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Αχ, αυτές οι βασίλισσες! 
μυθιστόρημα
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Η μαντεύτρα Χαιτέα από την Αλεξάνδρεια 
και τα πνεύματα που την περιβάλλουν. Η 
υπέρβαρη αλλά νάρκισσος θυγατέρα της 

Αφρούλα, ο φευγάτος σκηνοθέτης γιος της και η 
εκ φύσεως εγκληματική και μουλωχτή ξαδέλφη 
της, μοναχή Μυροφόρα. 

Ο αγώνας της συνδικαλίστριας Λάουρας, μί-
ας μέντιουμ ρουμανικής καταγωγής, για την α-
ναγνώριση των δικαιωμάτων του αδικημένου 
κλάδου των «πνευματιστών». Οι περιπέτειες που 
σφράγισαν τη μακρόχρονη φιλία της λαϊκής αοι-
δού Εύας με τη Τζένη, που δοκίμασε την τύχη της 

στο τραπεζικό σύστημα αλλά την κέρδισε η νύ-
χτα! Και τέλος, ο αδιέξοδος έρωτας του Πλάτωνα 
και του Άρη... Βίος και πολιτεία αμαρτωλών κι αγί-
ων που ζουν σαν εξόριστες ψυχές σε διαμερίσμα-
τα-κλουβιά στις κολασμένες γειτονιές της Αθήνας. 
Ποια κοινή μοίρα τους ένωσε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους πάνω από το φρεσκοσκαμμένο τά-
φο του σκοτεινού κυρ-Αντώνη; Πώς μπλεχτήκα-
νε οι ζωές τους στην κόκκινη κλωστή του μύθου; 
Και τελικά, τι κάνει τον αναγνώστη να αναφωνή-
σει: «Αχ, αυτές οι βασίλισσες!»;

ΤΑ ΞΥΡΑΦΙΑ

Και βγήκε πάλι ο καιρός με τα ξυράφια
να βρει ένα σώμα ή μία μνήμη να χαράξει
κι όπως περπάταγα ανάμεσα στ’ αγκάθια
έστειλε να ’ρθει μία Στιγμή να με φωνάξει.

Κοίταξα πίσω μου και μέσα μου και γύρω
να δω ποιο λάθος κουβαλώ χωρίς να ξέρω
ποια νύχτα μ’ άφησε επάνω της να γείρω
και σαν φεγγάρι στη ζωή μου ανατέλλω. 

Είδα το φάντασμα του κόσμου να γελάει
κι εγώ συνέχισα να μην καταλαβαίνω
αυτός ο δρόμος που πορεύομαι πού πάει
και κατι θα ‘ρθεί, εκεί που δεν το περιμένω. 

Και ήρθε δίπλα ο καιρός με τα ξυράφια
το αίμα άρχιζε στο πάτωμα να στάζει
σαν τριαντάφυλλο που κράτησε τ’ αγκάθια
κι όλα τα φύλλα στον αέρα τα μοιράζει.

ΤΩΡΑ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ

Με του Τσιτσάνη τα τραγούδια στην καρδιά
και την ηχώ απ’ τη φωνή του Καζαντζίδη
στο δρόμο βγήκα κυνηγώντας μία σκιά
και να που έγινε το βήμα μου ταξίδι.

Τώρα τα βράδια ακούω Ουμ Καλσούμ1

και ξημερώνω στα στενά του αλ Χαλίλι2

Μες στο μυαλό μου πορτραίτα του Φαγιούμ
παλιές αγάπες και παλιοί καλοί μου φίλοι.

Άφησα χρόνια σαν ξωκλήσια στα βουνά
Πήρα μαζί μου τους καημούς μου 
κομποσκοίνι
κι όταν κοιτάω το φεγγάρι να περνά
κλείνω τα μάτια μου,  κλειδώνω και 
τη μνήμη.

Τώρα τα βράδια να θυμάμαι δε βαστώ
πηγαινοέρχομαι στις γέφυρες του Νείλου
Αλλάχ’ το λένε το θεό που προσκυνώ
και η ζωή μου ένα ρόδο της ερήμου.

Είπα θα πάω σ’ άλλη πόλη, σ’ άλλη γη
τον ποιητή που αγαπώ να βγάλω ψεύτη
μα δεν γιατρεύει το ταξίδι την πληγή
που ανοίγει πάντοτε η νύχτα όταν πέφτει.

Τώρα τα βράδια στην πλατεία του Ταχρίρ
όλα τα ψέματα που είπα συναντάω
και ψιθυρίζω χίλια κι ένα άει σιχτίρ
σε όποιο φάντασμα εντός μου κουβαλάω.

Αν κάτι μέσα μου ακόμα με κρατά
είναι που το ‘μαθα απ’ έξω και το ξέρω
ότι ανάμεσα στο πριν και στο μετά
μπορώ το σήμερα να ζήσω όπως θέλω.

Τώρα τα βράδια που καπνίζω ναργιλέ
και πίνω τσάι στο ποτήρι με δυόσμο
Σαν να μην έζησα απέναντι ποτέ,
σαν να μη γνώρισα ποτέ μου άλλο κόσμο.

1Τυφλή Αιγύπτια τραγουδίστρια του ‘50
2Κεντρική αγορά του Καΐρου

ΑΦΙέΡΩμΑ 
σΤην ποΙηση

Τ α παρακάτω ποιήματα γράφτηκαν από το γνωστό στιχουργό, Χρήστο Παπαδόπουλο, ο ο-
ποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο Κάιρο. Η ποίηση του είναι ζωντανή, θαρ-

ρεί κανείς, ότι περπατώντας στα πολύβουα-σαν μελίσσι-παζάρια της Ανατολής συναντά νομά-
δες και βεδουίνους να περιφέρονται κοντά του. Η στήλη, τιμώντας τη συνεργασία από τα πα-
λιά, δημοσιεύει δυο νέες δημιουργίες του.




