
K ύλησε ο χρόνος από το πρώτο φιλί και η Άννα έπαιρνε άλλο 
δρόμο. Ο χρόνος, περισσότερο η αίσθηση που είχε για το 
τι είναι χρόνος, έφτασε ψηλά στον ουρανό μακριά από 

το ανθρώπινο βλέμμα της. Ήθελε να επιστρέψει στην Αθήνα, να 
συνεχίσει τη ζωή της. Σπουδές, ανένδοτοι έρωτες, πάθη. «Τύφλα 
να έχουν οι κίνδυνοι στα παιχνίδια της καρδιάς», σκεφτόταν για 
να πάρει δύναμη, να σηκώσει πλώρη. Και ο άντρας που θα μείνει 
πίσω, «Κάποιος πάντα μένει πίσω, έτσι δεν είναι;», αναβόσβηνε 
η σκέψη στην τροχιά του χρόνου. Εκεί, όλα τεμαχίζονται με το 
μαχαίρι, δεν υπάρχει επιστροφή. Ακόμη και οι αναμνήσεις υπο-
φέρουν από κάτι το εξωπραγματικό. Και συνέχιζε το ματς με τον 
εαυτό της. Όχι δεν τρωγόταν με τα ρούχα της. Ο συντελεστής 
διάδρασης στις προσωπικές σχέσεις έδειχνε ότι έχει πλέον συ-
νηθίσει να φεύγει πρώτη. Η φυγή όπως κι ο έρωτας υπάρχουν 
ισότιμα στον οργανισμό της.

Χάραξε η μέρα και δε λέει να ησυχάσει. Τι άλλο από ατέρμονες 
σκέψεις. Και το συμπέρασμα στηρίζεται σε ένα μείγμα έρωτα, θυμού 
και ανασφάλειας. Θολωμένη, προσπαθεί να τα βάλει σε σειρά 
προτεραιότητας και εισπράττει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. «Φύγε 
πουλάκι μου, να πας στη θάλασσα», θα βρεις να αγαπήσεις, αρκεί 
να μη φοβάσαι. Σε ελκύει θανάσιμα ο Ενρίκε. τον βλέπεις όμως, από 
Κουβανός έγινε τέλειος Αμερικάνος, ο τρόπος που ντύνεται, εκτός από 
το ψάθινο καπέλο, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά, οι χειρονομίες, οι 
παύσεις όταν μιλάει. Όχι πως είναι κακό ή αντιαισθητικό. Αντιθέτως, 
απέκτησε ύφος και χαρακτήρα. Και εκείνος σε λατρεύει κι ας τα 
παραλέει η μητέρα του. Σε συμπαθεί για να ελέγχει το γιο της. Σου 
έστειλε και χριστουγεννιάτικο δώρο. Πού θα βρεις τέτοια χλιδή και 
κατανόηση στην πατρίδα σου. Τι σκατά πνεύμα και συνεργασία 
θα βρεις. Μονάχα ψεύτικες αγελάδες να βόσκουν στην πλατεία 
Συντάγματος. Είναι της μόδας στην Αθήνα.

Κάποιοι τις χαϊδεύουν και φωτογραφίζονται. Άλλοι επιστρέφουν 

σπίτι με μια τρυφερή εμπειρία και κοιμούνται σε μοναχικά κρεβάτια. 
Οι φοιτητές γράφουν συνθήματα. Το τι τραβάνε τα ζώα δε λέγεται. 
Δεν τα παραφουσκώνω για να σε τρομάξω. Τρελάθηκες να αφήσεις 
τα καλά του καπιταλισμού για να φας την ίδια μούντζα. Αφού η 
πατρίδα σε ανάγκασε να φύγεις. Ο χρόνος μένει στάσιμος στο 
κορμί της. Με το που θα πατήσεις το πόδι σου, θα διαγραφούν όλα 
όσα έζησες εδώ, στα ξένα μέρη. Δε θα ξέρεις ποια είσαι μετέωρη 
πεταλουδίτσα. Φανέρωσε τα σχέδιά σου, όσα κρύβεις πάνε χαμένα, 
εξαντλούν τη φαντασία, τη διώχνουν σαν κουρασμένο άλογο έξω 
από τον χρόνο.

Χρειάζεσαι, λοιπόν, ένα διάλειμμα από τον έρωτα, θέλεις να κρυφτείς 
για λίγο, να ακουμπήσεις το κεφάλι σου στη ρίζα μιας ελιάς στον κάμπο, 
να αφουγκραστείς το μόχθο των μυρμηγκιών, να γυρίσεις νωχελικά 
το πρόσωπο από την άλλη κόντρα στο καλοκαιριάτικο απογευματινό 
φως, να ανακατέψεις το χώμα στο χωράφι με τα χαμομήλια, τα 
χορτάρια, τις παπαρούνες, τα κίτρινα, να πάρεις βαθιές αναπνοές 
και να πεις «ναι αυτό είναι, πόσο το είχα ανάγκη».

Μοίρασες τη ζωή σου σε εποχές και τις εποχές σε δυο χώρες. 
Φθινόπωρο, χειμώνας εδώ, άνοιξη, καλοκαίρι εκεί. Τα κανόνισες μια 
χαρά, αν και τελευταία τα καλοκαίρια ψάχνεις δροσιές, «δεν αντέχω 
τη ζέστη», λες στους γνωστούς, οι φίλοι δεν καταλαβαίνουν.

«Προχώρησε, κάνε το βήμα, μίλησέ του ξεκάθαρα. Άφησε κι ένα 
παραθυράκι, ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή, όλα είναι θέμα 
τύχης. Αρκετά σε σκότισα, μπαίνω στο καβούκι μου να ξεκουραστώ. 
Καλή δύναμη και μην ξεχνάς ότι είμαι κοντά σου, για την ακρίβεια 
μέσα σου».

Η Άννα τράβηξε την κουρτίνα, έσπρωξε το συρταρωτό παράθυρο 
προς τα πάνω, έβγαλε το κεφάλι έξω και προσηλώθηκε στην κεντρική 
λεωφόρο. Τίναξε τη στάχτη από το τσιγάρο, καθάρισε τη βραχνάδα 
στο λαιμό από την πρωινή υγρασία, τρομάζοντας τα περιστέρια. 
«Δεν είναι τίποτα μικρά μου,» τους είπε «ελάτε εδώ κοντά μου να 
σας φιλέψω». Πήγε στην κουζίνα, πήρε μια σακούλα με μπαγιάτικα 
κουλούρια και όλα πάλι ήτανε μέλι-γάλα.

Η Αναστασία Παρασκευουλάκου έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία. 
Ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Αθήνα. Έχει εκδώσει την 
ποιητική συλλογή «Ο Ορφέας Ταξιδεύει», εκδόσεις Δελφίνι και μια 
συλλογή σπονδυλωτών διηγημάτων με τίτλο Στηβ Όλιβερ Συλλέκτης 
Ήχων, εκδόσεις Μανδραγόρας. Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί σε 
λογοτεχνικά περιοδικά: ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, 
ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, POETIX 2.

Mε ζώνουν τα φίδια
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