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Παρέα	με	τον	πόνο

Κι έτσι όπως ανηφόριζα ανυποψίαστη στο μονοπάτι της ζωής
κάπου κοντά στ’ απομεσήμερο, να σου κι άλλη μια αναποδιά...

Τι στο καλό… λες και μου ‘χουν αδυναμία...
κι εγώ που νόμιζα... πως πήρα το μερτικό μου...

Ξεπέρασα την πρώτη, δυνάμωσα για τη δεύτερη και να που τρίτωσε...
και να δεις που ποτέ δεν έρχονται μόνες... αχώριστη παρέα τους πάντα

η Πίκρα... τα Δάκρυα... ο Φόβος
μα πάνω απ’ όλα... ο Πόνος...

που ορθώνει τ’ ανάστημά του μπροστά σου
και δε σ’ αφήνει να προχωρήσεις.

«Ως εδώ ήταν...»,
μου λέει με τραχιά φωνή κι ένα έντονο κι αδιαπραγμάτευτο ύφος.

«Μόνο αν με νικήσεις θα διαβείς
αλλιώς... το μονοπάτι της ζωής σου... τελειώνει... εδώ»,
είπε... καταλήγοντας μ’ ένα γέλιο που σκορπούσε ρίγος.

Πάγωσα...
λες και στη στιγμή μια αναμαλλιασμένη μάγισσα

μ’ έκανε με το ραβδί της άγαλμα.
Το μυαλό μου έκανε μια βουτιά στις σκέψεις και παραλίγο να πνιγεί.

Η καρδιά μου κλωτσούσε ρυθμικά στο στήθος
λες και είχε στήσει ξέφρενο χορό

κι η γη... γλίστρησε απ’ τα πόδια μου κι  έμεινα κρεμασμένη στο κενό.
Κι ο Πόνος... άρχισε να με κυριεύει...
Πώς να τον πολεμούσα; Με τι όπλα;

Κι όμως... έπρεπε κάτι να κάνω.
Ξαφνικά γύρισα πίσω και το ‘βαλα στα πόδια

άρχισα να τρέχω... να τρέχω ασταμάτητα, απεγνωσμένα
χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω.

Μα κουράστηκα, δε μπορούσα να συνεχίσω, μέχρι που κοίταξα πίσω...
και κατάλαβα πως όσο κι αν έτρεχα βρισκόμουν πάντα στην ίδια θέση.

Μα πώς το ‘χα ξεχάσει αλήθεια; 
Ποιος μπορεί να γυρίσει πίσω, στο μονοπάτι της ζωής;

Μόνο μπροστά να κοιτάμε είναι γραφτό.
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Κι ο Πόνος... εκεί... μπροστά μου
μ΄ ένα ύφος θριαμβευτή... κι ένα χαιρέκακο χαμόγελο.

‘Επρεπε... να πάρω την απόφαση, μάζεψα τις δυνάμεις μου
και με μια σιγουριά που... ούτε κι εγώ δεν ξέρω πού την βρήκα

αρματώθηκα τα όπλα που θυμήθηκα πως είχα κρυμμένα
βαθιά μες στην ψυχή μου

πήρα μια βαθιά ανάσα
και με την αγάπη στην καρδιά

με το κουράγιο απλωμένο στο πρόσωπο
μ’ ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη

και με την λάμψη της ελπίδας στη ματιά...
τον κοίταξα κατάματα...

Σάστισε... δεν το περίμενε...
«Δεν θα τα βάλω κάτω...», του λέω με μια φωνή

που κουβαλούσε μέσα της ένα τεράστιο πείσμα...
«Δεν θα με λυγίσεις...

εγώ θα ‘μαι καλά όσο κι αν προσπαθήσεις να με κυριεύσεις
εγώ θα προχωρήσω μ’ όσες αναποδιές κι αν έρθεις

εγώ δεν θα τα βάλω κάτω 
ούτε αν με περιμένεις στην παραπέρα στροφή του δρόμου

εγώ θα ‘μαι καλά... όπως και να ‘μαι
εγώ θα ‘μαι καλά μέχρι τη σιωπή των κυπαρισσιών

εγώ... θα ‘μαι καλά... ως το τέλος...»,
είπα με όση δύναμη μου είχε απομείνει.

Τότε κατάλαβε πως το εννοούσα.
τότε κατάλαβε... πως έχασε το παιχνίδι.

Μέριασε... και μου έδειξε το δρόμο να προχωρήσω... λέγοντας:
«Μπορείς να προχωρήσεις... όμως εγώ...

θα σε συνοδεύω... ως το τέλος...».
Του χαμογέλασα... και προχωρήσαμε παρέα...
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