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∆εν ξέρω αν θα 
αγαπήσει εµένα, 
τι s µέρεε µου, xis 

νύχτεε µου, xis 
ώρεε Tns crypias 

µοναξιάε µου, τον 
τρόπο που σου 

δίνοµαι. Μια στάλα 
αίµα an' το κορµί 

µου αν θα αγγίξει. 
'Evas ορίζονταε 

αιµάτινοε ακόµα κι 
εσύ. 

Ένα βιβήίο κάθε ηµέρα 
Νικολάκη-Καλαµάρη Ειρήνη 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ 

1. i p ιι \ ιι \Ίκο/ύκη-Κ(ΐλ(ΐ|](Ίρη 

oierteircaios 
Epaorns —p-' 

% > 

Εγώ an' τη µεριά 
Tns ερηµιάε κι εσύ 

του παραδείσου. 
[...] Από στιγµή σε 

στιγµή θ' ακούσω 
τι s πατηµασιέε 

σου στη σκάλα, θα 
διαβεΐ5 το κατώφλι, 

θα 'ρθεΐ5 να µε βρεΐ5. Ga 
µείνω σφιγµένη πάνω στο 

κορµί σου, θα γίνω γη 
και χώµα, χάδι και φιλί κι 

έρωταε. Στάλε5 αγάπηε θα 
στάζουν στην καρδιά µου, 

θα τη µουλιάζουν. 

θα 'ρθειε και θα γίνει ο 
xpovos ελαστικόε, θα χωρέσουν 

όλα: ένα απέραντο 

παρόν και το άγνωστο 
µέλλον. Μη µ' αφήσειε, 

αγάπα µε. Είσαι n αποκοµµένη 
σύνδεση µε τη ζωή, 

το κοµµάτι Tns ψυχήε µε 
τα όνειρα, n τρελή χαρά, n 

ώρα του παραδείσου. Μη 
µ' αφήσειε. Η φωνή µου 

ψίθυροε και βόγκοε ερωtikos 
και σπαραγµόε του 

πόθου, i6ios µε το σπαραγ¬ 

µό Tns πεταλούδα5 
σαν την παρασέρνει 
ο άνεµοε και πέφτει 

νικηµένη. 

'Ενα βιβλίο κεντηµένο 
µε ιστούε ζωήε.'Ενα 
συγκλονιστικό πορτρέτο 

τριών ανθρώπων, 
εν05 άντρα και 

δύο γυναικών, που 
µια απρόβλεπτη µοίρα 

καθορίζει τη ζωή 
tous κι n αντοχή tous 

φτάνει eos τα όρια Tns 
ανθρώπινα ψυχήε. 
Σχέσειε που κλυδωνίζονται, 

χτυπιούνται 
αµείλικτα και 

επιβιώνουν µέσα σ' 
ένα καθάριο γαλάζιο 

epeos. 
Μια ιστορία Tns ζωή5 και 
Tns αγάπη5 που σώζεται 

κρεµασµένη στο χείλοε 
ενόε απύθµενου γκρεµού. 

Η Ειρήνη Νικολάκη-Καλαµάρη 
γεννήθηκε στη Χίο 

όπου εξακολουθεί και ζει 
µε την οικογένειά Tns. 

Αποφοίτησε από το Λύκειο 
και εργάστηκε eos εκφωνήτρια 

σε ραδιοφωνικό 
σταθµό του Πειραιά. 

Με τη λογοτεχνία ασχολείται 
ποικιλότροπα εδώ 

και χρόνια. Τούτο είναι 
το πέµπτο Tns βιβλίο. To 
πρώτο Tns µυθιστόρηµα 

κυκλοφόρησε το 2003 µε 
τίτλο Μαθαίνονταε το σ' 

αγαπώ αργά (εκδ. Κονιδάρη). 
Ακολούθησαν: Η 

ποιητική Tns συλλογή Ιριδισµοί 
(εκδ. Άλφα πι, 2004), 

το µυθιστόρηµα Με χρώµα 
και αλµύρα (εκδ. Ωκεανίδα, 

2005), και n δεύτερη 
ποιητική Tns συλλογή Άνθη 

Λυκίσκου (εκδ. Άλφα πι, 
2007). 
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