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Πήρε ένα λεωφορειάκι που έκανε 
ολοήμερο σίτυ-τουρ και μάζευε 
τους σκόρπιους τουρίστες από 

διάφορα ξενοδοχεία του κέντρου. Ήταν 
ο μόνος Ευρωπαίος. Όλοι οι άλλοι ήταν 
Αμερικάνοι, κι ένας μοναχικός Μεξικάνος, 
που δε μιλούσε καθόλου. Απέφυγε να 
πιάσει γνωριμίες και συζητήσεις, γιατί 
ένιωθε κουρασμένος. Παρ’ όλα αυτά, ο 
ιδιαίτερα καπάτσος Αμερικάνος τού απέ-
σπασε το e-mail, για να μπορέσει να βρει 
συστατικές επιστολές και πληροφορίες για 
την κόρη του, που ήθελε να σπουδάσει 
στην Ευρώπη. 

Τελικά, κατά το απογευματάκι, κατέλη-
ξαν στο βοτανικό κήπο της πόλης, που ή-
ταν ένα ολόκληρο …βουνό, χωρίς υπερβο-
λή. Χανόσουν στις ατέλειωτες αλέες του με 
τις πληροφοριακές πινακίδες επιμελώς α-
ναρτημένες πάνω στους κορμούς των εκα-
τοχρονίτικων δέντρων. Η αρχηγός του μίνι-
γκρουπ τούς συνέστησε να μην απομακρυν-
θούν, γιατί το πάρκο είναι επικίνδυνο και σε 
μισή ώρα το λεωφορειάκι θα έφευγε. 

Ο Έλληνας συγγραφέας ήταν επίμονος και 
ξερόλας. Δεν έδωσε καμία σημασία στις ε-
παγγελματικές της προειδοποιήσεις. Τη θε-
ώρησε φοβική γεροντοκόρη και με τη συ-
νήθη μισάνθρωπη καχυποψία του, φαντά-
στηκε ότι η κυρία αυτή φοβόταν μη χάσει 
τη μίζα της από το gift-shop του πάρκου. 
Άρχισε λοιπόν να περπατάει, με μια έκφρα-
ση παραιτημένου, σαν αδέσποτο σκυλί, ως 
συνήθως. Πίσω από μία γιγαντιαία αρο-
κάρια συνάντησε ένα νέο, έως είκοσι επτά 
χρονών. Του τράβηξε την προσοχή το κα-
λοσιδερωμένο μπλου-τζην με την τσάκιση, 
και το κολλαρισμένο άσπρο πουκάμισο με 
τα ανασηκωμένα μανίκια. Του θύμισε την 
Καλαμάτα των παιδικών του χρόνων, της 
δεκαετίας του ’60. Ο νεαρός μιλούσε άπται-
στα ισπανικά, γλώσσα που καταλάβαινε και 
ο Έλληνας. Περπάτησαν ώρα στις λουλου-
διασμένες, δαιδαλώδεις διαδρομές του βα-
ρυφορτωμένου κήπου. Ο Βραζιλιάνος ζού-
σε με τη μαμά του σε ένα δυαράκι του κέ-
ντρου, με ωραία θέα όμως. Έμεναν στον 
έβδομο όροφο. Έκπονούσε τη διδακτορι-

κή του διατριβή με θέμα τον Σοπενχάουερ. 
Είχε και το καταφύγιό του, όχι μακριά από 
την άλλη έξοδο του πάρκου. Άρχισε να εκ-
θειάζει το πόσο μικρό και άνετο ήταν. Ό,τι 
πρέπει για κλασική μουσική, κουβεντούλα, 
και αρωματικό βραζιλιάνικο καφέ… Ήταν 
σχεδόν έτοιμος να πεισθεί. 

Ο νέος μιλούσε υπέροχα και με έναν πε-
ρίεργα υπνωτικό τρόπο. Οι αντιστάσεις του 
άρχισαν να λιώνουν σαν βούτυρο στο τη-
γάνι. Τελικά, πήρε την απόφαση να τον α-
κολουθήσει. 

Έμενε μόνο να ρυθμίσει μια μικρή λεπτο-
μέρεια: πώς θα γύριζε στην πόλη; «Θα σε 
πάω εγώ στο ξενοδοχείο σου», προσφέρθη-
κε ο άλλος, σαν να διάβαζε τη σκέψη του. 
«Με τι;» ρώτησε ο πάντα επιφυλακτικός και 
ακατάδεχτος έλληνας. «Οδηγώ παπάκι», εί-
πε περήφανα ο ευειδής βραζιλιάνος, με ύ-
φος σαν να λέει «οδηγώ λιμουζίνα»… Δεν 
πρόλαβε να του πει ότι δεν ανεβαίνει σε μη-
χανάκια, δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει 
καν τι συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Έντεκα χρόνια μετά, θυμάται ένα σφύριγ-
μα, κάτι σαν σινιάλο, άνθρωποι ξεφύτρω-
σαν απότομα μέσα από τους θάμνους και 
τα λουλουδιασμένα δέντρα, έριξαν στο χώ-
μα το συνομιλητή του, τον ακινητοποίησαν, 
του φόρεσαν χειροπέδες κι άρχισαν να τον 
δέρνουν αλύπητα με χέρια και με πόδια… 
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!», φώ-
ναξε στα ισπανικά ο μονίμως επαναστατη-
μένος Έλληνας. «Σκάσε εσύ!» του είπε σε 

σπασμένα αγγλικά με μακρόσυρτη, συρι-
χτή σχεδόν προφορά, ένας ψηλός με τερά-
στια κοιλιά αλκοολικού. «Πρησμένο συκώ-
τι!», σκεφτόταν περπατώντας βιαστικά προς 
το λεωφορείο, που ετοιμαζόταν να αναχω-
ρήσει, περιμένοντας το φιλοπερίεργο συγ-
γραφέα. Δεν κατάλαβε πότε έφτασε στο νο-
σοκομείο, άκουσε αφηρημένος το ρεσεψιο-
νίστ που του έδινε κάποια μηνύματα, πήρε 
τη μαγνητική κάρτα, την έβαλε στην ειδική 
σχισμή της κλειδαριάς του δωματίου του, 
κι αυτόματα άναψαν όλα τα φώτα. Στην 
τηλεόραση «έπαιζε» τις ειδήσεις των οκτώ. 
Έκανε να πάει στο μπάνιο, να πλύνει τα χέ-
ρια του – υποχόνδριος γαρ – όταν, ξαφνικά, 
πάγωσε, έκανε στροφή και καρφώθηκε φά-
τσα στην τηλεόραση. Έδειχνε τη φωτογρα-
φία του καλοσιδερωμένου νεαρού του εθνι-
κού κήπου, σε νεαρότερη ηλικία, και με πε-
ρισσότερα μαλλιά, κι από κάτω με πηχυαίο 
τίτλο στα βραζιλιάνικα, που τα καταλάβαι-
νε, γιατί του φαίνονταν σαν βλάχικα ισπανι-
κά, έγραφε: «ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΚΑΝΝΙΒΑΛΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ». Είχε σφάξει και είχε φάει σα-
ράντα τουρίστες. Τα κομματιασμένα κρέα-
τα βρέθηκαν μέσα σε έναν ψυγειοκαταψύ-
κτη αερίου σε μια καμουφλαρισμένη σπη-
λιά του βουνού…». 

Έκλεισε τη φωνή και ξάπλωσε στο σκληρό 
στρώμα του υπέρδιπλου κρεβατιού, σαν δέ-
ντρο που του πριονίζουν απότομα τον κορ-
μό. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε βαθιά, για 
να μη θυμάται.

Ο κατά συρροήν,  καθ’ έξιν 
και κατ’ επάγγελμα…
διήγημα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ήταν μόνος του στην πιο επικίνδυνη πόλη του κόσμου. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 
Η συνάντηση της διεθνούς εταιρείας συγγραφέων και καλλιτεχνών είχε λήξει 
κι αποφάσισε να μείνει λίγες μέρες ακόμα στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο της 
Κόπα-Καμπάνα, από αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις των τουριστικών 
γραφείων. Μόνο που το να βγεις στην παραλία ήταν τόσο παρακινδυνευμένο, 
που οι περίοικοι πήγαιναν για το καθημερινό τους μπανάκι ξυπόλητοι και με 
δυο κυνηγητικά σκυλιά για να τους προστατεύουν. 


