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ΛΟΓΟTΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Καύλωσέ με! (…αν μπορείς)

Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2015
από την Ομάδα Διοργάνωσης του Φεστιβάλ Σεξουαλικότητας
στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Σεξουαλικότητας
http://sexualityfest.wordpress.com/
sexualityfestival@hotmail.gr

Το κάθε έργο φέρει την υπογραφή του δημιουργού του.

Το εξὠφυλλο δημιουργήθηκε απο πρωτότυπα σχέδια
του καλλιτέχνη Bernardo Costa.
http://pornonpaper.tumblr.com/

Προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή.

Φιλολογική επιμέλεια
Αρίστη Τέγου
aristi735@hotmail.com

Στήσιμο και συντονισμός
Αμαράντα Ερέδια Χαέν
amarantaheredia@gmail.com

Στο εξώφυλλο υπάρχει ένα ανοιχτό στόμα το οποίο δέχεται
τις υπαινικτικές σταγόνες ενός υγρού που πέφτει.

Στο οπισθόφυλλο υπάρχει ένα κορμί με έντονες καμπύλες,
χωρίς πρόσωπο, του οποίου το αριστερό χέρι

κρύβει την ηβική περιοχή την οποία και ακουμπάει. 



Πριν από τρία κείμενα υπάρχει προειδοποίηση περιεχομένου 
για σεξουαλική βία. Το νοήμα αυτής της προειδοποίσης είναι να 

δώσουμε σε άτομα που το επιθυμούν τη δυνατότητα αποφυγής 
ανάγνωσης τέτοιου είδους περιεχομένου.

Τα κείμενα έχουν ταξινομηθεί σε αλφαβητική σειρά με το επίθετο 
ή ψευδώνυμο του δημιουργού, πρώτα το ελληνικό αλφάβητο, 

ακολουθεί το λατινικό.



Η λογοτεχνια ειναι και αγωνας
Πρόλογος

για τον πουςτΗ τον μαλακα
η Α

ςχεδια γιa τΗ ζωΗ
Γιάννης999

πορνογραφΗ ςε εννεα φαςεις
Θωμάς Διάφας

blue hotel
ερατω

Σίσσυ Δουτσίου

πολλαπλοι οργαςμοι:
ο δικος τΗς τροπος για να χυνει

ήλιος που καίει 

[χωρις τιτλο]
Κ. Ιάσονας

το πρωτογονο φως
Αλκαίος Ιωάννης

[χωρις τιτλο]
Σόφι Κ.

περιεχόμενα



ο. χ.
Γιώργος Μανάδης

αποκλινουςες Ηδονες 
Αναστασία Ι. Μαρά

εβλεπε τΗ φωτια που ερχοταν κατα πανω του..*
Μέδια Λούνα

[ςχεδιο]
Μελάνθη Χ

tα μαθΗματικa
Μορφίνη

κεφαλαιο 7: Η φιφι παει φανταρος
Παναγιώτης & Δώρα

χ-κ [hardcore]
Παναγιώτης Παπαδοπούλος

το δαςος των μεγαλων Ηδονων
Μαρίκα Παπαδοπούλου

εκδιδομενοι ερωτες
Περσεφόνη

ο 8ος οροφος
Ρόζα Ροζαλία

εχεις μια ςκια ςτο προςωπο
απο τα χρονια που εμεινες μονΗ

Τάσος Σαγρής

κατ' ιδεαν ΗδονΗ
Αγγελική Σαρέλη

προτου καρδια μου
Σελήνη

ιςτορiα δικιa μου
Ειρήνη Σκάρογλου

φανταςια
Άννα Στάθη



χρυςος
ςτΗν αμμο

Εμμανουέλα Στεργέλλη

[ποιΗματα]
Γιώργος Τσιτιρίδης

ριτα. τα δακρυα του θεου.
Γιάννης Τσιτσίμης

ςτο κρεβατι
Φαντομάς

ςυνΗθιςμενες κυριακες
Φοίβος

κρυο, καιρος για τριο
barboutsalos

κυτταρικΗ ςυνουςια
Deka Milligram

για  καθε εκεινΗ...
Ian Rogart

παρανοια
Kanarini

παθος
Mirka J. K.

[ποιΗματα]
Nave

δυο ςε ενα για ολα
και ολα για ενα ςτα δυο

onesecbeforetheend

*Η
Sylvia Rivera

[ποιΗματα]
The Parasyte



πρόλογος



Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από έργα που μας 
στάλθηκαν ως συμμετοχές στον λογοτεχνικό αγώνα «Καύλωσέ με! (...
αν μπορείς)», που διεξήχθη στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Σεξουαλικό-
τητας τον Μάρτη του 2015.

Στο βιβλίο έχουμε συμπεριλάβει όλα τα έργα που λάβαμε, με μόνες 
εξαιρέσεις κείμενα που ήταν εκτός πορνογραφικής ή ερωτικής θεμα-
τολογίας, και φυσικά κείμενα με σεξιστικό, ρατσιστικό ή άλλο παραβι-
αστικό χαρακτήρα. Δε θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κανένα έργο 
για κάποιον άλλο λόγο, γιατί ακριβώς δεν πρόκειται για διαγωνισμό 
λογοτεχνίας, αλλά για λογοτεχνικό αγώνα.

Λογοτεχνικός αγώνας, γιατί δε μας ενδιαφέρει να κρίνουμε το κα-
λύτερο έργο ή να διακριθεί κάποια έναντι μιας άλλης. Μας ενδιαφέρει, 
όσοι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν, να εκφραστούν μέσα από τις τέ-
χνες της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής, γύρω από τα θέματα του σεξ 
και του έρωτα.

Λογοτεχνικός αγώνας, γιατί μας ενδιαφέρει οι δημιουργοί αυτών 
των έργων να ακουστούν, να επικοινωνήσουν, να διαβαστούν, σε μια 
γλώσσα όπως η ελληνική στην οποία τα λογοτεχνικά έργα με πορνο-
γραφικό περιεχόμενο είναι ελάχιστα και δεν προωθούνται καθόλου.

Λογοτεχνικός αγώνας, γιατί χρειάζεται αγώνας για να αποδράσουμε 
από τους περιορισμούς των ταμπού που μας έχουν κατακλύσει.

Λογοτεχνικός αγώνας, γιατί θεωρούμε την ίδια τη λογοτεχνία ένα 
μέσο αγώνα, ένα επαναστατικό πολιτικό μέσο, με το οποίο δημιουρ-
γούμε χώρους ελευθερίας για τις επιθυμίες μας.

Σχετικά με την αντίληψη του «Δε μιλάμε γι’ αυτά», και ενώ οι κυρί-
αρχες υπαρκτές αναπαραστάσεις του σεξ γίνονται μέσα από ετεροκα-

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
η Ομάδα Διοργάνωσης

του Φεστιβάλ Σεξουαλικότητας



νονικά πρότυπα και συνήθως με κύριο σκοπό το κέρδος, εμείς επιλέ-
γουμε να απαντήσουμε με δημιουργικό τρόπο.

Επιλέγουμε να «μιλήσουμε γι’ αυτά»: να γράψουμε (και να ζωγραφί-
σουμε) για τις φαντασιώσεις, τις καύλες, τα σώματα και τις αισθήσεις 
μας, χωρίς περιορισμούς, ενοχές και φόβο. 

Για να τρομάξουν όποιες και όποιοι θέλουν, για να ευχαριστηθούμε 
εμείς, για να ομορφύνει ο κόσμος!

Επειδή αρνούμαστε μόνο να περιμένουμε μέχρι τις επαναστάσεις 
του αύριο για να ζήσουμε στον κόσμο που θέλουμε, ξεκινάμε να τον 
διαμορφώνουμε στο τώρα, με τις δράσεις μας, τη φαντασία μας, τον 
λόγο μας. Το ταξίδι ξεκίνησε...

έρχεσαι;

Η Ομάδα Διοργάνωσης του Φεστιβάλ Σεξουαλικότητας



κείμενα



Θα βάλω να παίζει το «μόνο μια φορά» και θα γράψω για το πόσο σε μισώ. 
Έχω κρατήσει από σένα εκείνη τη θήκη γυαλιών που μου έδωσες και το μαύ-
ρο το πανάκι. Έβαλα μέσα το αυτοσχέδιο dildo. Την ακούμπησα δίπλα στο 
κρεβάτι μου κι όποτε δεν έχω περίοδο τη χρησιμοποιώ. 
Κράτησα κι άλλα πράγματα αλλά δε θα μιλήσω γι’ αυτά. 
Θέλω να φτύσω στα μούτρα σου. Και να μην σε ξαναδώ ποτέ. 
Κι εσύ να μετανιώσεις και να ραγίσει η καρδιά σου. 
Ξέρω ότι κανείς δε θα εκδώσει αυτό που έγραψα. Αλλά μια μέρα θα στο στεί-
λω. Κι αν δεν σ’ αγγίξει… άγγιξε εμένα. 
Στον Δημήτρη, τον πιο γκέι φίλο μου.           

ΓΙΑ ΤΟΝ πΟύΣΤΗ ΤΟΝ μΑΛΑΚΑ
η Α



Ένα δωμάτιο χωρίς κανένα έπιπλο. Μπαίνει μια γυναίκα. Κρατά μια τσάντα, βγάζει 
από μέσα ένα τετράδιο, αφήνει κάτω την τσάντα και διαβάζει από το τετράδιο καθώς 
παρατηρεί γύρω της.  

ΓΥΝΑΙΚΑ:
Διακόσμηση
Δέρμα
Συσσώρευση αίματος. Ευρυαγγεία. Εσωτερική αιμορραγία. 
Εξωτερική αιμορραγία.
Τραύμα, λύση της συνεχείας του δέρματος.
Αίμα. Δέρμα. 

Έπειτα κάθεται στο πάτωμα και γράφει. Διαβάζει μεγαλόφωνα αυτά που γράφει.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Τον περισσότερο καιρό είμαι ήρεμη και δε σκέφτομαι τίποτα. 
Απλά κάνω τις καθημερινές δουλειές. Κάποιες φορές όμως έρχονται στιγμές, 
απροσδόκητα, όπου η επιθυμία με αναστατώνει. Αυτή η ταραχή δε φεύγει 
με κανέναν άλλον τρόπο, παρ’ εκτός εάν παραδοθώ στην επιθυμία. Για να 
το κάνω αυτό πρέπει να εγκαταλείψω όλα τ’ άλλα πράγματα της ζωής και 
να αφοσιωθώ στη δύναμη που με εξουσιάζει. Πάντοτε στην αρχή διστάζω, 
διστάζω πολύ, σκέφτομαι ότι θα προτιμούσα να πεθάνω, παρά να βαδίσω. 
Αλλά μετά νιώθω μεγάλη ντροπή να υποχωρήσω. Σέρνομαι στο πάτωμα, 
σπρώχνω το ίδιο μου το σώμα μέχρι την πόρτα του δωματίου. Επειδή το 
χέρι μου δε θέλει να υψωθεί μέχρι το πόμολο της πόρτας, το αρπάζω με τα 
δόντια μου, το βάζω πάνω στο πόμολο, και δαγκώνοντάς το, το εξαναγκάζω 
να ανοίξει την πόρτα. 

Αναζητώ την ευτυχισμένη μέρα όταν αδίστακτα θα βαδίσω προς το δωμά-
τιο της επιθυμίας. Όμως θα φτάσει ποτέ εκείνος ο χρόνος; Ως τότε, αν φτά-
σει, θα σέρνομαι μέσα στην ατιμία της δειλίας, θα σέρνομαι μέχρι την πόρτα.

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ζΩΗ
Γιάννης999



Πίεσα τον εαυτό μου να ανοίξει επιτέλους την πόρτα του δωματίου. Μπή-
κα, κάθισα στο πάτωμα και άναψα το κερί που είχα μαζί μου.

Η γυναίκα σταματά να γράφει, εξακολουθεί να μιλά, βγάζει από την τσάντα ένα 
κερί και αναπτήρα, το ανάβει, το στήνει στο πάτωμα. Από ’δώ και πέρα θα εκτελεί 
τις πράξεις που περιγράφονται από τα λόγια της.

Κοιτώ το κερί με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το 
μυαλό επειδή πρέπει να το ερωτευτώ. Το παίρνω στα χέρια μου, παρακαλώ 
το φως του να διώξει τους σκοτεινούς δισταγμούς μου. Το δεξί μου χέρι, δει-
λό όπως και το άλλο μου, αλλά τώρα έχει καθήκον να υψώσει το κερί. Κι εγώ 
είμαι υποχρεωμένη να στρέψω το μάγουλό μου, και να, το στρέφω, προς τη 
ζέστα της φλόγας του, το χέρι μου περιστρέφεται, οι πρώτες σταγόνες του 
λιωμένου κεριού πέφτουν στο δέρμα του προσώπου μου, καίνε, καίνε, όπως 
θα έκαιγε το χιόνι, εάν ήταν από υγρό κερί. Να μη σταματήσω, να μη στα-
ματήσω, κι άλλες νιφάδες κεριού, να χιονίσει λιωμένο κερί και στο άλλο μου 
μάγουλο, στο σαγόνι, στο μέτωπο. 

Η γυναίκα αφήνει κάτω το κερί και γράφει. 

Ένα σύντομο θεατρικό έργο, τίτλος του  «Η επιθυμία της ομορφιάς».

ΕΓΩ: Πάνω στο πρόσωπο; 
ΕΓΩ ΠΑΛΙ: Ναι.
ΕΓΩ: Θ’ αφήσει σημάδι.
ΕΓΩ ΠΑΛΙ:  Για λίγες ώρες, μετά θα φύγει.
ΕΓΩ: Πονάει. 
ΕΓΩ ΠΑΛΙ: Πονάει. Έπειτα το πρόσωπό σου θα γίνει ακόμη πιο όμορφο 
μ’ αυτές τις χρωματιστές κηλίδες. Το μόνον που πρέπει να σ’ ενδιαφέρει είναι 
να γίνει το πρόσωπό σου πιο όμορφο.

Η γυναίκα βγάζει από την τσάντα ένα μακρύ λευκό καλώδιο.

Διάλεξα το λευκό χρώμα, σύμβολο της αγνότητας, της αγνότητας του μυα-
λού μου. Το μυαλό μου είναι καρφωμένο με πολλά καρφιά, έτσι ώστε να βλέ-
πει πάντοτε προς την πλευρά του καθήκοντος.

Η αναπνοή μου είναι ο ένας από τους δύο δρόμους, ο ένας από τους δύο 
τρόπους. Η αναπνοή μου είναι η συνήθεια, ο δρόμος-τρόπος της συνήθειας. 
Να βαδίσω τώρα πρέπει πάνω σ’ αυτό που δεν είναι η συνήθεια. 

Στη συνέχεια η γυναίκα εκτελεί αυτά που λέει.



Τυλίγω το καλώδιο γύρω στο λαιμό μου. Από τις δύο άκρες του καλωδίου αρ-
χίζει η πορεία προς την άλλη, την ασυνήθιστη πλευρά. Πρέπει να τεντώσω τις 
δύο άκρες. Να μη σταματήσω να μιλώ όσο τεντώνω τις άκρες του καλωδίου, 
ολοένα και πιο πολύ πρέπει να τις τεντώνω, πρέπει να μη λυγίσουν τα χέρια, 
πρέπει να μη λυγίσω εγώ, να παρακολουθώ τη φωνή μου, να την ακούω να 
χάνεται μέσα στο σφίξιμο του καλωδίου, κι άλλο, ακόμη κι άλλο, ν’ ακούσω 
θέλω τη φωνή μου να απομακρύνεται από μένα, να μείνω χωρίς φωνή, χωρίς 
φωνή, χωρίς φωνή…

Η γυναίκα καθώς προφέρει το ανωτέρω κείμενο, ολοένα και πιο πολύ σφίγγει το 
καλώδιο γύρω στο λαιμό της, μέχρι να αρχίσει να αλλοιώνεται η φωνή της, να δυ-
σκολεύεται να μιλήσει, μέχρι να μην μπορεί να μιλήσει. Τότε σταματά το σφίξιμο 
του καλωδίου. Βγάζει από την τσάντα ένα καθρεφτάκι και παρατηρεί το λαιμό της.

Ο λαιμός μου είναι γεμάτος από τα βιομηχανικά, οδυνηρά φιλιά του καλω-
δίου. Είναι το σάρκινο περιδέραιο του καθήκοντός μου, η απόδειξη ότι το 
εκπλήρωσα, η αμοιβή μου. 

Η γυναίκα αφήνει το καθρεφτάκι και ξαναπιάνει το καλώδιο. 

Όχι μόνο για μένα φιλιά. Να φιληθούν τώρα οι δυο άκρες του καλωδίου.

Η γυναίκα ενώνει τις δυο άκρες του καλωδίου. 

Και να φιληθούν τώρα οι δυο καινούριες άκρες. 

Τώρα γυναίκα ενώνει τις δυο νέες άκρες του καλωδίου. 

Στα σπλάχνα του καλωδίου υπάρχει χαλκός. Με τρομάζει η παρουσία του 
εκεί, επειδή γίνεται πολύ πιο βαρύ το καλώδιο. Αλλά τι θα ήταν ένα πλαστικό 
καλώδιο χωρίς το μέταλλο μέσα του; Τι φόβο θα μου προκαλούσε; Κανέναν. 
Όμως εγώ πρέπει να νιώθω το φόβο, επειδή αυτό είναι το καθήκον μου. Να 
φοβάμαι, να διστάζω, να μη θέλω, να σέρνω τον εαυτό μου προς την εκπλή-
ρωση της υποχρεώσεώς μου. Ο φόβος μου γεννιέται μέσα στην κοιλιά του 
καλωδίου, χάρη στην ευεργετική παρουσία του χαλκού. Ο χαλκός μοιράζει 
δίκαια τον πόνο πάνω μου. 

Το καλώδιο τώρα είναι διπλωμένο στα τέσσερα. Η γυναίκα το βαστά από τη μια 
άκρη. 

Σχέδια για το καλοκαίρι. Σχέδια για τον πόνο. Πονώ επειδή πρέπει να πονέ-
σω. Πρέπει να πονέσω. Εδώ σταματούν όλα. Μετά δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο. 



Τίποτ’ άλλο για να εξηγηθεί. Πρέπει να πονέσω.
Το πρώτο κτύπημα. 

Η γυναίκα χτυπά με το καλώδιο την πλάτη της. 

Όχι, να μη σταματήσω, να μην αναθαρρήσω. Το δεύτερο χτύπημα.

Άλλη μια φορά χτύπημα στην πλάτη με το καλώδιο. 

Γιατί σταματώ; Γιατί σταματώ; Γιατί σταματώ να πάρω ανάσα και δύναμη; 
Δεν πρέπει να δείχνω αυθάδεια. Να μη σταματώ, να μη σκέφτομαι, να μην 
υπάρχω εγώ, παρά μόνον σα στόχος του καλωδίου.

Η γυναίκα συνεχίζει τα χτυπήματα χωρίς να σταματά. Καθώς χτυπά, φωνάζει:

Να μη σταματήσω, να μη σταματήσω, όχι μη σταματάς, μη σταματάς, μη 
σταματάς…

Η ηθοποιός η οποία υποδύεται τη γυναίκα συνεχίζει τα χτυπήματα και τις κραυγές 
«μη σταματάς» μέχρι να γίνει ο πόνος αφόρητος, μέχρι να μην αντέχει άλλο. 

Άλλη μια φορά η δειλία μου στάθηκε πιο δυνατή από την επιθυμία της υποτα-
γής. Πού είναι οι σιωπηλοί μου όρκοι; Πού είναι η ανωτερότητα του πνεύμα-
τός μου; Ώστε μόνον μέχρις εδώ είμαι ικανή να βαδίσω; Ανάξια. Είμαι ανάξια. 
Όχι, δεν έχει τώρα νόημα να υψώσω πάλι το καλώδιο καταπάνω μου. Αυτή η 
διακοπή έχει ακυρώσει όλη την προηγούμενη προσπάθεια. Τα προηγούμενα 
χτυπήματα πήγαν χαμένα, αφού σταμάτησαν, ενώ δεν έπρεπε. Τι αντάλλαγ-
μα τώρα να δώσω; Τι να προσφέρω για εξιλέωση; 

Η γυναίκα βγάζει από την τσάντα της ένα μπουκάλι με κάποιο ποτό οινοπνευματώ-
δες με μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, π.χ. κονιάκ ή ουίσκι. 

Σπονδή. Σπονδή μετανοίας, εξαγνίσεως. Σπονδή εξιλασμού.

Η γυναίκα χύνει ποτό πάνω σε κάποιο γυμνό σημείο του σώματός της. Έπειτα ψά-
χνει στην τσάντα της και βγάζει μια βελόνα. Στη συνέχεια εκτελεί όσα περιγράφει.

Το ατσάλι της τιμωρίας μου, της νουθετήσεώς μου, το φως του, φως ατσάλι-
νο, η αιχμή του, φως αιχμηρό, να φωτίσει το σώμα μου. Και προ πάντων, προ 
πάντων, να προσέξω να μην είναι απότομη η κίνηση του χεριού μου, παρά 
αργά-αργά, τόσο αργά όπως κυλά ο παγετώνας, να σπρώξω την αιχμή της 
βελόνας μέσα στο σώμα μου. Κάθε απότομη κίνηση θα λιγοστέψει τον πόνο, 
θα έχω φανεί άλλη μια φορά δειλή, και θα έχει ακυρωθεί τούτη η τελετή. Όχι, 



μόνον αργά. Ναι, ακριβώς έτσι, τώρα μπήγω μέσα μου το μέταλλο. Το ίδιο 
αργά τώρα τραβάω προς τα έξω τη βελόνα. Και να, επιτέλους, το αίμα μου 
αντικρίζει τον έξω κόσμο. Το αίμα μου βγαλμένο έξω από το σώμα μου, το 
αίμα μου απόδειξη της τιμωρίας μου, το αίμα μου λύτρο της εξιλεώσεώς μου, 
το αίμα μου ο εξαγνισμός μου από τη σημερινή δειλία.

Πρέπει να αρχίσω τη διακόσμηση αυτού του δωματίου. Να ντύσω τους 
τοίχους με το δέρμα μου και να βάψω την επιφάνεια με το κατακκόκκινο αίμα 
μου. Τραύμα, λύση της συνεχείας του δέρματος. Αίμα. Δέρμα. 



1. Αυτό υποτίθεται πως είναι ένα ποίημα
που περιγράφει την επιθυμία μου
να εκπσερματώσω στο πρόσωπό σου.

2. Το στόμα μου έχει καύλες
Θέλει τη γλώσσα σου.

3. Αν καταπιείς το σπέρμα σου
υπάρχει περίπτωση να κυοφορήσεις τον εαυτό σου;

4. Έτσι όπως οι πόρνες
δίνουν δωρεάν σώμα,
υπάρχουν κι αυτοί
που δίνουν τζάμπα συναίσθημα:
οι ιερές δούλες του εγωισμού.

5. Aρνούμαι όλα τα pussy
θα μείνω με τα sushi.

6. Σε διεκδικώ άρα υπάρχεις.

7. Eίμαι ωμοφοβικός
τα τρώω όλα ψημένα.

8. Kι απο δω και στο εξής τα βιβλία να γίνουν πιο φτηνά
από τα ναρκωτικά
και η ποίηση πιο δημοφιλής από το αλκοόλ. 

9. Τελικά όλες οι σχέσεις είναι ένα είδος παρτούζας:
εσύ+εγώ+όλομαςτοπαρελθόνκαιοιφοβίεςμας.

πΟρΝΟΓρΑΦΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΦΑΣΕΙΣ
Θωμάς Διάφας



Σε μισώ! Θέλω να σε χτυπήσω, να ξεσπάσω σε κλάματα από ζηλοφθονία 
και αηδία και να με ξεσκίσεις στην πούτσα. Ένα άγριο γαμήσι. Είσαι ο μόνος 
άντρας που μου αρέσει. Λατρεύω τον πούτσο σου όταν είναι δικός μου. Είμαι 
κτητικιά, πολύ κτητικιά. Θέλω να μάθω να πίνω το σπέρμα σου. Σε μισώ, σε 
μισώ που τέντωνες τα πόδια σου και η πούτσα σου ήταν καυλωμένη από το 
στόμα της. Εσύ και άλλοι τρεις. Εσύ σαν όλους τους άλλους. Για μένα είσαι 
κάτι ξεχωριστό. Μισώ την καύλα σου όταν την είχες στα τέσσερα και αυτή 
σου έπιασε το χέρι. Εγώ δεν απολαμβάνω. Εγώ σιχαίνομαι το ξένο αντρικό 
στήθος, τόσο που δεν μπορείς να φανταστείς. Φτάνω στη Βιέννη και συνε-
χίζω να αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που με κάνει να θέλω να ξεσπάσω σε κλά-
ματα. Μια φαντασίωση που πραγματώνεται. Ένα όργιο που συμβαίνει χωρίς 
κανέναν ενδοιασμό. Που σε αγαπώ. Που μου έχει λείψει το χάδι. Γιατί ξέρεις 
μου έχει λείψει πολύ το χάδι. Αυτός ο θηλυκός ρομαντισμός όχι ο οργιαστικός 
ρομαντισμός. Το πρόσωπο του κάθε φορά που έχυνε ασχήμαινε όλο και πιο 
πολύ και εσύ πάνω από εμένα να σου γλείφω τον πούτσο. Δεν μου αρέσει να 
ακούω τον τελευταίο αναστεναγμό αγνώστων αντρών.

Μπαίνω στο ταξί και του ζητάω να με πάει στο Blue Hotel. Νeon πινακί-
δες, πεντακάθαρα πεζοδρόμια, ψιλόλιγνες κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος και 
δικηγόροι με 4.000 ευρώ το μήνα. Όχι ρε πούστη μου! Αποστειρωμένες πόλεις 
με σεξομανείς συζύγους συνδρομητές σε μυστικά sexclub του διαδικτύου. Το 
μουνί μου ζεσταίνεται, με νευριάζει αυτή η ηδονή. Τα σωθικά μου καίγονται, 
η καρδιά μου καθηλώνεται. Ο επόμενος στη σειρά, η πούτσα του έχει ζουμιά, 
δεν τα θέλω. Θέλω να του γυρίσω τον πούτσο του και να τον το χώσω στον 
κώλο του. Αντίθετα παίρνω τα ζουμιά με τα δάχτυλα μου και τα σκουπίζω 
στα μπεζ σεντόνια του δωματίου. Αρχίζω να του τον ρουφάω. Αυτό είναι σε 
λίγο είναι έτοιμος να χύσει. Μου αρέσει να κάνω τους άντρες να χύνουν αλλά 
μακριά όχι κοντά μου, στο δικό τους χώμα. Πιο πολύ με ερεθίζεις εσύ, που 
τρίβεις συνέχεια την πούτσα σου στα χείλη μου.

BLUE HOTEL
Σίσσυ Δουτσίου (Κενό Δίκτυο)



Φτάσαμε. Ο οδηγός βγαίνει έξω, μου ανοίγει την πόρτα και του δίνω 25 
ευρώ –ναι 25 ευρώ! Πηγαίνω να ζητήσω το κλειδί μου από μια ευγενική μαρ-
μάρινη σαραντάρα στην υποδοχή. Νούμερο 6105. Το Blue Hotel έχει 6 ορό-
φους. Ξέρεις δεν μπορώ να σε κοιτάζω στα μάτια όταν πηδιόμαστε, μόνο 
τους αγνώστους μπορώ και τους αρρώστους. Ντρέπομαι. Είμαι ζαλισμένη. 
Ευτυχώς φτάσαμε στο δωμάτιο. Ευτυχώς δεν μυρίζει υγρασία. Ανοίγω το πα-
ράθυρο, διώχνω την καμαριέρα και βγάζω τα ρούχα μου. Είμαι τυχερή –έχει 
ηλιοφάνεια. Μου αρέσει να κάθομαι γυμνή στον ήλιο. Είμαι σίγουρη ότι θα 
αρχίσω να τρίβομαι σε λίγο. Θα γυρίσω μπρούμυτα και θα σκεφτώ ότι πιο 
ανώμαλο για να πρηστεί η κλειτορίδα μου και να χύσω δυνατά.

Κάθομαι άλλο λίγο με ανοιχτά τα πόδια μου στα κατάλευκα σεντόνια και 
τα χέρια μου σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να αντιστα-
θώ, κατεβάζω τα χέρια μου, γυρνάω όλο μου το κορμί μπρούμυτα και αρχίζω 
να τρίβομαι επάνω στις δυο μου παλάμες. Το έκανα από μικρή αυτό, επάνω 
στα  μάλλινα  παιχνίδια που μου έφερναν όλοι για δώρα. Η αντανάκλαση του 
ήλιου ζεσταίνει τα μάτια μου, μου αρέσει. Μου αρέσει να ερεθίζομαι μπροστά 
στα στοιχεία της φύσης –νερό, φωτιά, αέρας, γη, φέγγος. Αυτό είναι. Το σι-
δερένιο κρεβάτι του ξενοδοχείου ντρέπεται που με φιλοξενεί και όλο το δω-
μάτιο παρόν στο ηλιόλουστο όργιο. Δυο γυναίκες και τέσσερις άντρες. Αυτό 
είναι αρκετό για να με κάνει να χύσω. Κοιτάζω από κοντά μια στιγμή, ένα 
σημείο –το μουνί της, τον πούτσο του, τα χέρια της. Φροντίζω την επιθυμία 
της να βάλει και τους δυο άντρες μέσα στο ανοιγμένο κόκκινο μουνί της. Ναι, 
ήθελε να τους βάλει και τους δυο. Το ευχαριστιόταν, όπως εγώ τώρα. Τα μά-
τια της αναποδογυρισμένα από τα ιδιαίτερα σημάδια κλείνουν και με τη σειρά 
τους κλείνουν και τα δικά μου μάτια. Αποκοιμιέμαι μέχρι αργά το απόγευμα, 
με ανοιγμένο το στόμα μου και τα χέρια μου ακόμα εκεί.



ΕρΑΤΩ
Σίσσυ Δουτσίου (Κενό Δίκτυο)

Την παρατηρώ ασταμάτητα. Τα τελευταία δυο χρόνια έχει μάθημα κάθε από-
γευμα στις πέντε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα του φθινοπώρου στο Αμφιθέα-
τρο Απόλλων. H Ερατώ.

Ετοιμάζεται πάντα πιο νωρίς. Ντύνεται, διαλέγει πάντα στενά παντελόνια 
για να φαίνεται ο κώλος της ωραίος και ελκυστικός.  Όταν ήτανε μικρή, πιο 
νέα, πιο φρέσκια ο κώλος της ήτανε πιο ωραίος από ποτέ. Όλο της το σώμα 
έχει γεράσει, έχει ρυτιδώσει το μουνί της, γύρω από το μουνί της φαίνονται 
τα χρόνια της. Όπως στους κορμούς των δέντρων. Κοιτάζοντας το στομάχι 
ενός δέντρου υπολογίζεις την ηλικία του. Έτσι και με το μουνί της, όσες ζάρες 
το συνοδεύουν τόσα χρόνια έχουνε περάσει από πάνω της.  

Ευτυχώς έχει ερωτευτεί την Αθηνά, 23 χρονών. Το δέρμα της Αθηνάς λά-
μπει, φαίνεται τόσο απαλό, τα μάτια της –οι κόρες των ματιών της λαμπυ-
ρίζουν νεότητα και καύλα. Τα χείλη της είναι πάντα βαμμένα κόκκινα. Η 
Αθηνά περιποιείται το πορσελάνινο πρόσωπο της μπροστά στο αυτοσχέ-
διο μπουντουάρ της. Ένας ορθογώνιος κάθετος καθρέπτης πίσω από την 
κεντρική πόρτα εισόδου στο διαμέρισμα της και πιο πίσω ένα τετράγωνο 
λευκό τραπέζι, χαμηλό, γεμάτο κραγιόν, πούδρες, υγρά make-up, μάσκαρες 
σε μπλε και μαύρο και χρωματιστές σκιές ματιών. Δυάρι με εκσυγχρονισμένα 
έπιπλα και μια βιβλιοθήκη με σκόρπια διηγήματα και μικρά βιβλία ποίησης 
40 σελίδων. Της αρέσει το θέατρο και θα ήθελε να κοιμηθεί στο ίδιο στρώμα 
με την Ερατώ. Η Ερατώ είναι η δικιά μου μούσα. Το δικό μου θήραμα. Είμαι 
προνομιούχα θύτης. Μια θύτης με ένα θήραμα. 

Η Αθηνά διαβάζει σπάνια θεατρικά κείμενα, χωρίς χαρακτήρες, χωρίς σκη-
νοθετικές οδηγίες. Επισκέπτεται και αυτή το Αμφιθέατρο Απόλλων δύο φο-
ρές την εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη  θέση, σε ένα ξύλινο παλιό εδώλιο. Η 
Ερατώ  έχει φωτογραφίες της Αθηνάς σε ένα μοβ μεγάλο φάκελο, εκεί κρατά-
ει όλες και όλους που συμμετέχουν στα μαθήματα της. Ένα συρτάρι γεμάτο 
με κοπέλες και νεαρά αγόρια που φαντασιώνεται κάθε βράδυ. 



Το δωμάτιο της Ερατώς είναι απέναντι από το δικό μου. Όταν ανάβει το 
δαντελένιο πορτατίφ της, εγώ κλείνω την οικολογική λάμπα 30 βατ, για να 
μπορώ να την παρακολουθώ χωρίς να με υποψιάζεται. Σήμερα έχει πάρτι 
σπίτι της. Η κρεβατοκάμαρα, το μπάνιο, η κουζίνα, το χολ, η βεράντα, το 
σαλόνι είναι κατειλημμένα από τους πιστούς της νεαρούς και τις κολασμένες 
κορασίδες της. 

Η Αθηνά περιφέρεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Προσπαθεί να μεθύσει 
γρήγορα. Η Ερατώ προσπαθεί να μεθύσει γρήγορα όλους όσους βρίσκονται 
μέσα στο σπίτι της. Τους προσφέρει συνέχεια κρασί από το κελάρι του πα-
τέρα της –που έχε πεθάνει εδώ και πέντε χρόνια, τον βρήκανε μόνο του στο 
διαμέρισμά του με το φάντασμα μιας πουτάνας να περιφέρεται μέσα στη κου-
ζίνα και να ψάχνει να βρει κάτι μέσα στο ψυγείο να φάει πριν τον παρατήσει 
νεκρό από καρδιακή προσβολή επάνω στο περσικό χαλί της γυναίκας του. 
Τους προσφέρει πεντάστερο κονιάκ, δώρο από τον πρώην άντρα της. Βά-
ζει δυνατά τη μουσική, γαλλικά ερωτικά τραγούδια του 1920. Δεν υπάρχουν 
στίχοι, έχουνε αντικατασταθεί με αναστεναγμούς και ένα μόνιμο je t’aime. 
Ανυπομονεί να φτάσει η κουβέντα στην ερωτική ζωή του καθενός, και ξεκι-
νάει πρώτη εκφράζοντας μια απορία. Όλα τα πόδια, παντελόνια με ρεβέρ, 
γάμπες τυλιγμένες με μαύρα καλτσόν, ροζ γόνατα άνευ καλτσόν, τζιν, καλο-
ξυρισμένα μπούτια, μίνι φουστάνια μαζεύονται στο καθιστικό να ακούσουνε 
την κουβέντα. Η Ερατώ ξέρει πως απόψε θα μπορέσει να κοιμηθεί παρέα 
με όποιον ή όποια θελήσει. Ντρέπεται όμως. Θα ήθελε να μείνει κρυφό. Να 
μην το γνωρίζει κανείς. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να το κρατήσει κρυφό από 
εμένα. Λιμπίζεται όλα τα χείλη από όλες τις κοπέλες, λιμπίζεται την νεανική 
μυρωδιά τους. Θέλει να χαϊδέψει την Κατερίνα, την Αθηνά, την Άρτεμις να 
σφίξει τα στήθη τους μέσα στα χέρια της. Ζεσταίνεται, βγάζει το αντρικό 
πουκάμισο που φοράει και μένει με ένα δαντελένιο κομπινεζόν. Είναι ένα φα-
νελάκι κοριτσίστικο. Δεν σοκάρεται κανείς. Μόνο η ίδια, νιώθει πιο προκλη-
τική. Κάποιοι βγάζουν τα παπούτσια τους, άλλοι βγάζουν και τις κάλτσες και 
όσες φορούσαν καλτσόν το βγάζουν εκτός από αυτές που θέλουνε να τους 
το σκίσουν σε λίγο. Ετερόφυλοι, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι σχεδιάζουν 
μέσα στο μυαλό τους την παγίδα τους για το άγνωστο ταίρι τους. Θέλω να 
μπω μέσα στο σπίτι της και να την αρπάξω, να την γδύσω μπροστά στους 
θαυμαστές της και να αρχίσω να την χαϊδεύω σε όλο της το σώμα. Όλοι είναι 
λευκοί. Λευκές σάρκες μπουχτισμένες από καθωσπρεπισμό έτοιμες να ξεφτι-
λιστούν, αρκεί να ξεχάσουν αύριο το πρωί τις ερωτικές επιθυμίες που είχανε 
όλοι μεταξύ τους. 

Η Αθηνά σηκώνεται, πηγαίνει από μόνη της στην κρεβατοκάμαρα ανάβει 
το γνωστό πορτατίφ, ξεσκεπάζει το κρεβάτι της Ερατώς και ξαπλώνει ζαλι-



σμένη επάνω του. Η Αθηνά είναι μέσα στο δωμάτιο, στο δωμάτιο της Ερατώς. 
Έχει ξεχωρίσει τον εαυτό της από μόνη της. Δεν την έχει διαλέξει η Ερατώ 
αλλά νιώθει ότι είναι πιο όμορφη και τολμάει να επιβάλλει τα βαμμένα της 
χείλια, την κοριτσίστικη περιέργεια της στο δωμάτιο της κυρίας του σπιτιού.

Γδύνεται. Βγάζει το λευκό δαντελένιο καλτσόν της και το αφήνει επάνω 
στο ξύλινο κομοδίνο. Ώρες πριν είχε αποφασίσει να φορέσει αυτό το καλ-
τσόν και αυτό το φόρεμα. Χοντρή δαντέλα κάτω από το ρετρό φόρεμα της. 
Με αργές δελεαστικές  κινήσεις βγάζει τα χέρια της από τα μανίκια, γυρίζει το 
φερμουάρ προς το μέρος της, το κατεβάζει και το αφήνει ελεύθερο να πέσει 
κάτω στο πάτωμα –επάνω σε αυτό το χαλί που η τολμηρή οικοδέσποινα έχει 
βάλει δίπλα στο προσκέφαλο της– μπροστά από το ακριβό κομοδίνο της.

Τα μάγουλα της κόκκινα από το κρασί, τα μαλλιά της ελαφρώς ανακα-
τεμένα, και τα εσώρουχα της διαφανή. Φαίνονται οι τρίχες από το μουνί 
της, 23 χρονών αιδοίο, 8 χρονών χνοώδες τρίχωμα και οι ρόγες της επίπεδες, 
άθικτες. Παρατάει σκόπιμα το σαρκίο της επάνω στο στρώμα και περιμένει 
με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι της την Ερατώ. Το απολαμβά-
νει. Κοιτάζει πέρα-δώθε το δωμάτιο, Όλες τις λεπτομέρειες, των καρτ-πο-
στάλ από μακρινές χώρες, Ινδία, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ –το γραφείο που 
είναι γεμάτο τετράδια με σημειώσεις, φακέλους χρωματιστούς με τεράστια 
γράμματα μπροστά και χρονολογίες που απλώνονται στους τοίχους μέσα 
από φωτογραφίες γυναικών. Ίσως είναι παλιές της φίλες, ίσως είναι άγνωστα 
μοντέλα από κάποιο περιοδικό, ίσως είναι οι μαθήτριες της. Κάποιες σίγου-
ρα είναι από άλμπουμ αφιερωμένα στα πορνοπεριοδικά του 1920. Θέλει να 
σηκωθεί, να απλώσει τα πέλματα της στο πάτωμα και να συρθεί να ανοίξει 
όλα τα συρτάρια αυτού του δωματίου. Τα συρτάρια από το κομοδίνο, από το 
γραφείο, από την ντουλάπα, από τη βιβλιοθήκη .

Το κάθε τετράγωνο κρύβει μέσα γράμματα αλληλογραφίας από τους παι-
δικούς της έρωτες, ορθογώνια που το βάθος τους ποικίλει. Σεξουαλικά κόκκι-
να εσώρουχα, λευκές κάλτσες, ερυθρά διχτυωτά φουστάνια, πρόστυχες ενδυ-
μασίες για παιχνίδια ρόλων, σεξουαλικά όργανα φτιαγμένα από ροζ πλαστικό 
ή ασημένιο πηλό. 

Τα έπιπλα στο δωμάτιο ανοίγουν, τραβιούνται προς τα έξω γλιστρώντας 
επάνω στις κατάλληλες υποδοχές και πετάγονται μπροστά στα μάτια των 
δεκάδων γυναικών που βρίσκονται κρεμασμένες και κολλημένες επάνω στον 
τοίχο –βιτσιόζικες ταινίες τριών ωρών, επίχρυσα εργαλεία που σκοπό έχουν 
να ερεθίσουν την κλειτορίδα της γυναίκας, πιπίλες, πορσελάνινα πιατάκια 
που σερβίρουν γάλα και όποια θέλει μπορεί να γονατίσει να το πιει.



Ένα ερμάριο κρεβατοκάμαρας που καθώς γδύνεται απολαμβάνει την επι-
δειξιομανία του. Η Αθηνά δεμένη από τη φαντασία της στο κρεβάτι δεν έχει 
σηκωθεί ούτε βήμα, και παρόλα αυτά βλέπει όλο το δωμάτιο να κινείται και 
να ζωντανεύει μπροστά της. Είναι τυχερή που μόνο αυτή μπορεί να το δει. 
Γιατί αυτήν διάλεξε το δωμάτιο, αυτή τόλμησε και άνοιξε την πόρτα και μπή-
κε μέσα, αυτή μπόρεσε να οικειοποιηθεί την κρεβατοκάμαρα της Ερατώς. 

Αρκετά με την Αθηνά. Με ζαλίζει και δεν μπορώ να κοιτάξω σε κανένα 
άλλο δωμάτιο. Πηγαίνω στην κουζίνα, βάζω και εγώ ένα κονιάκ σε ένα με-
γάλο φτηνιάρικο ποτήρι και αρχίζω να στρίβω ένα τσιγάρο με καπνό –νικο-
τίνη 8mg, πίσσα 0.6mg. Τραβώ την καρέκλα μου προς τα δεξιά και ψάχνω 
την Ερατώ μου. Σε αυτή την καρέκλα κάθομαι μόνο όταν κάνω παρέα με 
την Ερατώ. Δε την ακουμπάω άλλοτε. Την είχα αγοράσει από ένα παζάρι 
μεταχειρισμένων στην κεντρική αγορά. Την είχε αφήσει εκεί η ίδια η Ερατώ. 
Κάθε φορά που αγγίζω το καλογυαλισμένο με κερί ξύλο της, αγγίζω τα λευκά 
μπούτια της και τον σφιγμένο κώλο της. Έτσι ακουμπάω το μουσκεμένο μου-
νί μου πάνω στο σφιγμένο κώλο της και αρχίζω να την ψάχνω. 

Τη βρήκα. Είναι αρκετά μεθυσμένη αλλά είναι ακόμα όμορφη. Η Ερατώ 
όταν ζαλίζεται από αλκοόλ ομορφαίνει, δε μαυρίζουν τα μάτια της και δε φαί-
νεται σαν λυσσασμένη αγάμητη ούτε σαν ξεφτιλισμένη μοναχοκόρη. Ακόμα 
και μεθυσμένη διατηρεί τη φωτεινότητα και το ευθύ λάγνο βλέμμα της.

Τραβάω μια τζούρα από το τσιγάρο και το αφήνω στο μισοσπασμένο τα-
σάκι. Παρακαλάω τη φιγούρα της να συναντήσει τη ερεθισμένη Αθηνά μέσα 
στο δωμάτιό της, δίπλα από το δαντελένιο πορτατίφ της. Βγάζω το βρακί 
μου. Μουσκεμένο αλλά χωρίς χρώμα. Λευκό και μεγάλο. Το αφήνω κάτω δί-
πλα στα αποτσίγαρα. Ανοίγω τα πόδια μου επάνω στο παράθυρο και αρχίζω 
να βάζω τα δάχτυλά μου μέσα. Δυο. Ποτέ ένα. Ένα δάχτυλο μου βάζει μόνο ο 
γυναικολόγος μου, είναι σαν να μου βάζεις μαρκαδόρο για να με γαργαλίσεις. 
Δυο, απαλά, απαλά.

Η Ερατώ πηγαίνει στην τουαλέτα. Κρατιέται από τον νιπτήρα και ρίχνει 
νερό στο πρόσωπο της. Όλο το μπάνιο της είναι γεμάτο σαπούνια οικολο-
γικά, βιολογικά, χημικά, δωρισμένα, αγορασμένα, κλεμμένα. Κοιτάζεται στον 
καθρέπτη και αποφασίζει να ξεφτιλιστεί και να φανερώσει τις ορμές της. 
Πλησιάζει τη μπανιέρα της. Σηκώνει το ένα της πόδι, το ακουμπάει στη βρύ-
ση και πλένει γρήγορα-γρήγορα το μουνί της. Κλείνει τα πόδια της και είναι 
έτοιμη για ένα βίαιο λεσβιακό γαμήσι. Ευτυχώς προλαβαίνει να περάσει από 
το δωμάτιο της να δει αν έχει τολμήσει να μπει κάποιος. Βλέπει την Αθηνά. 
Χαίρεται, χαίρεται όλο της το κορμί.



Ξεκίνησε να έχει πολλαπλούς οργασμούς σχεδόν τυχαία, πριν μερικά χρόνια. 
Σίγουρα βοήθησε ο πειραματισμός και οι ατελείωτες ώρες ενασχόλησης με 
την κλειτορίδα, τον ζεστό κόλπο και τα χείλη του αιδοίου της, αλλά προέκυ-
ψε επίσης και σαν εκτόνωση της καύλας που συνέχεια σιγοβράζει μέσα της. 
Κατά κάποιο τρόπο είναι λες και οι πολλαπλοί οργασμοί είναι ο δικός της 
τρόπος για να χύνει, κάτι σαν την αντίστοιχη εκσπερμάτωση μόνο που επει-
δή ο γυναικείος μηχανισμός του οργασμού δεν επιτρέπει τη μονομιάς απελευ-
θέρωση των υγρών μέσα από το σώμα της, οι συνεχόμενοι οργασμοί είναι ο 
μόνος τρόπος να ελευθερωθούν και να κυλήσουν, όταν καυλωμένη οδηγείται 
στην κορύφωση του οργασμού της. Τώρα, όταν αυνανίζεται έχει περίπου πέ-
ντε έως δέκα οργασμούς κάθε φορά. Πολλές φορές το κάνει και ως εκτόνωση 
μέσα σε μία δύσκολη ή πολυάσχολη μέρα ή ως απολαυστικό διάλειμμα από το 
γράψιμο ή το διάβασμα, ή ακόμα και όταν νιώθει πεσμένη. Είναι ένας τρόπος 
να ξυπνήσει το σώμα της, να νιώσει ξανά ζωντανή.

Στέκεται όρθια μπροστά στον καθρέφτη γυμνή ή μόνο με το βρακάκι ριγ-
μένο ανάμεσα στα μπούτια της. Συχνά κρατάει έναν μικρό μεταλλικό δονητή 
ή απλώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά της. Ξαπλώνει στο κρεβάτι ανάσκελα και 
ανοίγει τα πόδια της όσο πιο ανοιχτά μπορεί. Της αρέσει η θέα του αιδοίου 
της και των ροζ ανοιγμένων χειλιών της που φαίνονται στον καθρέφτη απέ-
ναντι. Με τον δονητή στο χέρι αρχίζει να τα περιεργάζεται. Ιχνηλατεί την 
επιφάνειά τους με την κρύα μεταλλική του άκρη και γρήγορα αρχίζει να ερε-
θίζεται. Στην αρχή πιο απαλά και στη συνέχεια με μεγαλύτερη πίεση χαϊδεύει 
την κλειτορίδα της. Με αργές αλλά έντονες κινήσεις βυθίζει τον δονητή στον 
κόλπο της, ενώ αμέσως μετά τον τραβάει έξω και τον βυθίζει ξανά. Τον βάζει 
και τον βγάζει με μια κυκλική κίνηση προς τα πάνω χαϊδεύοντας ταυτόχρονα  
την κλειτορίδα της πριν τον ξαναβάλει μέσα γρήγορα, μαλακά αλλά αποφα-
σιστικά. Ο κόλπος της αρχίζει να υγραίνει και να διαστέλλεται ενώ η αρχική 

πΟΛΛΑπΛΟΙ ΟρΓΑΣμΟΙ:
Ο ΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤρΟπΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧύΝΕΙ

ήλιος που καίει



αντίσταση στα τοιχώματα του αιδοίου της δίνει γρήγορα τη θέση της σε ένα 
πέρασμα ζεστό και ευπρόσδεκτο.

Οι κινήσεις γίνονται όλο και πιο γρήγορες και το μουνί της όλο και πιο 
υγρό, ενώ κάποιες φορές διακόπτει τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις βγάζο-
ντας τον δονητή έξω από τον κόλπο της για να χαϊδέψει αργά και απαλά την 
κλειτορίδα της και να αυξήσει την ένταση της προσμονής και της καύλας που 
σταδιακά κλιμακώνεται. Τα βογκητά γίνονται όλο και πιο δυνατά σε κάθε 
άγγιγμα του δονητή πάνω στην κλειτορίδα της. Σύντομα έρχεται και ο πρώ-
τος οργασμός και τη βρίσκει να μην μπορεί να συγκρατήσει τις κραυγές της. 
Τα τοιχώματα από το μουνάκι της έχουν αρχίσει να γεμίζουν από τα πρώτα 
υγρά που χύνει.

Πολλές φορές σκέφτεται τι θα έκανε εκείνος αν ήταν εκεί μαζί της ή πώς 
θα αντιδρούσε αν ερχόταν στο σπίτι της και την έβρισκε γυμνή με ανοιχτά 
τα πόδια να χύνει καυλωμένη. Ή αν τη συναντούσε μέσα στο πλήθος και την 
πλησίαζε για να της μεταδώσει την καύλα του. Οι σκέψεις αυτές κάνουν τους 
οργασμούς της περισσότερους και πιο έντονους. Σίγουρα θα στεκόταν και θα 
την κοίταζε απολαμβάνοντας την καύλα και τη θέα του ανοιγμένου κορμιού 
της. Θα την άφηνε να τελειώσει πρώτα μόνη της, παρατηρώντας το αιδοίο 
και τις τρυπούλες της που έχουν ανοίξει από τον ερεθισμό της κλειτορίδας 
και το μαλακό άνοιγμα του κόλπου της με τον δονητή. Θα περίμενε σε μια 
γωνία και θα χάιδευε το πέος του που το θέαμα αυτό του άνοιγε την όρεξη. 

Όπως τότε που είχε έρθει τυχαία χωρίς να τον περιμένει και τη βρήκε όρ-
θια να περιεργάζεται και να χαϊδεύει το σώμα της μπροστά στον καθρέφτη. 
Την πλησίασε και έσφιξε δυνατά το ένα της στήθος με την παλάμη του, γυα-
λίζοντας τις ρώγες της με πινέλο την άκρη της γλώσσας του. Όταν τελείωσε, 
οι θηλές της ήταν μεγάλες και ολοστρόγγυλες και στη μέση οι άκρες από τις 
ρώγες της προεξείχαν σκληρές, όπως ακριβώς και η άκρη του πούτσου του. 
Εκείνη πήρε ένα κραγιόν και έβαψε τα χείλη του κόκκινα για να τα ξανα-
βουτήξει στις ρώγες της και να τις ζωγραφίσει με το χρώμα του σάλιου του. 
Τώρα έμοιαζαν σαν δύο ολοκόκκινες πανσέληνοι. Μετά έπεσε στο κρεβάτι 
ανάσκελα με τα κύματα των μαλλιών της να χύνονται έξω από το κρεβάτι 
και να ακουμπούν στο πάτωμα. Από τον καθρέφτη απέναντι τον έβλεπε να 
πλησιάζει και τον εαυτό της ανάποδα. Ο καθρέφτης ήταν ακριβώς απέναντί 
του και από εκεί μπορούσε να βλέπει τα δύο τους σώματα καθώς ενώνονταν. 

‘Ανοιξε τα πόδια της διάπλατα και από τον καθρέφτη φαινόταν σαν να 
σχηματίζουν με τη λεκάνη της μία γραμμή οριζόντια. Με τα χέρια του άνοιξε 
τους γλουτούς της και της είπε: «Θέλω όλες οι τρύπες σου να είναι ανοιχτές 
όταν πηδιόμαστε», και αμέσως μετά έσκυψε πάνω της και έχωσε τη γλώσσα 



του μέσα στο στόμα της. Οι γλώσσες τους πάλευαν απελπισμένα σε μια μάχη 
που θα τελείωνε μόνο με τους οργασμούς τους. Τα φιλιά ήταν ταυτόχρονα 
αδυσώπητα, σκληρά αλλά και τρυφερά. Ενωμένες γλώσσες, σάλιο, μαλλιά, 
ιδρώτας, και τα πρόσωπά τους μέσα στις παλάμες τους. Τα μάγουλά τους 
κόκκινα και καυτά. Πόσο καιρό ήθελαν να ανοίξουν τα πόδια τους και να 
κρατήσουν τα κεφάλια τους ανάμεσα στα χέρια τους. Πολλή, ώρα πολλή, 
γλιστρούσαν και κυλιόντουσαν μέσα στο κρεβάτι σαν δύο μικρά ζώα που 
παίζουν, αλλά μαθαίνουν και να πολεμούν ταυτόχρονα. Φιλιά παντού, και 
κίνηση ακινητοποιημένη από τη δύναμη της λαγνείας και της καύλας. Και 
στο τέλος ο οργασμός, και κραυγές που καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να 
τις συγκρατήσει.

Μια άλλη φορά πάλι βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο που την έσπρωχνε 
δεξιά και αριστερά. Το πλήθος ήταν ανυπόμονο και εκστασιασμένο, περιμέ-
νοντας το θέαμα που θα εμφανιζόταν σε λίγο πάνω στη σκηνή. Η ζέστη ήταν 
αφόρητη και ο κόσμος ιδρωμένος, τα ρούχα κολλημένα πάνω στα σώματα. 
Ένιωθε τεράστια λαχτάρα να απελευθερωθεί από τα ρούχα της και να με-
τατρέψει την έντασή της σε καύλα και οργασμό. Έβγαλε το σουτιέν και το 
βρακάκι που τη στένευαν και τα κράτησε στην παλάμη της. Οι ρώγες της 
είχαν σκληρύνει από την ένταση και την ανυπομονησία. Ξαφνικά τον είδε να 
έρχεται προς το μέρος της. Είχε αυτήν την ικανότητα να καταλαβαίνει πότε 
ήταν περισσότερο καυλωμένη. Ήρθε και στάθηκε ακριβώς πίσω της ακου-
μπώντας την ελαφρά με το σώμα του. Εκείνη έκλεισε τα μάτια της και ένιωσε 
την ενέργεια της καύλας τους. Αμέσως υγράνθηκε και επειδή δε φορούσε το 
βρακάκι που θα συγκρατούσε τα υγρά της, ένιωσε τις σταγόνες να δροσίζουν 
τα μπούτια της. 

Εκείνος ήταν σίγουρος ότι θα την είχε ήδη υγράνει με την παρουσία του 
και έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα μπούτια της. Εκείνη αναπήδησε, αλλά 
πολύ αμυδρά για να μην την καταλάβει ο κόσμος που ήταν κολλητά γύρω 
της. Εκείνος χωρίς να περιμένει καθόλου σήκωσε τη λουλουδάτη, βαμβακερή 
φούστα της και έσπρωξε με δύναμη το πέος του μέσα στην τρύπα της. Την 
κράτησε από τη μέση σφιχτά για να μην του φύγει και για να μην κουνηθεί 
τόσο ώστε να τους πάρουν χαμπάρι όσοι στέκονταν δίπλα τους. Χώνοντας 
μέσα της τον πούτσο του, τα υγρά της ξεχείλισαν και έβρεξαν τα μπούτια της 
κυλώντας ακόμα πιο κάτω. Ήταν κολλημένος πάνω της και την πηδούσε κα-
νονικά στέλνοντάς της κύματα καύλας σαν ηλεκτροφόρα καλώδια στο σώμα 
της. Οι ρώγες της είχαν μεγαλώσει και φαινόντουσαν ξεκάθαρα κάτω από το 
μπλουζάκι της. Προσπαθούσε να καταφέρει να μην κλείσει τα μάτια της και 
να συγκρατήσει τον οργασμό της γιατί βρισκόταν ανάμεσα σε κόσμο, αλλά 



ήταν πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Στο τέλος τελείωσαν μαζί, με τον θό-
ρυβο του κόσμου να κρύβει τις κραυγές τους ενώ εκείνος σκούπιζε το σπέρμα 
που είχε μείνει στην άκρη του πούτσου του ανάμεσα στη σχισμή του ζεστού, 
αφράτου κώλου της που είχε κοκκινίσει από την πίεση.

Ακόμα μία φαντασίωσή της ήταν να την πάρει μέσα στον αχυρώνα, πάνω 
στο σωρό από τα ξανθά, μαλακά άχυρα. Ήθελε πολύ να νιώσει το τσίμπημά 
τους στην κλειτορίδα της τη στιγμή που θα ήταν σκυμμένη και θα είχε μέσα 
της τον πούτσο του. Αυτός να την πηδάει όρθιος από πίσω της και τα στά-
χυα να χαϊδεύουν και να τσιμπάνε τα χείλη του αιδοίου της. Να βγαίνει από 
μέσα της και να ξαναμπαίνει, σπρώχνοντάς τη πάνω στο βουναλάκι από τα 
άχυρα, να τη ρίχνει αλλά και να τη συγκρατεί ταυτόχρονα. Κι εκείνη πεσμένη 
πάνω τους να νιώθει την αγριάδα τους πάνω στην κοιλιά και το στήθος της, 
και ταυτόχρονα τη σκληρότητα του πούτσου του να ανοίγει απότομα και 
τις δύο τρύπες της, μια την μπροστινή και μια την πίσω, σπρώχνοντάς τη 
κάθε φορά πάνω στο ξανθό στρώμα από τα στάχυα. Και στο τέλος να καθίσει 
πάνω στο χρυσό κάθισμα και να ανοίξει το στόμα της μπροστά στον καυλω-
μένο και έτοιμο να χύσει πούτσο του που θα της το γεμίσει με το άσπρο σαν 
χείμαρρο σπέρμα του, πιτσιλώντας τα ανάκατα άχυρα δίπλα τους.

Αυτές και άλλες φαντασιώσεις πυροδοτούν τους οργασμούς της που κά-
νουν την κλειτορίδα της να μεγαλώνει και να φουσκώνει αποχτώντας το 
σχήμα ενός μικροσκοπικού πούτσου πάνω από τα χείλη του αιδοίου της, και 
απελευθερώνουν τα υγρά που με κάθε οργασμό γεμίζουν όλο και περισσότερο 
τα τοιχώματα του κόλπου της, ξεχειλίζοντας από τη μικρή σπηλιά που έχει 
ανάμεσα στα πόδια της.



[ΧΩρΙΣ ΤΙΤΛΟ]
Κ. Ιάσονας

Γράφω και χρωματίζω τη λογική μου με πάθος.
Γράφω και στοιχειώνω την ιδέα ότι κάποια μέρα θα μείνω μόνος με οργή. 
Γράφω και η αμαρτωλή ιδέα ότι η σάρκα των χειλιών σου θα κυλιέται μια 
μέρα πάνω στη δικιά μου, με κάνει να τρέμω από ηδονή. Ηδονή για ελευθερία 
συναισθημάτων, ηδονή για ζωή!



ΤΟ πρΩΤΟΓΟΝΟ ΦΩΣ
Αλκαίος Ιωάννης

Συμβαίνει τώρα…
Ως σκηνικό για την ανάγνωση τούτου του αφηγήματος…
Σβήνουν τα φώτα, σβήνουν οι σκέψεις
Ενός λεπτού σιγή, που κτυπά την πύλη της αιωνιότητας.
Ο παρείσακτος χρόνος δραπετεύει
Κι υποδεχόμαστε τη Ζωή
Που μας συστήνεται ως
Διαρκές Τώρα. 

Γυμνή από παρελθόν κι από μέλλον
Προβάλλει τη Φωτιά της
Με μορφή δονούμενου σώματος. 
Οι ανταύγειές της επαναπροσδιορίζουν τις μορφές μας
Προδίδοντας τα κύτταρά μας που επαναστατούν
Διεκδικώντας το απόλυτο σκότος που θ’ αποκαλύψει
Τη βαθύτερη αυτόφωτη Φύση τους.

Τα κύτταρά μας βγαίνουν απ’ τα ρούχα μας
Κι επιδίδονται σε νέες συνάψεις. 
Οι παραπλανημένες μορφές των ανθρώπων
Αντικαθίστανται από μια κοινωνία αφυπνισμένων κυττάρων. 
Κι η βασίλισσα της βραδιάς
Γίνεται η Καρδιά στο Κέντρο τους
Που πλησιάζουν για να γευθούν το Φως της.

Το Πρωτόγονο Φως
Που θρέφει γενιές όντων
Που αποτελεί το αίμα μας
Που κυοφορεί τις Αισθήσεις



Για να κάνουν τον Έρωτα
Πανταχού Παρόντα.

Η Ζωή στο κέντρο της καρδιάς μας
Δονεί τα κύτταρα
Οργανώνοντάς τα σ’ έναν νέον οργανισμό. 
Η Ζωή στο Κέντρο
Μυείται στον Έρωτα
Αντλώντας Φως
Φέρνοντας στον χώρο μας
Τη Συμπαντική Δίνη.

Οι αισθήσεις ξυπνούν
Με κυρίαρχη τη γεύση. 
Η γεύση του φωτός
Η γεύση της δόνησης
Η γεύση του φιλιού
Κι οι γεύσεις των δακτύλων
Δημιουργούν τη νέα πραγματικότητα
Την απόλαυση του βαθύτερου Κόσμου.

Η Ζωή στο κέντρο της καρδιάς μας
Δονεί τα κύτταρα 
Μυώντας τα στον Πόθο
Και στον ρυθμό του διαρκούς Οργασμού. 
Τα τύμπανα ηχούν
Μεταφέροντας το μυστικό του ζωντανού Σύμπαντος. 
Οι φλέβες του αίματος
Αποκαλύπτουν νέες διαδρομές
Αντιληπτές από τη γλώσσα και τον ουρανίσκο.

Η αφύπνιση του σώματος
Φωτίζει τον νου
Επιφέροντας στη νόηση οριστικές αλλαγές
Ότι ο ήλιος βρίσκεται στο κέντρο μας
Ανάμεσα στα δάκτυλα που αγγίζονται
Στα δάκτυλα που εξερευνούν
Ανάμεσα στα στήθη
Ανάμεσα στα χείλη
Μεταξύ των όντων που επικοινωνούν.



[ΧΩρΙΣ ΤΙΤΛΟ]
Σοφί Κ.

Στην κλινική μου άρεσε πολύ. Μου βάζανε ορούς, μου κάνανε ηλεκτροσόκ, μου 
μιλούσανε άσχημα, μου κάνανε συνέχεια ενέσεις. Εγώ όμως έγραφα με τον ορό, 
έγραφα ακριβώς μετά τα ηλεκτροσόκ, ακόμα ζαλισμένη και παράλυτη, έγραφα μέσα 
στον ύπνο μου που ήταν γεμάτος εφιάλτες.

Ήταν ωραία.

Ποτέ δε μπόρεσα να καταλάβω τον εαυτό μου. Τι ήθελα να γίνω όταν μεγα-
λώσω. Γιατί ήθελα να μεγαλώσω όταν ακόμα δεν είχα γίνει… δεν είχα γίνει 
γυναίκα. Είμαι μια γυναίκα που αγαπάει μια άλλη γυναίκα. Αλλά αυτή δεν 
είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι μια ιστορία τρέλας. Μια ιστορία που ακόμα 
δεν έχει γραφτεί. Γιατί ακόμα δεν την έχει κάποιος φανταστεί. Μονάχα όταν 
κοιτάζω στα μάτια σου… εκεί, στα σκούρα μάτια σου, βλέπω μια σκιά… που 
μπορεί να είμαι εγώ.

Βρέχει. Δώσε μου τσιγάρο… κι εγώ θα στα πω.

Να πω; Να πω; Μα πώς; Πώς; Όταν σ’ έχω απέναντί μου χάνω κάθε ίχνος 
λογικής, κάθε ίχνος λόγου. Δεν μπορώ ν’ αρθρώσω λέξη, η φωνή μου σαν 
πούπουλο πουλιού που χάθηκε στον άνεμο. Μόνο τσιγάρα μπορώ να κα-
πνίσω... κι αυτό με δυσκολία. Γιατί πρέπει να βρω φωτιά. Αλλά φωτιά είσαι 
εσύ. Και με καις. Κανείς δε μου δανείζει τον αναπτήρα του. Ζητάω μόνο έναν 
αναπτήρα. Δανεικός κι αυτός. Θα τον επιστρέψω με τόκους. Ορκίζομαι. Αλλά 
κανείς δεν είναι εκεί να μου δώσει. Να μου δώσει λίγη σημασία. Στο δωμάτιο 
μόνο εσύ. Κι εσύ χορεύεις. Μόνη. Μόνη. Κι εγώ δεν αντέχω άλλο να σε βλέ-
πω. Σε θέλω τόσο πολύ, που δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω.

Μιλάω στη γάτα σου. Μου λέει πως με συμπάθησε και πως θα μου πει τα 
μυστικά σου. Με συμπάθησε, λέει, γιατί δεν τη χάιδεψα μόλις την είδα, όπως 
όλοι οι άλλοι. Απλά αδιαφόρησα για την ύπαρξή της. Την κοίταξα για λίγο 
και μετά αδιαφόρησα. Της δίνω λίγο κρασί και της λέω να μου μιλήσει για 



σένα. Εκείνη αρχίζει να λικνίζεται. Ήθελε πρώτα λίγα χάδια. Είναι γυναίκα, 
βλέπεις... κι εγώ έχω αδυναμία στις γυναίκες, βλέπεις. Οπότε αρχίζω και τη 
χαιδεύω κι εκείνη αρχίζει και μου τραγουδάει. Έναν παλιό σκοπό που μάθαμε 
στο δημοτικό. Ο δρόμος, λέει, είχε τη δική του ιστορία. Εγώ τη δική της θέλω 
να μάθω, της λέω. Κάνει πως δε μ’ ακούει και συνεχίζει… Κάποιος την έγραψε 
στον τοίχο με μπογιά. Τη δική της σου λέω! Πες μου! Κι ύστερα είπαν πως 
την έγραψαν παιδιά, συνεχίζει. Θέλεις να με κάνεις να κλάψω; Να σε παρακα-
λέσω; Νιάου, απαντάει. Κι ύστερα αρχίζει: παιδί ακόμα η όμορφη κοπέλα της 
ιστορίας μας είχε περάσει στιγμές δύσκολες. Βία. Σου μιλάω για σωματική βία. 
Και ψυχολογική φυσικά. Όχι βιασμό. Άλλοι πατεράδες βιάζουν τις κόρες τους 
κι άλλοι όχι. Αυτός όχι. Αυτός ήταν απλά αυστηρός. Πολύ όμως σου λέω. Τη 
χτυπούσε. Κι η μάνα της, ρωτάω. Υπακοή, μου λέει. Κι ύστερα φωνάζει: δεν 
άντεχε! Δεν άντεχε άλλο! Ήθελε να φύγει απ’ το σπίτι… με τη γυναίκα που 
αγαπούσε. Αλλά δεν την άφησαν. Κανένα σπουργίτι δε φεύγει απ’ τη φωλιά 
πριν μάθει να πετάει. Κι αυτή είχε τα φτερά κομμένα τότε. Και μετά; Μετά; 
Μετά αυτοί ηρέμησαν κι αυτή αγρίεψε. Δηλαδή, ρωτάω όλο περιέργεια. Δη-
λαδή… δηλαδή αγρίεψε. Η μικρή μας κοπέλα έγινε μεγάλη γυναίκα. Κάθε 
βράδυ. Κάθε βράδυ κι άλλο θηλυκό πλάγιαζε μαζί της. Καμιά φορά πηδιόταν 
και μ’ αρσενικά. Αλλά δεν της άρεσε. Ποτέ της δεν της άρεσε. Ήθελε να φύγει 
όσο ακόμα είναι καιρός. Πριν τη γαμήσει ο κάθε μπάσταρδος. Αλλά καθό-
ταν. Γιατί; Γιατί καθόταν; Για τη γαμιόλα τη μάνα της, Μόνο αυτή σκεφτό-
ταν. Και καθόταν. Τους καθόταν γιατί σκεφτόταν τη μάνα της. Υπομονετικά 
ένιωθε τον ιδρωμένο άντρα στο κορμί της για να μην τη στεναχωρεί άλλο. Για 
να είναι η κόρη που πάντα ονειρευόταν. Όπως η αδερφή της. Έχει αδυναμία 
στην αδερφή της. Κι όσο τη γαμούσε ο άλλος, αυτή σκεφτόταν γυναίκες. Γυ-
μνές γυναίκες. Με ωραία μάτια, μακριά μαλλιά και μεγάλα βυζιά. Σκεφτόταν 
να τη γλείφουν και να τις γλείφει κι αυτή. Ηδονή. Κι έτσι τελείωνε. Κι ο άλλος 
νόμιζε πως τα κατάφερε. Πως ήταν δικό του κατόρθωμα. Ποτέ δε θα μας 
καταλάβουν οι άντρες. Μετά κοιμόταν. Άλλοι την αγκάλιαζαν κι άλλοι όχι. 
Αυτούς που την αγκάλιαζαν τους αγαπούσε λίγο εκείνη τη στιγμή. Γιατί τη 
χρειαζόταν αυτή την αγκαλιά η κοπέλα της ιστορίας μας. Την άλλη μέρα…

Είχα ήδη ακούσει πολλά. Δεν άντεχα άλλο. Ήμουν υγρή και το μόνο που 
ήθελα ήταν να κάνω έρωτα μαζί της. Ή ν’ αυνανιστώ. Αλλά αυτή χόρευε. 
Χόρευε ασταμάτητα. Λύγιζε το κορμί της σαν να εξαρτιόταν η ζωή της απ’ 
αυτό. Με τόσο πάθος. Με τέτοιον ενθουσιασμό. Πάλι γι’ αυτή μιλάω. Και θα 
πιστέψετε οτι αύτη είναι μια ιστορία αγάπης. Ενώ είναι μια ιστορία τρέλας.

Θέλω τόσο πολύ ν’ ανάψω ένα τσιγάρο. Και να πιω. Κι έχω και τσιγάρα 
και ποτό. 



Θέλει, λέει, να κάνει παιδί αλλά δε θα κάνει γιατί δε θα του προσφέρει το 
περιβάλλον που χρειάζεται για να μεγαλώσει φυσιολογικά. Φυσιολογικά, λέει! 
Αρχίδια. Φοβάται ρε! Φοβάται πως θα γίνει κι αυτή κακή μητέρα. Σαν τη 
δικιά της.

Ερωτεύεται σχεδόν κάθε γυναίκα που γνωρίζει. Βρίσκει πάνω της κάτι 
όμορφο και το εκθειάζει. Στη μια της άρεσε ο τρόπος που κινείται. Στην άλλη 
το πως κρατάει το τσιγάρο. Στην επόμενη το σεξ. Σε μια άλλη το πως πετα-
ρίζουν τα μάτια της όταν χασμουριέται. Σε μένα… δεν ξέρω… τι να της άρεσε 
σε μένα; Να μην ξεχάσω να τη ρωτήσω.

Έφυγα απ’ το σπίτι της. Η γάτα ήθελε να κοιμηθεί. Κι εγώ το σεβάστηκα, 
την καληνύχτησα κι έφυγα. Αλλά η κοπέλα της ιστορίας μας δε νοιάστηκε 
ούτε στιγμή που φεύγω. Την κοίταξα για ένα λεπτό. Μετά για άλλο ένα. 
Μετά για άλλα πενήντα οχτώ. Κι έτσι πέρασα μια ώρα να την κοιτάζω να 
χορεύει. Αλλά αυτή σημασία δε μου δινε. Δεν πειράζει, σκέφτηκα. Θα έχει 
τους λόγους της. Κι έφυγα. Χωρίς να πω αντίο. Μόνο ένα φιλί στη γάτα που 
τώρα κοιμόταν στο μπαλκόνι κι ένα τελευταίο βλέμμα στο σπίτι της. Για να 
θυμάμαι πως είναι να ζεις μαζί της.

Γύρισα στο ξενοδοχείο μου. Είναι αργά. Κοντεύει έξι και εικοσιπέντε το 
ξημέρωμα. Που να τριγυρίζει τώρα; Ποια πλευρά του φεγγαριού να κοιτάζει; 
Λέω να κοιμηθώ. Πέφτω με τα ρούχα στο κρεβάτι. Ακόμα δεν κάπνισα κι ακό-
μα δεν ήπια. Το θυμάμαι και κλαίω. Όχι τόσο γι’ αυτό. Περισσότερο κλαίω γι’ 
αυτήν. Γιατί είναι μόνη. Και φοβάται. Κι εγώ μπορώ να τη βοηθήσω. Αλλά δε 
θέλει. Δε θέλει. Κι απλά τη λυπάμαι. Εδώ! Εδώ, της φωνάζω. Χόρεψε και μετά 
ξεκουράσου στην αγκαλιά μου! Αλλά αυτή δεν ακούει. Αρνείται ν’ ακούσει. 
Νιώθει ότι γεμίζει τα κενά της. Αλλά ποτέ δε χτίστηκε σπίτι πάνω στην άμμο. 
Συνεχίζω να κλαίω για τη χαμένή μου αγάπη. Για την ευκαιρία που πότε δε 
μου έδωσε. Ή που ίσως να μου έδωσε αλλά εγώ να μην εκμεταλλεύτηκα. Τώρα 
η ιστορία μας έγινε σίγουρα μια ιστορία αγάπης. Και τελειώνει θεαματικά. Μ’ 
ενα ποίημα. Αληθινό ποίημα. Δικό μου! Γι’ αυτήν το έγραψα. Πίνω ενα ποτήρι 
ροζέ κρασί. Ανάβω ένα τσιγάρο και σας το διαβάζω:

(Με βλέμμα στο κενό, φωνή βραχνή –σαν τη δική της– κι ανάσα κοφτή. 
Γιατί ηδονίζομαι όταν τη σκέφτομαι.)

Ξαπλώνω σ’ ένα σεντόνι με τριαντάφυλλα.

Τα μάτια σου είχαν άλλο χρώμα εκείνη τη νύχτα
κι η φωνή σου ακουγόταν πιο βραχνή
Γαλάζια τσιγάρα
Σεισμοί με βιβλία να πέφτουν στην κοιλιά σου



Το φιλί που ποτέ δε σου έδωσα
Κι ύστερα ήρθε εκείνη
κι εκείνες
Η μελαγχολική σου πόλη
στα μελαγχολικά μου μάτια
Για σένα ήρθα
αλλά δε θα στο πω
Γνώρισα τον κόσμο σου
και κατάλαβα γιατί
Το παιδί που ποτέ δε θα γεννήσεις
σε φωνάζει από τώρα μαμά
Μια παρτίδα σκάκι που έχασα
Ένας χορός
χόρεψε, χόρεψε, χόρεψε
Και τώρα ξεκουράσου
στην αγκαλιά μου
Πάντα θα σε βλέπω
και θα μετανιώνω

Κι ένα από τ’ αγκάθια τους με πλήγωσε.



Ευτυχώς που η ποίηση δεν προσφέρει τίποτα.
Αλλιώς οι παρουσιάσεις βιβλίων θα είχαν τόσο κόσμο όσο ένα ντέρμπυ.
Και μου είχε πει ο άγιος –στο κενό διαλέξεων για τον Ολυμπιακό– πως οι 

«μεγάλοι» μια, βαριά δύο αναφέρουν για πούτσους ή για την πράξη.
Αλλά δεν γίνεται εσύ να διαβάζεις τα τραγούδια της Βιλιτώς και δίπλα ο 

έρωτας και εσύ να μην…
Ή να ’χει ζέστη και να ’σαι ιδρωμένος και δη φαντάρος και να σου δίνουνε 

Ντε Σάντ.
Ή για να ψάχνεις για την τελευταία τουαλέτα μιας βιβλιοθήκης ή ενός 

καφέ, να ανακουφιστείς, όπως εσύ το εννοείς δηλαδή.
Ειδικός Maybelline, παρακαλώ;
Να ξεφουσκώνεις και να εκμεταλλεύεσαι κάθε σου στύση ή ν’ αναμένεις;
«Του είπα τη φαντασίωση μου: να τον γλείφω και να τον φιλάω σε όλο του 

το σώμα, και ύστερα να γδύνομαι μπροστά του, να στήνομαι στα τέσσερα και 
να ανοίγω την τρύπα μου για αυτόν.

Και αυτός αηδίασε».
Αδυνατώ να καταλάβω την απόρριψη και τη μη δεκτικότητα ενός κορμιού 

στην αγάπη.
Γνωστό: ο λόγος προκαλεί περισσότερη καύλα. Απ’ την εικόνα.
Ευτυχώς που η ποίηση δεν μας προσφέρει τίποτα.

Ο. Χ.
Γιώργος Μανάδης



ΑπΟΚΛΙΝΟύΣΕΣ ΗΔΟΝΕΣ 
Αναστασία Ι. Μαρά

Ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα. Για άλλη μια βραδιά δεν μπορούσα να κλεί-
σω μάτι. Το chat στο λεσβιακό site έδινε και έπαιρνε και είχα κουραστεί τόσο 
πολύ, αλλά ένιωθα, ταυτόχρονα, μια τρομερή υπερένταση. Είχα μιλήσει με 
μια σειρά από κοπέλες, είχα ανταλλάξει φωτογραφίες και είχα κουραστεί από 
τις συζητήσεις κενού περιεχομένου. Οι διάλογοι χαρακτηρίζονταν από εξο-
μολογητικές διαθέσεις που σου επέτρεπαν να φτάσεις κάποια στιγμή στην 
ερώτηση κλειδί, παθητική-ενεργητική. 

Είχα δώσει στον εαυτό μου το ψευδώνυμο dyke, ώστε να δίνω ξεκάθα-
ρο στίγμα των προθέσεων μου. Η δήλωση και η συνυποδήλωση ήταν ξε-
κάθαρη. Προς αναζήτηση θηλυκής λεσβίας. Μου την έπεσε ένα ζευγάρι για 
τρίο, μια κοπέλα που ήθελε τηλεφωνικό σεξ και που την ικανοποίησα στα 
γρήγορα, μια 20χρονη προς αναζήτηση της σεξουαλικής της ταυτότητας.  
Κάποια άλλη μου έκανε επίθεση ότι της έκλεψα το nick. Κοίταξα το ρολόι. 
Περασμένες τρεις. Δε νύσταζα καθόλου. Μου τελείωναν και τα τσιγάρα. Chat 
χωρίς τσιγάρο, δε γίνεται. Μια Χριστίνα μου μιλούσε. Κοίταξα το παράθυρο 
που αναβόσβηνε. «Δηλαδή, σου αρέσει να γαμάς με πλαστικούς πούτσους;», 
με ρώτησε. «Ναι, εσένα σου αρέσει να γαμιέσαι;», απάντησα. Γρήγορα περά-
σαμε στο προσωπικό msn. Η φωτογραφία άνοιξε. Και μου κόπηκε η ανάσα. 
Μακριά μαύρα μαλλιά, λευκό πρόσωπο και εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Κυρίως, 
όμως, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το βαθύ διαστροφικό και μελαγ-
χολικό της βλέμμα.

Η πρώτη μας συνάντηση κανονίστηκε στο σπίτι της στον Παρνασσό. Η 
ίδια ήταν από την Αθήνα αλλά κάθε Σαββατοκύριακο επισκέπτονταν το σπί-
τι της στο βουνό. Αφού πήρα το τρένο από Θεσσαλονίκη, ήρθε να με παρα-
λάβει από τον σταθμό. Κατέβηκε από μια BMW Ζ3 και είχε ένα αλαζονικό 
ύφος που πρόδιδε, ωστόσο, την αμηχανία της. Ψυχίατρος στο επάγγελμα 
και με σπουδές στις Βρυξέλλες. Δε δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα να βρούμε τους 
κοινούς τόπους. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που την είδα και όσο 



προχωρούσαν οι συζητήσεις μας με κέρδιζε ακόμα περισσότερο. Ήταν ευγε-
νέστατη χωρίς να δίνει οποιοδήποτε δικαίωμα για κάτι παραπάνω από την 
αρχή μιας φιλίας ανάμεσα μας. Ή τουλάχιστον αυτό υποδείκνυε αρχικώς η 
στάση της. Μιλήσαμε για τις σκέψεις μας, τις σχέσεις μας και τη σεξουαλική 
μας ταυτότητα. 

Περάσαμε όλη τη μέρα στο πέτρινο σπίτι της με θέα το βουνό. Είχε αρχίσει 
ήδη να βραδιάζει και αποφασίσαμε να ανάψουμε το τζάκι για να ζεστάνει η 
ατμόσφαιρα. Η Χριστίνα άνοιξε ένα μπουκάλι από αυτά τα ακριβά κόκκινα 
κρασιά και κατέβασα μερικές γρήγορες γουλιές με ευχαρίστηση. Το δωμάτιο 
ήταν ζεστό και μεθυστικό από τη μυρωδιά του ξύλου. Η Χριστίνα σκάλιζε το 
τζάκι και το βλέμμα της φαίνονταν ακόμα πιο βαθύ και προκλητικό μπροστά 
στη φωτιά που έκαιγε. Είχα σταματήσει από ώρα να δίνω την οποιαδήποτε 
σημασία στις συζητήσεις μας και απλώς την παρατηρούσα εξεταστικά. Εκεί-
νη μιλούσε για τα προβλήματα με τη σχέση της αλλά το δικό μου βλέμμα 
κατέβαινε στο στήθος της, στους ώμους της και στους καρπούς των χεριών 
της. Είχε πολύ όμορφα, μακριά δάκτυλα. Την παρατηρούσα έτσι, όπως αμή-
χανα έβγαζε με δύναμη τον καπνό του τσιγάρου από τα χείλη της. «Νομίζεις, 
δεν έχω προσέξει ότι έχεις σταματήσει να με ακούς και με παρατηρείς;», μου 
αντέταξε. «Και έχεις πολύ όμορφα χείλη, και εγώ σε παρατηρώ όση ώρα μιλά-
με. Αλλά αν υποκύπτουμε μονίμως στις ορέξεις μας προσβάλλουμε τον εαυτό 
μας και τους ανθρώπους γύρω μας… και εγώ βρίσκομαι ήδη σε σχέση, όπως 
σου έχω εξηγήσει…», σχολίασε. «Χμμ… Χριστίνα, έχεις σκεφτεί, ωστόσο, ότι 
αν η φύση προσβαλλόταν από αυτές τις ορέξεις δεν θα μας τις ενέπνεε κα-
θόλου; Είναι αδύνατο να έχω αυτό το συναίσθημα καύλας αυτή τη στιγμή 
για σένα φτιαγμένο για να με προσβάλλει». «Και οι επιπτώσεις;», είπε. «Όταν 
κάνεις κάτι και θέλεις να το χαρείς, δεν τίθεται ζήτημα επιπτώσεων». 

Πριν προλάβει να απαντήσει, είχα σκύψει και τη φιλούσα με μικρές δαγκω-
ματιές στον λαιμό και πίσω από τον λοβό του αυτιού της. Ένιωσα το δέρμα 
της να ανατριχιάζει και τη μυρωδιά της να αλλάζει. Δεν φάνηκε να αντιδράει 
και δεν με σταμάτησε, αν και σε σχέση. Άφησε να της ξεφύγει ένας αναστε-
ναγμός καύλας όταν της ψιθύρισα ότι έχει πρηστεί και  πονάει από ερεθισμό 
η κλειτορίδα μου. «Είμαι υγρή αλλά δεν θέλω να βιαστούμε…», είπε ενώ με 
κοιτούσε με ένα ακόμα πιο σκοτεινό βλέμμα από πριν. Μείναμε γυμνές δίπλα 
στο τζάκι. Μου τράβηξε μια νυχιά στην πλάτη την ώρα που μου πρόσφερε 
ένα βαθύ φιλί. Πόνεσα και διαμαρτυρήθηκα με ένα βλέμμα επικριτικό. Το 
δικό της βλέμμα δήλωνε με σαφήνεια αυτό που ήθελε από εμένα. Σκοτεινό 
και λάγνο με καλούσε να συμπεράνω ότι την ερέθιζε ο πόνος και η υποταγή.



Με έβαλε να καθίσω σε μια καρέκλα. Στο φως της φωτιάς που έκαιγε όλα 
γίνονταν ακόμα πιο ερεθιστικά και οι σκιές στο δωμάτιο μεγάλωναν. Γονά-
τισε και άρχισε να μου ρουφάει το μουνί και την κλειτορίδα. Τα χείλη της 
είχαν σφίξει γύρω από την κλειτορίδα μου με τέτοιο τρόπο που με έκανε 
να αισθάνομαι ότι μου παίρνει πίπα. Αισθανόμουν ότι η κλειτορίδα μου είχε 
μετατραπεί σε πούτσο που μπαινοέβγαινε μέσα στο στόμα της. Συνέχιζε να 
με ρουφάει βίαια και δυνατά ενώ έβλεπα το κεφάλι της να ανεβοκατεβαίνει 
πάνω από το μουνί μου. Για μια στιγμή ξαφνικά σταμάτησε. Με μισάνοιχτο 
στόμα με κοίταξε. Ήταν γεμάτη από τα χύσια μου. Η ξαφνική διακοπή με 
ερέθισε ακόμα περισσότερο. Ξανακατέβηκε αργά χωρίς να παίρνει το βλέμμα 
της από τα μάτια μου. Νόμιζα ότι θα χύσω μέσα στο στόμα της. Της τράβη-
ξα το χέρι για να τη σταματήσω και τη διέταξα να καθίσει πάνω μου. Εκείνη 
άνοιξε τα πόδια της και ακολούθησε τις εντολές μου. Τώρα ένιωθα το μουνί 
της υγρό πάνω στο δικό μου ενώ εγώ πίεζα προς τα πάνω τον γοφό μου για 
να ακολουθώ τον ρυθμό της και να αισθάνεται την κλειτορίδα μου μέσα στα 
μουνόχειλα της. «Είσαι τόσο υγρή, που με καυλώνει…», μου είπε. «Θέλω να 
χύσεις μέσα μου αλλά όχι ακόμα». Πήρα τις σκληρές ρώγες της στο στόμα 
μου και τις έγλειψα με την άκρη της γλώσσας μου. Ήταν αλμυρή και ιδρω-
μένη. Την ένιωσα να σπαρταράει και να με εκλιπαρεί να μπω μέσα της. Με 
οδήγησε στο κρεβάτι. Η ηδονή είχε κάνει τις φλέβες μου να χτυπάνε γρή-
γορα και ένιωθα ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί. Αισθανόμουν ζαλισμένη από 
τις μυρωδιές, τις σκιές, τη ζέστη του δωματίου και την ένταση. Ξάπλωσε και 
ανέβηκα από πάνω της. Της σήκωσα τα πόδια στους ώμους μου. Το μουνί 
της είχε τώρα ανοίξει διάπλατα. Έβαλα τα δυο μου δάχτυλα στο στόμα της 
για να τα υγράνω. Μου τα ρούφηξε βαθιά και αμέσως χώθηκα με δύναμη μέσα 
της. Μούγκριζε από καύλα. Άρχισα να τη γαμάω αργά, αλλά το μουνί της είχε 
ανοίξει τόσο που καταλάβαινα ότι ήθελε να χωθώ ολόκληρη μέσα της για να 
με αισθανθεί και να χύσει. «Πιο δυνατά…», μου είπε. «Γάμησε με πιο δυνατά!». 
Άρχισα να τη σφυροκοπάω. Το χέρι μου χάνονταν με δύναμη μέσα στον κόλ-
πο της και ένιωθα σχεδόν τη μήτρα της. Την είχα ξεσκίσει αλλά αυτή συνέχιζε 
να με ζητάει μέσα της με την ίδια ένταση και βία. Φοβήθηκα ότι την πονάω. 
«Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις;»,  με προκάλεσε. «Θέλω να 
με χτυπήσεις! Να με πονέσεις!» Το βλέμμα της τώρα είχε αλλάξει. Έβλεπα 
μια διαστροφή ακατανίκητη που δεν ήξερα, αν μπορούσα να ακολουθήσω. 
Δίστασα για μια στιγμή. «Χτύπα με!», μου ζήτησε επιτακτικά. Σήκωσα το χέρι 
μου αλλά δεν μπόρεσα να τη χτυπήσω. «Μωρό μου, θέλω να σε δω να σκοτει-
νιάζεις. Θέλω να βγάλεις την πιο σκοτεινή, κρυφή σου διαστροφή μαζί μου!». 
Πρόσεξε ότι υποχώρησα και συνέχισε. «Ξέρω ότι μπορείς και ότι θα σου αρέ-



σει. Δε με ξεγελάς… είμαι ψυχίατρος. Το ξέχασες; Νομίζεις δε βλέπω ότι σου 
αρέσει να κακομεταχειρίζεσαι και να υποτάσσεις;! Καυλώνεις με αυτό! Εγώ 
σου παραδίδομαι και κάνε αυτό που γουστάρεις! Μη με ντρέπεσαι. Οι απο-
κλίνουσες ηδονές είναι εξίσου απολαυστικές με τις άλλες και, μάλιστα, πολύ 
πιο εξασφαλισμένες. Η λαγνεία, μωρό μου, συνδέεται με το φαντασιακό μας 
και τις παρεκτροπές μας. Όταν σε βλέπω να βιώνεις την ισχυρότερη δυνατή 
αίσθηση καθώς εγώ ικανοποιώ τις απόκρυφες σου διαστροφές ερεθίζομαι. 
Και ξέρεις ότι δεν υπάρχει πιο ζωηρή αίσθηση από τον πόνο που μπορείς να 
προκαλέσεις στον άλλο. Αν θέλεις να γίνω δική σου φρόντισε να με πονέσεις». 
Με δάγκωσε στα χείλη δυνατά. «Φοβάμαι να σε πονέσω… φοβάμαι τον εαυτό 
μου αν ξεπεράσω τις δικές μου κόκκινες γραμμές», απάντησα. «Ξέχασε τις 
αιώνιες απαγορεύσεις και καταπιέσεις, ο ερωτισμός συνδέεται με τη βία της 
υποταγής και αυτό γιατί δεν υπάρχει πιο ζωηρή και ανεξίτηλη αίσθηση από 
τον πόνο. Οι εντυπώσεις που προκαλεί ο πόνος είναι βέβαιες και καθόλου 
παραπλανητικές. Μπες μέσα μου δυνατά και βίαια και μην υποκρίνεσαι!».

 Άνοιξε το συρτάρι του κομοδίνου και έβγαλε από μέσα ένα λάτεξ πλαστι-
κό πούτσο. Μου τον φόρεσε και… ω θεέ μου! Τον πήρε στο στόμα της και 
άρχισε να μου τον ρουφάει με τόσο δύναμη που μέσα από τη ζώνη ένιωθα ότι 
είχα πλημμυρίσει από χύσια. Έπαιρνε πίπα στο strap on με τόσο δύναμη που 
από κάτω χτυπούσε στην κλειτορίδα μου. Την άκουγα να πνίγεται καθώς 
το strap on έφτανε στο λαρύγγι της και εγώ πίεζα το κεφάλι της ακόμα πιο 
κάτω με δύναμη. Ξαφνικά ανέβηκε απότομα πάνω μου. «Πάω στοίχημα ότι 
δεν έχεις γαμήσει ποτέ γυναίκα από τον κώλο, έτσι;», μου είπε κάπως υποτι-
μητικά. Δεν είπα λέξη αλλά, προφανώς, η αμηχανία μου πρόδιδε ότι όλο αυτό 
με ξεπερνούσε κάπως. Η πλαστική πούτσα ήταν όρθια και εγώ ξάπλωνα κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχω πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε. «Μην αγχώνεσαι, 
δε δαγκώνω», μου είπε. «Θα σου δείξω εγώ. Εσύ ξάπλωσε και απλά μην κάνεις 
απότομες κινήσεις». Έπιασε το strap on και το οδήγησε στην κωλοτρυπίδα 
της. Το είδα να χάνεται αργά μέσα της καθώς αυτή βογκούσε από ηδονή. 
«Και τώρα μπες με τα δυο σου δάχτυλα μέσα στο μουνί μου…», με διέταξε. 
Έκανα ό,τι ζητούσε. Τώρα είχε αρχίσει να σπαρταράει. Ένιωθα να χύνει με 
δύναμη καθώς τα υγρά της έτρεχαν πάνω στο χέρι μου. Ξέσπασε σε έναν 
ατελείωτο οργασμό ενώ εγώ είχα αποσβολωθεί. «Και τώρα πρέπει να φροντί-
σουμε και εσένα». Έβαλε το χέρι της μέσα στο μουνί μου χωρίς να βγάλει το 
strap on. Μου χάιδευε την κλειτορίδα ενώ εναλλάξ κουνούσε τον πλαστικό 
πούτσο πάνω κάτω με τέτοιο τρόπο σαν να ήταν πραγματικός. «Τι έχουμε 
εδώ μωρό μου; Καυλώσαμε; Είσαι μούσκεμα! Θέλεις να με γαμήσεις και να 
χύσεις μέσα μου, έτσι δεν είναι;». Δεν άντεξα άλλο. Την τραβάω στην άκρη 



του κρεβατιού και αρχίζω να μπαινοβγαίνω με δύναμη. Ξεσπάσαμε σε έναν 
ταυτόχρονο οργασμό. Αισθανόμουν ότι χύνω ασταμάτητα. Μου ζήτησε να 
μείνω μέσα της και να μην τραβηχτώ. 

Οι ανάσες μας είχαν συγχρονιστεί και ένιωθα τις συσπάσεις της και τους 
χτύπους της καρδιάς της. Μείναμε αγκαλιασμένες αρκετά χωρίς να μιλάμε 
βρίσκοντας τη φυσιολογική αναπνοή μας. «Μωρό μου, όλα εντάξει», μου 
λέει υποχρεώνοντας με να την κοιτάξω. «Ναι ήταν υπέροχα…», της απάντη-
σα και πήγα να σηκωθώ. «Που πας;», με ρώτησε απορημένη. «Να ξεπλυθώ 
λίγο…», «Δε νομίζω ότι τελειώσαμε ακόμα… κάποιο κοριτσάκι μου παρέδιδε 
φιλοσοφική διάλεξη νωρίτερα περί ορέξεων και επιπτώσεων. Τι έλεγες;», είπε 
τη στιγμή που φορούσε το strap on.



ΕβΛΕπΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ πΟύ ΕρΧΟΤΑΝ ΚΑΤΑ 
πΑΝΩ ΤΟύ…*

Μέδια Λούνα

Έβλεπε τις φλέβες να φουσκώνουν στα κοκκαλιάρικα χέρια του.
Τα ίδια χέρια που τον αγκάλιαζαν                                                    
Και τον αγαπούσαν τρυφερά νύχτες ολόκληρες
Και τον έκαναν να νιώθει παιδί αθώο ξανά
Και του εξηγούσαν με επιμονή και μένος 
Πως παίρνει η σάρκα το χρώμα της ηδονής…

Εκείνα τα χέρια που τον υπέτασαν στον ρυθμό της διείσδυσής του 
Χαράζοντας κόκκινες γραμμές στη λευκή πλάτη του
Τα δάχτυλα που άνοιγαν βίαια τον δρόμο προς τον ναό του
Τη γροθιά που λουζόταν στο χρώμα της ηδονής
Και ύστερα απλωνόταν, αφήνοντας στο διάβα των δαχτύλων                          
Τα ίχνη των υγρών τους.

Χέρια που του θύμιζαν την αγαπημένη του θέση,
γονατιστός στο βρώμικο πάτωμα
άλλοτε βυθισμένος ανάμεσα στα σκέλια του
και άλλοτε να ασπάζεται τα άρβυλά του
χέρια που του χάιδευαν πατρικά το κεφάλι                                                                             
και του τραβούσαν με μανία τα μαλλιά.

Έβλεπε τις στιγμές που απιστούσε,                                                                           
Εκείνα τα χέρια να του προσφέρουν την τιμωρία που άξιζε
Τη ζώνη να γράφει στο κορμί του
Σχέδια ακαθόριστα ή λέξεις που έβγαζαν νόημα,
έπαιρναν το νόημα που τους χάριζε ο πόνος, η στοργή                                               
και εκείνος ο άντρας ντυμένος στα φθηνά δερμάτινα.



Εκείνα τα χέρια να αγγίζουν το πρόσωπό του
Και όταν έφταναν στον λοβό του αυτιού του                                                                           
Ένιωθε την ανάσα, την φωνή του να εισβάλλει στο κεφάλι του
Τον χρόνο να σταματάει μέχρι να ακούσει τα λόγια του
Τη ζώνη να παγιδεύει το αίμα στον λαιμό του                                                      
Και εκείνον να πάλλεται ασταμάτητα μέσα του…

«Μην τελειώσεις ακόμη» ψιθυρίσε, «όταν σου πω εγώ».
Και στο άκουσμα της τελετουργικής προσταγής του
 Άρχισε να αφουγκράζεται την ροή του αίματός του, 
που έμοιαζε να θέλει να εκτιναχθεί από τις φλέβες του                                                                                                     
και να νιώθει τις συσπάσεις του σώματός να πληθαίνουν
και το πρόσωπό του να καίει
και όταν φοβήθηκε πως θα παραβεί την εντολή του άντρα στα φθηνά
δερμάτινα
σχηματίστηκε το λυτρωτικό «Τώρα» στα χείλη του.

Το επόμενο πράμα που θυμάται
Είναι το ζεστό υγρό να ρέει μέσα του
Να ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα του
Τη ζώνη να χαλαρώνει επιτρέποντας στο αίμα να πάρει το δρόμο του
Και εκείνον να γλείφει στοργικά τα σημάδια                                                               
Του πόνου και της απόλαυσης στον λαιμό του…

Τα χέρια, τώρα ενώνονται πάνω στα κουρασμένα σώματα
Δειλές ακτίνες της αυγής φανερώνουν τη χρωματιστή παλέτα από τα λερώ-

ματα στα τσακισμένα σεντόνια
Στιγμές ηδονής περνούν στη σκέψη τους,
τη θολωμένη πια από τα σύννεφα της χαλάρωσης
Κι ο ύπνος τους βρίσκει –όπως τότε που ήταν παιδιά– κατάκοπους και 

ευτυχισμένους…

    *και δρόσιζε τη σκέψη του με σένα…



Μαζεύω ανθρώπινες εκρήξεις.
Κλείνω τα μουγκιτά ικανοποίησης σου στο πιο διάφανο σημείο

της σεξουαλικότητας μου.
Ψίθυροι που καταστρέφουν κάθε (αυτό)άμυνα.

Μια ψυχοσωματική τιμωρία.
Ναρκωτικόν, το πιο σκληρό.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ μΟύΝΙΟύ
Μελάνθη Χ



Ένιωσα τη γλώσσα της να μπαίνει με δύναμη μέσα μου κι ύστερα να εισχωρεί 
βαθιά και να κινείται πάνω κάτω, ενώ ταυτόχρονα έτριβε απαλά με τα δάχτυ-
λα της την κλειτορίδα μου. Καθώς έχυνα στο στόμα της ήθελα απελπισμένα 
να φωνάξω, αλλά ήξερα ότι αυτό δε γινόταν. Μπορεί να μας άκουγαν και 
τότε θα τελείωναν όλα. Όταν τελείωσα ανέβηκε προς τα πάνω και με φίλησε, 
υγραίνοντας μου τα χείλια με μία μείξη σάλιου και σωματικών υγρών. Μετά 
κόλλησε το πρόσωπό της στο μάγουλό μου και νιώθοντας την καυτή της 
ανάσα στο αυτί μου άκουσα τη φωνή της να μου λέει ηδονικά «έχεις υπέροχη 
γεύση μωρό μου… Το μουνάκι σου είναι πάντα τόσο υγρό και υπέροχο… 
τρελαίνομαι τόσο πολύ να το πηδάω… Είσαι υπέροχη… Είσαι καύλα…»

Καθώς κοιταζόμασταν χωρίς να μιλάμε ακούσαμε το κουδούνι να χτυπά. 
Ντυθήκαμε βιαστικά και βγήκαμε από την αποθήκη. Πρώτα εγώ και ύστερα 
από λίγο εκείνη. Στην τάξη γινότανε φασαρία. Κάθησα στο θρανίο κι έβγαλα 
τα βιβλία μου από την τσάντα. Η διπλανή μου μού είπε κάτι, αλλά ήμουν 
πολύ χαομένη για να την προσέξω, της χαμογέλασα σαν να καταλάβαινα. 
Ύστερα μπήκε εκείνη. Τα παιδιά σταμάτησαν τη φασαρία. Σήκωσε μια κιμω-
λία κι άρχισε να γράφει ένα θεώρημα στον πίνακα. Πλησίασα το χέρι μου στο 
πρόσωπό μου. Είχα ακόμα τη μυρωδιά της στα δάχτυλά μου. Την κοίταζα 
καθώς μας μιλούσε, αλλά δεν άκουγα τίποτα. Θυμήθηκα την πρώτη φορά 
που μπήκε στην τάξη. Πόσο διαφορετική έμοιαζε από τους υπόλοιπους κα-
θηγητές. Ήταν πιο νέα απ’ όλους, κοντά στα τριάντα και τόσο όμορφη… 
Με το υπέροχό της χαμόγελο, τα έξυπνα γαλάζια της μάτια και τα κόκκινα 
μαλλιά της. Αχ, και αυτός ο κώλος της… Ο κώλος της διαγραφόταν υπέροχα 
κάτω από το στενό μπλου-τζιν που φορούσε την πρώτη μέρα που μπήκε για 
μάθημα. Μετά από εκείνη την πρώτη μέρα, τράβαγα μαλακία σχεδόν κάθε 
βράδυ, καθώς σκεφτόμουν εκείνη και τον υπέροχο κώλο της και έχυνα ποτά-
μια. Για καλή μου τύχη δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα μαθηματικά κι εκείνη 
προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Άρχισα να πηγαίνω συχνά σπίτι της για μάθη-

ΤΑ μΑθΗμΑΤΙΚΑ
Μορφίνη



μα. Στα διαλείμματα κουβεντιάζαμε από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο άκυρα 
πράγματα και ξεκαρδιζόμασταν στα γέλια. Εγώ δεν είχα ιδέα τότε, ότι εκείνη 
είχε καταλάβει από καιρό πόσο την ήθελα. Ένα απόγευμα καθώς τελειώσαμε 
το μάθημα κι εγώ ετοιμαζόμουν να γυρίσω σπίτι, την ένιωσα ξαφνικά να με 
αρπάζει απότομα από τη μέση και να με κολλάει στον τοίχο. Το πρόσωπο 
της ακουμπούσε την πλάτη μου και τα χέρια της είχαν φτάσει από κάτω μου 
κι είχα γίνει μούσκεμα χωρίς να το καταλάβω. Ένιωσα την ανάσα της ερεθι-
στική στο αυτί μου. Μου ψιθύρισε με πάθος «Δεν αντέχω άλλο, θέλω τόσο 
πολύ να σε πηδήξω… Σε σκέφτομαι συνέχεια, με έχεις τρελάνει…» Εγώ είχα 
μείνει κάγκελο κι ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά απελπιστικά γρήγορα. Δεν 
πρόλαβα να σκεφτώ τίποτα. Άρχισε να με φιλάει παθιασμένα. Μου έβγαλε τα 
ρούχα κι ύστερα τα δικά της. Με έριξε μπρούμυτα πάνω στο κρεβάτι κι αφού 
με έγλειψε και με δάγκωσε στον λαιμό και στην πλάτη κατέβηκε προς τα κάτω 
κι άρχισε να μου γλείφει τους γλουτούς. Καθώς ένιωθα ότι θα πάθω ανακοπή 
με ότι συνέβαινε εκεί πίσω την άκουσα να μου λέει «Έχεις υπέροχο κώλο… 
Θέλω τόσο πολύ να τον γαμήσω…» Με μια κίνηση με σήκωσε στα τέσσερα 
κι άρχισε να μου γλύφει τον πρωκτό κι αμέσως μετά ένιωσα να μπαίνει από 
πίσω μου με φόρα το δάχτυλο της. Ήμουν τόσο υγρή και μπροστά και πίσω. 
Καθώς είχε το δάχτυλο της μέσα στον κώλο μου ανέβηκε προς τα πάνω και 
ρώτησε «Σου αρέσει;». Ανάμεσα στους αναστεναγμούς και τα αγκομαχητά 
απάντησα «Πολύ»… «Θέλω να σε πηδήξω από πίσω με στραπόν» μου είπε. 
Εκείνη την ώρα δε με ένοιαζε τίποτα. Είχα αφεθεί ολοκληρωτικά πάνω της. 
Χωρίς να σηκωθεί, άνοιξε ένα συρτάρι από το κομοδίνο κι έβγαλε από μέσα 
ένα μεγάλο στραπόν κι ένα ζευγάρι χειροπέδες. Μου έδεσε τα χέρια πίσω 
στην πλάτη κι έτσι όπως συνέχιζα να είμαι στα τέσσερα προσπάθησε να μπει 
όσο πιο μαλακά μπορούσε μέσα μου με το στραπόν. Άρχισε να με παίρνει 
από πίσω κι εγώ άρχισα να φωνάζω δυνατά. Αν και στην αρχή πόνεσα λίγο, 
ήτανε τόσο ωραία. Καθώς με πηδούσε άγγιξε με τα δάχτυλα της την κλειτο-
ρίδα μου κι άρχισε να την παίζει κι αυτή. «Ήθελα τόσο πολύ να γαμήσω το 
κωλαράκι σου κι εσύ να πεθαίνεις από την ηδονή,» μου είπε. «Το σκεφτόμουν 
από τις πρώτες φορές που σε είδα. Θέλω όταν κοντεύεις να τελειώσεις να 
αρχίσεις να λες ότι χύνεις… Μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα;» με ρώτησε. 
Της αποκρίθηκα «ναι» καθώς αναστέναζα και πριν προλάβω να το καταλάβω 
απομάκρυνε το χέρι της από την κλειτορίδα μου κι άρχισε να με χαστουκίζει 
στον κώλο. Καθώς την ένιωθα να με πηδάει αισθανόμουν τα χέρια μου μου-
διασμένα πίσω στην πλάτη με τις χειροπέδες και άκουγα τον ήχο από τις 
σφαλιάρες που έπεφταν στον κώλο μου, ένιωσα κάτι σαν έκρηξη κι άρχισα 
να φωνάζω με βαθείς αναστεναγμούς «χύνω… ναι, χύνω…» μέχρι που έχυσα. 



Μετά εκείνη με γύρισε ανάσκελα, με φίλησε αναστενάζοντας και χαμογελώ-
ντας λέγοντάς μου ότι είμαι καύλα και μου έβγαλε τις χειροπέδες. Εγώ χωρίς 
να το πολυσκεφτώ άγγιξα τα βυζιά της και άρχισα να τα γλείφω. Εκείνη μου 
έπιασε με δύναμη τα χέρια και τα έδεσε με τις χειροπέδες στα κάγκελα του 
κρεβατιού αυτή τη φορά. Ύστερα ανέβασε όλο της το κορμί προς το πρόσω-
πο μου, ακούμπησε προσεκτικά το υγρό της μουνάκι στα χείλη μου κι άρχισε 
να κουνιέται αργά πάνω στη γλώσσα μου, μέχρι που έχυσε στο στόμα μου. 
Όταν τελειώσαμε και ντύθηκα για να πάω σπίτι, πριν φύγω, με φίλησε και 
μου είπε «Να κάνεις τις ασκήσεις σου». Άκουσα το κουδούνι να χτυπά και 
επανήλθα στην πραγματικότητα. «Πάλι μούσκεμα έγινα» σκέφτηκα… Καθώς 
τα παιδιά έβγαιναν βιαστικά κάνοντας φασαρία από την τάξη, εκείνη με πλη-
σίασε και μου είπε κλείνοντάς μου το μάτι «Έχουμε ιδιαίτερο σήμερα. Μην 
το ξεχάσεις». Σιγά μην το ξεχνούσα… Ύστερα με κοίταξε κάπως σοβαρή και 
συνέχισε «Να διαβάσεις πριν έρθεις, ε;». Έτρεξα σπίτι να διαβάσω.

Την επόμενη χρονιά πήρε μετάθεση από το Ηράκλειο σε ένα σχολείο στη 
Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη χρονιά κι εγώ πέρασα στη Θεσσαλονίκη, στο μα-
θηματικό! Και επειδή το μαθηματικό, όπως όλοι ξέρουν είναι μια δύσκολη 
σχολή, είπαμε να συνεχίσουμε τα ιδιαίτερα!



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΦΙΦΗ πΑΕΙ ΦΑΝΤΑρΟΣ 
Παναγιώτης & Δώρα

Κριτικές-Σχόλια:
«Μια ιστορία γραμμένη με πάθος, όπως εκείνες οι παλιές… Οι πραγματικές» 

Φλέρυ Νταντωνάκη  

«Με το που το διάβασα έπεσα κάτω με επιληπτική κρίση από τη χαρά μου!»
Joseph Stalin

«Oh Baby Baby…» 
Bianca Casady (Coco Rosie)

Στα προηγούμενα επεισόδια: Η Φίφη, η αρκουδίτσα που έκανε το όνειρο 
της πραγματικότητα και ανήλθε στην πόρνη που ζήταγε η καρδούλα της, 
έχοντας περάσει τα χίλια μύρια (τρόπος του λέγειν), γίνεται τελικά από εκεί 
που δεν το περιμένει κανένας, άνθρωπος του πνεύματος και ως επακόλουθο, 
διάσημη και πλούσια (όχι ότι δεν ήταν και πριν διάσημη και πλούσια, αφού οι 
πελάτες της ανέρχονταν σε μυλεούνια, αλλά τώρα είναι διάσημη και πλούσια 
για άλλους λόγους). 

Η Φίφη πλέον δεν είχε τι να κάνει όλα αυτά τα χρήματα που έβγαζε από 
τις πωλήσεις του βιβλίου της με τίτλο: «Ε ναι λοιπόν! Είμαι μια πόρνη!». Στην 
αρχή έδωσε κάποια ποσά σε φιλανθρωπίες και στην εκκλησία, αφού ας μην 
ξεχνάμε πως η φίλη μας είχε πάρει το δρόμο του Κυρίου. Σιγά σιγά όμως η 
λάμψη του χρήματος και των φλας, άρχισαν να τυφλώνουν την μικρή μας 
αρκουδίτσα, και όπως κάθε αρκουδίτσα έτσι και αυτή ήταν απονήρευτη και 
δεν άργησε να ξεστρατίσει από το ορθό μονοπάτι. 

Και δώσ’ του να τριγυρνάει στα μαγαζιά του Παρισιού και του Λονδίνου η 
Φίφη και να ψωνίζει σα σωστή κυρία κοσμήματα, ακριβά ρούχα και να δοκι-
μάζει όλων των λογιών τις λιχουδιές. Μέσα σε ένα χρόνο η Φίφη είχε γυρίσει 
όλο σχεδόν τον κόσμο! Ποιος να της το ’λεγε ότι κάποτε θα το ζούσε κι αυτό! 
«Ε και μη χειρότερα!» σκεφτόταν η Φίφη όταν αναλογιζόταν όλα αυτά που 



είχε ζήσει. «Σαν χθες το θυμάμαι, που δεν ήμουν τίποτα άλλο από μια καθημε-
ρινή αρκούδα στο μικρό της χωριό, που ζούσε με τη μητερούλα της Παλίνα, 
τον μπαμπάκο της Ιλάριο και τον μικρότερο αδερφό της Γιόχαν!» Αχ, πόσο 
της έλειπε η μικρή της οικογένεια…

Πλέον η μόνη οικογένεια που είχε ήταν τα άψυχα και κρύα χρήματα της, 
αφού τις επόμενες οικογένειες που είχε δημιουργήσει, δηλαδή τις συναδέλ-
φισσες της πόρνες αρχικά και τους πιστούς της εκκλησίας στη συνέχεια (τους 
οποίους κατά βάθος ποτέ δεν τους είχε βάλει μέσα στην καρδιά της, καθώς 
ήξερε πως στην πραγματικότητα έκρυβαν μέσα τους πολύ μίσος), τους είχε 
αφήσει στο παρελθόν. 

Η ψυχή της γαλήνευε όταν σκεφτόταν ότι βοηθούσε τον κόσμο, μέσα από 
τα βιβλία της, την τέχνη της! «Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω τον κόσμο και 
με άλλους τρόπους!» σκέφτηκε τελικά η Φίφη μια μέρα καθώς έπινε τσάι με 
γεύση αγριοκέρασο, με τη βασίλισσα της Αγγλίας, την οποία πολύ βαριόταν 
γι’ αυτό και ταξίδευε αλλού ο λογισμός της όταν της μιλούσε. 

«…and then I said to Carl “No darling, I won’t be your late night booty 
call again”...» έλεγε η βασίλισσα Ελισάβετ την ώρα που της Φίφης της ήρθε η 
ιδέα που θα την έβγαζε από την ανιαρή καθημερινότητα της. «Εύρηκα!» ανα-
φώνησε η Φίφη, λέξη που την είχε διαβάσει πρόσφατα σε κάποιο βιβλίο που 
εκείνη τη στιγμή δεν θυμόταν, και πετάχτηκε από την βελούδινη πολυθρόνα 
της. Έπειτα κοίταξε την Ελισάβετ που συνέχιζε το ενοχλητικό της  λογύδριο 
και πρόσθεσε «Ε σκάσε πια χρυσή μου, με έχεις φέρει στο… αμήν!» και έφυγε 
τρέχοντας από το παλάτι. Κόκκαλο η Ελισάβετ!

Την επόμενη κιόλας μέρα, η Φίφη είχε καταταγεί στον στρατό! Ναι φίλοι μου 
καλά διαβάσατε, στον στρατό! Φορώντας το κράνος της και ζωσμένη με την 
εξάρτησή της, η οποία δυστυχώς έβγαινε μόνο σε πρασινάκι, ετοιμάστηκε για 
τη μάχη.    

Την περίοδο εκείνη γινόταν πόλεμος, για λόγους που κανείς δεν ήξερε ή 
δεν είχε καταλάβει ακριβώς. Άλλοι έλεγαν για το πετρέλαιο, άλλοι για επε-
κτατικές πολιτικές, άλλοι για θρησκευτικό φανατισμό και άλλοι γιατί διέρευ-
σε η φήμη πως χώρισε η Rachel με τον Ross. Το σημαντικό ήταν πως γινόταν 
πόλεμος, και ας μη σώσουμε να μάθουμε ποτέ τον λόγο! Άνθρωποι πέθαιναν, 
περιουσίες καταστρέφονταν, πόνος και καημός παντού. Έτσι είναι στους πο-
λέμους, και τουλάχιστον αυτό η Φίφη το γνώριζε καλά. 

Δεν έχει σημασία να μάθουμε σε ποια μεριά ανήκε η Φίφη. Αυτό που έχει 
σημασία να μάθουμε είναι αυτό που συνέβη στη συνέχεια! Εκεί που τα δυο 
στρατεύματα, παραταγμένα το ένα απέναντι από το άλλο, ήταν έτοιμα να 
φωνάξουν «ΑΕΡΑ!!!» και να ριχθούν στη μάχη, από κάποια μεγάφωνα άρχισε 



να ακούγεται το «Hit me baby one more time» της Britney της Spears. Πα-
γοκολώνες όλοι οι στρατιώτες! Ε, τι είχε σκαρφιστεί η γλυκιά μας η Φίφη…

Βγήκε ακριβώς στη μέση του πεδίου, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα της 
φωτιάς και πούπουλα και άρχισε να λικνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού 
και να κάνει τσαλιμάκια στους φαντάρους…! Στα πρόσωπα των, αρχικά σκε-
πτικών, στρατιωτών άρχισε να σχηματίζεται ένα πονηρό χαμόγελο. Σιγά σιγά 
άρχισαν να χορεύουν όλοι και να τραγουδάνε με πάθος:

Oh baby baby, 
The reason I breathe is you…
Boy, you’ve got me blinded!

Oh pretty baby, 
There’s nothing that I wouldn’t do… 
That’s not the way I plant it!

Show me, how you want it to be
Tell me baby, cuz I need to know now, 
Oh because…

My loneliness, is killing me –and I–
I must confess, I still believe –still believe–
When I’m not with you I lose my mind… 
Give me a sign…

HIT ME BABY ONE MORE TIME!

Ο χορός γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα απολαυστικό στριπτίζ, από αυτά που 
η Φίφη ήξερε να κάνει καλύτερα. Όλοι άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους 
και να έρχονται όλο και πιο κοντά. Να μη σας τα πολυλογώ, μπορείτε να 
φανταστείτε τι έγινε στη συνέχεια… Ένα μεγάλο όργιο, με πρωταγωνίστρια 
την φιλενάδα μας τη Φίφη! Που να το πείτε και να σας πιστέψουν! Κι όμως 
η αλήθεια είναι αυτή! Όλοι ερωτεύτηκαν και ο πόλεμος σταμάτησε μια για 
πάντα!

Η Φίφη είχε φέρει την ειρήνη, κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα! Με το 
να είναι ο εαυτός της πραγματικά! Γιατί αυτό ήταν, είναι και θα είναι η Φίφη: 
μια αξιοσέβαστη πόρνη! Και η αγάπη νικάει τα πάντα. 

Και σάμπως έτσι δεν είναι βρε παιδιά;



Χ-Κ [HardcOrE]
Παναγιώτης Παπαδοπούλος (aka: Δε Σίνερ)

[Χ-Κ]

*όταν αντί να πιάσεις την πούτσα σου πιάνεις την πένα σου
** καλύτερα γκαβλιάρης παρά κουλτουριάρης

εισαγωγή

Μια ιστορία θα σας πω με απλά καυτά στιχάκια 
κατάλληλη για εραστές που θέλουν αγοράκια. 

Δεν είναι για τα βλέμματα τα συντηρητικά 
και όλους όσους φέρονται πολύ χριστιανικά. 

Καθώς την έγραφα συχνά έτριβα την ψωλή μου,
το ίδιο εύχομαι για εσάς με όλη την ψυχή μου.

Χαρντ-Κορ

Τα βλέμματα πλανήθηκαν φέραν στον νου το μέλι                                                         
κι ο πούτσος του ορθώθηκε προδόθηκε τι θέλει.
Σκιρτήματα ερωτικά και καύλες μαζεμένες 
μέσα στην ζέστη του χαμάμ με τόσες πούτσες ξένες.
Άλλαξε θέση και έκατσε δίπλα σε έναν τύπο                                                                      
που είχε καστανά μαλλιά και γυμνασμένο στήθος.
Άφησε την πετσέτα του στο πλάι να γλιστρήσει
το ερεθισμένο του καυλί στον διπλανό να δείξει.                                                        
Τον κοίταξε με νόημα ανάμεσα στα σκέλια
και ο άλλος άπλωσε με μιας τα στιβαρά του χέρια.                                                          



Βύθισε μες στη χούφτα του τα αρχίδια τα πρησμένα
και στο αυτί του έσκυψε γλείφοντας παθιασμένα.
Φιλώντας τον ψιθύρισε καυλιάρη θα σε σκίσω
τον κώλο σου ετοίμασε για να τονε γαμήσω. 
Ο πούτσος του τραντάχτηκε σαν άκουσε τα λόγια                                                         
και να φιλιούνται άρχισαν τα νεαρά αγόρια.                                                        
Τα σώματα τους σμίξανε στις προσταγές της καύλας 
και ήταν ότι πιο καυτό έκανε άντρας σε άντρα.
Οι γύρω αναστατώθηκαν από το θέαμα τους
και βγάλαν να αεριστούν τα ορθωτά κλαδιά τους.                                                        
Ένας τυπάς που έβλεπε και δεν άντεχε άλλο
τους εραστές πλησίασε για να χωθεί στο πλάνο.
Αντράκια μου με ανάψατε και το καυλί μου στάζει
είπε και το εμφάνισε και μείναν όλοι χάζι                                                                         
είχε καυλί εικοσάποντο χοντρό σαν κολοκύθι                                                                  
και σώμα Τούρκου παλαιστή φτιαγμένο για γαμήσι
σαν γίγαντας τους φάνηκε ο άντρας που μιλούσε
και όπως στεκόταν όρθιος την πούτσα του κουνούσε
δεν άντεξε την άρπαξε ο ένας απ' τους δύο
την έγλειψε και ήξερε ότι θα πάει για τρίο.                                                    
Είπαν να φύγουν από κει να πάνε κάπου μόνοι
την καύλα τους να σβήσουνε σε ένα πριβέ σαλόνι.                                                                          
Σαν μείναν μόνοι τους οι τρεις και πέσαν οι πετσέτες 
τα παθιασμένα τους κορμιά δεν είχαν ετικέτες.
Τα πρησμένα τους παπάρια βύζεναν ο ένας του άλλου                                               
και παλεύαν σαν αγρίμια πάνω σε καυγά μεγάλο.
Τον πιτσιρίκο στρίμωξαν που δεν ζητούσε άλλο
με δυο ψωλές που ήθελαν της γλώσσας του το σάλιο.
Χόρτασε με το κρέας τους που ήταν σκληρό σαν βράχος
και με τα πρώιμα υγρά που ήπιε μες το πάθος.                                                         
Η τρύπα του ανοιγόκλεινε ζητώντας να γεμίσει 
και ένας αντίχειρας χοντρός την έκανε να σφίξει.
Με ένα παπάρι από μπροστά και ένα από πίσω
τον άκουσε που έλεγε «τώρα θα σε γαμήσω».
Σκύβοντας στην τρυπούλα του άρχισε να τη γλείφει                                                 
να την υγράνει ήθελε πριν του τηνε γαμήσει.
Και τον έβαλαν στο κέντρο σαν δυο καυλωμένοι λύκοι
ο ένας του άνοιγε την σούφρα και ο άλλος το λαρύγγι.



Ξεκινήσαν τα σκαμπίλια άρχισε σκληρό γαμήσι
και τα κωλομάγουλα του είχαν πλέον κοκκινίσει.                                                             
Πουτσοσκάμπιλα στην μάπα έφαγε ένα σωρό
και φτυσίδια που απ’ τα μάτια έσταζαν ως τον λαιμό.
Με είκοσι πόντους ηδονής βαθιά μέσα στα σπλάχνα
το μπουκωμένο στόμα του δεν έβγαζε ούτε άχνα.
Ο πόνος ήτανε γλυκός, έτρεμε το καυλί του                                                                                  
από την κάψα που νιωθε σε όλο το κορμί του.                                                                
Τον γύρισαν ανάσκελα αυτός δεν είπε κάτι
χαλάρωσε και ένιωσε πίεση στον προστάτη.
Τον γάμησαν ώρα πολλή αλλάξανε και θέσεις
για να ικανοποιήσουνε όλες τους τις ορέξεις.                                                                
Ιδρώσανε πολύ κι οι τρεις έσταζαν τα κορμιά τους 
να χύσουν όλοι ήθελαν της καύλας τα υγρά τους.                                                   
Τον έστησαν στα γόνατα και στάθηκαν μπροστά του
δυο ροδοκόκκινες ψωλές έδειχναν στη μεριά του.                                                
Το στόμα του άνοιξε πλατιά για να το ψωλοχύσουν                                                        
και τα καυτά τους σπέρματα στα χείλια να κυλήσουν.
Άρχισαν να μουγκρίζουνε σαν λαβωμένοι ταύροι
κι αυτός ετοιμαζότανε τα χύσια τους να πάρει.
Δυο πίδακες καυτού υγρού βγήκαν με ορμή μεγάλη
και έχυσε κι αυτός μαζί από την καυλό-ζάλη.                                                                  
Τα χύσια τους μπερδεύτηκαν πάνω στο πρόσωπο του
μια αίσθηση πρωτόγνωρη γέμισε το μυαλό του.                                                
Τα ρούφαγε και τα ’φτυνε απάνω στις ψωλές τους
που έσταζαν καμαρωτές κι ήταν στις ομορφιές τους.
Έσκυψαν και τον φίλησαν για να γευθούν το χύσι                                                           
που άφθονο προσφέρθηκε σε τούτο το γαμήσι.
Της καύλας τα καμώματα τους είχανε ζαλίσει
και μοιάζαν σαν να είχαν πιει δυο τρίφυλλα χασίσι  
τα πρόσωπα τους έλαμπαν απο την ηρεμία
και στα ερωτικά υγρά στέγνωνε η λαγνεία.                                                               



Ταξιδεύοντας,
φτάνω στο δάσος των Μεγάλων Ηδονών
Τα γυμνά μου πόδια δέχονται ήδη τα δροσερά φιλιά της υγρής βλάστησης
Ενώ το απαλό αεράκι έχει τρυπώσει κάτω από το πουκάμισό μου
Ξεκουμπώνοντάς μου δυο κουμπιά στην τύχη
Χαρίζοντάς χάδια βελούδινα στο γυμνό μου στήθος
Η ανάσα μου βαραίνει στο σκοτεινό κελάηδισμα του αηδονιού
Καθώς περιπλανιέμαι ανάμεσα σε στητούς, σκληρούς κορμούς
Ίδιοι γιγάντιοι φαλλοί που αδημονούν
για τη δίνη της αχόρταγης διείσδυσης
Ένα ρυάκι τώρα στην αγκαλιά του με καλεί
Με σειρήνας κελάρυσμα
Νιώθω γλώσσες κρυστάλλινες να ανεβαίνουν από τα πέλματα στους αστρα-

γάλους, στις γάμπες, πίσω από τα γόνατα και συνεχώς να ανεβαίνουν
–καθώς μπαίνω σε πιο βαθιά νερά–
μέχρι τα απόκρυφα
βαθύ αναστεναγμό αφήνω 
στα μπράτσα τα δυνατά της Νηρηίδας
την ώρα εκείνη που βαθιά μέσα μου χώνει το σκληρό της πέος
με ορμή χειμάρρου πια
παραδίδω ολόκληρο το κορμί μου 
σε έναν ατέλειωτο παφλασμό
αποχαιρετώντας τη στερνή μου πνοή
αμφίβιο πια
δαγκώνω τις ρώγες της για ν’ ανασάνω  
καθώς στέλνει όλα της τα κύματα 
στις πιο κρυφές πτυχές της ηδονής μου
και το χύμα μου ενώνεται με τ’ άγρια νερά

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ μΕΓΑΛΩΝ ΗΔΟΝΩΝ
Μαρίκα Παπαδοπούλου



και παραλύω
καρυδότσουφλο στο ρεύμα.
Ξυπνάω στις καλαμιές, στρώμα νυφικό
Σώμα ολόγυμνο, ανυπεράσπιστο
Γενναία προχωρεί
Τα πέλματά μου βυθίζονται σε ζεστή λάσπη
Και ιδρώνω
Καθώς περπατάω βαθύτερα στον καυτό βούρκο
Τα μέλη μου λερώνονται αργά, αισθησιακά
Και χαλαρώνουν από τη ζέστη
Και βαραίνουν
Και λιώνουν στο καζάνι της επιθυμίας
Και χάνομαι στον καυτό λάκκο
Και κυλιέμαι και γίνομαι ένα
Βούρκος κι εγώ που κοχλάζει στη θέρμη της προσμονής
Σάτυρε της Γης
Εσύ που σε βούρκους κοχλάζοντες κατοικείς
Πάρε με στο πήλινό σου στήθος
Άλειψε στο κορμί μου τη λάβα σου
Χάρισε μου τον Φαλλό
που τη Μάνα Γη έχει σπείρει
όργωσε τ’ απόκρυφά μου
κι άσε με να προσκυνήσω ευλαβικά
τη θεϊκή σου Κλειτορίδα
από χώμα και φωτιά 
ώσπου να καώ στη φλόγα της
αυτή είναι η ανταμοιβή για τους προσκυνητές.
Ανοίγω τα μάτια
Η λάσπη επάνω μου έχει ξεραθεί
Μα με αγκαλιάζει ακόμη
Φωνές απόκοσμες με προσκαλούν
Κι ακολουθώ
Σε ξέφωτο με έναστρο ουρανό
Βακχικό γλέντι και χορός
Σώματα γυμνά
Μυστηριακά λικνίζονται
Στρέφονται
Αγγίζονται



Μπλέκονται
Ακροβατούν, το ένα στο άλλο στηριγμένα
Μέλη ανάκατα
Απομακρύνονται 
Μετά μπερδεύονται ξανά
Σε νέους σχηματισμούς
Το ένα μέσα στο άλλο
Σε μια εκστατική ένωση
Μπαίνω στον χορό
Τα χέρια μου βρίσκουν άλλα χέρια, από τις παλάμες

μέχρι τους βραχίονες αγγίζουν,
ο λαιμός μου στις κλείδες με άλλους κλειδώνει,
οι ρώγες μου ρώγες συναντούν
Διάφορα μέλη θωπεύουν τον κορμό μου
ψάχνουν τ’ απόκρυφα
πέη, κόλποι και πρωκτοί ολόγυρα
τυγχάνουν ανάλογης περιποίησης
συνολική ένωση
λίκνισμα εκστατικό
σαν μια θάλασσα που κυματίζει
ανάσες
κορμιών χυμοί
αρχέγονες κραυγές
αλλεπάλληλες διεισδύσεις 
στροβίλισμα 
γαντζώματα σφιχτά
χάνω τη γη
στη δίνη της εξαΰλωσης ηδονικά ν’ αναληφθώ
Συλλογική Ανάληψη
Αλληλούια.



Λόγια ηδονικά ειπωμένα
να μη χρειαστεί διόλου
να χαιδέψουμε τους εαυτούς μας.
Πόδια σκελετωμένα ή παχουλά
μεμπτά ή της φαντασίας μου
καίγονται απουσία οξυγόνου
γεννιούνται μέσ’ απ’ τη στάχτη των οστών.
Κι ως γνωστόν, ο έρωτας πενθεί.
Αποδιοργανωμένος ιππότης
αρσενική πόρνη της φαντασίας μου.
Κι ένα βέλος απ’ το τόξο του
ανεβαίνει με ορμή
(δια)σχίζοντας τον κόλπο μου.

ΕΚΔΙΔΟμΕΝΟΙ ΕρΩΤΕΣ
Περσεφόνη



Ο 8ΟΣ ΟρΟΦΟΣ 
Ρόζα Ροζαλία

Έψαχνα μέρες για να σε δω και ήξερα πως δε θα το καταφέρω γιατί δε βγαίνεις 
τον τελευταίο καιρό. Κι όμως κάτι μέσα μου επέμενε να σε σκέφτομαι με διά-
φορες εικόνες, που όλες ανεξαιρέτως κατέληγαν καυλωτικά. Τη νύχτα που σε 
συνάντησα φορούσα το καινούριο μου καλσόν που σε συνδυασμό με την κο-
ντή μου φούστα φάνταζε σα να είναι κάλτσες με μαύρο δαντελωτό τελείωμα. 
Όταν μπήκες στο μαγαζί, κάτι μέσα μου ταράχτηκε αλλά προσπάθησα να το 
κρύψω. Θα ανέβαινες στον πάνω όροφο όπου ήταν η παρέα σου και αναγκα-
στικά θα περνούσες από το μέρος όπου καθόμουν. Το βλέμμα μου συνάντησε 
το δικό σου και μου χαμογέλασες. Στο ανταπέδωσα, ενώ σκεφτόμουν πόσο 
πολύ θα ήθελα να σε φιλήσω και να δαγκώσω τον λαιμό σου. Περνώντας 
από εκεί όπου καθόμουν με χαιρέτησες απλά και προσπέρασες. Ο κόμπος 
στο στομάχι μου μεγάλωνε, το ίδιο και ο εκνευρισμός μου. Καταφέρνεις και 
είσαι απελπιστικά ήρεμος πάντα. Αποφάσισα να μην ασχοληθώ το υπόλοιπο 
βράδυ μαζί σου, αλλά η ένταση που μου προκαλούσε η παρουσία σου στον 
χώρο δε με άφηνε να ηρεμήσω. Πηγαίνω στην τουαλέτα και η υγρασία του 
σώματός μου γίνεται εμφανής μόλις σηκώνω τη φούστα μου. Οι ρώγες μου 
έχουν σκληρύνει και κάνω εικόνα το πώς θα με έπαιρνες στα όρθια εκεί μέσα. 
Σκέφτομαι πως πρέπει να επαναφέρω τον εαυτό μου σε τάξη για να μη ρεζι-
λευτώ και σταματάω να σε σκέφτομαι. Ξεκινάω να πλένω τα χέρια μου, όταν 
βγαίνεις από την τουαλέτα των αντρών και μου χαμογελάς. Δε θέλω να σου 
μιλήσω και δε θέλω να σε δω. Ξεπλένω τα χέρια μου και πάω να φύγω ώσπου 
μου λες πως είχες καιρό να με δεις. Απαντάω απότομα «ναι» και φεύγω. Όλο 
μου το σώμα με σπρώχνει να έρθω να σε νιώσω μέσα μου και η λογική μου 
με διώχνει από το μαγαζί. Η παρέα συμφωνεί και πληρώνουμε. Ντύνομαι και 
σε κοιτάζω μια τελευταία φορά πριν φύγω, αλλά είχες γυρισμένη την πλάτη 
σου. Στη διάρκεια της βραδιάς μου χαλάει η διάθεση και δε θέλω να συνεχίσω. 
Τελικά, γυρνάω στο σπίτι της φίλης μου που μένει κοντά σου, αλλά η σκέψη 
μου τριγυρνάει σε σενα. Η ώρα είναι 5 το πρωί και έχουν αρχίσει όλες μου 
οι ελπίδες να με εγκαταλείπουν ότι θα ξαναϋπάρξει οτιδήποτε μεταξύ μας. 



Χτυπάει το κινητό μου με ένα άγνωστο νούμερο και από την άλλη άκρη της 
γραμμής ακούγεται η φωνή σου. Με ρωτάς μεταξύ σοβαρού και αστείου αν 
είμαι ακόμα έξω ή αν γύρισα σπίτι. Σου λέω πως είμαι σπίτι της φίλης μου και 
μου ζητάς να βρεθούμε για λίγο γιατί θέλεις να μου μιλήσεις. Σε συναντάω 
στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας που είχαμε κάτσει και παλιότερα και η ένταση 
που υπάρχει είναι εμφανής. Καπνίζεις και μου χαμογελάς για να κρύψεις την 
αμηχανία σου και εμένα μ’ αρέσεις όλο και περισσότερο. Σου ζητάω να στρί-
ψω ένα τσιγάρο και έτσι όπως το ετοιμάζω, ορμάς και με φιλάς. Πέφτουν όλα 
από τα χέρια μου και κατευθείαν ανταποδίδω το φιλί σου. Οριακά, ακόμα και 
τώρα που το σκέφτομαι, νιώθω την υγρασία ανάμεσα στα πόδια μου. Δε θέλει 
κανείς από τους δυο μας να σταματήσει και μένουμε χωρίς ανάσα. Αναγκαστι-
κά σταματάμε για να ηρεμήσουμε λίγο, αλλά το σώμα μου σε ποθεί, η έλλειψή 
σου είναι εμφανής πάνω μου. Βάζεις τα χέρια σου κάτω από τη φούστα μου, 
ψηλαφίζεις το καλσόν μου και μου εξηγείς πως ήθελες να μ’ αγγίξεις από την 
ώρα που με είδες να το φοράω στο μαγαζί. Η στύση σου γίνεται σκληρότερη, 
πιέζεις περισσότερο το πέος σου πάνω μου και μου τρίβεσαι. Οδηγώ το χέρι 
σου ανάμεσα στα πόδια μου και εσύ περνώντας το καλσόν και το εσώρουχο, 
μου βάζεις δάχτυλο. Νιώθεις την υγρασία που μου έχεις προκαλέσει και με 
φιλάς δυνατότερα πιέζοντάς με στον τοίχο. Νιώθω ανίκανη να κουνηθώ από 
τον τρόπο που έχεις πέσει πάνω μου, αλλά και δεν έχω καμία τέτοια επιθυμία. 
Βγάζεις το χέρι σου από τον καβάλο μου και το βάζεις κατευθείαν στο στόμα 
σου, γεγονός που κάνει την καύλα μου να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Βγάζω 
ένα προφυλακτικό από την τσάντα μου και στο δίνω. Μπαίνουμε μέσα στην 
πολυκατοικία και ανεβαίνουμε στον τελευταίο όροφο. Κάθεσαι, κατεβάζεις 
το παντελόνι σου και φοράς το προφυλακτικό. Έρχομαι να κάτσω πάνω σου 
και σε νιώθω πώς μπαίνεις μέσα από την αρχή ώσπου να μπεις ολόκληρος. 
Το πέος σου είναι απερίγραπτα σκληρό και νομίζω πως δεν μπορώ να ελέγξω 
την αναπνοή μου. Με φιλάς με το ζόρι για να μην ακουστούμε όπως λές και 
μπαινοβγαίνεις μέσα μου με περισσότερη ένταση, κάθε φορά όλο και πιο βα-
θιά. Κουνιέμαι πάνω σου σα να μην έχουμε ξαναπηδηχτεί έτσι ποτέ και κάθε 
φορά καυλώνω όλο και πιο πολύ, με αποτέλεσμα να νιώθω τα υγρά μου στα 
μπούτια μου. Μετά από λίγο τελειώνεις και δαγκώνεις τον λαιμό μου για να 
μη φωνάξεις πράγμα που μου δημιούργησε μια εμφανέστατη μελανιά. Βγαίνεις 
από μέσα μου και μου βάζεις δάχτυλο για να με κάνεις να τελειώσω. Παίζεις 
την κλειτορίδα μου και τοποθετείς το χέρι μου πάνω σου ξανά για να δω πως 
έχεις στύση για δεύτερη φορά. Συζητάμε πως πρέπει να φύγουμε και να πάμε 
σπίτι σου. Στον δρόμο έχω το χέρι μου στην τσέπη σου και σε χαϊδεύω χωρίς 
να φαίνεται και εσύ με χουφτώνεις κάτω από τη φούστα.



ΈχΈις μια ςκια ςτο προςωπο
απο τα χρονια που ΈμΈινΈς μονη

Τάσος Σαγρής (Κενό Δίκτυο)

Έχεις μια σκιά στο πρόσωπο από τα χρόνια που έμεινες μόνη.
Τα τραγούδια περνάνε από το σώμα σου και αφήνουν χαραγματιές,
χρωματιστές ανάσες, διαλυμένα φεγγάρια, 
δάκρυα των εραστών που εγκατέλειψαν ο ένας τον άλλον.
Θέλεις να χορέψεις στην άκρη ενός γκρεμού,
να περπατήσεις στα όρια της νύχτας,
να κάνεις επικίνδυνα πράγματα…
Θέλεις να κάνεις επικίνδυνα πράγματα
Θέλεις να πονέσεις, το νιώθω πως θέλεις να πονέσεις…

Χρειάζεσαι πολύ περισσότερη ζωή από τη ζωή που ζεις…
Χρειάζεσαι πολύ περισσότερο πάθος από το πάθος που υπάρχει εδώ τριγύρω…
Θέλεις να ουρλιάξεις, 
το νιώθω όταν σε αγγίζω πως θέλεις να ουρλιάξεις…
Δεν έχει σημασία αν θα ’ναι από πόνο ή από αγάπη ή από λύσσα
Τώρα πια δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους…

Κοιτάζεις από το κλειστό παράθυρο
τη μέρα να πεθαίνει πίσω από τις πολυκατοικίες
Ξέρω, ότι δε θα μιλήσεις σχεδόν για τίποτα από όλα αυτά 
που σε κάνουν να στέκεσαι στην άκρη του κόσμου.

Το ξέρεις ότι στέκεσαι στην άκρη του κόσμου;

Έχεις μια σκιά στο πρόσωπο σου από τα χρόνια που έμεινες μόνη.
Τα νεαρά αγόρια 
μπορούν να μυρίσουν το ερεθισμένο σου βλέμμα
από απόσταση, 
σαν καρχαρίες. 



Ζητάς να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα,
να σου αφήσουν σημάδια στο σώμα,
θέλεις να σε μαστιγώσει στην πλάτη και μετά να φύγεις από το σπίτι του 
και να βγεις βόλτα με το αίμα να ματώνει το λευκό σου φόρεμα 
σα σχέδιο σπουδαίου Ιταλού μόδιστρου.
Θέλεις να σε κλείσουν σε ένα άδειο δωμάτιο με τέσσερις άγνωστους άντρες
Δε σε νοιάζει τι θα σου κάνουν, θέλεις για λίγο να μη σε νοιάζει

τι θα σου κάνουν…
Θέλεις να μη σε νοιάζει…
Θέλεις να πονέσεις, 
η τεταμένη ηρεμία του μινιμαλιστικού σου γραφείου 
σε κάνει να θέλεις να πονέσεις
Από αγάπη, από πόνο, από λύσσα,
δεν έχει σημασία… δεν έχουν πλέον καμιά διαφορά μεταξύ τους.
Έχεις έναν τρόμο στο δέρμα σου που δεν είναι δικός σου.

Η οθόνη του υπολογιστή κάνει τα μάτια σου να δακρύζουν.
Δεν έχεις λόγους να δακρύζεις.
Έμεινες μόνη σα σκιά του παλιού εαυτού σου.
Μερικές φορές περνάς ώρες κοιτάζοντας τις παλιές φωτογραφίες
Δε σου θυμίζουν τίποτα πια…
Φίλοι, διακοπές, ταξίδια, 
clubs, ξενύχτια, αποδράσεις, 
νυχτερινές περιπέτειες, τυχαίοι εραστές… 
Όλα αυτά δε θυμίζουν τίποτα πια.

Θέλεις να λυγίσεις το σώμα σου και να τεντωθείς.
Θέλεις να μείνεις γυμνή…
Να σε δέσουν με σκοινιά στο στήθος και ανάμεσα στα πόδια σου
Να σε κρεμάσουν από το ταβάνι του γραφείου και να σε μαστιγώνουν δυνατά 

μπροστά σε όλους μέχρι να λιποθυμήσεις, θέλεις να λιποθυμήσεις μπροστά 
σε όλους, μέσα στα χέρια των βασανιστών σου, να νιώσεις να σε ξεσκίζουν 
από όλες τις τρύπες, 

να κυλιστείς στο πάτωμα του γραφείου 
ζητώντας αποζημίωση, ικετεύοντας για κάποια ελπίδα, 
ζητιανεύοντας σκληρό σεξ και χρήματα. 
Φαντάζεσαι πως ανήκεις στον διευθυντή και αυτός σου επιβάλλει να κάνεις 
πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που πρέπει να κάνεις συνήθως, 
θέλεις να νιώσεις την μυρωδιά των συναδέλφων 



και να δεις γυμνές τις κυρίες, 
με ανοιχτά τα πόδια
να τρίβονται και να ουρλιάζουν… Θέλεις να ουρλιάξεις…

Το ξέρεις πως θέλεις να ουρλιάξεις;

Θέλεις να μείνεις γυμνή, 
κοινή ανάμεσα σε άλλους και άλλες κοινές, 
άνθρωποι κοινοί, 
απλοί καθημερινοί άνθρωποι,
γυμνοί, πρόστυχοι, βιασμένοι,
ερεθισμένοι,
παραδομένοι στην πικρή ηδονή 
και την επαναληπτικότητα των κινήσεων του καθημερινού βασανισμού τους
Μικρές απλές στιγμές, 
καθημερινές στιγμές, 
ερεθισμένοι άνθρωποι κοινοί, 
κοινές, κοινότυπες, απλές επιθυμίες.

Βγάζεις για λίγο τα παπούτσια σου κάτω από το γραφείο 
και φαντάζεσαι για μια στιγμή ότι όλοι σε κοιτάνε 
καθώς τρίβεσαι με το χέρι σου ανάμεσα στα πόδια σου, 
καθώς κατεβάζεις την κιλότα σου
για να δείξεις σε όλους την τεντωμένη κλειτορίδα σου 
και τα υγρά σου που κυλάνε στα πόδια σου… 
Ξαπλωμένη στην άκρη του γραφείου κοιτάζεις τους συναδέλφους

με τα πόδια ανοιχτά…
Ξέρεις ότι σε λίγα λεπτά θα έρθει η αστυνομία 
αλλά τα χρειάζεσαι αυτά τα λεπτά.. 
Είναι δικά σου αυτά τα λεπτά, τα χρειάζεσαι…

Κοιτάζεις για λίγο την οθόνη του υπολογιστή,
κοιτάζεις τη μοκέτα, κοιτάζεις τις σημειώσεις μπροστά σου.

Έχεις μια απελπισία στο βλέμμα σου από τα χρόνια που έμεινες μόνη.
Περάσανε πολλοί και πολλές από το κορμί σου

αλλά δεν άφησαν κανένα σημάδι.
Τώρα τα χρειάζεσαι αυτά τα σημάδια.
Χρειάζεσαι σημάδια στο κορμί σου… 
Θέλεις να σου αφήσουνε σημάδια να θυμάσαι.



Σκέφτεσαι για μια στιγμή, ότι δεν έχεις τίποτα πια για να θυμάσαι.

Χρειάζεσαι σημάδια στο κορμί σου… 
Πρέπει με κάποιο τρόπο 
κάποιος
να αφήσει σημάδια στο κορμί σου 
για να βρεις τον δρόμο να επιστρέψεις σε αυτόν.

Στην καρδιά σου 
τρεμοσβήνουν τα τελευταία απομεινάρια του Δυτικού πολιτισμού…  
Η έρημος απλώνεται μπροστά στα μάτια σου απέραντη 
καθώς κοιτάζεις με κρυφές ματιές 
πάνω από την οθόνη του υπολογιστή στο γραφείο
τους άλλους 
να συνεχίζουν να δουλεύουν 
απερίσκεπτα
όπως κάθε μέρα…

…και εσύ θέλεις να ουρλιάξεις…

Δεν έχει σημασία αν θα ’ναι από πόνο ή από αγάπη ή από λύσσα
Τώρα πια δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους…



ΚΑΤ’ ΙΔΕΑΝ ΗΔΟΝΗ
Αγγελική Σαρέλη

Ήταν ξαπλωμένη στη ζεστή άμμο. Γυμνή, αφημένη. Τα χέρια χαλαρά στο 
πλάι, τα πόδια μισάνοιχτα και ο ήλιος έπεφτε κατευθείαν ανάμεσα στα πόδια 
της. Άρχισε να νιώθει τα χείλη του αιδοίου της να φουσκώνουν. Ένα ανε-
παίσθητο αεράκι διέτρεξε τις σγουρές τρίχες του εφηβαίου που είχαν ακόμη 
κάποιες σταγόνες νερού. Υγράνθηκε από την αντίθεση. Ασυναίσθητα πήγε 
να σηκώσει το χέρι της, να αγγίξει την καιόμενη σάρκα. Μια βαριά κομμάρα 
την κατέλαβε και η κίνηση παρέμεινε μόνο στο μυαλό της. Νόμισε στην αρχή 
ότι ήταν το αεράκι που δυνάμωσε, αλλά η αίσθηση μετά έγινε πιο απτή. Συ-
γκεκριμενοποιήθηκε σε χάδι που το ένιωθε ταυτόχρονα σε όλο της το κορμί. 
Άνοιξε τα μάτια της. Δεκατρείς άνδρες μινιατούρες ήταν εκεί έτοιμοι να της 
προσφέρουν την ηδονή. Τα μικρά τους κορμιά γυάλιζαν στον ήλιο δημιουρ-
γώντας παράξενες σκιές στο σώμα της. Γυμνοί με τα πέη τους σε στύση, 
σκαρφαλωμένοι πάνω της, τρίβονταν με όλο τους το σώμα, χάιδευαν, φιλού-
σαν. Το ύψος τους δεν ξεπερνούσε τους 13 πόντους. Η γλύκα όμως που την 
κατέκλυζε δεν της επέτρεψε να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Δύο στόματα είχαν 
αρπάξει τις θηλές της ρουφώντας τες με λαιμαργία, αλλά και άπειρη δεξιοτε-
χνία. Άλλα δύο βύζαιναν την κλειτορίδα της, ενώ τέσσερα χέρια ασχολούνταν 
με τις εξωτερικές πτυχές του αιδοίου της. Άλλα δύο κορμάκια ήταν ξαπλω-
μένα στο πάνω μέρος των άκρων της γλείφοντας και πιπιλώντας τα δάχτυλά 
της. Τα υπόλοιπα ήταν σπαρμένα παντού. Στον λαιμό της φτιάχνοντας ένα 
ανθρώπινο κολιέ. Στην κοιλιά της σαν γλιστερά βότσαλα να κοσμούν τον 
αφαλό της. Στα χέρια της, σάρκινα βραχιόλια. Ένιωσε να χάνεται, σχεδόν να 
πνίγεται, μέσα σ’ αυτή την αίσθηση που φαίνονταν να έρχεται από παντού, 
αέναη, να καλύπτει κάθε γωνιά του κορμιού της. Ήθελε να ουρλιάξει από 
ηδονή, μα οι χορδές της είχαν και αυτές παραλύσει. Κάτι άρχισε να διεισδύει 
μέσα της. Δυο χέρια άνοιγαν με προσοχή τα χείλη της και ένα μικροσκοπικό 
κορμί άρχισε να γλιστράει απαλά στη σκοτεινιά του κόλπου της, ώσπου εξα-
φανίστηκε. Τον ένιωσε να κουνιέται μέσα της, να συστρέφεται αργά, τα χέρια 



του να πιάνονται από τα τοιχώματα της πύλης της, να αγγίζουν τυχαία το 
ευαίσθητο σημείο της. Τα πόδια του ήταν στην άκρη της εισόδου παίζοντας 
ηδονικά με τα νεύρα της. Αυτή τη φορά ο οργασμός φαίνονταν να έρχεται 
από κάθε σημείο του κορμιού της, να τη σκεπάζει ολάκερη με ένα άσπρο υγρό 
πέπλο. Ήταν οι λευκοί πίδακες του σπέρματος, οι οποίοι ανέβλυζαν ταυτό-
χρονα, χαρίζοντάς της υγρούς ηδονικούς πνιγμούς. Άνοιξε τα μάτια της. Είχε 
αρχίσει να σουρουπώνει. Πέρα στον ορίζοντα διαγράφονταν το περίγραμμα 
του άνδρα που είχε γνωρίσει την προηγούμενη νύχτα στο Decadence. 



πρΟΤΟύ ΚΑρΔΙΑ μΟύ
Σελήνη

Περιμπανού την έλεγα κι εγώ, Περιμπανού
κι ας μη με είχε ακούσει κανείς

Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό του αυγερινού
προτού καρδιά μου πέτρα γενείς.

Μα της ζωής το κύμα το παράφορο
σάρωσε βάρκες και κουπιά

Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο
ποιος τη θυμάται τώρα πια.

Νίκος Γκάτσος

Από κάποια ηχογράφηση για μοίρασμα μεταξύ φίλων. Και η γνωστή φωνή. 
Που την πρώτη φορά που την άκουσα ήτανε κιόλας σκοτεινά τριγύρω. 

Τα φώτα παραμένουν κλειστά. Μια υπόγεια ανατριχίλα. Σκεπάζομαι με 
την κουβερτα. Το κρεβάτι είναι ένας άπλετος χώρος για να κυλιστώ. Δε βλέ-
πω, μόνο λίγο φως πετάγεται στο πρόσωπό μου και αντανακλάται στον κα-
θρέφτη. 

Τα δάχτυλά μου κατευθύνονται στο στήθος μου. Χαϊδεύουν τις ρώγες μου, 
κρυώνω. Το πιάνο παραμερίζει για να ακουστεί πάλι η φωνή, τα λόγια, για 
κάτι που έχει ξεχαστεί. Η φωνή γεμίζει το δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι ένα 
άδειο δωμάτιο. Έχει γεμίσει από φωνή. Αισθάνομαι μόνο τα δάχτυλά μου, 
αισθάνομαι μόνο τις ρώγες μου. 

Πλησιάζω και απομακρύνομαι από το στήθος. Μοιάζει έτοιμο να δοθεί. 
Κρατιέται στο δέρμα μου αλλά ξεφεύγει. Φουσκώνει, ξεκινά παλινδρομικές 
κινήσεις προς  τα μέσα, προς τα έξω. Ο αέρας, οι βαθιές ανάσες, το οδηγούν. 
Νιώθω τις ρώγες μου να σκληραίνουν.

Τα δάχτυλα κατεβαίνουν. Συνεχίζουν την περιπλάνηση σε ένα γνωστό 
μα και πάντα άγνωστο σώμα. Αγγίζουν τις πρώτες τρίχες της ήβης, ήδη τα 



πόδια τινάζονται λίγο και περιμένουν. Πάνω στην αναπνοή του τραγουδιού 
αναπνέω. Μαζί με τον δικό σου κοφτό αναστεναγμό ακούγεται και ο δικός 
μου. Τα κύτταρα ξυπνάνε, μπορώ να μιλήσω για το σώμα μου. 

Σε λίγο θα είσαι μέσα. Μέσα εδώ, μέσα στο δωμάτιο, σε λίγο θα είσαι μέσα 
μου. Μπορώ τόσο πολύ να περιγράψω αυτή την εικόνα. Αμυδρά θυμάμαι το 
πρόσωπό σου, σε είχα δει πριν κάποιον καιρό πίσω από ένα μικρόφωνο, και 
το φως λιγοστό, σαν να έφτασε πιο γρήγορα η νύχτα, αναρωτιόμουν πώς 
να ταν η καρδιά σου που αιμάτωνε μια τόσο βαθιά φωνή. Πώς να χτυπούσε; 
Εναρμονίζοταν με τους ρυθμούς της μουσικής σου; 

Στον επόμενο στίχο νιώθω το δέρμα σου. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω 
το θυμάμαι, δεν το έχω αγγίξει. Υπάρχει όμως εδώ τώρα, είναι δίπλα στα χέρια 
μου. Ακουμπάς με τη μύτη σου τον λαιμό μου. Με γαργαλάς. Γελάω. Τα δά-
χτυλά σου, πριν λίγο άξιοι περιπατητές μιας παλιάς κιθάρας, τώρα γλιστρούν 
επάνω στη γραμμή που χωρίζει τα στήθη μου. Τόσο απαλά. Τόσο αργά. 

Αισθάνομαι τα χείλη σου, με θυμάμαι από μικρή να σε περιμένω. Άγγιγμα, 
να σε περιμένω. Τα χείλη σου ακουμπούν τις ρώγες μου, η κουβέρτα σε κα-
λύπτει και τότε καταλαβαίνω πως ενώνομαι με το γυμνό σου σώμα. Πες μια 
ακόμα λέξη. Μια ακόμα λέξη, κι ό,τι συμβεί. Θα περιμένω τον επόμενο στίχο, 
θα περιμένω να περάσει το πιάνο, σαν νερό, σαν κάτι που κυλάει ανάμεσα 
από δυό ιστορίες. 

Η ιστορία του ενός, η ιστορία των δύο. 
Φιλάς το στήθος μου, γλύφεις τις μπλε χαρακιές του δέρματός μου, ενώ τα 

δάχτυλά σου χαϊδεύουν το σημείο πίσω απ’ τ’ αυτιά μου. Εισχωρείς τις άκρες 
των χεριών σου στο στόμα μου, παίρνεις σάλιο και το απλώνεις στα βλέφαρά 
μου. Είμαι υγρή στο πρόσωπό μου. Κυλάει κάτι ανάμεσα από κάτι άλλο, η 
μία ιστορία είναι παρελθόν, η ιστορία του ενός τώρα υπάρχει μόνο σα μνήμη. 

Έχεις δύο τεράστια χέρια, απλώνονται γύρω από τη μέση και την πλάτη 
μου, αναστενάζεις και τρίβεις τον πούτσο σου στο μπούτι μου. Έχεις διπλω-
θεί, ωσάν για να χωρέσεις όλος σε μένα. Εξωτερικεύεις τη λεπτή γλώσσα σου 
και την αλείφεις επάνω στην κοιλιά μου, ρουφάς ακόμη τις μερικές τρίχες κο-
ντά στον αφαλό μου, και χαμογελάς. Ακούω το χαμόγελό σου. Σε θέλω, μίλα 
μου, πες μου κάτι, για την κοιλιά μου, τις τρίχες μου, τις χορδές της κιθάρας 
σου, τις χορδές σου, τον ουρανό, θα αρχίσω να φωνάζω σε λίγο, οι γονείς 
μου κοιμούνται απέναντι, ξέχασέ τους, θα ξεχάσω το αύριο, τον ήλιο και την 
ημέρα, τη βροχή και τους φίλους, τις πορείες τα κόμματα τις χαραυγές, θα 
ξεχάσω τις θάλασσες, μίλα μου μόνο για ουρανό, μίλα μου για τη φωνή σου, 
μίλα μου με τη φωνή σου, δώσε μου φως, εδώ μέσα το φως είναι λίγο, εδώ 
κιόλας σκοτάδι, αφήνεσαι όλος μέσα μου κι εγώ ουρλιάζω, κι ας μη με είχε 
ακούσει κανείς.



Ακούω τη φωνή σου. Τι έχεις ζήσει;
Ξαφνικά τραβιέσαι από μέσα μου, αλλά δεν αποκόβεσαι από μένα, λίμνες 

υγρών έχουν γεμίσει το σεντόνι, ανεβαίνεις ξανά ψηλά και μπορώ να σε φι-
λήσω. Ενώνονται τα χείλη μας. Σε αγγίζω, σε μυρίζω. Χώνω τη μύτη μου στη 
μασχάλη σου, ρουφάω τον ιδρώτα σου, σε γαργαλάω, γελάς. Χαϊδεύω τα 
μαλλιά σου, τα χείλη σου, σκασμένες πέτσες, δαγκώνω, ματώνουν, ρουφάω, 
δάκρυσες. Οι συγχορδίες μετατοπίζονται σε ελάσσονες, κάτι που έχουμε συν-
δυάσει με τη λύπη, κι εσύ πονάς, θυμάσαι, ξεχνάς, και δακρύζεις. Νιώθεις την 
αίσθηση της δαγκωμένης πέτσας σου σαν τη μεγαλύτερη και την κυριότερη 
αίσθηση και δακρύζεις. Κοιτώ τα μάτια σου που αφήνουν υγρά, μοιάζουν με 
το μουνί μου, τα κλείνω και τα φιλάω, ρουφάω τα δακρυά σου, σε θέλω. 

Παίζεις με τη γλώσσα σου στα δόντια μου, τα πόδια μου τρέμουν και θέ-
λουν κι άλλο, χτυπιούνται αριστερά και δεξιά ανυπόμονα και τα χέρια μου 
μπαίνουν στον κώλο σου. Βγάζεις έναν ήχο μικρού πόνου απ’ το στόμα σου 
και ένα μεγάλο αχ. Καυλώνεις  και κατεβαίνεις πιο κάτω στον χάρτη του σώ-
ματός μου. 

Κοιτάς το μουνί μου που αφήνει υγρά, μοιάζει με τα μάτια σου, το ανοίγεις 
και το φιλάς, ρουφάς τα υγρά μου, με θέλεις. 

Δε με θέλεις δική σου, με θέλεις τώρα και εδώ, κι είναι τόσο εσωτερικό και 
μεγάλο που είναι σαν να με θέλεις για πάντα παντού. Με θέλεις. 

Μουδιάζω, έχουν παραλύσει τα χέρια μου, δεν μπορώ καλά καλά να σε 
αγγίξω πια, σε αισθάνομαι πολύ, αλλά η αίσθηση όλη έχει συσσωρευτεί στο 
μουνί μου, αυτό μόνο του, εσύ μέσα σ’ αυτό, απλώνετε το ρίγος στη σάρκα 
μου, το δέρμα μου τρυπιέται από τις καρφίτσες των πόρων μου, σηκώνονται 
οι τρίχες μου χορεύουν, τα χέρια μου, το κεφάλι μου τινάζονται σε ανεξέλε-
γκτες κατευθύνσεις και δεν τα εξουσιάζει κανείς.

Το σώμα και η ψυχή για το σώμα και την ψυχή.
Ακούω, Περιμπανού την έλεγα κι εγώ, πώς να σε λέω;
Μόνο απ’ τη φωνή σου, μπορώ να βγάζω βογγητά, μόνο απ’ τη φωνή σου 

με πλημμυρίζουν σπασμοί. 
Κι όμως, δεν είσαι παρά ένα όνειρο μετά από μια συναυλία. Δεν είσαι παρά 

ένα πρόσωπό πίσω από ένα μικρόφωνο με έξι ανθρώπους κοινό. Δεν είσαι 
παρά η αίσθηση αυτού που υπήρξε, αυτού που πρέπει να ’ρθει για να ανοί-
ξουν τα παντζούρια αυτού του σκοτεινού δωματίου. Δεν είσαι παρά ένας 
άντρας που ανεβαίνει ένα καλντερίμι για να φτάσει στη χώρα που ζεί, στη 
χώρα αυτών που έχουν χαθεί. 

Η τελευταία πινελιά τονικότητας, μετά η σιωπή, τα δαχτυλά μου υγρά 
αγκαλιάζουν το σώμα μου, η κουβέρτα με κρύβει, διπλώνομαι ωσάν για να 



χωρέσω όλη σε μένα. Έπαψε η φωνή σου, κι εγώ μόλις έβγαλα μια φωνή γιατί 
εκτινάχτηκα για λίγο σε έναν μικρό θάνατο (la petit mort) που με έμαθε να ζω. 

Το μουνί μου στέκει ανάμεσα στα υφάσματα, έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό 
του αυγερινού, τα βρέχει, τους προσφέρει μια υγρασία συγκίνησης, κοιτώ τον 
καθρέφτη, με βλέπω, σε βλέπω, υπάρχεις γιατί θυμάμαι. Πετάω με τη φωνή 
σου γιατί θυμάμαι. Τον Satie και τα σώματα δύο παιδιών να εκτινάζονται, 
να τρίβονται τόσο μέσα, να μην υπάρχει χώρος του άλλου που τα δύο σώ-
ματα να μη γνωρίζουν, να μην υπάρχουν λέξεις που δε γίνονται ποίηση, να 
μην υπάρχει χρόνος όπου δεν είμαστε μαζί, να χορεύουμε με τις νότες της 
Gnosienne, να φτιάχνουμε την ιστορία των δύο, την αρμονία, κλεισμένοι σε 
ένα μικρό εφηβικό δωμάτιο εμείς λιγότερο νέοι μα πιο ζωντανοί από πάντα 
να είμαστε στο άπειρο και να γινόμαστε ένα. 

Μακρινή φωνή, σ’ ευχαριστώ που μου τα θύμισες όλα αυτά, όσο κι αν σε πα-
ραμορφώσαν τα ηχεία εγώ θυμάμαι, μπορώ κάθε νύχτα να σε βάζω μέσα μου, να 
σε κάνω ένα με τα υγρά μου, με όλα τα υγρά, να με βάζεις μέσα σου, να ξεχνάμε 
τον άνθρωπο και τον πολιτισμό, να γινόμαστε ζώα και πιο πολύ άνθρωποι από 
πάντα, από τότε από μετά, να είμαστε μόνο υγρό και τίποτα στέρεο πια, μόνο η 
στιγμή μας, ιδρώτας, δάκρυα, χύσια και αίμα, και, προτού καρδιά μου πέτρα γενείς.



ΙΣΤΟρΙΑ ΔΙΚΙΑ μΟύ
Ειρήνη Σκάρογλου

(Προειδοποίηση περιεχομένου για σεξουαλική βία.)

Α: Βαθιές αναπνοές. Έεετσι. Τώρα σήκωσε λίγο ακόμα το δεξί σου πόδι.
Β: Εδώ;
Α: Ναι, εκεί είναι καλά.
Β: Και τώρα τι;
Α: Τώρα περίμενε, αν βιάζεσαι δε γίνεται δουλειά. Δε γίνεται τίποτα.
Β: Εντάξει.
Α: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό;
Β: Ναι.
Α: Τι σκέφτεσαι;
Β: Με φοβίζει.
Α: Ωραία. Βάλ’ το στο στόμα. Μισό λεπτό, γιατί κλαις;

Τόσο πολύ φοβήθηκες;
Β: Δεν κλαίω. Δάκρυσα.
Α: Έλα εδώ. (Σκουπίζει τα δάκρυα.) Θα συνεχίσεις;
Β: Ναι. Συγγνώμη.
Α: Λίγο πιο γρήγορα. Μη με κοιτάς όταν το κάνεις. Και μην παραπονιέσαι.
Β: Με πνίγεις…
Α: Έτσι πρέπει. Ωραία. Τώρα δώσε μου τα χέρια σου. Πρέπει να στα δέσω.
Β: Με πονάς. Μπορείς να με φιλήσεις τουλάχιστον;
A: Όχι φυσικά. Γιατί να σε φιλήσω; 
B: (Δεμένη προσπαθεί να τον φιλήσει. Τη χαστουκίζει, πέφτει κάτω και χτυπά 

στη γωνία ενός κρεβατιού. Μια γρατζουνιά ματώνει.)
A: Δες τι έκανες! Τώρα πρέπει να σου πάρω το αίμα. 

(Τοποθετώντας τα χείλη στο μέτωπο, της ρουφά το τραύμα.)
B: Είδες; Με φίλησες.                              
A: Σκάσε.                                                                                                                                                            
B: Εντάξει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι;
A: Μπορείς.



B: Θα με γαμήσεις τουλάχιστον; Νόμιζα πως γι αυτό ήρθαμε.
A: Λάθος σου.
B: Δηλαδή;
A: (Χαστούκι ξανά με δύναμη.) Πουτάνα.
B: Γιατί; (από μέσα της) Επειδή είμαι γυναίκα;
A: Σκάσε σου είπα. Ναι επειδή είσαι γυναίκα. Κι εγώ ο άντρας.

Είμαι το Πέος. Εγώ.
Β: Έλα εδώ. Μην κλαις. Παιδάκι μου. Ησύχασε.
Α: Με πλησιάζεις;
Β: Πρέπει. Έλα εδώ. Είσαι μια εύθραυστη κούκλα. Κουκλίτσα.

Πού πήγε το κραγιόν σου;
Α: Πουτάνα.
Β: Μην το κουράζεις. Λύσε με. Θέλω να κάνω ένα τσιγάρο.
Α: Στοοοπ! Έλα ρε γαμώτο, άλλα είχαμε συνεννοηθεί.

Εγώ να ’χω τον ένα ρόλο κι...
Β: (Το πρόσωπο της χλωμιάζει.) Εγώ τον άλλον. 
Α: Γιατί το γάμησες;
Β: Δεν ξέρω γιατί. Μου βγήκε. Το πάμε άλλη μια;
Α: Μια τελευταία.
Β: Από ’κει που το ’χαμε αφήσει; 
Α: Από ’κει που το ’χαμε αφήσει.
Β: Μισό όμως να τελειώσω το τσιγάρο μου (Πετάει το μισοτελειωμένο τσιγά-

ρο κάτω κι αυτό αργοσβήνει.) Ωραία. Πάμε.
Α: Λοιπόν το βλέπεις αυτό;
Β: Ναι.
Α: Τι σκέφτεσαι;
Β: Με φοβίζει.
Α: Βάλ’ το στο στόμα σου. Μπράβο καλό κορίτσι. Λίγο πιο γρήγορα.
Β: Φτου!
Α: Γιατί έφτυσες;
Β: Έχυσες.
Α: Δεν τελείωσα όμως.
Β: Συγγνώμη.
Α: Όλο συγγνώμη ζητάς. Δε βαρέθηκες;
Β: Συγγνώμη.
Α: Μέσα στην τσέπη του σακακιού μου έχω ένα μαχαίρι, πάνε πάρ ’το.
Β: Τι θες να κάνω μ αυτό;;
Α: Ηρέμησε. Αναπνοές... Λοιπόν. Κράτησέ το. Θέλω να σε δω να κόψεις τα 

μαλλάκια σου.



Β: Τα μαλλιά μου;
Α: Ναι τα ωραία σου μαλλάκια θέλω να τα κόψεις εδώ μπροστά μου.
Β: Ορίστε. Πάρ’ τα. Είναι δικά σου.
Α: Τώρα τελείωσα.
Β: Γιατί συνέχεια θες να παίζεις τον άντρα;
Α: Εσύ γιατί παίζεις συνέχεια τη γυναίκα;
Β: Θες να φύγουμε από ’δω; Έχει αρχίσει να νυχτώνει και κρυώνω.
Α: Ναι πάμε. Θα σου πάρω παγωτό και θα περπατήσουμε στην παραλία.
Β: Θα μου κρατήσεις και το χέρι;
Α: Όχι.
Β: Θα περάσουμε έξω απ’ τα μαγαζιά εκεί που κάθονται οι άνθρωποι να τους 

πετάξουμε χαρτάκια;
Α: Μπορεί. Τα παπούτσια σου ξέχασες.
Β: Άσ’ τα εδώ, θα περπατήσω ξυπόλητη.



ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Άννα Στάθη

Περπατώ στη σκονισμένη και καυτή Λάρισα. Κυριακή πρωί. Η ζωή είναι σα 
να έχει σταματήσει για λίγο τη ροή της και να πήγε να κρυφτεί στην τελευ-
ταία δροσερή γωνιά του πλανήτη! Σκοντάφτω σ’ ένα πεζοδρόμιο. Γυρίζω, 
του ρίχνω μια άγρια ματιά και τραβάω και κανα δυο βρισιές –όχι γιατί έχει 
κανένα νόημα, αλλά γιατί έτσι μου αρέσει. Τα μάτια μου είναι θολά από τον 
καυτό ήλιο και τον εκνευρισμό. Κοιτάζω ξανά το βρώμικο πεζοδρόμιο και 
όπαααα!!! Αυτό είναι, αναφωνώ! Επιτέλους, το βρήκα! Ναι, αυτό θα είναι το 
αριστούργημά μου! Ο Οδυσσέας, θα είναι βέβαια ψηλός και ελκυστικός και 
η φωνή του θα είναι από αυτές που σε ταξιδεύουν… Είναι σε ένα δωμάτιο 
φθηνού ξενοδοχείου και περιμένει. Τι περιμένει, άραγε; Μάλλον κάποια και-
νούρια κατάκτηση! Πρέπει να προλάβω να πάω εκεί πριν από αυτή. Πρέπει 
να προλάβω να τα δω όλα! Μα πού είναι ένα καφενείο, όταν το χρειάζεσαι; 
Τώρα που το έχω ολοζώντανο μπροστά μου, δεν μπορώ να το αφήσω να μου 
φύγει! Θα τρελαθώ! 

«Κι εσύ ηλίθιε τι κοιτάς;»
 Ο σαραντάρης κομψός κύριος έμεινε άφωνος. 
«Φύγε από δω, μου χαλάς το σκηνικό. Μόνο εγώ μπορώ να βλέπω. Θα 

μας πάρει χαμπάρι ότι τον κοιτάζουμε και τότε όλα θα τελειώσουν πριν καν 
αρχίσουν!!!!»

Αυτός δεν φάνηκε να συγκινείται και έβγαλε ένα μακρύ τσιγάρο από την 
ταμπακιέρα του για να καπνίσει. 

Τι να κάνω; Έβγαλα κι εγώ το παπούτσι μου και το εκσφενδόνισα στο 
κεφάλι του! Διάνα τον πέτυχα τον άτιμο! Μα δεν πρόλαβα να γελάσω, γιατί 
αυτός δεν φάνηκε να πτοείται καθόλου! 

«Μην τα βλέπετε όλα τραγικά! Ό,τι και να κάνετε εγώ δεν πρόκειται να 
φύγω. Δεν μπορώ να καπνίσω, αν δεν βλέπω ερωτική σκηνή!» 

«Μα τι είναι αυτά που λες, χριστιανέ μου; Μόνο εγώ πρέπει να δω τη σκη-
νή αυτή. Θα τη γράψω μετά και θα είναι το αριστούργημά μου!»



«Χα, χα, χα!!!! Ας γελάσω… Τι λες κυρά μου; Αφού είσαι ήδη εκεί στο δω-
μάτιο μαζί του! Δεν σου πέρασε καν από το μυαλό ότι γι’ αυτό το παπούτσι 
που μου πέταξες πριν δεν μπόρεσε να με αγγίξει;»

«Κι εσύ ποιος είσαι;»
«Ένας άνθρωπος που του αρέσει να παρακολουθεί», είπε και σήκωσε λίγο 

ακόμη πιο ψηλά την προκλητικά αλαζονική μύτη του. «Και γιατί να είσαι εσύ 
η συγγραφέας και να μην είμαι εγώ αυτός που σε δημιούργησε;» «Σταμάτα 
να τσιρίζεις και να γίνεσαι υστερική και συγκεντρώσου σ’ αυτό που κάνεις… 
Ωραία!!! Πολύ ωραία!!!! Έτσι, βγάλ’ του τη μπλούζα και φίλησέ τον αργά και 
ηδονικά… Αχχχ! Τι ωραία που με βοηθάς να καπνίσω το τσιγάρο μου!»

«Μα σου ‘στριψε τελείως; Εγώ δεν φαίνομαι πουθενά! Είμαι κρυμμένη πίσω 
από έναν καναπέ και παρακολουθώ τη σκηνή από τη μικρή τρύπα δίπλα 
στην πόρτα! Δεν βλέπεις την ψηλή μελαχρινή γυναίκα που μόλις άνοιξε την 
πόρτα και του λέει ναζιάρικα “Ελπίζω να μην σε έκανα να περιμένεις πολύ”;»

«Φυσικά, όχι. Εσύ και μόνο εσύ είσαι στο δωμάτιο και τώρα, μάλιστα, είσαι 
ήδη γονατισμένη μπροστά του και τον κοιτάζεις με απίστευτα προκλητικό 
ύφος! Αχχχχ, αυτά τα χείλια σου… σίγουρα είναι η φαντασίωση κάθε άνδρα!»

«Μα, τι μου λες; Εγώ είμαι άσχημη και χοντρή, γι’ αυτό μου αρέσει να κρύ-
βομαι πίσω από κλειδαρότρυπες, για να μπορώ να ζω μέσα από τις ζωές των 
άλλων! Σιγά μη γύριζε ποτέ ο Οδυσσέας να μου ρίξει έστω και ένα βλέφαρο!»

«Χα, χα, χα. Πλάκα έχεις! Κατάφερα να δημιουργήσω ένα απόλυτο θη-
λυκό, που όχι μόνο δεν έχει καμιά απολύτως επίγνωση της κατάστασής του, 
αλλά πιστεύει ότι της κάνει χάρη και όποιος γυρίζει να την κοιτάξει! Αυτό 
πια είναι ανήκουστο! Αυτοί πια οι χαρακτήρες παρανοούν τελείως όταν αυ-
τονομούνται! Αλλά αν είναι για να νιώσεις άνετα, μικρή μου, εντάξει θα σου 
επιτρέψω να προσθέσεις στο σκηνικό και την ψηλή μελαχρινή γυναίκα και θα 
σ’ αφήσω να μου διηγηθείς εσύ ότι βλέπεις…» 

«Είναι παράξενο να νιώθω σκλάβα της συγγραφικής ελευθερίας κάποιου 
άλλου και ταυτόχρονα ελεύθερη! Ξέρεις, δεν είμαι και τόσο καλός άνθρωπος. 
Να, από τη μια μεριά μ’ αρέσει να ζηλεύω που ο Οδυσσέας με την κοπέλα περ-
νάνε καλά και από την άλλη δεν αντέχω τη ζήλια μου! Θέλω να εξαφανιστώ! 
Αν είναι δυνατό να ανοίξει η γης να με καταπιεί!»

«Μήπως δεν έχεις καταλάβει ότι δεν ζηλεύεις με την ευτυχία των άλλων 
–ίσα ίσα αυτό είναι που σε τραβάει– αλλά με το γεγονός ότι δεν επιτρέπεις 
στον εαυτό σου να είναι εκεί και να συμμετέχει; Πόσο διαφορετικά θα αισθα-
νόσουν, αν αφηνόσουν να νιώσεις τα χέρια του Οδυσσέα να χουφτώνουν τα 
βυζιά σου, όπως σε έχει στημένη στα τέσσερα και σου ξεσκίζει το κωλαράκι 
και την γλωσσίτσα της κοπέλας να παίζει με την κλειτορίδα σου… Και να 



ξέρεις ότι νιώθει το καυτό πάθος από το γαμήσι σας και να την βλέπεις να 
τρελαίνεται μπροστά σου!» 

«Ίσως και να ’χεις δίκαιο… Πολλές φορές βλέπω στον ύπνο μου άντρες 
και γυναίκες να κάνουν έρωτα μπροστά μου και να με καλούν να παίξω κι 
εγώ μαζί τους… Αλλά δεν είμαι έτοιμη ακόμη! Ντρέπομαι, φοβάμαι… νιώθω 
σα μικρή παρθένα που δεν έκανε έρωτα ποτέ στη ζωή της και δεν ξέρω τι 
περιμένουν οι άλλοι να κάνω, τι πρέπει να νιώσω… και δεν τολμώ να παρα-
δεχθώ τις φαντασιώσεις μου ούτε καν στον ίδιο τον εαυτό μου! Άσε με να σου 
περιγράψω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου και ίσως καταφέρω να χαλαρώσω 
λίγο από την έξαψη!»

Ο Οδυσσέας της είπε χαμογελώντας, «θα μπορούσα να περιμένω μια αιω-
νιότητα μόνο και μόνο για να σε δω Ελίνα!»

Εκείνη τον κοίταξε βαθιά στα ματιά… Και χωρίς να του πει ούτε μια λέξη, 
ακούμπησε τις παλάμες της τεντωμένες μεταξύ τους και ύστερα, σπάζοντας 
χαριτωμένα τη μέση της, σήκωσε τις ενωμένες παλάμες της ψηλά, σα να ’θελε 
ν’ αγγίξει τ’ αστέρια! Έμεινε σ’ αυτή τη θέση κοκκαλωμένη, ένα υπέροχο ζω-
ντανό άγαλμα με τα μακριά εβένινα μαλλιά να ξεχύνονται στο κατάλευκο 
κορμί της, και λίγα λεπτά αργότερα, τινάχτηκε απότομα επάνω, έβγαλε έναν 
λευκό ιβίσκο απ’ το πουθενά, τον έβαλε με χάρη στο δεξί της αυτί και άρχισε 
να στροβιλίζεται σαν πουλί…

Ο Οδυσσέας βούτηξε μ’ ολόκληρη την ψυχή του στον ερωτισμό των κι-
νήσεών της και αφέθηκε να την ποθήσει. Η Ελίνα ήταν πράγματι υπέροχη! 
Χόρευε αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας και κάποιες στιγμές, μικρές 
σαν αστραπή, φώτιζε με το δικό της φως τo φθηνό δωμάτιο γύρω της και το 
έκανε να φαίνεται μαγικό! Ο Οδυσσέας ήταν τόσο απορροφημένος, που δεν 
πρόλαβε να αντιληφθεί καν την αστραπιαία κίνηση με την οποία έβγαλε την 
μπλούζα της και απελευθέρωσε δύο υπέροχα, μικρά ολοστρόγγυλα στήθη με 
τεράστιες προκλητικές ρώγες… Σταμάτησε τότε μπροστά του με ένα ύφος 
θριαμβευτικό και απίστευτα ερωτικό και έφερε τις ρώγες της κοντά, πολύ 
κοντά στα χείλη του… Ο Οδυσσέας άρχισε να τις φιλάει και τις δυο ταυτό-
χρονα και με ορμή πήγε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να την κλείσει στην 
αγκαλιά του, μα εκείνη με μια αποφασιστική κίνηση τον σταμάτησε, γονάτι-
σε μπροστά του, άνοιξε το παντελόνι του και άρχισε να του κάνει έρωτα με 
το πρόσωπό της… Τον έπαιρνε όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο παθιασμένα… 
Ο πούτσος του έσκιζε πια το λαρύγγι της, τα μάτια της είχαν δακρύσει από 
την προσπάθεια και την ηδονή, είχε χαθεί σε άλλους γαλαξίες, όταν τον ένιω-
σε να τραντάζεται ολόκληρος, να τινάζεται δυνατά κι ένας ολόκληρος κα-
ταρράχτης από σπέρμα να κυλά βίαια στο λαιμό της! Κόντεψε να πνιγεί και 



ταυτόχρονα αφέθηκε κι αυτή να ξεσπάσει. Ενώ τον έπινε, οι ρώγες της έγιναν 
σκληρές σαν ατσάλι και το μουνάκι της κάτω απ’ τη μακριά φαρδιά φούστα 
της άρχισε να πάλλεται ρυθμικά και μετά τελείωσε, χωρίς ούτε καν να το αγ-
γίξει! Εξαντλημένη, σωριάστηκε στα πόδια του Οδυσσέα, με τη βρεγμένη, μα-
κριά φούστα της να αγκαλιάζει τα υπέροχα καλοσχηματισμένα πόδια της… 
Χωρίς να πουν ούτε μια λέξη, τους πήρε αμέσως ο ύπνος σ’ αυτή τη στάση. 

«Μπράβο, μπράβο! Πολύ καλό! Γδύσου τώρα και γονάτισε μπροστά μου 
σαν καλό τσουλάκι!»

«Μα…»
«Θα μιλάς μόνο όταν σου δίνω την άδεια! Νααα, αυτή για να μάθεις ποιος 

είναι ο Κύριός σου!», είπε ο κομψός κύριος. 
Δεν είχα προσέξει πριν το μικρό δερμάτινο μαστίγιο με τις εννιά ουρές που 

κρεμόταν από το χέρι του, μα όταν τα σκληρά δέρματα άρχισαν να χτυπάνε 
δυνατά τον κώλο μου, δεν μπορούσα πια να προσποιηθώ ότι δεν υπήρχε! 

«Πες μου τι σε κάνει ευτυχισμένη!»
«Να νιώθω τη βούλησή μου να φεύγει και να χάνεται στον ορίζοντα και 

να αφήνομαι στη βεβαιότητα και την ασφάλεια των προσταγών σας, Κύριέ 
μου!», βόγκηξα. «Να εξαφανίζεται το φορτίο της καθημερινότητας και των 
επιλογών μου και να είμαι ελεύθερη!»

«Πες μου τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένη!»
«Χρειάζομαι να υποτάσσομαι αποκλειστικά και μόνο σε σας Κύριέ μου! 

Κανένας δεν συγκρίνεται μαζί σας και γι’ αυτό, ταυτόχρονα νιώθω την ανά-
γκη να υποτάσσω όλους τους άλλους γύρω μου, με τον τρόπο που εσείς μου 
έχετε διδάξει!», είπα με ηρεμία και σιγουριά. «Εύχομαι μόνο να είστε κι εσείς 
μπροστά για να με χαίρεστε και να με συγκρατείτε όταν το πάθος αρχίζει να 
σκοτεινιάζει τη λογική μου!» 

«Μπράβο καλό μου σκλαβάκι! Σήκω τώρα πάνω και φίλησέ με στο στόμα.»
«Μάλιστα Κύριε», είπα και μετά τον φίλησα τόσο τρυφερά και παθιασμέ-

να, που αισθάνθηκα ολόκληρο το είναι μου να εξανεμίζεται και να γίνεται ένα 
με Εκείνον! 



ΧρύΣΟΣ
Εμμανουέλα Στεργέλλη

Τέλεια ήτανε. Έπιανε τις ρώγες του όσο το κάναμε. Όλη την ώρα. Ήταν 
απαίσιο. Τέλεια ήτανε. Με φιλούσε. Αυτός που ήθελα τόσο πολύ κάποτε και 
που ακόμα κοιτώ και διαφεύγω απ’ την πραγματικότητα –που το μόνο δυ-
νατό σύμπαν γίνεται τα μάτια του όταν είναι εκεί. Τα πρασινοκίτρινα. Και η 
μόνη αντιληπτή συχνότητα η ηλεκτρική φωνή του. Μου μιλούσε, του έλεγα 
να μου μιλάει κι άλλο για να τον ακούω, και νόμιζα θα κατέβουν τ’ άστρα από 
πάνω μου, γύρω μου. 

Δεν κατέβαιναν όμως, ούτε εγώ τα έφτανα γιατί αυτός δεν ένιωθε τίποτα 
όσο με άγγιζε. Χα, τίποτα! Όλα εγώ τα ένιωθα. Μόνο όταν με αγκάλιαζε με 
τα χέρια του γύρω απ’ τον λαιμό μου ή με έπιανε να με φιλήσει πληρωνόταν 
η πουτανιά μου. Και μόνο όταν με αγκάλιασε στο τέλος, μπροστά στον ύπνο 
της παράδοσης, εκεί ανάμεσα στα χόρτα που ήμασταν πεσμένοι, τότε ναι, 
κατέβηκαν τ’ αστέρια. 

Εκεί τα άγγιζα με τα δάχτυλά μου, τα έπαιζα χαρούμενη με το βλέμμα μου 
στο σκοτάδι γιατί αυτός με αγκάλιαζε. Και αυτό ξεπερνούσε την πραγματι-
κότητα με το στεγνό μουνί που δεν του ’ριξες συναίσθημα για να υγρανθεί. 
Αυτό ξεπερνάει τα νεκρωμένα απ’ το αλκοόλ μάτια που σα συνδεδεμένα με το 
στομάχι μέναν μέσα του κλειστά. Ανοιχτά για να συνδέομαι εγώ και κλειστά 
για να μένει μακριά αυτός. Οι σκέψεις μου αντηχούσαν πάνω στην κενότητα 
των ματιών του και γυρνούσαν πίσω. Οι αισθήσεις μου με δαγκωματιές στο 
σώμα του πήγαιναν όλο το βράδυ να ξυπνήσουν τις δικές του αλλά τίποτα. 
Μόνο αυτοί οι μικροί αναστεναγμοί, οι χαμένοι βρυχηθμοί απ’ το βάθος, θύ-
μιζαν την ύπαρξη ανθρώπου ζωντανού από κάτω μου και ρίχναν κέρμα για 
να συνεχίσω. Να συνεχίσω να κουνιέμαι πάνω στο σώμα του, να συνεχίσω να 
ταξιδεύω με τα χέρια μου, το στόμα μου πάνω του, μπας και, μπας και… Τι; 
Μπας και γίνει το θαύμα.

Ω, μα το θαύμα είχε γίνει. Και μόνο η ύπαρξη αυτής της συνάντησης και 
της ένωσης ήταν το θαύμα. Η ένωση που εκκρεμούσε τόσα χρόνια. Αλλά 



τώρα πια πλατειάζω. Καταλάβατε το βάθος της υπόθεσης, το απόλυτα προ-
σωπικό νόημα του πράγματος. Βρισκόταν εκεί. Κι αυτό αρκεί για τη νύχτα 
όλη, δεν αρκεί για τη ζωή όλη όμως δυστυχώς. Χαμένος όπως είναι, θα πάρει 
μαζί του τα κουβάρια αυτής της βραδιάς. Κι εγώ τις κορδέλες της. Και θα 
κλείνω μ’ αυτές τα μάτια ξανά και ξανά για να ταξιδεύω πίσω σε αυτήν την 
άχρονη βραδιά. Την υπερβατική μέτρια ένωση, όπου μυαλό και σώμα δε συμ-
φωνούσαν πουθενά και γι’ αυτό αφήνουν αταχτοποίητο αυτό το θέαμα σα 
μια φυσαλίδα στον αέρα.



ΣΤΗΝ ΑμμΟ
Εμμανουέλα Στεργέλλη

Είχε περάσει μια εβδομάδα μετά το όργιο που είχε διαπράξει στην παραλία του 
Αη-Γιώργη και τώρα το αναθυμόταν καθισμένη στην καρέκλα του γραφείου 
της και νιώθοντας μια πελώρια βαρεμάρα. Το λες όργιο όταν συνευρίσκονται 
τρεις άντρες με μία γυναίκα; Η λέξη έχει κάτι το άγριο και το μεθυσμένο. Ενώ 
η βραδιά που είχε ζήσει εκείνη πριν μια βδομάδα ακριβώς, ήταν μεθυστική 
και όχι μεθυσμένη. Είχε κάτι το τελετουργικό, σαν ιερό. Τα θυμόταν τώρα και 
άφηνε τις αναμνήσεις να την περιβάλλουν και να τη χαλαρώσουν. Μες στο 
σκοτάδι χέρια τη χάιδευαν, πόδια την τύλιγαν και στόματα την περιποιού-
νταν. Ήταν σα μια βραδιά αφιερωμένη σ’ αυτήν. Η άμμος δροσερή πια μετά 
το πέρας της καυτής μέρας μπερδευόταν ανάμεσά τους και έδινε μια μαγι-
κή αίσθηση στα αγκαλιάσματά τους. Ένα φυσικό εμπόδιο που περιέγραφε, 
όμως, πιο ξεκάθαρα την εμπλοκή τους. 

Η βραδιά εκείνη είχε έρθει κάπως σα φυσικό επακόλουθο των διακοπών 
της. Ήταν σα να εκτόνωσε την ενέργεια που μάζευε όλες τις μέρες σε αυτές 
τις ώρες. Το νησί τής είχε φορτίσει τα ενεργειακά κέντρα. Οπότε είχε να δώ-
σει. Οι θάλασσες πράσινες ή γαλάζιες σαν πισίνες, ο αέρας και το πώς κινού-
ταν πάνω στην άμμο, τα στενά στη χώρα του νησιού που σε στροβίλιζαν όχι 
μόνο μέσα τους με τις περίπλοκες διαδρομές τους μέσα στο κάστρο, αλλά και 
στο χωροχρόνο, μια που εκεί, ανάμεσα στα λευκά σπίτια, τις χρωματιστές 
πόρτες και τις βουκαμβίλιες που ξεπρόβαλλαν στην επόμενη στροφή του φι-
δωτού καλντεριμιού, ξεχνούσες ότι προερχόσουν από αστικό περιβάλλον, ότι 
αυτό το μέρος ζούσε παράλληλα με όλα τα άλλα μέρη στον κόσμο και για λίγο 
ξέφευγες. Νόμιζες ότι υπήρχε μόνο αυτό, ότι μόνο αυτό έπρεπε να υπάρχει 
και ότι εκεί έπρεπε να βρισκόσουν.

Έτσι είχε γεμίσει ενέργεια, το οποίο την άνοιξε εκείνο το μεσημέρι να μι-
λήσει με τα αγόρια που καθόντουσαν στη διπλανή πετσέτα. Για τις διακοπές 
τους λέγαν, για το τι κάναν πίσω στις πόλεις τους, πώς είναι οι ζωές τους και 
τέτοια. Τίποτα ερωτικό. Ούτε στο βλέμμα. Μπορεί να ήταν ανοιχτή κοινωνι-



κά, αλλά θυμόταν ακόμη γιατί είχε κλείσει ερωτικά. Σαν όμως έφτασε το σού-
ρουπο και μπήκε ξανά στο νερό, ο πόνος του παλιού χωρισμού ξεπλύθηκε, 
αφέθηκε πίσω της και διαλύθηκε μες στο νερό. Και τότε το φεγγάρι πάνω απ’ 
τα βουνά απ’ τη μια, και ο ήλιος που έδυε πάνω απ’ τον θαλάσσιο ορίζοντα 
από την άλλη, σα να δώσαν νέα πνοή στην ερωτική της ύπαρξη και βγαίνο-
ντας από τη θάλασσα είχε γίνει αιθέρια, κομμάτι πλέον του σκηνικού κι αυτή 
και άρχισε να προσκαλεί τους καινούριους της φίλους σε ερωτικό παιχνίδι, με 
πειράγματα, λόγια και πονηριές. Και σ’ αυτούς άλλωστε, ήταν μόνο όταν την 
είδαν να βγαίνει από το νερό πάνω σ’ αυτό το μωβ-λιλά φόντο, που ανακινή-
θηκε κάτι μέσα τους. Χρειάστηκε απλά το ψέκασμα με λίγες πιτσιλιές από τα 
μαλλιά της για να περάσουν από τη σκέψη στην πράξη και το ταξίδι να πάρει 
μπρος. Μέχρι να πέσει τελείως η νύχτα και να τους καλύψει επιτρέποντας τη 
γύμνια τους, είχαν εξοικειωθεί με αγγίγματα και παιχνίδια εξερεύνησης με τα 
σώματά τους και ήταν έτοιμοι να κατασπαραχτούν και να λατρευτούν. 

Δεν υπήρξε μόνο σιωπηλό το αγκάλιασμά τους. Είχε και γέλια και δαγκώ-
ματα. Ήταν μία εξερεύνηση. Το σκοτάδι ωθούσε σε κάτι τέτοιο. Όπως για 
παράδειγμα, που ένιωθε με τα χέρια της τα μαλλιά τού ενός κεφαλιού, που 
ήταν σγουρά, ξανθά τα θυμόταν όταν ο ήλιος φώτιζε και ζέσταινε την άμμο 
στη γνωριμία τους. Το άλλο, μελαχρινό με κοντά μαλλιά και λίγα γένια. Ήταν 
ωραία να χώνει τα δάχτυλά της αργότερα στις μπούκλες ή να παίζει τραβώ-
ντας τα μαύρα γένια. Το άλλο κεφάλι τι ήταν; Είχε κοτσίδα. Δεν της άρεσε 
πολύ. Ούτε αυτό, ούτε ο κάτοχός του. Ήταν πολύ ψηλός και είχε κοτσίδα και 
συρμάτινες ήταν οι τρίχες του κεφαλιού του. Οπότε δεν ασχολούταν πολύ 
μαζί του. Ίσως λίγο με το στήθος του. Αλλά επειδή δεν ασχολούταν αυτή μαζί 
του, ασχολούταν αυτός με κείνη. Χαμηλά. Και ήταν υπέροχα. Τη χαλάρωνε, 
τη μούδιαζε και της άφηνε χώρο να χαϊδευτεί με τους άλλους δύο.

Πέρασαν από τόσες πολλές στάσεις… Στην αρχή όρθιοι, σα να χορεύουν 
σε συνονθύλευμα, σαν ερπετά που μπερδεύονται στα κλαδιά των δέντρων. 
Όλα κινούμενα, ευέλικτα, απαλά, εύπλαστα εκτός από τα τρία ανδρικά μόρια 
που όταν άρχισαν να σκληραίνουν, άρχισαν και να τη ζορίζουν τριγύρω της 
και να βγάζουνε την πιο ζωώδη φύση των ανδρών στην επιφάνεια δοκιμάζο-
ντας τις ρωγμές της. Έτσι ζεστάθηκε και σκλήρυνε και το δικό της όργανο, 
ανοίγοντας ανυπόμονα διάπλατα τις πύλες του για να δεχτεί τις προσφορές, 
να υποδεχτεί τους επισκέπτες. 

Ακολούθησαν στιγμές αμηχανίας, αρμονίας αλλά και εναγώνιας προσπά-
θειας διεκδίκησης μιας θέσης στο σώμα της. Άλλες φορές σα ζώα, καβάλησαν 
ο ένας τον άλλον, άλλες φορές σαν οι πιο ρομαντικοί εραστές ενώθηκαν με 
πάθος, άλλες ξέφρενοι και άγριοι ψάχναν λύτρωση στην κάψα τους αρπά-



ζοντας το διπλανό τους. Το πάνω και το κάτω χάνονταν, το μπροστά και 
το πίσω επίσης. Τα σώματα κινούνταν, γύριζαν, κάμπτονταν, άνοιγαν και 
προσκαλούσαν.

Μέχρι να φτάσουν και ξαπλωμένοι, αυτή καθισμένη πάνω σε κάποιον και 
κάποιος άλλος να της χαϊδεύει την πλάτη και ο τρίτος να χαϊδεύει τον εαυτό 
του, αυτή ξαπλωμένη στην άμμο να χαϊδεύει και τους τρεις εναλλάξ και να 
τους γεύεται. Τι υπέροχο… Και κάπως ατομικιστικό, αφού ήταν σα να μπερ-
δεύονταν κι αυτοί μεταξύ τους μέσα από το στόμα της και το σώμα της. Απ’ 
την άλλη, σκεφτόταν ότι σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να το θεωρήσει 
εκμετάλλευση όλο αυτό. Αλλά δεν ήταν έτσι. Οι πρωτόγονες φωνές της είχαν 
αποδείξει την ηδονή της. Υπήρξε εκεί με τη θέλησή της, έστω κι αν βρέθηκε 
τυχαία, και απόλαυσε το ερωτικό πάρε-δώσε, όπως της εμφανίστηκε. Ακόμη 
και οι στιγμές που εναλλάσσονταν μέσα της ήταν εκπληκτικές σαν εμπειρία. 
Ήταν σα συμπυκνωμένο διάστημα ζωής, στο οποίο οι άνθρωποι δοκιμάζουν 
διαφορετικούς συντρόφους και διαπιστώνουν ότι με τον καθένα είναι διαφο-
ρετικά. Ε, εδώ το διαπίστωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και διασκέ-
δασε μ’ αυτό. Ο ένας πιο χοντρός πήγαινε αργά. Ο άλλος πιο μικρός πήγαινε 
γρήγορα, ο άλλος στραβός έκανε περίεργες κινήσεις. Ήταν διασκεδαστικό. 
Και πολύ υγρό. 

Δε θυμόταν με ποια σειρά είχαν εναλλαγεί τα πέη τους στο στόμα της. 
Αλλά όταν έφτασε η ώρα, η τριπλή σωματική αίσθηση του ενός κάτω της, 
του άλλου στο στόμα της και του τρίτου στο στήθος της ήταν κάτι που δε θα 
ξεχνούσε ποτέ και μάλιστα θα επανέφερε συχνά στο μυαλό της για να θυμίζει 
ξανά στον εαυτό της ότι υπήρχε μαγεία στον κόσμο, όταν κάποτε πήγαινε να 
χάσει την πίστη της. 

Είχε κρατήσει τα μάτια ανοιχτά να κοιτάνε καρφωμένα στον ουρανό τα 
αστέρια και είχε κρατήσει και τα χέρια ανοιχτά ακουμπώντας από κάτω την 
άμμο, δηλώνοντας με αυτή τη στάση το πλήρες άνοιγμά της στον κόσμο, 
στην εμπειρία τούτη. Πόδια λυγισμένα ανοιχτά, χέρια τεντωμένα ανοιχτά, 
μάτια κούκλας ανοιχτά και στόμα περιπαιχτικά ανοιχτό να μεταδίδει στο 
πέος που είχε μέσα του την ενέργεια που λάμβανε από το σύμπαν αυτές τις 
στιγμές. Λάμβανε ενέργεια από το αιδοίο, από τα όρθια στήθη της, από τα 
σίγουρα σταθερά άστρα που κοιτούσε στον ουρανό, από τη δροσερή άμμο, 
το δροσερό αέρα και το κινούμενο πέος μέσα της. Ο αέρας που ανέπνεε με-
ταβόλιζε αυτή την ενέργεια και την επέστρεφε στο περιβάλλον και στους 
συντρόφους από όλους τους πόρους του κορμιού της. Αυτή η στάση δεν 
κράτησε λίγες στιγμές. Δεν ήξερε βέβαια και πόσες κράτησε, γιατί τις στιγμές 
εκείνες βρισκόταν σε έκσταση. Αφέθηκε να την καταλάβουν όλα αυτά τα 
ερεθίσματα και να τη μετατρέψουν. 



Φαίνεται ότι απολάμβαναν όλοι αυτή την ταυτόχρονη προσφορά και 
έμειναν σ’ αυτό αρκετή ώρα. Ήταν θα λέγαμε το αποκορύφωμα της βραδιάς 
σε σχέση με τις εναλλασσόμενες κινήσεις και επαφές, που είχαν προηγηθεί 
και ακολουθήσει, που είχαν κάτι πιο αποκλειστικό για το ζευγάρι που έσμιγε 
κάθε φορά. Είχε φιληθεί με τον καθένα ξεχωριστά, είχε σμίξει με τον καθένα 
ξεχωριστά, αλλά οι ταυτόχρονες στιγμές μοιράσματος, όπως αυτή, ήταν ο 
λόγος ύπαρξης της βραδιάς.

Οι άνδρες μεταξύ τους είχαν αγγιχτεί; Τώρα που το σκεφτόταν, πίστευε 
ότι αυτό είχε γίνει σε μικρό βαθμό αλλά επίτηδες δεν είχε εστιάσει εκεί. Την 
ενδιέφερε η προσωπική της εμπειρία, περισσότερο από τη συλλογική. Το 
ταυτόχρονο ζωντάνεμα των αισθήσεων σε πολλά μέρη του σώματός της, που 
την έκαναν να θαυμάσει τη φύση γι’ αυτό που ήταν ικανή να προσφέρει στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, και τον εαυτό της, που ήταν άξια να της προσφερθεί όλο 
αυτό όχι από έναν, αλλά από τρεις άντρες.

Η βραδιά είχε τελειώσει με τους τέσσερίς τους πεσμένους ανάσκελα να 
ασθμαίνουν βαριά αυτό που τους είχε συμβεί. Και η μέρα τους βρήκε μπλεγ-
μένους αγκαλιά σαν καταφύγιο σε μια μεγάλη μητέρα να τους καίει ο πρωινός 
ήλιος την επιδερμίδα. Από τότε δεν τους είχε ξαναδεί. Τις επόμενες μέρες 
πήραν χωριστά τον δρόμο του γυρισμού.

Θυμήθηκε τώρα ότι η βραδιά αυτή ήταν μία επίδειξη του πνεύματός της. 
Γιατί μπορεί να είχε πονέσει στον τελευταίο χωρισμό, αλλά ποτέ δεν ήταν 
πραγματικά εκεί με όλο της το είναι. Η φύση της ήταν αγριότερη και της ξα-
ναποκαλύφθηκε τώρα. Με αυτή τη σκέψη, ευχαριστημένη γύρισε στη δουλειά 
της χαμογελώντας πονηρά κι αυτάρεσκα.



[πΟΙΗμΑΤΑ]
Γιώργος Τσιτιρίδης

Σταυρουδάκι Χρηστό

 Όταν έσκυβες ακουμπούσε επάνω μου.
Έμπαινε στα μάτια σου.
Πήγαινε πέρα δώθε σαν εκκρεμές
Μπερδευόταν μέσα στα χέρια μας.
Σου αποσπούσε την προσοχή
Το έβγαλες και το ακούμπησες στο τραπέζι.
Η επαφή μας παρ’ όλα αυτά δεν ήταν κάτι το τρομερό.
Απεναντίας σιωπηρά αποφανθήκαμε ότι ήτανε μια αποτυχία.
Όταν πήγα να μαζέψω τις καπότες από το τραπέζι το είδα εκεί…
Φτιαγμένο από λευκόχρυσο , περασμένο σε μια λεπτή αλυσίδα.
Το έχω πάντοτε μαζί μου… κάτι σα φυλαχτό
μέχρι να σε τρακάρω σε κανένα πάρκο για να σ’ το επιστρέψω.

Το αγόρι του Λούνα πάρκ

–Έχεις πολύ ωραίο σώμα του είπα.
–Και να φανταστείς ότι δε γυμνάζομαι, είναι από τη δουλειά μου απάντησε 
και χαμογέλασε παίρνοντας εκείνο το ύφος που έχουν τα παιδιά όταν κάνουν 
μια σκανδαλιά.
–Και πού δουλεύεις; Ρώτησα.
–Σε όλην την Ελλάδα. Όπου υπάρχουν Λούνα Πάρκ. Στήνω και ξεστήνω τα 

μηχανήματα.
Κάπως έτσι ένιωσα μετά από καιρό πως έκανες και για εμάς.
Πρώτα η μουσική και οι φωνές, μετά ένα-ένα τα φώτα



και στο βάθος εσύ να παλεύεις με τα «συγκρουόμενα» και τη μπαλαρίνα.
Δύσκολη Δουλειά αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει… Κάποιος πρέπει να 

είναι εκεί όταν τελειώνει το όνειρο.

Ο επιτάφιος

Είχα χρόνια να τον δω, καθώς τελευταία δεν έκανα Πάσχα στο χωριό.
Ήρθε δίπλα μου αιφνιδιαστικά την ώρα της περιφοράς του επιταφίου.
–Τι κάνεις; Με ρώτησε.
Παρατήρησα το πόσο πολύ ομόρφυνε από τότε που πειραματιζότανε ο ένας 

στο κορμί του άλλου ψάχνοντας για εμπειρίες.
Άραγε ξαναπήγε με άντρα από τότε;
–Έλα πάμε μια βόλτα μου ειπε.
Χωρίς δεύτερη σκέψη ανέβηκα στη μηχανή.
Με πήγε… στο ίδιο μέρος.
Άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς και τα δυο κορμιά μας ενώθηκαν και πάλι 
σ’ αυτήν την απρόσμενη Ανάσταση.



Παρασκευή και βρέχει Σαλονίκη. Ο βοριάς καταπίνει τις σκιές των ανθρώ-
πων, οι σταγόνες του ανεμόβροχου βιτσίζουν το πρόσωπό του, μουσκεμένος 
σκέφτεται τα λόγια της μάνας του πριν χρόνια: η βροχή είναι τα δάκρυα του 
Θεού για τους ανθρώπους.

Αλλά ποιούς ανθρώπους; Υπάρχουν άνθρωποι εδώ κάτω στο Βαρδάρη; 
Περιφέρεται –όπως πάντα– στα στριπτιτζάδικα, παίρνει μάτι τη λαγνεία των 
άλλων, ανδρών εφήμερων και γυναικών βουτηγμένων στην προστυχιά, κα-
πνοί και ουίσκι φθηνό κυριαρχούν, χέρια μπερδεύονται και μουνιά βασιλεύ-
ουν, γέλια που τον τσιμπάνε στην καρδιά βγαίνουν από λαρύγγια πρόθυμα 
να καταπιούν τα πάντα, πόσο ακόμη να αρμέγονται οι ψυχές για λίγη ηδονή, 
πόσο ακόμη να ξεχρεώσουνε;

Ύστερα φεύγει, παραφυλάει έξω από φτηνά ξενοδοχεία, νεαροί εραστές 
ανεβαίνουν πρόθυμα τις σκάλες με πουτάνες νοικιασμένες με την ώρα, μια 
ξεπέτα η ζωή, ένα τίναγμα του ορθωμένου πούτσου την κατάλληλη στιγ-
μή στο στόμα της πουτάνας κι έπειτα πίσω πάλι, στα ίδια και τα ίδια, στην 
αναζήτηση της φτηνής αγορασμένης ηδονής, οι άνδρες να πληρώνουν, οι 
γυναίκες να πληρώνονται, οι άνδρες να πληρώνονται, με λίγα ευρώ ακόμη 
ίσως κερδίσεις την Παρασκευή σου ακόμη μια φορά. 

Κατηφορίζει πιο αργά στις πιάτσες, χαζεύει τις περιφερόμενες γυναίκες, 
καμιά φορά περπατάει ως το σταθμό με κατεβασμένες πλάτες, ένα τρένο 
φτάνει αργοπορημένο σφυρίζοντας μέσα στην ομίχλη, οι επιβάτες χάνονται 
πριν καλά κατέβουν, οι ώρες προχωρούν, αυτός απομένει στα παγκάκια του 
σταθμού παρέα με ένα σκύλο αδέσποτο που τον κοιτάζει στα μάτια, το πιο 
ανθρώπινο βλέμμα της νυχτιάς, ο σκύλος φεύγει κουνώντας την ουρά του κι 
αυτός επιστρέφει στα χαμαιτυπεία του Βαρδάρη.

Ακόμη μια Παρασκευή. Είναι η μέρα που η γυναίκα του παίρνει τα παιδιά 
και πηγαίνει στη μάνα της. Από τότε που η γυναίκα κάθε βδομάδα την κάνει 
για το χωριό και την πεθερά του, μια ηλίθια παλιόγρια που ζήτημα να γαμή-

ρΙΤΑ. ΤΑ ΔΑΚρύΑ ΤΟύ θΕΟύ.
Γιάννης Τσιτσίμης

(Προειδοποίηση περιεχομένου για σεξουαλική βία.)



θηκε δυο τρεις φορές στην κωλοζωή της, ναι, από τότε τα πράγματα ξεκα-
θάρισαν, βρέθηκε ο χρόνος που πάντα ήθελε για να σκεφτεί  πώς να επιζήσει 
από τη μοναξιά που κουβαλάνε μέσα τους  οι άνθρωποι και τον κυκλώνει σαν 
τέρας με χίλια κεφάλια που όλα χαμογελάν κι αν πας κοντά τους όμως σε 
δαγκώνουν γρήγορα και θανατηφόρα.

40 χρονών και το μόνο που αξίζει ακόμη στη ζωή του είναι ο «κύκλος 
της Παρασκευής». Τις υπόλοιπες ημέρες είναι ο κύριος καθώσπρέπει με σπίτι 
στην Καλαμαριά, παιδιά, σύζυγο, υποχρεώσεις, δύο αμάξια, λογαριασμό στην 
τράπεζα, εργασία σε θέση προϊσταμένου σε ασφαλιστική εταιρία, με μισθό και 
bonus, με meetings και γεύματα «εργασίας», με εξοχικό διαμέρισμα σε «συ-
γκρότημα» στη Χαλκιδική, με φλύαρους ανθρώπους να τον περιβάλλουν χα-
μογελώντας δίχως λόγο παντού λες κι είναι υποχρεωτικό στο στυλ «ε, καλά, 
εμάς η κρίση δε μας άγγιξε, τι να κάνουμε, η κυβέρνηση φταίει, γεμίσαμε 
άνεργους και άστεγους, ευτυχώς στα προάστια δεν τους βλέπουμε, πρέπει κι 
εσείς να μετακομίσετε, αγαπητέ μου» διογκώνοντας έτσι τη μοναξιά του, την 
έλλειψη κάθε συναισθήματος, την έλλειψή του για όλα και όλους, τη μόνιμη 
του απουσία στη ζωή, το κολύμπι του να μη βυθιστεί από την επιφάνειά της 
στην καταβόθρα που κουβαλάνε ήδη οι άλλοι.

Κι αυτήν την Παρασκευή θα κάνει και πάλι μονάχα βόλτες. Κάτι είναι κι 
αυτό. Έχει χάσει ο Βαρδάρης πια το νόημά του από καιρό. Δεν υπάρχει ούτε 
μια συγκίνηση να αγοράσει, τίποτα, τα μπαρ, τα πορνεία πιο πέρα, τα peep 
show, όλα τα σπούδασε, η συγκίνηση σβήνει, τα φώτα κλείνουν, ξημερώνει, 
ευτυχώς ήπιε αρκετά ποτά απόψε εδώ κι εκεί, μπορεί και να ξεχάσει για λίγο 
ποιός είναι. Κι ίσως να αρχίσει πια να ξεκόβει, τον βρήκαν κι εδώ οι σκιές του, 
τον ξεκλήρισαν κι εδώ οι ενοχές του. 

Κάνει μια τελευταία βόλτα: μπαίνει για λίγο στο «Λαϊκόν», η οθόνη είναι 
γεμάτη από κρέας προσφερόμενο, βγαίνει, πίνει δυο σφηνάκια στους «Αγγέ-
λους του Τσάρλι», κάτι συφοριασμένες ξεδοντιάρες πόρνες του σφυρίζουνε κι 
αυτός τρέχει μακριά, μετά τραβιέται στην Ταντάλου, βυθίζεται κι άλλο στην 
ανωνυμία, ανεβαίνει για μια στιγμή τις σκάλες ενός μπουρδέλου που είναι 
ακόμη ανοιχτό, στη σκάλα ένας προσπαθεί να μαλακιστεί μπροστά του, επι-
χειρεί να τον βάλει να του τον πιάσει, του αρπάζει τα χέρια και για ένα δευτε-
ρόλεπτο αγγίζει εκείνο το ξενόφερτο πέος, την υγρασία και τη σκληρότητά 
του, γυρίζει και κατεβαίνει τρέχοντας ενώ πίσω του τον καταδιώκουν εκτι-
νάξεις από σπέρμα, βγαίνει, η βροχή δυναμώνει, το χάραμα αχνοφαίνεται, 
μπροστά στου «Ζωγράφου» μια γυναίκα στα γόνατα παίρνει στο στόμα της 
ένα γέρο που κρατάει ένα 20ευρο και χύνει με κραυγές φρίκης, τρέχει, τραβάει 
στην Εγνατία να σωθεί, τα ταξί σπανίζουν απόψε.



–Μήπως έχεις φωτιά, ρε παλικάρι;
Το μούτρο της στάζει βροχή. Όμορφη είναι. Φοράει περούκα σε χρώμα 

φουξ, η μύτη, τα μάγουλα φουλ στο ρουζ, τα χείλια της ολοκόκκινα, τα μάτια 
της με μπλε σκιές έντονα, νέα φαίνεται σχετικά κι η φούστα κοντή στο χρώμα 
της περούκας αποκαλύπτει δύο ψηλόλιγνα σφιχτοδεμένα πόδια που στέκο-
νται σε γοβάκια στιλέτο, μια γούνα ψεύτικη «λεοπαρδαλέ» σκεπάζει τους γυ-
μνούς ώμους, του χαμογελάει σφιχτά κι όμως δεν την έχει ξαναδεί ποτέ, μην 
είναι καινούρια; Πώς ξέπεσε εδώ;

Της προσφέρει τσιγάρο κι αναπτήρα, εκείνη στέκεται κάτω από ένα υπό-
στεγο μπροστά σε μαγαζί που τα πρωινά πουλάει μπότες και στρατιωτικά 
είδη, στριμώχνεται δίπλα της μέχρι να περάσει η βροχή, ανάβει κι αυτός ένα 
και κοιτάζονται, τα πατσατζίδικα δέχονται τους τελευταίους νωθρούς πελά-
τες της βραδιάς, τα πρώτα αστικά από την αφετηρία του Σταθμού περνάνε 
σκορπίζοντας νερά.
–Πελάτη δε σταύρωσα, απόψε…

Και πώς να τον σταυρώσεις, μωρό μου, του έρχεται να της πει, αφού στέ-
κεσαι εκτός πιάτσας, τίποτα δε σου μάθανε, αλλά δε μιλάει, ρουφάει βαθιά 
τον καπνό του και χωρίς να το καταλάβει, το στόμα του γίνεται ανεξάρτητο 
και μιλάει μόνο του:
–Πάμε στο Ρεξ; Δικό μου το δωμάτιο… Πόσο πάει η ταρίφα σου;
–Πενήντα… Είμαι η Ρίτα…
–Γιώργος! Της πετάει ψέματα και την αρπάζει από το χέρι, το αλκοόλ τον 
έχει πια δικό του, δε χρειάζεται να σκέφτεται, τα σύννεφα βαριά και μαύρα 
πλακώνουνε την πόλη, πληρώνει το νυσταγμένο ρεσεψιονίστα και στο ασαν-
σέρ χουφτώνει άγρια τον κώλο της Ρίτας, «θα σε ξεσκίσω» της λέει στο αυτί 
με τη γλώσσα του να την τρυπάει κι εκείνη γελάει πρόστυχα.

Στο δωμάτιο. Πετάει όλα του τα ρούχα και μετά πιάνει να την ξεντύνει 
αργά, την αφήνει με τα εσώρουχα, δε θα κάνουμε πρώτα ντους, του λέει εκεί-
νη, να σε γαμήσω ήρθαμε, όχι να μπανιαριστούμε, απαντάει, την πιάνει με 
μανία από το σβέρκο και την αναγκάζει να γονατίσει φέρνοντας το στόμα 
της στον ολόρθο πούτσο του.

Η γλώσσα της. Περνάει από παντού, του γλείφει τ’ αρχίδια, τον παίρνει 
όλο μέσα στο στόμα της, τον σαλιώνει και τον βγάζει, περνάει μετά στην 
κωλοτρυπίδα του κι αυτός ανατριχιάζει, η γλώσσα της βουτάει στον κώλο 
του κι αυτός νιώθει τον πούτσο του να εκρήγνυται. Μετά του γλείφει πάλι το 
κεφάλι  γύρω γύρω και χώνει το δάκτυλό της στην πίσω τρύπα του ενώ με το 
άλλο χέρι του τον παίζει στο στόμα της.

Τρελαίνεται. Τι πουτανάκι είναι αυτό; Ποιος ασήμαντος θεός τον λυπή-
θηκε απόψε;



Της βγάζει το σουτιέν με δύναμη, την πετάει στο κρεβάτι, φοράει προφυ-
λακτικό, ορμάει πάνω της, της γλείφει τα βυζιά, είναι σφριγηλά με ροζ ρώγες, 
ολόρθα, το χέρι του κατεβαίνει στο κιλοτάκι της, το αρπάζει, ετοιμάζεται να 
της το σκίσει και τότε ακουμπάει ένα καυλί απόλυτα σε στύση κι έτοιμο!

Πετάγεται πίσω ουρλιάζοντας, ανάβει τα φώτα, κοιτάει τη «Ρίτα». Του 
φαίνεται πως κάπου ψηλά κάποιος γελάει σαρκαστικά. Η Ρίτα τον κοιτάζει 
αινιγματικά, αυτός κάθεται σε μια καρέκλα απέναντι από το κρεβάτι πριν 
γκρεμιστεί. Σιωπή.
–Είσαι… είσαι… μα εσύ είσαι…
–Και λοιπόν; Νόμιζα πως το κατάλαβες…
–Μα… όχι… πώς... κι ύστερα… εγώ… δεν… δεν είμαι… γκέι…!
–Κι αυτό πάλι τι σημασία έχει…;

Απομένουν να κοιτάζονται. Εκείνος με το πέος ακόμη σε στύση παρά 
την έκπληξη, εκείνη με το δικό της πεταμένο έξω προκλητικά κι απόλυτα 
φουσκωμένο. Ξαφνικά η Ρίτα σηκώνεται, τον αρπάζει από την καρέκλα, τον 
ρίχνει στο κρεβάτι και τον παίρνει στο στόμα της ξανά, μετά γυρίζει στα τέσ-
σερα και τον καθοδηγεί πώς να τη γαμήσει. Εκείνος διστακτικά στην αρχή, 
μπαίνει μέσα της, δεν έχει πάρει άνδρα από κώλο ποτέ, δεν έχει πάει με άνδρα 
ποτέ, έπειτα αρχίζει να κουνιέται με δύναμη, να την ξεσκίζει, η Ρίτα πονάει, 
φωνάζει, αυτός δε σταματά με τίποτα, αγριεύει περισσότερο, τη στήνει καλύ-
τερα για να ανοίξει πιο πολύ και με όλη του τη δύναμη τη γαμάει βάναυσα μέ-
χρι που χύνει ασταμάτητα στον κώλο της ενώ εκείνη σφαδάζει από κάτω του.

Πάει να ανάψει τσιγάρο. Η Ρίτα σηκώνεται, του το πετάει και πριν κατα-
λάβει τι γίνεται, βρίσκεται στο κρεβάτι στα τέσσερα αυτός τώρα, αντιδρά, 
πάει να πει «όχι, δε θέλω» κι η Ρίτα του κλείνει το στόμα με τον πούτσο της 
κι αφού τον αφήσει να της τον γλείψει λίγο και τελείως άπειρα, μετά τον ξα-
ναστήνει για πισωκολλητό, τώρα αυτός αντιστέκεται λιγότερο κι αφού του 
αλείψει τον κώλο με ειδικό ζελέ, μπαίνει μέσα του αργά και σιγά, εκείνος φω-
νάζει ότι πονάει.

Τον παίρνει για ώρα, τον γαμάει ξανά και ξανά, με το ένα χέρι της του τον 
παίζει και στο τέλος ο «Γιώργος» χύνει, τότε βγαίνει από τον κώλο του, τον  
γυρίζει και χύνει στο στόμα του, εκείνος πνίγεται αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει, 
είναι αιχμάλωτος του τεράστιου πούτσου της, όλα σκοτεινιάζουν εντελώς.

Βγαίνει από το ξενοδοχείο μόνος του. Νομίζει πως όλοι κοιτάζουν μονάχα 
αυτόν. Τα δάκρυα του Θεού χύνονται στους δρόμους της πόλης.



Στα πόδια σου ξαπλώνω
και βάζω το κεφάλι μου ανάμεσα,
δαγκώνω τα γόνατα σου.
Σα δυο μεγάλα καρούμπαλα έτσι
όπως τα κοιτάω, προεξέχουν.
Χωράνε κατάλληλα στο στόμα μου.
Και πίσω από αυτά τα βουνά 
εξαπλώνεται το πιο μαλακό δέρμα του κόσμου.
Είναι κάτι δικό σου.
Σαν το πιο όμορφο μετάξι της Ανατολής.
Πόσο μ’ αρέσει να ακουμπάω 
τα αξύριστα μάγουλα μου πάνω σου
και να σε ανατριχιάζω.
Με τις παλάμες μου τις πατούσες σου χουφτώνω.
Πέφτω πάνω σου με τον πιο ανώμαλο τρόπο.
Το βλέμμα σου παραδομένο στα χάδια μου απαιτώ.
Σε βλέπω πως κοιτάς τα δάχτυλα μου.
Τι φαντάζεσαι άραγε;
Ίσως θες να αποπλανήσεις τις αισθήσεις της στιγμής.
Να τις κάνεις πιο πρόστυχες, πιο υγρές.
Στο δίνω.
Σε πειράζω με τα δάχτυλα μου, εισχωρώ.
Νιώθω μια καυτή ανάσα, αναστεναγμό 
να κατακλύζει το αυτί μου.
Μια σπίθα βάζει φωτιά.
Μια μανία μου βγαίνει.
Τώρα θα σκοτώσω το ρομαντισμό εγώ.
Αρπάζω και πιάνω τα δυο σου χέρια μαζί.

ΣΤΟ ΚρΕβΑΤΙ
Φαντομάς



Το κούτελο μου κολλάω πάνω στο δικό σου.
Σαν τρελός τα χείλη σου γλείφω, και
τον πούτσο μου με δύναμη μπήγω.
Όλα αυτά για να αρχίσεις να μου τραγουδάς 
τις πιο ζεστές αισχρές αναπνοές.
Αυτή τη μελωδία της καύλας θέλω να συνθέσω.
Και συ θα είσαι το όργανο μου.
Το κουρδίζω και το ξεκουρδίζω μπορεί και χίλιες φορές.
Με την πιο γρήγορη ταχύτητα σέρνομαι πάνω σου.
Νιώθω αμαρτωλός.
Σε φτύνω, σε χτυπάω, θέλω να τελειώσω μέσα σου.
Μ’ αφήνεις;
Δε σε ρωτάω.
Ανάβω τσιγάρο.
Σε κερνάω.
Σε φιλάω 
και σε κρατάω στην αγκαλιά μου.
Ίσως γίνουμε τρεις. Ίσως όχι.
Καληνύχτα.



Ονειρεύτηκε πως ξύπνησε και ήταν Κυριακή. Ονειρεύτηκε πράγματα περίερ-
γα που μόνο στα παραμύθια συμβαίνουν, σε αλλόκοτα και περίεργα παρα-
μύθια.

Ο ήλιος έλαμπε πάνω στο μαλακό χθεσινοβραδινό χιόνι. Κατέβηκε τις ξύ-
λινες σκάλες και στο σαλόνι μοσχομύριζε μπισκότα κανέλας και φρεσκοαλε-
σμένο καφέ. Πάντα λάτρευε αυτό το μηχανάκι που έχουν εκεί για ν’ αλέθουν 
τους κόκκους του καφέ χειροκίνητα. 

Τον βρήκε να κάθεται στην τραπεζαρία και να διαβάζει.
«Καλημέρα», του ψιθύρισε.
«Good morning sunshine», απάντησε αυτός…
…και όλες οι ηλιαχτίδες είχαν χωρέσει στο σημείο που σμίγουν τα φρύδια 

του και γίνονται ένα με το χρυσάφι από τα μαλλιά του. 
«Sunshine» ψέλλισε, και τ’ αφτιά της γέμισαν με τη φωνή του Μητσιά να 

τραγουδάει «επειδή σ’ αγαπώ», τη φωνή του Μίσσιου να απαγγέλει Μίσσιο 
και της Δημητριάδη να ερμηνεύει Χικμέτ και Μπίρμαν. 

Μα αυτός επέμενε να της μάθει να αγαπά την όπερα. Στο παλιό του γραμ-
μόφωνο έπαιζε η «Rusalka» από τη φιλαρμονική ορχήστρα της Πράγας.

Έσκυψε και άγγιξε το διάφανό του δέρμα, από τα μάγουλά του έφυγε μια 
φλοίδα όνειρο. Τον πήρε αγκαλιά και φιλήθηκαν με αυτά τα φιλιά που περι-
μένεις χρόνια να υγροποιηθούν από τον κόσμο των ονείρων στον πραγμα-
τικό κόσμο. 

Ανακάτεψε με τα δάχτυλά του τα μαλλιά της μέχρι να πέσουν κάτω και να 
χυθούν στους ώμους και στα στήθη της. Τα παραμέρισε και έσπρωξε όλα τα 
ρούχα μέχρι ν’ αποκαλυφθούν οι ρώγες της. Βούτηξε σα μωρό μέσα στο λευκό 
της σώμα, στο στήθος της, στην κοιλιά της. Έφερε δυο γύρες γύρω από τους 
ώμους της και άρχισε να χαϊδεύει, να γλύφει και να δαγκώνει κάθε σπιθαμή 
του κορμιού της… 

ΣύΝΗθΙΣμΕΝΕΣ ΚύρΙΑΚΕΣ
Φοίβος    



Ήταν παλιοί γνώριμοι με αυτή τη θέρμη του γυναικείου κορμιού όταν 
καυλώνει και ερωτοτροπεί. Ίδρωνε, έτρεμε και φοβόταν.

Σαν να άκουσε τις σκέψεις του, αποφάσισε να του κάνει ένα δώρο. Γύρισε 
απότομα, έψαξε το στήθος του –συνηθισμένη και αυτή σε άλλα σώματα– δά-
γκωσε τις θηλές του και τον πέταξε με δύναμη στο κρεβάτι. Τον ξάπλωσε 
μπρούμυτα και κόλλησε το κορμί της πάνω στο δικό του. Ένιωσε το σώμα 
του να κοκαλώνει…

«Your penis is so big and hard», της είπε μουδιασμένα.
Αυτή ένιωσε τα ζουμιά της να ξεχειλίζουν. Γλίστρησε τις παλάμες της μέσα 

από το παντελόνι του και έπιασε το πέος του.
«Το καυλί σου είναι πολύ μεγάλο και σκληρό», του είπε… και κατέβασε με 

βιάση το παντελόνι του, αφήνοντας εκτεθειμένη τη γλυκιά κωλοτρυπίδα του, 
υγρή και φωτισμένη να πάλλεται ελαφρά προς τα πάνω. 

Σήκωσε με μαεστρία τη φούστα της και το πέος της πετάχτηκε έξω σκλη-
ρό και ολόστητο. Το έπιασε και το οδήγησε αργά μέσα στη διψασμένη τρύπα 
του. Τα βογγητά και των δυο ξεπερνούσαν σε ομορφιά ακόμα και την εικόνα 
των παραγεμισμένων οπισθίων του από το λείο και χοντρό πέος της.

Είχαν ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και τους φραγμούς και όπως του είπε: 
«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από δυο απελευθερωμένους πια ανθρώπους».

Τράβηξε μαλακά το πέος της από την τρύπα του, που τώρα ήταν κόκκινη 
και ζεστή και το έτριψε πάνω στα οπίσθια του. Αυτός γύρισε απότομα και το 
πήρε στο στόμα του. Πέρασε τα χέρια του πίσω από την πλάτη της και έλυσε 
τα λουριά από τη μέση της. Πέταξε κάτω το μέλος που τόση ώρα του χάριζε 
την ηδονή και της ζήτησε να βάλει το δικό του πέος βαθιά μέσα της. Αδύνατο 
να του αρνηθεί. Τα δάχτυλα του ήδη γλίστραγαν και ξεγλίστραγαν μέσα στο 
μουνί και το κωλαράκι της. 

Η εμμονή με τον κώλο της την ιντρίγκαρε και την άναβε. Την έκανε να 
σκέφτεται ότι είναι και αυτή γκέι άντρας που κοιμάται πρώτη φορά με άντρα. 
Την έκανε να σκέφτεται ότι είναι αυτός. Ήθελε να τον νιώσει παντού μέσα της. 

Γύρισε στα τέσσερα για να του χαρίσει όλη τη θέα του γυμνού της κώλου. 
Στο θέαμα αυτό, αυτός έκλεισε μεμιάς όλες της τις τρύπες. Με το ένα του χέρι 
της έκλεισε το στόμα, ενώ με το άλλο έσπρωξε το πέος του βαθιά μέσα στο 
μουνί της και τον αντίχειρά του βαθιά μέσα στην κωλοτρυπίδα της. 

Τέτοιο παλιρροιακό κύμα πάνω σε χιονισμένο βουνό δεν έχει ξανασυμβεί. 
Το μουνί της ήταν υγρό, έσταζε καύλα ολόκληρη. Μούδιασε από τις φτέρνες 
ως τ’ αφτιά… για μια στιγμή τον έχασε. Το μόνο που άκουγε ήταν τη Rusalka 
ν’ αφήνει μια κορώνα για τον αγαπημένο της.



«Φήμες λένε πως και αυτός τραγούδησε το “Άξιον Εστί” χωρίς ούτε καν να 
το καταλάβει, αλλά και οι τρεις παρευρισκόμενοι ήταν πολύ απασχολημένοι 
για να το επιβεβαιώσουν.»

Πήγε να βγει και τον έσπρωξε πίσω βαθιά μέσα της. Τα χείλη του αιδοίου 
της έκαναν ακόμα σπασμούς και πίεζαν το πέος του ρυθμικά. Της έσφιξε τους 
αστραγάλους και έβαλε το κεφάλι του μέσα στα στήθη της. Θήλασε τις ρώγες 
της τη μία μετά την άλλη και αυτή αναζήτησε με τις παλάμες της τις δικές 
του παλάμες. Φιλήθηκαν με φιλιά δροσερά και μετά από λίγο κατάφεραν να 
ξεκολλήσουν τα ξαναμμένα τους σώματα.

Αυτό το δόσιμο το ονειρεύονταν από παιδιά. Από τότε που γνωρίστηκαν 
ένα παγωμένο απόγευμα στη χώρα του Ποτέ. Από τότε που συνειδητοποίη-
σαν πως ο ύμνος στον έρωτά τους δεν μπορεί παρά να μη γνωρίζει φύλα και 
ταυτότητες, παρά μόνο την αστείρευτή τους καύλα και την τρυφερή αγάπη 
τους.

Χάιδεψε την κοιλιά της και τη ρώτησε, πώς νιώθει.
«Πιο γεμάτη από ποτέ», του απάντησε αυτή χαμογελώντας πονηρά.
Φίλησε το χαλαρό του πέος και σηκώθηκε αργά. Καθάρισε το στραπόν 

της και το έβαλε πίσω στο συρτάρι. Το σπόρι στην κοιλιά της πλατσούριζε 
και αυτό ευτυχισμένο… και έτσι σηκώθηκαν και οι τρεις για να μαγειρέψουν! 
Οι γονείς του θα έρχονταν στη 1 μ.μ. για ένα συνηθισμένο Κυριακάτικο τρα-
πέζι… και το χιόνι είχε αρχίσει ήδη να λιώνει…!



Με τη γυναίκα μου πιστεύουμε ότι είμαστε ένα πολύ ερωτικό ζευγάρι και 
«ανοιχτό» σε σεξουαλικά θέματα. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε πολλά τα-
μπού της σημερινής εποχής όσον αφορά στο σεξ, γι αυτό μάλλον και με χαρά 
και καύλα ανακαλύψαμε κάποιους ηδονισμούς που θα αναφέρω στην παρα-
κάτω ιστορία.

Είχαμε από καιρό φαντασιωθεί ένα ερωτικό τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο 
κ.ο.κ., μάλιστα είχαμε την χαρά να γνωρίζουμε και ένα ζευγάρι (πιο ηλικιωμένο 
από εμάς) που μας αποκάλυψαν ότι πέραν από λάτρης του γυμνισμού (όπως 
εμείς) είναι και χρόνια swingers. Μάλιστα παρευρεθήκαμε και σε ένα swinger 
–γυμνιστικό διήμερο σε μία παραλία της Βορείου Ελλάδας. Δυστυχώς όμως 
με πίκρα συνειδητοποιήσαμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες ήτανε μεγαλύτερης 
ηλικίας από εμάς, αλλά το σπουδαιότερο, δεν μας έλκυε κανένας/-μία τους. 
Παρόλο που σχεδόν όλοι ήθελαν να μας πηδήξουν, δεν βρήκαμε κανέναν/
μία τους αρκετά καυλωτικούς. Έτσι, παρά του δημοσίου σεξ μπροστά τους 
(αρκετά ηδονιστικό θα έλεγα), δεν τους «δώσαμε» τίποτα άλλο!

Μια μέρα λοιπόν, μετά από καιρό, θα ερχότανε μία φίλη της γυναίκας 
μου από τη Νότια Ελλάδα να τη φιλοξενήσουμε. Μου είχε μάλιστα αναφέρει, 
ότι αυτή και μία ακόμα παλιά συμφοιτήτριά της, την έκαναν να θέλει τόσο 
πολύ να «πάει» με μια άλλη γυναίκα. Γυρίζοντας λοιπόν ένα βράδυ από την 
δουλειά, με έκπληξη συνειδητοποίησα ότι οι φιλενάδες έβλεπαν στον Η/Υ 
τσόντες με παρτούζες και είχανε καυλώσει τόσο που τις πέτυχα μάλιστα να 
φιλιούνται παθιασμένα στο σαλόνι. Εγώ έμεινα έκπληκτος, όμως αυτές σαν 
να με περιμένανε με περίσσια αγωνία θα έλεγα, να γυρίσω σπίτι. Μου επι-
τέθηκαν και με έσυραν στο κρεβάτι. Πάνω που με γδύνανε, σκεφτόμουν ότι 
επιτέλους θα ζούσα μία φαντασίωσή μου και μάλιστα ένα τρίο με δύο γυναίκες 
(πείτε μου ποιος άντρας εξάλλου δεν έχει φαντασιωθεί κάτι τέτοιο!). Αυτό 
όμως που θα επακολουθούσε ξέφευγε από κάθε μου φαντασίωση και με έβαλε 
σε νέα ηδονιστικά μονοπάτια.

ΚρύΟ, ΚΑΙρΟΣ ΓΙΑ ΤρΙΟ
barboutsalos



Αφού με γδύσανε, σκέφτηκαν να με βασανίσουνε και να με δέσουνε στο 
κρεβάτι, ώστε να μου κάνουν ό,τι θέλουν αυτές. Αφού με χαρά δέχτηκα σταδι-
ακά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι οι κόμποι ήτανε αρκετά δυνατοί. Πάραυ-
τα, αρχίσανε και αυτές να γδύνονται και να φιλιούνται σε όλο τους το κορμί 
αντιστοίχως. Έγλειφαν η μία τις ρόγες της άλλης ενώ ταυτόχρονα «έπαιζε» η 
μία με το μουνάκι της άλλης. Όλα αυτά μπροστά μου χωρίς να συμμετέχω και 
χωρίς να μπορώ να αυνανιστώ. Έγλειφε με πάθος η μία το μουνάκι της άλλης 
δίπλα στο πρόσωπό μου, χωρίς όμως να μπορώ να χώσω την γλώσσα μου σε 
κανένα από τα δύο. Το βασανιστήριο αυτό κράτησε αρκετή ώρα, μιας και δεν 
υπέκυπταν στα παρακαλητά μου. Κάποια, επιτέλους, στιγμή, άρχισε η μία 
να με τσιμπουκώνει ενώ η άλλη μου έγλειφε τρυφερά την κωλοτρυπίδα μου. 
Έπειτα από αρκετή ώρα, άρχισαν να κάθονται διαδοχικά επάνω στον πούτσο 
μου και να με γαμάνε εναλλάξ. Κάποια στιγμή, ενώ με καβαλούσε η γυναίκα 
μου, η φίλη της έβγαλε ένα διπλό στραπ όν (με έναν δονητή να προεξέχει 
και έναν μέσα από το σλιπάκι που έμπαινε στο μουνί της) από τα πράγματά 
της. Το φόρεσε και άρχισε, με την βοήθεια λιπαντικού υγρού, να διεισδύει 
στον κώλο της γυναίκας μου. Αργά και σταθερά μπαινοβγαίναμε μαζί, εγώ 
στο μουνί και η φίλη της στον κώλο της. Η γυναίκα μου ούρλιαζε από ηδονή 
ενώ η φίλη της, της ψιθύριζε στο αυτί ότι πάντα ήθελε να της γαμήσει τον 
κώλο. Αφού την εξάντλησε, της είπε ότι ήρθε η σειρά της να της κάνει το ίδιο. 
Αλλάξανε θέσεις και επαναλήφθηκε η στάση. Έπειτα, μου φορέσανε ένα προ-
φυλακτικό και αρχίσανε μία μία να χώνουμε τον πούτσο μου στον κώλο τους 
(εναλλάξ). Η καύλα μου είχε φτάσει στα όρια της και τις φώναξα ότι δεν άντε-
χα άλλο και ότι θα έχυνα. Μου αφαιρέσανε το προφυλακτικό και αρχίσανε να 
με γλείφουνε μέχρι να χύσω. Έχυσα με δύναμη και η γυναίκα μου τα ρούφηξε 
όλα μέσα στο στόμα της, τα οποία βέβαια αμέσως μετά τα μοιράστηκε με την 
φίλη της με ένα «υγρό» γλωσσόφιλο. Ήτανε υπέροχα, τόσο τέλειο σεξ δεν 
είχα ξανακάνει, όλες μου οι φαντασιώσεις είχανε εκπληρωθεί! Περίμενα να με 
λύσουνε και να ξαπλώσουμε όλοι μαζί, γυμνοί και αγκαλιασμένοι. Όμως δεν 
έγινε κάτι τέτοιο…

Αντιθέτως η φίλη της γυναίκας μου, νευριασμένα μου είπε «δεν τελειώσαμε 
ακόμα μαζί σου μαλάκα, δεν έχυσες και τέλος, έχεις ακόμα πολλά να δώσεις»! 
Δεν πολύ-κατάλαβα τι εννοούσε αλλά θα το αντιλαμβανόμουν ευθύς αμέσως. 
Με απολυταρχικό ύφος λέει στη γυναίκα μου «δεν θα τον αφήσουμε με την 
ικανοποίηση ότι μας έσκισε τους κώλους, ήρθε η ώρα του δικού του». Η γυ-
ναίκα μου αρνήθηκε όμως της ψιθύρισε κάτι στο αυτί (που μετέπειτα έμαθα 
ότι είχε σκοπό να της μάθει που βρίσκεται το αντρικό σημείο «G» και πως θα 
έφταναν την ηδονή μου σε άλλα επίπεδα) και αμέσως συναίνεσε. Της είπε ότι 



θα είχε πρώτη αυτή την ικανοποίηση να με «ξεπαρθενέψει» και έπιασε αμέσως 
το λιπαντικό υγρό και άρχισε να μου το βάζει βαθιά μες στην κωλοτρυπίδα 
μου με το δάχτυλό της. Πονούσε στην αρχή αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι 
μου άρεσε. Έπειτα έπιασε με τα χέρια της το στραπ όν που φορούσε η γυ-
ναίκα μου και το οδηγούσε αργά και σταθερά μέσα στον κώλο μου. Ο πόνος 
μου μεγάλωσε, αλλά όταν είχε μπει μέσα μου σταδιακά (φαντάζομαι λόγω 
λιπαντικού) άρχισε να υποχωρεί και στην θέση του πόνου να έρχεται η ηδο-
νή. Παρόλο που είχα «αδειάσει» από σπέρμα πριν από λίγο, ένιωσα ξανά τον 
πούτσο μου να σκληραίνει και να μεγαλώνει. Μέχρι να συνειδητοποιήσω τι 
είχε συμβεί, έβλεπα την γυναίκα μου να με γαμάει κανονικά και η φίλη της να 
μου γλείφει, τον πλέον, σκληρό μου πούτσο. Είχε εξτασιαστεί τόσο πολύ που 
μου έσκιζε τον κώλο (αν και λανθασμένα νόμιζα εκείνη την ώρα ότι έφταιγε ο 
εσωτερικός δονητής που έμπαινε βαθιά μέσα στο μουνί της, όση ώρα σφυρο-
κοπούσε τον κώλο μου). Εγώ δεν πίστευα τι συνέβαινε, η ηδονή που ένιωθα 
ήτανε πρωτόγνωρη και πολύ δυνατή! Έπειτα άλλαξε θέση με την φίλη της 
και κάθησε με το μουνί της επάνω στο πρόσωπό μου. Όση ώρα με έσκιζε η 
φίλη της έτρεχαν στο στόμα μου τα χύσια της γυναίκας μου, μάλλον είχε καυ-
λώσει πάρα πολύ με το να μου γαμάει τον κώλο, αλλά ακόμα πιο πολύ με το 
να βλέπει μια άλλη γυναίκα να ξεσκίζει (στην κυριολεξία) τον άντρα της! Δεν 
μπορούσα σε κάποια στιγμή να αναπνεύσω από την ηδονή (αν και μπορεί να 
έφταιγαν επίσης και τα υγρά της γυναίκας μου που μου είχανε πλημμυρίσει 
το στόμα). Ξαναέχυσα ακόμα πιο δυνατά από την πρώτη φορά. Είχα πλέον 
εξαντληθεί και ευτυχώς δεν ήμουν ο μόνος! Με έλυσαν και ξαπλώσαμε επιτέ-
λους γυμνοί και αγκαλιασμένοι για να κοιμηθούμε.

Την επόμενη μέρα, πρωί πρωί, επαναλάβαμε τα βραδινά κόλπα, αλλά χω-
ρίς σχοινιά αυτή την φορά και με παραπάνω όρεξη απ’ όλους. Αν ήμουν 
κάποιος άλλος με περισσότερα ταμπού, ίσως να έβρισκα αυτήν την ηδονή 
ανησυχητική (της πίσω πόρτας!), αλλά ποιος μπορεί να βάλει όρια στην ηδο-
νή και την καύλα. Δεν θα έπρεπε να έχει όρια το σεξ και η ηδονή (πέρα από 
αυτά που μπορούν να προκαλέσουν ψυχολογικά τραύματα βεβαίως). Ανοίξτε 
το μυαλό σας και αφήστε το κορμί σας να σας ταξιδέψει σε όλα τα μύχια 
και αποκρυφιστικά μονοπάτια της ηδονής. Το σεξ δεν προσδιορίζει έναν άν-
θρωπο (άντρα, γυναίκα, ομοφυλόφιλο-η, κτλ.), αλλά οι πράξεις του (όλες οι 
υπόλοιπες!). Ο έρωτας δεν είναι ορμονικός αλλά εγκεφαλικός, το σεξ όμως 
είναι ορμονικό, μάθετε αυτές τις διαφορές και απελευθερώστε το κορμί σας 
και (γιατί όχι) και τη σχέση σας. Ελπίζω να σας καύλωσα με την ιστορία μου 
και να σας βοήθησα να ξεπεράσετε κάποια σεξουαλικά ταμπού… Γαμηθείτε 
ελεύθερα (προφύλαξη μόνο στο προφυλακτικό!)!



Καθόσουν δίπλα μου, βλέπαμε μια ταινία, εγώ, εσύ, κι ένα πλήθος άλλων αν-
θρώπων γύρω μας, σε ένα φεστιβάλ για τη σεξουαλικότητα, ήταν απόγευμα, 
ήμασταν όλη μέρα μαζί. Κάποια στιγμή άπλωσες και κράτησες με το χέρι σου, 
το χέρι μου. Οι μηροί μας αγγίζονταν από ώρα, σαν να επιθυμούσαν ο ένας 
τον άλλον. Τα γόνατά μας, οι γάμπες μας, αποζητούσαν το άγγιγμα, την 
επαφή. Έγειρες το κεφαλάκι σου στον ώμο μου, τα όμορφα μαλλάκια σου 
χάιδεψαν το λαιμό μου. Ένα άρωμα γαργάλισε τα ρουθούνια μου. Το άρωμα 
του κορμιού σου. Η μυρωδιά του κορμιού σου. Είχε τόση ζεστασιά η μυρωδιά 
σου. Φαντάστηκα το κορμί σου να καίει μέσα στην γυμνή μου αγκαλιά. Είχε 
μια κάποια υγρασία η μυρωδιά σου. Φαντάστηκα το σώμα σου ιδρωμένο να 
κολλάει πάνω στο ιδρωμένο δικό μου σώμα. Θέλω να σε γλείψω παντού. Έχει 
τόσο κόσμο γύρω μου, αλλά σε θέλω τόσο πολύ. Η ταινία, να συγκεντρωθώ 
στην ταινία. Θέλω να σε γλείψω παντού. Να πάρω την υγρασία σου μέσα μου. 
Τώρα μόνο ανασαίνω. Σε ανασαίνω. Ανασαίνω την υγρή, ζεστή, μυρωδιά σου. 
Θέλω αυτή η ανάσα μου να μη σταματήσει ποτέ. Κυρίευσες τις αισθήσεις μου. 
Θέλω να σε αναπνεύσω ολόκληρη, να σε πάρω, μέσα μου παντού, μέσα στους 
πνεύμονές μου, να περάσεις στο αίμα μου, να φτάσεις σε κάθε μου κύτταρο. 
Θέλω να σε γλείψω παντού. Να πάρω την υγρασία σου μέσα μου, να αγγίξω, 
με τη γλώσσα μου, να χαϊδέψω, να γλείψω, τα δάχτυλα σου ένα, ένα, τους 
καρπούς σου, τις παλάμες σου. Να γλείψω το ίχνος από τις φλέβες σου κατά 
μήκος των χεριών σου μέχρι να φτάσω ψηλά, στο λαιμό σου, τα αυτάκια σου, 
να δαγκώσω τους λοβούς των αυτιών σου να τα γλείψω, να αφήσω την άκρη 
της γλώσσας μου να περιδιαβεί τον αυχένα σου. Να σε κοιτάξω στα μάτια 
και να αγκαλιάσω με τα χείλη μου τα χείλη σου. Να νιώσω την αφή τους, να 
τα δαγκώσω, να τα γευτώ, να πάρω τη γλώσσα σου στο στόμα μου, να την 
κρατήσω, να τη ρουφήξω σαν να ήταν το στοματικό σου καυλί. Θέλω να 
φιλήσω τα στήθη σου, να τα μαλάξω, να γλείψω τα σκληρά σου μπισκοτάκια, 
να δαγκώσω τα κερασάκια στην κορυφή τους, να τα θηλάσω. Θέλω να γλείψω 

ΚύΤΤΑρΙΚΗ ΣύΝΟύΣΙΑ
Deka Milligram



τον αφαλό σου, να πιέσω με τη γλώσσα μου την πρωταρχική οδό της τροφής 
σου. Θα ήθελα να μπορούσα να λύσω τον αφαλό σου, και να βυθίσω μέσα 
του τον καυλωμένο μου πούτσο, να βυθιστώ στο κέντρο της ύπαρξής σου, 
να αφήσω μέσα του το ζεστό μου σπέρμα, να γίνει η τροφή σου, να τρέφεσαι 
από εμένα, να γίνω εγώ η τροφή σου. Θέλω να γλείψω τις πατούσες σου, να 
γαργαλήσω με τη γλώσσα μου τις καμάρες από τις πατούσες σου, να γλείψω 
τα δάχτυλα των ποδιών σου. Θέλω να φιλήσω τους αστραγάλους σου, να τα-
ξιδέψω τη γλώσσα μου μέχρι πάνω από τη γάμπα σου, να αφήσω με τα χείλη 
μου ένα φιλί στη λακουβίτσα πίσω από το γόνατό σου, και να συνεχίσω πιο 
ψιλά να χαϊδεύω με τη γλώσσα μου το μηρό σου, μέχρι να φτάσω στην κορυ-
φή, αλλά… εκεί… δεν θα σε αγγίξω ακόμη. Έχεις άλλον ένα αστράγαλο, άλλη 
μια γάμπα, άλλη μια λακουβίτσα που περιμένει το φιλί μου, άλλον ένα μηρό. 
Κι όταν βρεθώ ξανά εδώ ανάμεσα στους μηρούς σου, θα φιλήσω τα χείλη σου, 
τα χείλη απ’ το μουσκεμένο σου μουνάκι, πρώτα το δεξί, μετά το αριστερό, θα 
φυσήξω την κλειτορίδα σου, και θα γράψω πάνω της, το περίγραμμα των χει-
λιών μου, θα φέρω την άκρη της γλώσσα μου, βασανιστικά κοντά της, θα την 
αγγίζω και θα απομακρύνομαι, θα τη φιλήσω τρυφερά και μετά θα βουτήξω 
στον ζεστό σου κόλπο με τη γλώσσα μου, πόσο μ’ αρέσει να σ’ έχω στο στόμα 
μου. Είσαι ξαπλωμένη και κοιταζόμαστε στα μάτια καθώς γεύομαι το τρυφερό 
ροζουλί σου μουνάκι, κάπου-κάπου, αφήνεις κάποιους ηδονικούς ήχους, που 
κάνουν τον πούτσο μου να πονάει από τη γκαύλα. Θέλω να πάρω την κλειτο-
ρίδα σου στο στόμα μου, τη δαγκώνω, γλυκά, κοιταζόμαστε, βυθίζω δύο μου 
δάχτυλα μέσα σου, έτσι θα σε τελειώσω, στα χέρια μου, στα μούτρα μου, στη 
γλώσσα μου πάνω. Ύστερα θα κουρνιάσεις στην αγκαλιά μου, και θα φιλάς το 
στήθος μου, θα χαϊδεύεις το σώμα μου, γρατζουνώντας που και που, με τα νυ-
χάκια σου τη σάρκα μου. Με τον αριστερό σου μηρό, σκεπάζεις τον πούτσο 
μου. Απλώνεις το χέρι σου και τον κρατάς, νιώθεις πόσο σκληρός είναι. Θέλω 
να με γλείψεις. Η γλώσσα σου θέλω να αγγίξει όλο μου το κορμί. Να με ση-
μαδέψεις, να γίνω μούσκεμα από εσένα, να με καλύψεις ολόκληρο με το σάλιο 
σου. Τα χέρια μου, ο λαιμός μου, το στήθος μου, η κοιλιά μου, ο αφαλός μου, 
η πλάτη μου, οι γάμπες μου, οι μηροί μου, προσμένουν το άγγιγμα από τη 
ζεστή, υγρή σου γλώσσα. Κοιτώντας με, απομακρύνεσαι προς τα πόδια μου, 
περνάς ανάμεσά τους. Φυσάς τα πρησμένα μου αρχίδια, και κατευθύνεις την 
ανάσα σου στον πούτσο μου, το πρόσωπό σου είναι τόσο κοντά του, φιλάς 
το υγρό του κεφάλι και αφήνεις τα χείλη σου να συρθούν μαλακά πάνω του, 
μέχρι χαμηλά στη βάση και μετά με παίρνεις μέσα σου. Μη βιάζεσαι, καθώς 
βυθίζομαι στο στόμα σου θέλω να βλέπω τα χείλη σου, να αγκαλιάζουν τον 
πούτσο μου. Να βλέπω πώς σκαλώνει το πουτσοκέφαλο μου στα χείλη σου, 



καθώς με αγκαλιάζει με τόση τρυφερότητα το στόμα σου. Νιώθω τη βάλανό 
μου να χαϊδεύει τον ουρανίσκο σου. Θέλω να με τελειώσεις. Θέλω, να βυθί-
σεις αργά ένα δάχτυλο σου στην κωλοτρυπίδα μου, γάμησέ μου τον κώλο 
με το δάχτυλο σου, και τον πούτσο μου στο στόμα σου και μη σταματάς 
να με κοιτάς στα μάτια. Θέλω να εκραγώ στο στόμα σου. Ρούφα με, γάμα 
με, τέλειωσέ με, πιες με, κατανάλωσέ με. Άσε τα χείλη σου λίγο χαλαρά, να 
βλέπω το σπέρμα να ρέει πλάι στον πούτσο μου, κράτα με μέσα σου. Σε θέλω 
ακόμη, δε σε χόρτασα, σε λαχταρώ. Η πρωτογενής πληροφορία της ύπαρ-
ξής σου, το DNA σου, ό,τι σε κάνει αυτό που είσαι, μοναδικά ανεπανάληπτη 
και ανεπανάληπτα μοναδική υπάρχει ακέραιη, σε κάθε κύτταρο του κορμιού 
σου. Από το νυχάκι του μικρότερού σου δαχτύλου ως την άκρη της μακρύ-
τερης τρίχας των μαλλιών σου. Από την εξώτατη στοιβάδα της επιδερμίδας 
σου, μέχρι το κέντρο των οστών σου, στα εσωτερικά σου όργανα υπάρχεις 
ακέραιη, ολόκληρη, πλήρης, ξανά και ξανά. Θέλω να σε αγαπώ ολόκληρη, 
θέλω να με αγαπάς ολόκληρο. Θέλω να αγαπώ κάθε σου κύτταρο, θέλω να 
αγαπάς κάθε δικό μου κύτταρο. Θέλω να αγκαλιάσω κάθε σου κύτταρο θέλω 
να αγκαλιάσεις κάθε δικό μου. Θέλω να γλείψω κάθε σου κύτταρο, θέλω να 
γλείψεις κάθε δικό μου. Θέλω να φιλήσω κάθε σου κύτταρο, θέλω να φιλήσεις 
κάθε δικό μου. Θέλω να γαμήσω κάθε σου κύτταρο, θέλω να γαμήσεις κάθε 
δικό μου. Θέλω να χύσω κάθε σου κύτταρο, θέλω να χύσεις κάθε δικό μου. 
Θέλω να συγχωνευτούν τα κορμιά μας. Να είμαστε ενωμένοι, πάντα μαζί. Η 
ταινία τελείωσε, τι βλέπαμε; ο κόσμος αρχίζει και φεύγει, σηκώνεσαι κι εσύ να 
φύγεις, στάσου… εγώ… πώς θα σηκωθώ εγώ;



Νύχτα. Βρισκόμουν κλειδωμένη στο πορτμπαγκάζ ενός κινούμενου αυτοκι-
νήτου. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί. Το μυαλό μου ήταν θολωμένο σαν να είχα 
πάρει ναρκωτικά. Δε φοβόμουν. Σύντομα σταματήσαμε. Ένας ψηλός μαυρο-
φορεμένος άντρας με κουκούλα με τράβηξε από το αυτοκίνητο και με οδήγη-
σε σ’ ένα μικρό αγροτικό σπιτάκι στη μέση του πουθενά.

«Έχω ένα δώρο για σένα Ίαν.»
Θα αναγνώριζα παντού αυτήν τη φωνή.
«Δάσκαλε».
«Αυτό είναι το κορίτσι μου.» Βγάζει την κουκούλα του που ανεπιτυχώς 

απέκρυψε την ταυτότητά του.
«Μα δεν καταλαβαίνω, τι είναι όλο αυτό το σκηνικό;»
«Λοιπόν, σε ξέρω χρόνια και σε θέλω χρόνια. Και συ το μόνο που κάνεις 

είναι να εκμεταλλεύεσαι τα συναισθήματά μου –παίζεις μαζί μου. Αυτό τε-
λειώνει απόψε. Σήμερα θα παίξουμε με τους δικούς μου κανόνες. Το κορμί 
μου καίγεται και μόνο με τη σκέψη ότι θα σε κάνω δική μου. Ωστόσο, για να 
σου αποδείξω ότι δεν είμαι σαν τα υπόλοιπα καθίκια που συνάντησες στη ζωή 
σου, ότι πράγματι είμαι ξεχωριστός, ότι σε νοιάζομαι, είμαι πρόθυμος να κάνω 
μια παραχώρηση.»

Ανάβει το φως, λιγοστά έπιπλα τριγύρω και ένα παλιό κρεβάτι. Και Εκεί-
νη. Εκείνη. Δεμένη και τρομαγμένη. Θεέ μου! Θα ορκιζόμουν ότι σταμάτησε 
η καρδιά μου. Έχω τόσο καιρό να Τη δω. Άλλωστε πήγε «εξαιρετικά» η τε-
λευταία μας συνάντηση, όταν Της παραδέχτηκα τον έρωτά μου. Έθιξα τη 
straightκανονικότητά Της. Και ο δάσκαλος; Πώς ξέρει για Εκείνη; Τι στο 
διάολο συμβαίνει;

«Πήδα την!» 
«Ορίστε;!» Το καλύτερο ανέκδοτο που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Ο οξύς 

πόνος από το χέρι του που κατέβηκε στο μάγουλό μου διέκοψε το γέλιο μου.

ΓΙΑ ΚΑθΕ ΕΚΕΙΝΗ…
Ian Rogart

(Προειδοποίηση περιεχομένου για σεξουαλική βία.)



«Λοιπόν, επειδή είμαι πολύ καλός και νοιάζομαι για σένα, αντί να σε βάλω 
εγώ κάτω, θα σου κάνω τη χάρη να πηδήξεις τη γκομενίτσα σου. Και δεν έχω 
όρεξη για λόγια. Τελείωσα τις κουβέντες μαζί σου. Από δω και πέρα θα γίνε-
ται ότι λέω εγώ, οπότε ΣΚΑΣΕ και ΠΗΔΑ την.»

Σαν υπνωτισμένη κατευθύνομαι προς το κρεβάτι. Ακόμη δε φοβόμουν. Τι 
σκατά συμβαίνει και μαζί μου; Ακούω την καρδιά μου να χτυπάει στα αυτιά 
μου. Αυτό που ονειρευόμουν τόσο καιρό μπορεί να πραγματοποιηθεί, κάτω 
από τις πιο ασύλληπτες συνθήκες. Ξαπλώνω δίπλα Της. Τρέμω, καθώς χαϊ-
δεύω τα μαλλιά Της. Αφαιρώ απαλά το μαντήλι από το στόμα Της. Πόσο 
καιρό το περίμενα αυτό;! Και τώρα μπορώ να το κάνω…

«Μη, σε παρακαλώ!» Η φωνή Της με αφύπνισε. Τι στο διάολο κάνω; Ξέ-
χνα ότι είναι παράνομο, είναι λάθος. Δεν αγαπάς τον άλλο, αν σκέφτεσαι τον 
εαυτό σου. Πριν λίγο καιρό ορκιζόμουν ότι θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε 
γι’ Αυτήν. Μπορούσα. Ακόμη μπορώ. Ή να βυθιστώ στην ανείπωτη επιθυμία 
να Την βλάψω, να Την πονέσω στο ένα εκατοστό που πονάω κάθε μέρα; 
Κάθε αναθεματισμένη μέρα. Ποιος χέζει την απόρριψή Της; Της εμπιστεύτη-
κα τα πάντα για μένα και Εκείνη με πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο –χρη-
σιμοποίησε τα προβλήματά μου εναντίον μου. FUCK! Τι είναι αυτό;! Κλαίω; 
Γιατί κλαίω; FUCK! 

«Δεν μπορώ παλιομαλάκα.» Πετάγομαι και τον πλησιάζω μαινόμενη. «Νο-
μίζεις ότι με απειλές του αέρα θα με κάνεις να βλάψω τον σημαντικότερο 
άνθρωπο στη ζωή μου; Προτιμώ να πεθάνω.»

«Πάντα μεγαλόστομη και περήφανη! Γι’ αυτό σε γουστάρω! Θα περάσου-
με πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον.» Αφαιρεί τη ζώνη του και με χτυπάει στο 
πρόσωπο. Ζαλίζομαι από τον πόνο και πέφτω στα γόνατά μου, καθώς κόκ-
κινες σταγόνες αρχίζουν να κυλούν στα ρούχα μου και το πάτωμα. Με την 
άκρη του ματιού μου διακρίνω να τράβα Εκείνη από το κρεβάτι και να Τη 
σπρώχνει στην άλλη γωνία του δωματίου. 

«Άφησέ Τη να φύγει,» διαμαρτύρομαι «δεν σου φταίει σε τίποτα, μην Την 
πειράξεις και σου υπόσχομαι ότι δε θα πω τίποτα απ’ όσα γίνουν εδώ.»

«Το ξέρω αυτό μωρό μου. Τη στιγμή που θα πεις το παραμικρό στην αστυ-
νομία, θα φυτέψω μια σφαίρα στο όμορφο κεφαλάκι της. Πρέπει να κατάλα-
βες ότι είμαι πια ικανός για τα πάντα, απόδειξη το πώς κατάφερα να βρω και 
να φέρω εδώ το κορίτσι σου. Αλλά δεν μπορώ να την αφήσω, δεν κάνει να 
λείπει ο σημαντικότερος θεατής από την παράστασή μας.»

Τώρα φοβάμαι. Όλη μου τη ζωή δεν έπαιρνα σοβαρά τα πράγματα, πο-
ρευόμουν σαν σε όνειρο. Όνειρο. Εφιάλτης. Όνειρο…



«Το κεφάλι μου…» Αναρωτιέμαι αν αυτό εννοούν οι άνθρωποι, όταν λένε 
ότι με πεθαίνει το κεφάλι μου. Τι είναι εδώ; Α, ναι, νοσοκομείο. Και είχα μια 
ελπίδα ότι ονειρευόμουν. Για να δούμε, λοιπόν. Γάζα στο πρόσωπο, υποθέ-
τω τουλάχιστον πέντε ράμματα. Πόνος σε όλο το κορμί, αλλά κυρίως στην 
πύελο. Λοιπόν, ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και τι είναι εκείνο; Γύψος στο αρι-
στερό μου χέρι. Γαμώτο, δε θυμάμαι να αντιστάθηκα τόσο. Και στο δεξί μου 
χέρι ακουμπάει το κεφάλι της Εκείνη. Κοιμάται. Πρέπει να είμαι πολλές ώρες 
εδώ. Το ίδιο και Εκείνη. Τρομαγμένη ακόμη και αναίσθητη. Κτήνος τελικά ο 
δάσκαλος, και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Όχι. Θα Της κάνω αυτή την 
χάρη. Θα Την προστατέψω μια τελευταία φορά. Ξυπνάει. Με κοιτάει με δά-
κρυα στα μάτια. «Πώς είσαι;» Μάλλον χειρότερα απ’ ότι αισθάνομαι, αν κρίνω 
από το βλέμμα Της. «Συγγνώμη.» Δεν χρειάζεται να μου ζητάει συγγνώμη. 
Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να πω.

«Φύγε… Σε παρακαλώ…» είπα με φωνή που μόλις ακούστηκε. Ήξερε ότι 
αυτήν τη φορά μιλούσα σοβαρά. Σιωπηλή και γεμάτη ενοχές αποχωρεί από 
το δωμάτιο και εγώ εύχομαι να είμαι αρκετά τυχερή, ώστε να μην Την ξαναδώ 
ποτέ. Έφυγε και εγώ έκλαψα για τελευταία φορά για εκείνη. 

Για κάθε εκείνη…



«Παράνοια ονομάζεται η καταπιεσμένη επιθυμία να χαθείς μέσα στην ιδέα 
του άλλου και όχι μέσα στο κορμί του –γιατί οι ιδέες είναι πιο φωτεινές από 
τις σκοτεινές γωνιές του κορμιού– και εσύ φοβάσαι το σκοτάδι.»

Τετάρτη,  2:00 το πρωί
Πίνω σε όλες τις στιγμές μαζί σου, που ένιωσα την ψυχή μου να διαχωρίζεται 
απ’ το σώμα, να κοιτάει από ψηλά ένα σκυλί που λυσσάει να προβεί τις πύλες 
σου και να ξεχυθεί στα πιο υγρά σου μονοπάτια. Κι αν θυμάμαι σωστά, πολύ 
υγρά.

 Θυμάμαι –και πίνω σ’ αυτό– πως ησύχαζες όταν, μετά από λίγο βασανι-
στήριο γύρω από το μουνί σου, επιτέλους σε άγγιζα με τη γλώσσα μου τόσο 
απαλά και τρυφερά –σα να ήταν το πιο εύθραυστο υλικό στον κόσμο όλο– 
που αναδίπλωνες ολόκληρο το κορμί σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπο-
ρώ να σε κρατήσω κοντά μου. Ερχόσουν μόνη σου στα ίσα σου και έμενες μαζί 
μου, γιατί ήθελες κι άλλο. Δεν υπήρχε πιο καυλωτικό πράγμα για μένα από 
το να σε γλείφω. Από την υφή μέχρι τη γεύση –α!  Η γεύση σου είναι τέλεια. 

Και αφού δε θα σταματούσα ποτέ και να σε γλείφω, μου ψιθυρίζεις τόσο 
απαλά μες στο σκοτάδι «μπες μέσα μου», με μια αγανακτισμένη φωνή χαρα-
κτηριζόμενη παράλληλα από μικρά βογγητά –και δεν μπορούσα παρά να το 
κάνω. Η στιγμή που τα δυό μου δάχτυλα ξεκινούν να μπουν μέσα σου και εσύ 
δεν περιμένεις κάτι άλλο –ζεις μόνο για αυτή τη στιγμή τώρα και ’γω μόνο για 
την αντίδραση σου.

Α! Τι αντίδραση! Να σε ακούω όλη μέρα να βγάζεις αυτές τις φωνές –όχι 
τις κραυγαλέες, τις άλλες, που είναι κοφτές και υπάρχουν μόνο για την αρχή– 
που μου κόβουν την ανάσα, που νιώθω πιο υγρή από ποτέ μόνο και μόνο 
επειδή σε ακούω να γουστάρεις. Αυτές οι φωνές σου είναι η αρχή της δικής 
μου καύλας, χωρίς καν να μ’ έχεις ακουμπήσει, ξέρω ότι θα τελειώσουμε μαζί.

πΑρΑΝΟΙΑ
Kanarini



Και κάπως έτσι, σε έχω ολόγυμνη, το σώμα σου τόσο κολλητά με το δικό 
μου, βρίσκομαι τόσο μέσα σου και ’συ τώρα, μέσα στο στόμα μου αφήνεις τις 
βαριές σου αναπνοές και τα δυνατότερα –πλέον– βογγητά σου. Είσαι τόσο 
υγρή. Και ’γω να ακολουθώ και να καυλώνω όλο και περισσότερο βλέποντας 
σε να καυλώνεις, να γουστάρεις, να μου ζητάς κι άλλο, να μου φωνάζεις «πιο 
βαθειά», να μου ψιθυρίζεις με κομμένη την ανάσα «μη σταματάς»…

Και ’γω να λιώνω, να ανοίγω το στόμα μου λες να περιμένω να τρέξει νερό 
από πηγή να με λούσει, να συνεχίζω να μπαινοβγαίνω μέσα σου λες και δεν 
υπάρχει αύριο, να είμαι τόσο υγρή λες και με έγλειφες όλο το βράδυ –και όλα 
αυτά γιατί πλησίαζες στο τέλος, ήσουν στην τελική ευθεία, ήμασταν στην 
τελευταία στροφή.

Σε γυρνάω στα τέσσερα και συνεχίζω, αυτή τη φορά με τρία δάχτυλα. Πο-
νάς. Δε σταματάω, απλά το πάω πιο απαλά –ξέρω πως σ’ αρέσει παρά τον 
πόνο και μετά θα με παρακαλάς για παραπάνω. Όπως πάντα. Αυξάνεται η 
ταχύτητα και η πίεση, θέλω να φτάσω μέχρι εκεί που δεν πάει μέσα σου. Τέσ-
σερα δάχτυλα. Βγάζεις μια κραυγή ευχαρίστησης-καύλας-πόνου. Θέλω να 
μπω στα πιο σκοτεινά σου σημεία, να ξεχυθώ σε όλο σου το είναι, να χαϊδέψω 
τις πιο βαθιές πληγές σου και να γλείψω τις πιο κρυφές σου επιθυμίες. «Μη 
σταματάς. Μη σταματάς. Μη σταματάς.» Σε πιάνω από τον έναν ώμο για να 
σε φέρνω κάθε φορά όσο πιο κοντά μου γίνεται και έτσι να μπαίνω όσο πε-
ρισσότερο μέσα σου γίνεται.  Η αντίσταση είναι φοβερή, δεν μπορείς να πας 
πουθενά και μπορείς να πας όπου δεν μπορούσες ποτέ άλλοτε. 

Και φτάνει η στιγμή που ξέρεις ότι το τέλος πλησιάζει και θα φτάσουμε 
μαζί στην ύψιστη εκείνη φάση όπου κανείς και τίποτα δε μας φτάνει, γιατί 
αιωρούμαστε τόσο ψηλά απ’ όλους και όλα.  Τη στιγμή που τα δάχτυλά μου 
έχουν μουλιάσει από τα υγρά που βγάζεις… και βγάζεις… και βγάζεις… και οι 
κραυγές σου είναι η πιο υπέροχη μελωδία παρεστιγμένων νοτών που άκουσα 
σ’ όλη μου τη ζωή. Και τα πόδια σου σταματούν να σε κρατάνε πια και πέ-
φτεις χωρίς να σε νοιάζει αν έχω βγει από μέσα σου ή όχι, απλά πέφτεις. 

Και σου δίνω μία γλειψιά στο –καυτό από την τριβή και τόσο υγρό– μου-
νάκι σου για φιλί καληνύχτας και καθώς κλείνω τα μάτια, νιώθω τη γλώσσα 
σου ανάμεσα στα πόδια μου και ξέρω, πως ξεκινάει ακόμα ένα τραγούδι μας.

«Ίσως η πραγματική παράνοια, τελικά, είναι να νομίζεις πως θα βρεθείς 
στον κόσμο των ιδεών μέσω του κορμιού, μέσω των σκοτεινών σοκακιών θα 
έρθει η εξιλέωση που αναζητάς για την εύρεση της αδελφής –ιδέας σου. Μα, 
φίλε, αν φοβάσαι το κορμί, δε θα φτάσεις ποτέ στην ιδέα.»



Μουδιάζει το σώμα μου…
το κρύο διαπερνά τον εξωτερικό φλοιό μου, παγώνει το αίμα που κυλάει στις 
φλέβες μου… Υπάρχει όμως κάτι που παραμένει ζεστό, κάτι που κάνει τα σω-
θικά μου να καίνε, κάτι που θερμαίνει όλα τα εσωτερικά μου όργανα και δίνει 
αξία στην ύπαρξή μου… ένα ανεξήγητο συναίσθημα.

Ίσως να φταίει η συνεχής καύλα που υγραίνει το μουνί μου, ο Πόθος για 
σάρκα, η Ανάγκη για να συνουσιαστώ με ένα άτομο ή να αυνανίζομαι ατελεί-
ωτα με την εικόνα αυτού του ατόμου…

Είναι αυτό έρωτας; Είναι αυτό που λένε αγάπη;
ΟΧΙ!!! Είναι το Πάθος! Το πάθος για ένα άτομο που με κάνει να βασανίζω 

τον ίδιο μου τον εαυτό, που αυξάνει την σεξουαλική μου επιθυμία… Αυτό το 
άτομο ή το αντικείμενο που με έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ που φανερώνει 
μέσω του μυαλού μου, του σώματός μου, ένα διαφορετικό εγώ που βγάζει 
στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα και περιπλέκει τη σκέψη μου…

φανερώνεται ένα ακαταμάχητο συναίσθημα που με καταδιώκει…

πΑθΟΣ
Mirka J. K. 



[πΟΙΗμΑΤΑ]
Nave

Κέχρινο Ημερολόγιο

Το δέρμα σου,
μυρωδιά κομμένου χορταριού
το Αυγουστιάτικο μεσημέρι.
Φοράς μια υποψία
αμέγαλης αθωότητας
σαν το μαγιάτικο δείλι
που τα βλέφαρα του Ήλιου 
θαρρείς αργούν να σφαλίσουν.
Και η αϋπνία τού αυτή
ξυπνά μια στεγνή εφηβεία.
Σαν του Νοέμβρη
το κερί που τελειώνει
κι η φλόγα του θυμάται
για σένα… περιμένει…
Να σε σβήσει αυτή…

(Του) Κύρου

Σε ρυθμό πορφυρό,
το στέρνο σου
–η εξίσωση του ονείρου–
σκαρφαλώνει το ταβάνι
και ξαναφιλάει το στρώμα.



Στην τέταρτη ανάβαση
απαρνιέμαι τ’ οξυγόνο,
στην έκτη τα χείλη μου
στάζουν τ’ όνομά σου,
λίγο πριν τη δέκατη
αδημονώ να θυμηθώ
τι ήμουν
πριν παραταχθώ στα Κούναξα.



Οι δύο μας γράψαμε τον Αντι-Οιδίποδα από κοινού. Αφού ο καθένας μας ήταν αρκε-
τοί, ήμασταν ήδη ένα σεβαστό πλήθος. […] Γιατί διατηρήσαμε τα ονόματά μας; Από 
συνήθεια, καθαρά από συνήθεια. Για να καταστήσουμε με τη σειρά μας τους εαυτούς 

μας μη-αναγνωρίσιμους. Για να καταστήσουμε μη-αντιληπτούς, όχι τους εαυτούς 
μας, μα ό,τι μάς κάνει να πράττουμε, να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε. Επίσης, 
γιατί έχει πλάκα να μιλάμε όπως όλοι οι άλλοι, να λέμε ότι ο ήλιος ανατέλλει, ενώ 

όλοι ξέρουν πως είναι μόνον τρόπος του λέγειν. Να φτάσουμε, όχι το σημείο όπου κά-
ποιος παύει να λέει «Εγώ», το σημείο όμως όπου παύει να έχει σημασία εάν κάποιος 

λέει «Εγώ». Δεν είμαστε πια οι εαυτοί μας. Ο καθένας θα γνωρίσει τον δικό του. 
Έχουμε βοηθηθεί, εμπνευστεί, πολλαπλασιαστεί.

Gilles Deleuze & Félix Guattari, Χίλια Οροπέδια: Ο Αντι-Οιδίπους. 1980

Η ανωτέρω παράγραφος κοσμεί τον τοίχο του δωματίου τους κρεμασμένη 
εδώ και χρόνια, χωρίς όμως την αναφορά στα ονόματα των συγγραφέων. Η 
πρώτη παράγραφος αυτού του βιβλίου ήταν το μόνο φιλοσοφικό απόσπα-
σμα που τους έχει αγγίξει. Ο Κ και ο Λ είναι σιαμαίοι. Περίπτωση δικέφαλων, 
μοιράζονται το ίδιο σώμα και έχουν δύο κεφάλια. Δε στερούνται κάποιας νο-
ητικής λειτουργίας. Είναι από τα λίγα σιαμαία αγόρια που δε διαχωρίστηκαν 
μέσω χειρουργικής επέμβασης και έχουν επιζήσει. Η σεξουαλικότητά τους 
τούς απασχολούσε από όταν αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει σεξουαλικότητα. 
Και ποιον άλλωστε δεν τον απασχολεί από εκείνο το σημείο και μετά ή και 
από πιο πριν; Το ότι γεννήθηκαν συμμετρικοί, το ότι κάθε μέρα στον καθρέ-
φτη αντικρίζουν ένα ον κατά το μάλλον ή ήττον συμμετρικό τούς έκανε (α) 
να σκέφτονται πάντα με βάση συμμετρίες, αλλά και (β) να νιώθουν πως υπε-
ρέχουν από τον κανόνα της ανθρώπινης μορφής, του οποίου αποτελούν μια 
μικρή εξαίρεση της πολύ μικρής του εξαίρεσης. Η εποχή βοηθάει. Στις μικρές 
ηλικίες ήταν «τέρατα», αλλά δεν πειράζει, όπως και να ’χει, τους άρεζαν τα 
τέρατα στις ταινίες και στα κινούμενα σχέδια. Ειδικά τα συμμετρικά τέρατα. 

ΔύΟ ΣΕ ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΤΑ ΔύΟ

onesecbeforetheend



Στην εφηβεία, με το διαδίκτυο ανακάλυψαν πολλά. Αρχικά αριθμούς. Τις πι-
θανότητες ύπαρξής τους. Το πόσοι ακόμα σαν κι αυτούς υπάρχουν. Το πώς 
διαχειρίζονται την ύπαρξή τους. Πώς έβγαλαν άδειες οδήγησης, πώς γιορτά-
ζουν τα γενέθλιά τους, πώς βρίσκουν ερωτικούς συντρόφους. Πώς μοιάζου-
νε. Αυτό τους έκανε να αναζητήσουν και τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. 
Διύλιζαν τον κώνωπα με αυτές τις σκέψεις. Φυσικά, η απόλυτη συμμετρία θα 
εκπληρωνόταν στο να ήταν ομοφυλόφιλοι και να βρουν ένα αντίστοιχο αρ-
σενικό ομοφυλόφιλο ον του οποίου οι χαρακτήρες θα είχαν διαπλαστεί και δι-
αμοιραστεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του δεξιού κεφαλιού του ενός να ταίριαζαν με αυτά του αριστερού 
κεφαλιού του άλλου και το αντίστροφο. Δύο παράγοντες-τροχοπέδη: 1. δεν 
ερεθίζονταν σεξουαλικά με άνδρες, όσο κι αν το ήθελαν και 2. οι στατιστικές 
δείχνουν πως από τους ελάχιστους εν ζωή άνδρες σιαμαίους που υπάρχουν, 
κανένα ζευγάρι δε φαίνεται να είναι ομοφυλόφιλο και οι περισσότεροι έχουν 
ήδη σοβαρές σχέσεις για τις οποίες μάλιστα περηφανεύονται στα media. Οι 
Κ και Λ δεν έχουν γίνει θέμα της σόου μπιζ. Ακόμα. Δε γεννήθηκαν ούτε στην 
Αμερική, ούτε στην Ινδία, ούτε σε κάποια χώρα του «τρίτου κόσμου» για να 
αποτελούν μοδάτο θέαμα. Ζουν μια καθημερινή ζωή στα πλαίσια του πολιτι-
σμού και της αποδοχής του άλλου σε μια μικρή πόλη της βόρειας Ευρώπης. 
Σκέφτονταν κάποτε πως είναι ερωτευμένοι με την Abigail και την Brittany, 
τις σιαμαίες που δείχνει στο YouTube αν πατήσεις «σιαμαίοι», με πολλά βί-
ντεο για τη δημόσια πια ιδιωτική τους ζωή, μέχρι και για τα νέα της αποφοί-
τησής τους. Αλλά όχι. Σχεδόν όλες οι αναφορές σε σιαμαίους περιέχουν την 
κλισέ, για τα αυτιά των σιαμαίων, φράση «μπορεί να έχουν το ίδιο σώμα και 
την ίδια καρδιά, έχουν όμως πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες». Σπουδαία τα 
λάχανα. Οι χαρακτήρες της Abigail και της Brittany διαφέρουν τόσο όσο οι 
χαρακτήρες της Υ και της Ρ, δύο «κανονικών» κοριτσιών από το σχολείο που 
δε διαφέρουν σε τίποτα από τον μέσο όρο. Ο Κ και ο Λ παραδέχονται πως 
μοιάζουν πάρα πολύ στο χαρακτήρα, απλώς φαίνεται να τους γοητεύει η ιδέα 
ότι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Αυτό είναι κοινό γνώρισμα και των δύο 
και δεν το κρύβουν: η τάση τους να εφευρίσκουν διαφοροποιημένα γούστα. 
Άρα, δεν έχει νόημα να ονειρεύονται μια σχέση με τις Abigail και Brittany. 
Είτε ο Κ είναι με την Abigail και ο Λ με την Brittany, είτε το αντίστροφο, 
θα ήταν το ένα και το αυτό. Δεν έχει ζουμί. Δε θα μπορούσαν να συζητή-
σουν για τη σχέση τους μεταξύ τους φέρνοντας επιχειρήματα σε σχέση με τη 
διαφορά των χαρακτήρων. Θα τους άρεσε πολύ μια περίπτωση όπως αυτή 
της τέταρτης σεζόν του American Horror Story. Μια αντίστοιχη περίπτω-
ση δικέφαλων σιαμαίων, των οποίων οι χαρακτήρες διαφέρουν τόσο πολύ 



που να φτάνουν σε βαθμό μηχανορραφίας η μία εναντίον της άλλης. Μία 
έξυπνη και μία χαζούλα. Η χαζούλα όμως αποδεικνύεται πιο «σοφή» στην 
πορεία του έργου. Κλισέ, αλλά τουλάχιστον πιο ενδιαφέρον απ' τα κορίτσια 
του YouTube, απ' τα κορίτσια της πραγματικότητας. Και δε θα μάλωναν για 
το ποιος θα πάρει ποια. Οι χαρακτήρες του Κ και του Λ ήταν ίδιοι, οπότε δε 
θα τους ένοιαζε. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια. Αυτά είναι μόνο στη 
φαντασία. Στην πορεία σκέφτηκαν να αποδεχτούν και να ορίσουν μια μεταξύ 
τους ερωτική σχέση. Άλλωστε, ανεπισήμως είχαν μια σεξουαλική σχέση σε 
κάθε τους αυνανισμό. Έτσι ξεπέρασαν εκ φυσικού τους άλλωστε τα κόμπλεξ 
περί ομοφυλοφιλίας. Όποτε αυνανίζονται κάθε κεφάλι παίρνει ταυτόχρονα 
την προσωπική αυτοϊκανοποίηση του αυνανισμού, αλλά και της θωπείας εκ 
μέρους ενός άλλου χεριού. Όταν ξεκίνησαν να εργάζονται προς αυτήν την 
κατεύθυνση, εξάσκησαν την καθοδήγηση των σκέψεών τους. Για παράδειγ-
μα, όταν ο Κ αυνάνιζε ενεργητικά τον Λ, ο Λ άφηνε εντελώς την εγκεφαλική 
λειτουργία κίνησης των μυών του χεριού στον Κ, ενώ ο Κ άφηνε –όσο μπο-
ρούσε- στην άκρη την αισθαντικότητα της διέγερσης του πέους του. Είχε 
πλάκα για ένα διάστημα, αλλά πολλαπλοί λόγοι τους έκαναν να μη θέλουν να 
συνεχίσουν έτσι: 1. Στις «προσπάθειες» αυτές που έκαναν, υποκρίνονταν. Δε 
γίνεται ούτε να αφεθείς τόσο ώστε να μη νιώθεις ότι κουνάς το χέρι σου, ούτε 
τόσο ώστε αν κάποιος (εσύ!) σού ακουμπά το πέος να μην το νιώθεις. 2. Δεν 
τους αρκούσε η τεχνική του αυνανισμού, ήθελαν κι άλλα, ή μάλλον τα ήθελαν 
όλα, έστω για μια δοκιμή και μετά βλέπουμε. 3. Τους αρέσει να φιλιούνται, 
η δομή όμως της σπονδυλικής τους στήλης δεν επιτρέπει να φιλιούνται στο 
στόμα. Ουσιαστικά, όποτε γυρνά το κεφάλι ο ένας, οπωσδήποτε θα γυρίσει 
έστω και λίγο το κεφάλι προς την ίδια κατεύθυνση και ο άλλος. Αντίστοιχο 
πρόβλημα πρέπει να είχαν και οι Lori και George Schappell, σιαμαίες με δια-
φορετικά σώματα και ενωμένες από το κεφάλι. Η George γεννήθηκε γυναίκα 
ονόματι Reba, στην πορεία όμως θεώρησε τον εαυτό της γυναίκα αλλάζο-
ντας και το όνομά της. Η Lori, από την άλλη, ήταν αρραβωνιασμένη με ένα 
αγόρι, το οποίο όμως πέθανε σε αυτοκινητικό δυστύχημα πριν το γάμο τους. 
Κανείς δεν ξέρει για τις μεταξύ τους σχέσεις. Όπως και να ’χει όμως, από 
άποψη συμμετρίας, για κανέναν λόγο δε βολεύουν τους Κ και Λ. Επόμενη 
λύση: η δημιουργία ενός όντος τεχνητής νοημοσύνης, ενός ρομπότ-σιαμαί-
ων γυναικών, με προγραμματισμένους διαφορετικούς χαρακτήρες, οργανικά 
μέλη προκειμένου να μοιάζει με άνθρωπο στη σάρκα. Τέλειο. Ακριβό όμως 
για να πραγματοποιηθεί, όσο κι αν δε θα είχαν καμία ένσταση σε κάτι τέτοιο. 
Ταξικά ζητήματα ανακύπτουν. Και επιστροφή σε προηγούμενες σκέψεις. Και 
περισσότερα βιντεάκια και άρθρα στο διαδίκτυο. Το πρόβλημά τους παραμέ-



νει. Είναι μόλις 17 χρονών και έχουν διαβάσει πολύ περισσότερη φιλοσοφία 
από πολλούς μεγαλυτέρους τους, φτάνοντας στο βαθμό να απορρίψουν την 
ίδια τη φιλοσοφία ως έννοια με μόνη εξαίρεση την παράγραφο που βρίσκεται 
στην αρχή του κειμένου, που ονειρεύονται πως την έγραψαν οι σιαμαίοι των 
ονείρων τους. Είναι ανοικτοί σε προτάσεις. Φοβούνται την εκδήλωση σχιζο-
φρένειας ή κάποιας άλλης διπολικής διαταραχής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο –σύ-
νηθες σε άτομα σκεπτόμενα όπως αυτοί– το πρόβλημα θα διογκωθεί πάρα 
πολύ. Πρέπει να τους προλάβουμε και πρέπει να προλάβουν. 



Σήκωσα το κεφάλι μου πάνω από τα πρακτικά και την είδα να μπαίνει… 
Η μορφή της ήταν επιβλητική. Το μαύρο κολλητό φόρεμα που φορούσε 
διέγραφε κάθε χαρακτηριστικό του άψογου σώματός της. Από τα μανίκια 
ξεπρόβαλλαν δύο δυνατά άκρα με έντονους στιβαρούς ώμους και ζωντανές 
–θαρρείς– φλέβες στα χέρια. Το όλο θέαμα μου έβγαζε κάτι το απόλυτο, κάτι 
το υπερβατικό, το σώμα αυτό θύμιζε κάποια απαράμιλλη αρχαιοελληνική θε-
ότητα και συνάμα μου έβγαζε κάτι ενστικτώδες, που μονάχα ως ζωώδες μπο-
ρούσα να χαρακτηρίσω. Περισσότερο από το κάθε τι με καθήλωσε το θελκτι-
κό της στήθος και ένα απαλό εξόγκωμα ανάμεσα στα ζουμερά της μπούτια.

Χαμήλωσα το βλέμμα, είχα ανατριχιάσει και ένιωσα το σώμα μου να ανε-
βάζει θερμοκρασία. Η καρδιά μου άρχισε να τρέχει σαν τρελή. Μέσα μου άρ-
χισε να ρέει η κάβλα σαν κάτι πρωτόγνωρο. Έσφιξα τις γροθιές μου. Την 
κοίταξα με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ 
ήταν ότι ήθελα να πάρω την πούτσα της στο στόμα μου μέχρι να τελειώ-
σει. Δεν μπορούσα να αφήσω τη σκέψη αυτή, είχε σκαλώσει στο μυαλό μου. 
Εκείνη το κατάλαβε και θέλοντας να με λυτρώσει από το μαρτύριό μου  με 
πλησίασε αργά, χωρίς ποτέ να σταματά να με κοιτά με αυτό το καθηλωτικό 
βλέμμα, στάθηκε ακριβώς μπροστά μου ενώ άρχισε να ξεντύνεται.

Έβλεπα –σαν να είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω στον κόσμο αυτόν– 
να ξεκουμπώνονται τα κουμπιά του φορέματός της ένα-ένα και τα στήθη της 
να ξεπροβάλλουν γυμνά χωρίς σουτιέν. Ήθελα σαν κολασμέν* να γλείψω και 
να αγγίξω τις ρώγες της αλλά τα χέρια μου ήταν κοκκαλωμένα.

Έκλεισα τα μάτια και άρχισα να βαριανασαίνω. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ 
έντονο. Χωρίς να το καταλάβω με άρπαξε απότομα και με έριξε με δύναμη 
πάνω στο γραφείο. Μου ακινητοποίησε τα χέρια, έβαλε τα πόδια της ανά-
μεσα στα πόδια μου και άρχισε να τρίβει με πάθος το μουνάκι της πάνω στο 
δικό μου. Καθώς την ένιωθα πάνω μου το στήθος της ακουμπούσε τα χείλη 
μου ηδονικά. Αρχικά την έγλειφα αργά, σαν αυτό που κάνω να είναι κάτι 

*Η
Sylvia Rivera



ιερό. Ξαφνικά ένιωσα τις ρώγες της να σκληραίνουν. Τότε έχοντας καυλώσει 
πλήρως άρχισα να τις δαγκώνω μέχρι που ξαφνικά μάτωσαν. Την ένιωσα να 
ψελλίζει κάτι και να βογκάει με ευχαρίστηση. Ένιωθα πως είναι τιμή μου να 
κάνω ό,τι της έκανα εκείνη τη στιγμή, σα να μου είχε δώσει αυτή την ευκαιρία 
και εγώ δεν έπρεπε να την απογοητεύσω. 

Ήθελα να κατέβω πιο κάτω ακόμα και να τη γλείψω παντού αλλά με πέτα-
ξε από πάνω της και με έδεσε στην καρέκλα. Με κοίταξε προκλητικά αλλά με 
απαξίωση και με βραχνή φωνή μου είπε: «Για τις επόμενες ώρες, μου ανήκεις. 
Δεν έχεις αντίρρηση, είμαι σίγουρη. Ξεκίνα να το γλείφεις… ΤΩΡΑ!»

Άρχισα να τη γλείφω αργά, στο κεφαλάκι αρχικά, κοιτώντας την υποτα-
κτικά. Σα να κατάλαβε, μου έλυσε το ένα χέρι ώστε να μπορώ να χαϊδεύω τα 
αρχίδια της ταυτόχρονα. Τότε άρχισα να τον παίρνω πιο βαθιά και η από-
λαυση μεγάλωνε και στους δύο.  Η μεγάλη της ψωλή άρχισε να με πνίγει και 
εγώ ήθελα κι άλλο. Έκλεισα τα μάτια μου και πέρασαν από τη φαντασία μου 
εικόνες από παλιές, μελλοντικές και απίθανες εμπειρίες, όλ* προσπαθώντας 
να εισχωρήσουν όπου η καθεμία μπορούσε. Το χέρι μου ασυναίσθητα έφυγε 
από τ’ αρχίδια της και το έβαλα με δύναμη στην κωλότρυπά μου. Με χα-
στούκισε με δύναμη, οπότε συνέχισα να τη γλείφω και να τη χαϊδεύω αυτή τη 
φορά πιο έντονα. Με την ψωλή της στο στόμα ένιωθα ότι γινόμασταν ένα, 
ότι έπαιρνα κάτι από την ιδανική της ύπαρξη. Μετά από δύο λεπτά άνοιξε τα 
μάτια και με είδε να αναστενάζω μπουκωμέν* από ευχαρίστηση. Την κοίταξα 
βαθιά στα υγρά της μάτια, με έλυσε από την καρέκλα, με πέταξε ξανά στο 
γραφείο και τα κορμιά μας πλησίασαν.

Με τον ζεστό, γεμάτο φλέβες πούτσο της που φαινόταν πεινασμένος άρ-
χισε να με βαράει στην τρύπα μου, που πλέον την περίμενε με προσμονή. Η 
ευχαρίστηση και η θέρμη που ένιωθα, όσο και η ανάγκη για οργασμό με την 
οποία με είχε γεμίσει ήταν τόσο μεγάλη που η αναμονή έμοιαζε δυσβάστα-
χτη. Χώθηκε βαθιά μέσα μου με αργές αλλά σίγουρες κινήσεις. Ένιωσα να 
τρελαίνομαι. Μέσα μου είχα το πιο όμορφο πράγμα. Ήταν ό,τι πιο μοναδικό 
είχα νιώσει και θα ένιωθα ποτέ, ήμουν σίγουρ* για αυτό.Αναστεναγμοί ευ-
χαρίστησης έβγαιναν από τα χείλη μου. Τους έπνιξε με τα φιλιά και τα όλο 
πάθος δαγκώματά της. Μπήκε ακόμη πιο βαθιά μέσα μου, σα να ήθελε με 
τον πούτσο της να φτάσει κάθε γωνιά του σώματος μου και τελείωσε με μία 
έκρηξη ηδονής.

Ταυτόχρονα με αυτήν έχυσα και εγώ. Απελευθερώθηκα από αυτό το μαρ-
τύριο που όλη αυτή την ώρα με βασάνιζε. Αυτή η εμπειρία με είχε αλλάξει.

Βέβαια τα υγρά μου ήταν τόσο πολλά, που τα πρακτικά καταστράφηκαν. 
Αλλά αυτό δε νοιάζει κανέναν.



Τριστινίκα,

Και τη στιγμή αυτή της ένωσης
που σε κυρίευσαν το πάθος κι η ηδονή
σαν έργο τέχνης έμοιασες που ολοκληρώθηκε,
κι ήταν το λαμπερό πρόσωπό σου η τελευταία πινελιά
πάνω στον αριστουργηματικο πίνακα του σώματός σου.

Lovemaking

ρομαντικά, ερωτικά, βρώμικα
πάνω μου, δίπλα μου, πίσω μου
μα πάντα μέσα μου.
ιδρώτας και 
κοφτές ανάσες ηδονής
ν’ αντηχούν στ’ αυτιά μου
κι εγώ, υγρή και
μεθυσμένη από πόθο,
ψιθυρίζοντας για δυνατές και γρήγορες κινήσεις, 
να καίω ολάκερη για σένα,
να λιώνω απ’ την αφή του κορμιού σου.

[πΟΙΗμΑΤΑ]
The Parasyte



Το βιβλίο που βλέπεις στην οθόνη σου
εκδόθηκε για πρώτη φορά

τον Μάρτιο 2015 στη Θεσσαλονίκη, 
χρησιμοποιώντας τις γραμματοσειρές

GFS Elpis και PF Handbook Pro.

Εκτύπωση και δέσιμο
σε άπειρο αριθμό αντίτυπων

στο Φωτοαντιγραφικό κέντρο «Αντίτυπο».

Αυτή είναι η ηλεκτρονική του μορφή.




	Εξώφυλλο
	Περιεχόμενα
	Πρόλογος
	Για τον πούστη τον μαλάκα / η Α
	Σχέδια για τη ζωή / Γιάννης999
	Πορνογραφή σε εννέα φάσεις / Θωμάς Διάφας
	Blue Hotel / Σίσσυ Δουτσίου
	Ερατώ / Σίσσυ Δουτσίου
	Πολλαπλοί οργασμοί: ο δικός της τρόπος για να χύνει / ήλιος που καίει
	[Χωρίς τίτλο] / Κ. Ιάσονας
	Το πρωτόγονο φως / Αλκαίος Ιωάννης
	[Χωρίς τίτλο] / Σοφί Κ.
	Ο. Χ. / Γιώργος Μανάδης
	Αποκλινούσες ηδονές / Αναστασία Ι. Μαρά
	Έβλεπε τη φωτιά που ερχόταν κατά πάνω του...* / Μέδια Λούνα
	[Σχέδιο] / Μελάνθη Χ
	Τα μαθηματικά / Μορφίνη
	Κεφαλαίο 7: Η Φιφή πάει φαντάρος / Παναγιώτης & Δώρα
	X-K [Hardcore] / Παναγιώτης Παπαδοπούλος
	Το δάσος των μεγάλων ηδονών / Μαρίκα Παπαδοπούλου
	Εκδιδόμενοι έρωτες / Περσεφόνη
	Ο 8ος όροφος / Ρόζα Ροζαλία
	Έχεις μια σκιά στο πρόσωπο από τα χρόνια που έμεινες μόνη / Τάσος Σαγρής
	Κατ' ιδέαν ηδονή / Αγγελική Σαρέλη
	Προτού καρδιά μου / Σελήνη
	Ιστορία δικιά μου / Ειρήνη Σκάρογλου
	Φαντασία / Άννα Στάθη
	Χρυσός / Εμμανουέλα Στεργέλλη
	Στην άμμο / Εμμανουέλα Στεργέλλη
	[Ποιήμτα] / Γιώρογς Τσιτιρίδης
	Ρίτα. Τα δάκρυα του θεού. / Γιάννης Τσιτσίμης
	Στο κρεβάτι / Φαντομάς
	Συνηθισμένες κυριακές / Φοίβος
	Κρύο, καιρός για τρίο / barboutsalos
	Κυτταρική συνουσία / Deka Milligram
	Γι κάθε εκείνη... / Ian Rogart
	Παράνοια / Kanarini
	Πάθος / Mirka J. K.
	[Ποιήματα] / Nave
	Δύο σε ένα για όλα και όλα για ένα στα δύο / onesecbeforetheend
	*Η / Sylvia Rivera
	[Ποιήματα] / The Parasyte
	Οπισθόφυλλο



