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“ Xαστούκι στο γούστο του κοινού (II)”*

(παραμύθι πόλεως με αφηγητές τους λύκους)

Στον Αρθούρο Ρεμπώ, στον Μαγιακόβσκι και στον Σελίν

“...Εμάς, η λέξη μας χρειάζεται για την ζωή. 
Εμείς δεν αναγνωρίζουμε την ανώφελη τέχνη...”

Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι 

 -Μια φορά κι έναν καιρό...
-Όχι! Εδώ και τώρα. Πουθενά αλλού! Δίχως παρελθόν και μέλλον
να μας χωρούν, εμάς και τα θλιμμένα μας εγκλήματα. Εδώ και τώρα
λοιπόν και σε πρώτα πρόσωπα. Ας μην φορτώνουμε σε άλλους τις
αφηγήσεις μας.
-Μα...
-Μα και ξεμά! Δεν έχει μα...Μην κάνεις πως δεν ξέρεις. Το πριν και
το μετά,  τους το έχουμε παραχωρήσει.  Στον κάθε έναν και  στην
καθεμιά, ξεχωριστά. Εμείς δεσπόζουμε στο τώρα, ανέγγιχτοι απ' τα
τραγελαφικά τους όνειρα και τις μεταλλαγμένες τους μνήμες.
-Μα έτσι αρχίζουν πάντοτε τα παραμύθια, όμως.
-Δεν υπήρξε ποτέ η λέξη “πάντοτε”, για εμάς.  Το “πάντοτε” και το
“παρόν”, άλλωστε, είμαστε εμείς. Μα αυτοί δεν το ξέρουν. Μόνο οι
αληθινοί λύκοι γνωρίζουν αυτή την παράμετρο...

*Ο τίτλος του μανιφέστου των Ρώσων φουτουριστών που εκδώθηκε το 1912
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-Κοίτα  τους!  Όλοι  τους  χοροπηδούν  σαν  ξαναμμένα  ζώα.
Μεθυσμένο  κοπάδι  αρνιά,  συντονισμένα  με  τον  εβδομαδιαίο
χρονοδιακόπτη τους. Ποιος ξέρει τί έχουν ανεχτεί τις προηγούμενες
μέρες στα γραφεία, τις σχολές, τα εργοτάξια, τα μαγαζιά, τα σπίτια
τους κι όπου στο διάολο τριγυρνούν για να “ανταμοιφθούν για τους
κόπους  τους”,  για  να  χοροπηδάν  σαν  παλαβοί  Μαορί  σε  τελετή
πολέμου, με κάθε χτύπημα των κρουστών που τσαλακώνει τα ηχεία.
  Κάθε  Σαββατοκύριακο  τα  ίδια.  Μετά  τις  τρεις,  κάποιοι
αποτραβιούνται στις γωνίες για να χαμουρευτούν με άλλους που δεν
ξέρουν και μέχρι την ανατολή ούτε που θα θυμούνται την ξινίλα της
γεύσης τους. Οι σκιές αγκαλιάζονται, νομίζοντας πως είναι σώματα.
Φωτογραφίζονται  στο  σκοτάδι  κι  ενημερώνουν  άλλα,  επίσης
άγνωστα ολογράμματα, για το πως εικάζουν πως νιώθουν. Εκείνα,
με  την  σειρά  τους,  εγκρίνουν  με  το  πάτημα ενός  κουμπιού,  την
σκηνοθετημένη σκηνή.  Κανείς  δεν  την απορρίπτει,  πάντως. Όλοι
είναι εδώ κι όλοι είναι αλλού, σε χιλιάδες σημεία, κατοικημένα από
ανέκφραστες φάτσες, σαβανωμένες με δημοσιοσχεσίτικα χαμόγελα.
Homo  quantum.  Σπονδυλωτός,  δίποδος  κι  ενίοτε  έρποντας,
καραδοκώντας ένα ψέμα ή έναν αυτοκαταστροφικό εθισμό για να 
σηκωθεί  ταπεινωμένος στα πόδια του και  να βρεθεί,  ταυτόχρονα
ανεπιτυχώς, σε δεκάδες χωροχρόνους. Κι όμως...μέσα στα σωθικά 
του, κοιμάται ανήσυχα, ναρκωμένος απ' την υποκρισία, ο Έρωτας.
Ρουθουνίζει τις φλόγες του σαν αλλάζει πλευρό κι αποστρέφεται τα
κορμιά  όταν  τον  θέλουν  χλιαρό  οικόσιτο,  παραταϊσμένο  με
προγραμματισμένους, δήθεν ξέφρενους, οργασμούς...
  Καυτό και  συνάμα παγωμένο οινόπνευμα,  φιλιά  με  ανοιχτά κι
άδεια  μάτια,  σάλια,  λιγδιαμένα  σάντουιτς,  ξερατά,  αμνησία  και
πονοκέφαλος.  Καπότες  πεταμένες  σε  στενάχωρες  τουαλέτες
“μαζικών διασκεδαστήριων”, γεμάτες νωθρό σπέρμα. 
-Καλά πέρασες;
-Τέλεια! Γνώρισα ένα ωραίο γκομενάκι και πηδηχτήκαμε πάνω απ'
το  πουρί  μιας  χέστρας.  Σήμερα,  θα βγούμε για καφέ,  λοιπόν,  με
την... Πώς την λένε, ρε γαμώτο;...
-Δεν πειράζει. Ούτε κι αυτή σε θυμάται.
  Ποτέ τους, δεν το θέτουν έτσι. Χιλιάδες διαφημίσεις, φυτεμένες
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στα κεφάλια τους, αναλαμβάνουν να ντύσουν με τις σκηνές τους το
ντεκόρ της ζωής τους. Το προϊόν έκανε την “κότα”, ή η “κότα” το
προϊόν; 
  Ζαλισμένοι, όλοι τους, φανερώνονται μπροστά στα κρύα δόντια
της  Κυριακής.  Και  πάλι  απ'  την  αρχή,  μετά.  Δούλοι,  θηρία,
οσιομάρτυρες,  δήμιοι,  αθώοι,  συνεργοί  σε  μικρά  δράματα  και
σιωπηλούς  φόνους  κι  έπειτα  ξανά  φοβισμένοι  κι  ανασφαλείς
βρυκόλακες του “weekend”. Να αγαπάς τους ανθρώπους, όπου τους
βρεις. Δεν φταίνε μονάχα αυτοί...

 -Όλα  στριφογυρνούν  κι  αναβοσβήνουν.  Τα  φώτα,  το  σκοτάδι,  οι
διακεκομμένες  κινήσεις  των  σωμάτων,  ακόμα  κι  εγώ  που
αναρωτιέμαι πως γίνεται να με βλέπω να έρχομαι από μακριά και να
με ζαλίζουν τα ζικ-ζακ μου. 
  Καθώς γέρνω τον αυχένα μου, ανήμπορος κι οκνηρός...Και γαμώ!
Το  κρανίο  μου  είναι  έρμαιο  της  φυγόκεντρου....Τα  πάλσαρ  των
φωτορυθμικών  κουκουλώνουν  με  αρρωστιάρικες  λάμψεις  την
εντοιχισμένη νύχτα.  Είναι  υπέροχα.  Ξερίζωσα τα μάτια μου και  τ'
άφησα να πλανώνται μόνα τους στον χώρο. Γεράκια ξαναμμένα από
καύλα, πετούν στα υψίβαθα των πιο κυριλέ καταγωγίων γυρεύοντας
τα  πιο  δύσπιστα  θηράματα.  Κλείνω  τα  κούφια  μου  βλέφαρα  κι
αφήνομαι  να  δεχτώ  τις  εικόνες  που  μου  στέλνουν  οι  δυο
αποδημητικοί φακοί μου. Όλα είναι υπέροχα, στο ξαναλέω. Η ευτυχία
με στραγγαλίζει τις αργίες. Διατάζω  τις εικόνες να εμφανιστούν κι
έπειτα  τις  βάζω  σε  σειρά.  Όπως  γουστάρω  εγώ,  αλλά  πάντα
διακριτικά και δίχως να ενοχλώ κανέναν με την παρουσία μου...
-Υπάρχω;
-Υπάρχεις. Μόλις ακούστηκε το ρέψιμό σου.
  ...Ύστερα παραγγέλνω άλλο ένα ποτήρι ρούμι με coca-cola, γεμάτο
παγάκια και μια φέτα, ζαρωμένο, μπαγιάτικο λεμόνι. 
-Πόσο;
-Τόσο...
-Είναι havana;...
   Κατεψυγμένη,  ημιτασιόν  Επανάσταση  και  ανθρακούχος
συμβιβασμός για τις  καούρες.  Λυκειακές  συνήθειες  μακρόβιες  που
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κρίθηκαν  ακίνδυνες  και  ξέφυγαν  της  λοβοτομής.  Όλα  μαζί  στο
στομάχι μου για να ισορροπήσει το σύστημα. Πολιτικό και πεπτικό.
Μαζί  δεν  πάνε  αυτά;  Αυτά  ακριβοπληρώνω με  άδειες  μπουκάλες.
Αυτές  τις  μαλακισμένες  ενοχές  που δεν  παίρνουν  χαμπάρι  από  τα
νηφάλια  σβηστήρια  της  αυτοκριτικής.  Αυτά  και  τον  ολοστρόγγυλο
κώλο  της  σερβιτόρας  που  με  κοιτά  μεθυσμένο  και  ξέρει  πόσο
μαλάκας είμαι. Δεν λέει λέξη, όμως. Είναι η σειρά μου να είμαι ο
βασιλιάς, σήμερα. Είσαι βασιλιάς, αγόρι μου! Κανείς δεν σου φέρνει
αντιρρήσεις  κι  όλοι  γύρω  σου  δουλεύουν  για  να  εξατμιστεί  το
μνησίκακο μνημονικό σου. Κανείς δεν θέλει να θυμάσαι. Το πάρτυ
τελειώνει, αν τυχόν εξεγερθεί η πουτάνα, η μνήμη σου. Σκότωσέ την,
λοιπόν. Κι αυτήν και τις μουτζούρες της. Γίνε γελοίος σα λεκιασμένη,
ακατανόητη σελίδα, βουτηγμένη στο οινόπνευμα. Η ψυχή της παρέας.
Το χαμένο κομμάτι του παζλ που αλλάζει σχήματα και χρώματα και
χωράει  παντού.  Ελάτε σκιές μου να χορέψουμε.  Εδώ είμαστε όλοι
ευγενείς.  Κόμηδες  και  κοντέσσες  της ζάλης.  Κανείς δεν κουβαλάει
παρελθόν πάνω του, παρά μονάχα τα στυλιστικά του συμπλέγματα για
ταυτότητα. Ελάτε. Είμαστε νεογέννητοι και διαρκούμε μονάχα έως το
φως  της  μέρας.  Έπειτα,  επιστρέφουμε  ξανά  στο  βιοποριστικό  μας
κουκούλι που ξεδιψά και μουλιάζει στα σκοτωμένα μας όνειρα. Έλα
μωρό μου. Μας κοιτούν τα αδειανά μας μάτια και δεκάδες κάμερες.
Έλα  να  παραπατήσουμε  παριστάνοντας  τους  χορευτές.  Κράτα  με.
Κανείς δεν θέλει να πέφτει μόνος του σ' αυτό, το σάπιο παραμύθι...

  -Ασφαλιστές, ντελιβεράδες, δικηγόροι, οικοδόμοι, τηλεφωνήτριες,
γιατροί, μεσίτες, σερβιτόροι σε ρεπό, σκυφτοί μεροκαματιάρηδες σε
“επ' αόριστον” άδεια, κορδωμένοι προϊστάμενοι φαστφουντάδικων
σε  αργία.  Όλοι  στο  μπλέντερ  της  καταναγκαστικής  απόλαυσης.
Συνεπείς παραγωγοί, όλοι τους, του αγχωμένου, αστικού χάους των
λεωφόρων που τρομάζουν να κοιτάξουν ξενέρωτοι τις αργίες. Ένας
ηλεκτρομαγνητικός χυλός μεθυσμένων εγωισμών που τραυλίζει τις
ψευδαισθήσεις  του  σαν  ξόρκι  ανακατεμένο  με  σταγονίδια
εύφλεκτων, σωματικών εκκρίσεων. Βλέμματα καλογυαλισμένα και
γωνιασμένα  στο  ακόνι  των  απωθημένων.  Κι  εγώ;  Ένας  βλάκας
ριζωμένος  μπροστά  από  μια  μαύρη  πόρτα.  Facecontrol,  στον
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παράδεισο  των  ψευδαισθήσεων.  Άγιος  Πέτρος  στην  κόλαση.
Ντουλάπα παραγεμισμένη με ορμόνες για να φοβούνται οι πιστοί
την παρεκτροπή της χαράς τους...  
   Τί  αχάριστος  που  είμαι!  Πόσο καλύτερο μεροκάματο  να  μου
δώσει η φοίτησή μου σε μια συνοικία χουλιγκάνων, πρεζάκηδων,
φωνακλάδων αλκοολικών και ταμπουρωμένων, τηλεορασόπληκτων
μικροαστών που ο φόβος, η κρυψίνοια κι η αδράνεια τους καθιστά
αυτομάτως ευυπόληπτους, δίπλα στην πλέμπα;  Ποια σταδιοδρομία
θα ήταν καλύτερη, για τον γιο ενός αλογομούρη περιπτερά και της
επαρχιώτισσας νοικοκυράς που στ' αλήθεια μ' αγαπούσε σαν κλαρί
που είναι αδύνατο να ξεριζωθεί απ' το πεπρωμένο της; Κανείς δεν
θα μας ήθελε, οικογενειακώς, ή έναν-έναν ξεχωριστά, για ήρωες της
ιστορίας του, αν εγώ απόψε δεν σκόπευα να... Ποιο παραμύθι χωρά
σε μια κοιλάδα ευτραφών ερειπιώνων, δίχως δέντρα, στοιχειά και
τρεχούμενο νερό;...
   ...Οι υπερήρωες της νυχτερινής πόλης δεν είναι καλοί ή κακοί.
Γεννιούνται  στα λερωμένα της κράσπεδα, δίπλα στις  κατσαρίδες,
σημαδεμένοι  απ'  τα  ωχρά  δόντια  των  αρουραίων.  Τα  ρουθούνια
τους ανταλλάζουν την βλέννα και την σκόνη με πανάκριβη κόκα. Η
μύηση,  φίλε  μου...  Η  μύηση,  μας  εξομοιώνει  όλους  σε
αυτοπεποίθηση.  Αυτή  μας  ενώνει.  Η  δίκαιη  ανακατανομή  της
έπαρσης...
   
-Κράτα  με,  σου  λέω!  Δώσε μου  λιγάκι  προσοχή  και  κάνε  μου  τα
γούστα! Τί σημασία έχει η κούραση που θα σου χαρίσω; Αύριο θα
κοιμάσαι  όλη  μέρα!  Την  Δευτέρα  θα  μου  πουλάς  καρτες  κινητής
τηλεφωνίας σε κάποιο σταθμό του μετρό ή θα ζωγραφίζεις τα νύχια
κάποιας  γεροπαράξενης  κωλόγριας,  συσκευασμένη  σε  ένα  κιβώτιο
από γυψοσανίδες  και γυαλί, κάποιου ινστιτούτου αισθητικής.Πόσο
χειρότερο να είναι αυτό που σου ζητάω;
-Γιατί φεύγεις;Τί σε πείραξε στα λόγια μου;
   Γλυκιά μου πριγκίπισσα...Αν θες να σε φλερτάρουν με την όψη του
ερωτοχτυπημένου εραστή, καλύτερα να ξεκουμπίστείς απ' τα λημέρια
της νυχτερίδας! Τί γυρεύεις εξ' αρχής εδώ; Εσύ κι η αστραφτερή σου
αθωότητα που ντύνεις με πατσουλιά και πρόστυχα χαμόγελα για να
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περνάς απαρατήρητη σαν ένας φθηνός μίμος των σκιών. Εδώ, όλοι
φοβούνται να μιλήσουν. Η αυτοπεποίθηση ροκανίζει τις λέξεις μας.
Η άτρωτη, ιδρωμένη μας σάρκα τρέμει την δική σου, συνεσταλμένη
απόρριψη. Μας χαλάς την ομοιογένεια της ανυπαρξίας. Δεν φτάνει
να μας μοιάζεις. Πρέπει να συμμετέχεις στα όργια της φαντασίας μας,
σα να τα πρόσμενες εκ γενετής. Μην ανησυχείς.Δεν είναι  δύσκολο
αυτό. Ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι από εμάς, γεννηθήκαμε ξανά,
μέσα από τις στάχτες και τα περιττώματα των εφιαλτών μας, μόλις
πριν από λίγες ώρες. 
    Έφυγες, ε; Στο διάολο, προς το παρόν! Ποια είσαι εσύ και τί ξέρεις
για την ζωή που κυλά και χάνεται αδιαπέραστη απ' το φως του ήλιου;
Αυτήν  που  κουβαλιέται  από  ξαναμμένα  ακόμη,  απ'  την
αυτοπυρπολούμενη  νιότη  κορμιά,  μα  έχει  προλάβει  να  διαστρέψει
κάθε της, εφηβική φαντασίωση.

-Πάμε κι  ερχόμαστε,  σαν άσκοπα φυσήματα του αέρα.  Καλαμιές
που λυγίζουν κι ύστερα τρομαγμένες απ' τα εύθραυστα είδωλά τους
πάνω στην ρυτιδιασμένη κρούστα της ρεματιάς, μαστιγώνουν η μία
την άλλη για να σημαδέψουν την ιδιοκτησία των ριζικών τους. Ποτέ
μας δεν θελήσαμε να μπλέξουμε μεταξύ τους τις μαλθακές ίνες που
μας κρατάνε όρθιους και να αντιμετωπίσουμε μαζί τις απρόσκλητες,
σκονισμένες ριπές του ανέμου και του χρόνου.
-Περάστε  έξω.  Ήσυχα  και  όμορφα.  Δεν θέλουμε  φασαρίες.  Μην
χαλάτε την επιτηδευμένη ομοιομορφία μας. Εδώ ο κόσμος έρχεται
για να διασκεδάσει...
   Ένα  ζευγαράκι  άνεργων  μπατίρηδων  με  μπίρες  στα  χέρια,
διασχίζει αγκαλιασμένο την μποτιλιαρισμένη Πειραιώς και χάνεται
στις φυλλωσιές ενός πεζόδρομου σα να σκαρφαλώνει τις λεύκες. Τα
σκυλιά  κι  οι  γάτες  που  ξεπηδούν  απ'  τα  σκουπίδια,  αρχικά
εκπλήσσονται  με  την  εισβολή  των  λαθρεπιβατών  του
Σαββατόβραδου  στο  περιφραγμένο  από  ξερά  γκάζια  και
στριγγλίσματα  φρένων,  άπειρο,  νυχτερινό  τους  οικοσύστημα που
συνδέεται απευθείας με τις Άρκτους, το αυλακωμένο πρόσωπο του
ασημένιου δορυφόρου και το ξαναμμένο μάτι του Αλντεμπαράν. 
-Πόσα μάτια χωράει ένα μόνο σύμπαν;
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-Όσα επιτρέπει η ζωή κι ο θάνατος που αλληλογλύφονται απ' τους
αιθέρες έως τις ποντικότρυπες.
  Τα  σκυλιά  σιωπούν,  μετέωρα  μπροστά  στην  παραπάνω
διαπίστωση. Τα έκπτωτα θηρία, ανακουφισμένα απ' τα χάδια και τα
σφυρίγματα  των  δυο  αγκαλιασμένων  πεφτάστερων,  συνεχίζουν
ανενόχλητα το γιορτινό τσιμπούσι των αδέσποτων πτωματοφάγων.
Αντίθετα,  οι  επιβάτες  των  τετράτροχων  κουβούκλιων
δυσανασχετούν και φθονούν με κόρνες την απρόσμενη διακοπή της
κυκλοφορίας  τους  από  δυο  εραστές.  Κανείς  τους  δεν  κάνει  μια
γαμημένη ευχή κι ας μην τους κοστίζει τίποτα...
     Πόσο με γοητεύουν οι αθώοι. Αυτοί που πηδούν σιωπηλοί από
θαύμα  σε  θαύμα,  δίχως  να  το  σπέρνουν  με  κουτσομπολιά  κι
αδιάκριτα  βλέμματα.  Εκείνοι  που  ιδρώνουν  κουβαλώντας  στην
πλάτη  τους  παντού,  τον  χωροχρόνο  της  χαράς  τους.  Αυτοί  που
ξέρουν να ξεχωρίζουν την αγνότητα απ' την αδιαφορία. Άθελά τους,
μπήγουν και στριφογυρνούν τα στιλέτα της διαυγούς τους αφέλειάς
στην σάρκα μου και βλέπω τα δάχτυλα του κτήνους να φλέγονται
ανάβοντας το δικό μου τσιγάρο...

-Χάνεσαι μέσα στο πλήθος και νομίζεις πως θα ξεφύγεις, μπλεγμένη
ανάμεσα στις σκιές. Μα λάμπεις μέσα τους σαν άστρο που δεν ξέρει
τον ρόλο του. Θες δεν θες, θα κατρακυλήσεις ξεπεσμένη στην λιπαρή
αγκαλιά μου. Συμβιβασμένη θα προσκυνήσεις τους φόβους σου που
κυλούν σαν αίμα στις φλέβες μου. Δεν θα μου πεις εσύ για το αν έχεις
το δικαίωμα, την ελευθερία να μ' απαρνηθείς. Εγώ είμαι ο νομικός
σύμβουλος  της  ατέλειωτης  νύχτας.  Είμαι  ένας  απ'  τους  λίγους  κι
εκλεκτούς που έχει δει και τις δυο όψεις της σελήνης, ματωμένες από
σκελετωμένα  απ'  την  ασιτία  όνειρα,  εγκαταλελειμένα  εκεί  απ'  την
ανάγκη.  Ανάμεσά  τους  τριγυρνούν  οι  ποιητές,  ουρλιάζοντας  τα
ονόματά  τους.  Τα  προσωνύμια  τους  πουλιούνται  τυπωμένα  σε
καταλόγους στα βιβλιοπωλεία.
   Πέρασα  ατέλειωτες  νύχτες  σε  γλιτσιασμένα  απ'  τις  ροχάλες
κοινόβια,  κάπνισα  την  απάθεια  του  σπουδασμένου  φόβου,
εκπνέοντας  αχνιστούς,  ολοστρόγγυλους  χαλκάδες  και  φλέμμα.
Αφισοκόλλησα τις ενοχές και την ανημπόρια μου καλώντας την θλίψη
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σου σε πάρτυ αλληλεγγύης με σκυλάδικα. Μαστούρωσα την καριόλα
την τρέλα μου για να μην μ' αποκληρώσει ο εύπορος κι ευπατρίδης
πατέρας μου. Πάτησα τα κουταλάκια της πρέζας για να τα ακούσω να
κροταλίζουν τα ξημερώματα, κουφάρια στραγγισμένα απ' τις βελόνες,
μαυρισμένα απ' την φωτιά. Οι γριές σύριγγες μου ζητούσαν να φύγω ,
αν  δεν  ήθελα  να  χορέψω  στον  δύσοσμο  ρυθμό  τους.
Παύση...Ενηλικίωση...Ωριμότητα...Οι δυο πρώτες άσπρες τρίχες που
λαμπυρίζουν  το  αναπόφευκτο  μπροστά  στον  καθρέπτη...Ε  λοιπόν,
τους μίσησα όλους αυτούς, της απραξίας τους γιους και τις κόρες!
Τους μίσησα γιατί μου έμοιαζαν, όμως εγώ δεν ήμουν τόσο μαλάκας
για να μ' αρέσουν τα ταξίδια που γυρνάς μ' άδεια χέρια. Οι δικές μου
παλάμες διψούσαν για την αφή... 
  Μα πιο πολύ μίσησα το φως της μέρας που έσβηνε μονομιάς κάθε
διάθεση να αλλάξω έναν κόσμο που νόμιζα πως γεννήθηκε για να με
περιμένει να διαλέξω στρατόπεδο... Γιατί τα χέρια μου αγαπούν τόσο
πολύ την αφή;...
    Τί δουλειά είχα εγώ με τους ασπρόμαυρους, νυχτερινούς προφήτες
της παρακμής; Η επανάσταση, μου βρωμούσε πιο πολύ απ' το θολό,
γεμάτο γυρίνους, θερινό νερό των υπονόμων. Ξεφώνιζε, περήφανη
και περιφραγμένη μέσα στην εμβέλεια των χνότων μου, τα συνθήματά
της,  δίπλα  σε  άστεγα,  κοιμώμενα  σκιάχτρα,  τυλιγμένα  με  τον
υπνόσακο του θανάτου. Αλήθεια, ποια ουτοπία είναι ασπρόμαυρη και
παθαίνει  συνεχώς  αλτσχάϊμερ  στην  εφηβεία  της;  Πώς  ισορροπεί
κανείς, ένα εύκολο παρελθόν, γεμάτο επαίνους, χατήρια και πτυχία
της Νομικής, με την όρεξή του να ξεχωρίσει απ' την ράτσα του και να
κόψει τα δεσμά του απ' τα χορτόσκοινα και τους στιφούς χυμούς της
γενεαλογίας; 
   Τα ζύγιασα όλα στην ζυγαριά του παραληρήματος που το σκάει απ'
τις ταράτσες την Ανατολή, παραδίνοντας την πόλη στους πιστούς και
τον ύπνο.  Το σκοτάδι δεν πρόκειται να το προδώσω ποτέ! Είμαι ο
χαρτοφύλακας  των  πιο  μπερδεμένων  του  υποθέσεων  για  τους
ζωντανούς. Μέσα στην παρανομία χαϊδεύεται ηδονικά κι αυτάρεσκα
ο  νόμος  και  ντύνει  με  σαλιάρηδες  οργασμούς  τα  φρικιαστικά  του
εγκλήματα. Είναι ο φασίστας, ο θρασύδειλος πόθος σου που κάνει
κουμάντο και σπρώχνει στις ρημαγμένες γειτονιές και στα φιλήσυχα,
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επαρχιώτικα  προάστια  τα  γιατρικά  του.  Από  κάτω  του  ακριβώς,
πετούν οι εκπρόσωποι του σα μυξιάρικες γρίπες.  
   Γυροφέρνοντας σε κύκλο, αξιοθαύμαστοι από μακριά κι υπεράνω
υποψίας μπροστά στα ηλίθια μάτια των απλών ανθρώπων, χορεύουν
οι  ανέγγιχτοι  ηγεμόνες.  Πατριώτες  νταβατζήδες,   απάτριδες
πρεζέμπορες, ρατσιστές εκπρόσωποι πολυεθνικών ομίλων, φιλόδοξοι
δολοφόνοι που οπλίζουν οι  ίδιοι με σφαίρες το θύμα τους,  σεμνοί
σωματέμποροι,  υπουργοί των social media...  οι γαμιάδες των πιο
όμορφων ονείρων με τους  στρατούς τους.  Αυτοί,  είναι  οι  μουγκοί
τενόροι  της  νύχτας  μας  κι  εγώ  ο  δικηγόρος  μιας  παράφορης,
κατάπτυστης τρέλας. 
       Επαναστατήστε  αναίμακτα!  Βρείτε  άλλους  τρόπους!  Η
σύγκρουση δεν είναι αυτοσκοπός! Κάνε μαγκιά την δειλία σου! Κάνε
κι εσύ κάτι διαφορετικό αν φοβάσαι, όπως κι εγώ, το αφεντικό σου
και τους πόθους σου. Μαλακίσου με τα πόδια, κλείσε τον γενικό και
γάμα όλες τις πρίζες, σοδομίσου με το κομοδίνο, κάνε παρτούζα με το
ψυγείο και την κουζίνα, δοκίμασε τα πάντα, ακόμα κι ό,τι ποτέ δεν
φαντάστηκες  πως  θα  σου  άρεσε.  Πάρτον,  δώστον,  γλύψτον,
ανεξαρτήτως αν το θες! Αρνήσου και τους θεούς μας, αν μια μέρα
έτσι σου καπνίσει. Εδώ είναι η γη της ελευθερίας, σύντροφε! Ναι. Το
εννοώ. Αρνήσου και τους θεούς μας, μα ποτέ τους θεσμούς. Α, όλα κι
όλα. Πάνω από όλα στέκει η Αγία Οικογένεια. Παντρέψου ακόμα κι
ένα καγκουρό ή έστω και τον εαυτό σου. Φτάνει μόνο να υπογράψεις
πως ο Νόμος μας, σου είναι απαραίτητος για να ζήσεις...
   ...Έτσι  κερδίζεις  χρόνο,  αναίμακτα.  Δημιουργείς  “αξέχαστες”
εμπειρίες  απ'  το  τίποτα.  Πείθεις  τις  μέρες  πως δεν  πάνε  χαμένες.
Κρατάς τα κύτταρά σου ενωμένα σε έναν οργανισμό...Να δοκιμάζεις
τα πάντα λοιπόν, για να νομίζεις πως δεν συμβιβάστηκες... 
      Δεν άλλαξα. Απλά πέθανα, ανεπαίσθητα...
    ...Εδώ οι ιδέες, ξεθυμασμένες απ' την ενηλικίωση των κορμιών,
συστήνουν  μεταξύ  τους  εταιρείες  και  μοιράζουν  τα  πόστα  στους
ενδιαφερόμενους. Σε λίγο σύντροφοι, θα υφαίνουμε όλοι μαζί, το ίδιο
ασφυκτικό δίχτυ πάνω απ' το πλαδαρό και πήλινο, δικό μας είδος.
Bussiness,σύντροφοι!, καλυμμένες με διαφημιστικούς μανδύες οργής
ή  ταπείνωσης,  ανάλογα  την  περίσταση.  Ανάμεσά  μας,  διάττοντες
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αστέρες, πρόσωπα φανερά κι αναλώσιμα στον ήλιο, θα δαγκώνουν
αθώους  με  τους  δικούς  μας  κυνόδοντες  και  θα  ντύνουν  εμάς  με
κουστούμια έξω απ' τις αίθουσες των δικαστηρίων.
-Κύριε πρόεδρε. Ζητώ την αθώωση του φονιά και την καταδίκη του
θύματος! Επρόκειτο για ένα απόβρασμα. Μια άρρωστη πουτάνα που
χαλούσε την πιάτσα της περιοχής του πελάτη μου. Σε κανέναν δεν θα
λείψουν τα ζαρωμένα βυζιά και το λοξό της χαμόγελο.
-Αθώος ο Κύριος!
-Μα...
-Να συλληφθούν οι ένορκοι! Ας εκλείψουν επιτέλους από τα αυτιά
μας, μια νύχτα, οι χαζοί κι οι καλοπροαίρετοι homo sapiens! Με ποιο
δικαίωμα αντιστέκεστε και μας προβάλλετε αντιρρήσεις; Έχουν δει
από  κοντά,   τα  γουρλωμένα  σας  μάτια,  τα  καινούρια  μας
εμπορεύματα;...
-Φασίστα!

-Όλα σκατά,  και  μια  γριά!  Ένας  περήφανος  ζαλισμένος  πατέρας
γιορτάζει με εμετούς την εισαγωγή  μου στη Νομική. Η μάνα τον
περιμένει  στην  κουζίνα  να  ξεφορτωθεί  τους  παραπανίσιους
μουσαφίρηδες στο νεροχύτη για να τον ξασπρίσει έπειτα, μαζί με τα
πιάτα. Και μια γριά! Ένας σάκος με κόκαλα και πέτσα στο διπλανό
διαμέρισμα που βρομοκοπά αποχωρητήριο. Αυτή μου χάρισε πέντε-
έξι βιβλία για να “ξεστραβωθώ”. Έτσι μου είπε. Πριν αρχίσει ακόμα
ο χάρος να της μπαλαμουτιάζει με τα σκεβρωμένα του χέρια,  το
διάφανό της κεφάλι, εκείνη ήδη δεν φοβόταν κανέναν. Φαρμακερό
στόμα  ποτισμένο  απ'  την  χολή  και  γενναιόδωρα  χέρια
παραμορφωμένα  απ'  την  αρθρίτιδα.  Ένα  κρανίο  με  ορθάνοιχτες
τρύπες που σουλατσάραν οι  λέξεις στις κρίσεις της γαλήνης της.
Οφθαλμοί δίχως κόρες, καλυμμένοι απ' την κορφή έως τα νύχια με
ταγκισμένους  στο  πικρό  μέλι  της  απόγνωσης,  αμφιβληστροειδείς
χιτώνες. Ένας φτωχοδιάβολος που δεν ήθελε τίποτα άλλο ακόμα να
δει. Βρισκόταν παντού κι ας ήταν πάντα κλεισμένη σε ένα δυάρι του
κώλου με  ξεφτισμένα  κουφώματα,  σπασμένες  πόρτες  και  θαμπά,
ξεχαρβαλωμένα  μωσαϊκά  που  σου  ερεθίζαν  τις  φτέρνες.  Πού  το
'κρυβε  το  περισκόπιό  η  ρουφιάνα  και  τα  ήξερε  όλα;  Ακίνητη,
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ταμπουρωμένη  στο  λυκόφως  ενός  πολεοδομικού  εκτρώματος!
Ολόκληρο το στοιχειό της, μια ηχώ που κυνηγούσαν τα αυτιά σου
να κατεβάσουν απ' το ταβάνι. Η τρελή της γειτονιάς, γεμάτη δώρα
και βρισιές για τα γούστα μου. Είκοσι χρόνια, μέχρι να τα τινάξει,
δεν ξεμύτισε  απ'  το άθλιο λαγούμι  της.  Μια ψωροσύνταξη,  ένας
άνδρας νεκρός  σε  τροχαίο και   ένα άθλιο σπίτι,  υπάρχοντα ενός
βίου,  άλλοτε  παρκαρισμένου  για  χρόνια  στα  μπουντρούμια  της
χουντικής  ασφάλειας  και  του  αλκοολισμού  και  άλλοτε
λιθοβολημένου  απ'  τους  καλοθελητές  του  παρακράτους  της
σαρκοφάγας γειτονιάς που περιθωριοποιούν τους αγγέλους,  δίχως
να  τους  δικάζουν.  Εμένα  έστελνε  η  χριστιανή  μάνα  μου  να  της
ψωνίζω  φθηνά  ζυμαρικά  για  να  μασάν  τα  σπλάχνα  της  και  να
ρουφάν τα ενοχλητικά γουργουρητά της τυμπανισμένης κοιλιάς της.
    Τα δώρα της γριάς, ήρθαν σε μένα με την σειρά που της τα όρισε
ο χρόνος,  ανακατεμένα με κατάρες  κι  ευχές που αδυνατούσα να
ξεχωρίσω με σιγουριά την μία απ' την άλλη. Δεν φταίγαν όμως τα
σπασμένα, απόκρημνα δόντια της και τα σφυρίγματα που σκάλιζε η
γλώσσα  της,  μαζί  με  τις  λέξεις,  στον  μωβ  ουρανίσκο.  Τούτη  η
χτικιάρα,  που  την  φοβόμουν  για  μάγισσα,  ήταν  σχεδόν  πάντα
ακατάληπτη, μπερδεύοντας την απειλή με το χάδι μες στα μυαλά
μου. Θαμμένη σε τόμους, ζωντανή ανάμεσα σε φράσεις λερωμένες
με  κόκκινη  σάλτσα,  μπαζωμένη  σε  μια  νεκροφανή συνοικία  που
έμοιαζε με αποικία φλύαρων και κακεντρεχών σπόγγων. Πρώτα με
έκρυψε απ' το βαρύ χέρι του πατέρα μου και την μοιρολατρεία της
μάνας  μου,  μέσα  στο  πετρωμένο  μάγμα  ενός  ηφαίστειου  της
Ισλανδίας, συντροφιά με τον παλαβό καθηγητή Σακνούσεμ. “Ταξίδι
στο κέντρο της γης”. Ιούλιος Βερν! Φωτιά πήραν τα μυαλά μου!
Και συνέχισε να με ταϊζει όνειρα ώσπου μια νύχτα, γυρνώντας απ'
την πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, η άσπλαχνη γριά με φύτεψε,
χωρίς προφανή αιτία, πιο βαθιά στο σκοτάδι. 
-Είσαι  έτοιμος  τώρα,  μικρέ,  να  δεις  την  ανάποδη  όψη  των
παραμυθιών. 
  Χάθηκα  να  αναζητώ  τα  χνάρια  ενός  ημίτρελου  κι  απένταρου
φαντάρου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που σάλπισαν τα σκατά της
ανθρώπινης ευρηματικότητας, από την ωχρή χαίτη από κουνούπια
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του αφρικάνικου αέρα, μέχρι τους βόθρους, τα μπουρδέλα  και τα
αδηφάγα χασάπικα των ψυχών του νέου κόσμου, δίχως να βρω ποτέ
την  γαμημένη,  την  “άκρη  της  νύχτας”.  Με  κυρίεψε  ο  τρόμος.
Εξαφανίστηκα μακριά απ' την μάγισσα για έναν ολόκληρο χρόνο.
Τότε εμαθα να θέλω να ξεχωρίζω απ'  τον βούρκο.  Όχι  να φύγω,
μακριά  του.  Να  ξεχωρίσω,  αιωρούμενος,  έστω  και  δυο  πιθαμές
πάνω απ' την ανυπαρξία. Έτσι πήρα τις αποφάσεις μου, δίχως να της
ζητιανέψω ούτε μια συμβουλή. Μέχρι που μου πέταξε στο κεφάλι
μια ολόκληρη “εποχή στην κόλαση” για κατάρα, όταν της είπα γιατί
ονειρευόμουν να περάσω  στη Νομική.
-Αυτό,  λοιπόν,κατάλαβες;  Να  σε  καμαρώσει  ο  πατέρας  σου,
κωλόπαιδο! Ξεκουμπίσου, από εδώ!
   Αυτή  ήταν  η  τελευταία  φορά  που  την  είδα  ζωντανή,  την
γεροπαράξενη μουρλή. Εξαφανίστηκα απ' την σπηλιά της μαζί με το
διαολεμένο  βιβλίο  κι  ένα  φρέσκο  καρούμπαλο  στο  μέτωπο.  Η
μάγισσα  πέθανε,  δίχως  να  μάθω  αν  ήταν  καλή  ή  κακή,  τελικά.
Νόμιζα για χρόνια πως την σκότωσε, άθελά μου,  η ευχή μου. Ίσως
να είχα δίκιο. Πλέον όμως, δεν έχει καμιά σημασία αυτό...

-Έλα μικρή μου! Αυτό είναι το παραμύθι που μας αξίζει. Σταμάτα να
πλατσουρίζεις  μακριά  απ'  τον  βυθό του  πεπρωμένου  σου.  Έχουμε
σπαταλήσει περιουσίες για να σου μπολιάσουμε όνειρα. Πασπάλισε
τα φτερά σου με πίσσα και χώσου για πάντα στην λάσπη του παλατιού
σου.  Μην φοβάσαι.  Εδώ τα πάντα διαρκούν λίγες  ώρες.  Μόνο οι
αναμνήσεις  τους,  διαρκούν  μια  ζωή...Το  σκοτάδι  που  μέσα  του
λάμπεις όμως, είναι το εφήμερο αντίδοτο της θλίψης. 
  Είσαι η αποψινή πριγκήπισσα της διαστροφής μας! Μια νύχτα μαζί
μου είναι μια σοβαρή επένδυση. Δεν το νομίζεις;
   Πάλι φεύγεις; Μα, στ' αλήθεια, τί παραπάνω περιμένεις να σε βρει
έως το πρωί; Η αυγή θα σε σκοτώσει άπραγη και δεν θα 'χεις τίποτα
για να μετανιώσεις,  ώσπου να ξανάρθεις μαζί  μας στον χορό των
σκιών. Οι πρίγκηπες που γνώρισες έως τώρα, διαθέτουν μονάχα λίγες
στιγμές  για  τα  μάτια  σου.  Έπειτα  γίνονται  ξανά  φαντάσματα  του
εαυτού τους, γεμάτα ανασφάλειες, μικρότητα και βιοποριστικά άγχη.
Εμένα  να  κοιτάς.  Ο  βασιλιάς  ορίζει  τις  δυναστείες.  Αυτός  που
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κανενός τις μανίες δεν σφετερίζεται.  Έχει τα πάντα και τρίβει την
πλάτη του πάνω στα κιτάπια των χρυσαφένιων του νόμων...

-Του κλότσου και του μπάτσου. Φαντάρος κι έπειτα ασκούμενος για
πενταροδεκάρες σε δικηγορικά γραφεία της συμφοράς. Ο πατέρας
νεκρός από τις θρομβώσεις, την χοληστερίνη, την ματαιότητα και
τις επαναλήψεις της κι η μάνα ημίτρελη σφουγγαρίζει θαμπωμένα,
ξεφτισμένα  πατώματα.  Η  μάγισσα,  μας  έχει  αφήσει  προ  πολλού
ορφανούς από ξόρκια. Οι τραμπούκοι της γειτονιάς, ξεκρεμάν σιγά-
σιγά τις σβάστιγγες απ' τα προσκεφάλια τους και τα μυαλά τους και
τις κάνουν καρφίτσες από μελάνι στα γυμνασμένα τους μπράτσα.
Γαμούν  και  δέρνουν,  μέρα-μεσημέρι,  πια... Πρόοδος...  Σε
γυρωφέρνουν  ανάγκες,  αναβολές  και  τρέχοντες  λογαριασμοί.  Η
“γειτονιά”...Τέρμα  οι  νοσταλγίες  και  τα  ονειροπολήματα  μιας
επητηδευμένης  αμνησίας.  Η  γειτονιά  σε  πνίγει.  Ύαινα  που  σε
μυρίζει ανήμπορο κι ετοιμάζει τον πρώτο σου ρόλο σαν θύμα. Ο
άσωτος επέστρεψε με ένα πτυχίο για κορνίζα. Έφαγε τα μούτρα του
ο μαλάκας! Πήραν τα μυαλά του αέρα και κάψαν το κεφάλι του!
Και νάτος! Επέστρεψε ζητιανεύοντας εκεί που έφτυνε. Ας βρούμε
έναν ρόλο στον νεογέννητο δράκο μας!
-Να ταιριάζει με το πτυχίο του, όμως. Να βουτηχτεί στο πάρε-δώσε
της δικαιοσύνης μας!
    Αυτοφοράκιας σε σκυλάδικο. Έτσι ξεκίνησα. Τα λεφτά καλύτερα
και  οι  νύχτες  στα κρατητήρια προτιμότερες  απ'  το  ροχαλητό της
μάνας μου. Όταν με έμαθαν κι οι μπάτσοι, κοιμόμουν στο γραφείο
του αξιωματικού υπηρεσίας. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, σαν
σκουληκιασμένο έμβρυο του νόμου. Ευάλωτο, μα χρήσιμο. Έπειτα,
μεταπτυχιακό σε γυμναστήριο, μαζί με ξυρισμένους, καλικάτζαρους
χρυσαυγίτες  με  τρία  κινητά  τηλέφωνα  στην  τσέπη  και  δυο
σιδηρογροθιές  σε  κάθε  μπουνιά.  Εγώ  δεν  πείραξα  κανέναν.
Σκυφτός,  αφοσιωμένος  στα  χαμηλά  σκαλοπάτια  της  αγέλης  των
λύκων. Ένοχος με αθώα χέρια. Μα πού αλλού να βρεις εκατό ευρώ
μεροκάματο;  Ο  “κακός”  λύκος  που  φαίνεται  κακός  γιατί
κυκλοφορεί πάντα με την λερωμένη προβιά του, είναι το αποπαίδι
της  φαμίλιας  του.  Απομένει  χορτοφάγος,  βουτηγμένος  στο  αίμα.
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Χλεύη,  φόβος,  βρισιές,  ηθικολογίες  κι  ενίοτε  εγκλήματα  ξένα,
σκαρφαλώνουν όλα στους ώμους του. Βιτρίνα για τις πέτρες. Όλα
αυτός τα εισπράττει, μέχρι τη νύχτα που τον ξεπληρώνει με έναν
εφήμερο σεβασμό που ποτέ δεν θέλησε. Είχε δίκιο η γριά-μάγισσα.
Δεν αξίζω δεκάρα. Είμαι ο δειλός συνεργός της κόλασης...
  ...Πόσο αγαπώ τους αθώους. Αυτούς που πηδούν σιωπηλοί από
θαύμα  σε  θαύμα,  δίχως  να  το  σπέρνουν  με  κουτσομπολιά  κι
αδιάκριτα  βλέμματα.  Εκείνους  που  ιδρώνουν  κουβαλώντας  στην
πλάτη τους  παντού,  τον  χωροχρόνο της  χαράς τους.  Αυτούς  που
ξέρουν να ξεχωρίζουν την αγνότητα απ' την αδιαφορία. Αυτούς που
ξεπέφτουν για λίγο στην κόλαση μας κι ύστερα επιστρέφουν στα
μισοτελειωμένα παραμύθια της πόλης.  Εγώ είμαι  γεμάτος τρόμο,
ανυπόληπτος στο φως του ήλιου...
   ...Κάπως  έτσι,  αντιφατικός  και  παράδοξος,  βρίσκω  απόψε  το
θάρρος να απαντήσω στους γρίφους της μάγισσας για τους κακούς
λύκους.  “Οι  καλύτεροι  του είδους  μας,  είναι  οι  φονιάδες”.  Είχες
δίκιο Αρθούρε...

-Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις ανέγγιχτη απ' τα δόντια μας, μικρή μου
γόησσα.  Εδώ  είσαι  η  Αλίκη  στην  χώρα  των  τραυμάτων.  Πόσο
ευάλωττο μοιάζει το στρογγυλό σου στήθος μέσα στις χούφτες μου.
Πόσο αγαπώ την ξεδιάντροπη, αδιάκριτη αφή που σε τρομάζει...

-Δεν  θέλουμε  φασαρίες,  εδώ  μέσα,  Κύριε.  Εδώ  ο  κόσμος
διασκεδάζει συντροφιά με ξεχασμένα φαντάσματα. Αφήστε ήσυχη
την κοπέλα. Είναι αληθινή. Δεν κάνει για εσάς. Έκανε λάθος που
βρέθηκε ανάμεσά μας.

-Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δειλό κουταβάκι;...

-Τον σκότωσα...Έτσι απλά και απροσδόκητα...Ένα παραμύθι είναι,
άλλωστε...

     ...Απ'  όλους  τους  λύκους,  να  φοβάσαι  περισσότερο τον πιο
περιφρονημένο απ' τα χάδια των στοιχειών.  Αυτόν που ντρέπεται
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για τα δόντια του και  ξεδιψά δίχως αίμα τα φεγγάρια του.  Είναι
εκείνος που στο τέλος ταϊζει τους ποιητές των κούφιων κρατήρων
με σάρκα και λάβα...  

-Κι έζησε αυτή καλά κι εμείς...
-Κανείς από εμάς δεν έζησε στ' αλήθεια, κι εκείνη χάθηκε μακριά,
λίγα μέτρα παραπάνω...
-Μα...
-Σσσσ...άστην  ήσυχη...Άσε  επιτέλους  την  ομορφιά  να  χορέψει
ανέμελη πάνω απ' τα κουφάρια μας! 

    

     
     

  


