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Στην αδερφή μου



Αυτή είναι μια περίεργη ιστορία. 
Ίσως και λιγάκι ακατάλληλη…

για όσα παιδιά έχουν γονείς
και για όσα δεν έχουν γονείς·

για όσα παιδιά έχουν αδέρφια
και για όσα δεν έχουν αδέρφια·

για αυτά που έχουν σκύλο αλλά δεν έχουν γάτα,
για όσα δεν έχουν ζώο, 

ούτε καν λούτρινο·

για τα παιδιά που αγαπάνε τη γιαγιά τους,
κυρίως για όσα δεν αγαπάνε τη γιαγιά τους.

Αυτό το βιβλίο είναι γενικά ακατάλληλο,
καλό είναι να ΜΗΝ το διαβάσετε.

Αν πάλι εσύ, που το κοιτάς τόση ώρα, το διαβάσεις,
έχω να σου πω:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Μόλις βρέθηκε το πιο ακατάλληλο κατάλληλο παιδί 
για αυτό το βιβλίο.
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Μαλλιά - κανταΐφι

Δεν θα κάνω τις συστάσεις. Πλήττω με τα ξεκινήμα-
τα. Ξέρεις, αυτόν τον ίδιο τρόπο που αρχίζουν όλα 
τα βιβλία, «Μια φορά και έναν καιρό», κι ένα σωρό 
τέτοια που έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 

Βαρέθηκα. 
Ίσως έχεις βαρεθεί κι εσύ, αλλά πού να το ομολο-

γήσεις. Σε ποιον να το πεις; 
Θα το πάμε λίγο ανάκατα, όπως είναι τα μαλλιά 

μου. Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα, πετάνε,  
έχουν τον δικό τους χαρακτήρα – σαν των αναρχι-
κών, γιατί δεν μπαίνουν σε τάξη. Αυτό καμιά φορά 
τρελαίνει τον μπαμπά μου. Με κοιτάζει όταν ξυπνάω 
και προσπαθεί να βρει το πρόσωπό μου. Είναι πρωι-
νά που περπατάω στον διάδρομο και δεν ξέρει εάν 
προχωράω προς τα εμπρός ή εάν είμαι με την όπι-
σθεν. Γιατί, όπου και να κοιτάξει, τι βλέπει; Μαλλιά. 
Μια μέρα τον έπιασε τέτοια ταραχή, που ήθελε να 
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πάρει ψαλίδι και να βάλει τη μαμά μου να μου 
τα κόψει. «Κάπως να τα αραιώσουμε, βρε παι-

δί μου. Αυτά δεν είναι μαλλιά, είναι κανταΐφι» 
είπε σουφρώνοντας τη μύτη του, λες και φταίει κά-
ποιος που είναι έτσι τα μαλλιά μου. 

Η αλήθεια είναι ότι τα μαλλιά μου είναι αγνώ-
στου ταυτότητος. Κανείς δεν ξέρει πώς βγήκαν 
έτσι. Άσε που μερικές φορές ο μπαμπάς μού λέει 
ότι δεν ξέρει σε ποιον μοιάζουν και τα μυαλά μου. 
Αυτό δεν ξέρω εάν πρέπει να το πάρω κατάκαρδα ή 
ως έπαινο, σαν να με βραβεύουν κάπως, γιατί μετά 
από πολλή βραδινή σκέψη που έριξα, τελικά δεν πι-
στεύω ότι είναι «ξυράφι» το μυαλό του μπαμπά μου, 
παρόλο που διαβάζει πολύ. Τη μαμά μου θα την έλε-
γες εξυπνούλα, αλλά κάποια άλλα βράδια που είμαι 
σκεπασμένη και κοιτάζω το ταβάνι, κι αυτό μοιάζει 
σαν να κατεβαίνει προς το μέρος μου, εγώ του ψι-
θυρίζω: «Εσύ τι λες; Είναι έξυπνη η μαμά μου;». Γιατί 
η δασκάλα μας λέει ότι η εξυπνάδα του ανθρώπου 
φαίνεται από τις επιλογές του. Κι εγώ σκέφτομαι, 
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λοιπόν: Αν –λέω αν– ήταν πραγματικά έξυπνη η μαμά 
μου, θα παντρευόταν τον μπαμπά μου; 

Με κάτι τέτοια σπάω το κεφάλι μου, και το ταβάνι 
τις νύχτες πάει κι έρχεται, μα απάντηση δεν βρίσκω. 

Κι όπως καταλαβαίνεις, όταν τους τα λέω, με κοι-
τάνε και οι δυο αγριεμένοι. 

Σου λέω, δεν μοιάζω σε κανέναν στην 
οικογένεια. Η μαμά έχει κοντά μαλ-
λιά και ίσια, η αδερφή μου μακριά 
και ίσια, και ο μπαμπάς κινείται στη 
«νεκρή ζώνη», όπως λέω, είναι δηλα-
δή στα όρια του καραφλού. Κανείς δεν 
τον πιστεύει όταν λέει ότι μοιάζω 
σε εκείνον, παρότι επιμένει 
και το λέει ξανά και ξανά. 
Ίσως για αυτό να τον ενο-
χλούν τόσο πολύ τα μαλ-
λιά μου – λες να θυμάται 
πώς ήταν τα δικά του και 
να συγκινείται; Λες να ζη-
λεύει; Κάθε φορά που προ-
σπαθώ πάντως να τον σκεφτώ 
με τέτοια μαλλιά και τον ζω-
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γραφίζω, καταλήγουμε να ξεκαρδιζόμαστε με την 
αδερφή μου. 

Είναι πραγματικά πολύ αστείος κι εκείνος, με τα 
μαλλιά-κανταΐφι του.



Ιδέες

Έχω συνεχώς ιδέες. Δεν αρέσουν καθόλου στους 
γονείς μου, γι’ αυτό είναι συνέχεια θυμωμένοι μαζί 
μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω γιατί μπορεί να θυμώνει κάποιος 
με τις σκέψεις. Οι σκέψεις είναι σαν τα σύννεφα, 
μας ταξιδεύουν. Και μερικοί γεννιούνται με πολλά 
σύννεφα στο κεφάλι τους ή με ένα σύννεφο αντί για 
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Ποιες είναι άραγε οι Πριγκίπισσες Τσιμπώ; 
Τίποτα Βρετανίδες γαλαζοαίματες, από κάποιο μακρινό βασίλειο; 

Ή μήπως κορίτσια σαν κι εσάς ή σαν αυτά που γνωρίζετε; 
Και, τέλος πάντων, τι σημαίνει να είναι κανείς κορίτσι σήμερα; 

Να είναι και λίγο αγόρι, και λίγο πριγκίπισσα αλλά και πολύ, 
μα πάρα πολύ Τσιμπώ; Ίσως και απεριόριστο Γελώ; 

Η Έλλη είναι μία από τις Πριγκίπισσες Τσιμπώ. 
Της ζητήσαμε να συστηθεί, μα εκείνη ήταν κάπου αλλού 

μπλεγμένη και μας έστειλε ένα γράμμα που έλεγε τα εξής:

Δεν θα κάνω τις συστάσεις. Πλήττω με τα ξεκινήματα. 
Ξέρεις, αυτόν τον ίδιο τρόπο που αρχίζουν όλα τα βιβλία, 

«Μια φορά και έναν καιρό», κι ένα σωρό τέτοια 
που έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 

Βαρέθηκα. 
Ίσως έχεις βαρεθεί κι εσύ, αλλά πού να το ομολογήσεις. 

Σε ποιον να το πεις;

Αυτή είναι η ιστορία της Έλλης. Και της Αλίκης. 
Κι ίσως θυμίζει λίγο και τη δική σας ιστορία. 


