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Αθήνα, Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 1966
Αγαπητή μου Ευγενία,
Η απόφαση να απομακρυνθούμε και να βάλουμε
τέλος σε αυτή την περίεργη σχέση μας ήταν αναγκαστική και έως έναν βαθμό μελετημένη. Πρότεινες να
μην ξαναμιλήσουμε ποτέ, επειδή η συνέχιση της επικοινωνίας μας δεν θα είχε πια κανένα όφελος και για
τους δύο. Σεβάστηκα την επιθυμία σου. Πιθανότατα
έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής έχει διαψεύσει ήδη όλα όσα ανέμενα.
Κοινώς, αλλιώς τα περίμενα κι αλλιώς μου ήρθαν.
Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα όμως πια.
Η αφορμή για να ξεκινήσω να σου γράφω είναι
μια παλιότερη υπόσχεση που μοιάζει να αιωρείται
ακόμα πάνω από τους δυο μας. Η υπόσχεση αυτή
επανήλθε στον νου μου με βίαιο τρόπο την περασμένη Παρασκευή, όταν περνώντας έξω από ένα μπαρ
7

ΝΙΚΟΣ Σ ΒΕ Ρ ΚΟΣ

στη συμβολή της Πατησιών με την Οδό Ιθάκης, μέσα
από τη μεγάλη τζαμαρία που χωρίζει τη λεωφόρο με
το γνώριμο σε εμάς περιβάλλον, σε είδα να κάθεσαι
σε ένα τραπέζι. Μου φάνηκες σκεφτική, σαν να είχες απασχολημένη τη σκέψη σου με κάτι που σου
προκαλούσε αγωνία. Τίναζες το τσιγάρο σου με τον
αντίχειρα, καθαρή ένδειξη πως ακόμα δεν έχεις κατακτήσει τις κινήσεις που καταδεικνύουν την εμπειρία ενός άνετου και πολύχρονου καπνιστή. Σου είχα
εξηγήσει κάποτε πως όταν τινάζεις το τσιγάρο με τον
αντίχειρα, οι περισσότερες στάχτες δεν βρίσκουν τον
στόχο τους στο σταχτοδοχείο. Το ξέρω, ασχολούμαι
με θέματα δευτερεύοντα και φαινομενικά ασήμαντα.
Τελευταία επισήμανση και επανέρχομαι στο θέμα
μας: ο καπνιστής, εκτός του ότι είναι πιθανό να ρίξει
στάχτη στο ποτό του, κάνει χάλια και όλο το τραπέζι.
Προχωράω στο προκείμενο. Αποφάσισα να σου
γράψω μερικά γράμματα – δεν ξέρω ακόμα τον αριθμό – για να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου απέναντί
σου. Μου είπες κάποτε, τον πρώτο καιρό της γνωριμίας μας, πως όλες αυτές τις ιστορίες που σου λέω
πρέπει κάποια στιγμή να τις καταγράψω. Το ερώτημα που τότε απηύθυνα σ’ εσένα και στον εαυτό
μου ήταν «γιατί». Το θεωρούσα ανώφελο, καθώς – το
παραδέχομαι – μου φαίνεται αδύνατον να αποτυπώ8
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σω σε χαρτί τις κινήσεις που συνοδεύουν μια προφορική διήγηση. Ξέρεις καλά πως όταν με συνεπαίρνει
η ίδια η ανάμνηση – ή μήπως φταίει το τρίτο ή το
τέταρτο ποτό; – κουνώ τα χέρια μου τόσο έντονα και
εμφατικά, που καταλήγω να γίνομαι κωμικός. Στην
πραγματικότητα αυτό θέλω, δεν αποσκοπώ ποτέ στο
να αισθανθεί άσχημα ο ακροατής ή ο συνδαιτυμόνας,
απεναντίας, μου αρέσει να γελάει ο άνθρωπος που
παρακολουθεί, ακόμη και αν οι ιστορίες είναι θλιβερές. Ιδιαίτερα μου αρέσει το γέλιο των γυναικών,
λατρεύω να τις βλέπω να ξεκαρδίζονται ή απλώς να
χαμογελούν με τα αστεία μου, να κοιτούν η μία την
άλλη με θέρμη, να λύνουν κι εκείνες το κορμί και τα
χέρια τους, να κάθονται πιο αναπαυτικά απέναντί
μου και να ακούνε.
Δεν μπορώ όμως να κρύψω ότι οι άντρες ακροατές
είναι συνήθως βαρετοί, ενώ έχουν την τάση να αμφισβητούν όσα ακούνε. Χειρότεροι όλων είναι οι συνομήλικοί μου άντρες, καθώς πάντα έχουν στο βλέμμα
τους μια σαφή αμφισβήτηση, όχι τόσο όσον αφορά
τα γεγονότα, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τον σκοπό
και τις αρχές βάσει των οποίων λειτούργησα σε ορισμένες περιστάσεις.
Είναι λογική μια τέτοια αντιμετώπιση έως ένα σημείο. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιες είναι οι αρχές μου
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στη ζωή, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Ίσως επειδή δεν
είχα ποτέ την ανάγκη και την ικανότητα να τις αναζητήσω. Ας πιάσουμε την περίπτωσή μας. Τι μπορεί
να θέλει ένας μεσήλικας από μια εικοσιπεντάχρονη
κοπέλα; Απάντηση δεν έχω βρει ακόμα.
Πρέπει επίσης να απολογηθώ, κατά κάποιον τρόπο, για τη μορφή αυτών των γραμμάτων, που είναι
γραμμένα σε γραφομηχανή. Κακή ακολουθία λέξεων αυτή, μάλλον θα με κατσάδιαζες με τον δικό
σου ήπιο μα επιτακτικό τρόπο, επειδή χρησιμοποίησα απανωτά τρεις λέξεις με κοινή ρίζα. Να εξηγηθώ:
τη γραφομηχανή δεν την έχω ακόμα κατακτήσει, δεν
ξέρω ακόμα να τη χρησιμοποιώ καλά. Αλλά πλέον
η αλήθεια είναι ότι τα δάχτυλά μου έχουν αρχίσει
να χάνουν τις δυνάμεις τους. Εδώ στην εφημερίδα
έχω ιδιοποιηθεί μια γραφομηχανή για τους ασκούμενους δακτυλογράφους, που την έχουν παραπεταμένη σε ένα γραφείο. Καμιά φορά μασάει το χαρτί
και οι υπόλοιποι δεν έχουν την υπομονή να ισιώσουν
τη σελίδα χωρίς να σκιστεί. Ούτε εγώ το καταφέρνω
πάντα. Γι’ αυτό συγχώρεσέ με αν δεις μερικά μικρά
σκισίματα ή κάποιες μουντζούρες στις σελίδες. Είναι
μια μικρή «παράπλευρη απώλεια», ένα αντάλλαγμα
για την ησυχία που μου παραχωρήθηκε εδώ στην
εφημερίδα.
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Σε ζάλισα με την πολυλογία μου, η οποία για κάποιους είναι ακόμα ελκυστική. Αρκετά. Σου γράφω,
λοιπόν, επειδή θέλω να ικανοποιήσω την επιθυμία
σου. Θέλω επίσης να οξύνω τη μνήμη μου, που, ευτυχώς, δεν μοιάζει να με εγκαταλείπει. Τουλάχιστον
μέχρι στιγμής.
Αν και δεν είναι πρέπον, οφείλω σε αυτό το πρώτο γράμμα να σου πω ότι τα ρούχα από τη Ζυρίχη
που σου στέλνω μια στο τόσο θέλω προφανώς να τα
κρατήσεις. Πιστεύω πως το κόλπο που κάνω βγάζοντας τις ετικέτες από τους οίκους μόδας έχει αποτέλεσμα, και πως ο σύζυγός σου θα συνεχίσει να μην
καταλαβαίνει τίποτα. Γενικά νομίζω πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, η αντιληπτική του ικανότητα είναι
αντιστρόφως ανάλογη της θέσης του στην τράπεζα.
Τον θυμάμαι ακόμα, το περσινό φθινόπωρο, να πίνει τσάι στο Κοσμικόν στην Κυψέλη, εννιά η ώρα το
βράδυ. Συγχώρεσέ με για τον επικριτικό τόνο μου,
αλλά το σκηνικό ήταν εντελώς φρικαλέο. Μέσα στο
μπαρ με τον ξύλινο πάγκο, το μαξιλαράκι και τη δερμάτινη επένδυση στην κόγχη του για να βολεύονται
οι αγκώνες, στο μπαρ με τον αντιφατικό φωτισμό,
σε μερικές γωνιές έντονο και σε άλλες εντελώς ανύπαρκτο, ώστε να λειαίνονται όσο πρέπει οι φιγούρες
που κάθονταν στα τραπεζάκια, εκείνος έπινε τσάι.
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Κατέστρεφε μονομιάς όλο το περιβάλλον. Ένας καθωσπρεπισμός βλακώδης μέσα σε έναν χώρο όπου
πρέπει να αφήνεσαι στην κάθε είδους περιπέτεια, να
είσαι ανοιχτός σε όλα τα ενδεχόμενα. Κι αυτός εκεί,
παρών, να υπενθυμίζει ότι η ζωή μπορεί να καταντήσει εσαεί άνοστη.
Πρέπει – έστω και τώρα – να σου εξομολογηθώ
πως δεν τον γνώριζα προσωπικά, είπα ψέματα τότε.
Γνώριζα μόνο πως ήταν ένας ευσυνείδητος τραπεζικός υπάλληλος, ένας πιθανός «Γερμανός Πατέρας»
– στον οποίο, όπως περιγράφει ο Ντοστογιέφκσι,
υποτάσσεται όλη η υπόλοιπη οικογένεια – που παράγει πλούτο με τη σκληρή δουλειά του και τον αποθηκεύει εμμονικά σαν Εβραίος. Συγχώρεσέ μου και
τώρα αυτό το ελαφρώς αντισημιτικό σχόλιο, είναι
χοντροκομμένο, ιδίως όταν το λες σε μια Εβραία.
Αλλά κι εσύ γελούσες όποτε σου διάβαζα αυτό το
κομμάτι από τον Παίκτη.
Ο μέλλων σύζυγός σου φαινόταν τότε ιδανικός για
σένα. Εκείνος θα έμοιαζε στην κοινωνία σαν κυρίαρχος απέναντί σου, αλλά στην πραγματικότητα εσύ
θα του καταδυνάστευες τη ζωή. Ήταν μια αντίθεση
ευεργετική, πιστεύω. Εγώ άλλωστε είχα αποδεχτεί
την προδιαγεγραμμένη ήττα που μου επιφύλαξαν τα
πράγματα και ένιωσα την υποχρέωση να βρω τον τρό12
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πο να ξεδιπλώσεις τον χαρακτήρα σου. Σε ρώτησα
εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, «σου αρέσει αυτός εκεί;»
Μου απάντησες, ελαφρώς θιγμένη και εκνευρισμένη
από το – κατά τα φαινόμενα βλακώδες – παιχνίδι,
κοφτά «ναι». Δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Θυμάσαι;
Πήγα κατευθείαν στο τραπεζάκι του, του μίλησα με
οικειότητα σαν να τον ήξερα χρόνια, μήπως και πειστείς πως είναι γνωστός μου, μήπως και μοιάσει εγγυημένη η ποιότητά του. Εκείνος σάστισε στην αρχή.
Του είπα πως πρέπει να γνωριστείτε. Μάλλον πίστεψε πως εγώ κι εσύ είμαστε συγγενείς. Παραδόξως
γέμισε αποφασιστικότητα ο σημερινός άντρας σου.
Ήμουν κι εγώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικός στον τόνο
της φωνής μου. Μετακίνησε την καρέκλα του προς
τα πίσω με μια δόση αγωνίας, παραλίγο μάλιστα να
πέσει, και ήρθε και σου συστήθηκε. Εγώ στεκόμουν
όρθιος όλη αυτή την ώρα, και όταν η φιγούρα του
– ήταν και ψηλός ο διαολεμένος – με έκρυψε, πρόλαβα και βγήκα από την πόρτα του μπαρ. Ο Γιάννης
που έβαζε τα ποτά με χαιρέτησε με ένα νεύμα, ήξερε
ότι θα επέστρεφα κάποιο μεσημέρι να πληρώσω τον
λογαριασμό που κάναμε οι τρεις μας, έστω και αν δεν
καθίσαμε ούτε στιγμή στο ίδιο τραπέζι.
Η πολυλογία μου γίνεται σιγά σιγά ανυπόφορη
ακόμη και σ’ εμένα. Επαναλαμβάνω, κάνε ό,τι θέ13
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λεις αυτά τα γράμματα. Σου ανήκουν. Αν έχεις καμιά ερώτηση για τις ιστορίες, σε παρακαλώ να μη
με αναζητήσεις. Εσύ η ίδια άλλωστε μου είπες ότι η
διακοπή οποιασδήποτε μορφής επαφής μας θα σου
κάνει καλό.
Με ειλικρίνεια και αγάπη
Πάνος

Υ.Γ.: Μίλησα με τον τυπογράφο στη Θεμιστοκλέους,

που σου είχα αναφέρει πιο παλιά. Η ποιητική συλλογή σου, λέει, θα βγει σε τρεις μήνες. Του έδωσα τα
στοιχεία να επικοινωνήσει μαζί σου. Τα έχω κανονίσει όλα.
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