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στη μάνα μου
ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ

Σε γενικές γραμμές καλά τα καταφέρνω. 
Χίλιες οχτακόσιες σαράντα το μήνα δεν 
είναι και λίγα. Βέβαια, ούτε πολλά είναι, 

αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Είδα και το 
Γιαννάκη της κυρά Βαγγελιώς. Δυο μήνες έχει 
να κάνει μεροκάματο, τον λυπήθηκα. Έβγαλα 
και του δωσα ένα κατοστάρικο. Δεν το ’παιρνε 
με τίποτα. Τελικά το πήρε, όμως, υπερίσχυσε η 
πείνα του εγωισμού του. Και μου ’λειψε αυτό 
το κατοστάρικο, αλλά χαλάλι, φίλοι από παιδιά 
με το Γιαννάκη, τι διάολο. Τώρα εδώ που τα 
λέμε δεν άλλαξε και τίποτα. Έντεκα κατοστά-
ρικα μου λείπανε, τώρα μου λείπουνε δώδεκα, 
χαράς το πράμα. 

Με το ζόρι τα φέρνω βόλτα, αλλά δε βαριέ-
σαι, υπάρχουνε και χειρότερα. Και κείνο το κο-
στούμι θα το πάρω. Χίλιες διακόσιες, τεράστιο 
ποσό. Θα τα δώσω όμως, τα Χριστούγεννα με 
το δώρο. Βέβαια, και πέρσι έτσι έλεγα, αλλά δε 
φτάσανε. Τι να σου κάνει κι ένα δώρο; Να ’τα-
νε δύο, κάτι γινότανε. Δε με πείραξε. Που δεν 
πήγα, όμως, στο χωριό με πείραξε. Με περίμε-
νε η μάνα μου να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα. 
Όχι ότι κι εδώ πέρασα άσχημα, μια χαρά πέ-
ρασα, αν εξαιρέσεις που ξεπάγιασα, μια χαρά. 
Έκανα και τον Ιησουίτη μοναχό, βάφτισα την 
κότα γάλο. Το διάβασα αυτό, δεν το ’βγαλα απ’ 
το μυαλό μου. 

Διαβάζω πολύ τώρα τελευταία. Ό,τι βρω το 
διαβάζω. Όχι, βιβλία δεν αγοράζω, δε βαστά-
ει μέχρι εκεί η τσέπη μου. Αγοράζω, όμως, τε-
τράδια και μολύβια. Φτηνά είναι. Α, ναι, ξέχα-
σα να σας το πω, έχω αρχίσει και γράφω. Πως; 
Έγραφα στη μάνα μου, αφού δεν μπορούσα 
να πάω στο χωριό, της έγραφα. Κι όταν τελεί-
ωνα, κι έκλεινα το φάκελο, ένα μυστήριο πρά-
μα... Θα με περάσετε για βλαμμένο, αλλά εγώ 
θα το πω. Μου ’γνεφε το μολύβι. Στην αρχή 
τρόμαξα, νόμισα πως τα χάνω. Μα τελικά δεν 
έχω τίποτα, μια χαρά είμαι. Όχι, όχι, τώρα δε 
μου γνέφει. Άλλωστε και να θέλει δεν μπορεί, 

το ’φαγε η ξύστρα. Παρεπιπτόντως, άτιμο πρά-
μα η ξύστρα. Δε λέω, φτηνά τα μολύβια, αλλά 
κι αυτή όλο χριτς και χρατς, δεν αφήνει μολύ-
βι να φτουρήσει. 

Μ’ αρέσει όμως η μυρωδιά του ξυσμένου μο-
λυβιού, πολύ μ’ αρέσει. Κάθε που ξύνω ο οικο-
νόμος εαυτός μου δυσφορεί, κι ο άλλος, αυτός 
που όλο και πιο συχνά βγαίνει στην επιφάνεια 
τον τελευταίο καιρό, ηδονίζεται. Άτιμο πράμα 
το γράψιμο, λυτρωτικό, μαυλιστικό, μα και συ-
νάμα διχαστικό. Ούτε περίμενα ποτέ ότι μπο-
ρεί να τσακωθώ με τον ίδιο μου τον εαυτό. Κι, 
όμως, έγινε κι αυτό. Ο ένας, αυτός ο οικονόμος, 
ο λογικός, όλο μου λέει να γράψω κάτι εμπορεύ-
σιμο, κι ο άλλος, αυτός ο φιλήδονος, ο ονειρο-
πόλος τον χλευάζει. «Τι ’ναι ρε το γραφτό να το 
πουλήσεις, φέτα;». Όλο κάτι τέτοια του λέει, κι 
ο άλλος επαναστατεί και τον μουντζώνει με χέ-
ρια και με πόδια. «Δε μας λες ρε λιγούρη από 
πότε έχει να φας φέτα;». Κι ο ένας δίκιο κι ο άλ-
λος δίκιο, που να γείρω δεν ξέρω. 

Νταλκάς αδερφέ μου το γράψιμο. Και στη 
δουλειά δεν τα πάω καλά. Προχτές ξεχάστηκα 
κι έγραψα στο πρωτόκολλο στιχάκια. Με σιχτί-
ρισε ο προϊστάμενος και με το δίκιο του, μου 
’πε πως αν συνεχίσω έτσι είναι λίγα τα ψωμιά 
μου. Έπιασα και κάτι σχόλια απ’ τους συναδέλ-
φους. Η Ρίτσα έλεγε πως είμαι ερωτευμένος, ο 
κυρ Παναγιώτης ότι παίρνω χασίσι. Κι οι δυο 
τους μια δόση αλήθειας την είχανε. Στην κω-
λότσεπη κουβαλάω το χαρτί με το γραφτό της 
προηγούμενης μέρας, κι όταν δε με κοιτάζει κα-
νείς το βγάζω και το διαβάζω. Έρωτας. Κι όλο 
σπάω εξεπίτηδες τη μύτη του μολυβιού για να 
το ξύνω και να μυρίζω. Χασίσι. 

Έξη, έτσι μου είπανε ότι λέγεται αυτό που 
έχω πάθει με το γράψιμο. Πολύ με προβλημά-
τισε αυτό. Έξη και μόνο που το ακούς καταλα-
βαίνεις ότι δεν είναι καλό πράμα. Το σκέφτη-
κα, πολύ το σκέφτηκα και ξέρετε που κατέλη-
ξα; Όχι, δεν έχω πάθει έξη με το γράψιμο, με 
τη ζωή ναι, με το γράψιμο όχι. Όμως πως να 

τη ζήσεις τη ζωή με χίλιες οχτακόσιες σαράντα 
το μήνα. Είκοσι δυο χρονώ ήρθα σε τούτη την 
πόλη. Έναν με είχε η μάνα μου, την παράτη-
σα και ήρθα. Δέκα Χριστούγεννα περάσανε κι 
εκείνο το κοστούμι δεν κατάφερα να το πάρω. 
Βαρέθηκα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, ποιο 
δώρο; Αυτό το γαμημένο δώρο δε φτάνει ού-
τε για να ζήσω κι όχι για να πάρω κοστούμι. 
Μα εγώ θέλω να ζήσω, κι αφού δεν μπορώ να 
ζήσω πραγματικά, θα ζήσω στα γραφτά μου. 
Εκατό κοστούμια έχω αγορασμένα στα γραφτά 
μου, όλο κασμίρι και μετάξι, μεγαλεία. Κι από 
πατούμενα άλλο τίποτα, όλο γυαλάδα και φινέ-
τσα. Να μη σας πω για τις κούρσες, δέκα μέτρα 
η καθεμιά τους κι όλες αμερικάνικες.

Με διώξανε απ’ τη δουλειά, κι απ’ το σπίτι με 
διώξανε. Τέσσερα νοίκια απλήρωτα δεν είναι και 
λίγα. Σ’ ένα εγκαταλελειμμένο στη Βάθης τη βγά-
ζω τώρα. Στη μάνα μου συνεχίζω να γράφω. 
Δεν τα στέλνω, λεφτά για φάκελα και γραμμα-
τόσημα δεν έχω, πάντως της γράφω. Όλο γρά-
φω. Καλύτερα περνάω τώρα, έχω βρει και δυο 
τρεις εταιρείες που πετάνε χαρτικά. Γνώρισα 
και μια υπάλληλο, όλο μου δίνει και κανα μολύ-
βι. Το φαΐ είναι λιγάκι ζόρι, φοβάμαι να μη γί-
νει σαν το γάιδαρο του χότζα. Άμα γράφω δεν 
πεινάω. Κι όλο γράφω. Τη νύχτα όμως δεν έχει 
φως κι όλο πεινάω. 

Φοβάμαι. Η σκεπή στάζει, φοβάμαι μη βρα-
χούνε τα χαρτιά μου. Μήτε πενήντα οκάδες δεν 
πρέπει να ζυγίζω πια. Δεν έχω κουράγιο να ψά-
ξω για χαρτιά, τώρα γράφω με το μυαλό. Πως 
δεν το ’χα σκεφτεί, καλύτερα έτσι. Ούτε κινδυ-
νεύω να βραχούνε τα γραφτά μου, ούτε πρέπει 
να ψάχνω ολημερίς για χαρτιά και μολύβια. 

Νιώθω το μυαλό μου να σβήνει. Γιατί γράφω; 
Τον τελευταίο καιρό αυτό το ερώτημα με κατα-
τρέχει. Κάποτε, έλεγα ότι γράφω για να απολαμ-
βάνω με το νου όλα αυτά που στην πραγματική 
μου ζωή δεν μπορούσα. Είναι κι αυτό. Φεύγω, 
το νιώθω, μα φεύγω ευχαριστημένος. Ένα μο-
λύβι κι ένα κομμάτι χαρτί με ταξίδεψαν στα πέ-
ρατα της γης, με τάισαν μάννα και με πότισαν 
νέκταρ, μ’ έντυσαν πατόκορφα χρυσάφια. Μα 
είναι σίγουρα και κάτι άλλο. Είναι σαράκι στα 
σωθικά το γράψιμο. Ένα σαράκι περίεργο, αλ-
λόκοτο. Άλλους τους τρώει κι ανθίζουνε, κι άλ-
λους τους τρώει και σβήνουνε. Όπως εγώ...




