… `Eχει σηµασία και αυτό …
Κάτι παιδιά …
Κάποιοι το ’δαν ζεστά το θέµα
κι ήταν στο καζίνο στις πορείες ( βλ. ∆ραστηριότητες

)
ΕΓΏ παίρνω θέση και λέω ΑΠΟΧΉ και ΑΠΆΘΕΙΑ
(και πετυχαίνεις και περισσότερα έτσι …),
µα κι ο ένας µου ’πε, «ας είναι …»
«`Ο,τι µπορεί κι ο καθένας» …

ΚΑΙ ΠΡΆΓΜΑΤΙ
ΠΙΣΤΕΎΩ ΠΩΣ
`ΕΝΑΣ `ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΆΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΆ
ΑΠ `Ο,ΤΙ `ΟΠΟΙΟ ΣΎΝΟΛΟ
ΜΑ …
`ΟΧΙ `ΕΝΑΣ ΜΌΝΟ …
ΠΟΛΛΟΊ ΑΠΟ ΤΟΝ
`ΕΝΑΝ—ΚΑΘΈΝΑ.
`Οπως και να ’χει
τα παιδιά φάγαν και το τράβηγµα µε το νόµο
(κλασσικά εικονογραφηµένα)

ΑΥΤΌ `ΟΜΩΣ
που έχει σηµασία
και θέλω την προσοχή του

«ΚΑΘΈΝΑ»

είναι πως µια µέρα πριν ξεκινήσει
η φωτιά στην Πάρνηθα
τα παιδια είχαν ανέβει πάνω και
«φάγαν πόρτα»
απο τους πυροσβέστες.

ΕΊΧΑΝ ΛΈΕΙ …
`ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
Η
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ …
Του λέω … «τι εννοείς ; … »
«A … δεν ξέρω … !»,
µου απαντά.

Ο νοών φέρει τα αυτονόητα.
ΒΆΛΕ ΤΟ ΛΎΚΟ ΝΑ ΦΥΛΆΕΙ
ΠΡΌΒΑΤΑ
…Βέβαια δεν έβαλε κανένας πυροσβέστης
καµµιά φωτιά …

ΑΛΛΆ ΜΕ ΤΗ
∆ΙΑΦΘΟΡΆ ΤΗΣ ΕΠΟΧΉΣ
ΜΑΣ
κανείς δηµοσιοϋπάλληλος πυροσβέστης
δεν ασχολήθηκε (και καλά έκανε …
—σχετικό αυτό)*

…

Και τώρα που γράφω δηλ.
κόβουν «φιλετάκια» (κυβέρνησης )
οικόπεδα και χορηγίες ΕΟΚ.

`Ε

τσι,
… για να «ξέρουµε ποιοί είµαστε» .

ΓΙΑ ΠΟΛΛΆ ΛΕΦΤΆ ΜΙΛΆΜΕ.
ΑΥΤΉ Η ΑΠΛΗΣΤΊΑ ΘΑ ΒΓΕΊ
κι αυτή στο

ΤΣΙΓΓΈΛΙ
…
κι όταν τη ΦΑΤΕ

(την πίτα)

ΘΑ ΤΗ ΦΆΜΕ `ΟΛΟΙ
…
ΤΑ ΛΕΦΤΆ ∆Ε ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ∆ΈΝΤΡΑ!
(Που και να θές δε γίνετε).

ΟΎΤΕ Ο ΑΈΡΑΣ
ΠΌΣΟ ΜΆΛΛΟΝ Ο ΟΥΡΑΝΌΣ …
ΘΑ’ΝΑΙ ΠΟΤΈ Ο `Ι∆ΙΟΣ.
…

Η συνοµιλία είχε περίπου ως εξής …
—Παιδιά που πάτε ; (πυροσβ.).
—E … ζέστη έχει … καλοκαίρι …
είπαµε να βγούµε παραέξω …
εδώ στο βουνό
για άραγµα.
(∆ηµιοκρατία κατά τ’ άλλα).

Ερχόµαστε συχνά έτσι κι αλλιώς …
—Εντάξει (λέει) αλλά να προσέχετε
έχουµε άσκηση η πυροσβεστική.

(οk …
καλό αυτό …
άσκηση ∆ΥΝΑΜΊΤΗ

)
[—195 µηχανισµοί βρέθηκαν (Μ.Μ.Α.) βλ. κείµενο—]
…
Και τα γράφω …
µάλλον

και τα τονίζω …
γιατί το ό,τι «ξεχνάµε εύκολα»
είναι το αίµα που σας «πίνουν».

ΝΑ ΠΆΤΕ,
ΝΑ ∆ΕΊΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ,
ΝΑ ΝΙΏΣΕΤΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΖΕΊΤΕ
…

ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΝΑ ΠΆΤΕ ΓΙΑ …
ΨΏΝΙΑ …
(γιορτές … µέρες που ’ναι).

?
Που ό,τι κι αν γράψω,
ακόµα φτάνω να είµαι
στην αρχή του κειµένου …

Το λέω και επιµένω :
Mόνο για την Πάρνηθα,
να νοιαζόµασταν …
να σταµατούσαµε …
να υπήρχαµε …
σαν άνθρωποι …
(σαν …)

ΤΊΠΟΤΑ ∆Ε ΘΑ ΚΑΙΓΌΤΑΝ!
Προσωπικά τα παράτησα όλα και έγραφα …
έγραφα …
έγραφα …
και γράφω …

Τη µια µέρα σου λένε τα Μ.Μ.Α.
«ΝΑ ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΩΤΙΈΣ»

Την άλλη …
ΚΑΗΚΕ
για δύο µήνες το 1/3
και βάλε
της χώρας.

ΩΡΑΊΑ …
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ
∆ΕΝ ΤΗ ΒΛΈΠΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗΝ T.V.
`OTAN TO KΆΝΕΙΣ ΑΥΤΌ
ΜΆΛΛΟΝ ΕΊΣΑΙ ΕΣΎ
Ο
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΈΝΟΣ

ΕΣΕΊΣ … ;
∆ηλ. τι άλλο σας λείπει …
πια …

?
[24.12.2.007].

Συγκεντρωτικά έχω τέσσερεις (για την ώρα)
περιπτώσεις
που αναφέρω και στο κείµενο µου …

—Το προσωπικό µου τηλέφωνο …
που απο πίσω «πέφταν» τηλέφωνα (…)

—Πυροσβέστης εθελοντής
που πάει και δεν του δίνουν νερό
και τον καθυστερούν (…)

—Πυροσβέστης εθελοντής που πάει
και τον στέλνουν στον ΥΜΗΤΤΟ
και ’κει είναι κάτι άλλοι (πυροσβέστες)
και τρώνε σουβλάκια (…)

[υπάρχει ανάπτυξη στο κείµενο στην πορεία … ]
—Η ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΊΓΕΤΕ ΩΣΤΏΣΟ—
—Και … το σκηνικό µε τα παιδιά …
`ΕΤΣΙ … ΌΛΑ ΑΥΤΆ …
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ …
ΚΆΠΟΙΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΙ ΑΥΤΉ
ΤΗ ΒΡΩΜΟ∆ΟΥΛΕΙΆ
[έχω περάσει τις 1000 σελ.]
…

Και ποιός θα τα διαβάσει …
Και τι θα καταλάβει …
Και ποιός θα νοιαστεί …
ΑΛΛΆ ΑΥΤΆ ΑΦΟΡΟΎΝ ΜΌΝΟ
ΠΕΘΑΜΈΝΟΥΣ
ΕΓΏ ΜΙΛΏ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟΎΣ
κι ίσως
µια φορά όχι

—ΖΏΑ—
… πότε όµως …

