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H oπτικιi τoυ dιMoυ:
o λιiκog διηγεiται τη oυvdιvτηoli τoυ με τηv KoκκιvooκoυQ[τoα

To oπ[τι μoυ εivαι τo δdoog. Eκε[ κατoικΦ και τo Qρovτiζω καλιi. Evα πρωιv6, εvιb

μdζευα τα oκoυπlδια πoυ εi1ε παρατηoει κd'πoιog πoυ εi1ε €ρΘει vα κd,vει καταoκηvωoη,
ακoιjω βηματα vα πληoιdζoυv. Γρr]γoρα, κριiβoμαι π[oω απ6 6vα δ6vrρo για vα δω τι
τρ61ει: 6vα κoριτoαKι σαv 6λα τα κoριτodκια τoυ κ6oμoυ περπατd αιo μovoπdτι μ'6vα
πλεκτ6 καλαΘdκι περαομdvo αro μπρdτoo τoU. Φoρdει κdτι πoλ6 περ1εργα ρoιj1α: ε[vαι
ιrευμEvη oτα κ6κκιvα Kαι d1ει κι 6vα κ6κκιvo oκoυQdκι. Λεq και δεv Θ€λει vα τηv
αvαγvωρiooυv oι dvΘρωπoι. E[μαι επιQυλακτικ6g, παρ6λα αυτd τηv πληoιαζω λιγdκι για vα
διερευvηoω τηv κατd.αταση. τη ρωτdω τo 6voμd τηg, πo0 πηγα[vει, απ6 πo0 €ρ1εται κ.λπ.
Moυ διηγε[ται λoιπ6v 6τι πdει vα επιoκεQτεi τη γιαγιd τηq και 6τι τηq Q€ρvει Qαγητ6. Λ6ω
απ6 μ€oα μoυ 6τι κατd βdΘoq Qα[vεται πoλ6 αξιoπρεπ]iξ, α}ιλd αυτ6 δεv τηv εμπoδ[ζει απ6
τη μια μεριd vα περvdει μ€oα απ6 τo δικ6 μoυ διiooq και απ6 τηv dMη vα δεi1vει λ[γo

μυαrηρια με αυτη τη Qoρεoι& τηζ. Tη βρ1oκω κdπωq 0πoπτη και εiμαι κα10πoπτog. Θα τηq

δΦoω 6vα καλ6 μαΘημα για vα τηg δε[ξω 6τι δεv μπoρεi καvεig vα περvdει απ6 τo δαooq

1ωρiq πριilτα vα πρoειδoπoιηoει τoυg κατolκouζ τoυ, και μdλιατα vτυμ6voq με €vα τ6oo

γελo[o ρo01o.
Tηg λ6ω λoιπ6v 6τι μπoρε1 vα oυvε1[oει τo δρ6μo τηζ Kαι εγιi: τρ€1ω γρliγoρα-

γρηγoρα απ6 θναv dΜo, πιo oιlvτoμo δρ6μo, oτη γιαγιd τηq. Συvαιrτdω τηv ηλικιωμ€vη
κυρlα και τηq εξηγιil τo πρ6βλημd μoυ και αυτη oυμQωvε[ απ6λuτα vα διilooυμε 6vα καλ6

μdΘημα αrηv εγγovιj τηg. Δ61εται vα κρυ$τε[ κdτω απ6 τo κρεββατι μ6λι9 Qτdoει η εγγovη
τηg μ€pιq 6τoυ τηq κdvω οrjμα να βγει.

M6λιq Qτdvει τo κoριτod,κι, τηg Qωvdζω vα 6ρΘει vα με βρει oτo υπvoδωμdτιo. Eftα

ξαπλιiloει ατo κρεββατι τηξ γιαγιdq και εi1α Qoρ6oει τo vυμικ6 τηq. Mπαivovταζ σro
δωμdτιo, η μικρη μoυ ε[πε κd,τι τo 61ι και τ6oo ευγεvικ6 για τα AQτιd μoU πoU τα €βριoκε
πoλιi μεγdλα. Δεv ι]ταv και λ[γoι εκεlvoι πoυ ε[1αv μ€1ρι τιilρα κoρoiδ€ι$ει τα AQτιd μoυ,
αΜd απoQdoιoα vα τo πdρω ατ' ααrεlo λ€γovrd.q τηq 6τι μπoρoιjoα €τoι να την ακoιiω
καλ0τερα. Md}ιλ,ov δεν κατdλαβε 6τι με πρoo€βαλε γιατ[, αιη oυv€1ιεα, καταπιdαrηKε με τα

μdτια μoυ πoυ, κι αυτd., τα παραβρηκε μεγdλα. A, τιbρα, πραγματικα Θ0μωoα και voμlζω
6τι δεv εlvαι και πoλ0 ευγεvικ6 αυτ6 εδιi.l τo κoριτodκι! 'E1ει πoλ0 ευγεvικ6 0Qoq, αΜd,
κατιi βιiΘog, ε[vαι πoλ0 κακ6. AπoQαo[ζω vα ηρεμηoω και vα μηv απαvτηoω ατηv
πρooβoλr] με πρooβoλη. τηs απαyrαω: <Eivαι για vα oε βλ6πω καλ0τερα, κoριτoακι μoυ!>

Mα τιbρα καταπιd,vεται με τo αι6μα μoυ πoU τo βρ[oκει μεγdλo και τρoμερ6! Auτ6

παραπdει! Δεv μπoριb vα σUγKρατr]oω dΜo τo Θυμ6 μoυ' Πετι6μαι απ6 τo κρεββατι και τηξ

Qωvdζω κατιiμoυτρα 6τι ε[vαι για vα τη Φdω καλ0τερα. Ξ6ρετε, β6βαια, 6τι δεv ε[1α τo

παραμικρ6 oκoπ6 vα τo κd,vω. Πoιog λ6κoq Θα μπoρo6oε vα Qdει 6vα κoριτoακι; Mα oι
Qωv€q μoυ τη τρ6μαξαv τ6oo πoλ0 πoυ αρ1ιoε vα τρ€1ει μioα αιo oπiτι Qωvdζovταq με τη
oειρα τηq με 6λη τηζ τη δ0vαμη' Εγιi-l, τρ61ω π[oω τηg για vα τηv ηρεμιjοω. Eιχα πετdξει τα

ρo01α τηg γιαγιdg τηξ για vα νιιilΘω πιo ελε6θερoζ στιζ κιvηoειg μoυ.
Εκεlvη μ6λιq τη σrιγμη η κατdαταoη περιπλ6κεται ακ6μα περιoo6τερo. ΞαQvικd, η

π6ρτα αvo[γει και μπα[vει 6vαq ξυλoκ6πo9, 6vαq πραγματικ6q γ[γαvιαq, με τo τσεKo0ριτoυ
αιo 16ρι. Aμ€oωq κατdλαβα 6τι κιvδι1vευα Θαvdoιμα. Τo παρdΘυρo τηq κoυζlvαg εlvαι
αvoιμ6. ΣκαρQαλιilvω κι 6πoυ Q0γει Q0γει....

'Eτoι τ6λιωoε η ιαroρiα μoυ, αλλd η γιαγιd παραμ€ληoε vα εξηγfoει τι ακριβιilq
ouv€βη. oλog o κ6oμoq π1αrει!ε τov ξυλoκ6πo πoυ δι6δωoε παvτo0 6τι ε[μαι κακ6q. Tιilρα
πια, καvεlg δεv Θ€λει να με δει κι ακ6μα περιoo6τερo vα με πληoιdoει και εiμαι πoλ0
δυoτυχιoμ6voξ.


