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Τα  blues του εξωγήινου 

  Μηα κήηξα, πνιύ λεξό, έλα 

ζπκπαγέο ζθνηάδη θαη κπόιηθε 

ζησπή. Έπεηηα, γιηζηξάο ζε έλαλ 

απαιό ζσιήλα. Ίζα πνπ ζε ρσξάεη 

εθεί κέζα, καδί κε ηελ ηξνκάξα 

ζνπ. Θεο λα γπξίζεηο πίζσ, κα ζε 

ζπξώρλνπλ πξνο ηα έμσ. Σε 

αξπάδνπλ θαη ζε ζηεγλώλνπλ δπν άγλσζηα ρέξηα θαη ην πξώην ζνπ 

ηξαγνύδη, είλαη ην θιάκα ζνπ. Απηή είλαη ε πξώηε ζνπ γλσξηκία κε ηα 

αέξηα θαη ηα ζηέξεα θαη κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο πνπ είραλ θηάζεη 

λσξίηεξα, εθεί.  

   Οη πξώηεο κέξεο, είλαη θξηθηαζηηθέο. Σε μππλνύλ ζπλερώο, απ’ ηα 

όλεηξά ζνπ. ινη ηνπο είλαη ηόζν ππεξθηλεηηθνί θαη θαζώο ε αθνή ζνπ 

θαιπηεξεύεη, δηαπηζηώλεηο πσο θαλείο ηνπο δελ αληέρεη ηε ζησπή. ινη 

ηνπο, κηινύλ αζηακάηεηα. Κάπνπ εθεί, αλάκεζα ζηηο θσλέο θαη ηνπο 

ήρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ, έξρεηαη ην λαλνύξηζκά ηεο, λα ζνπ ζπζηήζεη 

ηελ νκνξθηά ηεο κνπζηθήο.  

   Ούηε πνπ θαηαιαβαίλεηο πσο πεξλά ν θαηξόο. Είλαη αδύλαην λα ηνλ 

αλαθαιέζεηο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο πόζν γξήγνξα ζπκβαίλνπλ όια 

απηά. Εθεί πνπ κπνπζνπιάο θαη λνκίδεηο πσο θάλεηο θάηη ζπνπδαίν 

μεζθνλίδνληαο ηα πάληα ζην δηάβα ζνπ, μαθληθά ζεθώλεζαη ζηα πόδηα 

ζνπ θαη κνηάδεηο κε ηνπο άιινπο. Τόηε, αληηιακβάλεζαη πσο  είρεο πέζεη 

έμσ, ζηελ αξρηθή ζνπ δηαπίζησζε. Μπνξεί θαη λα είζαη ην ίδην δών κε 

ηνπο ππόινηπνπο. Αθόκα θαη εθείλνο, ν πην κεγάινο απ’ απηήλ πνπ ζε 

λαλνπξίδεη, ζνπ θαίλεηαη ζπκπαζεηηθόο. Η αγξηνθσλάξα ηνπ βέβαηα, δε 

ζηακαηά λα ζε ηαξάδεη, όηαλ ηξαγνπδά.  Είλαη αζηείνο όκσο, θαζώο 

ρακνγειά λνκίδνληαο πσο ζνπ αξέζεη ε κεισδία πνπ δνινθνλεί κε ηα 

ρείιε ηνπ, ζε κηα πεξίεξγε γιώζζα.  

  Μαζαίλεηο θη εζύ λα κηιάο. Αλ καζαίλεηο ιέεη... Ξέξεηο δπν ιέμεηο γηα 

θάζε παηρλίδη. Έπεηηα, θηηάρλεηο θαη κηα ηξίηε, πην πξνζσπηθή. ζν ζνπ 

ηελ απαγνξεύνπλ, ηόζν πην πνιύ πεηζκώλεηο λα θηηάμεηο κηα ηξίηε 

δηάιεθην πνπ κόλν εζύ ζα είζαη ηθαλόο λα αξζξώλεηο ηηο ιέμεηο ηεο. Είλαη 

αζηεία, γεκάηε ζύκθσλα θαη ζάιηα. Νηύλεηο ηηο κνπζηθέο ηνπο, κε ηνπο 

αθαηάιεπηνπο ζηίρνπο ζνπ. Έηζη παίξλεηο ηελ εθδίθεζε ζνπ από ηνπο 

δπν πειώξηνπο ζπγθάηνηθνύο ζνπ πνπ άιινηε ζε κπέξδεπαλ κε ηηο δπν 

εληειώο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο πνπ κηινύζαλ ζην ζπίηη. 
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   Μηα κέξα ζε ληύλνπλ θαη ζε πάλε ζην ζρνιείν. Εθεί αηζζάλεζαη ιίγν 

παξάμελα. Είζαη ν πην ζθνύξνο απ’ όινπο. Σε θνηηάδνπλ πεξίεξγα, κα 

όινη ζέινπλ λα παίμνπλ θαη λα ηξαγνπδίζνπλ καδί ζνπ. Γξήγνξα ληώζεηο 

άλεηα, ηδηαίηεξα όηαλ δηαπηζηώλεηο πσο είζαη ν κνλαδηθόο πνπ μέξεη δπν 

γιώζζεο, ζε ηόζν κηθξή ειηθία. ια ηα παηδηθά ζνπ άζκαηα, είλαη 

αλέκεια...  

   Η εθεβεία μεθηλά. Τα πξάγκαηα ζθνπξαίλνπλ, θαη κνηάδνπλ κε  ην 

δέξκα ζνπ. Τα πξώηα ζνπ βάζαλα, ξηδώλνπλ αλάκεζα ζηα απηηά ζνπ θαη 

ηα ζθέιηα ζνπ. Η Άλλα δελ ζέιεη λα βγεη καδί ζνπ, παξόιν πνπ ήζνπλ 

βέβαηνο πσο ζε γιπθνθνίηαδε. Ήζνπλ ζίγνπξνο πσο ζε νλεηξεπόηαλ, όζν 

ηελ νλεηξεπόζνπλ θη εζύ, όκσο ν παηέξαο ηεο, ζα ηελ ζθόησλε αλ 

θηινύζε έλα αγόξη ζε άιιε απόρξσζε απ’ ηε δηθή ηνπ. Η κνπζηθή ζνπ, 

ζθνηεηληάδεη. Φσξά κνλάρα ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ κηθξνύ ζνπ 

δσκάηηνπ, όηαλ ε ιάκπα είλαη ζβεζηή θαη ηα παξάζπξα θιεηζηά.  

   Μεγαιώλεηο. Καλείο δελ ζε βξίζθεη, πηα, ραξηησκέλν. Αληίζεηα, πνιινί 

ζε βξίζθνπλ παξείζαθην ιεθέ, κεο ηε ιεπθόηεηά ηνπο. Άιινη ζε ζέινπλ 

γηαηί είζαη «θηελόο» θη άιινη ζε θηύλνπλ γηαηί λνκίδνπλ πσο ηνπο 

έθιεςεο κηα «ζέζε εξγαζίαο». Έρεηο ην ρξώκα ηεο ζθηάο θαη θάπνηνη ζ’ 

αληηκεησπίδνπλ ζαλ ζθηά. Οηθεία, κα βνπβή θη αθαηάιιειε γηα 

ζπλαλαζηξνθή. Τα blues, ηα απηηά ζνπ ηα ξνπθάλ αρόξηαγα, πιένλ.  

    Τα ρξόληα πεξλνύλ θαη δελ ην παίξλεηο, πηα, πξνζσπηθά ην δήηεκα. Δε 

θηαίεη ην ζνθνιαηί ζνπ δέξκα. Υπάξρνπλ πνιιά ηξαγνύδηα, άιισζηε. Σε 

πνιιέο γιώζζεο θη ακέηξεηνπο ξπζκνύο. Υπάξρνπλ κεισδίεο πιαζκέλεο 

από εθείλνπο πνπ μνξθίδνπλ, άζειά ηνπο, ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ζπλόισλ. 

Έρεηο πνιινύο ζπληξόθνπο, ζε ακέηξεηεο απνρξώζεηο θαη δηαθνξεηηθνύο 

ξπζκνύο. Απηά, ηα γιπθόπηθξα blues ησλ εμσγήηλσλ, ζε ιπηξώλνπλ, 

ηειηθά.  


