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Το κεφάλι της γυναίκας ήταν σκυμμένο πάνω 
από το πλεκτό της, το οποίο κεντούσε με προσή-
λωση. Παρατήρησα την προσεγμένη χωρίστρα 
στα κατάλευκα μαλλιά της, που κατέληγαν σε 
έναν χαμηλό κότσο στη βάση του αυχένα. Τα 
χέρια της, δοσμένα ολότελα στην αποστολή 
τους, έπλεκαν σειρά τη σειρά ένα ολοστρόγγυ-
λο πετσετάκι που, σχεδόν τελειωμένο, ακου-
μπούσε τώρα πάνω στη μαύρη της ποδιά. 

Το βλέμμα μου πλανήθηκε στο πρόσωπό 
της. Τα χείλη της σφιγμένα, έκαναν μικρές συ-
σπάσεις, ακολουθώντας τη δυσκολία της κλω-
στής να περιπλεχθεί, χαράζοντας κάθε τόσο τις 
ακτινωτές ρυτίδες γύρω τους. Τα μάγουλά της 
είχαν χάσει εδώ και χρόνια τα ζυγωματικά τους 
και φαίνονταν να επικοινωνούν πια με το δι-
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πλοσάγονο, που τρεμόπαιζε κι αυτό, συμμετέ-
χοντας φιλότιμα στην όλη προσπάθεια. 

Και όσο πρόσεχα τη φιγούρα απέναντί μου, 
τόσο διαπίστωνα ότι ολόκληρο το σώμα διεκ-
δικούσε μερτικό σε τούτο το κέντημα. Οι ώμοι, 
γυρτοί, σφίγγονταν και αφήνονταν κατά την 
κίνηση των χεριών, όπως και η περίσσεια από 
τα γόνατα, που ξεχείλιζε πάνω από τις σφιχτές 
μαύρες κάλτσες.

Η θεία Ασημίνα.
Δεν ήταν που κόντευε πια τα εβδομήντα... 

Ήταν που, χωρίς να έχει μια καταπονημένη 
ζωή, φαινόταν λες και τα χρόνια να την εκδι-
κούνταν για την αδράνειά της. Από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου, η θεία Ασημίνα ήταν 
ο ήρεμος, αδιατάρακτος, άνευρος άνθρωπος, 
που κινδύνευες να χαρακτηρίσεις αναίσθητο. 
Και τούτο, γιατί μέσα στην αδιασάλευτη καθη-
μερινότητά της, η θεία Ασημίνα δεν είχε πει 
για κανέναν μια κακή κουβέντα, ούτε θυμάμαι 
να είχε θυμώσει με κάποιον. Κάθε άδικο γλι-
στρούσε από πάνω της αφήνοντάς την ανεπη-
ρέαστη, σαν όλα τα κακά τούτης της ζήσης να 
μην την αφορούσαν, ή να τα είχε αποκηρύξει 
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από νωρίς. Αλλά μπορεί και να έσφαλλα...
Η αλήθεια είναι ότι τη θεία Ασημίνα είχα 

γνωρίσει για μητέρα και πατέρα, ταυτόχρονα, 
όταν η δική μου μάνα χάθηκε από εκλαμψία 
στον τοκετό και όταν ο πατέρας μου, έναν μό-
λις μήνα αργότερα, σκοτώθηκε -θα μπορούσα 
να πω αυτοκτόνησε- οδηγώντας μεθυσμένος το 
μηχανάκι του. Από τότε, μονάχα το μακρύ μαύ-
ρο φουστάνι της θείας Ασημίνας ανέμιζε γύρω 
μου για να με αγκαλιάσει, να με σκεπάσει, να 
με νανουρίσει, να με παρηγορήσει... Υπήρχε, 
βέβαια, ως τα δεκατέσσερά μου χρόνια και η 
γιαγιά μου, αλλά εκείνη τη θυμάμαι πάντοτε σε 
ένα κρεβάτι, χαμένη στον κόσμο της παράνοιας.

Αναπάντεχα, η θεία Ασημίνα σηκώθηκε, 
αφήνοντας τις σκέψεις μου μετέωρες....

«Ώρα για περίπατο», μου είπε με το γνωστό 
της πράο ύφος, αφήνοντας το πλεκτό της στην 
πολυθρόνα.

Γύρισα το βλέμμα μου στο ρολόι της κου-
ζίνας. Έδειχνε τέσσερις ακριβώς. Η φιγούρα 
απέναντί μου, ακριβής με το χρόνο, όπως κάθε 
μέρα, άφησε τις φαρδουλές της παντόφλες 
πλάι στην πόρτα και φόρεσε τα επίσης φαρδου-
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λά της παπούτσια, για να βγει για τον απογευ-
ματινό της περίπατο. Ήταν η μόνη έξοδος που 
χρόνια τώρα επέτρεπε στον εαυτό της, αφήνο-
ντάς με διαρκώς με την ίδια απορία σχετικά με 
τον προορισμό της. Ήξερα ότι κατηφόριζε προς 
την παραλία, ποτέ, όμως, δεν μου πρότεινε να 
τη συνοδεύσω. Σαν να ήθελε για ένα δίωρο την 
ημέρα να χαθεί στον προσωπικό της χρόνο, μα-
κριά ακόμη και από μένα, που ήμουν σίγουρη 
ότι με αγαπούσε πιότερο και από τον εαυτό της.

Έτσι και τώρα, την παρακολουθούσα να τυ-
λίγεται με τις ίδιες και απαράλλακτες κινήσεις 
στο πλεκτό της σάλι, πριν κλείσει αθόρυβα 
πίσω της την πόρτα...

Θα μπορούσα να πάω στο διπλανό διαμέρι-
σμα, που ήταν ο δικός μου χώρος απομόνωσης, 
σαν μία εκκολαπτόμενη θεία Ασημίνα κι εγώ, 
αλλά προτίμησα να παραμείνω σε αδράνεια 
στην πολυθρόνα μου, χαζεύοντας απέναντι 
εκείνη της θείας, που τώρα είχε απομείνει κενή. 
Στο μυαλό μου οι σκέψεις σκόρπιες έπαιρναν 
διαφορετικό δρόμο τούτο το απόγευμα. 

Και δεν ήταν μονάχα η κακή μου διάθεση. 
Ήταν και αυτό το μαύρο σύννεφο που φαινό-
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ταν να έρχεται με άγνωστη ταχύτητα, κουβα-
λώντας μέσα του άγνωστους ανέμους και, επί-
σης, άγνωστη ποσότητα βροχής. Ιός της γρίπης 
είπαν, ύπουλος και θανατηφόρος, που πιθανόν 
να έφερνε έκτακτα μέτρα στη χώρα. Ήδη, πριν 
δύο μέρες, είχαν κλείσει τα εστιατόρια και ακου-
γόταν ότι από την επομένη πιθανόν να ξεκι-
νούσε και η απαγόρευση κυκλοφορίας για τους 
πολίτες. Κατά βάθος μου φαινόταν υπερβολική 
η διασπορά όλων αυτών των καταστροφολογι-
ών, αλλά μια ενδόμυχη ανησυχία με κρατούσε 
τούτο το απόγευμα ριζωμένη στην πολυθρόνα 
μου. Και με βύθιζε όλο και περισσότερο σε μια 
περίεργη σιωπή, σαν τέλμα.

Η ώρα κόντευε πια έξι, όταν άνοιξα την τηλε-
όραση για να ακούσω τις εξαγγελίες που επιβε-
βαίωσαν τα χειρότερα σενάρια. Από το επόμενο 
πρωί, κάθε μετακίνηση πολίτη θα γινόταν μόνο 
με αιτιολογημένο σκοπό, που θα επιβεβαιω-
νόταν με μήνυμα από το κινητό ή με έντυπο 
έγγραφο. Συνοφρυώθηκα ακόμη περισσότερο, 
αφού όλη αυτή την ώρα πάλευα να αποκηρύξω 
από τη σκέψη μου ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά 
πλέον σενάρια τρόμου έσπρωχναν στο πίσω μέ-
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ρος του μυαλού μου την επίπλαστη ηρεμία μου.
Η τηλεόραση τώρα έδειχνε διαφημίσεις. 

Χαμένη στις σκέψεις μου κοίταξα το ρολόι 
της κουζίνας, που έδειχνε σχεδόν εφτά. Ξαφ-
νικά συνειδητοποίησα ότι είχαν περάσει τρεις 
ώρες από την έξοδο της θείας Ασημίνας και ότι 
εκείνη δεν είχε επιστρέψει ακόμη... Σηκώθη-
κα ανήσυχη και άνοιξα την εξώπορτα, μήπως 
ακούσω την κεντρική είσοδο να ανοίγει. Τίπο-
τα. Σκοτάδι και ησυχία. Το μαρτιάτικο σκοτάδι 
είχε απλωθεί για τα καλά και η θεία Ασημίνα 
για πρώτη φορά είχε παραβιάσει τους χρόνους 
της.

Καινούργιος φόβος. Κάτι γύρω φαινόταν να 
προμηνύει ότι σήμερα τα άσχημα μαντάτα πι-
θανόν να μην είχαν τέλος... Έπιασα τον εαυτό 
μου να κουλουριάζεται στην πολυθρόνα σαν 
παιδί που φοβάται μήπως τα φαντάσματα ξε-
προβάλλουν μαζί με το σκοτάδι και ασυναίσθη-
τα έκρυψα το πρόσωπό μου ανάμεσα στα γόνα-
τα. Παρά τη φασαρία της τηλεόρασης, μπορού-
σα να διακρίνω τους χτύπους της καρδιάς μου, 
που γίνονταν όλο και πιο έντονοι στη σκέψη 
ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι στη θεία, 
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και το χειρότερο ήταν ότι δεν ήξερα πού είχε 
πάει, ώστε να βγω να την αναζητήσω.

Ο χρόνος περνούσε εξαιρετικά αργά, αλλά, 
ευτυχώς, πριν ο φόβος γίνει πανικός, άκουσα 
την εξώπορτα να ανοίγει. Στο λιγοστό φως 
που σκόρπιζε η οθόνη της τηλεόρασης, είδα τη 
γνωστή φιγούρα να προβάλλει και αναστέναξα 
με ανακούφιση.

«Θεία;» Χρειαζόμουν την επιβεβαίωση ότι 
ήταν όντως εκεί και ήταν καλά.

Αντί για απάντηση, ακούστηκε ο ήχος του 
διακόπτη, και στο φως που απλώθηκε στο χώρο, 
τρεμόπαιξα τα βλέφαρά μου, όχι τόσο για να 
συνηθίσουν το φως, όσο για να συνειδητοποιή-
σω ότι αυτό που έβλεπα δεν ήταν όραμα. Η θεία 
Ασημίνα στεκόταν εμπρός μου με τα μαλλιά 
της ξέπλεκα να πέφτουν στους ώμους της, στε-
φανώνοντας ένα σχεδόν απόκοσμο πρόσωπο, 
που με κοιτούσε με μάτια που έλαμπαν πιότερο 
και από το φως που μόλις είχε ανάψει. Ένα αλ-
λόκοτο χαμόγελο είχε χαραχτεί στα χείλη της, 
ενώ μπορούσα πια να διακρίνω και την εσάρπα 
της, που τώρα κρεμόταν μονάχα από τον έναν 
της ώμο, έτοιμη να σωριαστεί στο πάτωμα. Είχα 
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απομείνει ακίνητη στην πολυθρόνα, σε πλή-
ρη αδυναμία να αντιληφθώ αν η οπτασία που 
έβλεπα μπροστά μου ήταν η θεία Ασημίνα, ή 
αν το μυαλό μου από το φόβο του μου έπαιζε 
κάποιο παιχνίδι.

Η οπτασία κινήθηκε προς το μέρος μου και 
μου έτεινε τα χέρια. Ένα κόκκινο τριαντάφυλ-
λο πρόβαλε μέσα από τις χούφτες της, κάνο-
ντάς με να παραξενευτώ ακόμη περισσότερο.

«Θεία;»
Κάθισε στην πολυθρόνα της και με το βλέμμα 

χαμένο, ακούμπησε το τριαντάφυλλο στο στή-
θος της, σαν τη μητέρα που σφαλίζει τρυφερά 
στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της. 

«Ήρθε...» μου είπε μονάχα και φάνηκε να 
ξαναχάνεται στον κόσμο της.

Ξεροκατάπια...
«Ποιος, θεία;» Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι 

ίσως έπαθε κάποιο εγκεφαλικό κι έχασε τα λο-
γικά της. 

«Ήρθε...» επανέλαβε ατάραχη εκείνη κοιτώ-
ντας στο κενό.

Αδυνατούσα να καταλάβω, μα αδυνατούσα 
και να αντιδράσω, σαν να έπρεπε να περιμένω 
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σιωπηλή, μη διακόψω κάποια ιεροτελεστία... 
Όμως ο χρόνος περνούσε άπραγος κι εγώ έπρε-
πε να σιγουρευτώ ότι ήταν καλά στην υγεία της. 

«Ποιος, θεία; Ποιος ήρθε;» ρώτησα ψιθυρι-
στά, από φόβο μην την τρομάξω.

«Εκείνος...» μου είπε και μου φάνηκε ότι στα 
μάτια της γυάλισαν δάκρυα.

Έμεινα ξανά σιωπηλή. Φαινόταν να προσπα-
θεί να βάλει τις σκέψεις της σε τάξη. Σε λίγο 
γύρισε το βλέμμα της και το στύλωσε πάνω μου. 

«Από πού ν’ αρχίσω για εκείνον. Πάνε πε-
νήντα χρόνια από τότε που τον αποχαιρέτησα 
και δεν πίστευα ότι θα τον ματάβλεπα μέχρι να 
φύγω από τούτη τη ζωή. Αλλά...» Ένας βαθύς 
αναστεναγμός διαπέρασε το στήθος της. 

Πέρασαν λίγες ακόμη στιγμές σιωπής, που 
συγκρατούσα με κόπο την αγωνία μου. Ήθελα 
να την τραντάξω από τους ώμους για να βεβαι-
ωθώ ότι είχε τα λογικά της, αλλά σε λιγάκι, ευ-
τυχώς, συνέχισε.

«Ο Παρασκευάς ήταν ο πρώτος μου έρωτας, 
η μοναδική μου αγάπη. Kι εγώ μονάχα δεκάξι 
χρονών. Μόλις είχε απολυθεί από τον στρα-
τό, ορφανός από μικρός, και είχε πιάσει δου-
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λειά στο μαγερειό που ήταν απέναντι από το 
σπίτι. Ψηλός, μελαχρινός με το βλέμμα πάντα 
χαμηλά. Ταπεινό παιδί, νοίκιαζε στο διπλανό 
υπόγειο και κάθε νύχτα που έκλεινε το μαγα-
ζί, άκουγα μονάχα τη φυσαρμόνικα που έπαιζε 
γλυκά μέχρι το ξημέρωμα». 

Σταμάτησε σαν να τη συνεπήραν οι αναμνή-
σεις κι εγώ προσπάθησα να συνειδητοποιήσω 
αυτά που άκουγα. Δεν περίμενα ποτέ από τη 
θεία Ασημίνα να μιλήσει για έρωτες. Ήταν το 
μόνο πράγμα που θα ορκιζόμουν ότι δεν της 
είχε συμβεί. Υπήρξε πάντα τόσο ατάραχη, που 
θα έβαζα στοίχημα ότι ήταν ανέραστη. Εκείνη, 
σαν να κατάλαβε τις σκέψεις μου, χαμογέλασε.

«Πού να φανταζόσουν κι εσύ, καλό μου, ότι 
εμείς οι δυο ορφανέψαμε παρέα».

Κοίταξε το τριαντάφυλλο στην αγκαλιά της, 
το χάιδεψε απαλά και συνέχισε με το βλέμμα 
της να πλανιέται στις αναμνήσεις, ενώ εγώ 
έμεινα να την κοιτάζω σαν χαμένη.

«Πολλά πρωινά ανταμώναμε. Εγώ είχα τε-
λειώσει εκείνη τη χρονιά το Γυμνάσιο και πή-
γαινα μαθητευόμενη σε ένα μικρό ραφτάδικο 
στο παρακάτω στενό. Είχαμε απομείνει μονα-
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χές με τη μάνα σου και έπρεπε να τρέξουμε για 
το μεροκάματο, μα και να φροντίσουμε τη δική 
μας μάνα, που είχε τα ψυχολογικά της και σπά-
νια έβγαινε από το σπίτι. Με πολύ κόπο έβγα-
λα το Γυμνάσιο. Η μάνα σου, για να τα καταφέ-
ρει, δούλευε διπλή βάρδια στο εργοστάσιο κι 
εκείνη τη χρονιά παντρεύτηκε τον πατέρα σου, 
που αγαπιόντουσαν από το σχολείο ακόμη, κι 
εγκαταστάθηκαν στο σπίτι». 

Η αφήγησή της σταματούσε κάθε τόσο, δίνο-
ντας χώρο στους αναστεναγμούς.

«Ο Παρασκευάς, κάθε πρωί που πήγαινα στη 
δουλειά, σκούπιζε έξω από το μαγαζί, μην τολ-
μώντας να πει τίποτε άλλο, παρά με το βλέμμα 
χαμηλά, ξεστόμιζε μοναχά μια καλημέρα. Χρει-
άστηκε να περάσει σχεδόν ένας χρόνος για να 
καταλάβω ότι πάσχιζε να βρίσκεται στο πεζο-
δρόμιο την ώρα που περνούσα, για να μου πει 
εκείνη την καλημέρα και ότι η φυσαρμόνικα τις 
νύχτες μαρτυρούσε τον έρωτά του για μένα».

Καινούργιος αναστεναγμός, καινούργια παύ-
ση.

«Εγώ είχα τελειώσει από μαθητευόμενη και 
επειδή ήμουν καλή και τακτική στο ραφτάδικο, 
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με κράτησαν με μισό μεροκάματο για αρχή. Είχε 
καλοκαιριάσει πια και κάθε βράδυ που σχολού-
σα, κατηφόριζα στην παραλία για να ξεπιαστεί 
το σώμα μου, που όλη μέρα ήταν σκυφτό πάνω 
από τη μηχανή, και για να ξεκουραστούν τα 
μάτια μου, που θάμπωναν να παρακολουθούν 
συνέχεια τη βελόνα. Σεργιανούσα για λίγη ώρα 
και μετά αγόραζα ένα καλαμπόκι -ήταν το μόνο 
μου έξοδο- και καθόμουνα σε ένα παγκάκι να το 
απολαύσω».

Αυτή τη φορά χαμογέλασε.
«Ήταν, θυμάμαι, στα τέλη του Αυγούστου 

και δεν είχα πληρωθεί για κείνον το μήνα. Δεν 
είχα πάνω μου ούτε τη δεκάρα για το καλαμπό-
κι. Όλα μου τα λεφτά τα έδινα στη συγχωρε-
μένη τη μάνα σου, για να πληρώνει τα έξοδα 
του σπιτιού. Έτσι, κάθισα στο παγκάκι χωρίς το 
καλαμπόκι μου και χάζευα τον ήλιο που έγερνε 
πάνω από τη θάλασσα, κουρασμένος κι αυτός, 
όταν ένιωσα πλάι μου κάποιον και πετάχτηκα 
ξαφνιασμένη».

Τώρα το χαμόγελο έβαψε με χρώμα τα χλωμά 
της μάγουλα. Αυτά που άκουγα τη νύχτα τούτη 
με ξεπερνούσαν.
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«Ήταν εκείνος που είχε καθίσει πλάι μου, 
κρατώντας στα χέρια του δύο καλαμπόκια. Ένα 
για μένα, ένα για κείνον. Μου χαμογέλασε και 
τότε είδα για πρώτη φορά πόσο όμορφος ήταν, 
καθώς τα μάτια του γυάλιζαν χρυσοκάστανα 
στο φως του δειλινού. Χαμήλωσα ντροπαλά το 
κεφάλι κι εκείνος, χωρίς να μιλήσει, μου έδω-
σε το ένα καλαμπόκι και περίμενε υπομονετι-
κά να καθίσω πλάι του. Δεν ξέρω αν ντρεπόταν 
κι εκείνος ή αν ήθελε να μου αφήσει χρόνο να 
ξεθαρρέψω. Πάντως από εκείνο το βράδυ, με 
περίμενε στο παγκάκι κάθε μέρα, κρατώντας το 
αγαπημένο μου καλαμπόκι». 

Το πρόσωπό της κοκκίνισε περισσότερο.
«Είχε φτάσει ο Οκτώβρης, όταν εκείνο το 

βράδυ με περίμενε με τα χέρια αδειανά. Ο κα-
λαμποκάς είχε κλείσει πια τον πάγκο του και 
η παραλία είχε αδειάσει από κόσμο. Το αεράκι 
φυσούσε ψυχρό και το χώμα μύριζε βροχή. Δεν 
τον ντρεπόμουν πια, είχε περάσει και καιρός... 
Του μιλούσα για τη δουλειά, για τα λιγοστά 
χρήματα που μου έδιναν μπροστά στις ώρες 
που δούλευα, για τις κακοτροπιές της μάνας 
μας, που κάθε νύχτα μάς ξαγρυπνούσε με τις 
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φωνές της, για την εγκυμοσύνη της μάνας σου, 
που είχε έρθει κι αυτή απρόσκλητη».

Χαμήλωσε το βλέμμα της αμήχανα.
«Έτσι κι εκείνο το βράδυ, φλυαρούσα για 

ώρα, κι εκείνος, ενώ πάντα με κοιτούσε με λα-
τρεία στα μάτια, μην τολμώντας να με διακό-
ψει, αναπάντεχα, χωρίς να το καταλάβω, έπια-
σε το χέρι μου και το ακούμπησε στα χείλη του. 
Ένιωσα την καρδιά μου να χοροπηδάει. Την 
ίδια στιγμή τον είδα να βγάζει ένα μικρό δα-
χτυλίδι από την τσέπη του και περνώντας το 
στο δάχτυλό μου, να με κοιτά βαθιά στα μάτια.

“Πες μου ότι θέλεις να γίνεις γυναίκα μου”, 
μου είπε. 

»Ένιωσα ότι η καρδιά μου, εκεί που χοροπη-
δούσε, σταμάτησε. Δεν ήξερα απ’ αυτά τα πράγ-
ματα. Ήμουν μόνο δεκαεφτά χρονών. Ήξερα 
μονάχα ότι μου άρεσε η συντροφιά του και ότι 
έτρεμαν τα πόδια μου, κάθε φορά που κινούσα 
για το παγκάκι μας».

Τώρα η ανάσα της έβγαινε λαχανιαστή. 
Ήταν ολοφάνερο ότι ξαναζούσε τις στιγμές.

«Πριν προλάβω να απαντήσω, χοντρές στα-
γόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν γύρω μας, μα 
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είχαμε απομείνει σαν τα αγάλματα, να κοιτάμε 
ο ένας τα μάτια του άλλου, σαν οι κουβέντες 
να είχαν στερέψει και να μιλούσαν μονάχα οι 
καρδιές μας. Δεν μπορώ να πω πόση ώρα μείνα-
με να κοιταζόμαστε κάτω από τη βροχή. Μέχρι 
που έσκυψε προς το μέρος μου και με φίλησε».

Η φωνή της έσπασε στην ανάμνηση. Ήθελα 
να την αγκαλιάσω, μα ένιωθα σαν ιερόσυλη να 
διακόψω τούτη την εξομολόγηση, και με κομ-
μένη την ανάσα περίμενα να συνεχίσει.

«Την επόμενη μέρα ήρθε το απόγευμα στο 
σπίτι με το αφεντικό του, που δέχτηκε να πάρει 
τη θέση του πατέρα του, ορφανός καθώς ήταν, 
για να με ζητήσει και επίσημα σε γάμο. Πάλι 
αναπάντεχα. Δεν με είχε ειδοποιήσει να πάρω 
ούτε ένα γλυκό. Στη μόνη που είχα μιλήσει 
ήταν η μάνα σου, ήμασταν αγαπημένες αδελ-
φές. Η μόνη που δεν έδειχνε να καταλαβαίνει 
ήταν η μάνα μας. Τον είχε περάσει, όπως τον 
είδε καλοντυμένο, για γιατρό και πάσχιζε να 
του δείξει το γόνατό της που είχε πρηστεί».

Άφησε έναν αναστεναγμό και συνέχισε.
«Από εκείνη τη μέρα γινήκαμε αυτοκόλ-

λητοι. Θα περιμέναμε να λευτερωθεί η μάνα 
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σου και μετά θα κανονίζαμε τον δικό μας γάμο. 
Όμως, ο Παρασκευάς είχε έναν φίλο στην Αυ-
στραλία και λίγο καιρό μετά τον αρραβώνα μας, 
του έστειλε ένα γράμμα και τον ξεσήκωνε να 
πάει κι εκείνος για δουλειά. Είχε, έλεγε, πολ-
λές δουλειές και πληρώνανε καλά λεφτά. Ο 
Παρασκευάς έπεσε σε σκέψη. Το μελέτησε για 
μια βδομάδα κι ένα βράδυ με φώναξε στο καμα-
ράκι του και με πήρε στην αγκαλιά του για να 
μου το φέρει με τρόπο.

“Λέω να δώσω τις οικονομίες μου για εισι-
τήρια και να φύγω μοναχός μου. Θα σ’ έπαιρνα 
από τώρα μαζί μου, μα δεν φτάνουν τα λεφτά. 
Όμως, στ’ ορκίζομαι ότι θα κόψω ακόμη και το 
ψωμί μου για να στείλω το συντομότερο και τα 
δικά σου εισιτήρια. Θα κάνουμε το γάμο μας 
εκεί. Θα ζήσουμε σαν άνθρωποι. Εδώ δεν θα 
ξεφύγουμε ποτέ από την εκμετάλλευση και τα 
υπόγεια”.

»Τον κοιτούσα και τα δάκρυα έφευγαν αθέ-
λητα από τα μάτια μου. Η καρδιά μου είχε σφι-
χτεί, αν και ήξερα ότι είχε δίκιο. Εγώ έπαιρνα 
ψίχουλα και άλλα τόσα ψίχουλα έπαιρνε κι 
εκείνος. Άσπρη μέρα δεν θα βλέπαμε, όπως 
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δεν έβλεπε ούτε η μάνα σου και ο πατέρας σου, 
παρ’ ότι δούλευαν σαν σκύλοι και οι δύο».

Δάγκωσε τα χείλη της προσπαθώντας να κατα-
πνίξει το πόνο που της έφερναν οι αναμνήσεις.

«Σε λιγότερο από μήνα είχε μαζέψει τα 
πράγματά του σε έναν μπόγο. Τα ξημερώματα 
θα έφευγε. Εκείνο το βράδυ κλαίγαμε ο ένας 
στην αγκαλιά του άλλου. Για κάποιον λόγο, 
δεν βρίσκαμε παρηγοριά. Ψαχούλευαν οι λέ-
ξεις να παρηγορήσουν, ψαχούλευαν τα χέρια 
να κάνουν το μυαλό να ξεχαστεί. Πριν χαρά-
ξει... είχα γίνει δική του, μα ποτέ δεν το μετά-
νιωσα. Ήταν σαν να ήμασταν πλασμένοι ο ένας 
για τον άλλον. Ήταν το πιο ιερό πράγμα που 
μου είχε συμβεί και το κουβαλάω ως σήμερα δί-
χως τύψεις».

Παρατηρούσα τα χείλη της που είχαν σφι-
χτεί, όπως και το σώμα της, που έδειχνε άκα-
μπτο πίσω από τα χέρια που σταύρωσε αμυντι-
κά στο στήθος της, σε μια προσπάθεια να δείξει 
αξιοπρέπεια. Λες και θα της ζητούσε κανείς να 
απολογηθεί για κάποιο «παράπτωμα».

Άφησε έναν ακόμη αναστεναγμό και συνέ-
χισε.
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«Εκείνο το βράδυ ήταν για μένα η πρώτη νύ-
χτα του γάμου μας. Κι εκείνος μ’ έσφιξε στην 
αγκαλιά του πριν φύγει και μου ορκίστηκε ότι 
ήταν η πιο όμορφη νύχτα της ζωής του, και ότι 
θα την κουβαλούσε στην καρδιά και στη σκέψη 
του μέχρι να σμίξουμε ξανά και να ζήσουμε πολ-
λές-πολλές ακόμη για ολάκερη τη ζωή μας».

Σιωπή. Μια αμήχανη σιωπή απλώθηκε γύρω 
για αρκετά λεπτά, με τη θεία μου χαμένη στις 
αναμνήσεις.

«Και;» μου ξέφυγε η ερώτηση, μα δεν άντεχα 
να συγκρατήσω την αγωνία μου. Τι μπορούσε 
να είχε συμβεί σε τούτη τη γυναίκα, που στα 
πενήντα χρόνια μου ήταν σαν να την έβλεπα 
για πρώτη φορά;

«Και;...» Φάνηκε να αναρωτιέται κι εκείνη, 
αφήνοντας το βλέμμα της να πλανιέται στο 
κενό. «Και;» επανέλαβε με μια χροιά ειρωνείας. 
«Και όταν ήρθαν τα νέα του Παρασκευά, ήταν 
πια πολύ αργά».

Περίμενα τη συνέχεια με κομμένη την ανά-
σα. Αν και κάτι άρχισα να καταλαβαίνω.

«Εκείνο το βράδυ, ενώ τρώγαμε με τους γο-
νείς σου και είχαμε τη γιαγιά σου να ξεφωνίζει 
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όπως πάντα πάνω από τα κεφάλια μας τις τρέλες 
της, η μάνα σου ξαφνικά έπεσε από την καρέ-
κλα της και άρχισε να τινάζεται ολόκληρη στο 
πάτωμα. Ήθελε ακόμη έναν μήνα να γεννήσει 
και όλα φαίνονταν να πηγαίνουν μια χαρά. Μέ-
χρι εκείνη την καταραμένη νύχτα. Απομείναμε 
να κοιταζόμαστε με τον πατέρα σου σαν χαμέ-
νοι. Το πρόσωπό της μπλάβιασε. 

“Τρέξε, βρες αμάξι”, μου είπε μονάχα εκείνος 
κι εγώ τσακίστηκα έξω από το σπίτι να κοιτάζω 
δεξιά αριστερά για κάνα θεόσταλτο αυτοκίνητο. 
Κανένας τότε στη γειτονιά δεν είχε. 

»Σαν να με λυπήθηκε η Παναγία, ένα πα-
λιό φορτηγό με καρότσα έστριψε στη γωνία και 
στάθηκα κλαίγοντας μπροστά του. Να ‘ναι καλά 
ο άνθρωπος, έτρεξε και βοήθησε να βάλουμε τη 
μάνα σου στην καρότσα και να την πάμε στο 
νοσοκομείο».

Ήταν η σειρά μου να με πάρουν τα δάκρυα. 
Αυτό το κομμάτι της ιστορίας το ήξερα. Η μη-
τέρα μου, όταν της έκαναν την καισαρική επέμ-
βαση, ήταν ήδη νεκρή.

«Εκλαμψία, είπαν η γιατροί», συνέχισε η 
θεία Ασημίνα, που από το ανάστατο βλέμμα 
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της φαινόταν ότι ζούσε και πάλι τις στιγμές.
Τόλμησα να της αγγίξω το χέρι, μα εκείνο 

σφίχτηκε ασυναίσθητα γύρω από το τριαντά-
φυλλο, σαν τούτη τη στιγμή μονάχα εκείνο να 
είχε τη δύναμη να τη στηρίξει. Την περίμενα 
μέχρι να βρει το κουράγιο να συνεχίσει, αν και 
ήξερα και το επόμενο τραγικό που είχε συμβεί.

«Στην κηδεία του πατέρα σου ήρθε το γράμ-
μα του Παρασκευά. Μου έγραφε ότι είχε πιάσει 
δουλειά σαν εργάτης σε μια κατασκευαστική 
εταιρία και ότι έπαιρνε καλά λεφτά. Υπολόγιζε 
ότι σε έναν μήνα το πολύ θα μου έστελνε τα 
εισιτήρια. Πού να το φανταζόταν ότι εγώ είχα 
βρεθεί με ένα νεογέννητο ορφανό και μια μισό-
τρελη μάνα, που έπρεπε να φροντίσω». 

Ένιωσα την καρδιά μου να πονάει για το αθέ-
λητο κακό που προκάλεσα με τη γέννησή μου, 
κι εκείνη, σαν να το κατάλαβε, βιάστηκε να δι-
ορθώσει.

«Και να μην ήσουν εσύ, καλό μου, έτσι που 
εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν μπορούσα να 
αφήσω τη μάνα μας στο χάλι που βρισκόταν. 
Δεν υπήρχε κανένας δικός μας να τη φροντίσει. 
Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήμουν καταδικασμένη».
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Την είχαν πάρει τα δάκρυα, μα δεν τόλμησα 
να τη διακόψω. Ήταν φανερό ότι είχε ανάγκη 
την εξομολόγηση τούτης της περίεργης νύχτας.

«Το σκέφτηκα πολύ. Αν του έγραφα την αλή-
θεια, θα επέστρεφε πίσω και θα έπρεπε να φρο-
ντίσει μαζί με μένα και άλλα δύο ξένα στόμα-
τα. Ήταν καλός άνθρωπος και μ’ αγαπούσε, γι’ 
αυτό θα το έκανε χωρίς συζήτηση. Όμως.... του 
άξιζε; Ήταν νέος, δυνατός, όμορφος... Έπρεπε 
η αγάπη που μου είχε, να γίνει θηλιά στη ζωή 
του και να τον βυθίσει στη δυστυχία; Τον αγα-
πούσα κι εγώ πολύ για να τον καταδικάσω. Έτσι, 
του έστειλα ένα γράμμα ότι τελικά δεν θέλω να 
φύγω μακριά από την οικογένειά μου και ότι 
είχε, τάχα, βρεθεί ένα καλό και ευκατάστατο πα-
λικάρι που θα παντρευόμουν σύντομα».

Τα βουβά της δάκρυα είχαν γίνει τώρα λυγ-
μοί, που τράνταζαν το στήθος της κι εγώ ένιω-
θα ανήμπορη να τη βοηθήσω με οποιονδήποτε 
τρόπο. Το μυαλό μου αδυνατούσε να συνεργα-
στεί.

«Απαρνήθηκα ό,τι αγάπησα πιο πολύ στη 
ζωή μου. Έδιωξα τη μοναδική μου αγάπη. Έθα-
ψα ό,τι πιο ιερό έζησα».
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Μοιρολογούσε. Μαζί της πια κι εγώ, που 
γνώριζα τη συνέχεια.

«Η γιαγιά σου έζησε άλλα δεκατέσσερα χρό-
νια. Εκείνος, έμαθα κάποτε από το αφεντικό 
του, ότι είχε παντρευτεί».

Τα μάτια της στέκονταν τώρα αδειανά.
«Τίποτε άλλο».
Το δωμάτιο απέμεινε σιωπηλό. Καμιά μας δεν 

μίλησε για αρκετή ώρα. Το ρολόι έδειχνε μεσά-
νυχτα. Το τριαντάφυλλο ακόμη στην αγκαλιά 
της, σαν θείο βρέφος. Ήθελα πολύ να μάθω τι 
συνέβη εκείνο το απόγευμα, αλλά παρέμεινα 
σιωπηλή. Για πρώτη φορά αντιλαμβανόμουν 
τον πόνο αυτής της γυναίκας, που αποφάσισε 
να στερήσει από τον εαυτό της κάθε χαρά για 
να εκπληρώσει το χρέος της. 

Κάποια στιγμή έδειξε να ανακτά το κουράγιο 
της. Η ματιά της χάιδεψε το ταλαιπωρημένο 
λουλούδι, το χέρι της ακολούθησε αγγίζοντας 
προσεκτικά τα κόκκινα ροδοπέταλα.

«Από τότε δεν έλειψα ούτε μια μέρα από το 
παγκάκι μας. Ήταν για μένα το αποκούμπι μου. 
Ό,τι είχα κρατήσει από εκείνον ήταν οι στιγμές 
που ζήσαμε αμέριμνοι με το καλαμπόκι στα χέ-
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ρια. Μέχρι σήμερα. Pου πριν πλησιάσω, έφτα-
σε στ’ αυτιά μου εκείνος ο ήχος. Για μια στιγ-
μή νόμισα ότι ο χρόνος είχε γυρίσει στο μικρό 
υπόγειο, τότε που άκουγα τη μελαγχολική με-
λωδία της φυσαρμόνικας. Άρχισαν να τρέμουν 
τα πόδια μου, φοβήθηκα ότι θα σωριαστώ στο 
πεζοδρόμιο. Είχα μείνει ακίνητη να κοιτώ από 
μακριά τη σκυφτή φιγούρα που καθόταν στο πα-
γκάκι μας, χωρίς να μπορώ να διακρίνω αν ήταν 
εκείνος. Δεν ξέρω πώς πλησίασα, δεν θυμάμαι 
καν αν παραπατούσα, όταν βρέθηκα μπροστά 
του και τον είδα να σηκώνει το βλέμμα του από 
τη φυσαρμόνικα και να με κοιτά ξαφνιασμένος. 
Δεν φάνηκε να με αναγνωρίζει. Ποιος ξέρει, 
ίσως τελικά να έχω γεράσει πολύ. Εγώ, όμως, 
τον αναγνώρισα αμέσως». 

Η φωνή της τώρα έτρεμε.
«“Παρασκευά”... του ψιθύρισα σχεδόν ξέ-

πνοα και σκοτείνιασαν τα μάτια μου. Φαίνεται 
ότι με συγκράτησε, γιατί, όταν συνήλθα, με 
είχε πάρει στην αγκαλιά του και τα μάτια του 
με κοιτούσαν γεμάτα δάκρυα. Σαν αποχαυνω-
μένος επαναλάμβανε συνέχεια το όνομά μου. 
Ένιωσα τόσο αμήχανα. Μου φάνηκε ότι ελά-
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χιστα είχε αλλάξει, ενώ εγώ μπροστά του θα 
ήμουν μια γριά, όμως εκείνος δεν έδειχνε να το 
αντιλαμβάνεται».

Την είδα με ανακούφιση να χαμογελάει. Οι 
άσχημες αναμνήσεις φαίνονταν να είχαν απο-
συρθεί.

«Δεν ξέραμε τι να πούμε. Για πολλή ώρα δεν 
βρίσκαμε τις λέξεις. σαν μια αμνησία να είχε σκε-
πάσει το μυαλό μας, να είχε ανακατώσει τα παλιά 
με τα καινούργια, να στέρεψε τη γνώση, τη λογι-
κή. Ο χρόνος είχε σταματήσει και είχαμε απομεί-
νει αποσβολωμένοι να κοιταζόμαστε στα μάτια 
και να ψιθυρίζουμε μονάχα τα ονόματά μας».

Έδειχνε πολύ εξαντλημένη, αλλά δεν τολ-
μούσα να τη διακόψω...

«Χρειάστηκε να συνέλθουμε για να πιάσουμε 
το κουβάρι των πενήντα χρόνων. Κι έμοιαζε με 
κείνα τα κακοτυλιγμένα κουβάρια που πλέκω κι 
έρχονται συνέχεια κόμποι στα χέρια μου. Του 
είπα την αλήθεια. Έδειξε να θυμώνει, γιατί οι 
κουβέντες του έβγαιναν ανάκατες.

“Ήξερες πόσο σ’ αγαπούσα. Ήξερες ότι 
ήσουν η ζωή μου ολάκερη. Τι θα μπορούσε να 
εμποδίσει τούτη την αγάπη; Πίστεψα ότι με 
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πρόδωσες και θύμωσα! Θύμωσα πολύ! Τίποτα 
δεν μπορούσε να μου δώσει χαρά, ούτε ο γά-
μος που έκανα αργότερα με συνοικέσιο -που 
κι αυτός κράτησε μόνο λίγους μήνες- ούτε η 
δουλειά, και ας με πλήρωνε καλά. Για μένα στη 
σκέψη μου υπήρχε πάντα το χαμόγελό σου κι 
εκείνο το φιλί σε τούτο το παγκάκι. Κάθε που 
έβρεχε, εκείνο το φιλί με στοίχειωνε”.

»Δεν μπορούσα να του πω πολλά... “θυσία”, 
του είπα μονάχα. “Η αγάπη θέλει θυσία, κι εγώ 
για τη δική σου αγάπη την έκανα. Έμεινα όλα 
τούτα τα χρόνια με τη σκέψη σου, πιστή στον 
όρκο που σου είχα δώσει, μα και ταγμένη στο 
χρέος να αναστήσω ένα παιδί και να υπηρετή-
σω μια μάνα μισότρελη. Μόνο δυστυχία θα σου 
χάριζε η αγάπη μου”»

Τώρα χαμογελούσε, μα και ταυτόχρονα έτρε-
χαν δάκρυα από τα μάτια της.

«Τρεις ολάκερες ώρες δεν μ’ άφησε από την 
αγκαλιά του και όταν πέρασε ένας πλανόδιος 
που πουλούσε τριαντάφυλλα, πήρε ένα και μου 
το χάρισε, ζητώντας μου να του υποσχεθώ ότι 
δεν θα τον αφήσω ποτέ ξανά. Μετά μου έλυσε 
τα μαλλιά. 
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“Θέλω πάλι να πλέξω τα δάχτυλά μου, όπως 
εκείνο το βράδυ”, μου είπε, “και να ζήσουμε 
όλες τις αγκαλιές που η ζωή μάς στέρησε”».

Ούτε εγώ μπορούσα να συγκρατήσω τα δά-
κρυά μου, αλλά ούτε και την ανάγκη μου να 
την αγκαλιάσω. Και κλάψαμε βουβά, κλάψαμε 
παρέα για τούτον τον έρωτα που κρύφτηκε μισό 
αιώνα, για να φανερωθεί απρόσμενα και πάλι.

Σήκωσε το βλέμμα της και με κοίταξε παρα-
κλητικά.

«Αύριο».
«Αύριο τι;» αναρωτήθηκα.
«Θα με περιμένει... την ίδια ώρα στο παγκάκι 

μας. Θέλω να με κάνεις όμορφη».
«Δηλαδή;» δεν μπορούσα να καταλάβω τι 

μου ζητούσε.
«Να... δεν ξέρω. Βάψε μου τα μαλλιά. Βάλε 

μου κοκκινάδι στα χείλη και στα μάγουλα... 
κάνε με όμορφη. Δεν θέλω να με βλέπει γριά 
και άσχημη».

Δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελά-
σω μ’ αυτή την αθώα, αφελή συμπεριφορά. Στο 
νου μου ήρθαν τα νέα που δεν πρόλαβα να της 
ανακοινώσω. Ο έρωτας είχε προλάβει τη γρίπη.
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«Θεία μου, από αύριο υπάρχει απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Δεν θα είναι εύκολο να βγεις από 
το σπίτι, ειδικά εσύ, που είσαι σε μεγάλη ηλι-
κία». το ξεστόμισα και την ίδια στιγμή το μετά-
νιωσα. Μπροστά μου ήταν η θεία Ασημίνα με 
την ψυχή μιας έφηβης. Και μάλιστα ερωτευμέ-
νης.

«Εγώ θα βγω που να πεθάνω! Αυτή τη φορά 
δεν θα τον χάσω ξανά!» Φαινόταν αποφασισμέ-
νη.

«Καλά, μην ανησυχείς. Άσε να επιστρέψω 
από τη δουλειά, να δω πώς είναι τα πράγματα 
έξω και βλέπουμε». Έπρεπε να βρω χρόνο να 
σκεφτώ, αλλά εκείνη με κοιτούσε τώρα σχεδόν 
ικετευτικά.

«Όχι βλέπουμε. Υποσχέσου μου ότι θα βρεις 
τον τρόπο και ότι θα με κάνεις όμορφη».

Της χαμογέλασα καθησυχαστικά και της χάι-
δεψα τα ξέπλεκα μαλλιά της. Ήταν η πρώτη 
φορά που μου δινόταν η ευκαιρία. Στο φως της 
λάμπας φάνταζαν ασημένια, σαν και τ’ όνομά 
της.

«Κάτι θα κάνουμε» της είπα νιώθοντας αμφι-
βολία αν θα μπορέσω να κρατήσω το λόγο μου 
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και σηκώθηκα να φύγω. Η ώρα κόντευε δύο τα 
ξημερώματα και στις επτά έπρεπε να βρίσκομαι 
στη δουλειά μου.

Εκείνη, όμως, ορθώθηκε μπροστά μου εμπο-
δίζοντάς μου την έξοδο. Η θεία Ασημίνα όπως 
δεν την είχα δει ξανά.

«Ορκίσου!» με πρόσταξε και αυθόρμητα γέ-
λασα και την αγκάλιασα.

«Παραδίνομαι, θεία! Σου τ’ ορκίζομαι».
Τι ορκίστηκα, δεν κατάλαβα ακριβώς. Ούτε 

την άλλη μέρα, πίσω από το μικρό μου γρα-
φείο στο κτίριο του δήμου, παλεύοντας με τη 
χαρτούρα και τον πανικό που πλανιόταν γύρω 
μου, κατάλαβα τι είχα ορκιστεί. Χρειάστηκε να 
φτάσει το μεσημέρι για να θυμηθώ ότι έπρεπε 
να διευθετήσω τη συνάντηση της θείας, και η 
μόνη επιλογή που είχα, ήταν να επικαλεστώ 
και να βεβαιώσω στο σχετικό έγγραφο την επί-
σκεψή της σε γιατρό.

Ανοίγοντας την εξώπορτα του σπιτιού, αντί-
κρισα τη θεία να με περιμένει καθισμένη στις 
σκάλες. Ο καιρός ήταν ασυνήθιστα κρύος για 
την εποχή και την πλησίασα ανήσυχη, τη στιγ-
μή που εκείνη σχεδόν πετάχτηκε όρθια με ένα 
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τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. Έπεσε σαν παι-
δούλα έφηβη στην αγκαλιά μου. Ήταν παγω-
μένη.

«Έχουμε μισή ώρα καιρό! Γρήγορα!» μου 
είπε.

Την κοίταξα ανήσυχη και ξαφνιασμένη.
«Τι γρήγορα, θεία; Εσύ έχεις πουντιάσει!»
Δεν έδειξε να με παρακολουθεί.
«Τα μαλλιά θα τα κάνουμε το βράδυ, αλλά 

τώρα, γρήγορα, πρέπει να με φτιάξεις!»
Αυτή τη, σχεδόν, αστεία λεπτομέρεια την 

είχα ολότελα ξεχάσει. Ανέβαινα τη σκάλα κι 
εκείνη ανεβοκατέβαινε δίπλα μου τα σκαλοπά-
τια, σαν κουτάβι που μπερδεύεται ανυπόμονο 
στα πόδια του αφεντικού του.

«Φέρε γρήγορα τα βαφτικά που έχεις. Δεν 
έχουμε χρόνο», σχεδόν με διέταξε.

Μπήκα στο διαμέρισμά μου, που βρισκόταν 
ακριβώς απέναντι από της θείας μου, κουνώ-
ντας πέρα-δώθε το κεφάλι μου για την κωμι-
κοτραγική κατάσταση που αντιμετώπιζα. Ο κό-
σμος καιγόταν, η πανδημία απλωνόταν επικίν-
δυνα πάνω από τα κεφάλια μας και η θεία μου 
βρήκε καιρό να ζήσει τον έρωτά της.
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Άρπαξα ό,τι καλλυντικό βρήκα μπροστά μου 
και πήγα στο διαμέρισμά της. Είχε ήδη καθίσει 
καμαρωτά στην πολυθρόνα και με περίμενε.

«Όχι βιαστικά», με μάλωσε, βλέποντας το 
εκνευρισμένο μου ύφος. «Θέλω να με κάνεις 
όμορφη».

Μέσα στον πανικό μου μ’ έπιασαν τα γέλια. 
Είχε το ύφος παιδούλας λίγο πριν το πρώτο της 
ραντεβού. Το βλέμμα μου ασυναίσθητα κοίταξε 
παρακάτω, τα ρούχα της. Έμοιαζε με μια παι-
δούλα ντυμένη στα μαύρα, που της επέβαλλε 
χρόνια τώρα, η ζωή, η μοίρα, το πεπρωμένο; 
Αλλά και τι σημασία είχε πια;

Προσπάθησα να επιμεληθώ το πρόσωπό της 
βάφοντάς το διακριτικά, αλλά εκείνη διάλεγε 
τα πιο έντονα χρώματα και επέμενε. 

«Βρε, θεία» προσπάθησα να διαμαρτυρηθώ, 
αλλά εκείνη ήταν ανένδοτη.

«Αυτό το κοκκινάδι θέλω. Είμαι χλωμή!»
«Μα δεν σου ταιριάζει» προσπάθησα πάλι, 

αλλά κουνούσε πέρα-δώθε με πείσμα το κεφάλι 
της.

«Αυτό θέλω!»
Μέσα στον πανικό για το πώς θα την άφηνα 
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να κυκλοφορήσει εκτός σπιτιού με την όλη κα-
τάσταση του εγκλεισμού, πάλευα ταυτόχρονα 
να απλώσω ανάμεσα σε πτυχές και ρυτίδες τις 
σκιές, τα μολύβια και τα χρώματα, που αρνού-
νταν να συνεργαστούν και που την επόμενη 
στιγμή ξεχύνονταν ανεξέλεγκτα στα αυλάκια 
του χρόνου.

Όταν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, το πρόσω-
πό της έλαμψε.

«Πω πω! Ωραίο είναι».
Το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον οικτρό! 

Σαν μια παλέτα που τα χρώματα είχαν αποφα-
σίσει σύσσωμα να δραπετεύσουν.

«Γρήγορα!» με πρόσταξε και θυμήθηκα τα 
έντυπα που είχα εκτυπώσει στη δουλειά και 
έπρεπε να συμπληρώσω για να μπορούμε να 
κυκλοφορήσουμε εκτός σπιτιού. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να την αφήσω να βγει έξω μόνη. 
Δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται την κατάστα-
ση που είχε δημιουργηθεί, αλλά και δεν την 
εμπιστευόμουν. 

Συμπλήρωσα στα γρήγορα δύο έντυπα, ένα 
για μένα, με την αιτιολογία της παροχής βοή-
θειας σε άτομο που έχει ανάγκη, ενώ για εκείνη 
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επέλεξα την επίσκεψη σε γιατρό, αφού ο προο-
ρισμός της δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να 
αιτιολογηθεί. 

Η θεία μου ξαφνιάστηκε, όταν με είδε να την 
ακολουθώ.

«Πού πας εσύ;» Φαινόταν εντελώς εκτός 
πραγματικότητας.

«Θεία» προσπάθησα να διατηρήσω την ψυ-
χραιμία μου και την κοίταξα αυστηρά στα μάτια. 
«Η κατάσταση είναι επικίνδυνη έξω και μετα-
κινούμαστε μόνο με έντυπα. Απαγορεύεται η 
κυκλοφορία και κινδυνεύουμε με πρόστιμα! 
Μπορείς να το καταλάβεις;»

Όχι. Δεν μπορούσε να το καταλάβει.
«Καλά... καλά.... Αλλά μόλις με πας σ’ εκεί-

νον, να φύγεις, ναι;» μου πέταξε αδιάφορα και 
προχώρησε γρήγορα χωρίς να με περιμένει.

Ωστόσο, ούτε κι εγώ μπορούσα να καταλά-
βω πώς βρέθηκα να ακολουθώ μια εβδομηντά-
χρονη, που σχεδόν έτρεχε στην προσμονή ενός 
ερωτικού ραντεβού. Η έννοια της ήταν μονάχα 
πώς να φτάσει στον αγαπημένο της, σε αντίθεση 
με μένα, που κοιτούσα ανήσυχη μη σκοντάψου-
με σε αστυνομικό έλεγχο, διότι σίγουρα δεν θα 
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μπορούσα να πείσω κανέναν ότι η φτιασιδωμένη 
ηλικιωμένη που ακολουθούσα, πήγαινε σε για-
τρό και ότι χρειαζόταν τη βοήθειά μου.

Ευτυχώς, ο προορισμός ήταν σχετικά κοντά. 
Η θέα της ερημικής παραλίας και της θάλασσας 
ελαφρώς με ηρέμησε, αλλά η θεία αρνιόταν να 
συνεργαστεί.

«Φύγε. Φύγε τώρα!» με πρόσταξε, μόλις 
φτάσαμε στο περίφημο παγκάκι.

«Θεία, είναι επικίνδυνο», προσπάθησα μά-
ταια να τη συνετίσω. Εκείνη κοιτούσε ανήσυχα 
δεξιά-αριστερά και μου έκανε νόημα με τα χέ-
ρια της να φύγω.

«Θα με κάνεις ρεζίλι στον άνθρωπο! Τι εί-
μαι; Γριά ή ανήλικο; Φύγε, φύγε».

Δεν υπήρχε περίπτωση να την αφήσω μόνη. 
Δεν αντιλαμβανόταν καθόλου τι συνέβαινε. 
Προσπάθησα να συνθηκολογήσω.

«Εντάξει. Μόλις τον δούμε από μακριά, θα 
φύγω», της είπα και κάθισα αποφασισμένη στο 
παγκάκι.

 «Καλά, αλλά μόλις σε σπρώξω, σημαίνει ότι 
έρχεται. Να φύγεις αμέσως, ναι;» Έδειξε να 
υποχωρεί.
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«Ναι, θεία. Ναι!» Που να πάρει, για την τύχη 
μου, συμπλήρωσα μέσα μου, σφίγγοντας τα έγ-
γραφα μετακίνησης στα χέρια μου και κοιτώντας 
τριγύρω μην πέσουμε σε κανέναν αστυνομικό. 

Πήρε να νυχτώνει πια. Και οι δυο κουραστή-
καμε να κοιτάζουμε τριγύρω, κάθε μία για τους 
δικούς της λόγους. Δεν είχαμε ανταλλάξει κου-
βέντα τόση ώρα. Ο φόβος, η αγωνία είναι δύ-
σκολα συναισθήματα, και όσο περνούσε η ώρα, 
τα έκανε ακόμη πιο δύσκολα και ένα τρίτο συ-
ναίσθημα. Αυτό της απογοήτευσης.

«Δεν ήρθε» μονολόγησε και τα δάκρυα που 
έτρεξαν, παρέσυραν και το τελευταίο απομει-
νάρι μαύρου χρώματος που είχε απομείνει μετά 
από τόση ώρα στα βλέφαρά της.

Την κοίταξα με απέραντη θλίψη. Η αγωνία 
τώρα είχε συρθεί στην άκρη του μυαλού μου και 
αναζητούσα να βρω μια κουβέντα παρηγοριάς.

«Ίσως κάτι να προέκυψε» της είπα σχεδόν 
ανόητα.

Έσκυψε το κεφάλι και ρούφηξε τη μύτη της, 
ανασηκώνοντας με απογοήτευση τους ώμους 
της. Έμοιαζε με μικρό κοριτσάκι που το εγκα-
τέλειψαν μονάχο.
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«Είπα κι εγώ ότι η ζωή θα μου έδινε λίγη 
χαρά».

Την έκλεισα στην αγκαλιά μου και πάσχισα 
να την ενθαρρύνω.

«Σίγουρα κάτι θα συνέβη. Μπορεί να έρθει 
αύριο. Πού ξέρεις...»

Την ίδια στιγμή δάγκωσα τα χείλη μου γι’ 
αυτό που ξεστόμισα, αλλά δεν πρόλαβα να 
το μαζέψω, γιατί από αυτή την ελπίδα η θεία 
Ασημίνα γραπώθηκε σαν τον φυλακισμένο που 
του πετάνε απρόσμενα το σχοινί από το φεγγί-
τη του κελιού του.

Έτσι, και το επόμενο απόγευμα τη βρήκα στα 
σκαλιά να με περιμένει παγωμένη. Και έπρεπε 
και πάλι να απλώσω στο πρόσωπό της ό,τι πιο 
παράταιρο υπήρχε σε χρώμα και να την ακο-
λουθήσω στο μικρό της οδοιπορικό, με την ίδια 
αγωνία για τυχόν συναπάντημα με αστυνομικό 
έλεγχο. Το οποίο δεν άργησε.

Καθισμένες στο παγκάκι να περιμένουμε η 
κάθε μία τη συνάντηση με την τύχη ή την ατυ-
χία, μας προέκυψε από κοινού το δεύτερο.

«Ταυτότητες, παρακαλώ, και αιτιολογία με-
τακίνησης». Ο αστυνομικός ήταν τυπικός και 



~ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΥ - ΒΡΕΧΕΙ... Ε ΚΑΙ; ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;~

39

©  Ελένη Κοτσοβόλου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

ευγενικός. Όμως, δυστυχώς, το πρώτο περίσ-
σευε.

Έβγαλα τις ταυτότητες και με τρεμάμενα χέ-
ρια, του παρέδωσα τα έντυπα.

Η ενοχή, εν τέλει, δεν κρύβεται, σκέφτηκα.
Εκείνος τα διάβασε προσεκτικά και μετά μας 

περιεργάστηκε για μερικά δευτερόλεπτα, που 
μου φάνηκαν σαν να περίμενα την καταδίκη 
μου, η οποία τελικά δεν άργησε.

«Ποια είναι η παροχή βοήθειας στην περί-
πτωσή σας;» με ρώτησε και ο τόνος της φωνής 
του προμήνυε τις άσχημες εξελίξεις.

Του έδειξα τη θεία μου, αλλά εκείνη φαινό-
ταν να αγνοεί, ή να περιφρονεί την κατάσταση, 
καθώς είχε τον δικό της καημό.

«Έπρεπε...» κόμπιασα. «Έπρεπε να τη συνο-
δεύσω στον γιατρό».

Αντί για απάντηση, ο αστυνομικός κοίταξε 
πρώτα τη φτιασιδωμένη θεία, που όλη αυτή την 
ώρα κοιτούσε δεξιά και αριστερά, παραδομένη 
ολότελα στην αγωνία της, και κατόπιν εμένα, 
με παγερό ύφος.

«Δεν αντιλαμβάνομαι στον γύρω χώρο πού 
μπορεί να στεγάζεται ο γιατρός της, εκτός αν 



~ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΥ - ΒΡΕΧΕΙ... Ε ΚΑΙ; ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;~

40

©  Ελένη Κοτσοβόλου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

χαθήκατε, και ο δρόμος σάς έβγαλε στην παρα-
λία», με ειρωνεύτηκε και δεν είχε άδικο.

«Ξέρετε...» ξεροκατάπια.
Όχι, δεν ήξερε. Ούτε ήθελε να μάθει, αφού 

ήδη σημείωνε την παράβαση.
«Κανονικά θα έπρεπε να βεβαιώσω πρόστιμο 

και στις δύο», περιορίστηκε μόνο να πει, δίνο-
ντάς μου το έντυπο του προστίμου. Και εννοεί-
ται ότι είχε επιλέξει εμένα.

Η θεία δεν κατάλαβε τίποτα και εξακολούθη-
σε να αναζητά γύρω της την αγαπημένη φιγού-
ρα. Μονάχα όταν άρχισε να νυχτώνει, εγκατέ-
λειψε την προσπάθεια και, αποκαμωμένη πια, 
άφησε στην αγκαλιά μου τα χρωματιστά της 
δάκρυα.

Ο κατήφορος της παρηγοριάς και του φιλό-
τιμου μάλλον δεν είχε άκρη, αφού για να της 
φτιάξω τη διάθεση, το ίδιο βράδυ προμηθεύτη-
κα μια βαφή μαλλιών από το μίνι μάρκετ της 
γειτονιάς, ελπίζοντας να αναπτερωθεί λιγάκι 
το ηθικό της. 

Σε λίγη ώρα πάλευα πάνω από την περίλυπη 
και αποκαμωμένη θεία μου, έχοντας αναλάβει 
το ρόλο της ψυχοθεραπεύτριας κομμώτριας.
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«Και πού ξέρεις, βρε θεία; Μπορεί ο άνθρω-
πος να αρρώστησε, και μόλις γίνει καλά, να 
έρθει να σε βρει. Άλλωστε, δεν έχεις αλλάξει 
σπίτι όλα αυτά τα χρόνια. Στο ίδιο σαράβαλο 
έμενες, στο ίδιο μένουμε», της είπα χαριτο-
λογώντας, δείχνοντας με μια θεατρική κίνηση 
το φτωχικό μονόπατο σπίτι, που το είχε πάρει 
αμπάριζα ο χρόνος, όπως και τη θεία. Όπως 
μάλλον κι εμένα.

Εκείνη είχε σταθεί ανέκφραστη, σαν άγαλμα 
παραδομένο στη φροντίδα του γλύπτη. 

«Μπορεί» απάντησε μόνο.
Τα ξανθωπά μαλλιά που προέκυψαν, έδειξαν 

να κάνουν τη δουλειά που δεν κατάφερα εγώ. 
Έτσι, διέκρινα λίγη ζωντάνια στο ξέθωρο γαλα-
νό των ματιών της και μια κίνηση των χειλιών 
που θύμιζε χαμόγελο. 

Επιτέλους, κάτι κατάφερα, σκέφτηκα, καθώς 
αργότερα έσβηνα το φως της κάμαράς μου για 
να κοιμηθώ. Μακάρι αύριο να αλλάξουν όλα 
προς το καλύτερο.

Ωστόσο, η ευχή μου δεν έπιασε και το συ-
νειδητοποίησα, όταν κοίταξα και την επόμενη 
μέρα τον αστυνομικό που μας πλησίασε στο 
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παγκάκι. Αυτή τη φορά τα χέρια μου έτρεμαν 
λιγότερο, αλλά κι αυτός ήταν λιγότερο διακρι-
τικός από τον αστυνομικό της προηγούμενης 
μέρας.

«Ποιος πάει σε γιατρό;» είπε κοιτάζοντας 
δηκτικά τη θεία. «Η κυρία είναι σαν να πηγαί-
νει σε χορό!» συμπλήρωσε.

Η θεία μου αυτό το εισέπραξε ως φιλοφρό-
νηση.

«Σας ευχαριστώ», του είπε και τα βλέφαρά 
της πετάρισαν.

Ξεροκατάπια. Ήταν ολότελα στον κόσμο της.
«Να σας εξηγήσω» προσπάθησα να τα μπα-

λώσω εγώ, αλλά εκείνος δεν με άκουγε καν, 
καθώς συνέχιζε να κοιτάζει τη θεία μου χαμο-
γελώντας.

«Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε τίποτα. Η 
κυρία κρατάει και τα γαρύφαλλα της πίστας στα 
χέρια!» 

«Τριαντάφυλλο είναι!» του αντιγύρισε εκεί-
νη, κοιτάζοντάς τον φανερά θιγμένη, σαν να 
ήταν το μοναδικό πρόβλημα τούτη τη στιγμή.

Τόσο η αντίδρασή της, όσο και η σχεδόν γε-
λοία της εμφάνιση τον προκαλούσαν να συνε-
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χίσει το πείραγμά του. Εγώ δεν υπήρχα καν στο 
οπτικό ή ακουστικό του πεδίο.

«Όμορφο τριαντάφυλλο, σαν κι εσένα!» της 
είπε.

Δεν είχε άδικο, σκέφτηκα, αφού το τριαντά-
φυλλο ήταν τόσο μαραμένο όσο και η ίδια. Η 
θεία, όμως, δεν το αντιλήφθηκε και χαμηλώνο-
ντας το βλέμμα, του ψιθύρισε ντροπαλά:

«Σας ευχαριστώ διπλά!» 
Όπως διπλό ήταν και το πρόστιμο ετούτη τη 

φορά.
Μαζί, λοιπόν, με τις αντοχές μου εξαντλού-

νταν και οι ελάχιστες οικονομίες που είχα απο-
ταμιεύσει, αλλά ο καλός της θείας μου δεν έλε-
γε να φανεί. Έπρεπε κάτι να κάνω. Από κάπου 
έπρεπε να ξεκινήσω, γιατί διαφορετικά θα βρι-
σκόμουν υπερχρεωμένη και κινδύνευα να χάσω 
και τη θεία, που φαινόταν μέρα με τη μέρα να 
μαραζώνει όλο και περισσότερο.

Η ιδέα μου -δεν ξέρω αν ήταν καλή- ήταν 
να ξεκινήσω από το πιο εύκολο, το ληξιαρχείο. 
Μήπως είχε συμβεί κάτι του ανθρώπου, αν και 
το απευχόμουν. Κατόπιν σκόπευα να απευθυν-
θώ στην αστυνομία για την αναζήτηση μιας πι-
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θανής διεύθυνσης. Η θεία μού είχε πει ότι ήταν 
μία εβδομάδα που ο Παρασκευάς είχε επιστρέ-
ψει από την Αυστραλία και ότι έμενε μόνος. 
Δεν είχα και πολλές πιθανότητες να βγάλω 
άκρη με τα ελάχιστα στοιχεία που διέθετα -μο-
νάχα το επίθετό του κατάφερα να εκμαιεύσω- 
αλλά, τουλάχιστον, ας το προσπαθούσα.

Έτσι, το επόμενο κιόλας πρωί μπήκα φουρι-
όζα στο γραφείο μου και σήκωσα το ακουστικό 
για να ξεκινήσω τα τηλεφωνήματα. Η φωνή 
της υπαλλήλου στο ληξιαρχείο ήταν αργόσυρ-
τη, όπως και η αναζήτηση που έκανε στον υπο-
λογιστή της.

«Παρασκευάς είπατε το μικρό;»
«Ναι, ακριβώς».
«Παρασκευάς Καρανάσιος. Μπα, δεν βλέπω 

κάτι».
Ήμουν έτοιμη να κλείσω το ακουστικό, όταν 

ξεφώνισε:
«Α, όχι. Όχι, να ‘τος! Παρασκευάς Καρανά-

σιος του Μιχαήλ, γεννηθείς το 1945. Αυτόν 
αναζητάτε;»

Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό μου. Μακά-
ρι να ήταν συνωνυμία.
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«Πότε απεβίωσε;» τη ρώτησα με την ελπίδα 
να μην ακούσω πρόσφατη ημερομηνία.

«Πριν τρεις μέρες, γι’ αυτό δεν τον έβλεπα, 
ήταν τελευταίος στη λίστα».

«Φαίνεται η αιτία;» ήταν η τελευταία μου 
ερώτηση.

«Ναι, αιτία θανάτου. Καρδιακή ανακοπή». 
Άφησα το ακουστικό στη θέση του, μαζί και 

τα δάκρυά μου να κυλήσουν αβίαστα.
Μετά την επιβεβαίωση του τηλεφωνήμα-

τος, η θεία στοίχειωσε τη σκέψη μου. Δεν είχα 
μυαλό να δουλέψω, αλλά, ευτυχώς, λόγω της 
κατάστασης, ήταν άδειο όχι μόνο το γραφείο 
και ο διάδρομος, αλλά και ολόκληρο το κτίριο 
από κοινό. Ο κόσμος βρισκόταν κλεισμένος 
στα σπίτια του, τρομοκρατημένος από την παν-
δημία που απλωνόταν απειλητικά. Εκτός από 
μένα και τη θεία μου, που ζούσαμε μια αγωνία 
αλλιώτικη κι ένα θανατικό διαφορετικό.

Από μικρή είχα φαντασία. Έφτιαχνα εύκολα 
σενάρια και τα περιέπλεκα με τη ζωή μου. Ίσως 
να ήταν από άμυνα, γιατί η αλήθεια πάντοτε με 
απογοήτευε, ίσως και από μια έμφυτη ανεμελιά, 
που έντυνε τους φόβους μου, τους οποίους, δυ-
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στυχώς, δεν ξόρκισα ποτέ. Σε τούτη, όμως την 
περίσταση, η φαντασία μου αποδείχθηκε χρή-
σιμη.

Το χέρι μου σε λίγο έγραφε επιμελημένα με 
ένα ελαφρύ τρέμουλο, για να δικαιολογεί τον 
γραφικό χαρακτήρα ενός ηλικιωμένου, αράδα 
την αράδα ένα γράμμα στην καλή του. Περιέ-
γραφε την αρρώστια που τον έριξε στο κρεβάτι, 
ετούτη την ύπουλη γρίπη που του στέρησε την 
προοπτική να βρεθεί στο πολύτιμο ραντεβού 
και, όταν ανάρρωνε, όλα θα γίνονταν όπως τα 
είχαν σχεδιάσει.

Όταν τελείωσα, κοίταξα την επιστολή με 
ικανοποίηση. Ήμουν περήφανη για τον εαυ-
τό μου. Έγραψα με το ίδιο τρεμάμενο χέρι το 
όνομα και τη διεύθυνση της θείας και το ταχυ-
δρόμησα το ίδιο μεσημέρι από το ταχυδρομείο 
της γειτονιάς. Η διεύθυνση του αποστολέα 
ήταν μίας ιδιωτικής κλινικής, όπου υποτίθεται 
πως νοσηλευόταν ο Παρασκευάς σε καθεστώς 
εγκλεισμού. Έπρεπε να αποκλείσω την πιθα-
νότητα να ζητήσει η θεία να τον επισκεφθούμε. 
Η πανδημία, αναπάντεχα, φαινόταν να εξυπη-
ρετεί τον σκοπό μου.
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Εκείνο το απόγευμα ήταν το τελευταίο που 
θα συνόδευα τη θεία στο παγκάκι της παραλίας, 
αλλά αυτό το ήξερα μονάχα εγώ. Εκείνη φαι-
νόταν πια να συνηθίζει την, επανειλημμένα, 
ατυχή έκβαση της αναμονής. Η μόνη τυχερή 
της βραδιάς ήμουν εγώ. Είχα γλιτώσει αυτή τη 
φορά το πρόστιμο.

Το απόγευμα της επόμενης μέρας, όταν έφτα-
σα στο σπίτι, βρήκα τη θεία μου τρελή από χαρά 
να παλεύει πάνω από ένα κέικ. Αυτό, ομολογώ, 
είχα να το δω χρόνια.

«Τι έγινε, θεία; Γιορτάζουμε κάτι;» τη ρώτη-
σα δήθεν αδιάφορα.

«Μου έγραψε!» ξεφώνισε λάμποντας από 
χαρά. «Μου έγραψε γράμμα! Έχει απ’ αυτή τη 
γρίπη και μόλις βγει, θα έρθει να με βρει!» Με 
αγκάλιασε με τόση δύναμη, που κόντεψε να με 
ρίξει κάτω.

«Και το κέικ;» ρώτησα για να διαλύσω τον 
κόμπο που ανέβηκε στο λαιμό μου. Η απάτη 
μου, όσο και να εξυπηρετούσε το σκοπό μου, 
στη θέα της ανίδεης ηλικιωμένης μ’ έκανε να 
πνίγομαι.

«Για κείνον!» μου απάντησε θριαμβευτικά. 
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«Θα του κάνω ένα δέμα και θα του το στείλω. 
Να φάει καλά να δυναμώσει». 

Δεν έδειχνε καν να ανησυχεί για το αν θα 
τα κατάφερνε να επιζήσει, ηλικιωμένος καθώς 
ήταν, από τη φονική γρίπη. Για την ακρίβεια, 
δεν έδειχνε καν να έχει αντιληφθεί την κατά-
σταση. Ο έρωτας, τελικά, κάνει θαύματα...

Η θεία πέρασε το χέρι της πάνω από το ιδρω-
μένο της μέτωπο και το ύφος της έγινε περι-
φρονητικό.

«Ξέρεις τώρα, κλινικές και χαζά, όλο άχρη-
στα φαγητά ταΐζουν τους αρρώστους».

Έφυγα κλείνοντας αθόρυβα την πόρτα πίσω 
μου. Σε τούτη τη χαρά δεν είχα καμία θέση. Και 
δεν είχε νόημα ούτε να της πω ότι οι κλινικές 
δεν δέχονται τρόφιμα για τους ασθενείς τους. 
Άλλωστε, θα τα παραλάμβαναν στην πραγμα-
τικότητα;

Ήταν το πρώτο απόγευμα που μπορούσα 
μετά από τόσες μέρες να απολαύσω τη μοναξιά 
μου. Μοναξιά; Ή μοναχικότητα; Αυτές οι έν-
νοιες πάντοτε με ρίχνανε σε στοχασμό. Έναν 
στοχασμό που ζύγιζε το μέσα μου, φέρνοντάς 
μου κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσμα. Βαριά 
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μοναξιά, ανάλαφρη μοναχικότητα, ήταν σαν να 
μαδούσα μια μαργαρίτα.

Μοναξιά... μοναχικότητα...
Μ’ αγαπά... δεν μ’ αγαπά... 
Μ’ αγαπώ... δεν μ’ αγαπώ...
Έκανα έναν καφέ και βγήκα στο μπαλκονά-

κι μου. Ένα μικρό τραπεζάκι και μια σιδερένια 
καρέκλα ήταν τα μόνα του υπάρχοντα. Όλα 
μικρών διαστάσεων, για να χωράνε στις εξίσου 
μικρές διαστάσεις του μπαλκονιού, αλλά δεν 
είχα παράπονο. Και γιατί να είχα; Είχα φρο-
ντίσει ποτέ να έχω παρέα σε τούτο το μπαλκό-
νι για να μου κακοφανούν οι διαστάσεις του; 
Το μόνο πληθωρικό εκεί ήταν οι σκέψεις μου. 
Πάντα απλωμένες στο φως του ήλιου, που κι 
εκείνον ελάχιστα έβλεπα. Και όντως έτσι ήταν. 
Από το μικρό μου μπαλκόνι το μόνο που έβλε-
πα ήταν ο ακάλυπτος χώρος ψηλών πολυκα-
τοικιών, που είχαν χτιστεί όλα τούτα τα χρόνια 
γύρω από τη φτωχική μονοκατοικία των προ-
γόνων μου. Και όταν θέλησαν να την ενσωμα-
τώσουν για να χτιστούν ακόμη μεγαλύτερες οι 
παρακείμενες πολυκατοικίες, η θεία Ασημίνα, 
ως μόνη εναπομείνασα ιδιοκτήτρια, δεν κατα-
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δέχτηκε ποτέ. Ήταν για εκείνη θέμα τιμής και 
αξιοπρέπειας να διατηρήσει την πατρική περι-
ουσία άθικτη και να μου την παραδώσει ως μο-
ναδική της κληρονόμο με περισσή περηφάνια. 
Τώρα... αν το μόνο που είχε καταφέρει, ήταν 
να στριμωχτούμε σε τούτο το ανήλιαγο στενό, 
ήταν άλλο θέμα. Και δεν θα της το έθετα ποτέ.

Όμως, τούτες οι σκέψεις ελάχιστα ταλαιπώ-
ρησαν όλα αυτά τα χρόνια το μυαλό μου. Εγώ 
πάντοτε απολάμβανα τον ασοβάντιστο τοίχο 
εμπρός μου, γιατί είχε ένα μοναδικό πλεονέ-
κτημα. Βρισκόταν κοντά στα πανεπιστήμια και 
το στενό του πέρασμα προς τον ακάλυπτο εξυ-
πηρετούσε κάθε νεανική αναζήτηση. Ένα εφη-
βικό ραντεβού για άστεγους έρωτες, έναν ερω-
τικό καυγά συνήθως ξημερώματα, ένα ερωτικό 
ξέσπασμα γραμμένο περίτεχνα ή άτσαλα πασα-
λειμμένο στον ασοβάντιστο τοίχο εμπρός μου. 

Μπορούσα μέρες και νύχτες να απολαμβά-
νω τις εκφράσεις του έρωτα που γεννιόταν, 
του έρωτα που χανόταν, του έρωτα που ήλπι-
ζε ή που απελπιζόταν και να τον βλέπω σαν 
ταινία εμπρός μου στα γραμμένα συνθήματα. 
Γενιές εφήβων, ατίθασων ή μη, είχαν περάσει 
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από μπροστά μου, αφήνοντάς με πάντα με μια 
αίσθηση μελαγχολίας, ή ακόμη και ζήλιας για 
όσα δεν είχαν συμβεί, τουλάχιστον εντός μου. 
Όχι, πως είχα παράπονο. Είχα ζήσει έρωτες. 
Ήξερα το συναίσθημα. Μόνο που στο βίωμά 
του είχε αποδειχθεί πολύ επώδυνο. Έτσι, κα-
τέληξα να προτιμώ πάντοτε αυτή την ανώδυνη 
εκδοχή, που αφορούσε τρίτους και μου έδινε 
μια, επίσης, ανώδυνη δυνατότητα να πλάθω τις 
ιστορίες του νου και τα αγαπημένα μου ρομα-
ντικά σενάρια.

Το βλέμμα μου πλανήθηκε για μια ακόμη 
φορά στην αγαπημένη γωνιά αυτού του τοίχου. 
Είχαν περάσει πάνω από δέκα χρόνια που κά-
ποιο ερωτευμένο χέρι είχε γράψει: «Πάλι βρέ-
χει... Ε, και; Χορεύουμε;» Αυτή η φράση, από 
το επόμενο κιόλας πρωί, με είχε σημαδέψει. 
Και όλα τούτα τα χρόνια δεν έπαψε να γεννά 
μέσα μου τρυφερές εικόνες από κορμιά που αγ-
γίζονταν διακριτικά στη σιγανή ψιχάλα, κορμιά 
που λικνίζονταν εξοικειωμένα στη βροχή, κορ-
μιά που αγκιστρώνονταν με πάθος στην ασίγα-
στη μπόρα. Όλα έρωτας.

Η χαρά και ο ενθουσιασμός της θείας κράτη-
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σε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και το πρωί 
της Δευτέρας το δέμα ήταν έτοιμο να αποστα-
λεί. Η θεία φάνταζε δέκα χρόνια νεότερη. Είχε 
αποκτήσει έναν σκοπό. Για την ακρίβεια, ήταν 
ερωτευμένη.

«Μην το αργήσεις! Να φτάσει αν γίνεται 
σήμερα!» μου φώναξε, την ώρα που κατέβαινα 
βιαστικά τις σκάλες.

Γύρισα το κεφάλι και της χαμογέλασα.
«Μην ανησυχείς, θεία».
«Μέσα έβαλα κι έναν φάκελο», συμπλήρω-

σε.
Ήμουν σίγουρη, σκέφτηκα.
Μόλις έστριψα στη γωνία, ακούμπησα το 

δέμα στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας και το 
άνοιξα. Στο εσωτερικό του, το κέικ ήταν άθικτο 
στη φόρμα του, στολισμένο περίτεχνα με αμύ-
γδαλα, ενώ παραδίπλα η θεία είχε σφραγίσει 
ένα δοχείο φαγητού με άγνωστο περιεχόμενο. 
Έβαλα το φάκελο στην τσέπη μου και λίγο πριν 
φτάσω στη δουλειά, ακούμπησα το φροντισμέ-
νο δέμα στην εσοχή μιας εγκαταλελειμμένης 
πολυκατοικίας, όπου έβλεπα να συχνάζουν 
κάμποσες ταλαίπωρες και άστεγες ψυχές. Κα-
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τόπιν, μπήκα στο άδειο, ευτυχώς, γραφείο και 
άνοιξα το φάκελο. Τα γράμματα ήταν με περισ-
σή καλλιγραφία. Σχεδόν δεν αναγνώρισα τον 
γραφικό χαρακτήρα της θείας μου.

«Αγαπημένε μου, 
είμαι τόσο ευτυχισμένη που πήρα το γράμ-

μα σου! Πίστεψα ότι σε είχα χάσει ξανά, χί-
λιες κακές σκέψεις περνούσαν από το μυαλό 
μου και αυτή τη φορά δεν θα το άντεχα! Προ-
τιμούσα να πεθάνω, παρά να σε χάσω ξανά! 
Σου στέλνω το αγαπημένο σου φαγητό (εί-
δες που το θυμάμαι ακόμη;) και ένα κέικ για 
να γλυκάνω λίγο την ταλαιπωρία σου. Ανυ-
πομονώ να σε δω και να σε σφίξω ξανά στην 
αγκαλιά μου, σβήνοντας όλα αυτά τα χρόνια 
της απουσίας και της θλίψης. Περιμένω με 
αγωνία νέα σου. Μέχρι τότε θα προσεύχομαι 
να γίνεις γρήγορα καλά».
Δίπλωσα την επιστολή και αναστέναξα. Είχα 

δώσει μια λύση, αλλά ήταν πρόσκαιρη. Πώς 
θα βύθιζα ξανά αυτή τη γυναίκα στη θλίψη και 
στον πόνο του χαμού του; Στο νου μου ήρθαν 
τα προβλήματα που αντιμετώπιζε χρόνια τώρα 
με την καρδιά της και σφίχτηκε η ψυχή μου 
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στη σκέψη ότι μπορεί και να την έχανα. Ήταν 
η μόνη ρίζα που είχε απομείνει από το δέντρο 
της οικογένειάς μου και ήταν βέβαιο πλέον ότι 
εγώ θα ήμουν η τελευταία απόγονος... Δεν είχα 
φροντίσει, αλλά ούτε και σκόπευα για τη συνέ-
χισή του.

Πήρα μία λευκή κόλλα χαρτί από το συρτάρι 
για να ξεφύγω από τις μαύρες σκέψεις μου και 
με την ίδια τρεμάμενη γραφή που είχα υιοθε-
τήσει στην πρώτη επιστολή, άρχισα να γράφω.

 «Γλυκιά και όμορφη μικρή μου». Ήμουν βέ-
βαιη ότι η θεία θα ευχαριστιόταν πολύ με τούτη 
την προσφώνηση.

Την επομένη το απόγευμα, καθώς επέστρε-
φα στο σπίτι, ήμουν σίγουρη ότι ο ταχυδρόμος 
θα είχε παραδώσει το γράμμα στη θεία μου και 
ότι θα την έβρισκα χαμογελαστή και χαρούμε-
νη. Όμως, τη βρήκα να κάθεται στα σκαλοπάτια 
της εξόδου, μέσα στο κρύο, σφιγμένη στο λε-
πτό της σάλι με το μαραμένο τριαντάφυλλο να 
κείτεται στην ποδιά της. Τα μελανά της χείλη 
μαρτυρούσαν την πολύωρη παραμονή της εκεί. 
Φαινόταν χαμένη στις σκέψεις της.

«Βρε, θεία», τη μάλωσα, «τι ανοησίες είναι 
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αυτές; Θα πουντιάσεις με τέτοιον καιρό, Μάρτη 
μήνα».

Σήκωσε το βλέμμα της και με κοίταξε σχεδόν 
ξαφνιασμένη.

«Γιατί ήρθες τόσο νωρίς; Τι έπαθες;»
Τώρα την κοιτούσα ανήσυχα. Ήταν φανερό 

ότι δεν είχε αντιληφθεί πόσες ώρες περίμενε 
στην παγωνιά. Την έπιασα από τους ώμους για 
να τη βοηθήσω να σηκωθεί. Το σώμα της ήταν 
ξυλιασμένο.

«Ο ταχυδρόμος» ψέλλισε, «δεν ήρθε ακόμη 
ο ταχυδρόμος».

Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό μου. Δεν 
ήταν μόνο η θλίψη που ένιωθα, επειδή δεν 
μπορούσα να κάνω κάτι για να τη βοηθήσω. Δεν 
ήταν μόνο η ανησυχία για την ευάλωτη υγεία 
της. Ήταν και η απάτη που της είχα στήσει και 
με έκανε να νιώθω κατά κάποιον τρόπο υπεύθυ-
νη για τούτη την ταλαιπωρία της.

«Βρε, θεία μου, αφού ξέρεις ότι αυτόν τον 
καιρό όλες οι υπηρεσίες υπολειτουργούν».

Με κοίταξε σχεδόν βουρκωμένη.
«Κι εγώ τι θ’ απογίνω; Θα πεθάνω, αν δεν 

πάρω νέα του».
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Προσπάθησα να την καθησυχάσω και την 
έβαλα στο κρεβάτι της σκεπάζοντάς τη με μια 
μάλλινη κουβέρτα.

«Τα νέα θα έρθουν σύντομα, αλλά δεν θα 
πρέπει να σε βρουν γερή; Τι παιδιάστικη συ-
μπεριφορά είναι αυτή; Θέλεις εκείνος να βγει 
και να αρρωστήσεις εσύ; Δεν βλέπεις τι φονική 
γρίπη σέρνεται;»

Με κοίταξε με ύφος ένοχο. Τα μάτια της 
έδειχναν κουρασμένα. Ίσως, όσο περίμενε τον 
ταχυδρόμο, να έκλαιγε. 

Χάιδεψα τα μαλλιά της και την κοίταξα τρυ-
φερά χαμογελώντας της.

«Πόσο σου πάνε τα ξανθά μαλλιά! Θα τον 
κάνεις σίγουρα να σε ερωτευτεί ξανά μόλις σε 
δει!»

Τα βλέφαρά της πετάρισαν από ευαρέσκεια 
και προσπάθησε να κρύψει ένα ντροπαλό χα-
μόγελο.

«Μείνε εδώ να ζεσταθείς και πάω να σου 
ετοιμάσω λίγο φαγητό. Είμαι σίγουρη ότι δεν 
έβαλες μπουκιά στο στόμα σου όλη μέρα».

Χωρίς να περιμένω απάντηση, βγήκα από το 
υπνοδωμάτιο και πήγα στην κουζίνα. Στο ψυ-
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γείο είχε ένα μικρό ταψί με παστίτσιο, από το 
οποίο έλειπαν τρία κομμάτια. Προφανώς αυτό 
ήταν το αγαπημένο φαγητό του Παρασκευά. 
Μέχρι, όμως, να ετοιμάσω το δίσκο με το φαγη-
τό της, η θεία μου, κατάκοπη καθώς ήταν, είχε 
αποκοιμηθεί. 

Ακούμπησα το δίσκο στο κομοδίνο πλάι της 
και βγήκα αθόρυβα από το διαμέρισμα. Κατευ-
θύνθηκα στο δικό μου, αφήνοντας έναν ανα-
στεναγμό να εκτονώσει την ένταση που ένιω-
θα. Το γράμμα δεν είχε φτάσει και δεν ήξερα 
πόσο θα καθυστερούσε με την υπολειτουργία 
των υπηρεσιών. Έπρεπε να κρατήσω το ηθικό 
της θείας Ασημίνας ψηλά, αλλά για πόσο...;

 Όμως, κάποιοι λένε ότι, όταν εμείς κάνουμε 
σχέδια, ο Θεός γελάει ακούγοντάς τα και του-
λάχιστον στην περίπτωση αυτή, αποδείχτηκε 
ότι δεν έχουν άδικο.

Όταν πήγα το βραδάκι για να δω αν έφαγε η 
θεία μου, ο δίσκος πλάι της ήταν άθικτος κι εκεί-
νη ακουγόταν στο μισοσκόταδο να ασθμαίνει. 
Ψηλαφιστά ακούμπησα το μέτωπό της. Έκαιγε. 
Ένιωσα τον πανικό να παραλύει τα μέλη μου, 
όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της κατάστα-
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σης θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρω γιατρό 
και, ακόμη περισσότερο, να έχω πρόσβαση σε 
νοσοκομείο, αφού δέχονταν μόνο βαριά περι-
στατικά.

Μηχανικά αναζήτησα ένα θερμόμετρο και 
όταν είδα ότι η ένδειξη ήταν κοντά στους 39.5ο 
C, με παρέλυσε ένα νέο κύμα πανικού. 

«Θεία;» δοκίμασα να την ξυπνήσω, αλλά 
εκείνη φαινόταν βυθισμένη στο παραλήρημα 
του πυρετού. Άνοιξε μόνο για λίγο τα μάτια 
της και προσπάθησε να μιλήσει, αλλά η φωνή 
της ίσα που ακουγόταν.

«Ήρθες» είπε μονάχα και ένιωσα ανακούφι-
ση. 

Τουλάχιστον είχε επαφή.  
«Παρασκευά...» την άκουσα να λέει την ώρα 

που έβγαινα από το δωμάτιο. 
Όχι, δεν είχε επαφή. 
Αναζήτησα στο κινητό μου τηλέφωνο τον 

αριθμό του καρδιολόγου της και τον κάλεσα. 
Ούτε εκείνος με εφησύχασε.

«Δεν μπορείς να την κρατήσεις στο σπίτι. 
Πρέπει οπωσδήποτε να νοσηλευτεί, αφ’ ενός, 
γιατί δεν ξέρουμε από τι αρρώστησε και, αφ’ 
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ετέρου, γιατί η καρδιά της έχει σοβαρό πρόβλη-
μα και δεν θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις 
μόνη. Χρειάζεται ιατρική φροντίδα».

«Δηλαδή;» ψέλλισα ανόητα, περισσότερο 
για να συνειδητοποιήσω όσα μου έλεγε.

«Δηλαδή, κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο!» με 
επανέφερε με επιτακτικό τόνο.

 Ήταν ολοφάνερο ότι έπρεπε να βιαστώ. 
Έκλεισα το τηλέφωνο και κάλεσα στα επείγο-
ντα, όμως ο γιατρός που με συνέδεσαν με ενη-
μέρωσε ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο ήταν 
ήδη δύσκολη και ότι θα έπρεπε με δική μου 
ευθύνη να δεχτώ τη νοσηλεία της θείας μου, 
αφού κινδύνευε, αν δεν είχε νοσήσει από τη 
θανατηφόρο γρίπη, να μολυνθεί εκεί. Υπήρχαν 
ήδη περιστατικά γρίπης που νοσηλεύονταν και 
άλλα τόσα σε αναμονή με άγνωστη διάγνωση. 
Η συμβουλή του ήταν να παραμείνει για λίγες 
μέρες στο σπίτι με τη συνδρομή ιδιώτη γιατρού.

Κάλεσα ξανά τον γιατρό της.
Σε λιγότερο από μισή ώρα έμπαινα στο σπίτι 

με μια τσάντα φάρμακα και με αυστηρή εντολή 
να παραμείνω κι εγώ έγκλειστη, μέχρι να απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο να έχει νοσήσει η θεία 
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μου από τον θανατηφόρο ιό. Ήταν ολοφάνερο 
ότι είχε πουντιάσει μετά από τόσες ώρες αναμο-
νής στο κρύο, αλλά κανείς δεν μπορούσε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές να αποκλείσει οτιδήποτε 
άλλο. Ένιωθα το μυαλό μου θολό, ανήμπορο 
να σκεφτεί τι δυνατότητες υπήρχαν για να τη 
βοηθήσω. Η πανδημία φαινόταν να τις έχει 
εξαντλήσει. Η θεία μου έπρεπε να τα καταφέρει 
μόνη της.

Άναψα το φως του κομοδίνου και προσπάθη-
σα να τη συνεφέρω, ίσα για να μπορέσω να της 
δώσω τα φάρμακα που έπρεπε. Ήταν κάτωχρη 
και παραμιλούσε. Ο Παρασκευάς ήταν η μόνη 
λέξη που μπορούσα να διακρίνω στο λήθαργό 
της, η μόνη επίκληση στην ταλαιπωρία της... 
Κάθισα στο πλευρό της με άδεια σκέψη, χωρίς 
να έχω επαφή με το χρόνο. Η μόνη μου έγνοια 
ήταν η ανάσα της και το ταλαίπωρο κορμί της, 
που κάθε τόσο μούσκευε από τον ιδρώτα. Στο 
πάτωμα είχε σχηματιστεί ένας σωρός από ρού-
χα που κάθε τόσο της άλλαζα. 

Όταν, επιτέλους, είδα την ανάσα της να γί-
νεται ρυθμική, σηκώθηκα και πήγα στην κουζί-
να να φτιάξω έναν καφέ. Η συνέχεια προμηνυ-
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όταν ταραχώδης και έπρεπε να κρατηθώ. 
Πήρα το φλιτζάνι με τον αχνιστό καφέ και 

βγήκα στο μπαλκόνι. Το ρολόι της κουζίνας 
έδειχνε κοντά δύο τα ξημερώματα. Απέναντί 
μου ο τοίχος με τη γραμμένη ιστορία του... Σε 
τόσα χρώματα όσα του έρωτα, όσα τα φτιασίδια 
στο πρόσωπο της θείας μου για χάρη του. Ναι, 
τον έρωτα δεν μπορούσε να τον αγγίξει καμία 
γρίπη. Ήταν ο ίδιος περισσότερο θανατηφόρος.

Άκουσα τη θεία μου να βήχει και επέστρεψα 
ανήσυχη. Προσπάθησα να της δώσω λίγο νερό, 
φοβόμουν μην αφυδατωθεί, αλλά δεν έδειχνε 
να καταλαβαίνει. 

«Παρασκευά...» επαναλάμβανε μονάχα.
Έβρεξα μία πετσέτα και την έβαλα στο μέ-

τωπό της, που είχε αρχίσει πάλι να φλέγεται. 
Άνοιξε ελαφρώς τα μάτια και με κοίταξε με 
βλέμμα θολό.

«Βρέχει...» ψιθύρισε.
Η δροσιά της πετσέτας τής φάνηκε για βρο-

χή, όπως και σε μένα τα δάκρυα που ασυναί-
σθητα κύλησαν στα μάγουλά μου. Φοβόμουν, 
ένιωθα πολύ μόνη τούτη τη νύχτα που έπρεπε 
να παλέψω με το άγνωστο. Ένα άγνωστο που 
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σαν αρπακτικό πουλί πετούσε πάνω από τα κε-
φάλια μας. 

Όλη νύχτα ψιθύριζε το όνομά του και ανα-
ζητούσε τη δροσιά της βροχής. Όλη νύχτα το 
πάλεψα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Μάλλον 
δεν έμελλε να το μάθω ποτέ. Με το πρώτο φως 
της μέρας, ένας ελαφρύς ρόγχος την πήρε μα-
κριά μου. Νομίζω ότι μου φάνηκε σαν ένα φτε-
ρούγισμα, σαν ένα πετάρισμα, σαν ένα αεράκι 
που κούνησε την κουρτίνα και δραπέτευσε από 
το μισάνοιχτο παράθυρο.

Αν έλεγα ότι ήμουν έτοιμη για τούτο το ανα-
πάντεχο, θα ήταν μεγάλο ψέμα. Είχα απομείνει 
να κοιτώ το χλωμό της πρόσωπο, που πλαισιω-
νόταν από τα ξανθά της μαλλιά που φάνταζαν 
κάποιες στιγμές να λάμπουν σαν φωτοστέφα-
νο... Δεν χρειάστηκε καν να της κλείσω τα μά-
τια. Ήταν ερμητικά κλειστά, ταγμένα στα τε-
λευταία της όνειρα, που τα συνόδευε μια υπο-
ψία χαμόγελου. Σίγουρα έβλεπε εκείνον... Λες 
και είχε έρθει να την πάρει συντροφιά του, τη-
ρώντας την τελευταία του υπόσχεση. Δεν θα το 
μάθαινα ποτέ, αλλά ήταν μια παρήγορη σκέψη, 
ειδικά εκείνη την ώρα. Ο νους μου έπλεκε πά-
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ντοτε σενάρια. Το είπα και παραπάνω. Ειδικά 
όταν περιπλεκόταν με ένα σκοτεινό συναίσθη-
μα, όπως τούτη τη στιγμή. 

Αναζήτησα το τηλέφωνο ενός συναδέλφου 
μου στο δήμο, που ήταν υπεύθυνος για τα κοι-
μητήρια. Κάτι σκάρωσε ο νους και έπρεπε να 
μάθω. Το σήκωσε νυσταγμένος, αλλά μόλις 
άκουσε τα δυσάρεστα, με εξυπηρέτησε αμέσως 
και σύντομα η πληροφορία έφτασε στ’ αυτιά 
μου όπως ακριβώς τη χρειαζόμουν. Ναι... ο 
Παρασκευάς Καρανάσιος είχε ταφεί στα κοιμη-
τήρια του δήμου και ναι... υπήρχε διαθέσιμος 
χώρος πλάι του, που θα ανοιγόταν ως το από-
γευμα για χάρη μου.

Τα διαδικαστικά που ακολούθησαν ελάχιστα 
τα θυμάμαι. Ήταν μηχανικά και ανούσια. Η 
μόνη μου μέριμνα ήταν να βάψω τη θεία Αση-
μίνα κατά πώς ήθελε λίγο πριν συναντήσει τον 
καλό της και δεν μ’ ενδιέφερε αν φάνταζε τόσο 
αταίριαστα πλουμιστή για την ηλικία της, ούτε 
αν το «κοκκινάδι» παραήταν κόκκινο. Και, επί-
σης, να μην τη στολίσω με λουλούδια, αφού 
δεν υπήρχε τίποτα πιο πολύτιμο για εκείνη 
από το μαραμένο τριαντάφυλλο που στερέωσα 
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στα χέρια της. Άλλωστε, ήμουν η μόνη που τη 
συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία.

Έτσι, πήρε να βραδιάζει, όταν απέμεινα να 
κοιτάζω τους δύο χωμάτινους σωρούς εμπρός 
μου. Πλάι-πλάι, σχεδόν ενωμένους. Μέσα στον 
πόνο, που ήμουν βέβαιη ότι θα ακολουθούσε 
και θα μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, ένιωσα ένα 
κύμα ικανοποίησης. Μακάρι η θεία Ασημίνα να 
συγχωρούσε τη μικρή μου απάτη και να βρισκό-
ταν πια ευτυχισμένη στην αγκαλιά του.

Ένα αεράκι ενώθηκε με τον αναστεναγμό 
που μου ξέφυγε και μικρές σταγόνες βροχής 
πήραν να ενώνονται με τα δάκρυα που αθέλητα 
έτρεχαν πάλι από τα μάτια μου στη θέα των δύο 
σωρών.

Δεν ξέρω πόση ώρα χρειάστηκε η ψιχάλα να 
γίνει βροχή. Ίσως τόση, όση να σκεφτώ τη θεία 
μου χαμογελαστή και ερωτευμένη στην αγκα-
λιά του καλού της να του φωνάζει.

«Κοίτα! Πάλι βρέχει...»
Κι εκείνον να τη σφίγγει πάνω του ψιθυρί-

ζοντας.
«Ε και; Χορεύουμε;...»


