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Σκλήρυνση…	κατά	πλάκας

‘Ελπιζα... πως δεν άκουσα καλά...
ξαναρώτησα μηχανικά.

Η απάντηση… κλώτσησε με μιας την ελπίδα. 
«Το αποτέλεσμα… είναι δυστυχώς… θετικό», ξαναείπε.
«‘Ομως… όμως μπορούμε να κάνουμε αυτό… κι αυτό…

και κείνο… και το άλλο…»,
μονολογούσε ο γιατρός...

προσπαθώντας να κρατήσει την ελπίδα μη φύγει.
Κανείς δεν τον άκουγε.

Εγώ είχα κολλήσει στην απάντηση 
κι ο νους μου ξεκινούσε ένα δύσκολο ταξίδι…
Το ακουστικό είχε ξαφνικά βαρέσει τόσο πολύ 

που το χέρι μου δε μπορούσε πια να το βαστάξει.
Το βλέμμα μου, καρφωμένο στο κενό.

Ο άσπρος τοίχος απέναντί μου... 
είχε γίνει ξαφνικά οθόνη του σινεμά.

Μόλις άρχιζε... το επόμενο επεισόδιο της ζωής μου...
Ο θόρυβος του ακουστικού... που χτύπησε στο πάτωμα πέφτοντας

ήρθε να σμίξει με την θριαμβευτική έναρξη της ταινίας.
Μιας ταινίας αλλιώτικης… χωρίς μουσική... σιωπηλής...

μα που οι εικόνες της ήταν σκεπασμένες
με το πέπλο μιας θλιμμένης μελωδίας.

Χωρίς συντελεστές κι υπότιτλους... άρχισε η υπόθεση.   
‘Αρχισε να περνά από μπροστά μου 

σαν σε εθνική επέτειο... μια παρέλαση.

Μια αλλόκοτη παρέλαση...
Στην αρχή τα «ελαφρά»… και μετά… τα «βαρέα» όπλα.

Η κορτιζόνη σημαιοφόρος καμάρωνε πρώτη - πρώτη
μετά τα χάπια κι οι ενέσεις σε ίσες γραμμές να προχωρούν με ρυθμό 

συνέχιζαν τα βοηθήματα περπατήματος... τα τροχοκαθίσματα   
κι ο πόνος παραμόνευε συνέχεια…   
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βλέποντας όλους τους άλλους με περιφρόνηση
και καραδοκώντας να πάρει την πρώτη θέση.

Εγώ παρακολουθούσα παγωμένη.
‘Ολοι με καλούσαν κοντά τους

μα δε μπορούσα να πάω. 
‘Ετσι παγωμένη... χαμένη...

είχα ξεχάσει να περπατώ 
είχα ξεχάσει να μιλώ

είχα ξεχάσει… ακόμα... και να ζω. 
Κανείς δε χειροκροτούσε.

Στην εξέδρα των επισήμων
οι καλεσμένοι με άσπρες ποδιές ως το γόνατο

και λαστιχένια κολιέ... που κατέληγαν σε ακουστικά αντί για χάντρες.
Κι ο χρόνος σταμάτησε… 

λες και με περίμενε...

Μέχρι που το ανοιξιάτικο αεράκι που φυσούσε
τρύπωσε απ’ τη χαραμάδα του ανοικτού παράθυρου 

και με χαστούκισε απαλά στο πρόσωπο 
ρίχνοντάς μου στο μάγουλο... ένα λουλούδι απ’ το γιασεμί της αυλής. 

Το άρωμά του... μου θύμισε ξαφνικά τη ζωή
κι έτρεξα φοβισμένη να προλάβω την ελπίδα.  

Μα ήταν εκεί... δίπλα μου... και με περίμενε υπομονετικά.
Την πήρα από το χέρι…

αυτή μου σκούπισε τα μάτια… με κοίταξε… και μου ΄πε:
«Κι αν η ζωή σου πάει κόντρα και σε θέλει λυπημένη 

μην τα βάζεις κάτω…
κρύψε των ματιών σου τη θλίψη μ’ ένα χαμόγελο 

και προχώρα...
εγώ θα ‘μαι πάντα δίπλα σου…».

Της έσφιξα πιο πολύ το χέρι… 
και προχωρήσαμε… 

       
           

Μάρτης 2000


