
∏ ÃÒÚ· ÙˆÓ OÓÂÈÚÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ

3ταν µια �-ρα π�λ, µακριν�, π�ρα απ! τα !ρια τ�υ
κ!σµ�υ π�υ ��ρ�υµε, �αµ�νη στα 5�θη τ�υ µυαλ�, και
�ε�ασµ�νη στην απεραντ�σ,νη της καρδι�ς. Αυτ� τη
�-ρα δεν τη σηµει-νει καν�νας ��ρτης, �,τε την ��ει
επισκε&θε� κ�π�ι�ς τ�λµηρ!ς θαλασσ�π!ρ�ς, !πως �
Σε5��. ∆εν την ανα&�ρει στις διηγ�σεις τ�υ καν�νας τα-
�ιδευτ�ς, �,τε θα µπ�ρ�,σε να την περιγρ�ψει κ�π�ι�ς
π�λ, ευ&�νταστ�ς ψε,της, !πως � 5αρ!ν�ς Μυν���υ-
�εν. Η �-ρα αυτ� �ταν π�λ, καλ� κρυµµ�νη απ! αδι�-
κριτα 5λ�µµατα και τυ��διωκτικ� 5�µατα.

Τα σ,ν�ρ� της απ! τις τρεις πλευρ�ς 5ρ���νταν απ!
µια µεγ�λη και 5αθι� θ�λασσα. Καν�νας δεν µπ�ρ�,σε
να τη διασ��σει �ωρ�ς συν�πειες. 9γρια ψ�ρια µε µεγ�-
λα δ!ντια, σειρ�νες µε ανατρι�ιαστικ� &ων� και τερ�-
στια κ�τη ικαν� να καταπι�,ν �λ!κληρες π�λιτε�ες πα-
ραµ!νευαν στα γαλ��ια νερ�, πρ�στατε,�ντ�ς την απ!
κ�υρσ�ρ�υς � ε�θρικ�,ς στ!λ�υς. Καν�να καρ�5ι λ�ι-
π!ν δεν τ�λµ�,σε να πλησι�σει εκε�νη τη θ�λασσα,
παρ’ !λ� π�υ απ! µακρι� &αιν!ταν �ρεµη και γαλ�νια.

H µ!νη πλευρ� !π�υ δεν υπ�ρ�ε θ�λασσα �ταν στ�
5�ρρ�. <µως κι απ! εκε� �ταν δ,σκ�λ� να περ�σει κ�-
π�ι�ς τα�ιδευτ�ς. Θε!ρατα και π�ντα �ι�ν�σκ�παστα
5�υν�, µε κ�ρυ&�ς π�υ �γγι�αν τ�ν �υραν!, σκ�α�αν τα
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5!ρεια σ,ν�ρα της �-ρας. . θρ,λ�ς �λεγε !τι στα
�γρια δ�ση των 5�υν-ν αυτ-ν κυκλ�&�ρ�,σαν πρ�σι-
ν�ι δρ�κ�ι – για να µην ανα&ερθε� κανε�ς στ�υς αγρι!-
τερ�υς δρ�κ�υς !λων των επ��-ν, δηλαδ� στ�υς µα,-
ρ�υς δρ�κ�υς. Με τ�τ�ι�υς &,λακες, λ�ιπ!ν, �ταν αδ,-
νατ�ν ακ!µη και για τ�ν πι� τ�λµηρ! ε�ερευνητ� �στω
και να πλησι�σει εκε�να τα 5�υν�. Ακ!µα κι αν υπ�θ�-
σ�υµε !τι κατ�&ερνε να µη γ�νει παγ�κ�λ!να απ! τα
�ι!νια και τ�υς π�γ�υς, απ�κλε�εται να µη γιν!ταν ψη-
τ!ς απ! την πυρακτωµ�νη αν�σα κ�π�ι�υ δρ�κ�υ.

Σε κε�νη τη �-ρα, λ�ιπ!ν, ��,σαν �ι πι� περ�εργ�ι κι
ασυν�θιστ�ι �νθρωπ�ι: �νθρωπ�ι π�υ, !σ� παρ��εν�
κι αν &α�νεται, ε��αν στην πλ�τη τ�υς απ! �να �ευγ�ρι
µεγ�λα δι�&ανα &τερ� – τ!σ� δι�&ανα, σαν να �ταν
&τιαγµ�να απ! γυαλ�. Τα &τερ� αυτ� δεν ε��αν συγκε-
κριµ�ν� �ρ-µα, αλλ� κ�θε &�ρ� �παιρναν και δια&�ρε-
τικ!: απ! τ� γαλ��ι� τ’ �υραν�, και τ� µπλε της θ�λασ-
σας, απ! τ� πρ�σιν� των δ�ντρων κι απ! τ� κ!κκιν� της
παπαρ�,νας, απ! τ� �ρυσα&� τ�υ �λι�υ κι απ’ τ� αση-
µ�νι� της σελ�νης.

Κατ� τα �λλα !µως αυτ�� �ι �νθρωπ�ι ε��αν και
π�λλ�ς �µ�ι!τητες µε τ�υς κ�ιν�,ς ανθρ-π�υς. Π�γαι-
ναν σ��λε��, σπ�,δα�αν, τα��δευαν, �καναν �ικ�γ�νεια,
ε��αν &�λ�υς κι !,τι �λλ� µπ�ρε� κανε�ς να &ανταστε�
!τι κ�ν�υν �ι συνηθισµ�ν�ι �νθρωπ�ι. <µως τ� πι� ση-
µαντικ! απ’ !λα, αυτ! π�υ τ�υς �κανε �ε�ωριστ�,ς,
�ταν η δ�υλει� τ�υς. <λ�ι, λ�ιπ!ν, �ι �νθρωπ�ι αυτ�ς
της �-ρας ε��αν απ! τη στιγµ� της γ�ννησ�ς τ�υς την
�δια δ�υλει�, µια π�λ, παρ��ενη, !µ�ρ&η και σηµαντι-
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κ� δ�υλει�: να &υλ�νε τα !νειρα των απλ-ν και συνη-
θισµ�νων ανθρ-πων.

Κ�θε νε�γ�ννητ� µωρ! π�υ γεννι!ταν στις �-ρες
των ανθρ-πων, απ! τ� πρ-τ� κι!λας !νειρ! τ�υ, απ�-
κτ�,σε στη µακριν� εκε�νη �-ρα τ�ν .νειρ�&,λακ�
τ�υ, τ�ν πρ�στ�τη των �νε�ρων τ�υ. Απ! κε�νη τη στιγ-
µ� και µετ�, � συγκεκριµ�ν�ς .νειρ�&,λακας θα ε��ε
ως µ�ναδικ� τ�υ απ�στ�λ� να &υλ�ει τα !νειρα τ�υ
πρ�στατευ!µεν�, τ�υ. Κ�θε .νειρ�&,λακας, λ�ιπ!ν,
&�ρτων!ταν τα !νειρα στην πλ�τη τ�υ και µε τα µεγ�-
λα &τερ� τ�υ πετ�,σε στ�υς απ�ραντ�υς �νειρ!δρ�-
µ�υς. <πως ε�ναι &υσικ!, �ι .νειρ�&,λακες ε��αν π�λ-
λ� δ�υλει� πρ�σπαθ-ντας να διατηρ�,ν �ωνταν� τα
!νειρα κι επιπλ��ν να 5�ηθ�νε τ�υς ανθρ-π�υς -στε
να µην �ε�ν�νε τα !νειρ� τ�υς, αλλ� να τα θυµ�,νται
και να συνε����υν να �νειρε,�νται.

Αυτ� λ�ιπ!ν µε λ�γα λ!για �ταν η µακριν� B-ρα
των .νειρ�&υλ�κων, �σως η πι� αρ�α�α κι ευλ�γηµ�νη
�-ρα απ! τη δηµι�υργ�α τ�υ κ!σµ�υ. Κι αυτ��, µε λ�γα
λ!για, �ταν �ι .νειρ�&,λακες, µια απ! τις πι� παλι�ς
και ιερ�ς γενι�ς ανθρ-πων.

Κι �ι .νειρ�&,λακες �ταν τ!σ� π�λλ��, !σα και τα
!νειρα τ�υ κ!σµ�υ.
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Œ˙Ú· Î·È ∞˚Û¤

Αν�µεσα στ�υς Oνειρ�&,λακες ��,σε κι �να αγαπηµ�-
ν� �ευγ�ρι: � '�ρα κι η Αϊσ�. . '�ρα �ταν �νας καλ�-
καµωµ�ν�ς �ντρας µε τιρκ�υ�� µ�τια κι η Αϊσ� µια
!µ�ρ&η, καλ!καρδη γυνα�κα µε µακρι� µετα��νια µαλ-
λι� στ� �ρ-µα τ�υ &,λλ�υ της ελι�ς και µεγ�λα αµυ-
γδαλωτ� µ�τια. Τ!σ� � '�ρα !σ� και η γυνα�κα τ�υ η
Αϊσ� πρ��ρ��νταν απ! τις πι� παλι�ς �ικ�γ�νειες τ�ν
Oνειρ�&υλ�κων. .ι ρ��ες των �ικ�γενει-ν τ�υς �ταν
τ!σ� παλι�ς, π�υ ��ν�νταν στα 5�θη των αι-νων κι
�&ταναν µ��ρι τ� !νειρ� τ�υ πρ-τ�υ ανθρ-π�υ κι �σως
ακ!µη και πι� π�σω: µ��ρι τ� πρ-τ� !νειρ� τ�υ �δι�υ
τ�υ Θε�,. 3ταν επ!µεν� λ�ιπ!ν να ε�ναι ιδια�τερα σε-
5αστ�� αν�µεσα στ�υς .νειρ�&,λακες. <λ�ι τ�υς θα,-
µα�αν γιατ� δ�,λευαν κι �ι δυ� τ�υς ακ�,ραστα κι ακα-
τ�παυστα, εκτελ-ντας στ� ακ�ραι� την απ�στ�λ� τ�υς.
. '�ρα µ�λιστα αν�κε στ� σ-µα των Εκλεγµ�νων: �να
αν-τατ� σ-µα .νειρ�&υλ�κων π�υ τ� ε��ε εκλ��ει �
λα!ς της �-ρας και &ρ!ντι�ε να εκτελ�,νται �ι ν!µ�ι
και να δια&υλ�σσεται η τ��η.

F�,σαν ευτυ�ισµ�ν�ι �ι δυ� τ�υς σ’ �να µεγ�λ� σπ�-
τι π�υ �µ�ια�ε π�λ, µε κε�ν�υς τ�υς µικρ�,ς π,ργ�υς
µιας �λλης επ���ς π�υ π�λ, συ�ν� 5λ�π�υµε εγκατα-
λειµµ�ν�υς στις X-ρες των Aνθρ-πων. Η θ�ση τ�υ σπι-
τι�, �ταν ιδια�τερα πρ�ν�µιακ�. Bτισµ�ν� στην κ�ρυ&�
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εν!ς λ!&�υ, �5λεπε απ! τη µ�α πλευρ� στη θ�λασσα κι
απ! την �λλη στη µεγ�λη B-ρα των .νειρ�&υλ�κων.
Τ� σπ�τι αν�κε κ�π�τε στ�ν πατ�ρα τ�υ '�ρα και πριν
απ! αυτ! στ�ν παππ�, τ�υ και π�ει λ�γ�ντας: γενι�ς
και γενι�ς .νειρ�&υλ�κων ε��αν µεγαλ-σει εκε� µ�σα.
Λ�γικ! λ�ιπ!ν �ταν κ�π�ια στιγµ� � '�ρα να θ�λει να
µεγαλ-σ�υν εκε� π�ρα και τα δικ� τ�υ παιδι�, η επ!µε-
νη γενι� των .νειρ�&υλ�κων.

Τα �ρ!νια !µως περν�,σαν κι � '�ρα κι η Αϊσ� δεν
�καναν παιδι�. Αυτ� �ταν η µ!νη τ�υς στενα�-ρια και
τ� µ!ν� παρ�π�ν� π�υ ε��αν απ! την κατ� τα �λλα ευ-
τυ�ισµ�νη �ω� τ�υς.
— Κρ�µα…
— Τι κρ�µα να µην ���υν �να παιδ�κι…
— Ε, δεν µπ�ρε� να τα ���υν !λα.
— ∆�υλε,�υν π�λ,. Lσως να µην ���υν �ρ!ν� να µε-

γαλ-σ�υν �να παιδ�.
— Ναι, αλλ� ��ρω καλ� πως θα �θελαν �να παιδ�κι.
— Θα ε�ναι µεγ�λ� πλ�γµα για τ�ν '�ρα να µην κ�νει

παιδ�. Πρ��ρ�εται απ! τις πι� παλι�ς και τις πι� α�ι�-
σ�5αστες �ικ�γ�νειες τις �-ρας µας.

Περ�π�υ αυτ� �λεγαν µετα�, τ�υς �ι .νειρ�&,λα-
κες συ�ν� πυκν�, αλλ� ευτυ�-ς � '�ρα κι η Αϊσ� δεν
�διναν σηµασ�α στα κ�υτσ�µπ�λι�. Συν��ι�αν να ��υν
αγαπ-ντας � �νας τ�ν �λλ� και δ�υλε,�ντας σκληρ�.
Μ!ν� στις πρ�σευ��ς τ�υς στ� Θε! &αν�ρωναν τ� πα-
ρ�π�ν! τ�υς και παρακαλ�,σαν να απ�κτ�σ�υν κι αυ-
τ�� �να παιδ�κι. Υπ!σ��νταν !τι θα τ� αγαπ�,σαν πι�
π�λ, κι απ! τ�ν �δι� τ�υς τ�ν εαυτ!…
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ŒÚÛË fiˆ˜ «‰ÚÔÛÔÛÙ·Ï›‰·»

Τα �ρ!νια περν�,σαν και, µια !µ�ρ&η αυγ�υστι�τικη
µ�ρα, αν�µεσα στ’ �λλα παιδι� Oνειρ�&,λακες γενν�-
θηκε κι �να µικρ! κ�ριτσ�κι. Την -ρα ακρι5-ς π�υ �
µικρ!ς Αλ�, σε κ�π�ια �λλη �-ρα, �νειρευ!ταν να τρ�-
�ει ��γν�ιαστ�ς µ�σα σε �να καταπρ�σιν� λι5�δι, γεν-
ν�θηκε τ� κ�ρ�τσι-Oνειρ�&,λακ�ς τ�υ, π�υ θα ε��ε ως
µ�ναδικ� της δ�υλει� να &υλ�ει τα !νειρ� τ�υ. 3ταν
�να !µ�ρ&� κ�ριτσ�κι µε µεγ�λα τιρκ�υ�� µ�τια (!πως
τ�υ µπαµπ� της) και µετα��νια µαλλι� στ� �ρ-µα τ�υ
γκρι��πρ�σιν�υ &,λλ�υ της ελι�ς (!πως της µαµ�ς της).
Τ� δ�ρµα της �ταν τ!σ� �σπρ�, σ�εδ!ν δι�&αν�, π�υ
&α�ν�νταν �ι µικρ�ς µ�5 &λ�5ες της. 3ταν γλυκ! κ�ρι-
τσ�κι, µικρ�καµωµ�ν� και �συ��, γι’ αυτ! και �ι γ�νε�ς
της �ψα�ναν �να !ν�µα π�υ να της ταιρι��ει. 'ψα�αν
και �ανα�ψα�αν, κι α&�, µελ�τησαν π�λ, πρ�σεκτικ�
τ�ν κατ�λ�γ� µε τα �ν!µατα π�υ υπ�ρ�αν στα 5ι5λ�α
των �ν�µ�των, δι�λε�αν αυτ! π�υ θε-ρησαν πι� κα-
τ�λληλ�. 'τσι �γινε λ�ιπ!ν και τ� κ�ριτσ�κι π�ρε τ’ !ν�-
µα π�υ, σ,µ&ωνα µε τα 5ι5λ�α τ�υς, σε µια αρ�α�α γλ-σ-
σα σ�µαινε «δρ�σ�σταλ�δα»: την ε�παν 'ρση. Τι πε�ρα-
�ε π�υ �ταν η πι� µικρ� κι η πι� ε,θραυστη απ’ !λα τα
παιδι�-Oνειρ�&,λακες; 3ταν γρα&τ! να µην την �ε��-
σ�υν τ!σ� ε,κ�λα, �,τε στη B-ρα των .νειρ�&υλ�κων
αλλ� �,τε και στις X-ρες των Ανθρ-πων.
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. '�ρα κι η Αϊσ� �ταν π�λ, περ�&αν�ι για τη γ�ν-
νησ� της κ!ρης τ�υς. Κ�θ�νταν µε τις -ρες π�νω απ!
την κ�,νια της και την παρατηρ�,σαν, της τραγ�υδ�,-
σαν και παρακαλ�,σαν τ� Θε! να ε�ναι ευτυ�ισµ�νη,
γερ� και δυνατ�. Η �αρ� τ�υς �ταν τ!σ� µεγ�λη, π�υ
δεν ανησυ��,σαν π�υ τα &τερ� της, σε αντ�θεση µε των
υπ!λ�ιπων παιδι-ν, �ταν π�ρα π�λ, µικρ� κι αδ,ναµα.
.,τε �διναν σηµασ�α στα αν!ητα κ�υτσ�µπ�λι� π�υ
κυκλ�&�ρ�,σαν για την κ!ρη τ�υς:
— Θα πεθ�νει.
— Τ� 5λ�µµα της ��νεται στ� �πειρ�.

3:
— Θα πεθ�νει.
— Τ� δ�ρµα της ε�ναι τ!σ� λευκ!, π�υ µ�ι��ει δι�&α-

νη, �τ�ιµη να ε�α&ανιστε�.
3 ακ!µη και:

— Θα πεθ�νει.
— Τα &τερ� της ε�ναι αδ,ναµα. Τα &τερ� της ε�ναι µι-

κρ�, π�λ, µικρ� για τ� 5�ρ�ς των �νε�ρων.
Και π�ντως !λ�ι �λεγαν µε 5ε5αι!τητα:

— Θα πεθ�νει, αργ� � γρ�γ�ρα. Κρ�µα…
Αυτ� τα �λεγαν �ι .νειρ�&,λακες γιατ� υπ�ρ�ε κα-

ταγραµµ�ν� στα �ρ�νικ� της �-ρας πως καµι� &�ρ�,
!ταν, τη στιγµ� π�υ �νειρε,εται �να µικρ! µωρ�κι, κ!-
ψ�υν 5�αια τ� !νειρ! τ�υ, � Oνειρ�&,λακ�ς τ�υ γεννι�-
ται αδ,ναµ�ς και µε µικρ� &τερ�. Κ�π�ι�ι Oνειρ�&,-
λακες µ�λιστα ε��αν πεθ�νει αµ�σως µετ� τη στιγµ� της
γ�ννησ�ς τ�υς. .ι γ�νε�ς της 'ρσης 5�5αια π�στευαν
!τι η κ!ρη τ�υς θα µεγ�λωνε κι !λα θα περν�,σαν. Κι �
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'�ρα κι η Αϊσ� δεν �ταν τυ�α��ι. <ταν λ�ιπ!ν εκε�ν�ι
�λεγαν !τι η 'ρση θα µεγ�λωνε και !λα θα �&τια�ναν,
πρ�πει να ��εραν τι �λεγαν και κανε�ς δεν τ�λµ�,σε να
τ� αµ&ισ5ητ�σει. Παρ’ !λα αυτ�, τα κ�υτσ�µπ�λι� �δι-
ναν κι �παιρναν. Παντ�,. Στην αγ�ρ�, στις διασκεδ�-
σεις, στα παι�ν�δια των παιδι-ν. <λ�ι, µικρ�� και µεγ�-
λ�ι, συ�ητ�,σαν για την κ!ρη τ�υ '�ρα τ�υ Εκλεγµ�-
ν�υ, !λ�ι µιλ�,σαν για κε�ν� τ� µικρ! κ�ρ�τσι, την
'ρση, !λ�ι µιλ�,σαν για µια δι�&ανη δρ�σ�σταλ�δα.
— <ταν γενν�θηκε…
— Λ�γ� µετ�…
— Τ� µωρ�κι, � Αλ�, �νειρευ!ταν ακ!µη τ� πρ-τ�

!νειρ! τ�υ…
— <µ�ρ&� τ� !νειρ! τ�υ…
— Αλλ� λ�γ� µελαγ��λικ!. Λ�γ� λυπηµ�ν�.
— 3ταν δυστυ�ισµ�ν� παιδ�κι.
— 'πεσε τ!τε �νας κεραυν!ς.
— <�ι… Περν�,σε � στρατ!ς.
— 'πεσε �νας κεραυν!ς την -ρα π�υ περν�,σε �

στρατ!ς.
— 9γρι�ι π�λεµιστ�ς…
— Με !πλα και µα�α�ρια.
— Σ�κωσε κ�π�ι�ς τ� !πλ� τ�υ και πυρ�5!λησε τ�ν

�υραν!.
— '5αλε τ� !πλ� τ�υ στ� κε&�λι τ�υ παιδι�,.
— Μια µικρ� κ�νηση…
— Αλλ� τ!σ� µεγ�λη!
— Τ� αγ�ρ�κι τρ!µα�ε.
— Τ� αγ�ρ�κι σταµ�τησε να �νειρε,εται.
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— Σταµ�τησε να �νειρε,εται;
— Σταµ�τησε να �νειρε,εται.
— Καηµ�ν� αγ!ρι…
— Γι’ αυτ! τα &τερ� της 'ρσης…
— Ε�ναι µικρ�.
— Ε�ναι αδ,ναµα.
— ∆ε θα τα κατα&�ρει.
— Καηµ�ν� κ�ρ�τσι… Τ-ρα π�ει. Ε�ναι καταδικασµ�νη.
— Τ� αγ�ρ�κι π-ς θα �νειρε,εται;
— Η 'ρση δε θα µπ�ρ�σει να &υλ��ει τα !νειρ� τ�υ.
— Εκε�ν�ς � στρατι-της…
— . κρ!τ�ς…
— Εκε�ν�ς � κεραυν!ς &τα�ει.
— Εκε�ν� τ� !πλ�.
— Τι κι αν ε�ναι Εκλεγµ�ν�ς � '�ρα; ∆ε θα µπ�ρ�σει

να τη σ-σει.
— Τι θλι5ερ� ιστ�ρ�α… Ε�ναι να τ�υς λυπ�σαι.
— Ναι. Να τ�υς λυπ�σαι. <λ�υς.

Κι �τσι, στ� ε��ς, πρω� και 5ρ�δυ, κανε�ς δε µιλ�,σε
για τ� δι�&αν� δ�ρµα της 'ρσης, για τα !µ�ρ&α τιρ-
κ�υ�� µ�τια της 'ρσης, για τ� �αµ!γελ� της 'ρσης,
αλλ� για τ� π!σ� µικρ� �ταν τα &τερ� της 'ρσης.

«Θ�λει λ�γη παραπ�νω &ρ�ντ�δα. Αυτ! ε�ναι !λ�.
Θα µεγαλ-σει, θα δυναµ-σει και !λα θα &τι���υν»
�λεγε και �αν�λεγε στ�ν εαυτ! τ�υ � '�ρα.

«Θ�λει λ�γη παραπ�νω &ρ�ντ�δα. Αυτ! ε�ναι !λ�. Θα
µεγαλ-σει, θα δυναµ-σει και !λα θα &τι���υν» �λεγε και
�αν�λεγε στ�ν εαυτ! της η Αϊσ�. Στ� µετα�, !µως, στ�ν
π,ργ� τ�υ '�ρα και της Αϊσ� �πλωναν λευκ� �αλι�, �να
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�ρ-µα π�υ να ε�ναι �υδ�τερ�, για να µην εν��λ�,ν την
'ρση, για να µην την τυ&λ-ν�υν τα �ρ-µατα. Κ�λυπταν
τα παρ�θυρα µε ��ντρ�ς �σπρες µετα�ωτ�ς κ�υρτ�νες
για να µην την �αλ��ει τ� &ως τ�υ �λι�υ και να µην τη θλ�-
5�υν �ι ασηµ�νιες αντα,γειες τ�υ &εγγαρι�,. Κρατ�,-
σαν κλειστ�ς τις π!ρτες για να µην την κ�υρ���υν �ι θ!-
ρυ5�ι τ�υ δρ!µ�υ και να µην την αναστατ-ν�υν �ι &ω-
ν�ς και τα γ�λια απ’ τα παι�ν�δια των �λλων παιδι-ν.
— Θα την κρατ�σ�υµε εδ- µ�σα, µ�σα στη λευκ�

ασ&�λεια τ�υ π�υθεν�, κι !λα θα &τι���υν, �λεγε �
'�ρα.
— Θα µε�νει �ρεµη µ�σα στη λευκ� ησυ��α τ�υ τ�π�τα

κι !λα θα στρ-σ�υν, �λεγε η Αϊσ�.
Αν και �ταν Εκλεγµ�ν�ς !µως, � '�ρα δεν µπ�ρ�,-

σε να κ�νει τ�υ κε&αλι�, τ�υ. Η κ!ρη τ�υ ε��ε �να σκ�-
π! και µια δ�υλει� !πως !λ�ι �ι .νειρ�&,λακες της �--
ρας τ�υ. Για να µε�νει κλεισµ�νη στ� λευκ! π,ργ� τ�υς,
�πρεπε να ��ει ειδικ� �δεια απ! τ�υς Γηραι�,ς, δηλαδ�
τ� συµ5�,λι� των α�ι�σ�5αστων και σ�&-ν γ�ρων της
�-ρας τ�υς, π�υ �ταν τ� αν-τερ� συµ5�,λι� !λης της
�-ρας. Κ�π�ι�ι µ�λιστα �λεγαν πως αυτ! τ� συµ5�,λι�
π�λ, συ�ν� �παιρνε εντ�λ�ς ακ!µη κι απ! τ�υς �δι�υς
τ�υς Αγγ�λ�υς.

Μια 5ρ��ερ� �ειµωνι�τικη µ�ρα, λ�ιπ!ν, παρ�υσι�-
στηκαν � '�ρα κι η Αϊσ� στ� Συµ5�,λι� των Γηραι-ν.
3θελαν να π�ρ�υν την �δεια να κρατ�σ�υν την 'ρση
απ�µ�νωµ�νη στ� σπ�τι τ�υς, για να µπ�ρ�σει να µεγα-
λ-σει �ωρ�ς την σκ�τ�,ρα των �νε�ρων, �ωρ�ς να ε�α-
ντλε�ται απ! την επ�π�νη πρ�σπ�θεια να &υλ�ει τα
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!νειρα εκε�ν�υ τ�υ παιδι�,. 3ταν απ�&ασισµ�ν�ι κι
�τ�ιµ�ι να κ�ν�υν τα π�ντα πρ�κειµ�ν�υ να µπ�ρ�σει η
κ!ρη τ�υς να δυναµ-σει και να ��σει.

∆εν ��ρ�υµε τι τ�υς ρ-τησαν �ι Γηραι��, γιατ� �ι Γη-
ραι�� δε µιλ�,σαν µε τα λ!για, αλλ� µε τα µ�τια. Ε��αν
τ!ση σ�&�α, π�υ �&τανε να κ�ιτ���υν !π�ι�ν �ταν
µπρ�στ� τ�υς, για να τ�υ θ�σ�υν µε τ� 5λ�µµα τις κα-
τ�λληλες ερωτ�σεις. Με αυτ! τ�ν τρ!π�, αν κ�π�ι�ς
δεν µπ�ρ�,σε να αισθανθε� τις ερωτ�σεις των Γηραι-ν,
σ�µαινε !τι δεν �ταν ��ι�ς να 5ρ�σκεται στ� σ�&! συµ-
5�,λι! τ�υς, !τι τ� α�τηµ� τ�υ δεν �ταν δ�και� � λ�γικ!
κι �πρεπε ν’ απ��ωρ�σει. . '�ρα κι η Αϊσ� απ�δει�αν
!µως !τι µπ�ρ�,σαν να καταλ�5�υν τις ερωτ�σεις
τ�υς. 'τσι, �σως να µη µ�θ�υµε π�τ� τι �ταν αυτ! π�υ
τ�υς ε��αν ρωτ�σει �ι Γηραι��, ��ρ�υµε !µως τις απα-
ντ�σεις π�υ �δωσαν. <πως επ�σης ��ρ�υµε !τι απ�ντη-
σαν µε θ�ρρ�ς και ειλικρ�νεια.
— Ε�ναι αδ,ναµη, σ�&�� γ�ρ�ντες, η κ!ρη µας.
— Π�λ, αδ,ναµη. Σαν �να κλαρ�κι.
— Σαν τ� µ�σ�� εν!ς λ�υλ�υδι�,.

…
— Ναι, ε�ναι αλ�θεια.
— Ε�ναι π�λ, µικρ� τα &τερ� της.
— <µως θα µεγαλ-σ�υν.

…
— Υπ�ρ�αν κι �λλ�ι .νειρ�&,λακες σαν αυτ�ν. Ε��αν

κι εκε�ν�ι µικρ� &τερ� !ταν γενν�θηκαν. 3ταν κι εκε�-
ν�ι αδ,ναµ�ι, αλλ� !ταν µεγ�λωσαν µπ!ρεσαν να κ�-
ν�υν τ� καθ�κ�ν τ�υς.
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…
— Με π�λλ� υπ�µ�ν� και µεγ�λη επιµ�ν�.
— Με παραπ�νω ηρεµ�α.
— Με περισσ!τερη &ρ�ντ�δα και καταν!ηση.
— Με πι!τερη στ�ργ�.
— Με �πειρα ��δια και &ιλι�.
— Με απ�ραντη αγ�πη.

…
— Θα πρ�σπαθ�σ�υµε.
— Θα κ�ν�υµε !,τι περν�ει απ! τ� ��ρι µας.
— Ακ!µη περισσ!τερα.
— Θα µπ�ρ�σ�υµε.
— Θα τα κατα&�ρ�υµε.

…
— ∆ε θα σας ντρ�πι�σει.
— ∆ε θα σας απ�γ�ητε,σει.
— Θα εκτελ�σει στ� ακ�ραι� την απ�στ�λ� της.

…
— Ακ!µη και την �δια µας τη �ω�.
— Ακ!µη και την �δια µας τη �ω�.

…
— Τ� υπ!σ��µαι.
— Τ� υπ!σ��µαι.

. '�ρα κι η Αϊσ� περ�µεναν ��ω απ! τις κλειστ�ς
π!ρτες για την απ!&αση τ�υ Συµ5�υλ��υ των Γηραι-ν.
Vστερα απ! λ�γ� τ�υς �ρθε η απ�ντηση γραµµ�νη σε
µια σ&ραγισµ�νη περγαµην�: Μπ�ρ�,σαν να κρατ�-
σ�υν την κ!ρη τ�υς πρ�στατευµ�νη στ� λευκ! της π,ρ-
γ�, αρκε� !ταν δυν�µωνε να �5γαινε στ�ν κ!σµ� τ�υς.
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Και τ!τε � θα ��,σε !πως !λ�ι εκτελ-ντας τ� �ρ��ς της
� θ’ ακ�λ�υθ�,σε τη µ��ρα αυτ-ν των �π��ων τα &τερ�
δεν �ντε�αν τ� 5�ρ�ς των �νε�ρων.

'πειτα λ�ιπ!ν κι απ! την �δεια των Γηραι-ν, η
'ρση θα µπ�ρ�,σε να ��σει απ�µ�νωµ�νη στ� λευκ!
τ�υς κ�στρ�. Τ!τε �ταν µ!ν� δ,� �ρ!νων και θα �πρεπε
να ��σει για �ρ!νια π�λλ� µακρι� απ! τις &ων�ς, τα
�ρ-µατα, τα γ�λια, τα &-τα, τη �αρ�, τη λ,πη και τ�
5�ρ�ς των �νε�ρων. ∆ηλαδ� µακρι� απ’ !λα !σα µπ�-
ρ�,ν να ταρ���υν �να µικρ! κι αδ,ναµ� Oνειρ�&,λα-
κα, αλλ� ταυτ!�ρ�να µακρι� κι απ’ !λα !σα �ρει��εται
κ�θε παιδ� –ε�τε ε�ναι Oνειρ�&,λακας ε�τε !�ι– για να
µεγαλ-σει και ν’ αναπτυ�θε� σωστ�.
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