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Στους δρόµους µιας 
πυκνοκατοικηµένης µνήµης 
Από την ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΟΥΝΙΑ 

Η'Λλκη Ζέη, αγαπηµένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, πον ποτέ δεν διεκδίκησε να µεταφραστούν 
οι επιτυχίες της σε µετοχές στην αγορά της δηµοσιότητας, καταθέτει ένα καινούργιο βιβλίο, αυτοβιογραφικό, 

για µια ζωη πον αρδεύτηκε από τις σχέσεις σηµαντικών ανθρώπων και σηµαδεύτηκε 
από δραµατικά ιστορικά γεγονότα. Η συγγραφέας κινήθηκε µε δικαιοσύνη και σεβασµό 

ανάµεσα στις σκοτεινές και τις φωτεινές περιοχές της µνήµης και µας έδωσε ένα όµορφο αφήγηµα 
που δεν µας τέρπει απλά, αλλά µας εµψυχώνει. [TBJ] 

1946. Μεταξύ άλλων, ο Μάνος Χατζιδάκις (δεύτερος αϊτό αριστερά), η 
ηθοποιός Αλέκα Παΐζη και, όρθιος στη µέση, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου. 

στο ιστοριογραφικό υφος της περιγραφής. 
Ο «εαυτός σε πρώτο πρόσωπο», 

η αυτο-αναπαράσταση και η 
βιωµένη εµπειρία του υποκειµένου 
είναι, ουσιαστικά, µια ενδιαφέρουσα 
εκδοχή της νεωτερικότητας, όσο και 
αν η έκθεση των γεγονότων µοιάζει 
σε πρώτη εντύπωση παραδοσιακή. 
Η αφήγηση στο βιβλίο Με µολύβι 
Φάµπερ νούµερο δύο ισορροπεί µε 

ταχυδακτυλουργικό τρόπο πάνω 
στα πλούσια κοιτάσµατα µιας πυκνοκατοικηµένης 

µνήµης που αρδεύτηκε 
από τις σχέσεις σηµαντικών 

ανθρώπων και σηµαδεύτηκε 
από δραµατικά ιστορικά γεγονότα. 
Επιταχύνοντας, παραλείποντας, συνοψίζοντας 

αλλά και αναδεικνύοντας, 
συνδυάζοντας την ευαίσθητη 

αλήθεια της µνήµης µε την πρόκληση 
της λογοτεχνικής κατασκευής: 
∆ικτατορία Μεταξά, Κατοχή, 

Απελευθέρωση, ∆εκεµβριανά, 
Εµφύλιος. Και εκεί ανάµεσα η πνευµατική 

και καλλιτεχνική Αθήνα της 
εποχής, η ίδρυση των εκδόσεων 
Ικαρος, το Θέατρο Τέχνης αλλά 

και οι νέοι της ΕΠΟΝ. 
To ιδιαίτερο ύφος και οι τεχνικές 

της αφήγησης, που είναι στον αναγνώστη 
οικεία από άλλα έργα της 

Άλκης Ζέη, συστήνουν την εγγύηση 
για την αυθεντικότητα της αυτοβιογραφίας 

της. To Καπλάνι της βιτρίνας, 
Ο θείος Πλάτων, Ο µεγάλος 

περίπατος του Πέτρου, Η αραβωνιαστικιά 
του Αχιλλέα, και αρκετά διηγήµατά 

της δείχνουν τους όρους 
αυτής της συνάφειας. Η πρώτη ύλη 
δηλαδή βασίζεται κυρίως στις προσωπικές 

της εµπειρίες ή στις ιστορίες 
άλλων προσώπων, τις οποίες η 

συγγραφέας µεταποιεί και υποτάσσει 
στις ανάγκες της αφήγησης. To 

Με µολύβι Φάµπερ νούµερο δύο είναι 
από τις λίγες αυτοβιογραφίες που 
αφήνουν τόσο χώρο για παράλληλες 

ιστορίες. Φυσικά, τον µεγαλύτερο 
χώρο καταλαµβάνει η ιστορία 

της Λενούλας, επειδή είναι η αγαπηµένη 
αδελφή και τη βοηθάει εκεί 

που η δική της µνήµη την προδίδει, 
αλλά και εξαιτίας του έρωτά της µε 
τον Νίκο Γκάτσο. (∆εν είναι τυχαίο 

ότι, στα ποικίλα δηµοσιεύµατα του 
Τύπου, η δική τους φωτογραφία 
προβάλλεται εξ (σου -αν όχι περισσότερο— 

µε τις φωτογραφίες της 
συγγραφέως). 

Η αυτοβιογραφική κατάθεση της 
Άλκης Ζέη κινείται σε δύο άξονες: 
στην έκθεση µιας σειράς γεγονότων 
που συστήνουν την ιστορία των 
προσώπων του στενού της οικογενειακού 

και φιλικού περιβάλλοντος, 
αλλά —και εδώ είναι το καινούργιο 
στοιχείο— στον αναστοχασµό της 
προσωπικής πνευµατικής της περιπέτειας. 

Σε αντίστιξη µε την ευθύγραµµη 
αφήγηση, παρεµβάλλονται 

-σποραδικά και διακριτά- σχόλια 
και πληροφορίες, ενίοτε και αποτιµήσεις 

που µας µεταφέρουν σε άλλο 
χρόνο, µεταγενέστερο του χρόνου 
της αφηγηµένης ιστορίας. Θα προσπαθήσω 

εδώ να δώσω ορισµένες 
χαρακτηριστικές όψεις αυτής της 
συναρπαστικής αυτοβιογράφησης, 
επιµένοντας κυρίως στα συµβάντα 
που αφύπνισαν τη σκέψη, γονιµοποίησαν 

τα συναισθήµατα, όξυναν 
το βλέµµα, συνέβαλαν δηλαδή στη 
δηµιουργία µιας σηµαντικής ελληνίδας 

συγγραφέως. 

κατακτώντας 
την εµβαθυνση 
Ο µπαµπάς Κρητικός και η πανέµορφη 

µαµά Σαµιώτισσα. Μικρότερη 
αδελφή µιας επίσης πανέµορφης 

αδελφής, η Άλκη θα βρει έναν 
άλλο τρόπο για να γοητεύει. Έναν 
τρόπο που ασκείται περισσότερο 
στο βάθος και όχι στην επιφάνεια 
των πραγµάτων, µια κατάκτηση που 
δεν γερνάει και δεν χάνεται: µε άλλα 
λόγια ακολουθεί τον τρόπο της τέχνης. 

Τα παιδικά χρόνια στη Σάµο, 
όπου βρέθηκαν τα δύο µικρά κορίτσια, 

µακριά από την άρρωστη 
µαµά, αλλά και από τη στενόχωρη 

Άλκη Ζέη, Με µολύβι 
φάµπερ νούµερο δύο, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2013, 
386 σελ. 
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Ηλογοτεχνική αυτοβιογραφία, 
είναι ένα είδος 

ιδιαίτερα απαιτητικό 
και ελάχιστα 

καλλιεργηµένο στην 
ελληνική λογοτεχνία. Σκέφτοµαι 
πρόχειρα τις περιπτώσεις του Γρηγορίου 

Ξενόπουλου {Η ζωή µον σα 
µυθιστόρηµα), του Κωστή Παλαµά 
{Τα χρόνια µου και τα χαρτιά µου), 
του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη {Η 
ζωή µου), και ακάµατου Νίκου Καζαντζάκη 

την αιρετική αυτοβιογραφία 
Αναφορά στον Γκρέκο. Από αυτή 

την άποψη, το καινούργιο βιβλίο 
της Άλκης Ζέη είναι πολλαπλά καλοδεχούµενο. 

∆εν είναι βέβαια ο µοναδικός 
λόγος που κάνει αυτό το 

βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και 
αξιανάγνωστο. 

Στο πλαίσιο της λογοτεχνικής αυτοβιογραφίας, 
ο συγγραφέας που 

ταυτίζεται µε τον αφηγητή και τον 
ήρωα, δηλαδή ο απόλυτος αυτοδιηγητικός 

αφηγητής, έχει έναν εξαιρετικά 
σύνθετο ρόλο, παρά τη φαινοµενική 

του ευκολία. Στην ιστορία 
της ζωής σου οι µάρτυρες είναι πολλοί 

και θα σε κρίνουν. Όχι µόνο οι 
ζωντανοί, αλλά και οι πεθαµένοι. 
Αυτό το γνώριζε η Άλκη Ζέη και γι' 
αυτό ακριβώς, µια εµπειρότατη 
αφηγήτρια, ανησυχούσε για την 
έκβαση του εγχειρήµατός της. Σε 
αυτή τη διαδικασία αναµόχλευσης 
του παρελθόντος, το όνειρο του 
πατέρα κριτή διακόπτει τον ύπνο 
της: «έβλεπα πολλούς εφιάλτες 
όταν το έγραφα», δηλώνει σε µια 
συνέντευξή της. 

Αν και η Άλκη Ζέη αφηγείται τις 
περιπέτειες της ζωής της µε τρόπο 
πιο έντονο και περισσότερο εµπρόθετο 

από όσο αυτό συµβαίνει σε 
άλλα έργα της, δεν γράφει τελικά 
µια κλασική αυτοβιογραφία. ∆εν 
πρόκειται δηλαδή για µια αυτοβιογραφία 

που βασίζεται αποκλειστικά 
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ζωή της Αθήνας, είναι η αρχή µιας 
ζωής πλούσιας σε συγκινήσεις, 
εµπειρίες και περιπέτειες ατοµικές 
και συλλογικές, που θα ενισχύσουν 
και θα αναδείξουν το αφηγηµατικό 
ταλέντο της Άλκης Ζέη. 

Κι ύστερα η επιστροφή στην 
Αθήνα, το σχολείο, η Ζωρζ [Σαρή], 
συµµαθήτρια και φίλη -για µια ζωήπου 

κι αυτή θα γίνει αργότερα αγαπηµένη 
συγγραφέας των παιδιών. 

Τα ποικίλα εξωσχολικά αναγνώσµατα 
—Αον Κιχώτης, Ταπεινοί και 

Καταφρονεµένοι, Πηνελόπη ∆έλτα, 
Πέτρος Πικρός, και λίγο αργότερα 
Καραγάτσης, Ελύτης, γενιά του 
τριάντα-, όσα ευκαιριακά θυµάται η 
Άλκη δείχνουν µόνο λίγα από τα 
όσα απορροφούσε µια εφηβεία διψασµένη 

για γράµµατα και τέχνες. 
Αυτά και η αγάπη για το θέατρο, η 
πρώτη παράσταση και η εκτυφλωτική 

Μελίνα που έµελλε να γίνει 
φίλη κι αυτή αγαπηµένη -χρόνια 
αργότερα- της Άλκης. 

Και βέβαια ο όµορφος θείος Πλάτων, 
που εκτός από αδελφός της 

µαµάς είναι και νονός της: ανάµεσα 
στα πολλά που του χρωστάει είναι 
και η συγγένειά της µε τη ∆ιδώ Σωτηρίου. 

Η Ζέη µάς δίνει µε αδρές 
γραµµές τη ζωντάνια και το δυναµισµό 

αυτής της θείας, που δεν ήταν 
όµορφη ούτε κοµψή, σαν την υπέροχη 

µαµά της, αλλά διέθετε τέτοια 
γοητεία που µάγεψε για πάντα το 
θείο Πλάτωνα, και έπαιξε σπουδαίο 
ρόλο στην ιδεολογική και πνευµατική 

διαµόρφωση της µικρής Άλκης. 
Η θεία ∆ιδώ επηρέασε την 

Άλκη όχι στον τρόπο γραφής αλλά 
σε κάτι βαθύτερο: στη δυνατότητα 
µιας γυναίκας να ανατρέπει τα κοινωνικά 

στερεότυπα του φύλου της. 
Εκεί, στην πρώτη εφηβεία, θα συνειδητοποιήσει 

και τις πρώτες χαρές 
της γραφής που δεν µένει στο 

συρτάρι αλλά τη µοιράζεται µε τον 
άλλο, έστω και αν αυτός ο άλλος είναι 

µια αναλφάβητη οικιακή βοηθός: 
τα γράµµατα που γράφει για 

χάρη της πάνω στο µαρµάρινο τραπέζι 
της κουζίνας µε µολύβι Φάµπερ 
νούµερο δύο, χαρισµένο από 

τον µυθικό πλέον θείο Πλάτωνα, είναι 
τα πρώτα κείµενα που της αποκαλύπτουν 

τις δυνατότητες της λογοτεχνικής 
δηµιουργίας. 

Στη Σχολή Αηδονοπούλου θα 
βρει την ευκαιρία να ανθίσει: το κορίτσι 

που δεν τα κατάφερνε στην τυποποιηµένη 
καθαρευουσιάνικη έκθεση 

γράφει ένα χρονογράφηµα 
που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα 
του σχολείου µε την έγκριση µιας 
τελειόφοιτης, που αργότερα θα γίνει 
η ποιήτρια Ελένη Βακαλό και µια 

Η Άλκη Ζέη. 

έκθεση για το περιοδικό τους. «To 
κουτοκούλι µας προέκυψε συγγραφέας!» 

θα σχολιάσει η Λενούλα. Και 
η φράση αυτή, που θα επαναληφθεί 
αρκετές φορές σαν αθώο οικογενειακό 

πείραγµα, έγινε τελικά προφητική, 
όπως φυσικά γνωρίζουµε όλοι. 

Στη σχολή Αηδονοπούλου η Άλκη 
θα µπει στον όµιλο του κουκλοθέατρου 

της Ελένης Περράκη. Εκεί θα 
γράψει τα πρώτα της έργα «που τα 
έφαγαν τα ποντίκια», αλλά στάθηκαν 

τα προγυµνάσµατα µιας γόνιµης 
δηµιουργικής πορείας. Ήδη 

από τότε φάνηκε ένα σηµαντικό 
στοιχείο που χαρακτηρίζει τη 
γραφή της: το χιούµορ, η πειρακτική 

αποµυθοποιητική της µατιά. 
Οι «κλαψωδίες» που σκαρώνει δηµιουργώντας 

έτσι τον Κλούβιο -µια 
παρωδία οµηρικού ήρωα -άφησαν 
τα ίχνη τους στη µνήµη και στη 
γραφή της Άλκης. Η «κλαψωδία 
νούµερο 4» µε τίτλο- «Ο Οδυσσέας 
και η Καλυψώ» δείχνει την επινοητικότητα 

και την τόλµη της: η Καλυψώ 
απαγγέλλει στον Οδυσσέα 

στίχους της υπερρεαλίστριας ποιήτριας 
Μάτσης Χατζηλαζάρου και, 

βέβαια, εκείνος δεν καταλαβαίνει 
τίποτα. Όταν την εγκαταλείπει για 
να επιστρέψει στην Πηνελόπη, η 
Καλυψώ αυτοκτονεί πέφτοντας από 
έναν ψηλό βράχο. Η τελευταία της 
φράση είναι η µόνη που έµεινε από 
τη συγγραφική παραγωγή αυτής της 
περιόδου: «Είµαι ένα θλιµµένο καλαµπόκι!». 

Τη φράση αυτή διέσωσε ένας από 
τους θεατές, που δεν ήταν άλλος 
από τον Ανδρέα Εµπειρίκο και ο 

οποίος τη θυµόταν το 1962, όταν είκοσι 
χρόνια µετά συνατήθηκαν στη 

Μόσχα, όπως µας πληροφορεί η 
ίδια η συγγραφέας στα διακριτά ετεροχρονισµένα 

σχόλιά της. Γιατί 
αυτή την παράσταση δεν παρακολούθησαν 

µόνο τα παιδιά του σχολείου 
αλλά και µεγαλύτεροι: ανάµεσά 

τους βρίσκονταν ο Εµπειρίκος 
µε τον Ελύτη και τον Γκάτσο, αλλά 
και ο Πλωρίτης µε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου. 

Από αυτή την -ιστορική 
για τη ζωή της συγγραφέωςπαράσταση 

ξεκίνησαν και δυο µεγάλοι 
έρωτες για τις αδελφές Ζέη. 

Ο ένας µε την ένταση, τη γοητεία 
αλλά και τον πεπερασµένο χαρακτήρα 

της νιότης, και ο άλλος µε το 
βάθος, την ποιότητα και την εµπιστοσύνη 

µιας ζωής. 
Ο νεανικός έρωτας της Λενούλας 

µε τον Γκάτσο, πέρα από µια ωραία 
ιστορία, µας δίνει και κάτι από το 
άρωµα µιας µυθικής παρέας - και 
κυρίως ορισµένα στοιχεία για τις 
συνθήκες µέσα στις οποίες δηµιουργήθηκε 

η ποιητική συλλογή 
Αµοργός, που τη διάβαζα στα νιάτα 
µου σαν ένα µεγάλο ερωτικό ποίηµα, 

χωρίς να ξέρω -τότε- τι ήταν 
το «πράσινο άστρο της αφιέρωσης», 
ποιο κορίτσι τη χρωµάτιζε µε αυτό 
το θλιµµένο πάθος. 

Η σχέση της Άλκης µε τον 
Γιώργο Σεβαστίκογλου θα συνδυαστεί 

µε την ιδεολογική της αφύπνιση 
και την ένταξη της στο απελευθερωτικό 

κίνηµα. ∆έκα χρόνια 
µεγαλύτερος της, θα την οδηγήσει 
µε την ίδια φυσικότητα στην οικογένειά 

του και στο υπόγειο του 

Κουν και θα της µάθει µε τη στάση 
του την αφοσίωση στην τέχνη και 
στις ιδέες: 

Ο Γιώργος, όπου κι αν βρέθηκε 
να κάνει θέατρο, το έκανε όπως 
έλεγε πως του έµαθε ο Κουν. 
Με την πίστη στη µεγάλη αποστολή 

του θεάτρου, την αυταπάρνηση 
και την αυτοθυσία, 

τον αγώνα για ελεύθερη δηµιουργία, 
(σελ. 348) 

Και ο Σεβαστίκογλου -που είχα κι 
εγώ την τύχη να τον γνωρίσω- ήταν 
ένας πολύ προικισµένος, πολύ διαβασµένος 

και πολύ δοτικός άνθρωπος. 
Ο πιο αυστηρός κριτής και, 

ταυτόχρονα, ο πιο θερµός υποστηρικτής 
της συγγραφικής πορείας της 

Άλκης Ζέη. Αυτός την καθοδήγησε 
στο πρώτο της διήγηµα, που 
έγραψε επίσης στο ίδιο µαρµάρινο 
τραπέζι της κουζίνας µε µολύβι Φάµπερ 

νούµερο δύο. To διήγηµα δηµοσιεύεται 
στη Νεανική φωνή, µε 

την έγκριση του Κωστή Σκαλιόρα, ο 
οποίος έφυγε από κοντά µας πριν 
από λίγες µέρες. Τον Σκαλιόρα, που 
η Άλκη θα παντρέψει πολύ αργότερα 

µε τη φίλη της Ξένια Καλογεροπούρου 
και ο οποίος θυµόταν, 

σαν τον Εµπειρίκο, πενήντα χρόνια 
αυτός αργότερα, την τελευταία 
φράση του κειµένου της: «κι έπιασε 
να βιδώνει µε το χέρι». 

Σε όλη την περίοδο της Κατοχής, 
αλλά και στους πρώτους µήνες 

της απελευθέρωσης η δηµιουργικότητα 
και το κέφι για ζωή ξεχειλίζουν, 
όπως φαίνεται στις αυτοβιο- 
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γραφικές σελίδες της Άλκης Ζέη 
όπου η ζωή της διασταυρώνεται µε 
τόσους σηµαντικούς ανθρώπους. 
∆εν έχει νόηµα να απαριθµήσω εδώ 
τα ονόµατα που όλοι οι αναγνώστες 
της, λίγο-πολύ, τα ξέρουµε ή τα 
υποψιαζόµαστε: ας αρκεστώ στα 
όσα ανέφερα έως τώρα προσθέτοντας 

και µερικά ακόµα: Ο Νίκος 
Καρύδης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο 
Κώστας Αξελός, η Μέλπω Αξιώτη, 
ο Μίµης ∆εσποτίδης, η Έλλη Λαµπέτη, 

η Ασπασία Παπαθανασίου, 
η Ντιριντάουα, η Αλέκα Παΐζη, ο 
Μάνος Ζαχαρίας, ο Μέντης Μποσταντζόγλου, 

ο Ροζέ και η Τατιάνα 
Μιλιέξ. 

Τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά. 
∆ιαβάζοντας αυτό το βιβλίο καταλάβαινα 

γιατί η Άλκη είναι σπουδαία 
συγγραφέας, αλλά και γιατί 

έχει αυτή την απαράµιλλη εσωτε¬ 

ρική ηρεµία και δύναµη που την 
κρατάει πάντοτε σε µια ασφαλή 
απόσταση από τις άχρηστες κοινωνικότητες. 

Ναι, αυτό το κορίτσι, 
που γνώρισε και έζησε από κοντά 
τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες και 
στοχαστές, που ήταν τόσο γενναίο 
και τόσο ταλαντούχο χωρίς καθόλου 
να αυτοπροβάλλεται, δεν θα µπορούσε 

παρά να κάνει αυτές ακριβώς 
τις επιλογές στη ζωή και στην 

τέχνη. 
Στο έργο της Άλκης Ζέη, το ύφος 

της γραφής ταιριάζει απόλυτα µε 
το ήθος του προσώπου. Εξαιρετικά 
καλλιεργηµένο γούστο που απεχθάνεται 

το στόµφο και την επιµεληµένη 
πόζα. Εκφραστική λιτότητα 

και νοηµατική διαύγεια που πηγάζει 
από µια καλά αφοµοιωµένη γνώση. 
Σωστή κρίση που πατάει πιο πολύ 
στη διαίσθηση και στην παρατή¬ 

ρηση και λιγότερο στη λογική των 
αναλύσεων. Βίωµα της ιστορίας που 
βαθαίνει την προοπτική της. Απροσποίητη 

κουβέντα που µεταγγίζεται 
στη ζωντάνια των διαλόγων της. 

Χαρά της ζωής που συνδυάζεται µε 
τη χαρά της γραφής και φτάνει 
αβίαστα στον αναγνώστη. Σπάνια 
αίσθηση του χιούµορ. 

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση 
του τελευταίου βιβλίου της, σκεφτόµουν 

µε συγκίνηση ότι το 
«Κούλι» -όπως είχα σχεδόν από την 
εφηβεία µου το προνόµιο να τη φωνάζω 

και εγώ- τα κατάφερε και µε 
το παραπάνω. Γιατί τίποτε τελικά 
δεν χαρίζεται. Η συγγραφέας κινήθηκε 

µε δικαιοσύνη και σεβασµό 
ανάµεσα στις σκοτεινές και τις φωτεινές 

περιοχές της µνήµης και µας 
έδωσε ένα όµορφο αφήγηµα που 
δεν µας τέρπει απλά, αλλά µας εµ¬ 

ψυχώνει και µας δίνει τις αφορµές. 
για να σκεφτούµε. «Ετσι ζήσαµε, 
έτσι ήταν αυτοί που γνωρίσαµε και 
αγαπήσαµε», ήταν η αντίδραση της 
αδελφής της στην ανάγνωση του βιβλίου: 

«Τώρα, της λέω, πον ξαναθυµήθηκες 
την ιστορία µας θα 'θεL·ςva 

είχαµε ζήσει µια άλλη ζωή;» «Με 
τίποτα» µον αποκρίθηκε ανθόρµητα. 

«Με τίποτα» συµπλήρωσα 
κι εγώ. (από το οπισθόφυλλο 
του βιβλίου) 

Ο δρόµος που παίρνει ο καθένας 
µας δηµιουργείται από έναν περίπλοκο 

συνδυασµό τυχαίων γεγονότων 
και κρίσιµων επιλογών. Και 

γι' αυτές τις επιλογές, η Άλκη Ζέη 
παίρνει σήµερα την ανταµοιβή 
της. II 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΕΙ 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ Ι∆ΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στην αρχή πήρες την ΕΥΤΥΧΙΑ 
To ιδεόγραµµα δείχνει ρούχα και λιβάδια, 

µου εξήγησες 
Σηµαίνει πως ζεις στον παράδεισο 
είσαι χορτάτος και δεν κρυώνεις 
Είδα έναν ορυζώνα ναπερικλείεται 
από ένα ποτάµι και ένα δάσος µπαµπού 
Ευτυχία είπες είναι να µην αρρωσταίνεις 
να είσαι ευγνώµων όχύν σε εξαπατούν 
και να ακούς το γέλιο σου«όταν ere χοχττουκίζουν. 

Μετά µου έδειξες ένα ιδεόγραµµα 
που έµοιαζε µε πριόνι 
ή µε to φυτό που το λένε «ουβτολή» 
Αυτό σηµαίνει «εγώ», είπες 
∆είχνει έναν άνθρωπο και ένα όπλο 
Για να γίνεις εγώ . 
πρέπει να οπλιστείς 
Ο Τσένγκις Χαν είχε τα άλογά του, τα βέλη του 
Ο Βούδας µπορούσε να διασχίσει το νερό 
καβάλα σε λεπτό καλάµι 

Ο Μάο γράφει ποίηση και πολεµά 
Κι αν δεν έχεις καθόλου όπλα, 
τότε τι γίνεται, ρώτησα 
Τότε είσαι ανυπεράσπιστο ζώο 
που κινδυνεύεις ανά πάσα στιγµή-να σε σφάξουν 
ΘυµήσΑχ το να ξέρεις µια τέχνη 
είναι και κι αυτό ένα όπλο, το καλύτερο 
Ενα µαχαίρι δίπλα στο βόδι 
Σηµαίνει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, είπα, το ξέρω! 
Παιδί µου, το ιδεόγραµµα αυτό σηµαίνει πως 

ο. τ i µπορπ<; να σφάξεις 
ή να το χρησιµοποιήσεις, είναι αντικείµενο 
Και είδα το δέντρο έξω art m παράθυρο 

v' αστράφτει 
να γίνεται αµέσως χαρτί, λίπασµα, παιχνίδι 
Για να ζήσεις σ' αυτόν τον περίπλοκο κόσµο 
πρέπει να γίνειςµαχάίρι (όσο πιο κόφτερό, 

τόσο to καλύτερο) 
θα σκέφτεσαι τώρα, αλλά 
όταν γίνεις µαχαίρι 
είσαι πάλι εργαλείο, αντικείµενο. 

'Ενα τετράγωνο. Στη µέση ένας άνθρωπος 
Σηµαίνει ΦΥΛΑΚΗ 
Οι τοίχοι µπορεί να είναι παλατιού 
ή καλυβιού 
Υπάρχουν αόρατοι τοίχοι 
που σε"φυλακίζο»ν µε τη θαλασσινή αύρα 
τη στιγµή ακριβώς που θέλεις να πετάξεις. 

ΟΥΡΑΝΟΣ! Είπαµεχίΐρά 
Σωστά, αλλά όχι µόνο, είπες 
To ιδεόγραµµα σηµαίνει επίσης ΚΕΝΟ 
Κοίτα, στο επάνω µέρος έχει µια τρύπα, 

µια καταπακτ| 
το κάτω µέρος είναι η δουλειά 
Ξανακοίταξα τον ουρανό: δυο δακρυσµένα µάτια 
ένα στόµα που ουρλιάζει 

∆ύο άνθρωποι περπατούν όίπλα δίπλα 
Σηµαίνει ΑΚΟΛΟΥΘΩ, ΥΠΑΚΟΥΩ 
Πώς γίνεται αυτό; Ρώτησα^έκπληκτος 

Τότε έφίρες art' τηΐ κουζίνα δύο κούπες ρύζι 
χτύπησες τη µία πάνω στην άλληΠάνγκ! 
και οι κούπερ γίναν κοµµατάκια 
Όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν άνθρωποι 
υπάρχει πάντα καταπίεση, είπες 
fia ναίϊίετύχει ο κοινός στόχος * 
οφείλεις να συµβιβαστείς 
να θυσιάσεις τις ιδιοτροπίες σου 
Γι'αυτό είπε ο Κουµφούκιος; 
ο σοφός αποδεσµεύεται από την οµάδα 

Μια γλώσσαίδεξιά, νερό αριστερά 
Σηµαίνει ΖΩ 
To να ζεις δεν έχει καµµίά σχέση 
µε την επιτυχία ή ιη δόξα 
Αν το νερό είναι χώµα 
η γλώσσα είναι δρτρο 
To ψάρι που σπαρταρά στο στεγνό χώµα 
Είναι η καλύτερη ερµηνεία της ΖΩΗΣ 

Βαφνικά γύρισες την παλάµη 
ΘΑΝΑΤΟΣ 
Όταν ο ήλιος και τα όπλα 
Θαφτούν µαζί 
κάτώ άπό µία τεντωµένη προβιά 
Και κανένα χάδι ή απειλή 
δεν µπορεί να προκαλέσει ρίγος 

[Από τη συλλογή 
Η καταγωγή (Στοκχόλµη 2007)] 
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