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Τολμηρά και τρυφερά, αυτά τα κρυφά ημε-
ρολόγια του Άνθους, περιγράφουν γυμνή την 
αλήθεια της ηδονής, τα γούστα και τις μεθό-
δους μιας γυναίκας και των οκτώ της ερώτων.
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•

1.
Αφού αυνανίστηκα στο μπάνιο μου, κάθομαι στο 
χείλος της μπανιέρας και κινητοποιώ τους μυς του 
άνθους μου για να τρέξει το νερό που απορρόφησε 
στη διάρκεια των σπασμών. Διαφορετικά μπορεί να 
αρχίσει να κυλάει ώρες αργότερα, και να πρέπει να 
αλλάζω κιλότα, ή, αν δεν είμαι στο σπίτι, να  τρέχω 
στην τουαλέτα να τη βγάλω τελείως για να τη χώσω 
στην τσάντα.

•

2.
Μια μέρα που χαϊδευόμουν σκυμμένη πάνω από το 
πρόσωπο του εραστή μου, κοιτάζοντάς τον να αυνανί-
ζεται, με το κεφάλι του χωμένο κάτω από τη φούστα, 
ανάμεσα στους μηρούς μου με μαύρες κάλτσες και 
ζαρτιέρες, πέτυχα ταυτόχρονα με εκείνον έναν δυνατό 
και μακρύ οργασμό. 

Με ωραία και σπορτίβ ισορροπία έμεινα όλη εκείνη 
την ώρα του συγχρονισμένου αυνανισμού κρεμασμένη 
λίγα εκατοστά πάνω από το στόμα του, εμποδίζοντάς 
τον να σαλιώνει το άνθος μου και να βουλιάζει μέσα 
του. Αλλά όταν ανασηκώθηκα είδα ότι είχε το πρόσωπο 
μουσκεμένο. Μου είπε ότι μόλις τον είχα ποτίσει εγώ, 
με ένα θεαματικό και πλούσιο σιντριβάνι.

Κι έτσι έμαθα ότι μπορώ κι εγώ να είμαι γυναίκα- 
πηγή. Έκτοτε το επαλήθευσα πολλές φορές, αν και έχω 
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και πολλούς οργασμούς, πετυχημένους ωστόσο, που 
καταλήγουν σε συνηθισμένο χύσιμο. 

•

3.
Σχετικά με το 1, κάνω τα εξής στην τουαλέτα (πηγαίνω, 
το κάνω, σημειώνω):

Μηροί ανοιχτοί πάνω στη λεκάνη, πλάτη ακουμπι-
σμένη στο καζανάκι, αριστερό χέρι, δείκτης και μέσος 
βυθισμένοι στο άνθος, παράμεσος στην οπίσθια χαρα-
μάδα, δεξί χέρι στο κουμπί… Έτσι γίνεται, γυρίζει, πάει 
έρχεται, τα δάχτυλα και το σινεμά… Με τα μάτια κλει-
στά βλέπω κάποιον που του λέω πράγματα, κάποιον 
που το κάνει κι αυτός κοιτάζοντας με… το κάνει εκεί, 
στην άκρη των χειλιών μου… ω … σχεδόν το αισθάνο-
μαι… τον φωνάζω δυνατά με το όνομά του… άγγελέ 
μου… κωλόπαιδο, για σένα είναι…

Προσπαθώ να το κάνω να διαρκέσει αλλά έρχεται… 
Αυτό ήταν…

Μετά θα θέλω να κατουρήσω, ήθελα από πριν αλλά 
τώρα είναι πολύ έντονο, ψαχουλεύω με τα δάχτυλα, το 
άνθος μου είναι πολύ σκληρό σαν από άμμο.

•

4.
Δεν το δοκίμασα ακόμα, αλλά νομίζω ότι από το 1 και 
το 2 εξάγεται η εξής συνταγή:

Για όσες θέλουν να κάνουν στον εραστή τους την 
έκπληξη-σιντριβάνι:
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Κάνετε μπάνιο και αυνανιστείτε (μάλλον θα ξέρετε 
ήδη ότι μέσα στο νερό οι αισθήσεις χαλαρώνουν). Οπότε 
καλό είναι να ξαπλώσετε σε μισογεμάτη μπανιέρα και 
να ανασηκώνετε τη λεκάνη για να μπορεί το άνθος 
να αγγίζει την επιφάνεια, ή ακόμα να χοροπηδά όπως 
εκείνα τα χαριτωμένα δελφίνια που βλέπουμε στη 
θάλασσα με την αυγή να ακολουθούν την αυλακιά των 
πλοίων που ταξίδεψαν όλη τη νύχτα για ένα μακρινό 
νησί)· συγκρατείστε το νερό που απορροφήθηκε έτσι 
στο βάθος του άνθους σας· κάντε έρωτα και τη στιγμή 
που θα επιλέξετε, καταπλήξτε τον αφήνοντας να ανα-
βλύσει μπροστά στα μάτια του το υγρό που είχατε 
όλο το χρόνο να το ζεστάνετε, να το βαρύνετε, να το 
αρωματίσετε ερωτικά.

•

5.
Μου αρέσει πολύ να προσφέρω το άνθος μου στα βλέμ-
ματα. Είναι από μόνο του ένα μικρό θέατρο με την 
αυλαία του που ανοίγει και κλείνει. Αλλά η αναμονή 
που προκαλεί στο θεατή είναι απείρως πιο ερεθιστική 
και οδυνηρή, γιατί σε αυτή τη σκηνή δεν θα εμφανι-
στεί ποτέ τίποτα εκτός από την αλμυρή έκκρισή του.

Μου αρέσει να ανοίγω τα πόδια και να αφήνω να με 
παρατηρούν, να με μελετούν. Αυτός που κοιτάζει ας 
πλησιάσει όσο μπορεί, φτάνει να μην αγγίζει. 

Ας βγάλει το δικό του μίσχο, αν θέλει, και να αφήνει 
να βλέπω.
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Ας μου ζητήσει κάτι που του αρέσει κι ας του πω ναι.
Μου αρέσει να σκέφτομαι τον έρωτα μέρα και 

νύχτα.

•

6.
Μου αρέσει να ξυπνάω τη νύχτα με το άνθος φλογι-
σμένο. Υποθέτω ότι κάποιο ερωτικό όνειρο με έφερε σε 
αυτή την κατάσταση, αλλά τις περισσότερες φορές δεν 
το θυμάμαι. 

Ακόμα δεν έχω συναντήσει άνδρα που να του είναι 
δυσάρεστο να βυθίζομαι κάτω από το πάπλωμα για να 
αρχίσω να γλύφω το μίσχο του την ώρα που κοιμάται. 
Ή να κολλάω στην πλάτη του, και να περνάω το χέρι 
μου στην κοιλιά του για να βρω ψαχουλευτά το ζεστό 
θησαυρό του. 

Επίτηδες μένω μισοκοιμισμένη, αν γίνεται σα μέσα 
σε όνειρο είναι ακόμα καλύτερο.

Ο άνδρας είναι τόσο ευχαριστημένος που με αφήνει 
να κάνω ό,τι μου αρέσει. Μου αρέσει να κρατάω τα 
μάτια κλειστά και να πίνω το γάλα του στο σκοτάδι.

•

7.
Όταν ξέρει ότι φοράω μακριές κάλτσες μέσα από τη 
φούστα μου, ξαπλώνει ανάσκελα στη μέση του χαλιού 
για να περάσω από πάνω του. Το κάνω πολλές φορές, 
απασχολημένη με τις δουλειές μου, διασχίζω το δωμάτιο 
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πάνω από το πρόσωπο του σα να μην τρέχει τίποτα. Αν 
φοράω κιλότα, μετά από μερικά περάσματα τη βγάζω, 
και τελικά στέκομαι για περισσότερη ώρα, ανοίγω τα 
πόδια για να βλέπει καλύτερα, τα λυγίζω…

Τον αφήνω να ξεκουμπώσει το παντελόνι του ή το 
ξεκουμπώνω μόνη μου, το κατεβάζω λίγο και παίρνω 
στα χέρια μου το θησαυρό του. Ύστερα πιάνω το χέρι 
του και το κλείνω γύρω από το μίσχο του, μου αρέσει 
να βλέπω πώς το κάνει. 

Κι έτσι είναι που μια μέρα, όπως είπα στο 2, ανακά-
λυψα ότι μπορώ να γίνω μια γυναίκα-σιντριβάνι.

•

8.
Γονατιστή μπροστά στο θησαυρό του, είμαι παιδί 
μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ευθυτενές, 
γυαλιστερό, και τόσο όμορφο, με τις μπάλες του γεμά-
τες υποσχέσεις. Στην καρδιά μου παρακαλώ τον Αϊ 
Βασίλη,  ελπίζω πώς ήμουν αρκετά καλή για να μου 
φέρει το δώρο μου.

Βγάζω τη γλώσσα, χαμηλώνω τα μάτια, για να ακου-
μπήσει εκεί την όστια του. Όταν η σάρκα του, τόσο 
ντελικάτη και μυρωδάτη, το δέρμα του τόσο λεπτό, 
αγγίζουν τους ευαίσθητους κάλυκές μου, τον κοιτάζω 
στα μάτια και πραγματικά μεταλαμβάνουμε ο ένας 
τον άλλον. 

Ποιος μου έδωσε αυτό το στόμα; Ποιος του έδωσε 
αυτό το μίσχο που γλιστράει μέσα, ποιος μας έδωσε 
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αυτά τα υγρά και γυαλιστερά μάτια; Γλυκιά νύχτα, 
άγια νύχτα, άσε με να γνωρίζω πάντα την τέλεια ένωση 
στον έρωτα και μέσα της να λειώνω.

•

9.
Μου αρέσει πολύ να με γλείφουν στο μικρό μου πίσω 
άνθος. Πέφτω στα τέσσερα και χώνω το κεφάλι μου 
στο μαξιλάρι, χαμηλώνω την πλάτη και τουρλώνω στο 
μάξιμουμ τον πισινό μου, για να ανοίξουν οι γλουτοί, 
απομακρύνω τα γόνατα και περιμένω. 

Γονατίζει, πλησιάζει το πρόσωπό του στη μακριά 
τριζάτη χαραμάδα μου. Όταν κολλάει το στόμα του 
είναι σα να σκαρφαλώνει εκεί ένα σαλιγκάρι, στη βαθιά 
μου κοιλάδα. 

Ξέρω ότι εν συνεχεία, για να ξεπληρώσω τις καλές 
του υπηρεσίες, θα μου επιβάλει μια ηδονή πιο βίαιη. 
Από φόβο και ελπίδα το κεφάλι μου γυρίζει, αφήνομαι 
απολύτως σε αυτή την πρώτη ευτυχία και η έκστασή μου 
τον ενθαρρύνει να την κάνει να διαρκέσει περισσότερο.

Ενίοτε, καθώς το μέτωπο πιέζει το σεντόνι, ανοίγω 
τα μάτια και κοιτάζω στον άξονα της γέφυρας που 
σχηματίζουν οι μηροί μου: βλέπω τότε, στο βάθος του 
πίνακα, το μίσχο του τεντωμένο στο κενό, ή σφιγ-
μένο στην παλάμη του που πηγαινοέρχεται, καθώς 
το στόμα του είναι κολλημένο σα βεντούζα στο μικρό 
μου άνθος. Οι γλουτοί μου κυματίζουν μαζί με την 
ευτυχία μου. Τη στιγμή που οι γοφοί μου και η κοιλιά 
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μου αναπηδούν, κολλάω στο πηγούνι και τη μύτη 
του, και γίνομαι τόξο ακόμα περισσότερο, για να του 
παρουσιάσω και το άνθος μου και να έρθει η γλώσσα 
του να ολοκληρώσει την ηδονή μου. 

Στους παλμούς του κρεβατιού νοιώθω το ρυθμό της 
παλάμης του, τις αλλαγές του ρυθμού και τις στιγμές 
που πρέπει να σταματήσει για να μην τελειώσει ακόμα. 
Εγώ χύνω χωρίς συγκρατημό, γιατί δεν έχω όρια. 

•

10.
Ήταν ένας που λάτρευα να τον γλείφω την ώρα που 
κοιτούσε ταινίες πορνό. Βολευόμασταν έτσι που να 
μπορώ να βλέπω κι εγώ την οθόνη. Με ερέθιζε πολύ 
αυτό, αλλά κυρίως, χωρίς να το του λέω, ικανοποιούσα 
την ασίγαστη περιέργειά μου: ήθελα να ξέρω τι τον 
έφερνε περισσότερο στα όρια του οργασμού, τόσο που 
να θέλει να πιάνει το κεφάλι μου με τα δυο του χέρια 
και να το τραβά από το πέος του in extremis.

Εμένα μου αρέσει να διαρκεί η ηδονή, αλλά από την 
άλλη πλευρά, όταν νοιώθω το χυμό να ανεβαίνει, χάνω 
κάθε έλεγχο, μου είναι απαραίτητο. Πρέπει πάντα εκεί-
νοι λοιπόν να με συγκρατούν. 

Μόλις ηρέμησε λίγο με άφησε να τον ξαναπάρω. 
Παραφύλαγα ποια εικόνα, ποια γυναίκα, ποια κατά-
σταση τον έκαναν ξαφνικά να χτυπά και να τρέμει 
πιο δυνατά κοντά στο λαιμό μου, αλλάζοντας την 
αναπνοή του, κάνοντάς τον να βγάζει αναστεναγμούς 
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ή βογκητά. Με το στόμα μου, τα μάτια μου και τα 
αυτιά μου, έβλεπα την ψυχή του καλύτερα από όσο 
θα μπορούσε να μου τη δείξει ο καθένας με λέξεις, 
έβλεπα τη βασική αρχή στην πηγή της ζωής, ήμουν η 
Εύα που ηλεκτρίζεται στο φιλί της με το φίδι, ήμουν 
στο ακτινοβόλο κέντρο του Παραδείσου, και το ήξερα, 
και απολάμβανα έως θανάτου να το ξέρω.

•

11.
Το πρόβλημα με την πεολειχία είναι ότι δεν μπορώ να 
σταματήσω. Το στόμα μου και τα χέρια μου δεν θέλουν 
να εγκαταλείψουν αυτό το υπέροχο πράγμα, αυτό το 
θαυμάσιο παιχνίδι, αυτό το χρυσό είδωλο μπροστά στο 
οποίο ποτέ δεν θα κουραστώ να προσκυνώ, στο οποίο 
δεν θα προσάψω ποτέ αρκετές τιμές. 

Κι ύστερα αυτό που πρόκειται να έρθει οξύνει την πείνα 
και την δίψα μου, θέλω οπωσδήποτε να το καταπιώ. 

Ή πάλι να το δω να αναβλύζει, κι αυτό μου φέρνει 
επιθυμία να ουρλιάξω από χαρά σαν πολύ μικρό παιδί 
στο κουκλοθέατρο· ή με κάνει να τρέμω και να βογκάω 
από φόβο και χαρά ανακατωμένα όταν το περιμένω 
στο πρόσωπό μου. 

•

12.
Το αγόρι που με είχε ξεπαρθενέψει με είχε κάνει να 
προσέξω ότι το σπέρμα του άφριζε ωραία με σαπούνι. 
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Ήταν χαρούμενος σα να άφηνε μπαλόνια με ήλιον στον 
ουρανό. Όλα γίνονταν τόσο ανάλαφρα, ξαφνικά. 

Κι έτσι κάθε φορά που μπορούσαμε (αλλά συχνά 
το κάναμε έξω ή μέσα σε ένα κοινό δωμάτιο, δίπλα 
σε φίλους και φίλες), κάθε φορά που είχαμε νερό και 
σαπούνι, παίζαμε να τον πλένω μετά τον έρωτα. Σιγο-
τραγουδούσα την ώρα που άφριζε. Γελούσαμε σιγά, 
ήμασταν ευτυχισμένοι.

•

13.
Όταν λέω «εκείνος» δεν μιλάω πάντα για τον ίδιο 
άντρα, ή απλώς μιλάω για πολλούς άντρες. Δεν είχα 
δεκάδες, αλλά πάντως είχα αρκετούς για να ξέρω. Δεν 
έχει τόσο σημασία ο αριθμός των ανδρών, όσο η προ-
σοχή που δίνεις στον καθένα, για να αποκτάς γνώση.

Ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά ακόμα και ο 
λιγότερο προικισμένος, ή ο λιγότερο ταλαντούχος, με 
λίγη επικοινωνία μπορεί να κάνει θαύματα. 

Προτιμώ πολύ τους άνδρες που δεν είναι σίγουροι 
για τη μοναδικότητά τους, ή που δεν φαντάζονται ότι 
ξέρουν αρκετά. Μου αρέσει όταν έχουν δεκτικό πνεύμα, 
όταν είναι έτοιμοι να μοιραστούν τα γούστα και τις 
επιθυμίες τους, τις εμπειρίες αλλά έτοιμοι επίσης να 
δεχτούν τις δικές μου ορέξεις και τις παραξενιές. Χωρίς 
να νοιώσουν ταπεινωμένοι με ορισμένες χειρονομίες 
ή μερικές απαιτήσεις που τους βάζουν όσο κρατά ένα 
τσιγάρο σε μια κατάσταση περισσότερο θηλυκή από 
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αρσενική. Μου αρέσουν όταν είναι ικανοί να επιβάλ-
λονται, αλλά και να αφήνονται. 

Μου αρέσουν, τους αγαπώ έτσι όπως ήρθαν στον 
κόσμο, μέσα στη βίαιη αθωότητά τους. 

•

14.
Ξεπαρθενεύτηκα (12) μέσα στο δάσος, το καλοκαίρι των 
δεκαεπτά μου χρόνων. Ήταν μια από τις ωραιότερες 
μέρες της ζωής μου. Ήθελα τόσο πολύ να γνωρίσω το 
σώμα του άντρα, και να με διαπεράσει. Στην παραλία 
κοιτούσα τα αγόρια σχεδόν γυμνά, μου φαίνονταν τόσο 
όμορφα. Ο θώρακας, οι λεπτοί τους μύες, το κρου-
στό τους δέρμα, οι γραμμές των ώμων τους, της κοι-
λιάς τους, οι μικροί τους δικέφαλοι, οι σκληροί μηροί 
τους… Το θυμάμαι σα να ήταν χτες: το θαυμασμό, το 
σοκ και τα κύματα θερμότητας που προκαλούσε μέσα 
μου η παρατήρηση αυτής της γης της επαγγελίας, της 
αντρικής σάρκας. 

Εκείνο το καλοκαίρι έμοιαζα ακόμα με παιδί, αλλά 
όχι και τόσο για να συνεχίσω να απαγορεύω στον εαυτό 
μου τον έρωτα. Μήπως δεν είχα και την πρώτη μου 
περίοδο; Περίμενα τόσο πολύ καιρό να απελευθερωθώ 
από το σώμα μου του μικρού κοριτσιού. 

Αφού με φιλούσε και με ψαχούλευε για δυο μέρες, 
«θέλω να κάνω έρωτα» του είπα. Και μου έδωσε ραντε-
βού στο δάσος, μακριά από όλους. Υπήρχε μόνο ένα 
ύφασμα ανάμεσα στη χώμα και σ’ εμάς. Καθίσαμε εκεί 
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γυμνοί και βάλθηκα να ανακαλύψω το κορμί του ολό-
κληρο, τον άγγιξα παντού και ένοιωσα την ίδια στιγμή 
τον ουρανό όπου παλλόταν ο ήλιος του μεσημεριού, τα 
δέντρα που ίδρωναν ρετσίνι, το αμμώδες έδαφος που 
ήταν σκεπασμένο με πευκοβελόνες ζεστές και τριζάτες. 
Κανείς  ποτέ δεν είχε μπει στο κορμί μου. Τον είχα 
διαλέξει για μαχαίρι της θυσίας. Μάτωσα, πονούσα, 
εκείνος εκσπερμάτωσε. Ήμουν τρομερά ευτυχής, αλλά 
δεν υπάρχουν λέξεις να πουν εκείνη τη χαρά, της και-
νούργιας ελευθερίας. 

•

15.
Η όγδοη αγάπη μου σκεφτόταν πολύ. Λάτρευε τις 
γυναίκες, τουλάχιστον όσο τις περιφρονούσε. Ήταν 
ένας άνδρας που είχε εντρυφήσει στους οίκους ανοχής 
και τις πόρνες. 

Ήταν είκοσι χρόνια μεγαλύτερος από μένα, δηλαδή 
ήταν κιόλας γέρος όταν ήμασταν εραστές. Τον επιθυ-
μούσα πιο πολύ από κάθε άλλον, για τον απλό λόγο 
ότι δεν τον είχα ποτέ. Δεν είδε το άνθος μου, δεν είδα 
το μίσχο του, και περάσαμε μια αιωνιότητα να καιγό-
μαστε ο ένας για τον άλλον. 

Άραγε θα τολμήσω να πω ότι επρόκειτο για ένα 
μεγάλο πλατωνικό πάθος; Δεν είμαι σίγουρη ότι κάτι 
τέτοιο είναι πιθανό. 

Σκεφτόταν πολύ και η σπουδαιότερη σκέψη του περί 
έρωτος ήταν ότι πρέπει να κλέβεις τα κορίτσια από τη 
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μητέρα τους. Έβλεπα, εγώ, ότι τον εαυτό του τον ίδιο 
ήθελε να ελευθερώσει από την αρπάγη της μητέρας 
του. Αρκούσε μια ματιά στις φωτογραφίες για να δια-
πιστώσει κανείς πόσο πολύ της έμοιαζε, στο σώμα και 
το πνεύμα. Κι αυτό ενώ έκρυβε ταυτόχρονα κάτω από 
την πέτρα της καρδιάς του τον πόνο και την ντροπή 
χωρίς τέλος του πατέρα του, το μυστικό του, του σιω-
πηλού πατέρα. 

Εγώ δεν ήθελα ούτε τον πατέρα του, ούτε τη μητέρα 
του, ήθελα εκείνον. Του το ζήτησα με τόση επιμονή 
που βάλθηκε να ερευνήσει τον εαυτό του. Έκανε όλο 
το ταξίδι προς τα πίσω, κι ήταν μακρύ ταξίδι. Παρα-
σύρθηκε μακριά. Ξαναβρέθηκε, ξαναχάθηκε. Για μερι-
κές  στιγμές είχε βρεθεί. 

Τελικά, κουρασμένος, ξαναμπήκε στο δικό του 
κόσμο και περίμενε το θάνατο. Ό,τι θα μπορούσε να 
συμβεί ανάμεσά μας, πέρασε στην περιοχή του απολύ-
τως απίθανου. Θα ήθελα πολύ να μην αμφιβάλω ποτέ 
ότι αυτό ήταν το σωστό για εμάς τους δυο. 

•

16.
Η τέταρτη αγάπη μου ήταν που με έκανε να γνωρίσω 
το σοδομισμό. Μου είπε ότι ο ίδιος είχε μυηθεί στη 
μέθοδο αυτή από ένα κορίτσι που είχε πάρει μια μέρα 
με ωτοστόπ. Του είχε δώσει το τηλέφωνό της και είχαν 
ειδωθεί πολλές φορές. Μόνο αυτή τη μέθοδο δεχόταν: 
ήταν υποχρεωτικό να συμφωνήσει!
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Και τώρα ήθελε να μου τη μάθει. Η Ανθή δεν αφή-
νει ποτέ χαμένη ευκαιρία να διδαχθεί κάτι καινούργιο. 
Δε θυμάμαι πια αν την πρώτη φορά χρησιμοποίησε το 
λιπαντικό από το σωληνάριο ή το σάλιο του, ούτε αν 
είχα ξαπλώσει ανάσκελα ή μπρούμυτα. Με είχε προει-
δοποιήσει ότι όποιος αναζητά ηδονές στα μέρη εκείνα 
μπορεί να υποστεί μερικές οργανικές συνέπειες, κι αν 
κάτι τέτοιο συνέβαινε, δεν θα έπρεπε να ντρέπομαι.

Τα προκαταρκτικά με είχαν διεγείρει τέλεια και ήμουν 
απολύτως έτοιμη. Όσο θυμάμαι, όλα πήγαν καλά την 
πρώτη φορά, δηλαδή δεν συνέβη τίποτα που θα μπορούσε 
να σβήσει την επιθυμία μου να το ξανακάνω κάθε τόσο, 
επειδή ήταν τόσο ιδιαίτερα παράξενη η αίσθηση εκείνη.

•

17.
Ο ένας από τις οχτώ μου αγάπες ήταν ένα αγόρι της 
ηλικίας μου. Ήμασταν πάνω από σαράντα χρόνων 
όταν γνωριστήκαμε, αλλά λέω «αγόρι» και «της ηλικίας 
μου» επειδή από την αρχή τον έβλεπα σαν αδερφό. 
Είχα την εντύπωση ότι είχα περάσει όλη την εφηβεία 
μου μαζί του και ξαναβρισκόμασταν σα να μην είχε 
συμβεί τίποτα ενδιαμέσως. Δεν έμοιαζε ούτε από κοντά 
ούτε από μακριά σε κανέναν από τους τρεις αδερφούς 
μου, δεν έμοιαζε ούτε σε μένα, αλλά έτσι ήταν τα πράγ-
ματα, ήταν ο πιο κοντινός αδερφός μου.

Του το είπα αμέσως. Δεν απάντησε τίποτα, είναι 
πολύ σκεπτικός άνθρωπος και ελάχιστα φλύαρος, 




