
 

 

 

 

 


 

 
-Παραλάβαμε τη «Νάσω μας», 
ακούγεται η φωνή, από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ήταν από το 
τυπογραφείο.  
-Δηλαδή; Πού ήταν; 
-Έτοιμο το βιβλίο. Πώς να το στείλουμε; 
-Με ταξί.  
Ένα δάκρυ κυλά στο μάγουλο και το στομάχι δέθηκε κόμπος.  
 
Την επόμενη μέρα: 
Ντριιιν το τηλέφωνο.  
-Από το γραφείο μεταφορών… Έφτασε ένα 
κιβώτιο στο όνομά σας.  
Μπορείτε να το παραλάβετε.  
 
Παιχνίδια που σου παίζει η ζωή και η μνήμη.  
Θυμήθηκα, πριν σαράντα τόσα χρόνια! Περίμενα 
να παραλάβω τη Νάσω, από τη Λάρνακα. 
Ερχόταν με το ταξί. Στα φώτα Καλησπέρα.  
Τότε μέναμε Λευκωσία.  
Και τώρα; Περιμένω να παραλάβω τη Νάσω μας 
στη Λάρνακα.  
Που έρχεται από τη Λευκωσία.  
Πώς αλλάζουν οι καιροί! Και πώς θα την 
υποδεχτώ;  
Που τρέμει η καρδιά μου. Τρέμει η ψυχή μου. Τρέμουν τα χέρια.  
Πώς θα την κρατήσω; Πώς όρθιος θα μείνω, χωρίς να καταρρεύσω; 
Βοήθα, Θεέ μου! 
Πρέπει να πάω. Είμαι ο μόνος «επί της υποδοχής».  
Μήνες έχω να τη δω. Φοβάμαι μήπως και δεν μ’ αναγνωρίσει.  
-Νάσω μου, είμαι ο Δημήτρης σου!  
Μιαν αγκαλιά αγάπη μου! Που τόσο μου ‘λειψε.  
Να μου ζεστάνει την παγωνιά της απουσίας σου.  
Κι ο δρόμος… ξαφνικά τέλειωσε. Οι σκέψεις έμειναν στη μέση.  
 
Δρασκελώ το κατώφλι. Μπαίνω στο γραφείο.  
-Ένα πακέτο περιμένω από τη Λευκωσία.  
Είμαι ο Δημήτρης (της) (το «της» το είπα από μέσα μου, εξάλλου τι τους νοιάζει)  
Δημητρίου.  
-Ορίστε, το πακέτο.  
 
 



 
Έμεινα να κοιτώ με βλέμμα απλανές.  
Σκέφτηκα δυνατά… 
-Μα η Νάσω μου, σε ένα τοσοδά κουτί; 
Η φωνή της υπαλλήλου με συνέφερε.  
-Είναι κιβώτιο με βιβλία.  
-Με συγχωρείτε, κάτι δικό μου σκεφτόμουν.  
-Πού να υπογράψω; ρώτησα με φωνή τρεμάμενη.  
Παρέλαβα το πακέτο και ίσια στο αυτοκίνητο.  
Το άνοιξα με ευλάβεια.  
«Η Νάσω μας 
η πιο γλυκιά ανάμνηση…».  
Αυτό ήταν. Συνήλθα! 
Μια αύρα κι ένα άρωμα,  
γνωστό και πρωτόγνωρο ταυτόχρονα, 
πλημμύρισαν το αυτοκίνητο.  
Το άρωμα της Νάσως! 
 
-Νάσω μου, καλωσόρισες! 
Μέρες τώρα σε περίμενα! 
 
-Θυμάσαι,  
πως έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα; 
Χρόνια σου Πολλά αγαπημένη μου! 
Χρόνια μας Πολλά, αγάπη μου! 
 
Κι έρχονται Χριστούγεννα! 
 
Ο Δημήτρης της! 
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