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Την ίδια στιγμή που άκουσα για το φευγιό σου, εντελώς συνειρμικά σκέφτηκα: 

ευτυχώς που η Φλώρα μάς άφησε νωρίτερα – δεν θα το άντεχε και αυτό η μαμά. Ήσουν 

ο αγαπημένος της· ίσως γιατί βρισκόσουν, χρόνια τώρα, μακριά, δεν σε έβλεπε, και 

καρδιοχτυπούσε για σένα καθημερινά. 

 Μου έλαχε εμένα να σας ξεπροβοδίσω και τους δυο, κοντά κοντά· μάλλον, και 

τους τρεις – χρόνια πίσω ο θάνατος του μπαμπά, ο πρώτος της οικογένειας: η πρώτη 

πινέζα στην καρδιά. 

 Τι να πω τώρα; Ανέτρεψες τη σειρά των πραγμάτων, Βενιαμίν μας: εσύ θα τους 

συναντήσεις πριν από μένα, όπου κι αν βρίσκονται, και θα τους παρηγορήσεις για όσα 

έχασαν, για όσα δεν πρόλαβαν, για όσα ήθελαν, και για τους ίδιους και για εμάς, και 

δεν ήξεραν πώς να το δείξουν – κι ας νόμιζαν πως δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρεις εσύ: τα 

πολλά λόγια δεν ήταν πότε το φόρτε της οικογένειας, αν εξαιρέσουμε τη μαμά που, 

ίσως, έλεγε λίγα παραπάνω κρύβοντας αμηχανίες και δυσκολίες ατιμόνευτες. 

 

Στο φινάλε, τι μένει; Ο χλωρός παράδεισος των παιδικών μας χρόνων, το χεράκι-χεράκι 

στο σχολείο, τα μακρόσυρτα ναξιώτικα καλοκαίρια και, μετά, τα αλοννησιώτικα, των 

Σποράδων. Η μαθηματική λογική σου, τα ακόρντα στην κιθάρα σου, η μανία με το 

σκάκι, η αγάπη για το βιβλίο και το θέατρο και, πάνω από όλα το αστείρευτο χιούμορ 

σου: η ανάλαφρη ανάσα του περνούσε πάνω από τις πολλές συμφορές σου και τα 

έσβηνε μονομιάς όλα σαν να ήταν κάποιο πετυχημένο ανέκδοτο. Family jokes: κώδικες 

οικογενειακής επικοινωνίας, όταν με μια απρόσμενη ατάκα ή έστω ένα βλέμμα η άμεση 

συνεννόηση γινόταν ερήμην των άλλων. 

 Και αυτό είναι που θα λείψει περισσότερο, όπως καταλαβαίνω από τα λεγόμενα 

όσων σε γνώρισαν, από όλους μας: το φλέγμα, η αποστασιοποιημένη ματιά, η 

αποδραματοποίηση των πραγμάτων, που σε έφερνε όμως παραδόξως πλάι στον άλλο, 

μέσα στο πρόβλημά του. 

 Δεν έχω τι άλλο να πω, κι αυτά που λέω, τα λέω τραυλά και αδέξια, θαρρώ. 

Σίγουρο είναι ότι οι συγγενείς, και οι φίλοι που είναι συγγενείς, θα σε θυμόμαστε στα 

καλύτερά σου. Μονάχα εκείνο το τσίμπημα από την πινέζα θα χώνεται, νομίζω, όλο 

και βαθύτερα στην καρδιά. Ίσως ένα ποίημα να εκφράσει καλύτερα το «έχε γειά»: 

 

  Ένα ξερό δαφνόφυλλο την ώρα αυτή θα πέσει, 

  το πρόσχημα του βίου σου, και θ’ απογυμνωθείς. 

Με δέντρο δίχως φύλλωμα θα παρομοιωθείς,  

που το χειμώνα απάντησε στου δρόμου εκεί τη μέση. 

 

Κι αφού πια τότε θα ΄ναι αργά νέες χίμαιρες να πλάσεις 

ή ακόμη μια επιπόλαιη και συμβατική χαρά, 

θ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φορά, 

κι όλη τη ζωή κοιτάζοντας, ήρεμα θα γελάσεις. 


