σηΜΕΙΩΜα

ΕΙΧα ΔΕΙ τρεῖς ϕωτογραϕίες αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
῾η μία ἦταν αὐτὸ ποὺ θὰ λέγαμε μᾶλλον παιδικὴ
ϕωτογραϕία, ὑπολογίζω λίγο πρὶν ἢ λίγο μετὰ τὰ δέκα.
῎Εδειχνε αὐτὸ τὸ παιδί, περιτριγυρισμένο ἀπὸ ἕνα πλῆθος γυναικῶν (ϕαντάζομαι οἱ μεγαλύτερες καὶ οἱ μικρότερες ἀδερϕές, καθὼς καὶ οἱ ξαδέρϕες), νὰ στέκεται στὴν
ἄκρη τῆς λιμνούλας ἑνὸς κήπου, ϕορώντας μιὰ ϕαρδιὰ
χακάμα1 μὲ ἁδρὲς ρίγες. Μὲ τὸ κεϕάλι γερμένο περὶ τὶς
τριάντα μοῖρες πρὸς τ ᾽ἀριστερά, εἶχε στὸ πρόσωπο ἕνα
ἄσχημο χαμόγελο. ῎ασχημο; Κι ὅμως, ἂν τὴν ἔβλεπαν
τίποτε ἄνθρωποι χωρὶς πολλὲς εὐαισθησίες (δηλαδὴ ἄνθρωποι ποὺ δὲν νοιάζονται γιὰ πράγματα ὅπως ἡ ὀμορϕιὰ ἢ ἡ ἀσχήμια), θὰ πέταγαν ἀδιάϕορα ἕνα ἀνεύθυνο
κομπλιμέντο:
«Τί χαριτωμένο ἀγοράκι!»
σίγουρα, μιὰ ὑπόνοια ἀπ ᾽αὐτὸ ποὺ κοινῶς ἐννοοῦμε
μὲ τὴ λεγόμενη «χάρη», ἔτσι ποὺ αὐτὸ τὸ ἀδιάϕορο κομπλιμέντο νὰ μὴν εἶναι τελικὰ ἐντελῶς κενό, δὲν ἔλειπε
ἀπ ᾽τὸ χαμογελαστὸ πρόσωπο ἐκείνου τοῦ παιδιοῦ. ᾽Εντούτοις, ἂν τὴν ἔβλεπε ἕνας ἄνθρωπος μὲ κάποια, ἔστω καὶ
ἐλάχιστη, παιδεία γύρω ἀπ ᾽τὸ τί εἶναι ὡραῖο καὶ τί ἄσχημο, μὲ μιὰ κίνηση τοῦ χεριοῦ σὰν νὰ τίναζε ἀπὸ πάνω
1. ᾽Ιαπωνικὸ παντελόνι.
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του μιὰ τριχωτὴ κάμπια θὰ πέταγε, πιστεύω, πέρα αὐτὴ
τὴ ϕωτογραϕία, μουρμουρίζοντας μὲ ἔντονη ἀηδία:
« ῎Ω, τί ἀποκρουστικὸ παιδί!»
᾽ακριβῶς τὸ χαμόγελο αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, ὅσο περισσότερο τὸ κοίταζες, τόσο, δίχως νὰ εἶναι σαϕὲς γιατί, ἄρχιζε νὰ σοῦ μεταδίδει μιὰ αἴσθηση παράξενη, ἀηδιαστική. ῎Οχι, στὴν πραγματικότητα δὲν πρόκειται γιὰ χαμόγελο. αὐτὸ τὸ παιδὶ καθόλου δὲν χαμογελάει. ᾽απόδειξη,
αὐτὸ τὸ παιδὶ στέκεται ἔχοντας κλεισμένες σϕιχτὰ καὶ
τὶς δυό του γροθιές. ῞Οταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κλεισμένες
σϕιχτὰ τὶς γροθιές τους, δὲν μποροῦν νὰ χαμογελάσουν.
Εἶναι πίθηκος. Εἶν ᾽ἕνα χαμόγελο πιθήκου. αὐτὸ ποὺ
μοιάζει χαμόγελο δὲν εἶναι παρὰ κάτι ἄσχημες ρυτίδες
σ ᾽ἕνα ζαρωμένο πρόσωπο. ῾η σκέψη ποὺ σοῦ ᾽ρχόταν βλέποντάς το ἦταν «κοίτα ἕνα ρυτιδιασμένο μικρό!». ῞Ομως,
ἀκόμα περισσότερο, ἦταν ἡ ϕωτογραϕία μιᾶς μορϕῆς
ποὺ εἶχε κάτι τὸ ἀλλόκοτο, θά ᾽λεγες καὶ κάτι βρόμικο,
πού, ναί, προκαλοῦσε παράξενα τάση γιὰ ἐμετό.
Τὸ πρόσωπο τῆς δεύτερης ϕωτογραϕίας εἶχε μιὰ
ἐκπληκτικὴ μεταμόρϕωση. Τώρα ἦταν ἡ μορϕὴ ἑνὸς
σπουδαστῆ. ϕωτογραϕία τῆς ἐποχῆς τοῦ λυκείου, ἴσως
τοῦ πανεπιστημίου, δὲν μποροῦσες νὰ πεῖς μὲ ἀκρίβεια.
᾽Εν πάση περιπτώσει, ἔδειχνε ἕναν τρομερὰ ὄμορϕο σπουδαστή. ῞Ομως κι αὐτή, περιέργως, δὲν ἔδινε τὴν αἴσθηση ἑνὸς ζωντανοῦ ἀνθρώπου. ῾Ο νέος ϕοροῦσε σχολικὴ
στολή. ᾽απ ᾽τὸ τσεπάκι στὸ στῆθος του πρόβαλλε ἕνα
λευκὸ μαντίλι. Καθόταν μὲ διπλωμένα τὰ πόδια σὲ μιὰ
ψάθινη καρέκλα. Καὶ χαμογελοῦσε. Μόνο ποὺ αὐτὴ τὴ
ϕορὰ δὲν ἦταν τὸ γεμάτο ρυτίδες χαμόγελο ἑνὸς πιθήκου. ῏ηταν ἕνα ἀρκετὰ ἐπιδέξιο χαμόγελο. ῞Ομως, ἀπροσ-
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διόριστα, κάπου διέϕερε ἀπὸ τὸ χαμόγελο ἑνὸς ἀνθρώπου. νὰ τὸ πῶ τὸ βάρος τοῦ αἵματος; νὰ τὸ πῶ ἀκόμα ἡ
στυϕάδα τῆς ζωῆς; ῾η αἴσθηση κάποιου τέτοιου, δηλαδὴ
ἑνὸς οὐσιαστικοῦ στοιχείου, ἔλειπε ἐντελῶς. αὐτὸ τὸ πρόσωπο δὲν εἶχε κανένα βάρος, οὔτε κὰν τὸ βάρος ἑνὸς πουλιοῦ. ᾽Ελαϕρὺ σὰν πούπουλο, ἦταν μόνο σὰν ἕνα ϕύλλο
ἄσπρο χαρτί. Ποὺ ὅμως χαμογελοῦσε. Μ ᾽ἄλλα λόγια, ἡ
ἐντύπωση ἦταν ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι ἐντελῶς τεχνητό.
᾽αλλὰ κι αὐτὸ δὲν ξέρω πῶς νὰ τὸ προσδιορίσω ἀκριβέστερα – ἀκκισμό; Δὲν πάει. Προσποίηση; Δὲν πάει. Κάτι δανδίστικο; Οὔτε αὐτὸ ταιριάζει. ϕιλαρέσκεια; σίγουρα δὲν ταιριάζει. ῞Οπως καὶ νά ᾽χει, τὸ σημαντικὸ εἶναι
ὅτι ἂν κοίταζε κανεὶς καλά, ναί, καὶ πάλι, ἀκόμα κι ἀπ ᾽
αὐτὸν τὸν ὄμορϕο σπουδαστὴ ἔβγαινε κάτι ϕρικιαστικό,
κάτι ἀποκρουστικό. ᾽Εγὼ μέχρι τότε δὲν εἶχα ξαναδεῖ
κάποιον νέο μὲ τέτοιου εἴδους παράξενη ὀμορϕιά.
῾η τρίτη ϕωτογραϕία ἦταν ἡ πιὸ ἀλλόκοτη. ῏ηταν
δύσκολο νὰ προσδιορίσεις τὴν ἡλικία. Τὸ κεϕάλι εἶχε γκριζάρει ἀρκετά. Καθόταν στὴ γωνιὰ ἑνὸς ἐξαιρετικὰ βρόμικου δωματίου (ὅτι ὁ τοῖχος κατέρρεε, σὲ τρία μάλιστα
σημεῖα, ϕαινόταν καθαρὰ στὴ ϕωτογραϕία) καὶ εἶχε ἁπλωμένα τὰ χέρια πρὸς ἕνα μικρὸ μαγκάλι, γιὰ νὰ ζεσταθεῖ.
αὐτὴ τὴ ϕορὰ δὲν χαμογελοῦσε. Δὲν εἶχε καμία ἔκϕραση. Κατὰ κάποιον τρόπο, ἡ ϕωτογραϕία ἀνέδιδε μιὰ πραγματικὰ σιχαμερή, δυσοίωνη μυρουδιά, σὰν ὁ εἰκονιζόμενος νὰ εἶχε πεθάνει ἐνῶ εἶχε ἁπλωμένα τὰ χέρια πρὸς
τὸ μαγκάλι. ᾽αλλὰ τὸ παράξενο δὲν ἦταν μόνο αὐτό.
σ ᾽ἐκείνη τὴ ϕωτογραϕία, ἐπειδὴ τὸ πρόσωπο εἶχε ἀποτυπωθεῖ ἀρκετὰ μεγάλο, μποροῦσα νὰ ἐξετάσω τὰ χαρακτηριστικά του λεπτομερῶς: τὸ μέτωπο ἦταν συνη-
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θισμένο, οἱ ρυτίδες τοῦ μετώπου ἐπίσης συνηθισμένες,
τὰ ϕρύδια ἐπίσης συνηθισμένα, τὰ μάτια ἐπίσης συνηθισμένα, ἡ μύτη, τὸ στόμα, τὸ σαγόνι ἐπίσης. ῞Ομως,
ἄαα, αὐτὸ τὸ πρόσωπο ὄχι μόνο δὲν εἶχε καμία ἔκϕραση, ἀλλὰ δὲν ἄϕηνε κὰν μιὰ ἐντύπωση. Δὲν εἶχε κάποιο
ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό. Γιὰ παράδειγμα, ἐγὼ κοιτάζω αὐτὴ τὴ ϕωτογραϕία καὶ μετὰ κλείνω τὰ μάτια. Καὶ
ἤδη ἔχω ξεχάσει αὐτὸ τὸ πρόσωπο. Τὸν τοῖχο τοῦ δωματίου, τὸ μικρὸ μαγκάλι, ὅλ᾽αὐτὰ μπορῶ νὰ τὰ ἐπαναϕέρω στὴ μνήμη μου, ὅμως ἡ ἐντύπωση τοῦ προσώπου τῆς κύριας μορϕῆς ἐκείνου τοῦ δωματίου ἔχει καλυϕθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ ὁμίχλη. ῞Οπως καὶ νὰ κάνω, ὅ,τι
καὶ νὰ κάνω, δὲν μπορῶ νὰ τὸ θυμηθῶ. Εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ γι᾽αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μιὰ προσωπογραϕία. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει κὰν ἕνα καρτούν.
᾽ανοίγω τὰ μάτια. ῎α, ἕνα τέτοιο πρόσωπο ἦταν, ναί, τώρα τὸ θυμήθηκα, ὄχι, οὔτε κὰν μιὰ τέτοια χαρὰ δὲν ἔχω.
῾υπερβάλλοντας λίγο, ἄν, ἀϕοῦ ἀνοίξω τὰ μάτια, ξανακοιτάξω ἐκείνη τὴ ϕωτογραϕία, καὶ πάλι δὲν μπορῶ νὰ
τὸ θυμηθῶ. ῎Ετσι, ἀπ ᾽τὴ δυσαρέσκεια καὶ τὸν ἐκνευρισμό, τελικὰ θέλω ν ᾽ἀποστρέψω τὸ βλέμμα.
α
᾽ κόμα καὶ στὸ λεγόμενο «νεκρικὸ προσωπεῖο» ὑπάρχει, νομίζω, περισσότερο κάτι ποὺ ν ᾽ἀποτελεῖ ἔκϕραση,
κάτι ποὺ ν ᾽ἀϕήνει μιὰ ἐντύπωση. Μιὰ αἴσθηση ὅπως
αὐτὴ ποὺ δημιουργεῖ τούτη ἡ ϕωτογραϕία εἶναι, μοῦ ϕαίνεται, κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ θὰ προέκυπτε ἂν βάζαμε στὸ
σῶμα ἑνὸς ἀνθρώπου τὸ κεϕάλι ἀπὸ ἕνα ἄλογο κάρου.
Τέλος πάντων, κάτι ἀπροσδιόριστο κάνει αὐτὸν ποὺ τὴν
κοιτάζει νὰ γεμίζει μ᾽ἕνα μακάβριο, ἀηδιαστικὸ αἴσθημα. Πραγματικά, ποτέ μου δὲν εἶχα ξαναδεῖ τὸ πρόσωπο ἑνὸς τόσο παράξενου ἀνθρώπου.

ΠρΩΤΟ σηΜΕΙΩΜαΤαρΙΟ

ΕΖησα μιὰ ζωὴ γεμάτη ἀπὸ ἐπαίσχυντες καταστάσεις.
Δὲν ἔχω τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί εἶναι αὐτὸ
ποὺ λένε μιὰ κανονικὴ ἀνθρώπινη ζωή.
᾽Επειδὴ γεννήθηκα σ ᾽ἕνα χωριό, στὴν ἐπαρχία Τοοχόκου, ἡ πρώτη ϕορὰ ποὺ εἶδα τρένο ἦταν ὅταν εἶχα πιὰ
μεγαλώσει ἀρκετά. ᾽ανέβαινα, κατέβαινα τὴ γέϕυρα τοῦ
σταθμοῦ χωρὶς νὰ μοῦ περνάει ἀπ ᾽ τὸ μυαλὸ ὅτι αὐτὴ
εἶναι γιὰ νὰ περνᾶς στὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς ἀποβάθρας.
νόμιζα ἁπλὰ πὼς εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἐγκατέστησαν μόνο γιὰ νὰ κάνουν τὸ σύμπλεγμα τοῦ σταθμοῦ διασκεδαστικό, ὅπως στὶς παιδικὲς χαρὲς στὸ ἐξωτερικό, ἢ γιὰ
νὰ τὸ κάνουν κάτι μοδάτο. σκεϕτόμουν μάλιστα μ᾽αὐτὸ
τὸν τρόπο γιὰ μεγάλο διάστημα. Γιὰ μένα, τὸ ν ᾽ἀνεβοκατεβαίνω τὴ γέϕυρα ἦταν μᾶλλον ἕνα εἶδος διασκέδασης ὑψηλοῦ γούστου. νόμιζα ὅτι ἀνάμεσα στὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσϕέρει ὁ σιδηρόδρομος, αὐτὴ ἦταν μιὰ ἀπὸ
τὶς πιὸ κομψές. ῞Οταν ἀργότερα ἀνακάλυψα ὅτι δὲν εἶναι
τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕνα μέσο στὴν ὑπηρεσία μιᾶς
ἐξαιρετικὰ πρακτικῆς ἀνάγκης, δηλαδὴ γιὰ νὰ περνοῦν
οἱ ταξιδιῶτες στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τῆς ἀποβάθρας, ξαϕνικὰ τὸ ἐνδιαϕέρον μου ἔσβησε.
᾽Επίσης, ὅταν ἤμουν παιδί, ὅποτε ἔβλεπα σὲ εἰκονογραϕημένα βιβλία ϕωτογραϕίες ὑπόγειων συρμῶν, προϕανῶς καὶ πάλι δὲν καταλάβαινα ὅτι ἐϕευρέθηκαν ἀπὸ
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μιὰ πρακτικὴ ἀνάγκη. νόμιζα ὅτι τὸ νὰ ταξιδεύει κανεὶς ὑπόγεια ἦταν ἁπλὰ μιὰ πιὸ ἐνδιαϕέρουσα διασκέδαση ἀπ ᾽τὸ νὰ ταξιδεύει στὴν ἐπιϕάνεια.
᾽Επειδὴ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχα ἀσθενικὴ κράση, συχνὰ βρισκόμουν ἄρρωστος στὸ κρεβάτι. ᾽Εκεῖ, νόμιζα ὅτι
τὰ σεντόνια, ἡ μαξιλαροθήκη, ἡ παπλωματοθήκη δὲν εἶναι παρὰ μιὰ ἐντελῶς ἀνούσια διακόσμηση. ῞Οταν, γύρω στὰ εἴκοσι, κατάλαβα πὼς ἦταν γιὰ κάτι ἐντελῶς
ἄλλο, γιὰ μιὰ πρακτικὴ χρήση, μ᾽ἔπιασε ἀπογοήτευση
γιὰ τὴν ἀνθρώπινη πεζότητα κι ἔκανα θλιβερὲς σκέψεις.
᾽Εξάλλου, ἐγὼ δὲν ἤξερα τί σημαίνει ἄδειο στομάχι. ῎Οχι, δὲν ἐννοῶ ὅτι μεγάλωσα σ ᾽ἕνα σπίτι ποὺ δὲν
εἶχε πρόβλημα μὲ τὸ ϕαῒ καὶ τὸ ντύσιμο, δὲν τὸ λέω μ᾽
αὐτὴ τὴ βλακώδη ἔννοια. ᾽Εννοῶ ἁπλὰ ὅτι δὲν καταλάβαινα τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ αἴσθημα τοῦ λεγόμενου «ἄδειου
στομαχιοῦ». Καταλαβαίνω ὅτι πρόκειται γιὰ περίεργη
περιγραϕὴ τοῦ πράγματος, ὅμως ἀκόμα κι ὅταν τὸ στομάχι μου εἶναι ἄδειο, ἐγὼ δὲν τὸ προσέχω. ᾽Επειδὴ ἀπὸ
τὸ δημοτικό, ἀπὸ τὸ γυμνάσιο, ὅταν ἐπέστρεϕα σπίτι ἀπὸ
τὸ σχολεῖο, οἱ ἄνθρωποι γύρω μου ἔπεϕταν πάνω μου
πιεστικά, «ἔλα, ϕαντάζομαι πεινᾶς, κι ἐμεῖς τὸ θυμόμαστε, ὅταν γυρίζαμε ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ψοϕάγαμε τῆς πείνας, λοιπόν, τί λὲς γιὰ λίγο ἀμανατό;2 ῎Εχει καὶ καστέλα,3 καὶ ψωμί», ἔθετα σὲ ἐπιδεικτικὴ λειτουργία τὸ ἔμϕυτο πνεῦμα κολακείας ποὺ εἶχα, καὶ μουρμουρίζοντας
«ναί, πεινάω» ἔχωνα στὸ στόμα μου καμιὰ δεκαριὰ ἀμα2. Γλυκὸ ἀπὸ κόκκινα (ἀζούκι) ἢ ἄλλα ϕασόλια καὶ ζάχαρη.
3. Τὸ παντεσπάνι. Μὲ τὴν ὀνομασία «καστέλα» τὸ ἔϕεραν

στὴν ᾽Ιαπωνία οἱ Πορτογάλοι.

ΔΕν ηΜΟυν ΠΙα ανθρΩΠΟσ

29

νατό, ὅμως αἴσθημα πείνας, τί ἀκριβῶς εἶναι, δὲν καταλάβαινα οὔτε στὸ ἐλάχιστο.
ϕυσικά, κι ὁ ἴδιος τρώω βέβαια πολύ, ὅμως κάποια
θύμηση ὅτι ἔϕαγα ποτὲ ἀπὸ αἴσθημα πείνας δὲν ἔχω
σχεδὸν καθόλου. ᾽αντίθετα, μοῦ ἄρεσε νὰ τρώω ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ πράγματα ποὺ θεωροῦνταν σπάνια. Προτιμοῦσα πράγματα ἰδιαίτερα. ῎Ετσι, ὅποτε ἔβγαινα ἔξω, ἔτρωγα σχεδὸν πάντα τὰ περισσότερα ἀπ ᾽ὅσα ἦταν μπροστά μου, ἀκόμα καὶ μὲ τὸ ζόρι. ῞Οταν ἤμουν παιδί, ἡ πιὸ
ὀδυνηρὴ στιγμὴ ἦταν πραγματικὰ ἡ ὥρα τοῦ οἰκογενειακοῦ ϕαγητοῦ.
στὸ σπίτι μου στὸ χωριὸ ζούσαμε μιὰ οἰκογένεια
συνολικὰ δέκα ἀνθρώπων. Καθόμασταν σὲ δύο παράλληλες σειρές, ἀντικριστά, ἔχοντας ὁ καθένας τὸ δικό του
τραπεζάκι μπροστά του. ᾽Εγώ, τὸ μικρότερο παιδί, καθόμουνα ϕυσικὰ στὴν τελευταία θέση. ῾η θύμηση αὐτῆς
τῆς σκηνῆς, δέκα ἄνθρωποι νὰ τρῶνε τὴν ὥρα π.χ. τοῦ
μεσημεριανοῦ ϕαγητοῦ σιωπηλὰ σιωπηλά, μοῦ πάγωνε
πάντα τὸ εἶναι. ᾽Εξάλλου, ἐπειδὴ ἤμασταν μιὰ παλιά,
συντηρητικὴ οἰκογένεια, καὶ τὰ ϕαγητὰ ἦταν, τὰ περισσότερα, συνηθισμένα. σπάνια, ξεχωριστὰ πράγματα, ἀκόμη κι ἂν τὰ ἐπιθυμοῦσα, δὲν ὑπῆρχαν. αὐτὸ μ᾽ἔκανε νὰ
ϕοβᾶμαι, ὅλο καὶ περισσότερο, τὴν ὥρα τοῦ ϕαγητοῦ.
Καθισμένος στὴν τελευταία θέση, μέσα σ ᾽ἐκεῖνο τὸ μισοσκότεινο δωμάτιο, τρέμοντας ἀπ ᾽τὸ κρύο, ἔβαζα στὸ
στόμα μου λίγη μόνο ποσότητα ϕαγητοῦ, τὴν ἔσπρωχνα
μέσα κι ἀναρωτιόμουν γιατί τάχα οἱ ἄνθρωποι πρέπει
νὰ τρῶνε τρεῖς ϕορὲς τὴν ἡμέρα. Τὸ ὅτι ὅλοι ἔτρωγαν μὲ
πρόσωπο σοβαρὸ μ᾽ἔκανε νὰ σκέϕτομαι πὼς εἶναι κι
αὐτὸ ἕνα εἶδος τελετῆς. Πὼς ἡ οἰκογένεια ἔπρεπε νὰ
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τρώει τρεῖς ϕορὲς τὴν ἡμέρα, μαζεμένη σ ᾽ἕνα μισοσκότεινο δωμάτιο, μὲ τὰ τραπεζάκια τοποθετημένα μπροστά τους στὴ σειρά, μὲ τὴ σωστὴ τάξη, κι ὅτι ἔπρεπε
νὰ ϕᾶνε σιωπηλοί, σκυϕτοί, μ᾽ἔκανε νὰ σκέϕτομαι ἀκόμα κι ὅτι ἴσως νὰ ἐπρόκειτο γιὰ προσευχὴ σὲ τίποτα
πνεύματα ποὺ σέρνονταν μέσα στὸ σπίτι.
῾η ϕράση ὅτι ἂν δὲν ϕᾶς θὰ πεθάνεις, στὰ δικά μου
ἀϕτιὰ δὲν ἀκουγόταν παρὰ μόνο σὰν δυσάρεστη ἀπειλή. αὐτὴ ἡ δεισιδαιμονία (ἀκόμη καὶ τώρα ἔτσι τὴ βλέπω, σὰν δεισιδαιμονία) μοῦ δημιουργοῦσε πάντα ἕνα αἴσθημα ἀνασϕάλειας καὶ ϕόβου. ᾽Επειδὴ οἱ ἄνθρωποι ἂν
δὲν ϕᾶνε θὰ πεθάνουν, ὅτι γι᾽αὐτὸ πρέπει νὰ ἐργάζονται, γιὰ νὰ τρῶνε, ἦταν γιὰ μένα λόγια τόσο δυσνόητα καὶ παράξενα, καὶ μοῦ προκαλοῦσαν ἀκόμα κι ἕνα
αἴσθημα ἔκπληξης καὶ ἀπειλῆς μαζί, ὅσο τίποτε ἄλλο.
᾽Εν ὀλίγοις, τὸ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κινεῖ τὶς πράξεις τῶν
ἀνθρώπων εἶναι ἀκόμα καὶ τώρα κάτι ποὺ δὲν μπορῶ
νὰ καταλάβω. ῾η ἰδέα μου περὶ εὐτυχίας καὶ ἡ ἰδέα ὅλων
τῶν ἀνθρώπων στὸν κόσμο γιὰ τὸ ἴδιο πράγμα εἶχαν πάντα τόση διαϕορά, ποὺ μοῦ δημιουργοῦσε ἀνασϕάλεια.
Μάλιστα σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ τὶς νύχτες μ᾽ἔκανε νὰ
στριϕογυρίζω στὸ κρεβάτι βογγώντας, ἀκόμα καὶ νὰ
νιώθω ὅτι ἀρχίζω νὰ τρελαίνομαι. ᾽Εγώ, ἕνα ἄτομο εὐτυχισμένο; Κι ὅμως, ἀπ ᾽ὅταν ἤμουν μικρὸ παιδὶ μοῦ
ἔλεγαν, καὶ μάλιστα συχνά, πὼς εἶμαι εὐτυχής, ἐνῶ ἐγὼ
ὑπέϕερα σὰν νὰ ἤμουν στὴν κόλαση. ᾽αντίθετα, ἐμένα μοῦ
ϕαινόταν ὅτι μᾶλλον ἐκεῖνοι ποὺ μ᾽ἔλεγαν εὐτυχισμένο
ζοῦσαν, συγκριτικά, πολὺ πιὸ εὐχάριστα ἀπὸ μένα.
Καμιὰ ϕορὰ ἔκανα τὴ σκέψη ὅτι τὸ βάρος τῶν δυστυχιῶν μου ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα εἴδη, καὶ ἂν τοῦ δι-
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πλανοῦ μου τοῦ τύχαινε νὰ κουβαλάει ἔστω καὶ ἕνα ἀπὸ
αὐτά, αὐτὸ τὸ ἕνα θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ γίνει ϕονιάς.
῾απλά, δὲν καταλαβαίνω. σὰν νὰ μὴν μπορῶ κὰν ν ᾽
ἀντιληϕθῶ τὴ ϕύση, τὸ βαθμὸ τῆς δυστυχίας τοῦ διπλανοῦ μου. Πρακτικὲς δυσκολίες γιὰ τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει λύση, ὅπως γιὰ παράδειγμα νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ βρεῖ νὰ ϕάει, εἶναι σίγουρα οἱ πιὸ σκληρές. Τέτοιες δυστυχίες εἶναι ἴσως ὀδυνηρὲς ὅσο καὶ ἡ βαθύτερη κόλαση, τόσο ποὺ μπροστά τους περιπτώσεις σὰν τὶς
δικές μου δέκα δυστυχίες νὰ σκόρπαγαν στὸν ἀέρα. ῞Ομως
ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνω: παρ᾽ὅλ᾽
αὐτά, ἐκεῖνοι συνεχίζουν νὰ ζοῦν δίχως νὰ αὐτοκτονοῦν,
δίχως νὰ παραϕρονοῦν, συνεχίζουν νὰ συζητοῦν γιὰ τὰ
πολιτικὰ κόμματα, δίχως ν᾽ἀπελπίζονται, συνεχίζουν τὸν
ἀγώνα τῆς ζωῆς δίχως νὰ σκύβουν τὸ κεϕάλι. Μήπως,
τελικά, δὲν ὑποϕέρουν; Μήπως μᾶλλον ἔχουν γίνει στὸ
ἔπακρο ἐγωιστές, βεβαιώνοντας μάλιστα ὅτι αὐτὸ εἶναι
τὸ ϕυσικό, χωρὶς ν ᾽ἀμϕιβάλλουν στιγμὴ γι᾽αὐτό;
῍αν εἶναι ἔτσι, τότε τέτοιες δυσκολίες τὶς ξεπερνοῦν
ἄνετα. ᾽Εξάλλου αὐτὴ εἶναι ἡ κοινὴ μοίρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἴσως αὐτὲς νὰ εἶναι μάλιστα ὅ,τι καλύτερο
μπορεῖ κανεὶς νὰ περιμένει. Δὲν ξέρω... ῎αν, ὑποθέτοντας ὅτι αἰσθάνονται ἔτσι, μποροῦν νὰ κοιμοῦνται καλὰ
τὴ νύχτα, λογικὸ ἑπόμενο εἶναι νὰ νιώθουν τὸ πρωὶ ἀναζωογονημένοι. Τί ὄνειρα τάχα νὰ βλέπουν; Καθὼς περπατοῦν στὸ δρόμο, τί τάχα νὰ σκέπτονται; Χρήματα;
Μπά, δὲν μπορεῖ νά ᾽ναι μόνο αὐτό. ῎Εχω τὴν αἴσθηση
ὅτι ὄχι. ῎Εχω ἀκούσει τὴ θεωρία ὅτι οἱ ἄνθρωποι ζοῦν
γιὰ νὰ τρῶνε, ἀλλὰ ὅτι ζοῦν γιὰ νὰ κάνουν λεϕτά, κάτι
τέτοιο δὲν ἔχω ἀκούσει ποτὲ κανέναν νὰ τὸ λέει. ῎Οχι.
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῾Ωστόσο, σὲ κάποιες περιπτώσεις... ῎Οχι, πάλι, οὔτε κι
αὐτὸ τὸ καταλαβαίνω... ῞Οσο περισσότερο σκέπτομαι τόσο λιγότερο καταλαβαίνω. Τὸ μόνο ποὺ συμβαίνει εἶναι
οἱ ἐπιθέσεις τῆς ἀνασϕάλειας καὶ τοῦ τρόμου, στὴ σκέψη ὅτι μόνο ἐγὼ εἶμαι ἀλλιώτικος ἀπ ᾽ὅλους τοὺς ἄλλους.
᾽Εγὼ δὲν μπορῶ κὰν νὰ συζητήσω μὲ τὸν διπλανό μου.
Τί νὰ πῶ, πῶς νὰ τὸ πῶ; Δὲν ξέρω.
Κι ἔτσι ὁδηγήθηκα στὴ σκέψη νὰ κάνω τὸν κλόουν.
αὐτὴ ἦταν ἡ τελευταία αἴτηση ἀγάπης ποὺ ἀπηύθυνα στοὺς ἀνθρώπους. Γιατὶ, μ᾽ὅλο ποὺ τοὺς ϕοβόμουν
στὸ ἔπακρο, ϕαίνεται ὅτι δὲν μποροῦσα ν ᾽ἀποσπαστῶ
ἐντελῶς ἀπ ᾽αὐτοὺς. Μ ᾽αὐτὸ τὸ ἕνα μέσο, νὰ κάνω τὸν
κλόουν, μπόρεσα νὰ διατηρήσω ἕναν λιγοστὸ σύνδεσμο
μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Κατόρθωσα νὰ διατηρῶ ἀδιάκοπα
στὴν ἐπιϕάνεια ἕνα ϕτιαχτὸ χαμόγελο. ῏ηταν μιὰ εὐκολία ποὺ πρόσϕερα στοὺς ἄλλους, τὴν πετύχαινα ὅμως
καταβάλλοντας ἀπὸ μέσα μου, μὲ πολὺ κόπο, ἀπελπισμένες προσπάθειες κι ἔχοντας πάντα τὴν αἴσθηση ὅτι
μιὰ τρίχα μὲ χωρίζει ἀπ ᾽τὴν περιοχὴ τοῦ κινδύνου.
᾽απὸ τὰ παιδικά μου χρόνια ζοῦσα σὰν ἐντελῶς ἀνίδεος γιὰ τὰ βάσανα ποὺ περνοῦν οἱ ἄλλοι ἢ γιὰ τὸ τί
σκέϕτονται, κι αὐτὸ ἀκόμα καὶ σχετικὰ μὲ τὰ πρόσωπα
τῆς οἰκογένειάς μου. Ζοῦσα μόνο τοὺς δικούς μου, ἀϕόρητους ϕόβους, τὴ δική μου ἀμηχανία. αὐτὰ μὴν μπορώντας ν᾽ἀντέξω, ἔγινα τελικὰ ἕνας ἐπιδέξιος θεατρίνος.
Μ ᾽ἄλλα λόγια, πρὶν καλὰ καλὰ γίνει ἀντιληπτό, ἔγινα
ἕνα παιδὶ ποὺ δὲν ἔλεγε ποτὲ οὔτε μία λέξη ἀλήθειας.
῞Οταν κοιτάω ϕωτογραϕίες ποὺ ἔβγαλα ἐκείνη τὴν
ἐποχὴ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά μου, βλέπω ὅτι, ἀντίθετα
ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ ἔχουν σοβαρὰ πρόσωπα, ἐγὼ

