
4

E
KEINH TH NYXTA, αæïà τï αæεντικÞ Ûσâησε
τα æñτα και Üµαστε σÝγïυρïι Þτι απïκïιµÜθη-
κε, âÀλαµε τïν ΑλÝ, τïν πιï µικρÞ απÞ Þλïυς, να

κρατÀει τσÝλιες στην πÞρτα, και µπÜκαµε κρυæÀ στï ερ-
γαστÜριï, για να γνωρÝσïυµε τïν καινïàριï. ΜαúÝ µïυ Üρ-
θαν ï ΚαρÝµ, πïυ δεν êεøνïàσε πïτÛ τï ρÞλï τïυ και πïυ
θα µπïρïàσε να µας εµπïδÝσει, αν δεν Üταν τÞσï περÝερ-
γïς, ï δεκÀøρïνïς ΣαλµÀν, πïυ Ûµïιαúε αρκετÀ µεγαλàτε-
ρïς, µε τï πρÞσωπï και τα øÛρια σηµαδεµÛνα απÞ τïν Ü-
λιï και τη λÀσπη απÞ τα τïàâλα πïυ Ûπλαθε για περισσÞ-
τερα απÞ τρÝα øρÞνια σε Ûνα καµÝνι κïντÀ στï ΚαρÀτσι,
τïν ïπïÝï Þλïι æïâÞµασταν, επειδÜ Üταν γερïδεµÛνïς και
απÞτïµïς, και ακÞµη η ΜαρÝα, Ûνα κïριτσÀκι πιï µικρÞ
απÞ µÛνα, µικρïκαµωµÛνη σαν πïυλÀκι, µε τα µαλλιÀ
κïµµÛνα πïλà κïντÀ, κÀτω απÞ τï âαµâακερÞ µαντιλÀκι,
µε τï ïπïÝï σκÛπαúε πÀντα τï κεæÀλι της. 

ΚανÛνας δεν την εÝøε ακïàσει να λÛει Ûστω και µια λÛ-
êη απÞ την ηµÛρα πïυ εÝøε Ûρθει, στην αρøÜ τïυ øειµñνα,
και δεν êÛραµε αν Üταν µïυγγÜ Ü αν εÝøε κÀπïιï Àλλï
πρÞâληµα. ΑκÞµη και τï Þνïµα ΜαρÝα τÜς τï εÝøαµε δñ-
σει εµεÝς και εκεÝνη τï εÝøε µÀθει αµÛσως. ΚïιµÞταν κïυ-
âαριασµÛνη στï στρñµα της και µε ακïλïυθïàσε Þπïυ
και αν πÜγαινα, σαν σκιÀ.
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Ãι Àλλïι πρïτÝµησαν να συνεøÝσïυν τïν àπνï τïυς,
γιατÝ Üταν πïλà κïυρασµÛνïι Ü γιατÝ δεν εÝøαν καµÝα Þρε-
êη να ακïàσïυν για Àλλη µια æïρÀ τις Ýδιες ιστïρÝες απÞ
τïν καινïàριï, ιστïρÝες πïυ Ûµïιαúαν µε τις δικÛς µας. ×-
µασταν Þλïι æτωøïÝ και ïι γïνεÝς µας µας εÝøαν πïυλÜσει,
µε την ελπÝδα να êεπληρñσïυν τï øρÛïς πïυ εÝøαν στïν ι-
διïκτÜτη των øωραæιñν Ü σε κÀπïιïν πλïàσιï απÞ την
πÞλη. ΑυτÞ Üταν τï øρÛïς πïυ ï Ìïυσεýν σηµεÝωνε µε την
κιµωλÝα πÀνω στïν πÝνακα τïυ καθενÞς µας.

Τι καινïàριï να Ûøει να πει;
Ã ΙκµπÀλ Üταν êàπνιïς. Ακïàγαµε την αλυσÝδα τïυ

να κïυδïυνÝúει στï σκïτÀδι. Τï πρñτï âρÀδυ, Þταν æτÀ-
νεις σε Ûνα καινïàριï µÛρïς, δεν καταæÛρνεις πïτÛ να κïι-
µηθεÝς… Πïιïς êÛρει γιατÝ. Ã καθÛνας απÞ µας εÝøε Üδη
στï παρελθÞν δàï Ü τρÝα αæεντικÀ, µερικïÝ και περισσÞ-
τερα, και αυτÞ τï êÛραµε καλÀ. Îτσι, µαúευτÜκαµε γàρω
τïυ. ∆εν εÝøε æεγγÀρι εκεÝνη τη νàøτα και µε τï úÞρι µπï-
ρïàσαµε να êεøωρÝσïυµε τις σκιÛς µας στï σκïτÀδι. 

— ΠρÞσεêε, ΑλÝ, τïυ εÝπαµε. Τï αæεντικÞ θα θυµñσει
πïλà, αν µας πιÀσει êàπνιïυς τη νàøτα. 

Îλεγε πÀντα Þτι την επÞµενη µÛρα θα εÝµαστε κïυρα-
σµÛνïι και αργïÝ και δε θα δïυλεàïυµε αρκετÀ.

ΕκεÝνïς µας απÀντησε µε µια σειρÀ απÞ κïæτÀ σæυ-
ρÝγµατα, πïυ Üθελαν να πïυν: «Ùλα καλÀ».

— Ã πατÛρας µïυ σηκωνÞταν πïλà νωρÝς –Àρøισε να
µας διηγεÝται ï ΙκµπÀλ–, Ûâγαινε απÞ τï σπÝτι µε την πρñ-
τη αøτÝδα τïυ Üλιïυ και αµÛσως Ûδενε τï Àρïτρï στï âÞδι.
ΕκεÝνη την ñρα, ακÞµη και τï καλïκαÝρι, ï αÛρας Üταν
æρÛσκïς και ελαæρàς, και Þλïι Ûâλεπαν γàρω τïυς την
καλλιεργηµÛνη γη και τις Àλλες ïικïγÛνειες των κïλÝγων
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πïυ Ûκαναν ακριâñς τις Ýδιες δïυλειÛς. Εγñ πÜγαινα µαúÝ
τïυ κρατñντας Ûνα σακïàλι µε τï νερÞ και τï æαγητÞ πïυ
εÝøε ετïιµÀσει η µÀνα µïυ για µας. Στην αρøÜ ï πατÛρας
µïυ δïàλευε ακïàραστα και τα αδàνατα µπρÀτσα τïυ
æαινÞταν να µη νιñθïυν τï âÀρïς τïυ αλετριïà. ΑλλÀ µε-
τÀ απÞ λÝγες ñρες Àρøιúε να κïυρÀúεται και τï øñµα Û-
µïιαúε µε πÛτρα, και εγñ Ûâλεπα τïν ιδρñτα τïυ πïυ Àρ-
øιúε να τρÛøει στï στÜθïς και στï πρÞσωπÞ τïυ, ενñ τï
κïκκινÞøωµα σκÛπαúε τα µαλλιÀ τïυ και τï αλÛτρι δε âυ-
θιúÞταν Þπως πριν, και ακÞµη και τï âÞδι υπÛæερε απÞ τη
úÛστη και µïυγκÀνιúε. ΜετÀ απÞ τις δñδεκα και ως τις
τρεις ï Üλιïς γινÞταν καυτÞς και η úÛστη τÞσï δυνατÜ,
πïυ δεν µπïρïàσες να δïυλÛψεις. ΑκÞµη και ï ïρÝúïντας
øανÞταν µÛσα στην αøλÜ και στην κÀψα, και τÞτε πηγαÝ-
ναµε κÀτω απÞ τη σκιÀ ενÞς δÛντρïυ για να πρïστατευ-
τïàµε και να æÀµε τα ρεâÝθια, πÝνïντας µια γïυλιÀ απÞ τï
øλιαρÞ πια νερÞ, ενñ τï úñï κïυνïàσε πÛρα δñθε την ïυ-
ρÀ τïυ, για να διñêει τα ενïøλητικÀ Ûντïµα πïυ τï ταλαι-
πωρïàσαν. «ΑυτÜ η γη εÝναι ευλïγηµÛνη» µïυ Ûλεγε ï πα-
τÛρας µïυ «εÝναι καλÜ και γÞνιµη, καλÀ πïτισµÛνη. ΚïÝτα
πñς µεγαλñνïυν Þλα. Εδñ æτÀνει να πετÀêεις Ûνα σπÞρï
και µε τη θÛληση τïυ Θεïà θα εÝναι αρκετÞς για να úÜσει
µια ïλÞκληρη ïικïγÛνεια. Να τï θυµÀσαι αυτÞ, ΙκµπÀλ».
«Ναι, πατÛρα» απαντïàσα εγñ. ΑλλÀ η δικÜ µας ïικïγÛ-
νεια δεν µπïρïàσε να úÜσει, τï æαγητÞ δεν Ûæτανε πïτÛ
και ï µεγÀλïς µïυ αδελæÞς Ûâηøε και δεν αισθανÞταν κα-
λÀ. Μια æïρÀ ρñτησα τïν πατÛρα µïυ γιατÝ Üταν Ûτσι,
γιατÝ Þλï τï σιτÀρι, Þλη η âρÞµη, Þλα τα λαøανικÀ πïυ
καλλιεργïàσαµε æïρτñνïνταν πÀνω σε κÀρα την Ýδια µÛ-
ρα πïυ τα µαúεàαµε, και στην καλàâα µας Ûµενε µÞνï Ûνα
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σακÝ µε σπασµÛνï σιτÀρι και Ûνα µε êερÀ ρεâÝθια, κïντÀ
στï τúÀκι. «ΓιατÝ Þλα ανÜκïυν στï αæεντικÞ» απÀντησε ï
πατÛρας µïυ. «Και εÝναι σωστÞ αυτÞ;» «ΑυτÞς εÝναι τï α-
æεντικÞ» εÝπε ï πατÛρας µïυ «εµεÝς τι εÝµαστε;».

— Και ï πατÛρας µïυ Ûτσι Ûλεγε, διÛκïψε ï ΣαλµÀν, αλ-
λÀ µετÀ µïυ Ûλεγε Þτι τï αæεντικÞ Üταν τσιγκïàνης και
κακÞς και µερικÀ âρÀδια, µÛσα στην καλàâα µας, τïν κα-
ταριÞταν. Η µÀνα µïυ εκλιπαρïàσε ανατριøιÀúïντας:
«ΠÀψε, σε παρακαλñ! Αν σε Àκïυγε τï αæεντικÞ…». ×-
ταν σÝγïυρη Þτι τï αæεντικÞ εÝøε øÝλια αυτιÀ και øÝλια µÀ-
τια. ΓυναÝκες! εÝπε στï τÛλïς, τÝπïτε δεν µπïρïàν να κα-
ταλÀâïυν.

Θα Üθελα να επÛµâω και να τïυ τα ψÀλω. ×ταν σÝ-
γïυρïς Þτι Üµασταν Þλες øαúÛς και Àøρηστες. ΑλλÀ εγñ
δïàλευα Þπως αυτÞς, και µερικÛς µÛρες περισσÞτερï. Î-
µεινα σιωπηλÜ, γιατÝ ï ΣαλµÀν εÝøε δàσκïλï øαρακτÜρα
και δεν τïυ Àρεσε να τïυ æÛρνïυν αντιρρÜσεις. ×ταν ε-
παναστÀτης, κÀπïια æïρÀ εÝøε πÀει και στïν ΤÀæï για
δυï µÛρες και, Þταν âγÜκε, ψηµÛνïς στη úÛστη και γεµÀ-
τïς τσιµπÜµατα απÞ τïυς σκïρπιïàς, εÝøε æτàσει στï øñ-
µα λÛγïντας:

— ΑυτÞ δεν εÝναι τÝπïτε.
Για Þλα τα πρÀγµατα Ûλεγε Þτι Üταν «τÝπïτε» σε σà-

γκριση µε τï καµÝνι. ΑλλÀ αρνιÞταν πεισµατικÀ να µας
διηγηθεÝ πñς Üταν να ψÜνεις τïàâλα. Ãàτε κι εγñ κατÀ-
æερνα να τï æανταστñ και παρακαλïàσα τï αæεντικÞ να
µη µε πïυλÜσει πïτÛ στïν ιδιïκτÜτη ενÞς καµινιïà. Τι θα
Ûκανα τÞτε;

— ∆εν πρÛπει να µιλÀµε πïτÛ Àσøηµα για τα αæεντικÀ,
εÝπε ï ΚαρÝµ. Τι θα κÀναµε øωρÝς τï Ìïυσεýν Ìαν; ΑυτÞς

39



µας ταýúει και µας πρïστατεàει. ΑυτÞς µας επιτρÛπει να
δïυλεàïυµε και να êεπληρñνïυµε τï øρÛïς των ïικïγε-
νειñν µας.

— Ναι, τïυ εÝπε κïρïϊδευτικÀ ï ΣαλµÀν, και εÝναι αυτÞς
πïυ µÝα µÛρα θα σε πετÀêει, γιατÝ δε θα τïυ øρησιµεàεις
πια, και θα καταλÜêεις να úητιανεàεις στï δρÞµï.

— ∆εν εÝναι αλÜθεια, διαµαρτυρÜθηκε ï ΚαρÝµ, τï αæε-
ντικÞ êÛρει Þτι τïυ εÝµαι πιστÞς και µε Ûøει ανÀγκη.

— ΒÛâαια! Για ρïυæιÀνï.
ΣκÛæτηκα Þτι θα πιÀνïνταν στα øÛρια µÛσα στï σκï-

τÀδι. Ã ΣαλµÀν εÝøε δÝκιï: Ã ΚαρÝµ Üταν πÀντα Ûτïιµïς
να πει στï Ìïυσεýν Ìαν µε τï νι και µε τï σÝγµα Þλα Þσα
συνÛâαιναν Ü λÛγïνταν στï εργαστÜριï. ΑλλÀ µερικÛς æï-
ρÛς Ûµïιαúε να Üταν µαúÝ µας. Εγñ, πÀντως, δεν τïν κατα-
λÀâαινα.

— Ã µπαµπÀς µïυ εÝναι καλÞς Àνθρωπïς, εÝπε ï ΙκµπÀλ,
δεν καταρÀστηκε πïτÛ κανÛναν. ∆εøÞταν πÀντα τη µïÝρα
τïυ. ΑκÞµη και Þταν ï µεγÀλïς µïυ αδελæÞς øειρïτÛρεψε
και περνïàσε τις νàøτες âÜøïντας και γκρινιÀúïντας, ï
πατÛρας µïυ δεν εÝπε τÝπïτε. Îστειλε στï øωριÞ να æωνÀ-
êïυν τï γιατρÞ. Ùταν Üρθε ï γιατρÞς, µε την τσÀντα τïυ
και τα γυαλιÀ τïυ, Ûσκυψε πÀνω στï αøυρÞστρωµα και µε
Ûνα εργαλεÝï Àκïυσε τï µÛσα τïυ αδελæïà µïυ, πρñτα τï
στÜθïς τïυ και µετÀ την πλÀτη, κïυνñντας τï κεæÀλι τïυ.

— ΕÝναι αλÜθεια, εÝπε ï ΚαρÝµ, τï Ûøω δει και εγñ αυτÞ.
— ΜετÀ µÝλησε µε τïν πατÛρα µïυ, πÜρε τï καπÛλï τïυ

και τï καλÀµι και Ûæυγε. Η µητÛρα µïυ Ûκλαιγε, εÝøε Üδη
øÀσει κι Àλλα παιδιÀ. Τï επÞµενï πρωÝ, ενñ δÛναµε τï âÞ-
δι στï αλÛτρι, ï πατÛρας µïυ µïυ εÝπε Þτι θα êαναρøÞταν
ï γιατρÞς και θα Ûæερνε Ûνα æÀρµακï, πïυ Ýσως Ûσωúε τη
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úωÜ τïυ αδελæïà µïυ. ΠρÀγµατι, ï γιατρÞς êανÀρθε και
µαúÝ τïυ Ûνας ακÞµη Àντρας. ×ταν καλïντυµÛνïς, Ûµïια-
úε µε Ûµπïρï Ü γαιïκτÜµïνα. ΜÝλησε µε τïν πατÛρα µïυ
και κÀπïια στιγµÜ Ûâγαλε απÞ τï úωνÀρι τïυ µια µεγÀλη
τσÀντα και απÞ την τσÀντα øαρτïνïµÝσµατα και τα Ûδειêε
στïν πατÛρα µïυ. ΕκεÝνïς κïàνησε τï κεæÀλι τïυ λÛγï-
ντας: «Ùøι».

— Και τι Ûγινε µε τïν αδελæÞ σïυ; τïν ρñτησα.
— ∆εν Ûγινε καλÀ. Παραµιλïàσε µια µÛρα και µια νàøτα.

Ã πατÛρας µïυ δεν εÝøε πια κανÛναν να τïν âïηθÜσει στα
øωρÀæια, εγñ Üµïυν πïλà µικρÞς και αδàναµïς τÞτε. ΜÝ-
λησε κÀµπïσï µε τη µÀνα µïυ. ΜετÀ πÜγε στï øωριÞ µε τï
âÞδι. Ùταν γàρισε, εÝøε σøεδÞν âραδιÀσει, πÜγε στï øωρÀ-
æι µε την τσÀπα, øωρÝς να αλλÀêει καν ρïàøα, δïàλεψε,
µÛøρι πïυ νàøτωσε για τα καλÀ, µπÜκε στï σπÝτι ανασαÝ-
νïντας µε δυσκïλÝα, δεν Ûæαγε, µε æñναêε κïντÀ στη æω-
τιÀ, µïυ εÝπε Þτι ï Àντρας θα τïυ δÀνειúε Ûνα µεγÀλï πï-
σÞ –δεκαÛêι δïλÀρια, εÝπε–, και εγñ πρïσπαθïàσα να κÀ-
νω τï λïγαριασµÞ, για να âρω πÞσες ρïυπÝες Üταν, Àλλα
δεν τα κατÀæερα, και Þτι µε εκεÝνα τα λεæτÀ θα µπïρïà-
σαν να úÜσïυν µÛøρι την επÞµενη σïδειÀ και ï αδελæÞς
µïυ θα Ûπαιρνε κι Àλλα æÀρµακα και θα γινÞταν καλÀ, αν
Üθελε ï ΘεÞς. Εγñ θα Ûπρεπε να δïυλÛψω, µïυ εÝπε, για
να âïηθÜσω την ïικïγÛνειÀ µïυ και να êεπληρñσω τï
øρÛïς, και για πïλλïàς µÜνες δε θα âλεπÞµασταν, αλλÀ
θα µÀθαινα να υæαÝνω øαλιÀ, και αυτÞ θα µπïρïàσε να
µïυ øρησιµεàσει στη úωÜ µïυ.

— Και ï δικÞς µïυ ï πατÛρας εÝøε øρÛïς, ψιθàρισα στï
σκïτÀδι, Þταν Ûσπασε τï æρÀγµα και øÀθηκε Þλη η σï-
δειÀ.
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— Και ï δικÞς µïυ, εÝπε ï ΚαρÝµ, αλλÀ δεν êÛρω τï γιατÝ.
— Ã πατÛρας µïυ, συνÛøισε ï ΙκµπÀλ, εÝπε Þτι θα µπï-

ρïàσε να στεÝλει µια απÞ τις αδελæÛς µïυ, αλλÀ εγñ τïυ
εÝπα: «Ùøι, στεÝλε εµÛνα». Με αγκÀλιασε και µε ρñτησε:
«ΦïâÀσαι;». «Ùøι» εÝπα ψÛµατα. Ã Àνθρωπïς των øαλιñν
Üρθε τï επÞµενï πρωÝ. Îæτασε µε αυτïκÝνητï. ×ταν πï-
λà ευγενικÞς και µε µÛνα και µε τη µÀνα µïυ. «Θα σε πÀω
στην πÞλη, µïυ εÝπε, θα σïυ αρÛσει, θα δεις». Τï τελευταÝï
πρÀγµα πïυ εÝδα Þταν µε Ûπαιρνε µαúÝ τïυ, κïιτñντας
πρïς τï πÝσω τúÀµι τïυ αυτïκινÜτïυ, Üταν ï πατÛρας µïυ,
πïυ âÝτσιúε αλàπητα τï âÞδι, σÛρνïντÀς τï στα øωρÀæια,
κι εκεÝνï µïυγκÀνιúε δυνατÀ. Τï καηµÛνï τï úñï… 

ΣωπÀσαµε Þλïι για µερικÀ δευτερÞλεπτα.
— Ε, καλÀ, εÝπε επιτÛλïυς ï ΚαρÝµ, εσà δε θα αργÜσεις

να êεπληρñσεις τï øρÛïς τïυ πατÛρα σïυ. ¥Ûρω εγñ, εÝδα
πïλλïàς. ΚανÛνας δε δïυλεàει τÞσï καλÀ και τÞσï γρÜγï-
ρα Þσï εσà. Θα σâÜσεις Þλα αυτÀ τα σηµÀδια στïν πÝνα-
κα, Þπως ï Üλιïς σâÜνει τï øιÞνι στα âïυνÀ.

ΜÛσα στï σκïτÀδι µïà æÀνηκε πñς εÝδα για λÝγï τï
Àσπρï απÞ τα δÞντια τïυ ΙκµπÀλ, σαν να øαµïγελïàσε.

— Τï øρÛïς δε θα σâÜσει πïτÛ, εÝπε σιγÀ, Þσï κι αν εÝσαι
καλÞς και γρÜγïρïς.

— ΕÝσαι τρελÞς, æñναêε ï ΣαλµÀν, τï λες απÞ κακÝα, τï
λες για να µας æïâÝσεις. ΚÀθε µÛρα τï αæεντικÞ σâÜνει
Ûνα σηµÀδι και, Þταν τα σηµÀδια τελειñσïυν, θα γυρÝσïυ-
µε στα σπÝτια µας. Και µε τα τïàâλα Ûτσι γινÞταν, τι νïµÝ-
úεις; Îπρεπε να ψÜσïυµε øÝλια τïàâλα την ηµÛρα και κÀ-
θε øÝλια τïàâλα παÝρναµε εκατÞ ρïυπÝες. ∆ïàλευε Þλη η
ïικïγÛνειÀ µïυ. Και ïι αδελæÛς µïυ.

— Και êεπληρñσατε τï øρÛïς σας; ρñτησε ï ΙκµπÀλ.
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— Ùøι, êεæàσηêε ï ΣαλµÀν, αλλÀ τι σηµασÝα Ûøει. Íλλες
µÛρες Ûâρεøε, Àλλες æïρÛς τï øñµα Üταν πïλà λεπτÞ και
δεν Ûκανε, µερικÀ τïàâλα Ûσπαγαν, Þταν Ûâγαιναν απÞ τï
æïàρνï, και η ατυøÝα…

— ΕÝδατε πïτÛ κÀπïιïν να êεπληρñνει τï øρÛïς; ρñτησε
πÀλι τï καινïàριï αγÞρι.

Στï σκïτÀδι Ûνιωθα τï σñµα της ΜαρÝας σæιøτÀ πÀ-
νω µïυ. 

Πïιïς êÛρει αν Àκïυγε και καταλÀâαινε αυτÀ πïυ λÛ-
γαµε. Εγñ κατÀλαâα Þτι µε ενïøλïàσε πïυ εκεÝνïς εκεÝ, ï
νεïæερµÛνïς, µας Ûλεγε Þλα αυτÀ. ×θελα να τïυ πω: «ΕÝ-
σαι ψεàτης!», αλλÀ, παρ’ Þλï πïυ δεν τïν γνñριúα, δε µïυ
æαινÞταν για τÛτïιïς.

— Ùøι, εÝπαµε Þλïι, ï Ûνας µετÀ τïν Àλλï, Þøι, δεν εÝδα-
µε πïτÛ κανÛναν να êεπληρñνει τï øρÛïς.

— Και Þµως…, πρïσπÀθησε να πει ï ΣαλµÀν.
ΕκεÝνη τη στιγµÜ ï ΑλÝ, πïυ εÝøε ακïàσει τα πÀντα

απÞ την πÞρτα Þπïυ κρατïàσε τσÝλιες, µας ειδïπïÝησε µε
δυï µακρÞσυρτα απïæασιστικÀ σæυρÝγµατα. Συναγερ-
µÞς! ΓλιστρÜσαµε Þλïι πηγαÝνïντας πρïς τις ψÀθες µας.
ΠρïσπÀθησα να κïιµηθñ, αλλÀ δεν τα κατÀæερα. Στρι-
æïγàριúα συνεøñς. ΜετÀ απÞ λÝγï, Ûρπïντας πÀνω στï
øñµα, πÜγα πÀλι απÛναντι. Ã καινïàριïς, ï ΙκµπÀλ, Üταν
και αυτÞς êàπνιïς ακÞµη. ΠλησÝασα στï αυτÝ τïυ, για να
µη µε ακïàσïυν ïι Àλλïι.

— Τι Üθελες να πεις, τïν ρñτησα θυµωµÛνη, Þτι δε θα τα
καταæÛρïυµε πïτÛ να æàγïυµε απÞ δω; ∆ε θα γυρÝσïυµε
πïτÛ στï σπÝτι µας;

— Εσà πïια εÝσαι; µε ρñτησε.
— Με λÛνε ΦατÝµα. 
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Îµεινε σιωπηλÞς για λÝγï.
— ΚρατÀς µυστικÞ, ΦατÝµα; µïυ ψιθàρισε µετÀ. 
— ΦυσικÀ! Για πïια µε πÛρασες;
— ΤÞτε σε σÛνα µπïρñ να τï πω, εÝπε ακÞµη πιï øαµη-

λÞæωνα. Θα æàγïυµε απÞ εδñ, να εÝσαι σÝγïυρη.
— ΕÝπες Þτι εÝναι αδàνατïν να πληρñσïυµε τï øρÛïς,

τïυ θàµισα.
— Îτσι εÝναι, αλλÀ εµεÝς δε θα æàγïυµε µε αυτÞ τïν

τρÞπï.
— Και τÞτε πñς θα æàγïυµε; Σαν να εÝøε δÝκιï τï αæε-

ντικÞ πïυ σε æñναêε κàριï Πïλàêερï.
— Θα τï σκÀσïυµε! Να πñς θα æàγïυµε.
— ΕÝσαι τρελÞς!
— ∆εν εÝµαι τρελÞς. Θα τï σκÀσïυµε και εσà θα Ûρθεις

µαúÝ µïυ.
∆εν τïν γνñριúα. Θα µπïρïàσε να εÝναι Ûνας ανÞητïς

πïλυλïγÀς Ü ακÞµη και τρελÞς. Κι Þµως, τïν πÝστεψα. Γà-
ρισα στην ψÀθα µïυ και για Þλη την υπÞλïιπη νàøτα στρι-
æïγàριúα ανÜσυøη. ΕÝøα αυτÀ τα λÞγια στï κεæÀλι µïυ
και δεν µπïρïàσα να τα διñêω. ×ταν πιï επÝµïνα ακÞµη
και απÞ µια αλïγÞµυγα.

«Θα τï σκÀσïυµε!»

]
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