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Κάποτε υπήρχε μια πόλη όπου όλα ήταν όπως έπρεπε. Του-
λάχιστον έτσι έλεγαν και ξανάλεγαν με ιδιαίτερη υπερηφά-
νεια οι κάτοικοί της. Τα ρολόγια έδειχναν πάντα τη σωστή 
ώρα, τα παρτέρια ήταν φροντισμένα, γεμάτα ευωδιαστά 
λουλούδια, οι δρόμοι ολοκάθαροι, τα ρούχα των ανθρώ-
πων ατσαλάκωτα και χρωματικά παρόμοια σε μπλε, καφέ 
και λευκό, τα σπίτια όλα ανεξαιρέτως κάτασπρα. 
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 «Σε τι χρειάζονται διαφορετικά χρώματα στους τοί-
χους; Ή στα ρούχα; Η ομοιομορφία δηλώνει αρχο-
ντιά» σχολίαζαν διαρκώς οι κάτοικοι, οι οποίοι φρό-
ντιζαν ευλαβικά να μη διαταράξει τίποτα την τάξη, 
τη γαλήνη και την απόλυτη ησυχία που επικρατού-
σε στην τέλεια πόλη τους. Όλες οι πηγές ηχορύπαν-
σης είχαν απαγορευτεί. Ρητά. Πρώτα εξαφανίστηκαν 
τα τρυπάνια και τα κομπρεσέρ. Μετά τα αυτοκίνητα. 
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 Όποιος ήθελε να πάει οπουδήποτε, έπρεπε να περ-
πατήσει. «Το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία!» έλεγαν 
και ξανάλεγαν οι κάτοικοι της πόλης. 
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 Σειρά κατόπιν είχαν οι παιδικές 
χαρές. Τα παιδιά ενοχλούσαν με τις 
φωνές και τα γέλια τους. «Δεν υπάρ-
χει λόγος τα παιδιά να παίζουν έξω. 
Μπορούν να απασχολούνται δημιουρ-
γικά εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, σε 
εσωτερικούς χώρους». Έπειτα, η πόλη 
ερήμωσε από τα σκυλάκια. Και τα γατά-
κια. Τα καημένα είχαν το κακό συνήθειο 
να γαβγίζουν και να νιαουρίζουν όποτε 
ήθελαν. «Τι;;; Γάβγισμα μέσα στο μεση-
μέρι; Αν είναι δυνατόν». «Νιαούρισμα 
έσπασε τη νυχτερινή μας ηρεμία; Θεός 
φυλάξοι!» σχολίαζαν εξοργισμένοι οι 
πολίτες. Φυσικά, εξόρισαν και όλα τα 
υπόλοιπα ζώα και πουλιά. «Στην πόλη 
μας όλα είναι και θα είναι όπως πρέπει».
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 Ώσπου, μια μέρα εμφανίστηκε στην 
πόλη αυτή ένας γαλανομάτης νεαρός με 
ξανθές μπούκλες, με τις αποσκευές του 
γεμάτες παράξενα πράγματα. Καβαλέ-
τα, μπογιές, χαρτιά, χρώματα, πινέλα… 
Ήταν ζωγράφος. «Ζωγράφος; Τι είναι 
αυτό; Κάτι σαν γιατρός; Σαν μηχανικός; 
Μανάβης; Φαρμακοποιός; Δικηγόρος; 
Σε τι χρειάζεται ένας ζωγράφος;» ανα-
ρωτιόντουσαν οι κάτοικοι. Ο νεαρός 
τα άκουγε όλα και χαμογελούσε. Δεν 
ενοχλούνταν καθόλου από τα πειράγ-
ματα των άλλων. Ούτε όταν σχολίαζαν 
το ντύσιμό του. «Μα είναι ρούχα σο-
βαρού ανθρώπου αυτά; Πολύχρωμα 
μπλουζάκια, κίτρινα παντελόνια, πρά-
σινα παπούτσια με μοβ κορδόνια;»
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