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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Δέσε, φίλα, χτύπα, πόνα, νιώσε, αποθεώσου και μη μιλάς!

– ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΤΖΕΣΙΚΑ. 
– Καλησπέρα, Τζόναθαν. 
– Δε σου έχω επιτρέψει ακόμη να χρησιμοποιείς το όνομά 

μου. 
Η φωνή του σιγανή, αισθησιακή, αλλά ταυτόχρονα σταθε-

ρή και επιβλητική. 
– Καλησπέρα, Κύριε. 
– Έτσι μπράβο, πολύ καλύτερα. Μείνε τώρα ακίνητη να σε 

επιθεωρήσω.
– Μάλιστα, Κύριε, μουρμουρίζω και τεντώνω το κορμί μου. 
Κρυώνω λίγο μέσα στο κοντό μαύρο μεταξωτό κομπινεζόν 

μου. Πριν κατεβάσω τα μάτια, ρίχνω ένα αχόρταγο βλέμμα στον 
άντρα που στέκεται απέναντί μου. Είναι ψηλός, με φαρδιές πλά-
τες, φοράει ένα κατάλευκο πουκάμισο, ένα ξεθωριασμένο χα-
λαρό τζιν παντελόνι, τα μαλλιά του καστανόξανθα και φρεσκο-
λουσμένα, η μυρωδιά του έντονου αρώματός του με τυλίγει και 
με ζαλίζει, το πράσινο των ματιών του με αιχμαλωτίζει, το λακ-
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κάκι στο πιγούνι του με παγιδεύει. Προσπαθώ να τιθασεύσω 
την καρδιά μου, που χτυπάει δυνατά, προσπαθώ να μείνω ήρε-
μη, αλλά η έξαψή μου φουντώνει, όλο και φουντώνει. 

– Γονάτισε τώρα αμέσως, Τζέσικα, και περίμενε την αντα-
μοιβή σου. 

– Μάλιστα, Κύριε. 
Γονατίζω υπάκουα, κρυφοκοιτάζω τα γυμνά πόδια του, πα-

τάνε σταθερά, δυνατά στο μαύρο της μοκέτας που καλύπτει απ’ 
άκρη σ’ άκρη την κρεβατοκάμαρά του. Το λευκό του πουκάμι-
σο πέφτει στο πάτωμα, θέλω να το πάρω, να το φέρω στο πρό-
σωπό μου, να το μυρίσω, φαντάζομαι το πρώτο κουμπί του τζιν 
του ανοιχτό, ανατριχιάζω από πόθο. 

– Ήρθε η ώρα να σε αιχμαλωτίσω στ’ αλήθεια, Τζέσικα. 
Άπλωσε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη σου τώρα. 

Η φωνή του με καθηλώνει, υπακούω, ζω την πιο ερωτική 
στιγμή της ζωής μου, ενώ ταυτόχρονα πνίγω ένα μικρό φόβο 
που γεννιέται μέσα μου όταν ένα ζευγάρι χειροπέδες κλείνει 
σφιχτά στους καρπούς μου. 

– Είναι μαύρες και δερμάτινες, μου αποκαλύπτει. Θα σου 
χαρίσω τόση ηδονή που ούτε να φανταστείς δεν μπορείς... Θα 
σε φιλήσω εκεί που δε σε έχει φιλήσει ποτέ κανείς, μαζί μου 
δεν υπάρχει κανένα ταμπού. Eίμαστε οι γυμνοί θεοί των σωμά-
των μας... Πόνος και ηδονή, Τζέσικα. Πόνος και ηδονή.

– Εγώ... 
– Εσύ μείνε απλώς ακίνητη, γιατί έχω ακόμη πολλά να σου 

κάνω, τόσα πολλά... Πάω να φέρω και το μαστίγιο. Θα σ’ έχω 
δεμένη με τις χειροπέδες και θα σε μαστιγώνω. Για αρχή, για-
τί για τη συνέχεια... 
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– ...! 
– Το μάθημα που σου έχω υποσχεθεί θα το απολαύσεις μέ-

χρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και δε θα το ξεχάσεις ποτέ. 
Μιλάει και τα δάχτυλά του, μακριά και υπέροχα, τα ωραι-

ότερα δάχτυλα που έχω δει στη ζωή μου, χαϊδεύουν την πλάτη 
μου, κατεβαίνουν στη μέση μου. Βογκάω σιγανά, με διαπερνά, 
λες, ηλεκτρικό ρεύμα, τρέμω. 

– Ήσυχα, είπα, μην κουνιέσαι. Περίμενέ με μόνο. Ακίνητη 
και σιωπηλή, με διατάζει για μία ακόμη φορά με την υπέροχη 
μπάσα φωνή του. 

– Μάλιστα, Κύριε, ψελλίζω, ίσα που ακούγεται η φωνή 
μου.

Τα βήματά του απομακρύνονται, τα λεπτά κυλάνε βασανι-
στικά, η αναμονή κάνει την αδρεναλίνη μου να εκτοξεύεται στο 
άπειρο, οι μύες μου σφίγγονται, το κορμί μου πονάει, ο πόθος 
με  καίει καυτός σαν πυρωμένο σίδερο. Οι χειροπέδες μουδιά-
ζουν τους καρπούς μου, αλλά αδιαφορώ, μένω όπως μου ζήτη-
σε, ακίνητη, σιωπηλή, υπάκουη και γονατιστή, να τον περιμέ-
νω. 

Περιμένω, περιμένω... Νομίζω πως θα μπορούσα να περι-
μένω έτσι δεμένη και υπνωτισμένη για μια ολόκληρη ζωή. 

– Qilai.
– ... 
– Qilai. 
– Παρντόν; Σε μένα μιλάτε; 
– Qilai, επαναλαμβάνει νευρικά η αντρική φωνή που φτά-

νει τώρα στα αφτιά μου και μου είναι άγνωστη, εντελώς άγνω-
στη. 
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Όχι, δεν είναι αυτή η υπέροχη μπάσα φωνή του Τζόναθαν. 
Όχι! Αυτή είναι λεπτή, πολύ λεπτή, τραβηχτή, με μια χροιά κά-
πως παράξενη... ξενική... ίσως... 

– Ni xihuan zhege ma? συνεχίζει επιτακτική η φωνή.
Διακρίνω τώρα ξεκάθαρα μια... κινέζικη προφορά! 
Σηκώνω τα μάτια που τόση ώρα κρατούσα κολλημένα στο 

πάτωμα, αργά, δειλά, ρίχνω μια ματιά και μένω κάγκελο. Πού 
είναι ο Τζόναθαν; Πού είναι το χαλαρό, σκισμένο τζιν του; Το 
κομψό λευκό πουκάμισό του; Το αρωματισμένο κορμί του; Το 
μαστίγιο που πήγε να φέρει; Και ποιος είναι αυτός, ο κοντός, 
κίτρινος, με τη μαύρη κοτσίδα και το χρυσό κιμονό τύπος; Και 
το κυριότερο: Γιατί με κοιτά διαπεραστικά ενώ κάνει αέρα με 
μια κόκκινη βεντάλια; Είναι η ιδέα μου ή το καταδιασκεδάζει; 
Ε; Ε; 

– Ni xihuan zhege ma?
– Εεε... 
– Ni xihuan zhege ma?... 
»Άσ’ το, κατάλαβα. Δεν ξέρεις γρυ κινέζικα, ε; 
– ... 
– Γλώσσα του σώματος μόνο; 
– ... 
– Ευτυχώς μιλάω εγώ ελληνικά. Η μία γιαγιά μου ήταν Ελ-

ληνίδα, από τη Μύκονο, και έχω πάει κάνα δυο καλοκαίρια 
στην Ψαρού... ξέρεις... 

– ... 
– Σου είπα λοιπόν στην αρχή «Qilai», που σημαίνει «Σήκω 

πάνω», και μετά σε ρώτησα «Ni xihuan zhege ma?», δηλαδή 
«Σου άρεσε αυτό;». 
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– Ααα... 
– Μετά σου ξαναείπα «Qilai» και μετά ξανά «Ni xihuan 

zhege ma?».
– Εεε... 
– Να κάθεσαι δεμένη και γονατιστή ξέρεις, να πεις κάτι άλ-

λο πέρα από «Εεε» και «Ααα» δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις;
Ο κοντός κίτρινος Κινέζος απέναντί μου με αγριοκοιτάζει 

για τα καλά και εντελώς ξαφνικά ξεκινά να κόβει βόλτες γύρω 
μου με απίστευτη ταχύτητα. Κάνει έναν κύκλο, κάνει δύο κύ-
κλους, τρεις κύκλους, τον παρατηρώ απορημένη, σαστισμένη, 
ντροπιασμένη, τον παρατηρώ με περιέργεια – μωρέ, σαν γνω-
στός μού φαίνεται, σαν κάποιον να μου θυμίζει, αλλά και πά-
λι... Περπατάει, περπατάει, κάνει αέρα με την κόκκινη βεντά-
λια του, ανεμίζει το χρυσό κιμονό του που έχει πάνω ένα μαύ-
ρο κεντημένο δράκο, ανεμίζουν και δυο χρυσές βελόνες χωμέ-
νες στα μακριά μαύρα μαλλιά του, τούρλα τα μαλλιά, μαύρα 
κοράκια με νύχια γαμψά, περούκα σίγουρα και μάλιστα καθό-
λου πετυχημένη. 

Από τη μια, για να πω την αλήθεια, θέλω να γελάσω. Από 
την άλλη, πάλι, θέλω να κλάψω ή ίσως και να αρχίσω να φω-
νάζω βοήθειααα, βοήθειααααα! Αυτός να με γυροφέρνει όλο 
και πιο γρήγορα, σαν υστερικός, κι εγώ ακίνητη ή καλύτερα 
ακινητοποιημένη, δεμένη με τις δερμάτινες χειροπέδες, με το 
μαύρο κομπινεζόν, πεσμένη στα γόνατα και στα πατώματα 
ανήμπορη να τον κοιτάζω. Μα πού στο καλό είναι αυτός ο κα-
ταραμένος Τζόναθαν, μου λες; Ε; Πού; 

– Λοιπόν, λοιπόν, λέει και σταματάει το ίδιο απότομα όπως 
άρχισε το πέρα δώθε ο κοντοκίνεζος, στήνεται μπροστά μου και 
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με καρφώνει με το σχιστό κίτρινο βλέμμα του. Θα αναρωτιέσαι 
σίγουρα τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Έτσι δεν είναι, Τζέσικα; 

Κοίτα να δεις που ξέρει και το όνομά μου! Μωρέ, μας πα-
ρακολουθούν, σας λέω, ντου από παντού, κι από την Κίνα ακό-
μη! 

– Ε, λοιπόν, συνεχίζει χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, 
είμαι εδώ, ήρθα εδώ μόνο και μόνο για σένα. Ναι, Τζέσικα, δυ-
ναμώνει τη φωνή του, ήρθα εδώ μόνο και μόνο για σένα. Για 
να σου δείξω, να σου υποδείξω καλύτερα, τη μοίρα σου, να σου 
αποκαλύψω το πεπρωμένο σου, να σχεδιάσω τον καινούριο 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις στη ζωή σου. Είμαι εδώ, 
Τζέσικα, για να σου δώσω ένα μάθημα που δε θα ξεχάσεις 
ποτέ.

Τον ακούω να μιλά γεμάτος κινέζικο στόμφο και με πιάνει 
πανικός. Μωρέ, λες έτσι που κάνει σαν τρελός, σαν αφηνιασμέ-
νος, να βγάλει και κανένα μαστίγιο από το πουθενά και να θέ-
λει να με χτυπήσει; Μωρέ, λες να θέλει να μου δώσει αυτός το 
«μάθημα» που περίμενα από τον Τζόναθαν; Αλλά, και πάλι, 
θέλω εγώ έναν κίτρινο κοντοστούπη να με μαστιγώσει; Τον θέ-
λω; Τον παρήγγειλα; Ζήτησα εγώ κινέζικο; 

– Αυτό που έζησες πριν, συνεχίζει το χαρούμενο πρόγραμ-
μά του, αδιαφορώντας παντελώς για τις σκέψεις μου, ήταν μό-
νο η αρχή. Μια μικρή γεύση, ένα σκούντημα, ένα θολό όρα-
μα, που θα σε οδηγήσει όμως σε ένα μεγάλο και σημαντικό 
δρόμο. Ξέχνα τη ζωή σου όπως την ήξερες ως τώρα, Τζέσικα! 
ΞΕΧΝΑ ΤΗ! 

Ανεβάζει τον τόνο της φωνής του, ουρλιοκοπάει σχεδόν, κι 
εγώ αναπηδώ τρομαγμένη. 
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– ΞΕΧΝΑ, Τζέσικα, όσα έκανες κι όσα δημιούργησες ως σή-
μερα. Που, μεταξύ μας δηλαδή, σιγά και τι δημιούργησες... 
Σεναριογράφος της πλάκας είσαι, αντιγραφές από τούρκικα 
σίριαλ κάνεις! Χα χα χα τσι, χι χι χι τσιν, χου χου χου τσονχχχ 
ααα... γελάει χαιρέκακα στα κινέζικα η διμούτσουνη Κινέζα 
οχιά.

Εκνευρίζομαι, είναι η σειρά μου να αγριέψω. Απλώνω το 
πόδι να του βάλω μια τρικλοποδιά να τον ξαπλώσω κάτω, να 
τελειώ νω επιτέλους μια και καλή μαζί του. Τεντώνομαι, τεντώ-
νομαι, τι τα θες όμως, δεν μπορώ να τον φτάσω, με στενεύει 
και το κομπινεζόν, το πήρα ένα νούμερο μικρότερο να φανεί 
το στήθος λίγο πιο τούρλα, είναι και οι ρημάδες οι χειροπέ-
δες... Τζόναθαν; Πού είσαι, Τζόναθαν, να το συνεχίσουμε από 
εκεί που τ’ αφήσαμε; Τζόναθαααννννν, μου ’ρχεται να φωνάξω 
δυνατά, αλλά κρατιέμαι, γιατί ακόμη δεν ξέρω τι σκοπούς έχει 
και πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο κοντοκαταραμένος.

– Αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής σου, Τζέσικα. Θα πρέπει 
να το καταλάβεις. Η ευκαιρία σου να μεταμορφωθείς από μια 
ξεπεσμένη τελευταία σε μια σημαντική και ξεχωριστή γυναί-
κα. 

Είμαι εγώ ξεπεσμένη τελευταία; Εγώ; Ξέρεις ποια είμαι εγώ, ρε; 
Ξέρεις πως έχω πάρει βραβείο τηλεόρασης από το περιοδικό Σεμέν και 
Βελονάκι για το σενάριό μου Έρωτας στα Καταμπουρινιασμένα 
Νερά με πρωταγωνίστρια μια κεντήστρα; Ένα χρόνο παιζόταν στο Αρ-
χιπέλαγος TV, θεά με είχαν όλες οι κοπτοραπτούδες, άσχετε, ε, άσχετε! 
θέλω να φωνάξω με πάθος, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου 
και το έργο μου, που θα μου πει εμένα η παλιο-Ψαρού. Αλλά 
από την τσατίλα ξεροκαταπίνω, ψιλοπνίγομαι, παίρνω βαθιά 
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αναπνοή, ξαναξεροκαταπίνω, ξαναψιλοπνίγομαι, μένω ξέ-
πνοη με μάτια γουρλωμένα, αδυνατώ να ψελλίσω έστω και 
μία λέξη. 

– Το σεξ! Το σεξ! Το σεξ, Τζέσικα! εκστασιάζεται, παθιάζε-
ται και φωνάζει σαν δαιμονισμένος ο Κινέζος. Το σεξ είναι το 
μέλλον. Το δικό σου μέλλον, αλλά και της ανθρωπότητας ολό-
κληρης. Το σεξ είναι η αρχή και το τέλος, γι’ αυτό πρέπει να 
συνεχίσεις τη ζωή σου έτσι ακριβώς όπως είσαι τώρα. 

– Πώς; Δεμένη και γονατιστή στο πάτωμα; εκπλήσσομαι. 
– Σκλάβα, ιέρεια, μύθος! Να πάρεις τα κείμενα του Βατσι-

αγιάνα και να τα ξανακάνεις νούμερο ένα ερωτικό ανάγνω-
σμα.

– Ο Βατσιατέτοιος Κινέζος ξάδελφός σας είναι;
– Ινδός, άσχετη. Ο συγγραφέας του Κάμα Σούτρα. Εξήντα 

τέσσερις στάσεις συνουσίας για τη σεξουαλική ένωση, για το 
πώς πρέπει να επιλέγουμε σωστό εραστή, για το πώς πρέπει να 
δίνουμε σημασία σε κάθε εκατοστό του σώματος του συντρό-
φου μας. Μύρισε, γεύσου, άγγιξε, άκουσε, δες, απογείωσέ τον 
στον ουρανό του σεξ... 

– Ααα... 
– Γι’ αυτό σου λέω, Τζέσικα, πρέπει να ξεμπερδεύεις μια 

και καλή με τα νερόβραστα σίριαλ και να γράψεις επιτέλους 
ένα βιβλίο. Ναι, ένα βιβλίο! Ένα σύγχρονο ερωτικό ανάγνω-
σμα. Να κάνεις τη μεγάλη στροφή στην καριέρα σου με ένα 
βιβλίο γεμάτο σεξ, φαντασιώσεις, ηδονή, αλλά και αίσθημα, 
έρωτα, πόθο και πάθος. Το ξέρεις πως το Κάμα Σούτρα απο-
θεώνει το φιλί σε όλο το σώμα, ακόμη και στα πιο απόκρυφα 
και ασυνήθιστα σημεία; Το ξέρεις πως λίγος πόνος, έστω και 
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μερικές της αγάπης γρατζουνιές, μπορεί να διεγείρει τους ερα-
στές απόλυτα;

– Ααα... 
– Το φαντάζομαι ήδη, Τζέσικα. Η στάση της πεταλούδας, 

του φεγγαριού, του βατράχου, του αετού, της κούνιας, του λω-
τού, της χειράμαξας, της γάτας, της χελώνας, του λύκου, της τί-
γρης, η στάση της αμαζόνας... 

– Η στάση Κολιάτσου... 
– Θα βάλεις μέσα –έτσι για ποικιλία και για να το κάνει και 

πιο σύγχρονο– μερικά μαστίγια, πολλές χειροπέδες, κυρίαρχους 
και υποτακτικούς, που είναι must, αυστηρά όρια, χαλαρά 
όρια... 

– Ξεπέρασες τα όρια... 
Απλώνει τα χέρια του στον ουρανό και μισοκλείνει τα μά-

τια του. 
– Οι αναγνώστες θα σε λατρέψουν, οι κριτικοί θα σε απο-

θεώσουν, θα δοξαστείς, θα λύσεις τα οικονομικά σου προβλή-
ματα και θα βγάλεις και χρήματα σ’ αυτή την εποχή της τρε-
λής οικονομικής κρίσης. Θα γίνεις επιτέλους μια άλλη, μια ση-
μαντική. Σεξ, σεξ και πάλι σεξ. Ξύπνα, Τζέσικα! Πρέπει επι-
τέλους να ξυπνήσεις! Ξύπνααα! φωνάζει, φωνάζει δυνατά, ακόμη 
πιο δυνατά. 

Το χρυσό κιμονό του κουνιέται μανιασμένα, ο μαύρος δρά-
κος ζωντανεύει πάνω του και μου κλείνει το μάτι, το αριστερό, 
η περούκα με τις χρυσές βελόνες θεριεύει στο κεφάλι του.

– ΞΥΠΝΑΑΑ και ΓΡΑΨΕΕΕ, ΞΥΠΝΑΑΑΑΑ και ΔΡΑΣΕΕΕΕΕ! 
τσιρίζει δυνατά, πολύ δυνατά, τσιροκοπάει ασυγκράτητα,  σπάει 
το φράγμα του ήχου, ένα αεροπλάνο που διασχίζει το Περού 
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πέφτει και τσακίζεται, ουρλιάζει ο Κινέζος, με ξεκουφαίνει, με 
τρελαίνει... 

Πετάγομαι ξέπνοη. Αλαφιασμένη. Μούσκεμα στον ιδρώτα. 
Γεμάτη αγωνία, έξαψη και απορία. Ξυπνάω επιτέλους. Ανοίγω 
με κόπο τα μάτια και κοιτάζω γύρω μου καλά καλά. Όλα είναι 
θαμπά και μπερδεμένα. Πολύ θαμπά και πολύ μπερδεμένα. 

Είμαι στο κρεβάτι. Με έναν άντρα δίπλα μου. 
– Α, ο Τζόναθαν! Τζόναθαν; ψιθυρίζω γεμάτη ελπίδα. Τζό-

ναθαν, εσύ είσαι; Γύρισες επιτέλους κοντά μου; 
Με κυριεύει η προσμονή. 
– Μμμ... 
Ο άντρας δίπλα μου μουγκρίζει – όχι πολύ ερεθιστικά, εί-

ναι η αλήθεια, αλλά και πάλι... 
– Τζόναθαν! υψώνω τον τόνο της φωνής μου και τον σπρώ-

χνω να εμφανιστεί επιτέλους κάτω από τα σκεπάσματα που τον 
κρύβουν. 

– Τι έγινε πάλι, ρε Κορίνα; Τι σπρώχνεις; Ούτε να κοιμη-
θούμε δεν μπορούμε πια σ’ αυτό το σπίτι; Μα ούτε να κοιμη-
θούμε; Ανέχομαι όλες τις μουρλαμάρες σου τη μέρα, δεν μπο-
ρείς να μ’ αφήνεις στην ησυχία μου το βράδυ τουλάχιστον; Τό-
σο δύσκολο σου είναι; Ε; Τόσο δύσκολο; 

Ο άντρας που αποκαλύπτει τα ξινισμένα μούτρα του κάτω 
από τα σκεπάσματα –συμφορά!– δεν είναι ο Τζόναθαν, αλλά 
ο Σάκης. Δεν είναι ο εραστής με τα μαστίγια και τις χειροπέ-
δες που με απογειώνει στον ουρανό του σεξ –στάση αμόνι, τό-
ξο, δέντρο με φρούτα–, αλλά ο σύζυγός μου. Που με τις γλυκές 
κουβέντες της αγάπης του με επαναφέρει στη σκληρή, θεό-
σκληρη πραγματικότητα. 
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