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O ÂÚ›·ÙÔ˜
—ΜAMA! Μαµ! Ενα ποντ κι!
—Ποντ κι! Πο;
—Να! Εκε !
—χου! ∆ κιο χει! Μαργ! Περικλ! Κωνσταντ α!
Μαργηη!
Η µαµ δεν ε χε υποµον να περιµνει τις δολες και
τον παραγι$. Μζεψε $σο πιο ψηλ µποροσε τις µακρις
της φοστες κι εξαφαν στηκε στριγκλ ζοντας, σ γουρη
πως το ποντ κι βαλε σκοπ$ της ζως του να τρυπ*σει κτω απ’ αυτς ειδικ τις φοστες εκε νη την ηµρα.
Οι δ δυµες κοιτχτηκαν για µια στιγµ. Ε χαν αποµε νει $ρθιες στη µεγλη σκαφ δα της µπουγδας, σαπουνισµνες απ’ την κορφ ως τα νχια.
—Λες; ρ*τησε τροµαγµνη η Μαρ τσα.
Το Κατινκι σκφτηκε λ γο.
—Α µπα! ∆εν µπα νει ποντ κι στη σκαφ δα, µες στο νερ$, αποφσισε.
—Ναι! ∆εν µπα νει! συµφ*νησε η Μαρ τσα.
Σ γουρες πια πως δεν κινδνευαν, βλθηκαν να τσαλαβουτνε στις σαπουνδες, πετ*ντας νερ η µια στην
λλη και φωνζοντας π$τε π$τε σαν τη µαµ:
—Μαργ! Μαργηη! τσι, για παιχν δι.
Καµι τψη ββαια δεν ε χαν που εκε νες ταν αιτ α
$λης αυτς της φασαρ ας.
9

Η ιστορ α ρχισε το πρω , µ$λις φυγε ο µπαµπς για
το µαγαζ . Ηταν Κυριακ. Τον υπλληλο δεν µποροσες
να τον υποχρε*σεις να δουλψει ττοια µρα στη Σµρνη,
αλλ οτε και το αφεντικ$ να το εµποδ σεις ν’ ανο ξει το
µαγαζ του.
Η Κωνσταντ α µαγε ρευε στην κουζ να. Η Μαργ $λο
ψου ψου µε τον Περικλ. Κπου ε χε πεταχτε κι η µαµ,
βρκαν ευκαιρ α ν’ ανβουν στην κµαρ της να πα ξουν
τις «κυρ ες».
Τι θησαυρος για «κυρ ες» ε χε το δωµτιο αυτ$, δε λγεται! Τι ψηλοτκουνα παποτσια, τι καπλα µε φτερ,
ως και µια γονα αλεπουδ σια µε χντρινα µτια! Για τις
ρ$µπες ββαια και τα παλτ δε γιν$ταν λ$γος, µια και
τους παραταν µεγλα, µα υπρχαν τα µεσοφ$ρια µε τα
πιτσ λια1. σε πια αυτ που ταν πνω στο λαβοµνο και
στο κοµοδ νο. Τι κολ$νιες! Τι ποντρες! Τι ρουζ! Τι σουρµδες2!
Η Μαρ τσα ε χε αδυναµ α στις κολ$νιες. Πρε λοιπ$ν
το µεγλο µπουκλι, εκε νο µε τη βιολετι, τη γαλλικ,
που βαζε η µαµ $ταν πγαινε στις βεγκρες. Εβαλε στο
κεφλι της, βαλε και στης αδερφς της, κι επειδ της φνηκε πως δε µριζαν αρκετ, δειασε το υπ$λοιπο στα
ροχα τους. Μρισε $λο το σπ τι σαν επιτφιος. Λιποθυµι σου ’ρχ$τανε.
Εξω φρεν*ν γινε η µαµ $ταν γρισε και τις πρε
«µυρωδι». Ηθελε να τους δ*σει να γερ$ µπερτχι ξλο,
αλλ ε δε πως δεν προλβαινε. Οτε στο χαµµ προλ-

1. πιτσλι: ε δος δαντλας
2. σουρµ ς: χρ*µα που χρησιµοποιοσαν για να βφουν τα µτια
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βαινε να τις πει. Βλπεις, ε χε µηνσει η νεν1 πως θα
’ρθει νωρ ς να τις βγλει περ πατο. Ετσι αποφσισε να τις
πλνει µονχη της στη σκαφ δα.
Κτι περ εργες ιδες που ε χε καµι φορ αυτ η µαµ!
Θαρρε ς και τις ε χε ξαναπλνει τσι! ∆ε φ*ναζε τουλχιστον τη Μαργ... Αυτ µπορε να ’ξερε πως σµερα ε χανε
Κυριακ κι οι ποντικο , κι ταν η µρα τους να βγονε κι
αυτο περ πατο...
>ταν µπκε στο πλυσταρι$ η µαγε ρισσα η Κωνσταντ α, οι δ δυµες ε χανε πια βαρεθε τις τσιρ δες και τα τσαλαβουτµατα. Καθισµνες µες στη σκαφ δα κνανε βαρκκι µια βορτσα της µπουγδας και το στλνανε η µια
στην λλη.
—Πο το ε δατε το ποντ κι και κατατροµξατε τη µαµ σας; ρ*τησε θυµωµνη γιατ στενοχ*ρεσαν τη µαµ,
την αγαπηµνη της.
—Πο καλ; ρ*τησε κι η Μαργ, που ερχ$ταν απ$ π σω της.
—Εγ*! Εγ* το ε δα! πετχτηκε το Κατινκι. Πνω
στον πγκο που σιδερ*νεις τα ροχα.
Η Μαργ κο ταξε καλ καλ. Παραµρισε τα βαπορκια2 του σιδερ*µατος, ψαξε π σω απ’ τα καλθια της
µπουγδας, τρβηξε τις σκαφ δες. Τ ποτε! Το κακ$µοιρο
το ποντ κι, τροµαγµνο απ’ τις στριγκλις, ε χε εξαφανιστε .
—Να πεις του Περικλ να βλει φκα το βρδυ, πετχτηκε πλι το Κατινκι.

1. νεν : γιαγι
2. βαπορκι: ε δος σ δερου
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—Μαργ, σκοπισ τις, θα πουντισουν! κουσαν τη
µαµ να φωνζει απ’ την τραπεζαρ α.
Απελπισµνη η Μαργ πως δε θα ’βρισκε το ποντ κι
στον αι*να τον παντα, στειλε την Κωνσταντ α να φρει
καινοριο ζεστ$ νερ$.
—Κτσετε φρ$νιµα να σας ξεβγλω και να σας σκουπ σω, λωλοσερβλιες1, ε λωλοσερβλιες, ε πε και τους δωσε
απ$ ’να τρυφερ$ µπατσκι στα πισιν, µια και της Μαργς αυτς ταν οι αγαπηµνες της.
Αν η γαλλικ κολ$νια δε µριζε ακ$µα ως ξω στο σοκκι, τ ποτα δε θα θµιζε τα κατορθ*µατ τους $ταν σε
λιγκι τις φερε ντυµνες και χτενισµνες στην τραπεζαρ α.
Η µαµ ε χε ξεθυµ*σει πια, µονχα που ορκιζ$ταν πως
δε θα ξαναπατοσε στο πλυσταρι$ αν δεν βλεπε πρ*τα
πιασµνο το ποντ κι. Τις φ λησε και τις βαλε να κτσουν
στον καναπ *σπου να ’ρθει η νεν τους. Υστερα κανε
να βµα π σω να τις καµαρ*σει. Το πρ$σωπ$ της λαµπε!
—Να µην αβασκαθε τε, πουλκια µου!
Οι δ δυµες µοιζανε σαν δυο σταγ$νες νερ$. Ν$µιζες
πως δε θα µποροσες να τις ξεχωρ σεις. Εκτ$ς αν τις κο ταζες στα µτια. Μτια πιο ζεστ απ’ το Κατινκι δε θα
’χε παιδ σ’ ολ$κληρη τη Σµρνη. Καφ, πελ*ρια, σαν της
γαζλας, που µιλοσαν, γελοσαν, κλαιγαν κατ πως το
’θελε εκε νη.
>ταν γεννθηκαν, η νεν τους δεν ε πε λξη για το Κατινκι. Μ$λις $µως βγκε δετερη, πιο µικροκαµωµνη η
Μαρ τσα, την κο ταξε, την κο ταξε και δεν κρατθηκε.
1. λωλοσερβλια: τρελοτσικη
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—Αµ, δεν παιρνε ο Θε$ς αυτ$ το ζαρωµνο, που πγε
να πρει µια χαρ κοριτσκι! ε πε καθ*ς θυµθηκε την
αδερφολα τους που πθανε πντε χρον* απ$ ιλαρ.
Οτε «ο Θε$ς να µε συχωρσει, βαρι κουβντα ε πα»
οτε τ ποτα. Μζεψε τα χρυσ γυαλι, µζεψε το τσαντκι της κι φυγε θυµωµνη που δεν τα ’χε κανον σει ο Θε$ς
σµφωνα µε τα γοστα της.
Ετσι ταν πντα η νεν, Ξανθ ππη κι αυτ, σαν τη γυνα κα του Σωκρτη. ∆εν υπολ$γιζε κανναν. Αυτ δεν τυραννοσε $πως η συνον$µατ της η αρχα α µονχα τον
ντρα της. Επαιρνε η µπλα παιδι, νφες, γαµπρος…
Προπαντ$ς γαµπρος…
Π*ς τυχε και γνωρ στηκαν ο Μαν$λης µε τη µικρ της
την κ$ρη, ποτ δεν το ’µαθε, αλλ $ταν το ’µαθε, τρ ξανε
τα τζµια στο Μεγλο Σπ τι! Αυτ$ν να παντρευτε η κ$ρη
της, τον ξεβρκωτο! Για τη νεν ξεβρκωτος ταν ο καθνας που δεν ανκε στη λσχη του παππο  δεν ε χε την τιµ να συχνζει στις βεγκρες και στους χορος της στο
Μεγλο Σπ τι.
—Βρε, ε ναι απ$ καλ οικογνεια, της λεγε ο παππος.
Ο συχωρεµνος ο πατρας του ταν ο πιο τ µιος µπορος
σ’ ολ$κληρο το µπεζεστνι1. Κι χει µαγαζ . Καλ$ µαγαζ ,
ας ε ναι τ$σο νος, µονχος, χωρ ς συνετα ρο. Οχτ* κορ τσια το ρβουν πουκµισα, απ’ τα καλτερα υφσµατα
της Ευρ*πης, για να προλαβα νει τις παραγγελ ες. Και
φα νεται καλ$ παιδ , γκυκοµ λητο, µορφωµνο, σεβαστικ$
σαν κορ τσι. Του µ λησα, το ζγισα εγ*. στηνε να τον
πρει, αφο τον αγαπει...
1. µπεζεστ νι: σκεπαστ αγορ
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Ε πε, ε πε ο φουκαριρης ο παππος... Τ ποτα η νεν.
Αγανχτησε και κε νος.
—Ουφ, µου ’πρηξες το συκ*τι! Κνε $,τι καταλαβα νεις.
Την πιασε η νεν τη µαµ µε το γριο, $πως συνθιζε.
Τ ποτε! Μχρι και µε το καλ$ δοκ µασε να την πισει. Τ ποτε πλι!
«Λες να κλεφτε και να ’χουµε ρεζιλ κια;» σκφτηκε στο
τλος και την στειλε ρον ρον στο Β$λο, που ταν παντρεµνη η µεγλη της κ$ρη, ν’ αλλξει δθεν τον αρα
της, µπας και τον ξεχσει.
Πε σµα η νεν, πε σµα κι η µαµ. Πγαιναν κι ρχονταν
κρυφ τα γρµµατα απ’ τη Σµρνη στο Β$λο. Πσανε κι οι
συγγενε ς, ο αδερφ$ς του παππο, ο Μητροπολ της.
—Ντροπ, Ξανθ ππη! Χαρτοπα χτης ε ναι; Γυναικς
ε ναι; Νοικοκρης νθρωπος! Αµαρτ α να τους χωρ ζεις!
Τι να κνει;
—Πρτονε, ε πε η νεν, µα µην ρθεις στερα και µου
κνεις παρπονα, αλ µον$ σου!
Ετσι τον πρε η µαµ τον µπαµπ κι οτε πγε ποτ να
της κλαφτε οτε η νεν λλαξε το φος της. Μονχα µια
φορ την ε δανε τα κορ τσια σκυφτ και κλαµνη. Τ$τε
που ταν ρρωστος ο θε ος Αµφ λος.
Ο θε ος Αµφ λος µενε στο σπ τι τους και τι γλια κνανε, τι παιχν δια στην αρχ!
—Πες µας, πες µας την ιστορ α, του λγανε τα κορ τσια
κι εκε νος, σιγ σιγ µην τους ακοσουν, τους λεγε αυτ$
που ταν το πιο αστε ο µυστικ$ τους, την ιστορ α της
«ντροπς της οικογνειας».
Αυτ ταν µια πολ αστε α ιστορ α και κανε ς απ’ τους
14

τρεις τους δεν κατλαβε γιατ $ταν τχαινε ποτ να τη λνε ψιθυριστ οι λλοι µεταξ τους κνανε «τσ… τσ…» µε
τ$ση στενοχ*ρια. σε πια που τανε ολ$τελα απαγορευµνη στα παιδι.
—Που λτε λοιπ$ν, κορ τσια, εγ* το ’χα σκοπ$, αλθεια σας το λω, να γ νω γιατρ$ς, γι’ αυτ$ πγα στο Παρ σι. Αλλ το Παρ σι! Αχ, το Παρ σι, κορ τσια, χει κτι
βρδια που κολυµπνε στην οµ χλη του ποταµο σαν µαγεµνα. Και κτι κορ τσια $µορφα και γελαστ σαν και
σας. Μια µρα µλιστα ε δα και µια που ’χε µτια σαν τα
δικ σου, Κατινκι. Αµαρτ α δεν ε ναι να κλειστε ς ττοιες
νχτες και να διαβζεις; Ν’ ακος απ’ ξω τις µουσικς και
τα γλια και τα κορ τσια να σε φωνζουν «Αµφιλ$ς!
Αµφιλ$ς!» – σας το ’χει πει η δασκλα σας πως $λες οι
γαλλικς λξεις τον ζονται στη λγουσα, τσι δεν ε ναι; Ε πα κι εγ*, σ’ τα τα βιβλ α, σε και τη γιατρικ. Απ$ γιατρος κι απ$ σπετσρηδες1 λλο τ ποτε η Σµρνη. Σιγ κι
ας γ νει νας λιγ$τερος.
Εκε τα µπρδευε λιγκι ο θε ος Αµφ λος. ∆εν ξεκαθριζε τι γινε κι απ’ τις µουσικς και τα κορ τσια βρθηκε
στη Μασσαλ α λαθρεπιβτης σε καρβουνιρικο, χωρ ς
γρ$σι. Εφτασε στη Σµρνη βρ$µικος, ελεειν$ς! Εδ* ρχιζε η «ντροπ της οικογνειας».
Μπκαν οι τελωνειακο στο καρβι. «Βρε ε µαι ο τδε!» Πο να τον γνωρ σουν! Κνει τ$τε µια κι ο θε ος
Αµφ λος, κατεβζει το παντελ$νι και τους δε χνει το
σ*βρακ$ του, µαρκαρισµνο µε τ’ αρχικ της οικογνειας.
Ξερθηκε ο τελωνειακ$ς! Ξερθηκε κι η νεν, κ$λπος

1. σπετσ ρης: φαρµακοποι$ς
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του ’ρθε του παππο $ταν το ’µαθε. Στε λανε τον µπαµπ
να τον πρει κρυφ µε νοικιασµνο αµξι, να τον φρει
σπ τι, µχρι να µπαλ*σουν τα πργµατα µε λ ρες χρυσς,
πριν αρχ σει να κουσελεει ο κ$σµος. Μονχα ο θε ος
Αµφ λος, ατραχος, τους λεγε:
—Ε, και τι να ’κανα; Αφο δε µε π στευαν! κι σκαγε
στα γλια.
Πολ τον αγαποσαν τα κορ τσια το θε ο Αµφ λο. Καλ που περνοσαν µαζ του! Μχρι που αρρ*στησε. Τ$τε
οτε γλια οτε τ ποτε. Η µαµ δεν τις φηνε να πνε
στην κµαρ του, κι $ταν µια φορ το σκσαν και πγαν
κρυφ, γιατ πολ τους ε χε λε ψει η «ντροπ της οικογνειας», εκε νος τις ξαπ$στειλε τ$σο απ$τοµα, που κτσανε
σε µια γωνι και βλανε κι οι δυο τα κλµατα.
Υστερα ε δανε τη µαµ που πρ$σταξε τη Μαργ να κψει το µεγλο χαλ της σλας και το σιτζαντ1 του το χου
µε τα ροζ λουλοδια και τα πουλι. Η Μαργ διαµαρτυρ$ταν.
—Να το καθαρ σουµε, καλ κυρ α, κρ µα. ∆υο λεκεδκια τ$σα δα. Θα ρ ξω και οιν$πνευµα απ$ πνω. Κρ µα!
—>χι! >χι! Να το κψεις, επµενε η µαµ. Εχω µικρ
παιδι. ∆εν καταλαβα νεις!
Η Μαργ δεν καταλβαινε, $µως τα κορ τσια κατλαβαν πως τλειωσε πια η αστε α ιστορ α «η ντροπ της
οικογνειας» κι ρχισε η λλη, η λυπηµνη, «ο καηµνος ο
θε ος Αµφ λος», *σπου λλαξε κι αυτ κι γινε «ο θε ος
Αµφ λος πει», µια ιστορ α µακριν και ξεχασµνη, σαν
1. σιτζαντ ς: ε δος χαλιο
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σηµδι απ$ χτπηµα παλι$ που δεν πονει πια, µα σου
θυµ ζει µονχα πως κποτε ε χες χτυπσει…
❁❂
Αν ξιζε για κτι ο περ πατος µε τη νεν, αυτ$ ταν το
αµξι κι ο κυρ-Παναγι*της. Το αµξι ε χε πρσινα βελουδνια καθ σµατα µε κ τρινες φουντ τσες κι ο κυρ-Παναγι*της, ο αµαξς, χοντρ ροζ µγουλα και γκρ ζες µουστκες, που $λη την *ρα τις κουνοσε προς τη µτη του,
µουφ µουφ, σαν να ’θελε να τις µυρ σει. Σ γουρα τσι θ
’τανε κι ο γτος της Ταχταπιτουρος1, $ταν η νον της τον
κανε αµαξ για να την πει στο χορ$ του πρ γκιπα.
Ο κυρ-Παναγι*της $λο «κοκ$νες µου» και «κοκ$νες
µου» τις λεγε. Καλ δηλαδ που εκε νες ταν δο, γιατ
«κοκ$να µου» λεγε και το λογο κι ντε µετ να ξεχωρ σεις σε ποια απ’ $λες µιλοσε.
—Βρε καλ*ς τις κοκ$νες µου! κανε µ$λις τις βλεπε.
Τις σκωνε µε τις χεροκλες του και τις κθιζε στο κθισµα που ταν π σω απ’ την πλτη του. Αντ κρυ τους καθ$ταν η νεν. Εκε νη τις κο ταζε πρ*τα µσα απ’ τα χρυσ
γυαλκια της καλ καλ απ’ την κορφ ως τα νχια, κι
$ταν αποφσιζε πως «τανε για κ$σµο», νοιγε το παρασ$λι2 της.
—Πµε, κυρ-Παναγι*τη.
>πως πρεπε να κθονται φρ$νιµα φρ$νιµα σαν καλοαναθρεµµνα κοριτσκια που ταν, το µ$νο που τους µενε για να διασκεδσουν ταν να χαζεουν τον κ$σµο που

1. Ταχταπιτουρο: Σταχτοποτα
2. παρασλι: οµπρλα λιου
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φαιν$ταν να πηγα νει µπρος π σω, µια κι αυτς ταν καθισµνες ανποδα. Η να πλθουν στο µυαλ$ τους ιστορ ες
για το γτο κυρ-Παναγι*τη, που τις λεγαν στερα το
βρδυ η µια στην λλη.
Το αµξι κανε σιγ σιγ $λο το δρ$µο της προκυµα ας. Υστερα σταµατοσαν στο καφενε ο O Ποσειδν, για
να πιουν τσιτσιµπ ρα1 και να ’ρθουν οι φιλενδες της νεν
να λνε:
—Ιβ καλ, π*ς εµεγαλ*σανε ετοτες! Να τσι χα ρεσαι,
Ξανθ ππη µου! Κι οµορφνανε! Κοκλες ζωγραφιστς!
Μερικς φιλενδες της νεν ε χανε κι αυτς «κοκλες
ζωγραφιστς». Τη Χρσα, την Ευρυδ κη, µια Βιολτα. Στις
δ δυµες απ’ $λες πιο πολ ρεσε η Λευτερ τσα. Μπορε να
’τανε γιατ η νεν της τανε η καλτερη φιλενδα της δικις τους, αλλ µλλον γιατ κποτε τους ε χε πει κρυφ
πως και κε νη το ’χε προσξει: διος γτος τανε ο αµαξς
τους!
Υστερα ρχιζαν πλι τις χαιρετορες.
—Εχουµε βεγκρα απ$ψε στης Ελνης. Μη µε το λες
πως δε θα ’ρθτε! Πολ θα στεναχωρεθε ! κι λλα ττοια
βαρετ, *σπου ο κυρ-Παναγι*της τις ανβαζε πλι στο
ανποδο κθισµα και πολ πριν βγει ο πασβντης2 ν’ ανψει τα φανρια του γκαζιο ε χανε γυρ σει σπ τι.
Α! Οι περ πατοι µε τον µπαµπ ταν λλο πργµα.
Πρ*τα πρ*τα, δεν ειδοποιοσανε ποτ αµξι – το δικ$
τους το ’χανε νοικιασµνο µε το µνα. Τις πιανε ο µπαµπς απ’ το χρι µια απ$ δω και µια απ$ κει και δεν αφ1. τσιτσιµπρα: λεµονδα
2. πασβντης: νυχτοφλακας
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νανε µαγαζ µε παιχν δια, δεν αφνανε ζαχαροπλαστε ο
να µη σταµατσουν.
Ανακατεονταν µε το χαροµενο κ$σµο που κανε τον
περ πατ$ του στην προκυµα α και η γλ*σσσα τους πγαινε ροδνι – µεγλο ελττωµα για καλοαναθρεµµνα κοριτσκια, που ο µπαµπς $µως δεν το πρ$σεχε ποτ. Κι αν
καµι φορ το πρ$σεχε, το ’παιρνε γι’ αστε ο.
>πως κποτε, Κυριακ τανε πλι, που ε χε πρει τη
Μαρ τσα στο µαγαζ . Την κθισε σ’ ναν πγκο µε τις κοκλες της κι εκε νη πο να βλει γλ*σσα µσα $λο το πρω .
—>ταν µεγαλ*σει η κ$ρη σου, Μανολκη µου, δε θα
’χει τ ποτα να πει. Τα ’πε $λα σµερα, πετχτηκε γελ*ντας ο σαρφης1 που την κουγε απ’ το διπλαν$ µαγαζ .
Γλασε τ$τε ο µπαµπς σχεδ$ν καµαρ*νοντας. Ως κι η
µαµ γλασε $ταν της το διηγθηκε το βρδυ.
Α! Ο περ πατος µε τον µπαµπ ταν πντα σωστ$ πανηγρι. Κι $ταν ναβε ο πασβντης τα φανρια του δρ$µου, τ$τε πια θελε να φορτωθον γλυκ και λουλοδια
και να γυρ σουν σπ τι τ$σο χορτασµνες απ$ $µορφα
πργµατα, που δε θλανε τ ποτε λλο παρ να φιλσουν
τη µαµ που τις περ µενε και να χωθον στο κρεβτι τους.
Αν δεν ταν τ$σο κουρασµνες, θα ’χαν να διηγηθον κθε φορ και χ λια διαφορετικ πργµατα.
Στον περ πατο µε τη νεν ποτ δε γιν$ταν κτι διαφορετικ$, κτι που ν’ αξ ζει να το θυµηθε ς. Κι $µως τον θυµονταν µε τ$σες λεπτοµρειες εκε νη τη µρα που φνηκε
το ποντ κι…
Θυµονταν πως φοροσαν τα ναυτικ τους κι η Μαργ
1. σαρφης: αργυραµοιβ$ς
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τος ε χε δσει απ$ ναν σπρο φι$γκο στα σγουρ µαλλι. Μια Αρµνισσα πουλοσε βιολτες εκειδ να νας στο
ντουρσεκκι1 πριν βγεις στην προκυµα α, να τραµ µε
λογα τους κλεισε το δρ$µο –ο τραµβαγρης2 ταν χοντρ$ς µε κατµαυρο µουστκι–, µια κυρ α σερνε να
σπρο µαλλιαρ$ σκυλ , ο λιος λαµπε πνω στα γυαλι
της νεν…
Ηταν γιατ απ’ το λλο πρω $λα θ’ ρχιζαν ν’ αλλζουν. Σιγ σιγ στην αρχ, γργορα στερα, µχρι που τ ποτα πια δε θα ’ταν το διο.

1. ντουρσεκκι: γων τσα
2. τραµβαγ ρης: οδηγ$ς του τραµ
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