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Πέρασαν σχεδόν πέντε χρόνια. Με έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό είναι εύκολο να υπολογίσεις, τις ημέρες, τους
μήνες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Όμως, κανένας ανθρώπινος τρόπος υπολογισμού του χρόνου, μάνα, δεν έχει
εφευρεθεί, για να συλλάβει και αποδώσει τον καιρό που λείπεις.

Λείπεις πέντε αιώνες ζωής και ακόμα παραπάνω. Λείπεις από αρχής κόσμου. Λείπεις μέσα μου, γύρω μου, λείπεις
στις χαρές, λείπεις στις λύπες, λείπεις πάντα. Μια συνεχόμενα ανοιχτή πλήγη, μάνα, που αιμορραγεί διαρκώς, ένα
κενό, που δεν κλείνει και δεν γεμίζει με τίποτα. Ένα σκοτεινό, μαύρο κενό, μια μαύρη τρύπα, που ρουφάει λυσσαλέα
όσες χαρές και εάν της ρίξεις. Οι λέξεις φτωχές, αδύναμες, ασήμαντες, ανίκανες να περιγράψουν την απώλειά σου
μάνα. Πώς να περιγράψεις, μάνα, το κενό; Το κενό δεν έχει χρώμα, δεν έχει υφή, δεν εχει γεύση, είναι κενό και είναι
πάντα εκεί, όσα χρόνια και εάν περάσουν…

Ξέρεις κάτι μάνα, ποτέ δεν προσέχω ιδιαίτερα, ποτέ δεν παίρνω ζακέτα όταν βγαίνω έξω, ποτέ δεν κοιτάω εάν θα
μου ρίξει κάποιος κάτι στο ποτό, ποτέ δεν μαγειρεύω πριν πάω στη δουλειά, ποτέ δεν προσέχω μην κρυώσω. Σαν
αντίδραση, σαν δέηση, σαν ύστατη προσπάθεια να σε εξοργίσω, να σε εκνευρίσω, να θυμώσεις, να αναγκαστείς να
γυρίσεις πίσω. Με τον ίδιο τρόπο που ποτέ δεν ανάβω το κερί όταν έρχομαι στον τάφο σου, μάνα, σαν τιμωρία, σαν
ποινή, σαν τρόπο να σου περιγράψω τον άσβεστο μου πόνο. Ένα κερί που αντιπροσωπεύει την ψυχή μου, που
αρνείται να δεχτεί την απώλειά σου.

Υπάρχουν στάδια του πένθους, τα ξέρω μάνα, τα λεφτά που πλήρωσες για να με σπουδάσεις μου τα έμαθαν καλά.
Βλακείες μάνα, αυτό που σου αποκρύπτουν εντέχνως οι «ειδικοί», είναι πως μετά την αποδοχή της απώλειας, μένει
πάντα μια πληγή, μια πληγή που αιμοραγεί στις λύπες και τρέχει ποτάμια στις χαρές.

Είναι σκληρή η ζωή χωρίς εσένα και άδικη, μάνα…

*Η Φωτεινή Σταματοπούλου, 27 ετών, είναι ψυχολόγος
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