
Γεια σας! Το όνομά μου είναι Βίκτωρ. Και από δω η οικογένειά μου! 
Η μαμά, ο μπαμπάς, η αδελφή μου η Λίζα και η δασκάλα μου η 
Ελβίρα. Θέλω να σας μιλήσω για μένα! Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλετε 
να μάθετε. Ίσως όμως να είστε κι εσείς περίεργοι. Γιατί εγώ σίγουρα 
σας φαίνομαι περίεργος! Όσοι με βλέπουν για πρώτη φορά λένε «μα 
τι όμορφο παιδί! Φτου, φτου, να μην το ματιάσουμε!». Όμως… μόλις 
με πλησιάσουν λίγο περισσότερο και προσπαθήσουν να μου πιάσουν 
κουβέντα… αλλάζουν γνώμη… Και μετά αρχίζουν να μιλάνε μόνο 
στον μπαμπά και στη μαμά: 

«Είναι ντροπαλό το παιδάκι σας και δεν απαντάει;»,

«Άργησε να μιλήσει, ε; Δεν πειράζει… υπομονή!», 

«Ποπό, πώς τσιρίζει έτσι! Μας ξεκούφανε! Πρέπει να είστε πιο 
αυστηροί!».
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Κι ένα παράξενο πράγμα: Μοιάζουν να είναι σίγουροι ότι εγώ 
δεν ακούω… Σαν να μην είμαι εκεί… Σαν να ήμουν πριν μια 
σαπουνόφουσκα που… –μπαμ!– έσκασε. Γι᾽ αυτό θέλω να μιλήσω για 
μένα. Γιατί δεν είμαι σαπουνόφουσκα, είμαι παιδί. Ακούω ό,τι λέτε 
και τα καταλαβαίνω όλα και αισθάνομαι και χαρά και ευχαρίστηση 
και θυμό και λύπη και αγωνία και αγάπη! Όμως με τον δικό μου, 
καταδικό μου τρόπο, μέσα στο… Αυγό μου. 

Όλοι λένε ότι είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Δηλαδή ότι δεν 
κοιτάω τους άλλους στα μάτια όταν μου μιλάνε, ότι δε θέλω να 
παίζω με τα παιδιά στο διάλειμμα, ότι μου αρέσουν περίεργα και 
βαρετά πράγματα, όπως να στριφογυρνώ με τις ώρες ένα κομμάτι 
σπάγγου στον αέρα, ή ότι κάνω μυστήριους και ενοχλητικούς ήχους. 
Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ νιώθω συνέχεια σαν να μένω σ᾽ ένα 
παράξενο μέρος. Μέσα σε ένα… μεγάλο άσπρο Αυγό με σκληρό 
τσόφλι. 
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Μέσα από το Αυγό μου μπορώ και κάνω ένα σωρό πράγματα, στα 
οποία είμαι πραγματικά καταπληκτικός! Φτιάχνω μεγάλα παζλ με 
εκατό κομμάτια! Με το που φτιάχνω μια φορά το παζλ, μετά το 
θυμάμαι απέξω κι ανακατωτά και είναι για μένα παιχνιδάκι να το 
ξαναφτιάξω! Ο Γουίνι το αρκουδάκι είναι το αγαπημένο μου! 
Μου αρέσει επίσης πολύ η μουσική. Με ηρεμεί να ακούω το χόκι 
πόκι και μπορώ να φτιάξω μόνος μου μουσική στο αρμόνιο. Βεβαίως! 
Ο υπολογιστής όμως είναι το καλύτερό μου! Εκεί δεν πιάνομαι! 
Σ᾽ αυτόν παίζω παιχνίδια χωρίς να χρειάζομαι πολλές οδηγίες και 
μπορώ να γράφω, να μετράω και να λύνω δύσκολες ασκήσεις. 
Κάθομαι λοιπόν στο κέντρο του Αυγού μου, ξέρετε, εκεί που είναι ο 
νόστιμος, κίτρινος κρόκος, και κάνω όλα αυτά τα πράγματα που μου 
αρέσουν, όμως… όμως όλος ο ΑΛΛΟΣ ΕΞΩ κόσμος μοιάζει να γυρνάει 
σαν φωτογραφίες γύρω γύρω μέσα στο Αυγό μου, ανάκατα. 
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Οι τσιρίδες των παιδιών στην αυλή, το ντρρρρρριν του κουδουνιού 
στο διάλειμμα, το παφ παφ της σημαίας που τη φυσάει ο αέρας στο 
κοντάρι, το γρρρρτς των μολυβιών στο χαρτί, η φωνή της δασκάλας 
όταν είναι θυμωμένη, λέξεις διάφορες, έρχονται όλα μαζί ανακατεμένα 
μέσα στο Αυγό μου, στήνουν χορό γύρω μου και με ζαλίζουν. Τότε 
είναι που πρέπει να κλείσω τα αυτιά μου, να μην ακούω και να μη 
ζαλίζομαι, να τα αφήσω όλα αυτά έξω από το άσπρο μου Αυγό! 

Αυτό, βέβαια, δε μου συμβαίνει μόνο με τους ήχους. Εσείς θα πείτε 
τώρα ότι είμαι γκρινιάρης, αλλά μου συμβαίνει και με μερικά 
χρώματα που δε μου αρέσουν καθόλου μα καθόλου, όπως τα πολύ 
έντονα, που δεν τα θέλω με τίποτα να μπαίνουν μέσα στο Αυγό μου!
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