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I 

Το πουλί κελαήδησε, 

τα μάτια άνοιξαν,  

η ψυχή αγαλλιάστηκε,  

ο ουρανός ευφράνθηκε.  

 

Η μέρα ξεκινά απ' την αρχή,  

από την ανατολή του ηλίου,  

και πάει,  

και πάει,  

και πάει.  

Δεν χρονοτριβεί ούτε λεπτό.  

Η λίστα εργασιών μεγάλη,  

μα των ελαχίστων οι εργάτες ελάχιστοι. 

Καθένας τη δουλειά του.  

Η κοιλιά της εγκυμονούσας ολοένα πιο μεγάλη,  

ματάκια, χεράκια, ποδαράκια,  

ολοένα πιο μεγάλα,  

ψυχούλα μικρή, πνευματικά γεμάτη, 

γεμάτη ζωή,  

ζωή γεμάτη.  

 

Κι ο άνθρωπος, έμψυχο Ον,  

μεγάλος πια, ο πιο Μεγάλος, 

έχει το ομορφότερο δώρο, το πιο Όμορφο, 

το Δώρο  

της ζωής. Κι όμως,  

σαν τελευταίος των τελευταίων  
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θα το εκτιμήσει·  

θα το αγαπήσει; 

 

 

 

II 

 

Κι όλα πήραν την κατρακύλα.  

Παρεξήγηση πάνω σε παρεξήγηση.  

Αναπουμπούλα σε αναπουμπούλα.  

Όμως, καθένας από τους δυο  

λάθος τα 'χε στο μυαλό:  

άλλως ο ένας κι ο άλλος έτσι.  

 

Μόλις μερικά δευτερόλεπτα βουβά περάσαν. 

Μα τόση ήταν η αγάπη τους,  

που δεν άντεξαν,  

δεν άντεξαν χωρίς να ακούν γλυκιά φωνή 

Δεν άντεξαν,  

χωρίς να νιώθουν τη λάμψη φωτεινών ματιών,  

χωρίς να αισθάνονται τη θέρμη ρόδινων παρειών.  

Δεν άντεξαν χωρίς να αισθάνονται αύρα να τους ενώνει 

τα κορμιά και τις ψυχές.  

Και τότε,  

το μόνο που την καρδιά τους γέμιζε,  

ήταν αγάπη. 
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III 

Φουσκώνει. Φουσκώνει.  

Όλο πιο πολύ φουσκώνει.  

 

Οι άνθρωποι τρέχουν,  

προς τα πού δεν ξέρουν,  

το μόνο που ξέρουν  

είναι ότι πρέπει να τρέξουν.  

Να ξεφύγουν από τη φούσκα.  

Αχ, άτιμη φούσκα,  

νοήματα κι αέρα εκτοπίζεις.  

Χωράφια, αγάπη, συγγενείς, υγεία, ευτυχία. 

Και το ερώτημα, γιατί; 

Τρίχες. 

 

 

IV 

Λένε: ωραίο το αίσθημα της νίκης, 

ωραίο το αίσθημα της υπερίσχυσης.  

Όμορφη, όμως, είναι και η προσφορά  

Όμορφο είναι να νιώθεις  

το χαμόγελο του άλλου να σε χτυπάει ολόισια στο στήθος,  

να αγκαλιάζεις και να αγκαλιάζεσαι,  

να δίνεις και να θυσιάζεσαι, 

για μια ψυχούλα, για ένα γέλιο, για ένα χάδι... 

Νενίκηκά σε εαυτέ.  

Είναι κι αυτό μια νίκη. 
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V 

 

Η ώρα περνά.  

Τα μπαλόνια  

σιγά σιγά αφήνουν τον αέρα τους 

να δραπετεύσει στη μεστή από ευχές ατμόσφαιρα.  

 

Η Νόνη - απ' το Υπομονή -  

περιμένει 

και περιμένει  

και ξεφυσάει  

και ανασαίνει 

και ξεφυσάει. 

Και πάλι απ' την αρχή.  

Το κρεμαστό ρολόι ηχεί ότι η ώρα είναι ήδη περασμένη.  

Ένας-ένας σηκώνεται και φεύγει.  

Στην πόρτα δυνατός γδούπος.  

Σιωπή.  

Ούτε ψίθυρος, ούτε κελαήδησμα, ούτε κλάμα.  

Η Νόνη, σαν μαθημένη από τέτοια,  

έμαθε τον ήλιο της μέσα της να δύει. 

Και προχωρά. 

Έτσι της έμαθε η μάνα της. 

Η μάνα, βράχος καθώς ήτανε,  

την μύησε στην καρτερία, στην υπομονή, στην ελπίδα. 

Και κείνη τον περίμενε. Τον ίδιο. 

Τόσον καιρό. 

 


