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Μια θρασύτατη ερωτική ιστορία 

  Κάζε κέξα πεξλάο θάησ απ’ ηα 

πόδηα κνπ θαη δελ ζεθώλεηο ην 

βιέκκα ζνπ, νύηε γηα αζηείν. Άιινηε 

ηζνξξνπώ  πάλσ ζε κηα ηξεκάκελε 

ζθάια θη άιινηε πάλσ ζην μύιηλν 

δξόκν κηαο ζθαισζηάο πνπ κε 

ζθελώλεη αλάκεζα ζην πνηάκη πνπ ζε 

παξαζέξλεη θαη ζηνλ νπξαλό πνπ κε ριεπάδεη. Άιινηε ζθπθηόο ρακάιεο, 

πνπ δελ αμίδεη νύηε κηα καηηά ζνπ θη απνκέλεη κόλνο, κε ζπληξνθηά ηα 

ράδηα ηεο ζθόλεο. Πνιπηερλίηεο θη εξεκνζπίηεο. Ξέξσ ηα πάληα, 

καζαίλνληάο ηα ζηε δηαδξνκή. Λίγν πξηλ μεθηλήζσ, δελ γλώξηδα ηίπνηα. 

Οη ηζέπεο κνπ είλαη άδεηεο, εμ’ αηηίαο ελόο αιιόθνηνπ, θιεξνλνκηθνύ 

ραξίζκαηνο. Είκαη αλαγθαζκέλνο ινηπόλ, λα καζαίλσ ηα πάληα. Κη έηζη... 

Ξέξσ ην δξόκν ζνπ θαη ηα ζθηρηά ζνπ σξάξηα. Σηακαηώ ηα πάληα δπν 

ιεπηά πξηλ θαη ζε πεξηκέλσ λα θαλεξσζείο απόθνζκε θαη ζρνιαζηηθή 

ζην θάζε ζνπ βήκα. Ο θαηξόο άιιαμε, επηηέινπο. Δελ θξπώλσ, κα δε 

μέξσ πνηνο απ’ ηνπο δπν καο, έρεη ηε πην δπλαηή θσηηά. Κάζνκαη 

νθιαδόλ, κα δελ είκαη κεηέσξνο, νύηε ζακάλνο απνθνκκέλνο απ’ ην 

θνξκί κνπ. Δελ είκαη έλαο  εζεινληήο δσξεηήο ηεο δηθήο κνπ δσήο, 

γεξαζκέλνο γηα ράξε κηαο ζνθίαο πνπ εμαηξεί ην αίκα κνπ, απ’ ηνλ 

θξηρηό ηεο παξάδεηζν. 

      Είκαη ξηδσκέλνο ζηελ πέηξα θαη δηαιέγσ ην θάζε κνπ βήκα, κε 

πξνζνρή. Έλαο δξόκνο κνπ είλαη αξθεηόο, άιισζηε. Σθνππίδσ ηνλ 

ηδξώηα ζηα κπαληδάθηα κνπ θαη ζηξίβσ ην ηζηγάξν πνπ αθηεξώλσ ζηε 

ξέκβε ζνπ. Σε ιίγν ζα θαλείο θαη ζα θνηηάο ίζηα, κπξνζηά ζνπ. Ούηε 

θάησ, νύηε πάλσ. Μα, ηί ςεηδαίζζεζε είλαη απηή; Τν πάλσ θαη ην θάησ, 

θηηάρλνπλ ην εδώ...Δελ είζαη εδώ. Είζαη ζην ρσξνρξόλν ησλ ζθηώλ.  

   Σνπ ‘ρνπλ πεη πσο δε ζα κε γλσξίζεηο εδώ. Θα κε δεηο έλα βξάδπ ζε 

θάπνην bar θη ε θάζε κνπ θίλεζε, ζα θξηζεί απ’ ηηο πξνζδνθίεο ζνπ, πξηλ 

θάλ αξζξώζσ ηελ πξώηε κνπ ιέμε, κε απνδέθηε ηα απηηά ζνπ. Καη λα 

ζθεθηείο, πώο θάπνηε όια απηά, ηα έπαηξλα ζηα ζνβαξά. Μαο ρσξίδνπλ 

δέθα ζηληθά ηείρε θαη δελ ζθνπεύσ λα αθήζσ κηα ηέηνηα επαλάζηαζε 

ζηελ ηύρε ηεο. Θα ηα γθξεκίζσ όια θαη δελ ζα δώζσ θακηά απάληεζε 

ζηα αηλίγκαηα ηεο θάζε Σθίγγαο πνπ κε πεξηκέλεη ζηηο ζύξεο ηνπο. Δελ 

πξόθεηηαη λα ινγνδνηήζσ γηα ηελ ηαρπθαξδία πνπ μερεηιώλεη ηηο θιέβεο 

κνπ, θάζε θνξά πνπ ζε βιέπσ λα αλαξσηηέζαη γηαηί ζθνηώλεηο ηα βήκαηά 
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ζνπ ζηα ίδηα πεδνδξόκηα θάλνληαο θύθινπο γύξσ απ’ ηε θιόγα, δίρσο λα 

ηεο επηηξέπεηο, πνηέ, λα θαςαιίζεη ηα λνηηζκέλα ζνπ ρείιε.  

  Θα ζπάζσ ηνλ θαζξέπηε ζνπ θαη ζα κνπ ραξίζσ ηα επηά ρξόληα ηεο 

γξνπζνπδηάο ηνπ, γηα λα μεξηδώζσ ηα ζπκπιέγκαηα πνπ κπόιηαζαλ νη 

δηαθεκηζηηθέο αθίζεο ζην όκνξθό ζνπ θεθάιη. Σνπ θάλσ δώξν ηελ  

αλάζα πνπ κνπ θόβεηο. Πάξε απηήλ γηα θάηνπηξν. Είλαη εηιηθξηλήο θαη 

γεινία.  

  Δε ζα επηηξέςσ ζε έλαλ ζπκβαηηθό δηάινγν, δίρσο απξόνπηα θη 

αηζζήζεηο,  λα θαινππώζεη κηα απξόζκελε εμέγεξζε. Ούηε 

ξεθνξκηζηηθνύο, κειινληνινγηθνύο ζηνραζκνύο, γελλεκέλνπο απ’ ηηο 

δεύηεξεο ζθέςεηο ελόο πξναηώληνπ θόβνπ, λα καο παξαζύξνπλ καθξηά 

απ’ ην εδώ θαη ην ηώξα.  

   Τν απόγεπκα, θάπνηνο γθνπξνύ, ζα ζνπ πεη, κε ην αδεκίσην, λα πάξεηο 

βαζηέο εηζπλνέο γηα λα αληέμεηο ην παξάινγν. Με κε ζπκβνπιέςεηο ην 

ίδην. Είκαζηε δσληαλνί, αγάπε κνπ. Σηξνβηιηδόκαζηε θάησ απ’ ηελ ίδηα 

κεισδία πέληε παξάθνξσλ βηνιηώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αηηία ηεο δσήο 

θαη ηνπ ζαλάηνπ καο. Δελ ζέισ κεηά! Σην ιέσ, ζη’ αιήζεηα. Δελ έρσ Θεό 

λα κε πεξηκέλεη. Τα ρέξηα πνπ ρηίδνπλ, δε δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα, απ’ απηά 

πνπ γθξεκίδνπλ. Τα ηείρε ζα ηζνπεδσζνύλ θαη ηα ιάβαξά κνπ, νξθαλά 

από έπαξζε, ζα θπηεπζνύλ ζην ρώκα καδί κε ηα ππόινηπα ρξώκαηα.  

  Οη εξεηπηώλεο ησλ ςεύηηθσλ αλακλήζεσλ, ζα εηηεζνύλ απ’ ηνπο 

λεπξώλεο πνπ ηνπο αλέζξεςαλ ζηνπο αηκάηηλνπο ιαβπξίλζνπο ησλ 

ζπειηώλ ηνπο. Σηέθνκαη έμσ απ’ ηνλ πύξγν ζνπ. Ννκίδεηο πσο είλαη ην 

κόλν πνπ ζνπ έρεη απνκείλεη. Καηέβα από εθεί. Είλαη ν πην ςεύηηθνο απ’ 

όινπο. Τίπνηα εθεί κέζα, δελ είλαη δηθό ζνπ. Μ’ έλα θύζεκα ζα πέζεη θαη 

ζα ζ’ αθήζεη νξθαλή από ςεπδαηζζήζεηο. Πόζν όκνξθε ζα είζαη, ηόηε. 

Καηέβα, ζνπ ιέσ. Δελ ζα έξζεη θαλέλαο πξίγθεπαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

ελόο «απόςε» πνπ ζα θξαηήζεη κηα δσή. Οη πην ζηέξεεο θπιαθέο, είλαη νη 

θαληαζηηθέο. Δε ζα ζνπ ραξηζηώ. Εγώ είκαη απηόο πνπ ζε πεξηκέλεη, 

γπκλόο από ειπίδεο. Δελ ζα έξζεη άιινο πην απνθαζηζκέλνο, θάησ απ’ ην 

κπαιθόλη ζνπ... 

   Τν ηζηγάξν, θηάλεη ζην ηέινο ηνπ. Εζύ κηιάο ζην ηειέθσλν. Ούηε κε 

βιέπεηο, νύηε κε αθνύο λα ζε ζέισ. Καηεβαίλσ ζθαξθαιώλνληαο. Αγλνώ 

πνηνο ζνπ κηιά θαη γηαηί. Αξθεί κηα θαιεκέξα θαη κηα επλντθή, επνρηθή 

ζπγθπξία, γηα λα ζπάζεη ην ρσξνρξόλν ησλ ζθηώλ. Μόιηο άξρηζα λα 

γθξεκίδσ ηα ηείρε ζνπ. Πνηέ κνπ δελ έρσ ληώζεη λα ιαραληάδσ έηζη...   


