
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τlζει το μυαλό του ανθρώπου. Είναι προϊόν 
του· εγωισμού που είναι αποδεδειγμένο ότι 
πάντοτε δέχεται κτuπήματΟ που πότε είναι 
μαλακά και πότε εiναι σκληρά πολύ σκλη

ρά. 

Με αυτή τη νουθεσία του σοφού γέροντα 

έγινε ένα θαύμα γιατί αμέσως ο φiλος μας ο 

αυτοκιvηηστής προχώρησε για να σηκώσει 
το αυτοκίνητο του. Και τότε όλοι οι παρόντες 
με ένα μεγάλο αυθορμητισμό εχειροκροτή

σαμε την πράξη του. Βλέπετε όλοι σι άν

θρωποι είναι αναγκασμένοι να υποχρεώ

νονται από τα γενναία έργα έστω και των 

πεισματάρηδων. Ομως εγώ δεν σταμάτησα 

έως εδώ. Π pοχώρησα για να γνωρίσω το 
σοφό γέροντα και να τον συγχαρώ. Και κάτι 

άλλο. Η θελα να τον ρωτήσω πως τα κατά

φερε να μπεi στην ψυχοσύνθεση αυτού του 

πεισματάρη αυτοκινητιστή. 

Και ο γέρος χωρίς κανένα δισταγμό άρχισε 
να μου λέγει. Τι να σου πω Φiλε μου. Ο ταν 

Το όνειρο 

18.1.1985 
Το χωριό μου είδα ψες 

τις μεγάλες τις αυλές 

τα παιδάκια στα δρομάκια 

του παππού τα εγγονάκια. 

Ο παππούς μου στο χωριό 

είχε το μανάβικό Του 

κι η γιαγιά με το σμιλί 

έκανε φορεματάκι 

στο μικρό της εγγο\•άκι. 

Ο Τούρκος ο κακός 

ξάφνου μπαίνει στο χωριό 

και μας δ~ώχνει ένα ένα 

και ξυπνώ φοβιτσιασμένα. 
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αντιμετωπίζω μεγάλες στιγμές σαν αυτή ξέ

ρω να γίνομαι άλλος άνθρωηος. Χάνω το 
γόητρο μου, τον εγωισμό μου, την αξιοπρέ

πεια μου και γίνομαι όσο πιο μικρός άνθρω
πος μπορώ. Με αυτόν τον τρόπο τα κατα
φέρνω τις πιο πολλές φορές και μπαίνω στην 

ψυχοσύνθεση όλων σχεδόν των απλών αν

θρώπων ακόμη και των πεισματάρηδων. 

Φεύγοντας από εκεί άρχισα να σκέφτομαι 

και να μονολογώ με τον εαυτό μου. Αφού 

λέγω όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, γιατί 
άλλοι να είναι πρόθυμοι και να ικανοποιούν

ται μόνο με την παρακάλεση για να σου κά

μουν κάτι, άλλοι να είναι δύσκολοι και να 
θέλουν παραινέσεις, άλλοι να είναι τεμπέ

ληδες και να θέλουν απειλές και άλλοι να 
είναι εγωιστές και πεισματάρηδες και να θέ

λουν νουθεσίες από cτοβαρούς γέροντες. Βέ

βαια δεν τα κατάφερα ακόμη να βρω απάν

τηση στα ερωτι)ματα μου. 

Α. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 

Η πέρδικα 

18.1.1985 
Είχα μια πέρδικα μικρή 
μέσα στο κλουβί 
μα 1)ρθε κάποτε η στι'{μ1) 
να ελευθερωθεί. 

-------------------

Πόσο χάρηκα πολύ 

εκείνη την στι-ιμ1) 

αν μπορούσα κι εγώ 

να '{υρ\•ούσα στο χωριό. 

Θάθελα πολύ 

να γίνω μια στιηt1) 

μια πέρδικα μικρή 

και να πάω στο χωριό 

το σπίτι μου να δώ. 
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