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Το πρόσωπο της Ιουλίας φωτίστηκε. «Αυτό 
που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η 
ζωή το λέει πεταλούδα...», διάβασε στην κάρτα 
που πήρε στα χέρια της και κοίταξε σαν χαμένη 
την κόρη τής φίλης της. Ένα αμήχανο χαμό-
γελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό της. Κούνη-
σε το κεφάλι για να την ευχαριστήσει. Η μικρή 
έτρεξε και έπιασε το χέρι της μητέρας της. 

Η Ιουλία έμεινε να τις κοιτάζει, καθώς απο-
μακρύνονταν. Έσκυψε και κοίταξε την πολύ-
χρωμη κάρτα που της είχε δώσει. Μια κίτρινη 
πεταλούδα με μαύρες ακαθόριστες ραβδώσεις 
και πιτσιλωτά πορτοκαλί τελειώματα στο φτε-
ρωτό της φόρεμα την καλωσόρισε κουρνιασμέ-
νη ανάμεσα σε μωβ πασχαλιές. Και ήταν τόσο 
ζωντανή η εικόνα, που ασυναίσθητα έφερε την 
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κάρτα στη μύτη της, και κλείνοντας τα μάτια, 
ένιωσε το γλυκό άρωμα του πασχαλινού φυτού 
να εισχωρεί στα μύχια της ψυχής της και να γα-
ληνεύει όλη της την ύπαρξη. Στο πάνω μέρος 
της κάρτας ήταν γραμμένο το απόφθεγμα του 
Λαο Τσε. Η κοπέλα χαμογέλασε. Πώς μια μι-
κρή, απλή φράση μπορεί να σε ταρακουνήσει! 

Πλημμυρισμένη από την ευωδιά του λου-
λουδιού και συνεπαρμένη από τα λόγια του 
Τσε, φόρεσε το μπουφάν και το κασκόλ της. 
Χαιρέτησε τη γραμματέα τής σχολής φλαμένκο 
και βγήκε έξω. Η νύχτα ήδη είχε ρίξει τα μαύρα 
δίχτυα της και το κρύο ήταν ακόμη πιο τσου-
χτερό στο αναπαλαιωμένο σοκάκι της παλιάς 
πόλης του Ηρακλείου. Κι έπειτα σου λένε ότι 
στην Κρήτη δεν κάνει κρύο! Ας έρθουν μέσα 
Γενάρη να δουν! Ένιωθε το κρύο να την περο-
νιάζει. Ρούφηξε άπληστα μια γερή δόση παγω-
μένου αέρα με το πρόσωπό της στραμμένο προς 
τον έναστρο ουρανό. Το κρύο θέλησε θρασύτα-
τα να περάσει μέσα στο κορμί της. Δεν του το 
επέτρεψε. Έσφιξε τα χέρια γύρω της, θέλοντας 
να διατηρήσει λίγο παραπάνω τη θέρμη από το 
μάθημα χορού. 
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Χορός! Τι αναζωογονητικό αλήθεια. Καλά 
έκανε και άκουσε τη Γιάννα. Όλοι οι χοροί, 
βέβαια, έχουν οφέλη στον οργανισμό, όμως το 
φλαμένκο για την ίδια αποτελούσε το λιοντάρι 
των χορών. Μόνο την ιστορία του να σκεφτεί 
κανείς, τους «γονείς» του με την αδούλωτη 
ψυχή, τους τσιγγάνους της Ανδαλουσίας, που 
τραγούδησαν πρώτοι -Κάντε Χόντο-, λυπητε-
ρές ιστορίες ακαπέλα με μόνο μουσικό όργανο 
την ανδρική μπάσα φωνή τους, νιώθει ένα ρί-
γος να διαπερνά το κορμί του. Πόσο, μάλιστα, 
αν μπει στο αγέρωχο, υπεροπτικό του ύφος, με 
τα έντονα χτυπήματα του ποδιού στο έδαφος, 
τον κοφτό βηματισμό του, τα σπασίματα του 
σώματος και των χεριών. Το πάθος που βγαί-
νει από μέσα σου, καθώς ακολουθείς τους ξέ-
φρενους ρυθμούς του, τα αισθήματα απέναντι 
στους ήχους που είναι αιώνια, ο σύνδεσμος με-
ταξύ παρελθόντος κα παρόντος. Πάθος. Αυτή 
είναι η λέξη που της έρχεται στο μυαλό κάθε 
φορά που ακουμπά τα πόδια της στο ξύλινο δά-
πεδο της σχολής και ακούει τον σκληρό κρότο 
που αναδύεται από το χτύπημα, συνοδεύοντας 
έτσι τη μελωδία της μουσικής. Τότε κάθε σκέ-
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ψη, κάθε έγνοια εξαφανίζεται μαγικά.
Έκλεισε εκστασιασμένη τα μάτια της. Στα 

αυτιά της ηχούσαν ακόμα οι ρυθμοί του Πάκο 
Πένια, που πριν λίγο την είχαν μεταφέρει σε 
εκείνα τα σοκάκια της μνήμης, που τα όρια του 
χωροχρόνου είναι διάφανα σαν τον περίτεχνο 
ιστό της αράχνης.

Señor del amor
Señor de la vida
Venimos a Tí 
Las manos tendidas
Tu amor a pedir.

Άρχοντα της αγάπης
Κύριε της ζωής
Ερχόμαστε σε σένα
με τα χέρια απλωμένα
Την αγάπη σου να ζητήσω

Το καπρίτσιο του ανέμου συνόδευσε τη φα-
ντασία της, ανακατεύοντας τα μαλλιά της. Οι 
μυρωδιές του χειμώνα, μπερδεμένες με τις πι-
κρές οσμές της κάπνας από τα αναμμένα τζάκια 
και καλοριφέρ των σπιτιών, συνηγορούσαν στη 
μεταφορά της σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Ο 
ήχος δυνάμωνε, φαντασία και πραγματικότητα 
έγιναν ένα. Ξαφνικά, ένα απότομο φρενάρισμα, 
ένας χτύπος, τσιρίδες, φωνές σκόρπιες, απροσ-
διόριστες… Εκείνη, όμως, δεν έδωσε σημασία, 
χόρευε εκστασιασμένη χτυπώντας δυνατά τα 
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πόδια της, ένιωθε να πετά, σαν να τη σηκώνουν 
ψηλά στον αέρα και μετά να ακουμπά στην κρύα 
άσφαλτο…

Ο οδηγός του αυτοκινήτου πανικόβλητος 
βγήκε έξω και έτρεξε προς την Ιουλία. Σοκαρι-
σμένος, στάθηκε ακίνητος, σαν στήλη άλατος. 
Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που αντίκριζε. 
Πέρασε τα χέρια του ανάμεσα στα μαλλιά του. 
Κούνησε το κεφάλι του αρνούμενος να δεχτεί 
αυτό που στο πηχτό σκοτάδι της νύχτας ήταν 
πέρα ως πέρα ορατό. Η κοπέλα κείτονταν ασά-
λευτη μπροστά του. 

«Ένα ασθενοφόρο!» 
«Έναν γιατρό!» 
«Ζει!;» 
«Μην τη μετακινείτε, περιμένετε το ασθενο-

φόρο!»
Φωνές αλλόκοτες, παράταιρες μεταξύ τους, 

ακούγονταν αλλοιωμένες, θαρρείς πως έρχο-
νταν μέσα από έναν μεταμορφωτικό σωλήνα 
ήχου.

Κάποιοι έσκυψαν από πάνω της, της φώνα-
ζαν, ζητούσαν να τους μιλήσει, να τους δείξει 
ότι τους άκουγε, ότι ήταν εκεί μαζί τους. Το 
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σκούρο υγρό, που γλείφοντας αλύπητα τον 
πλακόστρωτο δρόμο έκανε την εμφάνισή του, 
αντικατοπτρίζοντας πάνω του τα πρόσωπα και 
τη θολή λάμψη των φώτων από τις κολόνες του 
δρόμου, τους κεραυνοβόλησε όλους. 

Όχι, όμως, κι εκείνον. Σαν να ήταν το σύν-
θημα, έσκυψε από πάνω της και, διώχνοντας 
έναν μεσήλικο κύριο που είχε σκύψει και την 
ταρακουνούσε, άρχισε να ψάχνει για κάποια 
ένδειξη ζωής.

«Πάρτε τηλέφωνο το ασθενοφόρο!» τον διέ-
ταξε επιτακτικά. «Ό,τι και να έγινε, πρέπει να 
έρθει επειγόντως εδώ!»

Χωρίς να περιμένει την αντίδραση του άντρα 
και θεωρώντας δεδομένο ότι θα τον υπάκουε, 
στράφηκε προς την κοπέλα. Απομάκρυνε τα 
μαλλιά από το πρόσωπό της. Η εικόνα της τον 
πάγωσε, το αίμα στράγγισε από το πρόσωπό 
του. Μα αυτή ήταν μικρό κοριτσάκι, έτσι έμοια-
ζε τουλάχιστον.

Διάολε, τσ’ απολυμάρες σου, βλαστήμησε 
από μέσα του. Καλά λένε πως ό,τι ξεκινά χάλια, 
τελειώνει χειρότερα. «Κοπελιά…, για τον Θεό, 
αν με ακούς, άνοιξε τα μάτια σου, να πάρει!»
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Από μακριά, ο άλλοτε αγχωτικός ήχος του 
ασθενοφόρου, καλωσορίστηκε με ανακούφιση, 
μετά από λίγα λεπτά που φάνταζαν αιώνας. Οι 
τραυματιοφορείς άνοιξαν χώρο ανάμεσα στο 
περίεργο πλήθος. Χωρίς πολλές κουβέντες, 
χωρίς πανικό και εξάρσεις συναισθημάτων, στα-
θεροποίησαν την κοπέλα στο φορείο, την ανέ-
βασαν στο ασθενοφόρο και μιλώντας ελάχιστα 
με τον υπεύθυνο του γεγονότος, αποχώρησαν 
εν ριπή οφθαλμού προς το γενικό νοσοκομείο 
Ηρακλείου.

Ο Μανούσος, υπακούοντας στις οδηγίες 
τους, πήρε τα πράγματα της κοπέλας και κίνη-
σε ξοπίσω τους. Όλα όσα ακολούθησαν φάντα-
ζαν σαν σκηνές από κινηματογραφική ταινία. 
Πότε έφτασε στο νοσοκομείο, πότε την πήραν 
μέσα στο χειρουργείο, πότε εμφανίστηκε ένας 
αστυνομικός και του πήρε κατάθεση, ενώ εκεί-
νος κάθισε αποκαμωμένος με την τσάντα της 
έξω από τα επείγοντα, δεν το κατάλαβε. Παρα-
κολουθούσε όλα όσα συνέβαιναν στον ίδιο σαν 
να είχε βγει από το κορμί του, σαν να τα ζούσε 
κάποιος άλλος.

Και ξαφνικά, από τον απόλυτο χαμό βρέ-



~ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΥ- ΦΛΑΜΕΝΚΟ~

11

©  Άννα Φωτίου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

θηκε στην απόλυτη, τρομαχτική ησυχία. Όλα 
σίγησαν γύρω του. Η πραγματικότητα άρχισε 
να τρυπώνει σιγά-σιγά στα μύχια του μυαλού 
του, προσκαλώντας τις χαιρέκακες ξαδέρφες 
της, τις ερινύες, να της κάνουν παρέα. Έγειρε 
το κουρασμένο σώμα του μπροστά και σκέπασε 
το πρόσωπό του. 

Τι μέρα, Θεέ μου! Από το πρωί η μια ανα-
ποδιά πίσω από την άλλη… Στο γραφείο, ένας 
συνέταιρός τους αποφάσισε να σηκώσει μπα-
ϊράκι, τινάζοντας ουσιαστικά στον αέρα μια 
δουλειά εκατομμυρίων. Στα κτήματα, το στρέμ-
μα στα Λιμενάκια με τις ελιές έπιασε δάκο και 
χωρίς την έγκρισή του δεν μπορούσαν να φω-
νάξουν τον γεωπόνο. Από την άλλη, ο κεντρι-
κός μαλακτήρας στο ελαιοτριβείο της περιοχής 
έπαθε ξαφνικά ζημιά ανεπανόρθωτη, με αποτέ-
λεσμα να πρέπει να αλλαχθεί ολόκληρο το σύ-
στημα, γεγονός που απαιτούσε χρόνο και χρή-
μα. Και δεν έφταναν όλα αυτά, εμφανίστηκε 
το μεσημέρι στο γραφείο η Λίνα, φουριόζα και 
απαστράπτουσα, ζητώντας του εξηγήσεις για 
την αναβολή της χθεσινής τους εξόδου, κατα-
λήγοντας για ακόμη μια φορά σε έναν ηρωικό 
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καβγά, που έληξε με το βρόντημα της πόρτας 
πίσω της.

Και τώρα αυτό! Μα τι σκεφτόταν, Θεέ μου. 
Η κοπέλα μέσα χαροπάλευε από δικό του λά-
θος κι αυτός σκεφτόταν τον δάκο, τις ελιές, τη 
Λίνα! Βρε δεν πάνε να χαθούν όλα!

Έκρυψε το κεφάλι του μέσα στα δυο του 
χέρια. Αλήθεια, ποια ήταν; Οι δικοί της; Να 
πάρει η ευχή, πώς δεν το σκέφτηκε νωρίτερα; 
Στράφηκε στα πράγματά της. Ο αστυνομικός 
τα έψαξε, μα δεν βρήκε, λέει, ταυτότητα στο 
πορτοφόλι της. Ο Μανούσος δεν ήταν τόσο 
σίγουρος. Δεν μπορεί, κάτι θα υπήρχε που να 
μαρτυρούσε ποια είναι, πού μένει, κάτι τέλος 
πάντων. Άνοιξε διστακτικά την τσάντα της. 
Σημειωματάριο, πορτοφόλι, χαρτομάντιλα. Αν 
είναι δυνατόν, ποια ήταν αυτή η κοπέλα με την 
τόσο λιτή τσάντα; Ούτε κινητό, ούτε ατζέντα, 
ούτε τα πιο βασικά γυναικεία αξεσουάρ. 

Αποκαρδιωμένος ετοιμάστηκε να την κλεί-
σει, όταν μια κάρτα με μωβ λουλούδια και μια 
κιτρινόμαυρη πεταλούδα, του τράβηξε την 
προσοχή. Από μπροστά ένα απόφθεγμα του 
Λάο Τσε, από πίσω μια αφιέρωση: «Στην πιο 
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όμορφη και γλυκιά χορεύτρια φλαμένκο της 
Κρήτης. Σ’ αγαπώ, θεία Ιουλία».

Εκείνη τη στιγμή βγήκε ένας μεσήλικας 
γκριζομάλλης γιατρός από το χειρουργείο. Ο 
Μανούσος πετάχτηκε σαν ελατήριο.

«Βρήκαμε τους δικούς της;» τον ρώτησε 
ανέκφραστος χωρίς να τον κοιτά, ενώ έψαχνε 
παράλληλα μέσα στην τσέπη της άσπρης στο-
λής του ένα στυλό.

«Μόνο ότι τη λένε Ιουλία. Γιατρέ, σας παρα-
καλώ πείτε μου… πώς είναι; Θα… θα ζήσει;»

Ο γιατρός έστρεψε το βλέμμα του προς τον 
Μανούσο. Τον κοίταξε ερευνητικά πάνω από 
τα χοντρά γυαλιά του με μια υποψία θυμού, σαν 
να τον κατηγορούσε για ό,τι της συνέβη. Όχι 
πως είχε άδικο φυσικά. Η φλέβα που παλλόταν 
στο λαιμό του, μαρτυρούσε τη δυσκολία που 
προφανώς πέρασε στο χειρουργείο, δημιουρ-
γώντας στον Μανούσο ακόμη πιο έντονα συ-
ναισθήματα τύψεων και αγωνίας.

«Η κοπέλα θα ζήσει», ήρθε μετά από κάμπο-
σα δευτερόλεπτα η κοφτή παγερή απάντηση 
του γιατρού.

Ο Μανούσος ξεφύσησε με αγαλλίαση, το 
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χρώμα επανήλθε στο πρόσωπό του, μια υπο-
ψία χαμόγελου κρυφόπαιξε στα χείλη του. Το 
εξεταστικό, όμως, σχεδόν ειρωνικό ύψωμα του 
φρυδιού του γιατρού και το παγερό βλέμμα που 
καρφώθηκε πάνω του, τον σταμάτησε.

«Τι συμβαίνει, γιατρέ; Ποιο είναι το αλλά;»
Ο γιατρός τον κοίταξε χωρίς να ξέρει αν θα 

έπρεπε να του αποκαλύψει όλη την κατάστα-
ση. Από την άλλη, όμως… γιατί όχι; Αυτός, 
άλλωστε, δεν ήταν ο υπαίτιος για ό,τι τραβού-
σε η καημένη η κοπέλα πάνω στο κρύο τραπέζι 
του χειρουργείου και για ό,τι θα επακολουθού-
σε στη ζωή της; 

«Η κοπέλα θα ζήσει, όμως δεν θα μπορέσει 
να ξαναπερπατήσει ποτέ».

Ο Μανούσος τον κοίταξε σαν χαμένος. Άκου-
σε καλά, δεν θα περπατούσε ξανά;

Η κάρτα γλίστρησε από τα χέρια του. Αργά, 
σχεδόν σαν πεταλουδίσιο πέταγμα, απόλαυ-
σε το αιώρημά της στην αποστειρωμένη ατμό-
σφαιρα του νοσοκομείου, για να πέσει αθόρυβα 
κάτω, δίπλα στα πράγματα της Ιουλίας. «Αυτό 
που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η 
ζωή το λέει… πεταλούδα».
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Απόλυτο σκοτάδι! Πεσμένη στα τέσσερα, βου-
λιαγμένη στο απόλυτο τίποτα. Ο πανικός έξω 
από την πόρτα της λογικής. Οι χτύποι της καρ-
διάς της τρυπούσαν τα μηνίγγια της, αναγκάζο-
ντας μια φλέβα τους να χορεύει στον ξέφρενο 
ρυθμό της. Δειλά αποπειράθηκε να σηκωθεί. Το 
τρίξιμο της σόλας στο πάτωμα την ανατρίχιασε. 
Όλα θα τα άντεχε, όχι όμως να πατά πάνω σε 
κατσαρίδες. Έπρεπε να φανεί δυνατή. Η ηττο-
πάθεια δεν ήταν χαρακτηριστικό της. Πάτησε 
πιο σταθερά στα πόδια της. 

Ο ήχος τώρα πιο καθαρός. Ξερά φύλλα. Έτσι 
εξηγούταν η μυρωδιά της υγρασίας και της σα-
πίλας. Έπιασε με τρεμάμενα χέρια το πρόσωπό 
της. Η γεύση της μούχλας τής ανακάτεψε το 
στομάχι, όπως το σύρσιμο των φρένων πάνω 
στην άσφαλτο. Έτεινε μπροστά τα χέρια της, 
κάπου θα ακουμπούσε, δεν μπορεί. Ένα ξύλινο 
υγρό παράπηγμα την καλωσόρισε. Οι παλάμες 
της κρύωσαν στο άγγιγμά του. Τις έσυρε πάνω 
στον τοίχο απαλά, προσπαθώντας με τα μάτια 
της μνήμης της να δει πού βρισκόταν. Είχε, 
άραγε, ξανάρθει εδώ;

Έκανε έναν γύρο το δωμάτιο, ή έτσι τουλά-
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χιστον νόμισε. Ακούμπησε στον γεμάτο υγρα-
σία τοίχο και κάθισε κάτω. Δίπλωσε μπροστά τα 
πόδια της και τα αγκάλιασε, όπως αγκαλιάζει 
το παιδί το αγαπημένο του πάνινο παιχνίδι. 
Έκλεισε τα μάτια της. Άλλωστε, όλη αυτή την 
ώρα, η προσπάθεια να βρει κάποιο φως, έστω 
μια μικρή αχτίδα, την είχε εξουθενώσει. Ο αέ-
ρας έξω λυσσομανούσε. Περίεργο. Αντί να τη 
φοβίσει, της έδινε ελπίδα. Η μυρωδιά της βρο-
χής τρύπωνε από τα σαρακοφαγωμένα ξύλα, 
κάνοντάς τη να αισθάνεται χαρούμενη. Αφού 
η βροχή κατάφερε να τρυπώσει μέσα στο βαθύ 
σκοτάδι, τότε και η ίδια θα έβρισκε την έξοδο.

«Σήκω, λοιπόν, μην κάθεσαι! Μόνο οι δει-
λοί κάθονται και περιμένουν από τους άλλους 
τη σωτηρία τους! Σήκω! Άνοιξε τα μάτια σου! 
Άνοιξέ τα!» τη διέταξε το υποσυνείδητό της.

Αργά, σχεδόν δειλά, προσπάθησε να υπα-
κούσει. Οι αχτίδες του ήλιου, που τρύπωναν 
από το παράθυρο, την τύφλωσαν, οδηγώντας 
τη σε μια αυθόρμητη κίνηση να σηκώσει το χέρι 
της για να προφυλαχτεί από την αντηλιά. Ξαφ-
νικά, το αισθάνθηκε βαρύ και άρχισε να τρέ-
μει. Γύρισε την παλάμη της προς το μέρος της, 
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κοιτάζοντάς τη σαν να την έβλεπε για πρώτη 
φορά. Καλώδια; Σωληνάκια; Σαν άψυχο έπεσε 
το χέρι της δίπλα στο ακίνητο κορμί της. 

Προσπάθησε να ανασηκωθεί. Μια σουβλιά 
τη διαπέρασε στη μέση. Ένιωθε μουδιασμένη, 
αδύναμη και… βαριά; Γιατί το κορμί της δεν 
την υπάκουε; Γιατί δεν ένιωθε τα πόδια της; 
Αφού έδινε την εντολή να ανασηκωθούν, για 
να ανέβει λίγο πιο πάνω στο κρεβάτι. Κάτι την 
τάραξε με έναν άσχημο τρόπο.

Έκλεισε τα μάτια της αποκαμωμένη από την 
προσπάθεια. Τι είχε συμβεί; Πού βρισκόταν; 
Έτσι ξαπλωμένη, περιεργάστηκε το χώρο. Η 
παντελής έλλειψη προσωπικών της στοιχείων 
υποδείκνυε ότι δεν ήταν σπίτι της. Φορμόλη; 
Είναι δυνατόν να μυρίζει έτσι ένας χώρος, αν 
δεν είναι νοσοκομείο;

Άνοιξε τα μάτια της απότομα. Οι ήχοι του 
Πάκο Πένια μπερδεύτηκαν με το απότομο φρε-
νάρισμα αυτοκινήτου, ένας γδούπος και μετά 
σκοτάδι. Το απόλυτο σκοτάδι του εφιάλτη της.

Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο μια βια-
στική νοσοκόμα. Πότε ήλεγξε τις ενδείξεις των 
μηχανημάτων, πότε της άλλαξε τον όρο, πότε 
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σημείωσε στο διάγραμμά της, δεν το αντιλή-
φθηκε. Ούτε που πρόλαβε να τη ρωτήσει οτι-
δήποτε.

Τέντωσε τις παλάμες της. Αυτές τις αισθανό-
ταν. Βάζοντας όλη της τη δύναμη προσπάθησε 
να ανασηκωθεί, μια ενέργεια όμως που έμεινε 
μισή, καθώς η σκοτοδίνη που αισθάνθηκε, την 
έριξε ηττημένη στο παγερό κρεβάτι του νοσο-
κομείου.

«Μην πιέζετε τον εαυτό σας», άκουσε μια 
ανήσυχη, μπάσα, αντρική φωνή. «Τι θα θέλατε, 
να σας βοηθήσω».

«Να σηκωθώ…, να καθίσω…», ψέλλισε, 
σχεδόν δεν ακούστηκε.

Ο άγνωστος άντρας προχώρησε πλάι της και 
από το κομοδίνο πήρε το τηλεχειριστήριο του 
κρεβατιού, ανασηκώνοντάς το.

«Α! Ξυπνήσατε, πολύ ωραία». Η φωνή του 
γιατρού τούς έκανε και τους δύο να στραφούν 
προς την πόρτα. «Πώς αισθάνεστε;» τη ρώτησε 
κοφτά, χωρίς να την κοιτάξει, ελέγχοντας ταυ-
τόχρονα τις σημειώσεις του διαγράμματος.

«Δεν… δεν ξέρω… δεν θυμάμαι τι έγινε. 
Πού είμαι;»
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«Προφανώς στο νοσοκομείο», της απάντησε 
ανέκφραστα, αφήνοντας στη θέση του το διά-
γραμμα και κατευθυνόμενος στον ορό της.

«Τι… τι έγινε; Γιατί είμαι εδώ;»
Ο γιατρός έριξε μια εχθρική σχεδόν ματιά στον 

Μανούσο, κατηγορώντας τον ουσιαστικά που 
δεν είχε αποκαλύψει στην κοπέλα τι συνέβη.  

Εκείνος, σαν μικρό παιδί που το έπιασαν επ’ 
αυτοφώρω για το σπάσιμο του πανάκριβου κρυ-
στάλλινου βάζου, έβαλε τα χέρια στις τσέπες 
του παντελονιού  του κι έσκυψε αμήχανος το 
κεφάλι.

«Είχατε αυτοκινητικό ατύχημα, δεσποινίς 
μου».

Η Ιουλία πίεσε τον εαυτό της να θυμηθεί. 
Οι ήχοι άρχισαν να γίνονται πιο ξεκάθαροι στο 
μυαλό της. Η μουσική του Πάκο Πένια απομα-
κρυνόταν, δίνοντας τη θέση της στον ήχο των 
αυτοκινήτων που έτρεχαν πάνω στον πλακό-
στρωτο δρόμο, του απότομου φρεναρίσματος, 
ενός δυνατού γδούπου και ξαφνικά το πέσιμο. 

«Πώς είμαι, γιατρέ;» τον ρώτησε μετά από 
λίγο, καθώς της είχε δώσει κάποια λεπτά να 
επεξεργαστεί την πληροφορία.
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«Εσείς πώς αισθάνεστε;» Ήταν η πρώτη 
φορά που την κοίταξε μέσα από τα χοντρά μυ-
ωπικά γυαλιά του.

«Δεν ξέρω…, μουδιασμένη. Αδυνατώ να ση-
κώσω μόνη μου το σώμα μου, ζαλίζομαι, όταν 
προσπαθώ να ανασηκωθώ, και τα πόδια μου… 
Τα πόδια μου δεν τα αισθάνομαι. Είναι φυσιο-
λογικό, όμως, έτσι; Είναι από τη νάρκωση, σω-
στά;» τον ρώτησε με τη λαχτάρα μικρού παιδιού 
για το αγαπημένο του δώρο.

Ο Μανούσος δίπλα της έτριψε κουρασμένα 
το μέτωπό του και προχώρησε αργά προς το πα-
ράθυρο του δωματίου. Κοίταξε έξω στο λιμάνι. 
Η καρδιά του χτυπούσε εκκωφαντικά.

«Λυπάμαι, δεσποινίς μου, δεν είναι έτσι», 
ήρθε η κοφτή απάντηση του γιατρού. «Η ζα-
λάδα και η όποια αδυναμία όντως προέρχονται 
από το χειρουργείο και από την ταλαιπωρία 
στην οποία υπέστη ο οργανισμός σας. Τα πόδια 
σας όμως…» Τι το καθυστερούσε, αφού ήξερε 
πολύ καλά ο ίδιος ότι δεν υπάρχει εύκολος ή 
ήπιος τρόπος για να ανακοινώσεις δυσάρεστα 
νέα.

Η Ιουλία τον κοίταξε σαν να μην καταλάβαι-
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νε τι της έλεγε. Στην ουσία, βέβαια, πράγματι 
δεν καταλάβαινε. Τον κοίταξε ερωτηματικά, με 
μια υποψία εκνευρισμού.

«Δεν θα ξαναπερπατήσετε, δεσποινίς μου, 
λυπάμαι. Το χτύπημα που έχετε υποστεί, προ-
κάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στη σπονδυλική 
σας στήλη, καθιστώντας σας παράλυτη από τη 
μέση και κάτω».

Ο Μανούσος έστρεψε διστακτικά το κεφάλι 
του προς το μέρος της. Αργά σήκωσε τα μάτια 
του. Η εναλλαγή των συναισθημάτων έπαιρνε 
σάρκα και οστά μπροστά του. Απορία, ξάφνια-
σμα, μη συνειδητοποίηση της αποκάλυψης. Η 
Ιουλία στράφηκε προς τα πόδια της. 

«Δεν θα ξαναπερπατήσω;!» βγήκε η άηχη 
σχεδόν φωνή της.

Το στομάχι της σφίχτηκε, η αίσθηση αναγού-
λας από τη μυρωδιά της μούχλας του ονείρου 
της, ξεπήδησε σαν δηλητήριο στα χείλη της. 
«Δεν θα ξαναπερπατήσω…; Θα χορέψω, όμως, 
έτσι;» ρώτησε με αδημονία τον γιατρό.

Ναι, δεν μπορεί, δεν γινόταν… Σε λίγους 
μήνες θα έπαιρνε μέρος στο φεστιβάλ φλαμέν-
κο που θα λάβαινε χώρα στην Αθήνα… μέχρι 
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και ειδικό φόρεμα παρήγγειλε για τον σκοπό 
αυτόν από την Ανδαλουσία, ένα πανέμορφο 
μαύρο  Bata de cola, με κόκκινα πουά στην 
ουρά… Δεν πείραζε που δεν θα περπατούσε, 
αρκεί να μπορούσε να χορεύει, να χορεύει, να 
χορεύει…

Το ανέκφραστο πρόσωπο του γκριζομάλλη 
γιατρού δεν άφηνε καμιά αχτίδα ελπίδας να 
εισχωρήσει μέσα από το κρυστάλλινο βλέμμα 
του. Οι χτύποι της καρδιάς της επιτάχυναν. 
Τα μηνίγγια της την πίεζαν αργά αλλά σταθε-
ρά, θαρρείς πως σκόπευαν να πεταχτούν από 
το πρόσωπό της. Πονοκέφαλος απειλούσε να 
σφυροκοπήσει τη λογική της. Σφάλισε τα μά-
τια της σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλειδώ-
σει έξω την πραγματικότητα. 

Σκοτάδι. Η μυρωδιά της βροχής του εφιάλτη 
της τρύπωσε στα ρουθούνια της, τσακίζοντας τα 
κόκαλα με την υγρασία που την ακολουθούσε. 
Μια υγρασία που έφτασε μέχρι το πρόσωπο. 
Δεν έκανε καμία κίνηση να σκουπίσει τα δά-
κρυα. Βουβά, σιωπηλά, νεκρικά θρηνούσε το 
χαμό του μεγάλου της έρωτα. Φλαμένκο!


