Το διήγηµα που δεν τέλειωσε

Το ρολόι έδειχνε 23:50. Είχε τελειώσει σχετικά νωρίς µε τα
µαθήµατα της επόµενης µέρας. ∆ιάλεγε το «CD του ύπνου», όπως το
έλεγε, όταν ένα φωτάκι άναψε κάπου µέσα στο µυαλό του: «∆ιαγωνισµός
διηγήµατος». Το είχε ολότελα ξεχάσει! Την προηγούµενη µέρα η
φιλόλογός τους είχε ανακοινώσει, µε το απαιτούµενο επίσηµο ύφος:
«Γίνεται ένας διαγωνισµός διηγήµατος για µαθητές Λυκείου, µε βραβεία
φυσικά. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να παρουσιάσουν το θέµα το πολύ
– τονίζοντας το πολύ- σε τέσσερις ηµέρες και να το δουλέψουν στις
χριστουγεννιάτικες διακοπές».
Θυµόταν πως παλαιότερα οι χριστουγεννιάτικες διακοπές ήταν
χριστουγεννιάτικες διακοπές! ∆ύο εβδοµάδες απόλυτης ξεκούρασης, µε
τα βιβλία στην απόσταση ασφαλείας του ενός µέτρου! Όταν ρώτησε το
Μιχάλη αν θα έβγαιναν για τα κάλαντα, εκείνος τον κοίταξε όπως θα
κοίταζε κανείς µια τραυµατισµένη κάµπια. « Τι λες ρε, αφού έχουµε
φροντιστήριο!». ∆ιακοπές µε φροντιστήρια! Σ’ ένα νησί 17.000 ψυχών,
µε ένα σινεµά, πέντε χειµωνιάτικα µπαρ – εκ των οποίων τα τέσσερα δεν
αρέσουν στους γονείς – έναν εµπορικό δρόµο πενήντα µέτρων, µια
πλατεία που γεµίζει µόνο την Κυριακή, στολισµένη για τις µέρες σαν
ψαροταβέρνα,

το

φροντιστήριο

είναι

για

τους

µαθητές

µια

«διασκέδαση».
Ζωγραφίστηκε µπροστά του ένα πουγκί, σαν αυτά των κόµικς, µε
το σύµβολο του δολαρίου. Το χρηµατικό βραβείο του διαγωνισµού! 500
ευρώ για το πρώτο, 400 για το δεύτερο, 300 για το τρίτο. ∆ε θα ήταν
άσχηµα 300 ευρώ! Η προκαταβολή για τον υπολογιστή που ήθελε να
αγοράσει! «Μµµ…γιατί όχι, µπορώ να δοκιµάσω. Άλλωστε τα πάω
αρκετά καλά µε το γράψιµο» σκέφτηκε.

Έβαλε το «CD του ύπνου» στη θήκη του. Απόψε θα έβρισκε το
θέµα για το διήγηµά του! Η ιδέα τον είχε «ξυπνήσει». Το ρολόι έδειχνε
23:53. Κάθισε στο γραφείο του. Πήρε ένα φύλλο χαρτί και διάλεξε από
τη µολυβοθήκη το αγαπηµένο του στυλό: ένα µαρκαδοράκι µαύρου
µελανιού που χρησιµοποιούσε µόνο για τις «αφιερώσεις» στο κορίτσι
του. Κοίταξε το αρκουδάκι που καθόταν λυπηµένο ακριβώς µπροστά
του, στο ράφι της βιβλιοθήκης. Το πήρε. Απ’ το λαιµό του κρεµόταν ένα
χαρτάκι: Made in China – Στο Γιαννάκη µου, το αρκουδάκι µου!!! Η
γατούλα σου Μαρία 22/10/2002. Σκέφτηκε να της στείλει ένα µήνυµα
(Leo na grapso ena diigima, ehis kamia idea?). Το κινητό του δεν έγραφε
ελληνικά. Με τα τριακόσια ευρώ θα µπορούσε να αγοράσει εκείνο που
στέλνει και φωτογραφίες…∆εν το έστειλε. Ήθελε να δουλέψει µόνος
του.
«Γιάννη! Τι κάνεις; Τέλειωσες;»
«Όχι µαµά. Έχω ακόµα µια άσκηση. Θα αργήσω λίγο.»
Η µητέρα του είχε ανοίξει την πόρτα του δωµατίου – χωρίς να χτυπήσει
– και τον κοίταζε ερευνητικά.
«Εµένα µου φαίνεται πως χαζεύεις πάλι µ’ αυτό το κινητό!»
«Σου φαίνεται!»
Ο εισβολέας άλλαξε το ερευνητικό ύφος του µε το ύφος νούµερο 4. Είχε
κωδικοποιήσει τις εκφράσεις που συνήθιζε να παίρνει η µητέρα του σε
«φυσιολογικές καταστάσεις». ∆ηµιούργησε µια λίστα µε 8 διαφορετικές
εκφράσεις. Το ύφος νούµερο 4 έλεγε: «είσαι το µαρτύριο µου, αλλά το
υποµένω και …µ’ αρέσει».
«Αφού δεν κάνεις τίποτα, πέσε να κοιµηθείς.»
«Εντάξει µαµά! Άντε καληνύχτα!»
«Καληνύχτα.»

Αναστέναξε όταν η πόρτα έκλεισε πίσω της. Κοίταξε το φύλλο. Πήρε µια
βαθιά ανάσα. Το δύσκολο θα ήταν να βρει το θέµα. Όχι πως το γράψιµο
θα ήταν το εύκολο µέρος της υπόθεσης!

Το ρολόι έδειχνε 00:22. Καθόταν ακόµα µπροστά στο χαρτί, που
τώρα όµως δεν ήταν κατάλευκο. Υπήρχαν τρεις µαύρες πυραµίδες, ένας
µαύρος στρόβιλος και κάτι που έµοιαζε µε µαύρες νιφάδες χιονιού σε
φόντο άσπρου ουρανού. Είχε σκεφτεί δύο ιστορίες. Στην πρώτη ένα
κορίτσι βοηθούσε το αγόρι της να ξεπεράσει το πρόβληµα των
ναρκωτικών. Θα έδειχνε τον νέο να βρίσκεται στα µαύρα του τα χάλια
και το κορίτσι να σπαράζει δίπλα του εκλιπαρώντας τον να σταµατήσει
και να αποφασίσει να κάνει αποτοξίνωση. ∆ακρύβρεχτη ιστορία!
Καθόλου πρωτότυπη και σίγουρα δύσκολη από «τεχνική» άποψη.
Πίστευε πως την «κρίση» του νέου θα µπορούσε να την περιγράψει
σχετικά εύκολα. Είχε δει τόσες ταινίες µε παρόµοιες σκηνές που θα
αρκούσε να θυµηθεί µια από αυτές. Πώς να περιγράψει όµως τις
προσπάθειες της κοπέλας; ∆ε θυµόταν καµιά τέτοια σκηνή από ταινία.
Στη δεύτερη ένας άνεργος νέος – σκέφτηκε να τον κάνει κι αυτόν
ναρκοµανή, αλλά θα βάραινε πολύ – που ζούσε σε µια επαρχιακή πόλη,
κληρονοµούσε από το γνωστό θείο στην Αµερική ένα ποσό µε πολλά
µηδενικά. Αυτό κι αν ήταν πρωτότυπο! Θύµιζε εκείνες τις ασπρόµαυρες
ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ΄60 τις οποίες µε τόσο πάθος
παρακολουθούσαν οι δικοί του τα κυριακάτικα απογεύµατα. Έπρεπε να
βρει κάτι ξεχωριστό, φρέσκο, κάτι που θα µπορούσε να συγκινήσει ένα
συνοµήλικό του. Να συγκινούσε τους κριτές (ή κριτή) του διαγωνισµού
θα έπρεπε να είναι ο βασικός του στόχος. Ήξερε όµως ότι οι κριτές είναι
άνθρωποι σοφοί. Ξέρουν πολύ καλά τι συγκινεί έναν νέο!
Κι αν έγραφε για τους ναυτικούς; Τι πιο «φυσικό» για ένα παιδί
που ζούσε σε νησί! Μια διήγηση ενός γέρου θαλασσόλυκου: δυο - τρεις

θάνατοι, ένας – δύο καρχαρίες και κανένας κρυµµένος θησαυρός! ∆εν
ήταν καθόλου άσχηµη ιδέα και οι περιπέτειες ήταν το φόρτε του! Θα
µπορούσε, για να ξεφύγει λίγο από τα τετριµµένα, να δώσει ένα
χαρούµενο, χιουµοριστικό, ας πούµε, ύφος.
Ένας καθηγητής του συνήθιζε να λέει πως το γράψιµο µοιάζει µε τη
βουτιά από βράχο πέντε τουλάχιστον µέτρων. Το δύσκολο είναι να
πέσεις. Εκείνη η τρελή εντολή που δίνει ο εγκέφαλος στα πόδια να
ξεκολλήσουν από το βράχο…
«Ο γέρο ∆ηµήτρης χτύπησε την πίπα του στο βράχο. Έβγαλε από τη
τσέπη του την ταµπακέρα και πήρε µια πρέζα καπνό. Με αργές,
ιεροτελεστικές κινήσεις άρχισε να τη γεµίζει. Άναψε ένα σπίρτο. Ήταν το
τελευταίο. Ένα τσσσφφφ…. ακούστηκε και µια φλογίτσα πετάχτηκε
ενάµιση µέτρο µακριά, αφήνοντας πίσω της τη ξινή µυρωδιά του
θειαφιού.
«Που να σε πάρει ο διάολος!» Μουρµούρισε µέσα από τα σφικτά
δόντια του ο γέρο ∆ηµήτρης.
«Έλα παππού! Θα µου πεις καµιά φορά την ιστορία;» είπε µε
παράπονο ο µικρός ∆ηµήτρης.
«Πήγαινε πρώτα στο περίπτερο να µου πάρεις ένα αναπτήρα…από
τους µεγάλους ε!»
Το αγόρι πήρε τα κέρµατα από το χέρι του παππού και έτρεξε στο
περίπτερο του λιµανιού…»
Για αρχή θαλασσινού διηγήµατος ήταν σίγουρα καλή, αν και
αποµυθοποιούσε κάπως τους γέρο ναυτικούς. Μετά σκέφτηκε πως δεν
ήταν καθόλου παιδαγωγικό ένας παππούς να λέει «που να σε πάρει ο
διάολος» µπροστά στο εγγονάκι του. Αυτό όµως θα µπορούσε να το
αλλάξει. Θα µπορούσε να βάλει «άει στην ευχή του Θεού». Μάλλον θα
έπρεπε να αφαιρέσει τη σκηνή µε το τελευταίο σπίρτο. Σίγουρα

πράγµατα! Ανάβει το σπίρτο, ο γέρος βγάζει καπνούς από το στόµα και
η διήγηση αρχίζει.
Είχε εκνευριστεί. Το ρολόι έδειχνε 00:45. Ένιωθε τα µάτια του
βαριά. Η ιστορία του γέρου θαλασσόλυκου που είχε ξεµείνει από σπίρτα
δεν του άρεσε πια. Είχε όµως πεισµώσει. Την ιστορία θα την έβρισκε
εκείνη τη νύχτα, ο κόσµος να χάλαγε!
«Να πάρει!» σκέφτηκε, «∆εν έχω έµπνευση, δεν έχω ίσως
ερεθίσµατα!»
Τι ερεθίσµατα να έχει κανείς µετά από µια µέρα ίδια ακριβώς µε την
προηγούµενη και πάµε στοίχηµα…µε την επόµενη; Μπιπ – µπιπ,
ακούστηκε ο ήχος από το κινητό του. Μήνυµα: «Τι κάνεις µικρό µου;
Εγώ πάω για ύπνο. Θα τα πούµε αύριο. Φιλάκια»
«∆εν έχουµε να πούµε τίποτα αύριο», άρχισε να µονολογεί.
«Άντε, το πολύ, πολύ να πούµε τα ίδια που είπαµε και σήµερα»
«∆ηλαδή τίποτα»
«Μας προσφέρουν χρήµατα για να πούµε κάτι…πρώτο βραβείο
500 ευρώ, δεύτερο 400…»
Τα δάχτυλα του γράπωσαν το χαρτί και το έκαναν ένα κουβάρι. Το
έσφιξαν. Ένα µικρό, µικρό κουβάρι. Το πέταξε στο καλάθι. Σηκώθηκε.
Πήρε το «CD του ύπνου» και τράβηξε το πάπλωµα. Πληκτρολόγησε στο
κινητό «pao gia ipno, kalinihta». Το έστειλε. Το ρολόι έδειχνε 00:49.

Η φιλόλογος έκλεισε το ντοσιέ µε το διήγηµα του Γιάννη. ∆ύο ζευγάρια
χέρια άρχισαν να χειροκροτούν. Κάτι σαν ξυπνητήρι. Μαθητές και
καθηγητές χειροκροτούσαν. Ο Γιάννης, µε το πρόσωπο κόκκινο, κοίταζε
κάπου προς τον πίνακα, χωρίς να βλέπει τίποτα.
«Λίγη ησυχία παρακαλώ!», ύψωσε τη φωνή του ο διευθυντής
«Εκ µέρους της κριτικής επιτροπής και του σώµατος των
καθηγητών µεταβιβάζω τα συγχαρητήρια στο µαθητή µας Ιωάννη

Ιωάννου για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου και του παραδίδω την
επιταγή των πεντακοσίων ευρώ. Παρακαλώ παιδί µου…προχώρησε»
Ο Γιάννης σηκώθηκε. Η φιλόλογος του τον κοίταζε µε καµάρι, µ’ ένα
ύφος που έµοιαζε µε το ύφος νούµερο 3 της µητέρας του.
Ζούσε ένα όνειρο ίσως; ∆εν καταλάβαινε. Πώς

κέρδισε το πρώτο

βραβείο χωρίς να έχει «πει» κάτι; Οι κριτές είναι άνθρωποι σοφοί.
Έπρεπε να τους εµπιστεύεται!

