
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Απόγευμα. Σάββατο απόγευμα, γεμάτο φωσ. Απρίλθσ. 

Στθν αυλι είχανε μαηευτεί κάμποςοι. Είχαν ζρκει και από τα γειτονικά 

ςπίτια, κάτι γυναίκεσ κι ζνα τςοφρμο πιτςιρίκια. 

—Απαρτία ζχουμε ςιμερα, είπε ο παπποφσ, που είχε βγει κι αυτόσ ςτθν 

αυλι τςουλϊντασ τθν καρζκλα του με τισ ρόδεσ. 

Το πόδι του, το αριςτερό, ιτανε χρόνια παράλυτο. 

Το αγόρι δοφλευε πυρετωδϊσ. Γυάλιηε τϊρα το τιμόνι. Οι άλλοι, γφρω 

του, χαηεφανε το ποδιλατο, που ιτανε το γεγονόσ τθσ θμζρασ ςτθν 

αυλι. Σε λίγο, κ’ ανζβαινε το αγόρι ςτο ποδιλατο, και υςτζρα . . . 

υςτζρα κα χαλοφςε ο κόςμοσ! Θα ζκανε βόλτεσ ς’ όλθ τθ γειτονιά, όλοι 

κα το καμαρϊνανε πάνω ςτ’ ολοκαίνουριο ποδιλατο, που το είχε φζρει 

πριν από μιςι ϊρα μόλισ. 

— Θα ζχουμε πρεμιζρα απόψε, είπε ο θκοποιόσ, που ζμενε ςτο 

δωμάτιο δίπλα ςτο κοτζτςι. 

— Τθν παρκενιά κα του πάρει απόψε, είπε ο οξυγονοκολλθτισ, που ό,τι 

είχε γυρίςει. 

Η γυναίκα του τοφ ζριξε μια άγρια ματιά, μα τα δυο κορίτςια που 

δουλεφανε ςτο υφαντουργείο κοιτάχτθκαν με νόθμα και χαμογελάςανε.  

Στο μεταξφ, το αγόρι δεν ζδινε προςοχι ςε ό,τι γινότανε γφρω του. 

Γυάλιςε το τιμόνι, το ςκελετό, τα πετάλια . . . 

Δεκαπζντε χρονϊ, μελαχρινό, λυγερό, δοφλευε από δϊδεκα χρονϊ ς’ 

ζνα μθχανουργείο. 

Εκείνο το απόγεμα, είχε κάνει πραγματικότθτα το μεγάλο του όνειρο: 

να πάρει ποδιλατο. Δυο χρόνια αγωνίςτθκε γι’ αυτό. Στερικθκε τα 

πάντα: το ςινεμά, το ποδόςφαιρο, ακόμα και το τςιγάρο που τραβοφςε 

πότε πότε, ςτθ ηοφλα. Στο μθχανουργείο δοφλευε υπερωρίεσ, 

τςακιηότανε ςτθ δουλειά, γφριηε το βράδυ λιϊμα από τθν κοφραςθ, μα 

τ’ όνειρο του τοφ ζδινε κουράγιο και δε λφγιηε. Και να που ιρκε θ ϊρα ! 

Εκείνο τ’ απόγεμα, Σάββατο απόγεμα, ςκόλαςε από το μθχανουργείο 

λίγο νωρίτερα, πιγε ςτο μαγαηί, ζδωςε ζνα μάτςο λεφτά προκαταβολι, 

το υπόλοιπο κα τοϋ δινε με δόςεισ, κάκε μινα, πιρε το ποδιλατο, και 

τϊρα, ςτθν αυλι . . . 

—Άτιμο ποδάρι ! είπε ο παπποφσ. Av δεν ιςουνα του λόγου ςου, κα 

ϋκανα κι εγϊ μια βόλτα. 



Και χάιδεψε τα γζνια του. 

— Μωρζ ςεισ, ζπρεπε να ξουριςτϊ μζρα που ϋναι ςιμερα ! φϊναξε. 

Βάλτε νερό να ηεςτακεί, γριγορα ! 

Η νφφθ του, θ μάνα του αγοριοφ, ζτρεξε κι άναψε το καμινζτο. 

Ζλειπε ζνασ : ο πατζρασ του παιδιοφ. Τον είχανε πιάςει οι Γερμανοί ς’ 

ζνα μπλόκο, ςτθν Κατοχι, και τον εκτελζςανε δυο μινεσ αργότερα. 

Η μεγάλθ ςτιγμι είχε φτάςει. Όλα ιταν ζτοιμα. Το ποδιλατο άςτραφτε 

ολάκερο. Τζςςερισ ςθμαιοφλεσ κυμάτιηαν πάνω του. 

Ο παπποφσ, φρεςκοξυριςμζνοσ, είχε κοπεί δυο φορζσ ςτθ βιαςφνθ του, 

ιτανε τϊρα ζξω από τθν ξφλινθ πόρτα τθσ αυλισ και γφρω του όλοι οι 

άλλοι. 

Η μάνα, με τθν ποδιά ςτθ μζςθ, ζκανε πωσ κάτι τθσ μπικε ςτο μάτι 

τάχα, για να ςκουπίςει, με τρόπο, το δάκρυ που είχε κυλιςει. 

Τα πιτςιρίκια είχανε ανοίξει κάτι πελϊρια ςτόματα, χαηεφοντασ. Από τθ 

ςυγκίνθςι τουσ, τρζχανε οι μφτεσ τουσ. 

Όλα ιταν ζτοιμα. Το ποδιλατο, το αγόρι, και οι άλλοι. 

Πλφκθκε, άλλαξε, ζβαλε το χρωματιςτό καρό πουκάμιςο και το γκρι 

παντελόνι που το είχε για τισ Κυριακζσ. 

Όλα ιταν ζτοιμα. Μα όχι, ζλειπε κάτι, που ιρκε κείνθ τθ ςτιγμι : ζνα 

κόκκινο τριαντάφυλλο, που το χζρι ενόσ κοριτςιοφ το ζβαλε ςτο τιμόνι. 

Τα μάγουλα του αγοριοφ γινικανε πιο κόκκινα κι από το τριαντάφυλλο. 

Και ξεκίνθςε . . . 

Στθν αρχι, πιγαινε αργά, ςαν τον καβαλάρθ που πρωτοκαβαλάει ζνα 

άλογο και κζλει να το γνωρίςει. Μα φςτερα πιγαινε όλο και πιο 

γριγορα. 

Τϊρα είχανε μαηευτεί κι άλλοι μπροςτά ςτθν εξϊπορτα τθσ αυλισ. 

Ήτανε κάτι καινοφριο για τθ φτωχογειτονιά τοφτο το ποδιλατο. Κάτι 

που ιρκε να ταράξει τα ςτεκοφμενα νερά. 

Το αγόρι ζτρεξε πρϊτα ςτο δρόμο, που ιτανε μπροςτά ςτο ςπίτι του, 

υςτζρα χάκθκε ςτθ γωνιά, ςε λίγο ξαναφάνθκε από δεξιά και 

ξαναπζραςε μπροςτά από το ςπίτι του, ξαναχάκθκε ςτθ γωνιά και ςε 

λίγο φάνθκε από αριςτερά και ξαναπζραςε μπροςτά από το ςπίτι του . . 

. 

Κοίταηε καμιά φορά, ζτςι κακϊσ ζτρεχε, τουσ ανκρϊπουσ μπροςτά ςτθν 

εξϊπορτα τθσ αυλισ που ςαλεφανε ψθλά τα χζρια τουσ και φωνάηανε, 



μα οι φωνζσ τουσ φτάνανε ςτ’ αυτιά του ςαν ζνα βακφ βουθτό. Και 

ξεχϊριηε το κορίτςι, που είχε βάλει ςτο τιμόνι το κόκκινο τριαντάφυλλο. 

Άρχιςε τισ ακροβαςίεσ ςε λίγο. Ζτρεχε χωρίσ να βαςτάει το τιμόνι τϊρα. 

Οι άνκρωποι μπροςτά ςτθν εξϊπορτα τθσ αυλισ ενκουςιάςτθκαν 

ακόμα πιο πολφ, τα χζρια τουσ ςαλεφανε ψθλά και φωνάηανε ακόμα 

πιο δυνατά. 

Το αγόρι ηφγωνε τϊρα ςτθν κορυφι του κριάμβου του. Ζτρεχε, ζτρεχε . . 

. Και κοίταηε τουσ ανκρϊπουσ που ιταν εκεί, ζβλεπε τα χζρια τουσ που 

ςαλεφανε ψθλά, άκουγε τισ φωνζσ τουσ, ξεχϊριηε το κορίτςι που είχε 

βάλει ςτο τιμόνι το κόκκινο τριαντάφυλλο, και τθ ςτιγμι που 

κατθφόριηε το φορτθγό των τριϊν τόνων οι άνκρωποι το είδανε, μα το 

αγόρι δεν το είδε, κοίταηε τουσ ανκρϊπουσ κείνθ τθν ϊρα, είδε τα χζρια 

τουσ που ςαλεφανε ακόμα πιο ψθλά, άκουςε τισ φωνζσ τουσ ακόμα πιο 

δυνατζσ, κάρρεψε πϊσ ιτανε από τον ενκουςιαςμό τουσ που είχε 

κορυφωκεί, είδε ακόμα μια φορά το κορίτςι, το κορίτςι που είχε βάλει 

ςτο τιμόνι το κόκκινο τριαντάφυλλο, άξαφνα ζνα κόκκινο τριαντάφυλλο 

ιρκε μπροςτά ςτα μάτια του, άξαφνα ολάκεροσ ο κόςμοσ γίνθκε ζνα 

κόκκινο τριαντάφυλλο. 


