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Τ ο επώνυμο του πατέρα μου ήταν Πίριπ και το βαφτιστικό μου 

Φίλιπ μα, καθώς η νηπιακή μου γλώσσα δεν κατάφερνε να 

προφέρει κάτι τόσο μακροσκελές, όταν με ρωτούσαν το όνομά μου απα

ντού  σα ότι με έλεγαν Πιπ κι έτσι έμεινε να με φωνάζουν όλοι Πιπ. 

Λέω ότι το επώνυμό μου είναι Πίριπ γιατί το είδα σκαλισμένο στον 

τάφο του πατέρα μου και γιατί μου το είχε πει η αδελφή μου – η κυρία 

Τζο Γκάρτζερι, που είχε παντρευτεί τον σιδερά. Τον πατέρα δεν τον 

γνώρισα ποτέ, και η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν μωρό κι έτσι δεν 

ήξερα πώς έμοιαζαν στην όψη, επειδή είχαν πεθάνει πολύ καιρό πριν 

ανακαλυφθούν οι φωτογραφίες. Γι’ αυτό οι πρώτες μου εντυπώσεις 

σχετικά με το παρουσιαστικό τους προέρχονταν, κατά αυθαίρετο τρόπο, 

από τις ταφόπλακές τους. Το σχήμα των γραμμάτων πάνω στην ταφό

πλακα του πατέρα μου μου είχε δώσει την περίεργη εντύπωση ότι ήταν 

ένας γεροδεμένος, μελαψός άντρας με κυματιστά μαύρα μαλλιά. Από 

το πιο λεπτεπίλεπτο και καλλιγραφικό σχήμα των γραμμάτων της επι

γραφής «Ωσαύτως Γεωργιάννα, συμβία του ανωτέρω», έβγαλα το αφελές συ

μπέρασμα πως η μητέρα μου ήταν φιλάσθενη και γεμάτη φακίδες. Στις 

πέντε μικρές ταφόπλακες, σχήματος ρόμβου και ύψους περίπου δυο πι

θαμές η καθεμιά, που βρίσκονταν τοποθετημένες σε μια τακτοποιημένη 

αράδα δίπλα στον τάφο των γονιών μου και ήταν αφιερωμένες στα 
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πέντε μικρότερα αδέλφια μου –τα οποία είχαν εγκαταλείψει υπερβολικά 

νωρίς την οικουμενική προσπάθεια για επιβίωση– χρωστούσα την ακλό

νητη πεποίθηση ότι αυτά είχαν ζήσει τη σύντομη ζωή τους ανάσκελα με 

τα χέρια χωμένα στις τσέπες των παντελονιών τους, όπως ακριβώς βρί

σκονταν και τώρα ξαπλωμένα μέσα στους μικρούς τους τάφους.

Τα μέρη μας ήταν γεμάτα βάλτους και βρίσκονταν δίπλα στο ποτά

μι, που κατέβαινε φιδογυριστό μέχρι τη θάλασσα, είκοσι περίπου μίλια 

πιο νότια. Την πρώτη μου δυνατή και ξεκάθαρη συναίσθηση της πραγ

ματικότητας την ένιωσα ένα κρύο υγρό απόγευμα, καθώς κόντευε να 

βραδιάσει. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι εκείνο το πνιγμένο στις 

τσουκνίδες θλιβερό μέρος ήταν το νεκροταφείο και ότι ο Φίλιπ Πίριπ, 

εκλιπόν τέκνον της ενορίας ταύτης, και ωσαύτως η Γεωργιάννα, συμβία 

του ανωτέρω, ήταν πεθαμένοι και θαμμένοι εκεί. Και ότι ο Αλέξανδρος, 

ο Βαρθολομαίος, ο Αβραάμ, ο Τομπάιας και ο Ρότζερ, τέκνα των ανω

τέρω, ήταν επίσης νεκρά και θαμμένα στο ίδιο μέρος. Και ότι ο μουντός 

επίπεδος ερημότοπος πέρα από το νεκροταφείο, που τον χάραζαν χα

ντάκια, αναχώματα και υδατοφράχτες, με κάποιες λιγοστές αγελάδες να 

βόσκουν εδώ κι εκεί, ήταν οι βάλτοι. Και ότι η σταχτιά γραμμή χαμηλά 

πέρα από τους βάλτους ήταν το ποτάμι. Και ότι το μακρινό άγριο λημέρι 

από όπου ξεχυνόταν ο άνεμος ήταν η θάλασσα. Και ότι το μικρό εκείνο 

πλασματάκι που έτρεμε σύγκορμο και είχε αρχίσει να τα φοβάται όλα 

αυτά και ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα ήμουν εγώ, ο Πιπ.

«Μην ακούσω άχνα!» βρόντηξε ξαφνικά μια άγρια φωνή κι ένας 

άντρας ξεπετάχτηκε ανάμεσα από τα μνήματα κοντά στην εκκλησία. 

«Μη βγάλεις τσιμουδιά, διαβολόπαιδο, γιατί θα σου κόψω το λαρύγγι!»

Ένας τρομαχτικός στην όψη άντρας, με λιωμένα και σχισμένα γκρί

ζα ρούχα και ένα τεράστιο σίδερο δεμένο με αλυσίδα στο ένα του πόδι. 

Ένας άντρας αναμαλλιασμένος, με τρύπια παπούτσια κι ένα βρόμικο 
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κουρέλι δεμένο στο κεφάλι. Ένας άντρας μούσκεμα μέχρι το κόκαλο, 

βουτηγμένος στη λάσπη, γδαρμένος από τις πέτρες και τα κοτρόνια, κα

τατρυπημένος από τις τσουκνίδες και τα αγκάθια, που κούτσαινε και 

έτρεμε και με αγριοκοίταζε και γρύλιζε και με άρπαξε από το πιγούνι 

καθώς τα δόντια του κροτάλιζαν από το κρύο.

«Σας παρακαλώ, κύριε, μη μου κόψετε το λαρύγγι» παρακάλεσα 

κλαψουρίζοντας. «Σας παρακαλώ, μη με σκοτώσετε».

«Πες μου πώς σε λένε» απαίτησε να μάθει ο άντρας. «Γρήγορα!»

«Πιπ, κύριε».

«Πώς είπες; Μίλα δυνατά, ρε!»

«Πιπ, κύριε. Πιπ».

«Δείξε μου πού μένεις. Δείξε μου κατά πού πέφτει το σπίτι σου».

Γύρισα το δάχτυλό μου προς τα εκεί που έπεφτε το χωριό μου, πάνω 

στο πλάτωμα με τις λεύκες και τα κλαδεμένα δέντρα, ένα δυο μίλια 

πέρα από την εκκλησία.

Αφού με κοίταξε αγριεμένος για μια στιγμή, ο άντρας με γύρισε 

ανάποδα και άδειασε τις τσέπες μου. Δεν υπήρχε τίποτα σ’ αυτές, μόνο 

ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Όταν η εκκλησία ισορρόπησε ξανά μπροστά 

μου –γιατί με είχε αναποδογυρίσει τόσο απότομα και με τόση δύνα

μη, που είδα για μια στιγμή κάτω από τα πόδια μου το καμπαναριό 

ανεστραμμένο–, βρέθηκα καθισμένος πάνω σε μια ψηλή ταφόπετρα 

τρέμοντας, ενώ εκείνος καταβρόχθιζε το ψωμί μου.

«Βρε τσόγλανε» είπε ο άντρας και ξερογλείφτηκε «τι ωραία παχου

λά μαγουλάκια έχεις!».

Παρόλο που ήμουν μικρόσωμος και αδύνατος για την ηλικία μου, 

τα μάγουλά μου ήταν όντως παχουλά.

«Μα τον Χριστό, θα μπορούσα να τα φάω» είπε ο άντρας κουνώντας 

απειλητικά το κεφάλι του. «Έτσι μου ’ρχεται να τα φάω στ’ αλήθεια».
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Με ύφος κακόμοιρο είπα πως έλπιζα να μην το κάνει αυτό και αρ

πάχτηκα πιο σφιχτά από την ταφόπετρα όπου με είχε βάλει, όχι για να 

μην πέσω, αλλά για να συγκρατηθώ να μη βάλω τα κλάματα.

«Για πες μου» έκανε ο άντρας. «Πού είναι η μάνα σου, ρε;»

«Εκεί πέρα, κύριε» είπα δείχνοντας.

Πετάχτηκε όρθιος, έτρεξε μερικά μέτρα, αλλά απότομα σταμάτησε, 

γύρισε και με αγριοκοίταξε με δυσπιστία.

«Να, εκεί κύριε» εξήγησα δειλά. «Εκεί που γράφει Ωσαύτως Γεωργιάν

να. Αυτή είναι η μάνα μου».

«Α, έτσι» έκανε ο άντρας και γύρισε ξανά πίσω. «Και πλάι στη μάνα 

σου είναι θαμμένος ο πατέρας σου;»

«Μάλιστα, κύριε» είπα. «Κι αυτός πεθαμένος, εκλιπόν τέκνον της 

ενορίας ταύτης, όπως γράφει».

«Χμμ» μουρμούρισε ο άντρας συλλογισμένος. «Και με ποιον ζεις, 

αν υποθέσουμε ότι έχω την ευγενή καλοσύνη να σ’ αφήσω να ζήσεις, 

κάτι που δεν το έχω αποφασίσει ακόμη;»

«Με την αδελφή μου, κύριε. Την κυρία Τζο Γκάρτζερι, σύζυγο του 

Τζο Γκάρτζερι, του σιδερά, κύριε».

«Του σιδερά, είπες;» έκανε ο άντρας και κατέβασε τα μάτια του στο 

σίδερο που ήταν δεμένο στο πόδι του.

Αφού κοίταξε συνοφρυωμένος μια το πόδι του και μια εμένα, με 

πλησίασε πάνω στην ταφόπετρα που με είχε καθίσει, με άρπαξε απ’ τα 

μπράτσα και με έγειρε προς τα πίσω όσο πιο πολύ μπορούσε. Με κοί

ταζε με τα αγριεμένα του μάτια προς τα κάτω κι εγώ τον κοίταζα με τα 

δικά μου τρομαγμένα μάτια προς τα πάνω.

«Λοιπόν, άκου να σου πω» γρύλισε. «Σκέφτομαι αν αξίζεις να σου 

χαρίσω τη ζωή ή όχι. Ξέρεις τι είναι λίμα, ρε κοπρίτη;»

«Μάλιστα, κύριε».
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«Και ξέρεις τι σημαίνει μάσα;»

«Μάλιστα, κύριε».

Με κάθε ερώτηση με έγερνε ακόμα πιο πίσω για να με κάνει να 

φοβηθώ περισσότερο και να καταλάβω πόσο ανυπεράσπιστος ήμουν 

στα χέρια του.

«Λοιπόν, θα πας να μου φέρεις μία λίμα». Με έγειρε πιο πίσω. «Και 

ό,τι φαγώσιμο βρεις». Με έγειρε ακόμα περισσότερο. «Θα μου τα φέρεις 

και τα δύο». Με έγειρε ακόμα πιο πολύ. «Αλλιώς θα σου ξεριζώσω την 

καρδιά και το συκώτι». Και με έγειρε όσο πιο πολύ γινόταν.

Φοβόμουν τρομερά και είχα ζαλιστεί τόσο, που αρπάχτηκα από 

πάνω του και με τα δυο μου χέρια. 

«Αν είχατε την καλοσύνη να με αφήσετε κάτω, κύριε» είπα «ίσως 

δεν θα μου ερχόταν αναγούλα και ίσως θα μπορούσα να προσέξω κα

λύτερα τι μου λέτε».

Με άρπαξε δυνατά και με αναποδογύρισε τόσο γρήγορα, που για 

μια στιγμή είδα ξανά την ανεμοδούρα της εκκλησίας να κοιτάζει προς 

το έδαφος. Έπειτα με έστησε όρθιο πάνω στην ταφόπετρα, με κράτησε 

σφιχτά από τα μπράτσα και μου έθεσε τους φοβερούς όρους του:

«Λοιπόν, αύριο πρωί πρωί, θα μου φέρεις τη λίμα και τα φαγώσιμα. 

Θα μου τα φέρεις στο παλιό Πυροβολείο εκεί πέρα. Και δεν θα πεις 

κουβέντα ότι είδες κάποιον σαν εμένα ή οποιονδήποτε άλλο, αν θες 

να σου χαρίσω τη ζωή. Αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω ή αν κάνεις 

κάτι διαφορετικό, θα σου ξεριζώσω την καρδιά και το συκώτι, θα τα 

ψήσω και θα τα φάω. Και να ξέρεις ότι δεν είμαι μόνος, όπως μπορεί να 

σου περνάει απ’ το μυαλό. Είναι κι ένας νεαρός που κρύβεται μαζί μου 

και, σε σύγκριση μ’ αυτόν, εγώ είμαι αγγελούδι. Αυτός ο νεαρός ακούει 

αυτή τη στιγμή τι σου λέω. Κι έχει έναν μυστικό τρόπο να ξετρυπώνει 

τα μικρά αγοράκια και να ξεριζώνει την καρδιά και το συκώτι τους. 
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Είναι μάταιο να προσπαθήσει ένα αγόρι να κρυφτεί από αυτόν. Μπο

ρεί το αγόρι να κλειδαμπαρωθεί στο σπίτι του, μπορεί να χωθεί στο 

ζεστό κρεβάτι του, μπορεί να τραβήξει τις κουβέρτες πάνω απ’ το κεφάλι 

του, μπορεί να νομίζει ότι βρίσκεται στη ζέστη και τη σιγουριά, αλλά ο 

νεα ρός αυτός ξέρει να γλιστρήσει αποδώ, να γλιστρήσει αποκεί, να το 

ξετρυπώσει και να το ξεσχίσει. Για την ώρα τον συγκρατώ με μεγάλη 

δυσκολία για να μη σου κάνει κακό. Τον βαστάω με το ζόρι να μη σου 

ορμήσει και σε ξεκοιλιάσει. Λοιπόν, τι λες;».

Είπα ότι θα του πήγαινα τη λίμα και όσα αποφάγια μπορούσα να 

βρω στο Πυροβολείο νωρίς το επόμενο πρωί.

«Ορκίσου “Ο Θεός να στείλει φωτιά να με κάψει αν δεν το κάνω”» 

είπε ο άντρας.

Ορκίστηκα και τότε μόνο με κατέβασε κάτω.

«Λοιπόν, θυμήσου τον όρκο σου, θυμήσου τον νεαρό φίλο μου που 

παραμονεύει και τρέχα σπίτι γρήγορα».

«Κακαληνύχτα, κύριε» τραύλισα.

«Καληνύχτα δεν θα πει τίποτα» γρύλισε ο άντρας κοιτάζοντας γύρω 

του τα κρύα πεδινά που ήταν βουτηγμένα στην υγρασία. «Για να επι

ζήσει κάποιος εδώ πέρα, πρέπει να είναι βάτραχος ή χέλι».

Έσφιξε με τα δυο του χέρια το σώμα του που έτρεμε, λες και ήθελε 

να το συγκρατήσει να μη διαλυθεί, και κίνησε κουτσαίνοντας προς τον 

χαμηλό μαντρότοιχο του νεκροταφείου. Καθώς τον έβλεπα να περνάει 

ανάμεσα από τις τσουκνίδες και τους θάμνους πάνω στα υγρά υψώματα, 

μου φάνηκε σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από τα χέρια των πεθα

μένων που απλώνονταν μοχθηρά από τους τάφους θέλοντας να τον 

αρπάξουν απ’ το πόδι και να τον τραβήξουν μέσα.

Έφτασε στον χαμηλό τοίχο του νεκροταφείου, τον δρασκέλισε με 

δυσκολία σάμπως τα πόδια του να ήταν μουδιασμένα και πονεμένα, 
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και μετά γύρισε και με αναζήτησε με το βλέμμα του. Μόλις τον είδα 

να κοιτάζει προς το μέρος μου, στράφηκα προς το σπίτι μου κι άρχισα 

να τρέχω όσο πιο γρήγορα άντεχα. Όταν έπειτα από λίγο έκανα να 

τον κοιτάξω, τον είδα να κατεβαίνει προς το ποτάμι, σφίγγοντας ακό

μη το σώμα με τα χέρια του και πατώντας προσεχτικά τα πληγωμένα 

πόδια του στις μεγάλες πέτρες που είχαν βάλει οι χωρικοί για να περ

νούν όταν το ποτάμι φούσκωνε ή όταν είχε παλίρροια.

Καθώς κοντοστάθηκα να τον δω για τελευταία φορά, ο βάλτος 

έμοιαζε με μια μακριά γκρίζα γραμμή στον ορίζοντα. Το ποτάμι ήταν 

κι αυτό μια δεύτερη γραμμή, λιγότερο φαρδιά και ελάχιστα πιο ανοι

χτόχρωμη, και ο ουρανός μια σειρά από μακριές θυμωμένες κόκκινες 

λωρίδες που εναλλάσσονταν με μαύρες. Κοντά στις εκβολές του πο

ταμού μόλις διακρίνονταν τα δύο μοναδικά σκοτεινά αντικείμενα που 

έμοιαζαν να στέκονται όρθια σ’ ολόκληρη την περιοχή: το ένα ήταν ο 

φάρος για τους ναυτικούς, σαν ένα βαρέλι καρφωμένο πάνω σε έναν 

ψηλό πάσσαλο, ένα πανάσχημο αντικείμενο αν πλησίαζες να το δεις 

από κοντά. Το άλλο ήταν η αγχόνη, με τις θηλιές, που σφίγγονταν κάθε 

τόσο γύρω από τον λαιμό κάποιων πειρατών, να κρέμονται ελεύθερες 

προς τα κάτω και να πηγαινοέρχονται στον αέρα. Ο άντρας τραβούσε 

κουτσαίνοντας προς την αγχόνη σαν ένας πειρατής που ζωντανεύοντας 

είχε πηδήξει κάτω από το ικρίωμα και τώρα ξαναγύριζε εκεί για να τον 

κρεμάσουν για δεύτερη φορά. Η εικόνα εκείνη με γέμισε τρόμο, και 

όταν είδα τις καφετιές αγελάδες να σηκώνουν το κεφάλι τους και να 

τον κοιτάζουν καθώς περνούσε ανάμεσά τους, αναρωτήθηκα αν σκέ

φτονταν κι αυτές το ίδιο. Κοίταξα γύρω μήπως πάρει το μάτι μου τον 

φοβερό νεαρό, αλλά δεν είδα κάτι που να μαρτυράει την παρουσία του. 

Ξαφνικά με κυρίευσε πάλι ο τρόμος και επέστρεψα στο σπίτι τρέχοντας 

χωρίς να σταματήσω πουθενά.
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Η αδελφή μου, η κυρία Τζο Γκάρτζερι, ήταν πάνω από είκοσι 

χρόνια μεγαλύτερη από μένα και διατυμπάνιζε σ’ όλο τον 

κόσμο με υπερηφάνεια και με κάθε ευκαιρία ότι με είχε αναθρέψει 

«με τα ίδια της τα χέρια». Τότε δεν καταλάβαινα το νόημα εκείνης 

της έκφρασης και, γνωρίζοντας ότι είχε βαρύ και σκληρό χέρι που το 

άπλωνε χωρίς σπουδαία αφορμή τόσο πάνω στον άντρα της όσο και 

πάνω σ’ εμένα, πίστευα ότι είχε αναθρέψει και τον Τζο Γκάρτζερι «με 

τα ίδια της τα χέρια».

Η αδελφή μου, η κυρία Τζο Γκάρτζερι, δεν ήταν ιδιαίτερα εμ

φανίσιμη και είχα την πεποίθηση ότι είχε αναγκάσει «με τα ίδια της 

τα χέρια» τον Τζο Γκάρτζερι να την παντρευτεί. Ο Τζο ήταν ξανθός 

και τα μακριά κατσαρά του μαλλιά έπεφταν δεξιά και αριστερά από 

το καθαρό πρόσωπό του. Τα μάτια του ήταν γαλανά αλλά τόσο ανοι

χτόχρωμα, που είχες την εντύπωση ότι το γαλανό χρώμα της κόρης 

είχε αναμειχθεί με το γύρω ασπράδι του ματιού. Ήταν ένας άνθρωπος 

ήσυχος, καλόψυχος, καλοδιάθετος, βολικός, αγαθός και ήρεμος – ένας 

σωστός Ηρακλής με τη δύναμη και τις αδυναμίες του καλότροπου 

ημίθεου.

Η αδελφή μου είχε μαύρα μάτια και μαλλιά, και το πρόσω

πό της ήταν μόνιμα κοκκινισμένο λες και το έτριβε κάθε πρωί με 

τον τρίφτη αντί με σαπούνι. Ήταν μεγαλόσωμη και χοντροκόκαλη 

και φορούσε σχεδόν πάντα μια πρόχειρη ποδιά δεμένη στην πλά

τη με δύο κόμπους ενώ το φαρδύ μπούστο της ήταν πάντα γεμάτο 

με καρφίτσες και βελόνες. Θεωρούσε μεγάλο της προτέρημα το ότι 

κυκλοφορούσε πάντα μ’ εκείνη την ποδιά και το χρησιμοποιούσε 

ως τρομερή μομφή ενάντια στον Τζο. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα 
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ποτέ για ποιον λόγο ήταν υποχρεω μένη να τη φοράει ή, αν ήταν 

υποχρεω μένη να τη φοράει, γιατί δεν μπορούσε να τη βγάλει ούτε 

μία μέρα στη ζωή της.

Το σιδεράδικο του Τζο ήταν χτισμένο κολλητά δίπλα στο σπίτι, το 

οποίο ήταν ξύλινο, όπως σχεδόν όλα τα σπίτια στα μέρη μας εκείνα 

τα χρόνια. Όταν επέστρεψα λαχανιασμένος, βρήκα το σιδεράδικο κλει

στό και τον Τζο να κάθεται μόνος στην κουζίνα. Καθώς ο Τζο κι εγώ 

ήμασταν σύντροφοι στα πάθη, εκμυστηρευόμασταν ο ένας στον άλλον 

όλα όσα μας τύχαιναν. Έτσι μόλις σήκωσα το μάνταλο της πόρτας και 

κοίταξα μέσα στην κουζίνα, θεώρησε σωστό να με προειδοποιήσει από 

τη γωνία που καθόταν:

«Η αδελφή σου σε ψάχνει πολλή ώρα, Πιπ. Έχει βγει να σε βρει 

ίσαμε δέκα φορές και τώρα πάλι έξω είναι και σε ψάχνει».

«Αλήθεια λες, Τζο;»

«Ναι, ρε Πιπ. Και το χειρότερο είναι ότι κουβαλάει μαζί της και τη 

Χαϊδεύτρα».

Ακούγοντας τα μαύρα μαντάτα, άρχισα να στριφογυρνάω το μονα

δικό κουμπί του σακακιού μου με τα μάτια χαμηλωμένα στο τζάκι. Η 

Χαϊδεύτρα ήταν μία χοντρή βέργα με άκρη ξασπρισμένη από τα συχνά 

της χάδια πάνω στο κορμί μου.

«Εκεί που καθόταν, πετάχτηκε όρθια, άρπαξε τη Χαϊδεύτρα και 

όρμησε έξω μπαρουτιασμένη» με πληροφόρησε ο Τζο σκαλίζοντας τα 

κάρβουνα με τη μασιά. «Ακριβώς όπως σ’ το λέω, βγήκε έξω σωστό 

μπουρλότο, φιλαράκο μου».

«Έχει ώρα που έφυγε, Τζο;» τον ρώτησα. Του μιλούσα πάντα σαν 

να ήταν ένα μεγάλο παιδί, όχι πολύ μεγαλύτερο από μένα.

«Να σου πω» έκανε ο Τζο κοιτάζοντας το ρολόι στον τοίχο. «Η 

τελευταία κρίση την έπιασε πριν από μερικά λεπτά. Βγήκε έξω φουρκι
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σμένη πριν από ένα πεντάλεπτο. Άκου, έρχεται! Κρύψου πίσω απ’ την 

πόρτα και ρίξε πάνω σου εκείνη τη μεγάλη πετσέτα».

Ακολούθησα τη συμβουλή του και μια στιγμή αργότερα η αδελφή 

μου, η κυρία Τζο Γκάρτζερι, άνοιξε την πόρτα διάπλατα με δύναμη 

και, καθώς την ένιωσε να σκαλώνει σε κάποιο εμπόδιο, μάντεψε αμέ

σως την αιτία γι’ αυτό και ανέθεσε στη Χαϊδεύτρα να τη διερευνήσει 

πιο διεξοδικά. Με ξετρύπωσε αμέσως και με περιποιήθηκε δεόντως. 

Ύστερα με πέταξε πάνω στον Τζο –χρησίμευα πολλές φορές σαν βλήμα 

σ’ εκείνες τις συζυγικές ανταλλαγές πυρών–, ο οποίος χάρηκε που με 

δέχτηκε στην αγκαλιά του έστω και μ’ εκείνον τον τρόπο, με στρίμωξε 

στη γωνία δίπλα στο τζάκι και με οχύρωσε προστατευτικά πίσω από τα 

τεράστια πόδια του.




