
Σε καταγγζλλω κϊνωπα 

 

Ροιοσ είςαι εςφ που ειςζβαλλεσ απρόςκλθτοσ ςτθ νφχτα μου; 

Με ποιο δικαίωμα διζρρθξεσ τθ κλίψθ και το ςκοτάδι μου; 

 

Νφχτα 15θσ Αυγοφςτου, μζςα ςτθ κζρμθ,  

τόςο του καλοφ Αυγουςτιάτικου καιροφ, 

όςο και -κυρίωσ- των κακϊν ενοχικϊν αναμνιςεων και ςκζψεων. 

(Αχ βρε ςκζψθ… Το είπαμε τόςεσ φορζσ: Ζχεισ δίκιο. 

Μα πότε κα πάψεισ να κρίνεισ και να μιλάσ; 

Ρότε κα ςκάςεισ 

και κα μ’ αφιςεισ ιςυχο ςτθ δυςτυχία μου;) 

Σαν από καφμα, 

ο κεόσ του φπνου κάποια ςτιγμι με λυπάται. 

Μετά το κακιερωμζνο πλζον αυτομαςτίγωμα, γφρω ςτισ 12.30, ζνα αεράκι φυςάει 

και απομακρφνει λίγο τθ κζρμθ 

και μαηί τθσ το μζροσ του εαυτοφ μου που δεν ανζχεται ότι το υπόλοιπο κζλει να 

ςυνεχίςει… 

Σε αυτιν τθν απρόςμενθ κετικι ςυγκυρία και με ςφμμαχο τθν κοφραςθ τθσ 

ςτοχευμζνθσ θμερθςίασ πνευματικισ και ςωματικισ εξάντλθςθσ, 

ζνα πζπλο καλφπτει ανάλαφρα τθ ςυνείδθςθ. 

Κοιμάμαι. 

 

Θ ϊρα είναι 2 και 54 ακριβϊσ. 

Ζνα «Ηηηη» ακοφγεται προκλθτικό και παρατεταμζνο ςτο αυτί μου. 

Σχεδόν με ακουμπάει. 

Μόλισ το ςυνειδθτοποιϊ, τινάηομαι απότομα, για να προφτάςω το τςίμπθμα. 

Ρροβλθματιςμόσ: Ο ειςβολζασ πρζπει να είναι τεραςτίων διαςτάςεων, διότι ο ιχοσ 

ιταν ιδιαίτερθσ ζνταςθσ και δυναμικόσ. 

Χωρίσ να ζχω ακόμθ ανοίξει τα μάτια μου, ανιχνεφω τθν κατάςταςθ με τθν ακοι: 

Απόλυτθ ςιωπι. 

Θ πρϊτθ απροκάλυπτθ επίκεςθ μοιάηει να αναχαιτίςτθκε επιτυχϊσ. 

Επίςθσ, ςε πρϊτθ εκτίμθςθ, δεν αιςκάνομαι τςίμπθμα, αν και αυτό δεν «δείχνει» 

πάντα αμζςωσ. 

 

Ηυγίηω τισ επιλογζσ: 

Ι κα ςθκωκϊ και κα οπλιςτϊ με το κίτρινο Aroxol που ζχω πάντοτε δίπλα ςτο 

κομοδίνο ι κα αφεκϊ βορά ςτα ςαγόνια του αιμοδιψοφσ διαρρικτθ. 

Ι κα ξυπνιςω για τα καλά, επιχειρϊντασ τθν εξόντωςθ ι κα πάρω απόφαςθ τθν 

ιττα μου. 

Ι εγϊ ι αυτόσ! 



Ι εγϊ ι εςφ, φίλε κϊνωπα. 

Αυτό το προκλθτικό «Ηηηη» ςτισ 2 και 54 ακριβϊσ ιτανε Casus Belli (αιτία πολζμου). 

Ιχθςε ςα ςειρινα. 

 

«Ανάγκθ», φωνάηει το ςυνειδθτό μου.   

Να ςθκωκϊ να πολεμιςω, 

για να μπορζςω φςτερα να κοιμθκϊ με αςφάλεια. 

«Ευκαιρία», ψικυρίηει το υποςυνείδθτό μου. 

Κα αποδϊςω ςτον κϊνωπα όλα τα αίτια τθσ κλίψθσ μου, καλφπτοντάσ τα. 

Κα μεταβιβάςω και κα προςωποποιιςω τον κυμό από το είδωλο που είδα 

τελευταία φορά ςτον κακρζπτθ να πλζνει τα δόντια του ςε αυτό το κραςφτατο 

ζντομο. 

Ωραία! 

Αφοφ το ςυνειδθτό και το υποςυνείδθτο ςυμφωνοφν, θ λογικι περιττεφει. 

Για να γλιτϊςω τθν εςωτερικι μεταξφ τουσ διαμάχθ, 

κθρφςςω πόλεμο! 

 

Οπλίηομαι με το εντομοκτόνο και ανοίγω το φωσ. 

Ωσ πολυμιχανοσ άνκρωποσ, με τθ δεδομζνθ πνευματικι υπεροχι, 

ςτινω παγίδα. 

Ανοίγω κάτι ζντονα ςποτάκια,  

που μολονότι κεωρθτικά είναι ικανά να προςελκφςουν και να φανερϊςουν τον 

εχκρό, με ξυπνοφν ολοκλθρωτικά, χωρίσ να φζρουν το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

Δε χάνω το κουράγιο μου. 

Με μάτι γερακίςιο (όςο γίνεται, διότι τον τελευταίο καιρό -αν και δεν το ομολογϊ- 

δε βλζπω καλά) ανιχνεφω πόντο - πόντο τουσ τοίχουσ και το ταβάνι. 

Τηίφοσ. 

Με το όπλο μου ρίχνω μερικζσ ψαρωτικζσ κανονιζσ, μιπωσ και τρομάξει ο εχκρόσ 

και αποκαλυφκεί. 

Μα και πάλι τίποτα. 

 

Τθν ίδια ςτιγμι, για πρϊτθ φορά ειςβάλλουν μζςα μου αμφιβολίεσ για το δίκαιο 

τθσ εκςτρατείασ μου και το ςωςτό τθσ απόφαςθσ για ολονυκτία και κατά μζτωπο 

επίκεςθ. 

Μα τϊρα πια δεν ζχει γυριςμό. 

Άλλωςτε ζχω ξυπνιςει πλζον για τα καλά. 

Πτι ιτανε να χάςω το ζχω χάςει. 

Είπαμε: Ι εγϊ ι εςφ κϊνωπα. 

Ψεκάηω κι άλλο τον ιδιαίτερα μικρό χϊρο του ςπιτιοφ μου. 

Θ κατάςταςθ, εκτόσ από αδιζξοδοσ λόγω τθσ απουςίασ (ακόμα και του αντιπάλου) 

ζχει αρχίςει να γίνεται αποπνικτικι. 



Μα δεν το βάηω κάτω. 

Ρου να πιγεσ; 

Κα ςε βρω, δε μπορεί… 

Κινοφμε προσ το μπάνιο, καλφπτοντασ παράλλθλα τα μετόπιςκεν. 

Ανοίγω το φωσ. 

Τίποτα κι εδϊ… 

Εξετάηω εξονυχιςτικά τον χϊρο. 

Βλζπω μία ακϊα ςκνίπα που ςτζκει ςτο λευκό τθσ μπανιζρασ, 

νόμιμθ και ανυποψίαςτθ. 

Ανοίγω πυρ, ξεςπϊντασ πάνω τθσ. 

 

Με το κίτρινο αυτόματό μου γαηϊνω και το μπάνιο, 

μα ο ειςβολζασ πουκενά… 

Μόνο παρατθρϊ από πλάγια κζςθ το είδωλό μου ςτον κακρζπτθ να με κοιτά 

απαξιωτικά: «Τι κάνεισ βρε κακομοίρθ;» 

Κάνοντασ πωσ δεν το άκουςα, γυρίηω ςτο δωμάτιο. 

Μα που να πιγεσ; 

Ξαναψάχνω. 

Θ κατάςταςθ ζχει γίνει ακόμα πιο αποπνικτικι και επικίνδυνα τοξικι. 

Θ αναπνοι μου νιϊκω να με πλθγϊνει (ςυνειδθτά ςτο λαιμό, υποςυνείδθτα ςτθν 

ψυχι). 

Θ αμφιβολία τθσ εκςτρατείασ τείνει να μεταβλθκεί ςε βεβαιότθτα. 

Δε μπορϊ να αντζξω άλλο το λάκοσ μου. 

Σε μία κίνθςθ παραδοχισ τθσ ιττασ μου,  

ανοίγω το πατηοφρι και τθ ςιτα. 

Το «ι εγϊ ι εςφ» ζχει γίνει «και εγϊ και εςφ». 

(Θ άλλθ λφςθ κα ιταν «κανείσ μασ», μα δεν το κζλω πραγματικά -τουλάχιςτον 

ακόμα.) 

Κλιβερι, μα αναπόφευκτθ θ λιψθ τθσ απόφαςθσ. 

Δεν μπορϊ αλλιϊσ να αναπνεφςω. 

Ρρζπει να αποδεχτϊ τθν φπαρξι ςου. 

Πςο κι αν κρφβεςαι καλά, 

όςο κι αν εμφανίηεςαι πάντοτε μεταμφιεςμζνοσ και απρόςκλθτοσ, 

πρζπει να ηιςω μαηί ςου. 

 

Θ ειρωνεία: 

 Αφοφ ζμεινα ανοχφρωτοσ και θττθμζνοσ, 

 ζνα νζο αεράκι φφςθξε. 

Ρρζπει να ιταν γφρω ςτισ 4.00, όταν με πιρε ζνασ παραδόξωσ γαλινιοσ 

φπνοσ. 



Ίςωσ να ιταν το ότι το μζροσ μζςα μου που δε με αποδζχεται ζκρινε ότι 

αρκετά με πολζμθςε για ςιμερα. 

Ίςωσ να ιταν και θ δφναμθ του άλλου μζρουσ μζςα μου, που ςυνεχίηει να 

αγαπάει και να με αγαπάει. 

Σε κάκε περίπτωςθ, 

είμαι υποχρεωμζνοσ φίλε κϊνωπα να ςε παραδεχτϊ 

και κατά κάποιον τρόπο να ςε ευχαριςτιςω. 

Εφορμϊντασ ςτο ςκοτάδι μου και κατθγορϊντασ με για τθ μοναξιά μου 

τα διζρρθξεσ και τα δφο. 

Με ςυντρόφευςεσ για ακόμθ ζνα βράδυ. 

 

Ξζρω, κα ‘ρκεισ κι απόψε. 

Γιατί κι εςφ δεν ζχεισ κάπου καλφτερα να πασ. 

Αν δεν ζρκεισ ςε εμζνα, που κα πασ; 

Ζλα κι απόψε. 

Κα ζχω αφιςει ανοιχτά. 

Φίλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


