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Η κατάσταση στο δεξί χέρι μύριζε μπαρούτι,
που λένε και οι μεγάλοι – αν και ποτέ δεν κατάλαβα
γιατί το λένε, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα
να ασχοληθούμε με αυτό.
Ο Δείκτης γύρισε με ύφος και ρώτησε δυνατά, τόσο ώστε
να ακούσουν την ερώτησή του όλα τα δάχτυλα.

Ξέρεις, Μέσε, γιατί ποτέ
δε δείχνουν οι άνθρωποι με
το μικρό τους δάχτυλο;
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Μέσε!

Ορίστε, Μέσε.

Ορίστε, Δείκτη.

Μάλιστα.
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Παράμεσε!

Κάνε μου μια χάρη, σε
παρακαλώ, και ρωτά
τον Παράμεσο αν ξέρει
γιατί δε δείχνουν με
το μικρό δάχτυλο.

Μου είπε ο Δείκτης να
σε ρωτήσω αν ξέρεις
γιατί δε δείχνουν με
το μικρό δάχτυλο.

Μμμμμ... Όχι,
δε γνωρίζω. Γιατί
δε δείχνουν με
το μικρό δάχτυλο;

Γιατί μετά θα λέγανε
γι΄ αυτόν που θα
δείχνανε «Να ένας
Κοντο-δακτυλοδεικτούμενος!».

