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Κεφάλαιο 3: 

ηξηαληάθπιιν 

δέζκεπζε 

ν κπζηεξηώδεο λεαξόο άλδξαο 

όπσο θνίηαμα ηελ ππξθαγηά 

Μεηά από απηό, θάζηζε 

Σηε ζπλέρεηα πήξε ιίγν βνύηπξν (όρη πάξα πνιύ) ζρεηηθά κε έλα καραίξη 

θαη εμαπιώζεθε ζην ςσκί 
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"Έθαλεο», είπε ν Θ. "Καη γηαηί ην έθαλα, ζα ήζεια λα μέξσ αλαθώλεζε ε 

αδειθή κνπ.  

"δελ μέξσ". "εγώ δελ θάλσ είπε ε αδειθή κνπ. 

     «Θα ην θάλσ πνηέ μαλά! Τν μέξσ.  

Μπνξώ λα πσ  

πξαγκαηηθά δελ είρα πνηέ απηό ην πόδηα κνπ καθξηά από ην  

γελ ήζνπλ.  

Είλαη αξθεηά θαθό ζηδεξάδηθν γπλαίθα ελόο (θαη ηνπ κηα)                        

ρσξίο λα   είλαη ε κεηέξα ζνπ .  

"Οη ζθέςεηο κνπ απνκαθξύλζεθε από ηελ ελ ιόγσ δήηεκα, όπσο θνίηαμα 

ηελ ππξθαγηά. Γηα ηελ θπγόδηθνο επί ησλ βάιησλ κε ην πόδη ζηδεξσζεί, 

ν κπζηεξηώδεο λεαξόο άλδξαο,  

ην αξρείν,  

ην θαγεηό,  

           θαη ε θνβεξή δέζκεπζε Ήκνπλ θάησ από ηελ ηέιεζε θινπή 

θαηαθύγεη ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο,  

ηξηαληάθπιιν  

κπξνζηά κνπ ζηελ εθδηθεηηθή θάξβνπλα. "Νανύ, πξάγκαηη!  

 

Μπνξεί θάιιηζηα λα πνύκε εθθιεζίαο, εζείο νη δύν Έλαο από καο, από ην 

από πνπ δελ είρε πεη θαζόινπ "Θα κε ην απηνθίλεην από ην betwixt 

εθθιεζίαο ζαο, κηα από απηέο ηηο κέξεο, θαη O δεύγνο πνπ προηίθεζηε 

να τωρίς εμένα!"  

Όπως η ίδια ποσ εθαρμόζεηαι ζηο ζύνολο ηοσ ηζαγιού  

 

πράγμαηα,  

 

θάησ ζην Με πάλσ από ην πόδη ηνπ,  

ζαλ λα κνπ  

δηαλνεηηθά ρύηεπζε θαη ηνλ εαπηό ηνπ επάλσ,  

θαη ηνλ ππνινγηζκό  

ηη είδνπο δεπγάξη ζα πξέπεη λα θάλεη πξαθηηθά,  

ππό ηηο πεξηζηάζεηο πξναγγέιινληαη  

ηξαγηθή.  

Μεηά από απηό, θάζηζε  

αηζζάλεηαη κπνύθιεο ηνπ δεμηά-flaxen πιεπξά θαη ηξίρα, θαη κεηά ε θ. 

Joe ζρεηηθά                                   κε ηα κάηηα ηνπ κπιε,  

όπσο ηνλ ηξόπν ηνπ   πάληα ήηαλ ζπειιώδεο θνξέο.  

Αδειθή κνπ είρε έλαλ ηξόπν θνθηεξόο ηεο θνπήο βνύηπξν καο ςσκί θαη 

γηα εκάο, όηη πνηέ δελ δηέθεξαλ. Πξώηνλ, κε ην ρέξη ηεο άθεζε εθείλε 



κπινθαξηζκέλε ην θαξβέιη ζθιεξά θαη γξήγνξα από θόξκεο ηεο, - όπνπ 

πήξε κεξηθέο θνξέο κηα Σηε ζπλέρεηα πήξε ιίγν βνύηπξν (όρη πάξα πνιύ) 

ζρεηηθά κε έλα καραίξη θαη εμαπιώζεθε ζην ςσκί,  

ζε κηα θαξκαθνπνηόο είδνπο ηξόπν, ζαλ λα είραλ γίλεη γύςν, - 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ ην καραίξη κε επηδεμηόηεηα 

slapping, θαη ηεο  

απνθνπήο θαη ηα 

ε ρύηεπζε ην βνύηπξν ζηα αλνηθηά γύξσ από ην θινηό.  

Σηε ζπλέρεηα, έδσζε ην καραίξη κηα ηειηθή έμππλε ζθνππίζηε ηελ άθξε 

ηνπ γύςνπ,  

         θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξηνληζηεί κηα πνιύ παρηά 

ζηξνγγπινπνηνύλ ην θαξβέιη: ηελ νπνία ηειηθά, πξηλ από ηελ ρσξίδεη 

από ην θαξβέιη, ιαμεπκέλνο ζε δύν ίζα κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ν Joe πήξε 

κηα, θαη εγώ από ηελ άιιε.  

Σηελ παξνύζα πεξίζηαζε, αλ θαη ήκνπλ πεηλαζκέλνο, ηόικεζα λα κελ 

ηξώλε θέηα κνπ.  

Έλησζα όηη πξέπεη λα έρσ θάηη ζην απνζεκαηηθό γηα ηελ γλσξηκία κνπ 

θνβεξό, θαη ζύκκαρό ηνπ ην αθόκε πην ηξνκαθηηθή  

λεαξόο άλδξαο.  

Ήμεξα θα λα είλαη από ηνπο πην απζηεξνύο είδνο, θαη όηη ισπνδπηηθόο 

κνπ έξεπλεο κπνξεί λα βξεη ηίπνηα δηαζέζηκν ζην ρξεκαηνθηβώηην. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό απνθάζηζε λα ζέζεη κεγάιν θνκκάηη κνπ, ην ςσκί θαη ην 

βνύηπξν θάησ ην πόδη ηνπ παληεινληνύ κνπ. 

 Η πξνζπάζεηα ηνπ ςεθίζκαηνο αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ 

απηνύ,  

ην βξήθα γηα λα είκαη ράιηα. 

Ήηαλ ζαλ λα έπξεπε λα θάλσ ην κπαιό κνπ λα πεδήμεη από ηελ θνξπθή 

ελόο ςεινύ ζπηηηνύ, ή λα βπζίζεη ζε έλα κεγάιν βάζνο ηνπ λεξνύ. Καη 

έγηλε πην δύζθνιε από ην αζπλείδεην 

Joe Σηελ Τεθηνληζκόο καο ήδε αλαθεξζεί σο ζπκπνιίηεο ηνπο πάζρνληεο, 

θαη ε ζπληξνθηθόηεηα ηνπ πνιύ εγθάξδηνο καδί κνπ, ήηαλ ζπλήζεηα  

ην βξάδπ καο λα ζπγθξίλνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ιίγν κέζα από θέηεο καο, κε 

ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε θαη ηνπο θξαηά ςειά ζε άιινπ ζαπκαζκό θάζε 

ηώξα θαη ηόηε, - -ε νπνία νδήγεζε ζηε λέα Πξνο ην βξάδπ, Joe πνιιέο 

θνξέο πξνζθαιέζεη, κε ηελ απεηθόληζε γξήγνξα κείσζεο ηνπ θέηα, λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκό καο ζπλεζηζκέλε θηιηθή?  

αιιά κε βξήθε, θάζε θνξά, 

κε ηελ θνύπα κνπ θίηξηλν ηνπ ηζαγηνύ γηα ηελ έλα γόλαην, θαη ην ςσκί 

κνπ άζηθην θαη ην βνύηπξν, από ηελ άιιε.  

Επηηέινπο, κνπ απειπηζκέλα ζεώξεζε όηη ην πξάγκα ζα εμεηαζζεί  

        ην ελδερόκελν ζα πξέπεη λα γίλεη, 



  

  

 θαη όηη είρε λα γίλεη θαιύηεξα κε ην ιηγόηεξν απίζαλν ηξόπν πνπ λα 

ζπλάδεη κε ηηο πεξηζηάζεηο. Εθκεηαιιεύηεθα ηελ κηα ζηηγκή,  

όηαλ ν Joe είρε κόιηο κε θνίηαμε, θαη πήξε ην βνύηπξν 

κνπ ςσκί  

             

 

               θαη θάησ ην πόδη κνπ.  

 

 

 


