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Η φθινοπωρινή βροχή έδερνε τους θάµνους που
βρίσκονταν δεξιά και αριστερά της εισόδου του
Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, αλλά η Άννα βγαί-

νοντας δε φάνηκε να το πρόσεξε. Κατέβηκε τα σκαλιά
τρέχοντας, κοντοστάθηκε µπρος σε ένα νοσοκοµειακό
που έστριβε αριστερά, προς την πτέρυγα των επειγόντων
περιστατικών, και στη συνέχεια όρµησε στον αυλόγυ-
ρο, κατευθυνόµενη προς τη µεγάλη σιδερένια πόρτα.
Βγήκε στο δρόµο και άρχισε να κατηφορίζει προς το
κέντρο της πόλης. Είχε γίνει ήδη µούσκεµα και άφησε
τα δάκρυά της να ανακατευτούν στο πρόσωπό της µε
τις σταγόνες της βροχής. Μόνο όταν το δεξί της πόδι
βούτηξε σε µια λακκούβα µε νερά, µόνο τότε σκούπισε
µε την παλάµη της το πρόσωπό της και στη συνέχεια,
κοιτάζοντας γύρω της, έκανε νόηµα σε ένα ταξί που
φάνηκε να έρχεται από δεξιά. Ο ταξιτζής σταµάτησε,
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εκείνη µπήκε µέσα και του έδωσε τη διεύθυνση του
σπιτιού της.

Ο τρόπος µε τον οποίο πέταξε την τσάντα της στο πά-
τωµα όταν µπήκε ήταν αρκετός για να δηλώσει την τα-
ραχή της στον αδερφό της, το Χρήστο, ο οποίος εκείνη
τη στιγµή έβγαινε από την κουζίνα.

— Συµβαίνει κάτι, εκτός από αυτά που ξέρω; τη ρώ-
τησε.

— ∆υστυχώς, η ατυχία µας δε σταµάτησε σ’ εκείνη
την καταραµένη νύχτα! Μόνο η αρχή ήταν εκεί! απάντη-
σε εκείνη και κατευθύνθηκε προς το µπάνιο του κάτω
ορόφου.

Ο Χρήστος είδε τη µητέρα του να βγαίνει ανήσυχη
από την κουζίνα. Προφανώς είχε ακούσει τη στιχο-
µυθία των παιδιών της και βλέποντας το πρόσωπο του
µικρού της γιου να σπάει σε µια γκριµάτσα απορίας, πε-
ρίµενε να δει την πόρτα του µπάνιου να ανοίγει.

— Έγινες µούσκεµα! Πώς είσαι έτσι; Τι τρέχει; ρώ-
τησε µόλις αντίκρισε την κόρη της.

— Λίγο-πολύ µε κατηγόρησαν για κλοπή, ξέσπασε
εκείνη και σωριάστηκε στον καναπέ, αδιαφορώντας αν
θα λέρωνε τα καλύµµατα.

— Ποιος;
— Το ζεύγος Κοντού.
Η σιωπή που επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα έδει-

χνε την προσπάθεια που έκαναν τόσο η µητέρα της όσο
και ο αδερφός της να αντιληφθούν τι ακριβώς είπε. Όταν
την άκουσε να φταρνίζεται, ο Χρήστος της έφερε µια πε-
τσέτα και εκείνη την τύλιξε στα µαλλιά της.
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— Τι είναι αυτά τα χαζά που λες; Η φωνή της µητέ-
ρας της φανέρωνε δυσπιστία.

— Χαζά ε! Αυτό λέω κι εγώ, τι είναι αυτά τα χαζά;
Ακούς εκεί! Να θεωρούν ότι έκλεψα ένα κόσµηµα… οι-
κογενειακό κειµήλιο λένε… µια παλιο-καρφίτσα, τέλος
πάντων, κολοκύθια δηλαδή, από την τσάντα της Μαρίνας!

Προτού τελειώσει καλά καλά τη φράση της, δυο απα-
νωτά φταρνίσµατα ανάγκασαν την κυρία Αλίκη να δια-
τάξει σε τόνο που δε σήκωνε αντίρρηση:

— Πήγαινε κάνε ένα ζεστό µπάνιο, άλλαξε και µας
εξηγείς. Σίγουρα δε χρειάζοµαι κι άλλον άρρωστο στην
οικογένεια.

Η Άννα υπάκουσε και κατευθύνθηκε προς την εσω-
τερική σκάλα που οδηγούσε στις κρεβατοκάµαρες, µο-
νολογώντας δυνατά:

— Αυτή η καταραµένη νύχτα τα δηµιούργησε όλα
αυτά, αυτή η καταραµένη νύχτα… Αν δεν ήταν αυτή, ού-
τε την οικογένεια Κοντού θα βλέπαµε, ούτε θα είχαµε
την τύχη να απολαµβάνουµε το υπέροχο περιβάλλον του
νοσοκοµείου. Και να φανταστείτε ότι πέρασαν µόνο
τέσσερις µέρες, µόνο τέσσερις µέρες… Όλα αυτά σε
τέσσερις µόνο µέρες!

Ο Χρήστος είχε, στην κυριολεξία, µείνει µε το στόµα
ανοιχτό. Πρώτη φορά έβλεπε την αδερφή του σε τέτοια
κατάσταση. Προσπάθησε να επεξεργαστεί µέσα στο
µυαλό του αυτά που προηγουµένως άκουσε, αλλά το
µόνο που του φάνηκε κατανοητό ήταν ότι είχαν περάσει
από εκείνη τη νύχτα µόνο τέσσερις µέρες!
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Ε κείνη τη νύχτα, όλα είχαν ξεκινήσει για το Χρή-
στο µε τη «Λίµνη των Κύκνων» του Τσαdκόφσκι!
Θυµήθηκε τη µουσική να ξεχύνεται στο χώρο, τις

βαριές κόκκινες κουρτίνες να ανοίγουν και την πρώτη
χορεύτρια να κάνει την εµφάνισή της. Πατώντας ρυθ-
µικά στα ακροδάχτυλα των ποδιών της έφτασε στο κέ-
ντρο της σκηνής, λύγισε σε µια ελαφριά υπόκλιση, στη
συνέχεια όρθωσε το κορµί της τεντώνοντας το λαιµό
της σαν πραγµατικός κύκνος, έφερε τα χέρια της ψηλά
γύρω από το κεφάλι και…

Η µουσική σταµάτησε απότοµα, τα φώτα έσβησαν,
οι κουρτίνες έκλεισαν! Σιωπή και σκοτάδι για λίγο και
µετά πάλι η ίδια µουσική από την αρχή, πάλι το άνοιγ-
µα της αυλαίας, η ίδια χορεύτρια να µπαίνει µε τα ίδια
βήµατα, την υπόκλιση, το τέντωµα του κορµιού της, την
κίνηση των χεριών της πάνω από το κεφάλι και…
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Για δεύτερη φορά σιωπή και σκοτάδι! Πάλι όλα από
την αρχή. Πρώτα η µουσική, το άνοιγµα της αυλαίας, η
χορεύτρια όµοια µε κουρδισµένη πορσελάνινη µπα-
λαρίνα...

Όταν αυτό έγινε για πέµπτη ή για έκτη φορά, ο Χρή-
στος είχε νιώσει να χάνει την υποµονή του. Η καρδιά του
άρχισε να δίνει γρηγορότερους παλµούς, µάλλον λόγω
ταραχής και… ξύπνησε.

Ξύπνησε, συνειδητοποιώντας ότι δε βρίσκεται στο
θέατρο αλλά ξαπλωµένος στο κρεβάτι του και η µουσι-
κή, η οποία του δηµιούργησε αυτή την παράσταση κα-
θώς κοιµόταν και που τώρα ακουγόταν για έβδοµη ίσως
φορά, δεν ερχόταν από κάποια θεατρική ορχήστρα αλ-
λά από... το κινητό τηλέφωνο της µητέρας του. Η µη-
τέρα του, αθεράπευτα ροµαντική, είχε επιλέξει να
ειδοποιείται για τις κλήσεις της µε τους ήχους του Τσαd-
κόφσκι. Για τα αισθητικά κριτήρια του Χρήστου αυτό
θεωρήθηκε καλύτερο σε σχέση µε την επιλογή του παπ-
πού του, ο οποίος έπαιρνε τις κλήσεις από το δικό του
κινητό µέσω ποντιακής λύρας, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται η
ποντιακή λύρα στην προκειµένη περίπτωση θα ήταν πιο
αποτελεσµατική, θα τους ξυπνούσε τουλάχιστον... Γιατί,
αφού η µητέρα του δεν απάντησε, φαίνεται ότι ούτε αυ-
τή ούτε κανένας άλλος στο σπίτι ξύπνησε από τη µελω-
δία του Τσαdκόφσκι.

Χωρίς να ανάψει το φως, έριξε µια µατιά στη βιβλιο-
θήκη του, που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το κρε-
βάτι του. Στο πιο ψηλό ράφι της υπήρχε ένα επιτραπέζιο
ρολόι σε σχήµα µηχανής Harley Davidson, δώρο κά-
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ποιας θείας στα γενέθλια των έντεκα χρόνων του, πριν
από δυο χρόνια. Το ρολόι κάλυπτε το χώρο της µπρο-
στινής ρόδας. Επίτηδες το είχε τοποθετήσει µακριά του,
ώστε να µην το φτάνει απλώνοντας το χέρι του κάθε
πρωί όταν, στις εφτά και τέταρτο ακριβώς, εξέπεµπε επα-
ναλαµβανόµενα, βραχνά και κοφτά «good morning»,
τόσο σπαστικά, που τον ανάγκαζαν να σηκωθεί και να
πιέσει τη σέλα της µηχανής για να σταµατήσουν.

Τώρα οι δείκτες του ρολογιού, φωσφορίζοντας στο
σκοτάδι, έδειχναν τέσσερις και πέντε. Αναρωτήθηκε
ποιος µπορεί να καλούσε τη µητέρα του τέτοια ώρα και
µάλιστα εφτά φορές, αλλά προτού προλάβει να κάνει
στο µυαλό του διάφορα σενάρια ο διαπεραστικός ήχος
του σταθερού τηλεφώνου αυτή τη φορά τον έκανε να
πεταχτεί από το κρεβάτι του.

Το σπίτι στο οποίο έµενε ο Χρήστος µε την οικογέ-
νειά του ήταν δίπατο. Κάτω το καθιστικό και η κουζίνα,
πάνω οι κρεβατοκάµαρες. Στον τοίχο του διαδρόµου του
επάνω ορόφου ήταν στερεωµένη η συσκευή του στα-
θερού τηλεφώνου. Αποτελούνταν από µια βάση, από
όπου µπορούσε κάποιος να µιλήσει µε ανοιχτή ακρόα-
ση µόνο, και ένα φορητό τηλέφωνο, το οποίο συνήθως
βρισκόταν επάνω στη βάση για να φορτίζει. Εκείνη τη
στιγµή όµως το φορητό αυτό τηλέφωνο ήταν κάπου ανά-
µεσα στα σκεπάσµατα του Χρήστου, αφού ήταν ο τελευ-
ταίος που το είχε χρησιµοποιήσει αποβραδίς για να
µιλήσει αρκετή ώρα µε το φίλο του το ∆ηµήτρη σχετικά
µε το επικείµενο τεστ των µαθηµατικών.
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Αυτός ο ήχος του σταθερού τηλεφώνου ξύπνησε εκεί-
νη τη νύχτα τον κύριο Γιάννη Στεργίου. Τεντώθηκε να
φτάσει το διακόπτη του ηλεκτρικού πάνω από το κρε-
βάτι του, αλλά προτού φωτιστεί το δωµάτιο η γυναίκα
του, η κυρία Αλίκη, πετάχτηκε από το κρεβάτι, σκόνταψε
σ’ ένα σκαµπό που βρέθηκε στο δρόµο της και έφτασε
στην τηλεφωνική συσκευή του διαδρόµου. Το φως, που
είχε τώρα ανάψει στην κρεβατοκάµαρα, της επέτρεψε
να δει ότι το φορητό τηλέφωνο δε βρισκόταν στη θέση
του και έτσι ενεργοποίησε την ανοιχτή ακρόαση, αδια-
φορώντας αν θα ενοχλούσε τους άλλους στο σπίτι.

— Εµπρός, ακούστηκε µε κοµµένη την ανάσα, όχι
µόνο από το απότοµα ξύπνηµα, αλλά και από φόβο.
Ήξερε ότι ένα τηλεφώνηµα σε τόσο ακατάλληλη ώρα
δεν µπορεί να ήταν για φιλική κουβεντούλα…

— Μαµά, εγώ είµαι!
Η φωνή της κόρης της, Άννας, στην άλλη άκρη της

γραµµής ακουγόταν αρκετά ταραγµένη.
— Τι είναι, κορίτσι µου;
— Μαµά, µην ανησυχήσεις, δεν είναι τίποτα…
— Πες µου τι τρέχει, σε παρακαλώ. Η κυρία Αλίκη

τώρα ένιωσε να σβήνει.
— ∆εν είναι κάτι σοβαρό… µάλλον δεν είναι σοβαρό,

αλλά να… ο Άρης είχε ένα ατύχηµα µε το αυτοκίνητο.
— Ο Άρης, πώς…
— Μαµά, µην ανησυχείς…
Ο Χρήστος άκουσε τον πατέρα του, που προφανώς

είχε φτάσει µπροστά στη συσκευή, να κάνει την ερώτη-
ση που δίστασε να κάνει η µητέρα του:
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— Χτύπησε;
— Μην ανησυχείτε, δεν είναι τόσο σοβαρό…
— Πού είναι τώρα, µπορεί να µου µιλήσει;
— Κοίτα, µπαµπά, σας παίρνω από το νοσοκοµείο.

Του κάνουν εξετάσεις, είναι µε τους γιατρούς.
Το λόγο πήρε πάλι η κυρία Αλίκη:
— Άννα, πες µου, πού χτύπησε ο Άρης;
— Ψηλά στο πόδι του, µαµά, ίσως στη λεκάνη. ∆εν

καταλάβαµε ακριβώς… Του έκαναν ακτινογραφίες και
τώρα τον πήραν για αξονική τοµογραφία.

– Έχει σπάσει κάτι;
— Ναι, έτσι είπαν.
— Πώς είναι, µήπως έχει κάποια εσωτερική αιµορ-

ραγία, µήπως χτύπησε στο κεφάλι;
— Μαµά, κοίτα, µε τους γιατρούς είναι. Έχει τις αι-

σθήσεις του, δεν είναι τόσο άσχηµα.
— Ερχόµαστε.
— Ναι, καλύτερα είναι να έρθετε.
Η Άννα έκλεισε το τηλέφωνο και ένα ρυθµικό τουτ

τουτ έβγαινε τώρα από τη συσκευή ανοιχτής ακρόασης.
Ο Χρήστος βγαίνοντας από το δωµάτιό του µπήκε µπρο-
στά στους γονείς του, που είχαν ακινητοποιηθεί σαν
αγάλµατα, και πάτησε το κουµπί µε το οποίο έκλεινε η
συσκευή.

— Ετοιµαστείτε γρήγορα, φεύγουµε για Βόλο και οι
τρεις, ακούστηκε να λέει τότε ο κύριος Γιάννης µε φω-
νή βραχνή.

Στηρίχτηκε στον τοίχο, καθώς έκανε τη σκέψη ότι δεν
έπρεπε να είχε υποκύψει στις πιέσεις του Άρη και να του
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αγοράσει εκείνο το αυτοκίνητο, ένα κόκκινο µεταχειρι-
σµένο Ford Fiesta. Ο µεγάλος γιος της οικογένειας
Στεργίου έµενε τον τελευταίο χρόνο στο Βόλο, όπου
σπούδαζε στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο Χρήστος χρειάστηκε κάποια λεπτά ώσπου να συ-
νειδητοποιήσει ότι ο Άρης είχε ατύχηµα µε το αυτοκί-
νητο. ∆εν µπορούσε να καταλάβει πώς µπορεί να έγινε
αυτό. Πίστευε και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι, ότι ο αδερ-
φός του ήταν πολύ προσεκτικός οδηγός. Φόρεσε το τζιν
του, ένα µαύρο µακό µπλουζάκι και ένα θαλασσί φού-
τερ και βγήκε στο διάδροµο. Από την ανοιχτή πόρτα του
µπάνιου είδε τη µητέρα του µε το µολύβι µατιών στα χέ-
ρια να βάφεται. «Αν είναι δυνατόν», σκέφτηκε. Αυτή η
γυναίκα είχε ένα κόλληµα µε το µακιγιάζ. ∆εν έβγαινε
ποτέ από το σπίτι χωρίς να βαφτεί, έστω κι αν απλώς ήθε-
λε να πάει στο περίπτερο. Συνήθως όλοι στην οικογένεια
την πείραζαν γι’ αυτό και έβρισκαν µάλλον χαριτωµένο
το γεγονός, αλλά τώρα! Ο Χρήστος σκέφτηκε ότι ήταν
αναισθησία να βάφεται σε µια τέτοια περίπτωση.

— Είµαι έτοιµη, ανακοίνωσε βγαίνοντας από το
µπάνιο.

Προσέχοντάς την ο Χρήστος ένιωσε µεγάλη ενοχή
για την προηγούµενη σκέψη του. Τα µαλλιά της ήταν τε-
λείως αχτένιστα και µέσα από το σακάκι της φορούσε το
επάνω µέρος της πιτζάµας της. Αλλά το πιο εξωφρενι-
κό ήταν ότι φορούσε στο αριστερό πόδι µια µαύρη γό-
βα και στο δεξί ένα µαύρο µποτάκι.

— Μαµά, τι φοράς;
Έδειξε να µην καταλαβαίνει τι της έλεγε.
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— Μαµά, φοράς την πιτζάµα σου και διαφορετικά
παπούτσια!

Εκείνη αυτοµάτως ενεργοποιήθηκε και εξαφανίστη-
κε στην κρεβατοκάµαρα, από όπου βγήκε ύστερα από
ελάχιστα λεπτά χτενισµένη και ντυµένη σωστά. Στα χέ-
ρια της κρατούσε ένα σακ βουαγιάζ και ο Χρήστος την
παρακολούθησε να βάζει µέσα σ’ αυτό τις πιτζάµες της,
εσώρουχα δικά της και ένα σάλι µάλλινο. Στη συνέχεια
πέρασε από την ντουλάπα του Άρη από όπου πήρε δυο
ζευγάρια εσώρουχα και ένα σετ πιτζάµες.

— Πάρε µόνο ένα µπουφάν µαζί σου, του είπε. Εσύ
δε θα µείνεις εκεί για πολύ, σε καµιά περίπτωση.

Ο κύριος Γιάννης είχε ήδη βγάλει το αυτοκίνητο από
το γκαράζ και τους περίµενε στο δρόµο µε αναµµένη τη
µηχανή. Έπειτα από ένα παρατεταµένο καλοκαίρι, ο
Νοέµβριος έδινε τα πρώτα δείγµατα χειµώνα. Το ρολόι
του αυτοκινήτου έδειχνε τέσσερις και είκοσι πέντε.

Την ίδια εκείνη νύχτα, ξηµερώµατα της 9ης Νοεµβρίου,
ακριβώς στις τέσσερις και µισή, ο Μπάµπης δέχτηκε µια
νέα κλήση στον ασύρµατο του ειδικού φορτηγού της EXS
Service, η οποία ήταν εταιρεία οδικής βοήθειας. Η κλή-
ση προερχόταν από το γραφείο του υποκαταστήµατος
του Βόλου, στο οποίο είχε προσληφθεί ως υπάλληλος
τον τελευταίο µήνα.

— Τελειώσατε; άκουσε τη φωνή του υπαλλήλου της
νυχτερινής βάρδιας.

— Μόλις φορτώσαµε, απάντησε εκείνος και έριξε
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µια µατιά στο πίσω µέρος του φορτηγού, όπου ο συνά-
δελφός του έκανε έναν τελευταίο έλεγχο στους ιµάντες
που συγκρατούσαν ένα κόκκινο Ford Fiesta µε πινακί-
δες Λαµίας. Μόλις το είχαν φορτώσει από ένα κεντρικό
σηµείο της πόλης του Βόλου.

— ∆υστυχώς σας έχω και κάτι άλλο, συνέχισε η φω-
νή στον ασύρµατο.

Ο Μπάµπης βλαστήµησε µέσα του. Ένιωθε πολύ κου-
ρασµένος και είχε πιστέψει ότι θα χαλάρωνε στο γρα-
φείο για λίγο, ώσπου να τελειώσει η υπηρεσία του στις
εφτά το πρωί και να πάει στο σπίτι του για ύπνο.

— Ακούω, έκανε βαριεστηµένα και πήρε στο χέρι του
το ειδικό µπλοκ δελτίων, όπου θα σηµείωνε τα στοιχεία
του νέου συµβάντος.

— Εικοστό δεύτερο χιλιόµετρο Βόλου-Λαµίας, κόκ-
κινο Opel µε πινακίδες Λαµίας, ακούστηκε η φωνή στον
ασύρµατο.

— Κι αυτό πινακίδες Λαµίας; Στο Βόλο ήρθαν σήµε-
ρα οι Λαµιώτες να τρακάρουν!

— Έτσι φαίνεται!
— ∆ε γίνεται να περιµένει το πρωί;
— Εµποδίζει την κυκλοφορία στο δρόµο.
— Υπάρχει δεύτερο όχηµα;
— Όχι, πρόκειται για ανατροπή από υπερβολική τα-

χύτητα. Τρία χαζόπαιδα, ύστερα από τρεις τούµπες, κα-
τέληξαν σε στύλο της ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα τη διακοπή
ρεύµατος σε δέκα χωριά.

— Σκοτώθηκαν;
— ∆εν ξέρω. Άργησαν να µε ειδοποιήσουν. Το ατύ-
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χηµα συνέβη πριν από πέντε ώρες. Γινόταν προσπάθεια
να παραληφθεί από το υποκατάστηµα Λαµίας. Τελικά
όµως πρέπει να το παραλάβουµε εµείς. Είναι µέσα στα
όρια της δικαιοδοσίας µας.

Ο Μπάµπης έκλεισε τον ασύρµατο, την ώρα που
έµπαινε στην καµπίνα του φορτηγού ο συνάδελφός του.

— Τάξε µου!
— Μη µου πεις κι άλλο συµβάν!
— Εικοστό δεύτερο χιλιόµετρο Βόλου-Λαµίας, από

ανατροπή.
— Οχ! Και είχα πιστέψει ότι τελειώσαµε.
— Θα ξεφορτώσουµε πρώτα το Fiesta, τι λες;
— Πάµε να πάρουµε και το άλλο όπως είµαστε, να

ανοίξει ο δρόµος εκεί, και τα ξεφορτώνουµε το πρωί και
τα δύο.

Σε µιάµιση περίπου ώρα, µε τη βοήθεια του γερανού,
ο οποίος ήταν ενσωµατωµένος στο φορτηγό, ήταν φορ-
τωµένο και δεµένο πάνω στη ράµπα και το δεύτερο αυ-
τοκίνητο, δίπλα στο Ford Fiesta του Άρη.

— Μπάµπη, κοίτα γύρω σου και µάζεψε τα προσω-
πικά τους αντικείµενα, είπε ο δεύτερος υπάλληλος της
εταιρείας την ώρα που άναβε τη µηχανή.

— Αν τα χρειάζονται…
— Έλα, µην κακοµελετάς, ελπίζω να µην είναι σο-

βαρά κανένας από τους τρεις.
— Με τέτοιο χτύπηµα!
— Και το Fiesta είναι τελείως κατεστραµµένο, αλλά

οι αυτόπτες µάρτυρες µας είπαν ότι ο νεαρός δεν είχε
σοβαρά χτυπήµατα.
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— Όπως και ο άλλος προχθές που δεν είχε τίποτα,
αλλά τελικά σε δυο µέρες πέθανε…

Ο Μπάµπης ένιωσε µια ανατριχίλα στη ραχοκοκαλιά
του καθώς ο φακός φώτισε ένα µπουφάν ποτισµένο µε
ένα υγρό που µάλλον ήταν αίµα. Το πήρε και το πέταξε
από το σπασµένο παράθυρο µέσα στο Opel. Ήταν ένα
µήνα στη δουλειά αυτή και δεν µπορούσε να µείνει
αδιάφορος στη σκέψη ότι µέσα στα αυτοκίνητα που µά-
ζευε από το δρόµο πολλές φορές έχαναν τη ζωή τους
νέα παιδιά. Το ευχάριστο για τον ίδιο ήταν ότι η εταιρεία
συνήθως πήγαινε µετά το ασθενοφόρο…

— Άντε, τελείωνε.
Η φωνή του συναδέλφου του τον έβγαλε από τις σκέ-

ψεις του. Με το φακό αναµµένο βρήκε και έβαλε σε µια
σακούλα κάτι µικροπράγµατα, στην ουσία τίποτα ση-
µαντικό.

18

© Γιώτα Φώτου / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2007






