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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΡΩΣΣΗ-ΖΑdΡΗ

Για ενηλίκους

Mην πιστεύεις στην αλήθεια, Εκδόσεις Ωκεανίδα, 2007
Βαθύ Γαλάζιο, Εκδόσεις Ωκεανίδα, 2008

Νοµίζεις ότι τελείωσε; Κάνεις λάθος, Εκδόσεις Ωκεανίδα, 2009

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία της για παιδιά:

Το ψαράκι που µπορούσε να ευχηθεί, 2008
Εγώ είµαι η αρχηγός, 2008

Ένα καινούριο ζωάκι, 2008
Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά, 2010

Η Ντανιέλα λέει όχι!, 2010
Ένα αδέσποτο σκυλάκι, 2010

Ο ΑO-Βασίλης και το µαγεµένο παστίτσιο, 2010
Ένα θαύµα για την Αλίκη, 2010

Η Μαγισσούλα των Χριστουγέννων, 2011
Ένα αδελφάκι για τη Θαλασσένια, 2012
Ο ΑO-Βασίλης και η µικρή γοργόνα, 2012

Είµαι θυµωµένη!, 2013
Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί, 2013

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία της για ενηλίκους:

Επάγγελµα γονέας; Πανεύκολο!, 2010
Αγαπώ θα πει χάνοµαι, 2010

Κόκκινο κοράλλι, 2011
Μικροί άγγελοι, 2012
Άρωµα βανίλιας, 2013

Υπό έκδοση:
∆ίδυµα φεγγάρια



Στην Έλλη µου…



Σαλώµη

Του φεγγαριού το ασήµι
πάνω στο καλντερίµι
απλώθηκε
κι η Άννα το αγρίµι
στου Φώτη το ταξίµι
σηκώθηκε.

Να βγει και να χορέψει
τους άντρες να µαγέψει
µες στη γιορτή.
Και την καρδιά του Φώτη
θα τηνε κάψει πρώτη
σαν το χαρτί.

Αν έκλαψε η Σαλώµη
στου πάθους τη συγνώµη
θα λυτρωθεί,
µα το βαρύ της στέµµα
ρουµπίνι µε το αίµα
θα µπερδευτεί.

ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ



Χορεύοντας µε τη Σαλώµη

Έγραφα, έγραφα από µικρούλα.
Μέσα στο µυαλό µου πρώτα και µετά, καθώς περνούσαν τα

χρόνια, µετέφερα τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µου στο χαρ-
τί. Άρχισα να γράφω µε το µολύβι. Μετά µε το στιλό, µετά στο κο-
µπιούτερ…

∆ε µε ένοιαζε µε τι. Το µόνο που ήθελα από τότε που γνώρισα
τον εαυτό µου ήταν να γράφω.

Έγραφα, έσβηνα, µετά ξανάγραφα και πετούσα από τη χαρά
και τον ενθουσιασµό µου όταν ολοκλήρωνα κάτι, κάτι που απη-
χούσε αυτό που ένιωθα.

Έπαιζα χρόνια ολόκληρα µε τις λέξεις, γινόµουν ένα µαζί
τους, ζούσα χίλιες δυο ζωές, µέχρι που ολοκλήρωσα το πρώτο
µου µυθιστόρηµα.

Τίτλος του: «Ο τελευταίος χορός της Σαλώµης».
Κι όταν το διάβασαν κι όταν τους άρεσε και µου πρότειναν να

το τυπώσουν, δίσταζα να το παραδώσω για έκδοση.
∆ίσταζα γιατί τώρα δε θα το διάβαζα µόνο εγώ ξανά και ξα-

νά, δε θα ζούσα µόνο εγώ τις περιπέτειες των ηρώων του, δε θα
ταυτιζόµουν µαζί τους, δε θα προσπαθούσα να καταλάβω τις
πράξεις τους. Θα το έκαναν κι άλλοι.

Οι αναγνώστες µου.
∆εν ήξερα όµως τότε, δεν µπορούσα να φανταστώ τη µαγική

σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε έναν συγγραφέα και στους ανα-



γνώστες του. ∆εν µπορούσα ούτε να διανοηθώ την πολύτιµη εκεί-
νη σχέση, που χρόνια τώρα αποτελεί την ίδια µου την ανάσα.

∆ε σας το έχω αποκαλύψει ποτέ. Όµως εσείς, όλοι όσοι δια-
βάζετε τα µυθιστορήµατά µου, είσαστε η κινητήριος δύναµή µου,
εσείς είσαστε το µελάνι της γραφής µου. Όλα αυτά δεν τα ήξερα
όταν τελικά κατανίκησα τους δισταγµούς µου και παρέδωσα για
έκδοση το πρώτο µου µυθιστόρηµα.

Κι ύστερα πέρασαν τα χρόνια, µεσολάβησαν κι άλλα µυθιστο-
ρήµατα. Κι ύστερα στάθηκα απίστευτα τυχερή, γιατί κατάφερα
µε το έργο µου να ανήκω κι εγώ ανάµεσα στους συγγραφείς των
εκδόσεων Ψυχογιός. Είναι από τους λίγους εκδοτικούς οίκους
στην Ελλάδα που σέβονται πραγµατικά τους αναγνώστες τους,
όσο και τους συγγραφείς τους. Μέσα σε αυτή την εκδοτική οικο-
γένεια ένιωσα ασφάλεια, θαλπωρή, ενθάρρυνση. Συναισθήµατα πο-
λύτιµα για κάθε άνθρωπο, για κάθε συγγραφέα. Για µένα τουλά-
χιστον αντιπροσωπεύουν κοµµάτια ευτυχίας. Κοντά τους αισθάν-
θηκα έτοιµη να γράψω θέτοντας κάποιους στόχους.

Έγραψα πρώτα απ’ όλα για την αγάπη. Που είναι ο ένας και
µοναδικός δρόµος της ζωής, που είναι ο λόγος για τον οποίο ήρ-
θαµε σε αυτή τη γη. Κι έτσι γεννήθηκε το «Αγαπώ θα πει χάνοµαι».

Και µετά, µε στόχο την αλήθεια, δηµιούργησα το «Κόκκινο
Κοράλλι».

Οι «Μικροί Άγγελοι» ζωντάνεψαν την προσφορά και την ανα-
ζήτηση της ευτυχίας.

Το «Άρωµα Βανίλιας» ταξίδεψε στον ίδιο τον εαυτό κάθε γυ-
ναίκας, αναζήτησε το µοναδικό της άρωµα.

Τώρα πια έχουµε γίνει πιστοί φίλοι. Εσείς, οι αναγνώστες και
οι αναγνώστριές µου, αποτελείτε αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής
µου. Τα λόγια σας, τα σχόλιά σας, το κουράγιο, η ενθάρρυνση και
η δύναµη που µου χαρίζετε µε βοηθούν να γράφω συνέχεια.

Εσείς µου δώσατε την ιδέα να επανακυκλοφορήσει το πρώτο
µου µυθιστόρηµα, εσείς το ζητήσατε και οι εκδόσεις Ψυχογιός δε
θέλησαν να σας χαλάσουν το χατίρι.
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Τις ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου.
Κι έτσι η Έλλη, η Ναταλία, η ∆ήµητρα, ο ∆ηµήτρης, ο Νικό-

λας κι όλα τα πρόσωπα που χορεύουν στον ρυθµό της Σαλώµης
πήραν και πάλι τον δρόµο του τυπογραφείου, είναι και πάλι κο-
ντά σας, για να ζωντανέψουν τις ιστορίες της ζωής τους.

∆ιάβασα ξανά και ξανά το πρώτο µου µυθιστόρηµα.
Με λαχτάρα.
Το φρόντισα όπως φροντίζει κανείς τα µικρά παιδιά.
Με τρυφερότητα. Με ενδιαφέρον.
Το κανάκεψα…
Προσπάθησα να µην τροποποιήσω τίποτα και ταυτόχρονα να

διορθώσω ό,τι έχει αλλάξει στη ροή του ύφους µου ως συγγραφέα.
∆εν πείραξα την υπόθεση της ιστορίας.
∆εν προσέθεσα τίποτα. ∆ε θα ήταν σωστό.
Του χάρισα µόνο µια πιο έµπειρη µατιά, ένα τρυφερό χάδι.
Νοµίζω πως το χρειαζόταν. Κάθε µικρό παιδί έχει ανάγκη το

χάδι µας.
Με συγκίνησε αυτό που έκανα. Βούτηξα και πάλι µια δεκαε-

τία σχεδόν πίσω, τότε που έγραψα το βιβλίο.
Με συγκίνησε αυτό που έκανα. Γιατί κατάλαβα πως δεν έχω

χάσει ακόµα την εµπιστοσύνη µου στους ανθρώπους, από την
πρώτη εκείνη στιγµή, τη στιγµή που έκανα τα πρώτα δειλά βή-
µατά µου στη λογοτεχνία ενηλίκων.

Ένιωσα χαρούµενη, συνειδητοποιώντας πως γράφω ακόµα
βουτώντας στα βαθιά. Αδιαφορώντας αν υπάρχει ή όχι νερό στην
πισίνα της φαντασίας µου. Κατάλαβα πως γράφω ακόµα βουτώ-
ντας στον ψυχισµό των ηρώων µου, αναλύοντας τα παιδικά τους
χρόνια, πάνω στα οποία στηρίζεται ο χαρακτήρας του καθενός.
Τα πολύτιµα εκείνα χρόνια που έχουν τόσο µεγάλη σηµασία για
όλη την υπόλοιπη ζωή µας.

Είναι τόσο έντονοι οι χαρακτήρες σε αυτό το µυθιστόρηµα.
Υπάρχουν τόσο πολλές ανατροπές. Και µια νοσταλγία για την Ελ-
λάδα εκείνη που ζούσε κάποτε στον µικρόκοσµο ενός ταπεινού
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χωριού, που µεγάλωνε και θέριευε, αναζητώντας την ταυτότητά της.
Υπάρχει και το συµφέρον. Που δυστυχώς ζει και αναπνέει

ακόµα ανάµεσά µας, που δεν το µέλει ακόµα κι αν καταστρέψει
ζωές.

Υπάρχει η αγάπη της µάνας. Την υµνεί αυτό το βιβλίο.
Υπάρχει ο έρωτας. Παντού και πάντα υπάρχει ο έρωτας όταν

γράφω. Σε κάθε βλέµµα, σε κάθε κίνηση, σε κάθε ανάσα των
ηρώων µου. Στο ελαφρύ αεράκι που χαOδεύει ένα ταπεινό αγριο-
λούλουδο. Στην ανατριχίλα της απέραντης γαλάζιας θάλασσας
της πατρίδας µας, στο διάφανο γαλάζιο του νερού που απλώνε-
ται νωχελικά στην αµµουδιά.

Γιατί ο έρωτας αντιπροσωπεύει την αναζήτηση της ίδιας µας
της ευτυχίας, µέσα από την κατάργηση της ατοµικότητάς µας,
την ουσιαστική επαφή µε το άλλο µισό του εαυτού µας.

Είναι η ίδια η δύναµή του που µας µεταµορφώνει σε µικρούς
παντοδύναµους θεούς.

Χόρεψα κι εγώ για άλλη µια φορά συντροφιά µε τους ήρωες
της «Σαλώµης».

∆άκρυσα µε την Έλλη, την ηρωίδα που έχει ένα όνοµα που
λατρεύω, το όνοµα της δικής µου µητέρας, πόνεσα µε τον πόνο
της, ενθουσιάστηκα µε τις χαρές της.

Έριξα λάγνα βλέµµατα παρέα µε τη ∆ήµητρα. Υπάρχουν τό-
σο πολλές ∆ήµητρες σε αυτό τον κόσµο. Που απλώνουν τα πέπλα
τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Πάλεψα να ανακαλύψω τον εαυτό µου, δειλά στην αρχή, πιο
ατρόµητα έπειτα, συντροφιά µε τη Ναταλία. Να ξεχωρίσω τις
αλήθειες από τα ψέµατα, τη συµπεριφορά εκείνων των ανθρώ-
πων που ζουν µονάχα για το δικό τους συµφέρον.

Κι έφτασε η στιγµή να παραδώσω στα χέρια σας, για µια ακό-
µα φορά, το πρώτο µου µυθιστόρηµα. Να σας προτρέψω να τα-
ξιδέψετε παρέα µε τα συναισθήµατά σας.

Μη φοβηθείτε, αφήστε το ασήµι του φεγγαριού να απλωθεί
πάνω στο καλντερίµι της καρδιάς σας, λικνιστείτε συντροφιά µε
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τα επτά σαγηνευτικά πέπλα της Σαλώµης, τους επτά κεντρικούς
ήρωες του µυθιστορήµατος που αναζητούν τη λύτρωση.

Σµίξτε το χτες µε το σήµερα, ταξιδέψτε στην ίδια τη ζωή, στη
χαρά και στον πόνο, στις αλήθειες και στα ψέµατα, στις ίντριγκες
και στα πάθη.

Χορέψτε στον ρυθµό της Σαλώµης…

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ3ΡΗ
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Ε
υτυχώς ο Ανέστης δε χτυπούσε ποτέ το µωρό, που γρήγο-
ρα έγινε ένα πανέµορφο κοριτσάκι, ίδιο η µητέρα του.
Έλεγε τα πρώτα του λογάκια, περπατούσε όλο χάρη και

ξετρέλαινε όσους το έβλεπαν.
Θύµιζε αγγελάκι. Όλο χαµογελούσε. Με τις κατάξανθες

µπούκλες του και τα µεγάλα γαλανά του µάτια ήταν σκέτη ζω-
γραφιά.

∆εν το έβλεπαν, πάντως, και πολλοί. Ο Ανέστης είχε απαγο-
ρεύσει στην Έλλη να το πηγαίνει βόλτες στο χωριό, εκτός από
ελάχιστες περιπτώσεις. Είχε ακόµα απαγορεύσει στους γονείς
της Έλλης να έρχονται στο σπίτι. ∆εν ήθελε να τους βλέπει, δεν
ήθελε να έχει την παραµικρή επαφή µαζί τους.

Την Έλλη δεν την πείραζε. Εκείνη είχε την κορούλα της.
Έσφιγγε το µικρό, λεπτεπίλεπτο χεράκι της και προχωρούσαν
ανάµεσα στα χωράφια. Περπατούσαν ανάµεσα στα στάχυα, στα
λουλούδια, στα ζώα.

Γελούσαν, έτρεχαν, έπαιζαν, µιλούσαν…
Ήταν οι πολυτιµότερες ώρες της ηµέρας. Από τα πιο αγαπη-

µένα τους µέρη ήταν και ο πλάτανος.
Το δέντρο του Άρη και της Έλλης.
Το πήγαινε εκεί το παιδί, λες και θα καταλάβαινε πως αυτό

το δέντρο σήµαινε τόσο πολλά για τη µαµά του. Το πήγαινε εκεί,
λες και πίστευε πως, δεν µπορεί, κάποτε, έστω και για λίγο, για
ένα λεπτό µονάχα, θα εµφανιζόταν και πάλι ο Άρης.

Όµως δεν εµφανίστηκε ποτέ…
Μια φορά µονάχα τον αντίκρισε. Όταν είχαν πάει, παρέα µε

τον Ανέστη, τη µικρή στην εκκλησία για να κοινωνήσει.



Η καρδιά της σπάραξε.
Εκείνη τη στιγµή συνειδητοποίησε πόσο πολύ τον αγαπούσε

ακόµα. Βρισκόταν και αυτός στην εκκλησία, αγκαζέ µε τη σύζυ-
γό του. Μια κοµψή γυναίκα, ντυµένη µε την τελευταία λέξη της
µόδας. Σε µια στιγµή, την ώρα που κρατούσε στην αγκαλιά της
τη Ναταλία κι άναβε ένα κεράκι, οι µατιές τους διασταυρώθηκαν.

Ο Άρης την κοιτούσε παράξενα, περίεργα, λες. Τον κοίταξε
κι η Έλλη και προσπάθησε µέσα σε εκείνο το δευτερόλεπτο να
του µεταδώσει όλα όσα ένιωθε. Να του εξηγήσει τα πάντα, να
προσπαθήσει να τον κάνει να καταλάβει.

Ο Άρης έστρεψε αλλού το βλέµµα του κι εκείνη δάκρυσε.
Αυτό ήταν.
Τόσο πάθος, τόση αγάπη, ένα µωρό, ένα βλέµµα…
Το αντίο.
Από εκείνη τη µέρα η Έλλη άλλαξε. Λες και στα κατάβαθα

της ψυχής της έσβησε ένας διακόπτης. Ο διακόπτης της ελπίδας.
Κλείστηκε στον εαυτό της. Άρχισε να τρώει ελάχιστα. ∆εν

έπαιζε πια µε τη µικρή. Η γυναίκα µέσα της ζητούσε τα δικαιώ-
µατά της, ζητούσε ό,τι της είχαν στερήσει, ζητούσε λύτρωση.

Ήταν ακόµη τόσο νέα. Κι όµως ένιωθε χήρα. Ένιωθε πεταµέ-
νη, άχρηστη. Είχε απόλυτη ανάγκη να τη χα�δέψουν χέρια αγα-
πηµένα. Να της ψιθυρίσουν πως την αγαπούσαν, πως την πο-
θούσαν.

Ήθελε τόσο πολύ τον Άρη, που ένιωθε να την πονάει όλο της
το κορµί, που ένιωθε να διαπερνά την καρδιά της ένα κοφτερό
µαχαίρι.

Μαράζωνε. Έσβηνε…
∆εν είχε πια δυνάµεις για να παλέψει άλλο.
Κάθε µέρα ξύλο, κάθε µέρα βρισιές. Κάθε µέρα κλάµατα.
Είχε κουραστεί.
Είχε κουραστεί ακόµα και να σκέφτεται. Ήξερε πως το κορι-

τσάκι της, ο λατρεµένος θησαυρός της, την είχε ανάγκη. Αλλά
εκείνη είχε χάσει ολότελα πια το κουράγιο της.

18 ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ3ΡΗ



Η Ναταλία, που φυσικά δεν καταλάβαινε τίποτε απ’ όλα αυτά,
µεγάλωνε αποζητώντας ό,τι της είχαν στερήσει. Ζητούσε τη µα-
µά της. Τη µαµά που ήξερε. Ζητούσε τα φιλιά, τις αγκαλιές, τις
βόλτες, τα παιχνίδια, τα γέλια, τα γαργαλητά, τα τραγούδια.

Γκρίνιαζε, έκλαιγε, θύµωνε.
Ο Ανέστης, που συνειδητοποίησε αµέσως πως κάτι δεν πή-

γαινε καλά µε τη γυναίκα του, φώναξε τη µητέρα του να φροντί-
ζει τη µικρή.

Και η κυρία Καλλιόπη, που δεν ήξερε πώς να γεµίσει τις ώρες
της από τότε που πέθανε ο άντρας της, δέχτηκε µε χαρά να ασχο-
ληθεί µε αυτό το καηµένο το παιδί, όπως το έλεγε.

Έτσι εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Ανέστη και της Έλλης για
να φροντίζει τη Ναταλία, αλλά µόνο τις ηµέρες. Τα βράδια ο
γιος της την έστελνε σπίτι της. Για να µη βλέπει την κατάντια του.

Η µικρή πήγαινε συχνά στο κρεβάτι που ήταν ξαπλωµένη η
µαµά κι εκείνη την έπαιζε για λίγο, αλλά µετά έβαζε τα κλάµα-
τα και η Ναταλία έφευγε τρέχοντας.

∆εν ήθελε να βλέπει τη µαµά της να κλαίει.
«Μπαµπά;» ρώτησε µια µέρα τον Ανέστη. «Η µαµά είναι άρ-

ρωστη;»
Ήξερε τι σηµαίνει να αρρωσταίνεις. Πονάει ο λαιµός σου,

σου βάζουν θερµόµετρο κι έρχεται ένας κύριος στο σπίτι που τον
λένε γιατρό και σε εξετάζει. Της Ναταλίας δεν της άρεσε καθό-
λου αυτός ο κύριος. Τον φοβόταν.

Ο Ανέστης την κοίταξε καλά καλά. Και ξαφνικά την πήρε στην
αγκαλιά του.

Τα ’χασε. Ο µπαµπάς δεν της έκανε ποτέ αγκαλίτσες. Και όταν
καµιά φορά τη φιλούσε, πολύ σπάνια βέβαια και κυρίως όταν
δεν τους έβλεπε η µαµά, τα γένια του τη γρατσούνιζαν.

«Η µαµά σου δεν είναι άρρωστη, Ναταλία», της εξήγησε µε
µια παράξενη φωνή. «Είναι τρελή».

«Τρελή; Τι είναι τρελή;»
«Είναι άρρωστη στο µυαλό, κατάλαβες; Στο µυαλό».
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Η Ναταλία δεν κατάλαβε. Αλλά ήξερε καλά πως τον µπαµπά
δεν έπρεπε να τον θυµώνεις. Γιατί τότε έδερνε τη µαµά της, την
τρελή. Αλλά, αν ήταν άρρωστη στο µυαλό, όπως έλεγε ο µπαµπάς,
γιατί δε φώναζαν εκείνο τον κύριο για να την κάνει καλά;

Υπήρχαν όµως κι άλλα πράγµατα που δεν καταλάβαινε κα-
θόλου. Πάλευε όµως να τα καταφέρει.

Αναρωτιόταν γιατί ο µπαµπάς δεν ήθελε να κοιµάται η για-
γιά τα βράδια στο σπίτι τους.

Αναρωτιόταν γιατί ο µπαµπάς, που τον φοβόταν πολύ, γυρ-
νούσε κάθε βράδυ πολύ αργά και τις περισσότερες φορές την
ξυπνούσε. Με τις δυνατές του τις φωνές.

«Μη βρίζεις, σ’ ακούει το παιδί», είχε µουρµουρίσει αδύνα-
µα η µαµά της ένα βράδυ.

Πράγµα που σηµαίνει πως όταν κάποιος µιλάει πολύ δυνατά
βρίζει. Έβριζε, λοιπόν, ο µπαµπάς και πολλές φορές πρέπει να
χτυπούσε τη µαµά, γιατί µάλλον δεν ήταν καλό παιδί.

Αλλά γιατί δεν ήταν καλό παιδί η µαµά; Όλο στο κρεβάτι
ήταν ξαπλωµένη. Πότε έκανε αταξίες;

Μήπως ο µπαµπάς δεν αγαπούσε τη µαµά;
Μήπως ο µπαµπάς δεν αγαπούσε και κείνη; Και γιατί την

έπαιρνε στην αγκαλιά του µόνο όταν δεν τους έβλεπε η µαµά;
Και γιατί η µαµά δε σηκωνόταν σχεδόν ποτέ από το κρεβάτι πια;

Ένα βράδυ είχε κατέβει προσεκτικά τις σκάλες, µε την καρ-
δούλα της να χτυπάει σαν τρελή, κι είχε δει τον µπαµπά να δέρ-
νει τη µαµά.

Εκείνη δεν έκανε τίποτα.
Ούτε καν φώναζε. Μόνο σκέπαζε το πρόσωπό της µε τα χέρια

της και καθόταν και έτρωγε ξύλο.
Η Ναταλία ήθελε να τρέξει στον µπαµπά και να τον παρακα-

λέσει να µη χτυπάει τη µαµά της, γιατί εκείνη ήξερε καλά πως η
µαµά ήταν καλό παιδί και δεν έπρεπε να τρώει ξύλο, αλλά δεν
τόλµησε.

Φοβόταν. Φοβόταν πάρα πολύ.
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Γιατί όµως η µαµά φώναζε καµιά φορά τον µπαµπά της «µε-
θύστακα»; Σίγουρα ήταν κάτι κακό αυτό. Γιατί της µαµάς φαί-
νεται πως δεν της άρεσαν οι µεθύστακες.

Ρώτησε τη γιαγιά την άλλη µέρα, αλλά δεν της έδωσε καµία
απάντηση.

Το µεγαλύτερο παράπονό της όµως ήταν που η µαµά της δεν
της έκανε πια παρέα. Τι όµορφα που περνούσαν, στ’ αλήθεια, τό-
τε που δεν ήταν τρελή κι έτρεχαν στα χωράφια και µάζευαν λου-
λούδια στο δάσος και γαργαλιόνταν και τραγουδούσαν και χό-
ρευαν. Πόσο πολύ την αγαπούσε τη µαµά της. Γιατί να είναι τρε-
λή; Γιατί ο µπαµπάς να είναι µεθύστακας;

Μήπως έφταιγε εκείνη; Μήπως δεν ήταν καλό παιδί;
Η µαµά την είχε µάθει να προσεύχεται. Προσευχήθηκε, λοι-

πόν, στον Θεό να τη βοηθάει να είναι πάντοτε καλό παιδί, για να
την αγαπούν όλοι.

Ώσπου ένα βράδυ έγιναν πάλι τα συνηθισµένα. Η µαµά άρ-
χισε να τρώει ξύλο από τον µπαµπά, γιατί δεν ήταν και πάλι καλό
παιδί. Κι ο µπαµπάς άρχισε να φωνάζει άγρια, δηλαδή να βρίζει.

Ξαφνικά, όλα ησύχασαν.
Η Ναταλία άνοιξε όσο πιο ήσυχα µπορούσε την πόρτα. Έβγα-

λε το κεφαλάκι της έξω κι αφουγκράστηκε. ∆εν ακουγόταν τί-
ποτα. Τι συνέβαινε; Γιατί δε µιλούσε κανένας τώρα;

Ήταν καλά η µαµά της;
Άκουσε βήµατα. Κάποιος ανέβαινε τη σκάλα. Έκλεισε γρή-

γορα την πόρτα και έτρεξε να ξαπλώσει στο κρεβάτι της. Έκλει-
σε τα µάτια. Η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή. Ήθελε να βάλει
τα κλάµατα, αλλά κρατιόταν.

Έκανε πως κοιµόταν.
Η πόρτα του δωµατίου άνοιξε. Ο µπαµπάς της πλησίασε το

κρεβάτι. Έσκυψε από πάνω της. Η αναπνοή του µύριζε κρασί.
Την κοίταξε για λίγο.

«Κοιµήσου», της είπε. «Από εδώ και µπρος εγώ θα είµαι και
ο µπαµπάς και η µαµά σου».
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Nαταλία



1

Ο
ι καυτές ακτίνες του ήλιου πυρπολούσαν απειλητικά τα
µεγάλα τζάµια του ιδιωτικού σχολείου. Μέσα στο γρα-
φείο της διευθύντριας όµως το κλιµατιστικό δούλευε στις

υψηλές του ταχύτητες, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τις διαθέ-
σεις του ήλιου, δροσίζοντας ευχάριστα την κυρία Μουκάκου, η
οποία δεν µπορούσε να φανταστεί πως η εξωτερική θερµοκρα-
σία κόντευε να ξεπεράσει τους 38 βαθµούς Κελσίου υπό σκιάν.

«Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες µου για το µπό-
νους», είπε η Ναταλία στη διευθύντρια όσο πιο ευγενικά µπο-
ρούσε. «Να υποθέσω πως θα δουλέψω µαζί σας και την επόµε-
νη σχολική χρονιά;»

«Και την επόµενη και µέχρι να βγεις στη σύνταξη, πρώτα ο
Θεός», χαµογέλασε η κυρία Μουκάκου. «Στο σχολείο µας διδά-
σκουν άριστοι παιδαγωγοί, κι εσύ τολµώ να πω πως είσαι µια
από τις καλύτερες δασκάλες των Εκπαιδευτηρίων Μπιρκόνη».

«Χαίροµαι», απάντησε η Ναταλία, προσπαθώντας να µη δεί-
ξει πως κατά βάθος δε χαιρόταν και τόσο πολύ.

Ξαφνικά, ένιωσε έτοιµη να λιποθυµήσει.
Ξεροκατάπιε.
Πήρε µια βαθιά αναπνοή και τότε θυµήθηκε πως ακριβώς

εκείνη τη στιγµή είχε κάποιο άλλο σηµαντικό ραντεβού.
Αλλά µε ποιον; Και πού;
«Με κείνες τις ζαλάδες που ένιωθες τι έκανες; Πήγες σε κα-



νέναν γιατρό;» άλλαξε αµέσως την κουβέντα η διευθύντρια.
«Έκανα µερικές ιατρικές εξετάσεις και τώρα που έκλεισε το

σχολείο για τις καλοκαιρινές διακοπές δε θα αµελήσω να τις ολο-
κληρώσω. Ξέρετε… µε τις προετοιµασίες για τις επιδείξεις, τους
ελέγχους, τις συγκεντρώσεις γονέων, ήταν λίγο δύσκολο για µέ-
να να τα προλάβω όλα», µουρµούρισε η Ναταλία.

«Και πού λέτε να πάτε φέτος το καλοκαίρι; Τι προτείνει ο
αξιολάτρευτος σύζυγός σου;» συνέχισε τις ερωτήσεις η κυρία
Μουκάκου.

Όταν η Ναταλία βγήκε επιτέλους έξω από το γραφείο της
διευθύντριας, µετά την απαραίτητη κουβέντα για τον άντρα της
και τις επικείµενες διακοπές τους, ένιωθε πως το κεφάλι της ήταν
έτοιµο να σπάσει.

Αναρωτήθηκε γιατί στο καλό είχε δεχτεί τη θέση σε αυτό το
ιδιωτικό σχολείο. Όλα εκεί µέσα φάνταζαν ψεύτικα, όλα γίνο-
νταν για το συµφέρον. Το µόνο που ένοιαζε τους ιδιοκτήτες ήταν
το πώς θα προσελκύσουν τους υποψήφιους πελάτες τους. Όταν
ήθελε να διδάξει στους µαθητές της κάτι παραπάνω, κάτι που θα
τους βοηθούσε στην επόµενη τάξη, το έκανε στα κρυφά. Σκέτο
κρυφό σχολειό. Αν είναι ποτέ δυνατόν! Συνέχεια κάποια γιορ-
τή ή κάποια επίσκεψή τους εδώ και εκεί τους έβγαζε από το πρό-
γραµµα και τη διδακτέα ύλη. Έπρεπε να οργανώνουν σε καθη-
µερινή βάση του κόσµου τις φανφάρες, µόνο και µόνο για τα µά-
τια των γονέων του σχολείου, αυτών που έχωναν το χέρι βαθιά
στην τσέπη για να πληρώσουν τα δίδακτρα.

Σκέφτηκε ξανά το ραντεβού. ∆εν ανησύχησε. Αν ήταν κάτι
τόσο σηµαντικό, σίγουρα θα το θυµόταν.

Κι αυτές οι ζαλάδες που δεν έλεγαν να την αφήσουν ήσυχη…
Ακόµη και τώρα ζαλιζόταν.

Προσπέρασε χαµογελώντας κάποιους συναδέλφους της κι
άνοιξε τη µεγάλη γυάλινη πόρτα του σχολείου που έβγαζε στον
δρόµο.

Ο ήλιος έκαιγε. Αναστέναξε καθώς περπατούσε. Έπρεπε πά-
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ντως να παραδεχτεί πως ήταν πολύ τυχερή γυναίκα. Είχε έναν
υπέροχο άντρα, µια σπουδαία φίλη που της συµπαραστεκόταν
σε όλα, µια καλοπληρωµένη δουλειά κι ένα αρκετά άνετο σπίτι
σε ένα από τα οµορφότερα προάστια της Αθήνας. Τι κι αν ζαλι-
ζόταν; Θα της περνούσε γρήγορα. Η ζωή είναι όµορφη και αξί-
ζει να τη ζεις. Τι παραπάνω θα µπορούσε να ζητήσει;

Σταµάτησε ιδρωµένη ένα ταξί κι είπε στον οδηγό τη διεύθυν-
ση του ψυχολόγου της. Το γραφείο του βρισκόταν στο Κολωνάκι.
Έκρυβε απ’ όλους τα ραντεβού της µαζί του. Όποιος άκουγε πως
επισκεπτόταν ψυχολόγο θα πίστευε πως δεν έστεκε καλά στα
µυαλά της. Αυτή η νοοτροπία δεν είχε εκλείψει εντελώς ακόµα
από την Ελλάδα. Όµως, έπειτα από ένα σωρό ιατρικές εξετά-
σεις που απέδειξαν πως ήταν κάτι παραπάνω από υγιής, ο µόνος
αρµόδιος που θα µπορούσε να τη βοηθήσει ήταν ο ψυχολόγος.

Είχε σπουδάσει παιδαγωγική και παιδική ψυχολογία. Πίστευε
πραγµατικά στη θεραπεία της ψυχής, πίστευε στη βοήθεια που
µπορεί να σου προσφέρει ένας ψυχολόγος. Μπορεί να είναι δύ-
σκολο και χρονοβόρο, αλλά σίγουρα αποτελεσµατικό, αν έχεις
την τύχη να πέσεις στα χέρια κάποιου που αγαπάει παθιασµένα
την επιστήµη του. Και ο Νικόλας Νικολόπουλος ήταν ένας τρυ-
φερός και καλοσυνάτος άντρας, ένας από τους πιο γνωστούς ψυ-
χολόγους της Αθήνας. Τον είχε γνωρίσει στο Λονδίνο, όταν έκα-
ναν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές. Ψυχολογία εκείνος, παιδι-
κή ψυχολογία αυτή.

Από την αρχή είχε συµπαθήσει ο ένας τον άλλο.
Συµφωνούσε απόλυτα µαζί της πως οι ψυχοσωµατικές διατα-

ραχές που την τυραννούσαν είχαν τη ρίζα τους σε κάποια άλυτα
προβλήµατα της παιδικής της ηλικίας κι είχε δεχτεί να τη βοη-
θήσει µε µια µικρή αµοιβή. Σήµερα ήταν η τέταρτη φορά που τον
επισκεπτόταν, κρυφά απ’ όλους.

Η επίσκεψη δεν κράτησε πολύ. Περίπου µία ώρα. Η Ναταλία
συνέχισε να του διηγείται διάφορα περιστατικά από τα παιδικά
της χρόνια. Κάποια στιγµή τού εκµυστηρεύτηκε ότι ένιωθε πως
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βρισκόταν κάπου αλλού, αλλά δεν µπορούσε να προσδιορίσει
πού, πως ήταν απόλυτα σίγουρη ότι είχε ξεχάσει κάποιο σηµα-
ντικό ραντεβού.

Ο Νικόλας έβαλε τα γέλια.
«Μην τα ρίχνεις όλα στο ψυχολογικό», µουρµούρισε ύστερα

χαµογελώντας. «Χαίροµαι που εκτιµάς την επιστήµη µου και πι-
στεύεις πως µπορεί να σε βοηθήσει, αλλά µπορώ να σε διαβε-
βαιώσω πως είσαι η πιο υγιής απ’ όλους τους πελάτες µου. Τελικά,
µου φαίνεται πως δεν πρέπει να σε χρεώνω για τις συνεδρίες µας».

«Αχ, Νικόλα! Είσαι η τελευταία µου ελπίδα», του είπε ανα-
στενάζοντας η Ναταλία.

«Έλα, κοριτσάκι µου. Σταµάτα να ανησυχείς. ∆εν έχεις τί-
ποτα. Πήγαινε τώρα διακοπές, ξεκουράσου και θα δεις πως τον
Σεπτέµβριο θα γελάς κι εσύ µε το άγχος σου πως κάτι δεν πάει
καλά. Θα µε ξεχάσεις εντελώς και θα µε βλέπεις µόνο όταν µε
καλείς στο σπίτι σου για κανένα µεζεδάκι. Το µόνο πρόβληµα
που πιστεύω πως έχεις είναι πως είσαι τελειοµανής».

Όταν τελείωσε η συνεδρία της µε τον Νικόλα, η Ναταλία άρ-
χισε να σκέφτεται τις δουλειές που της απέµεναν. Έπρεπε να ψω-
νίσει, να µαγειρέψει κάτι πρόχειρο για το µεσηµέρι και µετά να
αρχίσει να συνηθίζει στην ιδέα της ξεκούρασης. Αρχές καλο-
καιριού ήταν. Όλο τον χειµώνα είχε κουραστεί και µε το παρα-
πάνω.

Ξαναβγήκε στο καµίνι της Αθήνας. Αυτήν τη φορά όµως δεν
τα κατάφερε να βρει ταξί κι ανέβηκε στο λεωφορείο για να πάει
στο σπίτι της, στο Παλαιό Ψυχικό.

Έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητό µου, σκεφτόταν στριµωγµέ-
νη ανάµεσα σε τρεις τέσσερις συνεπιβάτες της, οι οποίοι είχαν
ξεχάσει εντελώς τη σχέση τους µε το σαπούνι. Αλλά, πάλι, πού
να το στρίµωχνε το αυτοκίνητό της; Πού θα ’βρισκε να παρκάρει
στο Κολωνάκι;

Όταν το λεωφορείο έστριψε επιτέλους στον δρόµο που οδη-
γούσε στο σπίτι της, κατέβηκε δύο στάσεις πριν. Ήθελε να µι-
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λήσει σε κάποιον κι η ∆ήµητρα ήταν σίγουρα το κατάλληλο πρό-
σωπο. Η κολλητή της φίλη θα την καταλάβαινε αµέσως. Και
αφού ήταν ακόµη δωδεκάµισι θα µπορούσε να ξοδέψει ένα µι-
σάωρο κουτσοµπολεύοντας.

«Ανέβα, µουτράκι!» τσίριξε χαρούµενα η ∆ήµητρα από το
θυροτηλέφωνο κι όταν έφτασε κοντά της την αγκάλιασε σφιχτά.
«Χρόνια και ζαµάνια έχουµε να τα πούµε. Τι έγινε; Πού χάθη-
κες;» συνέχισε.

«Ε, όχι και χρόνια! Ξέχασες πως πριν από καµιά δεκαριά µέρες
ήπιαµε παρέα καφέ στην Κηφισιά;» της υπενθύµισε η Ναταλία.

«Μου αρέσει να σου γκρινιάζω, γιατί θα προτιµούσα να σε
έβλεπα κάθε µέρα, κορίτσι µου γλυκό. Να σου πω… αγόρασα
ένα υπέροχο άσπρο κρασί. Το έβαλα για λίγο και στο ψυγείο.
Να σου γεµίσω ένα ποτήρι, για να πάνε κάτω τα φαρµάκια;»

Η Ναταλία βολεύτηκε αναπαυτικά στον καναπέ και ήπιε µια
γουλιά από το δροσερό κρασί που της πρόσφερε η φιλενάδα της.

«∆εν είµαι καλά, ∆ήµητρα. Κάτι µου συµβαίνει. Ζαλίζοµαι,
τα χάνω, ξεχνάω τα ραντεβού µου. Πάει, γέρασα», άρχισε να λέει.

«Αν είναι έτσι τα γηρατειά, τότε θα τα επιθυµούσαν όλοι. Ξέ-
ρεις πόσες και πόσες θα ζήλευαν την ψηλή και λεπτή κορµοστα-
σιά σου, τα ξανθά σου µαλλιά, τα γαλανά σου µάτια; Κι ύστερα,
στα τριάντα και κάτι, τι µπορείς να πάθεις; Άνοια; Σύνελθε, κο-
ριτσάκι! Τι είναι αυτά που λες;»

Η Ναταλία έβαλε τα γέλια.
«Εσύ, παιδάκι µου, διατηρείς το µοναδικό προνόµιο να µου

φτιάχνεις αµέσως το κέφι. Αλλά, αν αποκαλείς εµένα κούκλα,
τότε τι πρέπει να πω εγώ για σένα; Μοντέλο των περιοδικών
στην κυριολεξία. Τέλος πάντων. Ο Αντρέας σου τι κάνει; Είναι
καλά;»

«Ας τα λέµε…»
«Τι πάει να πει, ας τα λέµε;»
«Πάει να πει πως βαρέθηκα, Ναταλία. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω,

δε σκοπεύει να µε παντρευτεί ποτέ. Σκασίλα µου κι εµένα, βέ-
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βαια, αλλά τότε τι δουλειά έχουµε µαζί; ∆εν είναι και κανένας
έρωτας παθιασµένος, παντρειά δε βλέπω, γιατί να τον κυνη-
γάω;» µουρµούρισε η ∆ήµητρα.

«Είναι δύσκολο να σου δώσω συµβουλές για τη σχέση σου.
Νοµίζω πως πρέπει να σκεφτείς τι νιώθεις πραγµατικά γι’ αυτό
τον άντρα. Απ’ ό,τι βλέπω όµως, εσύ λάµπεις. Άρα; Αφού δεν εί-
σαι ερωτευµένη µε τον Αντρέα… µήπως γνώρισες κάποιον άλλο;»
ρώτησε η Ναταλία και κοίταξε ερωτηµατικά τη φιλενάδα της.

«Είσαι τρελή; Ποιον άλλο; ∆ε θα σου το ’λεγα αµέσως; Έλα!
Ξέχασε τις µιζέριες µου και µίλησέ µου για τα δικά σου. Τι κάνει
ο ∆ηµήτρης σου;»

«Ο αξιολάτρευτος σύζυγός µου, όπως τον αποκάλεσε σήµε-
ρα και η διευθύντριά µου; Μια χαρά είναι. Με λατρεύει και τον
λατρεύω. Θα περιµένει ο καηµένος να του ετοιµάσω το φαγητό
του, αλλά ούτε στο σουπερµάρκετ δεν έχω πάει ακόµα για να
ψωνίσω κάτι».

«Είσαι πολύ τυχερή και το ξέρεις. Είσαστε τρία χρόνια πα-
ντρεµένοι και δεν έχετε ούτε ένα πρόβληµα. Το ξέρεις πως στα
δύο τα πιο πολλά ζευγάρια χωρίζουν;»

«Ε, όχι και στα δύο. Έχω ακούσει πως γύρω στα επτά χρόνια
αρχίζουν και δηµιουργούνται κάποια προβλήµατα. Άρα µου µέ-
νουν άλλα τέσσερα. Ωραία γνώµη, πάντως, έχεις για τον γάµο,
φιλενάδα», είπε γελώντας η Ναταλία.

«Είµαι σίγουρη πως και εκατόν επτά χρόνια να περάσουν
εσύ κι ο ∆ηµήτρης θα λιώνετε ακόµα ο ένας για τον άλλο», µουρ-
µούρισε η ∆ήµητρα.

Συνέχισαν να κουβεντιάζουν γύρω στη µισή ώρα.
Η ∆ήµητρα δεν είχε αλλάξει καθόλου από τότε που τη θυµό-

ταν στο λύκειο. Είχε µέτριο ύψος και λαχταριστό κορµί, µε πλού-
σιες καµπύλες στα επίµαχα σηµεία. Τα µαύρα της µάτια ήταν µε-
γάλα και αµυγδαλωτά, το βλέµµα της ακαταµάχητο. Τα µακριά
καστανά κι ατίθασα µαλλιά της σχηµάτιζαν ναζιάρες µπούκλες.
Η φιλενάδα της ήταν σκέτη ζωγραφιά και την αγαπούσε πολύ.
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Και µόνο που τη σκεφτόταν της έφτιαχνε το κέφι, αλλά σήµερα…
Σήµερα κάτι δεν πήγαινε καλά µαζί της, σκέφτηκε ξαφνικά η

Ναταλία. Ο τρόπος που µου συµπεριφέρεται είναι διαφορετι-
κός, ακόµα και ο τρόπος που µιλάει. Τελικά αρχίζω πραγµατικά
να τρελαίνοµαι, κι ας µη συµφωνεί ο Νικόλας. Όλα γύρω µου
είναι τέλεια κι εγώ τα φαντάζοµαι γεµάτα προβλήµατα.

∆ύο ποτήρια κρασί ακόµα και βρέθηκε να περπατάει µε κα-
τεύθυνση προς το σπίτι της. Σε µια στιγµή έριξε µια µατιά στο
ρολόι που φορούσε.

Έδειχνε τέσσερις!
∆εν ήταν δυνατόν! Κάτι… κάτι πολύ παράξενο συνέβαινε.
Στις δωδεκάµισι ακριβώς είχε χτυπήσει το θυροτηλέφωνο της

∆ήµητρας. Το θυµόταν πολύ καλά αυτό, γιατί είχε σκεφτεί πως
µπορούσε να καθίσει γύρω στη µισή ώρα µαζί µε τη φιλενάδα
της πριν γυρίσει σπίτι της για να ετοιµάσει κάτι πρόχειρο για τον
∆ηµήτρη. Και τώρα είχε πάει κιόλας τέσσερις;

Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά.
Ο καυτός ήλιος τής έφερε δάκρυα στα µάτια. Άνοιξε την τσά-

ντα της, βρήκε τα γυαλιά της και τα φόρεσε.
«Με συγχωρείτε, µήπως ξέρετε τι ώρα είναι;» ρώτησε µια κυ-

ρία που περνούσε δίπλα της.
«Είναι τέσσερις», της απάντησε εκείνη.
«Σας ευχαριστώ», µουρµούρισε ξαφνιασµένη ακόµα η Να-

ταλία.
Άρχισε να νιώθει εκείνη την οικεία ζαλάδα. Αυτήν τη φορά

όµως συνοδευόταν κι από ένα είδος πανικού. Σαν να την προει-
δοποιούσε για κάτι κακό. Έκλεισε τα µάτια της κι όταν τα ξα-
νάνοιξε δεν κατάλαβε πού βρισκόταν.

Κοίταξε τροµαγµένη γύρω της. Αναγνώρισε το σουπερµάρ-
κετ της γειτονιάς της, το φαρµακείο, το περίπτερο. Βρισκόταν
στη γνωστή της πλατεία. Μόλις έστριβε, θα αντίκριζε το σπίτι της.
Έπρεπε να περπατήσει κανένα τρίλεπτο και µετά να χωθεί στην
ασφάλεια του σπιτιού της, στην αγκαλιά του ∆ηµήτρη, που τώρα
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θα είχε σίγουρα ανησυχήσει πολύ. Γιατί όµως δεν την είχε πά-
ρει στο κινητό;

Μα τι της συνέβαινε; Κανένας άνθρωπος δε χάνει έτσι τρεις
ώρες από τη ζωή του. Στη µία η ώρα είχε φύγει από το σπίτι της
∆ήµητρας. Και τώρα ήταν τέσσερις.

Πού είχαν πάει αυτές οι ώρες;
Τι είχε κάνει;
Σίγουρα την είχε ζαλίσει το κρασί. ∆εν έπρεπε να πιει γου-

λιά. Κι εκείνη είχε πιει τρία ποτήρια.
Επιτάχυνε το βήµα της. Ήθελε να φτάσει όσο πιο γρήγορα

γινόταν στο σπίτι της, να καθησυχάσει τον ∆ηµήτρη, να καταπιεί
δύο παυσίπονα και µετά να ξαπλώσει. Ήταν απόλυτα σίγουρη
πως, όταν µε το καλό ξυπνούσε, θα τα θυµόταν όλα. Πού είχε πάει,
ποιους είχε συναντήσει αυτές τις τρεις ώρες, τι της είχε συµβεί.

Τώρα πια δεν περπατούσε. Έτρεχε…
Με τις πρώτες ζαλάδες που ένιωσε επισκέφτηκε τον γυναι-

κολόγο της. ∆εν ήθελε να κάνει για εκατοστή φορά µόνη της άλ-
λο ένα τεστ εγκυµοσύνης. ∆εν ήθελε να τη στραβοκοιτάξει για
άλλη µια φορά ο φαρµακοποιός, που στο πρόσωπό της είχε ανα-
καλύψει την ιδανική πελάτισσα για όλα τα τεστ εγκυµοσύνης
που στοίβαζε στα ράφια του. Αυτήν τη φορά ήθελε να ακούσει
τα πολύτιµα νέα από επίσηµα χείλη. Κάπου είχε διαβάσει πως
πολλές γυναίκες ζαλίζονται τους πρώτους µήνες της εγκυµοσύ-
νης τους. ∆υστυχώς, για άλλη µια φορά ο γυναικολόγος κούνη-
σε αρνητικά το κεφάλι του.

«∆εν είσαστε έγκυος, κυρία Κόρου, λυπάµαι πολύ».
Τι κρίµα. Πόσο το ήθελε αυτό το παιδί. Πραγµατικό κρίµα αν

σκεφτεί κανείς πως δεν είχαν κανένα πρόβληµα. Ούτε εκείνη
ούτε ο ∆ηµήτρης. Κόντευε να κλείσει και τα τριάντα δύο. Πότε
επιτέλους θα γινόταν µητέρα; Στα σαράντα; Εδώ και τρία χρό-
νια που προσπαθούσαν, κανένας γιατρός δεν µπορούσε να τους
δώσει µια εξήγηση. Τους είχαν µιλήσει για την περίπτωση της
εξωσωµατικής. Αλλά το είχαν αµελήσει ή δεν ήθελαν να το συ-
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ζητήσουν. Ίσως σήµερα, όταν µε το καλό θα ξυπνούσε, θα άνοι-
γε την επίµαχη κουβέντα.

Ο ∆ηµήτρης δε θα της έφερνε αντίρρηση. Σε τίποτα δεν της
έφερνε αντίρρηση. Τη λάτρευε. Αυτό δεν έλεγε σε όλους; Σίγου-
ρα τη λάτρευε, όπως τον λάτρευε κι εκείνη. Της ανήκε και του ανή-
κε. Κανένας δεν µπορούσε να µπει ανάµεσά τους. Ήταν πλασµέ-
νοι ο ένας για τον άλλο.

Μα γιατί δεν την πήρε στο κινητό της; ∆εν ανησύχησε;
Έλειπε από το πρωί. Του είχε πει πως θα πήγαινε στην τρά-

πεζα για να σηκώσει το µπόνους του σχολείου από τον λογαρια-
σµό της, µετά θα περνούσε για λίγο από το σχολείο για να ευχηθεί
«καλό καλοκαίρι» στη διευθύντρια και θα γύριζε κατευθείαν
στο σπίτι τους.

«Θα σε δω γύρω στη µία και µισή, γλυκιά µου. Όταν γυρίσω
από το γραφείο», της είχε υποσχεθεί ο άντρας της εκείνο το
πρωινό.

Αυτό ήταν το συνηθισµένο του πρόγραµµα αµέσως µόλις
έκλεινε τον Ιούνιο το σχολείο της για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Πήγαινε το πρωί στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο βρισκό-
ταν αρκετά κοντά στο σπίτι τους, γύριζε το µεσηµέρι, έτρωγαν
παρέα και µετά επέστρεφε στο γραφείο, µέχρι τις επτά, που σχο-
λούσε. Στις επτά και µισή ήταν και πάλι κοντά της.

Επιτέλους έφτασε στη µικρή πανέµορφη µονοκατοικία που
νοίκιαζαν. Τα παντζούρια ήταν κλειστά. Άνοιξε την πόρτα του
κήπου και προχώρησε στην αυλή. Ο Μπάµπης, το λυκόσκυλό τους,
έτρεξε αµέσως κοντά της κι άρχισε να της γλείφει τα πόδια.

∆εν έχω κουράγιο ούτε τα κλειδιά µου να βρω, σκέφτηκε και
χτύπησε το κουδούνι. Ας τον ανησυχήσω λίγο τον ∆ηµήτρη µου.
Του αξίζει άλλωστε. Ούτε ένα τηλέφωνο δε µε πήρε.

Το κουδούνι αντήχησε µέχρι και µέσα στο κεφάλι της. Η πόρ-
τα όµως παρέµεινε κλειστή.

Η Ναταλία ξαναχτύπησε το κουδούνι. Τίποτα. Κόντεψε να
χώσει το κεφάλι µέσα στην τσάντα της, όταν επιτέλους ανακά-
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λυψε τα κλειδιά της. Άνοιξε την πόρτα και προχώρησε στο έρη-
µο χολ.

«∆ηµήτρη!» φώναξε.
Καµιά απάντηση.
«Έλα, ∆ηµήτρη. Μην κάνεις αστειάκια. Το ξέρω πως άργησα,

αλλά κι εσύ δεν ανησύχησες καθόλου, απ’ ό,τι φαίνεται. Γιατί δε
µε πήρες ένα τηλέφωνο; Γιατί τα έχουµε τα κινητά;» φώναξε.

Και πάλι δεν της απάντησε κανένας.
Η καρδιά της τώρα χτυπούσε ξέφρενα. Άρχισε να ψάχνει όλα

τα δωµάτια, φωνάζοντας το όνοµά του.
Το σπίτι ήταν άδειο. Ο ∆ηµήτρης έλειπε.
Αφού έλειπε όµως, γιατί ο συναγερµός ήταν ανενεργός; Σί-

γουρα θα τον είχε απενεργοποιήσει ο άντρας της. Μπορεί να
είχε πάει σε κανένα κοντινό ταβερνάκι για να τσιµπήσει κάτι,
αφού δεν υπήρχε τίποτα φαγώσιµο στο σπίτι. Μπορεί και να είχε
γυρίσει στο γραφείο του πεινασµένος και εξαγριωµένος µαζί της.
Μπορεί…

Ετοιµάστηκε να σωριαστεί στον καναπέ. Ένιωθε τόσο αδύ-
ναµη. Ξαφνικά ολόκληρος ο κόσµος στριφογύρισε.

Κι ύστερα τίποτα.
Σκοτάδι.
Έπεσε λιπόθυµη στο πάτωµα.

Την ξύπνησε ένας παράξενος θόρυβος. Σηκώθηκε όρθια µε δυ-
σκολία. Όλα γύρω της εξακολουθούσαν να στριφογυρίζουν.
Όµως ήταν σίγουρη: Κάποιος φώναζε το όνοµά της.

«Ναταλία…»
«Ποιος είναι;» κατάφερε να ψελλίσει.
Καµιά απάντηση.
«Ναταλία…»
Τρελαινόταν… Ναι. Αυτό ήταν! Σύρθηκε µε δυσκολία µέχρι

τον καναπέ. Η καρδιά της χτυπούσε ξέφρενα. Έπρεπε να κατα-
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φέρει να φτάσει το τηλέφωνο που βρισκόταν στο τραπεζάκι απέ-
ναντί της. Τα πόδια της όµως δεν τη βαστούσαν. Σκέφτηκε πως
δεν είχε φάει τίποτα όλη µέρα. Είχε πιει µόνο ένα φλιτζάνι κα-
φέ λίγο πριν φύγει για το σχολείο και τρία ποτήρια κρασί στο
σπίτι της ∆ήµητρας. Πού είχε παρατήσει την τσάντα της; Εκεί µέ-
σα βρισκόταν και το κινητό της. Πού στο καλό ήταν;

Ξαφνικά, χτύπησε το τηλέφωνο. Η Ναταλία αναπήδησε. Με
όση δύναµη της είχε αποµείνει προχώρησε ως το τραπεζάκι και
το σήκωσε.

«Ναι;» είπε µε µια φωνή που µόλις ακουγόταν.
«Αγάπη µου;» ακούστηκε η φωνή του ∆ηµήτρη. «Σπίτι είσαι;»
«∆ηµήτρη;»
«Κόντεψες να µε τρελάνεις. Σε πήρα εκατό φορές στο κινητό!

Τι συµβαίνει;»
«Στο κινητό; Με πήρες στο κινητό;»
«Ναταλία; ∆εν ακούγεσαι καλά! Τι έπαθες;»
«Πού… πού είσαι;»
«Στο γραφείο, φυσικά».
«Είχα… είχα πάλι αυτές τις ζαλάδες. Και… Έλα, σε παρακα-

λώ, γρήγορα. Σε χρειάζοµαι».
«Θα έρθω, γλυκιά µου, µόλις τελειώσω κάτι επείγον. Μα πού

γυρνούσες όλο το πρωί; Γιατί δεν απαντούσες στο κινητό σου;»
«Είχα πάει σχολείο… Μετά πέρασα από τη ∆ήµητρα… Όµως…

Το κινητό µου δε χτύπησε καθόλου!»
«Με κορο�δεύεις; Ανοιχτό ήταν! Ούτε κι εγώ ξέρω πόσα µη-

νύµατα άφησα στον τηλεφωνητή σου!»
«∆ηµήτρη…»
«Ναι;»
«Γύρνα γρήγορα στο σπίτι! Σε παρακαλώ! Συµβαίνουν πε-

ρίεργα πράγµατα…»
«Μην είσαι χαζούλα. Τι εννοείς, περίεργα; Ξάπλωσε να ηρε-

µήσεις και σου υπόσχοµαι πως θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα
µπορώ και θα µου τα πεις όλα. Εντάξει;»
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«Εντάξει…»
Μόλις ο ∆ηµήτρης έκλεισε το τηλέφωνο, η Ναταλία πήρε µια

βαθιά ανάσα. Τα µάτια της έκαναν τον γύρο του σαλονιού. Η
τσάντα της βρισκόταν παρατηµένη στο χολ. Προχώρησε µε δυ-
σκολία προς τα εκεί. Την άνοιξε και έψαξε για το κινητό της. Το
κοίταξε. Θεούλη µου! Ο ∆ηµήτρης είχε δίκιο. Είχε είκοσι ανα-
πάντητες κλήσεις. Κι εκείνη δεν το είχε ακούσει να χτυπάει ούτε
µία φορά! ∆εν ήταν δυνατόν! Αποκλείεται! Τι είχε πάθει; Τι της
συνέβαινε;

Αποφάσισε να επιβληθεί στον εαυτό της. Να ξεχάσει τις ερω-
τήσεις της, να ξαπλώσει, όπως τη συµβούλευσε και ο άντρας της.
Ήταν σίγουρη πως όταν ξεκουραζόταν θα τα θυµόταν όλα. Θα
υπήρχε κάποια λογική εξήγηση γι’ αυτές τις τρεις ώρες που έχα-
σε από τη ζωή της. Άκου, έχασε ώρες από τη ζωή της. Μόνο οι
ψυχασθενείς το παθαίνουν αυτό! Θα υπήρχε σίγουρα και κά-
ποια λογική εξήγηση για το ότι δεν άκουσε το κινητό της να χτυ-
πάει ούτε µία φορά.

Ξεντύθηκε και µπήκε στο µπάνιο. Ένα δροσερό ντους ήταν
ό,τι έπρεπε. Ήδη ζαλιζόταν λιγότερο.

Ξαφνικά έριξε µια µατιά στον καθρέφτη και κόντεψε να
ουρλιάξει από την τροµάρα της. Η πλάτη της ήταν σηµαδεµένη
µε τέσσερις γρατσουνιές! Μεγάλες γρατσουνιές! Ήταν ακόµη
νωπές.

Πώς είχαν γίνει; Πού; Πότε; Γιατί;
«Σταµάτα! Σταµάτα πια!» µονολόγησε, µόνο και µόνο για να

ακούσει τον ίδιο της τον εαυτό.
Μπήκε στην µπανιέρα, άνοιξε το ντους κι άφησε το νερό να

τρέξει πάνω της πολλή ώρα. Το νερό που κυλούσε στο πρόσωπό
της ανακατευόταν µε τα δάκρυά της. Έκλαιγε, έκλαιγε, µέχρι
που άρχισε να τρέµει από τους λυγµούς της.

Μόλις ηρέµησε κάπως, βγήκε από την µπανιέρα, σκουπίστη-
κε και προχώρησε στην κρεβατοκάµαρα. ∆ε φόρεσε τίποτα πά-
νω της. Ξάπλωσε γυµνή κι έκλεισε τα µάτια της. Το κεφάλι της

36 ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑ3ΡΗ



είχε αρχίσει και πάλι να τη σφίγγει, αλλά δεν είχε το κουράγιο
να σηκωθεί όρθια και να βρει κάποιο παυσίπονο.

Τι θα έλεγε άραγε στον ∆ηµήτρη; ∆ε θα την πίστευε! Όχι
πως δεν της είχε εµπιστοσύνη. Της είχε. Αλλά σήµερα θα σιγου-
ρευόταν πως είχε παντρευτεί µια ψυχασθενή.

Ο ∆ηµήτρης…
Πόσο πολύ τον αγαπούσε. Ήταν τα πάντα γι’ αυτήν. Ολόκλη-

ρος ο κόσµος της. Θα µπορούσε να είχε κοντά του κάποια άλλη
γυναίκα, χίλιες φορές καλύτερη από εκείνη.

«Στο µόνο στο οποίο µας βοηθάει η αυτολύπηση είναι να γί-
νουµε εχθροί του εαυτού µας», λες και άκουγε τα λόγια του Νι-
κόλα, του ψυχολόγου της.

Κι όµως.
Ο ∆ηµήτρης ήταν ένας γοητευτικός άντρας, από τους πιο πε-

τυχηµένους δικηγόρους της Αθήνας, γόνος γνωστής οικογένειας.
Θα µπορούσε να έχει παντρευτεί µια γυναίκα αντάξιά του, µια
γυναίκα µε µεγάλη προίκα. Τι δουλειά είχε µε µια απλή δασκά-
λα της οποίας η οικογένεια δεν είχε οικόσηµα, της οποίας οι συγ-
γενείς είχαν γεννηθεί σε κάποιο αποµακρυσµένο χωριό της Πε-
λοποννήσου;

Ο άντρας της ήταν τριάντα πέντε χρονών, είχε µια στρωµένη
δουλειά. Θα µπορούσε άνετα να κάνει σχέση µε µια εικοσάρα
κι όχι µε µια σχεδόν συνοµήλική του. Θα µπορούσε να έχει πα-
ντρευτεί κάποια που θα γεννούσε γρήγορα τα παιδιά του. Κά-
ποια που θα τον ανέβαζε κοινωνικά. Εκείνη τόσα χρόνια τώρα
δεν µπόρεσε ούτε έγκυος να µείνει ούτε να τον προωθήσει επαγ-
γελµατικά.

Τη διαπέρασε ένα ρίγος, µόνο και µόνο µε τη σκέψη πως ήταν
δυνατόν να τον χάσει. Πάνω στον ∆ηµήτρη είχε βασίσει ολό-
κληρη την ευτυχία της. Κι όµως, όπως είχε διαβάσει, όπως έλεγαν
όλοι, κι ο Νικόλας µαζί, δεν είναι σωστό να στηρίζουµε την ύπαρ-
ξή µας σε κάποιον άλλο, όσο κι αν τον αγαπάµε.

Γιατί τον πνίγουµε.
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Γιατί τον σπρώχνουµε να αποµακρυνθεί από κοντά µας.
Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να αισθάνεται ελεύθερος. Να

αναπνέει ελεύθερα. Κανένας δε θέλει κάποιον που να κρέµεται
από πάνω του, που να εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνον.

Και η Ναταλία αυτό ακριβώς έκανε.
Είχε, βέβαια, τη δουλειά της. Πάλι καλά… Αλλά, αν εξαιρέ-

σεις την απασχόλησή της µε τους µαθητές της, όλα τα άλλα ήταν
∆ηµήτρης και πάλι ∆ηµήτρης.

Α, ναι, και η ∆ήµητρα.
Ο ∆ηµήτρης λες και την έσπρωχνε να κάνει παρέα µε τη ∆ή-

µητρα. Χαιρόταν να έχει η γυναίκα του µια φιλενάδα.
Χα! Αστείο δεν ήταν; Εξαρτιόταν αποκλειστικά από έναν

∆ηµήτρη και µια ∆ήµητρα.
Γιατί δεν είχε κανέναν, µα κανέναν άλλο. Οι γονείς της είχαν

πεθάνει. Άλλες φίλες και φίλους δεν είχε αποκτήσει ποτέ. Και
µε τον ∆ηµήτρη έβγαιναν µε παρέες, για επαγγελµατικούς όµως
λόγους.

Υπήρχαν φυσικά και τα πεθερικά της. Αλλά δεν ήθελαν να τη
δουν ούτε ζωγραφιστή. Ιδιαίτερα η πεθερά της. Πού στραβώθη-
κε ο γιος της και πήγε και παντρεύτηκε µια γυναίκα που δεν είχε
στον ήλιο µοίρα… Πάλι καλά που έκανε την εµφάνισή της στον
γάµο τους. Και µετά σιωπή. Ευτυχώς που ο άντρας της δε νοια-
ζόταν καθόλου για το τι σκέφτονταν οι γονείς του. Τους επισκε-
πτόταν µόνος του µια φορά τον µήνα κι ύστερα ούτε που τους
ανέφερε.

Πρέπει να ηρεµήσω, σκέφτηκε και προσπάθησε να επιβλη-
θεί στον εαυτό της, να σταµατήσει να τον λυπάται, να ξεχάσει τις
ανησυχίες της για όλα τα παράξενα που της είχαν συµβεί εκείνη
την ηµέρα, να ξεχάσει το άγχος της για τις ώρες που έχασε, για
τις γρατσουνιές που είχαν χαράξει την πλάτη της, µα και την ψυ-
χή της…

Έσφιξε τα µάτια της και άρχισε να σκέφτεται πως ο ∆ηµήτρης
τη χάιδευε. Ένα χαµόγελο σχηµατίστηκε στο πρόσωπό της.
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Ο ∆ηµήτρης της, ο δικός της ∆ηµήτρης, της έκανε έρωτα.
Θεέ µου, τι όµορφα που ήταν. Γινόταν ένα µαζί του, παραδι-

νόταν στα θε�κά του χάδια, άνοιγε διάπλατα τις πόρτες του πα-
ραδείσου. Τότε και µόνο τότε δεν είχε καµιά έγνοια, κανένα άγ-
χος. Ούτε καν ήξερε πού βρισκόταν…

Περιπλανιόταν µαζί του στα πολύτιµα µονοπάτια του έρωτά
τους. Τόσα χρόνια, κι όµως το πάθος της ένωσής τους παρέµενε
έντονο. Όταν χάιδευε τα καστανά του µαλλιά, ένιωθε πως χάι-
δευε µετάξι. Όταν άγγιζε εκείνες τις λακκουβίτσες στο στήθος
του, έτρεµε σύγκορµη από την προσµονή. Ολόκληρο το σώµα της
σχηµάτιζε τόξο ουράνιο µε κάθε άγγιγµά του. Σπαρταρούσε και
µόνο που την άγγιζε. Ολόκληρη η ύπαρξή της χανόταν στα λα-
µπερά του µάτια. Κι εκείνες τις στιγµές συνειδητοποιούσε τον
λόγο για τον οποίο είχε γεννηθεί.

Για να κάνει έρωτα µε τον ∆ηµήτρη.
Το σµίξιµό τους ήταν άλλοτε τρυφερό και άλλοτε άγριο. Ο

∆ηµήτρης τής είχε µάθει πως στον έρωτα, όταν το θέλουν και οι
δύο, τίποτα δεν απαγορεύεται. Ήταν η πιο καλή, η άριστη µα-
θήτρια. Στην αρχή της σχέσης τους, µια και δεν είχε καθόλου πεί-
ρα, παραδιδόταν άβουλα στα χάδια του. Γρήγορα όµως άφησε
και τη δική της φαντασία ελεύθερη και τον τρέλαινε.

«Είσαι η µούσα µου! Η θεά µου!» της έλεγε κι εκείνη τον οδη-
γούσε σε µονοπάτια πρωτόγνωρα που τα εξερευνούσαν µαζί.

Έξι χρόνια σχέσης, κι όµως ούτε µια φορά δεν ένιωσαν να
βαριέται ο ένας τον άλλο. Καθώς ζούσε µε τη φαντασία της τον
έρωτά τους, το χαµόγελό της έγινε πιο πλατύ. Τα µάτια της ήταν
ακόµη κλειστά. Ο καλύτερος τρόπος για να χαλαρώσει.

Τρία χρόνια παντρεµένοι, κι όµως ένιωθε ακόµα παιδούλα
στην αγκαλιά του. Τι κι αν είχε ζαλάδες, γρατσουνιές, τι κι αν είχε
χάσει ώρες από τη ζωή της σήµερα; Τίποτα δεν την ένοιαζε. Τίπο-
τα. Γιατί ο άντρας της θα ερχόταν γρήγορα κοντά της και θα την
έπαιρνε στην αγκαλιά του. Γιατί ο άντρας της θα την έκανε να
τα ξεχάσει όλα…
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Τα βλέφαρά της πετάρισαν για ένα λεπτό κι ύστερα την πήρε
ο ύπνος. Στην αρχή ήταν ένας ύπνος γλυκός, πληµµυρισµένος µε
τις σκέψεις του ∆ηµήτρη. Γρήγορα όµως µετατράπηκε σε εφιάλτη.

Την κυνηγούσαν. Μέσα στο σκοτάδι.
Έτρεχε για να ξεφύγει από κάτι τεράστιες σκιές που την ακο-

λουθούσαν, που άνοιγαν τα στόµατά τους, έτοιµα να την κατα-
σπαράξουν.

Άκουγε δυνατές φωνές!
Άκουγε ουρλιαχτά!
Κάποιος φώναζε βοήθεια. Κάποιος φώναζε το όνοµά της.
Έτρεχε…
Ξύπνησε λουσµένη στον ιδρώτα. Ανασηκώθηκε, χωρίς να ξέ-

ρει πού βρίσκεται. Ύστερα ξάπλωσε και πάλι. Ήταν στην κρε-
βατοκάµαρά της. Είχε σκοτεινιάσει.

Είχε σκοτεινιάσει;
Άναψε το πορτατίφ στο κοµοδίνο δίπλα της. Ήταν εννιά και

µισή. Μα πού βρισκόταν ο ∆ηµήτρης; Έπρεπε να είχε έρθει κο-
ντά της εδώ και ώρες. Η καρδιά της πετάρισε.

Σηκώθηκε από το κρεβάτι και τότε συνειδητοποίησε πως ήταν
γυµνή. Φόρεσε ένα κοντό νυχτικό και πήγε στο σαλόνι. Άναψε
το φως κι έπιασε το τηλέφωνο. Στο γραφείο του ∆ηµήτρη δεν
απαντούσε κανείς. Παράξενο. Πολύ παράξενο. Τον κάλεσε στο
κινητό του.

Ήταν κλειστό.
«Έλα, ∆ηµήτρη! Μη µου το κάνεις αυτό», µονολόγησε τρο-

µαγµένη.
Για λίγα λεπτά έµεινε ακίνητη στον καναπέ για να ξυπνήσει

τελείως. Για λίγα λεπτά κοιτούσε το κενό.
Σκεφτόταν τι να κάνει. ∆εν ήξερε τι να κάνει.
Σήκωσε το ακουστικό και πήρε τηλέφωνο τη ∆ήµητρα. Ούτε

εκείνη απαντούσε. Μα τι στο καλό είχαν πάθει όλοι σήµερα;
Ύστερα το αποφάσισε. ∆ε θα έµενε άλλο σ’ αυτό το σπίτι. Ήθε-
λε να πάρει λίγο αέρα.
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Ο ∆ηµήτρης έπρεπε να ήταν εδώ. Τον είχε παρακαλέσει. Τον
χρειαζόταν. Κι εκείνος την αγνόησε.

Πριν ντυθεί, έριξε µια µατιά στο κινητό της για να δει αν την
είχε πάρει τηλέφωνο. Αυτήν τη φορά όµως δεν υπήρχε ούτε µια
αναπάντητη κλήση.

Φόρεσε το τζιν της κι ένα γαλάζιο πουκάµισο. Μάζεψε βια-
στικά µε ένα λαστιχάκι τα µακριά ξανθά της µαλλιά, γιατί δεν
είχε κουράγιο ούτε να τα χτενίσει. Φόρεσε τα αθλητικά της πα-
πούτσια, χωρίς καν να δέσει τα κορδόνια, κι ύστερα άρπαξε δύο
φέτες ψωµί από την κουζίνα, γιατί το στοµάχι της είχε αρχίσει
να την πονάει από την πείνα. Άρπαξε και την τσάντα της, ενερ-
γοποίησε τον συναγερµό και βγήκε έξω στον κήπο.

Ο Μπάµπης γάβγισε χαρούµενα µόλις την είδε, αλλά η Να-
ταλία δεν του έδωσε σηµασία, παρόλο που µια φωνή µέσα της
της υπενθύµισε πως το καηµένο το σκυλί ήταν ώρες νηστικό.

Περπάτησε για λίγα λεπτά ώσπου βγήκε στην κεντρική λεω-
φόρο µασουλώντας ανέµελα το ψωµί που είχε πάρει µαζί της. Φυ-
σούσε ένα δροσερό αναζωογονητικό αεράκι, που της έκανε καλό.

Ξαφνικά ένιωσε να πατάει µια µαλακή επιφάνεια.
Έριξε µια µατιά στα πόδια της.
Τα αθλητικά της παπούτσια ήταν χωµένα βαθιά µέσα στην

άµµο.
Πριν προλάβει να ουρλιάξει, ένας γλάρος πετάχτηκε µπρο-

στά της στριγκλίζοντας.
Ήταν κάτασπρος µε γκρίζες φτερούγες.
Η φωνή του ακούστηκε ίδιος καγχασµός στα αυτιά της.
Πάγωσε από τον τρόµο της.
Το ψωµί έπεσε από τα χέρια της. Ο γλάρος το άρπαξε λαίµαρ-

γα µε το κίτρινο ράµφος του, άνοιξε απότοµα τα φτερά του και
πέταξε µακριά της. Και τότε η Ναταλία γλίστρησε κι έπεσε πά-
νω σε κάτι καφέ σκούρα… φύκια!

Σηκώθηκε πάνω έντροµη κι άρχισε να τρέχει σαν τρελή, όταν
άκουσε κάτι µεγάλα κύµατα να σκάνε δίπλα της.
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Ούρλιαξε σπαραχτικά…
«Είσαστε καλά, κυρία;»
Γύρισε για να δει από πού ακούστηκε η φωνή.
Ένα χέρι τη σκούντηξε. Ήταν ένας νεαρός που φορούσε

κράνος και την κοιτούσε περίεργα.
Η Ναταλία κοίταξε πανικόβλητη γύρω της.
∆εν είδε πουθενά άµµο, δεν είδε θάλασσα, ούτε γλάρους. Τα

αυτοκίνητα έτρεχαν, τα φανάρια αναβόσβηναν, οι πεζοί προ-
σπαθούσαν να περάσουν απέναντι.

Ήταν… ήταν βράδυ και βρισκόταν σε µια διασταύρωση. Είχε
ακουµπήσει σε ένα φανάρι. ∆ίπλα της είχε σταµατήσει ένας νεα-
ρός µε µοτοσικλέτα.

Ξεροκατάπιε.
«Καλά… καλά είµαι, σας ευχαριστώ», του είπε.
Ο νεαρός έβαλε µπροστά τη µηχανή του κι έφυγε.
Έχωσε το δεξί της χέρι µέσα στην τσάντα της. Έπιασε το κι-

νητό της. ∆εν πήρε τηλέφωνο τον ∆ηµήτρη. Πάτησε το όνοµα του
Νικόλα.

«Μάλιστα».
«Νικόλα;» µουρµούρισε ξέπνοα.
«Κορίτσι µου, τι κάνεις;» τη ρώτησε τρυφερά ο φίλος της.
«Χρειάζοµαι… χρειάζοµαι βοήθεια!»
«Είσαι καλά; Τι σου συµβαίνει;»
«Σε παρακαλώ, βοήθησέ µε. Πάρε µε από εδώ!»
«Να σε πάρω; Από πού; Ηρέµησε, Ναταλία. Πού είσαι; Τι

έπαθες;»
«Τι έπαθα; Θέλεις στ’ αλήθεια να µάθεις τι έπαθε η τρελή πε-

λάτισσά σου; Θα σου πω τότε! Σήµερα έχασα τρεις ώρες από τη
ζωή µου, Νικόλα. Τρεις ώρες που δε θυµάµαι ούτε πού ήµουν
ούτε τι έκανα! Ανακάλυψα πάνω µου κάτι γρατσουνιές που ούτε
καν ξέρω πώς έγιναν! Και το πιο τρελό; Βγήκα να περπατήσω
στον δρόµο, κοντά στο σπίτι µου, και ξαφνικά βρέθηκα στην πα-
ραλία, βρέθηκα δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα… κι ύστερα µε
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κυνήγησε ένας γλάρος, πάτησα κάτι φύκια και… και…» ξέσπασε
η Ναταλία.

«Ήρεµα! Ήρεµα!»
«Ήρεµα;»
«Όλα εξηγούνται. Μην κάνεις έτσι!»
«Εξηγούνται; Τι εννοείς, Νικόλα; Πως τρελάθηκα τελείως;»
«Πού είσαι;»
«∆εν ξέρω».
«∆εν µπορεί να µην ξέρεις».
Η Ναταλία κοίταξε γύρω της. Είδε απέναντι µια γνωστή τρά-

πεζα, δίπλα της ένα µεγάλο σουπερµάρκετ.
Βρισκόταν κοντά στο σπίτι της.
«Ε… ε… είµαι κοντά στο σπίτι µου», ψέλλισε παραξενεµένη.
«Ωραία τότε. Γύρισε σπίτι και πάρε µε τηλέφωνο στο σταθε-

ρό. Και µη στενοχωριέσαι. Προσπάθησε να ηρεµήσεις».
Η ήρεµη φωνή του της χάρισε ανάσες, της χάρισε ασφάλεια.

Ήθελε να του πει τόσα πολλά. Ήθελε να της εξηγήσει τα ανε-
ξήγητα.

Αλλά τι να τον πρωτορωτήσει;
Ήταν µια υστερική που του έλεγε του κόσµου τις ανοησίες

από το τηλέφωνο. Όσο και αν τη συµπαθούσε, έπρεπε να την
κάνει να έρθει πρώτα απ’ όλα στα λογικά της. Είχε δίκιο.

«Εντάξει, Νικόλα. Ό,τι πεις. Θα σε πάρω από το σπίτι».
Για µια στιγµή ένιωσε πως δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι

της. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που παντρεύτηκε που αισθάν-
θηκε έτσι.

Όµως έπρεπε να γυρίσει.
Έπρεπε να προσπαθήσει να βρει µια άκρη σε όλα αυτά τα

αλλοπρόσαλλα που της είχαν συµβεί σήµερα.
Το κεφάλι της έκαιγε. Κατάλαβε πως είχε πυρετό.
Η άµµος, η θάλασσα, ο γλάρος, τα κύµατα, τα φύκια… Ήταν

προ�όντα παραισθήσεων; Όταν οι άνθρωποι ψήνονται στον πυ-
ρετό έχουν παραισθήσεις, δεν έχουν;
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Ένιωσε κάπως καλύτερα. Ίσως τελικά να µην έπασχε από
κανενός είδους ψυχασθένεια. Ίσως να είχε δίκιο ο Νικόλας.

«Έλα, κοριτσάκι µου. Μην κάνεις έτσι! Έλα, ηρέµησε και πες
µου τα όλα», προσπάθησε να την παρηγορήσει ο ∆ηµήτρης, όταν
έφτασε στο σπίτι της και χώθηκε στην αγκαλιά του, ξεσπώντας
σε αναφιλητά.

«Εγώ…» κατάφερε µόνο να του πει.
«Μα εσύ έχεις πυρετό. Καις ολόκληρη!»
Η αγκαλιά του ήταν το καλύτερο γιατρικό του κόσµου. Προ-

σπάθησε να ηρεµήσει, να σταµατήσει να ακούει τους χτύπους
της καρδιάς της.

Ο ∆ηµήτρης άρχισε να της χα�δεύει τρυφερά τα µαλλιά. Την
οδήγησε µέχρι τον καναπέ, την ξαναπήρε στην αγκαλιά του.
Ύστερα της έφερε ένα αντιπυρετικό κι ένα ποτήρι νερό.

Η Ναταλία ήπιε το νερό αχόρταγα, καταπίνοντας το χάπι.
«Θα µου πεις τι σου συνέβη;» τη ρώτησε µετά.
«Εγώ… εγώ…» άρχισε να λέει και πάλι η Ναταλία.
«∆εν το πιστεύω!» τη διέκοψε ξαφνικά ο άντρας της, κοιτά-

ζοντάς τη µε ένα παράξενο βλέµµα. «Τι είναι αυτά που έχουν
κολλήσει πάνω στα παπούτσια σου; Φύκια;»
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