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Παλιόκαιρος. Έβαλε τα γυαλιά του κι 
άρχισε να ξεφυλλίζει τα χειρόγραφα, 
που τον περίμεναν στο γραφείο. Δυο 

τριαντάφυλλα στο ποτήρι του έκλεισαν πονη-
ρά το μάτι. Πονοκέφαλος τον βασάνιζε. Mε 
τα ρόδα στο πλάι του στρώθηκε στη δουλειά. 
Έσκυψε στην τελευταία ενότητα με την οποία 
ολοκλήρωνε τη νουβέλα. Δεν είχε σχεδιάσει 
τέλος σε δραματικό φόντο αλλά προέκυψε. 
Προσπάθησε να το αλλάξει· κάτι έλλειπε. 
Τράβηξε χι και έσβησε τις παραγράφους με 
τα δυσάρεστα. Ύστερα, έσκισε τις σελίδες. 
Δεν ήθελε να σκεφτεί θλιβερά πράγματα, αν 
κι οι σουβλιές στο κεφάλι του συνεχίζονταν. 
Θα έπρεπε να συμβουλευτεί το γιατρό του, 
έστω να του κάνει ένα τηλεφώνημα. ξεχνιόταν 
στον κόσμο του· στα πλάσματα της φαντασίας 
του, που μπαινόβγαιναν ανεξέλεγκτα στη 
ζωή του. Κοίταξε από τα τζάμια τη βροχή 
έξω. Τι περίεργο! Είχε καιρό να ρίξει τόσο 
νερό. Του άρεσε να ακούει τις σταγόνες να 
πέφτουν με ορμή στην τέντα. 

Νάτο πάλι! Το πρόσωπο της σχηματίστη-
κε αχνά. Ποτέ, δεν της είχε δείξει τον έρω-
τά του. Κουβέντα δεν της είχε πει. Φοβόταν, 
ότι αν της μιλούσε, θα την έχανε για πάντα. 
Εξάλλου, γιατί εκείνη να έδινε σημασία σε έ-
ναν άρρωστο συγγραφέα, που δεν ήταν σε 
θέση να αναστήσει τα όνειρα και τις επιθυμίες 
της. Αναστέναξε έχοντας δύναμη να επηρεά-
ζει τη ζωή των ηρώων του, να τη μεταβάλλει, 
ακόμα και να την αφανίζει, ήταν πανίσχυρος. 
Αλλά τη ζωή της δεν μπορούσε να την αγγί-
ξει. Ούτε καν να της ψιθυρίσει μια λεξούλα, 
για την έλξη που του ασκούσε. Από την πρώ-
τη στιγμή που την αντίκρισε. Η ύπαρξη της έ-
γινε σκέψη του· ελπίδα. 

Μίλησαν στο κινητό. Χάρηκε, καθώς η φω  -
νή της τον καλωσόρισε. Χωρίς περιστρο-
φές το ραντεβού κλείστηκε για το απόγευ-
μα. Αναστατώθηκε και για να ηρεμήσει τους 
κτύπους της καρδιάς του έβαλε ένα ποτό. 
Σίγουρα δεν επιτρεπόταν το αλκοόλ αλλά 
προτίμησε να μη δώσει σημασία στην εσω-
τερική του φωνή. Θα ερχόταν το απόγευμα. 
Ανάσταση!

Έριξε μια τελευταία ματιά από το παράθυ-
ρο· κατακλυσμός. Αστραπές και βροντές συ-
νόδευαν τα συναισθήματα του, που ξεχείλι-
ζαν λες και ήταν αγριεμένο ποτάμι· αγωνιού-
σε. Θα ερχόταν, έτσι του είπε. 

Ήπιε μονορούφι. Έβαλε ένα δεύτερο και κά-
θισε να γράψει το τέλος της νουβέλας. Αφέθηκε 
στις λέξεις να τον παρασύρουν. Αυτή τη φο-
ρά το κείμενο θα ήταν χαρούμενο, τελείως 

διαφορετικό από το προηγούμενο. Σε τού-
το το τέλος δεν είχαν θέση θλίψη και μαύρες 
σκέψεις. Αλλοπαρμένος από τα ονειρικά του 
όντα δεν κοίταξε το ρολόι. Το απόγευμα τον 
βρήκε νηστικό, διψασμένο αλλά ευτυχισμένο. 
Έτσι, έπρεπε να γράψει το τέλος. Η ενόχληση 
στα μηνίγγια του έγινε πόνος διαπεραστικός. 
Μετά από λίγο τον άφησε ήρεμο. 

Το κουδούνι τον έκανε να τρέξει στην πόρ-
τα. Χαρούμενος υποδέχτηκε τον άγγελο του. 
Τον επισκεπτόταν πρώτη φορά στο σπίτι του. 
Αντάλλαξαν τα συνηθισμένα με γλώσσα τε-
τριμμένη. Εκείνη στεκόταν μπροστά του πραγ-
ματική, όμορφη, λουσμένη στο φως. Τον ε-
ντυπωσίασε το λευκό της ταγέρ. Βρεγμένη· 
σταγόνες κυλούσαν από τα μαλλιά της στο 
μέτωπο. Το ρίμελ σκοτείνιαζε τα μάτια της· ξε-
θωριασμένη μουντζούρα. Μόνο το χαμόγελο 
της, του ξύπνησε τις από καιρό κοιμισμένες 
του αισθήσεις. Η βροχή δυνάμωσε κι άλλο. 
Έβαλαν από ένα ποτό. Θα εύρισκε ευκαιρία 
να της το εκμυστηρευτεί. Σίγουρα θα της το 
έλεγε. Αυτή τη φορά δε θα έκανε πίσω. Την 
είχε μπροστά του· πραγματική, ζωντανή. Είχε 
την αγάπη μπροστά του. Ποθούσε να χωθεί 
στην αγκαλιά της, να μυρίσει τα μαλλιά της, 
το λαιμό της. Παρ’ όλ’ αυτά, λέξη δε βγήκε 
από τα χείλια του. Την άφηνε να του κουβε-
ντιάζει, ενώ παρακολουθούσε το στήθος της 
να πεταρίζει. 

Του ζήτησε να μάθει το τέλος της νουβέ-
λας! Δεν ήξερε, αν θα έπρεπε να της το ανα-
γνώσει. Το λίγο χρόνο, που είχαν στη διάθε-
ση τους, αφηνόταν να την κοιτά, να αποτυ-
πώνει τις λεπτομέρειες του προσώπου της, 
του κορμιού της. Ο πόνος στο κεφάλι, ίδια 
μέγγενη, του έκοψε την ανάσα. Και πάλι δε 
μίλησε. Την είδε, όμως, να σηκώνεται και να 
έρχεται ανήσυχη δίπλα του. Κάθισε στον κα-
ναπέ. Όλα στριφογύριζαν. Τα μάτια του θά-
μπωσαν στο εκτυφλωτικό λευκό, που τον πε-
ριτύλιξε μονομιάς. Ο πόνος; μπηγμένες βε-
λόνες ανελέητες στο κεφάλι. Και τότε, με όση 
δύναμη του είχε απομείνει, ανοιγόκλεισε τα 
χείλια: σ’ αγαπώ. Ένας κεραυνός σκέπασε 
τις δυο λέξεις. Τίποτα άλλο δεν κατάφερε να 
ξεστομίσει. Δυο μέρες, μετά, η καθαρίστρια 
τον συνάντησε παγωμένο στον καναπέ. Της 
έκανε εντύπωση το χαμόγελο του. Ποτέ πριν 
δεν τον είχε δει τόσο ευτυχισμένο.
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