
 
 
Κεφάλαιο 17 (απόσπασμα) 
 
Μείνε κοντά μου απόψε, η νύχτα είναι το παν 
η νύχτα είναι μαχαίρι γι’ αυτούς που αγαπάν. 
Μες στο σκοτάδι νιώθω καυτό το σώμα σου 
το ψάχνω, το χαϊδεύω, φιλώ το στόμα σου 
 
Στο ολοσκότεινο δυάρι, μέσα στο ολοσκότεινο δικό της δωμάτιο, η Λία 
μπορεί να κλείνει τα μάτια μα οι εικόνες εκεί πάντα – μπροστά της. 
Εικόνες και ήχοι και πάνω απ’ όλα η φωνή της Γεωργίας που τραγουδά 
και που η ματιά της λες και καρφώνει το κορμί της Λίας, το καρφώνει 
αφού πρώτα το γύμνωσε κι έτσι ολόγυμνο το χάρηκε και το ίδιο έκανε να 
χαρεί... 
Και πάλι το ίδιο αυτό κορμί, χωρίς να είναι γυμνό, χωρίς πουθενά να 
είναι καρφωμένο, μα κάτω από βαρύ πάπλωμα έχει κουρνιάσει... Έχει 
κουρνιάσει και πάλι χαίρεται... Μέσα στο ολοσκότεινο δυάρι, μέσα στην 
ολοσκότεινη κάμαρα. 
Τα σεντόνια μπλέκονται ανάμεσα στα πόδια της. Το μαξιλάρι κουβάρι 
γίνεται κάτω από τον σβέρκο της. Με τίποτε δε βολεύεται η Λία. 
Ανάβει το μικρό φωτάκι στο κομοδίνο. 
Ελάχιστο το φως μα όσο χρειάζεται για να φωτιστεί η ανάμνηση από τις 
προηγούμενες ώρες που τις πέρασε στο υπόγειο ταβερνείο, με τους τρεις 
άντρες που παίζανε ο ένας το μπουζούκι, την κιθάρα ο άλλος, έναν 
μπαγλαμά ο τρίτος και ανάμεσά τους η γεωργία να τραγουδά με φωνή 
που λες και πιπίλιζε την κάθε λέξη προτού την τραγουδήσει.  
Τα ρεμπέτικα άσματα η Λία σχεδόν τα αγνοούσε.  
Στο σπίτι της τέτοια τραγούδια δεν ακουγόντουσαν. 
Όπως και ποτέ άλλοτε δεν είχε βρεθεί σε παρόμοιο χώρο. 
Το φως που έπαιζε με τις σκιερές γωνιές της μικρής αίθουσας. Η 
μυρωδιά από το λάδι που μέσα στην κουζίνα τσιτσίριζε για τις μαρίδες. 
Το κόκκινο χρώμα του κρασιού μέσα στα κοντά ποτήρια. Τα ξέχειλα με 
αποτσίγαρα τασάκια. Και –πάνω απ’ όλα – εκείνοι οι άντρες ... 
 
Ποτάμι με ζεστή, λιωμένη πίσσα, άγριο, ακαταμάχητο, 
απειλητικό, ποτίζει τους αμαρτωλούς... 
 
... Εκείνοι οι άντρες, υποταγμένοι, λες, σε μυστικές ερωτικές συμφωνίες. 
Με σώματα αφημένα στο σεκλέτι κάποιας αμαρτίας. Με ρούχα φορεμένα 
για μέρες, να έχουν πάνω τους τις μυρωδιές της αγοράς, την υγρασία του 
λιμανιού, τη σκόνη μιας οικοδομής. Με μαλλιά που ο κάματος της μέρας 
τα είχε κάνει να λάμπουνε. Με παπούτσια σκονισμένα. Με πεταμένα σε 



διπλανές καρέκλες σακάκια ή πουλόβερ κι έτσι μόνο τα πουκάμισα 
καλύπτανε τα κορμιά τους. Πουκάμισα μονόχρωμα, ανοιχτά στον λαιμό, 
με κάποιες τρίχες του στήθους τους να μπλέκονται ανάμεσα στις 
ξεχειλωμένες κουμπότρυπες. Και με παντελόνια που είχαν χάσει το 
σχήμα τους. Απλώς παρακολουθούσαν όσα εξογκώματα ο καθένας από 
αυτούς είχε από τη μέση και κάτω – άλλος πλατιά γοφιά, άλλος μυτερά 
γόνατα, άλλος βαρβάτους όρχεις. 
Εκείνοι οι άντρες... Με δάχτυλα που κρατούσαν σφιχτά τα ποτήρια. Με 
νύχια σκασμένα. Με χείλια που τους έδινε χρώμα το κόκκινο κρασί. 
Άντρες που μύριζε το χνότο τους και ο ιδρώτας τους κρατούσε μνήμες 
από τα δάση όπου κατοικούσαν οι προπάτορές τους. 
Εκείνοι οι άντρες... Οι αμαρτωλοί άντρες... 
Θα έπρεπε να τους φοβότανε η Λία. 
Έτσι όπως την κοιτούσανε. Την οσμιζόντουσαν. Τα κίτρινα δόντια τους  
δαγκάνανε τα χείλια τους καθώς το βλέμμα τους κυλούσε στις καμπύλες 
του στήθους της. Θα έπρεπε να τους φοβότανε. 
«Μα δεν τους φοβήθηκα...» μονολογεί η Λία και έχει σηκωθεί από το 
κρεβάτι κι έχει πετάξει από πάνω της το πάνω μέρος της πιτζάμας της.  
Ιδρωμένη. 
Δεν τους είχε φοβηθεί.  
Γιατί ήταν κάτω από την προστασία της Γεωργίας.  
Και η Γεωργία ήταν η ιέρεια εκείνου του χώρου.  
Σώμα γυναίκας με φωνή αρσενικιά. Σε πλάσμα αλλόκοτο μέσα σε κείνο 
το ταβερνείο είχε μεταμορφωθεί. 
Και η Λία ξαφνικά το είχε σκεφτεί... Το είχε συνειδητοποιήσει – πως 
τώρα πια μπορούσε κι αυτή σαν την ξαδέλφη της να γείρει κάπου το 
κεφάλι της. Με υποταγή. 
Το είχε σκεφτεί. Μα δεν το έκανε. 
Κι έπειτα, καθώς επέστρεφαν στην πολυκατοικία τους κι ενώ σε 
μισοφωτισμένη γωνιά περιμέναν περαστικό ταξί να σταματήσουν, η 
Γεωργία είχε έτσι ξεκάρφωτα παρατηρήσει  
«Δεν είναι πάντα τόσο ήρεμη η ζωή μαζί μου...». 
Η Λία δεν είχε τολμήσει να ζητήσει εξηγήσεις για τη φράση. 
Κι άλλωστε ταξί είχε φανεί και η Γεωργία το σταμάτησε. 
Και μετά στην είσοδο της οικοδομής καληνυχτιστήκανε. 
«Τα λέμε...» η Γεωργία απλώς ψιθύρισε και δεν την άγγιξε τη Λία, μόνο 
βαθιά μέσα στα μάτια την κοίταζε καθώς πρόσθετε «Όποτε θες εσύ...» 
και δίστασε, αλλά, καθώς πρόσεξε πως η Λία περίμενε τη διευκρίνιση, 
συνέχισε, «ξανά...» και πάλι διέκοψε τη συνέχεια, λες και ήθελε 
περισσότερο να πιπιλίσει τη λέξη, «Βρισκόμαστε!» επιτέλους είπε. 
Και τώρα –μια πάνω κάτω ώρα αργότερα– η Λία, μέσα στο μισοσκότεινο 
δωμάτιό της, αισθάνεται να είναι ιδρωμένη και υγρή και δεν αντέχει την 
ανάμνηση του ακούσματος του τελευταίου τραγουδιού 
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Όχι, δεν αντέχεται! 
Χωρίς άλλη σκέψη... Κάτι ρίχνει επάνω της – ένα πουκάμισο. Το τζίν της 
φορά κατάσαρκα. ξεχνά να φορέσει παπούτσια. 
Έτσι ξυπόλυτη θα κατέβει τα σκαλιά.  
Ξυπόλυτη θα διασχίζει τον διάδρομο του ισογείου. 
Η πόρτα του διαμερίσματος αφήνει από τις χαραμάδες της να φανεί μια 
υποψία φωτός. 
Ο διάδρομος βυθισμένος στο σκοτάδι... 
 
Μες στο σκοτάδι νιώθω καυτό το σώμα σου... 
 
Η Λία χτυπά το κουδούνι. 
 
το ψάχνω, το χαϊδεύω, φιλώ το στόμα σου 
 
Η Γεωργία ανοίγει... 
 
 
 


