Ο Λιμοκοντόρος

Μαρία Παπαδάκη

ηελ αξρή γηα ηηο εμαιινζύλεο πνπ είρε ζρεδηάζεη γηα εθείλν ην
βξάδπ , ίζσο ηνλ ζπλαληνύζε ζην δηακέξηζκα ηνπο. Ήηαλ επξύρσξν,
κε ζεξκαηλόκελν πάησκα θαη ζέα ηνλ σθεαλό. Μεηά όκσο ην
μαλαζθέθηεθε.
Ζ Καξνιάηλ ήηαλ γπλαίθα κε απίζηεπηεο ηδέεο. Όηαλ ηηο έβαδε ζε
εθαξκνγή ήηαλ αδύλαηνλ λα ηεο αληηζηαζείο. Έθιεηζε ηξαπέδη ζηνπ
Άιλην, ην θαηλνύξην εζηηαηόξην πνπ είρε αλνίμεη αξθεηά καθξηά, πξνο
ηα λόηηα.
Πήξε ηνλ Σδνλ. Δθείλνο δελ έδεημε θακία πξνζπκία λα βγεη κεηά ηελ
ζπλάληεζε πνπ ζα είρε σο αξγά ην βξάδπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ,
αιιά ε Καξνιάηλ είρε ηνλ ηξόπν ηεο λα ηνλ πείζεη.
Σελ πεξίκελε ζηελ ιηκνπδίλα καδί κε ηνλ ζνθέξ ηνπ. Δίρε αλάςεη έλα
πνύξν θαη δηόινπ δελ πξόζεμε ηελ Καξνιάηλ, πνπ θαηέθηαζε ηξεράηε
από ηελ είζνδν ηνπ θήπνπ ηνπο ηπιηγκέλε κε ηελ παλάθξηβε γνύλα
ηεο.
«Όηαλ επηηέινπο θάπνηα ζηηγκή κε θνηηάμεηο ζηα κάηηα, ζύκηζέ κνπ
λα ην γηνξηάζσ» ηνπ είπε ε Καξνιάηλ βάδνληαο πξώηα ηελ γόβα
ζηηιέην ζην πίζσ θάζηζκα ηεο ιηκνπδίλαο.
«Καιεζπέξα ρξπζή κνπ, δελ θαηαιαβαίλσ ηελ γθξίληα αθόκα δελ
ζπλαληεζήθακε», είπε ν Σδνλ. «Οξίζηε ζε θνηηάσ ζηα κάηηα», έθαλε
λεύκα ζηνλ νδεγό λα μεθηλήζεη.
«Κάπνηα κνπζηθή πξνηίκεζε; Ζ δηαδξνκή κέρξη ηνπ Άιλην είλαη
πεξίπνπ ζαξαληαπέληε ιεπηά», είπε ν νδεγόο θνηηώληαο αλέθθξαζηνο
επζεία κπξνζηά.
«Βάιηε ηελ ζπιινγή κε ηηο ξνθ κπαιάληεο ησλ 80s», είπε ν Σδνλ
ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί ηελ Καξνιάηλ.
«Πόζν μελέξσηνο κπνξείο λα είζαη επηηέινπο, Σδνλ;» είπε ε Καξνιάηλ.
Απηή δελ ήηαλ θαζόινπ ηεο κπαιάληαο. Ήηαλ ζθιεξό θαξύδη, ιίγν
ξνθ, ιίγν αθξαία, ιίγν απ’ όια, αιιά θαζόινπ ηεο κπαιάληαο. Σνλ
Σδνλ ηνλ είρε γλσξίζεη ηπραία ζε κηα κάδσμε ζ’ έλα καγαδί ηεο πόιεο.
Λίγν ε επηηπρία ηνπ, ιίγν ε άλεζε, ην αθξηβό δηακέξηζκα, ε κεγάιε
δσή, αγόξαζε ε Καξνιάηλ ρσξίο δεύηεξεο ζθέςεηο. Έηζη ήηαλ ε
Καξνιάηλ, απζόξκεηε.
«Ση άξσκα έρεηο βάιεη απόςε, είλαη ιίγν έληνλν.»
Ζ ιηκνπδίλα είρε ήδε μεθηλήζεη θαη αθνύγνληαλ αρλά νη θόξπηνλο
από ην ξάδην.
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«Σν άξσκα ηεο κάρεο, Σδνλ», ηνπ είπε ε Καξνιάηλ θαη ηνλ θνίηαμε
επίκνλα.
«Πνηαο κάρεο; θνπεύεηο λα παιέςεηο κε θάπνηνλ ζήκεξα;»,
Ήηαλ ιίγν θαζίθη ν Σδνλ. Λίγν ε επηηπρία, ιίγν ηα ιεθηά, ηνλ είραλ
θάλεη αρώλεπην. Κέξδηδε όκσο ζε απηνπεπνίζεζε θαη παρπιό
ινγαξηαζκό ηξαπέδεο.

«Ξέξεηο Σδνλ, ζήκεξα πεηλάσ πνιύ. Έρσ κηα πεξίεξγε όξεμε. Βγαίλεη
κέζα από ην είλαη κνπ ζαλ ρείκαξξνο, ζαλ απηή ε πείλα λα είλαη
έηνηκε λα κε θαηαζπαξάμεη.», έθηηαμε ην θξαγηόλ ηεο ζην θαζξεθηάθη
πνπ είρε ζηελ ηζάληα ηεο.
«Σί είδνπο πείλα είλαη απηή, πνπ θαηαζπαξάζζεη ρξπζή κνπ; Γειαδή
ηί ζα ήζειεο λα θαο; Έλα βόδη αο πνύκε;» ηεο ηζίκπεζε παηρληδηάξηθα
ην κάγνπιν.
«Όρη Σδνλ, ζα ήζεια λα θάσ θάηη θαηλνύξην. Έρσ βαξεζεί ηα θηιέηα
θαη ηνπο θαζηαλνύο Σδνλ, κε θαηαιαβαίλεηο;»
Ο ζνθέξ θνίηαμε από ηνλ θαζξέθηε κπξνζηά θαη ν Σδνλ ηνπ έθαλε
λεύκα λα θιείζεη ην δηαρσξηζηηθό ηδάκη ηεο ιηκνπδίλαο γηα λα
κπνξέζνπλ λα κηιήζνπλ ρσξίο λα αθνύεη.
«Μνπ έξρεηαη λα θάσ ηηο ζάξθεο κνπ Σδνλ. Πιήηησ ζαλάζηκα. Θέισ
λα παίμσ ιίγν, λα μεθύγσ από ηελ αλία θαηαιαβαίλεηο;» είπε ε
Καξνιάηλ.
Κνίηαμε απξνζδηόξηζηα ςειά θαη έπαημε κε ηα ζθνπιαξίθηα ηεο.
«Δίλαη από απηέο ηηο κέξεο πνπ ηίπνηα δελ κε ηθαλνπνηεί.», θνίηαμε
βαξηεζηεκέλα πξνο ηα έμσ, ζηαύξσζε ηα πόδηα ηεο.
«Ωξαία Καξνιάηλ, είλαη απιό. Θα πάκε ζηνπ Άιλην θαη ζα
παξαγγείινπκε πξώην πηάην βιεθαξίδεο παξζέλαο θόξεο από ηελ
Κνπεγράγε- θαη δεύηεξν- κπνύηη δεθάρξνλνπ κε δεληξνιίβαλν θαη
κπαιά παλέ. νπ ραιάσ εγώ ραηήξη θνξίηζη κνπ;», κε ην γλσζηό
θπληθό ύθνο ηνπ ρακνγέιαζε ειαθξά θαη ράηδεςε ην κνύζη ηνπ.
«Σδνλ εγώ ιέσ λα βγνύκε γηα θπλήγη νη δπν καο. Ση ζα έιεγεο λα
ςαξεύακε θαλέλαλ πεξαζηηθό ή αθόκα θαιύηεξα, λα ζθνηώλακε εδώ
επηηόπνπ ηνλ Άιθη, ηνλ ζνθέξ ζνπ.
Δίλαη θαη λεαξνύιεο, ζα έρεη σξαία ζάξθα, ηξπθεξή, ηί ιεο;» ηνπ είπε
ρνπθηώλνληάο ηνπ η’ αξρίδηα.
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« Δληάμεη Καξνιάηλ, ην παξαηξάβεμεο. Ση ζνπ θηαίεη ν θαεκέλνο ν
Άιθη, ε θνξίηζη κνπ;» ηεο κηινύζε ελώ έβαιε ηε γιώζζα ηνπ ζην απηί
ηεο θαη παζπάηεςε γηα ιίγν ηα βπδηά ηεο. Σα ιάηξεπε απηά ηα βπδηά.
«Σδνλ, δελ κε αγαπάο.» , ηνπ είπε θαη ηξαβήρηεθε
«Γηαηί δελ ζ’ αγαπώ; Θπκάζαη ηόηε ζην Μνλαθό, ζ’ εθείλε ηελ ζνπίηα
ηί είρακε θάλεη; Μάξηπο κνπ ν Θεόο, Καξνιάηλ, αιιά θαλέλαο άληξαο
δελ ζα έβαδε άιινλ άληξα ζην θξεβάηη ηνπ. Δγώ όκσο ην έθαλα γηα
ζέλα. Δίζαη κάιινλ αράξηζηε ηειηθά ε;»
«Ωξαία αο πεζάλνπκε ηόηε εκείο. Δδώ θαη ηώξα.
«Γηαηί, ηη ζε έπηαζε πάιη:»
«Πεο ζηνλ Άιθη λα αλνίμεη ην δηαρσξηζηηθό Σδνλ.»
«Ση ηνλ ζεο ηνλ Άιθη, άζηνλ λα θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ Καξνιάηλ»
«Πεο ηνπ λα αλνίμεη γηαηί ζα πεηαρηώ από ηελ πόξηα ζην δξόκν.
Γηάιεμε Σδνλ.»
Έθαλε ζήκα ν Σδνλ ζηνλ Άιθη θαη πξηλ πξνιάβεη λα θαηαιάβεη ηί είρε
κε ην κπαιό ηεο ε Καξνιάηλ, πεηάρηεθε εθείλε κπξνζηά ζηα κάηηα
ηνπ, πέξαζε ην θνπιάξη ηεο γύξσ από ηνλ ιαηκό ηνπ Άιθη. Δλώ
ηξαγνπδνύζαλ νη θόξπηνλο ην Send me an Angel ν Άιθη βξέζεθε λα
παιεύεη ζην ηηκόλη, λα θάλεη δηθ δαθ ζηνπο δξόκνπο, λα απνθεύγεη
θνξηεγά θαη ακάμηα από ην αληίζεην ξεύκα. Μέζα ζε απηήλ ηελ
παξαδάιε, ν Σδνλ ηξαβνύζε κε όιε ηνπ ηελ δύλακε ηελ Καξνιάηλ,
πξνζπαζώληαο λα ηελ θέξεη ζην πίζσ θάζηζκα.
Ζ Καξνιάηλ έρνληαο ηνπο γνθνύο ηεο ζρεδόλ ζην ζηόκα ηνπ Σδνλ
θώλαδε :
«Γηαηί, Σδνλ, δνξίδεζαη; Θέισ λα δσ πόζν κε αγαπάο. Μαδί ζηελ δσή
καδί θαη ζηνλ ζάλαην ε;
«Κάηζε θάησ Καξνιάηλ, ζα καο ζθνηώζεηο, θάηζε θάησ ζνπ ιέσ!»

~1~
Καζώο έθηαζαλ ζηνπ Άιλην, ε Καξνιάηλ είρε πξνιάβεη λα δηνξζώζεη
ην θξαγηόλ ηεο θαη όηαλ ηεο άλνημε ηελ πόξηα ν Άιθη, γύξηζε ζηνλ
Σδνλ:
«Ναη, αιιά λα μέξεηο, Σδνλ, όηη έρεη πεξάζεη έλαο ρξόλνο από ην
Μνλαθό θαη ήξζε ε ώξα απόςε λα κνπ δώζεηο θάηη εμίζνπ δπλαηό,
θάηη λα κε θάλεη λα ληώζσ δσληαλή, θαηάιαβεο;»
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Σν εζηηαηόξην δηέζεηε έλαλ ρακειόθξαρην θήπν γεκάην αγαικαηίδηα,
θαη θαζώο έβγαηλε λα ηνπο πξνϋπαληήζεη έλαο ςειόο γθξηδνκάιιεο
άληξαο κε καύξν θνζηνύκη είπε:
«Καιεζπέξα, θύξηε. Κπξία κνπ.»
θαη ηνπο άλνημε δηάπιαηα ηελ βαξηά πόξηα.
Ζ Καξνιάηλ εθείλν ην βξάδπ είρε βάιεη ηα δπλαηά ηεο, θνξνύζε
δεξκάηηλε κίληη θνύζηα θαη γόβεο ινπζηξίλη κε δηάθαλν θαιζόλ θαη
ξαθή πνπ δηαπεξλνύζε θαηά κήθνο ηα θαιιίγξακκα πόδηα ηεο. Σα
καιιηά ηεο πίζσ ζε κηα ζθηρηή αινγννπξά.
Ο Σδνλ ζθνύξν θνζηνύκη γξαβάηα, όπσο ζπλήζηδε, κε ηελ δηαθνξά
πσο εθείλν ην βξάδπ είρε θνξέζεη θαηλνύξην πνπθάκηζν θαη είρε
επηκειεζεί ην κνύζη ηνπ λσξίηεξα ζην κπαξκπέξηθν.
«Ση ζα πάξεηο ρξπζή κνπ;» ηελ ξώηεζε θνηηάδνληαο ηνλ θαηάινγν.
«Λέσ λα πάξσ εζέλα, εδώ θαη ηώξα. Μπξνζηά ζηα κάηηα απηνύ ηνπ
ιηκνθνληόξνπ», απάληεζε εθείλε θαη έρσζε ηελ παιάκε ηεο αλάκεζα
ζηα πόδηα ηνπ.
«ηακάηα», είπε απηόο θαη αλαζθνπκπώζεθε.
«Με κνπ ιεο λα ζηακαηήζσ, βαξέζεθα λα κνπ ιεο λα ζηακαηήζσ»,
επέκεηλε λα ηνλ ςαρνπιεύεη αλάκεζα ζηα πόδηα.
Σν εζηηαηόξην ήηαλ ζρεδόλ άδεην -είραλ απνθαζίζεη λα βγνπλ αξγά.
Με ηα πνιιά, κέρξη λα πεξάζνπλ κπξνζηά από ηα αγαικαηίδηα θαη λα
αθήζνπλ ηα παιηό ηνπο, κέρξη λα θνηηάμνπλ ηνλ θαηάινγν θαη λα ηνπ
ςαρνπιέςεη η’ απαπηά ηνπ είρε πάεη έληεθα ε ώξα. Οη ιηγνζηνί
ζακώλεο θάζνληαλ ζε ηξαπέδηα καθξηά από εθείλνπο θαη έκνηαδαλ
έηνηκνη λα θύγνπλ, ελώ νη ζεξβηηόξνη έζηξσλαλ θαζαξά
ηξαπεδνκάληηια γηα ηελ επόκελε κέξα.
«Απνθαζίζαηε ηη ζα πάξεηε;» είπε ν ιηκνθνληόξνο, πνπ έθηαζε
εθείλε ηελ ώξα ζην ηξαπέδη ηνπο.
«Θα ήζεια ιίγν ρξόλν αθόκα αλ δελ ζαο πεηξάδεη», είπε ε Καξνιάηλ.
«Ξέξεηε ν ζύληξνθνο κνπ δνπιεύεη σο αξγά. Αλαγθαζηηθά ηέηνηεο
ώξεο βγαίλνπκε έμσ, όηαλ δελ έρνπκε πηα όξεμε γηα θαγεηό.»
Ξεθνύκπσζε έλα θνπκπί από ην πνπθάκηζό, θαη ν ιηκνθνληόξνο
μεξόβεμε, θαζώο έπεζε ην βιέκκα ηνπ ζην πιεζσξηθό ηεο ζηήζνο.
«Ναη βεβαίσο θπξία κνπ», είπε εθείλνο.
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«Ση ζνπ ζπκβαίλεη Καξνιάηλ; Γελ ζε βιέπσ πνιύ θαιά. πκβαίλεη
θάηη;»
«Όρη ρξπζέ κνπ, ηη λα ζπκβαίλεη; Απιά έρσ θάβιεο. αλ ρηεο κνπ
θαίλεηαη ηόηε πνπ κε έξηρλεο ζηα παηώκαηα θαη κνπ ππνζρόζνπλ
ηξειέο λύρηεο αραιίλσηνπ ζεμ. Ξαθληθά έρεηο γίλεη…»
«Με ζπγρσξείηε πνπ ζαο ελνριώ», μεξνθαηάπηε δίπια ηνπο ν
ιηκνθνληόξνο. «Μόιηο κίιεζα κε ηελ δηεύζπλζε θαη κπνξείηε λα
απνθαζίζεηε κε ηελ εζπρία ζαο, ζε ιίγν ζα θύγνπλ νη ζεξβηηόξνη θαη
ζα κείλσ κόλν εγώ κε ηνλ ζεθ. Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα απόςε.
Καηαιαβαίλνπκε ηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ θπξίνπ», θνίηαμε ηνλ Σδνλ
ζαλ λα ήζειε λα απνινγεζεί γηα ηελ πξνεγνύκελε βνπηηά ηνπ ζηα
βάζε ηνπ κπνύζηνπ ηεο Καξνιάηλ.
Υσξίο δεύηεξε ζθέςε, ε Καξνιάηλ απεπζύλζεθε ζηνλ αλππνςίαζην
κεηξ:
«Ξέξεηε θύξηε έρσ θνβεξέο νξκέο απόςε, ζα ήζεια θάηη λα ζβήζεη
απηήλ ηελ νξκή κέζα κνπ. Με θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνώ;»
«Ναη βεβαίσο» , είπε εθείλνο.
«Ση είλαη απηά πνπ ιεο, Καξνιάηλ; πκκαδέςνπ.»
Αλαθάζηζε ζηελ θαξέθια ηνπ ν Σδνλ.
«Ω, κα θύξηε δελ ππάξρεη ιόγνο λα θαηαπηέδεηαη ε θπξία. Μελ
μερλάηε πσο ζαο είπα απόςε, είκαη ζηελ δηάζεζή ζαο ».
Ο ιηκνθνληόξνο θνίηαμε ρσξίο ελνρέο απηήλ ηελ θνξά ην ζηήζνο ηεο
Καξνιάηλ.
«Θα ήζεια θάηη δξνζηζηηθό γηα αξρή» , ζπλέρηζε εθείλε, «μέξεηε ζαλ
ην πξώην θηιί, όηαλ ελώλνληαη ηα ρείιε δπν εξαζηώλ, πνπ κπξίδεη ε
αλάζα ηνπο , πώο λα ην πσ, ζαλ γάξγαξν λεξό, ζαλ… δελ μέξσ πσο
λα ην πεξηγξάςσ.»
«Ση ζα ιέγαηε γηα κηα ζνύπα γθαζπάηζν; Δίλαη ε ζπεζηαιηηέ ηνπ
καγαδηνύ καο, είλαη δξνζηζηηθή θαη αλάιαθξε, αιιά παξάιιεια ιίγν
πηθάληηθε θαη δηαζθεδαζηηθή γηα ηνλ νπξαλίζθν. Πξνζθέξεη ύςηζηε
απόιαπζε ρσξίο λα βαξαίλεη ην ζηνκάρη. Αλ κε θαηαιαβαίλεη ε
θπξία».
«Ωξαία ζα πάξνπκε δύν από απηέο, αλ δελ έρεηο αληίξξεζε αγαπεηή
κνπ», είπε ν Σδνλ ελώ έθιεηζε βηαζηηθά ηνλ θαηάινγν.
«Θα ζαο πξόηεηλα θαη έλα δξνζηζηηθό Πίλν Γθξίηδην κε λόηεο
αγξηνινύινπδνπ», πξόζζεζε ν ιηκνθνληόξνο.
~~~
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Νηηκάξηζε ηα θώηα ζηελ κεγάιε ζάια θαη άθεζε κόλν ην ηξαπέδη
ηνπο θσηηζκέλν θάησ από ηνλ βαξύ πνιπέιαην. Ζ Καξνιάηλ ήπηε
κνλνξνύθη ην λεξό από ην θξπζηάιιηλν πνηήξη ηεο ελώ έβαιε μαλά ην
ρέξη ηεο ζηνλ ζαζηηζκέλν πνύηζν ηνπ Σδνλ.
«Μα έρεηο ηξειαζεί;» ηεο είπε θαη αλαθάζηζε ζηελ ζέζε ηνπ.
Δθείλε μεθνύκπσζε αξγά ην πνπθάκηζν ηεο.
«Απιά ζέισ λα μαλαδώ απηήλ ηελ ζπίζα ζηα κάηηα ζνπ, αλ θαη λα
ζνπ πσ, πεξηζζόηεξν κέζα κνπ ηελ αλαδεηώ. ε βαξέζεθα, Σδνλ
Μάηεξο.»
«Ση είλαη απηά πνπ θάλεηο; Κνύκπσζε ην πνπθάκηζό ζνπ.»
Ωζηόζν ήξζε ζην ηξαπέδη ν ιηκνθνληόξνο κε ην Πίλν Γθξίηδην ζε
ζακπαληέξα. Σελ ηνπνζέηεζε όξζηα δίπια ζην ηξαπέδη. Ζ Καξνιάηλ
θνίηαμε πξνθιεηηθά ηνλ Σδνλ, ηελ ώξα πνπ αθνύκπεζε κε ην έλα ρέξη
ηεο ην δαληειέλην κπνύζην ηεο θαη κε ην άιιν ην ρέξη ηνπ επγελνύο
κεηξ.
«Αξγνύλ νη ζνύπεο; αο ιέσ δελ αληέρσ, θαίγνκαη. Πεζαίλσ γηα θάηη
δξνζηζηηθό.»
«Ακέζσο θπξία έξρνληαη θαη νη γθαζπάηζν» ηεο αληαπάληεζε
εθείλνο θαη δνύιεμε κε δηαθξηηηθόηεηα ην αξηζηεξό ηεο βπδί.
Ο Σδνλ κεηά θαη από απηό ην ηειεπηαίν αλαζθνπκπώζεθε, έζθημε ηελ
γξαβάηα ηνπ, αλαθάζηζε ζηελ θαξέθια ηνπ θαη ηαθηνπνίεζε ηα
αξρίδηα ηνπ, επηδεηθλύνληαο απηήλ ηελ θνξά ηελ ζέζε ηζρύνο ηνπ.
«Οξίζηε θαη νη γθαζπάηζν», είπε ν ιηκνθνληόξνο θαη ζθύβνληαο λα
αθήζεη ηελ ζνύπα ζηνλ Σδνλ, άθεζε ηελ βαξηά ηνπ αλάζα θαη ην
άξσκα ηνπ, απαιό θαη επράξηζην, ηόζν ώζηε λα κελ θνπξάδεη ηνπο
θαιεζκέλνπο ηνπ.
«Λνηπόλ Σδνλ, ηειηθά ίζσο δελ είζαη ηόζν καιάθαο», ηνπ είπε εθείλε
θαζώο άθεζε ην θνπηάιη λα μεθνπξαζηεί γηα ιίγν κέζα ζηελ ζνύπα
ηεο. «Θέισ λα μέξσ πόζν καθξηά κπνξείο λα θηάζεηο, πόζν κπνξείο
λα κε ζπλαγσληζηείο.»
Σνπ ηζνύγθξηζε ην πνηήξη θαη έθαλε έλα λεύκα ζηνλ ιηκνθνληόξν πνπ
πεξηθεξόηαλ εθεί ηξηγύξσ πεξηκέλνληαο ην ζήκα ηνπο.
«Ση ζα ήζειε ε θπξία;» ξώηεζε εθείλνο
«Πείηε κνπ, έρεηε θάηη άιιν λα κνπ πξνηείλεηε γηα ην θπξίσο; Ξέξεηε
δπζθνιεύνκαη κε ηνπο θαηαιόγνπο.»
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«Ση ζα πξνηηκνύζε ε θπξία; Κάηη απαιό, κε αξώκαηα; Ή κήπσο θάηη
ζθιεξό θαη ακείιηθην, θάηη ζαλ γξνζηά ζην ζηνκάρη αο πνύκε;» είπε
θαη ηζίκπεζε κε ηελ πίζσ κεξηά ηνπ δείρηε θαη ηνπ παξάκεζνπ ηελ
ξόγα ηεο Καξνιάηλ, όπσο εθείλε δηαγξαθόηαλ κέζα από ην ζνπηηέλ
ηεο.
«Ναη απηό ην ζθιεξό, ην δεύηεξν» είπε ε Καξνιάηλ. Έζθημε ην ρέξη
ηεο αλάκεζα ζηα πόδηα ηεο γηα λα θιείζεη εθεί όιε ηελ νξκή πνπ
έβγαηλε από κέζα ηεο.
Άλνημε ην ζνπηηέλ ηεο από κπξνζηά. Ήηαλ εθείλν πνπ ηεο είρε πάξεη
θάπνηε ν Σδνλ ηόηε πνπ ζη’ αιήζεηα έπεθηαλ ζηα παηώκαηα. Έπεζαλ
ηα ζηήζε ηεο ζαλ δπν ηζακπηά ώξηκα ζηαθύιηα. Αλάκεζα ηνπο έιακπε
έλα δηαθξηηηθό κεληαγηόλ θαη ηελ ώξα πνπ έθηαζε ν ιηκνθνληόξνο, ν
Σδνλ είρε κηα ζηύζε από εδώ έσο απέλαληη πνπ θόληεπε λα ζπάζεη ην
θεξκνπάξ ηνπ αθξηβνύ θνζηνπκηνύ ηνπ.
«Θα ήζειε κήπσο ν θύξηνο κηα επηπιένλ πιεξνθνξία γηα ην κελνύ;» ,
είπε θαη θνίηαμε επίκνλα ηνλ θνπζθσκέλν θαβάιν ηνπ Σδνλ.
«Ννκίδσ ε θπξία ζα ήζειε λα ζπλερίζεη κε κία καιαγνπδηά θαζώο ζα
πεξάζνπκε ζην θπξίσο.»
~~~
Όηαλ ήξζε ην θπξίσο, ε θπξία είρε αξρίζεη λα μεξλάεη ζην αθξηβό ραιί
θάησ από ηα πόδηα ηεο θαη ν ιηκνθνληόξνο έηξερε λα ηελ ζπλεθέξεη
θέξλνληαο δεζηέο πεηζέηεο θαη κία θαλάηα κε δξνζεξό λεξό. Σξάβεμε
κηα θαξέθια δίπια ζηελ θπξία ε νπνία βξηζθόηαλ ζε παξαιήξεκα.
«Δγώ μέξεηε δελ αλήθσ πνπζελά. Ζ κεηέξα κνπ είλαη αιινύ, ν
παηέξαο κνπ κε κηζεί», είπε ε Καξνιάηλ.
«Ναη θπξία, ζαο θαηαιαβαίλσ, μέξσ θη εγώ ηη ζεκαίλεη λα κελ
αλήθεηο πνπζελά, όκσο απηόο δελ είλαη ιόγνο λα αλαζηαηώλεηε ην
ππέξνρν ζηνκάρη ζαο. Ξέξεηε, θπξία, ηί ζα ζαο πξόηεηλα;»
Ο Σδνλ ζήθσζε ην βιέκκα ηνπ θαη θνίηαμε ηνλ ιηκνθνληόξν
«Πείηε κνπ, είλαη ελδηαθέξνληεο πάληα νη πξνηάζεηο ζαο», ηνπ είπε ε
Καξνιάηλ
Δθείλνο ζεθώζεθε θαη έθεξε ζβέιηα από ηελ ζθνηεηλή ζάια κηα
δεζηή κάιιηλε δαθέηα.
Σελ θόξεζε ζηελ Καξνιάηλ κε πεξηζζή θξνληίδα θαη ηεο έιπζε ηελ
ζθηρηή θνηζίδα.
«ήκεξα έρνπκε ηελ ηηκή λα ζεξβίξνπκε έλα από ηα θαιύηεξα
επηδόξπηά καο» ηεο είπε.
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Μεηά αλαθάηεςε απαιά ηα ιπηά καιιηά ηεο.
«Ννκίδσ πσο πξέπεη λα αθήζνπκε ην θπξίσο θαη λα πεξάζνπκε
θαηεπζείαλ ζην επηδόξπην. Ννκίδσ πσο ε θπξία ρξεηάδεηαη ιίγε
δάραξε. Ση ζα έιεγε θαη ν θύξηνο;» είπε θαη έζηξεςε ην βιέκκα ηνπ
ζηνλ Σδνλ.
«Από όηη θαίλεηαη εζείο μέξεηε θαιύηεξα ηη ζέιεη ε ζπλνδόο κνπ
ζήκεξα», κνπξκνύξηζε ν Σδνλ.
«Έρνπκε κηιθεηγ, κε αέξηλε θξέκα βαλίιηα θαη ρίιηα θύιια
βνπηπξσκέλα θαη ηξαγαλά, θηηαγκέλα από ηνλ ηαιαληνύρν ζεθ καο
γηα λα γαξγαιίζνπλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό νπξαλίζθν» είπε ν
ιηκνθνληόξνο.
Ύζηεξα ράηδεςε απαιά ηα καιιηά ηεο Καξνιάηλ. Δθείλε έγλεςε
θαηαθαηηθά θαη θνίηαμε ηνλ Σδνλ. Ο ιηκνθνληόξνο ην εμέιαβε ζαλ
ζήκα γηα λα εμαθαληζηεί κέζα ζηελ ζθνηεηλή ζάια.
~2~
Μέρξη λα θέξεη ηα γιπθά, ε Καξνιάηλ αλαζθνπκπώζεθε ζηελ ζέζε
ηεο, αλαθάηεςε ηα καιιηά ηεο θαη άλαςε έλα ηζηγάξν.
«Δίζαη ζίγνπξε πσο κπνξείο λα θαπλίζεηο εδώ κέζα; Μήπσο ζα
έπξεπε λα ξσηήζεηο ηνλ αγαπεκέλν ζνπ κεηξ πξηλ ζπάζεηο γηα άιιε
κηα θνξά ηνπο θαλόλεο ρξπζή κνπ;», ηεο είπε ν Σδνλ θνηηάδνληαο
πξνο ηελ ζάια, θαζώο αλαδεηνύζε κε ην βιέκκα ηνπ ηνλ ιηκνθνληόξν.
Ζ Καξνιάηλ ηξάβεμε κηα κεγάιε ηδνύξα από ην ηζηγάξν ηεο. Έθαλε
κεξηθά δαρηπιίδηα θαπλνύ ζηνλ αέξα θαη ηνλ θνίηαμε ρσξίο λα ηνπ
απαληήζεη.
«Δληάμεη, Καξνιάηλ», είπε εηηεκέλνο απηήλ ηε θνξά ν Σδνλ.
«Κέξδηζεο. νπ ππόζρνκαη, πσο κόιηο θύγνπκε από εδώ ζα ζνπ
εθπιεξώζσ ηελ πην ηξειή ζνπ επηζπκία. Έρεηο δίθην, ζε έρσ
παξακειήζεη ηειεπηαία.»
«Σδνλ, μέξεηο ηη ζα ήζεια λα πησ απηήλ ηελ ζηηγκή;» ξώηεζε ε
Καξνιάηλ
«Όρη άιιν πνηό θαιή κνπ, ήδε μέξαζεο κηα θνξά ην ραιί, πνηνο μέξεη
πόζα ρξήκαηα ζα καο δεηήζνπλ γηα λα ην θαζαξίζνπλ. Νεξάθη θνξίηζη
κνπ, ην θαιύηεξν πνηό είλαη ην λεξάθη» είπε ν Σδνλ θαη έβαιε λεξό
ζην πνηήξη ηεο.
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«Όρη, Σδνλ, απόςε δελ είλαη βξαδηά γηα λεξάθη. Μνπ ην ππνζρέζεθεο
εμάιινπ, ηελ πην ηξειή κνπ επηζπκία είπεο.»
Υάηδεςε ην ζηήζνο ηεο. Οη επηζπκίεο ηεο δελ είραλ ηειεηώζεη. Ο Σδνλ
ηεο θξαηνύζε ην ρέξη ηελ ώξα πνπ θαηέθηαζε ν ιηκνθνληόξνο κε ηα
κηιθέηγ. Δθείλνο ηα άθεζε θαη έθπγε δηαθξηηηθά από ην ηξαπέδη.
Καζώο έηξσγαλ ην γιπθό απεπζύλζεθε μαλά ζηνλ Σδνλ ε Καξνιάηλ.
«Ξέξεηο ην θνθηέηι Μπιόληπ Μέξπ, Σδνλ;»
«Φπζηθά θαη ην μέξσ, Καξνιάηλ, έρσ δήζεη αξθεηά ρξόληα γηα λα
μέξσ απηό ην θνθηέηι, δελ λνκίδεηο;»
«Πώο ζα ζνπ θαηλόηαλ λα ην έπηλεο κε αιεζηλό αίκα, Σδνλ;»
Άθεζε ην θνπηάιη ζην πηάην θαη ήπηε ην λεξό πνπ ηεο ζέξβηξε πξηλ
από ιίγν ν Σδνλ.
Ξαθληθά μαλαβξήθε ην θέθη ηεο, ηα κάηηα ηεο έιακπαλ ζαλ κηθξνύ
παηδηνύ.
«Αιεζηλό αίκα; Παο θαιά;»
«Πιήηησ, Σδνλ. Γελ ζνπ ιέεη ηίπνηα απηό;»
Ο Σδνλ είρε ζηακαηήζεη από ώξα λα ηξώεη ην γιπθό ηνπ, ελώ ε
Καξνιάηλ ηνπ έιεγε κε κάηηα πνπ έιακπαλ από ηελ έμαςε πσο ζα
κπνξνύζαλ θάπσο λα ζηξηκώμνπλ ηνλ ιηκνθνληόξν. Σνπ ππνζρέζεθε
πσο αλ ηελ βνεζνύζε ζε απηό ζα έθαλε έλαλ ρξόλν ηνπιάρηζηνλ λα
ηνλ μαλαελνριήζεη κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηεο.
Ο Σδνλ ηελ άθνπγε ζαζηηζκέλνο. Γελ ήμεξε αλ ε Καξνιάηλ ην
ελλννύζε ή αλ ήηαλ έλα παξάινγν ηεξηίπη ηεο. Έηζη ήηαλ ε Καξνιάηλ.
Παξάμελε. Γελ κπνξνύζεο πνηέ λα θαηαιάβεηο ηί είρε κέζα ζην
θεθάιη ηεο. Γελ είρε ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο.
Ζ κεηέξα ηεο ήηαλ θιεηζκέλε ζε έλα γεξνθνκείν κε αζζελείο πνπ
έπαζραλ από αιζράηκεξ θαη ν παηέξαο ηεο είρε παληξεπηεί ηνλ ίδην
ρξόλν ηνπ εγθιεηζκνύ ηεο κε κηα γπλαίθα είθνζη ρξόληα κηθξόηεξή
ηνπ. Σν γεγνλόο απηό ηελ έθαλε λα δεη άλαξρα, ζαλ πεξηπιαλώκελε,
δελ γλώξηδε όξηα θαη δελ ζθεθηόηαλ πνηέ ηηο ζπλέπεηεο.
«Θα ηνπ πνύκε λα καο πάεη ζηελ θάβα κε ηα θξαζηά», ζπλέρηζε
εθζηαζηαζκέλε ε Καξνιάηλ, «ηέηνην καγαδί απνθιείεηαη λα κελ έρεη
έλα θειάξη λα θπιάεη απηά ηα αθξηβά θξαζηά. Αλ θέξεη αληηξξήζεηο
ζα αθήζσ λα κνπ πηάζεη ιίγν βπδί. Ση ιεο Σδνλ; Γελ λνκίδσ λα
δειέπεηο ε; Ο ζθνπόο αγηάδεη ηα κέζα, έηζη δελ είλαη θαβιηάξε κνπ;»
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«Καη ηί ζα θάλνπκε κεηά Καξνιάηλ; ζα ηνπ ζπάζνπκε ην θεθάιη θαη
ζα πάξνπκε ην αίκα ηνπ; Δγώ λα μέξεηο ζε γνπζηάξσ, αιιά θπιαθή
δελ πάσ γηα θαλέλαλ.»
Ο Σδνλ δελ ήηαλ θνξόηδν. Αλ ήηαλ, δελ ζα είρε θαηαθέξεη όζα είρε
θαηαθέξεη. Μπνξνύζε όκσο κηα γπλαίθα λα ηνλ κεηαπείζεη αλ έβαδε
ηα δπλαηά ηεο. Ήηαλ κνλαρνπαίδη, από κεγάιν ηδάθη. Δίρε ζπλεζίζεη
λα έρεη δύλακε ζηα ρέξηα ηνπ αιιά πάληα ηνλ θπλεγνύζε ε ξεηζηληά
ηνπ ρξπζνύ θιεξνλόκνπ. Ζ γνεηεία πνπ αζθνύζε απέλαληη ζην
γπλαηθείν θύιν ήηαλ θάηη εληειώο δηθό ηνπ, «δελ θιεξνλνκνύληαη
απηά ηα ραξίζκαηα» ζπλήζηδε λα ιέεη ν Σδόλη. Δίρε όπνηα γπλαίθα
ήζειε ζην θξεβάηη ηνπ, θακία όκσο πνπ λα ηνπ ζέηεη ηέηνηα
δηιήκκαηα.
«Πνηα θπιαθή βξε ραδνύιε;» ηνπ είπε ε Καξνιάηλ, ελώ κεηέθεξε ηελ
θαξέθια ηεο θνληά ηνπ. «Θα βξνύκε ηνλ ηξόπν. Δζύ πνπ πήγαηλεο
Είνπ Είηζνπ έλα θεγγάξη ζε εθείλν ηνλ Ηάπσλα δάζθαιν πνπ ζηα είρε
κάζεη όια, δελ ζνπ είρε κάζεη κία ιαβή πίζσ ζην ζβέξθν πνπ αθήλεη
ηνλ άιιν αλαίζζεην γηα κεξηθά ιεπηά; Απηήλ ζα θάλεηο θαη ηα άιια
άζηα πάλσ κνπ. Κάζε εζηηαηόξην ππνρξενύηαη από ηνλ λόκν λα έρεη
έλα θαξκαθείν, εθεί κέζα έρνπλ θαη ζύξηγγεο.»
πλσκνηηθά ηνπ είπε πσο ζα έβξηζθε ηνλ ηξόπν λα πάξεη κία. Θα ηνπ
έπαηξλε ην αίκα θαη κεηά ζα θαινύζαλ ηνλ Άιθη λα έξζεη λα ηνπο
πάξεη. Ο Σδνλ αγρώζεθε, έκεηλε λα ην ζθέθηεηαη, ηδξνθνπνύζε θαη
θνηηνύζε πξνο ηελ ζάια ζαλ έηζη λα ήζειε λα δπγίζεη ηελ απόθαζε
ηνπ. Ζ Καξνιάηλ ηνλ ρνύθησλε θαη ηνπ θηινύζε ηνλ ιαηκό ελώ
ζπλέρηδε ηελ ηζηνξία ηεο. Μέρξη λα εκθαληζηεί μαλά ν ιηκνθνληόξνο,
είρε παξζεί ε απόθαζε, ζα ηνπ δεηνύζαλ κηα μελάγεζε ζην θειάξη.
~~
«Μα θπζηθά», είπε ν ιηκνθνληόξνο. «Θα ήηαλ ηηκή κνπ λα ζαο
μελαγήζσ ζην θειάξη καο. Ξέξεηε ε δηεύζπλζε, έρεη αδπλακία ζην
θαιό θξαζί. Δθεί θάησ βξίζθνληαη κεξηθά από ηα θαιύηεξα θξαζηά
ηνπ θόζκνπ.»
Ζ αθέιεηα ηνπ κεηξ είρε αξρίζεη λα εμηηάξεη ηελ Καξνιάηλ.
«Γώζηε κνπ ιίγν ρξόλν κόλν, λα θέξσ ηνλ ινγαξηαζκό πξηλ πάκε
ζην θειάξη. Έρεηε νινθιεξώζεη ην γεύκα ζαο; ζα κπνξνύζα ίζσο λα
απαιιάμσ ηνλ ζεθ από ηα θαζήθνληά ηνπ γηα απόςε», δήισζε κε
επαγγεικαηηθή ζπλέπεηα ν ιηκνθνληόξνο.
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«Μήπσο κπνξείηε λα κνπ δείμεηε πνπ είλαη ην θαξκαθείν ζαο; Έρσ
κία ελόριεζε θαη ζέισ λα δσ ηί έρεηε εθεί κέζα» ζηηγκή δελ δίζηαζε
ε Καξνιάηλ.
Ο ιηκνθνληόξνο ηεο ππέδεημε ηνλ δξόκν θαη ηεο έδσζε ην κηθξό
θιεηδάθη πνπ άλνηγε ην θνπηί ηνπ θαξκαθείνπ. Όηαλ επέζηξεςε, ν
Σδνλ είρε πιεξώζεη ηνλ ινγαξηαζκό θαη ν ιηκνθνληόξνο ηξηγπξλνύζε
ζηελ ζάια γηα ηηο ηειεπηαίεο δνπιεηέο.
Ο Σδνλ είρε κνπδηάζεη, κόιηο είρε πάξεη κηα απόθαζε ρσξίο
επηζηξνθή. Έκελε λα ηελ ζηεξίμεη, δελ κπνξνύζε πιένλ λα θάλεη πίζσ.
Όηαλ ήξζε ν ιηκνθνληόξνο κε ηα παιηά ζηδεξέληα θιεηδηά γηα ην
θειάξη, είρε ήδε αξρίζεη λα πξνεηνηκάδεηαη λνεξά γηα εθείλε ηελ ιαβή
δίνπ δίηζνπ.
Μπήθαλ όινη καδί ζην ππόγεην θειάξη, πέηξηλν θαη κε ειαθξηά
πγξαζία, αθίλεην, όπσο άξκνδε λα δνπλ νη πνιύηηκεο θηάιεο. Ο
ιηκνθνληόξνο ηνπο μελαγνύζε κε ζηγαλή θσλή, ζρεδόλ ςηζπξηζηή,
Από πίζσ ηνπ αθξηβώο ε Καξνιάηλ κε ηα ζηήζε ηεο αλέκεια,
λα ηξίβνληαη ζηελ κάιιηλε δαθέηα θαη πην πίζσ ν Σδνλ, λα θάλεη
λνεηή πξόβα ζηελ ιαβή ηνπ.
Ζ θαηάιιειε ζηηγκή ήξζε, όηαλ ν ιηκνθνληόξνο ηέλησζε ηνλ θνξκό
ηνπ ςειά λα πηάζεη κηα θηάιε θόθθηλνπ θξαζηνύ.
«Απηό αμίδεηε λα ην δείηε» , είπε ηεληώλνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζην πάλσ
ξάθη.
Ζ Καξνιάηλ αγξηνθνίηαμε ηνλ Σδνλ, εθείλνο ηνλ γξάπσζε από ην
ζβέξθν, ηνπ έπηαζε ην ζεκείν αθξηβώο θάησ από ην ηειείσκα ηνπ
θξαλίνπ, ε Καξνιάηλ νύξιηαδε, κέζα ζηελ παξαδάιε ηεο μελάγεζεο,
ησλ ςηζύξσλ θαη ηνπ ύπλνπ ησλ θξαζηώλ. Ο Σδνλ θαηάθεξε λα
αλαηζζεηνπνηήζεη ηνλ ιηκνθνληόξν.
«Μπξάβν Σδνλ», είπε ε Καξνιάηλ, ηα κάηηα ηεο πεηνύζαλ ζπίζεο.
Ο Σδνλ πιένλ δελ θνβόηαλ πηα, ηα είρε θαηαθέξεη. Δίρε θη απηόο ηελ
ίδηα ιάκςε ζηα κάηηα. Δίραλ βξεζεί ελώπηνλ ησλ πξάμεσλ ηνπο.
Απόςε ην είραλ απνθαζίζεη. Θα έπηλαλ αλζξώπηλν αίκα. Θα έθαλαλ
θάηη δηαθνξεηηθό. Σν είραλ πάξεη απόθαζε. Πξώηα ε Καξνιάηλ θαη
ηώξα πηα θαη ν Σδνλ. Ζ Καξνιάηλ έβγαιε γξήγνξα ηελ ζύξηγγα από
ηελ ηζάληα ηεο
«Κάλε γξήγνξα Καξνιάηλ, δελ ζα κπνξέζσ λα ην μαλαθάλσ άκα
μππλήζεη», θώλαμε ν Σδνλ.
Ο λιμοκοντόρος
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«Πξέπεη λα βξνύκε έλα ζρνηλί Σδνλ, λα ηνλ δέζνπκε. Αλ μππλήζεη θαη
δελ έρνπκε πξνιάβεη λα θύγνπκε;»
Πάληα πξνλννύζε ε Καξνιάηλ, δελ έθαλε πνηέ ηεο θάηη ηπραία.
Έηξεραλ κέζα ζην θειάξη, έξημαλ κεξηθέο θηάιεο θξαζηνύ θάησ από
ηα ξάθηα, δηέθνςαλ ηνλ ήξεκν ύπλν ηνπ πνιύηηκνπ πγξνύ.
«Βξήθα!» Φώλαμε ν Σδνλ.
Έλα ζρνηλί βξηζθόηαλ ηπιηγκέλν πάλσ ζηα κεγάια δξύηλα βαξέιηα
ζην βάζνο ηνπ θειαξηνύ. Σνλ έδεζαλ ρεηξνπόδαξα θαη ε Καξνιάηλ ηνπ
θάξθσζε άηζαια ηελ έλεζε ζηελ θιέβα. Μάηαηα πξνζπαζνύζε όκσο
θαζώο ε ζύξηγγα δελ γέκηδε.
«Ση θάλεηο επηηέινπο, Καξνιάηλ, ζα ην ηξαβήμεηο ην αίκα;»
«Γελ κπνξώ Σδνλ, δελ βιέπεηο; ην θάζαξκα ηη ζθαηά έρεη κέζα ηνπ!»
Δίπε εθείλε θαη ηνπ ηξππνύζε μαλά θαη μαλά ηελ θιέβα. Κάζηζαλ θαη
νη δύν θάησ δίπια ζην αλαίζζεην ζώκα ηνπ ιηκνθνληόξνπ.
Ο ιηκνθνληόξνο θνπλήζεθε, αθνύζηεθε ην βνγγεηό ηνπ.
«Ρίμηνπ κία ζην θεθάιη κε ηελ θηάιε Σδνλ. Γελ ζέισ λα θύγνπκε
αθόκα».
«Ση είλαη απηά πνπ ιεο Καξνιάηλ;» είπε έληξνκνο ν Σδνλ. «Πάκε λα
θύγνπκε! Με κνπ ην θάλεηο απηό!»
Ο Σδνλ δελ είρε ππνινγίζεη πόζν αρόξηαγε ήηαλ ε Καξνιάηλ.
«Θέισ λα ηνλ πάκε ζηελ θνπδίλα, εθεί ζα ηνλ θαζίζνπκε ζε κηα
θαξέθια ζα πηνύκε ιίγν λεξό θαη ζα μαλαπξνζπαζήζσ Σδνλ. ε
παξαθαιώ κε κνπ ραιάο ην ραηήξη, είκαζηε ηόζν θνληά. Σώξα πνπ
ηνλ έρνπκε εδώ δεκέλν είλαη ε επθαηξία καο. Έηζη δελ είλαη; Έια κε
κνπ ην αξλείζαη!»
Έηξηςε ην θνξκί ηεο πάλσ ηνπ. Σν θνξκί ηεο ίζσο θαηάθεξλε όζα δελ
είρε θαηαθέξεη ην κπαιό ηεο. Ο ιηκνθνληόξνο μαλαβόγγεμε. Ήηαλ ε
ηώξα ε πνηέ. Δθείλε ε απεηξνειάρηζηε ζηηγκή πνπ ν Σδνλ έπξεπε λα
πάξεη ηελ απόθαζε. Ζ Καξνιάηλ θαηλόηαλ έηνηκε, ν Σδνλ δελ ήμεξε,
ηαιαληεπόηαλ κέζα ηνπ, ν ιηκνθνληόξνο βνγγνύζε έηνηκνο λα
μππλήζεη, ε Καξνιάηλ είρε μεθύγεη, ην ήζειε ηώξα, ηνπ έδηλε ηελ
θηάιε θαη ηνπ έιεγε ρηύπα. Όια ήηαλ ζνιά, ην κπαιό ηνπ Σδνλ ήηαλ
ζνιό, ν ρξόλνο είρε ζηακαηήζεη. Ο Σδνλ θαη ήζειε θαη δελ ήζειε, ε
Καξνιάηλ ήζειε πνιύ, κηζόγπκλε ηνλ παξαθαινύζε, ηνλ παξόηξπλε.
Ο ρξόλνο έκνηαδε κε κηα αησληόηεηα όηαλ μαθληθά έγηλαλ όια καύξα.
αλ όλεηξν, ζαλ πέξαζκα ζε κηα άιιε θαηάζηαζε.
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~3~
Όηαλ άλνημε ηα κάηηα ηνπ ν Σδνλ, ήηαλ δεκέλνο ρεηξνπόδαξα. Σν
θεθάιη ηνπ θόληεπε λα ζπάζεη. Έβιεπε ζνιά κπξνζηά ηνπ δπν
θηγνύξεο. Δίραλ αιιάμεη ρώξν. Βξίζθνληαλ ζηελ θνπδίλα. Ο
πνλνθέθαινο ζθπξνθνπνύζε ηα κελίγγηα ηνπ, όηαλ άξρηζε λα
μεθαζαξίδεη ε θηγνύξα ηεο Καξνιάηλ. Καη ηνπ ιηκνθνληόξνπ. Σελ είρε
αλεβάζεη ζηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο θαη θηιηόληνπζαλ παζηαζκέλα.
«Καξνιάηλ!» Φσλαμε ν Σδνλ.
Έλησζε ην θόςηκν από ην ζρνηλί ζηα ρέξηα ηνπ θαη ζηα πόδηα ηνπ.
Ήηαλ γπκλόο, κνλν κε ηα εζώξνπρα. Σν αθξηβό ηνπ θνζηνύκη
πεηακέλν παξαδίπια.
«Σδνλ», είπε ε Καξνιάηλ, κε κάηηα ιακπεξά, δηαβνιηθά
εθζηαζηαζκέλα. «Σδνλ, όηαλ θαλείο δελ ηνικάεη , βξίζθεηαη ζηελ
άιιε πιεπξά. Σελ απέλαληη. Γελ ην είρεο θαηαιάβεη ρξπζό κνπ; εζύ
πνπ πεξληέζαη γηα ηόζν έμππλνο;»
«θύια ζα ζε θάσ δσληαλή, εγώ ν Σδνλ Μαηεξο δειώλσ απόςε πσο
ζα ζε θάσ δσληαλή, δελ ζα κνπ γιηηώζεηο, Καξνιάηλ Γνπληο!»
«Μελ θάλεηο ηέηνηεο δειώζεηο Σδνλ, πξηλ από ιίγν έθαλεο ζαλ κηθξό
θνπηάβη. Θπκάζαη έ;»
Ο Σδνλ, αλήκπνξνο θαη δεκέλνο όπσο ήηαλ, απεπζύλζεθε ζηνλ
ιηκνθνληόξν.
«Κύξηε… ιηκνθνληόξε κνπ, δελ μέξσ θαη πώο ζαο ιέλε, κελ ηελ
αθήλεηε λα ζαο παξαζύξεη. Κνηηάμηε ηελ ηζάληα ηεο, έρεη κηα έλεζε
πνπ πήξε από ην θαξκαθείν ζαο. Πξηλ ιίγν ήζειε λα πηεη ην αίκα ζαο
θαη εηνηκαδόηαλ λα ζαο θάεη δσληαλό, θαηαιαβαίλεηε κε πνηαλ έρεηε
ζπκπξάμεη;»
Δθείλνο ηνλ θνίηαμε κε πιαηύ ρακόγειν . Φάλεθαλ ηα δόληηα ηνπ.
Μεγάια θαη θάηαζπξα, ζαλ πιήθηξα πηάλνπ. Υνύθησζε ηα ζηήζε ηεο
Καξνιάηλ ελώ ηελ θίιεζε παζηαζκέλα θαη απεπζύλζεθε ζηνλ Σδνλ.
«Αγαπεηέ κνπ, δελ κε απαζρνινύλ νη πξνζέζεηο ηεο, ην ζεκαληηθό
είλαη όηη ζαο έθεξε κηα θηάιε Μπνξληώ, καθξάο παιαίσζεο ζην
θεθάιη. Ήηαλ κεγάιν ιάζνο ζαο πνπ πξνηηκήζαηε ηελ δσή κνπ από
εηνύην ην ζειπθό. ην θάησ θάησ, ηί αμία έρεη ε δσή ελόο κεηξ , όηαλ
θαλείο ηελ ζπγθξίλεη κε απηά ηα ππέξνρα ζηήζε;»
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Βνύηεμε ην πξόζσπό ηνπ ζην ζηήζνο ηεο Καξνιάηλ, ελώ ν Σδνλ
ρηππηόηαλ ζε κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα λα ιύζεη ηα ζρνηληά ηνπ.
«Ήζειε λα πηεη ην αίκα ζνπ, λα ζε θάλεη ζνύζη, βξε παιηνκαιάθα.
Πνηα ζηήζε κνπ ιεο;»
«Σώξα ζα πηνύκε ην δηθό ζνπ αίκα, Σδνλ.» πεηάρηεθε ε Καξνιάηλ.
Σνπ έδεημε δύν Μπιάληπ Μαίξε, πνπ ζηέθνληαλ δίπια ηνπο ζηνλ
πάγθν. Με πάγν, ζέιεξη ζηηθο θαη κπόιηθε βόηθα.
«Μέλεη κόλν λα ζηάμνπκε ιίγν αίκα θαη ην όλεηξν κνπ ζα γίλεη
πξαγκαηηθόηεηα. Σώξα ζα κείλεηο ζηελ αησληόηεηα ζαλ έλαο κέηξηνο .
Ό,ηη έκαζεο έκαζεο. Σελ έραζεο ηελ επθαηξία, Σδνλ.»
«Θα ζαο πιεξώζσ θύξηε. Λύζηε κε θαη ζα ζαο πιεξώζσ.» επέκεηλε ν
Σδνλ.
Ήμεξε λα δηαπξαγκαηεύεηαη θαιά. Δίρε θιείζεη κεγάιεο ζπκθσλίεο,
είρε δηαπξαγκαηεπηεί κε πνιινύο.
«Κνζηίδεη πνιύ μέξεηε.» είπε ν ιηκνθνληόξνο θαη ε Καξνιάηλ ηνλ
θνίηαμε έθπιεθηε.
«Καξνιάηλ, Αλ ηνικήζεηο λα κε αγγίμεηο ζνπ ππόζρνκαη ζα ζεθσζώ
από όπνπ βξίζθνκαη, θη από ηνλ ηάθν αθόκα θαη ζα ζε βξσ, ζα ζε
μεζθίζσ κε ηα ίδηα κνπ ηα ρέξηα παιηνζθύια! Πόζα ζέιεηε θύξηε; ζα
ηα έρεηε. Όζα θαη λα ζέιεηε ζα ηα έρεηε. Έρσ πνιιά ρξήκαηα, όζα
ζέιεηε.» έιεγε ν Σδνλ
«Όζα ζέισ; ρκκκκ ελδηαθέξνλ..» ν ιηκνθνληόξνο έζπξσμε ην
πξόζσπν ηεο Καξνιάηλ από κπξνζηά ηνπ.
«Μελ ηνλ αθνύηε ρξπζέ κνπ», είπε ε Καξνιάηλ. Έηξεμε πξνο ηελ
κεξηά ηνπ Σδνλ.
«Πώο ζα ζαο ηα δώζεη; Ννκίδεηε, πσο ζα ηνλ αθήζεηε ειεύζεξν, θαη
ζα ζαο ζηείιεη κηα επηηαγή κε ην πνζό; Γηα ραδό ηνλ πεξλάηε; Γελ
είλαη ραδόο θύξηε κνπ. Δίλαη επηρεηξεκαηίαο, αδίζηαθηνο. Πώο
λνκίδεηε ηα έθαλε ηα ιεθηά ε; Μνηξάδνληαο ραξηνλνκίζκαηα ζε
αζήκαληνπο κεηξ;»
«Θα ζαο ηα δώζσ θύξηε ηα ιεθηά. Θα κπνύκε ζην θνκπηνύηεξ ζαο,
ζα ζαο κεηαθέξσ όζα ρξήκαηα ζέιεηε ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο.»

Ο λιμοκοντόρος

15

Ο Σδνλ ήμεξε, όηη ην ρξώκα ηνπ ρξήκαηνο κπνξνύζε λα ζπλαγσληζηεί
ην ρξώκα ηνπ αίκαηνο .
Ο ιηκνθνληόξνο δελ κίιεζε. Άθεζε ηελ Καξνιάηλ λα κηιήζεη πξώηε.
«Αθνύζηε, αγαπεηέ κνπ, εδώ ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δήζεηε
θάηη δηαθνξεηηθό. Πόζν κπνξείηε λα αληέμεηε κηα κέηξηα δσή σο κεηξ
ζε απηό ην εζηηαηόξην; Δζείο έρεηε κηα ζπίζα κέζα ζαο. Σν είδα από
ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζαο ζπλάληεζα ζηελ είζνδν απηνύ ηνπ
εζηηαηνξίνπ. Έπεηηα ην άγγηγκά ζαο... δελ είζηε κέηξηνο εζείο,
ριηαξόο… μέξεηε πσο λα αγγίδεηε, λα εμνπζηάδεηε, Σώξα ζαο δίλεηαη
ε δπλαηόηεηα λα πηείηε ην αίκα ελόο πινπζίνπ ηόζα ρξόληα δνπιεύεηε
γηα έλα κεξνθάκαην ελώ θάηη ηύπνη ζαλ θη απηόλ πινπηίδνπλ ζηηο
πιάηεο ζαο. Πηείηε ην αίκα ηνπ καδί κνπ είκαζηε ίδηνη εκείο θύξηε καο
αμίδεη λα πηνύκε ην αίκα ελόο γαιαδναίκαηνπ λα δνύκε έζησ ηί γεύζε
έρεη
Γελ ζα δίλαηε ηα πάληα λα πεζάλεηε κε απηήλ ηελ γεύζε ζην ζηόκα;
Αλ δελ ην είραηε απηό κέζα ζαο δελ ζα ήκαζηαλ ηώξα εδώ, έηζη δελ
είλαη;»
Κάζηζε πάλσ ζηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο, θαη ηνλ ηξάβεμε αλάκεζα ζηα
πόδηα ηεο.
«Κάληε απηό πνπ ζαο ιέσ, ζα ληώζεηε ηελ απόιπηε εδνλή, ζαο ην
ππόζρνκαη, ην μεξεηε ήδε έηζη δελ είλαη;»
«Γελ μέξσ» είπε ν ιηκνθνληόξνο. Κνίηαμε αιινύ, απξνζδηόξηζηα,
ρσξίο παξαιήπηε ην βιέκκα ηνπ.
Οη θαινγπαιηζκέλνη αλνμείδσηνη πάγθνη αληαλαθινύζαλ ηηο θηγνύξεο
ηνπο. Ζ ώξα ζην ιεπθό ξνιόη ζηνλ ηνίρν έδεηρλε πέληε ην πξσί.
Έιιεηςε ύπλνπ, ε γπαιάδα από ηα αλνμείδσηα, νη θσλέο ηνπ Σδνλ θαη
ηεο Καξνιάηλ.
«Καη θαιά θάλεηε θαη δελ μέξεηε.» ηνπ είπε ν Σδνλ. «Μελ ην αθνύηε
απηό ην βξσκνζήιπθν. Μηα ζαλ όιεο ηηο άιιεο είλαη αγαπεηέ κνπ.
Αλνίγεη ηα πόδηα ηεο θαη λνκίδεη πσο αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ παξαδείζνπ.
Όκσο πηζηέςηε κε, δελ ρξεηάδεηαη λα πηείηε ην αίκα κνπ γηα λα
ληώζεηε πινύζηνο Μπνξείηε ρεηξνπηαζηά κε κεξηθέο δεζκίδεο
ραξηνλνκίζκαηα λα ληώζεηε απηήλ ηελ εμνπζία Αθνύζηε κε! Δίζηε
επθπήο εζείο, ην βιέπσ ζηα κάηηα ζαο, κνηάδνπκε εκείο θύξηε.
Δίκαζηε ίδηνη. Ζ δύλακε πνπ ζα ληώζεηε είλαη πνιύ πην ηζρπξή από
απηό ην ηζνπιί.»
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H Καξνιάηλ πεηάρηεθε από ηνλ πάγθν, άξπαμε έλα κεγάιν καραίξη
από ηνλ καγλήηε ζηνλ πάγθν ηνπ ζεθ βξέζεθε κπξνζηά ζηνλ Σδνλ θαη
ζηόρεςε η’ αξρίδηα ηνπ.
«θάζε ξε πνύζηε, γηαηί ζα ζηα θόςσ, ζα ηα θάσ γηα πξώην, η’
αθνπο;»
Σα κάηηα ηεο ήηαλ θόθθηλα, ην ρέξη ηεο θξαηνύζε δπλαηά ην καραίξη.
Σα γέιηα ηνπ Σδνλ, ήηαλ γέιηα παξαθξνζύλεο. Βξηζθόηαλ
ρεηξνπόδαξα δεκέλνο ζην έιενο ηεο Καξνιάηλ, ελώ ηα κάηηα ηεο
άζηξαθηαλ ζαλ άγξηνπ δώνπ. Ο ιηκνθνληόξνο δελ άιιαμε έθθξαζε.
Σνπ είραλ ηειεηώζεη ηα επηρεηξήκαηα. Λεθηά είρε, όκσο δεκέλνο
ρεηξνπόδαξα, δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα. Ζ ηξέια ηεο Καξνιάηλ
έκνηαδε ηζρπξόηεξε. Μόλν λα γειάζεη κπνξνύζε. Καη λα θιάςεη θαη
λα αθεζεί ζηελ παξαθξνζύλε ηεο ζηηγκήο.
Αλ ήηαλ λα ράζεη ηα αξρίδηα ηνπ, πξνηηκνύζε λα ράζεη ηελ δσή ηνπ.
ζα έδηλε ηα πάληα εθείλε ηελ ζηηγκή, λα μαλαβξεζεί ειεύζεξνο, λα
γπξίζεη ηνλ ρξόλν πίζσ, λα κείλεη πεξηζζόηεξν ζε εθείλν ην κηηηλγθ,
λα κελ πάεη πνηέ ζε εθείλν ην εζηηαηόξην,
λα κελ γλώξηδε πνηέ ηελ Καξνιάηλ, λα κελ είρε πηάζεη πνηέ ηα απαιά
ηεο ζηήζε.
λα είρε αληηζηαζεί εθείλν ην βξάδπ πνπ ηνπ άλνημε ηα πόδηα ηεο, λα
κελ είρε πάεη ζην Μνλαθό, λα κελ είρε θσλάμεη εθείλν ηνλ άληξα. λα
είρε δηαιέμεη κηα άιιε γπλαίθα.
«Αθήζηε θάησ ην καραίξη αγαπεηή κνπ,» είπε ν ιηκνθνληόξνο.
«Αθόκα δελ έρσ πάξεη ηελ απόθαζε κνπ. Πξέπεη λα κνπ δώζεηε
ρξόλν λα ζθεθηώ. Μελ μερλάηε πσο βξίζθεηε ζην ρώξν κνπ. Οη
κεγάιεο πόξηεο ηεο εηζόδνπ είλαη θιεηδσκέλεο. Μόλν εγώ μέξσ πνπ
βξίζθνληαη ηα θιεηδηά, δελ αθήλσ θαλέλαλ λα θύγεη αλ δελ πάξσ εγώ
απηήλ ηελ απόθαζε.»
Πάγσζε ε Καξνιάηλ, άθεζε ην καραίξη λα ηεο πέζεη από ηα ρέξηα.
Αθνύζηεθε ν κεηαιιηθόο ηνπ ζόξπβνο ζηα πιαθάθηα ηεο θνπδίλαο.
Έβαιε ηα γέιηα μαλά ν Σδνλ.
Έβξηδε ηελ Καξνιάηλ θαη γεινύζε κε ηελ θαξδηά ηνπ. Ζ θαηάζηαζε
έκνηαδε κε κηα παξηίδα ζθάθη. Ο Σδνλ ήμεξε λα παίδεη ζθάθη. Πάληα
ηνλ νδεγνύζε ην δπλαηό ηνπ έλζηηθην ζην καη εθείλε ηελ ζηηγκή
έλησζε πσο ε βαζίιηζζα είρε εγθισβηζηεί από ηνλ ίππν. Αλ θαηάθεξλε
λα θάεη ηελ βαζίιηζζα, ίζσο δελ ρξεηαδόηαλ λα απεηιήζεη ηνλ βαζηιηά.
Ο θαιόο παίρηεο ην δίλεη εθείλε ηελ ζηηγκή , κόλν γηα λα απνθύγεη
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έλα εμεπηειηζηηθό ηέινο. Έκελε λα δεη, αλ ν ίππνο ζα έηξσγε ηελ
βαζίιηζζα αλ ήηαλ θαιόο παίρηεο ν αληίπαινο. Δίρε ςπρξαηκία ν Σδνλ,
απηό κπνξνύζε θαλείο λα ην δεη ακέζσο κόιηο ηνλ γλώξηδε.
«Καξνιάηλ, ηώξα ζα αλακεηξεζνύκε γηα ηα θαιά. Γηα λα δνύκε ηειηθά,
ηί ζα δηαιέμεη ν θαιόο καο κεηξ. αο έρσ απόιπηε εκπηζηνζύλε
μεξεηε.» είπε ν Σδνλ ζηνλ ιηκνθνληόξν. « Όηαλ ρξεηάδεηαη θαλείο λα
ζεξβίξεη ηα θαιύηεξα θξαζηά, αθόκα θαη λα πηάλεη ηα ζηήζε ηεο
ιπζζάξαο πειάηηζζαο ηνπ, είλαη ηόηε αξθεηά θαιόο, ε;» ζπλέρηζε ν
Σδνλ.
«Ξέξεηε ηη πξέπεη λα θάλεηε, έηζη δελ είλαη; δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο ην
πσ εγώ ε; πνηνο ζα ήζειε λα καζεπηεί ζε απηήλ ηελ κηθξή πνιηηεία γηα
θαληβαιηζκό; Καλείο έηζη; Έρεηε νηθνγέλεηα θύξηε; πείηε κνπ, έρεηε;
ζα ήζειε ε κεηέξα ζαο, ηα αδέξθηα ζαο, ηα παηδηά ζαο ελδερνκέλσο
λα κάζνπλ πσο εζείο, έλαο γλώζηεο ηεο πςειήο γαζηξνλνκίαο ήπηε ην
αίκα ελόο πειάηε ηνπ; Φαληαζηείηε ηηο επηπηώζεηο , αγαπεηέ κνπ.
θεθηείηε! Μπνξείηε λα ζθεθηείηε.»
Ζ Καξνιάηλ ζαλ εηζαγγειέαο ζε δηθαζηηθή αίζνπζα αληηπαξαηέζεθε
«Μελ ηνλ αθνύηε! Δίλαη έλαο κέηξηνο πνπ παξακηιάεη από ηνλ θόβν
ηνπ. Αθνύζηε κε, ηί ζεκαζία έρνπλ όια απηά, αλ δελ δήζεηε εδώ,
απόςε καδί κνπ απηό πνπ ζαο πξνηείλσ; Έρσ καδί κνπ απηά».
Έβγαιε από ηελ ηζάληα ηεο έλα κπνπθάιη κηθξνζθνπηθά θίηξηλα
ράπηα.
«Σα παίξλσ θάζε ηόζν γηα λα νξακαηίδνκαη ηελ δσή πνπ κνπ αξέζεη.
Θνιώλνπλ ην κπαιό. Πεξπαηάσ πάλσ ζε έλα ππθλό ζύλλεθν
αιινησκέλεο ζπλείδεζεο. Σξώσ θάζε κέξα γεξαζκέλν θξέαο»,
θνίηαμε ηνλ Σδνλ, «θαη λνκίδσ πσο γεύνκαη θξέαο πςειήο πνηόηεηαο.
Πάξηε έλα ή θαη δύν. αο ππόζρνκαη κεηά από απηό δελ ζα ζαο
θνζηίζεη ηίπνηα λα ζηξαγγίμνπκε απηό ην βξσκεξό γνπξνύλη. αο ην
ππόζρνκαη.»
Έβγαιε ηελ θνύζηα ηεο, θαηάπηε έλα ράπη, ρόξεπε κέζα ζηελ θνπδίλα
έλαλ ρνξό αιιόθνην, δηθό ηεο. Πέηαμε ηελ κάιιηλε δαθέηα, άθεζε ηα
γπκλά ζηήζε ηεο λα θνπληνύληαη κε ηνλ ξπζκό ηεο παξαθξνζύλεο ηεο.
Ο ιηκνθνληόξνο θαηλόηαλ ζθεπηηθόο. Ο Σδνλ , δεκέλνο ρεηξνπόδαξα,
δεηνύζε λα ηνλ αθήζεη ειεύζεξν γηα κεξηθνύο πάθνπο
ραξηνλνκίζκαηα.
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Ζ Καξνιάηλ ρόξεπε κεο ζηελ θνπδίλα θνπλώληαο ξπζκηθά ηα απαιά
ηεο ζηήζε. Φαηλόηαλ νκνξθόηεξε. ηα απαιά ηεο ζηήζε, ηα θινγεξά
θηιηά. Φηινύζε σξαία ε Καξνιάηλ, έρσλε ηελ δεζηή γιώζζα ηεο κέζα
ζην ζηόκα ηνπ, έηξηβε ηα ζηήζε ηεο πάλσ ηνπ. Σελ άξπαμε όπσο
πεξλνύζε από θνληά ηνπ θαη βάιζεθε λα ηελ θηιάεη παξάθνξα.
ηελ έζηεζε πάλσ ζηνλ πάγθν, ηεο έζθηζε κε κηα θίλεζε ην θαιζόλ.
Δθείλε γέιαζε ραηξέθαθα.
« Έηζη κπξάβν!» ηνπ είπε, « πάξε κε εδώ, κπξνζηά ηνπ. δείμε ηη θαιά
πνπ είλαη κέζα ζηελ Καξνιάηλ, πόζν δεζηά, πόζν θηιόμελα,» ηνπ
έγιπθε ην πξόζσπν.
Καηέβαζε ηα παληειόληα ηνπ θαη έρσζε ην κόξην ηνπ κε βία ζηελ
Καξνιάηλ.
Δθεί, κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ Σδνλ .

~4~
Άλνημε ηα κάηηα ηεο ελώ έλησζε έλαλ νμύ πόλν ζην ινβό ηεο. Σν αίκα
έηξερε ζε έλα απιάθη πνπ θαηέβαηλε από ην κάγνπιν ηεο θαη έθηαλε
ιηγνζηό πξνο ηα ρείιε ηεο.
Σα ρέξηα ηεο δεκέλα κε ζθνηλί θαη ηα πόδηα ηεο, όπσο ν Σδνλ ζε κηα
θαξέθια αθξηβώο δίπια ηνπ. Γέιαζε κε ηελ θαξδηά ηεο όηαλ
θαηάιαβε πσο πίζσ από απηό, θξπβόηαλ ν αγαπεκέλνο ηεο
ιηκνθνληόξνο.
«Σώξα; καο έδεζεο θαη ηνπο δύν. Καη ηώξα; Ση ζα γίλεη έ; Ζ ώξα έρεη
πεξάζεη.ε ιίγν ζα έξζνπλ νη ζπλάδεξθνη λα αλνίμνπλ ην καγαδί, λα
ζηξώζνπλ θαζαξά ηξαπεδνκάληεια. Ση ζα θάλεηο κε εκάο ηόηε ε; γηα
πεο κνπ.» ξώηεζε ε Καξνιάηλ
«Κάλεηε ιάζνο αγαπεηή κνπ, ζε ιίγν έξρεηαη κόλν ν ζεθ καο. Παίξλεη
νιόθιεξν ην δών, ην ηεκαρίδεη ηόζν αξηζηνηερληθά. Να βιέπεηε; εδώ»,
είπε ν ιηκνθνληόξνο θαη ηνπο έδεημε ηνλ κεγάιν αλνμείδσην πάγθν
δίπια ζηνλ λεξνρύηε. «Σν θόβεη ζε θνκκάηηα θαη ην ηνπνζεηεί ζε απηό
εδώ ην ςπγείν όπνπ βάδνπκε ηα θξέαηα ηεο εκέξαο. ζέιεηε λα δείηε ηί
θξέαηα έρνπκε ζην ςπγείν καο;»
Ο Σδνλ θαη ε Καξνιάηλ ηνλ παξαθνινπζνύζαλ ακίιεηνη . Δθείλνο
άλνημε ην κεγάιν ςπγείν κε ηα θξέαηα θαη ηνπο έδεημε έλα κνζράξη,
θξεκαζκέλν αλάπνδα, έλα ειάθη, έλα λεξνβνύβαιν.
«Δδώ καο ηα θέξλνπλ ζθαγκέλα. Δκείο ηα γδέξλνπκε θαη ηα
αθήλνπκε λα ζηξαγγίζνπλ από ην αίκα. Παίξλεη θάκπνζεο κέξεο
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κέρξη λα ζηξαγγίζεη ην αίκα ηνπ δώνπ. Μεηά πεηάκε ππνιείκκαηα
θαη θόθθαια εδώ ζηνλ θιίβαλν».
Έδεημε ηελ κεγάιε ζηδεξέληα θαηαζθεπή ρσκέλε ζην έδαθνο. Με
ζηδεξέληα πόξηα θαη ζθάιηζηξν.
«Σα θάλνπκε ζηάρηε θαη απηήλ ηελ ζθνξπάκε ζηνλ θήπν κε ηα
βηνινγηθά ιαραληθά καο. Κάλνπλ θνβεξό ιίπαζκα μεξεηε.»
Ζ Καξνιάηλ έβαιε ηα θιάκαηα.
«θάζε,» είπε ν Σδνλ. «εζύ καο έθεξεο ζε απηήλ ηελ ζέζε.
ήζειεο θάηη δηαθνξεηηθό, πάξηα, κσξή άξξσζηε ζθξόθα.»
Καζώο ν δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ έδεημε έμη αθνύζηεθε δπλαηά ρέβη
κέηαι κνπζηθή. Ο Σδνλ θαη ε Καξνιάηλ πεηάρηεθαλ έληξνκνη ν
ιηκνθνληόξνο πήγε πξνο ην CD player πνπ έπαηδε δίπια ζηνλ θνύξλν.
Άξρηζε λα ρηππηέηαη ζαλ απνηπρεκέλνο κεηαιάο .
«Γηαηί θιαίηε αγαπεηή κνπ;» είπε ζηελ Καξνιάηλ ζθνππίδνληαο ηα
δάθξπα ηεο κε ηελ γιώζζα ηνπ. Έγιεηςε θαη ιίγν από ην αίκα πνπ
έηξερε από ηνλ θξόηαθό ηεο. «Ξέξεηε θαλνληθά ηέηνηα ώξα ζα
εξρόηαλ ν ζεθ καο, αιιά πίζηεπα πσο ζα ην μέξαηε. Σν εζηηαηόξην ηνπ
Άιλην είλαη θιεηζηό ηηο Πέκπηεο.»
Έθηηαμε ηα καιιηά ηνπ, είραλ μεθνιιήζεη από ηελ ζέζε ηνπο εμαηηίαο
ηεο ξνθηάο θαη ζπλέρηζε.
«Ξέξεηε πνηέ δελ ήμεξα πόζν ζα κνπ άξεζε ην αλζξώπηλν αίκα.» είπε
θαη μεξόγιπςε ηα ρείιε ηνπ. «Έρσ δνθηκάζεη θάζε ινγήο δών κέρξη
πνπ δνθίκαζα ηώξα κόιηο ιίγν από ην αίκα ζαο. Δπινγεκέλε λα είλαη
ε ζηηγκή πνπ κνπ ην βάιαηε ζην κπαιό θαη λαη ην παξαδέρνκαη, ηώξα
ηίπνηα δελ κπνξεί λα κε θάλεη λα αληηζηαζώ λα δνθηκάζσ έλα
θνκκάηη από ηελ ζάξθα ζαο».
Έβγαιε έμσ έλα λεξνβνύβαιν, ην θξέκαζε κε ην ηζηγθέιη θαη
ηεκάρηδε ην δών κπξνζηά ηνπο. Κνηηνύζαλ θαη νη δύν δεκέλνη θαη
αδύλακνη λα αληηζηαζνύλ. Ζ Καξνιάηλ ηνλ εθιηπαξνύζε.
«αο παξαθαιώ, αθήζηε κε λα πάξσ κέξνο ζε απηό ην ηζηκπνύζη. αο
ππόζρνκαη , ζα είκαη πηζηή ζηηο νξέμεηο ζαο.»
«Αγαπεηή κνπ», είπε ν ιηκνθνληόξνο, « εηιηθξηλά ζαο νθείισ πνιιά».
Έθνςε κε καεζηξία ην κπνύηη ηνπ λεξνβνύβαινπ. «Όκσο λα μέξεηε,
ζα ήζεια ηόζν πνιύ ην ηξαρύ δέξκα ηνπ Σδνλ. θέθηνκαη λα ην
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θαςαιίζσ πξώηα ζηελ ζξάθα θαη κεηά λα ην βάισ κεξηθέο ώξεο λα
ζηγνςεζεί ζηελ γάζηξα, ρσξίο κπξσδηθά, έηζη ηξαρύ λα ην δνθηκάζσ.
Όκσο μέξεηε ηα ζηήζε ζαο… ηα ηόζν απαιά ζαο ζηήζε…»
«Ση ζα θάλεηε κεηά ε; ζα ζαο πηάζνπλ!» Δίπε ν Σδνλ. « Έρσ πνιιά
ρξήκαηα ζα ζαο ηα δώζσ. Αθήζηε καο ειεύζεξνπο θαη ζα μεράζνπκε
γηα πάληα απηό ην εζηηαηόξην, ζαο ππόζρνκαη δελ πξόθεηηαη πνηέ λα
αθνύζεηε γηα εκάο, ζηελ αλδξηθή κνπ ηηκή, δελ έρεηε ιόγν λα
αξλεζείηε. Μπνξείηε κεηά από απηό λα επηζηξέςεηε ζηελ θαλνληθή
ζαο δσή, λα θάλεηε πσο δελ καο γλσξίζαηε πνηέ, όκσο λα έρεηε ηόζα
πνιιά ρξήκαηα ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο.»
Έβαιε αθόκα πην δπλαηά ηελ κνπζηθή. ηακάηεζε λα ηνπο θνηηάδεη.
πλέρηδε λα ηεκαρίδεη κε θηλήζεηο αθξηβείαο ην λεξνβνύβαιν.
Σξάβεμε κηα δαγθσληά ζην σκό θξέαο. Με ην ζηόκα γεκάην σκή
ζάξθα κίιεζε ζηνλ Σδνλ:
«Ξέξεηε έρνπκε εθιεθηή πειαηεία. Οη πειάηεο καο , καο πιεξώλνπλ
ρξπζνύο λα ηνπο θέξνπκε ην πην ζπάλην θνκκάηη ζάξθαο. πλήζσο ην
πξνηηκνύλ ζρεδόλ σκό. Έρνπκε θάλεη πνιιά γηα απηνύο θαη έρνπκε
αξθεηά ρξήκαηα. Ξέξεηε έρσ κεηνρέο ζε απηό ην εζηηαηόξην. Γελ είκαη
έλαο απιόο κεηξ, αλ κε θαηαιαβαίλεηε.»
«Δγώ ην ήμεξα από ηελ αξρή όηη δελ είζηε έλαο απιόο κεηξ. αο ην
ππόζρνκαη. Σί λνκίδεηε, όηη πξνηείλσ ηα ζηήζε κνπ ηόζν εύθνια ζε
θνηλή ζέα;» παξαιεξνύζε ε Καξνιάηλ. « Ήμεξα από ηελ αξρή γηα ην
ηξπθεξό ζαο άγγηγκα. Από ηελ ζηηγκή πνπ ζαο είδα, ην νκνινγώ θαη
θνθθηλίδσ .»
Ο Σδνλ μέζπαζε ζε γέιηα
«Ση νκνινγείο, βξε νζία παξζέλα; Δζύ δελ δίλεηο ηα ζηήζε ζνπ;
Ξερλάο πνπ ζε είρακε θαη νη δύν θαβάια εθεί ζην Μνλαθό; Σόηε ηνλ
έπαηξλεο κηα ραξά, παιηνηζνπιάθη.»
«Θέισ επηηέινπο θάηη αιεζηλό, Σδνλ, όρη απηά πνπ κπνξείο λα
αγνξάζεηο κε ηα ιεθηά ζνπ, εζείο», είπε θαη θνίηαμε ηνλ ιηκνθνληόξν,
«εζείο από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζαο είδα, νξακαηίζηεθα ην κόξην
ζαο κέζα κνπ, λα κνπ ζθνξπάεη απηήλ ηελ εδνλή πνπ κόιηο πξηλ ιίγν
κνπ ραξίζαηε, όκσο δελ κε αθήζαηε λα ηελ ραξώ, γηαηί δελ κε
αθήζαηε;»
«Γηαηί ζε θαηάιαβε, ρξπζή κνπ, όηη είζαη κηα θηεληάξα ηζνύια, γη’
απηό. Έηζη δελ εηλαη θύξηε; Όζα ιεθηά θαη λα έρεηε ζα ζαο δώζσ
πεξηζζόηεξα. Αθήζηε κε ειεύζεξν θαη θξαηήζαηε απηήλ εδώ ηελ
θηεληάξα.»
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«Ννκίδσ έρεηε δίθην», είπε ν ιηκνθνληόξνο.
Αλαζάξξεζε ν Σδνλ. Πήξε ηα πάλσ ηνπ. Ναη κπνξνύζε λα θαηαθέξεη
όηη ήζειε.
Ήηαλ έλαο ηζρπξόο άληξαο. η’ αξρίδηα ηνπ ε Καξνιάηλ, απηή ήηαλ
νύησο ε αιιηώο μνθιεκέλε. Γελ ζα ηελ αλαδεηνύζε θαλείο, ε κάλα
ηεο δελ ηελ ζπκόηαλ θαη ν παηέξαο ηεο είρε πληγεί αλάκεζα ζηα
κπνύηηα κηα άιιεο ζθύιαο, δελ έβιεπε κπξνζηά ηνπ ην παιηνηόκαξν
από ηελ γεξνληηθή θάβια, ζηγά κελ έςαρλε ηελ θόξε ηνπ. Καη ν ίδηνο
κπνξνύζε λα ηελ μεράζεη. Μπνξνύζε λα πεδήμεη θακηά δεθαξηά από
απηέο πνπ ηνλ πεξίκελαλ ζηελ νπξά θαη θάπνηα ζα βξηζθόηαλ κε έλα
γιπθό αηδνίν, γιπθύηεξν ηεο Καξνιάηλ λα ηνλ θάλεη λα ηελ μεράζεη.

~~
Δθεί πνπ όινη ζε απηό ην δσκάηην θξέκνληαλ από ηα ρείιε ηνπ
ηδηόξξπζκνπ απηνύ κεηξ, εθείλνο ηνπο άθεζε κόλνπο θαη δεκέλνπο
ζηελ θνπδίλα θαη εμαθαλίζηεθε γηα ιίγν.
Οη απειπηζκέλνη θαιεζκέλνη ηνπ κελ έρνληαο θνπξάγην λα πνπλ
ηίπνηα άιιν θάζνληαλ απνραπλσκέλνη θαη παξαηεξνύζαλ ηα
γπαιηζηεξά αλνμείδσηα πεξηκέλνληαο έλα ζεκάδη, θάηη πνπ λα ηνπο
εμεγνύζε ηί έθαλε ν ιηκνθνληόξνο. Γηαηί ε ώξα πεξλνύζε, νη δείθηεο
ζην άζπξν ξνιόη ηνπ ηνίρνπ γιηζηξνύζαλ βαζαληζηηθά κπξνζηά ζηα
κάηηα ηνπο θη εθείλνο ήηαλ άθαληνο.
Ζ δπλαηή ρέβη κέηαι ηνπο είρε θάλεη ηα κπαιά παλέ, αλ θαη θαλείο
πξέπεη λα απνθεύγεη απηνύ ηνπ είδνπο ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηέηνηεο
ώξεο, θαη κόλν όηαλ επηηέινπο ην CD ηέιεησζε θαη απιώζεθε κηα
αλαθνπθηζηηθή εζπρία κέζα ζηελ θνπδίλα, κόλν θαη κόλν ηόηε, ν
λεθάιηνο Σδνλ θαηάθεξε λα μερσξίζεη έλα ζεκάδη πνπ ηνπ έδεηρλε κε
ηί κπνξνύζε λα αζρνιείηαη ηόζε ώξα ν αγαπεκέλνο ηνπο κεηξ.
Σν εζσηεξηθό ηειέθσλν πνπ βξηζθόηαλ αθξηβώο απέλαληη ηνπο ζε
εηδηθή ζήθε ζηνλ ηνίρν θαη πάλσ από ηνλ πάγθν ηνπ ζεθ, ιίγν πην
πάλσ από ην θαηαξακέλν cd player, έδεηρλε κηα θνθθηλε θσηεηλή
έλδεημε θαη ν Σδνλ πνπ ήμεξε από γξαθεία θαη εζσηεξηθά ηειέθσλα
θαηάιαβε ακέζσο πσο ν ιηκνθνληόξνο κηινύζε από ηελ άιιε γξακκή
ηνπ ηειεθώλνπ πνπ βξηζθόηαλ κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ εζηηαηνξίνπ.
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«Καξνιάηλ, ην βξήθα!» ηζίξημε ζαλ κόιηο λα αλαθάιπςε θάηη πνιύ
ζεκαληηθό.
Ζ Καξνιάηλ πνπ θάζνληαλ γπκλή θαη δεκέλε ζηελ θαξέθια έηξεκε
από ην θξύν θαζώο ε επίδξαζε ησλ θίηξηλσλ ραπηώλ άξρηζε λα
πεξλάεη θαη ε αιινηηλή ηεο θάςα είρε αληηθαηαζηαζεί από έλα
ζύγθνξκν ξίγνο. Έπξεπε λα ηζηξίμεη δπν ηξεηο θνξέο αθόκα ν Σδνλ γηα
λα απνζπάζεη ην βιέκκα ηεο από ηελ αθηλεζία θαη ηελ πιήξε
πξνζήισζε ζηνλ αλνμείδσην πάγθν.
«Καξνιάηλ, απηόο κηιάεη ζην ηειέθσλν. Κάηη ζθαξώλεη είκαη
ζίγνπξνο γη’ απηό. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα βξνύκε έλαλ ηξόπν λα ην
ζθάζνπκε πξηλ γπξίζεη θαη πνηνο μέξεη ηη έρεη βάιεη απηόο κε ην
κπαιό ηνπ»
«Ξέξεηο θάηη, Σδνλ», είπε κε άηνλε θσλή ε Καξνιάηλ, «λνκίδσ πσο
απηό αλαδεηνύζα απόςε, λα βξεζώ ζηα ρέξηα ελόο κεηξ πνπ λα κε
έρεη δέζεη ζε κηα θαξέθια ζηελ θνπδίλα ηνπ, λα βιέπσ ηα αξρίδηα ζνπ
λα θξέκνληαη ζαλ καξακέλα απνκεηλάξηα ελόο πνιιά ππνζρόκελνπ
πάξηπ θαη λα κελ γλσξίδσ ηί πξόθεηηαη λα γίλεη»
«Καξνιάηλ ζηακάηα! ζηακάηα επηηέινπο θαη ζπγθεληξώζνπ. Αλ
θαηαθέξνπκε λα θύγνπκε ζην ππόζρνκαη ζα ζνπ δώζσ όζα ρξήκαηα
ζέιεηο λα βξεηο ην πάξηπ πνπ ζνπ ππνζρέζεθα. Γελ είκαη εγσηζηήο
Καξνιάηλ, ό,ηη ζειήζεηο λα θάλεηο ην ρξεκαηνδνηώ εγώ. ζην
ππόζρνκαη.»
Ζ Καξνιάηλ γεινύζε θαη θνηηνύζε ην ζηήζνο ηεο, νύηε κία καηηά δελ
έξημε ζηνλ Σδνλ νύηε θαη άθνπγε πιένλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ. Πεξίκελε
κε ην θεθάιη ζθπθηό θαη ηα κάηηα θαξθσκέλα ζην πάησκα λα έξζεη
επηηέινπο ν ιηκνθνληόξνο ζηελ θνπδίλα.
~~
Όηαλ ήξζε ν κεηξ, ε Καξνιάηλ βξηζθόηαλ ζηελ ίδηα ζέζε ν Σδνλ
πάζρηδε κάηαηα λα ιπζεί. Αθνύζηεθε ην ζβέιην πεξπάηεκα ηνπ θαη
ακέζσο κόιηο κπήθε ρσξίο λα ηνπο πεη θνπβέληα άλνημε ην απνζεθάθη
πνπ βξηζθόηαλ θάπνπ πίζσ ζηελ θνπδίλα θαη έβγαιε δπν κεγάια
αλνμείδσηα θξεβάηηα, από απηά πνπ είραλ γηα λα θνπβαινύλ ηα δώα
όηαλ ηνπο ηα παξέδηδε ν ζθαγέαο. Φόξησζε ζην έλα ηελ Καξνιάηλ
θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη ηνλ Σδνλ.
Ζ θξάληδα ηνπ έπεθηε ζην πξόζσπό ηνπ θαη ηνπ θάιππηε ηα κάηηα.
Έδεζε ην δεύγνο πάλσ ζηα θξεβάηηα θαη ηνπο έζπξε κέρξη ηελ ζάια,
εθεί πνπ πξνεγνπκέλσο έηξσγαλ ην γεύκα ηνπο.
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Ο Σδνλ ζην ελδηακέζν ηνπ έθαλε θάηη πξνζθνξέο, κηινύζε
αθαηάπαπζηα, έβαιε κπξνο ό,ηη επηρείξεκα είρε θαη δελ είρε, όκσο ν
ιηκνθνληόξνο ήηαλ θνπθόο, ή ηνλ θνπθό παξίζηαλε, γηαηί απάληεζε
δελ έδηλε θαη κίιεζε κόλν όηαλ ηνπο πήγε κπξνζηά από κηα μύιηλε
ζπξόκελε πόξηα.
«Μηζό ιεπηό επηζηξέθσ ακέζσο» είπε θαη εμαθαλίζηεθε κέζα ζηελ
θνπδίλα.
Γπξλώληαο είρε πεξάζεη ηελ ηζάληα ηεο Καξνιάηλ ρηαζηί ζηνπο ώκνπο
ηνπ θαη κεηά απεπζπλόκελνο θαη ζηνπο δύν, έζηξσζε ηελ θξάληδα ηνπ
πνπ είρε μεθνιιήζεη από ηελ ζέζε ηεο θαη κε ην ίδην ύθνο πνπ ηνπο
κηινύζε όηαλ πξηλ από ιίγεο ώξεο ηνπο ζέξβηξε ην γεύκα ηνπο, ηνπο
είπε:
«Έρσ ηελ ηηκή απόςε λα ζαο δείμσ ηα ηδηαίηεξα δηακεξίζκαηά καο.
Αθνύ ν θύξηνο θαη ε θπξία έδεημαλ ηέηνην ελδηαθέξνλ γηα ην ηδηαίηεξν
νκνινγώ εζηηαηόξην καο, δελ ζα κπνξνύζα λα κελ ζαο δείμσ ηελ
εηδηθή ζάια γηα ηηο δεμηώζεηο καο.»
Άλνημε ηόηε κε κηα επηδέμηα θίλεζε ηελ ζπξόκελε πόξηα θαη βξέζεθαλ
κπξνζηά ζε κία ζάια κε έλα ηξαπέδη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, πνπ
θάπνηνο κόλν ζε έλα βαζηιηθό αλάθηνξν ζα κπνξνύζε λα ζπλαληήζεη.
«Δδώ έξρνληαη πάληα νη πςεινί θαιεζκέλνη καο, εδώ ηνπο
ζεξβίξνπκε ό,ηη θαιύηεξν έρεη λα πξνζθέξεη ην εζηηαηόξην καο, πνπ
όπσο ζαο είπα έρσ θη εγώ κεξίδην επί ησλ θεξδώλ θαη όπσο
θαηαιαβαίλεηε θύξηε, νπδέπνηε ζα κε ελδηέθεξε ην πνζό πνπ κνπ
πξνηείλεηε θαζώο δελ ζα έθηαλε νύηε ειάρηζηα ην αληίηηκν πνπ κνπ
πξνζθέξνπλ νη θαιεζκέλνη κνπ γηα λα ηνπο ραξηζηνύλ απηέο νη
απνιαύζεηο πνπ δύλαηαη λα δώζεη ηνύηε εδώ ε αίζνπζα.»
Ζ Καξνιάηλ θνηηνύζε εθζηαζηαζκέλε ηελ ζάια. Σν ππέξνρν ζθαιηζηό
ηξαπέδη, ηα αθξηβά πεξζηθά ραιηά θαη ηνπο βαξείο πνιπειαίνπο, ελώ ν
Σδνλ ζησπειόο, όπσο θαλείο δελ ηνλ είρε δεη πνηέ , πξνζπαζνύζε λα
απνθξππηνγξαθήζεη ην καθξύ ηειεθώλεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εκθάληζε εθείλεο ηεο ζάιαο.
~~
Ο ιηκνθνληόξνο ζήθσζε ζηα ρέξηα ηνπ ηελ Καξνιάηλ θαη ηελ
ηνπνζέηεζε μαπισκέλε πάλσ ζην ηξαπέδη. Δθείλε αθέζεθε επράξηζηα
ζηηο νξέμεηο ηνπ ηδηόξξπζκνπ κεηξ, ελώ ν Σδνλ πνπ αληηζηάζεθε
νκνινγνπκέλσο αληξίθηα, ηελ έθαγε γηα άιιε κηα θνξά ζην θεθάιη
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θαη ιηπνζύκεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πάξεη ηελ αλάινγε ζέζε
ζην ηξαπέδη.
Ύζηεξα ν κεηξ ηνπο έδεζε πεξίηερλα ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα
θνπλεζνύλ θαη κεηά , αθνύ άλνημε ηελ ηζάληα ηεο Καξνιάηλ, έδσζε
ζε εθείλε κηα ρνύθηα από ηα ράπηα ηεο θη εθείλε παξέκεηλε ρακέλε
εθεί λα ραδεύεη ηνπο πνιπειαίνπο.
Σνλ Σδνλ ηνλ θαλόληζε κε κηα έλεζε, κόλν εθείλνο ήμεξε ηη έβαιε
κέζα, όκσο απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα, όηαλ ν Σδνλ άλνημε ηα κάηηα
ηνπ , λα κελ κπνξεί λα θνπλήζεη νύηε ην κηθξό ηνπ δαρηπιάθη.
Ο ιηκνθνληόξνο ηαθηνπνίεζε ηελ αίζνπζα, θώηηζε ηνλ ρώξν κε θεξηά
θαη ηνπνζέηεζε ζην ηξαπέδη έλα αθξηβό δεξκάηηλν βαιηηζάθη. Έβαιε
θιαζηθή κνπζηθή, Μπαρ πξέπεη λα ήηαλ, ην θαηαιάβαηλε θαλείο από
ηνλ κνλόινγν ησλ βηνιηώλ, θαη πξηλ ρηππήζεη ην ηειέθσλν θαη
θαηαθηάζνπλ νη πξώηνη θαιεζκέλνη θαηάθεξε λα ηνπο θιείζεη ην
ζηόκα κε ηαηλία, από απηήλ πνπ θιείλνπλ ζηα ηαρπδξνκεία ηα παθέηα.
~~
Ακέζσο άξρηζαλ λα θαηαθηάλνπλ νη θαιεζκέλνη ηνπ. Πξώηνο ν
ιόξδνο Κάβεληηο κε ηελ ζύδπγό ηνπ Όληξεη, ε κεγαινγηαηξόο
εζίιηα , κόλε όπσο πάληα. ηελ ζπλέρεηα ν πξώελ δήκαξρνο ηεο
πόιεο Άικπεξη άκγνπει, δπν- ηξεηο δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί,
ζπγγξαθείο θαη δηάθνξνη άιινη παξαηξεράκελνη, πνπ ζπκπιήξσλαλ
ηηο ζέζεηο ζην ηξαπέδη.
Ο ιηκνθνληόξνο ηνπο πξνϋπάληεζε όινπο έλαλ έλαλ, ηηο θπξίεο κε
ρεηξνθίιεκα, ηνπο θπξίνπο κε επγεληθή ππόθιηζε.
«Αγαπεηέ κνπ, δελ ην πηζηεύσ», ηνπ είπε ν Λόξδνο Καβεληηο, «πάληα
ζπλεζίδεηε λα καο εθπιήζζεηε, νκνινγώ πσο θαηξό ζθεθηόκνπλ πσο
ην εζηηαηόξην ζαο δελ είρε νξγαλώζεη θάπνην ηβέλη. Γελ λνκίδεηε πσο
αξγήζαηε ιίγν;» ηνλ θνίηαμε κέζα από ηα ζηξνγγπιά γπαιηά ηνπ
επηθξηηηθά.
«Γελ είλαη ώξα ηώξα γηα παξάπνλα, ιόξδε κνπ», είπε ε εζίιηα. «Γελ
λνκίδεηε πσο ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο πξέπεη λα δείρλνπκε ηνλ αλάινγν
ζεβαζκό; Δμάιινπ θαλείο δελ κπνξεί λα ηα βάιεη κε ηνλ παξάγνληα
ηύρε»
Όινη θαηά ζεηξά ηνλ επραξίζηεζαλ γηα ηελ απξόζκελε εθείλε
πξόζθιεζε ην μεκέξσκα ηεο Πέκπηεο θαη θάζηζαλ ακέζσο κεηά ζηηο
Ο λιμοκοντόρος

25

θαξέθιεο ηνπο. Ο Σδνλ θαη ε Καξνιάηλ ρπκέλνη πάλσ ζην ηξαπέδη,
παξαθνινπζνύζαλ ην πξεινύδην πνπ είρε θαηαζηξώζεη ν
ιηκνθνληόξνο. Υσξίο λα κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Ούηε θαη λα
θνπλεζνύλ.
ηελ ζπλέρεηα ν ιηκνθνληόξνο γέκηζε ηα πνηήξηα ηνπο κε ην θξαζί ηεο
αξεζθείαο ηνπο θαη άλνημε ηελ αθξηβή δεξκάηηλε βαιίηζα πνπ είρε
ηνπνζεηήζεη πξνεγνπκέλσο ζην ηξαπέδη. Άζηξαςαλ από κέζα όισλ
ησλ εηδώλ ηα καραίξηα, αλνμείδσηα από αηζάιη.
Γνύξισζαλ ηα κάηηα ηνπο ν Σδνλ θαη ε Καξνιάηλ. Άζηξαςαλ θαη ηα
ιεπθά δόληηα ηνπ ιηκνθνληόξνπ θαζώο κνίξαδε κε αθξίβεηα ηα
καραίξηα. Ύςσζε ην θξαζί ηνπ θαη έθαλε πξόπνζε:
«ηελ πγεία όισλ όζσλ είλαη εδώ εηνύην ην μεκέξσκα. Δπραξηζηώ
γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαηε θαη ζήκεξα. Αο αξρίζεη ην γεύκα.»
Σζνύγθξηζαλ ηα πνηήξηα ηνπο θαη μεθίλεζαλ ην θαγνπόηη . Ο ιόξδνο
έδεημε ιηπαξή πξνηίκεζε, έθνςε ιίγν κπνύηη, πξνηηκώληαο εθείλν ηεο
Καξνιάηλ.
«Αγαπεηέ κνπ, δελ πξνζέρεηο θαζόινπ ηη βάδεηο κέζα ζην ζηνκάρη
ζνπ, ζπλερώο επηιέγεηο ην πην ιηπαξό θνκκάηη. Μα ηνλ ζεό, ιόξδε κνπ,
ζα πξέπεη λα αξρίζεηε λα πξνζέρεηε πεξηζζόηεξν.»
«Γελ ρξεηάδεηαη», ηεο είπε ν ιηκνθνληόξνο, «αθήζηε ηνλ, κηα ηέηνηα
κέξα πξέπεη θαλείο λα γεύεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο, ηί έρεη άιισζηε λα
ράζεη;»
« Ννκίδσ έρεηε δίθην», ηνπ είπε εθείλε, «λνκίδσ ζα ελδώζσ θη εγώ αλ
θαη ε ησξηλή κνπ θαηάζηαζε νθείιεηαη ζην αλεβαζκέλν νπξηθό κνπ.
Όκσο έρεηε δίθην όηη ήηαλ λα γίλεη έγηλε.»
«Όξκεζε, αγαπεηή κνπ», ηεο είπε ν ιόξδνο, «είλαη πξάγκαηη
θαηαπιεθηηθό ην θξέαο»
«Δ, ηόηε, γιπθύηαηε κνπ κεηξ, ζα κνπ δώζεηε ιίγν από ηα αρακλά
ηνπ θπξίνπ; Μεηά ζπγρσξήζεσο θηόιαο», είπε θαη θνθθίληζε.
Ο ιηκνθνληόξνο έζπεπζε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αγαπεηή Οληξεη, πνπ
ηειεπηαία ήηαλ ιηηνδίαηηε θαη δελ ελέδηδε ζε ηέηνηνπο γεπζηηθνύο
πεηξαζκνύο.
« Α, εγώ ζα πξνηηκήζσ ιίγν πιεπξό», είπε ε εζίιηα. «Ννκίδσ
αξζεληθό. Δίλαη ςσκσκέλα ηα αξζεληθά θαη ιαηξεύσ ηα θόθθαια πνπ
ζπγθξαηνύλ ιίγν παξαπάλσ θξέαο πάλσ ηνπο.»
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«Μα θαη θπζηθά», ηεο είπε έλαο δεκνζηνγξάθνο θαζώο ηεκάρηδε ηελ
γάκπα ηεο Καξνιάηλ θαη γέκηζε κε αίκα ηελ άζπξε πεηζέηα πνπ
θξεκόηαλ από ζηέξλν ηνπ, «Δζείο νη γηαηξνί είζηε καέζηξνη ζην
μεθνθάιηζκα δελ λνκίδεηε; Δζείο θύξηε δήκαξρε ηί ιέηε;»
Με γεκάην ην ζηόκα κε εληόζζηα θαη ιίγν ζπθώηη, ν ηέσο δήκαξρνο
Αικπεξη ζθνύπηζε δηαθξηηηθά ηα ρείιε ηνπ θαη απεπζύλζεθε ζηνλ
δεκνζηνγξάθν
«Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί πσο ην θαιύηεξν μεθνθάιηζκα ην
θάλνπλ νη δεκνζηνγξάθνη θαη κεηά, νη εμέρνληεο γηαηξνί απηήο ηεο
πόιεο, έξρνληαη λα ζπξξάςνπλ ηα απνκεηλάξηα ηνπο, έηζη δελ είλαη;»
Σα δόληηα ηνπ έζηαδαλ αίκα θαζώο εμέθξαδε ηελ άπνςή ηνπ.
Σν δείπλν εμειίρζεθε θάησ από απηό ην θιίκα,
κε αίκα,
θαιό θξαζί
θαη γεξή δόζε ρηνύκνξ.
Ο ιηκνθνληόξνο ηνπο επραξίζηεζε όινπο θαζώο έθεπγαλ κε
θνπζθσκέλεο θνηιηέο
θαη πιαηηά ρακόγεια.
Καζάξηζε ηελ κεγάιε ζάια
κε εμαηξεηηθή δεμηόηεηα.
Καλείο δελ ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί
ηί ηζηκπνύζη είρε δηαδξακαηηζηεί εθεί κέζα.
Έβαιε δπλαηά ηνλ Μπαρ,
γπάιηζε ηα παπνύηζηα ηνπ,
έζηξσζε ηελ θξάληδα ηνπ.
Έθιεηζε ηα παξαζπξόθπιια,
πέηαμε ηα θόθθαια ζηνλ θιίβαλν
θαη θιείδσζε ηελ βαξηά πόξηα.
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~~~~~~~~~
Καξνιάηλ κε αθνύο; Δίζαη εδώ θνληά; Γελ ζε βιέπσ Καξνιάηλ.
Τπνηίζεηαη πσο εδώ ζα έπξεπε λα βιέπσ, όκσο ηίπνηα δελ είλαη όπσο
ην θαληαδόκνπλα, όρη πσο είρα πνηέ κνπ θαληαζία. ε απηέο ηηο
πεξηζηάζεηο θαλείο κπνξεί κε ζάξξνο λα παξαδερηεί απηά πνπ δελ έρεη
γηαηί νύησο ε αιιηώο εδώ θαλείο δελ έρεη. Αιιηώο παξ’ όι΄απηα ην
είρα θαληαζηεί, ίζσο κε πεξηζζόηεξα θώηα, απηό ην νκηριώδεο θσο
είλαη πεξηζζόηεξν πνπ κε ηξνκάδεη, πνηέ δελ είρα πξόβιεκα κε ηα
κάηηα κνπ, όκσο θαίλεηαη ζαλ λα έρσ πξόβιεκα θαη κε απηά ηώξα,
κπνξεί λα ηα έθαγε ν δήκαξρνο, πνπ θη απηόο θάπνπ εδώ ζα βξίζθεηαη
καδί θαη ν ιόξδνο θαη ε Όληξεη, πσο ηόικεζε απηή ε ζθξόθα λα θάεη
ηα κπαιάθηα κνπ, δελ έρσ δηθαίσκα κάιινλ λα κηιάσ γηα αξρίδηα ζε
κηα θαηάζηαζε πνπ νύησο ε αιιηώο δελ ρξεζηκεύνπλ ζε ηίπνηα. Όκσο
έρσ κηα ηεξάζηηα ιαρηάξα, πνπ θη απηή δελ επηηξέπεηαη ή καιινλ δελ
πθίζηαηαη ζα ήηαλ ζσζηόηεξν λα πσ, αιιά σζηόζν παξακέλεη απηή
ιαρηάξα, κάιινλ ζαλ αλάκλεζε ηεο πξνεγνύκελεο θαηάζηαζεο λα
βξσ ηελ Καξνιάηλ.
Καξνιάηλ!
Φσλάδσ θαη ειπίδσ ε θσλή εδώ λα έρεη ην ίδην αληίρηππν, λα
αληαλαθιά δειαδή ζηνλ αέξα θαη λα κεηαθέξεηαη κε θάπνην ηξόπν,
γηαηί απηήλ ηελ ζηηγκή έρσ αλάγθε λα βξσ ηελ Καξνιάηλ, λα κνπ
εμεγήζεη γηαηί καο έθεξε εδώ, είλαη κηα απνξία κνπ πνπ έκεηλε
κεηέσξε εθείλν ην δεπηεξόιεπην ηεο απόθαζεο ηεο. Όκσο ζηάζνπ,
λνκίδσ πσο μερσξίδσ εθεί ζην βάζνο ην θεθάιη ηνπ Άιθη θαη λνκίδσ
πσο δελ είλαη παξαηζζήζεηο,
ηόζα ρξόληα έρσ κάζεη λα βιέπσ ην ζβέξθν ηνπ Άιθη θαη ηεο
Καξνιάηλ εδώ πνπ ηα ιέκε αιιά θαιύηεξα λα επηθεληξσζώ ζηνλ Αιθη.
Άιθη Άιθη κε αθνύο;
Γελ λνκίδσ λα κε αθνύεη, απηόο δελ εηαλ ζην γεύκα, κεπσο απηόο
πήξε κέξνο ζε θάπνην άιιν; εθεί κπνξεί λα κελ ήηαλ ιόξδνη θαη
δεκνζηνγξάθνη, κπνξεί λα ήηαλ όινη ηύπνη γλσζηνί γηα ηνλ ζβέξθν
ηνπο, όκσο εδώ ζαλ λα κελ έρεη ζεκαζία απηό θαζώο όζν πεξλάεη ε
ώξα, λνκίδσ πσο δελ αθνύγνκαη θαη απηό γηαηί πάληα αθνπγόκνπλ θαη
έηζη ιεηηνπξγεί ηζνζηαζκηζηηθά ζε απηήλ ηελ θαηαξακκέλε αληζόηεηα
πνπ ηώξα ην βιέπσ ήηαλ άδηθε,
όκσο πάξαπηα δελ έρεη θακία ζεκαζία.
Αλαξσηηέκαη κόλν αλ κε αθνύεη ε Καξνιάηλ
Καξνιάηλ!
ΣΔΛΟ

Ο λιμοκοντόρος
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