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Τ’ αηδόνια δεν τα θυμήθηκε. Τη μάνα της είχε στον νου 
με το που ξύπνησε, αργά, δέκα η ώρα το πρωί. Για 

το που την κράτησε ξάγρυπνη ως πέρα από τα μεσάνυχτα. 
Κι εκείνη υπομονή, να κάθεται να την ακούει, κι ας είχε να 
πάει στο μαγαζάκι της την άλλη μέρα το πρωί. Ν’ αντέχει 
να ξαγρυπνά και να νιώθει και ικανοποιημένη που το παιδί 
της, ποιος ξέρει από πόσα βάσανα λυτρωνόταν σε ξαγρύ-
πνια παρέα της. Την άφηνε να λέει, να λέει, αλλά κι αυτή, 
ένα μαζί της, να λέει και να λέει, για όσα είχε μέσα της.
— Τελικά σε βασανίζω, Όλγα…
— Με βασανίζεις, εσύ, γιατί, πώς! Εσύ, εμένα;
— Ε, ποιον, εμένα, εσένα βέβαια! άσε με. Τσάπιζε λέει βα-
μπάκι, άκου, με ποιες δυνάμεις, με ποιον χρόνο; Τι νομί-
ζεις ότι κάνεις;

Πάνω στους θυμούς της κόρης της για το που κουράζεται 
άδικα και, «το όφελος ποιο από ενάμισο στρέμμα βαμβάκι», 
να λέει, αγανακτισμένη η Όλγα της ξεδιπλώνει τ’ όνειρό της: 
Το βαμπάκι αυτό είναι η μαγιά για το δικηγορικό γραφείο 
που θ’ ανοίξεις όταν επιτέλους αποφασίσεις να πάρεις το 
πτυχίο σου. Άκου, «τελικά σε βασανίζω, Όλγα», να λέει. Και 
άκου, «ποιο το όφελος», να μου πετά κατάμουτρα, όταν εγώ…
— Δεν είναι θέμα απόφασης αν πρέπει ή όχι να πάρω το πτυ-
χίο, μαμά, το θέμα είναι… Εντάξει, ας κλείσει αυτή η συζήτηση.

Η Όλγα καταπίνει απογοητεύσεις. Σηκώνεται να πλύ-
νει τα πιάτα.
— Κάτσε, θα τα πλύνω εγώ.
— Εσύ ξεκουράσου, δική μου δουλειά είναι.
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— Να ξεκουραστώ ήρθα κι εγώ, σωστά!
Ποιον χλευάζει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει η μάνα της: 

Η κομπόστα καλή, κρύα, ξινόγλυκη… Οι κομπόστες το κα-
λοκαίρι έχουν άλλη χάρη, φάε!

Η Πολυάνθη δεν απαντά. Κουλουριάζεται αγκαλιάζοντας 
το μαξιλάρι. Μέσα της μνήμες από γλυκιά εποχή, μαζί και 
το ψιθύρισμα τραγουδιού αυτής της εποχής— «θα κλέψω τα 
τριαντάφυλλα που τόσο σ’ ομορφαίνουν…». Απόψε τραγου-
δώντας το, δεν την πνίγει λυγμός.
— Πήγαινε στο κρεβάτι σου, νυστάζεις.
— Με ξεκουράζει εδώ, μαζί σου, με ξεκουράζει να ’μαι κοντά σου.

Τη μαμά–Όλγα την γαληνεύουν τρυφερότητες.
— Σ’ έχω πληγώσει, μαμά.

Η μαμα–Όλγα τινάζεται, «τέτοια δεν θέλω ν’ ακούω». Μό-
λις ήταν που τέλειωσε με το πλύσιμο των πιάτων.
— Τα καλύτερα παιδιά έχω. Δε λέω, έχετε κάνει και λάθη, 
αλλά και ποιος δεν κάνει λάθη.

Ψάχνει για λάθη της η Πολυάνθη –Λάθη υπάρχουν, πώς 
αλλιώς. Κι άραγε τα λάθη μιας αλλιώτικης ζωής απ’ αυ-
τήν τη ζωή που έκανε, πώς θα ήταν, αναρωτιέται. Αυτήν τη 
ζωή που έκανε την αγαπά, δεν θα ’θελε να ζήσει αλλιώτικα.
— Μόνο που έχει κι η ζωή τα λάθη της. Σου φέρνει αυτά 
που δεν περιμένεις, Όλγα.
— Σωστά, χωρίς λάθη πώς, όμως τα προκαλούμε πολλές φο-
ρές κι εμείς.
— Είμαστε αυτό που είμαστε, ανάλογα με μας και τα λάθη 
μας, ε, ναι, τα προκαλούμε.
— Έκανες λάθη, κόρη μου, κι εσύ, παραδέξου το, να, όπως 
εκείνος ο γάμος που…
— Γάμος, τι γάμος! Θα ’ταν το μεγαλύτερο λάθος μου, τι λες!
— Το μεγαλύτερο λάθος, γιατί!
— Γάμος! λέει. Τα ’παμε τα Χριστούγεννα. Άσε με!
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— Τι πας να πεις τώρα, τι εννοείς;
— Μη με τσιγκλάς, Όλγα!
— Συζητάμε, απλώς, τι νευριάζεις!
— Θέμα συζήτησης δεν υπάρχει.

Κοφτή κι απόλυτη η Πολυάνθη, κοφτή κι απόλυτη κι 
η μάνα της: Πάντως στο γάμο, ο χωρισμός είναι το λάθος.
— Λες! Λέει η Πολυάνθη κι η μάνα της δεν καταλαβαίνει αν 
χλευάζει ή αν διασκεδάζει, υποτιμώντας συζητήσεις, καθώς 
κιόλας, «περί γάμου μου, λόγος γιατί…», λέει βραχνά: Ο ρό-
λος της συζύγου εμένα δε μου πάει, Όλγα…
— Μη με λες Όλγα!
— Γιατί, τ’ όνομα σου είναι, μαμά, τι σε πειράζει, για μένα εί-
ναι η τρυφερότητα του κόσμου τ’ όνομα σου, μαμά–Όλγα!

Στα μάτια της Όλγας πλημμύρισε η συγκίνηση. Σε μια 
μνήμη που πουθενά δεν βγάζει, κόλλησε το παιδί της: Ο 
Άγις… Δεν τον ξεχνάς…

Ο Άγις, θεός, λαξευμένος στη μνήμη της κι η Όλγα δεν 
αντέχει τα υγρά μάτια της. Ο χρόνος γιατρεύει, παρηγοριέται 
μέσα της, «να φέρω να φάμε κεράσια», λέει και σηκώνεται.
— Περιμένω τη φίλη μου την Νεφέλη…
— Ναι, πότε! την κόβει λαχταρισμένη.
— Σε λίγες μέρες, το πολύ σε…
— Να ’ρθει, να ’ρθει! ξανακόβει την κόρη της.
Δώρο από τους ουρανούς βλέπει τον ερχομό της κοπέλας 
αυτήν τη στιγμή.
— Για γάμους και για χωρισμούς λόγος κανένας. Είναι χω-
ρισμένη.
— Μα, ναι, ξέρω, ξέρω, έχει κι ένα κοριτσάκι, ξέρω.
— Έρχεται από περιοδεία, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, από 
κει… Είναι ηθοποιός η Νεφέλη, ξέρεις.

Μα και βέβαια το ξέρει κι είναι χαρά της να γνωρίσει επι-
τέλους τη φίλη της κόρης της, την «ηθοποιό».


