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Ο συγγραφέας και ο αναγνώστης

   Με λίγα λόγια,  θα  προσπαθήσω να
σου πω τί προηγήθηκε της φανταστικής
μας  συνάντησής.  Θα  αφήσω  τους
γραμματικούς  χρόνους,  έρμαια  των
επιθυμιών  της  ιστορίας  Μου.
Ανεξάρτητα  απ'  τον  χωροχρόνο  μας,
εικαστικά τεχνάσματα, με τελικό σκοπό
την κατασκευή μιας πιο άμεσης επαφής
μεταξύ μας… 

   ...Με τον αντίχειρα και τον δείκτη του αριστερού μου χεριού,  έτριψα με
στυλιζαρισμένη  αμηχανία  το  πηγούνι  μου.  Στα  δάχτυλα  του  δεξιού,  είχε
εγκλωβιστεί για πολύ ώρα ένα άνεργο στιλό, όπως ακριβώς το μυαλό μου είχε
παγιδευτεί  μπροστά  στην  αγνότητα  του  λευκού  χαρτιού.  Την  σελίδα  που
αδυνατούσα να  μελανιάσω με τα χτυπήματα κάποιας αναπάντεχα πρωτότυπης
ιδέας. Δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω από το να γράψω, απόψε. Όμως όλες οι
φράσεις  ήταν ήδη γραμμένες και τα γράμματα είχαν εξαντλήσει όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς νοημάτων που θα άξιζε να λερώσουν μια κλινικά άσπρη
επιφάνεια. 
   Ακούμπησα  το εύθρυπτο δέρμα των αγκώνων μου, στο λείο ονειροδρόμιο
του γραφείου μου. «Ονειροδρόμιο;». Ίσως πιο λυρικό από ότι χρειαζόταν. Εσύ,
τί γνώμη έχεις γι' αυτό;... Όποια και να 'χεις, κράτα την για τον εαυτό σου...
Τέλος πάντων…
   Έριξα ένα πιο στοχαστικό βλέμμα στο χαρτί, μήπως το φοβίσω. Τίποτα…
Όποια δοκιμασμένη στάση σοφίας κι αν εφάρμοσα στο σώμα μου, η έμπνευση
την απέρριπτε, μονομιάς. 
   Άναψα ένα τσιγάρο, μήπως με βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των κανόνων
της  συγγραφής,  δίχως  επιφοίτηση.  Άναψα ένα  τσιγάρο,  είπα;  Μα δεν  είναι
δυνατόν. Δεν καπνίζω. Δεν κάπνισα ποτέ μου κι ας ήταν πολλές φορές η φράση
αυτή,  το  κλισέ  που με  έβγαζε  από την δύσκολη θέση της   εκκίνησης  μιας
ιστορίας. 
    Όλοι οι ήρωές μου, είναι καπνιστές. Όλοι εκτός από τον δημιουργό τους που
ποτέ του, έως τώρα φυσικά, δεν ήταν ήρωας. Κι αυτό όμως, είναι ένα μεγάλο
ψέμα! Μα τί λέω; Σου φαίνεται πως τρελάθηκα, ε;
  Η αλήθεια είναι πως αντί να επινοήσω έναν πρωταγωνιστή που να τον ζηλεύω
για  το  δικό  του  θάρρος,  προτιμούσα  πάντα  να  εφευρίσκω  τον  εαυτό  μου
απαλλαγμένο από την δειλία του. Ίσως για αυτό τον λόγο να γράφω. Για να
καμαρώσω την ιδανική εκδοχή της ύπαρξής μου, σαν αναγνώστης μιας ξένης
βιογραφίας. Η αυτοβιογραφία μου άλλωστε, αν η ζωή μου αποδοθεί με βάση
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τους πραγματικούς χωροχρόνους που υπήρξα και με μοναδικά όπλα τις πέντε
αντικειμενικές αισθήσεις κάποιου άλλου, θα ήταν απελπιστικά ανιαρή. Όλες οι
αιματοχυσίες και  όλες οι ηδονικές νύχτες που ξαπλώνουν εκκωφαντικά στις
σελίδες  των  βιβλίων  μου,  δεν  είναι  παρά  μια  αλληλουχία  μουγκών
παραληρημάτων και σκόρπιων  ονειρώξεων. Νικημένες απ' την ίδια την ζωή,
παρατάσσονται  αδιαμαρτύρητα  στην  σειρά  με  σκοπό  την  εξιστόρηση  των
μύθων μου. 
  Δεν  θυμάμαι  πια,  αν  ο  μύθος  ήταν  το  αληθινό  ζητούμενο  ή  αν  ήταν  το
παυσίπονο μου για την άνευ όρων αποδοχή της αποτυχίας των δυσβάσταχτων
ουτοπιών μου. Δεν θυμάμαι ή βρίσκω βολική μια τέτοιου είδους αμνησία;...
Δεν θέλω να απαντήσω! Έχω αυτό το δικαίωμα... Το έχω; Νομίζω πως ναι. Η
χρήση,  η  χειραγώγηση  κι  η  διασκευή  αυτού  του  χάρτινου  ημερολογίου
αναμνήσεων  που  βρίσκεται  μπροστά  μου,  είναι   αποκλειστικά  δικό  μου
προνόμιο . Εγώ είμαι ο συγγραφέας κι εσύ ο αναγνώστης κι αυτή η ισορροπία
δεν  πρέπει  να  διαταραχθεί  την  δεδομένη,  χρονική  στιγμή.  Θα  ήταν
καταστροφικό  και  για  τους  δυο  μας  να  ξεκινήσουμε  από  την  αρχή.  Τα
πράγματα, ας τα αφήσουμε όπως έχουν... 
   Παίρνοντας λοιπόν την πρωτοβουλία να ξεπεράσω τον εαυτό μου, βγάζοντας
τον από τα στεγανά της δικής του και μόνο πραγματικότητας, θα ανάψω τώρα
ένα τσιγάρο. Με συγχωρείς για λίγο. Δε μπορώ να είμαι συνεχώς μονάχα εγώ.
Χρειάζεται να γίνω και κάποιος άλλος για να σε πείσω να με διαβάσεις. Έτσι
δεν είναι, κατά βάθος; Τί ενδιαφέρον θα μπορούσα να σου πω κλεισμένος σε
ένα ανήλιαγο δωμάτιο λερώνοντας τις σελίδες και τα δάχτυλά μου με μελάνι;
Πόσο να ικετέψει τη προσοχή σου, ένα τόσο μοναχικό πλάσμα σαν εμένα; Ο
μόνος τρόπος να σε κερδίσω, είναι να σε βυθίσω στις  δισδιάστατες σελίδες
μου. Στον πυθμένα τους, βρίσκεται το παράφορο μυαλό μου...
   Σε προσκαλώ να πνιγείς από τις ιστορίες μου! Αλλιώς το βλέμμα σου θα
γεμίσει συμπόνια και ο θαυμασμός σου θα γίνει οίκτος, αν σηκώσεις το βλέμμα
σου απ' τον χάρτινο, παραμορφωτικό καθρέπτη μου κι αντικρίσεις εμένα. Είμαι
αξιοθρήνητος, δίχως τους ήρωές μου! Ακίνητος. Απελπιστικά αυτάρκης σε ένα
σύμπαν λίγων τετραγωνικών μέτρων που θα σου φαινόταν ασφυκτικό, δίχως τις
επινοήσεις μου. Δεν ανακαλύπτω τίποτα το συγκλονιστικό στην ζωή. Αντίθετα,
την προτιμώ σαν απογίνομαι, για λίγες ώρες, ο εφευρέτης της. Εμείς οι δυο, δεν
μοιάζουμε. Οι ζωές μας είναι αντιστρόφως ανάλογες. Εγώ σου φυτεύω  φράσεις
στο στόμα κι εσύ μου χαρίζεις τον απαραίτητο θαυμασμό. 
  Εγώ  μυρίζω,  αναπνέω  και  συγκινούμαι  απ'  τον  θεό  Έρωτα,  χωρίς  τις
αισθήσεις  μου.  Αυτές  τις  ενεργοποιώ  και  τις  υποκρίνομαι  συνάμα,  μόνο
με...«εσωτερικά» ερεθίσματα. Το στήθος της καλής μου κοκκινίζει με λέξεις
όταν ρίχνομαι πάνω της για να την πείσω πως υπάρχω και κρατώ στα μολύβια
μου το πεπρωμένο της! 
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    ...Δεν θα σε συγκινούσαν ποτέ, όλα αυτά. Το γνωρίζω, άλλωστε. Οι ρόλοι
μας, είναι διαφορετικοί. Τί θα έκανες όμως εσύ, αν βρισκόσουν στην δική μου
άχαρη θέση; Η άνοιξη, τα φιλιά και το βρεγμένο χώμα που πατάς, είναι για
μένα  απαραίτητες  μεταφορές.  Η  αλήθεια  μου,  είναι  μονάχα  ο  ημιτελής
ανθρώπινος λόγος... 
  Δεν είναι αστείρευτος ο κόσμος μου. Γιατί να είναι οι λέξεις μου, λοιπόν;
Σκέψου το για μια φορά και  μόνο, πριν ανοίξεις  τα χείλη σου να ασκήσεις
κριτική σε έναν κακό μύθο που εμπνέεται από την δική σου αδιαφορία για τη
ζωή...
    Είναι βολικός αυτός ο διάλογος, για να κερδίσω χρόνο ώσπου να κατακτηθώ
ολοκληρωτικά από την κρυστάλλινη διαύγεια της τετριμμένης φαντασίας που
πάντα σε εντυπωσίαζε.
    Για να δούμε… Ξέρω πως ποτέ δε σε αφήνει ασυγκίνητο, ένα πιστόλι στο
χέρι κάποιου πρωταγωνιστή. Διψάς για αίμα, περισσότερο από εμένα. Ίσως εσύ
και η μετριότητα κάθε σου μέρας, να ευθύνονται για τον κυνισμό των φόνων
που  σε  μπολιάζουν  οι  ιστορίες  μου.  Είμαστε  αντικατοπτρισμοί  της  ίδιας
δειλίας. Δε νιώθω πως θα σε προδώσω αν σου εκμυστηρευθώ πως ποτέ δεν
έπαιζα  με  όπλα  και  μόνο  καταποντισμένος  μέσα  στην  γραμματική  και  το
συντακτικό, έχω νιώσει την κρύα, αναγνωστική θαλπωρή της κάνης τους...
    Έχω σκοπό να σε σαγηνεύσω, απόψε. Αυτή η ματαιοδοξία με φέρνει πάντα
έως εδώ. Αυτή και η αχαριστία σου που εισπράττω κάθε φορά που τα βιβλία
μου κάνουν «κοιλιά», κατά τα λεγόμενά σου. Πόσο αίμα θες τελικά, δειλέ μου
βρικόλακα;  Πόση  θλίψη  θες  να  νικήσεις,  πίνοντας  το  αθώο  αίμα  χάρτινων
ανδρείκελων;  Γιατί  δε  χορταίνεις  ποτέ  και  τελικά  με  δοξάζεις  μόνο
κατασπαραγμένο και νεκρό, από την απληστία σου και την ειρωνική κριτική
σου;... 
   Το  περίστροφο,  γεμίζει  τις  θαλάμες  του  με  αληθινές  σφαίρες  κι  ύστερα
ξαπλώνει στο γραφείο μου. Κέρδισα έστω και κάποια λεπτά της προσοχής σου
με αυτό τον τρόπο, φοβισμένο μου κτήνος; Έχω την εντύπωση πως σε ημερεύει
η υπόνοια ενός πιθανού θανάτου στο μικρό μου δωμάτιο...
    Πόσες ιστορίες στολίζουν τα ράφια σου; Συναντάς συχνά την σοφία όταν
φωτογραφίζεσαι με φόντο την βιβλιοθήκη σου ή όταν την παρουσιάζεις στους
ημιμαθείς άγριους που αποκαλείς «φίλους»; Κι όμως, δεν είσαι τίποτα πέρα
από έναν συλλέκτη μύθων,  τις  περισσότερες  φορές  αντικρουόμενων μεταξύ
τους. Φοράς στο λαιμό σου ένα αντιφατικό κεφάλι και καμαρώνεις πως μέσα
του  κατοικεί  ένα  «ανοιχτό»  μυαλό.  Λιποτακτείς  από  κάθε  θεωρία  που  σε
εκλιπαρεί να την μετατρέψεις σε πράξη, με πρόσχημα την δίψα σου για γνώση.
Πηδάς απ' την μια σκέψη στην άλλη, πνιγμένος στην σωματική σου ραστώνη... 
   Μη φεύγεις! Για μια και μοναδική φορά σου μιλώ αυτοπροσώπως, χωρίς τα
εφέ της  φαντασίας  μου.  Πού θα  πας,  άλλωστε;  Θα κρυφτείς  πίσω από την
αδιαφάνεια  του προφορικού λόγου σου και  θα ασκείς  από εκεί,  σαν αθώος
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αμνός,  την  απάνθρωπη  κριτική  σου;  Είμαστε  αντικατοπτρισμοί  και  δεν  θα
πάψω να στο φωνάζω, μέχρι το μουδιασμένο από την ρουτίνα μυαλό σου να το
συνειδητοποιήσει. Δεν ζεις και ζητάς να αρθρώνεις τα δικά μου λόγια για να σε
θεωρούν  σπουδαίο  στις  αλκοολούχες  ομηγύρεις  που  στοιχειώνουν  τον
ελεύθερο χρόνο σου. Κοντεύω να βαρεθώ την απραξία σου, περισσότερο από
την δική μου! Τί άλλο θες να ακούσεις δηλαδή, για να σε  πείσει η αλφάβητος
να  κοιταχτείς  μια  φορά  στον  καθρέφτη;  Γυμνός  από  ρούχα  και  κλεμμένες
σκέψεις, είσαι ένα τίποτα! 
   Δεν θα σε αφήσω να δραπετεύσεις από την κουβέντα μας. Κοίτα με! Θα σου
μιλώ με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν νιώθεις μια πρωτόγονη έξαψη τώρα;
Μια ελαφρά πίεση του δείκτη, χωρίζει την ζωή από τον θάνατο.
    Συνεχίζεις να με ακούς, με ανανεωμένο ενδιαφέρον, πια. Είναι λογικό. Έχεις
γεράσει κι εσύ. Ο Χρόνος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Η
φαντασία σου πλέον, δεν διεγείρεται από την υπαρξιακή αγωνία των ηρώων
μου.  Είναι  τηλεοπτική.  Οι  πρωταγωνιστές  της,  δεν  χωρούν  στους
ασπρόμαυρους  χαρακτήρες  του  πληκτρολογίου  μου  και  στα  αδιέξοδα  που
κάποτε μοιράστηκες μαζί τους. Δεν ακολουθείς  πια τα λάθη τους.  Οι φόβοι
τους, μοιάζουν να είναι το παρελθόν σου... Προχώρησες μπροστά. Έχεις μια
αξιαγάπητη γυναίκα, δυο παιδιά κι ένα όμορφο σπίτι που στεγάζει το παρόν
σου. Το μέλλον, είναι πια πολύ μακριά από αυτό που κάποτε ονειρεύτηκες.
«Ευτυχώς», λες πάντα όταν ξυπνάς. 
    Από συνήθεια,  αγοράζεις  κάθε  καινούρια  μου απόπειρα.  Από συνήθεια,
όντως; Έχω την εντύπωση πως περιμένεις να έχω στερέψει κι άλλο από λέξεις
κι ευρήματα, κάθε φορά που βγαίνεις από το βιβλιοπωλείο με μια πλαστική
σακούλα  που  περιέχει  το  όνομά  μου.  Για  την  ακρίβεια,  νομίζω  πως  αυτό
επιζητάς. Εσύ, με ξέρεις καλύτερα από όλους τους άλλους. Είσαι ο αγαπημένος
μου  αναγνώστης.  Εκείνος  που  μπορεί  να  με  αναγνωρίσει  μέσα  σε  χιλιάδες
ανώνυμους τόμους, από την πρώτη μου πρόταση, από τα σημάδια και μόνο της
στίξης μου. Αυτό που ήσουν, με έκανε  αυτό που είμαι. Δεν σε απογοήτευσα
ποτέ, όπως οι άλλοι. Ήμουν πάντα πιστός στις αξίες που αγάπησες, ακόμα κι
όταν  η  φύση  μου,  η  ίδια,  αισθανόταν  να  ασφυκτιά  μέσα  στην  δύσκαμπτη
μοναδική αλήθεια των σελίδων μου. 
   Συνήθως, ο καλλιτέχνης είναι αυτός που απογοητεύει το κοινό του, όταν η
δόξα τον παρασύρει να γίνει αυτό που επιθυμεί. Μια αλαζονική κι ακατανόητη
αυθεντία  που  περιπαίζει  τους  οπαδούς  της,  βάζοντας  τους  να  ψάξουν  την
σημασία των λόγων του μέσα στις εύηχες, κωδικοποιημένες υπαγορεύσεις των
προτάσεων που  απαρτίζουν  την θανάσιμη τεμπελιά  του.  Τέλος  πάντων,  δεν
έχουν  σημασία  όλα  αυτά  απ’ την  στιγμή  που  στην  περίπτωσή μας,  εσύ  με
εγκατέλειψες.  Μοιάζει   πολύ  η  ιστορία  μας   με  μια  ερωτική  τραγωδία,  δε
νομίζεις;...
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  Όχι, μην φεύγεις Ρωμαίε. Εξ ‘άλλου, εγώ δεν έγινα ποτέ αυτό που θέλησα, για
χάρη σου. Παρέμεινα απλός και σε περίμενα σε κάθε σου βήμα. Δεν έτρεξα
ποτέ μπροστά, περισσότερο τουλάχιστον από όσο έπρεπε, για να συνεχίσω να
σου είμαι κατανοητός. Μη φεύγεις! Τί άλλο πια να κάνω, για να κερδίσω την
προσοχή σου; Προσπάθησα ειλικρινά, να κλέψω πάλι τον σεβασμό σου με την
συγγραφή ενός επιβλητικού μύθου. Απέτυχα από τις πρώτες γραμμές του να
εμπνευστώ κάτι καλύτερο, πέρα από αυτή την σπαρακτική εξομολόγηση που
αποζητά πάλι την συμπόνια... 
   Απόψε  λοιπόν,  θα  σου  μιλήσω  εγώ,  χρεοκοπημένος   από  ήρωες.  Είναι
ανώφελο να γράψω ένα ακόμη μοναχικό έπος, ίδιο με τα προηγούμενα. Από
τότε που άλλαξες, βουλιάζω στην ίδια μανιέρα. Είναι αργά πια να προχωρήσω.
Όσο κι  αν  τρέξω,  ποτέ  δε  θα  προλάβω να σε  ξεπεράσω και  να  φανερωθώ
μπροστά σου με καινούριες ιδέες που να χορταίνουν την ακόρεστη δίψα σου
για ταχύτητα. Θα ‘πρεπε να συμπυκνώσω το σύμπαν σε μια μόνο λέξη, για να
σου  ξυπνήσω το  ενδιαφέρον.  Αυτό  δε  μου  ζητάς;  Την  «ουσία»,  όπως  σου
αρέσει να λες... 
   Θα με ακούσεις, σε παρακαλώ; Μου το χρωστάς. Στην πραγματικότητα, θα
‘πρεπε να αισθάνεσαι ευγνώμων που στέκομαι μπροστά σου με ένα πιστόλι
στον  κρόταφο  και  σε  εκλιπαρώ  να  μου  κρατήσεις  συντροφιά  σε  αυτό  το
παραλήρημα. Κρατάς τη ζωή μου στα χέρια σου. Δεν σου φτάνει αυτό; Τί άλλο
να  ξεγεννήσει  το  γερασμένο,  φαλακρό  μου  κεφάλι,  για  να  ταΐσει  τον
«πολύτιμο» χρόνο σου με κάτι αξιοθαύμαστο;...
   Που πας; Σου μιλάω! Βαρέθηκες, κιόλας; Θες κάτι πιο «δυνατό»; Δε μου
αφήνεις άλλη επιλογή και το ξέρεις. Ίσως κι εσύ αυτό να ζητάς, τελικά...
   Λοιπόν; Πώς σου φαίνεται η ζωή, τώρα που το πιστόλι σημαδεύει εσένα; Τί
όνειρα έχεις αυτή την στιγμή, πέρα από το να κερδίσεις την επόμενη ανάσα
σου; Φαίνεται πώς σε πείθω, ε; Σα να άλλαξες λιγάκι.  Τρέμεις. Πες μου, τί
βλέπεις μέσα στην κάνη; Είδες που τόση ώρα με υποτιμούσες; Κατάλαβες πως
ένιωθα; Δειλέ! Αυτό χρειαζόσουν λοιπόν, για να συνέλθεις από την ανία σου.
Αίμα. Πώς σου φαίνεται να είναι το δικό σου αίμα, αυτό που θα σβήσει απόψε
τη δίψα σου;... 
   Εμένα πάντως, αυτή η σκηνή, μου μοιάζει με αριστούργημα. Τελικά, δεν
ξόφλησα ακόμα ως Δημιουργός. Απλά χρειαζόμουν καινούριες τεχνικές.  Πιο
σύγχρονες. Πιο δελεαστικές για το κοινό μου, που δεν έπαψε ποτέ να είναι το
αγαπημένο θύμα των ευφάνταστων, γραπτών μου φόνων...
   Έλα...Αστειεύομαι...  Μη φοβάσαι.  Αστειεύομαι,  όπως  κάθε  ηλικιωμένος
παραμυθάς που βρίσκεται κοντά στο τέλος της στερνής του ιστορίας. 
  Λοιπόν! Λοιπόν... Το τέλος θα το γράψω εγώ και όχι εσύ. Δε θα σου κάνω τη
χάρη. Σε χρειάζομαι μονάχα ως θεατή. 
   Ορίστε, στρέφω ξανά το πιστόλι στο κεφάλι μου. Όλα τελείωσαν κι εσύ θα το
επιβεβαιώσεις. Δεν θα με δεις ποτέ ξανά. Στο υπόσχομαι. Θα φύγω από την ζωή
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πριν γίνω θύμα σου. Θα προτιμήσω έναν γρήγορο θάνατο, από τον βίο ενός
μακρόβιου  φουκαρά  με  αυτοκαταστροφικά  συμπλέγματα.  Είσαι  έτοιμος  να
λερωθείς, με το αίμα μου; Το ερώτημα είναι ρητορικό. Δεν με ενδιαφέρει καν,
ποια είναι η απάντησή σου. Το ξέχασες; Βαλ’ το καλά στο μυαλό σου. Εγώ
ήμουν πάντα ο Δημιουργός.

Το πιστόλι εκπυρσοκροτεί… 


