
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΜΑΝΑ;

   Στο  καθάρισα  το  μνήμα  μάνα,  όλα  σωστά  τα  έκανα!  Ξεβοτάνισα,  τα  νίκησα  τα
αγριόχορτα - είναι να τ` αφήνεις αυτά;- μια σταλιά χώρο βρίσκουν και ξεφυτρώνουν,
ακόμη και πάνω στο μάρμαρο! Τα θαυμάζω τα άτιμα τα βλαστάρια τους. Τα βλέπω και
σκέφτομαι πώς μια χούφτα χώμα, έτσι τυχαία, έτσι από ένα Βαρδάρη, σηκώνεται  από το
χωράφι δίπλα, και τσουπ! Ξεφυτρώνουν. Κι εμένα να μου δινες έναν τόπο να ριζώσω
σιγά μη σε ρωτούσα! Θα φύτρωνα εκεί που δεν με σπέρνουν. Γιατί μάνα εσύ με έσπειρες
αλλά να ξέρεις μόνη φύτρωσα, χωρίς εσένα! Ναι, μη θυμώνεις μάνα, δεν το λέω να σε
κακοκαρδίσω, εσύ τα έκανες όλα σωστά, με βύζαξες, με τάισες, με πότισες, με μάλωσες,
με κανάκεψες, όλα σωστά!
   Και για τα "πρέπει" ολόκληρο κατάλογο μου ’δωσες και τον αποστήθισα, μην ξεχάσω
κανένα. Είχαν όλα μια προστατική μέσα. Αλλά εμένα δεν μ` αρέσουν οι προστατικές,
πως να στο πω; Δε στο είπα  μη σε πικράνω, μα το ’λεγα από μέσα μου σαν προσευχή
όταν ξεπρόβαλε ο κατάλογός σου. Και κάθε φορά έφτιαχνα ένα καινούριο ξόρκι, μην
ξεχαστώ κι αρχίσω κι εγώ τις προστακτικές: να τις καταπίνω ή να τις σερβίρω σε άλλους,
στα  δικά μου παιδιά,  μα πριν  από αυτά,  στον άντρα μου,  και  πριν  από αυτόν,  στον
εραστή μου, και πριν από αυτόν στο φίλο μου, στις παρέες μου, στ` αδέλφια μου… μα
ποτέ  σε  σένα!  Η  προστακτική,  βλέπεις,  δε  γυρίζει  σε  αυτόν  που  προστάζει,  είναι
ιεροσυλία! 
   Κι έτσι, τις κρατούσα τις προστατικές απομονωμένες, φυλακισμένες, σε τόπο σκοτεινό,
σε τόπο χλοερό, με βρύα λησμονιάς και μια μούχλα να τις σκεπάζει μη και φανούν - εκεί
που δεν το περιμένεις εμφανίζονται οι προστατικές- να, όπως αυτά τα ζιζάνια στο μνήμα
σου! Αλλά τα καθάρισα, δεν το βλέπεις; Ξέρω, θέλεις να λαμποκοπά το μνήμα, να το
βλέπουν οι χωριανοί και να λένε ότι σε νοιάζονται ακόμη. Έτσι μετριούνται οι άνθρωποι
που  φεύγουν,  από  τη  λάμψη των  μνημάτων μετριούνται.  Το  δικό  σου  λάμπει  μάνα,
αυτήν  την  προστακτική  σου  δεν  θα  τη  χαλάσω,  γιατί  μ` αρέσει  να  `ρχομαι  εδώ,  να
συνεχίζω τις συζητήσεις που δεν κάναμε, να σου λέω για τις αναπάντητες προστακτικές
που δε μ` αρέσαν, μα κουνούσα το κεφάλι καταφατικά…  
   Αλλά είχε και   λίγο "όχι" εκείνο το σήκωμα του κεφαλιού προς τα πάνω πριν πέσει
υποδουλωμένο κάτω, είχε ρε μάνα και λίγο όχι, μα δεν το καταλάβαινες, Μόνο τώρα το
λέω, εδώ στο μνήμα, τώρα που δεν μπορείς να βάλεις καινούριες στον κατάλογο. Τόσες
και τόσες άφησες να σέρνονται από τον ποδόγυρο του μυαλού μου και να με κρατάνε
πίσω, ρε μάνα....!
   Στο καθάρισα το μνήμα μάνα, τα ξερίζωσα τα αγριόχορτα. Πόνεσε η ψυχή μου που
δολοφόνησα αυτή την… πράσινη αναρχία. Εκεί, στο πουθενά να έχουν ριζώσει και να
`ρθω εγώ να τους πω ότι δεν είναι ο τόπος τους αυτός, ότι δεν τους αναλογεί τόση ζωή;
Και ποια είμαι εγώ να το πω αυτό; εγώ που νευριάζω ακόμα με τις προστακτικές σου;
Και  να  ξέρεις  μάνα,  δεν  τις  έχω  ολότελα  νικήσει,  κάπου-  κάπου  σαν  τα  ζιζάνια
φυτρώνουν ξαφνικά στο μυαλό μου,  βρίσκουν λίγο χώμα γόνιμο και  ρίχνουν από το
σπόρο σου. Δεν πεθαίνει αυτός ο σπόρος, έχει θρέψει γενιές και γενιές , δε θα τον νικήσω
εγώ!  Κι  όλο  πρέπει  να  υπενθυμίζω  στον  εαυτό  μου  πως  είναι  σπόρος  δανεικός,
εισαγόμενος, για άλλα χώματα φτιαγμένος. Τα δικά μου δεν τον θέλουν, δεν βλασταίνει
στα δικά μου! Έτσι λέω αλλά να- τσουπ !- μια χαρά φυτρώνει και στο δικό μου χώμα…
   Και κοίτα τώρα που το μνήμα σου φεγγίζει έτσι καθαρό και αστραφτερό , θαρρείς και
βλέπω εκεί κάτω το πρόσωπό σου να το κουνάς με τα χείλη σφιγμένα, με μια απελπισιά
που όλα τα κάνω λάθος και τι θ` απογίνω εγώ με τα μυαλά που κουβαλάω… «Άλλο
σχέδιο είναι αυτή» έλεγε ο παππούς. Εκείνος το έλεγε με καμάρι μα εσύ βαριαναστέναζες
που έτσι θα χαθώ και δεν θα βρεθεί κανείς να με πάρει…, να με πάρει από πού; να με
πάει πού; και γιατί να μην πάω μόνη μου; ήθελα να ρωτήσω. Μα δε σε ρώτησα ποτέ γιατί
εσύ είχες άλλη απάντηση από τη δική μου, κι εγώ  είχα άλλη ερώτηση από τη δική σου
και κουβέντα μαζί κι οι δυό δεν κάναμε ποτέ… Μόνο εσύ μιλούσες κι εγώ άκουγα, ή εγώ



μιλούσα κι εσύ βούλωνες τα αυτιά. Όχι, δεν έβαζες τις παλάμες στα αυτιά, ήξερες πώς να
τα κλείνεις όταν κάτι δεν το ήθελες. Έτσι μόνο μπορούσες να μένεις όπως ήσουν, να μην
σε κουνάει τίποτε !
   Έφυγα μάνα και πήρα προίκα την άρνηση της προίκας, και δεν είχα τίποτε να δείξω
στον κόσμο από όσα μου έφτιαξες, ούτε τα υφαντά να στρώσω, ούτε τους σεμέδες να
απλώσω, όλα βαριά μου φαίνονταν κι αταίριαστα! Τίποτε δεν πήρα στη βαλίτσα μάνα, κι
όμως, τόσο βαριά ήταν αυτή η αποσκευή που ακόμη την ξεφορτώνω, κι όσο μεγαλώνω
θαρρείς βαραίνει πάλι, από καινούρια προίκα, αυτή είναι η δική μου: καινούρια υφαντά,
σεμέν… Και νέες φωνές να λεν, νέα τραγούδια, νέες συνταγές. Τις βρήκα τις αγορές μου
τελικά,  ψώνισα κι εγώ από τα παζάρια του κόσμου. Βρήκα και φτηνά, βρήκα κι ακριβά,
βρήκα και μαλαματένια σαν αυτά που θα μου’φτιαχνες. Βρήκα κι εμπόρους, βρήκα και
λαθρεμπόρους, βρήκα και μαυραγορίτες, μα αυτά τα έχουν όλες οι λαϊκές της ζωής. Και
πρέπει να ξέρεις σε ποιόν πάγκο να πας, σε ποιόν θα ξαποστάσεις και ποιος θα πέσει
κάτω μόλις πάς λίγο τον αγκώνα σου να το στηρίξεις. Και ξέρεις μάνα, καμιά φορά- δεν
ξέρω γιατί- αυτόν τον ετοιμόρροπο πάγκο πας και διαλέγεις.  Αφού το βλέπεις πως θα
σωριαστεί στο πρώτο άγγιγμα… Όμως αυτόν θέλεις, αυτόν λαχταράς κι όχι τον άλλον
παραπέρα, το στεριωμένο, τον ασφαλή, αυτόν που όλοι οι άλλοι θέλουν. Όλοι εκτός από
σένα που σε μαγεύει το ετοιμόρροπό του. Θα το φτιάξεις εσύ το ετοιμόρροπό του, θα το
διορθώσεις, θα γίνει καινούριο θα δεις! Μα δεν φτιάχνει ποτέ αυτός ο πάγκος!
   Το καθάρισα το μνήμα σου μάνα, του’βγαλα τα ζιζάνια, έπλυνα τα μάρμαρα, σκούπισα
το τσιμέντο γύρω. Και ξέρεις μάνα, το λυπάμαι το ζιζάνιο που ξερίζωσα από το μάρμαρο
πάνω.  Τι  μου’  φταιξε  και  το  σκότωσα;  γιατί  να  το  διώξω από  τη  γωνιά  του;  ποιόν
ενοχλούσε που βρήκε χώρο και ρίζωσε, που έφτιαξε ένα χωμάτινο βουναλάκι πάνω στο
μάρμαρο; Κι από κάτω χώμα είναι. Κι εσύ χώμα είσαι και εγώ χώμα θα γίνω και  γιατί να
μην αφήσουμε τη ζωή να ριζώσει εδώ που κερδίζει ο θάνατος, να κάνει την μπαγαποντιά
του  το ζιζάνιο ε;
   Γι` αυτές τις προστακτικές δεν ήρθα να σου πω; Και τώρα ίδια με σένα γίνομαι μάνα,
ίδια  κι  απαράλλαχτη!  Να  ορίζω  ποιος  θα  ζήσει  και  πού,  πόσο  θα  ζήσει  και  πώς;
Χειρότερη εγώ από σένα, γιατί εγώ την αρνήθηκα την προίκα, άδεια την πήρα τη βαλίτσα
κι έφυγα, χωρίς αποσκευές, να αγοράσω νέα ρούχα, ολότελα καινούρια, να ξεκινήσω από
την αρχή να φτιάχνω τη ντουλάπα της ζωής. Όμως, να, στο είπα και πριν, αυτή η βαλίτσα
όλο και βαραίνει κι όσα πέταξα, όσα έδιωξα, όσα δεν πήρα, εμφανίζονται μάνα. Από που
έρχονται  μάνα; αφού τα πέταξα,  πες  μου με ποιο τρόπο μου τα στέλνεις;  Όχι,  δε θα
θυμώσω, δεν σου κακιώνω πια. Ό,τι είχα να σου πω, το σκέφτηκα. Ό,τι είχες να μου
πεις ,το είπες. Πολλές φορές το είπες,  να σαι σίγουρη ότι θα το μάθω. Πολλές φορές το
άκουσα, να `μαι σίγουρη ότι θα το ξεχάσω… Όλα έγιναν όπως πρέπει! Έσύ ήσυχη, εγώ
πιο ήσυχη και μας έθαψε και τις δυο η ίδια ησυχία…
   Ναι Μάνα, το καθάρισα το μνήμα! Ναι, κουβαλάω ακόμα τις προστατικές σου, και τις
αφήνω  να  με  τρώνε  μέσα  μου  σα  σκουλήκια…  Η  προίκα  σου  μάνα!  Ακόμη  την
κουβαλάω.. Σ΄ αυτή την ίδια βαλίτσα που μου’ δωσες, αυτή που δεν πήρα… Αυτή η
βαλίτσα δεν  παλιώνει  ποτέ!  Χίλιες  φορές  να  λιώσουν τα  φορέματα,  χίλιες  φορές  να
λιώσουν τα κορμιά, αυτή εκεί θα ` ναι, να κουβαλάει φορεσιές ίδιες, πολυφορεμένες,
πολυχρονεμένες. Οι προστακτικές σου…. Μάνα, γιατί ρε μάνα; Γιατί ρε μάνα;



ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΗΛΙΘΙΟ ΠΙΣΩ

 Tα ίδια ξανά και ξανά και ξανά. Και πάλι από την αρχή. Να πονάς, να μην μιλάς, να
μιλάς, να παραπονιέσαι, να σιωπάς, να φωνάζεις για βοήθεια, να το βουλώνεις, να ρωτάς,
να μην σου απαντά, ν` απαντάς μόνη σου, να κλαις, να ουρλιάζεις, να βουβαίνεσαι από
τον  πόνο  κι  αυτό  το  γιατί,  αυτή  τη  μικρή  λέξη  που  έχει  γίνει  η  μόνη  λέξη,  η  πιο
σημαντική λέξη, η πιο αδιάφορη λέξη, το γιατί που έρχεται από το βάθος, από το στομάχι
σου που ανακατεύεται,  από το  μυαλό σου που ανακατεύεται,  από τα  χείλη σου που
κλείνουν, ανοίγουν, ρουφούν τον αέρα που τους κόβουν ή σφίγγονται να μην αφήσουν
αέρα  να  πάει  χαμένος,  κι  αυτό  το  γιατί  συνεχίζει  να  μπαινοβγαίνει  ανενόχλητο,
προσβλητικό,  αναπάντητο,  μολυσμένο  από  τον  πόνο,  τα  σάλια  και  το  αίμα.  Να
κουρνιάζεις σε μια γωνιά, με την ελπίδα να χωρέσει το σώμα σου, μισό-μισό στους δύο
τοίχους, να κρυφτεί εκεί, να καλυφθεί η πλάτη, τουλάχιστον τα χτυπήματα να τα βλέπεις
όταν είναι να  ρθουν, κι ας μην έχεις διαφυγή, ούτως ή άλλως δεν έχεις,  ας έχουν την…
εντιμότητα να είναι από μπροστά, να μην είναι ύπουλα, ύπουλα είναι ούτως ή άλλως, πονούν
χωρίς να λογαριάζουν, δεν έχουν λόγο, αφού δεν φταις, το λες ότι δεν φταις, το φωνάζεις
χίλιες  φορές,  κάθε  φορά,  άλλοτε  δυνατά,  άλλοτε  με  κραυγές,  τώρα  τελευταία  όλο  και
σπανιότερα, όλο και πιο σιγά, ανεπαίσθητα, ίσα να μη χάσεις το δικαίωμα να υπερασπίζεσαι
τον  εαυτό  σου,  ίσα  να  λες  ότι  κάτι  έκανες,  κάτι  είπες,  μα  το  μόνο που έκανες  ήταν να
κουρνιάσεις σ αυτή τη γωνιά και να κάνεις τον εαυτό σου πιο εύκολο στόχο, τον μόνο
στόχο,  τον συνέχεια ίδιο στόχο,  για λόγους που δεν καταλαβαίνεις,  γι`  αυτό το γιατί
γίνεται  όλο  και  πιο  ανεπαίσθητο,  ρουτίνα  θαρρείς,  μικρή  συνήθεια  που  αρνιέσαι  να
αλλάξεις,  το  σύνορο  ανάμεσα  στη  λίγη  προσπάθεια,  στη  λίγη  δύναμη  που  σου  έχει
απομείνει, και την απόλυτη παράδοση, που δεν θες να έρθει, δεν θες να παραδεχτείς ότι
έχει ήδη έρθει, δεν θέλεις να παραδοθείς έτσι απόλυτα. Τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά.
Να θες να σηκωθείς, να πας στο ρολόι που είναι πάνω από την τηλεόραση- ν` αρχίσεις να
γυρνάς με μανία τους δείκτες προς τα πίσω, εκείνο το πίσω της αρχής, εκείνο το πίσω
των  χαμόγελων,  των  αγγιγμάτων,  των  υποσχέσεων,  εκείνο  το  ηλίθιο  πίσω,  που  δεν
έβλεπες  το  μπροστά,  να  πας  τους  δείκτες  εκεί  και  να  δεις  τι  δεν  κατάλαβες,  τι  δεν
μέτρησες, τι δεν υπολόγισες ή – τουλάχιστον- να μουντζώσεις τον εαυτό σου και να τον
αναγνωρίσεις  -  τον  εαυτό  σου-  να  ξαναβρείς  το  πρόσωπό  σου  χωρίς  τα  μαύρα
απομεινάρια  των  χεριών  του,  χωρίς  τους  μπλαβί  κύκλους  της  αϋπνίας,  χωρίς  την
παραμόρφωση των όμορφων χειλιών σου - είναι τόσο έκφυλα τα χείλη σου - το ξέρεις
και το καμαρώνεις, δεν χρειάζεται καν να τα βάψεις, αυτή η καμπυλωτή ομορφιά τους!,
δεν  τους  αντιστέκονται,  τα  χείλη  σου  είναι  το  υπερ-όπλο  σου  και  ξέρεις  να  το
χρησιμοποιείς όταν θέλεις, μόνο όταν θέλεις, και δεν θέλεις συχνά, είσαι υπερήφανη γι`
αυτό, που δεν τα χρησιμοποιείς, τότε ήθελες, πριν αρχίσουν οι δείκτες του ρολογιού να
γυρίζουν προς τα μπρος, όλο και πιο μπρος, όλο και πιο μετά, κι όσο έκαναν την κυκλική
πορεία, ο φαύλος κύκλος σου πλήγωνε τα χείλη, τα ίδια που δαγκώθηκαν, δάγκωσαν,
σάλιωσαν, σαλιώθηκαν,  ρούφηξαν,  ρουφήχτηκαν,  απλώθηκαν σε κορμιά,  παντού ,  σε
όλο το κορμί, απ` άκρη σ` άκρη, να το ερεθίσουν, να το κατακτήσουν, να το χορτάσουν,
αυτά τα ίδια χείλη, τώρα δεν τα θες, τα κατηγορείς ότι φταίνε, γιατί τραβούν, προκαλούν,
και ποιός ξέρει τι υποσχέσεις δώσαν που δεν τις κατάλαβες, και μετά -στο τωρινό μετά -
δεν έχουν καμπύλες πια, μουτζουρώθηκε το σχήμα τους από τα κακάδια που έρχονται και
κάθονται πάνω στις πληγές και δε λεν να φύγουν, μόλις είναι έτοιμα να φύγουν, άλλα
καινούρια μπαίνουν στη θέση τους, νέες πληγές, και πια θέλεις να σπάσεις τους δείκτες
του ρολογιού όσο τους γυρνάς όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα προς τα πίσω,
αλλά μετανιώνεις , δεν έχει νόημα, θες το μπροστά και αντίστροφα γυρίζεις τους δείκτες
όλο και πιο γρήγορα, προς τα μπρος, να περάσει ο χρόνος, να κινηθεί προς τα κει που δεν
υπάρχει γωνιά να καθίσεις, μισή - μισή πλάτη σε κάθε τοίχο, γυρίζεις τους δείκτες κι
αρχίζει να επιστρέφει η καμπύλη στα χείλη, πάλι έκφυλα, επιθυμητά, αλλά μόνο όταν
θες, και δεν θες συχνά, τώρα δεν θες καθόλου, φταίνε αυτά τα χείλη λες στον εαυτό σου



και λες ψέματα, κάποιον θες να κατηγορήσεις, δεν γίνεται μόνο να σε κατηγορούν. Τα
ίδια  ξανά  και  ξανά  και  ξανά.  Να ντύνεσαι,  να  γδύνεσαι,  να φοράς,  να φοριέσαι,  να
χαμηλώνεις  τα τακούνια,  δεν  γίνεται  να είσαι  ψηλή,  να ψηλώνεις  το κορμί σου,  δεν
γίνεται να είναι οι άλλες ψηλότερες, να μην ξέρεις τι θέλει αυτή τη βραδιά, αυτή τη φορά,
αυτή την έξοδο, αυτή τη ζωή, ανοίγεις την ντουλάπα, εκεί μέσα είναι όλες οι στολές μα
πώς να μαντέψεις ποια προτιμάει σήμερα, δεν σου λέει ποτέ, μόνο περιμένει καθιστός
στο κρεβάτι να επιλέξεις τη σωστή, κι εσύ προσπαθείς από τον καθρέφτη να βρεις στο
βλέμμα του τι περιμένει, σχεδόν ποτέ δεν το βρίσκεις, ξέρει να να σε ξεγελά, χίλιους
τρόπους ξέρει,  έτσι  θέλει  να γίνει,  ν`  αποτύχεις,  να τον διαψεύσεις,  δεν ξέρεις  σε τι,
αυτός ξέρει όμως κι αυτό έχει σημασία, κι όταν επιτέλους το χέρι σου ακουμπήσει πάνω
σε αυτή  τη μία  και  μόνη  κρεμάστρα,  την  επιλογή της  βραδιάς,  το  αφήνεις  για  λίγο,
ξαναβυθίζεσαι  στο  αντεστραμμένο  βλέμμα  του  και  ψάχνεις  την  ύστατη  στιγμή  μια
υποψία, μια επιβεβαίωση, ένα στοιχείο, δεν βρίσκεις, βγάζεις την κρεμάστρα με αργές
κινήσεις, γυρίζεις το σώμα του προς εκείνον, ακόμη κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, οι
αγκώνες του ακουμπισμένοι στα γόνατά του, οι παλάμες του χουφτώνουν το πρόσωπό
του, το χαμόγελό του, σαρκαστικό, ανυπόμονο σε περιμένει, γυρίζεις το κορμί σου προς
το μέρος του, βάζεις την κρεμάστρα μπροστά στο κορμί σου, να, αυτή είναι η σημερινή
στολή, καλά έκανα; αυτό ήθελες; το βρήκα; η απάντηση που δεν είναι απάντηση έρχεται,
τελεσίδικη, σου αρπάζει την κρεμάστρα, την πετά κάτω, ποδοπατεί τη στολή και σε πετά
στο κρεβάτι, ανεβαίνει πάνω σου και σε ακινητοποιεί, κι αρχίζει, ξανά και ξανά και ξανά
τα ίδια λόγια, «πρόστυχη, τσουλάκι, μόνο εγώ δικό μου , δική μου θες ε; , θες κι άλλους
ε; να τους ρουφάς με τα πουτανιάρικα τα χείλια σου, αυτό θες; πες, μίλα», κι εσύ να μην
μιλάς γιατί τα χέρια του σου κλείνουν το στόμα, την ίδια στιγμή που σε πηδάει σκληρά
για να πονάς, είσαι  στεγνή κι αυτός μπαινοβγαίνει,  το απολαμβάνει .  τουλάχιστον ας
μείνει εκεί, αυτό το αντέχεις, μα συνεχίζει κι όλο και φτιάχνεται μ` αυτά που λέει, «σ`
αρέσει ε; ; και κάνεις την παρθένα ε; θα σε πηδήξω μέχρι να ματώσεις και μετά θα φέρω
και άλλους να σε πηδήξουν καριολάκι κι εγώ θα βλέπω που θα σε παίρνουν τρεις - τρεις
μέχρι να λιποθυμήσεις και τότε παλι και συνεχίζει, συνεχίζει, σε πονάει, ξέρεις ότι δεν θα
τα κάνει αυτά που λέει, με τους άλλους, τουλάχιστον όχι αυτό, αλλά τη βρίσκει να σε
κατηγορεί και να το φαντάζεται. Τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά. Δεν σταματά, δεν του
φτάνει  να σε πηδήξει,  θέλει  να σε ματώσει,  να σε πονέσει  πολύ,  κι  αφού τελειώσει,
συνεχίζει, κι εσύ δεν μπορείς πια, δεν αντέχεις άλλο, δεν φωνάζεις, αλλά αυτός θέλει να
φωνάξεις, δεν του αρέσει που δεν λες κουβέντα πια, του αρέσει να τον παρακαλάς να
σταματήσει, να κλαις, να του υπόσχεσαι ότι θα γίνεις καλό κορίτσι, θα γίνεις ό,τι θέλει
εκείνος, όπως θέλει εκείνος, απλά να σου πει τι θέλει, και δος του να τον ικετεύεις κι
αυτός συνεχίζει, μα δεν ικετεύεις πια, ούτε αυτό δεν θέλεις να κάνεις, δεν έχει νόημα, θα
συνεχίσει, κι είναι μια μικρή πράξη αντίστασης αυτό, χαίρεσαι που αντέχεις να το κάνεις,
πας μόνη στην γωνία και κουρνιάζεις μέχρι να σε βρει η μύτη από το παπούτσι, σε όποιο
σημείο αφήσουν ακάλυπτο τα χέρια σου. Σήμερα τα χέρια σου δεν καλύπτουν τίποτε,
είναι κρυμμένα πίσω από την πλάτη σου, εκείνος σου ρίχνει τα πρώτα χτυπήματα και
μετά  σταματά,  απορεί,  χαμογελά,  τον  φτιάχνει  αυτή  η  παραίτηση,  σκύβει,  γονατίζει,
κάνει γροθιές τις παλάμες του, σηκώνει τα μανίκια, σε κοιτά και χαμογελά, τον κοιτάς κι
εσύ,  το  χέρι  του,  το  δεξί,  πηγαίνει  προς  τα  πίσω όπως  οι  δείχτες  του  ρολογιού  που
γυρίζεις όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, αλλά το δικό σου τώρα πηγαίνει μπροστά
όπως οι δείκτες του ρολογιού που γυρίζεις όλο και πιο μπρος, όλο και πιο μπρος, κι όσο
τα  χέρια  σας  χορεύουν,  εκείνου  προς  τα  πίσω,  εσένα  προς  τα  μπρός,  το  μαχαίρι
καρφώνεται στο αριστερό του μάτι, το χέρι του πια δεν έρχεται προς τα σένα, πάει προς
το μάτι, και τα χείλια του φωνάζουν, τσιρίζουν, βρίζουν, το δεξί του χέρι πάλι παίρνει
φόρα, το δικό σου δεν σταματά και καρφώνει ό,τι βρει, ό,τι προλάβει πηγαίνοντας τους
δείκτες του ρολογιού όλο και πιο μπρος όλο και πιο μπρος μέχρι που.... Αφήνεις το σώμα
του όρθιο στη γωνία. Να κουρνιάσει η πλάτη μισή-μισή σε κάθε τοίχο....



ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ....ΑΓΚΥΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ...

Δύο μόνο κινήσεις. Αν το σκεφτείς, δεν είναι παραπάνω.
Μία, η πρώτη, να υψωθεί το ένα πόδι. Δύο, η δεύτερη....
να έρθει να κουμπωσει πάνω στο άλλο και να το κλειδώσει στην
προσδοκώμενη θέση. Σταυροπόδι. Cross-legged. Σταυρός.
Δεν είναι σταυρός αυτό που φτιάχνεται, περισσότερο με αγκύλη
μοιάζει. Έχει όμως την οδύνη του σταυρώματος, της θυσίας,
της απώλειας της ευθείας.
Το σταυροπόδι τα εκβιάζει τα ποδια, τα χειραγωγεί,τα εξαναγκάζει
στην αφύσικη κάλυψη της γενετήσιας περιοχής, στο κλείδωμά τους
σε ένα νοητό τρίγωνο συγκάλυψης, ερωτηματικού, πρόσκλησης. Πώς τώρα το κρύψιμο 
αποτελεί προσκλητήριο; Αναρωτιέμαι.Είναι η
απαγορευση του; - Αυτό είναι - Η υποκριτική και δόλια κάλυψή που
το σταυροπόδι δημιουργει κάνει την περιοχή πιο θελκτική.
Την αφαιρεί από τη δημόσια θέα, την καταδικαζει στην αφάνεια, στην
απαξίωση ή -στην απόλυτη αποθέωση της-.
Έχει διακυμάνσεις το σταυροπόδι.Έχει γλώσσα.
Έχει ήθη και έθιμα.Έχει savoir vivre. Μεταφράζεται σε διάθεση και
μεταφράζει ορέξεις. Αυτές οι δύο όλο κι όλο κινήσεις, - περισσότερο
αγκύλη παρά σταυρός-, δεν είναι αγκάλιασμα, δεν είναι χειρονομία
ζεστή, φιλάνθρωπη, είναι εξαναγκασμός και υποκινούμενη διάθεση,
είναι επιβολή και υποταγή.
Δεν είναι η ελεύθερη βούληση που σηκώνει το ένα πόδι για να το
βάλει πάνω στο άλλο - ναι, μπορεί να συμβεί κι αυτό-
όχι,το σταυροπόδι δεν είναι κίνηση ισορροπίας ή χαλάρωσης.
Είναι επιταγή, είναι συμπεριφορά που μαθαίνεις, επίκτητη,.
Είναι ανάγκη που πρέπει να ικανοποιήσεις. Του άλλου, του απέναντι,
του διεκδικούμενου ή του διεκδικητή.
Έχει το σταυροπόδι χιλιάδες χρόνια αναλύσεων πίσω του και
προβλέψεων μπροστά του.
Το σωστό και λάθος. Το πρέπον και το απρεπές.Το προκλητικό και το
απορριπτικό. Το νωχελικό και το ευέξαπτο. Το επιθετικό και το
αμυντικό.- Όλα..................

Τα σταυροπόδια του κόσμου έχουν την παλέτα τους και ζωγραφίζουν
στην ατμόσφαιρα,την δική τους ατμόσφαιρα........
Το πόδι που κουμπώνει κι αφήνεται, προσκλητικό, ειδικά όταν γέρνει
προς το μέρος σου. Το πόδι που κινείται νευρικά πάνω – κάτω, σου
λέει πως εκνευρίζεται.Μαζί σου.Η αλλαγή ποδιού, αργά και χωρίς νάζι,
σου λέει «βαριέμαι», «βαριέμαι θανάσιμα. Είναι, έπειτα, το σταυροπόδι
το σφιχτό, τα πόδια πιέζονται, πονούν το ένα το άλλο
-πρωτο ραντεβου- τον θελω,αλλα,δεν πρεπει να το δειξω πρωτη,-η-
με τιποτα..σφραγισμενα. Το αυθάδες που αφήνει το παπούτσι να
κυλήσει και να αποκαλύψει τη φτέρνα, τη μία φτέρνα.,
Πόσο είναι ευθύβολο, θέλει να βγει, το παπούτσι για αρχή,
πρέπει να μπορείς να κάνεις τις αναγωγές.
Δεν είναι απλή περίπτωση το σταυροπόδι. Σου μαθαίνουν να κρατάς
τα πόδια σου ενωμένα, να μην φαίνεται το βρακάκι σου, σου λένε,
είσαι κορίτσι, δεν πρέπει να φαίνεται το βρακάκι σου,
τα αγόρια μπορούν να κυκλοφορούν με το βρακί, δεν έχει σημασία.



Εσύ μαθαίνεις να κρατάς ενωμένα τα μπούτια σου, κι ας ζορίζεσαι σ`
αυτή την άβολη στάση, και ας ιδρώνεις, και ας τρίβονται και ας
γίνονται πληγές. Αλίμονό σου αν έχεις τροφαντά μπουτάκια, α, ναι,
αυτό το μαθαίνεις μετά,ότι για να ενώνονται σωστά τα μπούτια
πρέπει να μικρύνουν, να μην τρως,γιατί να τρως άλλωστε ; κορίτσι
πράμα είσαι, μεγάλωσες πια, πρέπει να προσέχεις.
Για να σε προσέχουν.
Κι αφού έχεις μάθει πια να κρατάς τα μπούτια σου ενωμένα,
να τα κρατάς επίσης αδύνατα και σκελετωμένα,
να μην κυκλοφορείς με το βρακί, κορίτσι πράμα, πρέπει να μάθεις
τον γυναικείο σταυρό που θα σε ακολουθεί μέχρι τα γεράματα.
Τότε σου επιτρέπεται να κρατάς τα πόδια σου ανοιχτά και τα μπούτια
ας μην ακουμπάνε, δεν έχει σημασία πια, δεν υπάρχει κάτι που αξίζει
να δουν πια, κάνε ό,τι θέλεις.
Χιλιάδες εργατο-ώρες προπόνησης γι` αυτό το σταύρωμα,
που δεν είναι σταυρός, το ξαναλέω, περισσότερο με αγκύλωμα
μοιάζει, με αφυσικη αγκύλωση. Χιλιάδες ώρες πρόβας μπροστά σε
καθρέφτες, φίλες, άνδρες, τραπέζια συνεδριάσεων, θέατρα, σινεμά,
ουζερί, ακόμη και σε ξαπλώστρες.
Μαθαίνεις το καλειδοσκόπιο των εκφάνσεων, προβαρεις την αντοχή
τους, την εντύπωση που προκαλούν, βελτιώνεσαι,
κερδίζεις ή απωθείς, πείθεις ή απομακρύνεις. Και πάντα ζηλεύεις
την ελευθερία που έχουν τα ανδρικά μπούτια να απομακρύνονται, να
μη βολιδοσκοπούνται, ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν.
Οταν τα πόδια είναι σε κοινή θέα, εσύ πρέπει να ξέρεις πώς δείχνουν,
το έχεις προβάρει άλλωστε, πώς θες να δείχνουν.
Άλλωστε από τα μπούτια και τη διαχείρισή τους εξαρτάται η
αξιοπιστία σου ως ομιλητής, συνομιλητής, συνέταιρος ή αδιάφορος
έτερος. -η- και εταιρα.
Έρχεται ομως η επιστήμη κάποτε, αυτή η αρωγός, να πει ότι το
σταυροπόδι κάνει ζημιά: στη σπονδυλική στήλη, στον αυχένα και την
πλάτη, κάνει φλεβίτιδα και κιρσούς, προκαλεί πίεση και κόπωση.
Τι άλλο θέλεις; Έχεις την επιστημονική πιστοποίηση, τον μεγαλύτερο,
τον μόνο σύμμαχο που βρήκες πρόθυμο τόσους αιώνες....Την
ελευθερία να λύσεις την αγκύλη να τον σπάσεις τον σταυρό και να
μάθεις ξανά στα μπούτια σου να απομακρύνονται απενοχοποιημένα,
επιτέλους ελεύθερα.-Τωρα μπορεις-!
Το ξέρεις πως η αφύσικη υποδούλωση που ζεις από παιδί
πρέπει να τελειώσει. Το στρίψιμο του κορμιού, το σκύψιμο πάνω από
ένα σύμπλεγμα που σου επιβάλλουν είναι κουραστικό.
Κρατάει τόσο καιρό...Εσύ αταβιστικά το επαναλαμβάνεις, έχεις μάθει,
το έχεις κάνει δικό σου, έχουν ξεχάσει τα μπούτια σου την αυτονομία
τους,
έχουν γίνει πιόνι στη μάχη της αποπλάνησης ή της παραπλάνησης.
Φτάνει πια! Πρέπει να μάθεις πώς ξεμαθαίνεις. Να νιώσεις την
απαγορευμένη ελευθερία χωρίς ενοχή, χωρίς αιδώ, με μια άγρια χαρά.
Να μην τα ενώνεις τα μπούτια, να τα` αφήνεις να παχαίνουν κιόλας
αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς,
να γίνεις αυτό που ήσουν στην αρχή...
Ελεύθερη !



ΣΩΠΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ...

 Θα έρθει… το ξέρω πως θα έρθει πάλι… είναι από αυτές τις νύχτες που του αρέσουν.

Δεν ξέρω γιατί  αλλά τέτοιες  νύχτες έρχεται  πάντα και  εγώ το ξέρω από νωρίς..  πριν

ακόμη πάω στο κρεβάτι μου…πριν ακόμη πω μέσα από τα δόντια μου καληνύχτα και

εκείνη με μαλώσει που είμαι έτσι στριφνή κι απότομη… πριν ακόμη πλύνω τα δόντια

μου και φορέσω τις μακριές πιτζάμες μου. Αυτές τις νύχτες φοράω τις πιτζάμες μου, τις

άχαρες με το ξεχειλωμένο λάστιχο. Ελπίζω να μην του αρέσουν, καμιά φορά συμβαίνει

κι αυτό και φεύγει.  Έμαθα να τις ξεχειλώνω μόνη μου,  τις  τραβάω με τα χέρια μου

δυνατά να γίνουν σαν άχαρα σακιά, τις φοράω και τις τραβάω ξανά και ξανά. Μερικές

φορές δεν τα καταφέρνω γιατί οι ρημάδες δεν ξεχειλώνουν, μόνο οι βαμβακερές κάπως

αλλά όταν τις πλύνεις πάλι στενεύουν. Τις κρύβω να μην τις πλύνει η μάνα μου, μα

εκείνη τις βρίσκει και βάζει τις φωνές που θέλω να είμαι μες στη βρώμα. Δίκιο έχει,δεν

θέλω να πλένομαι πια,  με το ζόρι  και  με φωνές μπαίνω στο μπάνιο.  Δυό φορές την

εβδομάδα  πρέπει  να  κάνουμε  μπάνιο  το  χειμώνα,  Τετάρτη  και  Σάββατο,  μα  εγώ τις

Τετάρτες- τα Σάββατα είναι πιο προσεκτική η μάνα - τις Τετάρτες λούζω τα μαλλιά μου

μόνο, γιατί αλλιώς θα καταλάβει. Μπαίνω στο μπάνιο κι αφήνω το νερό να τρέχει ώρα

πολύ, εκείνη φωνάζει ότι θα το χαλάσω το ζεστό νερό και δεν θα φτάσει για όλους, μα

εγώ το αφήνω να τρέχει  και  μένω να το  κοιτάζω, όρθια μπροστά στη μπανιέρα  που

γεμίζει και όταν είναι έτοιμη να ξεχειλίσει, μία μόνο στιγμή πριν, κλείνω τη βρύση και

μένω εκεί να κάνω σχήματα στο νερό με το χέρι μου. Το βουτάω μέσα μέχρι τον αγκώνα,

σαν να ψάχνω κάτι στον πάτο. Μα το ξέρω πως δεν υπάρχει εκεί αυτό που ψάχνω, ούτε

κι αλλού υπάρχει, μόνο στο μυαλό μου είναι αυτό το κάτι που ψάχνω, αυτό που θα τον

κάνει  να μην έρθει  ή αν έρθει  να μη μείνει  γιατί  θα νευριάσει  από τις  ξεχειλωμένες

πυτζάμες. 

Τώρα προσπαθώ να κάνω και το σώμα μου να μυρίζει. Εχω βρει τρόπους, κάνω το κορμί

μου να ιδρώνει, συνέχεια να ιδρώνει, αλλά δεν μυρίζει ο δικός μου ιδρώτας, δεν είναι σαν

του αδελφού μου που βρωμάει, και τα πόδια του βρωμάνε, μυρίζω τις κάλτσες του και με

πιάνει αποπληξία. Πόσο τυχερός είναι, γιατί να μην βρωμάνε και οι δικές μου κάλτσες να

τις φοράω συνέχεια, να μυρίζουν οι μασχάλες μου όπως εκείνου όταν ιδρώνει. Θεέ μου

πως ιδρώνει…. και τον παρακολουθώ, τον αδελφό μου, να δω τι κάνει σωστά μπας και το

πετύχω κι εγώ και κάνω το σώμα μου να μυρίζει, να μυρίζει άσχημα, να μην θες να το

πλησιάσεις, να μην θες να το αγγίξεις. 



Έρχεται τέτοιες νύχτες, κι εγώ κρατάω την ανάσα μου, κάτω από τα σκεπάσματα τραβάω

με δύναμη τις πυτζάμες, όσο προλαβαίνω, λίγο ακόμη να ξεχειλώσουν, λίγο ακόμη να

θυμίζουν τσουβάλι, κρατάω την ανάσα μου και μετράω μέχρι το είκοσι, τ` αυτιά μου

ορθάνοιχτα ν` ακούσω τους ήχους, εκείνους που λένε πως να, σηκώθηκε από το κρεβάτι,

τώρα φοράει τις παντόφλες, τώρα σκύβει πάνω από εκείνη να βεβαιωθεί ότι κοιμάται..

όχι δεν κοιμάται, ποτέ δεν κοιμάται.. εκείνος προχωρά σέρνοντας τις μαλακές παντόφλες.

Κάποια μέρα αυτές  τις  παντόφλες θα τις  κάψω και  θα τις  κοιτάζω μέχρι  να μείνουν

αποκαΐδια.  Τώρα  ανοίγει  την  πόρτα,  το  πόμολο  γέρνει  προς  τα  κάτω,  το  γλωσσίδι

υποχωρεί,  λίγο  τρίζει,  πάντα  τρίζει,  θα  αρκούσε  αυτό  για  να  ξυπνήσει  εκείνη,  αν

κοιμόταν δηλαδή, θα αρκούσε μόνο να ανασηκωθεί από το κρεβάτι και όλο αυτό θα

τελείωνε, όμως όχι, εκείνη συνεχίζει να κάνει πως κοιμάται. Αυτός κλείνει την πόρτα, το

πόμολο γίνεται  ίσιο,  το γλωσσίδι μπαίνει στη θέση του, οι παντόφλες κάνουν μερικά

βήματα προς τα δεξιά, προς τη δική μου πόρτα. Προλαβαίνω να τραβήξω ακόμη μια

φορά τις πυτζάμες μου,  βάζω όλη μου τη δύναμη, πονάνε τα χέρια μου αλλά δε με

νοιάζει, βάζω όλη μου την δύναμη και τρίβω το σώμα μου με ό,τι μαντζούνι έχω μαζέψει

από αυτά που βρωμάνε.  Τα τρίβω, κυρίως εκεί χαμηλά να μυρίζει άσχημα, χειρότερα

από τις κάλτσες του αδελφού μου. Πόσο τον ζηλεύω τον αδελφό μου και τα πόδια του

που βρωμάνε, αυτός ντρέπεται κι όλο τρέχει να τις κρύψει αλλά εγώ τον ζηλεύω. Μόλις

πετάξει τις κάλτσες του στα άπλυτα, τις παίρνω στο κρεβάτι μου, τις αφήνω εκεί μέχρι να

τις  ανακαλύψει  η  μάνα  μου  και  να  βάλει  τις  φωνές… κάτι  προλαβαίνει  να  κάνει  η

μυρωδιά τους….μετά έρχεται εκείνη και μου αλλάζει τα σεντόνια "τι μπόχα είναι αυτή"

λέει,  τ`  αλλάζει  και  μου έρχεται  να βάλω τα κλάματα.  Θα είμαι  πιο προσεκτική την

επόμενη φορά, να μην το καταλάβει. 

Τρίβω τα μαντζούνια στο σώμα μου μέχρι που με γδέρνουν και μου πέφτει η πυτζάμα

που έχει πια ξεχειλώσει πολύ, αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί δεν θα μπορώ να την κρατήσω

και αν πέσει  δεν έχει  νόημα, είμαι άχρηστη,  το παράκανα,  δεν πρέπει  να τραβάω το

λάστιχο στη μέση, μόνο πιο κάτω να τραβάω τη πυτζάμα… τι θα κάνω τώρα.. θα πέσει

αμέσως μόλις με σηκώσει επάνω. Το σκέφτομαι και ιδρώνω, αλλά αυτός ο παλιό ιδρώτας

δε μυρίζει, ο αναθεματισμένος μυρωδάτος μου ιδρώτας δε μυρίζει.. και τα μαντζούνια

μυρίζουν ωραία τώρα, πως μου φάνηκαν ότι ήταν αηδιαστικά, γιατί μυρίζουν όμορφα

τώρα; γιατί; η πιτζάμα πέφτει κι εγώ μυρίζω όμορφα και το πόμολο γυρίζει, θεέ μου,

γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γέρνει κι εκείνος θα μπει....

Σώπα μη μιλάς, έτσι λέει εκείνη, μόλις με βλέπει να σέρνω τα βήματά μου το πρωί,   δεν

με κοιτάει, ποτέ δεν με κοιτάει στα μάτια. Ξέρει όμως να τις αναγνωρίζει τις νύχτες, ε



βέβαια αφού δεν κοιμάται, αφού δεν σηκώνει το κεφάλι της την ώρα που οι μαλακές

παντόφλες  φτάνουν  κοντά  στο  πόμολο,  θα  έφτανε  αυτό,  τόσο  δύσκολο  είναι;  Της

ουρλιάζω, μέσα στο κεφάλι μου ουρλιάζω, μέσα εκεί συνέχεια ουρλιάζω, που αλλού να

το κάνω; μου έχει πει πώς αν ουρλιάξω, αν φωνάξω, αν μιλήσω, θα με πονέσει πιο πολύ

και μετά θα πονέσει και τον μικρό μου αδελφό. Οχι εκείνον δεν θα τον πονέσει ποτέ, δεν

θα τον αφήσω εγώ. Γι` αυτό μένω άγρυπνη ακόμη και τις νύχτες που δεν έρχεται, γι`

αυτό τον κλειδώνω μέσα, του είπα πως είναι το παιχνίδι μας για να κρατήσω τα κακά

πνεύματα απ` έξω και ο μικρούλης μου το πίστεψε.. όμως για πόσο ακόμη; θα μεγαλώσει

και θα πάψει να πιστεύει τις ανοησίες που του λέω, μέχρι πότε; για όσο ακόμη μπορώ, κι

αυτό κάτι είναι λέω στον εαυτό μου, και μόνο τότε σταματάω λίγο να ουρλιάζω μέσα στο

κεφάλι  μου  και  κάπως  ησυχάζω  και  πονάω  λιγότερο….όχι  δεν  πονάω  λιγότερο,  το

σκέφτομαι  λιγότερο,  το αντέχω περισσότερο γιατί  δεν  είναι  ο  πόνος δικός του,  γιατί

εκείνος θα γλυτώσει. Κάτι είναι κι αυτό, κάτι είναι κι αυτό, είναι πολύ αυτό, Γι αυτό

σώπα μην μιλάς, όπως  λέει εκείνη και μετά μου γυρίζει την πλάτη, σώπα μην μιλάς....

Ήρθε,  ήρθε  πολλά  βράδια,  σταμάτησα  να  τραβάω  τις  πυτζάμες  να  ξεχειλώσουν,

σταμάτησα να τρίβω το σώμα μου με μαντζούνια να βρωμίσει, σταμάτησα να κλειδώνω

τον αδελφό μου μέσα, μεγάλωσε και δεν θέλει πια, μα εγώ σταμάτησα να κοιμάμαι και

μετράω τα βήματα στο χολ, μην και ξεστρατίσουν προς τη λάθος πόρτα,  δεν γκρινιάζω

πια, δεν φωνάζω πια, μόνο ουρλιάζω μέσα στο μυαλό μου, σώπα μην μιλάς, σώπα μην

μιλάς, σώπα μην ουρλιάζεις, σώπα…. Αφου δεν μ` ακούνε, ούτε καν με κοιτάνε.. εκείνος

κάνει ότι δεν υπάρχω τη μέρα, εκείνη μ` έχει ξεχάσει μέρα και νύχτα. Μεγάλωσα και

βλέπω, τους παρακολουθώ, δεν κοιτιούνται μεταξύ τους, δεν χρειάζεται. Εκείνη τρέμει

μην τον στενοχωρήσει, μη μείνει πουκάμισο ασιδέρωτο, φαγητό καμένο, σπίτι βρώμικο,

κι εκείνος μπαίνει, βγαίνει, φεύγει, έρχεται, όλα έτοιμα, όλα εντάξει, όλα όπως πρέπει,

μια οικογένεια να την καμαρώνεις. Το είπα στη μάνα μου αυτό, την ημέρα που έγινα

δεκατέσσερα,  της  το  έφτυσα  στα  μούτρα  πόσο  μας  καμαρώνω,  τη  ρώτησα  αν  μας

καμαρώνει κι εκείνη, αν καμαρώνει κι εκείνον… Σώπα μην μιλάς μου είπε, «εσύ γιατί

δεν  μιλάς»;  τη ρώτησα,  πρώτη φορά και  σάστισε,  πρώτη φορά και  φοβήθηκε μήπως

μιλήσω  και  πάει  η  μόστρα,  πάει  η  οικογένεια  που  καμαρώνεις.  «ΕΣΥ  ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ

ΜΙΛΑΣ;» ούρλιαξα, όχι στο μυαλό μου, πρώτη φορά, κι εκείνη κάθισε στην καρέκλα,

πρώτη φορά με κοίταξε, πρώτη φορά και έκλαιγε, πρώτη φορά και δεν έλεγε τίποτε, ούτε

αυτό το σώπα, μην μιλάς.

Ένα χιλιόμετρο ήταν όλο κι  όλο,  περπατούσα κι  έλεγα μέσα μου συνέχεια σώπα μη

μιλάς, και τώρα τραβούσα τις λέξεις - όχι τις πυτζάμες μου - να ξεχειλώσουν, να γίνουν



πολλές, να μιλήσουν δυνατά, να σκοτώσουν τις άηχες παντόφλες και τα βραδινά βουητά.

Μίλησα, ξανά και ξανά, μέχρι να με πιστέψουν, ξανά και ξανά, μέχρι να τον διώξουν από

το σπίτι, ξανά και ξανά μέχρι να μιλήσουν με τ` αδέλφια μου, να βεβαιωθούν ότι δεν

πληγώθηκαν από τις σιωπηλές παντόφλες, δεν ξεχείλωσαν πιτζάμες. Να φέρουν τη μάνα

μου που με κοίταξε με μίσος κι ένα καινούριο "σώπα, μη μιλάς", αλλά αυτό είναι άλλης

πάστας, συριστικό, απειλητικό, σαν φιδιού. Λίγο καιρό αργότερα, μετά από την μια και

μόνο λέξη που περίμενα τόσο καιρό, "ένοχος",  εκείνη σηκώθηκε  όρθια και ξανακάθισε,

έκλεγε, τραντάχτηκε..ούτε εκείνη είναι αθώα.. ούτε εκείνη θα μας έχει… Φτάνει πια με

την  οικογένεια  που  είναι  να  την  καμαρώνεις,  να  μας  φτύνεις  είναι..  Μα  εσύ  φταις

περισσότερο από εκείνον θέλω να της πω καθώς την πλησιάζω…δεν προλαβαίνω..με

κοιτάζει με μίσος και μου φτύνει καινούριες λέξεις στη μούρη "μας κατέστρεψες, φτου

σου βρώμα, μας διέλυσες, εσύ τα έκανες όλα, εσύ φταις, εσύ τον προκαλούσες, αυτός δεν

θα τα έκανε αυτά, εσύ, εσύ, εσύ"… όχι.. "εσύ " μόνο να σήκωνες λίγο το κεφάλι σου

εκείνα τα βράδια και δεν θα γύριζε το πόμολο, δεν θα έβγαιναν οι άηχες παντόφλες στο

διάδρομο  δεν  θα  ξεχείλωνα  τις  πιτζάμες,  δεν  θα  σώπαινα,  θα  μιλούσα.  Τώρα,  ΕΣΥ

ΣΩΠΑ, ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ! 



ΤΡΑΒΑ ΠΛΥΝΕ ΚΑΝ’ΝΑ ΠΙΑΤΟ ΜΩΡΗ

"Τράβα πλύνε κάνα πιάτο μωρή", αυτό το μωρή με πειράζει περισσότερο, δεν ξέρω γιατί,
σαν να μου αφαιρεί κάθε πιθανότητα να πλύνω το πιάτο, σαν να μου βάζει εμπόδια είναι, 
με θυμώνει, το μωρή είναι η πραγματική προσβολή, θέλω να φωνάξω ότι δεν μ` ενοχλεί 
το πιάτο, που περιμένει εμένα να το πλύνω, εμένα και μόνο εμένα, και μόνο έτσι ο 
κόσμος θα λειτουργεί κανονικά, όπως πρέπει, καθώς πρέπει, ό,τι πρέπει, όσο πρέπει, 
τουλάχιστον έτσι λένε εκείνοι, ο κάθε εκείνος που του `ρχεται βολικό να το λέει, να με 
φωνάζει να πλύνω και τα δικά του πιάτα, γιατί αυτά εννοεί κατά βάση, τα δικά του πιάτα 
θέλει να πλένω, αυτό θέλει να βλέπει, εμένα μπροστά στο βρώμικο νεροχύτη, να πλένω 
τα πιάτα που λέρωσε, αφού έφαγε, με βουλιμία, με γρήγορες μπουκιές, πιρουνιές, 
κουταλιές, μαχαιριές, κυρίως αμάσητα, έτσι είναι καλύτερα, άλλες φορές μασώντας αργά
σαν να κάνει σεξ, αλλά πάντως λερώνοντας το πιάτο, πολλά πιάτα, δεν φτάνει μόνο ένα, 
πρέπει το τραπέζι να είναι γεμάτο, το κατοχικό σύνδρομο της μάνας του, που έγινε το 
σύνδρομο εξουσίας αυτουνού, ναι αυτού που μου λέει να πλύνω κανένα πιάτο, το δικό 
του πιάτο, εννοείται ότι θα το αφήσει άπλυτο στο τραπέζι, στο τραπεζομάντηλο που 
γέμισε με λαδιές, δεν τον νοιάζει, αυτός θα το πλύνει; εγώ θα το πλύνω αλλά δεν 
ακούγεται ωραίο το "τράβα πλύνε κάνα τραπεζομάντηλο μωρή" δεν έχει ρυθμό, 
ακούγεται σαν ευχή, δεν έχει νόημα να προσέξει το τραπεζομάντηλο, εξάλλου δεν έχει 
καταλάβει τη χρήση του, το πιάτο όμως; που επιδεικτικά θα αφήσει άπλυτο πάνω στο 
λαδωμένο τραπεζομάντηλο κι ας είναι ο νεροχύτης ένα βήμα παραπέρα, τι σημασία έχει; 
είναι δική σου δουλειά να το πλύνεις, έχει νόημα να σου λέει να το πλύνεις, αλλά πάλι 
εμένα αυτό το μωρή με ενοχλεί! Aπ`όλα πιο πολύ μ` αρέσει το τράβα, τρράαβααα, είναι 
γεμάτο, παχύ, γυρίζει η γλώσσα σου να το πεις, δείχνει μια προσπάθεια, δεν το 
προσπερνάς έτσι, το εκτιμάς, εκτιμάς τον κόπο του, εκτιμάς το γύρισμα της γλώσσας 
μέσα στην υγρή σωματική κοιλότητα, το σάλιο που εγκλωβίζει στο κύρτωμά της, το 
ελαφρύ σύριγμα αν το παρατραβήξεις αυτό το τρρραααβααα, έχει μια κίνηση η λέξη, με 
την εκπνοή της, με το τελευταίο α νιώθεις ότι ξεκινάς, προχωράς προς την κατεύθυνση 
του τράβα, μπρος, πίσω, στον νεροχύτη, στα λερωμένα, τ`άπλυτα, τα παραπεταμένα, 
γιατί τόση υποτίμηση; Αναρωτιέσαι. Τα άπλυτα δείχνουν πόσο τη ζεις τη ζωή, αν δεν 
λερωθείς δεν ζεις, αν δεν παράγεις άπλυτα, δεν είσαι, αν δεν λεκιαστείς δεν έχεις κάνει 
τίποτε, δεν έχεις πετύχει τίποτε, όχι ρε παιδιά, μην τα υποτιμάτε τα άπλυτα δεν 
κουβαλάνε μόνο ενοχές, κουβαλάνε ορμές, και επιθυμιές και έρωτα και πλάνη και φόβο 
και παράδοση κι απαίτηση κι υποταγή, όλα εκεί βρίσκονται, στα άπλυτα, τα κρύβουμε, 
γιατί; να τα επιδεικνύουμε πρέπει, περήφανοι, αλλά όχι, εμείς τα καταχωνιάζουμε, 
μοστράρουμε τα άλλα τα καθαρά, πώς θα γίνει διαφορετικά θα μου πεις, τι θα έχει να σου
πει ο άλλος; "τράβα να λερώσεις κανένα καθαρό;", εδώ που τα λέμε αυτό δεν είναι 
βρισιά , ευχή είναι και χάνει την δύναμή του το τρρααβααα σε αυτή την περίπτωση, μα 
και το άλλο το "τράβα να πλύνεις κάνα πιάτο" κι αυτό δεν είναι βρισιά, είναι που δεν έχει
μάθει να τα πλένει, είναι που δεν έχει μάθει να λερώνει όπως πρέπει, είναι που στο 
λέρωμα, το λέρωμα, θέλει τέχνη, θέλει αρχίδια το λέρωμα και αν σου λείπουν φοβάσαι 
να αναμετρηθείς με τα μικρόβιά του ενώ αν ξέρεις, αν έχεις βουτήξει, αν έχεις λερωθεί 
απ΄τις βρμιές, δεν θες καν να καθαρίσεις, να τα κουβαλάς μέσα σου θες, ακόμη και το 
τραπεζομάντηλο με τις λαδιές, στο κάτω - κάτω συντροφικότητα δείχνει, έναν άνθρωπο 
που νοιάστηκε δείχνει, κάποιον που θέλει να σε ευχαριστήσει δείχνει ρε μαλάκα, κι εσύ 
το κάνεις βρισιά ρε, βρισιά και το κοπανάς για εξυπνάδα, Τρράααβααα.... Τώρα που το 
σκέφτομαι περσότερο απ`όλα μ` αρέσει το "κάνα", κάνα πιάτο, ύπαρξη κι ανυπαρξία 
μαζί, κανένα και ένα συγχρόνως, αλλά πάντως μόνο ένα, γιατί το τράααβααα υποδηλώνει
μοναξιά, έτσι δεν είναι; δεν είναι συντροφικό αυτό το τράααβααα άρα και το πιάτο δεν 
μπορεί παρά να είναι ένα ε; αλλιώς δεν θα ` ταν πιάτα; δεν θα υπήρχε μια παρεξήγηση 



εδώ; δεν θα ήταν ένα ολίσθημα ύφους όλο αυτό; δεν θα δημιουργούσε εντάσεις, απορίες; 
δεν θα ήταν επιδεκτικό ερμηνειών, κι αυτό με τη σειρά του δεν θα απαιτούσε ειδικούς να 
το εξηγήσουν, να αποφανθούν, δεν θα έπρεπε να γίνει κάποιου είδους διάλογος τέλος 
πάντων, μια διαβούλευση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και κυρίως τα πιάτα 
στα χέρια αυτών που τα πλένουν, δεν θα βοηθούσε όλο αυτό στο να αποκατασταθεί η 
τάξη και να λάβει το "κάνα" τη θέση που του αξίζει, δεν θα ήταν πιο εύκολα τότε, ακόμη 
και αν έπαιρνε καιρό, μήνες ή ίσως και χρόνια μέχρι να καταλήξουμε σε κάποιου είδους 
ομοφωνία, σχετική πάντα, γιατί ομοφωνία απόλυτη έχεις μόνο στην αφωνία, θα 
καθυστερούσαμε λίγο ίσως, και στο μεταξύ μπορεί και να απαγορευόταν η φράση για να 
μην δημιουργείται σύγχυση και παρεξηγήσεις, αλλά έτσι γίνεται πάντα με τα πραγματικά 
σπουδαία, τα απαγορεύουν για να καταστούν δυνατότερα, να γίνει σαφής η αξία τους, 
όμως μετά, όταν όλη αυτή η φασαρία τελειώσει, σκεφτείτε πόση νομιμοποίηση θα έχει το
τρραααβααα, το κάνα, το πιάτο, ίσως όχι το μωρή που εξακολουθεί να με νευριάζει!! 
Πολύ όμως....


