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          ΨΕΤΔΩΝΤΜΟ… : Ο Ξένορ 

 

 
 

 

πρλά ΕΚΕΘΝΗ θαη … ΑΤΣΟ, παίξλνπλ απηόλ ηνλ ίδην δξόκν, όηαλ έξρνληαη, εδώ, ζηε 

παηξίδα, γηα λα γπξίζνπλ πάιη, ζην ίδην, πάληα μελνδνρείν … Κάλνπλ θύθιν, αιιά έρνπλ 

ζπλεζίζεη λα πεξπαηνύλ…Μάιινλ ηνπο αξέζεη λα πεξπαηνύλ… Καη απηήο, ηεο αξέζεη…., πνπ 

ηνλ αθνινπζεί πάληα, πηζηά… θαη… παληνύ. Ταιαληεύεηαη αλάκεζα ζηηο ιύπεο θαη ζηηο ραξέο 

ηνπ, ζηα «ζέισ» θαη ζηα «δε ζέισ»… ηνπ…, πάληα ηνλ θξηηηθάξεη…  

Ωζηόζν,  ε ίδηα θίλεζε όπσο παιηά γηα λα πάξεη από ηε ξεζεςηόλ ην θιεηδί γηα ην δσκάηηό ηνπ. Η 

ίδηα απόηνκε ζθάια. Η ίδηα ιεπθή πόξηα κε ηνλ αξηζκό 29…  Η ίδηα πξνζκνλή… Καη κεηά 

θαζηζκέλνο δίπια ζην αλνηθηό παξάζπξν, ην ίδην άξσκα, ηα ίδηα θώηα λα ρύλνληαη ζαλ θαηαξξάθηεο 

κέζα ζην δσκάηην…. 

ΕΚΕΘΝΗ ε ζθέςε εξγάδεηαη  ζησπειά….αθόκα θαη ηώξα βξαδηάηηθα θαη έρεη όξεμε γηα 

θνπβεληνύια…, κα ε δηθή ηνπ, είλαη  ζε κηα κόληκε εγξήγνξζε… Οπθ απόςε, δελ έρεη όξεμε…., ζέιεη 

λα θνηκεζεί…. 

Σν πξσί μύπλεζε από θζηλνπσξηλνύο ζνξύβνπο….  

Μνπληόο ν θαηξόο ζήκεξα, ζθέθηεθε…., κ’ έλα κνλόηνλν ςηιόβξνρν ….. Σε θάζε ζηαγόλα, βιέπεη ηε 

ραξά, ηελ ειπίδα, ην δάθξπ, ηνλ ιπγκό, ηελ πξνζκνλή,  ηνλ πόζν…. Κάζεηαη ζην παξάζπξν θαη ηηο 

αγλαληεύεη θαζώο πέθηνπλ….. θαη ιηώλνπλ παξαπνληάξηθα πάλσ ζην ιηζόζηξσην…Γελ ζα θιάςεη, 

ζήκεξα…, γηα λα κε ραιάζεη ην ηνπίν….Μα ζέιεη ηνύηε ηε ζηηγκή, ζε ΕΚΕΘΝΗ, λα αλνίμεη ιίγν ηελ 

θαξδηά ηνπ. Τελ αγαπά, ηελ ππνινγίδεη…, έζησ θαη αλ κεξηθέο θνξέο ηελ θξηηηθάξεη ή ηελ ακθηζβεηεί . 

Ξέξεη πσο αλ θαη ηνύηε ηε θνξά ζσπάζεη θαη πάιη, ην θεθάιη ηνπ ζα εθξαγεί, ζα λάξθε… 

Καη ηώξα ΕΚΕΘΝΗ, έξρεηαη θνληά ηνπ…. Δε θεύγεη από δίπια ηνπ….Σόζα ρξόληα πιάη ηνπ, κε 

μέγλνηαζην ύθνο θηεξνπγίδεη, γηαηί πξέπεη λα θύγεη θαη πξέπεη λα θεύγεη, άιισζηε…Καη κεηά 

μαλάξρεηαη….θαη κεηά μαλαθεύγεη…. Απιώλεη δηζηαθηηθά ηα ρέξηα ηνπ, γηα λα ηε πηάζεη…, πξνζπαζεί 

λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην ζθνπιήθη πνπ ηνλ ζηγνηξώεη αζόξπβα, αιιά απηή πάληα ηνπ μεθεύγεη, δίρσο λα 

λνηάδεηαη ….  Καη πέξαζαλ έηζη, κέξεο, κήλεο, ρξόληα θαη πάιη ζην ίδην ζεκείν βξίζθνληαη  ΜΑΖΘ,… 

ζην ίδην, πάληα μελνδνρείν …, ην ίδην πάληα θιεηδί γηα ην δσκάηην…, ε ίδηα απόηνκε ζθάια, ε ίδηα 

ιεπθή πόξηα κε ηνλ αξηζκό 29…,  ε ίδηα πξνζκνλή… 

 

 «Όηαλ έξρεηαη, σζηόζν, ηόζν θνληά ηνπ… πάληα ΑΤΣΟ, αξρίδεη λα θνβάηαη !!» 

…Φνβάηαη, όηη ζα ηε ράζεη…, όηη ζα ηνλ ράζεη, όηη ζα ραζνύλ…. !!  

 

Σαλ παηδί ηνπ άξεζε λα θπλεγά πεηαινύδεο…Χόξεπε καδί ηνπο ζην θήπν ηνπ παηξηθνύ ηνπ….,ιίγα 

κέηξα πην θάησ… Έηξερε μνπίζσ ηνπο γειώληαο, λνκίδνληαο, πσο ζα θιέςεη ιίγε από ηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ αθξνληηζηά ηνπο…. Πάληα ήζειε λα έρεη κηα πεηαινύδα ζηε θαξδηά ηνπ, αιεζηλή θαη νλεηξηθή 

καδί….Άιιεο πάιη θνξέο, έρεη ηόζεο πνιιέο πεηαινύδεο πνπ ρνξεύνπλ ζην ζηνκάρη ηνπ θαη θάζε βξάδπ 

μαγξππλνύλ θαη απηέο καδί ηνπ, ελώ ςάρλεηαη λα δεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη….  

Τώξα μαλαγπξίδεη πάληα ζηελ ίδηα γεηηνληά, εθεί όπνπ έπαηδε παηδί, ζαξάληα ρξόληα πξηλ θαη 

αθνπγθξάδεηαη ηε δσή, πνπ έθπγε… Καη κέζα ζε όια απηά, ζπκάηαη θαη ΑΤΣΗ… ηελ πξώηε ηνπ, 

πεηαινύδα…., πνπ ηνλ βνήζεζε λα αξπάμεη ηελ πξώηε ηνπ επθαηξία….θαη λα γίλεη έλαο «ζσζηόο 

άλζξσπνο»… Σαλ λα αθνύεη ηα ιόγηα ηνπ παηέξα ηνπ … 

«Σξάβεμε θισζηέο από ηελ θαξδηά ζνπ…, θαη ύθαλε ηε θνξεζηά ηεο δσήο ζνπ…!!» 
Καη έηζη έθαλε …Γνύιεπε, ελώ ηαπηόρξνλα ζπνύδαζε … Λαηξεύεη ηα γξάκκαηα…Να ηα γξάθεη ζε έλα 

ιεπθό ραξηί, λα ηα θάλεη ιέμεηο - αγαπά ηηο ιέμεηο…, παίδεη καδί ηνπο…. Όκσο ηώξα, κηζεί λα παιεύεη 

κε αλέκνπο, πνπ ζθπξίδνπλ κόλν εθηάιηεο θαη όρη όλεηξα…., κηζεί λα είλαη κόλνο…. 
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όηε, ήηαλ έλα δεθαελληάρξνλν παηδί κε κηα ζαπκάζηα νηθνγέλεηα ….Ο παηέξαο ηνπ, ήηαλ έλαο 

άλζξσπνο πνπ είρε ππνθέξεη πάξα πνιύ ζηε δσή ηνπ… Γελλεκέλνο ν ίδηνο κέζα ζηε ζάιαζζα, 

βιέπεηαη, Σακηώηεο, ηελ ιάηξεπε ….Καη απηή ηε ιαηξεία ηελ κεηέδσζε θαη ζ΄ ΑΤΣΟΝ 

…ΑΤΣΟ, ιάηξεπε ην ςάξεκα θαη ην παηξηθό ηνπ ζηε Σάκν…. Αρ… ην ζπηηάθη  ηνπο… 

Πάππνπ πξνο πάππνλ, κε ην κηθξό θεπάθη…, ην είραλ ςηινθηηάμεη θαη δνύζαλ όκνξθα, κέρξη…, πνπ κηα 

απίζηεπηε θνπξηνύλα ηεο ζάιαζζαο γθξέκηζε ηα πάληα….. 

Έλα ηαμίδη ζηνπο ζείνπο ζηελ Αζήλα, νη βαιίηζεο…., πέληε ζηνλ αξηζκό. Από κία απηόο θαη ε αδειθή 

ηνπ, κηα ν παηέξαο ηνπ θαη θπζηθά δύν ε κεηέξα ηνπ…, γηαηί είρε πνιιά αμεζνπάξ, όπσο ε ίδηα έιεγε, 

ραξηηνινγώληαο… θαη εθείλε ε κνηξαία κέξα, ηεο επηζηξνθήο…. Μηα κεγάιε ζαιαζζνηαξαρή θαη 

ήξζε ην ηέινο… ΑΤΣΟ, πάιεπε κε ηα θύκαηα θαη άθνπγε ηηο θξαπγέο ησλ άιισλ δίπια ηνπ …Μα δελ 

έβιεπε θαλέλαλ….Ούηε κάλα, νύηε παηέξα, νύηε αδειθή….Οη θσλέο όιν θαη ιηγόζηεπαλ…Γέκηζε ε 

ζάιαζζα παληά θαη μάξηηα… Απηόο ζώζεθε …. Πεηακέλνο ζε κηα παξαιία, αθνύκπεζε ζε θάηη 

μεραξβαισκέλεο βαιίηζεο…. Απηό ήηαλ….Έκεηλε κόλνο…. Απηόο επέκελε γηα εθείλν ην κνηξαίν 

ηαμίδη….Αλ δελ είραλ πάεη.., αλ…, αλ….…Απηό είλαη θαη ην καξάδη ηνπ εδώ θαη είθνζη ρξόληα…. 

Έξρεηαη θαη μαλαέξρεηαη ζηε Σάκν…, πάληα ηελ ίδηα κέξα….Αθνύεη όκσο, ζπλέρεηα ηηο ίδηεο 

θξαπγέο…, ν ίδηνο πάληα θόκπνο ζην ιαηκό…. θαη μαλαθεύγεη, όπσο ήξζε, κε ηα ρέξηα αδεηαλά…Γελ 

κπόξεζε πνηέ λα μαλακπεί ζην παηξηθό  ην ζπίηη….θαη αο ηνλ πξνέηξεπε ζπλέρεηα ΕΚΕΘΝΗ …  

Μα ζήκεξα, γηα άιιε κηα θνξά, νη αλακλήζεηο….ηξηβειίδνπλ ην κπαιό ηνπ….Θπκήζεθε ηνλ παηέξα 

ηνπ, πνπ θαζόηαλ θαη ηνπ δσγξάθηδε δώα ζε έλα πξάζηλν ηεηξαδηάθη…  Έλα ειάθη, έλαλ ιύθν…., κηα 

ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ… Τνπ εμεγνύζε ην θαιό….θαη ην θαθό…., ηνπ έκαζε ηί ζα πεη ΤΝΕΘΔΗΗ, ΦΤΥΗ 

θαη ηί ειπίδα…  Ήηαλ πξαγκαηηθά έλαο γιπθόο θαη ηξπθεξόο άλζξσπνο, ν παηέξαο ηνπ… 

Σήκεξα ινηπόλ μαλαβξίζθεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ….!! 

Αο δνθηκάζσ, απηή ηε θνξά, κνπξκνύξεζε, λα ην παίμσ «ηξειόο»….Έηζη, ζα απνθύγσ εθ ηνπ 

αζθαινύο, ηνπο θόβνπο κνπ… Ωζηόζν, μέξεη, πσο δελ είλαη κόλνο…αθνύ … 

 

«ΕΚΕΘΝΗ έξρεηαη πάιη, ηόζν θνληά ηνπ… θαη ΑΤΣΟ αξρίδεη λα θνβάηαη !! 

Φνβάηαη πάληα, όηη ζα ηε ράζεη…. !! » 

 

ΜΑΖΘ, όκσο ζήκεξα…., βγήθαλ κεο ζην ςηιόβξνρν γηα κηα βόιηα μαλά ζην παξειζόλ…  

Η κηθξή πιαηεηνύια ηεο γεηηνληάο ηνπ, κε ην ζπληξηβαλάθη θαη ηα  ινπινπδάθηα ηξηγύξσ ηνλ έθαλαλ γηα 

ιίγα δεπηεξόιεπηα λα ληώζεη, όηη ρνξεύεη ζηε ιίκλε ελόο κεγάινπ πόλνπ!!  

ΕΚΕΘΝΗ, ηνλ παξνηξύλεη λα θιάςεη βαζηά…θαη λα βγάιεη απηόλ ηνλ ηύξαλλν από κέζα ηνπ….Μα 

απηόο…, αγέξσρνο, αθνινπζεί ην κπαιό ηνπ, αλαζθνπκπώλεηαη ειαθξά, ρακνγειά ….ζηα ινπινύδηα, 

ζηνλ πιάηαλν, αθόκα θαη ζην λεξό ηνπ ζηληξηβαληνύ, άξρηζε λα θάλεη γθξηκάηζεο…Τξειόο είλαη 

εμάιινπ, ό,ηη ζέιεη θάλεη…Καη ηα ινπινύδηα θαη ην πιαηάλη θαη ην λεξό έβγαιαλ κηα θσλή …, πνπ 

ήρεζε σο ηα απηηά ηνπ Θενύ…  «θαισζήξζεο μέλε…».  Μα βέβαηα, ηόζα ρξόληα καθξηά από ηε 

παηξίδα, ηώξα είλαη έλαο μέλνο…. 

Καη λα…, θαζώο ζνπξνππώλεη, ζέξλεη ηα βήκαηά ηνπ ζην ζηελό, γλώξηκν δξνκάθη… Αο κπνξνύζε έλαο 

ηξειόο άλεκνο λα ηνπ θέξεη ηελ αλάζα ηνπ πάιη πίζσ!! Ννκίδεη, πσο θάζε ηνπ βήκα είλαη θαη ην 

ηειεπηαίν….  

 

ΕΚΕΘΝΗ θαη ΑΤΣΟ …., έθηαζαλ κπξνζηά ζε έλα «εξείπην» ζπηηάθη…. 

«Σο ζπίηι πος γεννήθηκε, ίδιο, ζηην ίδια ζηπάηα…» 

«ΕΚΕΘΝΗ  έξρεηαη, ηώξα, ηόζν θνληά ηνπ…Φνβάηαη, όηη ζα ηνλ ράζεη…. !! » 

 

ΑΤΣΟ, βάδεη λσρειηθά ην ρέξη ηνπ ζηελ ηξίηε γάζηξα κε ηνλ βαζηιηθό, ζην πεδνύιη …., ζθαιίδεη 

ιηγάθη ην πγξό ρώκα θαη βγάδεη έλα καύξν θιεηδί…. Αλνίγεη δηζηαθηηθά ηε πόξηα….θαη ζηέθεηαη ζαλ 

άγαικα ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ…Η θαξδηά ηνπ ζηέλεςε θαη ην πνηάκη αδεηάδεη θαη νη γλώξηκεο θσλέο 

πέθηνπλ, ζεθώλνληαη, ζαλ βηαζηηθνί κεζπζκέλνη πνπ ηξεθιίδνπλ πέξα – δώζε, θαη ζην ηέινο 

ζσξηάδνληαη ζην πάησκα, ζαλ ζπαζκέλα γπαιηά… 

ΕΚΕΘΝΗ … όκσο, μέξεη, πσο νη ιέμεηο ηεο, απηήλ ηελ ώξα, ζα είλαη καησκέλεο…. Ξέξεη πσο ηίπνηα 

από όια απηά δε πξόθεηηαη λα γίλεη… Μα δε ηνπ ιέεη ηίπνηα… Σησπά… 

ΑΤΣΟ θνιιεκέλνο ζαλ ηελ πεηαιίδα ζην βξάρν, ζηελ αικπξή αιήζεηα ηνπ λεξνύ, άιινηε ράλεηαη 

κέζα ζ΄ απηό θαη άιινηε ηηλάδεηαη, μεθπζώληαο, πεξίεξγνο λα δεη άκα δεη… 

Ναη, δεη θαη λνζηαιγεί  έλαλ παηέξα θαζηζκέλν ζηε πνιπζξόλα δίπια ζην αλακκέλν ηδάθη…θαη κηα 

κάλα λα αλαθαηεύεηαη κε κπξσδηέο θαη γεύζεηο ζηε θνπδίλα, κε ην κεγάιν καξκάξηλν λεξνρύηε ….  
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Ννζηαιγεί ηα πεηξάγκαηα ηεο κηθξήο ηνπ αδειθήο…θαη ην κεγάιν θηόγθν ζηα καιιηά ηεο, πνπ ηελ 

έθαλε λα κνηάδεη κε ειηθόπηεξν….   

Όια ηα πξάγκαηα ήηαλ ζηε ζέζε ηνπο, ηαθηνπνηεκέλα. Αθόκα θαη ην παηάξη θη ε απνζήθε, πνπ ήηαλ 

ηόζν δειεαζηηθά θαη κπζηήξηα, γηαηί απαγνξεπόηαλ λα πεγαίλνπλ εθεί ηα παηδηά, ν ηνίρνο πνπ πάληα 

μέθηηδε θη έπηαλε πγξαζία, ν θαζξέθηεο κπξνζηά ζηνλ νπνίν είδε λα απνθηά ηα πξώηα ηνπ γέληα, ην 

θόθθηλν θσηάθη ηνπ ζεξκνζίθσλα, πνπ πάληα ηνλ ηξόκαδε κηθξό, πνηνο μέξεη γηαηί..., ε εηθόλα ηεο 

Παλαγηάο, πάλσ ζηε μύιηλε βαξηά ζεξβάληα πνπ ηε αξσκάηηδε κε λέθε ιηβαληνύ ε κεηέξα, θάζε 

απόγεπκα….   

Ξαλαβιέπεη ηα παηδηθά πείζκαηα πνπ ηνλ νδεγνύζαλ καδί κε ηελ κηθξνύια αδειθή ηνπ, θάησ απ’ ηελ 

ηξαπεδαξία, κέζα ζηελ ληνπιάπα ή μαπισκέλνπο ζην πάησκα θάησ απ’ ην θξεβάηη, εθεί πνπ θάπνηε 

λνκίδαλε, πσο θξπβόηαλ θάπνην ηξνκαθηηθό ηέξαο, ή έλα νιόθιεξν βξάδπ, ηηο αϋπλίεο πνπ ηνπο 

έβξηζθαλ λα ραδεύνπλ εθείλν ην ηαβάλη πνπ ην μέξαλε…, ηόζν θαιά…. Καη ηί δελ έβιεπε απηό ηα 

ηαβάλη… 

Αγάπεο θαη ηζαθσκνύο. Χνξνύο θαη γιέληηα, ιύπεο θαη ραξέο. Φσλέο θαη ζησπέο. Πνιπθνζκία θαη 

κνλαμηέο. … 

Καη ηώξα ν ηξειόο, απόςε, ηξηγπξίδεη ζηηο ζηάρηεο….Σώξα ηνύην ην ζπίηη…, έρεη γίλεη έλα κλήκα 

θαη  είλαη κόλνο…, πην κόλνο από πνηέ… 

Μα ζε κηα κηθξή ξσγκή ηνπ δσκαηίνπ, θώιηαζε ε καηηά ηνπ…Αλάκεζα ζην εκεξνιόγην,  ην θνιιεκέλν 

ζηηο 29 Μάξηε θαη ζην ξνιόη κε ηνλ θνύθν, πνπ ήηαλ ζηακαηεκέλν ζηηο κία…, πάλσ ζην μεθηηζκέλν 

ηνίρν, ήηαλ θαξθσκέλε κηα θσηνγξαθία….ΑΤΣΟ…θαη ΑΤΣΟΘ…., ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ…. Τώξα κόλν 

ΑΤΣΟ ….Τα ρξόληα ηνλ γέξαζαλ, όπσο μέξνπλ θαιά …, νη κέξεο ηνλ γέκηζαλ θσηηέο… θαη ηώξα 

πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη….Ση…..Πξνζπαζεί λα κηιήζεη …, κα…νη θζόγγνη δελ ερνύλ… Αλνίγεη ην 

μεραξβαισκέλν από ηα ρξόληα παξάζπξν… Τν γηαζεκί θνξόηδεςε ην ρξόλν... ζην παξηέξη, θαηά κήθνο 

ηεο κάληξαο, κα μεξάζεθε ε αγαπεκέλε γιάζηξα ηεο κακάο, κε ηε γαξδέληα... 

 

«ηον κήπο ηος  όμυρ, γελούζανε ηα πόδα, 

οι μενεξέδερ κάηος από πέπλοςρ ηος έζηελναν δποζοσαιπεηιζμούρ 

Οι αμύπιζηοι ζηοσαζηικοί πανζέδερ ηον κοίηαζαν, αζάλεςηοι»… 

 

Μνπληόο ν θαηξόο θαη απόςε …., ζπιινγίζζεθε…., κε ην ίδην κνλόηνλν ςηιόβξνρν….. 

Κιαίλε ηα αζηέξηα…, μεπιέλεηαη ν νπξαλόο από όια απηά πνπ βιέπεη, 

πνπ αθνύεη, πνπ δεη, πνπ αλαπλέεη…. 

Κάζεηαη ζην παξάζπξν θαη αγλαληεύεη  ηηο ζηάιεο, θαζώο πέθηνπλ….. Καη εθεί δίπια ηνπ πάλσ ζην 

κηθξό ηξαπεδάθη, βιέπεη ην πξάζηλν, ην κηθξό ηνπ ηεηξαδηάθη… 

Ναη, ζήκεξα, θαζηζκέλνο κέζα ζηε παηξηθή ηνπ θσιηά…. αξαδηάδεη ζηα θηηξηληζκέλα θύιια …πνπ 

απέκεηλαλ, πνιιά γξάκκαηα, ηα ηνπνζεηεί θαηάιιεια θαη θηηάρλεη ιέμεηο, πνιιέο ιέμεηο… Βιέπεηε, 

αγαπά ηηο ιέμεηο…, παίδεη καδί ηνπο…. θαη αξρίδεη λα ηηο ιέεη δπλαηά …. ΜΑΝΑ…, ΣΟΡΓΗ…, 

ΠΑΣΕΡΑ…., ΠΡΟΣΑΘΑ…., ΑΔΕΛΦΗ…, ΑΓΑΠΗ…, ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΘ…, ΛΑΣΡΕΘΑ…, 

ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ…, ΖΕΣΑΘΑ…, «ΠΑΣΡΙΚΟ ΑΓΙΟ ΠΙΣΙ» ….  

ΑΤΣΟ, γέξλεη ην θεθάιη ηνπ ειαθξά πξνο ηα πίζσ…, αλαδεηώληαο ηελ παξνπζία ηνπο ……!!!.. 

Τόζα ρξόληα ζώπαζε, ππέκεηλε…., κα δε βάζηεμε άιιν… 

Σν ζπίηη πνπ γελλήζεθε πάληα ηνλ πξνζθαινύζε, πάληα ηνλ πεξίκελε…, θαη απηόο ην έλνησζε… 

 

«ηα μάηια ηος όλο ηώπα ςτώνεηαι και μ' όλα ηος ηα νιάηα….» 

Μα, κι αν θςηπώζει ηο θεπιό ζηη θέζη ηος..., πώρ να ηο αγαπά λιγόηεπο;; 

 

Τα κάηηα ηνπ ζπλερίδνπλ θαη βνπιηάδνπλ κέζα ηνπ θαη ηαμηδεύνπλ…. Τν παηξηθό ηνπ ζπίηη είλαη νη ξίδεο 

ηνπ, νη αξρέο ηνπ, ν ηξόπνο πνπ έκαζε λα δεη ηελ δσή ηνπ, νη ιόγνη πνπ έκεηλε πηζηόο ζε αμίεο θαη 

ζηόρνπο…Δθεί έγηλε απηό πνπ είλαη ηώξα…Γελ θηαίεη απηόο, γηα όζα ην βηβιίν ηεο δσήο, γξάθεη, γηα 

ηνλ θαζέλα…. Κη αλ ηώξα όιεο νη θσλέο γύξσ ηνπ ζώπαζαλ, ηεο ζπλείδεζήο ηνπ ηε θσλή, ζα ζπλερίδεη 

λα ηελ αθνύεη θαη απηή ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή…Οη αλακλήζεηο ηνπ, πνηέ δελ ζα ζβεζηνύλ, θαη 

ΑΤΣΟ νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηελ δσληάληα θαη ην θσο,  πνπ ηνπο αμίδεη…  
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ν επόκελν πξστλό ν Ήιηνο βηαζηηθόο, ζάξσζε ηε λύρηα.… 

Καη ελώ όινη θαη όια αλαδεηνύζαλ κηα ζέζε ζ΄ απηόλ…. 

ΑΤΣΟ…, ήηαλ θαζηζκέλνο ζηελ πνιπζξόλα ηνπ παηέξα, δίπια ζην παξάζπξν…. 

Σην ηξαπεδάθη πιάη ηνπ, κηα ιάκπα, αθόκε ζηγνθαίεη…Σε ιίγν, ληξάπεθε θαη απηή, έθαλε έλα 

πνπθ θη έζβεζε…. Ο αέξαο  κέζα ζην δσκάηην γιπθαίλεη μαθληθά, θαζώο  ΕΚΕΘΝΗ ηνπ ρακνγειά  θαη 

ΑΤΣΟ ληώζεη κηα παξάμελε αζθάιεηα…. Ο ξπζκόο ηεο αλάζαο ηνπ άιιαμε θαη ε ςπρή ηνπ…, εθεί 

πνπ ηόζν θαηξό πνιεκνύζε λα βάςεη ηα πάληα γύξσ ηεο κε ην ρξώκα ηεο λύρηαο…ην καύξν, ηώξα 

αξρίδεη λα ηα θαιύπηεη όια πάιη, κε όια ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ….  

Τν παηξηθό ηνπ ζπίηη ζήκεξα ζαλ λα  κύξηδε κπξσδηέο από λαθζαιίλε, πγξαζία, ιηβάλη, δπόζκν, 

βαζηιηθό θη αγάπε…  Μύξηδε…ζπηηηθή αγάπε….!! 

 

ΕΚΕΘΝΗ….,  σζηόζν, έξρεηαη πάιη, ηόζν θνληά ηνπ…, κα ηώξα δελ είλαη ζαλ ηηο άιιεο θνξέο… 

 

Δελ ηε θνβάηαη πηά…. !!… 
Δελ θνβάηαη, ΑΤΣΗΝ, πνπ αλάκεζα ζε έλα ΕΛΑΦΘ θαη έλαλ ΛΤΚΟ…, 

ήηαλ ε δηθή ηνπ..., ε πξώηε ηνπ…, ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ…!! 

Δελ θνβάηαη, ΑΤΣΗΝ, πνπ γελλήζεθε καδί ηνπ…, 

ζ΄ απηό εδώ ην ζπίηη…!! 
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