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Εξίσωση σε χρώμα 

 

 

   Η Άλλα βνύηεμε ην πηλέιν ηεο ζην θόθθηλν, δίρσο λα 

μέξεη ηί ζέιεη λα δσγξαθίζεη. Μόιηο είρε μππλήζεη θαη ηα 

πξεζκέλα κάηηα ηεο, έςαμαλ ην ρξώκα πνπ ζα κπνξνύζε 

λα δηαζηείιεη θάπσο, ηηο θνβηζκέλεο, απ’ ην κνπληό θσο 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ίξηδεο ησλ καηηώλ ηεο. Πξηλ ην 

αθνπκπήζεη ζην ιεπθό θακβά, έπηαζε κε ην αξηζηεξό ηεο 

ρέξη κηα κηζνγεκάηε θνύπα ειιεληθό θαθέ. Ρνύθεμε κε 

θιεηζηά κάηηα ην δηεγεξηηθό ξόθεκα θαη μαλαμάπισζε, 

θξαηώληαο αθόκα ην πηλέιν πνπ ιέξσλε ηώξα ην ζηήζνο 

ηεο. 

   Μόιηο ηελ πξνεγνύκελε κέξα, είρε απνιπζεί πάιη. 

Γεύηεξε θνξά κέζα ζε ηξεηο κήλεο. Γε ζέιεζε θαλ, λα 

κάζεη ην ιόγν. Σί ζεκαζία είρε άιισζηε; Γε θαηαιάβαηλε, 

εμ’ αξρήο, γηαηί είρε ληώζεη ραξνύκελε όηαλ είρε 

πξνζιεθζεί. Γπξλάο απ’ ηε Πάηξα ζηελ Αζήλα, κε έλα 

ραξηί ζηε βαιίηζα πνπ ζε ζέιεη «επηζηήκνλα». ε ηί; Γηαηί; 

Πξνζιακβάλεζαη. Γηα λα θξαηάο παξέα ζε κηα απαηηεηηθή 

νζόλε ππνινγηζηή πνπ ππνηηκά ζπλερώο ηηο γλώζεηο ζνπ 

θαη δε ζε αθήλεη λα ζθεθζείο γηα ηίπνηα κόλε ζνπ. Δ, θαη; 

Απηό ήηαλ πνπ ζνπ ‘ιεηπε ηόζα ρξόληα; Απνιύεζαη. Μηα 

ηηκσξία ρσξίο ινγηθή. 

   Κάζηζε νθιαδόλ. Ξαλαβνύηεμε ην πηλέιν ζην ρξώκα θη 

άξρηζε λα ην αλαθαηεύεη, θνηηώληαο ην επίκνλα, δίρσο 

πξνθαλή ιόγν. Θιίςε. Θα ήζειε λα έρεη κηα ζιίςε θόθθηλε 

θαη δεζηή. Ούηε καύξε, νύηε ιεπθή, νύηε απαιή. Μηα 

ζιίςε ξεπζηή. Μηα ζιίςε πνπ δελ ζα απνρσξίδεηαη ηνλ 

ίζθην ηεο, πνπ δελ ζα είλαη ζηαηηθή. 

   «Πνιηηηθόο κεραληθόο». Βαξύ θαη κνλαδηθό θνξηίν, ζαλ 

ηόζα άιια. Ή ζα κπεηο θάησ απ’ ηηο δπν ιέμεηο ηνπ ηίηινπ 

ζνπ, κε ό,ηη απηέο ζεκαίλνπλ πηα, θαη ζα θάλεηο κηα 

θνύθηα, γεκάηε κε επαίλνπο, θαξηέξα, ζαλ ηόζεο άιιεο, ή 

θηλδπλεύεηο λα είζαη κηα θηλνύκελε, αράξηζηε απνηπρία πνπ 
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πεξηθέξεηαη ζε κηα άζθνπε πόιε. Κη όκσο, δελ κπνξείο λα 

είζαη κόλν απηό. Μόλν εζύ μέξεηο πσο δελ είζαη κόλν απηό. 

   Δζύ, πνπ κηα απξνζδηόξηζηε απ’ ηε ινγηθή λύρηα, 

εμεκέξσζεο κε ην ηξαγνύδη ζνπ έλα γέξηθν, θαθνδσηζκέλν 

αγξηόζθπιν πνπ δνθίκαζε λα ζνπ επηηεζεί θη έπεηηα έκεηλε 

δίπια ζνπ πηζηό, γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ. Πνηα 

ηέηνηα επηηπρία, ζα κπνξνύζε λα εκπινπηίζεη έλα 

βηνγξαθηθό; 

   Άπισζε έλα αθαζόξηζην ζρήκα ζην θακβά θη απόκεηλε 

λα ην θνηηάδεη, ζα λα έθξπβε ηελ απάληεζε ζε κηα 

ρηιηνεηπσκέλε εξώηεζε. Μηα πνξθπξή ζηάια, έζηαμε ζηα 

κηθξά ηεο πόδηα.  

   Δίλαη θνξέο πνπ όια ζνπ θαίλνληαη ζηξαβά, ελώ δε ζα 

‘πξεπε, «βάζεη ινγηθήο». Σν ηεζιαζκέλν θόθθηλν 

πεξίγξακκα ζην θακβά, ήηαλ απιά ν αληηθαηνπηξηζκόο 

ηεο. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, είλαη κηα παξνκνίσζε. 

Πέληε, δέθα, εθαηό -δελ έρεη ζεκαζία πόζνη- ζαδηζηέο 

θαξζέξ, ζνπ δεηνύλ κε ην αδεκίσην θαη κε αληάιιαγκα 

ηελ επηπρία, λα ρσξέζεηο ην ζώκα ζνπ ζε έλα ηεζιαζκέλν 

όζηξαθν. Δζύ κπαίλεηο θη όιεο νη πόξηεο είλαη πιένλ 

αλνηρηέο. Αζθπθηηάο. Γε θαηαιαβαίλεηο γηαηί δελ ραίξεζαη 

θη εζύ κε ηε ραξά ηνπο. Σί έρεηο παξάμελν πάλσ ζνπ θαη 

ζνπ ζηεξεί ηελ απόιαπζε; Σίπνηα. Δίλαη απιά ην γακεκέλν 

ην ζώκα ζνπ πνπ απνθάζηζεο λα θαηαδηθάζεηο ζε κηα 

βηνπνξηζηηθή δπζθακςία. Σώξα μεζπά ηηο αγθπιώζεηο ηνπ 

κε κηα θαηαηγηζηηθή, αζπξόκαπξε ζιίςε, δίρσο θακπύιεο. 

      Σί ήζειε ηειηθά εθείλε;  Ήμεξε πσο απηόο ηελ είρε 

μππλήζεη, κα δελ γλώξηδε αλ ήηαλ γηα θαιό ή θαθό ζθνπό, 

ηειηθά. Τπάξρνπλ έξσηεο πνπ κνηάδνπλ κε ην θαθέ όηαλ 

λπζηάδεηο. ε πεηνύλ γηα ιίγν κέζα ζε κηα δηαύγεηα πνπ 

κνηάδεη ηόζν απόιπηε θαη ηόζν καθξηλή, γηα λα ζνπ αμίδεη. 

Ξύπλεζε απ’ ην ιήζαξγν γηα πξώηε θνξά. ‘Έλησζε ζα λα 

είρε γελλεζεί ζην ιήζαξγν. Γελ είρε πξνιάβεη λα 

ζπλεζίζεη. Γελ ήμεξε πώο λα θεξζεί, εθηόο ύπλνπ. Έμππλε. 

«Γηα ην θαζέλα είλαη κηα άιιε ππόζεζε». Σόζν 

θνπξαζηηθό ήηαλ. Απ’ ην αλνηρηό παξάζπξν αθνύζηεθε ην 
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πέηαγκα ελόο πνπιηνύ. Σν θηεξό πνπ εηζέβαιιε 

αησξνύκελν ζην δσκάηην, ήηαλ θαινδερνύκελν. Σν 

ζηεξέσζε ζηα καιιηά ηεο. Ύζηεξα, κε ην πηλέιν, ηξάβεμε 

από δπν παξάιιειεο γξακκέο, ζε θάζε ηεο κάγνπιν. Έηζη 

ηελ έβιεπε ηειηθά εθείλνο;  

   Ξεθίλεζε λα δσγξαθίδεη. Αλ θάπνηνο ηε παξαηεξνύζε 

από καθξηά, δε ζα πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Μηα ηζαγελήο 

Ιλδηάλα, ζπλεπαξκέλε απ’ ηελ έκπλεπζε, έιπλε 

καζεκαηηθέο εμηζώζεηο ζε έλα θακβά δσγξαθηθήο. Κάπνπ 

εθεί ήηαλ όκσο ε αιήζεηα. Η απεηθόληζε ηεο θαληαζίαο, 

αληίζεηα κε ηε «θσηνγξαθηθή» δσγξαθηθή, δίλεη θακηά 

θνξά ζηνλ δεκηνπξγό έλα ζηνραζηηθό ύθνο θαη έλα 

εξεπλεηηθό, δηαπεξαζηηθό βιέκκα πνπ είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα εμεγεζεί. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δσγξαθίδνπλ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο αδηέμνδα, ζα λα ήηαλ καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, δίρσο θαη νη ίδηνη λα μέξνπλ πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ. ηακαηνύζε ζπρλά θαη θνηηνύζε ην έξγν ηεο, 

κε ηπρόλ θαη μερλνύζε θάπνηα παξάκεηξν. 

   Μόιηο ρζεο ηελ είραλ απνιύζεη από κηα δνπιεηά πνπ πνηέ 

δελ επηζπκνύζε. Γίρσο κηα εμήγεζε. Έηζη απιά. Δίρε 

ρσξίζεη κε ην Κώζηα, έλα κήλα πξηλ. Δθείλνο ηεο ην 

δήηεζε. Ο ιόγνο; Έλα ζπλνζύιιεπκα ιέμεσλ, έλα 

παξαιήξεκα κπεξδεκέλν θαη ζθνηεηλό όζν ν ίδηνο. Σν 

ρεηξόηεξν από όια, ήηαλ πσο ε δηθή ηνπ ζιίςε, δελ 

θαηλόηαλ θπξηεπκέλε απ’ ηελ νδύλε ηεο δηθηάο ηεο 

απώιεηαο. Φάλεθε λα έρεη απνδερζεί, ακαρεηί, πσο ήηαλ 

κνηξαία, αιιά γεκάηε ζθηέο από ηνπο κειινληηθνύο ηνπ 

θόβνπο. Δίρε γξάςεη ηνλ νξηζκό ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, ζε 

έλα παιηό ηεηξάδην ζεκεηώζεσλ, κηα εβδνκάδα κεηά ην 

γεγνλόο. «Έλα αμηαγάπεην, ππεξθηλεηηθό πιάζκα πνπ 

δίρσο πξνθαλή ιόγν, βνπηνύζε ζε κηα απηνθαηαζηξνθηθή 

κειαγρνιία, κε πεξηνδηθό ξπζκό». Σί άιιν ζα κπνξνύζε λα 

θηαίεη, πέξα από ην δηθό ηνπ ηεζιαζκέλν θαινύπη πνπ ηνλ 

έπληγε; 

   πλέρηζε λα δσγξαθίδεη. Όζν πεξλνύζε ε ώξα 

θαηαιάβαηλε πσο ζηελ ιεπθή επηθάλεηα δελ θεηηόηαλ 
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μαθληθά θάπνηα καγηθή απάληεζε, αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα. 

Η δηθηά ηεο αλάγθε λα δείμεη ζηνλ εαπηό ηεο, ηί είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα. Έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα πηαζκέλνη 

απ’ ην ρέξη. ην ειεύζεξν ρέξη ηνπ, ν άληξαο θξαηνύζε έλα 

καραίξη θαη ε γπλαίθα έλα πηζηόιη, αληίζηνηρα. ην κέξνο 

ηεο θαξδηάο ηνπο θαη νη δύν είραλ από έλα ηζηξόην. Γύν 

θόθθηλα πεξηγξάκκαηα πνπ αιιεινζπκπιεξώλνληαλ θαη 

αιιεινζθνηώλνληαλ. Σα ράηδεςε απαιά θαη ηα δύν, κε ηηο 

ξώγεο ησλ δαρηύισλ ηεο. Άλαςε έλα ηζηγάξν θαη θαηέβαζε 

ηνλ πίλαθα. Γελ έθηαλε απηό. Ήηαλ κηα αιήζεηα νξθαλή 

από ην δηθό ηεο γηαηί. Αλέβαζε άιινλ έλαλ θακβά θη 

άξρηζε πάιη λα δσγξαθίδεη. 

    Όια είραλ αιιάμεη πνιύ γξήγνξα ζηε δσή ηεο. Από ηελ 

αλεκειηά ζηελ ειπίδα θαη ύζηεξα ζην ηίπνηα. Σί είλαη 

ζεκαληηθό ηειηθά θαη ηί δελ είλαη;  Έμσ ν θόζκνο 

ζπζηξεθόηαλ θαη γξύιηδε. Ρεπόηαλ κε θόξλεο ηελ 

απηνρεηξία άιιεο κηαο κέξαο. Έλησζε πσο δε κπνξνύζε λα 

ηνλ αθνινπζήζεη, κα πξνο ηα πνύ λα πάεη; Κάπνηνο ήξζε 

ζα θσο, γεκάηνο  όλεηξα θη έπεηηα ράζεθε από ηα κάηηα ηεο 

ζπκβηβαζκέλνο κε ηα ζύλνξα ηνπ εθηθηνύ θαη ηνπ 

αλέθηθηνπ. 

   Έθαηζε πάιη νθιαδόλ ζην θξεβάηη θη έξημε κηα καηηά 

ζηελ εθεκεξίδα κε ηηο αγγειίεο. εκείσζε δπν-ηξεηο 

«ρξπζέο επθαηξίεο» θη άξρηζε λα παίξλεη ηειέθσλα. Έλαο, 

ηεο δήηεζε λα ζπλαληεζνύλ ηελ ίδηα θηόιαο κέξα. Άιιαμε 

ζην θαζξέθηε ηελ αηόθηα νκνξθηά ηεο κε κηα άιιε πην 

πηαζάξηθε θαη βγήθε ζηελ άγξα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

παξαηώληαο ηνλ ιεπθό θακβά ζηα θξύα ηνπ ινπηξνύ. Άιιε 

κηα «ιακπξή πξννπηηθή», όπσο ηεο ηελ πεξηέγξαςε ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ ηερληθνύ γξαθείνπ, δείρλνληαο ηεο 

θαηεπραξηζηεκέλνο θαη ιηγσκέλνο, ην κειινληηθό ηεο 

γξαθείν. Μηα νζόλε ππνινγηζηή κε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο 

ζπρλόηεηέο ηεο, ζα κεζνιαβνύζε πάιη κεηαμύ ηεο Άλλαο 

θαη ηεο δσήο. Γέρηεθε. Δίρε εληππσζηαζηεί κε ηε 

θαηλνκεληθή απνθαζηζηηθόηεηά ηεο, όπσο είρε 

εληππσζηαζηεί κε ηελ αλαζηξνθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 
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εθείλν ην πξσηλό. Βξέζεθε ζε δπν εληειώο δηαθνξεηηθνύο 

θόζκνπο, κε παξνηκηώδε επηηπρία, κέζα ζε ιίγεο ώξεο. Γε 

ζπκόηαλ αλ ήηαλ όλησο ε ίδηα πνπ ην είρε θαηαθέξεη απηό. 

   Γύξηζε ζπίηη ηεο θαη πέηαμε ηα ξνύρα ηεο ζην θξεβάηη. 

Απέκεηλε γπκλή, κε έλα πηλέιν μαλά ζην ρέξη. Σίπνηα 

δηαθνξεηηθό ηειηθά. Οη κλήκεο έπξεπε λα ρσξηζηνύλ ζε 

ζηηγκηαίεο θαη κόληκεο, γηα λα βξεη θαλείο ην λόεκα ησλ 

πξάμεσλ ηνπ. Καηάιαβε πσο ην θαηόξζσκά ηεο δελ ήηαλ 

θαη ηόζν ζπνπδαίν. ην ζπίηη ηελ πεξίκελε ε ίδηα, 

αζπξόκαπξε ζιίςε πνπ λόκηδε πσο είρε μεράζεη, ην ίδην 

θιηηδάλη θαθέ, αγαπεκέλν ηεο σο θνηηήηξηα, θαη ν Κώζηαο. 

Πνπ ήηαλ όκσο όινη απηνί, πξηλ ιίγεο ώξεο; 

   Αθνύ ηειείσζε ην ζθίηζν, έπεζε μαλά αλάζθεια ζην 

θξεβάηη έρνληαο αλάκεζα ζηα γπκλά ηεο ζηήζε ην πηλέιν 

θη από δπν δάθξπα, ζηηο άθξεο ησλ θιεηζηώλ βιεθάξσλ 

ηεο.  

   Έλα καύξν πηζηόιη, ζεκάδεπε έλαλ θαηαθόθθηλν ήιην κε 

δείθηεο ξνινγηνύ πνπ θπινύζε ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε από 

ξάγεο ηξνρηά.    
 


