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Θυµάµαι πολύ καλά τη µέρα –ή µάλλον το απόγευµα– προτού

αρχίσουν όλα. 

Είχα φτάσει στο γραφείο πριν ένα τέταρτο και δεν είχα καθό-

λου όρεξη για δουλειά. Είχα κοιτάξει τα email και την αλληλο-

γραφία, είχα τακτοποιήσει κάτι σκόρπια χαρτιά και είχα κάνει

ένα δυο περιττά τηλεφωνήµατα. Με λίγα λόγια είχα εξαντλήσει

όλα τα προσχήµατα και τελικά άναψα τσιγάρο. 

Τώρα θα απολαύσω  το τσιγάρο µε την ησυχία µου κι ύστερα

θ’ αρχίσω. 

Όταν θα τέλειωνα το τσιγάρο θα ’βρισκα κάτι άλλο. Ίσως να

θυµόµουν κάποιο βιβλίο που έπρεπε να αγοράσω και το είχα

αναβάλει πολλές φορές.

Καθώς κάπνιζα, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η εσωτερική

γραµµή, η γραµµατέας µου από τον προθάλαµο.

Είχε έρθει κάποιος κύριος που δεν είχε ραντεβού, αλλά ισχυ-

ριζόταν πως επρόκειτο για κάτι επείγον.

Σχεδόν κανείς δεν έκλεινε ραντεβού. Ο κόσµος πάει στο δι-

κηγόρο, και ιδιαίτερα στον ποινικολόγο, όταν έχει σοβαρά κι

επείγοντα προβλήµατα ή έτσι πιστεύει. Πράγµα που φυσικά εί-

ναι το ίδιο.

Εν πάση περιπτώσει, στο γραφείο µου έτσι λειτουργούσαµε:

η γραµµατέας µου µε καλούσε παρουσία του κυρίου ή της κυ-

ρίας που είχε επείγουσα ανάγκη να µε δει. Αν ήµουν απασχολη-

µένος –ας πούµε µε άλλον πελάτη– τους άφηνα να περιµένουν

ώσπου να τελειώσω.
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Αν δεν ήµουν απασχοληµένος, όπως εκείνο το απόγευµα, πά-

λι τους άφηνα να περιµένουν.

Για να καταλάβουν ότι σ’ αυτό το γραφείο δουλεύουµε και

δεχόµαστε κάποιον χωρίς ραντεβού µόνο επειδή πρόκειται για

κάτι επείγον.

Είπα στη Μαρία Τερέζα να εξηγήσει στον κύριο ότι θα µπο-

ρούσα να τον δεχτώ σε δέκα λεπτά, αλλά δεν θα είχα πολύ χρό-

νο να του αφιερώσω γιατί µετά είχα µια σηµαντική συνάντηση.

Οι δικηγόροι –σκέφτεται ο κόσµος– έχουν συχνά σηµαντικές

συναντήσεις.

Ύστερα από δέκα λεπτά ο κύριος µπήκε. Είχε µακριά µαύρα

µαλλιά, µακριά µαύρη γενειάδα και γουρλωτά µάτια. Κάθισε κι

ακούµπησε στο γραφείο, γέρνοντας προς το µέρος µου.

Για µια στιγµή ήµουν βέβαιος ότι θα ’λεγε: «Μόλις σκότωσα

τη γυναίκα µου και την πεθερά µου. Τις έχω κάτω στο αυτοκίνη-

το, µέσα στο πορτ µπαγκάζ. Ευτυχώς έχω στέισον βάγκον. Τι

πρέπει να κάνουµε τώρα, κυρ δικηγόρε;»

∆εν είπε αυτό. Είχε µια κινητή καντίνα όπου έψηνε λουκάνι-

κα και χάµπουργκερ. Οι επιθεωρητές της υγειονοµικής υπηρε-

σίας την είχαν κατάσχει γιατί οι συνθήκες υγιεινής ήταν λίγο

πολύ σαν εκείνες των υπονόµων του Μπεναρές.

Ο µουσάτος ήθελε να του δώσουν πίσω την καντίνα του. Ήξερε

πως ήµουν καλός δικηγόρος γιατί του το είχε πει ένας φίλος του

που ήταν πελάτης µου. Με ένα µάλλον περιφρονητικό, συνωµοτικό

χαµόγελο ανέφερε το όνοµα κάποιου εµπόρου ναρκωτικών, στον

οποίο είχα καταφέρει να επιβληθεί µια αηδιαστικά ελαφριά ποινή.

Του ζήτησα µια υπερβολική προκαταβολή κι εκείνος έβγαλε

από την τσέπη του παντελονιού του ένα µάτσο χαρτονοµίσµατα,

κατοστάρικα και πενηντάρικα. 

Μη µου δώσετε εκείνα που είναι λιγδιασµένα από µαγιονέζα,

σας παρακαλώ, σκέφτηκα στωικά.

Εκείνος µέτρησε µε το δείκτη και τον αντίχειρα, το ποσό που

12 ∆∑π∞¡ƒπ∫O ∫∞ƒOºπ§πO

martyras 001-288  11-06-09  19:58  Page 12



του είχα ζητήσει. Μου άφησε το πρακτικό της κατάσχεσης κι όλα

τα άλλα έγγραφα. Όχι, δεν ήθελε απόδειξη, τι να την κάνω κυρ

δικηγόρε; Άλλο συνωµοτικό χαµόγελο. Βέβαια, µεταξύ ηµών των

φοροφυγάδων υπάρχει πάντα κατανόηση.

Πριν από χρόνια η δουλειά µου µου άρεσε αρκετά. Τώρα

όµως µου προξενούσε αναγούλα. Ιδιαίτερα όταν συναντούσα

τύπους σαν αυτόν, η αναγούλα µεγάλωνε.

Ίσως να µου άξιζε ένα δείπνο µε τα λουκάνικα του κυρίου

Ρασπούτιν κι ύστερα να κατέληγα στο πρώτων βοηθειών. Εκεί

θα µε περίµενε ο γιατρός Καράσι.

Ο γιατρός Καράσι, βοηθός αρχίατρου των πρώτων βοηθειών,

ευθυνόταν για το θάνατο µιας κοπέλας είκοσι ενός ετών από περι-

τονίτιδα, γιατί θεώρησε ότι επρόκειτο για εµµηνορροϊκούς πόνους.

Ο δικηγόρος του –εγώ– είχε κατορθώσει να τον αθωώσουν

χωρίς να χάσει ούτε µία µέρα υπηρεσίας κι ούτε µία λίρα από το

µισθό του. ∆εν ήταν δύσκολη υπόθεση. Ο εισαγγελέας ήταν

ένας ηλίθιος και ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής ένας παντε-

λώς αναλφάβητος.

Όταν τον αθώωσαν, ο Καράσι µε αγκάλιασε. Βροµούσαν τα

χνώτα του, ήταν ξαναµµένος και πίστευε πως του είχε αποδοθεί

δικαιοσύνη.

Βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου είχα αποφύγει

το βλέµµα των γονιών της κοπέλας.

Ο µουσάτος έφυγε κι εγώ, καταπνίγοντας την αναγούλα που

ένιωθα, ετοίµασα την προσφυγή ενάντια στην κατάσχεση του

πολύτιµου κινητού εστιατορίου του.

Ύστερα πήγα σπίτι.

Την Παρασκευή το βράδυ, κατά κανόνα, πηγαίναµε σινεµά

και µετά για φαγητό, πάντα µε την ίδια παρέα φίλων.

∆εν συµµετείχα ποτέ στην επιλογή του κινηµατογράφου, ού-

τε του εστιατορίου. Έκανα ό,τι αποφάσιζε η Σάρα και οι άλλοι,
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και περνούσα τη βραδιά σε κατάσταση άπνοιας, περιµένοντας

να τελειώσει. Το σκηνικο άλλαζε µονάχα αν τύχαινε καµιά ται-

νία που µου άρεσε στ’ αλήθεια, πράγµα όλο και πιο σπάνιο. 

Εκείνη την Παρασκευή, όταν γύρισα σπίτι, η Σάρα ήταν ήδη

έτοιµη να βγει. Της είπα ότι χρειαζόµουν τουλάχιστον ένα τέ-

ταρτο για να κάνω ένα ντους και ν’ αλλάξω.

Αχ, εκείνη θα έβγαινε µε τους φίλους της. Ποιους φίλους;

Εκείνους από το µάθηµα φωτογραφίας. Θα µπορούσε να µου το

έλεγε πρωτύτερα, θα είχα οργανωθεί. Μου το είχε πει από χτες,

τι άλλο να κάνει πια αφού δεν της έδινα σηµασία όταν µιλούσε.

Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να θυµώνει, κάτι θα ’βρισκα να κά-

νω, αν προλάβαινα. Όχι, δεν είχα καµία πρόθεση να την κάνω

να αισθανθεί ενοχές, ήθελα µονάχα να πω ακριβώς εκείνο που

είχα πει. Εντάξει, καλύτερα να µην το συζητήσουµε άλλο.

Εκείνη βγήκε κι εγώ έµεινα σπίτι. Σκέφτηκα να κανόνιζα να

βγω µε τους φίλους µου. Μετά µου φάνηκε εξωφρενικά δύσκολο να

εξηγώ γιατί η Σάρα δεν ήρθε µαζί, και πού είχε πάει, σκέφτηκα ότι

θα µε κοίταζαν όλοι περίεργα και τελικά δεν έκανα τίποτα.

Τηλεφώνησα σε µια γκόµενα που καµιά φορά βλεπόµασταν

–κρυφά– εκείνη την περίοδο, αλλά αυτή µου είπε, µιλώντας χα-

µηλόφωνα στο κινητό, ότι ήταν µε τον αρραβωνιαστικό της. Τι

περίµενα Παρασκευή βράδυ; Τότε αποφάσισα να νοικιάσω µια

καλή αστυνοµική ταινία, να ξεπαγώσω µια πίτσα, να βάλω και

µια µεγάλη παγωµένη µπίρα και, κουτσά στραβά, θα περνούσε

κι εκείνη η Παρασκευή.

Πήρα τη Μαύρη βροχή, παρόλο που τo είχα ξαναδεί δύο φο-

ρές. Το είδα για τρίτη φορά και πάλι µου άρεσε. Έφαγα την πί-

τσα, ήπια όλη τη µπίρα. Ύστερα ήπια κι ένα ουίσκι και κάπνισα

κάµποσα τσιγάρα. Έκανα λίγο ζάπινγκ, διαπιστώνοντας ότι η

τοπική τηλεόραση είχε ξαναρχίσει να µεταδίδει τσόντες. Αυτό

µε έκανε να προσέξω ότι είχε περάσει η µία µετά τα µεσάνυχτα

κι έτσι πήγα για ύπνο.
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∆εν ξέρω πότε αποκοιµήθηκα κι ούτε ξέρω πότε γύρισε η Σά-

ρα, γιατί δεν την άκουσα.

Το πρωί όταν ξύπνησα εκείνη είχε ήδη σηκωθεί. Μπήκα στην

κουζίνα αγουροξυπνηµένος κι εκείνη, χωρίς να πει λέξη µου

έβαλε ένα φλιτζάνι αµερικάνικο καφέ. Ο αµερικάνικος καφές

άρεσε πάντοτε και στους δυο µας.

Ήπια δυο γουλιές κι ετοιµαζόµουν να τη ρωτήσω τι ώρα είχε

γυρίσει, όταν µου είπε ότι ήθελε να χωρίσουµε.

Το είπε έτσι απλά: «Γκουίντο, θέλω να χωρίσουµε». 

Μετά από κάµποσα δευτερόλεπτα απόλυτης σιωπής, ανα-

γκάστηκα να της κάνω την πιο µπανάλ ερώτηση.

«Γιατί;»

Μου είπε το γιατί. Ήταν ήρεµη και αδυσώπητη. Ίσως νόµιζα

ότι δεν είχε αντιληφθεί το πώς είχε καταντήσει η ζωή µου τα τε-

λευταία, ας πούµε τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Κι

όµως το είχε αντιληφθεί και δεν της άρεσε. Εκείνο που την είχε

περισσότερο ταπεινώσει δεν ήταν οι απιστίες µου –εκείνη τη λέ-

ξη µου την πέταξε κατάµουτρα σαν φτυσιά– αλλά το γεγονός

ότι δεν της είχα δείξει τον απαιτούµενο σεβασµό και της φερό-

µουν σαν να επρόκειτο για καµιά ηλίθια. ∆εν ήξερε αν ήµουν

πάντοτε έτσι ή αν είχα γίνει στην πορεία. ∆εν ήξερε ποιο απ’ τα

δυο να προτιµήσει και µάλλον δεν την ένοιαζε καθόλου.

Μου είπε ότι είχα καταντήσει ένα µέτριο υποκείµενο ή ότι

µπορεί ανέκαθεν να ήµουν τέτοιο. Κι εκείνη δεν έκανε κέφι να

ζει µε ένα µέτριο υποκείµενο. Όχι πια.

Σαν πραγµατικά µέτριο υποκείµενο δεν βρήκα τίποτε καλύ-

τερο να πω, παρά να τη ρωτήσω αν είχε κάποιον άλλον. Απά-

ντησε απλά πως όχι και πως, εν πάση περιπτώσει, από εκείνη τη

στιγµή δεν µε αφορούσε.

Σωστά.

Η κουβέντα δεν συνεχίστηκε και δέκα µέρες αργότερα είχα

φύγει απ’ το σπίτι. 
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