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Εγώ είμαι ο ένας. Εγώ που σε γέννησα και σε ανάθρεψα με σεβασμό και 

περίσκεψη. Εγώ είμαι αυτός που σε μεγάλωσα και σ’ έφερα στο σημείο που 

βρίσκεσαι τώρα, να αναρωτιέσαι για την ύπαρξή μου. 

Δεν είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι. Κι εγώ είμαι εδώ για να σου προσφέρω αυτό 

που έχεις ξεχάσει, την ενθύμηση. Αλήθεια, Εγώ σε έκανα άνθρωπο, για να 
γιορτάσεις μαζί μου τη φορά του χρόνου, την κατεύθυνση της ενέργειας από 

το Εγώ Είμαι στο Εγώ Είμαι Αυτό. Κι εσύ επιστρέφεις σιγά-ιγά, σαν φορτίο 
πλοίου που βολοδέρνει και ταλανίζεται στα κύματα. 

Εγώ Είμαι ο Εαυτός. 

Ποιος σου είπε ότι με ξέχασες; Ποιος σε άφησε να πιστεύεις ότι ζεις μακριά 
μου; Εγώ. Ποιος σου είπε ότι είμαι εδώ και σ’ αγαπώ βαθιά; Εγώ. Ποιος 

παίρνει χιλιάδες μορφές για να παίξει μαζί σου; Για να νιώσεις ότι ζεις αλλού, 
σε κόσμους μακρινούς; Εγώ. Ποιος; Εγώ. Ποιος; Εγώ.  

Κι εσύ, μικρό παιδί που σου αρέσει να κάνεις σχέδια φανταστικά, που σου 

αρέσει να παίζεις κλέφτες κι αστυνόμους, που λατρεύεις να βρίσκεις τη 
δύναμή σου παριστάνοντας τον σούπερ-ήρωα, φωνάζεις από την αυλή 

«κοίτα με, κοίτα με….κοίτα τι κάνω!»….Εγώ.  

Και σαν το παιδί που το συνεπαίρνει το παιχνίδι, χάνεσαι. Ακολουθείς τα 
βότσαλα στην άμμο, τις οπτασίες που αιωρούνται στον αέρα και ταξιδεύεις σε 

άλλες γειτονιές. Πετάς μαζί με τις νεράιδες στη χώρα του Ποτέ. Βυθίζεσαι 
στη λησμονιά, στη λήθη της απομόνωσης. Χιλιάδες χαρούμενες μορφές σε 

προσκαλούν σ’ ένα ατέρμονο παιχνίδι… κι εσύ γελάς. Κι εσύ χαίρεσαι, σαν το 
παιδί που του υπόσχονται ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων. Κι εσύ γελάς κι 
ακολουθείς. 

Βαριέσαι. Βαριέσαι να ζεις στο μέρος που Υπάρχει και κάθε τόσο ξεφεύγεις 
στη χώρα του Ποτέ. 

Κι εγώ σου φωνάζω. Η φωνή μου σε καλεί από τα βάθη της καρδιάς σου. 
Εγώ Είμαι. Μόνο Εγώ. Και μπαίνω σε μυριάδες μορφές για να σε βρω. Παίζω 
μαζί σου το παιχνίδι του κρυφτού και κρύβομαι στα πιο απίθανα μέρη, για να 

σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω πόσο σ’ αγαπώ. Εγώ. 

Η ζωή σου… Αν κοιτάξεις στον καθρέφτη, θα δεις, και θα δεις πολλά. Κάθε 

ματιά άλλο θα σου δείχνει. Εγώ.  

Κι όταν ακούσεις τη φωνή μου, κάτι σου θυμίζει. Σου θυμίζει την αγάπη… 
Σου θυμίζει τον έρωτα…. Σου θυμίζει τη χαρά.  

Και ψάχνεις να με βρεις στη μορφή. Ψάχνεις να με βρεις στα πιο απίθανα 
μέρη, γιατί εκεί με πρωτοσυνάντησες στο παιχνίδι σου. Γιατί η απουσία σου 

μου ήταν αφόρητη και ήθελα τόσο να σε δω, να σου μιλήσω….. και ντύθηκα 
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λουλούδι για σένα… ντύθηκα αηδόνι… ντύθηκα άγγελος με ολόχρυσα , για 

να σε βρω στη χώρα του Ποτέ. Γιατί αυτό που Υπάρχει δεν σου ήταν αρκετό.  

Ήξερα αυτό που ζήταγες και γινόμουν για σένα τα πάντα. Ερχόμουν κάθε 

φορά κοντά με την ελπίδα να δω και πάλι την αγάπη σου, έστω ντυμένος με 
μια καρναβαλίστικη στολή, πότε άγγελος, πότε διαβολάκι, πότε φευγαλέο 

όνειρο.  

Κι εσύ γελάς. Γελάς και χαίρεσαι με το παιχνίδι. Τρέχεις ελεύθερος στο 
σύμπαν και χοροπηδάς από τον ένα γαλαξία στον άλλο, ανεβαίνεις στις 

βουνοκορφές και βουτάς για όστρακα στη θάλασσα. Κι εσύ γελάς.  

Κι εγώ σ’ αγαπώ, κι ακόμα ντύνομαι με χιλιάδες μορφές για σένα και 

περιμένω πίσω από τη μάσκα του καρναβαλιού, να με γνωρίσεις. Να δεις 
αυτόν που αγάπησες κάποτε κι ευχήθηκες να μη χωρίσετε ποτέ. Να δεις 
αυτόν που ακόμα σε περιμένει να γυρίσεις από τη χώρα του Ποτέ στο σπίτι 

και σ’ ένα τρελό χορό ν’ αγκαλιαστείτε και να μη χωρίσετε ποτέ ξανά. 

Εγώ Είμαι Εσύ κι Εσύ Εγώ.  

Και τώρα σήκω, χόρεψε και πάλι στο τρελό καρναβάλι, άλλον ένα γύρο.  

Γιατί είμαι εδώ και πάλι θα σε κοιτώ πίσω από την πολύχρωμη μάσκα. Εσύ με 
γέννησες με χίλιες μορφές κι εγώ σε ανάστησα εκεί που υπάρχει μόνο Ένα. 

  

Ηλίας 
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