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Ήταν, που λέτε, πλασμένοι ο ένας για 
την άλλη και η άλλη για τον έναν• για 

παράδειγμα, εκείνη είχε ένα όνομα τοσοδά μι-
κρό, την έλεγαν Έι, και εκείνος ένα χαϊδευτι-
κό τόσο πολυσύλλαβο που όταν το πρόφερε 
(εκείνη) δυσκολευόταν να το πει με μια ανά-
σα. Τον αποκαλούσε: ερωτοχτάποδο... Αυτά 
βέβαια τα λένε οι συγγραφείς που ξέρουν τα 
πάντα, γιατί την ώρα που αρχίζει η ιστορία 
μας το ερωτοχτάποδο ούτε ξέρει ότι το λένε 
ερωτοχτάποδο ούτε ότι ήταν πλασμένος για 
την Έι… ή μήπως το ήξερε;

Γνωρίστηκαν το έτος όσα τα πόδια του 
συν άλλα 10. Η Έι από την πρώτη στιγμή 
που το είδε, ένιωσε έντονη την επιθυμία να 
τυλιχτεί γύρω του. Πώς να τυλιχτεί, όμως, η 
μικρούλα Έι γύρω από κοτζάμ ερωτοχτάπο-
δο; Και, κυρίως, πού να το βρει για να τυλι-
χτεί γύρω του έτσι μοναχικό που ήταν; Περ-
νούσε ο καιρός και οι μήνες και… τίποτα, δεν 
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την άφηνε επουδενί να το συναντήσει για να 
διεκδικήσει τις τρεις καρδιές του και τους 
δύο εγκεφάλους του.

Ώσπου μια φθινοπωρινή μέρα, πρωί πρωί, 
η Έι το πήρε απόφαση και κίνησε να πά-
ει μέχρι το θαλάμι του ερωτοχτάποδου. Εκεί 
το πέτυχε στην αυλή του την ώρα που έβα-
ζε ενυδατική κρέμα στις βεντούζες του και, 
τρέμοντας από το τρακ, το πλησίασε, άνοι-
ξε διάπλατα τα χέρια της και αποπειράθη-
κε να το αγκαλιάσει• προσπάθησε, δηλαδή, 
να του δείξει τα αισθήματά της, αλλά εις μά-
την. Το ερωτοχτάποδο, συνηθισμένο να είναι 
εκείνο που τυλίγεται σφιχτά γύρω από φί-
λους και εχθρούς, την απέφυγε τρομοκρατη-
μένο, όπως ο διάολος το λιβάνι, της έριξε πο-
λύ μα πάρα πολύ μελάνι και μπήκε έντρομο 
να κρυφτεί στο σπιτικό του.  

Η μικρούλα Έι, φύσει και θέσει γήινο πλά-
σμα, δεν γνώριζε ούτε από μελάνια ούτε από 
θαλάμια… Έτσι, παρ’ όλη την επιμονή της να 
διαλύσει τη χρωστική ουσία και να αγγίξει 
επιτέλους τον αγαπημένο της, οι προσπά-
θειές της δεν διαφαινόταν να την οδηγούν σε 
κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά, 
εκείνη εκεί… δεν είχε σκοπό να καταθέσει εύ-
κολα τα όπλα.

Το ερωτοχτάποδο, όμως, ε δεν ήταν και 
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κανένα χθεσινό χταπόδι (ξύπνια φάρα οι κε-
φαλοποδαίοι)• είχε φτιάξει κι άλλη τρύπα, 
μυστική, στο θαλάμι του και την έκανε από 
εκεί για να αποφύγει την Έι που, όπως προ-
είπαμε, δεν το ’βαζε κάτω και περίμενε μπά-
στακας απέξω για να το αγκαλιάσει. Μόλις 
βγήκε, λοιπόν, από τη μυστική έξοδο, πήγε 
κατευθείαν στη μάγισσα του βυθού για να 
ζητήσει να του φτιάξει ένα μαγικό φίλτρο το 
οποίο θα κρατούσε οριστικά και αμετάκλητα 
την Έι μακριά του. Η μάγισσα, που είχε βα-
ρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να της ζητάει ο κά-
θε τυχάρπαστος του βυθού ό,τι του κατέβαι-
νε, στραβομουτσούνιασε στην ιδέα και μόνο 
ότι κάποιος χτυπάει τη φυκόπορτά της.

«Καλησπέρα, μάγισσα του βυθού!»
«Δεν ξέρεις καν πώς με λένε, ασεβές μαλάκιο;»
Το ερωτοχτάποδο που δεν το είχε, όπως 

ήδη έχετε καταλάβει, και πολύ με τις κοινω-
νικές σχέσεις, κόμπιασε, πρασίνισε (αυτό κά-
νουν τα μαλάκια όταν ντρέπονται) και στο 
τέλος είπε: «Θέλω να με απαλλάξετε πάση 
θυσία από ένα αλλόκοτο πλάσμα που επι-
μένει να με αγκαλιάσει», και, καθώς το έλεγε, 
έβαλε από συστολή ένα πλοκάμι μπροστά 
στα μάτια του. Η μάγισσα ήξερε ό,τι συνέ-
βαινε στον βυθό, καθώς δεχόταν καθημερινά 
επίσκεψη από τις κουτσομπόλες κουτσομού-
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ρες. Αυτές, λοιπόν, στη σημερινή τους κου-
τσομπολοεπίσκεψη, της είχαν αναφέρει την 
ύπαρξη ενός χαριτωμένου πλάσματος έξω 
από το θαλάμι του χταποδιού. 

Χμ, σκέφτηκε, κατάλαβα τι ακριβώς θέλει 
να ξεφορτωθεί αυτός ο θαλάσσιος φλώρος… 
(Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι η προηγούμε-
νη θητεία της μάγισσας ήταν στη στεριά, αλ-
λά μετά από μια αποτυχημένη αναλογία στη 
μίξη κάποιου φίλτρου, την εξοστράκισαν, πά-
νε χρόνια τώρα, στον βυθό. Έτσι, γνώριζε πο-
λύ καλά κι από φλώρους κι από χαριτωμένα 
πλάσματα σαν την Έι).

«Τι είπες, μαλάκιο, ότι σ’ έφερε μέχρι τη 
φυκόπορτά μου;», έκανε σαν να μην είχε 
ακούσει καλά, με μάτια που σπιθοβολούσαν 
δυο φορές κακόβουλα, μια γιατί ήταν κακή 
μάγισσα κι άλλη μια γιατί ποτέ της δεν εί-
χε χωνέψει τον εξοστρακισμό της στον βυ-
θό από τους ηλίθιους του ΠΣΜ (Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Μαγισσοηθικής). 

«Με κυνηγάει, σας λέω, ένα αλλόκοτο πλά-
σμα με κίτρινα μαλλιά, μακριά χέρια και πό-
δια, και μεγάλο κόκκινο στόμα! Το φοβάμαι!!! 
Ποτέ μου δεν έχω δει τόση επιμονή. Τι θέ-
λει από μένα;», ρώτησε το ερωτοχτάποδο και 
έχυνε ποτάμι τα δάκρυα που όμως κανείς δεν 
έβλεπε γιατί, μην το ξεχνάτε, βρισκόμαστε 


