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Αυτή η νυχτιά, κουρασμένη μάλλον από τις συνήθειές της,
έψαχνε για κάποιες παραξενιές. Τις έντυσε με τις μυρωδιές των
πρωτοβρόχιων μιας άλλη εποχής και τους ήχους νιόβγαλτων
σταλών που σκουντούσαν περιπαιχτικά τις ανθισμένες νεραν-
τζιές. Οι τελευταίες παρέες μοιάζανε με τον επιθανάτιο ρόχγο
μίας ερημωμένης πλατείας, στο τέλος μίας ημέρας που από το
πρωί προειδοποιούσε για τα τροπικά της ενδεχόμενα. Τα δύο,
συνήθη ύποπτα, μισοσκότεινα παγκάκια βαστούσαν και από
ένα ζευγάρι. Μάγουλα τεντωμένα, μάτια κοκκινισμένα, βλέ-
φαρα βαριά από τις κουβέντες που προηγήθηκαν, με μία
μικρή ανησυχία γι΄αυτές που θα έρθουν. Η σιωπή της πλα-
τείας ήταν δηλωτική των καταστάσεων. Έθετε όρια, επανεκιν-
νούσε το χρόνο, ενέκρινε ή απέρριπτε παρουσίες. Το είχε
νιώσει αυτό και προχθές, όταν δύο μπατσάκια του τοπικού τμή-
ματος φύγανε ανεπιθυμήτοι προτού ακόμα πείσουν τους εαυ-
τούς τους ότι ανεβήκανε στην πλατεία για να κοζάρουνε.

Τώρα, το σάουντρακ ήταν ένα ξεχαρβαλωμένο μοτεράκι πίσω
από τις γρίλιες που υποσχόταν σταθερή θερμοκρασία στο αλ-
κοόλ του περιπτέρου. Ανασήκωσε την κουκούλα για να προ-
φυλαχτεί από τα ορνιθοσκαλίσματα που είχε αρχίσει να
γράφει η βροχή στο μέτωπό του και κίνησε προς την Καλλι-
σθένους. Ένιωθε μία ανησυχία, αλλά τον ησύχαζε η σκέψη ότι
χωρίς περίπτερο και αλκοόλ οι φάρυγγες σύντομα θα στέγνω-
ναν και τη θέση των λόγων θα έπαιρναν ανακουφιστικές κινή-
σεις εκατέρωθεν λίπανσης των χειλιών. Από εδώ και έπειτα
συντρόφεψε με την ρουτίνα. Ανεβαίνοντας για τα πέτρινα, μύ-
ρισε ψάρι και σάπια χόρτα μαζί, προφανώς απότοκο χρονικής
παλινδρόμησης καθώς οι λαϊκατζήδες τώρα στήνανε. Ο λου-
λουδάς με την συντροφιά του σκύλου χωρίς ουρά, ο πατατάς
μπροστά από το δεκαεννιά νούμερο να προσπαθεί μάταια να
βολέψει την κοιλιά του σε μία σπιθαμή πρεβάζι για να προλά-
βει τον ύπνο, αποκαμωμένα ανακουφισμένοι πακιστανοί που
βρίσκονται μακρυά από τα καταλύματα του Ασπρόπυργου, ο
καντινιέρης που σε εννέα λεπτά θα σηκώσει το τηλέφωνο για
αφιέρωση στον ντέρτι εφ εμ. Απέναντι, ένας άλλος πακιστανός,
εσώκλειστος στο μαγειρείο ενός ντόπιου μπίζνεσμαν, με μπλαζέ
προφίλ πίσω από την τζαμαρία καθαρίζει δύο σακιά πατάτες,
ίσως στην πιο ενεργητική στάση που θα μπορούσες να τον πε-
τύχεις τέτοια ώρα.

Στο δωμάτιο, αραδιάζοντας τις σημειώσεις του σαν την μαύρη
θάλασσα του weeping song, ένιωσε μια ακαταμάχητη ηρεμία
που μία ακόμα ιστορία για την αγαπημένη του γειτονιά ήταν
κενή από χίπστερ καλλιτέχνες και εναλλακτικές υποκουλτούρες.

Μόνο 
προλέτ έρωτες, 

λούμπεν συναναστροφές 
και 

πραγματικές αντιφάσεις.
Πετραλωνίτικα ξημερώματα.

χάθηκα.

νύχτα μου. 
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Προχθές του είπαν ότι αδυνάτισε. Τον συμ-
βούλεψαν να τρώει περισσότερο και καλύ-
τερα. Η σκέψη τους προσπέρασε γρήγορα
το ενδεχόμενο να μην έχει να φάει. Σωστά.
Δεν έμοιαζε με ρακένδυτο σακάτη. Είχε την
μπλε ταυτότητα. Δραστήριος σε αυτό που
λέμε κίνημα. Συμμετείχε σε συλλογικότητες
και κατέβαινε στις διαδηλώσεις. Είχε φίλους
και φίλες. Είχε φίλους και φίλες που βγαί-
νανε. Είχε κορίτσι που το αγαπούσε και τον
αγαπούσε λίγο. Μιλούσε, τακτικά θα μπο-
ρούσαμε να πούμε, με τους γονείς του στο
τηλέφωνο. Θα τον έπαιρνε το μάτι σου στα
μπαρ, χωρίς τη συντροφιά του αλκοόλ,
χωρίς τις προϋποθέσεις δηλαδή να γίνει λο-
γοτεχνικό αφήγημα.

Οπότε δεν μπορεί να μην είχε να φάει. Η
Θεωρία δίδασκε ότι είναι αλλιώς αυτός που
δεν έχει να φάει. Απογυμνωμένος κοινω-
νικά. Η Θεωρία δίδασκε ότι ένας που δρα-
στηριοποιείται κινηματικά δεν μπορεί να μην
μπορεί να φάει. Γιατί έτσι δεν είναι χορτάτος
για να μιλήσει για τους πεινασμένους. 

Κοίτα πώς μας αρέσει να μιλάμε 
για τους άλλους.

Προσπέραση.

Γάμα τη θεωρία. 

Με το φαΐ να δούμε τί θα κάνουμε…

Ο κύριος φλανέριος είναι ένας βοτανολόγος του πεζοδρομίου,
για τον μπωντλαίρ. Είναι ο άσκοπα περιφερόμενος περιπατητής, ο
εθισμένος στην περιπλάνηση, ο ανώνυμος μέσα στο πλήθος ο
οποίος απολαμβάνει να παρατηρεί -αλλά και να είναι μέρος- της
κοινωνικής κίνησης. Είναι αυτός που τον 19ο αιώνα, στους παρι-
ζιάνικους δρόμους, μπορεί να φλέρταρε με την χαμηλή παραβατι-
κότητα, όχι ως πηγή έμπνευσης για τους (μετέπειτα) καλλιτεχνικούς
κύκλους αλλά ως αναπόφευκτο κομμάτι της κοινωνικής του ανα-
παραγωγής.

το #2 της σεμπριάς (φωτο)τυπώθηκε σε κάποιες δεκάδες αντίτυπα
στα τέλη του μάη του 2017.

kyriosflanerios.wordpress.com
sempria_zine@hotmail.com



Υπερεκτιμημένη η άμμος. Φιλόξενη επιφάνεια για να
αραδιάσεις ή να θάψεις καλοκαιρινές αναμνήσεις και
προσμονές. Αλλά μπορείς να την δεις και από την άλλη.
Απλά ως ένα σύνολο από πέτρες. Πολλές πέτρες. Στο πιο
προχωρημένο στάδιο της διάσπασής τους. Και να θέσεις
το ερώτημα έπειτα. Στα νταμάρια γιατί ποτέ κανείς και
καμιά δεν εμπνεύστηκε, δεν ερωτεύθηκε, δεν συνδέ-
θηκε; Γιατί καμία αφήγηση δεν ξεκινάει με την ακινησία
και αγριότητα της εικόνας τους; Ούτε καν αυτές εδώ οι
γραμμές. Είχε μία μικρή πεποίθηση ότι γράφοντας για
την άμμο, ήταν σα να γράφει για τα νταμάρια. Ότι η
άμμος ήταν προϊόν μίας κατάρρευσης με πάταγο. Η
πρώτη ύλη βιωματικών και φανταστικών ιστοριών.
Γι΄αυτό την επόμενη φορά, σκέφτηκε, θα σε πάω σε
ένα νταμάρι. Αλλά θα καταλήξουμε στην άμμο. Να κυ-
ληστούμε, να φιληθούμε, να ψάξουμε τον ουρανό, να
αμηχανέψουμε κάμποσα λεπτά έπειτα βγάζοντας κόκ-
κους από τα μαλλιά και τα ρούχα μας. 

Του έλειπε. Ένα νταμάρι πέτρες να τις εναποθέτει με
στοργή, ταπεινότητα και τα γνώριμα δάκρυα. Πανεπι-
στημίου και Βουκουρεστίου. Όπως εκείνο τον Φλεβάρη.
Εκείνον τον τελευταίο, συλλογικό, Φλεβάρη.

Μείναμε στην άμμο, τελικά.

Για την πεζότητα της άμμου.
κοινής μοίρας. Είχαν την αυτοπεποίθηση των κοινών βιωμά-
των. Η απαλή γκρίζα μαντήλα της χώθηκε κάτω από τον
σκούφο του νεαρού. Έγειρε το κεφάλι της στον λαιμό του, ξε-
τύλιξε με φιδίσεις κινήσεις το κασκόλ και άρχισε να του ψιθυ-
ρίζει τραγουδιστά τα πιο όμορφα αραβικά ερωτόλογα που
είχαν ακούσει ποτέ τα παγκάκια της πλατείας. Τί κι αν δεν κα-
ταλάβαινε τη γλώσσα; Ένιωσε να γίνεται ραβασάκι των σχο-
λικών χρόνων στις τσέπες πιτσιρικάδων που μόλις είχαν δει
στο σινεμά το A girl walks home alone at night. Σαν να του
φάνηκε ότι είδε τους επιβάτες του ηλεκτρικού να στήνουν αυ-
τοτελείς χορογραφίες στους ρυθμούς των ψιθύρων. Τα περι-
στέρια της πλατείας κυκλώνανε τη μουσική, και η μουσική
τετραγώνιζε τις γωνίες όπου θα πηγαίνανε να θορυβήσουν.
Έγινε ένα faber castell 2Β που μισοσκάλιζε στο χαρτί τους
φθόγγους που γίνοταν εκείνος ο υπέροχος ήχος που άκουγε.
Είδε τα παιδιά που καθόντουσαν δίπλα του να σβήνουν το τρα-
γούδι αγγίζοντας τα χείλη τους, μπερδεύοντας τα ακροδάκτυλά
τους και καταλήγοντας σε μία τρυφερή, τρυφερή αγκαλιά.



Τί πιο αφοπλιστικό από την απάντηση του
Τρελού -στην μεταμοντέρνα σκέψη σου να
διερευνήσεις την κοινωνική καταβολής της
τρέλας του- "μην μου μιλάς εμένα, είμαι
τρελός". Ανασκούμπωση και ομφαλοσκό-
πηση για την κοινωνική καταβολή των σκέ-
ψεων σου για εξερεύνηση της Τρέλας.

Αντεστραμμένες ομφαλοσκοπήσεις.

Καθόταν κάποια ώρα στην πλατεία Βικτωρίας και η ορατή συνέπεια
μίας συνάντησης που είχε καθυστερήσει ήταν ένα, μάλλον καθυστε-
ρημένο, γαργαλητό που είχε αρχίσει να νιώθει στο φάρυγγά του. Είχε
επιλέξει αυτό το παγκάκι που ήταν αντίκρυ από την έξοδο του ηλε-
κτρικού σταθμού. Προς Πειραιά. Παρατηρούσε τους αφηρημένους
περιπατητές της πόλης. Δοκίμαζε το μυαλό του με σπαζοκεφαλιές
από ποιό κτίριο να έρχονται και σε ποιό κτίριο να πηγαίνουν. Σχε-
δίαζε και ξανασχεδίαζε αρχεία autocat με εναλλακτικές διαδρομές.
Κολλούσε με τις λεπτομέρειες των ρούχων τους. Μία κλωστή κρεμό-
ταν εκεί, ένα μισοραμμένο κουμπί λίγο παραπάνω. Αλλά πεισματικά
δεν έβαζε τον σκούφο του, ούτε σήκωνε τον γιακά του παλτού του.
Δεν ήθελε να δώσει μια εικόνα «οχύρωσης» από τους πολύγλωσσους
τύπους που κυκλοφορούσαν γύρω του. Θεωρούσε ότι θα έπρεπε να
είναι υπόδειγμα αντιρατσισμού. Τον έβλεπαν εξάλλου, έστω και φευ-
γαλέα, τόσα μάτια που έβγαιναν από τις σκάλες του τρένου.

Δίπλα του καθόταν ένας τέτοιος πολύγλωσσος τύπος, με όχι πολύ πε-
ρισσότερη εμπειρία από 20 χρόνια ζωής, και που δεν είχε τέτοιους
ενδοιασμούς. Κρατιόταν ζεστός από τα ακραία-καιρικά-φαινόμενα
για τα οποία μας είχαν ζαλίσει τις προηγούμενες ημέρες οι μετεω-
ρολόγοι και ας μην είχε ακούσει αυτός τίποτε γι΄ αυτά. Κοιτούσε
αφηρημένος στο βάθος, προς το άλλο παγκάκι όπου είχαν στριμω-
χτεί πέντε γερόντια και ας υπήρχαν θέσεις άδειες δίπλα μας. Δεν
φανταζόταν να του περνούσε από το μυαλό ότι τα πέντε γερόντια μπο-
ρεί να ήταν λίγο ρατσιστές. Εκείνου ήταν το πρώτο πράγμα που του
πέρασε βλέποντάς τους να στριμοκωλιάζονται λες και απέναντι από
εκείνο το παγκάκι να ήταν η μόνη ανοιχτή τηλεόραση που θα έπαιζε
το «καλημέρα ζωή».

Μετά από κανα 20λεπτο που ο καθένας τους κοιτούσε εκεί που ήθελε
να κοιτάξει και μόνο κάτι εκατέρωθεν μισολοξές ματιές θυμίζανε ότι
καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, μία κοπέλα πλησίασε την πολύγλωσση
μεριά του παγκακίου. Είχαν την οικειότητα του κοινού τόπου και της

Πολύγλωσσος έρωτας.



Εκεί | στο πίσω μέρος του λιμανιού | ή και στο πλάι του | εξαρτάται από ποια
μεριά το παρατηρούσες | όχι οπτική, αλλά κοινωνική | θέσης γι΄αυτό τον κόσμο
| πάνω στα φαγωμένα από την αρμύρα τσιμέντα | κάτω από το δικό τους άγαλμα
της ελευθερίας | απέναντι από τις ακτογραμμές της τουρκίας | η κοινωνικότητα
είχε απλωθεί και λιάζοταν | λούζονταν | φωνασκούσε | βουτούσε | χανόταν | οι
ντόπιοι λίγο-πολύ το είχαν αποκλείσει  σαν προορισμό από τις πιθανές επιλογές
τους | ας πούμε ότι ήταν το άγαρμπο τσιμέντο που ήταν σαν να είχε χυθεί μόλις
από τη μπετονιέρα | χωρίς ούτε ένα σμίλιμα | και σου τρυπούσε τις πατούσες |
ας δούμε ότι ήταν μία καλοκαιρινή βερσιόν καθημερινών μικρορατσισμών |
ποιός είπε ότι δεν κουβαλιούνται αυτοί μέχρι τη θάλασσα | η αρμύρα ανοίγει
ακατάσχετα τις πληγές | κάπως έτσι όμως ο τόπος γίνεται συγκεκριμένος και ο
χρόνος επιμηκυμένος | το συγκεκριμένο των ανθρώπων που τον ζουν | και το
επιμηκυμένο του χρόνου που δεν έχει αρχή και τέλος | δεν έχει εικοσιτέσσερις
αριθμούς | δείκτες και δευτεροδείκτες | βράδυ | πρωί | στην ίδια θέση | αγκύ-
λωση | στις ίδιες επιθυμίες | στις ίδιες ματαιότητες | αυτές οι βουτιές έχουν
χρώμα σκούρο | αυτά τα νερά έχουν τσιμέντο αλλά είναι δίπλα στο λιμάνι | και
αυτό τα κάνει τόπο ικανοποιητικό για βουτιές | αυτή η ηλιοθεραπεία δεν έχει
ήλιο | έχει τα ίδια ρούχα που θα συναντήσεις ντάλα μεσημέρι σε ένα χωράφι
της θεσσαλίας | ή ένα χάραμα στην Θηβών περιμένοντας το μεροκάματο | σε
ένα φωτογραφικό ενσταντάτε παραφορτωμένου φουσκωτού που ήρθε από απέ-
ναντι | αυτές οι φωνές πριν τις βουτιές δεν κινούνται στα γνώριμα φάσματα του
ήχου | αντηχούν ανατολή | στριμώχνονται τα γράμματα για να φτιάξουν λέξεις
γρηγορότερα | και να ταξιδέψουν σε αφτιά | αλλά έχουν μία απρόσμενη αφέ-
λεια | και μια χαμένη παιδικότητα | το νέρο ως τόπος μάχης και παιχνιδιού |
είναι το στοιχειό τους | που στοιχειώνει πρωτοκοσμικές φιγούρες | εκείνος ο
λουόμενος, λοιπόν, δεν ήταν σαν τους άλλους | και τον λέω λουόμενο γιατί δεν
έχω άλλη λέξη | θα έπρεπε να εφεύρω | αλλά μερικές φορές και το να μην
εφεύρεις λέξεις | το κενό | είναι μία εφεύρεση | για τον εαυτό σου και τον τρόπο
επικοινωνίας με τους άλλους | η με-φόρα-βουτιά του μου αλάτισε τα μάτια | τα
πόδια του άσχημα μαυρισμένα μέχρι τους μηρούς | το χρώμα του ελαστικού και
της πίσσας | για κανα δεκάλεπτο θα τα τρίβει στο νερό | θα συναντηθούμε στη
σκάλα του έβγαινε | δύο ματιές | δέκα κουβέντες | ένα χαμόγελο | δύο χέρια
να πλέκονται μεταξύ τους | ένα όνομα | Χαμπάρ | μια ιστορία συνηθισμένη στο

Ένας σεβάχ στα μπλόκια.

Η βελόνα στο πικάπ πίσω από την μπάρα άρχισε να σκαλίζει το Chocolate Jesus.
Η βραχνάδα είχε φωλιάσει και στο δικό του φάρυγγα, ήδη στεγνός από το τέταρτο
που κατέβαζε. Το ξημέρωμα έσκαγε μέσα από μία θολούρα που δεν του επέτρεπε
να ξαναβρεί τη φιγούρα που τον συντρόφεψε το βράδυ. Την θυμάται να βγαίνει
με κομπασμό από ένα κάδρο απέναντι και να πλησιάζει. Δε θυμόταν πολλά
απ΄όσα είχαν πει, μία μπερδεμένη σκέψη, όμως, του είχε κολλήσει ξαφνικά στο
μυαλό. Ότι θα ένιωθε πολύ καλά εάν και ο δικός του Ιησούς ήταν σοκολατένιος.
Το αλκοόλ; Ή κάποια ξαφνική υπογλυκαιμία; Δηλαδή;



πίσω μέρος του λιμανιού | το πλοίο της γραμμής σαλπάρει για τον Πειραιά | ο
χαμπάρ ούτε σήμερα κατάφερε να τρυπώσει μέσα | να συνεχίσει το ταξίδι | τον
πήρε το μάτι των μπάτσων κάτω από την νταλίκα | αλλά εξακολουθεί να χαμο-
γελά | γιατί έχει τη θάλασσα δίπλα για να ξεπλένει τα σημάδια της αποτυχίας |
και ξέρει ότι αύριο έχει άλλα δύο δρομολόγια για Πειραιά | και ξέρω ότι ο χαμ-
πάρ φροντίζει να τον παίρνει το μάτι των μπάτσων κάτω από την νταλίκα | γιατί
έτσι, την ίδια στιγμή, σε κάποια άλλη παραδίπλα νταλίκα | κάποιοι άλλοι σαν
τον Χαμπάρ καταφέρνουν και τρυπώνουν στο καράβι | και τώρα είναι σειρά μου
να χαμογελάσω | με την εφευρετικότητά του | με την εφευρετικότητά τους | μου
έφτιαξες το καλοκαίρι ρε φίλε.

Το τελευταίο βράδυ εκεί, σε μία πόλη ποτισμένη με την αλμύρα της θάλασσας
και τυλιγμένη με τη μυρωδιά βενζινομηχανών και σάπιου σίδερου, τον βρήκε
αφηρημένο στην άκρη της μπάρας ενός σκοτεινού τζαζόμπαρου. Η καμπάνα
της διπλανής εκκλησίας ολοκλήρωνε τον δωδέκατο χτύπο της, αυτός δεν είχε
πολύ ώρα που είχε κρεμάσει το μπουφάν του στον τοίχο και τα χείλη του στο
πρώτο ποτήρι κονιάκ. Ο Dizzy Gillespie έστηνε παιχνίδια με παραφουσκωμένα
μάγουλά και τρομπέτες γύρω από τα αυτιά του. Στον απέναντι τοίχο η Ella
Fitzgerald και η Dinah Washington είχαν κολλήσει τα βλέμματά τους επάνω
του, επίμονα, θα μπορούσες να το δεις και σαν ένα αδιάκριτο φλερτάρισμα, σε
καμία περίπτωση όμως ενοχλητικό. Τα μάτια του κουρασμένα και κόκκινα από
τον τσιγαρόκαπνο που στροβίλιζε μέσα στο χαμηλοτάβανο δωμάτιο, είχαν επι-
δοθεί άθελά τους σε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό για το ποιός θα τα απομακρύνει
πρώτος απ΄τον άλλον. Πότισε την ήττα του με ένα δεύτερο κονιάκ, έκανε μία
κυκλωτική με τα βλέφαρά, έβαλε σε μία σειρά τις θύμησες που του στέγνωναν
τα χείλη και κάπου εκεί του έπιασε κουβέντα ο Tom Waits που εν τω μεταξύ είχε
γλιστρήσει στο διπλανό σκαμπό.

Του περιέγραψε το φεγγάρι που συνάντησε πριν περάσει την πόρτα του μπαρ,
γεμάτο, σα μικρό βερίκοκο στον ουρανό, που έγινε λουλακί. Και την ώρα που
το ρολόι έδειχνε μεσάνυχτα, την ώρα που ένας τεμπέλης γέρος γάτος ξεφά-
ντωνε, ο ήχος της Rosie αντηχούσε στα αυτιά και των δύο. Θυμήθηκε την θα-
μπάδα του ψιλόβροχου, τις οφθαλμαπάτες που ξεπηδούν μέσα από ομιχλώδεις
νύχτες σε εγκαταλελειμμένους δρόμους. Τα βλέφαρά του ξαφνικά άνοιξαν, στη-
ριγμένα και μεσίστιες συνάμα. Το Warm beer and cold women τον βρήκε παρέα
με τζιν και κονιάκ -το τρίτο, για τον άλλον- να ανακυκλώνει ιστορίες για ξανθιές
πλατίνες και καπνισμένες μελαχροινές. Το παλιό αθλητικό παλτό του, κρεμασμένο
παραδίπλα, είχε τσέπες γεμάτες με γραμμάτια και με μία απόδειξη από ένα
μοτέλ. Με σπασμένη φωνή διηγήθηκε το τελευταίο πέρασμά του απο το νεκρο-
ταφείο, εκεί όπου βρισκόταν τώρα αυτή που είχαν ορκιστεί ότι θα είναι μαζί. Κά-
θισε οκλαδόν, πήρε την κιθάρα και σιγοτραγούδησε το Innocent when you
dream. Οι νυχτερίδες είχαν φωλιάσει στο καμπαναριό που πριν τον καθοδηγούσε
μέσα στον χρόνο, γέλασε δυνατά να διώξει μακρυά το κακό και βρήκε παρηγοριά
στη σκέψη ότι όλα είναι φτιαγμένα από βινύλιο, ακόμα και η αγκαλιά της.

Φτιαγμένα από βινύλιο, ακόμα και η αγκαλιά της.



Ήταν μία συνήθεια των τελευταίων χρόνων. Εν τέλει εξελισσόταν σε μία ιδιαίτερη
σχέση, υπό διαρκή εξερεύνηση και διαμόρφωση. Και γι΄αυτό είχε όλες τις προ-
διαγραφές της διάρκειας. Το πάτωμα. Την ίδια στιγμή που γινόταν ένα με αυτό,
η επόμενη κιόλας στιγμή τον έβρισκε σε ένα παράλληλο άξονα μαζί του. Με το
θράσσος της ευκολίας που απαιτούσε αυτό το πέρασμα. Ο καθένας άφηνε επάνω
στον άλλο κάτι από τα σημάδια του. Κάτι από τα υλικά του. Αυτός κάμποσο
ιδρώτα. Αυτό αδιάκριτα καψίματα από τα σουρσίματα των ποδιών. Αυτός παρέ-
διδε την ανάσα του, όχι σαν τέτοια, αλλά σαν βαριά παλλόμενους πνεύμονες οι
οποίοι στήνανε πρωτόλειες χορογραφίες μαζί με τους σπασόμενους μυς. Αυτό
εξασφάλιζε τη σιωπή του αφουγκράσματος των ήχων της καρδιάς και των χτύπων
του θυροειδή, μία μοναδική ευκαιρία για κολύμπι στα στενά περάσματα του σώ-
ματος. Και όταν βρισκόταν επάνω, τα λυτά χέρια τού σχημάτιζαν πιρουέτες χαι-
ρετισμού και εγκαρδιότητας, σίγουρες υποσχέσεις ότι σύντομα θα ξαναβρεθεί
εκεί κάτω. 

Εκεί, στο πάτωμα συναντούσε γυναικείες μυρουδιές που είχαν ξεχαστεί. Και α-
ντρικές στάλες ιδρώτα που οι έμφυλες νόρμες θα τις απέτρεπαν να βρίσκονται
σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άπλωνε τα ακροδάκτυλά του βάζοντας αόρατα σημά-
δια για να δει εάν ψηλώνει και άλλο. Ακουμπούσε το αφτί του για να ξεφορτώσει
την ημέρα. Ξεπερνούσε τις πιθανότητες αυτοκαταστροφικών τάσεων μετατοπίζο-
ντας κάθε φορά τα όρια του σώματος. Και είχε συνηθίσει να βλέπει τους ανθρώ-
πους γύρω του (και) από την ανάποδη, να μπορεί να συνομιλά και να γελά έτσι.
Έζησε το να αγγίζει και να αγγίζεται, σε μία μέινστριμ εποχή που πιο εύκολο είναι
να χουφτώνεις και να χουφτώνεσαι. Είδε το φλερτ σαν άγγιγμα, το άγγιγμα σαν
χορό, τον χορό με παρτενέρ άντρες και γυναίκες σαν διαδρομή, την κατάληξη
σαν ένα δύσκολο πέρασμα από τις ωμοπλάτες.

Πατωματιές.

Οι παραγγελίες ερχόντουσαν σωρηδόν. Ήταν μία από εκείνες τις βροχερές ημέ-
ρες που δε δίσταζε να κορδώνεται γεμάτος αντικοινωνικότητα σε κάθε πόρτα που
άνοιγε και η θαλπωρή της ζέστης -μαζί με διάφορα άλλα οικογενειακά σύν-
δρομα- τον έπαιρνε από τα μούτρα. Στα δρομολόγια πάνω στο παπί είχε μάθει
να μετράει έναν-έναν τους σπόνδυλούς του. Από τον πόνο. Σήμερα είχε και έναν
αφόρητο πονοκέφαλο. Στο μαγαζί το αφεντικό είχε πάρει το ύφος καρδινάλιου,
χωρίς βέβαια αυτό να τον κάνει λιγότερο αντιπαθή απ΄όταν είχε το ύφος του
αφεντικού. Στην τσίτα όλη η γραμμή παραγωγής. Η κουζίνα, τα σκαμπό γύρω
από το τηλέφωνο, τα παπιά που προτού κρυώσουν μάρσαραν ήδη για το επόμενο
δρομολόγιο. Η γαλότσα είχε τρυπήσει και δεν το είχε καταλάβει παρά μόνο όταν
άφησε μία αριστοκρατική πατημασιά σε μία γούρνα στο δρόμο. Και εκεί, εκείνη
τη στιγμή, εναπόθεσε και τη στεγνή του κάλτσα για το υπόλοιπο της βάρδιας.
Μέσα στα νεύρα γιατί ήταν μέσα στα νερά, από την πατούσα μέχρι τις στάλες
που κυκλώνανε τη μύτη του, ετοιμαζόταν για την επόμενη παραγγελία. Τάδε διεύ-
θυνση, στο τάδε κουδούνι. Έψαχνε στις τσέπες του να βρει ένα δεκάευρω για να
πληρώσει το ταμείο. Ένα σωρό άχρηστα χαρτιά και χαρτάκια είχαν γίνει μία
υγρή άμορφη μπάλα που διαλύοταν σιγά-σιγά σε χίλια, ξεβαμμένα, κομματάκια.
Τα ακουμπούσε στον πάγκο μπροστά του, εξαντλώντας την υπομονή του μαζί με
τις πιθανότητες να ψάχνει το δεκάευρω στη σωστή τσέπη. Το αφεντικό άπλωσε
το χέρι στην χαρτούρα που είχε αραδιάσει. Απήγγειλε: Λεωνίδου και Θερμοπυ-
λών, Μεταξουργείο. Ξεδοντιάστηκε γελώντας: τί είναι εκεί, ρε; κανένα μπουρδέλο
που θα πας μετά τη δουλειά; Τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια, γύρισε την πλάτη
του και απομακρύνθηκε γκαζώνοντας. Οδηγούσε για κανα 10λεπτο αμίλητος.
Πέρασε τη διεύθυνση που ήταν ο προορισμός του. Συνέχισε. Ένα μειδίασμα ζω-
γραφίστηκε τριγύρω από το πρόσωπό του. Μουρμούρισε: ναι ρε, θα πάω μετά
τη δουλειά και όταν έρθει η ώρα θα κάνω μπουρδέλο την επιχείρησή σου.

Την επομένη το πρωί η βροχή είχε κοπάσει. Καλύτερα. Είχε να πάει να γραφτεί
στο σωματείο του. Λεωνίδου και Θερμοπυλών. Μεταξουργείο.

Ανύποπτες διευθύνσεις.



Οι λόφοι αυτής της πόλης συνηγορούν στις κρυμ-
μένες αμηχανίες ματιών και χειλιών. Από εκεί
ψηλά, κάθε κοντινό ή μακρυνό, τρεμάμενο ή στα-
θερό φως είναι και ένα καταφύγιο για να κουρνιά-
σουν σκέψεις. Είναι το γοητευτικό της προφίλ που
παρέδιδε στα διπλανά μάτια, όσο αυτές οι σκέψεις
μπαίνουν σε μία σειρά. Είναι το απρόσμενο παι-
χνίδισμα του βλέμματος που στρέφεται προς τη
μεριά του, για λίγο, επάνω από των ώμο της, για
να χαθεί ξανά. Είναι τα δάχτυλα που μπερδεύονται
και γίνονται αποδέκτες ντροπαλών σχολίων, ίσως
για να δικαιολογήσουν την επιθυμία του αγγίγμα-
τος. Είναι αγκάθια στα ρούχα, γιατί ο δήμος άρ-
γησε κάποιες ημέρες να καθαρίσει τα ξερόχορτα.
Ή ίσως να βιάστηκε εκείνος κάποιες ημέρες.

Ο χρόνος κυλάει αργά και τόσο γρήγορα όταν το πρωί δου-
λεύεις. Το ξυπνητήρι στέκεται βλοσηρό, αμείλικτο, εκεί, ακόμα
και αν δεν μπορείς το δεις. Σαν σχέση, σαν οργανωμένος χρόνος,
σαν απεφκταία αναμονή που θα γίνει πραγματικότητα λίγο μετά
το πρώτο χάραμα. Του ζητάει να γίνουν όλα γρήγορα. Χρόνε,
αφέντη, δεν θα με έχεις στην δούλεψή σου. Αντιδραστικός εκεί-
νος, τα κάνει όλα πιο αργά. Το αλκοόλ θα το περάσει από μία
δεύτερη απόσταξη, κάνοντας σύντομες γαργάρες, κρατώντας
μόνο το οινόπνευμα, προτού κυλήσει στον οισοφάγο. Η γλώσσα
περιεργάζεται, λιπαίνει τα χείλη προτού ολοκληρώσει εκείνη την
πράξη που την νιώθεις σαν φιλί. Τα δάχτυλά του σχεδιάζουν τις
πιο αργές, τις πιο μακρυνές διαδρομές που θα μπορούσαν να
φανταστούν στο κορμί της, τεντώνονται στις άκρες, περνάνε από
τον μηρό, τον αφαλό, τον πήχη, το στέρνο, τον λαιμό, το μάγουλο,
το μέτωπο. Και ξανακυκλώνουν. Ατέρμονοι ερωτικοί κύκλοι.

Αργά. Όχι απλά για να κερδίσει μία επιμέρους μάχη με τον χρόνο.
Αργά γιατί επέλεξε να ακολουθήσει μακρινές διαδρομές γνωρι-
μίας, σπιθαμή με σπιθαμή, κόκκαλο με κόκκαλο, ελιά με ελιά, το
σώμα. Να απλώσει την αμηχανία του ανακαλύπτωντας, αναζητώ-
ντας αγγίγματα, νιώθοντας σε ποιο σημείο το δέρμα καίει, κάνει
συσπάσεις και διαστέλλεται, παρατηρώντας παιδικά σημάδια, επι-
λέγοντας εκείνα τα σημεία που θα σταθεί για να ξαποστάσει. 

Τελικά, 
σκέφτηκε, 
ψάχνοντας 
τα 
κλειδιά 
του,

υπάρχει πάντα ένας ανεξερεύνητος τρόπος για να
(ξανα)γνωρίσεις τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. 

Ανέπνεαν 
την 

υγρασία 
των 

βρώμικων 
τοίχων 

του 
κέντρου 

της 
πόλης. 

Περπατούσαν 
αντικρυστά.

Ή για να επανατοποθετήσεις 
τα έπιπλα σε ένα δωμάτιο.

στο 

το φιλί
ήταν πάντα
λακωνικό.

τέλος. 


