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Α μΕ λΕτΕ Αυτολυκο.* ή μΑλλον οΧι, ΑφηστΕ κΑλυτΕ-
ρα. Παρόλο που είμαι κι εγώ συλλέκτης αμελητέων α-
ντικειμένων, όπως εκείνος ο διόλου αστείος παλιάτσος.

Για να το πω πιο ακαλαίσθητα: κλέβω πράγματα. Ανέκαθεν έ-
κλεβα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. μπορώ δικαιω-
ματικά να ισχυριστώ ότι υπήρξα ένα παιδί-θαύμα στην υψηλή
τέχνη της κλεψιάς. Αυτό είναι το επαίσχυντο μυστικό μου, ένα
από τα επαίσχυντα μυστικά μου, αν και δεν με κάνει να αισθά-
νομαι όση ντροπή θα όφειλα. Δεν κλέβω για την αποκόμιση
κέρδους. τα αντικείμενα, τα τεχνουργήματα που ιδιοποιούμαι
–να μια ωραία λέξη, κομψή και ευπρεπής– είναι, κατά κύριο
λόγο, μικρής αξίας. Πολλές φορές οι κάτοχοί τους δεν αντι-
λαμβάνονται καν ότι τα έχουν χάσει, πράγμα που με αναστα-
τώνει, με εκνευρίζει. Δεν λέω ότι θέλω να με πιάσουν, θέλω, ό-
μως, σίγουρα να υπάρχει νοερή καταγραφή της απώλειας, έχει
σημασία να γίνεται αντιληπτή. Εννοώ ότι έχει σημασία για μέ-
να, καθώς και για τη σπουδαιότητα και την αυθεντικότητα τού
– πώς να το πω; του εγχειρήματος. της προσπάθειας. του έρ-
γου. και σας ρωτώ, ποιο το νόημα να κλέβεις κάτι, όταν κανείς
δεν γνωρίζει ότι έχει κλαπεί εκτός από τον ίδιο τον κλέφτη;

* Αυτόλυκος: στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γιος του Ερμή και
της Χιόνης. Είχε κληρονομήσει από τον θεό πατέρα του την επιδεξιότητα
της κλοπής και την ικανότητα να μεταμορφώνει τα κλεμμένα.



κάποτε ζωγράφιζα. Αυτό ήταν το άλλο μου πάθος, η άλλη
μου έφεση. ήμουν ζωγράφος.

Χα! στην αρχή αντί να γράψω ζωγράφος, έγραψα δολο-
γράφος. ολίσθημα της πένας, ολίσθημα του νου. Εύστοχο, πά-
ντως. κάποτε ήμουν ζωγράφος, τώρα είμαι δολογράφος. Χα.

Θα πρέπει να σταματήσω, πριν να είναι αργά. Όμως είναι
ήδη αργά.

Orme. Αυτό είναι το όνομά μου. κάποιοι από σας, εραστές
της τέχνης, εχθροί της τέχνης, μπορεί να το θυμάστε, από αλ-
λοτινούς καιρούς. Όλιβερ ορμ. Όλιβερ Ότγουεϊ ορμ. τα ο ο
ο. Εξωφρενικό. Θα μπορούσες να με κρεμάσεις πάνω από ε-
νεχυροδανειστήριο.* Ότγουεϊ λεγόταν το δρομάκι στο οποίο έ-
μεναν οι γονείς μου όταν ήταν νέοι – ήταν η πρώτη τους διεύ-
θυνση, στην οποία, υποθέτω, με συνέλαβαν. το ορμ είναι πι-
θανό όνομα για ζωγράφο, δεν συμφωνείτε; Όνομα καλλιτεχνι-
κό. Έδειχνε όμορφο στην κάτω δεξιά γωνία του καμβά, με σε-
μνά αλλά απολύτως ευδιάκριτα γραμματάκια, το ο σαν μάτι
κουκουβάγιας, το r ελαφρώς αρ-νουβό να θυμίζει περισσότερο
το ελληνικό τ , το m δυο ώμοι που τραντάζονται από γέλια, το e
– α, αυτό δεν ξέρω τι. Α, ναι, ξέρω: σαν το χερούλι δοχείου νυ-
κτός. να με, λοιπόν. ορμ, ο μέγας δολογράφος, που δεν ζω-
γραφίζει πια.

Αυτό που θέλω να πω είναι

καταιγίδα σήμερα, τα στοιχεία της φύσης σε παροξυσμό. Α-
γριεμένες ριπές αέρα επιτίθενται εναντίον του σπιτιού, κάνο-
ντας τα αρχαία του μαδέρια να ριγούν. Γιατί, άραγε, αυτός ο
καιρός να μου φέρνει πάντα στο μυαλό τα παιδικά μου χρόνια,
γιατί να με γυρίζει ξανά πίσω σ’ εκείνες τις εποχές που ήμουν

1
2

* το σύμβολο των ενεχυροδανειστών είναι τρεις χρυσές μπάλες κρεμα-
σμένες από μια κυρτή σιδερένια μπάρα.



κουρεμένος με την ψιλή, φορούσα κοντό παντελονάκι κι η μια
μου κάλτσα ήταν πεσμένη μονίμως στον αστράγαλο; λένε πως
η παιδική ηλικία είναι μια υπέρλαμπρη άνοιξη, η δική μου, ό-
μως, μοιάζει πάντα φθινοπωρινή, με ανέμους θυελλώδεις να
βρυχώνται ανάμεσα στις μεγάλες οξιές, πίσω από εκείνο το πα-
λιό σπιτάκι της πύλης, όπως ακριβώς και τώρα, κοράκια να πε-
τούν από δω κι από κει σαν αποκαΐδια υπαίθριας φωτιάς που
τα παρασέρνει ο άνεμος, και ο ήλιος να εκπέμπει το ύστατο γα-
λακτερό του φως στον ουρανό της δύσης. Άλλωστε, μ’ έχει πια
κουράσει το παρελθόν, η επιθυμία να βρισκόμουν εκεί κι όχι ε-
δώ. τότε που ήμουν εκεί, δυσανασχετούσα για τις αλυσίδες που
με περιόριζαν. κοντεύω τα πενήντα κι αισθάνομαι εκατό, βαρυ-
φορτωμένος από χρόνια.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: σκέφτηκα, το πήρα α-
πόφαση οριστική, να βγω αλώβητος από την καταιγίδα. την ε-
σωτερική. Ότι έχω τα χάλια μου, αυτό είναι σίγουρο. νιώθω
σαν ξυπνητήρι που έτρωγε τόσα χτυπήματα από τον θυμωμέ-
νο ιδιοκτήτη του κάθε φορά που τον ξυπνούσε, ώστε έχουν
πια λασκάρει μέσα στα σωθικά του όλα του τα ελατήρια και
τα γρανάζια. Έχω εντελώς ξεχαρβαλωθεί. Πρέπει να πεταχτώ
μέχρι του μάρκους Πέτιτ για επισκευή. Χα χα.

Θα έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η απουσία μου εκεί πέ-
ρα, στην άλλη άκρη του δέλτα. Θα αναρωτιούνται πού έχω
πάει –κι εγώ ο ίδιος αυτό αναρωτιέμαι–, χωρίς να μπορούν να
φανταστούν ότι είμαι τόσο κοντά. η Πόλυ θα βρίσκεται σε ά-
θλια κατάσταση, μην έχοντας με ποιον να μιλήσει και ποιον να
εμπιστευτεί, μην έχοντας σε ποιον να γυρέψει λίγη παρηγοριά
εκτός από τον μάρκους, ο οποίος είναι, φυσικά, ο τελευταίος
άνθρωπος στον οποίο μπορεί τώρα να αποταθεί. ήδη μου λεί-
πει. Γιατί έφυγα; Επειδή δεν μπορούσα να μείνω. σαν να την
βλέπω στο μικρό μπουντουάρ της, πάνω από το εργαστήριο
του μάρκους, καθισμένη μπροστά στο τζάκι, μες στο θαμπό
φως αυτού του σεπτεμβριάτικου απογεύματος, τα γόνατά της 1
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στιλπνά και οι γάμπες της διάστικτες με ρόμβους από τις α-
ντανακλάσεις της φωτιάς. Από το άγχος θα δαγκώνει τη μια
γωνιά του κάτω χείλους της, με εκείνα τα μικρά κοφτερά δό-
ντια που πάντοτε μου θυμίζουν τις μυτούλες που σχηματίζει
το γκλάσο σε χριστουγεννιάτικη πουτίγκα. Για μένα εκείνη εί-
ναι –ήταν– η λατρεμένη μου πουτίγκα. Ξαναρωτώ: γιατί έφυ-
γα; τι ερώτηση! Ξέρω γιατί έφυγα, ξέρω πολύ καλά γιατί, και
πρέπει να πάψω να παριστάνω τον ανήξερο.

ο μάρκους θα βρίσκεται στο εργαστήριο, πίσω από τον
πάγκο του. τον βλέπω κι αυτόν με το στενό δερμάτινο γιλέκο
εργασίας, με τεταμένη όλη του την προσοχή, μόλις που ανα-
πνέει, τον φακό του κοσμηματοπώλη, σφηνωμένο στο μάτι, να
χειρίζεται δραστήρια τα μικροσκοπικά εργαλεία του, τα οποία
στα μάτια του μυαλού μου είναι ένα ατσάλινο νυστέρι κι ένας
εμβρυουλκός, καθώς ανατέμνει ένα Patek Philippe. Παρόλο
που είναι νεότερος από μένα –έχω πια την εντύπωση ότι όλοι
είναι νεότεροί μου–, τα μαλλιά του έχουν αρχίσει κιόλας να α-
ραιώνουν, να γκριζάρουν και, να, δείτε τα πώς πλαισιώνουν
σαν νωθρά πούπουλα τη γερτή, οστέινη, όμοια με αγίου μορφή
του, και ανασαλεύουν αμυδρά, μόλις τόσο δα, σε κάθε του α-
νάσα. Άλλοτε έφερνε κάπως στον ντύρερ, όπως ήταν σε εκείνη
την ανδρόγυνη αυτοπροσωπογραφία του, με το προφίλ τριών
τετάρτων, τις ξανθοκάστανες μακριές μπούκλες, το στόμα-
μπουμπούκι, το ανησυχαστικά προκλητικό βλέμμα· τα τελευ-
ταία χρόνια, όμως, μοιάζει περισσότερο με έναν από τους τυ-
ραννισμένους Χριστούς του Γκρύνεβαλντ. «η δουλειά, Όλι»,
μου είχε πει μελαγχολικά, «μόνο αυτήν έχω να με αποσπά από
το άχθος μου». Αυτή τη λέξη είχε χρησιμοποιήσει: άχθος. μου
είχε φανεί παράξενη, ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, περισσό-
τερο φιοριτούρα παρά κανονική λέξη. Αλλά ο πόνος διεγείρει
την ευγλωττία – πάρτε για παράδειγμα εμένα· ακούστε με.

κάπου εκεί γύρω βρίσκεται και το παιδί τους, η μικρή Πιπ,
όπως την φωνάζουν – ποτέ σκέτο Πιπ, πάντα μικρή Πιπ. Είναι1
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πράγματι μικροκαμωμένη, αν, όμως, γίνει μεγαλώνοντας μια
αμαζόνα; τότε θα την λένε μικρή Πιπ, η τρυφερή Γιγάντισσα.
Δεν πρέπει να γελάω, το ξέρω· η ζήλια είναι που με γαργαλάει,
η ζήλια και μια θλίψη απώλειας. Είχαμε κι εμείς, η Γκλόρια κι
εγώ, μια δική μας μικρή, για λίγο.

η Γκλόρια! την είχα τελείως ξεχάσει μέχρι τώρα. κι αυτή
θα αναρωτιέται πώς άνοιξε η γη και με κατάπιε. η γη.

να πάρει, γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο δύσκολα.

λέω να ανατρέξω στη βραδιά που ερωτεύτηκα τελικά την Πό-
λυ, εννοώ τελικά για πρώτη φορά. Έτσι, για να μη σκέφτομαι
το πρόβλημα, παρόλο που οι περί έρωτος σκέψεις είναι αυτές
ακριβώς που πρέπει να αποφεύγω, αν κρίνω από το πόσο ζε-
ματάει το νερό στο καζάνι που μ’ έχει ρίξει ο έρωτας. το μοι-
ραίο συνέβη στην ετήσια χοροεσπερίδα του σωματείου Ωρο-
λογοποιών, κλειθροποιών και Χρυσοχόων. Εγώ και η Γκλό-
ρια βρισκόμασταν εκεί προσκεκλημένοι του μάρκους –η Γκλό-
ρια με μισή καρδιά, οφείλω να προσθέσω, αφού βαριέται και
μπουχτίζει το ίδιο εύκολα μ’ εμένα– και καθόμασταν στο τρα-
πέζι του, μαζί με εκείνον, την Πόλυ και μερικούς άλλους ακό-
μα, με τους οποίους δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. το με-
νού είχε μοσχαρίσια μπριζόλα και χοιρινό της κατσαρόλας, και,
φυσικά, πατάτες, σε όλες τις μορφές τους, βραστές, πουρέ, ψη-
τές ή τηγανητές, για να μην αναφέρω το πανταχού παρόν μπέι-
κον με λάχανο. Ίσως ήταν η μυρωδιά του τσικνισμένου κρέα-
τος που μ’ έκανε να νιώθω περίεργα· σε συνδυασμό με τον κα-
πνό από τα αναμμένα κεριά στα τραπέζια και τους βορβορυγ-
μούς στη διαπασών της τριμελούς ορχήστρας. Πίσω από την
πλάτη μου, στη μεγάλη αίθουσα, επικρατούσε ένας αδιάκοπος
αχός από φωνές, ένα διαρκές κύμα οχλοβοής μέσα από το ο-
ποίο ξεπεταγόταν πότε πότε, σαν ψάρι σε άλμα, η τσιρίδα από
κάποιο ζαλισμένο γυναικείο γέλιο. Έπινα, αλλά δεν νομίζω ό- 1
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