Exof Drougalas

4/28/16

1:27 PM

Page 1

Ο Κώστας Δρουγαλάς γεννήθηκε
σ τη Θεσσαλονίκη το 1985. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο
ΑΠΘ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σ πουδές σ το ίδιο τμήμα.
Διηγήματα, ποιήματα, μεταφράσεις και λογοτεχνικές κριτικές
του έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα
και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά. Εργάζεται ως καθηγητής φιλολογικών μαθημάτων και
ως διορθωτής κειμένων.

Μια πόλη, μια γειτονιά, μια οικογένεια. Δύο αγόρια
ζουν με τη μητέρα τους, όμως ονειρεύονται χώρια,
καθώς εκείνη μετεωρίζεται ανάμεσα στη ζωή και
στον θάνατο.
Έξω υπάρχει ένας κόσμος κάτω από το αβάσταχτο
βάρος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αυτής
της κληροδοτημένης από την προηγούμενη γενιά της
ακρισίας. Εκεί στις σπηλιές του έξω κόσμου νέα παιδιά ονειρεύονται και ερωτεύονται ζώντας με δουλειές
του ποδαριού, κρατώντας χωμένα στον κόρφο πτυχία χωρίς αντίκρισμα και φυλάγοντας οικογενειακά
μυστικά. Η τέχνη της μουσικής, η βία του δρόμου, η
μοναξιά της τρυφερότητας ενός αστυνόμου, ένα
πάρτι για άστεγους, η ζωή που δεν λέει να το βάλει
κάτω…
Το τελευταίο τραγούδι του Ντύλαν είναι μια μπαλάντα για τους ταπεινούς που ονειρεύονται· μια γεμάτη συγχορδίες νουβέλα γραμμένη από τη γενιά της
κρίσης για το απόλυτο σήμερα.
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Η πρώτη ιστορία που διηγείται ο Βασίλης Μελινός στη µητέρα του,
Θεώνη Μεταξά, δηµοσιεύτηκε ως αυτόνοµο διήγηµα στο περιοδικό Ένεκεν (τεύχος 33) µε τίτλο «Οι τοίχοι που στενεύουν».
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«Έχουµε κάποιο µικρό δικαίωµα ζωής
µέσα σε όλον αυτό το θάνατο.»

Τζων Στάινµπεκ, Το φεγγάρι κατέβηκε χαµηλά,
µτφρ. Κοσµάς Πολίτης
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1.
Απόσπασµα από το ηµερολόγιο της Θεώνης Μεταξά:
Αυτός ο µακρύς θλιµµένος δρόµος της Βασιλίσσης Όλγας
πολύ µε ανακουφίζει. Ανακουφίζει τα βήµατά µου, τη συνείδηση και τη µοναξιά µου. Εν τέλει ανακουφίζει και τη µελαγχολία µου ακόµη κι όταν δεν χάνοµαι στα πολυδαίδαλα στενά
της. Περπατώ και σκέφτοµαι πως τα πρωινά της χλαλοής, του
άγχους και της βιασύνης δεν σηµαίνουν τίποτα. Τα ήσυχα βράδια µε τους περιπάτους επίσης δεν σηµαίνουν τίποτα. Είναι
ακριβώς η ίδια αίσθηση µε αυτήν που έχω για τα όνειρά µου:
κρατιούνται καχεκτικά και κουρελιασµένα απ’ το κατάρτι της
ζωής µου, µόνο και µόνο για να εξοµολογηθούν στο τέλος
πόσο πολύ της µοιάζουν, και ήρεµη να συνεχίσω να παραιτούµαι σε κάθε µου βήµα, µε την εναγώνια ντροπή του ανθρώπου που εκ των προτέρων γνώριζε πως θα τα χάσει όλα.


Ο φαρµακοποιός ήταν ο πρώτος που βγήκε θορυβηµένος,
έπειτα τον ακολούθησαν κι άλλοι µαγαζάτορες. Οι διαβάτες,
που πλήθαιναν όσο περνούσε η ώρα, στέκονταν µια στιγµή,
κοιτούσαν ψηλά, και κάτωχροι έκαναν µερικά βήµατα πίσω.
Έπιαναν µια συζήτηση χαµηλόφωνη, δεν ήθελαν τα λόγια
τους να επηρεάσουν έστω και λίγο το µυαλό της ετοιµόρροπης γυναίκας στην ταράτσα. Ούτε όµως έφευγαν, αντίθετα
έκοβαν ταχύτητα και µετά σταµατούσαν. Έβαζαν τα χέρια
µπροστά στα µάτια κι ενίοτε τ’ άνοιγαν κιόλας σαν να έβλεπαν κάποιο δυστύχηµα στον δρόµο. Ένα µαγαζί µε κατοικίδια κατέβασε τα ρολά µε φόρα, κροτάλισαν αρκετές φορές
µέχρι ν’ αγγίξουν το δάπεδο.
Μια εύσωµη γυναίκα γύρω στα πενήντα φορώντας µια
—9—
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πολύχρωµη ρόµπα βγήκε στο µπαλκόνι για να τινάξει ένα
µικρό χαλί. Σταµάτησε όταν είδε τόσο κόσµο µαζεµένο. Άρχισε να εξετάζει νευρικά τον συναθροισµένο κόσµο, µέχρι
που στο τέλος άρχισε να ρωτάει:
«Τι τρέχει; Καλέ, τι τρέχει;»
Κανείς δεν της έδινε σηµασία, έτσι εκείνη συνέχισε να
στέκεται στο µπαλκόνι, µέχρι να καταλάβει τι γινόταν. Η κατεβασµένη τέντα δεν της επέτρεπε να δει το θέαµα που κοιτούσε το συγκεντρωµένο πλήθος. Στη γωνία του στενού που
συναντούσε τη Βασιλίσσης Όλγας, ένα περιπολικό µπλόκαρε την είσοδο. Ο οδηγός αγκάλιαζε το τιµόνι µε τα χέρια
του, ενώ η θέση δίπλα του ήταν άδεια.
Ο αστυνοµικός Γαλάνης άνοιξε πέρασµα ανάµεσα απ’
την ποµπή µε τα χέρια του ανοιχτά στο ύψος των ώµων, µια
κίνηση ψύχραιµη και ηγεµονική. Περαστικοί και περίεργοι
κοντοστέκονταν, µόνο ο αστυνοµικός συνέχιζε να προχωρεί
ανιχνεύοντας φευγαλέα τα πρόσωπα κάτω απ’ το σµίξιµο
των γκριζογάλανων µατιών του.
Έφτασε από κάτω. Μια ηλικιωµένη γυναίκα έκανε επιδεικτικά και µεγαλόσχηµα τον σταυρό της µουρµουρίζοντας
δυο λόγια µέσα απ’ τα ρυτιδιασµένα χείλη της. Προσπέρασε
έναν κύριο µε µεγάλα γυαλιά και µισή φαλάκρα ακουµπώντας µε τ’ ακροδάχτυλα του δεξιού του χεριού τους ώµους.
Με την ακίνητη παλάµη του κρατούσε σφαλιστό το στόµα
του, θαρρείς κι απ’ αυτή την ενστικτώδη κίνηση θα κρινόταν
η πτώση της γυναίκας.
Επιτέλους αντίκρισε τον Βασίλη Μελινό να στέκεται όρθιος. Φορούσε γκρι καρό πουκάµισο µε σηκωµένα τα µανίκια ως τους αγκώνες, µαύρο ξεθωριασµένο τζιν µε τσακίσεις
στα γόνατα από την πολυχρησία και σπορτέξ παπούτσια. Το
πηγούνι του έτρεµε, τα δάχτυλά του χάιδευαν αµήχανα τα
µηνίγγια. Ήταν προφανές πως δεν ήξερε πώς ν’ αντιµετωπίσει την κατάσταση.
Τις προηγούµενες τρεις φορές η πυροσβεστική κι η αστυνοµία είχαν µεσολαβήσει κι είχαν µαταιώσει τις απόπειρες
— 10 —
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αυτοκτονίας της µητέρας του. Αυτός την έβρισκε πάντα σπίτι
του και πάντα µε ψυχιατρική βοήθεια, τότε που η Θεώνη
ακόµα αποδεχόταν την ψυχιατρική ως βοήθεια.
Ο Γαλάνης θα έβαζε στοίχηµα πως ο µεγάλος γιος της
Θεώνης στεκόταν σ’ αυτή τη θέση για αρκετά λεπτά. Θα
έβαζε στοίχηµα, πως όταν τα χείλη του δεν θα µάζευαν σε
µια χαρακιά, θ’ ανοιγόκλειναν χωρίς να βγαίνει µιλιά. Ο λαιµός του θα είχε ξεραθεί από ώρα, και στο µυαλό του θα βούιζε υπόκωφα ένα σµάρι από µέλισσες.
Ο Γαλάνης έβαλε το χέρι του στον ώµο του Βασίλη, που
αµέσως άνοιξε το στόµα του.
«Το ’ξερα πως θα το ’βλεπα µια µέρα µπρος στα µάτια
µου».
«Κουράγιο, αγόρι µου», είπε ο Γαλάνης και του χάιδεψε
την πλάτη, ελάχιστη παρηγοριά µέσα στην καταχνιά του κόσµου του παιδιού. «Πόσην ώρα έχει εκεί πάνω;»
«∆εν ξέρω... Με πήραν τηλέφωνο πριν λίγο, µόλις ήρθα...
Ευτυχώς ήταν και το αφεντικό µου στη δουλειά, τον παρακάλεσα, κι έµεινε αυτός στη θέση µου».
«∆ώσε µου τα κλειδιά της πολυκατοικίας», είπε ο Γαλάνης κι έτεινε το χέρι του ανοιχτό σε µια κίνηση απαιτητική.
Ο Βασίλης έψαξε µε ιδρωµένα χέρια τα κλειδιά στις τσέπες του τζιν παντελονιού του. Το βλέµµα του δεν µπορούσε
να συναντήσει αυτό του αστυνοµικού, γι’ αυτό κοιτούσε την
άκρη του λαιµού του. Μια προφανώς απρόσεκτη κίνηση στο
πρωινό ξύρισµα του είχε αφήσει ένα κόκκινο σηµάδι που µια
απ’ τις επόµενες µέρες θα γινόταν κρούστα.
Έδωσε τα κλειδιά στον αστυνοµικό κι έκλεισε στιγµιαία
τα µάτια. Το πρόσωπο του Βασίλη φαινόταν ταλαιπωρηµένο
απ’ την αϋπνία και τα µητρικά καµώµατα. Άνοιξε το στόµα
του για να µιλήσει, αλλά δυσκολευόταν να βρει τα λόγια.
Άρχισε να κάνει αµήχανες κινήσεις µε τα χέρια του. Μια
περνούσε τα µακριά του δάχτυλα ανάµεσα απ’ τα µαλλιά,
και µια σκούπιζε µε τις παλάµες του τον ιδρώτα που κυλούσε
απ’ το µέτωπό του. Στο τέλος κατάφερε να µιλήσει.
— 11 —
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«Αστυνόµε, σώσε τη µάνα µου, σε παρακαλώ...»
«Αυτό θα κάνω».
Το βλέµµα του αστυνοµικού περιπλανήθηκε για λίγο στα
άγνωστα πρόσωπα γύρω του. Παρατήρησε πως σ’ ένα γρήγορο κοίταγµα, όλα τα µάτια έµοιαζαν µεταξύ τους. Τα πράσινα και τα γαλάζια µάτια ήθελαν τον χρόνο τους, τα
βιαστικά κι επιπόλαια κοιτάγµατα τα κατάπινε η άβυσσος
του µαύρου.
Με τα κλειδιά κρυµµένα στη δεξιά γροθιά του κατευθύνθηκε προς την είσοδο της πολυκατοικίας προσπερνώντας
δύο ηλικιωµένους άντρες.
«Τρελή θα ’ναι...» ψιθύρισε ο ένας απ’ αυτούς.
Ο Γαλάνης γύρισε και τον κοίταξε εκνευρισµένος.
«Τρελή; Καλά, τώρα κάνεις τον υπεράνω, να σε δω σε
δύο-τρία χρόνια τι θα λες, που η κρίση θα µας ρουφήξει
όλους και θ’ ανεβαίνουµε παρεούλα, τρελοί και λογικοί σε
ταράτσες και µπαλκόνια και θα πηδάµε στο κενό! Τότε να
σε δω τι θα λες!»
Ο λαιµός του ηλικιωµένου συσπάστηκε από τα λόγια του
αστυνοµικού, και µαζί κατάπιε και την απάντηση που µπορεί να τον ντρόπιαζε περισσότερο.
Ο Γαλάνης µπήκε στην πολυκατοικία κι άρχισε ν’ ανεβαίνει τα σκαλιά δυο-δυο. Στον τρίτο όροφο η αναπνοή του
είχε κοπεί, και σταµάτησε για να πάρει µερικές ανάσες.
Έβαλε το χέρι στο σηµείο της καρδιάς και ακούµπησε το πακέτο των τσιγάρων που ξεπρόβαλλε από την τσέπη του σακακιού του. Ακούµπησε µε την πλάτη στον κρύο τοίχο, κι
έκλεισε τα µάτια του για ν’ αφουγκραστεί. Η πολυκατοικία
ολόκληρη έµοιαζε εγκαταλελειµµένη, δεν ακουγόταν ο παραµικρός ήχος. Ούτε το κλάµα ενός µωρού ούτε µια αναµµένη τηλεόραση ούτε µια δυνατή φωνή.
∆εν βιαζόταν. Ο Γαλάνης γνώριζε από την εµπειρία του
πως η Θεώνη δεν ήθελε πραγµατικά ν’ αυτοκτονήσει. Ίσως
ήθελε να τραβήξει πάνω της τα βλέµµατα του κόσµου –έστω
και µ’ αυτόν τον ακραίο, τελεσίδικο τρόπο. Όταν οι αστυνο— 12 —
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µικοί κι ενίοτε οι πυροσβέστες την πλησίαζαν, εκείνη αµέσως τραβιόταν από την άκρη της ταράτσας. Έπειτα χαµήλωνε το βλέµµα της, σαν ν’ αντιλαµβανόταν ότι η σκανταλιά
που σκαρφίστηκε για να ταράξει τον κόσµο, είχε φτάσει στο
τέλος της.
Ο Γαλάνης έβγαλε από την τσέπη το τσαλακωµένο πακέτο. Ψαχούλεψε µε τον δείκτη µέσα στη στενή σχισµή του
πακέτου κι έβγαλε ένα ταλαιπωρηµένο τσιγάρο, στραβωµένο σε δύο σηµεία. Το άναψε χωρίς να το ισιώσει, κι άρχισε ν’ ανεβαίνει τον τελευταίο όροφο µέχρι να βγει στην
ταράτσα.
Η πόρτα ήταν κλειστή αλλά όχι κλειδωµένη. Το ιδιότροπο
χερούλι είχε µαγκώσει, κι έτσι την έσπρωξε µε τους αγκώνες
του για ν’ ανοίξει. Η Θεώνη µόλις άκουσε τον θόρυβο, γύρισε και τον κοίταξε, σαν να περίµενε κάποιον εδώ και ώρα
για να τη λυτρώσει.
Η επιδερµίδα του προσώπου της ήταν χλωµή και λιπαρή.
Τα ιδρωµένα µαλλιά της κολλούσαν στο µέτωπο και στο
πλάι του κεφαλιού της, ενώ η γκρίζα χωρίστρα στη µέση
αποκάλυπτε τις πολλές, βασανισµένες µέρες που είχαν στοιχειώσει τα πενήντα δύο χρόνια της ζωής της. Το απογοητευµένο βλέµµα της µαρτυρούσε πως είχε µετανιώσει γι’ αυτό
που είχε κάνει, και δεν σκόπευε να κάνει κι άλλα, τουλάχιστον για σήµερα.
«Έλα να σε πάω σπίτι», είπε ο Γαλάνης, κι έτεινε το χέρι
του προς το µέρος της. Τα δάχτυλά του έτρεµαν, σαν να ήταν
αυτός που ετοιµαζόταν να γκρεµιστεί στο κενό. Το χέρι της
Θεώνης, ζεστό και εύθραυστο, ακούµπησε το δικό του. Ο
Γαλάνης την κράτησε για δύο ορόφους, µέχρι να φτάσουν
έξω από την πόρτα του διαµερίσµατος. Η Θεώνη κατέβαινε
αργά και προσεκτικά πατώντας στο κάθε σκαλοπάτι πρώτα
µε το αριστερό και µετά µε το δεξί της πόδι για να σιγουρέψει την κάθοδο.
Στην εξώπορτα στεκόταν ο Βασίλης. Κοιτούσε τη µητέρα
του µ’ ένα χαµόγελο ανακούφισης. Εκείνη τον κοιτούσε και
— 13 —
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δάκρυα κυλούσαν στα άχρωµα µάγουλά της. Η Θεώνη είχε
µια µόνιµη ατονία τους τελευταίους µήνες, η κατάθλιψη είχε
στραγγίξει τη ζωή από πάνω της.
«Τώρα αναλαµβάνεις εσύ», είπε ο Γαλάνης και του
έδωσε πίσω τα κλειδιά.
Ο Βασίλης ανταποκρίθηκε µ’ ένα αργό κούνηµα του κεφαλιού, που θα µπορούσε να ερµηνευτεί και ως υπόκλιση
ευγνωµοσύνης. Γύρισε κι ακούµπησε αµήχανα το χέρι του
στον ώµο της Θεώνης. Αµέσως το τράβηξε, σαν να θυµήθηκε πως η γυάλινη µητέρα του µπορούσε να σπάσει και στο
πιο µικρό ανθρώπινο άγγιγµα.


Μόλις ο Γαλάνης κατέβηκε τις σκάλες της πολυκατοικίας
και βρέθηκε έξω, ο κόσµος είχε αραιώσει. Μπορεί η Θεώνη
Μεταξά να βρισκόταν σώα και ασφαλής στο σπίτι µε τον γιο
της, τώρα όµως ο δικός του νους είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Οι σκέψεις του γυρνούσαν στο καινούργιο σπίτι που δεν
είχε ξεχρεώσει, στην πρώην γυναίκα του, στα παιδιά του που
είχε να δει καιρό. Όλα γύρω του προσπαθούσαν να τον πνίξουν, ένα δολοφονικό χέρι τον στραγγάλιζε αργά και µεθοδικά πριν προλάβει ν’ αναδυθεί στην επιφάνεια.
Κατευθύνθηκε προς το περιπολικό µε τα χέρια στις τσέπες και µε κατεβασµένο το βλέµµα για ν’ αποφύγει τις αδιάκριτες ερωτήσεις των λιγοστών θεατών.
Την είσοδο του στενού µπλόκαρε το όχηµα της πυροβεστικής, πίσω ακριβώς από το αυτοκίνητο της αστυνοµίας. Η
µηχανή ήταν σβησµένη όπως και ο φάρος. Ένας πυροσβέστης ερχόταν προς το µέρος του µε γοργό βήµα. Το επιτακτικό της κίνησης δήλωνε πως είχε να τον ρωτήσει κάποια
πράγµατα.
«Η Μεταξά ήταν πάλι;»
Ο Γαλάνης κούνησε καταφατικά µερικές φορές το κεφάλι
του πριν απαντήσει.
— 14 —
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«Ναι».
«Πάντα η Μεταξά είναι».
«Πάντα ένας άνθρωπος είναι», τον διόρθωσε ο Γαλάνης.
Ο πυροσβέστης γέλασε καγχάζοντας. «Όχι πάντα, αστυνόµε. Η Μεταξά είναι µια αυθεντική τρελή. Όλο το Σώµα
γνωρίζει την περίπτωσή της, µε τον λαθρέµπορο σύζυγό της,
κι όλα αυτά».
Ο Γαλάνης τον αγριοκοίταξε και την αµέσως επόµενη
στιγµή έχωσε ένα τσιγάρο στο στόµα του. Άναψε την άκρη
του έχοντας καρφωµένη τη µατιά του στον πυροσβέστη. Ο
τελευταίος έπαιξε µερικές φορές τα βλέφαρά του.
«Την ξέρεις, αστυνόµε;»
«Όχι. Γιατί το λες αυτό;»
«Γιατί σε είδα που πειράχτηκες και νόµισα πως την ήξερες από κάπου».
«Απλώς δεν θέλω να λέγονται τέτοιες κουβέντες γι’ ανθρώπους που βασανίζονται, αυτό ειν’ όλο».
Ο Γαλάνης µιλούσε χαµηλόφωνα, φαινόταν πολύ προσηλωµένος στο τσιγάρο του. Η συζήτηση τον αφορούσε όλο
και λιγότερο.
«Έλα τώρα, αστυνόµε, είναι προφανές πως η γυναίκα έχει
κάποιο πρόβληµα!»
«Ξέρεις ποιο είναι το πρόβληµα;» ρώτησε ο Γαλάνης.
«Ξέρεις;»
Ο πυροσβέστης αγκάλιασε τα χέρια του. Ήταν προφανές
πως διασκέδαζε µε την ιδιόρρυθµη περίπτωση του αστυνοµικού.
«Ποιο είναι λοιπόν το πρόβληµα;»
«Το βλέπεις αυτό εκεί το µαγαζί;» ρώτησε ο Γαλάνης δείχνοντας µ’ ένα κούνηµα των µατιών κάποιο σηµείο στην
απέναντι πλευρά του δρόµου.
Ο πυροσβέστης γύρισε το κεφάλι του, αλλά δεν έβλεπε
κάτι που άξιζε να τραβήξει την προσοχή.
«∆εν είµαι σίγουρος ποιο µαγαζί µου δείχνεις».
«Το ενεχυροδανειστήριο χρυσού. Βλέπεις τι γράφει; Αγο— 15 —
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ράζουµε µετρητοίς χρυσό και ασήµι σε κάθε µορφή και ποσότητα. Ποιος να το περίµενε, ήρθε τελικά η εποχή που η υπηρεσία µου ως αστυνοµικού είναι παντελώς άχρηστη».
«Γιατί το λες αυτό;»
«Γιατί νοµιµοποιήθηκε η κλεπταποδοχή και κανείς δεν
µπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. ∆εν βλέπεις τι γίνεται εδώ
πέρα; Έχει ανοίξει κι από ένα τέτοιο µαγαζί σε κάθε γωνία».
Κουνούσε το κεφάλι, ήθελε να πει κι άλλα, αλλά δεν πρόλαβε. Ο συνάδελφος στο περιπολικό κόρναρε δύο φορές και
ο Γαλάνης εγκατέλειψε τον πυροσβέστη χωρίς να τον χαιρετίσει.
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