
Είναι	φορές	που	νομίζεις	ότι	είσαι	μόνη	
	
Με	 το	 που	 ανοίγεις	 τα	 μάτια	 σου,	 θέλεις	 να	 τρέξεις.	 Το	 σώμα	 σου	
διψάει	 για	 ενδορφίνες,	 την	 ενδογενή	 μορφίνη.	 Έχουν	 γίνει	
πειράματα	σε	ποντίκια,	 τα	 βάζουν	 να	 τρέξουν,	 μετά	 τους	παίρνουν	
τον	ποδόμυλο.	Ήθελαν	να	δουν	τις	επιπτώσεις,	και	διαπίστωσαν	ότι	
τα	ποντίκια	εμφανίζουν	τα	ίδια	συμπτώματα	με	του	τοξικομανή	που	
κόβει	τα	ναρκωτικά.		
						Βγαίνεις	 από	 το	 σπίτι	 σου	 μόλις	 χαράζει.	 Αρχίζεις	 να	 τρέχεις	
ενόσω	 τα	 φώτα	 του	 δρόμου	 καίνε	 ακόμη,	 και	 το	 μοναχικό	
αυτοκίνητο	σε	προσπερνάει	με	αναμμένους	τους	προβολείς.	Τρέχεις	
με	 το	 ίδιο	 φανελάκι	 που	 φορούσες	 στον	 ύπνο	 σου	 και	 με	 κάτι	
φωσφοριζέ	από	πάνω	για	να	φαίνεσαι.	Τα	περισσότερα	σπίτια	που	
προσπερνάς	είναι	ακόμη	σκοτεινά.	Όλο	και	κάποιο	φως	ανάβει	πίσω	
από	 μια	 κλειστή	 κουρτίνα,	 από	 ένα	 κατεβασμένο	 ρολλό.	 Ίσως	 ο	
γαλατάς	 να	 άρχισε	 ήδη	 τη	 διανομή,	 εσύ	 πάντως	 σπεύδεις	 να	 βγεις	
από	τον	δρόμο	και	να	πιάσεις	τον	χωματόδρομο.	Δεν	αποκλείεται	να	
μην	σ’	έχει	δει	κανείς	να	περνάς.		
						Κάνεις	την	ίδια	διαδρομή	κάθε	μέρα,	ό,τι	καιρό	και	να	κάνει.	Σου	
είναι	γνώριμη	η	αίσθηση	άμα	είναι	το	έδαφος	σκληρό	κάτω	από	τα	
πόδια	σου	 –	 άνυδρο,	 σηκώνει	 τη	σκόνη	σύννεφο,	 ή	παγωμένο.	 Σου	
είναι	 γνώριμη	 η	 αίσθηση	 άμα	 τρέχεις	 στη	 βροχή,	 τότε	 που	 ο	
χωματόδρομος	 είναι	 όλο	 γλίτσα	 κι	 οι	 λακκούβες	 έχουν	 γίνει	
νερόλακκοι	 και	 γυρνάς	 σπίτι	 σου	 μες	 στις	 λάσπες	 και	 μούσκεμα.	
Τώρα	πια	την	 ξέρεις	τη	διαδρομή	σπιθαμή	τη	σπιθαμή.	Μπορείς	να	
την	κάνεις	με	κλειστά	μάτια.		
					Δεξιά	 κι	 αριστερά	 στον	 χωματόδρομο	 έχει	 αγρούς.	 Καμιά	 φορά	
έχει	κι	αγελάδες,	σε	κοιτάζουν	που	περνάς,	άλλοτε	πάλι	δεν	κάνουν	
τον	 κόπο	 να	 σηκώσουν	 το	 κεφάλι.	 Καμιά	 φορά	 έχει	 και	 πρόβατα,	
καμιά	φορά	πάλι	έχει	μόνο	τούφες	μαλλί	σκαλωμένο	στο	σύρμα	του	
φράχτη.		
				Όση	 ώρα	 τρέχεις,	 ακούς	 μουσική,	 πάντα	 την	 ίδια	 εξηντάλεπτη	
κασέτα,	 ένα	 ποτ-	 πουρί	 που	 σου	 έγραψε	 ο	 φίλος	 σου	 προτού	 σ’	
αφήσει.	Η	μια	πλευρά	της	κασέτας	σε	πάει	μέχρι	το	δάσος.		
					Το	 βλέπεις	 το	 δάσος	 από	 το	 πίσω	 μέρος	 του	 σπιτιού	 σου,	 τον	
σκοτεινό	όγκο	του	στο	βάθος.	Καμιά	φορά	με	το	σούρουπο,	πας	στο	
παράθυρο	 της	 κρεβατοκάμαρας	 και	 κοιτάζεις	 τον	 ήλιο	 που	
χαμηλώνει	πίσω	από	τα	δέντρα.		
					Μόλις	 μπαίνεις	 στο	 δάσος,	 γυρίζεις	 την	 κασέτα	 και	 ακούς	 τη	
δεύτερη	 πλευρά.	 Τώρα	 πια	 ξεχειλίζεις	 ενδορφίνες,	 τα	 οπιούχα	 που	
δεν	 αφήνουν	 τα	 σήματα	 του	 πόνου	 να	 φτάσουν	 στον	 εγκέφαλο.	
Αυτές	 οι	 ενδορφίνες	 είναι	 που	 σε	 κάνουν	 να	 συνεχίζεις	 το	 τρέξιμο,	



εκεί	που	νομίζεις	ότι	δεν	μπορείς	άλλο.	Προσπερνάς	το	σπιτάκι	του	
φύλακα	 και	 τους	 θάμνους	 τα	 ροδόδεντρα,	 εκεί	 που	 τα	 πιτσιρίκια	
στήνουν	 τα	 λημέρια	 τους.	 Συνεχίζεις	 στη	 μια	 πλευρά	 του	 παλιού	
λατομείου,	πλησιάζεις	στις	 κρυψώνες	 των	πουλιών	και	παίρνεις	 το	
μονοπάτι	 που	 σε	 ξαναβγάζει	 στον	 χωματόδρομο,	 κι	 εκεί	 σου	
τελειώνει	πάλι	η	κασέτα.		
						Στο	τέρμα	του	χωματόδρομου,	εκεί	που	είχες	στρίψει	για	να	βγεις	
από	 τον	 δρόμο,	 σταματάς	 κοντανασαίνοντας,	 είσαι	 πτώμα.	 Πρέπει	
να	τεντώσεις	τους	μυς	σου	για	να	μην	έχεις	πόνους	αργότερα.	
				Σου	έχει	γίνει	πια	συνήθεια	να	βλέπεις	τον	άντρα	που	βγάζει	βόλτα	
τον	σκύλο	του	προτού	πάρει	το	πρωινό	του.	Στην	αρχή	η	σχέση	σας	
περιοριζόταν	 σ’	 ένα	 σκέτο	 κούνημα	 του	 κεφαλιού,	 με	 τον	 καιρό	
άρχισες	 να	 βγάζεις	 τ’	 ακουστικά	 και	 να	 του	 λες	 ένα	 γεια.	
Διαπίστωσες	 ότι	 και	 ο	 σκύλος	 και	 το	 αφεντικό	 του	 είχαν	 φιλικές	
διαθέσεις.	 Τώρα	 πια	 ενόσω	 εσύ	 χαϊδεύεις	 τον	 σκύλο,	 το	 αφεντικό	
του	σε	ρωτάει	για	την	υγεία	της	μητέρας	σου.	
					Όταν	βγαίνεις	πάλι	στον	δρόμο	και	τραβάς	κατά	το	σπίτι	σου,	έχει	
ξημερώσει	 για	 τα	 καλά,	 ο	 κόσμος	 είναι	 στο	πόδι.	 Τους	 βλέπεις	 στο	
κατώφλι	με	 τη	ρόμπα,	 για	 να	πάρουν	το	γάλα,	ή	 ντυμένους	ήδη	να	
κατευθύνονται	 προς	 το	 αυτοκίνητο	 για	 να	 πάνε	 στη	 δουλειά	 τους.	
Δεν	 ξέρεις	 πώς	 τους	 λένε	 ούτε	 εκείνοι	 ξέρουν	 πώς	 σε	 λένε	 εσένα.	
Γείτονές	 σου	 είναι,	 όμως	 δεν	 έχεις	 ανταλλάξει	 ποτέ	 κουβέντα	 μαζί	
τους.		
					Με	το	που	μπαίνεις	στο	σπίτι,	πας	κατευθείαν	για	ντους.	Στέκεσαι	
ώρα	 κάτω	 από	 το	 νερό	 που	 τρέχει.	 Χρησιμοποιείς	 προϊόντα	 που	
μάλλον	 είναι	 φιλικά	 προς	 τα	 ζώα.	 Δεν	 τρως	 πολλή	 ώρα	 στον	
καθρέφτη	 ούτε	 στο	 ντύσιμο.	Φοράς	 τον	 ίδιο	 συνδυασμό	 για	 μέρες,	
νομίζεις	ότι	δεν	θα	το	προσέξει	κανείς.	
					Δεν	 βάζεις	 τίποτε	στο	στόμα	σου,	 αν	 και	 κανονικά	θα	πρέπει	 να	
πεινάς.	Κανονικά	θα	πρέπει	να	πεινάς	συνέχεια.	Ούτε	έναν	καφέ	δεν	
πίνεις.		
					Πας	στη	δουλειά	σου	με	το	λεωφορείο,	γιατί	δεν	ξέρεις	να	οδηγείς.	
Δουλεύεις	 σ’	 ένα	 γραφείο	 στο	 κέντρο,	 σ’	 ένα	 άσχημο	 κτίριο.	 Μου	
διαφεύγει	τι	ακριβώς	κάνεις	εκεί.	Δεν	είναι	κάτι	άξιο	λόγου.		
					Το	 μεσημέρι	 την	 βγάζεις	 σ’	 ένα	 παγκάκι	 στο	 πάρκο,	 ταϊζεις	
σάντουιτς	τα	περιστέρια.	Έχεις	ένα	βιβλίο	και	διαβάζεις.	Έχεις	πάντα	
ένα	 βιβλίο	 στην	 τσάντα	 σου.	 Διαβάζεις	 στη	 στάση,	 διαβάζεις	 στο	
λεωφορείο,	 για	 να	 μην	 σου	πιάσει	 κανείς	 κουβέντα.	 “Μ’	 ένα	 βιβλίο	
στο	χέρι	δεν	νιώθεις	ποτέ	μοναξιά”,	λες,	όμως	εσύ	νιώθεις.	
						Τα	 βράδια	 δεν	 πολυβγαίνεις.	 Βλέπεις	 τηλεόραση	 με	 τις	 ώρες	 –	
προτιμάς	τα	σόου	με	τα	νέα	ταλέντα.	Πάντα	είχες	ακόρεστη	λαχτάρα	
γι’	 αυτές	μελωδίες	 των	σόου.	Κάποτε	 τραγουδούσες	κι	 εσύ,	αλλά	ο	



πατέρας	σου	δεν	σε	 ενεθάρρυνε	 να	συνεχίσεις.	Ο	πατέρας	σου	 έχει	
πεθάνει	 πια	 κι	 εσύ	 για	 ένα	 διάστημα	 φλερτάριζες	 με	 την	 ιδέα	 να	
λάβεις	 μέρος	 σε	 κάποιον	 απ’	 αυτούς	 τους	 διαγωνισμούς,	 όμως	 δεν	
έλαβες	ποτέ.		
						Τρως	ένα	μπολ	δημητριακά	καθισμένη	μπροστά	στην	τηλεόραση.	
Προτιμάς	αυτά	με	τη	ζάχαρη	που	είναι	για	παιδιά,	με	τους	ήρωες	των	
καρτούν	 στο	 πακέτο.	 	 Όλο	 δημητριακά	 τρως,	 και	 τυρί.	 Δοκιμάζεις	
λογιών	 λογιών	 τυριά,	 τελικά	 προτιμάς	 το	 τσένταρ.	 Θα	 έπρεπε	 να	
τρως	πιο	πολλά	φρούτα	και	κόκκινο	κρέας.		
				Πας	για	ύπνο	νωρίς,	για	να	μπορείς	να	σηκωθείς	με	το	χάραμα	και	
να	πας	τρεχάλα	στο	δάσος.	Παρ’	όλα	αυτά	τυχαίνει	να	μην	σε	παίρνει	
ο	ύπνος	με	την	πρώτη,	καμιά	φορά	μάλιστα	τινάζεσαι	στον	ύπνο	σου	
μες	στη	μαύρη	νύχτα.	Βλέπεις	άσχημα	όνειρα.		
	
Όταν	 θ’	 ανοίξεις	 τα	 μάτια	 σου,	 θα	 έχει	 σκοτεινιάσει.	 Θα	 κάνεις	 να	
κουνήσεις	το	κεφάλι	σου	αλλά	θα	σε	πονάει.		
	
Δεν	 πολυβγαίνεις.	 Πίνεις	 σπάνια,	 γιατί	 δεν	 θέλεις	 να	 γίνεσαι	 μετά	
λιώμα,	άλλωστε	δεν	σου	λέει	τίποτα	το	αλκοόλ.	Ακριβώς	επειδή	δεν	
πίνεις	συχνά,	όταν	πίνεις,	σου	δίνει	και	καταλαβαίνεις.					
						Τις	 σπάνιες	 φορές	 που	 βγαίνεις,	 με	 ανθρώπους	 που	 θεωρείς	
φίλους	σου,	πηγαίνεις	σε	μπαρ,	όπου	συλλέγεις	νούμερα	τηλεφώνων	
που	δεν	πρόκειται	να	πάρεις	ποτέ.		
						Έχει	περάσει	καιρός	από	τότε	που	έφυγε	ο	φίλος	σου,	αλλά	εσύ	
δεν	έχεις	πάει	ακόμη	παρακάτω.	Δεν	ήταν	ο	κατάλληλος	άνθρωπος	
για	σένα,	όμως	δυσκολεύεσαι	να	το	χωνέψεις.	
						Διαβάζεις	πάντα	στην	τοπική	εφημερίδα	τις	μικρές	αγγελίες	των	
μοναχικών	ψυχών.	 Και	 τις	 διαβάζεις	 όλες	 –	 και	 των	 γυναικών	 που	
ψάχνουν	άντρα	ή	γυναίκα	και	των	αντρών	που	ψάχνουν	γυναίκα	ή	
άντρα	–	αν	και	ποτέ	σου	δεν	απάντησες	σε	καμιά.		
					Όμως	χτες	το	βράδυ	βγήκες,	και	δεν	ήσουνα	με	φιλικό	πρόσωπο.	
Για	 πρώτη	 φορά	 εδώ	 και	 χρόνια	 βγήκες	 ραντεβού.	 Πήγες	 σ’	 ένα	
εστιατόριο	όπου	δεν	είχες	ξαναπάει.	Έφτασες	πέντε	λεπτά	νωρίτερα	
και	 βρήκες	 στο	 τραπέζι	 ένα	 μπουκάλι	 κρασί,	 ήδη	 ανοιγμένο,	 να	 σε	
περιμένει.		
					“Για	να	αναπνεύσει”,	σου	είπα	καθώς	σου	γέμιζα	το	ποτήρι.	
					“Πρώτη	 μου	 φορά	 πίνω	 ροζέ”,	 είπες	 διαβάζοντας	 την	 ετικέτα.	
Μετά	ήπιες	μια	γουλιά.	Έκανες	ένα	ευγενικό	σχόλιο,	κάτι	κοινότοπο.	
Ίσιωσες	 τα	 μαχαιροπίρουνά	 σου	 και	 μετά	 ό,τι	 μικροαντικείμενο	
υπήρχε	στο	τραπέζι.	“Δεν	βγαίνω	ραντεβού”,	είπες.		



					Πρόσεξα	ότι	είχες	βγάλει	τα	φρύδια	σου.	Είχες	ντυθεί	κομψά	αλλά	
τα	ρούχα	σου	ήταν	απ’	αυτά	που	φοράς	και	στη	δουλειά.	Δεν	ήταν	
κάτι	το	ιδιαίτερο,	και	με	απογοήτευσες.		
					Όση	 ώρα	 κουβεντιάζαμε,	 κοιτούσες	 συνέχεια	 αλλού,	 τους	
σερβιτόρους,	 τους	άλλους	πελάτες,	 την	πόρτα.	Το	θεώρησα	αγενές.	
Δεν	παρακολουθούσες	πάντα	αυτά	που	σου	έλεγα.		
					Μου	έδωσες	την	εντύπωση	ότι	δεν	σου	άρεσε	το	κρασί,	όμως	είπες	
ότι	σου	άρεσε,	και	δέχτηκες	να	πιεις	δεύτερο	ποτήρι.		
					Όταν	πίνεις,	δεν	σηκώνεσαι	μόλις	χαράξει	να	πας	για	τρέξιμο,	και	
μετά	το	μετανιώνεις.		
	
	
Όταν	 ανοίξεις	 τα	 μάτια	 σου	 και	 καταλάβεις	 ότι	 δεν	 μπορείς	 να	
κουνηθείς,	αναγκαστικά	θα	θυμηθείς	τι	έγινε.	
		
	
Καμιά	 φορά	 όταν	 τινάζεσαι	 στον	 ύπνο	 σου	 προτού	 ξημερώσει,	
αναρωτιέσαι	 μήπως	 άκουσες	 τίποτε⋅	 σκέφτεσαι	 πως	 ίσως	 σε	
ξύπνησε	κάτι	που	άκουσες.	Στήνεις	αυτί,	σου	περνάει	από	το	νου	ότι	
υπάρχει	 πιθανότητα	 να	 είναι	 και	 κάποιος	 άλλος	 μέσα	 στο	 σπίτι.	
Παρά	 ταύτα	 δεν	 σηκώνεσαι	 να	 δεις⋅	 ούτε	 ανάβεις	 το	 φως.	 Είναι	
φορές	που	δεν	ακούς	τίποτα	και	σε	ξαναπαίρνει	ο	ύπνος.	Είναι	φορές	
που	 ακούς	 την	 πόρτα	 του	 κήπου	 να	 χτυπάει	 και	 σκέφτεσαι,	 «Η	
πόρτα	 ήταν».	 Δεν	 σε	 απασχολεί	 που	 η	 πόρτα	 του	 κήπου	 σου	 είναι	
ορθάνοιχτη.	 Τη	 μπροστινή	 είσοδο	 την	 κλειδώνεις	 πάντα,	 όμως	 την	
πίσω	πόρτα	είναι	φορές	που	την	αφήνεις	ξεκλείδωτη.	Πας	για	ύπνο	
κι	αφήνεις	τα	παράθυρα	μισάνοιχτα.	Τις	έχεις	κάτι	τέτοιες	τεμπελιές.	
Ή,	 εκεί	 που	ανακάθεσαι	 στο	 κρεβάτι	 και	 στήνεις	 αυτί	 στους	 ήχους	
της	 νύχτας,	 ακούς	 ένα	 σκυλί	 να	 γαβγίζει	 και	 σκέφτεσαι,	 «Το	 σκυλί	
ήταν»,	και	γυρνάς	στο	άλλο	πλευρό	και	σκεπάζεσαι	μέχρι	επάνω	με	
το	 πάπλωμα	 και	 κλείνεις	 ξανά	 τα	 μάτια	 σου.	 «Είναι	 απ’	 το	 πολύ	
τυρί»,	σκέφτεσαι	και	σε	παίρνει	πάλι	ο	ύπνος.							
							“Θα	φταίει	όλο	αυτό	το	τυρί”,	λες	κόβοντας	μια	άκρη	τσένταρ	για	
να	το	αλείψεις	στη	φρυγανιά.	“Το	παρακάνω	με	τα	τυριά!”.	Γελούσες	
με	το	πόσο	σ’	αρέσει	το	τυρί,	με	τον	εαυτό	σου	γελούσες,	καθώς	μου	
έλεγες	ότι	τρως	υπερβολικά	μεγάλες	ποσότητες	τυριού,	κι	ας	έκοβες	
την	 ίδια	 στιγμή	 λίγο	 ακόμη,	 αν	 και	 τελικά	 δεν	 ήταν	 αστείο.	 Γελάς	
πολύ,	 αλλά	 δεν	 είσαι	 κεφάτος	 άνθρωπος.	 Το	 γέλιο	 σου	 είναι	
σπαστικό,	σου	χτυπάει	στα	νεύρα.	
					Είπες	 ότι	 δεν	 ήθελες	 καφέ,	 ότι	 αποφεύγεις	 την	 καφεϊνη,	 γιατί		
βασικά	 προκαλεί	 εθισμό,	 και	 μετά	 άπλωσες	 το	 χέρι	 και	 πήρες	 το	
ποτήρι	με	το	κρασί⋅	τελικά	αυτό	ήταν	αστείο.	



	
	
Όταν	ανοίξεις	 τα	 μάτια	 σου,	 μπορεί	 να	 ζαλίζεσαι.	Πολύ	πιθανόν	 να	
διψάς.	Θα	κρυώνεις.	Είναι	φυσιολογικό.		
	
Την	ώρα	που	σε	βοηθούσα	να	φορέσεις	το	παλτό	σου,	έλεγες	για	τον	
πατέρα	σου,	ότι	δεν	του	άρεσε	ποτέ	ο	φίλος	σου,	ούτε	ότι	είχες	φίλο.	
Τώρα	ο	συγκεκριμένος	φίλος	σου	σ’	έχει	αφήσει,	ο	πατέρας	σου	έτσι	
κι	αλλιώς	είναι	πεθαμένος.	
							Είναι	φορές	που	νομίζεις	ότι	είσαι	μόνη,	αλλά	δεν	είσαι.	
							Μου	είπες	πως	όταν	πέθανε	ο	πατέρας	σου	ένιωθες	σαν	να	είχες	
παραλύσει,	και	το	κατάλαβα.	Κάθε	άνθρωπος	βιώνει	τον	πόνο	με	τον	
δικό	του	τρόπο.	Άλλοι	τον	αισθάνονται	αμέσως	τον	πόνο,	σε	άλλους	
έρχεται	αργότερα,	ύστερα	από	το	αρχικό	σοκ.		
	
Όταν	ανοίξεις	τα	μάτια	σου	και	θυμηθείς	τι	έγινε,	θα	μετανιώσεις	και	
που	βγήκες	και	που	ήπιες.	Θα	‘θελες	να	‘ταν	ξημέρωμα	και	να	τρέχεις	
μέσα	στο	δάσος.		
	
Εγώ	ήπια	ένα	ποτήρι	ροζέ	όλο	κι	όλο,	και	το	είχα	πιει	προτού	έρθεις.	
Δεν	πίνω	πολύ	αλκοόλ.	Μου	αρέσει	να	οδηγώ.		
				Με	 άκουσες	 να	 αστειεύομαι	 με	 κάποιον	 καθώς	 σε	 βοηθούσα	 να	
μπεις	 στο	 αυτοκίνητο.	 Κάτι	 προσπάθησες	 να	 πεις	 αλλά	 η	 γλώσσα	
σου	 δεν	 ανταποκρίθηκε.	 Ήμασταν	 εξίσου	 κοντά	 στο	 σπίτι	 σου	 και	
στο	δικό	μου,	μας	πήγα	στο	δικό	μου.	Σε	είχε	πάρει	ο	ύπνος	προτού	
καλά-καλά	ξεκινήσουμε.		
					Είμαι	 προσεκτικός	 οδηγός	 όμως	 το	 κεφάλι	 σου	 κοπανιόταν	
συνέχεια	στο	πλαϊνό	τζάμι,	τα	σημάδια	στον	λαιμό	σου	είναι	από	τη	
ζώνη	 που	 σε	 έκοβε.	 Κατουρήθηκες	 πάνω	 σου	 αλλά	 καθόσουν	 στο	
αδιάβροχο	 σεντόνι	 που	 είχα	 στρώσει	 προληπτικά	 στη	 θέση	 του	
συνοδηγού.		
						Αναδεύτηκες	 μόλις	 φτάσαμε,	 τη	 στιγμή	 που	 σε	 έβγαζα	 από	 το	
αυτοκίνητο.	 	 Έκανες	 πάλι	 μια	 προσπάθεια	 να	 μιλήσεις	 –	 σε	
απασχολούσε	 ότι	 είχες	 χάσει	 το	 ένα	 σου	 παπούτσι.	 Με	 το	 που	
μπήκαμε	στο	σπίτι,	σου	χτύπησε	η	μυρουδιά.		
				“Η	τροφή	του	σκύλου	σου	μυρίζει”,	είπα.		
					Σε	 κουβάλησα	 στο	 καθιστικό	 και	 σε	 κάθισα	 σε	 μια	 πολυθρόνα	
ντυμένη	με	πλαστικό.	Χτυπούσε	το	κινητό	στην	τσέπη	σου	και	σαν	
να	προσπάθησες	να	σηκώσεις	το	χέρι	σου	για	να	το	βγάλεις,	να	δεις	
ποιος	τηλεφωνούσε,	αλλά	δεν	τα	κατάφερες.		
					Σου	 το	 έχω	 σβήσει	 τώρα	 το	 κινητό.	 Δεν	 θα	 κοιμάσαι	 για	 πολύ	
ακόμη,	αλλά	δεν	θέλω	να	ξυπνήσεις	από	το	τηλέφωνο.		



	
	
Όταν	 θ’	 ανοίξεις	 τα	 μάτια	 σου,	 θα	 ‘ναι	 σκοτάδι.	 Δεν	 θα	 ξέρεις	 πού	
βρίσκεσαι.	 Μπορεί	 ν’	 ακούσεις	 τον	 σκύλο	 να	 γαβγίζει	 και	 ν’	
αναγνωρίσεις	τον	ήχο.	Θ’	ακούσεις	τη	φωνή	μου,	 έστω	τον	ήχο	της	
αναπνοής	μου	ή	και	κάποια	απειροελάχιστη	κίνηση.	Θα	ξέρεις	ότι	δεν	
είσαι	μόνη.	
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