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…….ένα Σαββατιάτικο πρωϊνό του μικρού Γιωργάκη 

που ήταν φίλος με τη μικρή Περσεφόνη. 

Πρέπει να φορέσω τα καινούργια μου παπούτσια και να βγω έξω να παίξω, μου 

φαίνεται ότι ακούω τα υπόλοιπα παιδιά. Μου τα πήρε η μαμά μου χτές το 

απόγευμα και είναι ποδοσφαιρικά, και μαύρα, με καρφιά στις σόλες αλλά όχι 

αληθινά, ψεύτικα καρφιά και μακρυά μαύρα κορδόνια, αληθινά κορδόνια. Δεν 

ξέρω να δένω ακόμη καλά τα κορδόνια μου όπως ο μπαμπάς μου, αλλά δεν 

φταίω εγώ αλλά αυτοί που δεν  φτιάχνουν ποδοσφαιρικά «παντοφλέ» όπως τα 

λέει η γιαγιά η Μαρίκα. Έδεσα το ένα, φτάνει!!! το άλλο θα το χώσω μέσα στο 

παπούτσι. Η σιδερένια εξώπορτα με το κρύσταλλο με δυσκολεύει πολύ, είναι 

πολύ βαρειά και δεν μπορώ να την ανοίξω εύκολα αλλά και δεν μπορώ και να την 

κλείσω, μου ξεφεύγει και κλίνει με δύναμη και μου φωνάζει η μαμά, η γιαγιά και 

η κυρά Κατερίνα η σπιτονοικοκυρά που μένει από πάνω μας. Ευτυχώς τώρα η 

μαμά είναι πάνω στο πλησταριό, αυτό είναι πιο πάνω από την κυρά Κατερίνα, και 

δεν άκουσε το χτύπημα, η γιαγιά έχει πάει το φαγητό στο φούρνο και η κυρά 

Κατερίνα δεν μου φώναξε. Που να είναι? Είναι πολύ παράξενη η κυρά Κατερίνα 

είναι μαζί και γέρος και κόρη, δηλαδή «γεροντοκόρη» όπως λέει η μαμά και η 

γιαγιά. Αλλά εγώ την βλέπω να είναι γριά, -όχι γέρος-, την κόρη πρέπει να την 

έχει καταπιεί γιατί έχει μια μεγάλη κοιλιά.  

Θα πάω να πάρω το ποδήλατό μου που το άφησα κάτω από τη σκάλα. Είναι 

βέλαμος, πολύ ωραίο ποδήλατο, κατακόκκινο με διπλή σέλα!! Έχει έρθει από μια 

πολύ μακρινή χώρα, όπως μου είπε ο μπαμπάς, που έχει ένα πολύ δύσκολο και 

μεγάλο όνομα. Τελειώνει σε .... «-βακία», «-βλακία», «-βρακία» δεν θυμάμαι. 

Γιατί τη βγάλανε αυτή τη χώρα με τόσο μεγάλο όνομα? Να κόψουμε το όνομα στα 

δύο για να τα θυμάμαι. Βέβαια μια χώρα δεν μπορεί να έχει δύο ονόματα. Ε’ τότε 

να χωρίσουμε και τη χώρα στα δύο!! Κάθε μισό να έχει το μισό όνομα. Τόσο 

δύσκολο είναι να το σκεφτούν οι μεγάλοι!! Το είπα αυτό στον μπαμπά μου όταν 

με πήγαινε βόλτα στην ‘Αλλη γιαγιά, τη μαμά του μπαμπά, και μου είπε ότι «αυτά 

τα πράγματα δεν γίνονται». Εγώ λέω όμως ότι «αυτά τα πράγματα γίνονται..». 

Το ποδήλατό μου είναι το καλύτερο, έχει, όπως σας είπα, διπλή σέλα για να κάνω 

σούζες, «κόντρα» για να φρενάρω και λάχιστα χωρίς αέρα μέσα τους, 

«μπουαγιέ», ..άσκαστα.... Το απόγευμα που γυρνάω από τις βόλτες, βγάζω τα 

καρφιά που έχουν μπεί στα λάστιχα και τα μαζεύω σε ένα κουτάκι από 

κουβαρίστρες, γιατί ξέχασα να σας πώ ότι η μαμά μου ράβει. Εχω μαζέψει πολλά 

καρφιά, αληθινά όχι σαν αυτά που έχω στις σόλες των παπουτσιών μου, αλλά 

αυτό σας το είπα δεν το ξέχασα.   
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Το ποδήλατό μου είναι το καλύτερο γιατί δεν έχει τρόμπα αφού δεν σκάνε τα 

λάστιχα του. Ο φίλος μου ο Γιώργος, έχουμε το ίδιο όνομα, δεν έχει άσκαστα 

λάστιχα και όταν του σκάνε βάζει την τρόμπα και κάνει πάνω-κάτω, πάνω –κάτω, 

πάνω-κάτω την τρόμπα για να τα φουσκώσει. Μερικές φορές τον βοηθάω και 

εγώ και κάνουμε μαζί πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω την τρόμπα. Δεν τον 

βοηθάω πάντα, μόνο τις φορές που έχω πετάξει τα καρφιά που μαζεύω, στο 

δρόμο. ΄Οπως σας είπα εγώ δεν έχω τρόμπα, αλλά ο Γιαννάκης που μένει στον 

πάνω δρόμο και είναι «ανάγωγος», όπως λέει η γιαγιά η Μαρίκα, όχι η Άλλη 

γιαγιά - αυτή δεν τον ξέρει -, όταν περάσω με το ποδήλατο μου μπροστά από το 

σπίτι του, κάνει με τη χούφτα του πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω και με 

κοροιδεύει. Εγώ του λέω ότι δεν έχω τρόμπα, έχω λάστιχα άσκαστα και εκείνος 

μου λέει ότι είμαι «τρόμπας». Πρέπει να είναι χαζός, ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΡΟΜΠΑ.   

Βγάζω το ποδήλατο έξω στο δρόμο και πάω να βρώ τους φίλους μου. Μου αρέσει 

να πέφτω στις λακούβες με το ποδήλατο. Αυτές που είναι γεμάτες με νερό είναι 

οι καλύτερες. Αλλά αυτές τώρα έχουν τελειώσει γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι και 

παγωτά. Περνάω έξω από το πολύ ψηλό σπίτι με τα πολλά πατώματα. Στο πιο 

ψηλό μένει ο Τζίμης, με την κακιά μαμά του, που μας φωνάζει να μην παίζουμε 

μπροστά από το σπίτι της, γιατί διαβάζει ο Τζίμης. Αλλά ούτε και πίσω από το 

σπίτι μας αφήνει να παίζουμε, αλλά και να μας άφηνε δεν θα πηγαίναμε. Μια 

φορά που πήγαμε, κρυφά, είχε πολλές τσουκνίδες και μας τσούζανε τα πόδια μας 

για μια μέρα. Ο Τζίμης είναι πολύ καλό παιδί και θα γίνει «‘πιστήμονας γιατρός» 

που λέει και η μαμά, και λέει ότι πρέπει να του μοιάσω όταν μεγαλώσω. Εγώ 

όμως δεν θέλω να του μοιάσω και δεν ξέρω γιατί θέλει να γίνει «‘πιστήμονας 

γιατρός» αφού μπορεί να γίνει αστροναύτης!! Ένα βράδυ που έκανε πολύ ζέστη 

και κοιμηθήκαμε στην αυλή, είδα το φεγγάρι να είναι πάνω από το σπίτι του 

Τζίμη. Αν ανέβαινε στο πλησταριό τους θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στο 

φεγγάρι και να γίνει αστροναύτης. Μάλιστα!! αστροναύτης, πριν γίνουν 

αστροναύτες οι Αμερικάνοι και πάνε στο φεγγάρι. Αυτοί θα πάνε σε λίγο... είναι 

έτοιμοι να σκαρφαλώσουν, όπως μου είπε ο μπαμπάς μου. Το βράδυ που θα 

σκαρφαλώσουν, θα κοιμηθούμε πάλι στην αυλή για να τους δώ, μου το 

υποσχέθηκε ο μπαμπάς μου. Δεν θέλω να σκαρφαλώσουν πολλοί Αμερικάνοι στο 

φεγγάρι γιατί μπορεί να το σβήσουν και μετά πως θα λέω το ποίημα 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ 

Να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα, 

Γράμματα, σπουδάγματα 

Του θεού τα πράγματα» 
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Εγώ κουράστηκα πολύ να το μάθω απέξω, ....«τα σπουδάγματα» τι είναι τα 

σπουδάγματα? Αν το σβήσουν οι Αμερικάνοι θα νευριάσω πάααααρα πολύ. Δεν 

μου αρέσουν οι Αμερικάνοι!!! 

ΩΩΩ!!! Έξω από το σπίτι του φίλου μου του Χρήστου, που έιναι ο πιο καλός φίλος 

μου, είναι ο Βάτραχος, ο πράσινος Βάτραχος με τα μεγάλα φώτα!! Τώρα είναι 

σβηστή η μηχανή του και οι πίσω του ρόδες δεν φαίνονται. Όταν το βάζει 

μπροστά ο μεγάλος κύριος, που μένει πάνω από το φίλο μου το Χρήστο, αυτό 

σηκώνεται και φαίνονται οι πίσω του ρόδες. Είναι ένα ζωντανό αυτοκίνητο!! Όταν 

μεγαλώσω θα έχω και εγώ Βάτραχο και θα μένω αποπάνω. Ο Χρήστος δεν έχει 

βγεί να παίξουμε, θα χτυπήσω το κουδούνι στο ποδήλατό μου να με ακούσει. 

Τίποτε! Θα πάω εξώ από το σπίτι του φίλου μου του Γιώργου, μπορεί να είναι 

στην αυλή. 

Νάτες πάλι!!! Τις είδα και χτές, είναι μία-δύο-τρείς κιβωτές του κύρ. Νώε. Ξέρω 

πως είναι οι κιβωτές, τις είδα σε ένα  βιβλίο του ξαδέλφου μου του Γιώργου που 

πάει σχολείο, είναι μεγάλος αυτός!! Γύρω-γύρω από τις κιβωτές υπάρχουν πολλά 

νερά και μυρίζουν κρασί. Το είπα στο μπαμπά μου χτες το βράδυ στο φαγητό και 

ο μπαμπάς μου είπε ότι δεν είναι κιβωτές αλλά βαρέλια που τα καθαρίζει ο κυρ. 

Λευτέρης, ο μπακάλης. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κιβωτές, φαίνεται ο κυρ. Νώε 

είχε μαζί του κρασί στις κιβωτές και του χύθηκε. Ο κυρ. Νώε βαριόταν μέσα στις 

κιβωτές, δεν μπορούσε να μιλάει με τα ζώα και έπινε κρασί για να μη βαριέται. 

Και ο φίλος του μπαμπά μου, ο κυρ. Τριαντάφυλλος, πίνει κρασί γιατί είναι μόνος 

του και βαριέται, είναι «μαγκάφης» ή «μουγκάφης» όπως λέει ο μπαμπάς μου. 

Αλλά ο κυρ. Τριαντάφυλλος δεν έχει πολλά ζώα όπως ο κυρ. Νώε, έχει μόνο τον 

Τάκη που τον βοηθάει στη δουλειά του, στο μεγάλο μαγαζί  με τα ξύλα. Ο Τάκης 

είναι και αυτός ζώο γιατί ο κυρ. Τριαντάφυλλος του φωνάζει «Ζώον, φέρε μου 

ένα ιούσκι», αλλά εγώ νομίζω ότι ο Τάκης δεν είναι ζώο γιατί μιλάει και λέει 

«μάλιστα αφεντικό». Και είναι και έξυπνος γιατί ξέρει τι είναι το ιούσκι, εγώ δεν 

ξέρω... Βέβαια ο κυρ. Λευτέρης δεν είναι ο κυρ. Νώε. Αυτός έχει μακρυά μαλλιά 

και μούσια και είναι ψηλός, τον είδα σε ένα  βιβλίο του μεγάλου ξαδέλφου μου 

του Γιώργου που πηγαίνει σχολείο, όπως σας είπα. Βρήκα όμως τα ζώα που ήταν 

στις κιβωτές!! Μπήκα στο μπακάλικο του κυρ. Λευτέρη και είδα μια κατσαρίδα, 

που τις συχαίνεται η μαμά και φωνάζει τον μπαμπά να τις σκοτώσει με την 

παντόφλα, και ένα ποντίκι κάτω από τον πάγκο. ‘Οταν φώναξα «ποντίκι-

ποντίκι!!», ο κυρ. Λευτέρης έγινε κόκκινος, με κοίταξε άγρια, και η φαλάκρα του 

έγινε σαν αναμμένη λάμπα. Και ο μπαμπάς μου έχει φαλάκρα, αλλά η μαμά μου, 

του λέει ότι έχει «αριστροκρατική» φαλάκρα. Οι μύγες δεν ξέρω άν είναι ζώα 

αλλά είναι γεμάτο το μπακάλικο. Έχει και άλλα ωραία πράγματα το μπακάλικο 

του κυρ. Λευτέρη. Χτές που έψαχνα στο μπακάλικο για τα ζώα του κυρ. Νώε 

βρήκα στο σακκί με τα φασόλια, τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν, κάτι 

γυαλιστερά κουμπιά με μια τρύπα στη μέση, νομίζω πως λέγονται «δεκάρες». 
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Κάποιος τις έριξε στα φασόλια για να τις βρώ, γιατί μια μέρα έφαγα με το ζόρι 

φασόλια, για να δυναμώσω που λέει η γιαγιά η Μαρίκα, και έτσι αυτά τα 

κουμπιά πρέπει να ήταν το δώρο μου! Τις έδωσα στην κυρά Κική που ζει μαζί με 

το μικρό ψιλικατζίδικο και μου έδωσε καραμέλες γάλακτος, που είναι υγιεινές 

που λέει πάλι η γιαγιά η Μαρίκα. Μου αρέσουν αυτές οι καραμέλες γιατί κολλάνε 

στα δόντια μου και είναι πολύ γλυκές, σαν τις γαλατόπιτες της μαμάς. Η κυρά 

Κική είναι πολύ ψηλή και χοντρή και το ψιλικατζίδικο πολύ μικρό, γιαυτό ζούνε 

μαζί. Δεν έχω δει ποτέ την κυρά Κική έξω από το ψιλικατζίδικο. Το καλοκαίρι που 

είχαμε πάει όλοι μαζί για μπάνιο βρήκα ένα σαλιγκάρι της θάλασσας που είχε 

βγάλει κάτι μεγάλα πόδια και χέρια και περπάταγε στην άμμο κουβαλώντας το 

σπίτι του. Η κυρά Κική με το ψιλικατζίδικο είναι το σαλιγκάρι της γειτονιάς. 

Πρέπει να είναι ο αρχηγός των σαλιγκαριών γιατί ένα βράδυ η γιαγιά είχε αφήσει 

σαλιγκάρια μέσα σε μια κατσαρόλα για να φάνε αλεύρι και μετά να τα 

μαγηρέψει να τα φάμε εμείς. Να τα φάμε φαγωμένα, όχι νηστικά. Ξέχασε να 

βάλει το καπάκι και το βράδυ τα σαλιγκάρια επαναστάτησαν και τα βρήκαμε το 

πρωί παντού στο σπίτι. Είχαν βγεί και έξω, στην πίσω αυλή που είναι δίπλα στην 

αυλή της κυρά Κικής – ψιλικατζίδικο. Την άλλη μέρα που πήγα να πάρω 

τσιμπιδάκια στη μαμά μου, είδα δύο σαλιγκάρια ζωντανά στο πάγκο μπροστά 

στην κυρά Κική!!!!. Είχαν πάει σ’αυτή!!! Είναι σίγουρα ο βασιλιάς των 

σαλιγκαριών. Θα πώ στον Χρήστο και τον Γιώργο να την παρακολουθούμε.... 

Στο μπακάλικο πηγαίνει κάθε μέρα η Τασία, που μένει στο σπίτι της Περσεφόνης, 

και είναι η «βοηθητική» μαμά της Περσεφόνης. Η Περσεφόνη έχει και 

«βοηθητικές» στο ποδήλατό της, εγώ δεν έχω βοηθητικές, ΟΥΤΕ ΤΡΟΜΠΑ ΕΧΩ!. Η 

Τασία δεν μου αρέσει γιατί μια φορά που έκανα ποδήλατο έσκυψε και είδα το 

βρακί της, αλλά δεν είδα την πέτρα και έπεσα με το ποδήλατο και χτύπησα το 

γόνατό μου. Δεν πόνεσα πολύ, αλλά η μαμά μου φώναξε γιατί είδε ότι είχα σκίσει 

το μακρύ μου παντελόνι. Επειδή όμως η μαμά μου ράβει, το έραψε και είπε «ούτε 

γάτα ούτε ζημιά». Ούτε εγώ είδα καμμιά γάτα, και μια ζημιά που είχα κάνει στην 

κουζίνα δεν την είδε κανένας.  

Η Περσεφόνη μένει σε ένα ωραίο σπίτι στο πάνω πάτωμα και η μαμά μου θέλει 

να κάνω παρέα μαζί της γιατί είναι καλό κοριτσάκι και η οικογένειά της «είναι 

καλή και έχει τον τρόπο της».  Και η δικιά μου οικογένεια, δηλαδή η μαμά, ο 

μπαμπάς και η γιαγιά Μαρίκα είναι καλή αλλά δεν ξέρω τον τρόπο της. Εγώ δεν 

έχω «βοηθητική» μαμά άρα έχουμε άλλο τρόπο, καλύτερο, χειρότερο δεν ξέρω 

είμαι και μικρός ακόμα. Η Περσεφόνη είναι πολύ καλή για κορίτσι, και παίζουμε 

μαζί της κανονικά παιχνίδια - όχι κοριτσίστικα - δηλαδή κυνηγητό, κρυφτό, 

ποδήλατο, μεκανό, ...ξύλο δεν παίζουμε. Η Περσεφόνη παίζει βέβαια και με 

κούκλες, εμένα δεν μου αρέσουν οι κούκλες, θα μου αρέσουν όταν μεγαλώσω. Τα 

μεκανό όμως μου αρέσουν τώρα, πολύ, αλλά δεν έχω, η Περσεφόνη μου δίνει και 

παίζω με τα δικά της και εγώ μοιράζομαι μαζί της τα τυροπιτάκια που μας δίνει η 
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μαμά του Χρήστου, η κυρία Ελένη, όταν παίζουμε στο σπίτι του Χρήστου. Η κυρία 

Ελένη είναι πολύ καλή μαμά και μαγειρεύει πολύ ωραία φαγητά. Η δικιά μου 

μαμά δεν φτιάχνει τυροπιτάκια αλλά φτιάχνει ωραία γαλατόπιτα. Ο μπαμπάς 

μου μαγειρεύει και αυτός αλλά φτιάχνει περίεργα φαγητά.....Μια Κυριακή 

μαγήρεψε γιουβέτσι με «ασώματες κεφαλές» όχι σαν και αυτές του τσίρκου που 

μου είπε η Περσεφόνη, αλλά από ζώα, πραγματικά ζώα που τα λέγανε αρνιά, όχι 

σαν τον Τάκη του κυρ. Τριαντάφυλλου. Οι «ασώματες κεφαλές» δεν μίλαγαν ούτε 

γέλαγαν γιατί τις είχε μαγηρέψει ο μπαμπάς μου, μια είχε δαγκώσει τη γλώσσα 

της, δεν πόναγε αλλά με κοίταγε λυπημένα. Δεν έφαγα τίποτε, ούτε η μαμά, που 

είναι πολύ σιχασιάρα, και ο μπαμπάς θύμωσε πολύ.    

Η Περσεφόνη είναι πολύ καλό κορίτσι, την έχω πάρει βόλτα με το ποδήλατό μου 

που έχει διπλή σέλα για να πέρνουμε μαζί μας τις Περσεφόνες. Την πήγα μια 

μεγάλη βόλτα, αλλά πήγαινα αργά γιατί εγώ ξέρω ποδήλατο για έναν όχι για δύο. 

Περάσαμε και μπροστά από το σπίτι του Γιαννάκη του ανάγωγου και αυτός έκανε 

πάλι τη χούφτα του πάνω-κάτω, πάνω-κάτω και με φώναξε τρόμπα. Αλλά η 

Περσεφόνη, του έκανε ένα νόημα με το χέρι της και ο Γιαννάκης μπήκε στο σπίτι 

του και δεν με ξαναφώναξε τρόμπα. Δεν ξέρω τι νόημα έκανε η Περσεφόνη γιατί 

οδηγούσα και αυτή καθόταν πίσω μου. Αν έβλεπα το νόημα δεν θα έβλεπα την 

κυρά Πολυξένη που πήγαινε το φαί στο φούρνο και θα τις έριχνα κάτω το ταψί 

που ήταν γεμάτο με το περίεργο φαγητό που φτιάχνει και ο μπαμπάς μου. Θα 

γέμιζε ο δρόμος «ασώματες κεφαλές». Από τότε μου αρέσει πιο πολύ η 

Περσεφόνη.  

Με το φίλο μου το Χρήστο και την Περσεφόνη παίζουμε πολλά παιχνίδια στο 

σπίτι του Χρήστου και μας φτιάχνει και ωραία φαγητά η κυρία Ελένη, η μαμά του. 

Μια μέρα είδα την κυρία Ελένη να φτιάχνει μακαρόνια!!! Άρα τα μακαρόνια δεν 

φυτρώνουν σε μακαρονιές που μου είχε πεί ο ξάδελφός μου, ο Γιώργος. Τα 

αγαπημένα μας παιχνίδια, όπως σας είπα, είναι τα μεκανό της Περσεφόνης. Μια 

μέρα που τα βαρεθήκαμε, παίξαμε τον γιατρό με την Περσεφόνη. Της σηκώσαμε 

το φουστάνι και βλέπαμε το βρακί της. Ο Χρήστος έβλεπε προσεκτικά την κοιλιά 

της, αυτός θα γίνει «‘πιστήμονας – γιατρός» όταν μεγαλώσει, μαζί με τον Τζίμη. 

Εγώ όμως ακούμπαγα το χέρι μου στην κοιλιά της και θα γίνω αστροναύτης αλλά 

δεν θα σκαρφαλώσω στο φεγγάρι, θα πάω με ΠΥΡΑΥΛΟΟΟΟ!! Από τότε μου 

αρέσει ακόμη πιο πολύ η Περσεφόνη. 

Πριν το καλοκαίρι, όταν έκανε ακόμη κρύο και λεγόταν άνοιξη, εγώ έπαθα 

μεγάλο πυρετό. Δεν μου αρέσει καθόλου ο πυρετός γιατί με ταϊζουν σούπες, 

πικρά συρόπια και μου αλλάζουν φανέλες όταν πέφτει ο πυρετός. Αυτός όμως 

ξανασηκώνεται και ξαναπέφτει, και ξανά φανέλα. Η γιαγιά Μαρίκα μου αλλάζει 

φανέλες και στο δρόμο όταν παίζω, μπροστά στους φίλους μου!!, και όταν πάμε 

βόλτα έχει πάντα μια φανέλα στην τσάντα της. Και όλο μου βάζει το χέρι στο 
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σβέρκο να δει αν ίδρωσα για να μου αλλάξει φανέλα. Τον μεγάλο πυρετό όμως 

τον φοβάμαι γιατί το βράδια που κοιμάμαι έρχονται οι «κουρτίνες-που-μιλάνε», 

με ξυπνάνε και με τρομάζουν. Έχουν τρομακτικές φωνές και με κάνουν και τρέμω 

και δεν με πιστεύει κανένας ότι μιλάνε.... Στον τελευταίο μεγάλο πυρετό πέρασα 

καλύτερα, γιατί η Τασία μου έφερε ένα μεκανό που μου το έστειλε η Περσεφόνη, 

να παίζω μέχρι να γίνω καλά. Δεν το έφερε η Περσεφόνη για να μην 

κολλήσει...πάνω μου. Οι κουρτίνες-που-μιλάνε δεν με φόβησαν πολύ αυτή τη 

φορά. Η πιο κοντή από όλες, αυτή στο παράθυρο μου, μάλιστα, μου ψιθύρησε ότι 

θα μεγαλώσω, θα πάω σχολείο, θα είμαι ντροπαλός, θα ξεγίνω ντροπαλός, θα 

γίνω ‘πιστήμονας, αστροναύτης δεν θα γίνω, ούτε γιατρός, θα παντρευτώ μια 

γυναίκα, θα τη βάλω στο βέλαμός μου, θα της πιάσω την κοιλιά και θα κάνω ένα 

γυιό πιο ψηλό από μένα, θα τoυς αγαπήσω πολύ, οι κουρτίνες-θα-μου-μιλάνε 

πάντα, θα γελάσω, θα κλάψω –κρυφά-, ο μπαμπάς μου θα γίνει αστροναύτης 

πριν από μένα και θα φύγει, εγώ θα φύγω μετά για τον βρώ στο ίδιο αστέρι, αλλά 

πριν φύγω θα σώσω την Περσεφόνη. Την πήρε ένας κύριος με μούσια σαν αυτά 

του κυρ. Νώε, την έβαλε πάνω σε ένα καρότσι με λάστιχα που σκάνε, εγώ όμως 

τους πρόλαβα με το βέλαμός μου, έριξα τα καρφιά που μάζευα, έσκασα τα 

λάστιχα και έσωσα την Περσεφόνη.         


