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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτού του βιβλίου δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί χωρίς 

τη ρητή άδεια της συγγραφέως, εκτός από μερικές σύντομες 
παραγράφους ανά κριτική.
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Ο Νικίτο κοίταξε ενθουσιασμένος μέσα από την καγκελόπορτα.
Ήταν φρεσκοπλυμένος και μύριζε όπως του άρεσε. Αλλά, στην
πραγματικότητα, ο λόγος που ήταν χαρούμενος ήταν επειδή είχε
μετακομίσει σε ένα σπί...



 

«Φιλαράκο, είναι η εντύπωσή μας ή είσαι όντως ερωτευμένος;» τον
ρώτησαν οι φίλοι-λουλούδια του αφού τον παρακολούθησαν για λίγο.

«Εγώ; Ούτε καν, φίλε. Ούτε που το σκέφτομαι αυτήν τη στιγμή». Τα
λουλούδια γέλασαν κοιτάζοντας το ένα το άλλο, ενώ ο Νικίτο παρέμεινε στην
καγκελόπορτα περιμένοντας να εμφανιστεί η γειτόνισσά του, έστω και για λίγο.

Η ώρα πέρασε και ο Νικίτο εξακολουθούσε να μην βλέπει το σκυλάκι
απέναντι. Για καλή του τύχη, το μέρος όπου περίμενε ήταν σκιερό, αλλά ο ίδιος
είχε κουραστεί πολύ να περιμένει.

«Δεν νομίζω ότι θα έρθει», είπε χαμηλόφωνα. Τα λουλούδια κατάλαβαν τι
συνέβαινε και θέλησαν να τον καθησυχάσουν.

«Νικίτο, φίλε, ήξερες ότι ο φίλος σου ο Τζος πέρασε από εδώ πριν κάτι
μέρες; Έστειλε χαιρετίσματα και είπε ότι θα ξανάρθει με την πρώτη ευκαιρία».



«Τι καλά νέα, φίλοι μου! Δεν πηγαίνω μακριά και δεν έχω δει τον φίλο μου,
οπότε θα τον περιμένω». Μια νέα λάμψη εμφανίστηκε στα μάτια του Νικίτο
κάνοντας τα λουλούδια ευτυχισμένα.

«Νικίτο, έλα εδώ, αγόρι μου!» Η φωνή του καλύτερου φίλου του που τον
φώναζε έκανε τον Νικίτο να τρέξει προς εκείνον.

«Σαν πολύ κολλημένος είσαι με αυτήν την πόρτα, Νικίτο. Τι τρέχει; Θέλεις
να πάμε βόλτα;» Ο Νικίτο κούνησε την ουρά του συμφωνώντας. «Αλλά ήδη ξέρεις
ότι δεν μπορείς να πας μακριά και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στους
δρόμους. Θυμάσαι εκείνη τη μέρα που χάθηκες και ανησύχησα για σένα;» Ο
σκύλος κούνησε ξανά την ουρά του.

«Αγόρι μου, δεν καταλαβαίνει τι λες», φώναξε η κα Μαρία μέσα από το
σπίτι.

«Ναι, καταλαβαίνει, μαμά. Μου κούνησε και την ουρά του». Η κα Μαρία
προτίμησε να μην συνεχίσει να επιμένει. Αν ο γιος της πίστευε ότι καταλάβαινε,
τότε δεν της έπεφτε λόγος.

«Νικίτο, θα πάμε βόλτα λίγο αργότερα, εντάξει; Τώρα ο ήλιος είναι πολύ
ζεστός και οι πατούσες σου μπορεί να καούν. Πήγαινε να ξεκουραστείς, θα σε
φωνάξω όταν φύγω».

Ο Νικίτο κατάλαβε τι έλεγε ο Βίκτορ και πήγε να ξαπλώσει στον μεγάλο χώρο.
Έκανε πολύ ζέστη και το κρύο πάτωμα ήταν πολύ ωραίο τις ζεστές μέρες. Όταν
έφτασε εκεί, απλώθηκε στο πάτωμα και σύντομα αποκοιμήθηκε. Του άρεσε πολύ
να κοιμάται εκείνη την ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έπρεπε να είναι σε
ετοιμότητα για να φυλάει το σπίτι του και να προστατεύει την οικογένειά του.

«Είναι κουρασμένος, μαμά. Άκουγα τον Νικίτο να γαβγίζει συνέχεια τη
νύχτα», είπε ο Βίκτορ μόλις ο σκύλος του αποκοιμήθηκε.

«Πρέπει να ‘ναι περίεργος για το σκυλί από το σπίτι εκεί μπροστά, Βίκτορ.
Είδες που μια οικογένεια μετακόμισε εκεί; Και υπάρχει ένα αγόρι στην ηλικία
σου». Στην κα Μαρία άρεσε που ο γιος της είχε φίλους, οι οποίοι όμως ήταν πολύ
κοντά, ώστε να μπορεί να τον παρατηρεί.

«Ναι, το είδα. Αν θέλει να γίνει φίλος μου, θα δεχτώ». Η κα Μαρία τον
κοίταξε χαμογελώντας. Ο γιος της ήταν ένα πολύ ευγενικό αγόρι.
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