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Αν δείτε στον ύπνο σας φάρο,
 ετοιμαστείτε για ένα περιπετειώδες

 αγκυροβόλι στο λιμάνι της καρδιάς σας.
Μέγας καζαμίας, 1982.

Προσωπικά, τα όνειρα με τρομάζουν. Όλα τα όνειρα, ανεξαιρέτως.
Κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα σημειωματάριο πάνω στο κομοδίνο τους για 

να τα γράφουν με το που ξυπνούν και να μην τα ξεχνάνε. Οι καλλιτέχνες κυρίως, 
για έμπνευση και καλά. Εγώ πάλι προτιμώ τα πρωινά που δεν θυμάμαι τίποτα απ' 
όσα είδα. Αυτά είναι τα καλά όνειρα αν ρωτάτε την γνώμη μου, αυτά που δεν 
θυμάσαι. Όσο για τα υπόλοιπα, τα σιχαίνομαι. Όλα τους.

Τους  εφιάλτες,  που  σε  κάνουν  να  πετάγεσαι  καταϊδρωμένος  και 
ουρλιάζοντας μέσα στη νύχτα, και τα όμορφα, τα "παραδεισένια" όνειρα, που σε 
ξυπνάνε  το  πρωί  με  μια  ακόμα  πιο  πικρή  γεύση  στο  στόμα  για  τη  μίζερη 
πραγματικότητα που σε  περιβάλλει.  Έπειτα,  υπάρχει  η  πραγματικά επικίνδυνη 
κατηγορία, τα προφητικά όνειρα: αυτά που βλέπεις τον κολλητό σου να τρακάρει 
με την μηχανή και την επόμενη μέρα σε παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο - 
όνειρα που σε  αναγκάζουν  να πιστέψεις  στη  μοίρα και  να αποδεχτείς  ότι  δεν 
μπορείς να γλιτώσεις ή να καταφέρεις -να καταφέρεις πραγματικά, από δική σου 
βούληση- τίποτα απολύτως. Και τέλος έρχεται η πιο παράδοξη και αηδιαστικά 
σιχαμερή  κατηγορία  ονείρων,  αυτών  που  καθορίζουν το  μέλλον.  Παράδειγμα: 
βλέπεις  έξι  νούμερα  στον  ύπνο  σου  και  το  ίδιο  βράδυ  είσαι  ο  τυχερός 
εκατομμυριούχος του λόττο, ή βλέπεις μια γωνία του κήπου σου να λάμπει και 
πας και ξεθάβεις τα λείψανα του οσίου Σερένιου του Αποχωρητή. Σε αυτή την 
ευλογημένη  κατά  τα  φαινόμενα  κατηγορία  ανήκει  και  το  δικό  μου  όνειρο. 
Καθίστε να το διηγηθώ πρώτα και πείτε μου μετά ποιό το νόημα να δω αυτή την 
παπαριά μια ανυποψίαστη νύχτα του Απρίλη.

* * *

Ήμουνα λέει στο roof garden της καφετέριας "Φάρος"  -μια καφετέρια που 
βρίσκεται στα μισά του ενετικού τείχους που οδηγεί στο φάρο. Ήταν νύχτα κι 
έβρεχε καταρρακτωδώς, το μπαρ ήταν κλειστό κι όμως εγώ στεκόμουν μόνος μου 
εκεί  πάνω,  φορώντας  τη  μακρυά  δερμάτινη  καπαρντίνα  και  το  καπέλο  μου, 
καπνίζοντας ανέμελα μες στη νεροποντή, σαν ιδιωτικός ντετέκτιβ σε νουάρ ταινία 
του 50 -καταλαβαίνετε τώρα πόσο ηλίθια μπορούν να γίνουν τα όνειρα μερικές 
φορές;  Εν  πάση  περιπτώση,  το  όλο  σκηνικό  ήταν  κάπως  άκυρο,  μιας  και 
ολόκληρη η πόλη πίσω μου ήταν βυθισμένη στο απόλυτο σκοτάδι, σαν σε γενικό 



black-out,  και  δεν  υπήρχε  ψυχή  ζώσα  στα  δρομάκια  και  τις  προβλήτες  του 
λιμανιού απ' όσο μπορούσα να διακρίνω. Το μοναδικό φως προερχόταν από την 
περιστρεφόμενη  δεσμίδα  του  φάρου  που  φώτιζε  εναλλάξ,  μία  την  πόλη-
φάντασμα, μία το φουρτουνιασμένο πέλαγος και μία έπεφτε πάνω στα μούτρα μου 
και με τύφλωνε. Δεν θυμάμαι γιατί τα ανεχόμουν όλα αυτά, αν βρισκόμουν εκεί 
για κάποιο λόγο ή τί ακριβώς σκεφτόμουν -αν και πιθανότατα θα ήταν κάτι του 
στυλ τί μαλακίες είναι πάλι αυτές κι ότι ήρθε η ώρα να ξυπνήσω- αλλά αυτό που 
τελικά συνέβη ήταν το εξής:  Σε μία απ' τις περιστροφές της και καθώς η δέσμη 
του φωτός απομακρυνόταν απ' το πρόσωπό μου, αντίκρισα για πρώτη φορά μια 
σιλουέτα πάνω στο κυκλικό μπαλκόνι του φάρου. Ήμουν σίγουρος, μ' αυτήν την 
αλλόκοτη βεβαιότητα των ονείρων,  πως δεν είχα πάρει  το  βλέμμα αποκεί  για 
αρκετή ώρα και ήταν λες κι ο τύπος εμφανίστηκε απ' το πουθενά. Επιπλέον, ενώ 
στεκόταν τόσο κοντά στο φανό του φάρου, δεν κατάφερνα να ξεχωρίσω κανένα 
χαρακτηριστικό  πάνω  στη  μυστηριώδη  μορφή.  Έμοιαζε  να  μην  είναι  τίποτα 
περισσότερο από μια ανθρώπινη σκιά και μόνο απ' το περίγραμμά της μπορούσες 
να συμπεράνεις ότι επρόκειτο για μια αντρική κορμοστασιά με ρούχα παρόμοια 
με τα δικά μου: ολόσωμη, φαρδιά καπαρντίνα και καπέλο.

Το φως με τύφλωσε ξανά και τώρα η φιγούρα ήταν σκυμμένη πάνω απ' τα 
προστατευτικά κάγκελα, σαν νά 'ψαχνε κάτι χαμηλά, στη βάση του φάρου. Ακόμα 
μία  περιστροφή  και  στο  μπαλκονάκι  εμφανίζεται  μια  δεύτερη  μορφή  -πάλι 
αδιανόητα  σκοτεινή,  με  παρόμοιο  ανάστημα  και  ντύσιμο-  όρθια  πίσω  απ'  τη 
πρώτη. Φαίνεται να την πλησιάζει αργά και σιωπηλά, σαν να μην θέλει να γίνει 
αντιληπτός. Κι εκεί είναι που καταλαβαίνω ότι κάτι άσχημο πρόκειται να συμβεί. 
Προσπαθώ να φωνάξω αλλά -μαντέψτε- είναι απ' αυτά τα καταραμένα όνειρα που 
δεν βγαίνει ούτε άχνα απ'  το λαρύγγι  σου. Προσπαθώ να τρέξω αλλά -εντάξει 
σταματήστε να μαντεύετε, κλέβετε εκκλησία- είναι σαν να ζυγίζω έναν ολόκληρο 
τόνο και  κινούμαι  αφόρητα αργά.  Ο ψυχολόγος  μου λέει:  όνειρα σαν κι  αυτά 
δείχνουν ότι νιώθεις εγκλωβισμένος σε  καταστάσεις απ' τις οποίες δεν μπορείς να 
ξεφύγεις. Εγώ λέω: αρχίδια. Βρείτε μου έναν γαμημένο άνθρωπο που δεν νιώθει 
εγκλωβισμένος σε καταστάσεις απ' τις οποίες δεν μπορεί να ξεφύγει  -ας πούμε 
για παράδειγμα την κατάσταση που λέγεται “ζωή”. Τελοσπάντων, έχω μόλις και 
μετα βίας καταφέρει να φτάσω μέχρι την είσοδο της καφετέριας όταν η δεύτερη 
φιγούρα  δίνει  μια  δυνατή  σπρωξιά  στην  πλάτη  της  πρώτης.  Αυτή 
γκρεμοτσακίζεται στα βράχια στη βάση του φάρου -γιατί προφανώς δεν είναι απ' 
τα όνειρα που οι άνθρωποι πετάνε σαν ανέμελες πεταλουδίτσες- κι εγώ ξυπνάω 
ουρλιάζοντας και καταϊδρωμένος στη μέση της νύχτας. Και θα τελείωνε εκεί, με 
μόνη συνέπεια να ψάχνω ανοιχτό περίπτερο για τσιγάρα μες στο άγριο χάραμα, αν 
δεν ερχόταν και η δεύτερη ανυποψίαστη νύχτα -αυτή τη φορά του Αυγούστου.

Ήμουνα λέει στο roof garden της καφετέριας "Φάρος"  -μια καφετέρια που 
βρίσκεται στα μισά του ενετικού τείχους που οδηγεί στο φάρο. Ήταν νύχτα κι 
έβρεχε καταρρακτωδώς, το μπαρ ήταν κλειστό κι όμως εγώ στεκόμουν μόνος μου 
εκεί πάνω, φορώντας απλά το αγαπημένο μου  t-shirt -  "Πέρσι τα Χριστούγεννα 



σού  'δωσα  την  καρδιά  μου,  φέτος  το  Πάσχα  έλα  να  πάρεις  τα  @@  μου"- 
βρίζοντας που δεν γίνεται να καπνίσεις ανέμελα με βρεγμένα τσιγάρα, όπως οι 
ιδιωτικοί ντετέκτιβ στις νουάρ ταινίες του 50. Α, και για να μην ξεχαστώ: Ήμουν 
ξύπνιος.  Ως εκ τούτου,  δεν  είχαμε ούτε  μυστηριακές διακοπές  ρεύματος, ούτε 
έρημους  δρόμους,  καθώς  υπάρχουν  ένα  σωρό  ανώμαλοι  τουρίστες  για  τους 
οποίους  τα  αυγουστιάτικα  πρωτοβρόχια  δεν  είναι  αρκετός  λόγος  ώστε  να 
χαλάσουν το πρόγραμμά τους για υπαίθριο ξεφάντωμα. Εγώ απ' την άλλη, σαν 
γνήσιος ντόπιος που τον βαραίνει το ιερό καθήκον να τα σνομπάρει όλα αυτά, 
είχα βγει απλά για την καθιερωμένη μου μοναχική βόλτα μέχρι το φάρο. Είχα 
φτάσει στην αρχή του ενετικού τείχους όταν έπιασε να ψιχαλίζει.  Πέντε λεπτά 
μετά, είχα ήδη μετανιώσει που δεν γύρισα προς τα πίσω, καθώς το ψιλόβροχο είχε 
κιόλας μετατραπεί  σε  καταιγίδα.  Βρισκόμουν λίγα βήματα από το "Φάρο" και 
παρατήρησα με ευχαρίστηση ότι το γλέντι στο  roof garden  είχε λήξει και ότι ο 
κόσμος είχε συμμαζευτεί στα ενδότερα. Δεν είχα καμία όρεξη να συνεχίσω να 
βρέχομαι  αλλά  είχα  ακόμη  λιγότερη  να  δω  χαρούμενες  φατσούλες,  οπότε 
αποφάσισα να ανέβω στην ταράτσα από την εξωτερική σκάλα και να περιμένω 
όσο χρειαστεί κάτω από κάποιο υποστεγάκι μέχρι να περάσει η νεροποντή.

Και νά 'μαι λοιπόν στην ίδια θέση με το όνειρο μου, να χαζεύω τη δέσμη 
του  φάρου  που  φωτίζει  εναλλάξ,  μία  τους  πιωμένους  μπάσταρδους  που 
αλαλάζουν, μία το φουρτουνιασμένο πέλαγος, και μία να πέφτει πάνω στα μούτρα 
μου και να με τυφλώνει. Και ως εκ θαύματος, να και η μυστηριώδης φιγούρα στο 
κυκλικό μπαλκονάκι του φάρου.  Προφανώς χωρίς  καπαρντίνες,  καπέλα και τα 
συναφή, αλλά με ένα χακί αδιάβροχο με κουκούλα, που επίσης δεν μ' αφήνει να 
διακρίνω κάποιο άλλο χαρακτηριστικό πάνω του. Και ξαφνικά, κάνει τη λάθος 
κίνηση:  σκύβει  πάνω  απ'  το  προστατευτικό  καγκελάκι  και  μένει  εκεί,  σα  να 
ψάχνει κάτι στη βάση του φάρου . . .

Ένα ανούσιο όνειρο, ξεχασμένο εδώ και μήνες, αναδύεται ξαφνικά στην 
επιφάνεια  του  μυαλού  μου.  Ένας  σουρεαλιστικός  εφιάλτης,  πλασμένος  απ'  τη 
σούπα  του  υποσυνειδήτου  μου,  μετατρέπεται  αυτοστιγμεί  σε  στερεή 
πραγματικότητα.  Προσπαθώ  να  φωνάξω,  να  προειδοποιήσω  τον  άμοιρο  ξένο, 
αλλά το μένος της καταιγίδας σκεπάζει τα ουρλιαχτά μου. Προσπαθώ να τρέξω 
αλλά -σας την έφερα, εδώ δεν έχει αλλά- προσπαθώ να τρέξω και, δόξα το θεό, 
στον ξύπνιο μου τρέχω μια χαρά. Κατεβαίνω τις σκάλες και τρέχω με όλη μου τη 
δύναμη, παρά τις βρεγμένες πέτρες κάτω απ' τα πόδια μου. Φτάνω στην είσοδο 
του  φάρου  και  πριν  μπω μέσα  ρίχνω  μια  γρήγορη  ματιά  προς  τα  πάνω.  Τον 
βλέπω! Είναι ακόμα εκεί! Του φωνάζω ξανά, αλλά μοιάζει να μην μπορεί να με 
ακούσει  ούτε  απ'  αυτή την απόσταση.  Παρατηρώ όσο πιο καλά γίνεται  απ'  τη 
μειονεκτική  θέση  που  βρίσκομαι  και,  τουλάχιστον,  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει 
κάποιος άλλος εκεί πάνω. Ίσως υπάρχει ελπίδα ακόμη. Ίσως αυτή τη φορά τα 
καταφέρω . . .

Περνάω  τη  καγκελόπορτα,  σπρώχνω  τη  μεγάλη  ξύλινη  πόρτα  και, 
κατάκοπος πια, αρχίζω να ανεβαίνω τη πέτρινη, στριφογυριστή σκάλα. Βγαίνω 
έξω κι ένα απέραντο, κατάλευκο φως -μια λάμψη θεϊκή- κυριαρχεί στη νύχτα και 



στα μάτια μου. Περιμένω να περάσει, βάζω το χέρι στο μέτωπο και γυρίζω προς 
τη θέση που στεκόταν ο ξένος. Δεν είναι κανείς πλέον εκεί και εγώ νιώθω τα 
γόνατα μου να λυγίζουν.  Κάνω ένα γρήγορο γύρο το μπαλκόνι,  ουρλιάζοντας 
πάνω απ' τη βροχή, μα χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα ίχνος του, πουθενά, καμμία 
απάντηση. Το φως του φάρου μου ξεσκίζει την όραση σε κάθε πέρασμα κι εγώ 
παραπατάω μέχρι τη θέση του ξένου.  Πιάνομαι απ'  το κιγκλίδωμα και κοιτάω 
έντρομος προς τα κάτω . . .

Κι  όμως,  δεν  υπάρχει  τίποτα εκεί.  Μα δεν είναι  δυνατόν  .  .  .  πού στο 
διάολο  μπορεί  να  πήγε;  Περιμένω  να  ξεθαμπώσουν  τα  μάτια  μου  για  να 
σιγουρευτώ  πως  δεν  υπάρχει  κάτι  πάνω  στα  βράχια.  Και  τότε,  το  βλέπω 
καθαρά. . . ολόκληρη τη σκηνή, κάτω απ' το παντοδύναμο μάτι του φάρου. Τη 
βλέπω, με τη βεβαιότητα αυτού που βγαίνει ξαφνικά απ' το σώμα του και βλέπει 
τα πράγματα στην ολότητα τους . . . έξω απ' τον εαυτό μου, σαν να ονειρεύομαι 
ξανά: Την πρώτη σιλουέτα, να ψάχνει κάτι σκυμμένη πάνω στα κάγκελα, και τη 
δεύτερη, να πλησιάζει από πίσω, αργά και σιωπηλά . . .

Και τότε, νιώθω τη σπρωξιά.

* * *

Έπειτα,  ξύπνησα σ'  αυτό  το κρεβάτι  έχοντας  σπάσει  τα πάντα και  κάτι 
παραπάνω. Ο γιατρός, σε μια από τις επισκέψεις του, το έθεσε όσο πιο σοφά και 
περιεκτικά  γινόταν:  Ήταν  κωλοφαρδία  που  μια  παρέα  αποφάσισε  να  πάει  για 
μπάφους στο φάρο μια νύχτα σαν και κείνη, θαύμα που με βρήκαν ζωντανό μετά 
από πτώση τόσων μέτρων και επιστημονική φαντασία το ότι μέσα σε λίγο καιρό 
θα είμαι σε θέση να κινώ ξανά τα περισσότερα απ' τα μέλη μου. Βέβαια, ο γιατρός 
δεν ξέρει  όλη την ιστορία.  Κανείς δεν τη ξέρει.  Όλοι πιστεύουν ότι  είχα άγιο 
βοηθό που επέζησα μιας τέτοιας πτώσης -είτε αυτή ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, 
είτε απόπειρα αυτοκτονίας. Όμως εγώ ξέρω πως δεν ήταν τίποτα απ' τα δύο. 

Και τί ήταν; Μα είναι απλό. Άλλη μια κακόγουστη φάρσα του θεού προς 
εμένα,  όπως τόσες και τόσες που αναγκάζομαι να ανέχομαι καθημερινά,  απλά 
τώρα λίγο πιο χολυγουντιανή απ'  τις υπόλοιπες.   Σωστή υπερπαραγωγή -με τα 
οπτικά εφέ, τους κομπάρσους και τα όλα της. Ποιός ήταν εκείνος ο τύπος και γιατί 
το έκανε αυτό, ούτε ξέρω ούτε μ' ενδιαφέρει. Το θέμα είναι πως, αν δεν είχα δει 
εκείνο το ευλογημένο όνειρο, ούτε που θα είχα ασχοληθεί με την περίπτωσή του. 
Είπαμε,  κάποιοι  βλέπουν  υπερτυχερούς  αριθμούς,  άλλοι  τα  σημεία  ταφής 
ξεχασμένων αγίων,  κι  εγώ σκοτεινές  φιγούρες  να  σπρώχνουν  άλλες  σκοτεινές 
φιγούρες από φάρους χωρίς προφανή λόγο. Για να είμαι ειλικρινής, ίσως και να το 
προτιμώ απ' το να ξεθάβω ιερά λείψανα, αλλά απ' την άλλη, λίγα εκατομμυριάκια 
δεν θα με χάλαγαν καθόλου στην παρούσα φάση της ζωής μου. Πείτε μου λοιπόν 
τώρα, ποιό ακριβώς το νόημα να δώ αυτή τη . . .

- Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, νιώθετε καθόλου καλύτερα σήμερα;
Ο Χριστός κι η μάνα του! Άρχισαν κι οι παραισθήσεις απ'  τα φάρμακα 



τώρα;
- Τί έγινε ρε Τζιμάκο; Χάρηκες τόσο πολύ που με είδες που δεν ξέρεις πώς 

να εκφράσεις τη χαρά σου;
- Όχι, εγώ . . . δεν . . . Σοφία, τί κάνεις εσύ εδώ;
-  Εγώ δουλεύω εδώ, καρδιά μου.  Το θέμα είναι  εσύ τι  κάνεις εδώ, και 

μάλιστα σε τόσα κομμάτια.
Α, ωραία.  Είχα ξεχάσει  πόσο μού 'χε λείψει  αυτή η λεπτή αίσθηση του 

χιούμορ.
- Δουλεύεις εδώ; Δεν είχα ιδέα . . . Δεν είχα ακούσει καν ότι έχεις γυρίσει 

στο νησί.
-  Ναι,  έγινε  μια  προκήρυξη  για  νοσηλευτές  πριν  κάτι  μήνες.  Λόγω 

εντοπιότητας και με λίγο σπρώξιμο απ' τον πατέρα μου, κατάφερα να τσιμπήσω 
μια θέση.

Μάλιστα, ώστε ζει ακόμα αυτός ο γερομπισμπίκης.
- Έλα ρε, δεν έτυχε να μου το πει κανείς. Συγχαρητήρια. 
- Ευχαριστώ, νά 'σαι καλά.
- Και; Πώς σου φαίνεται;
- Πώς μου φαίνεται ποιό;
- Γενικά . . . η δουλεία, η επιστροφή στο νησί . . .
-  Τί  να  πω,  ξέρεις  πάνω κάτω πώς  είναι  τα  πράγματα  εδώ.  Δεν  έχουν 

αλλάξει και πολλά από . . . από τότε τελοσπάντων. Η δουλειά είναι καλή πάντως, 
δεν παραπονιέμαι. Ας τα λέμε καλά.

- Έλα ρε, θα σε ξαναέχουμε στα μέρη μας λοιπόν. Ωραία . . . 
- Ναι, ωραία . . .
  . . . . .
  . . . . .
-  Και . .  . πώς από δω; Εννοώ, μ' έχουν εδώ μέσα κάμποσες μέρες. Θα 

μπορούσες να . . .
- Δεν το ήξερα ρε, αλήθεια. Δεν δουλεύω σ' αυτή την πτέρυγα και, όσο 

μικρό  κι  αν  είναι  το  μέρος,  δε  μαθαίνω  για  όλα  τα  περιστατικά  που 
μπαινοβγαίνουν εδώ μέσα. Προχθές άκουσα στην τύχη για κάποιον Δημήτρη που 
έπεσε απ' το φάρο. Γνωρίζοντας εσένα και την τρέλα σου με τους φάρους, είπα να 
ρωτήσω για λεπτομέρειες και κατάλαβα πως ήσουν εσύ. Ήρθα και χθες κάποια 
στιγμή αλλά κοιμόσουν.

- Ναι, οποιοσδήποτε με ξέρει θα το μάντευε. Ο τρελο-τζίμης που κανονίζει 
τις διακοπές του με βάση το πού υπάρχουν οι ωραιότεροι φάροι. Υποθέτω πως 
μετά απ' αυτό . . .

- Να σου πω . . . δεν πιστεύω να . . .
- Να τί;
- Να . . . ξέρεις . . .
Ναι, κάνε τώρα ότι νοιάζεσαι κιόλας.
-  Όχι  όχι,  μην  ανησυχείς,  δεν  είμαι  τόσο  απογοητευμένος  απ'  τη  ζωή. 

Ακόμα τουλάχιστον. Νόμισα απλά πως είδα κάτι στα βράχια, έσκυψα πάνω απ' τα 



κάγκελα, έβρεχε και γλίστρησα . . . Η κακιά στιγμή, που λένε.
- Ρώτησα το γιατρό πάντως και είπε ότι πας πολύ καλά. Επίσης, είπα πως 

σε ξέρω προσωπικά και ζήτησα να δουλεύω από δω για τον καιρό που θα σε 
φιλοξενούμε. Θα είμαι η αποκλειστική σου, που λέμε . . .

Αυτό το χαμόγελο, αυτό το βλέμμα . . .
- Και για να μην το ξεχάσω, σου έφερα κι ένα δωράκι.
- Δωράκι; Τί δωράκι;
- Δεν είναι τίποτα φοβερό, ένα t-shirt. Στη συζήτηση προχθές έτυχε να μου 

αναφέρουν  για  εκείνο  το  γουστόζικο  που  φόραγες  το  βράδυ  του  ατυχήματος. 
Ξέρω τη μανία σου με τα εξυπνακίστικα μπλουζάκια κι είπα να σου αγοράσω ένα, 
μιας  και  το  άλλο θα πήγε  για  πέταμα.  Θα σού 'παιρνα το  ίδιο,  αλλά είπα να 
φορέσεις κάτι καινούριο, έτσι για αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς, έχουν περάσει αρκετά 
πάσχα από εκείνο το πάσχα, δεν νομίζεις;

Αυτός ο τόνος στη φωνή, αυτό το λύγισμα του αυχένα . . .
-  Ναι,  φαντάζομαι,  ξέρω γω .  .  .  εξαρτάται  πόσο  διαφορετικά είναι  τα 

πάσχα που περνάει κανείς.
- Τελοσπάντων, αυτό είναι, ελπίζω να σ' αρέσει.
- Ευχαριστώ πολύ, αλήθεια. Δεν . . .
- Συγνώμη λίγο Τζιμάκο, με φωνάζουν. Ξαναέρχομαι σε λίγο.
- Κάνε δουλειά σου.

Α δεν ήμαστε με τα καλά μας, τί ήταν πάλι τούτο; Γύρισε το Σοφάκι στο 
νησί; Και έχει παραμείνει ίδια κι απαράλλαχτη όπως τότε . . . Τελοσπάντων, για 
να  δούμε  τί  μας  έφερε.  Κατ'  αρχάς,  μαύρο  με  την  αγαπημένη  μου  άσπρη 
γραμματοσειρά. Μια χαρά τα θυμάται ως εδώ. Και τί λέει;

"I have the F, the C and the K and all I miss is U"
Καλό.  Παλιό,  αλλά  καλό.  Ίσως  και  καλύτερο  από  εκείνο  με  τα 

λαμπροχριστούγεννα.  Τελοσπάντων,  θα  ασχοληθώ  αργότερα  μ'  αυτή  την 
περίπτωση. Πού είχα μείνει τώρα;

Α ναι. Πείτε μου λοιπόν τώρα ποιό το νόημα να δω αυτή τη . . .

Α, μάλιστα . . .

Σκατά.

ΤΕΛΟΣ


