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Τρία διηγήματα - ΜΠΟΝΖΑΪ 

ΚωΝσΤΑΝΤίΝΟσ ΜΠΟύρΑσ

Υ γρό και ζεστό αυτό το απόγευμα του 
Αυγούστου, μια βδομάδα μετά τον δε-
καπενταύγουστο. Η Αντωνίνα, ιατρός α-

ναισθησιολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο, κοντά 
στη σύνταξη, μονολογεί στον καθρέφτη: - Που 
λες, Γάιε, το σημαντικό στη ζωή είναι να μένει 
η επιδερμίδα καθαρή, να είναι ανοιχτοί οι πό-
ροι, να αναπνέει το δέρμα. Έτσι, τα νιάτα δι-
αρκούν για πάντα, και τα γηρατειά καθυστε-
ρούν. Αν έρθουν ποτέ. Δες με, όχι δες με. Δεν 
μοιάζω δεκαοχτώ χρονώ; Τι λέω; Δεκάξι. Μμμ, 

δεν χρειάζεται να σηκωθείς και να έρθεις μέχρι 
εδώ. Απόλαυσε το καφεδάκι σου. Θα έρθω κι 
εγώ πριν τελειώσει ο «Μεγάλος Ερωτικός» του 
Χατζηδάκι στο cd-player τελευταίας τεχνολογί-
ας, που αγόρασα την περασμένη εβδομάδα. 
Μπορείς αν θέλεις να σκαρώσεις καμιά από 
τις πατατοσαλάτες που τις κάνεις τόσο νόστι-
μες. Για σένα, μόνο. Εγώ κάνω ειδική δίαιτα α-
ποτοξίνωσης. Γιαουρτάκι μηδέν τοις εκατό λι-
παρά, μόνο. Και μετά τις οκτώ το βράδυ και 
μέχρι το πρωί, τίποτα. Χτυπάει το τηλέφωνο ή 
μου φαίνεται; Αααα, η τηλεόραση είναι. Καλά. 
Χαμήλωσε λίγο την ένταση γιατί θα παραπο-
νεθούν πάλι οι από κάτω. Αυτός ο ταξιτζής εί-
ναι αγροίκος. Μου κυλάει τα συκώτια. Πώς 
ξέπεσε έτσι ο Λυκαβηττός; Κάποτε ήταν απο-
κλειστικά αστική περιοχή. Τώρα φτάσανε εδώ 
όλα τα τζουτζέκια. Όλα τα πουταναριά… Θεέ 
μου, τι εκφράσεις είν’ αυτές που μου έρχονται 
στο στόμα! Πάει, ξέπεσα κι εγώ. Θα γίνω μια 
λαϊκή που θα λέει o,τι της κατέβει στο κεφάλι. 
Σαν τις τρελές γριές. Μα τι λέω; Η άνοια αργεί. 
Αν έρθει καν… Βέβαια, έχω κληρονομικότητα 
από τη μητέρα μου. Αν έχω πάρει από αυτήν, 
και όχι από τον πατέρα μου. Μακάρι να ήξε-
ρα ποιος ήταν… Πάντως όχι αυτός ο μαλάκας 
που με μεγάλωσε. Όλη μέρα έπαιζε γκολφ. Κι 
όταν δεν έπαιζε με αυτό, έπαιζε με το πουλί 
του… Αχ, τι λέω απογευματιάτικα. Θα με πεί-
ραξε το μεσημεριανό που έφαγα στο νοσοκο-
μείο. Σουπιές με σπανάκι. Μπλιαχ. Να ξερά-
σω μού έρχεται… Καλά, δε μιλάς κι εσύ; Πες 
τίποτα…. Μα τι ησυχία είν’ αυτή; Το cd τελεί-
ωσε φαίνεται… Πάω να δω. Η τηλεόραση στο 
σιγανό. Μα, δεν είναι κανείς… Γάιε, Γάιε. Γάιε, 
σου λέω! Στο wc των ξένων είσαι; Ούτε φω-
νή ούτε ακρόαση… Πηγαίνω να δω. Μπα, κα-
νείς. Θα έφυγε… Μα πώς είναι δυνατόν; Έτσι, 
σαν κλέφτης; Πάω να δω μήπως λείπει τίποτα. 
Ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς τους γερασμένους 
ζιγκολό, που έχουν αρχίσει να γκριζάρουν, και 
τα αφήνουν. Δεν τα βάφουν, γιατί είναι, λέει, 
γοητεία. Μα τι σημείωμα είν’ αυτό δίπλα στο 
βάζο κάτω από το τασάκι;… Αχ, δεν μπορώ να 
διαβάσω χωρίς τα γυαλιά πρεσβυωπίας μου. 
Μα πού τα έχω βάλει; Ααα, ναι, στο μπάνιο…. 
Λοιπόν, λοιπόν, τι λέει το περίφημο ραβασά-
κι που μου άφησε ο καλός μου; Μην τον λέω 
έτσι. Δεν είναι σωστό. Μου θυμίζει τον πρώ-

τον μου. Εκείνον, δεν το φτάνει κανείς ούτε 
στο νυχάκι του μικρού του δακτύλου τού πο-
διού. Ποιος του είπε κι αυτουνού να πάει κυ-
νήγι και να αυτοπυροβοληθεί, ένα μήνα μετά 
το γάμο; Χάρη στο σκύλο τον βρήκαμε. Δεν έ-
φευγε από πάνω του. Έμεινε χωρίς φαγητό και 
δίχως νερό μέχρι να βρούνε το σκοτωμένο α-
φεντικό του. Είχαν τα αίματα κολλήσει με τις 
λάσπες στα μαλλιά του. Στα μαύρα του, κορα-
κίσια μαλλιά. Τι θέαμα! Ακόμα και για μένα, 
που έχω δει τόσα στο κρεβάτι του χειρουργεί-
ου… Ααα, το σημείωμα. Έχω αρχίσει και τα χά-
νω, φαίνεται… Τι λέει εδώ; «Φεύγω, αγάπη». 
Ποιος «φεύγω», ποιος «αγάπη»; Είναι βέβαια 
ο γραφικός χαρακτήρας του Γάιου. Ποτέ ό-
μως αυτός δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Άκου 
«φεύγω» κι «αγάπη»! Σε ποιον τα πουλάς αυ-
τά, ρε; Πουτάνα του κερατά! Ε, πουτάνα. Μα 
τι είν’ όλη αυτή η φασαρία στον ακάλυπτο; 
Σειρήνες; Ασθενοφόρα… Μήπως πήραμε φω-
τιά; ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ! Ας καθήσω καλύτερα. 
Ένα ποτό. Ένα ποτό γρήγορα. Μα σε ποιον 
μιλώ; Δεν είναι κανείς. Σήμερα είναι Τρίτη. Η 
καθαρίστρια έρχεται το Σάββατο. Κι αυτή τη 
βδομάδα δεν θα έρθει. Είναι στο χωριό. Όχι, 
δεν είναι δυνατόν να έπεσε. Δεν είναι δυνατόν 
να μου το έκανε εμένα αυτό. Δεν είναι δυνατόν 
να έπεσε από το μπαλκόνι μου. Όχι, δεν γίνεται. 
Θα είναι παραίσθηση. Μπορεί να τρυπήθηκα 
με τη βελόνα της σύριγγας που είχε το αναι-
σθητικό. Μπορεί να πήρα δυο φορές τα αντι-
καταθλιπτικά μου, ή τα χάπια για την κλιμακτή-
ριο. Καταραμένη άνοια. Χτυπούν το κουδού-
νι μου. Τής πάνω πόρτας. Και τώρα τι θα πω; 
Πώς θ’ αντικρύσω τον ταξιτζή που μένει από 
κάτω; Αστυνομία, κανάλια… Τίποτα εξαγριω-
μένοι συγγενείς από τα ορεινά του Ψηλορείτη. 
Αχ, θεέ μου, πώς θα τα αντιμετωπίσω όλ’ αυτά; 
Να, θα τους δείξω το σημείωμα. Και θα κατα-
λάβουν. Ότι έπεσε με τη θέλησή του. Ότι δεν 
τον εξώθησα εγώ. Παίρνω το χαρτί και πάω ν’ 
ανοίξω. Προπάντων ψυχραιμία. Θα παριστά-
νω την έκπληκτη… Μάλιστα. Τι θέλετε; Ααα, ε-
σείς είστε κυρία Νούλα; Αν μου περισσεύει κα-
μία ντομάτα; Για το ιμάμ-μπαϊλντί; Δεν τις είχα-
τε υπολογίσει σωστά; Όχι, καλή μου κυρία, δεν 
έχει ντομάτες στο ψυγείο μου. Μόνο γιαουρτά-
κι, μηδέν τοις εκατό λιπαρά έχει. Θέλετε;

Αντωνίνα. Η πτώση
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Η οψιμαθής

Κ άθε βράδυ γιατρέ μου – δερματολο-
γικό, δεν είναι εδώ; – εκεί, γύρω στις 
εννιά, που ξαπλώνω στα φρεσκοσι-

δερωμένα, φρεσκοπλυμένα σεντόνια μου, και 
βάζω κάτω από χέρια και πόδια τα ορθοπεδι-
κά μαξιλάρια μου, πριν καν προλάβω ν’ ανοίξω 
το τηλεκοντρόλ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, 
φουντώνω ολόκληρη. Κάτι καντήλες, να, με το 
συμπάθιο, σε όλο μου το κορμί. Εκτός από το 
πρόσωπο. Παντού, εκτός από εκεί. Εκεί δεν φτά-
νει το κακό. ΟΧΙ, ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ, ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ. 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΩ ΠΟΤΕ 
ΣΠΥΡΙΑ. Μα ποτέ. Λέτε να είμαι ματιασμένη; 
Μήπως μου έχουν κάνει μάγια; Μα και ποιος 
να μου κάνει εμένα μάγια; Δεν βλέπω κανέναν. 
Από τότε που έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση, 
με βάλανε «ψυγείο». Σε μια αποθήκη με σκονι-
σμένους φακέλλους, χωρίς παράθυρο, περνάω 
οκτώ ώρες την ημέρα. Το ωράριο, βεβαίως, εί-
ναι επτά ώρες και μισή, αλλά εγώ φεύγω τριά-
ντα λεπτά μετά για να μην πέφτω πάνω στους 
άλλους και μου λένε «καλό απόγευμα», «καλό 
Σαββατοκύριακο», «καλά σαράντα» και τέτοια 
δηλαδή… Όχι, όχι, δεν έχω εχθρικές σχέσεις με 
τους συναδέλφους. Απλώς, δεν αγαπώ τους αν-
θρώπους. Είμαι γατόφιλη, βεβαίως, αλλά κι αυ-
τό μέχρι ενός ορίου. Όχι, δεν αφήνω τον γά-
το μου να ανέβει πάνω. Κάτω από το κρεβάτι 
κοιμάται. Αν έχω αλλεργία στους γάτους; Όχι, 

στους ανθρώπους έχω. Δεν το καταλαβαίνετε; 
Αν κάνω σεξ; Όχι, βεβαίως. Η τελευταία φορά 
ήταν πριν τριάντα πέντε χρόνια. Έκανα άμβλω-
ση. Το σεξ, ξέρετε, γιατρέ, έχει ένα ελάττωμα. 
Χρειάζονται δύο. Κι εγώ, όπως σας είπα, δεν συ-
μπαθώ τους ανθρώπους... Πώς περνώ τον χρό-
νο μου; Μάλιστα. Δίνω εξετάσεις. Τι εξετάσεις; 
Μα για να πάρω το λόουερ, στα αγγλικά. Μετά 
θα συνεχίσω με τα γαλλικά, τα ιταλικά και ισπα-
νικά. Ίσως μάθω και αιγυπτιακά. Τα ιερογλυφι-
κά, όχι τα σύγχρονα τα αραβικά. Ίσως πάω να 
ζήσω κάποτε εκεί, μετά τη σύνταξη… Στην αρ-
χαία Αίγυπτο; Όχι. Στη σύγχρονη, γιατρέ. Δεν 
με παρακολουθείτε… Ναι, το ξέρω ότι στη σύγ-
χρονη Αίγυπτο μιλάνε την αραβική, αλλά εγώ 
δεν θα πάω εκεί για να μιλήσω με τους ανθρώ-
πους. Τα ιερογλυφικά θέλω να αποκρυπτογρα-
φήσω. Πολύ μου αρέσει αυτή η λέξη. Γεμίζει 
το στόμα σου. Όπως και η άλλη: «οψιμαθής». 
Τη βρήκα σε ένα λεξικό στο διαδίκτυο. Ναι, ξέ-
ρω να χρησιμοποιώ το ίντερνετ. Όχι όμως για 
να μπαίνω σε τσατ-ρουμ και άλλες προστυχιές. 
Όχι, μόνο μια φορά, μπήκα κατά λάθος σε ένα 
σάιτ με πολεμιστές που μόλις κέρδιζαν τη μά-
χη πηδούσαν τους ηττημένους. Ε, εκεί κόλλησα 
κα' να εξάμηνο. Αλλά ευτυχώς πέρασε κι αυ-
τό, όπως περνάνε όλα σ’ εμένα. Λέτε έτσι να 
περάσουν και τα σπυριά που βγάζω;… Τι ώρα 
τα βγάζω; Μαααα, οκτώ με δέκα ΤΟ ΒΡΑΔΥ. 
Την ώρα που έχουν τα κανάλια ειδήσεις. Δεν 
μπορώ τόση δυστυχία, γιατρέ. Δεν μπορώ τό-
ση μιζέρια. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

Σας το είπα… ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΕΔΩ. 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 
Σαν αυτόν που είδα στο «Αβατάρ». Όχι, δεν 
την είδα στον κινηματογράφο. Το αγόρασα σε 
dvd, λαθραίο, από τους μαύρους, στην πλατεία 
Κυψέλης. Το απολύμανα, εννοείται, και έπλυνα 
και τα χέρια μου μετά… Είμαι σε λάθος πτέρυ-
γα; Μα τι λέτε; Καντήλες σάς είπα ότι βγάζω. 
Δερματολογικό είναι το πρόβλημά μου.

Ο πενηντάρης γιατρός, ημι-φαλακρός, και πα-
νύψηλος, με κάτι υπέροχα γαλαζοπράσινα μάτια 
μικρού παιδιού, παίζει όλην αυτή την ώρα του 
μονολόγου της ασθενούς με μια πέννα Mont-
blanc σημειώνοντας κάτι ορνιθοσκαλίσματα σε 
ένα χαρτί. Το μελάνι είναι μωβ. Στο τέλος, απο-
φασίζει να μιλήσει, με μια απαλή, γλυκιά φω-
νή οκτάχρονου αγοριού:
-Μπορεί, κυρία μου μπορεί. Σας συνιστώ να 
δείτε έναν άλλον γιατρό. Αδελφή, συνόδεψε την 
κυρία στον τρίτο όροφο, στο ψυχιατρικό.

Αυτή σηκώνεται απότομα, κάπως θιγμένη. 
Δεν αφήνει τη νοσοκόμα να την αγγίζει ελα-
φρά στο μπράτσο. Πηγαίνει μόνη της προς την 
έξοδο, με γρήγορα, νευρικά βηματάκια. Μετά 
γυρίζει, και με ύφος καλοαναθρεμμένης κόρης 
τού απευθύνεται: 
-Δεσποινίς, παρακαλώ. Δεσποινίς είμαι. Σας ευ-
χαριστώ γιατρέ. Μόνο εσείς με καταλάβατε και 
μ’ ακούσατε με τόση προσοχή. Αχ, να ήτανε 
όλοι οι άνθρωποι, στη γη, σαν κι εσάς, γιατρέ. 
Μπορεί και να τους… συμπαθούσα.

Η Φωνή και η Φανή

F acebook. Ουπς! Φαίνεται ότι ο σύνδε-
σμός σας δεν λειτουργεί. Ευτυχώς. Ουφ, 
βαρέθηκα! Και τώρα πώς θα επικοινω-

νήσω με τον Μπρούνο; Θα τον πάρω τηλέφω-
νο. Το κινητό δεν δουλεύει. Θα πάρω στο στα-
θερό. Στο σπίτι της μάνας του. Όχι. Θυμήσου 
τι έγινε την τελευταία φορά που του τηλεφώ-
νησες. Βγήκε ο ξάδερφός του ο μαφιόζος που 
πουλάει ουίσκι μπόμπες στην Καλαβρία και σε 
έβρισε πατόκορφα. Ότι πας να τον χωρίσεις 
τον Μπρούνο, παντρεμένο άνθρωπο με δυο 
παιδιά. Όχι, δεν μπορώ να το υποστώ πάλι 
αυτό. Έχω μια αξιοπρέπεια. Είμαι διακεκρι-
μένη συγγραφέας εφηβικών άρλεκιν. Κι αλ-
κοολικιά. Μην τα παραλές Φωνή, ένα ποτη-
ράκι πίνω μόνο. Για την καρδιά. Απαπαπα. 

Θα συγχυστώ πάλι. Κι αυτό το ίντερνετ, κολ-
λημένο! Δεν γίνεται. Δεν είναι ζωή αυτή. Θα 
εκραγώ. Χτυπάει το κινητό μου! Ναι;… Όχι 
Νίνα μου. Νόμιζα ότι είναι αυτός. Δεν με πή-
ρε. Και δεν μπορώ να τον βρω τρεις μέρες τώ-
ρα. Θα έχει τσακωθεί με τη γυναίκα του και 
θα μένει στον ξάδελφό του….Τι; Με ποιον να 
έχει σχέση; …Ποιος με ποιον, δεν καταλαβαί-
νω…. Όλο αδελφές ερωτεύομαι; Βρε, άντε 
να χαθείς κι εσύ, παράτα με!...Μου το έκλει-
σε. Εμ. Βέβαια, εγώ δεν ανάγκασα τον άντρα 
μου να πηδήσει από το μπαλκόνι του έκτου. 
Εμένα, μόνο ένα εγκεφαλικό έπαθε. Κι αυτό ε-
λαφρύ…. Χτυπάει πάλι το τηλέφωνο. Αυτή θα 
είναι, η σκρόφα, η εγκληματίας, η σχιζοφρε-
νής με την πέννα… Ναι; Όχι, δεν είμαι άγρια, 
Μπρούνο, αγόρι μου. Γαργάρες έκανα. Αν εί-
μαι άρρωστη; Όχι, παιδί μου. Απλώς ανησυ-

χούσα για σένα. Καλά είσαι;….. Τι; Θέλεις να 
διακόψουμε; Μετά από τόσα όσα έχω κάνει 
για σένα; Τόσα ποιήματα, τόσα αποξηραμένα 
λουλούδια μέσα σε κάρτες με τη διεύθυνση 
τού ξάδερφού σου…. Είμαι τρελή;… Ούτε κι 
εγώ θέλω άλλα πάρε-δώσε μαζί σου. Αλήτη!.... 
Έκλεισε… Ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η πολυ-
θρόνα στο δρόμο μου. Ζαλίζομαι. Πού είναι 
το μπουκάλι με το κόκκινο κρασί; Τι λέει αυτή 
η ετικέτα; Cabernet Μεθώνης….Μμμμ! Μωρέ, 
δεν πάνε να γαμηθούνε όλοι τους; Ο γάτος 
μάς έλειπε τώρα. Χάδια θέλει. Φανή, πήγαι-
νε να φας το φαΐ σου. Τώρα στο έβαλα. Μην 
γκρινιάζεις συνέχεια. Μου τη δίνεις στα νεύ-
ρα…. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι…. Το σταθε-
ρό. Και τώρα το κινητό… Η τρελή δολοφόνα 
θα είναι. Δεν έχω καιρό για κα Νίναν. Ευτυχώς 
που έχω ΕΣΕΝΑ, Φωνή μου.

Σημείωση: Τα bold, όπως και τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ, είναι απαραίτητα για να αποδοθούν στο χαρτί οι μουσικές διακυμάνσεις των δραματικών φωνών που πρωταγωνιστούν σε αυ-
τά τα σύντομα αφηγήματα, που θα μπορούσαν να διαβαστούν – και ν’ ανεβούν στο θέατρο – ως ταχυδράματα. Όσο για την πλοκή, αυτή είναι καθαρά εσωτερικής φύ-
σεως, αφού τα πάσχοντα πρόσωπα των τριών πρωταγωνιστριών ωθούνται σε αποκαλύψεις που αλλάζουν την κοσμοαντίληψή τους, την αίσθηση που έχουν για το «εγώ» 
τους, και τη θέση τους μέσα στον κόσμο. Δεν ξέρουμε αν αυτά που λένε έγιναν ή τα φαντάστηκαν. Αυτή η ιμπρεσιονιστική υποκειμενικότητα της ματιάς τους, αποτελεί και 
τον βασικό «κινητήρα» της δράσης τους.
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