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KEINH TH NYXTA, αφοà το αφεντικÞ Ûσβησε

τα φñτα και Üµαστε σÝγουροι Þτι αποκοιµÜθηκε, βÀλαµε τον ΑλÝ, τον πιο µικρÞ απÞ Þλουσ, να
κρατÀει τσÝλιεσ στην πÞρτα, και µπÜκαµε κρυφÀ στο εργαστÜριο, για να γνωρÝσουµε τον καινοàριο. ΜαζÝ µου Üρθαν ο ΚαρÝµ, που δεν ξεχνοàσε ποτÛ το ρÞλο του και που
θα µποροàσε να µασ εµποδÝσει, αν δεν Üταν τÞσο περÝεργοσ, ο δεκÀχρονοσ ΣαλµÀν, που Ûµοιαζε αρκετÀ µεγαλàτεροσ, µε το πρÞσωπο και τα χÛρια σηµαδεµÛνα απÞ τον Üλιο και τη λÀσπη απÞ τα τοàβλα που Ûπλαθε για περισσÞτερα απÞ τρÝα χρÞνια σε Ûνα καµÝνι κοντÀ στο ΚαρÀτσι,
τον οποÝο Þλοι φοβÞµασταν, επειδÜ Üταν γεροδεµÛνοσ και
απÞτοµοσ, και ακÞµη η ΜαρÝα, Ûνα κοριτσÀκι πιο µικρÞ
απÞ µÛνα, µικροκαµωµÛνη σαν πουλÀκι, µε τα µαλλιÀ
κοµµÛνα πολà κοντÀ, κÀτω απÞ το βαµβακερÞ µαντιλÀκι,
µε το οποÝο σκÛπαζε πÀντα το κεφÀλι τησ.
ΚανÛνασ δεν την εÝχε ακοàσει να λÛει Ûστω και µια λÛξη απÞ την ηµÛρα που εÝχε Ûρθει, στην αρχÜ του χειµñνα,
και δεν ξÛραµε αν Üταν µουγγÜ Ü αν εÝχε κÀποιο Àλλο
πρÞβληµα. ΑκÞµη και το Þνοµα ΜαρÝα τÜσ το εÝχαµε δñσει εµεÝσ και εκεÝνη το εÝχε µÀθει αµÛσωσ. ΚοιµÞταν κουβαριασµÛνη στο στρñµα τησ και µε ακολουθοàσε Þπου
και αν πÜγαινα, σαν σκιÀ.
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Οι Àλλοι προτÝµησαν να συνεχÝσουν τον àπνο τουσ,
γιατÝ Üταν πολà κουρασµÛνοι Ü γιατÝ δεν εÝχαν καµÝα Þρεξη να ακοàσουν για Àλλη µια φορÀ τισ Ýδιεσ ιστορÝεσ απÞ
τον καινοàριο, ιστορÝεσ που Ûµοιαζαν µε τισ δικÛσ µασ. ×µασταν Þλοι φτωχοÝ και οι γονεÝσ µασ µασ εÝχαν πουλÜσει,
µε την ελπÝδα να ξεπληρñσουν το χρÛοσ που εÝχαν στον ιδιοκτÜτη των χωραφιñν Ü σε κÀποιον πλοàσιο απÞ την
πÞλη. ΑυτÞ Üταν το χρÛοσ που ο Χουσεýν σηµεÝωνε µε την
κιµωλÝα πÀνω στον πÝνακα του καθενÞσ µασ.
Τι καινοàριο να Ûχει να πει;
Ο ΙκµπÀλ Üταν ξàπνιοσ. Ακοàγαµε την αλυσÝδα του
να κουδουνÝζει στο σκοτÀδι. Το πρñτο βρÀδυ, Þταν φτÀνεισ σε Ûνα καινοàριο µÛροσ, δεν καταφÛρνεισ ποτÛ να κοιµηθεÝσ… Ποιοσ ξÛρει γιατÝ. Ο καθÛνασ απÞ µασ εÝχε Üδη
στο παρελθÞν δàο Ü τρÝα αφεντικÀ, µερικοÝ και περισσÞτερα, και αυτÞ το ξÛραµε καλÀ. Îτσι, µαζευτÜκαµε γàρω
του. ∆εν εÝχε φεγγÀρι εκεÝνη τη νàχτα και µε το ζÞρι µποροàσαµε να ξεχωρÝσουµε τισ σκιÛσ µασ στο σκοτÀδι.
— ΠρÞσεξε, ΑλÝ, του εÝπαµε. Το αφεντικÞ θα θυµñσει
πολà, αν µασ πιÀσει ξàπνιουσ τη νàχτα.
Îλεγε πÀντα Þτι την επÞµενη µÛρα θα εÝµαστε κουρασµÛνοι και αργοÝ και δε θα δουλεàουµε αρκετÀ.
ΕκεÝνοσ µασ απÀντησε µε µια σειρÀ απÞ κοφτÀ σφυρÝγµατα, που Üθελαν να πουν: «Ùλα καλÀ».
— Ο πατÛρασ µου σηκωνÞταν πολà νωρÝσ –Àρχισε να
µασ διηγεÝται ο ΙκµπÀλ–, Ûβγαινε απÞ το σπÝτι µε την πρñτη αχτÝδα του Üλιου και αµÛσωσ Ûδενε το Àροτρο στο βÞδι.
ΕκεÝνη την ñρα, ακÞµη και το καλοκαÝρι, ο αÛρασ Üταν
φρÛσκοσ και ελαφρàσ, και Þλοι Ûβλεπαν γàρω τουσ την
καλλιεργηµÛνη γη και τισ Àλλεσ οικογÛνειεσ των κολÝγων
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που Ûκαναν ακριβñσ τισ Ýδιεσ δουλειÛσ. Εγñ πÜγαινα µαζÝ
του κρατñντασ Ûνα σακοàλι µε το νερÞ και το φαγητÞ που
εÝχε ετοιµÀσει η µÀνα µου για µασ. Στην αρχÜ ο πατÛρασ
µου δοàλευε ακοàραστα και τα αδàνατα µπρÀτσα του
φαινÞταν να µη νιñθουν το βÀροσ του αλετριοà. ΑλλÀ µετÀ απÞ λÝγεσ ñρεσ Àρχιζε να κουρÀζεται και το χñµα Ûµοιαζε µε πÛτρα, και εγñ Ûβλεπα τον ιδρñτα του που Àρχιζε να τρÛχει στο στÜθοσ και στο πρÞσωπÞ του, ενñ το
κοκκινÞχωµα σκÛπαζε τα µαλλιÀ του και το αλÛτρι δε βυθιζÞταν Þπωσ πριν, και ακÞµη και το βÞδι υπÛφερε απÞ τη
ζÛστη και µουγκÀνιζε. ΜετÀ απÞ τισ δñδεκα και ωσ τισ
τρεισ ο Üλιοσ γινÞταν καυτÞσ και η ζÛστη τÞσο δυνατÜ,
που δεν µποροàσεσ να δουλÛψεισ. ΑκÞµη και ο ορÝζοντασ
χανÞταν µÛσα στην αχλÜ και στην κÀψα, και τÞτε πηγαÝναµε κÀτω απÞ τη σκιÀ ενÞσ δÛντρου για να προστατευτοàµε και να φÀµε τα ρεβÝθια, πÝνοντασ µια γουλιÀ απÞ το
χλιαρÞ πια νερÞ, ενñ το ζñο κουνοàσε πÛρα δñθε την ουρÀ του, για να διñξει τα ενοχλητικÀ Ûντοµα που το ταλαιπωροàσαν. «ΑυτÜ η γη εÝναι ευλογηµÛνη» µου Ûλεγε ο πατÛρασ µου «εÝναι καλÜ και γÞνιµη, καλÀ ποτισµÛνη. ΚοÝτα
πñσ µεγαλñνουν Þλα. Εδñ φτÀνει να πετÀξεισ Ûνα σπÞρο
και µε τη θÛληση του Θεοà θα εÝναι αρκετÞσ για να ζÜσει
µια ολÞκληρη οικογÛνεια. Να το θυµÀσαι αυτÞ, ΙκµπÀλ».
«Ναι, πατÛρα» απαντοàσα εγñ. ΑλλÀ η δικÜ µασ οικογÛνεια δεν µποροàσε να ζÜσει, το φαγητÞ δεν Ûφτανε ποτÛ
και ο µεγÀλοσ µου αδελφÞσ Ûβηχε και δεν αισθανÞταν καλÀ. Μια φορÀ ρñτησα τον πατÛρα µου γιατÝ Üταν Ûτσι,
γιατÝ Þλο το σιτÀρι, Þλη η βρÞµη, Þλα τα λαχανικÀ που
καλλιεργοàσαµε φορτñνονταν πÀνω σε κÀρα την Ýδια µÛρα που τα µαζεàαµε, και στην καλàβα µασ Ûµενε µÞνο Ûνα
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σακÝ µε σπασµÛνο σιτÀρι και Ûνα µε ξερÀ ρεβÝθια, κοντÀ
στο τζÀκι. «ΓιατÝ Þλα ανÜκουν στο αφεντικÞ» απÀντησε ο
πατÛρασ µου. «Και εÝναι σωστÞ αυτÞ;» «ΑυτÞσ εÝναι το αφεντικÞ» εÝπε ο πατÛρασ µου «εµεÝσ τι εÝµαστε;».
— Και ο πατÛρασ µου Ûτσι Ûλεγε, διÛκοψε ο ΣαλµÀν, αλλÀ µετÀ µου Ûλεγε Þτι το αφεντικÞ Üταν τσιγκοàνησ και
κακÞσ και µερικÀ βρÀδια, µÛσα στην καλàβα µασ, τον καταριÞταν. Η µÀνα µου εκλιπαροàσε ανατριχιÀζοντασ:
«ΠÀψε, σε παρακαλñ! Αν σε Àκουγε το αφεντικÞ…». ×ταν σÝγουρη Þτι το αφεντικÞ εÝχε χÝλια αυτιÀ και χÝλια µÀτια. ΓυναÝκεσ! εÝπε στο τÛλοσ, τÝποτε δεν µποροàν να καταλÀβουν.
Θα Üθελα να επÛµβω και να του τα ψÀλω. ×ταν σÝγουροσ Þτι Üµασταν Þλεσ χαζÛσ και Àχρηστεσ. ΑλλÀ εγñ
δοàλευα Þπωσ αυτÞσ, και µερικÛσ µÛρεσ περισσÞτερο. Îµεινα σιωπηλÜ, γιατÝ ο ΣαλµÀν εÝχε δàσκολο χαρακτÜρα
και δεν του Àρεσε να του φÛρνουν αντιρρÜσεισ. ×ταν επαναστÀτησ, κÀποια φορÀ εÝχε πÀει και στον ΤÀφο για
δυο µÛρεσ και, Þταν βγÜκε, ψηµÛνοσ στη ζÛστη και γεµÀτοσ τσιµπÜµατα απÞ τουσ σκορπιοàσ, εÝχε φτàσει στο χñµα λÛγοντασ:
— ΑυτÞ δεν εÝναι τÝποτε.
Για Þλα τα πρÀγµατα Ûλεγε Þτι Üταν «τÝποτε» σε σàγκριση µε το καµÝνι. ΑλλÀ αρνιÞταν πεισµατικÀ να µασ
διηγηθεÝ πñσ Üταν να ψÜνεισ τοàβλα. Οàτε κι εγñ κατÀφερνα να το φανταστñ και παρακαλοàσα το αφεντικÞ να
µη µε πουλÜσει ποτÛ στον ιδιοκτÜτη ενÞσ καµινιοà. Τι θα
Ûκανα τÞτε;
— ∆εν πρÛπει να µιλÀµε ποτÛ Àσχηµα για τα αφεντικÀ,
εÝπε ο ΚαρÝµ. Τι θα κÀναµε χωρÝσ το Χουσεýν Χαν; ΑυτÞσ
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µασ ταýζει και µασ προστατεàει. ΑυτÞσ µασ επιτρÛπει να
δουλεàουµε και να ξεπληρñνουµε το χρÛοσ των οικογενειñν µασ.
— Ναι, του εÝπε κοροϊδευτικÀ ο ΣαλµÀν, και εÝναι αυτÞσ
που µÝα µÛρα θα σε πετÀξει, γιατÝ δε θα του χρησιµεàεισ
πια, και θα καταλÜξεισ να ζητιανεàεισ στο δρÞµο.
— ∆εν εÝναι αλÜθεια, διαµαρτυρÜθηκε ο ΚαρÝµ, το αφεντικÞ ξÛρει Þτι του εÝµαι πιστÞσ και µε Ûχει ανÀγκη.
— ΒÛβαια! Για ρουφιÀνο.
ΣκÛφτηκα Þτι θα πιÀνονταν στα χÛρια µÛσα στο σκοτÀδι. Ο ΣαλµÀν εÝχε δÝκιο: Ο ΚαρÝµ Üταν πÀντα Ûτοιµοσ
να πει στο Χουσεýν Χαν µε το νι και µε το σÝγµα Þλα Þσα
συνÛβαιναν Ü λÛγονταν στο εργαστÜριο. ΑλλÀ µερικÛσ φορÛσ Ûµοιαζε να Üταν µαζÝ µασ. Εγñ, πÀντωσ, δεν τον καταλÀβαινα.
— Ο µπαµπÀσ µου εÝναι καλÞσ Àνθρωποσ, εÝπε ο ΙκµπÀλ,
δεν καταρÀστηκε ποτÛ κανÛναν. ∆εχÞταν πÀντα τη µοÝρα
του. ΑκÞµη και Þταν ο µεγÀλοσ µου αδελφÞσ χειροτÛρεψε
και περνοàσε τισ νàχτεσ βÜχοντασ και γκρινιÀζοντασ, ο
πατÛρασ µου δεν εÝπε τÝποτε. Îστειλε στο χωριÞ να φωνÀξουν το γιατρÞ. Ùταν Üρθε ο γιατρÞσ, µε την τσÀντα του
και τα γυαλιÀ του, Ûσκυψε πÀνω στο αχυρÞστρωµα και µε
Ûνα εργαλεÝο Àκουσε το µÛσα του αδελφοà µου, πρñτα το
στÜθοσ του και µετÀ την πλÀτη, κουνñντασ το κεφÀλι του.
— ΕÝναι αλÜθεια, εÝπε ο ΚαρÝµ, το Ûχω δει και εγñ αυτÞ.
— ΜετÀ µÝλησε µε τον πατÛρα µου, πÜρε το καπÛλο του
και το καλÀµι και Ûφυγε. Η µητÛρα µου Ûκλαιγε, εÝχε Üδη
χÀσει κι Àλλα παιδιÀ. Το επÞµενο πρωÝ, ενñ δÛναµε το βÞδι στο αλÛτρι, ο πατÛρασ µου µου εÝπε Þτι θα ξαναρχÞταν
ο γιατρÞσ και θα Ûφερνε Ûνα φÀρµακο, που Ýσωσ Ûσωζε τη
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ζωÜ του αδελφοà µου. ΠρÀγµατι, ο γιατρÞσ ξανÀρθε και
µαζÝ του Ûνασ ακÞµη Àντρασ. ×ταν καλοντυµÛνοσ, Ûµοιαζε µε Ûµπορο Ü γαιοκτÜµονα. ΜÝλησε µε τον πατÛρα µου
και κÀποια στιγµÜ Ûβγαλε απÞ το ζωνÀρι του µια µεγÀλη
τσÀντα και απÞ την τσÀντα χαρτονοµÝσµατα και τα Ûδειξε
στον πατÛρα µου. ΕκεÝνοσ κοàνησε το κεφÀλι του λÛγοντασ: «Ùχι».
— Και τι Ûγινε µε τον αδελφÞ σου; τον ρñτησα.
— ∆εν Ûγινε καλÀ. Παραµιλοàσε µια µÛρα και µια νàχτα.
Ο πατÛρασ µου δεν εÝχε πια κανÛναν να τον βοηθÜσει στα
χωρÀφια, εγñ Üµουν πολà µικρÞσ και αδàναµοσ τÞτε. ΜÝλησε κÀµποσο µε τη µÀνα µου. ΜετÀ πÜγε στο χωριÞ µε το
βÞδι. Ùταν γàρισε, εÝχε σχεδÞν βραδιÀσει, πÜγε στο χωρÀφι µε την τσÀπα, χωρÝσ να αλλÀξει καν ροàχα, δοàλεψε,
µÛχρι που νàχτωσε για τα καλÀ, µπÜκε στο σπÝτι ανασαÝνοντασ µε δυσκολÝα, δεν Ûφαγε, µε φñναξε κοντÀ στη φωτιÀ, µου εÝπε Þτι ο Àντρασ θα του δÀνειζε Ûνα µεγÀλο ποσÞ –δεκαÛξι δολÀρια, εÝπε–, και εγñ προσπαθοàσα να κÀνω το λογαριασµÞ, για να βρω πÞσεσ ρουπÝεσ Üταν, Àλλα
δεν τα κατÀφερα, και Þτι µε εκεÝνα τα λεφτÀ θα µποροàσαν να ζÜσουν µÛχρι την επÞµενη σοδειÀ και ο αδελφÞσ
µου θα Ûπαιρνε κι Àλλα φÀρµακα και θα γινÞταν καλÀ, αν
Üθελε ο ΘεÞσ. Εγñ θα Ûπρεπε να δουλÛψω, µου εÝπε, για
να βοηθÜσω την οικογÛνειÀ µου και να ξεπληρñσω το
χρÛοσ, και για πολλοàσ µÜνεσ δε θα βλεπÞµασταν, αλλÀ
θα µÀθαινα να υφαÝνω χαλιÀ, και αυτÞ θα µποροàσε να
µου χρησιµεàσει στη ζωÜ µου.
— Και ο δικÞσ µου ο πατÛρασ εÝχε χρÛοσ, ψιθàρισα στο
σκοτÀδι, Þταν Ûσπασε το φρÀγµα και χÀθηκε Þλη η σοδειÀ.
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— Και ο δικÞσ µου, εÝπε ο ΚαρÝµ, αλλÀ δεν ξÛρω το γιατÝ.
— Ο πατÛρασ µου, συνÛχισε ο ΙκµπÀλ, εÝπε Þτι θα µποροàσε να στεÝλει µια απÞ τισ αδελφÛσ µου, αλλÀ εγñ του
εÝπα: «Ùχι, στεÝλε εµÛνα». Με αγκÀλιασε και µε ρñτησε:
«ΦοβÀσαι;». «Ùχι» εÝπα ψÛµατα. Ο Àνθρωποσ των χαλιñν
Üρθε το επÞµενο πρωÝ. Îφτασε µε αυτοκÝνητο. ×ταν πολà ευγενικÞσ και µε µÛνα και µε τη µÀνα µου. «Θα σε πÀω
στην πÞλη, µου εÝπε, θα σου αρÛσει, θα δεισ». Το τελευταÝο
πρÀγµα που εÝδα Þταν µε Ûπαιρνε µαζÝ του, κοιτñντασ
προσ το πÝσω τζÀµι του αυτοκινÜτου, Üταν ο πατÛρασ µου,
που βÝτσιζε αλàπητα το βÞδι, σÛρνοντÀσ το στα χωρÀφια,
κι εκεÝνο µουγκÀνιζε δυνατÀ. Το καηµÛνο το ζñο…
ΣωπÀσαµε Þλοι για µερικÀ δευτερÞλεπτα.
— Ε, καλÀ, εÝπε επιτÛλουσ ο ΚαρÝµ, εσà δε θα αργÜσεισ
να ξεπληρñσεισ το χρÛοσ του πατÛρα σου. ΞÛρω εγñ, εÝδα
πολλοàσ. ΚανÛνασ δε δουλεàει τÞσο καλÀ και τÞσο γρÜγορα Þσο εσà. Θα σβÜσεισ Þλα αυτÀ τα σηµÀδια στον πÝνακα, Þπωσ ο Üλιοσ σβÜνει το χιÞνι στα βουνÀ.
ΜÛσα στο σκοτÀδι µοà φÀνηκε πñσ εÝδα για λÝγο το
Àσπρο απÞ τα δÞντια του ΙκµπÀλ, σαν να χαµογελοàσε.
— Το χρÛοσ δε θα σβÜσει ποτÛ, εÝπε σιγÀ, Þσο κι αν εÝσαι
καλÞσ και γρÜγοροσ.
— ΕÝσαι τρελÞσ, φñναξε ο ΣαλµÀν, το λεσ απÞ κακÝα, το
λεσ για να µασ φοβÝσεισ. ΚÀθε µÛρα το αφεντικÞ σβÜνει
Ûνα σηµÀδι και, Þταν τα σηµÀδια τελειñσουν, θα γυρÝσουµε στα σπÝτια µασ. Και µε τα τοàβλα Ûτσι γινÞταν, τι νοµÝζεισ; Îπρεπε να ψÜσουµε χÝλια τοàβλα την ηµÛρα και κÀθε χÝλια τοàβλα παÝρναµε εκατÞ ρουπÝεσ. ∆οàλευε Þλη η
οικογÛνειÀ µου. Και οι αδελφÛσ µου.
— Και ξεπληρñσατε το χρÛοσ σασ; ρñτησε ο ΙκµπÀλ.
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— Ùχι, ξεφàσηξε ο ΣαλµÀν, αλλÀ τι σηµασÝα Ûχει. Íλλεσ
µÛρεσ Ûβρεχε, Àλλεσ φορÛσ το χñµα Üταν πολà λεπτÞ και
δεν Ûκανε, µερικÀ τοàβλα Ûσπαγαν, Þταν Ûβγαιναν απÞ το
φοàρνο, και η ατυχÝα…
— ΕÝδατε ποτÛ κÀποιον να ξεπληρñνει το χρÛοσ; ρñτησε
πÀλι το καινοàριο αγÞρι.
Στο σκοτÀδι Ûνιωθα το σñµα τησ ΜαρÝασ σφιχτÀ πÀνω µου.
Ποιοσ ξÛρει αν Àκουγε και καταλÀβαινε αυτÀ που λÛγαµε. Εγñ κατÀλαβα Þτι µε ενοχλοàσε που εκεÝνοσ εκεÝ, ο
νεοφερµÛνοσ, µασ Ûλεγε Þλα αυτÀ. ×θελα να του πω: «ΕÝσαι ψεàτησ!», αλλÀ, παρ’ Þλο που δεν τον γνñριζα, δε µου
φαινÞταν για τÛτοιοσ.
— Ùχι, εÝπαµε Þλοι, ο Ûνασ µετÀ τον Àλλο, Þχι, δεν εÝδαµε ποτÛ κανÛναν να ξεπληρñνει το χρÛοσ.
— Και Þµωσ…, προσπÀθησε να πει ο ΣαλµÀν.
ΕκεÝνη τη στιγµÜ ο ΑλÝ, που εÝχε ακοàσει τα πÀντα
απÞ την πÞρτα Þπου κρατοàσε τσÝλιεσ, µασ ειδοποÝησε µε
δυο µακρÞσυρτα αποφασιστικÀ σφυρÝγµατα. ΣυναγερµÞσ! ΓλιστρÜσαµε Þλοι πηγαÝνοντασ προσ τισ ψÀθεσ µασ.
ΠροσπÀθησα να κοιµηθñ, αλλÀ δεν τα κατÀφερα. Στριφογàριζα συνεχñσ. ΜετÀ απÞ λÝγο, Ûρποντασ πÀνω στο
χñµα, πÜγα πÀλι απÛναντι. Ο καινοàριοσ, ο ΙκµπÀλ, Üταν
και αυτÞσ ξàπνιοσ ακÞµη. ΠλησÝασα στο αυτÝ του, για να
µη µε ακοàσουν οι Àλλοι.
— Τι Üθελεσ να πεισ, τον ρñτησα θυµωµÛνη, Þτι δε θα τα
καταφÛρουµε ποτÛ να φàγουµε απÞ δω; ∆ε θα γυρÝσουµε
ποτÛ στο σπÝτι µασ;
— Εσà ποια εÝσαι; µε ρñτησε.
— Με λÛνε ΦατÝµα.
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Îµεινε σιωπηλÞσ για λÝγο.
— ΚρατÀσ µυστικÞ, ΦατÝµα; µου ψιθàρισε µετÀ.
— ΦυσικÀ! Για ποια µε πÛρασεσ;
— ΤÞτε σε σÛνα µπορñ να το πω, εÝπε ακÞµη πιο χαµηλÞφωνα. Θα φàγουµε απÞ εδñ, να εÝσαι σÝγουρη.
— ΕÝπεσ Þτι εÝναι αδàνατον να πληρñσουµε το χρÛοσ,
του θàµισα.
— Îτσι εÝναι, αλλÀ εµεÝσ δε θα φàγουµε µε αυτÞ τον
τρÞπο.
— Και τÞτε πñσ θα φàγουµε; Σαν να εÝχε δÝκιο το αφεντικÞ που σε φñναξε κàριο Πολàξερο.
— Θα το σκÀσουµε! Να πñσ θα φàγουµε.
— ΕÝσαι τρελÞσ!
— ∆εν εÝµαι τρελÞσ. Θα το σκÀσουµε και εσà θα Ûρθεισ
µαζÝ µου.
∆εν τον γνñριζα. Θα µποροàσε να εÝναι Ûνασ ανÞητοσ
πολυλογÀσ Ü ακÞµη και τρελÞσ. Κι Þµωσ, τον πÝστεψα. Γàρισα στην ψÀθα µου και για Þλη την υπÞλοιπη νàχτα στριφογàριζα ανÜσυχη. ΕÝχα αυτÀ τα λÞγια στο κεφÀλι µου
και δεν µποροàσα να τα διñξω. ×ταν πιο επÝµονα ακÞµη
και απÞ µια αλογÞµυγα.
«Θα το σκÀσουµε!»

]
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