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Ό ταν περνάω πραγματικά άσχημα 
μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα 
ενός δωματίου που δεν έχω μπει 

ποτέ. Υπάρχει στο μυαλό μου. Μια κάμαρα 
σε μια σοφίτα. Πάτωμα από ξύλο τριαντα-
φυλλιάς… 

Τοίχοι καλυμμένοι με ταπετσαρία, ένα σε-
κρετέρ γραφείο μπροστά από το παράθυρο. 
Απαλές χρυσαφιές αχτίδες ήλιου περνάνε από 
το τζάμι και λούζουν το δωμάτιο με φως. Το 
κρεβάτι είναι σιδερένιο παλιό και το πάπλω-
μα είναι πουπουλένιο, κατάλευκο. Πάνω στο 
μαξιλάρι με απλωμένες τις όμορφες μπού-
κλες έχω βάλει την Τζούλια. Στο γραφείο υ-
πάρχουν σελίδες κενές και μια πένα να γρά-
ψω, δίπλα μερικές φορές ένα βάζο με λουλού-
δια, μερικές φορές όχι. Στέκομαι και κοιτάω 
το δωμάτιο. Τα πάντα είναι όμορφα, καθαρά, 
στον αέρα αιωρείται η μυρωδιά από φρέσκα 
λουλούδια. Ποτέ δεν θέλω να ξαπλώσω στο κρε-
βάτι μαζί της. Πάντα θέλω να πάω να γράψω 
στο γραφείο. Δεν έχω φτάσει ποτέ μέχρι εκεί.  
Κάθε μέρα ψάχνω αυτό το δωμάτιο στο σπί-

τι μου- στα σπίτια των άλλων στα περιοδι-
κά. Δεν μπορώ να το βρω. Όχι λέω ψέματα. 
Μερικές φορές βλέπω μια γωνία ένα έπιπλο 
ένα χρώμα που μου το θυμίζει αλλά ποτέ ο-
λόκληρο. Ποτέ το δικό μου δωμάτιο. Και είναι 
πραγματικά τόσο θλιβερό γιατί πάντα σε όποιο 
δωμάτιο μπω με πιάνει αυτή, αυτή η θλίψη.  
Και πραγματικά σου λέω- δεν αντέχω να μένω 
κάπου αλλού και όχι εκεί. Όπως εδώ. Ιδιαίτερα 
εδώ. Που ξέρω το ξέρω ότι δεν με θέλει. Λέει 
πως με θέλει αλλά εγώ ξέρω την αλήθεια. Όχι 
αυτή που λέει στον κόσμο. Αυτή που ξέρω εγώ. 
Εδώ μέσα. Στα σεντόνια. Στο φαγητό. Στο δω-
μάτιο. Σε κάθε της κίνηση το ξέρω ότι με απε-
χθάνεται. Και είναι τόσο θλιβερό. Γιατί κάποτε 
την αγαπούσα. Την πίστευα. Πίστευα πως ήθε-
λε το καλό μου. Όταν ήμουν δέκα πέντε μου 
είπε πως είμαι μεγάλη πια. Πήρε την Τζούλια. 
Την έπιασε από τα μαλλιά, από τις μπούκλες 
της και την κούναγε. Της την πήρα πίσω για 
να μην την χαλάσει. Μου είπε πως θα με κα-
ταστρέψει η Τζούλια και πρέπει να την πετά-

ξω. Και εγώ το πίστεψα. Αργά ένα βράδυ την 
φίλησα την έβαλα προσεχτικά σε μια μαύρη 
σακούλα σκουπιδιών. Έκλαιγα πάνω στην σα-
κούλα δεν ξέρω πόσο. Ήταν βράδυ. Βγήκα 
από το σπίτι πέρασα απέναντι στον σκουπι-
δοτενεκέ και την πέταξα. Εγώ. Ήταν δικιά μου 
απόφαση. Δεν ήταν κανένας εκεί. Μόνο εγώ 
μέσα στον άδειο δρόμο. “Είναι καλύτερα έ-
τσι.” Το είπα δυνατά. Είναι εύκολο να λες ψέ-
ματα στον εαυτόν σου όταν τον λες δυνατά.  
Γύρισα σπίτι και δεν έκλαιγα άλλο. Θυμάμαι 
σκέφτηκα εντάξει τώρα, το έκανα. Δεν θα μου 
ξαναπροσβάλει την αγάπη μου. Δεν θα την 
κοροϊδεύει. Θα σταματήσει. Εκείνο το βρά-
δυ φαντάστηκα για πρώτη φορά το δωμά-
τιό μου. Στέκομαι όρθια. Θέλω να γράψω και 
μετά θέλω να ξαπλώσω αλλά ποτέ δεν κάνω 
τίποτα από τα δύο παρά στέκομαι και παρα-
τηρώ την Τζούλια να κοιμάται πάνω στο μα-
ξιλάρι σαν ένα μικρό αγγελούδι να λάμπει μέ-
σα στην καθαριότητα και το φως το καταλυτι-
κό το αγνό, το απόλυτο. 

στο δωμάτιο
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