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Το τέλος της ιστορίας

Η δική σας ιστορία τελειώνει, και ακόμα δεν το 
ξέρεις. Εκείνος στέκεται μπροστά στο παράθυρο, κι 
εσύ του κρατάς κακία που σου κρύβει το φως. Δεν 
βλέπεις εκείνον, βλέπεις το φως της μέρας που προ-
σπαθεί να μπει στο σπίτι. Κάπως έτσι αρχίζει. Είναι 
παρών και η παρουσία του σε ενοχλεί. Δεν τον ακούς 
πια. Γυρίζεις το βράδυ στο σπίτι και βάζεις το ραδι-
όφωνο. Του δίνεις ένα αφηρημένο φιλί αφού βγάλεις 
τα παπούτσια. Κι αμέσως μετά σιωπή. Δεν ξέρεις 
πώς έχει γίνει αυτό. Πόσο καιρό τώρα. Δεν είχες ποτέ 
φανταστεί ότι ήταν δυνατόν να σου συμβεί. Ποτέ, 
σε σένα και σ’ εκείνον. Τις ξέρατε τις παγίδες, την 
καθημερινότητα, τα ψώνια. Φαίνεται ότι το πλύσιμο 
των πιάτων σκοτώνει τον έρωτα. Δεν το είχες ποτέ 
πιστέψει, αρνιόσουν να δεχτείς αυτά τα κλισέ. Κι 
όμως, σ’ ενοχλεί ο καπνός του τσιγάρου του. Είναι 
σημάδι αυτό. Παραιτείσαι από την προσπάθεια να 
ερμηνεύεις τα σημάδια. 

Δεν είδες τίποτα να αλλάζει, κι όμως δεν τον αγα-
πάς πια. Προσπαθείς να το επαληθεύσεις. Πρέπει να 
σιγουρευτείς. Αλλά έχεις αμφιβολίες. Στην πραγματι-
κότητα τον αγαπάς, και ταυτόχρονα δεν τον αγαπάς. 
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Πρέπει ν’ αποφασίσεις, γίνεται ενοχλητικό. Τον αγα-
πάς, σκέφτεσαι, αλλά δεν τον αντέχεις να διασχίζει 
το σαλόνι με το μπουρνούζι. Να θρονιάζεται με αυτή 
την αμφίεση στην τηλεόραση, τα μαλλιά του να είναι 
ακόμα βρεγμένα, κολλημένα στο κρανίο. Εκείνον, 
αναμφίβολα τον αγαπάς, αλλά αυτή τη σκηνή που 
κάθε μέρα επαναλαμβάνεται, δεν την μπορείς άλλο. 
Το βέβαιο είναι ότι νοιώθεις στοργή γι’ αυτόν. Πράγμα 
που λένε όλοι, κατά τα φαινόμενα, όταν ο έρωτας 
τελειώνει. Όσο πιο πολλή στοργή νοιώθεις, τόσο λιγό-
τερο τον αγαπάς δηλαδή; Αλλά ποια είναι η διαφορά 
ανάμεσα στα δυο; Η στοργή είναι αυτό που νοιώθεις 
όταν δεν έχεις πια πόθο. Χαϊδεύεις το μάγουλό του 
πριν αποκοιμηθείτε. Καληνύχτα καλά παιδάκια.

Μα δεν έχετε φθάσει και σε τέτοιο σημείο. Κάνετε 
έρωτα, αυτό είναι σίγουρο. Αρκετά συχνά, και με 
ζήλο. Αλλά δεν σ’ αρέσει ο τρόπος του. Φταίει ο τρό-
πος του, ή φταις εσύ που τα ψειρίζεις; Πριν πόσο καιρό 
ξεκίνησε αυτή η κατάσταση; Και γιατί δε μιλήσατε 
προηγουμένως;

Αποκλείεται, σκέφτεσαι, να μην τον αγαπάς πια. 
Δε φαντάζεσαι ότι πρέπει να του πεις τέτοιο πράγμα. 
Και θεωρείς ότι είναι δική σου υπόθεση. Προσπαθείς 
να το συνηθίσεις. Να συνηθίσεις το ότι δεν αντέχεις 
πια: τη συμπεριφορά του, τις κινήσεις του, τη μουσική 
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που ακούει. Χωρίς να το θεωρείς πολύ δραματικό. 
Και γίνεσαι δυσάρεστη. Μερικές φορές προσβλη-
τική, αλλά καμουφλάρεσαι. Κι ύστερα δεν αντέχεις. 
Χάνεις τον έλεγχο. Είσαι όλο γκρίνια, μοιάζεις στη 
μάνα σου. Σιχαίνεσαι τον εαυτό σου. Συνέρχεσαι, λες 
θα δώσεις στη σχέση μια δεύτερη ευκαιρία. Γίνεσαι 
γλυκιά, συμφιλιωτική, όσο χρειάζεται για να συνεχί-
σει να δουλεύει το μαγαζί. Να μη χρειαστεί να μιλή-
σετε για όλα αυτά. Περνά μια εβδομάδα, ίσως και 
δυο. Πάτε σινεμά, προσκαλείτε φίλους, φεύγετε στο 
βουνό για Σαββατοκύριακο. Σκέφτεσαι ότι ξεγελά-
στηκες. Πράγματι, αυτός είναι ο άντρας της ζωής 
σου. Ήσουν άδικη, ανυπόμονη, νοσηρά διεκδικητική. 
Ποια νομίζεις ότι είσαι; Κι ύστερα εκείνος ξεχνάει τα 
κλειδιά του και σε πιάνει αδημονία, προσπαθεί να σε 
φιλήσει στο λαιμό και τον σπρώχνεις. Λες ότι δεν 
προλαβαίνεις. Έχεις ένα σωρό δικαιολογίες. Νομί-
ζεις ότι φταίει εκείνος. Από πότε φταίει εκείνος; Πότε 
άρχισε αυτό; 

Προσπαθείς να θυμηθείς, σκαλίζεις τη μνήμη σου, 
την κάθε λεπτομέρεια. Αναζητάς ίχνη, χρειάζεσαι 
αποδείξεις. Δεν πιστεύεις ότι εσύ αδιαφόρησες, δεν 
είσαι τέτοιος τύπος. Αρνιέσαι να δεχτείς ότι μπορεί να 
έκανες λάθος. Έχεις καλύτερη γνώμη για τον εαυτό 
σου. Αλλά όσο περισσότερο ψάχνεις τόσο λιγότερο 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που συνέβη. Ξαναγυρίζεις 
να δεις το φιλμ από την πρώτη μέρα. Τη συνάντησή 
σας μετά τη χορευτική παράσταση. Την πρώτη σας 
συνομιλία στο τηλέφωνο. Το πρώτο σας δείπνο. Την 
πρώτη σας νύχτα. Τις πρώτες διακοπές μαζί. Στο 
Μπιαρίτζ, το ξενοδοχείο πάνω στο κύμα, τον αέρα 
και τα κύματα του ωκεανού. Την πρώτη σας επι-
στροφή από τις διακοπές. Το θλιμμένο βλέμμα σου 
στην ιδέα να τον αφήσεις για να πας στη δουλειά. 
Όχι, δεν βλέπεις σε όλα αυτά τίποτα που θα μπο-
ρούσε να σε ανησυχήσει. Κάπνιζε στο αυτοκίνητο 
και δε σε πείραζε. Έπινε πολύ το βράδυ στο εστια-
τόριο, κι έπινες μαζί του. Έχανε τον αναπτήρα του, 
τα γυαλιά του, τα χαρτιά του, και το έβρισκες ρομα-
ντικό. Τρυφερό. Ήταν μοναδικός, ήταν αφηρημένος, 
ήταν ανέμελος. Σου φαινόταν τόσο διαφορετικός. Το 
πρώτο διαμέρισμα που επισκεφτήκατε το θυμάσαι 
περίφημα. Συμφωνούσατε σε όλα. Όλα ήταν θαυμά-
σια. Δεν σας πείραζε η υγρασία, ούτε ο θόρυβος, ούτε 
η έλλειψη θέρμανσης, ούτε οι μικρούτσικοι χώροι. Στα 
παλιά σας τα παπούτσια. Τον έτρωγες με τα μάτια. 
Δεν είχατε τίποτα, είχατε το μέλλον μπροστά σας. 
Ήσασταν αθάνατοι. Είχατε το χρόνο δικό σας. 

Και τι τον κάνεις τώρα το χρόνο; Τον εξαφανίζεις. 
Τον μετράς, συγκρίνεις, ερμηνεύεις. Κάνεις το χρόνο 
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σου κλίμακα αξιών. Ο άνδρας της ζωής σου έγινε εξε-
ρευνητικό πεδίο. Τον δοκιμάζεις, τον πιέζεις να μπει 
στα κουτάκια. Αυτά που χρειάζεσαι. Του βρίσκεις μια 
θέση. Του δίνεις ένα ρόλο. Απαιτείς να μην περισσεύει 
τίποτα. Του συμπεριφέρεσαι σα σε αντικείμενο που 
εσύ αποφασίζεις πώς θα χρησιμοποιηθεί. Τον χρησι-
μοποιείς κατά βούληση. 

Έχεις άποψη για το τι πρέπει να κάνει, να σκέφτε-
ται, να αποδέχεται. Θέλεις να τον εκπαιδεύσεις, να 
τον επιμορφώσεις. Δεν τον αγαπάς πια. Άδειασες την 
ουσία του, τον έφθειρες. Είναι μπροστά σου, άοπλος 
και κουρασμένος. Και δεν σου αρέσει έτσι. Ένα άδειο 
τσόφλι, έχεις ρουφήξει το περιεχόμενο. Μπορεί να 
αγαπήσει κανείς ένα τσόφλι; Μπορεί να αγαπήσει 
έναν άνδρα που δεν επαναστατεί;

Μήπως είχε αρχίσει από την πρώτη μέρα; Μήπως 
εσύ τη σκότωσες, την ιστορία σας; Λένε ότι το τέλος 
είναι γραμμένο μέσα στην αρχή. Ποιος λοιπόν φταίει; 
Αυτός που καταβρόχθισε τον άλλον; Εκείνος που 
άφησε να τον καταβροχθίσουν;

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Το καλοκαίρι της αναμονής

Η Μαρί Τρεντινιάν πεθαίνει. Βρίσκεται στο αερο-
πλάνο που τη μεταφέρει στη Γαλλία. Απογειώθηκε 
από το Βίλνιους μόλις πριν από δυο ώρες. Θα φτάσει 
την ίδια νύχτα. Εκείνη πεθαίνει εδώ και τρεις ή τέσσε-
ρις μέρες. Σκέφτομαι τη Μαρί Τρεντινιάν κάθε λεπτό. 
Κάθομαι στο σπίτι μου. Δεν εργάζομαι. Ο Ιούλιος 
τελειώνει κι εγώ ανοίγω τις κούτες που έφερα από 
τη μετακόμιση. Τίποτα δε συμβαίνει. Κάνει ζέστη· 
καμιά φορά έχει ξαφνικές καταιγίδες.  Τα δέντρα στο 
βάθος του κήπου απειλούν να σπάσουν από τον αέρα 
και το χαλάζι. Σηκώνομαι αργά. Βάζω το ραδιόφωνο 
και φοβάμαι μην ακούσω ότι πέθανε η Μαρί Τρε-
ντινιάν. Ο Μπερτράν Καντά1, δεν ξέρουμε πού είναι. 
Στα χέρια της λιθουανικής αστυνομίας. Εμφανίστηκε 
στην τηλεόραση με χειροπέδες, να τον σέρνουν στο 
διάδρομο ενός ξενοδοχείου. Είχε το κεφάλι σκυμμένο. 

1  Ο Bertrand Cantat είναι γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτής του ροκ 
συγκροτήματος Noir Désir, από τους διασημότερους καλλιτέχνες στη χώρα 
του στη δεκαετία του 90, και πολιτικά στρατευμένος. Τον Ιούλιο του 2003, 
στη διάρκεια ενός καυγά με τη σύντροφό του Marie Trintignant, στο Vilnius 
της Λιθουανίας, τη χτύπησε τόσο που έπεσε σε κώμα και πέθανε λίγες μέρες 
αργότερα. Καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση και εξέτισε τη μισή 
ποινή του. Αφέθηκε ελεύθερος τον Οκτώβριο του 2007, λόγω καλής διαγωγής. 
Η υπόθεση συγκλόνισε τη Γαλλία. (Σ.τ.μ.)
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Μακριά μαλλιά και σκυμμένο κεφάλι. Η Μαρί Τρε-
ντινιάν έπεσε. Χτύπησε το κεφάλι της. Αυτό είπαν 
στην αρχή. Η «βίαιη διαφωνία» έγινε στη συνέχεια 
«βιαιοπραγία» και μετά «τραύματα». Ύστερα «μη 
συνδρομή σε άτομο που κινδυνεύει». Υπήρξε κλιμά-
κωση σε ό,τι ακούγαμε. Ένας καυγάς με άσχημο 
τέλος. Τσακωμός. Ο καυγάς λίγο αργότερα έγινε 
«έγκλημα». Ο Μπερτράν Καντά διέπραξε έγκλημα. 
Υπάρχουν λέξεις που δεν μπορείς να τις προφέρεις. 

Τη μέρα που πέθανε η Μαρί, πέθανε κι ο Μπερτράν. 
Και μείναμε όλοι άφωνοι, ένοχοι γι’ αυτό που συνέβη. 
Ένοχοι, όπως πάντα, που δεν μπορέσαμε να το εμπο-
δίσουμε. Το μόνο που μπορούσαμε να πούμε ήταν: ο 
Μπερτράν Καντά είμαι εγώ. Μόλις είχαμε διαπράξει 
κι εμείς αυτό που δεν μπορεί να διορθωθεί. Ήμασταν 
ανίκανοι να σκεφτούμε. Μας είχε τσακίσει η ανάγκη 
να καταλάβουμε. Η ανάγκη να παρηγορηθούμε. Το 
καλοκαίρι δεν ήταν ίδιο πια. Ήταν το καλοκαίρι του 
τέλους. Το τέλος της αγάπης, το τέλος της μουσικής, 
το τέλος του κινηματογράφου. Το τέλος της αυτα-
πάτης για τον έρωτα. Κάτι είχε πεθάνει μέσα μας. 
Ήταν κάποια παιδιά που έχαναν τη μητέρα τους. 
Ήταν το κορμί της Μαρίας που πετούσε στον αέρα. 
Ήταν η φωνή του Μπερτράν Καντά που επέστρεφε 
ξανά στο χάος. Η φωνή που ζητούσε συγγνώμη. Συγ-
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γνώμη. Δεν το ήθελα να συμβεί αυτό που συνέβη. 
Συγγνώμη. Πριν χαθεί στο νοσοκομείο της φυλακής. 
Ήταν το καλοκαίρι της αναμονής. Μια εβδομάδα 
αναμονή. Το νέο για το «δυστύχημα» που ακούστηκε 
την πρώτη βραδιά, που δεν το πίστεψε κανείς. Δεν 
ξέρουμε ακόμα τι σημαίνει η λέξη κώμα. Επειδή μας 
αρέσουν οι ιστορίες με καλό τέλος, φανταζόμαστε 
ότι θα τελειώσει καλά κι αυτή η ιστορία. Έχουμε 
μάθει ότι η πριγκίπισσα πάντα ξυπνάει στο τέλος. 
Ειδικά όταν δεν βρίσκεται πολύ μακριά ο πρίγκιπας. 
Δεν μας τα είχαν πει καλά. Δεν θέλουμε να αποκοι-
μίζει ο πρίγκιπας το κορίτσι. Δεν γίνονται έτσι τα 
πράγματα. Πιστεύουμε ότι οι δημοσιογράφοι υπερ-
βάλλουν, για να φαίνονται σπουδαίοι. Ακούμε ότι ο 
Μπερτράν Καντά ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και 
φαρμάκων. Όταν ακούμε φάρμακα, δε φέρνουμε στο 
νου μας κάτι σαν αντιβίωση. Ναρκωτικά, έτσι το 
μεταφράζουμε. Οι δημοσιογράφοι βάζουν στην ίδια 
φράση τις λέξεις ροκ και αλκοόλ. Λένε «ο τραγουδι-
στής του ροκ συγκροτήματος Νουάρ Ντεζίρ». Στο 
μυαλό των ακροατών είναι φυσικό, το ροκ να ριμάρει 
με τα ναρκωτικά. Αυτό δεν σοκάρει κανέναν. Το ροκ 
είναι κάτι καταστροφικό, είναι να ζεις γρήγορα και 
να πεθαίνεις νέος. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να 
έχουν πει ότι αυτή η ιστορία συμβαίνει στον κόσμο 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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των ανθρώπων του θεάματος, για τον οποίο μιλού-
σαν όλο το μήνα Ιούλιο. Το θέαμα σκοτώνει. Καλύ-
τερα να δουλεύει στο εργοστάσιο κανείς, σε αλυσίδα 
συναρμολόγησης. Όπως ακούστηκε την πρώτη μέρα 
η είδηση, δεν την πιστέψαμε εντελώς. Επειδή συνέβη 
στη Λιθουανία. Κρίνουμε με τη γαλλική μας ανω-
τερότητα. Λέμε ότι σίγουρα οι λιθουανοί γιατροί δεν 
ξέρουν τι τους γίνεται. Θα υπάρξει διάψευση. Όλα θα 
γίνουν πολύ γρήγορα. Σπεύδουν στο Βίλνιους γάλλοι 
γιατροί. Καλό σημάδι. Είναι τόσο πολύ πιο ικανοί. Θα 
βρουν αμέσως αυτό που δεν είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν οι άσχετοι λιθουανοί. Καλύτερα σε κώμα 
στο Παρίσι παρά στο Βίλνιους με κρανιακό τραυ-
ματισμό. Γίνεται λόγος για εγχείρηση σαν έσχατη 
ελπίδα. Ελπίζουμε, όπως οι άρρωστοι. Ελπίζουμε. 
Σκεφτόμαστε τα παιδιά της Μαρί Τρεντινιάν. Δεν 
θέλουμε να ανοίξουμε ραδιόφωνο, από φόβο μήπως 
ακούσουμε ότι απέτυχε η εγχείρηση. Σκεφτόμαστε 
τα παιδιά. Πού πάνε όταν λείπει τόσο μακριά η μαμά 
τους για γύρισμα; Στους μπαμπάδες τους; Ακούγεται 
πως η Μαρί έχει παιδιά από πολλούς διαφορετικούς 
πατεράδες. Υπάρχουν μερικοί που είναι πολύ καλά 
πληροφορημένοι. Τα ξέρουν όλα αυτοί. Μας μαθαί-
νουν διάφορα ενδιαφέροντα. Σκεφτόμαστε τον Ζαν 
Λουί Τρεντινιάν, έναν άνθρωπο που θαυμάζουμε. 
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Ακούγεται το νέο ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε 
πως τέτοιες ιστορίες είναι η μοίρα των σταρ. Μόνο οι 
σταρ ζουν στο ξενοδοχείο. Μόνο οι σταρ περιφέρονται 
στο Βίλνιους, μέσα στην καρδιά του Ιούλη, αντί να 
βρίσκονται στη Γκραντ Μοτ. Μόνο οι σταρ πίνουν 
τόσο αλκοόλ που τρελαίνονται και μένουν πεσμέ-
νοι στα πλακάκια μέχρι τις επτά το πρωί. Οι σταρ 
τα επιτρέπουν όλα στον εαυτό τους. Να τα σπάσουν 
όλα στο μπάνιο του δωματίου του ξενοδοχείου, να 
πετάξουν το μπιντέ από το παράθυρο, και στο τέλος 
να καλέσουν ταξί για να ξεφύγουν από την κόλαση. 
Μερικοί άνθρωποι μισούν τους σταρ. Παίρνουν ύφος 
αηδιασμένο. Λένε: «σιγά μην τους λυπόμαστε κιό-
λας!» Υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν τόσο ώστε 
διαβεβαιώνουν ότι προτιμούν τη δική τους ζωή από τη 
ζωή των αστέρων. Λένε ότι το να αλλάζεις γυναίκες, 
να ταξιδεύεις, να δίνεις συνεντεύξεις, δεν τους λέει 
τίποτα. Μα τίποτα. Λένε ότι αν είναι να καταντήσει 
κανείς σαν τον υιό Ντεπαρντιέ, να λείπει το βύσ-
σινο. Ακρωτηριασμός του ποδιού, δεν είναι κάτι που 
συμβαίνει στον πρώτο φιλήσυχο αστό. Ακούγεται το 
νέο και νοιώθουμε τόσο κοντινοί. Δεν είμαστε σταρ, 
πηγαίνουμε κάθε μέρα στη δουλειά. Πάμε σινεμά, 
αγοράζουμε δίσκους. Ψωνίζουμε στις εκπτώσεις. Δεν 
είμαστε σταρ, τρώμε καμιά φορά στην καφετέρια των 
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γκαλερί Λαφαγιέτ, και νοιώθουμε τόσο κοντά. Δεν 
ξέρουμε τι συνέβη, αγνοούμε τα πάντα από το δράμα. 
Κι όμως βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Είμα-
στε συνομήλικοι. Έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από 
τη ζωή. Τις ίδιες αδιαλλαξίες. Είμαστε τόσο κοντά, 
αναμφίβολα, επειδή περπατήσαμε πριν λίγο από 
την πλευρά του θανάτου. Κολυμπήσαμε πάνω από 
την άβυσσο. Θελήσαμε να ξυπνήσει η Μαρία από το 
κώμα της. Για να μην το ξαναζήσουμε αυτό. Για να 
μην το ζήσει με τη σειρά του κι ο Μπερτράν Καντά. 
Επειδή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι ο θάνατος 
είναι στην άκρη της αναμονής. Περιμένοντας ελπίζει 
κανείς. Αλλιώς δεν περιμένει τίποτα. 

Πέρασαν οι μέρες και οι νύχτες σιωπηλά. Το πρωί, 
θέλαμε να μαθαίνουμε νέα της Μαρί. Φοβόμασταν 
διαρκώς. Βρισκόμασταν στη θέση του Μπερτράν 
Καντά, που είχε έρθει στα συγκαλά του τελικά, είχε 
ανοίξει τα μάτια. Είχαμε γίνει ο Μπερτράν Καντά, 
ο οποίος έκανε μια τρέλα, κι έπρεπε να παραδεχτεί 
ότι η τρέλα αυτή δεν ήταν στο όνειρό του. Ξυπνού-
σαμε μέσα στο πετσί του Μπερτράν Καντά και 
αρνούμασταν την πραγματικότητα. Αρνούμασταν 
να συμμετέχουμε στην πραγματικότητα, να είμα-
στε το κύριο πρόσωπο. Κρατούσαμε το βλέμμα στο 
πάτωμα. Προσευχόμασταν την ώρα που ο Μπερτράν 
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Καντά προσευχόταν. Δεν πιστεύαμε στο Θεό, αλλά 
ήταν αδύνατον να μην ικετεύουμε, γιατί δεν ξέραμε 
σε ποιον να απευθυνθούμε. Κάνε να μην πεθάνει η 
Μαρί. Κάνε να μην έχει υπάρξει εκείνη η νύχτα. Κάνε 
να γυρίσει πίσω ο χρόνος. Λίγες ώρες μόνο. Κάνε να 
μη μου πάρουν τη γυναίκα που αγαπώ. Κάνε να 
ξαναγίνω άντρας. Κάνε να μπορέσω να ζητήσω συγ-
γνώμη, να τη ζητήσω από εκείνη. Πέρασαν οι μέρες 
και κανείς δεν καταλάβαινε τι θυμός ήταν αυτός 
που είχε σκοτώσει. Από πού ερχόταν αυτός ο θυμός. 
Κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να προσπαθήσει να 
καταλάβει. Ακούγαμε στατιστικές για γυναίκες που 
τις χτυπούν. Ο ανθρώπινος πόνος γινόταν στατιστική, 
όπως πάντα. Τα θύματα των τροχαίων γίνονται αριθ-
μοί στους πίνακες των υπουργείων. Η ιστορία της 
Μαρί Τρεντινιάν και του Μπερτράν Καντά κατέληγε 
αντικείμενο μελέτης για κοινωνιολόγους. Ήταν απο-
κρουστικό. 

Περνούσε το καλοκαίρι. Ακούγαμε κατά καιρούς 
να μιλούν για τη δίκη που ετοιμαζόταν στην άκρη της 
Ευρώπης. Ύστερα βγήκε το βιβλίο της Ναντίν Τρε-
ντινιάν. Αίσθημα δυσφορίας με την έκδοσή του. Τερα-
τώδης αριθμός πωλήσεων. Περνούσε το φθινόπωρο. 
Κανείς δεν μετέδιδε πια μουσική των Νουάρ Ντεζίρ, 
σε κανένα σταθμό, δεν τολμούσαμε να ακούσουμε το 
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