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ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Πούσκοφ είπε:
«Η γυναίκα είναι μηχανή του έρωτα».
Και την ίδια στιγμή έφαγε μια μπουνιά στη μούρη.
«Μα γιατί;» ρώτησε ο Πούσκοφ.
Μη παίρνοντας απάντηση στην ερώτησή του, συνέχισε:
«Πιστεύω τα εξής: τις γυναίκες πρέπει να τις πλη-
σιάζεις από κάτω. Τους αρέσει πολύ, και μονάχα 
παριστάνουν πως δεν τους αρέσει».
Αμέσως έχωσαν άλλη μια μπουνιά στη μούρη του
Πούσκοφ.
«Τι πράματα είν’ αυτά, σύντροφοι! Αν είναι έτσι, θα
σταματήσω να μιλάω», είπε ο Πούσκοφ.
Περίμενε γύρω στο ένα τέταρτο του λεπτού και συ-
νέχισε:
«Από τη φύση της η γυναίκα είναι παντού απαλή
και υγρή».
Και πάλι έχωσαν μια μπουνιά στη μούρη του Πού-
σκοφ. Ο Πούσκοφ προσπάθησε να κάνει ότι δεν το
πρόσεξε και συνέχισε:
«Η μυρωδιά της γυναίκας…»
Τόσο δυνατή ήταν όμως η μπουνιά που έφαγε εκεί-
νη τη στιγμή στη μούρη του ο Πούσκοφ, που έπιασε
το μάγουλό του και είπε:
«Σύντροφοι, μ’ αυτές τις συνθήκες είναι απολύτως
αδύνατο να γίνει η διάλεξη. Αν αυτό συνεχιστεί,
εγώ θα σταματήσω».
Ο Πούσκοφ περίμενε ένα τέταρτο του λεπτού και
συνέχισε:
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«Πού είχαμε μείνει; Α, ναι! Μάλιστα. Στη γυναίκα
αρέσει να κοιτιέται στον καθρέφτη. Στέκεται ολό-
γυμνη…»
Με το που ξεστόμισε τα λόγια αυτά ο Πούσκοφ, του
ήρθε άλλη μια στη μούρη.
«Γυμνή», επανέλαβε ο Πούσκοφ.
Μπαφ! – του κοπάνησαν μια στη μούρη.
«Γυμνή!» φώναξε ο Πούσκοφ.
Μπαφ! – άρπαξε στη μούρη.
«Γυμνή! Γυναίκα γυμνή! Γυμνό γκομενάκι!» ούρ-
λιαζε ο Πούσκοφ.
Μπαφ! Μπαφ! Μπαφ! – άρπαξε στη μούρη του ο
Πούσκοφ.
«Γυμνό γκομενάκι με κουτάλα στα χέρια!» ούρλια-
ζε ο Πούσκοφ.
Μπαφ! Μπαφ! – έπεφταν βροχή τα χτυπήματα στον
Πούσκοφ.
«Γκομενάκι με ουρά!» ούρλιαζε ο Πούσκοφ, απο-
φεύγοντας τα χτυπήματα. «Τσίτσιδη καλόγρια!»
Εκείνη τη στιγμή όμως ο Πούσκοφ άρπαξε μια με
τέτοια δύναμη, που έχασε τις αισθήσεις του και σω-
ριάστηκε στο πάτωμα σαν κεραυνοβολημένος.
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