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Νομίζουμε καμιά φορά ότι ονειρευόμαστε 
κι όμως αυτό που ζούμε είναι αλήθεια. 

Κι άλλες φορές νομίζουμε πως όλα είναι αληθινά
και δεν παίρνουμε είδηση πως μόνο όνειρο είναι. 

Όλα όσα  γράφει αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. 
Και ταυτόχρονα όλα ψέματα. Γιατί τα έγραψα εγώ.
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ΔΕΝ ΚΟΙΜAΜΑΙ ΠΟΤE αν δεν έχω μια μουσική για συντροφιά.
Από παιδί.

Τίποτε άλλο να μην παίζει, έχω τουλάχιστον ν’ ακούω εκεί-
νο το παλιό ερωτικό τραγούδι απ’ αυτό το μικρό μουσικό κου-
τί, που με πηγαίνει στις αξέχαστες εικόνες μιας πολύ μακρι-
νής εποχής.

Παράξενη που είναι η μνήμη του ανθρώπου!
Οι εικόνες θαρρείς ξαφνικά και ζωντανεύουν, τα χρώματα

ξεχωρίζουν, κι είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε μια χαλασμέ-
νη μηχανή του χρόνου που σε τινάζει από δω κι από κει σε
άλλες εποχές. Οι χρόνοι και οι εικόνες μπερδεύονται μεταξύ
τους. Αδυνατείς να ξεχωρίσεις σε ποια μνήμη αντιστοιχεί, ας
πούμε, μια μυρωδιά. Κι ίσως μόνο από αυτόματη αντίδραση
να ξέρεις τι απ’ όλα σού είναι πολύτιμο· καθώς τα πάντα εκ-
σφενδονίζονται μέσα στην περίπλοκη τάξη της μνήμης σου,
καθώς οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη σαν να περνάνε
με ταχύτητα από το παράθυρο ενός τρένου, κάποια απ’ αυ-
τές για μια απειροελάχιστη στιγμή λαμπυρίζει, και τότε θα
ήθελες όσο τίποτε άλλο στον κόσμο να επιστρέψεις στη στιγ-
μή, στην εικόνα, στην αίσθηση εκείνη που ούτε καν είχες αντι-
ληφθεί ενόσω τη ζούσες.
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Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι. Η ζωή μου έχει περάσει
με μετακομίσεις εδώ κι εκεί, σε προσωρινά σπίτια, σε δωμά-
τια ξενοδοχείων, σε ξενώνες, στους δρόμους. Ούτε που τα θυ-
μάμαι πια όλα αυτά τα σπίτια σε τόσες γωνιές της Γης.

Λένε ότι είναι ωραίο να θυμάσαι. Δεν είναι, όχι.
Οι μνήμες μάς κάνουν να χαμογελάμε για μια στιγμή, και

μετά, εκεί που πας ν’ απλώσεις το χέρι να τις πιάσεις, σβή-
νουν και χάνονται, κι όσο κι αν προσπαθήσουμε, δεν αφήνουν
μέσα μας παρά μόνο έναν σουβλερό πόνο.

Δεν έχω αδυναμία στα αντικείμενα. Ούτε συνηθίζω να φυ-
λάω τις μνήμες.

Ακόμη και εικόνες αποφεύγω τις περισσότερες φορές να τις
χαράξω στη μνήμη μου. Αλλά τι τ’ όφελος! Να που οι εικόνες
μιας ολόκληρης ζωής με ακολούθησαν κατά βήμα μέχρι εδώ.

Από τότε που ήμουν ακόμη παιδί τα έχανα με αυτόν τον
μηχανισμό καταγραφής. Παραστάσεις, χρώματα, πρόσωπα,
τοπία, φωτογραφίες, σπίτια, δρόμοι, ρούχα, κι έπειτα μυρω-
διές, φωνές, αισθήσεις, καταγράφονται πάντα με απίστευτη
ταχύτητα στο μυαλό… Έτσι που, όταν τα ξανασυναντήσετε
–τα ίδια ή παρόμοιά τους–, να τα θυμηθείτε από την αρχή…

Μερικές φορές περιδιαβάζω μέσα σ’ εκείνο το φύρδην μί-
γδην αρχείο που όλο μεγαλώνει και συσσωρεύεται, και χάνο-
μαι ανάμεσα στις αμέτρητες τροχιές, τη μια μέσα στην άλλη,
που στριφογυρίζουν ακατάπαυστα σ’ έναν τρελό ρυθμό. Θέ-
λω να φέρω στη μνήμη μου μιαν ανάμνηση, μιαν αίσθηση, μια
στιγμή που έζησα κάποτε, κι αντί γι’ αυτό, βρίσκομαι σε άλ-
λους αντί άλλων χρόνους και χώρους. Δεν καταλαβαίνω πώς
συμβαίνει, εκεί που αφουγκράζομαι τη μισοσβησμένη κατα-
γραφή μιας ομιλίας σε κάποια κάμαρα των παιδικών μου χρό-
νων, ξαφνικά να βρίσκω τον εαυτό μου μετά από χρόνια σ’
έναν άσχετο τόπο, π.χ. σε μια ακροθαλασσιά, ή να μυρίζω το
άρωμα μιας αναπάντεχης άνοιξης.

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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Τώρα πια το ταξίδι στο Διάστημα είναι εφικτό, ωστόσο το τα-
ξίδι στον χρόνο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο
μέσα μας, στις άγνωστες πολιτείες του μυαλού μας…

Ταξίδι στο Διάστημα…
Εκείνες τις μέρες που τώρα τις αναπολώ, η λέξη αυτή μάς

έφερνε στον νου ένα μυστήριο, παραμυθένιο σύμπαν.
Για μας τους κοινούς ανθρώπους, πέρα από τα σύνορα του

κόσμου υπήρχαν απίστευτα πράγματα. Νέοι κόσμοι που τους
δημιουργούσε μια απύθμενη φαντασία… Ανατριχιαστικά όντα
θα πετάγονταν αίφνης μπροστά μας, σ’ ένα άγνωστο κομμά-
τι του σύμπαντος, στο κενό… Φόβος… Αγωνία…

Οράματα που τα προκαλούσε το άγνωστο…
Εκείνη η μοναδική αίσθηση του να ανοίγεσαι στα σκοτά-

δια του απέραντου σύμπαντος αφού είχες γκρεμίσει τα όριά
σου…

Ποιος να ’ξερε τι θα βρίσκαμε; Ποιος να ’ξερε τι θα γινό-
ταν όταν ο πρώτος άνθρωπος θα πατούσε στο Φεγγάρι; Να
’ταν τάχα στ’ αλήθεια τόσο κοντά μας ο κόσμος εκείνων των
πλασμάτων που μας παρακολουθούσαν και πότε πότε επι-
σκέπτονταν τη Γη στα κρυφά;

Θα ήταν άραγε αρκετό να περάσουμε τα σύνορα της Γης
για να λύσουμε το μυστήριο της ζωής;

Περιμέναμε με απίστευτη αγωνία.
Και πήγαν… Ο ένας μετά τον άλλον στέλνονταν δορυφόροι

που τίναζαν τις φλόγες τους στα σκοτάδια του Διαστήματος.
Και μια μέρα, τελικά, τους είδαμε στη χλωμή επιφάνεια της
Σελήνης, στους κρατήρες, να περπατούν πηδηχτά, σαν παιδά-
κια. Τους είδαμε, ναι. Ήταν απίστευτο. Αλήθεια. Είχαν γίνει
αλήθεια όλα εκείνα που διαβάζαμε στα παραμύθια και στα
κλασικά εικονογραφημένα και που βλέπαμε στο σινεμά. Αυ-
τοί ήταν εκεί κι εμείς τους βλέπαμε από δω που καθόμασταν.
Ήταν σ’ ένα ολόαδειο μέρος, ανάμεσα στους κρατήρες, σε μια
χώρα των μυστηρίων που δεν είχε πατήσει άνθρωπος ξανά

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Ε Φ Α Λ Ο Μ Ο Υ
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το πόδι του, και χοροπηδούσαν σαν κάτι αστείες μαριονέτες.
Πήγανε, ναι, αλλά ταυτόχρονα έφτασε και το τέλος των

ονειροπολήσεων. Δεν υπήρχαν ούτε απρόοπτοι εξωγήινοι ούτε
μακρινές χώρες που θα έδιναν απαντήσεις στα κρυφά μηνύ-
ματά μας… Λες και το σύμπαν δραπέτευε όσο εμείς πηγαίνα-
με προς αυτό, απομακρυνόταν. Κι όσο το απέραντο εκείνο
σκοτάδι μάς καταβρόχθιζε, βάθαινε ακόμη πιο πολύ. Και ολο-
μόναχοι, σαν παιδιά που προσπαθούν ν’ αποδείξουν κάτι μό-
νο στον εαυτό τους, στήσαμε σημαίες σ’ έναν πλανήτη με ζα-
ρωμένο πρόσωπο και γυρίσαμε πίσω. Αυτό ήταν όλο. Χρωμα-
τιστά κομμάτια πανί που ανεμίζουν σ’ ένα παντέρημο αστέρι
όπου δεν πατάει κανείς… Χνάρια αφημένα στο ατέλειωτο στε-
ρέωμα μιας παιδιάστικης αλαζονείας…

Αν υπάρχει εκεί κάποιος και μας παρακολουθεί, θα πρέπει
να γέλασε πολύ με τα αστεία και ακατανόητα καμώματά μας.

Τι πολλά πράγματα που έγιναν μ’ αυτά και με τ’ άλλα. Όσο
ζούμε, σχεδόν δεν τα αντιλαμβανόμαστε, δε φτάνουν σε μας
παρά μόνο σαν τίτλοι εφημερίδων από έναν έξω κόσμο· κα-
ταστροφές, πόλεμοι, ανακαλύψεις, μια ατέρμονη μεταμόρφω-
ση μέσα σε τόσα χρόνια πέρασε κι έφυγε από δίπλα μας.

Λες και ο κόσμος μεγάλωσε όπως κι εμείς κι έχασε τη μα-
γεία του.

Γιατί κοιτάξαμε από μακριά, από έναν τελείως αλλιώτικο
τόπο, τους εαυτούς μας, και καταλάβαμε ότι μέσα στην αιω-
νιότητα δεν είμαστε παρά ένα μόριο σκόνης.

Ένα μόριο σκόνης μέσα στο απέραντο σύμπαν…
Τάχα να το έχουμε καταλάβει στ’ αλήθεια;

Από τότε ακόμη που ήμουν κοριτσάκι, πάντα το ίδιο μού έλε-
γαν: «Να βλέπεις την πραγματικότητα!»

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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Εντάξει, αλλά τι να την κάνω μια πραγματικότητα που με
έκανε δυστυχισμένη;

Πείτε ό,τι θέλετε, τα ψέματα μου αρέσουν. Οι φαντασίες,
τα όνειρα, τα ψέματα που δεν κάνουν κακό σε κανέναν, μου
αρέσουν…

Αν κάτσει κανείς, καλή ώρα, μετά από τόσα χρόνια, μέσα
σ’ ένα σπίτι και δε σκέφτεται παρά μόνο την πραγματικότη-
τα, μπορεί να εκπλαγεί που η ζωή είναι τόσο μακριά… Και να
τον πιάσει στενοχώρια.

Κι άλλωστε, ποιος θα μπορούσε να πει ότι όλη αυτή η ζωή
δεν ήταν όνειρο αλλά αλήθεια;

Έτσι κι εγώ, όταν ακουμπώ το κεφάλι στο μαξιλάρι κι
ακούω ξανά εκείνη τη μουσική, τότε μόνο μπορώ να βάλω σε
μια σειρά τις ανεξήγητες συμπτώσεις και να   πιστέψω ότι όλο
αυτό είναι μια μοίρα, μια φαντασία, κάτι που ήταν γραμμένο
από την ώρα που γεννηθήκαμε.

Ποιος ξέρει, ίσως και να ’ναι αλήθεια αυτό.

Είναι κουραστικό να θυμάσαι.
Αλλά έτσι και το πετύχετε, αν δεν ξεχάσετε τίποτα, αν έχε-

τε πάντα μαζί σας αυτούς που χάσατε, τις εικόνες, τις λεπτο-
μέρειες, τα πρόσωπα, τις μυρωδιές, τις φωνές, τότε δε χρειά-
ζεται να τα θυμάστε γιατί αυτά θα είναι πάντα μαζί σας.

Και δε θα αποτελούν μιαν ανάμνηση, ούτε ξεθωριασμένα
και παλιωμένα κομμάτια της ζωής σας που χάθηκε, ούτε θα-
μπές εικόνες σε φωτογραφίες που είναι αδύνατον να τις ξα-
ναζήσεις ή να τις αλλάξεις, αλλά θα είναι η ίδια η ζωή που
προχωράει μαζί με σας σαν ένα παντοτινό παρόν.

Μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται. Είναι όπως κάποιος
που σας λείπει ακόμη κι όταν είναι δίπλα σας, που τον θυμά-
στε ακόμη και τότε…

Έτσι κι εγώ, που κάθομαι εδώ όλα τα καλοκαιρινά απο-

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Ε Φ Α Λ Ο Μ Ο Υ
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γεύματα, μπορώ κάθε φορά ν’ αρχίσω από διαφορετικό ση-
μείο να λέω μόνη μου αυτήν την παράξενη ιστορία.

Και μου φαίνεται ότι, παρ’ όλη την ακαταστασία και την
α ποσπασματικότητά της, παρ’ όλη τη θλίψη, τους αποχωρι-
σμούς, τις αναμονές, όλες εκείνες τις μοναξιές και τη νοσταλ-
γία που ό,τι κι αν κάνω είναι αδύνατον να διηγηθώ και να πε-
ριγράψω, παρ’ όλ’ αυτά είναι η πιο όμορφη ιστορία του κό-
σμου.

Φυσικά και θα τη λέω με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά,
θα προσθέτω κάθε φορά πράγματα που ξέχασα, αυτό δεν αλ-
λάζει τίποτα…

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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EΤΣΙ ΛΟΙΠOΝ, EΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ AΝΟΙΞΗΣ, κάπου πολύ μακριά
από εδώ, σ’ εκείνη την κατάφωτη πόλη, ξυπνώ ξαφνικά με το
ξυπνητήρι του ήλιου που ξεπροβάλλει απότομα στο δωμάτιο
ενός μικρού ξενοδοχείου κι ακούω εκείνο το τραγούδι που δεν
πρόκειται ποτέ πια να ξεχάσω… Λες και φτάνει μέχρι εμένα
μέσα από το όνειρό μου…

Λες και το όνειρο συνεχίζει ακόμη, να, όπως τώρα, δεν μπο-
ρώ ευθύς να πω αν αυτό είναι όνειρο, αν είναι στον ύπνο ή στον
ξύπνο. Ύστερα τρέχω στο παράθυρο, το ανοίγω, η πρωινή δρο-
σιά με χτυπάει στο πρόσωπο, και κάτω ένας τυφλός παίζει
ακορντεόν μπροστά στην πόρτα.

Εκεί –τι πολλά χρόνια που πέρασαν… να ’ναι άραγε σαρά-
ντα; Δε βαριέσαι!–, εκείνο το πρωί, ένας τυφλός παίζει το Όλα
πια έχουν σβηστεί και μόνο εσύ υπάρχεις, κι εγώ τον κοιτάζω
χαζεμένη χωρίς να ξέρω ότι από δω και πέρα θα συγχέω τα
πάντα και δε θα μπορώ ποτέ πια να ξεχωρίσω το όνειρο από
την πραγματικότητα.

Γιατί ποιος από μας άραγε είναι σε θέση να αντιληφθεί
ότι μια αναπάντεχη σύμπτωση, που μας συμβαίνει κάποια
των ημερών, είναι εκείνο το μαγικό σημαδάκι που φανερώ-
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νεται στη μικρή η ρωίδα μας και ξεκινάει την όλη περιπέτεια;
Αναλογίζομαι τι είδους σύμπτωση τάχα να είναι αυτή και

με πιάνει τρελό καρδιοχτύπι. Λες κι έχω κάνει κάτι λάθος…
Λες κι έχω πάρει μια καλή είδηση, που πάντα περίμενα, αλ-
λά είναι άγνωστο το περιεχόμενό της… Λες και ξαφνικά βρέ-
θηκα ολόγυμνη μπροστά σ’ ένα πλήθος…

Ύστερα χτυπάει η πόρτα και καταλαβαίνω ότι τίποτε απ’
όλα αυτά δεν είναι σύμπτωση. Μπαίνουν μέσα ο ένας μετά
τον άλλον νεαροί με στολές, και όλοι κρατούν χρωματιστά
τριαντάφυλλα με μακρύ κοτσάνι. Το μικρό δωμάτιο γεμίζει
απ’ άκρη σ’ άκρη με κόκκινα, άσπρα, κίτρινα, ροζ, μοβ, πορ-
τοκαλιά τριαντάφυλλα. Ο τυφλός οργανοπαίχτης παίζει αστα-
μάτητα εκείνο το τραγούδι:

Δεν περνώ ούτε μια στιγμή χώρια από σένα,
όσο μακριά και να ’σαι,
αρώματα, ήχοι, φωνές,
όλα για σένα μιλούν…

Πάει καιρός που τα μάτια μου δε σε θωρούν,
έχω ξεχάσει τα πάντα,
βλέπω μόνο το πρόσωπό σου,
όσο μακριά και να ’σαι…

Από την πρώτη φορά που τ’ άκουσα, και για πάντα πλέον, το
τραγούδι αυτό με αγγίζει βαθιά και ποτέ δεν το ξέχασα. Με
γεμίζει με ενθουσιασμό, νιώθω ευτυχία να το ακούω, και ταυ-
τόχρονα μου σκαλίζει μια πληγή και με κάνει να κλαίω.

Όσην ώρα προσπαθώ να μαντέψω το μήνυμα στα λόγια
του τραγουδιού, μυρίζω τα τριαντάφυλλα.

Βρίσκω ανάμεσά τους ένα σημείωμα με τον γραφικό χα-
ρακτήρα εκείνου: «Όταν πάρεις αυτά τα λουλούδια, θ’ ακού-
σεις το τραγούδι που είχαμε υποσχεθεί ότι δε θα ξεχάσουμε

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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ποτέ. Δεν έχει νόημα να ζουν οι άνθρωποι χώρια… Αν υπάρ-
χει πραγματικά μεταξύ μας ένας μυστηριώδης δεσμός, όπως
είχες πει κάποτε, τότε άκουσε αυτό το όμορφο τραγούδι, που
νομίζω ότι τον εκφράζει… για να με φέρει κοντά σου όπως
φέρνει κι εσένα κοντά μου… Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, αλλά να
ξέρεις πως θα σ’ ακολουθώ όπου κι αν βρεθείς. Μερικές συ-
μπτώσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά πεπρωμένο, και ποιος
αλήθεια θα μπορούσε να το αλλάξει;»

Βέβαια και το έχω αποστηθίσει.
Όπως όλα όσα μου έχει γράψει… Όπως όλες τις συναντή-

σεις μας… Όλες τις ημερομηνίες, τα μέρη, τα τηλεφωνήματα…
Οι γυναίκες δεν ξεχνούν.
Και στ’ αλήθεια, τι άλλο μπορεί να είναι κάποιες συμπτώ-

σεις παρά ένα πεπρωμένο, ένα αναπάντεχο δώρο που μας κά-
νει η ζωή;

Δε θα μάθουμε και δε θα καταλάβουμε ποτέ γιατί τάχα να
είναι αυτό το γραφτό μας, γιατί, ενώ θα μπορούσε να μας οδη-
γήσει σε κάτι τελείως διαφορετικό, ξαφνικά, με μια μικρή λε-
πτομέρεια που δεν την προσέχουμε καν, με μιαν απροσδόκη-
τη έκπληξη, μ’ ένα μικρό παιχνίδι της μοίρας, μας ρίχνει κά-
που που δεν περιμέναμε καθόλου… Πως κάτι που κρατάει με-
ρικά δευτερόλεπτα μπορεί να καθορίσει μιαν ολόκληρη ζωή…

Τι αλλόκοτο παιχνίδι!
Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να το ξαναμάθει κάθε φο-

ρά από την αρχή, να ξανακάνει τα ίδια λάθη, να αυτοπροστα-
τευτεί. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι γνωρίζει πραγματικά αυ-
τό το παιχνίδι, κι ούτε να πει πώς θα το παίξει κάποιος άλλος.

Ούτε σας δίνεται η ευκαιρία να καθίσετε σε μιαν άκρη και
απλώς να παρακολουθείτε· ακόμη και σαν θεατής είστε μέσα
στο παιχνίδι, δεν έχετε καμιάν άλλη επιλογή από το να απο-
τελείτε ένα κάποιο κομμάτι του.

Μήπως όμως θα μπορούσατε τουλάχιστον να σταθείτε σ’
ένα σημείο και να αλλάξετε τον ρόλο που παίζετε;

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Ε Φ Α Λ Ο Μ Ο Υ
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Έχει να κάνει τάχα μόνο με το κουράγιο; Ή μήπως εκεί
που νομίζετε ότι κατευθύνετε τις συμπτώσεις ουσιαστικά αυ-
τές καθορίζουν τον ρόλο σας;

Είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε χωρίς να ξέρουμε
τίποτα και να μάθουμε όλους τους κανόνες μόνοι μας. Αν σκε-
φτόμασταν ότι κάθε βήμα που κάνουμε μπορεί να είναι κα-
θοριστικό για το απώτερο μέλλον, για τα χρόνια που θα
’ρθουν, δε θα μπορούσαμε να ζήσουμε.

Μα δεν είναι άδικο;
Να είστε υποχρεωμένοι να μπείτε, και μάλιστα χωρίς δεύ-

τερη ευκαιρία, σ’ ένα παιχνίδι όπου δεν μπορείτε καν να ορί-
σετε σε ποιους επιτρέπεται να πάρουν μέρος.

Να μας δινόταν τουλάχιστον μια ευκαιρία ακόμη. Να μπο-
ρούσαμε τουλάχιστον σε κάποια παράκαμψη του δρόμου να
αλλάζαμε την απόφασή μας και να ξεκινούσαμε από την αρ-
χή…

Είναι αδύνατο, το ξέρω.

Τώρα πηγαίνω από μια ανάμνηση σε μιαν άλλη. Ελάτε!

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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ΑΝ ΜΕ ΡΩΤAΤΕ ΠΟΙΟ ΠΡAΓΜΑ καθόρισε τη μοίρα μου, είναι
ακριβώς εκείνο το τραγούδι.

Ναι, ναι, ένα τραγούδι που παίζει στο όνειρό μου.
Αν ποτέ μπορέσατε να πείτε σ’ έναν άνθρωπο «Όλα πια

έχουν σβηστεί και μόνο εσύ υπάρχεις», ή αν το νιώσατε πραγ-
ματικά, τότε θα ξέρετε ότι δεν πρόκειται μόνο για μια αίσθη-
ση που απλώς σου κόβει τα πόδια, αλλά ότι είναι και τρο-
μακτική.

Είναι μια αίσθηση που θα έδινε κανείς τα πάντα για να την
ξεχάσει ολοκληρωτικά, με το στιγμιαίο άγγιγμα ενός μαγικού
ραβδιού, αλλά που ταυτόχρονα –τι παράξενο–, ακόμη κι αν
έχεις τη δυνατότητα, δε σου πάει η καρδιά να την ξεχάσεις…

Ξαφνικά βρίσκεστε να παρατηρείτε ανήμπορος τον εσωτε-
ρικό εαυτό σας, που νομίζατε ότι θα έκανε πάντα ό,τι θέλετε,
να συμπεριφέρεται αυθαίρετα, ανυπάκουα, παλαβά, σαν επα-
ναστατημένο παιδί, και, κατάπληκτος που δεν μπορείτε να τα
βγάλετε πέρα μαζί του, τον ακολουθείτε μ’ έναν απαράμιλλο
ενθουσιασμό σε μια περιπέτεια που δεν μπορείς να αντιστα-
θείς στη γοητεία της…

Ξέρω κάποιες ξένες γλώσσες, σε καμιά όμως δεν υπάρ-
χουν οι λέξεις για να περιγράψεις την αίσθηση εκείνης της
στιγμής.
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Για στάσου όμως, η χαλασμένη μηχανή του χρόνου με τινάζει
τώρα στα παιδικά χρόνια, με πάει σε μια από κείνες τις στιγ-
μές που δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο όσο τις ζεις, αλλά που
εκ των υστέρων καταλαβαίνεις ότι καθόρισαν μ’ έναν απροσ-
δόκητο τρόπο τη ζωή σου.

Με πάει σ’ ένα χειμωνιάτικο πρωινό που στον ουρανό κρέ-
μεται ένας κρύος και μουτρωμένος ήλιος…

Στην Άγκυρα των δεκατεσσάρων χρόνων μου…

Να ’ναι τάχα η παιδική ηλικία αυτή που κάνει τις πόλεις να
μοιάζουν πιο όμορφες μέσα στη μνήμη;

Ή μήπως τις χαλάμε πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια;
Όποτε έχω ξαναπάει, το μόνο που είδα ήταν μια πόλη που

είχε χάσει ακόμη και τις όμορφες λιακάδες της, είχε ασχημύ-
νει, και τη έβρισκα γερασμένη και παραγεμισμένη με χοντρο-
κοπιά…

Εκεί που κάποτε ήταν μεγάλες λεωφόροι, καινούρια και
τακτικά δομημένα κτίρια, μεγάλοι κενοί χώροι, λόφοι λου-
σμένοι στο φως και όμορφα σπίτια με κήπους, τώρα είχαν πά-
ρει τη θέση τους κοινότατες, κακόγουστες, στενάχωρες, ψυχο-
πλακωτικές πολυκατοικίες…

Θα ’λεγες ότι η γύρω στέπα αρνιόταν να δεχτεί αυτήν την
ά καιρη πολιορκία της που γινόταν με τα σύμβολα ενός νέου
πολιτισμού τον οποίο νομίζαμε κάτι σπουδαίο.

Βλέποντας ύστερα από καιρό τις φτωχικές συνοικίες γύ-
ρω από το κάστρο, που τα παλιά σπίτια τους απλώνονταν
κατά μήκος του δρόμου, όλες εκείνες τις κολοβές και σαρα-
βαλιασμένες ζωές, δεν μπορούσα ν’ αποφύγω τη σκέψη ότι
μέσα σε τόσα και τόσα χρόνια το μόνο που είχαμε καταφέ-
ρει στην πρωτεύουσα των μεγάλων προσδοκιών ήταν αυτό
εδώ το χάλι.

Τώρα πια με θλίβει βαθιά το γεγονός ότι σύμβολο αυτής

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ

• 20 •

TELIKO-MOUSIKH  1/20/11  10:56 AM  Page 20



της πολιτείας είναι εκείνο το ψυχρό μαυσωλείο πάνω στον λό-
φο Ρασάτ Τεπέ.1

Μακάρι, αντί ν’ ακολουθήσουμε την παράδοση των παλιών
Φαραώ που προσδοκούσαν την αιώνια ζωή μετά θάνατον, να
είχαμε κάνει τη ζωή και όχι τον θάνατο σύμβολο αυτής της πό-
λης, να είχαμε διατηρήσει το ταπεινό και ζεστό σπίτι όπου
έζησε τις μέρες του, που ήταν κατάφωρες από τις ελπίδες για
μια ολοκαίνουρια πατρίδα. Και μακάρι να μπορούσαμε να πι-
στέψουμε ότι απ’ όλα αυτά τα σπίτια, θα μπορούσαν να
βγουν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι σαν κι εκείνον.

Έτσι είναι, δεν αγαπώ πια την Άγκυρα. Εξάλλου, έχω χρό-
νια να πάω.

Όπως είπα και πιο πάνω, ίσως όταν είσαι παιδί όλα να φα-
ντάζουν αλλιώτικα.

Αλλά μπορεί και να οφείλεται στην κουρασμένη ματιά μου
το ότι νομίζω πως έχει αλλάξει ακόμη κι ο ανοιξιάτικος ήλιος.
Εκείνο το πούσι, που νομίζω ότι έχει σκεπάσει και τους αν-
θρώπους ακόμη, μπορεί να μην είναι έτσι στ’ αλήθεια, αλλά να
είναι ένα πέπλο που σκεπάζει τα μάτια μου.

Αλλά, πραγματικά, σαν να μην είναι πια η ίδια εκείνη η πόλη
όπου έβγαινα με το ποδήλατο έξω από το σπίτι μου με το κη-
πάκι κι έκοβα βόλτες, ή κάποιες φορές, στο σχόλασμα του
σχολείου, που γλιστρούσαμε, κάνοντας έλκηθρο τις τσάντες
μας, σ’ αυτές τις κατηφόρες όπου τώρα έχουν χτιστεί τερά-
στια γυάλινα κτίρια και ξενοδοχεία.

Μακάρι να είχα φυλάξει τις εικόνες που έμειναν στον νου
μου από την Άγκυρα των παιδικών μου χρόνων, και να μην εί-
χα επιτρέψει να σβηστούν η μία μετά την άλλη καθώς επέ-
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στρεφα σ’ αυτές, βάζοντας στη θέση τους άλλες, νέες εικόνες…
Δυστυχώς, είναι χαρακτηριστικό του μυαλού. Μαζί με τους

χρόνους αναμειγνύονται και οι εικόνες. Εικόνες και ήχοι που
στοιβάζονται το ένα πάνω στ’ άλλο αντικαθιστούν τα παλιά.
Πόσες φορές πιάνω τον εαυτό μου, εκεί που ασχολούμαι με
κάτι στο σπίτι, να επαναλαμβάνω το ρεφρέν ενός από αυτά
τα καινούρια, απαίσια τραγούδια που παίζουν ξανά και ξα-
νά στην τηλεόραση, αντί για κάποιο από κείνα τα όμορφα αλ-
λοτινά τραγούδια.

Τι να γίνει όμως, δεν παλιώνει μόνο το πρόσωπο που βλέ-
πουμε στον καθρέφτη.

Κάπου εδώ είναι εκείνα τα ήρεμα καλοκαιριάτικα απογεύ-
ματα που παίζουμε λάστιχο με την Αϊλά στον κήπο…

Δε μας είπε κανείς τότε ότι όταν κάποτε θα προσπαθού-
σαμε να θυμηθούμε εκείνη την εποχή, θα είχε μείνει τόσο πο-
λύ μακριά, ότι θα τη χάναμε στο άψε σβήσε κι ότι δε θα μπο-
ρούσαμε να την αντικαταστήσουμε πια με τίποτα που να εί-
ναι τόσο αγνό, όμορφο, ευτυχισμένο και γεμάτο εμπιστοσύνη.

Όχι, δε μας το είπε κανείς.
Α, να που ακούω τη φωνή της μαμάς. Μας φωνάζει από το

σπίτι να πιούμε τσάι· μέχρι εδώ φτάνει η μυρωδιά από τις ζε-
στές καρυδόπιτες και μηλόπιτες.

Θα μπούμε στο σπίτι και θα μας τυλίξει η γαλήνια ατμό-
σφαιρα του σκιερού καθιστικού, που είναι σαν να υπάρχει μό-
νο σε κείνα τα παλιά σπίτια, θα βυθιστούμε στις πολυθρόνες
με τα παλιωμένα και λερωμένα καλύμματα και θα περιμέ-
νουμε να ’ρθει το τσάι.

Πότε ήταν, αλήθεια, που ήρθε η Αϊλά μ’ ένα βιβλίο στο χέ-
ρι και μου είπε, «Θυμάσαι πριν από χρόνια που μου είχες δεί-
ξει μια μέρα ένα ποίημα σ’ ένα περιοδικό, κι είχες πει τότε
αυτός ο άνθρωπος θα γίνει μεγάλος ποιητής;…»

Κ Ι Ο Υ Ρ Σ Α Τ  Μ Π A Σ Α Ρ
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«Πού θες να θυμάμαι;» είπα. «Και λοιπόν, έγινε;»
Εκείνη γέλασε. «Τι να σου πω, κοίτα μόνη σου. Βγήκε το

καινούριο του βιβλίο, εμένα μου άρεσε πολύ…»
Το διάβασα εκείνη τη νύχτα. Έλεγε σε κάποιο σημείο,

«Σαν ουρανός είναι η παιδική ηλικία / δεν πάει πουθενά».

Αλήθεια είναι, δεν πάει πουθενά η παιδική ηλικία.
Έρχεται παντού μαζί μας, λες και μας πιάνει από το χέρι.
Τις είχε η Αϊλά εκείνες τις φωτογραφίες… Της έλεγα, «Βρε

συ, μη τυχόν και τις δείξεις σε κανέναν. Ποιος θα σε πάρει αν
σε δει σ’ αυτά τα χάλια;» αλλά δε μου ’δινε σημασία.

Μοιάζουμε κι οι δυο μας με αγόρια. Ξεχτένιστα μαλλιά,
γεμάτες πληγές και γρατσουνιές, με σκοτσέζικα παντελόνια ή
με φόρμες, είτε να παλεύουμε, είτε να σκαρφαλώνουμε κά-
που, είτε να πηδάμε από ένα δέντρο…

Παράξενο αλήθεια ότι οι περισσότερες από κείνες τις μνή-
μες φυλάχτηκαν μέσα μου… Καμιά φορά κοιτώ τα γόνατά
μου, τον αγκώνα μου, το πόδι μου, και λέω να, αυτό είναι από
κείνη τη μέρα που μαζεύαμε με την Αϊλά μούρα κι έπεσα από
τη μουριά, κι αυτό από κείνο το πρωινό που έσπασα τα μού-
τρα μου με το ποδήλατο… Χνάρια της προσωπικής μικρής
ιστορίας μου, σαν επικεφαλίδες…

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Ε Φ Α Λ Ο Μ Ο Υ
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