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Τ ελευταία περπατάει πολύ. Πάρα πολύ. 
Ανεβοκατεβαίνει την Ακρόπολη, έτσι για 
πλάκα, περιδιαβάζει τις κολώνες στην 

Αρχαία Αγορά, θαυμάζει τον Ηριδανό που εκ-
βάλλει στον Κεραμεικό ποτίζοντας κάτι γιγάντιους 
– κοντά στο ενάμισι μέτρο – κρίνους, στο χρώμα 
του αίματος…

Θυμάται εκείνο το σαχλό ανέκδοτο της δεκαετίας 
του 1980, όταν ήταν φοιτητής στο Μαθηματικό κι 
αυτοσαρκάζεται: «δεν πηδάς που δεν πηδάς, δεν 
πας για ψάρεμα;».

Δεν του βγήκε η γαμημένη εξίσωση της ερωτικής 
ζωής του. Γιατί κατά τα άλλα, όλα καλά. Ιδιοκτήτης 
κεντρικού φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας και τριτο
βάθμιας εκπαιδεύσεως, ιδιοκτήτης μαύρης BMW και 
κόκκινης Porsche, σπίτι στο Κολωνάκι κι εξοχικό στο 
Σούνιο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά…

Όμως στα σαρανταπέντε, με φαλάκρα και κοι
λίτσα μόνος… Κι έτσι όπως η γλώσσα πηγαίνει πά
ντα στο πονεμένο δόντι, η μνήμη του κολλημένη 

– σα χαλασμένο γραμμόφωνο – στον πρώτο έρω
τά του, στην Όλγα, εικοσιοκτώ χρόνια πριν, προς 
εικοσιεννέα.

Τα βήματά του τον οδήγησαν για άλλη μια φορά 
στα Αναφιώτικα. Έσερνε το δεξί του πόδι και όπως 
φορούσε ακόμα το κοστούμι από το μεσημερια
νό επαγγελματικό γεύμα, άκουσε ένα θρασύ ξαν
θό αγόρι με γαλαζοπράσινα μάτια – σχεδόν γκρί
ζα – να λέει στο μελαχρινό, μαυροτσούκαλο κορίτσι 
του με τη συνοικιακή περμανάντ: «κοίτα κοστου
μιά ο σακάτης!».

«Ωραία!» σκέφτηκε ο σαρανταπεντάρης μαθημα
τικός. «Θα καταντήσω να σκέφτομαι με ανέκδοτα, 
να απευθύνομαι στον εαυτό μου με χαζά ανέκδο
τα… Και μη χειρότερα! Πού είσαι νιότη πού ’δει
χνες πως θα γινόμουν άλλος!».

Κι εκεί, στο ασβεστωμένο εκκλησάκι, το αριστερό 
του χέρι στηρίχτηκε για να ξαποστάσει στον ψηλό 
ευκάλυπτο. Τα δάχτυλά του ψηλάφισαν, αυτόματα 
σχεδόν, κάποια γράμματα σκαλισμένα στην γκριζο
πράσινη και ξεπλυμένη καφέ φλούδα του γέρικου 
δέντρου. Ανατρίχιασε. Γύρισε να κοιτάξει. Διάβασε κι 
αναπήδησε. «Υπάρχουν ακόμα σκαλισμένα τα ονό
ματά μας: Μάκης + Όλγα = Love for Ever!!!».

Ξάφνου ζαλίστηκε. Χοντρές στάλες κρύου ιδρώ
τα φύτρωσαν στο ζαρωμένο μέτωπό του. Μια σου
βλιά στην πλάτη, σα να τον μαχαιρώνουν, και βρέ
θηκε ξαπλωμένος στο ίδιο ξύλινο παγκάκι, όπως και 
τότε… Μόνο που τότε εκείνη κάλπαζε ξέφρενα πά
νω στο τανυσμένο σαν τόξο μόριό του και κραύ
γαζε ατελείωτα σκανδαλίζοντας τους αγγέλους, τις 
νύμφες, τους σειληνούς και τον Πάνα, που κατοι
κοεδρεύουν στα σπήλαια του ιερού βράχου της 
Ακρόπολης.

Αυτή ήταν και η τελευταία εικόνα που πήρε στον 
Άλλο Κόσμο μαζί του, από αυτή την πεζή «πετυχη
μένη» ζωή.

7.5.2007
για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής 

του κυρίου Στρατή Χαβιαρά

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Κωνσταντίνος Μπούρας γεννήθηκε το 1962. 

Διπλ. Μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., θεατρολόγος, δά
σκαλος θεάτρου, μεταφραστής, αρθρογράφος και επι
μελητής εκδόσεων. 
Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 21 βιβλία του, από τα οποία 
2 στο Παρίσι. 
Θεωρεί ότι «γηράσκει αεί διδασκόμενος» κι ότι το «γνώ
θι σαυτόν» είναι η βασική επιδίωξή του. 
Η ποίησή του είναι γεμάτη Ελλάδα και ανθρωπιστικά 
ιδεώδη.
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