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ΜΑΡΩ ∆ΟΤΚΑ 

γιατί ιµένα 
η ψυχή µον 

k 

«... Κάνουν κύκλο κι επανέρχονται 
οι εικόνες, ας απαλύνονται 

κι ας ξεθωριάζουν, δεν ξεχνιούνται, 
ούτε και ο Καζαντζάκης, ο 

µέγας παρηγορητής. στο µακό 
µπλουζάκι στάµπα, αν και ο Iams 

Σαλούστιος Kpionos, ο Λατίνος 
ιστορικός, το πρωτοείπε: 

"Γιατί εµένα n ψυχή µου ήταν 
ελεύθερη από την ελπίδα, τον 
φόβο, τα κόµµατα." Σκέψου τις 

Ουκρανές, µονολογεί, τις Ρωσίδες, τις Γεωργιανές, tis Βουλγάρες, 
τα σπίτια που άφησαν, τα πτυχία που έκαψαν. Και αναλογίσου 
τις φωτιές που θα καίνε αύριο τα πτυχία των δικών 

µας παιδιών, τα δούναι και τα λαβείν, µε µια κοινωνία που σε 
αλέθει για να συντηρείται και σε αποθεώνει για να ο' έχει.» 

Η ΓΟΥΝΑ 
ΝΤΕ ΚΛΕΡΜΟΝ - ΤΟΝΝΕΡ ΑΝΤΕΛΑΪΤ 
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Η Οντίν έµαθε το θάνατο της µητέρας 
της περνώντας από ένα 

περίπτερο ογπ Νίκαια. Σπάνιοι 
είναι οι συγγραφείς που κάνουν 

θόρυβο αφήνοντας αυτόν 
τον κόσµο. Η Ζιτά έκανε πάταγο. 
Φρόντισε να πεθάνει όπως είχε 
ζήσει: τραβώντας την προσοχή... 

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2006. 
στην οδό ντε Παρί, βρήκαν το 
σώµα της στο πίσω κάθισµα της 

Μερσεντές της. Φορούσε ένα παλτό από λευκή βιζόν. Μετά 
την κηδεία της µητέρας της, n Οντίν ανακαλύπτει το τελευταίο 
της χειρόγραφο, µια αυτοβιογραφία. Μπαίνουµε αµέσως στη 
ζωή αυτού του µικρού φτωχού κοριτσιού. Παρακολουθούµε 
m Ζιτά ο έναν στρόβιλο, προ της κρίσης, αλλά και στην πτώση 

και την παρακµή της. 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ 
ΕΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΗ 
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∆εν ξέρω αν θα αγαπήσεις εµένα, 
τις µέρες µου. τις νύχτες 

µου, us ώρες της άγριας µοναξιάς 
µου, τον τρόπο που σου δίνοµαι. 

Μια πάλα αίµα an'το 
κορµί µου αν θα αγγίξεις.Ένας 
ορίζονττκ αιµάτινος ακόµα κι 
εσύ. Εγώ απ' τη µεριά της ερηµιάς 

κι εσύ του παραδείσου. L.] 
Ένα βιβλίο κεντηµένο µε ιστούς 
ζωής.Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο 

τριών ανθρώπων, ενός άνδρα και δύο γυναικών, που 
µια απρόβλεπτη µοίρα καθορίζει τη ζωή τους κι n αντοχή 
τους φτάνει ως τα όρια της ανθρώπινης ψυχής. Σχέσεις που 
κλυδωνίζονται, χτυπιούνται αµείλικτα και επιβιώνουν µέσα 
σ' ένα καθάριο γαλάζιο φως. Μια ιστορία της ζωής και της 
αγάπης που σώζεται κρεµασµένη στο χείλος ενός απύθµενου 

γκρεµού. 
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