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, ΗΡΘΕΣ;» ακοàστηκε µια βροντερÜ φωνÜ απÞ τη µισÀ« νοιχτη πÞρτα στη µυστηριñδη αÝθουσα του ΜεγÀρου ∆ιοÝκησησ. ΑνÜκε σ’ Ûναν ντουλαποειδÜ τàπο νεαρÜσ ηλικÝασ µε
παρÀξενη µαàρη στολÜ, που Üταν καθισµÛνοσ µπροστÀ σε
µια παρÀξενη κονσÞλα. Το κατασκεàασµα Ûµοιαζε µε συνδυασµÞ πιλοτηρÝου αεροπλÀνου και µονÀδασ εντατικÜσ θεραπεÝασ, γεµÀτο χρωµατιστÀ κουµπÀκια και µικρÛσ οθÞνεσ.
Παντοà στο χñρο υπÜρχαν τÛτοιου εÝδουσ µηχανÜµατα και
Àνθρωποι που φαÝνονταν πανοµοιÞτυποι µε τισ στολÛσ και τα
κοντοκουρεµÛνα κεφÀλια τουσ. Ùλοι νεαροÝ Àντρεσ, Þλοι
µπρατσωµÛνοι. Και στο κÛντρο τησ αÝθουσασ, µια τερÀστια
οθÞνη µε κÀτι που Ûµοιαζε ηλεκτρονικÞσ χÀρτησ τησ πÞλησ.
ΦωτÀκια αναβÞσβηναν, κουµπÀκια Ûκαναν πÝου πÝου, κÀποια Ûνα ενοχλητικÞ επαναλαµβανÞµενο νιÀου, φωτεινÛσ
γραµµÛσ πηγαινοÛρχονταν στο γυαλÝ, διÀφοροι απÞ τουσ εργαζÞµενουσ µιλοàσαν σε µικρÞφωνα. Ùλα χαµηλÞφωνα, Þλα
σοβαρÀ. ΤελικÀ, αυτÞ που ο ΕρµÜσ εÝχε περÀσει για γελÀκια
και χαρωπÛσ φωνÛσ δεν Üταν Àλλο απÞ διÀφορα σÜµατα που
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εξÛπεµπαν τα µηχανÜµατα και που προφανñσ το καθÛνα
συµβÞλιζε και απÞ κÀτι… ανεξιχνÝαστο.
«Ε…» Ο ΕρµÜσ εÝχε µεÝνει µε το στÞµα ανοιχτÞ. Οι τàποι
το Ûτρωγαν Þλο το φαý τουσ! «Ε… ΕÝµαι καινοàριοσ».
Ο δÝφυλλη ντουλÀπα µε τα µαàρα Ûκανε να γελÀσει αλλÀ
κρατÜθηκε. «Íσε τα σÀπια. ΑποκλεÝεται να εÝσαι ο καινοàριοσ. Εσà οàτε το σχολεÝο δεν Ûχεισ βγÀλει ακÞµα. Τι κÀνεισ
εδñ, νιÀνιαρο; Ποιοσ σε Ûστειλε;»
Ο ΕρµÜσ δεν τα Ûχανε εàκολα, γενικñσ. ΑπÞ ψυχραιµÝα
µια χαρÀ τα πÜγαινε.
«ΕÝµαι καινοàριοσ στην πÞλη» εÝπε τονÝζοντασ το «καινοàριοσ» µε µια κÀποια ειρωνεÝα που Üξερε να χειρÝζεται ιδιαÝτερα καλÀ. «ΒρÜκα την πÞρτα ανοιχτÜ».
«Και Þπου βρÝσκεισ ανοιχτÀ µπουκÀρεισ, µικρÛ; Îτσι κÀνατε στην παλιÀ σου πÞλη;» Ο τàποσ τÞνισε το «παλιÀ» µε
φωνÜ βγαλµÛνη απÞ παλιοµοδÝτικα κινοàµενα σχÛδια.
«ΜÛσεσ Àκρεσ ναι. Τι εÝναι εδñ;» Îκανε Ûνα βÜµα µπροσ,
αλλÀ Ûνασ εξÝσου ντουλαποειδÜσ του Ûκλεισε το δρÞµο, κοιτÀζοντασ Àγρια το συνÀδελφÞ του. «ΚουβÛντα θα πιÀσουµε
τñρα; Τι του δÝνεισ θÀρροσ κι εσà; ∆εν εÝναι ο καινοàριοσ,
οπÞτε, Þξω!»
«Τον Àκουσεσ, µικρÛ» ξαναπÜρε το λÞγο ο ντουλÀπασ νοàµερο Ûνα. «∆ρÞµο. Και να µην µπαÝνεισ Þπου βρÝσκεισ ανοιχτÀ, γιατÝ δε θα τα πÀµε καθÞλου καλÀ».
ΕκεÝνη τη στιγµÜ, µπÜκε στο χñρο µια ψηλÜ ξανθιÀ µε
αστραφτερÞ χαµÞγελο.
«Με ζητÜσατε;» ρñτησε ευγενικÀ τουσ ντουλÀπεσ και ο
ΕρµÜσ συνειδητοποÝησε πωσ απÞ τη στιγµÜ που εµφανÝστηκε
η ξανθιÀ, οι Üχοι του χñρου µειñθηκαν κατÀ Ûνα νιÀου. ΜÀλ-
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λον το νιαοàρισµα προοριζÞταν για να καλÛσει την εν λÞγω
δεσποινÝδα.
«Καινοàριοσ» εÝπε µε νÞηµα ο ντουλÀπασ νοàµερο δàο.
«Αχ, βρε, θα µου τον τροµÀξετε και εÝναι τÞσο συµπαθητικÞσ…» Η ξανθιÀ Àπλωσε το ροζ χÛρι τησ να τσιµπÜσει το
δεξÝ µÀγουλο του ΕρµÜ. ΕκεÝνοσ τραβÜχτηκε µεµιÀσ. ΚαθÞλου δεν του Àρεσαν οι πρÀξεισ τρυφερÞτητασ εκ µÛρουσ
Àγνωστων χαζñν ξανθñν και ειδικÀ µÛσα σε Ûναν τÞσο απειλητικÞ χñρο Þπωσ εκεÝνο το κτÝριο.
«ΕÝσαι λοιπÞν απÞ το 33 τησ οδοà ΠανδαισÝασ, αν δεν κÀνω λÀθοσ. ΚανονικÀ θα ’πρεπε να ’ρθεισ αàριο να γραφτεÝσ,
που εÝναι ∆ευτÛρα, αλλÀ µιασ και Ûκανεσ τον κÞπο…» Η ξανθιÀ τñρα εÝχε βαλθεÝ να τον τραβολογÀει απÞ το µπρÀτσο.
«Ποà µε πασ; ΤυχαÝα µπÜκα, δεν εÝχα κανÛνα σκοπÞ να…»
«Αχ, σε τροµÀξανε, γλυκÞ µου. Και τουσ Ûχω πει, µην αφÜνετε την πÞρτα ανοιχτÜ… ΑλλÀ µην ανησυχεÝσ. Θα πÀµε στο γραφεÝο µου και θα τα ποàµε Þλα. Οι γονεÝσ σου δεν εÝναι µαζÝ;»
Ο ΕρµÜσ µÞλισ εÝχε συνειδητοποιÜσει Þτι η ξανθιÀ βδÛλλα
Üξερε ποà ακριβñσ Ûµενε. «Πñσ Üξερεσ ποà µÛνω;» Üταν η
ερñτηση που παραλÝγο και θα ξεστÞµιζε, αλλÀ πριν προλÀβει να ανοÝξει το στÞµα του, Ûνιωσε το χÛρι τησ να του σφÝγγει ανυπÞφορα το µπρÀτσο και βρÛθηκε καθισµÛνοσ σε µια
σιδερÛνια καρÛκλα σε Ûνα Àσπρο δωµατιÀκι, ενñ κÀτι παρÀξενο γαργαλοàσε τα ρουθοàνια του. ΣυνειδητοποÝησε πωσ
µÀλλον εÝχε κοιµηθεÝ για κÀποια Àγνωστα δευτερÞλεπτα, γιατÝ δεν µποροàσε να εξηγÜσει αλλιñσ το γεγονÞσ Þτι δε θυµÞταν τη µετÀβασÜ του στο συγκεκριµÛνο χñρο. ΑποπÀνω του,
η ξανθιÀ βδÛλλα κρατοàσε κÀτι σαν γÀζα στη µàτη του και
του Ûλεγε «Τñρα µπορεÝσ να αναπνεàσεισ».
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«Τι συνÛβη;» τησ εÝπε κÀπωσ θολωµÛνοσ.
«Μην ανησυχεÝσ. ΜÀλλον λιποθàµησεσ απÞ την τροµÀρα
σου. ∆εν εÝναι τÝποτα. ΚρÀτα για λÝγο αυτÞ στη µàτη σου και
Þλα θα πÀνε καλÀ».
Τñρα Üταν που ο ΕρµÜσ εÝχε τροµÀξει στ’ αλÜθεια. Στο
µυαλÞ του εÝχε Ûνα κενÞ, σαν να εÝχε λεÝψει απÞ τον πλανÜτη
για µερικÀ δευτερÞλεπτα και να περιφερÞταν Àστεγοσ σε Ûνα
Àγνωστο σàµπαν χωρÝσ δρÞµουσ και πινακÝδεσ, σκοτεινÞ και
συνÀµα ζεστÞ και µαλακÞ. Σαν να µην τον Ûνοιαζε τÝποτα,
σαν να µην εÝχε την παραµικρÜ σκÛψη, το παραµικρÞ πρÞβληµα. Και καθÞλου δεν του εÝχε αρÛσει. Συγκεντρñνοντασ
Þσεσ δυνÀµεισ µποροàσε να επιστρατεàσει και πεÝθοντασ τον
εαυτÞ του να µην ασχοληθεÝ ακριβñσ αυτÜν τη στιγµÜ µε τισ
χιλιÀδεσ απορÝεσ που εισÛβαλλαν στο κεφÀλι του, τραβÜχτηκε απÞτοµα και Ûτρεξε βολÝδα προσ την Ûξοδο. Γλιστρñντασ
στο γυαλιστερÞ πÀτωµα, Ûκανε βουτιÀ απÞ τα τρÝα σκαλιÀ
τησ εξÞδου και βρÛθηκε µε τα µοàτρα πÀνω στο γρασÝδι. ΚοÝταξε µια πÝσω του, σηκñθηκε, τινÀχτηκε και Þταν σιγουρεàτηκε πωσ τα πÞδια του λειτουργοàσαν ακÞµα συνÛχισε το ξÛφρενο τρεχαλητÞ µÛχρι το σπÝτι.
«Τι σκατÀ µοà Ûκανε; Πñσ Üξερε ποà µÛνω; Πñσ λιποθàµησα;» Üταν οι κυριÞτερεσ απορÝεσ που Ûµελλε να τον βασανÝζουν για το υπÞλοιπο τησ µÛρασ.
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6.

Ο

ΕΡΜΗΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ απ’ τουσ ανθρñπουσ που τρÞµαζαν

εàκολα, αλλÀ τñρα κÞντευε να τα κÀνει πÀνω του.
Με το που µπÜκε σπÝτι του, τον κυρÝεψε µια περÝεργη αÝσθηση. Ùλα Üταν διακοσµηµÛνα και τακτοποιηµÛνα στην
εντÛλεια, λεσ και Ûµενε εδñ σε Þλη του τη ζωÜ. ΜπαµπÀσ ΑλκιβιÀδησ αραχτÞσ στον καναπÛ, εφηµερÝδα ανοιχτÜ. ΜπÀµια
ΛÝλα στη λαχανÝ κουζÝνα, βγÀζει απÞ το φοàρνο µια τερÀστια
γαλοποàλα µε πατÀτεσ, λεσ και περιµÛνουν το πρñτο τÀγµα
πεζικοà να τουσ κÀνει παρÛα στο βραδινÞ. ΑναµµÛνα κεριÀ,
χαµηλωµÛνα φñτα, φρÛσκα λουλοàδια στα βÀζα.
Στο µυαλÞ του τριγυρÝζει το παρανοϊκÞ µÛροσ που µÞλισ
συνÀντησε –αυτÜ η φÀση στο ΜÛγαρο ∆ιοÝκησησ– και πÀνω
που λÛει «Ουφ, πÀω σπιτÀκι µου να τακτοποιÜσω λÝγο τα C D
και τα βιβλÝα και να βρω τρÞπο να κÀνω τον καινοàριο χñρο
πρÀγµατι “σπιτÀκι” µου», αντικρÝζει µπαµπÀ και ΜπÀµια σε
χριστουγεννιÀτικη διÀθεση και µια ατµÞσφαιρα βγαλµÛνη
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απÞ χαχαχοàχα ταινÝα του ενενÜντα, κÀπου στον προνοµιοàχο αµερικανικÞ βορρÀ.
Και τον Ûχει θερÝσει µια πεÝνα! ΑλλÀ κÀτι βροµÀει πολà
εδñ πÛρα και σÝγουρα δεν εÝναι η γαλοποàλα. (Αν και δεν την
πολυσυµπαθεÝ, δεν εÝναι και απÞ τα πιο απεχθÜ του φαγητÀ).
ΑνεβαÝνει στο δωµÀτιο. ΑφÜνει το σακÝδιο στο πÀτωµα, αρχÝζει να βÀζει τα πρÀγµατÀ του στη θÛση τουσ.
ΚÀποια στιγµÜ, τον φωνÀζουν για φαγητÞ.
Η ΜπÀµια φορÀει Ûνα ηµιδιÀφανο πρÀσινο νεγκλιζÛ που
αφÜνει λιγÞτερα στη φαντασÝα παρÀ κρàβει τα Þσα θα ’πρεπε
να κρàβει Ûνα ροàχο για να το αποκαλÛσεισ λειτουργικÞ και ο
ΕρµÜσ σÝγουρα θα την προτιµοàσε µε γκρÝζα γιαγιαδÝστικη
ρÞµπα Ü –ακÞµα καλàτερα– µε σκουπιδοσακοàλα, παρÀ µε
αυτÞ το πρÀγµα που προφανñσ αρÛσει στον πατÛρα του.
ΚÀθεται στο τραπÛζι, την αγνοεÝ παντελñσ και στρÛφεται
στο βιολογικÞ µπαµπÀ του, ελπÝζοντασ να µην Ûχει αφοµοιωθεÝ τελεÝωσ απÞ το παρανοϊκÞ σκηνικÞ.
«×ρθαν και τα τηλÛφωνÀ µασ» τον πληροφορεÝ ο ΑλκιβιÀδησ, σαν να εÝναι το πιο φυσιολογικÞ πρÀγµα του κÞσµου
να πει πατÛρασ σε γιο.
«Τα ποια µασ;» απορεÝ ο ΕρµÜσ µπουκωµÛνοσ µια πατατοàλα, που οµολογουµÛνωσ εÝναι θεσπÛσια.
«ΠÀρε. ΑυτÞ εÝναι το δικÞ σου».
Πριν προλÀβει να διατυπñσει τισ εàλογεσ απορÝεσ του σχετικÀ µε το τι σηµαÝνει «τηλÛφωνÀ µασ», γιατÝ οι εν λÞγω συσκευÛσ απÛχουν τÞσο πολà απ’ αυτÞ που σε Þλη του τη ζωÜ εÝχε καταχωρηθεÝ στο νου του ωσ «τηλÛφωνο», πñσ χωρÀνε τÞσα
κουµπÀκια, τÞσεσ κεραÝεσ και τÞσα χρñµατα σε µια µÞνο οθÞνη και γιατÝ το κατασκεàασµα µοιÀζει περισσÞτερο µε σπιρτÞ-
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κουτο καρποà παρÀ µε τηλÛφωνο (και Àλλεσ πεντακÞσιεσ εβδοµÜντα δàο παρÞµοιεσ απορÝεσ που συνδÛονται και µε την παρÀξενη επÝσκεψÜ του στο ΜÛγαρο ∆ιοÝκησησ), η κουβÛντα Ûχει
αλλÀξει και Ûχει δñσει τη θÛση τησ στον πιο χειροπιαστÞ απ’
Þλουσ τουσ πρÞσφατουσ εφιÀλτεσ: το σχολεÝο, που τον περιµÛνει µε τισ αγκÀλεσ ανοιχτÛσ να το γνωρÝσει εντÞσ ολÝγων ηµερñν.
ΑλλÀ µÞλισ πÀει εκεÝ η κουβÛντα, Ûρχεται πÀλι εκεÝνη η
παρÀξενη ζαλÀδα, το χÀσιµο, το θÞλωµα που Ûνιωσε και στο
ΜÛγαρο ∆ιοÝκησησ. Τι παρÀξενη αÝσθηση, ο ΕρµÜσ κοιτÀζει
το χñρο γàρω του και Þλα φαÝνονται συνηθισµÛνα, σαν να
Üταν εκεÝ απÞ πÀντα. Και το δωµÀτιÞ του, τι ωραÝο που το
Ûφτιαξε, γαµÀτο. Μια χαρÀ θα περÀσει εκεÝ µÛσα. Αχ, επιτÛλουσ, σπÝτι µου σπιτÀκι µου, φαý φαγÀκι µου, και εÝχε µια πεÝνα! ΩραÝο και το τηλεφωνÀκι, σκÛφτεται και κοιτÀζει µε τρυφερÞτητα το µαραφÛτι στην παλÀµη του. Τον λοàζει µια χαρÀ, µια ευδαιµονÝα, τι Þµορφα που εÝναι Þλα εδñ πÛρα. ΟικογενειακÜ θαλπωρÜ, κÀτι νÛο να περιµÛνεισ στη συνÛχεια,
καινοàριο σχολεÝο, καινοàριοι συµµαθητÛσ, αχ…
ΜÞνο που αυτÞ το τελευταÝο «αχ…» δεν Üταν απÞ την
αγαλλÝαση που λανθασµÛνα Ûνιωσε ο οργανισµÞσ του τα τελευταÝα δàο τρÝα λεπτÀ. ×ταν η εισαγωγÜ σε Ûνα γενναÝο
φτÀρνισµα, γιατÝ η µàτη του βÀλθηκε να τον γαργαλÀει ασàστολα και Ûριξε µε δàναµη το κεφÀλι πÝσω για να ανακρÀξει
«ΑΨΟΥΟΥΟΥΟΥ!!!!» Ûξι συναπτÛσ φορÛσ και να επιστρÛψει,
Þχι µÞνο στην πρñτη βολικÜ του θÛση στο τραπÛζι τησ κουζÝνασ αλλÀ και στην πραγµατικÞτητα. ΜÛσα σε δευτερÞλεπτα,
πÀλι εÝχε αλλÀξει η διÀθεσÜ του, η ΛÝλα ξανÀγινε ΜπÀµια, η
γαλοποàλα Ûχασε ξανÀ το ενδιαφÛρον τησ και το µικροσκοπικÞ τηλÛφωνο στο χÛρι του φÀνταζε και πÀλι Ûνα απειλητι-
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κÞ και παρÀξενο ξÛνο πρÀγµα, παρ’ Þτι οι δικοÝ του Ûµοιαζαν
να µην αποροàν για την àπαρξÜ του.
Τι Ûχω πÀθει; σκÛφτηκε. ΜÛχρι την ñρα που Ûπεσε για
àπνο, εÝχε υποστεÝ τουλÀχιστον δÛκα τÛτοιεσ κρÝσεισ. ΜαζÝ µε
ισÀριθµεσ κρÝσεισ φταρνÝσµατοσ. Τη µια τα πÀντα Üταν Þµορφα, την Àλλη χÀλια.
«Μην ανησυχεÝσ» εÝπε τρυφερÀ ο µπαµπÀσ του που Ûδειχνε να στενοχωριÛται µε τισ αλλεργικÛσ κρÝσεισ του, οι οποÝεσ
εÝχαν καιρÞ να τον ταλαιπωρÜσουν, αλλÀ και µε τισ αλλαγÛσ
στη διÀθεσÜ του. «Ùλα θα πÀνε καλÀ. ×ταν λÝγο σοκ η µετακÞµιση, θα συνÛλθεισ. Îχει και κÀµποση υγρασÝα, εÝναι η
αλÜθεια, οπÞτε αν πÀρεισ τα χÀπια σου θα ηρεµÜσει και η ρινÝτιδÀ σου λιγÀκι». Και του χÀιδευε το κεφÀλι στον καναπÛ,
σαν τον παλιÞ καλÞ µπαµπÀ που θυµÞταν ο ΕρµÜσ απÞ τισ
µÛρεσ που η ΛÝλα δεν εÝχε εµφανιστεÝ ακÞµα στη ζωÜ τουσ.
Ùταν ο ΕρµÜσ πÜγε να ξαπλñσει, το µαξιλÀρι τοà φÀνηκε
και πÀλι µαλακÞ, το λιγοστÞ φωσ Þµορφο, µια γλυκιÀ ηρεµÝα
εÝχε επÛλθει στον οργανισµÞ του, χαµογÛλασε και εÝπε να σκεφτεÝ το πÞσο ωραÝα µαθÜµατα του επιφàλασσε η πρñτη λυκεÝου, τÞσα πρÀγµατα να ανακαλàψει, τι συναρπαστικÞ, τι
ωραÝα πÞλη, τι…
ΑΨΟΥ! ΑΨΟΥ! ΑΨΟΥΟΥΟΥΟΥ!!!!!

Φτου, σκατÀ.

ΑνοÝγοντασ ξανÀ τα µÀτια, ο ΕρµÜσ Ûνιωσε το σκοτÀδι να τον
πλακñνει και µια τερÀστια κοàραση απÞ το ακατÀπαυστο
µπεσ βγεσ τησ ευτυχÝασ και τησ απελπισÝασ διαδοχικÀ. Ποà εÝ-
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ναι το παλιÞ µου δωµÀτιο; ΘÛλω το παλιÞ µου δωµÀτιο. Και
τουσ φÝλουσ µου. ΘÛλω τουσ κολλητοàσ µου, το ΧÀρη, την
ΑλεξÀνδρα, τον ΑποστÞλη, το ∆ηµÜτρη. Αàριο θα τουσ πÀρω
Ûναν Ûναν τηλÛφωνο. Τι να κÀνουν τñρα; Οàτε Ûντεκα δεν εÝναι, µÀλλον θα βρÝσκονται κÀπου Þλοι µαζÝ και θα µιλÀνε για
µÛνα, Ýσωσ για το πÞσο τουσ λεÝπω. Θα σχεδιÀζουν να µε επισκεφτοàν µε την πρñτη ευκαιρÝα, θα ακοàνε µουσικÜ και θα
µιλÀνε για τα στραβÀ του εκπαιδευτικοà συστÜµατοσ που θα
συναντÜσουν σε λÝγο, µÞλισ πατÜσουν κι αυτοÝ στην πρñτη
λυκεÝου. Και εγñ δε θα εÝµαι µαζÝ τουσ. ∆ε θα τα περÀσουµε
µαζÝ Þλα αυτÀ. Αχ, µωρÛ µπαµπÀ, γιατÝ Ûπρεπε να Ûρθουµε
εδñ;

…Ùµωσ εÝναι ωραÝα εδñ. Τι Ûλεγα πριν;;; ∆ε θυµÀµαι, τÛλοσ
πÀντων. Αχ, γλυκιÀ νàστα. Íντε, κοιµÜσου ΕρµÜ, γιατÝ αàριο
σε περιµÛνουν πολλÀ Þµορφα πρÀγµατα.
ΑΨΟΥ!
ΑΨΟΥ!
ΑΨΟΥΟΥΟΥ!

Που να µε πÀρει…
ΑΨΟΥΟΥ!

ΦτÀνει! Îλεοσ!
Το ΜÛγαρο ∆ιοÝκησησ…
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Τι µου Ûκανε αυτÜ η ξανθιÀ; ΓιατÝ εÝχε βÀλει τη γÀζα στο
ρουθοàνι µου;
Ποà πηγαÝνει το µυαλÞ µου Þταν λεÝπει; ΚÀτι δεν πÀει καλÀ. Αφοà δε µου αρÛσει εδñ, τι σκÛψεισ ευτυχÝασ εÝναι αυτÛσ
που µου ’ρχονται;
Πñσ Üξεραν εκεÝνα τα γοµÀρια ποà µÛνω;

ΑλλÀ δεν Üταν µÞνο οι απορÝεσ που τον βασÀνιζαν Þλη εκεÝνη τη νàχτα. ΜÛσα στο αριστερÞ ρουθοàνι του ΕρµÜ, η χρÞνια αλλεργικÜ ρινÝτιδÀ του εÝχε βαλθεÝ να οργιÀζει Þσο ποτÛ.
Ο λÞγοσ για Þλη αυτÜ την κινητικÞτητα δεν Üταν Àλλοσ απÞ
το ξÛνο σñµα που εÝχε εισβÀλει στο εν λÞγω ρουθοàνι, το οποÝο
Þντασ Üδη ευαÝσθητο απÞ τη φàση του, αδυνατοàσε να ανεχτεÝ
οποιαδÜποτε επÝσκεψη και θα Ûκανε τα πÀντα ñστε να στεÝλει
τον ανεπιθàµητο µουσαφÝρη απÞ κει που ’ρθε. Îτσι, επιστρÀτευσε Þλο το βλεννοπαραγωγικÞ µηχανισµÞ ñστε να διεισδàσει και στην πιο µικρÜ κοιλÞτητα του συστÜµατοσ, προκειµÛνου να ανακαλàψει τον ενοχλητικÞ παρεÝσακτο.
ΜÞνο που πÜρε Þλη νàχτα. Μια νàχτα που Ûµελλε να εÝναι
πολà εξαντλητικÜ για τον ιδιοκτÜτη τησ εν λÞγω µàτησ, ο οποÝοσ Þµωσ δεν εÝχε ιδÛα πÞσο τυχερÞσ Üταν, στριφογυρÝζοντασ
στο κρεβÀτι του και ψÀχνοντασ στα σκοτεινÀ για Ûνα ακÞµα
µαντÝλι που θα του χÀριζε Ûναν προσωρινÞ πεντÀλεπτο àπνο,
ñσπου η ενÞχληση να αρχÝσει και πÀλι απÞ την αρχÜ.
×ταν µια νàχτα δàσκολη, µα Üταν κιÞλασ η νàχτα που σÜµανε τη λàτρωση του ΕρµÜ απÞ τα Þσα δεινÀ Ûµελλε να τον
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ακολουθÜσουν εν αγνοÝα του – τα οποÝα, απÞ δω και στο
εξÜσ, θα τον ακολουθοàσαν απλñσ εν γνñσει του.
ΕκατÞν σαρÀντα δàο φταρνÝσµατα χρειÀστηκαν ñστε το
παρεÝσακτο ηλεκτρονικÞ ζουζοàνι να εκτοξευτεÝ επιτÛλουσ
απÞ το ταλαιπωρηµÛνο ρουθοàνι και να σφηνωθεÝ χαλασµÛνο και λουσµÛνο στη µàξα µÛσα στισ πτυχÛσ ενÞσ χαρτοµÀντιλου που αργÞτερα πετÀχτηκε στον κÀλαθο των αχρÜστων,
ñστε να κÀνει παρÛα στα υπÞλοιπα, µÛχρι Þλα µαζÝ να συναντÜσουν τη µοÝρα τουσ στην κοντινÜ χωµατερÜ.
Ο ΕρµÜσ δεν Üξερε πωσ Üταν Ûνασ απÞ τουσ ελÀχιστουσ
κατοÝκουσ τησ ΤρÝτησ ΕυχÜσ που εÝχε την τàχη να ξεφορτωθεÝ το εν λÞγω ηλεκτρονικÞ ζουζοàνι. ∆εν εÝχε καν ιδÛα για
την àπαρξÜ του, δεν Üξερε τι Üταν, απÞ ποà ερχÞταν και τι εÝχε σκοπÞ να του κÀνει. Το µÞνο που πρÞλαβε να συνειδητοποιÜσει Üταν πωσ απÞ δω και στο εξÜσ, Þλα µα Þλα στη νÛα
του ζωÜ θα του φαÝνονταν παρÀξενα.
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