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στον Μάρκελλο
«...αφού σε λίγο θα πλαγιάζω 
μες στο χώμα...»
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Ο πρώτος που θα το αντιληφθεί φωνάζει: Άνθρωπος στη 
θάλασσα. Tον παρακολουθεί διαρκώς και δεν τον αφήνει ούτε 
στιγμή από τα μάτια του δείχνοντας πάντα με το χέρι προς την 
κατεύθυνση του ναυαγού. 
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Ζζε μ’απέλ Εγσί
Χαχαχαχα 
Πες το πάλι
Ζε μ’απέλ Εγσί
Εγσί;
Εγσί
Χαχα
Ζε μ’απέλ Έρσι
Ποτέ δεν θα μιλήσω γαλλικά με γαλλική προφορά.
Αυτό που είχα ξεχάσει  
μου το θύμισες εσύ.
Τι σημασία έχει τώρα
Μητέρα που κι οι δυο μαζί ακούμε τον καπετάνιο;
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Man Overboard. Δεν τον εγκαταλεί
πουμε από τα μάτια μας. Δεν γυρίζουμε πί
σω μας να δού
με αν έρχεται 
βοήθεια. Το μόνο που 
φαίνεται είναι μια μικρή
κουκ
κίδα το κεφάλι του συχνά σκεπασμένο από κύματα. Αν τον χάσουμε 
από τα μάτια μας έστω για μια στιγμή

1 Αυγούστου μπαίνει το Keppra
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ΠΑΡ. 5 ΑΥΓ. 6:39 Π.Μ.
Αρχίζει το Aricept

ΔΕΥ. 8 ΑΥΓ. 12:35 Μ.Μ.
Ένα Losec το μεσημέρι κι ένα το βράδυ για καούρες, ρεψίματα


