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2001 

Δύο μέρες είχε μείνει ξαπλωμένος στον καναπέ από 

δέρμα βουβαλιού. Μετά σηκώθηκε, έκανε ένα καλό 

ντους για να ξεπλύνει από πάνω του και το τελευταίο 

μόριο αέρα νοσοκομείου και έφυγε για το Νόιεντορφ. 

Πήρε τον αυτοκινητόδρομο Α115, όπως πάντα. Κοί-

ταζε έξω και αναρωτιόταν αν ο κόσμος είχε αλλάξει. 

Άραγε είχε αλλάξει; 

Τα αυτοκίνητα του φαίνονταν καθαρότερα. Καθαρό-

τερα; Κατά κάποιον τρόπο πιο πολύχρωμα. Πιο ανόητα.  

Ο ουρανός ήταν γαλάζιος, τι άλλο. 

Το φθινόπωρο είχε μπει ύπουλα. Έριχνε μικρές κί-

τρινες πιτσιλιές στα δέντρα. Ήταν πλέον Σεπτέμβριος. 

Και εφόσον αυτός είχε πάρει εξιτήριο το Σάββατο, σή-

μερα πρέπει να ήταν Τρίτη. Τις τελευταίες μέρες είχε 

χάσει την αίσθηση του χρόνου. 

Το Νόιεντορφ απέκτησε πρόσφατα μια δική του έξο-

δο αυτοκινητόδρομου – για τον Αλεξάντερ, το «πρόσφα-

τα» συνέχιζε να σημαίνει «μετά την Πτώση». Έβγαινε 

κανείς κατευθείαν στην Τέλμαν-Στράσε – ακόμα έτσι λε-

γόταν. Ο δρόμος διέθετε λεία ασφαλτόστρωση και κόκκι-

νες λωρίδες για ποδήλατα και στις δύο κατευθύνσεις. 
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Φρεσκοανακαινισμένα σπίτια, με θερμομόνωση σύμφωνα 

με κάποια ντιρεκτίβα της Ε.Ε. Νεόδμητα κτίρια που  

έμοιαζαν με κολυμβητήρια· αστικές επαύλεις τα λέγανε.  

Μετά, όμως, έστριβες μία φορά αριστερά, έκανες 

μερικές εκατοντάδες μέτρα στον καμπύλο λιθόστρωτο 

δρόμο, και μετά άλλη μια φορά αριστερά – εδώ ο χρό-

νος έμοιαζε να έχει σταματήσει: ένα στενό δρομάκι με 

φλαμουριές. Λιθόστρωτα πεζοδρόμια, φουσκωμένα από 

τις ρίζες των δέντρων. Σάπιοι φράχτες και σμήνη από 

κόκκινα σκαθάρια. Στο βάθος των κήπων, πίσω από 

ψηλά χορτάρια, τα νεκρά παράθυρα στις βίλες, για την 

αναμεταβίβαση των οποίων καβγάδιζαν σε μακρινά δι-

κηγορικά γραφεία. 

Ένα από τα ελάχιστα σπίτια εδώ πέρα που κατοι-

κούνταν ακόμα ήταν το Αμ Φούξμπαου επτά. Βρύα 

στη στέγη. Ρωγμές στην πρόσοψη. Οι κουφοξυλιές άγ-

γιζαν ήδη τη βεράντα. Και η μηλιά, την οποία ο Κουρτ 

κλάδευε πάντα με τα ίδια του τα χέρια, ύψωνε εδώ  

κι εκεί τα κλαδιά της προς τον ουρανό – κανονικός  

αχταρμάς.  

Το πακέτο «Γεύματα κατά παραγγελία» μέσα 

στην τυποποιημένη συσκευασία βρισκόταν ήδη πάνω 

στο παλούκι του φράχτη. Ήταν πράγματι Τρίτη, το  

επιβεβαίωσε κοιτάζοντας το πακέτο του φαγητού.  

Ο Αλεξάντερ πήρε το πακέτο και προχώρησε προς την 

πόρτα. 

Παρόλο που είχε κλειδί, χτύπησε το κουδούνι. Για 

να ελέγξει αν ο Κουρτ θα άνοιγε – δεν είχε νόημα.  

Έτσι κι αλλιώς ήξερε ότι ο Κουρτ δεν θα άνοιγε. Μετά 

όμως άκουσε το γνώριμο τρίξιμο της πόρτας του δια-

δρόμου, κι όταν κοίταξε από το παραθυράκι, είδε τον 
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Κουρτ να εμφανίζεται – σαν φάντασμα– στο μισοσκό-

ταδο του χολ. 

«Άνοιξε», φώναξε ο Αλεξάντερ. 

Ο Κουρτ πλησίασε και κοίταξε με γουρλωμένα μάτια. 

«Άνοιξε!» 

Αλλά ο Κουρτ έμεινε ακίνητος. 

Ο Αλεξάντερ ξεκλείδωσε και αγκάλιασε τον πατέρα 

του, παρόλο που εδώ και καιρό το αγκάλιασμα τού  

ήταν δυσάρεστο. Ο Κουρτ μύριζε. Ήταν η μυρωδιά των 

γηρατειών. Είχε ποτίσει στα κύτταρά του. Ο Κουρτ μύ-

ριζε ακόμα και πλυμένος και με τα δόντια του βουρ-

τσισμένα. 

«Ξέρεις ποιος είμαι;» ρώτησε ο Αλεξάντερ. 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

Το στόμα του ήταν πασαλειμμένο με μαρμελάδα 

δαμάσκηνου, η πρωινή νοσοκόμα ήταν άλλη μια φορά 

βιαστική. Η πλεκτή ζακέτα του ήταν στραβοκουμπωμέ-

νη, φορούσε μόνο μία παντόφλα. 

 

Ο Αλεξάντερ ζέστανε το φαγητό του Κουρτ. Το έβαλε 

στον φούρνο μικροκυμάτων και γύρισε τον διακόπτη. 

Ο Κουρτ παρακολουθούσε από δίπλα με ενδιαφέρον.  

«Πεινάς;» ρώτησε ο Αλεξάντερ. 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

«Πάντα πεινάς». 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

Είχε γκούλας με κόκκινο λάχανο (από τότε που  

ο Κουρτ είχε σχεδόν πνιγεί από ένα κομμάτι βοδινού, 

παράγγελναν μόνο φαγητά που ήταν σε μικρά κομμά-

τια). Ο Αλεξάντερ έφτιαξε για τον εαυτό του έναν κα-

φέ. Μετά έβγαλε το γκούλας του Κουρτ από τον φούρ-
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νο μικροκυμάτων και ακούμπησε το πιάτο πάνω στο 

πλαστικό τραπεζομάντιλο Ιγκελίτ
* 1. 

«Καλή όρεξη», είπε. 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

Άρχισε να τρώει. Για αρκετή ώρα ακουγόταν μόνο 

το αποφασιστικό ρούφηγμα της μύτης του. Ο Αλεξά-

ντερ σιγόπινε τον καφέ του, που ήταν ακόμα πολύ 

καυτός. Παρατηρούσε τον Κουρτ να τρώει. 

«Κρατάς ανάποδα το πιρούνι», είπε μετά από λίγο. 

Ο Κουρτ σταμάτησε για μια στιγμή, φάνηκε να 

σκέφτεται. Μετά όμως συνέχισε πάλι να τρώει. Προ-

σπάθησε με τη λαβή του πιρουνιού να σπρώξει ένα 

κομμάτι γκούλας στη μύτη του μαχαιριού. 

«Κρατάς ανάποδα το πιρούνι», επανέλαβε ο Αλε-

ξάντερ. 

Μίλησε χωρίς να τονίσει τις λέξεις, χωρίς επικριτική 

χροιά, έτσι για να ελέγξει τι επίδραση είχαν τα απλά 

νοήματα στον Κουρτ. Καμία επίδραση. Μηδέν. Τι έτρε-

χε μέσα σ’ αυτό το κεφάλι; Σ’ αυτόν τον χώρο που  

ακόμα διαχωριζόταν μέσω ενός κρανίου από τον κόσμο, 

που εξακολουθούσε να περιέχει κάποιου είδους Εγώ. 

Τι ένιωθε, τι σκεφτόταν ο Κουρτ όταν σερνόταν μέσα 

στο δωμάτιο; Όταν καθόταν τα πρωινά στο γραφείο 

του και, όπως έλεγαν οι νοσοκόμες, κοίταζε ώρες ολό-

κληρες την εφημερίδα με απλανές βλέμμα; Σκεφτόταν 

καθόλου; Πώς σκέφτεται κανείς χωρίς λέξεις; 

Ο Κουρτ είχε φορτώσει επιτέλους το κομμάτι του 

γκούλας στη μύτη του μαχαιριού και το οδηγούσε στο 

                                       
*

  Όλοι οι όροι που φέρουν αρίθμηση εξηγούνται στις Σημειώσεις 
τέλους. 
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στόμα του, τρέμοντας σχεδόν από λαιμαργία. Του έπε-

σε. Δεύτερη απόπειρα. 

Βασικά ήταν αστείο, σκέφτηκε ο Αλεξάντερ, που  

η κατάρρευση του Κουρτ είχε αρχίσει ειδικά από την 

ομιλία. Ο Κουρτ ο ρήτορας. Ο μέγας αφηγητής. Πώς 

καθόταν εκεί στην περίφημη πολυθρόνα του – η πολυ-

θρόνα του Κουρτ! Πώς κρέμονταν όλοι από τα χείλη 

του, όταν διηγούνταν τις ιστοριούλες του ο κύριος κα-

θηγητής. Τα αστεία του. Ήταν όμως πράγματι περίερ-

γο· στο στόμα του Κουρτ οτιδήποτε μπορούσε να μετα-

τραπεί σε αστείο. Ό,τι και να διηγούνταν ο Κουρτ  

–ακόμα και όταν εξιστορούσε πως παραλίγο να τα τί-

ναζε στο στρατόπεδο– αποκτούσε πάντα κωμική διά-

σταση. Κάποτε τουλάχιστον. Στο απώτερο παρελθόν.  

Η τελευταία φράση με συνοχή που μπόρεσε να πει  

ο Κουρτ ήταν: Έχασα τη μιλιά μου. Δεν ήταν κι άσχη-

μη. Σε σύγκριση με το σημερινό ρεπερτόριό του, ήταν 

μια εκπληκτική φράση. Είχαν περάσει δύο χρόνια από 

τότε: Έχασα τη μιλιά μου. Και όλοι είχαν πραγματικά 

σκεφτεί, για κοίτα, έχασε μεν τη μιλιά του, αλλά κατά  

τ’ άλλα…. Κατά τ’ άλλα, έδειχνε να είναι λίγο πολύ  

εντάξει. Χαμογελούσε, έγνεφε με το κεφάλι. Έκανε, 

κατά κάποιον τρόπο, τους κατάλληλους μορφασμούς. 

Προσποιούνταν έξυπνα. Μόνο κάπου κάπου του συνέ-

βαιναν παράξενα πράγματα. Για παράδειγμα, έβαζε το 

κόκκινο κρασί στο φλιτζάνι του καφέ. Ή ξαφνικά στε-

κόταν αμήχανος μ’ έναν φελλό στο χέρι – τον οποίο 

έχωνε τελικά στο ράφι με τα βιβλία. 

Δυστυχώς μόνο ένα κομματάκι γκούλας είχε κατα-

φέρει ο Κουρτ ως τώρα. Πλέον άρπαζε με τα δάχτυλα. 

Με χαμηλωμένα μάτια έριχνε λοξές ματιές στον Αλεξά-
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ντερ, σαν παιδί που δοκιμάζει τις αντιδράσεις των γο-

νιών του. Έχωσε το κομμάτι στο στόμα. Κι άλλο ένα. 

Και μασούσε. 

Και καθώς μασούσε, ύψωνε τα πασαλειμμένα του 

δάχτυλα ψηλά σαν να ορκιζόταν. 

«Αν ήξερες», είπε ο Αλεξάντερ. 

Ο Κουρτ δεν αντέδρασε. Επιτέλους είχε βρει τον 

τρόπο για να λύσει το πρόβλημα του γκούλας. Έχωνε 

στο στόμα, μασούσε. Η σάλτσα κυλούσε στο σαγόνι του 

σχηματίζοντας ένα μικρό ρυάκι. 

Ο Κουρτ δεν ήξερε να κάνει τίποτα πια. Δεν ήξερε 

να μιλήσει, δεν ήξερε να βουρτσίσει τα δόντια του.  

Ούτε καν τον κώλο του να σκουπίσει δεν ήξερε, έπρεπε 

κανείς να είναι ευχαριστημένος και μόνο που καθόταν 

στην τουαλέτα όταν ήθελε να χέσει. Ο Αλεξάντερ σκέ-

φτηκε ότι το μόνο πράγμα που ήξερε ο Κουρτ, αυτό 

που έκανε ακόμα από μόνος του, αυτό για το οποίο 

πραγματικά ενδιαφερόταν και για το οποίο χρησιμο-

ποιούσε τα τελευταία απομεινάρια της πονηριάς του 

ήταν να τρώει. Ο Κουρτ δεν έτρωγε με απόλαυση. Δεν 

έτρωγε, ας πούμε, γιατί του άρεσε (οι γευστικοί κάλυ-

κές του –γι’ αυτό ήταν πεπεισμένος ο Αλεξάντερ–  

είχαν καταστραφεί εντελώς εξαιτίας της πίπας που 

κάπνιζε δεκαετίες ολόκληρες). Ο Κουρτ έτρωγε για να 

ζει. Τρώω S Ζω, αυτή τη φόρμουλα, σκεφτόταν ο Αλε-

ξάντερ, την είχε διδαχτεί στο στρατόπεδο καταναγκα-

στικής εργασίας, και μάλιστα ενδελεχώς. Μια για πά-

ντα. Η λαιμαργία με την οποία έτρωγε ο Κουρτ, με την 

οποία έχωνε τα κομματάκια γκούλας στο στόμα, δεν 

ήταν τίποτε άλλο παρά θέληση για επιβίωση. Αυτό  

ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στον Κουρτ. Που 
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τον κρατούσε στην επιφάνεια, που επέτρεπε σ’ αυτό το 

σώμα να εξακολουθεί να λειτουργεί, μια μηχανή καρδια-

κού-κυκλοφορικού συστήματος εκτός ελέγχου πια, η 

οποία αυτοσυντηρούνταν – και μάλλον θα αυτοσυντη-

ρούνταν για αρκετό καιρό ακόμα, φοβόταν ο Αλεξά-

ντερ. Ο Κουρτ είχε επιβιώσει όλων. Είχε επιβιώσει της 

Ιρίνα. Και τώρα υπήρχε η σοβαρή πιθανότητα να επι-

βιώσει ακόμα και του ίδιου, του Αλεξάντερ. 

Μια χοντρή σταγόνα σάλτσας σχηματίστηκε στο 

σαγόνι του Κουρτ. Ο Αλεξάντερ ένιωσε ξαφνικά την  

έντονη επιθυμία να πονέσει τον Κουρτ: να κόψει ένα 

κομμάτι χαρτί κουζίνας και να του σκουπίσει άγρια τη 

σάλτσα από το πρόσωπο. 

Η σταγόνα τρεμούλιασε, έπεσε στο πάτωμα. 

Ήταν χθες; Ή σήμερα; Κάποια στιγμή κατά τη 

διάρκεια αυτών των δύο ημερών, όταν ήταν ξαπλωμέ-

νος στον καναπέ από δέρμα βουβαλιού, ακίνητος και 

πασχίζοντας συνεχώς να μην αγγίξει για κάποιον λόγο 

με τη γυμνή του σάρκα το δέρμα του καναπέ, κάποια 

στιγμή του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να σκοτώσει 

τον Κουρτ. Ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή σκέ-

ψη. Έπαιξε διαφορετικές παραλλαγές του σεναρίου στο 

μυαλό του· να πνίξει τον Κουρτ με το μαξιλάρι ή –ο 

τέλειος φόνος– να σερβίρει στον Κουρτ μια σκληρή βο-

δινή μπριζόλα. Σαν την μπριζόλα που παραλίγο να τον 

πνίξει. Και αν ο Αλεξάντερ δεν τον είχε γυρίσει ενστι-

κτωδώς σε θέση ανάνηψης –όταν ο Κουρτ έβγαινε στον 

δρόμο μελανιασμένος και τρεκλίζοντας, πριν πέσει λι-

πόθυμος– και συνεπώς δεν είχε κυλήσει έξω από το 

στόμα του Κουρτ, εκτός από τη μασέλα του, το κομμά-

τι κρέας, που ήταν ολοστρόγγυλο σαν μπάλα μετά το 
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ατελείωτο μάσημα και είχε σφηνώσει στο λαρύγγι του, 

τότε πιθανώς ο Κουρτ δεν θα ήταν πλέον ζωντανός και 

ο Αλεξάντερ θα είχε γλιτώσει αυτή την ήττα – τουλάχι-

στον αυτήν. 

«Πρόσεξες ότι έκανα αρκετό καιρό να περάσω  

αποδώ;» 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

«Αυτό το πρόσεξες, λοιπόν. Πόσο καιρό, δηλαδή; 

Μία εβδομάδα, έναν μήνα ή έναν χρόνο;» 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

«Έναν χρόνο, λοιπόν;» ρώτησε ο Αλεξάντερ. 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

Ο Αλεξάντερ γέλασε. Πράγματι, του φάνηκε σαν 

ένας χρόνος. Σαν μια άλλη ζωή – αφού η προηγούμενη 

είχε τερματιστεί με μία και μοναδική κοινότοπη φράση: 

«Σας στέλνω στη Φρέμπελ-Στράσε». 

Αυτή ήταν η φράση. 

«Στη Φρέμπελ-Στράσε;» 

«Στην κλινική». 

Μόνο όταν βγήκε έξω, του πέρασε από το μυαλό να 

ρωτήσει τη νοσοκόμα αν αυτό σήμαινε ότι θα πρέπει να 

πάρει μαζί του πιτζάμα και οδοντόβουρτσα. Και η νο-

σοκόμα είχε πάει ξανά στο γραφείο του γιατρού και 

είχε ρωτήσει αν αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής θα πρέπει 

να πάρει μαζί του πιτζάμα και οδοντόβουρτσα. Και 

αυτό ήταν όλο. 

Τέσσερις εβδομάδες. Είκοσι επτά γιατροί (τους είχε 

μετρήσει). Σύγχρονη ιατρική. 

Ο εκπαιδευόμενος γιατρός, που έμοιαζε με απόφοι-

το λυκείου –μέσα στον παραλογισμό της αίθουσας  

υποδοχής όπου πίσω από τα παραβάν βογκούσαν οι 
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βαριά άρρωστοι– του είχε εξηγήσει τις βασικές αρχές 

της διαγνωστικής. Ο γιατρός με την αλογοουρά, που  

είχε πει ότι οι μαραθωνοδρόμοι δεν έχουν επικίνδυνες  

ασθένειες – πολύ συμπαθητικός άντρας. Η ραδιολόγος, 

που τον είχε ρωτήσει αν ήθελε ακόμα στην ηλικία του 

να κάνει παιδιά. Ο χειρουργός ονόματι Φλαϊσχάουερ
*

. 

Και φυσικά ο Κάραγιαν με το βλογιοκομμένο πρόσω-

πο: Αρχίατρος δρ. Κοχ. 

Και άλλοι είκοσι δύο. 

Και πιθανώς καμιά εικοσιπενταριά τεχνικοί εργα-

στηρίου οι οποίοι είχαν μεταγγίσει σε δοκιμαστικούς 

σωλήνες το αίμα που του είχε αφαιρεθεί, είχαν εξετά-

σει τα ούρα του, είχαν μελετήσει τους ιστούς του στα 

μικροσκόπια ή τους είχαν τοποθετήσει σε φυγοκεντρι-

κές μηχανές. Κι όλα αυτά για να καταλήξουν στο άθλιο, 

στο θρασύ μάλλον, πόρισμα που ο δόκτωρ Κοχ είχε συ-

νοψίσει σε δύο λέξεις: 

«Μη εγχειρήσιμος». 

Αυτό είχε πει ο δόκτωρ Κοχ με τη βραχνή φωνή 

του. Με το βλογοκομμένο πρόσωπο. Την κόμμωση αλά 

Κάραγιαν. Μη εγχειρήσιμος, είχε πει, ενώ ταυτόχρονα 

λικνιζόταν πέρα δώθε πάνω στην περιστρεφόμενη κα-

ρέκλα του και οι φακοί των γυαλιών του άστραφταν 

στον ρυθμό της κίνησής του. 

Ο Κουρτ είχε αδειάσει και τη θήκη με το κόκκινο 

λάχανο. Καταπιάστηκε με τις πατάτες· ήταν στεγνές.  

Ο Αλεξάντερ ήξερε ήδη τι θα ακολουθούσε αν δεν έδινε 

αμέσως στον Κουρτ ένα ποτήρι νερό. Οι στεγνές πατά-

τες θα σφήνωναν στον λαιμό του Κουρτ, θα πάθαινε 

                                       
*

  Σ.τ.Μ.: Fleischhauer, χασάπης στα γερμανικά. 
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έναν τόσο θορυβώδη λόξιγκα, ώστε όποιος τον άκουγε 

θα πίστευε ότι θα ξερνούσε μαζί κι ολόκληρο το στο-

μάχι του. Πιθανώς θα μπορούσε κανείς να πνίξει τον 

Κουρτ και με στεγνές πατάτες. 

Ο Αλεξάντερ σηκώθηκε και γέμισε ένα ποτήρι με 

νερό. 

Παραδόξως, ο Κουρτ ήταν εγχειρήσιμος. Του είχαν 

αφαιρέσει τρία τέταρτα του στομαχιού. Και έτρωγε με 

το υπόλοιπο του στομαχιού του, λες και του είχαν προ-

σθέσει άλλα τρία τέταρτα. Δεν είχε σημασία τι είχε το 

μενού. Ο Κουρτ άδειαζε πάντα το πιάτο του. Και πα-

λιότερα άδειαζε πάντα το πιάτο του, σκέφτηκε ο Αλε-

ξάντερ. Ό,τι και να του έφτιαχνε η Ιρίνα. Το έτρωγε 

και το παίνευε – υπέροχο! Πάντα ο ίδιος έπαινος, πά-

ντα το ίδιο «Ευχαριστώ» και «Υπέροχο», και μόνο 

χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο της Ιρίνα, όταν τύ-

χαινε πότε πότε να μαγειρέψει ο Αλεξάντερ, μόνο τότε 

είχε καταλάβει πόσο ισοπεδωτικό, πόσο ταπεινωτικό 

πρέπει να ήταν για τη μητέρα του αυτό το μόνιμο  

«Ευχαριστώ!» και «Υπέροχο!» Κανείς δεν μπορούσε να 

κατηγορήσει τον Κουρτ. Η αλήθεια ήταν ότι ποτέ δεν 

είχε ζητήσει κάτι, ούτε καν από την Ιρίνα. Αν δεν μα-

γείρευε κανείς, πήγαινε στο εστιατόριο ή έτρωγε ψωμί 

με βούτυρο. Και αν κάποιος του μαγείρευε, αυτός έδει-

χνε τη δέουσα ευγνωμοσύνη. Μετά έπαιρνε τον μεση-

μεριανό του ύπνο. Μετά έκανε τον περίπατό του. Μετά 

τακτοποιούσε τα γράμματά του. Τι αντίρρηση να φέρει 

κανείς σ’ αυτά; Καμία. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν και το 

πρόβλημα. 

Με τ’ ακροδάχτυλά του ο Κουρτ μάζεψε τα τελευ-

ταία τρίμματα πατάτας. Ο Αλεξάντερ του έδωσε μια 
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χαρτοπετσέτα. Και πραγματικά, ο Κουρτ σκούπισε το 

στόμα του, την ξαναδίπλωσε όμορφα και την ακούμπη-

σε δίπλα στο πιάτο. 

«Άκου, πατέρα», είπε ο Αλεξάντερ. «Ήμουν στο 

νοσοκομείο». 

Ο Κουρτ κούνησε το κεφάλι του. Ο Αλεξάντερ τον 

έπιασε από το μπράτσο και προσπάθησε ξανά με πε-

ρισσότερη έμφαση. 

«Εγώ» –έδειξε τον εαυτό του– «ήμουν στο νο-σο-

κο-μείο! Καταλαβαίνεις;» 

«Ναι», είπε ο Κουρτ και σηκώθηκε. 

«Δεν τελείωσα ακόμα», είπε ο Αλεξάντερ. 

Αλλά ο Κουρτ δεν αντέδρασε. Σύρθηκε αργά μέχρι 

το υπνοδωμάτιο, φορώντας ακόμα μόνο τη μία παντό-

φλα, και έβγαλε το παντελόνι του. Κοίταξε γεμάτος 

προσδοκία τον Αλεξάντερ. 

«Μεσημεριανός υπνάκος;» 

«Ναι», είπε ο Κουρτ. 

«Ε, τότε, ν’ αλλάξουμε πάνα». 

Ο Κουρτ κατευθύνθηκε προς το μπάνιο. Ο Αλεξά-

ντερ πίστεψε μάλιστα πως τον είχε καταλάβει ο Κουρτ, 

αλλά εκείνος κατέβασε λιγάκι την πάνα-βρακάκι όταν 

μπήκε στο μπάνιο και κατούρησε στο πάτωμα σχηματί-

ζοντας ένα μεγάλο τόξο. 

«Μα τι κάνεις εκεί!» 

Ο Κουρτ σήκωσε τρομαγμένος το βλέμμα του. Δεν 

μπορούσε όμως πλέον να σταματήσει το κατούρημα. 

 

Όταν ο Αλεξάντερ έπλυνε κάτω από το ντους τον πα-

τέρα του, τον έβαλε στο κρεβάτι και σφουγγάρισε το 

πάτωμα του μπάνιου, ο καφές του είχε κρυώσει. Έριξε 
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μια ματιά στο ρολόι του, ήταν δύο η ώρα. Η βραδινή 

νοσοκόμα θα ερχόταν το νωρίτερο στις επτά. Προς 

στιγμήν σκέφτηκε να πάρει τα είκοσι επτά χιλιάδες 

μάρκα από το εντοιχισμένο χρηματοκιβώτιο και απλώς 

να εξαφανιστεί. Αποφάσισε όμως να περιμένει. Ήθελε 

να το κάνει μπροστά στα μάτια του πατέρα του. Ήθε-

λε να του το εξηγήσει, αν και ήταν άσκοπο. Ήθελε,  

ο Κουρτ να πει το «Ναι» του – και ας ήταν το «Ναι»  

η μοναδική λέξη που έλεγε πια. 

Ο Αλεξάντερ πήγε με τον καφέ του στο σαλόνι. 

Και τώρα τι; Τι να κάνει με τον χαμένο χρόνο; Τσα-

ντίστηκε πάλι με τον εαυτό του που είχε υποταχθεί 

στον ρυθμό του Κουρτ, και ο θυμός αυτός συνδυάστη-

κε –χωρίς να το θέλει– με τον περιβόητο πλέον θυμό 

για το δωμάτιο. Μόνο που τώρα, καθώς είχαν ήδη πε-

ράσει τέσσερις εβδομάδες από την τελευταία φορά 

που βρισκόταν εδώ, του φαινόταν ακόμα πιο απαίσιο: 

μπλε κουρτίνες, μπλε ταπετσαρίες, όλα μπλε. Μόνο 

και μόνο επειδή το μπλε ήταν το αγαπημένο χρώμα 

της τελευταίας αγαπημένης του… Εντελώς ηλίθιο, στα 

εβδομήντα οκτώ του. Ούτε μισό χρόνο δεν ήταν η Ιρί-

να κάτω από το χώμα… Ακόμα και οι χαρτοπετσέτες, 

τα κεριά: μπλε! 

Έναν ολόκληρο χρόνο είχαν συμπεριφερθεί οι δυο 

τους σαν έφηβοι. Έστελναν ο ένας στον άλλον κάρτες 

με καρδούλες και τύλιγαν τα δωράκια τους σε μπλε 

χαρτί. Μετά η αγαπημένη κατάλαβε μάλλον ότι ο 

Κουρτ άρχισε να ξεμωραίνεται – και έγινε καπνός. Πί-

σω ξέμεινε το μπλε φέρετρο, έτσι το αποκαλούσε ο 

Αλεξάντερ. Ένας ψυχρός μπλε κόσμος, που τώρα πια 

δεν τον κατοικούσε κανείς. 
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Μόνο η γωνιά της τραπεζαρίας είχε μείνει όπως 

παλιά. Αν και όχι εντελώς… Ο Κουρτ δεν είχε αγγίξει 

μεν την επένδυση καπλαμά των τοίχων – το καμάρι της 

Ιρίνα. Αληθινή επένδυση από ξύλο! Ακόμα και η απο-

καλούμενη «συλλογκή» (γερμανικά της Ιρίνα) εξακο-

λουθούσε να βρίσκεται στη θέση της – αλλά πώς! Με 

αφορμή μια ανακαίνιση, ο Κουρτ είχε κατεβάσει όλη 

αυτή την τεράστια συλλογή από τα πιο παράξενα δώρα 

και ενθύμια που με τα χρόνια είχαν στην κυριολεξία 

καλύψει τον καπλαμά, την είχε ξεσκονίσει, είχε επιλέξει 

τα «σημαντικότερα», ή αυτά που ο Κουρτ θεωρούσε 

σημαντικότερα, και τα είχε τοποθετήσει πάλι σε «χα-

λαρή διάταξη», ή αυτό που ο Κουρτ θεωρούσε χαλαρή 

διάταξη, πάνω στον καπλαμά. Ταυτόχρονα είχε προ-

σπαθήσει να χρησιμοποιήσει «με λειτουργικό τρόπο» 

όλες τις ήδη υπάρχουσες τρύπες από καρφιά. Η αισθη-

τική του Κουρτ περί συμβιβασμού. Και πράγματι ως 

συμβιβασμός έδειχνε. 

Πού ήταν άραγε το μικρό καμπυλωτό μαχαίρι που 

είχε κάποτε χαρίσει στην Ιρίνα ο ηθοποιός Γκόικοβιτς 

– έπαιζε τον αρχηγό των Ινδιάνων σε όλες τις σχετι-

κές ταινίες της DEFA
2

! Και πού ήταν το διακοσμητικό 

πιάτο από την Κούβα, που είχαν χαρίσει οι σύντροφοι 

του εργοστασίου Καρλ Μαρξ στον Βίλχελμ για τα  

ενενηκοστά γενέθλιά του, και ο Βίλχελμ, όπως διαδό-

θηκε μετά, είχε βγάλει το πορτοφόλι από την τσέπη 

του και είχε πετάξει στο πιάτο ένα κατοστάρικο,  

επειδή πίστεψε ότι του ζήτησαν δωρεά για τη Λαϊκή 

Αλληλεγγύη
3

… 

Δεν πειράζει. Αντικείμενα, σκέφτηκε ο Αλεξά-

ντερ…. Απλώς και μόνο αντικείμενα. Γι’ αυτόν που 
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θα ερχόταν εδώ μετά από τον ίδιο θα ήταν απλώς ένα 

σωρό σαβούρες. 

Πήγε στο γραφείο του Κουρτ, το οποίο βρισκόταν 

στην άλλη, την ομορφότερη, κατά τη γνώμη του Αλεξά-

ντερ, μεριά. 

Σε απόλυτη αντίθεση με το σαλόνι, όπου ο Κουρτ 

είχε αλλάξει ριζικά τα πάντα – μέχρι που είχε αντικα-

ταστήσει ακόμα και όλα τα έπιπλα της Ιρίνα· το ωραίο 

παλιό σύνθετο είχε φύγει και είχε παραχωρήσει τη θέση 

του σε ένα απαίσιο έπιπλο από MDF. Ακόμα και το 

θαυμάσιο, μια ζωή ασταθές, τραπεζάκι τηλεφώνου της 

Ιρίνα το είχε ξεφορτωθεί ο Κουρτ. Και, κάτι για το  

οποίο του είχε θυμώσει πολύ ο Αλεξάντερ, είχε διώξει 

ακόμα και το ρολόι τοίχου: το συμπαθητικό παλιό ρο-

λόι με τον μηχανισμό που συνήθιζε να γουργουρίζει τις 

μισές και τις ολόκληρες ώρες, ως απόδειξη ότι εκτε-

λούσε ακόμα το καθήκον του, παρόλο που το πλαίσιο 

για το γκονγκ έλειπε, αφού αρχικά ήταν ρολόι δαπέδου 

εκκρεμές. Η Ιρίνα, ακολουθώντας τη μόδα της εποχής, 

το είχε βγάλει από το πλαίσιο και το είχε κρεμάσει 

στον τοίχο, και ο Αλεξάντερ ακόμα και σήμερα θυμό-

ταν ότι είχε πάει ο ίδιος μαζί με την Ιρίνα να πάρει το 

ρολόι και πως η Ιρίνα δεν είχε μπορέσει να αποκαλύ-

ψει στην ηλικιωμένη κυρία που αποχωριζόταν το ρολόι 

ότι το πλαίσιο θα ήταν ουσιαστικά περιττό. Ότι είχε  

επιπλέον αναγκαστεί να ζητήσει από έναν γείτονα να 

βοηθήσει στο φόρτωμα ολόκληρου του πλαισίου του 

ρολογιού και πως το τεράστιο πλαίσιο που μετέφεραν 

απλώς και μόνο για το θεαθήναι εξείχε από το πορτ-

μπαγκάζ του μικρού Τράμπι, έτσι ώστε το αυτοκίνητο 

είχε χάσει σχεδόν εντελώς την πρόσφυσή του στο 
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μπροστινό μέρος. Σε αντίθεση με το πλήρως ανακαινι-

σμένο σαλόνι, στο δωμάτιο του Κουρτ όλα είχαν παρα-

μείνει, και μάλιστα με ανατριχιαστικό τρόπο, όπως  

ακριβώς ήταν. 

Το γραφείο ήταν τοποθετημένο λοξά στο παράθυρο 

– σαράντα χρόνια τώρα, μετά από κάθε ανακαίνιση, το 

τοποθετούσαν ακριβώς πάνω στα ίδια σημάδια στο χα-

λί. Το ίδιο ανέγγιχτη ήταν και η γωνία με τη μεγάλη 

πολυθρόνα του Κουρτ, όπου καθόταν με καμπουρια-

σμένη πλάτη και διπλωμένα χέρια για να διηγηθεί τις 

αστείες ιστορίες του. Και η ψηλή «σουηδική βιβλιοθή-

κη» (γιατί άραγε ονομαζόταν σουηδική βιβλιοθήκη;) 

έστεκε εκεί, όπως πάντα. Τα σανίδια είχαν λυγίσει κά-

τω από το βάρος των βιβλίων. Εδώ κι εκεί ο Κουρτ είχε 

βάλει κάποια πρόσθετη, χρωματικά αταίριαστη σανίδα, 

αλλά η κοσμική τάξη ήταν απαράλλαχτη – κάτι σαν τε-

λευταίο Back-up του εγκεφάλου του Κουρτ: Εκεί βρί-

σκονταν οι εγκυκλοπαίδειες, που μερικές φορές είχε 

χρησιμοποιήσει και ο Αλεξάντερ (Να τα βάλεις όμως 

πίσω!), εκεί και τα βιβλία για τη Ρωσική Επανάσταση, 

εκεί, σε μια μεγάλη σειρά, οι καφετιοί τόμοι του Λένιν, 

και αριστερά, δίπλα από τον Λένιν, στο τελευταίο τμή-

μα, κάτω από το ντοσιέ με την αυστηρή επιγραφή 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ βρισκόταν –ο Αλεξάντερ θα μπορούσε να 

τη βρει με κλειστά τα μάτια– η φορητή, φθαρμένη σκα-

κιέρα με τις φιγούρες, που κάποιος ανώνυμος κρατού-

μενος στο γκούλαγκ είχε κάποτε σκαλίσει. 

Το μοναδικό πράγμα –εκτός από καινούρια βιβλία– 

που είχε προστεθεί σε σαράντα χρόνια ήταν κάποια 

από τα πολυάριθμα αναμνηστικά που είχαν φέρει οι 

παππούδες του από το Μεξικό. Μετά τον θάνατό τους, 
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με μια βιαστική απόφαση, τα περισσότερα είχαν χαρι-

στεί και είχαν πουληθεί όσο όσο, και ακόμα και τα  

ελάχιστα αντικείμενα που όλως περιέργως ο Κουρτ δεν 

θέλησε ν’ αποχωριστεί δεν είχαν καταφέρει να συμπε-

ριληφθούν στη «συλλογκή» – δήθεν λόγω έλλειψης χώ-

ρου, όμως στην πραγματικότητα επειδή η Ιρίνα δεν είχε 

κατορθώσει ποτέ να ξεπεράσει την αντιπάθειά της για 

οτιδήποτε προερχόταν από το σπίτι των πεθερικών της. 

Οπότε ο Κουρτ τα είχε βάλει «προσωρινά» στη σουη-

δική βιβλιοθήκη του, και εκεί παρέμειναν, «προσωρι-

νά», μέχρι σήμερα: το βαλσαμωμένο μωρό καρχαρία, 

που εντυπωσίαζε με το τραχύ του δέρμα τον Αλεξάντερ 

όταν ήταν παιδί, ο Κουρτ το είχε κρεμάσει με μια κορ-

δέλα από κάποιο ράφι. Η τρομακτική αζτέκικη μάσκα 

εξακολουθούσε να βρίσκεται ακόμα με το πρόσωπο 

γυρισμένο προς τα πάνω στο ράφι της βιτρίνας με τα 

αναρίθμητα μπουκαλάκια αλκοολούχων ποτών. Και το 

μεγάλο καμπυλωτό ροδόχρωμο όστρακο, μέσα στο  

οποίο ο Βίλχελμ –κανένας δεν ήξερε πώς– είχε τοποθε-

τήσει έναν ηλεκτρικό γλόμπο, βρισκόταν ακόμα, χωρίς 

ηλεκτρική σύνδεση, σ’ ένα από τα κάτω ντουλάπια. 

Σκέφτηκε πάλι τον Μάρκους τον γιο του. Φαντάστη-

κε τον Μάρκους να περιφέρεται εδώ μέσα, με κουκούλα 

και ακουστικά στ’ αυτιά –έτσι τον είχε δει την τελευ-

ταία φορά, πριν από δύο χρόνια–, φαντάστηκε τον Μάρ-

κους να στέκεται μπροστά στη βιβλιοθήκη του Κουρτ 

και να σκουντάει με τις μπότες του τα χαμηλότερα ρά-

φια. Τον φαντάστηκε να ζυγιάζει στα χέρια του τα αντι-

κείμενα που είχαν μαζευτεί εδώ πέρα στο διάστημα των 

τελευταίων σαράντα χρόνων, αποτιμώντας την αξία χρή-

σης ή τη δυνατότητα πώλησής τους. Ήταν μάλλον απί-
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θανο να βρει αγοραστή για τον Λένιν, όμως από τη φο-

ρητή σκακιέρα ίσως κατάφερνε να βγάλει κάνα δυο 

μάρκα. Τα μόνα, ίσως, που θα τον ενδιέφεραν θα ήταν 

το βαλσαμωμένο μωρό καρχαρία και το μεγάλο ροζ  

όστρακο· θα τα έστηνε στο τσαρδί του χωρίς να προβλη-

ματιστεί καθόλου για την προέλευσή τους. 

Για μια στιγμή, του πέρασε από το μυαλό η σκέψη 

να πάρει μαζί του το όστρακο, για να το πετάξει πάλι 

εκεί απ’ όπου ήρθε, στη θάλασσα – αλλά μετά η ιδέα 

του θύμισε σκηνή από σαπουνόπερα και την απέρριψε 

αμέσως. 

Κάθισε στο γραφείο και άνοιξε το αριστερό ντου-

λάπι. Στο μεσαίο συρτάρι, πίσω πίσω, μέσα στο πα-

μπάλαιο κουτί φωτογραφικού χαρτιού ORWO βρισκό-

ταν, κρυμμένο κάτω από σωληνάρια κόλλας, εδώ και 

σαράντα χρόνια πλέον, το κλειδί για το εντοιχισμένο 

χρηματοκιβώτιο – και βρισκόταν ακόμα εκεί (ξαφνικά 

πέρασε από το μυαλό του Αλεξάντερ η γελοία ιδέα ότι 

το κλειδί μπορεί να έχει εξαφανιστεί και τότε τα σχέ-

διά του θα ναυαγούσαν). 

Για σιγουριά, έβαλε το κλειδί στην τσέπη του – λες 

και θα μπορούσε κανείς να του το πάρει τώρα πια. 

Ήπιε μια γουλιά κρύο καφέ. 

Περίεργο, πόσο μικρό ήταν το γραφείο του Κουρτ. 

Σ’ αυτό το τραπεζάκι ο Κουρτ είχε γράψει το έργο 

του. Εδώ καθόταν, με πολύ λάθος στάση από ιατρική 

άποψη, σε μια καρέκλα που αποτελούσε σκέτη εργονο-

μική καταστροφή, κάπνιζε τις πίπες του, έπινε τον ξινό 

γαλλικό καφέ του και σφυροκοπούσε με το σύστημα 

των τεσσεράμισι δακτύλων τη γραφομηχανή του, τακ-

τακ-τακ-τακ, ο μπαμπάς δουλεύει! Επτά σελίδες τη 
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μέρα, αυτό ήταν η νόρμα του, αλλά κάποιες φορές τύ-

χαινε κιόλας ν’ ανακοινώσει στο τραπέζι του μεσημε-

ριανού: δώδεκα σελίδες σήμερα! ή δεκαπέντε! Μια 

ολόκληρη στήλη της σουηδικής βιβλιοθήκης του είχε γε-

μίσει μ’ αυτόν τον τρόπο, ένα μέτρο επί τρία πενήντα, 

όλα τα ράφια γεμάτα μέχρι πάνω με το έργο «ενός 

από τους πιο παραγωγικούς ιστορικούς της ΛΔΓ
4

», έτσι 

έλεγαν. Και, αν κανείς έπαιρνε τα άρθρα από τα περιο-

δικά στα οποία είχαν εκδοθεί και από τους συλλογι-

κούς τόμους και τα τοποθετούσε στη σειρά, μαζί με τα 

δέκα ή δώδεκα ή δεκατέσσερα βιβλία που είχε γράψει 

ο Κουρτ, το έργο του διέθετε το συνολικό μήκος ενός 

ραφιού, και μπορούσε σχεδόν να συναγωνιστεί το έργο 

του Λένιν: ένα μέτρο επιστήμη. Γι’ αυτό το μέτρο επι-

στήμης, ο Κουρτ είχε σκοτωθεί στη δουλειά τριάντα  

ολόκληρα χρόνια, είχε τρομοκρατήσει την οικογένειά 

του τριάντα ολόκληρα χρόνια. Γι’ αυτό το μέτρο η Ιρί-

να μαγείρευε και έπλενε ρούχα. Γι’ αυτό το μέτρο ο 

Κουρτ είχε λάβει παράσημα και διακρίσεις αλλά είχε 

δεχθεί και επιπλήξεις, μια φορά μάλιστα ακόμα και 

μια μομφή από το Κόμμα–, είχε παζαρέψει τον αριθμό 

των αντιτύπων με τους εκδοτικούς οίκους που πάντα 

είχαν πρόβλημα με την έλλειψη χαρτιού, είχε αγωνιστεί 

για διατυπώσεις και τίτλους, είχε αναγκαστεί να παρα-

δοθεί ή είχε επιτύχει μερικές νίκες μηχανορραφώντας 

και επιμένοντας – και τώρα ήταν όλα, όλα μα όλα, 

ΠΑΛΙΟΧΑΡΤΑ.  

Ή τουλάχιστον έτσι είχε πιστέψει ο Αλεξάντερ. Με-

τά την Πτώση είχε πιστέψει ότι μπορούσε τουλάχιστον 

να καταγράψει αυτόν τον θρίαμβο, ότι όλα αυτά, έτσι 

είχε πιστέψει, είχαν τελειώσει μια και καλή τώρα. Όλη 
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αυτή η υποτιθέμενη έρευνα, όλες αυτές οι μισές αλήθειες 

και τα πράγματα που με μισή καρδιά συσσώρευσε 

σφυροκοπώντας τη γραφομηχανή του ο Κουρτ για την 

ιστορία του γερμανικού εργατικού κινήματος –όλα  

αυτά, έτσι είχε πιστέψει ο Αλεξάντερ, θα παρασύρο-

νταν με την Πτώση του Τείχους, και τίποτε από το  

υποτιθέμενο έργο του Κουρτ δεν θα παρέμενε όρθιο. 

Μετά, όμως, ο Κουρτ κάθισε για άλλη μια φορά 

στη συφοριασμένη καρέκλα του, στα ογδόντα του σχε-

δόν και σφυροκόπησε στα κρυφά το τελευταίο βιβλίο 

του. Και παρόλο που το βιβλίο δεν έγινε παγκόσμια 

επιτυχία –ασφαλώς, πριν από είκοσι χρόνια το βιβλίο 

ενός Γερμανού κομμουνιστή ο οποίος περιγράφει τα 

χρόνια που πέρασε στο γκούλαγκ ίσως να είχε γίνει 

παγκόσμια επιτυχία (μόνο που ο Κουρτ ήταν πολύ δει-

λός για να το γράψει!)–, αλλά και παρότι δεν είχε γίνει 

παγκόσμια επιτυχία, ήταν όμως –είτε το ήθελες είτε 

όχι– ένα σπουδαίο βιβλίο, ένα βιβλίο που θα έμενε για 

πάντα, ένα βιβλίο σαν αυτό που δεν είχε γράψει ο Αλε-

ξάντερ, και που τώρα πια δεν θα έγραφε μάλλον ποτέ. 

Ήθελε άραγε να το γράψει; Δεν ισχυριζόταν πάντα 

ότι το θέατρο τον γοήτευε, ακριβώς επειδή το θέατρο 

ήταν κάτι εφήμερο; Εφήμερο – ακουγόταν καλό. Όσο 

κανείς δεν είχε καρκίνο. 

 

Οι σκνίπες χόρευαν στο φως του ήλιου, ο Κουρτ κοιμό-

ταν ακόμα – κι ας έλεγαν ότι οι ηλικιωμένοι δεν κοι-

μούνται πια τόσο πολύ. Ο Αλεξάντερ αποφάσισε να 

ξαπλώσει κι εκείνος για λίγο. 

Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να βγει από το δωμάτιο, 

το βλέμμα του έπεσε στο ντοσιέ με την επισήμανση 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, που πάντα κινούσε την περιέργειά του, αν 

και ποτέ δεν είχε τολμήσει να το ανοίξει – μολονότι ως 

έφηβος δεν είχε διστάσει ούτε μπροστά στη συλλογή 

ερωτικών φωτογραφιών του πατέρα του. Μέχρι που  

ο Κουρτ αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο στο ντουλάπι. 

Έβγαλε το ντοσιέ: χαρτάκια, σημειώσεις, φωτοτυπίες 

από διάφορα έγγραφα. Πάνω πάνω μερικά γράμματα, 

γραμμένα με μοβ μελάνι, όπως ήταν ο κανόνας πριν 

από πολλά χρόνια στη Ρωσία: 

«Πολυαγαπημένη Ίρα!» (1954) 

Ο Αλεξάντερ ξεφύλλισε… Κλασικός Κουρτ! Ακόμα 

και τα ερωτικά γράμματά του ήταν γραμμένα επιμελώς 

μπρος πίσω σε κάθε φύλλο χαρτί, με καθαρά γράμμα-

τα, κάθε σελίδα γεμάτη μέχρι την τελευταία αράδα, και 

μάλιστα με ομοιόμορφο διάστιχο, χωρίς οι γραμμές να 

αραιώνουν ή να στριμώχνονται στο τέλος κάθε σελίδας, 

χωρίς ποτέ να είναι γραμμένα και τα περιθώρια της 

σελίδας… Πώς το είχε καταφέρει; Και σαν να μην  

έφτανε αυτό, οι υπερβολικά διαχυτικές προσφωνήσεις 

με τις οποίες απευθυνόταν στην Ιρίνα: 

«Αγαπημένη, πολυαγαπημένη Ιρίνα!» (1959) 

«Ήλιε μου, ζωή μου!» (1961) 

«Αγαπημένη μου γυναίκα, φίλη μου, συντρόφισσά 

μου!» (1973) 

Ο Αλεξάντερ έβαλε το ντοσιέ στη θέση του και ανέ-

βηκε τις σκάλες για να πάει στο δωμάτιο της Ιρίνα. 

Σωριάστηκε στον μεγάλο καναπέ, που ήταν ντυμένος 

με κάτι σαν γούνα από λούτρινο, και προσπάθησε να 

κοιμηθεί λιγάκι. Αντ’ αυτού, ήρθε πάλι στο μυαλό του 

η εικόνα του βλογιοκομμένου Κάραγιαν, που λικνιζόταν 

στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα του, λες και τον είχαν 
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κουρδίσει. Οι φακοί των γυαλιών του άστραφταν,  

η φωνή επαναλάμβανε ξανά και ξανά την ίδια φράση… 

Τέρμα μ’ αυτό! Έπρεπε να σκεφτεί κάτι άλλο. Είχε 

πάρει μια απόφαση, δεν υπήρχε τίποτα πια για να 

σκεφτεί, τίποτα για ν’ αποφασίσει. 

Άνοιξε τα μάτια του. Κοίταξε τα λούτρινα ζωάκια 

της Ιρίνα, που κάθονταν στην πλάτη του καναπέ, τα-

κτοποιημένα όμορφα και καλά το ένα δίπλα στο άλλο 

– όπως τα είχε παρατάξει η καθαρίστρια: ο σκύλος, ο 

σκαντζόχοιρος, ο λαγός με το καψαλισμένο του αυτί… 

Και αν είχαν κάνει λάθος; 

Ήταν παράλογο, σκέφτηκε, που η Ιρίνα αποκαλούσε 

αυτό το δωμάτιο μέχρι το τέλος το δωμάτιό σου. Εσείς 

θα κοιμηθείτε πάνω, στο δωμάτιό σου, ήχησε ξαφνικά 

στ’ αυτιά του. Αν και στην πραγματικότητα αυτό το δω-

μάτιο αποτελούσε την τέλεια, αν και καθυστερημένη, εκ-

πλήρωση ενός κοριτσίστικου ονείρου: ροζ τοίχοι. Ένας 

καθρέφτης ροκοκό, χτυπημένος, αλλά αυθεντικός. Στο 

παράθυρο υπήρχε ένα λευκοβαμμένο σεκρετέρ, στο  

οποίο η Ιρίνα ψόφαγε να τη φωτογραφίζουν σε πόζα πε-

ρισυλλογής. Και τα εύθραυστα, γνήσια πιθανόν κι αυτά, 

καρεκλάκια ροκοκό πόζαραν τόσο χαριτωμένα στον χώ-

ρο, που κανείς δεν ήθελε να καθίσει πάνω τους. 

Και πράγματι, μόλις προσπαθούσε να φανταστεί 

εδώ την Ιρίνα, την έβλεπε να κάθεται στο πάτωμα στα 

μοναχικά όργιά της, να ακούει τις βραχνές κασέτες του 

Βισότσκι
5

 και σιγά σιγά να μεθάει. 

Και να, εκεί είναι το τηλέφωνο, η συσκευή ακόμα 

από την εποχή της ΛΔΓ, που παλιότερα βρισκόταν κά-

τω. Η ίδια ακόμα συσκευή, στην οποία με ψιθυριστή 

φωνή του είχε πει αυτές τις τέσσερις λέξεις: 




