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mr- π δανάπ οαφία βαρδαβ 

Ερωτευόµενοι // Μία ποιητική συλλογή στο ερωτικό ucpos που επιτάσοΈΐ ο Φεβρουάριου και δύο σηµαντικοί 
εκπρόσωποι tns νεότερα erlflnviKns Λογοτεχνίας µε µία οιυπ'π'ογή πεζογραφηµάτων και ένα µυθιστόρηµα 

«δρόµου» 

home a one 

To αηδόνι σχο πόδι Tns 

Ο Θωµάς rival ένας ταξιτζής, λίγο 
αλλιώτικος από τους άλλους. Ένας 
ταξιτζής παραµυθάς, στη µέση του 
δικού του κόσµου. Από το αυτοκίνητο 

του περνά όλο το τσίρκο της 
µικρής µας πόλης: υστερικά θηλυκά 
µε ύποπτες προθέσεις, κακοποιοί µε 
αβέβαιο προορισµό, παπάδες µε 
ανεβασµένη λίµπιντο και ανέµελα 
ζευγάρια, οργανοπαίκτες από τα 
Βαλκάνια και ένας σκύλος που τον 
λένε Φάτσα, συνταξιδιώτες της µιας 
διαδροµής, που όλοι του δίνουν 
κάτ) για να του πάρουν κάτι ακριβότερο. 

Γύρω του µια βεντάλια από 
γυναίκες. Η Κατερίνα της προηγούµενης 

ζωής του, n Γιώτα που έζησε 
χίλιες ζωές αλλά δεν γέρασε ποτέ, n 
Μαντόνα της γειτονιάς του, που 
εναι έτοιµη από καιρό για να πετάξει 
και n ∆αλιδά: n άγνωστη του τηλεφώνου, 

που αλλάζο ρόλους συνεχώς, 
από τη Λολίτα έως τη Ναυσικά 

και από την Λίτσα ως την Ιοκάστη. Ο 
Θωµάς µοιάζο να θέλε από κάποια 
κάτι, αλλά δεν ξέρει τι.Ένα ξηµέρωµα 

µε χιόνι, όµως, θα Bpa αυτό 
που ψάχνΒ.Ένα παραµύθι στην 
άκρη της πόλης, που θα αλλάξει τη 
ζωή του για πάντα. ¦ 

info: «To αηδόνι στο πόδι της» 
του Κωστή Γκιµοσούλη, εκδόσεις 
Καστανιώτη 

ΜΛΡΩ ΛΟΥΚΑ 

γιατί (µένα 
η ψυχή µου 

Γιατί εµένα n ψυχή µου 
Μια συλλογή 17 πεζογραφηµάτων, 
µιας από τις πολυγραφότατες εκπροσώπους 

της σύγχρονης ελληνικής 
λογοτεχνίας, τα οποία γράφτηκαν σε 
χρονικό διάστηµα µίας οκοσαετίας. 
Πεζογραφήµατα που δηµοσιεύτηκαν 

σε διαφορετικά µέσα µε έµπνευση 
και αναφορές σε κοινωνικές 

ζυµώσεις και θεµατολογίες, σήµερα 
mo επίκαιρες από ποτέ. Στα πεζογραφήµατα 

της ∆ούκα εντοπίζονται 
«στοιχεία» για την κρίση που ερχόταν, 

για την ανεργία, την απώλεια, 
tous πολιτικούς πρόσφυγες, τη φτώχοα, 

την εκµετάλλευση, τους µετανάστες, 
τον πόλεµο, τους παρίες 

λαούς, την κυριαρχία της ελεύθερης 
αγοράς. Αλλά και για την αλληλεγγύη, 

την αναζήτηση, τη µνήµη, το 
λόγο και την τέχνη που επιµένουν. 
«Κάνουν κύκλο κι επανέρχονται [...] 
δεν ξεχνιούνται, ούτε και ο 
Καζαντζάκης, ο µέγας παρηγορητής, 
στο µακό µπλουζάκι στάµπα, αν και 
ο Γάιος Σαλλούστιος Κρίσπος, ο Λατίνος 

ιστορικός, το πρωτοείπε πλήρες: 
Quod mini a spe, metu, 

partibus rei publicae anim^ liber 
erat: Γιατί εµένα n ψυχή µου ήταν 
ελεύθερη από την ελπίδα, τον φόβο, 
τα Κόµµατα. [...] Σκέψου τις Ουκρανές 

[...] Τα σπίτια που άφησαν, τα 
τοπία. Τα πτυχία που έκαψαν. Και 
αναλογίσου τις φωτιές που θα καίνε 
αύριο τα ntuxia των δικών µας παιδιών». 

Έρως ονειρευόµενος 
«∆ε ο' ερωτεύτηκα 
γι' αυτό που 6rixvas, 
ερωτεύτηκα την παλίρροια πάνω 
µου. 
Συντρίβοµαι στο χαµήλωµα των µατιών 

σου 
και n φωνή σου γίνεται όχηµα διαφυγής 

από τον χρόνο. 
∆ε σ' ερωτεύτηκα για τη γυναίκα 
που υπόσχεσαι 
αλλά για το ανθισµένο ρόδο στην 
napria σου, 
που K0va τον έρωτα ανίκητο σύµµαχο 

σου, 
ατιθάσευτο εχθρό µου 
σης ώρες που περισσεύουν µέχρι να 
σε ξαναδώ». 

Ένα µικρό δβ'γµα από την πρώτη 
ποιητική συλλογή του Αθηναίου 
Θάνου Πάσχου, που προκύπτ3 
µέσα από µια nopria δηµιουργίας 
έξι χρόνων και συγκέντρωσης 52 
σύντοµων ποιηµάτων, µε αντικά 
µενο τον έρωτα. Περισσότερα και 
στον προσωπικό ιστότοπο του ποιητή: 

http://tha.pblogs.gr/ ¦ 

info: «Έρως ονερευόµενος» του 
Θάνου Πάσχου, εκδόσεις Γαβριηλίδης ¦ 

info: «Γιατί εµένα n ψυχή µου» 
της Μάρως Λούκα, εκδόσεις Πατάκη 
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!¦> α ouimpns ztikds home alone 
Kaflaoooxoma λογοιεχίας // Άγνωστα κίίµενα ano σηµ3ωµαχάρια ιου Toapfis Mtoukcxdoto µε αναφορές 
σε µερικά ano αυτά σε άλλους συγγραφείς, ένα ερωτικό µυθιστόρηµα κλασικού ύφους και πλοκής και 
άλλη µια µυθοπλασία συνοµωσιολογικής ίντριγκας θρησκευτικού χαρακτήρα 

ουιλιαµ ==~ τρεβορ 'P8 
καλοκαιρινο 
ειδυλλιο 

Σκοτώνοντας την ώρα 
Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι έχο πεθάνο 

πριν 10 χρόνια αλλά ποιήµατα 
και πεζά, εξακολουθούν να εκδίδονται. 

Αυτή n έκδοση, σε µετάφραση 
Γιάννη ΛοΒαδά, 

περιλαµβάνε 17 κε'µενα από αρχεία 
και σηµειωµατάρια (19441990), 

ανάµεσά tous και τρία από 
τις «Σηµειώσω εν05 πορνόγερου» 
που δεν υπήρχαν oas προηγούµενα 

εκδόσεΐ5. Και noios θα µα5 πει 
ποια από τα κε'µενα αυτά δεν δηµοσιεύτηκαν 

ποτέ πουθενά και 
γιατί. Ίσα» γιατί αναφέρονται σε 
πρόσωπα υπαρκτά που θα µπορούσαν 

να εχον παρεξηγηθεί. 
Ιδού ένα δείγµα: «Είχα µαζί µου 
ένα σηµεωµατάριο... Είχε κάµποσες 

λευκέ σελίδες. Έκοψα µία και 
κατευθύνθηκα προς τον Σινκλέρ 
Λιούις... Ο Σινκλέρ Λιούις αντέδρασε 

λες και δεν ήµουν εκεί. 
Αγνόησε το χαρτί που κρατούσα 
στο χέρι µου και συνέχισε να συζητά 

σε µια από τις γυναίκες". "Τον 
άτιµο", dna. Γύρισα ξανά στο τραπέζι 

µου και ξανασκέφτηκα όλο το 
σκηνικό από την αρχή. Όσο το 
σκεφτόµουν τόσο mo άσχηµα 
ένιωθα. Ο Μπιγκ Ρεντ µε είχε αφήσει 

άναυδο. Φώναξα τον σερβιτόρο 
και πλήρωσα. Τότε πήγα 

ξανά στο τραπέζι του Λιούις. Με 
κοίταξε και του είπα. "Άκουσε ρε 
µπάσταρδε, έχουµε εκδοθε' και ο 
δύο στον ίδιο εκδότη. Ίσως ο κύριος 

Ρένκιν θα ήταν καλό να µάθε 
πόσο µαλάκας είσαι!"...». ¦ 

info: «Σκοτώνοντας την ώρα» 
του Τσαρλς Μπουκόφσκι, εκδόσεις 

Ηριδανός 

3» 
Καλοκαιρινό ειδύλλιο 
Ένα µυθιστόρηµα του 2009 από τον 
γεννηµένο το 1928 Ιρλανδό συγγραφέα 

Ουίλιαµ ΤρέΒορ, κλασικού 
ύφους, λιτής περιγραφής και κλασικής 

πλοκής που n ιστορία του διαδραµατίζεται 
στην ιρλανδική 

ύπαιθρο µιας άλλη εποχής. 
Η σύνοψη στο οπισθόφυλλο του Βιβλίου 

γράφει: «Ιρλανδία, δεκαετία 
του 1950:Ένας µελαχρινός άγνωστος, 

µε το ποιητικό όνοµα Φλοριάν, 
εµφανίζεται στην κωµόπολη Ραθµόι, 
την ώρα της κηδείας της γηραιάς κυρίας 

Κόναλτι. Φωτογράφιζε σκηνές 
από την τελετή, κινείται µε in σιγουριά 

ενός ντόπιου στην περιοχή, γεννά 
διάφορες εικασίες για την παρουσία 
του ανάµεσα στους κατοίκους, αλλά 
κυρίως τραΒάε την προσοχή της νεαρής'Ελι. 

Παντρεµένη µε τον αγρότη 
Ντίλαχαν, ο οποίος ακόµη πενθεί την 
απώλεια της πρώτης του συζύγου 
και του παιδιού του, n νεαρή κοπέλα 
ze Βυθισµένη στη σιωπή και τη µοναξιά, 

θα ερωτευτεί τον Φλοριάν και 
θα ονερευτε την προοπτική µιας 
άλλης ζωής µαζί του. Όµως οι κόσµοι 

τους είναι διαφορετικοί...». 
Η Αργυρώ Μαντόγλου που έχο 
κάνει τη µαάφραση κι έχε γράψε το 
επίµετρο, λέει: «Ο ΤρέΒορ, ως συγγραφέας, 

δεν υψώνει ποτέ τη φωνή 
του, δεν υπάρχουν λογύδρια, κατηχήσεις, 

ανακοινώσεις, ούτε εύκολα 
µαθήµατα και ηθικά διδάγµατα, µόνο 
φευγαλέοι υπαινιγµοί για κρίσιµα 
ηθικά ζητήµατα που προκαλούν τον 
αναγνώστη να στοχαστεί.» ¦ 

info: «Καλοκαιρινό εδύλλιο» του 
Ουίλιαµ ΤρέΒορ, εκδόσεις Μεταίχµιο 

To ευαγγέλιο των δολοφόνων 
Η ανάγκη του αναγνωστικού κοινού 
για ιστορίες συνοµωσίας και µυστηρίου 

τρέφει τις νέες µυθοπλασίες τέτοιου 
τύπου. ∆ιαβάζουµε στο 

οπισθόφυλλο: «Τα ίχνη µιας σειράς 
περίεργων θανάτων οδηγούν τον 
πρώην µισθοφόρο Λίο Τίλµαν και 
m φιλόδοξη αστυνοµικό Χήδερ Κένεντι 

στα Χερόγραφα της Νεκράς 
θάλασσας και στο θανάσιµο Ευαγγέλιο 

που είναι κρυµµένο µέσα 
τους. Σύντοµα, ο Τίλµαν και n Κένεντι 

θα µπουν στο στόχαστρο αδίστακτων 
δολοφόνων που όταν 

έρχεται n ώρα να σκοτώσουν, τα 
µάτια τους δακρύζουν αίµα. Τούτοι 
οι "Εκπτωτοι Άγγελοι", θρησκευτικοί 

εξτρεµιστές από τις πρωτοχριστιανικές 
σέχτες, θα κάνουν τα 

πάντα για να µη διαρρεύσε το συνταρακτικό 
µυστικό των Χειρογράφων, 

το µυστικό που έχει m δύναµη 
να αλλάξει τον κόσµο. Μεταφέροντάς 

µας ano την έρηµο της Αριζόνα 
κι ένα φριχτό αεροπορικό δυστύχηµα, 

στη σκηνή µιας Βάναυσης δολοφονίας 
σε ένα πανεπιστήµιο του 

Λονδίνου, κι από εκεί σε µια µυστηριώδη 
πόλη στο Μεξικό, το µυθιστόρηµα 

αυτό αποδεκνύεται το mo 
συγκλονιστικό συνωµοσιολογικό 
θρίλερ από την εποχή του "Κώδικα 
Ντα ΒίντσΓ'». Η ταυτότητα του συγγραφέα 

ιντριγκάρει, καθώς αναζητείται 
ποιος διάσηµος συγγραφέας 

κρύβααι πίσω από το όνοµα Adam 
Blake που υπογράφε το Βιβλίο. ¦ 

info: «To ευαγγέλιο των δολοφόνων» 
του Adam Blake, εκδόσεις 

∆ιόπτρα 

www.clipnews.gr


