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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ελίζα Βαβούρη

Εύα Κασιάρου

Όταν ο Ράμπο
γνώρισε

τη Ριρίκα



Γεια σας! Είμαι ο Ράμπο. Α, μην τρομάζετε... Τ’ όνομά μου μι-
κρή σχέση έχει μ’ εμένα. Εγώ είμαι φιλήσυχος, καλοσυνάτος 
σκύλος. Ο Αργύρης –ο καλύτερός μου φίλος– με βάφτισε 
Ράμπο γιατί, λέει, κατόρθωσα να επιζήσω σε δύσκολες συν-
θήκες και είμαι δυνατός. Είμαι, λέει, ημίαιμος. Έχω κάτι από 
μπουλντόγκ. Είμαι λευκός με καφετί και έχω ζάρες στα μά-
γουλά μου.

Με βρήκαν μια μέρα μισοπεθαμένο στο δάσος, όπου με εί-
χαν παρατήσει, λέει, κάποιοι ασυνείδητοι. Μη με ρωτήσετε 
γιατί μου ’καναν τέτοιο πράγμα. Τότε ήμουν πολύ μικρός, 
δεν το κατάλαβα.

Τα πάω πολύ καλά με όλους. Ακόμα και με τη στριμμένη τη 
γειτόνισσα, που πάντα με αγριοκοιτάζει. Με τους δικούς μου 
–με την οικογένεια του Αργύρη δηλαδή– είμαστε αχώριστοι.

Αυτό που θέλω όμως να σας διηγηθώ είναι πώς μπήκε στη 
ζωή μου η Ριρίκα και πώς κατάντησα να γίνω... δούλος της!
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Ένα ανοιξιάτικο πρωινό, μόλις τεντώθηκα μετά την ξάπλα, 
σκέφτηκα: 

« ».

Χασμουρήθηκα και πλησίασα το πρόσωπο του Αργύρη. 
Με μια γλειψιά τον ξύπνησα. Δεν ένιωσα ενοχές γιατί ήταν 
η ώρα που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να σηκωθεί απ’ το κρεβάτι. 
Τον ακολούθησα σε ό,τι έκανε. Όταν τον είδα να βάζει τα πα-
πούτσια του, βάλθηκα να στριφογυρίζω γιατί ήξερα ότι αμέ-
σως μετά θα μου περνούσε το λουράκι.
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Οι πρωινές μας τσάρκες ήταν οι καλύτερες. Στον Αργύρη 
άρεσαν πολύ τα καταστήματα παιχνιδιών. Κάθε φορά που 
περνούσε από το παιχνιδοπωλείο της γειτονιάς, σταματούσε 
απότομα και κοιτούσε τη βιτρίνα. Ε, τι να ’κανα... Έκανα στά-
ση κι εγώ μαζί του.

«Μακάρι να μου αγοράσει επιτέλους εκείνη την ωραία μπα-
λίτσα», έλεγα μέσα μου.

9



Την ώρα που χαζεύαμε τη βιτρίνα για άλλη μια φορά, ένιωσα 
μία απαίσια μυρωδιά, που μ’ έκανε να ξεροβήξω. Ήταν ίδια μ’ 
εκείνη της γάτας του γείτονά μας, την οποία δε χώνευα καθό-
λου. Γιατί; Θα σας γελάσω... Κάθε φορά που συναντιόμασταν, 
γινόμασταν μαλλιά κουβάρια. Μια μέρα την κυνήγησα, άνοι-
ξα το στόμα μου να τη γραπώσω, κι εκείνη έγινε καπνός.

Στράφηκα προς τα εκεί απ’ όπου ερχόταν η μυρωδιά. Καλά 
μου το ’λεγε εμένα η υγρή μου μύτη...

«Μια γάτα!» άρχισα να γαβγίζω βροντερά.

Ήθελα να σπάσω το λουρί και να την κυνηγήσω σαν αυτήν 
του γείτονα. Όσο και να το ’θελα, όμως, ο Αργύρης με συγκρα-
τούσε και με παρότρυνε να ηρεμήσω. Εκείνη, σαν σίφουνας, 
σκαρφάλωσε στα κλαδιά ενός δέντρου. Πώς τα κατάφερε, 
ούτε ξέρω... Εγώ, σίγουρα, δε θα τολμούσα κάτι τέτοιο.

Συνεχίσαμε τη βόλτα μας, χωρίς άλλες ενοχλήσεις ευτυχώς, 
αλλά και χωρίς εκείνη την ωραία μπαλίτσα δυστυχώς!
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