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   Εκείνη τήν µέρα λοιπόν στην πορεία για τήν ξε-απαγόρευση ο καιρός 

ήταν υπέροχος: µόνο στο βερολίνο µπορεί να γίνει µια τέτοια καυλωµένη 

πορεία και ν’ ακολουθούµε εµείς όλοι τά µουσικά φορτηγά χαλαροί και 

καπνίζοντας παίζοντας κι οι µπάτσοι να κοιτάνε ράθυµα, πίνοντας πότε-

πότε και µπύρες. Μόνο µπροστά στο εβραϊκό µνηµείο δεν αφήσανε να 

στρατοπεδεύσουνε κάτι φρικιά που ήθελαν να κάνουν τσιγάρο: έγιναν 

διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις: πηγαίνετε πιο κει, τούς είπανε. 

Αφήστε το αυτό τό γρασίδι ελεύθερο. Αυτό ήταν όλο. Η πορεία 

κρατούσε πολύ: τά βαν µε τίς µουσικές ήταν τό ένα πίσω από τ’ άλλο, 

ατέλειωτα: ξέρω ότι τά παιδιά από τό πρώην ανατολικό, τίς χαίρονται 

αυτές τίς πορείες τώρα πολύ περισσότερο: αλλά ήταν και µαµάδες µε 

καροτσάκια µε τά παιδιά τους από το κρόϊτσµπεργκ, τίς είδα, κι άλλες 

µαµάδες. Είχαµε πάει µε τόν φίλο µου τόν µουσικό νωρίτερα στην 

αλεξάντερπλατς όπου όλα ξεκίναγαν (ήτανε πρώτα στο ανατολικό, κι 

ώσπου να πεις κίµινο είχε τώρα αλλάξει η όψη της κι είχε κάτι 

ξενοδοχεία µεγαθήρια) και δεν είχα αντέξει στον πειρασµό να πάρω κάτι 

βιβλία από κειπέρα από ένα βιβλιοπωλείο κι η τσάντα µου ήταν λίγο 

βαρειά, αυτό ήταν όλο: αλλά µού τήν κρατούσε κι αυτός: ήταν η µόνη 

πορεία που δεν καταλάβαινες καν πότε ξεκίνησε: κάποια στιγµή απλώς 

περπατάγαµε όλοι µαζί κι είχαµε µπει στην πορεία. Βαγόνια ντυµένα µε 

φύλλα χόρτου µάς προσπερνούσανε, φωνάζαµε, µάς χαιρετούσαν. 
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Γινόταν τό σήµα τής νίκης. Ο ήλιος έκαιγε – ο ήλιος ήταν ακόµα ζεστός 

– κι είχανε πεταχτεί όλα τά σακκάκια, τό θέαµα ήταν ακριβώς πια σαν 

 

            
 

τά καλοκαίρια σε ένα νησί. Αν κάποιος έβγαζε φωτογραφία, 

πεταγόντουσαν µπροστά του άλλοι γελώντας του και κάνοντας φιγούρες. 

Τά βαγόνια µε τίς µουσικές περνούσαν ατέλειωτα. Για κάθε είδος 

µουσικής υπήρχαν βαγόνια, βαγόνια, βαγόνια, όλα διακοσµηµένα µε 

φύλλα χόρτου, επιγραφές, µουσικές, από ποια πόλη ερχόντουσαν, είχαν 

όλα εγκαταστάσεις τέλειες, οι µουσικές ακουγόντουσαν παντού. Στο 

βαγόνι απ’ τήν Ιένα µε τήν ρέγκε γινόταν χαµός: Ο µαύρος που 

τραγουδούσε εκεί µ’ ένα συγκρότηµα είχε τέτοια επιτυχία που τούς 

έφτιαχνε όλους ακόµα και µόνος του: κι ήταν αφάνταστα δηµιουργικός, 

και πρωτότυπος, και τολµηρός: τραγούδησε ακόµα κι ένα παληό 

τραγούδι τών µπήτλς τό for no one και τό ’κανε χωρίς καµµία ιδιαίτερη 

προσπάθεια δικό του: αν τό ’χες συνηθίσει µε τήν γλυκειά (τόσο ήπια) 

φωνή δηλαδή εκεινού, δεν πίστευες τώρα στ’ αυτιά σου: αναδείχτηκε 

ένας φοβερός ρυθµός (ένα µπητ που ’λεγε ο φίλος µου ο µουσικός) µέσ’ 

από κείνους τούς στίχους she wakes up – she makes up – κι ύστερα 

τραγουδούσαµε όλες µαζί: and in her eyes you see nothing – no sign of 

love behind the tears – cried for no one: – A love that should have lasted 

years: πρόσεξα ότι τά κορίτσια τραγουδούσανε απολύτως ενθουσιασµένα 

και φωνάζοντας όλα µαζί – πηδάγανε και στον αέρα σαν να 

ζητωκραυγάζανε και σηκώνανε τά χέρια µε τίς γροθιές ψηλά σαν 

αθλήτριες – λες κι ήτανε τό τραγούδι ακόµα και σήµερα φτιαγµένο γι’ 

αυτές – λες κι είχε (όπως όταν ήµουν µικρή) από τότε αυτές στο µυαλό 

του εκείνος όταν τό έφτιαχνε: έτσι όµως δεν είναι ο έρωτας όταν µπορεί 

να κρατάει για χρόνια; έτσι δεν είναι ακριβώς; δεν είναι φτιαγµένος για 

όλους; (κι όµως, δεν πίστευες αλήθεια στ’ αυτιά σου δεν πίστευες καν 

ότι οι έρωτες οι δικοί σου από όταν ήσουν µικρή κρατάνε ακόµα και 

συνεχίζονται στο µυαλό και αυτών σήµερα τών κοριτσιών και να 

νοµίζουνε µάλιστα ότι τά ’χε γράψει από τότε γι’ αυτές): κι ύστερα µετά 
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κάποια στιγµή ένας όχι απλώς στρουµπουλός αλλά πολύ γεµάτος, 

µάλλον χοντρός γερµανός (αλλά και τόσο όµορφος) πήρε τό µικρόφωνο 

από πάνω ψηλά, τού τό δώσανε και τό έφερε στο πεζοδρόµιο και έκανε 

ολοµόναχος µια ατέλειωτη παράσταση από ραπ έτσι ακίνητος και ξανθός 

και κοιτώντας συνέχεια κάτω (σαν να βλέπει τή µοίρα του µόνο στα 

πόδια του ή σε κάθε έδαφος πάτωµα χώµα όπως είναι σχεδόν ο κανόνας) 

και χτυπώντας τό ένα του πόδι και κουνώντας τούς δύο του ώµους σαν 

να προσπαθούσε να πείσει τά πράγµατα ότι τά σηκώνει κι ότι δεν τόν 

νοιάζουν αυτά άλλο πια: δεν πίστευε δηλαδή στ’ αυτιά του µ’ άλλα λόγια 

κανείς. 

 

                                                        
 

                                
 

   Όπως δεν πίστευε κανείς και στα µάτια του. Στο τέλος τής πορείας, 

δίπλα ακριβώς ήταν τό ολοκαίνουργιο γυαλιστερό ράϊχσταγκ, που τά 

εγκαίνιά του έγιναν µόλις εχτές: Μια παράλληλη ουρά προς τήν πορεία 

σχηµατιζόταν για να µπούνε οι άνθρωποι (µεγαλύτερης ηλικίας) µέσα: 

ένα µνηµείο ένα ολόκληρο µνηµείο κοινοβουλευτισµού για τήν 

µεσευρώπη ξαναφτιαγµένο, µ’ έναν γυάλινο τρούλο, σύµβολο τής 
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διαφάνειας τού µέλλοντος στην κορυφή: άνθρωποι περπατάγανε 

εκειπάνω µικροί σαν παιχνίδια ανεβαίνοντας κυκλικά: η ουρά κάτω ήταν 

τεράστια: ένας τσιτσερόνε εξηγούσε για τά πάντα, τήν ιστορία, τόν άγγλο 

αρχιτέκτονα που ορισµένοι στην αρχή τόν αµφισβήτησαν, µόνο και µόνο 

για τήν εθνικότητα όπως εδώ αµφισβήτησαν τόν γερµανό τους 

προπονητή: τήν αρχαία εκείνη επιγραφή στον γερµανικό λαό πάνω απ’ τήν 

είσοδο όπου προσεκτικά εξηγούσε γιατί η λέξη λαός είχε γραφτεί από 

τότε, µε γράµµα πεζό: τήν πρώτη µέρα τών εγκαινίων (εχτές) ο κόσµος 

ήταν πολύς, και η πορεία, ώσπου να δεις µέσα τούς κυριότερους χώρους 

κρατούσε αφύσικα πολλές ώρες: τό διορθώσαν αµέσως: µέσα σε µια 

µέρα οι γερµανοί βάλαν τά κορδόνια τής πορείας αλλιώς, και σήµερα 

περπατάγαµε όλοι πιο γρήγορα. Σ’ ένα σηµείο στοές ατέλειωτες µε 

συνθήµατα µολυβένια, γραµµένα στους τοίχους βιαστικά και µε πάθος 

 

      
 

σε αλφάβητο που ’χε κι ελληνικά γράµµατα µέσα, κλεισµένες 

διατηρηµένες και προφυλαγµένες µε τζάµι: είναι ό,τι έγραψαν οι ρώσοι 

στρατιώτες που µπήκανε νικητές εκειµέσα: περπατάγαµε γρήγορα, είχε 

δροσιά: ∆ίπλα µας σιωπηλές γυναίκες και άντρες σε µια περίεργη 

χαλάρωση ή ένταση: η ιστορία σταµατηµένη να ξαναρχίζει, να αρχίζει 

αλλιώς, σέ µπερδεύει: κοιτάµε τά δωµάτια τών βουλευτών, τίς αίθουσες: 

περνάµε από παντού γρήγορα, µε τό κόκκινο σκοινάκι δίπλα µας να µάς 

οδηγεί. Όταν βγαίνουµε στο διάφανο αίθριο τόν στρογγυλό τρούλο 

επάνω, όλο τό βερολίνο µάς κοιτάει ξαπλωµένο γουργουρίζοντας 

χαλαρά, ο σπρέε ξεκουράζεται βρώµικος και οι τεράστιοι κίτρινοι 

γερανοί εγκατεστηµένοι µε υπερένταση πιο πολύ στο παληό ανατολικό 

όπου όλα πια ξαναφτιάχνονται κοιτάνε σαν τήν στρουθοκάµηλο: µια 

µέρα αποφάσισαν να ηχήσει παντού µουσική και βάλαν τούς γερανούς 

να κινούνται αργά ρυθµικά σαν να χόρευαν σ’ αυτούς τούς ήχους: 

φαίνεται καθαρά δίπλα χαµηλά η πορεία τής κάνναβης: τά κιόσκια, η 

ατέλειωτη µουσική απ’ τά φορτηγάκια, τά παιδιά που ξεκουράζονται, 

πίνουν µπύρες, περπατάνε τεµπέλικα, χορεύουν µπροστά στα βαν, 

κάθονται στα παγκάκια ή κάτω, καπνίζουν: τί µέρα και τί συνδυασµός, 

ποιος τό φαντάστηκε; 
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   Αποφασίζουµε να ξανακατέβουµε κάτω στο χόρτο: τό κόκκινο 

σχοινάκι µάς οδηγεί σε µια άλλη µερηά που ’ναι η έξοδος: έχουν στηθεί 

τραπέζια φαρδειά και κατάµαυρα απ’ όπου περνάς και παίρνεις 

αναµνηστικά, κονκάρδες, καρφίτσες: πιο πολύ γυναίκες δουλεύουν εκεί: 

ένας ψηλός µεσήλικας µπροστά µου ζητάει µε ύφος φαίνεται κάπως 

µουντό µία δεύτερη κονκάρδα: η γερµανίδα µεγάλη στην ηλικία κι αυτή 

και µελαχροινή τόν κοιτάζει άχρωµα: Κάνει ένα χαµόγελο, τού λέει: Es 

kostet ein Lächeln, τού λέει ξερά, και κοιτάει τή δουλειά της. Πλησιάζω 

και παίρνω τήν κονκάρδα µου χαµογελώντας της όσο πιο πλατειά 

µπορώ. ∆ε µού δίνει σηµασία καµµιά, κοιτάει τή δουλειά της. Τίς ξέρω 

αυτές τίς γερµανίδες και τίς αγαπάω πολύ: είναι απίστευτο τό ύφος τους, 

η κούρασή τους, η κατανόηση, ο θυµός τους: έχουν συσσωρευµένη µια 

απίστευτη έκρηξη απόγνωσης και πείρας µέσα τους: έχουν απίστευτη τήν 

επίγνωση ότι αυτές περάσαν ίσως τά πιο πολλά και µένουνε και στη 

σιωπή συνεχώς όπως πάντα: όσο περισσότερο γίνεται στη σιωπή η ζωή 

αυτονών όπως είν’ ο κανόνας: όσο περισσότερο γίνεται όλα να 

βυθίζονται συνεχώς, και να παραµένουνε καίγοντας µέσα: έχει γραφτεί 

κάπου µια µελέτη για τήν ζηµιά που κάναν οι γερµανίδες γυναίκες οι 

φεµινίστριες, στον ναζισµό, παίρνοντας τά παιδιά τους και φεύγοντας 

από τήν χώρα: κι είναι σαφές ότι δεν είναι µόνο εβραίοι ούτε µόνο 

τσιγγάνοι και οµοφυλόφιλοι αλλά κι αυτές που κλειστήκανε µέσα στο 

σύρµα εκεί: κι όµως αυτές κατά κανόνα κανείς δεν τίς λέει ποτέ. Η 

εκρηκτική αποθέωση από βαθειά τής σιωπής. Τώρα κοστίζει ένα 

χαµόγελο λέει, τό χαµόγελο τό διεκδικεί επειδή ξέρει ότι τού κοστίζει 

αυτουνού, αυτή τήν χαζή κι επικίνδυνη δύναµη τού τήν φέρνει στα 

µούτρα. Και δεν θα κοιτάξει κανέναν τό είπε γι’ αυτήν γιατί κάτι τής 
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θύµισε τό ύφος του. Όπως µια άλλη γυναίκα µ’ ένα πρόσωπο ακίνητο 

εντελώς που καθότανε µόνη στο µόναχο σε κείνην τήν πολύβουη πλατεία 

µε τά ρολόγια: βγαίνουν κάθε τόσο ήρωες τού παραµυθιού και φέρνουν 

έναν χορό γύρω απ’ τό ρολόϊ κάθε τόσο, ξύλινοι ήρωες παραµυθιών 

µεσαιωνικών κι ο κόσµος χειροκροτάει σαν να βλέπει αγώνα 

ποδοσφαίρου κι η πλατεία είναι πάντα γεµάτη: οι πάγκοι µε τά τραπέζια 

είναι φίσκα, και γύρω µας όρθιοι, τά ρολόγια κάθε τόσο χορεύουν, 

κάθοµαι απέναντι και τήν κοιτάω: κοιτάει ίσια µπροστά, σαν να βλέπει 

κάτι µακρυνό κι έχει τήν τσάντα της στην διπλανή καρέκλα, µια τσάντα 

µεγάλη σαν να ’ναι βαλίτσα, σαν να κάνει έναν σταθµό αυτή πριν να 

φύγει: αυτή τώρα είναι ξανθή: ένα αγόρι σαν ινδονήσιος κάθεται δίπλα 

στην τσάντα της, κι ύστερα έρχεται ένα κορίτσι, τού χαµογελάει, µιλάνε, 

τής αγκαλιάζει τά µπράτσα, τόν φιλάει, στέκεται όρθια µπροστά του, οι 

φίλαθλοι χειροκροτάν τά ρολόγια, και τότε αυτή µε µια απότοµη κίνηση 

σηκώνει τήν τσάντα απ’ τήν καρέκλα της δίπλα, τήν παίρνει στα γόνατά 

της και τήν αγκαλιάζει και γυρίζει ελαφρά τήν πλάτη της στην άδεια 

θέση που άφησε. Τό κορίτσι και τό αγόρι κοιτάζονται µία στιγµή, ύστερα 

τό κορίτσι κάθεται αµέσως χαρούµενο. Τό αγόρι σκύβει τότε όσο 

περισσότερο µπορεί να δει τήν άλλη γυναίκα στο πρόσωπο και τής λέει 

Ευχαριστώ και µετά ξανά πάλι Ευχαριστώ, Vielen Dank. Αυτή γυρίζει 

λίγο ακόµα τήν πλάτη κι ένα χαµόγελο σχεδόν ανύπαρκτο σκάει (σ’ αυτό 

πάλι που ήταν κάποτε τό πρόσωπό της ξανά.) Τήν κοιτάω και δεν µπορώ 

να φανταστώ τέτοια γενναιότητα τέτοια καλοσύνη για τόν έρωτα πάνω 

στην απόλυτη ερήµωση: αγκαλιάζει τήν τσάντα της και κοιτάει αλλού 

πεισµωµένη ολόκληρη µια ερηµιά: µια µέρα θα γράψω για σένα τής λέω. 

Μέ αγνοεί εντελώς. Μακάρι να µού ’λεγες περισσότερα λέω. ∆εν 

φτιάχνω τίποτα µόνη µου. Είσαι καλύτερη από κάθε άλλο έργο εσύ. 

(Αλλά µήπως κι αν φτιάξω εγώ µόνη µου, λέω µετά, θα είναι άραγε 

λάθος; από τήν ύλη αυτή τών ονείρων δεν είµαστε – κάποιες ακραίες 

στιγµές που οµορφαίνουµε – άραγε όλοι;) 
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   Γυρνάµε κάτω στο πανηγύρι τής ξε-απαγόρευσης. Πίνουµε µπύρες 

πιάνουµε κουβέντα µε κάτι άλλα παιδιά, µάς κερνάν ένα τσιγάρο γιατί 

έχουµε ξεµείνει. Γκίνια, να ξεµείνεις σε τέτοια µέρα, κοίτα σύµπτωση. 

Αλλά δεν µπορείς να βγεις και µε ποσότητες άλλες, γιατί, αν σπάσει ο 

διάολος τό ποδάρι του αυτό που κατά κανόνα δεν έχει άντε ν’ αποδείξεις 

ότι δεν είσαι ελέφαντας πλέον µετά. Αυτό είν’ τό παράλογο, και γι’ αυτό 

ακριβώς κι η πορεία: µπορούν να µπουν στη ζωή σου και να σέ κάνουν 

σκουπίδι τού σύµπαντος µόνο και µόνο γι’ αυτό. Αποχαιρετούµε τά 

παιδιά που είχαν έρθει απ’ τό µόναχο τούς λέµε άµα έρθουν στην ελλάδα 

να τηλεφωνήσουν να καπνίσουµε και από τά δικά µας που έχουν ακούσει 

γι’ αυτά. Πάµε ν’ ακούσουµε µουσική, πάµε στο βαν τής Ιένας µε τόν 

µαυρούκο και τό υπέροχο εκείνο συγκρότηµα που γίνεται ένας χαµός, 

και χορεύουνε όλοι τώρα µπροστά. Τά φορτηγάκια είναι παρκαρισµένα 

στη σειρά κατά κάποιον τρόπο ώς τήν πύλη τού βραδεµβούργου 

συνέχεια, και δεν βλέπεις τίποτ’ άλλο από κόσµο που υποτίθεται ότι 

χορεύει: κινούνται ο ένας πάνω στον άλλον: Μπροστά απ’ τήν νταλίκα 

αυτήν τής Ιένας δεν πέφτει καρφίτσα: Έχει τήν καλύτερη µουσική χωρίς 

αµφιβολία κι ο µαυρούκος είναι σ’ ένα απίστευτο επίπεδο εντελώς και 
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κανείς δεν τόν αφήνει ήσυχο, τά παιδιά δεν τόν αφήνουνε να πάρει 

ανάσα: Έχουνε ώς και λαµπιόνια φωτορρυθµικά στην ανοιχτή καρότσα 

τού φορτηγού τους αυτοί. Στριµωχνόµαστε, παρασερνόµαστε, θέλοντας 

και µή πλέουµε. Πέρα µακρυά ξεχωρίζει ένα χέρι υψωµένο που 

προχωράει µοναχικό κι ένα δάχτυλο πάνω απ’ τά κεφάλια τού κόσµου 

αλλά ενώ τό χέρι είναι προς τά πάνω, τό δάχτυλο είναι προς τά κάτω, σαν 

να κάνει µια πολύ εκκεντρική και πρωτότυπη χορευτική φιγούρα αυτός: 

Ενώ χορεύει µε τό χέρι ψηλά, δείχνει συγχρόνως τό πάτωµα: πλησιάζει 

και διασχίζει συνέχεια τόν κόσµο µ’ αυτό τό βιτσιόζικο χέρι του έτσι: 

ένα χέρι µε δαχτυλίδια ασηµένια και γυναικεία νύχια µακρυά: 

(τουλάχιστον τό ένα, αυτό που δείχνει διαρκώς): Αλλά τά πάντα φυσικά 

µπορούσαν να συµβούνε εκειµέσα τή µέρα αυτή. Είναι γυµνός από τή 

µέση και πάνω και τά µαλλιά του ώς τ’ αυτιά σαν τού ντόριαν γκραίϋ: 

προχωράει µ’ αυτόν τόν καινούργιο χορό, ανοίγοντας δρόµο µπροστά 

του µε τό δεξί χέρι µονίµως σηκωµένο ψηλά να κουνιέται συνεχώς µε 

ένταση, ψάχνοντας µε τόν δείκτη συνεχώς προς τά κάτω: σα να δείχνει 

εκνευριστικά και µονότονα ένα πόδι ή σαν να θέλει να δούµε και τό 

παπούτσι του: 

 

                                  
 

   Ήταν ένα περίεργο θέαµα αλήθεια, έτσι όπως ήταν ξανθός ψηλός 

όµορφος κι έλεγες Μα γιατί να διασχίζει όµως τόν κόσµο µε τέτοια 

επίδειξη, και τό χέρι ψηλά να τόν δούνε ίσως όλοι, µήπως είναι ένας 

νάρκισσος; Και γιατί τό κουνάει τό χέρι συνεχώς, τί φιγούρα είν’ αυτή; 

   Ήταν σαν µια περίεργη γλώσσα απ’ όπου δεν έβγαινε καθόλου ήχος 

κανονικός από πουθενά, ούτε ίχνος κανονικού ήχου απ’ τό αδύνατο αυτό 

του σουλούπι, κι όµως σαν να µιλούσε σε όλους κι ήθελε όλοι ν’ 

ακούσουν µε τόν πιο έντονο τρόπο τό σώµα του: διέσχισε ένα απίστευτα 

µεγάλο διάστηµα έτσι, µπροστά απ’ τά κοντέϊνερ µε τήν ρέγκε κυρίως 

και απορούσες ∆εν τού πιάνεται άραγε τάχα τό χέρι, τί τό ’χει σηκωµένο 
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συνέχεια ψηλά και µάλιστα τό κουνάει κιόλας µε νεύρο; Γιατί κι ο 

τρόπος που τό κουνούσε δεν συµφωνούσε καν µε τόν ρυθµό τής 

µουσικής που ακούγαµε, ήταν σαν να ’ναι αυτιστικός και ν’ ακούει 

συνεχώς τή δικιά του αυτός µουσική, αν και φαινόταν ότι είναι πιθανόν 

κιθαρίστας κι όχι άσχετος: αλλά ακριβώς, ακολουθούσε µια άλλη δικιά 

του αυτός µουσική που µάς διέσχιζε ήδη όλους εκθαµβωτικά µε τήν 

ένταση τού λιλιπούτειου τόξου της: γι’ αυτό σιωπηλά όλοι ανοίγαν 

καθώς περνούσε για να ξανακλείσουν αµέσως µετά από πίσω του: όταν 

ήρθε η ώρα να παρελάσει µπροστά µας τήν είδαµε τότε κι εµείς 

καµαρωτή και σχεδόν αυταρχική και ακάθεκτη µπροστά στα πόδια του, 

ούτε πέντε χρονών καν δεν ήταν, καµαρωτή και νοµίζοντας ότι τήν 

βλέπουνε όλοι κι ας ήταν ούτε σαν χορταράκι στο ύψος µπροστά τους, 

αλλά προπορευόταν αυτή τού µπαµπά της και έγλυφε ένα γλειφιτζούρι 

ευχαριστηµένη που τής έγινε τό χατήρι να προχωρήσει και να 

προπορευτεί. Έτσι θα τό ’θελε σ’ όλη της τή ζωή από δω και µετά, κι 

έτσι είχε αρχίσει ήδη να τό θέλει πιθανώς απ’ τά δύο: να προπορεύεται 

πάντοτε. Τό φορεµατάκι της ανέµιζε, κι ο άλλος από πάνω από τό κεφάλι 

της έκανε τρελλά σήµατα περπατώντας κοιτώντας µην κοιτώντας 

κανέναν ουρλιάζοντας απλώς σιωπηλά µε τό χέρι, µε κάθε είδους πάνω 

απ’ τό κεφάλι της άηχο νόηµα, για να µην τήν πατήσουν. Πιστεύω ότι 

αυτό τό κορίτσι θα µάθει κάποτε (κι ίσως γρήγορα) τούς κινδύνους τού 

συνωστισµού όπως όλοι µας αλλά δεν τής έκανε κανένα κακό που 

περπάτησε ανενόχλητη και ασφαλής εκείνη τή µέρα µ’ έναν µπαµπά 

φύλακα άγγελο ν’ απλώνει τίς φτερούγες του πάνω της µε τή µορφή ενός 

δάχτυλου νευρικού και φορτωµένου ασήµι σαν τό φεγγάρι: για να 

µπορέσει στην Έκθεσή της να γράψει κι εκείνη αύριο όπως θα τό ’θελε  

Εγώ παιδιά πήγαµε χτες µε τόν µπαµπά µου στην πορεία και ήτανε 

κόσµος κι αυτός ήτανε πίσω κι εγώ πιο µπροστά. 
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