
Ο κΟσμΟσ με καλωσΟρίζεί

«...Δεν είχε παρά ν’ ανοίξει τα μάτια· αλλά τα πλάκωνε ένα 
βάρος· ένας φόβος. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια· έσπρωξε 
το βάρος· κοίταξε, μπροστά του απλωνόταν το Ρίτζεντ Παρκ. 
Μακρόστενες σερπαντίνες από ηλιακό φως παιχνιδίζανε στα 
πόδια του. Τα δέντρα υποκλίνονταν κυματίζοντας τις φυλλω-
σιές τους. Σε καλωσορίζουμε, έμοιαζε να λέει ο κόσμος· εμείς 
δεχόμαστε τα πάντα· εμείς δημιουργούμε τα πάντα· την ομορ-
φιά, έμοιαζε να λέει ο κόσμος. Και σαν να ’θελε να του το 
αποδείξει (με επιστημονική εγκυρότητα), όπου κι αν έστρεφε 
τη ματιά του, στα κάγκελα, στις αντιλόπες που τέντωναν το 
κεφάλι τους πάνω απ’ τα κιγκλιδώματα, παντού αποκαλυπτό-
ταν η ομορφιά. Το τρεμούλιασμα ενός φύλλου στην πνοή τ’ 
ανέμου τον γεμίζει πρωτόφαντη χαρά. Ψηλά, στον ουρανό, 
τα χελιδόνια κάνουν κάθετες εφορμήσεις, στρίβουν απότομα, 
ρίχνονται εδώ κι εκεί, στροβιλίζονται με πλήρη έλεγχο των 
κινήσεών τους σαν να τα συγκρατεί λαστιχένιο σκοινί· κι οι 
μύγες πετούν ψηλά και ξανακατεβαίνουν· το φως του ήλιου 
πέφτει παιχνιδιάρικα πότε στο ’να φύλλο πότε στ’ άλλο, τα 
παραζαλίζει με το χρυσαφένιο του θάμπος· και κάπου κάπου 
ένα κουδουνάκι (μπορεί να ’ταν το κλάξον ενός αυτοκινήτου) 
αντηχεί θεσπέσια πάνω στη χλόη – όλ’ αυτά, ήρεμα και μετρη-
μένα, καμωμένα από πράγματα κοινά, ήταν τώρα η αλήθεια. Η 
ομορφιά απλωνόταν παντού...»

Βιρτζίνια Γουλφ, Η κυρία Νταλογουέι
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«Και εμείς ερωτευτήκαμε, δεν το κάναμε θέμα όμως. Η 
Βιρτζίνια Γουλφ, πάλι, όχι μόνο θέμα το έκανε, αλλά ολό-
κληρο μυθιστόρημα».

Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη του Γιώργου όταν διάβασε το 
απόσπασμα από την Κυρία Νταλογουέι. Δεν είχε, βέβαια, δια-
βάσει ολόκληρο το βιβλίο και ούτε σκόπευε να το κάνει, στο 
μυαλό του, ωστόσο, μόνο κάποιος πολύ ερωτευμένος μπορού-
σε να δει τον κόσμο τόσο όμορφο όσο ο ήρωας του βιβλίου. 

«Γι’ αυτό εγώ προτιμώ την ποίηση», σκέφτηκε αυτάρε-
σκα. «Αν είναι καλός ο ποιητής, με μια φράση τα έχει πει 
όλα, όχι σαν τα μυθιστορήματα που διαβάζεις σελίδες επί 
σελίδων για να διαπιστώσεις πού το πάει ο συγγραφέας. 
Ενώ στην ποίηση η σοφία είναι συμπυκνωμένη. Σαν αυτές 
τις ταμπλέτες νέας τεχνολογίας για το πλύσιμο των ρούχων. 
Βάζεις μια τόση δα ταμπλέτα στο πλυντήριο και αυτή καθα-
ρίζει τα ρούχα σου, το ίδιο το πλυντήριο και ό,τι άλλο βρει 
μπροστά της. Ακόμα και τις αμαρτίες μου θα ξέπλενε, αν 
έβρισκα τρόπο να τις χωρέσω εκεί μέσα. Αυτές όμως είναι 
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τόσο πολλές που, όσο εγώ τις βάζω από την πόρτα του πλυ-
ντηρίου, αυτές πάντα ξεχειλίζουν από κάπου αλλού. Μή-
πως να έπαιρνα ένα από εκείνα τα καινούργια δωδεκάκιλα 
πλυντήρια;» αναρωτήθηκε ο Γιώργος τη στιγμή ακριβώς που 
μπήκε στο σαλόνι η γυναίκα του, η Δανάη.

Ο Γιώργος ήταν πολλά χρόνια ζευγάρι με τη Δανάη, απ’ 
όταν ήταν νέα παιδιά και οι δυο τους. Είχαν τα πάνω και 
τα κάτω τους μέσα στα χρόνια, αλλά τα είχαν καταφέρει να 
είναι ακόμη μαζί και να είναι αγαπημένοι. Βέβαια, αν κά-
ποιος, που δεν τους γνώριζε καλά, τους έβλεπε πώς μιλού-
σαν ο ένας στον άλλο, θα σχημάτιζε την εικόνα πως όχι μόνο 
αγαπημένοι δεν ήταν, μα και πως τρώγονταν σαν το σκύλο 
με τη γάτα. Η φαινομενική ένταση όμως μεταξύ τους δεν 
ήταν παρά ο δικός τους πολύ ιδιαίτερος τρόπος να κρατούν 
τη σχέση τους ζωντανή.

Ένα μόνο ήταν το αντικείμενο όπου πραγματικά δεν τα 
έβρισκαν ποτέ. Η λογοτεχνία. Της Δανάης της άρεσε να 
διαβάζει πολλή και καλή λογοτεχνία. Του Γιώργου, πάλι, 
όχι. Δεν ήταν, βέβαια, και από αυτούς τους άντρες που δεν 
είχαν διαβάσει ούτε βιβλίο στη ζωή τους. Τόσα χρόνια, 
άλλωστε, δίπλα στη Δανάη πώς θα μπορούσε να την έχει 
γλιτώσει. Είχε διαβάσει, λοιπόν, κάμποσα, τα περισσότερα 
είναι η αλήθεια αστυνομικά, αλλά και μερικά της «βαριάς 
λογοτεχνίας» όπως ο ίδιος την αποκαλούσε. Νεότερος, μά-
λιστα, είχε διαβάσει και λίγη ποίηση. 

Με τον καιρό, ωστόσο, είχε καταλήξει πως προτιμά να 
κάνει άλλα πράγματα με τον ελεύθερο χρόνο του. Να βλέπει 
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σειρές ή ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να παίζει βιντεο-
παιχνίδια, να βγαίνει για μπίρες με τους φίλους του. Όχι, 
πάντως, να διαβάζει. «Ο καιρός να καλλιεργήσω το πνεύμα 
μου ήρθε και παρήλθε ανεπιστρεπτί», του άρεσε να επανα-
λαμβάνει συχνά.

Για τη Δανάη, πάλι, αυτός ο «καιρός» δεν είχε παρέλθει 
ποτέ. Και δε συνέχιζε απλώς να διαβάζει, και μάλιστα τώρα 
τελευταία όλο και πιο κλασικά αναγνώσματα, αλλά ήθελε 
και να τα μοιράζεται μαζί του. 

Τι να κάνει και ο Γιώργος, ποιούσε την ανάγκη φιλοτιμία 
και διάβαζε ό,τι του έδινε η γυναίκα του. Ο μόνος όρος που 
έβαζε ήταν να μην είναι περισσότερο από μία σελίδα. Και 
συνήθως η Δανάη τον σεβόταν αυτό τον όρο. Και ο Γιώργος 
με τη σειρά του σεβόταν τη δική της ανάγκη να μοιράζεται 
πράγματα μαζί του και κρατούσε τη γνώμη του για τον εαυ-
τό του, κάνοντας όσο το δυνατό λιγότερα σχόλια για το κεί-
μενο, χωρίς να της δίνει την εντύπωση πως έχει μουγκαθεί. 
Τη μέρα όμως που του έδωσε να διαβάσει το απόσπασμα 
από την Κυρία Νταλογουέι, εκείνος είχε ξυπνήσει με μια ιδι-
αίτερα ομιλητική διάθεση, που προμήνυε μπελάδες.

«Λοιπόν, πώς σου φάνηκε;» τον ρώτησε η γυναίκα του γεμά-
τη περιέργεια με το που μπήκε στο σαλόνι.

«Καμιά φορά νομίζω πως διαλέγεις τα αποσπάσματα για 
να με προβοκάρεις», της απάντησε, έχοντας αποφασίσει να 
μη μασήσει άλλο τα λόγια του.

«Σαν πολύ μεγάλη ιδέα δεν έχεις για τον εαυτό σου, βρε 
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μωρό μου; Σου τα δίνω γιατί μου αρέσουν και θέλω να τα 
μοιραστώ μαζί σου».

«Τα γούστα μας στο διάβασμα διαφέρουν, αγάπη μου. 
Νομίζω πως είναι πια καιρός να το πάρουμε απόφαση».

«Να το πάρεις εσύ απόφαση», απάντησε η Δανάη θυμω-
μένα. «Εγώ θα σου τα δίνω, μπας και σε ξυπνήσω».

«Καλά, γλυκιά μου. Να μου τα δίνεις», της είπε με μαλα-
κωμένη φωνή ο Γιώργος που είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται 
με γοργούς ρυθμούς πόσο ολέθρια μπορούσε να αποδειχθεί 
η καινούργια του τακτική και πλησίασε να την αγκαλιάσει.

«Ναι, κάνε μας και τον καλό τώρα. Αφού σε ξέρω τι γου-
ρούνι είσαι κατά βάθος», του είπε περιπαικτικά η Δανάη κα-
θώς τον αγκάλιαζε κι εκείνη.

Όταν λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος βρέθηκε στο δρόμο, 
διαπίστωσε με έκπληξη πως το απόσπασμα που είχε διαβά-
σει του ήρθε ξανά στη σκέψη. Το τοπίο, βέβαια, γύρω του, 
διέφερε πολύ από αυτό που αντίκριζε ο ήρωας του βιβλίου. 
Σίγουρα στην πόλη του δεν κυκλοφορούσαν αντιλόπες και 
τα μόνα δέντρα που υπήρχαν στο δρόμο του ήταν μερικές 
καχεκτικές μουριές. Καμία σχέση με τα μεγάλα φυλλοβόλα 
δέντρα των πάρκων του Λονδίνου. 

Καθώς βάδιζε, άρχισαν να του έρχονται στο μυαλό φευ-
γαλέες εικόνες από τους νεανικούς του περιπάτους. Είχε την 
αίσθηση πως τότε αυτοί οι ίδιοι δρόμοι τού φαίνονταν πιο 
όμορφοι. «Ίσως να έφταιγε που τότε ήμουν νέος και αφε-
λής», συλλογίστηκε.
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Μια δυνατή ριπή ανέμου σήκωσε σκόνη από το δρόμο 
και τον έκανε να κλείσει ενστικτωδώς τα μάτια του για με-
ρικά δευτερόλεπτα. Όταν τα άνοιξε ξανά, το φως του ήλιου 
τού φάνηκε πιο έντονο και διαπεραστικό.

Τα πάντα φωτίζονταν διαφορετικά τώρα. 
«Θα φταίει η σκόνη», σκέφτηκε, αλλά αμέσως συνειδητο-

ποίησε ότι, αν έφταιγε η σκόνη, τα αντικείμενα θα έπρεπε 
να του φαίνονται πιο θαμπά και όχι πιο καθαρά. Είχε σταθεί 
στο πεζοδρόμιο και παρατηρούσε τον τρόπο που το φως του 
ήλιου αντανακλούσε στα φύλλα μιας μουριάς, όταν ξαφνικά 
του φάνηκε πως το φύλλωμά της άρχισε να πυκνώνει. Έτρι-
ψε παραξενεμένος τα μάτια του. «Μα τι στο καλό, έκλεισα 
τα μάτια μου το φθινόπωρο και τα άνοιξα την άνοιξη;» ανα-
ρωτήθηκε μπερδεμένος.

Άρχισε να βαδίζει ξανά. «Σε λίγο, όπως πάμε, θα δω και 
καμιά αντιλόπη να ξυπνάει από τη χειμερία νάρκη. Αχ, τι 
βλακείες σκέφτομαι, οι αντιλόπες δεν πέφτουν σε χειμερία 
νάρκη. Στη ζούγκλα δεν έχουν χειμώνα».

Γελούσε μόνος του με τον χαζό συλλογισμό του, όταν ένα 
πλάσμα πετάχτηκε με ταχύτητα μέσα από έναν κάδο απορ-
ριμμάτων. «Να και η αντιλόπη», πρόλαβε να σκεφτεί αστρα-
πιαία βλέποντας το πλάσμα να έρχεται κατά πάνω του. 
Έκανε μια ενστικτώδη κίνηση για να το αποφύγει και αυτό 
πέρασε ξυστά δίπλα του γρατσουνίζοντάς τον στο πρόσωπο 
προτού προσγειωθεί στο έδαφος. Μόλις ο Γιώργος συνήλθε 
από το σοκ, διαπίστωσε πως επρόκειτο απλώς για μια πα-
χουλή γάτα.
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«Αν ήμασταν στη ζούγκλα, εσύ θα ήσουν η τίγρης κι εγώ 
η αντιλόπη», της είπε με νόημα. 

Η γάτα απομακρύνθηκε νιαουρίζοντας ενοχλημένη. 
Μια άγνωστη κυρία τον πλησίασε, κοιτώντας τον επίμο-

να. «Θα είναι επειδή μιλάω στη γάτα», σκέφτηκε.
«Κύριε, αιμορραγείτε», του είπε διστακτικά η άγνωστη.
Έπιασε με το χέρι το μάγουλό του και είδε πως πραγμα-

τικά έτρεχε αίμα. Δεν είχε καταλάβει πως το γρατσούνισμα 
ήταν τόσο βαθύ.

Η κυρία έβγαλε ένα πακέτο χαρτομάντιλα από την τσά-
ντα της και του έδωσε μερικά. Ο Γιώργος την ευχαρίστησε, 
πίεσε τα χαρτομάντιλα στο μάγουλο και έκανε μεταβολή 
προς το σπίτι του. 

Όταν μπήκε στο διαμέρισμα, η Δανάη ήταν βυθισμένη 
στον καναπέ διαβάζοντας ένα ογκώδες βιβλίο.

«Τι έπαθες;» του είπε τρομαγμένη βλέποντάς τον μες στα 
αίματα.

«Ο κόσμος με καλωσόρισε», απάντησε εκείνος έχοντας 
επιστρέψει στο γνώριμο ύφος του.


