«Οι περισσότεροι
άνθρωποι περνούν απ’ τη
ζωή και δεν ανακαλύπτουν
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Έρχονται και φεύγουν,
σαν λουλούδια που δεν
άνθισαν ποτέ…
Βρες τη μαγεία σου και
σκόρπισέ τη στον κόσμο».
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Σε όσους σκορπίζουν τη μαγεία τους στον κόσμο

…και στην Ελένη,
που την ξύπνησα τρεις τα ξημερώματα
τηλεφωνώντας από άλλη χώρα
να της διαβάσω την αρχή
αυτής της ιστορίας.
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Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ προσγειώθηκε στην
κορυφή του λόφου. Αρκετές εκατοντάδες μέτρα προτού
ακουμπήσει το έδαφος, οι μηχανές του έσβησαν και ταυτόχρονα άνοιξαν τα 3.333 πολύχρωμα αλεξίπτωτα που
βρίσκονταν προσδεμένα στην ταράτσα του. Ενόσω αργοκατέβαινε, τα πελώρια κατάρτια του, ξεφυτρώνοντας
από τρύπες στους τοίχους ανάμεσα στα παράθυρα, στριφογύριζαν με ανοιγμένα τα πανιά πότε εδώ και πότε εκεί,
οδηγώντας το με ακρίβεια στο γυμνό από δέντρα ύψωμα.
Οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν αντικρίσει τίποτε
παρόμοιο. Πού ξανακούστηκε πολυκατοικία τριάντα
τριών ορόφων –και μάλιστα τόσο όμορφη, κάθε εκατοστό του εξωτερικού της διακοσμημένο με περίτεχνες τοιχογραφίες– να αρμενίζει στους ουρανούς! Εντούτοις γνώριζαν περί τίνος επρόκειτο, μια και η φήμη του Ιπτάμενου Ξενοδοχείου ταξίδευε ακόμη και στα μέρη που το
ίδιο δεν είχε επισκεφθεί.
Εξίσου γνωστοί ήταν και οι ιδιοκτήτες της αιθέριας
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επιχείρησης, το παράξενο και αλλόκοτο ζεύγος Φλοπ.
Πολλά λέγονταν για τις μαγικές τους ικανότητες: ότι τάχα ο κύριος Φέλιξ Φλοπ άναβε τους λαμπτήρες του ξενοδοχείου μόνο με τη σκέψη του ή ότι η κυρία Φελίσια
Φλοπ σέρβιρε λεμονάδα στους επισκέπτες αιωρούμενη
στον αέρα ανάμεσα στα τραπέζια.
Πάντως κανείς δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν οι
διαδόσεις αλήθευαν. Κι αυτό γιατί όσοι έμεναν στο Ιπτάμενο Ξενοδοχείο, ακόμη και για μια μονάχα νύχτα, έχαναν μέρος της μνήμης τους. Ξεχνούσαν οτιδήποτε έζησαν απ’ τη στιγμή που πέρασαν για πρώτη φορά το κατώφλι της εντυπωσιακής του εισόδου ως και τη στιγμή
που το διάβηκαν ξανά φεύγοντας. Διατηρούσαν μόνο
την ανάμνηση των συναισθημάτων που τους γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Και τα συναισθήματα αυτά ήταν πάντοτε φωτεινά, ευχάριστα, μαγευτικά, δίχως κανένας τους να μπορεί να μαρτυρήσει στον
έξω κόσμο το παραμικρό για τη ζωή εντός των τριάντα
τριών ορόφων.
Ωστόσο, σε τούτο το χωριό που βρέθηκε στον δρόμο
του κυρίου και της κυρίας Φλοπ, υπήρχε κάποιος που θα
έμπαινε στο Ιπτάμενο Ξενοδοχείο… και δε θα ξεχνούσε
ποτέ.
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2
Η ΦΟΡΤΟΥΝ έκοβε ξύλα στις παρυφές του δάσους

ανατολικά του χωριού. Για την ακρίβεια, δεν έκανε η ίδια
τη δουλειά αλλά το τσεκούρι της, το οποίο, μόλις του σιγοτραγούδησε τον «ξεχωριστό» της σκοπό, υψώθηκε
στον αέρα και πήρε να πελεκά τον κοντινότερο κορμό.
Σε κάποιον παρατηρητή το θέαμα μπορεί να φάνταζε εκπληκτικό. Όχι όμως και στη Φορτούν, η οποία από
μικρή είχε συνηθίσει να την υπακούν κάθε λογής άψυχα
αντικείμενα όταν τους τραγουδούσε με τον «ξεχωριστό»
της τρόπο. Πάντα το άγνωστο, το αινιγματικό μάς μαγεύει και ό,τι αδυνατούμε να κατανοήσουμε πλήρως· ποτέ
το οικείο ή το σύνηθες. Εξού και η κοπέλα ούτε καν πρόσεχε το τσεκούρι ενόσω εκείνο έριχνε δέντρα και τα έκοβε κομμάτια για καυσόξυλα. Αντιθέτως το βλέμμα της
ήταν καρφωμένο στο πρωτόγνωρο κι επιβλητικό κτίσμα
που πρόβαλε απ’ τους αιθέρες και κάθισε στον λόφο δίπλα στο χωριό.
Παρακολούθησε από μακριά τα χιλιάδες αλεξίπτωτά του να ξεφουσκώνουν, σαν μανιτάρια που μαράζω-
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σαν μέσα σε δυο λεπτά, τα πανιά να τυλίγονται στα κατάρτια κι εκείνα με τη σειρά τους ν’ αποτραβιούνται σε
τρύπες στους τοίχους. Κατόπιν άνοιξαν όλα μαζί τα παντζούρια κι αντανακλούσε στα τζάμια των παραθύρων
άπλετο το μεσημεριανό φως.
Για κάμποση ώρα τίποτε δεν κινούνταν στο μεγαλοπρεπές κτίριο. Ώσπου ξεχώρισε μια φιγούρα στην ταράτσα, μάλλον αγοριού, να προχωρά κάθε φορά ένα δυο
βήματα, να σκύβει, κάποια εργασία να επιτελεί με τα χέρια, να σηκώνεται και δώσ’ του πάλι απ’ την αρχή.
«Μαζεύει τ’ αλεξίπτωτα» υπέθεσε η Φορτούν και χάζευε τον άγνωστο μέχρις ότου –λόγω διαίσθησης; κατά
τύχη;– εκείνος έπαψε ξάφνου να δουλεύει, τινάχτηκε όρθιος και στράφηκε κι αγνάντευε προς την κατεύθυνσή
της.
Και τι περίεργο! Απρόσμενα η καρδιά της Φορτούν
κλότσησε στο στήθος της, ανεξήγητο συναίσθημα την
κατέλαβε και αδυνατούσε ν’ αποστρέψει τα μάτια απ’ τη
μακρινή μορφή. Λες και κάτι τους συνέδεε με αόρατο δεσμό, δυο ανθρώπους που δε γνωρίζονταν, εδώ ο ένας, ο
άλλος εκεί, παρότι ούτε να ιδωθούν καλά καλά δεν μπορούσαν. Ευχήθηκε τότε να ’ταν πουλί κι απλώνοντας φτερά να πετούσε ως τον άγνωστο, τουλάχιστον ν’ αντάλλαζε μαζί του δυο κουβέντες. Όντας αδύνατο, αρκέστηκε να τον παρατηρεί.
Και κράτησε το αλληλοαγνάντεμα ωσότου φάνηκε
να έρχεται απ’ το χωριό, τρέχοντας και λαχανιασμένος,
ο πατέρας της Φορτούν. Γοργά η κοπέλα γύρισε στο τσεκούρι, του τραγούδησε σιγανά και το εργαλείο πέταξε κι
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ακούμπησε με τη λαβή στην ανοιχτή της παλάμη. Με νερό απ’ το παγούρι πιτσίλισε την μπλούζα της ώστε να δείχνει ιδρωμένη –ανέκαθεν το ένστικτο της υπαγόρευε να
κρύβει την «ξεχωριστή» της ικανότητα, ακόμη κι απ’ τους
δικούς της– κι έπιασε να κατεβάζει με δύναμη το τσεκούρι στον κορμό. Και περίμενε.
«Βιάσου! Γύρνα σπίτι, βάλε τα καλά σου και πήγαινε
να τους πουλήσεις ξύλα» διέταξε ο πατέρας, προτού καν
φτάσει εμπρός της, κι έδειξε το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο.
«Άκουσα ότι οι μηχανές
τους καίνε κάρβουνο. Σίγουρα θα χρειάζονται τόνους ολόκληρους. Γρήγορα, πριν μας προλάβουν
άλλοι!»
Υπάκουη σαν το τσεκούρι, η Φορτούν άρχισε
να τρέχει προς το χωριό.
Όταν σήκωσε ξανά το
βλέμμα στην ταράτσα του
μεγαλόπρεπου κτιρίου, ο
άγνωστος είχε εξαφανιστεί.

3
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΧΗΣ ΓΑΤΟΣ που άκουγε στο όνο-

μα «Κανέλος» (παρότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν
άκουγε – ούτε καν γύριζε το κεφάλι όταν τον φώναζαν)
είχε αποκοιμηθεί στο πανέρι με τις άπλυτες πετσέτες του
Χάτεμ, του μπαρμπέρη του χωριού.
Η μυρωδιά του αφρού ξυρίσματος του προκαλούσε
γλυκιά υπνηλία, οι μαλακές και ολίγον τι βρεγμένες πετσέτες τού δρόσιζαν τη γούνα και, εν πάση περιπτώσει,
το καινούριο του φλερτ, η γοητευτική ολόλευκη γάτα με
τα σμαραγδένια μάτια ονόματι «Σμάρω» (εκείνη άκουγε στ’ όνομά της) βρισκόταν προσωρινά εκτός επαφής,
εγκλωβισμένη στην κουζίνα της ιδιοκτήτριάς της, της
μαντάμ Μηλοψύτ, στο αρχοντικό απέναντι απ’ το μπαρμπέρικο.
Οπότε ο Κανέλος, μη βρίσκοντας κάτι καλύτερο να
κάνει, άπλωσε τα πόδια, τέντωσε τις πατούσες και ονειρευόταν έναν τεράστιο ψητό σολομό, γεμιστό με γαρίδες, γεμιστές με πάπια, γεμιστή με κοτόπουλο, γεμιστό
με γεμιστά, και πάει λέγοντας.
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«Ουστ από δω, λωποδύτη!» φώναξε ο Χάτεμ,
μόλις εμφανίστηκε
στην πίσω αυλή του
καταστήματός του
κρατών τας ακόμη
τρεις χρησιμοποιημένες πετσέτες, και με
μια κλοτσιά έβγαλε τον
Κανέλο απ’ το γλυκό του
χουζούρι κι απ’ το πανέρι.
«Μιάο!» απάντησε θυμωμένα ο γάτος, πράγμα που
σήμαινε: «Σαν δεν ντρέπεσαι, ξετσίπωτε μπαμπουίνε, να
ξεσηκώνεις μεσημεριάτικα την αφεντιά μου, ενώ αναπαύομαι! Φαντάσου να ’ξερες κιόλας ότι χρησιμοποιώ
το περιβόλι σου, όπου φυτεύεις ραπανάκια, ραδίκια και
λάχανα, ως αποκλειστικό μου αποχωρητήριο».
Ο Χάτεμ δεν κατάλαβε γρυ.
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«Ξουτ!» είπε, και ο Κανέλος, ρίχνοντάς του ένα απειλητικό βλέμμα, πήδησε τον φράχτη.
Στην άλλη πλευρά, στον κεντρικό δρόμο, συνωστιζόταν κόσμος πολύς. Oι χωριανοί κινούσαν προς τον λόφο
όπου προσγειώθηκε το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο, πεζοί, με
αυτοκίνητα και αρκετοί επιβαίνοντας σε κάρα τα οποία
έσερναν άλογα. Κάποιοι κρατώντας τις βαλίτσες που
ετοίμασαν άρον άρον, άλλοι φορώντας ακόμη τα ρούχα
της δουλειάς ή και με τις πιτζάμες, αν είχαν μόλις ξυπνήσει, σχημάτιζαν μια μεγάλη πομπή, η οποία σαν πολύχρωμο φίδι διέσχιζε το χωριό και σκαρφάλωνε στο ύψωμα.
Ο Κανέλος αδιαφορούσε πλήρως, τόσο για το πολύβουο πλήθος όσο και για το παράξενο, ψηλό κτίριο στην
κορυφή του λόφου. Τα ενδιαφέροντά του περιορίζονταν
αυστηρώς και μόνο στα εξής πέντε:
1) Το φαγητό μέχρι σκασμού.
2) Το φλερτ με τις γάτες.
3) Την περιποίηση διά του γλειψίματος της πορφυρής
του γούνας.
4) Τον πολύωρο ύπνο και
5) Το κυνήγι πουλιών.
Στις τέσσερις πρώτες ασχολίες επιδιδόταν με πάθος
και αγάπη, ενώ κίνητρο της τελευταίας ήταν το μίσος. Ο
Κανέλος απεχθανόταν, μισούσε, εχθρευόταν μετά μανίας τα πουλιά. Μόλις έβλεπε κάποιο, ο νους του σκοτείνιαζε, του σηκωνόταν η τρίχα κάγκελο, ταμπούρλα που
έπαιζαν πολεμικούς σκοπούς ηχούσαν στ’ αυτιά του, γύμνωνε νύχια και δόντια κι ετοιμαζόταν ως γνήσιο αιλου17

ροειδές να χιμήξει. Βέβαια, όλα αυτά αφορούσαν πτηνά
μικρού μεγέθους: σπουργίτια, περιστέρια, κοτσύφια και
τα λοιπά. Κατέχοντας το γνώθι γατεαυτόν, δεν τα ’βαζε
με πουλιά μεγαλύτερα απ’ τον ίδιο. Έτυχε, μάλιστα, παλιότερα να δει από κοντά αετό και το αποπαλαβωμένο
τρέξιμο που έριξε τότε αρκούσε για να καταγραφεί στο
βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως ο ταχύτερος γάτος στον κόσμο.
Ασυγκίνητος λοιπόν από την κοσμοσυρροή και καθώς δεν πήρε το μάτι του τίποτε φαγώσιμο, καμιά τσαχπίνα γάτα ή –αλίμονο– κανένα μισητό πτηνό, ο Κανέλος
σκαρφάλωσε σε μια πορτοκαλιά, κατάγλειψε τη γούνα
του κι ετοιμάστηκε να συνεχίσει την αγαπημένη του ασχολία υπ’ αριθμόν #4. Άπλωσε την αρίδα του σ’ ένα φαρδύ
κλαδί, βεβαιώθηκε ότι θα παρέμενε υπό σκιάν για τις
επόμενες ώρες, όσο μετακινούνταν ο ήλιος, και πήρε να
γουργουρίζει ικανοποιημένος.
Μαχαίρι τού κόπηκε το γουργουρητό. Μια σπαρακτική κραυγή ξεχώρισε μέσα στο βουητό του κόσμου κι ο
κοκκινοτρίχης γάτος πετάχτηκε όρθιος. Αλαφιασμένος
γύρισε από δω, γύρισε από κει, και τι να δει;!
Εμπρός του περνούσε η λιμουζίνα της μαντάμ Μηλοψύτ. Στη θέση του
συνοδηγού δίπλα
στον μπάτλερ, με

τις μπροστινές ροζ πατούσες της κολλημένες στο τζάμι,
βρισκόταν παγιδευμένη η Σμάρω. Τα σμαραγδένια μάτια της φάνταζαν τρομαγμένα, ο κόκκινος φιόγκος στον
λαιμό της είχε στραβώσει και η χιονένια γούνα της ανέμιζε ελαφρά, όπως στρεφόταν εδώ κι εκεί για να τον βλέπει. Κουρέλι από το άγχος έδειχνε η κακομοίρα.
«Μιάο!» του φώναξε πίσω απ’ το κλειστό παράθυρο,
πράγμα που σήμαινε: «Λατρεμένε μου εραστή, της καρδιάς μου εκλεκτέ, μόρτη γάτε, που το καντήλι του έρωτά σου κρατώ μες στην ψυχή μου μέρα νύχτα αναμμένο,
τι συμβαίνει; Πού με πηγαίνουν έτσι ξαφνικά; Γιατί μας
χωρίζουν, πριν καν ανθίσει σαν τριαντάφυλλο και μπουμπουκιάσει το ειδύλλιό μας; Τρελαίνομαι στη σκέψη ότι
δε θα σε ξαναδώ, πορφυρέ μου αίλουρε! Αχ, θα λιποθυμήσω! Αχ, με κυκλώνει το σκοτάδι! Χαμένα πάνε τα όνειρα που έκανα για μας – ότι θα παντρευόμασταν, θα ταξιδεύαμε για μήνα του μέλιτος στο Παρίσι και, αφού ζούσαμε το πάθος μας με ένταση, θα στήναμε τη δική μας
οικογένεια με 135 γατάκια, ενώνοντας τις δεκατέσσερις
ψυχές μας ως το τέλος των ημερών!»
Για μια στιγμή ο Κανέλος αναλογίστηκε μήπως θα
’ταν καλύτερα να ’πεφτε ξανά για ύπνο. Όμως η θανατηφόρα ματιά που του έριξε η Σμάρω βλέποντάς τον να
παραμένει άπραγος δεν του άφηνε περιθώρια.
«Μιάο!» της απάντησε, πράγμα που σήμαινε: «Εντάξει, έρχομαι».
Και ως γνήσιος ιππότης πήδησε απ’ την
πορτοκαλιά και κίνησε ξοπίσω της.
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4
Ο ΑΣΙΖΗΣ τύλιξε προσεκτικά το 3.332ο αλεξίπτωτο,

το έσπρωξε στην αντίστοιχη υποδοχή στο πάτωμα της
ταράτσας του ΙΞ, απ’ όπου εκτινασσόταν με αυτόματο
μηχανισμό, κι έκλεισε το καπάκι. Σηκώθηκε, σκούπισε
με την ανάστροφη του χεριού τον ιδρώτα στο μέτωπό
του και κοίταξε ολόγυρα.
Συνειδητοποιώντας ότι απέμενε ανοιχτό ακόμη ένα
αλεξίπτωτο, του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Με το δίκιο του. Κανείς δε γνωρίζει την απόγνωση του ανθρώπου που μαζεύει 3.332 αλεξίπτωτα και, νομίζοντας ότι
τελείωσε το έργο του, εντοπίζει κι άλλο, παρά μόνο εάν
την έχει πατήσει κι εκείνος με τον ίδιο τρόπο.
«Να σηκώσει και να πάρει!» αναφώνησε ο Ασίζης.
Παρότι ευφυέστατος, δεν ήταν καλός με τα λόγια.
Τον δυσκόλευαν. Μπερδεύονταν οι λέξεις σαν άνοιγε το
στόμα του και έβγαιναν με λάθος σειρά.
«Πια βαρέθηκα! Μπαίνει μέρα, βγαίνει μέρα, κι αλεξίπτωτα μαζεύω όλο! Μαγικά μέσα εδώ τα πάντα, απ’
την ταράτσα εκτός! Πια αμάν!»
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Και κλότσησε το 3.333ο αλεξίπτωτο.
Κατόπιν έσκυψε ξεφυσώντας να το τυλίξει. Προτού
τα δάχτυλά του αγγίξουν το ύφασμα, διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικό ρεύμα. Τινάχτηκε όρθιος, στράφηκε κι απορημένος αγνάντευε τον τόπο όπου είχαν προσγειωθεί λες και αναζητούσε κάτι – αλλά τι;
Σύντομα την εντόπισε. Μια κοπέλα τον παρατηρούσε απ’ τις παρυφές του δάσους κοντά στο χωριό. Ο Ασίζης ήταν βέβαιος ότι σ’ εκείνον καρφώθηκε το βλέμμα
της. Παρά την απόσταση, το αισθανόταν πάνω του σαν
αόρατο πέπλο να τον σκεπάζει. Ή μάλλον όχι, όχι σαν
πέπλο, μα σαν αεράκι να τον φυσά, έτσι τον άγγιξε το
αγνάντεμά της. Και τι δροσιά βρήκε στην αύρα των ματιών της! Σαν να ’σβησε ο ήλιος και η κάψα του μεσημεριού κι ανάσανε μεμιάς ο κόσμος όλος.
Ποια ήταν; Πώς την έλεγαν; Πώς να μύριζε; Άραγε
της άρεσαν τα ροδάκινα και τι είδους όνειρα έκρυβε κάτω απ’ το μαξιλάρι της; Τέτοιες απορίες διέτρεχαν τη σκέψη του ενόσω μελετούσε την άγνωστη μορφή και του πέρασε απ’ τον νου να μεταμορφωθεί και να πετάξει κοντά
της.
Μα ξαφνικά η κοπέλα έσπασε το κλείδωμα των ματιών τους. Γύρισε την πλάτη, εμφανίστηκε απ’ το πουθενά στο χέρι της ένα τσεκούρι και βάλθηκε να πελεκά τον
κοντινότερο κορμό.
«Μπα! Νόημα δεν έχει περιμένω να απ’ τους ανθρώπους συντροφιά. Έρημος μόνος και πάντα!» μουρμούρισε απογοητευμένος ο Ασίζης κι έσυρε το βλέμμα του
κάτω στον λόφο, όπου συγκεντρώνονταν εδώ και κά21

μποση ώρα οι χωρικοί.
Ακολούθησε την ουρά που σχημάτιζαν ως
την είσοδο του ΙΞ κι εκεί
η προσοχή του ξεστράτισε. Παράμερα απ’ τα
αυτοκίνητα, τα κάρα και τους ανθρώπους, στη σκιά ενός
θάμνου, στρογγυλοκαθόταν ένας
γάτος. Και τι γάτος
ήταν αυτός! Γάταρος!
Πανέμορφος, με γούνα
κατακόκκινη σαν κέτσαπ και χνουδωτά αυτιά βελουδένια. Όπως
είχε απιθώσει τον πισινό του στο χώμα κι έστεκε με τα μπροστινά πό-

δια στητά, έμοιαζε το περίγραμμά του με αχλάδι. Κόκκινο αχλάδι, γατίσιο.
Δίχως να το πολυσκεφτεί, πήρε ο Ασίζης την απόφασή του. Αφού δεν το ’θελε η μοίρα του να βρει παρέα ανθρώπινη κι ήταν δεμένη όπως τ’ αλεξίπτωτα η ζωή του
με το ΙΞ, θ’ αναζητούσε σύντροφο απ’ το ζωικό βασίλειο.
«Απαγάγω θα τον γάτο τούτο!» φώναξε περιχαρής
στην άδεια ταράτσα.
Έπειτα έτρεξε στην άκρη του κτιρίου και μ’ ένα σάλτο ρίχτηκε στο κενό. Ταυτόχρονα και αστραπιαία συντελέστηκε η μεταμόρφωση: η μύτη του μάκρυνε, σκλήρυνε κι έγινε ράμφος που σκίζει τον αέρα, ο σκελετός του
αλάφρυνε κατά πολύ, το σώμα του σμικρύνθηκε αλλάζοντας σχήμα, χρώμα και υφή, τίναξε τα χέρια κι απλώθηκαν στη θέση τους ολόλευκα φτερά. Προτού περάσει
τον 22ο όροφο, ο άνθρωπος που έπεφτε δεν υπήρχε πια.
Αντ’ αυτού, ένα πελώριο άλμπατρος υψώθηκε στον ουρανό.
Ο Ασίζης είχε ξεχάσει να μαζέψει το 3.333ο αλεξίπτωτο.

5
ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ συγκεντρώνονταν στον ορίζο-

ντα.
«Θα ρίξει μπόρα απόψε» μονολόγησε η Φορτούν.
Είχε φτάσει αργοπορημένη. Έστεκε σχεδόν στην κορυφή του λόφου όπου προσγειώθηκε το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο, στο τέλος της ουράς την οποία σχημάτιζαν οι χωριανοί.
Μπροστά στην είσοδο, κάποιοι καβγάδιζαν. Τα λόγια τους δεν έφταναν καθαρά μέχρι τ’ αυτιά της. Τριγύρω της όλοι κουβέντιαζαν ενθουσιασμένοι, σχολίαζαν
το μεγαλοπρεπές κτίριο κι αναρωτιούνταν φωναχτά για
τα θαυμαστά μυστήρια που έκρυβε.
Απλώνοντας το χέρι έστρωσε νευρικά το κόκκινο φουστάνι της. Αισθανόταν άβολα, αφού σπάνια το φορούσε. Τον περισσότερο καιρό ντυνόταν με το παλιό παντελόνι και το πολυκαιρισμένο πουκάμισο, που διευκόλυναν τις κινήσεις της όσο δούλευε. Προτού φύγει απ’ το
σπίτι είχε κοιταχτεί στον καθρέφτη. Η εικόνα που αντίκρισε –μια άλλη Φορτούν, καθαρή, καλοντυμένη κι ατσα-
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