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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος από τότε που κάπου στο Λος Άντζελες ο  
Τζων Μπράυαν ξεκίνησε την έκδοση της περιθωριακής εφημερίδας ΟΠΕΝ  
ΣΙΤΥ. Η αρχή έγινε στο πίσω δωμάτιο ενός σαραβαλιασμένου σπιτιού που  
είχε νοικιάσει, και σύντομα εξαπλώθηκε και στα άλλα δωμάτια του  
σπιτιού. Τελικά κάποια μέρα τα μάζεψε και κατέβηκε στο κέντρο της  
πόλης, στη λεωφόρο Μέλροουζ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Τζων έλυσε  
κι όλα τα προβλήµατά του. Γιατί ναι µεν ο αριθμός πωλήσεων της  
εφημερίδας ανέβηκε αλλά δεν έρχονταν αρκετές αγγελίες. Επιπλέον τότε η  
Λος Άντζελες Φρη Πρεςς εγκαταστάθηκε στην πιο κυριλέ συνοικία κι  
έπαιρνε όλες τις αγγελίες. Και το πιο χαζό απ' όλα είναι ότι ο ίδιος ο  
Μπράυαν είχε συντελέσει σ' αυτόν τον ανταγωνισμό γιατί στην αρχή  
δούλευε για τη Λ. Α. Φρη Πρεςς και είχε ανεβάσει τις πωλήσεις από τα  
16.000 φύλλα στο τριπλάσιο και βάλε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι αφού  
κάποιος φτιάξει τον εθνικό στρατό και τον οργανώσει περνάει μετά στις  
γραµµές των εξεγερμένων. Φυσικά ανάμεσα στις δύο εφημερίδες στην  
ΟΠΕΝ ΣΙΤΥ και τη Φρη Πρεςς δεν υπάρχει µια απλή εχθρότητα. Όταν  
κάποιος διαβάζει την ΟΠΕΝ ΣΙΤΥ καταλαβαίνει σύντοµα ότι πρόκειται για  
κάτι περισσότερο. Η ΟΠΕΝ ΣΙΤΥ τα βάζει µε τους µεγάλους µπόσηδες -και  
µάρτυράς µου ο Θεός- αυτές ακριβώς τις µέρες µερικοί απ' αυτούς τους  
µεγάλους ετοιµάζονται να µας κάνουν χαλάστρα. Θα 'θελα επίσης να  
τονίσω το πόσο ερεθιστικό αλλά και επικίνδυνο είναι το να δουλεύει κανείς  
για την ΟΠΕΝ ΣΙΤΥ -την πιο θαρραλέα µού φαίνεται  
πατσαβουροεφηµερίδα που υπάρχει σήµερα σ' όλες τις Ηνωµένες  
Πολιτείες. Αλλά αυτό µόνο δεν αρκεί για ν' αλείφει κανείς µε µαργαρίνη τη  
φρυγανιά του και ν' αφήνει και κάτι για τη γάτα. Πολύ σύντοµα βλέπω να  
πετάµε τη φρυγανιέρα στα σκουπίδια και να ρίχνουµε τη γάτα στο τηγάνι. 
Ο Μπράυαν είναι ένας ροµαντικός τρελάρας και ιδεαλιστής. 
Δεν ξέρω ακριβώς αν τα παράτησε ή τον πετάξανε έξω ή και τα δύο µαζί  
-εκείνη την εποχή έπεφτε πολύ µαλακία- πάντως αυτός έχασε τη δουλειά  
του από τη Χέραλντ-Εξάµινερ όταν τσακώθηκε άγρια επειδή ρετουσάρανε  
από το σχέδιο του Χριστούλη το τσουτσούνι και τ' αρχιδάκια του. Αυτά  
συνέβησαν στη χριστουγεννιάτικη έκδοση «και να σκεφτείς ότι αυτός δεν  
είναι ο δικός µου Θεός», µου 'λεγε αργότερα, «είναι ο δικός τους». 
Αυτός λοιπόν ο ροµαντικό ς ιδεαλιστής δηµιούργησε την ΟΠΕΝ ΣΙΤΥ. «Τι  
θα 'λεγες για µια εβδοµαδιαία στήλη ;» µε ρώτησε έτσι µέσα στ' άλλα ενώ  
την ίδια στιγµή χάιδευε τα κατακόκκινα γένια του. Ε, να τώρα, σαν  
σκέφτηκα αυτούς τους τύπους που ρουφάνε την άνοστη σάλτσα απ' τα  
δάχτυλά τους για να γράψουνε κάτι, τους ξέρετε και σεις, δεν µ'  
εντυπωσίασε και πολύ αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησα το γράψιµο  



παρουσιάζοντας τον Μπαµπά Χεµινγουέυ τού Α. Ε. Χότσνερ. Και τότε,  
κάποια µέρα µετά την τελευταία κούρσα στον ιππόδροµο και µερικά καλά  
στοιχηµατάκια που κέρδισα, την άραξα σε µια καρέκλα στο σπίτι µου και  
χτύπησα στη γραφοµηχανή τον τίτλο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΝΟΓΕΡΟΥ,  
άνοιξα και µια κονσέρβα µπίρα και το γράψιµο ήρθε από µόνο του. Και δεν  
είχε καµία σχέση µε όλες αυτές τις αναµασηµένες αρλούµπες που  
ζητιούνται συνήθως από περιοδικά στο στυλ του Ατλάντικ Μάνθλυ· αλλά  
ούτε και µε εκείνες τις οκτάστηλες φλυαρίες που γράφουν οι  
δηµοσιογράφοι. 
Κάθισα µπροστά στο παράθυρο, άδειασα την µπίρα µου και άφησα να βγει  
από µέσα µου µόνο του. Αλλά και µε τον Μπράυαν δεν είχα ποτέ µου  
προβλήµατα. Τις πρώτες µέρες όταν του' δινα ένα χειρόγραφο το  
ξεφύλλιζε και µου 'λεγε: «Εντάξει αγοράστηκε». Μετά από λίγο καιρό δεν  
το ξεφύλλιζε πια αλλά το 'βαζε κατευθείαν σ' ένα ράφι κι έλεγε:  
«Αγοράστηκε. Τι άλλα νέα;» Αργότερα δεν έλεγε καν «αγοράστηκε».  
Απλώς του 'βαζα στο χέρι µερικές σελίδες και τελείωνε η ιστορία. Κι αυτό  
µε βοήθησε πολύ στο γράψιµό µου. Απόλυτη ελευθερία για να γράψω  
οτιδήποτε ήθελα.
Ωραίοι καιροί το 'χα πάρει και στα ζεστά ή τουλάχιστον µερικέςφορές και  
κυρίως απόχτησα µε τον καιρό την αίσθηση για να γράφω όλο και  
καλύτερα. 
Πάντως σε αµεσότητα βρίσκω ότι τα γραφτά µου πετυχαίνουνε πολύ  
περισσότερο από τα ποιήµατα. Ένα ποίηµα από τη στιγµή που θα δεχτούν  
να το δηµοσιεύσουν κάνει 2 µε 5 χρόνια µέχρι να δει το φως της  
δηµοσιότητας, ενώ είναι φίφτυ φίφτυ οι πιθανότητες να µη δηµοσιευτεί  
τελικά, ή να δεις αργότερα στίχους ολόκληρους, λέξη προς λέξη, στο έργο  
κάποιου γνωστού ποιητή, και πιάνεις τότε το νόηµα µιας κοινωνίας που πάει  
κατά διαόλου. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ποιηµάτων· µόνο που είναι τόσο  
πολλοί οι σκατάδες που γράφουν και επιπλέον οι κουράδες αυτές  
τυπώνονται αδιαµαρτύρητα. Εγώ στις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στρώνοµαι µε µια  
παγωµένη µπιρίτσα Παρασκευή, Σαββάτο ή Κυριακή και ξεσκίζω το κείµενο  
στη γραφοµηχανή, και µέχρι να 'ρθει η Τετάρτη όλη η πόλη έχει κι από ένα  
αντίτυπο. Παίρνω γράµµατα από ανθρώπους που δεν διαβάσανε σ' όλη τους  
τη ζωή ούτε ένα ποίηµα δικό µου ή οποιουδήποτε άλλου. Άνθρωποι  
φτάνουνε µέχρι την πόρτα µου -και είναι στ' αλήθεια πάρα πολλοί για  
µένα- µόνο και µόνο για να µου πούνε ότι είναι ενθουσιασµένοι από τις  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΝΟΓΕΡΟΥ. Ένας ταλαίπωρος αλήτης έρχεται  
µέσα φέρνοντας µαζί κι έναν τσιγγάνο και µια γυναίκα. Καθόµαστε και τα  
λέµε και σουρώνουµε τη µισή νύχτα. Μια κυρά από κάποια τηλεγραφική  
υπηρεσία του Νιούµπουργκ, Ν.Υ., µου στέλνει χρήµατα. Επιθυµία της είναι  
να σταµατήσω να πίνω µπίρα και να τρώω κάτι που να µε πιάνει. Ακούω  
από έναν τρελάρα που αυτοoνοµάζεται «Βασιλιάς Αρθούρος» και µένει στη  
Βάιν στριτ στο Χόλλυγουντ ότι θέλει να µε βοηθήσει στο γράψιµο των  



κειµένων µου. 
Ένας γιατρός µού χτυπάει την πόρτα και µου λέει: «Διάβασα αυτά που  
γράφετε και πιστεύω ότι µπορώ να σας βοηθήσω. Παλαιότερα ήµουν  
ψυχίατρος». Τον έστειλα από κει που ήρθε. 
Εδώ πέρα έχω µαζέψει γραφτά από µια δουλειά σχεδόν 14 µηνών. Ελπίζω  
να σας πούνε κάτι. Κι αν θέλετε να µου στείλετε χρήµατα, σύµφωνοι. Αν  
πάλι θέλετε να µε µισείτε γι' αυτά, πάλι σύµφωνοι. Ένα είναι σίγουρο, ότι  
αν ήµουν κανένας σιδεράς δεν θα τα βάζατε µαζί µου. Αλλά δεν είµαι, και  
το µόνο που είµαι είναι ένας γεροφουκαράς που έχει µερικές ιστοριούλες  
πίσω του. Και που γράφει για κάποια εφηµερίδα η οποία όπως άλλωστε και  
ο ίδιος τη βγάζει δεν τη βγάζει µέχρι την εποµένη. 
Παράξενο. Σκεφτείτε, έτσι και δεν είχε τότε εκείνος  ο χριστιανός  
ρετουσάρει το σηµείο ανάµεσα στα ποδαράκια του Χριστούλη, δεν θα  
διαβάζατε και σεις τώρα αυτές τις ιστορίες. Άντε λοιπόν: Καλή διασκέδαση. 

Τσαρλς Μπουκόβσκι 
Λος Άντζελες, Σεπτ. 1968 



Γνώρισα  τον  ήρωα  του  Κέρουακ, τον  Νηλ  Κάσσαντι,  λίγο  προτού 
ξαπλώσει  για  πάντα σε  κείνες  τις  γραµµές  του  τρένου στο  Μέξικο.  Η 
συνάντηση έγινε στο γραφείο του Μπράυαν και  το  πικ απ έπαιζε  στη 
διαπασών, τα µάτια του Νηλ είχανε πεταχτεί έξω απ' το κεφάλι του· κατά 
έναν  περίεργο  τρόπο  γλίστραγε  µέσα  στο  µεγάφωνο,  κουνούσε  και 
λίκνιζε όλο του το κορµί, έκλωθε κι έγνεθε µε φανταστικά νήµατα ενώ µε 
τα πόδια σκαµπανέβαζε και ποδοπατούσε όλο το πάτωµα. Φορούσε ένα 
άσπρο τι-σερτ, από παντού έβγαιναν ποτάµια ιδρώτα· κουνιότανε µε τη 
µουσική, µια µόλις ιδέα πριν από το µπιτ. Κάθισα κάτω µε την µπίρα µου 
στο χέρι και τον κοίταζα. Είχα φέρει µαζί µου κάνα δυο πακετάκια των έξι 
µπιρών. Ο Μπράυαν εκείνη την ώρα έδινε κάποια εντολή σε δυο νεαρούς 
τύπους.  Θα του  παραδίνανε  ένα  άρθρο για  κάποιο  σόου,  στο  οποίο  οι 
µπάτσοι  κάνανε  συνέχεια  εφόδους.  Κάποιος  ποιητής  απ'  το  Σαν 
Φρανσίσκο είχε καταφέρει να διοργανώσει αυτή την ιστορία, δεν θυµάµαι 
πια πώς τον λέγανε.  Κανείς  δεν πρόσεχε τον Νηλ Κ.  αλλά και  ο Νηλ 
φαινότανε  να  µην  ενδιαφέρεται  για  κανέναν  ή  έκανε  πως  δεν 
ενδιαφέρεται. Οι δυο νεαροί φύγανε όταν τέλειωσε ο δίσκος κι ο Μπράυαν 
µε παρουσίασε στη διασηµότητα. Νηλ Κ. 
«Μια µπιρίτσα;» τον ρώτησα. 
Ο  Νηλ άρπαξε  µια  κονσέρβα  µπίρα  από  το  χαρτοκιβώτιο,  την  πέταξε 
στον  αέρα,  την  έπιασε,  τράβηξε  το  καπάκι  και  την  άδειασε  µε  δυο 
ρουφηξιές. 
«Άλλη µία;»
«Βέβαια». 
«Κι εγώ που νόµιζα ότι είµαι γερό ποτήρι». 
«Φίλε µου, τι νόµιζες ότι τζάµπα µεγάλωσα στις φυλακές; Εξάλλου έχω 
διαβάσει αυτά που γράφεις». 
«Κι εγώ έχω διαβάσει τα συναξαρίσµατά σου. Εκείνη η ιστορία, που την 
κοπάνησες απ' το σπίτι κάποιας κυράτσας πηδώντας απ' το παράθυρο του 
µπάνιου κι έµεινες κρυµµένος τη µισή νύχτα γυµνός, χωµένος µέσα σ' 
ένα θάµνο. Πολύ ωραία. Μου άρεσε». 
«Αχ, ναι ;» Άδειαζε το ένα κουτί µπίρας µετά το άλλο. Δεν καθότανε ποτέ 
κάτω. Πήγαινε σαν αστραπή απ' τη µία µεριά στην άλλη. Οι κινήσεις του 
είχαν  µια  παλικαριά  και  µια  επιθετικότητα,  αλλά  έβλεπες  ότι  δεν 
έκρυβαν µίσος. Τον συµπαθούσες αυθόρµητα, παρόλο που ήξερες ότι ο 



Κέρουακ, µε τον ιστό που του είχε στήσει, τον είχε παγιδέψει για τα καλά. 
Αλλά ο Νηλ ήταν ΟΚ κι αν κανείς έβλεπε τα πράγµατα αλλιώς, ο Τζακ 
τελικά µόνο που έγραψε το βιβλίο. Στο κάτω κάτω δεν ήταν η µαµά του 
Νηλ. Ήταν µόνο η καταστροφή του. 
Ο Νηλ σ'  ένα διαρκές τριπ,  χόρευε µέσ'  στο δωµάτιο.  Το πρόσωπό του 
έδειχνε γερασµένο και  εξαντληµένο,  αλλά το κορµί  του ήταν το κορµί 
ενός δεκαοχτάρη. 
«Θες  να  τον  συναγωνιστείς  για  ένα  γύρο,  Μπουκόβσκι;»  ρώτησε  ο 
Μπράυαν. 
«Γιε, τι λες, µωρό µου;» µε ρώτησε ο Νηλ. 
«Μπα, ευχαριστώ πολύ. Τον Αύγουστο κλείνω τα 48. Αρκετά έχω πιει ως 
τα τώρα». 
Δεν θα τον κατάφερνα µε τίποτα. 
«Πότε είδες τον Κέρουακ, για τελευταία φορά;» 
Μου φαίνεται ότι µου είπε το 1962 ή το 63, πάντως αρκετό καιρό πριν. Ίσα 
που  τον  προλάβαινα  στο  ρούφηγµα  της  µπίρας,  σε  λίγο  βγήκα  για  ν' 
αγοράσω κι άλλες. Η δουλειά στη Σύνταξη είχε σχεδόν τελειώσει, ο Νηλ 
θα διανυκτέρευε στο σπίτι  τού Μπράυαν, κι  ο Μπράυαν µε κάλεσε να 
φάω µαζί τους το βράδυ. 
«Έγινε»,  είπα  εγώ,  κι  όπως  ήµουνα  λίγο  ζαλισµένος  δεν 
πολυκαταλάβαινα τι µε περίµενε. Όταν βγήκαµε στο δρόµο, είχε αρχίσει 
µόλις  να  ψιχαλίζει,  αυτό  το  είδος  της  λιγδερής  ψιχάλας  που  κάνει  το 
δρόµο  να  φαίνεται  πραγµατικά  επικίνδυνος.  Εγώ  συνέχιζα  να  µην 
καταλαβαίνω. Σκέφτηκα ότι θα οδηγούσε ο Μπράυαν αλλά ήταν ο Νηλ 
που κάθισε στο τιµόνι. Ε, δε βαριέσαι, χώθηκα κι εγώ στο πίσω κάθισµα. 
Ο  Μπράυαν  κάθισε  µπροστά,  δίπλα  στον  Νηλ  και  αµέσως 
απογειωθήκαµε.  Με  το  γκάζι  πατηµένο  τέρµα  τρέχαµε  στο  γλιστερό 
δρόµο.  Κάθε  φορά  που  φαινότανε  ότι  µόλις  είχαµε  προσπεράσει  µια 
γωνία  ο  Νηλ  θυµότανε  ότι  έπρεπε  να  στρίψει,  κι  έστριβε.  Στην  τρίχα 
περνάγαµε δίπλα απ' τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Ένα χιλιοστό ακόµη 
και θα την είχαµε βάψει και οι τρεις. Και κάθε φορά µού ξέφευγε και µια 
γελοία  και  ανόητη  παρατήρηση,  σαν:  «Να!  Τώρα  τη  γαµήσαµε!»  Κι  ο 
Μπράυαν τρελαινότανε στα χαχανητά ενώ ο Νηλ συνέχιζε να οδηγάει µε 
τον ίδιο τρόπο. Όχι από πείσµα, ούτε για να νιώσει ευτυχία ούτε για να 
δείξει  σαρκασµό  -  απλώς  έτσι·  καθότανε  στο  τιµόνι  και  έκανε  τις 
αναγκαίες  κινήσεις.  Κατάλαβα.  Γι'  αυτόν  ήτανε  η  αρένα  του,  η  πίστα 
ταχύτητας. Κι έτσι ήταν και το σωστό κι έτσι έπρεπε να µείνει. 
Το πιο ωραίο συνέβη λίγο πριν από το Σάνσετ µπουλβάρ: πηγαίναµε προς 
τα βόρεια, στο Κάρλτον. Οι ψιχάλες είχανε χοντρύνει και πέρα από το ότι 
κάνανε  επικίνδυνη  την  άσφαλτο  κάνανε  αδύνατη  και  την  ορατότητα. 
Λίγο πριν από το Σάνσετ ο Νηλ έστριψε,  τέρµα το γκάζι, και τώρα έπρεπε 
ν' αποφασίσει την επόµενη κίνησή του µέσα σε κλάσµατα δευτερολέπτου. 
Για να πάει κανείς στο σπίτι του Μπράυαν έπρεπε να περάσει µπροστά 



από  το  Κάρλτον  και  µετά  να  στρίψει  αριστερά.  Έµενε  ακόµη  ένα 
τετράγωνο  µέχρι  εκεί.  Μπροστά  µας  πήγαινε  ένα  αµάξι  και  αντίθετα 
ερχόντουσαν  άλλα  δυο.  Τώρα,  κανονικά  ο  Νηλ  θα  έπρεπε  να  κόψει 
ταχύτητα και να µείνει πίσω από το µπροστινό αυτοκίνητο, αλλά αυτό θα 
κατέστρεφε  το  ρυθµό  της  οδήγησής  του.  Βγήκε  λοιπόν  αριστερά  και 
άρχισε να προσπερνάει τον µπροστινό µας. Εκείνη τη στιγµή σκέφτηκα, 
πάει αυτό ήτανε, άντε, δε βαριέσαι, δεν πειράζει, ή ό,τι άλλο περνάει απ' 
το κεφάλι κάποιου σε µια τέτοια περίπτωση. Τα δυο αυτοκίνητα τρέχανε 
αντιµέτωπα σαν αστραπή, και το άλλο που ακολουθούσε κολλητά µάς 
έλουζε µε τα φώτα του. Έχω πεισθεί ότι ο άλλος οδηγός πρέπει, το πιο 
τελευταίο δευτερόλεπτο που υπήρξε ποτέ, να χάιδεψε ελαφρά το φρένο: 
κι  αυτό µας έδωσε την απόσταση τρίχας που χρειαζόµαστε.  Ο Νηλ θα 
έπρεπε να είχε  υπολογίσει  αυτή τη µικρή αντίδραση.  Αλλά ακόµη δεν 
είχαµε τελειώσει. Ο Νηλ συνέχιζε να οδηγεί µε όλη την ταχύτητα στην 
αντίθετη λωρίδα - ήθελε να στρίψει στο τέλος του τετραγώνου αριστερά, 
και τώρα µας ερχότανε κατάµουτρα το δεύτερο αµάξι. Θα θυµάµαι σ' όλη 
µου τη ζωή αυτό τ'  αµάξι,  ήταν σαν στο σινεµά, στιγµιαία λήψη - από 
πολύ  κοντά.  Ήταν  ένα  παλιό  γκρι  µπλε  κουπέ,  σαραβαλιασµένο, 
τρακαρισµένο  και  γεµάτο  µπαλώµατα,  και  φαινότανε  πολύ  ανθεκτικό 
σαν σιδερόχυτος  τσιµεντόλιθος  πάνω σε ρόδες.  Ο Νηλ βίαια  έκοψε το 
τιµόνι αριστερά. Απ' το πίσω κάθισµα είχα την αίσθηση ότι χωνόµασταν 
κατευθείαν  µέσ'  στον  άλλο.  Ήταν  φως  φανάρι.  Αλλά  κατά  κάποιο 
περίεργο τρόπο,  η  φόρα του άλλου εξισορροπήθηκε  µε ακρίβεια  µε τη 
φόρα που είχαµε εµείς προς τα αριστερά. Η αναπνοή µού ξανάρθε. Ο Νηλ 
πάρκαρε τ'  αµάξι µας,  και πήγαµε στο σπίτι.  Η Τζην µάς σερβίρισε το 
φαγητό. Ο Νηλ άδειασε τελείως το πιάτο του κι άρχισε να τσιµπάει απ' το 
δικό  µου.  Το  λίγο  κρασί  που  υπήρχε  εξαφανίστηκε  στο  άψε  σβήσε.  Ο 
Μπράυαν είχε  στο σπίτι  του έναν πανέξυπνο νεαρό οµοφυλόφιλο σαν 
µπέιµπι  σίτερ  -  νοµίζω  ότι  αργότερα  πήγε  σ'  ένα  ροκ  γκρουπ,  ή 
αυτοκτόνησε,  τέλος  πάντων  δεν  ξέρω  τι  απόγινε.  Θυµάµαι  πως  όταν 
περνούσε µπροστά µου του τσιµπούσα τον κώλο. Του άρεσε. Πρέπει να 
έµεινα εκεί πολλές ώρες εκείνο το βράδυ, πάρα πολλές. Αποκεφάλιζα τη 
µια µπίρα µετά την άλλη και συζητούσα µε τον Νηλ. Ο µπέιµπι σίτερ 
µίλαγε διαρκώς για τον Χεµινγουέυ, µε παροµοίαζε κάπως µ' αυτόν, µου 
φαίνεται, µέχρι που του 'κανα σαφές ότι µου 'σπαγε τα νεύρα και τότε µας 
άφησε για να πάει να δει τα παιδιά. Μερικές µέρες αργότερα πήρα ένα 
τηλεφώνηµα απ' τον Μπράυαν. 
«Ο Νηλ σκοτώθηκε. Ο Νηλ πέθανε». 
«Ωχ, σκατά, όχι». 
Μου 'πε ακόµη λίγα ο Μπράυαν και µετά έκλεισε. 
Όλες  αυτές  οι  διαδροµές  µε  τ'  αυτοκίνητα,  όλες  αυτές  οι  σελίδες  του 
Κέρουακ, όλα τα χρόνια στη φυλακή, για να ψοφήσει τελικά µόνος κάτω 
από  ένα  παγωµένο  µεξικάνικο  φεγγάρι,  ΜΟΝΟΣ,  τα  καταλαβαίνετε; 



Μπορείτε  να  κλείσετε  τα  µάτια  και  να  δείτε  αυτά  τα  ασθενικά  και 
ζαρωµένα άσκηµα πράµατα, τους κάκτους; Μέξικο. Ελεεινός τόπος. Δεν 
νιώθετε το χαµένο βλέµµα των ζώων σ' αυτή την απελπιστική ερηµιά; Με 
τους  χοντροκέφαλους  γλοιώδεις  βάτραχους  να  κρύβονται,  φίδια  σαν 
κοψιές  στο  µυαλό,  έτσι  που  προχωράνε  έρποντας,  σταµατώντας, 
παραµονεύοντας, όλος αυτός ο βουβός ζωικός κόσµος κάτω από ένα πιο 
βουβό  µεξικάνικο  φεγγάρι.  Ερπετά,  διάφορα  πραµατάκια  που 
τρεµολάµπουν και  τρεµοσβήνουν κεραυνοβόλα,  ρίχνουν αστραπές  εκεί 
κάτω,  στην  άµµο,  στη  µεριά  που  'ναι  ξαπλωµένος  ο  άνθρωπος  µε  το 
άσπρο τι-σερτ. 
Ο Νηλ είχε βρει το ρυθµό του στη ζωή. Χωρίς να βλάψει ποτέ κανέναν. 
Και τώρα είχε βάλει τέρµα, σ' αυτή τη γραµµή τού τρένου στο Μέξικο. Στη 
µοναδική µας συνάντηση του είχα πει: «Ο Κέρουακ έχει γράψει όλα τα 
κεφάλαια εκτός από το τελευταίο. Το έχω έτοιμο, στο κεφάλι µου».
«ΟK Τι περιμένεις;» µου 'χε πει. «Γράψ' το».
Τέλος χειρογράφου. 



Ο μικρόσωμος κι ανάπηρος ράφτης καθόταν πάντα στην ίδια μεριά κι 
έραβε:  ήτανε  όπως  συνήθως  στα  κέφια  του.  Μόνο  καμιά  φορά  σαν 
ξεφύτρωνε η γριά του και του χτύπαγε το κουδούνι στην πόρτα, έχανε το 
κέφι του. «Άνοιξε, σου 'χω φέρει ξινόγαλο να φας», του φώναξε εκείνη απ' 
έξω. «Πάρε δρόμο, πατσαβούρα!» της αντιγύρισε αυτός. «Το 'χω χεσμένο 
το  ξερατόγαλό σου!»  «Εεεεε!»  έκανε  εκείνη.  «Στο  διάολο κι  εσύ και  το 
βρωμομπουρδέλο  σου!  -  Άνοιξε  και  καμιά  φορά  να  πετάξεις  τα 
σκουπίδια!» Και μόλις τα είπε αυτά, πήρε δρόμο. 
Ο ραφτάκος έχωσε ένα δάχτυλο στη  μύτη και  στάθηκε  να σκεφτεί  τα 
λεγόμενα. Αχχ μάλιστα - τα τρία πτώματα. Αυτό πρέπει να είναι. Το ένα 
πτώμα που είναι στην κουζίνα είναι πεσμένο μπροστά στο φούρνο.  Το 
άλλο, κοκαλωμένο, κρέμεται από μια κρεμάστρα στη μεγάλη ντουλάπα 
του τοίχου. Και το τρίτο, μισοκαθισμένο στην μπανιέρα, το κεφάλι μόλις 
που ξεπροβάλλει λιγάκι έξω. Σιγά σιγά μαζεύονταν όλο και περισσότερες 
μύγες, κι αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο. Μάλιστα οι μύγες δείχνανε πως 
αισθάνονται  υπερβολικά  καλά,  σίγουρα  τις  μεθούσε  η  αποφορά  της 
σαπίλας,  κι  όταν  εκείνος  τις  κυνηγούσε  και  τις  βάραγε  με  τη 
μυγοσκοτώστρα,  φαίνεται  πως  αυτές  λυσσάγανε  περισσότερο  κι 
ορμούσανε απάνω του. Τις άφησε λοιπόν ήσυχες... 
Κάθισε πάλι  στη γωνιά του και  συνέχισε το ράψιμο:  το κουδούνι  στην 
πόρτα  ξαναχτύπησε.  Όπως  μου  φαίνεται,  σήμερα  πάει  η  μέρα,  δεν 
πρόκειται να κάνω δουλειά, σκέφτηκε. 
Ήταν ο φίλος του ο Χάρρυ. 
«Γεια σου, Χάρρυ».
«Γεια χαρά, Τζακ». 
Ο Χάρρυ μπήκε μέσα. «Από πού βγαίνει αυτή η μπόχα;» 
«Πτώματα». 
«Πτώματα; Πλάκα μου κάνεις;» 
«Μπα! Κοίτα μόνος σου». 
Ο Χάρρυ ακολούθησε τη μύτη του και βρήκε το πτώμα στην κουζίνα, μετά 
το άλλο στην ντουλάπα και τελευταίο το πτώμα στο μπάνιο. 
«Και γιατί τους σκότωσες; Σ' την έχει βαρέσει τόσο άσχημα; Τι θα κάνεις 
τώρα; Γιατί δεν τα ξεφορτώνεσαι, να πας να τ' αμολήσεις πουθενά; Μπας 
και σου λείπουνε τίποτα βίδες; Γιατί τους σκότωσες; Γιατί δεν παίρνεις την 
αστυνομία  τηλέφωνο;  Ποιοι  δαίμονες  μπήκανε  μέσα  σου;  Θε  μου,  τι 



ΜΠΟΧΑ είναι αυτή! Άκου δω, μη με πλησιάζεις! Τι γίνεται τώρα! Τι στο 
διάολο,  γίνεται  εδώ  μέσα!  ΠΟΥΦ!  ΜΠΟΧΑ!  ΜΟΥ  ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ  Τ' 
ΑΝΤΕΡΑ!» 
Ο Τζακ συνέχιζε το ράψιμο, αμέριμνος. Έραβε ξανά και ξανά και ξανά. 
Λες και μ' αυτό τον τρόπο κατάφερνε να κρυφτεί. 
«Τζακ, θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία». 
Ο Χάρρυ πήγε προς το τηλέφωνο αλλά ξαφνικά ένιωσε να του 'ρχεται 
εμετός. Βιάστηκε να πάει στο μπάνιο, ξέρασε μέσ' στον καμπινέ, δίπλα 
ακριβώς στο κεφάλι του πεθαμένου που 'τανε μέσ' στην μπανιέρα. Γύρισε 
πίσω και πήρε στο χέρι του το τηλέφωνο. Διαπίστωσε ότι ξεβιδώνοντάς το 
απ' τη μεριά του μικρόφωνου, θα μπορούσε να χώσει τον πούτσο του στο 
άνοιγμα. Τον έχωσε για λίγο, έσπρωξε μέσα κι έξω, κι ένιωσε να του κάνει 
καλό. Όταν τελείωσε, ξανακρέμασε το ακουστικό, ανέβασε το φερμουάρ 
στο παντελόνι του και κάθισε κοντά στον Τζακ. 
«Τζακ, για πες μου, είσαι παλαβός ;» 
«Η  Μπέκυ  λέει  ότι  είμαι  κλινική  περίπτωση.  Θέλει  να  με  χώσει  στο 
τρελοκομείο». 
Η Μπέκυ ήταν η κόρη του. 
«Το έχει μάθει για τα πτώματα;» 
«Όχι ακόμα. Έχει πάει για δουλειές στη Νέα Υόρκη. Εργάζεται στο τμήμα 
Αγορών σε κάποιο μεγάλο εμπορικό. Φίνα δουλίτσα. Είμαι περήφανος για 
το κορίτσι μου». 
«Κι η Μαρία; Το ξέρει εκείνη;» 
Η Μαρία ήταν η γυναίκα του Τζακ. 
«Η Μαρία δεν έχει ιδέα. Κι ούτε πατάει πια το πόδι της εδώ. Από τότε που 
'πιασε δουλειά σ' ένα φούρνο πολυτελείας περνιέται για κυρία ανώτερη. 
Μένει με μια άλλη γυναίκα μαζί. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι πρέπει να 
'ναι και λίγο λεσβία». 
«Ε, λοιπόν, δε μου πάει να σε καρφώσω στους μπάτσους. Μόνος πρέπει να 
ξεκαθαρίσεις  αυτή  την  ιστορία.  Όμως  εμένα  μπορείς  να  μου  πεις  ένα 
πράμα, αυτούς τους ανθρώπους γιατί τους σκότωσες;» 
«Κάτι είχα εναντίον τους». 
«Μα  δεν  μπορεί  καθένας  που  έχει  κάτι  εναντίον  κάποιου  να  τον 
καθαρίζει έτσι, μια κι έξω». 
«Τους είχα μαζέψει πάρα πολλά». 
«Τζακ;» 
«Μμμ;» 
«Δε θέλεις να πας στο τηλέφωνο.» 
«Αν δε σε πειράζει». 
«Μα στο κάτω κάτω δικό σου είναι το τηλέφωνο». 
Ο Τζακ σηκώθηκε και κατέβασε το φερμουάρ στο παντελόνι του. Έχωσε 
τον  πούτσο  του  στο  ακουστικό,  κι  άρχισε  να  κουνιέται  μπρος  πίσω, 
νιώθοντας  όμορφα.  Σαν τελείωσε,  ανέβασε το φερμουάρ του και  πήγε 



ξανά στη θέση του και ξανάρχισε το ράψιμο. Εκείνη τη στιγμή ήταν που 
χτύπησε το τηλέφωνο. Πήγε και το σήκωσε. 
«Ωω, γεια σου, Μπέκυ! Σ' ευχαριστώ που με θυμήθηκες! Ναι, πολύ καλά, 
ευχαριστώ, κι εσύ; Α, ναι! φαίνεται επειδή είχαμε ξεβιδώσει πριν λίγο το 
ακουστικό, γι' αυτό... ο Χάρρυ κι εγώ. Ναι, είναι ο Χάρρυ εδώ. Τι ο Χάρρυ; 
Το  πιστεύεις  στ'  αλήθεια;  Εγώ  τον  βρίσκω  πολύ  εντάξει.  Τίποτ'  άλλο. 
Όπως πάντα, ράβω. Ο Χάρρυ πέρασε για να μου πει μια καλησπέρα. 
 Ελεεινός καιρός,  πραγματικά άθλιος.  Ούτε ήλιος  ούτε τίποτα.  Όλος ο 
κόσμος  σήμερα  φορούσε  μουτσούνες  δυστυχίας.  Ναι,  ναι,  καλά  είμαι. 
Αλήθεια. Όχι, ακόμη όχι. Έχω αστακό στην κατάψυξη. Τρελαίνομαι για 
αστακό. Όχι, δεν την έχω δει καθόλου αυτόν τον καιρό. Κάνει τη μεγάλη 
κυρία τώρα. Ναι, θα της το πω, μη στεναχωριέσαι. Γκουντ μπάυ, Μπέκυ». 
Έκλεισε το τηλέφωνο, πήγε και κάθισε και ξανάρχισε το ράψιμο. 
«Ξέρεις κάτι», είπε ο Χάρρυ, «όλα αυτά μου θυμίζουνε μιαν άλλη ιστορία. 
Παλιοκαταραμένες μύγες! Μήπως έχω αρχίσει να μουχλιάζω ; -πιτσιρικάς 
ακόμη,  είχα δουλέψει  μαζί μ'  έναν άλλο πιτσιρικά.  Πλέναμε πτώματα. 
Καμιά φορά, τύχαινε,  μας βάζανε να πλένουμε και  καμιά πολύ ωραία 
γυναίκα. Μια μέρα πήγα στη δουλειά, βρήκα τον Μίκυ, έτσι τον λέγανε 
τον άλλο,  να 'χει  καβαλήσει μια τέτοια κυρά. "Μίκυ!"  του λέω εγώ, "τι 
ΚΑΝΕΙΣ αυτού; Θα 'πρεπε να ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ!" Απλώς γύρισε και με κοίταξε 
λίγο με το πλάι και συνέχισε τη δουλειά του. Όταν τελείωσε, κατέβηκε και 
μου είπε: "Χάρρυ, έχω πηδήσει το λιγότερο μια δωδεκάδα απ' αυτές. Και 
δεν είναι καθόλου άσχημα. Για δοκίμασε κι εσύ. Θα δεις μόνος σου...!" "Να 
μου λείπει,  ευχαριστώ!"  είπα γω.  Μια άλλη μέρα,  εκεί  που 'πλενα μια 
πραγματικά  πολύ  όμορφη  γυναίκα,  δεν  κρατήθηκα  και  της  έβαλα 
κωλοδάχτυλο. Αλλά πάρα πέρα δεν μπόρεσα να προχωρήσω». 
Ο Τζακ συνέχιζε να σκύβει στο ράψιμό του. 
«Εσύ τι λες, θα είχες πηδήσει καμιά, Τζακ». 
«Ωχ Θεέ μου, ξέρω κι εγώ. Πού θες να το ξέρω;» 
Και  έραβε.  Μετά  από  λίγο  είπε:  «Χάρρυ,  άκου  δω,  πέρασα  μια  πολύ 
άσκημη βδομάδα. Πρέπει κάτι να βάλω στο στόμα μου και να τον πάρω 
λιγάκι. Έχω έναν αστακό στο ψυγείο. Αλλά ξέρεις είμαι λίγο ιδιότροπος, 
στο φαγητό θέλω να 'μαι μόνος μου. Όταν τρώω και είναι κάποιος μαζί 
μου και με κοιτάζει δεν ευχαριστιέμαι το φαγητό. Εντάξει;» 
«Ναι...  δηλαδή  θες  να  φύγω;  Μου  φαίνεται  πως  είσαι  λίγο  άνω κάτω. 
Έγινε. Εγώ θα την κοπανίσω... » 
Ο Χάρρυ σηκώθηκε. 
«Και πού 'σαι, μη μου θυμώνεις, ρε Χάρρυ. Φίλοι είμαστε. Και θα μείνουμε 
και φίλοι, έτσι; Τόσα χρόνια, ρε παλιόφιλε». 
«Βέβαια.  Απ'  το  33.  Αυτές  ήτανε  εποχές!  FDR.  NRA.  WPA.  Αλλά  τα 
καταφέραμε. Οι νέοι σήμερα δεν έχουνε ιδέα». 
«Σίγουρα δεν έχουνε». 
«Άντε λοιπόν... γεια χαρά Τζακ». 



Ο Τζακ συνόδεψε τον Χάρρυ στην πόρτα, του άνοιξε και μετά κάθισε και 
τον κοίταξε που απομακρυνότανε. Πάντα τα παλιά φαρδιά παντελόνια. 
Αυτός ο άνθρωπος γύρναγε πάντα σαν αλήτης απ' αυτούς που μαζεύουνε 
τα σκουπίδια. 
Μετά ο Τζακ πήγε στην κουζίνα, έβγαλε τον αστακό απ' την κατάψυξη 
και άρχισε να διαβάζει τις οδηγίες για το ψήσιμο. Τα γράφανε πάντα τόσο 
μπερδεμένα.  Καθώς  πήγε  να  ανάψει  το  γκάζι,  διασταυρώθηκε  με  το 
πτώμα. Θα 'πρεπε να το μετατοπίσει στο πλάι γιατί τον εμπόδιζε. Το αίμα 
που  'χε  τρέξει  κάτω  από  το  σώμα  είχε  στεγνώσει  από  καιρό  κι  είχε 
σχηματίσει ένα στρώμα. Ο ήλιος πέρναγε απ' τα μικρά ανοίγματα που 
άφηναν τα σύννεφα αναμεταξύ τους, ήταν αργά απόγευμα, κόντευε να 
νυχτώσει, ο ουρανός είχε πάρει ένα κοκκινωπό χρώμα και λίγο απ' αυτό 
το  κόκκινο  φως  έμπαινε  απ'  τα  παράθυρα  της  κουζίνας.  Μπορούσε 
σχεδόν  να  παρακολουθήσει  τις  ακτίνες  του  ήλιου  πώς  έμπαιναν μέσα 
και  πώς   κινιόντουσαν   ψηλαφιστά,   αργά,   σαν   μια   τεράστια   κεραία 
σαλιγκαριού. Το πτώμα ήταν πεσμένο με το πρόσωπο στο πάτωμα και 
από κάτω κατά έναν περίεργο τρόπο έβγαινε το δεξί χέρι με την παλάμη 
γυρισμένη προς τα πάνω. Η κοκκινωπή σαλιγκαρίσια κεραία ακούμπησε 
ακριβώς πάνω στην παλάμη, έτσι που εκείνη έλαμπε ελαφρά κόκκινη. Ο 
Τζακ το πρόσεξε. Η σκηνή φάνταζε πολύ αθώα. Ένα μοναδικό χέρι και 
τίποτα  παρά  πάνω,  ένα  κόκκινο  χέρι  στο  πάτωμα.  Περίπου  σαν  ένα 
λουλούδι.  Για μια στιγμή ο  Τζακ είχε  την εντύπωση πως κινήθηκε.  Το 
κοκκινωπό  χέρι.  Ένα  χέρι  μόνο  του.  Ένα  αθώο  χέρι.  Ο  Τζακ  έμεινε 
ακίνητος και το παρατηρούσε. Μετά πήρε ένα σκαμνί και κάθισε με τον 
αστακό  στα  γόνατα  και  συνέχισε  να  παρακολουθεί  το  χέρι.  Ξαφνικά 
έβαλε τα κλάματα. Ακούμπησε τον αστακό στο πάτωμα και έπεσε με τα 
μούτρα στο τραπέζι, έχωσε το κεφάλι μέσ' στα χέρια του και συνέχισε να 
κλαίει με αναφιλητά. Έκλαψε έτσι για αρκετή ώρα. Έκλαψε όπως κλαίει 
μια  γυναίκα.  Έκλαψε  σαν ένα παιδί.  Έκλαψε,  μόνο  ο  Θεός  ξέρει  πώς. 
Μετά ξαναγύρισε στο άλλο δωμάτιο και πήρε το τηλέφωνο στο χέρι του: 
«Κέντρο, συνδέστε με με την αστυνομία. Ναι το ξέρω ότι δεν ακούγομαι 
καλά: το μικρόφωνο δεν είναι καλά βιδωμένο. Δε με πειράζει, συνδέστε με 
με την αστυνομία». 
Ο Τζακ περίμενε. 
«Ναι;  Μ'  ακούτε;  Ναι,  έχω σκοτώσει  έναν άνθρωπο!  Τι  λέω εγώ έναν; 
Τρεις ανθρώπους! Σοβαρά, βέβαια, μιλάω πολύ σοβαρά! Είμαι παράφρων. 
Έχω χάσει τα μυαλά μου. Ούτε ξέρω πώς έγινε. Τι λέτε;» 
Ο Τζακ τούς έδωσε τη διεύθυνσή του. 
«Τι; Είναι επειδή ξεβίδωσα το ακουστικό. Το ξεβίδωσα και το έβγαλα. Πριν 
από λίγο γάμησα το τηλέφωνο». 
Ο υπάλληλος στην άλλη άκρη κάτι φώναζε οργισμένος, αλλά ο Τζακ δεν 
κάθισε ν' ακούσει, κι έκλεισε. Ξαναγύρισε στην κουζίνα και ξανάπεσε στο 
τραπέζι  με  το  κεφάλι  χωμένο  στα  χέρια.  Δεν  έκλαψε  άλλο.  Απλώς 



καθότανε  εκεί,  η  κόκκινη  αχτίνα  είχε  πια  χαθεί,  ο  ήλιος  είχε  πέσει, 
σκοτείνιαζε, σκέφτηκε την κόρη του Μπέκυ, και μετά του πέρασε απ' το 
μυαλό  η  ιδέα  ν'  αυτοκτονήσει,  στο  τέλος  σταμάτησε  να  σκέφτεται 
οτιδήποτε.  Ο κατεψυγμένος  νοτιοαφρικανικός  αστακός  έκανε  απόψυξη 
μόνος του, ανάμεσα στα πόδια του. Δεν είχε πια όρεξη για να τον φάει. 



Ένα βράδυ που 'χα ψιλομεθύσει ήρθε σπίτι  μου και μ'  επισκέφτηκε ο 
τύπος  που  μου  'χει  εκδώσει  μερικά  βιβλία,  ο  οποίος  και  με  ρώτησε: 
«Μπουκόβσκι, κάνεις κέφι να 'ρθεις μαζί μου στον Λ.;» 
Ο  Λ.  ήταν  κάποιος  γνωστός  συγγραφέας.  Τα  βιβλία  του  είχαν 
μεταφραστεί  ακόμη  και  στις  πιο  απίθανες  γλώσσες.  Μπόλικες 
υποτροφίες,  γάμοι,  γκόμενες,  βραβεία,  μυθιστορήματα,  ειδύλλια, 
ποιητικές  συλλογές,  διηγήματα...  παραμονές  στην  Ευρώπη,  ακόμη  και 
εκθέσεις ζωγραφικής, ό,τι μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. 
«Όχι, κουράδες», απάντησα στον Τζένσεν, «τον βαριέμαι πολύ αυτόν τον 
τύπο». 
«Μα αυτό το λες για όλους». 
«Κι έπειτα; Αλήθεια είναι». 
Ο Τζένσεν κάθισε κάτω και με κοίταζε. Πολύ του άρεσε του Τζένσεν να 
κάθεται κάτω και να με κοιτάζει.  Δεν μπορούσε να καταλάβει μάλλον 
πώς μπορούσα να είμαι τόσο βλάκας. 
«Μα θέλει να σε γνωρίσει. Άκουσε να μιλάνε για σένα». 
«Α, ώστε έτσι. Κι εγώ άκουσα να μιλάνε γι' αυτόν». 
«Και  θα σου κάνει  εντύπωση το πόσος κόσμος σε ξέρει  κιόλας.  Μόλις 
τώρα έρχομαι από τη Ν .Α. που ήμουνα καλεσμένος για δείπνο, μου έλεγε 
ότι θα σε καλούσε πολύ ευχαρίστως για φαγητό. Και αυτή γνώριζε τον Λ. 
όταν ζούσε παλιότερα στην Ευρώπη». 
«Τι μας λες;» 
«Και οι δυο ήταν καλοί φίλοι του Αρτώ». 
«Αχ ναι, κι αυτή μάλλον δε θ' άφησε τον Αρτώ να της πιάσει τον κώλο». 
«Πράγματι» . 
«Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Κι εγώ να 'μουνα δεν πρόκειται να 
τον άφηνα». 
«Κάνε μου τη χάρη. Πάμε στο σπίτι του». 
«Στου Αρτώ». 
«Όχι στου Λ.». 
Άδειασα το ποτήρι μου. 
«Ωραία, πάμε». 
Η διαδρομή από τα σλαμς μέχρι το σπίτι του Λ. ήταν μεγάλη. Και τι σπίτι 
ήτανε αυτό! Ο Τζένσεν οδήγησε το αμάξι του στην είσοδο απ' ένα δρόμο 
ιδιωτικό που ήταν σαν λεωφόρος. 



«Αυτός είναι ο άνθρωπος που κλαίει και οδύρεται για τη ΦΤΩΧΕΙΑ του;» 
«Βλέπεις λοιπόν, εν τούτοις χρωστάει στην εφορία 85 χιλιάρικα». 
«Ο φτωχομπινές». 
Κατεβήκαμε  από  τ'  αυτοκίνητο.  Το  σπίτι  ήταν  τριώροφο.  Στη  βεράντα 
κρεμότανε  μια  αιώρα  και  μέσα  στην  αιώρα  ήταν  μια  κιθάρα  των  250 
δολαρίων. Ένα τεράστιο λυκόσκυλο ήρθε προς το μέρος μας τρέχοντας, 
δείχνοντας τα δόντια του, από το στόμα έβγαζε αφρούς. Με την κιθάρα 
τον απομάκρυνα όσο μπορούσα, ενώ ο Τζένσεν χτυπούσε το κουδούνι. 
Ένα  παραθυράκι  άνοιξε  στην  πόρτα  και  ένα  κίτρινο  και  ρυτιδιασμένο 
πρόσωπο ρώτησε: «Ποιος είναι;» 
«Ο Μπουκόβσκι κι ο Τζένσεν». 
«Ποιος;» 
«Ο Μπουκόβσκι κι ο Τζένσεν». 
«Δεν τους γνωρίζω τους κυρίους». 
Το λυκόσκυλο πήδησε, κατάφερα μ' ένα χτύπημα της κιθάρας να αλλάξω 
την τροχιά του άλματος, αλλά μόλις ξαναβρέθηκε στα πόδια του, τίναξε 
λίγο το τρίχωμά του κι ετοιμάστηκε για νέο άλμα, με όρθιες σηκωμένες 
τις  τρίχες  του,  τρίζοντας  τα  κιτρινιάρικα  βρώμικα  δόντια  του  προς  το 
μέρος μου. 
«Μπουκόβσκι. Ο συγγραφέας του ΑLL ΤΗΕ DAMN ΤΙΜΕ, SCREAMING ΙΝ 
ΤΗΕ RAIN. Κι εγώ είμαι ο Χίλλιαρντ Τζένσεν. Από το ΝΙΟΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ  
ΠΡΕΣΣ. 
Το λυκόσκυλο άφησε ένα τελευταίο  γρύλισμα προτού ξαναπηδήσει,  κι 
εκείνη  τη  στιγμή  άκουσα  τη  φωνή  του  Λ.  κάπου  από  πίσω  μου.  «Ει, 
Πούπου, σταμάτα!» 
Ο Πούπου μαζεύτηκε λίγο. 
«Μπράβο Πούπου», είπα γω. «Είσαι καλό παιδί, Πούπου». 
Ο Πούπου με στραβοκοίταζε. Ήξερε ότι έλεγα ψέματα. Ο γερο-Λ. άνοιξε 
την πόρτα. «Εμπρός. Μπείτε μέσα», μας είπε. 
Πέταξα τη μισοδιαλυμένη κιθάρα στην αιώρα και μπήκα μέσα. Το σαλόνι 
είχε το μέγεθος γκαράζ. 
«Καθίστε»,  είπε ο  Λ.  Έπιασα το διπλανό κάθισμα και  φυτεύτηκα στην 
κυριολεξία μέσα του. 
«Δε δίνω στο σύστημα παραπάνω από ένα χρόνο ζωής, ακόμη», είπε ο Λ. 
«O κόσμος έχει πια ανοίξει τα μάτια του. Θα κάψουμε όλο αυτό το σαθρό 
μπουρδέλο την κοινωνία απ' τα θεμέλια». 
Ο Λ. χτύπησε τα δάχτυλά του - «Και θα εξαφανιστεί έτσι (τσαφ). Είναι 
τελείως απλό! Και μια καινούρια ζωή θα ξημερώσει για όλους μας!» 
«Τι θα λέγατε να πιούμε κάτι;» ρώτησα εγώ. 
Ο  Λ.  χτύπησε  ένα  μικρό  κουδουνάκι  δίπλα  στην  πολυθρόνα  του. 
«ΜΑΡΛΟΟΥ!» ούρλιαξε. 
Μετά  γύρισε  και  με  κοίταξε:  «Διάβασα το  τελευταίο  βιβλίο  σας,  κύριε 
Μηντ».



«Λάθος» είπα γω. «Είμαι ο Μπουκόβσκι». 
Στράφηκε  στον  Τζένσεν.  «Τότε  θα  'σθε  εσείς  ο  Τέυλορ  Μηντ!  Με 
συγχωρείτε!» 
«Όχι,  όχι,  εγώ  είμαι  ο  Τζένσεν.  Ο  Χίλλιαρντ  Τζένσεν.  Από  το  ΝΙΟΥ 
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ». 
Σιωπή  αμηχανίας.  Ένας  Γιαπωνέζος  ήρθε  μέσα  τρέχοντας  με  μικρά 
πηδηματάκια, φορούσε μαύρες βράκες και άσπρο σακάκι, υποκλίθηκε μ' 
ένα τραβηγμένο χαμόγελο σαν να 'θελε να μας πει ότι κάποια μέρα θα 
μας στρίμωχνε όλους σε καμιά γωνιά και θα μας καθάριζε. 
«Μάρλοου, παλιομπάσταρδε, οι κύριοι επιθυμούν να πιούνε κάτι. Ρώτησέ 
τους τι θα επιθυμούσανε και εξυπηρέτησέ τους αμέσως, ειδάλλως θα σου 
ρημάξω τον κώλο στις κλοτσιές». 
Πολύ περίεργο: Το πρόσωπο του Λ. έδειχνε σαν να μην είχε γνωρίσει ποτέ 
ύπνο. Ήταν ρυτιδιασμένο και αυλακωμένο, αλλά οι ρυτίδες δείχνανε σαν 
ψεύτικες,  σαν  ζωγραφιστές  ή  σαν  να  'τανε  κολλημένες,  ξένες.  Πολύ 
περίεργο  πρόσωπο.  Κίτρινο.  Άτριχο.  Και  πολύ  μικρά  ματάκια.  Με  την 
πρώτη  ματιά,  ένα  αδιάφορο  πρόσωπο,  ένα  πρόσωπο  που  δεν  έλεγε 
τίποτα. Πώς ήταν δυνατόν να 'χει γράψει αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα 
βιβλία; «Ω! ο Μακ είχε τη μεγαλύτερη ψωλή απ' όλους! Τι ψωλή ήτανε 
αυτή που είχε! Ο Μακ είχε την πιο μεγάλη ψωλή σ' όλη την πόλη, την πιο 
μεγάλη ψωλή δυτικά του Μισσισσιππή. Όλοι μίλαγαν για την ψωλή τού 
Μακ.  Ω!  ο  Μακ  είχε  μια  τόσο  μεγάλη  ψωλή...»  κτλ.  Στο  ζήτημα  της 
γραφής κανένας δεν μπορούσε να του βγει εύκολα. 
Ο Μάρλοου έφερε τα ποτά, κι ήταν προς τιμή του που γέμισε τα ποτήρια 
και έκανε οικονομία στο νερό. Στάθηκε προσοχή μπροστά μας κι ύστερα 
βγήκε πάλι έξω μ' εκείνα τα πηδηματάκια. Ο κώλος του πηγαινοερχότανε 
μέσα στα λεπτά μεταξωτά παντελόνια. 
Ο  Λ.  φαινόταν  κιόλας  μεθυσμένος.  Άδειασε  το  ποτήρι  του.  Ένας  απ' 
αυτούς τους τύπους που πίνουνε το ουίσκι με νερό. 
«Πάντα θα θυμάμαι αυτό το ξενοδοχείο στο Παρίσι. Ήμασταν όλοι εκεί. 
Ο  Κάγια,  ο  Χαλ  Νορς,  ο  Μπάρροους...  τα  πιο  σπουδαία  λογοτεχνικά 
κεφάλαια της γενιάς μας». 
«Νομίζετε ότι βοήθησε το γράψιμό σας, κύριε Λ.;» ρώτησα εγώ. 
Ήταν μια ανόητη ερώτηση. Με κοίταξε έντονα και τελικά μου χάρισε ένα 
ανεπαίσθητο χαμόγελο. «Όλα βοηθούνε το γράψιμό μου». 
Και  μετά απ'  αυτό  μείναμε όλοι  μας σιωπηλοί,  πότε πότε φέρναμε τα 
ποτήρια μας ως το στόμα και πίναμε καμιά γουλιά και κοιταζόμασταν. Σε 
κανονικά  χρονικά  διαστήματα,  ο  Λ.  χτυπούσε  το  καμπανάκι  και  ο 
Μάρλοου έφερνε ενισχύσεις «ο Μάρλοου», είπε τελικά ο Λ., «μεταφράζει 
'Εντνα Σ. Βίνσεντ Μάλλεϋ στα ιαπωνικά». 
«Υπέροχα», είπε ο Τζένσεν από το ΝΙΟΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ. 
Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι υπέροχο να μεταφράζει κανείς την 'Εντνα Σ. 
Βίνσεντ Μάλλεϋ στα γιαπωνέζικα, σκέφτηκα. 



«Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι υπέροχο να μεταφράζει κανείς την 'Εντνα 
Σ. Βίνσεντ Μάλλεϋ στα γιαπωνέζικα», είπε ο Λ. 
«Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μάλλεϋ είναι "μπίσιεν πασσέ" όμως τι γίνεται 
και  με  τους  πιο  νέους  Λυρικούς;»  ρώτησε  ο  άνθρωπος  από  το  ΝΙΟΥ 
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ. 
Πάρα  πολύς  νεανικός  πλεονασμός,  γρήγορα  τρώει  τα  μούτρα  του  και 
γρήγορα εγκαταλείπουν, σκέφτηκα εγώ. 
«Δεν είναι αξίες που παραμένουν», είπε ο γερο-Λ. 
Δεν  ξέρω.  Κανείς  δεν  είπε  τίποτα.  Στην  πραγματικότητα  κανένας  δεν 
μπορούσε να υποφέρει τον άλλο. Ο Μάρλοου συνέχισε να πηγαινοέρχεται 
με ποτά. Είχα την αίσθηση ότι ήμουν χωμένος σε κάποια σπηλιά ή ότι 
έπαιζα σε κάποια ταινία χωρίς καμιά υπόθεση. Τίποτα περισσότερο από 
μια διαρκή διαδοχή άσχετων θέσεων. Προς το τέλος ο Λ. σηκώθηκε και 
κατάφερε στον Μάρλοου ένα σκληρό χτύπημα. Δεν κατάλαβα τι σήμαινε 
πάλι  αυτό.  Σεξ;  Βαρεμάρα;  Ή  ένα  απλό  καπρίτσιο  της  στιγμής;  Ο 
Μάρλοου  μόρφασε  από  τον  πόνο  και  κατέφυγε  στην  αγκαλιά  της 
Μάλλεϋ. 
«Στο σπίτι μου δεν μπαίνουν όσοι δεν μπορούν να υπομένουν όλο το φως 
και όλα τα σκοτάδια», είπε ο Λ. 
«Άκου δω, άνθρωπε», είπα γω, «στο μυαλό σου δεν έχεις τίποτ' άλλο από 
σκατά. Ποτέ δεν κατάφερα να ικανοποιηθώ με τη σαβούρα που γράφεις». 
«Μήπως εγώ είχα ποτέ σε υπόληψη τη δικιά σου σαβούρα, Μηντ», είπε ο 
γέρος, «όλο τα ίδια και τα ίδια, για να μπορούν να τα παπαγαλίζουν οι 
σταρ  στο  Χόλλυγουντ.  Ο  καθένας  μπορεί  να  γράψει  έτσι.  Τίποτα  το 
ιδιαίτερο». 
«Καμιά φορά δεν ξέρεις, είπα γω. «Άλλωστε εγώ δεν είμαι ο Μηντ!» 
Ο γεροξεκούτης  σηκώθηκε και  προχώρησε τρικλίζοντας προς το μέρος 
μου μ' ένα αντίτυπο, μεταφρασμένο σε 18 γλώσσες. 
«Θέλεις να γαμηθείς ή να γαμήσεις;» ρώτησε ο γέρος. 
«Να γαμήσω», είπα γω. 
«ΜΑΡΛΟΟΥ!» ούρλιαξε ο Λ. 
Ο Μάρλοου ήρθε τρέχοντας, κι ο Λ. του φώναξε μ' όλη τη δύναμή του: 
«ΦΕΡΕ ΠΟΤΑ!» 
Πίστεψα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ότι θα απαιτούσε από τον Μάρλοου να κατεβάσει 
τις βράκες του για μένα, αλλά είδα τον πηδηχτό πισινούλη του Μάρλοου 
να εξαφανίζεται στην πόρτα της κουζίνας. 
Ξαναστρωθήκαμε για τον επόμενο γύρο.  «Είναι  τελείως απλό!»  (τσαφ) 
κροτάλισε τα δάχτυλα ο Λ. «Και το σύστημα πάει στα σκουπίδια! Θα τους 
πριονίσουμε όλους!» 
Μετά έγειρε το κεφάλι του προς τα μπρος κι έμοιαζε τελειωμένος. 
«Πάμε», μου είπε ο Τζένσεν. 
«Μια στιγμή», είπα γω. Σηκώθηκα και πλησίασα τον γέρο. 



Έβαλα το χέρι μου πίσω από την πλάτη της κουνιστής πολυθρόνας του κι 
άρχισα να τον ψάχνω. 
«Μα τι κάνεις εκεί;» ρώτησε ο Τζένσεν. 
«Όλα χρειάζονται στη δουλειά μου»,  είπα γω.  «Κι αυτός ο τύπος είναι 
γεμάτος». 
Βρήκα το πορτοφόλι του το 'βαλα στην τσέπη και είπα: «Τώρα πάμε». 
«Δεν  έπρεπε να το  κάνεις  αυτό»,  είπε  ο  Τζένσεν  ενώ πηγαίναμε στην 
πόρτα. 
Κάποιος μου 'πιασε και μου 'στριψε το χέρι ξαφνικά από πίσω και μου το 
ανέβασε ψηλά στην πλάτη. 
«Εδώ αφήνουμε ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΦΥΓΟΥΜΕ. ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Λ.!» είπε ο μεταφραστής τής Ε. Β. Μάλλεϋ. 
«Θα μου σπάσεις το κωλόχερό μου, στενομάτικο ψοφίμι!» 
«ΕΔΩ  ΑΦΗΝΟΥΜΕ  ΟΛΑ  ΜΑΣ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ!  ΠΡΟΣ  ΤΙΜΗΝ  ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ Λ.!» συνέχισε να ουρλιάζει αυτός. 
«Ρίχ'  ΤΟΥ ΜΙΑ ΚΛΟΤΣΙΑ,  ΤΖΕΝΣΕΝ! ΚΟΠΑΝΑ ΤΟΝ! ΞΕΚΟΛΛΑ ΤΗΝ 
ΑΠ' ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΑ!» 
«Αν ο φίλος σου πιάσει εμένα, χέρι δικό σου ΣΠΑΣΜΕΝΟ!» 
«Καλά λοιπόν, πάρε το πορτοφόλι μου, δε γαμιέται! Έχω να παίρνω ένα 
τσεκ απ' το ΓΚΡΟΟΥΒ ΠΡΕΣΣ». 
Πήρε  το  πορτοφόλι  του  Λ.  και  τ'  άφησε  να  πέσει  στο  πάτωμα.  Μετά 
έβγαλε και το δικό μου πορτοφόλι και το πέταξε στο πάτωμα. 
«Εεε, ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ! Τι κάνεις εκεί; Μήπως είσαι κανένας αρρωστημένος 
κλεπτομανής;» 
«ΕΔΩ  ΑΦΗΝΟΥΜΕ  ΟΛΑ  ΜΑΣ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ!  ΠΡΟΣ  ΤΙΜΗΝ  ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ Λ.!» 
«Δεν είμαστε καλά. Εδώ είναι χειρότερα κι από μπουρδέλο». 
«Τώρα.  Πες  στο  φίλο  σου  να  αφήσει  το  πορτοφόλι  του  να  πέσει  στο 
πάτωμα ειδάλλως θα σου σπάσω το χέρι!» 
Ο Μάρλοου μου'  στριψε  λιγάκι  το  χέρι  για  να επιβεβαιώσει  αυτά που 
έλεγε. 
«Τζένσεν ! Το πορτοφόλι σου! ΠΕΤΑ ΤΟ!» 
Ο Τζένσεν έριξε το πορτοφόλι του. Ο Μάρλοου μου άφησε ελεύθερο το 
χέρι. Γύρισα. Δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω πια και τα δυο μου χέρια. 
«Τζένσεν;» ρώτησα. 
Αυτός κοίταξε τον Μάρλοου. 
«Όχι», είπε. 
Γύρισα  κι  έριξα  μια  ματιά  στον  γέρο  που  είχε  αποκοιμηθεί  στην 
πολυθρόνα του. Μου φάνηκε ότι είδα ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη του. 
Ανοίξαμε την πόρτα και βγήκαμε έξω. 
«Καλό παιδί ο Πούπου», είπα γω. 
«Καλό παιδί ο Πούπου», είπε και ο Τζένσεν. 
Ανεβήκαμε στ' αμάξι. 



«Είναι κανείς άλλος που θέλεις να επισκεφτείς μαζί μου απόψε ;» ρώτησα. 
«Λοιπόν, σκεφτόμουνα την Αναΐς Νιν». 
«Ξέχνα το. Δεν πιστεύω να την αντέξω με τίποτα». 
Ο  Τζένσεν  οδήγησε  τ'  αυτοκίνητο  προς  την  έξοδο.  Μια  νύχτα  σαν  τις 
άλλες. Μια ζεστή νοτιοκαλιφορνέζικη νύχτα. Σε λίγο φτάσαμε στην Πίκο 
μπουλβάρ κι ο Τζένσεν έστριψε ανατολικά. Δεν μπορώ να περιμένω πια 
την καταραμένη Επανάσταση πότε θα ξεσπάσει. 



«"Ρεντ"», είπα στον νεαρό, «για τα θηλυκά έχω πάψει πια να υπάρχω. 
Αλλά  φταίω  κι  εγώ.  Έχω  σταματήσει  πια  να  πηγαίνω  σε  χορούς,  σε 
φιλανθρωπικές αγορές, ποιητικές βραδιές, παρτούζες και σ' όλα αυτά τα 
νυφοπάζαρα που κλωθογυρίζουνε οι περισσότερες καριόλες. Παλιότερα, 
πάντα κάρφωνα κάτι, στα μπαρ που γύρναγα, στο τρένο, στην επιστροφή 
απ' το Ντελ Μαρ, παντού όπου ήτανε στα σκαριά κανένα μεθύσι. Αλλά 
σήμερα  δεν  τ'  αντέχω  πια  τα  μπαρ.  Όλοι  αυτοί  οι  σκατότυποι  που 
κάθονται σαν χαμένοι και σκοτώνουνε την ώρα τους, ελπίζοντας ότι όπου 
να 'ναι  θα ξεφυτρώσει  καμιά ψωραλέα γκόμενα και  θα '  ρθει  να τους 
καθίσει  στα  γόνατα.  Αυτή  όλη  η  κατάσταση  είναι  ντροπή  για  την 
ανθρωπότητα». 
Ο  Ρεντ  στριφογύρισε  ένα  μπουκάλι  μπίρας  στον  αέρα  τ'  άρπαξε  και 
ξεκόλλησε το καπάκι στην άκρη του τραπεζιού μου. 
«Όλ' αυτά συμβαίνουνε στα κεφάλια διαφόρων Μπουκόβσκι, κι εσύ δεν 
τα έχεις ανάγκη αυτά». 
«Όλ' αυτά συμβαίνουνε στο κεφάλι της ψωλής μου, "Ρεντ". Κι εγώ τα έχω 
απόλυτη ανάγκη». 
«Άκου τώρα δω, κάποτε πιάσαμε μια αλκοολικιά και τη δέσαμε σ'  ένα 
κρεβάτι. Παίρναμε 50 σεντς στο γαμήσι. Υπολογίζω ότι όλοι οι σακάτηδες 
και οι παρανοϊκοί απ' τη γειτονιά την καβαλήσανε. Πρέπει να ξεπετάξαμε 
γύρω στους 500 πελάτες σ' αυτές τις 3 μέρες και 3 νύχτες». 
«Άνθρωπε! "Ρεντ", μ' ανακατεύεις!» 
«Πώς; εγώ νόμιζα ότι μιλάω με το γνωστό "Βρωμόγερο"». 
«Μπα, αυτό τ' όνομα μου 'μείνε επειδή δεν αλλάζω κάθε μέρα κάλτσες, κι 
αυτό είναι όλο. Την αφήνατε τουλάχιστο να κατουράει ή να αφοδεύει.» 
«Τι θα πει "αφοδεύει";» 
«Ω να σε πάρει! Της έδωσες τίποτα να φάει;» 
«Το είδος αυτό δεν τρώει. Της δίναμε κρασί κι έπινε». 
«Θα με τρελάνεις». 
«Μα γιατί;» 
«Γιατί, γιατί αυτό απάνθρωπο; Θηριωδία. Μα τι λέω, κάτι τέτοιο ούτε τα 
θηρία δεν το κάνουνε». 
«Κι όμως βγάλαμε 250 δολάρια απ' αυτή την ιστορία». 
«Πόσα της έδωσες εκείνης;» 



«Τίποτα.  Την αφήσαμε εκεί  ξαπλωμένη.  Το νοίκι  έτσι  κι  αλλιώς  θα το 
πλήρωνε μετά από δύο μέρες». 
«Την έλυσες;» 
«Εμ, βέβαια. Αλλιώς μπορεί να μας κολλάγανε κανένα φόνο, πού ξέρεις τι 
γίνεται». 
«Τι αδιαφορία, τι απανθρωπιά!» 
«Μιλάς σαν παπάς». 
«Πάρε μια μπίρα ακόμη». 
«Μήπως θέλεις να σου προμηθεύσω κανένα μουνί να γαμήσεις;» 
«Πόσο; για 50 σεντς πάντα;» 
«Όχι, θα πρέπει να επενδύσεις κάτι παραπάνω». 
«Ευχαριστώ, να μου λείπει». 
«Βλέπεις; στην πραγματικότητα δε θέλεις γυναίκα». 
«Σαν να 'χεις δίκιο». 
Ανοίξαμε νέες μπίρες. Ήπιε τη δικιά του μονορούφι. Και μετά σηκώθηκε. 
«Κοίταξε δω, βλέπεις; Έχω πάντα μαζί μου το ξυράφι, εδώ κάτω απ' τη 
ζώνη μου. Για τους περισσότερους χόμπο το ξύρισμα είναι πρόβλημα. Για 
μένα όχι. Κι όταν ταξιδεύω φοράω πάντα δύο παντελόνια - εδώ βλέπεις; - 
κι όταν φτάσω σε μια πόλη, βγάζω το έξω παντελόνι και το μπλε ναυτικό 
μου πουκάμισο. Από κάτω φοράω ένα άσπρο νάιλον, το βγάζω κι αυτό και 
το περνάω μια φορά στο νεράκι και σε καμιά ώρα είναι στεγνό. Φοράω και 
τη γραβάτα, γυαλίζω τα παπούτσια και μετά ψάχνω για το κατάλληλο 
μαγαζί. Τσιμπάω το σακάκι που μου πάει πιο πολύ και σε δυο μέρες μέσα 
έχω μια φίνα δουλίτσα στο χέρι, "χαρτογιακάς" να πούμε, όπως ο κάθε 
ευυπόληπτος αστός. Κανένας δεν υποπτεύεται ότι ο κύριος αυτός, δηλαδή 
εγώ, είναι ο ίδιος που έχει πηδήσει πριν από δυο μέρες απ' το τρένο, αφού 
ταξίδεψε όλο το δρόμο μέσ' στο βαγόνι που στοιβάζουνε τα ζώα. Αλλά 
από την άλλη μεριά πάλι, τις δουλειές αυτές δεν τις αντέχω για πολύ. 
Κι έτσι, μέχρι να ξαναρχίσουν οι γάτες να γαμιούνται, εγώ ετοιμάζομαι 
για τον καινούριο γύρο». 
Δεν  ήξερα  αν  έπρεπε  να  συμπληρώσω  κάτι  σ'  όλα  αυτά,  γι'  αυτό  το 
βούλωσα και συνέχισα να κρατιέμαι στην μπίρα μου. 
«Έχω πάντα μαζί μου κι αυτό εδώ το στιλέτο, εδώ κάτω απ' τη μασχάλη 
στερεωμένο μ' ένα ελατήριο, το βλέπεις;» 
«Ναι,  το  είδα.  Ένας  φιλαράκος  μου  'λεγε  τις  προ  άλλες  ότι  κι  ένα 
ανοιχτήρι για μπουκάλια μπορεί να γίνει εξαίρετο όπλο». 
«Κι έχει δίκιο ο φίλος σου. Έτσι λοιπόν, κι όταν καμιά φορά με πιάνουνε οι 
μπάτσοι, ελευθερώνω στα γρήγορα το ελατήριο, σηκώνω τα χέρια ψηλά 
και  φωνάζω  «ΜΗΝ  ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ!»  (κι  ο  Ρεντ,  μου  παρουσιάζει  με 
παντομίμα τη σκηνή) «-κι έτσι μ' αυτή την κίνηση η κάμα πέφτει κάτω. Δε 
βρίσκουνε  ποτέ  τίποτα  επάνω  μου.  Ούτε  ξέρω  πια  πόσες  κάμες  έχω 
εξαφανίσει έτσι». 
«Έχεις ποτέ σου καθαρίσει καμιά υπόθεση με την κάμα, "Ρεντ";» 



Μου' ριξε μια παράξενη ματιά. 
«Καλά, ξέχασέ το», του είπα, «πες ότι δεν ειπώθηκε τίποτα». 
Πιαστήκαμε πάλι στις μπίρες μας. 
«Είδα κάποτε  σ'  ένα σταθμό μια  εφημερίδα που 'γραφε ένα ολόκληρο 
άρθρο για σένα. Ξέρεις σ' έχω για σπουδαίο συγγραφέα... » 
«Σ' ευχαριστώ», του είπα. 
«Προσπάθησα κι εγώ που λες να γράψω, αλλά δεν τα κατάφερα». 
«Πόσο χρονών είσαι;» 
«Είκοσι ένα». 
«Ε, έχεις καιρό μπροστά σου». 
Καθόταν εκεί και σκεφτόταν το πώς θα μπορούσε να γίνει συγγραφέας. 
Μετά έβαλε το χέρι στη κωλότσεπη. 
«Αυτό μου το 'χουν δώσει κάποτε για να κρατήσω κλειστό το στόμα μου». 
Στο χέρι κρατούσε ένα πλεχτό πέτσινο πορτοφόλι. 
«Ποιοι;».   
«Έτυχε να δω δυο τύπους που καθαρίζανε κάποιον, κι αυτοί είναι που μου 
δώσανε το πορτοφόλι για να μην πω τίποτα». 
«Και γιατί τον βγάλανε από τη μέση». 
«Να, γι' αυτό το πορτοφόλι που 'χε 7 δολάρια όλα κι όλα μέσα». 
«Και πώς έγινε;» 
«Του ανοίξανε το κεφάλι με μια πέτρα. Εκεί που καθότανε και έπινε, του 
σπάσανε το κεφάλι. Του πήρανε το πορτοφόλι. Κι εγώ τα είδα όλα». 
«Και τι κάνανε μετά το πτώμα;» 
«Πρωί πρωί μόλις σταμάτησε το τρένο για να βάλουνε νερό στη μηχανή, 
εκείνοι τραβήξανε το πτώμα έξω από το βαγόνι και 
το  ρίξανε  κάτω  απ'  την  πλατφόρμα  που  φορτώνουν  τα  ζώα.  Μετά 
ξανανεβήκανε στο βαγόνι και το τρένο έφυγε». 
«Χμμμ», είπα. 
«Αργότερα  βρίσκουνε  οι  μπάτσοι  το  πτώμα,  κοιτάζουνε  τα  ρούχα, 
βλέπουνε και το πρόσωπο ενός αλκοολικού, χαρτιά ο άνθρωπος δεν είχε, 
κι  έτσι  η  υπόθεση  έκλεισε.  Άντε  ένας  χόμπο  ακόμη.  Ποιον  ενδιαφέρει 
τώρα κάτι τέτοιο». 
Συνεχίσαμε να πίνουμε για μερικές ώρες ακόμη' του 'πα κι εγώ μερικές 
απ' τις καλές μου ιστορίες, που φυσικά ούτε στο μισό απ' τις δικές του δεν 
φτάνανε. Μετά δεν είχαμε πια τι να πούμε, ο καθένας μας σκεφτότανε τα 
δικά του. 
Κάποια στιγμή ο Ρεντ στεναχωρήθηκε. 
«Λοιπόν, φίλε, πρέπει να φύγω τώρα. Περάσαμε ωραία οι δυο μας». 
Σηκώθηκα κι εγώ. 
«Ναι, πρέπει να τ' ομολογήσω, ήταν πολύ ωραία Ρεντ». 
«Άντε και γαμώ τα σκατά, μπορεί να ξαναβρεθούμε μια μέρα». 
«Ναι γαμώ τα σκατά, Ρεντ». 



Κατά κάποιο τρόπο, διστάζαμε να χωρίσουμε και επιβραδύναμε αυτή τη 
στιγμή. Γιατί μας είχε δέσει αυτή η βραδιά που περάσαμε μαζί και που 
ήταν πράγματι κατά κάποιο τρόπο ωραία. 
«Στο επανειδείν, μικρέ». 
«Έγινε, Μπουκόβσκι !» 
Τον παρακολουθούσα από πίσω καθώς έφευγε, έστριψε μπροστά απ' το 
φράχτη  του  σπιτιού  κι  απομακρύνθηκε  πηγαίνοντας  στη  Νόρμαντη, 
ακόμη  πιο  πέρα  στο  Βέρμοντ,  όπου  και  θα  'βρισκε  δωμάτιο  για  τις 
επόμενες τρεις τέσσερις μέρες, τώρα δεν φαινότανε πια, κι ένα υπόλοιπο 
του φεγγαριού έφεγγε εκεί ψηλά, ενώ εγώ κλείδωσα την πόρτα κι άδειασα 
μια τελευταία άνοστη μπίρα. 
Έσβησα το φως και σύρθηκα στο κρεβάτι, έβγαλα τα ρούχα και ξάπλωσα, 
ενώ  όλοι  αυτοί  οι  τύποι  εκεί  έξω  στους  σταθμούς  εμπορευμάτων 
περπατούσαν με βαριά βήματα πάνω στις σιδερογραμμές, ψάχνοντας τα 
τρένα και σημειώνοντας τους τόπους προορισμού. Ελπίδα για καλύτερες 
πόλεις,  για ομορφότερους καιρούς, για περισσότερη αγάπη ή ευτυχία ή 
κάτι  τέτοιο  τέλος  πάντων.  Δεν  θα  το  βρούνε  ποτέ.  Αλλά  κι  ούτε  θα 
σταματήσουν ποτέ να ψάχνουν γι' αυτό. 
Αποκοιμήθηκα. 



Το όνομά του ήτανε Χένρυ Μπέκεττ κι ήτανε Δευτέρα πρωί, μόλις είχε 
σηκωθεί από το κρεβάτι. Κοίταξε έξω απ' το παράθυρο, είδε μια γυναίκα 
να περνάει μ' ένα πολύ κοντό φουστάνι και σκέφτηκε ότι ο περισσότερος 
κόσμος το συνήθισε κι αυτό, μια ιδέα είναι κι η γύμνια. Όπως κι αν το 
κάνεις, μια γυναίκα πρέπει να φοράει κάτι πάνω της αλλιώς πώς θα τη 
γδύσεις. Το σκέτο κρέας δεν σε προκαλεί. 
Πήγε όπως ήτανε με το σώβρακο στο μπάνιο για να ξυριστεί.  Κι όπως 
κοίταξε το πρόσωπό του στον καθρέφτη διαπίστωσε ότι το δέρμα του είχε 
πάρει μια έντονα χρυσαφένια απόχρωση με πράσινες βούλες.  Κι  όπως 
στεκότανε εκεί με το πινέλο στο χέρι κοίταξε ξανά και ξανά το πρόσωπό 
του στον καθρέφτη. Το πινέλο έπεσε στο πάτωμα αλλά το πρόσωπό του 
στον καθρέφτη παρέμενε το ίδιο: χρυσό με πράσινες βούλες. Οι τοίχοι του 
μπάνιου άρχισαν να στριφογυρίζουν γύρω του: κρατήθηκε στο νιπτήρα. 
Με  κόπο  σύρθηκε  πίσω  στο  δωμάτιο  κι  έπεσε  στο  κρεβάτι.  Έμεινε 
ξαπλωμένος  για  ένα  πεντάλεπτο  κι  ένιωθε  το  μυαλό  του  να  ραγίζει. 
Πνιγότανε κι  έκλαιγε μ'  αναφιλητά τελείως χαμένος.  Μετά σηκώθηκε, 
πήγε  στο  μπάνιο  και  ξανακοίταξε  στον  καθρέφτη:  χρυσοπρόσωπος με 
πράσινες βούλες. 
Πήγε  στο  τηλέφωνο.  «Ναι,  εμπρός.  Είμαι  ο  Χένρυ  Μπέκεττ.  Σήμερα 
δυστυχώς δε θα μπορέσω να έρθω, είμαι άρρωστος. Πώς; Α, ναι...  είναι 
χάλια το στομάχι μου, ναι τελείως χάλια».  
Έκλεισε το τηλέφωνο. 
Ξανά πάλι στο μπάνιο. Ήταν ανώφελο. Το πρόσωπό του πάντα στην ίδια 
κατάσταση. Άνοιξε τη βρύση του μπάνιου, άφησε το νερό να τρέχει και 
ξαναπήγε στο τηλέφωνο. Η βοηθός του γιατρού ήθελε να του κλείσει ένα 
ραντεβού για την άλλη Τετάρτη. 
«Ακούστε,  είναι επείγον!  Πρέπει να δω το γιατρό οπωσδήποτε σήμερα! 
Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου! Όχι, δεν μπορώ να πω σ' εσάς 
αλλά σας παρακαλώ πολύ να μου κλείσετε ένα ραντεβού για σήμερα, σας 
παρακαλώ πρέπει να βρείτε κάποια ώρα για να μπορέσω να έρθω!» 
Του  έδωσε  ένα  ραντεβού  για  τις  τρεισήμισι.  Έβγαλε  το  σώβρακο  και 
χώθηκε  στο  μπάνιο.  Παρατήρησε  ότι  όλο  του  το  κορμί  είχε  αυτό  το 
χρυσοκίτρινο χρώμα και ήταν διάστικτο πράσινο. Η κοιλιά, η πλάτη, τα 
πόδια,  ολόκληρος...  μέχρι  και  η  ψωλή του.  Σαπουνίστηκε  κι  άρχισε  να 
τρίβεται  με  το  σφουγγάρι.  Δεν  έφευγε.  Σηκώθηκε  και  βγήκε  από  την 



μπανιέρα, σκουπίστηκε και φόρεσε το παντελόνι. Το τηλέφωνο χτύπησε. 
Σήκωσε το ακουστικό.  Ήταν η φίλη  του η  Γκλόρια.  Δούλευε  στην ίδια 
εταιρεία που δούλευε και αυτός. 
«Γκλόρια, δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι συμβαίνει. Είναι τρομερό. Όχι δεν 
έχω σύφιλη. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Δεν μπορώ να σου πω. Έτσι κι 
αλλιώς αποκλείεται να με πιστέψεις». 
Εκείνη του είπε ότι θα 'ρχότανε στη διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής. 
«Όχι,  σε  παρακαλώ,  μωρό  μου,  μην  έρθεις.  Αν  έρθεις,  σ'  το  λέω,  θα 
σκοτωθώ». 
«Έρχομαι αμέσως τώρα!» του είπε. 
«Όχι, σε παρακαλώ όχι, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...» 
Είχε  ήδη  κλείσει  το  τηλέφωνο.  Κοίταξε  τη  συσκευή,  μετά κατέβασε το 
ακουστικό και ξαναπήγε στο μπάνιο. Καμιά αλλαγή. 
Ξαναγύρισε  στο  υπνοδωμάτιο,  ξάπλωσε  και  βάλθηκε  να  κοιτάζει  τις 
πτυχές  στην  κουβέρτα.  Για  πρώτη  φορά  πρόσεχε  αυτές  τις  πτυχές. 
Φαινόντουσαν σαν ρυτίδες σ' ένα φιλικό πρόσωπο γέρου. Άκουγε απ' έξω 
το θόρυβο των αυτοκινήτων, πότε πότε κι ένα κελάηδισμα πουλιού, φωνές 
από τον κόσμο που πέρναγε στο πεζοδρόμιο - μια μάνα μίλαγε στο παιδί 
της: «Άντε επιτέλους, προχώρα λιγάκι πιο γρήγορα», πότε πότε ο βόμβος 
κάποιου αεροπλάνου που πέρναγε ψηλά πάνω απ' το σπίτι. 
Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Εκείνος πήγε στο χολ και τράβηξε λίγο 
την  κουρτίνα  στο  παραθυράκι.  Ήταν  η  Γκλόρια.  Με  μια  άσπρη 
μπλουζίτσα και ένα ελαφρό μπλε φουστανάκι. Ήταν πολύ όμορφη, δεν 
θυμότανε να την είχε ξαναδεί σε τέτοιες ομορφιές. Ξανθιά με μαλλιά σαν 
στάχυα.  Γεμάτη  ζωή.  Η  μύτη  της  ήταν  λίγο  μεγαλούτσικη,  αλλά  τη 
συνηθίζει κανείς,  κι εκείνου του άρεσε. Αισθάνθηκε την καρδιά του να 
χτυπάει δυνατά και ρυθμικά σαν ωρολογιακή βόμβα σε άδειο δωμάτιο. 
«Δεν μπορώ να σ' αφήσω να μπεις, Γκλόρια!» 
«Άνοιξε επιτέλους την καταραμένη πόρτα!» 
Την  έβλεπε  καθώς  εκείνη  προσπαθούσε  να  τον  τσακώσει  να  κοιτάζει 
μέσα από το κουρτινάκι. 
«Γκλόρια, δεν καταλαβαίνεις...» 
«Σου είπα, ΑΝOlΞΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!» 
«Εντάξει», είπε εκείνος, «εντάξει, πανάθεμά με!» 
Ένιωσε τον ιδρώτα να μαζεύεται πίσω από τ' αυτιά του και να κατεβαίνει 
στη ραχοκοκαλιά του. Τράβηξε μ' όλη του τη δύναμη την πόρτα. 
«ΧΡΙΣΤΕ  ΜΟΥ!»  Ξεφώνισε  μισοπνιγμένα  εκείνη.  Το  δεξί  της  χέρι 
σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά στ' ανοικτό στόμα της 
«Σ' το ΕΙΠΑ, προσπάθησα να σ' το ΠΩ, σ' το ΕΙΠΑ!» 
Υποχώρησε μερικά βήματα μέσ' στο δωμάτιο. Εκείνη έκλεισε την πόρτα 
πίσω της και τον ακολούθησε. 
«Τι είναι αυτό.» 



«Πού να ξέρω, Θεέ μου, δεν έχω ιδέα. Μη μ' αγγίζεις, μη μ' αγγίζεις... ίσως 
είναι κολλητικό».
«Φτωχέ μου Χένρυ, αχ φτωχό μου παιδί...» 
Ήρθε κοντά του,  εκείνος οπισθοχώρησε πιο πίσω και  σκόνταψε σ'  ένα 
καλάθι αχρήστων. 
«Στο διάολο! Σ' το είπα να μην έρθεις!» 
«Μα γιατί. Είσαι σχεδόν το ίδιο όμορφος όπως πρώτα!» 
«ΣΧΕΔΟΝ!»  Ούρλιαξε.  «ΜΗΠΩΣ  ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΠΟΥΛΑΩ  ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Ε;!» 
Ξεσπάσανε κι οι δυο στα γέλια. Ξαφνικά κάθισε στον καναπέ κι έκλαψε. 
Κρατούσε το χρυσοπράσινο πρόσωπο στα χέρια του κι έκλαιγε. 
«Θεέ μου, γιατί να μην έχω καρκίνο ή καρδιακό έμφραγμα, κάτι τέλος 
πάντων φυσιολογικό και ξεκάθαρο; Ο Θεός έχει χέσει πάνω μου, νά αυτό 
είναι! Ο Θεός έχεσε πάνω μου!» 
Εκείνη  είχε  αρχίσει  να  τον  φιλάει  στο  λαιμό  και  μετά  τα  χείλη  της 
προχώρησαν  αργά  στα  χέρια  του,  που  τα  κρατούσε  μπροστά  στο 
πρόσωπο. Την έσπρωξε. «Σταμάτα!» 
«Σ' αγαπώ, Χένρυ, και μου είναι αδιάφορο που είσαι έτσι». 
«Βρωμοθήλυκα, είστε όλες τελείως παλαβές». 
«Και βέβαια. Για πότε έκλεισες ραντεβού με το γιατρό;» 
«Στις τρεισήμισι». 
«Πρέπει  να γυρίσω στο γραφείο.  Τηλεφώνησέ μου αμέσως αν υπάρχει 
τίποτα νεότερο. Θα ξανάρθω το βράδυ». 
«Εντάξει, εντάξει». Και μετά έφυγε. 
Στις τρεις και δέκα φορούσε ένα καπέλο βαθιά κατεβασμένο στο μέτωπο, 
ένα κασκόλ γύρω απ' το λαιμό και γυαλιά ηλίου στη μύτη. Την ώρα που 
οδηγούσε  απέφυγε  κάθε  αχρείαστη  κίνηση  και  κοίταζε  συνεχώς  ίσια 
μπροστά του λες και μ' αυτό τον τρόπο γινότανε αόρατος. Δεν φάνηκε να 
τον προσέχει κανείς. 
Η αίθουσα αναμονής ήταν γεμάτη' όλοι διάβαζαν  ΛΑΪΦ, ΛΟΥΚ, ΝΙΟΥΣ 
ΓΟYlΚ και  διάφορα  άλλα.  Τα  καθίσματα  κι  οι  καναπέδες  μόλις  που 
έφταναν,  κι  έκανε  ζέστη  εκεί  μέσα.  Θρόισμα  από  σελίδες  που 
ξεφυλλίζανε  ...  κοίταξε  μπροστά  του  στο  περιοδικό  που  κρατούσε  στα 
χέρια του, και προσπάθησε να μη γίνει αντιληπτός. Δεκαπέντε με είκοσι 
λεπτά,  όλα  πήγαιναν  καλά.  Και  τότε  συνέβη  το  αναπόφευκτο.  Ένα 
κοριτσάκι έδινε διαρκώς κλοτσιές στο μπαλόνι του και μετά έτρεχε και το 
'πιάνε στα πόδια των ανθρώπων. Κάποια στιγμή ήρθε κοντά του κι όταν 
το μπαλόνι ακούμπησε στα πόδια του, η μικρή το 'πιασε, το σήκωσε και 
τον κοίταξε κατευθείαν στο πρόσωπο. Έσφιξε το μπαλόνι κάτω απ'  το 
χέρι της κι έτρεξε σε ένα πανάσχημο θηλυκό με αυτιά σαν μπριζόλες και 
ένα βλέμμα που καθρέφτιζε τα εσώτερα μιας αραχνιασμένης ψυχής, και 
της είπε: «Μαμά, τι έχει αυτός ο άνθρωπος στο ΠΡΟΣΩΠΟ;» 
Και η μαμά είπε: «Σσσσσστ!» 



«ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ! ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΒΟΥΛΕΣ!» 
«Μαίρη Ανν, σου ΕΙΠΑ να καθίσεις ΦΡΟΝΙΜΗ! Σταμάτα τις τρεχάλες και 
ΚΑ ΤΣΕ ΚΑΤΩ! ΕΜΠΡΟΣ, κάτσε ΕΔΩ σου λέω!» 
«Μα, μαμά!» 
Η  μικρή  κάθισε,  ρούφηξε  τη  μύτη  της  και  κοίταξε  το  πρόσωπό  του, 
ρουφούσε τη μύτη της και τον κοίταζε στο πρόσωπό του. Ήρθε η σειρά της 
μικρής  και  της  μαμάς  της.  Μετά  ήρθε  η  σειρά  των  άλλων,  καινούριοι 
ερχόντουσαν,  άλλοι  φεύγανε  αμέσως.  Κάποτε  ήρθε  και  η  σειρά  του. 
«Κύριε Μπέκεττ;» 
Ακολούθησε τον γιατρό στο ιατρείο. 
«Μάλιστα, λοιπόν, πώς αισθανόμαστε κύριε Μπέκεττ;» 
«Γυρίστε να με κοιτάξετε και θα καταλάβετε». 
Ο γιατρός γύρισε το κεφάλι, «Μεγαλοδύναμε!» είπε. 
«Μάλιστα», είπε ο κύριος Μπέκεττ. 
«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα! Σας παρακαλώ γδυθείτε και καθίστε 
εδώ στο τραπέζι. Πότε εκδηλώθηκε για πρώτη φορά;» 
«Σήμερα το πρωί, όταν ξύπνησα το πρωτοείδα». 
«Πώς αισθάνεστε.» 
«Σαν να μ' έχουν περιχύσει απ' το κεφάλι ως τα πόδια με σκατά». 
«Εννοώ τη φυσική σας κατάσταση». 
«Αισθανόμουνα περίφημα μέχρι που κοίταξα στον καθρέφτη». 
Ο γιατρός τού δίπλωσε το λαστιχένιο μανίκι γύρω από το μπράτσο. 
«Κανονική πίεση». 
«Αφήστε τις ανοησίες, γιατρέ. Σε λίγο θα μ' αφήσετε με την αμφιβολία. 
Ομολογήστε το: δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται». 
«Όχι, τέτοιο πράγμα δεν το 'χω ξαναδεί». 
«Φαίνεται ότι δεν ξέρετε καλά το μάθημά σας, γιατρέ. Αλήθεια από πού 
είστε;» 
«Από την Αυστρία». 
«Από την Αυστρία. Α, μάλιστα. Και τι έχετε σκοπό να κάνετε με μένα;» 
«Δεν ξέρω. Ίσως κάποιος ειδικός δερματολόγος, συνεχής παρακολούθηση, 
τεστ...» 
«Είμαι βέβαιος ότι θα με βρίσκανε πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλλά 
δεν πρόκειται ν' απαλλαγώ απ' αυτό». 
«Τι εννοείτε δεν πρόκειται να απαλλαγείτε;» 
«Από αυτό που έχω. Το νιώθω. Δεν πρόκειται να φύγει». 
Ο γιατρός άρχισε να ακροάζεται την καρδιά του. Ο Μπέκεττ έσπρωξε με 
το χέρι το στηθοσκόπιο. Σηκώθηκε και ξαναντύθηκε. 
«Κύριε Μπέκεττ, μην κάνετε τίποτα βιαστικά. Σας παρακαλώ!» 
Μετά απ' αυτό εκείνος βρέθηκε έξω. Το καπέλο, το κασκόλ και τα γυαλιά 
τα  παράτησε  στο  ιατρείο.  Πίσω  στο  σπίτι  όταν  γύρισε,  άρπαξε  το 
κυνηγετικό  του  όπλο  και  φυσίγγια  αρκετά  για  να  ξεπαστρέψει  ένα 
ολόκληρο  σύνταγμα.  Με  τ'  αυτοκίνητο  οδήγησε  μέχρι  την  εθνική  οδό, 



μετά έστριψε και  πήρε το δρόμο που πήγαινε στους λόφους.  Από τους 
λόφους μπορούσε να διακρίνει τη στροφή: ήταν το σημείο όπου οι οδηγοί 
έκοβαν ταχύτητα. Δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το πώς έτσι αλόγιστα 
ήρθε σ' αυτό το μέρος. Κατέβηκε από τ' αυτοκίνητο και σκαρφάλωσε στο 
μεγαλύτερο  ύψωμα  που  μπόρεσε  να  βρει.  Σκούπισε  τη  σκόνη  από  το 
τηλεσκόπιο  της  καραμπίνας,  γέμισε,  έβγαλε  την  ασφάλεια  κι  έπεσε 
μπρούμυτα. 
Στην  αρχή  δεν  θέλησε  να  πυροβολήσει  κάτι  συγκεκριμένο.  Οι 
πυροβολισμοί φαίνονταν να πέφτουν κάθε φορά στο σημείο που μόλις 
προηγουμένως  περνούσε  ένα  αυτοκίνητο.  Άρχισε  να  ασκείται  στο  να 
ακολουθεί με το όπλο παράλληλα τ' αυτοκίνητα. Όλοι οδηγούσαν σχεδόν 
με  την  ίδια  ταχύτητα,  αλλά  προσαρμοζότανε  ενστικτωδώς  στην 
παραμικρή  αλλαγή  ταχύτητας.  Ο  πρώτος  οδηγός  που  πέτυχε  φέρθηκε 
πολύ περίεργα. Η σφαίρα τον βρήκε στο αριστερό μηνίγγι και φάνηκε ότι 
κοίταζε ακριβώς προς το μέρος του στο ύψωμα. Και τότε άρχισε το αμάξι 
να ντελαπάρει, πήγε και χτύπησε κατευθείαν επάνω στο κράσπεδο και 
μετά  αναποδογύρισε.  Παρακολούθησε  το  επόμενο  αμάξι.  Στο  τιμόνι 
καθότανε μια γυναίκα. Αστόχησε. Η σφαίρα σφηνώθηκε στη μηχανή, τ' 
αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά, κι η κυρά καθότανε μέσα και δεν κουνιότανε, 
μόνο  στρίγκλιζε,  κουνούσε  τα  χέρια  και  καιγότανε.  Δεν  μπορούσε  να 
βλέπει αυτό το θέαμα. Και την πυροβόλησε. Η κυκλοφορία σταμάτησε. 
Κόσμος κατέβαινε απ' τ' αυτοκίνητα του. Αποφάσισε να μην πυροβολήσει 
πια γυναίκες. Ήταν απαίσιο. Ακούς εκεί ένας γιατρός απ' την Αυστρία. 
Δεν είχανε ξαναδεί στην Αυστρία αρρώστους; Δεν θα 'τανε καλύτερα να 
μείνει  στην Αυστρία; Πυροβόλησε τέσσερις ή πέντε άντρες πριν ακόμη 
καταλάβουνε  τι  ακριβώς  συμβαίνει.  Μετά  φτάσανε  οι  μπάτσοι  και  τα 
νοσοκομειακά. Κλείσανε τον αυτοκινητόδρομο. 
Τους  άφησε  να  μεταφέρουνε  τους  νεκρούς  και  τους  τραυματίες  στα 
νοσοκομειακά  αυτοκίνητα.  Δεν  πυροβολούσε  τους  νοσοκόμους  αλλά 
πυροβολούσε τους μπάτσους. Ξεχώρισε κάποιον παχύ σαν μοσχάρι, δεν 
υπήρχε περίπτωση να αστοχήσει.  Είχε χάσει κάθε συναίσθηση χρόνου. 
Σκοτείνιασε.  Ένιωθε  να  πλησιάζουν  τριγύρω  και  να  προσπαθούνε  να 
ανεβούνε επάνω στο ύψωμα. Άλλαξε θέση. Κινήθηκε προς το μέρος τους, 
αχρήστεψε  τη  δεξιά  πλευρά  τους  όταν  πέτυχε  και  ξάπλωσε  δύο  απ' 
αυτούς  που  κρατούσανε  για  εφεδρείες.  Οι  μπάτσοι  αρχίσανε  να  τον 
πυροβολούνε από τα δεξιά συνεχώς κι αναγκάστηκε να τραβηχτεί προς 
τα πίσω. Τον κυκλώσανε αργά και σταθερά. Θα ήτανε μοιραίο λάθος αν 
είχε μείνει απ' την αρχή στην ίδια θέση. Προσπάθησε ξανά να επιτεθεί, 
αλλά  η  σφοδρότητα  των  πυρών  τον  απώθησε  προς  τα  πίσω. 
Μετατοπίστηκε σιγά σιγά στο ίδιο σημείο που βρισκότανε αρχικά. Τους 
άκουγε να μιλάνε και να βρίζουν. Σταμάτησε να πυροβολεί και περίμενε. 
Κάποια  στιγμή  είδε  ένα  ρεβέρ  παντελονιού  πίσω  από  μια  συστάδα 
θάμνων,  σημάδεψε  λίγο  ψηλότερα,  εκεί  που  υπολόγιζε  το  σώμα,  και 



τράβηξε  τη  σκανδάλη.  Ένας  άνθρωπος  ξεφώνησε.  Το  σκοτάδι  έπεφτε 
παντού. Η Γκλόρια είναι σίγουρο ότι θα τον παρατούσε. Κι αυτός το ίδιο 
θα έκανε εάν της είχε συμβεί κάτι τέτοιο. 
Αυτοί τώρα ήξεραν ότι ήταν παγιδευμένος, εκεί στο ύψωμα του λόφου, 
αλλά βλέπανε κιόλας πολύ καλά ότι  δεν μπορούσανε να πλησιάσουνε 
περισσότερο· δεν υπήρχε καμιά προκάλυψη, το μέρος ήταν γυμνό εκτός 
από μερικά διάσπαρτα κομμάτια βράχων. 
Και θέλανε όλοι σίγουρα να γυρίσουν σώοι στα σπίτια τους. Υπολόγιζε 
ότι θα μπορούσε να τους κρατήσει σε απόσταση για αρκετή ώρα ακόμη. 
Αρχίσανε  να  ρίχνουνε  ψηλά  φωτοβολίδες.  Κατόρθωσε  να  χτυπήσει 
μερικές, αλλά σύντομα θα τον ξετρυπώνανε. Κι όλο πλησιάζανε ... σκατά 
και πάλι σκατά. Έτσι είναι. Μια φωτοβολίδα έσκασε κάπου πολύ κοντά 
του  και  τότε  ο  Χένρυ  για  μια  στιγμή  μπόρεσε  να  δει  τα  χέρια  του. 
Ξανακοίταξε: τα χέρια του ήταν ΑΣΠΡΑ! 
ΑΣΠΡΑ! Έφυγαν! 
Ήταν πάλι ΑΣΠΡΟΣ, ΑΣΠΡΟΣ, ΑΣΠΡΟΣ! 
«Εεε!» ούρλιαξε, «ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΩ, ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ! ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ!» 
Ο Χένρυ με μια κίνηση έσκισε το πουκάμισό του και κοίταξε το στήθος 
του: ΑΣΠΡΟ. 
Έβγαλε το πουκάμισο το 'δεσε στην κάννη της καραμπίνας κι άρχισε να 
το κουνάει πέρα δώθε. Σταμάτησαν να πυροβολούν. Το τρελό αυτό γελοίο 
όνειρο πέρασε. Ο κλόουν με τις βούλες δεν υπήρχε πια. Τι αστείο κι αυτό, 
τι  σκατοαστείο...  είχε πράγματι συμβεί;  Δεν μπορούσε να 'ναι αλήθεια. 
Μάλλον θα το 'χε φανταστεί. Ή μήπως είχε πράγματι συμβεί; Η Χιροσίμα 
είχε συμβεί; Είναι αλήθεια ότι είχανε συμβεί τόσα και τόσα πράγματα που 
τα θεωρούσε μέχρι τότε γεγονότα; 
Πέταξε κάτω το τουφέκι. Μετά άρχισε να κατεβαίνει αργά προς το μέρος 
τους, τα χέρια ψηλά πάνω απ' το κεφάλι και φώναξε: «ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ! 
ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ!  ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ!» Όπως  πλησίαζε  άκουγε  τις 
ξαναμμένες φωνές τους. 
«Και τι κάνουμε τώρα ;» 
«Δεν ξέρω, πρόσεχε μόνο καλά γιατί μπορεί να 'ναι κανένα κόλπο». 
«Έχει  πάρει  στο  λαιμό  του  τον  Έντυ  και  τον  Γουίβερ.  Το  μισώ  το 
βρωμογούρουνο». 
«Πλησιάζει». 
«ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΙ!» 
Ο ένας από τους μπάτσους πυροβόλησε πέντε φορές, τρεις σφαίρες τον 
χτύπησαν στην κοιλιά και οι δύο περάσανε το πνευμόνι. Τον αφήσανε για 
ένα ολόκληρο λεπτό ξαπλωμένο και μετά κινηθήκανε. Ο μπάτσος που 
τον  είχε  πυροβολήσει  έφτασε  πρώτος  κοντά  του.  Με  μια  κλοτσιά  τον 
γύρισε  ανάσκελα.  Ο  μπάτσος  ήταν  ένας  νέγρος,  ονόματι  Άντριαν 
Τόμπσον,  βάρος  118  κιλά  και  κάτοχος  ενός  σπιτιού  στην  καλύτερη 
συνοικία  της  πόλης  που  το  είχε  σχεδόν  ξοφλήσει.  Μόρφασε  μέσ'  στο 



αδύνατο φως του φεγγαριού προς το άπνοο κορμί που κειτόταν μπροστά 
στα πόδια του. 
Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο ξαναπήρε τον κανονικό της ρυθμό, 
σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα. 



Ήταν την περασμένη Δευτέρα. Τελείωσα την απογευματινή μου βάρδια 
στις δώδεκα τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια πήρα το αμάξι και πήγα σ' 
ένα  πάρτι.  Μαζί  μου  είχα  ένα  κιβώτιο  μπίρες  που  κατάφερε  να 
ξαναφτιάξει  το  πεσμένο  κέφι  του  κόσμου  αργότερα  κάποιος  πήγε  κι 
έφερε ένα καινούριο κιβώτιο. 
«Θα 'πρεπε να 'χετε δει τον Μπουκόβσκι τη περασμένη βδομάδα», είπε 
κάποιος.  «Χόρεψε  επί  ώρες  με  μια  σανίδα  σιδερώματος  και  στο  τέλος 
προσπάθησε να την πηδήξει». 
«Σώπα...!» 
«Μάλιστα.  Και  μετά  άρπαξε  ένα  βιβλίο  στα  χέρια  του  κι  άρχισε  ν' 
απαγγέλλει  τα  ποιήματά  του.  Είδαμε  και  πάθαμε  να  του  πάρουμε  το 
βιβλίο απ' τα χέρια. Δεν έλεγε να σταματήσει με τίποτα». 
Τους εξήγησα ότι ανάμεσά τους καθότανε μια παρθενίτσα που με κοίταζε 
από ώρα επίμονα και μου ράγιζε την καρδιά. Δεν μου 'κανε κουράγιο να 
σταματήσω. 
«Να δούμε», είπα, «έχουμε μέσα Ιούλη κι ακόμα δεν έχω ρίξει ούτε μια 
γυναίκα απ' τις αρχές του χρόνου». 
Οι άλλοι γελάσανε. Το βρήκανε αστείο. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν αυτό 
το πρόβλημα το βρίσκουνε κατά τα φαινόμενα πολύ διασκεδαστικό. 
Μετά το ρίξανε στη συζήτηση για έναν ξανθό νεαρό θεό που το 'κανε 
ταυτόχρονα με τρία μικρά. Στοιχημάτισα ότι στα 33 του θα κατέληγε σε 
κάποιο εργοστάσιο. 
Οι πιο νέοι απ' τους καλεσμένους άρχισαν να χασμουριούνται και τελικά 
απομείναμε μ' έναν άλλο μαγκούφη μόνοι κι ορκιστήκαμε να περάσουμε 
τη νύχτα μαζί. Όταν τελείωσε η μπίρα, ξετρύπωσε μια μικρή μπουκάλα 
ουίσκι.  Δούλευε στη σύνταξη κάποιας μεγάλης τοπικής εφημερίδας στ' 
ανατολικά. Κι έτσι το συζητάγαμε μια χαρά. Δυο γεροξούρες που βρήκανε 
πάρα  πολλά  κοινά  μεταξύ  τους.  Ξημέρωσε.  Λίγο  πριν  από  τις  έξι 
σηκώθηκα. Αποφάσισα να μη γυρίσω με τ' αμάξι. Έμενα περίπου οκτώ 
τετράγωνα  πιο  πέρα.  Η  παλιοκαραμπίνα  ήρθε  μαζί  μου  μέχρι  το 
μπόουλινγκ στο Χόλλυγουντ μπουλβάρ. Κι εκεί χωρίσαμε μ' ένα σφίξιμο 
χεριού της παλιάς μόδας. 
Θα 'χα φτάσει περίπου δύο τετράγωνα μακριά απ' το σπίτι μου, όταν είδα 
μια γυναίκα που προσπαθούσε μάταια να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό 
της. Έκανε σαν να μην είχε ξαναδεί ποτέ αυτοκίνητο. Τ' αμάξι, ένα παλιό 



μοντέλο,  έπαιρνε  μπροστά,  έκανε  μόλις  μερικά  εκατοστά  κι  έπειτα 
κώλωνε. Αμέσως μετά ξαναγύρναγε το κλειδί. Στεκόμουν στη γωνία του 
δρόμου  και  την  κοίταζα.  Πλησίαζε  με  απότομα  τινάγματα  και  τελικά 
σταμάτησε  με  τ'  αμάξι  ακριβώς  μπροστά  μου.  Κι  είδα  ξαφνικά  μια 
γυναίκα  με  ψηλοτάκουνα  παπούτσια,  με  δικτυωτές  κάλτσες,  μπλούζα, 
σκουλαρίκια, βέρα και κιλότα. Πουθενά φούστα, μόνο αυτό το διάφανο 
ροζ κιλοτάκι. Πήρα βαθιά ανάσα. Το πρόσωπό της ήταν γερασμένο αλλά 
το σώμα της ήταν το σώμα ενός κοριτσιού. 
Τ' αμάξι ξαναπήδησε μπροστά και πάλι έσβησε η μηχανή. 
Έσκυψα  κι  έχωσα  το  κεφάλι  μου  απ'  το  πλαϊνό  παράθυρο  του 
αυτοκινήτου. 
«Κυρία μου, μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα να παρκάρετε εδώ αυτό το 
σαράβαλο.  Αυτή  την  ώρα  οι  μπάτσοι  βγαίνουνε  για  τις  πρώτες 
εισπράξεις. Μπορεί να έχετε μπλεξίματα». 
«Εντάξει λοιπόν». 
Έστριψε το τιμόνι κι  έφερε το αμάξι  στην άκρη του πεζοδρομίου,  μετά 
άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε. Τα βυζιά φαίνονταν στητά κάτω απ' το 
μπλουζάκι.  Στάθηκε  λοιπόν  εκεί,  με  τα  ψηλοτάκουνά  της,  τις  μαύρες 
δικτυωτές κάλτσες και το ροζ κιλοτάκι της, ώρα 6.25 ένα πρωινό στο Λος 
Άντζελες. Με το πρόσωπο μιας 55άρας και το κορμί μιας 16χρονης. 
«Είσθε σίγουρη ότι δε σας έχει στρίψει;» ρώτησα 
«Και βέβαια είμαι», είπε εκείνη 
«Είσθε τελείως σίγουρη.» 
«Μα  φυσικά,  εννοείται».  Γύρισε  και  προχώρησε.  Στεκόμουν  εκεί 
παρατηρώντας τα πισινά της να λικνίζονται κάτω από το τσιτωμένο και 
διάφανο γυαλιστερό  ροζ  πραματάκι.  Κι  έφευγε  ο  κόμματος  στο  δρόμο 
προς τα κάτω και δεν υπήρχε κανείς για να τη δει, ούτε μπάτσος ούτε μια 
ανθρώπινη ψυχή. Τίποτε άλλο έξω απ'  αυτό το λικνιστό ροζ κωλαράκι 
που ξεμάκραινε. Ένιωθα πολύ χαμένος για να μπορέσω να βγάλω έστω 
και με το ζόρι έναν αναστεναγμό. Ένιωθα τον καημό γι' αυτό που έφευγε 
μέσ' από τα χέρια μου να με τρώει. Δεν είχα πει τις σωστές λέξεις. Δεν 
βρήκα το σωστό 
ταίριασμα στις λέξεις. Ούτε καν προσπάθησα. Μια σανίδα σιδερώματος 
είναι αυτό που μου άξιζε. Άντε λοιπόν στο διάολο μ' αυτή την τρελή που 
βγήκε στις 6 το πρωί βόλτα με το ροζ κιλοτάκι. 
Στεκόμουν εκεί και την έβλεπα να φεύγει. Δεν θα το πιστεύανε αυτό οι 
φίλοι  μου  αν  τους  το  διηγιόμουνα.  Και  ξαφνικά  έκανε  μεταβολή  και 
γύρισε. Και σ' αυτήν την απόσταση ακόμη φαινότανε από μπροστά καλή. 
Η  αλήθεια  είναι  πάντως  ότι  όσο  πλησίαζε  τόσο  καλύτερη  έδειχνε,  αν 
εξαιρέσει  κανείς  το  πρόσωπό  της.  Στο  κάτω  κάτω  και  το  δικό  μου 
πρόσωπο  δεν  ήταν  καλύτερο.  Κι  αφού  η  τύχη  μ'  έχει  εγκαταλείψει, 
πρόσωπα θα κοιτάμε τώρα; 
Με πλησίασε κι ακόμη δεν είχε φανεί άνθρωπος στο δρόμο. 



Υπάρχουν στιγμές που το παράλογο γίνεται τόσο πραγματικό και τόσο 
ευκολονόητο  που δεν  είναι  πια  παράλογο.  Ένιωσα το  ροζ  κιλοτάκι  να 
ανασαίνει πάνω μου, κι ούτε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο δεν έστριβε στη 
γωνία κι ούτε ψυχή δεν είχε φανεί. 
«Όμορφα, να που γυρίσατε», είπα 
«Ω! ήθελα μόνο να βεβαιωθώ ότι τ' αυτοκίνητο δεν κλείνει το δρόμο». 
'Εσκυψε: δεν μπορούσα πια να συγκρατηθώ. Την άρπαξα από το μπράτσο. 
«Έλα,  πάμε  σπίτι  μου.  Είναι  στην  πρώτη  γωνία.  Ας  πιούμε  μερικά 
ποτηράκια, ας φύγουμε επιτέλους απ' αυτόν τον καταραμένο δρόμο». 
Γύρισε το ρυτιδιασμένο της πρόσωπο και με κοίταξε. Δεν μπορούσα να 
ταιριάξω αυτό  το  πρόσωπο μ'  αυτό  το  κορμί.  Είχα τόσο καυλώσει  που 
βρωμούσα. Και τότε μου είπε: «Εντάξει, πάμε». 
Στρίψαμε στην πρώτη γωνία. Δεν την ακουμπούσα. Ψάρεψα ένα τσιγάρο 
από την τσέπη του πουκαμίσου μου και της το πρόσφερα. Την ώρα πους 
της έδινα φωτιά ήμουν σίγουρος ότι την αμέσως επόμενη στιγμή θ' άνοιγε 
κάποιο  παράθυρο  στη  γειτονιά  και  κάποιος  θα  φώναζε:  «Ε! 
ΓΕΡΟΚΟΥΝΕΝΕ,  ΠΑΡΕ  ΔΡΟΜΟ  ΑΠΟ  ΔΩ  ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΚΑΥΛΟΣΚΡΟΦΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥΣ 
ΜΠΑΤΣΟΥΣ!» 
Αλλά  δεν  κουνήθηκε  φύλλο.  Νά που άξιζε  λοιπόν να μένει  κανείς  σε 
προάστιο  του  Χόλλυγουντ.  Το  πιο  πιθανό  είναι  ότι  τρεις  τέσσερις  θα 
παραφυλάγανε πίσω απ' τις γρίλιες, χωμένοι μέσ' στις κουρτίνες, θα τον 
είχανε  έξω  και  θα  τον  παίζανε,  ενώ  η  γυναίκα  τους  θα  σερβίριζε  το 
πρωινό. 
Μπήκαμε  μέσα,  της  έφερα  ένα  κάθισμα  κι  έπιασα  ένα  μπουκάλι 
μισογεμάτο  κόκκινο  κρασί,  ξεχασμένο  από  το  χιππαριό  που 
μπαινόβγαινε. Ήπιαμε σιωπηλοί. Φάνηκε να συνέρχεται κάπως. Ευτυχώς 
δεν  άρχισε  να  ψαχουλεύει  την  τσάντα  της  για  να  μου  δείξει  τίποτα 
οικογενειακές  φωτογραφίες-τα  παιδιά  της  δηλαδή.  Έβριζε  μονάχα  τον 
άντρα της, όπως κάνουν όλες. 
«Ο Φρανκ με αρρωσταίνει. Δεν κάνει τίποτα για χάρη μου». 
«Ναι». 
«Με κλειδώνει μέσα στο σπίτι. Μπούχτισα να είμαι διαρκώς κλεισμένη. 
Μου 'χει κρύψει όλες μου τις φούστες, όλα μου τα ρούχα, τα 'χει κλειδώσει 
όλα, όλα. Κι αυτό το κάνει πάντα όταν αρχίζω να πίνω». 
«Ναι».
«Με μεταχειρίζεται σαν σκλάβα. Το βρίσκεις εσύ σωστό ένας άντρας να 
μεταχειρίζεται τη γυναίκα του σαν σκλάβα;» 
«Α! Μα φυσικά και όχι!» 
«Να λοιπόν, σήμερα δεν άντεξα πια, περίμενα μέχρι ο Φρανκ να γίνει 
σκνίπα και την κοπάνησα έτσι όπως ήμουνα». 
«Κι όμως ο Φρανκ πρέπει να 'ναι καλός τύπος», είπα, «αλλά δε θα 'πρεπε 
να τρώγεσαι όλη την ώρα με τον Φρανκ, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ». 



Παλιό κόλπο του επαγγέλματος. Να δείχνεις πάντα κατανόηση, έστω κι 
αν δεν αισθάνεσαι έτσι. 
«Κι  εγώ  βρίσκω  ότι  ο  Φρανκ  είναι  τέρας.  Ή  μήπως  δεν  είσαι 
ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ μαζί σου;» 
Αμέ πώς, παραλίγο να 'λεγα, οπωσδήποτε καλύτερα απ' τη σανίδα του 
σιδερώματος. Άδειασα το ποτήρι μου και άπλωσα τα χέρια μου κι έπιασα 
αυτό  το  γερασμένο  πρόσωπο  και  το  φίλησα  κι  ενώ  αγωνιζόμουνα  να 
σκέφτομαι  το  κορμί  της-  έχωσα  τη  γλώσσα  μου,  και  αυτή  άρχισε  να 
ρουφάει  και  να φιλάει  με διάφορα χλατς χλουτς,  ενώ εγώ πασπάτευα 
αυτά τα σφιχτά κοριτσίστικα μπούτια και τα στήθια. 
Σηκωθήκαμε  ταυτόχρονα  ρουφώντας  άπληστα  αέρα.  Ξαναγέμισα  τα 
ποτήρια. «Αλήθεια με τι ασχολείσαι;» με ρώτησε. 
«Είμαι διακοσμητής», της είπα. 
«Αχ! Τον παίρνεις στα όρθια...» 
«Αμ εσύ τα πιάνεις όλα». 
«Έχω πάει γυμνάσιο, βλέπεις». 
«Μάλιστα, έχεις πάει και γυμνάσιο... » 
Δεν τη ρώτησα σε ποιο. Ο παλιός επαγγελματίας ξέρει απ' αυτά. 
«Έχεις πάει γυμνάσιο!» 
«Ναι, όχι βέβαια για πολύ...» Και ξαφνικά μου 'πιασε τ'  αρχίδια. Ήταν 
κάτι  που  δεν  το  περίμενα  καθόλου  εκείνη  τη  στιγμή  αντιθέτως 
σκεπτόμουνα να την πάω πίσω στ' αμάξι της. 
Έτσι  λοιπόν,  και  δεν ήταν καθόλου άσκημα τώρα.  Μου 'κανε  μάλιστα 
πολύ καλό έτσι όπως μ' έπιανε. Και μας βοηθούσε να αποφύγουμε αυτή 
την ανόητη συζήτηση. 
Ήπιαμε ακόμη μερικά ποτηράκια στα γρήγορα και μετά τη ρυμούλκησα 
στο  υπνοδωμάτιο.  Ή  αυτή  εμένα,  δεν  έχει  σημασία.  Επέμενα  να  μην 
βγάλει τις δικτυωτές κάλτσες της και τα παπούτσια της. Φαίνεται πως 
είμαι ανώμαλος, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάζουνε οι ψυχίατροι. 
Πάντως έχω κι εγώ μερικές ονομασίες για τους ψυχίατρους. 
Ήταν πραγματικά πολύ όμορφα. Και όταν τελειώσαμε και με το μπάνιο, 
ξαναπήγαμε στο μπροστινό δωμάτιο κι αποτελειώσαμε το μπουκάλι. Δεν 
μπορώ να θυμηθώ το πώς έφτασα στο κρεβάτι.  Πάντως θυμάμαι όταν 
ξύπνησα  να με  κοιτάζουν  τα γουρλωμένα μάτια  μιας  55άρας,  τελείως 
τρελά, πραγματική dementia praecox. Έβαλα τα γέλια. Ενώ κοιμόμουν με 
χάιδευε και μου τον είχε σηκώσει. 
«Εμπρός, μωρό μου, πάρ' τον!» της είπα. 
Ακούμπησα πίσω και την τράβηξα να καθίσει με τα πισινά της πάνω μου. 
Το γέρικο πρόσωπο έσκυψε πάνω μου και ρούφαγε και με φίλαγε. Ήταν 
ανατριχιαστικό,  φρικαλέο,  αλλά  το  ι8χρονο  κορμί  ήταν  σφιχτό  σαν 
κρουστό βυζί, έτριζε και κουνιότανε σαν φίδι, ήταν σαν να ξεκολλήσανε οι 
ταπετσαρίες απ' τους τοίχους γύρω μου και να ζωντανέψανε. 



Τραβήξαμε  άλλο  ένα  νου  μεράκι  και  μετά  αποκοιμήθηκα  τελειωτικά. 
Κάποια στιγμή κάτι με ξύπνησε. Ήταν το ροζ κιλοτάκι που πλανιότανε 
στο  δωμάτιο.  Την  είδα  να  ετοιμάζεται  να  μπει  σ'  ένα  χιλιοτρυπημένο 
παντελόνι μου. Στεναχωριόμουνα να βλέπω αυτά τα θαυμάσια πισινά να 
εξαφανίζονται σ' ένα ατημέλητο και τεράστιο παντελόνι. Ήταν κακό και 
άθλιο, όπως και γελοίο, αλλά εγώ σαν παλιός επαγγελματίας συνέχισα 
να κάνω πως κοιμάμαι. 
Την  παρακολούθησα  στη  συνέχεια  να  ψάχνει  σ'  ένα  άδειο  πακέτο 
τσιγάρα. Με την άκρη του μισόκλειστου ματιού μου την είδα να κοιτάζει 
προς το μέρος μου -και για μια στιγμή είχα την αίσθηση ότι υπήρχε κάτι 
σαν θαυμασμός στο βλέμμα της. Ουφ, τα έχω χεσμένα κάτι τέτοια... Μετά 
πήρε πόδι απ' το δωμάτιο. 
Μόλις έφυγε, πετάχτηκα απ' το κρεβάτι κι έψαξα τα ρούχα μου. Έβγαλα 
το πορτοφόλι.  Κοίταξα για τα $$$$$ και βρήκα 7 $,  μάλλον δεν με είχε 
κλέψει. Και μ' ένα μικρό μορφασμό οδύνης στο πρόσωπο ξανάπεσα στα 
πούπουλα και... κοιμήθηκα. 



Πριν από χρόνια παντρεύτηκα κάποια από το Τέξας που επρόκειτο να 
κληρονομήσει ένα εκατομμύριο δολάρια, έπρεπε μόνο να περιμένει τον 
γέρο  της  να  μπει  κάτω  από  το  χώμα.  Δυστυχώς  όμως  στο  Τέξας  η 
ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο μολυσμένη όσο εδώ και οι άνθρωποι ζούνε «εν 
πλήρει υγεία»,  άλλωστε στο παραμικρό γρατζούνισμα τρέχουν αμέσως 
στον  γιατρό.  Η  γυναίκα  λοιπόν  που  παντρεύτηκα  ήταν  νυμφομανής, 
αλλά πέρα απ' αυτό είχε και μια πάθηση στον αυχενικό τράχηλο-για να 
μην τα πολυλογώ η αιτία που μας έφερε κοντά ήταν τα ποιήματά μου. Με 
θεωρούσε σαν τον μεγαλύτερο ποιητή μετά τον Μπλέικ ή κι εγώ δεν ξέρω 
τι άλλο με νόμιζε. Γεγονός είναι ότι εκείνο τον καιρό εγώ δεν είχα ιδέα 
περί  κληρονομιάς  και  για  το  εκατομμύριο.  Καθόμουνα  λοιπόν  στο 
δωμάτιό  μου  στην  Κίνγκσλεϋ  ντράιβ,  μόλις  είχα  βγει  κι  απ'  το 
νοσοκομείο- μετά από μια αιμορραγία και μια εγχείρηση που μου 'χανε 
κάνει στο στομάχι και,  αφού μεταγγίσανε κι  εννιά μπουκάλια αίμα με 
γλυκόζη, μου αποκαλύψανε: «Ακόμη ένα ποτηράκι να πιείτε, το φάγατε 
το κεφάλι σας». Βρίσκω ότι αυτός δεν είναι τρόπος για να μιλάει κανείς σ' 
έναν  υποψήφιο  αυτόχειρα.  Καθόμουνα  λοιπόν  στο  ρημάδι  μου, 
περιτριγυρισμένος από άδειες και γεμάτες κονσέρβες -έγραφα ποιήματα 
και ξεφύσαγα παντού τους καπνούς των φτηνών τσιγάρων μου ήμουνα 
ακόμη πολύ χλωμός και αδύναμος και περίμενα τη στιγμή που θα 'πεφτε 
στο κεφάλι μου το ταβάνι. 
Τότε ήταν που άρχισαν να έρχονται  τα γράμματά της.  Της απάντησα. 
Όταν πια  είχε  τελείως  ξετρελαθεί  με  τα  ποιήματά μου,  μου 'στειλε  κι 
εκείνη  μερικά  δικά  της,  (δεν  ήταν  και  άσχημα)  και  άρχισε  να 
επαναλαμβάνει το ίδιο τροπάρι: «Δε θα αξιωθώ ποτέ να βρω έναν άντρα. 
Κι αυτό εξαιτίας του λαιμού μου. Έχω κάτι που μ' εμποδίζει να στρίβω το 
κεφάλι μου». Πάντα ο ίδιος κι απαράλλακτος θρήνος: «Δεν πρόκειται να 
με παντρευτεί κανένας άντρας, δεν πρόκειται να με πάρει κανείς, κανείς». 
Τελικά  κάποιο  βράδυ  δεν  μπόρεσα  να  αντέξω  άλλο.  Κάθισα  λοιπόν, 
ήμουν και σε κατάσταση παραληρήματος απ' το μεθύσι, και της έγραψα 
ένα  γράμμα:  «Για  τ'  όνομα  του  Θεού,  μην  κλαις  και  οδύρεσαι!  Θα  σε 
παντρευτώ ΕΓΩ!» Έριξα το γράμμα σ' ένα γραμματοκιβώτιο και ξέχασα 
όλη την ιστορία. Άλλα έλα που δεν την ξέχασε εκείνη. Λίγο καιρό πριν απ' 
αυτό μου είχε στείλει μερικές φωτογραφίες της, και μου άρεσε, ενώ στο 
γράμμα  που  μου  'στειλε  τώρα  είχε  κάτι  φωτογραφίες  που  ήταν 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  άθλια.  Κοίταζα  τις  φωτογραφίες  λοιπόν  και  μου 
γεννιόντουσαν  διάφοροι  φόβοι.  Έπεσα  στα  γόνατα  καταμεσής  του 
δωματίου  και  είπα:  «Είμαι  έτοιμος  να  θυσιαστώ.  Εάν  μπορώ  να  κάνω 
ευτυχισμένο έστω κι έναν άνθρωπο σ' αυτή τη ζωή, τότε σημαίνει ότι δεν 
πήγε χαμένη η ζωή μου». 
Τρίχες κατσαρές! Μόνο να, έπρεπε να χύσω κάποιο βάλσαμο στην ψυχή 
μου για να την ησυχάσω. 
Κι έτσι λοιπόν, μια απ' εκείνες τις μέρες, έφθασε η κοπέλα από το Τέξας 
με το λεωφορείο. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν ξέρανε τίποτα, ακόμη κι ο 
παππούς δεν είχε ιδέα. Η οικογένειά της εκείνο τον καιρό έλειπε κάπου 
για διακοπές. Κι απ' ό,τι είχα καταλάβει τα λεφτά που της είχαν αφήσει 
ήταν  ένα  μικρό  χαρτζιλίκι.  Την  περίμενα  λοιπόν  στο  σταθμό  των 
λεωφορείων. Περίμενα μια γυναίκα που δεν είχα δει ποτέ πριν στη ζωή 
μου να 'ρθει και να παντρευτούμε, και μ' έτρωγε το σαράκι. Το λεωφορείο 
έφτασε κάποτε. Κοίταζα τον κόσμο που κατέβαινε και κει,  ανάμεσα σε 
όλους, ξεπηδάει μια ξανθή ομορφιά, σωστή πρόκληση, με ψηλοτάκουνα 
παπούτσια,  αιθέριο  περπάτημα,  απίθανο  πισινό,  με  τα  όλα  της  και 
ΝΕΑΡΗ, τι ήταν αυτό, άνθρωπέ μου, το πολύ 23 χρονών κι όσο για την 
ιστορία με το λαιμό δεν έδειχνε να 'ναι τίποτα το σπουδαίο. Ήταν κάτι 
τέτοιο δυνατό; Σκέφτηκα, για περίμενε μια στιγμή, κι  αν έχει  χάσει το 
λεωφορείο και δεν είναι αυτή εδώ; Στο διάβολο! Και προχώρησα προς την 
καλλονή. 
«Είστε η Μπάρμπαρα;» 
«Ναι», έκανε εκείνη. «Τότε εσείς είστε ο Μπουκόβσκι...» 
«Έτσι φαίνεται», είπα εγώ, «τι λέτε, πάμε;» 
«Εντάξει». 
Σκαρφαλώσαμε στο σαράβαλό μου και φύγαμε για το σπίτι μου. 
«Λίγο ακόμη και θα είχα κατέβει απ' το λεωφορείο για να γυρίσω πίσω». 
«Ναι το καταλαβαίνω». 
Στο σπίτι άδειασα γρήγορα μερικά ποτηράκια, αλλά εκείνη δεν θέλησε να 
πάμε στο κρεβάτι προτού γίνει ο γάμος. Ξαπλώσαμε λοιπόν για ύπνο, κι ο 
καθένας έγειρε στο δικό του αυτί κι αποκοιμήθηκε. Το άλλο πρωί πήγαμε 
με το σαράβαλο στο Λας Βέγκας και παντρευτήκαμε.  Οδήγησα όλη τη 
διαδρομή μέχρι το Βέγκας και πίσω χωρίς στάση. Βιαζόμουνα όσο ποτέ 
πριν στη ζωή μου. Μόλις σκεφτόμουνα τη στιγμή που θα πέφταμε στο 
κρεβάτι ο ιδρώτας με έλουζε. Και το πόσο δίκιο είχα να σκέφτομαι έτσι 
αποδείχτηκε σε λίγο... ΜΕΤΑ το πρώτο νουμεράκι που τραβήξαμε. Φίνα. 
Δηλαδή για να λέμε και του στραβού το δίκιο, μου το 'χε γράψει ότι είναι 
ερωτομανής.  Αλλά εγώ δεν το 'χα πιστέψει.  Όταν πια τελειώσαμε τον 
τρίτο ή τον τέταρτο γύρο, είχα φτάσει στο σημείο να την πιστεύω. Και 
κατάλαβα επίσης ότι είχα μπλέξει άσχημα. 
Εκείνο  τον  καιρό  δούλευα  σε  μια  εταιρεία  μεταφορών  και  έφτιαχνα 
πακέτα.  Παράτησα τη  δουλειά  λοιπόν,  και  μαζί  μπήκαμε στο  επόμενο 



λεωφορείο  για  το  Τέξας.  Τότε  μονάχα  συνειδητοποίησα  ότι  είχα 
παντρευτεί μια χοντροεκατομμυριούχα. Κάτι που δεν μ' έκανε να σαστίσω 
ιδιαίτερα- μιας και είχα μια μικρή υποψία όλο τον καιρό. Πήγαμε σε μια 
μικρή πόλη για να μείνουμε. 
Σ' αυτή τη μικρή πόλη είχε διαπιστωθεί, ύστερα από σχετική έρευνα, ότι 
σε  περίπτωση  πολέμου  θα  'ταν  το  τελευταίο  μέρος  που  θα  'πεφτε  η 
ατομική  βόμβα,  κι  εγώ  είχα  μια  ροπή  ν'  αποδέχομαι  τις  σκέψεις  των 
επιστημόνων σε παρόμοια θέματα. 
Κάθε φορά που κατάφερνα να την κοπανήσω απ' τη δουλειά του σκλάβου 
που έκανα στην κρεβατοκάμαρα,  γύρναγα κι  έκανα βολτίτσες,  ενώ τα 
γόνατά μου τρέμανε κι η χλωμάδα τής αδυναμίας είχε απλωθεί παντού 
στο πρόσωπό μου. Ο κόσμος με κοίταζε καλά καλά και με περιεργαζότανε 
από όλες τις μεριές. Για τους ανθρώπους σ' αυτό τον τόπο, εγώ ήμουνα ο 
πονηρός κοπρίτης απ' τη μεγάλη πόλη, που ψάρεψε την πλούσια κόρη. 
Επομένως κάτι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ έπρεπε να έχω πάνω μου. Αλλά πέρα απ' 
την ξεθεωμένη ψωλή μου και  μια βαλίτσα γεμάτη ποιήματα,  δεν είχα 
τίποτα άλλο! Εκείνη εργαζότανε στο Δημαρχείο. Καθότανε πίσω από ένα 
τεράστιο γραφείο και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Εγώ καθόμουνα κοντά 
της στο παράθυρο, άφηνα τον ήλιο να καθρεφτίζεται στο πρόσωπό μου 
και  κυνηγούσα  τις  μύγες.  Ο  γέρος  της  μ'  έβλεπε  σαν  πανούκλα.  Του 
παππού της αντιθέτως έδειχνε ότι του άρεσα: αλλά ο πατέρας της ήταν ο 
άνθρωπος  με  το  χρήμα.  Καθόμουνα  λοιπόν  σταυροπόδι  μπροστά  στο 
παράθυρο, σκότωνα μύγες και περίμενα. Και έρχεται μέσα ένα πελώριος 
κάου μπόι· μ' ένα τεράστιο πλατύγυρο στο κεφάλι του κι ό,τι άλλο ανήκε 
σ'  αυτή  τη  στολή.  «Γεια  σου,  Μπάρμπαρα»,  της  είπε  και  μετά  ήρθε  σ' 
εμένα. 
«Για λέγε... τι κάνεις εσύ εδώ;» 
«ΤΙ ΚΑΝΩ εγώ εδώ;» 
«Μάλιστα, σαν τι ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ εσύ εδώ τάχα;» 
Δεν  μίλησα,  άφησα  να  περάσει  αρκετή  ώρα.  Κοιτούσα  έξω  απ'  το 
παράθυρο. Κυνήγησα μια μύγα. Και μετά γύρισα και τον κοίταξα. Είχε 
κρεμαστεί  πάνω απ'  το  γκισέ  κι  έγερνε  προς  το μέρος μου,  με  το ένα 
ογδόντα  τρία  ύψος  του,  το  κατακόκκινο  τεξάνικο  πρόσωπό  του  και  το 
ύφος αμερικάνικου ήρωα σε λαϊκές επιφυλλίδες. 
«Εγώ εεε αου, ναι...  εγώ; Πλανιέμαι έτσι εδώ μέσα και παίρνω ό,τι μου 
δίνουνε». 
Τινάχτηκε πίσω σαν να τον είδε το «κακό μάτι» και την άλλη στιγμή ο 
γκισές ήταν άδειος. 
«Ξέρεις ποιος ήτανε αυτός;» με ρώτησε τότε εκείνη. 
«Όχι». 
«Είναι  ο  πιο  ικανός  άντρας  του  πατέρα  μου.  Είναι  ο  επιστάτης  στους 
εργάτες και είναι κι εξάδελφός μου. 
«Και λοιπόν; Σ' εμένα δεν ΕΔΕΙΞΕ τίποτα απ' όλα αυτά, ή όχι;» 



Μου έριξε μια πολύ παράξενη ματιά και για πρώτη φορά διέκρινα στο 
βλέμμα αυτό μια ένταση γεμάτη αμφιβολία. Είχε αρχίσει με τον καιρό να 
καταλαβαίνει ότι όλη η αίγλη του ευαίσθητου λυρικού δεν ήταν παρά ένα 
ροδόχρωμος  φιόγκος  που  ζώστηκα  κάπου  κάποια  Χριστούγεννα.  Την 
ημέρα της «Γιορτής του κάου μπόι», όπως τη λένε, σκάλισα τα πράγματά 
μου και ξέθαψα το μοναδικό υποφερτό κοστούμι μου, το φόρεσα κι άρχισα 
να κόβω βόλτες,  πάντα με το  πάσο μου,  τριγυρίζοντας  στην πόλη.  Τη 
μέρα αυτή, σύμφωνα μ' ένα παλιό έθιμο, όποιον δεν φοράει μπλου τζιν 
στο δρόμο τον πιάνουν οι άλλοι και τον πετάνε σε μια δεξαμενή με νερό. 
Αλλά δεν  έγινε  τίποτα.  Τη δεξαμενή δεν μπόρεσα να τη δω ούτε από 
μακριά. Είχα κατεβάσει αρκετά ποτηράκια όταν πια άρχισα να τρικλίζω 
στα πέριξ με πολύ κακές διαθέσεις. Η πόλη μού ανήκε. Ο γιατρός ήρθε 
σεινάμενος κουνάμενος κι ήθελε να πάμε για ψάρεμα ή για κυνήγι, ούτε 
θυμάμαι  πια.  Το συγγενολόι  της γυναίκας  μου είχε  μαζευτεί,  και  όλοι 
τους με παρακολουθούσανε με γουρλωμένα μάτια ν' αδειάζω τις μπίρες 
στη σειρά, ενώ τους διηγιόμουνα ανέκδοτα και γέμιζα το καλάθι με τις 
άδειες κονσέρβες. 
Εκείνη ήθελε να φύγουμε οπωσδήποτε και  να μετακομίσουμε στο Λος 
Άντζελες. Δεν είχα ποτέ πριν ζήσει σε μεγάλη πόλη. Προσπάθησα να την 
αποτρέψω απ' αυτήν την ιδέα, γιατί τελικά εγώ έβρισκα τη ζωή στο Τέξας 
υποφερτή, αλλά πού! Εκείνη επέμενε να φύγουμε. Ο παππούς μάς έδωσε 
ένα τσεκ κι έτσι ξαναγυρίσαμε στο Λος Άντζελες. Με το λεωφορείο. Δύο 
κατασκονισμένοι,  καταϊδρωμένοι  εκατομμυριούχοι  που  ταξιδεύουνε  σ' 
ένα λαϊκό λεωφορείο για το Λος Άντζελες. Και πού είσαι ακόμα, αργότερα 
όταν  ήρθανε  οι  χειρότερες  μέρες:  εκείνη  επέμενε  ότι  έπρεπε  να 
κερδίζουμε μόνοι μας τα προς το ζην. Στρατολογήθηκα λοιπόν ξανά στην 
παλιά γνωστή καλή δουλειά του πακετατζή, ενώ εκείνη εγκαταστάθηκε 
στο σπίτι με το διακαή πόθο να βρεθεί μια δουλειά για να μην κάθεται. 
Κάθε  βράδυ  μετά  τη  δουλειά  έπρεπε  οπωσδήποτε  να  μεθύσω. 
«Παντοδύναμε!» έλεγα στον εαυτό μου, «τι έκανα; Πήγα και παντρεύτηκα 
αυτήν τη χοντροκαμωμένη χωριάτα». Το ότι δεν έδειχνα κανένα σεβασμό 
για το εκατομμύριό της φαινότανε να τη δυσαρεστεί. Είχαμε νοικιάσει ένα 
σπιτάκι σε προάστιο, κι ο κήπος του -στο πίσω μέρος του σπιτιού- ήταν 
γεμάτος αγριόχορτα και μύγες. Πετάγανε παντού κατά χιλιάδες και μου 
σπάγανε σιγά σιγά και το τελευταίο νεύρο. Πεταγόμουνα συνέχεια στην 
αυλή  μ'  ένα  μεγάλο  σπρέι  στο  χέρι  και  σκότωνα  όσο  πιο  πολλές 
μπορούσα αλλά εκείνες δεν λιγοστεύανε. Οι παλιοηλίθιοι προκάτοχοι του 
σπιτιού φεύγοντας μας αφήσανε μια εξυπνότατη επίπλωση στο δωμάτιο-
δηλαδή  ολόγυρα  στο  κρεβάτι  είχανε  φτιάξει  ράφια,  κι  απάνω  τους 
τοποθέτησαν αμέτρητες γλάστρες με γεράνια. Όταν λοιπόν γαμιόμασταν 
κουνιότανε όλο το κρεβάτι,  μαζί  κι  όλα αυτά τα ράφια κι  οι  γλάστρες 
τρεμοπαίζανε κι ήταν έτοιμες να πέσουνε, κι εγώ κάθε φορά νόμιζα ότι 
βροντάει  κάπου  μακριά,  και  μέσα  σ'  όλα  αυτά  η  φωνή  της:  «Όχι  ΜΗ 



ΣΤΑΜΑΤΑΣ!  ΟΧΙ!  ΚΙ  ΑΛΛΟ!  ΚΙ  ΑΛΛΟ!  ΑΧΧΧ,  ΚΙ  ΑΛΛΟ!»Έβαζα  τα 
δυνατά  μου  για  να  ξαναβρώ  το  ρυθμό  μου  και  τότε  όλο  εκείνο  το 
εφιαλτικό κατασκεύασμα γκρεμιζότανε απάνω μου, γλάστρες με γεράνια 
πέφτανε  στο  κώλο,  στο  κεφάλι,  στις  πλάτες,  στα  πόδια,  ενώ  εκείνη 
στρίγκλιζε και γέλαγε μέσ' στο ντελίριο του οργασμού που ΕΡΧΟΤΑΝΕ. 
Οι  γλάστρες  τη  μαγεύανε  στα  σίγουρα.  «Θα  τα  πετάξω  όλα  αυτά  τα 
σκατοπράματα από δω μέσα!» έλεγα όλη την ώρα. Αλλά εκείνη είχε έναν 
τόσο  γλυκό  και  όμορφο  τρόπο  να  με  μεταπείθει,  που  μ'  έκανε  να 
ξανατακτοποιώ τις σκατόγλαστρες, έτσι που όλα μένανε πάλι στην παλιά 
τους θέση. 
Μια από κείνες τις μέρες αγόρασε ένα μαύρο σκυλάκι, το φουκαριάρικο 
είχε μια ζημιά στο κεφάλι και το ονόμασε Μπρύγκελ, μέσα σε λίγες μέρες 
έχασε κάθε ενδιαφέρον γι' αυτό. Αν τύχαινε το σκυλάκι στο δρόμο της, 
του  κοπάναγε  κλοτσιές  στα  πλευρά  και  το  'βριζε:  «Εξαφανίσου, 
βρωμόζωο, μέσα απ' τα πόδια μου!» 
Η μόνη χαρά που απόμεινε στο σκύλο ήταν οι βραδινοί μας αγώνες, όταν 
εγώ  μεθυσμένος  κυλιόμουν  μαζί  του  στο  πάτωμα.  Μετά  αγόρασε  ένα 
καινούριο  αυτοκίνητο,  μια  Πλύμουθ  τού  57,  που  την  έχω  ακόμη,  και 
βρέθηκε  κι  εκείνη  η  δουλίτσα  στην  τοπική  αστυνομία.  Μόλις 
παρουσιάστηκε,  την  προσλάβανε  αμέσως  και  εγκαταστάθηκε  στο 
γραφείο  του  Σερίφη.  Κι  εγώ  της  διηγήθηκα  την  ιστοριούλα  με  τις 
αναγκαστικές απολύσεις που γινόντουσαν στην εταιρεία μεταφορών κι 
ότι μέσα σ' αυτούς ήμουνα κι εγώ, δυστυχώς. Κι έτσι τώρα, το μόνο που 
έπρεπε να κάνω ήταν να πλένω τ' αμάξι και να πηγαίνω να την παίρνω 
από  τη  δουλειά  της.  Μια  μέρα  που  εκείνη  έμπαινε  στ'  αμάξι,  είδα  να 
βγαίνουνε απ'  το κτίριο της αστυνομίας κάτι χλεμπονιάρηδες τύποι με 
λουλουδάτα  πουκάμισα,  πεσμένους  ώμους,  και  κάτι  ηλίθιες  εκφράσεις 
στα πρόσωπα λες και τους είχε μείνει απ' το πολύ μάσημα τσίχλας. 
«Ποιοι είναι αυτοί οι αλήτες;» τη ρώτησα. 
«Είναι αστυνομικοί», μου είπε μ' εκείνο τον ψηλομύτικο και ανόητο τρόπο 
της. 
«Σώπα! το λες σοβαρά; Αυτές οι κοκαλιάρικες κι ηλίθιες κουράδες; Δεν 
είναι  δυνατόν  αυτοί  εκεί  να  είναι  μπάτσοι!  Τι;  Έλα  τώρα,  αφού 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να 'ναι αυτοί μπάτσοι!» 
«Σου είπα ότι είναι αστυνομικοί και μάλιστα είναι ΠΟΛΥ καθώς πρέπει 
παιδιά». 
«ΣΚΑΤΑ», είπα τότε. 
Την είχα προσβάλει θανάσιμα. Εκείνη τη νύχτα γαμηθήκαμε μόνο μια 
φορά. Την άλλη μέρα, καινούριο επεισόδιο. 
«Αυτός εκεί κάτω είναι ο Χοσέ», είπε. «Είναι Ισπανός!» 
«Ισπανός». 
«Ναι, έχει γεννηθεί στην Ισπανία». 



«Ως τώρα, όλοι οι Μεξικανοί που δούλευα μαζί στα διάφορα εργοστάσια 
ισχυριζόντουσαν πως έχουν γεννηθεί στην Ισπανία. Γνωστό παραμύθι». 
«Κι όμως ο Χοσέ έχει γεννηθεί στην Ισπανία, το ξέρω». 
«Πώς το ξέρεις;» 
«Μου το 'χει πει ο ίδιος!» 
«ΣΚΑΤΑ!» 
Το ίδιο βράδυ αποφάσισε να πηγαίνει σε μαθήματα ζωγραφικής. Όλη την 
ώρα ασχολιόταν με ορνιθοσκαλίσματα και ζωγραφιές. 
«Θα έρχομαι κι εγώ μαζί σου», είπα. 
«ΕΣΥ; Και ΓΙΑΤΙ;» 
«Για να έχεις κάποιον να πίνεις καφέ στα διαλείμματα. Κι έπειτα μπορώ 
να σε πηγαινοφέρνω με τ' αμάξι». 
«Καλά, αφού το θες...» 
Αρχίσαμε μαζί στο ίδιο μάθημα, και μετά τρία τέσσερα βράδια άρχισε να 
δείχνει τα πρώτα σημάδια νευρικότητας, έκοβε κομματάκια χαρτί απ' το 
μπλοκ σχεδιάσεως και τα δίπλωνε μικρά μικρά. Εγώ ήμουνα χωμένος στη 
θέση μου και προσπαθούσα να μην την κοιτάζω. Οι άλλοι τριγύρω ήταν 
βυθισμένοι  στα σχέδιά τους,  αλλά συνάμα χαχάνιζαν διαρκώς σαν να 
κάνανε κάποια ηλίθια βλακεία και σαν να αισθάνονταν πολύ ανόητοι 
που κάθονταν εκεί και σχεδίαζαν σαν τίποτε σχολιαρόπαιδα. 
Ξάφνου μπροστά μου ξεφύτρωσε ο καθηγητής της ζωγραφικής. 
«Ακούστε, Μπουκόβσκι, θα 'πρεπε επιτέλους να ζωγραφίσετε κάτι. Τι στο 
καλό κάθεστε και κοιτάζετε διαρκώς το λευκό χαρτί;» 
«Λησμόνησα ν' αγοράσω πινέλο». 
«Καλώς, θα σας δανείσω εγώ ένα πινέλο. Θα μου το επιστρέψετε όταν 
τελειώσει η ώρα». 
«Μάλιστα». 
«Έτσι, και τώρα ζωγραφίστε αυτό εκεί το βάζο με τα λουλούδια». 
Αποφάσισα να βάλω τέλος σ' αυτήν την κουταμάρα. Πασάλειψα το χαρτί 
κι  έπειτα  βγήκα  έξω,  ήπια  ένα  καφεδάκι  και  κάπνισα  ένα  τσιγαράκι. 
Όταν  ξαναμπήκα  μέσα  στην  αίθουσα,  τους  βρήκα  όλους  μαζεμένους 
γύρω απ'  τη θέση μου.  Μια ξανθιά με πεταχτές ρώγες γύρισε προς το 
μέρος μου και μου στρίμωξε τα βυζιά της ακριβώς κάτω απ' το πρόσωπο 
και είπε: «Αχ, έχετε ξαναζωγραφίσει  πριν,  έτσι δεν είναι;» «Μπα! Πού; 
Αυτό είναι το πρώτο πράμα που σκαρώνω στη ζωή μου». «Αχ δεν μπορεί, 
θα  ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΘΕ  βέβαια!»  «Χουμμμ»,  ήταν  το  μόνο  που  μπόρεσα  να 
αρθρώσω. 
Ο  καθηγητής  άρπαξε  το  έργο  μου  και  το  κρέμασε  στον  πίνακα  της 
αίθουσας. «Κοιτάξτε εδώ, κύριοι, ΑΥΤΟ ακριβώς είναι που επιθυμώ από 
εσάς!  Βλέπετε  αυτό  το  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ...  αυτή  την  ΠΗΓΑΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ...» 
Μη χειρότερα, σκέφτηκα εγώ. 



Είδα εκείνη να σηκώνεται οργισμένη απ' τη θέση που καθότανε, μάζεψε 
βιαστικά τα διάφορα μικροπράγματά της κι εξαφανίστηκε στη διπλανή 
αίθουσα. Μερικές στιγμές αργότερα ακούστηκε από εκεί θόρυβος χαρτιού 
που σκίζεται και μπουκαλάκια (αυτά με το χρώμα) να σπάνε με δύναμη 
στον τοίχο. 
Ο καθηγητής ήρθε βιαστικά προς το μέρος μου.  «Κύριε  Μπουκόβσκι  η 
κυρία εκεί μέσα είναι... είναι σύζυγός σας;» 
«Ω ναι». 
«Ξέρετε, δεν ανεχόμαστε σ' αυτόν το χώρο τοιούτου είδους συμπεριφορά 
μαινομένων υψιφώνων. Ε, υποθέτω ότι θα μπορούσατε να το μεταφέρετε 
στην κυρία σύζυγό σας. Ακόμη κάτι που θα ήθελα να σας ζητήσω: θα μου 
επιτρέψετε να αναρτήσω το δημιούργημά σας στην Έκθεση Τέχνης...;» 
«Μα και βέβαια». 
«Ω! σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ πολύ! Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους 
σας!» 
Ήταν  οφθαλμοφανές,  ο  καθηγητής  την  είχε  ψωνίσει.  Μου  ζήτησε 
οτιδήποτε  είχα  πασαλείψει  μέχρι  τότε  γιατί  ήθελε  να  το  εκθέσει!  Στο 
μεταξύ  εγώ  δεν  είχα  ιδέα,  δεν  ήξερα  το  πώς  κανείς  αναμιγνύει  τα 
χρώματα. Το μόνο που είχα κάνει ήταν ν' ανακατέψω λίγο το 'να χρώμα 
μέσ'  στ'  άλλο,  βούταγα  το  πινέλο  μέσα  κι  έπειτα  μουντζάλωνα, 
τραβώντας πινελιές εδώ κι  εκεί.  Και τελικό αποτέλεσμα, η εικόνα ενός 
σκύλου  περιχυμένου  από  παντού  με  σκατά  ευκοίλια.  Πάντως  η  κυρία 
σύζυγός μου είχε φτάσει μέχρι το λαιμό κι έτσι παράτησε τη ζωγραφική. 
Κι  εγώ,  αφού  κληροδότησα  τα  ιμπρεσσιονιστικά  ευκοίλιά  μου  στον 
καθηγητή, ακύρωσα την εγγραφή μου. 
Τότε εκείνη άρχισε να μου μιλάει για το φλερτ της, κάποιον Τούρκο και το 
πόσο εξαίρετος ήταν. «Φοράει μια πορφυρή καρφίτσα στη γραβάτα του, 
και πού να έβλεπες, σήμερα με φίλησε στο μέτωπο πολύ ευπρεπώς και 
μου είπε ότι είμαι τόσο ουράνια ΟΜΟΡΦΗ». 
«Άκουσε,  αγάπη  μου,  πρέπει  να  μάθεις  το  εξής:  Αυτά  τα  πράγματα 
συμβαίνουν καθημερινά σ' όλα τα γραφεία στην Αμερική. 
Καμιά φορά γίνεται και κάτι, αλλά συνήθως είναι τζίφος η δουλειά. Οι 
περισσότεροι  απ'  αυτούς  τους  τύπους  τη  βγάζουνε  με  μαλακία  στην 
τουαλέτα και δεν χάνουνε ταινία για ταινία με τον Σαρλ Μπουαγιέ. Ενώ 
κάποιος που έχει πράγματι κάτι να πει δεν κάνει τέτοιους πιθηκισμούς. 
Πάω στοίχημα ότι ο θαυμαστής σου βλέπει πολλές ταινίες. Έτσι να κάνεις 
για να του αρπάξεις τ' αρχίδια, θα το βάλει στα πόδια». 
«Ναι αλλά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είναι κύριος ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ! 
Δείχνει τόσο καταπονημένος απ' τη δουλειά, που τον λυπάμαι». 
«Καταπονημένος!  Κι  από  ΤΙ;  Μήπως  κουράζεται  να  βγάζει  του 
συνδετήρες στο γραφείο;» 
«Έχει έναν κινηματογράφο για αυτοκίνητα κι εκεί είναι αναγκασμένος να 
κάθεται μέχρι αργά. Δε βρίσκει τον καιρό να κοιμηθεί». 



«Να τα μας! Εγώ παιδί μου θα 'πρεπε να λέγομαι "Πονηρότυχος"». 
«Μα έτσι νόμιζα πως σε λένε», μου ψιθύρισε η ανάσα της στ' αυτί μου. Και 
το ίδιο βράδυ οι γλάστρες με τα γεράνια πέσανε δυο φορές απάνω μου. 
Μετά απ' αυτό έγινε το επεισόδιο με τα σαλιγκάρια. Είχα πάει στο σούπερ 
μάρκετ να ψωνίσω και για πρώτη φορά πρόσεξα τα ράφια με τις εξωτικές 
σπεσιαλιτέ.  Αγόρασα  απ'  όλο  το  σκατολόι.  Κάτι  μικροσκοπικά 
καλαμαράκια,  σαλιγκάρια,  φίδια,  σαύρες,  κάμπιες,  ακρίδες...!  Η πρώτη 
σπεσιαλιτέ που έφτιαξα ήταν τα σαλιγκάρια, τα σέρβιρα στο τραπέζι. 
«Τα έχω μαγειρέψει με φρέσκο βούτυρο», της είπα, «άπλωσε το χέρι σου 
και πάρε μόνη σου. Άκου κάτι πράγματα, στην ανατολή τα σαλιγκάρια 
είναι  φαγητό  για  φουκαράδες  κι  εδώ για  ν'  αγοράσεις  μερικά  να  φας 
πρέπει να σε γδύσουνε...» 
«Μα είναι σαν να μασάω λάστιχο...» 
«Λάστιχο; Λάστιχο είπες;... Πολύ καλά, Φ Α Τ Ο !» 
«Κι έχουνε και κάτι τρυπίτσες... νά μπορείς να τις δεις κι εσύ ...αχ είναι η 
κωλοτρυπίδα... ααα...» 
«Οτιδήποτε τρώμε έχει κάπου και μια τρύπα για να χέζει. Όπως κι εσύ, 
όπως κι  εγώ,  όπως όλοι  μας.  Ακόμη κι  αυτός  ο  γραβατάκιας  που σου 
κολλάει έχει μια κωλοτρυπίδα...» 
«Ααα!...» 
Το πρόσωπό της έγινε χαλκοπράσινο κι έδειχνε συμπτώματα ασφυξίας, 
έτρεξε στο μπάνιο. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ κι έσκασα στα γέλια κι ενώ 
από τα μάτια μου τρέχανε δάκρυα απ' τα χαχανητά, άρχισα να ρίχνω στο 
στόμα  μου  τη  μια  κωλοτρυπίδα  μετά  την  άλλη,  ρουφώντας  μεγάλες 
γουλιές μπίρας για να ξεπλύνω το λαρύγγι μου. Ειλικρινά καθόλου δεν με 
ξάφνιασε η αγωγή διαζυγίου που προσγειώθηκε στην πόρτα μου λίγες 
μέρες μετά από αυτό το επεισόδιο. Κρατώντας το χαρτί στο χέρι πήγα και 
της είπα πικραμένος: «Μωρό μου, τι συμβαίνει, δε μ' αγαπάς πια;» 
Άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει. Έκλαιγε, έκλαιγε ατελείωτα. 
«Έλα  τώρα  μην  κάνεις  έτσι.  Όλα  θα  φτιάξουνε  πάλι,  κι  ίσως  ο 
γραβατάκιας σου να 'ναι αυτός που σου έπρεπε. Και να σου πω και κάτι, 
όταν σου έλεγα ότι τραβάει μαλακία κρυφά σπίτι του δεν το πίστευα». 
«Aχχχ… αχχχ… αχχχ…» 
«Μάλλον τη μαλακία την τραβάει στην τουαλέτα στο γραφείο του». 
«Αχχ βρωμερέ, σε σιχαίνομαι!» 
Σταμάτησε τα κλάματα. Καταφέραμε να ρίξουμε για μια τελευταία φορά 
τα  γεράνια.  Μετά  εκείνη  σηκώθηκε  και  πήγε  σιγοτραγουδώντας  στο 
μπάνιο. Έψαξα και της βρήκα ένα διαμερισματάκι και μετά τη βοήθησα 
να μεταφέρει τα πράματά της. Δεν ήθελε πια να μείνει στο σπίτι, μου είπε 
ότι δεν το άντεχε η καρδιά της. Τρελογκόμενα! Την άλλη μέρα αγόρασα 
μια εφημερίδα κι άρχισα το ψάξιμο στις αγγελίες: Συσκευαστής πακέτων, 
κλητήρας,  θυρωρός,  ιδιωτικός  αστυνόμος  σε  σούπερ  μάρκετ,  βοηθός  σ' 
έναν οίκο αναπήρων, διανομέας τηλεφωνικών καταλόγων... πέταξα την 



εφημερίδα σε μια γωνία και πήγα στο πρώτο ποτοπωλείο που βρέθηκε 
μπροστά μου και κανόνισα μια μπουκάλα για να πιω για το εκατομμύριο 
που  μόλις  έχασα.  Τη  συνάντησα  κάνα  δυο  φορές  ακόμη  -  έτσι,  χωρίς 
γεράνια κτλ. - όπου και μου είπε ότι μετά την πρώτη της νύχτα με τον 
γραβατάκια,  παράτησε  τη  δουλειά  της  και  τώρα  ήθελε  να  αφιερωθεί 
«σοβαρά» στο γράψιμο και στη ζωγραφική. 
Αργότερα έφυγε για την Αλάσκα, όπου και παντρεύτηκε έναν Εσκιμώο ή, 
δεν  ξέρω  και  καλά,  έναν  Γιαπωνέζο  ψαρά,  κι  έτσι  κι  εγώ  όταν  είμαι 
μεθυσμένος κάνω καμιά φορά την πλάκα μου: «Ένας Γιαπωνέζος ψαράς 
μού 'φαγε ένα εκατομμύριο». 
Μια  δυο  φορές  το  χρόνο  μού  στέλνει  γράμμα,  συνήθως  το 
χριστουγεννιάτικο  είναι  το  μακροσκελέστερο  και  μου  ζητάει  να  της 
γράφω καμιά φορά. Έχει κάνει δυο τρία παιδιά και τους έχει δώσει κάτι 
περίεργα ονόματα Εσκιμώων.  Επίσης μιλάει  για κάποιο παιδικό βιβλίο 
που  έχει  γράψει  και  πόσο  «υπερήφανη»  αισθάνεται  γι'  αυτό  τώρα 
ετοιμάζει κι ένα μυθιστόρημα με θέμα την «τσακισμένη προσωπικότητα». 
Ή πιο σωστά ΔΥΟ μυθιστορήματα. Α ! για κοίτα λέω στον εαυτό μου, το 
ένα θα 'ναι για μένα και τ' άλλο για τον φουκαρά τον Γιαπωνέζο που στο 
μεταξύ θα 'χε αποτρελαθεί. 
Ίσως θα 'χα κάνει  πιο  καλά ν'  ασχοληθώ μ'  εκείνη την ξανθιά με τις 
πεταχτές  ρόγες  σ'  εκείνη  τη  Σχολή  ζωγραφικής.  Αλλά  πού  μπορεί  να 
ξέρει κανείς. 
Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα της αρέσανε κι αυτηνής τα σαλιγκάρια και 
οι κωλοτρυπίδες τους. Τα καλαμαράκια είναι άλλο πράμα. Νά αλήθεια 
κάτι που θα 'πρεπε να δοκιμάσετε κι εσείς. Σαν μωρουδίσια δάχτυλα σε 
λιωμένο βούτυρο.  Και  την  ώρα που θα τα ξεκοκαλίζετε,  θα απλώνετε 
μέσα σας το συναίσθημα ότι απολαμβάνετε την εκδίκησή σας με τόσο 
θαυμάσιες  γεύσεις,  και  απάνω  σ'  αυτό  ρουφάτε  και  τη  γευστικότατη 
μπίρα,  και  ας  πάει  στο  διάβολο  το  εκατομμύριο  και  το  εργοστάσιο 
ηλεκτρικών  και  τα  μολύβια  σχεδίου,  τα  πινέλα,  κι  όλα  τα  διαλυμένα 
μαγνητόφωνα, κι οι ξεχειλωμένες κοιλιές των Τεξανών, και τα πανηλίθια 
θηλυκά τους, που στέκουν ίσια σαν να 'χουν καταπιεί μπαστούνι, με τα 
καθηλωμένα λαιμουδάκια τους πάντα στην ίδια θέση να γκρινιάζουν και 
να  μυξοκλαίνε,  στερώντας  σου  κάθε  δύναμη,  κλέβοντάς  σου  τη  φαιά 
ουσία,  και  κάθε  χρόνο  γύρω  στα  Χριστούγεννα  επιμένουνε  να  σου 
στέλνουνε  τον  οικογενειακό  τους  εμετό,  που  τον  συνθέτουν  τα 
κουτσομπολιά  για  την  οικογένειά  τους,  παρ'  όλο  το  χρόνο  που  έχει 
μεσολαβήσει  και  την  αποξένωση  που  έχει  συντελεστεί,  να  επιμένει  ν' 
ανασκαλεύει στις ίδιες ξεφτισμένες αναμνήσεις, ο Μπρύγκελ, οι μύγες, η 
Πλύμουθ του 57, έξω απ' το παράθυρο όλη η μιζέρια τελείως ασήμαντη 
και  γεμάτη  φθορά,  πάντα  το  ίδιο  σκηνικό,  κι  οι  ίδιες  μουδιασμένες 
κινήσεις, σ' όλη μας η ζωή, να καταπίνεις τα ίδια και τα ίδια, να σέρνεσαι 
στα γόνατα πεσμένος και να προσπαθείς να σταθείς στα δυο σου πόδια 



για  να  παραστήσεις  ότι  όλα  είναι  μια  χαρά,  σαρκάζοντας  και 
σαλιαρίζοντας  και  ομορφαίνοντας  με  ψευδαισθήσεις  τις  μικρούλες  και 
μαραμένες κωλοτρυπίδες μας και όλες τις τρύπες αυτής της Γης. 



Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο γραμματοκιβώτιο, κι αν κάποια μέρα 
βρεθεί ο τρόπος για να τα βγάζει κανείς πέρα χωρίς το κουτί αυτό, τότε 
σίγουρα θα έχουμε σωθεί κι από ένα σωρό προβλήματα. Προς το παρόν η 
μόνη μας ελπίδα είναι η βόμβα υδρογόνου, αλλά αποθαρρυμένος καθώς 
είμαι, ίσως να μην είναι ακριβώς η κατάλληλη θεραπεία. 
Λοιπόν,  το  γραμματοκιβώτιο:  Ένα  πρωινό,  ύστερα  από  γερό  ξενύχτι, 
βγήκα στη βεράντα του σπιτιού μου και κοίταξα αυτό το πελώριο γκρίζο 
κι  άψυχο κουτί  από κάτω πρόσεξα μια αράχνη που εκείνη ακριβώς τη 
στιγμή ενωνότανε και γινότανε ένα με τα τελευταία σπαρταρίσματα μιας 
πεταλούδας που 'χε πιαστεί στον ιστό της. Στάθηκα λοιπόν εκεί και είπα 
μέσα μου, ωραία ίσως εκεί μέσα είναι το βραβείο Πούλιτζερ ή ίσως καμιά 
επιχορήγηση  ή  η  «Νταρφ Ντάιτζεστ»,  (η  ιπποδρομική  εφημερίδα μου). 
Κοιτάζω  μέσα,  και  νά  το,  ένα  γράμμα,  αναγνωρίζω  το  γραφικό 
χαρακτήρα, ξέρω, βλέπεις, τον αποστολέα του τόσο καλά, ξέρω τον τρόπο 
που  γράφει,  την  αστάθειά  του,  τα  σκαμπανεβάσματά  του,  που  είναι 
ανάγλυφα  σε  κάθε  αράδα,  σε  κάθε  σελίδα,  ανόητα  ντραμς  από 
εξοστρακιζόμενα  βλήματα  βολιδοφόρων  οβίδων,  υπερμεθυσμένης 
μικροτετραγωνισμένης ψυχής θηλυκού. 
Αγαπημένε Μπόνγκο, 
σήμερα πότισα τα λουλούδια. Όλα μου τα φυτά ξεψυχάνε. Εσύ τι κάνεις; Σε  
λίγο  θα  έχουμε  Χριστούγεννα.  Η  Λάνα  η  φίλη  μου  έχει  αναλάβει  στο  
ψυχιατρείο έναν κύκλο μαθημάτων με θέμα την ποίηση. Εκδίδουνε και ένα  
περιοδικό. Ίσως θα μπορούσες να τους στείλεις κάτι δικό σου. Τώρα πρέπει  
να σε αφήσω. Είμαι σίγουρη ότι θα δημοσιεύσουνε με χαρά κάτι δικό σου.  
Περιμένω από στιγμή σε στιγμή τα παιδιά να γυρίσουνε απ' το σχολείο.  
Διάβασα  το  τελευταίο  σου  ποίημα  στο  τεύχος  Οκτωβρίου  τού  ΜΠΛΟΥ  
ΣΤΑΡΝΤΑΣΤ ΤΖΑΚΟΦΦ. Ήταν υπέροχο.  Είσαι  ο  μεγαλύτερος  ζωντανός  
ποιητής της εποχής μας.  Τα παιδιά γυρνάνε όπου να 'ναι και πρέπει  να  
κλείσω το γράμμα μου. 

Πολλά φιλιά, 
Μέγκυ 

Η Μέγκυ με βομβαρδίζει με τέτοια γράμματα. Δεν την έχω συναντήσει 
ποτέ  μου,  αλλά  την  ξέρω  από  τις  φωτογραφίες  που  μου  στέλνει,  και 
πρέπει  να  πως  ότι  δείχνει  να  'ναι  μια  όμορφη  και  υγιής  σεξουαλική 



μηχανή.  Μου  'χει  στείλει  και  μερικά  ποιήματά  της.  Στα  ποιήματα  τα 
πράγματα  τα απλοποιεί  τόσο  που παρ'  ότι  μιλάει  για  αγωνία και  για 
θάνατο, για αιωνιότητα και ωκεανούς, 
όλα αυτά μαζί δεν φτιάχνουν παρά μια μεγάλη και μοναδική τρύπα που 
χάσκει σαν χασμουρητό στη μια γωνιά του καναπέ. τίποτα περισσότερο 
απ' τη δυστυχισμένη ψυχή του θηλυκού, βαυκαλισμένη απ' το προσωπικό 
της ξεπούλημα μέσ' από τις δεκαετίες και τα χρόνια, καταδικασμένη από 
καιρό  για  τις  μέρες  που  απομένουν  να  ρουφάει  τη  λίγη  σκόνη  που 
μαζεύεται  στις  γωνίες  και  στο  χαλί  με  την  ηλεκτρική  σκούπα,  να 
εκνευρίζεται με τις μπούρδες που σκαρώνουν οι νεαροί βλαστοί της, κι 
ενώ  έχει  βάλει  πλώρη  ολοταχώς  για  αντίπερα,  στο  απόλυτο 
ολοκληρωτικό τίποτα. 
Αν η Μέγκυ έμενε κάπου εδώ κοντά, θα 'χα δώσει από καιρό ένα τέλος σ' 
αυτό το μαρτύριο-κάτι που το βρίσκω και τελείως φυσικό -ωριμασμένη 
εκείνη θα 'στεκε εδώ στο ρημάδι μου, κι εγώ με την πυρωμένη ανάσα των 
λυρικών  ματιών  μου  θα  στριφογυρνούσα  με  το  κουρασμένο.  και 
περήφανο βάδισμα πάνθηρα, τα πόδια μου χαμένα στα κατατρυπημένα 
παντελόνια μου -ίδιο  το  πνεύμα του Στήβεν Σπέντερ-  θα γύριζα αργά 
προς το μέρος της και θα της έλεγα με άψογη αγγλική προφορά! 
«Μωρό μου, σε δυο λεπτά θα σου ξεσκίσω αυτό το καταραμένο ύφασμα 
για ν' αφήσω το κορμί σου γυμνό, και τότε θα δεις έναν τόσο χοντρό και 
ρυτιδιασμένο λαιμό γαλοπούλας μπροστά σου, που θα σε κάνει να τον 
θυμάσαι και σ' αυτόν ακόμη των παγωμένο τάφο που θα σε ξαπλώσουνε 
μια μέρα. Έχω μια πελώρια κυρτή ψωλή, με μια καμπύλη -σωστό δρεπάνι- 
που 'χει ξεκουφιάσει αρκετά μουνιά μέχρις εδώ, ενώ έκανε τους καυτούς 
τους χυμούς να στάζουνε στο πάτωμα, όπου και ρουφιόντουσαν απ' αυτό 
το χνουδάτο και σκοροφαγωμένο χαλί που βλέπεις κάτω. Αλλά πρώτα 
απ' όλα άσε με να αδειάσω αυτή την μπουκάλα μέχρι το τέλος». 
Και μετά θ' άδειαζα μονορούφι όσο ουίσκι είχε απομείνει, θα έσπαγα το 
ποτήρι με δύναμη στον απέναντι τοίχο μουρμουρίζοντας κάτι σαν «κι ο 
Βιγιόν έτρωγε για πρωινό ψητές ρώγες βυζιών», θ' άναβα ένα τσιγαράκι 
με το πάσο μου και, μέχρι να γυρίσω απ' την άλλη, το πρόβλημα θα 'χε 
εξαφανιστεί  πια-δηλαδή  απ'  την  ανοιχτή  πόρτα  και  στο  δρόμο.  Σε 
περίπτωση που δεν είχε φύγει ακόμη, τότε θα ήξερε τι την περιμένει. Και 
θα το ήθελε.  Όπως κι  εγώ. Αλλά η Μέγκυ ζούσε σε μια Πολιτεία στα 
βόρεια, αρκετά μακριά, γι' αυτό και η λύση αυτή ήταν σαν να μην υπήρχε. 
Παρ' όλα αυτά, απαντούσα στα γράμματά της για χρόνια, με την ελπίδα 
ότι κάποτε θα ' ρχότανε κάπου εδώ γύρω και θα τη γαμούσα ή θα την 
ξεφορτωνόμουνα τελειωτικά. 
Τελικά η καύλα που 'νιωθα γι'  αυτήν μου 'φυγε, ξεφούσκωσε, αλλά τα 
γράμματά της συνέχισαν να έρχονται. Εγώ δεν της απαντούσα πια. Τα 
γράμματα εξακολουθούσαν να πλημμυρίζουν από αποθάρρυνση, αλλά 
το γεγονός ότι εγώ δεν απαντούσα πια χαλάρωνε και τη δραστικότητα 



του δηλητηρίου που 'ριχναν μέσα μου. Τι εμπνευσμένο σχέδιο, μια ιδέα 
που ένα απλό μυαλό σαν το δικό μου χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα για να 
τη συλλάβει -δεν απαντάς στα γράμματα και είσαι ελεύθερος. 
Κάποτε σταμάτησε κι εκείνη να γράφει. Κι ένιωθα ότι το είχα πια τελείως 
ξεπεράσει.  Κι  άρχισα να αναπνέω πιο ελεύθερα. Ξανάρχισα να βλέπω 
όλα  τα  μικροπράγματα  που  συνθέτανε  την  καθημερινή  μου  ζωή,  όλα 
αυτά τα παράξενα και τρελά πραγματάκια που φρόντιζαν να μου κάνουν 
σαφή την  παρουσία τους  ρομαντικές  μικροειδήσεις,  εκρηκτικές  και  μη, 
που ξάφνου αποκτούσανε μια τεράστια μαγική δύναμη εκεί  που μόλις 
πριν  από  λίγο  δεν  υπήρχε  τίποτα  άλλο  εκτός  από  ένα  πελώριο  και 
βαριεστημένο τίποτα. 

ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
Μοντέρεϋ, 18 Νοέμβρη (U.P.I.) 
Κάτοικος  του  Κάρμεν  Βάλλυ  υπέκυψε  στα  θανατηφόρα  τραύματα  που  
προξενήθησαν  από  ανεξήγητη  μέχρι  τούδε  έκρηξη  συσκευής  που  είχε  
εφεύρει για την απορυτιδοποίηση δαμασκήνων. 

Κι αυτή ήταν όλη κι όλη η είδηση. Περίφημα λοιπόν. Κι εγώ ανέπνεα πάλι 
και  ξαναζούσα.  Ώσπου  ένα  πρωινό  που  άνοιξα  το  γραμματοκιβώτιο, 
βρήκα ανάμεσα σε λογαριασμούς για το γκάζι, μια τελευταία ειδοποίηση 
του οδοντογιατρού μου, την κάρτα μιας πρώην συζύγου μου που μόλις τη 
θυμόμουν-κι ένα γράμμα από ΕΚΕΙΝΗ, που έγραφε : 

Αγαπητέ μου, Μπόνγκο, 
αυτό  είναι  τελεσίδικα  και  το  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  μου  γράμμα!  Και  ας  σ'  το  
ξεπληρώσει ο Θεός. Και να πας επιτέλους στην Κόλαση. 
Δεν είσαι ο ΜΟΝΟΣ που με έχει εγκαταλείψει. Αλλά εγώ θα το αντέξω κι  
αυτό και κάποια μέρα θα σας θάψω όλους εσάς αχάριστα καθάρματα-ΘΑ  
ΣΑΣ ΘΑΨΩ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ! 

Μέγκυ 

Πολύ ωραία. Δυο μέρες αργότερα-πάλι ένα μάτσο γράμματα. Ανοίγω το 
πρώτο: 
«Αξιότιμε κύριε Μπουκόβσκι, 
Εις  απάντησιν  της  αιτήσεώς  σας  διά  χορήγησιν  του  "ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΕΧΝΑΣ", σας γνωρίζομε ότι εξητάσθη υπό του  
"Εθνικού Συμβουλίου Τεχνών".  Είμεθα εις  την δυσάρεστον θέσιν να σας  
γνωστοποιήσομεν  ότι,  συμφώνως  προς  την  απόφασιν  της  ανεξαρτήτου  
επιτροπής εμπειρογνωμόνων... » 

Άνοιξα το επόμενο γράμμα: 
Γεια σου, Μπόνγκο, 



τις αράδες αυτές τις γράφω καθισμένη οκλαδόν στη γωνιά τού δωματίου  
ενός άθλιου και θλιβερού ξενοδοχείου' ο μόνος ήχος που σπάζει τη σιωπή  
είναι απ' τα δόντια μου που χτυπάνε μεταξύ τους... έχω αρπάξει ένα γερό  
κρυολόγημα,  τα  πόδια  μου  έχουν  γεμίσει  χιονίστρες  51  άσοι  
αναποδογυρισμένοι  στο  τραπέζι,  και  όλοι  τζίφος  ο  520ς  έρχεται  με  το  
ταχυδρομείο... Τα 'χω όλα σκεφτεί, το καταλαβαίνεις; Τώρα μόλις είδα τι  
άθλιος και αηδιαστικός διαβολόκυκλος είναι... τη δουλειά στα χτήματα με  
τα λεμόνια την έχασα, (πάει, έλειψα για τέσσερις μέρες, είχα πάει σ' ένα  
γάμο  σ'  ένα  χοιροτροφείο)  κι  έμεινα  πίσω  στο  μάζεμα  των  λεμονιών.  
Επέστρεψα  στο  Σαν  Φρανσίσκο,  όπου  έχασα  στο  τσακ  (για  μια  μέρα),  
φοβερά σίγουρη δουλειά, για τα Χριστούγεννα στο Ταχυδρομείο... χώνομαι  
στη γωνιά μου τώρα εδώ στο σκοτάδι και περιμένω ν' ανάψει το νέον στην  
απέναντι  εκκλησία  των  Βαπτιστών  για  ν'  αφήσω  τα  δάκρυά  μου  να  
κυλήσουνε... οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του τιμονιού κάτω στο  
δρόμο και σκότωσε σκύλο... θα 'θελα να ήμουνα αυτός ο σκύλος, μόνη μου  
δεν  θα  τα  κατάφερνα...  ακόμη  και  γι'  αυτό  χρειάζεται  να  αποφασίσει  
κανείς...  Δεν  βρίσκω  και  τα  τσιγάρα  μου...  Σήμερα  το  πρωί  πήγα  στο  
συσσίτιο της «Αποστολής», δεν μπόρεσα ν' αντέξω, ο ακαθόριστος εμετός  
που δίνουνε για να φας σου γυρνάει τ' άντερα. Έκανα μια βολτίτσα μέχρι τη  
Μάρκετ στριτ, είδα όλ' αυτά τα όμορφα κορίτσια με τα μακριά μαλλιά σαν  
απαλές  χειμωνιάτικες  ηλιαχτίδες  του  Σαν  Φρανσίσκο...  Μάλιστα.  Τι  τα  
θες. 

Μ. 
Κι ακόμη ένα γράμμα 
Αγαπητέ Μπόνγκο, 
συγχώρα με. Έτσι μου 'ρθε, χωρίς να ξέρω κι εγώ γιατί. Προσπάθησε να μ'  
αγαπήσεις λιγάκι. Σήμερα αγόρασα καινούρια μηχανή για να κουρεύω το  
γρασίδι. Η παλιά είχε κατασκουριάσει. Με το γράμμα σού στέλνω κι ένα  
ποίημα  από  το  «Πόετρυ  Σικάγο».  Αλήθεια...  χωρίς  να  το  θέλω...  
σκεφτόμουνα τον εαυτό μου... όταν το διάβαζα. Τώρα πρέπει να κλείσω το  
γράμμα μου. Τα παιδιά όπου να 'ναι θα γυρίσουνε. 

Φίλα με, 
Μέγκυ 

Το ποίημα που μου είχε εσωκλείσει είναι προσεκτικά δακτυλογραφημένο. 
Χωρίς  ούτε ένα λάθος,  διπλό διάστημα ανάμεσα στις γραμμές,  όλες οι 
λέξεις χτυπημένες με τα ίδια κανονικά χτυπήματα και με την ίδια γεμάτη 
αγάπη και φροντίδα εγχαραγμένη στο χαρτί.  -  Ανατριχιαστικό ποίημα. 
Μιλάει για τον άνεμο και για κάποια μικρή συνηθισμένη τραγωδία. 18ος 
αιώνας.  Κάκιστος  18ος αιώνας.  Άφησα τα γράμματα αναπάντητα.  Στη 
δουλειά μου στο σκουπιδιάρικο συνεχίζω να πηγαίνω κανονικά. Εκεί πέρα 
κανείς δεν ξέρει ποιος είμαι. Και μου έρχεται κουτί. Μ' αφήνουνε ήσυχο. 
Και  εγώ κάνω τη  δουλειά  μου.  Ο  Τ.  Σ.  Έλιοτ  καθώς  κι  ο  Λώρενς  της 
Αραβίας είναι γι' αυτούς εκεί πέρα «ψιλά γράμματα». Καμιά φορά μεθάω 



και  δυο  και  τρεις  μέρες  συνέχεια.  Αλλά  στη  δουλειά  μου  είμαι  πάντα 
ακριβής. Όταν μου τηλεφωνάει κανείς, πρέπει να τ' αφήσει να χτυπήσει 
με έναν προκαθορισμένο τρόπο, αλλιώς δεν το σηκώνω. Κι αυτό δεν είναι 
κανένα σνομπίστικο τικ εκ μέρους μου. Απλώς θέλω να 'μαι σίγουρος ότι 
αυτός που θα με πάρει τηλέφωνο θα 'χει  και κάτι  να μου πει.  Κάποιο 
πρωινό, σκοτάδι ακόμη, ετοιμαζόμουνα να φύγω για τη δουλειά μου, όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο,  δεν ήτανε το προκαθορισμένο σήμα,  αλλά είχα 
σχεδόν βγει από την πόρτα όταν τ'  άκουσα και είπα, δεν βαριέσαι, και 
γύρισα και το σήκωσα. 
«Μπόνγκο» 
«Εεε ; Ναι;» 
«Μ' ακούς, δε θα ήθελα να γίνω ενοχλητική.  Να, μόνο καμιά φορά με 
πιάνουν κάτι πράγματα... και σήμερα... » 
«Ναι... μάλιστα... Όλοι λίγο πολύ τα έχουμε αυτά». 
«Θα 'θελα να μη ΜΙΣΕΙΣ τα γράμματά μου... » 
«Λοιπόν,  Μέγκυ,  για να λέμε τα σύκα σύκα: Τα γράμματά σου δεν τα 
μισώ. Αλλά πώς να σ' το πω, είναι-» 
«Ωωω, πόσο ΧΑΙΡΟΜΑΙ!» 
Δεν μ' άφησε να τελειώσω αυτό που πήγαινα να πω. Ήθελα να της πω ότι 
τα  γράμματά  της  είναι  τόσο  αδιάφορα  και  ότι  μου  έσπαγε  και  το 
τελευταίο νεύρο με τα χασμουρητά της ηλεκτρικής σκούπας της. Αλλά 
δεν μ' άφησε να τελειώσω. 
«Μ' ευχαριστεί πραγματικά». 
«Ναι», είπα εγώ. 
«Ξέχασες  να  στείλεις  κανένα  ποίημά  σου  για  το  περιοδικό  τού 
ψυχιατρείου» . 
«Θα κοιτάξω να βρω κάτι που να τους κάνει». 
«Ω, είμαι σίγουρη ότι θα τους κάνει οτιδήποτε δικό σου». 
«Είναι μερικές φορές καλός ο βασανιστής στους μειωτικούς υπαινιγμούς». 
«Τι θες να πεις ;» 
«Άσ' το καλύτερα». 
«Μπόνγκο, μήπως δε γράφεις πια ποιήματα; Θυμάμαι ακόμη τον καιρό 
που σε κάθε τεύχος του Μπλου Στάρνταστ είχε και κάτι δικό σου. Η Λίλυ 
μού γράφει ότι δεν έχεις στείλει τίποτα εδώ και χρόνια. Μήπως ξέχασες 
τελείως τα μικρά περιοδικά;» 
«Πού; Αυτούς τους γαμιόλες δεν πρόκειται να τους ξεχάσω ποτέ». 
«Αχ,  έχεις  πλάκα.  Αλλά  θέλω να  πω,  δε  στέλνεις  ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ πια 
πουθενά;» 
«Πώς, κάτι γίνεται με το Έβεργκρην...» 
«Θέλεις να πεις ότι σου ΑΓΟΡΑΣΑΝΕ κάτι;» 
«Μια  δυο  φορές.  Αλλά  το  Έβεργκρην  δεν  είναι  πια  μικρό  περιοδικό. 
Μπορείς να πεις ελεύθερα στη Λίλυ ότι λιποτάχτησα». 



«Αχ Μπόνγκο, το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που διάβασα κάτι δικό 
σου ότι είσαι μεγάλος. Έχω ακόμη φυλαγμένη τη ποιητική συλλογική σου, 
"Christ Creeps Backwards". Αχχχ, Μπόνγκο, Μπόνγκο». 
Την ξεφορτώθηκα τελικά εξηγώντας της ότι έπρεπε να πάω επειγόντως 
να  μαζέψω  κανένα  σκουπιδοτενεκέ.  Πήρα  μια  μπίρα  από  το  ψυγείο. 
Αποφάσισα  σήμερα  να  μην  πάω  στη  δουλειά.  Χώθηκα  στη 
σμπαραλιασμένη πολυθρόνα μου κι  έπιασα την  μπιρίτσα μου,  όλα τα 
άλλα τα 'χα χεσμένα. Κάποτε γνώρισα κάποια που διατεινότανε ότι στο 
νοσοκομείο του Σαν Ελίζαμπεθ κατάφερε να ξαπλώσει στο κρεβάτι του 
Έζρα Πάουντ.  Ύστερα από αρκετό καιρό αλληλογραφίας κατάφερα να 
την  ξεφορτωθώ.  Για  να  τα  καταφέρω,  επέμενα  ότι  από  ποίηση 
καταλάβαινα  περισσότερα  από  εκείνη  κι  ότι  τα  "Κάντος"  είναι 
πεθαμενατζίδικα. Τα γράμματα της Μέγκυ βρίσκονταν παντού. Ένα ήταν 
πεσμένο στο πάτωμα, δίπλα στη γραφομηχανή. Σηκώθηκα και πήγα το 
μάζεψα. 

Αγαπητέ Μπόνγκο, 
όλα μου τα ποιήματα επιστρέφονται.  Τι  να πω, όταν δεν καταλαβαίνουν  
πότε ένα ποίημα είναι καλό, τότε είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Διαβάζω ξανά και  
ξανά  την  πρώτη  σου  ποιητική  συλλογή,  CHRIST  CREEPS  BACKWARDS.  
Όπως και τις άλλες ποιητικές συλλογές σου. Όσο μπορώ να το κάνω αυτό  
δεν θα με νοιάζει για τη βλακεία που δέρνει τους διάφορους εκδότες. 
Τα παιδιά θα γυρίσουν όπου να 'ναι. 

Φίλα με, 
Μέγκυ 

YΓ.-Ο  άντρας  μου  με  τσιγκλάει  συνέχεια-«Ο  Μπόνγκο  έχει  καιρό  να  
γράψει. Τι συμβαίνει με τον Μπόνγκο;» 

Άδειασα το  μπουκάλι  και  το  πέταξα στα σκουπίδια.  Μπορούσα να δω 
ακριβώς τι γινότανε: Ο άντρας της την καβαλάει τρεις φορές τη βδομάδα. 
Τα μαλλιά της σαν βεντάλια στο μαξιλάρι. Ονειρεύεται ότι ο άντρας της 
είναι ο Μπόνγκο. Κι αυτός ονειρεύεται ότι είναι ο Μπόνγκο. 
«Ωωχ Μπόνγκο! Ωωχ Μπόνγκο!» λέει αυτή. 
«Ναι, μάνα μου, έλα!» της λέει αυτός. 
Άνοιξα κι άλλη μπίρα και πήγα στο παράθυρο. Έξω χαράζει μια ακόμη 
στείρα  συννεφιασμένη  παράλογη  μέρα  στο  Λος  Άντζελες. 
Παραξενεύομαι για το ότι είμαι ακόμη ζωντανός. Πέρασε πολύς καιρός 
από  εκείνη  την  πρώτη  συλλογή  ποιημάτων  που  έγραψα.  Πάει  τόσος 
καιρός απ' την εξέγερση στο Γουόττς. Και ο Τζων Μπράυαν μου ζητάει 
ένα  άρθρο.  Θα  μπορούσα  να  γράψω  κάτι  για  τη  Μέγκυ.  Αλλά  στην 
ιστορία  μου  με  τη  Μέγκυ  λείπει  το  τέλος.  Αύριο  θα  το  βρω  στο 
γραμματοκιβώτιο.  Αν  όλα  αυτά  ήτανε  σε  κάποια  ταινία  θα  είχα  βρει 
κιόλας το τέλος: 



«Λοιπόν, κοίτα να δεις, Τζων, γνωρίζω κάποια στραβόβιδα. Και μου την 
έχει σπάσει χοντρά, με καταλαβαίνεις; Εσύ ξέρεις πώς καθαρίζει κανείς 
με  κάτι  τέτοιες  υποθέσεις.  Μην  τα  κάνεις  σκατά.  Δώσε  της  τους  35 
πόντους της ψωλής σου, έτσι για να μπορέσω να την ξεφορτωθώ κι εγώ 
λιγάκι.  Θα  τη  βρεις  εύκολα.  Θα  είναι  στο  δωμάτιο,  ξέρεις,  με  την 
ηλεκτρική  σκούπα  στο  χέρι  και  τα  μάτια  πλημμυρισμένα  δάκρυα.  Το 
δωμάτιο γεμάτο με ποιητικές συλλογές και περιοδικά με λυρικούς, και θα 
είναι δυστυχισμένη, πιστεύει ότι η ζωή την έχει κλάσει, αλλά δεν ξέρει τι 
είναι η ζωή, το πιάνεις; Κάν' τη να νιώσει πάλι κανονικός άνθρωπος, δώσ' 
της τους 35 πόντους... » 
«Έγινεεε». 
«Και κοίταξε, Τζων... » 
«Ναιαι;» 
«Μην τα κοπανίσεις πηγαίνοντας». 
«Έγινε». 
Ξανάφησα τον  εαυτό  μου να πέσει  στην  πολυθρόνα και  ρούφηξα την 
μπίρα μου. Έπρεπε πρώτα πρώτα να γίνω στουπί στο μεθύσι κι ύστερα να 
πάρω το αεροπλάνο και να πάω να τη βρω, ψειριασμένος και κουρελής 
και πιω μένος, σαν μια ολόκληρη διμοιρία θα χτύπαγα την πόρτα της, το 
πουκάμισο  γεμάτο  κονκάρδες:  «Ο  ΤΖΟΝΣΟΝ  ΣΤΗΝ  ΠΥΡΑ»...  «STOP 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ»... «ΞΕΘΑΨΤΕ ΤΟΝ ΤΟΜ ΜΙΞ». Και άλλα παρόμοια. 
Δεν βαριέσαι, δεν πρόκειται να ωφελήσουν όλα αυτά. Το μόνο που μου 
μένει είναι να κάθομαι εδώ και να περιμένω. Με την υποτροφία δεν έγινε 
τίποτα.  Στο  Έβεργκρην  δεν  στέλνω  πια  ποιήματα.  Και  στο 
γραμματοκιβώτιο στο μέλλον θα βρίσκω μόνο ένα: 

Αγαπητέ Μπόνγκο, 
μπλα  μπλα  μπλα  μπλα  μπλα  μπλα  μπλα...  Πότισα  τα  λουλούδια...  Τα  
παιδιά θα γυρίσουν όπου να 'ναι. Μπλα μπλα μπλα. 
Φίλα με, 
Μέγκυ 

Είχε πάθει άραγε κάτι τέτοιο και ο Μπαλζάκ ή ο Σαίξπηρ ή ο Θερβάντες; 
Ελπίζω  όχι.  Η  χειρότερη  ανακάλυψη  του  ανθρώπου  πάντως  είναι 
τρικέφαλη : το γραμματοκιβώτιο, ο ταχυδρόμος και η αλληλογραφία. Στο 
ράφι  έχω ένα  τσαγερό  γεμάτο  με  γράμματα  που  δεν  απάντησα  ποτέ. 
Στην ντουλάπα υπάρχει ένα χαρτοκιβώτιο γεμάτο πάλι με γράμματα που 
δεν απάντησα ποτέ. Πότε καταφέρνουνε τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι 
να μεθύσουνε, να γαμήσουνε, να βγάλουνε το ψωμί τους, να κοιμηθούνε, 
να πλυθούνε, να χέσουνε, να φάνε, και να κόψουν και τα νύχια στα πόδια 
τους; Κι η Μέγκυ πάει μπροστά απ' όλη αυτή την αγέλη: Φίλα με, φίλα με,  
φίλα με. 



Μια ψωλή 35 πόντους ίσως να με γλιτώσει απ' αυτήν την ιστορία, ή να με 
χώσει πιο βαθιά μέσα της, ή τα πράγματα να γίνουν ακόμη χειρότερα. 
Οπωσδήποτε και με τα μέχρι τώρα έχω πονοκεφαλιάσει αρκετά. 



Εκείνες τις μέρες όλο και κάποιος τύχαινε να είναι σπίτι μου, είτε ήμουν 
εκεί είτε όχι, και όταν πέρναγα την πόρτα για να μπω μέσα, δεν είχα ιδέα 
για το ποιον ή ποιους θα συναντούσα. Όλο και κάποιο πάρτι θα 'ταν στα 
σκαριά και,  για να στρογγυλοκαθίσουν τα έξι ή επτά άτομα στο σπίτι, 
αρκούσαν δύο δολάρια και κάτι ψιλά για κάποια «ειδική προσφορά» στην 
κάβα. Όλα εντάξει λοιπόν. Κάποια νύχτα ξύπνησα, όπως ήμουν πεσμένος 
στο  κρεβάτι  μου,  τελείως  σκνίπα  αλλά  έχοντας  το  μυαλό  μου  ακόμα 
καθαρό. Τα φώτα ήταν σβηστά. Τεντώθηκα λιγάκι, κοίταξα τριγύρω και 
μου  φάνηκε  ότι  δεν  ήταν  κανείς  πια  εκεί.  Μερικά  άδεια  μπουκάλια 
σκόρπια εδώ κι  εκεί  στο πάτωμα. Ανακάθισα στο κρεβάτι και διέκρινα 
κάποιον να κοιμάται δίπλα μου. Χμ, μάλιστα. Προφανώς μια απ' αυτές τις 
πόρνες αποφάσισε να μείνει μαζί μου. Αυτό είναι ο Έρωτας. Πραγματική 
ένδειξη κουράγιου. Σκατά, και ποια θα μπορούσε να με υποφέρει; Αυτή 
που θα κατάφερνε να με αντέξει θα 'πρεπε να 'χει στ' αλήθεια καρδιά από 
καθαρό χρυσάφι. Γι'  αυτό και μόνο θα 'πρεπε κι εγώ αυτή την αδελφή 
ψυχή να την ΑΝΤΑΜΕΙΨΩ που κατάφερε να μου παρασταθεί και για το 
ζήλο  που  έδειξε  μένοντας  μαζί  μου.  Και  ποια  θα  ήταν  ωραιότερη 
ανταμοιβή από το να τη γαμήσω από πίσω; Είχα ένα περίεργο σερί από 
διάφορα  θηλυκά  πίσω μου  και  καμιά  απ'  όλες  αυτές  δεν  ήθελε  να  μ' 
αφήσει να της το κάνω από πίσω, και το αποτέλεσμα ήταν να μου γίνει 
έμμονη ιδέα. Με το που έπινα λιγάκι άρχιζα πάλι φτου κι απ' την αρχή. 
Διπλάρωνα το πρώτο θηλυκό και του έλεγα: «Θα σου ξεσκίσω τον κώλο 
και θα ξεσκίσω τον κώλο τής μάνας σου και θα ξεσκίσω τον κώλο της 
κόρης  σου».  Και  η  απάντηση  ήταν  στερεότυπη:  «Αχ,  όχι,  αυτό  δεν 
πρόκειται να το κάνεις!» 
Ήτανε έτοιμες για όλα, αλλά γι' ΑΥΤΟ όχι. Ίσως ήταν ο νόμος του σερί, ή 
ίσως  οφειλόταν  αποκλειστικά  στον  καιρό,  πάντως  ύστερα  από  μερικά 
χρόνια  εκεί  που  κάθονταν  τα  διάφορα  θηλυκά  ξαφνικά  λέγανε: 
«Μπουκόβσκι, γιατί δε με γαμάς από πίσω; Έχω ένα ολοστρόγγυλο και 
αφράτο πισινό...» κι εγώ φρόντιζα να απαντώ: «Αλήθεια είναι, γλύκα μου, 
φαίνεται το πράμα. Αλλά άσε καλύτερα». 
Πάντως εκείνο τον καιρό,  σχετικά μ'  αυτό το θέμα υπήρχε κατάσταση 
έκτακτης  ανάγκης,  και  είχε  αρχίσει  σιγά  σιγά  να  μου  τη  βαράει 
κατακούτελα, κι όπως την έβλεπα ξαπλωμένη έτσι δίπλα μου, είπα στον 



εαυτό μου: Άνθρωπε, τράβα της ένα ωραίο γαμησάκι στον κώλο και θα 
ξεφορτωθείς ένα κάρο συναισθηματικές αβεβαιότητες. 
Έψαξα  και  βρήκα  ένα  μικρό  υπόλοιπο  κρασιού  σ'  ένα  ποτήρι  γεμάτο 
στάχτες και μετά ξαναχώθηκα στο κρεβάτι και άρχισα την επιχείρηση του 
να κατευθύνω τη μικρή μου τσουτσουνίτσα στον άσπιλο, κοιμισμένο και 
τουρλωτό πισινό. Για τον γνήσιο λωποδύτη, λένε, πως δεν είναι η λεία που 
τόσο αποζητάει όσο η ίδια πράξη της κλοπής. Εγώ λατρεύω και τα δύο. Το 
μαραφέτι  μου  παλλότανε  κι  έτρεμε  έχοντας  φτάσει  στο  χείλος  της 
παραφροσύνης. Αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο και η εκδίκηση, αηδιαστική 
κι  απόλυτη,  η  εκδίκηση  για  όλα,  για  τους  συνεσταλμένους  πωλητές 
παγωτών, για την πεθαμένη μάνα μου που πασάλειβε το αδιάφορο και 
χωρίς ζωή πρόσωπό της μ' όλες εκείνες τις λιπαρές κρέμες... 
Αλλά  τούτη  δω  κοιμότανε  πολύ  βαριά,  σκέφτηκα.  Ε,  δε  βαριέσαι, 
καλύτερα. Μάλλον η Μίτζι θα είναι. Ή ίσως η Μπέττυ. Δεν έχει σημασία. 
Ήτανε  η  νίκη  μου-η  δυστυχισμένη,  άνεργη  και  καταπεινασμένη  ψωλή 
έσπασε  και  πέρασε  νικηφόρα  την  πύλη  προς  όλα  τα  απαγορευμένα 
πράγματα!  ΦΑΝΦΑΡΕΣ!  Αισθανόμουνα  ότι  ήμουν  το  επίκεντρο  ενός 
ΔΡΑΜΑΤΟΣ  -όπως  ο  Τζέσσε  Τζέιμς  όταν  σ'  εκείνο  το  εκθαμβωτικά 
φωτισμένο  χολλυγουντιανό  στούντιο  έτρωγε  τη  χρυσή  σφαίρα.  Δεν 
κρατιόμουνα με τίποτα, ήμουν δαιμονισμένος. 
Εκείνη  αναστέναζε  κι  έκανε  διάφορα  ΛΑΡΓΚ,  ΟΥΓΚ,  χα,  ΑΧ,  ΧΑ... 
Ήμουνα βέβαιος ότι έκανε την κοιμισμένη. Κι έκανε έτσι για να σώσει τα 
υπολείμματα  της  πνιγμένη  ς  τιμής  της  κι  εγώ  ήμουν  ο  ΑΝΤΡΑΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗ ΒΓΕΙ! 
Και  για  αλλαγή  έφτασα  σε  μια  πραγματική  περίοδο  οργασμού  και  η 
μαγική αίγλη και η δόξα της πράξης καθώς και η βίαιη κτηνωδία μου με 
οδήγησαν σε υψηλές σφαίρες κι έσπρωχνα συνέχεια κι όλα ήταν αγνά και 
τέλεια. 
Και τότε μέσ'  στην έξαψη μας έφυγε η κουβέρτα κι  έπεσε,  και είδα το 
κεφάλι και τους ώμους-ήταν ο Μπάλντυ Μ.,  ένα φαλακρό αμερικάνικο 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ!...  Μεμιάς μου πέσαν όλα. Γύρισα ανάσκελα γεμάτος αηδία 
και βάλθηκα να κοιτάζω το ταβάνι. Και δεν υπήρχε ούτε σταγόνα αλκοόλ 
στο σπίτι. Ο Μπάλντυ Μ. δεν έβγαλε τσιμουδιά. Ούτε λέξη ούτε κίνηση. 
Τελικά αποφάσισα να κοιμηθώ και να περιμένω το πρωινό. 
Το πρωί ξυπνήσαμε και κανείς δεν είπε λέξη για το νυχτερινό επεισόδιο. 
Ήρθε και  κάποιος  σπίτι  και  τσοντάραμε  όλοι  για  να  αγοράσουμε  ένα 
μπουκάλι κρασί. 
Δεν έβλεπα τίποτα που να δείχνει ότι είχε σκοπό να φύγει. Τις μέρες που 
ακολούθησαν  τα  κορίτσια  άρχισαν  να  μου  ρίχνουν  διάφορα  περίεργα 
βλέμματα.  Περάσανε  δυο  βδομάδες,  τρεις  βδομάδες  κι  αυτός  εκεί. 
Διαπίστωσα  μάλιστα  ότι  δεν  είχε  καθόλου  λόξα  με  την  καθαριότητα. 
Κάποιο  βράδυ  -όλη  μέρα  στη  δουλειά  ξεφόρτωνα  κασέλες  με 
κατεψυγμένα ψάρια- έφτασα σπίτι σέρνοντας, με τα χέρια γεμάτα αίματα 



και το ένα μου πόδι πρησμένο γιατί  είχε πέσει  πάνω μου μια κασόνα. 
Πάλι  γινότανε  κάποιο  πάρτι  -πράγμα  που  δεν  μ'  ενοχλούσε,  πάντα 
γουστάρω  όταν  υπάρχουν  γεμάτα  μπουκάλια  στο  τραπέζι-  μόνο  που 
διαπίστωσα ότι στην κουζίνα είχε γίνει καταστροφή. Είχανε αδειάσει όλες 
μου τις κονσέρβες, διάφορα ποτήρια, πιάτα, σερβίτσια βρώμικα και όλα 
μαζί πεταμένα στο νεροχύτη μέσα σε βρωμόνερα και ξινισμένες σάλτσες 
και  η  τρύπα να 'ναι  βουλωμένη.  Είχανε επίσης  χρησιμοποιήσει  όλο το 
απόθεμα  από  χάρτινα  πιάτα  που  είχα  και  που  τώρα  βρίσκονταν 
τυλιγμένα  και  τσαλακωμένα  σε  μεγάλες  μπάλες  κι  αυτά  μέσα  στο 
νεροχύτη, όπου επιπλέον κάποιος είχε κάνει ΕΜΕΤΟ από πάνω. 
Κι όπως τα είδα όλα αυτά, έπιασα το πρώτο ποτήρι που βρήκα μπροστά 
μου,  το  άδειασα,  μετά  το  κοπάνισα  στον  τοίχο  κι  έβαλα  τις  φωνές: 
«ΤΕΡΜΑ! ΟΛΟΙ ΕΞΩ! ΑΜΕΣΩΣ!» 
Παίρνανε δρόμο ο ένας μετά τον άλλο, όλες οι τσούλες και τα λιγούρια 
-όλοι εκτός από έναν, τον Μπάλντυ Μ. Τούτος δω έμεινε καθισμένος στην 
άκρη του κρεβατιού και με κοίταζε χωρίς να καταλαβαίνει. Είπε: «Χανκ, 
Χανκ, τι σου συμβαίνει; Τι συμβαίνει Χανκ ;» 
«ΒΟΥΛΩΣ' ΤΟ για να μη σε σπάσω στο ξύλο!» 
Πήγα  στο  τηλέφωνο,  έψαξα  το  νούμερο  της  μάνας  του  και  της 
τηλεφώνησα. Ο Μπάλντυ ήταν το είδος του λουκουμά, με ευφυία πάνω 
από το μέσο όρο, που μένει στο σπίτι της μαμάκας του. 
«Ακούστε κυρία Μ., με λένε Χανκ, Ελάτε στο σπίτι μου να παραλάβετε το 
γιο σας». 
«Α,  ώστε  σ'  ΕΣΑΣ  είχε  χαθεί  όλον  αυτό  τον  καιρό.  Ήμουνα  σχεδόν 
σίγουρη,  αλλά  δεν  ήξερα  τη  διεύθυνσή  σας.  Έχουμε  κάνει  μάλιστα 
δήλωση εξαφάνισης. Είστε μια πολύ άσχημη παρέα για το γιο μου, Χανκ. 
Γιατί δεν τον αφήνετε ήσυχο;» (Ο γιος της ήταν 32 χρονών.) 
«Θα κάνω ό,τι μπορώ κυρία Μ. Στο μεταξύ, καλό θα 'τανε να 'ρχόσαστε 
να τον παίρνατε από δω». 
«Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί αυτή τη φορά έφυγε ΤΟΣΟ καιρό από 
το σπίτι. Συνήθως μετά μια ή δυο μέρες επιστρέφει». 
«Μάλιστα. Και τώρα παρακαλώ ελάτε να τον πάρετε». 
Της  έδωσα  τη  διεύθυνσή  μου  και  ξαναγύρισα  στον  γιο  που  μας 
δημιούργησε τις σκοτούρες. 
«Η μάνα σου θα 'ρθει να σε πάρει». 
«Δε θέλω να φύγω! Όχι, τ' ακούς; Χανκ, έχει μείνει καθόλου κρασί; Πρέπει 
να πιω κάτι, Χανκ». 
Του γέμισα ένα ποτήρι. 
«Δε θέλω να φύγω», είπε. 
«Και τώρα θα μ' ακούσεις για τα καλά. Σου έχω πει ένα σωρό φορές να 
πάρεις  δρόμο.  Σου  έμπαινε  από  το  ένα  αυτί  κι  έβγαινε  από  τ'  άλλο. 
Έπρεπε λοιπόν ή να σε σαπίσω στο ξύλο και να σε πετάξω έξω με το ζόρι 



ή  να  τηλεφωνήσω  στη  μάνα  σου.  Αποφάσισα  λοιπόν  να  κάνω  το 
δεύτερο». 
«Μα είμαι πια ενήλικος! Είμαι πια ΑΝΤΡΑΣ, δεν το βλέπεις; ΠΟΛΕΜΗΣΑ 
ΣΤΗΝ  ΚΙΝΑ!  ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ  ΛΟΧΟΥΣ  ΚΙΝΕΖΩΝ! 
ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ! ΕΧΩ ΒΡΕΘΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ!» 
Ήταν αλήθεια. Και είχε μάλιστα απολυθεί με τιμητική διάκριση. Γέμισα 
τα ποτήρια μας. 
«Στο πεδίο μάχης της Κίνας!» έκανα την πρόποση. 
«Στο πεδίο μάχης της Κίνας!» είπε κι εκείνος. Αδειάσαμε τα ποτήρια. 
Και τότε ξανάρχισε. «Είμαι ΑΝΤΡΑΣ! Στο διάολο αν έχεις αμφιβολία ότι 
είμαι ΑΝΤΡΑΣ! Δεν καταλαβαίνεις; ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΡΑΣ!» 
Μετά  15  λεπτά  ήρθε  εκείνη.  Είπε  μόνο  μια  λέξη:  «ΟΥΙΛΛΙΑΜ!»  Μετά 
πήγε  κοντά  του  στο  κρεβάτι  και  τον  έπιασε  από  το  αυτί.  Ήταν  μια 
καμπουριασμένη γηραλέα κυρία, σίγουρα πάνω από 60. Τον έπιασε από τ' 
ΑΥΤΙ, τον σήκωσε και τραβώντας τον, χωρίς ν' αφήνει στιγμή τ' αυτί, τον 
οδήγησε στο διάδρομο,  πάτησε το κουμπί του ασανσέρ,  κι  ενώ εκείνος 
κλαψούριζε και καθυστερούσε τον ρυμούλκησε μέσα στο ασανσέρ. Όταν 
το ασανσέρ κατέβηκε τον άκουσα να φωνάζει:  ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΕΙΜΑΙ 
ΑΝΤΡΑΣ! 
Πήγα στο παράθυρο και κοίταξα που κρατώντας τον απ' τ' αυτί πάντα 
τον πήγε στο αυτοκίνητο, τον έσπρωξε μέσα κι  έκλεισε την πόρτα, και 
μετά πήγε από την άλλη πόρτα και μπήκε κι εκείνη κι έτσι τον είδα να 
εξαφανίζεται  ενώ  άκουγα  το  αδύνατο  πια  ουρλιαχτό  του  «ΕΙΜΑΙ 
ΑΝΤΡΑΣ! ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΡΑΣ!» 
Είναι περιττό να πω ότι δεν τον ξανάδα ούτε κι έκανα καμιά προσπάθεια 
για να τον ξαναδώ.



 
Τη βραδιά που ξεφύτρωσε μπροστά μου εκείνη η πουτάνα με τα τρία 
πενηντόκιλα κρέας, ήμουνα προετοιμασμένος για όλα. Και καθώς φάνηκε 
ήμουνα ο  μοναδικός  πελάτης  σ'  ολόκληρη την  ταβέρνα.  Το  πάχος  της 
ήταν κάτι το απίστευτο, επιπλέον μύριζε και άσκημα. Κανείς δεν ήξερε 
από πού κράταγε η σκούφια της, τι ζήταγε εκεί μέσα και πώς κατάφερνε 
να επιζεί τόσο καιρό. Παράγγειλα λοιπόν ποτά και για κείνη κι άρχισα να 
της την πέφτω, να τη μυρίζω και να την ανάβω. Κι αυτή χαχάνιζε χωρίς 
σταματημό. 
«Μωρό μου, μωρό μου, αν σου τον χώσω θα σου κοπούνε με το μαχαίρι τα 
γέλια και θα βάλεις αμέσως τα κλάματα!» 
«Αχ χάχαχαχαχαχαχαχα, χα!» γέλασε. 
«Κι αν σπρώξω λιγάκι ακόμη, θα σου τρυπήσει την κοιλιά θα μπει στον 
οισοφάγο και θα σου βγει απ' το σβέρκο. Μπήκες;» 
«Αχ χάχα χα χα χα χα χα χα, χα!» 
«Διάβολε, βάζω ό,τι στοίχημα θέλεις, πως σαν κάθεσαι στη λεκάνη του 
καμπινέ,  τα  μάγουλα  του  κώλου  σου  κρέμονται  κι  ακουμπάνε  στο 
πάτωμα, ε; Κι όταν τελειώνεις με το χέσιμο, το λούκι είναι βουλωμένο για 
ένα ολόκληρο μήνα, έτσι μωρό;» 
«Αχ χάχαχαχαχαχαχαχα, χα!» 
Όταν έκλεισε το μαγαζί, φύγαμε μαζί-εγώ με το 1.80 και τα 83  κιλά μου, 
κι αυτή με το 1.58 και τα 150 κιλά της. Η μοναξιά και η γελοιότητα του 
ντουνιά στροβιλίζονταν αντάμα κάτω στο δρόμο. 
Μπροστά στην πανσιόν που έμενα σταματήσαμε κι έψαξα τα κλειδιά μου. 
«Χριστέ», την άκουσα να λέει, «τι είναι τούτο πάλι;» 
Γύρισα. Στην άλλη πλευρά του δρόμου έστεκε ένα ασήμαντο κτίριο με μια 
εξίσου ασήμαντη ταμπέλα που 'γραφε: ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ. 
«Α,  μάλιστα...  Είναι  για  γέλια.  Γέλα,  μ'  αρέσει  να σ'  ακούω να γελάς, 
μωρό!» 
«Μα δες, είναι ένας πεθαμένος, βγάζουνε έναν πεθαμένο έξω!» 
«Ναι, φιλαράκος μου. Έπαιζε ράγκμπι στους Ρεντ Γκρέιντζ. 
Πήγα και τον είδα σήμερα τ' απόγευμα. Κι έδειχνε να 'ναι μια χαρά. Του 
πήγα  κι  ένα  πακέτο  τσιγάρα.  Τους  πεθαμένους  τους  βγάζουνε  πάντα 
νύχτα  από  δω μέσα.  Για  να  μην  τους  βλέπει  ο  κόσμος  και  χαλάνε  οι 
δουλειές». 
«Πώς ξέρεις ότι είναι ο φίλος σου;» 



«Α, βλέπω το σχήμα του προσώπου του κάτω απ' το σάβανο. 
Κάποιο βράδυ ήμουνα τόσο σουρωμένος που παρά λίγο θα έκλεβα ένα 
απ'  τα  πτώματα.  Ιδέα  δεν  έχω  τι  θα  το  έκανα.  Ίσως  το  έβαζα  στην 
ντουλάπα». 
«Πού πάνε αυτοί πάλι ;» 
«Α, πάνε να φέρουνε κι άλλο πτώμα. Εσύ πώς είσαι από στομάχι;» 
«Εγώ;... καλά... καλά». 
Ανεβήκαμε  στο  δωμάτιο.  Τα  κατάφερε  ν'  ανέβει  παρόλο  που  κάποια 
στιγμή γλίστρησε και παρά λίγο να πέσει κι ο τοίχο; μαζί. Γδυθήκαμε κι 
έπεσα πάνω της. 
«Άντε, παιδί μου», είπα. «ΚΟΥΝΗΣΟΥ και λιγάκι να σε δούμε! Έτσι με 
κάνεις  να  αισθάνομαι  ότι  ξάπλωσα  πάνω  σε  μια  τεράστια  τούρτα!... 
Ξεδίπλωσε  τα  κλαδιά  σου...  Έλα,  μάνα  μου,  δεν  μπορώ  να  ΒΡΩ  την 
τρύπα!... » 
Άρχισε πάλι τα χαχανητά. «Ωχ, χέχεχεχε, ωχ, χέχεχε!» 
«Γαμώ το !» γκρίνιασα. «ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ! ΑΝΤΕ ΚΟΥΝΑ ΤΟΝ!» 
Και τότε άρχισε τα κουνήματα στ'  αλήθεια.  Γαντζώθηκα πάνω της και 
προσπάθησα να βρω το ρυθμό. Στριφογύριζε πολύ ωραία αλλά όχι μόνο 
κυκλικά  αλλά  και  πάνω  κάτω.  Στα  κυκλικά  στριφογυρίσματά  της 
κατόρθωσα να προσαρμοστώ αλλά στο ξαφνικό μέσα έξω δεν μπορούσα 
να κρατηθώ κι έπεφτα απ' το σαμάρι. Μια φορά μόνο κατάφερα να πιάσω 
ένα  απ'  τα  τεράστια  βυζιά  της,  αλλά  όπως  αυτό  ήταν  πελώριο  δεν 
κρατιότανε και μου γλίστρησε στην άκρη του κρεβατιού και μπατάλευε 
σαν  μισοφουσκωμένη  σαμπρέλα.  Ξαναριχνόμουνα  πάλι  πάνω  στα  150 
κιλά και βούλιαζα κάπου στη μέση αυτού του όγκου. «Ωχ, χέχεχεχέ, ωχ, 
χέχεχεχέ», καβάλαγα και κρατιόμουνα όσο μπορούσα πιο γερά. 
«Ο Θεός βοηθός», κατάφερα να πω μ' αγκομαχητά στο παχύ, καυτό και 
βρώμικο αυτί της. 
Μεθυσμένοι  όπως  ήμαστε  συνεχίζαμε,  παρ'  ότι  έπεφτα  συχνά  αλλά 
ξαναπήδαγα πάνω της με την ίδια επιμονή. Είναι βέβαιο ότι κι οι δυο μας 
κατά βάθος προτιμούσαμε να τα παρατήσουμε αλλά δεν βρίσκαμε την 
αναγκαία δικαιολογία. Κάποια στιγμή, από καθαρή απελπισία, άρπαξα 
τη μία τεράστια ρώγα, την τράβηξα ψηλά σαν ξεχειλωμένο ζυμάρι και 
μπούκωσα με την άκρια το στόμα μου. Μια ανάκατη γεύση, από θλίψη, 
λάστιχο και ξινισμένο γιαούρτι μου 'ρθε στο στόμα. Αηδιασμένος έφτυσα 
αυτό το πράμα και χώθηκα πιο βαθιά μέσα της. 
Τελικά την κατάφερα. Εννοώ ότι, παρ' ότι συνέχιζε, είχε κάπως πέσει η 
αρχική φούρια και μπόρεσα να βρω το ρυθμό της και τα σπρωξίματά μου 
ήταν  έτσι  όπως  τα  ήθελε,  και  στο  τέλος,  έτσι  όπως  αγωνίζεται  ένα 
ετοιμόρροπο σπίτι ενάντια στην κατάρρευση, άρχισε κι εκείνη να ενδίδει, 
να κλαίει σαν μωρό παιδί και να βαριαναστενάζει και να βγάζει φλόγες 
και  καπνούς  απ'  το  στόμα.  Ήταν  ένα  μεγαλόπρεπο  θέαμα.  Μετά 
κοιμηθήκαμε. 



Όταν  ξυπνήσαμε  το  πρωί  διαπίστωσα  ότι  το  κρεβάτι  είχε  καθίσει  στο 
πάτωμα.  Και  τα  τέσσερα  ποδάρια  είχαν  σπάσει.  «Θε  μου!»  είπα.  «Τι 
έπαθα... 
«Τι τρέχει, Χανκ;» 
«Το κρεβάτι διαλύθηκε». 
«Και να δεις που το' χα φανταστεί». 
«Ναι, αλλά τώρα δεν έχω λεφτά για ν' αγοράσω καινούριο». 
«Χμ. Ούτε κι εγώ έχω». 
«Εδώ που τα λέμε, εγώ θα έπρεπε να σου δώσω λίγα λεφτά Ανν». 
«Τι λες, σε παρακαλώ. Είσαι ο πρώτος άντρας εδώ και χρόνια που μ' έκανε 
να νιώσω ωραία». 
«Σ' ευχαριστώ που το λες αυτό, αλλά, ξέρεις, με απασχολεί πολύ αυτή η 
ιστορία με το καταραμένο κρεβάτι». 
«Θέλεις να φύγω;» 
«Χμ. Δε θα 'θελα να γίνω μικροπρεπής αλλά νομίζω πως είναι καλύτερα. 
Είναι αυτό το κρεβάτι. Μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα». 
«Εντάξει, Χανκ. Μπορώ να πάω μια στιγμή στην τουαλέτα;» 
«Φυσικά» . 
Ντύθηκε και πήγε πέρα στο διάδρομο για να στριμωχτεί στον καμπινέ. 
Έπειτα από λίγο βγήκε, σταμάτησε στο διάδρομο με κοίταξε. 
«Γεια σου, Χανκ». 
«Γεια σου, Ανν». 
Ένιωσα πολύ άσχημα που την έδιωχνα έτσι. Αλλά είχα τη σκοτούρα με το 
κρεβάτι.  Θυμήθηκα  ότι  είχα  βάλει  κάπου  ένα  σκοινί,  το  'χα  αγοράσει 
κάποτε που ήθελα να κρεμαστώ.  Ένα αρκετά μεγάλο και  γερό σκοινί. 
Διαπίστωσα ότι  τα πόδια του κρεβατιού είχαν σπάσει  κατά μήκος.  Θα 
μπορούσαν  επομένως  να  δεθούν  όπως  δένει  κανείς  ένα  χέρι  που  'χει 
σπάσει  με  τη  βοήθεια  νάρθηκα.  Τα  ψευτομπάλωσα  προσωρινά.  Μετά 
ντύθηκα και κατέβηκα. Κάτω με περίμενε η σπιτονοικοκυρά μου. 
«Είδα αυτή τη γυναίκα να βγαίνει. Ήτανε μια απ' αυτές του δρόμου, κύριε 
Μπουκόβσκι. Και έχω τους λόγους μου να πιστεύω ότι πέρασε τη νύχτα 
της στο δωμάτιό σας. Γνωρίζω καλά τους ενοικιαστές μου· κανείς άλλος 
δε θα έκανε κάτι τέτοιο». 
«Θείτσα», είπα. «Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που θα χάνανε μια τέτοια 
ευκαιρία». 
Την παράτησα σύξυλη και τράβηξα για την ταβέρνα μου. Τα ποτά ήταν 
εύγεστα αλλά η ιστορία με το κρεβάτι δεν μου έφευγε απ' το μυαλό. Είμαι 
ηλίθιος,  σκέφτηκα.  Εγώ  ένα  κινούμενο  πτώμα  κάθομαι  και 
στεναχωριέμαι για ένα σπασμένο κρεβάτι. Παρ' όλα αυτά δεν ησύχαζα. 
Τα κοπάνησα και μετά γύρισα πάλι σπίτι. Η νοικοκυρά μου με περίμενε 
πάλι. 
«Κύριε  Μπουκόβσκι.  Με  το  κόλπο  του  σκοινιού  δεν  μπορείτε  να  με 
κοροϊδέψετε εμένα! Σπάσατε το κρεβάτι! Ένας Θεός ξέρει μόνο τι έγινε 



χτες  στο  δωμάτιό  σας!  Έχουν  σπάσει  και  τα  ΤΕΣΣΕΡΑ  ποδάρια  του 
κρεβατιού!» 
«Λυπάμαι πολύ», είπα εγώ. «Αλλά δεν μπορώ να σας αγοράσω καινούριο. 
Με  απόλυσαν,  δεν  εργάζομαι  πια  σαν βοηθός  σερβιτόρου,  όσο  για  τα 
διηγήματα που στέλνω για δημοσίευση στο Χάρπερς και  στο Ατλάντικ 
Μάνθλυ μού τα απορρίπτουν όλα». 
«Καλώς, σας τοποθετήσαμε καινούριο κρεβάτι!» 
«Καινούριο κρεβάτι;» 
«Μάλιστα. Η Λίλα το τακτοποιεί αυτή τη στιγμή». 
Η Λίλα ήταν μια στυλάτη μαύρη καμαριέρα. Ως τότε την είχα δει μόνο μια 
δυο φορές, γιατί τις ώρες που αυτή δούλευε εγώ κυλιόμουνα στο βούρκο. 
«Ωραία», είπα. «Ξέρετε δεν έχω κοιμηθεί αρκετά. Μου φαίνεται πως θα 
'πρεπε να πάω επάνω». 
«Ναι, φαντάζομαι πως θα σας κάνει καλό...» 
Ανεβήκαμε  μαζί  τη  σκάλα.  Στο  πρώτο  πλατύσκαλο  ήταν  κρεμασμένο 
στον τοίχο ένα κέντημα που 'γραφε: ΘΕΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. 
«Λίλα!» φώναξε η νοικοκυρά μόλις πλησιάσαμε το δωμάτιο. 
«Ναι;» 
«Κοντεύεις με το κρεβάτι;» 
Και ξαφνικά, τι  'τανε αυτό, μ' έπιασε τέτοιο σφίξιμο που το σκατό μου 
παραλίγο να μου πεταχτεί. Μου 'ρθε να κλάσω ματωμένα δάκρυα. Δεν 
κατάφερνα να κουνήσω το πόδι μου! Όπως και να συμπεριφερόμουν το 
σφίξιμο δεν πέρναγε! 
«Παρακαλώ πολύ τις κυρίες  να με συγχωρήσουνε για μια στιγμούλα», 
είπα. «Πρέπει να πεταχτώ στην τουαλέτα... » 
Κλειδώθηκα  μέσα  και  κάθισα για  ένα  αργό  και  συνεχές  μπίρα-βότκα-
κρασί-ουίσκι χέσιμο στην παλιά και ραγισμένη λεκάνη. Μια μπόχα σαν 
χίλια  κουνάβια μαζί.  Τράβηξα  μ'  όλη  μου τη  δύναμη  το  καζανάκι  και 
βγήκα πάλι έξω. Έτσι όπως έστεκα μπροστά στην πόρτα του δωματίου 
μου  άκουσα  από  μέσα  ένα  δυνατό  θόρυβο  από  σπάσιμο,  και  μετά 
ξεκαρδίσματα από γέλια κι από τις δύο τους. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο. 
Τους  κόπηκε  αμέσως.  Απότομα  πήραν  ύφος  οργισμένο  και  γεμάτο 
αποδοκιμασία. Η καμαριέρα βγήκε τρέχοντας και κατέβηκε τη σκάλα με 
θόρυβο.  Μόλις  έφτασα  κάτω  ξανάρχισε  τα  γέλια.  Η  νοικοκυρά  μου 
στάθηκε στο πλαίσιο της πόρτας και με κοίταξε αυστηρά. 
«Προσπαθήστε σας παρακαλώ να διορθώσετε τη συμπεριφορά σας στο 
μέλλον, κύριε Μπουκόβσκι. Εδώ είμαστε ένα καθώς πρέπει σπίτι». 
Μετά έκλεισε απαλά την πόρτα. 
Κοίταξα το κρεβάτι. Ήταν σιδερένιο. Γδύθηκα και ξάπλωσα γυμνός στο 
φρεσκοστρωμένο νέο μου κρεβάτι. Μόλις είχα τραβήξει την κουβέρτα και 
κουκουλώθηκα, θυμήθηκα ότι δεν είχα πλύνει τα χέρια στην τουαλέτα. 
Δεν βαριέσαι. Κάποιο θαύμα έγινε. Κι είχα σωθεί. Κοιμήθηκα. Ήταν μία η 
ώρα μεσημέρι, στη Φιλαδέλφεια. 





«Αγαπητέ κ. Μπουκόβσκι, 
Λέτε ότι ξεκινήσατε να γράφετε στα 35 σας. Τ ι κάνατε ως τότε; 
                                                                                                             Ε.Ρ» 
«Αγαπητή Ε.Ρ., 
  Δεν έγραφα». 

Η Μαίρη χρησιμοποίησε όλα τα κόλπα. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε 
να με παρατήσει εκείνο το βράδυ. Βγήκε από το μπάνιο έχοντας χτενίσει 
όλα τα μαλλιά της λοξά στο πλάι. «Κοίτα δω !» 
Εγώ ατάραχος γεμίζω το ποτήρι μου κρασί και λέω με μεγάλη αηδία στον 
τόνο της φωνής μου: «Πόρνη της δεκάρας, καταραμένη άθλια πουτάνα ... 
» εκείνη μπρος πίσω στο μπάνιο, κι όταν ξανάβγαινε αντί για στόμα είχε 
ένα χοντρό και λιπαρό βάψιμο από κραγιόν. 
«Κοίτα δω! Ακριβώς όπως ο Τζόνσον τη γριά του!» 
«Πόρνη, ψόφια, τρίτης διαλογής πόρνη... » 
Αφέθηκα μ' ένα στεναγμό να πέσω στο κρεβάτι,  ξυπόλητος με τα ίδια 
βρώμικα εσώρουχα που φοράω εδώ και μια βδομάδα κι  ακούμπησα με 
χέρι που 'τρεμε το άδειο ποτήρι πάνω στο κομοδίνο. Εκείνη ήρθε κοντά 
μου κι έσκυψε πάνω μου. «ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!» 
«Αχ, χαχαχαχαχά!» χαχάνισα εγώ. 
«Λοιπόν, φεύγω τώρα αμέσως!» 
 «Δε σκάω καθόλου. Μόνο σε παρακαλώ φεύγοντας μη βαρέσεις δυνατά 
την πόρτα. Ο τρόπος που τη βαράς κάθε φορά που φεύγεις έχει αρχίσει 
σιγά σιγά να μου χτυπάει στα νεύρα. Λοιπόν, αν ξαναχτυπήσεις δυνατά 
την πόρτα θα σε πάρω στο κυνήγι με το 
φτυάρι που 'χω για τα κάρβουνα». 
«Δε θα ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ!!» 
Και πραγματικά χτύπησε την πόρτα μ' όλη της τη δύναμη. 
Όταν άκουσα το κρακ πίστεψα ότι η καρδιά μου σταμάτησε. Περίμενα να 
σταματήσουνε  να  τρέμουνε  τα  ντουβάρια  και  τότε  πετάχτηκα  απ'  το 
κρεβάτι  και  χύθηκα  ξοπίσω  της.  Εκείνη  άκουσε  την  πόρτα  που  την 
ξερίζωσα και το 'βαλε στα πόδια. Φορούσε όμως ψηλοτάκουνα παπούτσια 
κι έτσι δεν έφτασε μακριά. Την έφτασα στο πρώτο κεφαλόσκαλο και της 
κόλλησα μια σφαλιάρα και απογειώθηκε με το κεφάλι μέχρι το τελευταίο 



σκαλί. Μου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να δω κάτω απ' τη φούστα της. Κι όταν 
είδα  αυτά  τα  μακριά  κι  υπέροχα  πόδια  μέσα  στις  τσιτωμένες  νάιλον 
κάλτσες σ' όλη τη μαγική τους ομορφιά, σκέφτηκα: Τι τρέλα, όλο αυτό το 
μεγαλείο να πηγαίνει έτσι απλά στο βρόντο! Κι όμως, αυτή η σκέψη δεν 
με  βοήθησε.  Έπρεπε  να  δείξω  πυγμή.  Της  γύρισα  την  πλάτη  και 
ξανανέβηκα πάνω, έκλεισα την πόρτα πίσω μου, κάθισα και γέμισα άλλο 
ένα  ποτηράκι.  Ακούγονταν  τα  ουρλιαχτά  της  από  κάτω.  Τότε  άνοιξε 
κάποια πόρτα. «Τι συμβαίνει, γλύκα μου;» είπε μια γυναικεία φωνή. 
«Με ΕΔΕΙΡΕ! Ο άντρας μου με ΒΑΡΕΣΕ!» 
(Ο ΑΝΤΡΑΣ μου;) 
«Φτωχό κορίτσι! Έλα, σήκω τώρα...» 
«Σας ευχαριστώ πολύ». 
«Τι θα κάνεις τώρα ;» 
«Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και κανέναν...» 
(ψεύτρα του κερατά) 
«Λοιπόν, να σου πω τι θα κάνεις; Πήγαινε σ' ένα ξενοδοχείο για σήμερα 
το βράδυ κι αύριο, μόλις εκείνος πάει στη δουλειά, ξαναγυρνάς σπίτι». 
«Αυτός  σε  ΔΟΥΛΕΙΑ;»  ούρλιαξε  αυτή.  «ΠΟΙΑ  ΔΟΥΛΕΙΑ;  ΤΟ 
ΒΡΩΜΟΜΟΥΤΡΟ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΔΟΥΛΕΨΕΙ  ΟΥΤΕ  ΜΙΑ  ΜΕΡΑ  ΣΤΗ  ΖΩΗ 
ΤΟΥ!» 
Αυτό  το  τελευταίο  το  βρήκα  φοβερά  αστείο.  Το  βρήκα  μάλιστα  τόσο 
αστείο που μ' έπιασαν σπασμοί απ' τα γέλια. Αναγκάστηκα να πιέσω το 
μαξιλάρι  στο  πρόσωπό  μου  για  να  μην  ακουστούν  έξω  τα  γέλια  που 
έκανα. Όταν μου πέρασε η κρίση του γέλιου, άνοιξα με προφύλαξη την 
πόρτα και κοίταξα έξω. Είχε φύγει. Έπειτα από δυο μέρες ήταν πάλι πίσω 
και  όλα  ξανάρχιζαν  πάλι  απ'  την  αρχή.  Εγώ  καθόμουν  εκεί  μεσ'  στα 
βρωμισμένα μου εσώρουχα και τσαντιζόμουνα προοδευτικά, ενώ η Μαίρη 
είχε πάει στο μπάνιο και ετοιμαζότανε για την καινούρια της αναχώρηση. 
«Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω με τίποτα! Είμαι μέχρι εδώ 
πια! Τέρμα! Δεν μπορώ να σ' υποφέρω άλλο. Είσαι τελείως μα τελείως 
διεφθαρμένος και πωρωμένος!» 
«Κι εσύ 'σαι κότα, κοτούλα του κερατά!» 
«Και βέβαια είμαι κότα, αλλιώς δε θα σ' ανεχόμουνα...» 
«Χμμ, χμμ... απ' αυτή την πλευρά δεν το 'χα σκεφτεί, Είν ' η αλήθεια». 
«Καιρός ήτανε...» 
Άδειασα το ποτήρι μου και μετά το ξαναγέμισα. 
«Άκουσε», είπα, «αυτή τη φορά θα σε πάω εγώ ο ΙΔΙΟΣ στην πόρτα και θ' 
ανοίξω και θα κλείσω ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ την πόρτα. Είσαι έτοιμη.» 
Της  κράτησα  την  πόρτα  ανοιχτή  για  να  περάσει.  Στεκόμουν  με  το 
σώβρακο  και  το  ποτήρι  το  κρασί  στο  χέρι  και  περίμενα.  «Έλα,  έλα, 
τέλειωνε. Δε θέλω να ξεπαγιάσω εδώ. Άντε να τελειώνουμε». 
Αυτό δεν της άρεσε καθόλου. Βγήκε απ' την πόρτα, στάθηκε και γύρισε 
προς το μέρος μου. 



«Άντε ντε, αραίωνε. Ίσως θα μπορούσες για καμιά δεκαριά δολάρια να 
πασάρεις  τη  σύφιλή  σου  στον  πιτσιρικά  που  πουλάει  τις  εφημερίδες, 
ξέρεις  αυτόν  που  του  λείπει  ο  δεξιός  αντίχειρας  κι  έχει  τις  ουλές  στο 
πρόσωπο. Στράτα στρατούλα, γλύκα μου». 
Ετοιμάστηκα να κλείσω την πόρτα, ενώ εκείνη έπιασε την τσάντα της και 
με  τα  δυο  χέρια  και  τη  σήκωσε  πάνω  απ'  το  κεφάλι  της.  «Βρωμερό 
ΚΑΘΑΡΜΑ!» Είδα την τσάντα να πέφτει σαν αστραπή και δεν κουνήθηκα 
καθόλου απ' τη θέση μου, μ' ένα μικρό παγωμένο χαμόγελο στα χείλη. 
Έχω  πλακωθεί  αρκετές  φορές  με  διάφορους  σκληρούς  τύπους  και  μια 
γυναικεία  τσάντα  θα  'τανε  το  τελευταίο  που  θα  με  φόβιζε.  Η  τσάντα 
κατέβηκε  με  δύναμη  πάνω  μου.  Την  ένιωσα.  Πολύ  μάλιστα.  Είχε 
ολόκληρη συλλογή από πορσελάνινα βαζάκια με κρέμες κι όπως φάνηκε 
όλ' αυτά ήταν μέσ' στην τσάντα. Η τσάντα με χτύπησε σαν κριάρι. «Μωρό 
μου», είπα τότε. Κρατούσα ακόμη το πόμολο της πόρτας στο χέρι και το 
σιωπηλό  χαμόγελο  στο  πρόσωπο,  αλλά  δεν  μπορούσα  να  κουνηθώ, 
ήμουνα σαν παράλυτος. 
Ξανακατέβηκε με δύναμη η τσάντα. 
«Άκουσε, μωρό μου...» 
Και ξανά τα ίδια. 
«Αχ, μωρό μου...» 
Τα πόδια μου λυγίσανε.  Και καθώς έπεσα στα γόνατα, από πάνω μου 
δημιουργήθηκε μεγαλύτερος χώρος για φόρα στα χτυπήματα, που τώρα 
μπαίνανε σε πραγματική τροχιά, γρηγορότερα και πιο θυμωμένα, σαν να 
'θελε να μου ανοίξει στα δύο το κρανίο. Αυτό ήταν το τρίτο νοκ άουτ στην 
ταραχώδη καριέρα μου, αλλά το πρώτο που προερχότανε από γυναίκα. 
Όταν συνήλθα, η πόρτα ήτανε κλειστή κι ήμουν μόνος. Στο πάτωμα είδα 
αίμα. Ευτυχώς όλο το σπίτι είχε πλαστικό δάπεδο. Κατάφερα να σηκωθώ 
και  να  πάω στην  κουζίνα,  όπου  είχα  ένα  μπουκάλι  ουίσκι  για  ειδικές 
περιστάσεις. Κι αυτή εδώ ήταν μια ειδική περίσταση. Άνοιξα το μπουκάλι 
και προτού γεμίσω ένα ποτήρι έβρεξα το κεφάλι μου με το ουίσκι. Μετά 
άδειασα το ποτήρι μονορούφι. Το άθλιο γυναικάριο προσπάθησε να με 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ! 
Απίστευτο! Για μια στιγμή μού πέρασε η ιδέα να της κάνω μήνυση για 
απόπειρα δολοφονίας. Αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο. Είναι σχεδόν σίγουρο 
ότι οι μπάτσοι θα με χώνανε κι εμένα μαζί. Και ποιος ξέρει, μπορεί να 
τους ερχότανε κι η ιδέα να μη χάσουνε την τζάμπα παράσταση και να με 
κλείνανε μαζί μ' εκείνη στο ίδιο κελί. 
Μέναμε στο τέταρτο πάτωμα. Ρούφηξα άλλο ένα ουισκάκι και πήγα στην 
ντουλάπα.  Άρπαξα  τα  ρούχα  της,  παπούτσια,  παντελόνια,  κιλότες, 
σουτιέν, ζαρτιέρες, όλο το σκατολόι, και τα στοίβαξα στο παράθυρο. «Η 
καταραμένη πουτάνα προσπάθησε να με καθαρίσει...» Δίπλα στο σπίτι 
σκάβανε θεμέλια για να στήσουνε οικοδομή. Τα πέταξα όλα έξω απ' το 
παράθυρο.  Τα  σκόρπιζα  με  μανία  εδώ  κι  εκεί.  Τα  ρουχαλάκια 



προσγειωνόντουσαν πάνω στο φράχτη, πάνω στα δέντρα, στα σύρματα ή 
πέφτανε στα σκαμμένα θεμέλια. Άδειασα όλο το μπουκάλι,  μετά πήρα 
ένα σφουγγαρόπανο και καθάρισα το πάτωμα. 
Το  επόμενο  πρωινό  το  κεφάλι  μου  βούιζε  ολόκληρο.  Με  τα  δάχτυλα 
ψαχούλεψα στο πάνω μέρος και διαπίστωσα ότι είχα ένα χοντρό λειρί από 
ξεραμένο αίμα. Πλησίαζε μεσημέρι. Κατέβηκα τη σκάλα και πήγα απ' την 
πίσω πόρτα στον κήπο για να μαζέψω πάλι τα πράγματα. Τα ρούχα είχαν 
κάνει φτερά. Στον κήπο πίσω απ' το διπλανό σπίτι ένα ραμολιμέντο κάτι 
προσπαθούσε να κάνει μ' ένα μυστρί στο χέρι. Πήγα κοντά του. 
«Για πέστε μου, μήπως είδατε κάτι ρούχα που κυλιόντουσαν εδώ γύρω;» 
«Σαν τι ρούχα;» 
«Να, γυναικεία». 
«Ναι, ήταν πεταμένα από δω κι από κει. Τα μάζεψα και τηλεφώνησα στο 
Στρατό Σωτηρίας να 'ρθει να τα πάρει». 
«Τα ρούχα ήταν της γυναίκας μου». 
«Κι εγώ σκέφτηκα ότι θα τα 'χε πετάξει κανείς». 
«Κατά λάθος». 
«Λοιπόν, τα 'χω ακόμα εδώ. Σ' ένα χαρτοκιβώτιο». 
«Τι; τα 'χετε ακόμα εδώ; Δηλαδή μπορώ να τα πάρω;» 
«Και βέβαια. Σκέφτηκα ότι κάποιος θα τα πέταξε». 
Το ραμολιμέντο πήγε μέσα στο σπίτι και σε λίγο ξανάρθε σέρνοντας ένα 
χαρτόκουτο. 
«Ευχαριστώ», είπα εγώ. 
«Δεν κάνει τίποτα». 
Άρπαξα το χαρτόνι κάτω απ' τη μασχάλη κι ανέβηκα πάλι πάνω. 
Αργά το βράδυ έσκασαν μύτη στη σειρά, εκείνη, ο Έντι κι η Δούκισσα. 
Φέρανε και κρασί μαζί τους. Γέμισα τα ποτήρια όλων. 
Ο Έντι κοίταξε καλά καλά το σπίτι. 
«Πολύ ταχτοποιημένα τα 'χει; όλα», είπε. 
«Άκουσε, Χανκ», είπε η Μαίρη. «Ας αφήσουμε τους τσακωμούς. Δεν τους 
μπορώ. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πραγματικά». 
«Το ξέρω». 
Η  Δούκισσα  κάθισε  χωρίς  να  φαίνεται  ότι  συμμετέχει.  Τα  μαλλιά  της 
πέφτανε  και  σκεπάζανε  το  πρόσωπό  της,  οι  κάλτσες  της  ήταν 
καταξεσκισμένες, και κλωστές από σάλια κρέμονταν απ' τις δυο γωνιές 
τους  στόματός  της.  Την  κοιτούσα  ενώ  έπινα.  Είχε  μια  κάποια 
αρρωστημένη σεξουαλική εμφάνιση.  Είπα στον Έντι και  στη Μαίρη να 
πάνε ν' αγοράσουνε κρασί. Δεν προλάβανε καλά καλά να βγούνε απ' την 
πόρτα κι εγώ είχα ορμήξει στη Δούκισσα και την είχα ρίξει κιόλας στο 
κρεβάτι.  Ήτανε  πετσί  και  κόκαλο  κι  είχε  κάτι  το  πολύ  θεατρικό.  Η 
φουκαριάρα  δεν  θα  'χε  φάει  τουλάχιστο  για  δύο  βδομάδες  κάτι  της 
προκοπής. Της τράβηξα ένα πολύ γρήγορο στα πεταχτά. Όταν οι άλλοι 



γύρισαν  είχαμε  καθίσει  κι  οι  δυο  μας  στις  καρέκλες  σαν  να  μην  είχε 
συμβεί τίποτα. 
Έπειτα  από  καμιά  ώρα  περίπου  η  συζήτηση  είχε  ατονήσει  και 
καθόμασταν αμίλητοι παίζοντας με τα ποτήρια στα χέρια μας. 
Ξαφνικά η Δούκισσα άπλωσε το χέρι της και με το ψόφιο κοκαλιασμένο 
δάχτυλό της έδειξε εμένα. «Με βίασε», είπε με τελείως άχρωμη φωνή, «με 
βίασε την ώρα που 'χατε πάει ν' αγοράσετε το κρασί». 
«Έντι, ελπίζω να μην πιστεύεις αυτά που λέει». 
«Φυσικά και την πιστεύω», είπε ο Έντι. 
«Λοιπόν, αν δεν πιστεύεις ένα φίλο που σου μιλάει, τότε δε βλέπω το λόγο 
να κάθεσαι εδώ μέσα! Δίνε του!» 
«Η Δούκισσα δε λέει ψέματα. Κι όταν λέει ότι εσύ...» 
«ΔΙΝΕΤΕ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΣΑΣ, ΠΑΛΙΟΓΑΜΙΟΛΗΔΕΣ!» 
Πετάχτηκα πάνω κι εκσφενδόνισα το ποτήρι μου στον τοίχο. 
«Κι εγώ;» ρώτησε η Μαίρη 
«ΚΙ ΕΣΥ!» 
«Άκου,  Χανκ,  ήμουνα σίγουρη ότι  θα 'χουμε πια τελειώσει μ'  αυτές τις 
σκηνές. Έχω πια κουραστεί...» 
Αρχίσανε  να  τα  μαζεύουνε.  Πρώτος  ο  Έντι,  μετά  η  Δούκισσα  και 
τελευταία η Μαίρη. Η Δούκισσα επαναλάμβανε διαρκώς: «Με βίασε, σας 
λέω, με βίασε... σας λέω... με βίασε...» 
Την ώρα που βγαίνανε απ' την πόρτα άρπαξα τη Μαίρη απ' το μπράτσο. 
«Εσύ έλα μέσα, σκατούλα!» 
Την τράβηξα στο δωμάτιο και κλότσησα την πόρτα να κλείσει 
Μετά της έδωσα ένα καυτό χυμώδες φιλί  και με το χέρι  χούφτιασα το 
ολοστρόγγυλο κωλομέρι της. 
«Ω, Χανκ... » 
Της άρεσε αυτό. 
«Χανκ, Χανκ, δεν είν' αλήθεια ότι γάμησες αυτό το σκελετό έτσι.» 
Δεν της απάντησα, αλλά συνέχισα να τη χουφτώνω. Η τσάντα της έπεσε 
στο πάτωμα. Το ένα της χέρι χώθηκε ανάμεσα στα πόδια κι άρχισε να μου 
τρίβει  τ'  αρχίδια.  Εντελώς  απότομα  αισθάνθηκα  κουρασμένος. 
Χρειαζόμουνα λίγη ανάσα. 
«Πέταξα όλα σου τα ρούχα απ' το παράθυρο», της είπα. 
«ΤΙ;» Τα μάτια της γουρλώσανε και τράβηξε το χέρι της. 
«Κατέβηκα όμως και τα μάζεψα όλα ξανά». 
Πήγα μέχρι το τραπέζι και γέμισα δύο ποτήρια με κρασί. 
«Το ξέρεις ότι παρά τρίχα θα μ' είχες τελειώσει, έτσι;» 
«Τιιι;» 
«Ναι, δεν το θυμάσαι πια;» 
Έπεσα σ' ένα κάθισμα τελείως διαλυμένος κι άφησα το κεφάλι μου να 
κρέμεται για να μπορέσει να εξετάσει κι εκείνη το έργο της. Ήρθε κοντά 



μου και κοίταξε το σπασμένο κεφάλι μου. «Ω, φτωχό μου παιδί εσύ. Θεέ 
μου, πώς μπόρεσα να το κάνω αυτό...» 
Έσκυψε πάνω μου και φίλησε απαλά το κρουστιασμένο από αίμα λειρί 
στο κεφάλι μου. Άπλωσα το χέρι μου κάτω από τη φούστα της. Και τότε 
ξαναπιαστήκαμε αγκαλιά σ' αυτή τη βρωμερή τρύπα, μέσα σε γέλια απ' 
το κρασί και σπασμένα γυαλιά κάτω στο πάτωμα. Αυτή τη νύχτα δεν θα 
'χε ούτε ξύλο ούτε σάρα και μάρα πεταγμένη απ' το παράθυρο, ήμαστε 
μόνοι μας, οι σκιές μας χορεύανε πάνω στο άσπρο γδαρμένο πλαστικό 
δάπεδο, ο έρωτας είχε νικήσει. 



Ήμουνα στη Γαλλική Συνοικία της  Νέας  Ορλεάνης,  στεκόμουνα στο 
πεζοδρόμιο και  κοίταζα έναν Ιταλό,  που ξέσπαγε με το κακό του κέφι 
πάνω σ' έναν μεθυσμένο Γάλλο. Τον ρώταγε: «Είσαι Φραντζόζος;» και ο 
Γάλλος απάνταγε: «Ναι, είμαι Γάλλος».  Ο Μακαρονάς τού έδωσε άλλη 
μία και ρώτησε πάλι: «Είσαι Φραντζόζος;» Κι ο Γάλλος είπε πάλι ναι και 
άρπαξε άλλη μία. Σαν κουρδιστό παιχνίδι. Και το πιο περίεργο είναι ότι 
κάθε φορά που ο Μακαρονάς τού βάραγε και μια, έλεγε κιόλας: «Είμαι 
φίλος σου, είμαι φίλος, θέλω μόνο να σε βοηθήσω, δεν το καταλαβαίνεις 
αυτό, ρε;» 
Κι ο Γάλλος έλεγε ναι και έτρωγε και μία. Τώρα, πώς να το πω, ήμουνα 
οπωσδήποτε συνηθισμένος σε κάτι τέτοια. Όμως εκεί ήταν και κάποιος 
άλλος  Ιταλός,  που  καθότανε  μέσ'  στ'  αμάξι  του  και  ξυριζότανε  στο 
καθρεφτάκι, έχοντας ανάψει ένα φακό για να βλέπει. 
Καθόταν εκεί,  με το πρόσωπο γεμάτο κρέμες ξυρίσματος, και ξύριζε μ' 
ένα μεγάλο ξυράφι τα γένια του απ' το πρόσωπο. Αγνοούσε επιδεικτικά 
το καθετί  που συνέβαινε γύρω του.  Σε κάποια στιγμή όμως,  ο  Γάλλος 
κάτω  απ'  τα  χτυπήματα  του  Μακαρονά  έχασε  την  ισορροπία  του  και 
σκόνταψε πάνω στ' αμάξι. Πιάστηκε με δύναμη απ' το χερούλι της πόρτας 
και  φώναξε  «Βοήθεια!»  ενώ  ο  Μακαρονάς  τού  κοπάνησε  άλλο  ένα 
χτύπημα. «Είμαι φίλος σου. Είμαι ΦΙΛΟΣ σου!» και έπεσε ο Γάλλος πάνω 
στ' αμάξι κι αυτό κουνήθηκε ολόκληρο και τελικά ο Ιταλός μέσα κόπηκε 
και  πετάχτηκε  από  το  αμάξι  με  τις  σαπουνάδες  και  το  κόψιμο  στο 
πρόσωπό  του  όλο  και  να  μεγαλώνει  και  του  φώναξε  «Βρωμερό 
παλιόσκυλο !» και άρχισε να τον χαρακώνει τον Γάλλο στο πρόσωπο και 
όταν  ο  Γάλλος  σήκωσε  τα  χέρια  του  για  να  προφυλαχτεί,  συνέχισε 
ξεσκίζοντάς  του  τα  χέρια.  «Βρωμερό  παλιόσκυλο!  Είσαι  κάθαρμα, 
γουρούνι!» 
Είχα φτάσει  πριν  από δυο  μέρες  σ'  αυτή  την  πόλη κι  είχα αρχίσει  να 
καταλαβαίνω ότι  πολύ δύσκολα  θα συνήθιζα τα πράγματα εδώ πέρα. 
Πήγα πιο πέρα σε μια μπιραρία και κάθισα στον πάγκο. Κάποιος τύπος 
δίπλα μου έσκυψε προς το μέρος μου και ρώτησε: «Είσαι Φραντζόζος ή 
Ιταλός;» «Ούτε το 'να, ούτε τ' άλλο», είπα εγώ. «Γεννήθηκα στην Κίνα. Ο 
πατέρας μου ήταν ιεραπόστολος. Τον κατασπάραξε μια τίγρη όταν ήμουν 
ακόμα παιδάκι...» 



Για καλή μου τύχη εκείνη τη στιγμή άρχισε να παίζει η ορχήστρα κι έτσι 
παρέλειψε άλλες ερωτήσεις. Παράγγειλα μια μπίρα. Μετά ήρθε κάποιος 
άλλος  και  κάθισε  δίπλα  μου.  «Με  λένε  Σάντερσον.  Μου  έδωσες  την 
εντύπωση ότι ψάχνεις για δουλειά». 
«Αυτό που χρειάζομαι είναι χρήματα. Για δουλειά δεν μπορώ να πω ότι 
ψοφάω». 
«Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κάθεσαι πίσω απ' το ταμείο 
για μερικές ώρες τη νύχτα». 
«Και τι θα βγαίνει μ' αυτό;» 
«18 δολάρια τη βδομάδα. Προϋπόθεση ότι το ταμείο θα είναι εντάξει». 
«Και πώς θα ξέρεις ότι δε θα βγάζω και κάτι στην μπάντα από το ταμείο;» 
«Θα προσλάβω κι άλλον έναν. Κι αυτόν για 18 δολάρια τη βδομάδα. Κι 
αυτός θα προσέχει εσένα και το ταμείο». 
«Μήπως είσαι Γάλλος;» 
«Λέγομαι Σάντερσον. Σκωτσέζος. Είμαι μακρινός συγγενής του Ουίνστον 
Τσώρτσιλλ». 
«Αχά, Απ' την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι μαζί σου κάτι δεν πάει καλά». 



Ήτανε  κάτι  σαν  βενζινάδικο. Ανήκε  σε  μια  εταιρεία  ταξί.  Οι  οδηγοί 
ερχόντουσαν και γεμίζανε βενζίνα, πληρώνανε κι εγώ έβαζα τα λεφτά 
στο ταμείο. Τον περισσότερο καιρό λαγοκοιμόμουν πάνω στην καρέκλα 
μου. Η δουλίτσα ήτανε μια χαρά τις πρώτες δυο τρεις μέρες, εκτός βέβαια 
από κάτι μικροτσακωμούς με μερικούς οδηγούς που επιμένανε να τους 
βοηθάω  όταν  αλλάζανε  λάστιχα.  Και  τότε  κάποιο  από  αυτά  τα 
παλικαράκια  τους  Ιταλούς  έπαιρνε  τ'  αφεντικό  στο  τηλέφωνο  και  τον 
ξύπναγε για να διαμαρτυρηθεί για την ελλιπή ηθική μου περί εργασίας. 
Δεν είχα καμιά δουλειά έξω απ' το να βάζω βενζίνη και να προσέχω και 
το ταμείο. Ο γέρος μου 'χε επίσης δείξει πού ήταν το πιστόλι και πώς να το 
χρησιμοποιώ. Μόνο που σ' αυτό απάνω είχε κάνει κι ένα μικρό λαθάκι. 
Δεν  είχα  το  παραμικρό  ενδιαφέρον  για  τα  18  δολάρια  που  'παιρνα  τη 
βδομάδα να φυλάω ένα ταμείο που 'τανε γεμάτο. 
Το κακό ίσως ήταν ότι κάποιος κάποτε μου έκανε λιανά ότι «το καλό δεν 
πληρώνεται με καλό», όπως χαρακτηριστικά είχε πει. 
Κι αυτή η φράση μπήκε τόσο βαθιά μέσα μου που δεν μπορούσα να κάνω 
πια τίποτα. 
Ξαφνικά, την τέταρτη νύχτα που 'μουνα κει, μια νεαρή νέγρα ήρθε και 
στάθηκε στην πόρτα. Για 3 ολόκληρα λεπτά της ώρας στεκότανε κει και 
μου χαμογέλαγε. Στο τέλος μού μίλησε: «Ε! τι γίνεται; Με λένε 'Ελσι». 
«Δε βαριέσαι. Τίποτα το σπουδαίο», είπα εγώ. «Εμένα με λένε Χανκ». 
Μπήκε μέσα. Φόραγε ένα καφέ διάφανο φόρεμα. Κι έτσι όπως περπάταγε 
προς το μέρος μου, ένιωθα μια ηλεκτρική εκκένωση στο δωμάτιο. Έσκυψε 
πάνω  απ'  το  παλιό  γραφείο  που  καθόμουνα,  προς  τα  μένα.  «Θα  μου 
δώσεις ένα αναψυκτικό;» 
«Και βέβαια». 
Μου  έδωσε  τα  χρήματα.  Την  κοίταζα  ακόμη  καθώς  πήγε  στο  ψυγείο, 
σήκωσε το καπάκι και ύστερα από πολύ ψάξιμο ξετρύπωσε μια λεμονάδα. 
Μετά πήγε και κάθισε σ'  ένα σκαμπό στη γωνιά, σήκωσε το μπουκάλι 
προς το μέρος μου και ήπιε. Έβλεπα τις φουσκάλες από τ' ανθρακικό στο 
μπουκάλι  ν'  αστράφτουνε.  Την  κοίταξα.  Το  κορμί  της.  Τα  πόδια  της. 
Ένιωσα μια ζεστασιά στην καρδιά μου. Εκεί μέσα ήταν μεγάλη η μοναξιά, 
όταν είσαι νύχτα με τη νύχτα πάνω στο ίδιο κάθισμα και λαγοκοιμάσαι. 
Κι όλ' αυτά για τα 18 δολάρια τη βδομάδα. 
Μου έδωσε το άδειο μπουκάλι. 



«Ευχαριστώ». 
«Ναι». 
«Σε πειράζει να φέρω αύριο βράδυ μερικές φίλες μου μαζί;» 
«Αν είναι μόνο και στο μισό της ομορφιάς σου, γλύκα, μην το σκέφτεσαι 
καθόλου». 
«Είναι όλες σαν και μένα». 
«Άντε λοιπόν με το καλό να ' ρθετε». 
Το επόμενο βράδυ ήρθε με τρεις τέσσερις φίλες της. Καθίσανε από δω και 
από κει, γελάσανε, τα είπανε μεταξύ τους και ήπιανε τ' αναψυκτικά τους. 
Ήτανε νέες, πολύ νέες, γεμάτες ζωή κι ενεργητικότητα, κι εκεί μέσα πήρε 
ζωή η δουλίτσα, άρχισε να μου κάνει κέφι. Το άλλο βράδυ ήρθανε 8 μαζί 
και το τρίτο βράδυ ήρθανε 13 ή 14 μαζί. Φέρανε ουίσκι και τζιν μαζί τους,  
όπως κι εγώ είχα αρχίσει να φέρνω καύσιμα. Η Έλσι ήταν πραγματικά 
θαύμα. Καθότανε στα γόνατά μου και ξαφνικά μετά από ώρα πήδαγε 
όρθια και ξεφώνιζε: «Εεε, παλικάρι,  θες να μου βγάλεις τα ΕΝΤΟΣΘΙΑ 
απ'  το  στόμα,  τι  σπρώχνεις  από  κάτω  με  το  τεράστιο  ΚΟΝΤΑΡΙ  ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΙΑΣ;!»  Με  κοίταζε  με  βλέμμα  που  έλαμπε  κι  έκανε  ότι  είχε 
πικαριστεί. Τ' άλλα κορίτσια σκάγανε στα γέλια, μέχρι που τους τρέχανε 
τα  δάκρυα  στα  μάτια.  Εγώ  έστεκα  εκεί  τελείως  μπερδεμένος  κι 
εμβρόντητος κι έβαζα κι εγώ τα γέλια με τη σειρά μου. Για μένα όλες τους 
ήτανε άπιαστο όνειρο, όμως όλο αυτό το σόου ήτανε πολύ όμορφο. Είχα 
αρχίσει να νιώθω πάλι άνθρωπος. Όταν κάποιος οδηγός κόρναρε απ' έξω 
σηκωνόμουνα παραπατώντας, άδειαζα αργά το ποτήρι μου, έβγαζα απ' 
το συρτάρι την κουμπούρα κι έλεγα στην Έλσι: «Λοιπόν, μωρό μου, κράτα 
την κουμπούρα και να προσέχεις τα μαρουλόφυλλα στο ταμείο και αν 
τυχόν κανένα απ' τα κορίτσια κάνει καμιά ύποπτη κίνηση, ρίξ'  της μια 
σφαίρα στο μουνί, ξηγηθήκαμε .» 
Κι η Έλσι καθότανε κει κρατώντας στο χεράκι της το τεράστιο λούγκερ. 
Ένας πολύ περίεργος συνδυασμός.  Το κράταγε στο χέρι,  σε περίπτωση 
που  ερχότανε  κανείς  έστω  κι  ανύποπτος,  ενώ  εγώ  ήμουνα  έξω  στη 
βενζιναντλία. 

Ένα από κείνα τα βράδια, ο Πινέλλι, ένας Ιταλός ταξιτζής, ήρθε κι ήθελε 
να  πιει  αναψυκτικό.  Τ'  όνομά  του  ήταν  το  μόνο  που  μπορούσα  να 
υποφέρω απ' αυτόν. Ήταν ένας απ' αυτούς του τύπους που θέλανε κάθε 
λίγο και λιγάκι να μ' αγκαζάρουνε για να τους κάνω δουλειές - αλλαγή 
στα λάστιχα και τέτοια διάφορα. Στ' αλήθεια, δεν είχα τίποτα ενάντια των 
Ιταλών,  όμως  μ'  ανησυχούσε  και  το  γεγονός  ότι  απ'  τη  μέρα  που  'χα 
φτάσει σ' αυτόν τον τόπο οι Ιταλοί ήταν αυτοί που μου δημιουργούσανε 
και  τα  περισσότερα  προβλήματα.  Ο  Πινέλλι  ήρθε  λοιπόν  μέσα 
κατακορδωμένος. Και το εννοώ πραγματικά: ΚΟΡΔΩΜΕΝΟΣ. Τα κορίτσια 
εκείνη  την  ώρα  ήτανε  στο  χοντρό  κέφι.  Και  τον  αγνόησαν  παντελώς. 
Εκείνος πήγε στο ψυγείο και σήκωσε το καπάκι. 



«ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ, ΔΙΨΑΩ ΚΑΙ ΟΛΑ Τ' ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ! 
ΠΟΙΟΣ ΡΟΥΦΗΞΕ ΟΛΑ Τ' ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ;» 
«Εγώ», απάντησα. 
Ξαφνικά  έγινε  πολλή  ησυχία.  Τα  κορίτσια  κοίταζαν  με  μεγάλο 
ενδιαφέρον. Η Έλσι στεκότανε ακριβώς δίπλα μου και τον παρατηρούσε 
καλά καλά. Ο Πινέλλι ήταν νόστιμος άντρας, αν βέβαια δεν τον κοίταζες 
δυο  φορές.  Ευγενική  μύτη,  μαύρα  μαλλιά,  στενό  παντελόνι.  Σ'  αυτά 
πρέπει  να προστεθούν και  τα  όμορφα γυαλιστερά μάτια  του.  Πιστεύω 
μάλιστα  ότι  υπήρχε  κι  ένας  μορφασμός  λίγο  δεσποτικός,  ένα  αόρατο 
καμτσίκι, «ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΥΤΕΣ! ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΕΔΩ  ΜΕΣΑ!  Τ'  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ 
ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ!» 
Με πλησίασε και φυτεύτηκε μπροστά μου. Ταυτόχρονα άνοιξε και λίγο τα 
σκέλια του. Ακριβώς όπως η κότα όταν κάνει την κουτσουλιά. 
«ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΣ, ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ, ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ 'ΝΑΙ ΑΥΤΕΣ;» 
«Και βέβαια», είπα εγώ. «Είναι όλες φίλες μου». 
«ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ, ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΣΕ ΤΡΙΑ 
ΜΠΟΥΡΔΕΛΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ! ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ!» 
Δεν μίλησε κανείς. Στέκαμε όλοι τριγύρω του και τον κοιτάζαμε. Ύστερα 
από έναν αιώνα γύρισε  και  βγήκε  έξω.  Για  μια  στιγμή φοβήθηκα την 
Έλσι. Κράταγε όλη αυτή την ώρα το πιστόλι στο χέρι της. Πήγα κοντά της 
και της το πήρα απ' το χέρι. 
«Παραλίγο να του φτιάξω καινούριο αφαλό», είπε κείνη. 
«Να  'μαι  πουτάνα  από  κούνια  αν  αυτόν  δεν  τον  έχει  κλάσει  καμιά 
ξεσκισμένη πουτάνα!» 
Την άλλη στιγμή το μέρος είχε αδειάσει. Καθόμουνα μόνος μου εκεί με το 
ποτήρι στο χέρι. Άνοιξα το ταμείο κι έριξα μια ματιά. Δεν φαινόταν να 
λείπει τίποτα. 
Κατά τις 5 το πρωί ήρθε μέσα τ' αφεντικό. 
«Μπουκόβσκι» . 
«Κύριε Σάντερσον.» 
«Πρέπει να σ' απολύσω». (η γνωστή φράση) 
«Γιατί, τι δεν πήγε καλά;» 
«Τα παιδιά λένε ότι το 'κανες μπουρδέλο εδώ μέσα. Όλο το μαγαζί γεμάτο 
με  πουτάνες  που  'χουν  τα  βυζιά  τους  κρεμασμένα  έξω,  αμολάνε  τα 
μπούτια τους όπου βρούνε, και διάφορα άλλα, κι εσύ σέρνεσαι ανάμεσά 
τους, γλείφεις και βάζεις χέρι, κι αυτά κάθε βράδυ! Αλήθεια δεν είναι;» 
«Μπα, δεν μπορώ να πω ότι είναι κι έτσι...» 
«Λοιπόν, όπως και να 'ναι, εγώ θα μείνω εδώ τώρα και θα κοιτάξω να 
κάνω κουμάντο  μέχρι  να βρω κάποιον  άνθρωπο εμπιστοσύνης  να τον 
πάρω στη δουλειά». 
«Καλώς, όπως νομίζεις... δικό σου είναι το μαγαζί, κύριε Σάντερσον». 



Πρέπει  να  'γινε  έπειτα  από  δυο  νύχτες.  Καθόμουνα  σ'  ένα  μπαρ  κι 
αποφάσισα στο γυρισμό για το σπίτι να περάσω απ' το βενζινάδικο που 
δούλευα. Με το που πήγα, είδα τρία αυτοκίνητα της αστυνομίας εκεί. 
Λίγο πιο πέρα είδα τον Μάρτυ με τ' αμάξι του. Ήταν ένας από τους λίγους 
οδηγούς που τα πήγαινα καλά. Πήγα κοντά του. «Τι συμβαίνει εδώ πέρα, 
Μάρτυ;» 
«Καθαρίσανε με μαχαίρι τον Σάντερσον, και πυροβολήσανε έναν οδηγό 
με το όπλο του Σάντερσον». 
«Χριστέ  μου,  όπως  στις  ταινίες.  Κι  ο  οδηγός  που  την  έφαγε  ήταν  ο 
Πινέλλι;» 
«Ναι! Πού το κατάλαβες;» 
«Με μια σφαίρα στην κοιλιά;» 
«Ναι! Ναι! Πώς το ξέρεις;» 
Είχα πιει. Γύρισα κι έφυγα, πήρα το δρόμο για το σπίτι. Δεν ξέρω, ή εγώ 
ήμουνα γεμάτος ή το φεγγάρι, πάντως με πήρανε τα δάκρυα. Χμ! Η Έλσι, 
η γοητευτική μαύρη πουτάνα. Θα 'δινα κι εγώ κάτι για να 'μουν εκεί την 
ώρα που την μπουμπούνιζε στον λιγδιασμένο από μπριγιαντίνη πίθηκο 
και του 'καιγε το τομάρι. 
Προχώρησα και διέσχισα τους πεθαμένους δρόμους της Νέας Ορλεάνης. 
Έκοψα δρόμο από κάποιο στενό και βρήκα ένα μαγαζί που 'ταν ακόμα 
ανοιχτό. Ο πωλητής έβαλε μπροστά μου το μπουκάλι που ζήτησα, αλλά 
το χέρι του δεν τ' άφησε. Έσκυψε πάνω απ' τον πάγκο μ' απλωμένο το 
χέρι και με κοίταζε από κάτω προς τα πάνω. Ακούμπησα λίγο στη γωνία 
του πάγκου και ψάρεψα τα λίγα βρωμισμένα νομίσματα απ' την τσέπη 
του τζάκετ, τα σήκωσα στ' ακροδάχτυλα ψηλά (έβλεπα το βλέμμα του που 
ακολουθούσε τις κινήσεις μου) και τ' άφησα να πέφτουν το ένα μετά το 
άλλο δίπλα από τ' απλωμένο του χέρι, κάτω στο πάτωμα. 



Ήρθε η ώρα για τη χριστουγεννιάτικη ιστορία σας, μικρά μου παιδάκια 
-μαζευτείτε τριγύρω. 
«Α, χα», είπε ο φίλος μου ο Λου, «μου φαίνεται ότι το βρήκα!» 
«Ναι;» 
«Ναι. Αλλά πρέπει να το κάνουμε μαζί το κόλπο». 
«Έγινε». 
«Λοιπόν.  Εσύ διηγείσαι ωραία,  δηλαδή, θέλω να πω,  έχεις ταλέντο για 
τέτοια. Δε χρειάζεται καν να 'ναι αλήθεια...» 
«Ό,τι λέω είναι αλήθεια». 
«Καλά,  εντάξει,  όμως  στην  περίπτωση  αυτή  είναι  τελείως  αδιάφορο. 
Λοιπόν, άκου καλά. Θα κάνουμε το εξής: Εδώ πιο κάτω στο δρόμο μας 
είναι ένα μπαρ. Του Μολίνο. Πρέπει να το ξέρεις. Θα πας εκεί μέσα. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι τα λεφτά για το πρώτο ποτό. Θα τσοντάρω κι 
εγώ.  Θα πας λοιπόν να καθίσεις στο μπαρ και με το πάσο σου κοιτάς 
γύρω  να  δεις  κανέναν  που  να  δείχνει  ματσωμένος.  Υπάρχουν  πάντα 
μερικοί εκεί μέσα. Όταν λοιπόν δεις κάποιον, του την πέφτεις από δίπλα 
κι  αρχίζεις  τις  ιστορίες  σου.  Αλλά  προσοχή,  πρέπει  να  τον  τυλίξεις 
κανονικά. 
Προσπάθησε να τον πείσεις ότι είσαι τελείως σκνίπα. Όταν βρεθείς στην 
κατάλληλη  στιγμή  τού  ξεφουρνίζεις  το  παραμύθι...  μάλιστα,  κάποτε 
ήσουν γιατρός ... μου είχες περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια μια εγχείριση 
στο παχύ έντερο που είχες κάνει... 
Εντάξει. Πάμε παρακάτω, αφού τον παραμυθιάσεις, αυτός παραγγέλνει 
ποτά  και  για  τους  δυο  σας,  φυσικά  πρέπει  να  επιμένεις,  να  τον 
παρακαλέσεις αν μπορεί ν' αντέξει να πίνει όλη νύχτα. »Και όταν κλείσει 
το μπαρ βγαίνετε μαζί και πάτε προς την Αλβαράντο στριτ, ξέρεις, που 
περνάει μπροστά απ' το δρομάκο στο αδιέξοδο. Πες του ότι αν γουστάρει 
μπορείς  να  του  προμηθεύσεις  ένα  νεαρό  χυμώδες  μουνί,  πες  του  ό,τι 
διάολο θες, αρκεί να τον περάσεις μπροστά απ' το αδιέξοδο. Εκεί θα 'μαι 
εγώ και θα τον περιμένω. Μ' αυτό εδώ». 
Ο  Λου  ψαχούλεψε  πίσω  από  την  πόρτα  και  ξετρύπωσε  μια  πελώρια 
κορίνα. 
«Άνθρωπε του Θεού !» είπα. «Θέλεις να τον καθαρίσεις τον άνθρωπο;» 



«Πφφφφ, ένας μεθυσμένος δεν ψοφάει τόσο εύκολα, το ξέρεις εσύ αυτό! 
Θα χάσει μονάχα τις αισθήσεις του. Θα του πάρουμε το πορτοφόλι και θα 
μοιράσουμε τα κέρδη στα δυο». 
«Και το τελευταίο πράγμα που θα θυμηθεί μόλις συνέλθει θα 'μαι εγώ 
που τον συνόδευα». 
«Αυτό είναι σωστό». 
«Θέλω να πω, θα με ΘΥΜΑΤΑΙ. Μάλλον θα κάνω εγώ τον τύπο με την 
κορίνα...» 
«Αποκλείεται. Αυτός θα είμαι εγώ. Εσύ θα αναλάβεις το μπλα μπλα. Εγώ 
δεν ξέρω να λέω μαλακίες!» 
«Δεν είναι μαλακίες». 
«Τότε ήσουν ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, δηλαδή-» 
«Εντάξει, ας το πω αλλιώς, δεν μπορώ στα καλά καθούμενα, κάποιον έτσι 
βουπ και κάτω, είμαι πολύ καθώς πρέπει για κάτι τέτοιο». 
«Εσύ καθώς πρέπει; Εσύ είσαι το πιο σκυλομούρικο κόκαλο που μου 'χει 
πέσει στο δρόμο. Γι' αυτό και σε γουστάρω τόσο πολύ...» 
Βρήκα  κάποιον.  Ένα  σωστό  χοντρογούρουνο  γεμάτο  λίπος.  Για  κάτι 
τέτοια γουρούνια δούλευα σ' όλη μου τη ζωή και κάτι τέτοιοι ήτανε που με 
διώχνανε  απ'  τις  πιο  απίθανες,  ηλίθιες  και  κακοπληρωμένες  δουλειές. 
Σιγά σιγά η ιδέα άρχισε να μου αρέσει. Θα μου έκανε καλό. 
Του άνοιξα κουβέντα. Του 'λεγα ό,τι μου 'ρχότανε στο μυαλό χωρίς καλά 
καλά  να  σκέφτομαι.  Ένιωθα  μόνο  τα  χείλη  μου  που  κουνιόντουσαν. 
Αυτός όμως με άκουγε, πού και πού κούναγε το κεφάλι και παράγγελνε 
ποτά. Φορούσε ένα ρολόι ατόφιο χρυσό, σε κάθε δάχτυλο κι ένα δαχτυλίδι, 
και είχε ένα παραφουσκωμένο πορτοφόλι. 
Η  δουλειά  μου  ήτανε  σκληρή,  αλλά  με  κεράσματα  κατάφερνα  να 
προχωράω από γύρο σε γύρο. 
Του διηγήθηκα ιστορίες από τη φυλακή, από τις συμμορίες καμιονιών και 
από  τα  μπουρδέλα  που  δούλευα.  Οι  ιστορίες  από  τα  μπουρδέλα  τον 
ενθουσίασαν.  Του  διηγήθηκα  για  τον  λεβέντη  που  πήγε  και  κάθισε 
γυμνός στην μπανιέρα ενώ μια πουτάνα ήπιε καθαρτικό και μετά από 
λίγο πήγε και κάθισε από πάνω του και τον περιέλουσε με ευκοίλια ενώ 
αυτός εκσπερμάτωνε με τέτοια μανία που έφτανε στο ταβάνι. 
 «Ωχ, όχι, είναι ΑΛΗΘΕΙΑ;» 
«Αμέ! Αλήθεια». 
Μετά του διηγήθηκα για κάποιον που ερχότανε κάθε δύο βδομάδες και 
πλήρωνε  πολύ  καλά.  Αυτός  πήγαινε  με  την  πουτάνα  στο  δωμάτιο, 
γδυνόντουσαν  και  καθόντουσαν  και  παίζανε  χαρτιά.  Ύστερα  από  δύο 
ώρες ήτανε φτιαγμένος. Δεν προλάβαινε καλά καλά να φορέσει τα ρούχα 
του. Πέταγε τα λεφτά στο τραπέζι και το 'βαζε στα πόδια. Την πουτάνα 
δεν την άγγιζε ποτέ. 
«Άκου τρέλα!» είπε ο χοντρός και φάνηκε τελείως απογοητευμένος. 
«Μάλιστα», είπα εγώ. 



ήτανε που με διώχνανε απ' τις πιο απίθανες, ηλίθιες και κακοπληρωμένες 
δουλειές. Σιγά σιγά η ιδέα άρχισε να μου αρέσει. Θα μου έκανε καλό. 
Του άνοιξα κουβέντα. Του 'λεγα ό,τι μου 'ρχότανε στο μυαλό χωρίς καλά 
καλά  να  σκέφτομαι,  Ένιωθα  μόνο  τα  χείλη  μου  που  κουνιόντουσαν. 
Αυτός όμως με άκουγε, πού και πού κούναγε το κεφάλι και παράγγελνε 
ποτά. Φορούσε ένα ρολόι ατόφιο χρυσό, σε κάθε δάχτυλο κι ένα δαχτυλίδι, 
και είχε ένα παραφουσκωμένο πορτοφόλι. 
Η  δουλειά  μου  ήτανε  σκληρή,  αλλά  με  κεράσματα  κατάφερνα  να 
προχωράω από γύρο σε γύρο. 
Του διηγήθηκα ιστορίες από τη φυλακή, από τις συμμορίες καμιονιών και 
από  τα  μπουρδέλα  που  δούλευα.  Οι  ιστορίες  από  τα  μπουρδέλα  τον 
ενθουσίασαν.  Του  διηγήθηκα  για  τον  λεβέντη  που  πήγε  και  κάθισε 
γυμνός στην μπανιέρα ενώ μια πουτάνα ήπιε καθαρτικό και μετά από 
λίγο πήγε και κάθισε από πάνω του και τον περιέλουσε με ευκοίλια ενώ 
αυτός εκσπερμάτωνε με τέτοια μανία που έφτανε στο ταβάνι. 
«Ωχ, όχι, είναι ΑΛΗΘΕΙΑ;» 
«Αμέ! Αλήθεια». 
Μετά του διηγήθηκα για κάποιον που ερχότανε κάθε δύο βδομάδες και 
πλήρωνε  πολύ  καλά.  Αυτός  πήγαινε  με  την  πουτάνα  στο  δωμάτιο, 
γδυνόντουσαν  και  καθόντουσαν  και  παίζανε  χαρτιά.  Ύστερα  από  δύο 
ώρες ήτανε φτιαγμένος. Δεν προλάβαινε καλά καλά να φορέσει τα ρούχα 
του. Πέταγε τα λεφτά στο τραπέζι και το 'βαζε στα πόδια. Την πουτάνα 
δεν την άγγιζε ποτέ. «Άκου τρέλα!» είπε ο χοντρός και φάνηκε τελείως 
απογοητευμένος. 
«Μάλιστα», είπα εγώ. 
Στο μυαλό του είχε μόνο σκατά, ήμουνα πια σίγουρος. Κι όσο περισσότερο 
κοίταζα το γουρουνίσιο κεφάλι  του τόσο καλύτερα αισθανόμουν με τη 
σκέψη ότι η στιγμή που θα έσκαζε πάνω του η κορίνα πλησίαζε. 
«Σας αρέσουνε οι πιτσιρίκες;» τον ρώτησα. 
«Ω, ναι, ναι, και βέβαια και βέβαια!» 
«Εκεί γύρω στα δεκαπεντέμισι;» 
«Αχ, Θεούλη μου, ναι!» 
«Θα 'ρθει σήμερα στη μιάμιση ένα μικρό απ' το Σικάγο. 
Θα 'ναι στο σπίτι μου κατά τις δύο και δέκα. Είναι καθαρό, πανέξυπνο και 
πολύ καυλιάρικο. Διακινδυνεύω βέβαια που σας το λέω. Γι' αυτό πρέπει κι 
εσείς  να μου έχετε  εμπιστοσύνη.  Λοιπόν θα μου δώσετε  δέκα δολάρια 
μπροστά  και  άλλα  δέκα  όταν  τελειώσει  η  δουλειά.  Ή  σας  φαίνονται 
πολλά;» 
«Μα τι λέτε! Είμαι απόλυτα σύμφωνος». Τράβηξε κι ένα δεκαδόλαρο από 
την τσέπη του. 
«Λοιπόν εντάξει. Μόλις κλείσει το μαγαζί θα έρθετε μαζί μου». 
«Εντάξει, έγινε». 



«Η πιτσιρίκα έχει κάτι όμορφα σπιρουνάκια. Ασημένια με ροδίτσες από 
γνήσια ρουμπίνια.  Αν τα φορέσει,  κι  όπως είναι  γυμνή,  σας κάνει  μια 
επίδειξη πώς καβαλάει στ' άλογο, θα σας σπάσουνε τ' αρχίδια από την 
καύλα. Πώς σας φαίνεται; Κοστίζει βέβαια πέντε δολάρια έξτρα». 
«Μπα, μάλλον όχι, καλύτερα χωρίς σπιρούνια». 
Τελικά έφτασε η ώρα δύο, βγήκα έξω μαζί του και τον οδήγησα στο μέρος 
που είχαμε συνεννοηθεί, Έλπιζα ότι ο Λου δεν θα 'χε ξαπλώσει πουθενά 
ούτε  θα  είχε  φοβηθεί  τελευταία  στιγμή.  Ίσως  να  είχε  σκεφτεί  ότι  θα 
μπορούσε από λάθος να σπάσει το κεφάλι του τύπου. Ενδόμυχα ήμουνα 
ευχαριστημένο; που είχα αναλάβει εγώ τη συζήτηση. 
Κατηφορίζαμε  τρικλίζοντας  στο  φως  του  φεγγαριού.  Δεν  φαινόταν 
πουθενά  άνθρωπος  Όλα  πηγαίνανε  ομαλά.  Φτάσαμε  στη  γωνιά  που 
είχαμε συμφωνήσει. Ο Λου ήταν εκεί. 
Όμως ο χοντρός πρόλαβε την τελευταία στιγμή και τον είδε. Σήκωσε το 
χέρι του ενώ ταυτόχρονα έσκυβε. Το ρόπαλο δεν βρήκε αυτόν αλλά εμένα 
ακριβώς πίσω από τ' αυτί. 
Βρέθηκα  ξαπλωμένος  στο  σοκάκι  με  τα  ποντίκια  (απ'  το  μυαλό  μου 
πέρασε  σαν  αστραπή  η  σκέψη:  πήρα  το  δεκαδόλαρο,  πήρα  το 
δεκαδόλαρο),  έπεσα στο σοκάκι,  μέσ'  στη βρώμα,  ανάμεσα σε χυμένες 
καπότες,  σκισμένες  εφημερίδες,  σαραβαλιασμένα  πλυντήρια, 
σκουριασμένες  πρόκες,  σπίρτα,  σπιρτόκουτα,  πεθαμένα  σκουλήκια, 
έπεσα στο σοκάκι με τα τσιμπούκια και με τις υγρές σαδιστικές σκιές, των 
πεινασμένων γατιών, των κλεφτών, των πούστηδων -  μου ήρθε τότε η 
σκέψη - μόνος μου το έφαγα το κεφάλι μου: 
Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. 
Άκουσα κάπου μακριά τον χοντρό που το 'βαζε στα πόδια, μετά ένιωσα το 
χέρι του Λου που μου τράβηξε το δεκαδόλαρο από την τσέπη. Και μετά 
σταμάτησε η ταινία. 



Ο  ζάπλουτος  μανδαρίνος κάθισε  σταυροπόδι  μέσα  στη  σάουνα  του 
σπιτιού του και ούρλιαξε. Είχε μαζέψει ολόκληρο το έργο τού Γ. Σ. Μπαχ 
σε δίσκους, αλλά αυτό δεν τον βοηθούσε. Είχε σ' ολόκληρο το σπίτι βιτρό, 
είχε  τη  φωτογραφία μιας  καλόγριας  που  σήκωνε το  φουστάνι  της  και 
κατούραγε σε ανδρικά αποδυτήρια αλλά και αυτό δεν βοηθούσε καθόλου. 
Κάποτε στην έρημο της Νεβάδα, μια νύχτα με πανσέληνο, είχε βάλει να 
βασανίσουν μέχρι θανάτου έναν ταξιτζή ενώ αυτός κοίταζε. Αυτό κάπως 
τον ανακούφιζε, αλλά έπειτα από μισή ώρα είχε χάσει κι αυτή η ιστορία 
τη γοητεία της. Έπιασε σκύλους και αφού τους έδεσε πάνω σε παλιούς 
σταυρούς τάφων τούς έκαιγε με τα πούρα του -των πέντε δολαρίων- τα 
μάτια.  Σούπα ξαναζεσταμένη.  Είχε διακορεύσει τόσες και τόσες αθώες 
πιτσιρίκες που κι αυτό δεν τον ερέθιζε πια. Τ ώρα ένιωθε αξιολύπητος και 
πικραμένος. 
Ενώ πλενότανε, έκαιγε ακριβά λιβάνια. Ο βαθύπλουτος μανδαρίνος ήταν 
πια  ένας  άθλιος  σκατόγερος.  Τότε  ήρθε  και  κάθισε  αντίκρυ  μου  στο 
τραπέζι  που  'γραφα.  Τα  δάκρυα  συνέχιζαν  να  κυλάνε  στο  πρησμένο 
πρόσωπό του. Άναψα ένα από τα πανάκριβα πούρα του. 
«Κάνε κάτι επιτέλους, για τ' όνομα του ΘΕΟΥ, βοήθα με!» ούρλιαζε. 
Είχε έρθει η ώρα για τη παράστασή μου. «Μια στιγμή», είπα. 
Άνοιξα  ένα  ειδικό  μπαούλο  και  πήρα  από  μέσα  τη  χοντρή  μαύρη 
δερμάτινη ζωστήρα. Την κράτησα με τη χοντρή μεταλλική αγκράφα να 
κρέμεται προς τα κάτω. Εκείνος έβγαλε το μπουρνούζι του μπάνιου που 
φόραγε και  ξάπλωσε πάνω στο τραπέζι,  μ'  όλα αυτά τα αρρωστημένα 
κρέατά  του  σαν  άσπρο  αφρολέξ,  ο  αηδιαστικός,  τρεμουλιαστός  και 
μαλλιαρός κώλος... Πήρα φόρα και μ' όλη μου τη δύναμη του κατέβασα με 
την αγκράφα... 
ΦΑΠ!ΦΑΠ! 
ΦΑΠ!ΦΑΠ!ΦΑΠ! 
Έπεσε κάτω από το τραπέζι. Σερνότανε με τα τέσσερα πάνω στο πάτωμα 
σαν κάβουρας. Εγώ τον ακολουθούσα με τη ζωστήρα. 
ΦΑΠ! 
        ΦΑΠ! 
                ΦΑΠ! 
Μετά έσκυψα πάνω του κι  ενώ εκείνος ούρλιαζε,  έσβησα πάνω του το 
πούρο μου. 



Έμεινε ξαπλωμένος και δεν έβγαζε άχνα, Είχε ένα μακάριο χαμόγελο στο 
πρόσωπο. 
Πήγα μέχρι την κουζίνα. Ο δικηγόρος του καθότανε κι έπινε τον καφέ 
του. 
«Τελειώσατε;» ρώτησε. 
«Μάλιστα». 
Δίπλα  στο  φλιτζάνι  του  καφέ  του  ήτανε  ένα  μάτσο  χαρτονομίσματα. 
Τράβηξε πέντε δεκαδόλαρα και τα 'σπρωξε πάνω στο τραπέζι προς το 
μέρος μου. Μόνο τότε κατάλαβα ότι κρατούσα ακόμη το σβησμένο πούρο 
στο χέρι. Το πέταξα στο νεροχύτη. 
«Το μεροκάματο», είπα εγώ. «Σκατά και πάλι σκατά». 
«Μάλιστα»,  είπε  ο  δικηγόρος,  «ο  προηγούμενος  άντεξε  μόνο  για  ένα 
μήνα». 
Γέμισα ένα φλιτζάνι με καφέ. Η κουζίνα ήταν πολύ άνετη. 
«Άντε λοιπόν μέχρι την άλλη Τετάρτη», είπε εκείνος. 
«Δε θέλετε να το κάνετε εσείς στη θέση μου;» 
«ΕΓΩ; Α! όχι, είμαι πολύ ευαίσθητος!» 
Γελάσαμε κι οι δύο, κι έριξα δυο κομματάκια ζάχαρη στον καφέ μου. 



Μαζί  με  τη  Μύριαμ νοικιάσαμε  ένα  σπιτάκι  με  κήπο,  ήταν  πολύ 
πρακτικά-η Μύριαμ πήγαινε στη δουλειά κι εγώ που καθόμουνα στο σπίτι 
φρόντιζα τις τουλίπες και τα φασόλια και πήγαινα το σκύλο βόλτα. Κι 
αυτό ήταν όλο κι όλο που έκανα τουλάχιστον προς το παρόν. Το νοίκι 
ήταν πολύ φτηνό και οι γείτονες μ' άφηναν στην ησυχία μου, ακόμα κι 
όταν  γινόμουνα  στουπί  στο  μεθύσι  κι  έκανα  πολλή  φασαρία.  Όταν 
ερχόταν η μέρα να πληρώσουμε το νοίκι, έπρεπε να τρέχουμε πίσω απ' 
τον  ιδιοκτήτη  μέχρι  να  τον  βρούμε  για  να  πάρει  τα  χρήματα.  Ήταν 
έμπορος  αυτοκινήτων  και  κολυμπούσε  στο  χρήμα.  Κι  όταν  εύσχημα 
αφήναμε  να  εννοηθεί  ότι  για  κάποιο  λόγο  τον  επόμενο  μήνα  θα 
καθυστερούσαμε  το  νοίκια  καμιά  δυο  βδομάδες,  έλεγε  μόνο:  «Καλώς. 
Μόνο θα σας παρακαλέσω θερμώς να μη δώσετε τα χρήματα στη γυναίκα 
μου. Τον τελευταίο καιρό ό,τι χρήματα της δώσω πάει και τα πίνει, δε θα 
'θελα να πάρει κι αυτά και να τα πετάξει ηλίθια...» 
Τα  πράγματα  ήταν  πολύ  άνετα  τακτοποιημένα.  Η  Μύριαμ  δούλευε 
στενοδακτυλογράφος  σ'  ένα  μεγάλο  κατάστημα  επίπλων.  Τα  πρωινά 
ήμουν συνήθως πολύ μαχμουρλής για να την πάω να πάρει το λεωφορείο, 
αλλά τ' απογεύματα πάντα την περίμενα με το σκύλο στη στάση. Είχαμε 
αυτοκίνητο,  αλλά  μια  και  εκείνη  ήταν  ανίκανη  να  το  βάλει  μπροστά, 
έμενε στη διάθεσή μου. Συνήθως κατά τις δέκα και μισή, σηκωνόμουνα με 
το πάσο μου, κοίταζα τα λουλούδια, έπινα τον καφέ μου και μια μπίρα, 
έβγαινα στην αυλή και καθόμουνα κι έτριβα την κοιλιά μου. Μετά έπαιζα 
με το σκύλο-κάτι που 'ταν πολύ κουραστικό, μια κι ήταν τεράστιο ζώο, 
μεγαλύτερο κι από μένα τον ίδιο. Γι' αυτό ξανάμπαινα γρήγορα στο σπίτι 
και ταχτοποιούσα λίγο, έφτιαχνα το κρεβάτι, μάζευα τ' άδεια μπουκάλια 
κι  έπλενα  τα  πιάτα.  Μια  καινούρια  μπιρίτσα,  μια  γρήγορη  ματιά  στο 
ψυγείο για να 'μαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι για να φάει εκείνη, κι η ώρα 
είχε φτάσει για τον ιππόδρομο. Όταν τελείωνε η τελευταία κούρσα, μόλις 
που κατάφερνα να την προλάβω στη στάση. Ήταν μια όμορφη ζωή. Δεν 
ήταν δηλαδή ακριβώς όπως η ζωή στο Μόντε Κάρλο, αλλά εγώ ένιωθα 
μια  χαρά  έτσι.  Στο  κάτω  κάτω  δεν  ήμουνα  και  πολύ  καλομαθημένος. 
Κοιμόμουνα  πολύ,  αισθανόμουνα  όμορφα  και  γαμούσα  καλύτερα  από 
ποτέ. Στ' αλήθεια, δεν ήταν καθόλου άσχημα. Παρ' όλα αυτά το 'νιωθα ότι 
στη συνέχεια δεν θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα τόσο καλά. 



Αυτό άρχισε με το που γνώρισα την κυρία που έμενε στο μεγάλο σπίτι 
απέναντι στο δικό μας. Στην αρχή ήταν μια αθώα γνωριμία. Καθόμουνα 
στα σκαλοπάτια πίνοντας την μπίρα μου και πότε πότε πέταγα το τόπι 
στο σκύλο που μου το ξανάφερνε τρέχοντας.  Εκείνη βγήκε στον κήπο, 
άπλωσε μια κουβέρτα στο γρασίδι και ξάπλωσε να κάνει ηλιοθεραπεία. 
Κοίταξα με πολλή προσοχή για να βεβαιωθώ ότι φορούσε μπικίνι. Ένα 
μπικίνι φτιαγμένο από μερικές κλωστές. Κι είχε μια ΚΟΡΜΑΡΑ η κυρία... 
Τις πρώτες μέρες περιοριζόμαστε σ'  ένα γεια. Έλεγε ένα «γεια», έλεγα 
«γεια» και δεν μιλούσαμε περισσότερο. Έπρεπε να προσέχω. Η Μύριαμ 
γνώριζε όλο τον κόσμο στη γειτονιά. Όμως αυτή η ΚΟΡΜΑΡΑ. Πότε πότε 
η φύση έφτιαχνε κι ένα κορμί με τέλειες αναλογίες ακόμη και στα πισινά. 
Συνήθως τα πισινά χορεύουν τελείως άσχετα από το υπόλοιπο κορμί-κι 
είναι ή πολύ μεγάλος ο κώλος, ή πολύ πλάκα, ή πολύ στρογγυλός, ή όχι 
αρκετά στρογγυλός,  ή κρέμεται  χωρίς  λόγο σαν να προλάβανε να τον 
κολλήσουνε μόλις την τελευταία στιγμή. 
Ο κώλος είναι το πρόσωπο της ψυχής του σεξ. 
Σ'  αυτή τη γυναίκα όλα ήταν τέλεια,  ακόμη κι  ο κώλος.  Με τον καιρό 
έμαθα πως τη λέγανε Ρένι κι  ότι  δούλευε σαν στριπτιζού σ'  ένα μικρό 
καμπαρέ  στη  Δυτική  λεωφόρο.  Στο  πρόσωπο  είχε  μερικές  σκληρές 
ρυτίδες. Ένα τυπικό πρόσωπο του Λος Άντζελες. 
Καταλάβαινες ότι είχε περάσει πολλά στην πρώτη της νεότητα και τώρα 
είχε  γίνει  προσεκτική  και  φόραγε  ένα  ύφος  που  έλεγε:  να  πάτε  να 
γαμηθείτε, τώρα κανονίζω εγώ ποιος θα τρώει τις καρπαζιές. 
Κάποιο πρωινό μού είπε: «Ξέρετε πρέπει να κάνω πια ηλιοθεραπεία στο 
πίσω μέρος του σπιτιού. Τις προάλλες που έκανα εδώ μπροστά ήρθε αυτός 
ο γεροβρωμιάρης που μένει δίπλα και άπλωσε το κουλό του να μου βάλει 
χέρι». 
«Σοβαρά;» 
«Ναι, ο γεροτράγος, είναι σίγουρα εβδομήντα, κι όμως τα βρωμόχερά του 
δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Έχει φράγκα, αλλά δε με νοιάζει. Υπάρχει 
κάποιος που φέρνει τη γυναίκα του στον κωλόγερο. Κι αυτός τη βάζει στα 
πούπουλα και ξαπλώνει κι αυτός, κι όλη τη μέρα είναι ξάπλα, πίνουνε και 
πηδιούνται. Το βράδυ έρχεται ξανά ο σύζυγος και παίρνει τη γυναίκα του. 
Φαίνεται πως αυτοί οι δυο ελπίζουνε ότι όταν ο γέρος τα τινάξει θα τους 
αφήσει τα λεφτά του. Τέτοιοι τύποι μ' αρρωσταίνουν. Εκεί που δουλεύω ο 
τύπος  που έχει  το  μαγαζί  είναι  ένας μπόγος,  μακαρονάς,  που λέγεται 
Γκρεγκάριο. Μου λέει μια μέρα: "Μωρό μου, για να δουλέψεις στο μαγαζί 
μου πρέπει να είσαι στη διάθεσή μου όλη την ώρα και όχι μόνο την ώρα 
που βγαίνεις στη σκηνή". Κι εγώ του είπα: "Άκου να σου πω, Τζωρτζ, εγώ 
είμαι Καλλιτέχνις. Αν το νούμερό μου δε σου κάνει έτσι όπως είναι, τότε 
εγώ παραιτούμαι! "Τηλεφώνησα σ' ένα φίλο μου και πήγαμε εκεί πέρα και 
πήραμε τα πράγματά μου. Δεν προλάβαμε να γυρίσουμε καλά καλά σπίτι 
μου  και  χτυπάει  το  τηλέφωνο.  Φυσικά  ο  Γκρεγκάριο.  "Κοίτα  να  δεις, 



γλύκα",  είπε,  "πρέπει  να  γυρίσεις.  Το  μαγαζί  δεν  μπορεί  να  δουλέψει 
χωρίς εσένα! Όλοι για σένα ρωτάνε. Σε παρακαλώ έλα πίσω, μωρό μου. 
Σε σέβομαι σαν Καλλιτέχνιδα και σαν γυναίκα. “Είσαι η καλύτερή"». 
«Έχετε διάθεση για μια μπιρίτσα;» τη ρώτησα εγώ. 
«Και βέβαια». 
Πήγα μέσα στο σπίτι κι έβγαλα μερικά μπουκάλια απ' το ψυγείο. Η Ρένι 
ήρθε στα σκαλοπάτια της βεράντας κι εκεί καθίσαμε και τα ήπιαμε. 
«Τι κάνεις όλη μέρα;» με ρώτησε. 
«Προς το παρόν απολύτως τίποτα». 
«Έχεις μια όμορφη φιλενάδα». 
«Ναι, είναι πολύ εντάξει». 
«Και τι έκανες παλιότερα;» 
«Ότι μπορείς να βάλεις στο μυαλό σου. Τις πιο άθλιες δουλειές. Τίποτα το 
συνταρακτικό». 
«Μιλήσαμε  με  τη  Μύριαμ.  Μου  είπε  ότι  ζωγραφίζεις  και  ότι  γράφεις 
ποιήματα. Είσαι καλλιτέχνης». 
«Σε  πολύ σπάνιες  στιγμές είμαι  καλλιτέχνης,  τον υπόλοιπο χρόνο δεν 
είμαι τίποτα». 
«Θα 'θελα πολύ να δεις το νούμερό μου». 
«Δεν κάνω κέφι αυτά τα καμπαρέ». 
«Έχω ένα πάλκο στην κρεβατοκάμαρά μου». 
«Τι;» 
«Έλα, θα σου δείξω». 
Πήγαμε στο σπίτι της. Και πράγματι είχε ένα πάλκο στην κρεβατοκάμαρά 
της.  Κάλυπτε  σχεδόν  ολόκληρο  το  δωμάτιο.  Στο  πλάι,  ένα  μέρος  του 
δωματίου  χωριζόταν  με  μια  κουρτίνα.  Μου  έφερε  ένα  ουίσκι.  Μετά 
ανέβηκε στη σκηνή και εξαφανίστηκε πίσω απ' την κουρτίνα. Χώθηκα στο 
κρεβάτι  και  ασχολήθηκα  με  το  πιοτό  μου.  Τότε  άκουσα  τη  μουσική: 
«Slaughter on Tenth Avenue». Κι αμέσως μετά η κουρτίνα άνοιξε στη μέση 
και βγήκε λικνιζόμενη σαν φίδι. 
Άδειασα  το  ποτήρι  μου  με  μια  ρουφηξιά  και  αποφάσισα  για  κείνο  το 
απόγευμα να μην πάω στον ιππόδρομο. Τα ρούχα της πέφτανε το ένα 
μετά το άλλο. Άρχισε να βογκάει και ν' ανασαίνει βαριά. Μου είχε βάλει 
το  μπουκάλι  δίπλα  στο  κρεβάτι.  Άπλωσα  το  χέρι  μου  και  γέμισα  το 
ποτήρι.  Στο  μεταξύ,  εκείνη  είχε  μείνει  με  τα  κρόσσια  της  κι  ένα 
καλυμματάκι από χάντρες μπροστά της. Όταν κουνούσε τους γοφούς της 
προς τα μπρος έβλεπα τη μαγική τρυπίτσα. Και τότε τελείωσε ο δίσκος. 
Ήταν πραγματικά πολύ καλή. 
«Μπράβο, μπράβο», τη χειροκρότησα. 
Κατέβηκε, ήρθε κοντά μου και άναψε τσιγάρο. 
«Σου άρεσε πραγματικά;» 
«Σίγουρα.  Τώρα  κατάλαβα  τι  εννοεί  ο  Γκρεγκάριο  όταν  λέει  ότι  είσαι 
κλάση». 



«Εντάξει, τι εννοεί λοιπόν.» 
«Πρώτα πρώτα χρειάζομαι ένα ποτηράκι». 
«Ωραία. Θα πιω και εγώ ένα». 
«Λοιπόν κλάση είναι κατιτί που φαίνεται, το νιώθεις. Δεν μπορείς να το 
εξηγήσεις  με λόγια.  Οι  ακροβάτες για παράδειγμα όταν μπαίνουν στο 
στίβο. Έχουν κάτι στο περπάτημά τους, στον τρόπο που στέκονται. Κάτι 
που λάμπει από ΜΕΣΑ προς τα έξω. Κι αυτό το έχεις κι εσύ όταν χορεύεις. 
Ολόκληρος ο χορός σου ζωντανεύει απ' αυτό που έχεις μέσα σου». 
«Ναι,  αυτό  ακριβώς  αισθάνομαι  κι  εγώ.  Δεν  είναι  για  μένα  απλά 
μηχανικά, σεξουαλικά κουνήματα. Είναι ένα αίσθημα. Μέσα μου μιλάω 
και τραγουδάω τη στιγμή που χορεύω». 
«Μάρτυρας ο Θεός, το παρατήρησα ότι το κάνεις». 
«Όμως ξέρεις κάτι, ευχαρίστως θα σ' άκουγα να μου κάνεις κριτική. Θα 
'θελα να μου δώσεις ερεθίσματα. Θέλω να γίνω καλύτερη. Γι' αυτό έχω 
φτιάξει αυτό το πάλκο εδώ μέσα, για εξάσκηση. Μίλα μου και διόρθωνέ 
με  την  ώρα  που  θα  χορεύω.  Μη  σε  πειράζει,  λέγε  μου  οτιδήποτε  σου 
'ρχεται». 
«ΟΚ μερικά ποτηράκια ακόμη και υποθέτω ότι θα σπάσει ο πάγος». 
«Βέβαια. Σερβιρίσου μόνος σου». 
Εξαφανίστηκε πάλι πίσω απ' την κουρτίνα. Όταν ξαναφάνηκε φορούσε 
άλλο κουστούμι. Και είχε βάλει άλλο δίσκο. 
«When a New York baby says goodnight 
it’s earI in the moming 
goodnight sweetheart». 
Η μουσική ήταν πολύ δυνατή κι  αναγκαζόμουνα να ουρλιάζω. Ένιωθα 
σαν ένας  από κείνους  τους  ανώμαλους  λιπαρόκωλους  σκηνοθέτες  του 
Χόλλυγουντ. 
«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΓΔΥΣΙΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΧΥΔΑΙΟ. ΝΑ ΤΟ 
ΘΥΜΑΣΑΙ,  ΕΙΣΑΙ  ΜΙΑ  ΚΥΡΙΑ,  ΑΦΗΝΕΣΑΙ  ΕΔΩ  ΚΑΤΩ  ΜΠΡΟΣΤΑ  Σ' 
ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΤΑ8ΑΔΕΣ. ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΧΕ ΜΟΥΝΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΣΟΥΝ 
ΕΣΥ Ο ΘΕΟΣ. ΧΑΛΑΡΩΣΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ, ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΣΑΙ. ΣΚΕΨΟΥ OTI 
ΕΙΣΑΙ  ΜΙΑ  ΑΓΙΑ,  ΕΙΣΑΙ  ΜΟΝΑΔΙΚΗ!  ΔΕΙΞΕ  ΤΟΥΣ  ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙΣ  ΝΑ 
ΚΑΝΕΙΣ!» 
Ήπια  το  ουίσκι  μου.  Βρήκα  κι  ένα  πακέτο  τσιγάρα  στο  κρεβάτι  και 
κάπνιζα το ένα πίσω απ' τ' άλλο. 
«ΝΑΙ.  ΕΤΣΙ  ΑΚΡΙΒΩΣ.  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ  OTI ΕΙΣΑΙ  ΤΕΛΕΙΩΣ 
ΜΟΝΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝO. ΚΑΙ ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ. ΠΙΣΩ ΑΠ' 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ BΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ!» 
Το κουστούμι της άρχισε να χάνεται. 
«ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΕΣ ΚΑΤΙ, ΕΤΣΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ! ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΚΑΤΙ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΟΥ, ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΩΜΟ ΣΟΥ ΕΝΩ ΑΠΟΣΥΡΕΣΑΙ ΑΠ' 
ΤΟ  ΠΑΛΚΟ!  Ο,ΤΙ  ΣΟΥ  'ΡΘΕΙ  ΣΤΟ  ΜΥΑΛΟ!  ΠΕΣ  ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ,  ΠΕΣ: 
"ΡΟΤΑTOES HURL MIDNIGHT ONΙONS !"» 



«Potatoes hurl midnight onions!» ψιθύρισε εκείνη. 
«ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Να πεις κάτι δικό σου!» 
«Chippy chippy suck nuts!» μουρμούρισε πάλι. 
Παραλίγο να καταπιώ το τσιμπίδι για τα παγάκια. Γέμισα στα γρήγορα το 
ποτήρι μου. 
«ΚΑΙ  ΤΩΡΑ  ΤΕΜΠΟ,  Σ'  ΟΛΟ  ΣΟΥ  ΤΟ  ΚΟΥΝΗΜΑ!  ΠΕΤΑ  TIΣ 
ΚΛΩΣΤΙΤΣΕΣ! ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥΝΙ ΣΟΥ!» 
Το έκανε. Όλο το δωμάτιο γέμισε φλόγες. 
«ΚΑΙ  ΤΩΡΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ!  ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ!  ΣΑΝ ΝΑ 'ΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ  ΤΑ 
ΜΥΑΛΑ! ΣΑΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΣΟΥ!» 
Κι έβαλε μπροστά. Έμεινα άφωνος. Το τσιγάρο μου 'καψε τα δάχτυλα. 
«ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ!» 
Κοκκίνισε πραγματικά. 
«ΚΑΙ  ΤΩΡΑ  ΠΙΟ  ΑΡΓΑ!  ΑΡΓΑ!  ΠΟΛΥ  ΑΡΓΑ!  ΕΛΑ  ΣΕ  ΜΕΝΑ!  ΑΡΓΑ, 
ΑΡΓΑ!... ΟΛΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΚΕΙ ΜΕ ΣΗΚΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ 
ΨΩΛΕΣ! ΕΛΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ! 
ΝΑΙΑΙΑΙ!...» 
Ήμουν  έτοιμος  να  πηδήξω  στη  σκηνή  όταν  εκείνη  ξαναμουρμούρισε: 
«Chippy chippy suck nuts!» Και ήταν πια πολύ αργά. 
'Εχυσα μέσ' στο παντελόνι. 
Άδειασα  άλλο  ένα  ποτηράκι,  τη  χαιρέτησα  και  γύρισα  στο  σπίτι  μου. 
Έκανα ένα μπανάκι, ξυρίστηκα, έπλυνα τα πιάτα, πέρασα τη λαιμαριά 
στο σκύλο και ίσα ίσα που προλάβαινα να πάω στη στάση για να πάρω τη 
Μύριαμ. Ήτανε κουρασμένη και εξαντλημένη. 
«Τι  μέρα  κι  αυτή»,  μου  είπε,  «μας  στείλανε  μια  απ'  αυτές  τις  ηλίθιες 
καινούριες  για  να  λαδώσει  τις  γραφομηχανές.  Και  μετά  δε  δουλεύανε 
καθόλου. Πήγαμε και φέραμε έναν τεχνίτη απ' το συνεργείο. Αυτός μας 
έβαλε  τις  φωνές.  "Ποιος  λάδωσε  όλες  τις  μηχανές!"  Και  τότε  ήρθε  ο 
Κόννερς  και  μας  έβαλε  χέρι  που  είχαμε  καθυστερήσει  κι  έπρεπε  να 
τελειώσουμε τους λογαριασμούς. Βάραγα με τέτοια δύναμη τα πλήκτρα 
που δεν αισθάνομαι πια τα δάχτυλά μου καθόλου». 
«Παρ' όλα αυτά είσαι στις ομορφιές σου, μωρό μου», της είπα εγώ, «θα 
κάνεις  τώρα  ένα  ωραίο  ζεστό  μπανάκι  και  μετά  θα  πιεις  μερικά 
ποτηράκια και θα αισθανθείς περίφημα. Έχω έτοιμες πατάτες τηγανιτές, 
μπριζόλες  και  ντοματοσαλάτα  και  ένα  ολόφρεσκο  καυτό  ακόμη 
σκορδόψωμο». 
Αργότερα εκείνη χώθηκε σε μια πολυθρόνα, κλότσησε σε μια γωνιά τα 
παπούτσια της και είπε: «Είμαι ψόφια στην κούραση. 
Της έφερα ένα ποτό. Ήπιε μια γουλιά και κοίταξε έξω απ' το παράθυρο. 
«Πόσο όμορφα είναι τα μοσχομπίζελα όταν τα χτυπάει ο απογευματινός 
ήλιος», είπε μ' έναν αναστεναγμό. 
Ήταν ένα αξιαγάπητο κοριτσάκι απ' το Νέο Μεξικό. 



Λοιπόν,  είδα  τη  Ρένι  μερικές  φορές  ακόμη,  αλλά  δεν  ήταν  ποτέ  όπως 
εκείνη την πρώτη φορά,  κι  ούτε έγινε  και  τίποτα μεταξύ μας.  Πρώτον 
έπρεπε να προσέχω λόγω Μύριαμ και δεύτερον είχα ανέβει ψηλά στην 
υπόληψη της Ρένι,  που ήθελε να τη βλέπω σαν Καλλιτέχνιδα και  σαν 
Κυρία  και  σχεδόν  το  πίστεψα  κι  εγώ  ο  ίδιος.  Και  κάθε  μεταξύ  μας 
οικειότητα  θα  κατέστρεφε  την  αυστηρή  σχέση  καλλιτέχνη-κριτικού. 
Άλλωστε έτσι όπως ήταν το πράγμα είχε περισσότερη πλάκα. 
Και όταν τελικά χάλασε η ιστορία μου με τη Μύριαμ δεν ήταν η Ρένι που 
έφταιγε αλλά μια κουτή και χοντρή κοπέλα που ήταν στο γκαράζ πίσω 
από το σπίτι μας. Ήρθε μια μέρα κατά τις 10 το πρωί για να δανειστεί 
λίγο καφέ ή ζάχαρη. Φορούσε μια λεπτή ρόμπα κι από μέσα ήταν γυμνή. 
Όπως έσκυψε για να πάρει τον καφέ, ή ό,τι τέλος πάντων είχε ζητήσει, 
πεταχτήκανε οι ρόγες της έξω. 
Ήταν  κάτι  πολύ  τετριμμένο.  Εκείνη  όμως  κατακοκκίνισε  κι  άρχισε  να 
φτιάχνεται  γρήγορα.  Ένιωσα  ότι  η  ατμόσφαιρα  είχε  αρχίσει  να 
παραζεσταίνεται. Σαν να με διαπερνούσε μια μάζα από καθαρή ενέργεια 
και να μ' επηρέαζε διαρκώς. Την αμέσως επόμενη μέρα την είχα αρπάξει. 
Σκέφτηκα  ότι  πιθανότατα  ο  άντρας  της  βρισκότανε  εκείνη  τη  στιγμή 
ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω από ένα αμάξι και μ' ένα βρώμικο κλειδί στο 
χέρι δούλευε βρίζοντας. Τη ρυμούλκησα μέχρι το υπνοδωμάτιο. Ήταν μια 
μικροκαμωμένη παχουλή κούκλα από βούτυρο.  Ήταν ωραία.  Και  μετά 
έφυγε. 
Δεν είπαμε ούτε μια κουβέντα όλη την ώρα. 
Τρία βράδια αργότερα, ενώ καθόμαστε άνετα και ωραία και πίναμε ένα 
ποτό,  η  Μύριαμ  είπε:  «Άκουσα  ότι  πήδηξες  την  κοντόχοντρη  εδώ από 
πίσω». 
«Μπα», είπα εγώ, «δεν είναι και τόσο χοντρή». 
«Αυτό δεν παίζει  κανένα ρόλο.  Σε καμιά περίπτωση δε γουστάρω κάτι 
τέτοιο τουλάχιστον όσο θα είμαι εγώ που θα φροντίζω για τα χρήματα 
εδώ μέσα. Με μας τους δυο λοιπόν τέρμα». 
«Μπορώ να μείνω τουλάχιστον απόψε το βράδυ;» ρώτησα. 
«Όχι» 
«Μα πού να πάω;» 
«Δε μ' ενδιαφέρει, πήγαινε στο διάολο». 
«Ύστερα από τόσο καιρό που είμαστε μαζί;» 
«Ναι, ύστερα από τόσο καιρό, μάλιστα». 
Προσπάθησα να τη μεταπείσω. Δεν γινότανε τίποτα. Θύμωνε όλο και πιο 
πολύ.  Τα μάζεψα στα γρήγορα. Τα λίγα παλιόρουχά μου δεν γεμίσανε 
ούτε μέχρι τη μέση τη χάρτινη βαλίτσα μου. Ευτυχώς είχα μερικά λεφτά. 
Βρήκα ένα όμορφο και φτηνό διαμέρισμα στην Κίνγκσλεϋ ντράιβ. Στην 
αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έμαθε η Μύριαμ για τη χοντρή 
μικρούλα και δεν έμαθε για τη Ρένι. Αλλά μάλλον το ήξερε κι αυτό. Κατά 



πάσα πιθανότητα ήταν όλες απ' το ίδιο πάπλωμα. Οι γυναίκες έχουν ένα 
δικό τους τρόπο να συνεννοούνται. 
Καμιά  φορά  κατηφόριζα  με  τ'  αμάξι  τη  Δυτική  λεωφόρο,  έβλεπα  την 
επιγραφή του καμπαρέ. Ήτανε τ' όνομά της «Ρένι Φοξ». 
Αλλά δεν ήταν η μεγαλύτερη ατραξιόν. Ήταν κάποια άλλη που τ' όνομά 
της φάνταζε με μεγάλα νέον γράμματα. Το Ρένι ήταν μαζί με δυο τρία 
άλλα από κάτω. Δεν μπήκα ποτέ μέσα. 
Τη  Μύριαμ  την  ξαναείδα  άλλη  μια  φορά  μπροστά  σ'  ένα  Θρίφτυ 
Ντράγκστορ. Είχε μαζί της και το σκύλο. Τον χάιδεψα λιγάκι. «Μάλιστα», 
είπα, «τουλάχιστον του σκύλου του λείπω». 
«Το ξέρω ότι του λείπεις», είπε εκείνη. «Γι' αυτό τον πήρα μια φορά και 
ήρθα στο σπίτι σου, αλλά την ώρα που 'θελα να χτυπήσω το κουδούνι 
σου, άκουσα από μέσα ένα ψώνιο να χαχανίζει. Δεν ήθελα να ενοχλήσω 
και γι' αυτό έφυγα». 
«Μάλλον στη φαντασία σου θα έγινε αυτό. Στο σπίτι μου δεν έχει μπει 
ποτέ κανείς». 
«Κι όμως δεν το φαντάστηκα». 
«Άκουσέ με»,  είπα εγώ.  «Θα 'θελες να περάσω κανένα βραδάκι απ'  το 
σπίτι». 
«Όχι,  να λείπει.  Έχω τώρα έναν πολύ καλό φίλο. Κι έχει και μια καλή 
δουλειά. Αυτός ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, καταλαβαίνεις; Κι ούτε έχει προβλήματα που 
δουλεύει!» 
Και μ' αυτό μου γύρισε την πλάτη της και χάθηκαν γυναίκα και σκύλος 
απ'  τη  ζωή  μου.  Τους  κοίταξα  έτσι  όπως  έφευγαν.  Ο  πισινός  της 
κουνιότανε πέρα δώθε. Μπήκα στ' αμάξι μου. Περίμενα στη διασταύρωση 
μέχρι  ν'  ανάψει  το  πράσινο.  Μετά πάτησα το γκάζι  κι  έφυγα.  Απ'  την 
άλλη μεριά. 



Ένας  από  τους  καλύτερούς  μου  φίλους, που  'ναι  κι  από  τους  πιο 
μεγάλους  ποιητές  της  Εποχής  μας,  σέρνεται  σωστό  ερείπιο,  αυτό  τον 
καιρό στο Λονδίνο. Ήδη στους αρχαίους Έλληνες ήτανε γνωστό, μπορεί 
να  σε  πετύχει  σ'  οποιαδήποτε  ηλικία,  αλλά  φαίνεται  η  ηλικία  που 
προσφέρεται  περισσότερο  γι'  αυτό  είναι  τα  τελευταία  χρόνια  των 
σαράντα: εκδηλώνεται σαν μια εσωτερική σκλήρυνση σαν κράτημα, ένα 
απόλυτο πάγωμα της ζωικής ενέργειας, ένα απόλυτο εσωτερικό πάγωμα 
-εγώ τ' ονομάζω «Σύνδρομο του παγωμένου άντρα». Νωρίς ή αργά μας 
πιάνει  όλους  μια  φορά  και  υποδηλώνεται  με  φράσεις  όπως:  «Δεν 
πρόκειται  να τα καταφέρω,  δε  γίνεται...»  ή:  «Είναι  πια  πολύ αργά για 
οτιδήποτε»,  ή:  «χαιρέτα  μας  τον  πλάτανο».  Αλλά  συνήθως  περνάει 
απαρατήρητο,  σαν  μια  αόριστη  επιπόλαια  δυσαρέσκεια  κι  ο  περί  ου  ο 
λόγος,  ξαναεπιστρέφει  γρήγορα  στην  προηγούμενη  «φυσιολογική»  του 
ζωή. Δέρνει πάλι τη γυναίκα του, συνεχίζει να χτυπάει την κάρτα του στα 
πηγαινέλα στη δουλειά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. 
Με  τον  φίλο  μου  όμως  δεν  ήτανε  μια  τέτοια  προσωρινή  αδυναμία,  η 
κατάσταση  αυτή  δεν  ήταν  μεταβατική  ούτε  περαστική.  Επρόκειτο 
φαίνεται για μια χρόνια ΟΡΓΑΝΙΚΗ πάθηση. Επισκέφθηκε γιατρούς και 
γιατρούς  σε  πάμπολλα  μέρη  -σε  Ελβετία,  Γαλλία,  Γερμανία,  Ιταλία, 
Ελλάδα,  Ισπανία,  Αγγλία.  Χωρίς  επιτυχία.  Ένας  γιατρός  μάλιστα  του 
έκανε θεραπεία για σκώληκες. 
Ένας  άλλος  προσπάθησε  να  τον  θεραπεύσει  με  βελονισμό.  «Αυτό  θα 
μπορούσε να είναι και το σωστό», μου έγραφε, «χιλιάδες χρυσές βελόνες 
χωμένες στα χέρια, στο σβέρκο, στην πλάτη...  μ' αυτό το κόλπο μπορεί 
πράγματι να γίνω καλά». Στο επόμενο γράμμα του έμαθα ότι αυτή τη 
φορά επισκεπτότανε  έναν μάγο Βουντού.  Μετά απ'  αυτό  τα παράτησε 
τελείως.  Ήτανε  πια  χαμένος  τελειωτικά  και  για  πάντα  ο  Παγωμένος 
άντρας. Ένας απ' τους μεγαλύτερους σύγχρονους ποιητές, μαραμένος και 
παράλυτος.  Καθηλωμένος  στο  κρεβάτι,  σ'  ένα  βρώμικο  δωματιάκι  τού 
Λονδίνου, ανίκανος πια να γράψει, ανίκανος να πει οτιδήποτε. 
Αφημένος ολότελα στις όλο και σπανιότερες δωρεές μερικών ευεργετών 
που  τους  είχε  αγγίξει  η  κατάστασή  του,  εσωτερικά  παγωμένος, 
απολιθωμένος-ένα ζωντανό πτώμα. 
Αισθάνομαι  μια  βαθιά  ενδόμυχη  συγγένεια  προς  αυτόν  τον  άνθρωπο, 
γιατί  είμαι  κι  ο  ίδιος  -και  ήμουνα  πάντα,  όσο  μπορώ  να  θυμάμαι  -ο 



γεννημένος Παγωμένος άντρας. Μέσ' στο μυαλό μου υπάρχει ανάγλυφη 
η  ανάμνηση  της  πέτσινης  λουρίδας  που  κρεμότανε  στο  μπάνιο  του 
πατρικού σπιτιού και την οποία ο πατέρας μου -ένας θορυβώδης γορίλας- 
τη  μεταχειριζότανε  σπάνια  για  ν'  ακονίσει  το  ξυράφι  του  και  αρκετές 
φορές την ημέρα για να μου γυαλίσει τον κώλο. Αυτές οι σκηνές ξύλου 
στο μπάνιο, που μου φαίνονταν σαν αποτέλεσμα κάποιου μυστηριώδους 
κι  αόρατου  μηχανισμού,  αποτυπώνονταν  στη  μνήμη  μου  μέσα  σ'  ένα 
γενικότερο σύνολο μιας καταναγκαστικής τελετουργίας που σκοπό είχε 
την  απόλυτη παράνοια.  Ο πατέρας  μου συνήθιζε,  έτσι  χωρίς  ιδιαίτερη 
σκέψη  να  τριγυρνάει  και  να  τραγουδάει:  «Ααα,  τον  καιρό  που  ήμουν 
μόνος το χρήμα στην τσέπη μου κουδούνιζε!»  πάντα το ίδιο,  ξανά και 
ξανά αυτό το ανόητο ρεφρέν. Πιστεύω πως για μένα ήταν ξαλάφρωμα, 
μερικές  φορές,  όταν  εκείνος  βαριεστημένος  απ'  το  τραγούδι  του 
σταμάταγε κι άρπαζε τη λουρίδα. 
Ένιωθα ότι μ' έβλεπε σαν την ενσάρκωση της δικής του ενοχής. Μια μέρα 
την εβδομάδα έπρεπε να κουρεύω το γρασίδι στον κήπο κατά μήκος και 
την άλλη στο πλάτος-και μετά με το κλαδευτήρι να ισιώνω τα πλάγια 
(εκεί που δεν μπορούσε να πάει η μηχανή). Αν έμενε έστω κι ένα χόρτο να 
εξέχει  απ'  τα  υπόλοιπα,  τότε  έπεφτε  ξύλο.  Αυτή  ήταν  κι  η  μόνη 
χειροπιαστή αιτία που έβλεπα για το ξύλο που έτρωγα.  Μετά το ξύλο 
έπρεπε να ξαναπάω έξω και να ποτίσω το γρασίδι. Κι αυτά ενώ οι άλλοι 
πιτσιρικάδες στη γειτονιά παίζανε μπέιζ μπολ ή ράγμπι και μεγάλωναν 
σαν φυσιολογικά Αμερικανόπουλα. Το πανηγύρι μου άρχιζε όταν ο γέρος 
μου ξάπλωσε μπρούμυτα στο γρασίδι κι άφηνε τις οξυδερκείς ματιές του 
να  περιφέρονται  στο  γρασίδι-σε  αναζήτηση  έστω  ενός  χόρτου  που  θα 
χόρευε προεξέχοντας πάνω από την υπόλοιπη επιφάνεια. 
Και  πάντα  έβρισκε  κάποιο.  «ΝΑ  ΤΟ!  ΤΟ  ΕΙΔΑ!  ΕΧΕΙΣ  ΑΦΗΣΕΙ  ΕΝΑ 
ΧΟΡΤΟ, ΕΧΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΟΡΤΟ!» Και τότε άρχιζε να 
ουρλιάζει  προς  το  παράθυρο του  μπάνιου  στη  μάνα  μου  -ένα  ευγενές 
γερμανοθρεμμένο  θηλυκό που  αυτές  τις  στιγμές  συνήθιζε  πάντα  να 
στέκεται εκεί. «ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΟΡΤΑΡΙ ΑΚΟΥΡΕΥΤΟ! 
ΤΟ ΒΛΕΠΩ! ΤΟ ΒΛΕΠΩ!» Και μετά ακουγότανε η φωνή της μάνας μου: 
«ΠΩΣ; Έχει ΑΦΗΣΕΙ χόρτο; ΝΤΡΟΠΗ! Ντροπή του!» Και μετά οι δικές του 
στριγκλιές:  «ΜΕΣΑ,  ΤΣΑΚΙΣΟΥ  ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΜΠΑΝΙΟ!»  Πήγαινα  εγώ 
λοιπόν στο μπάνιο, κατέβαζα το παντελόνι και ξάπλωνα μπρούμυτα στη 
λεκάνη. Εκείνος άρπαζε τη λουρίδα απ' τον τοίχο κι ετοίμαζε το ρινγκ για 
τον πρώτο γύρο. Παρόλο που οι πόνοι ήταν φριχτοί δεν ένιωθα καθόλου 
θυμό. Δεν ένιωθα τίποτα. Μέσα μου λειτουργούσε κάποιος μηχανισμός 
που οι  αιτίες  του μου είναι  άγνωστες.  Ενοχή δεν ένιωθα διόλου.  Κατά 
συνέπεια όλα αυτά που μου συνέβαιναν ήταν τελείως αδιάφορα για μένα. 
Το χειρότερο ήταν που  ’κλαιγα. Δεν ήθελα να κλαίω. 
Προσπάθησα μ' όλους τους τρόπους. Δεν τα κατάφερα ποτέ. Αργότερα 
όταν  πια  καθόμασταν  στο  τραπέζι  να  φάμε,  με  πιέζανε  για  να  μου 



βάλουνε ένα μαξιλάρι κάτω απ' τα πισινά. Παράλληλα παρατηρούσανε 
με διεστραμμένη ευχαρίστηση τον αγώνα που γινότανε μέσα μου για να 
μη δεχτώ το μαξιλάρι. Δεν το δεχόμουνα ποτέ. Κάποια μέρα είπα, τέρμα, 
από δω και μπρος δεν ξανακλαίω όταν θα με βαράει ο γέρος. Έπαθε σοκ. 
Το μόνο που ακουγότανε ήταν το σφύριγμα της λουρίδας, κι ο θόρυβος 
του χτυπήματος επάνω στο γυμνό κρέας, ένας περίεργος κι αηδιαστικός 
ήχος στην κρύα και ήσυχη ατμόσφαιρα του μπάνιου. Τα δάκρυα τρέχανε 
στο  πρόσωπό  μου  αλλά  δεν  έβγαζα  κιχ.  Ξαπλωμένος  μπρούμυτα 
κοιτούσα τα πλακάκια στο δάπεδο. Συνήθως ο γέρος μου 'δινε 15 με 20 
κτυπήματα:  αυτή  τη  φορά  σταμάτησε  στα  επτά  ή  οκτώ.  Με  κοίταξε 
κατάπληκτος και μετά έτρεξε έξω φωνάζοντας: «Εεε, Μάνα, ο γιος μας 
πρέπει  να  ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΕ,  δε  φωνάζει  πια  όταν  τον  βαράω!»  «Και 
πιστεύεις ότι τρελάθηκε, Χένρυ;» «Ναι!» «Αχ, κρίμα!» 
Κι  αυτό  ήταν  ο  πρώτος  ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΣ  οιωνός  του  συνδρόμου  του 
Παγωμένου άντρα. Η συμπεριφορά των γονιών μου μ' έκανε να δω ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά εγώ δεν πίστευα ότι μου 'χε στρίψει. Δεν 
μπορούσα απλώς να κατανοήσω το πώς κανείς εκνευρίζεται τόσο πολύ 
για κάτι τελείως ασήμαντο και την άλλη στιγμή σιγοτραγουδάει κάποιο 
ηλίθιο τραγουδάκι κι αμέσως μετά αρπάζει τη λουρίδα για να δείρει: πώς 
μπορεί να ενδιαφέρεται για ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, αφού, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά 
είναι τόσο αδιάφορα. Στα σπορ και στα άλλα παιχνίδια με τα παιδιά της 
γειτονιάς δεν ήμουνα ποτέ σπουδαίος. Κι όχι ότι φοβόμουνα να έρθω στα 
χέρια με τους άλλους, αλλά δεν ένιωθα καμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία για να 
νικήσω. Για μένα δεν σημαίναν τίποτα όλα αυτά. Όταν τσακωνόμουνα με 
κάποιον δεν ένιωθα θυμωμένος μαζί του. Πάλευα μαζί του, μιας κι είχαν 
έρθει έτσι τα πράγματα και δεν μπορούσα να τ' αποφύγω. Το θυμό και το 
μίσος  που  'βλεπα  στα  μάτια  τού  αντιπάλου  μου  δεν  μπορούσα  να  τα 
καταλάβω.  Συχνά  ξέχναγα  και  να  αμυνθώ,  ενώ  παρατηρούσα  τις 
εκφράσεις  στο  πρόσωπο  του  άλλου  και  τις  κινήσεις  του·  κι  ήταν  σαν 
αίνιγμα  για  μένα.  Πότε  πότε  πάλευα  κι  εγώ,  για  να  δω  μόνο  αν  θα 
μπορούσα σαν ήθελα να βαρέσω του άλλου μερικές μπουνιές, και μετά 
ξανάπεφτα στον προσωπικό μου λήθαργο. 
Καμιά φορά έβγαινε ο γέρος μου έξω και ούρλιαζε: «Σταματήστε! Τέρμα 
οι καβγάδες! Τέλος! Τέρμα!» 
Οι άλλοι πιτσιρίκοι χέζονταν σαν έβλεπαν τον γέρο μου και το βάζανε 
αμέσως  στα  πόδια.  Εκείνος  τότε  με  κοιτούσε  περιφρονητικά  και  μου 
έλεγε:  «Δεν  έχεις  ψυχή  μέσα  σου,  Χένρυ,  δεν  είσαι  άντρας,  ρε!  Τους 
άφησες πάλι να σε δείρουνε». 
Εγώ δεν  αντιδρούσα καθόλου.  «Εε,  Μάνα!  Ο  αχαΐρευτος  ο  γιόκας  μας 
άφησε πάλι τον Τσακ Σλόουν να τον δείρει!» 
«Ο γιόκας μας;» 
«Ναι, ο γιόκας μας». 
«ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ!» 



Κάποτε, έτσι πιστεύω, ο γέρος μου κατάλαβε ότι μέσα μου υπήρχε ένας 
παγωμένος άντρας! Αλλά κι εμένα δεν μ' ένοιαζε. Και δεν είχα απολύτως 
τίποτα να του πω. Μου ήταν τελείως αδιάφορος. 
Στα 17 μου άρχισα να πίνω. Μπήκα σε μια συμμορία με μεγαλύτερους σε 
ηλικία από μένα και μαζί κάναμε διαρρήξεις σε βενζινάδικα και σε κάβες. 
Τα  άλλα  παιδιά  βλέπανε  την  απάθειά  μου  σαν  ένδειξη  θάρρους  και 
ψυχραιμίας.  Γι'  αυτό  τους  ήμουνα  πολύ  αγαπητός.  Μου  ήτανε  εξίσου 
αδιάφορο.  Ήμουνα παγωμένος.  Συναγωνιζόμουνα με τους άλλους,  στο 
κρασί, στην μπίρα και στο ουίσκι, αλλά ποτέ δεν με καταφέρνανε. Ποτέ 
δεν μέθυσα τόσο που να μην μπορώ να στέκομαι στα πόδια μου, ενώ οι 
άλλοι μόλις μεθούσαν άρχιζαν τα ουρλιαχτά και σπάγανε ό,τι βρισκότανε 
δίπλα τους. Κι ενώ μετά αρχίζανε να τσακίζουνε τα κοκαλάκια στις μύτες 
τους-εγώ αμέτοχος, καθόμουνα στο τραπέζι μου απλανής και άκαμπτος, 
και  άδειαζα  άλλο  ένα  ποτηράκι,  καθώς  ένιωθα  εσωτερικά  ν' 
απομακρύνομαι από όλους αυτούς. 
Έμενα ακόμη στους γέρους μου, ήτανε την εποχή τής οικονομικής κρίσης, 
1937, κι υπήρχε μεγάλη ανεργία. Δουλειές δεν υπήρχαν ούτε για δείγμα. 
Από  συνήθεια,  ύστερα  από  κάθε  μεθύσι,  πλάκωμα  στο  ξύλο  ή  καμιά 
ληστεία, γύρναγα στο σπίτι και βάραγα την πόρτα. 
Μια  απ'  αυτές  τις  νύχτες  λοιπόν,  χτυπώντας,  άνοιξε  η  μάνα  μου  το 
παραθυράκι  της  πόρτας  κι  άρχισε  τα  ξεφωνητά:  «Μέθυσε  πάλι!  Είναι 
μεθυσμένος!» 
Κι  από  μέσα  ακούστηκε  η  βαριά  φωνή  του  γέρου  μου:  «Τι;  Πάλι 
μεθυσμένος  είναι;»  Ήρθε  στην  πόρτα.  «Εδώ μέσα  δεν  πρόκειται  να  σ' 
αφήσω να μπεις! Είσαι το αίσχος ετούτου δω του σπιτιού και ντροπή για 
την παρτίδα σου!» 
«Κάνει  ψοφόκρυο  εδώ  έξω»,  του  είπα  εγώ  ήσυχα.  «Άνοιξε,  ειδεμή  θα 
σπάσω την πόρτα, ήρθα μέχρις εδώ και τώρα θα μπω μέσω». 
«Όχι, φίλε μου, δεν τ' αξίζεις για να σ' αφήσω να μπεις εδώ μέσα! Εδώ 
είναι ένα καθώς πρέπει σπίτι. Κι εσύ είσαι η ντροπή και το αίσχος για το 
σπίτι σου και την...» 
Πήγα μερικά βήματα πίσω, χαμήλωσα το δεξί μου ώμο κι έπεσα πάνω 
στην πόρτα. Δεν το έκανα από οργή ή από θυμό, αλλά μόνο και μόνο από 
την ανάγκη ν' αποτελειώσω μια υπόθεση που μαθηματικά εξελισσόμενη 
είχε φτάσει μέχρις αυτού του σημείου. 
Η πόρτα έτριξε. Δεν άνοιξε αλλά η κλειδαριά κουνήθηκε και στράβωσε κι 
ένα μεγάλο άνοιγμα φάνηκε στο ξύλο από πάνω μέχρι κάτω στην πόρτα. 
Ξαναγύρισα μερικά βήματα πίσω για να πάρω πάλι φόρα. 
«Εντάξει», είπε ο γέρος μου. «Έλα μέσα». 
Μπήκα μέσα. Μα σαν είδα τις αξιοθρήνητες εκφράσεις σ' αυτά τα γκρίζα, 
στείρα, πεθαμένα κι ύπουλα μούτρα, μου' ρθε το στομάχι ανάποδα και 
ξέρασα πάνω στο καλό χαλί της τραπεζαρίας όπου ήτανε κεντημένο και 



Το Δέντρο της Ζωής. Παραπάτησα κι άδειασα ξερατά σ' όλο το μήκος και 
πλάτος του χαλιού. 
«Ξέρεις τι κάνει κανείς σ' ένα σκύλο όταν χέσει στο χαλί;» με ρώτησε ο 
γέρος μου απειλητικά. 
«Όχι». 
«Λοιπόν,  του  χώνουν  τη  μούρη  μέσ'  στα  σκατά  για  να  μην  το 
ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ!» 
Δεν απάντησα. Ήρθε κοντά μου και με σβέρκωσε από πίσω. «Κι εσύ είσαι 
σκύλος!» είπε. 
Δεν απάντησα. 
«Ξέρεις τι κάνει κανείς μ' ένα σκύλο, έτσι δεν είναι;» 
Με έσπρωξε από πίσω με δύναμη στο πάτωμα, για να πέσω με τη μούρη 
στη λίμνη που σχημάτιζαν τα ξερατά πάνω στο Δέντρο της Ζωής. Πίσω 
του  έστεκε  η  μητέρα  μου,  το  ευγενές  και  γερμανοαναθρεμμένο  αυτό 
θηλυκό,  μεσ'  στη  βρώμικη  νυχτικιά  της  με  κοίταζε  σιωπηλή  και  με 
αποδοκιμασία. 
«Λοιπόν, για άκου», είπα στον γέρο μου, «μου φαίνεται ότι φτάνει τώρα...» 
«Όχι, όχι, ξέρεις τι κάνουμε σ' ένα ΣΚΥΛΟ... » 
«Σου είπα ΦΤΑΝΕΙ». 
Συνέχισε να πιέζει το κεφάλι μου μέχρι που έφτασα κι ακούμπησα σχεδόν 
στα ξερατά. 
Δεν καταλάβαινα γιατί ήθελε σώνει και καλά να μου χώσει τη μούρη μέσ' 
στα ξερατά μου. Κι αν υπήρχε κάποιος λόγος για να γίνει αυτό, ο μόνος 
αρμόδιος για να το κάνει θα ήμουν ΕΓΩ. Αλλά αυτό που έκανε και με τον 
τρόπο  που  το  έκανε,  το  θεώρησα  σαν  προσπάθεια  να  διαταράξει  τον 
ειδικό  τρόπο  που  εγώ  αντιλαμβανόμουνα  τα  πράγματα.  Και  αυτό  μ' 
ενοχλούσε. 
«Σταμάτα»,  του  είπα.  «Σ'  το  λέω  για  τελευταία  φορά,  σταμάτα».  Μου 
πίεσε  τη  μούρη  πιο  κάτω.  Έπεσα  στο  πλάι  με  όλο  μου  το  σώμα  ενώ 
ταυτόχρονα κλοτσούσα  με  το  δεξί  μου πόδι  προς  τα  έξω.  Το  δεξί  μου 
τακούνι  τον  βρήκε  στα  γεμάτα  κάτω  απ'  το  σαγόνι.  Τρίκλισε  για  μια 
στιγμή, όλη η παραφουσκωμένη κτηνωδία του πήγε αμέσως στο διάολο κι 
αφέθηκε μ' ανοικτά τα χέρια να πέσει πίσω στον καναπέ, ΕΝΤΡΟΜΟΣ, με 
μάτια που γυαλίζανε. 
Πήγα και στήθηκα μπροστά του,  περιμένοντας να σηκωθεί...  αλλά δεν 
ξανασηκώθηκε.  Έμεινε  εκεί  ξαπλωμένος  και  με  κοίταζε  μ'  αυτά  τα 
γυαλιστερά μάτια. Δεν έκανε ούτε προσπάθεια ν' ανασηκωθεί. Παρ' όλη 
την άγρια κτηνωδία του ο γέρος μου ήταν ένας δειλός χέστης. Δεν μου 
έκανε καμιά εντύπωση. Για μια στιγμή μού πέρασε η σκέψη: αφού ο γέρος 
σου είναι χέστης τότε θα 'σαι κι εσύ ίδιος. Αλλά αφού ήμουνα παγωμένος 
ούτε  αυτή  η  σκέψη δεν  μπορούσε  να με  πειράξει.  Απλώς  δεν  σήμαινε 
τίποτα. Και τότε όρμησε η μάνα μου και μου 'σκισε το πρόσωπο με τα 



νύχια  της  και  φώναξε:  «Χτύπησες  τον  ΠΑΤΕΡΑ  σου!  Χτύπησες  τον 
ΠΑΤΕΡΑ σου! Χτύπησες τον ΠΑΤΕΡΑ σου!» 
Ε, και; Έστεκα εκεί ακίνητος και την άφηνα, κολλημένη πάνω μου να μου 
κατεβάζει από το πρόσωπο με τα βρωμόνυχά της λουρίδες σάρκας, και τα 
κομμάτια που μου 'γδερνε μαζί με το αίμα που 'τρεχε πέφταν πρώτα στο 
πουκάμισο  κι  ύστερα  κάτω,  σ'  αυτό  το  ηλίθιο  Δέντρο  της  Ζωής. 
«ΧΤΥΠΗΣΕΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ!». 
Περίμενα. Κάποτε κουράστηκε. Ξανάρχισε. Περίμενα πάλι. «Χτύπησες... 
τον... πατέρα... σου... τον... πατέρα... σου... » 
«Τέλειωσες;» τη ρώτησα. Μου φαίνεται ότι ήταν κι οι πρώτες λέξεις (εκτός 
από όχι και ναι) που της έλεγα μετά από 10 χρόνια που 'χα να της μιλήσω. 
«Ναι», είπε εκείνη. 
«Πήγαινε στο δωμάτιό σου», είπε με αδύνατη φωνή ο γέρος μου. «Αύριο το 
πρωί θα τα ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ». 
Αλλά το επόμενο πρωινό είχε γίνει κι ΕΚΕΙΝΟΣ παγωμένος. 
Σκέπτομαι ότι δεν θα του 'χε μείνει κι άλλη εκλογή. 



Συχνά άφηνα πουτάνες κι άλλα θηλυκά να μου ταλαιπωρούνε τη μούρη, 
όπως τότε που άφησα τη μάνα μου, μέχρι που μου έγινε πλέον μια ηλίθια 
συνήθεια. Κι έτσι που 'χουν έρθει πια τα πράγματα, πρέπει κάποτε να 
συμβιβαστώ με  την  ιδέα πως σαν με  βλέπουνε  τα παιδιά  στο  δρόμο - 
ακόμη κι οι μεγάλοι καμιά φορά-τινάζονται και γυρνάνε γρήγορα αλλού 
το βλέμμα τους για να μη βλέπουνε το πρόσωπό μου. Το πιο πιθανό είναι 
ότι  δεν  θα  σας  ενδιαφέρουν  και  τόσο  αυτές  οι  ιστορίες  με  θέμα  τον 
Παγωμένο Άντρα όσο ενδιαφέρουν εμένα, γι'  αυτό θα προσπαθήσω να 
γίνω σύντομος. Από το 1936 μέχρι το 1938 πήγαινα στο Λος Άντζελες Χάι 
Σκουλ. Στο λύκειο αυτό όποιος δεν ήθελε για κάποιο λόγο να πηγαίνει 
στο  μάθημα  της  γυμναστικής  πήγαινε  στο  ROTC,  που  ήταν  ένα  είδος 
συλλόγου για τους υποψήφιους σε στρατιωτικές σχολές. Εγώ εκείνα τα 
χρόνια είχα κάτι μεγάλα κι άσχημα σπυριά διάσπαρτα στο κορμί μου. Για 
το στρατό δεν είχα καμία κλίση -μάρτυράς μου ο Θεός αλλά σκέφτηκα ότι 
με  το  αθλητικό  φανελάκι  και  το  σορτς  τα  σπυριά  θα  φαίνονται  πολύ 
περισσότερο απ' ό,τι με τη στολή. Κι έτσι παρουσιάστηκα στο ROTC. Ο 
καθένας που πίστευε έστω και λίγο στον εαυτό του πήγαινε φυσικά στο 
μάθημα της γυμναστικής. Ενώ στο ROTC πήγαιναν όλοι οι ανίκανοι, οι 
καταπιεσμένοι κομπλεξικοί, οι παράλογοι, οι λεπροί. Εμένα τον ίδιο δεν μ' 
ενοχλούσανε τα σπυριά μου, αλλά κατά κάποιο τρόπο αισθανόμουν την 
υποχρέωση να προστατεύσω απ' το θέαμα αυτό τους αγνούς ήρωες και 
τους  άλλους  εκλεκτούς  του  σχολείου.  Μέσα  στη  σχολή  ήμουνα 
απροσπέλαστος στις ακτίνες Χ των βλεμμάτων. Άλλη σχέση πιο σοβαρή 
με το ROTC δεν είχα. Έτσι κι αλλιώς ήμουνα ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ. 
Εντάξει,  κάποια  μέρα  λοιπόν  εκεί,  διοργάνωσαν  και  μια  επίδειξη 
ασκήσεων. Στη διάρκεια των ασκήσεων έγινε κι ένας διαγωνισμός-νομίζω 
ήταν για το πώς λύνεται και δένεται ένα τουφέκι. 
Την  επιτροπή  αποτελούσαν  διάφοροι  ηλίθιοι,  γονείς,  συγγενείς  κ.ά. 
Στηθήκαμε λοιπόν στο γήπεδο ασκήσεων κάτω από τον πυρωμένο ήλιο 
και  εκτελούσαμε  τα  διάφορα  βλακώδη  παραγγέλματα.  Σε  λίγο  είχαν 
μείνει οι μισοί, μετά το ένα τέταρτο και τελικά έμεινε μόνο το ένα δέκατο 
που συνέχιζε, κι εγώ βρισκόμουνα ακόμη ανάμεσά τους, με τα μεγάλα 
κατακόκκινα σπυριά μου στο πρόσωπο, ιδρώνοντας σαν ουραγκοτάγκος, 
ενώ έλεγα  συνεχώς  μέσα μου:  χαλβά,  κάνε  επιτέλους  ένα λάθος,  ένα 
λάθος  και  βγαίνεις  έξω  από  τα  σκατά.  Αλλά  δεν  μπορούσα  ν' 



ΑΝΑΓΚΑΣΩ τον εαυτό μου να κάνει το λάθος. Πάλι αυτή η ιστορία με το 
τικ  ενάντια  στον  εξαναγκασμό,  σύνδρομο  του  Παγωμένου  άντρα,  που 
εργάζεται χωρίς να παρασύρεται, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Στο τέλος 
πια μείναμε μόνο δύο ο φίλος μου ο Τζίμμυ κι εγώ. Ωραία, σκέφτηκα εγώ 
τότε,  ο  Τζίμμυ  Χάντφορντ  είναι  ένας  αρρωστιάρης  φιλόδοξος  και  θα 
ΠΡΕΠΕΙ  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  να  κερδίσει,  γι'  αυτόν  είναι  σε  τελευταία 
ανάλυση ζωτικό, λοιπόν ας ελπίσω ότι θα γίνει έτσι για να μπούνε και τα 
πράγματα  στη  θέση  τους.  Και  τότε  ακούστηκε  το  παράγγελμα: 
«Οπλίσατε!» ή μάλλον «Όπλ-» μεγάλη διακοπή «-ίσατε!» Μια κι εγώ δεν 
ήμουνα  ποτέ  καλός  στα  στρατιωτικά,  δεν  ήξερα  ποια  ακριβώς  κίνηση 
έπρεπε  να  γίνει.  Τέλος  πάντων,  ίσως  έπρεπε  να  μπει  η  περόνη  στο 
κλείστρο ή δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως εγώ έχωσα το πραματάκι σωστά. στη 
θέση του και  μετά κοίταξα τον Τζίμμυ δίπλα να τα 'χει  σκατώσει  Τον 
Τζίμμυ που ενθουσιαζότανε πάντα μ' αυτά τα σκατοπράματα, που από 
φιλοδοξία δεν τον χωρούσανε τα ρούχα του, τον Τζίμμυ που όλη η ομάδα 
τον έβλεπε σαν μόνη ελπίδα. Και τώρα, στις 12 παρά 5, εκτός μάχης. 
Έστεκα πια μόνος μου εκεί, καταϊδρωμένος, τα σπυριά στο πρόσωπο να 
με βασανίζουνε, γεμίζανε όλο μου το κεφάλι, και μέσα στα μαλλιά είχα 
δει  μερικά,  και  να  κάνει  τέτοια  κάψα.  αβάσταχτη,  έστεκα  πάντα  εκεί, 
τελείως αμέτοχος,  χωρίς να αισθάνομαι καμιά χαρά ούτε αγανάκτηση. 
Και όλα τα χαριτωμένα γκομενάκια τριγύρω στις εξέδρες αναστενάζανε 
και λιώνανε από λύπη για τον φτωχό τους Τζίμμυ, ενώ οι γονείς του είχαν 
κρεμάσει  κάτι  μούτρα  μέχρι  κάτω,  και  φαίνονταν  σαν  να  μην 
καταλαβαίνανε πια τι  συμβαίνει  πάνω στον πλανήτη.  Ο γερομαλάκας 
καραβανάς που είχαμε για διοικητή, συνταγματάρχης Μάγγεττ τ' όνομα, 
που ένιωθε πραγματικά παντρεμένος με το στρατό, εμφανίστηκε τότε κι 
ήρθε  κοντά μου σέρνοντας  τα πόδια  του  για  να μου καρφιτσώσει  στο 
πουκάμισο το μετάλλιο που κέρδισα, ενώ από μέσα τα ιδρωμένα σπυριά 
μου με τσούζανε.  Μου καρφίτσωσε το τενεκεδάκι στο στήθος και μετά 
μου έδωσε το χέρι. Έδειχνε περίλυπος. Μέχρι τότε δεν με είχε σε καμιά 
υπόληψη, με θεωρούσε «αποβολή» και τελείως άχρηστο. Κι ένας σωστός 
στρατιώτης  δεν  στραβομουτσουνιάζει.  Ο  μορφασμός  μου  φαίνεται  του 
έλεγε καθαρά ότι τον θεωρούσα ηλίθιο, κι ότι γνώριζα ότι το πεπρωμένο 
τούς είχε παίξει άσκημο παιχνίδι. Τράβηξε το χέρι του και το σκούπισε 
στο  πλάι  του  παντελονιού  του.  Έκανα μεταβολή και  προχώρησα στην 
ομάδα μου. Και κάτι που δεν θα το πιστέψετε: ο συνταγματάρχης στήθηκε 
μπροστά  μας,  τεντώθηκε  και  είπε:  «Θα  ήθελα  να  εκφράσω  τα 
συγχαρητήρια στον αριστεύσαντα Χάντφορντ για τη δεύτερη θέση που 
κατέκτησε. Ολόκληρος ο λόχος είναι υπερήφανος γι' αυτόν». 
Και μετά: «Προσοχή!» 
Μετά: «Τους ζυγούς λύσατε!» 
Κοιτούσα  τους  άλλους  νέους  πώς  κυκλώσανε  τον  Τζίμμυ  για  να  τον 
συγχαρούνε. Ούτε ένας δεν είπε κουβέντα σ' εμένα. Μετά κατέβηκαν οι 



γονείς του Τζίμμυ από την εξέδρα της επιτροπής και τον αγκαλιάσανε. 
Ένιωσα ν' ανακατεύομαι, Κι έφυγα. Μπροστά σ' ένα ντράγκστορ έβγαλα 
το  μετάλλιο  και  το  πέταξα  στον  υπόνομο.  Απ'  όσο  ξέρω,  ο  Τζίμμυ 
σκοτώθηκε μερικά χρόνια αργότερα μ' ένα αεροπλάνο. Το βομβαρδιστικό 
που πιλοτάριζε χτυπήθηκε στα γεμάτα. Εκείνος διέταξε τους άνδρες του 
να  πηδήσουν  και  προσπάθησε  να  γυρίσει  στη  βάση  του  με  το 
κατεστραμμένο μαραφέτι. Δεν τα κατάφερε. Περίπου τον ίδιο καιρό εγώ 
έμενα στη Φιλαδέλφεια και γαμούσα μια πουτάνα κάπου 150 κιλά χωρίς 
αυτό να εμποδίζει διάφορα άλλα τετράποδα να 'ρχονται να ξαπλώνουν 
στο κρεβάτι μου. 
Αυτά όλα που διηγούμαι  βέβαια δεν θα 'πρεπε να δημιουργήσουν την 
εντύπωση ότι εγώ έμενα πάντα αδιάφορος κι ότι δεν υπήρχε τίποτα που 
να  με  αγγίζει  και  δεν  ήμουνα  ικανός  να  αισθανθώ  κανενός  είδους 
συγκινησιακή  φόρτιση.  Αυτό  που  θα  'θελα  να  πω  είναι  ότι  τα 
συναισθήματά  μου,  οι  σκέψεις  μου  κι  ο  τρόπος  συμπεριφοράς  μου 
προφανώς υπάκουαν σε ένα ιδιαίτερο σχήμα που απέκλειε τη ΖΕΣΤΑΣΙΑ 
στις σχέσεις μου με τους άλλους. Ο φίλος μου στο Λονδίνο, περιέγραφε 
τις εμπειρίες του σαν Παγωμένος με τον ακόλουθο τρόπο: 
«...είμαι χωμένος μέσα σ' αυτή τη γυάλα για χρυσόψαρα, μέσα σ' αυτό το 
τεράστιο  ενυδρείο,  και  τ'  ατροφικά  χεροπόδαρά  μου  είναι  κατά  τα 
φαινόμενα πολύ αδύναμα για να με βοηθήσουνε να κινηθώ σ' αυτή την 
υποβρύχια  πόλη...  εγώ  κάνω  ό,τι  μπορώ,  αλλά  η  μαγική  σπίθα  δεν 
καταυγάζει  πια...  Φαίνεται  ότι  δεν  πρόκειται  να  βγω  ποτέ  απ'  την 
κατάσταση του Παγωμένου, κι ό,τι κάνω τώρα το κάνω εκβιάζοντας τον 
εαυτό μου, δηλαδή το γράψιμο, το γαμήσι, το φαΐ, το πιοτό, δεν πρόκειται 
πια να φτάσω ψηλά...  αν δεν είναι μόνο η άμμος που βρέθηκε μέσ' τα 
γρανάζια, όλος ο μηχανισμός είναι για κλάματα. Προετοιμάζομαι για το 
μακρύ ξεχειμώνιασμα, αυτό που έρχεται είναι η μεγάλη πολική νύχτα... 
και κάτι περισσότερο. Εγώ είμαι συνηθισμένος στον ήλιο και τη ζέστη, τα 
διαπεραστικά  χρώματα  της  Μεσογείου  είχα  συνηθίσει  να  κάθομαι  με 
γυμνό  τον  κώλο  πάνω  στο  ηφαίστειο,  όπως  στην  Ελλάδα  -εκεί  έχει 
τουλάχιστον  Φως,  εκεί  τουλάχιστον  υπάρχουν  μερικοί  άνθρωποι,  κι 
ακόμα Έρωτας. Ενώ τώρα, εδώ; 
Τίποτα  απ'  όλα  αυτά.  Μόνο  εξαντλημένα  και  πρόωρα  γερασμένα 
πρόσωπα. Πρόσωπα που στο προσπέρασμα χαμογελάνε σπασμωδικά και 
λένε ένα ''γεια''. Ένα συνεχές δυστυχισμένο μισοσκόταδο, γκρίζα ομίχλη 
και  παγωνιά.  Ένας  ποιητής  που  γερνάει  μένοντας  στην  άκρη  για  να 
φθαρεί μέσ' στα ίδια του τα σκατά. Πήγα από τον ένα γιατρό στον άλλο, 
γύρισα σε τόσες και τόσες κλινικές, παντού εξετάσεις σκατών, ούρων και 
παντού το ίδιο ποίημα-καταστραμμένο συκώτι, καταστραμμένο στομάχι 
και κανείς να μην μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ όμως ήξερα τι πρέπει να 
κάνω να τα παρατήσω όλα σύξυλα και να πάω κάπου, όπου θα 'μαι με 



ένα μυθικής ομορφιάς πλάσμα που θα μου στήνει πάντα κώλο, θα 'χει 
ελάχιστες απαιτήσεις και κατά τα άλλα θα 'ναι λιγόλογη. 
Αλλά πού να βρεθεί κάτι τέτοιο; Και πώς; Και πέρα απ' αυτά, εγώ τι θα 
μπορούσα να της προσφέρω; Κι όμως, γαμώ τα σκατά μου, με κάτι τέτοιο 
μου φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα 'παιρνα την πάνω βόλτα ...  Πολύ θα 
ήθελα να έχω την απαραίτητη ανθεκτικότητα και να ξανάρχιζα από την 
αρχή, να τα γράψω όλα στο χαρτί, αλλά πολύ πιο τραχιά αυτή τη φορά, 
πολύ πιο δυνατά και ξεκαθαρισμένα από πριν. Αλλά μου λείπει πια αυτό 
το "κάτι", έχω μπει σ' ένα ρόλο και χρησιμοποιώ όλη μου την ενέργεια στο 
να σκοτώνω τον καιρό μου.  Η ώρα είναι 4-40 το απόγευμα. Ο ουρανός 
είναι βαθύγκριζος και σε μεριές μεριές έχει κόκκινες θαμπάδες. 
Έξω,  χιλιάδες  αυτοκίνητα.  Παραπέρα,  ο  ζωολογικός  κήπος  με  τους 
λύκους  της  στέπας  να  κλωθογυρίζουνε  μέσ'  στα  στενά  καγκελωτά 
κλουβιά  τους.  Ο  μανδρίλλος  γρυλίζει  ερεθισμένος,  πιάνει  τις  σάπιες 
μπανανόφλουδες που' ναι τριγύρω στον κώλο του, έτσι όπως κάθεται, και 
τις πετάει στον κόσμο που 'ναι μαζεμένος για να δει. Προτού κλατάρω θα 
'θελα να βρεθώ μια τελευταία φορά στην Καλιφόρνια, σ' εκείνη εκεί την 
αμμουδιά  στα νότια  τού  Λος  Άντζελες,  κοντά στα μεξικάνικα  σύνορα. 
Αλλά αυτό δεν είναι  παρά ένα όνειρο.  Κι  όλα αυτά τα γράμματα που 
έρχονται  από  τις  πολιτείες,  από  ποιητές  και  καλλιτέχνες  που  κάποτε 
έχουν  βρεθεί  στην  από  δω πλευρά  του  Ατλαντικού,  κι  όλοι  τους  τόσο 
όμοιοι σ' αυτά που λένε. Λένε όλοι τους το πόσο σκατά πάνε τα πράγματα 
εκεί  πέρα,  για  την  κακοδαιμονία  της  σκηνής  κτλ.  Δεν  ξέρω,  δεν  ξέρω 
πράγματι τι να σκεφτώ και τι να πω μ' όλα αυτά. Για την ώρα πάντως δεν 
υπάρχει καμιά προοπτική για επιστροφή, γιατί όλοι μου οι χρηματοδότες 
ζούνε εδώ και θέλουνε να με κρατήσουνε εδώ, το πιο πιθανό είναι ότι θα 
με διαολοστέλνανε αν έφευγα. Ξέρω ότι εσύ είσαι ακόμη χειρότερα, αλλά 
προσπάθησε να μείνεις κάπως στο χορό. Και συγχώρα αυτό το βαρετό 
γράμμα δεν μπορώ να γράψω τίποτα μ' όλους αυτούς τους λογαριασμούς 
γιατρών  και  τα  ειδοποιητήρια  πληρωμών  και  όλα  τα  σκατά  που 
περιμένουν στο τραπέζι, κι εκεί έξω ένας ουρανός γεμάτος καπνιά, ένας 
καταγρατσουνισμένος  ήλιος  και  τα  πράγματα  να  μη  δείχνουνε  ότι 
πρόκειται ν' αλλάξουνε. Άντε λοιπόν, τα ξέρεις κι εσύ πώς είναι. Κι όμως 
θα τη βγάλουμε καθαρή. 
Γεια και χαρά, παλιόφιλε». 
Υπογραφή Χ (Ένας πολύ γνωστός ποιητής... επιμελητής εκδόσεων). 

Λοιπόν αυτός ο φίλος απ' το Λονδίνο τα λέει πολύ καλύτερα από εμένα. 
Κι  αυτό  που  εγώ ξέρω καλά είναι  ότι  εδώ δεν  πρόκειται  για  κανέναν 
ξεβιδωμένο κώλο απ' αυτούς που βαριούνται να ζουν ή για κανένα άθλιο 
συναίσθημα αυτολύπησης που τον κατέχει.  Αλλά αυτά ίσως τα νιώθει 
μόνο κάποιος που του 'χει καεί μια φορά η γούνα. Αλλά τι τα θες. Ακόμη 
κι  ένας  σακάτης νάνος,  απ'  αυτούς που για  να βάλουνε τη  θηλιά στο 



λαιμό πρέπει να τους βοηθήσουνε, μπορεί να επιμένει με πείσμα. Κι εγώ 
είμαι ο Ματέο Πλατς και ο Νίκλος Κόμπατς, δύο άνθρωποι μαζί με ένα 
πρόσωπο, κι ο ήλιος λάμπει σαν αποχαλινωμένο κι αποτεφρωμένο Μουνί. 
Κι  εδώ  πιο  κάτω  στην  Πλάζα,  ανάμεσα  Τέρμιναλ  Άνεξ  και  Γιούνιον 
Στέισιον, οι γέροι κάθονται σε κύκλο και κοιτάζουνε ώρες τα περιστέρια, 
ενώ  στην  πραγματικότητα  δεν  βλέπουν  τίποτα.  Κι  εμείς,  παγωμένοι, 
απολιθωμένοι πια θα τραβάμε μέσ' στις νύχτες όπου θα μας βασανίζουνε 
τα  παράλογα όνειρά μας,  σαν σκιώδεις  και  παρανοϊκοί  τυφλοπόντικες 
που,  έτσι  για  το  τίποτα,  ματώνουν  τα  νύχια  τους  ξανά  και  ξανά, 
σκάβοντας τρύπες, και που στο τέλος γίνονται ένα μ' αυτές τις τρύπες. Κι 
αυτό είναι όλο κι όλο που μένει από μας κάποια μέρα οι παρανοϊκές και 
ματωμένες αυτές τρύπες μέσα στη νύχτα. 



Τη γνώρισα σ'  ένα βιβλιοπωλείο. Φόραγε  μια  πολύ  στενή  και  κοντή 
φουστίτσα  και  παπούτσια  με  πανύψηλα  τακούνια.  Τα  στήθια  της 
πεταγόντουσαν  και  δείχνανε  ανάγλυφο  το  σχήμα  τους  κάτω  από  το 
μακρύ  μπλε  πουλόβερ  που  φόραγε.  Το  πρόσωπό  της  είχε  κάποια 
σκληράδα,  χωρίς  να  χάνει  τη  φρεσκάδα  του,  ενώ  το  κάτω  χείλος  της 
κρεμότανε  κάπως  στραβά  αλλά  με  τέτοιο  κορμί  που  είχε  όλα  αυτά 
μοιάζανε να εξαφανίζονται. Θα περίμενε κανείς από ένστικτο ότι δίπλα 
της  θα  'στεκε  κάποιος  γοριλοειδής  τύπος  νταβατζή.  Τα  μάτια  της 
μοιάζανε να μην έχουν καθόλου κόρες, και έβλεπες μια ατελείωτη βαθιά 
και μαύρη λάμψη να ξεχύνεται. Στεκόμουν εκεί μ' ένα χοντρό βιβλίο για 
στοιχήματα ιπποδρόμου στο χέρι. Την παρατηρούσα καθώς ανασηκώθηκε 
και  ξανάσκυψε  σε  ένα  ράφι  με  ειδική  λογοτεχνία  όπου  ανασκάλευε 
διάφορα  βιβλία  για  αποκρυφισμό  και  μυστικισμό  και  άλλα  σχετικά-
ταυτόχρονα έδειχνε και  κάθε φορά το σφιχτό  της  μπούτι  κι  ένα ίχνος 
πισινού. 
Πήγα κοντά της. «Με συγχωρείτε», είπα, «έχετε μια τέτοια ακτινοβολία 
που με φέρνει ασυναίσθητα κοντά σας». 
«Ο Θεός είπε εκείνη. «Εκείνος είναι που μας οδηγεί χωρίς αντίσταση στο 
δρόμο του». 
«Εσείς  είσθε  ο  Θεός.  Εσείς  είσθε  η  μοίρα  μου»,  είπα  εγώ.  «Θα  μου 
επιτρέπατε να σας προσκαλέσω για ένα ποτό;» 
«Ευχαρίστως». 
Πήγαμε σ'  ένα μπαρ στρίβοντας στην πρώτη γωνία και  εκεί  καθίσαμε 
μέχρι  που  έκλεισε.  Μιλούσε  για  τελείως  μπερδεμένα  μυστικιστικά 
θέματα.  Έκανα  κι  εγώ το  ίδιο.  Κι  αυτό  βοήθησε.  Την  έφερα  σε  τέτοιο 
σημείο  ώστε  δέχτηκε  να  'ρθει  μαζί  μου στο  δωμάτιό  μου κι  εκεί  ήταν 
πραγματική αποκάλυψη.  Την έψηνα κάπου τρεις  βδομάδες και  τότε  τη 
ρώτησα αν θα 'θελε να με παντρευτεί.  Αλήθεια πώς δεν μου 'χε κάνει 
εντύπωση πιο μπροστά τ' όνομά της! Δηλαδή νά, τη λέγανε Γεβόννα. Εν 
πάση περιπτώσει, με κοίταξε επί ώρα πολλή στα μάτια. Με κοιτούσε τόσο 
επίμονα που άρχισα να φοβάμαι ότι είχε πιθανότατα πια ξεχάσει αυτό 
που τη ρώτησα. 
Τελικά  άνοιξε  το  στόμα:  «Λοιπόν,  εντάξει.  Αλλά  δεν  πρόκειται  να  σε 
παντρευτώ από έρωτα ... δε θα 'ταν σωστό... δε θα τα πηγαίναμε καλά... 
Ενώ έτσι... Νιώθω ότι έτσι έπρεπε να γίνει». 



«Εντάξει, καρδούλα μου», είπα. 
Δεν είχαμε παντρευτεί καλά καλά και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια όπως 
και  οι  κοντές  φουστίτσες  εξαφανίστηκαν.  Εκείνη  τώρα,  μέρα  έμπαινε 
μέρα έβγαινε, σουλατσάριζε με την ίδια μακριά κόκκινη ρόμπα που δεν 
ήτανε  και  πάρα  πολύ  καθαρή.  Από  κάτω  φορούσε  συνέχεια  τα  ίδια 
ξεβαμμένα μπλε βρακιά.  Και  μ'  αυτή την αμφίεση έβγαινε στο δρόμο, 
πήγαινε σινεμά, εν ολίγοις παντού. Η αδυναμία της ήτανε ν' αφήνει τα 
μανίκια της να κρέμονται  πάνω στο βούτυρο όταν περνάμε το πρωινό 
μας. 
Στις αρχές τής το 'λεγα κιόλας. «Ε, πρόσεχε λερώθηκες με βούτυρο!» 
Αλλά  δεν  έδινε  καμιά  σημασία.  Σαν  απάντηση  κοιτούσε  έξω  απ'  το 
παράθυρο και ξεφώνιζε: «ΩΩΩΩΩΩ! Ένα πουλάκι! Εκεί στο δέντρο, το 
ΕΙΔΕΣ;» 
«Ναι». 
«ΩΩΩΩΩΩ! Μια αράχνη! Για κοίτα, αυτό το μικρό δημιούργημα του Θεού! 
Τις  ΑΓΑΠΑΩ  τις  αράχνες!  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  πώς  υπάρχουνε 
άνθρωποι που δεν τους αρέσουνε οι αράχνες. Εσύ, Χανκ, τις αγαπάς τις 
αράχνες, έτσι δεν είναι;» 
«Χμ. Αυτό είναι κάτι που δεν το 'χω ακόμη σκεφτεί». 
Μόνο που ολόκληρο το διαμέρισμα πλημμύριζε από αράχνες και μύγες 
και  κοριούς.  Και  όλα  αυτά  ήτανε  τα  προσφιλή  δημιουργηματάκια  του 
Θεού.  Σαν  νοικοκυρά  ήτανε  καταστροφή.  Επέμενε  ότι  η  καθαριότητα 
είναι  πράγμα  τελείως  ασήμαντο.  Εγώ  τουναντίον  υποψιαζόμουνα  ότι 
ήτανε απλά και ωραία τεμπέλα, και πέρα από αυτό κάτι λίγο παράξενη. 
Υποχρεώθηκα λοιπόν να προσλάβω μια κοπέλα για να κάνει τις δουλειές 
του σπιτιού. Τη λέγανε Φελίτσα. 
Ένα βράδυ γυρίζοντας σπίτι τις τσάκωσα να έχουν πασαλείψει την πίσω 
μεριά ενός καθρέφτη με κάποια κρέμα και, ενώ κάνανε διάφορα ξόρκια, 
βγάζανε κάτι αλλόκοτους ήχους. Μόλις με είδανε μπήξανε τις φωνές και 
τρέξανε να κρύψουνε τον καθρέφτη από μένα. 
«Ε, λοιπόν πανάθεμά με», είπα, «αν καταλαβαίνω τι θέατρο είναι αυτό 
που γίνεται εδώ πέρα». 
 «Το  μαγικό  καθρέφτη  δεν  πρέπει  να  τον  δει  κανένα  μάτι»,  είπε  η 
Γεβόννα. 
 «Είναι αλήθεια», είπε η Φελίτσα. Σιγά σιγά φάνηκε ότι η Φελίτσα δεν 
άπλωνε ούτε δακτυλάκι για να καθαρίσει το βρωμερό μας σπίτι, που με 
τον καιρό μετατράπηκε σε αχούρι.  Είχε κι αυτή το ψώνιο της γυναίκας 
μου.  Να τη διώξω ήτανε κάτι  που οπωσδήποτε δεν το 'θελα, γιατί  στο 
κρεβάτι  ήταν  σχεδόν  τόσο  καλή  όσο  κι  η  Γεβόννα.  Κι  εκτός  αυτού 
μαγείρευε πολύ ωραία,  παρ'  ότι  πολύ συχνά δεν καταλάβαινα τι  ήταν 
αυτά που μας σερβίριζε. 
Κάποτε  η  Γεβόννα  έμεινε  έγκυος.  Όλο  και  πιο  συχνά  οι  γείτονες  μου 
«καρφώνανε» διάφορα παράδοξα που συμβαίνανε σπίτι όταν εγώ έλειπα. 



Η ίδια μου διηγιότανε ότι βλέπει συνέχεια τρελά πράγματα. Κι ότι ένας 
Δαίμονας  πρόκειται  να  την  πάρει  και  να  γίνει  ο  αφέντης  της.  Μου 
περιέγραψε μάλιστα αυτό το πράμα... Το περίεργο αυτό μούτρο φαίνεται 
ότι  παρουσιαζότανε με δύο διαφορετικά πρόσωπα.  Το ένα είχε  μεγάλη 
ομοιότητα με μένα. Το άλλο πρόσωπο ήταν ένα σύνθετο δημιούργημα με 
πρόσωπο ανθρώπινο, σώμα γάτας, πόδια και νύχια αετού και φτερούγες 
που μοιάζανε σαν της νυχτερίδας. Αυτό το φανταστικό ον δεν της μιλούσε 
ποτέ, ωστόσο η θέα του της δημιουργούσε παράξενες σκέψεις.  Μια απ' 
αυτές τις παράξενες σκέψεις ήταν ότι αίτιος για την κατάντια της ήμουν 
εγώ κι αυτό της προκάλεσε μια υπέρμετρη μανία καταστροφής. Μόνο που 
δεν ξεθύμαινε τη λύσσα της στις σκουληκόμυγες και στους κοριούς ή στη 
βρώμα που 'πνιγε το σπίτι, αλλά σε πράγματα που μου 'χάνε κοστίσει ένα 
σωρό λεφτά. Κατάστρεψε τα έπιπλα, ξεκόλλησε τα ρολά των παραθύρων, 
έβαλε φωτιά στις κουρτίνες, ξέσκισε τις δερμάτινες πολυθρόνες, ξετύλιξε 
ολόκληρα ρολά τουαλέτας μέσ' στο σπίτι, άφησε τη βρύση του μπάνιου να 
τρέχει μέχρι που ξεχείλισε η μπανιέρα και γέμισε όλο το σπίτι νερά. Πέρα 
απ' αυτά έκανε κάτι υπεραστικά τηλεφωνήματα με ανθρώπους που της 
ήταν σχεδόν άγνωστοι. Όταν την έπιανε μια από αυτές τις κρίσεις, τότε 
δεν μου 'μενε τίποτε άλλο από το να καβαλάμε με τη Φελίτσα το κρεβάτι 
και  να τραβάμε τρία τέσσερα νου μεράκια με όλους τους κανόνες της 
τέχνης, μέχρι που από καθαρή εξάντληση αποξεχνιόμουνα. 
Κάποια μέρα κατάφερα τη Γεβόννα (έδειξε κι εκείνη προθυμία) να βρούμε 
έναν ψυχίατρο. «Πολύ ωραία», είπε, «εφ ' όσον νομίζεις... Αλλά πίστεψέ 
με,  είναι  ανοησία  αυτό  που  σου  περνάει  από  το  μυαλό.  Στην 
πραγματικότητα εσύ έχεις πάθει τη ζημιά». 
«Εντάξει, μωρό μου», είπα, «ας το αφήσουμε αυτό στον ειδικό, έτσι.» 
«Ετοίμασε τ' αυτοκίνητο», είπε εκείνη, «έρχομαι αμέσως». 
Περίμενα  έξω  στ'  αμάξι.  Όταν  βγήκε,  φορούσε  ένα  στενό  φουστάνι, 
ψηλοτάκουνα παπούτσια, κατακαίνουριες νάιλον κάλτσες ακόμη και μέικ 
απ στο πρόσωπο. Είχε μάλιστα χτενιστεί, για πρώτη φορά απ' το γάμο 
μας. 
«Δώσε μου ένα φιλί, γλύκα», είπα. «Άρχισα κιόλας να καυλώνω». 
«Όχι. Πρώτα θα πάμε στον ψυχίατρο». 
Κι όταν τελικά καθίσαμε αντίκρυ στον ψυχίατρο, η συμπεριφορά της δεν 
θα  μπορούσε  να  ήταν  πιο  φυσιολογική.  Ούτε  λέξη  για  τον  Δαίμονα. 
Γελούσε  όποτε  ο  γιατρός  έλεγε  κανένα  αστείο,  κι  ούτε  αφηνότανε  σε 
φλυαρίες,  άφηνε  τον  γιατρό  να  αρχίζει  εκείνος  πρώτος  τη  συζήτηση. 
Συμπέρανε λοιπόν ότι  βρισκότανε σε άριστη πνευματική και σωματική 
κατάσταση. Ότι βρισκόταν σε άριστη σωματική κατάσταση το ήξερα και ο 
ίδιος.  Ξανανεβήκαμε  στ'  αμάξι  και  γυρίσαμε  πίσω.  Στο  σπίτι  γδύθηκε 
τελείως και μετά φόρεσε ξανά τη βρωμορόμπα κι άρχισε να σουλατσάρει. 
Και εγώ πήγα πάλι στο κρεβάτι με τη Φελίτσα. 



Τα οράματα του Δαίμονα δεν σταμάτησαν ούτε όταν γεννήθηκε το πρώτο 
μας παιδί. Η Γεβόννα ισχυριζότανε επίμονα ότι ο Δαίμονας τη βασάνιζε 
και τώρα όπως πρώτα. Γινότανε σιγά σιγά σχιζοφρενής. 
Πολλές  φορές  ενώ καθότανε  ήσυχη και  τελείως  φυσιολογική,  ξαφνικά 
άρχιζε να στριγκλίζει σε έξαλλη κατάσταση. Καμιά φορά όταν ήμουνα 
στην  κουζίνα  κι  έκανα  κάτι,  ακουγότανε  δυνατά  μια  απαίσια  και 
βραχνιασμένη φωνή.  Έμοιαζε  αντρική.  Όρμαγα μέσα στο  δωμάτιο  και 
ρώταγα: «Τι έχεις, αγάπη μου;» 
Εκείνη με κοιτούσε τελείως ψυχρά κι έλεγε ήσυχη: «Τι θέλεις να πεις;» 
«Ωραία», έλεγα εγώ τότε, «είμαι πούστης από κούνια...» έβαζα μια γερή 
δόση ποτό σ' ένα ποτήρι και γύριζα στην κουζίνα. Μια μέρα κατάφερα να 
μπάσω λάθρα έναν ψυχίατρο στο σπίτι την ώρα που την είχε πιάσει μια 
απ' τις κρίσεις της. Συγκατένευσε ότι πράγματι κάτι της «λείπει» και με 
συμβούλεψε να τη στείλω σε μια κλινική.  Συμπλήρωσα τ'  απαραίτητα 
έντυπα και ορίστηκε μια νέα ιατρική εξέταση. Εκείνη ξανάρθε με το κοντό 
φουστάνι  και  τα  ψηλοτάκουνα  παπούτσια.  Αυτή  τη  φορά  δεν 
υποκρινότανε  τη  μικρή  και  παρδαλή  κατσίκα  με  τα  χαχά  της  και  τα 
χουχού της.  Παρουσιάστηκε  σαν τέρας  εξυπνάδας.  Έδωσε μια  λαμπρή 
διάλεξη περί της ακεραιότητας της πνευματικής υγείας. Με παρουσίασε 
σαν  κρυψίνου  σύζυγο,  που  προσπαθεί  με  τετριμμένους  τρόπους  να 
απαλλαγεί  από τη γυναίκα του.  Κατάφερε μάλιστα να αντικρούσει τις 
μαρτυρίες αρκετών ανθρώπων σαν τελείως αναληθείς και τραβηγμένες 
από τα μαλλιά. Στη συνέχεια στρίμωξε τους δυο εμπειρογνώμονες που 
είχε στείλει το δικαστήριο και τους ανάγκασε να καταθέσουνε τα όπλα. 
Τελικά ο δικαστής διέκοψε την εξέταση και δήλωσε: «Το δικαστήριο δεν 
θεωρεί επαρκείς τους λόγους που θα δικαιολογούσαν τον εγκλεισμό της 
κυρίας Ραντόβσκι σε θεραπευτικό ίδρυμα». 
Την  πήγα  πάλι  στο  σπίτι  κι  εκείνη  ξανατρύπωσε  στη  φθαρμένη 
καλοβρωμισμένη ρόμπα της. «Μάρτυράς μου ο Θεός», είπα, «εξαιτίας σου 
στο τέλος θα μου στρίψει κι ΕΜΕΝΑ». 
«Από καιρό την έχεις πάθει τη ζημιά», είπε εκείνη. «Γιατί δεν πας με τη 
Φελίτσα στο  κρεβάτι;  Μ'  αυτό  τουλάχιστο  θα σου φύγουνε  οι  έμμονες 
ιδέες σου». 
Κι αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Αλλά αυτή τη φορά η Γεβόννα στεκότανε 
δίπλα στο κρεβάτι και κοίταζε. Κάπνιζε ένα κινγκ σάιζ τσιγάρο με μια 
πίπα από ελεφαντόδοντο και χαμογέλαγε όλη την ώρα. Δεν μ' ένοιαζε. 
Ίσως στο μεταξύ να είχε περάσει πέρα απ' όλα τα εγκόσμια κι έτσι στο 
μέλλον να μη μου δημιουργούσε άλλους μπελάδες. 
Πού τέτοιο πράγμα όμως. 
Το  επόμενο  βράδυ  όπως  γυρνούσα  από  τη  δουλειά  στο  σπίτι  με 
σταμάτησε ο ιδιοκτήτης. «Κύριε Ραντόβσκι! Κύριε Ραντόβσκι, η γυναίκα 
σας  άρχισε  πάλι  τους  τσακωμούς  με  τους  γείτονες  και  δεν  άφησε 
παράθυρο για παράθυρο στο σπίτι  σας!  Θέλω να σας παρακαλέσω να 



ξενοικιάσετε το διαμέρισμα».  Μαζέψαμε τα πράγματα και  πήγαμε στο 
Γκλεντέιν όπου ζούσε η μάνα της Γεβόννα. Η γριά ήταν μια χαρά στα 
μυαλά, αλλά οι συνεχείς μαγικές τελετέξ, τα λιβάνια, οι εξορκισμοί και οι 
μαγικοί  καθρέφτες  τής δώσανε  σύντομα στα νεύρα,  και  μας  έδωσε να 
καταλάβουμε ότι θα 'πρεπε να μετακομίσουμε σε μια φάρμα που είχε έξω 
από το Σαν Φρανσίσκο. Της αφήσαμε το μωρό και τραβήξαμε προς τα κει. 
Εκεί όμως διαπιστώσαμε ότι το κτήμα ήταν νοικιασμένο σε κάποιον που 
έμενε  εκεί,  κάποιον  κύριο  ονόματι  Φάιναλ  Μπένσον.  Ο  κύριος  αυτός 
έδειχνε  αποφασισμένος  να  κρατήσει  το  κτήμα  πάση  θυσία.  «Έχω 
δουλέψει σ' αυτό το κομμάτι γης όλη μου τη ζωή, κι από δω δεν πρόκειται 
να με κουνήσει κανείς. ΚΑΝΕΙΣ!» Και μια κι ήτανε ένα μέτρο κι ενενήντα 
ύψος και κάπου εκατόν πενήντα κιλά βάρος,  νοικιάσαμε ένα γειτονικό 
κτήμα κι αποφασίσαμε ν' αναθέσουμε την υπόθεση σ' έναν δικηγόρο. 
Αλλά την πρώτη κιόλας νύχτα συνέβη κάτι που άλλαξε ριζικά όλη την 
κατάσταση. Όπως ήμουνα με τη Φελίτσα στο καινούριο κρεβάτι και το 
δοκιμάζαμε,  ακούω  από  το  σαλόνι  κάτι  φοβερούς  αναστεναγμούς  και 
θόρυβο από τον καναπέ που έμοιαζε να διαλύεται. «Μια στιγμή», είπα, 
και σταμάτησα τα σπρωξίματα. 
«Μου φαίνεται ότι η Γεβόννα έχει δυσκολίες». 
Και  πράγματι  είχε  δυσκολίες,  δηλαδή  ο  Φάιναλ  Μπένσον  βρισκότανε 
επάνω της και προσπαθούσε με όλους τους κανόνες τού παιχνιδιού να τη 
δαμάσει.  Ήταν ένα μεγαλειώδες θέαμα που σου 'κοβε την αναπνοή. Ο 
Μπένσον  έκανε  τη  δουλειά  τεσσάρων  αντρών  ταυτόχρονα.  Αθόρυβα 
γύρισα  στο  υπνοδωμάτιο  και  συνέχισα  το  δικό  μου  νούμερο  μέχρι  το 
τέλος. 
Το επόμενο πρωινό η Γεβόννα δεν φαινότανε πουθενά. «Ήθελα μόνο να 
'ξερα που έχει χαθεί αυτό το ξεμυαλισμένο θηλυκό», μουρμούρισα. 
Κι όπως αργότερα, ενώ καθόμαστε με τη Φελίτσα και παίρναμε το πρωινό 
μας, κοίταξα έξω από το παράθυρο, την είδα και κατάλαβα τι συνέβαινε. 
Η  Γεβόννα  με  μπλου  τζιν  και  μ'  ένα  λαδί  αντρικό  πουκάμισο 
μπουσουλούσε  στα  γόνατα  στον  κήπο,  ενώ  δίπλα  της,  επίσης 
γονατισμένος, ο Φάιναλ Μπένσον. Ανάμεσά τους κυλιότανε ένα πανέρι 
γεμάτο ραπανάκια. Ο Φάιναλ κατάφερε να μεταμορφώσει τη Γεβόννα σε 
αγρότισσα. «Διάολε», είπα, «ώρα να του δίνουμε από δω!» 
Η Φελίτσα κι εγώ πακετάραμε τα πράγματά μας και πήραμε δρόμο. Στο 
Λος Άντζελες σταματήσαμε σ' ένα μοτέλ. «Έτσι λοιπόν, γλύκα μου», είπα, 
«πάνε οι σκοτούρα; κι ο βραχνάς. Θ' αγοράσουμε μια μπουκάλα ουίσκι και 
θα το γιορτάσουμε». 
Εκείνη  τη  νύχτα  ξύπνησα  από  μια  δυνατή  φωνή.  «Άθλιε,  σιχαμερέ 
τύραννε!» άκουσα τη Φελίτσα να λέει. «Δε θα ησυχάσω ποτέ από σένα σ' 
αυτή  τη  ζωή;  Πρώτα  πήρες  τη  Γεβόννα  από  κοντά  μου  και  τώρα 
ακολουθείς εμένα! Όπου κι αν είσαι Δαίμονα! Εξαφανίσου! Να μαραθείς, 
να στεγνώσεις, να ξεραθείς και να με αφήσεις για πάντα ήσυχη!» 



Ανασηκώθηκα απότομα. Ακολούθησα με το βλέμμα μου το βλέμμα της 
Φελίτσα και διέκρινα -μέσ' στο σκοτάδι- ένα πυρακτωμένο πρόσωπο, με 
δύο τεράστια κίτρινα δόντια που προεξείχαν, ενώ έμοιαζε να μας κοιτάζει 
σαν ένα βρωμερό αστείο. 
«Εξαφανίσου!» είπε η Φελίτσα. «Στ' όνομα του Παντοδύναμου ΤΖΑ, στ' 
όνομα του Βούδδα και στ'  όνομα των χιλίων θεών, σε εξορκίζω και  σε 
αποπέμπω από τις ψυχές μας εις τον αιώνα τον άπαντα». 
Άναψα το φως. 
«Φαίνεται είναι απ' το ουίσκι, μωρό μου», της είπα. «Από το ουίσκι και την 
ταλαιπωρία από το μακρινό ταξίδι». 
Κοίταξα το ρολόι. Ήταν μιάμιση. Χρειαζόμουνα επειγόντως κάτι δυνατό 
να πιω. Σηκώθηκα και ντύθηκα. 
«Πού πας Χανκ;» 
«Πάω να πάρω κάτι  να πιω. Μόλις και προλαβαίνω το μαγαζί προτού 
κλείσει.  Αυτός  ο  κερατάς  με  τους  απαίσιους  μορφασμούς  του  με 
πονοκεφάλιασε». 
Στεκόμουνα ντυμένος στην πόρτα. 
«Χανκ;» 
«Τι είναι, αγάπη μου;» 
«Πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι». 
«Εντάξει, αλλά κάν ' το όσο πιο σύντομα μπορείς. Πρέπει να βιαστώ πριν 
το μαγαζί κατεβάσει τα ρολά». 
«Είμαι η αδελφή της Γεβόννα». 
«Τι λες;» 
«Ναι». 
Γύρισα και της έδωσα ένα φιλί. Μετά βγήκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. 
Το μοτέλ ήταν ανατολικά σχεδόν στο ύψος τη λεωφόρου Βέρμοντ.  Στη 
γωνιά  Χόλλυγουντ  και  Νόρμαντυ  υπήρχε  ένα  μαγαζί  ακόμη  ανοιχτό. 
Αγόρασα ένα μπουκάλι,  ανέβηκα στ'  αυτοκίνητο και ξεκίνησα προς τα 
δυτικά. Λοιπόν, δεν σου πέφτει κάθε μέρα στο δρόμο σου ένα λαχείο σαν 
τον Φάιναλ Μπένσον. Τέτοιες ικανότητες και τέτοια δύναμη. Καμιά φορά 
καλό είναι να ξαποστέλνει κανείς όλα αυτά τα φρενοβλαβή θηλυκά για 
να μπορέσει να ξαναβρεί τον εαυτό του. Μερικές φορές το αντίτιμο είναι 
τόσο  βαρύ,  που  κανένας  άντρας  δεν  θα  'τανε  διατεθειμένος  να  το 
πληρώσει. 
Βρήκα  ένα  μοτέλ  προς  τα  κάτω,  κοντά  στην  οδό  Βάιν  κι  έπιασα  ένα 
δωμάτιο.  Όπως  πήγαινα  στο  ασανσέρ  είδα  μια  γυναίκα  που  καθόταν 
μόνη της στο μπαρ. Το φουστάνι της είχε ανασηκωθεί σχεδόν μέχρι τα 
καπούλια της. Προσπάθησα να συγκρατηθώ. 
Εκείνη κοίταζε το μπουκάλι που εξείχε από την πλαστική σακούλα που 
κράταγα  στο  χέρι.  Εγώ  κοιτούσα  τα  καπούλια  της.  Όταν  το  ασανσέρ 
ξεκίνησε ανέβηκε κι αυτή μαζί μου. «Δεν έχετε σκοπό να πιείτε όλο το 
μπουκάλι μόνος σας;» 



«Μόνο αν χρειαστεί». 
«Μα δε θα χρειαστεί». 
«Ωραία», είπα εγώ. 
Το  ασανσέρ  σταμάτησε.  Η  πόρτα  άνοιξε.  Κόλλησε  πάνω  μου  καθώς 
έβγαινε και προχώρησε στο διάδρομο με φιδίσιες κινήσεις. Το σώμα μου 
άρχισε να μυρμηγκιάζει σ' ορισμένα σημεία. 
«Δωμάτιο 41», είπα. 
«Ω, ναι». 
«Κατά άλλα δεν πιστεύω να ενδιαφέρεσαι για αποκρυφισμό,  ιπτάμενα 
αντικείμενα,  πνεύματα,  μάγισσες,  δαίμονες,  μαγικούς  καθρέφτες  και 
τέτοια πράγματα». 
«Τι πράγμα; Δεν καταλαβαίνω». 
«Εντάξει. Ξέχασέ το, μωρό μου». 
Προχώρησε πριν από μένα, τα ψηλά της τακούνια χτύπαγαν ρυθμικά, το 
κορμί της χόρευε πέρα δώθε στο λυκόφως τού διαδρόμου. Δεν έβλεπα πια 
την ώρα. Δωμάτιο 41. Ξεκλείδωσα και βρήκα το διακόπτη. Άναψα το φως 
κι έκλεισα πίσω μου την πόρτα. Έψαξα και βρήκα 2 ποτήρια, τα ξέπλυνα, 
τα γέμισα ουίσκι και της έδωσα το ένα. Το πήρε και κάθισε στον καναπέ, 
άπλωσε τα πόδια της αργά το ένα επάνω στ' άλλο και μου γέλασε. 
Νά λοιπόν. Όλα είχαν ξαναγίνει φυσιολογικά. 
Και αυτή τη φορά όλα θα πηγαίνανε μια χαρά. 
Για μερικές ώρες. 

ΤΕΛΟΣ


