ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
Μέσα σε µια µάντρα, γιοµάτη από πεταµένους τενεκέδες, σκουπίδια και ξερά
χορτάρια, κοιµόντανε καµιά δεκαριά παιδιά της Κατοχής. Τα περισσότερα ροχαλίζανε
κιόλας, πλαγιασµένα κατάχαµα, ξεθεωµένα από την κούραση της ηµέρας, γυρεύοντας
στους δρόµους την τροφή τους. Μοιάζανε έτσι, από µακριά, σαν πεταµένα κουρέλια µέσα
στη µάντρα.
Ο Σπύρος, ως δώδεκα χρονών αγόρι, δεν µπορούσε να κοιµηθεί. Είχε µια περίεργη
έκφραση, σαν διαρκώς να ΄ταν έκπληκτος για ό,τι γύρω του έβλεπε. Τ΄ άλλα παιδιά τού
είχανε κολλήσει ένα παρατσούκλι. Τον φωνάζανε «Γέρο», γιατί διαρκώς για ένα γέρο τους
µιλούσε. Ο ύπνος αργούσε να ΄ρθει. Στο τέλος γύρισε ανάσκελα και, µε τα χέρια δεµένα
πίσω από το κεφάλι, κάθισε και κοίταζε τον έναστρο ουρανό.
- Αχ, να ΄χα µια βαρκούλα να ταξίδευα στον ουρανό! Είπε σχεδόν δυνατά το παιδί. Και µε
ολάνοιχτα µάτια ο Σπύρος ονειρευόταν πως ταξίδευε στον ουρανό. Ταξίδευε από αστέρι σε
αστέρι, που µοιάζανε στη φαντασία του όλα µε τα νησάκια του Αιγαίου, σαν ένα από αυτά
που γεννήθηκε.
- Και γιατί θες βαρκούλα, αφού τώρα έχουν αεροπλάνα; Ρώτησε ο Σταύρος.
- ∆εν τα θέλω! Τα σιχάθηκα, γιατί σκοτώνουν τον κόσµο! Εγώ θα ΄θελα βαρκούλα να είχα,
να γύριζα τον ουρανό, να πήγαινα να έβρισκα το γέρο µου.
- Παππούς σου ήτανε;
- ΄Όχι! Μα τον αγάπαγα περισσότερο και από παππού µου. Αχ, εξακολούθησε να λέει ο
Σπύρος, θα ΄θελα να άραζα σε ένα αστέρι, ώσπου να τελειώσει ο πόλεµος! Τι λες, ρε συ,
θα τελειώσει ποτέ;
- Ξέρω ‘γω αν τελειώσει; Απάντησε ο Σταύρος και ύστερα είπε κοροϊδευτικά: Μα έχει χάζι,
ρε Σπύρο, για πες µου για ποιο γέρο όλο µελετάς;… Ποτέ µου δεν κατάλαβα… Πώς ήτανε;
- Λεβεντόγερος! Έκανε µε ξαφνικό ενθουσιασµό το παιδί. Αψηλός ως εκεί πάνω! Κι ας
κόντευε, όπως έλεγε, τα ογδόντα. Και καλός!… Μάλαµα! Και σπουδαίος!… Ο κουρέας στη

γειτονιά είδε µια µέρα στην εφηµερίδα πως σε όλης την Ελλάδα άλλος δεν ήτανε λέει να
ξέρει έτσι, τους αρχαίους.
- Ποιους, ρ, αρχαίους;
- Να! Αυτουνούς που φτιάξανε την Ακρόπολη, κείθε κάτω που τώρα βλέπουµε.
- Κι έµεινες καιρό µαζί του;
- Ναι! Κάµποσο! Και δε θα ΄φευγα ποτές, αν…
- Ρε, δες τον µουλωχτό! Ποτές σε µένα δεν είπες πως καλοπέρασες και κόλλησες σε
πλούσιο!
- ∆εν ήταν πλούσιος… Μα στάθηκες ποτέ σου να κουβεντιάσουµε;
- Μωρέ κακοµοίρη µου, σε φτωχό πήγες λοιπόν και κόλλησες; ∆ε διάλεγες κανέναν
πλούσιο;
- Είδες, ρε συ, κανένα πλουσιόσπιτο, ν’ ανοίξει ποτέ του τις πόρτες; Κάθονται οι θυρωροί
σαν µαντρόσκυλα µπροστά και φυλάνε. Μα οι φτωχοί ανοίγουνε µόνοι τους την πόρτα και
σου δίνουνε καµιά σταφιδίτσα.
- Καλά το λες! Είναι αλήθεια…
- ΄Όταν µε µάζεψε ο γέρος, µου λέει: «Άκου! Πλούσιος, να ξέρεις, δεν είµαι. Μα τίποτα δε θα
σου λείψει. Θα φροντίσω να τρως από το συσσίτιο των παιδιών. Θα µιλήσω του παπά της
γειτονιάς. Αν σε κρατώ κοντά µου, είναι για να µη γυρνάς στους δρόµους, τώρα που
έρχεται χειµώνας. Θα σε βάλω να κοιµάσαι στην άλλη καµαρούλα, δίπλα από τη δικιά µου.
Έλα να δεις». Και µε πάει µέσα και µε γυρνάει µέσα στο σπίτι. ∆υο κάµαρες ήταν και η
κουζίνα. Στη µια κάµαρη είχε όλο βιβλία. «Ω, πόσα βιβλία! Στους τοίχους! Ως απάνω!» του
κάνω. «Ούλα αυτά τα διαβάζεις παππού;» τον ρωτάω! Ποτές µου δεν είχα δει µαζωµένα
τόσα βιβλία!
(συνεχίζεται)

