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Οη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο άηαθηεο ππνρώξεζεο. 

Η ζπλζεθνιόγεζε άλεπ όξσλ. 

Τν λα παξαδίλεζαη ρσξίο λα έρεηο αλαγλσξίζεη. 

 

Τίπνηα δελ δείρλεη άζρεκν ζηελ αξρή. Όια είλαη θσηεηλά θαη ελζνπζηώδε.  

Σαλ ηελ αξρή ηνπ Καινθαηξηνύ.  

Ίζσο θαιύηεξα… ζαλ ηηο πξώηεο δεζηέο κέξεο ηεο Άλνημεο.  

Όηαλ αθόκε ε Γε είλαη πξάζηλε θαη θξαηάεη από ηελ πγξαζία ηνπ πξνεγνύκελνπ 

Χεηκώλα.  

Οη βξαδηέο κνζρνκπξίδνπλ, όπσο θαη ηα πξσηλά.  

Η λσρέιεηα ηεο εκέξαο ζεξαπεύεηαη κε έλαλ γξήγνξν κεζεκεξηαλό ύπλν.  

Αθόκε θαη νη θαηαηγίδεο θαίλνληαη αζηείεο θαη δηαζθεδαζηηθέο.  

Καζώο όκσο ν θαηξόο πξνρσξάεη θαη ην ρώκα δεζηαίλεη θαη αθπδαηώλεηαη,  

θαζώο ηα ινπινύδηα γίλνληαη θαξπνί, θαζώο ν νπξαλόο ππξώλεη,  

όια αξρίδνπλ λα θαλεξώλνληαη.  

Έλα έλα. Σηγά ζηγά. Βαζαληζηηθά.  

Καη λα ν πξώηνο θαύζσλαο.  

Με πύξηλα ιόγηα.  

Μα αληέρεηο γηαηί είζαη θξέζθνο θαη μεθνύξαζηνο.  

Καη ύζηεξα θαη ν δεύηεξνο θαη ν ηξίηνο…  

Ψάρλεηο δξνζεξό λεξό ζηα πεγάδηα ηεο ςπρήο.  

Καη ρσξίο λα ζθεθηείο αλ γηα απηή ηε ζπγθπξία ην θύιαγεο ηόζα ρξόληα ην λεξό, ην 

ζπαηαιάο.  

Κη έξρεηαη ν Αισλάξεο θαη αξρίδεηο λα ράλεζαη κέζα ζηνλ ιαβύξηλζν ηεο θαπηεξήο 

απόθαζεο ηνπ Τόηε.  

Ο Τειεπηαίνο, ν Πεληεθάο πνπ ιέγαλε νη παιηνί, ζε βξίζθεη απνθακσκέλν.  

Μαδεύεηο ηηο ηειεπηαίεο ζηαγόλεο θαη ν Από Μεραλήο Θεόο ζα ζνπ δώζεη ην 

έλαπζκα λα μεζεθσζείο.  



Τν απνηέιεζκα δείρλεη ειάρηζην, αιιά είλαη ηόζν κα ηόζν ζπνπδαίν γηαηί λα… έγηλε 

ε πνζεηή αξρή.  

Καη ν ηξπγεηήο αλαηέιιεη ζξηακβεπηήο.  

«Θα μαλάξζσ» αθνύο κηα θσλή από κέζα βαζηά. Πνιύ βαζηά.  

Αιιά δελ πηνείζαη. Δίλαη όια ηώξα ζηε ζέζε ηνπο γηα λα δήζεηο ην άιιν, ην απ΄ ηελ 

αξρή δεηνύκελν. 

 

 

Ο ερζξόο όκσο είλαη παλνύξγνο, ύπνπινο. Έρεη άςνγνπο αληρλεπηέο θαη 

θαηαζθόπνπο.  

Γλσξίδεη ηα πην θξπθά αδύλακα ζεκεία θαη ηα όπια ηνπ είλαη ηόζν εμειηγκέλα!  

Λίγν έιεηςε λα ζε μεγειάζεη πάιη. Λίγν. Σε ελέδξα.  

Χάζεθε πνιύ αίκα.  

Χάζεθαλ πνιιέο ιέμεηο.  

Χάζεθε πνιύο θόπνο.  

Όκσο νη ελδπλακσηέο είραλ θάλεη ηόζν θαιή δνπιεηά, πνπ ηα θαηάθεξεο λα 

ζεθσζείο.  

Ο 10νο έξρεηαη θαη ζε ηξνκάδεη. Γηαηί είλαη ζθνηεηλόο.  

Σθνηεηλόο θαη βξώκηθνο.  

Πξώηε θνξά ζηε δσή ζνπ είλαη «έλαο» ηόζν ζθνηεηλόο λα έξρεηαη.  

Μα έια, ζα βξέμεη ν ηξπγεηήο. Θα βξέμεη θαιά θαη ζα καδέςεηο πάιη λεξό.  

Θα γεκίζνπλε ηα πεγάδηα θαη ζα έρεηο. Φηάλεη λα κελ μεραζηείο θαη μνδεπηείο, όπσο 

ηόηε.  

Γηαηί νη θαηξνί είλαη πνιύ ραιεπνί θαη γηαηί ηώξα «ξέπειρ».  

Γελ ζα ππάξρεη θακηά δηθαηνινγία. 

 


