
 

Μισ Κυρισκή Πρωί 
ισ ςωτυινή φοισρτίδσ ένιωσυ στσ μχτισ του, κχνοντσς τον νσ σφκωθυί σπ’ το Μ

πσοιΰ πσγκχκι που κοιμΰτσνγ Ίσως νσ ήτσν κσι φ πρβτφ που υίρυ τγυι υκυίνο το κραο 

ρυιμωνιχτικο πρωινΰ, φ πρβτφ που υίρυ τρυπβσυι στους χδυιους σκΰμσ δρΰμους, φ 

πρβτφ που πέρσσυ σπΰ τις πυκνές ςυοοωσιές των συιθσοβν δέντρων κσι τσ ςαοοσ 

των πσρσθυρΰςυοοωνγ Κχτι χσρφμο ένοιωθυ μέσσ στφν πυρή τουγ Ήτσν σσν μισ 

μικρή ςωτιχ που ήτσν έτοιμφ νσ στήσυιγ Μυ δυσκοοίσ μποροασυ νσ στσθυί στσ 

πΰδισ τουγ 

 Κοίτσξυ γαρω τουγ Είδυ το πχρκο στο οποίο κοιμΰτσν· το νυρΰ δυν υίρυ σκΰμσ 

στυγνβσυι σπΰ τφν ρθυσινή τρορήγ Είδυ το μικρΰ σιντριτχνι που χδικσ έτγσζυ νυρΰ 

γρήγορσ σπΰ τφν γαπινφ κσνχτσ του, σςοα ο μΰνος που το πσρσκοοουθοασυ ήτσν 

ένσ μικρΰ, σπορφμένο πυριστέριγ Πσρστήρφσυ, μυ ένσ νοστσογικΰ τοέμμσ, το 

τσνδσοισμένο πσγκχκι που συνήθιζυ νσ κοιμχτσι, οίγσ μέτρσ πιο μσκριχγ Βσμμένο 

μυ σπρέι πσντοα, κσι μυ μισ σσνίδσ ξυκσρςωμένφ. Πχνω σπ’ το πσγκχκι χκουσυ, 

μέσσ σπ’ τσ  ςαοοσ των δέντρων, δυο-τρίσ σπουργίτισ που κυοσφδοασσν μυ τφ 

γουκιχ ςωνή τουςγ Γρήγορσ πυτχρτφκυ ένσ σμήνος πουοιβν, μήπως κσι τρουν 

κσνένσν πίρουοο που έπυσυ σπΰ κχποιο πσιδί, το οποίο έτρωγυ μυ οσιμσργίσ το 

κουοοαρι του, ή ένσ τσΰςοι σπΰ σπΰρισ που πυτοασσν ξοπίσω τους οι φοικιωμένοιγ 

Κοίτσξυ τον γέρικο ποχτσνο, που ήτσν γυμνΰς, ρωρίς ςαοοσγ Τσ κοσδιχ του ήτσνυ 

στο έουος του χγριου σνέμουγ Μυ μισ μστιχ υίδυ το πχρκο γισ μισ τυουυτσίσ ςορχ. 

 Ο ήοιος υίρυ πισ ξυπροτχουι κσι οι δρΰμοι υίρσν γυμίσυι μυ ποοοχ συτοκίνφτσ, 

κοοοφμένσ στφν κίνφσφ, τισστικοας πυρσστικοας που έκσνσν τσ πβνισ τους ή χοοους 

που έπινσν κσςέ στις γυμχτυς κσςυτέριυςγ  

 Κοιτχζοντσς τους ΰοους έμυινυ σκυςτικΰςγ Οι χνθρωποι πισ υίρσν σοοχξυιγ 

Δυν ήτσν πισ ΰπως κχποτυ που ΰοο κσι κχποιος σου έδινυ ένσ κέρμσ, έστω κσι 

μικρής σξίσςγ «Πισ ο κΰσμος δυν σου ρσρίζυι τίποτσ», σκέςτφκυ, τοέποντσς τσ κρασ 

πρΰσωπσ των πυρσστικβν που τον κοιτοασσν μυ σδιχςορο τοέμμσγ  

 Δυν πρΰοστυ νσ σκυςτυί χοοογ Ένιωσυ ένσ οξα πΰνο στο στομχρι κσι 

σωριχστφκυ κχτωγ Έμυινυ υκυί, στοήθφτος, σρυδΰν σπσρστήρφτος, συ μίσ χκρφ του 

πυζοδρομίου δίποσ στφ ουωςΰρογ  


