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ΔΙΗΓΗΜΑ

της Ζωής κuναίγειροι
του Πέτρου Στυλιανού

ΔΕΚΑΕΦΤΑ παιδιά γέννησε

n

Ελενίτσα του Στυλλή του Χατζnκωνσταντή του Κού

τσουρου. Κόρn του Χατζnσαουρή, aπ· τn γενιά των Ζαμnάκnδων

r'i

του Αντωνή

του Πελεκάνου, όπως αλλοιώτικα τn λέγανε.
Η μάνα τnς,

n

Χρυσταλλού, κρατούσε απ' τn γενιά τους Χαtζnπιερήδες και τnν

οικογένεια του Δnμοσθένn του Σεβέρn κι εfχε τρία αδέλφια: Το Χατζnγιάγκο,
μεγάλο γαιοκτήμονα, τον Αντώνη, γραμματικό και επιδότn στn δούλεψιΊ τους
Μnλίδnδες και τον Κύπρο, που σπούδασε στnν Αίγυπτο. κατείχε στην εντέλεια ο
Κύπρος τα γαλλικά, τ· αραβικά και τα ελληνικά, γίνηκε κοινοτάρχης της Αγίας
Μαρίνας και ιιπιστοποιώνιι υπάλληλος.
Όμως ο Σάββας, που γεννήθηκε στα

1902,

σα ρώταγε τη μάνα του για να μάθει

τη σειρά και να Βάλει κάποια τάξη στο παιδομάνι τούτο, έπαιρνε σχεδόν πάντα

an·
-

τn μάνα την απάντηση:

Εν tζ' αρκούσα. γιέ μου. Κάθε εννιά μήνες γεννούσα τζιαί 'ναν nαιδfν. Μα απ'

τα δεκαεφτά τόσα που γέννησε παιδιά η Ελενfτσα, ο Σάββας συγκράτησε μόνο
τα δεκατρία: Τον Χατζηκώστα. γεννημένο στα

1896,

το Θεοφόνn, που πέθανε

στα τρία μόλις χρόνια του, την Αθηνά, τον Αντώνη, τη Σοφfα. που πέθανε τρί
χρονο σαν ήταν κοριτσάκι, τον Αντρέα, το Μιχάλη, το Πάγκο. τον Κύπρο, που
'ζησε μονάχα τρεις μέρες- το τρία στάθηκε σημαδιακό για τα τρία αn' τα δεκα
τρία γνωστά παιδιά τnς οικογένειας

-

ο Κύπρος ο νεότερος,

n

Χρuσταλλού.

n

Αντρονίκn κι ανάμεσά τους κι ο Σάββας, γεννημένος μετά τον Αντώνη. Τα παιδιά
που της ξέμειναν,

-

n

Ελενfτσα τα καμάρωνε:

Να τα μαζώξεις ούλλα και να τα βάλεις χαμοί, μια ταμnοuτσιό σκεΓΙάζει τα,

έτσι μικρά πόν ούλλα.
και. όπως πάντα γίνεται, τα μεγάλα αδέλφια πρόσταζαν τα πιο μικρά να συντρέ
ξουν σ· όλες τις αγγαρείες του σπιτιού. Κι ανάμεσα στους πιο «μικρούςt> πέφτει κι

ο εξάχρονος Σαββr'ίς, που το στέλλουν να κάμει ένα σωρό θελήματα: στο μπα
κάλη για ρύζι rΊ σαπούνι. ή στnν ταβέρνα. μακρυά, του Δtlμοστένn για κρασί.
Λασπουριά γιομάτn ο δρόμος το χειμώνα, κουρνιαχτό ίσα μ· ένα μπόι τα καλο
καίρια. με το Σαββr'ι βουτηγμένο ανάμεσά τους, χειμωνοκαλόκαιρο, ντυμένο με
κάνα nαλιοφούστ:ανο ή παλιοπαντέλονο, ποφόρι απ' τα μεγαλύτερα αδέρφια.
και παπούτσια σκάρτα δεύτερης για τρfτnς χρήσnς.
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Σαν θα στραφεί απ' το σκολειό ο Σαββής θ' απλώσει τn σακκούλα, για

v·

αλέσει

πότε πέντε, πότε έξι οκάδες ρόβι για φαβέττα για τα χτnνά, που κάθε βράδυ τα
κοuτσfζουν. Το πρωί, πριν ξεκινήσεΙ για το σκολειό, θα ζέψει το ζευγάρι, αφού
τραβήξει έξω στο δρόμο τ' αλέτρι για τ' όργωμα και το σπόρο. Ο μεγαλύτερος
αδελφός, ας τον πούμε συμβολικά Χ. καβαλλάρnς στο γαϊδούρι, φτάνει στερνά,
με το Σαββή να περπατάει με τις παλιογαλόσιες, στο χωράφι, πολλές φορές

καμπόσα χιλιόμετρα ξώμακρα αn' το σπίτι.
ο μεγαλύτερος αδερφός προστάζει

-

Χάτε, ρε Σάββα, γέμισ· το ζεμnύλι σπόρο.

ο Σάββας σπέρνει στραβά κουτσά το προστάθι, τραβάει τρεις ως πέντε αυλακιές,
μα η καμπάνα του σκολειού χτυπάει

-

Ρε χ.

n

καμπάνα παίζει! Ωρα για το σκολειό! Μα ο αδερφός λίγο που συγκι

νείται.

-

Έπιασεν σε ο καΤλές τους πεζεβέγγηδες; Μnν τους πιστεύεις τους τεμπέλη

δες τους δάσκαλους!
Γύρω στις έντεκα. το πολύ στις δώδεκα. ο μεγάλος αδερφός βλαστημώντας

θεούς και δαίμονες καταφτάνει στο οnfτι κι

n

μάνα του αποζέχνει τα βόδια. ο

ίδιος ζnτάει τn συνnθισμένn παραγγελιά: να του τηγανίσουνε αυγά, χαλούμια,
λουκάνικα, πίνει το κρασfτου, ζητάει απ' τn μάνα δέκα σελίνια ή μια fΗρα, και το
βράδυ, σουρωμένος, σέρνει τα βήματα του ωc; το σnfτι

Άλλα nρωϊνά, πριν βαρέσει

n

καμπάνα, δυο-τρία αn' τα μικρά τ· αδέρφια, κρα

τώντας από ·να καλάθι, μαζώχνοuν τις ελιές του Κλεοβούλου· όσες πέφτουν

αποβραδύς

an'

τον αέρα. Τα Σάββατα, τις γιορτές ή τις Κυριακές τ' αδέλφια πρέ

πει να βοσκήσουν τα δαμάλια ή τ· αρνιά του σnιt!Ού. Είδη απαγορευμένα κι
άγνωστα γι· αυτά τα «λιγκριάιι, {{οι nήλακερι,

«ta

σκατούλιακα>ι, «tO πιστfν)}. Maζf

όμως με τα nαιγνfδα σβnνοvται και τα όνειρα γι' ανώτερn μόρφωσn. Μ' εξαίρε
ση το Γιάγκο, που θα πάει στο Γυμνάσιο, γιατί θα βοηθήσουν μια σειρά από
συμπτώσεις, οι μικροί αδελΦοl θα αnκώσουνε στους ώμους το σταυρό τ:nς ανε
λέnτnς βιοnάλnς.

***

Οι ενθουσιασμοί από τους nόλεμους του δώδεκα με δεκατρία, ΦtάνοιJV ίσα με
τ' απόμακρα σπιτικά τnς Καμάρας. Καθρεφτίζουν τα τραγούδια τον ενθουσιασμό
που εμπνέει ο Βενιζέλος στο λαό τnς Ελλάδας και μαζί του ετερόφωτος, ο Κων
σταντίνος.
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ο Σάββας τραγουδάει με τους άλλους χωριανούς,

nou

βλέπουν να ψηλαφίζουν

τ· όνειρο τnς λευτεριάς.
Εμείς

n

νέα γενεά με θάρρος και μ' εftπίδα

πnγαμε ποnεμnσαμε για τn γflυκεfα πατρίδα
Κι άλλοτε

n

άμεσn αναφορά στnν ηολιτικοστρατιωτικn nγεσfα τnς πατρίδας:
Βενιζέflε, Βενιζέflε και Πρωθυπουργέ
κωνσrανrfνε μας. fiεβένrn, μέγα αρχισrράτnγε!

παιδιά για τnν πατ:ρfδσ μας

ro έθνος μας να σώσουμε

rnv πίσrn

τnν αγία

για rnν εnευθερία.

Ζnrω-ζrίτω ο βασιflιάς μας ζιirω κι 6fioς ο σrραrός

ζnrω και ο βασιftιάς μας με τον αργυρό σταυρό.

κι όταν ο γιατρός Κώστας Κυριακfδrις-Κσλλίτ:σnς, γνωστός με το παρατσούκλι

Κκοuζιάς, παλιός nολεμιστnc: στους βαλκανικούς, διορίστηκε στο αρρεναγωγεfο
κueρέας νια ·να χρόνο. δίδασκε
μαΘήματα

-

και πατριωτικό

-

παράλληλα με τn σωματικn αγωγή κι άλλα
τέτοιο τραγούδι τραγοuδιότανε τότε

σ· όλο το χωριό.

καημένε κόσμε Έχε γειό. γλυκεία ζωn
και συ δυστυχής πατρfδα έχει γειά παντοτινή.

Είναι

n εποχn nou

ο Ελληνισμός με το Βενιζέλο επιχειρεί τnv οριζόντια και κάθε-

τη μαζί κορι1Φωσn των
σε δύο nnειρες κω

ο Σάββας

tOΙJ, που τον καθιστά, πρpσώρας έστω, διαΦεθάλασσες.

σαν aποτέλειωσε το Δnμοτικό. να δείξει πόσο μέτραγε. Σαμά

ρωσε το γαϊδούρι τοu σπιτιού και τpόβnξε για ξύλα στο βουνό. Κουβάλαγε για
μια βδομάδα απ· το όρος πεύκα κω σκοινιές και καταγιόμισε μ' αψfματα τις αυλό

δες του σπιτιού. Μα όταν κάποτε μαλλώνει με τ:ο μισταρκό, αποφασίζει κι αυτός
να μάθει τέχνn. Μιας κι ο μεγαλύ·τερος αδερφός του. ο Αντώνnς, είν' από χρόνια
κάλφας, nαfρνει τnv αnόΦασn ν' ακλοuenσει κι αυτός τ:nv ίδια τέχνn ...
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I<ΑΛΟΚΑΙΡΙΑτΙΚΟ νυχτερινό στnν Κuθρέα ο Τεύκρος πριν σβήσει το φυτίλι τ:nς
- ημερολόγιο

λάμπας, διαβάζει σ' aποξεχασμένο, κατακίτρινο σημειωματάριο

του πατέρα του τούτες τις aράδες. Μεταπίπτει από απορία σ' έκnλπξn με το δοu
λοχτnτικό σχεδόν σύστημα, μ' όλο το ξεκίνnμα του εικοστού αιώνα:
Βαθιά κόμα χαράματα πριν nαnιiσουν τα κοκόρια του μάστρε Πέrρου, σnκώθn

κα, κι έφεξα, σαν nάνrα, στn βρύσn του Πfίατάvου, κουβαnώνrας, θεονnοτικος,
νερό για το σπίτι, Θεόρατος ο πflάτανος σε μια τεράστια πflατέα, ρίχνει σκια
γύρω στα rριάνrα μέτρα· π βρύσn πnάι του σ· ένα ντεπόζιτο με τρεις φουνrά
νες.

Απάνω στn δεύτερn όμως στράτα, π βρύσn σταμάτnσε κι έτσι στράφπκα στ·
ανεμομύnι του Γιώργn του ταπάκn. Μα ναι σnμερα σταnούρα, αγέρας δε φυσά

ει ούτε για νά σnκώσει, πες, τ· οχυρό απ' το σωρό το στάρι κι έτσι

r· ανεμομύ

πι δε γυρίζει. Άfifin πια fiύσn δεν ξεκρίνω για το νεροκουβάnnμα, παρά να
σκαρφαπώσω fσα μετ· αψnnότερο σκαnί τ· ανεμόμυΠου.

για να γυρίσω τα

φτερά rσu.

Α ναμεrράω σαν nάνrα. κάθε φορα που δε γυρνάει ο μύnος, τον κίvτυνο που
ξετρέχω από τούτο το σκαρφάΠωμα ίσα με τnν πιο ψnfln κορφn του.

-

Πόσα μέrρα είναι. Θεέ μου. πένrε: εφτά; οχτώ:

Χτυπάει σαν του Παγού

n

καρδιά κάθε φορά που 'μαι υποχρεωμένος ν· ανέβω

τα τόσα του σκοΠιά, χωρίς να ξέρω αν Θα κατέβω ζωντανός απ' τόσο ψιiftος κι
από το φοβερό το χάος που χάσκει κάτω απ' τα πόδια μου. τις προόfiflες, Θες απ'

τnν πείνα, Θες απ' τπν κούρασn τnν τόσn, μια ζαnάδα κατασκέπασε το μυαί'Ίό,
ένιωσα τα πόδια μου να τρέμουν, πίστεψα πως έφτασε

n

στερνrΊ μου ώρα. Μά

κανα καρδιά και κραrιiθηκα:

-

Θα σταθώ ορθός και σnμερα, σιγοψιθυρίζω. Θα δώσω και σnμερα με

rn μάχn και θα τnν κερδίσω και roύrn,

rn ζωn

σαν και τις τόσες όΠΠες. Ένιωσα έτσι τα

πόδια μου να μ' aνrιοτnρίζοuv στέρεα. τα χέρια ν' ατσαnώνουν, να ξεκαθαρίζει

ro μuαnό.

Κοίταξα aπό κει ψnfiά τον κόσμο κι όπnισα τnν καρδιά και

rn

σκέψη

με δύναμn aκar:άβflnrn. Γ ανεμομύfiι γύρισε τα φτ:ερά του και το νερό κεnά
ρυσε. Γιόμισαν οι σίκnες για άflfln μια φορά...

Πριν κατέβω σnμερα το πρωί απ' το aνεμομύflι του ταπάκn. ξανάριξα μια βια
στικrΊ ματιά. ξαγνανrεύονrας σχεδόν τn Λευκωσία οnάκερn.

-

Πόσοι σαν και μένα δωδεκάχρονοι, σκέΦτnκα, δοκιμάζονται νυχτοnμερα;

Γιατί να μnν μπορέσω και γω να συνεχίσω σε σκοnειό ανώτερο τα γράμματα,
που τόσο τ· αγαπούσα: Γιατί σχεδόν κaθnμερινά ν' ανrιπαnαίω-μόνος εγώ, ίσως,
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απ' τα παιδιά τnς δικιάς μου γέννας- με τον ίδιο το χάρο; Ποιά δικαιοσύνn το
ζnτάει τούτο;
Κάποτε, σαν ο μύfiος του ταπάκn έχει καμιά βfiάβn, τρέχω σrο διπnανό τ' ανε
μομύnι,
ακούω

-

του Στrίνn. κουβαfiάω αrίμερα δέκα, δεκαπέντε στράτες, μέχρι π'

rn

μαστόρισά μου, τnν Αντιγόνn.

Κανεf γιε μου, για σrίμερα!

Σrρώνουμαι στn συνέχεια στο nfiύσιμο των πιάτων, aρπάζω στερνότερα ένα
βρεγμένο σακκουnόπανο και σφουγγαρίζω

6fia

τα δωμάτια του σπιτιού. Σε nίγο

κατεβαίνω σrο μαyαζf του μάσrρου, στ' αμαξάδικο. Στ' αμαξάδικο του Πέτρου

του Μαραθεύτn, στο χάνι του τσιγαρίδn, δυο μαγαζιά πιο πέρα απ' το χάνι του
Συμεού, δουfiεύουν άnnοι πενrέξι κορφάδες, όnοι τζάπα και συνόξοδα.
πεnεκάνε άfifioι κούρβες, t:τοιμάζουv δόντια, μουδέnια, τροχούς, καθίζουν
καπfiαμάδες στπv αυfin του χανtού μέσα, φτιάχνουν καπριοtιέ κι αμάξια.
Στο μαγαζί δουfiεύουν ο Νικόnας ο Πατnς, ο Κfiεόβουfiος του Δάσκαfiου, κι ο

Αντώνnς ο πιτζιοnnς κι οι τρεις από τnv τύμποu, ο Αντρέας το μεγάflο μ' αδέfi
φι, από rnν Καμάρα rnς Κυθρέας

- κι

ο Κωστιiς ο Τριανταφυtιnrίς από τn Βώνn.

το δευτ:εριάr:ικο πρωϊνό είν' και το πιο δύσκοfiο. Γιατί, πέρα απ' τnν αwαρείa
τnv ατέfiεtωτn- δουfiεύουμε aπ· το γέννnμα του νrίnιου ίσαμε το πιο βαθύ το
σούρουπο

- μας κατασφάζει

κι

n

πείνα.

Το ξεροκόμματο που τρώγαμε, r:έfiειωνε κιόnαc απ'

ro μεσnμέρι

του Σαββάτου.

το Σαββατόβραδο ξεμένουμε, σαν κάθε Σάββσrσ, χωρfς ούτε κι aυτό το aπό

κομμα. Η πείνα μας συντροφεύει κάθε Κυριακrί, μιας και

rn μέρα κείνn

fiεύουμε, Θεονfισrικοι

n μnτέρα

- δυο

τρία ψωμιά που μας arέfifiει

χάvουvrαι κι αυτά μισοβδομαδιάrικα

-

δε δου-

απ' το χωριό,

αρχίζουμε, δευτεριάτικο πρωϊνό,

ro

μεροκάματο.
Όμως

n

πείνα Θρασομανάει μέσα μας. Σrίμερα

ro πρωί ο Πιτζιοfinς μου ψιθυρί

ζει:

·-

Φοβάμαι πως δε Θα κρατnθcδ ως rις εννιά. Τρέμουνε γόνατα και χέρια.

Μα πριν aποσώσει το Πόγο του, βfiέπουμε στον πάγκο τον Πατn να Πιγοθυμάει
απ' rnν πείνα. Τρέχουμε όnοι στο φυρμένο και προσπαθούμε να του κάνουμε
αέρα, να rου δώσουμε νερό ίσαμε που

va

συvέfiθει.

Για να ξεγεfiάσω τnν πείνα και να μερέψω το Θεριό που rρώει

ra σπtιάχνα, πετά

γομαι σε μια στιyμn στο διπfiανό σnοχωρnrnριο. Βγάζω βιαστικά aπ' τnν τζέππ

καμιά δεκαριά Πιοκούκουτσa, που rάχω κι αυτά γfiύψει πάνω aπό πέντε φορές,
απ' το περασμένο Σάββατο και τα ξαναγnύφω. Τα γfiύφω, τα ξανα-γfiύΦω

-

,
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κάπως έτσι θάγfiυΦε κι π γάτα του Αίσωπου τn fiίμα-μέχρι που τα fiιοκούκουτσα
γίνανε στερνά καθαρά, πεντακάθαρα, Σούρχεται απ' το noflύ καθάρισμα τους να
τα κάνεις χάντρες ενός κομποflογιού, που να μετράς τις ώρες τις βαριεστnμά
ρας

-

για όσους έχουν τέτοιες ώρες

- και

rnς αναδουnειάς.

Στρέφουμαι στο μαγαζί, πίνω ένα ποτnρι νερό, νιώθω στο πέρασμα του τ' άντε
ρα να Φουκώνουν, ψευτογεf/όω τπν πείνα και ρίχνουμαι σα θεριό στn δουnειό
ξανά.
Σε nίγο

b

μάστρος με προστάζει να πάω στο φουρνάδικο του Χατζnσαnίχn για

να φέρω ένα ψωμί στο μαγαζί. Φτάνω σε nfγo στο φούρνο, που μέσα του κνι•

ζώνουντaι ο ένας πας στον άflfio κοι κρεμιούνται απ' τις πόρτες δεκάδες άflfloι
κάτοικοι τnς χώρας. Κρεμιέμαι και γω aπό κάπου και ξεf/ιγωμένος αγωνίζουμαι

να φτάσω ίσαμε τα ψωμιά του πάγκου.
Σπρώχνουμαι, πετιέμαι f/ες σαν το δεμάτι, πότε απ' τα δεξιό και πότε απ' τα
ζερβό, μα κάποτε ξαμώνω το χέρι, παίρνω aπ' τον πάγκο το κριθαρένιο το ψωμί

-

γιομάτο με ξaνίδες

- μα

σα στρέφσυμαι να φέρω το ψωμί, στους συντρόφους

που το καρτεράνε, βfiέπω το παnιοπαντέnονσ που φοράω να καrρακυnάει aπ'

τα πόδια και να πέψrει. Είχε πέσει πιο μπροστά απ'
nούχε δεκrεί,

-

n

ro

σφιζιμο και τnν πίεσn

ro κράταγε.

ζώνn που

Πάfiι καflά, διαf/ογίζουμαι, που δεν τnν έχασα, όπως τnν έχασα προχτές κι

ακόμα καnύτερα που δεν έχω χάσει, σαν rις nροάnnες και τα flίγα χρι1ματα που

κράταγα, για το ψωμί, που Θάπαιρνα.
Σrράφnκa στο μαγαζί κι έδωσα το ψωμί στο μόσrρο, που τόκοψε με τα χέρια,
μοιράζοντας το σε πεντέl;Ι κομμάτια στους συντ:ρόφους, μαζί με τις εflιές πούχε
αγοράσει, μιας εικοσάρας όnες κι όnες.

Στn μια

n

ώρα, φορτωμένος πέντε τσάντες, γυρνάω με τα πόδια απ' τονταχrα

καflό σrο σπιτικό του μάσrρε Πέτρου, σrnν οδό Μιαούfin

12,

στους Άγιους Ομο

fiογηrές, ξυπόnnτος σαν πάντα.

Δύο χρόνια και δυο μnνες συνεχίζεται τούτος ο παιδεμός στον nnιo και στn
βροχn του χωματόδρομου.
Μα αν

n

βροχn, οι χιονούρες κι οι fiασπουριές του χειμώνα ξεπερνιούνται,

κάψα του καfiοκαιριού

-

xόβofin σωσrn, απ' τα κατακαμμένα χώματα

-

n

μου

κατακαίει τα πόδια.
Σε κάθε βnμα που

νιώθω τn φωτιά να μπαίνει βαθιά απ'

ro

πετσί και το

πέnμα του ποδιού, να διακnαδίΖ:εται στ:α πόδια και να φτάνει ως το κεντρικό
σύστημα το νευρικό, δυνατn κι αφόpnτn. Κάθε βnματισμός και μια πflnγn.
Καυτά τα δάκρυα κυnάνε σnμερα απ· τα μάτια, καθώς σε κάθε σΦάδασμα απ·
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τις μαχαιριές που νιώθω, δαγκώνω τα χείflια δυνατά, ίσαμε που τα ματώνω, για
να δαμάσω τπ Φωνn, να τπν αιχμαflωτίσω μέσα μου βαθιά, να μπν προδώσω και

να μπ προδοθώ.
Ακουμπάω τις τσάντες, τις παραδίδω στπ μαστόρισα, ανασαίνω flίγο- ένα πεντά
flεπτο όflo κι όflo

. Κάνω

- και κατεβαίνω ξανά στο μαγαζί.

ξανά τπν ίδια διαδρομn, βflέπω με σπαραγμό το ροflόι τπς Λιάρτας -που

συντροφεύει τους πρωτευουσιάνους και μερεύει το δικό μου πόνο

- προσμένοντας
δικn μου flύτρωσπ ...

να ξεχωρίζω και να μετράω τις ώρες

του χρόνου και τπ

- μούμαθε

στ' ατεflεύτπτο γύρισμα

b

r
Γ

Σουρούπωνε σαν ο μάστρος μας είπε να σχοflάσουμε...
Βράδυ πετιέμαι στο μπακάflικο δίπflα, του γέρο Κατσαμπά
μάγουflο

- κι αγοράζω μιας εικοσάρας flάxaνa

-

με τπν εflιά στο

για το σπιτικό του μάστρου.

Δίπflα στον ποταμό του Ππδιά, το περβόflι του Γιανούδπ, που φτάνει ως τπν
εκκflπσιά του Προδρόμου, που πετιέμαι πότε

- πότε

κι ως εκεί, για ν' αγοράσω

πάflι μιας εικοσάρας flάxaνa και πιο σπάνια κατεβαίνω πέρα, ως το περβόflι του
Τεflεβάντου πflάι στπν Αρχιγραμματεία.

***
Δίπflα ο Μενέflαος, μαθπτnς στο γυμνάσιο

- τπς οικογένειας Χαραflαμπίδπ,

που

χει στπμένο γεflαδαριό και γαflακrοκομείο στους Αγfους Ομοflογπτές, πριν το
μετασπκώσει

- παίζει απόψε μαντοflίνο,

τραγουδώντας ένα σκοπό, που σπμει

ώνει μεγάflπ επιτυχfα:

Ψαροπούflα καθισμένπ
κάτω στπν ακρογιαflιά
κάνε τα μαflιά σου σκάflα

σκάflα κάντα ν' ανεβώ
να Φιflώ τα δυο σου μάτια
και τον άσπρο σου flαιμό

Σrnνουμε αυτί και τα πέντε τσουράκιά του μάστρε Πέτρου, flίγο πριν αποκοι
μπθούμε κι aρπάζουμε τούτες τις καflοδεχούμενες νότες. Ένα βαθύ παράπονο,
ένα πεflώριο ΓΙΑ τι, για τπν άνισπ τούτπ μεταχεfρισπ τπς μοίρας, πflανιέται αδιό
ρατο, σιωππρό κι ανέκφραστο στπ σκέψπ, που εξωτερικεύεται στα πονεμένα
μάτια και τπ θflιμένπ έκφρασπ οflονών μας. Aflnθειa, αναρωτιόμαστε όflοι
βουβά.
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