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Γ ια 24 χρόνια, κάθε πρωί, σε φώναζα κοντά μου, πρώτο πράγμα 
μόλις ξυπνούσα, να αγγίξω το πρόσωπό σου. Ήθελα να ξέρω 
πως αν κάτι είχε αλλάξει θα ήμουν ο πρώτος που θα το μάθαινε. 

Νομίζω, το ‘χα αγωνία στα όνειρά μου, μην αλλάξεις κι εγώ μείνω 
πίσω. Μην προχωρήσεις για κάπου κι εγώ μείνω εδώ.

Πρώτα τα μαλλιά σου, από τις ρίζες, περνούσα τα χέρια μου πίσω, 
μέχρι την άκρη της κοτσίδας σου. Έπειτα το μέτωπο, τις ρυτίδες που 
όλο και βάθαιναν κι εγώ δεν το παραδεχόμουν. Τα μάτια σου που άμα 
ήσουν κουρασμένη, άυπνη ή αποβραδίς κλαμένη σα να πρήζονταν μέ-
σα στις κόγχες τους. 

Η μικρή μύτη στο ύψος της και τα χείλη σου που χαμογελούσαν μό-
λις τ’ άγγιζα. Τελευταία στάση λίγο πιο πάνω, στα μάγουλά σου ένα χά-
δι κι ένα απαλό χαστουκάκι για την καλημέρα μας.

Μπάνιο-ντύσιμο, πρωινό, βόλτα, διάβασμα-γράψιμο-ραδιόφωνο, 
γεύμα, σιέστα, φίλοι, φρούτο με κρασί-ένα ποτήρι, βόλτα ξανά αν ο 
καιρός ήταν καλός, βραδινό, ένα ουισκάκι κι ύπνο. Κι αύριο θα είμαστε 
ξανά απ’ την αρχή, εσύ κι εγώ. Εσύ ακούραστη και πάντα ευτυχισμένη 
-έτσι έλεγες- έτσι ακουγόσουν, εγώ αιώνια ευγνώμων σε σένα και στην 
τύχη μου που σε βρήκα.

Πέρασαν δέκα χρόνια από την πρώτη φορά που οι γιατροί μας ανέφε-
ραν την πιθανότητα της σωτήριας εγχείρισης. Ένιωσα την καρδιά σου να 
πετάει, να έρχεται και να αγκαλιάζει τη δικιά μου, εκεί μέσα στο ιατρείο. 
Κάτι είχα ακούσει για ένα ανάμικτο συναίσθημα, τη χαρμολύπη. 

Εμένα σα να με έζωσε μια ελπίδο-αγωνία. Ύστερα σώπασαν πάλι οι 
ελπίδες μας. Κάπου-κάπου σε άκουγα να μιλάς με το γιατρό, να ενημε-
ρώνεσαι για λεπτομέρειες που σίγουρα δεν καταλάβαινες, αλλά υπέμε-
νες μέχρι να ακούσεις την κατάληξη. Θα γίνει γιατρέ μου; τον ρωτού-
σες. Κατάλαβα γιατρέ μου, ήταν η επόμενη φράση σου. Δε σε ρωτού-
σα, δε χρειαζόταν. Ούτε εσύ μου έλεγες. Και κάπως έτσι προχωρούσε 
η ζωή μας. Για δέκα χρόνια. Ζούσαμε και περιμέναμε. Περιμέναμε και 
ζούσαμε.

Αύριο θα βγουν οι επίδεσμοι, έτσι μου είπαν. Θα δω λέει σταδιακά, 
μια φωτεινότητα, κάποιο περίγραμμα και σιγά-σιγά τον κόσμο. Αυτόν 
που 45 χρόνια ακούω και που ποτέ δεν είδα. Και που δε με νοιάζει να 
τον δω, όσο να δω το πρόσωπό σου. Να σε κοιτάξω, να σε βλέπω και 
να σου πω ευχαριστώ. Όλα τα ευχαριστώ που σου έχω πει τόσα χρό-
νια, σα να μη μου μετράνε αφού δε βλέπω το βλέμμα σου την ώρα 
που στα λέω. Δε ξέρω καν αν τα αποδέχεσαι, ούτε άμα σου δίνουν κα-
μιά χαρά.

Στο πρώτο άνοιγμα των ματιών θα ζητήσω να σταθείς απέναντί μου 
να σε δω. Κι όταν θα σε κοιτάξω θα έχω δει τον κόσμο, γιατί εσύ είσαι 
ο κόσμος μου, γιατί ο κόσμος ήρθε σ’ εμένα μέσα από σένα, τα μάτια 
σου και τις περιγραφές σου. Και θα σου πω σ’ ευχαριστώ, θα σε αγα-
πάω ως το τέλος του κόσμου.

Αυτό περιμένω.
Τα μάτια μου ανοίγουν και πονάνε.
Απέναντί μου η φωτογραφία μιας γυναίκας. Της γυναίκας μου, να χα-

μογελάει σε μια πόζα-απάντηση σ’ ένα δικό μου ευχαριστώ. Ήταν ένα 
παιχνίδι μας. Φτιάχναμε αναμνήσεις για όταν θα μπορούσα να δω. Να 
ξέρω πώς ήταν και πώς ήμουν στα χρόνια που πέρναγαν. Και κάθε φο-
ρά που «πόζαρε για μένα», εγώ της έλεγα σ’ ευχαριστώ κι εκείνη χαμο-
γελούσε, έτσι μου έλεγε. 

Η γυναίκα μου έφυγε σα σήμερα, ένα χρόνο πριν. Δε με άφησε. 
Πέθανε. Γι’ αυτό τώρα δεν είναι εδώ να την κοιτάξω.

Ο αδερφός μου, μου έφερε τη φωτογραφία της.
Κοιτάζω την εικόνα επίμονα και τα μάτια μου πονάνε.
Πρώτη εικόνα στον κόσμο και δεν παίρνω τα μάτια μου από πάνω 

της.
Τότε μπορούσα να σε αγγίζω και να σε νιώθω, τώρα μπορώ να σε 

κοιτώ και να θυμάμαι τα υπόλοιπα.
Σ’ ευχαριστώ.
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