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ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ
ΝΑ ΧΩΡΕΣΩ
Ένα μυθιστόρημα για εφήβους

10 Σεπτεμβρίου
Θέλω μόνο... να μην αλλάξει τίποτα
«Και γιατί να ξεκινήσεις ένα μπλογκ το οποίο σκοπεύεις να αφήσεις κλειδωμένο στο private για πάντα, από τη
στιγμή που θα μπορούσες να γράφεις σε ένα ωραιότατο ημερολόγιο, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο εξώφυλλο
και με κλειδαριά;» με ρώτησε η Θάλεια. (Έφυγε χωρίς να
περιμένει απάντηση – προφανώς φοβήθηκε ότι θα της
αρχίσω σινεφίλ κήρυγμα. Αν δεν μπορώ να συγχωρήσω
κάτι στη Θάλεια είναι που δεν καταλαβαίνει γρι από τα
κινηματογραφικά μου κολλήματα. «Πφφφ, φυτό» λέει
πάντα.) Τώρα δεν ξέρω για σένα, πάντως εγώ δεν έχω δει
τελευταία να πουλάνε πουθενά ημερολόγιο με κλειδαριά.
Και, τέλος πάντων, σε λίγο ακόμα και τα σημειώματα που
αφήνω το πρωί στον μπαμπά θα τα γράφω σε Word – την
ιστορία της ζωής μου θα τη γράψω στο χέρι;
ΟΚ, υπερβάλλω. Ο στόχος δεν είναι να γράψω την
ιστορία της ζωής μου – τουλάχιστον όχι ολόκληρης της
ζωής μου. Ο στόχος είναι μάλλον να γράψω την ιστορία
της καινούριας μου ζωής. Της ζωής που θα ζήσω εδώ που μ’
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έριξε η μοίρα, η καινούρια μείωση μισθού του μπαμπά και
η ξεροκεφαλιά του Τριβόλη, που ούτε διανοήθηκε να μειώσει τα δίδακτρα της χρονιάς όταν του το ζήτησε η μαμά.
«Σαν να μην ξέρουμε όλοι ότι σε λίγο θα μείνει μόνος του
στο σχολείο να μιλάει με τις κιμωλίες» (μουρμούρα της
μαμάς την ώρα που οδηγούσε προς το σπίτι και προσπαθούσε να αγνοήσει το δεν-τη-θέλω-τη-ζωή ύφος μου).
«Λες και δεν έβγαλε ταινία στην ώρα του
ο Τζέι Τζέι Άμπραμς [http://tinyurl.com/
ohclqxk] είσαι, φλουράκι» είπε ο μπαμπάς
με το που μπήκαμε στο σπίτι. Είχε μόλις
γυρίσει από το γραφείο –δηλαδή είχε μόλις κουβαλήσει
δουλειά από το γραφείο στο σπίτι–, οπότε ακόμα και ο
γρουσούζης εαυτός μου δεν το ’βρισκε σωστό να του
αρχίσει την γκρίνια. Οπότε, άφησα ασχολίαστο το ότι
παρομοίαζε τον ξεριζωμό μου με μια διάψευση των σινεφίλ προσδοκιών μου και κλείστηκα στο δωμάτιό μου για
να πω τα νέα στη Θάλεια. Η οποία έμεινε, όπως όφειλε
σαν καλή κολλητή, σιωπηλή για κανένα τρίλεπτο μπροστά στην οθόνη, μου θύμισε ότι θα μιλάμε ανά τέταρτο
με sms κατά τη διάρκεια του πρώτου ίσως αγιασμού της
σχολικής μας ζωής που δε θα τον περνούσαμε μαζί και
μου υποσχέθηκε ότι θα με ενημερώνει λεπτομερώς για τις
κινήσεις του Μαλάκα στο απογευματινό ντιμπρίφιγκ –
και με ντοκουμέντα, αν χρειαστεί. Συγκινητικό; Σίγουρα.
Παρηγορητικό; Καθόλου.
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Για να συνοψίσω, αγαπητό μπλογκ-ημερολόγιο: Σήμερα,
10 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα των καλοκαιρινών διακοπών και της ζωής μου ως μαθήτριας των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων Τριβόλη, παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς και της καινούριας μου ζωής ως μαθήτριας
της Α’ τάξης του Α’ Λυκείου Καλλιθέας, σε εξορκίζω να
γίνεις ο σάκος του μποξ, ο φίλος μου και το συμπονετικό
αυτί που θα ακούει το δράμα μου, χωρίς εκνευριστικά του
τύπου «άλλα παιδιά δεν έχουν να φάνε, Ζωή» και «όλα θα
πάνε καλά, μη φοβάσαι, φλουράκι» και «σόρι, με περιμένει
ο Χρήστος, φιλενάδα».
Και μια και το ’φερε η κουβέντα, σου βάζω τίτλο
«Ήθελα μόνο». Για να θυμάμαι να σου γράφω τι θέλω
στ’ αλήθεια χωρίς να το ξανασκεφτώ – για παράδειγμα,
τώρα, μια κρέπα για να παρηγορηθώ.
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11 Σεπτεμβρίου
Θέλω μόνο... την άλλη μου κάλτσα
Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την πρώτη μέρα σε ένα καινούριο σχολείο αν δεν είχα μόλις ζήσει
την πρώτη μέρα σε ένα καινούριο σχολείο στο οποίο όλοι
θεωρούν τα παιδιά που έχουν περάσει έστω και έξω από
ιδιωτικό πιο ξενέρωτα κι από μηχανή κουρέματος γκαζόν.
Εμένα, που έχω περάσει εκεί εννιά από τα εννιά χρόνια
της μέχρι τώρα σχολικής μου ζωής, θα θέλουν, νομίζω, να
με κουρέψουν από τα πόδια, μαζί με το γκαζόν – ευτυχώς
προς το παρόν το μόνο που έκαναν ήταν να με αγνοήσουν.
Καθόμουν στο πεζούλι που χωρίζει το προαύλιο του
λυκείου από του γυμνασίου κι έστελνα το 68ο sms της
ημέρας στη Θάλεια, όταν με χτύπησε και η μπάλα – γιατί, φαίνεται, δεν ξεχώριζα ήδη αρκετά σαν μονή κάλτσα
ανάμεσα στα πηγαδάκια. Όχι ότι γύρισε κανείς να δει αν
η μύτη μου ήταν ακόμα στη θέση της – μόνο ένας ξανθός
τυπάκος με γυαλιά, εξίσου καινούριος (και χαμένος) μ’
εμένα, νομίζω, ξεκίνησε να έρχεται προς το μέρος μου,
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αλλά στην πορεία μάλλον σκόνταψε στην ντροπή του
και έκανε ότι είχε σηκωθεί απλώς για να κλοτσήσει πίσω
την μπάλα. Εκείνη την ώρα μού ήρθε να βάλω τα γέλια από συμπόνια και ανακούφιση, όμως αμέσως μετά η
Θάλεια μου απάντησε με sms ότι όχι, ο Μαλάκας δεν είχε
ρωτήσει ακόμα για μένα ούτε είχε πάθει κρίση πανικού
προσπαθώντας να με εντοπίσει, πράγμα που, όσο αναμενόμενο κι αν ήταν στην πραγματικότητα, εξολόθρευσε και τη συμπόνια και την ανακούφιση και με έκανε να
θέλω να βάλω τα κλάματα instead και να μη σταματήσω
μέχρι την τελετή αποφοίτησης (σε τρία χρόνια περίπου).
Με κράτησε μόνο το ότι κάτι τέτοιο δε θα με έκανε με
τίποτα να φανώ περισσότερο κουλ, γι’ αυτό και με το που
ξεκίνησε ο αγιασμός αφοσιώθηκα στο ασφαλές σπορ σύγκρισης των κώλων που κουβαλάνε τα κορίτσια της καινούριας μου τάξης, γουρλώνοντας μάλιστα τα μάτια έτσι
ώστε να στεγνώσουν τα τρία δάκρυα που απειλούσαν να
με κάνουν ρεζίλι. Ο απογοητευτικός απολογισμός ήταν
«τέσσερις μεγαλύτεροι, τρεις περίπου ίδιοι, εννιά μικρότεροι», κάτι το οποίο, φαντάζομαι, δεν οφείλεται σε κάποια αποτελεσματική καμπάνια υγιεινής διατροφής που
τρέχει στο κυλικείο εδώ, αλλά μάλλον στην παρανοϊκή
ψευδαίσθησή μου ότι το να σαβουρώνω χωρίς έλεος, εδώ
και δύο βδομάδες, μπροστά στον υπολογιστή, θα βελτίωνε τις τραπεζικές καταθέσεις των γονιών μου τόσο ώστε
να μη χρειαστεί ν’ αλλάξω σχολείο.
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Γυρίζοντας στο σπίτι, βρήκα τη μαμά να με περιμένει
ξεφυλλίζοντας κάποιο ηλίθια πανάκριβο ξένο περιοδικό
που είχε ξεμείνει από τη θεία Μαίρη πάνω στο τραπέζι της
κουζίνας. (Ήταν μία από τις τρεις μέρες του χρόνου που
η μαμά γυρίζει νωρίς, αλλά δυστυχώς όχι μία από τις πέντε που μαγειρεύει.) Παραγγείλαμε πίτσες πεπερόνι και
τις φάγαμε από το κουτί – απόδειξη ότι η μαμά περνάει
εξίσου δύσκολα με μένα. «Δε θέλω να γκρινιάζεις και να
φορτώνεις τον μπαμπά» μου είπε την ώρα που από πίσω
διάβαζα τη σκέψη-μάχη της για το αν πρέπει να φάει και
πέμπτο κομμάτι με διπλό τυρί ή να το αφήσει για κείνον.
Το έβαλε νευρικά πίσω στο κουτί, έκλεισε το καπάκι και
το έχωσε στον φούρνο, κι εκείνη τη στιγμή μ’ έπιασε μια
ακατανίκητη επιθυμία να της πω για το πόσο αόρατη
νιώθω, για την πονεμένη μύτη μου, για τη σύγκριση των
κώλων (ο κώλος της θείας Μαίρης έβγαινε πάντα «μικρότερος» στη σύγκριση της μαμάς, γι’ αυτό νομίζω δεν
πηγαίναμε ποτέ για μπάνιο μαζί της), για το ότι πεινούσα
ακόμα. Ύστερα όμως θα είχα να αντιμετωπίσω το γνωστό
κήρυγμα περί αυτοπεποίθησης ΚΑΙ υγιεινής διατροφής –
κι αυτό το χάσμα λογικής ήταν κάτι που, σήμερα ειδικά,
μου ήταν αδύνατο ν’ αντέξω.
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[ΜΑΜΑ]

Είδες; Πέρασαν δύο χρόνια από τότε. Σε κοιτάζω
και νιώθω δύο φορές καμάρι – μία γιατί σε μεγάλωσα και μία γιατί βγήκαμε μαζί από αυτή την
ιστορία.
Μου ζήτησες να σου γράψω τη δική μου πλευρά.
Τη δική μου ιστορία μέσα στη δική σου ιστορία.
Στην αρχή σκέφτηκα: Γιατί; Αφού μαζί το περάσαμε, δεν ξέρεις πώς ήταν; Μετά συνειδητοποίησα
ότι αυτό που ζούσα τότε κι αυτό που έβλεπες εσύ
σε μένα ήταν δύο πράγματα διαφορετικά. Γιατί για
σένα ήμουν μόνο η μαμά σου, μια μαμά που έτρεμε
μη σε χάσει και γι’ αυτό δεν ήθελε να χάνει χρόνο με το να μοιράζεται τα δικά της συναισθήματα,
μόνο προσπαθούσε να μαντέψει τα δικά σου.
Ε, ίσως τώρα είναι η στιγμή να το κάνω. Έστω
και εκ των υστέρων, έστω και αποσπασματικά.
Γιατί μέσα απ’ αυτή την ιστορία κάτι μάθαμε όλοι
ο ένας για τον άλλον και ίσως είναι καλή ιδέα να μη
σταματήσουμε εδώ.
Από τότε που αρρώστησες, μ’ έναν τρόπο υπερφυσικό, θυμάμαι όλες τις δίαιτες που έχω κάνει
απ’ όταν γεννήθηκες. Ίσως να θυμάμαι και όλες
τις φορές που προσπάθησα να κάνω δίαιτα και τη
σταμάτησα πριν καν την ξεκινήσω. Της λαχανόσου-
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πας. Την Άτκινς. Αυτή με τις μπανάνες και την άλλη
με όλα τα φρούτα εκτός από μπανάνες. Τη Σάουθ
Μπιτς Ντάιετ, την Ντουκάν Ντάιετ, τη δίαιτα με
τη λεμονάδα, όλες αυτές τις δίαιτες κομμένες από
περιοδικά, αντιγραμμένες από τα ψυγεία των φίλων
μου και της γιαγιάς, με τους τόνους κότατζ τσιζ και
μαρουλόφυλλα.
Δεν τις θυμάμαι φυσικά επειδή κάποια από αυτές είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα – στα κιλά ή στη
ζωή μου. Αλλά επειδή μετά από την περιπέτειά σου
(έτσι τους αρέσει να το λένε, «περιπέτεια». Εγώ
προτιμώ το «κόλαση», αλλά ας είναι) έχουν πάρει στο μυαλό μου τη μορφή μιας σφραγίδας που
σου πάταγα στο κούτελο με κάθε καινούριο «από
Δευτέρα». Νταπ. Πάρε να μαθαίνεις. Έτσι αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τα προβλήματα. Νταπ. Έτσι
τις ανασφάλειες. Νταπ. Έτσι τα διλήμματα. Νταπ.
Έτσι τα τραύματα. Νταπ. Έτσι την αδυναμία τους
να πουν αυτό που σκέφτονται και να τελειώνουν.
Νταπ, νταπ, νταπ. Για κάθε παράπονο που έχεις
από τη ζωή σου, χάσε ένα κιλό. Νταπ. Και όλα θα
φτιάξουν. Νταπ. Είμαι η μάνα σου και αυτό τον
μηχανισμό σού προτείνω για να αντιμετωπίσεις την
πραγματικότητα γύρω σου και μέσα σου.
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Θάλεια και Ζωή
φίλε;
α, έλα
τι κάνεις;
καλά
εσύ;
τα ίδια
διαβάζεις;
ναι, μας έχωσε κανονικά αυτός για την Τετάρτη
ποιος αυτός;
ο μαθηματικός
Λυμπερόπουλος
καλός;
μαλάκας
κι αυτός;
γιατί ποιος άλλος;
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ο δικός σου
ξέρεις κάτι που δεν ξέρω;
όχι, έτσι το ’πα
βλακεία
ναι
σόρι
δεν πειράζει
κι εγώ
διαβάζω
μαθηματικά;
όχι, τα ζώδια
χαχχαχα
βλαμμένο
«Κριός: Μια νέα γνωριμία θα πλουτίσει την καθημερινότητά σας και θα σας βγάλει από τον αέναο κύκλο
των εγωκεντρικών σας αναζητήσεων. Θα σας δώσει,
μάλιστα, νέα ώθηση για να πετύχετε τους στόχους
και τις επιδιώξεις σας»
τι διαφορά έχουν οι στόχοι από τις επιδιώξεις;
δεν ξέρω
συνέχισε
από καινούριες γνωριμίες σκίζω
«Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς θα φέρει αλλαγές στον
χώρο του σπιτιού και της εργασίας σας»
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μας τα ’παν κι άλλοι
για τον Ταύρο τι λέει;
«Όλα είναι υπέροχα με τη ζωή και με τον εαυτό σας.
Συνεχίστε έτσι»
έλα πες τι λέει;
δεν ξέρω
έριξε πάνω την κόκα κόλα του το αδερφάκι μου
κι έγινε νιανιά το χαρτί
αλλά κάτι τέτοιο θα ’λεγε σίγουρα
πώς ήταν σήμερα εκεί;
γνώρισες κανέναν;
δυο κορίτσια που κάθονται πίσω μου
φαίνονται τουλάχιστον 22
μήπως είναι;
όχι έχουν χάσει μόνο μια χρονιά
την οποία μάλλον την έχασαν προσπαθώντας
να πετύχουν ίσια γραμμή με το αϊλάινερ το πρωί
και;
τι «και»;
την πέτυχαν;
καλύτερα κι από τη μακαρίτισσα την Έιμι
ζηλεύω
κι εγώ
δεν ξέρουν να λύνουν απλή εξίσωση, αλλά τις
ζηλεύω φριχτά

17

είναι κουλ, πώς το λένε
α, δε σου ’πα, η μία, η Μυρτώ, είναι ξαδέρφη του
Λεούση, από το περσινό Γ2
αυτός δε μου ’πες ότι κάνει φέτος τον dj;
ναι, ναι
κι έχει γίνει τρελός γκόμενος, δε θα το πιστεύεις
αχχχχχ
ναι, κάτι άκουσα
αυτή, η Μυρτώ, έβγαινε το καλοκαίρι με τον
Διαμαντόπουλο
σκατά
ναι
και καπνίζουν συνεχώς
εσύ;
τρελή είσαι
μ’ έχουν που μ’ έχουν για φλώρο, φαντάσου να με
πιάσει και βήχας

...
τι;
τίποτα
ζηλεύω λίγο, σου είπα
εγώ εδώ, με τους φλώρους
κανέναν καλό είδες;
όχι
δηλαδή είδα έναν αλλά προφανώς δεν είναι αρκετά
μαλάκας για να μ’ αρέσει
κρίμα
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ήλπιζες ότι θα ξεκολλήσω
λίγο
ναι
καλά, κοιμήσου
μπα, έχω ακόμα διάβασμα
τι;
αγγλικά
η μάνα μου φωνάζει ότι αν δεν το πάρω και φέτος θα
με στείλει το καλοκαίρι σε camp
αφού έχει υποσχεθεί ότι θα πάμε μόνες μας Σαντορίνη
να της πεις ότι θα κάνουμε εξάσκηση στα αγγλικά με
τους τουρίστες στην Οία
χαχχαχα
ναι θα πιάσει
θα μου πει «να πάει μόνη της η Ζωή, εκείνη το πήρε
στην ώρα της»
φυτό
ε, φυτό
τεσπα
μην ανησυχείς
η Σαντορίνη είναι δική μας
άσε που θα το πάρω
φυσικά και θα το πάρεις
φυτό είσαι κι εσύ, απλώς το κρύβεις
αν θες βοήθεια σε κάτι, πες
φίλε πάω να φάω μαρούλι
πάρε άμα θες τηλέφωνο μετά
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νταξ
εγώ θα φάω μια πίτα πειράζει;
βλαμμένο
σταμάτα
εσύ τα καις στην προπόνηση
εγώ αν αρχίσω να τρώω πίτες δε θα σταματήσω ποτέ
το ξέρεις
είσαι τρελή
γεια
γεια
τα λέμε μετά
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20 Σεπτεμβρίου
Θέλω μόνο... να χωρέσω
Άραγε σήμερα α) γλίτωσα το ρεζιλίκι ή β) έχασα μια μοναδική ευκαιρία; Το ότι μετά το μάθημα δεν πήγα για
μπάνιο με την Καρίνα και τη Μυρτώ του πίσω θρανίου
ήταν α) η ισοπέδωση κάθε ελπίδας να με πάρουν κάποτε
στα σοβαρά ή β) ο λόγος για τον οποίο ίσως να μη γελάει
όλο το σχολείο αύριο με τον κώλο μου; α) Να ζει κανείς
ή β) να μη ζει;
Η μαμά, φυσικά, παραλίγο να μη ζήσει όταν της τηλεφώνησα για να εξαντλήσω τη 1 στις 1.000 πιθανότητες
που υπήρχε να με αφήσει να πάω μαζί τους («Για μπάνιο;
Στη θάλασσα; Μόνες σας; Καθημερινή; Αποκλείεται»), κι
εγώ δεν έκανα πολλά για να τη μεταπείσω, κυρίως για
τον λόγο ότι δεν είχα πρόχειρο παρεό.
Ανάθεμα κι αν έχω πάει τα τελευταία δύο χρόνια στην
παραλία χωρίς παρεό. Πέρυσι σκεφτόμουν ότι θα έκανα
και σκούμπα ντάιβιγκ με το πανί τυλιγμένο γύρω από
τον κώλο μου αν μπορούσα.
Ούτε θυμάμαι τι έκανα πιο παλιά. Με θυμάμαι να χο21

ροπηδάω σαν τρελή με το που έβλεπα τον λουκουματζή
να πλησιάζει (η μαμά με κοίταζε επιτιμητικά σ’ αυτό το
σημείο και έβγαζε αναστενάζοντας ένα ευρώ από το πλαστικό κουφετί πορτοφολάκι «της θάλασσας»). Με θυμάμαι να παίζω ρακέτες με τον μπαμπά μέχρι να πονέσει
το μπράτσο μου και να καεί το κουντουπιέ μου από τον
ήλιο. Με θυμάμαι να φτιάχνω κάστρα από άμμο, να ανεβοκατεβαίνω την παραλία εφτά και οχτώ φορές ψάχνοντας το τέλειο μοβ κοχύλι, να κάνω θαλάσσιο ποδήλατο
με τον μπαμπά και να καλώ στο «σπίτι» μας (δηλαδή στο
δωμάτιο του εκάστοτε ξενοδοχείου) κάποιο παιδάκι που
είχα μόλις γνωρίσει δύο ξαπλώστρες πιο πέρα – αλλά δε
θυμάμαι ποτέ να αγχώνομαι για το πώς φαίνεται ο κώλος μου, αν έχω κάνει ψωμάκια, αν η κοιλιά μου φουσκώνει πάνω από το μαγιό, αν το σουτιέν του μπικίνι κρύβει
καλά το στήθος μου...
Το στήθος μου. Ίσως να ήταν αυτό η αιτία που άλλαξαν όλα. Που άλλαξα εγώ δηλαδή, γιατί οι λουκουματζήδες εξακολουθούν και τώρα να κάνουν πάνω κάτω τις
παραλίες και ο μπαμπάς να παίζει ρακέτες. (Αν και παίζει
πια με άγνωστους κυρίους με γυαλιά. Εγώ φοβάμαι ότι
τα μπούτια μου κουνιούνται υπερβολικά όπως πηδάω
πάνω κάτω στην άμμο.)
Το καλοκαίρι της έκτης δημοτικού ήταν το πρώτο που
φορούσα σουτιέν. Είχα περάσει όλο τον χειμώνα σκύβοντας τους ώμους προς τα μπρος προσπαθώντας να κρύ22

ψω το γεγονός ότι από μπροστά δεν ήμουν πια σανίδα.
Τότε άρχισαν και τα βαριά πειράγματα από τους συμμαθητές μου, που θεωρούσαν φοβερά αστείο (για εκείνους)
–και ταπεινωτικό (για μένα)– το γεγονός ότι είχα αρχίσει
να αποκτάω βυζιά. Τότε η μαμά με έσυρε στο μαγαζί με
τα εσώρουχα για να με μετρήσουν και να μου δώσουν το
κατάλληλο σουτιέν («το στήθος χρειάζεται στήριξη από
την αρχή»).
Βγήκα σχεδόν κλαίγοντας από το δοκιμαστήριο, σίγουρη ότι δε θα συνήθιζα ποτέ την καινούρια απαίσια αίσθηση κάτω από την μπλούζα. Αυτή φυσικά τη συνήθισα.
Την αίσθηση όμως ότι πια το σώμα μου φούσκωνε από
διάφορες μεριές και δεν μπορούσα να το μαζέψω δεν τη
συνήθισα ποτέ. Η Θάλεια είχε ακόμα στήθος πλάκα κι
έμοιαζε σαν αγοροκόριτσο γενικώς κι αυτό δεν τη βοηθούσε καθόλου να καταλάβει τι περνούσα. (Βέβαια, δε
θέλω ούτε να σκέφτομαι τι θα περνούσε εκείνη αν έπρεπε να κάνει προπόνηση στο τένις με στήθος σαν το δικό
μου.) Μέχρι να φτάσει το καλοκαίρι ένιωθα ότι περίσσευα από παντού – κι έτσι, έτρωγα πια τον λουκουμά μου
(και γενικώς το καταπέτασμα, γιατί πεινούσα διαρκώς)
τυλιγμένη μονίμως σε κάποιο παρεό. Τον χειμώνα είναι
πιο εύκολα τα πράγματα, αν και πάντα έχω το άγχος ότι
θα πάω να καθίσω κάπου και ο κώλος μου θα μετατοπίσει
ό,τι βρίσκεται σε ακτίνα μισού μέτρου δεξιά, αριστερά και
πίσω.
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Άραγε όλος ο κόσμος αισθάνεται νορμάλ, κανονικός, στα νερά του, και μόνο εγώ νιώθω ότι δεν ταιριάζω
πουθενά; Ή όλοι αισθάνονται κάπως έτσι και απλώς το
κρύβουν καλά; Μήπως κι εγώ το κρύβω καλά και κανείς
δε βλέπει ότι όλοι φαίνονται σαφώς πιο κουλ από μένα;
Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι δείχνω τόσο κουλ όσο
μου φαίνονται εμένα η Μυρτώ και η Καρίνα, ακόμα κι
όταν εμφανίζονται στις 8 (εντάξει, 9) η ώρα το πρωί στο
σχολείο με τη φόρμα της γυμναστικής;
Δεν το νομίζω. Νομίζω ότι η ανικανότητά μου όχι μόνο
να συνδυάσω σωστά τρία βραχιόλια αλλά ακόμα και να
βάλω τη σωστή φωτογραφία στο φέισμπουκ ή να γράψω
το σωστό πράγμα στην τσάντα μου, με τον σωστό χοντρό
μαρκαδόρο, είναι προφανής ακόμα και για τους τοίχους
του σχολείου.
Δεν ξέρω αν μπορώ να καλύψω την απόσταση που
μας χωρίζει παίρνοντας δραστικά μέτρα (χάνοντας πέντε
κιλά, για παράδειγμα, ή πληρώνοντας κάποιον για να με
μάθει να περπατάω με τακούνια ή πείθοντας τη μαμά να
μου πάρει iPhone με τα λεφτά της δόσης του δανείου –
ακραίο;) ή αν είναι καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι και να
μην ξαναπάω πουθενά (και σίγουρα όχι για μπάνιο), μέχρι
ν’ ανακαλύψω το φάρμακο για τον καρκίνο ή να γυρίσω το επόμενο Trainspotting
[http://tinyurl.com/o8eb96g]. Νομίζω ότι
βρίσκομαι εξίσου μακριά και από τα δύο.
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25 Σεπτεμβρίου
Θέλω μόνο... να ήταν αλήθεια
Νομίζω ότι τα έκανα σκατά. Είμαι σίγουρη ότι τα έκανα
σκατά. Για την ακρίβεια, είμαι τόσο σίγουρη ότι τα έκανα
σκατά, που θα δεχόμουν ακόμα και να πάρω πέντε κιλά
αν κάποιος μου έλεγε ότι έτσι θα μπορούσα να ακυρώσω
τη σημερινή μέρα και να ξαναρχίσω αύριο
πάλι από χθες. Σαν τη Μέρα της Μαρμότας
[http://tinyurl.com/nlyfmoe], αλλά με λούζερ πρωταγωνίστρια.
Φταίει που είμαι ονειροπαρμένη, καλά λέει η μαμά.
Φταίει που έχω φανταστεί τόσες φορές την πρώτη φορά
που με φιλάει/αγγίζει/αποκαλεί με χαϊδευτικό ο Μαλάκας, που είναι σαν να την έχω ζήσει κι εγώ η ίδια – ποια;
Εγώ, που μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού τις φορές που με έχει κοιτάξει στ’ αλήθεια (οι φορές
που στεκόμουν ακριβώς μπροστά από κάποια ξανθιά της
Γ’ λυκείου δε μετράνε, τότε με κοίταζε εκ παραδρομής).
Τις έχω παίξει τόσες φορές στο μυαλό μου (μέχρι
και όνειρο τις έχω δει), που, όταν με ρώτησε το πρωί η
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Καρίνα αν έχω γκόμενο, της είπα αυθόρμητα «ναι» –
μόνο που ξέχασα να συμπληρώσω «στο μυαλό μου». Η
αμέσως επόμενη ερώτηση ήταν, φυσικά, «και το ’χετε κάνει;» και η αμέσως επόμενη απάντηση «ναι, εννοείται»,
λες και έκανα δίαιτα, είχα φάει μια μπουκιά παγωτό και
σκεφτόμουν: θάλασσα τα ’κανα, ας το χέσω τελείως, τι
πειράζει; Κι έτσι, άδειασα όλη τη γαβάθα με το παγωτό,
περιγράφοντάς τους με λεπτομέρειες πως το κάναμε για
πρώτη φορά στον καναπέ του σπιτιού του, πως παραλίγο να μας πιάσει η μαμά του που γύρισε νωρίτερα από
το σινεμά (κατάλοιπο ταινίας κι αυτό, κόβω το δάχτυλό
μου), και πόσο φανταστικό ήταν το σεξ, «όχι, δεν πόνεσε
καθόλου».
Μέχρι και το αληθινό του όνομα τους είπα (αφού «με
λατρεύει», πώς να τον παρουσιάσω, ως Μαλάκα;) και, σαν
να μην έφταναν όλα αυτά, πρόσθεσα ότι κάποια απ’ αυτές
τις μέρες θα ερχόταν σίγουρα να με πάρει από το σχολείο
με τη μηχανή. Ήμουν σε τέτοια έκσταση εκείνη τη στιγμή, λες και είχα φτιαχτεί με το «μπράβο» που έβλεπα στο
βλέμμα τους, που σχεδόν δεν άκουσα τη Μιχαηλίδου που
με ρωτούσε (για τρίτη, όπως αποδείχτηκε φορά) ποια είναι η γενική ενικού του «πόλις». Γιατί, ναι, τόσο πολύ έχω
ενσωματωθεί μέσα σε δύο βδομάδες στο καινούριο σχολείο: Μιλάω για φανταστικό σεξ την ώρα των αρχαίων με
τις δύο καινούριες φίλες μου που μυρίζουν σαν τασάκια,
και ύστερα στέκομαι αμήχανα έξω από την αίθουσα (δε
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με είχε ξαναβγάλει έξω καθηγητής, ποτέ, άλλη μία «πρώτη φορά» για τη σημερινή μέρα) και προσπαθώ νοερά να
βουλώσω τις τρύπες στο ψέμα.
Το οποίο, φυσικά, δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί από
εκείνη την ώρα έχω προσθέσει ήδη τρεις ακόμα μπαρούφες στο αμφίβολης σταθερότητας δημιούργημα της φαντασίας μου, που είμαι σίγουρη ότι θα καταρρεύσει τη
στιγμή ακριβώς που δε θα το περιμένω και θα μου εξασφαλίσει τη θέση της φόλας του σχολείου. Και της παρθένας μαζί.
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30 Σεπτεμβρίου
Θέλω μόνο... τα αστεία μας
Ή Πώς Να Ξαναγαπήσεις Τη Ζωή (όχι εμένα) Σε Ένα
Απόγευμα
Βήμα 1ο

Συναντάς την κολλητή σου από κοντά, μετά από τρεις
βδομάδες που επιβιώσατε μόνο με μηνύματα και τσατ.
Βήμα 2ο

Σχολιάζετε το σύμπαν και είναι σαν να μην πέρασε μια
μέρα. Βασικά νιώθεις επιτέλους ότι γύρισες σπίτι σου μετά
από τρεις βδομάδες σε ξένο έδαφος, απλώς και μόνο επειδή δε σε κοιτάζει κανένας σαν ούφο όταν λες τη γεωμετρία «Τζόνι» (αληθινή ιστορία, θα σ’ την πω μια μέρα) –
και γενικά επειδή δε σε κοιτάζει κανένας σαν ούφο, τελεία.
Βήμα 3ο

Αγνοείς το γεγονός ότι η κολλητή είναι πιο θεά από ποτέ
ή αποδέχεσαι ότι αυτό συμβαίνει όταν κάποια έχει μαμά
Σουηδέζα και κλίση στο βόλεϊ: Κληρονομεί πόδια μέχρι
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τη μασχάλη, καίει χίλιες πεντακόσιες θερμίδες το δευτερόλεπτο και ξυπνάει κάθε πρωί με τέλεια αλογοουρά χωρίς φύτρες. Στην πορεία μαθαίνει και πώς να συνδυάζει τα
σωστά κορδόνια με τα σταράκια της, και κάνει τις φίλες
της να αισθάνονται σαν ατσούμπαλα καναρίνια. (Αν όχι
όλες, τουλάχιστον τη φίλη που έχει έτσι κι αλλιώς την τάση
να αισθάνεται σαν ατσούμπαλο καναρίνι. Παρατηρούμε
ένα πάτερν εδώ, έτσι; Τουλάχιστον η Θάλεια με κάνει να
θέλω να γίνω σαν κι αυτήν, όχι να εξαφανιστώ από προσώπου γης μέχρι να σταματήσει η τηλεόραση να παίζει
τα Φιλαράκια. Αλλά γι’ αυτό λέγεται «κολλητή» και όχι
«κορίτσι του παλιού πίσω θρανίου».)
Βήμα 4ο

Εκεί που είστε ξαπλωμένες στο κρεβάτι και
βλέπετε Μαρία Αντουανέτα [http://tinyurl.
com/q289z4l] στο DVD, η κολλητή σού
λέει ότι είσαι καλεσμένη στο πάρτι του παλιού σου σχολείου, τρεις βδομάδες από σήμερα. Ότι θέλουν όλοι να πας και ότι όχι, δε θυμάται να τη ρώτησε ο
Μαλάκας αν θα είσαι κι εσύ εκεί, αλλά είναι σίγουρη ότι
δεν το έκανε για να μην καρφωθεί.
Βήμα 5ο

Βάζεις τη σχέση σας σε θανάσιμο κίνδυνο γιατί δεν την
αφήνεις να σταυρώσει άλλη σκηνή στην ταινία, αλλά
την υποχρεώνεις να σου βρει τι θα φορέσεις, πώς θα βα29

φτείς, πώς θα χτενιστείς (βασικά αν θα χτενιστείς), πού
θα βρεις παπούτσια που να μη δείχνουν 41 νούμερο αλλά
να είναι (ακόμα θυμάμαι την τελευταία φορά που φόρεσα
39, «δείχνουν πιο κομψά» είχε πει η μαμά, και προσευχόμουν να μου κόψουν το πόδι από τον αστράγαλο. Με
πριόνι. Τώρα).
Η Θάλεια ευτυχώς υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει. Κι
εγώ υποσχέθηκα ότι αυτός ο χορός θα είναι η αρχή μιας
καινούριας Ζωής (τέλειο; I know). Κι αφού ενθουσιαστήκαμε (άδικα, πιστεύω) με τους εαυτούς μας και όλο τον
κόσμο που περιμένει να τον κατακτήσουμε, ακούσαμε τη
μαμά να κορνάρει από κάτω και μόλις που πρόλαβα να
της δώσω ένα φιλί και να της πω ότι είναι η πιο τέλεια, η
πιο κουλ, η πιο αληθινή φίλη στον κόσμο.
Αγαπημένο μπλογκ, είμαι σε έκσταση. Και πριν από
μια βδομάδα να συνέβαινε αυτό, πάλι σε έκσταση θα
ήμουν, αλλά τώρα τα πράγματα είναι κρίσιμα: Αν τα καταφέρω, αν πάω και είμαι όπως δε μ’ έχει ξαναδεί, αν γίνει
κάτι μαζί του, οτιδήποτε, πρώτον θα είμαι η πιο ευτυχισμένη 16χρονη *στο σύμπαν* και δεύτερον θα έχω γλιτώσει από το να γίνω η πιο ρόμπα 16χρονη *στο σύμπαν*
(ναι, αυτή που γυρίζει και λέει δεξιά κι αριστερά ότι έχει
κάνει σεξ με τον γκόμενο του σχολείου, τη στιγμή που
μετά βίας θυμάται εκείνο το μοναδικό φιλί που της είχε
δώσει κάποιος άσχετος με σιδεράκια ένα βράδυ στην κατασκήνωση που έπαιζαν Πυθία).
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Θάλεια και Ζωή
φίλε;
μμμ
κοίτα τι ανέβασα

πρέπει να βγάλω τα φρύδια μου
και ξεκινάω δίαιτα, σ’ το είπα;
ν’ αφήσεις τις βλακείες
πάμε για τρέξιμο την Κυριακή;
μόνο;
και λιποαναρρόφηση κάνω αν χρειαστεί
πρέπει να είμαι θεά στο πάρτι
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είσαι ήδη
πάω
γεια
πέρασα φανταστικά σήμερα
να προσέχεις
xxx

32

3 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να γίνω άνθρωπος
Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα στο σχολείο για δεν ξέρω
κι εγώ πόσο καιρό. Την τρίτη ώρα η Μιχαηλίδου μάς
ενημέρωσε ότι από αύριο οι περισσότεροι καθηγητές θα
συμμετάσχουν στην απεργία και ότι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να διαβάζουμε λίγο μόνοι μας για να μη χάσουμε τελείως την επαφή. Η Καρίνα, η Μυρτώ και γενικά
το 96% της τάξης (είμαστε 25, άρα το υπόλοιπο 4% ήμουν
απλώς εγώ) άρχισε να πανηγυρίζει με τρέλα, πράγμα που
μάλλον σημαίνει ότι η επαφή είναι ήδη χαμένη (πόσο
σπασικλάκι είμαι που το σκέφτομαι αυτό;). Εγώ πάλι σκεφτόμουν ότι στο γυμνάσιο δε θα μας έλεγαν κάτι τέτοιο
ποτέ: Άλλο ένα δείγμα ότι μας θεωρούν μεγάλους πια –
χωρίς να ξέρω αν αυτό μ’ αρέσει ή με τρομάζει. Μάλλον
και τα δύο.
Όταν το είπα στον μπαμπά, κούνησε το κεφάλι και είπε
«τι να κάνουν κι αυτοί οι έρμοι, έπαιρναν τρεις κι εξήντα,
τώρα παίρνουν απλώς... Κάνε υπομονή, φλουράκι, η χρονιά θα είναι δύσκολη για όλους» και γύρισε ξανά στην
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εφημερίδα. Ευτυχώς η μαμά λείπει στη Θεσσαλονίκη για
δουλειά κι έτσι δεν πήρε χαμπάρι ότι ο μπαμπάς διάβαζε
στο τραπέζι εφημερίδα ούτε –κυρίως– ότι
παραλίγο να βρίσει μπροστά μου ούτε ότι
εγώ πέρασα το απόγευμα βλέποντας για
ένατη φορά το Φάνι και Αλέξανδρος [http://
tinyurl.com/prgpytt] στον υπολογιστή αντί να λύνω εξισώσεις.
Το καλό είναι ότι πριν φύγει συμφώνησε στο πλάνο
της δίαιτας για να χάσω τέσσερα κιλά και υποσχέθηκε
να αγοράζει στεγνό κρέας, σαλάτες και φρούτα, για να
βοηθήσει. Οπότε χθες βρήκα μια κανονική δίαιτα, από
αυτές που έχει καταχωνιασμένες στο ντοσιέ της, την καθαρόγραψα, την εκτύπωσα σε πορτοκαλί χαρτί (δεν έχω
ιδέα γιατί έχουμε πορτοκαλί Α4 κόλλες σ’ αυτό το σπίτι,
πιστεύω πως είναι κάτι που αξίζει να το κοιτάξουμε, ιατρικά μιλώντας) και την κόλλησα στην πόρτα του ψυγείου, αφήνοντας από κάτω αρκετό χώρο για να κολλήσω
αργότερα και καμιά από τις ολόσωμες φωτογραφίες των
μοντέλων της Victoria’s Secret με μαγιό.
Ο μπαμπάς το είδε το πρωί που μπήκε στην κουζίνα για
να φτιάξει καφέ. Το μελέτησε προσεκτικά όση ώρα χτυπούσε τον καφέ με τη μισή κουταλιά ζάχαρη και τη μία
κουταλιά γάλα, κι ύστερα κούνησε το κεφάλι και μουρμούρισε κάτι απροσδιόριστο, από το οποίο κατάφερα να
ξεχωρίσω μόνο ένα «εσείς οι γυναίκες» και «λίγο απ’ όλα».
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Στο οποίο έχω να απαντήσω, χωρίς να με ρωτήσει βέβαια κανείς, ότι, αν ήμουν από τις νορμάλ γυναίκες και
όχι μια ασυγκράτητη γουρούνα και αν μπορούσα να φάω
λίγο απ’ όλα, δε θα υπήρχε λόγος να μπω σε όλη αυτή τη
διαδικασία in the first place. Η μαμά, τουλάχιστον, αυτό
μπορεί να το καταλάβει.
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[ΜΠΑΜΠΑΣ]

Με ρώτησες να σου πω πώς ένιωθα εγώ ως μπαμπάς σου όσο εσύ βυθιζόσουν μέσα στη μαύρη τρύπα σου.
Δυσκολεύομαι κάπως να σου το περιγράψω.
Θυμάμαι την εποχή που ήσουν μωρό. Τελείως
μωρό. Την αγωνία μου για το ότι εξαρτιόσουν απολύτως από εμάς. Την αμηχανία και την απόγνωσή
μου όταν έκλαιγες και φώναζες σαν να σου συνέβαινε κάτι τρομερό, κι εγώ δεν είχα ιδέα για το τι
ήταν αυτό ούτε για το τι έπρεπε να κάνω για να σε
βοηθήσω.
Μπορεί να ακούγεται σουρεαλιστικό, αλλά κάπως έτσι αισθανόμουν στη χειρότερη περίοδο της
ανορεξίας. Όταν σε έβλεπα να αδυνατίζεις και να
συρρικνώνεσαι, κι ας είχαν περάσει πια δεκαπέντε χρόνια από εκείνη την πρώτη χρονιά. Αγωνία
που αρνιόσουν να ταΐσεις τον εαυτό σου. Αμηχανία
και απόγνωση που δεν μπορούσα να καταλάβω για
ποιον λόγο εξέπεμπες σήμα κινδύνου και τι μπορούσα να κάνω εγώ γι’ αυτό.
Το μόνο που θέλω από σένα, σου έλεγα τις μέρες που η ζωή σου κρεμόταν από μια κλωστή, στο
νοσοκομείο, είναι να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου.
Και θύμωνα όσο δεν το έκανες, γιατί εμείς πια δεν
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μπορούσαμε να το κάνουμε για σένα – όλοι συμφωνούσαν σ’ αυτό.
Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν μήπως πεθάνεις. Τα άλλα φτιάχνονταν κατά κάποιον τρόπο.
Στην αρχή ο φόβος μου ήταν μην πεθάνεις από μια
ύπουλη, παράλογη, αυτοκαταστροφική αρρώστια.
Έπειτα, όταν άρχισα κάπως να εμβαθύνω, ο φόβος
μου ήταν μήπως πεθάνεις απ’ αυτό το αυτοκαταστροφικό σπιράλ στο οποίο είχες (είχαμε) βάλει τον
εαυτό σου.
Αλλά μέσα στον φόβο, ξέρεις, είχα και την ελπίδα ότι –έστω και μέσα απ’ αυτή την περιπέτεια–
υπήρχε η δυνατότητα να βαθύνει η σχέση μας με
αφορμή αυτό το τεράστιο σήμα κινδύνου. Το σημείο
στο οποίο φτάσαμε, όλοι μαζί, με συντάραξε και με
ανάγκασε να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω προβλήματα που χρόνιζαν στη σχέση μας, πράγμα το
οποίο ανέβαλλα συστηματικά μέχρι τότε.
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7 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να το ράψω
Προφανώς και δεν είναι εύκολο να ΜΗΝ τρως. Αν ήταν,
τα γυναικεία περιοδικά θα είχαν πρόβλημα σελίδων κι
εγώ θα έκανα ακόμη μπαλέτο. Επίσης δε θα είχα φάει
πιθανότατα μια σοκολάτα αμυγδάλου το μεσημέρι, αντί
για τονοσαλάτα, και τώρα δε θα ένιωθα τόσο χοντρή κι
απαίσια, ούτε θα έτρεμα τη βόλτα στα μαγαζιά για να βρω
το-τέλειο-φόρεμα-για-το-πάρτι. Το οποίο *ευτυχώς* είναι σε δώδεκα μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι έχω ακόμα
λίγο χρόνο να το ράψω (το στόμα μου, όχι το φόρεμα).
Η μαμά γύρισε χθες από το ταξίδι και, όταν την είδα,
συνειδητοποίησα ότι σχεδόν μου είχε λείψει. Το οποίο φυσικά κράτησε για ακριβώς τέσσερα (4) λεπτά, μέχρι που
άρχισε να γκρινιάζει για τον χαμό που επικρατούσε στο
σαλόνι και τα μαθήματα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
Εγώ δεν ξέρω αν χαίρομαι ή αν στενοχωριέμαι. Δε με
χαλάει καθόλου το ότι δε χρειάζεται να πηγαίνω σχολείο
κάθε πρωί και να παριστάνω ότι είμαι άνετη και ότι έχω
εγκλιματιστεί (στ’ αλήθεια δεν ισχύει: Εκτός από την
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Καρίνα και τη Μυρτώ, οι υπόλοιποι δείχνουν να με αγνοούν ολοκληρωτικά, στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη, έχει συμβεί να με αγνοήσουν αφού έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί τους. Αν ήμουν λίγο πιο χοντρή, θα
έλεγα ότι φαίνομαι απλώς απελπισμένη).
Από την άλλη βαριέμαι φριχτά στο σπίτι. Η Θάλεια
έχει φουλ διάβασμα φυσικά και τα απογεύματα ή διαβάζει ή βλέπει τον Χρήστο. Η Μυρτώ με την Καρίνα ξημεροβραδιάζονται στο Boots στην πλατεία, κάτι το οποίο,
ακόμα κι αν δεν ήξερα ότι θα καταστρέψει για πάντα τις
διπλωματικές μου σχέσεις με τη μαμά (ίσως ακόμα και με
τον μπαμπά, που δε χαλάει τις διπλωματικές του σχέσεις
ποτέ και με κανέναν), δε θα είχα ποτέ τα κότσια να το
επιχειρήσω.
Το αποτέλεσμα είναι ότι σκέφτομαι τον Μαλάκα περισσότερο απ’ ό,τι α) θα έπρεπε, β) είναι πρακτικά βιώσιμο για να βγάλω τη χρονιά, γ) δικαιολογείται από τις
παρούσες συνθήκες. Η κοριτσίστικη παρόρμησή μου φωνάζει από μέσα να πάω να κρεμαστώ με χέρια και με πόδια από τα κάγκελα των Εκπαιδευτηρίων Τριβόλη, μόνο
και μόνο για να τον δω να παίζει πλέι μέικερ στον αγώνα
με την τρίτη τάξη και να φανταστώ ότι μου αφιερώνει το
τελευταίο καλάθι.
Αλλά φυσικά η Θάλεια έχει δίκιο: Το πραγματικά έξυπνο θα ήταν να βρω κάποιον άλλον ν’ ασχολούμαι – κατά
προτίμηση κάποιον που θα θέλει κι εκείνος ν’ ασχοληθεί.
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Δεν ξέρω αν το λέει επειδή θεωρεί ότι δεν έχω καμία ελπίδα με τον συγκεκριμένο ή επειδή εκείνος έχει περισσότερες πιθανότητες να τσιμπήσει αν καταλάβει ότι κάτι
παίζει με άλλον. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το λέει αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι εγώ είμαι κουλή σ’ αυτά
και τελεία. Αν δηλαδή το να θελήσει κάποιος να κάνει
κάτι μαζί μου εξαρτάται από το πόσοι άλλοι με κυνηγάνε
την ίδια στιγμή, τότε μάλλον είναι καλύτερα να κλειστώ
σε μοναστήρι.
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Αποστολέας: Ζωή
Φίλε, η μάνα μου είναι ΟΚ να διαβάζουμε το απόγευμα
μαζί!!! Να ’ρθω αύριο; <3
Αποστολέας: Θάλεια
Γιέι! Εννοείται. Φέρε αρχαία και φυσική. ΥΓ. Στο πάρτι θα
παίξει ο Λεούσης. Αχχχχχχχ!
Αποστολέας: Ζωή
Ο Χρήστος δε θα ’ναι; ΥΓ. Έχω χάσει ενάμισι κιλό!
Αποστολέας: Θάλεια
Είσαι θεά. Μάλλον δε θα ’ναι. Αλλά και να είναι, τον μισώ:-S
Αποστολέας: Ζωή
Ίου. Χάλια;
Αποστολέας: Θάλεια
Όχι, Θάλεια:-Ρ Χθες τσακωθήκαμε, σήμερα έφυγε από το
σχολείο με την Ηρώ. Τον μισώ.
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Αποστολέας: Zωή
Σκατά. Θα σε πάρω αύριο να μου πεις λεπτομέρειες. Kisz.
Αποστολέας: Θάλεια
:-*
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13 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... χάπι εντ
Λες να γύρισε η τύχη μου; Λες να μην είμαι πια τόσο
λούζερ; Λες να μου ζητήσει ο Μαλάκας να τα φτιάξουμε,
αλλά εγώ να του πω «όχι, θα φύγω με υποτροφία για το
New York Film Academy»;
Ζωή, συγκεντρώσου.
Χθες βράδυ, γυρίζοντας από της Θάλειας, όπου με
έναν μυστηριώδη τρόπο καταφέραμε να λύσουμε πέντε
ασκήσεις της άλγεβρας ΚΑΙ να βγάλουμε όλο το κεφάλαιο της ιστορίας (φταίει που χώρισε με τον Χρήστο και
δε σταματάμε κάθε πέντε λεπτά για να μιλήσουν στο
τηλέφωνο), συνειδητοποίησα ότι σήμερα
το πρωί η Ταινιοθήκη έπαιζε το Goodfellas
[http://tinyurl.com/p4ayp2l], μία από τις
ταινίες που θέλω να δω στο σινεμά από
πριν γεννηθώ – εντάξει, από τότε που αποφάσισα ότι ο
Σκορσέζε είναι ο αγαπημένος μου, αγαπημένος μου, αγαπημένος μου σκηνοθέτης. Όλων των εποχών. Την έχω δει
φυσικά γύρω στις δώδεκα φορές σε DVD (έχω αναγκάσει μέχρι και τη θεία Μαίρη να μου την πάρει για δώρο
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γενεθλίων, αντί για την παλέτα σκιών που επέμενε ότι
μου χρειάζεται), αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Έπεισα τη μαμά ότι το να μείνω στο σπίτι και να βλέπω
πρωινάδικα θα είχε κάτι περισσότερο να μου προσφέρει
μόνο αν η φιλοδοξία μου ήταν να γίνω τραγουδίστρια σε
σκυλάδικο (not), κι έτσι μου έδωσε λεφτά μέχρι και για
να πάρω σουβλάκι στον γυρισμό. (Το οποίο υποσχέθηκα
ότι θα προσπαθήσω να αποφύγω, γιατί έχασα επιτέλους
δύο κιλά και το πάρτι απέχει πλέον μόνο μία βδομάδα.)
Στην Ταινιοθήκη είχε μηδέν κόσμο και μηδέν καλοριφέρ. Είχε επίσης απίστευτο ήχο, απίστευτα καθίσματα
και... τον Λουκά. Από το Α4. Τον οποίο Λουκά παραλίγο
να μην τον αναγνωρίσω καν, με την κουκούλα και τον
σκούφο του, και να μη με γνωρίσει κι εκείνος, έτσι που
είχα χωθεί στο κάθισμα μέχρι τ’ αυτιά (έπρεπε κάπως να
ζεσταθούμε). Όμως με εντόπισε, ευτυχώς, και μου έκανε
νόημα με τον ίδιο αβέβαιο τρόπο που είχε σηκωθεί για
να δει αν ζω ή αν πέθανα όταν προσγειώθηκε στο κεφάλι
μου η μπάλα, εκείνη την πρώτη μέρα στην αυλή του σχολείου. Από τότε τον έβλεπα συχνά στο προαύλιο, αλλά
δεν είχαμε ανταλλάξει ποτέ κουβέντα, παρ’ ότι φαινόταν
αρκετά συμπαθητικός.
Μετά το σημερινό, δε, μου φαίνεται θεός από μηχανής. Μηχανής προβολής, εννοείται. Στο διάλειμμα της
ταινίας και μετά, μέχρι να φτάσουμε από το κέντρο στον
Χολαργό, έμαθα ότι:
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1. Έχει κι εκείνος ψύχωση με τον Λαρς φον
Τρίερ [http://tinyurl.com/ow7nq35] και
έχει ΟΛΕΣ του τις ταινίες σε συλλεκτική
έκδοση.
2. Η αδερφή του γράφει μουσική για τις ταινίες του
Λάνθιμου κι εκείνος θέλει να γίνει μοντέρ ή διευθυντής φωτογραφίας.
3. Είναι κι αυτός καινούριος στο σχολείο, αλλά, αντίθετα με μένα που χτυπιέμαι ακόμα σαν ψάρι έξω από το
νερό, θεωρεί ότι αυτή η αλλαγή είναι από τα καλύτερα
πράγματα που του έχουν συμβεί έβερ. (Αυτό πια!)
4. Πιστεύει ότι μοιάζω στην Τίλντα Σουίντον [http://tinyurl.com/pv4pwr8]. Του
είπα ότι αυτό θα έπρεπε κανονικά να με
καταρρακώσει, αλλά αντίθετα με έφτιαξε, γιατί ίσως σημαίνει ότι δε φαίνομαι τόσο χοντρή
όσο είμαι. Μου είπε ότι είμαι τρελή και κάπως έτσι θεωρώ ότι κηρύξαμε ανεπίσημα την αρχή μιας καινούριας φιλίας.
ΥΓ. Σουβλάκι δεν έφαγα. Μεθαύριο πάμε για ψώνια με
τη Θάλεια, η οποία αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο αν
θέλει να είναι κι εκείνη θεά στο πάρτι, για να την πει στον
Χρήστο, ή αν έχει ήδη πέσει σε κατάθλιψη και δε θέλει
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καν ν’ ακούσει για πάρτι. Της είπα ότι, αν δεν έρθει, θα τη
χωρίσω, κι έτσι συμφωνήσαμε στην πρώτη εναλλακτική.
ΥΓ2. Μπορώ τουλάχιστον να φάω ένα Κιτ Κατ;
ΥΓ3. Πάει τώρα, το έφαγα.
ΥΓ4. Βλακεία.
ΥΓ5. Δε βαριέσαι, πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένα Κιτ
Κατ;
ΥΓ6. Μεγάλε Μανιτού, κάνε να γίνει κάτι στο πάρτι με
τον Μεγάλο Μαλάκα.
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15 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να τσιρίξω
Με πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο.
Με πήρε τηλέφωνο για να δει τι κάνω, λέει, και αν θα
πάω στο πάρτι, λέει, και μην τυχόν και δεν πάω, γιατί – το
γιατί δεν το διευκρίνισε, αλλά ποιος νοιάζεται, λέω εγώ.
Παίρνω τη Θάλεια και δεν το σηκώνει, από τον ενθουσιασμό μου πήρα και την Καρίνα, γιατί έπρεπε σε κάποιον
να το πω – μεγάλη εξυπνάδα. Το σηκώνει, «με πήρε τηλέφωνο» της λέω, «ποιος;» μου λέει, κι εκείνη την ώρα
θυμάμαι το παραμύθι με τον γκόμενο και το σεξ. Άντε να
το μαζέψω. Της είπα ότι είχαμε τσακωθεί κι ότι είχα ορκιστεί να μην τον ξαναπάρω, τον μαλάκα, αλλά είδες που με
πήρε εκείνος πρώτος; Θρίαμβος.
Ούτε ξέρω αν το πίστεψε, το έκλεισα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, φλέρταρα για δύο δευτερόλεπτα με την
ιδέα να πάρω τον Λουκά, την απέρριψα (δεν είναι ακόμα
ΤΟΣΟ φίλος) και κλείστηκα στο δωμάτιο για να πεθάνω
με την ησυχία μου από ευτυχία.
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Είχα να τον ακούσω από τον Ιούλιο, όχι ότι είχε σημασία, τον ακούω κάθε μέρα στο κεφάλι μου. Και τον βλέπω. Μάτια, μαλλιά, χαμόγελο, χέρια – αχ, χέρια. Τέλος
πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήρε. Και ρώτησε αν θα πάω.
Φυσικά, προσπάθησα να το παίξω κουλ. Με παταγώδη αποτυχία, εννοείται. Κατανάλωσα όλη μου την ενέργεια στο να κάνω τη φωνή μου να μην τρέμει (δεν τα κατάφερα), κι έτσι το καλύτερο που μπόρεσα να σκεφτώ ως
απάντηση ήταν ένα ηλίθιο «έτσι λέω». Μετά με ρώτησε
πώς είναι τα πράγματα εδώ, και ακολούθησα με μεγάλη
επιτυχία τη νέα αγαπημένη μου μέθοδο αντιμετώπισης
της πραγματικότητας. Έτσι, εκτός από την Καρίνα και τη
Μυρτώ που πιστεύουν ότι κάνω σεξ με τον Γκόμενο του
παλιού σχολείου, τώρα και ο Γκόμενος του παλιού σχολείου θεωρεί ότι είμαι τόσο δημοφιλής, που σύντομα θα
εκλεγώ πρόεδρος του δεκαπενταμελούς στο καινούριο.
Αν ποτέ γίνω σεναριογράφος, θα πάρω τον Χρυσό
Φοίνικα με τη σκηνή όπου τα δύο σύμπαντα συναντιούνται κι εγώ σκάω σε χίλια μικροσκοπικά σωματίδια ντροπής. Προς το παρόν, πάω να διαλέξω φόρεμα για την
Παρασκευή.
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16 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να καταλάβω
Άσχετο, αλλά κοίτα πού έπεσα ψάχνοντας να βρω πόσα
χρόνια πρέπει να τρέχω για να κάψω τις θερμίδες του
ντόνατ που με μπούκωσε με το έτσι θέλω η Θάλεια (ακριβώς τριάμισι λεπτά από τη στιγμή που εντοπίσαμε/δοκιμάσαμε/πληρώσαμε το Τέλειο Φόρεμα, στο Μοναδικό
Μαγαζί Της Σκουφά Που Δε Χρειάζεται Να Πουλήσεις
Το Ένα Σου Νεφρό Μόνο Για Να Μπεις Μέσα).
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8 Ιουνίου
Χίλιες φορές να πεινάω. Για την ακρίβεια, θα ήθελα να κόψω εντελώς
το φαγητό μέχρι να χάσω όλα τα κιλά, αλλά δυστυχώς κάποιες μέρες
πρέπει να τρώω. Αλλά να τρώω για να ζω, όχι να ζω για να τρώω,
εντάξει;
Εννοείται ότι μ’ αρέσει το φαγητό, αλλά μόνο όταν νιώθω ότι το αξίζω. Σήμερα δεν έφαγα τίποτα όλη μέρα, έκανα γυμναστική το πρωί
και μετά πήγαινα παντού με τα πόδια, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα έκαψα τις θερμίδες που θα έπαιρνα σε τρεις μέρες κανονικού
φαγητού. Οπότε δε νιώθω τύψεις που έφαγα βραδινό. Αλλά, γαμώτο,
νιώθω φουσκωμένη τώρα. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να πεινάω.
Είδες; Στα λόγια μου έρχομαι.

10 Ιουνίου
Τρελή ήττα. Είχαμε χορό στο σχολείο με έναν σκασμό φαΐ και δεν
υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσω χωρίς να φάω. Αλλά έπρεπε να
φάω όλο τον σωρό με τα αηδιαστικά παχυντικά πράγματα που μου
έβαζε ο ένας κι ο άλλος; Και τούρτα στο τέλος; Κι εντάξει το φαΐ
στο πάρτι, αλλά έλα που έπρεπε να φάω και βραδινό μετά... Και δεν
έφταναν δύο μπουκιές, βάλθηκε ο μπαμπάς να με πείσει να το φάω
όλο. Υπολόγισα τις θερμίδες που έφαγα όλη μέρα, για να δω πόσο
γουρούνα είμαι, και πρέπει να ήταν γύρω στις 1.335. Φρίκη. 1.335
θερμίδες, γαμώτο.
Γκρρρρρ, γιατί έπρεπε να γίνει τώρα το σκατοπάρτι;;;;; Γιατί να με
αναγκάζουν να τρώω βραδινό;;; Γιατί να με αναγκάζουν να τρώω
γενικώς; Όλη την ώρα τρώω, γιατί;;;;; Γκρρρρ, πάω να κάνω καμιά
γυμναστική.

17 Ιουνίου
Μου τη δίνει που πρέπει να τρώω κάθε μέρα. Έχω απίστευτες τύψεις και εκνευρίζομαι και με πιάνει κατάθλιψη, οπότε τα παρατάω και
τρώω παραπάνω. Σήμερα πιχί, έφαγα ένα τέταρτο του μπολ σούπα
και νόμιζα ότι θα τη γλίτωνα έτσι, όμως ο μπαμπάς μ’ έβαλε να φάω
και ψωμί – ούτε ξέρω πόσες θερμίδες. Και μετά ήθελε ντε και καλά
να κόψει το πεπόνι που πήραμε το πρωί και επέμενε να το δοκιμάσω,
γιατί ήταν «μέλι» και καλά, και κατέληξα να φάω 6 φέτες. Και το πεπόνι από μόνο του δεν πείραζε, αλλά ήταν και το ψωμί πιο πριν και η
σούπα και αυτά που έφαγα το μεσημέρι. Γκρρρρ. Δε θέλω να τρώω.
Όταν τρώω, νιώθω φουσκωμένη και μου τη σπάει να νιώθω φουσκωμένη. Πρέπει πάση θυσία να αδυνατίσω. Τύπου τώρα. Εδώ και μισή
ώρα πίνω νερό με τις κανάτες, μπας και καταφέρω να κάνω εμετό.

25 Ιουνίου
Ήταν η πιο κουραστική βδομάδα της ζωής μου, νόμιζα ότι δε θα τελειώσει ποτέ. Τουλάχιστον θα χαλαρώσω λίγο το ΣΚ. Θα έρθει και η
Τζένη από την Πάτρα, έχω να τη δω μήνες. Ελπίζω μόνο να προλάβω
να πάω γυμναστήριο πριν έρθει σήμερα και πριν γυρίσει ο μπαμπάς
από τη δουλειά αύριο. Μακάρι να πέσω κάτω από 42 για τον γάμο της
Φανής τον άλλον μήνα.
Η μαλακία είναι ότι η Τζένη σίγουρα θα φέρει γλυκά για τα γενέθλιά
της και παρεξηγείται όταν δε δοκιμάζω. Oh well, θα φάω μια μπουκιά
και θα τη φτύσω μετά.
Επίσης συνειδητοποίησα ότι το Σάββατο κανονικά πρέπει ν’ αδιαθετήσω. Ελπίζω να μην. Αφού ξανάρχισα να χάνω!

Τρελό; 42 κιλά; Κι εγώ πανηγυρίζω που έφτασα επιτέλους
τα 53 (και με ύψος 1,63, να τα λέμε αυτά); Θέλω να της
αφήσω σχόλιο για να της πω ότι ΕΓΩ είμαι η γουρούνα.
Που, τώρα που το σκέφτομαι, σίγουρα θα ξαναπάρω τα
τρία που έχω χάσει, άρα πρέπει σί-γου-ρα να χάσω ένα
δύο ακόμα για να έχω ένα περιθώριο. Άσε που δε θα μπορούσα ποτέ να κάνω επίτηδες εμετό. Ούτε με σφαίρες.
Ούτε να κόψω εντελώς το φαγητό. Δηλαδή πώς;
Τελικά δεν της έγραψα τίποτα γιατί δεν την ξέρω και
θα με περάσει για psycho. Άσε που έχει ν’ ανεβάσει ποστ
από τον Ιούνιο και μ’ αυτό τον ρυθμό θα ’χει εξαφανιστεί
πια (άραγε στα πόσα κιλά εξαφανίζεται κανείς;).
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Θάλεια και Ζωή
φίλε;
φίλε;
πού είσαι;
μην αργήσεις
το μαλλί δε στρώνει με τίποτα
παιδί μου
είσαι τρελή;
είναι 4 ακόμα
τώρα γύρισα από την προπόνηση
στα λόγια μου έρχεσαι
για σκέψου να ήταν 7
και να ξεκινούσα τώρα να λούζομαι
δε θα φεύγαμε ποτέ από δω
έλα
και φέρε και το σίδερο
δεν ισιώνουν με τίποτα, λέμε
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20 Οκτωβρίου1
Θέλω μόνο... ένα repeat
Η ώρα είναι δύο κι εγώ θα έπρεπε να κοιμζζζζζζζ…
Πλάκα κάνω. Σιγά μην κοιμηθώ. Με την αδρεναλίνη
που κυκλοφορεί στο αίμα μου αυτή τη στιγμή θα μου
πάρει περίπου δέκα μέρες να ξανακοιμηθώ – και άλλες
τόσες να κάνω ντους, κι ας βρομάνε τα πάντα πάνω μου
τσιγαρίλα. Αφού με φίλησε λέμε.
Κι επειδή δεν το ’χω εμπεδώσει ακόμα ούτε κι εγώ, ορίστε:
		

ΜΕ ΦΙΛΗΣΕ

					

		

Σήμερα, δηλαδή χθες, 20 Οκτωβρίου του 2013, ο Γιώργος
Κρίκκης, παλιότερα γνωστός και ως Μαλάκας αλλά πλέον
συγχωρεμένος (με την καλή έννοια), με αγκάλιασε από τη
μέση, με κοίταξε στα μάτια, ακούμπησε τα χείλη του πάνω
1

Στην πραγματικότητα, 21.
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στα δικά μου και με φίλησε. Κανονικά. Και με λίιιιγη γλώσσα.
Η πλάκα είναι ότι δεν το περίμενα. Για την ακρίβεια,
κόντευα να χάσω κάθε ελπίδα, γιατί είχαμε χαιρετηθεί
μόνο από μακριά και ύστερα εκείνος δεν είχε ξεκολλήσει
ούτε λεπτό από τους κάφρους τους φίλους του, που είχαν
μαζευτεί γύρω από τον dj – όλο χαχάνιζαν και ψιθύριζαν
δήθεν κρυφά σχολιάζοντας όποια πέρναγε από μπροστά
τους (αν δεν είχε γίνει ό,τι έγινε, στο σημείο αυτό θα ξεκινούσαν δέκα σελίδες γκρίνιας για την ανωριμότητα
των αγοριών – αλλά, είπαμε, σήμερα τους συγχωρώ τα
πάντα). Επιπλέον η Θάλεια είχε φύγει γιατί ο Χρήστος
εμφανίστηκε (ξανά) με γκόμενα και δεν έκανε και τίποτα
για να το κρύψει, οπότε κι εκείνη απλώς προσπαθούσε
ν’ αποφασίσει αν θα χιμήξει για να τον δαγκώσει ή αν θα
βάλει τα κλάματα μπροστά σε όλους. Την έδιωξα με βαριά καρδιά και άρχισα να ψάχνω παρέα, γιατί η μαμά θα
ερχόταν να με πάρει στη μία και, για να είμαι ειλικρινής,
δεν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη μάχη.
Τα άστρα ήταν όσο πιο ευθυγραμμισμένα γινόταν: Το
φόρεμα είχε μπει άνετα και δε διέγραφε, τα μαλλιά είχαν
επιτέλους ισιώσει, η Θάλεια μού είχε πετύχει τα smokey
eyes. (Είχε πετύχει και τα δικά της στην αρχή, αλλά τα
κατέστρεψε από τη συγκίνηση με το που είδε τη βδέλλα
κολλημένη πάνω στον Χρήστο. Κι ύστερα, σου λέει, δεν
τον θέλει πια. Κλείνει η παρένθεση.) Δεν ένιωθα πολύ χοντρή ούτε πολύ χαζή ούτε πολύ ξεκάρφωτη, και μου είχαν
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ήδη ζητήσει να χορέψουμε ο Δημητρίου, από το περσινό
Γ3, και ο Νικόλας, που ήμασταν μαζί στα αγγλικά (φαντάζομαι ότι τις παλιές συμμαθήτριες και τους παλιούς
συμμαθητές τούς εκτιμάς περισσότερο από αυτούς που
βλέπεις αγουροξυπνημένους κάθε μέρα στην τάξη). Και
η αλήθεια είναι πως όλα αυτά δε συμβαίνουν ταυτόχρονα
συχνά, οπότε δεν έλεγε να τα παρατήσω. Α, και είχα να
θυμάμαι το τηλεφώνημα της προηγούμενης εβδομάδας –
τι σκατά, κάποια στιγμή θα σηκωνόταν να έρθει.
Και ήρθε. Εκεί που μιλούσα με τα κορίτσια από το περσινό θεατρικό και προσπαθούσα να τους περιγράψω την
καινούρια μου ζωή αρκετά ελκυστικά ώστε να μη με θεωρούν τελείως λούζερ, αλλά όχι και με (άλλα) τερατώδη
ψέματα, ένιωσα κάποιον να με τραβάει από το χέρι και να
με σέρνει μακριά από τον κόσμο. Πριν καλά καλά καταλάβω ποιος ήταν, εκείνος με κόλλησε στον τοίχο του διαδρόμου και με φίλησε. Δεν ξέρω αν ήταν αντικειμενικά ένα
«καλό» φιλί, δεν έχω και καμιά εμπειρία, μεταξύ μας, ξέρω
όμως ότι ήταν και γλυκό και δυνατό, ότι μου κόπηκαν τα
πόδια και ότι, όπως και να το κάνεις, αυτό ήταν το καλύτερο φιλί της ζωής μου (μεταξύ μας, ξανά).
Προσπάθησα ταυτόχρονα να ρουφήξω την κοιλιά μου,
να ανταποδώσω το φιλί, αλλά να μη φανώ και απελπισμένη
– απέτυχα, νομίζω, και στα τρία μαζί. Όμως ο Γιώργος δεν
πτοήθηκε, με φίλησε και δεύτερη φορά, εξίσου υπέροχα,
και ύστερα με ρώτησε «πού χάθηκες εσύ;». Το οποίο ήταν
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βλακεία ερώτηση, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ακούστηκε
καθόλου βλακεία, ακούστηκε σαν το σάουντρακ της Ζωής
του Πι [http://tinyurl.com/bhl3y6x] και σαν
τον ήχο που κάνουν τα φύλλα του μιλφέιγ
όταν σπάνε με το πιρούνι – όνειρο. Κι έτσι,
απάντησα κι εγώ μια άλλη βλακεία, που ελπίζω να μην ακούστηκε σαν κακάρισμα ή σαν χαλασμένη
εξάτμιση αυτοκινήτου, κι ύστερα καθίσαμε και κοιταζόμασταν σαν να μην ξέραμε τι να πούμε (που δεν ξέραμε) και
σαν να βλεπόμασταν για πρώτη φορά.
Κι ύστερα μάλλον απέτυχα να κάνω τη γουάου κίνηση που θα έσπαγε τον πάγο, κι έτσι εκείνος κουνήθηκε
κάπως αμήχανα από το ένα πόδι στο άλλο και είπε κάτι
τύπου «θα σε ψάχνουν τα κορίτσια», και πριν προλάβω
να του πω «σκασίλα μου», είπε «θα με ψάχνουν κι εμένα
τα παιδιά», και πριν προλάβω να του πω «άι σιχτίρ», μου
είπε «θα μιλήσουμε», κι εγώ για πρώτη φορά συμπέρανα
ότι το εννοούσε. Οπότε τινάχτηκα πρόχειρα και γύρισα
στα κορίτσια, που με πέθαναν στις σκουντιές και στα γελάκια και ψιλοτσαντίστηκαν όταν τους είπα ότι φεύγω
επειδή έχει έρθει να με πάρει η μαμά (αλήθεια) και ότι θα
κανονίσουμε σύντομα να πάμε για καφέ (ψέματα).
Και τώρα είμαι ευτυχισμένη και θέλω απλώς να ξημερώσει για να πάρω τη Θάλεια να της τα πω και επιτέλους
μου κόπηκε η όρεξη από έρωτα – ίσως τελικά η ζωή να
είναι ωραία.
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22 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να με πάρεις
Δεν έχει πάρει τηλέφωνο.
Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως θα πάρει.
Δεν είναι λογικό να πάρει;
Αλλιώς τι εννοούσε με το «μιλάμε»;
Αλλά πάλι, μήπως περιμένει να πάρω εγώ;
Η Θάλεια, που μου παραχωρεί πεντάλεπτα παραληρήματα χαράς ανάμεσα στα δικά της πεντάλεπτα παραληρήματα μίσους, λέει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να πάρω εγώ.
Η μαμά (που αναγκάστηκα να της πω μέσες άκρες τι
συμβαίνει γιατί φοβόταν ότι α) θα πεθάνω από ασιτία
και β) κουβαλάω παντού μαζί μου το τηλέφωνο επειδή
περιμένω να με πάρει κάποιος έμπορος ναρκωτικών που
γνώρισα τις προάλλες στο πάρτι – γιατί τέτοια είμαι) λέει
ότι φυσικά και πρέπει να πάρω, τι, παιδιά είμαστε να κάνουμε νάζια; (Εχμ, όχι;)
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Ο μπαμπάς δε λέει τίποτα, κυρίως επειδή δε λέω τίποτα εγώ στον μπαμπά.
Ο Λουκάς (που δεν υπήρχε καμία περίπτωση να του
πω τι συμβαίνει, αλλά με πήρε να με ρωτήσει αν όντως
ξεκινάμε αύριο κανονικά σχολείο, κι έτσι τον ρώτησα
εγκυκλοπαιδικά τι πιστεύει, σαν άντρας, ότι θα πρέπει να
κάνει μια γυναίκα σ’ αυτή την περίπτωση – όχι εγώ, μια
φίλη) είπε ότι φυσικά και πρέπει να πάρω – «τον λυπάμαι
τον κακομοίρη τον τύπο, θα πρέπει να ντρέπεται φριχτά».
Εγώ, που συμφωνώ με όλους, λέω ότι έχω πάρει ήδη
δύο φορές και δεν το έχει σηκώσει, οπότε ΤΩΡΑ θα αφήσω την μπάλα στο γήπεδό του.
Σε άλλα νέα (καλά), μ’ αυτά και μ’ αυτά, έχασα άλλο
ένα κιλό από προχθές, που δεν μπορώ να καταπιώ μπουκιά από το άγχος.
Σε άλλα νέα (κακά;), όντως αύριο ξεκινάμε πάλι κανονικά σχολείο.
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Αιωρείσαι σαν φτερό
Σε έναν υπέροχο κόσμο
Μακάρι να ήμουν ξεχωριστός
Εσύ είσαι τόσο ξεχωριστή, γαμώτο
Εγώ όμως είμαι φρικιό και τελειωμένος
Τι διάολο κάνω εδώ;
Δεν ανήκω εδώ εγώ.
Δε με νοιάζει αν πονέσω
Θέλω να έχω τον έλεγχο
Θέλω το τέλειο σώμα
Θέλω την τέλεια ψυχή
Θέλω να παίρνεις χαμπάρι
Πότε λείπω
Είσαι τόσο ξεχωριστή, γαμώτο
Μακάρι να ήμουν κι εγώ ξεχωριστός
Εγώ όμως είμαι φρικιό και τελειωμένος
Τι διάολο κάνω εδώ;
Δεν ανήκω εδώ εγώ
Βγαίνει τρέχοντας από την πόρτα

Τρέχει
Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει
Τρέχει
Ό,τι σε κάνει χαρούμενη
Ό,τι θες
Είσαι τόσο ξεχωριστή, γαμώτο
Μακάρι να ήμουν κι εγώ ξεχωριστός
Εγώ όμως είμαι φρικιό και τελειωμένος
Τι διάολο κάνω εδώ;
Δεν ανήκω εδώ εγώ
Δεν ανήκω εδώ
Πριν που ήσουν εδώ
Μου ήταν αδύνατο να σε κοιτάξω στα μάτια
Είσαι σαν άγγελος
Το δέρμα σου με κάνει να κλαίω2
[http://tinyurl.com/c8c5r6]

2

Creep των Radiohead, από το άλμπουμ Pablo Honey (1992).

23 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να το τραγουδάω
Η Μιχαηλίδου μού την είπε σήμερα στην ώρα των αρχαίων
– χάλασα, λέει, κι εγώ, και δεν είναι ακόμα Χριστούγεννα.
Η ευκολία με την οποία σχηματίζουν (καλή ή κακή) γνώμη
για σένα οι καθηγητές και τη μοιράζονται με όλους θα με
αφήσει για πάντα με την απορία για το αν έχει πραγματικά νόημα να τους ακούει κανείς, στο οτιδήποτε. Ενιγουέι,
αν το ότι αντέγραψα όλη τη μετάφραση του Creep στο
τετράδιο των μαθηματικών σημαίνει ότι χάλασα, ε, ας
χάλασα, δεν πειράζει.
Το κομμάτι είναι θεϊκό, ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς λέει.
Το αγαπώ.
Φυσικά στο διάλειμμα η Καρίνα και η Μυρτώ βρήκαν
την τέλεια αφορμή να με δουλέψουν – και να φανταστείς
πως νόμιζα ότι γινόμασταν σιγά σιγά *φίλες*. Συνεχώς με
ρωτούσαν χαχανίζοντας πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο
και τι κάνουν οι φίλοι μου από το ιδιωτικό και πού το κάναμε με τον γκόμενο πια, στις τουαλέτες; Γιατί «για να
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χαζεύεις εσύ κάτι έκανες, δεν μπορεί». Και δώσ’ του «ψου
ψου ψου» και «μου μου μου» όποτε προσπαθούσα να τις
κάνω να το βουλώσουν – ή έστω ν’ αλλάξουν κουβέντα.
Βλαμμένες.
Σε άλλα νέα, είναι έκσταση να σου λένε «γουάου,
πόσο έχεις αδυνατίσει». Διαφορετική, βέβαια, από την
έκσταση του να σε φιλάει αυτός που θες – αλλά πάντως
όχι μικρότερη.
Από την άλλη, αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είναι ακόμα όλες πιο αδύνατες και πιο χαριτωμένες από μένα και
τέλος πάντων αν θα ζήσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου
περνώντας συνεχώς το χέρι μου πάνω από το μπούτι μου
για να υπολογίσω πόσο περισσεύει από αυτό που *θα
έπρεπε* να είναι το μπούτι μου.
Μάλλον δεν είσαι ποτέ αρκετά αδύνατη, έτσι δεν πάει;
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Θάλεια και Ζωή
τι ανέβασες στο fb;
τη φωτογραφία λες;
σκαναρισμένο σκριπτ από το Ημερολόγιο
ποια είσαι εσύ και τι κάνεις μέσα στο σώμα της φίλης
μου;
?
εσύ δε με δουλεύεις πάντα όταν λέω για το
Ημερολόγιο;
τώρα είναι αλλιώς
επειδή σε φίλησε;
ναι
όχι;
δε θα ’πρεπε;
δεν ξέρω
σε πήρε καθόλου τηλέφωνο;
όχι
ξέρεις κάτι που δεν ξέρω;
τσου
απλώς ρωτάω
Sent at 15:28 on Monday
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να περάσω το βραδάκι να πάμε καμιά βόλτα;
άσ’ το μωρέ
θέλω να πάω για τρέξιμο
δεν πήγαμε χθες;
εγώ πιάστηκα
ρε, μην το παρακάνεις
εσύ πιάστηκες;
δεν το παρακάνω
έφαγα πολύ χθες βράδυ και θέλω να τα κάψω
τι έφαγες μωρέ;
το σουβλάκι που πήραμε;
ναι, είχα πει ότι δε θα φάω
αφού μπορούσα να μη φάω
έλα ρε φίλε
χαλάρωσε
μια χαρά είσαι
μη χάσεις άλλο
θέλω δύο κιλά ακόμα
για δύο είχες ξεκινήσει
για τέσσερα
ε, και τα ’χασες
θέλω να ’χω περιθώριο
χριστούγεννα έρχονται
ε και;
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μ’ αρέσω έτσι ρε παιδί μου
εσύ τι ζόρι τραβάς;
αφού είδες ότι λειτουργεί
επειδή σε φίλησε;
ΝΑΙ
λίγο είναι;
μα τι σ’ έχει πιάσει;
να σε πάρω τηλέφωνο;
μιλάει ο πατέρας μου
θ’ αργήσει μάλλον
πες
τίποτα
έλα πες
τίποτα
κάτι άκουσα
το πρωί
για ποιο πράγμα;
για τον δικό σου
ότι;
τίποτα μωρέ
μια μαλακία είναι μάλλον
λέγε
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μιλούσε ο Λεούσης
με τον Αναστασόπουλο
για ένα στοίχημα που είχαν βάλει
με τον Γιώργο
τι στοίχημα;
δεν ξέρω
τι λέγανε;
κάτι ότι θα φίλαγε κάποια
ότι θα του καθόταν, τύπου
πότε;
την Παρασκευή
στο πάρτι
...
δεν ξέρω ρε φίλε
μαλακία μπορεί να ήταν
για μένα έλεγαν;
δεν ξέρω
να σου πω
αντέχω
σίγουρα;
ναι
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δε θα φρικάρεις;
θα φρικάρω
λέγε
νομίζω για σένα
ότι τον γουστάρεις ακόμα
πού ξέρουν ότι τον γούσταρα;
έλα ρε φίλε
αυτό το ξέρουν κι οι τοίχοι
μπα;
μάλιστα
οπότε με φίλησε για πλάκα έτσι;
χαχαχαχα
όχι
χειρότερα
με φίλησε για λεφτά
τέλειο
αυτό προσπαθούσες να μου πεις τόση ώρα;
μαλακίες λες
απλώς είναι βλάκες
και ανώριμοι
δεν είδες ο Χρήστος;
ο Χρήστος μπροστά τους είναι παναγίτσα
λες να κέρδισε και για το τηλεφώνημα λεφτά;
τώρα λες βλακείες
και μην αρχίσω για τον Χρήστο
όχι
μην αρχίσεις
σήμερα κλαίω εγώ
εντάξει είσαι;
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εσύ τι λες;
να ’ρθω από κει;
θα πάω για τρέξιμο
πάμε μαζί
χέσ’ το
μιλάμε μετά
έλα ρε φίλε
φίλε;
You are no longer signed in to chat.
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24 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να κρυφτώ
Σκατά, σκατά, σκατά, σκατά.
Σκατά.
Και όσο περνάει η ώρα, χειρότερα σκατά.
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25 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να γυρίσει ο χρόνος πίσω
Έχω παγώσει.
Από μέσα προς τα έξω.
Στην αρχή νόμιζα ότι φταίει το χαλασμένο καλοριφέρ (ο
διαχειριστής είπε ότι είναι χαλασμένο, ο μπαμπάς είπε ότι
ντρέπεται να παραδεχτεί ότι δεν έχει να πληρώσει πετρέλαιο. Γιατί ντρέπεται; Σε λίγο δε θα έχουμε ούτ’ εμείς).
Αλλά τελικά μάλλον φταίει το ότι είμαι πια και επίσημα η
ρόμπα του σχολείου.
Όταν μου είπε η Θάλεια για το στοίχημα, σκέφτηκα:
εφιάλτης. Βασικά σκέφτηκα: Ήρθε το τέλος του κόσμου.
Θέλω πίτσα. Ευτυχώς που έχω αλλάξει σχολείο, και πήγα
να πεθάνω κλάψω με την ησυχία μου. Τόσο ηλίθια. Τόσο
ηλίθια, που πίστεψα ότι κάτι τέτοια μένουν κρυφά κι ότι
ο Μέρφι δεν έχει κονέ σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.
Φυσικά έχει. Το κατάλαβα μέχρι κι εγώ χθες το πρωί,
με το που μπήκα στο προαύλιο και είδα την Καρίνα με τις
φίλες της από τη δευτέρα να χαζογελάνε, «ψου ψου ψου»
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και «μου μου μου» στη γωνία, κοιτάζοντας –πού αλλού;–
προς το μέρος μου. Τότε μόνο θυμήθηκα πώς με κοίταζε
προχθές με τη Μυρτώ, τότε μόνο έκανα τη σύνδεση με
τον πρώην της, τον Λεούση, τότε μόνο συνειδητοποίησα
ότι την έχω βάψει κανονικά.
Για να μην τα πολυλογώ (και τα ξανασκέφτομαι και
ξανακλαίω), εκτός από το παλιό, τώρα και ολόκληρο το
καινούριο σχολείο ξέρει ότι ο Μαλακασστοτετράγωνο
με φίλησε για να κερδίσει το ηλίθιο στοίχημα που είχε
βάλει με τους φίλους του – κι εγώ του έκατσα. Και όχι
μόνο αυτό, αλλά τον πίστεψα κιόλας ότι με θέλει σοβαρά – έχει, βλέπεις, και τις τρεις κλήσεις μου στο κινητό
του για να το αποδείξει. Κι επειδή τα νέα δεν ταξιδεύουν
μόνο προς μία κατεύθυνση, τώρα και ολόκληρο το παλιό
σχολείο ξέρει ότι είχα πει στο καινούριο πως έχω κάνει
σεξ μ’ αυτόν που τώρα με δουλεύει ψιλό γαζί. Πιο λούζερ,
κρεμιέσαι.
Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν ξέρω τι να
κάνω. Στ’ αλήθεια, ρε, δεν ξέρω τι να κάνω. Τρία χρόνια πριν, θα πήγαινα να ζητήσω βοήθεια από τη μαμά.
Τρία χρόνια μετά, θα άλλαζα σπίτι, γειτονιά, χώρα. Τώρα
όμως; Τώρα η μαμά θα με γδάρει αν μάθει οτιδήποτε (αν
και δεν είμαι σίγουρη για το τι θα τη σκοτώσει: αυτό που
έκανα ή αυτό που είπα ότι έκανα), και το μόνο που μπορώ να αλλάξω χωρίς εισαγγελική εντολή είναι οι κάλτσες
μου. Μπορώ φυσικά να πω ότι πονάει το στομάχι μου και
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δε γίνεται να πάω σχολείο (πόσο 2004, πόσο;), αλλά αυτό
α) δεν πρόκειται να με κάνει λιγότερο ρεζίλι και β) δεν
μπορεί να κρατήσει για πάνω από το 1% του χρόνου που
μου απομένει να περάσω ως η κακομοίρα του σχολείου.
Βοήθεια, κανείς;
Κάποιο φίλτρο που σε κάνει αόρατο;
Κάποιο undo για offline βλακείες;
Κάτι;
Οτιδήποτε.
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Αγαπητέ Μαλάκα Γιώργο,
ψω ποια είμαι, αν
Ελπίζω ότι δε χρειάζεται να σου γρά
τράδα σου, που είκαι μετά τη μεγαλειώδη πρόσφατη χον
», δεν πρόκειται να
μαι σίγουρη ότι εσύ αποκαλείς «πλάκα
ό. Αν επρόκειτο να
βάλω και το χέρι μου στη φωτιά γι’ αυτ
έγραφα απλώς ότι είσου στείλω αυτό το γράμμα, θα σου
και μ’ αυτά σε λίγο δε
σαι μεγάλο κάθαρμα και ότι μ’ αυτά
ά σ’ έναν ιδανικό κόθα γυρίζει να σε κοιτάξει καμία – αυτ
σίγουρη ότι μεθαύριο
σμο, γιατί στον δικό μας είμαι σχεδόν
ει φλέβες για σένα.
θα έχεις ανακαλύψει άλλη μία που κόβ
στείλω ποτέ (κυΕπειδή όμως δεν πρόκειται να σου το
α θα το είχες κάνει
ρίως επειδή ξέρω ότι την επόμενη μέρ
σου πω και μερικά
γκράφιτι σε όλο το σχολείο), έχω να
ιρείσαι).
ακόμα (τα παραπάνω ισχύουν, μην αφα
Για χάρη σου έχω:
πάρτι όπου χό...κλάψει σε διαλείμματα, εκδρομές και
ν με πάρει ο ύπνος,
ρευες με άλλες, στο κρεβάτι μου πρι
ος, στο σινεμά, στο
στο κρεβάτι μου αφού με πάρει ο ύπν
ήθελα πολύ να μου
θέατρο, στο dvd κλαμπ. Παρ’ ότι θα
το ξανακάνω, πρώτη
υποσχεθώ ότι τέτοιο λάθος δε θα
σθένος (δύναμη) δεν
εγώ αναγνωρίζω ότι το ψυχικό μου
ι μια τέτοια απόφαείναι αρκετά αξιόπιστο για να στηρίξε
τουλάχιστον θα σταση. Τουτέστιν, θα ξανακλάψω, αλλά
ματήσω πιο γρήγορα.

...θυσιάσει x μαθητοώρες διαβάσματ
ος – όχι ότι έχασα κάτι ανείπωτα σημαντικό, αλλά ένα
18 στη χημεία θα
μπορούσα να το έχω πάρει.
...καταπιέσει καλές φίλες («όχι, θα πάμ
ε»), πει ψέματα στη μαμά μου («Τι σκέφτεσαι;», «Τί
ποτα»), πει ψέματα στον μπαμπά μου («Τι σκέφτεσαι
;», «Το αυριανό διαγώνισμα στην άλγεβρα»), πει ψέματα
στον εαυτό μου
(«σιγά, μωρέ, τον μαλάκα»), γράψει
χειρόγραφες επιστολές (τούτη εδώ), χάσει απογευματινές
προβολές (έπαιζες
ποδόσφαιρο), στραμπουλήξει το πόδ
ι μου (έπαιζες ποδόσφαιρο στα κατσάβραχα).
Η πρόσφατη απόδειξη της ανωριμότη
τάς σου δυστυχώς δε με κάνει να σε θέλω λιγότερο,
απλώς με κάνει να
με λυπάμαι γι’ αυτό το ακατανόητο κόλ
λημά μου. Ελπίζω
η απόσταση που χωρίζει αυτά τα δύο
να μην είναι πολύ
μεγάλη και να τη διανύσω πριν ανα
γκαστώ να σε ξαναδώ λάιβ. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
χρειαστεί να είσαι
προετοιμασμένος μέχρι και για την
ακραία εκδικητική
πράξη του να αλλάξω πεζοδρόμιο και
να μη σου πω καλημέρα. Ξέρω, σου ’κανα τη μούρη κρέ
ας.
Σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις ότι εσύ
τη δικιά μου μου
την έκανες και ότι αυτή τη στιγμή αισ
θάνομαι ότι δε θα
σου το συγχωρήσω ποτέ.
Να σου κάτσει το χοτ ντογκ στο στο
μάχι.
Καθόλου φιλικά
Ζωή

29 Οκτωβρίου
Θέλω μόνο... να ξεφύγω
Με όλο τον σεβασμό προς τα παιδάκια στην Αφρική και
με την αναγνώριση ότι τα προβλήματά μου είναι κατά
βάθος πολυτελείας, οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν μπορώ
εύκολα να φανταστώ πόσο πιο χάλια μπορούν να γίνουν
τα πράγματα.
Αν μέχρι την προηγούμενη βδομάδα το καινούριο
σχολείο ήταν ένα αναγκαίο κακό, εδώ και τρεις μέρες είναι απλώς πεδίο πολέμου. Και πλέον δεν υπάρχει η σκέψη
του παλιού σχολείου ως πιθανή εναλλακτική, ως ελπίδα
για τις μαύρες μέρες ή έστω ως ανάμνηση, για να μου
δίνει κουράγιο. Τρίτο σχολείο δεν υπάρχει, απ’ όσο ξέρω,
στον ορίζοντα (ούτε στην ευρύτερη γειτονιά), πράγμα
που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι είμαι βουτηγμένη ως
τον λαιμό στα σκατά.
Εδώ και τρεις μέρες δε μου μιλάει σχεδόν κανείς εκτός
από α) τους καθηγητές, που σκασίλα τους αν έχω κάνει
σεξ και με ποιον, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν
βρίσκω την υποτείνουσα («συγκεντρώσου, Κακαλέτρη»),
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β) την κυρία Λίνα του κυλικείου, που παρατήρησε ευγενικά ότι έπρεπε να περιμένω τα ρέστα («ήθελα να ’ξερα,
με πενηντάευρα λούζονται οι μανάδες σας;») και γ) τον
Λουκά, που ρώτησε σήμερα να μάθει πώς είμαι. Δεν απάντησα σε κανέναν τους, αλλά το μετάνιωσα μόνο για τον
τελευταίο – ο οποίος είχε και το μοναδικό προνόμιο να
με δει να φεύγω τρέχοντας και κλαίγοντας, λες και με είχε
μόλις πει καμπούρα, στην καλύτερη περίπτωση.
Οι υπόλοιποι με αγνοούν –χωρίς κακία, νομίζω, σίγουρα όμως με προφανή περιφρόνηση– και για να είμαι ειλικρινής, ακόμα κι αν δεν το έκαναν, εγώ θα ήμουν σίγουρη
ότι μου απευθύνουν τον λόγο από οίκτο. Το ίδιο φοβάμαι
και για τον Λουκά, γι’ αυτό και είπα στη μαμά να του πει
ότι λείπω πριν από καμιά ώρα που τηλεφώνησε στο σπίτι.
Η οποία μαμά έχει υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει,
αφού ούτε στην παρέλαση πήγα προχθές ούτε αγγλικά
πήγα σήμερα (από το να ακούω την Καρίνα να διαδίδει
ψιθυριστά τα νέα «μου» σε όλη την τάξη, καλύτερα να
κάτσω να διαβάσω στο σπίτι) ούτε μπόρεσα μέσα σ’ αυτές τις μέρες να κάνω μια φυσιολογική κουβέντα μαζί
της χωρίς να βάλω τα κλάματα. Της είπα ότι περιμένω
περίοδο, ότι μάλωσα με τη Θάλεια, ότι περνάω δύσκολη
εφηβεία – ούτε ξέρω τι της είπα, πάντως με άφησε ήσυχη
προς το παρόν, αν και με παρακολουθεί ό,τι κι αν κάνω,
ακόμα κι όταν ανοίγω το ντουλάπι να πάρω ένα ποτήρι.
Κι έτσι, κάθομαι κλεισμένη στο δωμάτιο (η Θάλεια
77

βρήκε την ώρα να πάει στο χωριό του μπαμπά της για το
τριήμερο και μάλιστα να αποκλειστεί εκεί από το χιόνι),
ακούω τα άπαντα των Radiohead στο repeat και βγαίνω
μόνο για να γεμίσω το μπουκάλι μου με νερό (τέρμα τα
ποτήρια), να κατουρήσω ή να κόψω κανένα αγγούρι για
τη λιγούρα. Την Παρασκευή κατέβασα στον υπολογιστή
ένα σωρό βίντεο με κοιλιακούς και καθίσματα για τα πόδια (γιατί με τη βροχή που ρίχνει έξω μόνο για κωπηλασία
μπορώ να βγω) και, όταν τα φτύνω από τα πάνω κάτω,
κάνω διάλειμμα και λύνω τις ασκήσεις άλγεβρας του επόμενου τριμήνου. Πιο ξενέρωτη, μάλλον πεθαίνεις, αλλά
τουλάχιστον δε θα έχω ν’ ανησυχώ ότι είμαι και χοντρή.
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5 Νοεμβρίου
Θέλω μόνο... να μ’ ακούσεις
Το να πρέπει να βρεις κάτι καλό για κάθε μήνα του χρόνου ξεχωριστά, προκειμένου να νιώσεις ότι, εντάξει, θα
τα βγάλεις πέρα και φέτος, ίσως να είναι και εποικοδομητικό (το ’κανα στην πρώτη γυμνασίου, όταν ανακάλυψα ότι θα πρέπει να διαβάζω αρχαία για τα επόμενα
πέντε χρόνια και ότι η γιαγιά Μαρία δε θα ξαναγυρνούσε
ποτέ από το νοσοκομείο. Έπιασε. Μετά ανακάλυψα τον
Πατάκη). Το να πρέπει να βρεις κάτι καλό για κάθε μέρα
της εβδομάδας, προκειμένου να νιώσεις ότι, εντάξει, θα
τα βγάλεις πέρα, τελεία, μάλλον σημαίνει ότι κάτι έχεις
κάνει πολύ λάθος στη ζωή σου, σωστά;
Χθες και προχθές ζορίστηκα να βρω κάτι
(αντιπροχθές είχα κατεβάσει το Είμαι ο
έρωτας http://tinyurl.com/obmnjto), αλλά
σήμερα συνειδητοποίησα ότι το να ξυπνάς με την κοιλιά πλάκα, κολλημένη στην πλάτη, επειδή
κρατήθηκες και δε σαβούριασες το βράδυ, είναι μια καλή
αρχή. Αν μη τι άλλο, σου εξασφαλίζει ένα βραστό αυγό για
πρωινό χωρίς ενοχές.
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Σήμερα παραλίγο να φάω και μια ολόκληρη φρυγανιά,
γιατί η μαμά ξαφνικά φρίκαρε ότι έχω αδυνατίσει «ανεπίτρεπτα» και ότι πρέπει να ξαναπάρω άμεσα δύο κιλά,
για να μοιάζω «με άνθρωπο και όχι με χαλκομανία». Το
οποίο με έκανε έξαλλη, αλλά απέφυγα να το δείξω, πρώτον γιατί μάλλον είχε απλώς ξυπνήσει στραβά και δεύτερον γιατί το βασικό ήταν να συμφωνήσει να με πάει
την Παρασκευή στη Θάλεια, για να μείνω εκεί όλο το
σουκού. Οπότε μπουκώθηκα τη φρυγανιά κι ύστερα έφυγα τρέχοντας, και καλά ότι είχα αργήσει για το σχολείο.
Έφτυσα τη μισή σε ένα χαρτομάντιλο κι έκαψα την άλλη
μισή κάνοντας γύρους για όλη την πρώτη ώρα.
Θα συνέχιζα άνετα και για τις υπόλοιπες πέντε αν
δεν είχαμε το διαγώνισμα της φυσικής, γεγονός που δεν
εμπόδισε τη μισή τάξη να κάνει κοπάνα – για την οποία,
φυσικά, δε μου είχε πει κανείς. Όταν τελείωσα και βγήκα
έξω, βρήκα τον Λουκά να με χαιρετάει από τις βρύσες, με
τζιν και ζιβάγκο, παρ’ ότι είχαν γυμναστική. Είχε γυρίσει
τον αστράγαλό του, μου είπε, κι έτσι καθίσαμε αμίλητοι
δίπλα δίπλα στο πεζούλι και κοιτάζαμε τους τύπους από
το τμήμα του να χορεύουν κάτι που ήθελαν(;) να μοιάζει
με καλαματιανό.
Δεν είμαι σίγουρη πότε με πήραν τα κλάματα, πριν ή
μετά τον εξακοσιοστό γύρο, το πήρε όμως εγκαίρως χαμπάρι εκείνος και μου έδωσε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο
μούλιασε από τις μύξες μέσα στο πρώτο λεπτό. Περίμενα
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ότι θα έλεγε κάτι κι ότι θα τα έπαιρνα χειρότερα και θα
σηκωνόμουν να φύγω, αλλά εκείνος συνέχισε να μη λέει
τίποτα και η αμηχανία που μου προκάλεσε αυτό ήταν
αρκετή για να μου κόψει τα αναφιλητά. Ύστερα χτύπησε
το κουδούνι και είχα πια κάθε δικαιολογία να την κάνω,
γιατί έπρεπε να ξαναγίνω άνθρωπος πριν από τα καλλιτεχνικά ΚΑΙ να κάνω επανάληψη στα αρχαία. Οπότε
του είπα «τα λέμε στο σχόλασμα», το οποίο μου θύμισε
το «μιλάμε» του Μαλάκα, κι έτσι χρειάστηκε να λουστώ
ολόκληρη κάτω από τη σιχαμένη βρύση της τουαλέτας
για να ξαναρχίσω να θυμίζω κορίτσι και όχι φουσκωτό
μαξιλαράκι της θάλασσας.
Το γεγονός ότι περπατώντας προς το σπίτι τού τα είπα
όλα είναι, νομίζω, ενδεικτικό της απελπιστικής μοναξιάς
μου αλλά και της δικής του δόλιας ικανότητας να μην
αφήσει να φανεί ότι (βάζω στοίχημα) τα ήξερε ήδη όλα.
Δεν ξέρω τι με ανακούφισε πιο πολύ, το ότι διηγήθηκα
σε κάποιον τη δική μου πλευρά ή ότι ο κάποιος κάθισε
να την ακούσει ή ότι δε με κοίταζε σαν να με θεωρούσε
κακομοίρα; Τώρα που το σκέφτομαι, βεβαια, μπορεί και
να με θεωρούσε, απλώς δε μου το είπε. Είπε μόνο «σκατά» και μετά ρώτησε αν με ενοχλούσε περισσότερο το
ότι με κορόιδεψε ο Μαλάκας ή το ότι το ήξεραν όλοι. Για
το οποίο δεν είχα απάντηση εκείνη τη στιγμή, αλλά και
τώρα που έχω δεν ξέρω αν είναι η σωστή.
Το ότι το ξέρουν όλοι είναι το βασικό πρόβλημα που
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πρέπει να αντιμετωπίσω τύπου ΑΜΕΣΩΣ, ενώ για την
actual κοροϊδία δεν υπάρχει αντιμετώπιση στην πραγματικότητα. Αυτό τη βάζει λίγο στην άκρη. Όχι ότι την κάνει λιγότερο υποφερτή. Την κάνει όμως λιγότερο επικίνδυνη. Δε με κάνει αυτή να νιώθω σκουπίδι. Περισσότερο
με κάνει να νιώθω θυμό. Που δε μου μιλάει κανείς. Πού
είναι σαν να φταίω εγώ, ενώ την καφρίλα την έκανε εκείνος. Που νιώθω τόσο λίγη.
ΥΓ. Ο Λουκάς δεν είπε κουβέντα για τη δική μου μαλακία
με το σεξ. Δε ρώτησε καν αν όντως το έχω κάνει, άρα δεν
μπόρεσα να τον ρωτήσω κι εγώ. Όχι ότι είναι ώρα αυτή
να συζητάμε για σεξ, απλώς λέω.
ΥΓ2. Λες να έχει κάνει;
ΥΓ3. Ίου.
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9 Νοεμβρίου
Θέλω μόνο... καινούριο δέρμα
Είδα τον Μαλάκα.
Και ανακάλυψα ότι μου κάνει το 24 νούμερο.
Δεν ξέρω αν το ένα αντισταθμίζει το άλλο.
Κι αν περισσεύει κάτι, προς ποια κατεύθυνση περισσεύει.
Και τα δύο συνέβησαν στο μολ που είχα πάει για να περπατήσω – έξω έριχνε πάλι καρέκλες, οπότε δεν υπήρχε
περίπτωση να πάω για τρέξιμο, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε
να κουνηθώ λίγο, γιατί μετά από τόσο κλείσιμο αισθανόμουν ότι ο κώλος μου είχε πάρει το σχήμα της καρέκλας
και το μέγεθος της πολυθρόνας του σαλονιού. Η ζυγαριά του μπάνιου έχει χαλάσει και η μαμά δε δείχνει καμία
βιασύνη να την αντικαταστήσει, πιθανότατα για να μην
επιβεβαιώσει αυτό που της φωνάζουν κάθε πρωί τα παντελόνια της: ότι μάλλον πρέπει να το ράψει.
Η μαμά δεν ήθελε ούτε στο μολ να μ’ αφήσει να πάω,
ήθελε να φτιάξουμε μπισκότα και να μιλήσουμε, το οποίο
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της ξεκαθάρισα ότι δεν υπήρχε ως προοπτική, πρώτον
γιατί «φτιάχνω μπισκότα» σημαίνει «τρώω μπισκότα» και
δεύτερον επειδή ήθελα και καλά να πάρω ένα δώρο στη
Θάλεια για το ΣΚ.
Σ’ αυτό η μαμά δεν μπορούσε να πει τίποτα – ή μάλλον
πήγε να πει μήπως να πηγαίναμε μαζί, αλλά από το ύφος
μου κατάλαβε ότι ούτε αυτό επρόκειτο να συμβεί, οπότε
μου έδωσε απλώς ένα εικοσάρικο με πληγωμένο βλέμμα.
(Έχω λίγες τύψεις, είναι η αλήθεια, που την έκοψα έτσι,
αλλά ειλικρινά, για τι να μιλήσουμε; Ό,τι και να της πω
δε θα το καταλάβει. Και ό,τι και να μου πει θα είναι για να
με πείσει ότι καταλαβαίνει. Άσε που θα έμπαινε σε ΚΑΘΕ
μαγαζί, κι ας μην έχει ν’ αγοράσει ούτε τρίχα, και στη μισή
ώρα θα κουραζόταν και θα ήθελε να καθίσουμε για καφέ,
οπότε περισσότερες θερμίδες θα έπαιρνα παρά θα έκαιγα
τελικά.)
Έκανα τον πέμπτο γύρο προσπαθώντας να μην κοιτάζω τις βιτρίνες γιατί θα καθυστερούσα (κι επίσης τι μπορείς να αγοράσεις με είκοσι ευρώ), όταν τον είδα ν’ ανεβαίνει τις σκάλες. Ήταν μ’ αυτό τον βλάκα τον Λεούση
και χαζογελούσαν, ως συνήθως, και ήταν ζήτημα χρόνου
να γυρίσει και να με δει, γιατί στεκόμουν σαν άγαλμα,
ακριβώς στην ευθεία του. (Κάτι τέτοιες στιγμές εύχομαι
να υπήρχε ένα τηλεκοντρόλ στο οποίο θα πατούσες ένα
κουμπί και θα έβαζες τον άλλον σε σλόου μόσιον, αλλά
τι να γίνει που είμαι στόκος με τα τεχνολογικά.) Να πάω
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προς τις κυλιόμενες χωρίς να με δουν δε γινόταν, πίσω μου
ήταν μόνο το σούπερ μάρκετ, οπότε έστριψα απότομα
και μπήκα στο μαγαζί που βρισκόταν δίπλα μου, με κάτι
συμπαθητικά σκέιτ ρούχα (όπως διαπίστωσα μετά, γιατί
εκείνη την ώρα το μόνο που έβλεπα μπροστά μου ήταν
δάκρυα).
Εννοείται ότι δεν ήθελα ν’ αγοράσω τίποτα, αλλά
αυτοί οι δύο πήγαν και στήθηκαν στη βιτρίνα του απέναντι μαγαζιού με τα αθλητικά και δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν. Και ο πωλητής του μαγαζιού με πλησίασε και με
ρώτησε πώς θα μπορούσε να βοηθήσει, και μου φάνηκε
μεγάλη βλακεία να του πω «να διώξετε αυτούς τους δύο
από απέναντι», οπότε γύρισα το κεφάλι για να μη δει ότι
ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα, και του έδειξα στην
τύχη ένα παντελόνι που φορούσε η κούκλα στη βιτρίνα.
Μου είπε ότι ήταν το τελευταίο και κοίταξε το νούμερο και είπε ότι ήταν 25 και πριν προλάβω να του πω «μπα,
δε θα μου κάνει», εκείνος το είχε βγάλει από την κούκλα
και μου το έδινε, οπότε έπρεπε να το δοκιμάσω. Ήταν πετρόλ, με τσέπες και μου άρεσε κολασμένα κι επίσης στην
πραγματικότητα το χρειαζόμουν γιατί μ’ έναν περίεργο
τρόπο όλα μου τα παντελόνια μου πέφτουν ξαφνικά και
τα μαζεύω από δω κι από κει με ζώνες. Το οποίο ακούγεται καλό φυσικά, γιατί σημαίνει ότι έχω όντως αδυνατίσει, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν τεράστια. Οπότε το δοκίμασα. ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ! Για την ακρίβεια, μου έκανε τόσο
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άνετα, που ο τύπος είπε «κρίμα να μην έχουμε το 24, θα
σου έστρωνε ακόμα καλύτερα» και τότε παραλίγο να τον
αγκαλιάσω και να τον φιλήσω στο στόμα. (Μπορεί και
να το έκανα αν υπήρχε περίπτωση να το δει ο Μαλάκας
απέξω, αλλά, απ’ όσο μπορούσα να δω, αυτός είχε φύγει,
οπότε είπα ν’ αφήσω το ρεζιλίκι για άλλη φορά.)
Ευτυχώς, το παντελόνι ήταν σε προσφορά, ευτυχώς
δεν έβαλα τα κλάματα μπροστά του, ευτυχώς δε με είδε,
ευτυχώς δεν ήταν με γκόμενα, ευτυχώς δεν έχω παχύνει
τουλάχιστον.
Όχι ότι αυτό θα κάνει κανέναν ν’ αλλάξει γνώμη για
μένα, αλλά τουλάχιστον φτιάχνει κάπως τη γνώμη που
έχω εγώ για τον εαυτό μου. Λίγο μόνο ν’ αντέξω ακόμα,
να χάσω άλλα δύο κιλά...
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[ΜΑΜΑ]

Θυμάμαι τη μέρα που σε είδα μπροστά μου τυχαία,
την ώρα που έτρεχες να μπεις στο μπάνιο, γυμνή.
Μέσα σε μια στιγμή πάγωσα ολόκληρη. Από μέσα
προς τα έξω. Ό,τι ήξερα, ό,τι νόμιζα ότι είχα υπό
έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή, ό,τι μου έδινε σιγουριά χάθηκε.
Μου φάνηκε σαν να είχες μείνει μισή. Δε φανταζόμουν, βλέπεις, ότι μέσα στους επόμενους μήνες
θα έμενες όντως η μισή απ’ ό,τι ήσουν. Όμως, ήδη,
ήσουν μια σκιά του εαυτού σου. Είχες αδυνατίσει
πολύ, παντού. Θυμάμαι ακόμα τους αγκώνες σου
που, εκείνη τη στιγμή, μου φάνηκαν μυτεροί σαν τα
χάρτινα αστέρια που έφερνες από το νηπιαγωγείο
στις γιορτές. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό: Ολόκληρη
έδειχνες σαν να είχες συρρικνωθεί, σαν να προσπαθούσες να συρρικνωθείς, σε όγκο, σε κίνηση, σε φως.
Γλίστρησες στο μπάνιο σαν να πάλευες να μη σε δει
κανείς. Ούτε καν εσύ η ίδια τον εαυτό σου.
Πώς έγινε αυτό; σκέφτηκα. Έγινα ένα με την
απόγνωση, τον πανικό, το σκοτάδι, το κλάμα που δε
βγαίνει, τα ερωτηματικά. Πρέπει να ηρεμήσω για να
δω τι θα κάνω, σκέφτηκα. Το κοριτσάκι μου χρειάζεται βοήθεια κι εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα.
Άραγε υπέφερε όλο αυτό το διάστημα; Υπέφερε.
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Πόσο καιρό άραγε ζει μέσα σ’ αυτήν τη σκοτεινή
τρύπα; Μόνη της; Ολομόναχη;
Κατηγορούσα τον εαυτό μου. Ότι έπρεπε να το
είχα υποψιαστεί. Ότι έπρεπε να ήμουν περισσότερο
κοντά σου. Ότι έπρεπε εγώ, τουλάχιστον εγώ, να
ξεχωρίσω το αληθινό από το ψεύτικο χαμόγελό σου.
Έπρεπε να διακρίνω τα σημάδια, τις σιωπές. Αλλά
όλοι σού λένε «εφηβεία». Κι όταν λες ότι ανησυχείς,
σου λένε «θυμήσου τα δικά σου». Τα δικά μου...
Ο πόνος που ένιωθα ήταν φυσικός, αισθανόμουν
τα δικά μου κόκαλα να τρυπάνε το δέρμα. Δεν είχε
όμως καμία σημασία. Τώρα θα γίνω δυνατή, σκέφτηκα. Πολύ δυνατή. Μόνο αυτό είχε σημασία.
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Θάλεια και Ζωή
φίλε;
πώς πας;
τέλεια
εσύ;
καλά είμαι
έλα, πες
πώς είσαι;
τι να πω;
θα τα πούμε αύριο από κοντά
ισχύει;
φυσικά και ισχύει
θα πάμε και παγοδρόμιο;
πάμε
κάπου μακριά όμως
να μη δούμε γνωστούς
πλιζ;
όπου θες
έλα πες
είναι σκατά εκεί;
για να ρωτάς φαντάζομαι ότι είναι σκατά εκεί
για μένα εννοώ
μπα
το ξέχασαν κιόλας
γιατί;
έβαλαν στοίχημα ποιος θα πηδήξει πρώτος;
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χαχαχα
μπορεί
δεν το ’πα γι’ αστείο
ΟΚ
σόρι
εκεί πώς πας;
τα ίδια
τουλάχιστον μ’ αφήνουν στην ησυχία μου
στο σχολείο
γιατί πού δε σ’ αφήνουν
στο σπίτι
της έχει κολλήσει της μάνας μου ότι έχω αδυνατίσει
πολύ
ότι κάτι δεν πάει καλά
και πρέπει να με δει γιατρός
και τέτοια
έχασες κι άλλο;
από πότε;
από το πάρτι έχω να σε δω
σωστά
έπεσε δουλειά:-Ρ
έλα ρε φίλε
μη μου τη λες
σου είπα να βγούμε προχθές
θα πήγαινες πάλι για τρέξιμο
τεσπα
πόσο είσαι τώρα;
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51
νομίζω
τι λες παιδί μου;
58 δεν ήσουνα;
ναι
ε δίκιο έχει η μάνα σου
στο πάρτι ήσουν ήδη αδύνατη
σιγά
το θέμα είναι ότι θέλει να πάω σε διαιτολόγο
δίκιο έχει
τι δίκιο παιδί μου;
τι θα πει ο διαιτολόγος;
να παχύνω;
τρελάθηκες;
αν πρέπει να παχύνεις, ναι
αυτό θα πει
εσύ τώρα με ποιον είσαι;
μα τι λες;
πόλεμο έχουμε;
εσύ θα μου πεις
εγώ θα σου πω ότι το ’χεις παρακάνει
κι ότι ανησυχώ
αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε;
ζηλεύεις;
τι να ζηλέψω;
που μετράς τις μπουκιές σου;
που η μόνη σου έγνοια είναι να μη φας;
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που δε μιλάς για τίποτ’ άλλο πια;
σύνελθε
αλήθεια;
μήπως κάποια τα ’χει πάρει επειδή δεν ασχολούμαστε
πια μόνο μαζί της;
μήπως φοβάσαι ότι θα σου πάρω τη θέση αν βγω κι
εγώ έξω με κολάν;
έλα ρε Ζωή
όποτε θες έβγαινες με κολάν
σύνελθε
ποια πρωτεία;
εγώ τρώω για να παίζω τένις
να ’χω δύναμη να κάνω αυτά που θέλω
τρώω επειδή μ’ αρέσει
όσο μ’ αρέσει
δεν τρώω για να είμαι κάποια
χαχαχαχαχ
φυσικά και τρως όσο σ’ αρέσει
γιατί δε βάζεις κιλό ποτέ
αλλά βέβαια
εσύ τα κάνεις όλα σωστά
μη σου χαλάσουμε το ίματζ
φίλε κόφ’ το
το τραβάς
μπα
τώρα να το κόψω;
τίποτ’ άλλο θες;
ναι
να σταματήσεις τις βλακείες
να πας στον γιατρό
να δεις γιατί έχεις γίνει έτσι
εντάξει
όλοι περνάμε δύσκολα κατά καιρούς
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δε θα πεθάνουμε κιόλας
θα το λύσουμε
γι’ αυτό δεν είμαστε μαζί;
για να μιλάμε;
αλήθεια;
περνάς κι εσύ δύσκολα;
γιατί;
επειδή σου έφυγε ο ένας από τους δέκα;
ευτυχώς που με καταλαβαίνεις
τι να καταλάβω;
ότι δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει να διαλύεσαι;
γιατί δεν έχω ιδέα;
ρε φίλε
δε μιλάμε;
τι εννοείς;
τίποτα
κρίμα
δεν το περίμενα από σένα
γιατί δεν το σηκώνεις;
ρε μαλάκα σε παίρνω να μιλήσουμε
σήκωσέ το
αυτό ήτανε;
ΟΚ
εσύ το διάλεξες
όντως κρίμα
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13 Νοεμβρίου
Θέλω μόνο... να μ’ αφήσετε ήσυχη
Πώς γίνεται όλοι να έχουν άποψη για τη ζωή σου – για
την ακρίβεια, πώς γίνεται να έχουν όλοι άποψη για τη
ζωή σου τη στιγμή ακριβώς που δεν κάνεις αυτό που περίμεναν από σένα;
Φανταζόμουν ότι η αλλαγή σχολείου θα είχε αυτό το
καλό: Κανείς δε θα ήξερε τι να περιμένει από μένα, οπότε
θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, χωρίς το άγχος ότι απογοητεύω το σύμπαν επειδή πήρα δεκαπέντε στα γαλλικά. Αλλά φαίνεται ότι μ’ έναν μαγικό τρόπο οι καινούριοι
γνωστοί ξέρουν ήδη τι περίμεναν από σένα οι παλιοί –
και το περιμένουν κι εκείνοι.
Στην περίπτωσή μου, όχι, δεν πήρα δεκαπέντε στα
γαλλικά (η Πουλάκη μάς έδωσε σήμερα τα διαγωνίσματα
και είχα το μόνο δεκαοχτώ), όμως έχω χάσει εφτά ολόκληρα κιλά, νιώθω επιτέλους φυσιολογική και μπορώ
να ελέγξω τον εαυτό μου. Επιτέλους νιώθω ότι μπορώ
να γίνω αυτό που θέλω – ή έστω να προσπαθήσω. Είναι
τόσο κακό;
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[ΜΠΑΜΠΑΣ]

Η μαμά είχε φαγωθεί να σε πάμε στον γιατρό. Στην
αρχή τη θεωρούσα υπερβολική, θα το πω. «Σιγά,
και που έχει αδυνατίσει;» της έλεγα. «Κορίτσι είναι». Μήπως κι εκείνη δεν έκανε τα ίδια; Μια ζωή
σαλάτα παράγγελνε στα ραντεβού κι ύστερα κατέληγε να τρώει τις δικές μου πατάτες. «Έτσι είναι τα
παιδιά στο κάτω κάτω. Θα τον βρει τον δρόμο της»
της έλεγα. «Μπορεί να της αρέσει κανένα αγόρι. Δε
σου είχε κοπεί ποτέ η όρεξη για μένα;»
Την έκαναν έξαλλη αυτά τα αστεία. Αλλά γινόταν έξαλλη συχνά εκείνη την εποχή, οπότε δεν της
έδινα και πολλή σημασία. Άλλωστε, με τους γιατρούς δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. «Αν πρέπει να
παχύνει, ας φάει» έλεγα.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έτρωγες. Βγήκαμε
μια μέρα μαζί για φαγητό. Για χάμπουργκερ. Όπως
όταν ήσουν μικρή και σ’ έπαιρνα εγώ από το σχολείο. Παράγγειλες ένα απλό χάμπουργκερ. Χωρίς
τυρί. Το άνοιξες κι έφαγες μόνο το μπιφτέκι, θυμάσαι; Σου παράγγειλα με το ζόρι πατάτες. Ήμουν
σίγουρος ότι θα τις έτρωγες. Παρακαλούσα να τις
φας. Θα ήταν σαν να μου έλεγες πως είχα δίκιο.
Πως όλα ήταν καλά. Δεν άγγιξες ούτε μία.
Ύστερα πήγες στην τουαλέτα. Καθόμουν και σε
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περίμενα και σκεφτόμουν όλες τις ιστορίες που είχα
ακούσει για παιδιά που έκαναν εμετό ό,τι έτρωγαν. Για κορίτσια που τα τάιζαν με ορό για να μην
πεθάνουν. Για κορίτσια που πέθαναν τελικά. Είναι
δυνατόν το δικό μου κορίτσι να ήταν σαν εκείνα;
σκεφτόμουν.
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21 Νοεμβρίου
Θέλω μόνο... αυτό που θέλετε
Δέχτηκα να πάω στον γιατρό για να μ’ αφήσουν στη γωνίτσα μου επιτέλους. Τι ήμουν, τετράχρονο που το κυνηγάνε για να φάει; Πίστευα ότι ο διαιτολόγος θα τους έλεγε απλώς ότι είναι τρελοί. Το πολύ να μου έλεγε εμένα να
μην αδυνατίσω άλλο.
Βγαίνοντας από το ιατρείο, εγώ ήμουν κλαμένη, η
μαμά έξαλλη, ο μπαμπάς σαν χαμένος και όλοι όσοι περίμεναν απέξω (πόσες ώρες; Δεν έχω ιδέα) να βγούμε, στο
χείλος της απελπισίας ή/και της βίαιης εκδίκησης. Ήθελα
να τους φωνάξω «δε φταίω εγώ, αυτοί μ’ έφεραν, κι αν με
είχαν ακούσει, θα είχαμε βγει από κει μέσα σε πέντε λεπτά – ή θα ήμασταν σπίτι τώρα και θα είχα ήδη τελειώσει
με την άλγεβρα», αλλά η μαμά με τράβαγε σχεδόν από το
μανίκι – από θυμό ή αγωνία, ούτε κι εκείνη ήξερε, νομίζω.
Περπατήσαμε ως το αυτοκίνητο σιωπηλοί (10 θερμίδες), ο μπαμπάς οδήγησε αμίλητος μέχρι το σπίτι (70
θερμίδες – εκείνος, όχι εγώ) κι ύστερα σταμάτησε απέξω, έβγαλε αλάρμ και μου είπε ότι μου έχει εμπιστοσύνη.
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Ότι δεν πιστεύει πως έχω κάτι από αυτά που ανέφερε η
διαιτολόγος πως μπορεί να έχω, ότι είμαι αρκετά έξυπνη ώστε να λύσω το όποιο θέμα μόνη μου και φυσικά
(φυσικά) με τη βοήθειά τους και ότι περιμένει από μένα
να τους δείξω ότι κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι όλο
αυτό και πόσο κακό μπορεί να κάνω στην υγεία μου αν
συνεχίσω να αδυνατίζω. Μετά από το φαινομενικά ψύχραιμο λογύδριο (περίπου 30 θερμίδες) έβγαλε με κάπως
τελετουργικό τρόπο από την τσέπη του τις δύο σελίδες
με το αναλυτικό προτεινόμενο διαιτολόγιο που μας είχε
εκτυπώσει η γιατρός (λέγοντας ότι πρώτα από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να δούμε έναν ψυχολόγο), και μου το
έδωσε: 2.500 θερμίδες.
Εγώ δεν ήμουν καθόλου ψύχραιμη, έκλαιγα ήδη, αλλά
δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το μόνο που σκεφτόμουν
ήταν πόσο περίεργο φαινόταν που είχε αναλάβει εκείνος
τον ρόλο του αρχηγού, αντί για τη μαμά. Εκείνη έκλαιγε
μαζί μου.
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27 Νοεμβρίου
Θέλω μόνο... έναν σύμμαχο
Αυτό που όταν οι περισσότεροι είναι εναντίον σου γίνεται σχεδόν αδύνατον κάποιος να είναι υπέρ σου είναι
κάπως τρομαχτικό. Στο τρίτο διάλειμμα, πριν προλάβουν
να βγουν όλοι από την τάξη, ήρθε ο Λουκάς να μου πει
ότι θα πάει στο κυλικείο και αν θέλω να μου φέρει τίποτα. Δεν πρόλαβα καν να του πω ότι ήθελα νερό, γιατί
πετάχτηκε από πίσω η Μάρθα, που τελευταία έχει γίνει
κολλητή με την Καρίνα, και τον κοίταξε λες και είχε λέπρα. «Γιατί, εκτός από ψεύτρα, είναι και ανάπηρη; Πόδια
δεν έχει να πάει μόνη της να το φέρει;» του είπε – όχι, του
φώναξε, μην τυχόν και δεν το ακούσει κάποιος από τον
όροφο. Το άκουσε μέχρι και η Μιχαηλίδου, που έβγαινε
εκείνη την ώρα από την τάξη, και γύρισε να την κοιτάξει
– αλλά φυσικά κανείς δε νοιάστηκε γι’ αυτό.
Τώρα, ο Λουκάς είναι φίλος μου (απ’ ό,τι φαίνεται,
ο μόνος), αλλά μετά από κάτι τέτοιο γιατί να θελήσει
κάποιος να μου πιάσει κουβέντα όταν ξέρει ότι όλοι οι
υπόλοιποι θα τον θεωρήσουν μαλάκα; Το καλό(;) με τον
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Λουκά είναι ότι πιστεύει πως έτσι κι αλλιώς θα τον θεωρούσαν, αν όχι μαλάκα, τουλάχιστον κάπως ξενέρωτο,
οπότε δε θεωρεί ότι με το να μου μιλάει πέφτει η μετοχή
του στο χρηματιστήριο. Πράγμα που εγώ πιστεύω ότι είναι εντελώς ψέματα (η Μάρθα, ας πούμε, βάζω στοίχημα
ότι του την πέφτει κανονικά), αλλά με βολεύει και λίγο –
διαφορετικά θα μίλαγα προφανώς μόνο με τις κιμωλίες.
Σε άλλα νέα, στο σπίτι η κατάσταση έχει αρχίσει να
μοιάζει ανησυχητικά με σχολείο – μόνο που εδώ κανείς
δεν έχει πρόθεση να με αγνοήσει, δυστυχώς. Το ακριβώς
αντίθετο: Με παρακολουθούν διακριτικά για να δουν αν
και τι θα φάω, πράγμα που θα ήταν αγχωτικό σε οποιαδήποτε περίπτωση, πόσο μάλλον τώρα, που προσπαθώ να
φάω ακριβώς όσο πρέπει.
Μετά το ραντεβού με τη διαιτολόγο, τους είπα ότι είναι
εντελώς αδύνατο να ακολουθήσω το ηλίθιο πρόγραμμα
που μου έδωσε – το μόνο που δεν έχει μέσα είναι να τρώω
μια κουταλιά σκέτο βούτυρο το πρωί, για καλημέρα. Η
μαμά με ρώτησε αν είναι αδύνατον επειδή δεν πεινάω ή
επειδή φοβάμαι μήπως παχύνω. Η απάντηση, φυσικά,
ήταν προφανής (duh, φυσικά και πεινάω, θα έτρωγα αυτά
που μου γράφει και διπλάσια αν μου εγγυόταν κάποιος
ότι δε θα παχύνω), αλλά ίσως, σκέφτηκα, ίσως αν έλεγα
ότι δεν πεινάω, να με άφηναν για λίγο στην ησυχία μου.
Από την άλλη, αν έλεγα ότι δεν πεινάω, εγώ που πριν
από έξι μήνες πούλαγα τη γιαγιά μου για μια μερίδα πα100

τάτες τηγανητές, θα τους έμπαιναν ψύλλοι στ’ αυτιά ότι
κάτι φοβερό μου συμβαίνει (από φυματίωση και πάνω)
και θα άρχιζε άλλο τουρ σε γιατρούς. Οπότε μου φάνηκε
σοφότερο να επιμείνω σ’ αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ότι δηλαδή είμαι απολύτως ΜΙΑ ΧΑΡΑ και ότι απλώς
η δική τους άποψη για το τι σημαίνει «μια χαρά» είναι κάπως διαστρεβλωμένη. Δηλαδή πρέπει να έχω φουσκωτά
κόκκινα μάγουλα (ίου) και ψωμάκια για να είμαι εντάξει;
Οπότε συμφωνήσαμε ότι θα με αφήσουν ήσυχη αν
μείνω σταθερή στα κιλά που είμαι τώρα – με την προϋπόθεση ότι θα μου έρθει περίοδος τον επόμενο μήνα. (Η
διαιτολόγος με ρώτησε αν η περίοδός μου είναι κανονική
και μου φάνηκε πολύ χοντρό να της πω ότι είναι, οπότε
της είπα την αλήθεια, ότι δηλαδή τον προηγούμενο μήνα
δε μου ήρθε καθόλου. Το οποίο εμένα προσωπικά δε μ’
ενοχλεί καθόλου, αλλά εκείνη την ενόχλησε και μάλιστα
πολύ – κάτι ότι η περίοδός σου κόβεται αν το σώμα σου
δεν έχει αρκετό λίπος). Το τι θα συμβεί αν αυτό δε γίνει
δεν το διευκρινίσαμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει
λόγος – έχω ήδη αρχίσει να τρώω περισσότερο, μπας και
ηρεμήσουν λίγο, και νιώθω το λίπος να κάθεται παντού.
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1 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... μια εξήγηση
Αυτό που το Cosmopolitan έβαλε *τώρα* κουίζ για διατροφικές διαταραχές για έφηβες μοιάζει με σενάριο
επιστημονικής φαντασίας – τύπου τούς πήρε τηλέφωνο
η μαμά και τους απείλησε να το βάλουν ή κάτι τέτοιο.
Το είδα το πρωί την ώρα που ετοιμαζόμουν κι ύστερα
το σκεφτόμουν όλη μέρα στο σχολείο κι ύστερα γύρισα
και δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να το κάνω, αλλά φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω, κι έτσι το
συμπλήρωσα λέγοντας στον εαυτό μου ότι θα βγει ένα
σούπερ αποτέλεσμα και θα το δείξω στη μαμά... εντάξει,
θα της το τρίψω στα μούτρα.
Τελικά δε συνέβη ακριβώς αυτό και είναι προφανές
σε οποιονδήποτε δει το κουίζ – μπορεί άνετα να το συμπληρώσει οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας για λογαριασμό μου. Το οποίο με προβλημάτισε φυσικά, αλλά
μάλλον όχι προς την κατεύθυνση που πιστεύει η μαμά
και ο μπαμπάς και πιθανόν η Θάλεια και σίγουρα η ηλίθια
διαιτολόγος. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω εγώ, τα αποτε104

λέσματα αυτού του τεστ μάς δείχνουν ότι θα έπασχα από
βουλιμία ή υπερφαγία αν δεν είχα την πειθαρχία να ελέγξω τον εαυτό μου. Κι αυτό δε νομίζω ότι είναι διατροφική
διαταραχή, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να μου πουν
συγχαρητήρια – αν ήξεραν με πόση προθυμία θα άδειαζα
το ψυγείο, τώρα που μιλάμε και ανά πάσα στιγμή.
Φυσικά και ζυγίζομαι κάθε μέρα, εννοείται. Το πρωί.
Αφού κατουρήσω και κάνω κακά και αφού βγάλω τις πιτζάμες μου, αλλά πριν πιω νερό, εννοείται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η παλιά ζυγαριά που ανακάλυψε η μαμά
στην αποθήκη για να αντικαταστήσει (επιτέλους) τη χαλασμένη είναι όντως παλιά – δηλαδή θα μπορούσε άνετα
να είναι η ίδια στην οποία ζυγιζόταν η Μαρία Αντουανέτα
μετά το παντεσπάνι της. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνει
τόσο θόρυβο όταν ανεβαίνω, που πρέπει να ανοίγω τέρμα
όλες τις βρύσες και να τραβάω το καζανάκι ακριβώς τη
στιγμή που πατάω το πόδι μου πάνω για να μην ακούσει
η μαμά, που πηγαινοέρχεται απέξω ετοιμάζοντας τοστ, τι
σκατά προσπαθώ να κάνω.
Χα, προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι δε θα ξαναγίνω τόφαλος με όλα αυτά που μ’ έχουν βάλει και τρώω, αυτό
κάνω. Πηγαίνω τρέχοντας στο σχολείο το πρωί και γυρίζω τρέχοντας όταν δεν έρχεται μαζί μου ο Λουκάς. Χθες
το απόγευμα έκανα δύο ώρες γυμναστική στο δωμάτιο κι
έτσι μπόρεσα να φάω δύο σκέτα καλαμάκια για βραδινό
– το πρόβλημα είναι πως, όταν έχω αγγλικά, δεν προλα105

βαίνω με τίποτα να το κάνω. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν
έχω πάρει καθόλου, νομίζω ότι έχω χάσει μάλιστα 100
γραμμάρια, το οποίο ελπίζω απλώς να μην το ανακαλύψει η μαμά. Ευτυχώς, ακόμα κι αν θυμηθεί να με ζυγίσει,
μάλλον δε θα βγάλει άκρη με το ερείπιο.
Σε άλλα νέα, νιώθω κομμάτια αυτές τις μέρες, αλλά
φταίει μάλλον το διάβασμα για τις εξετάσεις του τριμήνου. Αναρωτιέμαι τι θα κάνω του χρόνου, και του παραχρόνου φυσικά. Ο Λουκάς μού πρότεινε να έρθει να
διαβάσουμε μαζί, αλλά προσπαθώ να το αποφύγω γιατί νομίζω ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καθόλου και
μαζί θα αποσυντονίσουμε ο ένας τον άλλον ακόμα πιο
πολύ. (Στο σημείο αυτό η Θάλεια θα πεταγόταν και θα
έλεγε ότι τον γουστάρω, αλλά αυτή τη στιγμή, πρώτον
η Θάλεια δε θέλει ούτε να με ξέρει και δεύτερον, ειλικρινά, δε γουστάρω κανέναν, θέλω μόνο να μ’ αφήσουν να
κοιμηθώ.)
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6 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να τρώω
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενθουσιάζονται όλοι τους
τόσο με τους Σκανδιναβούς σκηνοθέτες. Πήγαμε χθες με
τον Λουκά σ’ αυτό το θρίλερ του Νορβηγού που δε θυμάμαι πώς τον λένε – ούτε αυτόν ούτε την ταινία του. Το
βρήκα τρελά μέτριο, αν και ο Λουκάς ενθουσιάστηκε και
μίλαγε γι’ αυτήν ακόμα και σήμερα, στην κουβέντα που
κάναμε την ώρα των αγγλικών.
Είχε φαγωθεί να πάμε να τη δούμε και χθες ήταν καλή
ευκαιρία γιατί η Μιχαηλίδου ήταν άρρωστη και δεν είχαμε
να διαβάσουμε τίποτα για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι
προτιμούσα να μείνω σπίτι και να κάνω λίγη γυμναστική
(με το διάβασμα την έχω αφήσει λίγο τελευταία), αλλά η
μαμά επέμενε να πάω, κυρίως, νομίζω, επειδή ήλπιζε ότι
θα πάρουμε καμιά κρέπα στον γυρισμό. Το φοβόμουν κι
εγώ, αλλά κατάφερα να τη γλιτώσω με μια κόκα λάιτ, με τη
δικαιολογία ότι είχα φάει αργά το μεσημέρι. Ο Λουκάς δεν
το σχολίασε εκείνη τη στιγμή, αλλά, όταν βγήκαμε από το
μαγαζί και λίγο πριν δαγκώσει μια τεράστια μπουκιά από
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την κρέπα του (που μόνο τη γιαγιά μου δεν είχε μέσα), γύρισε και μου είπε: «Αλήθεια, γιατί το κάνεις αυτό;».
Καθυστέρησα μερικά δευτερόλεπτα ν’ απαντήσω, κυρίως επειδή προσπαθούσα να καταπιώ τα σάλια μου και
να σταματήσω τη ζαλάδα που με είχε πιάσει από τη μυρωδιά της κρέπας – και την πείνα (εντάξει, η κόκα λάιτ
ήταν ίσως υπερβολή, είχα να βάλω κάτι στο στόμα μου
από το πρωί, που έφαγα ένα τοστ μπροστά στη μαμά για
να ησυχάσει). Τον ρώτησα «ποιο» κι εκείνος σήκωσε τα
μάτια και μου απάντησε «αυτό, που έχεις γίνει σαν βελόνα» με τόσο απαξιωτικό ύφος, που μου ήταν σχεδόν
αδύνατο να πιστέψω ότι μιλούσαμε για το ίδιο πράγμα:
τον Άθλο των Δέκα Χαμένων Κιλών.
Του είπα ότι δεν έχω γίνει σαν βελόνα, έχω γίνει απλώς
όπως θα έπρεπε να είμαι, κι εκείνος με ρώτησε «γιατί θα
έπρεπε», κι εγώ του είπα ότι έτσι είναι το φυσιολογικό,
κι εκείνος κούνησε το κεφάλι όπως κουνάνε το κεφάλι
τους οι άνθρωποι που μπορούν να τρώνε κάθε βράδυ μία
κρέπα-βάρκα και να μην παίρνουν ούτε ένα γραμμάριο,
ποτέ. Ύστερα μου είπε «κι αφού έγινες όπως ήθελες, τώρα
γιατί δεν τρως;». Του απάντησα –κάπως τσιριχτά από
την υπερπροσπάθεια, είναι η αλήθεια– ότι δεν πει-νά-ω,
αλλά με κοίταξε τόσο περιφρονητικά, που πραγματικά
πιστεύω ότι είχε δει τα σάλια να τρέχουν από τις γωνίες
των χειλιών μου.
Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε η μαμά του με το αυτο108

κίνητο και ήλπιζα ότι αυτό θα τον έκανε να σταματήσει
τη συζήτηση, αλλά πού. Την ώρα που στριμωχνόμασταν
βιαστικά στο πίσω κάθισμα μου είπε «πάντως εμένα μου
άρεσες περισσότερο πριν» – όχι τόσο δυνατά όσο θα
μου έλεγε κάτι για τον καιρό, αλλά ούτε τόσο σιγά ώστε
να είμαι σίγουρη ότι το έλεγε ως μυστικό. Πράγμα που
με μπέρδεψε αφάνταστα, γιατί κάτι τέτοιες εξυπνάδες
έχουν εντελώς άλλο νόημα όταν τις λέει κάποιος ως μυστικό, παρά όταν τις πετάει αδιάφορα για να τις ακούσει
οποιοσδήποτε.
Κάθισα σαν κούτσουρο δίπλα του και προσευχόμουν
να μην ακούσει την κοιλιά μου που γουργούριζε, ενώ
ταυτόχρονα προσπαθούσα να απαντήσω αξιοπρεπώς
στη μαμά του που μας ρώταγε μέχρι και για τους τίτλους
τέλους της ταινίας. Από την οποία ταινία συνειδητοποίησα, με τρελή ντροπή, ότι είχα χάσει βασικά πράγματα
– αυτά μάλλον που γίνονταν την ώρα που σχεδίαζα πώς
θα αποφύγω να φάω πάνω από 100 θερμίδες για την υπόλοιπη μέρα.
Άραγε όλοι οι άνθρωποι με φυσιολογικό βάρος περνάνε τη μέρα τους οργανώνοντας τα γεύματά τους;
Σκέφτονται όλοι το φαγητό όσο εγώ; Είναι η αγωνία και
η πείνα απαραίτητη προϋπόθεση για να μείνει κάποιος
αδύνατος σε όλη του τη ζωή; Μήπως είμαι όντως τρελή
που δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τι θα φάω;
Και τι εννοούσε ότι του *άρεσα* περισσότερο αλλιώς; Τα
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σκεφτόμουν όλα αυτά στο αυτοκίνητο, κάπως ζαλισμένη
από την κρέπα, που τελείωνε ευτυχώς, και το άφτερ σέιβ
του Λουκά, που πρώτη φορά το μύριζα από τόσο κοντά.
Μουρμούρισα στη Θάλεια μέσα μου να σκάσει («δεν τον
γουστάρω!») και τότε συνειδητοποίησα ότι είχαμε φτάσει
σχεδόν στο σπίτι. Είπα στην κυρία Αγγελική να με αφήσει
δύο δρόμους πιο πριν και ήμουν έτοιμη να ξεφουρνίσω τη
στάνταρ δικαιολογία μου («θέλω να πάρω τσίχλες από
τον κύριο Μανόλη»), όταν ο βλάκας δίπλα μου πετάχτηκε και είπε: «Θέλει να κάψει τις θερμίδες που δεν έφαγε,
γι’ αυτό». Έγινα κατακόκκινη μέχρι τα πόδια και την άφησα να προσπεράσει το ψιλικατζίδικο μουρμουρίζοντας
κάτι τύπου «δεν πειράζει», αν και πείραζε απελπιστικά.
Γιατί δε μ’ αφήνουν να κάνω αυτό που θέλω; Γιατί έχουν
φαγωθεί όλοι να ελέγχουν τη δική μου ζωή; Γιατί δε θέλω
ν’ ασχολείται πια κανένας μαζί μου;
Πήγα για ύπνο νηστική. Τουλάχιστον ένιωθα καθαρή
–το λίπος είναι μια σκέτη αηδία– και το πρωί η κοιλιά μου
ήταν πλάκα.
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11 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να σκάσετε
Η μαμά φυσικά πήρε είδηση τη ζυγαριά. Στην πραγματικότητα την είχε μάλλον πάρει είδηση από πάντα, αλλά
κρατιόταν για να μη σπάσει τη συμφωνία μας. Μόνο που
σήμερα ξέχασε και τις συμφωνίες και τα πάντα και μπούκαρε στο μπάνιο τη χειρότερη στιγμή, ό,τι έπρεπε για να
ανακαλύψει ότι έχω χάσει άλλο ένα κιλό και να με δει
ολόγυμνη, πράγμα που είχα καταφέρει να αποφύγω τόσο
καιρό.
Δε θυμάμαι και πολλά από την υστερία που ακολούθησε – πάντως ήταν τόσο μεγάλη, που εγώ δεν πήγα
σχολείο κι εκείνη δεν πήγε γραφείο, κι αυτό έχει να συμβεί από πρόπερσι, που είχα πάθει μαγουλάδες με καθυστέρηση μιας δεκαετίας περίπου. Έκλαιγε εκείνη, έκλαιγα
κι εγώ. Μου φώναζε ότι πρέπει να φάω, της φώναζα ότι
δεν μπορώ, θα γίνω τόφαλος, πρώτη φορά καταφέρνω
να έχω τον έλεγχο και νιώθω τόσο περήφανη γι’ αυτό.
Τη μία με αγκάλιαζε και με παρακαλούσε, την άλλη με
φοβέριζε ότι, αν δεν ακολουθήσω το πρόγραμμα της δι111

αιτολόγου, θα με πάει σέρνοντας στον γιατρό. Της έλεγα
ότι έχω μια φωνή μέσα μου που λέει ότι, όταν τρώω, όσο
κι αν τρώω, παχαίνω, ότι είμαι βρόμικη, άχρηστη που δεν
μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Κι εκείνη έκλαιγε πάλι
και μου έλεγε «μα δεν καταλαβαίνεις πόσο όμορφη είσαι;».
Μουρμούρισα κάτι ακατάληπτο, ενώ ήθελα να της πω
ότι δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία στη ζωή μου.
Πρώτον, γιατί δεν είμαι όμορφη, είμαι κίτρινη και γκρι.
Και δεύτερον, επειδή, αν όλη μου η αγωνία ήταν πώς θα
είμαι όμορφη, δε θα φορούσα βερμούδες για σκέιτερ, πέντε νούμερα μεγαλύτερες, ούτε θα κρυβόμουν πίσω από
τεράστια τίσερτ, ούτε θα προσευχόμουν κάθε μέρα να ζαρώσω λίγο ακόμα και να μη με πειράζει κανείς. Θα ήθελα
να πιάνω περισσότερο χώρο, hello, όχι να εξαφανιστώ.
Τότε η μαμά με ρώτησε αν θέλω να μιλήσω με κάποιον
ψυχολόγο. Δε διευκρίνισε για τι πράγμα θα του μιλούσα, ούτε έδειξε να περιμένει απάντηση εκείνη τη στιγμή,
οπότε τα μάζεψα και πήγα στο δωμάτιό μου για να ηρεμήσω – και να το σκεφτώ. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το
έχουν συζητήσει με τον μπαμπά, είμαι σχεδόν σίγουρη
ότι γι’ αυτό τους άκουσα προχθές να μαλώνουν στο σαλόνι, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θέλουν να πάω εκεί για να
«γίνω καλά» και να ξαναρχίσω να τρώω «κανονικά». Το
οποίο με κάνει έξαλλη, γιατί δείχνει ότι δεν τους περνάει
από το μυαλό ότι μπορεί να είμαι ήδη καλά κι απλώς εκεί112

νοι να μη με καταλαβαίνουν. Από την άλλη, αν δεν πάω,
δεν πρόκειται να μ’ αφήσουν ήσυχη ποτέ. Και ίσως, αν
πάω, να ανακαλύψω γιατί διάολο σκέφτομαι συνέχεια το
φαγητό. Και τι να κάνω για να σταματήσω.
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[ΜΑΜΑ]

Δύο βδομάδες έψαχνα απεγνωσμένα ψυχίατρο που
να ξέρει και από θέματα διατροφικών διαταραχών.
Ήμουν στα όρια της απελπισίας, δεν έβρισκα κανέναν. «Αδύνατον, ξέρετε πόσοι έφηβοι έχουν προβλήματα σήμερα; Αναγκάζομαι και διώχνω ασθενείς
γιατί δεν έχω χρόνο». «Λυπάμαι, δεν έχω ασχοληθεί
με διατροφικές διαταραχές και είναι πολύ σοβαρό
το θέμα για να πειραματιζόμαστε».
Έτσι κι αλλιώς, δε θα μπορούσαμε να τους πληρώσουμε.
Τα νοσοκομεία είχαν όλα λίστες αναμονής – δεν
ήθελα καν να σκέφτομαι πώς θα ήσουν όταν θα
έφτανε η σειρά σου.
Ο Σπύρος επέμενε. «Είσαι υπερβολική, είναι λογικό
παιδί, θα μιλήσουμε, θα της περάσει». Δεν ήξερε πόσο
προσπαθούσα. Να σου μιλήσω. Να σε κάνω να φας.
Με το καλό. Με το άγριο. Η λογική δεν είχε θέση εκεί.
Μου έλεγες ψέματα. Ποτέ δε μου έλεγες ψέματα
παλιά. Τώρα είχες αρχίσει να ισχυρίζεσαι ότι είχες
φάει. Έπαιρνα τηλέφωνο τη μαμά του Λουκά. «Όχι,
δεν άγγιξε μπουκιά» μου έλεγε. Γιατί; Γιατί την πιστεύω; σκεφτόμουν. Έπρεπε να βγάλω από το μυαλό μου ότι ήσουν η Ζωή που ήξερα. Πλέον ήσουν η
Ζωή που χρειαζόταν βοήθεια.
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Από το Κέντρο για Εφήβους με Διατροφικές Διαταραχές μού είχαν πει από μέρα σε μέρα ότι θα
επικοινωνούσαν μαζί μου. Είχαν όλους τους γιατρούς. Διαιτολόγο, ψυχίατρο, παιδίατρο. Παθολόγο
και εργοθεραπευτή. Γιατί τόσοι γιατροί; σκεφτόμουν. Γιατί τόσοι γιατροί για να κάνουν ένα παιδί
να φάει; Τι δεν καταλαβαίνω, Ζωή;
Το πρωί που με πήραν τελικά είχες χάσει άλλα
δύο κιλά. Επέμενες ότι είχες χάσει μόνο ένα.
Έβαλα τα κλάματα πάνω από το τηλέφωνο. Η
κοπέλα μού έλεγε ότι μου έκλεισαν ραντεβού με
την ψυχίατρο, κι εγώ δεν άκουγα. Μόνο την παρακαλούσα. «Αν δεν τη δεχτείτε εσείς, δεν ξέρω τι θα
κάνω. Είμαι απελπισμένη». Σε δέχτηκαν. «Τη δέχτηκαν. Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ!» μονολογούσα. Τι
μονοπάτια δύσβατα, τι δρόμους ξεχασμένους μπορεί να βρει η χαρά για να μας συναντήσει; Έμεινα
με το τηλέφωνο στο αυτί μου τρία τέσσερα λεπτά
ακόμα, κλαίγοντας, για να εξατμιστεί η απόγνωση
και ν’ αφήσει χώρο στην ελπίδα. «Να δεις που όλα
θα πάνε καλά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι
να μείνεις όρθια» μονολογούσα. Δεν ξέρω στ’ αλήθεια ποια από τις δυο μας ήθελα να το ακούσει.
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16 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να μη φοβάμαι
Σκατά. Ψάχνω εδώ και δύο ώρες να βρω πόσες θερμίδες
έχει η οδοντόκρεμα αν κατά λάθος την καταπιείς (πάντα
καταπίνω λίγη), και δε βρίσκω τίποτα. Τέρμα η οδοντόκρεμα για μένα, έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτη χημικά.
Θα ψάξω να βρω και πόσες θερμίδες καις όταν κρυώνεις. Κάνει υπερβολικό κρύο φέτος. Κρυώνω συνέχεια,
ακόμα κι όταν αγκαλιάζω το καλοριφέρ. Κάνει τόσο
κρύο, που τα χέρια μου έχουν σκάσει, ακόμα και το δέρμα
στα μάγουλά μου έχει σκάσει. Στην τάξη κάθομαι με την
πλάτη στο καλοριφέρ που δεν ανάβει ποτέ. Παρά τα δύο
πουλόβερ κρυώνω μέχρι μέσα στην καρδιά μου. Οι άλλοι
γιατί δεν κρυώνουν όσο εγώ;
Δε λέω σε κανέναν ότι κρυώνω, έτσι κι αλλιώς όλοι
συμπεριφέρονται λες και δεν καταλαβαίνουν τίποτα απ’
ό,τι λέω. Ή απ’ ό,τι νιώθω. Ο Παναγιωτόπουλος με κοίταξε χθες βγαίνοντας για διάλειμμα από την τάξη και μου
είπε «Τι κάθεσαι συνέχεια έτσι σωριασμένη; Και θες να
βρεις και γκόμενο από πάνω;». Η Καρίνα, που στεκόταν
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πίσω του, πήγε να πει κάτι, νομίζω για να με υπερασπιστεί, αλλά άλλαξε γνώμη. Πολύ αργά, πήγα να της πω.
Εσύ το ξεκίνησες όλο. Ούτε κι εγώ του απάντησα. Έτσι κι
αλλιώς η εμπειρία έχει δείξει πως ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου.
Ο Λουκάς είναι άρρωστος με βρογχίτιδα, οπότε γύρισα στο σπίτι από τη Λεωφόρο Περικλέους, που είναι και
μεγαλύτερη η διαδρομή. Είχα ξεχάσει ότι έτσι θα περνούσα έξω από το σπίτι της Θάλειας, οπότε έκανα άλλη μία
παράκαμψη και απλώς προσευχόμουν ότι δε θα περάσει
εκείνη την ώρα από κει το σχολικό τους. Περπατούσα
γρήγορα για να ζεσταθώ λίγο και για να προλάβω να
απομακρυνθώ πριν με πιάσουν τα κλάματα – τόσο πολύ
μου έχει λείψει. Σκέφτομαι σχεδόν κάθε μέρα να την
πάρω τηλέφωνο, αλλά πάντα το μετανιώνω. Αν θέλει, ας
με πάρει εκείνη. Αν θέλει, ας μου ζητήσει συγγνώμη. Αν
θέλει, ας με καταλάβει κι ας σταματήσει να ζηλεύει και
να λέει κακίες και να νομίζει ότι τα ξέρει όλα, μόνο αυτή.
Διαφορετικά, δεν τη χρειάζομαι.
Ψάχνοντας για την οδοντόκρεμα πριν, βρήκα ένα
γκρουπ στο φέισμπουκ για κορίτσια που προσπαθούν
να χάσουν κιλά. Ήταν κλειστό, αλλά έκανα αίτηση και
με δέχτηκαν αμέσως. Μπήκα και κόλλησα. Είναι κυρίως
κορίτσια, ποστάρουν συνέχεια κόλπα και συμβουλές και
δίνουν κουράγιο η μία στην άλλη. Αυτό μου χρειάζεται,
όχι σαμποτάζ. Στο γκρουπ ανεβάζουν και φωτογραφίες
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μοντέλων, μερικές όπως τις βλέπεις στα περιοδικά, μερικές ακόμα πιο αδύνατες, τόσο που αναρωτιέσαι πώς
κρατάνε ισορροπία. Είναι σαν νεράιδες, συγκλονιστικές.
Θα ’θελα να βάλω μία για wallpaper στον υπολογιστή,
αλλά φοβάμαι ότι, αν την πάρει το μάτι της μαμάς, θα με
σκοτώσει. Oh, well. Δικός μου είναι ο υπολογιστής, ό,τι
θέλω τον κάνω.
Χθες ο μπαμπάς μού ανακοίνωσε ότι στις 20 του μήνα
έχουμε ραντεβού με μία ψυχίατρο (ψυχολόγο μού είπε,
αλλά την γκούγκλαρα μετά), για να της μιλήσω για όλα
αυτά που περνάω, έτσι είπε. Δεν είμαι σίγουρη ότι εκείνος συμφωνούσε μ’ αυτό, φαινόταν περισσότερο σαν να
του είχε δώσει η μαμά το σενάριο κι εκείνος απλώς έλεγε τα λόγια. Δεν είμαι επίσης σίγουρη για το τι ακριβώς
«περνάω». Πάντως σήκωσα τους ώμους και είπα ΟΚ και
νομίζω ότι τον άκουσα ν’ αναστενάζει από ανακούφιση –
τόσο δύσκολο περίμενε ότι θα είναι; Το βράδυ είπα στη
μαμά ότι δεν έχω αντίρρηση για την ψυχίατρο, αρκεί να
μη με πιέσουν να φάω. Μπορώ να της μιλήσω όσο θέλουν, είναι τζάμπα και με 0% λιπαρά. Μπορώ να ελέγξω
ακριβώς τι θα πω. Μόνο το τάισμα δεν μπορώ να ελέγξω.
Αλλά αυτό φυσικά δεν της το είπα.

118

Antonia Grace
Hi everyone! Είμαι καινούρια στο γκρουπ, προσπαθώ
να φτάσω τα 42 κιλά αλλά χρειάζομαι βοήθεια! Με
πρήζουν όλοι να φάω (τώρα είμαι 47), ειδικά το βράδυ που τρώμε όλοι μαζί με πιέζουν τρομερά. Τι κάνετε
εσείς; Πώς το αντιμετωπίζετε;;;; Help!

Like • Follow post • Share • 21 hours ago near Heraklion
2 Likes
0 Comments

Never Too Thin
Κορίτσιαααααα!!! Καλημέρα!
Like • Follow post • Share • 21 hours ago near Veroia
21 Likes
9 Comments

Maria F
Nothing tastes as good as thin feels
Like • Follow post • Share • 21 hours ago near Corfu
31 Likes
4 Comments

Fat girl
Xerei kamia poses 8ermides exoun ta xera
damaskina???? Ta pira gia na pao toualeta alla kapou
diavasa oti exoyn zaxari. Isxuei? SOS!!!
Like • Follow post • Share • 21 hours ago near Peristeri
17 Likes
5 Comments

Antigoni Pappa
Hello girlz! Να μια όμορφη εικόνα για έμπνευση
Έφτασα σήμερα τα 39!!! Επιτέλουςςςςςςςς!!!!! Μόνο
εσείς θα χαρείτε μαζί μου...

Like • Follow post • Share • 20 hours ago near Cholargos
61 Likes
9 Comments

Legally Blonde and Anorexic
Κορίτσια... Πώς πάτε σήμερα;
Είμαι σκατά... Νιώθω βρόμικη, έφαγα τόσο πολύ χθες
που δεν πρέπει να ξαναβάλω μπουκιά στο στόμα μου
για μία βδομάδα. Τι θα κάνουμε στις γιορτές; Ηλίθια
γλυκά, ηλίθια.
Like • Follow post • Share • 21 hours ago near Viron
21 Likes
4 Comments

22 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να πούμε την αλήθεια
Αυτό δεν παίζει, απλά.
Αν δεν ήμουν τόσο κομμάτια, μπορεί και να γελούσα.
Ή να έκλαιγα.
Αλλά είμαι κομμάτια. Και δεν έχω διαβάσει τίποτα γι’
αύριο. Και δεν έχω κάνει καθόλου γυμναστική. Δεν πρόλαβα καν να φτιάξω τη σαλάτα μου για το βράδυ, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να φάω ένα κομμάτι από την πίτσα που πήραν η μαμά με τον μπαμπά γυρίζοντας από την
ψυ. Πίτσα. Στις έντεκα η ώρα τη νύχτα. Τη νιώθω ήδη να
απλώνεται παντού.
Αλλά, βέβαια, η ψυ. Που μου πρότεινε να τη φωνάζω
Τζένη. Ή κυρία Ελευθερίου. Ή όπως αλλιώς θέλω. (Το ενδεχόμενο να μη θέλω να τη φωνάζω καθόλου προφανώς
δεν της πέρασε στιγμή από το μυαλό.) Καθόμασταν στριμωγμένοι με τη μαμά και τον μπαμπά σε ένα καναπεδάκι
για ενάμισι άτομο και παριστάναμε ότι δεν ξέραμε όλοι
για τι ακριβώς βρισκόμασταν εκεί, αλλά ότι ήμασταν
εξαιρετικά χαρούμενοι και μόνο που αναπνέαμε τον ίδιο
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αέρα. Το υπονοούμενο φυσικά σε όλη τη διάρκεια της
κουβέντας ήταν ότι θα ήμασταν ακόμα πιο χαρούμενοι
αν αυτό το παλιόπαιδο (εγώ) έτρωγε έναν σκασμό φαΐ
και γινόταν όπως εμείς, επιτέλους.
Γιατί ξέχασα να σου πω ότι η κυρία Τζένη ή κυρία Ελευθερίου ή κυρία ψυ, τέλος πάντων, είναι χοντρή. Κι αν όχι
χοντρή, τουλάχιστον παχουλή. Και μάλιστα από αυτές τις
παχουλές που λένε το πάχος τους «καμπύλες», το ντύνουν με μπλε σαξ φορέματα και είναι περήφανες που το
κουβαλάνε. Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι νιώθουν
πολύ άνετα μ’ αυτό και γιατί να μην κάνεις κι εσύ το ίδιο;
Η μαμά κατάλαβε ότι είχα παγώσει στη θέση μου και,
όταν η κυρία ψυ με ρώτησε πώς αισθάνομαι που βρίσκομαι εκεί, με σκούντησε, δήθεν διακριτικά, για να μην την
εκθέσω, υποθέτω. Αλλά γιατί είχα πάει ως εκεί αν όχι για
να εκτεθώ; Κι έτσι, αποφάσισα να κάνω αυτό που δεν
είχα κάνει ποτέ, νομίζω, μέχρι σήμερα στη ζωή μου, να πω
αυτό ακριβώς που σκέφτομαι σε έναν άνθρωπο που δεν
έχω ξαναδεί ποτέ όμως. Κι έτσι, της είπα. Ότι αισθάνομαι
παγιδευμένη και θυμωμένη. Ότι έχω κουραστεί να μη με
καταλαβαίνει κανείς και ότι το μόνο που θέλω είναι να με
αφήσουν να κάνω αυτό που θέλω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με πείσει κάποιος να φάω όπως έτρωγα πριν,
ειδικά όταν είναι εμφανές ότι ο ίδιος δεν έχει τον έλεγχο του τι τρώει. Στο σημείο αυτό η μαμά με σκούντησε
ξανά –καθόλου διακριτικά αυτή τη φορά– και ο μπαμπάς
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με κοίταξε έντρομος – σε αντίθεση με την κυρία ψυ, που
ανέλπιστα χαμογέλασε, σημείωσε κάτι στο μπλοκάκι που
κρατούσε στα χέρια και μου απάντησε «Καταλαβαίνω».
Το οποίο με δαιμόνισε ακόμα πιο πολύ γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν καταλάβαινε τίποτα απ’ όσα της έλεγα. Κι
έτσι, ξαναέκλεισα το στόμα μου και τους άφησα να τα
βρουν μεταξύ τους, αγνοώντας με, ως συνήθως.
Μετά από ένα μισάωρο, το μόνο συμπέρασμα που
είχα βγάλει ήταν ότι θα βλέπω την κυρία ψυ μία φορά τη
βδομάδα, από τρία τέταρτα τη φορά, και ότι κανείς δεν
πρέπει να με πιέζει να φάω. Ότι θα έχω στα χέρια μου
το διαιτολόγιο που προτείνει ο γιατρός, αλλά θα είμαι
εγώ η ίδια υπεύθυνη για να το εφαρμόσω. Ότι, ναι, πάσχω πιθανότατα από ψυχογενή ανορεξία – κι αυτή ήταν
η πρώτη φορά που ειπώθηκε επισήμως γιατί γίνεται όλη
αυτή η φασαρία για μένα. (Στο σημείο αυτό ξανάνοιξα το
στόμα μου για να πω ότι αυτό ήταν το πιο ηλίθιο όνομα
αρρώστιας που είχα ακούσει ποτέ, τη στιγμή που το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η όρεξή μου. Το απολύτως αντίθετο,
μάλιστα. Η κυρία ψυ ξαναχαμογέλασε και σχολίασε ότι θα
έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό οι δυο μας
στην επόμενη συνεδρία. Η οποία, απ’ ό,τι κατάλαβα, θα γίνει χωρίς μαμά και μπαμπά, όπως και οι μεθεπόμενες. Αυτό
νομίζω ότι κάνει τη μαμά να αγχώνεται λίγο περισσότερο
και τον μπαμπά να αγχώνεται λίγο λιγότερο, όμως προφανώς είχαν αποφασίσει και οι δύο να το κρύψουν επιμελώς.)
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Στον γυρισμό έκανα πως κοιμάμαι μήπως και γλιτώσω
το βραδινό. Αλλά πού! Με ξύπνησαν για να φάω την πίτσα κι έτσι μου διέλυσαν και την τελευταία ψευδαίσθηση
ότι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της γιατρού. Οπότε γιατί
να τις ακολουθήσω εγώ; είπε μια τσιριχτή φωνή, σαν μαϊμούς, μέσα μου.
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24 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να μείνω μόνη μου
Ευτυχώς τελείωσε. Το σχολείο. Όχι ότι αυτό λύνει κάποιο από τα προβλήματά μου, αλλά τουλάχιστον μου
δίνει δεκαπέντε μέρες καιρό για να ξεκουραστώ από το
βασανιστήριο του να είμαι εκεί. Το μόνο που θέλω είναι
να κοιμάμαι, να κάνω γυμναστική και να βλέπω ταινίες.
Το μόνο που με αγχώνει είναι ότι η μαμά αποφάσισε να
κάνουμε στο σπίτι μας το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς,
πράγμα που σημαίνει ατελείωτα φαγητά και μηδενικές
πιθανότητες να ξεγλιστρήσω για κανένα τρέξιμο, αλλά
τουλάχιστον με τόσο μαγείρεμα και φασαρία κανείς δε θα
μετράει τις μπουκιές μου.
Χθες με ρώτησε γιατί δεν πηγαίνω πια στην πλατεία.
Γιατί δε μιλάω με τη Θάλεια ποτέ. Την είδε, λέει, στον
πεζόδρομο προχθές με ένα αγόρι. Ποιο αγόρι ήταν; Το
ξέρω; Γιατί δε λέω σ’ αυτό το καλό παιδί τον Λουκά να
έρθει από το σπίτι; Τι γίνεται με το άλλο, όχι τόσο καλό
παιδί (αυτό δεν το είπε, αλλά το σκέφτηκε) που μου άρεσε από το παλιό σχολείο; Οτιδήποτε για να δείξει ότι
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ενδιαφέρεται και για κάτι άλλο εκτός από το βάρος μου
(και το δικό της). Της απάντησα ότι ο Λουκάς θα πάει για
Χριστούγεννα στο χωριό του και κλείστηκα στο δωμάτιο.
Ίσως και ν’ ανησυχεί όντως που δεν έχω παρέες. Ίσως
ν’ ανησυχεί ειδικά που δεν έχω γκόμενο. Ίσως να πρέπει να ανησυχώ κι εγώ που δεν έχω γκόμενο. Και που δε
με νοιάζει και πολύ αυτή τη στιγμή, εδώ που τα λέμε. Η
Θάλεια προφανώς έχει, για μία ακόμη φορά. Στην τάξη
μου οι περισσότερες έχουν. Ίσως όχι όπως έχω εγώ στο
μυαλό μου τον ιδανικό γκόμενο, τύπου γερνάμε (ή τουλάχιστον τελειώνουμε το σχολείο) μαζί, αλλά, τέλος πάντων, πάντα κάτι παίζει. Φιλί, χούφτωμα, σεξ. Όλο και
περισσότερο σεξ.
Πότε έγιναν όλες αυτές τόσο άνετες με το σώμα τους,
με τα αγόρια, με τον εαυτό τους; Πότε αποφάσισαν ότι
«εντάξει, το ’χω, μπορώ να αναλάβω εγώ την ευθύνη για
ό,τι συμβεί»; Γιατί εγώ νιώθω ακόμα όπως ένιωθα πέρυσι
και πρόπερσι και πριν από τέσσερα χρόνια, που παίζαμε
λάστιχο στα διαλείμματα και δε χρειαζόταν να σκέφτομαι αν έχω γκόμενο και πότε θα αποκτήσω (μου έφτανε
να τον ονειρεύομαι και να χαζοκλαίω για χάρη του);
Τώρα που το σκέφτομαι, πριν από δύο χρόνια σκεφτόμουν το σεξ περισσότερο απ’ ό,τι το σκέφτομαι τώρα.
Δε θυμάμαι πότε άρχισα να χαϊδεύομαι («αυνανίζομαι»
μου είχε πει η μαμά ότι είναι η σωστή λέξη, και επέμενε
να την επαναλάβω, λες και όσο πιο επιστημονικά το πω
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τόσο λιγότερες αμφιβολίες θα έχω για το αν πρέπει να
το κάνω), πάντως σίγουρα το έκανα όταν ξεκίνησα το
γυμνάσιο και μάλιστα μου άρεσε πολύ όταν σκεφτόμουν
τον Γιώργο, που μου άρεσε τότε, και με έναν ακατανόητο
τρόπο κάπως ερεθιζόμουν. Μια δυο φορές με είχε πιάσει
στα πράσα σχεδόν η γιαγιά Ναταλία, που έμενε εκείνη
την εποχή μαζί μας, επειδή είχε κάνει μια επέμβαση στα
μάτια και τάχα δεν έβλεπε καλά. Μια χαρά έβλεπε, αν
με ρωτήσεις εμένα. Έβαζε το κεφάλι της από το άνοιγμα της πόρτας για να δει αν είχα κοιμηθεί, και με το που
έβλεπε το σεντόνι να κουνιέται ύποπτα, πριν προλάβω
να την πάρω είδηση και να σταματήσω, έβγαζε τον πιο
τσιριχτό ψίθυρο που μπορείς να φανταστείς: «Σσσστ! Τι
κάνεις εκεί; Θα σε σκοτώσει ο πατέρας σου, κακομοίρα!».
Ο οποίος πατέρας μου, είμαι σχεδόν σίγουρη, δεν είχε
καμία πρόθεση να με σκοτώσει για κάτι που (duh) όλοι
ξέραμε πια ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά όπως και να το
κάνεις, όταν κάποιος επιμένει ότι αποτελεί αδίκημα, το
σκέφτεσαι λίγο. Και τέλος πάντων, όσες φορές κι αν είχα
ακούσει ότι είναι νορμάλ οι έφηβοι να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό στην πράξη),
δεν είχα τόση άνεση ώστε ν’ αρχίσω να το συζητάω με
τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον με τον πατέρα μου – ή
με τη γιαγιά.
Τον τελευταίο καιρό δεν το σκέφτομαι καθόλου.
Νομίζω δεν ερεθίζομαι καν. Νομίζω είμαι τόσο κουρα127

σμένη μ’ αυτό τον διάδρομο που όλο τρέχει, που δε μου
μένει ενέργεια να καταναλώσω σε αυτό. Νομίζω φοβάμαι
και λίγο, τώρα που το σεξ για όλους τους άλλους έχει
σταματήσει να είναι προσωπική υπόθεση και αρχίζει να
γίνεται υπόθεση ζευγαριών. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι για
όσους έχουν κάνει το κλικ και αισθάνονται (ή είναι στ’
αλήθεια, δεν ξέρω) μεγάλοι. Εγώ αισθάνομαι πιο μικρή
από ποτέ.
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28 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να πιάσω τα πλευρά μου
Σήμερα είχα το πρώτο ραντεβού μόνη μου με την κυρία
ψυ. Το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, με τους γονείς, πιο χαλαρό αλλά σίγουρα πιο αμήχανο. Όταν με ρώταγε, μπορούσα κουτσά στραβά να της
απαντήσω, αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το αν οι
απαντήσεις μου ήταν αυτές που έπρεπε ή πως, τέλος πάντων, θα της επέτρεπαν να με *βοηθήσει*. Τις στιγμές που
δε μιλούσε, όμως, ήταν σκέτος εφιάλτης. Τι να πω; Γιατί
να κάθομαι εκεί και να κοιταζόμαστε; Τι απ’ όλα αυτά που
αισθάνομαι μπορώ να της εξηγήσω και να το καταλάβει,
χωρίς να με κλείσει κατευθείαν στο ψυχιατρείο;
Σε μια κρίση ειλικρίνειας της είπα ότι πολύ φοβάμαι
πως ό,τι της πω θα καταλήξει στα αυτιά της μαμάς και
του μπαμπά – και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Μου
απάντησε ότι αυτό δε θα συμβεί και ότι προστατεύομαι
από το ιατρικό απόρρητο, εκτός αν πρόκειται για κάτι
που απειλεί άμεσα τη ζωή μου. Σκατά. Οι περισσότεροι
γύρω μου θεωρούν ότι η ζωή μου απειλείται επειδή αρ129

νούμαι να φάω πατάτες τηγανητές. Γιατί να της έχω εμπιστοσύνη, λοιπόν; (Αυτό το άκουγα τόσο δυνατά στο κεφάλι μου, να σφυροκοπάει, που δεν παίρνω όρκο ότι δεν
έφτασα να το πω και δυνατά.)
Με ρώτησε αν υπάρχει κάποιο σημείο όπου πιστεύω
ότι θα είμαι ικανοποιημένη με το σώμα μου. Της είπα ότι
θέλω να μπορώ να ψηλαφίσω τα πλευρά μου. Με ησυχάζει αυτό. Με ρώτησε πώς θα ένιωθα αν μπορούσα να
ψηλαφίσω τα πλευρά μου στα 50 κιλά. Της είπα ότι αυτό
αποκλείεται, αλλά, ότι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ
να επιτρέψω στον εαυτό μου να ξαναφτάσει εκεί. Με ρώτησε πώς μου φαίνεται το σώμα της μαμάς μου. Της είπα
«άσχημο». Με ρώτησε τι φοβάμαι ότι θα συμβεί αν έχω κι
εγώ «άσχημο» σώμα. Της είπα ότι δε θα έχω καμία θέση,
πουθενά. Δε θυμάμαι τι άλλο της είπα, θυμάμαι μόνο ότι,
αν εξαιρέσεις τις σιωπές, η ώρα πέρασε αρκετά γρήγορα.
Αλλά τι νόημα έχει;
Η μαμά κρατήθηκε με νύχια και με δόντια να μη με
ρωτήσει τι έγινε στη συνεδρία. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι κρατήθηκε με νύχια και με δόντια για να μη με
ρωτήσει οτιδήποτε γιατί το βράδυ στο τραπέζι δε μιλούσε κανείς. Εννοείται ότι και οι δύο κοίταζαν περισσότερο
το δικό μου πιάτο παρά το δικό τους φαΐ, αλλά αυτό δε
με πειράζει και τόσο από τη στιγμή που δε με πρήζουν.
Έφαγα μισό μπούτι από το κοτόπουλο και πήγα να κλειστώ στο δωμάτιο, αλλά ο μπαμπάς πρότεινε να δούμε
130

ταινία και η μαμά θυμήθηκε ότι έχουμε καιρό να κάνουμε
κάτι όλοι μαζί, «σαν οικογένεια», οπότε κάθισα και είδαμε την Εξιλέωση, που ήταν μέχρι πρόσφατα μια από τις
αγαπημένες μου ταινίες, αλλά χθες απλά δεν μπορούσα
να την παρακολουθήσω. Όλα μού φαίνονταν ψεύτικα
και το μόνο που ήθελα ήταν να τελειώσει γρήγορα (χα!)
για να πάω μέσα να κάνω κοιλιακούς. Είμαι σίγουρη ότι
η μαμά είχε κρύψει βούτυρο μέσα στο μπούτι.
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[ΜΑΜΑ]

Δεν ήξερα τι λέγατε στις συνεδρίες σας. Γρήγορα,
όμως, έμαθα να μη με νοιάζει.
Μου είχαν πει ότι πρέπει κι εγώ να κάνω ψυχοθεραπεία, για να είμαι δυνατή και να μπορώ ν’
ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της
περίστασης.
Ο μπαμπάς ήταν εντελώς απρόθυμος να έρθει.
Μαλώσαμε γι’ αυτό. Ήθελα να κάνουμε ό,τι «έπρεπε» για σένα. Εκείνος πίστευε ότι το τι έπρεπε το
ξέραμε μόνο εμείς. Ίσως είχε δίκιο.
Η πρώτη ψυχίατρος με την οποία μίλησα, για
μένα, μου κούνησε το δάχτυλο μπροστά στο πρόσωπο – ή μήπως ήταν απλώς το ύφος της παραβιαστικό;
«Το ξέρετε, κυρία μου, ότι η κόρη σας δεν έχει
μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά της;»
Πού βρισκόμουν; Στην τάξη, με τη δασκάλα να
ωρύεται από πάνω μου επειδή έχω ξεχάσει να φέρω
το τετράδιό μου;
Προφανώς δεν έφταιγαν μόνο οι δίαιτες. Ούτε τα
περιοδικά με τα μοντέλα-οδοντογλυφίδες. Καμία δίαιτα και κανένα μοντέλο με εξωπραγματικά αδύνατο σώμα δεν μπορούν από μόνα τους να σπρώξουν
ένα υγιές παιδί στην ανορεξία. Αλλά εκείνη την ώρα
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και το γεγονός ότι το παιδί μου δεν ήταν υγιές φάνταζε σαν ολοκληρωτικά δική μου ευθύνη.
Τι έχω κάνει, τι έχω κάνει, τι έχω κάνει; σκεφτόμουν. Μήπως ήμουν «υπερπροστατευτική» μάνα;
Όχι. Είχα γνωρίσει υπερπροστατευτικές μανάδες.
Οι οποίες, εντελώς φιλικά, με κατηγορούσαν για το
ακριβώς αντίθετο.
Μήπως ήμουν απούσα; Πάντα δούλευα πολύ, δε
μου ήταν αρκετό να είμαι μόνο μαμά και νοικοκυρά. Έτσι έλεγα. Μήπως γι’ αυτό δεν είχα δει τα
σημάδια; Γι’ αυτό δεν είχα καταλάβει τι περνούσες,
πώς είχες φτάσει ως εκεί;
Όμως ένιωθα ότι είμαι πάντα εκεί για σένα. Σε
πίεζα; Δεν ξέρω. Ήθελα να είσαι ο καλύτερός σου
εαυτός. Δεν ήθελα να κάνεις τα λάθη που έκανα
εγώ. Ήθελα να γίνεις ευτυχισμένη.
Ήθελα τη μαμά μου – ειρωνεία;
Δε θα καταρρεύσω, σκεφτόμουν. Όχι τώρα. Είχα
δρόμο να κάνω. Και δε θ’ άφηνα κανέναν και τίποτα να με λυγίσει.
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Zoe Kak
Koritsia geia! Kai xronia polla! Pos pate me ta melomakarona? Emena oi dikoi mou me pigan se psyxiatro gia
ta kila kai den xero ti na kano. Lene oti an den paro
kila borei na prepei na mpo nosokomeio. Paizei afto? Ti
lete na kano gia na m’ afisoun isuxi?
Like • Unfollow post • Share • Friday at 13:05 near Cholargos
Antonia Grace, Maria F and 5 others like this.
Comments

Maria F
Δεν έχουν δικαίωμα να σου πουν τι να κάνεις!!!! κι εμένα με πίεζαν πολύ πέρυσι, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα.
Stay strong!!!

Friday at 13:09 • Like • Remove Preview

Antonia Grace
Den prokeitai na s’ afisoun isuxi. To kalitero einai na
pareis duo kila gia na iremisoun kai meta kaneis oti
8es.
Friday at 13:39 • Unlike • 1

Loukia Za
Συμφωνώ με την Antonia. Κι εγώ αυτό κάνω, όταν φρικάρουν πολύ, παίρνω δύο κιλά και μετά μ’ αφήνουν
στην ησυχία μου. Μην ανησυχείς, θα τα ξαναχάσεις
εύκολα, τώρα ξέρεις τον τρόπο (κι είμαστε κι εμείς
εδώ))))
Friday at 14:10 • Unlike • 2

Never Too Thin
Heeeeelp! Έχουμε έρθει για τις γιορτές στη θεία μου
και έχει ΠΑΝΤΟΥ γλυκά. Νομίζω έχω γίνει τεράστια, τι
θα κάνω;
Like • Follow post • Share • 28 hours ago near Karditsa
21 Likes
9 Comments

Maria F
Otan sas dinoun kourabie na skefteste to kalokairi!

Like • Follow post • Share • 30 hours ago near Corfu
29 Likes
2 Comments

Fat girl
Κορίτσια, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ for being
there for me!!! Χωρίς εσάς δε θα είχα καταφέρει τίποτα,
you ’re awesome!!!
Like • Follow post • Share • Yesterday near Peristeri
27 Likes
4 Comments

29 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να μείνω εδώ
Οι μέρες περνάνε τόσο γρήγορα, μου φαίνεται τρελό
το ότι σε μια βδομάδα περίπου θα γυρίσω στο σχολείο.
Τέτοια εποχή άλλες χρονιές νομίζω ότι έκανα πάντα
σχέδια για καινούριες αρχές και πράγματα που ήθελα να
δοκιμάσω. Τώρα αισθάνομαι ότι δεν έχω να δοκιμάσω τίποτα, το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να κρατήσω τον
έλεγχο – αλλά αυτό δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ποτέ,
έτσι νιώθω.
Θεωρητικά θα μπορούσα, βέβαια, να βάλω στόχο να
πάρω δύο κιλά – αυτό που με παρακαλάνε η μαμά κι
ο μπαμπάς με τόσο ζήλο, που θα ’λεγες ότι μιλάνε για
δύο κιλά χρυσό or something. Αυτό με συμβούλεψαν να
κάνω και τα κορίτσια από το γκρουπ στο fb, αλλά, πραγματικά, για ποιον λόγο; Αρκεί το ότι θέλω να ησυχάσουν
και να μ’ αφήσουν κι εμένα στην ησυχία μου για να χαλάσω τη δουλειά τόσων μηνών; Η φωνή της λογικής (τέλος
πάντων, εκείνη που νιώθω ότι ακούω όλο και πιο συχνά
τελευταία στο κεφάλι μου και μοιάζει στ’ αλήθεια με μα136

ϊμούς) μέσα μου λέει πως όχι. Εκτός του ότι είμαι ΠΟΛΥ
καλύτερη τώρα απ’ ό,τι όταν ήμουν δύο κιλά πιο παχιά,
είμαι σίγουρη ότι, αν αρχίσω να τρώω σαν γουρούνι για
να τα πάρω, μετά δεν πρόκειται να σταματήσω πο-τέ. Το
έχω ξαναδεί το έργο, είναι να μην κάνω την αρχή.
Από την άλλη, δεν έχω καμία διάθεση να πάω στο νοσοκομείο – και ξέρω ότι είναι ικανοί να με αναγκάσουν.
Η μαμά χθες απείλησε ότι θα μου πάρει τα βαράκια, γιατί η κυρία ψυ τής έβαλε στο μυαλό την ιδέα ότι μπορεί
να θελήσω να μετατρέψω το δωμάτιό μου σε γυμναστήριο. Σιγά. Ούτε σκοινάκι δε χωράω να κάνω εκεί μέσα.
(Βαράκια κάνω όμως.) Ευτυχώς δεν έχει καταλάβει ότι
ανακάλυψα πού κρύβει τη ζυγαριά στο δωμάτιό της – αλλιώς θα ’χαμε άλλα.
Ίσως να πρέπει να το δοκιμάσω. Να πάρω δύο κιλά για
να ηρεμήσουν. Μετά θα το ράψω, θα τα ξαναχάσω και δε
θα το πάρει κανείς χαμπάρι. Ίσως να πρέπει να φάω μεθαύριο στο ρεβεγιόν τρεις τέσσερις πατάτες. Η μαμά τις
κάνει τραγανές και ζουμερές, τις ψήνει με χυμό πορτοκάλι και θα μπορούσα άνετα να φάω ολόκληρο το ταψί. Και
αν αρχίσω να τρώω, αυτό μάλλον θα πάθω. Πώς αλλιώς
μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όλες τις θείες μαζεμένες,
να ρωτάνε γιατί και πώς και αν σε κυνηγάνε τα αγόρια στο
σχολείο; Η μαμά είπε ότι αύριο θα έρθει κι ένας καινούριος συνάδελφός της από τη δουλειά, χωρισμένος, μαζί
με τον γιο του, που είναι, λέει, στην ηλικία μου. Ακόμα
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μεγαλύτερη φρίκη, θα πρέπει να κάνω και small talk. Από
την άλλη, θα είναι μάλλον ο πρώτος συνομήλικός μου
που συναντάω εδώ και καιρό και που δε με θεωρεί ήδη
λούζερ. Για να δούμε, σε πόση ώρα θα καταφέρω να τον
πείσω κι εκείνον;
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30 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να σταματήσει
1.600 θερμίδες χθες κι άλλες τόσες σήμερα. Θέλω να ουρλιάξω από απελπισία. Η Μαϊμού ουρλιάζει ήδη μέσα στο
κεφάλι μου. Η μαμά δεν πιστεύει στα μάτια της. Εντάξει,
φροντίζω και να τις τρώω όλες μπροστά της.
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31 Δεκεμβρίου
Θέλω μόνο... να σταματήσει τώρα
Είναι η τρίτη φορά που ζυγίζομαι σήμερα.
Είναι σίγουρο ότι η ζυγαριά έχει χαλάσει.
Ο μπαμπάς μού έβαλε να φάω έναν ολόκληρο κουραμπιέ.
Τον έφαγα.
Αποκλείεται να μην έχω πάρει τουλάχιστον τρία κιλά.
Στα μπούτια μου μόνο.
Κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη και κοιτάζω την
κοιλιά μου.
Αισθάνομαι τεράστια, πρησμένη, φρικιαστική.
Πώς είναι δυνατόν να μου λένε ότι πρέπει να παχύνω;
Πώς θα καταφέρω το βράδυ να μη φάω ΚΙ ΑΛΛΟ;
Σε άλλα νέα, και οι δύο μου γονείς είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου. Που «προσπαθώ». Θέλω να ξεράσω
πάνω τους όλη μου τη σκασίλα. Αλλά δεν μπορώ. Είμαι
τόσο λούζερ, που στην πραγματικότητα χαίρομαι που είναι ευχαριστημένοι μαζί μου. Ποιανού η ευχαρίστηση θα
νικήσει τελικά;
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ΥΓ. Ο Λουκάς μού έστειλε μήνυμα για χρόνια πολλά.
«Χρόνια πολλά. Και κινηματογραφικά». Αναρωτιέμαι σαν
ποια ταινία.
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