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Το Σκηνικό
Ζ Θόπεξβηιι απ‟ ηα ηειεπηαία ζπκβάληα, δελ πξόιαβε λα πάξεη
νύηε αλάζα. Δμάιινπ δελ ήηαλ εύθνιν κηα κηθξή πόιε ζαλ θη‟
απηήλ, ρακέλε ζην πνπζελά, λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ηνλ ζάλαην ηνπ Ληηκίηξη Αιεμάληεξ, ηνπ θνηηεηή ηνπ ηνπηθνύ θνιιεγίνπ πνπ είρε αλαιάβεη ρσξίο λα ζέιεη λα ζθελνζεηήζεη ην ζεαηξηθό έξγν Ο Βξνρνπνηόο, πνπ ζα αλέβαδε ν ζεαηξηθόο όκηινο
ηνπ θνιεγίνπ κε ηελ επθαηξία ησλ εθαηό ρξόλσλ απ‟ ηελ ίδξπζε
ηεο πόιεο.
Όινη θη όιεο πνπ αλήθαλ ζε θάπνηνλ από ηνπο ζπιιόγνπο ηεο
πόιεο, κνρζνύζαλ γηα έλαλ νιόθιεξν ρξόλν λα θέξνπλ ζε πέξαο ην αθαηόξζσην, λα ζπληνληζηνύλ δειαδή ώζηε λα κπνξέζνπλ ηελ εβδνκάδα ησλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ όια λα είλαη ηέιεηα θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ εθαηό ρξόλσλ λα έκελε ζηελ ηζηνξία.
Ρν πεξίεξγν όκσο πνπ ζπλέβαηλε ήηαλ πνπ θάζε ηόζν ην ξνιόη ηνπ δεκαξρείνπ ρηππνύζε όρη γηα λα δείμεη ηνλ ρξόλν, αιιά
γηα λα ηνλ ζηακαηήζεη. Θαη ζην θελό πνπ δεκηνπξγνύληαλ αλάκεζα ζηνπο ρηύπνπο, δύν πλεύκαηα εθείλεο ηεο άρξνλεο θαηάζηαζεο, παξέκβαηλαλ θαη θαηεύζπλαλ ηηο ηύρεο ησλ θαηνίθσλ
βάδνληάο ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηελ δηθή ηνπο θαζνδήγεζε. Απηά ήηαλ πνπ είραλ αλαζέζεη ζηνλ Ληηκίηξη λα αλαιάβεη
ηελ ζθελνζεζία, είραλ ζηείιεη ζην λνζνθνκείν κηα θαζεγήηξηα
κνπζηθήο θαη γεληθά είραλ αλαθαηέςεη ηηο δσέο ησλ θαηνίθσλ.
Δθηόο όκσο από ηνπο θνηηεηέο, όιν απηό ην δηάζηεκα, πξσηαγσληζηηθό ξόιν έπαημε θη ε γπλαίθα ηνπ δεκάξρνπ, ε Φξίληα
Θνέλ, πνπ θίλεζε όια ηα λήκαηα ώζηε ν παηδηθόο ηεο θίινο θαη
ησξηλόο ηεο εξαζηήο, ν Κπηι Θόληπ, λα εθζέζεη ηνπο πίλαθέο
ηνπ ζηελ βηβιηνζήθε ηεο πόιεο. Θαη ηα δσγξαθηθά ηνπ έξγα
θαηέγξαθαλ κε παξάμελν ηξόπν όζα ζπλέβαηλαλ ζύκθσλα κε
η‟ αιιόθνζκα ζρέδηα ησλ πλεπκάησλ. Ν Κπηι απιά απηά ηα
ζρέδηα ήηαλ πνπ ηα έβιεπε θαη ηα δσγξάθηδε κε ηα θάξβνπλά
ηνπ.
Αλεμάξηεηα πάλησο απ‟ όια απηά, ε παξάζηαζε, κε πξσηαγσληζηέο ηελ Λαλίηα, ηελ θόξε ηεο Φξίληαο θαη ηνλ Ρδσλ Κα-

θέλδη, λόζν γην ηεο Έκηιπ Άληακο ηεο βηβιηνζεθάξηνπ θαη ζηελήο πιένλ θίιεο ηεο Φξίληαο, πήγε εμαηξεηηθά θαιά. Πην θηλάιε
ηνπ έξγνπ ηόζν νη δπν πξσηαγσληζηέο όζν θαη ε Αλλ, ε αδειθή
ηνπ Ληηκίηξη αιιά θαη ε Πνύδαλ, κηα θνηηήηξηα πνπ είρε αιιάμεη
ηόπν ζπνπδώλ, είραλ λνηώζεη ηνλ λεθξό ζθελνζέηε λα παξνπζηάδεηαη ζηελ ζθελή θαη λα θαζνδεγεί απ‟ ηελ δηθή ηνπ δηάζηαζε ηελ εμέιημε ηεο παξάζηαζεο.
Ζ εξσηηθή δσή ησλ λεαξώλ βιαζηώλ ηεο πόιεο δελ πήγαηλε
πίζσ ζε κπιεμίκαηα κε θύξην πξσηαγσληζηή ηνλ λεθξό ζθελνζέηε πνπ είρε θιέςεη ηηο θαξδηέο από πνιιέο, κε ηειεπηαίν ηνπ
ζύκα ηελ Λαλίηα. Απηή ζην πξόζσπό ηνπ είρε βξεη ηνλ κεγάιν
έξσηα ηεο δσήο ηεο αιιά θη απηόο ζ‟ απηήλ είρε βξεη αληίζηνηρα
έλαλ αλνκνιόγεην έξσηα πνπ ν κόλνο πνπ ςπραλεκηδόηαλ ήηαλ
ν θίινο ηνπ Ρδσλ Καθέλδη, ν αιινπαξκέλνο θνηηεηήο πνπ είρε
κπιέμεη ζε πλεπκαηηζηηθέο ζπλεδξίεο.
Θη επεηδή ε δσή πξέπεη πάληα λα ζπλερίδεηαη, όινη ήηαλ έηνηκνη λα παίμνπλ ζηελ ηειεπηαία ζθελή εθείλεο ηεο πεξηόδνπ,
ζηελ έθζεζε δσγξαθηθήο πνπ είρε ζηεζεί ζηελ βηβιηνζήθε ηεο
Θόπεξβηιι.

Το Κορίτσι του Καρμινίου
Ζ Φξίληα Θνέλ θνίηαδε ζπλέρεηα ην ξνιόη ηεο. Ζ έθζεζε ζ‟ άλνηγε ζηηο δώδεθα αθξηβώο, ζε δέθα ιεπηά, θη ν Κπηι Θόληπ, ν
καύξνο δσγξάθνο πνπ ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ θηινμελνύζαλ ζηελ βηβιηνζήθε ηεο κηθξήο πόιεο, δελ είρε έξζεη αθόκα.
Αλ δηαλνεζεί λα κελ έξζεη, θαιύηεξα λ’ αιιάμεη πόιε από
ηώξα, ζθέθηεθε κε ζπκό. Θνίηαμε μαλά ην ξνιόη ηεο θαη θάηη
πήγε λα πεη όηαλ ηνλ είδε λα κπαίλεη θξαηώληαο κε πξνζνρή
ζηα ρέξηα ηνπ δηπισκέλν ην ηειεπηαίν ηνπ έξγν.
«Ζ γξαβάηα κνπ δελ έδελε κε ηίπνηα» ηεο είπε απνινγεηηθά
θαη ηελ έθαλε λα μεράζεη ηνλ ζπκό ηεο θαη λα ηνπ ρακνγειάζεη.
Ξξνρώξεζε πξνο ην ηξίπνδν πνπ βξηζθόηαλ αξηζηεξά απ‟
ηνλ ρώξν ηνπ αλαγλσζηήξηνπ θαη μεδίπισζε ην έξγν πνπ θξαηνύζε. Ρν ζηεξέσζε θαιά ζην πιαίζην, έθαλε δύν βήκαηα πίζσ

θαη ην θνίηαμε κε πξνζνρή. Κεηά, θάζηζε ζηελ πνιπζξόλα ηνπ
αλαγλσζηεξίνπ θνηηώληαο πξνο ηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο
λνηώζνληαο όκσο κηα ηαξαρή πνπ πξνζπαζνύζε λα θξύςεη.
Ζ Έκηιπ Άληακο, ε βηβιηνζεθάξηνο αιιά θαη πξόεδξνο ηνπ
πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Θόπεξβηιι, πιεζίαζε ηελ θίιε ηεο.
«Λ‟ αλνίμνπκε ηηο πόξηεο ή ζα πεξηκέλνπκε θη άιιν; Έμσ έρεη καδεπηεί θόζκνο».
«Αο πεξηκέλνπκε λα έξζεη ν δήκαξρνο κε ην ζπκβνύιηό ηνπ.
Ρνπο βιέπσ καδεκέλνπο ζηελ είζνδν ηνπ Γεκαξρείνπ θαη κάιινλ πεξηκέλνπλ θαη ηνλ Ενδέθ κε ηνλ Ληέηβηλη» ηεο απάληεζε
θαη μαλαθνίηαμε αθεξεκέλα ην ξνιόη ηεο.
«Κσξέ αο κελ ήηαλ άληξαο ζνπ ν δήκαξρνο θαη ζα ζνπ έιεγα αλ ζα ηνλ πεξίκελα» είπε γειώληαο.
Ζ θνπζησδία κ‟ όινπο ηνπο επίζεκνπο μεθίλεζε απ‟ ην δεκαξρείν ζε ιίγν γηα ηελ βηβιηνζήθε. Ζ Έκηιπ πξνρώξεζε ζηελ
είζνδν θη άλνημε δηάπιαηα ηηο δύν πόξηεο. Κεηά, πήγε θαη ζηάζεθε δίπια ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. Απ‟ ηελ άιιε κεξηά ζηεθόηαλ
ήδε ε Φξίληα. Ήηαλ ζαλ δύν αγάικαηα πνπ κε ηελ παξνπζία
ηνπο έδηλαλ αίγιε ζ‟ απηόλ ηνλ πίλαθα. Κε θάπνηνλ πεξίεξγν
ηξόπν ηνλ θώηηδαλ κε κηα παξάμελε εμσπξαγκαηηθή άριε, θάλνληαο αθόκα πην έληνλν ην όηη ήηαλ ην έξγν πνπ ραξαθηήξηδε
ηελ έθζεζε.
Κόιηο νη πόξηεο άλνημαλ, ηα άηνκα πνπ βξηζθόληνπζαλ απέμσ ηξαβήρηεθαλ ζην πιάη αθήλνληαο έλαλ δηάδξνκν γηα λα πεξάζνπλ νη επίζεκνη θη ακέζσο κεηά αθνινύζεζαλ θη απηά κέζα.
Ρν θνπαγηέ ηεο βηβιηνζήθεο κεηά από ιίγν είρε αδεηάζεη απ‟
όινπο, πνπ πηα βξηζθόηαλ κέζα ζθνξπηζκέλνη κπξνζηά ζηνπο
δηάθνξνπο πίλαθεο, ραδεύνληάο ηνπο θαη πξνζπαζώληαο λ‟ απνθαζίζνπλ αλ έπξεπε λ‟ αγνξάζνπλ θάπνηνλ θαη πνηνο ζα ήηαλ απηόο, όηαλ ζηελ πόξηα θάλεθε ε Λαλίηα Θνέλ, ε θόξε ηεο
Φξίληαο, καδί κε ηελ Αλλ Αιεμέγηεθ.
Ζ Αλλ, ε αδειθή ηνπ Ληηκίηξη πνπ ηόζν άδνμα είρε ζθνησζεί
πξηλ ιίγν θαηξό ζε αηύρεκα κε ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ, έκεηλε ιίγν πίζσ αθήλνληαο ηελ Λαλίηα λα πξνρσξήζεη κόλε ηεο. Ήηαλ
όκσο ζαλ θάπνηνο λα ηελ θξάηεζε εθεί ζέινληαο ε θόξε ηνπ
δεκάξρνπ λα κπεη κόλε ηεο θαη λα δεη πάιη κόλε ηεο ηνλ θεληξηθό πίλαθα. Θη απηή πξνρώξεζε θαη λνηώζνληαο ηελ έιμε
ηνπ πήγε θαη ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ. Ξξηλ πξνιάβεη λα δεη ηηο

ιεπηνκέξεηέο ηνπ, έγηλε θάηαζπξε, έλνησζε λα ράλεη ην έδαθνο
θάησ από ηα πόδηα ηεο θαη κε ην δόξη θαηάθεξε λα ζηαζεί όξζηα.
Ν πίλαθαο απεηθόληδε έλα δάζνο θξπκκέλν ζηελ πξσηλή νκίριε. Φαηλόηαλ έλαο δξόκνο πνπ ηνλ πεξπαηνύζαλ μεκαθξαίλνληαο δύν θηγνύξεο. Κπξνζηά ήηαλ δσγξαθηζκέλνο έλαο λεαξόο
πνπ έζθπβε λα καδέςεη έλα ινπινύδη. Πηνλ πίλαθα ηνλ δσγξαθηζκέλν κε θάξβνπλν, ππήξρε κόλν έλα ρξσκαηηζηό αληηθείκελν. Ήηαλ έλα ηξηαληάθπιιν πνπ έδεηρλε λα καδεύεη κ‟ αγάπε ν
λεαξόο, έλα ηξηαληάθπιιν δσγξαθηζκέλν κε ην θόθθηλν ηνπ
θαξκηλίνπ. Ζ Λαλίηα ζε κηα ηειεπηαία αλαιακπή είδε πσο νη
δύν δσγξαθηζκέλεο θηγνύξεο πνπ μεκάθξαηλαλ ζην κνλνπάηη,
γύξηζαλ θαη ηελ θνίηαμαλ.
«Θα ηα μαλαπνύκε!» ηεο είπαλ απεηιεηηθά.
Απηό ήηαλ ην ηειεησηηθό ρηύπεκα. Ιηπνζύκεζε.
Ν Κπηι, πνπ ρσξίο λα μέξεη ην γηαηί είρε θάλεη κεξηθά βήκαηα πξνο ην κέξνο ηεο, ίζα πνπ πξόιαβε λα ηελ ζπγθξαηήζεη γηα
λα κελ ρηππήζεη ην θεθάιη ηεο. Ν δήκαξρνο κε ηελ ζεηξά ηνπ, ν
παηέξαο ηεο, πεξηζζόηεξν έλνησζε ηνλ παληθό παξά άθνπζε
ηελ θξαπγή ηεο γπλαίθαο ηνπ. Γύξηζε γηα λα δεη ηνλ λέγξν λα
θξαηάεη αγθαιηά ηελ ιηπνζπκηζκέλε θόξε ηνπ θαη ηελ Φξίληα
λα ηξέρεη θαη λα πξνζπαζεί λα ηνπ ηελ πάξεη απ‟ ηα ρέξηα. Κέρξη λα ηνπο πιεζηάζεη, είραλ βγεη απ‟ ηελ βηβιηνζήθε. Ρνπο έθηαζε ηξέρνληαο, πήξε ζηα ρέξηα ηελ θόξε ηνπ θαη πέηαμε ηα
θιεηδηά ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ζηνλ Κπηι.
«Ρν απηνθίλεην γξήγνξα» ηνπ είπε.
Ν Κπηι εμαθαλίζηεθε θαη ζ‟ ειάρηζην ρξόλν ην απηνθίλεην
ηνπ δεκάξρνπ ζηακαηνύζε έμσ από ηελ βηβιηνζήθε. Ν Ενδέθ
κπήθε κε ηελ θόξε ηνπ ζην πίζσ θάζηζκα, ελώ ε Φξίληα θάζηζε
κπξνζηά.
«Γξήγνξα ζην λνζνθνκείν» αθνύζηεθε λα ιέεη ε Φξίληα ελώ
ε πξνζνρή ηεο ήηαλ ζηξακκέλε ζηελ κηθξή θνπέια.
Ν Κπηι δελ πεξίκελε δεύηεξε θνπβέληα, πάηεζε ην γθάδη θαη
ζε δύν ιεπηά έθηαλαλ ζηελ είζνδν ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ Έκηιπ
είρε ήδε ηειεθσλήζεη θαη δύν γηαηξνί κε δύν λνζνθόκνπο θη
έλα θνξείν ηνπο πεξίκελαλ ζηελ είζνδν. Έβαιαλ ηελ Λαλίηα
ζην θνξείν θαη ράζεθαλ ζηα επείγνληα. Ζ Φξίληα πήγε λα ηνπο
αθνινπζήζεη αιιά ν Κπηι ηελ ζηακάηεζε.

«Αο πεξηκέλνπκε θαιύηεξα εδώ» ηεο είπε ζηγαλά. «Θύξηε
δήκαξρε ζέιεηε λα ζαο θέξσ ηίπνηα; Θαλέλαλ θαθέ, ιίγν λεξό;»
Ν δήκαξρνο εθείλε ηελ ζηηγκή ήηαλ ζαλ λα μύπλεζε.
«Όρη δελ ζέισ ηίπνηα, κόλν παξθάξηζε ην απηνθίλεην θαη
κπνξείο λα θύγεηο, ζ‟ επραξηζηώ».
Ν Κπηι έζθπςε ην θεθάιη ηνπ ρσξίο λα πεη θνπβέληα. Κεηά
από ιίγν μαλαγύξηζε θη έδσζε ηα θιεηδηά ζηνλ δήκαξρν.
«Θα είκαη ζηελ έθζεζε» είπε απεπζπλόκελνο θπξίσο ζηελ
Φξίληα. «Πε παξαθαιώ ελεκέξσζέ καο κόιηο έρεηο λέα».
Ρελ ζηηγκή πνπ έβγαηλε απ‟ ην λνζνθνκείν έκπαηλαλ ε Αλλ
κε ηνλ Ρδσλ Καθέλδη. Ιίγν πην πίζσ εξρόηαλ θαη ν Ξήηεξ
Ρδάθζνλ, ν γηόο ηνπ ζεξίθε.
«Ξνύ ηελ πήγαλ;» ξώηεζε ε Αλλ ηνλ Κπηι.
«Πηα επείγνληα» είπε απηόο θαη ζπλέρηζε ηνλ δξόκν ηνπ.
«Ξνύ παο;» ηνλ ξώηεζε απηή ηελ θνξά ν Ρδσλ.
«Πηελ έθζεζε, εδώ είκαη κάιινλ αλεπηζύκεηνο».
«Πνπ είπε θάηη ν μελέξσηνο;» ηνλ ξώηεζε μαλά ν Ρδσλ.
«Όρη κε ιόγηα» ηνπ απάληεζε θη έθπγε ηξέρνληαο.
Ρα παηδηά έθπγαλ πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ
Αλλ λα θνληνζηέθεηαη ιεο θαη νη πξόζθαηεο αλακλήζεηο από
ηνλ ζάλαην ηνπ αδειθνύ ηεο ηελ θόβηδαλ, αιιά ηειηθά ηνπο αθνινύζεζε θη απηή. Γελ πξόιαβαλ λα θηάζνπλ ζην ζεκείν πνπ
βξηζθόηαλ ε Φξίληα κε ηνλ Ενδέθ θη έλαο γηαηξόο, πνπ βγήθε
από ηνλ ρώξν ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, πιεζίαζε ηελ νκάδα κε άλεζε πνπ καξηπξνύζε πσο δελ έηξερε ηίπνηα ην ζεκαληηθό.
«Κηα ιηπνζπκία ήηαλ κόλν. Έρεη ζπλέιζεη. Ρώξα ηειεπηαία
πξέπεη λα θνπξάζηεθε. Θπξία Θνέλ ζαο ζπληζηώ λα ηεο επηβάιιεηαη μεθνύξαζε. Θαη θαγεηό. Θα κείλεη δύν ώξεο εδώ θαη κεηά
κπνξείηε λα ηελ πάξεηε ζπίηη, δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε λνζνθνκεηαθή παξαθνινύζεζε. Πε κηα βδνκάδα λα ηελ μαλαθέξεηε
γηα γεληθέο εμεηάζεηο».
Ζ Φξίληα ηνλ επραξίζηεζε θη ν γηαηξόο έθπγε πξνο ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελώλ. Ν Ρδσλ βξήθε ηελ επθαηξία θαη ηξύπσζε
ηελ ώξα ηεο ελεκέξσζεο ζηνλ ρώξν ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ πιεζηάδνληαο ηελ Λαλίηα πνπ βξηζθόηαλ μαπισκέλε πί-

ζσ από έλα παξαβάλ. Απηή ηνλ είδε θαη ηνλ άξπαμε από ην ρέξη. Ν Ρδσλ έζθπςε πάλσ από ην θεθάιη ηεο.
«Ρη έγηλε κηθξή; Καο θαηαηξόκαμεο!»
«Ρδσλ, κε απείιεζαλ!» ηνπ είπε θαλεξά ηξνκαγκέλε.
«Ξνηνη;» ηελ ξώηεζε απηόο κε απνξία.
«Νη δύν θηγνύξεο απ‟ ην θάδξν ηνπ Κπηι, απηό ζηελ είζνδν!» είπε θαη μέζπαζε ζ‟ έλα βνπβό θιάκα.
«Ζζύραζε θη απηό πνπ κνπ είπεο κελ ην πεηο ζε θαλέλαλ.
Γελ ζα ζε πηζηέςνπλ. Δκείο ζα ηα πνύκε απηά αιιά άιιε ώξα,
εληάμεη;»
«Όηαλ θιείλσ ηα κάηηα κνπ ηνπο βιέπσ» ζπκπιήξσζε θνβηζκέλα γλέθνληάο ηνπ ζπγρξόλσο θαηαθαηηθά.
«Κελ ην ζθέθηεζαη. Πώπα όκσο ηώξα γηαηί βιέπσ λα έξρεηαη ε κάλα ζνπ».
Ν Ρδσλ ζήθσζε ην ρέξη ηνπ θη έθαλε λόεκα ζηελ Φξίληα πνπ
είρε κπεη ζηνλ ζάιακν ςάρλνληαο γηα ηελ θόξε ηεο. Κόιηο ήξζε
θνληά, ν Ρδσλ δηαθξηηηθά βγήθε έμσ. Έπξεπε λα ελεκεξώζεη
ηελ Έκηιπ. Ξήξε απ‟ ην ρέξη ηελ Αλλ θη έθπγαλ. Ζ Φξίληα ζηάζεθε γηα κηα ζηηγκή δίπια ζην θξεβάηη θαη θνίηαμε ηελ θόξε ηεο
κε ιαηξεία. Έλα δάθξπ θύιηζε ζηα κάηηα ηεο.
«Ξαηδί κνπ θόληεςα λα ηξειαζώ. Ρη έγηλε; Θεο λα κνπ πεηο;»
Ζ Λαλίηα ηεο έθαλε λόεκα λα θαζίζεη θνληά ηεο. Ζ Φξίληα
έθαλε έλα βήκα κπξνζηά θαη θάζηζε ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ
ιεο θαη θνβόηαλ κελ δεκηνπξγήζεη θάπνην πξόβιεκα. Ζ Λαλίηα ηεο έθαλε λόεκα λα θαζίζεη πην θνληά. Ρειηθά ηόικεζε θαη
θάζηζε δίπια ηεο πηάλνληάο ηεο ην ρέξη.
«Ινηπόλ; Ρη έπαζεο;»
«Κεηέξα, κάιινλ θάπνηα ιηπνζπκία από θνύξαζε πξέπεη λα
ήηαλ» είπε κε ρακειό ηόλν θξύβνληαο ηελ αιήζεηα ηνπ πίλαθα.
«Θη εκέλα εθεί πήγε ην κπαιό κνπ. Ξάσ λα βξσ ηνλ παηέξα
ζνπ γηα λα θαλνλίζεη λα έξζεηο ζπίηη».
«Πε κηζή ώξα ζα είκαη κηα ραξά, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λα
αλεζπρείηε παξαπάλσ απ‟ όηη πξέπεη».
«Ρα ίδηα καο είπε θαη ν γηαηξόο, αιιά εγώ ζέισ λα πάκε ζε
θάπνην ζνβαξό λνζνθνκείν λα θάλεηο εμεηάζεηο. Δίλαη επθαηξία
λ‟ αιιάμεηο θαη ιίγν παξαζηάζεηο».
Ζ Λαλίηα δελ είπε ηίπνηα. Έπξεπε λα βξεη ηελ θαηάιιειε
επθαηξία γηα λα ηεο κηινύζε θη έηζη όπσο ήξζαλ ηα πξάγκαηα

δελ ήηαλ ηώξα ε θαηάιιειε ζηηγκή.
Ν Ρδσλ έθηαζε πξώηνο ζηε βηβιηνζήθε. Ζ Έκηιπ ηνλ πιεζίαζε
θαη ηνλ ηξάβεμε ιίγν παξάκεξα.
«Ρη έπαζε; Ρη ηελ έθαλε θαη ιηπνζύκεζε;»
Ν Ρδσλ ηελ θνίηαμε ρσξίο λα μέξεη αλ έπξεπε λα ηεο κηιήζεη.
Ξάλσ ζηελ ώξα πιεζίαζε θη ν Κπηι πνπ ηνλ θνίηαμε κε αγσλία.
«Πεκαζία έρεη πσο είλαη θαιά. Δδώ πώο πάλε ηα πξάγκαηα;» ξώηεζε θαη ηνπο δύν.
«Δδώ μεπνύιεζα, αιιά ζα ηα έδηλα όια γηα λα κελ είρε πάζεη ηίπνηα ην θνξηηζάθη. Κόλν απηό δελ θηαίεη» είπε ιππεκέλα
ν Κπηι.
«Ρη ζέιεηο λα πεηο;» ηνλ ξώηεζε θνηηώληαο ηνλ ε Έκηιπ.
Ν Κπηι ηελ πήξε από ην ρέξη θαη ηελ νδήγεζε κε αξγά βήκαηα ζηνλ κεγάιν πίλαθα ζαλ λα ήζειε λα ηεο δείμεη θάηη.
«Ρη αθξηβώο ζέιεηο λα δσ;» ηνλ ξώηεζε θνηηώληαο ηνλ πίλαθα.
«Ρα δύν πλεύκαηα ιείπνπλ από ηνλ πίλαθα» είπε κε απόγλσζε.
Λσξίο ην απόγεπκα, νη ηξεηο θίινη, Λαλίηα, Αλλ θαη Ρδσλ, θαζόληνπζαλ ζηελ βεξάληα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ δεκάξρνπ θαη πξνζπαζνύζαλ λα ραιαξώζνπλ ελ όςεη ηνπ θαινθαηξηνύ. Ζ Αλλ
ήηαλ ιίγν αλήζπρε θαη κεηά από ιίγν ηνπο αλαθνίλσζε όηη είρε
έξζεη ε ώξα γηα λα θύγεη.
«Ρα πξάγκαηα ηνπ Ληηκίηξη έρνπλ καδεπηεί, έρνπλ θνξησζεί
θαη πξέπεη λα θύγσ ώζηε λα θηάζσ ζην ξάληδν πξηλ ηα κεζάλπρηα».
Ν Ρδσλ ηεο δήηεζε ηελ άδεηα λα αιιεινγξαθήζνπλ. Ρνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ έδσζε έλα θηιί ζην κάγνπιν.
«Ξνιύ ζα ην ήζεια. Θαη ζα ήζεια λα έξζεηο θαη ζην ξάληδν
λα δεηο ην ζπίηη καο. Λα ζνπ δείμσ ηηο όκνξθεο θνηιάδεο. Μέξεηο ηππαζία;»
Ν Ρδσλ ρακνγέιαζε. Ζ Αλλ θαηάιαβε.
«Γελ είλαη δύζθνιν, ζα ζε κάζσ εγώ».
Κεηά ηελ αλαρώξεζε ηεο Άλλαο, ε Λαλίηα θη ν Ρδσλ έκεηλαλ
θαζηζκέλνη ζηελ βεξάληα ρσξίο λα ιέλε ην παξακηθξό. Ξξώηνο
έζπαζε ηελ ζησπή ν Ρδσλ.

«Ρη ζθέπηεζαη λα θάλεηο;»
«Θα θύγσ» ηνπ είπε ζηγαλά ζαλ λα θνβόηαλ κελ ηελ αθνύζεη θαλέλαο θαη δελ ζα ηελ άθελε λα θάλεη απηό πνπ ήζειε.
«Κελ ιεο βιαθείεο. Ξνύ ζα παο;»
«Πην Παλ Φξαλζίζθν. Γελ κέλσ εδώ κε ηίπνηα».
«Θαη ηη ζα θάλεηο εθεί;» ηελ ξώηεζε κε απνξία.
«Θα ζπνπδάζσ ππνθξηηηθή. Θέισ λα γίλσ εζνπνηόο».
Ν Ρδσλ πξνηίκεζε λα κελ ηεο απαληήζεη ακέζσο θη άθεζε
λα πεξάζνπλ κεξηθά ιεπηά.
«Ρν είπεο ζηνπο δηθνύο ζνπ;»
«Όρη αθόκα. Κ‟ απηά πνπ έγηλαλ δελ είρα ηελ επθαηξία».
«Γελ ζα ζ‟ αθήζεη ν Γήκαξρνο» ζπκπιήξσζε.
«Πηα είθνζη δελ ρξεηάδνκαη ηελ έγθξηζή ηνπ» ζπκπιήξσζε
εθείλε κε πείζκα.
Θαη πάιη αθνινύζεζε κηα πεξίνδνο ζησπήο. Ν Ρδσλ απνθάζηζε λα ηεο πεη ηειηθά απηό πνπ ηνπ είρε εκπηζηεπηεί ε κεηέξα
ηνπ.
«Κε ηνλ πίλαθα ηα έκαζεο;»
«Ρνλ πίλαθα ζηελ είζνδν;» ξώηεζε ηξνκαγκέλε.
«Απηόλ».
«Έγηλε θάηη;» μαλαξώηεζε ε Λαλίηα ελώ είρε αξρίζεη πάιη
λα ράλεη ην ρξώκα ηεο.
«Φαίλεηαη όηη ηα ρξώκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Κπηι δελ
ήηαλ θαιά θη νη δύν θηγνύξεο έζβεζαλ» ηεο απάληεζε θνηηώληαο ηελ ζηα κάηηα.
Ζ Λαλίηα έλνησζε γηα κηα θνξά αθόκα λα ζβήλεη. Έθιεηζε
ηα κάηηα ηεο θη άξρηζε λα παίξλεη βαζηέο αλάζεο.
«Ρη έπαζεο;» ηελ ξώηεζε.
«Ιίγν λεξό ζε παξαθαιώ γηαηί αλ ιηπνζπκήζσ πάιη δελ ζα
κε αθήζνπλ νύηε ζην θνιέγην λα πάσ».
Κέρξη λα γπξίζεη ν Ρδσλ απ‟ ηελ θνπδίλα, ε Λαλίηα είρε ζπλέιζεη. Ήπηε δύν γνπιηέο θαη κε ην ππόινηπν έβξεμε ην πξόζσπό ηεο.
«Κπνξείο λα κνπ πεηο αθξηβώο ηη έγηλε;» ηνλ ξώηεζε κε αγσλία αλάκηθηε κε θόβν.
Ν Ρδσλ ηεο είπε ην ζπκβάλ.
Άξα ε Φξίληα ή ήδε ην μέξεη ή ζύληνκα ζα ην κάζεη. Απηό
ίζωο βνεζήζεη ηελ απόθαζή κνπ, ζθέθηεθε ε Λαλίηα.

«Ρη ζθέθηεθεο θαη ράζεθεο;»
«Πε πίζηεπα γηα θίιν κνπ, αιιά βιέπσ όηη κνπ θξύβεηο πνιιά πξάγκαηα απ‟ ηελ αιήζεηα. Ρη ζπκβαίλεη κε ηνλ Κπηι;» ηνπ
είπε θνηηώληαο ηνλ ζηα κάηηα θαη ρσξίο λα ηνπ αθήλεη πεξηζώξηα λα βξεη θάπνηα δηθαηνινγία.
Ν Ρδσλ ηελ ζηηγκή εθείλε πηάζηεθε παγηδεπκέλνο ζηελ αλάγθε πνπ έλνησζε λα θαιύςεη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ αγαπεκέλε
ηνπ λεθξνύ ηνπ θίινπ. Άλαςε έλα ηζηγάξν θη άξρηζε λα ηεο ιέεη
ηα πάληα. Γηα ηνλ Ληηκίηξη, γηα ηελ Πνύδαλ, γηα ηνλ ζεξίθε θαη
ηελ Έκηιπ, αθόκα θαη γηα ηελ Φξίληα θαη ηνλ Κπηι. Θπξίσο όκσο γη‟ απηά πνπ δσγξάθηδε ν Κπηι θαη ηελ πξντζηνξία ησλ
πλεπκάησλ κε ηελ κάλα ηεο.
«Ζ Φξίληα θη ν Κπηι;» ξώηεζε κεηά από ιίγν ε Λαλίηα ζαλ
λα κελ πίζηεπε κηα ηέηνηα εμέιημε ζηηο ζρέζεηο ηεο κεηέξαο ηεο.
«Γελ ήκνπλα κπξνζηά αιι‟ απηό θαηάιαβα θη ήδε έρσ κεηαληώζεη πνπ ζνπ κίιεζα».
Ζ Λαλίηα αληέδξαζε εληειώο αιιηώηηθα βάδνληαο ηα γέιηα.
«Κελ θνβάζαη, δελ ζα πσ ηίπνηα ζε θαλέλα».
«Θαη γηαηί γειάο;» ηελ ξώηεζε κε απνξία ν Ρδσλ.
«Γηαηί ν θύξηνο δήκαξρνο θάζε ηξεηο θαη ιίγν πάεη ζε ζπκβνύιηα ζηελ πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο αιιά ε αιήζεηα όκσο
είλαη πσο μεκεξνβξαδηάδεηαη ζε δηάθνξα κπαξ κε πξόζπκεο
θπξίεο. Θαιά λα πάζεη. Αιιά γη‟ άιιν είκαη ραξνύκελε. Ζ Φξίληα ζα κε βνεζήζεη λα θύγσ».
«Θα ηελ εθβηάζεηο κ‟ απηό πνπ έκαζεο;»
«Όρη βέβαηα, απιά ζα ηελ θνβεξίζσ ιέγνληάο ηεο πσο δελ
κπνξώ λα κείλσ ζηελ Θόπεξβηιι. Απηό είλαη πνιύ πην δπλαηό
από ηνλ νπνηνλδήπνηε εθβηαζκό ζα κπνξνύζα λα θάλσ».
Όηαλ ην βξάδπ έθιεηζε ε έθζεζε, ε Έκηιπ δήηεζε απ‟ ηελ Φξίληα λα θαζίζεη καδί ηεο γηα έλα ηειεπηαίν πνηό. Ν κεγάινο πίλαθαο ηεο εηζόδνπ είρε από ώξα καδεπηεί θαη κ‟ επηκέιεηα είρε
απνζεθεπηεί. Ζ Έκηιπ δελ ήζειε λα δνπλ θη άιινη απηό πνπ είρε
ζπκβεί.
«Θ‟ αληέμεηο αλ ζνπ πσ θάηη αθόκα;» ξώηεζε ηελ θίιε ηεο.
«Ππκβαίλεη θάηη κε ηελ Λαλίηα;»
«Όρη, ην παηδί είλαη κηα ραξά. Απηό πνπ ζα ζνπ πσ έρεη λα
θάλεη κε ηνλ θεληξηθό πίλαθα ηνπ Κπηι» είπε ε Έκηιπ θαη κε

όζν πην ήξεκν ηξόπν κπνξνύζε ηεο εμηζηόξεζε όια όζα έγηλαλ.
«Ν Κπηι πώο είλαη;» ξώηεζε κε αγσλία ε Φξίληα εζηηαδόκελε απηή ηελ θνξά αζπλαίζζεηα ζηνλ παηδηθό ηεο θίιν.
«Δίλαη θνκκάηηα αιιά θξαηάεη. Κόιηο όια ηειείσζαλ έθπγε
γηα ην ζπίηη ηνπ. Δζύ πεο κνπ, είζαη θαιά;»
«Δγώ θαιά είκαη, αιιά γηα λα είκαη εηιηθξηλήο λνηώζσ κηα
απεηιή θαη δελ μέξσ από πνπ πξνέξρεηαη».
«Γελ είλαη θαλεξό θαιή κνπ; Αλεζπρείο γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ. Ρη άιιν;»
Ζ Φξίληα μέζπαζε ζ‟ έλα βνπβό θιάκα. Ζ Έκηιπ πήγε θνληά
ηεο θαη ηελ αγθάιηαζε.
«Ζξέκεζε Φξίληα, εξέκεζε. Ξξνο ην παξόλ όια δείρλνπλ λα
έρνπλ θνπάζεη. Θα δνύκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε. Έρνπκε κπξνζηά καο αξθεηό ρξόλν θαη είκαη βεβαία όηη ζα βξνύκε βνήζεηα».
«Ξξέπεη λα γπξίζσ ζπίηη» είπε μαθληθά ε Φξίληα, θαιελύρηηζε βηαζηηθά ηελ θίιε ηεο θαη παίξλνληαο ην απηνθίλεην ηεο
θόξεο ηεο πνπ ήηαλ παξθαξηζκέλν έμσ από ηελ βηβιηνζήθε έθπγε γηα ην ζπίηη ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε. Ρα έβαιε κε ηνλ
εαπηό ηεο πνπ είρε αξγήζεη ηόζν πνιύ αιιά ε Λαλίηα θαηλόηαλ
κηα ραξά όηαλ ηελ άθεζε λα θύγεη από ην λνζνθνκείν.
Ρν απηνθίλεην ηνπ άληξα ηεο ήηαλ παξθαξηζκέλν ζην δηάδξνκν ηνπ γθαξάδ αιιά ν ίδηνο δελ θαηλόηαλ πνπζελά. Άθεζε
ηελ ηζάληα ηεο πάλσ ζην ηξαπεδάθη ηεο εηζόδνπ θαη πξνρώξεζε όζν πην αζόξπβα κπνξνύζε πξνο ην ζαιόλη. Θαηάιαβε όηη ε
Λαλίηα ήηαλ ζην δσκάηηό ηεο θαη θνηκόηαλ. Γέκηζε έλα πνηήξη
κε νπίζθη θαη γύξηζε ζηελ πξώηε ζθάια ηνλ δηαθόπηε ησλ θώησλ.
«Κε ηξόκαμεο θαεκέλε» είπε ζηνλ άληξα ηεο πνπ θαζόηαλ
θη απηόο κ‟ έλα πνηήξη ζην ρέξη ζηελ άιιε άθξε ηνπ ζαινληνύ.
«Ξξόιαβεο λα κηιήζεηο κε ηελ κηθξή;» ζπλέρηζε απηή ηελ θνξά
κε αγσλία.
«Όρη, αιιά πεξηκέλσ λα κ‟ ελεκεξώζεηο εζύ», ηεο είπε απζηεξά.
«Ενδέθ Θνέλ όρη ζ‟ εκέλα ηηο αγξηάδεο ζνπ, δελ πεξλάλε. Ζ
κηθξή εζέλα έςεζε λα πάεη ζην ζέαηξν. Δγώ είρα ηηο αληηξξήζεηο κνπ. Ζ ππεξθόπσζε απηά θέξλεη».
«Αλ είλαη κόλν ππεξθόπσζε, δελ πεηξάδεη, κε ιίγε μεθνύξα-

ζε ζα πεξάζεη» ηεο απάληεζε πξνζπαζώληαο λα θαικάξεη ηα
πξάγκαηα.
«Παλ ηη άιιν κπνξεί λα είλαη;» ξώηεζε κελ θαηαιαβαίλνληαο πνπ ην πήγαηλε ν άληξαο ηεο.
«Ρίπνηα γπλαηθείεο επηπινθέο. Ζ κηθξή ηώξα ηειεπηαία όιν
έμσ είλαη», ζπκπιήξσζε ζπλνθξπσκέλνο.
Ζ Φξίληα ηνλ θνίηαμε άγξηα.
«Θα έπξεπε λα μέξεηο θαιύηεξα ηελ θόξε ζνπ. Όπσο θαη λα
„ρεη, δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηηο πξνάιιεο ήηαλ αδηάζεηε».
Ν Ενδέθ έβγαιε κηα αλάζα αλαθνύθηζεο. Γη‟ απηόλ κόλν ό,ηη
είρε λα θάλεη κε ζέκαηα ηνπ θαίλεζζαη είραλ ζεκαζία. Ρ‟ άιια
ηα ραξαθηήξηδε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ εύθνια ηα
μεπεξλάεη θαλείο. Ιίγα ιεθηά παξαπάλσ θη όια βνιεύνληαη. Ζ
Φξίληα όκσο δελ ηνπ ηελ ράξηζε.
«Γειαδή αλ ήηαλ, ηη ζα έθαλεο;» ηνπ είπε θαη ήπηε κηα γνπιηά νπίζθη.
«Θξαηάσ ην όηη δελ είλαη πνπ είπεο θαη ζνπ απαληώ: Δίλαη
κηθξή αθόκα γηα ηέηνηεο επζύλεο νπόηε…»
«Θαηάιαβα, κελ ζπλερίζεηο. Αλεμάξηεηα πάλησο ηνπ ηη έγηλε
ζήκεξα θη επεηδή ζέισ ην παηδί κνπ λα μέξσ πσο δελ έρεη απνιύησο ηίπνηα, ζα ηελ πάξσ λα πάκε ζην Παλ Φξαλζίζθν γηα
εμεηάζεηο».
«Αθνύ δελ ππάξρεη ελδερόκελν εγθπκνζύλεο, γηαηί κηα ηέηνηα απόθαζε;» είπε αλήζπρνο.
«Ρελ απόθαζή κνπ δελ ηελ άθνπζεο νιόθιεξε. Θα πάκε θη
εζύ δελ ζα έξζεηο καδί καο. Θέισ λ‟ αιιάμεη ηνλ αέξα ηεο ρσξίο
λα αηζζάλεηαη πσο ηελ πξνζέρεη ην δίδπκν ηνπ κπακπά θαη ηεο
κακάο».
Ν Ενδέθ δελ είπε θνπβέληα. Όηαλ ε Φξίληα έπαηξλε απηό ην
ύθνο ήηαλ θαιύηεξα λα κελ ηεο αληηκηιά. Ρν κόλν πνπ ηόικεζε
λα αξζξώζεη ήηαλ πσο απηόο αλ ζα ήζειε λα πάεη καδί ηνπο ήηαλ γηα λα ειέγμεη ζε ηη θαηάζηαζε ήηαλ έλα ζπίηη πνπ είρε
θιεξνλνκήζεη από θάπνην ζείν ηνπ πνπ είρε πεζάλεη πξόζθαηα.
«Απηό γηαηί δελ ην μέξσ;» ηνλ ξώηεζε αθόκα πην αγξηεκέλε.
«Ήζεια πξώηα λα ην έβιεπα θαη κεηά λα ζην έιεγα» ήηαλ ε
απάληεζή ηνπ.

«Θα ην δσ εγώ θαη ζα ζνπ πσ . Έηζη, δελ ζα ρξεηαζηεί λα
ηξέρεηο ζηνπ δηαόινπ ηελ άθξε. Ξάλησο πξηλ λα πεηο ηίπνηα ζε
πξνιαβαίλσ. Ξάληα ήζεια λα έρνπκε έλα ζπίηη ζην Παλ Φξαλζίζθν νπόηε ιάβε ηα κέηξα ζνπ. Αλ ην ζπίηη κπνξεί λα καδεπηεί,
ζα βάιεηο ην ρέξη βαζηά ζηελ ηζηγθνύληθε ηζέπε ζνπ. Ξάσ γηα
ύπλν».
Άθεζε ην πνηήξη ζην ηξαπέδη ηνπ ζαινληνύ, πέηαμε θπξηνιεθηηθά ηα παπνύηζηα πνπ θόξαγε θνληά ζηελ ζθάια θαη κε απόιπην έιεγρν αλέβεθε θαη πήγε ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηεο. Ν Ενδέθ έηζη πνπ ηελ είδε άξρηζε λα ζθέθηεηαη δηάθνξα αιιά γηα
έλα ήηαλ απόιπηα ζίγνπξνο. Δθείλν ην βξάδπ ζα εηζέπξαηηε
έλα κεγαιόπξεπν όρη αλ ηνικνύζε λα δεηήζεη θάηη παξαπάλσ.
Κεηά από ιίγν ηελ αθνινύζεζε όζν πην ήζπρα γηλόηαλ.
Ρελ επνκέλε ην πξσί ε Φξίληα πεξίκελε ηελ θόξε ηεο γηα λα
ηεο αλαθνηλώζεη ηελ απόθαζή ηεο γηα ην ηαμίδη ζην Παλ Φξαλζίζθν αιιά θαη γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη ε Λαλίηα. Ζ αιήζεηα ήηαλ πσο όηαλ ηεο ην είρε πεη ζην λνζνθνκείν,
ε Λαλίηα δελ είρε δείμεη λ‟ αληηδξά θη απηό ηεο έδηλε θνπξάγην.
Ρν πξσί εθείλν ε Λαλίηα θαζπζηέξεζε λα θαηέβεη. Ζ Φξίληα
ηελ είρε αθνύζεη πνπ είρε μππλήζεη αιιά ε κηθξή έθαλε κπάλην
θαη γεληθά αθνύζηεθε λα θάλεη δηάθνξα πνπ είραλ ζαλ ζπλέπεηα λα πεξλάεη ε ώξα ρσξίο λα θαηεβαίλεη. Ν Ενδέθ είρε από
ώξα θύγεη γηα ην Γεκαξρείν, νπόηε ε Φξίληα δελ άληεμε.
«Θα θαηέβεηο; Ν θαθέο ζα είλαη ζε ιίγν γηα πέηακα» είπε
ζηελ θόξε ηεο από ηελ ζθάια.
«Θαηεβαίλσ» αθνύζηεθε ε θσλή ηεο Λαλίηαο θαη ιίγν κεηά
θάλεθε ζηελ ζθάια θνξώληαο κηα αζιεηηθή θόξκα θαη αληίζηνηρα παπνύηζηα.
«Γελ πηζηεύσ λα παο γηα γπκλαζηηθή;»
«Θα πιύλσ ην απηνθίλεηό κνπ νπόηε θέξαζέ κε θαθέ θη έλα
ηζηγάξν θαη έια λα κνπ πεηο ηη κε ζέιεηο».
«Από πνύ ζνπ ήξζε όηη ζε ζέισ θάηη;»
«Έια κνπ ληε; Ιεο θαη δελ ζ‟ έρσ κάζεη!» ηεο απάληεζε κ‟
έλα εηξσληθό ρακόγειν. «Γηα λα έρεηο ζηεζεί ζηελ ζθάια θαη λα
πεξηκέλεηο πόηε ζα θαηέβσ, θάηη ζέιεηο νπόηε πεο ην».
«Πην είπα ήδε ζην λνζνθνκείν, νπόηε απιά ην επαλαιακβάλσ. Έρνπκε νη δύν καο λα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζην Παλ Φξαλζί-

ζθν θαη πέξα απ‟ ην λα δνύκε η‟ αμηνζέαηα ζα θάλεηο θαη κεξηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο».
Ζ Λαλίηα ηελ θνίηαμε ζηα κάηηα θαη ζνβάξεςε.
«Κήπσο ππάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ ζέιεηο λα κνπ πεηο πνπ
λα έρεη ζρέζε κε πλεύκαηα;»
Ζ Φξίληα έλνησζε λα ράλεη ην έδαθνο θάησ από ηα πόδηα
ηεο.
«Θάζηζε θαιύηεξα γηαηί αλ θξίλσ από ην ρξώκα ζνπ, κάιινλ
θη εζύ ρξεηάδεζαη εμεηάζεηο» ζπλέρηζε απηόεηε ε θόξε ηεο.
Ρελ θνίηαμε ηελ θόξε ηεο κε απόγλσζε. Θεσξνύζε όηη όιε
απηή ε ηζηνξία ζα έκελε καθξηά από ην παηδί ηεο. Ζ πξώηε ηεο
ζθέςε ήηαλ λ‟ αλαινγηζηεί αλ κπνξνύζε λα ηελ πάξεη θαη λα
εμαθαληζηεί απ‟ απηό ην κέξνο. Ζ Λαλίηα ηελ θνίηαγε κε κηα
δηεηζδπηηθή καηηά πξνζπαζώληαο λα δεη πίζσ από ηα κάηηα ηεο
πνπ ηελ θνηηνύζαλ ζαλ λα κελ ηελ έβιεπαλ.
«Ρν πεξίεξγν άξαγε είλαη πνπ ηα είδα λα δσληαλεύνπλ ή πνπ
δελ κνπ είρεο πεη ηίπνηα;» ηελ ξώηεζε ηειηθά αλαζεθώλνληαο
ηα θξύδηα ηεο.
Γεύηεξν ζνθ γηα ηελ Φξίληα.
«Ρη είδεο;» ξώηεζε κε αγσλία.
«Απηό πνπ άθνπζεο. Ρα είδα λα δσληαλεύνπλ θαη λα κε απεηινύλ θαη ζηε ζπλέρεηα καζαίλσ απ‟ ηνλ Ρδσλ όηη ζβήζηεθαλ,
πνπ ζεκεησηένλ πξνζπάζεζε λα βξεη ηελ πην αιεζνθαλή εμήγεζε ιέγνληαο όηη απηό έγηλε επεηδή ηα θάξβνπλα ηνπ Κπηι
μεζώξηαζαλ ιόγσ ηνπ θιηκαηηζκνύ. Έρεηο αθνύζεη κεγαιύηεξε
βιαθεία απ‟ απηό;»
Ζ Φξίληα εμαθνινπζνύζε λα κελ κηιάεη. Ζ Λαλίηα ηελ πιεζίαζε θαη αιιάδνληαο ηνπο κέρξη ηόηε ξόινπο ηνπο, ηελ αγθάιηαζε ηξπθεξά.
«Σαιάξσζε Φξίληα. Γελ θνβάκαη θαλέλαλ θαη θαλείο δελ
πξόθεηηαη λα κνπ αιιάμεη ηηο απνθάζεηο κνπ. Αιιά άηαθηε θπξία, λα κελ κνπ πεηο ηίπνηα γηα όια η‟ άιια;»
Απηό ήηαλ ην ηειεπηαίν πνπ άληεμε ε Φξίληα. Έβαιε ηα θιάκαηα θαη καδί θαη ηα γέιηα. Ζ Λαλίηα ηελ αθνινύζεζε ζηα γέιηα. Όηαλ κεηά από ώξα εζύραζαλ, ε Λαλίηα ηελ ξώηεζε:
«Ρώξα ηη θάλνπκε; Γηαηί εγώ γηα λα μέξεηο ζθνπεύσ λα θύγσ από ηελ Θόπεξβηιι».
Ζ Φξίληα άλνημε ην ζηόκα ηεο απ‟ απηό πνπ άθνπζε.

«Κεηέξα θιείζε ην ζηόκα ζνπ», ηεο είπε θξαηώληαο ηα γέιηα ηεο, «ζα κπεη θακηά κύγα. Ρελ απόθαζή κνπ ηελ έρσ πάξεη,
απηό πνπ δελ ηόικεζεο λα θάλεηο εζύ, ζα ην θάλσ εγώ. Θα θάλσ κεηαγξαθή θαη ζα παξαθνινπζήζσ καζήκαηα ζεάηξνπ ζην
Παλ Φξαλζίζθν θαη κελ θάλεηο ζαλ λα κελ ην θαληαδόζνπλ.
Απιή αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζαο έρσ δώζεη αλ έθαλεο
ζα έθηαλε».
«Θαη ζην παηέξα ζνπ ηη ζα πνύκε;» ξώηεζε κε απόγλσζε.
«Όηη ρξεηάδνκαη ιεθηά θάζε κήλα γηα ηηο ζπνπδέο κνπ. Ρη
άιιν;» είπε κάιινλ κε αθέιεηα.
«Θαη λνκίδεηο πσο ζα ην δερηεί έηζη απιά;» ξώηεζε κε αλεζπρία.
«Μέξεηο εζύ λα ηνλ πείζεηο θαη ζην θάησ θάησ θάλε ην θαη κε
ηνλ άληξα ζνπ κηα θνξά γηα θαιό ζθνπό. Όηαλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ιέεη ζε όια λαη».
«Θαη εζύ πνπ ην μέξεηο απηό;»
«Έρσ κάηηα θαη βιέπσ θη απηηά θαη αθνύσ. Άζε πνπ θάζε
θνξά πνπ γπξλάεη από ηα ζπλέδξηά ηνπ έρεη απηό ην ειίζην
βιέκκα ιεο θαη δελ θαηαιαβαίλεη θαλέλαο πνπ πάεη θαη ηη θάλεη.
Αιιά αθνύ εζύ δελ ηνπ ηα θόβεηο, εκέλα δελ κνπ πέθηεη ιόγνο».
Ζ Φξίληα έζθπςε ην θεθάιη ηεο θαη δελ είπε θνπβέληα. Λόκηδε όηη θαλέλαο δελ ήμεξε ηα κπζηηθά ηεο θαη λα πνπ ε θόξε
ηεο όρη κόλν ήμεξε αιιά ήμεξε θη απηά πνπ ε ίδηα δελ ήζειε λα
παξαδερζεί. Ζ Λαλίηα είδε ηελ ζηελνρώξηα ηεο θαη πξνζπάζεζε λα ηα κπαιώζεη.
«Θνίηα Φξίληα, αο κελ θξπβόκαζηε. Ρνλ έρεηο πιεξώζεη κε
ην ίδην λόκηζκα θαη κάιινλ ζα ζπλερίζεηο λα ηνλ πιεξώλεηο.
Κελ ην παίδεηο ινηπόλ πιεγσκέλε ειαθίλα. Έια λα δνύκε πσο
ζα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε απηό πνπ ζέινπκε θαη η‟ άιια
ζηνλ θαηξό ηνπο. Ινηπόλ πσο ζα ην ρεηξηζηνύκε;»
«Ρη ινηπόλ; Φέξλεηο ηα πάλσ θάησ θαη ζέιεηο θαη ινηπόλ; Ρη
καο κέλεη λα θάλνπκε;»
«Λα πάκε ζην Παλ Φξαλζίζθν θαη λα ηνπ δώζνπκε λα θαηαιάβεη. Παλ αξρή πσο ζνπ θαίλεηαη;»
«Θαη λα κελ ηνπ πνύκε ηίπνηα;»
«Απηό ζα πξόηεηλα. Ξάκε λα δνύκε αλ κε δερηνύλ ζηελ ζρνιή ζεάηξνπ θαη ζα ηνπ πνύκε όηη ζα πάκε γηα εμεηάζεηο. Αιή-

ζεηα ηη θαληάζηεθε;»
«Γελ θαηαιαβαίλεηο;» ηεο είπε ρακνγειώληαο.
«Όηη ζα γηλόηαλ παππνύο; Α ζην δηάνιν, κόλν απηό δελ πέξαζε απ‟ ην κπαιό κνπ», είπε θη έζθαζε ζηα γέιηα. «Θνίηα εζύ
κελ κνπ θέξεηο θαλέλα ζθνύξν αδειθάθη γηαηί ηόηε λα δεηο
θιάκαηα».
«Λαλίηα ζήθσ πήγαηλε λα πιύλεηο ην απηνθίλεηό ζνπ γηαηί
έρεηο μεθύγεη».
Ζ Λαλίηα έβαιε ηα γέιηα θαη θεύγνληαο από ηελ θνπδίλα
έθαλε ζαλ λα θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηεο έλα κσξό θαη ην θνύλαγε.
Ζ Φξίληα ηεο πέηαμε έλα θνκκάηη θέηθ πνπ ήηαλ κπξνζηά ηεο.
Όηαλ ε Φξίληα αλαθνίλσζε ζηνλ Ενδέθ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
έθεπγαλ, απηόο ήηαλ ζηνλ θόζκν ηνπ. Όιν λα κελ ζηελαρσξηέηαη ην παηδί έιεγε θαη μαλάιεγε. Δπέκελε όκσο πξηλ θύγνπλ γηα
ην Παλ Φξαλζίζθν λα έθαλε ηηο εμεηάζεηο πνπ είρε δεηήζεη ν
γηαηξόο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ππκθώλεζε πεξηζζόηεξν γηα λα ηνλ
θαζεζπράζεη παξά γη‟ άιιν ιόγν. Νη εμεηάζεηο δελ έδεημαλ απνιύησο ηίπνηα. Ζ Φξίληα όκσο θαηάθεξε λα ηνλ πείζεη όηη απηόο
ήηαλ έλαο παξαπάλσ ιόγνο λα βηαζηνύλ γηα εμεηάζεηο από έλα
θαζηεξσκέλν λνζνθνκείν. Ν Ενδέθ κόλν πνπ δελ ηηο έδησμε θαθήλ θαθώο.
«Βιέπεηο πνπ μέξεηο πώο λα ηνλ θνπιαληξίδεηο;» ηεο είπε ε
Λαλίηα ηελ παξακνλή πνπ ζα έθεπγαλ. «Ρη ζα θάλεηο ην απόγεπκα; Θα έξζνπλ θάπνηνη θίινη θαη δε ζε ζέισ ζηα πόδηα
κνπ».
«Θα πάσ ζηελ Έκηιπ νπόηε ραιάξσζε δεζπνηλίο κνπ, δε ζα
είκαη ζηα πόδηα ζνπ θαη θνίηα λα θηηάμεηο ηελ βαιίηζα ζνπ. Ρν
ηξαίλν θεύγεη αύξην ην πξσί ζηηο ελλέα».
Λσξίο ην απόγεπκα άξρηζαλ λα θαηαθηάλνπλ νη θίινη ηεο. Δθηόο από ηνλ Ρδσλ ήηαλ ν Ξήηεξ θαη ν Φξαλθ Έληκαλ κε ηελ
Ρόληα Πνύθν. Θάζηζαλ ζηελ βεξάληα θη άξρηζαλ ηα δηθά ηνπο.
Κ‟ εμαίξεζε ηε Λαλίηα, όινη ηνπο είραλ απνθνηηήζεη. Ρνπο
ζεξβίξηζε θαθέδεο θαη αλαςπθηηθά θαη θάζηζε καδί ηνπο.
«Έκαζα πσο θεύγεηο γη‟ αλαηνιηθά, είλαη αιήζεηα;» ξώηεζε
ν Ρδσλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ Ξήηεξ.
«Λαη είλαη αιήζεηα. Ρειηθά απνθάζηζα λ‟ αθνινπζήζσ ηα

ρλάξηα ηνπ παηέξα κνπ αιιά ζην πην επίζεκν».
«Γειαδή ζεξίθεο ζε θακηά πόιε;» ξώηεζε ε Ρόληα.
Νη άληξεο έβαιαλ ηα γέιηα. Ν Ξήηεξ βάιζεθε λα ηεο εμεγήζεη όηη ζθόπεπε λα παξαθνινπζήζεη κηα ζρνιή γηα λα θαηαηαγεί ζαλ αλαιπηήο ζηε δύλακε ηνπ FBI.
«πάξρεη κπαηζνζρνιή γηα ηέηνηεο εηδηθόηεηεο;» μαλαξώηεζε ε Ρόληα.
«Ρέινο πάλησλ, δελ ηελ ιέλε έηζη αιιά ππάξρεη. Ξξέπεη λα
δώζσ εμεηάζεηο θη αλ ηηο πεξάζσ, ζα έρσ λα παξαθνινπζήζσ
καζήκαηα γηα δύν ρξόληα, καδί κε πνιιά άιια. Δίλαη ιίγν πεξίπινθν αιιά είρε θάπνηνλ θίιν ν γέξνο πνπ βνήζεζε θαη ηειηθά
ζα ηξαβήμσ πξνο ηα εθεί. Δζείο ηη ζα θάλεηε;»
Ζ Ρόληα θνίηαμε ηνλ Φξαλθ πεξηκέλνληαο απ‟ απηόλ λα εμεγήζεη ηα ζρέδηά ηνπο. Ν Φξαλθ πήξε έλα πεξηζπνύδαζην ύθνο
θαη ηνπο αλαθνίλσζε όηη είρε γίλεη δεθηόο ζε κηα δηνηθεηηθή ζέζε κηαο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ζηε Βνζηόλε θαη όηη κέρξη
ην ηέινο Απγνύζηνπ ζα έπξεπε λα έρεη πάεη γηα δνπιεηά.
«Θη εζύ;» ξώηεζε ηελ Ρόληα ε Λαλίηα.
«Θα πάσ καδί ηνπ», είπε ρακειώλνληαο ην βιέκκα ηεο.
«Θαη γηαηί ηέηνηεο ληξνπέο; Όινη μέξνπκε πσο είζαζηε καδί
ηόζα ρξόληα ηώξα» ηεο είπε ε Λαλίηα.
«Ρνλ άιιν κήλα παληξεπόκαζηε νπόηε θεύγνπκε ζαλ δεπγάξη», είπε κε ραξά ν Φξαλθ.
Ξαλδνπξιηζκόο αθνινύζεζε ηελ αλαθνίλσζή ηνπ. Νη λεαξνί
άληξεο κάιηζηα ζεώξεζαλ ζθόπηκν λα ξίμνπλ θαη θάπνηεο ςηιέο
ζθαιηάξεο ζηνλ θίιν ηνπο.
«Ρη βαξάηε ξε;»
«Δίλαη γηα λα καζαίλεηο ηελ παληόθια» ηνπ είπε γειώληαο ν
Ρδσλ. «Γειαδή ηειηθά κόλν εγώ κέλσ πίζσ;»
Όινη πάγσζαλ. Θνίηαμαλ κε πεξηέξγεηα ηελ Λαλίηα.
«Γηαηί; Δζύ ζα παο θάπνπ;» ξώηεζε ε Ρόληα.
«Άζηνλ λα ιέεη» είπε ε Λαλίηα πξνζπαζώληαο λα καδέςεη
ηα ακάδεπηα. «Έθαλα κηα ζθέςε λα θάλσ κηα κεηαγξαθή ζην
Παλ Φξαλζίζθν ζε κηα ζρνιή ζεάηξνπ».
Ρελ πεξηέξγεηα ππνδέρζεθε ν ζαπκαζκόο. Κεηά από ιίγν
όινη άξρηζαλ λα κηιάλε ζπγρξόλσο θαη λα εθζέηνπλ ηα ζρέδηά
ηνπο γηα ην κέιινλ. Ν Ρδσλ ηνπο άθνπγε ρσξίο λα παίξλεη κέξνο
ζηελ ζπδήηεζή ηνπο. Απηό ην εληόπηζε ε Λαλίηα θαη θάλνληαο

λόεκα ζηνπο ππόινηπνπο λα ζηακαηήζνπλ, ηνλ ξώηεζε κε απνξία αλάκηθηε κ‟ ελδηαθέξνλ:
«Ρδσλ, εζύ ηη ζθνπεύεηο λα θάλεηο;»
Ν Ρδσλ δελ ηεο απάληεζε ακέζσο. Άθεζε λα πεξάζεη ιίγε
ώξα θαη άλαςε θη έλα ηζηγάξν γηα λα θεξδίζεη ιίγν ρξόλν.
«Ζ κεηέξα κνπ παξαηηήζεθε από ηελ βηβιηνζήθε. Θα παξαθνινπζήζσ έλα ζεκηλάξην δέθα εκεξώλ ζηελ Λέα όξθε θαη ζα
πάξσ ηελ ζέζε ηεο. Δπίζεο ζα πξνζπαζήζσ λα δεκνζηνγξαθήζσ ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα θη ίζσο λα γξάςσ θαη θάπνην βηβιίν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο» ηνπο αλαθνίλσζε κε θσλή
πνπ ίζα πνπ αθνπγόηαλ.
«Ινηπόλ Ρδσλ» είπε ηειηθά ν Ξήηεξ, «απ‟ απηά πνπ αθνύσ
αιιά θαη πνπ βιέπσ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, αλαθαιύπησ έλαλ
άιιν Καθέλδη. Θακία απνιύησο ζρέζε κ‟ απηόλ πνπ ήμεξα από
παιηά».
«Δλώ εζύ είζαη ν ίδηνο. Ήμεξα έλαλ θιώξν πνπ ήηαλ ζαλ
θνπξδηζκέλν ξνιόη θαη ηώξα καο ιεο όηη ζα παο γηα πξάθηνξαο
ηνπ FBI» ηνπ πέηαμε ν Ρδσλ.
Γελ θξαηήζεθαλ θαη έβαιαλ ηα γέιηα.
«Ρειηθά είζαη απ‟ ηνπο ιίγνπο πνπ ζα κείλνπλ πίζσ. Από ηνλ
ζεαηξηθό ζύιινγν ίζσο ν κόλνο» ζπκπιήξσζε ε Λαλίηα.
«Γπζηπρώο ν άιινο πνπ ζα έκελε, θξόληηζε λα θύγεη πξηλ
απ‟ όινπο» είπε κε αθέιεηα θαη ρσξίο λα ην θαινζθεθηεί ν
Φξαλθ.
Ζ Ρόληα ηνλ θιώηζεζε αιιά ν Φξαλθ είρε ήδε πεη ηελ θνπβέληα ηνπ. Ζ θαηήθεηα ζηα πξόζσπα όισλ έδεημε όηη κπνξεί λα
κελ είραλ πεη θνπβέληα γηα ηνλ Ληηκίηξη, αιιά ν ζάλαηόο ηνπ
ηνπο είρε όινπο ζεκαδέςεη. Θέιεζε λ‟ αιιάμεη ην ζέκα θαη γπξλώληαο ζηελ Λαλίηα ηελ ξώηεζε ηα λεόηεξα γηα ηελ πγεία ηεο.
«Κηα απιή ιηπνζπκία ήηαλ» ηεο απάληεζε εθείλε, «όια θαιά, αλ θη ε Φξίληα ζέιεη λα πάκε γηα εμεηάζεηο ζην Παλ Φξαλζίζθν».
«Γηαθνπέο;» ξώηεζε ειαθξά εηξσληθά ν Ξήηεξ.
«Κ‟ έλα ζκπάξν δύν ηξπγόληα. Ινηπόλ, ε κάλα κνπ έρεη εηνηκάζεη ζάληνπηηο. Λα θέξσ θαη κπύξεο λα ηα βνεζήζνπλ λα
θαηέβνπλ;» ηνπο ξώηεζε ζέινληαο λ‟ αιιάμεη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζήο ηνπο.
Όινη ζπκθώλεζαλ. Ζ Ρόληα πξνζθέξζεθε λα ηελ βνεζήζεη

θαη νη δύν θνπέιεο έθπγαλ γηα ηελ θνπδίλα. Έλα πιένλ ήηαλ
ζίγνπξν, ηα ηειεπηαία γεγνλόηα είραλ επηζπεύζεη ηελ σξίκαλζή ηνπο. Κπήθαλ ζηε δσή θάπσο μαθληθά αιιά ζεκαζία είρε
όηη ε αλέκειε δσή απνηεινύζε γηα όινπο παξειζόλ.
Ζ αλαρώξεζε απ‟ ην ζπίηη ησλ Θνέλ έγηλε ζηηο νθηώ ην πξσί.
Δίραλ από δύν βαιίηζεο ε θάζε κία, κάλλα θαη θόξε.
«Ρη ηα ζέιεηε ηόζα ξνύρα;» ξώηεζε ν Ενδέθ γηα λα κελ πάξεη θακία απάληεζε.
Πην ηξαίλν βνιεύηεθαλ ζην θνππέ πνπ ηνπο είρε θιείζεη ν
Ενδέθ θαη άξνλ άξνλ ηνλ έδησμαλ κε ηελ δηθαηνινγία κελ θύγεη
ην ηξαίλν θαη δελ πξνιάβαηλε λα θαηέβεη. Δίραλ έλα ηέηαξην
αθόκα πνπ ην πέξαζαλ απηέο όξζηεο ζην παξάζπξν θη απηόο
ζηελ απνβάζξα.
«Γηαηί έρεηο ηόζν μηληζκέλα κνύηξα;» ηνλ ξώηεζε ε Φξίληα
κε εκθαλή ζπκό ζην πξόζσπό ηεο.
«Δίλαη πνπ θεύγεηε θη νη δύν», είπε απνινγεηηθά.
«Όηαλ θεύγεηο εζύ είλαη θαιύηεξα; Γελ ζνπ ιείπνπκε πάιη
θη νη δύν;»
«Άιιν είκαη εγώ» είπε κε θαηεβαζκέλα κάηηα.
«Πηγά ζηγά λα καζαίλεηο, πνηέ δελ μέξεηο ηη θέξλεη ην αύξην»
ηνπ απάληεζε ε γπλαίθα ηνπ.
«Φξίληα άζε ηα αζηεία γη‟ άιιεο ώξεο».
Μωξέ δελ ζα ‘ξζεη ε ώξα πνπ ζα κάζεηο ηα λεόηεξα; Τόηε λα
δεηο γέιηα πνπ ζα θάλνπκε! ζθέθηεθε θαη ρακνγέιαζε πνλεξά.
Πην κπαιό ηεο βέβαηα είρε ην ζέκα ηεο θόξεο ηεο, ην δηθό ηεο
ην αγλννύζε επηδεηθηηθά.
Ν ζηαζκάξρεο ζθύξημε κηα θνξά ζεκάδη πσο ζύληνκα ην
ηξαίλν ζα έθεπγε. Ιίγα ιεπηά αξγόηεξα μαλαζθύξημε δύν θνξέο θαη ην ηξαίλν μεθίλεζε ζηγά ζηγά λα ηζνπιάεη ζηηο γξακκέο.
Ζ Φξίληα θάζηζε πξώηε ζηελ ζέζε ηεο. Γελ ήμεξε γηαηί αιιά
αηζζαλόηαλ πνιύ πεξηζζόηεξν ειεύζεξε απ‟ όηη πεξίκελε. Ζ
Λαλίηα έκεηλε λα ραδεύεη απ‟ ην παξάζπξν κέρξη πνπ ν ζηαζκόο
ράζεθε από ην βιέκκα ηεο.
«Δηνηκάδεζαη λα θύγεηο γηα ηα θαιά θαη θνηηάο ηελ πόιε καο
ζαλ λα κελ ζέιεηο λα ηελ απνρσξηζηείο; Μέξεηο ηειηθά ηη ζέιεηο;» ηελ ξώηεζε ε κεηέξα ηεο όηαλ θάζηζε ζηελ ζέζε ηεο.
Ρελ θνίηαμε κε άγξην βιέκκα θαη ζπγθεληξώζεθε ζην ηνπίν

πνπ όιν θαη πην γξήγνξα πέξλαγε κπξνζηά από ηα κάηηα ηεο
όζν ην ηξαίλν αύμαλε ηαρύηεηα.
«Ξνύ ζα κείλνπκε;» ξώηεζε κεηά από ιίγν.
«Ν παηέξαο ζνπ καο έθιεηζε δσκάηην ζην Holiday Inn» ηεο
είπε θαη ηελ ελεκέξσζε θαη γηα ην ζπίηη πνπ έπξεπε λα δνύλε,
ηελ πξόζθαηε δειαδή θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ηεο.
«Κελ κνπ πεηο λα κείλνπκε ζ‟ έλα ζπίηη πνπ έκελε κέρξη
πξηλ ιίγν έλαο γέξνο;» είπε κε απέρζεηα.
«Δίπα λα ην δνύκε θαη θαιό είλαη λ‟ αξρίζεηο λα ζθέθηεζαη
ζαλ άηνκν πνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ. Ν
παηέξαο ζνπ έρεη ρξήκαηα αιιά δελ είλαη θαη θαλέλαο Ονθθέιεξ».
Ζ Λαλίηα ζ‟ έλδεημε δηακαξηπξίαο έθιεηζε ηα κάηηα ηεο ιεο
θαη ήζειε λα μεθνπξαζηεί. Ζ Φξίληα δελ ηεο είπε ηίπνηα, ζπγθεληξώζεθε ζηα δηθά ηεο αιιά όρη γηα πνιύ.
«Ξνιύ ήζπρε ζε βξίζθσ. Γηα πεο κνπ απηό πνπ δελ μέξσ».
«Θα καο πεξηκέλεη ζην ζηαζκό ε Πνύδαλ. Ρελ ζπκάζαη ηελ
Πνύδαλ Πκηζ; Ρεο δήηεζα λα ςάμεη ην ζέκα κνπ θαη κάιινλ έρεη
θαιά λέα. Θάηη άιιν;» ηεο είπε κηζαλνίγνληαο ηα κάηηα.
«Καο ζπγρσξείο πξηγθίπηζζα πνπ ζε ελνριήζακε. Ξξόζεμε
όκσο γηαηί δελ ην „ρσ θαη πνιύ λα γπξίζσ κε ην επόκελν ηξαίλν
θαη λα ζνπ ζηείισ ηνλ παηέξα ζνπ. Π‟ απηόλ ηα θαπξίηζηα ζνπ»,
ηεο απάληεζε ζπκσκέλα.
Ζ Λαλίηα θαηάιαβε όηη ην είρε παξαηξαβήμεη θαη ηεο έζθαζε έλα ρακόγειν. Κεηά απ‟ απηό ε θαζεκηά απνηξαβήρηεθε
ζηηο ζθέςεηο ηεο. Έπξεπε λα γίλνπλ πνιιά θη ν ρξόλνο ήηαλ ιίγνο.
Ν κνλόηνλνο ζόξπβνο ηνπ ηξαίλνπ, ιίγν αξγόηεξα έξημε ηελ
Φξίληα ζ‟ έλαλ πνιύ παξάμελν ύπλν.
Δίδε πσο ν ειεγθηήο ησλ εηζηηεξίσλ ηελ παξαθάιεζε λα ειέγμεη ηα εηζηηήξηα ησλ επηβαηώλ γηαηί ν ίδηνο ήζειε λα μεθνπξαζηεί. Φόξεζε ην θαπέιν ηνπ θαη μεθίλεζε λα πεξλάεη απ‟ όια
ηα θνππέ ειέγρνληαο ηα εηζηηήξηα. Θάπνπ ζηε κέζε ηνπ ηξαίλνπ, ζ‟ έλα θνππέ, δύν άληξεο ήηαλ μαπισκέλνη ζηηο πνιπζξόλεο, έλαο από θάζε κεξηά θαη θνηκόληνπζαλ έρνληαο ηα πξόζσπά ηνπο πξνο ηελ κέζα κεξηά. Ζ Φξίληα μεξόβεμε θαη δήηεζε ηα
εηζηηήξηά ηνπο. Ρόηε έλαο από απηνύο ηεο είπε:

«Γελ έρνπκε βγάιεη εηζηηήξηα».
«Απηό είλαη παξάλνκν θύξηε, πξέπεη λα θόςεηε ηώξα».
«Γελ έρνπκε ιεθηά, αλ ζέιεηο πήγαηλε θαη δήηεζέ ηα από ηελ
Φξίληα Θνέλ. Ραμηδεύεη καδί καο γηα Παλ Φξαλζίζθν».
«Κα ηη ιέηε ηώξα;» ηνπο είπε ζπκσκέλε.
Ν άληξαο γύξηζε απόηνκα πξνο ην κέξνο ηεο.
Ξεηάρηεθε πξνο ηα πίζσ. Ήηαλ ηα δύν πλεύκαηα, νη εθηάιηεο ηεο δσήο ηεο.
«Ρα εηζηηήξηά ζαο, παξαθαιώ», αθνύζηεθε κηα θσλή θη ε
Φξίληα άλνημε κε ηξόκν ηα κάηηα ηεο.
Έςαμε ηελ ηζάληα ηεο θαη έδσζε ηα εηζηηήξηα ζηνλ ειεγθηή.
Δθείλνο ηα πήξε, ηα ηξύπεζε κε ην κεράλεκα πνπ θξαηνύζε,
ηνπο επρήζεθε θαιό ηαμίδη θη έθπγε.
«Ρη έπαζεο;» ξώηεζε ε Λαλίηα. «Έθαλεο ζαλ λα είδεο θάληαζκα».
«Θάηη ρεηξόηεξν παηδί κνπ. Νλεηξεύηεθα πσο ζην ίδην ηξαίλν
κ‟ εκάο πάλε ζην Παλ Φξαλζίζθν ηα γακεκέλα πλεύκαηα ηνπ
ζεάηξνπ».
Ρελ ζηηγκή εθείλε έζπαζε. Ρίπνηα πηα δελ ήηαλ σξαίν. Ρν
ηαμίδη, ηα όλεηξα γηα ηελ θόξε ηεο, όια βξηζθόληνπζαλ θάησ
από κηα δηαξθή απεηιή. Έπξεπε λα βξεη κηα ιύζε. Ζ Λαλίηα
βξηζθόηαλ ζε θίλδπλν. Ρν κπαιό ηεο ςάρλνληαο γηα ιύζε ζηακάηεζε ζηνλ Κπηι.
Τη κπνξεί λα θάλεη απηόο; ζθέθηεθε.
Θαηά πεξίεξγν όκσο ηξόπν, θάηη ηεο έιεγε πσο αλ θάηη κπνξνύζε λα γίλεη, απηόο πνπ ζα αληηκεηώπηδε ηνπο εθηάιηεο όισλ
ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ ήηαλ ν Κπηι Θόληπ, ν δσγξάθνο ησλ
πλεπκάησλ.
Πηελ απνβάζξα ηνπ ηξαίλνπ ηηο πεξίκελε ε Ενύδαλ Πκηζ, ε θίιε
ηνπο, πνπ ήδε παξαθνινπζνύζε καζήκαηα ελδπκαηνινγίαο θαη
ζθελνγξαθίαο. Αγθάιηαζε ηελ Λαλίηα, ηελ θίιεζε θαη ζηα δύν
κάγνπια, ηξαβήρηεθε ιίγν πξνο ηα πίζσ θαη ηεο είπε:
«Κεζαύξην ην πξσί ζην Academy of Art University ζηελ νδό
Κνληγθόκεξη. Πηηο δέθα αθξηβώο».
Ζ Λαλίηα ηελ θνίηαμε ρσξίο λα πηζηεύεη απηό πνπ άθνπζε.
Άλνημε ην ζηόκα ηεο θαη ιίγν κεηά ηεο είπε:

«Αιήζεηα;»
«Όπσο κε βιέπεηο θαη ζε βιέπσ».
Ζ Λαλίηα γύξηζε θαη θνίηαμε ηελ κεηέξα ηεο πνπ όιε απηή
ηελ ώξα ζηεθόηαλ παξάκεξα ρσξίο λα κηιάεη. Έθαλε έλα βήκα
πξνο ην κέξνο ηεο, ηελ αγθάιηαζε θαη ηελ θίιεζε ζην κάγνπιν
ρσξίο λα πεη ηίπνηα. Δθείλε ρακνγεινύζε επραξηζηεκέλε.
«Θαιεζπέξα θπξία Θνέλ, είραηε θαιό ηαμίδη;» είπε ε Πνύδαλ
απεπζπλόκελε απηή ηελ θνξά ζηελ Φξίληα.
«Θαιεζπέξα Πνύδαλ. Ξνιύ θαιό. Ξάκε; Λνκίδσ όηη ζην μελνδνρείν κπνξνύκε λα κηιήζνπκε πην άλεηα».
Έθαλε λόεκα ζ‟ έλαλ αρζνθόξν πνπ ηηο πιεζίαζε κε ην θαξόηζη ηνπ. Φόξησζε ηηο βαιίηζεο ηνπο θαη ηνπο ξώηεζε πνύ πάλε.
«Ραμί γηα μελνδνρείν» ηνπ είπε ε Φξίληα κ‟ εθείλνλ ηνλ θάπσο ππεξνπηηθό ηξόπν πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεη ηνπο επαξρηώηεο όηαλ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ κηαο κεγαινύπνιεο.
Ιίγν αξγόηεξα ν γθξνπκ ηνπ μελνδνρείνπ παξέιαβε ηηο βαιίηζεο ηνπο θαη ηνπο νδήγεζε ζην δσκάηηό ηνπο. Γελ θάζηζαλ
ζρεδόλ θαζόινπ. Θαηέβεθαλ ζην ζαιόλη θαη ζηξώζεθαλ ζ‟ έλα
σξαίν γσληαθό ηξαπέδη παξαγγέιλνληαο θαθέδεο. Ζ θνπβέληα
άλαςε γηα ηα θαιά. Ζ Λαλίηα ήζειε λα κάζεη πσο ηα θαηάθεξε
θαη ηεο έθιεηζε ζπλάληεζε κ‟ έλα από ηα πην γλσζηά ζεαηξηθά
ζρνιεία ηεο πόιεο.
«Λα ιεο πάιη θαιά» είπε ρακνγειώληαο ε Πνύδαλ. «Ρνπο
έρσ δαιίζεη κε ηα δηθά κνπ αιιά έρσ βξεη κηα θνπέια ζηελ
γξακκαηεία πνπ κε εμππεξεηεί. Ρέινο πάλησλ, δελ έρεη ηειεηώζεη ηίπνηα αθόκα αιιά ηνπιάρηζηνλ ζα είλαη κηα θαιή αξρή.
Πνπ έθιεηζε ξαληεβνύ κε ηελ Κηο Κάξγθαξεη Ρζώξηζεξ. Δίλαη
ε δηεπζύληξηα ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο εζνπνηίαο θη είλαη απηή
πνπ επηιέγεη ηνπο θνηηεηέο. Έρεη ήδε ηνλ θάθειν ζπνπδώλ ζνπ
αλ θαη δελ λνκίδσ όηη παίδεη θάπνηνλ ξόιν ην όηη έρεηο ήδε ηειεηώζεη ην πξώην έηνο ηνπ θνιιεγίνπ ζηελ Θόπεξβηιι».
Ζ Φξίληα έδεημε λα ζπλνθξπώλεηαη.
«Γελ ζθεθηήθακε λα θέξνπκε θσηνγξαθίεο» είπε.
«Πηγά κελ δελ έθεξα», είπε ε Λαλίηα. «Θαη όρη κόλν ηηο θσηνγξαθίεο, έρσ θαη ηα απνθόκκαηα από ηηο θξηηηθέο θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή από ηνλ Ληθ, ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γξακαηηθνύ Ππι-

ιόγνπ».
Νη θνπέιεο έδεηρλαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλεο κε ηελ έθβαζε. Ζ Λαλίηα είρε ήδε μεράζεη ην πεξηζηαηηθό ζηελ βηβιηνζήθε,
ελζνπζηαζκέλε κε ηνλ δξόκν πνπ πίζηεπε πσο ηεο αλνίγεηαη. Ζ
Φξίληα από ηελ άιιε, ελώ έλνησζε θαη ζπκκεξηδόηαλ ηελ ραξά
ηεο θόξεο ηεο, θνβόηαλ γηα ηηο εμειίμεηο. Έπξεπε λα βξεη ηξόπν
λα ηελ ζσξαθίζεη.
«Λα κελ αξγήζνπκε ηδηαίηεξα» είπε ζηηο θνπέιεο. «Ξξέπεη
λα μεθνπξαζηνύκε θη αύξην είλαη επθαηξία λα πάκε λα δνύκε θη
εθείλν ην ζπίηη ηνπ παηέξα ζνπ. Δζύ ηη θάλεηο απηέο ηηο εκέξεο;» ξώηεζε ηελ Πνύδαλ αλαδεηώληαο θαηά βάζνο έλα άηνκν
πνπ ήμεξε λα θηλείηαη ζηελ πόιε.
«Αύξην είκαη απνγεπκαηηλή νπόηε αλ ζέιεηε κπνξώ λα έξζσ
ην πξσί καδί ζαο. Ξνύ είλαη ην ζπίηη απηό θαη ηη είλαη αθξηβώο;»
Ζ Λαλίηα βηάζηεθε λα ηεο εμεγήζεη γηα ηελ όςηκε θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ηεο.
«Αιήζεηα πνύ είλαη ην ζπίηη;» ξώηεζε ηελ κεηέξα ηεο.
«Πηελ νδό Σάηλη» ηεο απάληεζε. «Ρελ μέξεηο Πνύδαλ;»
«Λαη, είλαη γλσζηόο δξόκνο θη έρεη από εδώ ιεσθνξείν. Δίλαη κηθξή ε δηαδξνκή».
«Πώπα πνπ ζα πάξνπκε ιεσθνξείν. Έρεη ηαμί γη‟ απηέο ηηο
δνπιεηέο. Ινηπόλ αύξην ζηηο δέθα είλαη θαιά;» ηεο απάληεζε ε
Φξίληα.
«Πε πεξηκέλνπκε ζηηο ελληάκηζε γηα πξσηλό θαη κεηά θύγακε
γηα… πώο ηελ είπακε;» ξώηεζε ε Λαλίηα.
«Νδόο Σάηλη», μαλάπε ε Φξίληα.
«Γηακέξηζκα είλαη;» ξώηεζε κ‟ ελδηαθέξνλ ε Λαλίηα.
«Όρη. Απ‟ όηη κνπ είπε ν Ενδέθ, πνπ ζεκεησηέν έρεη λα πάεη
εθεί από παηδί, είλαη κηα δηώξνθε κνλνθαηνηθία. Γηαηί ξσηάο;»
«Ξνύ μέξεηο; Κπνξεί λα ρξεηαζηώ ζπγθάηνηθν. Δίλαη θνληά
ζηελ ζεαηξηθή αθαδεκία;»
«Όια είλαη θνληά, αιιά θαιύηεξα λα κελ βηάδεζαη. Άζε
πξώηα λα ηειεηώζεη κε ην θαιό ε ζπλάληεζε θαη ηα ππόινηπα
κπνξνύλ λ‟ αθνινπζήζνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο» ηεο απάληεζε
ρακνγειώληαο ε Πνύδαλ.
«Πνύδαλ, άθνπζέ κε. Δγώ ήξζα εδώ γηα λα ζπνπδάζσ εζνπνηία. Αλ δελ κε δερζνύλ εδώ, ζα πάσ θαη ζηνπ δηαόινπ ηελ
άθξε γηα λα βξσ ζρνιή. Ξίζσ δελ γπξλάσ».

«Θα ηα θαηαθέξνπκε κηθξή θαη ζα ζε θάλνπκε κηα εζνπνηό
πξώηεο θαηεγνξίαο», ηεο είπε ζηγαλά ζην απηί αγθαιηάδνληάο
ηελ ε Πνύδαλ.
Ν πιεζπληηθόο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Πνύδαλ μέληζε ηελ Λαλίηα.
Ν’ αλαθέξεηαη ζηνλ Νηηκίηξη; ζθέθηεθε αιιά δελ έδσζε ζπλέρεηα.
Ζ Πνύδαλ έθπγε θη νη δύν γπλαίθεο αλέβεθαλ ζην δσκάηηό
ηνπο. Ζ Λαλίηα κπήθε θαηεπζείαλ ζην κπάλην δεηώληαο από
ηελ Φξίληα λα παξαγγείιεη θάηη γηα βξαδηλό ζην δσκάηην.
«Γελ έρσ δηάζεζε λα ληύλνκαη. Θαλόληζε εζύ. Μέξεηο».
Ρελ επνκέλε ην πξσί, ζηηο δέθα θαη κηζή θαη νη ηξεηο ηνπο βξηζθόληνπζαλ έμσ από ηελ κνλνθαηνηθία ζηελ νδό Σάηλη. Ήηαλ
έλα παιηό δηώξνθν ζπίηη κε κεγάιν ππόγεην. Δμσηεξηθά ήηαλ
πνιύ όκνξθν αλ θαη παιηό.
«Απηό είλαη;» ξώηεζε ε Πνύδαλ κε απνξία.
«Απηό. Ρνπιάρηζηνλ κε βάζε ηελ δηεύζπλζε, αιιά αο δνύκε
θαη ηα θιεηδηά γηα λα βεβαησζνύκε» ηεο απάληεζε ε Φξίληα.
Πηάζεθε κπξνζηά ζηελ εμώπνξηα θη έβγαιε από ηελ ηζάληα ηεο
κηα αξκαζηά κε θιεηδηά.
«Απ‟ όηη βιέπσ ηνλ είρε ηνλ ηξόπν ηνπ ν καθαξίηεο. Ρν ππόγεην έρεη θαη δηθηά ηνπ είζνδν ζηελ άιιε άθξε» είπε ε Λαλίηα
ραδεύνληαο ην θηίξην.
«Θείνο ηνπ παηέξα ζνπ;» ηελ ξώηεζε ε Πνύδαλ.
«Λαη, απ‟ απηνύο πνπ δελ ηνπο έρεηο δεη πνηέ ζνπ» ηεο απάληεζε κε ρηνύκνξ απηή.
«Νη δηθνί κνπ δελ έρνπλ νύηε έλαλ ζπγγελή πνπ λα έρεη ηέηνην ζπίηη, αο είλαη θαη καθξνζπγγελήο».
«Λαη, αιιά εκείο, είκαζηε από άιιν αλέθδνην. Θαιύηεξα λα
κελ ην ζπδεηάκε».
Κπήθαλ κέζα θη αλέβεθαλ ηελ ζθάια πνπ νδεγνύζε ζηνλ
πξώην όξνθν. Ρν ζπίηη κύξηδε θιεηζνύξα. Ζ δεμηά πηέξπγα είρε
δύν ζαιόληα. Αξηζηεξά θαη κπξνζηά ήηαλ έλα γξαθείν κε ζέα
ζην δξόκν θαη πίζσ ε θνπδίλα κε ηελ ηξαπεδαξία. Πηνλ πάλσ
όξνθν είρε ηξία ππλνδσκάηηα κε ην θαζέλα λα έρεη ην δηθό ηνπ
κπάλην θη έλαλ αλνηθηό θνηλόρξεζην ρώξν δηακνξθσκέλν ζαλ
ζαιόλη κε ηειεόξαζε θη έλα ζύζηεκα κε πηθάπ θη εληζρπηέο κε

πνιιέο εθαηνληάδεο δίζθνπο βηλπιίνπ.
«Δγώ λα θεύγσ γηαηί θηλδπλεύσ λα εξσηεπηώ απηό ην ζπίηη»
αθνύζηεθε λα ιέεη ε Πνύδαλ.
«Γελ ζα παο πνπζελά. Θα αλαθαηλίζνπκε ηνπο πάλσ ρώξνπο
θαη ηελ ηξαπεδαξία θαη ζα θιείζνπκε γηα ηα θαιά ηα ζαιόληα.
Δδώ ζα κείλνπκε θη νη δύν. Θα ζπγθαηνηθήζνπκε» ηεο απάληεζε κε απόιπην ηξόπν ε Λαλίηα.
Ζ Πνύδαλ ηελ θνίηαδε ζαλ ρακέλε.
«Αζηεηεύεζαη!»
«Θαζόινπ. Κόλε κνπ ζ‟ απηό ην ηεξάζηην ζπίηη απνθιείεηαη
λα κείλσ».
«Κπνξείηε λα ην λνηθηάζεηε» πξόηεηλε ε Πνύδαλ.
«Κπνξνύκε αιιά δελ ζα ην λνηθηάζνπκε. Όηαλ έξρνκαη λα
ζαο βιέπσ, ζέισ θη εγώ ην δσκάηηό κνπ» είπε εκβόιηκα ε Φξίληα.
Ζ Πνύδαλ θαηάιαβε όηη ε πξόζθιεζε γηα ζπγθαηνίθεζε ηελ
εύξηζθε θη απηήλ ζύκθσλε. Έπεζε ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ηελ
έζθημε κε δύλακε. Ρελ θίιεζε ζην κάγνπιν θαη δάθξπζε απ‟
ηελ ραξά ηεο. Κεηά αγθάιηαζε ηελ Λαλίηα θαη ηεο είπε:
«Γελ είδακε αθόκα ην ππόγεην».
Ζ Φξίληα πξνρώξεζε ζηνλ δηάδξνκν δίπια ζηελ θνπδίλα θαη
ζηακάηεζε κπξνζηά ζε κηα βαξηά πόξηα. Ήηαλ ε πόξηα πνπ
νδεγνύζε ζηνλ θάησ όξνθν. Άλνημαλ θαη θαηέβεθαλ ηα ζθαιηά
πξνο ηνλ ρώξν ηνπ ππνγείνπ. Βξέζεθαλ ζ‟ έλαλ κεγάιν εληαίν
ρώξν πνπ είρε κηα θξεβαηνθάκαξα ζηελ άθξε θη έλαλ αθόκα
θιεηζηό ρώξν ζαλ πιπζηαξηό. Δίρε θεγγίηεο θαη κηα κεγάιε
πόξηα πνπ έβγαηλε ζην δξόκν, ελώ από ην ππλνδσκάηην έβγαηλε ζ‟ έλαλ κηθξό θιεηζηό θήπν.
«Απηό είλαη έλα νιόθιεξν δηακέξηζκα! Θα κπνξνύζε λα γίλεη θάηη ζαλ γθαιεξί ή λα ήηαλ ην ζπίηη ελόο δσγξάθνπ» είπε κε
ζαπκαζκό ε Πνύδαλ.
Ζ Φξίληα επραξηζηήζεθε απ‟ απηό πνπ άθνπζε. Ρεο έδσζε
κηα ηδέα.
«Έρσ ηνλ θαηάιιειν άλζξσπν γηα λα κείλεη ζ‟ απηόλ ηνλ
ρώξν» αλαθνίλσζε κεηά από ιίγν ζηα θνξίηζηα. Άζε πνπ ζα
έρω θαη ην θεθάιη κνπ ήζπρν κ’ απηέο ηηο δύν. Θα ηηο πξνζέρεη
ζαλ λα είλαη θόξεο ηνπ.
«Θαηάιαβα θαιά;» ηελ ξώηεζε ε θόξε ηεο.

«Κηα ραξά θαηάιαβεο. Γηαηί;»
«Πθνπεύεηο δειαδή λα ην ζπλερίζεηο;» ηεο μαλάπε ρακνγειαζηά.
«Απηό δελ ην ζθέθηεθα, αιιά δελ ζα κνπ θαθόπεθηε».
Κάλα θαη θόξε έζθαζαλ ζηα γέιηα. Ζ Πνύδαλ έθαλε όηη δελ
θαηάιαβε θαη απνκαθξύλζεθε πεξηεξγαδόκελε ηνλ ρώξν. Ιίγε
ώξα κεηά αλέβεθε ζην πάλσ πάησκα θαη κπήθε ζηα ζαιόληα. Ζ
Φξίληα θαη ε Λαλίηα δελ άξγεζαλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ.
«Γηάιεμεο θξεβαηνθάκαξα;» ξώηεζε ε Λαλίηα ηελ Πνύδαλ
θνηηώληαο ηελ ζηα κάηηα.
«Αλ ην πεηο κηα θνξά αθόκα, ζα πάσ λα θέξσ από ζήκεξα
ηα πξάγκαηά κνπ θαη ην ηειεπηαίν πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη αλ
ην ζπίηη κπξίδεη θιεηζνύξα» ηεο είπε απηή.
«Πε μαλαξσηάσ, δηάιεμεο;»
«Δγώ δηάιεμα αιιά πάξηε θαη ηελ άδεηα ηνπ δεκάξρνπ γηαηί
πνηέ δελ μέξεηο» είπε κε αλεζπρία.
«Γελ μέξσ γηαηί, αιιά είκαη ζίγνπξε όηη όια ζα πάλε θαιά»
είπε ε Λαλίηα.
Όια ζα πάλε όπωο ηα ζρεδηάδνπλ δπζηπρώο, ζθέθηεθε ε
Φξίληα, αιιά έλνησζε αλήκπνξε λα θάλεη ην νηηδήπνηε γηα λα
απνηξέςεη απηά πνπ εξρόληνπζαλ. Τν κόλν πνπ κέλεη λα θάλω
είλαη λα ηνπο πείζω όηη ην θαιύηεξν γηα όινπο είλαη λα έξζεη ν
Μπηι θαη λα κείλεη ζην ππόγεην.
«Ινηπόλ άθνπ ηη ζα θάλνπκε» είπε ε Φξίληα. «Αύξην έρεηο
απηή ηελ ζπλάληεζε. Αλ πάεη θαιά, πνπ ζα πάεη, Ρεηάξηε θαη
Ξέκπηε θάλεηο ηηο εμεηάζεηο, Ξαξαζθεπή ςώληα θαη Πάββαην
γπξλάκε ζηελ Θόπεξβηιι. Ρν Παββαηνθύξηαθν ηα ζπδεηάκε κε
ηνλ παηέξα ζνπ θη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ζα παξαθαιέζνπκε ηελ Πνύδαλ λα θηλεζεί. Λα ηεο πνύκε πηα πξάγκαηα λα
πάλε θάησ θαη ζα ηεο αθήζσ θαη θιεηδηά. Ρα είπα θαιά ή ζέιεηο δεζπνηλίο κνπ θάπνηνλ δηαθνξεηηθό πξνγξακκαηηζκό;»
Ξιεζίαζε ηελ κεηέξα ηεο θαη ηελ αγθάιηαζε.
«Θα πάεη θαιά ιεο αύξην;» ηελ ξώηεζε κε αλεζπρία.
«Γπζηπρώο ζα πάεη. Γηα ην θαιό ηνπο» ηεο είπε απηή.
«Ξάλησο λα μέξεηο, αλ δελ έξζνπλ ηα πξάγκαηα όπσο ζέισ,
εγώ ζα έξζσ θαη ζα εγθαηαζηαζώ εδώ. πάξρνπλ θη άιιεο ζρνιέο γηα λα μεθηλήζσ. Αιιά ζ‟ απνθνηηήζσ από ηελ Αθαδεκία
Ρέρλεο».

Νη γπλαίθεο άθεζαλ ην ζπίηη ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλεο. Γίπια ζρεδόλ ζην ζπίηη ππήξρε κηα κνληέξλα λνξβεγηθή εθθιεζία.
Θάπνπ απ‟ ηελ εθθιεζία αθνύζηεθε έλαο πεξίεξγνο ζόξπβνο. Θάηη ζαλ ρηύπνο παιηνύ ξνινγηνύ. Ήηαλ δώδεθα ην κεζεκέξη. Πην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ, απ‟ ην πνπζελά, εκθαλίζηεθαλ ηα
δύν πλεύκαηα. Ρα πάληα γύξσ είραλ παγώζεη. Θαλέλαο άλζξσπνο δελ βξηζθόηαλ ζην ζπίηη.
«Θαιώο ήξζεο» είπε ην πλεύκα ηεο ηξαγσδίαο.
«Θαιώο ζε βξήθα» ηνπ απάληεζε ην πλεύκα ηεο θσκσδίαο.
«Δδώ κπνξείο λα κνπ πεηο ηη θάλνπκε;»
«Θα θηηάμνπκε κηα ληίβα θαη κεηά ζα ηελ μεδνπκίζνπκε».
«Έρεηο θάπνηα θαηά λνπ;»
Ρν πλεύκα ηεο ηξαγσδίαο πλίγεθε ζ‟ έλα βήρα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γειάζεη. Όηαλ θαηάθεξε λα ζπλέιζεη είπε κε
θσλή πνπ είρε έλαλ παξάμελν αληίιαιν:
«Αύξην έρνπκε ξαληεβνύ κε κηα θόηα. Κελ ην μεράζεηο, ζηηο
δέθα, ζηελ αθαδεκία».
Ρν ξνιόη ηεο εθθιεζίαο μαλαθνύζηεθε.
Γέθα ιεπηά πξηλ ην ξαληεβνύ ηνπο, ε Λαλίηα έκπαηλε ζην θηίξην ηεο Αθαδεκίαο έρνληαο αθήζεη ηελ Φξίληα λα ηελ πεξηκέλεη
ζ‟ έλα κηθξό κπηζηξό εθεί θνληά. Θξαηνύζε έλα δεξκάηηλν ληνζηέ κ‟ όια ηα έγγξαθα θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηελ αθνξνύζαλ
θαζώο θαη ηελ ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Ληθ Σνύξκν, ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ζεαηξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ θνιεγίνπ ηεο Θόπεξβηιι.
Ζ γξακκαηέαο ηεο ρακνγέιαζε θαη ηεο δήηεζε λα θαζίζεη.
Πηηο δέθα παξά δύν ιεπηά κίιεζε ζην ηειέθσλν κε ηελ δεζπνηλίδα Ρζώξηζεξ θαη ηελ ελεκέξσζε όηη ην ξαληεβνύ ηεο είρε έξζεη. Δθείλε θάηη ηεο είπε θαη ε θνπέια γύξηζε θαη είπε ζηελ Λαλίηα:
«Γεζπνηλίο Θνέλ, θαζίζηε. Κόιηο ηειεηώζεη κηα επείγνπζα
δνπιεηά πνπ ηεο έηπρε ζα ζαο δεη. πνινγίδσ δέθα κε δεθαπέληε ιεπηά».
Ζ Λαλίηα θάζηζε πξνζπαζώληαο λα δείρλεη άλεηε.
Θάπνπ καθξηά θάπνην ξνιόη αθνύζηεθε λα ρηππάεη. Όια

πάγσζαλ. Πηελ άρξνλε θαηάζηαζε πνπ αθνινύζεζε, ηα δύν
πλεύκαηα πινπνηήζεθαλ κέζα ζην γξαθείν, απέλαληη αθξηβώο
από ηελ δεζπνηλίδα Κάξγθαξεη πνπ είρε παγώζεη ζε κηα πεξίεξγε ζηάζε έρνληαο ηνλ θάθειν ηεο Λαλίηαο αλνηρηό κπξνζηά
ηεο.
Ρν πλεύκα ηεο ηξαγσδίαο άξρηζε λα θόβεη βόιηεο ζην γξαθείν πεηξάδνληαο ηα δηάθνξα ηξόπαηα πνπ είρε πάξεη ε Αθαδεκία από παξαζηάζεηο πνπ είραλ δνζεί. Ρν δεύηεξν πλεύκα πήγε
θαηεπζείαλ πάλσ απ‟ ηε Κάξγθαξεη θαη αθνπκπώληαο άηζαια
πάλσ ζην θεθάιη ηεο άξρηζε λα δηαβάδεη ην πξώην ραξηί ζηνλ
θάθειν. Ήηαλ ε αίηεζε κ‟ όια ηα ζηνηρεία έηνηκα απ‟ ηελ
γξακκαηέα. Έκελε ε ππνγξαθή ηεο θαη λα ζπκπιεξώζεη είηε
όηη εγθξίλεηαη είηε όηη απνξξίπηεηαη ε αίηεζε.
«Ινηπόλ άθνπ ηη ζα θάλεηο θπξά κνπ. Θα θαινδερζείο ηελ
λεαξά κ‟ έλα ρακόγειν, ζπδήηεζε όζν ζέιεηο καδί ηεο, αιιά ζην
ηέινο ζα βάιεηο ηελ ηδίθξα ζνπ ζηελ αίηεζε θαη ζα γξάςεηο θη
έλα ηεξάζηην “Δγθξίλεηαη”. Έγηλα θαηαλνεηόο;»
Ρεο άθεζε ην θεθάιη, ηεο γύξηζε ηελ θαξέθια θαη ηεο έδσζε
έλα θηιί ζην ζηόκα. Ζ Κάξγθαξεη έδεημε λα θαηαιακβάλεηαη
από έλα αίζζεκα απνζηξνθήο.
«Όηαλ ήκνπλα δσληαλόο, απηό ην θηιί πξνθαινύζε ηνπιάρηζηνλ δύν νξγαζκνύο απαλσηνύο ζηηο γπλαίθεο».
Ρν άιιν πλεύκα ζηακάηεζε ηελ βόιηα ηνπ θαη είπε γπξλώληαο:
«Θαη πόηε ήζνπλα δσληαλόο; Δκείο γελλεζήθακε θαηεπζείαλ
ζηνλ ελδηάκεζν ρξόλν».
«Ρόηε θάπνηνο δηθό καο ζα είρε απηό ην ράξηζκα» είπε ην
άιιν πλεύκα θαη ζπκπιήξσζε: «Έρεη θακηά ζεκαζία;»
Ρν ξνιόη ρηύπεζε ηνλ ηειεπηαίν ηνπ ρηύπν. Όια μαλαγύξηζαλ ζην θαλνληθό.
Ζ Κάξγθαξεη έθηηαμε αζπλαίζζεηα ηα καιιηά ηεο θαη πξηλ
πεξάζνπλ δύν ιεπηά δήηεζε από ηελ γξακκαηέα ηεο λα ζηείιεη
κέζα ηελ δεζπνηλίδα Θνέλ. Ζ Λαλίηα θάηη πήγε λα ηεο πεη αιιά
απνθάζηζε λα κελ κηιήζεη θαη πέξαζε ζην γξαθείν.
«Θαιεκέξα ζαο» είπε θαη θάζηζε ζηε πνιπζξόλα πνπ ηεο
ππέδεημε κπξνζηά ζην γξαθείν.
«Θαιεκέξα δεζπνηλίο Θνέλ. Έβιεπα ηνλ θάθειό ζαο. Φαίλε-

ηαη όηη έρεηε θάπνηα εκπεηξία. Κήπσο θέξαηε θσηνγξαθίεο;»
Ζ Λαλίηα ηεο έδσζε ηνλ δεξκάηηλν θάθειν. Ρνλ άλνημε θη
άξρηζε λα πεξηεξγάδεηαη ηα δηάθνξα ραξηηά θαη ηηο θσηνγξαθίεο.
«Δλδηαθέξνληα όια απηά. πάξρεη θάπνην ζέκα αιιά κάιινλ δελ είλαη πξόβιεκα. Δκείο ζέινπκε όζν ην δπλαηό πην παξζέλα άηνκα ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα
δηαπιάζνπκε θαηάιιεια. Λνκίδσ πάλησο όηη απηό κπνξνύκε λα
ην παξαθάκςνπκε κηα πνπ απηά πνπ βιέπσ δελ έρνπλ επαγγεικαηηθή δηάζηαζε. Ξξέπεη λα μέξεηε όκσο όηη δελ ππάξρεη
γηα θέηνο αλνηθηή ζέζε πνπ λα ζπλνδεύεηαη κε ππνηξνθία. Ζ
ζρνιή καο βιέπεηε είλαη αθξηβή γηα ηνπο ιίγνπο θνηηεηέο πνπ
ππνρξεώλνληαη λα θαιύπηνπλ κόλνη ηνπο ηα θνηηεηηθά ηνπο έμνδα».
«Ξηζηεύσ όηη δελ ππάξρεη ηέηνην πξόβιεκα, αλ απηό είλαη ην
κόλν πνπ ζαο απαζρνιεί. Ζ νηθνγέλεηά κνπ έρεη ηελ νηθνλνκηθή
άλεζε λα κνπ θαιύςεη ηα έμνδα πνπ είπαηε» ηεο απάληεζε πνιύ ζεκλά ε Λαλίηα.
«Γελ θαηάιαβεο δεζπνηλίο κνπ, δελ είλαη κόλν ηα έμνδα δηαβίσζεο κηα πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα εξγάδεζαη νπνπδήπνηε ιόγσ ησλ πνιιώλ σξώλ γηα ηηο δνθηκέο, αιιά ρξεηάδνληαη
αξθεηά ρξήκαηα γηα ηα θνπζηνύκηα θαη ηα καθηγηάδ θαη γηα ηελ
αγνξά πνιιώλ βηβιίσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. Λνκίδεηο όηη ζα
κπνξέζεηε ζαλ νηθνγέλεηα λα αληαπεμέιζεηε;»
«Δίκαη βέβαηε δεζπνηλίο Ρζώξηζεξ. πάξρεη θάπνην θαηαπίζηεπκα απ‟ ηελ γηαγηά κνπ πνπ επραξίζησο ζα ην δηαζέζσ γηα
ηηο ζπνπδέο κνπ».
Ζ Κάξγθαξεη δελ ηεο απάληεζε. Πήθσζε ην ηειέθσλν θαη
δήηεζε από ηελ γξακκαηέα ηεο λα έξζεη κέζα.
«Ζ δεζπνηλίο Θνέλ ζα θαηαιάβεη κηα ζέζε εθηόο ππνηξνθηώλ» είπε θαη ππνγξάθνληαο ηελ αίηεζε ηελ έδσζε ζηελ
γξακκαηέα πνπ έκεηλε κε ην ζηόκα αλνηθηό. «Δμήγεζέ ηεο ηα
ππόινηπα. Γεζπνηλίο Θνέλ, ξαληεβνύ καδί κνπ ηνλ Πεπηέκβξην».
Άπισζε ην ρέξη ηεο ζε κηα ρεηξαςία θαισζνξίζκαηνο. Ζ
Λαλίηα βηάζηεθε λα αληαπνδώζεη ηελ ρεηξαςία θη αθνινύζεζε
ηελ θνπέια ζηνλ πξνζάιακν ηνπ γξαθείνπ. Δθείλε θάζηζε ζηελ
θαξέθια ηνπ κηθξνύ ηεο γξαθείνπ ρσξίο λα κηιάεη.

«Θεέ κνπ, πξώηε θνξά έβγαιε ηόζν γξήγνξα απόθαζε. Γεζπνηλίο Θνέλ θαισζόξηζεο ζηελ Αθαδεκία» είπε ζαλ ρακέλε
ζηελ Λαλίηα.
«Λα ζε παξαθαιέζσ γηα θάηη; Κπνξείο λα κε ιεο ζθέηα Λαλίηα; Θα κε ππνρξεώζεηο!»
«Δληάμεη Λαλίηα. Δγώ είκαη ε Καξία Πκηζ. Ινηπόλ, ζα ρξεηαζηώ θάπνηα επίζεκα ραξηηά από ην Θνιέγηό ζνπ θαη θάπνηα
απ‟ ην δεκαξρείν. Απηά ηα ηειεπηαία θαζπζηεξνύλ ιίγν νπόηε
θξόληηζε λα ηα ζπξώμεηο όζν κπνξείο. Γηαηί ρακνγειάο; Νη δήκαξρνη θάλνπλ ην ιηγόηεξν έλα κήλα γηα λα καο απαληήζνπλ»,
είπε απνινγεηηθά ζηελ Λαλίηα όηαλ ηελ είδε λα ρακνγειάεη.
«Ν δηθόο καο δήκαξρνο ζα ζαο απαληήζεη ακέζσο, όρη γηαηί
είλαη θαιόο δήκαξρνο αιιά γηαηί είλαη ν παηέξαο κνπ».
«Α, σξαία, ζηείιε κνπ ινηπόλ ηα ραξηηά πνπ γξάθνληαη εδώ» ηεο είπε θαη ηεο έδσζε έλα έληππν, «θη όια η‟ άιια ζα ηα
ηαθηνπνηήζσ εγώ. Λα ππνινγίζεηο όηη ηα κεληαία ζνπ έμνδα ζα
είλαη γύξσ ζηα ρίιηα κε ρίιηα πεληαθόζηα δνιάξηα. Ξνύ ζα κέλεηο;»
«Πην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο κνπ, ζηελ νδό Σάηλη» ηεο απάληεζε ε Λαλίηα θαη ηεο έδσζε ηελ ιεπηνκεξή δηεύζπλζε.
Ζ θνπέια έγξαςε ην όλνκα ηεο θαη ην ηειέθσλό ηεο ζην έληππν πνπ ηεο έδσζε. «Πνπ έγξαςα ην όλνκά κνπ γηα λα κελ ην
μεράζεηο. Αλ κε ρξεηαζηείο γηα νηηδήπνηε πάξε κε ζην ηειέθσλν. Θαιή ζνπ κέξα θη εύρνκαη όια λα πάλε θαιά».
Ζ Λαλίηα πέληε ιεπηά αξγόηεξα ζηεθόηαλ κπξνζηά ζηελ
Φξίληα πνπ κόιηο ηελ είδε θνίηαμε ην ξνιόη ηεο κε θαλεξή αλεζπρία.
«Ρη έγηλε; Γείρλεηο ραξνύκελε».
«Κε δέρηεθαλ» είπε κε έλα εληειώο ραδό ρακόγειν θνιιεκέλν ζην πξόζσπό ηεο.
«Ξόηε πξόιαβαλ;» ηελ ξώηεζε ε κεηέξα ηεο. Λα δεηο πνπ
θάπνηνη έβαιαλ ην ρέξη ηνπο. Σξηζηέ κνπ, βνήζεηα!
«Ρη ζεκαζία έρεη; Λα ζε ξσηήζσ όκσο θάηη γηαηί ππνηξνθία
δελ κνπ έδσζαλ. Γελ πηζηεύσ λα ππάξρεη πξόβιεκα κε ηα ρξήκαηα, ζα ρξεηαζηώ γηα ηελ Αθαδεκία γύξσ ζηα ρίιηα πεληαθόζηα ην κήλα».
«Θαη θάλα ρηιηάξηθν γηα ηελ δηακνλή ζνπ, άληε λα δνύκε ηη
ζα πνύκε ζηνλ παηέξα ζνπ».

«Ρα έρνπκε; Απηό πεο κνπ».
«Ρα έρνπκε».
«Ινηπόλ, απηό πνπ ζα ηνπ πεηο είλαη πσο εάλ δελ δώζεη ηα
δπόκηζε ρηιηάξηθα ην κήλα γηα ηηο ζπνπδέο κνπ, ηνπ ππόζρνκαη
λα ηνπ θνζηίδσ ηα δηπιά αλ κείλσ ζηελ Θόπεξβηιι. Θα θαηαιάβεη απηόο».
Ζ Φξίληα έβαιε ηα γέιηα. Ήμεξε πσο ε θόξε ηεο ηνλ έθαλε
όηη ήζειε ηνλ παηέξα ηεο, αιιά εθβηαζκόο πξώηε θνξά εκθαληδόηαλ ζην πξνζθήλην.
Απηή πνπ ράξεθε αθόκα πεξηζζόηεξν ήηαλ ε Πνύδαλ. Ζ Λαλίηα
δελ ήηαλ κόλν κηα γέθπξα κε ηελ Θόπεξβηιι θαη ηνλ λεθξό θίιν
ηνπο αιιά θαη κηα θαιή παξέα ζηνλ δύζθνιν δξόκν πνπ αθνινπζνύζε, γηα λα κελ μεράζεη θαη ηελ πνιύ γελλαηόδσξε πξνζθνξά γηα ηελ δηακνλή ηεο ζ‟ έλα ζπίηη ζην νπνίν ζα κπνξνύζε
λα παξνπζηάζεη θαη ηελ δνπιεηά ηεο.
Νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο όπσο ήηαλ αλακελόκελν δελ έδεημαλ
απνιύησο ηίπνηα. Δίρε έξζεη ε ώξα λα γπξίζνπλ πίζσ. Νη βόιηεο ηνπο ζηα καγαδηά είραλ εμαληιεζεί ζε δηάθνξα θέληξα πνπ
πνπινύζαλ έπηπια, ελώ έλα απόγεπκα ην πέξαζαλ ζην ζπίηη ζε
κηα πξνζπάζεηα λα βξνπλ πνηα έπηπια ζα πέηαγαλ θαη ηη αιιαγέο ζα έθαλαλ. Ζ ηειηθή απόθαζε ήηαλ μεθάζαξε. Ρα έπηπια
από ην έλα ζαιόλη ζα θαηέβαηλε ζηνλ αλνηθηό ρώξν ηνπ ππνγείνπ. Θα ηα αληηθαζηζηνύζαλ κε κνληέξλα. Ρν δεύηεξν ζαιόλη
ζα έκελε όπσο ήηαλ. Ρν ίδην θαη ην γξαθείν πνπ όζν πεξλνύζαλ
νη κέξεο ηόζν θαη πεξηζζόηεξν άξεζε ζηελ Λαλίηα.
Ζ Πνύδαλ δήηεζε λα ηεο επηηξέςνπλ λα θηηάμεη ζε κηα γσληά
ζην ππόγεην έλα βεζηηάξην θαη λα βάιεη όηη ξνύρα ππήξραλ ζην
ζπίηη θαζώο θαη δηάθνξεο θνπξηίλεο θη άιια είδε πνπ πηζαλόλ
ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξγόηεξα ζε θακηά ζθελνγξαθία ηεο. Ρν ππόγεην ήηαλ πνιύ κεγάιν θαη ζα κπνξνύζαλ
όια ηα πξάγκαηα καδί λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πνιύ θαιιηηερληθή δηαθόζκεζε. Ππκθώλεζαλ θαη ην έξγν απηό ην αλέιαβε
πξνζσπηθά ε Πνύδαλ.
Ρν Παββαηνθύξηαθν ην ζπίηη ζα δερόηαλ ηνλ πξώην ηνπ έλνηθν. Θα κεηαθόκηδε ε Πνύδαλ. Ζ πεξίπησζε λα κελ δερόηαλ ν
Ενδέθ ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πιάλνπ δελ έδεηρλε λα απαζρνιεί θακηά ηνπο.

Ν Ενδέθ ηνπο πεξίκελε ζηνλ ζηαζκό ηνπ ηξαίλνπ ην Πάββαην ην
απόγεπκα. Σαξνύκελνο γηα ηνλ γπξηζκό ηεο γπλαίθαο θαη ηεο
θόξεο ηνπ, ήζειε λα ηηο βγάιεη έμσ. Ζ Λαλίηα ηνπ έθνςε ηελ
θόξα. Θα έβγαηλε κε ηνπο θίινπο ηεο. Κνύηξσζε αιιά έδεημε
λα ην θαηαπίλεη.
«Ρη κνπηξώλεηο; Γελ ραίξεζαη πνπ ζα κείλνπκε κόλνη καο;»
Απηό δελ ην είρε ππνινγίζεη θαη ηνπ θάλεθε κηα θαιή ιύζε.
Σακνγέιαζε θαη δελ ην ζρνιίαζε παξαπάλσ. Οώηεζε γηα ηηο
εμεηάζεηο αλ θαη ζρεδόλ όια ηα είραλ ζπδεηήζεη απ‟ ην ηειέθσλν. Ζ Φξίληα ηνπ δήηεζε λα ηα πνύλε θη απηά κε ηελ εζπρία
ηνπο.
«Διπίδσ λα έρεη παγσκέλε ζακπάληα» ηνπ είπε κε ππνλννύκελν.
Ν Ενδέθ ηζίκπεζε ην ηπξί αιιά ηελ θάθα δελ ηελ είδε. Νδεγνύζε κε ραξά πξνο ην ζπίηη ηνπ πηζηεύνληαο όηη νη κεξηθέο εκέξεο ηεο απνπζίαο ηεο γπλαίθαο ηνπ, ηειηθά ζα ηνπ έβγαηλαλ
ζε θαιό.
Ρν ξνιόη ηνπ δεκαξρείνπ ρηύπεζε κηα θνξά. Όια πάγσζαλ.
Ρν κόλν όκσο πνπ έγηλε ήηαλ λα αθνπζηεί κηα θσλή από πνιύ
καθξηά. Θάπνπ έμσ απ‟ ηελ πόιε ηα δύν πλεύκαηα εκθαλίζηεθαλ. Θάζηζαλ ζε κηα πέηξα ζ‟ έλα ινθάθη βιέπνληαο ηελ Θόπεξβηιι.
«Κπξάβν ζην θνξίηζη καο» είπε ην πλεύκα ηεο ηξαγσδίαο.
«Ρνλ ηύιημε ζηα πόδηα ηεο ηνλ ηζηθνύηε».
«Θνίηα, αλ δνύζα» ηνπ απάληεζε ην πλεύκα ηεο θσκσδίαο,
«ζα ήζεια θάζε κέξα δύν ηέηνηα πόδηα λα κε ηύιηγαλ, λα κε
ηύιηγαλ, λα κε ηύιηγαλ».
«Ρη έπαζεο ξε κεγάιε; Σάιαζε ε βειόλα ή ηα πόδηα είλαη αηειείσηα;» Ρα δύν πλεύκαηα έζθαζαλ ζηα γέιηα. Ρν ξνιόη μαλαθνύζηεθε.
Ν δήκαξρνο έλνησζε ζαλ λα έραζε πξνο ζηηγκή ηνλ έιεγρν.
Τη έπαζα; αλαξσηήζεθε αιιά ε εηθόλα απ‟ ηα πόδηα ηεο γπλαίθαο ηνπ, ηνπ αλέβαζαλ ηε ιίκπηλην ζηα ύςε. Έθηαζαλ κεηά
από ιίγν ζην ζπίηη. Ήηαλ ήδε αξγά. Ζ Λαλίηα αλέβεθε ζην δσκάηηό ηεο γηα λα εηνηκαζηεί. Ν Ενδέθ άξαμε ζηε βεξάληα ηνπο

ελώ ε Φξίληα άιιαμε κε θάηη αλάιαθξν. Ζ ζακπάληα ήηαλ εδώ
θαη θαηξό ζην ςπγείν πεξηκέλνληαο ππνκνλεηηθά.
Καη έιεγα, πώο ζα ηνλ θαηαθέξω λα κελ έρεη αληίξξεζε;
Καεκέλε κνπ, ζα ζε θάλω εγώ από εδώ θαη πέξα λα κελ κπνξείο λα ζέξλεηο ηα πόδηα ζνπ. Καηξόο γηα αιιαγέο!
Ζ Λαλίηα κεηά από ιίγν ηνπο πέηαμε έλα “γεηα, ζ‟ αξγήζσ”,
θη έθπγε κε ην απηνθίλεηό ηεο. Ζ Φξίληα θάζηζε δίπια ζηνλ
άληξα ηεο.
«Έγηλε νιόθιεξε γπλαίθα πηα» ηνπ είπε θαη γηα πξώηε θνξά
εδώ θαη θαηξό ε θσλή ηεο είρε κηα γιύθα αιιά θαη κηα ηξπθεξόηεηα πνπ ήηαλ ζαλ λα είρε καδεπηεί ηα ρξόληα πνπ είραλ πεξάζεη.
«Ινηπόλ; Ξώο ηα πεξάζαηε;» ηελ ξώηεζε ζέινληαο λα πεη
θάηη ζαλ μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο.
«Ρξέρακε ζπλέρεηα» ηνπ απάληεζε θαη ηξύπσζε ζηελ αγθαιηά ηνπ.
Ήηαλ κηα θίλεζε πνπ είρε λα ηελ θάλεη πνιύ θαηξό. Ζ δηαθνξά ειηθίαο πνπ είραλ, πάλσ από δεθαπέληε ρξόληα, ηελ είρε
θξαηήζεη καθξηά από ηξπθεξόηεηεο ηέηνηνπ είδνπο. Έπαηξλε
απηά πνπ ήηαλ λα παίξλεη θη έδηλε ην αληίηηκν ρσξίο παδάξηα.
Απηή ήηαλ θαη ε ζπκθσλία. Θαη μαθληθά, ε θόξε ηνπο, έδεηρλε
λα δεκηνπξγεί έλαλ θαηλνύξγην πόιν θνηλήο αλεζπρίαο.
«Θαη γηαηί ηξέραηε;» ηελ ξώηεζε θηιώληαο ηελ απαιά ζηα
καιιηά.
«Ζ θόξε καο» ηνπ είπε ηνλίδνληαο γηα πξώηε θνξά ην “καο”,
«είρε ηα δηθά ηεο ζρέδηα. Δίρε θιεηζκέλν ξαληεβνύ ζηελ Αθαδεκία Θεάηξνπ».
Ν Ενδέθ πάγσζε. Ζ Φξίληα ηνλ θαηάιαβε.
«Ρη έπαζεο; Ώξα είλαη λα ζέιεηο λα ηελ θξαηήζεηο θιεηδσκέλε ζ‟ απηόλ ηνλ θσιόηνπν!» ηνπ είπε ηάρα ζπκσκέλε θνηηώληαο
ηνλ ζηα κάηηα.
«Ρη έρεη ε Θόπεξβηιι;» ηελ ξώηεζε ράλνληαο ηελ κπάια από
ηα πόδηα ηνπ θαη κελ ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη κε έμππλν ηξόπν ε
γπλαίθα ηνπ ηνλ πήγε ζ‟ άιιν ζέκα.
«Θέιεηο λα κνπ πεηο Ενδέθ όηη αλ ήζνπλα είθνζη δύν ρξνλώλ
θαη κπνξνύζεο λα θάλεηο θάηη πην ζεκαληηθό ζηε δσή ζνπ ζα
δηάιεγεο λα είζαη δήκαξρνο εδώ; Αλ κπνξνύζεο λα είζαη γηα
παξάδεηγκα Γεξνπζηαζηήο ή θάηη άιιν, ζα δηάιεγεο ηελ Θό-

πεξβηιι; Όρη θαιέ κνπ, ζε μέξσ θαιά, ζα δηάιεγεο λα πεηάμεηο
ςειά. Ρνπιάρηζηνλ εγώ απηόλ ην Ενδέθ γλώξηζα θη απηόλ παληξεύηεθα».
Ν Ενδέθ δελ ηα άληεμε όια καδί. Δξσηηθή δηάζεζε, πξνζδνθίεο γηα ηνλ ίδην απ‟ ηελ γπλαίθα ηνπ θαη κηα θόξε πνπ ηόζν αγαπνύζε, ηνπ έπεζαλ πνιιά. Θαη πξηλ πξνιάβεη λα αληηδξάζεη,
ε Φξίληα έζθπςε θαη ηνλ θίιεζε ζην ζηόκα. Ρελ ζηηγκή εθείλε
όια ηειείσζαλ. Ήηαλ έηνηκνο λα ζπκκαρήζεη θαη κε ηνλ δηάβνιν πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηα ραηίξηα ζηηο δύν γπλαίθεο ηεο δσήο
ηνπ. Ζ Φξίληα δελ ηνλ άθεζε λα ην πνιπζθεθηεί. Πεθώζεθε
από δίπια ηνπ θαη ζηάζεθε πξνθιεηηθά κπξνζηά ηνπ.
«Ξάκε; Ξξέπεη λα θάλσ θαη ην κπάλην κνπ. Αλεβαίλσ θη έια
όζν πην γξήγνξα κπνξείο. Κελ μεράζεηο ηελ ζακπάληα. Πήκεξα
γηνξηάδνπκε πνιιά. Κηα εζνπνηόο γελλήζεθε θαη καο αμίδεη λα
ην ραξνύκε. Πην θάησ θάησ είλαη ε θόξε καο!»
Όηαλ κεηά από ιίγν αλέβεθε ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηνπο, ηνλ
πεξίκελε μαπισκέλε ζην θξεβάηη. Άθεζε ηελ ζακπάληα θαη ηα
δύν πνηήξηα ζην θνκνδίλν δίπια ηεο θαη άξρηζε λα γδύλεηαη.
Η λύρηα ζα είλαη κεγάιε ζήκεξα, ζθέθηεθε θαη έλα ρακόγειν επηπρίαο εκθαλίζηεθε ζην πξόζσπό ηνπ.

