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12:40 αυλή

Μια παρέα από κορίτσια κάθεται στις κερκίδες. Η Τατιάνα, 
η Ιωάννα, η Αντεσίνα και η Χριστιάνα. Μιλάει η Τατιάνα.

Καθόμασταν εδώ, μαζεμένες ένα κουβάρι γύρω από την 
Ιωάννα, και την πολιορκούσαμε να μας πει για τη φάση με 
τον Αντώνη. Από τη στιγμή που μίλησε στην Ελεονόρα, το 
νέο διαδόθηκε στην τάξη σαν φωτιά. Χαμός, μιλάμε! Μό-

λις χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, της την πέσαμε 
όλες μαζί για να μάθουμε λεπτομέρειες. Άδικος κόπος, βέ-

βαια, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ως γνωστόν…
Έξαφνα ένιωσα αυτό που λένε μια «απειλητική» σκιά 

από πάνω μου. Γύρισα να δω κι έπεσα πάνω στον Σκάντζο, 
αγριεμένο όσο ποτέ. Από το μέτωπό του στάζαν χοντρές 
στάλες ιδρώτα και τα χαρακτηριστικά του είχαν παραμορ-

φωθεί σε μια έκφραση που με έκανε να ανατριχιάσω. Φο-

βήθηκα κι έβγαλα μια κραυγή. Το ίδιο κάναν κι οι άλλες. 
Αυτός κάρφωνε την Ιωάννα. «Τι είναι πάλι» σκέφτηκα. «Τι 
του έκανε πάλι η Ιωάννα;»

Αυτοί οι δυο είναι σαν τον σκύλο με τη γάτα. Δεν κατα-

λαβαίνω πώς γίνεται, ενώ αυτή που του μπαίνει περισσό-

τερο είναι η Ελεονόρα (ειδικά όταν τον βλέπει να ταλαι-
πωρεί τον Σκιρτούλη), αυτός βρίσκει πάντοτε μια αφορμή 
για να τα βάλει με την Ιωάννα. Την περασμένη εβδομάδα, 
ας πούμε, τσακωνόταν με την Ελεονόρα κι έξαφνα σταμά-
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τησε, γύρισε προς την Ιωάννα, που τους κοιτούσε αμίλη-

τη-ανέκφραστη, κι άρχισε να τη στολίζει του στιλ «τι κοι-
τάς, ρε μαλακισμένο», «σ’ ενόχλησε κανείς, ρε πατσαβού-

ρα;» και τέτοια. Είναι και τζέντλεμαν ο Σκάντζος. Με τον 
καλό τον λόγο πάντα… Φυσικά, δεν πήρε καμιά απάντη-

ση. Ποιος παίρνει απάντηση από την Ιωάννα, εδώ που τα 
λέμε, για να πάρει ο Σκάντζος…

Τώρα όμως τα ’βαλε κατευθείαν μαζί της. Κρατούσε ένα 
κινητό στο χέρι και της έλεγε κάτι ακατανόητα του στιλ 
«εδώ την έχει» (και έδειχνε το κινητό), «ένα τηλεφώνημα 
να κάνει, και θα τη λιώσει ο Θωμάς», «κανείς δε γουστάρει 
τα καρφιά, κι ειδικά όταν είναι ύπουλα σαν κι αυτήν», «δεν 
ντρέπεται που καρφώνει τον ίδιο της τον αδερφό» και «θα 
το μετανιώσει πικρά αυτό που έκανε, κι εδώ θα είμαστε κι 
εμείς, οι σκύλες, να της κρατάμε το χέρι όταν θα κλαίει στο 
Πρώτων Βοηθειών». Κι αφού πήρε μια ανάσα και μάζεψε 
τα σάλια του που είχαν σχηματίσει ρυάκια στις άκρες του 
στόματός του, πλησίασε το αηδιαστικό του μούτρο στον 
έναν πόντο από το δικό της και της έφτυσε κατάμουτρα ότι 
θα ζήσει την κόλασή της κι αυτή κι ο αδερφός της κι ότι τό-

τε μόνο θα καταλάβει με ποιον πήγε να τα βάλει κι ότι δεν 
παίζουν αυτοί και άντε να πηδηχτεί και άλλα όμορφα λό-

για που δύσκολα τ’ ακούς έξω από τα γήπεδα.
Για να είμαι ειλικρινής, στο σημείο εκείνο φοβήθηκα 

πάρα πολύ. Το ίδιο κι όλες μας, φαντάζομαι. Μας καθησύ-

χασε, όμως, η απίστευτη απάθεια της Ιωάννας, που συμπε-

ριφερόταν σαν να έβλεπε ταινία σε θερινό. Ο άλλος μού-

γκριζε κι έφτυνε και ίδρωνε, γύρω μας είχε μαζευτεί ένα 
σωρό κόσμος, είδα από μακριά να πλησιάζει κι ο Μακαρι-
νός με την Ξανθοπούλου, είδα τον Χρήστο με τον Τσάκο 
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να κάνουν κίνηση για να τραβήξουν πίσω τον Σκάντζο, αλ-

λά τότε η Ιωάννα σήκωσε το χέρι όπως κάνουν οι Ινδιάνοι 
στις ταινίες για χαιρετισμό, καθάρισε το πρόσωπό της από 
τα σάλια και είπε με απόλυτη ηρεμία, σαν να μην είχε μπρο-

στά της τον πιο επικίνδυνο μαθητή του σχολείου: «Θες να 
εξηγήσεις στα παιδιά, Σκάντζο, για ποιο πράγμα μιλάς 
ακριβώς;».

Όπως ήταν φυσικό, όλοι γυρίσαμε και τον κοιτάξαμε. Πε-

ριμέναμε, αν όχι μια εξήγηση, τουλάχιστον μια απάντηση.
Τότε τον είδαμε να ξεφουσκώνει. Απίστευτο! Έκανε 

ένα βήμα πίσω, τα μάτια του ψάξαν μια έξοδο διαφυγής 
από τον κύκλο που είχαμε σχηματίσει γύρω του, το στόμα 
του κλείδωσε σε μια έκφραση πανικού, τα ρουθούνια του 
ανοιγοκλείναν όπως του φοβισμένου κουνελιού… Απί-
στευτο, λέμε! Ανοίξαμε τον κύκλο και βγήκε πισωπατώ-

ντας. Η Ιωάννα συνέχιζε να τον κοιτάει δίχως να μιλάει.  
Η έκφρασή της είχε κάτι αλλούτερο, που λέει η Χριστιά-

να. Ήταν σχεδόν τρομακτική. Μου ’ρθε στο μυαλό η Κίρ-

κη του Οδυσσέα. Γάντι θα της πήγαινε ο ρόλος. «Έχε χά-

ρη…» ψέλλισε ο Σκάντζος για την τιμή των όπλων. «Έχε 
χάρη…» Κι έπειτα γύρισε κι έφυγε τρέχοντας προς την έξο-

δο του πεζόδρομου, που ήταν ανοιχτή. «Άντε στον διάο-

λο» μουρμούρισα.
Δε χρειάζεται να πω ότι κανείς δεν πήρε κουβέντα από 

την Ιωάννα. Σφίγγα, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι. Το ’χει 
σε κακό να μιλάει. Αλλά, και να μιλούσε, τι μπορούσε να 
τους πει; Για τον αδερφό της μήπως ή για τον αδερφό του 
Σκάντζου;… Έτσι, πετάχτηκα εγώ και τους είπα να το κό-

ψουν με τα «πες μας», «τι εννοούσε», «ποιος είναι ο Θω-

μάς», «γιατί σε λέει καρφί», «τι έγινε με τον αδερφό σου» 
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και τέτοια. «Δε βλέπετε ότι δε γουστάρει να μιλήσει;» φώ-

ναξα. «Αρκετά τη ζόρισε ο Σκάντζος!» Το διέλυσαν. Θα 
χτυπούσε και το κουδούνι όπου να ’ναι… Έμεινε μόνο η 
Χριστιάνα με την Αντεσίνα. Έκανα να σηκωθώ κι εγώ, 
όταν ένιωσα το χέρι της Ιωάννας στην πλάτη μου. «Θενκς». 
Η φωνή της έβγαινε με κόπο. Θα ήθελα να την πάρω αγκα-

λιά, αλλά δε θυμάμαι ποτέ την Ιωάννα αγκαλιά με κάποιαν 
από μας. Πάντοτε κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας, όπως 
και τώρα. Παρ’ όλα αυτά, ένιωσα ότι κάτι ζητούσε. Ξανα-

κάθισα. «Τα ’παιξα, ρε συ…» συνέχισε. Πάντα η απόστα-

ση ασφαλείας. «Κατουρήθηκα από τον φόβο μου». Γέλα-

σε. Συμβατικά. Σαν συμπεθέρα περίπου. Κι εγώ το ίδιο. 
«Αλήθεια κατουρήθηκα» επέμεινε. «Μου φύγαν σταγόνες, 
σου λέω!» Εκεί επάνω γύρισα και την κοίταξα προσπαθώ-

ντας να καταλάβω αν το εννοεί. Το ίδιο κάναν κι οι άλλες. 
«Κατουρήθηκα, σας λέω!» επέμεινε κοιτώντας μας με μια 
μισομελαγχολική, μισοαυτοσαρκαστική έκφραση. «Πλά-

κα κάνεις!» πετάχτηκε η Αντεσίνα. «Γιατί, δε σου έχει τύ-

χει;» πήρε το μέρος της η Χριστιάνα. Θες η έκφραση της 
Ιωάννας, θες ο διάλογος των κοριτσιών που μου φάνηκε 
τρομερά γελοίος, θες το κατούρημα, με πιάσαν κάτι γέ-

λια… μα κάτι γέλια… «Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά, ρε» 
είπα στην Ιωάννα μέσα στα γέλια μου. Ήρθε. Πέσαν κι οι 
άλλες πάνω της και γίναμε σωστό κουβάρι…
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Ίδια στιγμή, πεζόδρομος έξω από το σχολείο

Ο Σάκης κοιτάει τους συμμαθητές του στην αυλή.

Καλά με λέει ηλίθιο ο Θωμάς. Ηλίθιος! Είμαι ηλίθιος, ρε 
γαμώτη μου. Είμαι ηλίθιος, γιατί έχω χάσει το μυαλό μου 
σήμερα με τις μαλακίες. Μια με το καρφί που πρέπει να 
βρω, μια με τα σεξομηνύματα κι όλα αυτά που έγραψε ο 
Σκιρτούλης στην τουαλέτα. Θα τον σκίσω τον πούστη αν 
τον πιάσω στα χέρια μου. Θα μετανιώσει τη στιγμή που 
γεννήθηκε. Και θα πληρώσει για όλα. Για τη μαλακισμέ-

νη την Ιωάννα, για τον Θωμά, για τον Λούκυ Λουκ, για 
τον Αρτίν, τον Χρήστο, την Τατιάνα – όλους τους πού-

στηδες που με κοιτάνε σαν να είμαι κανένα τέρας, γαμώ-

τη μου!
Να, τώρα θα λέει το μαλακισμένο στις φίλες της ότι μι-

λούσα για την κλοπή, θα λέει ότι δεν ήθελα να γυρίσουν 
πίσω τα μηχανήματα, θα τους λέει για τον Θωμά και θα 
βγάζει λάδι τον χαμούρη τον αδερφό της. Η αγία Ιωάννα 
των Πατησίων, κι έτσι. Και κανείς μαλάκας δε θα τη ρω-

τήσει «κι εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά, μωρή;». Είναι κολ-

λητή τους όμως και δεν τους νοιάζει από πού τα έμαθε. 
Εγώ είμαι ο κακός, γαμώτη μου!

Και καλά αυτοί – χέστηκα, πες, γι’ αυτούς, κι ας ήθελα 
να γίνει το πάρτι απόψε. Ευτυχώς, να λες, που δεν ήταν μα-

ζί τους κι η Κέλλυ, να με δει να ξεφτιλίζομαι… Ελπίζω να 
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μην πήρε το μάτι της πουθενά τις παπαριές που έγραψε ο 
Σκιρτούλης.

Καλά αυτοί… Με τον Θωμά τι κάνω τώρα; Τι να του 
πω; Να του δώσω την Ιωάννα να ησυχάσω; Αυτή το κάρ-

φωσε – δεν υπάρχει άλλος! Και μετά να την περιμένω έξω 
από το σχολείο και να τη βάλω να φάει σκατά, που θα μου 
πει εμένα αν θέλω να εξηγήσω στα παιδιά για ποιο πράγ-

μα μιλάω, Σκάντζο; Άντε γαμήσου, κομπλεξάρα!
Το θέμα είναι ότι μετά θα μου την πέσει ο Θωμάς και θα 

μου αρχίσει τα διδακτικά: Γιατί δεν την έκανες να μαρτυ-

ρήσει, ρε; Αυτή έπρεπε να φτύσει το γάλα της μάνας της κι 
εσύ την κοιτούσες, και τέτοια… Τον φοβάμαι τον Θωμά. 
Δεν το ’χει σε τίποτα να μου στείλει τον Τέλη, που μου ’λε-

γε. Γίνεται τρελός με κάτι τέτοια. Σαν τον πατέρα. Πολύ 
ξύλο, μιλάμε. Πολύ ξύλο… Εγώ δε γουστάρω να δέρνω. Να 
τους τρομάζω, οκέι. Να τους τρομοκρατώ, να τους κάνω 
να χέζονται από τον φόβο τους, οκέι. Αλλά όχι και ξύλο, 
ρε φίλε. Κι ειδικά σε κορίτσια. Όσο μαλακισμένη κι αν εί-
ναι η άλλη, αποκλείεται να σηκώσω χέρι να τη χτυπήσω. 
Εκτός κι αν χιμήξει. Ε, τότε θα τη λιανίσω. Σιγά μην κάτσω 
να τις φάω!… Αλλά σιγά μη χιμήξει.

Όχι και ξύλο, ρε γαμώτη μου!
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12:45 αυλή

Ο Χρήστος, στις μπασκέτες, κατευθύνεται προς τις τάξεις.

Δεν ξέρω γιατί τον ακολούθησα, αδερφέ, αλλά μερικές φο-

ρές έχω την έκτη αίσθηση. Του τύπου «κάτι κακό θα συμ-

βεί», κι έτσι.
Σήμερα ο Σκάντζος δεν τραβάει. Τον βλέπω. Είναι έξω 

από τα νερά του. Ανήσυχος. Έγινε και ρόμπα μπροστά σε 
όλο το σχολείο στη φάση με την Ιωάννα… Τι να πω;…

Για τα μηχανήματα γίναν όλα. Δεν υπάρχει κανείς που 
να μην το κατάλαβε. Κι όταν τον είδα να κάνει πίσω, μου 
’ρθε η ενόραση: «Να δεις, αδερφέ, που θα τον περιμένουν 
τίποτα βόδια έξω να τον συγυρίσουν». Τον λυπήθηκα τον 
μαλάκα… Εντάξει, με πιάνουν κάτι τέτοια ψυχοπονιάρι-
κα πού και πού, ακόμα και για τύπους σαν τον Σκάντζο. 
Εντελώς ψυχάκηδες δηλαδή.

Με το που βγαίνει έξω ο δικός σου, στέκεται στα είκοσι 
μέτρα και κοιτάει μέσα σαν χαζός. Κάτι σκεφτόταν, φαίνε-

ται, αλλά δεν είναι κι εύκολο γι’ αυτόν, με τέτοιο εργαλείο 
που διαθέτει. Για το μυαλό του λέω. Εκεί επάνω, βλέπω 
δυο νταβραντισμένους να έρχονται από τη Δαγκλή. Με το 
που τον βλέπουν, ανταλλάσσουν δυο κουβέντες και επι-
ταχύνουν το βήμα. Μπροστά τους πήγαινε η Ελεονόρα και 
τους έκοβε κάπως τη φόρα. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί έξω, αλ-

λά, μόλις τους ένιωσε πίσω της, σαν να πανικοβλήθηκε. 
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Έκανε στην άκρη και τους άφησε να περάσουν. Αυτοί γκα-

ζώσανε. Τότε πήρα την απόφαση. Δεν μπορούσα να τον 
αφήσω στα χέρια τους, αδερφέ. Κανένας δεν αξίζει να γί-
νει τόπι στα χέρια τέτοιων τύπων. «Σκάντζο!» φώναξα. Γύ-

ρισε και με κοίταξε. Του έδειξα πίσω του. Μόλις τους μυ-

ρίστηκε, κατάλαβα πόσο μέσα είχα πέσει. Να τον δεις, 
αδερφέ, πώς έτρεξε ως την πόρτα και πώς μπήκε στην αυ-

λή, δε θα το πιστέψεις. Αίλουρος ο δικός σου! Οι φουσκω-

τοί τα χάσαν. Δεν περίμεναν να τους πάρει μυρωδιά, φαί-
νεται, δεν ήθελαν να κάνουν και φασαρία έξω από το σχο-

λείο – τον άφησαν. Ο ένας, μάλιστα, του έκανε νόημα του 
στιλ «θα τα ξαναπούμε». Είχε έναν ωραίο χρυσό δεξιό κυ-

νόδοντα. Κούκλος.
Ο Σκάντζος είχε σταθεί δίπλα μου και προσπαθούσε να 

ξελαχανιάσει. Έσταζε ιδρώτα και βρομοκοπούσε σαν γου-

ρούνι. Κι όλα αυτά με πενήντα μέτρα τρέξιμο. «Θες προ-

πόνηση, αδερφέ» του είπα. Αυτός ξεφυσούσε σαν τρένο. 
Πού να βρει ανάσα να μου απαντήσει!

Την έκανα. Δε χρειαζόμουν άλλο εκεί. Ας τα έβγαζε πέ-

ρα μόνος του. Εγώ, μια φορά, το χρέος μου το έκανα. Make 
love, not war, κι έτσι.
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12:50 τάξη

Η Ελεονόρα στο θρανίο της.

Λίγο πριν.
«Τι θέλει το κορίτσι;»
«Χρώματα σε σπρέι έχετε;»
«Εξαρτάται τι το θέλεις…»
«Εεεεε, για ποδήλατο… Θέλω κάτι ανθεκτικό».
«Έχω ένα πολύ καλό, θερμοκρασίας. Αντέχει ως και στους 

εφτακόσιους βαθμούς. Πρώτα θα λιώσει το μέταλλο και με-

τά θα φύγει το χρώμα, κορίτσι μου… Πεντέμισι για σένα».
«Θα μου δώσετε ένα κίτρινο;»
«Μόνο σε μαύρο και σ’ ασημί βγαίνει, κορίτσι μου…»
«Ασημί».
«Όπως θέλεις… Μάσκα έχεις;»
«Τι να την κάνω;»
«Να μην εισπνέεις την μπογιά. Δεν κάνει καλό. Πάρε και 

γάντια για τα χέρια σου και πρόσεξε να το κουνήσεις καλά 
πριν ξεκινήσεις. Έτσι…»

«Ωραία!»
«Κι όχι βιασύνες. Να γίνει όμορφη δουλειά. Και νοικο-

κυρεμένη».
«Εντάξει. Θα προσέξω».
«Έτσι μπράβο!»
Όμορφη δουλειά έγινε. Όμορφη και νοικοκυρεμένη.
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Ίδια στιγμή, τάξη

Η Ιωάννα στο θρανίο της.

Με τον Αντώνη είμαστε συμμαθητές από την Α΄ Δημοτι-
κού, αλλά γνωρίζω ελάχιστα πράγματα γι’ αυτόν. Τα κο-

ρίτσια φρόντισαν να μου μάθουν κάποια ακόμη, αλλά κα-

μιά τους δεν κατάφερε να φτάσει στην καρδιά αυτού που 
νιώθω εδώ και λίγη ώρα. Και σε καμιά τους δεν μπορώ να 
εξηγήσω ότι αυτό μου αρκεί: Με τον Αντώνη ένιωσα για 
μια στιγμή πως όλα απόκτησαν νόημα. Τόσο απλά.

Καθόμασταν δίπλα δίπλα στα σκαλιά κι ένιωσα ότι 
ακόμα και το πέταγμα της μύγας αποκτούσε νόημα: η μύ-

γα πετούσε για να παρασύρει τη σκέψη μας από μια φτη-

νή ανησυχία που θα μας απαγκίστρωνε από την ευτυχία 
της στιγμής.

Ναι, ξέρω, είναι παλαβό αυτό που λέω, αλλά ακόμα κι 
η ανάγκη του Αντώνη να φύγει, ο απότομος χωρισμός μας, 
η ξαφνιασμένη ματιά του πριν βγει στον πεζόδρομο –όλα– 
απέκτησαν νόημα.

Για να το πω με άλλα λόγια: αν πέθαινα τώρα, θα ήμουν 
ευτυχισμένη. Δε φτάνει;

Η Χριστιάνα μού έδωσε το τηλέφωνό του. Δεν ξέρω αν 
θέλω να του τηλεφωνήσω. Μου αρκεί η τωρινή τρικυμία 
της ευτυχίας. Υποψιάζομαι όμως ότι σε λίγο θα κοπάσει 
και θα θέλω να εξερευνήσω το μετά. Θα δούμε…


