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ΧΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννθηκε στην Αθνα το 1972. χει μεταφρσει πολλ βιβλ"α και
#χει γρψει λιγ&τερα. Ιδο(, λοιπ&ν, τα λιγ&τερα: Λητ (1998), Η
Ιστορα μιας Ιστορας (1999), Το Νησ που Ταξιδεει (2000) και
Μπλιαχ! (2005), που ε"ναι μυθιστορματα για εφβους. Επ"σης, τα
παραμ(θια Παιχνδι με το Πινο (2007), και Η Απναντι Μοναξι
(2002), που της χρισε και το βραβε"ο του Κ(κλου Ελληνικο( Παιδικο( Βιβλ"ου.
Της αρ#σει η μουσικ, η μαγειρικ, τα #ντομα, η μελαγχολ"α, τα
βιβλ"α, ο καφ#ς, τα ταξ"δια (#χει #να σακ"διο που ονομζεται
Οδυσσ#ας) και &λο λ#ει πως θα μεταναστε(σει λλη μια φορ.
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Tο παρ&ν #ργο πνευματικς ιδιοκτησ"ας προστατε(εται κατ τις διατξεις της ελληνικς
νομοθεσ"ας (N. 2121/1993 &πως #χει τροποποιηθε" και ισχ(ει σμερα) και τις διεθνε"ς
συμβσεις περ" πνευματικς ιδιοκτησ"ας. Aπαγορε(εται απολ(τως νευ γραπτς αδε"ας
του εκδ&τη η κατ οποιονδποτε τρ&πο  μ#σο (ηλεκτρονικ&, μηχανικ&  λλο) αντιγραφ, φωτοανατ(πωση και εν γ#νει αναπαραγωγ, εκμ"σθωση  δανεισμ&ς, μετφραση, διασκευ, αναμετδοση στο κοιν& σε οποιαδποτε μορφ και η εν γ#νει εκμετλλευση του συν&λου  μ#ρους του #ργου.
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1.

Η

ΠΟΛΗ ΛΕΓΟΤΑΝ ΤΡΙΤΗ ΕΥΧΗ και ταν φρσκια. ταν
λμε φρσκια, εννοομε «του κουτιο», σαν τορτα σοκολτα που σου σπει τη μτη και κνει τα σλια σου να τρχουν ακατσχετα στο σαγ%νι σου με το που ξεσκ'ζεις την
κορδλα και ανο'γεις το κουτ' του ζαχαροπλαστε'ου. +ταν
ηλι%λουστη λες και χειμ/νας δεν κατοικοσε ποτ εκε', ταν
μικρ, ταν πεντακθαρη, ταν περιποιημνη, πρσινη, καλοκουρεμνη, φρεσκοξυρισμνη, καλοσιδερωμνη, χαμογελαστ, αστραφτερ, πολχρωμη, συχη… Με λ'γα λ%για
ταν ΑΦΥΣΙΚΗ.
Ο Ερμς, ο μπαμπς του (ο Αλκιβιδης) και η Λ'λα (η μητρι του Ερμ που ο 'διος αποκαλε' Μπμια) στο χιλιοφορτωμνο καινοριο αυτοκ'νητο που τους χει παραχωρσει το
Υπουργε'ο, καταφθνουν στην ε'σοδο της π%λης. :χουν καβαλσει βουν και βουν, χουν διασχ'σει γφυρες, χουν περσει μσα απ% καταπρσινα λιβδια και ατλειωτους αυτοκινητ%δρομους. Κι ο Ερμς χει σκυλοβαρεθε', χει μουτρ/σει και ε'ναι απθμενα θλιμμνος. ;φησε π'σω τους φ'λους
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του και τη γειτονι του, στην π%λη που πντα του ρεσε τ%σο πολ. Υπμεινε /ρες ολ%κληρες ακατσχετης αν%ητης
φλυαρ'ας εκ μρους της Μπμιας που, παρα με το βουητ%
του ανμου, την ταχτητα και το θ%ρυβο του αυτοκιντου,
δεν λεγε να βουλ/σει το στ%μα της που, συντονισμνο με τα
χρια, ανοιγ%κλεινε φτνοντας ανελητα ενθουσι/δεις βλακε'ες, οι οπο'ες με τη σειρ τους καναν γκελ στα παρθυρα
και επστρεφαν μεγεθυμνες στα ταλα'πωρα αυτκια του.
Βαρι%ταν, νσταζε, κατουρι%ταν, πεινοσε, ε'χε πιαστε', το
στ%μα του ε'χε ξεραθε', θρηνοσε τη χαμνη του παιδικ ηλικ'α που φησε κπου τριακ%σια χιλι%μετρα π'σω και θελε
να ανο'ξει το κθισμα να τον καταπιε'. Αλλ σντομα θα
φταναν. Ε'χαν δη περσει την πρ/τη πινακ'δα που τους
συμβολευε να μη χσουν τη στροφ στα πεντακ%σια μτρα.
Τα πεντακ%σια μτρα πρασαν, τη στροφ για «Τ. Ε.», %πως
λεγε η πινακ'δα, δεν την χασαν, χ/θηκαν στο γεμτο παρξενες στροφς τονελ στο οπο'ο οδηγοσε και %ταν στερα απ% κμποσα απελπιστικ ημισκ%ταδα φτασαν στην λλη κρη του, αντ'κρισαν για πρ/τη φορ τη να τους κατοικ'α. Απλων%ταν ηλι%λουστη κτω απ% τα π%δια και τις ρ%δες τους σαν σκηνικ% του Χ%λλυγουντ, μικρ, πεντακθαρη,
περιποιημνη, πρσινη και τα λοιπ. Η Μπμια απ% μπροστ ρχισε να χοροπηδει στο κθισμα και να χειροκροτε'
σαν εκπαιδευμνη φ/κια που θα κανε τα πντα για μια σαρδελ'τσα. Ο Αλκιβιδης χαμογλασε διακριτικ κτω απ% το
μουστκι του. Και ο Ερμς απλ/ς ξρασε. Πολ θα θελε να
το ε'χε κνει επ'τηδες, αλλ αν το ε'χε κνει επ'τηδες θα ε'χε
επιλξει προσεκτικ το στ%χο του, /στε να μην πατσει αργ%τερα για πρ/τη φορ το π%δι του στο νο του υπνοδωμ-
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τιο με να παποτσι γεμτο υπολε'μματα χτεσινο σντουιτς
με τ%νο. :τσι χασε τη λεπτομερ παρατρηση της θας απ%
ψηλ, το φιδ'σιο ποταμκι που κοβε την π%λη στα δο, τα
τακτικ βαλμνα πολχρωμα σπ'τια, το αγρωχο Μγαρο Διο'κησης που στεκε στη μση της αψεγδιαστης κεντρικς
πλατε'ας, το πρκο με τα ψηλ και τα κοντ δντρα, τους ευθυγραμμισμνους ασφαλε'ς δρ%μους, τους πεζ%δρομους με
τα καταστματα, καθ/ς και πολλ λλα που οτε οι κηδεμ%νες του κατφεραν να δουν εκε'νη τη στιγμ, μιας και οι
ενθουσι/δεις τσιρ'δες της Μπμπιας μετατρπηκαν σε σπαραγμος αηδ'ας και ο Αλκιβιδης αναγκστηκε να ανο'ξει
%λα τα παρθυρα συν μ'α π%ρτα μχρι να διανσουν τα διακ%σια μτρα που απ%μεναν ως το στ%χο τους: το γαλζιο
σπ'τι της οδο Πανδαισ'ας.

ταν φτασαν, λοιπ%ν, γινε το αναπ%φευκτο πλυντριο του
αυτοκιντου, των παπουτσι/ν του Ερμ και των μαλλι/ν της
Λ'λας (γιατ' υποστριζε πως ε'χαν αρπξει μυρωδι απ% το
περιεχ%μενου του στομχου του) και %λοι στρ/θηκαν στο
σπ'τι να ξεπακετρουν και να φλυαρσουν. Ο Αλκιβιδης
επμενε %τι %λα ταν τλεια, η Λ'λα %τι %λα ταν σοπερ τλεια. Κι ο Ερμς χασε τα μισ γιατ' δυνμωσε πολ τη μουσικ στ’ αυτι του και μεινε να τους χαζεει να εκτελον τον
παρανοϊκ% χορ% τους απ% χειρονομ'ες και γκριμτσες, υπ%
τους χους του αγαπημνου του συγκροτματος, των Ελεεινν Παστουρμδων.
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