Τα παντοτινά σανδάλια
Τιµάτε και σέβεσθε τον ύπνο. Πρώτα αυτό. ∆εν είναι λίγη τέχνη να ξέρης να κοιµάσαι: ανάγκη να
ξέρης και ν’ αγρυπνάς όλη την ηµέρα για να µπορής να κοιµάσαι καλά. (Friedrich Nietzsche, µτφρ.
Ν.Κ.)
Μοναστηράκι, Κυριακή πρωί. Κάθε Κυριακή έρχοµαι και συναντάω τον «Τιπούκειτο». ∆εν τον
λένε Τιπούκειτο, µα έτσι λένε το παλαιοβιβλιοπωλείο που έχει στη στοά, στην Ηφαίστου, δίπλα
στον Ζαχαρία µε τα cd τα πειρατικά, τα θεσπέσια bootleg όπου µπορείς να βρεις τον Kurt Cobain
να τραγουδά µαζί µε τον David Bowie, ή τους Beatles να διασκευάζουν (άθλια) το House of the
rising sun. Αλλά σιγά σιγα γουστάρω να πηγαίνω στον «Τιπούκειτο» κι όχι για σιντί. ∆ιότι όντως
αυτός ο γέρος ξέρει καλά «τι κείται πού» και µέσα από τα ψαρά γένια του ξεστοµίζει απίστευτα
ανέκδοτα για το πώς «ιερουργούσε» ο Σικελιανός ή ατάκες όπως «Ο Καζαντζάκης; Τον είχε φάει η
µαλακία τον άνθρωπο» και «∆ιάβασε Μοράβια και θα καταλάβεις γιατί ο Πιραντέλλο είναι πιο
παλαβός από τον Σκαρίµπα, χωρίς µαρξιστικές υποχωρήσεις» και τέτοια κατανοητά. Στην
πραγµατικότητα ο «Τιπούκειτος» είναι σκηνοθέτης, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Επίσης, ενώ
σκυλοβρίζει τον Καζαντζάκη, κάθε φορά µου ζητάει συγγνώµη που δεν τα κατάφερε να βρει την
«Οδύσεια», οπότε αξίζει η παρέα του. Επίσης, διαρκώς έρχονται διάφοροι βιβλιοµανείς και του
ζητάνε το ένα ή το άλλο, κι εκείνος καθώς τους βλέπει απ’ την παλιά βιτρίνα λέει βραχνά πριν
µπουν «Κοίτα πώς θα το γδύσω αυτό το ψώνιο» και µε κάνει να γελάω εσωτερικά και ασύστολα.
Εκείνος τους κοροϊδεύει στα µούτρα τους, δεν κρύβεται καν «Πενήντα ευρώ αγόρι µου µόνο για
σένα» και ξεροβήχει χασκογελώντας.λλά αυτή την Κυριακή που η µέρα είναι ωραία και ο ήλιος
καψαλίζει τα χορτάρια ανάµεσα στην Αρχαία Αγορά και τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, βρίσκω τον
Τιπούκειτο να κλαίει. Στον τοίχο παλιές διαφηµίσεις, «Ακάκιε τα Μακαρόνια να είναι ΜΙΣΚΟ» και
οδοντόκρεµες και ένας χώρος κενός, µε το περίγραµµα ενός πίνακα που λείπει. Τον έχει κατεβάσει
και τον κοιτάζει. Μια κοπέλα ξαπλωµένη σε ένα ακατάστατο κρεβάτι.
«Κάθισε» µου λέει. «∆ιάολε, αν υπάρχει θεός είναι πολύ ηλίθιος» µου λέει.
«Τι πάθατε;» θέλω να τον ρωτήσω, µα δεν χρειάζεται και πολύ κούρντισµα για να αρχίσει.
«Με καλέσανε να καθαρίσω ένα σπίτι. Προχτές. Πέθανε µια γριά. Την ήξερα την µπάµπω. Ε να
την έβλεπες. Χοντρή, τρελή. Μια δυο διαδροµές έκανε πια. Από το σκονισµένο πιάνο στην
κουζίνα, κι από το µπάνιο στην κρεβατοκάµαρα. Και ανάµεσα τα βιβλία που ‘χε φέρει ο
πατριός της από την Κωνσταντινούπολη. Μου λεγε όποτε την έβλεπα «Κοίτα µη µου τα
σκοτώσεις τα βιβλία όταν πεθάνω, τα ξέρω ένα – ένα. Εκδόσεις Λειψίας και Βενετίας. Μην
τολµήσεις να κοροϊδέψεις τα αδαή τα εγγόνια της αδερφής µου σε έφαγα! Θα σε καταριέµαι
απ’ τον τάφο» Κι εγώ την ηρεµούσα την µπαµπόγρια, δεν ήθελα τα βιβλία της, ήθελα να
ακούω τις ιστορίες της. Είχε καταντήσει αηδιαστική. Ζούσε µέσα σε αυτό το στάβλο,
στοιβαγµένα πράγµατα το ένα πίσω από το άλλο, ζωγραφιές, πίνακες, κηροπήγια, ποτήρια
κρυστάλλινα, παλιά λικέρ, πιατέλες, εφηµερίδες, περιοδικά, κατσαβίδια, γλάστρες µε
λουλούδια, γλάστρες χωρίς λουλούδια, αποξηραµένα τριαντάφυλλα, επιστολικά δελτάρια,
κάρτες,, φάκελοι και χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά, παντού χαρτιά, γραµµένα και άγραφα,
χαρτοπετσέτες χρησιµοποιηµένες και φρέσκες, ό,τι θες. Άκρη δεν έβρισκες εκεί µέσα.
Φωτογραφίες παλιές δεν υπήρχαν φανερές. Ένα περίεργο γλυπτό, τεράστιο πήλινο µε την
κεφαλή του ∆ιονύσου να γελά σαρδόνια. Τροµαχτικό, αλλά όµορφο. Ε, η γριέντζω αυτή που
λες πέθανε.»
Ο Τιπούκειτος έκανε εδώ µια παύση και δάκρυσε. Αναστέναξε και ξεφύσηξε σα να κελαηδούσε
«τσιου τσιου τσιου».

«Σας λείπει;» τόλµησα να ρωτήσω σαν άσχετος δηµοσιογράφος.
«Τι να µου λείπει ρε; Τρελή ήταν. Μια αηδία είχε γίνει. Πήγαινα να την ρωτήσω πράγµατα, τα
µπέρδευε, ήξερε ζωγράφους και ηθοποιούς απ’ τον καιρό της Κοτοπούλη, αλλά τα είχε τόσο
χαµένα που εκεί που σου µίλαγε για τον Τσαρούχη, πέταγε ένα ανέκδοτο που είχε διαβάσει για τον
Βαν Γκόγκ και έλεγες ότι ντάξει, δεν ξέρει τι της γίνεται, δεν αξίζει να ακούω. Μετά µου έλεγε για
την δεκαετία του εβδοµήντα, για κάτι τεκνά που τύλιγε στα πενήντα της, ηθοποιούς του σινεµά και
πώς της φεύγανε γιατί ήταν όλοι αδερφές και µετά που δεν παντρεύτηκε και ξέµεινε και να πάνε
όλοι στο διάολο. Όλοι της φταίγαν, αλλά δίκιο δεν έδειχνε να έχει. ∆ιάλεξε να ζήσει έτσι και δεν
εµπιστευόταν άνθρωπο, µια µπαµπόγρια γκρινιάρα. Ο θεός όµως, άµα υπάρχει, είναι µεγάλος
ηλίθιος.»
«Μα γιατί; Πού κολλάει ο θεός µε την γριά;»
«Πού κολλάει πού κολλάει; Είναι άδικος ρε αγόρι µου. Άδικος, θέλω να πω, δεν έχει γούστο
ντιπ. Κοίτα αυτόν εδώ τον πίνακα. Τον βρήκα πριν από πέντε χρόνια, χαράµατα Κυριακής στο
Γιουσουρούµ, από έναν γύφτο. Πώς σου φαίνεται;»
«Είναι λίγο περίεργος. Το µοντέλο δείχνει να έχει ένα µάτι. Είναι… είναι κάπως.»
«Τι κάπως ρε; Κοίτα καλά! ∆εν έχει ένα µάτι. Κοιµάται το κορίτσι και το µάτι της το άλλο
είναι πίσω απ’ την αµασχάλη της. Κοίτα τη τι µουνάρα είναι. ∆εν την βλέπεις; Κοίτα πόδια να
τα δαγκάσεις. Κοίτα µεριά και καπούλια αλόγου. Κοίτα την αµασχάλη της την αξύριστη, που
είναι όµορφη έτσι, αφτιασίδωτη κι αξύριστη. Μια µουνάρα είναι ρε σε αυτό τον πίνακα. Ο
ζωγράφος την έχει µόλις λειώσει κι εκείνη κοιµάται αµέριµνη κι ολόγυµνη, δεν του ποζάρει,
κοιµάται και εκείνος την ζωγραφίζει κοιτάζοντας. Και κοίτα τι ωραία που τη βλέπει. Θεόρατη.
Φωτεινή και σκοτεινή µαζί, πίσω της στον τοίχο διαγράφεται η σιλουέτα της, ενώ τα σεντόνια
είναι τόσο ακατάστατα που γύρευε πόσες ώρες παλεύανε. Το κρεβάτι σιδερένιο, µα δείχνει κι
εκείνο κουρασµένο. Το µόνο που έχει πάνω της είναι ένα λευκό λουλούδι στο αυτί, µάλλον
µαργαρίτα. Πόσο υπέροχη είναι. Εγώ όταν είδα τον πίνακα ήθελα να µπω µέσα, δεν ξέρω πώς,
να κάνω ένα άλµα και να βουτήξω µέσα στο πλάνο, να αφήσω τον ζωγράφο να ρίχνει τις
πινελιές του κι αν µε αφήσει και δεν τσακωθούµε να παλέψω µε το κορίτσι που κοιµάται.
Κοίτα το τι κουκλί που είναι. Κοίτα το. ∆εν είναι πλάσµα της φαντασίας. Υπάρχει! Κοίτα το!»
Ο Τιπούκειτος κράδαινε τον µικρό πίνακα στα χέρια του και τα δάχτυλά του έτρεµαν. Μου
έλεγε ξανά και ξανά «Κοίτα το!» και η φωνή του γινόταν πιο υγρή, σα µάντη αρχαίας
τραγωδίας ή σαν έκφυλου πραµατευτή απ’ το Γιουσουρούµ. Τα ψαρά του γένια γέµιζαν σιγά
σιγά σάλια και τα µάτια του πληµµύριζαν από οργή και πόθο. Μούγκρισε τότε απότοµα.
«Πούστη θεέ!»
«Έχετε δίκιο. Εµ, είναι πολύ όµορφη. Τι να πω; Μήπως βρήκατε την «Οδύσεια» του
Καζαντζάκη;»
«Γάµησέ µε τώρα µε την Οδύσεια! Ο θεός είναι ηλίθιος καταλαβαίνεις;»
«Ε ναι, εννοείται. Είναι ηλίθιος. Το δίχως άλλο. ∆ηλαδή;»
«∆ηλαδή έχω αυτό τον πίνακα πέντε χρόνια τώρα. ∆εν ήξερα ποιο ήταν αυτό το κορίτσι. Ο
ζωγράφος δεν υπέγραψε, παρά έβαλε µόνο τη χρονολογία επάνω. Χίλια εννιακόσια τριάντα
οχτώ. Κοίταζα το κρεβάτι, πάσχιζα να καταλάβω ποιανού ήταν, και ποιο ήταν το µοντέλο. Το
πήγα σε ιστορικούς τέχνης, τίποτε. Ρώτησα τον ένα, ρώτησα τον άλλο, ντιπ. Ούτε ποιος το
έφτιαξε, ούτε ποια ζωγράφισε. Ώσπου προχτές πέθανε αυτή η κωλόγρια που σου έλεγα. Πήγα
να καθαρίσω το σπίτι της. Στους δικούς της το είπα ότι δεν θα πάρω βιβλία, µόνο εφηµερίδες
και µπιχλιµπίδια. Κι όπως µάζευα την σαβούρα, βρήκα ένα ρολό δεµένους καµβάδες.
Ξετυλίγω, και να σου την! Η γυναίκα του πίνακα! Θεέ, είσαι µεγάλος ηλίθιος σκέφτηκα τότε.
Ένα ακόµη τυλιγµένο κορίτσι, ξαπλωµένο στο ίδιο κρεβάτι µε αυτό εδώ που βλέπεις. Μόνο

που σε εκείνο το έργο δεν κοιµόταν. Είχε ανοιχτά και τα δυο της τα µάτια, καστανά σκούρα
και κοιτούσε κατάµατα τον ζωγράφο και γελούσε. Πώς γελούσε! Αχ ένα χαµόγελο. Όλη η
ευτυχία του κόσµου συνοψιζόταν σε εκείνο το χαµόγελο. Ρώτησα τον ανιψιό της γριάς – όχι
ότι είχα καµιά αµφιβολία, ίσα να σιγουρευτώ- ποια ήταν αυτή στον πίνακα. Μου είπε «Έλα
χριστέ κι απόστολε! Αυτή είναι η θεια µου! Συγχωράτε µε, αλλά δεν την έχω ξαναδεί γυµνή και
ντρέποµαι!» και µου βούτηξε τους τυλιγµένους καµβάδες κατακόκκινος από ντροπή. «Ποιος το
έφτιαξε;» πήγα να τον ρωτήσω, µα εκείνος επέµεινε «Σας παρακαλώ, µαζέψτε τα υπόλοιπα,
και αφήστε τα αυτά. Μου είχε πει πως κάποτε είχε σχέση µε έναν ζωγράφο, αλλά αφήστε τα
αυτά και µαζέψτε να τελειώνουµε. Θέλω να το νοικιάσω το διαµέρισµα.»
Ο ανιψιός σηκώθηκε κι έφυγε και µ’ άφησε να κάθοµαι στο γεµάτο σαβούρα σπίτι. Αυτή ήταν
λοιπόν η γυναίκα του πίνακά µου! Η µπαµπόγρια µε τα ξίγκια και την τριµµένη ροζ ρόµπα. Η
τρελή. Αυτό το απωθητικό πλάσµα που κάπνιζε σαν φουγάρο ήταν η γυναίκα µε το ένα µάτι!
Κάθισα στον παλιό καναπέ και άρχισα να βλαστηµάω. Έχω να καπνίσω χρόνια. Το χω κόψει το
πούστικο. Μα εκείνη την ώρα τσαντίστηκα τόσο πολύ µε το θεό που ήθελα µια τζούρα ατάκα
κι επιτόπου. Άρχισα να ψάχνω ανάµεσα στα ράφια της βιβλιοθήκης και βρήκα ένα παλιό
τετράγωνο κουτί µε ένα τριαντάφυλλο σκαλισµένο πάνω. Το άνοιξα και σα να µε καλούσαν
βρήκα πέντε παλιά άφιλτρα ΣΑΝΤΕ κι έναν αναπτήρα. Τα σιγαρέτα της πεθαµένης. Θυµήθηκα
την βραχνή φωνή της, τις άσεµνες βλαστήµιες της και το σφύριγµα που έβγαζε τώρα τελευταία
απ’ τον καρκίνο. Κάθισα σε µια απ’ τις πολυθρόνες και άναψα το άφιλτρο σιγαρέτο. Πες µου,
υπάρχει θεός;»
«∆εν ξέρω, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, νοµίζω πως το ερώτηµα τίθεται σε λάθος βάσεις,
θέλω να πω…»
«Μωρέ υπάρχει δεν υπάρχει είναι µεγάλος µαλάκας. Αν είχε λίγο γούστο, αν αγαπούσε το
ωραίο και το όµορφο, τούτο το σοροπιαστό κορίτσι δεν θα το άφηνε να µαραθεί έτσι. ∆εν θα
το έκανε γριά και δεν θα το άφηνε να σφυρίζει όπως η µπαµπόγρια που γνώρισα. Εκεί, πάνω
στη γλύκα, πάνω στο χαµόγελο που συνόψιζε όλες τις ευτυχισµένες στιγµές του κόσµου, θα
την άφηνε εκεί. Θα την σκότωνε ίσως; ∆εν ξέρω. Αν ήταν δίκαιος, θα άφηνε το λουλούδι ως
λουλούδι, εκεί, ανθισµένο για πάντα. Για πάντα! Απέναντι από τον ζωγράφο που την
ζωγράφισε, χαρούµενη, να τον κοιτά και να γελά ή να κοιµάται µακάρια όπως την βλέπεις εδώ.
Για πάντα! Εποµένως ο θεός είναι ηλίθιος. Κατάλαβες; ∆εν αγαπάει το ωραίο. Μας δίνει µια
στιγµή ευτυχίας κι ύστερα την παίρνει, έτσι, ακατανόητα και δίχως λογαριασµό. Στα
εικοσιτόσα σου είσαι χάρµα οφθαλµών στα ογδοντατόσα σου µια κινούµενη µάζα από λίπια
και βλαστήµιες. Άρα ο θεός είναι ηλίθιος!»
«Ή ζωγράφος µήπως;» τόλµησα να ειρωνευτώ τον Τιπούκειτο.
«Μπα που να σε πάρει ο διάολος, φύγε από δω! ∆εν την βρήκα την Οδύσεια κι ούτε θα την βρω!
∆εν ψάχνω ρε! Με τον αγάµητο τον Καζαντζάκη µου χεις σκοτίσει! Σήκω και φύγε µη σου σπάσω
το κάδρο στο κεφάλι!»
Σηκώθηκα κι έφυγα, δίχως δεύτερη κουβέντα. ∆εν είχα τι να πω στον Τιπούκειτο, παρά την
εξυπνάδα περί ζωγράφου. Είχε δίκιο. Στην πλατεία Αβησσυνίας τα σεντόνια των γύφτων σιγά σιγά
άδειαζαν, ένας µουρλός µονολογούσε «The Germans are back, you just don’t know it yet! The
Germans are back!» ενώ δύο τουρίστριες έδειχναν καταγοητευµένες η µια στην άλλη τα σανδάλια
που µόλις είχαν αγοράσει: «I’m gonna wear these forever, you know? I ‘ll never wear shoes again
starting from today. Sandals forever!”

