Κατά τον δαίμονα εαυτού

Εύη Βούλγαρη

Γύν άγξηα, αηαίξηαζηα ρηππήκαηα δηέθνςαλ ηε κνπζηθή. Σηλάρηεθε.
Υξεηάζηεθε δύν δεπηεξόιεπηα λα θαηαιάβεη πνπ βξίζθεηαη.
«Οξθέα είζαη κέζα;» αθνύζηεθε ε θσλή ηεο Έιιεο πνπ ρηππνύζε
αλήζπρα ηελ πόξηα.
«Ναη πεξίκελε ιίγν, έξρνκαη» είπε θαη άξρηζε λα ληύλεηαη κε ό,ηη
έβξηζθε ζην πάησκα.
«Καιά ηη θάλεηο; Δίζαη άξξσζηνο; Ση γίλεηαη εδώ κέζα;» θώλαμε ε
Έιιε θαη θάλνληαο ρώξν καδεύνληαο πεηακέλα βηβιία θαη ραξηηά,
άλνημε ηα παξάζπξα. Σν δσκάηην γέκηζε ήιην.
«Από πόηε θνηκάζαη; Γηαηί δελ ζεθώλεηο ην θηλεηό ζνπ, δελ ρηππάεη;
Αλεζύρεζα»
«πγλώκε, έρεη θιείζεη από κπαηαξία. Άξγεζα λα θνηκεζώ ρηεο,
δνύιεπα» είπε ν Οξθέαο ρσξίο λα ηελ θνηηάμεη. Δίρε πάξεη ηελ θηζάξα
ηνπ ζηα ρέξηα θη έπαηδε κηα κεισδία πνπ ζηγνζθύξηδε.
«Να θηηάμσ θαθέ;» ξώηεζε ε Έιιε ελώ είρε ήδε αξρίζεη λα ηαθηνπνηεί
ην δσκάηην, θαη είρε αλνίμεη ηελ θαθεηηέξα.
«Γώζε κνπ ιίγν ρξόλν! Με κηιάο γηα ιίγν. Θα ην μεράζσ!» είπε
απόηνκα θαη ζθπξίδνληαο ηε κεισδία ζεκείσλε λόηεο ζην ραξηί. Σα
κάηηα ηνπ πεηνύζαλ ζπίζεο. Ηδξώηαο, ξίγε, ππξεηόο. Κάησ από ην θσο,
θαηλόηαλ έμσ από απηόλ ηνλ θόζκν, όκνξθνο, εμσηεξίθεπε ηηο κέζα
ηνπ θσλέο ζην ραξηί, ρσξίο ζθέςε, ρσξίο θξίζε. Μόλν άθνπγε κε
αγσλία, κε ζπαξαγκό ηελ θξαπγή ηεο ςπρήο ηνπ πνπ έβξηζθε ηξόπν λα
κηιήζεη.
Ζ Έιιε ηνλ θνηηνύζε απνξεκέλε, αθίλεηε. Γελ ήζειε λα ηνλ
απνζπάζεη, λα ηνλ ζηακαηήζεη.

***
Από κηθξόο όηαλ θνιινύζε κε θάηη δηλόηαλ νιόθιεξνο, μερληόηαλ,
ραλόηαλ ώξεο αηέιεησηεο. Αλ θαη είραλ ηα ίδηα κάηηα, ην ίδην ρακόγειν,
ηα ίδηα καιιηά ήηαλ ην αληίζεην ηνπ. πκπιεξσκαηηθή ηνπ πάληα.
ηαζεξή, γιπθηά, αζηεία θη απηόο παξνξκεηηθόο, απόκαθξνο,
κειαγρνιηθόο. Σνλ ζηήξηδε ηπθιά, ζε όια. Πάληα εθεί, ζηγαλά,
ζηνξγηθά, ζπγθαηαβαηηθά. Αθόκα θαη όηαλ απνθάζηζε λα αθήζεη ην
καζεκαηηθό γηα λα αζρνιεζεί κόλν κε ηε κνπζηθή, ην κεγάιν ηνπ
όλεηξν, ηνλ πόζν ηεο ςπρήο ηνπ, δελ ηνλ έθξηλε ζαλ όινπο ηνπο άιινπο,
νύηε θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ κεηαπείζεη. Μόλν ηνπ ρακνγέιαζε θη
απηόο θαηάιαβε. Υσξίο ιόγηα.
«Ζ κνπζηθή δελ είλαη δνπιεηά! πκβηβάζνπ όπσο όινη καο.
πκβηβάζνπ γηα λα αληέμεηο ζε απηόλ ηνλ θόζκν! Κόςε ηηο
επαλαζηαηηθέο ζνπ βιαθείεο, ζηακάηα ηηο ραδνκάξεο, σξίκαζε
επηηέινπο! Tέιεησζε ην παλεπηζηήκην, πηάζε κηα ζηαζεξή δνπιεηά,
βγάιε ιεθηά, γίλε αλεμάξηεηνο, θαη κεηά, ζηνλ ειεύζεξν ζνπ ρξόλν,
παίμε κνπζηθή αλ ζνπ αξέζεη ηόζν πνιύ! », θώλαδε ν παηέξαο ελώ
έθιαηγε ε κάλα πίζσ ηνπ. Αιιά ε Έιιε, δίπια, ηνπ ρακνγεινύζε. Κη
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απηόο έλησζε πην ζίγνπξνο, πην δπλαηόο. Θα θπλεγνύζε ρίκαηξεο, αιιά
δελ ζα ήηαλ κόλνο.
***
«Ννκίδσ πσο ρξεηάδνκαη ιίγν θαζαξό αέξα» είπε ζηελ Έιιε θαη ην
βιέκκα ηνπ είρε επηηέινπο εζηηάζεη πάλσ ηεο. Σα κάηηα ηνπ όκσο ήηαλ
ζθνηεηλά, ςπρξά, πνλεκέλα. Κη απηόο ρισκόο. Σελ παξαθαινύζε, γηα
αέξα, ζηγνπξηά, επαλαθνξά.
«Αδεξθνύιε ζήθσ, πάκε λα πηνύκε θαθέ έμσ, λα πεξπαηήζνπκε ζηελ
πόιε, έρεη σξαία κέξα ζήκεξα. Να κνπ πεηο θαη γηα ην λέν ζνπ
ηξαγνύδη. Ξέξεηο πξηλ, όηαλ έγξαθεο κνπζηθή, ήζνπλ πνιύ, πνιύ
όκνξθνο.»

Ο Οξθέαο γύξηζε ζπίηη αξγά, ήξεκνο θαη ραξνύκελνο. Ο ήιηνο, ν αέξαο
ηνπ είραλ θάλεη θαιό, είρε άιισζηε λα βγεη από ην ζπίηη ηέζζεξηο
κέξεο. Ζ ζάιαζζα κέζα ηνπ είρε εξεκήζεη, ε δίςα είρε πεξάζεη, ε
αγσλία είρε θύγεη.
Σν πξσί κηα θνπέια ηνλ πιεζίαζε, ηνπ ρακνγέιαζε, ηνπ είπε όηη ηεο
αξέζνπλ ηα ηξαγνύδηα ηνπ, νη ζηίρνη ηνπ, ε κνπζηθή ηνπ. Ο θόζκνο
έγηλε πην θσηεηλόο, πην δεζηόο γηα ιίγν.
Ζ αδεξθή ηνπ ηνλ είρε αθνύζεη, ηνλ είρε θξνληίζεη. Γελ έλησζε κόλνο
πηα, γαιήλεπε, άθελε γηα ιίγν ζηηο πιάηεο ηεο ην βάξνο, ηε ζηγή, ηε
κνλαμηά ηνπ.
Άλνημε ην κηθξό καύξν ηεηξάδην κε ηα πνηήκαηά ηνπ. Μάδεςε ηα
ζθόξπηα ραξηηά κε ηηο λόηεο πνπ είρε γξάςεη ην πξσί. Πήξε κηα βαζηά
αλάζα θαη θάζηζε ζην πηάλν. Σα ρέξηα ηνπ ήηαλ θξύα, ε κεισδία μέλε,
νη ήρνη λεθξνί. Έθιεηζε ηα κάηηα θαη ζπλέρηδε. Οη ώξεο πεξλνύζαλ, νη
ζθηέο κεγάισλαλ, νη ήρνη δσληάλεπαλ. Σξηθπκία ζην κπαιό ηνπ.
Γηςνύζε αιιά ζπλέρηδε. Μία αηώληα, απέξαληε αγσλία ηνλ αγθάιηαζε
θη αλαηξίρηαζε. Ζ νδύλε απηήο ηεο αγσλίαο έγηλε εδνλή πνπ ηνλ
κέζπζε. Σόηε νη λόηεο θαη νη ιέμεηο γίλαλ έλα. Μηλόξε. Ζ ζπγρνξδίεο
ηεο ζιίςεο. Ζ έιιεηςε. ηακάηεζε γηα ιίγν. Βαζηά αλάζα θαη μεθίλεζε.

Little prince was walking for days
Crossing the borders breaking the chains
Dreaming of sun and the days to come
Σears in the rain fears that remain
Little prince was carrying his time
Walking alone towards the light
His mission to tell that no one forget
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The world’s sublime and greatest crime
Little prince was breaking the wall
That hides money and a fake rotten world
Making a hole to escape the war
Bring life, bring hope and save us all
Πξώηα ηα θξνπζηά, κεηά ην κπάζν. Μεηά ηελ θηζάξα θαη ην πηάλν.
Πξόζζεζε ηα ζαμόθσλα θαη ηηο ηξνκπέηεο. Μεραληθά, ρσξίο λα
ζθέθηεηαη, πεγαία. Αξκνλία. Σέινο ηε θσλή. Ο Οξθέαο ηξαγνπδνύζε
ρακνγειαζηόο. Αθόκα θαη ηνπο πην ιππεηεξνύο ζηίρνπο, πάληα όηαλ
ηξαγνπδνύζε ηνπο έιεγε ρακνγειώληαο. Σα ρείιηα ηνπ, νη ζπζπάζεηο
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ηα κάηηα ηνπ, ρακνγεινύζαλ.
Ήηαλ ηέζζεξηο ην πξσί όηαλ έζηεηιε ην ηξαγνύδη ζηελ κπάληα.
Αλαθνπθηζκέλνο, μάπισζε κε ηα κάηηα αλνηρηά. Κνηηνύζε ηηο ζθηέο
ζην ηαβάλη. Σα ρέξηα ηνπ αθόκα έηξεκαλ θαη ε θαξδηά ηνπ ρηππνύζε
δπλαηά. Γελ κπνξνύζε λα θνηκεζεί, δελ ήζειε. Τπεξέληαζε.
Ολεηξεπόηαλ κε ηα κάηηα αλνηρηά.
Έθιεηζε ηα κάηηα. πλαπιία. Φειαθνύζε ζην ζθνηάδη. Άθνπγε κόλν
θσλέο, ρεηξνθξνηήκαηα. Απηόο ν ήρνο ηεο θηζάξαο, απηή ε θσλή. Σώξα
έβιεπε θαζαξά. Οη Doors ζηε ζθελή. Φηζύξηδε θη απηόο ην People are
Strange, ζηγαλά, δηζηαθηηθά. Ζ ζπλαπιία όκσο δελ ήηαλ ζαλ ηα βίληεν
πνπ είρε δεη. Γελ βξηζθόηαλ ζην 1967, ήηαλ ζην ζήκεξα. Οη γύξσ ηνπ
ηνλ ηύιηγαλ ζαλ ζάιαζζα. Σξαγνπδνύζαλ. Σξαγνπδνύζε θη απηόο.
Έλσλε ηελ θσλή ηνπ κε ηνλ θόζκν. Ζ θσλή ηνπ θόζκνπ. Ο παικόο
δπλαηόο. Υνξνπεδνύζε. Έλησζε επηπρηζκέλνο.
Μεηά αθνύζηεθε έλα ηξαγνύδη άγλσζην, δηαθνξεηηθό. Ο θόζκνο γύξσ
ηνπ παξαιεξνύζε. Οη λόηεο εκθαλίδνληαλ κπξνζηά ηνπ, δσγξαθίδνληαλ
ζηα κάηηα ηνπ κία κία. Σηο κύξηδε, ηηο άγγηδε. Κάζε κία ηνπο είρε θη
άιιν άξσκα, άιιν ρξώκα. Έιησλε από ζπγθίλεζε, έθιαηγε από
επηπρία. Ζ κνπζηθή ζπλέρηδε, δπλαηόηεξε. Γελ ήζειε, δελ έπξεπε λα
ηειεηώζεη. Αλ ππήξρε παξάδεηζνο, ήηαλ απηόο, ηνλ είρε βξεη. Ζ αξκνλία
ηνπ ζύκπαληνο. Ζ ελνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ. Ζ ζεσξία ρνξδώλ. Ζ
εμήγεζε πνπ πάληα αλαδεηνύζε, ε κνπζηθή.
Άλνημε ηα κάηηα κα ε κνπζηθή ήηαλ αθόκε εθεί. Άξπαμε ην θηλεηό.
Πάηεζε ην θνπκπί ηεο ερνγξάθεζεο θαη ηξαγνύδεζε ηε κεισδία. Γελ
έπξεπε λα ηελ μεράζεη. Μεηά ηνπο ζηίρνπο ζην ξεθξέλ. Αλάζαηλε
βαζηά. Ζ θαξδηά ηνπ ζην ζηήζνο ηνλ πνλνύζε. Αλ κπνξνύζε λα δώζεη
θάπσο ηελ ςπρή ηνπ, λα ηε κνηξάζεη ζε θνκκάηηα, λα εμεγήζεη ηελ
αγάπε, ηελ απώιεηα, ηελ αγσλία, ηνλ πόζν, ηνλ πόλν, ήηαλ όια εθεί.
Δθείλν ην πξσί ην πέξαζε αθνύγνληαο Doors. Έςαρλε λα βξεη ηε
κεισδία. Αλ θάπνπ ηελ είρε μαλαθνύζεη, ή αλ ην ππνζπλείδεην ηνπ
πάιη ηνπ έπαηδε παηρλίδηα. Πνπ είρε μαλαθνύζεη απηή ηε κνπζηθή; Πήξε
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θαη ηνλ Γηώξγν ηειέθσλν λα ξσηήζεη. Σνπ έπαημε ηε κεισδία θαη
πεξίκελε όιν αγσλία.
«Ρε ζπ Οξθέα είλαη ηέιεην. Απιά ηέιεην.»
«Ναη, όκσο ζνπ ζπκίδεη θάηη; νπ ζπκίδεη θάπνην γλσζηό ηξαγνύδη;
Αθνύσ ηε κνπζηθή ζην θεθάιη κνπ. Σελ αθνύσ ζπλέρεηα κέζα ζην
θεθάιη κνπ!»
«Αλ ζπλερίζεηο έηζη, πάκε γηα δίζθν. Σειηθά έρνπκε πξόβα ζήκεξα;»
«Πάκε κία βόιηα θαιύηεξα; Εαιίδνκαη…»

ήκεξα είλαη ηα γελέζιηά κνπ. Κάζε ρξόλν ηέηνηα κέξα, γξάθσ έλα
γξάκκα ζηνλ εαπηό κνπ. Έρσ καδέςεη ήδε δέθα γξάκκαηα. Θα ηα
δηαβάδσ όζν κεγαιώλσ γηα λα βιέπσ αλ είκαη ν ίδηνο άλζξσπνο ή αλ
αιιάδσ. Αλ ζα κε αλαγλσξίδσ. Κη αλ είκαη πεξήθαλνο γη’ απηό πνπ ζα
έρσ γίλεη. Κνηηάδσ ηνλ εαπηό κνπ ζηνλ θαζξέθηε. Μέζα ηνπ δελ βιέπσ
κόλν εκέλα. Βιέπσ πνιιά είδσια, θη όια δηθά κνπ. Απηό πνπ λνκίδσ
πσο είκαη ηώξα, απηό πνπ ζπκάκαη πσο ήκνπλ θάπνηε θαη ηνπο πνιινύο
πηζαλνύο άιινπο πνπ ίζσο γίλσ. Βιέπσ εκέλα γλσζηό, κεγάιν, δηάζεκν
θαιιηηέρλε. Δπηπρηζκέλν. Βιέπσ εκέλα άζεκν, άζρεκν, γεξαζκέλν, κόλν.
Γπζηπρηζκέλν. Ση θνβάκαη πην πνιύ; Πνηνο μέξεη ηη κέιινλ δηάιεμε γηα
κέλα ε κνίξα. Η κνίξα πνπ κε ηζάθηζε.
Η κνίξα, ηη πεξίεξγε ιέμε. Λεο θαη θάπνηνο άιινο θαζνξίδεη από πξηλ ηηο
δσέο καο. Ρίρλεη ην δάξη θη ό,ηη ιάρεη. ηε καξηνλέηα πνπ θνπλάεη πάλσ
θάησ ρέξηα θαη πόδηα. Κη αλνηγνθιείλεη πνπ θαη πνπ ην ζηόκα. ηνλ
ηξαγηθό ήξσα πνπ ην καληείν όξηζε λα ζθνηώζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη λα
παληξεπηεί ηε κάλα ηνπ. ηνλ Οξθέα πνπ αλαδεηνύζε κάηαηα ηελ
Δπξπδίθε ηνπ ζηνλ Άδε.
Πάληα πάιεπα λα μεθύγσ από απηό, ην ξερό κέιινλ πνπ είραλ άιινη
δηαιέμεη γηα κέλα, ην ηαθηνπνηεκέλν, ην ζπκβαηηθό. Έζθαβα, έζθαβα
βαζηά, αλαδεηνύζα ζην ρώκα ηηο ξίδεο πνπ ζα κε θάλνπλ λα ζηαζώ
όξζηνο, λα ρηίζσ ιίγν ιίγν ηε δσή κνπ, πεξηπαηεηήο άγλσζησλ δξόκσλ,
νλεηξνβάηεο πνεηάζηξνο ηεο δεθάξαο. Πάληα δεηνύζα ηελ ειεπζεξία.
Πνηνο είκαη εγώ άξαγε, ηη δηαθνξεηηθό έρσ; Πσο λα μερσξίζσ από ηνπο
άιινπο; Δπεηδή θάλσ ηνλ βαζύ κνπ πόλν κνπζηθή θαη ηελ απώιεηα
πνίεκα; Δπεηδή ε κνπζηθή κνύ ηξππάεη ην κπαιό, κε βπζίδεη ζηελ άβπζζν
θαη ζέισ λα θσλάμσ λα ζσζώ; Δπεηδή έηζη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δίλσ ζην
ράνο ζρήκα;
Ο παξαινγηζκόο ηνπ θόζκνπ, ή ν δηθόο κνπ; Πσο ζα αγγίμσ ηνπο
κεγάινπο, ηηο ζείεο θσλέο πνπ γαιελεύνπλ ηελ ςπρή κνπ; Πνηνο ζα κνπ
θξαηήζεη ην ρέξη, πξαγκαηηθά, λα κε ληώζεη όκσο βαζηά; Σν μέξσ, είλαη
βαξηά ε δσή λα ηελ θνπβαιάο κόλνο. Κη εγώ πνπ δελ γελλήζεθα κόλνο,
λα αλαδεηώ ηελ ειεπζεξία κα λα θνβάκαη ηόζν ηε κνλαμηά. Παξάινγν
ζπλαίζζεκα. Με δηαιύεη, κε ζπληξίβεη. Καη ε απώιεηα λα γίλεηαη ε πην
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κεγάιε κνπ έκπλεπζε. Να θπλεγάσ ζθηέο. Η απνύζα παξνπζία ησλ
νλείξσλ κνπ. Μηζόο εδώ θαη κηζόο εθεί. Μηζόο εθεί.
Σν ηειέθσλν ρηύπεζε θαη δηέθνςε ηνλ κνλόινγό ηνπ. Έκεηλε λα
θνηηάεη ηνλ θαζξέθηε ζιηκκέλνο. Έθιεηζε ην καύξν ηεηξάδην θαη
ζήθσζε ην ηειέθσλν. Ήηαλ ν Γηώξγνο.
«Πνπ είζαη, θαηέβα, είκαη από θάησ κε η ’ακάμη. Οη άιινη έρνπλ ήδε
καδεπηεί. Θεο λα ράζεηο ην πάξηπ ζνπ;» ηνπ είπε γειώληαο.
«Γώζε κνπ δύν ιεπηά, θαηεβαίλσ»
«Έια θαιιηηέρλε, ζνπ έρσ θη επράξηζηα λέα, θαηέβα. Καη θέξε θαη ηελ
θηζάξα ζνπ!»
Ήηαλ όινη εθεί, καδεκέλνη. Ο Οξθέαο θη ε Έιιε ζβήζαλε δύν ίδηεο
ηνύξηεο κε 26 θεξηά. Δπρήζεθε θάηη από ηα όλεηξα ηνπ λα γίλεη
πξαγκαηηθόηεηα. Κάηη. Υακόγεια, θσλέο παληνύ. Ζ Έιιε όπσο πάληα
έιεγε αζηεία θαη ηζηνξίεο, όινη γεινύζαλ. Ο Οξθέαο πξνζπαζνύζε λα
θξαηήζεη ην ζπλαίζζεκα επθνξίαο θαη δεζηαζηάο πνπ έλησζε. Θα
κπνξνύζε λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ θαη λα θνηκεζεί. Σνπ άξεζε ε
θαζαξία, νη θσλέο. Γηώρλαλε ηελ εζπρία πνπ ηόζν θνβόηαλ. Μόλν πνπ
ηνλ ελνρινύζε ν θαπλόο θαη ηνλ έηζνπδαλ ηα κάηηα. Σν αιθνόι ηνλ είρε
δαιίζεη.
«Οξθέα, δώξν ζα πάξεηο κόλν αλ καο παίμεηο έλα ηξαγνύδη»
«Να ζαο παίμσ, αιιά πάκε έμσ ζηα βξαράθηα. Θέισ λα βιέπσ ηελ
Αζήλα από ςειά.» ν Οξθέαο ρακνγέιαζε θαη ζεθώζεθε. Πήξε ηελ
θηζάξα ηνπ ζηνλ ώκν θαη βγήθε έμσ.
Σα βξαράθηα, ην αγαπεκέλν ηνπ κέξνο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σα
κάηηα ηνπ δελ ρνξηαίλαλ ηελ Αθξόπνιε θη από θάησ ηελ Αζήλα. Δθεί
θάπνηεο θνξέο έπαηδε κνπζηθή κόλνο, άιιεο γηα θίινπο θαη άιιεο
έβξηζθε άγλσζηνπο κνπζηθνύο ηνπ δξόκνπ θαη μελπρηνύζαλ καδί
αληαιιάζζνληαο κπύξεο, κνπζηθέο θαη ηζηνξίεο.
«Έια παίμε καο ην θαηλνύξην πνπ έγξαςεο ρηεο θαη δελ καο ην έρεηο
ζηείιεη αθόκα» δήηεζε ε Έιιε.
«Ννκίδεηο όηη δελ μέξνπκε ηη θάλεηο; Αιήζεηα, πνηα είλαη ε θνπέια πνπ
ζεο λα ξίμεηο θαη είζαη ηόζν παξαγσγηθόο ηειεπηαία, γηαηί δελ ηελ
θάιεζεο ζήκεξα;» ξώηεζε ν Νίθνο.
«Πνηα θνπέια; Ση ελλνείο; Πσο ζνπ ήξζε απηό;» παξαμελεύηεθε ν
Οξθέαο.
«Έια κε ζπκώλεηο, είζαη πνιύ παξαγσγηθόο όηαλ είζαη εξσηεπκέλνο,
δελ ζπκάζαη παιηά;» ζπλέρηζε ν Νίθνο θιείλνληαο ην κάηη ζηνλ Γηώξγν.
Ο Οξθέαο ηαξάρηεθε. εθώζεθε θαη θάζηζε ιίγν πην κπξνζηά, ζε έλα
βξάρν, κόλνο. Πήξε ηελ θηζάξα ηνπ ζηα ρέξηα.
«Έρεη πεξάζεη θαηξόο από ηόηε. αλ αηώλαο κνπ θαίλεηαη. Οη πην
όκνξθεο κέξεο.», είπε ελνριεκέλνο ν Οξθέαο θαη ζην κπαιό ηνπ ήξζε
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ε Άλλα. Καη κηα λύρηα ζαλ θη απηή πξηλ από ρξόληα πνπ θάζνληαλ καδί
ζηα βξαράθηα, αζάλαηνη, εξσηεπκέλνη θαη θνηηνύζαλ ην θεγγάξη.
«Λνηπόλ Οξθέα, ηόηε πνπ ήζνπλ πνιύ παξαγσγηθόο ήηαλ πνπ
ερνγξαθήζακε ην δίζθν. Καη έρεη πεξάζεη θαηξόο όπσο είπεο. Γελ ζα
έπξεπε λα ην επαλαιάβνπκε; Απηό είλαη ην δώξν καο! Από Γεπηέξα
μεθηλάκε ερνγξάθεζε! ια πιεξσκέλα! Έρνπκε κηα βδνκάδα ην
ζηνύληην λα ερνγξαθήζνπκε. Οθηώ ηξαγνύδηα ήδε έηνηκα.
Αξηζηνπξγήκαηα! Πξνιαβαίλεηο άιια δύν κέζα ζην ζαββαηνθύξηαθν;»
ηνπ είπε ν Γηώξγνο ελζνπζηαζκέλνο, ζεθώζεθε θαη ηνλ ρηύπεζε ζηελ
πιάηε. Μεηά γύξηζε θαη θίιεζε ηελ Έιιε.
Ο Οξθέαο ηνπο θνίηαμε, ηνπο ρακνγέιαζε θαη έθαλε απηό πνπ ήμεξε
θαιύηεξα. Μίιεζε κε ζηίρνπο θη εθθξάζηεθε κε κνπζηθή. πσο πάληα.
Κάησ από ηα αζηέξηα. Γίπια νη θίινη ηνπ, ζηα ρέξηα ηνπ ε θηζάξα, ζηα
πόδηα ηνπ ε Αζήλα.

Ο Οξθέαο πεξπαηνύζε κόλνο ζηελ Αξενπαγίηνπ. Σνπ άξεζε λα θάλεη
βόιηεο θαη λα ζθέθηεηαη. Πάληα, ζ’ απηέο ηηο κνλαρηθέο κεγάιεο
βόιηεο παξαηεξνύζε ηνπο αλζξώπνπο θη έβξηζθε κνπζηθή, έληπλε ηελ
ζηηγκή ζαλ λα γξάθεη ην soundtrack. Αόξαηνο παξαηεξεηήο ηεο δσήο
ησλ άιισλ.
Απηή ηε θνξά, ήηαλ κόλνο. Γελ ζπλάληεζε θαλέλαλ. αλ λα είρε
ζηακαηήζεη ν ρξόλνο. Καλέλαο ήρνο πνπζελά. Μόλν ζησπή, αθηλεζία.
Κνίηαμε ςειά. Ζ Αθξόπνιε ήηαλ εθεί, ζηε ζέζε ηεο. Ζξέκεζε.
Αλέβεθε ζηα βξαράθηα. Γύν θηζάξεο ζπάξαδαλ θαη ηνλ θαινύζαλ
θνληά ηνπο. Blues. Πιεζίαζε.
Γελ ήηαλ δύν θηζάξεο, ήηαλ κία. Γπξηζκέλνο πιάηε, έλαο καύξνο
θηζαξίζηαο. Γελ κπνξνύζε λα ηνλ δεη θαιά κεο ην ζθνηάδη.
I went down to the crossroads, fell down on my knees
Down to the crossroads, I fell down on my knees
Asked the Lord for mercy, "Save me if you please"*
Crossroads, δύν θηζάξεο ζε κία. θνηάδη. Ο Οξθέαο αλαηξίρηαζε. Ζ
θαξδηά ηνπ ρηππνύζε δπλαηά ζαλ ηξειή. Ο Robert Johnson. Γελ ήμεξε
ηη λα πεη. Ήζειε ηόζα λα ξσηήζεη θη όκσο δίζηαδε. Μόλν άθνπγε γηα
ώξα. Σε κνπζηθή, ηε κνπζηθή ηνπ δηαβόινπ. Καη ηνπ άξεζε ηόζν.
Κνιαζκέλα. Ξαθληθά ε κνπζηθή ζηακάηεζε.
«Πνιιά είπαλ γηα κέλα. Γειάσ αθόκε κε ηελ ηζηνξία γηα ην
ζηαπξνδξόκη, ηνλ δηάβνιν θαη ηελ ςπρή κνπ. Ήηαλ ιίγν πεξίεξγε γηα
κέλα ε πζηεξνθεκία αιιά κε έθεξε εδώ. Μ’ αξέζεη λα θνηηάσ ηνλ
θόζκν από ςειά θαη λα παίδσ κνπζηθή. Γηα πάληα, γηα όζν ιέλε αθόκε
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ην όλνκά κνπ» είπε ν θηζαξίζηαο ρσξίο λα γπξίζεη λα θνηηάμεη ηνλ
Οξθέα.
«Γελ πνύιεζεο δειαδή ηελ ςπρή ζνπ ζηνλ δηάβνιν; Γελ ζε έκαζε
απηόο λα παίδεηο θηζάξα; ην ζηαπξνδξόκη;» ν Οξθέαο ξώηεζε όιν
αγσλία.
«Θεόο, δηάβνινο…ην ίδην δελ είλαη; Οη άλζξσπνη ςάρλνπλ πάληα κηα
εμήγεζε ζε όια. Πξνζπαζνύλ λα εμεγήζνπλ ηα πάληα. Καη πάληα ζα
βξίζθνπλ κηα ηζηνξία λα ιέλε. Δίλαη έλνρνη από ηελ πξώηε κέξα πνπ
αλαπλένπλ. θιάβνη από ηε γέλλεζή ηνπο. ρη όκσο γηα ην
πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Δίλαη έλνρνη γηαηί ζενπνηνύλ όηη ηνπο θζείξεη
θαη ςάρλνπλ απειπηζκέλα κηα ειπίδα, κία εμήγεζε, έλα λόεκα ζε ό,ηη
ηνπο ζπληξίβεη. Άιινη απηό ην ιέλε ζεό, άιινη δηάβνιν. Άιινη
βξίζθνπλ ην λόεκα ζηε δσή, ζηε κνπζηθή, ζηελ ηέρλε, ζηνλ έξσηα, ζηα
ιεθηά θη άιινη ζηνλ ζάλαην πεξηκέλνληαο ην κεηά, γηαηί ε δσή δελ ηνπο
αξέζεη. Άιινη βξίζθνπλ ην λόεκα ζηελ αλππαξμία.»
«Πνπ είκαζηε; Γηαηί κπνξώ λα ζνπ κηιάσ θαη λα ζε αθνύσ; ηελ
θόιαζε ή ζηνλ παξάδεηζν;»
Ο θηζαξίζηαο μέζπαζε ζε δπλαηά γέιηα. Γεινύζε γηα ώξα, πεξίεξγα,
δπλαηά, ζαηαληθά.
«Κόιαζε, παξάδεηζνο. Μηθξέ κνπ, απηέο νη ιέμεηο δελ ππάξρνπλ. Σηο
θηηάμαλε νη άλζξσπνη ζαλ ηόπνπο βαζαληζηεξίσλ ή αληακνηβήο θαη
βάιαλ θη έλαλ δηάβνιν ή έλαλ ζεό λα νξίδεη. Ζ ινγηθή ηνπο, ή κάιινλ ν
παξαινγηζκόο ηνπο, ηνπο επέβαιε λα ππάξρεη θη έλαο ηόπνο, θη έηζη ηνλ
βξήθαλ. Ζ ινγηθή ηνπο απηή είλαη έλαο καδηθόο κύζνο, έλα κεγάιν
ζέαηξν, έλα ηζίξθν πνπ ηπθιά απνδέρνληαη. Βαζαλίδνληαη ζηελ
θόιαζε ηεο δσήο ηνπο κόλνη, από ηελ αξρή. Από θόβν γηα ην ηέινο.
Καη βαζαλίδνληαη σο ην ηέινο. Αιιά ζε απηό ην ηέινο θαλέλαο δελ
βξήθε θάηη. Καη ηόηε είλαη αξγά λα γπξίζεη λα ην πεη ζηνπο άιινπο.
Αξγά λα μαλαξρίζεη, αξγά λα μαλαδήζεη. Μόλνη καο γελληόκαζηε, κόλνη
καο πεζαίλνπκε. Πθθθθ όια. Αλππαξμία, θαπλόο, ζηάρηε. Δθηόο θη
αλ…»
«Δθηόο; Δθηόο θη αλ ηη;» ν Οξθέαο είρε παγώζεη. Κξύνο αέξαο ηνλ είρε
ηπιίμεη. Πάιεπε λα αλαζάλεη. Κνπλνύζε δεμηά θη αξηζηεξά ηα ρέξηα ηνπ
λα δηώμεη ηελ νκίριε. Να βιέπεη θαιύηεξα θαζώο ε νκίριε ηνλ
ζθέπαδε. Πληγόηαλ.
Ο άληξαο άξρηζε λα παίδεη κνπζηθή μαλά. Ζ νκίριε πύθλσλε ζε θάζε
λόηα. ε ιίγν πξόζζεζε.
«αλ θη εζέλα ήκνπλ θη εγώ θάπνηε. Αλαδεηνύζα ηελ ειεπζεξία. Κη
έραζα ηα πάληα, ηελ γπλαίθα κνπ, ηνλ γην κνπ. Μόλν ε κνπζηθή έκεηλε.
Ήζεια λα γπξλάσ θαη λα παίδσ κνπζηθή. Να παίδσ θηζάξα, λα
ηξαγνπδάσ θη νη άιινη λα κε αθνύλε. Καλείο πνηέ δελ παίδεη κόλν γηα
ηνλ εαπηό ηνπ. ινη ςάρλνπλ ηελ αλαγλώξηζε, ηνλ ζαπκαζκό, ηε δόμα.
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ινη ζέινπλ λα γλσξίδνπλ νη άιινη ην όλνκά ηνπο. Σν όλνκά ηνπο, η
’αθνύο;
Ση θη αλ πεζάλεηο ζηα 27, ηη θη αλ πεζάλεηο ζηα 90. Θα πεζάλεηο, ζα
ραζείο. Ζ δσή είλαη κία, εζύ δηαιέγεηο πσο ζα ηελ δήζεηο, θαλέλαο
άιινο, θαλέλαο ζεόο, θαλέλαο δηάβνινο. Σν κεηαίρκην όκσο είλαη άιιν.
Δθεί κόλν νη κεγάινη. ζνη δελ ληθήζεθαλ από ηε δσή. ζνη δελ
ζπλήζηζαλ. Οη πην πνιινί θαηαξακέλνη. Τπέθεξαλ πνιύ. Τπέθεξαλ
γηαηί δελ δνύζαλ ζηε γε. Ήηαλ πάληα ζην κεηαίρκην. ην κεηαίρκην.»
Ο Οξθέαο δελ κπνξνύζε πιένλ λα αλαπλεύζεη. Γελ ππήξρε άιινο
αέξαο. Ζ θαξδηά ηνπ είρε παγώζεη. Γελ κπνξνύζε νύηε λα ζθεθηεί.
Άζπξε, περηή παγσκέλε νκίριε ζθέπαζε ηα πάληα. θνηάδη.
Δίρε κνπδηάζεη νιόθιεξνο. Ξαπισκέλνο ζην θξεβάηη πξνζπαζνύζε λα
δεη κεο ην ζθνηάδη. ηα ρέξηα ηνπ είρε ηελ θηζάξα. Αιιά ρίιηεο
θαξθίηζεο ηνλ ηξππνύζαλ θαη δελ κπνξνύζε λα θνπλεζεί. Σα δάρηπια
ηνπ παγσκέλα, αθίλεηα, λεθξά.

Ζ επόκελε εβδνκάδα θύιεζε ζαλ ζε όλεηξν. Μνπζηθή, κόλν κνπζηθή.
Ζρνγξαθνύζαλ ζην ζηνύληην. Ο Οξθέαο θηζάξεο, πιήθηξα θαη θσλή. Ο
Γηώξγνο κπάζν θη ν Νίθνο ηύκπαλα. Ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη,
εθζηαζηαζκέλνη, δελ έπαηδαλ όπσο παιηά, θάηη είρε αιιάμεη. Γίλαλ όινη
ηελ ςπρή ηνπο. Πην πνιύ ν Οξθέαο.
Σα ηξαγνύδηα ηνπο θξαπγέο αγσλίαο ζηελ άγνλε έξεκν. Ο πξώηνο
έξσηαο ν απξαγκαηνπνίεηνο. Ζ ηειεπηαία αλαηνιή ηνπ θόζκνπ.
Βπζνκεηξνύζαλ κε ήρνπο, ςηζύξνπο θαη θσλέο ηνλ πόλν, ην παξάινγν,
ηελ αδηθία, ηελ αληζόηεηα γύξσ ηνπο. Αλαδεηνύζαλ έλαλ ηξόπν, κία
δηέμνδν λα κηιήζνπλ όρη κνλάρα γηα ηνλ εαπηό ηνπο κα θαη γηα ηνπο
άιινπο. Οη ζηίρνη δελ ήηαλ σξαίεο ιέμεηο κε ξίκα πνπ έδελαλ αξκνληθά
κε ηε κνπζηθή. Ήηαλ θαξθηά ζηα ρέξηα, γπαιηά ζηε γιώζζα, καραίξηα
ζηελ θαξδηά. Ζ κνπζηθή ηνπο, ε κεισδία ηεο αγσλίαο, ε αξκνλία ηνπ
ράνπο, ν ξπζκόο ηνπ πόζνπ. Γεύζε αζαλαζίαο.
ηαλ ηέιεησζαλ ην ηειεπηαίν ηξαγνύδη, κεηά από πέληε κέξεο αϋπλίαο,
αιιαγώλ θη επαλαιήςεσλ έλησζαλ εμαληιεκέλνη.
«Ννκίδσ πσο είλαη ό,ηη θαιύηεξν έρσ αθνύζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό»
είπε ν Νίθνο.
«Κάπσο έηζη πξέπεη λα έλησζαλ κόιηο ηέιεησζαλ ην Dark Side of the
Moon» θώλαμε ν Γηώξγνο.
«Ννκίδσ πσο ρξεηάδνκαη ιίγν αέξα» αλαζηέλαμε ν Οξθέαο θαη
ιηπνζύκεζε.
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Ξύπλεζε ζην ζπίηη ηεο Έιιεο θαη ηνπ Γηώξγνπ. Ζ αδεξθή ηνπ θαζόηαλ
δίπια ηνπ θαη ηνπ θξαηνύζε ην ρέξη. Σνπ ράηδεπε ηα καιιηά θαη ηνλ
ηάηδε κε ην δόξη. Σνπ κηινύζε.
«Άθνπζα ηα ηξαγνύδηα. Δίλαη εμαηξεηηθά, ε κνπζηθή ππέξνρε! Γελ
μέξσ, δελ κπνξώ λα ηα θαηαηάμσ ζε έλα είδνο. Μπιέθνπλ ηα κπινπδ κε
ηε ξνθ, έρνπλ ζηνηρεία ειεθηξνληθήο θαη ηδαδ, folk ήρνπο, κέρξη θαη
ξεκπέηηθν κνπ ζύκηζε έλα ηξαγνύδη. Οη ζηίρνη κειαγρνιηθνί κα ηόζν
πνηεηηθνί! Ξεπέξαζεο ηνλ εαπηό ζνπ. Ή κάιινλ βξήθεο ηνλ εαπηό
ζνπ.»
Ο Οξθέαο ηελ άθνπγε. Σεο ρακνγεινύζε. Ζ θαξδηά ηνπ εξεκνύζε. Δίρε
αλάγθε ηελ απνδνρή, ηνλ ζαπκαζκό ηεο Έιιεο πην πνιύ από
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνλ θόζκν. Κάπνπ κέζα ηνπ βαζηά έλησζε πσο
έλα κέξνο, έλα κηθξό θνκκάηη ηεο ςπρήο ηνπ, ην πην ινγηθό, ην
θξαηνύζε θαη ην θύιαγε ε Έιιε. Κη ήζειε λα κε ην ράζεη, λα είλαη ζε
αξκνλία καδί ηνπ γηα λα ηνλ επαλαθέξεη.
Ο Γηώξγνο έπαηδε κε ην πηθάπ. Μαθξηά. Έβαδε κνπζηθέο, κα δελ
κηινύζε. Οη ώξεο πεξλνύζαλ. Άιιαδε δίζθνπο, επνρέο, κα δελ έιεγε
θνπβέληα. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain,
Robert Johnson, Any Winehouse. Απηά άθνπγε. Καη μαλά από ηελ
αξρή.
Κάπνηα ζηηγκή κίιεζε. Από ηελ άιιε άθξε. Ζ θσλή ηνπ ήηαλ
δηαθνξεηηθή, ζθιεξή, αηζάιη.
«Οξθέα πξνζπαζώ κέξεο λα θαηαιάβσ. ε θνηηάδσ ηόζν θαηξό από
καθξηά, παξαηεξεηήο ηεο δσήο ζνπ θαη βιέπσ πόλν, πνιύ πόλν θη
νξγή. Γηα ηνλ θόζκν, ηελ θνηλσλία, ηνλ εαπηό ζνπ. Κπξίσο ηνλ εαπηό
ζνπ. Παιηόηεξα, εμσηεξίθεπεο ηελ νξγή, πνξείεο, θείκελα,
παξεκβάζεηο, δηακαξηπξίεο. Σώξα κόλνο ζνπ, παιεύεηο κε ζηίρνπο ζην
ραξηί θαη λόηεο ζηελ θηζάξα. Γελ βγαίλεηο πηα ζην δξόκν, δελ κηιάο κε
ηνπο άιινπο. Υάζεθεο. Γελ μέξσ πνηνλ Οξθέα πξνηηκώ. ηαλ παίδνπκε
καδί κνπζηθή, ζε ληώζσ πην θνληά, αιιηώο ζε ράλσ. Δίζαη έλα κεγάιν
αίληγκα. Καη κε θνβίδεηο.» είπε ρσξίο λα ηνλ θνηηά θαη ζώπαζε.
«Δίζαη ν κόλνο από ηνλ νπνίν δελ πεξίκελα λα αθνύζσ απηέο ηηο ιέμεηο.
Μαδί παίδακε, καδί, όρη κόλν άθνπζεο ηα ηξαγνύδηα αιιά ηα έλησζεο.
Αλ δελ κπνξείο λα κε θαηαιάβεηο εζύ, ηόηε πνηνο; Ση λα πεξηκέλσ από
όινπο ηνπο άιινπο;» θώλαμε ν Οξθέαο απνγνεηεπκέλνο. Πσο λα
κηιήζεη ζε άιινπο κε κνπζηθή, αλ απηόο πνπ θαιεί ζπλνδνηπόξν
θιείλεη ηα κάηηα;
«Πξνζπαζώ λα ζε θαηαιάβσ, αιήζεηα. Δίκαη καδί ζνπ, πξνζπαζώ,
αιιά κνπ θεύγεηο. Νηώζσ όηη θαη καδί πνπ είκαζηε, ηώξα, δελ είζαη
εδώ, ν λνπο ζνπ ηξέρεη. Σα ηξαγνύδηα ζνπ είλαη ηέιεηα, έρνπλ θάηη
δηαθνξεηηθό, ηδηαίηεξν, αγγίδνπλ ιεπηόηαηεο ρνξδέο. Με ζπγθινλίδνπλ.
Θα ηα εηνηκάζσ, ζα ηα αλεβάζσ όια ζην ίληεξλεη όπσο θαλνλίζακε. Ο
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δίζθνο ζα θπθινθνξήζεη. Αιιά ζέισ λα ζνπ πσ θάηη. ηαλ ζε έβιεπα
λα ηξαγνπδάο, λα ιηώλεηο, έλησζα έλαλ πόλν ζηελ θαξδηά. Οξθέα, ν
θόζκνο δελ είλαη κόλν καύξνο, είλαη θαη θσηεηλόο θακκηά θνξά. Κάζε
ηξαγσδία έρεη ζην ηέινο θάζαξζε. ηα ηξαγνύδηα ζνπ όκσο, δελ
ππάξρεη θάζαξζε. Γελ ππάξρεη ηίπνηα αηζηόδνμν, ηίπνηα θσηεηλό,
θακία δηέμνδνο. Αλαδεηάο ηε ιύπε, απηό είλαη!
Ζ Άλλα είλαη αθόκα; Απηή ζε πιεγώλεη; Πξέπεη λα μεράζεηο! Γελ
κπνξείο λα ηπξαλληέζαη άιιν! Γελ θηαηο εζύ! Άζηε λα θύγεη! Έρνπλ
πεξάζεη ηξία ρξόληα! Βγεο έμσ ζην θσο, ππάξρνπλ θη άιιεο θνπέιεο!
Βγεο έμσ λα δήζεηο! Να αγαπήζεηο! Γελ ζνπ αμίδεη όιν απηό ην
καξηύξην.»
Ζ Έιιε άθνπγε αιιά δελ κηινύζε. Κνηηνύζε κία ηνλ έλαλ κία ηνλ
άιινλ. Σόζν θαηξό εζεινηπθινύζε. Σώξα έπξεπε λα δηαιέμεη. Ίζσο ε
απνδνρή ηεο έζπξσρλε ηνλ Οξθέα ζην ζθνηάδη. Ζ ζησπειή βνήζεηα
ζηελ παξαπιάλεζε. Ζ επηβεβαίσζε ζηελ κνλαμηά. Ζ εκπηζηνζύλε ηεο
θινλίζηεθε. Ίζσο ηόζν θαηξό, έθαλε ιάζνο.
Ο Οξθέαο πξνζπαζνύζε λα εξεκήζεη. Οη γξνζηέο ηνπ ζθηγκέλεο.
«Δίκαη έλαο βιάθαο! Δγώ θηαίσ! Πεξίκελα κε ηε κνπζηθή κνπ λα
κνηξάζσ ηε ςπρή κνπ, λα κηιήζσ. Δίλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ έρσ λα
κηιώ. Μόλν έηζη βξίζθσ θσλή! Ο θόζκνο είλαη άδηθνο, είλαη
παξάινγνο! Γελ είλαη θσηεηλόο όπσο ζεο λα πηζηεύεηο! Άλζξσπνη
πεζαίλνπλ! Πεζαίλνπλ! Οη δπλαηνί εμνπζηάδνπλ! Παληνύ πόλνο,
αληζόηεηα, αδηθία. Καηαλαισηηζκόο θαη ςέκαηα! Βαξεηή, ζαλαηεξή
επαλάιεςε. Πέληε κέξεο δνπιεηάο, δύν μεθνύξαζεο θαη θηνπ θη απ’ ηελ
αξρή! Χο ην ηέινο! Αλαδεηώ ην λόεκα όισλ απηώλ! Σν λόεκα ζηε
ζπλήζεηα, ην λόεκα ζηελ αδηαθνξία, ην λόεκα ζηνλ πόλν. Πλίγνκαη!
Γη’ απηά κηιώ ζηνπο ζηίρνπο κνπ, δελ κηιώ γηα κέλα, κηιώ γηα ην
ζάλαην! Βιέπσ όιε κέξα ην ζάλαην γύξσ κνπ, όρη ηε δσή, βιέπσ ηελ
αγσλία γηα επηβίσζε. ινη γύξσ κνηξνιάηξεο, όινη πεξηκέλνπλ ηνλ ζεό
λα ηνπο ζώζεη! Έξκαηα, αβνήζεηνη! Διπίδνπλ κόλν λα ηνπο ζώζεη
θάπνηνο άιινο, έηζη, καγηθά! Ζ δσή όκσο, ηνπο ιηώλεη ζαλ
νδνζηξσηήξαο. ινπο καο ιηώλεη! Γελ ππάξρεη ζεόο, δελ ππάξρεη
παξάδεηζνο! Μόλνη καο ζα ζσζνύκε!»
«Οξθέα ζηακάηα! Γελ ζα ζώζεηο εζύ ηνλ θόζκν! Μελ είζαη ηόζν
αθειήο, ηόζν νλεηξνπόινο! Ζ δηθή ζνπ δσή ράλεηαη! Σώξα! Γελ ην
βιέπεηο; Κάλε θάηη! Δζύ πξέπεη λα βνεζήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ! Άζε ηελ
Άλλα λα θύγεη επηηέινπο!» θώλαμε ν Γηώξγνο θη ε θσλή ηνπ,
επηβιεηηθή, ζπκβηβαζκέλε, ηνπ ζύκηζε ηνλ παηέξα.
«Με πιήγσζεο πνιύ κε όζα κνπ είπεο. Ζ Άλλα! Μνπ κηιάο έηζη γηα ηελ
Άλλα! Σελ θαηεγνξείο! Γελ ζνπ ην επηηξέπσ! Με ζθνηώλεη απηό, δελ
ην θαηαιαβαίλεηο; Σόζε κνλαμηά…»
ηακάηεζε ηε θξάζε ηνπ. Οη ηειεπηαίεο ιέμεηο βγήθαλ όιν αγσλία,
βαζηά, απειπηζηηθή. Κνίηαμε ηελ Έιιε. Μόλν απηή, κόλν απηή ζε
νιάθεξν ηνλ θόζκν κπνξνύζε λα ηνλ ληώζεη. Αλαδεηνύζε ηα κάηηα ηεο,
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ηελ θαηαλόεζε, ην κηθξό θνκκάηη ηεο ςπρήο ηνπ πνπ απηή θπινύζε. Σν
ρακόγειό ηεο πνπ ζα έζπαδε ηελ αγσλία, ηελ ζιίςε, ηε κνλαμηά ηνπ.
Απηή όκσο δελ ηνπ ρακνγέιαζε. Έκεηλε αλάκεζά ηνπο, αθίλεηε,
κεηέσξε, λα θνηηάεη ην θελό.
Σνπ Οξθέα ηνπ θάλεθε πσο απηή ε ζηηγκή θξάηεζε αηώληα. Μαύξν
ζθνηάδη, ζπκόο. Σν βιέκκα ηνπ ζόισζε.
Μάδεςε ηα πξάγκαηά ηνπ, πήξε ηελ θηζάξα ηνπ ζηνλ ώκν, ηα θαιώδηα,
ηα πεηάιηα, ηνλ εληζρπηή θαη βγήθε γξήγνξα ζην δξόκν ρσξίο λα
θνηηάμεη πίζσ.

Ήηαλ πνιύ αλαζηαησκέλνο όηαλ έθπγε. Έμσ βξνρή. Φνβήζεθε γηα ηα
πξάγκαηα, έςαμε γξήγνξα ηαμί. ην ξαδηόθσλν κεηακεζνλύρηηα
ζθπιάδηθα. Ήζειε λα θσλάμεη. Έκπεμε ηα λύρηα ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη.
Ο πόλνο ηνλ πιεκκύξηζε. θεθηόηαλ. Βαζηά αηέιεησηε κνλαμηά πνπ ζε
ηζνπεδώλεη. Έλα ςειό πειώξην ηείρνο. Ο θόζκνο γύξσ γθξεκηδόηαλ.
Αιιά ην ηείρνο εθεί. Να ηνλ θπθιώλεη. Ήζειε ηόζν λα κνηξαζηεί ην
βάξνο. ηαλ παίδαλε κε ηνλ Γηώξγν κνπζηθή, έλησζε επηπρηζκέλνο.
Πνπ βαδίδαλε καδί, ζθαξθάισλαλ παξέα, ηνπ έδηλε ην ρέξη θαη βιέπαλε
καδί ην κνλνπάηη, ηελ θνξθή ηνπ βνπλνύ. Πνπ ήηαλ ην ιάζνο; Καη ε
Έιιε; Γηαηί δελ κίιεζε; Γηαηί δελ ηνλ ππεξαζπίζηεθε όπσο πάληα;
Μπήθε ζπίηη, άθεζε ηα πξάγκαηα θαη θάζηζε ζην πηάλν. Σν θσο
θιεηζηό. Άξρηζε λα παίδεη.
“I’ve got a little black book with my poems in.
I’ve got thirteen channels of shit on the TV to choose from.
I’ve got a grand piano to prop up my mortal remains.
I’ve got wild staring eyes
I’ve got a strong urge to fly,
But nowhere to fly to…”**
Έπαηδε γηα ώξα. Άιιαδε ηνπο ζηίρνπο. Έςαρλε παξεγνξηά, κηα ιύζε,
δηέμνδν. Έμσ μεκέξσλε. εθώζεθε από ην πηάλν θαη είδε ηελ αλαηνιή.
Υξώκαηα πνπ γεκίδνπλ ηηο αηζζήζεηο πιεκκύξηδαλ ην ζύκπαλ. Ζ
εληξνπία γέκηδε ην βαζύ ζθνηάδη, έζπαγε ηε ζησπή. Άθνπζε ηα πνπιηά
λα ηξαγνπδάλε. Γάθξπα θπινύζαλ από ηα κάηηα ηνπ. Πώο είρε γίλεη
ηόζν επαίζζεηνο; Γελ ηνπ άξεζε ν εαπηόο ηνπ, δελ ηνλ αλαγλώξηδε.
Ξάπισζε θαη πεξίκελε λα ραζεί ζην όλεηξν. Πεξίκελε κνπζηθέο,
ζπλαπιίεο, βόιηεο ζην κεηαίρκην. Ίζσο λα ηελ έβιεπε θη απηήλ.
Βξέζεθε ζε έλα δηάδξνκν. Πεξπαηνύζε γηα ώξα, έςαρλε ηελ έμνδν. ε
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πνην κνλνπάηη ηνπ κπαινύ ηνπ είρε ραζεί; Ση παηρλίδηα ηνπ έπαηδε πάιη
ν λνπο ηνπ; Αλαδεηνύζε θάπνηνλ ήρν, κηα κεισδία, δηαθπγή.
Δίρε μαλαδεί ηνλ δηάδξνκν πνιιέο θνξέο. Σελ έμνδν δελ ηελ είρε βξεη
πνηέ. πλήζσο ην όλεηξν ηειείσλε απόηνκα. αλ απηά πνπ πέθηεηο.
Πεξπαηνύζε κόλνο ζηε ζησπή. Βξήθε έλα καραίξη. Παξαμελεύηεθε. Σν
πήξε ζην ρέξη ηνπ, βαξύ, θνθηεξό. Αθνύκπεζε ηε ιεπίδα. Μάησζε ζην
δάρηπιν. Σαξάρηεθε. Ζ θαξδηά ηνπ ρηππνύζε δπλαηά, θξύσλε. Ξαθληθά
αθνύζηεθε κνπζηθή. Πήξε ην καραίξη θη άξρηζε λα πεξπαηάεη γξήγνξα.
ζν πξνρσξνύζε ε κνπζηθή δπλάκσλε. Αθνπγθξάζηεθε. Ήηαλ ε δηθή
ηνπ κνπζηθή. Έηξερε γηα λα κελ ηε ράζεη, λα κε ζηακαηήζεη. Άθνπγε
γέιηα θαη νκηιίεο. Καη ηε θσλή ηνπ λα ηξαγνπδά. ζν πιεζίαδε
δπλάκσλαλ. Δίδε ηνλ Γηώξγν θαη ηνλ Νίθν ζην ζηνύληην. Να
ερνγξαθνύλ ην δίζθν, λα κηιάλε, λα γειάλε. Άθνπγε ηε θσλή ηνπ λα
ηξαγνπδάεη αιιά δελ ήηαλ εθεί. Γελ ηνλ έβιεπαλ. Ούηε θη ν ίδηνο όκσο
έβιεπε ηνλ εαπηό ηνπ. Σνπο θώλαδε κα δελ ηνλ άθνπγαλ. Πήγε
κπξνζηά ζηνλ Γηώξγν. Σνλ έζπξσμε. Απηόο ζπλέρηζε λα παίδεη ρσξίο
λα ηνλ ληώζεη, ρσξίο λα ηνλ βιέπεη, ρσξίο λα ηνλ αθνύεη. ηα ρέξηα ηνπ
είρε αθόκα ην καραίξη. Φαηλόηαλ ην κόλν αιεζηλό πξάγκα γύξσ ηνπ.
Σν θξαηνύζε ζθηρηά, ζηα ρέξηα ηνπ πνπ έηξεκαλ.

Ήρνο ηειεθώλνπ. Θείν δώξν. σζίβην.
«Μπξάβν αδεξθνύιε, κπξάβν! Έρεη γίλεη ρακόο από ην πξσί!
1.000.000 αθξνάζεηο κέζα ζε 3 ώξεο! ρόιηα, άπεηξα ζρόιηα από
θάησ!» ηνπ έιεγε ε Έιιε ελζνπζηαζκέλε.
«Πνηα ζρόιηα, πνπ; Γελ θαηαιαβαίλσ!» ν Οξθέαο ηαξαγκέλνο
ζθεθηόηαλ κόλν ην καραίξη, ηνλ δηάδξνκν, ηνλ Γηώξγν θη έλησζε
αλαθνπθηζκέλνο πνπ ήηαλ όλεηξν.
«Μόιηο έθπγεο ην βξάδπ, ν Γηώξγνο θάζηζε θη έθηηαμε ην βίληεν από
ηελ ερνγξάθεζε ζαο. Αλέβαζε ζην ίληεξλεη ην “Life of a great sinner”!
Σέιεην! Πξέπεη λα ην δεηο! Οξθέα, κελ καιώλεηε άιιν. Σνλ πήξαλ
ηειέθσλν από δύν δηζθνγξαθηθέο. Θα ςάμνπλ θη εζέλα.»
«Έιιε θνβάκαη» ςηζύξηζε ν Οξθέαο. Έλησζε αθόκα λα πέθηεη ζην
θελό αιιά ην ζπλαίζζεκα πνπ ηνλ ηύιηγε απηή ηελ θνξά ήηαλ θόβνο.
«Ση θνβάζαη; Απηό δελ πεξίκελεο ηόζν θαηξό; Σελ αλαγλώξηζε;» ε
Έιιε ζπλέρηδε ελζνπζηαζκέλε.
«ρη απηό, ην άιιν. Δκέλα. Φνβάκαη εκέλα. Απηά ηα όλεηξα πνπ δελ
ειέγρσ. Πνπ έξρνληαη ηα βξάδηα.» Πξώηε θνξά άξζξσλε ηε ιέμε
όλεηξν. Γελ ηεο είρε αλαθέξεη πνηέ ηίπνηα.
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«λεηξα, πνηα όλεηξα; Γελ ζε θαηαιαβαίλσ. Ννκίδσ θνηκάζαη αθόκα.
ε θιείλσ λα μππλήζεηο, πηεο θαθέ θαη δεο ην βίληεν!» αθνύζηεθε ε
θσλή ηεο θαη ην ηειέθσλν έθιεηζε.
Σόηε είδε όια ηα κελύκαηα πνπ είρε ζην θηλεηό ηνπ. πγραξεηήξηα θη
επηδνθηκαζηηθά ζρόιηα από άηνκα πνπ είρε θαηξό λα δεη, θαηξό λα
κηιήζεη. Έςαμε ζην ίληεξλεη. Σν βίληεν ηνπο έπαηδε παληνύ.
Σηο επόκελεο κέξεο δελ έκεηλε θαζόινπ κόλνο. Ο Γηώξγνο θη ν Νίθνο
ήηαλ ζπλερώο καδί ηνπ. Γελ ζπδήηεζαλ μαλά γη’ απηό ην βξάδπ. αλ λα
κελ έγηλε πνηέ. Ίζσο ήηαλ θαιύηεξα έηζη. Ξαλαέγξαςαλ ην δίζθν
έρνληαο πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην ζηνύληην. Άιιαμαλ ηηο
ελνξρεζηξώζεηο. Καλόληδαλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ δίζθνπ θαη ζπλαπιίεο
πνπ δελ ζα έπαηδαλ πηα ζαλ support κπάληα. Αθίζεο, ζπλεληεύμεηο,
δηζθνγξαθηθέο. Ο Γηώξγνο ηα νξγάλσλε όια.
Έλαο θαηλνύξηνο θόζκνο πνπ δελ είραλ πνηέ θαληαζηεί αλνηγόηαλ
κπξνζηά ηνπο. Ο Οξθέαο δνύζε ζηνλ θαηλνύξην απηό θόζκν ζαλ μέλνο,
ζαλ θάπνηνο άιινο, ζεαηήο. Γελ γεπόηαλ ηε ραξά, ηε δόμα, ηνλ
ζαπκαζκό. Σα έβιεπε λα πεξλνύλ από κπξνζηά ηνπ κα δελ ηα άγγηδε.
Γελ είρε πνιύ ρξόλν λα ζθεθηεί. Απιά αθνινπζνύζε. αλ καξηνλέηα.
Κάπνηνο άιινο θνπλνύζε ηα λήκαηα θη απηόο ππάθνπγε. Φξόλεκα.
Οη κέξεο πεξλνύζαλ, νη κήλεο άιιαδαλ, κα δελ ππήξρε ρξόλνο.
Σνλ δίζθν έβγαιε ηειηθά κηα δηζθνγξαθηθή πνπ ηνπο είρε πξνζεγγίζεη.
Ο Γηώξγνο επέκελε. Σνπο έιεγε ζπλερώο πσο θάπσο έπξεπε λα δήζνπλ.
Γελ ζεκαίλεη όηη ζπκβηβάδνληαλ. Οη ηδέεο ηνπο ήηαλ νη ίδηεο. Αιιά ην
ζύζηεκα ήηαλ έηζη θη αξθεηά πξνζπάζεζαλ κόλνη. Ο Νίθνο
ζπκθσλνύζε ζην ζέκα ηεο δηζθνγξαθηθήο. «Δίκαζηε θαιιηηέρλεο, αιιά
απηό είλαη ην ζύζηεκα, πξέπεη λα παίδνπκε κε ηνπο θαλόλεο ηνπ.
Αιιηώο λα βγάδνπκε κνπζηθή κόλν γηα εκάο. Δίλαη θη απηό κηα δνπιεηά
ζαλ όιεο ηηο άιιεο», έιεγε ζπρλά ζαλ λα πξνζπαζνύζε λα πείζεη ηνλ
εαπηό ηνπ.
Ο Οξθέαο δελ ήζειε, δηαθσλνύζε, αιιά δελ κπνξνύζε, δελ είρε
δπλάκεηο λα καιώλεη άιιν. Σνλ θόβηδε ε κνλαμηά, ηνλ ηζάθηδε ν θόβνο.
Πξνηηκνύζε λα είλαη καδί κε ηνπο άιινπο ζε απηό. Σώξα πνπ ηνλ
ζηακαηνύζαλ ζηνλ δξόκν θαη ηνλ αλαγλώξηδαλ, δελ κπνξνύζε λα είλαη
κόλνο, έπξεπε θάπσο λα κπνξέζεη λα ην δηαρεηξηζηεί.
Δίρε ηξεηο κήλεο λα γξάςεη θαηλνύξην ηξαγνύδη, ηξεηο κήλεο λα
νλεηξεπηεί κνπζηθέο. Δίρε απζηεξό πξόγξακκα, θνηκόηαλ ειάρηζηεο
ώξεο. Απαλσηέο πξόβεο. Ο Γηώξγνο είρε ζηακαηήζεη ηε δνπιεηά ηνπ γηα
ηηο θαινθαηξηλέο ζπλαπιίεο, ηνλ πίεδε λα δνπιεύνπλ ζθιεξά. Θα
εκθαλίδνληαλ ζε έλα κεγάιν θεζηηβάι κε κπάληεο από όινλ ηνλ θόζκν,
ζα ήηαλ νη κόλνη από ηελ Διιάδα.
ηηο πξόβεο έπαηδε ρσξίο ςπρή, κεραληθά. Κνπξαζκέλνο. ηηο
ζπλαπιίεο όκσο, άιιαδε. Μόιηο έβιεπε ηνλ θόζκν ζηα πόδηα ηνπ
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κεηακνξθσλόηαλ. Άγγηδε μαλά ην όλεηξν. Αλαθαινύζε ηνλ πόζν. Ζ
θσλή ηνπ ελσλόηαλ κε ρηιηάδεο θσλέο. Πάλσ ζθνηάδη, θάησ, ζηε
ζθελή, θσο. Ήζειε λα κείλεη ζην θσο. Σνλ πιεκκύξηδε. Μέζεμε. Ενύζε
δηπιά. Ενύζε γη’ απηέο κόλν ηηο ζηηγκέο.

Μεγάινο δηάδξνκνο. Ο γλσζηόο δηάδξνκνο, αιιά ζθνηάδη. Περηό. Γελ
έβιεπε ηίπνηα. Βξήθε έλαλ αλαπηήξα ζηελ ηζέπε ηνπ θαη ηνλ άλαςε γηα
λα βιέπεη. Ζζπρία. Γελ ππήξρε κνπζηθή. Άθνπγε κόλν ηελ αλάζα ηνπ,
ην θαξδηνρηύπη ηνπ. Σν δάρηπιό ηνπ έθαηγε. Καλέλαο ήρνο, κόλν ζησπή,
έιιεηςε, αγσλία. Κξύνο ηδξώηαο θαη ηξεκάκελα ρέξηα. Άθνπζε θάηη
ζαλ θιάκα. Αξγό, καθξόζπξην, γπλαηθείν θιάκα. Άξρηζε λα ηξέρεη. Σν
θιάκα δπλάκσλε! Πιεζίαδε. «Μήπσο ήξζε ε ώξα; Μήπσο ηελ
πιεζηάδσ;», ζθεθηόηαλ. «Δίκαη ηόζν θνληά, ηόζν θνληά! Άλλα εζύ
είζαη; Μίια κνπ!» Αιιά ην θιάκα εμαθνινπζνύζε, δπλαηόηεξν.
Λπγκόο. «Άλλα κε θνβάζαη, εδώ είκαη, κε αθνύο; Έξρνκαη!»
Ήρνο ηειεθώλνπ. Πεηάρηεθε ηδξσκέλνο. Ήηαλ ε Έιιε. Ούξιηαδε.
«Ο Γηώξγνο! Πεξπαηνύζε κόλνο ην βξάδπ! Γπξλνύζε ζπίηη! Δίκαη ζην
λνζνθνκείν, έια γξήγνξα!»
«Πνην λνζνθνκείν; Ση ιεο, ηη έγηλε;» ξώηεζε ν Οξθέαο ρακέλνο αθόκα
ζην όλεηξν ηνπ θαη πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβεη.
«ηνλ Δπαγγειηζκό! Σνλ καραίξσζαλ…» αθνύζηεθε πληρηά θαη κεηά
θιάκα.
ην δξόκν ζθεθηόηαλ ην δηάδξνκν, ην θιάκα θαη ην καραίξη. Σε δσή,
ην ζάλαην θαη ην κεηαίρκην. Σελ Άλλα. Σελ ζιίςε πνπ ηνλ βύζηδε ε
ζθέςε ηεο. Σελ εδνλή ηνπ πόλνπ. Σνλ Γηώξγν θαη μαλά ην καραίξη.
Φνβόηαλ. Αλαδεηνύζε κηα εμήγεζε. Σν κπαιό ηνπ είρε θνιιήζεη ζην
όλεηξν, όια έλα θνπβάξη. Ξαλά θαη μαλά επαλαιακβαλόκελα ην
ζθεθηόηαλ. Βνκβαξδηζκόο ζθέςεσλ. Καηαθιπζκόο. Σόζεο ζπκπηώζεηο
καδεκέλεο. Ση ζπκβαίλεη κε ηα όλεηξά ηνπ; Γελ κπνξεί λα ήηαλ ηπραία.
Έθηαζε ζην λνζνθνκείν. Ζ Έιιε έπεζε πάλσ ηνπ. Σα δάθξπα ηεο
θπινύζαλ ηώξα ζηα δηθά ηνπ κάγνπια. Ο Γηώξγνο δνύζε αιιά ήηαλ
ζνβαξά, ζηελ εληαηηθή. Έπξεπε λα πεξηκέλνπλ. Καλείο δελ ήμεξε ηη
αθξηβώο είρε ζπκβεί. Μάιινλ ιεζηεία. Έιεηπε ην πνξηνθόιη ηνπ.
Έθαλε ζπρλά λπρηεξηλέο βόιηεο ζην θέληξν, εθεί ήηαλ ην ζπίηη ηνπο,
πνηέ δελ είρε πξόβιεκα. Έλαο πεξαζηηθόο ηνλ βξήθε θάησ πεζκέλν θαη
θάιεζε αζζελνθόξν. Ήξζε γξήγνξα. Γελ είδε θαλέλαλ ύπνπην θνληά.
Πνηέ δελ κπνξνύζε λα ζθεθηεί όηη ε ζησπή ηεο Έιιεο κπνξνύζε λα
θάλεη ηόζν ζόξπβν. Δθθσθαληηθή ζησπή πνπ ζνπ ηξππάεη ηα απηηά.
Έλα βάξνο έθαηζε ζην ζηήζνο ηνπ θαη ε θαξδηά ηνπ ζθίρηεθε. Πξώηε
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θνξά είδε ηελ αδεξθή ηνπ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, ζθηά ηνπ εαπηνύ
ηεο, κε καύξνπο θύθινπο θάησ από θόθθηλα κάηηα, θνπξαζκέλε,
εμαληιεκέλε. Αλαδεηνύζε ην ρέξη ηνπ θνηηώληαο ην θελό, δελ κηινύζε,
κόλν έθιαηγε. Γελ είρε θαληαζηεί πνηέ ηελ αληηζηξνθή ησλ ξόισλ ηνπο
θαη αλέηνηκνο λα ζηαζεί όξζηνο, έζπαζε.
Ζ Έιιε βπζηδόηαλ ζε κηα ζάιαζζα, αλήκπνξε λα αλαπλεύζεη. Ο
θόζκνο θαηέξξεε θαη ηνπο έπαηξλε όινπο καδί. Δπρόηαλ λα μππλήζεη
από ηνλ πην πηθξό ηεο εθηάιηε. Πξνζεπρόηαλ. Απηό κόλν κπνξνύζε λα
θάλεη.
«Οξθέα, ππάξρεη ιεο ζεόο;» ηνλ ξώηεζε ζησηθά αλαδεηώληαο κηα
αλέιπηδε θαηάθαζε.
Ήζειε λα ηεο κηιήζεη, λα ηεο πεη ηα πάληα γηα ηε ζησπή θαη ηνλ
δηάδξνκν, γηα ην κεηαίρκην, ηνλ ζεό θαη ηνλ δηάβνιν, κα ζώπαζε. «Γελ
κπνξεί λα κελ ππάξρεη, δελ κπνξεί» ηεο ςηζύξηζε. «Πξέπεη λα ππάξρεη
έλα λόεκα ζε όιν απηό, κηα εμήγεζε. Αιιηώο ζα παιεύακε κάηαηα,
κόλνη ζην ράνο. Αιιηώο δελ ζα ππήξρε νκνξθηά, δελ ζα ππήξρε
κνπζηθή.» ηεο είπε ζιηκκέλα θαη πξνζπαζνύζε ηξπθεξά λα ζθνππίζεη
ηα δάθξπά ηεο.

Ο Οξθέαο έλησζε μαλά κόλνο. Ο Γηώξγνο ζηελ εληαηηθή, ε Έιιε ζην
λνζνθνκείν. Πήγαηλε γηα παξέα αιιά δελ κηινύζαλ. Ζ Έιιε ζε κηα
γσλία, απηόο δίπια ηεο θαη έλαο πεξηνδηθόο, επαλαιακβαλόκελνο ήρνο
αλάκεζά ηνπο. Μπηηηηηηηηηπ.
θεθηόηαλ ζπλερώο ην ζάλαην, ηελ απώιεηα, ηελ αλππαξμία. Ή κήπσο
κηα θαηλνύξηα θαηάζηαζε; Ή κήπσο ην κεηαίρκην; Ενύζε ηόζν θνληά
ζην κεηαίρκην; Έκπιεθε ηνπο δύν θόζκνπο; Κη απηά ηα όλεηξα. Ήηαλ
δηθά ηνπ ή θάπνηνο άιινο ηνπ ηα έδεηρλε; Παξαίζζεζε ή αιήζεηα;
Έβιεπε όζα ζα γίλνπλ; Οη ζθέςεηο ηνπ, κόλν εξσηήζεηο αλαπάληεηεο.
Πνλνθέθαινο.
ηελ αξρή θνβόηαλ λα θνηκεζεί κε μαλαδεί ην όλεηξν κε ηνλ δηάδξνκν.
Έπηλε πνιινύο θαθέδεο, πεξλνύζε ηηο λύρηεο ζην λνζνθνκείν κε ηελ
Έιιε. Γελ ήζειε λα ηελ αθήζεη κόλε. Έθιεηλαλ ηα κάηηα ηνπ κόλν ην
πξσί, γηα ιίγν. Υσξίο όλεηξα. Γελ μεθνπξαδόηαλ αξθεηά, δελ έηξσγε
πνιύ, αδπλάηηδε.
Άθελε αλνηρηή ηε κνπζηθή ηα βξάδηα γηαηί δελ κπνξνύζε ηε
βαζαληζηηθή ζηγή. Αιιά δελ κπνξνύζε λα θνηκεζεί αλ θαη πιένλ ήζειε.
ηακάηεζε ηειείσο ηνπο θαθέδεο. Έθιεηλε ηα κάηηα κα ζηξηθνγύξηδε
ζην θξεβάηη. Οη παικνί πςεινί, ππεξέληαζε, αϋπλία. Ούηε κνπζηθή
κπνξνύζε λα παίμεη, νύηε παξεγνξηά έβξηζθε πνπζελά. Σα ρέξηα ηνπ
έηξεκαλ θαη δελ κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί.
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Δίραλ πεξάζεη έμη κήλεο από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ έγξαςε κνπζηθή.
Οη ζθέςεηο ηνπ ηνλ βύζηδαλ ζε ζθνηεηλόηεξεο αβύζζνπο. Γνθίκαζε κε
ππλσηηθά ράπηα. Όπλνο βαζύο. Υσξίο όλεηξα. Πξνζπαζνύζε μαλά,
θνηκόηαλ κε δπζθνιία, δελ άθνπγε πηα κνπζηθέο. Φνβόηαλ
πεξηζζόηεξν. «Καιύηεξα ν δηάδξνκνο από ην ηίπνηα. Καιύηεξα ε
αγσλία. Δίλαη κηα ιύζε. Πξέπεη λα μαλαβξώ ηε κνπζηθή κνπ. Να
αθνύζσ κεισδίεο, λα ηηο παίμσ ζηελ θηζάξα. Ίζσο θάπνπ, ζε κηα
γσλία, θάπνηε θαηαθέξσ λα ηε βξσ θη απηή. Γηα πόζν θαηξό κπνξεί
έλαο κνπζηθόο λα γξάθεη ρσξίο έξσηα, ρσξίο πάζνο; Θλεηόο. Λεηςόο.
Καηαδηθαζκέλνο. Μαθξηά από ηελ αζαλαζία ησλ εξσηεπκέλσλ»,
ζθεθηόηαλ θαη ε θαξδηά ηνπ γέκηδε ζιίςε.

Σν επόκελν πξσί, ε Έιιε ήηαλ θάησρξε. Κακκηά βειηίσζε αθόκα, ε
θαηάζηαζε ηνπ Γηώξγνπ θξίζηκε. Σνπ έπηαζε δπλαηά ην ρέξη θαη ηνλ
ηξάβεμε δίπια ηεο. «Έηζη ήηαλ ινηπόλ; Έηζη δεηο θη εζύ ηξία ρξόληα;
Με ηόζε ζιίςε; Πόηε πεξλάεη απηό; Απηή ε έιιεηςε, απηή ε απώιεηα,
απηό ην θελό; Νηώζσ λα ράλνκαη.» ηνλ θνηηνύζε θαη ηα κάηηα ηεο
βγάδαλ ζπίζεο.
Γελ ηνλ είρε ξσηήζεη πνηέ ηόζα ρξόληα. Ήηαλ πάληα δίπια ηνπ,
κνηξαδόηαλ ην βάξνο ηνπ αιιά πνηέ δελ ηνικνύζε λα κηιήζεη, λα
ξσηήζεη γηα ηελ Άλλα. ησπειή ζπκθσλία κεηαμύ ηνπο. Γηα λα κε
δσληαλεύεη ν πόλνο.
«Σελ θνπβαιάσ καδί κνπ. Γελ κπνξώ λα ηελ μεράζσ. Σελ αλαδεηάσ
θάζε βξάδπ ζηνλ ύπλν κνπ, λνκίδσ πσο γη’ απηήλ παίδσ κνπζηθή, όρη
ηόζν γηα κέλα. Γηα λα ηελ μαλαβξώ. Γηα λα ζπλερίζσ. Γηα λα αληέμσ.
ηαλ δελ ηελ αθνύσ, θνβάκαη. Πην πνιύ από όια θνβάκαη ηε ζησπή.
Ννκίδσ πσο έρσ ζπλεζίζεη απηό ην ζπλαίζζεκα. Να ηελ αλαδεηώ γηα
λα γεκίζσ θαη πάιη λα ηελ μαλαράλσ.» ηεο είπε ν Οξθέαο.
«Ο πόλνο; Πέξαζε ιίγν ή είλαη ν ίδηνο;» ε Έιιε θξαηηόηαλ από πάλσ
ηνπ. Αλ ηελ άθελε, ζα έπεθηε.
«αλ λα κε ξνπθάεη ε ζιίςε αιιά θαη ζαλ λα ηελ απνδεηώ. Γελ ζέισ
λα ηελ αθήζσ, δελ ζέισ λα μεράζσ. Σελ έρσ αλάγθε γηα λα ζπλερίζσ.
Έλαο θαύινο θύθινο. Δίλαη ζαλ λα δσ ζην κεηαίρκην, δελ ηελ αθήλσ λα
θύγεη. Γελ κε αθήλεη λα θύγσ. Παγηδεπκέλνη θη νη δύν. Μα εγώ λα
πνζώ ηελ ειεπζεξία αιιά λα κε θεύγσ από απηό ην αδηέμνδν. Αρ πόζν
ηε κηζώ!» Σα ιόγηα ηνπ βγήθαλ αξγά. Γελ ην είρε νκνινγήζεη πνηέ,
νύηε ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό.
Ο Οξθέαο άθεζε ηελ Έιιε, ηαξαγκέλνο κε ηα ιόγηα πνπ κόιηο είπε,
έθαλε έλα βήκα πίζσ θαη άξρηζε λα απνκαθξύλεηαη. Ήζειε λα πάεη ζηα
βξαράθηα λα ζθεθηεί.
«Με θύγεηο, όρη ηώξα, πεξίκελε. ε ρξεηάδνκαη. Πνιύ.» ηνπ θώλαμε.
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«Θα μαλαγπξίζσ, κάιινλ. Αξγόηεξα.» ηεο είπε ελώ είρε ήδε
απνκαθξπλζεί. Σόηε ήηαλ πνπ έλησζε έλα δπλαηό ρηύπεκα ζηελ πιάηε.
Γπξλώληαο είδε ηελ Έιιε όπσο δελ ηελ είρε μαλαδεί, ζπκσκέλε,
αιαθηαζκέλε λα ηνλ πηάλεη από ηε κπινύδα ηνπ θαη λα ηνλ ηξαβάεη.
«Παιηνεγσηζηή γύξλα πίζσ! Γεινίε! Θα έπξεπε λα ληξέπεζαη! Ξύπλα
επηηέινπο, ζνπ κηιάσ!» ηνπ θώλαδε ελώ ν Οξθέαο πνπ δελ πεξίκελε
πνηέ απηή ηελ αληίδξαζε από ηελ αδεξθή ηνπ είρε θνθθαιώζεη.
«Μηα θνξά ζε ρξεηάδνκαη θη εγώ δίπια κνπ θη εζύ θεύγεηο καθξηά, κε
εγθαηαιείπεηο γηα λα παο λα θξπθηείο ζηνλ θόζκν ζνπ! πσο θάλεηο
πάληα! Αθόκα θαη ηώξα! Γηα πόζν αθόκα ζα δεηο έηζη; Πόηε ζα
κεγαιώζεηο;» ηνπ είπε θαη ν Οξθέαο πξνζπαζνύζε λα ηελ αγθαιηάζεη
ζαλ ππλσηηζκέλνο ελώ απηή ηνλ έζπξσρλε.
«πγλώκε.» Ήηαλ ην κόλν πνπ κπόξεζε λα πεη. Απέθπγε ην βιέκκα ηεο
από ληξνπή. Άδεηνο.
Ο ρξόλνο ζηακάηεζε. Σνπ θάλεθε πσο έραλε ηελ ςπρή ηνπ. Σε κόλε
ζαλίδα ζσηεξίαο. Σν λεζάθη ζηε κέζε ηεο ζάιαζζαο. Έπεθηε από
ςειά, όπσο ζην όλεηξό ηνπ, ζην θελό. Από θάησ ηνπ ην ράνο.

Γύν κέξεο κεηά, ν Γηώξγνο μύπλεζε. Ζ θαηάζηαζε ηνπ
ζηαζεξνπνηήζεθε αιιά ήζειε ρξόλν. Μπνξνύζε λα κηιήζεη θαη νη
γηαηξνί ήηαλ αηζηόδνμνη. Ζ Έιιε θαζόηαλ ζπλερώο ζην πιάη ηνπ, ηνλ
θξόληηδε, ηνπ δηάβαδε, ηνπ ρακνγεινύζε. Απέθεπγε ηνλ Οξθέα ζαλ λα
κελ είραλ ηίπνηα λα πνπλ, απηνί πνπ κηινύζαλ κόλν κε ηα κάηηα.
Ο Οξθέαο πξνζπαζνύζε λα ζπλέιζεη. Έκελε άππλνο, κόλνο, κε θιεηζηά
ηα παξάζπξα έπηαλε ηελ θηζάξα ηνπ κα δελ κπνξνύζε λα παίμεη. Σα
ρέξηα ηνπ δελ θηλνύληαλ ζηα ηάζηα, θνιιεκέλα. Ζ θσλή ηνπ δελ
έβγαηλε. Έραλε ηελ Έιιε, έραλε ηε κνπζηθή. Σελ Έιιε πνπ είρε πάιη
δίθην. πσο πάληα. θεθηόηαλ ηελ Άλλα πνπ ήηαλ εθεί κε ηελ απνπζία
ηεο, πνπ δελ ηνλ άθελε λα πξνρσξήζεη. «Σελ κηζώ! Πσο έρσ γίλεη έηζη;
Νηξέπνκαη γηα ηηο ζθέςεηο κνπ, γηα ηηο αγσλίεο κνπ. Αληί λα πάσ
παξαθάησ, αληί λα ζπλερίζσ, λα δήζσ ηε δσή, βπζίδνκαη όιν θαη πην
βαζηά ζηα κνλνπάηηα ηνπ κπαινύ κνπ, θξύβνκαη εθεί, κόλνο κνπ
πςώλσ ηείρε ζε όινπο. Πάληα αδύλακνο, δεηιόο. Μόλν ε κνπζηθή κνπ
λόκηδα πσο κνπ είρε απνκείλεη. Καη ηώξα δελ κπνξώ λα παίμσ νύηε
λόηα! Ση κνπ έκεηλε ινηπόλ; Σίπνηα. Κακκηά ειπίδα. Δίλαη άξξσζην
όιν απηό. Σώξα ην θαηαιαβαίλσ. Φαληάδεη ηόζν ινγηθό, ζαλ ε κόλε
δηέμνδνο θη όκσο είλαη παξάινγν. Ζδνλίδνκαη από ηνλ πόλν θαη ηνλ
απνδεηώ! Γελ κπνξώ λα μεθύγσ από απηόλ ηνλ καύξν θύθιν.»
Μόιηο μεκέξσζε πήγε ζην λνζνθνκείν λα δεη ηνλ Γηώξγν. Ήζειε λα
ηνπ κηιήζεη, είρε ηόζα λα ηνπ πεη. Έλησζε πσο έπξεπε λα ηνπ δεηήζεη
ζπγλώκε, είρε έλα πεξίεξγν αίζζεκα ελνρήο. Σνπ πήγε έλα πεξηνδηθό

18

κε ηελ ηειεπηαία ηνπο ζπλέληεπμε πνπ είρε κόιηο δεκνζηεπηεί. Πίζηεπε
όηη ν Γηώξγνο ζα ραξεί θαζώο ήηαλ απηόο πνπ πάληα έηξερε θαη
δεηνύζε ζπλεληεύμεηο θαη δεκνζηόηεηα. Αληίζεηα κόιηο ν Γηώξγνο είδε
ην πεξηνδηθό θνίηαμε από ηελ άιιε πιεπξά.
«Υαίξνκαη πνπ είζαη εδώ καδί καο. Γελ κπνξείο λα θαληαζηείο πόζν
θνβεζήθακε.» είπε ν Οξθέαο θαη ηνπ έπηαζε ην ρέξη.
Ο Γηώξγνο ήηαλ ζθπζξσπόο, ρισκόο, αιιαγκέλνο. Γελ κηινύζε.
«Οη γηαηξνί ιέλε πσο όια ηώξα ζα πάλε θαιά. Σα δύζθνια πέξαζαλ. ε
ιίγν θαηξό όια ζα είλαη όπσο παιηά» ηνπ είπε θαη ηα κάηηα ηνπ είραλ
δαθξύζεη. θεθηόηαλ πσο ιίγεο κέξεο λσξίηεξα πίζηεπε όηη δελ ζα ηνπ
μαλακηιήζεη πνηέ, όηη ήηαλ ρακέλνο.
Ο Γηώξγνο εμαθνινπζνύζε λα ηνλ θνηηάεη ζιηκκέλα.
«Γηώξγν ηη ζπλέβε απηό ην βξάδπ; Θπκάζαη; Πνηνο ήηαλ απηόο κε ην
καραίξη, ηη ήζειε από εζέλα, ζπκάζαη; Υξήκαηα; Μαιώζαηε; » ν
Οξθέαο ξώηεζε απηό πνπ αλαξσηηόηαλ θάζε κέξα θαζώο ην όλεηξν ηνπ
αθόκα ηνλ βαζάληδε. Αλαδεηνύζε κηα εμήγεζε ζηηο ζπκπηώζεηο.
Απειπηζκέλα.
«Οξθέα, μέξεηο πνην είλαη ην αληίζεην ηνπ απηόρεηξα;» ηνλ ξώηεζε
ζηγαλά.
Ζ εξώηεζε ζνπ ζαλ λα ηξύπεζε ηνλ Οξθέα ζην ζηήζνο. Σνλ θνίηαμε
γεκάηνο πεξηέξγεηα. Γηαηί λα ηνπ θάλεη απηή ηελ εξώηεζε; Γελ ηνπ
απάληεζε ηίπνηα θαη ν Γηώξγνο ζπλέρηζε.
«Ο κειινζάλαηνο Οξθέα. Ο ρηππεκέλνο πνπ ζέιεη, πνπ παιεύεη λα
δήζεη κα βιέπεη ηε δσή ηνπ λα ηειεηώλεη. Σν λήκα λα θόβεηαη απόηνκα.
Ξαθληθά. Γηαηί νη απηόρεηξεο πνπ ηόζν ζε γνεηεύνπλ θαη ζαπκάδεηο
είραλ ηελ πνιπηέιεηα λα δηαιέμνπλ. Καλείο δελ έζηξεςε ελαληίνλ ηνπο
ην καραίξη. Απηνί Οξθέα είραλ ην καραίξη ζην ρέξη ηνπο. Σν καραίξη,
πνπ ν κειινζάλαηνο δελ έρεη.»
«Ση είλαη απηά πνπ ιεο ηώξα. Γελ ζε θαηαιαβαίλσ. Με ηξνκάδεηο. Δγώ
θνβάκαη ηνλ ζάλαην, ηνλ ηξέκσ, δελ ηνλ αλαδεηάσ. Γηαηί κνπ ιεο γηα
απηόρεηξεο; Γελ είκαη ζαλ απηνύο! Γελ είκαη! Γελ κπνξώ πηα λα παίμσ
κνπζηθή!» νύξιηαμε ν Οξθέαο λεπξηαζκέλνο. Μηα ρνξδή είρε ηελησζεί.
Οη θιέβεο ηνπ ιαηκνύ ηνπ είραλ δηαζηαιεί, θξύνο ηδξώηαο άξρηζε λα
ηνλ ινύδεη.
Απηή ηελ ώξα κπήθε ζην δσκάηην ε Έιιε. Πεξίκελε απ΄έμσ γηα λα
ηνπο δώζεη ιίγν ρξόλν. Άθνπζε ηελ θξαπγή ηνπ Οξθέα θαη άλνημε
απόηνκα ηελ πόξηα. Ο Γηώξγνο εμαθνινπζνύζε λα ηνλ θνηηάεη έληνλα
αλ θαη πνιύ θνπξαζκέλνο.
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«Πσο ήηαλ; ηαλ ήζνπλ ζηελ εληαηηθή θνηκηζκέλνο. Ση έλησζεο;
Μπνξνύζεο λα αθνύζεηο θάηη; ΄Ζ απόιπηε ζησπή;» ηνλ ξώηεζε
αγρσκέλα θαζώο δελ κπνξνύζε λα θξαηεζεί.
«ηακάηα! Ση είλαη απηά πνπ ηνλ ξσηάο; Δίζαη πξαγκαηηθά
απίζηεπηνο!» ηνπ είπε ε Έιιε ζπκσκέλα θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ βγάιεη
απόηνκα από ην δσκάηην. «Θέιεη εξεκία θαη μεθνύξαζε! Γηαηί ηνλ
ηαξάδεηο;»
«Γελ ήζεια λα ηνλ ηαξάμσ. Λππάκαη εηιηθξηλά.» ηεο απάληεζε ν
Οξθέαο θαη πεξίκελε λα ηνλ ζπγρσξέζεη όπσο πάληα. πσο παιηά.
Αιιά θάηη είρε αιιάμεη. ην βιέκκα ηεο. ηε ζρέζε ηνπο. Βγήθε από ην
λνζνθνκείν θαη ήζειε λα ηξέμεη. Να πάξε αλάζα. Ομπγόλν.

Ο Οξθέαο πεξπαηνύζε γξήγνξα, δελ έβιεπε κπξνζηά ηνπ ρακέλνο ζηηο
ζθέςεηο ηνπ. Ζ Έιιε, ν Γηώξγνο, ε Άλλα. ινη ηνλ εγθαηέιεηπαλ. Ή
κπνξεί απηόο λα ήηαλ πνπ ηνπο εγθαηέιεηςε.
ηελ Παλεπηζηεκίνπ γηλόηαλ πνξεία. Κόζκνο έηξερε, γύξσ ηνπ θσλέο,
παληθόο, νδνθξάγκαηα. Αζηπλνκηθνί πεηνύζαλ δαθξπγόλα. ια γύξσ
ηνπ θαηέξξεαλ, δελ ήμεξε από πνπ λα πηαζηεί. Έπεζε επάλσ ζην
κπιόθν ρσξίο ζθέςε, ηίπνηα δελ είρε λόεκα. Σα κάηηα ηνπ έηζνπδαλ, ν
ιαηκόο ηνπ έθαηγε αιιά ζπλέρηζε θαηαπάλσ ηνπο. Φαηλόηαλ ε κόλε
ιύζε γηα λα ληώζεη δσληαλόο. Γηα λα αληέμεη ηνλ πόλν. Σνπ θάλεθε πσο
αληίθξπζε γλώξηκεο κνξθέο, πξόζσπα γλσζηά από κηαλ άιιε δσή πνπ
εδώ θαη ηξία ρξόληα είρε αθήζεη πίζσ ηνπ.
«Απηόο ήκνπλ θάπνηε, δελ ήκνπλ ηόζν θνβηζκέλνο ζαλ ηώξα.
Πνιεκνύζα καδί κε ηνπο άιινπο, είρα άιια όλεηξα, γηα δσή, γηα
δηθαηνζύλε, έζπαγα ηα ηείρε ηνπ ηξόκνπ, δελ ηα έρηηδα γύξσ κνπ. Γηαηί
άιιαμα; Σόηε ήκαζηαλ πνιινί, θξαηηόκαζηαλ ν έλαο από ηνλ άιιν.
Πόηε άξρηζε λα κε ελδηαθέξεη κόλν ν εαπηόο κνπ; Απνκόλσζε,
εζσζηξέθεηα, απόγλσζε. Σόηε άξρηζαλ θη απηά ηα όλεηξα. Πνπ έρνπλ
πεξηζζόηεξν λόεκα από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Να αλαδεηώ ηελ Άλλα ηηο
λύρηεο θαη λα κε ηξώεη ε κεγαινκαλία κνπ. αλ όινη λα πεξηκέλνπλ
θάηη από εκέλα. Να γίλσ κεγάινο κνπζηθόο. Ή λα πεζάλσ. Να κνηάζσ
ζε απηνύο πνπ αγαπώ από παηδί. Απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία. Κη
εγώ λα βπζίδνκαη ζε απηό. Να παξακπζηάδνκαη. Να ην πηζηεύσ.
Μνηξνιαηξηθά. Μάηαηα.» κηινύζε ζηνλ εαπηό ηνπ ελώ δελ κπνξνύζε
λα δεη θαιά γύξσ ηνπ. Παληνύ θαπλνί. Κξαπγέο.
Σόηε δίπια ηνπ είδε κηα θνπέια πεζκέλε θάησ. Με μαλζά καθξηά
καιιηά. Κνηηάρηεθαλ γηα έλα δεπηεξόιεπην, νη ζθέςεηο ηνπ δηαθόπεθαλ
απόηνκα. Έπηαζε ην θεθάιη ηεο γηα λα πξνθπιαρηεί. Έηξεμε πξνο ην
κέξνο ηεο γηα λα ηε βνεζήζεη. «ηακαηήζηε, κελ ηελ πιεζηάδεηε! Μελ
ηε ρηππάηε! ηακαηήζηε!» νύξιηαδε. Άπισζε ην ρέξη λα ηελ πηάζεη.
Μηα θξόηνπ ιάκςεο έζθαζε κπξνζηά ηνπ, δελ έβιεπε ηίπνηα. Έπηαζε
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ηα απηηά ηνπ. Βνπεηό. Γελ άθνπγε ηίπνηα, ν ρξόλνο είρε ζηακαηήζεη.
θνηάδη. Κάπνηνο έπεζε πάλσ ηνπ, ηνλ έζπξσμε κε δύλακε θαη
βξέζεθε θη απηόο θάησ. Ζ θαξδηά ηνπ έραλε ρηύπνπο, ε αλάζα ηνπ
θόπεθε.

θνηάδη. Γελ αθνπγόηαλ ηίπνηα. ησπή. Ππθλή νκίριε. Ο Οξθέαο
πξνζπαζνύζε λα δεη ζην ζθνηάδη, λα αθνύζεη ζηε ζησπή. «Δγώ δελ
γελλήζεθα κόλνο, δελ κπνξώ λα πεζάλσ κόλνο γακώην» ςηζύξηδε.
Πνλνύζε. Ξαθληθά ηνπ θάλεθε πσο άθνπζε καθξηά, κηα θηζάξα λα
παίδεη αξγά blues. Γύξηζε ην θεθάιη ηνπ πξνο ηα εθεί πνπ αθνύγνληαλ
νη λόηεο.
«ε έςαρλα θαηξό. Θέισ λα ζε ξσηήζσ, απηά ηα δύν κόλν ππάξρνπλ;
Ζ ζησπή θαη ην κεηαίρκην; Σίπνηα άιιν;» Ζ κνπζηθή ζπλέρηδε αξγά.
Γελ έβιεπε θαλέλαλ.
«Μίια κνπ! ε αθνύσ, μέξσ πσο είζαη εδώ! Δγώ αλήθσ ζην κεηαίρκην;
Ή ζηε ζησπή; Δίκαη θη εγώ ζαλ εζάο; Πξέπεη, πξέπεη λα πεζάλσ ηώξα,
εδώ; ηα 27 κνπ;» ξώηεζε ν Οξθέαο πεξηκέλνληαο λα δεη ηνλ Robert
Johnson λα ηνλ πεξηκέλεη ζην ζηαπξνδξόκη, αιιά θαλείο δελ ηνπ
απάληεζε. Ήηαλ κνλάρα ν άλεκνο. Οη λόηεο ζθόξπηζαλ ζηνλ άλεκν θαη
ράζεθαλ θη απηέο. Άξρηζε λα θξπώλεη, έηξεκε.
«Μνλαμηά, απέξαληε, αηώληα κνλαμηά θαη βαζύ ζθνηάδη. Φσλάδσ θαη
θαλείο δελ κε αθνύεη. Πνπ είλαη νη άιινη; Γηαηί δελ βιέπσ ηίπνηα;» ν
Οξθέαο θώλαμε, θώλαμε δπλαηά, ε θξαπγή ηνπ έζθηζε ηνλ αέξα θαη
πεξίκελε. Άθνπζε κόλν ηελ ερώ ηεο θσλήο ηνπ πνπ ζε ιίγν έζβεζε θη
απηή.
θόξπηεο ζθέςεηο. Βαζηά αλάζα, πόλνο ζην ζηήζνο. Κελό. Γηα έλα
ιεπηό ζθεθηόηαλ πσο είρε έξζεη ε ώξα. Πσο όιεο ηνπ νη ζθέςεηο, όιεο
ηνπ νη πξάμεηο ηνλ νδήγεζαλ εθεί. ηελ αξρή θαη ζην ηέινο. Πσο
κάιινλ δελ ζα πνλέζεη. Πσο ζα είλαη ζαλ ύπλνο. Όπλνο κε κνπζηθή. Αο
έρεη ηνπιάρηζηνλ κνπζηθή. Πσο όια ήηαλ ιάζνο. Πσο έραλε ηα πάληα.
«Μνπ είπεο ςέκαηα! Φέκαηα! Δίκαη κόλνο κνπ. Γελ ππάξρεη ηίπνηα,
θαλείο εδώ! ΄Ζ δελ αλήθσ εδώ. Γελ αλήθσ εδώ.» ςηζύξηζε θαη κηα
βαζηά, αηώληα ζιίςε ηνλ ηύιημε.
Έλησζε κηα δέζηε ζηα ρείιε ηνπ. Μηα αλάζα ζην πξόζσπό ηνπ. Γελ
έβιεπε όκσο ηίπνηα. Σελ άθνπζε όκσο. Άθνπζε ηε θσλή ηεο. Πσο ζα
κπνξνύζε λα έρεη μεράζεη ηε θσλή ηεο;
«Οξθέα κνπ, αγάπε κνπ. Γελ έπξεπε λα έξζεηο εδώ αθόκα. Δίλαη πνιύ
λσξίο. Πνιύ λσξίο. ε έβιεπα λα πιεζηάδεηο θαη ζε απέθεπγα θαηξό, λα
κε κε βξεηο, λα κελ κε αθνύζεηο, λα κελ θηάζεηο σο εδώ. Κη εζύ όιν
θαη πιεζίαδεο, όιν θαη πιεζίαδεο.»
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Ο Οξθέαο πξνζπάζεζε λα ηελ αγγίμεη. Άπισλε ην ρέξη ηνπ κα δελ
άγγηδε ηίπνηα. «Άζε κε λα ζε αγγίμσ, άζε κε λα ζε δσ. Γηαηί κνπ
θξύβεζαη; Ξέξεηο πόζν θαηξό ζε αλαδεηώ;» κηινύζε θαη δάθξπδε. «Δζύ
είζαη απηή πνπ έθπγεο λσξίο! Κη εγώ από ηόηε ράλνκαη. Γελ μέξσ πνπ
βξίζθνκαη, πσο λα ζπλερίζσ, ηη λα θάλσ!»
«Δζύ δελ κε αθήλεηο λα θύγσ. Γηαηί αλαδεηάο αθόκα ηνλ πόλν;
Γξάθεηο κόλν ζιηκκέλε κνπζηθή. Θεο λα ηα μεράζεηο όια; Να αθήζεηο
ην κεηαίρκην θαη λα γπξίζεηο πίζσ; Να κε μεράζεηο; Μηα αλάκλεζε ζα
γίλνπλ όια, κία ζνιή αλάκλεζε. Θα ηα μεράζεηο όια, θαη ηνλ πόλν θαη
ηελ αγσλία θαη απηά πνπ ιέκε ηώξα.» ηνπ είπε ε Άλλα θαη ν Οξθέαο
έλησζε λα βπζίδεηαη πην βαζηά, λα θξπώλεη πην πνιύ. Ζ θαξδηά ηνπ λα
ζηακαηάεη.
«ια; Πώο λα μεράζσ εζέλα; Καη ε κνπζηθή κνπ; Καη ε επηπρία; Πσο
ζα βξσ ηελ επηπρία ρσξίο εζέλα θαη ρσξίο ηε κνπζηθή κνπ;» νύξιηαμε.
«Έθηαζεο κέρξη εδώ γηα κέλα. Μα δελ κπνξνύκε λα είκαζηε καδί εδώ.
Γελ κπνξείο λα βξεηο εδώ ηελ επηπρία. Ούηε θη εκέλα. Μόλν νη
αλακλήζεηο καο, ηίπνηα παξαπάλσ. Σίπνηα άιιν δελ ππάξρεη.»
«Μείλε ιίγν αθόκε καδί κνπ, θξπώλσ. Φνβάκαη, δελ κπνξώ λα πεζάλσ
κόλνο.» ηεο είπε ηξέκνληαο, αιιά δελ πήξε απάληεζε. «Άλλα, Άλλα…
Με θεύγεηο. Μείλε εδώ. Έρσ ηόζα πνιιά λα ζνπ πσ. Ξέξεηο πόζν
κόλνο ληώζσ όηαλ ζε ζπκάκαη;» ςηζύξηδε ηελ ώξα πνπ κηα κεισδία
πιεκκύξηζε ην κπαιό ηνπ θαη όιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο. Γάθξπα έηξεραλ
από ηα κάηηα ηνπ, ηνπ δέζηαηλαλ ην πξόζσπν θαη ε κνπζηθή δπλάκσλε.
Μεισδία πηάλνπ, ε πην ζιηκκέλε κεισδία πνπ άθνπζε πνηέ, αλάβιπδε
από κέζα ηνπ ειιεηπηηθή, κειαγρνιηθή, δξακαηηθή, καδί κε ηελ πλνή
ηνπ. Ζ κνπζηθή ησλ αγγέισλ, ζθέθηεθε. Πιεζηάδεη. Έλησζε θάηη πγξό
ζην κέησπό ηνπ θαη δέζηε ζηνπο ώκνπο ηνπ. Κάπνηνο ηνλ άγγηδε.
«Οξθέα είζαη θαιά; Με αθνύο; Οξθέα; Άλνημε ηα κάηηα ζνπ!» άθνπζε
κηα άγλσζηε θσλή λα ηνλ θαιεί. Πξνζπάζεζε λα αλνίμεη ηα κάηηα αιιά
ν ήιηνο ηνλ ηύθισζε. Ζ μαλζηά θνπέια κε ηα καθξηά καιιηά ζηεθόηαλ
από πάλσ ηνπ θαη ηνλ αθνπκπνύζε ζηνπο ώκνπο. Σνπ έβξερε ην κέησπν
κε λεξό θαη ηνλ θαινύζε πίζσ, ζηε δέζηε, ζην θσο. Ο Οξθέαο άλνημε
ηα κάηηα ηνπ, θνίηαμε ηελ θνπέια κε ηα μαλζά καιιηά θαη ηεο
ρακνγέιαζε.
------------------------------------Οη ζηίρνη από ηα ηξαγνύδηα είλαη ησλ:
*Robert Johnson- Crossroad blues
**Pink Floyd-Nobody home
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