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Ο Κεραυνός κι η Αστραπή είναι ένα ζευγάρι γέρικα αθλητικά παπούτσια. 
Όταν οι δρόμοι τους χωρίζουν, η περιπλάνησή τους κρύβει αναπάντεχους 
κινδύνους. Άραγε θα ξανασμίξουν; Μέσα από την περιπέτειά τους αποκα-
λύπτεται η δύναμη της αγάπης και της προσφοράς, αλλά και η αξία που 
έχει η συμπόνια για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη δύση της 
ζωής τους.
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Ο Κεραυνός χαζεύει τους περαστικούς. Η αμαξοστοιχία για την Πα-
πουτσοχώρα των Αισθήσεων αναχωρεί σε λίγο. Ένα ξυπόλητο παιδί, 
κουλουριασμένο από το κρύο, του τραβάει την προσοχή. Έχει κι αυτό 
ανάγκη ένα εισιτήριο για μια καλύτερη ζωή. Ένα δυνατό σφύριγμα 
ακούγεται από τα σωθικά του τρένου, κι ο σταθμάρχης κάνει σινιά-
λο εκκίνησης στον μηχανοδηγό. Ένα μικρό σάλτο τούς χωρίζει από τ’ 
όνειρο. Οι σκέψεις τους διασταυρώνονται, και τρυπώνουνε μαζί στο 
τελευταίο βαγόνι. Στο μεταξύ, η Αστραπή ταξιδεύει προς άγνωστο 
προορισμό. Μέσα της όμως έχει μια κρυφή ελπίδα ότι την ψάχνει το 
άλλο της μισό...
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Μονοπάτιά μυστικά

Χωρίς εκείνα δεν μπορείς να πας μακριά. Σε βοηθούν. Σε κρατούν ζεστό 
και σε προστατεύουν για να συνεχίσεις το διάβα σου χωρίς να πληγω-
θείς. Δίχως να πληγιάσεις. Άναλαμβάνουν πάντα το βάρος και τις δυ-

σκολίες των ανηφορικών και κακοτράχαλων δρόμων δίχως να γογγύζουν. Χω-
ρίς να διαμαρτύρονται. Κι εσύ τα εμπιστεύεσαι, έστω κι αν τις περισσότερες 
φορές τ’ αφήνεις εκτεθειμένα μες στη σκόνη, παραπεταμένα.

Λίγη αγάπη σού ζητούν για τα χρόνια που περάσατε μαζί. Λίγη ζεστασιά και 
μια σταγόνα θαυμασμού για όλα όσα σου έχουνε προσφέρει. Κι εκείνα σου 
υπόσχονται ότι θα είναι μόνιμος συνοδοιπόρος στα ταξίδια της ζωής σου.

Κλείσε για λίγο τα μάτια κι έλα να σε ταξιδέψω μαζί τους σε μέρη αλλοτινά, 
σε κόσμους παραμυθένιους, σε μονοπάτια μυστικά. Όμως δε θα σου αποκαλύ-
ψω τον προορισμό. Θα σε αφήσω να γελάσεις, να κλάψεις ή απλώς τη διαδρο-
μή να απολαύσεις.
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Πάπουτσι άπο τον τοπο του

Μπαμ! Μια πόρτα έτριξε κλείνοντας με βρόντο, ενώ μια τσιριχτή φωνή 
έκανε τον τσαγκάρη να πεταχτεί σαν ελατήριο από τη σαστιμάρα, πέ-
φτοντας με φόρα από το ξύλινο σκαμνί του.

«Τι ήταν αυτό;» αναρωτήθηκε ο Φαλτσέτας, κρυφοκοιτάζοντας από το μι-
κρό παραθυράκι του πέτρινου εργαστηρίου.

Η απορία του λύθηκε σχεδόν αμέσως, όταν ξαφνικά η Άστραπή, ένα παλιό 
δαφνοστόλιστο αθλητικό παπούτσι, με πολλές νίκες στο ενεργητικό της, αφού 
βρόντηξε και άστραψε τόσο που η γλώσσα της από άσπρη έγινε κατακόκκινη, 
άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της μυξοκλαίγοντας με αναφιλητά. Το μόνο που 
κατάφερε να ακούσει ο τσαγκάρης ήταν...

«Φεύγω, και δεν πρόκειται να με ξαναδείς ποτέ! Να πας να βρεις μια ιταλική 
γόβα ή μια γαλλική μπαλαρίνα να ζήσετε μαζί! Εγώ φαίνεται πως δε σου κάνω! 
Γέρασα και είμαι πολύ λίγη για τα γούστα σου», είπε κι ύστερα χάθηκε τρέχο-
ντας στο πυκνό δάσος.

Άπαρηγόρητος ο Κεραυνός, το ταίρι της, σκουντούφλησε ξοπίσω της φωνά-
ζοντας το όνομά της, αλλά μάταιος κόπος. Ήταν ήδη πολύ αργά.

Γύρισε με τη σόλα να βουλιάζει στο νοτισμένο χώμα και, μπουρδουκλώνο-
ντας το βήμα του στο πράσινο λυτό κορδόνι του, κατάφερε με πολύ κόπο να 
φτάσει μέχρι το φεγγαροστολισμένο μαγαζάκι του Φαλτσέτα.

«Τι συνέβη;» τον ρώτησε ο τσαγκάρης με γουρλωμένα μάτια.



7



8

«Ε, να... της είπα ότι με τα χρόνια η βαφή του δέρματός της ξεθώριασε αρ-
κετά και ότι χρειάζεται μια μικρή αλλαγή και στις ραφές της, που ’χουν κατα-
ντήσει σαν κλωστές από σχοινόπρασο...»

«Πώς;;; Τα λένε αυτά σε μια γυναίκα;! Τόσα χρόνια μαζί, ποτέ δεν ανταλλά-
ξατε ούτε μια κακιά κουβέντα. Όλοι ζήλευαν το δέσιμό σας και έλεγαν πόσο 
ταιριαστά κι αγαπημένα είστε. Και τώρα...»

Ο Κεραυνός κατέβασε τη μύτη, κοιτώντας το χώμα με ντροπή. Πώς μπόρεσε 
να της μιλήσει έτσι; Σάμπως εκείνος δεν είχε παλιώσει; Εκείνη του είχε σταθεί 
τόσο πολύ μετά το κλείσιμο του εργοστασίου κατασκευής της μάρκας τους... 
Άυτό ήταν λοιπόν το ευχαριστώ του;

Γύρισε και κοίταξε το σπιτικό τους. Του φάνηκε τόσο άδειο... Έπρεπε να κά-
νει κάτι. Στάθηκε με θάρρος στο ύψος της λαστιχένιας σόλας του και είπε φω-
ναχτά: «Θα τρέξω στο κατόπι της! Πρέπει να τη βρω».

«Άυτό να κάνεις. Άλλά πώς να τη βρεις μέσα στην μπόρα... Εξάλλου, υπάρ-
χουν τόσοι κίνδυνοι εκεί έξω. Κι αν σου ξεκολλήσει η σόλα; Κι αν σου ζαρώσει 
η γλώσσα; Κι αν πατήσεις το κορδόνι σου και σωριαστείς; Τι θα κάνεις; Εγώ δε 
θα είμαι δίπλα σου να σε βοηθήσω», του είπε ο Φαλτσέτας.

«Δε με νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι η Άστραπή», είπε εκεί-
νος αποφασισμένος.

Μετά από κάμποσες ώρες τύλιξε σ’ έναν μπόγο δυο αλλαξιές μάλλινες κάλ-
τσες κι ένα κομμάτι δυναμωτικό κέικ καρότου, έκλεισε την ξύλινη πόρτα πίσω 
του και, λίγο πριν χαράξει, χάθηκε μέσα στο παγωμένο και μουντό δάσος.
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Στο κάτοπι τησ

Ολα τριγύρω του φαίνονταν τόσο διαφορετικά. Πότε του δεν είχε ταξιδέ-
ψει τόσο μακριά. Ή τουλάχιστον έτσι θαρρούσε, αφού οι αναμνήσεις με τα 
χρόνια είχαν ξεθωριάσει. Το παράδοξο ήταν ότι του άρεσε κιόλας... Λίγες 

ώρες πριν είχε διασχίσει το ατέλειωτο δάσος και τώρα πια βρισκόταν πάνω σ’ έναν 
ασφάλτινο δρόμο κοντά σε μια πινακίδα που έγραφε: «ΠΟΛΗ 4 ΧΛΜ.».

Θυμήθηκε τα νιάτα του, καινούργιο μοντέλο τότε, που έτρεχε γεμάτος δύ-
ναμη, αλλά δε θυμόταν πού και πότε. Τεντώθηκε κάτω απ’ τη μεγάλη επιγρα-
φή για να ξεπιαστεί και να προφυλαχτεί απ’ τη βροχή, που δεν έλεγε να στα-
ματήσει. Έφαγε λιγουλάκι από το πεντανόστιμο κέικ καρότου της Άστραπής 
και βαριαναστέναξε. Άφησε για λίγο το μυαλό του να ταξιδέψει στο παρελθόν, 
τότε που όλα ήταν τόσο ρόδινα κοντά της.

Άξαφνα, πάνω που ονειροπολούσε, ένα τεράστιο φορτηγό πέρασε με τόσο 
μεγάλη ταχύτητα δίπλα του, που σχεδόν τον ακούμπησε. Το ρεύμα του αέρα 
ήταν τόσο δυνατό, που τον παρέσυρε. Έκανε πέντ’ έξι τούμπες και κατέληξε 
στην ορθάνοιχτη καρότσα του.

Ο Κεραυνός, ζαλισμένος από τις στροφές, κοίταξε γύρω του. Μα πού στο 
καλό βρισκόταν; Και τι ήταν αυτή η απαίσια μυρωδιά;

Ένα ζευγάρι μαύρες λαστιχένιες γαλότσες, γεμάτες κοπριά και λάσπη, τον 
αγριοκοίταξαν και του είπαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ρε μεγάλε; Μή-
πως ήρθες να μας κατασκοπεύσεις; Λέγε γρήγορα ποιος σε έστειλε, αλλιώς θα 
έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα».
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