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Χιονόνερο ρίχνει από το πρωί. Έχουν στο-
λίσει ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο 
με φωτάκια που αναβοσβήνουν. Πάνω 

στο γραφείο της προϊσταμένης το έστησαν να 
φαίνεται ως εδώ. Κρίμα. Σε έχουν θεόγυμνο 
πάνω σε ένα κρεβάτι γεμάτο σωληνάκια. Γύρω 
σου μηχανήματα καταγράφουν τις λειτουργί-
ες σου κάθε στιγμή. Εκείνη η χοντροκώλα η 
προϊστάμενη φταίει. Συνηθίζει να σε παρατάει 
ξέσκεπο. Βαριέται που ζει. 

Όλο χασμουριέται και ξινίζει τα μούτρα της. 
Απορώ, γιατί δεν της αστράφτεις μια να δει τον 
ουρανό σφοντύλι. Της αρέσει να σου τραβά-
ει τα σκεπάσματα, τάχα για να δροσίζεσαι. Κι 
ύστερα εξαφανίζεται να φέρει καθαρά σεντό-
νια, ενώ εσύ παραμένεις εκεί τσίτσιδος. Ξέρει 
ότι είσαι βαριά αλλά δεν την ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα. Έχει κι άλλους αρρώστους να φροντίσει. 
Με τρεις κι εξήντα που παίρνει, πάλι καλά. Αλλά 
με σένα κάτι περίεργο συμβαίνει, βρίσκει συ-
νέχεια προφάσεις και σε γυροφέρνει. Σε χαϊ-
δεύει κιόλας. Μπας και σε έχει βάλει στο μάτι; 
Γύρευε πόσο καιρό έχει να δει χαρά στα σκέ-
λια της η χοντρέλα. Ήθελα να ήξερα, τι σου 
βρίσκει στην κατάσταση που είσαι. Ήμαρτον, 
Κύριε. Είναι βιτσιόζα, δεν εξηγείται αλλιώς. Αχ, 
τι γρήγορα που αναβοσβήνουν! 

Κι από πίσω ακολουθεί η κοντή. Άλλη εκείνη. 
Τη μια τσίχλα φτύνει, την άλλη μασάει. Σκέτη 
κατσίκα, παιδί μου. Αναιδέστατη. Αν σου ξανα-
τραβήξει απότομα το σεντόνι να τη σπρώξεις. 
Έτσι να κάνεις. Να σηκώσεις τη χερούκλα σου 
και να τη σπρώξεις. Τι άντρας είσαι, ρε; Επειδή 
δεν παραπονιέσαι δεν σημαίνει ότι σου αρέ-
σει η αγένεια. Από πού τις μαζέψανε όλες αυ-
τές τις γκιόσες; Ούτε ο Γκαίμπελς δεν θα τις έ-
παιρνε στις διαταγές του. Νάτην η χοντρή πά-
λι. Έρχεται κουνάμενη σεινάμενη με τον ορό 
στο χέρι. Ετοιμάζεται να σε τρυπήσει. Κοίτα 
πως χασμουριέται. Παναγιά μου, σπηλιά ολά-
κερη το στόμα της κι από μέσα προβάλλουν 
τα κιτρινισμένα της δόντια. Και μια μυρουδιά. 
Έχει και χρυσές θήκες, αλλά τι σε κόφτει; Να 
πάει σε άλλον να δείξει τα πλούτη της. Πες της 
ότι σε πονάει. Ευγενικά έστω. Όχι, δεν κάνει να 
τη βρίσεις, ούτε να τη σπρώξεις. Άσε, τι έλεγα 
πριν; Ποτέ σου δεν έχεις προσβάλει άνθρωπο. 
Μυρμήγκι δεν πάτησες, όχι να προσβάλεις. 
Τώρα, όμως, της χρειάζεται μια μπηχτή, ένα υ-
πονοούμενο. Τι φοβάσαι; Ντρέπεσαι; Τι; Κάντο 
τώρα. Κοίτα την και πες της κατάμουτρα ότι σε 
πονάει. Αλλά, που εσύ; Λοιπόν, έτσι φερόσουνα 
πάντα. Έκανες ότι δήθεν παρακολουθείς τους 
άλλους κι ύστερα το χαβά σου. Μάλλον τις πε-
ρισσότερες φορές προσποιούσουνα. Ούτε η-

θοποιός να ήσουνα. Ξεγλίστραγες σα χέλι. Δεν 
ακούς; Κάνεις τον κοιμισμένο; 

«Τράβα του κι εσύ κυρά μου το σεντόνι. Τι τον 
αφήνεις κατάγυμνο; Αφού ντρέπεται. Πού πας, 
καλέ; Έννοια σου. Θα έρθει η σειρά σου».

Η πρώην συμβία σου είναι απέξω απαρη-
γόρητη. Σουρομαδιέται. Δυο φορές της κάνα-
νε παρατήρηση να μην ενοχλεί με τις κραυγές 
και τις τσιρίδες της. Άραγε στ’ αλήθεια τα κάνει 
ή για τα μάτια του κόσμου; Κεραυνοβόλος έλε-
γες και γέλαγαν μέχρι τα μουστάκια σου. Εσύ 
βάλθηκες τότε να την φλερτάρεις στη γειτο-
νιά. Την έβλεπες αφρατούλα και την τρέλαινες 
στα κεράσματα, όλο τυρόπιτες και σοκολάτες. 
Μη βρέξει και μη στάξει την είχες. Τα μεγάλα 
γαλανά μάτια της σε ρίξανε. Και τα νάζια της. 
Μίλαγε με σκέρτσα και γυρίσματα της φωνής 
της σα μικρό κορίτσι. Το διασκέδαζες να την 
βλέπεις να μικροπιάνεται. Στο όχι και στο μη 
σε είχε συνέχεια. Κι εσύ, κορόιδο, τσίμπησες 
και την πήγες στην παραλία. Και το έχαψες το 
παραμύθι. Δήθεν πήδηξες παρθένα. Από πού 
παρθένα, ρε; Αργότερα κατάλαβες. Έβλεπες τις 
ματιές και τα φερσίματά τους. Ερωτευμένη με 
τον πρώτο της ξάδερφο κι εσύ χαμπάρι. Μέχρι 
που εκείνος βαρέθηκε, την παράτησε και στη 
φόρτωσε. Ξέχασες που την έτρεχες στον ψυχί-
ατρο; Ποιος άλλος θα ανεχότανε τα καμώματά 
της; Λιγοθυμούσε για τον προκομμένο κι εσύ 
πίστευες ότι είναι βαριά άρρωστη. Τόση βλα-
κεία μαζεμένη μόνο εσύ κουβαλούσες. Κι ανα-
σφάλεια. Άλλος θα της είχε δώσει τα παπούτσια 
της στο χέρι. Σιγά τις όμορφες στιγμές σας. Ας 
γελάσω. Στο μυαλό σου ήταν όλα. Τότε ξεκίνη-
σες το ποτό. Έλεγες ότι σε παρηγορούσε. Άκου 
τώρα τα ξεφωνητά της. Μυρίστηκε την περιου-
σία και κατέφτασε, όπως τα όρνεα κάνουν κύ-
κλους πάνω από την τροφή τους.

«Ε, όχι πάλι. Γιατί κοιτάς τον καθετήρα; Σου 
γυάλισε το πουλάκι του; Πρησμένο είναι, κυρά 
μου. Σκέπασέ τον γρήγορα. Εκτός από χοντρή 
είσαι και νυμφομανής».

Τελικά έχεις πέραση στις νοσοκόμες. Αρέσεις 
ακόμα κι έτσι. Σου κραύγαζα να βρεις καλύτε-
ρη σύντροφο, αλλά έπεφτες στα σκατά συνέ-
χεια. Τράβαγες σα μαγνήτης όλα τα νυμφίδια 
και τις εύκολες. Ποια θα σου δώσει ένα ποτή-
ρι νερό; Ποια θα σε γηροκομήσει; Πούντες ό-
λες οι πρώην; Ίδρωσες ξανά. Μούσκεμα εί-
σαι. Τόσα μηχανήματα γύρω σου κι εσύ στά-
ζεις και καίγεσαι σα λαμπάδα. Τόσα φάρμακα 
παίρνεις. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Σήκω να φύ-
γουμε αμέσως. Θα σε φάνε αυτοί εδώ μέσα οι 
αλμπάνηδες.

γυμνός σε κοινή θέα
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«Φτάνει. Σκέπασέ τον αμέσως. Τρέμει, κυρία 
μου. Δεν τον βλέπεις; Φώναξε τους γιατρούς 
γρήγορα».

Οι λεβέντες σου καπνίζουν στο μπαρ. Τους 
ειδοποίησε η μέγαιρα. Τάχα μου έκανε το κα-
θήκον της. Δακρύσανε κιόλας με τα νέα. Τα 
σπίτια σου ορέγονται, κακομοίρη. Και τα κτή-
ματα που απομείνανε. Είχες σκοπό να τα βγά-
λεις κι αυτά στο σφυρί. Τώρα θα στα πάρου-
νε οι κληρονόμοι. Να τα χαρούν και να τα γλε-
ντήσουν. Να μου το θυμηθείς ούτε κερί δεν θα 
σου ανάψουν. Όλα έπρεπε να τα πουλήσεις. 
Να μην αφήσεις τίποτα. Ξέρεις τι συζητάνε μά-
να και γιοι; Μην κλείνεις τα αυτιά. Τώρα θα με 
ακούσεις -θες, δεν θες- αλλιώς θα σε πετάξω 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μεθύσια σου μι-
λάνε. Τα κατορθώματά σου. Το ποτό σε ρήμα-
ξε. Μπήκε ο δαίμονας μέσα σου και σε κυρίευ-
σε. Από τότε αλλάξαμε πορεία. Ακόμα και τότε 
προσπαθούσα να σε κάνω να δεις, να καταλά-
βεις. Αλλά είχες κλειστά τα μάτια σου. Με κο-
ρόιδευες. Ένα δυο ποτηράκια μόνο για να χα-
λαρώσω. Κι ύστερα κατέβαζες τη νταμιτζάνα. 
Αλλά ούτε εκεί σταμάταγες. Μέχρι καθαρό οι-
νόπνευμα και κολόνιες έφτασες να ρίχνεις στα 
σωθικά σου. Μη γυρνάς από την άλλη. Εμένα 
κοίτα. Και σα βάραινες από το μεθύσι, ποιος 
μπορούσε να σε εμποδίσει; Ο μεγάλος σου γιος 
ακόμα μιλάει για το σημάδι στο κούτελό του. 
Με το τακούνι του παπουτσιού σου τον κοπα-
νούσες. Ίσα που πρόλαβε και ξέφυγε από τα 
χέρια σου, ενώ εσύ τυφλωμένος ξέσπαγες το 
άχτι σου στον τοίχο. Μέχρι κι ο σουβάς έπεσε 
από τη μανία σου. Σε παρακαλούσα να στα-
ματήσεις, σε ικέτευα στα γόνατα.

«Γιατί φωνάζεις την κοντοστούπα; Εγώ θα σε 
βοηθήσω να τον γυρίσουμε πλευρό. Φαίνεται 
ο πισινός του. Το θεωρείς σωστό;».

Κι άλλες φορές είχες μεγαλουργήσει. Τότε που 
η ζωή είχε χάσει την αξία της. Θυμάσαι; Έριξες 
βενζίνη να κάψεις το σπίτι, Νέρωνα. Ήθελες 
ένα μεγαλόπρεπο τέλος, γιατί δεν άντεχες τις 
μικρότητες και τις μικροψυχίες. Ποιανού τέλος, 
ρε; Συγχύστηκα πάλι. Εμείς σε τι φταίγαμε; Εσύ 
είχες φιλαράκι το αλκοόλ. Καλοπερνούσες. Κι 
εγώ; Λούφαζα. Ούτε κιχ δεν τολμούσα. Και να’ 
μαι εδώ μέσα να τραβολογιέμαι μαζί σου μέσα 
στα μικρόβια. Τι αμαρτίες πληρώνω; …Άσε το 
άλλο. Για τότε που αρρώστησε ο μικρός σου 
γιος μιλάω. Τότε που δεν σου επιτρέψανε να 
τον επισκεφθείς στο νοσοκομείο. Να σταθείς 
στοργικά δίπλα του. Μου υποσχέθηκες να μη 
ξαναβάλεις στάλα στο στόμα. Να είσαι καθα-
ρός, έστω για λίγο. Να γίνεις πατέρας. Αλλά ή-
πιες. Οπλίστηκες με τις αόρατες συντροφιές 
σου και πήγες. Ενοχλούσες με τα ασυνάρτητα 
που ξεστόμιζες. Προκαλούσες κάνοντας θόρυ-
βο και ταραχές. Απειλούσες να φτάσεις ψηλά 
για να βρεις το δίκιο σου. Αντ’ αυτού σε σύρα-
νε κακήν κακώς και σε πετάξανε στο πεζοδρό-
μιο. Κι εκεί πεσμένος στις λάσπες και στα βρο-

χόνερα το αποφάσισες: Τέρμα το πιοτό. Ποτέ 
πια. Πήρες τη μεγάλη απόφαση να απαλλαγείς. 
Γνώριζες ότι έπρεπε να κάνεις το μοιραίο βήμα 
προς τα μπρος. Κι εγώ ένοιωθα περηφάνια κι 
ενθουσιασμό για σένα. Γέλαγα από χαρά και 
συγκίνηση. Πόσο λίγο κράτησε. Ύστερα με κο-
ρόιδεψες για το τελευταίο ποτήρι. Κι άντε πά-
λι από την αρχή.

«Γιατί τον ξύρισες από κάτω; Δεν είναι μου-
σουλμάνος, κυρά μου. Μέσα στις ξυραφιές και 
στα κοψίματα τον γέμισες. Κι άλλος καθετηρι-
ασμός; Έλεος».

Ο μικρός έξω κάνει σχέδια για τη ζωή του. 
Θα πάρει το μερτικό του από την κληρονο-
μιά και θα ανοίξει μαγαζί σαν το δικό σου. 
«Επισκευαί αυτοκινήτων-Ανταλλακτικά». Προτού 
αρχίσεις τα μεθύσια και τις ασωτίες πήγαινε κα-
λά η επιχείρηση. Καλή πελατεία, γερό εισόδη-
μα. Πιάνανε τα χέρια σου. Άξιο μάστορα σε 
αποκαλούσανε. 

Έδιωχνες κόσμο. Αντί να διώξεις τη γυναί-
κα, που ήταν η κύρια αιτία της δυστυχίας μας. 
Εκείνη ευθύνεται για την κατάντια σου. Όταν 
σε έβλεπε να αδειάζεις μπουκάλια συνέχιζε να 
σου φέρνει κι άλλα. Και ξέρεις γιατί; Ποτέ δεν σε 
αγάπησε. Μετά τον ξάδερφο σειρά πήρε στην 
καρδιά της ο κουμπάρος κι ύστερα ο συνέται-
ρός σου. Κι ύστερα κι άλλοι. Εσύ αποχαυνωμέ-
νος δεν έπαιρνες είδηση, αντίθετα σαν καπνός 
ανέβαινες στον ουρανό και κρυβόσουν στα 
σύννεφα. Με το αλκοόλ άνοιγε η ψυχή σου κι 
έφευγε το πλάκωμα. Ανάσανες λεύτερος, για-
τί ολοένα βούταγες στο ψέμα. Και παγιδευό-
σουνα περισσότερο. Κι έμενες κοντά της. Και 
πήδαγες στην άβυσσο. 

«Αδερφή, τέλειωσε ο ορός. Καν ’τε γρήγο-
ρα..»

Ώρες-ώρες είχες αναλαμπές και πισωγυρίσμα-
τα….Ναι. Γελάω. Σ’ ενοχλεί; Σε έπιανε η προ-
θυμία και μαγείρευες. Μόνο σούπες έφτιαχνες 
για να μαλακώνουν τα μέσα σου. Αναγκαστικά 
τις τρώγανε τα παιδιά κρεατόσουπες με μπό-
λικα καρότα και πατάτες. Τα συζητούν έξω και 
κουνούν τα κεφάλια τους. Θα’ χουν να σε θυ-
μούνται.

«Γιατί τρέχεις; Εσύ, κοντή, κάτσε καλά. 
Μαζέψου. Τι σκαρφιστήκατε πάλι; Τι καλώδια 
συνδέετε; Όχι άλλο ρεύμα. Δεν το αντέχει».

Έξω στα παγκάκια κλαίει. Ξέρεις ποια. Εκείνη 
που σε μάζεψε από τους δρόμους. Όλα τα χρό-
νια που οι άλλοι σε κλωτσάγανε, εκείνη υπομο-
νετικά στεκόταν στο πλάι σου. Έπνιγε τον πόνο 
της και σε παρηγορούσε. Έγινες ο στόχος της 
ζωής και το λάθος της. Στην αρχή δεν κατάλα-
βε, όπως κι εγώ. Βρήκε -έλεγε- τον άγγελό της 
στην ύπαρξή σου. Μετά από καιρό διέκρινε ξε-
κάθαρα. Αντί, όμως, να τα μαζέψει και να φύ-
γει πήρε το βαρύ φορτίο σου και δεν το πέταξε 
στα σκουπίδια, γιατί μόνο για κει κάνει, αλλά το 
σήκωσε αγόγγυστα στην πλάτη της. Διάλεξε να 
μείνει κι ας βυθιζότανε καθημερινά στην κόλα-

ση, τη δική μας κόλαση. Κι εσύ; Της ανταπόδω-
σες όσα σου είχε κάνει η μέγαιρα. Την ξεπλή-
ρωνες με καημούς και οδύνες. Συχνά γύρναγες 
τύφλα τα χαράματα. Άλλοτε σε κουβάλαγε λιώ-
μα το περιπολικό. Τις περισσότερες φορές έκα-
νες το σπίτι ανάστατο σπάζοντας ανεξέλεγκτα 
ό,τι βρισκόταν μπροστά σου. Άφριζες με την 
κοινωνία. Καταριόσουνα την προκομμένη για 
την εγκατάλειψή της. Βλαστήμαγες τους γιους 
σου, που δεν σου δίνανε σημασία. Ούτε στο 
τηλέφωνο δεν σε παίρνανε να μάθουν αν εί-
σαι καλά, αν ζεις. Και για όλα πληρώναμε όλοι 
μας. Όταν εξαφανιζόσουνα για μέρες, εκείνη 
σε έψαχνε στους δρόμους. Εκείνη που κλαίει με 
αναφιλητά, γιατί δεν τολμάει ούτε απ’ έξω να 
σταθεί. Ούτε τους γιατρούς σου δεν την αφή-
νουν να ρωτήσει. …Προσπάθησε να μπει για 
λίγο. Να κάτσει στο προσκεφάλι σου και να ψι-
θυρίσει καημούς και παράπονα. Οι γιοι σου, ό-
μως, την παραφυλάνε σαν πεινασμένοι λύκοι. 
Την έπιασε από το μπράτσο η μέγαιρα και την 
ταρακούνησε. Να σε παρατήσει ήσυχο, γιατί α-
νάλαβε εκείνη η νόμιμη. Θυμάσαι που σου ζή-
ταγε δειλά να τη στεφανωθείς. Φοβότανε. Αλλά 
κι εγώ δεν σε άφηνα. Πόσα λάθη. Πόσα βάσα-
να. Σε τάραζα στους εφιάλτες. Σε ξύπναγα στα 
παραμιλητά σου. Σε ενοχλούσα σα διψασμέ-
νο κουνούπι. Τριγύριζα βουίζοντας κι έμπηγα 
το κεντρί μου βαθιά στη σάρκα σου μπας και 
σε επαναφέρω. Έπρεπε να δεις επιτέλους την 
αλήθεια κατάματα. Κατάφερες πρόσκαιρα να 
μετακινηθείς. Έκανες ένα μικρό βήμα. Πάλι 
με κορόιδεψες ότι ήσουν νικητής. Ότι σαν τον 
κυνηγό που πατά το θήραμά του απαλλάχτη-
κες. Ζούσα κι εγώ μαζί σου παροδικές χαρές. 
Ύστερα με ανάγκαζες να βουτιέμαι ξανά και 
ξανά στις λάσπες σου. Δεν υπήρχα παρά μόνο 
για σένα. Πρώτος εσύ, αδερφέ μου, αντίκρισες 
το φως της ζωής κι εγώ σε ακολούθησα με μι-
κρή διαφορά. Μοιάζαμε σα μια σταγόνα νε-
ρό γεννήματα της ίδιας κοιλιάς. Τα διδυμάκια. 
Έτσι μας φωνάζανε. Μαζί μεγαλώσαμε, μαζί 
ανιχνεύσαμε τη ζωή κι ονειρευτήκαμε μέχρι 
την κρίσιμη καμπή. Μετά εσύ άλλα αποφάσι-
σες. Η μάνα χάθηκε. Κι εγώ ίδια κι αμετανό-
ητη σε ακολουθούσα. Γιατί πάγωσε το δάκρυ 
σου; Σα διαμάντι αστράφτει.

«Εσύ, μουστάκια, να μου κάνεις τη χάρη. Τι 
σου είπανε οι γκιόσες; Πού τον τραβάς και που 
τον σέρνεις; Η θέση του είναι εδώ στους για-
τρούς και στα μηχανήματα».

Τρέχω πίσω από το φορείο σου. Δες με, καλέ 
μου, τρέμω και κρυώνω, εδώ που μας φέρανε 
είναι όλα κάτασπρα κι αχνισμένα σαν απέραντο 
χιονισμένο τοπίο. Μου κόβεται η ανάσα από 
την παγωνιά. Κάτσε να έρθω πιο κοντά σου. 
Είναι καλύτερα. Να σε αγκαλιάσω σφιχτά να 
ζεσταθούμε. Στο αυτί θα στο ψιθυρίσω:..

Σ’ αγαπώ, χαζέ. Πάντα σε αγαπούσα.
 
   Χρήστος Ναούμ




