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Μυθιστόρημα 



My imagination is a monastery, 
and I am its monk.

— John Keats
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Looney Tunes

Μπαγκς: Ντάφι, άρχισε το κυνήγι της πάπιας, το διάβασες στην 
ταμπέλα;

Ντάφι: Κι εμένα τι με νοιάζει; Εγώ είμαι μια μαύρη, κακιά και 
σκληρή πάπια που κανείς δεν τρώει.

Μπαγκς: Μην είσαι σίγουρος, γιατί πλησιάζει ο χοντρο-Έλμερ 
Φαντ με το περίφημο δίκαννό του, πρόσεχε.

Ντάφι: Τώρα θα σου αποδείξω πως δεν με σκοτώνει εμένα κα-
νείς. Λοιπόν, Έλμερ, τι χαμπάρια, θα με σημαδέψεις σήμερα;

Έλμερ: Δεν μου αγέσεις Ντάφι, αλλά άμα δεν βγω καμιά άλλη 
ζουμεγή και τγοφαντή, άσπγη πάπια, θα ξαναγυγίσω σε σένα.

Ντάφι: Για να με πιάσεις, παλιοχοντρέ, έτσι γρήγορα που τρέχω 
θα κουραστείς πολύ.

Έλμερ: Όπου και να κγυφτείς, βγομόπαπια, εγώ θα σε βγω. Δεν 
μου γλυτώνεις, έχω μύτη εγώ.

Μπαγκς: Έλμερ, σε συμβουλεύω να αφήσεις ήσυχο τον Ντάφι. 
Μην ξεχνάς πως είναι βοηθός σερίφη και θα βρεις τον μπελά σου.

Έλμερ: Δεν με ενδιαφέγει. Υποσχέθηκα στη Φάντα να φάμε 
ψητή πάπια το μεσημέγι.

Μπαγκς: Γιατί αν δεν σκοτώσεις εσύ τον Ντάφι, θα το κάνει ο 
γίγαντας που στέκεται πίσω σου.

Έλμερ: Πο-πο ο καναδός παπιοκυνηγός Ζαν Γενώ, τγομάρα 
μου. Νηστικιά θα μείνει η Φάντα σήμεγα.



Γ ΡΗ Γ ΌΡΗ Σ Δ Ι Π Λ Ά ΡΗ Σ

10

Μπαγκς: Για αυτό σου λέω, ρίχτου μια ντουφεκιά να φας καλά 
το μεσημέρι· να γλυτώσω κι εγώ από τη βρομόπαπια.

Ντάφι: Κι εγώ, χαζός είμαι να περιμένω; Φεύγω!
Έλμερ: Πάει η βγομόπαπια! Κι εγώ τώγα τι κάνω;
Μπαγκς: Να σου πω, όπου να ’ναι καταφτάνει το άλλο πουλί, ο 

Ζβιγγ, ο συνεταίρος του στις κλεψιές. Αρκεί να καταφέρεις να τον 
σημαδέψεις έτσι γρήγορα που τρέχει.

Έλμερ: Θα κγυφτώ πίσω από το δέντγο και θα τον συγυγίσω. 
Τγώγεται, όμως, το κγέας του;

Μπαγκς: Ρίξ’ τον στη σόδα να μαλακώσει.
Έλμερ: Καλά λες, θα τον αφήσω στη σόδα όλο το βγάδυ.

  



1 1

ο Κλειστός

ΤΕΝΤΏΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΆΝΙΝΗ ΚΆΡΕΚΛΆ, να σπάσει η πλάτη του 
και χασμουρήθηκε βαθιά. Ο ιδρώτας έσταζε στα μάτια του, που 
ήταν θολά, όπως σαπίζουν τα μάτια του ηθοποιού στην υγρασία 
του θεάτρου. Θέατρο όμως δεν υπήρχε στη γειτονιά, παρά μόνο 
τα κινούμενα σκίτσα στο θερινό σινεμά, να διασκεδάζει ο Κλει-
στός με τους καβγάδες και τα κυνηγητά του Τομ και του Τζέρι. 
Ειδικά όταν έβλεπε η χοντρή κυρία τις ζημιές που έκανε ο γάτος 
κυνηγώντας το ποντίκι, τον έδερνε με το σκουπόξυλο· έριχνε χο-
ντρό γέλιο. Αλλά κι ο άλλος γάτος, ο Σιλβέστρος, άλλη αφασία 
αυτός. Κυνηγούσε τον Τουίτι, το καναρίνι, μα κι αυτόν τον πε-
ριποιούταν η γηραιά κυρία που τον χτυπούσε αλύπητα με την 
ομπρέλα. Η ίδια πάντα λουλουδάτη ομπρέλα με παραλλαγές 
στα χρώματα. Πολύ γούσταρε τα κινούμενα σκίτσα. Αυτά ήταν 
η μοναδική του διασκέδαση, γιατί έσπαγαν τη μίζερη καθημε-
ρινότητά του κι έτσι ταξίδευε τη μοναξιά του στο άσπρο πανί. 
Γιατί, δηλαδή, δεν έχουν πλάκα ο Γουίνυ, ο Πόρκυ, ο Γκούφυ και 
ο Μίκυ Μάους που είναι ο καλύτερος ντέντεκτιβ της αστυνομίας;

Όνομα Κλειστός· ένας χαμένος στο διάστημα περιθωρια-
κός. Ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτί ληξιαρχείου ή κάτι ανάλογο, 
αδήλωτος και αβάφτιστος. Κανένα παρελθόν να φανερώνει, 
έστω αμυδρά, την προέλευσή του. Όλοι τον φώναζαν Κλειστό, 
από το παρατσούκλι που του έβγαλαν οι διπλανοί αστυφύλα-
κες του τμήματος. Τον ήξεραν από μωρό, λόγω του απόμακρου  
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χαρακτήρα. Για το καλαμπούρι, λοιπόν, του έβγαλε μια ταυ-
τότητα –από εκείνες τις χάρτινες– στο όνομα «ΚΛΕΙΣΤΟΣ», με 
γράμματα κεφαλαία και τη μοναδική φωτογραφία που είχε από 
φωτογράφο με τρίποδη μηχανή και μαύρη κουκούλα, όταν ήταν 
δέκα χρονών, με τον τριχοφάγο στο κεφάλι ξυρισμένο με σκόρ-
δο και μ’ εκείνα τα παράταιρα χιλιοφορεμένα ρούχα από την 
αμερικάνικη βοήθεια.

Ψηλός, με δυνατά μπράτσα και πόδια από το κουβάλημα με 
το καροτσάκι, με μαλλιά σκούρα και κατσαρά, που έστριβαν 
στο χρώμα της ελιάς όταν είναι ήρεμα, γιατί γέμιζαν με κίτρινο 
αίμα, σαν του λύκου, όταν θύμωνε για ασήμαντη αφορμή. Ηλι-
κία γύρω στα τριάντα, με κάμποσα σημάδια στο κορμί του από 
ξυραφιές ή μαχαιρώματα και στο στήθος ζωγραφισμένη μια μι-
κρή γοργόνα, να κουνάει τα βυζιά της για να γελάνε οι μάγκες 
στα ποδοσφαιράκια.

Το παλιό κοκάλινο ξυράφι βρίσκεται πάντα στην κωλότσε-
πη, να κόβει κανένα δάχτυλο σε καβγάδες με τα κωλόπαιδα του 
καφενείου, που δεν έχαναν την ευκαιρία να τον πλακώνουν στο 
ξύλο, όπως έκαναν οι λιμενεργάτες στο «Λιμάνι της αγωνίας» 
με τον Μάρλον Μπράντο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο και περισ-
σότερο μοναχικό σε μια γωνιά της γειτονιάς.

Από φύση μελαγχολικός, συνειδητά περιχαρακωμένος στον 
εαυτό του, μόνιμα αγριεμένος και λιγομίλητος, ζούσε με ό,τι 
φαγητό του έδιναν οι καλοί γείτονες. Τον ήξεραν από παιδί 
κι από το δικό τους χαρτζιλίκι έκανε καμιά χαμαλοδουλειά με 
εκείνο το ξύλινο καρότσι με τις σιδερένιες ρόδες, που έτσι και 
γλιστρούσε στους λαδωμένους δρόμους της Σοφοκλέους δεν το 
σταματούσε κανείς.

Απόμακρος και τυχαίος εραστής στα κοριτσόπουλα της 
επαρχίας, που έρχονται σωρηδόν στην Αθήνα για τη γλυκιά 
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ζωή. Μερικές τις μάζευε στην κάμαρά του για λίγες ημέρες, μα 
γρήγορα τις ξαπόστελνε μιας και δεν άντεχε για καιρό τη φλύα-
ρη παρουσία τους.

Η μοναξιά είναι αρετή όταν έχεις διέξοδο στο όνειρο.
Είχε πια σιχαθεί την πληκτική γειτονιά και γύρευε τη μεγάλη 

περιπέτεια, όπως μόνο την έβρισκε στο πανί του σινεμά, καθώς 
διασκέδαζε τη μοναξιά του σε καμιά δίωρη έγχρωμη επανάστα-
ση. Για αυτό μάλιστα δεν έβγαινε στον δρόμο. Μα κι αν το έκα-
νε, γύριζε στην κάμαρά του πανικόβλητος. Όταν η μοναξιά τον 
έπνιγε, κατέβαινε στο κρατητήριο της αστυνομίας και έκανε 
παρέα στον φίλο του, τον Νικήτα. Εκείνος, αρχιφύλακας πια, 
του έφερνε στη ζούλα κανένα παράνομο τσιγαράκι –με λίγη 
φούντα– να ξαφνιαστεί η όρασή του από πυγολαμπίδες. Κι αυ-
τός ξάπλωνε στο ράντζο κι ανάπνεε την υγρασία του υπογείου, 
που μύριζε γαζία και γιασεμί απ’ τα πεσμένα φύλλα στο πεζο-
δρόμιο.

Στο κρατητήριο βρισκόταν συχνά και για μικροπαραβάσεις. 
Πετούσε πέτρες στα παιδιά που σχολούσαν ή σήκωνε τις φού-
στες των γυναικών, να δει τι χρώμα είναι το βρακί τους –συνή-
θως λευκό με μια κίτρινη πινελιά.

Διατηρούσε ακόμα την παιδική του ονείρωξη, να μπερδεύει 
τη φαντασία με την πραγματικότητα, να μπλέκει σε παράτολ-
μους ηρωισμούς μέχρι να του φορέσει ο δήμαρχος ένα παράση-
μο με δίχρωμη κορδέλα.

Τα μεσάνυχτα φανταζόταν τους ήρωες σκοτωμένους στρα-
τιώτες, να κατεβαίνουν από το Θησείο σε παράταξη και καθώς 
περνούσαν απ’ το μπαλκόνι, να τον χαιρετούν με το χέρι στο 
εθνόσημο, τρομάζοντάς τον, λίγο πριν εξαφανιστούν σαν σκιές 
στις ταφόπλακες του Κεραμεικού.

Εκείνη τη βραδιά και πάλι αισθανόταν ότι ήταν η μοναδι-
κή γαλάζια νότα που συμμάζευε στο πεντάγραμμο τις τρελές  
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παραφωνίες, καθώς πότιζε το κεφάλι του η υγρασία της κάμα-
ρας. Οι ώρες τα μεσημέρια και τα βράδια κυλούσαν μέσα σε μια 
εκκωφαντική ησυχία. Αδιάφορες γίνονταν οι τύχες της γειτο-
νιάς, με τα πρεσβυωπικά μυστικά και τους μυωπικούς εφιάλ-
τες να προκαλούν αγκύλωση στα αρθριτικά του δάχτυλα. Ανα-
ρωτιόταν αν έπρεπε να φοβάται, μήπως αυτό που πατούσε δεν 
ήταν το στέρεο πάτωμα της γης, αλλά το ετοιμόρροπο λεπτό της 
τσόφλι. Η ισορροπία στο μυαλό ήταν απαραίτητη, όσο το άνοιγ-
μα της τρύπας στη γεωμετρικά σωστή θέση τού ηχείου, γιατί, 
αν λοξοδρομούσε, η κιθάρα θα ήταν παράφωνη σαν την έβδομη 
ημέρα της δημιουργίας, που ο θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και το 
μετάνιωσε. Έτσι παραμένει απρόσιτος κανείς· δεν ρωτάει από 
πού κρατάει η σκούφια του κι ο ίδιος νιώθει σαν αστρικό παιδί 
που γεννήθηκε από την τυχαία συνεύρεση δυο σκουπιδιών στον 
αέρα.

Μεγαλώνοντας όμως ήρθαν και οι εφιάλτες σαν ξεμαλλιασμέ-
νες σκιές, που απαγγέλουν στην κορφή της ανεμόσκαλας μια 
σειρά φράσεις ξεκάρφωτες, χωρίς χρονικό περιορισμό, αφού 
και ο χρόνος είναι άναρχος –μια μπρος και μια πίσω, μια εδώ και 
μια εκεί. Χρόνος εκνευριστικός σαν τον φεγγίτη που χτυπούσε 
άτακτα και δεν τον έκλεινε κανείς, περιμένοντας να εμφανι-
στεί η σκιά τής κουρελιασμένης γεροντοκόρης Μις Χάβισαμ, 
στις «Μεγάλες προσδοκίες», όσο τα σαπισμένα τακουνάκια της 
στοίχειωναν την ανεμόσκαλα και η εφιαλτική απαγγελία ξεκι-
νούσε.

«…λασπωμένοι δρόμοι, χαμηλά σπίτια, έρημες αυλές, η πλα-
τεία με τη στέρνα, ο ουρανός κιτρινίζει τα μεσημέρια, σπασμένα 
κεραμικά, η παραφίνη των κεριών, οι κολόνιες του κουρέα, γαλά-
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ζια ποντίκια στην κληματαριά, πόσες μυρωδιές στη γειτονιά, το 
μαγκάλι καίει αρχαία ποιήματα, στα φώτα του σινεμά, τα γαλά-
ζια ποντίκια, οι κρυφές αυλές, η γειτονιά, το φονικό, το σύμπαν…»
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η γειτονιά

ΣΥΝΝΕΦΙΆΣΜΕΝΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΕΝΟΣ Ο ΟΥΡΆΝΟΣ είχε το χρώμα 
του ξαναβρασμένου τσαγιού. Tα ραδιόφωνα ήταν ανοιχτά από 
τα ξημερώματα, οι υπάλληλοι έβριζαν, οι αργόσχολοι χουζού-
ρευαν και η πρωινή γυμναστική συνόδευε τα αδέσποτα σκυλιά 
που κοιμούνταν στα μνήματα του Κεραμεικού – όλο και κάποιο 
αρχαίο κόκαλο κομμάτιαζαν στα δόντια τους.

Στον δρόμο παραμόνευε η άγαμη ραθυμία των νέων και η 
καμουφλαρισμένη –με κολακείες στις θηλυκές της γειτονιάς– 
λαγνεία των γερόντων, που δεν πρόλαβαν να χορτάσουν τη γυ-
ναίκα τους, με τον πυρετό στα σκέλια να φέρνει ακράτεια στο 
βουλωμένο ποτιστήρι τους.

Η απόλυτη ησυχία διακόπηκε από τις πορσελάνινες μπάλες 
του μπιλιάρδου στο καφενείο. Ο δρόμος, ασυγκίνητος κι ασά-
λευτος, έπασχε από νεκροφάνεια. Όλα τα ένιωθε, όλα τα κα-
ταλάβαινε, αλλά οι θαμμένες σφαίρες της κατοχής τον απο-
γύμνωναν από κάθε συναίσθημα. Το ξεραμένο απότιστο χώμα 
είχε ακόμα στο βάθος ατίναχτες βόμβες και οι λακκούβες σκε-
πάζονταν από τον λεπτό ιστό της καλοκαιρινής διψασμένης 
αράχνης.

Τα σπίτια έστεκαν άσπρα και καθαρά, με λίγο ασβέστη στη 
βάση του τοίχου και στα σκαλάκια. Για τις κατσαρίδες είχαν ένα 
μοναδικό μπαλκόνι στο ισόγειο. Δύο παραθυρόφυλλα που δεν 
άνοιγαν για να διατηρήσουν τη δροσιά, μωσαϊκό στο πάτωμα 
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και εξώπορτα με τζάμι και σιδερένια κρίνα. Τα κεραμίδια και τα 
ακροκέραμα κρέμονταν, έτοιμα να πέσουν στο πεζοδρόμιο με 
το πρώτο δυνατό φύσημα και στον δρόμο ένα σωρό καλούπια 
που έφτιαξε ο Θεός, ασπριτζήδες με την ταβανόβουρτσα όρθια 
στην πλάτη, αγουροξυπνημένοι δάσκαλοι που βιάζονταν για το 
μάθημα. Τα μαγαζάκια μόλις που φαίνονταν στο πρωινό πούσι. 
Στο μικρό τυπογραφείο, πίσω από την κατοστάρα λάμπα, η πε-
λώρια γερμανική μηχανή με το σιδερένιο στόμα ξερνούσε όσα 
ποιήματα έχουν παραγγείλει οι ανυπόμονοι στιχοπλόκοι της 
γειτονιάς. Δίπλα στο σιδερένιο τέρας, με δάχτυλα μουντζουρω-
μένα απ’ το φρέσκο μελάνι, ο μαραγκός με τον λουστραδόρο 
έστεκαν πνιγμένοι στην μπόχα της βενζίνας και της ψαρόκολ-
λας. Το κεράδικο έχει κρεμάσει, με σπάγκους, τα κεριά πάνω 
από την παραφίνη, να στάζουν αίμα με τα ατέλειωτα δοξαπα-
τρί που έψαλε ο ευλαβής κηροπώλης, ενώ δίπλα ακριβώς, το 
τρίσκαλο μπουρδέλο ήταν πάντα κλειστό το πρωί, με την κοπέ-
λα να αναπολεί τον κερατά που την ξεγέλασε. Απ’ το τσίγκινο 
μπουρί του μαγειρειού στην πλατεία έβγαινε ζεστός καπνός και 
οι καυτές κατσαρόλες ύγραιναν τον ουρανίσκο των πεινασμέ-
νων εργένηδων.

Πλανόδιοι μανάβηδες κυκλοφορούσαν με τις κοφίνες δε-
μένες στον γάιδαρο και τα καφάσια ξέχειλα. Γριές χορταρού-
δες χτυπούσαν τα ξημερώματα τις εξώπορτες, οι λουλουδούδες 
πουλούσαν γαρύφαλλα, οι γανωματήδες έψαχναν για καμιά 
κατσαρόλα, οι ατταλειώτες παπλωματάδες τριγυρνούσαν με 
την ξύλινη χτένα να ξάνουν το πατημένο βαμβάκι και βιαστικοί 
πλασιέ βιβλίων που φούσκωνε, με τ’ απούλητα, η τσάντα τους. 
Ο παλιός αγαπητικός γέρασε και πλέον βάφει το μαλλί με καρ-
βουνόσκονη. Ψαλιδίζει τις τρίχες από τα αφτιά και τη μύτη, φο-
ράει τζιν κάνοντας τον έφηβο, το γυρίζει δύο φορές πάνω από 
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τα τρύπια μποτάκια του, όσο ένα σωρό αχθοφόροι περιφέρο-
νταν με άδεια τα ξύλινα καρότσια – σπάνια ξεμύτιζε απ’ αυτά 
κανένας ντενεκές λάδι.

Μια παρέα γύφτισσες χώθηκε με θράσος στα μαγαζιά, ο 
τουρκόγυφτος έλεγε στην αλυσοδεμένη από τον λαιμό μαϊμού 
να δείξει πώς βάφεται η κυρία πριν πάει στο θέατρο, πώς φο- 
ράει το νυχτικό της στο κρεβάτι. «Χόρευε, κυρα-μαϊμού! Χό-
ρευε, κυρα-μαϊμού», φώναζε κι η μαϊμού, πρόστυχη απ’ τη 
ράτσα της, τελείωνε την παντομίμα και έδειχνε τον μαδημένο 
κώλο της, ρίχνοντας ένα κατούρημα στους πιτσιρικάδες που την 
κορόιδευαν. Κι όταν η κατάσταση έφτανε στα όριά της, την ξυ-
λοφόρτωνε με μια βέργα.

Τελευταίο και ξορκισμένο, το γραφείο κηδειών του πεθαμε-
νατζή. Ψηλός, κοκαλιάρης σαν σχολικό χαρακάκι – ένα σωρό 
φάρσες του έκαναν τα παλιόπαιδα, πως δήθεν υπάρχει πεθα-
μένος στο τάδε σπίτι να πάει να τον θάψει γιατί βρόμισε.

Μια γειτονιά άναρχη, απόκρυφη και μυστική. Δεν διέφερε 
κι ας μην είχε ουρανοξύστες από τις μαύρες γκανγκστερικές 
ταινίες, με τον υστερικό Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ στο «Φιλί του θα-
νάτου», με το στραβό χαμόγελο που σκοτώνει. 
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το σπίτι 

ΚΆΘΙΣΕ ΜΟΝΟΜΠΆΝΤΆ ΣΤΗ ΒΙΕΝΕΖΙΚΗ, χωρίς ψαθί, καρέ-
κλα. Ένας ρόζος υποχώρησε και το δεξί ποδάρι ράγισε. Δεν είχε 
ισορροπία κι ήταν επικίνδυνη για αυτόν που θα καθίσει απρόσε-
κτα. Ανακλαδίστηκε και σήκωσε τα βαριά του χέρια. Ακούμπη-
σε τους τορνευτούς πισινούς των πήλινων Καρυάτιδων, στηρί-
ζοντας στα κατσαρά μαλλιά τους το γείσο και τη σκεπή της βε-
ράντας. Τα λεπτά πέλματα με τα άψογα δάχτυλα εξείχαν από 
το πέδιλο. Οι γάμπες έφταναν μέχρι ψηλά το γόνατο, ενώ νωχε-
λικά ξεμύτιζε στον λεπτό χιτώνα η φουσκωμένη ρόγα. Το πρό-
σωπο, λεκιασμένο από την αρχαία μπογιά, είχε κατακόρυφη 
μύτη στο κούτελο, κάτω από αδιάφορα σκληρά μάτια. Το κε-
φάλι ήταν στεφανωμένο και οι κοτσίδες πλεγμένες με ένα μά-
τσο κορδέλες.

Τούτο το στενάχωρο διώροφο σπίτι χτίστηκε στον μεσοπόλε-
μο από γερμανό αρχαιολόγο που παντρεύτηκε μια Ρωμιά. Χάρη 
στην ομορφιά της στόλισε με δυο Καρυάτιδες τη βεράντα – μια 
σταλιά χώρος, μόλις χωράει τραπεζάκι του καφέ.

Μια μονοκόμματη κάμαρα επάνω και μια στο ισόγειο, γιατί 
το σπίτι είχε προορισμό να γίνει εξοχική βίλλα. Τότε που χτίστη-
κε ολόγυρα ήταν αμπελοχώραφα και στάβλοι με άλογα και γε-
λάδια. Για αυτό έγιναν μονάχα δύο κάμαρες, που συνδέονταν 
με εσωτερική σκάλα, πριν αυτή καταργηθεί. Μόνο η καρφωμέ-
νη καταπακτή ξέμεινε, να δηλώνει την παλιά της θέση.
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Ακόμα επιμένει το σπίτι να διατηρείται φάντασμα του πα-
λαιού καλού εαυτού του και είναι περίεργο πως ούτε ιδιώτης εν-
διαφέρθηκε να το αγοράσει, ούτε καμιά τράπεζα, ούτε η πολι-
τεία να το ανακαινίσει. Παραμένει ακόμα στην αδιατάρακτη 
νομή του Κλειστού – αν δεν γκρεμιστεί μόνο του.

Κατέβασε τα χέρια και χάιδεψε την κουπαστή της βεράντας 
με αρχαϊκούς κύλικες κρασιού για κάγκελα. Το αρχοντικό φα-
νερώνει, με κάθε λεπτομέρεια, τον έρωτα του Γερμανού για τη 
γυναίκα του. Η βεράντα είναι στρωμένη από πλακάκια χρωμα-
τιστά, ινδικής τέχνης. Οι τοίχοι βάφτηκαν με ξανθωπή ώχρα 
που ακόμα διατηρείται σε μερικά συμπαγή σημεία. Οι κολόνες 
έχουν ντυθεί με γαλάζιο στούκο βενετσιάνο. Η ξυλοδεσιά τής 
σκεπής είναι σκαλιστή από ηπειρώτη μάστορα κι όσο αλαφριά 
χρειάζεται να μην επιβαρύνει τα σηκωμένα μπράτσα των πήλι-
νων κοριτσιών που τη στηρίζουν.

Κοίταξε με αδιαφορία μια κάμαρα ηλικιωμένη και ξεδοντιά-
ρα. Τα πεταμένα περιοδικά ήταν σωρός στο πάτωμα και πολ-
λά βιβλία υπήρχαν σε ψηλές στοίβες δίπλα στη μαντεμένια ξυ-
λόσομπα. Στη γωνιά, το διπλό κρεβάτι ακουμπούσε στον τοίχο, 
κοιμίζοντας τις κρύες νύχτες κι αυτόν, στην αγκαλιά τής πόρνης 
που τον μεγάλωνε.

Καμιά φορά κοιμόταν από ανάγκη με μια κουβέρτα στο ευ-
ρύχωρο πάτωμα της πελώριας διπλόφαρδης ντουλάπας, μιας 
και στο κρεβάτι την είχε πάρει ο ύπνος με τον εραστή της. Όταν 
είχε πελάτη, τον έδιωχνε στην αυλή να περιμένει.

Όταν, όμως, ανέβαινε κανένας με στολή, ο μικρός τον θαύ-
μαζε και πίστευε πως οι στρατιωτικοί είναι προτιμότεροι από 
τους λαχαναγορίτες που βρομάνε σκόρδο. Εκείνοι με ξυρισμένα 
τα μάγουλα γυαλί, από διαταγή της υπηρεσίας, έκαναν πολιτι-
σμένα τη δουλειά τους κι έφευγαν κύριοι, όπως ήρθαν.
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Ακόμα κρέμεται από το ταβάνι το συρμάτινο κλουβί με όσα 
καναρίνια, με αστεία ονόματα, πέρασαν εκεί και ψόφησαν 
απ’ το κρύο και την πείνα. Η παλιά μαντεμένια οβίδα στέκεται 
ακόμα στο τραπέζι, με τα γεμάτα αράχνες πλαστικά λουλούδια 
της. Στο βάθος, η μακρόστενη τζαμαρία βλέπει πέρα το αρχαίο 
νεκροταφείο του Κεραμεικού με τις όρθιες ταφόπλακες και το 
ψαροκόκαλο καζάνι του Γκαζιού. Λένε οι παλιοί πως μια πλά-
κα από τσιμέντο, στη μέση της αυλής, ήταν αρχαίο πηγάδι που 
στέρεψε και το βούλωσαν με μπάζα. Λένε επίσης και κάτι γριές 
πως κουβέντες ακούγονται και ψιθυρίσματα από το πηγαδίσιο 
στοιχειό, αλλά κανείς δεν τόλμησε να του μιλήσει.

Η σιδερένια ανεμόσκαλα ξεκινά από την αυλή, στρίβει ψηλά 
και κάπου κόβεται απότομα, μιας και δεν υπάρχει ταράτσα να 
καταλήξει. Κι αν γυρίσεις το κεφάλι στο τέρμα του δρόμου, θα 
δεις τη μάντρα απ’ το σινεμά γεμάτη γιασεμιά και πρασινάδες 
να κρέμονται στο πεζοδρόμιο. Ένα τσούρμο γαλάζια ξεροπόντι-
κα κυνηγιούνται στα μπλεγμένα κλαριά.

Όταν νυχτώνει, τελειώνει με βαθιά ρουφηξιά τον σκέ-
το καφέ, στρώνει τα μαλλιά με το χέρι, βάζει τα ραγισμένα 
παπούτσια του και τρέχει στο σινεμά να προλάβει τον Μίκυ  
Μάους. Θαυμάζει τις χορευτικές φιγούρες της κούκλας Τζί-
ντζερ Ρότζερς και του λαστιχένιου Φρεντ Αστέρ στη «Ναυτική 
παρέλαση».

Όταν γυρίζει μελαγχολικός, γδύνεται και ξαπλώνει, για δρο-
σιά, κάτω από τα πήλινα κορίτσια, που η μυρουδιά από τα έμ-
μηνά τους και τα ιδρωμένα σκέλια τους, κολάζει την επιθυμία 
του να ταξιδέψει. Κι όπως κοιτάζει ανάσκελα, βλέπει να κολυ-
μπούν στον ουρανό τα αρχαία ζωντανά του κεφιού και του κρα-
σιού, του γάμου και του φονικού κι από τη μάντρα φτάνει ίσαμε 
εκεί η μυρωδιά του γλυκάνισου που ρίχνει η παπαδιά στο ζυμάρι 
για το πρόσφορο. 
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το καμπαρέ

ΘΥΜΆΤΆΙ ΜΙΚΡΟΣ, ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΏΣΕ Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 
είχε ανοίξει ένα καμπαρεδάκι στο ισόγειο του σπιτιού του, κι ας 
ήταν ελάχιστος ο χώρος. Είχε μακρόστενη μπάρα κι ένα όρθιο, 
ελαφρώς ξεκούρδιστο, αρχαίο πιάνο στη γωνία, όπου ένας φρα-
γκολεβαντίνος συριανός, ξεπεσμένος αριστοκράτης γέρος πια-
νίστας έπαιζε κάθε βράδυ με τα χοντρά καπνισμένα δάχτυλά 
του νοσταλγικά γαλλικά τραγούδια.

Ο Κλειστός πρόλαβε το καμπαρέ μέχρι που πέθανε ο πιανί-
στας, αλλά ακόμα αντηχούσαν στα αφτιά του τα τραγούδια La 
Mer, Les Feuilles Mortes, Je ne regrette rien, La Boheme, με 
την πόρνη Μπρίλλη, που τον μεγάλωνε –μια σιτεμένη κούκλα 
κοκκινομάλλα–, να ξαπλώνει με το γυαλιστερό σατέν νυχτικό 
της, μουρμουρίζοντας τον σκοπό και χειροκροτώντας τον μαέ-
στρο.

Όλα αυτά τα θαύμαζε από τις αραιές σανίδες στο πάτωμα 
που επέτρεπαν, μέσα από τους ξεκολλημένους ρόζους, να βλέ-
πει κάτω τι γίνεται, να μυρίζει τον σοκολατένιο καπνό από τα 
αμερικάνικα τσιγάρα, τα αποπνικτικά φτηνά αρώματα των γυ-
ναικών και τα χνώτα. Βρομούσαν οι μασχάλες, καθώς και τα λε-
ρωμένα εσώρουχα που περιστρέφονταν στις ψάθινες καρέκλες, 
με την κάψα από το οινόπνευμα να τσούζει τα μάτια, σε ένα πά-
ντρεμα κολόνιας και απλυσιάς. Ο υγρός ατμός των πολυφορε-
μένων ρούχων και της ξινίλας της μπύρας διαπερνούσε τις σα-
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νίδες, ενώ παρατηρούσε τα πεσμένα στήθη της πωλήτριας, που 
τριγύριζε στα τραπεζάκια με τον ξύλινο ταβλά και πουλούσε τσι-
γάρα τσίχλες και καπότες.

Ήθελε τόσο να ήξερε τους στίχους, να μουρμουρίζει κι αυτός 
τα τραγούδια της Εντίθ Πιάφ, του Σαρλ Τρενέ, της Πατασού, του 
Υβ Μοντάν του Σαρλ Αζναβούρ και όλους εκείνους τους σπου-
δαίους αρτίστες που τραγούδαγε κάθε βράδυ η γριά σοπράνο 
της Λυρικής –συνταξιούχος πια– με τη γαργαριστή φωνή της, 
φορώντας μελιτζανί μπροκάρ τουαλέτα και έναν μπερέ με χα-
μηλό βέλο, να μη βλέπουν οι θεατές τα βουρκωμένα μάτια της.

Το συγκινημένο πιάνο θύμιζε κατοχικές εικόνες στο Παρί-
σι, με ερωτευμένους κοντομάνικους έφηβους στα ποδήλατα. 
Το ακορντεόν ανάπαυε τις βομβαρδισμένες αυλές, οι καθολι-
κοί παπάδες λειτουργούσαν με σηκωμένα ράσα στη σχολική 
λάσπη, τα σκοτωμένα άλογα ήταν πεταμένα στα χαντάκια, με 
τρίχρωμα φουλάρια στον σπασμένο λαιμό τους.

Καμιά φορά, στα κέφια της, η Μπρίλλη κατέβαινε στο κα-
μπαρέ με κανέναν ματσωμένο πελάτη να της αγοράσει ακριβό 
κονιάκ να πιει και αμερικάνικα τσιγάρα να καπνίσει με τη μαύ-
ρη κοκάλινη πίπα της, γλείφοντας ηδονικά τα υγρά σαρκώδη 
χείλη. Γιατί ήταν κουκλάρα, η Μπρίλλη – μια άλλη Ρίτα Χαίη-
γουορθ στην «Τζίλντα». Αισθησιακή γυναίκα, προκλητικά αρω-
ματισμένη χόρευε με τα κόκκινα μαλλιά της να σαλεύουν στον 
αέρα κι ο γερο-πιανίστας βλέποντας την καλλονή να εκστασιά-
ζεται και να αγκομαχάει ερωτικά, έπαιζε λες και ήταν με την 
ορχήστρα του στο Μουλέν Ρουζ και στο Ολυμπιά.

Πάντως το σκοτάδι και η χαύνωση των θεατών έδινε στον 
μικρό Κλειστό την ευκαιρία να σουφρώσει κανέναν αναπτή-
ρα από τα τραπεζάκια ή κανένα γυναικείο ρολογάκι, ακου-
μπισμένο στον μικροσκοπικό καμπινέ. Αμέσως εξαφανιζόταν 
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στο πάνω σπίτι να θαυμάσει το κόσμημα και να το χαρίσει στην 
Μπρίλλη που για ακόμα μία βραδιά θα κοιμόταν ακουμπώντας 
με το κορμί του το καυτό σάρκινο κουκούλι της.

Ένα ξημέρωμα που έσκαγε η γλύκα των τραγουδιών από τα 
σανίδια, ήταν χωμένος στα γυμνά βυζιά τής Μπρίλλης, όταν 
ακούμπησε το χέρι της στο σηκωμένο του πέος και τότε λιγωμέ-
νη κι αυτή από το πιάνο δεν αρνήθηκε να του δείξει τα κρυφά 
συρτάρια του κορμιού της. Από τότε δεν ήταν οι βαριές σφυριές 
στα πλήκτρα που έπνιγαν την ανάσα του, όσο η υποψία πως ο 
παιδικός του έρωτας προετοίμαζε μια τραγική ασφυξία.

 


