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Τα άγουρα χρόνια 

 

όσες φορές δεν έχουν έρθει στο νου μου όλα 
αυτά που έγιναν, τότε που χωρίσαμε! Πέρασαν 
πολλά χρόνια, μα όλα μου φαίνονται ότι έγιναν 

χθες· τα παιδιά ήταν μικρά και τώρα είναι ολόκληρες 
κοπέλες. Και εγώ ήμουν νια και γέρασα. Παρ’ όλα όμως 
τα χρόνια που πέρασαν, οι στιγμές εκείνες έμειναν βαθιά 
χαραγμένες στο νου μου· θυμάμαι τα πάντα, με όλες τις 
λεπτομέρειες. Όπως γίνεται και τώρα που τα σκέφτομαι, 
ακόμα μια φορά, και που πιάνω τον εαυτό μου να 
μονολογεί, να αναπαράγει τις κουβέντες που κάναμε 
τότε. 
Μεθώνη, καλοκαίρι του 1990. Σε είχα απέναντί μου 
στην πολυθρόνα, -ολοζώντανη εικόνα, σαν να σε έχω 
τώρα μπροστά μου· δεν είχες φύγει ακόμα απ΄ το σπίτι- 
σου ζήταγα εξηγήσεις και μου παπαγάλιζες κάτι χαζές 
αρλούμπες. 
 

«Πολύ εριστική δεν είσαι;» μου πέταγες, με 
περισσό θράσος, στα μούτρα.  

«Είμαι όσο πρέπει και όσο με έκανες εσύ», σου 
έλεγα μονότονα. «Άκου καλά λοιπόν, τι θα σου πω, μη 
βιαστείς να μου απαντήσεις πριν ολοκληρώσω. 
Εντάξει;» 

«Λέγε, σε ακούω», μου έλεγες, αλλά ήταν φανερό 
ότι καιγόσουν σαν τον οσιομάρτυρα που υπομένει να 
τελειώσουν τα βασανιστήρια, και προετοίμαζες να μου 
δώσεις μια πειστική απάντηση. Βλέπεις, ήθελες να τα 
έχεις καλά και μαζί μου! 

«Θυμάσαι, ότι με κυνήγαγες από τότε που πήγαινα 
στο Λύκειο, από τότε που ήμουνα δεκαοκτώ χρονών. 
Βασικά, γέλαγα με όλα αυτά που έκανες. Δεν είχα καν 

Π 
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στο μυαλό μου τον γάμο. Ήμουν πολύ μικρή για να 
σκέφτομαι τέτοια πράγματα. 

»Πριν ένα  χρόνο, είχε πέσει η Χούντα, όλοι μας 
μεθάγαμε με την πολιτική ελευθερία που είχαμε 
αποκτήσει, έτσι, στα ξαφνικά. Θυμάμαι, που με όλη τη 
παρέα πηγαίναμε στην Καλαμάτα, κάθε λίγο και λιγάκι, 
στις συναυλίες που γίνονταν εκεί· εγώ σε έβλεπα σαν 
φίλο και εσύ σαν ξερολούκουμο. 

»Το μυαλό μου το είχα στις ασκήσεις, που μου 
έκανες, και συ το νου σου, στο πώς θα με ρίξεις. Γελοία 
πράγματα, αλλά έτσι αισθανόμουν. Στην 
πραγματικότητα δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, απλά 
σε συμπαθούσα, γιατί έδειχνες ένα καλό παιδί. 

»Υπάρχει όμως, μια στιγμή στην ηλικία του 
έφηβου, που το σώμα του ξυπνάει, ο νους του κάνει 
τούμπα, και ψάχνει για ταίρι. Όσο δεν είχε έρθει για 
μένα εκείνη η στιγμή, ό,τι κι’ αν μου ‘λεγες το ‘βλεπα 
χαζό.  

»Μετά από καιρό, εκεί που καθόμουν μόνη μου 
και ονειρευόμουν το μέλλον μου, άρχισε σιγά-σιγά να 
μπαινοβγαίνει στο μυαλό μου και αυτή η σκέψη. 
Ήμασταν, ήδη, φίλοι κάπου τρία χρόνια. Εντάξει είπα, 
κάποια στιγμή θα παντρευόμουν, αφού αυτός επιμένει 
τόσο πολύ, ας κάνω και εγώ το επόμενο βήμα».  

 

Σε έβλεπα που τα λόγια μου αυτά σε έκαναν  να 
παίρνεις πόζες αυταρέσκειας, ανέβαινε το εγώ σου που 
μ’ έριξες, κακομοίρη! 

 

«Τα όνειρα που είχα για έναν τέλειο γάμο, τελικά, 
δεν έπεσαν και τόσο έξω από την πραγματικότητα. Ο 
γάμος μας δεν ήταν τίποτα το συναρπαστικό, αλλά δεν 
ήταν και του πεταματού. Περνάγαμε όμορφα, κάναμε 
εκδρομές, είχαμε τους φίλους μας, το σπίτι μας πάντα 
έλαμπε, οι γιορτές που οργάνωνα ήταν  πάντα τέλειες 
και οι φίλοι σου, μαζί με τις γυναίκες τους, όσοι είχαν 
παντρευτεί, μας έδιναν συγχαρητήρια για τον γάμο μας, 
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για να μη πω ότι μας ζήλευαν κιόλας». Σ’ έβλεπα που 
κούναγες το κεφάλι σου επιδοκιμαστικά. Εμ, βέβαια, σ’ 
αρέσανε αυτά, σ’ ανεβάζανε, δεν ήξερες, όμως, τι σου 
είχα για τη συνέχεια. Περίμενα να δω αν θα συμφωνείς 
και σε όσα επρόκειτο να σου πω παρακάτω. 

«Οφείλω να το ομολογήσω», έλεγες με ύφος δέκα 
καρδιναλίων, «στις Κοινωνικές σχέσεις μας ήσουν 
άψογη. Φέρθηκες περισσότερο από καλά στους φίλους 
μας», ομολογούσες σε ένα από τα σπάνια ξεσπάσματα  
ειλικρίνειας σου. 

«Ευτυχώς που το αναγνωρίζεις! Όλοι, μας έλεγαν 
το πόσο ταιριαστό ζευγάρι είμαστε και όλα πήγαιναν μια 
χαρά. Ο γάμος μας έδειχνε να είναι στέρεος. Δούλευες 
εσύ και εγώ βάσταγα το σπίτι. Έδειχνες ευχαριστημένος 
με ό,τι είχες στην κατοχή σου, δηλαδή εμένα. Έμοιαζες 
σαν το κοκοράκι στο κοτέτσι», πάλι χαμογελούσες και 
άναβες το ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο, ανακάθιζες στο 
κάθισμα, να απολαύσεις σαν πρίγκιπας τα καλά λόγια 
που είχα για σένα.  

«Με κατείχες, το είχα καταλάβει από την αρχή, 
αλλά αυτό το συναίσθημα έγινε εντονότερο αργότερα, 
όταν έδειχνες να με ζηλεύεις κιόλας. Το ότι με κατείχες 
δε με πείραζε, στην αγάπη όλα χωρούν και 
συγχωρούνται· μπορεί και να μου άρεσε αυτό το 
αίσθημα, ότι κάπου ανήκω, αλλά η ζήλια σου είχε 
αρχίσει να μου δίνει στα νεύρα. Αυτή σε έτρωγε μέσα 
σου σαν το καρκίνωμα. Τη ζήλια σου, ποτέ δεν την 
χώνεψα! 

»Όλοι σου λέγανε ότι έχεις πολύ όμορφη γυναίκα 
και εσύ φούσκωνες σαν γαλοπούλα και όσο φούσκωνες, 
τόσο η ζήλια σ’ έπνιγε. Μέχρι που έφτασε αυτό το 
πράγμα να σου γίνει αρρώστια, ένα σαράκι που σ’ 
έτρωγε. Πέρασε πολύς καιρός, μέχρι να το πάρεις τελικά 
απόφαση, ότι από μένα δεν είχες να φοβάσαι τίποτα. 

»Από τη στιγμή που παντρευτήκαμε, δεν είχα στο 
μυαλό μου άλλον άντρα, μια και θεωρούσα ότι αυτό -

από την πλευρά της γυναίκας- είναι ό,τι πιο πρόστυχο 
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για μια σχέση. Από τη στιγμή που αποφάσισα να σε 
παντρευτώ, απαγόρευσα στον εαυτό μου ακόμα και να 
διανοηθεί να παίξει ξανά το αιώνιο παιχνίδι που παίζεται 
ανάμεσα στα θηλυκά και αρσενικά αυτού του πλανήτη. 

»Το κατάλαβες αργά, αλλά το κατάλαβες· πάλι 
καλά δηλαδή, γιατί εσύ ήσουν ικανός να πεθάνεις απ’ 
αυτό το μαράζι. Και πρέπει κάποια στιγμή να το 
παραδεχτείς, ήσουν πολύ τυχερός άντρας που είχες 
εμένα δίπλα σου. 

 

Δεν σ’ άρεσε αυτό το τελευταίο που σου είπα· 
ήταν φανερό, ξαφνιάστηκες. Σου άρεσε τελευταία να με 
μειώνεις και εγώ σου θυμίζω ότι άξιζα περισσότερα από 
όσα μου αποδίδεις. Κουνώντας τα χέρια σου αόριστα 
κάπου μέσα στο δωμάτιο μου είπες: «Αυτό άστο να το 
πει κάποιος τρίτος. Αν αρχίσουμε τους επαίνους στους 
εαυτούς μας, δε θα βρούμε άκρη», βιάστηκες να με 
καρφώσεις, ίσα-ίσα για να πεις κάτι. 

 

«Μα, δεν το λέω εγώ, οι φίλοι σου το λένε! Αυτοί 
είναι οι τρίτοι. Το φαΐ σου, τα κολλαριστά πουκάμισα, 
το πεντακάθαρο σπίτι, τί να πρωτοθυμηθώ, όλα στην 
εντέλεια και εσύ, βρε χαζέ, ζήλευες. Σε τσίγκλαγαν οι 
διαβόλοι οι φίλοι σου, και συ σαν ένα ανώριμο παιδί 
έπεφτες στη λούμπα τους. 

Έδειξες έκπληκτος με όσα άκουσες για την 
ανωριμότητα σου. Με κοίταξες με μισό μάτι, κούνησες 
το κεφάλι σου απαξιωτικά. Είναι φανερό ότι δεν 
συμφωνείς και ούτε περιμένω κάτι τέτοιο. Αν το 
παραδεχόσουν, δεν θα ήσουν ανώριμος. Έδειχνες να 
ζεσταίνεσαι και έσερνες την πολυθρόνα όλο και πιο 
κοντά στον ανεμιστήρα. Δεν έφταιγε η ζέστη, η κάψα 
σου ανέβαινε, που σου έβγαζα γλώσσα. Αλλιώς είχες 
συνηθίσει. 

»Γιατί πρέπει να το παραδεχτείς, ήσουν ένας 
άντρας που δεν είχες ωριμάσει ακόμα, για να μη σου πω 
ότι ούτε και τώρα ακόμα ωρίμασες. Βλέπεις, η μάννα 
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σου σε είχε βλογιοκομμένο, σε είχε στα όπα-όπα, ποτέ 
δεν σε άφησε να γίνεις άντρας, όλα στο χέρι· ποτέ δεν 
μεγάλωσες».  

Σ΄ αυτά τα λόγια μου άρχισες να στριφογυρίζεις 
και να στέφεις το κεφάλι σου προς τα πάνω 
περιμένοντας την εύνοια ή τη βοήθεια του Θεού· τσάμπα 
περιμένεις, όμως.  

«Και όταν σε πήρα εγώ, ίσως και να μου θύμωσε 
που της πήρα τον κανακάρη της. Βέβαια, αυτά τα έκανε 
μόνο σε σένα. Στον άλλο της γιο δεν τόλμαγε, βλέπεις η 
νύφη ήταν Σαρακατσάνα, θα την πέταγε από το 
μπαλκόνι. Εσένα σε βρήκε μπόσικο. 

»Από την πρώτη στιγμή, άρχισε να με 
ανταγωνίζεται. Αντέγραφε ότι έκανα και δεν μπορούσε 
να διακρίνει πόσο γελοίο ήταν αυτό. Γιατί καταντά 
βλακεία να προσπαθεί μια γυναίκα στα εξήντα της, να 
μοιάσει της νύφης των είκοσι πέντε χρόνων. Δεν μπορεί 
να βγει ποτέ νικήτρια, πάντα θα χάνει. Από τη μια η 
νεότητα και από την άλλη ο ίδιος ο χρόνος, που αφήνει 
σημάδια στο πέρασμά του. Μπορεί και αυτή να είχε την 
ίδια φοβία με σένα, ότι κάποια στιγμή θα σου φορέσω 
κέρατα, έτσι όπως με έβλεπε να ξεχειλίζω νιότη, λες και 
είχα ανάγκη να ξενοκοιτάζω.  

»Το 'παμε, από τη στιγμή που έδωσα υπόσχεση 
γάμου έπαψαν να με ενδιαφέρουν τα άλλα αρσενικά της 
αγέλης. Πάντα ήμουν μονογαμική εκ πεποιθήσεως. 
Αλλά φαίνεται ότι τελικά σου μετέδωσε και σένα, χωρίς 
πολύ προσπάθεια αυτό το σαράκι της ζήλιας, η μάνα 
σου. Δε λέω ότι σου έκανε κήρυγμα, αλλά αδιόρατα, 
ασυναίσθητα, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις πήρες το 

κουσούρι της. 
»Παρ’ όλα αυτά, εγώ ήμουν ευτυχισμένη, είχα το 

σπίτι μου, τον άντρα μου, τα πάντα μου. Είχα 
αποφασίσει ότι θα πορευτώ τη ζωή μου με σένα. Κάποια 
στιγμή θα κάναμε και παιδιά, οπότε θα γινόμασταν μια 
τυπική Ελληνική οικογένεια· μια μεσοαστική 
Οικογένεια. Δεν είχα και περισσότερες απαιτήσεις, μια 
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ήσυχη και όμορφη ζωή έψαχνα. Δεν είχα απαιτήσεις για 
να κάνω την ψηλομύτα. Πάντα με γοήτευε η οικογένεια. 

»Θυμάμαι πάντα, μετά από εκείνα τα πάρτι που 
κάναμε στο σπίτι μας, ότι έλαμπες ολόκληρος, όταν 
έβλεπες ότι οι φίλοι μας έμεναν ευχαριστημένοι από τη 
φιλοξενία που τους προσφέραμε. Μερικές φορές, αυτά 
τα πάρτι βάσταγαν και δύο και τρεις μέρες. Αν δεν 
τελείωναν τα φαγητά που είχαμε φτιάξει, δεν 
σταματάγαμε να πετάμε από σπίτι σε σπίτι, κάθε μέρα 
και σε άλλο, μέχρι τελικής πτώσεως. Θα θυμάσαι, ότι 
υπήρχαν μέρες που σχεδόν άυπνοι συνεχίζαμε τη μέρα 
μας. Και γέλαγες φαρδιά-πλατιά που  κάθε φορά οι φίλοι 
μας σου έλεγαν πόσο τυχερός ήσουν. Βλέπεις που δεν τα 
λέω μόνο εγώ, για το πόσο τυχερός ήσουν· οι τρίτοι τα 
λέγανε», και σε είδα ακόμα μια φορά που κούναγες το 
κεφάλι σου βαρετά. 

»Περάσαμε όμορφες στιγμές μαζί. Θυμάμαι 
ακόμα, εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι, δεν κοιμήθηκα σ' 
όλο το ταξίδι, έβλεπα, ρούφαγα, δεν χόρταινα τις εικόνες 
που ρούφαγε το παράθυρο. Αγελάδες, πεδιάδες, και πάλι 
αγελάδες, σπιτάκια, χωριουδάκια, η μια εικόνα μετά την 
άλλη, μια ατέλειωτη σειρά από καρέ του φιλμ. Στη 
Γαλλία φτάσαμε εξουθενωμένοι, αλλά εμείς δεν 
κλειστήκαμε μέσα, βγάλαμε κάλους από τις βόλτες 
στους δρόμους και τα μαγαζιά του Παρισιού. Γενικά, 
είχαμε μια ενδιαφέρουσα ζωή, δεν κλειδωθήκαμε μέσα, 
γλεντάγαμε. 

»Και τώρα, εκεί, χυμένος σε μια πολυθρόνα, 
αποχαυνωμένος  από την αφόρητη ζέστη του 
καλοκαιριού, με κοιτάς. Σκουπίζεις συνεχώς τον ιδρώτα 
που τρέχει από το μέτωπό σου.  Και αυτός ο 
ανεμιστήρας γυρισμένος πάνω σου, βαριανασαίνει, τα 
‘χει δώσει όλα, μα δεν σου κάνει τίποτα. Δείχνεις να 
βράζεις στο ζουμί σου. Κάθεσαι σε κάρβουνα, το 
βλέπω». 

«Οι βλακείες που μου λες με ζεσταίνουν, άντε 
τελείωνε τον λόγο σου», κάνοντας τις ανάλογες κινήσεις 
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με τα χέρια σου, που πρόδιδαν τη βιασύνη σου. Ήθελες 
να τελειώσει το βασανιστήριο σου· θα στο τελειώσω 
γρήγορα, μην ανησυχείς. Όλα στην ώρα τους! 

 

Τα παιδιά είχες ζητήσει να μην είναι σπίτι. Τα 
παιχνίδια τους σκορπισμένα, ακούνητα και αμίλητα στο 
πάτωμα. Στο τραπεζάκι με τις φωτογραφίες, το μάτι σου 
εστίαζε σε εκείνη από τον γάμο μας, που σφικτά 
αγκαλιασμένοι δίναμε το φιλί της αιώνιας πίστης. Όποτε 
έπεφτε το μάτι σου πάνω της, την κοίταγες φευγαλέα και 
στα γρήγορα τράβαγες τη ματιά σου αλλού. Στο πάτωμα, 
στο ταβάνι, στα παράθυρα, στα σεμεδάκια, σε οτιδήποτε 
άλλο εκτός από μένα. Με απέφευγες, ένιωθες άραγε 
ένοχος; Καταλάβαινες ότι έκανες κάτι κακό; 

 

«Σε πολυβολώ και ούτε καν κάνεις τον κόπο να 
προφυλαχτείς από τις ριπές μου. Δεν με καταλαβαίνεις, 
σου φαίνονται παράλογα όλα αυτά που σου λέω, άραγε 
έχεις επαφή με το σήμερα, τα καταλαβαίνεις αυτά που 
σου λέω, τα αξιολογείς τόσο όσο και εγώ, ή σου 
φαίνονται χαζά γυναικεία λόγια; Έχεις σκοπό να βρούμε 
μια λύση ή μιλάω στον αέρα; Μήπως έχεις πάρει ήδη 
κάποιες αποφάσεις και χάνω τα λόγια μου; Υπομένεις 
όλα αυτά που σου λέω σαν να είναι μια απαραίτητη 
διαδικασία που πρέπει να υποστείς. Σαν να μετέχουμε σε 
μια μυσταγωγία, στην οποία πρέπει να ειπωθούν κάποια 
πράγματα, έτσι, γιατί πρέπει. Αντιμετωπίζεις την 
κουβέντα μας σαν κάτι το απαραίτητο, αλλά ταυτόχρονα 
βασανιστικό.   

»Θα γίνεις επιτέλους κάποια στιγμή άντρας; θα 
αναλάβεις τις ευθύνες σου; θα απαντήσεις σε αυτά που 
σου λέω; Θα φύγεις επιτέλους από την προστασία της 
μάνας σου, να πάρεις θέση;» 

 

«Ναι, αλλά εγώ…» 

«Μη με διακόπτεις, μου πήδηξες τη ζωή, δεν θα 
μου πηδήξεις και την κουβέντα, όλα στην ώρα τους!» 
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«Μίλα καλύτερα, μωρέ». 
«Πόσο καλύτερα να μιλήσω; Μ΄ έχεις εξοργίσει! 

Και τι πρωτότυπο! Ήρθε και το πρώτο και το δεύτερο 
παιδί μας. Εκεί πια δεν πιανόσουνα, ο Πατέρας! με τα 
δώρα σου και την αγάπη σου να ξεχειλίζει. Πράγματι, 
οφείλω να το ομολογήσω, ήσουν ιδανικός πατέρας. Η 
ευτυχία άρχιζε να μπαίνει, πια, σε πιο σταθερές ράγες. 
Γνωριμία, γάμος, παρέες, παιδιά, τι άλλο να χρειάζεται 
μια μεσοαστή σαν εμένα!». Σε βλέπω που άρχισες να 
φουσκώνεις πάλι. Μήπως τελικά είσαι πολύ κούφιος και 
δεν σε είχα καταλάβει. Στα καλά λόγια φουσκώνεις, στα 
κακά τρίβεις τον πισινό σου στην πολυθρόνα. 
 

«Εντάξει, άρχισαν λίγες οικονομικές δυσκολίες, 
που αυξήθηκαν τα στόματα», σου είπα και σε είδα να 
συμφωνείς μαζί μου, «αλλά ούτε να το συζητήσεις να 
βγω και εγώ για δουλειά». 
 

«Να σε προστατέψω ήθελα!» πετάχτηκες σαν 
δαγκωμένος από φίδι. 

«Από τι, άραγε;» σε ρώτησα πολύ ειρωνικά, το 
θυμάμαι, αλλά εσύ την θεώρησες ρητορική την 
ερώτηση.  

«Ήθελα να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά, με τη 
μάνα τους δίπλα τους». 

«Κόφτο! Δεν είναι αυτό! Ζήλευες, φοβόσουν μη 
με χάσεις. Η ανασφάλεια σου σ’ έφαγε και σένα και 
μένα. Και εμένα μου άρεσε αυτό το σκηνικό, πρώτα τα 
παιδιά και μετά εμείς. Και εδώ είναι που έκανα το 
δεύτερο μεγάλο μου λάθος. Έμεινα σπίτι, και συνέχισα 
να ζω μακριά από τον κόσμο, αποκομμένη, θα το 
πληρώσω αργότερα αυτό, είμαι σχεδόν σίγουρη». 
  

Θυμάμαι τώρα, μετά από τόσα χρόνια  που τα 
ανασκαλίζω όλα αυτά, πόσες φορές μου είχες πει: «Θα 
κάνω αν χρειαστεί εγώ, και δύο και τρεις δουλειές, για να 
μη σας λείψει τίποτα», και εγώ η χαζή σε πίστευα. 
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Βλακείες ήταν τα λόγια σου, που τώρα τα καταλαβαίνω 
καλύτερα. Τότε το μυαλό μου έκανε άλλα δρομολόγια. 
 

«Πολύ αντρίκειο, το αναγνωρίζω, το παραδέχομαι, 
δεν υπήρξες ποτέ τεμπέλης. Βασικά, δεν ήθελες να βγω 
για δουλειά, επειδή φοβόσουν μη γνωρίσω κάποιον 
άλλον. Εκείνο το γνωμικό για το μπουκάλι, τον φελλό 
και τη γυναίκα, φαίνεται ότι σου είχε γίνει φοβία. 

 »Ό,τι ώρα και να έφευγες από το σπίτι, εγώ εκεί, 
δίπλα σου, ξύπναγα μαζί σου να πιω τον πρωινό καφέ 
μαζί σου κάθε πρωί, κάθε μέρα, γιατί έτσι αισθανόμουν  
ότι άξιζε στον πατέρα του σπιτιού μας, και όποια ώρα 
ερχόσουν αργά το βράδυ, εμείς εκεί, να σε περιμένουμε 
να παίξουμε μαζί σου, να μάθουμε τα νέα σου, να σε 
ξεκουράσουμε. Η τέλεια οικογένεια. Έδειχνες να ρουφάς 
τους χυμούς της ευτυχίας, το ίδιο και εγώ, το ίδιο και τα 
παιδιά μας.  

»Και συ τώρα, συνεχίζεις να κάθεσαι σ’ αυτήν την 
πολυθρόνα, που σου άρεσε πιο πολύ απ' όλες, με το 
σκληρό μαξιλάρι, να στα λέω και να κουνάς το κεφάλι 
σου.  Αυτό το κούνημα τώρα, τι σημαίνει; ότι συμφωνείς 
ή ότι διαφωνείς; 

»Σε βλέπω να δυσανασχετείς, να φουσκώνεις και 
να ξεφουσκώνεις, σε βλέπω να πνίγεσαι. Σαν να θέλεις 
να σηκωθείς να φύγεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα ρίξεις 
και μια τουφεκιά στον αέρα για την τιμή των όπλων».  
 

«Για την τιμή των όπλων; Σαν πολύ δεν με 
προσβάλλεις; Δε το καταλαβαίνεις ότι με οδηγείς στα 
άκρα;» βρήκες να απαντήσεις μετά από τόση ώρα. 
 

«Δεν θέλω να χωρίσουμε, αλλά κάποια πράγματα 
πρέπει να μπουν στη θέση τους, θα στα πω κατάμουτρα, 
όποια και αν είναι η κατάληξη. Θα στα πω σκληρά και 
θα σε προσβάλλω, αν χρειαστεί να σώσω τον γάμο μου. 
Θα γίνεις επιτέλους κάποια στιγμή άντρας; θα αναλάβεις 
τις ευθύνες σου; θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω;» 
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