
Memory Chart! Kατέβασε από τον σκληρό σου... 
-Τότε που τον άφηνες να αντιγράφει από σένα με την ελπίδα ότι θα στο «ξεχρεώσει» με ένα τηλεφώνημα για 
να διαβάσετε μαζί ή να βγείτε για έναν καφέ. Τον τρόπο που σε κοίταζε και βουβά εξέφραζε το ευχαριστώ 
του. 

-Την  πρώτη  φορά  που  σου  έστειλε  λουλούδια  για  «καλή  αρχή»  στο  γραφείο.  Ή  εκείνη  που  ένα 
τριαντάφυλλο για «συγγνώμη» σου έφτιαξε όλη την μέρα.

-Το φαρδύ μακό φανελάκι  που σου έδωσε να  φορέσεις  στην  πρώτη  σας  συνύπαρξη στο  σπίτι  του.  Τα 
μποξεράκια που του βουτάς από το συρτάρι για νιώσεις άνετα. Τις μακριές μάλλινες κάλτσες με τις οποίες 
ζεσταίνεις τα πόδια σου. Είναι δικά  του και δεν θα διστάσει ποτέ να στα δανείσει. Επιπλέον, θα βγάλει να 
σε σκεπάσει με το μπουφάν του όταν κρυώνεις. 

-Ότι κάθε φορά που θέλει να σε ηρεμήσει σε αποκαλεί «αγάπη μου». 

-Εκείνο το μυώδες βραχίονα πάνω στον οποίο ξυπνάς. 

-Την επιμονή του να σε συνοδέψει σπίτι σου μετά από κάθε έξοδο ή να σου πληρώσει το ποτό. 

-Την προθυμία του να σου κουβαλήσει τις βαλίτσες, τις τσάντες από ψώνια, το παλτό. 

-Την  φορά  εκείνη  που  σε  πρωτοσύστησε  στην  παρέα  του.  Πόσο  γελούσε  αφού  επιβεβαιώθηκε  με  το 
επιδοκιμαστικό βλέμμα των φίλων του.

-Την αμηχανία του όταν εσύ τον σύστησες στο δικούς σου φίλους. «Με συμπαθήσανε;»  

-Το χέρι  που σε κρατάει  στο σινεμά όταν εσύ φοβάσαι.  Και την αγκαλιά στην οποία κλείνεσαι  για να 
αποφύγεις τις σκηνές τρόμου. 

-Την νύχτα εκείνη που ξύπνησες από εφιαλτή και εκείνος σου απάντησε «εγώ είμαι εδώ». 

-Εκείνη τη μέρα που άνοιξαν οι πόρτες στην έξοδο του αεροδρομίου και σε περίμενε για να σε επιστρέψει 
στο σπίτι. Είχε τόσο καιρό να σε δει από το ταξίδι. Του είχες λείψει. 

-Το δείπνο που σου μαγείρεψε έστω κι αν δεν ήταν τόσο νόστιμο. Η απώλεια σε αλάτι ισοφαρίστηκε με την 
προσήλωσή του στο στόχο: να σε ικανοποιήσει.  

-Εκείνη τη φορά που σε αιφνιδίασε από πίσω σκύβοντας να σε φιλήσει στο λαιμό. 

-Την αγωνία σου να πάρει τηλέφωνο. Την ώρα που το τηλέφωνο χτύπησε.

-Τα χέρια σου σφιχτά δεμένα γύρω από τη μέση του όταν αναπτύσσει ταχύτητα με την μηχανή.  

-Τη μυρωδιά του. 

-Το κεφάλι που λαγο-κοιμάται πάνω στα πόδια σου, ενώ εσύ του χαιδεύεις τα μαλλιά. 

-Το τραγούδι που σου αφιέρωσε στην πενταήμερη. Το μπλουζ που διστακτικά σου ζήτησε να χορέψετε σε 
εκείνο το πάρτυ. 

-Όλους  εκείνους  τους  φίλους  για  τους  οποίους  είσαι  το  αγαπημένο  τους  φιλαράκι  και  σε  αποκαλούν 
«κουκλάρα» χωρίς να προσδοκούν κάτι. 

-Την πρώτη φορά που σου είπε «σ’ αγαπώ».  


