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... Κατεβαίνουν και οι υπόλοιποι. 
Τελευταίος, ένας γέρος µε µια βαλιτσούλα κι ένα βιολί στο χέρι. Σταµατάει στη µέση 
της σκάλας και κοιτάει. Είναι ο γέρος που πουλούσε τις λεβάντες, ο ίδιος που 
ακολούθησε ο Αλέξανδρος. Ντυµένος όπως οι άλλοι. Ένα λιανό κοστουµάκι, µια 
άχρωµη γραβάτα. Οι συγγενείς που δεν βρήκαν τον δικό τους ακόµα κυκλοφορούν 
ανάµεσα στους υπόλοιπους προφέροντας ονόµατα, δείχνοντας φωτογραφίες. Και πάλι 
αναγνωρίσεις, φωνές χαράς, αγκαλιάσµατα. Σιγά-σιγά φεύγουν όλοι. Στην 
τσιµεντένια αποβάθρα, µπροστά στο µεγάλο καράβι µένει µόνο ο γεράκος µε το 
βιολί, αυτός που ακολούθησε ο Αλέξανδρος. 
―Θυµώνω..., λέει η γυναίκα στον Αλέξανδρο. ...Να πάρει η οργή! ι σηµασία έχει; 
Πατέρας ή όχι. Τι νόηµα έχει; γιατί; Γιατί πρέπει να µατώνουµε τρέχοντας πίσω από 
µια σκιά; 
O Αλέξανδρος δεν απαντάει. Την αφήνει να ξεσπάσει. Έπειτα, σαν να µιλάει στον 
εαυτό του κοιτώντας το γέρο µε το βιολί. Σαν να τον µετράει. 
―Κούτσαινε λίγο, µου φαίνεται... Από ένα παλιό τραύµα... στον εµφύλιο. 
Πάει κι έρχεται. Σταµατάει. H γυναίκα σηκώνει το κεφάλι και πιάνει το βλέµµα του. 
Γυρίζει και κοιτάζει κι αυτή το γέρο. 
―Τον φανταζόµουνα πιο ψηλό! λέει σιγά ριγώντας. 
O γέρος τους κοιτάζει κι αυτός. 
O Αλέξανδρος ξαναρχίζει να πηγαίνει και να 'ρχεται. 
―∆εν ξέρω να 'παιζε βιολί..., µουρµουρίζει. 
Το πρόσωπο του γέρου απέναντι φωτίζεται ξαφνικά. Κάνει µερικά βήµατα κι έπειτα, 
σαν να τ' αποφάσισε, πλησιάζει αργά το δύο αδέλφια. 
―Εγώ είµαι! 
Έχει ένα δειλό χαµόγελο. Τα δύο αδέλφια έχουν µείνει να τον κοιτάνε. 
―Εγώ είµαι! ξαναλέει. 
Μια στιγµή αµηχανίας κι ο Αλέξανδρος σκύβει να του πάρει τη βαλίτσα. 
―Εγώ 'µαι ο Αλέξανδρος. 
H γυναίκα κοιτάζει στα µάτια το γέρο. 
―Κι εγώ η Βούλα, λέει ξερά. O Νίκος δε θα 'ρθει· ταξιδεύει. 
O Αλέξανδρος κάνει να πάρει και το βιολί. O γέρος αρνείται. 
―H µάνα µας περιµένει στο σπίτι, λέει η Bούλα. 
―Στο σπίτι; κάνει ο γέρος απορηµένα. 


