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«ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ!» εἶπε ὁ ἄντρας ποὺ κολλοῦσε τὶς ἀφίσες καὶ τρόμαξε
μὲ τὴ φωνή του σὰν νὰ τοῦ εἶχε ἐμφανιστεῖ τὸ ἴδιο τὸ ἐκτόπλασμά του μὲς

στὴν παλλόμενη ζέστη. Ἔπειτα, ἔστρεψε προσεχτικὰ τὸ πρόσωπό του πρὸς τ’ ἀριστερὰ
καὶ τὰ δεξιά, ἀλλὰ δὲν βρισκόταν κανεὶς ἐκεῖ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸν περάσει γιὰ τρελό,
δὲν στεκόταν κανεὶς κάτω ἀπὸ τὴ σκάλα του. Ὁ ἀστικὸς ἐπίγειος σιδηρόδρομος μόλις
εἶχε ἀναχωρήσει κι εἶχε ἀφήσει καὶ πάλι τὶς σιδηροτροχιὲς στὴ δική τους λάμψη. Στὴν
ἄλλη πλευρὰ τοῦ σταθμοῦ στεκόταν μιὰ κυρία ποὺ κρατοῦσε ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὸ χέρι. Τὸ
παιδὶ τραγουδοῦσε γιὰ δικόν του λογαριασμό. Κι αὐτὸ ἦταν ὅλο κι ὅλο. Ἡ μεσημεριάτικη
σιωπὴ ἁπλωνόταν σὰν βαρὺ χέρι πάνω ἀπ’ τὸ σταθμό, καὶ τὸ φῶς ἔμοιαζε νὰ ἔχει κατα-
βληθεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν πλησμονή. Ὁ οὐρανὸς πάνω ἀπὸ τὰ στέγαστρα ἦταν μπλὲ κι
ἀπάνθρωπος, ἐξίσου ἕτοιμος καὶ νὰ προστατέψει καὶ νὰ ἐνσκήψει, καὶ τὰ τηλεγραφικὰ
καλώδια εἶχαν ἀπὸ ὥρα πάψει νὰ τραγουδοῦν. Τὸ μακρινὸ εἶχε ἀπορροφήσει τὸ κοντινό,
καὶ τὸ κοντινὸ τὸ μακρινό. Δὲν ἦταν διόλου παράξενο ποὺ μόνο λίγα ἄτομα ταξίδευαν
τέτοιαν ὥρα μὲ τὸν ἀστικὸ σιδηρόδρομο˙ ἴσως καὶ νὰ φοβόντουσαν μήπως γίνουν φαντά-
σματα κι ἐμφανιστοῦν στὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό.

«Δὲν θὰ πεθάνεις ἐσύ!» ἐπανέλαβε ὁ ἀφισοκολλητὴς γεμάτος πικρία κι ἔφτυσε ἀπὸ
τὴ σκάλα. Μία κηλίδα αἷμα ἔμεινε πάνω στὶς ἀνοιχτόχρωμες πέτρες. Ὁ οὐρανός, πάνω
ψηλά, φάνηκε νὰ πάγωσε ξαφνικὰ ἀπ’ τὴν τρομάρα του. Ἦταν σὰν νὰ τοῦ εἶχε κάποιος
δηλώσει: δὲν θὰ σκοτεινιάσεις ποτέ˙ καὶ σὰν κατὰ κάποιον τρόπο νὰ εἶχε γίνει ὁ ἴδιος ὁ
οὐρανὸς ἀφίσα καὶ νὰ στεκόταν πάνω ἀπ’ τὸ σταθμὸ ἐκθαμβωτικὸς καὶ μεγάλος σὰν δια-
φήμιση παραθαλάσσιας λουτρόπολης. Ὁ ἀφισοκολλητὴς ξανάριξε τὸ πινέλο του στὸν
κουβὰ καὶ κατέβηκε ἀπὸ τὴ σκάλα. Ἔπεσε μὲ τὴ ράχη στὸν τοῖχο, ἀλλὰ εὐθὺς ἀμέσως
ξεπέρασε τὴ ζάλη του, πῆρε τὴ σκάλα παραμάσχαλα κι ἀπομακρύνθηκε.

Ὁ νεαρὸς τῆς ἀφίσας γελοῦσε φοβισμένος, φανερώνοντας τ’ ἄσπρα δόντια του κι ἀτε-
νίζοντας ἴσια μπροστά του. Ἤθελε νὰ παρακολουθήσει τὸν ἀφισοκολλητὴ ν’ ἀπομακρύ-
νεται, ἀλλὰ δὲν εἶχε διόλου τὴ δυνατότητα νὰ χαμηλώνει τὸ βλέμμα του. Τὰ μάτια του
ἦταν διεσταλμένα. Μισόγυμνος μὲ τὰ χέρια του ὑψωμένα, ἀκινητοποιημένος πάνω στὸ
τρέξιμο σὰν νὰ τὸν εἶχαν τιμωρήσει γι’ ἁμαρτήματα τὰ ὁποῖα ἀγνοοῦσε παντελῶς, ἔστεκε
μὲς στὸν ἄσπρο ἀφρό, μὲ ἕναν οὐρανὸ ἀπὸ πάνω του ποὺ παραῆταν γαλάζιος καὶ μιὰν
ἀμμουδιὰ πίσω του ποὺ παραῆταν κίτρινη, καὶ γελοῦσε ἀπελπισμένα πρὸς τὴν ἀπέναντι
ἀποβάθρα τοῦ σταθμοῦ ὅπου τὸ παιδὶ τραγουδοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του, καὶ ἡ γυναίκα
κοίταζε πρὸς αὐτὸν χαμένη καὶ γεμάτη λαχτάρα. Ὁ νεαρὸς εὐχαρίστως θὰ τῆς ἐξηγοῦσε
ὅτι ὅλα εἶναι ψευδαίσθηση, ὅτι δὲν ὑπάρχει καμιὰ θάλασσα μπροστά του, ὅπως ἄφηνε ἡ
ἀφίσα νὰ ἐννοηθεῖ, ἀλλ’ ὅτι, ἀκριβῶς ὅπως κι ἐκείνη, εἶχε μόνο τὴ σκόνη καὶ τὴ σιωπὴ
τοῦ σταθμοῦ μπροστά του καὶ τὴν πινακίδα: «᾽Απαγορεύεται ἡ διέλευση ἀπὸ τὶς σιδηρο-
τροχιές». Καὶ θὰ τῆς διεκτραγωδοῦσε τὸ δικό του γέλιο ποὺ τοῦ προξενοῦσε ἀπόγνωση,
ὅπως κι ὁ ἀφρὸς ποὺ τὸν πιτσίλιζε χωρὶς νὰ τὸν δροσίζει.

Ὁ νεαρὸς τῆς ἀφίσας δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει καταλήξει ποτὲ σὲ τέτοιες σκέψεις. Οὔτε
ἡ κοπέλα στ’ ἀριστερά του, ποὺ ἔσφιγγε στὸ στῆθος μιὰν ἀνθοδέσμη ἀπὸ ἕνα ἐντελῶς
συγκεκριμένο ἀνθοπωλεῖο, οὔτε ὁ κύριος στὰ δεξιά του, ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔβγαινε,
σκύβοντας, ἀπὸ ἕνα ἐκτυφλωτικὸ γαλάζιο αὐτοκίνητο, δὲν ἔβρισκαν τίποτα σὲ ὅλα αὐτά.
Δὲν τοὺς περνοῦσε κὰν ἡ ἰδέα νὰ ξεσηκωθοῦν. Ἡ κοπέλα δὲν ἔνιωθε διόλου τὴν ἐπιθυμία
ν’ ἀφήσει ἀπὸ τὰ ροδαλὰ χέρια της τὴν ἀνθοδέσμη ποὺ μετὰ δυσκολίας κατόρθωνε νὰ
κρατήσει, καὶ τὰ λουλούδια δὲν ἔνιωθαν καμιὰν ἐπιθυμία γιὰ νερό. Καὶ ὁ κύριος μὲ τὸ



αὐτοκίνητο ἔδειχνε νὰ θεωρεῖ τὴ σκυφτὴ στάση του ὡς τὴ μόνη δυνατή, ἀφοῦ χαμογελοῦσε
χαρούμενος καὶ οὔτε ποὺ σκεφτόταν κὰν ν’ ἀνασηκωθεῖ, νὰ κλειδώσει τ’ ἁμάξι του καὶ
νὰ βαδίσει γιὰ λίγο πρὸς τὰ φωτεινὰ σύννεφα. Ἀκόμα καὶ τὰ φωτεινὰ σύννεφα παρέμεναν
ἀκίνητα, πλαισιωμένα ἀπὸ ἀσημιὲς γραμμὲς ποὺ σὰν ἁλυσίδες δὲν τ’ ἄφηναν νὰ μετακι-
νηθοῦν. Ὁ νεαρὸς στὸν ἀφρὸ ἦταν ὁ μόνος ποὺ τοῦ ταίριαζε ὁ ξεσηκωμὸς πίσω ἀπ’ τὸ
παγωμένο γέλιο του, ὅπως τοῦ ταίριαζε ὁ ἀθέατος τόπος πίσω ἀπ’ τὴν κίτρινη ἀκτή.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔφταιγε ὁ ἄντρας μὲ τὴ σκάλα ποὺ εἶχε πεῖ: «Ἐσὺ δὲν θὰ πεθάνεις!» Ὁ
νεαρὸς δὲν εἶχε ἰδέα τί σημαίνει νὰ πεθάνεις. Πῶς θὰ μποροῦσε ἄλλωστε νὰ τὸ ξέρει;
Πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι του αἰωροῦνταν μὲ φωτεινὰ γράμματα, λοξὰ ριγμένη σὰν ξεχασμένο
σύννεφο καπνοῦ στὸν οὐρανό, ἡ λέξη «Νιότη», καὶ στὰ πόδια του, στὶς ἀπατηλὲς ραβδώ-
σεις τῆς γαλαζοπράσινης θάλασσας, μποροῦσε κανεὶς νὰ διαβάσει: «Ἔλα μαζί μας!»
Ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς διαφημίσεις γιὰ κάποιον παραθεριστικὸ οἰκισμό.

Στὸ μεταξύ, ὁ ἄντρας μὲ τὴ σκάλα εἶχε φτάσει πάνω. Στήριξε τὴ σκάλα στὸν βρόμικο
τοῖχο τοῦ σταθμοῦ, ἀντάλλαξε λίγα λόγια γιὰ τὴ ζέστη μ’ ἕναν κουτσὸ ζητιάνο καὶ τέλος
διέσχισε τὶς γραμμὲς τοῦ τρένου γιὰ νὰ πάει ν’ ἀγοράσει ἕνα ποτήρι μπίρα ἀπὸ τὴν καν-
τίνα πάνω στὴ γέφυρα. Ἐκεῖ ἀντάλλαξε πάλι λίγα λόγια γιὰ τὴ ζέστη ἀλλὰ τίποτα γιὰ
τὸν θάνατο κι ἔπειτα γύρισε πίσω γιὰ νὰ πάρει τὴ σκάλα του. Ὅλα τὰ κάλυπτε πέπλο
σκόνης, μὲ τὸ ὁποῖο μάταια προσπαθοῦσε τὸ φῶς νὰ τυλιχτεῖ. Ὁ ἀφισοκολλητὴς πῆρε τὴ
σκάλα, τὸν κουβὰ καὶ τὸ ρολὸ μὲ τὶς ἀφίσες καὶ κατέβηκε τὰ σκαλιὰ τῆς ἄλλης πλευρᾶς
τοῦ σταθμοῦ. Ὁ ἑπόμενος συρμὸς δὲν εἶχε φτάσει ἀκόμη. Τέτοιες ὧρες τὰ τρένα κυκλο-
φοροῦν καμιὰ φορὰ τόσο σπάνια σὰν νὰ συγχέουν τὸ μεσημέρι μὲ τὰ μεσάνυχτα. 

Ὁ νεαρὸς τῆς ἀφίσας ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει τίποτ’ ἄλλο παρὰ ν’ ἀτενίζει ἴσια
μπροστά του γελώντας, εἶδε πὼς ὁ ἀφισοκολλητὴς ξανάστησε τὴ σκάλα του, ἀκριβῶς
ἀπέναντί του, καὶ βάλθηκε πάλι νὰ ἐπιχρίει τοὺς τοίχους ὅπου εἶχαν μαρμαρώσει κάτι
γυναῖκες μὲ πανάκριβα φορέματα καὶ μὲ τὴν ἀνόσια ἐπιθυμία νὰ συγκρατήσουν γιὰ
πάντα ὅ,τι δὲν γίνεται νὰ συγκρατηθεῖ. Ἡ ἐπιθυμία τους νὰ μὴ ζήσουν τὸ τέλος τῆς νύχτας
εἶχε ἐκπληρωθεῖ. Ὁ φόβος τους γιὰ τὸ λυκόφως ἦταν τόσο μεγάλος, ποὺ στὸ ἑξῆς τὸ μόνο
ποὺ μποροῦσαν νὰ κάνουν ἦταν νὰ διαφημίζουν τὴν αἴθουσα μὲ τοὺς καθρέφτες ἑνὸς χο-
ρευτικοῦ κέντρου, εὐκίνητες κι ἐλαφριὰ γερμένες πρὸς τὰ πίσω, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν συ-
νοδῶν τους. Ὁ ἀφισοκολλητὴς τίναξε ἀπὸ τὴ σκάλα τὸ πινέλο του. Ὅλες τους βρίσκονταν
στὴ σειρά, ἀναμένοντας νὰ τοὺς ἐπικολλήσουν ἄλλες ἀφίσες. Ὁ νεαρὸς ἀπὸ ἀπέναντι
μποροῦσε νὰ τὸ δεῖ καθαρά. Καὶ εἶδε πῶς ἀφήνονταν, φιλικὰ καὶ χωρὶς νὰ προβάλλουν
ἀντίσταση, στὸ φρικτὸ ἀναπότρεπτο.

Ὁ νεαρὸς ἤθελε νὰ φωνάξει, ὡστόσο δὲν φώναξε. Ἤθελε ν’ ἁπλώσει τὰ χέρια του γιὰ
νὰ τὶς βοηθήσει, ὅμως τὰ χέρια του ἦταν ὑψωμένα. Ἦταν νέος καὶ ὡραῖος καὶ λαμπερός.
Εἶχε κερδίσει τὸ παιχνίδι, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ πληρώσει τὸ ἔπαθλο. Εἶχε ἀκινητοποιηθεῖ μέσα
στὴ μέρα ὅπως οἱ ἀπέναντί του χορευτὲς μέσα στὴ νύχτα. Κι ὅπως ἐκεῖνοι, θ’ ἄφηνε τὰ
πάντα νὰ συμβοῦν χωρὶς ἀντίσταση˙ κι ὅπως ἐκεῖνοι, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ρίξει τὸν ἀφι-
σοκολλητὴ ἀπὸ τὴ σκάλα. Ἴσως ὅλα νὰ ἐξαρτιόντουσαν ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ πε-
θάνει.

Ἔλα μαζί μας – ἔλα μαζί μας – ἔλα μαζί μας! ῾Ο νεαρὸς δὲν εἶχε ἄλλο τίποτα κατὰ
νοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς λέξεις ποὺ ὑπῆρχαν στὰ πόδια του. Ἦταν ἡ ὁμοιοκαταληξία τοῦ τρα-
γουδιοῦ. Αὐτὸ τραγουδοῦσαν ὅταν ἔφευγαν γιὰ διακοπές, αὐτὸ τραγουδοῦσαν ὅταν ἀνέ-
μιζαν τὰ μαλλιά τους. Αὐτὸ τραγουδοῦσαν πάντοτε ὅταν τὸ τρένο σταματοῦσε καθ’ ὁδόν,
αὐτὸ τραγουδοῦσαν ὅταν τὰ μαλλιά τους ἀκινητοῦσαν ξαφνικὰ ἐκεῖ ποὺ ἀνέμιζαν. Ἔλα
μαζί μας – ἔλα μαζί μας – ἔλα μαζί μας! Καὶ κανεὶς δὲν ἤξερε τὸ παρακάτω.

Μεγάλη ἀναταραχὴ ἄρχισε νὰ μαίνεται πίσω ἀπὸ τὸ μέτωπο τοῦ νεαροῦ. Ἄσπρα ἱστιο-
φόρα ποὺ δὲν φαίνονταν ἄραζαν στὸν ἀθέατο κόλπο. Ἡ ὁμοιοκαταληξία μεταβλήθηκε
μονομιᾶς σέ: ἐσὺ δὲν θὰ πεθάνεις – δὲν θὰ πεθάνεις – δὲν θὰ πεθάνεις! Ἦταν σὰν προ-
ειδοποίηση. Ὁ νεαρὸς δὲν εἶχε ἰδέα τί σημαίνει νὰ πεθάνεις, ἀλλὰ ξαφνικὰ κάτι σὰν ἐπι-
θυμία φούντωσε μέσα του. Νὰ πεθάνεις σημαίνει ἴσως ν’ ἀφήνεις τὶς μπάλες νὰ πετοῦν
καὶ ν’ ἁπλώνεις τὰ χέρια˙ νὰ πεθάνεις σημαίνει ἴσως νὰ βουτᾶς ἢ νὰ ρωτᾶς˙ νὰ πεθάνεις
σημαίνει νὰ πηδήξεις ἔξω ἀπὸ τὴν ἀφίσα˙ πρέπει νὰ πεθάνεις – τώρα τὸ ἤξερε –, πρέπει
νὰ πεθάνεις γιὰ νὰ μὴ σοῦ κολλήσουν ἄλλη ἀφίσα πάνω σου.
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Ὁ ἀφισοκολλητὴς στὴ σκάλα εἶχε πρὸ πολλοῦ ξεχάσει τὰ λόγια του. Κι ἂν τῆς ἐρχόταν
μιᾶς μύγας, πάνω στὴ ράχη τοῦ χεριοῦ του, νὰ τὸν κάνει νὰ τὰ θυμηθεῖ, αὐτὸς θὰ τὰ εἶχε
ἀποκηρύξει. Τὰ εἶχε πεῖ πάνω σὲ παροξυσμὸ πικρίας, μιᾶς πικρίας ποὺ τοῦ εἶχε συσσω-
ρευτεῖ μέσα του ἀπὸ τότε ποὺ κολλοῦσε ἀφίσες. Μισοῦσε αὐτὰ τὰ λεῖα, νεανικὰ πρό-
σωπα, ἐπειδὴ εἶχε ἀπὸ γεννησιμιοῦ του μιὰ κόκκινη κηλίδα στὸ μάγουλο. Ἐξάλλου,
ἔπρεπε κάθε τόσο νὰ προσέχει νὰ μὴν τὸν ρίξει τὸ βήξιμό του ἀπὸ τὴ σκάλα. Ὅμως ἀπὸ
τὴν ἀφισοκόλληση ζοῦσε ἐν τέλει. Ἡ ζέστη τοῦ εἶχε ἀνέβει στὸ κεφάλι, ἴσως καὶ νὰ εἶχε
μιλήσει στὸ ὄνειρό του. Τέρμα μὲ αὐτά.

Ἡ γυναίκα μὲ τὸ παιδὶ εἶχε ἔρθει πιὸ κοντά. Τρία κορίτσια μ’ ἀνοιχτόχρωμα φορέματα
κατέβηκαν θορυβωδῶς τὰ σκαλοπάτια. Τελικά, ὅλοι στάθηκαν γύρω ἀπ’ τὴ σκάλα του
καὶ τὸν χάζευαν. Αὐτὸ τὸν κολάκεψε, καὶ τὸ μόνο ποὺ τοῦ ἀπέμενε ἦταν νὰ ξαναπιάσει
γιὰ τρίτη φορὰ συζήτηση γιὰ τὴ ζέστη. Ὅλοι ἔσπευσαν νὰ συμφωνήσουν μαζί του, σὰν νὰ
γνώριζαν ἐπιτέλους τὴν αἰτία τῆς χαρᾶς καὶ τῆς λύπης τους.

Τὸ παιδὶ εἶχε ξεφύγει ἀπ’ τὸ χέρι τῆς μητέρας του καὶ στροβιλιζόταν. Ἤθελε νὰ ζα-
λιστεῖ. Προτοῦ ὅμως νὰ ζαλιστεῖ, ἔπεσε τὸ βλέμμα του στὴν ἀπέναντι ἀφίσα. Ὁ νεαρὸς
γελοῦσε ἱκετευτικά. «Ἐκεῖ!» φώναξε τὸ παιδὶ κι ἔδειξε μὲ τὸ χέρι του ἀπέναντι, σὰν νὰ
τοῦ ἄρεσε ὁ λευκὸς ἀφρὸς καὶ ἡ θάλασσα ποὺ ἦταν καταπράσινη.

Ὁ νεαρὸς δὲν εἶχε καθόλου τὴ δύναμη νὰ κουνήσει τὸ κεφάλι του, δὲν εἶχε καθόλου τὴ
δύναμη νὰ πεῖ: «Ὄχι, δὲν εἶναι αὐτό». Ὅμως, ἡ ἀναταραχὴ πίσω ἀπὸ τὸ μέτωπό του εἶχε
γίνει ἀνυπόφορη: Νὰ πεθάνεις  – νὰ πεθάνεις – νὰ πεθάνεις. Θάνατος ἄραγε νά ’ναι ὅταν
ἡ θάλασσα γίνεται ἐπιτέλους ὑγρή; Θάνατος νά ’ναι ὅταν φυσάει ἐπιτέλους ὁ ἄνεμος; Τί
εἶναι θάνατος;

Τὸ παιδὶ στὴν ἀντικρινὴ πλευρὰ ζάρωσε τὸ μέτωπό του. Δὲν ἦταν σίγουρο ἂν εἶχε ἀνα-
γνωρίσει τὴν ἀπελπισία στὸ γέλιο ἢ ἂν ἤθελε ἁπλῶς νὰ παίξει τὸ παιχνίδι τῶν μορ-
φασμῶν. Ὁ νεαρὸς ὅμως δὲν μποροῦσε οὔτε κὰν νὰ ζαρώσει τὸ μέτωπό του γιὰ νὰ κάνει
τὸ παιδὶ νὰ εὐχαριστηθεῖ. Νὰ πεθάνω – σκέφτηκε αὐτὸς – νὰ πεθάνω γιὰ νὰ μὴν πρέπει
νὰ γελάω ἄλλο. Θάνατος νά ’ναι ὅταν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ζαρώνεις τὸ μέτωπο; Αὐτὸ
νά ’ναι ἄραγε ὁ θάνατος; ἀναρωτήθηκε.

Τὸ παιδὶ ἅπλωσε λίγο τὸ πόδι του μπροστὰ σὰν νὰ ἤθελε νὰ χορέψει. Ἔριξε μιὰ ματιὰ
πίσω του. Οἱ ἐνήλικοι εἶχαν βυθιστεῖ στὴ συζήτησή τους καὶ δὲν τὸ πρόσεχαν. Τώρα μι-
λοῦσαν ὅλοι μαζὶ συγχρόνως, γιὰ ν’ ἀναμετρηθοῦν μὲ τὴ σιωπὴ τοῦ σταθμοῦ. Τὸ παιδὶ
πῆγε στὴν ἄκρη τῆς ἀποβάθρας, κοίταξε τὶς γραμμὲς τοῦ τρένου καί, χωρὶς νὰ λογαριάσει
τὸ βάθος, χαμογέλασε. Σήκωσε λίγο τὸ πόδι του πάνω ἀπ’ τὸ κενὸ καὶ τὸ τράβηξε πάλι
πίσω. Ἔπειτα γέλασε πρὸς τὸν νεαρὸ ἀπέναντι, γιὰ νὰ τοῦ διευκολύνει τὸ παιχνίδι.

«Τί ἐννοεῖς;» ἀνταπάντησε τὸ γέλιο του. Τὸ κοριτσάκι ἀνασήκωσε λίγο τὸν ποδόγυρό
του. Ἤθελε νὰ χορέψει μαζί του. Πῶς ὅμως νὰ χορέψει ὁ νεαρός, ὅταν δὲν μποροῦσε κὰν
νὰ πεθάνει, ὅταν ἔπρεπε νὰ παραμείνει ἔτσι ὅπως ἦταν, νέος καὶ ὡραῖος, μὲ τὸ χέρι ὑψω-
μένο, μισόγυμνος μὲς στὸν ἄσπρο ἀφρό; Ὅταν δὲν μποροῦσε ποτὲ νὰ ριχτεῖ στὴ θάλασσα
γιὰ νὰ βγεῖ στὴν ἄλλη πλευρά, ὅταν δὲν τοῦ ἐπιτρεπόταν ποτὲ νὰ ἐπιστρέψει στὴ στεριὰ
γιὰ νὰ μαζέψει τὰ ροῦχα του ποὺ βρίσκονταν κρυμμένα στὴν κίτρινη ἄμμο; Ὅταν πάνω
ἀπ’ τὸ κεφάλι του ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐπικρέμαται ἡ λέξη «Νιότη» σὰν σπάθα ποὺ δὲν
ἔλεγε νὰ πέσει; Πῶς νὰ χορέψει μὲ τὸ κοριτσάκι, ὅταν ἀπαγορευόταν ἡ διέλευση ἀπὸ τὶς
σιδηροτροχιές;

Ἀπὸ μακριὰ ἀκουγόταν νὰ ἔρχεται τὸ ἑπόμενο τρένο˙ μᾶλλον δὲν ἀκουγόταν, παρὰ
ἦταν σὰν νὰ εἶχε πυκνώσει ἡ σιωπή, σὰν νὰ εἶχε μεταβληθεῖ τὸ φῶς, τὴ στιγμὴ τῆς μεγα-
λύτερης φωτεινότητάς του, σ’ ἕνα σμῆνος μαυριδερῶν πουλιῶν ποὺ σίμωναν βομβώντας.

Τὸ παιδὶ ἔπιασε τὸ γύρο τοῦ φορέματός του μὲ τὰ δυό του χέρια. «Ἔτσι» – τραγου-
δοῦσε – «κι ἔτσι» – καὶ χοροπηδοῦσε σὰν πουλὶ στὴν ἄκρη τῆς ἀποβάθρας. Ὅμως ὁ νε-
αρὸς δὲν σάλευε. Τὸ παιδὶ χαμογελοῦσε ἀνυπόμονα. Ξανασήκωσε τὸ πόδι του πάνω ἀπὸ
τὴν ἄκρη τῆς ἀποβάθρας, μιὰ τὸ ἕνα – μιὰ τὸ ἄλλο – μιὰ τὸ ἕνα – μιὰ τὸ ἄλλο –, ὡστόσο
ὁ νεαρὸς δὲν μποροῦσε νὰ χορέψει. 

«Ἔλα!» φώναξε τὸ παιδί. Κανεὶς δὲν τὸ ἄκουσε. «Ἔτσι, ἔ;» χαμογέλασε ἄλλη μία
φορά. Τὸ τρένο ἔπαιρνε ὁλοταχῶς τὴ στροφή. Ἡ γυναίκα πλάι στὴ σκάλα παρατήρησε τὸ
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ἐλεύθερο χέρι της, καὶ τὸ ἐλεύθερο χέρι της τὴν περιέστρεψε βίαια. Ἄδραξε τὸ γύρο ἑνὸς
φορέματος σὰν νὰ ἤθελε ν’ ἀδράξει τὸν οὐρανό. «Ὥστε ἔτσι!» φώναξε θυμωμένο τὸ παιδὶ
καὶ πήδηξε στὶς σιδηροτροχιὲς προτοῦ ὁ συρμὸς κρύψει τὴν εἰκόνα τοῦ νεαροῦ. Κανεὶς
δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ τραβήξει πίσω τὸ παιδί, ποὺ ἤθελε μόνο νὰ χορέψει.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἄρχισε ἡ θάλασσα νὰ βρέχει τὰ πόδια τοῦ νεαροῦ. Ὑπέροχη δροσιὰ
ἀνέβηκε στὰ μέλη του. Μυτερὰ χαλίκια κέντρισαν τὶς σόλες του. Ὁ πόνος διαδέχτηκε
τ’ ἀναγάλλιασμα στὰ μάγουλά του. Συγχρόνως ἔνιωσε τὴν κούραση στὰ χέρια του, τὰ
ἅπλωσε καὶ τὰ ἄφησε νὰ πέσουν. Σκέψεις ζάρωσαν τὸ μέτωπό του κι ἔκλεισαν τὸ στόμα
του. Ὁ ἄνεμος ἄρχισε νὰ φυσάει καὶ τοῦ ἔριξε ἄμμο καὶ νερὸ στὰ μάτια. Τὸ πράσινο
χρῶμα τῆς θάλασσας σκοτείνιασε καὶ θόλωσε. Καὶ μὲ τὴν ἑπόμενη πνοὴ τοῦ ἀνέμου ἡ
λέξη «Νιότη» ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸν γαλάζιο οὐρανὸ καὶ διαλύθηκε σὰν καπνός. ̔Ο νεαρὸς
σήκωσε τὰ μάτια του, μὰ δὲν εἶδε πῶς πήδηξε ὁ ἀφισοκολλητὴς ἀπ’ τὴ σκάλα σὰν νὰ τὸν
ἔσπρωξε κάποιος πρὸς τὰ πίσω. Ἔβαλε τὰ χέρια του ἀντηχεῖο στ’ ἀφτιά του κι ἀφου -
γκράστηκε˙ ὅμως δὲν ἄκουσε τὶς κραυγὲς τοῦ κόσμου οὔτε τὴ διαπεραστικὴ σειρήνα τοῦ
ἀσθενοφόρου. Ἡ θάλασσα ἄρχισε νὰ φουσκώνει.

«Πεθαίνω» σκέφτηκε ὁ νεαρός, «μπορῶ νὰ πεθάνω!» Ἀνάσανε βαθιά, γιὰ πρώτη φορὰ
ἀνάσανε. Μιὰ φούχτα ἄμμο ἔριξε ὁ ἄνεμος στὰ μαλλιά του καὶ τὰ ἔκανε νὰ φαίνονται
ἄσπρα. Κούνησε τὰ δάχτυλά του καὶ προσπάθησε νὰ κάνει ἕνα βῆμα πρὸς τὰ μπρὸς ὅπως
τοῦ τὸ εἶχε δείξει τὸ παιδί. Ἔστρεψε τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ πίσω καὶ συλλογίστηκε ἂν
ἔπρεπε νὰ πάρει τὰ ροῦχα του. Ἔκλεισε τὰ μάτια του καὶ τὰ ξανάνοιξε. Τότε ἔπεσε καὶ
πάλι τὸ βλέμμα του στὴν ἀντικρινὴ πινακίδα: «Ἀπαγορεύεται ἡ διέλευση ἀπὸ τὶς σιδη-
ροτροχιές». Καὶ ξαφνικὰ τὸν κατέλαβε ὁ φόβος ὅτι θὰ μποροῦσαν γι’ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ
τὸν ἀκινητοποιήσουν, γελαστό, μὲ ἄσπρα δόντια καὶ μιὰ λαμπερὴ κηλίδα στὸ κάθε μάτι
του, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ τοῦ πάρουν καὶ πάλι πίσω τὴν ἄμμο ἀπὸ τὰ μαλλιά του καὶ
τὴν ἀνάσα ἀπὸ τὸ στόμα του, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ξανακάνουν τὴ θάλασσα μιὰν ἀπατηλὴ
λωρίδα κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του ὅπου κανεὶς νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πνιγεῖ, καὶ τὴ στεριὰ μιὰ
φωτεινὴ κηλίδα πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του ὅπου κανεὶς νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σταθεῖ. Ὄχι, δὲν
θά ’παιρνε τὰ ροῦχα του. Ἔπρεπε δηλαδὴ ἡ θάλασσα νὰ μὴ γίνει θάλασσα γιὰ νὰ μπορεῖ
ἡ στεριὰ νὰ εἶναι στεριά; Πῶς τὸ εἶχε πεῖ τὸ παιδί; Ἔτσι! Ἐπιχείρησε νὰ πηδήξει. Χτύ-
πησε πίσω, ξανάρθε μπρὸς καὶ ξαναχτύπησε πίσω. Καὶ τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ σκεφτόταν
ὅτι δὲν θὰ τὰ κατάφερνε, ἦρθε μιὰ ριπὴ ἀνέμου ἀπὸ τὴ γέφυρα. Ἡ θάλασσα ὅρμησε στὶς
γραμμὲς τοῦ τρένου συμπαρασύροντας τὸν νεαρό. Ὁ νεαρὸς πήδηξε συμπαρασύροντας
τὴν ἀμμουδιά. «Πεθαίνω» φώναξε, «πεθαίνω! Ποιὸς θέλει νὰ χορέψει μαζί μου;»

Κανένας δὲν πρόσεξε ὅτι μία ἀπὸ τὶς ἀφίσες εἶχε ἄσχημα κολληθεῖ˙ κανένας δὲν πρό-
σεξε ὅτι μία ἀπ’ αὐτές, ποὺ εἶχε ἀποκολληθεῖ κι ἀνέμιζε στὶς γραμμὲς τοῦ τρένου, κατα-
ξεσκίστηκε ἀπὸ τὸ συρμὸ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση. Ὕστερα ἀπὸ κάνα
μισάωρο, ὁ σταθμὸς ἦταν πάλι σιωπηλὸς καὶ ἔρημος. Ἀπέναντι λοξά, ἀνάμεσα στὶς
γραμμὲς τοῦ τρένου, ὑπῆρχε ἕνας φωτεινὸς λεκὲς ἄμμου, σὰν νὰ εἶχε ὁ ἀγέρας φυσήξει
ἐκεῖ τὴν ἄμμο ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ὁ ἀφισοκολλητὴς εἶχε ἐξαφανιστεῖ. Δὲν ὑπῆρχε ψυχὴ στὸ
σταθμό.

Ὑπαίτια στὴν ὅλη αὐτὴ συμφορὰ ἦταν τὰ τρένα ποὺ τέτοιαν ὥρα περνοῦν πολὺ ἀραιά,
σὰν νὰ συγχέουν τὸ μεσημέρι μὲ τὰ μεσάνυχτα. Κάνουν τὰ παιδιὰ ν’ ἀδημονοῦν. Ὅμως
τὸ ἀπόγευμα ἔπεφτε πιὰ σὰν ἁπαλὴ σκιὰ πάνω στὸ σταθμό.
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