα ποτό να πάμε έξω στη βεράντα. Είναι
ωραία βραδιά απόψε. Ζυμπρόφκα, φαντάζομαι, θέλεις όπως
πάντα. Από σας την έχουμε, εξάλλου, αγορασμένη”, ξεκίνησε
ο Γρηγόρης.
Χαμογέλασαν κι οι δυο τους. Μετά ο Κοσμάς πλησίασε στη
βεράντα κι ο Γρηγόρης κινήθηκε προς το μπαρ.
“Ναι Ζυμπρόφκα, με λίγο πάγο, τίποτα άλλο. Μια Ζυμπρόφκα της Άννας!” απάντησε ο Κοσμάς και βγήκε για τα καλά στο
μπαλκόνι. Σε λίγο εμφανίστηκε κι ο Γρηγόρης με δυο ποτήρια,
με βότκα και κρασί.
“Εγώ θα πιω ένα κρασί, εδώ ντόπιο. Όχι της Άννας αυτό”,
του είπε και χαμογέλασε.
Κάθισαν, κοιτούσαν τα φώτα της Αθήνας. Η βραδιά ήταν
γλυκιά, το φεγγάρι δέσποζε, κυρίαρχο στο ουρανό. Το κοίταξε
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ο Γρηγόρης επίμονα. Σαν κάτι να θυμήθηκε, πήρε μια διαπεραστική έκφραση, γύρισε μετά και κοίταξε τον Κοσμά.
“Φεγγάρι, από κει που ξεκίνησε η γνωριμία σου με τη Μυρτώ. Μου την έχει πει τόσες φορές εκείνη τη μέρα. Εκείνη την
πρώτη σας μέρα”.
Ο Κοσμάς πήρε ένα ύφος νοσταλγικό.
“Έτσι είναι, από κει ξεκινήσαμε. Απ’ το φεγγάρι του Μπετόβεν ξεκίνησε η γνωριμία μας. ιάβηκε όμως πολλές θάλασσες
από τότε η γυναίκα σου. Άλλες σκοτεινές κι άλλες φεγγαρολουσμένες. Συνάντησε πολλά φεγγάρια από τότε. Λογιών λογιών”.
Παραξενεύτηκε κάπως ο Γρηγόρης για τη λεπτομέρεια της
απάντησης. Μετά του μίλησε.
“Ξέρεις πόσο σας αγαπάμε κι οι δυο μας. Καλά για τη Μυρτώ
τι να σου πω, δεν έχω να πω κάτι. Και για μένα όμως το ίδιο
ισχύει. Έχω πολύ ιδιαίτερα συναισθήματα και για σένα και την
Άννα. Όμως, να, θα ’θελα να σε ρωτήσω για κάτι. Είναι κάτι που
το σκέφτομαι πολύ συχνά. Κάτι που σαν να με βασανίζει...”
Ο Κοσμάς κοίταξε τότε το Γρηγόρη με ύφος ήρεμο, γαλήνιο.
Έδειχνε σαν να την περίμενε την ερώτηση από καιρό.
“Ξέρω, ξέρω την ερώτηση που θες να μου κάνεις, αλλά δεν
ξέρω την απάντηση”.
Ο Γρηγόρης αιφνιδιάστηκε. Η απάντηση του Κοσμά τον ξάφνιασε ολότελα. Προσπάθησε να αρθρώσει κάποια απάντηση,
να δώσει κάποια συνέχεια. Όμως τον πρόλαβε πάλι ο Κοσμάς.
“ εν ξέρω να σου πω. εν ξέρω να σου πω πώς ονομάζεται
αυτό που υπήρξε με τη Μυρτώ. Ούτε ξέρω να σου πω αν θα
είχε ποτέ υπάρξει, αν προέκυπτε στο μεταξύ έρωτας, κλασικός
έρωτας. Το έχω σκεφτεί τόσες φορές, απάντηση δεν έδωσα”.
Κοίταξε το φεγγάρι μετά τον κατάπληκτο Γρηγόρη. Ήπιε
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λίγη βότκα και μετά συνέχισε.
“Βλέπεις, έγιναν όλα γρήγορα. Λίγους μήνες μετά, όταν
γνωρίστηκα με την Άννα, αυτό το κεφάλαιο έκλεισε για μένα.
εν ξέρω αλλιώτικα τι δρόμο θα παίρνανε τα πράγματα εκεί
στο πέλαγος που θαλασσοδερνόμασταν μαζί”.
Μεσολάβησε μια παύση. Ο Κοσμάς έδειχνε να πλησιάζει
κάπου, κάπως να δυσκολεύεται στο λόγο του.
“Ξέρεις, ούτε μια μέρα δε θ’ άλλαζα απ’ τη ζωή μου. Ούτε για
ένα πράγμα δε νιώθω στενάχωρα. Εκτός από ένα μόνο.”
Και μετά μια μικρή παύση, και με τη δυσκολία του να υποχωρεί, συμπλήρωσε.
“Ξέρω ότι πόνεσα τη Μυρτώ”.
Ο Κοσμάς κοίταξε το φεγγάρι κι ο Γρηγόρης τον Κοσμά. Μ’
ύφος ανακατεμένου θαυμασμού κι απορίας. Μετά, του μίλησε
αργά.
“Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό που μου εμπιστεύτηκες. Θα σου φανεί παράξενο, αλλά θα προτιμούσα να ήταν
αλλιώτικα τα πράγματα. Θα προτιμούσα να είχε υπάρξει κάτι
μεταξύ σας. ε θα με πείραζε, και ξέρω καλά τι σου λέω. Όμως
τώρα λες αυτό που πραγματικά φοβόμουνα. Λες ότι υπάρχει
ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος που δεν τον έχει βάλει ο νους
μου. Ένας κόσμος που εσύ μόνο της πρόσφερες και που εγώ
ούτε καν τον υποψιάζομαι”.
Κι έκανε μια διακοπή ο Γρηγόρης, ικανή για να χωνέψει ο
Κοσμάς καλά τον παράξενο και δύσκολο λόγο του. Συνέχισε
μετά.
“Ξέρεις, το ίδιο μου είπε η Μυρτώ όταν τη ρώτησα τι ήταν
αυτό μεταξύ σας. Θα ’λεγα με σχεδόν τα ίδια λόγια”.
Ακολούθησε ξανά παύση, μεγαλύτερη τούτη. Προάγγελος
σημαντικής συνέχειας.
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“Και ξέρω ακόμη κι ότι πόνεσε, πολύ. Κι ας μη μου το είπε
αυτό”.
Ο Κοσμάς κοιτάχτηκε με τον Γρηγόρη. Επίμονα, ήρεμα. Κι
αφού μεσολάβησε πάλι λίγη άδεια ώρα συνέχισε ο Γρηγόρης.
“ ε θα μάθουμε λοιπόν ποτέ”.
Τον πλησίασε ο Κοσμάς, στάθηκε και ήπιε λίγη απ’ τη βότκα
του. Μίλησε μετά.
“Έτσι είναι, όπως το ’πες. ε θα μάθουμε ποτέ. Όπως για τα
περισσότερα εξάλλου”.
Άνοιξε μετά η πόρτα κι εμφανίστηκαν η Μυρτώ με την
Άννα. Η μορφή τους μαρτυρούσε τις δύσκολες στιγμές που
πέρασαν για να βάλουν τα παιδιά για ύπνο.
Κι έτσι, από τύχη, η συζήτηση διακόπηκε την κατάλληλη
στιγμή. Τη στιγμή που είχε πια ειπωθεί ό,τι ήταν για να ειπωθεί, όταν είχαν πια απαντηθεί οι μεγάλες απορίες. Τέθηκαν
όλα τους, μέσα σε λίγες φράσεις. Συζητήθηκαν κι απόμειναν
βέβαια ίδια. Ερωτήματα αναπάντητα, άγνωστες διαδρομές, σε
άγνωστες θάλασσες.
“ είτε ένα ωραίο φεγγάρι! Απίθανη θέα έχετε, φαντάζομαι
τι θα γίνεται όταν έχει πανσέληνο! Εμείς, πού τέτοια τύχη, όχι
φεγγάρι ούτε ουρανό δε βλέπουμε!”, διέκοψε την ησυχία τους
η Άννα.
Πάνω στην κουβέντα αυτή της Άννας, η Μυρτώ στράφηκε
απότομα, ανεξέλεγκτα, προς τον Κοσμά και τον κοίταξε με νόημα. Ο Γρηγόρης το κατάλαβε. Κάτι λίγο, ελάχιστο, φάνηκε σαν
να σπάει μέσα του, πριν καθίσει σε μια καρέκλα δίπλα του.
Ο Κοσμάς πλησίασε, αγκάλιασε την Άννα. Της έδειξε το ποτήρι του. “Ζυμπρόφκα Άννα, η δικιά σου Ζυμπρόφκα. Το δικό
μου φεγγάρι ήσουν εσύ, κι έφεγγες πάντα”.
Και συγκέντρωσε ο λόγος του Κοσμά όλα τα βλέμματα.
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***
Η βραδιά κύλησε στη βεράντα, με καλή διάθεση, με βότκα και
κρασί. Μετά από τρεις περίπου ώρες, όταν είχε αλλάξει πια η
μέρα, η Άννα σαν ν’ αφυπνίστηκε. Κοίταξε το ρολόι της κι έδειξε τότε λιγάκι ν’ ανησυχεί.
“Ώρα να πηγαίνουμε. Κοντεύει μία. Πρέπει να ξυπνήσω νωρίς αύριο και το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά εδώ. Μόνο εσύ
έχεις τύχη αύριο, κι είναι η μέρα σου άδεια” είπε κι απευθύνθηκε στον Κοσμά μ’ ένα ελαφρύ χαμόγελο.
Σηκώθηκε ο Κοσμάς, ακολούθησε η Μυρτώ κι ο Γρηγόρης.
Μετά μίλησε με προσποιητή δυσφορία ο Κοσμάς.
“Αύριο έχω τα παιδιά της Mυρτώς. Ξεκινάμε άλλο παραμύθι
στο πιάνο. Πώς τη λες άδεια τη μέρα μου; Γεμάτη είναι, πολύ
γεμάτη”.
Χαμογέλασαν όλοι και προχώρησαν προς την πόρτα.
“Σας ευχαριστούμε για την παρέα και τη μαγική βραδιά!”,
ξεκίνησε τους χαιρετισμούς η Άννα
“Θα το ξανακάνουμε σύντομα Άννα. Την άλλη βδομάδα έχει
πανσέληνο. Τι λέτε να βρεθούμε ξανά εδώ; Είναι και Σάββατο
δε θα χρειάζεται να βιαζόμαστε” ανταπάντησε η Μυρτώ.
Η Άννα έδειχνε να ενθουσιάζεται με την ιδέα. “Πολύ καλή
ιδέα! Τι λες Κοσμά; Να έρθουμε με την πανσέληνο;”
Ο Κοσμάς κοίταξε τη Μυρτώ, μετά το Γρηγόρη που έδειχνε
τώρα ήρεμος.
“Βέβαια να έρθουμε. Θα ’χουμε τελειώσει και το νέο παραμύθι τότε, να μας το παίξουνε και τα παιδιά εδώ της Μυρτώς.
Σάββατο είναι, πιο χαλαροί θα είμαστε όλοι. Καληνύχτα σας
τώρα και ευχαριστούμε. Μυρτώ περιμένω τα παιδιά αύριο, θα
σε δω στο ωδείο!”
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Η Μυρτώ χαιρέτησε την Άννα. Κάτι της στιγμής συζήτησαν
μεταξύ τους, που έδωσε την ευκαιρία στο Γρηγόρη να πλησιάσει τον Κοσμά, να του πει δυο τελευταία, χαμηλόφωνα λόγια.
“Σ’ ευχαριστώ, και μη νοιάζεσαι γι’ αυτά που είπαμε, μη σε
βαραίνουν. Κάτι σαν σύνορο είναι μέσα μου. Θα το αντέξω, θα
το συνηθίσω, να το περάσω, το ξέρω, δεν το ελπίζω”.
Πήρε ανάσα και συνέχισε. “ ύσκολη ήταν πάντα η Μυρτώ.
Αυτό την ξεχώριζε. Αυτό είναι τώρα το τίμημα. Βαρύ είναι
αλλά θα τ’ αντέξω. Σ’ ευχαριστώ!”
Ο Κοσμάς κούνησε το κεφάλι με κατανόηση και σιγουριά
για το λόγο του Γρηγόρη.
“Σύνορο είναι και για μένα Γρηγόρη. Το ερώτημα που μου
έκανες. Απάντηση δεν έχω, δε θα βρώ”.
Και συνέχισε με έμφαση. “Απάντηση δεν υπάρχει”.
Επέστρεψε μετά η Άννα απ’ τη μικρή συζήτησή της με τη
Μυρτώ, κινήθηκε κι άνοιξε μόνη της την πόρτα και βγήκαν στη
νύχτα.
“Καλό σας δρόμο! Και προσεκτικά! Ήπιαμε ένα δυο ποτηράκια παραπάνω!”, τους ξεπροβόδισε η Μυρτώ.
“Καληνύχτα Μυρτώ, αύριο πάλι!”, ανταπάντησε ο Κοσμάς κι
επιβιβάστηκαν μετά στο αυτοκίνητο.
***
“Αύριο πάλι” είπε ο Κοσμάς.
Τι άραγε να εννοούσε; Τι να σήμαινε το ‘αύριο’; Tι να σήμαινε
το ‘πάλι’’;
Απάντηση δεν υπάρχει.

Ατέλειωτη συνομιλία
Ο Κοσμάς είχε σπουδαίο κέφι εκείνη τη μέρα, ενθουσιασμό
μεγάλο. Και τον μετέφερε σε όλα τα τρία μικρά. Είπανε λοιπόν
πολλά παραμύθια. Και υπήρχε μεγάλη χαρά με τις νέες ιστορίες, τα νέα παραμύθια, που λέγανε, ο ένας στον άλλο, εκείνη
τη μέρα.
Κι έπαιζε ο Κοσμάς και δοκίμαζε μετά κι ο μικρός Αμύντας
κι η Άννα και η Μαρία. Ξανά και ξανά.
Και μια στιγμή τους είπε ο Κοσμάς ότι θα τους έπαιζε ένα
καινούργιο παραμύθι. Και κάθισαν δίπλα τα μικρά κι άρχισαν
ν’ ακούνε. Ν’ ακούνε και να ταξιδεύουν. Σε μακρινά μέρη. Με
μάγισσες και ζώα πολλά και παράξενα. Κι υπήρχε, στην αρχή,
κι ένα φεγγάρι εκεί, ένα μεγάλο φεγγάρι. Κι ανέτειλε κι έφεγγε και φώτιζε όλα τα βασιλόπουλα κι όλες τις πριγκιποπούλες,
στο μακρινό αυτό κι όμορφο κόσμο.
Κι έπαιζε ο Κοσμάς κι ακούγανε τα μικρά. Και ταξιδεύανε.
Για ώρα πολλή.
***
Μέχρι που έγειρε, για μια στιγμή, ο Κοσμάς, κι αγκάλιασε όλο
το πιάνο. Και το Μτετόβεν στ’ αριστερά και το Μπαχ στα δεξιά
και τον Πολωνό, το Σοπέν, στο κέντρο, που είχε ένα εύλογο, παραπάνω, ενδιαφέρον. Άλλο που δε θέλανε τούτοι δω οι τρεις.
Τον βάλανε αμέσως στην παρέα κι αρχίσανε το παίξιμο και τις
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συνομιλίες.
Και τον κοίταζαν τα μικρά, ακούνητο κι αγκαλιασμένο με τα
πλήκτρα και νιώθανε σαν αλλόκοτη αυτή τη συνομιλία κι αυτό
το παραμύθι. Και βλέπανε και το φεγγάρι να ξεθωριάζει, να
βγαίνει απ’ τη φαντασία τους. Σκεφτήκανε τότε, και φωνάξανε
και στον Κοσμά, να του παίξει τώρα κάτι, να το φέρει πίσω.
Μόνο που ο Κοσμάς ταξίδευε πια μακριά. Πιο πολύ απ’
όλους, ο Μπετόβεν του μίλαγε με θαυμασμό και τον καλούσε
σε παίξιμο ατέλειωτο. Και οι άλλοι δυο, εκεί, κοιτάγανε και χειροκρόταγαν. Τη συνομιλία που ξεκίναγε ο Κοσμάς με το μέγιστο τούτο συνάδελφο. Και δείχνανε θαυμασμό οι τρεις τους
για τον Κοσμά, που στεκότανε με τέτοια αξιοπρέπεια δίπλα στο
εκτυφλωτικό αστέρι, τον ίδιο τον Μπετόβεν.
Παίξανε μετά και το Moonlight. Κάτι πήγε να θυμηθεί ο
Κοσμάς, για το φεγγάρι που του λέγανε τα μικρά. Έβγαιναν
σπίθες όμως πια απ’ τα δάχτυλα του Μπετόβεν. Φωτίζανε τον
ουρανό όλο. Σβήνανε σιγά σιγά το φεγγάρι. Γι’ αυτό φαίνεται
του μιλάγανε και του φωνάζανε τα μικρά. Χρειαζότανε όμως ο
Κοσμάς προσπάθεια κι αφιέρωση μεγάλη για ν’ απαντήσει στις
τρομερές κουβέντες που του ’λεγε ο Μπετόβεν. Ακολουθούσε
με μεγάλη δυσκολία κι έπρεπε να μείνει απερίσπαστος.
***
ε φαινότανε να ξεμπλέκει εύκολα με τούτη τη θαυμαστή παρέα. Χρόνια, περιμένανε, πολλά. Για να τα πουν, μαζί του.
***
Έπινε τον καφέ του ο διευθυντής, και διάβαζε την εφημερίδα
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του, όταν τον βρήκε το νέο για τον Κοσμά. Όταν του τηλεφώνησαν και τον ενημέρωσαν απ’ το γραφείο.
Έκλεισε το τηλέφωνο και βυθίστηκε στις σκέψεις του. Μια
στεναχώρια, αφύσικα μεγάλη, τον περιτριγύριζε. ε θ’ αργούσε να τον κυριεύσει. Το λίγο αυτό χρόνο, που είχε ακόμη μυαλό
και μπορούσε ακόμη να στοχαστεί και να θυμηθεί, τράπηκε, ο
νους του, σε πράγματα πολλά. Σε στιγμές πολλές, μεσ’ απ’ τα
είκοσι χρόνια της γνωριμίας του με τον Κοσμά. Μα ήρθε μετά
και καταλάγιασε, ο νους του, στο περιστατικό το πρόσφατο.
Αυτό που τον έκανε και πήρε την απόφαση, να τερματίσει τη
μακριά του καριέρα. Εκεί έφερνε, γύρω γύρω, η θύμηση του
διευθυντή. Στη μέρα εκείνη. Στην απόφασή του εκείνη.
Ώσπου μια στιγμή, ο διευθυντής, κατάλαβε τι είχε συμβεί.
΄Ηταν πράγματι απλό. Το έβλεπε τόσο καθαρά! Είχε διαλέξει,
ο διευθυντής, εκείνη την ημέρα. Την είχε διαλέξει, μόνος του,
τη δική του τη στιγμή. Την ένιωσε κι έτσι το σκέφτηκε ότι,
άλλη, τέτοια στιγμή, με τέτοια παράξενη συγκίνηση, δε θα ξανα
’ρχότανε ποτέ πια. Κι άνοιξε την πόρτα, ο διευθυντής, κι έφυγε
προς τα έξω. Και μπήκε στο ασανσέρ και κατέβηκε και πήρε
οριστικά το δρόμο για το σπίτι του.
Έτσι κι ο Κοσμάς, το έβλεπε τώρα καθαρά, την ίδια σκέψη
έκανε. Ίδια κι απαράλλαχτη. Μόνο που αυτός άνοιξε μια άλλη
πόρτα, το ένοιωθε τώρα, ο διευθυντής. Την άλλη πόρτα άνοιξε,
κι έφυγε προς τα πάνω. Ανέβηκε στις νότες και περπάτησε, κι
έφυγε. Για ψηλά. Για το δικό του σπίτι. Για κει που τον περίμεναν οι μεγάλοι κι οι αντάξιοι του.
Έτσι σκέφτηκε ο διευθυντής. Έτσι σκέφτηκε, χωρίς ζήλεια
ή άλλα τέτοια ταπεινά. Έτσι σκέφτηκε κι αμέλησε για μια στιγμή την άμυνά του. Και τον κυρίευσε μετά, και τον άλωσε μετά,
εύκολα. Η αφόρητη κι η αφύσικη η στεναχώρια.

Το μικρό ταξίδι
Τούτο το ταξίδι ήταν πολύ σύντομο. Η Μυρτώ μόνο θα συνόδευε την Άννα. Έτσι το συμφωνήσανε. Ήρθαν όμως στη Βουλγαρία και δυο ακόμη. Αναπάντεχα και την τελευταία στιγμή. Ο
Αμύντας, οδήγησε απ’ την Καβάλα. Κι ο Αδάμ, ο αδερφός της
Άννας, πέταξε απ’ το Γκτανσκ.
Αυτοί οι τέσσερις ήταν που παρευρέθηκαν στην τελετή του
αποχαιρετισμού.
Και μετά την τελετή, αλλάξανε λίγες μόνο κουβέντες.
Ο Αδάμ τους είπε για την αρρώστια του στα χέρια. Τρέμανε
και δεν τον αφήνανε πια να παίζει. Εδώ κι αρκετό καιρό. Κι ας
μην είχε πει τίποτα και σε κανέναν. Αυτό ήταν που τον έκανε
ν’ αρνηθεί να παίξει με τον Κοσμά, όταν είχε πάει στην Αθήνα.
Του το ’χε προτείνει, τότε ο Κοσμάς, εκείνο το υπέροχο αυγουστιάτικο δειλινό στο Λυκαβηττό. Προσποιήθηκε όμως τότε
κάποιο χτύπημα, κάποια προσωρινή αδυναμία και το απέφυγε.
Για τον Κοσμά, η αλήθεια αυτή του Αδάμ, θα ήταν μεγάλη στεναχώρια. Απ’ τις μεγαλύτερες που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Προτίμησε να το κρατήσει λοιπόν μυστικό, για χρόνια
πολλά. Και μόνο τώρα μιλούσε λίγο γι’ αυτό και πρόσθετε κι
αυτό, λίγο ακόμη, στη μεγάλη του στεναχώρια.
Η Μυρτώ είχε τον Αμύντα από κοντά. Έδειχνε άδειος,
ανέκφραστος. Ένας Αμύντας που δε γνώρισε ποτέ, μηδέ ποτέ
φανταζότανε. Ηχούσαν πολλά στ’ αυτιά της Μυρτώς. Μελωδίες πολλές, συνομιλίες ουράνιες. Αυτά ήταν που της έδιναν
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δύναμη. Και την κρατούσαν όρθια και μπορούσε να προσέχει
μέχρι και τον Αμύντα. Και να του λέει και καμιά κουβέντα. Χωρίς και να προσδοκάει βέβαια κι απάντηση.
Κι η Άννα μετά. Λίγα λόγια στα πολωνικά με το αδερφό της.
Λίγα στα ελληνικά με τη Μυρτώ. Ο Αμύντας δεν της φαινότανε
σε θέση να μιλήσει.
Προς το απόγευμα ξεκινήσανε για την επιστροφή. Για την
Αθήνα, την Καβάλα και το Γκτανσκ. Μόνο εκείνη τη στιγμή εκδήλωσε κάτι ο Αμύντας. Για να νοιώσουν οι υπόλοιποι ήσυχοι
κι ασφαλείς. Έτσι, που θα οδηγούσε μόνος του πίσω. Να μην
ανησυχήσει κανείς.
***
“Αδάμ, αποφάσισα να γυρίσω πίσω. Ίσαμε τα Χριστούγεννα θα
’χω έρθει”, αποχαιρέτησε η Άννα τον αδερφό της.
“Όπως θέλεις Άννα μου. Θα σε περιμένουμε”, ανταπάντησε
ο Αδάμ. Χαιρέτησε μετά τον Αμύντα, με κινήσεις και χωρίς λόγια. Χαιρέτησε και τη Μυρτώ με χειροφίλημα. Μπήκε στο ταξί
μετά κι έφυγε για τ’ αεροδρόμιο.
***
Η Μυρτώ με την Άννα αποφάσισαν να επιστρέψουν μέσω Καβάλας. Να ’χουν από κοντά και τον Αμύντα. Την άλλη μέρα θα
παίρνανε τ’ αεροπλάνο για Αθήνα.
Το ταξίδι απ’ τη Σόφια μέχρι την Καβάλα ήταν αμίλητο. Ο
Αμύντας θέλησε να οδηγήσει όλη τη διαδρομή. ίπλα του καθότανε η Μυρτώ. Και στο πίσω κάθισμα, αυτή τη φορά η Άννα.
Με τη λήκυθο με τον Κοσμά.

Μετά
Η Βάλια αγαπούσε τον Κοσμά. Επηρεάστηκε όμως πολύ, όταν
ήρθε και προστέθηκε η συντριβή του Αμύντα. εν ήταν προβλέψιμη η αντίδραση αυτή του άντρα της. Αναπάντεχη ήταν
μια τέτοια, απόλυτη, διάλυση. Από έναν τέτοιο χαρακτήρα.
Ατσάλινο σαν του Αμύντα. Άφωνη παρατηρούσε η Βάλια, ανήμπορη. Και μόνο μετά δέκα μέρες περίπου, βρήκε παρηγοριά
και διέξοδο στη ζωγραφική. Άρχισε να ζωγραφίζει. Να ζωγραφίζει ασταμάτητα.
Έτσι τα μέτραγε ο Αμύντας. Κι όταν έφυγε ο Κοσμάς, διέλυσε, ο αγαθός αυτός γίγαντας, όσο δε διέλυσε σχεδόν άλλος
κανείς. Και διέλυσε όσο ούτε μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί.
H Κονστάνς πήγε πρώτα στην Αθήνα, στη Μυρτώ. Σκεφτότανε να μείνει μαζί της καμιά βδομάδα. Μετά όμως έμαθε για
την κατάσταση του πατέρα της και το επανεξέτασε. Την τρίτη μέρα έφυγε. Επέστρεψε βόρεια και πήγε στην Καβάλα. Θα
’μενε κι εκεί κάποιες μέρες. Μέρες που δεν τελειώνανε όμως,
όσο έβλεπε την κατάσταση απαράλλαχτη. Μετά από χρόνια
πολλά ήρθε κι η προηγούμενή του γυναίκα, η Ντενίζ, να τον
δει. Την παρακάλεσε η Κονστάνς κι ήρθε. Έμεινε κι αυτή λίγες
μέρες στην παλιά της γειτονιά. Να καταλάβει τι ακριβώς είχε
συμβεί ήταν βέβαια αδύνατο.
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***
Η Μυρτώ το κράτησε μέσα της. εν ήταν κάτι που μπορούσε
εύκολα να εξηγήσει. Όλοι το καταλαβαίνανε αλλά αυτό που καταλαβαίνανε ήταν μέρος μόνο απ’ αυτό που υπήρχε. Το άλλο, η
μεγάλη, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού είχε φωτιστεί μόνο
για τη Μυρτώ. Για κανέναν άλλο. Αδύνατον να το μοιραστείς
αυτό το άγνωστο αστέρι. Να μιλήσεις γι’ αυτό με τρόπο κατανοητό, με το θαυμασμό και την περηφάνια που του ’πρεπε. Το
κλείνεις λοιπόν μέσα σου και ζεις μαζί του. Αδύνατον να το
εξηγήσεις.
Τη φώλιασε, λοιπόν, μέσα της η Μυρτώ. Την ανάμνηση του
Κοσμά. Μιλούσε σπάνια γι’ αυτό το θέμα. Και μόνο όταν έπαιζε πιάνο δε γινότανε να το κρατήσει μέσα της. Έβγαινε ο Κοσμάς και καθότανε δίπλα της, τότε, και την παρατηρούσε. Και
τη θαύμαζε, έτσι κολυμβήτρια δεινή που ήταν, που χανότανε
σε διαδρομές δύσκολες, διαδρομές μακρινές, έξω πολύ απ’
τη μαύρη θάλασσα και τους πολλούς, τους ομοιόμορφους κολυμβητές, που συνωστίζονταν εκεί. Κι όταν τα νερά γίνονταν
ανήσυχα κι επικίνδυνα, περίμενε, η Μυρτώ, κάτι, κάποιος, να
τρέξει, να βοηθήσει, ν’ απαντήσει στο παίξιμό της. Κι όσο δεν
απαντούσε, δυσκολευόταν, την έγερνε λίγο τ’ άγριο κύμα, έχανε και νότες, καμιά φορά. Κι όταν την απέλπιζαν τελείως οι
νότες που έβγαιναν απ’ το δικό της πιάνο λειψές, όταν το άγριο
κύμα τη νικούσε έτσι μόνη που τη βρήκε, σταμάταγε, ολότελα, καμιά φορά. Νικημένη, κολυμπούσε προς τα πίσω, σε πιο
απάνεμα νερά. Κι ένοιωθε τότε ότι της λείπανε τα χέρια κι η
φωνή. Κι οργιζόταν και θύμωνε στην αρχή και χτυπιόταν μετά
κι έκλαιγε και για ώρα πολύ για να σιγουρευτεί ότι δεν έλειπε
ούτε η φωνή ούτε τα χέρια.
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***
Όταν η Άννα πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε το Βάγγο ότι θα
άφηνε το διαμέρισμα και θα επέστρεφε στην Πολωνία ξαφνιάστηκε απ’ την απάντησή του.
“Και μεις θα φύγουμε Άννα μου. εν την αντέχουμε πια τη
γειτονιά, δεν την αντέχουμε τη σκιά του Κοσμά χωρίς τον Κοσμά τον ίδιο”. Έτσι μίλησε ο Βάγγος, που η χασαπαγορά είχε
φαίνεται αφήσει χώρο για ευαισθησίες και για παράξενες σκιές που περπατάγανε πάνω κάτω στη φαντασία του.
Και συνέχισε μετά. “Και θά ’ρθει κι η Μάρω μαζί μας. Και
να μην την παρεξηγείς που δεν περνάει καθόλου από κει. Να
’τανε να μπορούσε να τη διαγράψει απ’ το μυαλό της την Τροίας τελείως. Φεύγουμε όλοι Άννα, όπως και συ. ε μας χωράει
ο τόπος εδώ πια. Όλοι φεύγουν για τα βόρεια προάστια, έχουμε εμείς κι ένα πολύ σοβαρό λόγο παραπάνω. Ακολουθούμε
λοιπόν τη μόδα της εποχής. Λέμε να πάμε προς Μαρούσι, να
βλέπουμε και τη Μυρτώ καμιά φορά. Να τη βλέπουμε πιο εύκολα. Τώρα, το διαμέρισμα το δικό σου, δε θα το πουλήσουμε,
να το ξέρεις. Ούτε θα το νοικιάσουμε. ε μας πάει Άννα! Tι σου
λέω τώρα, θα με πεις μουρλό. Αλλά δε μου πάει να το πουλήσω πουθενά το διαμέρισμα εκεί που μένατε στην Τροίας. Θα
τ’ αφήσουμε έτσι, ξενοίκιαστο. Και καμιά φορά ίσως κατεβαίνουμε να μένουμε κανένα βράδυ. Να γυρίζουμε στα σοκάκια
που μεγαλώσαμε. Να πίνουμε κανένα κρασί στη μνήμη του
Κοσμά”.
Στάθηκε ένας κόμπος στο λαιμό του Βάγγου. Συνέχισε σε
λίγο. “Αργότερα βλέπουμε. Αλλά για την ώρα θα μείνει έτσι
ξενοίκιαστο. Έτσι, αν θέλεις νά ’ρθεις καμιά φορά και προτιμάς να μείνεις στο κέντρο, το κλειδί είναι στη διάθεσή σου”.
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Κι έγινε πιο ευδιάθετος μετά ο Βάγγος. “Και που ’σαι Άννα! Θά
’ρθουμε να σε δούμε στην Πολωνία. Κάθε χρόνο θα ’ρχόμαστε.
Και κάθε χρόνο θα ’ρχεσαι, έτσι Άννα; Σύμφωνοι;”
Ρωτούσε ο Βάγγος, αλλά ήταν πολλά αυτά που ’λεγε για την
Άννα.

ε μπορούσε να τ’ απορροφήσει όλα. Απ’ τη μέση και

μετά του λόγου του, γύρισε, η Άννα, στο κλάμα, το βουβό. Κι
έκλεισε μετά από ώρα πολλή, χωρίς να κατορθώσει ν’ αρθρώσει με λέξεις άλλη κουβέντα καμιά.
“Τασία, η Άννα δεν είναι καλά. εν ξέρω τι να κάνω. Ανησυχώ Τασία”, συνόψισε το βράδυ ο Βάγγος την κουβέντα του
με την Άννα.

Τελευταία φορά στη Θάσο
“Μυρτώ θ’ ανέβετε στη Θάσο τον Αύγουστο; Πώς το σκέφτεστε;” Tέλη Ιουλίου τηλεφώνησε η Βάλια στη Μυρτώ να τη ρωτήσει αν θα το τηρούσαν το αρχικό το σχέδιο. Αν θα βρίσκονταν και κείνο το καλοκαίρι στη Θάσο.
Η Μυρτώ γνώριζε ότι άλλη τέτοια μάζωξη δε θα γινότανε
πια. Σκέφτηκε όμως αν, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, θα ’χε νόημα να πηγαίνανε. Φοβήθηκε ότι θα ’τανε βαριά η ατμόσφαιρα.
Ίσως και να μην ήταν η καλύτερη ιδέα. Καλύτερα να μένανε με
τις προηγούμενες τις αναμνήσεις. Έτσι το σκεφτόταν.
Απ’ τη άλλη βέβαια το ’χανε προγραμματίσει. Ήταν και κάτι
σαν μια πρόκληση η συνάντηση αυτή. Να υπάρξει μια συνέχεια. Και να συνυπάρξει, η συνέχεια, αρμονικά με την ανάμνηση. “Έτσι είναι και τέτοια ζητάει η ζωή”, σκέφθηκε. Της είπε
λοιπόν της Βάλιας ότι ήθελε να το συζητήσει πρώτα με την
Άννα και μετά θα την ξανάπαιρνε να το συζητήσουν και μαζί.
“Εντάξει, περιμένω τηλέφωνό σου. Να σου πω όμως και
κάτι ακόμη. Ετοιμάζω μια έκθεση τέλη Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη. Όχι πολλά πράγματα. Έξι μόνο πίνακες. Ό,τι και ν’
αποφασίσετε για τη Θάσο, σε περιμένω και σένα και την Άννα
στην έκθεση. Αυτό δε νομίζω είναι κάτι που μπορείτε να τ’
αποφασίσετε. Αν θα ’ρθετε δηλαδή ή όχι. Φαντάζομαι με καταλαβαίνεις!” συνέχισε η Βάλια. Μιλούσε αργά και γλυκά η
Βάλια. Ήταν έτσι πολύ σαφής. Περιθώρια για παρεξηγήσεις κι
αντιρρήσεις δεν άφηνε, έτσι που βγήκε ο λόγος της. Κι ας μην
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ήτανε πουθενά, ούτ’ ελάχιστα προστακτικός.
Η Μυρτώ ξαφνιάστηκε για μια στιγμή. Μα κατάλαβε μετά
αμέσως τι περίπου είχε βάλει μπροστά η Βάλια. Ν’ αρνηθεί
δεν υπήρχε βέβαια περίπτωση. Το ίδιο κι η Άννα. Καταλάβαινε
ότι η έκθεση της Βάλιας, χωρίς αμφιβολία, τις αφορούσε και
τις δυο. ε γινόταν να λείπουν. Ούτε χρειάστηκε να ρωτήσει
κάτι περισσότερο. Ένιωσε μόνο μια συγκίνηση που χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα να τη βάλει στην άκρη. Μετά, απάντησε
στη Βάλια.
“Βάλια μου, σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό που
κάνεις. Ασφαλώς και θά ’ρθω, κι ασφαλώς θα πάρω και την
Άννα μαζί μου. ε χρειάζεται να το ξαναπείς. Μόνο τις μέρες
πες μου, να τις σημειώσω από τώρα. Και θα σε πάρω αργότερα
τηλέφωνο, μετά που θα μιλήσω με την Άννα, να την ενημερώσω για την έκθεση και να συζητήσω μαζί της για τη Θάσο”.
Η Βάλια απάντησε μετά και της είπε τις μέρες της έκθεσης.
Θα κρατούσε μια βδομάδα. Και όταν τις σημείωσε, τις μέρες, η
Μυρτώ, έκανε και μια τελευταία ερώτηση.
“Βάλια, πώς είναι ο θείος μου;” Έτσι τη ρώτησε.
Πέρασε λίγη ώρα αμηχανίας. Μετά η Βάλια απάντησε. “Ο
Αμύντας είναι σ’ ένα δικό του δρόμο. Μιλάει μόνο σε μένα και
στην Κονστάνς. Σε κανέναν άλλο. Όταν είναι με μια απ’ τις δυο
μας ή και με τις δυο μαζί. Ποτέ άλλοτε. Και μου λέει τότε πολλές ιστορίες απ’ την εποχή που ήσασταν έφηβες, Μυρτώ. Και
πηγαίνατε στη Θάσο μαζί του. Εσύ κι η Κονστάνς. Όλο για κείνη τη μεγάλη περίοδο μου μιλάει Μυρτώ. Ασταμάτητα. Και μου
λέει πράγματα αληθινά, με τέτοια πάντα ξεκινά. Κι έχει πάντα
καλή διάθεση. Και μιλάει για ώρα πολλή, ενώ εγώ τον ρωτάω
λεπτομέρειες κι αυτός τις θυμάται και μου τις απαντάει. Τι
σας έλεγε, τι του αποκρινόσασταν, τι σας διάβαζε, τι τον ρω-
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τούσατε, πού διαβαίνατε, παντού πάνω στο νησί και στις θάλασσές του. Τα παιγνίδια σας, τ’ αγναντέματά σας. Τις πρώτες
σας μελαγχολίες. Τα βράδια και τα πρωινά και τ’ απογεύματα.
Και κάθε άλλη στιγμή. Έχω ειλικρινά απορήσει με την τόσο κοφτερή μνήμη του θείου σου, Μυρτώ”. Σταμάτησε η Βάλια για
μια μικρή στιγμή. ιακρινότανε όμως, ότι ήταν προσωρινή η
παύση. Ότι θα συνέχιζε η Βάλια.
“Και τι άλλο, τι άλλο σου λέει;” ρώτησε ξανά η Μυρτώ.
Και συνέχισε η Βάλια. “Μα όλες οι ιστορίες κάποια στιγμή
βγαίνουν απ’ τη Θάσο κι απ’ την πραγματικότητα Μυρτώ μου.
Και μου λέει τότε πράγματα της φαντασίας του. Μου λέει για
ένα μεγάλο, ένα μυθικό πέλαγο, που ποτέ λέει δεν κατάφερε
να το κολυμπήσει κι ούτε κι εσάς σας έμαθε να το κολυμπάτε.
Κανένα παράπονο δεν του βγαίνει τότε. Όταν διηγιέται δηλαδή, πώς τον νίκησε το άγριο αυτό το πέλαγο, κι όταν λέει και
ξαναλέει πως δε μπόρεσε ποτέ του να το διαβεί. Και σαν μου
περιγράφει αυτό το δύσκολο, τ’ ανίκητο το πέλαγο, μου λέει και
μου ξαναλέει ότι κακό εκεί δεν ευδοκιμεί κανένα. Για όσους
καταφέρουν να το διαβούν. Και καθώς μου τα διηγείται αυτά,
αλλάζει η μορφή του. Και κόβονται σιγά σιγά οι κουβέντες του
και κάποια στιγμή βυθίζεται ξανά. Και χάνεται”.
***
Η Μυρτώ σκέφτηκε ξανά για το ταξίδι στη Θάσο. Σκέφτηκε
ξανά όλες τις ανησυχίες της. Μα περισσότερο απ’ όλα ζύγισε
τώρα, όταν το ’βαλε το θέμα μέσα της, σε διάλογο με τον Κοσμά. Της φάνηκε τότε πως τη μάλωνε ο Κοσμάς, στην ιδέα ότι
θ’ ακύρωναν το ταξίδι. Της μήνυσε ότι του φαινότανε παράξενο κι αδικαιολόγητο αυτό που σκεφτόταν να κάνουν. Και να το
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πει και στην Άννα ότι αυτός δε συμφωνούσε μ’ αυτό που της
περνούσε απ’ το μυαλό.
“Άννα, εσύ τι λες; να πάμε δέκα μέρες στη Θάσο, όπως το
’χαμε σχεδιάσει. Πώς το σκέφτεσαι;” Έτσι τη ρώτησε την Άννα,
αμέσως μετά το τηλέφωνο της Βάλιας κι αμέσως μετά το δικό
της, εσωτερικό, διάλογο.
Κι απάντησε η Άννα με παράξενη ετοιμότητα και σαφήνεια.
“Ασφαλώς και θα πάμε, έτσι δεν το ’χουμε συμφωνήσει; Αυτό
θα ’θελε κι ο Κοσμάς, είμαι σίγουρη. Θα του φαινότανε παράξενο κι αδικαιολόγητο να μην πηγαίναμε. Έτσι μου μήνυσε εμένα. Κι αυτό νομίζω θα ’λεγε και σε σένα”.
Αρκέστηκε τότε η Μυρτώ να εξηγήσει στην Άννα για την
έκθεση της Βάλιας. Για τους έξι πίνακες. Η Άννα, τότε, με μεγάλη χαρά κι έκπληξη της απάντησε ότι ήταν ενθουσιασμένη, κι
ότι θα τη συνδυάζανε, την έκθεση, θαυμάσια με τη Θάσο.
Η Μυρτώ ένιωσε τότε, με τη σειρά της, μια κάποια έκπληξη. Που ο Κοσμάς δεν της το ’χε προφτάσει κι αυτό το νέο.
***
Απαρτία υπήρχε λοιπόν πάλι. Σχεδόν.
Πέντε ήταν η οικογένεια της Μυρτώς. Οι περισσότεροι. Και
τέσσερις της Κονστάνς. Κι ήταν μετά κι η κόρη της Βάλιας,
η Μαργαρίτα, με το γιο της, το μικρό Αντρέα. Άλλοι τέσσερις
δηλαδή, μαζί με τον Αμύντα. Κι ακόμη η Άννα. εκατέσσερις
λοιπόν, στο σύνολο. Και στο ταβερνάκι, μαζί με το σιτιστή, τον
καπετάν Αντρέα, το μεγάλο, γινότανε και δεκαπέντε.
Και κυλούσαν ήσυχα οι μέρες. Χωρίς μεγάλες περιπλανήσεις στο νησί, αυτή τη φορά. Εκεί, γύρω, απ’ την παραλία, κοντά
στο κύμα και κάτω απ’ τις παχιές σκιές του καπετάν Αντρέα.
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Κι αν καμιά φορά πήγαινε να νικήσει η μελαγχολία ήξερε ο
Κοσμάς τη λύση. Έβαζε τα τέσσερα μικρά της Μυρτώς και της
Μαργαρίτας να φωνάζουν με τα φτυάρια για να διαγωνίζονται
για το ποιος είχε το καλύτερο κάστρο στην άμμο. Και να τσακώνονται και καμιά φορά, και να γκρινιάζουν για να μην προλαβαίνουν οι μεγάλοι να ξεφεύγουν με μελαγχολίες κι άλλα
τέτοια.
Έκανε κι ο Αμύντας, πάλι, μια απ’ τις θαυμαστές του αλλαγές. Το κατάφερε και ξαναβρήκε τη λαλιά του. Κι ήταν μάλιστα
κι αρκετά κοινωνικός.

εν του ταίριαζε του Αμύντα να ’ναι

με τόσο κόσμο κι αυτός να ’χει κλείσει την αμπάρα και να ταξιδεύει. Είχε καιρό για τέτοια ταξίδια. Σε λίγες μέρες που θα
φεύγανε όλοι, έμπαινε ξανά στις σιωπές του. Ξεκίναγε πάλι το
μπάρκο του. Ξεκίναγε τις διηγήσεις για το πέλαγο το μακρινό.
Τη θάλασσα την αδιάβατη.
Ο Αμύντας είχε βάλει, λίγο καιρό πριν μαζευτεί η παρέα
στη Θάσο, και τον καπετάν Αντρέα μες στο μονόλογο αυτό.
εν ήταν μόνο για την Κονστάνς και τη Βάλια πια οι μυθικές
του οι διηγήσεις. Τον άκουγε στη αρχή ο καπετάν Αντρέας με
παραξενιά και προσοχή. Μέχρι που κατάλαβε τι γινότανε και
βρήκε και τη λύση. Έτσι, όταν ο Αμύντας άρχισε να χάνει βήμα
και να ετοιμάζεται να κλειστεί, είχε βρει ένα κόλπο ο καπετάν
Αντρέας και τον κρατούσε μεσοπέλαγα.
“Και πώς γύρισες απ’ αυτό το πέλαγο καπετάν Αμύντα, πώς
βρήκες το δρόμο πίσω; Ποιες συμπληγάδες πέρασες κι έφτασες πάλι μέχρι εδώ, μέχρι τα ήσυχα νερά της Θάσου;” Έτσι τον
προσκαλούσε ο Αντρέας. Κι ο Αμύντας έπρεπε να του λέει, να
τη σκαρφίζεται όλη την ιστορία της επιστροφής. Μέχρι που,
αγάλι αγάλι, ο Αντρέας τον έφερνε πίσω μέχρι τη Θάσο.
Τέτοιος δαίμονας ήταν ο καπετάν Αντρέας. Τα βαθιά νερά,
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ποτέ του δε φοβήθηκε. Μήτε όμως ποτέ τα ζήλεψε ή και τα
πίστεψε. Κι αυτό τον έκανε τον πιο κατάλληλο να οδηγάει ναυαγούς σαν τον Αμύντα. Εύκολα και σίγουρα, πίσω στ’ απάνεμο
λιμάνι.
Νωρίτερα όμως συνέβαιναν όλ’ αυτά. Πριν καταφτάσει η
μεγάλη παρέα. Όταν έγινε αυτό, το σταμάτησε πια το ταξίδι ο
Αμύντας από μόνος του. Θα το ξεκίναγε πάλι με το που θα φεύγαν. Τις είχε σχεδιάσει κιόλας ο καπετάν Αντρέας τις καινούργιες του τις απορίες κι ερωτήσεις.
Τώρα, όμως, που ’χε μαζευτεί η παρέα, άλλη λύση δεν είχε
ο Αμύντας παρά να τα βάλει λίγο στην άκρη τα ταξίδια του
αυτά. Αυτός ήταν ο Αμύντας. Πώς αλλιώς μπορούσε ποτέ να
το κάνει; Κι έμεινε, έτσι, εκεί ανάμεσα στους άλλους. Να κάνει
παρέα με το μικρό Αντρέα μάλλον παρά με το μεγάλο. Κι ήταν
ζόρικο παιδί ο Αντρέας ο μικρός. Έτσι και κάποιος του σφύριζε ότι το κάστρο του ήταν το καλύτερο, ήθελε να πάρει όλα τα
κουβαδάκια κι όλα τα φτυάρια, απ’ όλη την παρέα. Ήταν και ο
μικρότερος, απ’ όλους, και δεν τ’ άφηνε να περνάει αναξιοποίητο το πλεονέκτημα της μικρής του ηλικίας. Και φώναζε έτσι
κι έσκουζε. Κι αν η Μαργαρίτα ήταν στο νερό, ήταν δουλειά του
Αμύντα να τον φέρει βόλτα. Να τον κουμαντάρει. Η Βάλια τον
περισσότερο καιρό έλειπε. Ζωγράφιζε. Πολυτέλεια για ταξίδια
δεν είχε τότε ο Αμύντας. Κι αν καμιά στιγμή ξεχνιότανε και
φαινότανε να τρέχει ο νους του προς στο παράξενο το πέλαγο, έφτανε από ψηλά μια νότα σφυριχτή κι υπέρηχη στο μικρό
Αντρέα και τον επανέφερε αμέσως στην τάξη και στο τρέξιμο.
Η Βάλια έμενε πολύ λίγο στην παραλία. Έπρεπε να ολοκληρώσει τους πίνακες. Η έκθεση πλησίαζε. Απείχε πια λίγες μονάχα μέρες. Και δεν άφηνε κανέναν να δει τη δουλειά της μέχρι να τελειώσουν όλα. Την παρακαλούσαν η Άννα κι η Μυρτώ.
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Μα αυτή τίποτα.
“Σε λίγες μέρες ξεκινάει η έκθεση. Εκεί και θα τους δείτε
όλους και θα διαλέξετε. Αν κι είμαι σίγουρη ότι δε θα ’χετε δυσκολία καμιά. Στο διάλεγμα εννοώ”.
***
Και το βράδυ ίδια χτύπαγε το κύμα στη γραμμή της ακτής.
Ίδια έφεγγε και το φεγγάρι. Κι ο θαλασσινός άνεμος την ίδια
κι απαράλλαχτη ώρα έβαζε μπροστά το σιγανό τραγούδι του.
Απαρτία υπήρχε λοιπόν πάλι. Πλήρης.

Η έκθεση
Αμέσως μετά που έφυγε ο Κοσμάς, η Βάλια αφέθηκε στη ζωγραφική. Παρακολουθούσε τον Αμύντα, πότε αμίλητο πότε σε
μονόλογο, κι αυτό της έδωσε την πρώτη μεγάλη ώθηση. Ένιωσε ότι αν ζωγράφιζε, αν ζωγράφιζε κάτι απ’ τις στιγμές της
γνωριμίας τους, ίσως και ν’ ανέτειλε κάτι μες στη μαύρη νύχτα του Αμύντα. Σίγουρη δεν ήταν. Το ’νοιωθε όμως ότι μπορεί
κι έτσι να συνέβαινε. Κι αυτό της έδινε ψυχή. Κι έτσι τ’ αποπειράθηκε. Παράξενες διαδρομές της τέχνης.
Είχε λοιπόν έμπνευση η Βάλια. Έμπνευση μεγάλη. Και ζωντάνεψαν έτσι μ’ ομορφιά πολλά στιγμιότυπα πάνω στον καμβά της. Απ’ την πρώτη φορά, τα πιο πολλά. Μέσα σε δυο, μόλις,
μήνες, τελείωσε έξι πίνακες.
Ζωγραφική, εμπνευσμένη απ’ τον Κοσμά κι απ’ τον κόσμο
του. Αυτό ήταν το έργο της Βάλιας αυτή τη φορά. Εκεί υπήρχαν
όλοι κι όλα. Η Άννα, η Μυρτώ, το πιάνο, η Θάσος όπου πρωτοσυναντήθηκαν, οι Φίλιπποι και το φεγγάρι τους, η άκρη του
κύματος, τα ηλιοβασιλέματα και τα δειλινά. Κι οι νύχτες που
περάσανε μαζί.
Κι ήταν καλοί οι πίνακες της Βάλιας. Όλοι τους ήταν καλοί.
Μα υπήρχε ένας ανάμεσά τους, που σαν να ξεχώριζε κάπως.
Ήταν κι αυτός που τράβηξε, περισσότερο απ’ όλους, την περιέργεια του Αμύντα. Σαν κάτι να κινήθηκε μέσα του όταν τον
αντίκρισε.
Ήταν ένας πίνακας δίπλα στη θάλασσα. Είχε μια έμπνευση
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αλλιώτικη τούτος ο πίνακας.

ε θύμιζε κάτι από μόνος του.

εν αντιστοιχούσε σε κάποια πραγματικότητα. Αντίθετα μ’
όλους τους άλλους, το περιστατικό που απεικόνιζε δε πρέπει
να ’χε υπάρξει.
Ήταν η Βάλια που καθότανε και παρατηρούσε τον Κοσμά.
Αυτό ήταν το θέμα. ίπλα στη θάλασσα. Οι δυο τους μονάχα
ήταν. Στο τραπέζι υπήρχαν δυο πιάτα, δυο ποτήρια. Ο Κοσμάς
αγνάντευε τη θάλασσα. Κι η Βάλια αγνάντευε προς τη μεριά
του Κοσμά. Έτσι, αμίλητα. Χωρίς να ’ναι κι απόλυτα σίγουρο ότι
κοιτούσε τον Κοσμά.
Μα το πιο μεγάλο πάνω στον πίνακα ήταν το βλέμμα της
ίδιας της Βάλιας. Το βλέμμα της δεν υπήρξε ποτέ κανένας να
μην το ’χει προσέξει. Το καθαρό, το παιδικό, το επίμονο βλέμμα
της Βάλιας. Όλοι το ’χανε δει. Κι όλοι είχανε μαγευτεί. Και το
’χανε θαυμάσει.
Μόνο που σε τούτον δω τον πίνακα, το ίδιο αυτό το βλέμμα, αυτό που έβγαινε τόσο πετυχημένο κι αληθινό, κάθε που η
Βάλια αναπαρίστανε κάπου και τον εαυτό της, αυτό το βλέμμα
λοιπόν, έβγαινε τώρα λιγάκι διαφορετικό. Ήταν και τώρα επίμονο. Μόνο που τώρα δεν ήταν αθώο ούτε παιδικό. Είχε μια
αλλιώτικη γαλήνη μόνο τώρα, και μια περισυλλογή.

ε μπο-

ρούσες να το πεις λυπημένο, μηδέ χαρούμενο. Ήταν πέρα απ’
αυτά. Απόκοσμο ήταν. Άχρονο. Αταξινόμητο. Ήταν μια μεγάλη
στιγμή, μια απ’ τις μεγαλύτερες στιγμές της, που κατάφερε κι
έβγαλε η Βάλια εκείνο το βλέμμα. Το δικό της βλέμμα. Και το
’ριξε μετά προς τη μεριά του Κοσμά.
Μα πιο πολύ απ’ όλους τυπώθηκε η μεγάλη εντύπωση απ’
τον πίνακα αυτό στον Αμύντα. Ο Αμύντας ταράχτηκε όταν τον
είδε. Είχε δει και τους άλλους αμίλητος. Όμως τούτος δω τον
λύγισε. Το βλέμμα της Βάλιας, πάνω απ’ όλα. Που ’χε χάσει πια
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την παιδικότητά του. Ταράχτηκε κι αποτραβήχτηκε μετά και
τον συλλογιζόταν.
***
Με το που ολοκληρώθηκε η τελευταία μάζωξη στη Θάσο, ξεκίνησε η έκθεση ζωγραφικής, στη γκαλερί της Θεσσαλονίκης.
Με τους έξι πίνακες. Έτσι είχε οργανωθεί. Μια βδομάδα κράτησε η έκθεση. Μέρα τη μέρα, πέρναγε όλο και περισσότερος
κόσμος. Πέρασαν και γνωστοί κι επώνυμοι της πόλης και κανάλια πολλά. Κι ήταν και πολλοί που ήθελαν και ν’ αγοράσουν
κάτι.
Όμως, αλήθεια ήταν, δεν υπήρχε κάτι για πούλημα. Ούτε
που το σκέφτηκε ποτέ η Βάλια ή άλλος κανείς. Τρεις, θα τους
κρατούσαν η Βάλια, η Άννα κι η Μυρτώ. Έναν θα ’στελναν στον
Αδάμ. Kι έναν, αυτόν με το βλέμμα, θα τον έπαιρνε ο Αμύντας.
Μόνο ένας, ίσα που περίσσευε.
Μέχρι που φάνηκαν κι απ’ την πολωνική πρεσβεία της Αθήνας. Πληροφορήθηκαν κι εκεί για την έκθεση. Κι έμειναν, κι
αυτοί, ώρα πολλή. Ζήτησαν, μετά, να μάθουν, πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν κάτι.
Η Μυρτώ με την Άννα και τη Βάλια μίλησαν τότε μεταξύ
τους κι αποφάσισαν να δώσουν, να χαρίσουν εννοείται, τον
αδιάθετο πίνακα στους Πολωνούς. Για την πρεσβεία στην
Αθήνα. Τον δικαιούνταν. Έτσι το σκεφτήκανε. Ανέλαβε μετά η
Άννα να τους το πει και στα πολωνικά.
Κι έτσι, άλλο κάτι, δεν περίσσεψε.

Το πέταγμα
Ήταν ακριβώς είκοσι χρόνια, απ’ την επέτειο στο πλατύσκαλο και το πρώτο φιλί, όταν η Άννα άνοιξε τη λήκυθο ψηλά στο
βράχο.
Ήταν κι η μέρα περίπου η ίδια. Βροχερή όπως τότε. Με αέρα
όμως, που δώσανε οι θεοί κι ήταν αέρας δυνατός και στροβιλισμένος. Που θα βοήθαγε το πέταγμα.
Κι έτσι βοηθήθηκε ο Κοσμάς. Και πέταξε πρώτα εύκολα κι
έφτασε κι επισκέφτηκε και πάλι εκείνο το πρώτο το πλατύσκαλο. Και φώλιασε σε μια ρίζα απ’ ένα φυτό, εκεί δίπλα. Να το
παρατηρεί από κοντά και να προσμένει το επόμενο, το επόμενο μεγάλο φιλί για ν’ αγαλλιάσει και να θυμηθεί.
Και πέταξε μετά, πιο δύσκολα αλλά με ίδια μεγάλη απόφαση, και κατά μήκος όλου το μεγάλου δρόμου, και στάθηκε σ’
όλη την περιοχή, απ’ το ωδείο, μέχρι το Μουσείο και πάνω απ’
όλη την Πατησίων, και την Τροίας κι όλα τα άλλα στενά. Στάθηκε και στην οδό Τρίτης Σεπτεμβρίου, κι ας ήξερε, κι ας μελαγχόλησε στην ιδέα ότι το μαγαζάκι, όπου να ’ναι, θα ’κλεινε.
Στάθηκε και σε λουλούδια, και σε κήπους και σε πλατείες
και παιδικές χαρές με μικρά παιδιά.
Κι έφτασε μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι την αυλή της Μυρτώς. Και πήρε και δω θέση βολική. Να αισθάνεται τα πάντα της
αγαπημένης του μαθήτριας και φίλης.
Και μετά από ώρες πολλές, αφού είχε αγκαλιάσει πια όλα τα
μέρη της ψυχής του, καταλάγιασε τελείως.
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Και θα ’χε τελείως ηρεμήσει αν δε σκεφτόταν τότε μια σημαντική παράλειψη. Ότι δεν έφτασε ως την άλλη του πατρίδα,
ως τον καλό του φίλο εκεί πάνω, τον Αδάμ. Απ’ όλ’ αυτά που
αγαπούσε, μόνο τον Αδάμ και την πρώτη του γειτονιά του στο
Γκτανσκ δε θα ’χε πια κοντά του. Άσε που θα ’τανε κι η Άννα
σύντομα εκεί πάνω πια. Ήταν ανυπόφορη η σκέψη αυτή. Και
τον στεναχωρούσε πολύ. Τον στεναχωρούσε όσο κι αν καταλάβαινε ότι τέτοιο πέταγμα θα ’ταν πράγμα αφύσικο.
Ώσπου του μήνυσαν οι θεοί, ότι και γι’ αυτό, κάποια λύση θα
βρισκόταν. Μέχρι κι εκεί ψηλά, ως τη νέα γειτονιά της αγαπημένης του γυναίκας, ως την ίδια, την παλιά, δικιά του γειτονιά.
Τη γειτονιά του παλιού, καλού του φίλου. ς και κει πάνω θα
’φτανε.
Γαλήνεψε τότε ολότελα ο Κοσμάς.
***
Ήταν η πιο παράξενη επιστροφή, εκείνη τη μέρα. Της Άννας
στην οδό Τροίας. Είχε μια διαφορά σήμερα, που φαινότανε
όμως να ’χει μεγάλη σημασία. Ένιωθε ότι ο Κοσμάς ήταν παντού. Κι’ αυτό την έκανε κάπως πιο υποφερτή την απουσία.
Την απουσία, που τη διαπερνούσε όλες τις προηγούμενες φορές. Τις αβάστακτες εκείνες επιστροφές. Που γύριζε, μόνη
της, πάνω στα ίδια αυτά τα χνάρια.
Πριν καταλήξει στο σπίτι σκέφτηκε να περάσει λίγο απ’ το
μαγαζί. Να δει αν ήταν κανείς εκεί. Ποιος είχε σειρά δε θυμόταν. Εξάλλου τι σημασία είχε! Τις επόμενες μέρες το μαγαζί θα
’κλεινε. Το είχαν αποφασίσει όλοι μαζί. Όλοι αυτοί, που το ’χαν
ανοίξει, μαζί, και με τέτοια υπεράνθρωπη προσπάθεια, πριν
κοντά είκοσι χρόνια. εν άντεχε η Άννα μόνη στην Αθήνα, και
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χωρίς την Άννα δεν άντεχε καμιά τους. Είχε αρχίσει ν’ αγριεύει κι η περιοχή. Ξεπήδαγε βία εδώ κι εκεί. Ιδιαίτερα στη δική
τους γειτονιά. Λέγανε και στην τηλεόραση ότι τα πράγματα χαλάνε. Ότι έρχονται μέρες δύσκολες. Κι όταν έρχονται μέρες
δύσκολες, οι πρώτοι που τις γεύονται είναι οι προς τα κάτω.
Οι μετανάστες δηλαδή στην περίπτωση της Αθήνας. Πρώτα οι
μελαχρινοί. Μετά, ακόμη κι οι ξανθοί.
Ήταν λοιπόν η στιγμή η σωστή. Η στιγμή που θα ’κλεινε το
μαγαζάκι με τα Πολωνικά τρόφιμα. Υπήρχαν λόγοι πολλοί. Και
στο μέσα και στο έξω. Πιο σημαντικοί οι πρώτοι.
Είχαν κάνει μια σκέψη και πρότειναν στη Μάρω να μείνει
αυτή μόνη της, αφεντικό στο μαγαζί. Η στεναχώρια όμως και
το μαράζι της Μάρως ήταν κιόλας απερίγραπτα. Αν για τις
τρεις Πολωνές το μαγαζί συμβόλιζε τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για τη Μάρω συμβόλιζε τα πάντα. Κι ο Κοσμάς με
την Άννα ήταν αυτοί που της φύσηξαν ζωή. Ήταν η ζωή της η
ίδια. ε ζούσε πριν η Μάρω. Κι ούτε μπορούσε να φανταστεί
να μείνει πια μόνη της εκεί. Της φαινότανε σαν να μην το ’χε
το δικαίωμα, της φάνταζε σαν ιεροσυλία. Οι Πολωνές προσπάθησαν, αγωνίστηκε κι ο Βάγγος, της μίλησαν κι οι φίλες της. Η
Μάρω ήταν όμως αμετάπειστη. ε μπορούσε να μείνει μόνη
της στο μαγαζάκι. Τέτοια ήταν η διαδρομή της ψυχής της.
Η Μάρω, εκείνη τη μέρα, το ’χε κλείσει νωρίτερα το μαγαζί.
Κι έτσι το βρήκε κλειστό η Άννα. Κι αυτό τη βάρυνε ακόμη πιο
πολύ.
Είχε ακόμη κίνηση ο δρόμος. Ήταν κι οι γείτονες ακόμη
ανοιχτοί. Πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Στάθηκε μες στη
βροχή. Κράτησε μια απόσταση απ’ το μαγαζί. Το θωρούσε από
μακριά και το ’βλεπε έτσι καλύτερα. Σ’ όλο του το άνοιγμα. Χωρίς και να τη βλέπουν, την ίδια, οι γείτονες. Αντίκριζε το σκο-
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τεινό, το άδειο μαγαζί, που σύντομα θα ’κλεινε για πάντα. Που
σύντομα θα ερήμωνε. Κι έτρεχε μπροστά της, όλο το φιλμ των
είκοσι χρόνων.
Κι έτρεχαν και τα δάκρυα. Και τ’ ανακάτευε η βροχή. Εκεί
που ’χε διαλέξει για να σταθεί, τα παρέσερνε και τ’ ανακάτευε
η βροχή. Κανείς, έτσι, δε θα καταλάβαινε κάτι. Κανείς δε θα
ρώταγε κάτι. Αυτά τα συνηθισμένα, που ρωτάνε οι ευγενικοί
και οι καλοί, οι άνθρωποι.
Αν έχει δηλαδή κάτι η Άννα, αν νιώθει καλά. Και μήπως τυχόν χρειάζεται καμιά βοήθεια.

H αναχώρηση
Όταν η Άννα γύρισε το κλειδί στην πόρτα του ισόγειου διαμερίσματος στην Τροίας, κι άνοιξε μετά την εξώπορτα του διώροφου, βρέθηκε μέσα σε μια μέρα παράξενα ζεστή, για τέλη Νοέμβρη που ήταν. Και μέσα σε μια μέρα, πολύ θυμωμένη. Ήταν
νοτιάς ο καιρός και φυσούσε δαιμονισμένα. Ο ουρανός ήταν
χωρίς σύννεφα αλλά γεμάτος σκόνη. Ο ήλιος, κατάχλομος, ίσα
που διακρινότανε απ’ την παχιά σκόνη, που μέσα της περνούσαν οι ακτίνες του. Το δελτίο έλεγε θα χειροτέρευε η κατάσταση μέχρι το μεσημέρι. Μετά ίσως κάπως να γαλήνευε. Ήταν
έκτακτα τα φαινόμενα. Λιγάκι απρόβλεπτα, τυχαία φαίνεται
ήρθαν, σιγουριά μεγάλη για το πότε θα φεύγανε, δεν υπήρχε.
Όλα τα πράγματα της Άννας, απ’ το διαμέρισμα του ισογείου
είχαν πια φύγει. Είχαν φορτωθεί. Τα ’χε παραλάβει το φορτηγό
και ταξίδευαν κιόλας για την Πολωνία. Βοήθησε ο Βάγγος στο
φόρτωμα. υο μέρες πριν, το ’χε, ο ίδιος, οργανώσει. Έφερε κι
ένα βοηθό του μαζί, απ’ το χασάπικο. Αργά τ’ απόγευμα καταφθάσανε και μέσα σε τρεις, μονάχα, ώρες είχαν πακετάρει τα
πάντα. Εκεί, μετά τη συσκευασία, ήταν που χαιρέτησε κι ο Βάγγος την Άννα. Της ευχήθηκε καλό ταξίδι και καλή και γρήγορη
αντάμωση. Της ξαναείπε και για την Τροίας. Της επανάλαβε
την απόφαση και το σχέδιο, που της είχε κιόλας με λεπτομέρειες ανακοινώσει. Θα ’μενε ξενοίκιαστη, η Τροίας. Να την περιμένει κάθε που θα νοσταλγούσε, ή που για όποιο άλλο λόγο
θα ’θελε να ξανάρθει στην Αθήνα. Τον ευχαρίστησε και τον
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ξεπροβόδισε μετά μέχρι την εξώπορτα. Εκεί την αγκάλιασε, ο
Βάγγος. Συγκρατημένα, με προσπάθεια να ελέγξει, να μετριάσει τη μεγάλη του δύναμη. Της είπε γρήγορα και τις ευχές απ’
την Τασία και τη Μάρω. Μετά από μια σιωπή, κοίταξε λίγο με
νόημα το χώρο γύρω του. Περιπλανήθηκε το βλέμμα του και
προς τα έξω και προς τα μέσα και προς τα πάνω. Κι έβγαλε
τότε κι ένα “ευχαριστώ Άννα”, ο Βάγγος. Γεμάτο νόημα. Βγήκε
μετά βιαστικά με το βοηθό στο δρόμο. Και χάθηκε μες στη σιγανή βροχή. Που έπεφτε ασταμάτητα εκείνο το βράδυ.
Έτσι, όταν μετά δυο μέρες, η Άννα βγήκε απ’ την εξώπορτα
κι έστριψε δεξιά για να βγει στην Πατησίων, κρατούσε, μόνο,
μια ελαφριά τσάντα. Όλα τ’ άλλα τα πράγματά της, αυτά που
θέλησε να φορτώσει για την Πολωνία, ήταν πια στο δρόμο. Μα
και στην τσάντα αυτή, τα δώρα για τα παιδιά της Μυρτώς ήταν
που πιάνανε τον πιο πολύ χώρο.
Αργά, τ’ απόγευμα θα ’φευγε το αεροπλάνο. Για Γερμανία
πρώτα, για Πολωνία, Γκτανσκ, μετά. Με την Άννα και το μικρό
της βαλιτσάκι. Προς το μεσημέρι θα συναντούσε τη Μυρτώ.
Κάπου στο Σύνταγμα. Έτσι είχαν συμφωνήσει. Να τη χαιρετήσει. Και θα ’παιρνε μετά, μόνη της, το λεωφορείο απ’ το Σύνταγμα για τ’ αεροδρόμιο.
Είχε πολλή ώρα μπροστά της. Σκέφτηκε να περπατήσει ένα
μέρος απ’ τη διαδρομή. Κι ας ήταν κακός ο καιρός και καθόλου
ευχάριστος. Να χαιρετήσει έτσι και την Αθήνα. Όταν την κούραζε ο καιρός, θα ’παιρνε κάποιο λεωφορείο για το Σύνταγμα.
Έτσι το σκέφτηκε μάλλον.
Προχωρούσε έτσι, μέσα σε μια μάλλον άδεια Πατησίων. Η
μέρα κι ο κακός, ο άρρωστος, καιρός της αποθάρρυναν τους
αγοραστές. Οι περισσότεροι είχαν, κατά πώς φαινότανε, αναβάλει τα ψώνια τους. Είχε έτσι λιγοστό κόσμο να περπατάει
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στο πεζοδρόμιο. Κι η κίνηση στο δρόμο όμως, κι αυτή μειωμένη ήταν. Μόνο αυτοί που δεν είχαν άλλη επιλογή, που τρέχαν σε δουλειές που δε μπορούσαν ν’ αναβληθούν. Μόνο αυτοί
περπατούσαν κι οδηγούσαν. Αυτοί κι η Άννα.
Χρειάστηκε, στο δρόμο της, να κοντοσταθεί μια δυο φορές,
να περιμένει, να σωπάσει λιγάκι ο αέρας. έχθηκε τις ξαφνικές κι απότομες ριπές του και παραλίγο να χάσει την ισορροπία της. Μέχρι να ξαναβρεί το βήμα της, πρόλαβε και παρατήρησε πόσο θολή φαινότανε, στο βάθος, η Ακρόπολη. Ποτέ δεν
την ξαναείχε δει έτσι. Ίδια θολό της φάνηκε και το μουσείο,
που τ’ άφηνε στ’ αριστερά της.
Προχώρησε στην Πατησίων. Λίγο πιο κάτω, κάπου απέναντι απ’ το Πολυτεχνείο, της έσπρωξε ένας βιαστικός κι
ενθουσιώδης άνθρωπος ένα φυλλάδιο, κατευθείαν μες στο
ελεύθερο χέρι της. Πριν καν του ρίξει μια ματιά, πριν καν δει
τι ήτανε αυτό που της έδωσε, ο άνθρωπος αυτός, ένιωσε πως
είχε σίγουρα κάνει λάθος. Αφού είχε δώσει το φυλλάδιό του
σε κάποιον, που σε λίγο θα ’φευγε. Και ποιος ξέρει πότε κι αν
θα ξαναγύρναγε. Σκέφτηκε για μια στιγμή να του το επιστρέψει, είχε όμως στο μεταξύ χαθεί μες στη λιγοστή κίνηση της
μέρας. Κι έτσι το πέταξε στον πρώτο κάδο, που προσπέρασε.
Και συνέχισε να περπατά.
***
Χτιζόταν όμως γρήγορα η κούραση στην Άννα. Σαν να περιδιάβηκε τον κόσμο όλο, της φάνηκε, για μια στιγμή. Tέτοια κούραση ένιωσε. εν ήταν ο καιρός μάλλον, που την κούραζε, μα η
απόσταση η μεγάλη, αυτή που διάνυσε. Ίδια ήταν βέβαια η απόσταση του δρόμου. Την είχε κάνει τόσες και τόσες φορές, όλ’
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αυτά τα χρόνια. εν την είχε κουράσει ποτέ. Μα τώρα θαρρείς,
μες στην ψυχή της, έτρεξε μια άλλη απόσταση. Μια απόσταση
μεγάλη. Κι έτσι ένιωσε κούραση. Κούραση αληθινή. Κούραση
ξαφνική και μεγάλη.
Μπήκε στο πρώτο λεωφορείο που στάθηκε στη στάση. Ο
ευγενικός οδηγός κινήθηκε αμέσως να τη βοηθήσει. Τόσο καταβεβλημένη του είχε φανεί. Τον απέτρεψε όμως με μια χειρονομία και μ’ ένα χαμόγελο. Aνέβηκε και κάθισε. Και παρατηρούσε και τη λίγη σκόνη να στροβιλίζει. Τη λίγη σκόνη που
’χε στο μεταξύ μπει στο λεωφορείο. Στο μικρό διάστημα, που
χρειάστηκε η Άννα ν’ ανέβει τα δυο σκαλιά. Στο μικρό διάστημα, που άφησε την πόρτα ανοικτή ο οδηγός και μέχρι να τον
αποθαρρύνει η Άννα, μέχρι να του μηνύσει ότι θα τα κατάφερνε και μόνη της. Τότε πρόλαβε και μπήκε εκείνη η λίγη σκόνη.
Που την παρατηρούσε τώρα η Άννα. Καθισμένη στο λεωφορείο, καθώς ανέβαινε τη Σταδίου.
***
Βρεθήκανε στο Avocado, ένα απόμερο καφέ στην οδό Νίκης,
στο Σύνταγμα. Η Μυρτώ με την Άννα. Όταν έφτασε η Άννα, η
Μυρτώ ήταν κιόλας εκεί και την περίμενε. Της φάνηκε πολύ
κουρασμένη. Ένιωσε μια ταραχή τότε, η Μυρτώ. Σηκώθηκε να
τη φροντίσει. Να τη βοηθήσει για να καθίσει.
“ εν έχω τίποτα Μυρτώ μου. Με κούρασε ο αέρας φαίνεται. Τον υποτίμησα κι άρχισα να περπατάω απ’ το σπίτι, απ’ την
Τροίας. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν ήταν η καλύτερη η μέρα,
γι’ αυτή τη δουλειά. Κι έτσι πήρα μετά το λεωφορείο και συνέχισα. Σε πέντε λεπτά θα ’μαι εντάξει”, είπε η Άννα και παράγγειλε ένα τσάι.
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Την κοίταζε η Μυρτώ, όταν της φάνηκε ότι ήταν η πρώτη
φορά που δεν έλαμπε πια η γοητεία της Άννας. Τα χρόνια είχαν
περάσει. Η αστραφτερή ομορφιά των πρώτων χρόνων είχε,
εδώ και καιρό, υποχωρήσει. Είχε υποχωρήσει κι είχε μεταλλαχτεί. Γοητεία ήταν πια περισσότερο. Για τα μάτι της Μυρτώς.
Και για όλους που γνωρίζανε και αγαπούσαν. Μα τώρα, κι αυτή
ακόμη η γοητεία είχε υποχωρήσει. Είχε νικηθεί απ’ τη σκόνη
της παράξενης αυτής μέρας. Η Άννα ήταν χλομή, όπως χλομή
ήταν κι όλη η μέρα. Χλομή απ’ τη σκόνη που κυριαρχούσε. Που,
κείνη τη μέρα, όλα τα σκέπαζε και τα θάμπωνε. Έτσι της φάνηκε της Μυρτώς. Ότι η μέρα είχε συνωμοτήσει κι είχε καλύψει τη γοητεία της Άννας. Tη γοητεία, που αλλιώτικα επέμενε
και κατόρθωνε να επιβιώνει. Μπρος απ’ την κρυμμένη της πια
ομορφιά.
Κι απόμειναν εκεί στο καφέ για περίπου μια ώρα Και λίγο
παραπάνω. Η Μυρτώ της κρατούσε συνέχεια τα χέρια. Και πού
και πού ανταλλάσσανε και καμιά κουβέντα. Και καμιά φορά
διέκρινες και τα δάκτυλα της Μυρτώς, που τεντώνονταν και
πίεζαν. Το χέρι της Άννας.
εν είχε πολλές κουβέντες η συνάντησή τους. Σιωπηρή
ήταν μάλλον κι άφωνη. Μιλούσαν με τα βλέμματα και τα αγγίγματα μάλλον. Κι όταν τα βλέμματα θόλωναν, καμιά φορά, απ’
τη σκόνη της μέρας, γίνονταν τότε, οι λίγες λέξεις που λέγανε,
πυξίδα. Και βρίσκανε, οι δυο γυναίκες ξανά το δρόμο. Και συνεχίζανε και πάλι την περιπλάνηση, στα κοινά τους μονοπάτια.
Και διατρέξανε έτσι απόσταση μεγάλη. Χωρίς να κουραστεί
αυτή τη φορά η Άννα. Αντίθετα μάλιστα, φάνηκε να ’νοιξε το
πρόσωπό της ξανά. Σαν ν’ άρχισε ν’ αναδύεται η γοητεία της
ξανά. Σαν να καταλάγιαζε η σκόνη. Η παράξενη αυτή σκόνη.
Μιας απ’ τις τελευταίες, νοεμβριάτικες, ημέρες. Κι όταν πέ-
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ρασε η ώρα κι ήταν πια η στιγμή να φύγουν έβγαλε η Άννα κι
έδωσε στη Μυρτώ μερικά βιβλία, με περιτύλιγμα δώρου.
“Σου έφερα κάποια δωράκια για τα παιδιά σου, από δυο βιβλία για το καθένα. Ένα καινούργιο κι ένα παλιότερο που ’χε
αγοράσει ο Κοσμάς πριν πολλά χρόνια. Του Έσσε. Ήσουν Αμερική τότε. Τα διάβαζε συνέχεια. Τώρα πώς συγκινιόταν με παιδικά βιβλία αυτό μόνο ο Κοσμάς μπορούσε να το κάνει. Να μου
τα φιλήσεις”.
Η ματιά της Μυρτώς έπαιξε πρώτα ανάμεσα στα βιβλία και
στην Άννα. Και δάκρυσε στο τέλος όταν πια κατάλαβε τι βιβλία
ήταν αυτά και πότε τ’ αγόρασε ο Κοσμάς. Και κατάφερε και να
ψελλίσει σε μια βαθιά απορημένη Άννα.
“Σ΄ ευχαριστώ Άννα, δε μπορείς να φανταστείς τι μου έφερες εδώ!”
***
Βγήκαν μετά απ’ το μαγαζί και κινήθηκαν αγκαλιασμένες προς
τη στάση του λεωφορείου. Η Μυρτώ προκαλούσε ακόμη ταραχή στο πέρασμά της. εν υπήρχε βλέμμα, αντρικό, να μείνει
ασυγκίνητο, να μείνει στην τροχιά του. Εκτρέπονταν, όλα.
“Μυρτώ, αγαπημένη μου, η ομορφιά σου είναι ανέγγιχτη
απ’ το χρόνο. Aνίκητη”, της είπε η Άννα. Παρατηρούσε το γνωστό πυκνό δάσος από βλέμματα, που μέσα του, πάντα, ζούσε η
Μυρτώ. “Εύχομαι πάντα έτσι να μείνεις. Λαμπερή και πανέμορφη”, συνέχισε.
Πανέμορφη ήταν πάντα η Μυρτώ. Το ξερε και το ’χε πια
συνηθίσει. Λαμπερή όμως να την πεις, ήταν λέξη βαριά για τη
Μυρτώ. Ξεσήκωνε θύμησες πολλές. Θα την είχε αποφύγει η
Άννα, αν μπορούσε ποτέ να φανταστεί εκείνον το σύντομο και
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πνιγηρό λυγμό, που έτσι ξαφνικά θα ξεπηδούσε απότομα από
μέσα απ’ τη Μυρτώ.
Άλλο όμως κάτι να κάνει, η Άννα, δε μπορούσε πια. Παρά να
περιμένει να κάνει η στιγμή κι η λέξη τον κύκλο της. Κι αργότερα πρόσθεσε.
“Θέλω να το ξέρεις, ποτέ δε ζήλεψα κάτι. Ήξερα την παράξενη σχέση σας, την ένιωθα. Όμως ζήλια δεν υπήρξε ποτέ. Όχι
γιατί το κατάφερα εγώ. Μα γιατί δεν άφηνε ο Κοσμάς να φυτρώνουν τέτοια πράγματα. Έτσι, κάπως το κατάφερνε, χωρίς
να το προσπαθεί”.
“Καλή αντάμωση Μυρτώ μου!” είπε η Άννα, μόλις επιβιβάστηκε στο λεωφορείο. Και πρόλαβε ακόμη δυο λέξεις, για το
πιάνο, να της πει. “Ξέρεις, νιώθω, κάθε φορά που θα παίζεις
πιάνο, θα σ’ ακούω, θα σε βλέπω. Να με σκέφτεσαι και συ καμιά φορά, αν θες, όταν παίζεις. Θα με βοηθάει αυτό, έτσι νομίζω. Μου το υπόσχεσαι Mυρτώ;”
Ο οδηγός έκλεισε τότε βιαστικά την πόρτα. Με σπουδή για
να κρατήσει τη σκόνη έξω απ’ το καθαρό λεωφορείο του.
Και μόνο απ’ την κίνηση των χειλιών της Μυρτώς κατάλαβε πια η Άννα, κι ανακουφίστηκε απ’ την τελευταία λέξη της
Μυρτώς.
“Σου το υπόσχομαι Άννα, σου το υπόσχομαι”.

Πολωνία
Το πατρικό σπίτι της Άννας στο Γκτανσκ βρισκότανε στην
οδό Μαριάσκα. Τριακόσια μέτρα, μονάχα, απ’ το νερό των καναλιών της θάλασσας. Πολύ κοντά στο δημαρχείο και στη βασιλική, την εκκλησία της γειτονιάς. Παλιά γειτονιά, κοντά στο
κέντρο της πόλης.
Πώς να το φανταζότανε ποτέ, ότι τότε που ’φευγε μετανάστρια θ’ άφηνε το ισόγειο διαμέρισμα της οδού Μαριάσκα με
πέντε κατοίκους κι όταν θα γύριζε θα ’ταν άδειο, ολότελα. Εδώ
και δυο χρόνια.
Οι δύο της κόρες είχαν, στο μεταξύ, κι οι δυο, μετακομίσει.
Αγοράσανε καινούργια σπίτια, μονοκατοικίες, σε γειτονιές πιο
μοντέρνες, όχι πολύ μακρινές. Περίπου ένα χιλιόμετρο απόσταση. Έφτανε κανείς εκεί, απ’ το παλιό διαμέρισμα της οδού
Μαριάσκα, εύκολα, με τα πόδια.
Της μιας της κόρης τα παιδιά, εγγόνια δηλαδή της Άννας,
είχανε κι αυτά πάρει το δρόμο τους. Στο Γκτανσκ πάλι, κάπως
πιο απόμακρα. Χρειαζόσουν λεωφορείο. Είχανε εγκατασταθεί
κοντά στον αδερφό της, τον Αδάμ. Γι’ αυτό και συνδύαζε την
επίσκεψη και στους δυο τους, όταν ανηφόριζε στη γειτονιά
τους.
Η Άννα εγκαταστάθηκε στο παλιό εκείνο διαμέρισμα. Το
παλιό, το πατρικό της. Σαλόνι και δυο δωμάτια και θεόρατη
κουζίνα. Υπερβολικά για τις ανάγκες της ίσως. Ήταν αδύνατο όμως να πάει κάπου αλλού. Εκεί πέρασε όλη της τη ζωή.
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Με εξαίρεση τα είκοσι χρόνια της Ελλάδας. Μέρος φορτωμένο
παιδικές αναμνήσεις. Πίσω μέχρι και τις βόμβες των ναζήδων
έφταναν.
Κι όλα τα χρόνια που ακολούθησαν. Όλα εκεί.
Εκεί θα ’μενε και τώρα η Άννα.
***
Ανακάλυψε τις παλιές και συνήθισε τις νέες διαδρομές.
Έπαιρνε συχνά το δρόμο για κάποιο απ’ τα σπίτια της οικογένειας. Περπατούσε, πάντα. Μ’ εξαίρεση τον Αδάμ και τη μια
εγγονή, που έπαιρνε λεωφορείο για να τους φτάσει. Στις κόρες
της, έφτανε με τα πόδια. Πήγαινε αυτή μάλλον, παρά την επισκέπτονταν. Τις περισσότερες φορές. Έτσι το προτιμούσε κι
έτσι τους το ζήτησε. Ευκαιρία, τους είπε, ήταν για να κινείται.
Να βγαίνει στον αέρα. Να περπατάει, ν’ αλλάζει παραστάσεις.
Είχε γίνει ο δρόμος, μετά απ’ τα χρόνια στην Ελλάδα, κομμάτι
πια του χώρου της. Ζούσε και σ’ αυτόν λιγάκι.
Και μετά, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτι μπορεί να βροντήξει, να φυσήξει, ν’ ακουστεί. Κάτι που να ταιριάζει με τους ήχους τους
άλλους, που ’χε στο θησαυροφυλάκιο, μέσα της. Πιο πιθανά
ήταν όλ’ αυτά αν πήγαινε η Άννα μάλλον στα παιδιά της, αν
έβγαινε η ίδια και περπάταγε. Παρά αν περίμενε να την επισκεφτούν.
Κι όταν έφτανε στα ωραία σπίτια των παιδιών και των εγγονιών, αναλογιζόταν καμιά φορά και το μαγαζάκι. Το μικρό το
μαγαζάκι της Τρίτης Σεπτεμβρίου, που στα πρώτα, τα δύσκολα
χρόνια, τόσο είχε κι εκείνο βοηθήσει να χτιστούν και ν’ αγοραστούν όλ’ αυτά που τώρα αντίκριζε.
Ήταν βαθύς χειμώνας τώρα. Χειμώνας πολωνικός. Κο-
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ντεύανε Χριστούγεννα. Κι όμως η Άννα συνέχιζε να περπατάει. εν τη πείραζε το κρύο. Ούτε και προσδοκούσε ιδιαίτερα
την άνοιξη. Αλλιώς τις μέτραγε τις βόλτες αυτές η Άννα. Όχι
με κριτήρια μετεωρολογικά. Με κριτήρια άλλα. Γι’ αυτό και δεν
την ένοιαζε ο καιρός και το κρύο. Κι όταν χιόνιζε, ήξερε μόνο
και πρόσεχε ποιους δρόμους να τραβήξει για να μην έχει κίνδυνο να γλιστρήσει, να πέσει. Αυτή μόνο την πρόνοια έκανε. Κι
από κει και πέρα περπάταγε.
Κι έλπιζε, στο δρόμο, και λίγο. Μην κάτι το γνώριμο, κάτι το
ταιριαστό, φανεί.
***
Έξω απ’ το παράθυρο του υπνοδωματίου της Άννα στo Γκτανσκ, σε κοντινή απόσταση απ’ τον τοίχο του σπιτιού, υπήρχε
ένας μεγάλος, ένας τεράστιος φύκος. Άδειο το σπίτι γι’ αρκετά
χρόνια, είχε αφεθεί ο φύκος, μόνος του, να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα. Ήρθε έτσι κι ακούμπησε και χώθηκε με δύναμη μες
στο άνοιγμα του παράθυρου και το ’κλεισε σχεδόν όλο και το
πίεζε. Λες και το ’νοιωθε ότι ήταν παράθυρο και κάποια στιγμή, δε μπορεί, θ’ άνοιγε. Και τότε θ’ απλωνόταν, μ’ ορμή όλος,
μέσα προς στο σπίτι. Θα γράπωνε την ευκαιρία να μεγαλώσει
κι άλλο.
Όμως τα κενά κι οι χαραματιές, που άφηνε το γιγάντιο δέντρο πάνω στο μεγάλο τζάμι, ήταν αρκετά για να βλέπει καλά
απέναντι, προς την πλατεία.
Κι έβλεπε να περνάει μπροστά της τότε μια πόλη αλλαγμένη. Ήταν πολύς ο καιρός. Είχε έρθει, στα ενδιάμεσα χρόνια,
πίσω, πάρα πολλές φορές. Όμως, αλλιώς παρατηρείς τα πράγματα όταν μένεις, όταν είσαι κάτοικος κι είσαι κομμάτι τους κι
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αλλιώς όταν είσαι τουρίστας κι επισκέπτης. Από άλλη απόσταση, τα βλέπεις, τα πράγματα, τότε, τριγύρω σου.
Κι ήταν διαφορετικό αυτό που έβλεπε τώρα. Κι ήταν διαφορετικό για δύο λόγους. Πρώτα γιατί κύλησε ο ίδιος ο χρόνος.
Αλλού, στις εικόνες που είχε πάρει μαζί της, τότε, πριν είκοσι
χρόνια, μεγάλωσαν τα παιδιά, σε άλλες, χαθήκανε οι γέροντες.
Προόδευσε κι η χώρα. Είχε πια μπει σ’ άλλη εποχή, καλύτερη.
Είχε μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπες πολλές σημαίες, από χώρες πολλές, παντού τριγύρω. Και το σημαντικότερο: ο κόσμος γύριζε πια πίσω στη χώρα. Περισσότερο απ’ ότι
έφευγε.
Κάτι δρομάκια που τα θυμόταν πάντα μες στη λάσπη ήταν
τώρα στρωμένα μ’ ωραίους, τετραγωνισμένους μπλόκους. Τα
μαγαζιά, γύρω γύρω στην πλατεία, στολισμένα και προσεγμένα και με περισσότερους ανθρώπους να τα επισκέπτονται.
Μπήκανε μες στις νέες της εικόνες, μπήκαν τώρα και πολλοί,
τουρίστες. Τέτοιους και τόσους δεν είχε ξαναδεί στη γειτονιά
της. ραία πόλη εξάλλου ήταν το Γκτανσκ, πάνω στο κύμα της
Βαλτικής. Του ανέθεσε και ρόλο, μεγάλο, η ιστορία, δυο φορές.
Κι έγινε έτσι ακόμη πιο γνωστό, στον κόσμο όλο.
Μετά κύλησε κι η δική της η ψυχή. Αυτό ήταν μάλλον που
έκανε και της φαινότανε πιο διαφορετικός τούτος ο μικρός
κόσμος, που μέσα του τώρα ξαναγύρισε. Έφευγε το μυαλό της
εύκολα. Ταξίδευε αλλού. Σαν το πουλί, που τη μια στιγμή είναι
δω και την άλλη κει. Έτσι κι η Άννα. εν περνούσε μέρα, που
να μην της δώσει δεκάδες ευκαιρίες να σηκωθεί και να πετάξει.
Χωρίς όμως και να υπάρχει κάτι το στενάχωρο σε όλ’ αυτά.
Καμιά φορά, μόνο, χανόταν λίγο. Αυτό ήταν όλο. Κι όλη της η
μεγάλη οικογένεια το ’χε συνηθίσει και το ’χε καταλάβει και
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δε χρειαζόταν να ρωτάει κάτι. Γι’ αυτές, τις συχνές μεταβάσεις
και τις αναλαμπές της αδερφής και θείας και της μητέρας και
της γιαγιάς.
Ζούσε έτσι μέσα σε μια θαυμαστή ισορροπία. Ανάμεσα στο
σήμερα και το χθες. Στην Πολωνία και στην Ελλάδα. Ήταν, απ’
τη μια μεριά, οι ζωντανοί οι ήχοι της καθημερινότητας, οι φωνές των αγαπημένων της, των μακρινών της φίλων, που ανακάλυπτε ξανά. Της γειτονιάς και των λιγοστών διαδρομών της.
Του ανοίγματος των μαγαζιών. Του καμπαναριού και του παπά
της βασιλικής. Κι ήταν, απ’ την άλλη μεριά, οι άλλοι οι ήχοι, κι
αυτοί σπουδαίοι. Τους είχε φέρει μαζί της απ’ την Ελλάδα και
τους είχε κλείσει καλά μες στην ψυχή της. Μένανε έτσι αναλλοίωτοι. Απαράλλαχτοι. Και τα τηλέφωνα, τέλος, που καμιά
φορά χτυπούσαν απ’ την Ελλάδα. Η Μυρτώ, η Βάλια, ο Βάγγος,
η Κονστάνς. Αυτοί ήταν που τη θυμόταν πιο συχνά. Αν και σωστή δεν ήταν η λέξη. Ο Αμύντας δεν τη ξέχναγε στιγμή. εν
ήταν όμως του τηλέφωνου, ο Αμύντας. Είχε χαθεί ξανά, μετά
το καλοκαίρι. Παρέμενε καιρό τώρα βυθισμένος στις σκέψεις
του. Μιλούσε έτσι η Βάλια μάλλον για λογαριασμό του. Και της
έλεγε, της Άννας, γι’ αυτό το τόσο παράξενο που ζούσε. Για το
πόσο δηλαδή, αυτός ο ατσάλινος άνθρωπος, είχε λυγίσει μέσα
του. Αυτός που άλλαζε τόσο εύκολα κι αυτονόητα συμπεριφορά. Που έκανε πέρα τις πιο μεγάλες του στεναχώριες και προσαρμοζόταν τόσο εύκολα και ζούσε την ομορφιά, όπου αυτή
ξεπρόβαλε. Είχε λυγίσει τώρα για τα καλά. Μια αναλαμπή είχε
κάνει το καλοκαίρι. Τότε που βρεθήκανε στη Θάσο. Φαινότανε
να ’ναι και η τελευταία του. Την είχε χάσει πια εκείνη την πλαστικότητα, που πάντα είχε. Αυτό ήταν το κόστος φαίνεται της
μεγάλης του δύναμης. Αυτό πλήρωνε τώρα ο Αμύντας. Τώρα,
που τον είχε αφήσει, η μεγάλη δύναμη.
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Αν μίλαγε στα τηλέφωνα ο Αμύντας, θα ’χε κάτι να προσθέσει στα λόγια αυτά της Βάλιας. Θα πρόσθετε ότι, ναι, καλά το
’λεγε η Βάλια, η δύναμη του ήταν παράξενο που λύγισε και τον
άφησε. Τόσο παράξενο όσο και το που χάθηκε το παιδικό βλέμμα της Βάλιας. Που χάθηκε απ’ τον πίνακα, που η ίδια έφτιαξε.
Που τον κοιτούσε, με τις ώρες καμιά φορά, κι έβλεπε τη μεγάλη αλλαγή της Βάλιας. Και τον βοήθαγε αυτό να νιώθει και να
συμφιλιώνεται και με τη μεγάλη, την οριστική φαίνεται, τη δική
του αλλαγή. Ζούσε πια μαζί της. Γι’ αυτό και τον κοιτούσε και
τον ξανακοιτούσε, τον πίνακα. Και καθόλου δε στεναχωριόταν,
μ’ αυτή του τη νέα συνήθεια. Μόνο έβλεπε και συλλογιζόταν τα
σημάδια απ’ το σύντομα πέρασμα του Κοσμά απ’ τη ζωή τους.
Απ’ τη ζωή και των δυο τους. Άλλα τα σημάδια. Ίδια όμως, τεράστιο, το βάθος τους.
Αλλά κι η Μάρω. Η Μάρω δε μπορούσε να συνηθίσει τη
νέα της ζωή. Είχε μείνει ένα μεγάλο κενό μέσα της. Η Άννα
σκεφτόταν ότι θα ’πρεπε να ’ταν πολύ δύσκολο για τη Μάρω.
Τώρα, που ’χε κλείσει το μαγαζί, που μέσα του γεννήθηκε. Η
κολυμπήθρα που μέσα της βαφτίστηκε. Της μιλούσε η Μάρω
ασταμάτητα για διάφορες στιγμές στο μαγαζί, για μικροϊστορίες και περιστατικά της καθημερινότητας. Τα πιο πολλά άγνωστα στην Άννα, τα υπόλοιπα ολότελα ξεχασμένα. Έπαιρναν
όμως, τώρα, τ’ ασήμαντα αυτά στιγμιότυπα, στη θύμηση της
Μάρως, μια άλλη ιερή διάσταση. Την άκουγε η Άννα και σκεφτόταν κι αυτή διάφορα. Μες στις ατέλειωτες αυτές διηγήσεις
της Μάρως, ξέκοβε καμιά φορά και το μυαλό της Άννας και
πέρναγε κι ανέβαινε σε μια γειτονική στιγμή και ταξίδευε έναν
άλλο δρόμο. Κι επέστρεφε όταν η Mάρω, καμιά φορά άλλαζε
τον τόνο της φωνής της, και της έλεγε: “είσαι εκεί βρε Άννα,
μ’ ακούς;” Κι αναλογιζόταν συνήθως τότε η Άννα πόσο πραγ-
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ματικά λίγο κοστίζει να βάλεις κάποιον στον άλλο δρόμο. Να
τον σώσεις.
Απλή ήταν η ζωή στο σπίτι. Με την κλασική μουσική να
παίζει σιγανά και συνέχεια στο ραδιόφωνο. Με λίγο διάβασμα.
Με λίγο γράψιμο. Για τα βήματα της ζωής της. Σκέφτηκε να τα
βάλει σε μια σειρά. Όταν γράφεις φαίνεται για κάτι μακρινό, το
ξαναζείς λιγάκι μπροστά σου, το βλέπεις πιο πολύχρωμο απ’
όταν το σκέπτεσαι μονάχα. Έτσι άρχισε να γράφει λίγο η Άννα.
Γι’ αυτό που υπήρξε. Καλύτερα, γι’ αυτούς που μέσα τους υπήρξε. Αυτό είναι ίσως που μετράει περισσότερο.
“Άνθρωποι της ζωής μας”. Έτσι έγραψε στη μπροστινή σελίδα. Και κρατούσε με τον τίτλο αυτό σκόπιμα τον Κοσμά απ’
την ίδια, τη δική της τη μεριά. Πιο κοντά, αφηγητή κι’ αυτόν,
μαζί της.
Μετά, πού και πού, χτυπούσε και το τηλέφωνο. Πότε απ’ το
Γκτανσκ, πότε απ’ την Αθήνα και την Καβάλα ή τη Θεσσαλονίκη. εν πέρναγε μέρα χωρίς τηλέφωνο απ’ την Ελλάδα.

εν

προλάβαινε να σκεφτεί να τηλεφωνήσει κάπου κι αυτή. Όλο
και κάποιος θα τη θυμόταν και θα την πρόφτανε. Θα της έλεγε
ότι την σκέφτονταν όλοι και την περίμεναν, όλοι, μόλις φανεί
η άνοιξη. Χαμογέλαγε η Άννα. Φάνταζε τόσο μακρινή η άνοιξη.
Και μετά το παράθυρο. Όσο τ’ άφηνε ο φύκος. Το παράθυρο αυτό του υπνοδωματίου. Το διακριτικό πέρασμα στο μικρό, παλιό και τώρα αλλαγμένο, κόσμο της. Η αγαπημένη της
ξεκούραση όταν ήταν σπίτι. Να κάθεται και να χαζεύει, ώρα
πολλή, τον κόσμο να περνάει, πέρα δώθε, στην πλατεία. Και να
ευχαριστιέται ν’ αναγνωρίζει, πού και πού, κάποιον, απ’ τους
περαστικούς.
Πλήξη ποτέ δεν ένοιωθε. Μόνο νοσταλγία καμιά φορά.
Άνοιγε τότε τα φτερά. Και βρισκότανε σ’ άλλα μέρη. Κι’ αυτά
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αγαπημένα.
***
Κι’ όταν κάποια στιγμή σηκωνόταν και γύριζε απ’ το παράθυρο για να πάει μέσα προς το υπόλοιπο το σπίτι, έπεφτε πάντα
το βλέμμα της στον απεναντινό τον τοίχο. Όπου υπήρχε ένα
πιάνο κι ένας πιανίστας. Πάνω σ’ ένα φεγγάρι. Και γύρναγαν
μαζί του.
Κοντοστεκόταν τότε τις πιο πολλές φορές μπροστά τους.
Και τα θωρούσε. Κι άπλωνε καμιά φορά προς τη μεριά τους.
Και τα χάιδευε.

Σόποτ
To Σόποτ είναι μια όμορφη και καλοφτιαγμένη παραθαλάσσια
κωμόπολη, με μικρά, γραφικά, σπιτάκια, είκοσι λεπτά δυτικά
απ’ το Γκτανσκ. Έχει και μια μεγάλη, φαρδιά, ξύλινη προβλήτα.
Τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη από ξύλο, πάνω από πεντακόσια
μέτρα μήκος.
Αυτή ήταν η άλλη αγαπημένη βόλτα της Άννας, λίγο έξω απ’
το Γκτανσκ, όταν ήθελε να βγει κάπως απ’ την πόλη και τους
συγκεκριμένους προορισμούς της. Στην παραλία και πάνω
στην προβλήτα του Σόποτ περπατούσε. Αυτές τις πρώτες χειμωνιάτικες μέρες, που είχε επιστρέψει πίσω στην πατρίδα
της, την πρώτη. Με βήμα αργό, με στάσεις πολλές, έκανε μέχρι και μισή ώρα να φτάσει λίγο μετά τη μέση. Εκεί συνήθως
γύρναγε. Κι έκανε άλλο τόσο, ίσως λίγο λιγότερο, μετά, για να
γυρίσει πίσω στην αρχή.
Άκουγε στο δρόμο καμιά φορά το κύμα να παφλάζει, άκουγε τον αέρα. Πού και πού άκουγε και καμιά ανθρώπινη φωνή,
από άλλους περαστικούς. Και κανένα γλαροπούλι. Αν και το
χειμώνα, μες στο παγερό το κρύο ήταν λίγοι αυτοί που τολμούσαν και περπατούσαν τόσο πολύ πάνω στην προβλήτα. Και τα
γλαροπούλια, κι αυτά είχαν φωλιάσει πια, πίσω στη στεριά, και
δεν ξεμύτιζαν, μήτε ακούγονταν καθόλου. Κι αν δεν υπήρχε
αέρας, απόμεναν συνήθως μόνο μερικά σπάνια και μονότονα
τριξίματα απ’ τα δοκάρια της προβλήτας, να βγαίνουν, πού και
πού, πάνω απ’ όλους τους άλλους ήχους και να επικρατούν.
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Μα πιο πολύ, στις περιπλανήσεις αυτές, η Άννα άκουγε,
τους ήχους από μέσα της. Αυτούς που είχε κλείσει μαζί της κι
είχε φέρει απ’ την Ελλάδα. Τον Κοσμά να της μιλάει, το αεράκι
του βράχου, το άλλο αεράκι και το κύμα της Θάσου. Μ’ αυτούς
τους ήχους ζούσε τον περισσότερο καιρό η Άννα. Kι όσο πιο
αδύνατοι ήταν οι άλλοι, οι πρώτοι οι ήχοι, οι περιβαλλοντικοί,
τόσο περισσότερο καλά άκουγε τούτους δω, τους ήχους της
ψυχής της. Γι’ αυτό και τούτη τη βόλτα της, προτιμούσε να την
κάνει μόνη της. Προτιμούσε, για τον ίδιο λόγο, να ’ναι κι οι βραδιές γαλήνιες. Ανάερες.
Μόνη της, τις στιγμές εκείνες, ποτέ στ’ αλήθεια δεν ένοιωθε.
Όμως εκείνη τη μέρα επέμεινε ο Αδάμ να πάει μαζί της, να
τη συνοδέψει. Είχε τέτοια επιθυμία γι’ αυτές τις βόλτες της
η Άννα, για τον τρόπο που τις έκανε και για όλ’ αυτά που ζωντάνευαν μέσα της, που για μια στιγμή σκέφτηκε να πει όχι
στον Αδάμ. Είδε όμως, αμέσως μετά, είδε μέσα του την εικόνα
του ίδιου του Κοσμά. Είδε πόσο έμοιαζε ο αδερφός της στον
Κοσμά. Θυμήθηκε τη μεγάλη τους αγάπη. Κι αυτό την έκανε
αμέσως κι άλλαξε γνώμη. Και πήρε μαζί της, εκείνη τη βραδιά,
τον Αδάμ.
***
H βραδιά ήταν παγερή. Ήταν κι ολότελα σκοτεινή και χωρίς
καθόλου αέρα.
Ο Αδάμ αγκάλιασε την αδερφή του. Την προφύλαξε έτσι απ’
το κρύο όσο μπορούσε. Κι ας ήταν το χέρι κουρασμένο. Κι ας
ήταν και τρεμάμενο. Κι έτσι άρχισαν να βαδίζουν, σιγά σιγά,
πάνω στην ξύλινη προβλήτα. Ήταν από κείνες τις βραδιές, που
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μόνο τα τριξίματα ακούγονταν. Τα τριξίματα, πού και πού, απ’
τα δοκάρια της προβλήτας.
Ο Αδάμ δεν είχε αμφιβολία καμιά για το πώς προτιμούσε η
Άννα να κάνει αυτές τις βόλτες. Ήσυχες, μες στη σιωπή, χωρίς
κουβέντες. Πού διάβαινε το μυαλό της εύκολα το φανταζότανε. Έστω κι αν δε γνώριζε, με λεπτομέρεια, όλους τους ήχους
τους ιδιαίτερους, πάνω στη διαδρομή, που πορευόταν η αδερφή του. Θα σεβόταν τώρα τη σιωπή που ακτινοβολούσε η Άννα.
Θα σκέπαζε μόνο την ίδια, θα την προστάτευε απ’ το κρύο. Θα
τη συνόδευε και στο βηματισμό της. Μόνο αυτά θα ’κανε εκείνη τη βραδιά. Έτσι το σκέφτηκε ο Αδάμ.
Όπως κάθε φορά, έτσι κι εκείνη τη νύχτα η καρδιά της Άννας ήταν στην άλλη την τροχιά. Στην τροχιά την καταδική της,
την προσωπική. Ο Αδάμ ήταν βέβαιος, στοίχημα έβαζε, ότι
κουβέντα δε θ’ αλλάζανε. Γι’ αυτό και παραξενεύτηκε διπλά,
όταν του άνοιξε την κουβέντα η Άννα. Παραξενεύτηκε πρώτα
γι’ αυτό το ίδιο. Που του μίλησε δηλαδή. Παραξενεύτηκε μετά,
ακόμη πιο πολύ, και για κείνο που του είπε.
“Βλέπεις εκεί στο βάθος; Βλέπεις εκείνο το γλαροπούλι;”
τον ρώτησε η Άννα.
Koίταξε και ξανακοίταξε ο Αδάμ. Τίποτα δεν ξεχώριζε μες
στο πηχτό σκοτάδι.
Πέρασε λίγος χρόνος κι η Άννα τον ξαναρώτησε. “Εκεί, στα
διακόσια μέτρα περίπου, το γλαροπούλι που κάθεται, στην
άκρη της προβλήτας; Kι αγναντεύει πότε προς τη θάλασσα,
πότε προς τη μεριά μας; Παράξενο δεν είναι Αδάμ; Ένα γλαροπούλι, τέτοια ώρα, μόνο του, μες στο κρύο; Παράξενο δεν
είναι;”
Περάσανε μέσα από μια σιωπή. Συνέχισαν να περπατάνε
πάνω στην προβλήτα. Μετά, ρώτησε ο Αδάμ. “Άννα, πώς βλέ-
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πεις μες σ’ αυτό το σκοτάδι, πώς βλέπεις στα διακόσια μέτρα;
Εγώ γιατί δε βλέπω ούτε στα δέκα;”
Και συνέχισαν τ’ αργό και το τρεμάμενο, το βήμα τους.
Σε λίγο τον ξαναρώτησε η Άννα. “Ακόμη εκεί είναι το πουλί.
Aκούνητο είναι. Τώρα το βλέπεις;”
Είχε αρχίσει να ξεφαντώνει εντελώς το κρύο. Σκοτάδι μαύρο μόνο έβλεπε μπροστά του ο Αδάμ. Και κάτι φωτάκια, που
προειδοποιούσαν για το τέλος της προβλήτας. Γύρισε πίσω,
έριξε μια ματιά προς την παραλία. Είδε τα φώτα απ’ τα σπίτια
κι ένιωσε μια ανακούφιση. Όμως μπροστά του, όχι, με βεβαιότητα δεν έβλεπε τίποτα.
“Όχι δε βλέπω τίποτα. Κι είμαι περίεργος να δω τι βλέπεις
εσύ, μες σ’ αυτή τη μαύρη νύχτα”, απάντησε ο Αδάμ στο ερώτημα της Άννας.
Η Άννα πήρε τότε ένα ύφος λυπημένο. Βγήκε τώρα η φωνή
της με παράπονο μάλλον.
“Μαύρη νύχτα; Μαύρη νύχτα σου φαίνεται εσένα Αδάμ; Mα
δε βλέπεις το φεγγάρι να ταξιδεύει μες στα σύννεφα; Το κρύβουν καμιά φορά τα σύννεφα και σκοτεινιάζει, αλλά βγαίνει
πού και πού και φωτίζει. Kι έτσι το βλέπω το πουλί. Το βλέπω
να κάθεται μόνο του και ν’ αγναντεύει πότε προς τη θάλασσα,
πότε προς τη μεριά μας”, συνέχισε η Άννα.
Κοίταξε τον ουρανό ο Αδάμ. Kοίταξε και την αδερφή του
μετά. Κι ένιωσε τότε ότι κάποια φαντασία πρέπει να βίωνε η
αδερφή του. Σε μονοπάτι παράξενο φαινότανε να την είχε βάλει η φαντασία της, σκέφτηκε. Η νύχτα ήταν γεμάτη σύννεφα,
ναι, κατέβαιναν μάλιστα προς τη μεριά τους, γινότανε σιγά σιγά
ομίχλη. Αλλά χωρίς κανένα φεγγάρι να τρέχει ανάμεσά τους.
Αγκάλιασε, μόνο, τότε, πιο σφιχτά την αδερφή του. Θα την
άφηνε να ταξιδέψει πάνω σ’ αυτό το φωτεινό το μονοπάτι της
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φαντασίας της. Θα της έκανε παρέα, θα τη βοήθαγε κιόλας, όσο
μπορούσε.
“Ναι Άννα μου, ίσως έχεις δίκιο, είναι τα μάτια μου αδύνατα τον τελευταίο καιρό. Γι’ αυτό και δε βλέπω τόσο μακριά και
τόσο καθαρά όπως εσύ. Ας περπατήσουμε όμως προς το πουλί,
να δούμε αν το προλάβουμε πριν πετάξει. Ίσως, στο μεταξύ, να
το δω κι εγώ”. Κι άφησε κι ένα χαμόγελο. Κι έσφιξε και πάνω
του την Άννα.
Και συνέχισαν έτσι, αγκαλιασμένοι, να περπατάνε, αργά
αργά, πάνω στην προβλήτα.
***
Χάθηκαν μετά, οι τρεμάμενες φιγούρες, σιγά, μες στην ομίχλη
και στη νύχτα.
Κι όπως μπαίνανε στην ομίχλη, ένας ακόμη αλύπητος πονοκέφαλος της Μυρτώς, ξανά μετά από ένεση, πλησίαζε να
τελειώσει. Άνοιγε τώρα το μυαλό της. Ήταν μόνη στο σπίτι. Ο
Γρηγόρης είχε πάρει τα παιδιά και τα ’χε πάει σ’ ένα πάρτι, παιδικό. Κινήθηκε προς το πιάνο. Κάθισε και τίναξε τ’ ανακατεμένο μαλλί προς τα πίσω. H ματιά της ανασηκώθηκε και στάθηκε
για μια στιγμή στον πίνακα πάνω απ’ το πιάνο. Σε μια άσπρη
και μια μαύρη φιγούρα και στα δυο τους πιάνα. Πάνω σ’ ένα
μάρμαρο.
Ανασήκωσε μετά το καπάκι.
Κι όσο προχώραγαν οι δυο τους, μες στη σκοτεινιά, πάνω
στην προβλήτα, έτσι αντίστοιχα άνοιγε και πιο πολύ το μυαλό
της Μυρτώς, δυνάμωνε και τάχυνε, όλο και πιο πολύ, το παίξιμό της.
Μέχρι που αργότερα, όταν αθέατοι πια, πλησίαζαν, καθώς
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φαίνεται, η Άννα κι ο Αδάμ, προς το μοναχικό θαλασσοπούλι,
παραληρούσε πια εκείνη τη στιγμή η Μυρτώ πάνω απ’ το πιάνο.
***
Κι ακούστηκε πρώτα ένα φτερούγισμα. Κι ακολούθησε, μετά,
ένα μεγαλόπρεπο τίναγμα. Κι ακούστηκε, κι έσκισε τη σιωπή,
το δυνατό κρώξιμο του πουλιού.
Και φάνηκε τότε, φάνηκε για μια μόνο στιγμή και το πέταγμά του. Και ξεπρόβαλαν, την ίδια τη στιγμή, και των δυο τους, οι
σκοτεινές φιγούρες. Καθαρά και μόνο για κείνη τη μικρή στιγμή. Ξεπρόβαλαν, όλα, μες στο φως.
Μες στο φεγγαρόφωτο. Που φαίνεται ανταποκρίθηκε και
φάνηκε, και νίκησε για μια στιγμή. Νίκησε πάλι τα σύννεφα.
Κι έλαμψε και φώτισε ξανά, για μια στιγμή μονάχα, τους τρεις
τους τώρα, καθαρά, μες στον άγριο, χειμωνιάτικο, ουρανό.

Μια απάντηση
“Βλέπεις τώρα; Βλέπεις τώρα καλύτερα τη διαφορά ανάμεσα
στα δυο φεγγάρια, που σου ’λεγα πιο πριν;”
“Nαι, νομίζω σαν να κατάλαβα καλά τι θέλεις να μου πεις
με την ιστορία σου. Στεναχωριέμαι όμως ακόμη λίγο, που δεν
έχω ακόμη απάντηση. Για ποιο δηλαδή λόγο, απ’ τους δυο που
μου διηγήθηκες, κρύφτηκε σήμερα και χάθηκε απ’ τον ουρανό
το δικό μας το φεγγάρι”.
“Έχει λες τόση σημασία; To να μάθουμε, εννοώ, το λόγο που
γίνηκε αυτό;”
“ ναι, έτσι μου φαίνεται! Θαρρώ πως θα ’θελα να ξέρω”.
“Να σου προτείνω τότε κάτι. Ας του παίξουμε μουσική, ας το
καλέσουμε. Ας του μιλήσουμε, να δούμε αν θα μας αποκριθεί.
Να πάρεις, έτσι, κι εσύ απάντηση, σ’ αυτό που σ’ ενδιαφέρει. Να
χαρούμε και μαζί τη μουσική. Εμένα, δε στο κρύβω, δε με πολυνοιάζει και για ποιο λόγο ακριβώς χάθηκε σήμερα το φεγγάρι απ’ τον ουρανό. Άλλο όμως καλύτερο να κάνω δεν έχω, απ’
το να παίξω μουσική. Ό,τι φεγγάρι κι αν είναι, για όποιο λόγο
και να χάθηκε”.
“Καλά μιλάς Κοσμά. Ας του παίξουμε λοιπόν”.
“Έλα Μυρτώ! Ας του παίξουμε!”

