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"Καί  τώρα  λίγο  γλυκό .  Θέλεις  λίγο  γλυκό ,  νομίζω .  

Θέλεις;  Γιατί  δέν  ἀπαντᾶς;".  

"Ὄχι".  

"Πῶς  ὄχι;  Δούλεψα  τόσην  ὥρα  γιά  νά  φτιάξω  τό  

γλυκό .  Κοίταξε  τήν  κρέμα  ἀπό  πάνω".   

"Εὐχαριστῶ .  Ἔφαγα  πολύ".  

"Ἔ ,  τότε  φροῦτο .  Σίγουρα  θά  πάρεις  φροῦτο ,  δέν  εἶναι  

ἔτσι;  Ἔχω  μεγάλη  ποικιλ ία".  

"Ἔχετε  ποικιλ ία ;".  

"Κοίταξε : ροδάκινα ,  βερύκοκκα ,  κορόμηλα ,  καρπούζι ,  

πεπόνι".  

"Πολλά  εἴδη . . .".  

"Βεβαίως .  Καί  ὅλα  τους  φρέσκα .  Κομμένα  πρό  ὀλίγου  

ἀπ '  τό  περιβόλι .  Θά  πάρεις  κάτι  λοιπόν .  Ἐπιμένω".  

"Καλά ,  θά  πάρω  φροῦτο".  

"Θά  πάρεις  ροδάκινο ;".  

"Ὄχι .  Ἄν  εἶναι  δυνατόν:  ὄχι  ροδάκινο".  

"Πολύ  καλά .  Δέν  ὑπάρχει  πρόβλημα .  Δέν  τίθεται  

ζήτημα .  Πές  μου  ἐσύ .  Ὅλα  εἶναι  καλά ,  ὅλα  εἶναι  

φρέσκα".  

"Λοιπόν ,  τότε  θά  ἤθελα  ἕνα  κορόμηλο".  

"Ἕνα  κορόμηλο .  Βεβαίως .  Τό  θέλεις  σφιχτό  καί  

ἄγουρο ; Ὄχι;  Τό  θέλεις  μαλακό;  Νά  ἕνα !  Τό  ἔχω  

πλύνει .  Ὅλα  εἶναι  πλυμένα".  
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"Εὐχαριστῶ".  

Βάζω  τό  κορόμηλο  ἀνάλεσα  στά  δόντια  καί  τό  

δαγκώνω .  Ἡ  γεύση  του  πλημμυρίζε ι  τό  στόμα  μου .   

"Παραδέξου  ὅτι  εἶναι  ἰδ ια ίτερο .  Εἶναι  μοναδικό".  

"Εἶναι  καλό  στ '  ἀλήθεια".  

"Χρειάζεσαι  πεσέτα  τώρα .  Πεσέτα  γιά  νά  σκουπιστεῖς".  

"Ὄχι".  

"Πῶς  ὄχι;".  

Μέ  κοιτάζε ι  πάλι  σάν  νά  διατυπώνω  κάτι  ἀκατάληπτο .  

"Χρειάζεσαι  πεσέτα",  λέει  καί  μέ  κοιτάζε ι  στά  μάτια .  

Ὕστερα  ὀπισθοχωρεῖ  πρός  τό  ντουλάπι ,  τό  ἀνοίγει  -

στρεφόμενος  πλαγίως  πρός  αὐτό-  βγάζει  τήν  μικρή  

βαμβακερή  πεσέτα  καί  πλησιάζε ι  ξανά .  Κρατάει  τήν  

πεσέτα  στό  δεξί  χέρι  καί  τήν  κατευθύνει  πρός  τό  

στόμα  μου .  

"Θά  προτιμοῦσα . . .",  πάω  νά  πῶ  γυρνώντας  τό  κεφάλι  

μου  ἀπό  τήν  ἄλλη  μεριά ,  "θά  προτιμοῦσα  νά  μήν . . .".  

Ἀλλά  εἶναι  ἀργά .  Ἐκεῖνος  ἤδη  σκουπίζε ι  μέ  τό  ὕφασμα  

(πού  μυρίζει  κρεμμύδι) τό  στόμα  μου .  Ὕστερα  πιάνει  

τά  χέρια  μου  (καί  τά  δύο  μαζί) καί  τά  τρίβει  κι  αὐτά  μέ  

τήν  πεσέτα .  

"Ὅλα  ἐντάξει",  λέει .  "Ὅλα  ἐντάξει;".  

"Ναί",  ἀπαντάω  δυνατά  (σάν  νά  λέω  "ὄχι"). 

Στά  χείλ ια  του  σχηματίζεται  τώρα  τό  ἴδ ιο  ἀνυπόφορο  

χαμόγελο .  

"Εἴμαστε  καλά .   Ἔφαγες  ὅπως  ἔπρεπε .  Δέν  δοκίμασες  

ὅμως  τό  γλυκό .  Εἶσαι  κουρασμένος;".  

"Ὄχι ,  ὄχι .  Εἶμαι  καλά".  

"Νομίζω  πώς  εἶσαι  κουρασμένος". 

"Σᾶς  λέω:  ὄχι .  Εἶμαι  ἐντάξει".  

Πλησιάζε ι  πάλι  τό  κεφάλι  μου .  Καί  ξαφνικά  βυθίζε ι  

ἄγαρμπα  τά  δάκτυλα  τοῦ  δεξιοῦ  του  χεριοῦ  στό  μάτι  

μου .  
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"Ἔχεις  ἀναιμία ;",  ρωτάει  ἀνήσυχος .  

"Δέν  ἔχω  ἀναιμία .  Παρακαλῶ . . .".  

"Ὅμως  τό  μάτι  σου  εἶναι  κάτασπρο".  

"Τί  εἶναι  τό  μάτι  μου;".  

"Εἶναι  κάτασπρο  ἀπό  κάτω .  Χρειάζεσαι  ἀνάπαυση  καί  

λήψη  σιδήρου".  

Μέ  τραβάει  νά  σηκωθῶ .  

"Θά  σέ  βοηθήσω  νά  πᾶς  στό  κρεβάτι .  Θά  σέ  βοηθήσω  

νά  πλαγιάσεις".  

"Δέν  θέλω  νά  πάω  στό  κρεβάτι".  

Ὡστόσο  τόν  ἀκολουθῶ .  Νά  πῶ  τήν  ἀλήθεια:  

αἰσθάνομαι  πράγματι  ἐξαντλημένος .  Πῶς  γίνεται;  

Τόσον  καιρό  μέ  περιποιε ῖται ,  τόσες  μέρες  δέν  ἔχω  

κουνήσει  τό  δακτυλάκι  μου ,  τόσες  μέρες  κοιμᾶμαι  

περισσότερες  ὧρες  ἀπ '  ὅσες  χρειάζομαι .  Ἀρκεῖ  νά  

ὑποψιαστεῖ  πώς  κάτι  θέλω  καί  τό  προσκομίζει  στό  

λεπτό .  Τί  λέω  "προσκομίζει"; Μέ  ὑποχρεώνει  νά  πάρω  

ἐκεῖνο  πού  ἤθελα ,  καί  μάλιστα  σέ  δόση  ὑπερβολική .  

Μοῦ  τό  παρέχει  μάλιστα  μέ  τέτοιον  τρόπο  ὥστε  νά  

αἰσθάνομαι  ἄρρωστος ,  νά  αἰσθάνομαι  ὅτι  ἔχω  μπεῖ  σέ  

θεραπεία ,  ὅτι  ἐκεῖνος  εἶναι  νοσοκόμος  μου .  Εἶναι  αὐτή  

ἡ  αἴσθηση  πού  μέ  ὁδηγεῖ  ἐνδεχομένως  στόν  ὕπνο .  

Τουλάχιστον  ὅσο  εἶμαι  στό  κρεβάτι  αἰσθάνομαι  τήν  

ἀνακούφιση  τῆς  ἀπόστασης  ἀπό  ἐκεῖνον .  Ὄχι  μεγάλη  

ἀνακούφιση ,  ὄχι  μεγάλη  ἀπόσταση .  Κάθε  τόσο  ἀνοίγει  

τήν  πόρτα  καί  κοιτάζει  στό  δωμάτιο .  Πλησιάζε ι  ἐνίοτε  

στό  κρεβάτι  μου ,  μέ  παρατηρεῖ  ἀπό  κοντά .  

"Ἀφήσ 'τε  με",  τοῦ  λέω  αὐτή  τή  φορά  ἀποφασιστικά .  

"Πρέπει  νά  ἀναπαυθῶ .  Σεῖς  τό  εἴπατε".   

"Ναί ,  ναί",  μουγκρίζε ι .  "Δέν  θά  βγάλεις  ὅμως  τά  

ροῦχα;  Θά  σέ  βοηθήσω  ἐγώ  νά  γδυθεῖς .  Ἐμπρός:  

σήκωσε  τά  χέρια .  Τά  σεντόνια  τά  ἄλλαξα  μόλις .  
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Σήκωσε  τό  πόδι .  Καί  τό  ἄλλο .  Παίρνω  τό  πουκάμισο  

γιά  πλύσιμο".  

Χτυπάει  μέ  τήν  δεξιά  παλάμη  του  τό  μαξιλάρι  γιά  νά  

μαλακώσει ,  τό  ἰσ ιώνει ,  ἀνασηκώνει  τό  σκέπασμα .  

"Ξάπλωσε", λέει  καί  μέ  κοιτάζει  πάλι  στά  μάτια .  

"Πές  μου ,  εἶναι  καλά;  Τά  σεντόνια  εἶναι  δροσερά;  

Ἄλλαξα  τό  προσκέφαλο .  Πῶς  τό  αἰσθάνεσαι;".  

"Καλό".  

"Εἶναι  καλό;".  

"Ναί ,  εἶναι  καλό".  

"Στρίψε  λίγο".  

"Γιατί;".  

"Ἄν  γυρίσεις  στό  πλάι  εἶναι  καλό;".  

Γυρίζω  στό  πλάι .  

"Καλό  εἶναι".  

"Εἶπες  πώς  τό  παλιό  ἦταν  σκληρό".  

"Δέν  ἦταν  σκληρό ,  ἀλλά . . .".  

"Μοῦ  εἶπες  ὅτι  σέ  πόναγε  ὁ  αὐχένας".  

"Πόνεσε  γιά  μιά  στιγμή .  Καί  ἴσως  δέν  ἔφταιγε  τό  

μαξιλάρι".  

"Αὐτό  ἔφταιγε .  Θά  τό  δεῖς .  Θά  τό  δοῦμε  τώρα .  Ξέρεις  

πῶς  θά  τό  δοῦμε;  Θά  δοῦμε  ἄν  ὁ  αὐχένας  πονάει  ὅταν  

ξυπνήσεις". 

Δέν  ἔχει  νόημα  νά  συζητῶ  μαζί  του .  

"Πηγαίνετε  τώρα ,  παρακαλῶ: θέλω  νά  ἡσυχάσω".  

Ἀπομακρύνεται ,  βγαίνε ι  ἔξω  καί  κλείνε ι  τήν  πόρτα .  

 

Πάω  νά  κλείσω  τά  μάτια  καί  σκέφτομαι  νά  

ξανασηκωθῶ .  Κατευθύνομαι  κιόλας  πρός  τήν  πόρτα ,  

σκύβω  στήν  κλειδαρότρυπα .  Τόν  βλέπω  πού  μαζεύει  τό  

πιάτο  μου  ἀπό  τό  τραπέζι  καί  ὁδεύει  πρός  τήν  κουζίνα .  

Δέν  θά  ἐπιστρέψω  στό  κρεβάτι .  Ὄχι .  
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Ἀνεβαίνω  στήν  καρέκλα ,  ἀπό  'κεῖ  στόν  μπουφέ ,  στό  

πάνω  μέρος  τῆς  ντουλάπας  καί  προσεκτικά  στό  

ἐσωτερικό  τῆς  ξύλινης  ψευδωροφῆς  τοῦ  ταβανιοῦ .  Ὁ  

σκελετός  της  εἶναι  σταθερός  καί  ἀντέχει  τό  βάρος  μου  

ἀλλά  τρίζε ι  ἐλαφρά .  Κινοῦμαι  ἕρποντας  ἀκριβῶς  πάνω  

ἀπ '  τό  δωμάτιο ,  τό  σαλόνι ,  τήν  τραπεζαρία ,  τήν  

κουζίνα .  Ἀκούω  τούς  μικροήχους  πού  προξενεῖ  ἐκεῖνος .  

Κολλάω  τό  μάτι  στίς  σανίδες:  ἀνάμεσά  τους  ἀνοίγονται  

ἁρμοί  ἀπ '  ὅπου  παρατηρῶ  τά  καθέκαστα .   

Δέν  πλένει  τά  πιάτα  ὅπως  νόμιζα .  Ἔχει  σηκώσει  τά  

μανίκια  καί  ἀνακατεύει  τή  ζύμη  στό  μεγάλο  ταψί .  

Φτιάχνει  κάποιο  γλυκό .  Ὁ  φοῦρνος  εἶναι  ἀναμένος .  

Ἀναστενάζει  δυνατά  ζυμώνοντας  ἀλλά  ξαφνικά  

σταματάει ,  πλένει  τά  χέρια  καί  ἀνοίγει  τό  ντουλάπι .  

Ἀπό  'κεῖ  βγάζει  τό  μπλέ  μπουκάλι !  Ἀναγνωρίζω  τό  

μπουκάλι  πού  γράφει  ἐπάνω:  ΣΤΡΙΧΝΙΝΗ .  Εἶναι  τό  

δηλητήριο  πού  σκέφτηκα  -πρό  ἡμερῶν- νά  

χρησιμοποιήσω .  Ἀνοίγε ι  τό  δοχεῖο ,  τό  κρατάει  γιά  μιά  

στιγμή  ψηλά  στόν  ἀέρα  καί  περιλούζει  τή  ζύμη  μέ  τό  

περιεχόμενο !   

Ἡ  καρδιά  μου  χτυπάει  δυνατά .  Ὀπισθοχωρῶ  στό  

δωμάτιο ,  κατεβαίνω  καί  ξαπλώνω  στό  κρεβάτι .  

 

Μέ  ξυπνάει  τό  φῶς  τοῦ  δυτικοῦ  ἥλιου  πού  περνάει  

ἀνάμεσα  στίς  βαριές  κουρτίνες  τοῦ  δωματίου  καί  

πέφτει  στά  μάτια  μου .  Ὁ  λαιμός  μου  πονάει  σάν  νά  

'χει  σταθεῖ  ἐκεῖ  ὁλόκληρο  βότσαλο  πού  θά  μέ  πνίξε ι  

σύντομα .  Δέν  εἶναι  δυνατόν  νά  πότισε  τό  γλυκό  μέ  

δηλητήριο .  Εἶναι  λάθος .  Μᾶλλον  ὀνειρεύτηκα .   

Ἡ  πόρτα  μισανοίγει  καί  τόν  βλέπω  πού  χώνει  τή  

μουσούδα  του  στό  δωμάτιο  μέ  ὑποτιθέμενη  

διακριτ ικότητα .  
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"Νά  το !  Τό  'ξερα !" ,  ἀναφωνεῖ  χωρίς  νεῦρο .  "Τό  ἤξερα  

πώς  κάτι  θά  πήγαινε  πάλι  στραβά !  Ἀφήσαμε  τίς  

κουρτίνες  μισόκλειστες .  Σίγουρα  σέ  ξύπνησε  ὁ  ἥλιος".  

Βηματίζε ι  πρός  τήν  κουρτίνα  καί  τήν  κλείνε ι  σάμπως  

νά  πρόκειται  νά  ξανακοιμηθῶ .   

Κάθεται  στό  κρεβάτι  μου  καί  ψιθυρίζε ι .  

"Θά  ξανακοιμηθεῖς ;  Νά  σέ  ἀφήσω;".  

"Ὄχι .  Ξύπνησα".  

"Πῶς  ἦταν  τό  προσκέφαλο ;  Σέ  βόλεψε;  Σήκω  λίγο .  

Ἀνακάθησε .  Ἔτσι .  Κούνα  τώρα  τό  κεφάλι .  Πῶς  εἶσαι;  

Πονάει;".  

"Ὄχι".  

"Εἶδες;  Δέν  πονάει .  Ἔφταιγε  τό  προσκέφαλο".  

"Ἴσως".  

"Θά  πιε ῖς  καφέ; Νά  φτιάξω  τόν  καφέ  σου;  Ναί .  Θά  

φτιάξω  τόν  καφέ  σου .  Νά  σέ  βοηθήσω  πρῶτα  νά  

ντυθεῖς".  

"Ὄχι".  

"Θά  ντυθεῖς  μόνος;  Δέν  θέλεις  βοήθεια ;".  

"Ὄχι".  

"Καλά .  Ὁ  καφές  σέ  περιμένει  στό  σαλόνι .  Θά  εἶμαι  κι  

ἐγώ  ἐκεῖ".  

 

Φοράω  βιαστικά  παντελόνι  καί  καθαρό  πουκάμισο .  

Ὕστερα  βγαίνω  ἀπ '  τό  δωμάτιο .  Ὁ  καφές  εἶναι στή  

θέση  του  (στήν  ἀσημένια  καφετιέρα),  τό  τραπέζι  

στρωμένο  μέ  τό  ἀκριβό  σερβίτσιο ,  ἐνῶ  παραδίπλα  

βλέπω  γιά  πρώτη  φορά  ἕνα  σκεῦος  φτιαγμένο  ἀπό  

μπλέ  ἀδιάφανο  γυαλί .  Ἐκεῖνος  δέν  κάθεται  στό  τραπέζι  

(ποτέ  δέν  κάθεται  στό  τραπέζ ι),  εἶναι ὄρθιος  μπροστά  

στόν  καθρέφτη ,  γράφει  κάτι ,  ἀκουμπώντας  στό  

ἀναλόγιό  του .  Πρώτη  φορά  γράφει  κάτι  πάνω  σέ  ἕνα  

χαρτί  πού  ἦταν  πάντοτε  ἐκεῖ: ἔχει  κιτριν ίσει  ἀπ '  τόν  
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ἥλιο .  Μόλις  μέ  βλέπει ,  ἀφήνει  τό  γράψιμο  καί  σπεύδει  

στό  τραπέζι .  Στρώνει  στά  πόδια  μου  τή  λευκή  πεσέτα  

καί  ἀδειάζει  λίγο  καφέ  πού  μοσχοβολάει ,  στήν  κούπα  

μου .  

"Σοῦ  ἔχω  καί  μιά  ἔκπληξη", προσθέτει  καί  ἀνοίγει  τό  

καπάκι  τοῦ  σκεύους .  "Παντεσπάνι .  Τό  ἔφτιαξα  γιά  

σένα".  

"Τό  φτιάξατε ;".  

"Τό  ζύμωσα  καί  τό  ἔψησα  ἐνῶ  κοιμόσουν".  

"Κάνατε  τόσο  κόπο . . .".  

"Μή  μιλᾶς  γιά  κόπο .  Ὁ  κόπος  δέν  μετράει  στή  

συγκεκριμένη  περίπτωση".  

"Γιατί  φτιάξατε  κι  ἄλλο  γλυκό;  Δέν  εἶχα  δοκιμάσει  κἄν  

τό  προηγούμενο".  

"Τό  προηγούμενο ; Τό  πέταξα .  Σκέφτηκα  πώς  ταίριαζε  

καλύτερα  μέ  τόν  καφέ  κάτι  ζεστό ,  φρεσκοψημένο".  

"Καί  φτιάξατε  παντεσπάνι".  

"Ἀκριβῶς". 

"Λοιπόν  ἐγώ  δέν  τρώω  παντεσπάνι".  

"Δέν  τρῶς ;".  

"Ὄχι .  Ποιός  σᾶς  εἶπε  ὅτι  τρώω  παντεσπάνι ;". 

Ξανασκεπάζει  τό  γλυκό  μέ  τό  γυάλινο  μπλέ  καπάκι .  

"Τρῶτε  ὅμως  ἐσεῖς",  προσθέτω .  

Ἀνοίγω  ξανά  τό  καπάκι ,  παίρνω  τό  μαχαίρι  καί  κόβω  

ἕνα  κομμάτι .  Τό  σερβίρω  στό  πιάτο  καί  τοῦ  τό  

προσφέρω .  

Πιάνει  τό  ἀριστερό  μου  χέρι .  

"Θέλεις  νά  δοκιμάσω ;",  ρωτάει .  

"Μά  φυσικά ,  φυσικά .  Φαίνεται  νόστιμο .  Πρέπει  νά  

φᾶτε".  

Παίρνει  τό  κομμάτι  καί  τρώει .  
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Τόν  ἁπλώνω  στίς  δροσερές  πλάκες  τοῦ  σαλονιοῦ  

μπροστά  στό  ἀναλόγιο .  Αἴσθημα  ἱκανοποίησης  μέ  

κατακλύζει .  Θά  εἶμαι  μόνος  ἐπιτέλους ,  θά  ἀπαλλαγῶ  

ἀπό  τά  μάτια  πού  τώρα  κοιτάζω  γιά  τελευταία  φορά ,  

καθώς  τούς  κλείνω  τά  βλέφαρα .  Τό  σπίτ ι  του  θά  εἶναι  

τώρα  σπίτ ι  μου .  Σηκώνομαι  ὄρθιος  καί  βηματίζω  δίπλα  

στούς  τοίχους  τοῦ  σαλονιοῦ  πού  εἶναι  βαμμένοι  σέ  

βαθιά  κόκκινη  ἀπόχρωση .  Κοιτάζω  ἔξω  ἀπό  τό  

παράθυρο  πρός  τόν  κῆπο  τόν  ὁποῖο  φρόντιζε  ἐκεῖνος  

καθημερινά .  Δέν  θά  μετακομίσω  κἄν  τά  πράγματά  μου·  

οὔτως  ἤ  ἄλλως  μέ  φιλοξενοῦσε  στό  μεγαλύτερο  

δωμάτιο .  Τό  βλέμμα  μου  ὅμως  πέφτει  δεξιά ,  στό  

ἀναλόγιο .  Ἀλήθεια  τί  ἔγραψε  σ '  ἐκεῖνο  τό  χαρτί; 

Πλησιάζω  καί  διαβάζω  τά  κακογραμμένα  κεφαλαῖα  

γράμματα:  

"ΜΕ  Ε ΙΔΕΣ  ΝΑ  ΒΑΖΩ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ  ΣΤΟ  ΓΛΥΚΟ .  ΑΚΟΥΣΑ  ΤΙΣ  ΣΑΝΙΔΕΣ  

ΤΗΣ  ΨΕΥΔΩΡΟΦΗΣ  ΠΟΥ  ΕΤΡΙΖΑΝ .  ΔΕΝ  ΘΑ  ΣΕ  ΑΦΗΝΑ  ΝΑ  ΦΑΣ .  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΑ  ΤΙΣ  ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ  ΣΟΥ .  ΑΥΤΗ  ΗΤΑΝ  Η  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ".   
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