








ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με τη δημοσίευση τοί) «ΜονοπατLOU» άρχίζει ή εκδοση 
των εργων τοί) ''Ιωνος Δραγούμη. Θα έκδοθοuν ολα τα έξα
ντλημένα λογοτεχνικά, κριτικά, πολιτικα καΙ λοιπα συγ
γράμματά του καΙ ολα τ' άνέκδοτα. 'Εξαντλημένα είναι ή 
«Σαμοθράκη» (1908) , το «<Όσοι ΖωντανοΙ) (1911) , ό 
</Ελληνικος Πολιτισμορ) (1914) καΙ αλλα μικρότερα 
εργα, μελέτες, αρθρα, προκηρύξεις κλπ. Tou «Μαρτύρων 
καΙ Ήρώων Αίμα» ή πρώτη εκδοση (1907) είχ' έξαντληθη 
καΙ είχε γίνει δεύτερη (στα 1914) , της όποίας δπάρχουν 
άκόμη άρκετες έκατοντάδες άντίτυπα· έπομένως ως που να 
έξαντληθοuν κι αότα δε θα γίνη νέα εκδοση τοί) εργου. 

'Ανέκδοτα λογοτεχνικα εργα εόρέθηκαν είς τα χειρό
γραφά του δυο μεγαλίτερα, το «Μονοπάτι» καΙ το «Στα
μάτημα»· άλλα καΙ τα δυο δεν μοί) φαίνονται πως θα τα 
δημοσίευε ό συγγραφέας είς την κατάσταση οπου τ' αφησε, 
για πολλους λόγους, άπο τους όποίους ενας είναι το γε
γονος οτι δεν είχε άποφασίσει ό 'ι'διος να τα έκδόση. 

Τρίτου εργου λογοτεχνικοu, που άπο λόγια του προς 
έμένα καΙ προς αλλα πρόσωπα, είχα σχηματίσει την ίδέα 
πως το είχε τελειωμένο 11 σχεδόν, δυστυχως μόνον έλάχι
στα 'ίχνη ηuρα στα χαρτιά του, άλλα χωρΙς άξία για τη δη
μοσιότητα. Δεν εχω ομως στοιχεία για να πιστέψω πως 
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uπηρξαν σχετ�κα χεφόγραφα ΠΟι) χάθηκαν. "Αλλα, όλ�γώ
τερο λoγoτεχν�κης μορφης, ηύρα καΙ θα τα δημoσ�έψω με 
τη σεφά των. 

ΤΟ «Moνoπάτ�)) καΙ το «Σταμάτημα)) γ�α να παροuσ�ά
σοuν τελε�ωτικην Όψη, EXouv 'ίσως άνάγκη άπο ξαναδοόλε
μα. 'Aπoφάσ�σα ομως να τα δημoσ�έψω, γ�ατt, οσο μπορώ 
να κρtνω, τα σuγγράμματα τοϊ> άδελφοϊ> μοΙ) δεν μποροuν 
να καταταγοuν αύστηρα στη λογοτεχνtα, άλλα άποτελοuν 
μέρος της ολης ΤΟι) δράσης άναπόσπαστο, ένέργε�αν κo�
νων�κη καΙ πoλ�τ�κην άξεχώρ�στην άπο την ολη ΤΟι) μορ
φή. �H άτoμ�κότητά ΤΟι) ητον, νομtζω, ή έντονώτερη έκδή
λωση καΙ το άποτελεσμαηκώτερό ΤΟι) εργο. Γ�' αύτο το 
λόγο καΙ τα μ�σoτελε�ωμένα σuγγράμματά τοu, ανέκδοτα 
ένόσω ζοuσε, πρέπε� να δημοσ�εuθοuν Όχ� τόσο ώς πρότu
πα νεoελλην�κης λογοτεχνtας, άλλα γ�α να σuμπληρώσοuν 
κάπως το μέρος της αισθητ�κης καΙ πνεuματικης τοΙ) σφαt
ρας, ποΙ) ή τραγ�κη δολοφονtα τοΙ) άφησε άνεκπλήρωτη γό
ρω τοu, καΙ γ�α να δώσοuν γεν�κώτερη καΙ χαρακτηρ�στ�
κώτερην είκόνα της ψuχ�κης τοΙ) uποστάσεως καΙ της μορ
φης τοu. Αύτη � είκόνα εχε� την πρωτεuοuσα σημασtα. 

Για να γίνη άκριβώς ή εΙκόνα αύτη εύκολώτερα άντι
ληπτη θα δημοσιεuθοuν τ' άνέκδοτα καΙ τα έξαντλημένα 
εργα τοΙ) με τη χρoν�κη σεφα της σuγγραφης των- θα - ' "  , , � ,  , , μπορη κατ αuτον τον τροπον ο αναγνωστης να παρακο-
λοuθη την έξέλ�ξη της ψuχης τοϊ> "!ωνος, την άπελεuθέρω
ση τοϊ> χαρακτηρα τοu, το βαθμ�αίo ξεκαθάρ�σμα καΙ τη 
σuγκρότηση τών Ιδεών τοu. 

Γ�' αύτον το λόγον άΡχtζω την εκδοση τών εργων τοΙ) 
με το «Moνoπάτ�)), ποΙ) εΤνα� το πρώτο χρονικα μεγαλίτε
ρο σόγγραμμα. fY πάρχοuν κ� άλλα παλ�ότερα, άλλά, 
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έπειδη παροuσιάζοuν πoλi.ι μικρότερον ογκο καΙ διαφορε
τικη μορφή, θα δημοσιεuθΟ13ν άργότερα με τα νεώτερα λο
γοτεχνικα καΙ κριτικα δοκίμια μαζί, σ' εναν τόμο. 

ΤΟ «Μονοπάτι» γράφηκε ούσιαστικα την έποχη πρΙν 
πάγη για πρώτη φοραν ό 'Ίων είς την Μακεδονία, για να 
δπηρετήση στα έκεί έλληνικα προξενεία, σε ήλικία πάνω 
άπο ε'(κοσι τριών έτών (1902) . 'Ίσως να δούλεψε το θέ
μα αύτο κι άργότερα, άλλα βέβαια άπο την έποχη ποu 
εγραφε το «Μαρτύρων καΙ fΗρώων Αίμα» (δημοσιεuμένο 
στα 1907) δε θα το έργάστηκε πια καΙ τ' αφησε οπως 
ήτον. Το νεανικο αύθόρμητο καΙ ή δροσερότητα ποu 
σκορπίζονται άπο τες σελίδες αύτες σκεπάζοuν πολλα τε
χνικα μειονεκτήματα καΙ δεν είναι δuνατο να μην κάμοuν 
ίδιαίτερην έντύπωση στον άναγνώστη καΙ να μην 1'013 φω
τίσοuν με νέο φώς καΙ να 1'013 βάλοuν είς όλοσδιόλοu νέαν 
προοπτικη τα κατοπινα σuγγράμματα, μολονότι κι αύτα 
είναι γραμμένα περίποu με την 'ίδια τεχνοτροπίαν, οπως 
καΙ το «Μονοπάτι»». 

fΩς προς τον τρόπο ποu άκολούθησα στην τύπωση, πρέ
πει να δώσω άκόμη μερικες έξηγήσεις. Δεν έφύλαξα την 
όρθογραφία 1'013 κειμένοu, παρα προσπάθησα να την κάμω 
όμοιομορφότερη καΙ να την άπλοποιήσω, σύμφωνα με την 
σημερινην έπικραΤΟ13σα μέθοδο καΙ τάση· δεν πρόσθεσα, 
άφαίρεσα 11 τροποποίησα λέξεις 1'013 χειρογράφοu παρα μό
νο σ' ενα Ouo σημεία, οποu δπηρχαν όλοφάνερες άβλεψίες 
11 έλλείψεις, τες όποίες εχω την βεβαιότητα πως δε θ' άφη
νε ετσι ό σuγγραφέας. 'Έβαλα σ' δποσημειώσεις τες σημει
ώσεις 1'013 lotou, τες σχετικες με το κείμενο, ωστε να φανη 
κι άπ' αύτες πως δεν ήτον τελειωμένο το εργο. Ζητώ, τέ-
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λος, την επιείχεια του άναγνωστιχου χωνου για μεριχες 
έλλείΦεις χαι παραλείΦεις μοΙ) στη διόρθωση της ορθογρα
φίας χαι της στίξης, ποΙ) άφήνοuν που χαι που στο χείμενο 
χάποια άνομοωμορφίαν. 'Ελπίζω στοuς έπόμενοuς τόμοuς 
να χανονισθουν χαι αυτά. 

Φίλιππος ΣτεφάνοΙ) Δραγούμης 

Αuγοuστος 1925. 



Ι 

Σωμα καλοκαμωμένο καΙ ζωντανο καΙ μοuτρο εμορφο 
με μαλλια μακριά, κατσαρα καΙ ξανθά, αυτα εβλεπες σαν 
τόχαινε να κότταζες τον ' Αλέξη μικρό. Καί, αν είχες γνω
ρίσει τον παπποί) τοu, ελεγες: «Λυτος είναι άπαράλλαχτος 
ό παπποuς τοu». 

'Έτρεχε πολu με την άδελφή τοu στη δενδροστοιχία καΙ 
τα τέσσερα μώΦ, με καμμένα μοuτρα, της κuρίας ποu πε
ριδιάβαζε άδιάκοπα εκεΊ, ετρεχαν άπο πίσω τοu. Φωνάζο
ντας εφεuγε οσο μποροuσε πιο γρήγορα στη νταντά τοu. fH 
XUpfιx των σκuλιων τον εχά'ίδεuε καΙ τοί) τσιμποuσε άπο 
καλωσόνη τα μάγοuλα. 

Στο μοναστήρι της Πεντέλ ης, μLα φορά, ήθελε να πη
δήξη εν' αυλάΚL κ' επεσε μέσα, καΙ τον εβαλαν κ' εμεινε 
μLα μέρα σ' ενα κελλΙ ως ποu να στεγνώση. Τί ταπείνωμα 
YL' αυτόν! 

<Όταν πηγε ταξίδι, μLα φορά, κ' εμεινε ενα καλοκαίρι 
εξω, γνώΡLσε την ξαδέλφη τοu, ποu ήταν πολu μεγαλίτερη 
άπ' αυτόν, καΙ ετρεχαν καΙ επαιζαν μαζt πολλες ωρες στο 
δάσος. Δεν είχε TjaUxfιx. 
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Πηδουσε τις σκάλες άπο πάρα πολu ψηλα κ' επεφτε, μα 
δεν εκλαιγε, έπειδη του είχαν πεϊ πως πρέπει να είναι παλ
ληκάρι. 

'Έπεφτε άπο το ξόλινο τ' &λογο κατακέφαλα και πάλι 
δεν εκλαιγε. 

'Όταν ομως ή νταντά του, που ήταν ' Αγγλίδα, τον 
εδερνε, εκλαιγε δυνατά. Με δαρσίματα άμέτρητα τον άνά
θρεφε ή 'Αγγλίδα. Ή μητέρα του του εκανε μαθήματα. 
'Αγάλια, άγάλια καΙ με δυσκολία μάθαινε καΙ διάβαζε 
ελληνικά, γαλλικα καΙ άγγλικά. 

Καλλίτερα του &ρεζε να παίζη στρατιωτες με τ' άδέλ
φια του κ' ελεγε πάντα· «έγω είμαι ό στρατηγός», αν καΙ 
είχε άδελφο μεγαλίτερο. 

Είχε κλείσει πια τα όχτω καΙ έπειδη δεν του είχαν κό
ψει τα μακρυα μαλλιά του, τα κορίτσια των παρθεναγω
γείων που περνουσαν στον δρόμο τον κότταζαν καΙ άπ' 
ολες τις μεριες &κουες «για κόττα, κορίτσι με πανταλό-

Κ ' f 'Αλ' t 
' ζ Κ ' , θ ' νια». αι ο ε�Ύjς κοκκινι ε. αι κα ε φορα παρακα-

λουσε τη νταντά του να παν άπο τ' &λλο πεζοδρόμιο, μό
λις εβλεπε άπο μακρια τα κορίτσια. 

'Όταν πηγαν στο καινοόργιο σπίτι δεν είχε πια νταντά 
ό 'AλέξΎjς, μόνο κάθονταν στην '{δια κάμαρα με τον άδελφό 
του και &ρχισε δέκα χρονων να ΠΎjγαίνη στο σκολειό, στη 
δεότερη του (Ελληνικου. 

'Αντι δαρσίματα της νταντας είχε τα πειράγματα καΙ 
χτυπήματα του άδελφου του. Σε κάθε πείραγμα &ρχιζε 
τα κλάματα. 'Έκλαιγε ως που τον &κουγε κάποιος άπο 
τοuς μεγάλους καΙ τότε μάλωναν τον άδελφό του. Κά-
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ποτε πιάνονταν στα καλα καΙ χτυποuσε κι αυτος τον 
άδελφό του. Στη θάλασσα, στα παιχνίδια, στοuς περιπά
τους μάλωναν πάντα, γελοuσαν κάποτε καΙ πήγαιναν πά
ντα μαζΙ 

Στο σκολειο καλλίτερα εκανε τη γυμναστικη κ' επαιζε 
τον κρυφτό, το τρεχατό, καΙ την άμπάριζα, παρα τα μαθή
ματά του. 'Έτρεχε καΙ πηδοuσε καλά. Είχε κάμει κόμμα 
καΙ πάλαιβε με τον άρχηγο τοu άλλου κόμματος καΙ τον 
νικοUσε. tQ άρχηγος τοu άλλου κόμματος ηταν καΙ ό άντί
παλός του στα μαθήματα. Σιγά, σιγα δεν πάλαιβε πια τό
σο στην αuλή, οσο στα μαθήματα κ' ετσι εφτασε τοuς 
αλλους κ' εγινε άπο τοuς πρώτους. Είχε καΙ δάσκαλο της 
γυμναστικης στο σπίτι καΙ μ' αuτον εμαθε καΙ κολuμπι καΙ 
κουπΙ καΙ πήγαιναν καΙ σε μακρυνοuς περιπάτους στα πε
ρίχωρα καΙ στα βουνα γUΡω. Περπατοuσε καλα καΙ στΙς 
κορφες βιάζονταν να φτάση πρώτος. 

ΤΙς Κυριακες επαιζε με τ' άδέλφια του καΙ με μερικοuς 
φίλους πολu ζωηρα καΙ φωναχτα καΙ το καλοκαίρι, που 
δεν είχε μαθήματα, άκολουθοuσε σα σκυλάκι μιαν άπο τΙς 
εξι άδελφές του, την 'Έλλη, που εκανε το νοικοκυριό. 'Απ ο 
τη σοφίτα ως στο κελλάρι κάτω, παντοu ετρεχε πίσω της. 
ΚαΙ Τι <Έλλη τον εστελνε έπάνω, κάτω να κάνη τΙς δου
λειές της. tQ 'Αλέξης ετρεχε γρήγορα καΙ λαφρεια ολες τΙς 
σκάλες τοu σπιτLOU άμέτρητες φορες την ήμέρα. την ελε
γε γυναικά του κ' είχαν τΙς κοuκλες μαζι για παιδια κ' 
επαιζαν, οταν δεν είχαν τίποτ' αλλο να κάνουν. Μια φορα 
εκαιγε ζάχαρη Τι <Έλλη σ' ενα φτυάρι για να μυρίση το 
σπίτι καΙ τοu είπε να βάλη το χέρι του στο φτυάρι μέσα λέ
γοντας πως δεν καίει. tQ 'Αλέξης το εβαλε καΙ κάηκε. 
'Αργότερα ομως δεν ηταν πια τόσο άγαπημένο άντρόγυ-
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νο, δεν uπάκοuγε τόσο τuφλα ό 'Αλέξης. tH <Έλλη μια μέ
ρα τοΙ> είπε να πέση στη στέρνα. Αότος δεν ακοuσε καΙ 
αότη τον εσπρωξε κ' επεσε μέσα, κ' επει τα γέλασαν πολu 
κ' οΙ δuό τοuς. 

ΟΥ στερ' άπο ενα μάλωμα χώρισαν, καΙ τα ξανάφτεια
σαν ομως, έπειδη ήταν πάρα πολu σοβαρη καΙ δεν επαιζε 
μαζ!. ή μεγαλίτερη άδελφή τοu, ΠΟι) την είχε διαλέξει για 
δεuτερη ruvcxLxcx. 

tO άδελφός ΤΟι) εφuγε να σποuδάση στη r αλλία καΙ ό 
'Αλέξης ήταν μόνος στην κάμαρά τοu. 'Έγραφε τοΙ> άδελ
φοΙ; ΤΟι) πως λuποuνταν ΠΟι) δεν επαιζαν πια μαζί. 

"Εγραφε γράμματα καΙ της ξαδέλφης ΤΟι) καΙ της ελεγε 
πόσο την άγαποuσε καΙ πόσο πιθuμοuσε να την εχη κοντά 
τοu. 

<Ένα τέλος καλοκαφLOΙ> στην Κηφισια γνώρισαν οΙ 
άδελφές ΤΟι) ενα κορίτσι άρκετα ασκημο καΙ σuμπαθητικό, 
τη Νότα. Στο περιβόλι επαιξε την πρώτη φορα καΙ ό 'Αλέ
ξης κρuφτο μαζί τοuς. Τον έρχόμενο χειμώνα βλέπονταν 
σuχνα πότε στο ενα σπίτι, πότε στ' αλλο κ' επαιζαν κάθε 
ΚUΡιακή. Καμια φορά, τΙς αλλες μέρες πήγαινε ό 'Αλέξης, 
ΠΟι) ήταν δώδεκα χρόνων, στην κάμαρα της <Έλλης καΙ 
κuτταζε κρuφα τη φωτογραφία της φιληνάδας της. Κ' ελε
γε μέσα τοu· «δε θα είναι ερωτας, άφοΙ> ξέρω πως ό έρω
τεuμένος οϋτε να έργαστη μπορεί καΙ λuπαται πολu καΙ 
μπορεί καΙ να σκοτωθη». Μια βραδuα χειμωνιάτικη ήταν 
άρκετα σκοτεινη ή κάμαρα· μια λάμπα φώτιζε μόνο το 
τραπέζι, οποΙ) παίζανε κάποLO παιχνίδι τ' άδέλφια τοuς. tH 
Ν ότα κάθονταν κοντα στη φωτιά. Κι ό 'Αλέξης στέκονταν 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 13 

κοντά της. Μια στιγμη βρέθηκαν τα χέρια τοuς σφιγμένα 
το ενα μέσα στ' αλλο. 

Αότον τον καιρο ελεγε πως θα γίνη γεωγράφος σα με
γαλώση, καΙ τσιμποuσε μιαν άδελψή τοu ποu τον περιγε
λοuσε' «ό μεγάλος γεωγράφος! Νά, ό μεγάλος γεωγρά
φος!». ΓιατΙ αότη ή άδελφη εβλεπε πως, αν καΙ ηταν με
γαλίτερή τοu, μάθαινε λιγώτερα πράγματα καΙ κάθε φορα 
ποu της ελεγε ό 'Αλέξης «έγω το ξέρω καλλίτερα, γιατΙ με 
το είπε ό δάσκαλος» άπαντοuσε' «βέβαια, έσu ολα τα ξέρεις 
καλλίτερα άπο τοuς αλλοuς». 

'Όταν ήλθε άπο την Εόρώπη, ενα καλοκαίρι, ό άδελφός 
τοu, εκαμαν μιαν εκδρομη με το δάσκαλο της γuμνα
στικης, (Κόρινθο, Μuκηνες, 'Άργος, Τίρuνθα, Ναόπλιο, 
Έπίδαuρο, Α'ίγινα) στην 'Αργολίδα. Κ' uστερα ό 'Αλέξης 
εκαμε μια περιγραφη οσων είδε. Λέει μόνον έκείνα ποu 
βλέπει κ' έκείνα ποu είναι βέβαια. Πάντα προχωρεί βεβαι
ώνοντας τί ξέρει. Κάθε θέα είναι στολισμένη με το έπίθετο 
«λαμπρή», καΙ επειτα χωρΙς πολλα έπίθετα άραδιάζει ό 
'Αλέξης τΙς χάρες ποu άποτελοuν τη θέα. Στη διήγηση 
αότη μόνες φωνες τοί) ομορφοu καΙ δuνατοu κορμιοί) τοu 
είναι OL λέξες, οχι οΙ περιγραφές πείνα, δίΦα, νόστα, ζέστη, 
δροσιά, κοόραση, ποίηση. 

'Έτσι περιγράφει τον 'Ακροκόρινθο: (('Ανεβήκαμε ως 
στην ε'ίσοδο τοί) κάστροu άπο ενα στενο μονοπάτι στη δu
τικη πλεuρά. Ή ξόλινη πόρτα μπροστά μας είναι ορθια 
άκόμη. Είναι σκεπασμένη με σίδερο. 'Ανεβήκαμε μερικα 
σκαλια καΙ τότε ηuραμε μιαν αλλη πόρτα καΙ επειτα μιαν 
αλλη, γιατΙ τρείς σειρες τοίχοι ΦηλοΙ εχοuν χτιστη άπ' 
τη μερια της έξωτερικης πόρτας, έπειδη είναι το μόνο 
άναβατο μέρος τοί) κάστροu. 'Απ' τΙς αλλ ες μεριες είναι 
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άδύνατο ν' άνεβης, έπειδη εχει ψηλα κι άπότομα βράχια. 
Άπο μέσα άπο τον τρίτο τοΊχο είχαν κτισμένα μερικα 
σπίτια, ποu είναι τώρα γκρεμισμένα. Ψηλότερα βλέπεις 
πύργοuς καΙ μιναρέδες. Ποί) καΙ ποί) μερικα σπασμένα 
κανόνια εχοντας σκαλισμένα έπάνω Λατινικοuς άριθ
μούς. Σ' εν' άπο τοuτα ηυρα τον άριθμο τοί) χρόνοu 
MDCXXXX (1640) . Κοντα σ' εναν πύργο στο νότιο μέ
ρος ήταν δuό, τρεΤς στέρνες για νερό. Μα νερο δεν ελειπεν 
αότοί) πάνω, γιατΙ κοντα στην έξωτερικη πόρτα, στα δε
ξια καθως μπαίνεις, βλέπεις ενα πηγάδι ποu κατεβαίνεις 
μέσα άπο κάτι σκαλοπάτια καΙ πίνεις καλο νερό. Είναι 
παράξενο να βλέπης στον άψηλο έκεΤνο βράχο βρύση 
ώραία καΙ καθαρή. Μείναμε μίαν ωρα έκεΤ καΙ ε'ίδαμε τον 
ηλιο ποu εχuνε τΙς τελεuταΤες τοu άχτίδες στο κάστρο 
έπάνω. Ή θέα ήταν λαμπρή. (Η θάλασσα, καΙ τα βοuνα 
τριγύρω με ασπρα χωρια σκορπισμένα έπάνω τοuς, τα 
χρώματα, ποu αλλαζαν καθως βασίλεuεν ό ηλιος, ολ' 
αότα με μάγεψαν». 

ΚαΙ τη γνωριμία με το δήμιο στο Μπούρτζι, ετσι την 
διηγαται: «Το Μπούρτζι είναι κι αότο κάστρο, μον' είναι 
χτισμένο σ' ενα νησάκι μπροστα στ' 'Α νάπλι (το ονομα 
Μπούρτζι δεν είναι αλλο παρα bourg) . Στο κάστρο αότο 
κρατοuν το δήμιο' είναι ενας κακοuργος, ποu προτιμώντας 
να σκοτώνη αλλοuς παρα να τον σκοτώσοuν κι αότόνε, ζη 
γι' αότη τη δοuλειά' τον ε'ίδαμε στην κάμαρά τοu, οποu κα
θήσαμε καΙ τοί) μιλήσαμε. Μας είπε πως είχε σκοτώσει ως 
τότε 28 κακούργοuς. <Όταν τοί) ρωτήσαμε γιατί τοί) άρέσει 
καλλίτερα να κάνη αότη τη δοuλεια παρα να πεθάνη, άπο
κρίθηκε πως ή ζωη είναι γλuκειά. ΤΟ πρόσωπό τοu ήταν 
τρομερό». 
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'Έφτασε στην τέταρτη τοu γuμνασίοu και τελείωνε κι 
αότο το χρόνο μελετώντας για την τελεuταία τοu έξέταση. 
Μια μέρα κάθονταν το πρω'ι κοντα στο κρεββάτι της θείας 
τοu, ποu ηταν αρρωστη πολuν καιρο τώρα. ΈκεΤνο το πρωΙ 
είχε πuρετο και μην μπορώντας να πάρη την άναπνοή της 
θα ηταν ταραγμένη και ομως εδειχνε ησuχο πρόσωπο και 
τον κυτταζε με μάτια γ λuκά, ένώ αότος της φιλοuσε το λι
γνο χέρι της και δεν τ' αφηνε. 

'Έπειτα πηγε στην Κηφισια να καθίση με την άδελφή 
τοu την παντρεμένη και να μελετήση ησuχα τα μαθήματά 
τοu. Καθως σκοτείνιαζε το βράδu πηγαν τ' άδέλφια μαζt σ' 
ενα μικρο δάσος, ποu λέγεται Στροφίλι, και καθίσανε να 
ξεκοuραστοuψ δεν είχαν πολλη ορεξη να μιλήσοuψ ή 
άδελφή τοu ελεγε· «είναι περίεργο, κάθε μέρα πεθαίνοuν 
ανθρωποι κι ομως κανένας δεν μπορεΤ να σuνηθίση το θά
νατο καΙ καν εΙς δεν μπορεΤ να μην κλάφη, οσο φιλόσοφος 
και αν είναι». 

την αλλη μέρα το πρωΙ, πρω'ι μελετοuσε ό 'Αλέξης 
στο περιβόλι καΙ βλέπει εξαφνα τη μητέρα τοu στα μαuρα 
ντuμένη. Σηκώθηκε καΙ ωρμησε κατεπάνω της καΙ της 
είπε «ποιος πέθανε;» και τη φίλησε. (Η μητέρα τοu είπε 
«τέλειωσε». 

Τον πηρε καΙ κατέβηκαν στην 'Αθήνα. "Ολοι τον εσφι
ξαν στην άγκαλιά τοuς κλαίγοντας, και είδε το φέρετρο και 
το θάνατο μέσ' στο σπίτι. 
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Α' Θ ά ν α τ ο ς  

Πώς την άγαπουσα! Γιατί, μα γιατΙ πέθανε; την εβλε
πα, την άκουγα, ήταν έκεί χοντά μου καΙ τώρα δεν τη βλέ
πω, δεν την άκοόω. που είναι; Πώς σε μια στιγμη άλλά
ζουν τόσο πολu τα πράματα; Δεν μπορεί, δεν μπορεί ν' 
άλλάζουν τόσο γρήγορα. Θα είναι καΙ άλλη ζωη χ' ένii> το 
σώμα της είναι θαμένο στη γη ή ψυχή της ζη κάπου. Μα 
γιατί, άφοί) την άγαπουσα τόσο, να ζήσω έγω χωρΙς αuτην 
πιά; Είμαι μικρός, εχω τόσα καΙ τόσα χρόνια άκόμη να ζή
σω, γιατί να μην πεθάνωμε μαζl τον '(διο καιρό; Δε θα είναι 
αuτη ή ζωη ή μόνη οστε ή τελειωτική. 'Απ' αuτην μόνο 
περνοuμε, δε ζοuμε ησυχα κι άρμονικα μ' έκείνους π' άγα
ποUμε. Στην άλλη, την καλλίτερη, την τελειωτική, την 
άρμονικη θα ζουμε πάντα μ' έκείνους π' άγαπουμε. Ποί) 
είναι ή άλλη ζωή; Πώς ζουν έκεΤ τών άνθρώπων οί ψυχές; 
Δεν ξέρω· ξέρω μόνο πως βέβαια θα ζήσω μιαν άλλη ζωή. 
Το λεν τα σωθικά μου, που δεν μπορεί να λεν ψέμματα. 
Μα γιατί τότε ζοuμε αuτη την πονετιχη ζωη σ' αuτο το 
χώμα έπάνω; fO Θεός, που μας την εδωκε, αuτος το ξέρει. 
Είναι δοκιμασία ή ζωη αUτή. Κάθε μέρα πρέπει να διορ-
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θώνω, να όδηγώ την ψυχή μου για την αλλ η ζωή, την 
άληθινή. (Η ψυχη δεν είναι λεότερη σ' αότον τον κόσμο, 
γιατ' είναι κλεισμένη στο σώμα μέσα. Καμμια φορά, που 
ξελευθερώνεται λίγο, είναι εξαίρεση. 

Πενήντα καΙ περισσότερα χρόνια εχω άκόμα να ζήσω, 
μα στο τέλος -τί χαρα- θα την Ιδώ πάλι. Μα γιατί να 
περιμένω τόσα χρόνια χωρΙς να δώ εκείνην που την άγα
πουσα καΙ μ' άγαπουσε τόσο; Γιατί να μην πάω να τη βρώ 
τώρα; Αότη θα ηταν ή εότυχία μου, να πεθάνω τώρα, να 

, , \ \ '1'" ζ' , , Θ' παω κοντα της, και να ειμαι μα ι της παντα, παντα. ... α 
την εβλεπα οπως την είδα είναι λίγες μέρες τώρα, ζωντανη 
καΙ γελαστή, θ' ακουα τη φωνή, τη δική της τη φωνη, οπως 
την ακουα προχτες άκόμα. 

Τώρα, αότη τη στιγμή, θα την εβλεπα, θα ηταν εδώ 
μπροστά μου καΙ θα μου μιλουσε, θα την εσφιγγα στην 
άγκαλιά μου. Θα χάΟίδευα, εγω θα χάϊδευα, το χέρι της ... 
Κ ' ( Θ ' ( Θ ' 

, ,,� 
'ζ" , 

αι ο ... εος; ... ο ... εος που μ εοωσε τη ωη και που μονον 
αότος μπορεΤ να την πάρη πίσω; (ο Θεος τί θα πη; "Αν σκο
τωθώ, θα μ' άφήση να πάω κοντά της; Κι αν με χωρίση 
για πάντα άπ' αότην καΙ δεν την ξαναΟίδώ ποτέ, ποτέ; 'Όχι 
θέλω να την ξαναϊδώ, το θέλω. Θα περιμένω ως που να 
ελθη φυσικα ό θάνατός μου. Θα γεμίσω τα χρόνια, που θα 
ζήσω, με δουλειά. 

τα καλλίτερα πράματα του κόσμου είναι ή δουλειά, 
ή λατρεία του Θεου καΙ ό θάνατος. Έπειδη δεν μπορώ 
να πεθάνω πρΙν άπο τον καιρό μου, πρέπει να κάνω τ' 
αλλα δυό. Πρέπει να δουλέψω καΙ πρέπει να λατρεόω το 
Θεό. 

Πόσο φαντάζομαι μακρια κι άτέλειωτα τα χρόνια που 
θα ζήσω άκόμα χωρΙς να την ίδώ. 
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(Η δουλεια θα είναι ό μόνος φίλος μου, που ποτε δεν θα 
μ' άφήσ1j, καΙ θ' αρχεται κοντα Όπου κι αν Π1jγαίνω. 

Σκοπος της ζωης αότης είναι ή δουλειά. Μ' αότην θα 
ξευγενίσω την ψυχή μου, θα την έτοιμάσω για την αλλΤ] 
ζωή, την άλ1jθινή. 

ΚαΙ παΡ1jγορια θά 'χω τη λατρεία τοϊ> Θεοu, που θα με 
βΟ1jθη να έτοιμάζωμαι για την άλ1jθινη ζωή, γιατΙ είμαι 
άδύνατος καΙ το σώμα μου με τραβα κατ α πώς θέλει. Ό 
θάνατος είναι ή πύλΤ] που θ' άνοιχτη μπροστά μου, άφοϊ> 
ζήσω τη ζωη της γης. Γιατί να τόνε φοβ1jθώ το θάνατο, αν 
ζήσω καλά; Δεν είναι ή πύλΤ] της άθανασίας, ή πύλΤ] της 
άρμονικης ζωης που θα κάμω μ' έκείνους π' άγαπώ, ή πύ
λΤ] της άτέλειωΤ1jς εότυχίας, άφοϊ> δε θά 'χω φόβο να τους 
χάσω πια ποτέ μου; 

Κι Όμως είναι άλλόκοτο πραμα ό θάνατος. 
Κάθε ανθρωπος πιστεύει πως δπάρχει κι αλλΤ] ζωή. Κ' 

έκεΤνος που δεν το πιστεύει είν' &δύνατο να μην ελθΤ] μια 
στιγμη -ας είναι καΙ της τελευταίας του ωρας- που θα 
το δη καΙ θα το πιστέψ1j. ΚαΙ τότε θ' άν1jσυχη καΙ θα 
φοβαται καΙ θα λέ1j· «"Εζ1jσα Όπως επρεπε; εζ1jσα σύμφω
να με το νόμον τοϊ> Θεου;)) καΙ θα δη παντοϊ> την άδειοσύ
νΤ] της ζωης καΙ θα περάσουνε σαν άστραπη μπροστά του 
καΙ σαν ονεφο ή ζωή του ΌλΤ] ξεχειλίζοντας κακία καΙ 
έλαττώματα καΙ λάθΤ] προς το Θεό. Τί μπορεί να κάμη 
τότε; 

Σ1jκώνει τα μάτια στον οόρανο καΙ φωνάζει· «Θεέ μου, 
σώσε με)) καΙ τρέμει το σώμα του το θάνατο. Σε μια στιγ
μη το σώμα του γίνεται αΨυχο, τα χρώματα φεύγουν άπο 
το πρόσωπο καΙ τα χείλΤ] μένουν χωρΙς εκφρασ1j. Τέλειω
σε ή ζωη της γης. Ποϊ> είνε ή ψυχή του; Ποιος μπορεΤ να 
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ξέρll; 'Έχ' έλΠLδα στο Θεο καΙ πάρε γLα παράδεLγμα της 
ζωης σοι) τη ζωη την τέλεια του 'ΙlΙσου Χριστου. 

Β' Γ λ ω σ σ α  

'Ένας δάσκαλος κοντός, φωνακλας καL αρρωσΤLάΡllς 
στην τελΕUταLα τάξll του σκολεLου, οταν κοuράζονταν απο 
τη γλωσσολογLα καΙ τη μετάφρασll του Σοφοκλη καΙ του 
Όμήροu, εβΡLζε τοuς Βοuλ γαροuς, κ' έπεLδη ηταν γΡLνLά
Ρllς δεν εuχαΡLστουνταν απο τους φετεLνους μαθllτές τοu, 
μόνο πάντα θuμουνταν μ' έπαLνοuς τοuς περσLνοUς. 

Τότε ελεγε· «Δεν εχομε ΠLα φLλοπατρLα. Δεν εχομε 
φωΤLά. ΟΙ πολLΤLΧΟΙ μας χάλασαν. Θά 'ρθοuν οΙ Βοuλγα
ρω καμμLα μέρα, ακοuτε, μέσα στην 'Αθήνα καΙ τότε θα 
καταλάβωμε ως που εχομε φτάσεL. "Αν ή γενLά σας δε oou
λέψlΙ, δεν πασΚLσll να δLορθωθη, πάεL, χαθήκαμε». 

KL αότος ό δάσκαλος, οταν δε γρ(νLαζε φωνάζοντας τέ
τοιες αλήθειες, μιλουσε ησuχα για τη γλώσσα κ' ελεγε σu
χνά, έπεLδη ήτανε γλωσσολόγος «Μην προσκuνατε σα θεα 
την αΤΤLκη γ λωσσα». 

ΚαΙ με τα λίγα γλωσσολογLκα ποι) τοuς δ(δαξε ό δά
σκαλος αότός, ό 'Αλέξllς εκανε τέΤΟLοuς σuλλογLσμοuς ό 
''Oμllρος ελεγε έβαν, νεμέσσηθεν, άνέσταν, δάμεγ γLατΙ 
αότος ηταν ό παλLος τuπος του ΤΡLΤΟU πλllθuνΤLΧου προσώ
ποι) του παθllΤLκου αορLστοu. fH κατάλllζll εLναL ντ οπως 
τα ΛαΤLνLκα legunt, manent, αφου εφuγε το τ. Στα χρόνLα 
των αΤΤLΧων ομως τα ελεγαν τα ι'ΟLα πρόσωπα έβησαν, 
άνέστησαν, έδάμησαν. ΓLατΙ επεLΤ' απο τα χρόνLα τα fΟμll-
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ρικα εκαμε κάποιο λάθος ό λαος καΙ γενίκεψε την κατάλη
ξη σαν τοί) πρωτοu ένεργητικοί) αορίστοu καΙ τοί) uπερσu
ντέλικοu καΙ την εβαλε καΙ στον παθητικον αόριστο (δά
μεν-σαν' το ν φεύγει μπροστα στο σ καΙ το ε Τι α γίνονται 
μακρα με την αναπληρωματικη εχταση, έδάμη-σαν). 

ΟΙ ΒuζαντινοΙ εκαμαν κι αύτοΙ το λάθος κ' εβαλαν το 
σαν καΙ σε μερικοuς πληθuντικοuς δεύτεροu αόριστοu των 
ρημάτων ποu δεν εχοuν κατάληξη μι. Λεν «είοοσάν σε» 
(αντΙ είδόν σε). 'Αργότερα πάλι ή Ίδια κατάληξη σαν χώ
θηκε στα γ' πλ ηθuντικα τοί) παρατατικοί) των περισπωμέ
νων- πεινουσαν, Υελουσαν, χτυπουσαν. "Αν πω λάθος το 
πεινουσαν το δικό μας καΙ το βuζαντινο είοοσαν, είναι ανά
γκη να πω λάθος καΙ το εβησαν το αττικό. 'Ή μιλοuμε 
Έλληνικη γλωσσα τώρα Τι δε μιλοUμε. "Αν είν' αλήθεια 
πως μιλοuμ' έλληνικά, καΙ πως έλληνικα μιλοuσαν ό 
'Όμηρος καΙ οΙ 'ΑττικοΙ καΙ οΙ Βuζαντινοί, τότε οσα δικαι
ώματα στο φτειάξιμο της γλώσσας εχει ό 'Όμηρος, ό Σο
φοκλης καΙ ό Σωκράτης, &λλα τόσα εχει καΙ ό Γεώργιος 
Πισίδης καΙ ό Πορφuρογέννητος Κωνσταντίνος καΙ ό Έρω
τόκριτος καΙ οΙ κλέφτες με τα τραγούδια τοuς κ' έγω ποu 
μιλάω τώρα. "Αν δεν είν' έλληνικη ή γλωσσα ποu μιλοuμε 
τώρα, τότε είναι περιττο να θέλωμε να γίνωμ' 'Έλληνες, 
αφοί) δεν εΊμαστε παρα βάρβαροι. Δεν ξέρω αν εΊμαστε κα
θαροΙ απόγονοι των αρχαίων. Είτε καθαροΙ ε'ίτε κι ανακα
τωμένοι, μιλοuμε ομως γλωσσα έλληνική. "Αν ήλθαν ξένοι 
καΙ ανακατώθηκαν με τοuς 'Έλληνες δεν κατώρθωσαν 
ομως να τοuς δώσοuν τον πολιτισμο καΙ τη γλωσσα τοuς. 
ΟΙ 'Έλληνες ξεχείλισαν καΙ κατάπιαν καΙ χώνεψαν τοuς ξέ
νοuς, κρατωντας σφιχτα στα δόντια τοuς δεμένη τη 
γλωσσα. 
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Οί γλώσσες δε χάνoντα� ετσ� εί.ίκολα. 
'Αλλάζουν ομως κάθε μέρα, πότε άργα καΙ κανονικά, 

πότε σαν όρμητικο αόλάκ� τρέχοντας έμπρός, έπε�δη είναι 
λόγo� περισσότερo� έξωτερικοΙ που τΙς β�άζoυνo δουλεία, 
έπιδρομες ξένων, έμπόρω με ξένους. 

Eίνα� κλωστη μακρε�α ή γλώσσα, κλωστη που δε χά
νετα� καΙ ποτε δεν τελε�ώνει. (Η όμηρική, ή άττ�κή, ή δω
ρική, ή άλεξαντρινή, ή βυζαντινή, ή σημερινη είναι σημά
δια της κλωστης έκείνης, που λέγεται γλώσσα έλλην�κή, 
που κρόβετα� στο σκoτάδ� στην άρχη καΙ δεν ξεχωρίζετα� 
απο τΙς αλλες κλωστες καΙ μόνο άργότερα σιγά, σιγα ξε
μπερδεόετα� καΙ πρooδεόε�. Eίνα� κλωστη που δεν εχε� τέ
λος, α.ν δεν την κόψης με το μαχαίρ�. 

<Όπως ολα στον κόσμο άλλάζουν, ό τρόπος της ζωης, 
το ντόσ�μo, το μαγείρευμα της τροφης, ετσ� κ' ή γλώσσα 
πρέπει ν' άκολουθη κανoν�κα την έξωτερικη κ' έσωτερικη 
ζωη τοί) άνθρώπου, που προβαίνει καΙ δ�απερνα τοuς 
αΙώνες άλλάζοντας πάντα, πάντα. 'Αλλάζοντας ή γλώσσα 
άπλoυστεόετα�. ΚαΙ ή άλλαγη αότη σημαίνει πως οί τόποι 
γίνονται κανoν�κώτερo�, οί λέξε�ς άλλάζουν σημασία καΙ οί 
φράσε�ς φτε�άνoντα� άλλ�ώς, κ' ερχoντα� καΙ μερικες ξένες 
λέξε�ς στη γλώσσα. Δεν είν' άλήθεια πως έπειδη μια 
γλώσσα εχει ξένες λέξες εγινε ξένη καΙ βάρβαρη κι ολα τα 
αλλα που φωνάζουν οί δάσκαλοι, άφοί) ή γραμματ�κη 
εμε�ν' έλλην�κή, κ' οί περ�σσότερες λέξες εμε�ναν (Ελλη
νικες κ' οί ξένες λέξες πηραν τον τόπο που πρέπει να εχουν 
για να συμφωνοuνε με την έλλ ηνικη γραμματική. 

(Υπόφεραν πολλες έπ�δρoμες οί δόστυχοι οί <Έλληνες, 
μα ή χειρότερη καΙ π�o βλαβερη ήτανε για τη γλώσσα ή 
έπ�δρoμη ποόκαμαν οί λογιώτατοι έκείνοι που δε θέλησαν 
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να γράψουν τη γλώσσα τους, τη γλώσσα που μ�λοUσαν. 
ΚαΙ βέβα�α εγ�νε φτωχη σε μερικα ει'δη λέξες καΙ μονάχα 
λα·ικη ή γλώσσα ή έλλην�κή, άφοu μόνον ό λαος τη μ�
λοuσε καΙ ό λαος δε μ�λάε� γ�α την έπ�στήμη, οuτε μετα
χεφίζετα� έπ�στημoν�κες λέξες στα γενικα καΙ σπουδαία 
ζητήματα, καΙ δε λέε� πολλες λέξες ποuχοuν σημασίες 
άφηρημένες. 'Έπεσε λoγ�ώτατη άκρίδα στη γλώσσα καΙ 
πηγε να τήνε φάγη Ολη. Γ�ατί μ�α γλώσσα, που εΤνα� κλω
στή, εΤνα� άλάνθαστη ως μ�αν έποχη κ' επε�τα άpχίζε� καΙ 
γίνετα� λανθασμένη; Γ�ατί προσκuνοuν μ�α η δυο στ�γμες 
της γλώσσας καΙ καταφρονοuν τΙς άλλες; Τί λέγετα� σο
λo�κ�σμoς καΙ τί βαpβαp�σμός; μήπως ο, τ� εΤνα� άσuμφωνο 
με τους κανόνες της άττ�κης γλώσσας; μα τότε ό 'Όμηρος 
κάνε� σoλo�κ�σμoυς καΙ βαρβαρ�σμοUς. Πo�oς μπορεί να 
όνομάση τα λάθη τοu λαοu, λάθη. '0 λαος εΤνα� ό xupιoc; 
καΙ ό πατέρας καΙ ό άφέντης της γλώσσας. Άφοu εΤνα� 
βαρυς ό δυ·ίκός, κ� ό άναδ�πλασ�ασμoς πoλυτέλε�α καΙ ή 
όμοιομορφία ευκολία, πo�oς θα έμποδίση το λαο να μετα
χεφ�στη τον πληθυντ�κo - οπως οΙ Λατίνo�, καΙ oλo� οΙ 
νεώτεpo� λαοΙ - καΙ να καταργήση το διαχεχr;Ρuχεuμαι, 
έδεδιαχονήχειν, έΥεΥαμήμην καΙ τα «είς μι» ρήματα; Φτά
νε� να μπορη με άνάλυση, περίφραση η οπως θέλε� άλλ�ώς 
να έκφράση το '(δ�o που ελεγαν έκείνα σ' άλλα χpόν�α πε
ρασμένα. Δεν εΤνα� ή άττικη γλώσσα τελε�ότεpη άπο τΙς 
άλλες Έλλην�κές. "Αν οΙ Άθηναίo� που τη μ�λοuσαν καΙ 
την εγραφαν ηταν εξυπνo� κ' εΤχαν μεp�κες ίδέες, τί φταίε� 
ή γλώσσα; 'Όπo�αν καΙ αν τους δίναμε έλλην�κη γλώσσα 
-έκτος άπο κείνο το νευρόσπαστο, την καθαρεuοuσα,
θα εκαναν τα '(δ�α εργα, μεγάλα σαν κ' έκείνα που εκαμαν. 
Σας δίνω, Άθηναίo�, τη ζωή, τη χάρη, τη γλuκα καΙ τα 
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πλοuτη της τωρινης μας γλώσσας, καΙ σας παρακαλώ 
χωρΙς αναδιπλασιασμοuς, δu'Lκοuς καΙ μέσον αόριστο 
πρώτο καΙ δεuτερο να γράψ' τε τΙς ίδέες σας. "Αν είναι 
ώραΤες, αν είναι καινοuργιες, θα τΙς προσκuνήσω. "Αν είναι 
ασκημες, ρuτιδωμένες, αχαμνές, δε θα τΙς προσκuνήσω καΙ 
θα πεθάνοuν. 

ΚαΙ τότε, οσο να τΙς ντuσετε (καΙ μήπως μπορεΤτε;) ,  
αγαπημένοι 'ΑθηναΤοι, με τΙς αττικές σας πολuτέλειες τοϊ> 
χρόνοΙ) 400 προτοϊ> γεννηθη ό Χριστός, θα μείνοuν μοUμιες. 

Γ' 'Α ρ ε τ ή  

Ή μητέρα τοϊ> ελεγε' 
«'Αλέξη, μη θuμώνης ετσι. Πώς αλλαξες! 'Άλλοτε δεν 

flcrouv ε τσι» . 
., Αλλαξα; Δεν αλλαξα. Δε μ' αφήνοuν ησuχο OL άλλοι. 

Τί τοuς επιασε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί θέλοuν να μοϊ> 
χώσοuν τΙς ίδέες τοuς στο κεφάλι; Είναι δικό μοΙ) το κεφά
λι. Ξέρω τί κάνω έγώ. Γιατί με κuττάζοuν ολο; Πάντα 
EXouv ριγμένα έπάνω μοΙ) τα μάτια τοuς. rH <Έλλη λέει 
πως δεν την αγαπώ πια. ΚαΙ τί είναι έκεΤνα ποΙ) λεν κρuφα 
για τη Νότα; Δε θέλω να με κuττάζοuν οταν είμαι κοντά 
της. Τί με σuμβοuλεuοuν καΙ γιατί με λεν να μη θuμώνω; 

- 'Όχι, μητέρα, δεν άλλαξα καθόλοu. 'Έτσι απαράλ
λαχτος ημοuν πάντα. 

Πρέπει ομως να νικήσω το θuμό. �o θuμος ερχεται απο 
το σώμα, καΙ σαν τΙς αλλες σαρκικες όρμες με τραβα, 
αλλα δεν πρέπει να είμαι αδuνατος θα τα νικήσω ολα, δεν 
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θα θuμώσω με κανένα, θα είμαι καλος για κείνοuς ποu 
είναι γόρω, καΙ για τοuς έχτροός μοu. Νά! βλέπω τον Ίη
σοί) Χριστόν. πως δποφέρει! πως δποφέρει για την τελει
ότητα της άρετης! Τώρα είμαι μόνος. Μα επειτα θα 
ελθοuν γόρω μοu οΙ αλλοι καΙ τότε πόσες εννοιες εχω, ξε
φuτρώνοuν γόρω μοu οΙ πεφασμοΙ καΙ οΙ στεναχώριες καΙ 
δε βλέπω πια τον Ίησοί) Χριστό. ποιας θα με βοηθήση; 
τα παραδείγματα λuώνοuν καΙ άφανίζονται οϋτε φίλοι 
οϋτε γονιοΙ οϋτε σuγγενεΤς οϋτε λογικη μποροuν να με βα
στάξοuν άπα τα κακό. ποιας θα με βοηθήση; Θεέ μοu, Θεέ 
μοu, σί> είσαι ό μόνος. Γιατί σί> ποτε δε φεόγεις άπο κοντά 
μοu. Σε βλέπω καΙ οταν κάνω το κακο ποu καμια φορα 
είναι τόσο δuνατώτερο άπο τη θέλησή μοu. Κάθε ωρα, κά
θε στιγμη της ζωης μοu είσαι κοντά μοu. Μα γιατΙ δε μ' 
έμποδίζεις να κάνω το κακό; ΓιατΙ βρίσκομαι μια στιγμη 
Φηλα καΙ είμαι μεγάλος καΙ την έρχόμενη στιγμη βρίσκο
μαι ριγμένος κάτω μικρότατος; Γιατί δεν είμαι πάντα 
Φηλα καΙ μεγάλος; Γιατί Θεέ, μας εκαμες άπα σάρκες καΙ 
πνεuμα, καΙ σχι σαν τοuς άγγέλοuς άπα πνεuμα μόνο, αξιο 
δημιοόργημά crou καΙ γιατί, Θεέ μοu, γιατί δεν μπορο\)με 
να φτάσωμε το τέλειο; 

Βλέπω κάποιον ανθρωπο' το πρόσωπό τοu είναι άνοι
χτόκαρδο, ή εκφρασή τοu άγνότατη καΙ ησuχη. Πάντα 
εόχαριστημένος φαίνεται. ΜπορεΤ με το δίκιο τοu να στη
λιτεόη την κακία καΙ να μιλη για την άρετή, καΙ δε θuμώ
νει, καΙ δε λέει λόγια κακά, καΙ ό εξω ανθρωπος είναι ή 
είκόνα το\) μέσα άνθρώποu. Δε θέλει να τον κuττάζοuν οί 
αλλοι καΙ να τον ματιάζοuν. 

Σuλλογίζεται πάντα κάποια ώραΤα πράγματα σαν σνει
ρα, την τέχνη, ποu τον σπρώχνει στα καλα εργα. Κ' εχει 
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δυνατ� θέληση να δουλέψη για τ�ν πατρίδα. Δεν εχει &λλο 
πόθο παρα το να γίνη τέλειος. Και νικα με τ� δύναμη τοί) 
πόθου αότοί) τα πάθη. <Όταν τύχη να μιλ ήση για τ�ν πα
τρίδα λάμπει το πρόσωπό του άπο μια φωτιά, κ' εκεί μο
νάχα εχει το νοί) του. τα γλέντια κ' οί χαρες της ζωης δεν 
τόνε σέρνουν πουθενά. Ή άθανασία της ψυχης και ό Θεος 
οστε στιγμ� δε χάνονται άπο μπροστά του' και με τί δύνα
μη άγαπα εκείνους που μπορεί ν' άγαπα και πώς είν' ερω
τευμένος με τ�ν πιο τέλεια γυναίκα! Θεέ μου, γιατί δεν 
μπορώ να γίνω τέλειος; Συ μόνος το ξέρεις και είναι σω
στό. Θα ημουν εότυχισμένος αν ημουν μόνο πνεUμα. Μα 
ο, τι κάνεις είναι σωστό. Για να δοκιμάσης τους άνθρώπους, 
τους εκλεισες σ' αότα τα σώματα, να δης αν θαύρουν το 
καλο και το κακό. Θεέ μου, είσαι μεγάλος και μείς ε'ίμα
στε ενοχοι. 

Εότυχία είναι ή άρετή, σκοπός της ζωης είναι ή έτοιμα
σία για τ�ν &λλη ζω� και έτοιμασία είναι ή πρόοδο κατα 
τ�ν άρετή. 'Εδώ που είμαι, δουλεύω για τ�ν αΙωνιότητα. 
Δε θα βαστάξη και τόσο πολυ αόΤ� ή ζωή, που να μ�ν 
μπορώ να τ�ν περάσω πηγαίνοντας άπο τον 'ίσιο δρόμο, 
ποτε μ� γυρίζοντας και ποτε μ�ν υποχωρώντας στ�ν κού
ραση. Δουλεύω για τ�ν αΙωνιότητα. Πόσο μεγάλος είν' 
αότος ό λόγος, πόσο φώς χύνει και πόση δύναμη γύρω του. 
Και οταν είμ' άδύνατος και δεν μπορώ να φανταστώ τ�ν 
αΙωνιότητα, θέλω να συλλογιέμαι κείνην που τ�ν άγα
ποuσα και πέθανε, θέλω να συλλογιέμαι και τ�ν άλ ήθεια, 
που πρέπει να βγη καθαρισμένη άπο τα ψέματα, τ� 
γλώσσα τοί) λαοί) και τον πόλεμο που πρέπει να γίνη για 
να νικήση. Δε θέλω να πεθάνη ή γλώσσα, οπως πέθανε κεί
νη π' άγαποUσα. Να ή Νότα, ερχεται με το νόστιμο περ-
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πάτημά της. Μην είμαι δοuλος της; Γιατί να με τραβα τό
σο; Κι ό ερωτας είναι τοί) χορμιοί) φωνή, θα της uπακοu
σω; Θυμός, μίσος, ερωτας, είστε μάταια, περιττα και 
ασκημα φίδια, γεννήμματα τοί) σώματος. Δεν είναι τέλεια 
ή Νότα, είναι ασκημη, κuτταξέ την πως σβήνεται μπροστα 
στο φως τοί) Ίησοί) ΧριστοU. Γίνεται πιο σκοτεινη κάθε μέ
ρα, σβήνεται και παραμερίζει πηγαίνοντας στον 'ίσκιο τον 
παντοτινό. Τώρα νοιώθω. Αότη ηταν που με ζάλιζε, αότη 
θόλωνε τα μάτια μου και δεν εβλεπα καθαρη την άγάπη. 
Μόνον ή άγάπη δπάρχει, άγάπη φίλων, άγάπη γονιων, 
άγάπη πατρίδας, άγάπη της άλήθειας, άγάπη και των 
έχθρων άκόμα. πως σβήνεται ετσι ή Νότα στο σκοτάδι και 
δεν την βλέπω πιά! 

Με θαμπώνει το φως τοί) 'IησοU. - 'Iησοu, 'Iησοu, πως 
σε λατρεuω! 

Τέτοιες ηταν οΙ καθημερινες σκέψες τοί) 'Αλέξη έκείνον 
τον καφό. 

Δεν είχε δεί τη Νότα πολuν καφο και μια μέρα, καθως 
πηγε να τη βρη για να βεβαιωθη πως δεν την άγαποuσε 
πια καθόλου, την είδε παίζοντας στο περιβόλι με μια φι
ληνάδα της που είχε μαuρα μάτια. Και ό 'Αλέξης άγάπη
σε την φιληνάδα της. 
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ΑΙ 'Ρω μ α ν τ ι σ μ ο ς  

'Ακοuγεται μοuσικη του Μέντελσον, σαν άπο το «"Ονει
ρο μιας καλοκαφινης νuκτος» και ενα επικήδειο του Σοπέν. 
Στην ακρη της κάμαρας της μεγάλης εΤναι κάποιος στο 
πιάνο. Μόνα τα Ouo κερια του πιάνοu φέγγοuν και μισο
φωτίζοuν την κάμαρα. τα παράθuρα εΤναι άνοιχτά. Ό 
'Αλέξης κάθεται σιωπηλος κοντα στην Ξένη πολλην ωρα. 

Ξ έ ν η .  - Κρuβεις το πρόσωπό crou με τα χέρια crou 
και δε με λες τί εχεις. Μ' άρέσει το πρόσωπό crou. Κuττα
ξέ με. Θuμασαι παλια χρόνια και δε βλέπεις πως εΤμαι 
μπροστά crou έδω, τώρα. 

, Α λ έ ξ η ς . - Ναι παλιά, πολu παλια χρόνια. 
Ξ έ ν η . - Βλέπεις τί γρια γuναίκα ποu εΤμαι, άφου και 

cru βαριέσαι να μένης μαζί μοu. 
-"-Ω Ξένη! 
- Σ' άρέσει αότη � μοuσική; 
- Ετναι λuπηρη και μ' άρέσει. 
- Μα γιατί, 'Αλέξη; 
- Ετναι λuπηρη και στα βάθη της καρδιας βρίσκεται 

μια χορδη ποu λέει τον άντίλαλο. Θuμουμαι τα παλιά. Θα 
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εχω πάντα την ένθUμηση. Θuμοuμαι την ίστορία τοϊ> Στρα
δέλλα. Τί μάταιοι ποu φαίνονται οί περασμένοι ερωτες, οί 
ερωτες τών άνθρώπων ποu είναι άποθαμένοι τώρα και με
ρικοuς αίώνες. Τί κάνετε σαν τρελλοΙ τώρα καΙ δεν κuτά
ζετε, θεότuφλοι, τί θα μείνη ζωντανο άπο τον ερωτά σας; 

- Μα γιατί λες ετσι, 'Αλέξη; 
- Ξένη, είσαι ομορφη, κuταξε άπο το παράθuρο την 

καλλονή, ελα να δης το φεγγάρι καΙ τη φuση ποu φωτίζε-
Βλ' 

, 
, 'θ '  λ ' 'β , " 

, 
ται. επεις αuτη τη α ασσα και το ouvo και τον οuρα-
νό, βλέπεις κείνην την 'Ακρόπολη με τα μισοπεσμένα μάρ
μαρα; Τί 'ίσκιοuς κάνοuν τα δέντρα καΙ τα σπίτια καΙ οί 
ρεματιές, έκεΤ πέρα στο βοuνό, γιατΙ τ' άγέρι είναι καθάριο, 
άπαλο καΙ μόλις άγγίζει τα πράγματα. Αότον τον τόπο 
ποu βλέποuν τα μάτια σοu τώρα, αότον τον Ι'Οιο τόπο έκα
τομμuρια άλλα μάτια τον είδαν καΙ πέρασαν. ΤΟ ξέρω, 
γιατΙ ό τόπος αότος είναι ή πατρίδα τών 'Αθηναίων, είναι 
καΙ ή δική μοu πατρίδα. Πόσα, πόσα θuμοUμαι. Σελήνη, 
χλωμες άχτίδες, φώτα μuστικα καΙ Iivides. Σιγαλια θανα
τερη παντοu, οστε ψuχη άκοuγεται, μόνο ταράζοuν οΙ γκιό
νηδες την ήσuχία της νUχτας. Και μεΤς πηγαίνομε μόνοι, 
άμίλητοι, κuττάζοντας τ' άστρα και τη φuση σληνε. Θεέ 
μοu, τί καλλονή! "'Ω φuση, φuση, ή καρδιά μοu δεν μπορεΤ 
να σε χωρέση. Τί να πω, Θεέ μοu, για να ξελαφρώσω την 
καρδιά μοu, ποu ξεχειλίζει; να τη δροσίσω, ποu καίγεται; 

- 'Αλέξη κλεΤσε το παράθuρο αότό, κρuώνω. 
- Γιατί θα φuγης άπ' αότον τον τόπο; ΜεΤνε, Ξένη, να 

με βοηθήσης να δοuλέψω για την πατρίδα μοu. 'Έχεις τό
σο ξανθα μαλιά. 

- Ετναι κατσαρα σαν τα δικά σοu καΙ τα δικά σοu είναι 
πιο ώραΤα. 
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- Είναι και το πρόσωπό σοu και το σώμα σοu, Ξένη, 
το σώμα σοu. Είναι ή φωνή σοu και κείνο ποu δεν ξέρω, ή 
καρδιά σοu, ποu είναι χuμένη παντοί) και με φαίνεται πως 
χα·ίδεόει την uπαρξή μοu. 

- 'Αλέξη είσαι κακο παιδί, πολu κακό. 
- Θα ημοuν &λήθεια εuτuχισμένος, αν ή κακία μοu 

ηταν τόσο ένάρετη. 
- Άλέξη, μη μιλείς σαν τα γαλλιχα μuθιστορήματα, " Ι  , , \ '  ' 1  

ποu μ αφηνοuν παντα σαν κακη γεuση στο στομα. 
- Μια καρδια θα σ' &γαπα αΙώνια. 
- Πάντα κuττάζοuν &λλοί) τα μάτια σοu και δεν &πα-

ντας σ' αότα ποu λέω. Χ τες 11 προχτες εβλεπες έκείνη με 
τα μαuρα μάτια. Σε είδα ποu εμενες ώρες μαζί της. Ποιος 
ξέρει; θα της ελεγες 'ίσως <<μια καρδια θα σ' &γαπα 
αΙώνια». 

- Ξένη, δε σ' &γαπώ. Άγαπώ την αλλη. Μα δεν εχω 
καιρο να νοιώθω τις χαρες της ζωης αότης. Πρέπει να δοu
λέΦω για δuο πράματα· τη μεγάλη γνώση και τη μεγάλη 
&ρετή. Δε θέλω το πρώτο χω ρις το δεότερο. Και μεγαλο
φuΙα αν μ' εδιναν, δε θα την επαιρνα χωρις την &ρετή. Γι' 
αότη δοuλεuω και κοπιάζω και δεν είμαι εόχαριστημένος. 

- οι αλλοι είναι εόχαριστημένοι &πο σένα. 
- Ξένη, τί λές; τι με μέλει αν οΙ αλλοι είν' εόχαρι-

στημένοι, οταν έγω δεν είμαι; Βλέπω καμια φορα τα παι
δια και τ' &γαπώ. Με ζωντανεόει ή χαρά τοuς. τα παι
γνίδια τοuς είναι ζωη και γίνομαι καλλίτερος κuττάζοντας 
τα πρόσωπά τοuς και τοuς άγνότατοuς τρόποuς θέλω να 
τα φιλήσω, να τα φιλώ πάντα, οσο μένω μαζί τοuς, καΙ θέ
λω να τοuς μιλήσω για τα ώραία πράγματα ποu είναι 
στον κόσμο. 
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- Θα ηθελες να ησοuν παιδί; 
- 'Όχι δε θα ηθελα να εΤμαι τώρα παιδΙ τα παιδια 

εΤναι άγνά, γιατΙ δεν ξέροuν τίποτα, τα παιδια δεν Exouve. 
χαρακτηρα. Θεέ μοu, να ηξερα ολα, να μποροuσα να ενοι
ωθα ώς καΙ τα άσκημα καΙ να ημοuν ομως άγνός, σαν παι
δΙ 'Όχι έρημίτης της Λιβύης μόνο. Λuωμένο σίδερο στη 
μεγάλη τη φωτιά, καΙ χτuπημένο 'ίσιο καΙ κρύο επειτα κι 
άλύγιστο άνάμεσα στοuς άνθρώποuς. 

- Κρύο σίδερο κι άλύγιστο άνάμεσα στοuς άνθρώποuς. 
- Θα κύτταζαν οΙ άλλοι το πρόσωπό μοu έκε'ί ποu θα 

περνοuσα άνάμεσά τοuς όρμητικά. Θα με άκολοuθοuσαν οί 
φίλοι μπιστικοί, άρματωμένοι. 'Άλλοι θα με ζήλεuαν καΙ 
θα ηταν έχτροΙ Θα χαλνοuσα έκε'ίνα τ' άσκημα, ποu κά
μαν οΙ άνθρωποι, θα διώρθωνα τα πράγματα κατα την 
άπόλuτη άλήθεια, την καλλονη καΙ την άρετή, γιατί θα 
εΤχα βοηθο το Θεό. Μπροστα στη μορφή τοu λuώνοuν ολες 
οΙ άμφιβολίες καΙ δuναμώνεται ή άλήθεια. 'Όλων των 
όνείρων μοu ή άρχη καΙ το τέλος, ό Θεός. Σ' αuτον πι
στεύω καΙ στην Άλήθεια, την Καλλονή, την Άρετη καΙ 
την ' Αθανασία της φuχης μοu. Πρέπει κάποu να μάθω τη 
λύση των προβλημάτων μοu. ΚαΙ πρέπει κάποτε να μοι
ρασθη δικαιοσύνη στοuς άνθρώποuς, γιατΙ έδω πόσοι καλοΙ 
παραγνωρίζονται καΙ πόσοι παλιάνθρωποι προσκuνοuνται 
άπ' τοuς άνθρώποuς. 

'Αφοί) τώρα δε γίνεται, πρέπει κάποτε να γίνη σε μιαν 
άλλη ζωή, ποu δεν τη φαντάζομαι πως εΤναι, γιατΙ ο,τι κι 
αν φανταστω εΤναι τοί) κόσμοu τούτοu. Άλλα uπάρχει, 
Uπάρχει. 

Ποί) εΤναι ή Ξένη; ''Εφuγε. Γιατί εΤμαι τόσο μόνος; Για
τί εΤναι τόσο λuπητερη ή μοuσική; -
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Σιγά, σιγα παόει � μοuσιχή. ( ο  'Αλέξης &νοίγει πάλι το 
παράθuρο και κuττάζει εξω πολυν καιρο &σάλεuτος. 'Έπει
τα πηγαίνει κοντα στο φως του πιάνοu και διάβαζει το 
Childe Harold του Μπά"ίρον. 

Β' 

Είχε ελθει κ' εμεινε στην ' Αθήνα δυο μηνες � έξαδέλφη. 
'Έπειτα εφuγε πάλι και ό 'Αλέξης uστερ' &πο κάμποσον 

καιρο της εγραψε το έξης γράμμα. 

«'Αγαπητή μοu ξαδέλφη. 
πως το θέλω να ελθω να σε βρω στη χώρα έκείνη 

τη μακρuνή, οποu μένεις. Δεν ξέρω γιατί ό τελεuταίος 
&ποχωρισμος με λόπησε περισσότερο παρα ποτέ. 
Ποθω να σε ίδω πάλι γρήγορα. Μια φορα με είπες πως 
αν δεν ησοuν έξαδέλφη μοu θα παντρεuόσοuν μαζί μοu. 
Κ' έγω σε λέω τωρα πως αν δεν είχα γεννηθη ξάδελ
φός crou θα σ' είχα έρωτεuθη βέβαια, αν και είσαι τόσο 
μεγαλίτερή μοu. 

'Αγαπημένη μοu ξαδέλφη, θαρρω πως άλλαξα πολυ &φ' 
οτοu εφuγες και πέρασα πολλες μέρες βαρεμένος και σιχα
μένος μ' ολα τα πράγματα και προ πάντων με τον έαuτό 
μοu. Είναι κακία, το ξέρω. Μα τί να κάμω; <Ένας 'Άγγλος, 
ποu εγραψε το βιβλίο «ΟΙ χαρες της ζωης», εκαμε ενα κε
φάλαιο όλάκερο «για το χρέος της εύτuχίας»· το κατάλαβα 
πολυ καλα αύτο το κεφάλαιο, μα δεν μπορω μολαταυτα να 
κάνω οσα έρμηνεόει. 
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, 
Αγαπημένη μοu, πές μοu γιατί δεν μπορώ να βρώ ενα 

φίλο οπως τον φαντάζομαι κ' ενα κορίτσι ποu να μ' άρέση 
πιότερο άπο κάθε άλλο στον κόσμο; Δεν είναι καφος να 
παντρεuτώ οϋτε γuρεuω γuνα1'κα. Μα το μuαλό μοu πλα
ταίνει καΙ μεγαλώνει αμα βρίσκομαι με άνθρώποuς διαφο
ρεΤLXης ήλικίας, γνώσης καΙ γένοuς. Μ' ερχεται κάποτε να 

, , , " 
, 

, " γραφω γραμματα σ αγνωστα κι ανuπαρχτα κι αγαπητα 
κορίτσια. Θα με πης πάλι όνεφεuτή· μα άλήθεια δεν 
μπορώ να λuγίζω κατα τοuς πόθοuς τοί> καθενός. Δεν εχω 
φίλο τέλειο, μα δεν έχτρεuομαι καΙ κανένα, αν καΙ βα
ρωuμαι καΙ καταφρονώ πολλοUς. ΛOLπον μη με σuμβοuλέ
ψης ν' άγαπώ τοuς έχτροuς μοu, άφοϊ> δεν εχω. Νοιώθω 
πως δεν πρέπει να σιχαίνωμαι τοuς άλλοuς καΙ τον έαuτό 
μοu, μα καμια φορα τών άνθρώπων OL πράξες είναι τόσο 
ταπεινές, μικρες καΙ ψεUΤLXες, ποu δεν μπορώ να μην τοuς 
σιχαίνωμαι. Ευτuχώς δε βαστα πολu ό βαρεμός. Μα τον 
έαuτό μοu θαρρώ πως εχω δίκω να το σιχαίνωμαι. Πρώτα 
πρώτα ξεχνώ τόσο σuχνα το δρόμο της άρετης. 'Έπειτα 
βλέπω πως το μuαλό μοu είναι τLΠOτένω καΙ λuποuμαι, 
γιατΙ δε θα μπορέσω να βοηθήσω την πατρίδα μοu, οπως 
θα ηθελα. Κι άκόμα περισσότερο λuποuμαι, οταν βλέπω 
πως άντρες ποu μποροuν να κάμοuν κάτι για την �Eλλάδα 
ε'(τε πεθαίνοuν πρόωρα ε'(τε τοuς παρανοοuν το εθνος κι ό 

βασιλιας. Αυτες τΙς ώρες '(σα '(σα, ποu είμαι ετσι άκεφος, 
πέθανε σχεδον έξόριστος ό μεγαλίτερος πολιτικος της νέας 
�Eλλάδας. Άπο τοuς άρχαίοuς "Ελληνες λίγοι κι άπο τοuς 
νέοuς κανένας δε μ' άρεσε τόσο, οσο αυτός, καΙ θuμώνω 
ποu γεννήθηκα άργα καΙ δε δοuλεψα μαζί τοu. Δuστuχι
σμένη χώρα. Θα πληρώσης τα λάθη ποuκαμαν OL κάτοικοί 
σοu. ΚαΙ οΙ καφοΙ δεν είναι ευνο'ίκοΙ για σένα τώρα. Βαρuς 
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άγέρας σε πλακώνει και μuρίζει μπαρούτη. τα σωθικά crou 
τα τρώει � φτώχεια, αν και δεν είσαι άληθινα φτωχος τό
πος. Οί Βούλγαροι άπ' εξω μεγαλώνοuν κάθε μέρα. Και cru 
μένεις μικρή. Ποιά θα είναι τα έρχόμενα; fO Τρικούπης πέ
θανε. <Όσο φεύγει σιγά, σιγα άπο τ.η ζωη ή γενια τοu πα
τέρα μοu και μας άφήνει μονάχοuς, τόσο μια παράξενη λύ
πη με πιάνει" γιατι νοιώθω πως ό κόσμος, οποu εζησαν 

, \ \ � 'λ ,r. ' t: ' 
' \

' Κ \ , , \ αuτω και oOU εψαν, απo�ενωνεται απο μενα. αι σ αuτον 
τον κόσμο, ποu τον μαθαίνομε μόνο άπ' τη διήγηση των 
γονιων και των παλιων μας φίλων, με τη βοήθεια της φα
ντασίας μας, είναι ή μόνη μοu χαρα να ζω. Ό θάνατος 
κεινων ποu άγαποuμε μας άνοίγει καινούργιον κόσμο πιο 
πραχτικό, χωρις τα φωτα της ποίησης, γιατι πάντα ό θά
νατος σuδαuλίζει και τα μπερδεμένα προβλήματα της ζωης 
μας. Μ' άρέσει ν' άκολοuθω τίς άλλαγές μοu και να κuτ
τάζω τί γίνεται μέσα μοu. Γι' αuτο μ' άρέσει κάποτε να μα
ζεύω ο,ΤΙ εχω και δεν εχω στα σωθικά μοu και να τα cru
γuρίζω για να βρω την κατάστασή μοu" 'Αλλάζω ομως τό
σο γρήγορα κι άδιάκοπα ποu δεν μπορω να το κάνω πά
ντα" Δε θα είχα τότε καφο να διαβάζω, και το διάβασμα 
μ' άρέσει κι αuτο πόσο. Τώρα διαβάζω το Μπά"ίρον" Δεν 
ξέρεις πως ένθοuσιάζομαι με τα λαμπρα ποιήματά τοu, και 
πόσο μελαγχολω έκεΤ ποu μελαγχολεΤ κι αUτός. - Διά
βασε το «Prisoner ο!' Chίllon». - fO Θωμας Moup εχει 
γράψει «ζωη και γράμματα τοu Μπά"ίρον» και διαβάζω κι 
αUτά. Ζω μαζ!. με τον Μπά"ίρονο πηγαίνω οποu πηγαίνει 
και τον λατρεύω. 

Διάβασα και το μuθιστόρημα τοu Δισραέλη «Βενετία»" 
ηρωα παίρνει το Μπά"ίρον, μ' αλλ ο ονομα, και διηγαται 
πολλες πράξες τοu άληθινές. ΕΙναι ωραιότατο βιβλίο. 
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την περασμένη κuριcxκη άνέβηκα στην κορφη της Όζιας 
και ηuρcx αότου ενα βοσκόποuλο φορώντας φοuστcxνέλλcx και 
βαστώντας ενα παλιο τοuφέκι. Ήταν όμορφότατο δέκα πέ
ντε χρονών άγώρι, άψηλο και με μαυρα μάτια. Δε φαντάζε
σαι π(;)ς μ' άρέσει να ρωτώ παιδια και χωριάτες και βοuνί
aιouc; για κεΊνα ποu xcivouv και στοχάζονται και αΙσθάνο
νται. Λοιπον ρώτησα τ' άγώρι, αν του άρεζε ή ζωη του βοu
νου στη μοναξιά, τί εκανε ολη μέρα cxuτοu στο κcxρcxοuλι ποu 
'μενε φuλάγοντcxς τα γίδια. Δεν είχε σuλλoγιστη άλλη ζωη 
παρα κείνη ποu 'κανε και τίποτε, λέει, δε στοχάζεται ολη μέ
ρα μένοντας στο κcxρcxοuλι, μόνο φuλάει τα γίδια. 

Πώς ήθελα να ζώ πάντα ετσι, ψηλα στο βοuνό, πάντα 
στις κορφές, βλέποντας άπο παντου μεγάλη τη χώρα. Tou 
μίλησα στη γλώσσα μοu και ενοιωσα πως ηταν δική μας, 
και τών δuονών. fH Ιοια γ λώσσα, μονάχα αότος λαλουσε 
πιο καθάρια άπο μένα, έπειδη δεν είχε πάει στο σκολειό. Και 
τον άγάπησα περισσότερο για τουτο. fΩς το βάθος της καρ
διας λuποuμcxι ποu, έν� σ' ολη την fΕλλάδcx μια γλώσσα μι
λουμε, με άσήμαντες διαφορές, δεν την μεταχειριζόμαστε, 
αότη τη γλuκειά, την ποιητική, τη χαριτωμένη, μόνο τη λε
ρώνομε με την άκαθαρσία μιας βρώμας, ποu τη λεν καθα
PEuouacx. Γιατί txouv τόση δuνcxμη και τόση βλακία οί δά
σκαλοι; 

Στην κορφη ψιχάλισε λίγο και χώθηκα άπο κάτω σ' 
ενα ελατο. Κι οταν κατέβαινα τ' άπόγεuμcx εσταζαν οί 
άγριοτριcxντcxφuλλιές, ποu ηταν άνθισμένες, κ' οΙ άριες και 
τα πρινάρια και τα πευκα. τα ρείκια δεν είναι άκόμα τρια
ντcxφuλλιά' ηuρcx ομως στον 'ίσκιο τον πuκνο κρuμένοuς με
ptxouc; ξcxνθοuς Ciyptouc; μενεξέδες. Γιατί δεν ήσοuν κοντά 

Γ '  'θ' , ,, β μοu; ια σε cx τοuς εκο cx. 
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Γ ράφοντάς σου, κάπως γιατρεUΤ'Υ}κα άπο το βαρεμό. 
Εόχαριστω και σε φιλω μ' ολ'Υ} μου τη δuναμ'Υ} και την 

καρδιά. 
fO έξάδελφος και φίλος σου, 

'Αλέξ'Υ}ς. 
Υ.Γ. Μεθαuριο πάμε στην έξοχη για το καλοκαίρι. Κο

ντα στο σπίτι μας είναι το σπίτι της Νότας. - Αότο μ' 
εόχαριστεΊ» . 

Γ' Ι leamed to love despair 

Σε μια κάμαρα μεγάλ'Υ}, σκοτεινή, με κλεισμένα παρά
θυρα, κάθεται σ' εν αν καναπε μισοξαπλωμένος και βα
στωντας ενα βιβλίο, που δε διαβάζει. 'Ένα πιάνο είναι στην 
ακρ'Υ} της σάλας. 

- Κάθε μέρα, κάθε μέρα σ' εβλεπα, Νότα. Μποροuσα 
να μη σ' άγαπήσω; Πέρασε ομως το καλοκαίρι, το καλο
καίρι το εότυχισμένο, που ποτε δε θα το ξεχάσω. Συ ήσουν 
ή εότυχία. Τ ώρα γιατί δε σε βλέπω πιά; Είμαι μικρότερός 
σου, δε μ' άγαπας δε σε λυπεΊ ομως, δεν εχεις μάτια να δης 
πως κατάντησα. Τίποτε δε με μέλει πιά, άφοί) δεν μπορω να 
σε δω, άφοί) δε μ' άγαπας και οε σε μέλει να με βλέΠ'Υ}ς η να 
μη με βλέΠ'Υ}ς. Τί κάνω οω ολ'Υ} μέρα; Γιατί βαστω αότο το 
βιβλίο, που δεν το οιαβάζω; πως περνοuν οί ώρες, δεν ξέρω. 
Κοιμοuμαι, βλέπω Ονεφα· είμαι ξυπν'Υ}τός; Πρέπει να δια
βάσω, να μη με oouv οί αλλοι, δεν πρέπει να με loouv. 

- πως πέφτει ή βροχή, σταλιά, σταλιά, ησυχ'Υ}, πάντα 
ή '(δια βροχη πέφτει και ξαναπέφτει. Πόσους μηνες οεν 
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εβρεξε, τη μυρίζω τη βροχή, που πέφτει στο ξεραμένο 
χωμα. Άστράφτει, θα βρέξη δυνατά· νά, ή βροντή, πως 
βρέχομαι. Τί μεγάλη που είναι ή φόση, καΙ με τη βροχή, 
καΙ μ' ολους τοuς καιροός. Καλοκαιρία δεν ξέρω τί θα πη. 
<Όλη, ολη ή φόση είναι τέλεια. Μόνος μου μεσ' στη βροχή, 
μόνο τα φυτα ζοuν γόρω μου κ' έγώ. Τί μελαγχολία που 
στάζει άπ' τον οόρανό. Μόνος μου· καΙ ποιος τον συλλογί
ζονταν έκείνη τη στιγμή, ποιος ήξερε που ήταν αυτός. Τί 
μάταια ποό 'ναι ολα, τί άδειανη που είναι ή ζωή μου, για
τί να ζω; 

- 'Έρχεται ή <Έλλη καΙ κάθεται στο πιάνο· παίζει τη 
«reverie russe)) ένος Hermann κ' επειτα άρχίζει την πέμ
πτη σονάτα τοί) Μπετόβεν. ΤΟ θυμοuμαι αότό. Νά, ήμουν 
πλαγιασμένος έκεί σ' αότον τον καναπε καΙ μισοκοιμι
σμένος το βράδυ, καΙ το επαιζε ή θεια που πέθανε. Πόσα 
χρόνια είναι άπο τότε! Τί μικρος καΙ τί εότυχισμένος, που 
ήμουν τότε. Δεν τη συλλογιζόμουν ολ η την ωρα, ζοuσα 
χαροόμενος καΙ χωρΙς να τη βλέπω συχνά· ήτανε μονάχα 
μια χαρά παρα πάνω, αμα παίζαμε μαζί. ΚαΙ με διασκέ
δαζαν τόσο τα καινοόργια πράγματα που μάθαινα, που 
μόλις είχα καιρο να τη συλλογίζωμαι καμια φορα το 
βράδυ. Τ ώρα γεμίζει τίς μέρες μου, τίς έβδομάδες καΙ 
τοΙΙς μηνες, καΙ δεν κάνω τίποτε, τίποτ' αλλ ο παρα νά 
'χω τη συλλογιά της. Τί είναι ή μουσική! Μποροuσα να 
ζήσω όλη τη ζωή μου μην κάνοντας τίποτε, μόνο άκοόο
ντας τη μουσική. 

- Πάλι τόνε βλέπω. Λότος στέκονταν ορθιος ξέσκεπος 
τα κατσαρα μακρια μαλλιά του τά 'παιρνε ό ανεμος, αότος 
στέκονταν έκεί κυτάζοντας τη βαθειά, τη σκοτεινη τη θά
λασσα, στέκονταν έπάνω στοΙΙς uΦηλοuς βράχους τοί) Σου-
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vLou. ''!σια άπο κάτω τοι) εσπαζαν τα κuματα στ' άπότομα 
τα βράχια καΙ πίσω τοι) λίγα β'ήματα ήταν τα έρείπια τοί) 
vcxou, πλuμένα άπο τοuς αιωνες. 

�o μεγάλος οόρανος γαλανώτατος π'ήγαινε κ' εφτανε 
ως στη θάλασσα έκεί μακριά, μακρια καΙ ό ηλιος δεξια κα
τέβαινε άνάμεσα σε χρuσοπόρφuρα σUννεφα. Χρώματα κ' 
'ίσκιοι αλλαζαν κάθε στιγμ'ή. Εuτuχισμένες ώρες τοί) δειλι
vou, ΠΟι) κάθε ποuλΙ πάει να βρη τ.η φωλιά τοu. 'Έξαφνα 
γuρισε αότος καΙ πηγε στο ναο σα νά 'χε κάποιο σκοπο στο 
νοί) τοu. Κuταζε κάθε στuλο χωριστά, προσεχτικά, άπο 
πολu κοντά. Τέλος στάθηκε μπροστα στον όρθογώνιο στu
λο καΙ τον τ'ήραξε πολλην ωρα. Είδε σκαλισμένη στ.ην πέ
τρα τ.η λέξη «ΒΥΓΟΠ» καΙ τη φίλησε. 'Ήξερε πως ό ποιητης 
την είχε σκαλίσει με το χέρι τοu. Ξαναγuρισε στα βράχια 
καΙ είδε πάλι τη βαθεια, τ.η σκοτεινη τη θάλασσα. Μα ό 
ηλιος είχε φuγει καΙ ή νuχτα κατέβαινε με τα πένθιμά της 
χρώματα. Δεν CixouyE. αλλο παρα το σφuριγμα τοί) άγέρα 
καΙ τ' αγρια ξεφωνητα των γλάρων. ΚαΙ κεί εμεινε ορθιος 
καΙ μόνος. "Αν ηρχονταν πεν'ήντα χρόνια επειτα σ' αότον 
τον τόπο πόσο θα ήτον άλλοιώτιχος αότος καΙ σμως θά 
'βλεπε τον 'ίδιο τόπο. Τί άπέραντος ΠΟι) είναι ό όρίζοντας 
καΙ τί μιχρος ό ανθρωπος ΠΟι) τον είδεν σλον με μια ματιά. 
Καί κείνη ή άπέραντη θάλασσα τί εϋκολα ΠΟι) μποροuσε να 
πνίξη αότο το μικροκαμωμένο κορμί, ΠΟι) ήταν τόσο κοντά 
της. ΚαΙ σμως αότο το κορμΙ τ.ην εβλεπε σλη με μια μα
τιά. Αότο το κορμΙ είχε φuχ.η ΠΟι) επρεπε να κάμη κάτι 
στον κόσμο. Μ' αν χάνονταν αότοί) κείνη τη στιγμ'ή, στ.ην 
έρημιά, μακρια άπο τον κόσμο, τί θα εχανε ό κόσμος; Σε 
πεν'ήντα χρόνια δε θα τον είχαν ξεχάσει καΙ κείνοι ΠΟι) τον 
εκλαΦαν την πρώτη ωρα; μια οΙκογένεια καΙ μια κόρη 
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'ίσως; 'Αλησμονιά. Γιατί ήλθε σ' αότον τον κόσμο; Γιατί 
γεννήθηκε; Τί του άρέσει να κάνη; fH ζωη είναι χωρις προ
ορισμο και ομως τί τόνε θέλει το θάνατο; Είχε σκοτεινιά
σει βαρειά, κ' εφυγε άπο τα βράχια, άφοί) κuταξε τελευταία 
φορα τη θάλασσα και κατέβηκε άγάλι, άγάλι το βουνάκι. 
Πλάγιασε και κοιμήθηκε. 

- πως τα θυμοuμαι αότά. Σε πενήντα χρόνια. Και 
αότη παντρεuτηκε μ' άλλον - με άντρα οχι μ' άγώρι. fO 
άλλος δεν την άγαποuσε, εζησαν ομως, είχαν παιδια και τα 
παιδια ήταν ξένα. Για πολuν καιΡΟ δεν μποροuσε να έργα
στη τ' άγώρι, δεν μποροuσε να συλλογιστη, μόλις πρό
σκαιρη ήσυχία είχε στον Βπνο και μελαγχολικη παρηγορια 
τοuς ήχους της λυπητερης μουσικης. Δεν την εΤδε πια ποτέ 
του. fO καιρος δοuλεΦε και τόνε βοήθησε να δουλέΦη κι 
αότός. Δεν παντρεUτηκε. ΔοuλεΦε πολu, πάρα πολu για 
την πατρίδα του και διάβασε πολu ' καΙ τώρα περιμένει το 
θάνατο χωρΙς φόβο, χωρΙς έλπίδα πως θα ξαναδη έκείνην 
που άγαποUσε. Τί εΤναι άπο πίσω άπο τον τάφο; Μπορεί 
να ξοδεuω τόση λατρεία μόνο για να πεθάνω καΙ να μην 
ξανα'ίδω έκείνην που λατρεuω, σε μιαν άλλη ζωή; Μπορεί 
να εΤναι καμωμένη μόνο γι' αότη τη γη ή γυναίκα που λα
τρεuω; Μπορεί να χαθη τόση καΙ τόση δuναμη, άφοί) δε 
χάνεται το νερο που ξατμίζεται καΙ το ξuλο που καίγεται; 
Κι Ομως . . .  

Το  βράδυ τοί) εΤπε ή μητέρα του. - 'Έχεις πυρετο παι
δί μου. Τί εχεις; Είσαι άρρωστος. -



ιν 

ΑΡΝΗΣΗ 

Α' Σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ς 

�o 'Αλέξης πολu άδόνατος περπάτησε μόνος απο το 
σπίτι ως στην άκρη της δενδροστοιχίας και κάθισε στον ξό
λινο πάγκο. Πρώτη φορα ποu βγηκε εξω ϋστερ' άπο την 
άρρώστεια. Είναι άπόγεuμα φθινοπωρινο και άπο τον κα
θαρώτατον ουρανο στέλνει ό ηλιος ζέστη. Κάποτε φuσα τ' 
ιΧγέρι δροσερο και πέφτοuν κατεβαίνοντας τρελλα μερικα 
κίτρινα φόλλα άπο το περιβόλι. 

- Τί καλη ποu είναι ή ζέστη, πως χώνεται σιγά, σιγα 
μέσα μοu. �H άρρώστεια καθάρισε το αίμα μοu, και τώρα 
ό ηλιος το ζεσταίνει, το ζωντανεόει και τρέχει πιο γρήγο
ρα στο σωμα μοu. Θα είναι χλιαρο σαν το αίμα των ποu
λιων ποu στάζει άπ' την πληγη των σκαγιων του xuVrJroU. 
Γιατί τοuς το παίρνοuν το αίμα τοuς; Πιάνω το χλιαρο 
κορμι ποu ξεψuχα και στο χέρι μοu νοιώθω τοuς χτuποuς 
τοuς σιγανοuς της καρδιας τοu. Άλλα τί πειράζει; θα πε
θάνη, ποu θα πεθάνη μια φορά. την '(δια στιγμη γεν-
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νιοσνται ouo άλλα ποuλιά· γιατί να μην τα λuποuμαι κι 
αuτά; (Η γη γuρίζει αίώνια και κάνει τα καθήκοντά της 
εuσuνείδητα ε'(τε ζοσν ε'(τε πεθαίνοuν τα μικροσκοπικα οντα 
ποΙ) γεννιοσνται στη φλοόδα της έπάνω. Και τα παιδια 
ζοσν σαν τους πατέρες, το 'ι'διο, το 'ι'διο, έκατομμόρια χρό
νια, μαλώνοuν, άγαπιοσνται, τρων καΙ πεθαίνοuνε. ΚαΙ τί 
χρησιμεuοuν ολ' αuτά; 

Περνα ό τροχιόδρομος. 
- Νά, γι' αuτο ζοσν οί άνθρωποι, για να πολιτίζωνται. 

Κι ό λαμπρος αuτος πολιτισμός τοuς τί χρησιμεόει, άφοσ 
κάποτε σε πολλα έκατομμόρια χρόνια δε θα ίιπάρχη οϋτε 
ψuχη ζωντανη στη γη έπάνω. 

Μα γιατί άρχίσαμε να ίιπάρχωμε; 'Αλλόκοτη με φαίνε
ται αuτη ή περιέργεια ποΙ) δε χορταίνει. Τί την εχομε, 
άφοσ δεν μποροσμε φαγΙ να της δώσω με; 

"Ερχετ' εν ας γνώριμός τοu, παλιος σuμμαθητης καΙ φί-
λος άλλοτε. 

- Καλη μέρ' 'Αλέξη, πως είσαι; Καλλίτερα; 
- Ναί, εUχαριστω. 
- Πήγαινα σπίτι σοΙ) να σε δω καΙ να τα ποσμε. Καλα 

ποΙ) σε βρίσκω έδω. 
- Βγηκα περίπατο λίγο. Με πονοσσαν ομως κ' ετρεμαν 

τα πόδια μοΙ) καΙ κάθισα· θuμασαι πως τα λέγαμε πρόπερσι, 
τη χρονια ποΙ) μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο; Τί ησuχoς που 
ήμουν τότε. Συλλογιζόμουν μόνον έκείνα που λέγαμε. 

- ΚαΙ θυμασαι πως είχες άποφασίσει να σuζητοuμε 
κάθε μέρα άπο ενα ζήτημα; 

- Θαρρω πως το πρωτο ζήτημα ήταν ή άρετη, έγω το 
είχα όρίσει. ΚαΙ ως αuτοu μείναμε, γιατΙ συ δεν είχες πολ
λη φωτιά. 
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- Με φαίνονταν σχολαστικη ή προαποφασισμένη συ
ζήτηση. 

- Δεν είχες ολη την αλλη μέρα για τις αταχτες τις 
ίδέες; 

- Μ' άρέσει να είναι πάντα αταχτες οί ίδέες μου. 
- Και μένα μ' άρέσει να τίς ξεδιαλuνω, οταν με φαί-

νονται μπερδεμένες. 
- Οί γέροι μόνο καταγίνονται με την άδιάκοπη την 

άνάλυση. 
- 'Ίσως. Λίγο πριν ελθης, με πείραζε που δεν μπο

ροuσα να βρώ ποια είναι ή άρχη της ζωης μου ·  ό Θεός; 
ή τuχη; έγώ; Κανένα άπ' αότα τα τρία δε λέει τίποτε. 
'Ήθελα να μπορουσα να κuταζα τον οόρανο και νά 'λε
γα · «'Άκουσέ με, Θεέ, και φώησέ με». 'Αλλ' οϋτε αότην 
την παρηγορια δεν εχω. Βλέπω τη φωνή μου που δ ια
περνα την άπέραντη εχταση άνάμεσα σε δ ιάφορα σώμα
τα, που κουνωυνται σαν τα σκουλήκια. Και χάνεται ή 
φωνή μου και στη μεγάλη τη σιωπη δεν άκοuω καμμιαν 
άπάντηση. Δε με λές, έσu, σε ποιον πρέπει να στραφώ 
τώρα; 

- Δεν το συλλογίστηκα. Χάνεσαι, καuμένε, σε άδuνα
τα. Τί χρησιμεuουν ολ' αότα τα όνείρατα; Έργάσου για 
την πατρίδα σου. Διασκέδαζε λίγο, οχι πολu, για να μην 
καταστρέψης την εuχαρίστησ1j της διασκέδασης . . .  

- Και αν  δε  με  διασκεδάζη αότο που λες διασκέδαση; 
- Βρες αλλη διασκέδαση. Βιβλία εχεις. Τέλος πάντων 

παντρέψου. 
- Δε σε ζήτησα να με βρης διασκέδαση οϋτε γυναίκα. 

Δε γυρεuω σ' αότον τον κόσμο την εότυχία μου. 
- Μήπως είσ' έρωτευμένος; 
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Πρέπει και καλα να είναι κανένας έρωτεμένος για 
να σuλλογιέται σαν κ' έμένα; Σε ρώτησα αν είχες να με 
δώσης καμμια Ιδέα για κείνα ποι> σ' ελεγα. 

- Για το Θεό; δεν τον είδα και γι' αuτο οστε το σuλ
λογίζομαι. ΕΊσαι όνεφεuτής, 'Αλέξη, και χάνεσαι. 'Ά ν έξα
κολοuθήσης ετσι, δέ θα κάμης τίποτε στη ζωή crou. ΕΊναι 
καφος να σuλλογιστ-ης τί δοuλεια θα κάμης, οταν τελειώ
σης το Πανεπιστήμιο. ΕΊναι πολλα στάδια. Πάρε καΙ διά
λεξε. Θέλεις να μείνης αγνωστος; ΕΊχα ενα θείο γεροντο
παλλήκαρο, ποι> σκάλιζε το περιβόλι τοι> κάθε πρωΙ, περ
πατουσε μονάχος πάντα κ' ελεγε' «λάθε βιώσας». Τέτοιος 
θες να γίνης και σό; να σε περιγελά ό κόσμος; Πρόσεξε μη 
γίνης γελοίος, καϋμένε 'Αλέξη. 

(ο 'Αλέξης κάθεται άσάλεuτος καΙ κuτάζει άντικρό τοι> 
τα δέντρα του περιβολιου. 

- Τώρα πρέπει να φόγω, 'Αλέξη, γιατΙ με περιμένει ή 
γερμανίδα δασκάλα μοu. Ξέρεις, μαθαίνω γερμανικά. 
<Όταν τελειώσω το Πανεπιστήμιο, θα πάω να τελειοποι
ηθω στη Γερμανία. Δεν κάνεις τίποτε, αμα δεν εχεις σποu
δάσει στην ΕUρώπη. Δε σε λογαριάζοuν OL (Ρωμιοί, αν 
μπ-ης σε δοuλεια χωρις να είσαι χρισμένος σε καμια Λει
Φία, Βερολίνο η Χε·ίδελβέργη. Χαίρε, 'Αλέξη, δεν πρέπει 
να χάσω το μάθημά μοu. Θά 'ρθω πάλι ασριο να σε δω. 

- ΕUχαριστω. 
Σηκώθηκε κι ό 'Αλέξης κι άφου περπάτησε λίγο κάθισε 

σ' εν' αλλ ο κάθισμα της δενδροστοιχίας και κόταζε τον 
ηλιο ποι> κατέβαινε. 

- Tou μίλησα γι' αUτά. Τί άνάγκη; ποτε πια δε θα τοί) 
μιλήσω ετσι. οστε κανενος αλλοu. 'Ήτανε φίλος μοι> 
αUτός. Ζοόσαμε πολλες ώρες μαζί. οστε ouo λεπτα δε θέ-



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 43 

λω να τόνε βλέπω τώρα. Θά 'ρθη καΙ αUριο. ΚαΙ τοu είπα 
καΙ «εόχαριστώ», επειδ.η νομ(ζει πως με διασκεδάζει ή πα
ροuσ(α τοu. Είμαι δοuλος, δοuλος της κοινων(ας. Ou, πώς 
τον βαριοuμαι κι αότον καΙ τ.ην κοινων(α. Μοναξιά, είσαι ή 
μόνη φ(λη μοu. 'Εκεί ποu κάθεσαι ησuχος καΙ χαίρεσαι ποu 
ζης, γιατ( νοιώθεις πως ζεστα(νει το αίμα σοu ό ηλιος, 
ερχεται ό αλλος. 'Ήθελα να εμενα α�ώνια σ' εκείνην τ.ην 
κατάσταση. Μα ερχεται ό αλλος. Νά, τώρα φεόγει καΙ ο 
ηλιος καΙ φuσα πιο δροσερα ό ανεμος. Κρuώνω, πώς 
μπορώ να μ.ην άλλάζω κατάσταση; 

Βασιλεόει ό ηλιος ό 'Αλέξης σηκώνεται καΙ πηγα(νει 
σιγά, σιγα κατα το σπ(τι. 

Ε1μ' ελεότερος στ.ην κοινωνία; τί λεν οΙ νόμοι της; ΤΟ 
μόνο δεσμο ποu μοu βάζει είναι άρνητικός λέει «να μ.η 
βλάφτω καθόλοu τους αλλοuς» . Μα καΙ χωρΙς αότο το νό
μο δεν εχω σκοπο να τους βλάΦω. Δεν μ' εόχαριστεί να 
τους βλάφτω. 'Έχω φτάσει σε τέτοιαν εξέλιξη, ποu δε μ' 
ερχεται διάθεση οuτε να κλέΦω, οuτε να σκοτώσω οuτε νά 
'χω χαρέμι. Ό ερωτας είναι αγιο πράμα καΙ δεν πρέπει να 
γίνεται ouo φορές. Λοιπον δεσμος δεν δπάρχει εκεί ποu δεν 
δπάρχει τ(ποτε για δέσιμο. �o νόμος είναι χαρτΙ αγραφο 
για μένα. τα πάθη εγω θέλω να τα όρ(ζω καΙ προσπαθώ 
να όρ(ζω καΙ τ.ην εντόπωση ποu μ' άφήνοuν οί �δέες των 
αλλων. ΤΙς δικές μοu τΙς tδέες πρέπει να τΙς εκφράζω και 
αν βλάφτοuν τους αλλοuς; Νομ(ζω, ναΙ 'Όπως κι αν είναι, 
βέβαια δε θα μ' εμποδίση ή κοινων(α να τΙς εκφράσω. 
'Όλες οί �δέες στραβες η σωστες χρησιμεuοuν για τον πο
λιτισμό. O� δικές μοu δεν είναι άπόλuτα σωστές, άφοu τ(
ποτε δεν είναι άπόλuτο, είναι ομως οσο σωστες καΙ τών 
αλλων. 
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ΟΙ ιδέες αότοί) ποι> εΤδα σήμερα δεν πρέπει νά έμποδί
ζοuν τις δικές μοι> να Uπάρχοuν. 

'Έφτασε στο σπίτι τοι> καΙ μπηκε μέσα. 

Β' " Α ρ ν η σ η 

Τον 'Απρίλιο αρχισε ό πόλεμος με τ�ν TouPXLιX. fO 
'Αλέξης, ποι> αλλοτε εΤχε ορεξη να γράφη στ�ν ξαδέλφη καΙ 
σ' αγνωστες κι άνuπαρχτες γuναίκες γράμματα, τώρα 
εγραψε το έ.ξης γράμμα στον κανένα για να σuγuρίση τΙς 
ιδέες τοu. 

«'Αγαπητε Κανένα, 
» Σε γράφω, έπειδ� ξέρω πως θα εΤμαι οσο παίρνει εtλι

κριν�ς μαζί aou. Δε θα με περιγελάσης οuτε θα πας, σαν 
καμμια κuράτσα, να τα διηγηθης των άλλωνων. Σιχαίνο
μαι τ�ν κuρατσοσuνη' τί μιλοuν για μένα οΙ αλλοι; Τί τοuς 
μέλει αν εΤμ' έρωτεμένος με τ�ν Α η τ�ν Β. - Οuτε καΙ με 
διασκεδάζει ν' άκοuω να μιλοuν για τΙς ίστορίες των 
αλλων. Δεν κλείνω τα μάτια μοι> οuτε τ' αόηά μοu, οuτε 
κλειδώνω το στόμα μοu. Μα δεν μπορω, μ' ολην τ�ν 
καλ� διάθεση, να σuλλογιέμαι τΙς ίστορίες των αλλων 
άνθρώπων άρκετά, ωστε να μ' ερχωνται καΙ στο στόμα. 

» 'Εκείνοι μπορεί να μ� στοχάζωνται το κακο προτοί) 
ποuν κάτι. 'Εμένα δε μ' ερχεται στο νοί) να το πω, γιατί, 
μόλις το ιδω η τ' άκοuσω, το εχω βαρεθη κι ολας καΙ ό 
νοuς μοι> πάει άλλοU. <Άμα δεν εχω τίποτε να πω στοuς 
αλλοuς, παινεuω το φεγγάρι, τ� δροσια η τ� ζέστη. Στο 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 45 

σπίτι σωπαίνω, γιατί εχω φuσικο δώρο άξιώτατο τη σιω
πή. "Ας μου μιλήσοuν για κείνα, ποu δλο γuρίζοuν καΙ ξα
ναγuρίζοuνε στο κεφάλι μοu, καΙ θα δουν τότε πώς μιλώ. 
Μα ποτε δε με καταλαβαίνοuν, καί, έπειδη δεν μπορουν να 
με βοηθήσοuν, δεν τοuς ζητώ βοήθεια. "Ας ζητήσω τοίί έαu
του μοu να με βοηθήση. Μα κι αότος δεν ξέρει να με πη την 
άρχη του κόσμοu καΙ το τέλος. οστε μπορώ να φανταστώ 
το τίποτε, δηλαδη έκείνο ποu θα ηταν αν δεν ηταν τίποτε, 
οστε τόπος, οστε χρόνος. Μα οστε καΙ μπορώ να σuλλογι
στώ πώς είναι ό χρόνος καΙ ό τόπος. Λοιπον οστε καΙ το 
Θεο μπορώ να φανταστώ. 

» Τίποτε δεν πιστεόω. Τίποτε δε βρίσκεται στον κόσμο. 
ΟΙ πράξες τών άνθρώπων είναι πράξες οστε καλες οστε κα
κές, γιατΙ ή ήθιχη είναι μόνο μάζωμα κανόνες ποu λεν ποιες 
πράξες του ένος είναι κάπως εόχάριστες για τοuς αλλοuς. 
Τίποτε δεν είναι ή άρετη καΙ ή κακία' «πάντων χρημάτων 
μέτρον ανθρωπος». ΚαΙ ό ανθρωπος εΤναι ζώο λίγο πιο προ
χωρημένο άπο τ' αλλα. fH άλήθεια καΙ ή εuτuχία κρόβονται 
άπο τον ανθρωπο. fH uλη ποu βλέποuν τα μάτια μοu μπο
ρεί καΙ να υπάρχη καΙ να μην υπάρχη. fO παράδεισός crou 
είναι νιρβανας του αλλοu, 11 ομορφες κοπέλες 11 ενα ψητο 
άρνΙ κάτω άπο τα πλατάνια κο ντα στο τρεχοόμενο νερό. 
Πάντα άμφιβάλλω για την άλήθεια μοu καΙ τΙς άλήθειες 
των άλλωνων. Πρέπει δμως πάντα να γuρεόωμε την 'Αλή
θεια. Πρέπει να πασκίζω με να τη ζuγώνωμε δσο μπορεί πε
ρισσότερο. Πρέπει ν' άλλάζωμε την άλ ήθειά μας, δταν βλέ
πωμε μιαν άληθινότερη άλήθεια. ποτε να μη φοβοόμαστε 
την άληθινότερη άλήθεια καΙ πρέπει ν' άφήνωμε τοuς 
αλλοuς νά 'xouv τη δική τοuς. Αίώνια πεθαίνομε για την 
άλήθεια. Τί διαβολεμένη ποu εΤναι! fH ζωή μοu είναι κο μ-
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ματάκι δuναμη ποι> τη ξοδεuω ετσι κι άλλιώς. την σκορπί
ζω γuρω μοu, σ' άλλα σώματα κοuνώντας τα καΙ ζωντα
νεuοντάς τα. Κι αότα xouvouv καΙ ζωντανεuοuν άλλα, 
αΙώνια. Τίποτα δε χάνεται, καΙ το μικρότερο κομμάτι πάει 
κάποι> καΙ γεμίζει μια τρuπίτσα. Κ' επειτα πεθαίνω, γιατΙ 
εχω σκορπίσει, εχω ξοδέψει ολη τη δuναμή μοu. Γιατί 
λοιπον νά 'ρθη άλλος κόσμος για μένα, άφου δεν εχω τίπο
τε πια να ξοδέψω; Τί μένει; Δεν με μέλει ή ζωη οuτε ό θά
νατος καΙ ζώ στω'� κoς δοuλεuοντας για την εuτuχία τών 
άλλων. Μια φωνη άκοuω ποι> κράζει καΙ λέει, καΙ ξαναλέ
ει: «στωϊκισμος καΙ δοuλειά» . Λέει ό άναρχικός «άφου δεν 
uπάρχοuν άληθινα νόμοι κι ολα τά 'καμε ό άνθρωπος καΙ 
άφου δεν είμαι εuτuχισμένος ετσι, γιατί να μην τα ρ ίξω ολα 
κάτω;» - Κ' έγω προοδεuω λιγάκι καΙ του άπαντώ: «άφου 
είναι άπο τοuς άλλοuς οί περισσότεροι εuτuχισμένοι, οπως 
ζουν ό εν ας κοντα στον άλλο κάνοντας σuμφωνίες, σέβομαι 
την εuτuχία τοuς. Έπειδη έγω δεν μπορώ να πιστέψω, είν' 
άνάγκη αραγε να τοuς πάρω το Θεό, την άρετή, την πατρί
δα, άφου μπορουν αότα να τοuς χρησιμέψοuν λίγο;» 

»Ό πατριώτης κεΤνος ποu, άγαπώντας την πατρίδα 
τοu, δεν πιστεuει πως είναι ή καλλίτερη χώρα καί, βλέπο
ντας τα λάθη της, προσπαθεΤ να τα διορθώση, είναι καλλί
τερος άπο μια fΡωσσίδα ποι> με είπε μια φορα στην Πε
τροuπολη πως ολα είναι μεγάλα καΙ εξοχα καΙ άπέραντα 
στη fΡωσσία. <Όμως κι άπο τον καλο τον πατριώτη uπάρ
χει καλλίτερος άνθρωπος, άφου άπο την Ιδέα της πατρίδας 
uπάρχει καΙ πλατuτερη Ιδέα. 

»ΠολλοΙ fΡωμαΤοι τών καιρών της αότοκρατορίας ελε
γαν, πίστεuαν κ' ενοιωθαν πως «ubi bene, ibi patria. » ΚαΙ 
τώρα βλέπω χιλιάδες τέτοιοuς fΡωμαίοuς, ποι> rupEuouv 
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μόνο την καλοπέραση. Μ' αuτοι δεν εΤνα� καλλίτερo� άπο 
τοuς πατρ�ωτες. Eίνα� κάτ� αλλo� ποι> βλέποντας πως οΙ 
άνθρωπo� είναι παντοϊ) άνθρωποι -άδελφοι- φαντάζο
νται ολη τη γη, και 'ίσως ολον τον κόσμο, πατρίδα τοuς, 
καΙ πιστεuοuν πως ή γη θα γίνη ενα κράτος, ή πατρίδα τοϊ) 
άνθρώποu . tO 'Iησοuς Xρ�στoς δίδαξε θε'ίκα την άληθινότε
ρη αότην άλήθε�α, 

»Στω'ίκός, Ιπε�oη βαρtOuμα� και να κλάψω για την κα
τάστασή μοu, οuτε περ�μένω ΙλπίΟες. 'Αλήθεια, τί λίγο 
ΠΟι> σε μαθαίνω άπο τα βιβλία και άπ' άλλοu, Καμμια φο
ρά με παράξενη φωτια χuμίζω στη μελέτη. 'Άλλοτε πάλι 
είναι σβησμένη κάθε φωτια και θα ήθελα να είμαι πεθαμέ
νος. Μα ποτε οε θα σκοτωθω, οσο μπορω να είμα� λ�γάκι 
χρήσ�μoς για τοuς αλλοuς. tH οοuλεια είναι καλή, μα uστε
ρα πόσο βαρετές ποι> είναι οΙ ώρες της άργίας. "Υ πνος 
χωρις ονειρα και θάνατος είνα� τα καλλίτερα Ονειρα. 

»" Αλλοτε εβλεπα το φεγγάρι, τ' αστρα, το φως, τοuς 
'ίσκιοuς, και σχεοον οάκρuζα άπο μιαν αφραστη ποίηση. 
Τώρα, μόλις τα βλέπω αότά, λέω πως οεν uπάρχει ποίη
ση, άφοϊ) ολα τα κάνω Ιγώ, βλέποντάς τα, και κλείνω τα 
μάτια μοι> για να μη με γελοUνε. <Όμως ή φuση τώρα, σαν 
τη μοuσική, με θuμίζει τα περασμένα. Τί μένε�; 

»Mivouv τα περασμένα και μένει ή άγάπη. 
»Κανένα, θα σ' το πω Ιπε�oη οεν εχεις αότια να τ' ιXxou

σης και στόμα να το Οιηγηθης. Χ τές, καθως επαιζε ή 
'Έλλη στο πιάνο, τα μάτια μοι> οάκρuσαν, κι αότο θα πη 
πολλα πράγματα. 

»Μένει ή άγάπη. Ξέρω σu π�στεuεις πως είσαι πιο ξu
πνός, γιατΙ ποτε οε βαστα ό ερωτάς σοι> περ�σσότερo άπο 
ε'ίκοσι τέσσερες ώρες. Παίζεις με τις γuναΤκες. Τόσο το χει-
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ρότερο για σένα, ποu δεν ενωωσες τη χάρη της καθαρης 
άγάπης. <Όσο περισσότερον καφο άγαπας, τόσο πιο άλη
θινή, πιο καθαρή, πιο τέλεια είναι � άγάπη. Αότή, κι Ο, η 
είναι δικό της, είναι δικό μοu καΙ άπαγορεόω να το πάρης, 
να το γγίζης καΙ να το βλέπης άκόμα . . .  Μαγικη χάρη κόλ
λ ησε σ' Ο, τι φορεΤ, Ο, τι κάνει κι Ο, τι λέει, καΙ φωτίζει με 
τριανταφuλλΙ φως τα μάτια μοu. Το φως αότο με τρέφει 
καΙ δε γuρεuω τίποτ' &λλο. ποτε δεν πόθησα &λλο παρα να 
τη βλέπω, οuτε μπορουσα να ποθήσω. Κ' επειτα κόταζε τη 
δική σοu την άρμη καΙ το βαρβάηασμα του ζώοu. Δεν είναι 
αότη � άγάπη, είμαι βέβαιος πως δεν είναι, κι οσο πιο δια
φορετικη άπο την άρμη αότήνε γίνεται � άγάπη μοu, τόσο 
θα τη λέω άληθινότερη. 

Σε χαφετω.» 

ΓΙ Π ό λ  ε μ ο ς 

- Στ' άμπάρια! 
- Κάτω, κάτω. Άκουτε; Στ' άμπάρια! 
- Τί τρέχει; - Τί φωνάζοuν ετσι; - Οί τουρκοι 

ερχονται. - Είναι κεΤ, πάνω στο βοuνό, καΙ μας είδαν. Μα 
θα μας βοuλιάξοuν ολοuς με τΙς κανονιές τοuς. - Είδες τη 
σκόνη σόγνεφο, στο δρόμο της Λαμίας; - ''Εφuγε ά στρα
τός - Τοuς νίκησαν στο Δομοκό. - Οί Toupxoι μπηκαν 
στη Λαμία. - Μα δω θα μείνωμε να φαμε τΙς βόμπες; -
Τί μας φόλαξαν τρεΤς βδομάδες στην 'Αθήνα; Οί βλάκες. 

Σ ι β \ � Ι, ΤΙ ι , " Ε" (/ξ - uχαστε, ρε παιοια. - ι κανετ ετσι; ιμαστε ε ι χι-
λιάδες στρατός. Τώρα θα βγουμ' εξω. 
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- Έγω ακοuσα το Βάσο κ' ελεγε πως δε θα βγοUμε. 
- Θα μας βοuλιάξοuν οί Toupxot. 
- Πρώτη διμοιρία, τοί) τετάρτοΙ) λόχοu, τοί) τρίτοΙ) 

αuθuπάρκτοu τάγματος. Έδώ, οί αντρες. 
- Τί μας θέλοuν; - Δεν ξέρω. - Θα βγοuμε εζω; 
- Έδώ, οί αντρες, θα σας δώσωμε άπο έξήντα. - Μα 

ποί) να τα βάλοuν; - Στα σακκίδιά τοuς. - Μα δεν 
εχοuνε θέση. <Όλα τοuς τα πράγματα τά 'χοuνε βάλει κε1' 
μέσα. -

- Σκάσε, λοχία. 
Τί χαρά, θα βγοuμε εξω, θα πολεμήσω. Θα εΤναι πόλε

μος άληθινός. Άναγαλιάζει ολο μοΙ) το κορμΙ 'Έχω έξή
ντα φuσέκια. Θα σημαδέΦω καλά. .'1' στερα θα κάμωμε 
εψοδο με τις λόγχες, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πώς θα 
χuμίξω, έπάνω τοuς! Ποιος θα με κρατήση; Θα σώσωμε 
την Έλλάδα. Έμπρός, Έμπρός. 

Λίγες μέρες επειτα γράφει ό Άλέξης στο �μερoλόγιό 
τοu . 

Μ ά η 14 . Δεν εγραΦα τίποτε αίιτες τις μέρες ποΙ) πέ
ρασαν, γιατι ολα εΤναι μαuρα, κατάμαuρα. Δεν μποροuσαν 
να rLVouv πιο μαUρα. Καυμένη μοΙ) <Ελλάδα. Κ' έγω εΤμαι 
λuπημένος βαρια για σένα και για μένα, γιατι κ' έγω εχω 
πόνοuς. Ζώ στον αΙώνα αίιτόν, ποΙ) και τα παιδια εΤναι βα
ρεμένα κι άπαρηγόρητα. 

Μ ά η 1 6 . Κοιμοuμαστε στο χώμα, ποΙ) εΤναι σκόνη 11 
λάσπη, κατα τον καιρό. Σηκωνόμαστε στις πέντε. <Η σάλ
πιγγα εΤναι πολυ δuσάρεστη κείνην την ωρα. 

Μάη 1 7. Τίποτα. Σηκώθηκα στις πέντε. 5 1/2 προσκλη
τήριο. - 6 - 7 τρεΙς καφέδες στο καφενείο. 7 - 9 γuμνάσια. 
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- 9 1/2 λοuτρο στη θάλασσα (αλλαξα ΡοUχα). 1 0  1/2 crucr
σίτιο. - 1 - 3 Uπνος. - 3 - 4 σκέφες. - 4 - 6 κοuτη θεω
ρία τοί) λοχία, ποu δεν την πρόσεξα. 6 -7 περίπατος στους 
λόφοuς (ώραία). - 7 - 7 1/2 εναν καφέ. - 8 στο χώμα. 
Βρέχει τη νύχτα. 

Μ ά η 1 9. Πολιτικα νέα, (δ ιάβασα μια έφημερίδα). 
Ή 'Αγγλία φοβερίζει πως θα χαλάση την εόρωπα"ίκη σuμ
φωνία, αν δεν φύγοuν άπο τη Θεσσαλία οί ToupxoL πριν 
άπο το θέρο. 

Αότη ή κατάσταση θα βαστάξη πολύ. - ΙΩραίος περί
πατος στο φραγκLΧO κάστρο της Μποuντοuνίτσας 11 Μεντε
νίτσας. "Υ πνος uστερ' άπο σuνομιλία με τον Μ. Είμαι τά
χα κοuτος ποu δεν μπορώ να πώ πράματα (έξuπνάδες) για 
να γελάσοuν οί αλλοι; 

Μ ά η 22. «'Εμπρός, μάρς!» ·  περπατοUμε. Θερμοπύ
λαι! Πίνω νερο άπο μια ρεματιά. Περπατοuμε άκόμα. 
Φτάνομε σ' ενα χωριο με δέντρα, καλύβια και μια πuρο
βολαρχία. 'Ανεβαίνομε στην Ο'(τη, φτάνομε στα Δuο Bou
νά. Θέα, βράχοι κλπ. 

Μ ά η 23 . Κάνω προχώματα. 
Μ ά η 25 . Είμαι σκοπός. "Αρρωστος. 
Μ ά η 26. 'Αρρώστεια ξακολοuθεί. "Υ πνος και τίποτε. 

Λίγες σκέψες (τα περασμένα). 
Μ ά η 3 1 . Γιατί είμαι στρατιώτης αότη τη στιγμή; 

Είναι uπερβολη πατριωτισμοί) και ενθοuσιασμοu; Είναι φι
λοδοξία; 'Όχι. tH κuρατσοσύνη και ή νεότη μοu μ' εκαμαν 
στρατιώτη. ΤΟ τί λέει ό κόσμος δε με μέλει, οταν μιλεί για 
μένα. Μα οταν μιλεί για κείνοuς ποu άγαπώ μπορεί να μ' 
άναγκάση να κάμω Ο,τι πράμα. Στην 'Αθήνα ελεγαν πως 
ό άδελφός μοu κ' εγω δεν θέλαμε να πάμε στον πόλεμο καΙ 
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κατηγορουσαν τον πατέρα μοu για την ανατροφή μας. Ή 
αλήθεια είναι πως πρΙν αρχίση ό πόλεμος είχα πεΤ του πα
τέρα πως θέλω να γίνω στρατιώτης καΙ μ' έμπόδισε. <Όταν 
αρχισε ό πόλεμος καΙ μπηκαν οΙ τουρκοι στη Λάρισσα, 
πηγα αμέσως καΙ κατατάχτηκα. Θα λuπουμαι οσο ζω ποu 
δε βρέθηκα στη μάχη. πως ηθελα να πολεμήσω καΙ να κα
κοπαθήση αότο το κορμΙ Χαίρομαι πολu ποu εγινα στρα
τιώτης, γιατΙ μαθαίνω πολλα πράματα καΙ πολλοuς 
ανθρώποuς. 

, Ι ο u ν η 4. Μ' αρέσει αότη ή ζωή. Τ' απόγεuμα, uστερ' 
απο το σκάψιμο, τρωμε καΙ επειτα πηγαίνομε λίγο περί
πατο ως ποu να βασιλέψη ό ηλιος πίσω απο τα βοuνά. 
Είναι ενα νόστιμο έκκλησάκι με μεγάλα δέντρα γίΙρω. 

'Ι ο u ν η 7 .  Καθως πηγαίνεις στη Γραβια απο ενα μο
νοπάτι, στο δεξΙ μέρος είναι βράχια ψηλά. 'Αριστερα βλέ
πεις σεφα πράσινοuς λόφοuς, με βράχια ποu ξεφuτρώνοuν 
σταχτερα που καΙ που. Νερα τρέχοuν καΙ βρέχοuν τίς ρίζες 
των μεγάλων πλατανιων ποu φαίνονται αίώνια. ΤΟ χωμα 
είναι urpo καΙ πράσινο. Νόμισα πως εβλεπα απο κεΤνα τα 
ψείΙτικα τοπία ποu εκαναν οΙ ΊταλοΙ ζωγράφοι καΙ πως θα 
'βγαιναν απο τα χαμόκλαδα μισόγuμνες καΙ χαριτωμένες 
γuναΤκες. ΆντΙ γuναΤκες είδα auo τρεΤς στρατιώτες. 

'Ι ο u ν η 1 ο. Στο κοιμητήριο του χωριου είναι χαμη
λοΙ τάφοι χωματένιοι με μερικες πέτρες έπάνω Τι κανένα 
μικρότατο ξίΙλινο σταuρό. Δεν είναι γραμένα όνόματα 
στοuς σταuροUς. 

, Ι ο u ν η 1 2 . πηγα σ' ενα φτωχο χωριό, δω πάρα πά
νω. 'Ήθελα να βρω αόγα να φάγω. Δεν ηUρα. Μ' εφαγαν 
ομως τα σκuλιά. fΩραία θέα. Βλέπω τη θάλασσα ανάμεσα 
στα βοuνα καΙ στα δέντρα. ΛατρείΙω τη θάλασσα. 



52 ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 

, Ι ο u ν η 1 5 . πηγα στην " Α για Μαρίνα. Προτοίί φτά
σω, είδα μακρια το στόλο καΙ άλλα πλοΤα καΙ βάρκες απο 
πίσω απο τΙς έλιες καΙ τ' αμπέλια. <Ωραιότατα χρώματα. 
Πίσω τα βοuνα της Εσβοιας. πως μ' αρέσει να κuτάζω τη 
θάλασσα. 

'Ι ο u ν η 1 6. τα χρώματα τοίί οόρανοίί προτοίί να βγη 
ό �λLOς ήταν γλuκUτατα. Τριανταφuλλί, κόκκινο, ανοιχτο 
καΙ βαθυ γαλανό. 

'Ι ο u ν η 1 9. 'Απ' τη Λαμία πηγα στο Γεφuρι της 
'Αλαμάνας ανέβηκα στο Καλλίδρομο, σ' ενα μέρος ποu το 
λεν Δαμάσια· ώραιότατη θέα, αμέτρητα χαμόκλαδα καΙ 
δέντρα. 

, Ι ο u ν η 3 ο. Γuρισα το βράχο ποu στέκεται ορθιος 
απο κείνη τη μεριά. Πίσω είναι μια ρεματια με λίγο νερο 
ποu κατεβαίνει απο ενα δάσος γεμάτο φτέρη γ λuκεια καΙ 
πρινάρια, αριές, κέδροuς, πείίκα, παλιοuρια, δάφνες, μuρ
τιές, σκΤνα, ρείκια καΙ χίλια ouo άλλα. 

'Ι ο u λ η 5 .  'Ανέβηκα στη ράχη της Καταβόθρας. Δu
σκολος δρόμος. Δεν εχει μονοπάτι. Πολλες πέτρες, χαμό
κλαδα καΙ βράχια μεγάλα. Μ' αρέσει ή φuση ποu μπορώ 
να την όνομάζω «desolee». 'Έφτασα στην κορφή· βράχια, 
δέντρα, θέα τέλεια καΙ άγρια. Περνώ από 'να δάσος ελατα 
πηγαίνοντας ψηλότερα. Βλέπω τσοπάνηδες καΙ τους yu
ρεuω νερό. Με λεν πως είναι μια ρεματαρια έκεΤ, πάρα κά
τω. Πηγαίνω. Πολυ απότομο ι τοΤχοι απο βράχια άγρια. 
Μεγάλα πρινάρια, όξιες καΙ τρισγέμιστα ελατα. Στη ρεμα
τια παλια πλατάνια. Πίνω νερο παγωμένο κ' επειτα πηδώ 
" , 'Α β , , λ λ" , ' " δ ' απΌ πανω. νε αινω πα ι ιγο ισκιωμενος απΌ τα ε-
ντρα. <Ένας σκuλος κοιμαται στον 'ίσκιο καΙ δε στοχάζεται 
να γαuγίση. Βράχια καΙ δέντρα, δέντρα καΙ βράχια καΙ 
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β " Θ ' ' Κ β ' , "λλ ( " οuνα πισω. .. εια χαρα. ατε αινω σ α η ρεματια, κ 
uστερα βρίσκω ενα μονοπάτι στο δάσος. 'Έλατα κ' ελατα, 
το ενα κο ντα στ' αλλο, πuκνα καΙ μασρα. Βρίσκω αγρια 
χαμοκέρασα καΙ φτέρη καΙ γρασίδι. 

ΕΤμ' εUτuχισμένος. Περπατώ, περπατώ, περπατώ κ' 
επειτα κατεβαίνω ενα φοβερο κατήφορο, τη ράχη την πε
τροσπαρμένη της Πλάκας. πηγα στοσ παπα το σπίτι καΙ μ' 
εδωκε μέλι καΙ ψωμί' ηπια καΙ γάλα. Κι άπο την Πλάκα 
γuρισα στα Δuο BouvιX. Δροσια καΙ σόννεφα. Κάποu θά 
'βρεξε' μοιάζει Σεπτέμβρης. 

, Ι ο u λ η 7. Ξόπνησα τη νόχτα κ' είδα το χuμένο φώς 
τοσ φεγγαριοσ καΙ την καλλονη τοσ βοuνοU. 

, Ι ο u λ η 1 Ο. Πέφτει κι ολο πέφτει ή βροχή. Τί βρο
ντές καΙ τί άστραπές! Μήπως εχει ελθει το φθινόπωρο; Κά
θομαι σε μια κάμαρα τοσ καλuβιοu μικρή, σκοτεινή, με
λαγχολική. Τί μεγαλεΤο είχαν χτές τα σόννεφα! 'Έβλεπα 
μακριά, μακρια κ' επειτα ολο πιο κοντα σόννεφα με διάφο
ρα σχήματα κι άλλιώτικα χρώματα, άπο πάνω άπο τα 
β " ,  " θ ' λ  

' ,, \ , οuνα, απο τη α ασσα κι απο τα νησια. 
, Ι ο u λ η 1 5 .  Ό τόπος αότος είναι σε πολλες μεριες 

σαν περιβόλι. τα χορτάρια είναι καταπράσινα, αν καΙ είναι 
τέτοια ζέστη. 'Αγράμπελη, παλιοόρα καΙ άνθισμένες ροδο
δάφνες φuτρώνοuν καΙ xιXvouv μαζώματα καΙ φράχτες, 
καθως κατεβαίνεις προς τη ρεματιά. 

, Ι ο u λ η 1 7 . Μ' άρέσει ό κάμπος της Λαμίας στο βα
σίλεμα. τα χωράφια είναι βαμένα πράσινα, σταχτιά, κα
νελιά, κίτρινα καΙ αλλα χρώματα. Νοιώθω πως είναι κα
λοκαίρι. Να μποροσσα να ημοuν Ρωμαντικός. <Όπως είμαι 
τώρα δεν μπορώ να νοιώσω την καλλονη ολων αότών τών 
πραγμάτων. Κάτι με λείπει. 
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Ίο u λ η 2 1 .  Θα παμε στις Θερμοπuλες σε λiγες 
μέρες. 

, Ι ο u λ η 2 5. ΘερμοπUλαι. Μ' άρέσει το μέρος, γιατi 
.,.. , t  , 'Α ' , β , , ειναι το σο ιστορικο. ποτομο, καταπρασινο ouvo στεκε-

ται άπο πάνω μας. τη νόχτα είναι φοβερα μαuρο και το 
χώμα τοϊ> κάμποΙ,) είναι κάτασπρο. Άπο μια πλοuσια βρu
ση τρέχει ζεστο νερο μuρiζοντας θειάφι. Δεν κάνω τiποτε· 
μιλώ, γελώ και σωπαίνω· τότε σuλλογίζομαι καΙ μελαγ
χολώ. Αότην τη στιγμη βρtσκομαι σ' εναν τόπο ποΙ,) άνα
βρuζει νερό· οέντρα, χαμόκλαοα και βράχια· ολα άνθισμέ
να. Πώς μ' άρέσοuν οΙ άγριελιες μπλεγμένες με άλλα χα
μόκλαΟα. 

, Ι ο u λ η 2 9 . Μόλος, 4 το πρωΙ Τ ο στρατόπεοο με eu
μίζει κάτι ζωγραφιες τοϊ> Μεσονιέ. Χλωμο άχρωμο φώς 
μια τέντα· οΙ σιλοuέτες ouo στρατιωτών μισοκοιμισμένων 
ποΙ,) πηγαίνοuν ξέσκεποι να κατοuρήσοuν. 

Α u γ ο u σ τ ο u 3 .  Παθαίνω μιαν περtεργη uποχονορtα 
αότες τις μέρες. Δεν μπορώ να uποφέρω ποΙ,) οεν είμαι ό 
πιο εξuπνος άνθρωπος τοϊ> κόσμοu. Νοιώθω πως είμαι 
κοινος και οχι άρκετα εξuπνος καΙ θuμώνω καΙ σιχαtνομαι 
τον έαuτό μοΙ,) κάποτε. Στις τρεις τ' άπόγεuμα π1jγα, άπο 
κάτι χωράφια άραβόσιτα και γλuκuρριζα άνακατωμένα με 
λιγαριές, σ' ενα χωριο ποΙ,) λέγεται 'Άντερο. Είοα φράχτες 
άπο βατομοuριες και λαγόμηλα άνθισμένα. 

Α u γ ο u σ τ ο u 6. ΟΙ γuναικες στη Στuλ(οα είναι νό
στιμες οΙ άντρες καλλίτεροι παρα στο Μωριά. Δε μ' άρέ
crouv οΙ "Ελλ ηνες, ομως είμαι "Ελλ ηνας. 

Α u γ ο u σ τ ο u 8 .  Τ ο μόνο ποΙ,) μποροuσα να κάμω σ' 
αότο τον κόσμο θα ηταν να γίνω μοuσοuργός. Θα ημοuν 
εuτuχισμένος, έπειοη θα ζοuσα σ' εναν κόσμο με άόριστες 
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γραμμές. Χ τες ημοuν στην ' Αλαμάνα, στο μέρος ποu λέγε
ται Ποταμάκι. Είδα προχώματα, λούστηκα μέσ' στο ποτά
μι καΙ βγηκα λασπωμένος. ΤΟ βράδu ακοuα τα τσακάλια 
ποu φώναζαν σαν μωρά. 

Κι οταν γύρισε στην 'Αθήνα ό 'Αλέξης κατα τα τέλη 
τοί) Σεπτέμβρη, αρχισε να μελετα για την έξέτασή τοu 
στο Πανεπιστήμιο. Κάποτε σήκωνε το κεφάλι τοu το κα
τσαρο άπο το βιβλίο. «ΓιατΙ ζω, άφοί) ερ ιξα κάτω ολοuς 
τοuς Θεοuς, καΙ εγινα κuνικός, καΙ κατάργησα τα αίσθή
ματα; 'Ενθοuσιασμός, φωτια δεν ύπάρχοuν, άφοί) δεν 
βλέπω τίποτε μεγάλο. Τί θα πη μεγάλο; Νά πολεμήσω 
για την πατρίδα, για ενα κομματάκι γης; 'Αρετή, Καλ
λονή, 'Αλήθεια δε χάθηκαν; Λοιπόν, γιατί να πολεμήσω; 
ΚαΙ δuστuχως είμαι πάρα πολι, τεμπέλης για να γίνω 
άνήθικος. Βέβαια καλο είναι να κάνω κάτι για να μη βα
ριέμαι πάρα πολύ, μα ας είναι μηχανη ή δοuλειά μοu· 
αότο φτάνει. Δε θα με δ ιασκέδαζε αραγε να καταγίνωμαι 
θαuμάζοντας τον έαuτό μοu; Ναί, ώραιότατη δοuλειά! 
Μα οταν είναι κανένας άρκετα εξuπνος, ποu να νοιώθει 
πως δεν άξίζει τίποτε; ''Αν ημοuν ξuπνότερος, θα περίπαι
ζα άνθρώποuς καΙ πράματα. 

- Κάνε φίλοuς, παντρέΦοu. Γιατί; για τα βάσανα της 
παντρειας, 11 για τΙς πολuλογίες των φίλων; Δε μ' άρέσει ή 
σκλαβιά. 

'Ελεύθερος, έλεύθερος θέλω να ζήσω, χωρΙς δεσμοuς 
καΙ μόνος, πάντα. 

Πάλι τα καλλίτερα όνείρατα είναι ό uπνος δίχως ονει
ρα κι ό θάνατος» . 



v 

ΦΩΣ 

Α' Π α τ ρ ( δ α  

Μια μέρα πετάχτηκε μια γuναίκα κλαμένη, ομορφη 
καΙ Φηλη -δεν εμο ιαζε κειν-ης ΠΟι) δοξάζει το Μπά"ί
ρον με φύλλα δάφνης σ' ενα περιβόλι τ-ης Άθήνας
καΙ κύταζε τον ' Αλέξη με τα βαθια γαλανά της μάτια . 
"Ή ταν ή Πατρίδα με το αίώνω φόρεμά της, πάντα ή 
'(δ ια. 

Μα τα μάτια της ηταν πιο βαθια κείνην την ήμέρα καΙ 
τον κύταζαν περισσότερο. 

Είπε' «Λες πως είσαι πάρα πολu εξω άπο τον κόσμο καΙ 
τον κuτάζεις πάρα πολu άπ' εξω για να μπορέσοuν να σ' 
ένδιαφέροuν δuνατα οσα είναι μέσα τοu, - έχτος άπο τΙς 
γuναίκες. Είμαι γuναίκα' κύταξέ με.» 

Κι ό 'Αλέξης την κύταζε άδιάκοπα. 
«Είμαι κλαμένη περισσότερο άπο τΙς αλλες φορές. 

"Ολοι με κατατρέχοuν, κ' έκείνοι ΠΟι) ταχα με βοηθοuν να 
σηκωθώ. Είρωνικες ματιες πέφτοuν σα βόλια έπάνω μοι) 
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και κείνοι οΙ ξένοι, ΠΟι) τεντώνοuν το μεγάλο χέρι τοuς ως 
σ' ε.μένα, με το Ι'Οιο χέρι με δένοuν μ' αλuσίδες. 

» Κι αυτοι προοδεuοuν κάνοντας τις δοuλειές τοuς ε.κεί, 
ΠΟι) επρεπε να προοδεόω ε.γώ. Σιχαίνομαι τοuς Σλαuοuς 
καί, ε.πειδη πάντα βρίσκονται μπροστά μοu, δποχωρώ. Ξέ
χασα πώς πολεμουσα άλλοτε για να τοuς διώξω, '(σως 
σμως ε.κείνοι δεν πολεμουσαν τόσο πολu τότε. Τώρα σλο 
με σφίγγοuν απ' σλες τις μεριες και θέλοuν να με πνίξοuν 
στα σιδερένια τοuς χέρια.» 

Κι ό 'Αλέξ1jς την κόταζε αδιάκοπα στα μάτια. 
«Αυτα είναι μικρά. ΤΟ χειρότερο είναι πως ε.κείνοι, ποι) 

μπορουν να μ' εχοuν στο νου τοuς, με ξεχνουν ε.μένα και 
μονάχα σuλλογίζονται ε.κείνα ποι) τοuς δίνω κ' ε.κείνα ποι) 
δεν μπορώ να τοuς δώσω, ετσι ποι) είμαι αδUναΤ1j . . .  » 

Κι ό Άλέξ1jς την κόταζε ακόμα' τέλος είπε '  
« Γuναίκα, είσαι κλαμέν1j, είσαι ώραία. 
»Γuναίκα, δε σε λέω Πατρίδα, γιατί τ' ονομά σοι) δε μ' 

αρέσει. Είναι στενες και στεναχωρ1jμένες οΙ σκέψες, ποι) 
τρέφοuν τη σuλλογιά μοu, σταν σ' εχω στο νου μοu . Χαμέ
νος καιρος είναι να δοuλεuω για σένα, ε.νώ μπορώ να δοu
λέψω για την ανθρωποσuν1j, για την αλήθεια. Και οuτε γι' 
αυτες δεν εχω αρκετη δόναμη να δοuλέψω, γιατι με φαίνε
ται πως δεν αξίζει να ζώ ε.γω δοuλεuοντας για κείνα, ποι) 
εφτειαξαν οΙ ανθρώποι κατα τη βλακία τοuς, την ευχαρί
στηση, Τι το σuμφέρον. ΙΗ δική τοuς ευχαρίστηση και το 
σuμφέρον δεν είναι δικά μοu. Δεν τοuς παρακάλεσα ε.γω να 
φτειάξοuν ετσι τον κόσμο. 

» Μά, γuναίκα, σταν βλέπω τη θωριά σοι) και με κuτά
ζοuν τα βαθότατά σοι) μάτια, σαν σήμερα, λuποuμαι κατά
καρδα, γιατι είσαι γuναί'κα και είσαι κλαμένη. Θέλω να σε 
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βοηθήσω, γυναίκα, να δουλέψω για σένα. Ξέρω τΙς δυστυ
χίες σου, γιατΙ συχνα άκοuω τον πατέρα, που τΙς διηγαται 
καθως σκοτεινιάζει ή μέρα. 'Όσο δε μ' άρέσουν OL Σλαυοι, 
τόσο σιχαίνομαι καΙ κείνους, που σε ξεχνουν, έπειδη θυ
μουνται μονάχα έκείνα, που τους δίνεις, καΙ κείνα, που δεν 
μπορείς να τους δώσης. 

»ΕΤναι πολλοί, εΤναι άσκημοι καΙ τους σιχαίνομαι 
ολους, Ολους. Πόσο λυπουμαι, γυναίκα, καΙ συμπονώ τη 
δυστυχία σου. Τί εχω να κάμω στον κόσμο; Δε θα πα
ντρευτώ, άςΡου δεν μ' άγαπα ή Νότα, δε θα γυρέψω χρή
ματα, δεν μπορώ δυστυχώς να εχω ίδΙες. Δε θα σου ζητή
σω να μου δώσης τίποτε, ποτε δε θα παραπονεθώ για οσα 
δεν μπορείς να μου δώσης. Μά, έπειδη θέλω να ξεχάσω 
τους κρυμένους πόνους μου καΙ συ μ' άρέσεις καλλίτερα άπ' 
ολα τ' άλλα, βλέπω κάποτε σα μια Μοίρα που άργόΤεΡα 
θά 'ρθη νά μου πη· «Για κείνην θα δουλέψης, για κείνην θα 
δουλέΨης· » 

Β' Δ ο υ  λ ε  ι ά  

'Απομεσήμερο καλοκαιρινό. Μια κάμαρα σκοτεινή, 
γιατΙ είναι κλεισμένα τα παράθυρα. Σ' εναν καναπε εΤναι 
πλαγιασμένη ή Μαγδαληνή. Μπαίνει ό 'Αλέξης στην κά
μαρα. Σηκώνεται ή Μαγδαληνή. 

- Σ' εφεΡα άπο την 'Ακρόπολη ενα κλωνάρι της έλιας 
του 'Ερεχθείου. 

- 'Ιερόσυλε, καΙ δε φοβήθηκες την ' Αθηνα; 
Τ, ., λ Φ " - ο εκ ε α για σενα. 
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Τον εσφιξε στην άγκαλιά της καΙ τόνε φίλησε στο στό
μα. Πολλην ωρα δε μίλησε ό 'Αλέξης καΙ ή Μαγδαληνη 
ελεγε' «Παιδί μου, παιδί μου . . .  » καΙ τον κόταζε στα μάτια 
κρατώντας τον άγκαλιασμένο. 

- Δε φοβήθηκες οuτε τη ζέστη τοί) καλοκαLpΙΟU; 
- 'Όχι, άφοϊ> πηγα για σένα. 
- Γιατί με κυτάζεις ετσι, με τόσο σοβαρα μάτια; 
- Γιατί μ' άρέσεις. ' Όταν είδα πρώτη φορα τα μάτια 

σου, δεν ξέρω τί είχαν μέσα. Με μάγεψες άπο την πρώ
τη στιγμή. Γιατί το εκαμες; Δεν ηξερες που άγαποuσα 
αλλη; 

- Δε μ' άγαπας; 
- Σ' άγαπώ, μα δεν ξέρω πώς, άλλιώτικα' μ' ώφελεΤς 

τοσο, οταν μιλώ μαζί σου. 
- Ξέρω λίγο περισσότερο τον κόσμο άπο σένα. Σε 

δυο χρόνια θα μ' εχης φτασμένη. Κ' επειτα πόσο θα με ξε
περάσης! 

- Δεν μπορώ να σε περάσω' δεν εχω δόναμη. Κάθε 
φορά, που σε βλέπω με δίνεις δUvαμη. Μα θα είσαι πάντα 
κοντά μου να με βοηθης; Γιατί να σε γνωρίσω καΙ να μ' 
άρέσης, άφοϊ> δε θα σε ξαναϊδώ πια ποτέ; 

πηγε στον καναπε ή Μαγδαληνη καΙ πλάγιασε. 
- Κάθισε δω κοντά μου. �o άποχωρισμος άφήνει πά

ντα μιαν άδειοσόνη πίσω του. Μα έκείνη ή άδειοσuvη κά
νει τοuς άνθρώπους εότυχισμένους, γιατί θυμώντας τον 
άγαπημένο, δεν μποροuv να ζήσουν χωρΙς άγάπη καί, συ
νάζοντας ολη την άγάπη τους, την ρίχνουν σ' αλλον. Ό 
πρΙν φίλος δε μένει ξεχασμένος, μόνον ή άγάπη θέλει να ζη 
πάντα. 'Όταν φόγω, θ' άγαπήσης αλλ η. 

- 'Όχι, δε θ' άγαπήσω κανένα. 
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- Πρέπει, αν είσαι άνθρωπος κ' εχεις τη δύναμη ν' 
άγαπας. 

- 'Ήμουν πολu νέος, οταν πίστευα πως ή άγάπη είναι 
κακο πράμα και την πολέμησα μ' ολη τη δύναμη της φυχης 
μου. Μα τώρα δεν το πιστεύω. Θ' άγαπώ πάντα κείνην. Γι' 
αυτο μόνο είμαι ευτυχισμένος που θα φύγης. 

- Μη λες ετσι· ή άγάπη είναι τόσο φυσικο πράμα, τόσο 
καλό! Να είσαι ευτυχισμένος, οταν κι οσο μπορεΤς. ΠαΤρνε 
την άγάπη, οπου τη βρίσκεις. Σπάνια θα τη βρίσκης. Να ήξε
ρες πόσοι θα ήθελαν να ηταν στη θέση σου τώρα. 

- Δεν είμαι οΙ άλλοι. Και cru είσαι πολu καινούργια. 
Είσαι πολu ξένη. Είσαι πολu μεγάλη, Μαγδαληνή, άλλά
ζεις πολu εακολα· άγαπώ μιαν άλλη. 

Δεν ξέρω γιατι δεν είμαι καθαρα ευτυχισμένος κοντά 
σου. Σu είσαι μπροστά μου. τα μάτια σου με φωτίζουν. ΤΟ 
στόμα σου με φιλεΤ. <Όλη μ' άρέσεις και με ξαφνίζεις. Μό
νο δυναμώνεις κάθε δύναμή μου κι ολες τις εννοιες που 
εχω και συλλογίζομαι πιο δυνατα έκεΤνα, που συλλογιζό
μουν οταν δεν ήσουν μπροστά μου. 

Βλέπω ενα ονειρο αυτες τις μέρες. 'Αγαπώντας πολu 
την άλλη νοιώθω πως περνώ άνάμεσα στη ζωή. Νά, τώρα 
περνώ, και πολu γρήγορα μάλιστα, περνώ κι άφήνω πίσω 
μου παντοτινά ο, τι είδα, άκουσα και ενοιωσα. Δεν εχω τί
ποτα να κάμω στη γη, έπειδη με μια ματια βλέπω τη φο
βερα άσήμαντη ίστορία που λέγεται· «ζωη τών άνθρώπων 
στη γη» .  Και τώρα, νά, πάλι περνώ γρήγορα άνάμεσα στη 
ζωή. Θέλω να γεμίσω το πέρασμα αυτο με κάτι τΙ Θέλω 
να κάμω κάτι, να κάμω οσο μπορώ περισσότερα πράγμα
τα, να μην άφήσω οατε μια στιγμη άδεια. 'Ακαμάτης δεν 
είμαι οατε οταν κοιμο\)μαι, άψο\) ό uπνος με ξεκουράζει κ' 
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επειτα δουλεόω καλλίτερα. <Ένα uστερ' άπο τ '  άλλο ποθώ 
να κάμω ολα τα πράγματα, που δεν είμαι uποχρεωμένος 
να κάμω. Να γεμίσω τΙς στιγμές, τΙς ώρες, το πέρασμα 
Ολο. ΓιατΙ ετσι δεν εχω ωρα να γελάσω καΙ βαρωυμαι τα 
γέλια. ΚαΙ σό, μουσική, μ' άρέσεις, έπειδη βαρωυμαι τα 
γέλια . . .  

Καθως μιλουσε ό 'Αλέξης, ή Μαγδαληνη σηκώθηκε, 
πηγε στο παράθυρο, τ' άνοιξε καΙ στάθηκε συλλογισμένη, 
κυτάζοντας εξω κατα την 'Ακρόπολη. �Hταν δειλινο καΙ 
είχαν μαλακώσει τα χρώματα κ' οΙ 'ίσκωι είχαν μεγαλώ
σει. �o �Yμηττoς άρχιζε να γίνεται μενεξεδής. �o 'Αλέξης 
πηγε κοντά της καΙ κόταζε κι αότος εξω. Κυτάζοντας επαι
ζε με το μικρο δάχτυλο του άριστερου χερωυ της Μαγδα
ληνης, που το είχε κατεβασμένο. Δεν είπαν τίποτε πολλην 
ωρα. Τέλος ή Μαγδαληνη είπε. 

- Τέλεια χώρα! . . .  τέλεια χώρα . . .  
- Μαγδαληνή . . . .  άκους την ήσυχία; . . .  Γιατί εχεις δά-

κρυα στα μάτια; Τί ήσυχία! .  . .  
- Τέλεια χώρα. 

Γ' Π Ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς 

�o 'Αλέξης θυμουνταν-
- 'Ήμουν 71συχος κ' εότυχισμένος το δειλινο έκεΤνο 

που άνοιξε το παράθυρο ή Μαγδαλ ηνη καΙ ε't'δαμε εξω τη 
χώρα στα χρώματα. Δεν ήμουν μεθυσμένος άπο καμμιαν 
άγάπη, μόνο με μεθουσαν σιγά, σιγα τα χρώματα τοί) βου
vou, που εβλεπα γυμνο κι άνέλπιδο τΙς μέρες που με βασά-
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νιζε τ' Ονεφο. 'Άρχιζε σιγά, σιγα πάλι και γίνονταν μαγε
μένο, πλοuσιο απο έλπίδες. 

πηρε κατα τη συνήθειά του ό 'Αλέξης ενα τετράδιο κ' 
εγραΦε. 

«Συμβουλες στον αγαπημένον έαυτό μου . 
»Μόλις ήλθα πίσω απο την έκστρατεία, άρχισα το διά

βασμα για την έξέταση του Πανεπιστημίου. Μόλις τέλειω
σα την έξέταση, γίνηκα στρατιώτης, α.ν και δεν είμαι ένή
λικος. Μόλις τελειώσω το στρατιωτικό μου θα μπώ στο 
Ύ πουργείο τών 'Εξωτερικών ακόλουθος. οι άλλοι δεν κα
ταλαβαίνουν τί βία εχω. Ό πατέρας λέει πως πρέπει να ξε
κουραστώ. Δε νοιώθουν τη φράση· «'Ίσως έπιτρέπεται να 
βλ έπη ό άλλος τον κόσμο αλλιώτικα απο μένα». Τί ανα
κατώνονται στις δουλειές μου; Δε θα με αναγκάσουν ομως 
να κάμω αυτο που θέλουν. Γι αυτο είμαι τώρα στρατιώτης. 
Θα γίνω ακόλουθος, γιατι α) πρέπει να κάνω μια δουλειά, 
αφ ου δεν εχω χρήματα αρκετα για να εχω το δικαίωμα να 
ζήσω χωρις δουλειά· β) ετσι θα ταξιδέΦω αναγκαστικά. 
Και θα δουλέΦω για την Πατρίδα, χωρις να με δίνη τίπο
τε άλλο παρα το Φωμί μου και χωρις να ζητώ τίποτε. 

»Αυτα θα κάνω ως του χρόνου. 
»<Όλη τη ζωή μου ομως θα κάνω τα έξης α)  Να δου

λέΦω για να ώφελήσω την κοινωνία, αφου δε μ' ερχεται να 
την πολεμήσω, κ' ετσι αποφάσισα. Γι' αυτό, α.ν θέλω να 
κάμω κάτι γι' αυτην και να μην την ξαφνίζω, πρέπει β) να 
ζήσω μ έ σ α στην κοινωνία σuμφωνα με τους κανόνες που 
ζη κι αυτή. Μα για να μη γίνω σαν κι αυτη πρέπει γ) να 
συλλογιέμαι αδιάκοπα κ' αίώνια. ποτε να μην πάΦω τη 
συλλογιά, ποτε να μη δέχωμαι τις ίδέες τών αλλωνών, τον 
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τρόπο της ζωης τους, προτου τον κοσκινίσω οσο παίρνει 
καλά. ποτε να μην κάνω άσυνείδητα οσα κάνουν οΙ &λλοι. 
Κανένα θεο να μην προσκυνώ, χωρις να ξέρω το γιατί. Κά
θε στιγμη άλλάζω και δεν προφταίνω να καθαρίζω κάθε 
στιγμη τη θέση μου και να ξεκαθαρίζω τοuς λογαριασμοός 
μου με τοuς άνθρώπους. Λοιπον δε θα το κάνω κάθε στLγ
μη αότο το ξεκαθάρισμα και το συγόρισμα, μόνο θα το κά
νω κάθε ωρα. 

»'Αφου ή ζωη δεν εχει σκοπό, άφου θέλω να μην πεθά
νω οστε άπο βαρεμο οστε άλλιώς, κι άφοϊ> μ' άρέσει τόσο 
και ποθώ να γνωρίσω τον έαυτό μου, σ' αότο θα καταγίνω 
ολη μου τη ζωή. Σ' αότη τη δουλεια μπορώ να ξοδέΦω 
ολες τις στιγμες της ζωης μου, χωρις να περισσέΦη τίποτε. 

»ΕΤναι ή δουλεια που συμφωνεί περισσότερο άπ' ολες 
τις &λλες με την ελλειΦη σκοποίί. 

Γ" , ' f ' " 'ξ' , 
» ια να γνωρισω τον εαυτο μου πρεπει ν αυ ανω πα-

ντα τη γνώση που εχω για τα πράγματα. Και να μη δια
λέξω μια γνώση, μόνο να πασκίσω ολα να τα μάθω και 
μισα άκόμη, άφου δεν μπορώ να τα μάθω όλάκερα. 

»Για να εόκολόνω την προσπάθειά μου για τη γνώση 
εχω βοηθοός 

α) την κληρονομικότητα (στην οικογένειά μου δεν 
είμαι ό πρώτος που ζήτησα τη γνώση) ' β ) την άταραξία 
μου για κείνα που δεν είναι καινοόργια (διαβάζω ενα βι
βλίο και με χτυποίίν άπο κείνα που λέει μόνον οσα δεν ξέ
ρω) ' γ) την άσυνείδητη πρόοδο, που δεν εχει άνάγκη άπο 
μνημονικο (διαβάζω ενα βιβλίο που εχει καινοόργια πράγ
ματα μέσα' uστερ' άπο κάμποσον καιρο ξεχνώ 'ίσως τί διά
βασα, εχει γίνει ομως το βημα και μπορώ τώρα να μάθω 
δυσκολότερα πράγματα) .  
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»οστε είναι άνάγκη ολοι οί ανθρωποι να κάνοuν αuτη 
την '(δια έργασία, ποu θα κάμω έγώ, οστε και μπορουν. Λί
γοι είναι οί έργάτες και άμέτρητοι οί άκαμάτες, ολοι ομως 
είναι οργανα της δικης μοu της ε.ργασίας και των λίγων. 
'Αποτέλεσμα της έργασίας αuτης είναι ό πολιτισμος και το 
ζuγωμα προς την άλ ήθεια. 

ΟΙ λλ ' " δ λ ' ξ  " , " » Ι πο οι ας ια ε ouv -κι αuτο κανοuν- μια γνω-
ση ό καθένας κι ας πασκίση να τη μεταχεφιστη καλά, με
γαλώνοντάς την οσο μπορεί. Κ' επειτα οί λίγοι θα πάροuν 
τ' άποτελέσματα της δοuλειας του καθενος άκαμάτη, του 
καθενος οργανοu, και θα χτίση τη δική τοu τη γνώση, με
γαλώνοντάς την οσο μπορεί. 

»' Ε γ ω δεν μπορω να διαλέξω μ ι α γνώση, γιατι τις 
θέλω ολες για να γνωρίσω τον έαuτό μοu.»  



νι 

ΒΑΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛ ΤΣΗ 

Α' 

'Εκείνο τον καφο ό Άλέξης είχε μεγάλοuς βαρεμοuς 
και δLαλuτικα ονεφα και άνΤLκροuόμενες σκέψες και έΠLθu
μίες άταχτες. 

'Ένα άπόγεμα περπατεί μόνος στη μοναξLα του δρό
μοu της ΚηqnσLας στα τέλη του Γενάρη. ETVΙXL άνΟLξLάΤL
κη μέρα με φως και ζέστη και πρασLνάδα στα χωράφLα. 
Ό έλαφρίτατος άγέρας ElVΙXL γλuκος και μuρωδLάζεL. �O 
Ύμηττος ElVΙXL γuμνος, σαν πάντα, και σταχτης βράχος. 
ΜέλLσσες, μόγες η άλλα μαμοuνLα ETVΙXL κείνα ποu μοuρ
μοuρίζοuν; 

- Πάντα να πήγαLνα ετσL, χωρις να βλέπω κανένα. 
"Ας μην ελθη οuτε κείνη. ΑΙώνLα να πήγαLνα ετσL. Δε θέλω 
τίποτ' άλλο. KL ομως θα φόγη ό ηλLOς και θα κρuώση ό 
άνεμος. ΦοβουμαL πως θα δω κάΠΟLOν σ' αότον το δρόμο. 
Να μην ελθη κανένας. 
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'Άλλη μέρα λέγει. 
- Νά 'φευγα άπο την οίκογένειά μου. Σ' αuτοuς τοuς 

καλοuς καΙ αγιους, που με τριγυρίζουν, δεν τοuς λέγω πως 
θέλω πολλα πράγματα, πως λείπουν χρήματα, πως δε μ' 
άγαπα ή Νότα, πως δεν εΤμαι μηχανη χωρΙς νευρα. 

Νά 'φευγα άπ' αuτοuς που με περιτριγυρίζουν καΙ δε με 
καταλαβαίνουν χωρΙς να τοuς μιλώ καΙ να πετουσα μόνος 
με τον ανεμο σε μια παραζάλη άπο βροντές, σκόνη, βροχη 
καΙ να χανόμουν στα βάθη της θάλασσας . . .  

- Τί συλλογίζεσαι, 'Αλέξη, τόσο σοβαρά; 
- Τίποτα. 

Στον ηλιο ενα μεσημέρι του Μαϊου κατα γης καθισμέ
νος ό Άλέξης -ήταν τότε στρατιώτης- εΤχε τον αγκωνα 
άκουμπισμένο κάτω καΙ βαστουσε το κεφάλι μέσ' στο χέ
ρι του. Κuταζε με μισοκλεισμένα μάτια. 

ΟΙ στρατιώτες κοιμουνται uστερ' άπο τα γυμνάσια στον 
'ίσκιο κανενος πεuκοu Τι στον ηλιο. Λίγο μακρίτερα εΤναι 
ενα παλιο εξωκλήσι άπ' τα πολλά, που φυτρώνουν στο 
ρίζωμα καΙ στΙς ράχες του (Υ'μηττου. 

Μέσα στο ερημοκλήσι θα μπαίνη πολu λίγο φώς άπ' τη 
θuρα καΙ άπο δυο στενα παράθυρα, σαν τουφεκηθρες. 

Θα εΤναι μαυρισμένες καΙ χαλασμένες οΙ είκόνες στοuς 
τοίχους καΙ στην τροUλα. Κανένας αγιος θα βαστα άνοιγ
μένο ενα βιβλίο μακρουλο καΙ θα φαίνωνται μισοξυσμένα 
τα Βυζαντινα γράμματα καΙ λάθη. ΤΟ πάτωμα χωρΙς πλά
κες θα εΤναι βρώμαο καΙ θα μυρίζη το εξωκλήσι άπο τα γί
δια καΙ τοuς τσοπάνηδες που χώνονται μέσα στο χειμώνα. 

- Δε ζη εκεΤνος ό κόσμος, ξέπεσε ό χριστιανισμός, 
ομως μας λένε χριστιανοUς. 
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Μακριτερα είναι κάμπος βοuνισως, μακριτερα κuπαρι
σια, λεuκες, πεuκα καΙ σπ(τια. 'Έπειτα ή 'Ακρόπολη καΙ οΙ 
λόφοι της 'Αθήνας καΙ ή θάλασσα καΙ τα μακρινα βοuνα 
της ΑΥγινας καΙ τοί) Μωριά. (ο μπάτης φuσάει λιγωστος 
καΙ σβήνει τη ζέστη. <Ένας γέρος ερχεται καθισμένος στο 
σαμάρι τοί) γα"(δάροι) καΙ τραγοuδ&, σέρνοντας τη φωνή 
τοu, ενα έρωτικο τραγοόδι .  Το κοuδοuνι τοί) γα"(δάροι) χτu
πάει ταχτικά. Πέρασε ό γέρος το ζώο άρχινάει άνεβα(νο
ντας στο βοuνό, ησuχα, άπο το στενο το μονοπάτι. 

(ο γέρος επαψε το τραγοόδι, το κοuδοuνι χτuποuσε πά-
ντα, πιο σιγά, πιο σιγά. 

ΟΙ στρατιώτες κοιμοuνται '  δεν άκοόγεται τΙποτα. 
Τ ο φώς άνάβει καΙ πuρώνει τον οόρανο και τη γη. 
- Τ( κάνεις ολη μέρα, γέρο; 
- Δε σuλλογιέμαι, μόνο δοuλεuω ολη μέρα, το 

χειμώνα τό χωράφι μοι) καΙ το καλοκαίρι τ' άμπέλι μοu, 
εχω κι αότο το γά"(δαρο και μερικα γίδια. Στο καλόβι μοι) 
κοιμοUμαι. 

- Σωστα κάνεις. 
'Οργώνω κ' έγω το χωράφι μοu ' πρωΙ, πρωΙ θα το 

σπείρω. 
Δοuλεuω ολη μέρα και δε σuλλογιέμαι. Τ Ο βράδι πάω 

στο καλόβι μοι) και κοιμοUμαι. 
'Έξαφνα βάρεσε ή σάλπιγγα κι ό 'Αλέξης ετρεξε στη 

γραμμή. 

(ο 'Αλέξης εγραφε της έξαδέλφης. 
«Μαθαίνω πολλα πράγματα σ τ η στρατώνα. 
- Ό δεκανέας λέγει να μη σκαλίζης τη μότη σοι) 

μπροστά στοuς άνωτέροuς. (ο στρατιώτης πρέπει να 
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τρέμη μπροστα στον άνώτερό του, οχι άπο φόβο, μ' άπο 
σέβας. 

- ΟΙ Μεσσήνιοι και ανθρωποι και στρατιωτες εΤναι 
οΙ χειρότεροι <Έλληνες, και οΙ <Έλληνες δεν εΤναι πολu 
λαμπροΙ 

- 'Απο το σάκκο μου συχνα λείπουν πράγματα δικά 
μου. 'Επειδη μας τά δωσε το κράτος νομίζουν πως εΤναι 
κοινά. 

- (ο 'Επιλοχίας μου εΤναι ερωτεμένος, πίνει γάλα 
τριακόσια δράμια κάθε πρωΙ για να άσπρίση, εΤναι λιμο
κοντόρος, πάει με το ποδήλατο. ΕΤναι φοιτητης της 
ίατραης και λέει πως ή Βενετία εΤναι πρωτεόουσα της 
Γερμανίας, εΤναι ΜωραΙτης, κάνει τον άριστοκράτη και ό 
πατέρας του, που λεγόνταν Βενετσάνος, θα ηταν 'ίσως 
μπακάλης. 

Γιατί άνακάλυΦε ό Δάρβιν την εξέλιξη; 
'Επειδη ή κικη βρίσκεται στη Χαλκίδα αότες τις μέρες, 

της γράφει γράμματα. Γραμματέας του εΤναι ενας αλλος 
φοιτητής, στρατιώτης καλλιγράφος, κ' εγω μεταφράζω 
στα γαλλικα τα δίστιχα η τετράστιχα των δρόμων, που 
επιθυμεί να της άνακοινώνη. 

Δε μ' άγαπας, κι ας μου λες 
, , - \ , πως μ αγαπας με πονο. 

'Έχω τον πόνο στην καρδια 
και cru στα χείλη μόνο. 

- 'Επιθυμία του στρατιώτη· δεν το βάζεις, xup δεκα
νέα, στη διαταγη να πάω στην άστυνομία; 
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- 'Ιδέα τοί) δποδεκανέα' θα κάνω το γαλόνι μοΙ) πλατu 
για να με παίρνοuν για δεκανέα. 

- Δεκανέας λέει' δεν πάει πανταλόνι της &ποθήκης 
με γάντια' ποιο κορίτσι θα με κuτάξη; 

- 'Όνειρο τοί) λοχία' αχ, να γινόμοuνα σιτιστης η λο-
χίας της &ποθήκης με τα τρόφιμα! 

- 'Ανθuπασπιστής . . .  
- 'Ανθuπολοχαγός αχ, πότε θα  γίνω δπολοχαγός! 
- 'Έφεδρος &νθuπολοχαγός &λ ήθεια είπε ό δεκανέας 

Χ πως δεν ε'ίμαστε οuτε ανθρωπOt; "Ας μην ηταν ό πατέ
ρας τοΙ) βοuλεuτης καΙ τοί) εδειχνα 'γώ. 

- ty πολοχαγός τί χρησιμεύω; 
- Λοχαγός δε θέλω να πάω στο πρώτο σύνταγμα' ό 

σuνταγματάρχης είναι σκuλΙ μονάχο. 
- Ταγματάρχης λαμβάνω την τιμή, κ. σuνταγματάρ

χα, να σας δποβάλω μιαν α'ίτηση &ναρρωτικης &δείας. 
- 'Αντισuνταγματάρχης δεν επιανε μια χολέρα τοuς 

σuνταγματάρχες. 
- Σuνταγματάρχης πώς να διοικήσω τόσες έπιθuμίες 

κ' έλπίδες διαφορετικες κι &ντίθετες; Μήπως είναι καΙ κα-
, , , , , , μια απ αuτες στρατιωτικη; 
- tQ Μητροπολίτης μας εκαμε μια προσεuχη πολu 

στρατιωτικη καΙ όχuρωτική' την λέμε κάθε βράδu' «Δέ
σποτα Παντοκράτωρ, περιφρούρησον, περιχαράκωσον, πε
ριτείχισον ήμας . . .  » καΙ μας διδάχνει κάθε μέρα την παθη
τικη αμuνα». 

Στο φαγητο λέει ό πατέρας τοί) 'Αλέξη' 
«Να φύγη ετσι ό αδελφός σοΙ) στα ξένα χωρΙς να πη τί

ποτε σε κανέναν μας! Να μη σuλλογιστη τα χρέη τοΙ) στην 
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πατρίδα καΙ στην οίκογένεια! Έγω ποu τον άνάθρεψα, τον 
εκανα σ, τι μπόρεσα, τί έγω"ίσμός!» 

- Πότε να τελειώση το τραπέζι να πάω στην κάμαρά 
μοu; Τί θα πη έγω"ίσμός; καΙ συ κ' έγω κι σλοι μας εχομε 
έγω"ίσμό, άψοίί ε'(μαστε άνθρωποι. ΚαΙ σεΤς θέλετε να κάνη 
ό άδελψός μοu μόνον ο, τι σας εόχαριστεΤ έσας. Κ' έγω δε 
σας σuγχuζω πολu, έπειδη τuχαίνει να σας ιXpiaouv έκεΤνα 
ποu μ' ιXpiaouv να κάνω τώρα καΙ έπειδη δεν πάω στα ξέ
να, γιατΙ μπορω να ζήσω στην κορφη τοίί Ύμηττοίί μόνος 
με τον έαuτό μοu. Οϋτε χρέος οϋτε τίποτα δε βλέπω. Ετμαι 
κ' έγω έγω"ίστής, σπως καΙ σεΤς. Πότε να πάω στην κάμα
ρά μοu, να σψαλίσω καΙ να κλειδώσω τη πόρτα μοu, καΙ να 
γδuσω τον έαuτό μοu άπο κάθε κάμωμα καΙ uποκρισία, καΙ 
να πληθω ησuχα, χωρΙς να νοιώθω έπάνω μοu τα μάτια 
των άλλωνων, να γίνω έλεuθερος καΙ ψuσικός, να δείξω 
στους τοίχοuς γuμvα τα σωθικά μοu, χωρΙς περηψάνεια, να 
μην κρuψω τίποτα καΙ να παραπονεθω με την καρδιά μοu. 
Τί αγως τόπος ποu είναι ή κάμαρά μοu! 

(ο Άλέξης είναι στην κάμαρά τοu με σψαλισμένη την 
πόρτα. Έπειδη καΙ το ξώφuλλο τοίί παραθuροu το εχει 
κλειστό, είναι σκοτεινα στην κάμαρα τ' άπόγεμα. Κάθε
ται στο γραψεΤο τοu, σποu είναι β ιβλία πολλα αταχτα 
ριγμένα. 

- Θέλω να έκψράσω τη ψuση σπως τη βλέπω, βα
ρετη καί ξερή, καΙ δε γράψω τίποτα καλό. Τί κοινος ποu 
είμαι. Τ' ώρολόγι μοu κτuπα κοuτα καΙ μονότονα. Τί με 
χρησιμεuοuν κ' OL ανθρωποι καΙ τα βιβλία. Δε θέλω να 
άνοίξω κανένα. Μ' ενα σπίρτο καίω σ' ενα λεψτο ολ' αότά 
τα τuπωμένα βρωμόχαρτα καΙ τη βιβλωθήκη μοu κεΤ πέ-
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ρα .  Σαν τ ί  μοιάζει αuτη ή ξύλινη θήκη, που δέχεται σφιγ
μένα, κοντά, κοντα και ταχτικα κάτι παράξενα κανονικα 
σώματα; 

Σ' εν' άρχαΊο κουτι πήλινο κλειστό, που ηuραν στο 
χώμα θαμένο, ήταν καμπόσοι κόκκοι στάρι τών παλιών 
καιρών. <Ήλιο δεν εΥχανε δεΊ οuτε νερο τόσους αΙώνες τώ
ρα κ' εμεναν εκεΊ στο χώμα μέσα ξεραμένοι κι αχρηστοι. 
τους ηuραν τώρα και εσπειραν μερικους σε μια γλάστρα. 
Και ξεπετάχτηκε δυνατα το παλιότατο στάρι. Σαν το πή
λινο κουτι με τους κόκκους το στάρι είναι ή βιβλιοθήκη μου 
με τα βιβλία. Μα αν τα ξυπνήσω, αν τα σπείρω στο καλο 
το χώμα; ΟΙ μικροι αuτοι κόκκοι πώς θα φυτρώσουν και θα 
ξεπεταχτοϊιν και θα άπλωθοϊιν. Τί προζύμι εχουν μέσα 
τους τα βιβλία! Κ' ετσι στην κάμαρά μου χωροϊινε κι δ 
<Όμηρος, και δ Σαίξπηρ και δ ΓκαΊτε, και ζοϊιν αuτοι και 
μιλώ μαζί τους και κυτάζουν ποιος να με πρωτομάθη 
εκεΊνα που φαντάζεται καλά. Και με τη συντροφιά τους δυ
ναμώνω. 'Αξίζει να ζήσω για να γίνω ανθρωπος, οuτε 
Πρώσσος οuτε Ίταλος οuτε <Έλληνας οuτε μηχανη οuτε 
Uλη. 

Ό 'Αλέξης ανοιξε το παράθυρό του. Ό (Τμηττος εΤναι 
μενεξεδής. Τ ο βουνο λέει πως βασιλεύει δ ηλιος, και κά
ποια μοΊρα τραγουδεΊ το τελευταΊο τραγούδι τοίί παλιά
τσου της οπερας τοίί Λεονκαβάλο. 

- Δεν εχω άνάγκη τίποτ' αλλο. Με φτάνει να ζήσω 
στην κορυφη αuτοu τοίί βουνοϊι · 

Βράδυ πηγαίνει δ 'Αλέξης μόνος του σιγα στο δρόμο. 
Γύρω είναι η δεν είναι κόσμος; περπατεΊ καν εις στον '(διο 
δρόμο; 
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- Μελέτησα ολη μέρα, κι ομως κανένας δεν μ' άνά
γκασε, καΙ πέρασε ή μέρα. Δεν εχω άνάγκη κανένα. <fHcru
χα περνουν τα δέντρα. Οuτε κρόο οuτε ζέστη κι ό δρόμος 
δεν εχει άνήφορο, οuτε άγαπω κανένα. Σβήστηκε ή Νότα. 
Θέλω τίποτε; 'Όχι. Μήπως χαίρομαι ποu ξέρω πως είμαι 
άδιάφορος; ΟUτε. 

Β' 

ΚεΤνον τον καφο σuνάντησε ό 'Αλέξης τον Πέτρο, τη 
Δία, άδελφη του Πέτροu, την ξαδέλφη καΙ τοuς αλλοuς. 
<Όλοι μιλουσαν έπάνω κάτω μαζί κ' ελεγαν πολλα πράγ
ματα, ποu τ' ακοuγεν ό 'Αλέξης. 

Άφου γνώρισε καλλίτερα τον Πέτρο, τη Δία καΙ τοuς 
αλλοuς είπε του Πέτροu· 

- 'Έχεις την καλωσόνη να ζητης τη σuντροφιά μοu. 
Δεν καταλαβαίνω πως μπορεΤ να σ' άρέσω έγώ, ποu εχω 
τόσο μέτριο μuαλό. 

Π έ τ ρ ο ς . - Μ' άρέσεις, γιατί δε σuλλογιέσαι τα κα
θήμερινα καΙ μπορεΤς να γενικεόης. Τόσο σπάνια σuνα
ντας άνθρώποuς ποu να μην κuτάζοuν μόνον οσα βλέπει 
το μάτι τοuς. 

Δ ί α .  - "Ημοuν κοριτσάκι μικρο οταν τοuς εβλεπα κά
θε Όχτώβρη τοuς βοuτηχτάδες, ποu γόριζαν με τΙς βάρκες 
τοuς καΙ τΙς μηχανές, καΙ τότε άρχίνιζαν τα νταοόλια, τα 
τραγοόδια καΙ το μεθόσι. Τον περίμενα κεΤνον τον καφο 
κάθε χρόνο, γιατΙ μ' αρεζε να τοuς βλέπω· ήταν τόσο ζωη
ροΙ κ' εκαναν τόσον κρότο ποu ζωντάνεuεν ή χώρα. Μα καΙ 
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τοuς φοβοuμοuν λίγο τοuς βοuτηχτάδες. Με κuταζαν τόσο 
περίεργα τις πρωτες μέρες, κ' επειτα πήγαιναν άπο κάτω 
άπο τη θάλασσα. πως δεν τοuς ετρωγαν τα ψάρια; Και πή
γαιναν με τις μηχανες στο κεφάλι, ποu ήταν αγριο πράμα, 
σαν το διάβολο. Κι ό διάβολος, με είχε πεί ή δασκάλα, 
είναι κακος πολu, άφοϊι εδωσε το μηλο στην καλη την Eucx. 
Μα γιατι ό Θεος δεν τοuς αφηνε να κόψοuν το μηλο; Δε θα 
ηταν άρκετα γινωμένο, φαίνεται. Και πήγαινα στο σπίτι 
και τη νuχτα όνεφεuόμοuν το νερο όλόγuρα και ψάρια με
γάλα, με μηχανες έπάνω στο κεφάλι και μάτια αγρια, ποu 
μ' εδιναν μηλα ολη την ωρα και ηθελα να τα πάρω, μα δεν 
μποροϊισα. 

Ξuπνοuσα τότε κι cxxourcx μακριά, μακρια τοuς στρα
τιωτες στη φuλακη ποu φώναζαν ό ενας uστερ' άπο τον 
αλλονε, σιγά, πιο δuνατά, πιο δuνατά, πιο σιγά, σιγά, 
κάτι φωνές, ποu δεν καταλάβαινα τί σήμαιναν, και σκέ
παζα γρήγορα το κεφάλι μοu με το σεντόνι ·  «φuλακες, 
γρηγορείτε! » 

., Α λ λ ο ι .  - 'Εμείς ε'(μαστε ή φήμη ποu θα φωνάξη τ' 
ανομά crou σ' ολον τον κόσμο. Κάνε καλα με τη ζωή crou. 
Άλλα κuτα πως λαμποκοποϊιν οσοι θέλησαν να διαλαλή
σωμε τ' ανομά τοuς στον κόσμο. Καί, ξέρεις, είναι τρισμέ
γιστος ό κόσμος. Πρέπει να αίσθάνεσαι σαν τον 'Iοuλιο τον 
Καίσαρα, ποu δάκρuσε διαβάζοντας την Ιστορία τοίί 'Αλε
ξάντροu κ' ελεγε στοuς φίλοuς τοu, ποu άποροϊισαν· «Δεν 
σας φαίνεται αξιο για λuπη, ποu ό 'Αλέξαντρος στα χρόνια 
μοu είχε γίνει βασιλιας τόσων άνθρώπων, κ' έγω άκόμη τί
ποτε λαμπρο δεν εκαμα; » το αλλο ομως, ποu εβγαλαν 
πως είπε σ' ενα χωριοuδάκι στις 'Άλπες «'Εγω καλλίτερα 
εχω να είμαι πρωτος σ' αότο το χωριο παρα δεuτερος στη 
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'Ρώμη», τό 'φτειαξαν βέβαια οί ίστορικοί, και δεν το είπε ό 
Καίσαρας, γιατι δεν μποροuσε να προτιμα να γίνη πρωτος 
σ' ενα χωριό, ξέροντας πως ύπάρχει ·Ρώμη. Πρέπει να γί
νης μεγάλος στο μεγαλίτερο κόκλο ποι> βλέπεις. Τίποτε 
δεν κάνεις, αν θέλης να γίνης τέλειος άκόλοuθος, τέλειος 
γραμματέας η τέλειος πρέσβuς. 

Π έ τ Ρ ο ς .  - Είναι τόσο μικρα κι άσήμαντα οσα κι αν 
κάνη ανθρωπος στη γη, και λuποuμαι ποι> γuρεuεις να μά
θοuν τ' ονομά σοι> οΙ αλλοι. Νομίζεις πως θά 'χης περισσό
τερη άξία, αν διαλαλοuν και ματιάζοuν τ' ονομά σοι> ολοι 
οΙ άνθρωποι της γης; Γιατί καταδέχεσαι νά 'ρχεσαι σε σuμ
βιβασμοuς μ' αuτοuς; 

, Α λ έ ξ η ς .  - ΤΟ βλέπω πως είν' ασκημο ποι> πάγω να 
κάμω οσα μοί> uπαγορεuοuν οΙ αλλοι, με τη σuμφωνία πως 
θα διαλαλήσοuν τ' ονομά μοι> στον κόσμο. Κι ομως θέλω 
και ποθω να είμαι πιο εξuπνος και να μπορω να δημιοuργω 
τέχνη, οχι για να αίσθάνωμαι περισσότερο άπο τοuς 
αλλοuς, μα για να είμαι ψηλότερα άπ' αuτοuς και να με 
βλέποuν και να τοuς θαμπώνω. Είναι μανία, μανία. Ξα
δέλφη μοu, πές τί είμαι· πως με βλέπεις; 

Ξ α δ έ λ φ η .  - 'Έπρεπε να μην ξέρης τη μετριότητά 
crou . 

, Α λ έ ξ η ς . - 'Έπρεπε να μην την είχα. 
Π έ τ Ρ ο ς .  - Θα μπορέσης να κάμης σλα τα ώραία 

πράγματα σιγά, σιγά. Μη βιάζεσαι. 
' Α λ έ ξ η ς .  - Μη με γελας, Πέτρο. 
Π έ τ Ρ ο ς .  - Μόνον άγάπα την άλήθεια περισσότερο 

και τη νίκη λιγώτερο. 
, Α λ έ ξ η ς .  - Πέτρο, είδες πως βασιλεύει ό ηλιος; Να 

φύγη, να φύγη ό ηλιος, δε θέλω να είναι ώραίος να γίνη 
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ασκημος, να μην τον βλέπω, γιατΙ με τίποτε δεν μπορώ να 
έκφράσω την καλλονή, να την τuπώσω στον τέλειο, τον 
αΙώνιο τον τόπο. Σα σκοuριασμένα μάρμαρα χρωματισμέ
νη, άσάλεuτη, φωτίζεται κ' Ισκιώνεται καΙ πνίγεται μια μέ
ρα στο κόκκινο χρuσό. - Βλέπω ομως τη Δ ία κ' ερχεται· 
δεν ηθελα νά 'λθη, κι ομως ερχεται, κι ας κάνω ο, τι μπορώ 
για να την έμποδίσω. 'Έτσι, οταν πολuπροσέχω μην πέσω, 
πέφτω. ποια Μοίρα σε φέρνει, Δία, κοντά μοu; 

Δ ί α .  - 'Αλέξη, δεν εχω αλλη σuλλογια άπο σένα· καΙ 
σ' άγαπώ μ' ολη τη δόναμη της ένθόμησης τοϊ> αλλοu, κεί
νοι) π' άγαποuσα καΙ δε μ' αφησαν να τον πάρω. fH Δία, 
θέλει να άνασάνη, να κοιμηθη κοντά σοι) πάντα, γιατΙ 
είναι κοuρασμένη άπο τη ζωή. 

, Α λ έ ξ η ς . - Κάτι είναι μέσα μοι) ΠΟι) λuπαται ως στο 
θάνατο, μα ΠΟι) δεν κλαίει. Τί παλιες στάχτες ξuπνας μέσα 
μοu! Είμαι πια τόσο γέρος; Είναι ή τελεuταία φορα ΠΟι) 
άγαπώ καΙ ή άληθινή. Κόταξε, μα κόταξε τη ζωη πώς είναι 
γuμνή. "Ας ημοuν σ' εναν βράχον άψηλο καΙ ας εβλεπα τη 
θάλασσα κάτω. Θα με φuσοuσε ό βοριας καΙ θά 'λεγε στ' 
αuτί μοu · «Πέσε στα μαuρα κόματα, σιγαλινά, ΠΟι) τό 'να 
στ' αλλο χάνεται, πέσε στα κόματα» .  

" Α λ λ  "Ε \ ' , , 'Αλ ' t:  \ ο ι . - χω τα ματια μοι) επανω crou, ε� η, σε 
βλέπω ποu, ένώ κάνεις πως δοuλεuεις στο uποuργείο crou, 
σuλλογιέσαι αλλα καΙ δεν προσέχης να μάθης αuτοu κάτι, 
να γίνης εΙδικός, να ωφελήσης την πατρίδα crou. Σuλλογιέ
σαι Ονεφα. Μάθε πως ή άφηρημάδα δεν είναι προτέρημα 
για εν αν διπλωμάτη. Χάνεσαι στοuς ερωτες πότε της μιας 
πότε της αλλης. Δεν ξέρεις πώς γελιέσαι. Δε στοχάζεσαι τα 
έρχόμενα χρόνια. Πρέπει να ετοιμάζεσαι άπο τώρα να γί
νης πραχτικός, να ένδιαφέρεσαι στα πολιτικά, σ' ο, τι γίνε-
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ται στον κόσμο. Ξέρεις πως, επειδη ό πατέρας σοu εΤναι πο
λιτικός, πρέπει και σu να χωθης στα πολιτικά. ΕΤναι ή πα
ράδοση στ�ν οικογένειά σοu' δεν πρέπει να την κόψης. Κ' 
επειτα θα χαρη ετσι ό πατέρας σοu εχοντας κάποιον να τό
νε βοηθήση και τον άκολοuθήση. Μη διαβάζοντας τις εφη
μερίδες κάνεις ασκημα, γιατί πρέπει να ξέρης τί γίνεται σ' 
ολον τον κόσμο. 'Έπρεπε κάθε πρωΙ με τον καφέ σοu . . .  

- Μα δεν πίνω καφέ, οϋτε τίποτα αλλο το  πρωΙ 
- Πρέπει να παίρνης κάτι το πρωΙ, γιατι ετσι θα κα-

' ,,'" \ t ,  Ο( , ταστρεψης την UYELa σοu. ι πuρετοι . . .  
- Δε σuλλογιέμαι τ�ν uγεία μοu. 
- Κάνεις ασκημα. Ό ανθρωπος πρέπει να σuλλογιέται 

τα μέλλοντα. 
- Λέγαμε για τίς εφημερίδες. 
- Λοιπόν, λέγαμε για τίς εφημερίδες πως επρεπε κά-

θε μέρα να διαβάζης μια τοuλάχιστον ε.λληνικ� εφημερίδα 
καΙ επειτα άπο καμια γαλλική, άγγλικ� και γερμανική. 
Γιατί σε μάθαμε τόσες γλωσσες; 'Έτσι θα ξέρης τι γίνεται 
στον κόσμο και θα μπορείς άργότερα . . .  

- 'Άφησέ με  καΙ πήγαινε στο καλό. Οϋτε εΤμαι οϋτε 
θέλω να είμαι σαν και σας. M� με σκοτίζετε με τα χιλιό
μετρα βλακίες ποu ξεστομίζετε. 'Εγω θέλω να ζήσω στ�ν 
'Ινδία, μέσα σ' αγνωστη κοινωνία και να μ� δοuλεuω οπως 
το καταλαβαίνετε σείς. Δοuλεuω ετσι, γιατι δεν εχω au
στuχως χρήματα για να ζήσω οπως θέλω. M� φαντάζεσθε 
ομως πως γι' αuτο θα κάνω κι ο, τι άλλο θέλετε. 

- Κι αν είχες χρήματα τι δοuλεια θά 'κανες; 
- Δε θά 'κανα τίποτε, τίποτε. Δηλαδ� θα σuλλογιζό-

μοuν, θά 'βλεπα, θά 'xouya, θα ζοuσα με τον ε.αuτό μοu. 
- Πέτρο, ακοuσέ τοuς τι λέν. πως τοuς βαριοUμαι. 
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Π έ τ ρ ο ς .  - Καλα κάνεις, άλλα μην παραπονιέσαι 
, , � λ '  � " " " ξ ' "  � ' θ ' για τη oou εια ποu οε σ αρεσει, γιατι ποιος ερει αν οε α 

ενοιωθες λιγώτερο ολα τα ώραία μην εχοντας κοντα καΙ τ' 
ασκημα καΙ πονετικά. 

, 
Α λ έ ξ η ς . - Ξαδέλφη μοu, δε θέλω να δοuλέΦω άλ η

θινα σ' αότη τη δοuλεια ποu αρχισα. Δεν μπορώ να eucrtιx
σθώ οϋτε για την πατρίδα οϋτε για κανένα. 

Ξ α δ έ λ φ η .  - Κι ομως θα έργαστης, θέλεις, δε θέ
λεις, για την πατρίδα. Θα μπης στο νόημά μοu άργότερα. 

, Α λ έ ξ η ς .  - 'Αφοί) θα μπώ στο νόημα άργότερα, 
γιατΙ με σuγχuζοuν καΙ με σφίγγοuν καΙ με μιλοuν άπο τώ
ρα; ΤΟ κακό μοu είναι πως είμαι ανθρωπος περισσότερο 
παρα γιός, άδελφός, άνεΦιός, (Έλληνας, 'Αθηναίος, άκό
λοuθος. ΚαΙ τώρα μ' άρέσει το κακό μοu. 

Ξ α δ έ λ φ η .  - ΠολλοΙ ανθρωποι εκαμαν ώραία τη 
ζωή τοuς. 

, Α λ έ ξ η ς . - Θέλω ή ζωή μοu να είναι ώραία, μα δεν 
ξέρω τί θα πη ώρα ία. 

Δ ί α .  - Είσαι μικρος άκόμα, δεν ξέρεις τοuς άνθρώ
ποuς. Τοuς δείχνεις Ο,τι αίσθάνεσαι. 'Έπρεπε μόνο να τοuς 
μιλας λέγοντας τΙς ιδέες crou, μερικές, καΙ ποτε το πώς 
αισθάνεσαι οϋτε ν' άφήνης καν να φαίνεται. Πρώτα, κανεΙς 
δε θα σε καταλάβη άληθινά' επειτα, βλάφτεις τον έαuτό 
crou, γιατΙ βαριέσαι. "Αν θέλης να είσαι ετσι, να πας σ' ενα 
βοuνο να καθήσης μόνος εξω άπο τοuς άνθρώποuς. 'Έλα 
τώρα κοντά μοu να με διασκεδάσης. 

, Α λ έ ξ η ς . - Δία, δε θέλω να σε γνωρίσω περισσότε
ρο. Μ' άρέσεις πάρα πολu καΙ φοβοuμαι να μπώ στη ζωή 
crou, στα περασμένα crou. Θα φuγης γρήγορα καΙ θα ήθελα 
να μείνη σαν Όνειρο ή γνωριμία crou . Φοβοuμαι τον πόνο. 
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Μόνο πές μοu· δεν εΤναι καλλίτερα να εΤναι καν εΙς yu
ναίκα; 'Έχεις ώρισμένα χρέη, ν' άγαπήσης, να γεννήσης, ν' 
άναθρέΦης. Κι άuτα τα χρέη μπορεί να τα κάμη κάθε yu
ναίκα. Κι άφοί) τα εκπληρώσης, καν εΙς δε θα σε βιάση να 
κάμης περισσότερα, δε μένει τίποτ' άλλο. 'Ενώ εμας, μας 
uποχρεώνοuν οΙ άλλοι να κάνωμε κι άλλα, κι οσα δε θέλο
με. Θα ηθελα να ημοuν γuναίκα. 

Δ ί α .  - 'Αλέξη, ή εuτuχία εΤναι μέσα μας Τι δεν 
είναι. ο ι  Αν γεννηθήκαμε με μοίρα εuτuχισμένη, καλά, εΙ 
δε μή . . .  

, 
Α λ έ ξ η ς .  - Θέλω να είμαι κοντά crou, Δία, καΙ 

χωρΙς να σε ρωτώ τίποτε, χωρΙς να σε ζηλεόω, χωρΙς να 
διηγοuμαι τη δική μοΙ) την κακομοιριά, χωρΙς να σε λέγω 
πως σ' άγαπώ, θέλω να σε βοηθώ να δποφέρης τη δuστu
χία crou. Γιατί να είναι κανένας δuστuχισμένος, οταν 
άγαπ�; Θέλω να σ' άγαπώ, χωρΙς να σ' επιθuμώ, για να 
μην εχω δuστuχία, καΙ να μη μεγαλόνω τη δική crou. 

ο ι  Α λ λ ο ι .  - Πρόσεξε· ή Δία δεν μπορεί να εΤναι καλο 
κορίτσι, γιατΙ εγραΦε γράμματα ερωτικά. Δεν πρέπει να σε 
πολuβλέπωμε μαζt μ' ενα κορίτσι ποΙ) μας άνάγκασε να μι
λήσοuμε γι' αότήν, αν καΙ είναι τόσο μικροόλα. Δεν μπορεί 
να γίνη καλη γuναίκα. <Ό,τι βλέπω εγω κακο Τι καλό, 
αότο καΙ είναι. Κάθε άνθρωπος πρέπει να προσέξη μην 
ποuμε τίποτε κακο γι' αότον έμεΤς. 

, Α λ έ ξ η ς . - πητε Ο, τt θέλετε κακό, δε σας φοβοuμαι 
και σας σιχαίνομαι. ποτε δε θα προσέξω μην τόχη καΙ 
πητε τίποτα κακο για μένα οuτε θα κρίνω τοuς άλλοuς με 
τη δική σας τη σιχαμένη κuρατσοσUνη. Θα κάνω Ο,τι νομί
ζω έγω σωστο καί, για κείνοuς ΠΟι) κατηγορείς, θα εΤμαι 
καλός. �H επιείκειά μοΙ) θα είναι άπειρη για τη γuναίκα 
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ποu άγαπα καΙ για κείνην, ποu δίνει το σώμα της για να 
ζήση, καΙ για τον κλέφτη, οταν πεινα, καΙ για τους αλλοuς. 
Ό ζητιάνος θα εχη άνάγκη χρήματα, άφου τα ζητεί. Δε 
χαίρομαι άκοόγοντας πως έκείνοuς ποu λέτε κακοuργοuς 
τους εχετε κλεισμένοuς στΙς φuλακές. Πρέπει να βλέπω με 
ώραίον τρόπο τα πράγματα ολα καΙ τα ασκημα. Πάντα θα 
βρίσκωνται πράγματα άρκετά, ποu θα τα βλέπω με ασκη
μον τρόπο, γιατΙ δεν είμαι τέλειος. 

Δε θέλω να σας σuλλογιέμαι· θέλω να ζήσω, οπως 
χτες στα βράχια τα παλιά, καθισμένος σε σκαλισμένο κά
θισμα σπιτιου πανάρχαιοu, καΙ να μπαίνη ό ηλιος σιγα 
σιγα μέσα μοu. ΤΗταν πράσινα τα χωράφια καΙ παρακάτω 
ό έλαιώνας κ' οΙ λόφοι κ' ή θάλασσα κι άπο πίσω τα 
βοuνα του Μωριά, ολα βοuτηγμένα στον ηλιο, κι οσο πιο 
μακριά, πιο σβησμένα άπ' τ�ν αχνη. <Ένα μονοπάτι άνέ
βαινε στενο άπο τον κάμπο στο λόφο ποu ημοuνα καΙ τα 
κοράκια κράζανε σαν τρίξιμο σχοινιών καΙ ξόλων στα κα
ράβια, οταν ό άγέρας cpucrfi δuνατώτερος. Οuτε άνθρώποuς 
εβλεπα οuτε κοινωνία, μόνο τ� ζω� ποu θα περάση αδεια 
καΙ γuμν� στο κρόο, καΙ ρίγωσα μιια στιγμ� στον ηλιο. 
Δία, πώς σε ηθελα! 

Δ ί α .  - Κ' έγω κάθομαι με τ� γάτα μοu στον ηλιο τ' 
άπομεσήμερο, καΙ το βράδu κοντα στ� φωτιά. ΚαΙ δεν κά
νω τίποτε. Κάποτε κλείνω τα μάτια μοu σαν να μισοκοι
μουμαι κ' � γάτα μου ζεσταίνει τα χέρια. M� με βλέπης, 
Άλέξη· δε σ' ώφελώ. 

, Α λ έ ξ η ς .  - Δε θέλω να σε φέρνω κι αλλες εννοιες, 
άφου κ' ετσι � ζωή crou δεν εΤν' εuκολη, Δία. Θα εΤμαι πά
ντα φίλος crou, γιατί θέλω να σε βλέπω, να σ' άγαπώ καΙ 
να μ� σου ζητώ τίποτα. Γιατί να μ�ν πονώ έγ(�, καΙ γιατΙ 
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να μην πονώ μόνος, σιωπηλά, καΙ γιατί να μην πονώ κο
ντά σου; Μήπως γιατί θα πονώ περισσότερο; 

Δ ί α .  - Δεν πιστεόεις οσα λές. 'Έρχεσαι στο σπίτι μου 
για να σε θαυμάσω, φαντάζεσαι πως μ' άρέσεις. 

' Α λ έ ξ η ς .  - Γιατί μιλεΤς σαν τΙς άλλες; "Αν ήξερες 
πώς σιχαίνομαι καΙ βαριοuμαι τον έαυτό μου, δε θα ελεγες 
αuτα που είπες. Παντοί) τον σέρνω μαζί μου τον έαυτό μου 
καΙ δεν μπορώ να τον ξεφορτωθώ. Βλέπω άνθρώπους καΙ 
τους στοχάζομαι ολους πιο ξυπνους άπο μένα. Διαβάζω βι
βλία καΙ στα βιβλία βλέπω τον έαυτό μου. "Αλλ ες φορες 
βλέπω βιβλία μπροστά μου καΙ λέγω' τί περιττον κόπο 
που εκανε κεΤνος που τά 'γραΨε. Βλέπω την είκόνα τοί) 
Σπένσερ με το ξυπνο ρυτιδωμένο, δυνατό, διαπεραστικό 
του πρόσωπο καΙ γυρίζω το κεφάλι μου το κουτό, γιατΙ βα
ρωuμαι καΙ να στοχαστώ μονάχα πώς συλλογίστηκε αuτος 
ό άνθρωπος. <Όταν κυτάζω τον οuρανο το βράδυ δε βλέπω 
τ' άστρα, μόνο συλλογιέμαι πως δεν είμαι τίποτα. Στη φό
ση, στην τέχνη βλέπω τον έαυτό μου καΙ τον σιχαίνομαι 
κάθε μέρα περισσότερο, γιατΙ ολο ζώ μαζί του άχώριστα, 
σαν άρρώστεια. 'Ανάμεσα στους άλλους μόνος μου' παντοί) 
με άκουλουθεΤ. <Όλα είμαι εγω καΙ εγω είμαι άνάξιος. Θέ
λω να φόγω, να φόγω μακρια άπο μένα, να ξεχωριστώ, να 
βγώ άπο τα πράγματα καΙ να φόγω καΙ να μείνουν τα 
πράγματα καΙ να τα νοιώθω καΙ να τα συλλογιέμαι χωρι
στα άπο μένα. Είναι άνυπόφορη ή ίδέα πως δε θα μπορέσω 
ποτε να βγώ άπο τον έαυτό μου καΙ θα μείνω φυλακισμέ
νος πάντα. Δεν μπορώ να φόγω, δεν μπορώ, γιατΙ θα επρε
πε τότε να μη συλλογιέμαι πιά. Θα επρεπε να μη ζοUσα. 
Είμαι άρρωστος καΙ περιττος στη ζωή, άφοί) δε θα λυ
ποuμαι αν δε ζοUσα. Γιατί είναι ολα σταχτια καΙ παλιά; 
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Γιατί τα βλέπω θολά; Γόρω μου τίποτε δε στέκεται στη θέ
ση του. 'Όλα κουνιουνται, στριφογυρίζουν ακουμπώντας 
σε βελόνες, πέφτουν κι ολο πέφτουν αλλα και ακόμα 
αλλα. Τί εχω τέλος πάντων; Μήπως δεν ημουν καμωμέ
νος να φτάσω ως έδώ; Βάσταξέ με, Δία, μην πέσω κατα 
γης. Βάσταξέ με. Σε φωνάζω, Δία, δεν ακους; . . .  Κ' ετσι 
αγαπώ λιγώτερο την αγάπη μου, γιατι είναι κουτη αφου 
είναι δική μου. Μαόρη μανία του έαυτου μου, σε σιχαίνο-

Σ ' β ' " ιι , , Π ' μαι . . .  το ουνο, μακρια, σ ενα σπιτι, μ ο ν ο ς . . .  αρτε με 
σιγά, γιατι είμαι αρρωστος, βαρια αρρωστος . . .  θέλω να 
κοιμηθώ πολό, ολη την ωρα . . .  θέλω να είναι . . .  ηλιος . . .  φω
τια μεγάλη' να φυγουν απο μπροστά μου, να φόγουν οΙ νό
μοι . . .  τα χρέη, να φόγουν Ολα. Περνουν 'ίσκιοι μπροστά 
μου, τί είναι; Να φόγουν να παν μακρια και να είναι νόχτα 
παντου, γόρω. "Αχ! νόχτα καλή, καλή . . .  

Κοιμήθηκε ό 'Αλέξης και είδε μιαν 'Απολότρωση που 
του ελεγε σιγα με τραγουδιστη φωνή, καθαρά, χωρις δι
σταγμοός «Κλαίει ατέλειωτα κι απαρηγόρητα, κλαίει 
αλόπητα, κλαίει μονάχη της μέσα σου ή απελπισιά. "Αφη
σε το νου σου να τρέξη οπου θέλει. Θα πάη καλα έκεΤ που 
θα πάη· μην κεφαλοπονεΤς και μη ζαλίζεσαι για λογαρια
σμό του. ''Ο, τι κι αν κάμης, θα πάη έκεΤ που θέλει. Με την 
αχόρταγη τη δόναμη την κουτή, γιατι τη λεν ανίκητη, θ' 
άρμονιστης και δε θα μαλώνης ολο με τοuς ανθρώπους, 
γιατι θα καταλάβης πως είναι στεγνο να συγχόζεσαι, 
έπειδη βλέπουν αύτοι τον κόσμο αλλιώς απο σένα και δε 
θα τοuς αντιλέγης έπειδη τον βλέπεις cru αλλιώς. Δε θα θυ
σιαστης γι αύτοός, αλλα και δε θα τοuς πης τι συλλογιέσαι, 
γιατι δε θα σε καταλάβουν. "Ας νομίσουν πως στοχάζεσαι 
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σαν κι αUτοUς. Θα μείνης ομως, το θέλω, εξω άπο την κοι
νωνία, οσο μπορεΤς, και δε θα χωθης στην έποχή σου, γιατι 
φτάνει που πέφτει το βάρος των προγόνων μαζι με το βά
ρος τοίί γuρω κόσμου έπάνω σου. Θα πολεμήσης να γίνης 
άνθρωπος με κεΤνο το νοίί που εχεις και θα ζης στα σωθικά 
σου μέσα γυρεuοντας να βάλης τα μάτια σου σε τέτοια θέ
ση, που να μποροίίν να βλέπουν με ώραΤον τρόπο τα πράγ
ματα. Κι ο, τι κι αν κάμης εξω, θα είναι άποτέλεσμα όχι 
σκοπος της ζωης των σωθικων σου. Και δε θα κουραστης 
πολεμώντας να κάμης ώραία τη ζωή σου.»  - 'Έτσι λέγο
ντας εφυγε ή 'Απολuτρωση και βρέθηκε πάλι ό 'Αλέξης κα
θισμένος σ' εναν άγέρα θολο άπ' την πολλη την άχνη. 
ΤΗ ταν 'Ccrxtot διάφοροι γuρω του και μερικα περασμένα 
πράγματα και άνθρωποι. 'Έξαφνα φάνηκε -σβήστηκεν 
ολος ό κόσμος- το κορμι της Δίας όλόγυμνο και γεμάτο 
ζωη πανώρια. Και σταχτια ή Φυχή της μίλησε με την Φυ
χή του τη σταχτιά. 

Άπο την τέτοιαν όμιλία βγηκε σιγαλινα και πέρασε 
άνάμεσά τους γυμνη και κρuα σαν κρuσταλλο ή ζωή.-



νιι 

Α' Δ ι π λ ο Ι ε ρ ω τ ε ς 

, Α λ έ ξ η ς .  - Πώς χαίρομαι ποu ήλθες πίσω. Είσαι 
κοντά μοu. 

Μ α γ δ α λ η ν ή .  - "'Ηλθα μόνο για σένα. 
Ά. - ''Οχι. 
Μ. - ΝαΙ .. Άγαπας καμμιαν άλλη; 
Ά. - ''Οχι. 
Μ. - Είσαι βέβαιος; 
Ά. - ΓιατΙ ρωτας; 
Μ. - ''Αν άγαπας άλλη, άμέσως ξαναφεUγω. πες κα-

θαρά' έμένα άγαπας, ποu σ' εδωκα ολα, η την άλλη; 
Ά. - Δεν ξέρω. 
Μ.  - 'Αποφάσισε άμέσως, χωρΙς άργοπορίες. 
'Α. - 'Αγαπώ τΙς χάρες καΙ τΙς όμορφιες ολες, κάθε 

μια διαφορετικά. 'Ήθελα να σας εχω μια μέρα τη μιά, 
μια μέρα την άλλη. Είσαι πολu άποκλειστική. Δεν είμαι 
άπιστος οuτε σε σένα οuτε στην άλλη, γιατΙ άλλα με δί
νεις cru κι άλλα έκείνη, κι σταν σε σuλλογίζομαι σένα 
μπορώ να είμαι κοντα στην άλλη, καΙ σταν βρίσκομαι κο
ντά crou μπορώ να σuλλογιέμαι κείνην, δίχως να αΙσθά-
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νομαι πως τη γελώ. 'Αλλα και οταν μεθώ με σένα, Μα
γδαληνή, και χάνομαι ολος μέσα σου, μένει κάπου, σε 
μια γωνια στα σωθικά μου, άποκοιμισμένη Τι Δία, με ο, τι 
άγνότερο εχω κι άνεξάρτητο άπο την iJλη. Και αμα ξεμε
θuσω τήνε λατρεuω κείνην δυνατώτερα. Και αμα Τι λα
τρεία μου μεθuση οuτε σε θέλω έσένα, ομως σ' εχω και 
σένα μέσα μου, Μαγδαληνή, στα σωθικά μου άποκοιμι
σμένη. Κ' επειτα Τι μεγάλη μου λατρεία, που κουράζεται 
σπιρουνίζει τον πόθο μου για σένα, την άπάρθενη. Και 
άνάμεσα στα κάλλη τα δ ιαφορετικα που θέλετε να μοί) 
δείχνετε, ώ χάρες δυο ζωντανες της μο ίρας, που βρίσκε
ται κλωσμένη στη ζωή μου, άνάμεσα στα κάλλη σας περ
να Τι σκέΦη χαρα γεμάτη καΙ λαμποκοποuν τα μπερδεμέ
να φώτα της σα σπίθες. ΣκέΦη, δεν είσαι πάντα ξεδιαλu
τρα, μα σ' άγαπώ, κατάρατη. 

Δ ί α .  - Ποί) θα πας, 'Αλέξη, δεν μπορώ να σ' έρωτήσω; 
, 
Α λ έ ξ η ς . - Μικρή μου Δία, τι σε μέλει ποί) θα πάω; 

Δεν είμαι τώρα κοντά σου; Θα δοuμε μαζι την εκλειΦη τοί) 
φεγγαριοU. 'Έλα να σε δείξω πως το έξηγοuν αότο το φαι
νόμενο οί άστρονόμot . . .  Μα τι άνάγκη Δία, να το μάθης; 
δε θα γίνης όμορφότερη αμα θα ξέρεις πως ό 'ίσκιος της γης 
πέφτει στο φεγγάρι καΙ σκοτεινιάζει το φώς του το χλωμό. 
Φτάνει που τα περικομένα μάτια σου θα κυτάζουν έπάνω 
το σκοτάδιασμα τοί) οUρανοU. Πα με μαζι να ίδοuμε κι αφη
σέ με να σε κυτάζω, Δία, ένώ θα εχης cru άνεβασμένη την 
Φυχή σου ολ η μέσ' στα μάτια. 

Δ ί α .  - Ό 'ίσκιος της γης . . .  άρχίζει . . .  και σκοτεινιάζει 
το φεγγάρι. 

'Α. - 'Ανεβάζει τα μάτια της. 'Αμέτρητα διαστήματα 
περνοuν καΙ πόσοι κόσμοι . . .  
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Δ. - ΚαΙ ποιο φως πέφτει στη γη καΙ κάνει ϊσκιο ποι) 
πάει τόσο μακριά; 

'Α. - fO ηλιος, Δία. Είναι πολυ μακρια το φως τοι) καΙ 
κάνει τον 'ίσκιο της γης πολυ μακρίι. 'Όλο χώνεται πιο μέ
σα καΙ πιο μέσα στον 'ίσκιο το δικό μας το φεγγάρι. Στον 
'ίδιον 'ίσκιο ε'ίμαστε καΙ μείς οΙ Q1JO βΟ1Jτηγμένοι τώρα καΙ 
κάθε νίιχτα, Δία. ΤΟ φαντάστηκες ποτέ; 

Δ. - Ξέρεις πως θα φίιγω, 'Αλέξη; 
Ά. - Ξέρω. 
Δ. - ΚαΙ τότε . . .  τί θα γίνη; 
'Α. - Θα ε'ίμαστε πάντα στον Ι'Οιον 'ίσκιο, Δία, κάθε νίι

χτα. 
Δ. - Νομίζεις; Έγω νομίζω πως σταν θα είμαι πολυ 

μακρια ό 'ίσκιος της γης θα με σκοτεινιάση. 
Ά. - Δία, δε βλέπεις . . .  δε βλέπεις πως είσαι άθάνατη; 

Β' Δ ε λ φ  ο ί 

fH ράχη, ποι) άνεβαίνει κατα τη σταχτεια σεφα καΙ την 
κοκκινισμένη των βράχων, είναι δάσος άπο πέτρες στημέ
νες καΙ μάρμαρα, χωμα δε φαίνεται. τα χτίρια EX01JV μό
νο τΙς βάσες ΤΟ1Jς ορθιες κ' ενας άρχαίος δρόμος στρωμέ
νος με πέτρες μεγάλες κανονικες άνεβαίνει άνάμεσα στα 
πεσμένα χτίρια τοί) Ιεροί) καΙ πηγαίνει σπω ς πάει ό XEPΙX1J
νός. Σίιννεφα άνοιξιάτικα κάνΟ1Jν άντηλια καΙ ΚΟ1Jφόβραση 
κι αλλα μαuρα σκοτεινιάζΟ1Jν τα βράχια τοί) Παρνασσοu, 
ποι) σκίζονται άπότομα σε μια μερια κι άφ�νΟ1Jν άνάμεσά 
ΤΟ1Jς στενο χάσμα μαUΡΟ. Στο μέρος ποι) βρίσκονται τ' άνα-
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θήματα τών Λακεδαιμονίων άπο τη νίκη τοuς στοuς Αίγος 
ποταμοuς στέκονταν ό 'Αλέξης βαστώντας ενα κλαδΙ δάφ
νη καΙ καθως είδε τη Μαγδαληνη ποu άνεβαινε τον Ιερο 
δρόμο, χαμογέλασε καΙ κατέβηκε γρήγορα να την uποδε
χθη. τα σύννεφα διαλύθηκαν λίγο καΙ τοuς φώτιζε δuνατος 
ό ηλιος. 

, Α λ έ ξ η ς . - Μαγδαληνή, εκλεψα την Ιερη δάφνη του 
Θεου. Πάρε την. 

Μ. - Γιατί είσαι πάντα Ιερόσuλος; 
'Α. - Λες το κλαδΙ της έλιας του 'Ερεχθείοu; Δε με τι

μώρησε ομως ή 'Αθηνα. 'Επειδη είναι σοφή. Ξέρει κοντα 
στ' αλλα πως δεν πρέπει να παιδεύη, γιατΙ δεν μπορεί να 
είναι κακες οί πράξες ποu τΙς κάνω άπο άγάπη. 

Μ. - 'Εδώ ομως τιμωρουνται οΙ ίερόσuλOL. Δε 
θuμασαι, πως κάποιος εκλεψε χρήματα του Θεου καΙ τα 
είχε κρuμένα σ' εναν τόπο του Παρνασσου, οποu βρίσκο
νταν πuκνότατα τα δέντρα; ΚαΙ κεί, ποu κοιμουνταν, χύ
μιξε κατεπάνω τοu εν ας λύκος καΙ τόνε σκότωσε. 'Έπειτα 
ό λύκος ηρχονταν κάθε μέρα στη χώρα μέσα καΙ οϋρλιαζε' 
κ' έπειδη σuλλογίστηκαν πως δε θα ηρχονταν έκεί ό λύκος 
χωρΙς να του το εχη μηνύσει κάποιος Θεός, άκολοuθουν το 
λύκο καΙ βρίσκοuν τα ίερα χρήματα. Τότε πρόσφεραν του 
Θεου ενα λύκο χάλκινο. 

'Α. - Μαγδαληνή, έλα να γuρίσωμε τον τόπο πατώντας 
του τες τΙς πέτρες. "Υ στερ' άπο το μεγάλον άνήφορο του μο
νοπατιου καΙ τη ζέστη, ποu εβραζε γύρω μοu καΙ με ξέραινε 
το λαιμό, υστερ' άπο το χωριο το νέο, γύρισα το λόφο άρι
στερά, κι άριστερά, στο βάθος, είδα πέτρες. Και πηγα τότε 
πιο γρήγορα μ' άνuπομονησια και πηγα 'ίσια στη βρύση, ποu 
την είχ' άκούσει ν' άντιλαλη καθως κατέβαινε βαθια τρέχο-
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ντα ς κατα τΙς έλιές, κάτω στον Πλείστο. ΚαΙ την εφτασα καΙ 
βοίιτηξα με πυρετο το πρόσωπο μέσα, το πυρωμένο, το εχω
σα μέσ' στον πόθο μου καΙ ηπια ζωή, ηπια, σα φιλΙ τέλειο δι
κό σου, Μαγδαληνή, το τέλειο νερο καΙ μέθυσα. 

Το ηθελα το νερό, ηθελα να το εχω ολο να πνιγω μέσα 
του, οπως θα ηθελα να χαθω μέσα σε σένα, Μαγδαληνή. 

- ΚαΙ υστερα; 
- .,1 στερα περπάτησα καΙ περπάτησα πατώντας τΙς 

πέτρες καΙ τα μάρμαρα, καΙ τΙς πάτησα ολες καΙ γίιριζα 
καΙ ξαναγίιριζα έκεί, στα '{δια μέρη, καΙ δεν ηξερα τί εκα
να. ΟΙ πέτρες ζωντανείιουν- κίιτα, Μαγδαληνή, στήνονται 
χιλιάδες άγάλματα κι ολη ή ζωή . . .  ολη ή ζωή . . .  τέλεια . . .  
των άρχαίων. 

'Ανέβαιναν το δρόμο τον Ιερό, άνέβαιναν άμίλητοι, σιγά, 
πολλ ην ωρα. Δεν ηξεραν τί ηταν τα χτίρια κι άναθήματα 
δεξια κι άριστερα στο δρόμο καΙ τα μάτια τους διάβαζαν 
αθελα τΙς έπιγραφές, που εβαλαν τώρα για να όδηγουν τον 
ξένον οΙ άρχαιολόγοι. ιο χάλκινος ταυρος, άνάθημα των 
Κερκυραίων - ή Νίκη, άνάθημα της Τεγέας που νίκησε 
τους Λακεδαιμόνιους- τ' άναθήματα του Λυσάνδρου καΙ 
των Λακεδαιμονίων, που νίκησαν τους 'Αθηναίους - το 
χάλκινο αλογο καΙ τ' αλλα άναθήματα, που εστειλαν στους 
Δελφους οΙ 'Αργείοι - το άνάθημα της μάχης, που νίκησε 
στο Μαραθωνα ό Μιλτιάδης - καΙ τ' άναθήματα των 
Ταραντίνων. - 'Έπειτα οΙ θησαυροί' των Σικυωνίων ό θη
σαυρός καΙ ό θησαυρος των Σιφνιωτων καΙ των Θηβαίων 
καΙ των Κνιδίων καΙ των Συρακουσίων - καΙ των 'Αθη
ναίων ό θησαυρός. 

Μ. - ιο θησαυρος είναι χτισμένος άπο τα λάφυρα των 
Περσων. 
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'Α. - 'Αγαπημένοι 'Αθηναίοι! 
Βράχος ποu στέκονταν έπάνω ή Σίβuλλα και τραγοu

δοuσε τοuς χρησμοός της. Μια φορα τραγοόδησε πως ή 
ΙΕλένη γεννήθηκε για κακο μεγάλο της 'Ασίας και της 
Εόρώπης και πως γι' αότ�ν ή Τροία άπο τοuς <Έλληνες θα 
παρθη. 

Μ. - Μια άπ' αότες τις μάντισσες τραγοόδησε· 
«Ζεuς ην, Ztuc; έστί, Ztuc; εσσεται. ""Ω μεγάλε ΖεU .»  
'Αλέξη, δεν μπορεί να μ�ν uπάρχοuν οί Θεοί. 
<Ένας χωριάτης κατέβηκε άπο κεί και τοuς είπε· 

«Καλες ώρες. »  
'Α. - ΕUχαριστοUμε . . .  ''Ακοuσες τί είπε; 
Μ. - Ναί. tΩραία εόχή. 
'Α. - Φθάνομε στο ναό.  Κόταξε τ� στοα των 'Αθηναί

ων, και τ� βάση τοί) vιxoU. 
Μ. - Είναι τα άκροθίνια των πλοίων κρεμασμένα κ' οί 

χάλκινες άσπίδες, ποu πηραν άπο τις μάχες και τις ναuμα
χίες με τοuς Πελοποννησίοuς; 

'Α. - tO βωμος των Χιωτων. 
Μ. - Κόταξε έπιγραφές . . .  έπιγραφές . . .  
'Α. - Σε μια στήλη διάβασα ενα ποίημα, ώδ� στον 

'Απόλλωνα. Δεν είχε στίχοuς, μόνον οί στροφες ηταν χω
ρισμένες ή μια άπο τ�ν άλλη. 'Έλα δω τον τοίχο αότον να 
δης τί παράξενα ποu είναι χτισμένος και δεν βλέπεις μέρος 
παραμικρο χωρις γράμματα. 

Μ. - tH Πuθία στο άδuτο καθισμένη στον τρίποδά της 
προφητεόει στην άχνη βοuτηγμένη· κάτω το νερο άντιλαλεί 
άπο την Κασσωτίδα. Στο στόμα της εχει ενα φόλλο δάφνης. 

Προχώρησαν ψηλότερα άνεβαίνοντας στον ίερο περίβο
λο. Οί <Έλληνες ολοι μαζί πρόσφεραν τοί) Θεοί) εναν τρί-
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ποδα χρuσό, στημένο σ' ενα χάλκινο δράκοντα έπάνω γι' 
άνάμνηση τ71ς Νίκης των Πλαταιων - Κ' έδω ηταν «ό 
όμφαλος τ71ς γ71ς» .  - Μακρίτερα το αγαλμα τοu Φιλίπ
ποu και το αγαλμα τ71ς Φρύνης καμωμένο άπο τον Πραξι
τέλη. Τ' άναθήματα γι' άνάμνηση τ71ς νίκης τοu Γέλωνα 
στην (Ιμέρα, τ' άναθήματα των Θεσσαλιωτων, των ' Αμφι
κτιόνων και των Αίτωλων και ή ακανθα με τις τρείς yu
ναίκες, ποu xopEUouv, οι χαριτωμένες, γύρω. Κι αλλα άνα
θήματα, άναθήματα, άναθήματα ολων των (Ελλήνων. Το 
θέατρο - και ή λέσχη των Κ νιδίων με τοuς τοί χοuς τοuς 
ζωγραφισμένοuς άπο τον Πολύγνωτο' ή Τροία, ηρωες, και 
ό "Αδης. 'Ανέβηκαν ψηλότερα κι εξω άπο τον περίβολο 
εφτασαν στο στάδιο. 

'Α. - Κάθισε λίγο έδω, Μαγδαληνή. πως μuρίζοuν τα 
χόρτα άπο τη ζέστη. 

Μ. - Κύταξε τα βράχια' τέτοια βράχια επεσαν στοuς 
Γαλάτες έπάνω, οταν εσεισε ό Θεος για να τοuς διώξη άπο 
την (Ελλάδα, κ' εγιναν βροντες και σεισμος μεγάλος και 
επεφταν XEpιxuvot ολη την ήμέρα' και τη νύχτα επεσαν χιό
νια και παγωνια μεγάλη. Πάμε κάτω, 'Αλέξη, έκεί στα δέ
ντρα πο\) άκούγεται το νερο τ71ς Κασταλίας. Καίει πάρα 
πολu ό ηλιος. 

'Α. - ΕΤδα ενα μέρος ίσκιωμένο, άπο κάτω άπο τη δη
μοσιά. Ετναι έλιες και σuκιες έκε1Ό Θα πλαγιάσω με στα 
χόρτα. 'Έχω πωριχα και ψωμι και άκούγεται ή Κασταλία 
ποu τρέχει κάτω στη ρεματιά. 

Καθως κατέβαιναν ελεγε ή Μαγδαληνή' 
- Οι θεωρίες, πο\) εστελναν έδω ολες οί πολιτείες, 

άνέβαιναν τοuτο τον ίερο δρόμο ως στο μεγάλο βωμο τοu 
eEou. Δες τη θεωρία των 'Αθηναίων, πο\) άνάβει στο 
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βωμο την ίερη φωτια και την παίρνει άναμένη ως στην 
'Αθήνα! 

'Α. - πως την περιμένουν οί 'ΑθηναΤοι! 
Μ. - Και πως προσέχ' ή θεωρία μην πάη και σβήση ή 

φωτια άπο το φuσημα τοί) άνέμου. 
'Έφτασαν στη δημοσια και πέρασαν άπο την άλλη τη μερια 

στα δέντρα, και πλάγιασε στα χόρτα ή Μαγδαληνή. (ο 'Αλέ
ξης κάθησε κοντά της. 'Ακοuγεται το νερο της Κασταλίας. 

Μ. - Δεν εχεις ρώδια, 'Αλέξη; 'Εγω θέλω Ρώδια. 
Ά. - Δε βγήκαν άκόμη τα ρώδια. Περίμενε ως στο 

φθινόπωρο. Πάρε άχλάδια και μοuσμοuλα και μήλα και 
πορτοκάλια. Δεν εχω τίποτ' άλλο. 

Μ.  - Δωσε λίγο νερό. 
Ά. - Δεν εχω ποτήρι, κι άπο την Ιοια στάμνα θα πιω 

κ' έγώ. Πρόσεξε, χuνεις το νερό έπάνω σου. Θέλω κ' έγω 
να πιω, το ξέρεις; 

Μ. - Πάρε, και δωσε με το Φωμι και τα πωρικά. Θέ
λεις το μισό; Πόσο πίνεις! Κ' έγω τί θα πιω επειτα; Άλέ
ξη φίλησέ με. 'Έλα κοντά μου πλάγιασε δω στα χόρτα. 

Ά. - ΤΟ στόμα σου . . .  Μαγδαληνή . . .  δωσε μου το 
στόμα σου. 

Μ. - 'Έλα. 
Ά. - Δε σε βλέπει κανένας; . . .  μυρίζουν τα φορέματά 

σου, Μαγδαληνή . . .  
'Ένα σοuραuλι άκοuγεται μακρίτερα και το νταοuλι συ

νοδεuει το ζωηρο σκοπο και το μονότονο, που τονε λέει δυ
νατα και πάντα τον ξαναλέει τον ΙΟιο. 

Μ.  - Άκοuς; 
Ά. - Τον είχα δεΤ πριν έκεΤ, στον πλάτανο άπο κάτω. 

Είχε έλληνικο πρόσωπο και γένεια ομορφα, φοροuσε 'λα-
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φρεια τη φουστανέλα, χωρΙς πολλες δίπλες, καΙ τα πόδια 
του ήταν καλοκαμωμένα, σαν το κορμί του, καΙ είχε σα
ντάλια δεμένα με λωρίδες πέτσινες. 

Μ. - Μήπως είναι ό Μαρσόας; 
'Α. - Παίζει για μας τώρα. 
Μ. - Ναί, για μας. 
Ά. - Mαγδαλrινή . . .  
Τ ,  , λ � , 'ζ , Δ " "  β ' ο σουραυ ι υεν παι ει πια. ροσερο αερακι ανε αι-

νει άπο τη ρεματια καΙ μόλις άκοόγονται τα φόλλα. 
Μουρμουρίζουν τα μαμοόνια της ανoιξrις καΙ μυρίζουν τα 
χορτάρια και τ' άγριολοόλουδα. Περνα ενα σόννεφο σκε
πάζει τον ηλιο κ' επειτα φεόγει μακρίτερα. Πετα μια πε
ταλοόδα ασπρrι, κάτασπρrι. καΙ μια μέλισσα καθίζει σ' 
ενα σπάρτο καΙ πίνει το γλυκο ζουμί τοί) λουλουδιοU. 
Τώρα πετα και πrιγαίνει σ' αλλο λουλοόδι πάρα κάτω. 
<Ένα μερμήγκι άνεβαίνει σ' ενα χλωρο χορτάρι καί, αμα 
εφτασε στην ακρrι, ακρrι, κατεβαίνει πάλι. Περνα ενα 
σόννεφο και σκοτεινιάζει τον ηλιο, επειτα φεόγει μακρί
τερα. <Ένα πουλι βρίσκεται κρυμένο στην έλια και ποί) 
και ποί) άκοόγεται ή φωνή του. Πετα μια πεταλοόδα κί
τρινrι και ταξιδεόει κάπου . Ξανάρχεται στο σπάρτο ή μέ
λισσα, περπατεΤ γόρω στο λουλοόδι και μουρμουρίζει 
κάτι καθως σrικώνεται να φόγrι. 'Ασπροντυμένες άνάμε
σα στα δέντρα περνοuν OL 7"Ωρες βαστώντας ή μια το φό
ρεμα της αλλrις. (ο 'ίσκιος κι ό ηλιος τις φωτίζουν - είναι 
χαριτωμένες, σαν τις κόρες που χορεόουν όλόγυρα στην 
ακανθα παντοτινά. Δροσερο άεράκι κουνεΤ τα φόλλα, λυ
γίζει τα χόρτα. Μια σταλια ηλιου είναι πεσμένrι στα 
πορτοκάλια έπάνω και τα χρυσώνει. (Η Mαγδαλrινη εχει 
κλεισμένα τα μάτια τrις το έπάνω χείλι τrις άνοίγει λί-
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γο. <Ένα μερμήγκ� περπατεΤ στο φόρεμά της. Περνοuν 
άνάμεσα στα δέντρα οΙ ΤΩρες. 

Μ. - 'Αλέξη, είσ' έδω; 
'Α. - 'Έβλεπα τον uπνο crou. "Hcrouv κοuρασμένη. 
Μ. - Κοuρασμένη κ' εUτuχ�σμένη. 
'Α. - Πάρε κάτ� τ� να φας, Μαγδαληνή, κ' uστερα θα 

πάμε στην Κασταλία να π�οuμε κρύο νερό. 
Μ. - Τί ωρα είνα�; 
'Α. - Δεν ξέρω. Ό ηλιος ομως δεν είνα πια τόσο ψη

λά, καΙ δε ζεσταίνει τόσο. "Ήλθε το δείλι. 
Μ. - Είναι ή ωρα ποu γίνoντα� μελαγχολικα τα δέντρα. 
Ά. - Πάμε στο φως. Μα φάγε κάτι τί πρωτα.Έγω 

πηρα πoρτoκάλ�α καΙ μοUσμοuλα. Μ' άρέσοuν τα μου
σμοuλα, γιατΙ εχοuν τόσο λίγη οόσία καΙ τόσο δική τοuς. 
Πάρε ο, τι θέλεις καΙ τ' άλλα θα τ' άφήσωμε για τα ποu
λιά. ΤΗταν ενα έκεΤ πάνω οταν κοιμοuσοuν, ποu περίμενε 
να φυγωμε για να τα πάρη. 

Μ. - ''Ας τ' άφήσωμε γ�α τα ποuλιά, αν καΙ είναι 
άνθρωποι έκεΤ πέρα, ποu μποροuσαν να τα xetpouv. Δεν 
είσα� φ�λάνθρωπoς, 'Αλέξη. 

Ά. - Δεν μπορω να είμαι αότη τη στιγμή. Τί λίγοuς 
άνθρώποuς ποu ε'ι'δαμε σήμερα, έχτος άπο τους άρχαίοuς. 

Μ. - Κι ομως μας εφτασαν οΙ άρχαΤοι. 
Ά. - Άκόμη βο"tζοuν τ' αότιά μοu άπο τη ζωή τοuς. 
Μ. - Κ' έγω τοuς όνειρεuόμοuν. 
'Ανέβηκαν στο δρόμο καΙ πηγαν στη βρυση. 'Αφοί) 

ηπιαν νερο κ' επλuναν το πρόσωπό τοuς, μπηκαν ως μέ
σα στο μεγάλο χάσμα τοί) βράχοu κ' έκεΤ ποu είναι σκα
λισμένη ή πέτρα άπο τον παλιον καιρό. <Όταν βγηκαν 
εξω ήταν μερικες 'Αραχοβίτισσες, ποu επλεναν pouxet. tH 
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Μαγδαλ ηνη άνέβηκε στο γά'ίδαρο μιας 'Αραχοβί τισσας 
και την εσυρε με το σκοινι ό 'Αλέξης. rH 'Αραχοβίτισσα 
είπε' «Τ( όμορφονιά!»  "Εφυγαν άπο κεΊ και άνέβηκαν λί
γο πάλι τον ίερο δρόμο και πfιγαν επειτα άριστερα και 
άφοϊ> είδαν το μουσεΊο, βγfικαν εξω και κάθισαν στις πέ
τρες και κύταζαν κατα τις άντικρυνες ράχες και τη βαθεια 
ρεματιά. Βασιλεύει ό .ηλως. τα χρώματα των βράχων 
είναι τριανταφυλλια κι ολα είναι ιΧπαλα και τα βράχια 
και τα χόρτα κ' οί έλιές. ro οuρανός, που φωτίζεται άπέ
ναντι, είναι .ησυχος, ό άγέρας είναι μαλακος κι άσάλευτος 
και φωτεινός. Σωπαίνουν ολα, μόνο μακριά, πολu μα
κριά, άκούγονται τα κουδούνια των προβάτων που βό
σκουν. Παντοί> άντιλάλημα μακρινο χαλκοϊ> και χρυσοϊ> 
και δόξας μεγάλης και μεγάλης καλλoνfις, πλασμένης 
άπο μάρμαρο. 

Γ' Ξ ε μ έ θ υ σ μ α 

Κάθονται στα μάρμαρα ό 'Αλέξης κ' ή Μαγδαλ ηνη στη 
νότια πλευρα τοί> Παρθενωνα, στον 'ίσκιο ένος στύλου τοί> 
vcxou. Ό μπάτης φυσα. 

Μ. - Βλέπεις το βράχο που είναι δω σε πολλες μεριες 
τριανταφυλλής; 'Έγινε ετσι άπο τα αϊματα των θυσιων που 
εκαναν οΙ 'ΑθηναΊοι .  

Ά,  - ro βράχος είναι τριανταφυλλής, έπειδη είναι 
τριανταφυλλής. 

Σωπαίνουν κυτάζοντας τη θάλασσα μακριά. ro μπάτης 
κουνεΊ τα μαλια τfις Mαγδαληνfις. 
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Ά. - Μαγδαληνή, θέλω να μη σε βλέπω π�ά, γ�ατΙ με 
πονεΤ ποu νωώθω πως μικραίνε� ή αγάπη crou . 

Μ. - Φoβασα� τον πόνο. 
'Α. - 'Όχ�, αφου δ�αλέγω άλλον πόνο. 
Μ. - Μικρότερο. 
Ά. - Άπ' την αρχη ενας φόβος μ' επν�γε καΙ με χτu

πουσε, ό φόβος της ωρας ποu δε θα μ' αγαπουσες π�α καΙ 
θα το εβλεπα. Δε θέλω να ελθη κείνη ή ωρα. Τώρα βλέπω 
πως μ�κραίνε� ή αγάπη crou ' εχω καλλίτερα να την κόψω 
πρΙν τελε�ώση . . .  Παίζε�ς με αλλοuς αντρες, ποu σ' αρέσοuν 
'ίσως καλλίτερα απο μένα. Να ξέρης πως δε σ' έμποδίζω να 
τους εχης. 

Μ. - 'Απο κανένα δεν περ�μένω την αδε�α να κάνω 
o,τ� θέλω. 

Ά. - Άπ' την αρχη ημοuν βέβαιος πως δεν μπορουσε 
να βαστάξη πολυ ή αγάπη crou. 

Μ. - B�άστηκες πολU. 
'Α . - Eίσα� ετσ� καμωμένη, είσα� έρωτ�κή' δεν μπορεΤς 

να ζήσης χωρΙς πάθος καΙ το πάθος crou κοuράζετα� γρήγο
ρα. Δε σε κατηγορω γ�' αuτό, οuτε είμα� θuμωμένος μαζί 
crou, μα ή λuπη μοu είνα� πολυ μεγάλη καΙ ηθελα να την 
αλλάξω. 'Έλα, Μαγδαληνή, να κόψω με φ�λικα την αγάπη 
μας στη μέση, πρΙν ξεψuχήση μόνη της μέσα crou. 

Μ. - Γ�ατί δεν αφήνε�ς νά 'λθη cpucr�xrt το τέλος; 
'Α. - προτψω να έξαρτήσω το τέλος απο τη θέλησή 

μοu. 
Μ.  - K� αν εχω μέσα μοu πα�δί δ�κό crou; στοχάστη

κες τί θα το κάμης; 
Ά. - πως θα το αγαπουσα το πα�δί μας! Eίνα� αλή

θε�α, Μαγδαληνή; 
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Μ. - Δεν ξέρω άκόμη, μα μπορεί να είναι. Σuλλογί
στηκες σοβαρα πως θα ζήσω έγω τοuς μηνες ποu θα φαί
νονταν ή κατάστασή μοu; Σuλλογίστηκες τί θα το εκανες 
το παιδί crou; 

'Α. - 'Έχω καφο να τα σuλλoγιστω, οταν ελθοuν αυτά. 
Το παιδί μοu θα το λάτρεuα καΙ θα το άνάθρεφα μ' ολην την 
άγάπη ποu το γέννησε. ΚαΙ σένα θα σ' επαφνα γuναίκα. 

Μ. - Κι αν με βαριοuσοuν επειτα; 
'Α. - Τότε θα σuλλογιζόμοuν τί θα εκανα. Τώρα θά σ' 

επαφνα, χωρΙς να σuλλογιστω οϋτε μια στιγμη τί μπορεί 
να γίνη άργότερα. 

Μ. - 'Αλέξη, ετσι θά 'κανες, το ξέρω. Μα δεν είναι 
άνάγκη. "Αν είχα παιδί, θα πήγαινα σε μια άπο τίς μικρες 
πολιτείες της 'Ιταλίας καΙ θά 'μενα, ως ποu να γεννηθη· καΙ 
σΙ; θα ηρχοuσοuν κάποτε να με βλέπης. 'Αλέξη, πως δεν 
βλέπεις πόσο σ' άγαπω, πόσο βρίσκεσαι σΙ; βαθεια μέσ' 
στην Φuχή μοu . Δεν μπορε.1' να γίνη μεγαλuτερη άγάπη, 
άφου είναι τόσο άφιλόκερδη, τόσο καθαρή. Γι' αυτο σ' 
άγαπω τόσο, γιατΙ τίποτε δεν περιμένω άπο σένα αλλο, 
παρα την άγάπη crou. Καί σΙ; λες να την κόψης; 'Αλέξη, ελα 
μαζί μοu· θα φuγωμ' άπο δω, θα πάμε στη χώρα τη δική 
μοu καΙ θα ζήσωμε. Ξέρω, δεν εχεις χρήματα· οϋτε έγω 
εχω άρκετα για τοuς δuό μας. Θα δοuλέΦης για να ζήσω
με. Θα εχωμε ενα σπιτάκι μικρο καΙ ώραίο. Στον τόπο 
μοu με την άνατροφή crou καΙ με τη σuστασή μοu μπορείς 
εϋκολα να βρης λαμπρη θέση. Μπορείς να γίνης καθη
γητης της άρχαίας γλώσσας 11 της νέας tΕλληνικης. Στα 
μεγάλα καταστήματα ζητουν νέοuς σαν κ' έσένα. 'Έλα· 
αφησε την κοινη δοuλεια ποu χάνεις, αφησε τη ησuχη ζωή 
crou και την εϋχολη και ελα μαζι να ζήσωμε . . .  Θέλεις; 
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Ά. - Μαγδαληνή . . .  
Μ. - Ξέρω τα  έμπόδια. Βέβαια εΤμαι εξι χρόνια με

γαλίτερη σου, εΤμαι ξένη . . .  
Ά. - Δεν εΤν' έμπόδια αυτά. 
Μ. - 'Ίσως γι' άλλους, που ξέρουν ν' άγαπουν με τον 

μεγάλον ερωτα· άλλα για σένα εΤν' έμπόδια σλες οΙ άσή
μαντες χοινωνιχες συνθTjχες. 

Ά. - 'Ίσως οταν ήμουν μωρό. 
Μ. - Λοιπον ελα μαζί μου θα ε'ίμαστε εότυχισμένοι. 
Ά. - Στην άρχή. Γιατί uστερα, ένω έγω θα δουλεόω, 

σu θα διασχεδάζης με τοuς φίλους σου. 
Μ. - Μα εΤπες πως δε θα συλλογιστTjς τώρα τ( μπο

ρεΤ να γίνη άργότερα. 
Ά. - ουτε χαι το συλλογιέμαι για έμπόδιο αυτό. tO 

μόνος λόγος που δε θέλω να χάμω αότο που λες εΤναι πως 
θα λυπήσω τον πατέρα μου χαι την μητέρα μου. 

Μ. - 'Αλέξη, δεν εχεις τον μεγάλον ερωτα. 
Ά. - "Αν ό άδελφός μου δεν εΤχε χάμει αυτο που εχα

με, μπορουσα 'ίσως να μην τοuς συλλογιέμαι τόσο. Μα τώ
ρα που εχουν στήσει ολες τις έλπίδες τους σε μένα . . .  Δεν 
ξέρεις τις άδυναμίες των γονιων; 

Μ. - Και δεν ξεχνάς λοιπον τον χόσμο ολο για μένα; 
Άλέξη, αν μ' άγαπουσες, αν μ' άγαπουσες . . .  'Έχεις να δια
λέξης 11 ζωη δόσχολη, που θα την χάμης σύ, μόνος, με τα χέ
ρια σου, τυφλος για ολον τον χόσμο χαι με μένα στο πλευρό 
σου, 11 ζωη ευχολη χωρις έμένα χαι για να εόχαριστήσης 
τοuς διχοός σου. Διάλεξε. Είναι χ' οΙ δυο μπροστά σου. 

Ά. - Ξέρεις πόσο θέλω . . .  
Μ. - Δεν εΤναι άρχετό. Δε βλέπεις πόσο σ' άΎαπω 

έγώ; 'Έτσι μ' εχαμες χαι οταν στην άρχη που ήλθα, δεν 
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άποφάσιζες αν μ' άγαπουσες εμενα περισσότερο .η την 
αλλ-η. Και πάλι τότε σ' εβαλα να διαλέξης. 

Ά. - Και ομως τότε διάλεξα. 
Μ. - "Αν δε σ' είχα βάλει έγώ, δε θα είχες δ ιαλέ

ξει. Θα είχες άφήσει τα πράγματα να πηγα(νοuν οπως 
τύχαινε. 

Ά. - 'Έτσι είμαι καμωμένος και περιμένω τη ΜοΤρα. 
Μ. - 'Έτσι είσαι καμωμένος και δε φαντάστηκες τί 

προσβολ η εκανες σε μια yuVCXLXCX, ποu σ' άγαπα, σαν κ' έμέ
να, λέγοντάς της πως δεν ξέρεις αν την άγαπας περισσότε
ρο άπο την αλλη. 

Ά. - Αυτα δεν τα όρ(ζη ή θέληση. "Αν μ' αρεζε κ' έκε(
νη, τί φταίω έγώ; 

Μ Μ ' 'Αλ ' ξ  " � , ' ''� "λ " ... . - α, ε η, εγω οε σ εοωσα ο α, ο, τι ειχα, 
ολα, ολα; Και άπο τότε κάθε μέρα μεγάλωνε ή άγάπη μοu. 
Δεν μπορεΤ πια να γ(νη μεγαλ(τερη. 

'Α. - Δεν το βλέπω; 
Μ. - Δεν μπορούσαμε να εχωμε περισσότερη εuτu

χ(α, άγνότερη, πιο τέλεια. "Ας σταματήσωμε έδώ. 'Έλα 
να σταματήσωμε έδώ. Τ( αλλο θέλομε; 'Έχει τ(ποτα να 
βάλη κοντά στην εuτuχ(α μας καλλίτερο ή ζωή, αν την 
έξακολοuθήσωμε; ΤΟ βράδu, καθως θα σκοτεινιάζη, θα 
πάρω με μια βάρκα οΙ δuό μας και θα πάμε μόνοι, μακριά, 
στη θάλασσα, και κεΤ θα πνιγουμε μαζί, σφιχτα δεμένοι. 
Θέλεις; 

'Α. - Δε φοβουμαι το θάνατο. 
Μ. - Τ( μας μέλει τ( θα πουν; Θα ε'{μαστε πεθαμένοι 

πολλες ώρες πριν το μάθοuν οΙ ανθρωποι. ΜπορεΤ να νομί
crouv πως εγινε δuστύχημα. Είσαι ετοιμος; 

'Α. - Να(, Μαγδαληνή, σ' άγαπώ. 
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'Έμειναν άμίλητοι έκεΤ, στο '(δω μάρμαρο πολλην ώρα 
καθισμένοι, κοντά, κοντα καΙ κuτάζοντας τη θάλασσα. ΟΙ 
άλλοι, ποu δεν ηταν έκεΤ, βάραιναν πολu έπάνω τοuς. Ό 
μπάτης cpuσοuσε δuνατώτεΡος. <Ένας άπο τοuς φόλακες 
περνα καΙ τοuς κuτάζει. Σηκώθηκαν καΙ κατέβηκαν άπο 
την 'Ακρόπολη. 

Δ' ' Α  ν τ ι λ α λ ι ά 

Μαγδαληνή, σε σένα μιλω, ποu δεν είσαι πια κοντά 
μοu. 'Έcpuγες εϋκολα καΙ διασκεδάζεις άλλοίί, ένω έγω 
πονω, γιατί λείπεις. ΚαΙ δω ομως οταν ησοuν, με είχες 
κοuραστη τέλος καΙ το λάθος είναι δικό μοu Τι δικό crou; Τί 
γρήγορα ποu κοuράζεται ή άγάπη crou' το ηξερα άπο πρίν, 
καΙ το περίμενα καΙ cru ελεγες οχι' μα τί μποροίίσες να κά
μης σό, άφοίί ή άγάπη crou μόνη της κοuράζεται; 

Κάθε άπόγεμα της άνοιξιάτικης ζέστης, ποu ηρχομοuν 
κοντά crou, το θuμοuμαι καΙ κάθε ώρα ποu ζήσαμε μαζί, 
καΙ κάθε έμπόδιο ποu τρέλαινε την άγάπη μας. Τίποτε δε 
διάβαζα, γιατΙ δεν είχα άνάγκη τέτοιας μέθης. (Η σuλ
λογια μοu ηταν γρήγορη, άνήσuχη, άκοόραστη καΙ πολu
σαλεμένη. 

<Ένα πρω't, χαράματα άνεβαίναμε στο Λuκαβηττο καΙ 
ησοuν εuθuμη κι άπλή, σαν κοριτσάκι, καΙ δάγκανες ενα 
κομμάτι ψωμί, χωρΙς να το κόψης, κ' ή οροσια πάγωνε το 
πρόσωπό crou σα μάρμαρο. 'Ανεβαίναμε ζωηρα σαν παιοια 
καΙ κεΤ έπάνω, περιμένοντας τον ηλιο, κόταζα το πρόσωπό 
crou καΙ εβλεπα το φως, ποu εμπαινε τριανταφuλλΙ μέσα 
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τοu και μέσ' στα μαλλtά crou χρuσό, και πuκνο μέσα στα 
μάτια crou. Ή έλεuθερ(α φuσουσε τΙς τρίχες των μαλλtων 
crou τρελές, σα φλόγες, σα μαχαίρια. Και περίμενα, οταν 
σηκωθη ό ηλtoς άπ' την Πεντέλη, να μας δη στο βοuνό, να 
μας ζεστάνη πρώτοuς και να χόση στην 'Ακρόπολη καί, 
μακρίτερα, στη χώρα τον 'ίσκtο μας το μακρό. Ε'{μαστε άπο 
πάνω άπ' τοuς άνθρώποuς και δεν πατοόσαμε τοuς στε
νοuς καΙ παλιωμένοuς δρόμοuς τοuς. ·Η χώρα ή ξαπλωμέ
νη μπροστά μας ηταν άπέραντη, πολόχρωμη και ζωντανη 
άπο τα χρώματα και τα πνεόματα, και δεν είχε νόμοuς. 
Και οΙ Δελφοί, τα βράχtα και τα χόρτα, στον '{σκto, και ό 
παλιος ό κόσμος των άρχαίων ποu ξόπνησε, τί μέθη! Φτά
νεt, δε θέλω να τα θuμουμαt πάντα. Στο τέλος ησοuν κα
κή, Μαγδαληνή' γιατί ησοuν ετσι; Δε θέλω να ξανάλθης 
και να μη μ' άγαπας. Αuτος ό τόπος της άγάπης μας είναι 
δtχός μας. πως θα τον uποφέρω βλέποντάς σε χωρις άγά
πη; Δε σε θέλω δική μοu, μόνο φαντάζομαι πως είμαι σ' 
εναν πόργο μέσα σκοτεινο καί, με σωρtασμένο μιας γuμνης 
κακης ήμέρας πόθο, προσμένω άπ' την κλεtδαρtα το βρά
δu. 'Ακοόω τα βήματα ποu μεγαλώνοuν. 'Ακοόω του κλει
δtoυ το σκοuρtασμένο στρίψιμο. ·Η βαρεια πόρτα άνοίγει 
και ενας άγέρας μπαίνοντας χλtαρος και μuρωδιασμένος 
με χα'(δεόει, δε βλέπω τίποτε, μόνο φαντάζομαι στο σωμα 
μοu ενα γαργάλισμα σαν να επεφταν έπάνω τοu μαηες πu
ρωμένες. Ν ά, ή μορφη άνίκητη μ' εσφιξε, κοuράζομαι στη 
σιδερένtα της την άγκαλια μπλεγμένος πέφτω κάτω. 'Απ' 
ακρη σ' ακρη μέσα μοu τραντάζομαι. 

Κάθε μέρα, κάθε μέρα το '{διο, xt Oxt αuτη ή πολλη 
έργασία ποu κάνω και ποu είναι σα δρόμος με μόρια βά
σανα, χωρις τέλος και χωρις σκοπό. Μέσα στο φως τ' 
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άλόπητο καΙ τuφλωμένος άπ' την άντηλια περπατω ξεχω
ριστα 'πο τον κόσμο καΙ τρίζοuν στο κεφάλι μοu σταχτια 
κι άκοόραστα τζιτζίκια, καΙ φλόγες λίβα με τuλίγοuν. Κι 
ομως πηγαίνω '{σια στο δρόμο τον άσπρο, τον άτέλειωτο 
καΙ τον ξερό. 

Δ ία μικρή, με θuμασαι; 'Έλα λίγο κοντά μοu να με 
δροσίσης. 

Θα μείνω μέσ' στην ξερα"tλα καΙ θα δροσίζωμαι μόνον 
με τα νερα της έπιστήμης. Άπρόσωπη δροσιά, ποu βα
στα περισσότερο άπο τΙς άλλες καΙ δε γερνα ποτέ, οστε 
θαμπώνεται οστε σβήνει . ., Ας μείνη πάντα σιμά μοu . 
'Όταν διαβάζω το φίλο το Σπένσερ ξεχνω τον άλλο κό
σμο, ποu με βασανίζει, κι ολο μεγαλώνει έρημικος ό πό
θος μοu για περισσότερα καΙ δuσκολώτερα μuστήρια καΙ 
με φωτίζει άπο μακρινοuς τόποuς ενα φως των έρχόμε
νων καιρων. 

"Ας μείνη πάντα σιμά μοu. Θα πάρω το Σπένσερ όδηγο 
για να φτάσω στη μελέτη της κοινωνιολογίας. Καί, κοντα 
σ' αuτή, με όδηγο τον Έλληνικο πολιτισμο θα μελετήσω, 
αν εχω δόναμη, την τέχνη, να ίδω τί νοήματα μπόρεσαν να 
βγάλοuν οί άνθρωποι τώρα τόσοuς αίωνες, ποu παλαίβοuν 
με τα μuστήρια. 

Μακριά, στη μισοσκοτεινιά, έκεL ποu φως τριανταφuλ
λΙ χα"(δεόει το βασίλεμα, έκεί κuτάζει ό πόθος μοu. Μέσ' 
άπο μέσα μοu βαθιά, τραβιοuμαι, σέρνομαι άρπαχτικά, 
βγαίνω άπο τον έαuτό μοu κι άφήνω πΙσω βρωμερή, στην 
κοόραση πνιγμένη, τη διαλuμένη μάζα μοu. Χόνομ' έλεό
τερα στο φως, ποu με τραβα στριφτα κι άβάσταχτα, σα βό
λι μολuβένιο, στο φως το τριανταφuλλΙ ΤΟ σμίγω με 
τρελο φιλΙ καΙ σβήνομαι στο φίλημα. 
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Μαγδαληνή, σε βλέπω μακριά' πές με εναν καλα λόγο, 
πες πως άναμεταξύ μας είναι κάποιος δεσμας άνεξάρτητος 
άπα κάθε πράξη 11 λόγο 11 άσκημια δική μας. Δώσαμε ό 
ενας τοί) cxllou τόσην άγάπη, τόσην εuτuχία, ποu δεν μπο
ρεΤ να μην δπάρχη κάποιος δεσμος δuνατώτερος άπα τΙς 
άτέλειές μας. 



ν ιι ι  

Α' Ν ύ χ τ ε ς  

(ο 'Αλέξης, σαν ποu ηταν ή σuνήθειά τοu, περπατοuσε 
τη νύχτα στα μέρη ποu δεν είναι κόσμος. 

Νύχτα βαθεια καΙ φωτεινη με λιγοστο φεγγάρι, νύ
χτα μεγάλη · πόθος με κατέχει απεφος να κλάΦω θέλω 
μέσα στη νύχτα, καΙ να φωνάξω καΙ ή φωνή μοu να μην 
είναι, θέλω, φοβερή, να μη χαλάση τον κόσμο, να μη με 
τρομάξη παράτονη, κακόφωνη, λιγνή, μα ν' αντηχήση, 
θέλω, μέσα στη νύχτα, μέσ' στην εχταση, στον κόσμο καΙ 
να τόνε γεμίση · έγω να τον γεμίσω κι ομως να βλέπω 
τον έαuτό μοu. 

Νύχτα βαθεια καΙ φωτεινη με το φεγγάρι, νύχτα γα
λανή, γλuκεια μέσ' στη γαλήνη σοu, μεγάλη, θέλω να 
χαθώ μέσα σοu, πάντα να uπάρχω, νύχτα μεγάλη, άπέ
ραντη σαν τον κόσμο. Είμαι κοuρασμένος γιατΙ να xou
νηθώ; Θα είμαι κάποu καΙ θα κuτάζω, χωρΙς να με πο
νοuν τα μάτια μοu, χωρΙς να κοuράζωμαι, θα κuτάζω μ' 
ένδιαφέρον μια νύχτα μεγάλη, φωτεινή. <Όλο θα κuτάζω 
καΙ δε θα κάνω τίποτ' αλλο. 'Ασάλεuτος θα βλέπω τα 
πράγματα, ποu γίνονται σιγά, λογικά, το ενα βγαίνοντας 
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άπο τ' αλλο ησuχα, σιγοuρα κ' εόχάρ�στα, χωρΙς α�τ�α, 
, , 0 \ ' Θ \ , ζ \ Ο \ θ \ \ , 'ζ μονον επε� η γ�νoντα�. .. α κuτα ω, κα� ε α τα γγ� ω, 

καΙ οε θα μ' έγγίζη τίποτε. τα πράγματα γίνoντα� μόνα 
τοuς, τα βλέπω' κ� άφοί) ξέρω πως οημLOuργοuντα�, τα 
οημLOuργω έγώ' κ� άφοί) ξέρω τί εTνα�, πως αισθάνoντα� 
τα πράγματα, εTμα� μέσα τοuς, εTμα� το '(o�o σαν κ� αότά, 
εTμα� αότα τα '(O�α. ETμα� ό ανθρωπος κ� ό γά"Lοαρος κ� ό 
έλέφας, εTμα� το Φάρ � καΙ το σκοuλήκ� καΙ το μ�κρόβ�o, 
εTμα� ή έλ�α καΙ το μηλο καΙ ή φτέρη καΙ ό σπόρος της καΙ 
το εμβρuο τοί) αόγοί) της κότας καΙ το αόγο καΙ το ποuλΙ 
καΙ το λοuλοUΟ�. 'Εγω εTμα� ή πέτρα, το κρuσταλλο, το 
άσήμ�, το νερο καΙ το i>ορογόνο καΙ τ' όξuγόνο καΙ ή μu
ρωo�α καΙ ή γεUση. ETμα� τα κuματα της φωτ�ας καΙ τοί) 
άγέρα καΙ τοί) VEpou, εTμα� ή φωτ�α καΙ ή ζέστη καΙ το 
xpuo καΙ ό μαγνητ�σμoς κι ό ήλεκτρ�σμOς. 'Εγω εTμα� ό 
ηλ�oς καΙ τ' αστρα. Eτμα� ολα, Ολα. ΤΟ μνημονικό μοu 
εTνα� απεφο σαν το απεφο' άλλα οεν εχω μνημονικό' ή 
θuμηση οε με χρε�άζετα� "  οεν μπορεΤ να εTνα� μ�κρότερη 
άπο το απεφο, άφοί) βρισκετα� μέσα tou παντοί) χωμένη. 
ETμα� ή κίνηση ολων, ολων- μα οεν κοuν�οuμα�, άφοί) βρι
σκομαι παντοU . <Όλα τα μόρ�α, ποu πολεμοuν να φτά
crouv στο ξετέλειωμα, ζuγώνοuν σ' έμένα καΙ κοντεuοuν 
να χωνεuθοuν μαζί μοu . ., Αμα με φτάσοuν καΙ YLVouv σαν 
κ' έμένα, απεφο, θα χωροuν μαζί μοu στο απεφο καΙ οε 
θα EXouv άτoμ�σμό, οπως κ' έγω οεν εχω. Θ' ciPXLcrouv 
άπο τη γνώση της γε�τoν�ας τοuς, έκεΤ ποu γεννήθηκε το 
καθένα ' επε�τα σιγά, σ�γα θα γνωρίζοuν τα γuρω πράγ
ματα καΙ τον έαuτό τοuς, επε�τα θα yfvouv σαν τα tp�yu
ρ�να πράγματα, θα YLVouv αότα τα '(o�α' επε�τα θα βάζοuν 
κοντα στΙς γνωσες τοuς καΙ αλλες γνωσες, ποσά, κ� άπο 
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τα ποσα θα κάνοuν ποια καΙ με τη σuνθεση θα φτάσοuν ως 
στο απεφο. 

'Άλλη μέθοδο δεν δπάρχει, Όσο καΙ να λεν οί ΓερμανοΙ 
πως βρ(σκεται καΙ ή μέθοδο της άνάλuσης. Κ' ή άνάλuση 
είναι σUνθεση. 'Έτσι καΙ ή χημε(α, Όταν πα(ρνει το νερο 
καΙ το άναλuει, το σuνθέτει άφοϊ> πρΙν ηταν άπλο σώμα. 
ΟΙ ανθρωποι δεν μποροuν να καταλάβοuν το απεφο, γιατΙ 
δεν είναι απεφον αuτοΙ Οuτε μπορώ να τους το έξηγήσω' 
για μένα εΤναι άξ(ωμα το απεφο' δεν άποδείχνειται με 
λόγια' μονάχα δπάρχει, βρ(σκεται, χωρΙς χαρά, χωρΙς 
βαρεμό, χωρΙς νεUρα. Δεν εχω νεuρα, γιατΙ δεν εχω τίπο
τε εξω άπο μένα να νοιώσω. Νοιώθω Όλα, γιατΙ εΤμαι 
Όλα. "Αν τα μόρια τοϊ> έαuτοu μοu τραβιοuνται, σέρνονται, 
ζοuν, πεθαίνοuν κι άγαπιοuνται, δεν με μέλει, γιατΙ έγω 
σέρνω κ' έγω σέρνομαι, έγω ζώ κ' έγω πεθα(νω, έγω 
, _ " , ,.. ( , Ι , \  , " αγαπω κ εγω ειμαι ο αγαπημενος, εγω τρωγω το χορτο 
κ' έγω είμαι το χόρτο ποu τρώγεται, έγω είμαι κι ό δα
γκάνοντας κι ό δαγκαμένος, κι ό ποθώντας κι ό ποθοuμε
νος. ΚαΙ δεν ξέρω τον έαuτό μοu' αν τον ηξερα, θα είχα 
βαρεθη καΙ θά 'κλαιγα, έπειδη δε θα είχα τ(ποτε πια να πι
θuμήσω, γιατΙ είμαι το απεφο καί, οντας ξετελειωμένος, 
δεν τελειώνω. Είμαι καθρέφτης ζωντανος τοϊ> κόσμοu καΙ 
δε βλέπω τον κόσμο, γιατΙ έγω εΤμαι ό κόσμος καΙ δεν 
δπάρχει τίποτε εξω άπο μένα, δε βρ(σκεται τόπος άπ' 
Όποu να μπορώ να δώ τον έαuτό μοu. ΕΥδωλα ζωντανα 
κοuνιοuνται, βλέποuν, άντιλαλοuν, αισθάνονται κι άλλά
ζοuν καΙ μέσα καθρεφτίζονται σε μένα, τον καθρέπτη, κ' 
έγω εΤμαι τα εΥδωλα. Νuχτα βαθεια καΙ φωτεινη καΙ γα
λανή. Νuχτα μεγάλη. 
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Ό 'Αλέξης κάθονταν μ�α νίιχτα στ�ν κάμαρά τοu κ 
είχε το φώς άναμένο. Σε μ�αν αλλην κάμαρα επαιζε κά
πo�oς μοuσικ� στο πιάνο. 

Είναι ό βop�ας πάρα πολυ αγp�oς, εΙδεμ� θα εβγαινα 
εξω' δεν εχω σ'ήμερα άpκετ� ζω� να τον πολεμήσω. Το 
πρώτο κρίιο, ποu διώχνει τα κοuνοuπ�α, στο κpεβάτ� μοu 
με σπpώχνε� να πλαγιάσω' το φώς να σβήσω και στα σκο
τεινα να σκεπαστώ βαρια και να χωθώ παντοτινα στον 
uπνο' δε θα ξuπνήσω, ως ποu να ξανάλθη το καλοκαίρι' θα 
γίνω φίδ� κοuλοuριασμένο, ως ποu να περάση ό χε�μώνας. 

Παλια τpαγOίιδ�α τραγοuδοuνε κ� άνασταίνoντα� παλ�ες 
έλπίδες, σα λοuλοuδ�α ποu μαραίνονται. Κάποιος τραγοu
δεί τ� «Φαρμακωμένη» τοί) Σολωμοί) και τον σuνοδεuει το 
π�άνo. 

'Έξαφνα φάνηκε μπροστα στον 'Αλέξη κείνη ή Ι'Οια yu
ναίκα, ποu τ�ν είχε δεί τόσες φορες και ποu ηταν κλαμέ
νη Όμορφη και Ψηλή. Φοροuσε το παντοτινό της φόρεμα. 
τα μάτ�α της τα γαλανά ήταν π�o βαθ�α κείνη τ� βpαδε�α 
και κίιταζαν τον 'Αλέξη. ΤΟ στόμα της τίποτε δεν ελεγε, 
μα κατάλαβε ό 'Αλέξης και τ�ν είπε '  

- Ναί, νo�ώθω πως είμα� <Έλληνας. Σαν άστραπες 
λαμποκοποuν τα περασμένα μεγαλεία της έλπίδας. Πη
γαίνω πίσω, κατα τα χpόν�α ποu λαλοuσε ό Σολωμος και 
πόθοu πόνος με σφίγγει κ� ακοuσα μέσα μοu λuγμους και 
άναστέναξα. Μα γκpεμίζoντα�, σαν τα καμένα ξίιλα ένος 
σπ�τωί) μεγάλοu, οΙ παλ�ωμένες οΙ έλπίδες. Στάχτες και 
θ ' τ , \ 'ζ ρuματα ε�ναι κατω και καπν� ouv. 

Και κείνη είπε. 
- Τί χρειάζονται οΙ παλιες έλπίδες; Δοuλεια γιεp� και 

τωρινή, αν θέλης να με βοηθήσης. 
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Ά. - 'Ένα βιβλίο ποu θά 'δειχνε πως οί 'Έλληνες οί 
νεόπλοuτοι ζοuν εuτuχισμένοι και μένει ιΧκέντρωτη μέσα 
τοuς ή κρuμένη τάση να πλάσοuν κάτι Έλληνικό, να βγά
λοuν το ζοuμι της ζωης τοuς. Κοιμοuνται ή μια κο ντα στην 
άλλη οί δόναμες τοϊ> καθενος καΙ είναι νεκρές, έπειδη δεν 
άνακατώνονται καΙ δεν ένώνονται με κάποιον τρόπο χημι
κό, οχι σαν το νερο καΙ το λάδι, με κάποιον τρόπο ποu να 
μην μποροuν πια να ςεχωριστοUν. Χρειάζεσαι, ΓuναΤκα, τη 
σuνισταμένη των (Ελλήνων. fH δόναμές τοuς πρέπει να 
βράσοuν μαζι κι άπο το βράσιμο να βγη μιαν άλλη δόνα
μη, ποu θα είναι ή τάση πηγαίνοντας κατα το μεγαλεΤο τοϊ> 
έρχόμενοu fΕλληνισμοU. 

Το βιβλίο αότο θα ηταν 'ίσως το κεντρΙ Θα ενωνε την 
προσοχη οσων το διάβαζαν, τη στιγμη τοuλάχιστο ποu 
θα το διάβαζαν -α.ς μην ηταν καΙ ή 'ίδια- θα ενοιωθεν 
ό καθένας πως γι' αότόνε γράφτηκε, θα ενοιωθε πως 
είναι ·Έλληνας. 'Ίσως το ενα α'ίσθημα ξuπνήση σ' ολοuς 
μια τάση. 

Καθως ελεγε αότα ό 'Αλέξης μπηκε στην κάμαρά τοu ή 
ξαδέλφη· τέλειωσε ή μοuσικη καΙ σβήστηκε άπο μπροστά 
τοu ή γuναΤκα, άφοϊ> τοϊ> εριξε μιαν uστερη ματιά. 'Όταν 
διηγήθηκε της ξαδέλφης το σχέδιο τοϊ> βιβλίοu είπεν αότη· 

- Πολλα ζητεΤς. 
Κι ό 'Αλέξης βγηκε εξω στο δρόμο της Κ ηφισιας και στο 

δρόμο ποu πάει πίσω άπο το Λuκαβηττό. ΧωρΙς να σβήνη 
τ' άστρα, λάμπει καΙ σκοτεινιάζει τον οόρανο το φεγγάρι, 
μικρότατο, ποu μόλις σηκώνεται άπο πίσω άπ' το βοuνό. fO 
δρόμος είναι πλατυς καΙ μακρός. Δείχνει ouo μότες Ισκιω
μένες ό Λuκαβηττός, πελεκητα κομένες. Κρόος ανεμος χτu
πάει ιΧκοόραστος καΙ κοuνεΤ το φως των άστρων, σα να θέ-
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λη να τα σβήση' αuτα ομως, πεισματάρικα, γελοuν σατανι
κά. Μερικα κυπαρΙσσια κλαΤν καΙ σφυρΙζουν οΙ λεuκες, που 
δεν εχουν φόλλα. 

Β' Κ ο ρ φ έ ς 

Μηνα Δεκέμβρη, δ καφος δ χωνιστης με σόνεφα καΙ 
βοριά χτυπά κατάμουτρα τον 'Αλέξη, που μ' ενα γνώριμό 
του άνεβαΙνει άπο κάποω μονοπάτι μενιδιάτικο την Όζια 
τη χιονισμένη. 'Ανεβα(νουν δ ενας άκολουθώντας τον άλλο 
κι δ 'Αλέξης είναι μπροστά. Ετναι καινοόργια μέρη' άπ' 
αuτο το δρόμο πρώτη φορα ερχονται '  Φηλότερα θα μποuν 
μέσ' στα σόννεφα' πώς θα βρη την κορυφή, δεν ξέρει. ΚαΙ 
ελεγε μέσα του δ 'Αλέξης. 

- ΓιατΙ γυρεόομε καΙ καλα τΙς κορυφές; 'Αλλιώς τΙς 
γυρεόει αuτός, άλλιώς έγώ' γιατΙ είναι μαζί μου; Θα πάμε 
μέσ' στα σόννεφα καΙ δεν πεφάζει, αν χαθοuμε' μυρ(ζουν 
τα πεuκα καΙ οΙ κουμαριες καΙ τα ρεΙκια τα μικρά, που στο
λισμένα με το χρώμα της ντροπης ξέρουν τόσα πράγματα 
καΙ άναδΙνουν μυρωδια έλαφρΙτατη καΙ γλυκόπικρη. 

- Θα φτάσωμε στα σόνεφα' να μια κλεισοόρα· άπο δώ 
πρέπει να γυρέΦωμε το μονοπάτι, που θα μάς πάει. 

- Θα πάμε στην κορυφή. 
- 'Εδώ άρχΙζουν τα ελατα, που τ' άσπρΙζει άπο μια 

μερια μονάχα ή πάχνη, καΙ τον κορμο καΙ τα φόλλα. Πρά
σινο λειβάδι σκοτεινό . . .  

- 'Έπρεπε έδώ να  εχουν έξοχες ο Ι  'ΑθηναΤοι καΙ νά 
'ρχωνται το καλοκαΙρι με σιδερόδρομο όδοντωτό. 
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- Ναί, οί Άθηναίo�· άρκετα τους βλέπω στη χώρα μέ
σα. Τί τους φέρνει Ιδώ μαζί τοu αότός; Σα μαν�τάρια μu
ρίζοuν τα σύννεφα, ποu με δ�απερνoυν ως στα κόκαλα καΙ 
τσούζει το κρύο. 

'Ακούγεται μ�α βρύση ποu τρέχε� .  Τί εγ�νε το μονοπά
τι; άπο δώ πηγαίνει η άπο κεί; <Ένα Ικκλησιδάκι βρίσκε
ται μέσ' στην καταχν�ά, Τι "Αγια Τριάδα· άπο κεί ερχεται 
το νερό· ενα πλατάν� δίχως φύλλα καΙ ενα πρινάρι δεντρω
μένο είναι κοντα στην Ικκλησ�ά. 

- Θ' άνεβουμε άπο δώ κ� οποu βγουμε. 
Άνεβαίνοuν μια δύσκολη ράχη με πέτρες, χωρΙς μονο

πάτ�, άνάμεσα σε πολλα ελατα καΙ φτάνοuν σε μια κορuφή. 
Τίποτε δε φαίνετα� γύρω. 

- Είναι � κορuφή; ρωτά ό σύντροφος του 'Αλέξη. 
- ΝαΙ 
- Τότε θα καθίσω να φάγω. 
Eίνα� σύννεφα καΙ βοριας μαζί, ποu με κεντοuν δέρνο

ντας το παγωμένο πρόσωπό μοu με κρύο καΙ Uγρασία· τα 
κόκκαλά μοu είναι νοτισμένα καί, καθως άνεβαίνει τη ράχη 
τοί) βοuνοu καΙ χuμίζει κατεπάνω μοu, πνίγε� την άναπνοή 
μοu ό βοριας άδιάκοπα. Τuλίγοντάς με άπο παντοί) καΙ τη 
βαθειά της στάχτη τραβώντας � καταχν�α με ραντίζει κ' � 
παγωνια άσπρίζει τα μαuρα ελατα. nεpvouv άχώριστα καΙ 
περνώντας σφuροuν άτέλε�ωτα τα σύννεφα κι ό βοριάς. Τί
ποτε δε βλέπω γύρω. Μα το σκοτάδι ξανοίγει, φωτίζεται � 
σuννεφια καΙ σκίζεται. Μόλις χωρίστηκε άπο το βορια την 
κuνήγησε αότος κατα τη νοτια καΙ σωριάστηκε στη θάλασ
σα πάνω της Α'ίγινας. Τί γρήγορα πλύθηκε ό οόρανός, δ 
ηλιος ελειωσε την πάχνη καΙ στα νιόγεννα χορτάρια οι 
άχτίδες τοu άνάβοuν άμέτρητα καΙ έφτάχρωμα λuχνάρ�α. 
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- Ή κορuφη είναι πάρα πέρα έκεΤ, βλέπεις; Σήκω να 
παμε. 

- Γιατί με είπες πως είναι δω; 
- Σε είπα πως είναι δω για να φας με την ήσuχία 

crou . Κοuρελιασμένα μερικα σuννεφα περνουν άκόμα καΙ 
φεUγοuν. Τώρα χuμίζει κατεπάνω μοι> μονάχος καί, κα
τάξερος, σαν το διαμάντι κόβει ό βορ ιάς. Άνεβαίνοuν 
πάλι μια ράχη κ' επειτα μιαν άλλη πιο δuσκολη, άπο τα 
κοφτερα βράχια, καΙ ποι> εχει λιγωστα τα ελατα. τα 
χιόνια έλαφρότατα είναι πεσμένα χάμω καΙ γεμίζοuν τΙς 
γουβες καΙ τα άδειανά μέρη άνάμεσα στΙς πέτρες. 'Εδω 
είναι ή κορuφή. Λαλουνε μαζΙ ολες οΙ χορδες μέσ' στο 
οργανο, λαλουνε σαν τα σχοινια του καραβιου ποι> μα'L
στράλι βογγάει μέσα τοuς. Σβήστηκαν τ' άδuνατα τα 
ονειρα του κόποu . Φως βλέπω κ' εχταση μεγάλη. Να 
μείνω πάντα δω, να βλέπω πάντα κάτω' να χαράζεται 
στα σωθικά μοι> βαθια κι άγάλι, άγάλι καΙ δίχως να xou
ράζεται ό πόνος μιας δίψας, ποι> δεν εχει άρκετα νερα να 
ξεδιψάση Ολη. τα χιόνι, σα να μην κοτα να κατέβη χα
μηλότερα, κάθ ισε έλαφρα στα κορφοβουνια. Κάμποι με
γάλοι, καΙ ράχες καΙ θάλασσες κράζοuν ονόματα γνω
στά ' λεν πως έκεΤ βρίσκονται τα παλια τα χώματα. Βα
σιλικώτερη κι άπα του ά'Lτου ή ματια μοι> πετάει άπα πά
νω άπα την ΙΕλλάδα ολη καΙ ποθεΤ να την άδράξη. 'Απο
γεματιανα χρώματα, 'σuχάστε λίγο, μη σπιροuνίζετε ταν 
πόθο μοι> ταν τρίσβαθο για τα περασμένα ποι> με καίει, 
ώ μεστωμένα χρώματα, ποι> στάζετε βαριά, βαρια στα
λαγματιες μ' έξαίρετη οuσία, μαραίνετε την τωρινή μοι> 
δuναμη καΙ την έρχόμενη. πως ηθελα να σας δημιοuρ
γήσω για να σας βγάλω άπα μέσα μοu, να σας πετάξω 
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εξω, έλλην�κα βοuνά, έλλην�κα βοuνά, καΙ σας, τα βρά-
, , � , \ \ , Ι  f λλ ' β  , , ι  χ�α και τα οεντρα και τον αγερα· ε ηναα οuνα κα� σε-

να, ηλιε, ποu ζεσταίνεις με καί, ρ ίχνοντας άχτίδες uστερ
νές, άνάβεις άμέτρητα κ' έ-φτάχρωμα λuχνάρια μέσ' στα 
χόρτα τα βρεμένα. 

ΓΙ Χ ο ρ ό ς 

Μ.  - Πόσον καιρο δεν ήλθες να με δης, 'Αλέξη. 
'Α. - Δεν εΤναι πολuς καιρός. Δεν εΤναι μια έβδομάδα 

ποu γόρισες. 
Μ ,..., , , " , " βλ ' . - .:.ερεις ποσο μ αρεσε� να σε επω. 
'Α. - 'Εμένα ομως μπορεΤ να με πειράζη. 
Μ. - "Αν σε πειράζη, βέβαια δε θα σ' άναγκάσω νά 

'ρχεσαι να με βλέπης. 
Ά. - Μαγδαληνή, γιατί κάνεις πως δεν καταλαβαί

νεις; Με θuμώνεις, γιατΙ δε με λες καθαρα πως δε μ' 
άγαπας πιά. 

Μ. - Πρόσεχε, μπορεΤ να σ' CtxoUcrouv . . .  
'Α. - Μόνο μ '  άφήνεις να  το  καταλάβω καΙ με  βεβα�

ώνεις πως έσu δεν άλλαξες καθόλοu. Γιατί θέλε�ς καί 
καλα με τ' άδόνατά crou λόγια να κρόΦης την άλήθε�α, 
ποu εΤνα� όλοφάνερη. Πέρασε για σένα το άγνωστο ποu 
εΤχα μέσα μοu. 

Μ. - Eτσα� πάντα φίλος μοu. 
'Α. - Πάντα λεν αότό, οταν δεν άγαποuν π�α οΙ 

άνθρωποι. Τί εΤναι φιλία; Τί άλλο εΤναι παρα ή σuνήθεια 
σε πολόχρuσο φόρεμα ντuμένη. Ή σuνήθε�α φαντάζει πε-
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ρισσότερο, αμα την π1jς φιλία. 'Άφησέ μ ε  Μαγδαληνή, 
είμαι παλιος για σένα και βρίσκονται άλλοι καινούργιοι 
ποu σ' άρέσοuν. 'Ήθελα να ήταν σήμερα ή πρώτη μέρα ποu 
με βλέπεις. Ή μόνη διαφορά, ποu μας χωρίζει έμένα και 
κείνο το μικρο Σλάβο, ποu κάθονταν πριν κοντά crou, είναι 
πως αύτον τόνε γνωρίζεις δuο μέρες και μένα δuο χρόνια. 
Και με διασκεδάζει, οταν σuλλογίζομαι πως, αν τώρα μα
γικα σβήνονταν τα δuο χρόνια και ήταν ή πρώτη μέρα, θα 
μ' άγαποίίσες, θα ημοuν καινούργιος και το βερνίκι θα ruci
λιζε μαγνητικά. Και με διασκεδάζει, ποu σuλλογίζομαι 
πως σ' ενα η δuο χρόνια ό Σλάβος αύτος θα είναι παραπε
ταμένος χειρότερα άπο μένα. 

Μ.  - Μη μιλείς ετσι .  tH άγάπη μοu για σένα πάντα 
θα βρίσκεται. <Ό,τι εχω καλλίτερο μέσα μοu είναι για 
σένα. 

Ά. - Δεν φταίς έσύ, οuτε φταίω έγώ, γιατι ό καφος 
μόνος φταίει ποu πέρασε. Δε φταίς έσύ, το ξέρω' μα ηθελα 
να φταίς για να μπορω να αΙστάνομαι πως φταίς. Πρέπει 
να φύγω άπο δω, γιατί τί θα π1j ό κόσμος; 

Μ. - 'Έλα να με δ1jς, Άλέξη, μη μ' άφήσης. Άλήθεια 
σ' εχω άνάγκη. 

Ά. - Θα ελθω. 
οι δεσμοί μας δεν είναι κωνοι κι άνθρώπινοι. Τίποτε δε 

θέλω να κόψη την έπικοινωνία μοu με τη Μαγδαληνή. Τί 
νόστιμη ποu είναι κείνη ή μικρη και ψηλη κόρη' την άλλη 
μέρα την είδα στην άμμοuδια και στοuς βράχοuς ποu περ
πατοίίσε μαζt με άλλοuς. 'Έπειτα π1jγαν μακρίτερα οΙ 
άλλω κι αύτη την εβλεπα μόνη, σα χόρτο, με σκuμένο κε
φάλι κοντα στη θάλασσα και με φάνηκε πολύτιμη. tH θά
λασσα εμοιαζε τ' ούρανοίί και ήταν σταχειά. Θα πάω να 
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της μιλήσω της Νίτσας είναι τόσο άπλή' χαριτωμένες 
είναι οΙ σκέψες της άπο την άναποδιά τοuς. 

Ά. - Καλησπέρα Νίτσα' θέλεις να χορέψωμε μαζί 
αuτη τη βάλς; 

Ν. - ΝαΙ Γιατί δεν ήλθες πρωτίτερα κοντά μοu; 
'Α. - Μην είσαι κακη τώρα. 
Ν. - Με λεν κακη στο σπίτι, έπειδη με πειράζοuν ολοι .  

Μα δεν είμαι κακή. 
'Α. - Με σένα χορεύω καλά, γιατΙ σu χορεύεις τέλεια 

καΙ με τραβας καΙ με γuρίζεις καΙ δε νοιώθω πως εχει πά
τωμα κάτω. 

Ν. - Μη με περιγελας, μόνο πές με' σ' άρέσω άλήθεια; 
'Α. - Μ' άρέσει το φόρεμά σοu. 
Ν. - 'Όχι, πές σ' άρέσω σα φίλη η τίποτε αλλο; 
Ά. - Είσαι κάτι τΙ διαφορετικό, παρα φίλη. 
Ν Ν ' , ' "  t '  . - α, παρε αuτο το μενε�ε. 
'Α. - Φοβοίίμαι. 'Έρχεται κάποιος να σ' άρπάξη. 
Ν. - Τώρα αuτος ερχεται να χορέψη μαζί μοu. ΤΟ 

βλέπω. 
'Α. - Έγω θα φύγω. Καλη νύχτα. 
Ν. - Γιατί; 
'Α. - Δεν εχω κuρία για το cotillon, άφοίί δε θέλεις να 

χορέψης μαζί μοu. 
Μ' εσφιξε λίγο το χέρι, 'ίσως χωρΙς να το ξέρη. Είναι τό

σο άπλή. Μ' άρέσει κάθε κούνημά της φuσικό. Γιατί δεν 
είναι χωριατοπούλα; tH έξωτερικη άνατροφή της είναι πε
ριττη καΙ τη χαλνα. Ούτε φαντάζεται κείνα ποu τρέφοuν τη 
ζωή μοu. Θα ηθελα να τη φτειάσω έγώ, να την πλάσω σαν 
αγαλμα άπο χώμα. Μποροίίσε να γίνη κάτι. tH μορφή της, 
το σώμα της μοιάζει σαν Ταναγραίας. Μποροίίσε να γίνη 
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νόστιμη ή Φuχή της. ΓιατΙ να μην δπάρχη έλεότερη σuνα
ναστροφη με τα κορίτσια; Πρέπει η να δένεται για τη ζωή 
τοu σλη η να τα κλέβη καν εΙς άπο τη ζηλιάρικη φόλαξη της 
κοινωνίας, με τρόπο, καΙ μόνο κομματάκια, κομματάκια. 
Περνα καν εΙς άπο τη ζωή, χωρΙς να χαρη καρπους κάποτε 
έξαίσωuς. 

'Α. - Καλησπέρα Νότα. Δε θα μείνω κοντά crou, γιατΙ 
ξέρεις . . .  

Ν. - Τί; 
'Α. - Δε σε είπα; 
Ν. - Πως κοντεόεις να με ξαναγαπήσης, οταν μένεις 

κοντά μοu; 
'Α. - Ναί, άλήθεια είναι. 
Ν.  - ΚαΙ φοβασαι; 
'Α. - Δε θέλω . . .  
Ν.  - ΈξακολοuθεΤς τη βαθεια μελέτη crou; 
'Α. - ΝαΙ Μα δεν είμαι πάντα έλεότερος οuτε έγω οuτε 

ή Φuχή μοu. - Σήμερα διάβαζα τη ζωη τοσ 'Αλκιβιάδη. 
Ν. - Παλιες ίστορίες. 
'Α. - Τίποτα δεν είναι παλιό· μιλεΤς σαν τον καθένα. 

Μ' άρέσει ό 'Αλκιβιάδης . . .  Γελοσσε σλοuς τους 'Αθηναί
ouc; καΙ τους Σπαρτιάτες καΙ τους Πέρσες καΙ ζοσσε μαζι 
με τον καθένα, σπως ζοσσαν αότοί, άσιατικα με τους Πέρ
σες, σκληραγωγημένα με τους Σπαρτιάτες, άθηναί"ίκα με 
τους 'Αθηναίοuς. 'Έκανε ολα τα πράγματα ποu μπορεΤ να 
κάνη ανθρωπος καΙ ή νίκη πήγαινε, οποu πήγαινε κι 
αότός. 

Ν. - Δεν είναι καινοόργια αότα ποu με λές. 
Ά. - ΤΟ ξέρω . Μα είσαι σα βράχος έσό, δεν ξε

τρελλαίνεσαι .  
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Ν. - Πώς; ένθοuσιάστηκα με το Μαίτερλιγκ αότην 
την έβδομάδα. 

'Α. - Τί; μια έβδομάδα ένθοuσιασμό, έσό; 
Ν. - 'Εγώ' διάβασα το «5agesse et destinee» καΙ μ' 

αρεσε. 
Ά. - Ναί, εΤναι ώραίο. Γιατί σ' αρεσε; 
Ν. - Με παρηγόρησε. Είδα πόσο λίγο άξίζει ό έξωτε-

ρικος κόσμος. 
'Α. - Δόξα σοι, ό Θεός! 
Ν.  - Κι ομως ήλθα σήμερα έδώ. 
'Α. - Κ' έγώ. Γιατί; 
Ν. - Είναι πάρα πολu δuνατη ή ζάλη τοu πολλοu τοu 

κόσμοu. 
'Α. - Για σένα. 'Εμένα, με πειράζει, γ ιατΙ βλέπω 

πως δεν εχω άρκετο πνεUμα. Καταλαβαίνω άρκετα γρή
γορα τί με λέν, μα δεν μπορώ να βρώ γρήγορα μιαν άπά
ντηση ' καΙ άπόδειξη εΤναι πως δεν μπορώ να μιλήσω 
γρήγορα. Θα πείραζε αραγε να ημοuν λίγο πιο ξuπνητός, 
τοuλάχιστον οσο εξuπνος εΤμαι. Κι οταν βρίσκομαι μ' 
άνθρώποuς ποu εχοuν πνεuμα, νοιώθω άκόμη περισσότε
ρο την άδuναμία μοu καΙ γίνομαι πιο κοuτός. Βλέπεις 
έκείνη τη Φαναριώτισσα. Δε  μ' άρέσει να μιλώ μαζί 
της, γιατΙ αΙσθάνομαι πως εχει πάρα πολu πνεUμα. Τοuς 
καταλαβαίνω, άκοόω με χαρα τον πόλεμο ποu κάνοuν 
τα πνεόματά τοuς, άλλα σπάνια προφταίνω να πώ τίπο
τε εξuπνο έγώ, ένώ σuχνα το σuλλογίζομαι. Δεν ξέρεις τί 
εuτuχία θα ήταν για μένα να εΤμαι πάντα ετοιμος ν' άπο
κρίνωμαι με σπίθες πνεuματώδικες καΙ να χτuπώ τοuς 
αλλοuς με πνεUμα. Νότα, ερχεται να σε πάρη να χορέψης 
αότός. 
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Ν. - M� σκοτωθης άπο τ.ην άπελπισία σοu. 
'Α. - nou σε παίρνει άπο κοντά μοu; 
Ν. - 'Όχι, ποu δεν εχεις πνευμα. 
'Α. - 'Όχι, άφου δε σκοτώθηκα ως τώρα. 
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T�ν εuτuχία αόΤ� ποu εχοuν οί ανθρωποι με πνευμα 
δε θα μπορέσω ποτε να τ�ν εχω. Δεν μπορώ να κάνω 
ο, τι θέλω και προ πάντων δεν μπορώ να πλάσω το μuα
λό μοu. Βαραίνοuν ε.πάνω μοu Τι κοινωνία, οποu γεννή
θηκα, οί γονιοί, ποu με γέννησαν, Τι άνατρoφ� Τι δ ική μοu 
και τών προγόνων. "Αχ, να μπορουσα να πετάξω άπο 
πάνω μοu ολ' αότα τα βάρη· μα δεν μπορώ οuτε να τα 
σηκώσω κάν . 

., Ε ν α ς γ ν ώ ρ ι μ ο ς . - 'Αλέξη, ερχεσαι μαζί μας μα
σκαρωμένος στο δημόσιο χορό; 

Ά. - Ναί, σκόπεuα να φόγω άπο δώ. 

fY ψηλ � σάλα, ζεστή, με πuκνον άέρα, γεμάτη άνθρώ
ποuς αγνωστοuς, μασκαρωμένοuς, ποu περπατουν, σέρνο
νται, σαλεuοuν σαν τα σκοuλήκια πάνω, κάτω, παντου, ru
ναΤκες μ' άνοιχτοuς λαιμοuς και γuμνα χέρια καΙ με προ
σωπίδες, αντρες με ντόμινα και προσωπίδες. Μεγάλα ήλε
κτρικα φανάρια φωτίζοuν άπο ψηλά. Πετα στον ιΧγέρα 
σκόνη ψιλή, Ψιλ� και φωτισμένη, γαλανή, μεθuστική, σαν 
α'ίγλη. Μια ορχήστρα παίζει βάλς. 

'Α . - ΠερπατεΤς μόνη. Κανεις δε θέλει να σε χορέψη; 
" Α γ ν ω σ τ η .  - Φορώ ντόμινο καΙ δε με βλέποuν- αν 

δε φορουσα . . .  
Ά. - 'Άσκημα κάνεις. Σκοπός σοu είναι να φαίνεσαι. 

'Έρχεσαι μαζί μοu; 'Έχεις ώραΤα μάτια, σα γάτας. 
" Α γ ν .  - Δεν είμαι γάτα. 
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Ά. - Δείξε με το πρόσωπό crou. Λ ίγο ψηλότερα' λίγο 
ψηλότερα. Νόστιμο στόμα. Μικρη μότη. Ξέρεις πως είσαι 
πολ!; νέα. Πόσων χρόνων είσαι; 

., Α γ ν . - Δέκα όκτώ. 
Ά. - 'Αλήθεια λές; 
., Α γ ν . - ΝαΙ 
Ά. - Το σώμα crou είναι φτειασμένο, το νοιώθω καΙ 

μuρίζοuν τα φορέματά crou. Πώς θέλω να σε τα σηκώσω . 
., Α γ ν .  - ΚαΙ σ!; ποιος είσαι; 
'Α. - <Ένας αγνωστος, τί σε μέλει; Πώς σε λένε σένα; 
., Α γ ν .  - Με λένε Χαριτώ. 
Ά. - 'Αθηναίϊκο ονομα κι Ομορφο. 'Έλα να σε δώσω 

λίγο κρασΙ γαλλικό, βελοuδένιο, μαuρο καΙ uστερα πάμε 
στο σπίτι crou, αν θέλης γιατΙ έγω δεν εχω σπίτι . 

., Α γ ν . - Λοιπον ποί) μένεις; 
'Α. - Γuρίζω στοuς δρόμοuς . 
., Α γ ν .  - 'Έχεις δμως καθαρα τα λοuστρίνια crou. 
'Α. - 'Έλα τώρα μικρή . 
., Α γ ν . - Δε θέλω να φόγω άκόμα. 
'Α. - Δεν μποροuμε να χορέψωμεο είναι τόσος κόσμος. 

'Έλα. 

Χαράματα εβγαινε ό 'Αλέξης άπο ενα σπίτι. Είναι δια
περαστικος ό άγέρας καΙ κρόος, άλλα δεν είναι δuνατός. 
Θα βγη σε λί γην ωρα ό ηλιος καΙ το φώς τοu θα σβήση τ' 
αστρα. Γλuκεια είναι ή κοόραση καΙ μοιάζει άγνότατη παρ
θένα. <Ένα πρωΙ τέτοια ωρα ή Μαγδαληνη ήταν κοντά μοu 
καΙ άνεβαίναμε με τη δροσιά, χαροόμενοι σαν τα παιδιά, 
το μονοπάτι ποu πάει στο Λuκαβηττο έπάνω, πάνω. 
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ΔΙ Δ u σ τ u Χ ί α τ 1Ί ς Μ α γ δ α λ η ν 1Ί ς 

Στην κάμαρά της ή Μαγδαληνη είνα� με τον ' Αλέξη. 
'Α. - Δε μ' άφήνε�ς να σε ψ�λήσω; 
Μ. - Δεν είσα� μόνος άνδρας στον κόσμο. 
Ά. - Μαγδαληνή, γ�ατί λες ετσ�; Δε με θuμασα�; 
Μ. - Και σu θuμασα� τοuς Σατύροuς; 
'Α. - Δε θέλω να με δίνης, εσύ, τέτοιο Ονομα. Δεν εχω 

πόδ�α τράγοu, το ξέρε�ς. 
Μ. - Δεν ξέρω τί ξέρω. 
fO 'Αλέξης γuρίζε� τα φύλλα ένος β�βλίοu, ποu εΤνα� στο 

τραπέζ�. 
Ά. - Με είχες μ�λήσε� άλλοτε γ�α την άνατροφη των 

πα�δ�ων τ1Ίς πατρίδας σοu. Έξήγησέ με καλλίτερα πως 
γίνετα�. 

Μ.  - Δεν άκοuσα. 
Ά. - Σ' ελεγα να με π1Ίς πως γίνετα� ή άνατροψη στην 

πατρίδα σοu. 
Μ. - 'Όπως παντοί) επάνω, κάτω. 
Ά. - 'Έλα να βγοuμε λίγο εξω. χτες π1Ίγα στην 

'Ακρόπολ η και τα χρι:)ματα των βοuνων ηταν καθαρά, κα
θαρα κ� άλλαζαν άδ�άκoπα καθως κατέβα�νε ό ηλ�oς. 

Μ. - Δεν εχω καιρο να βγω, γ�ατι προσκάλεσα κά
ποιον στο τσάι 

Ά. - Κείνο το μ�κρoν το Ρωσσο; 
Μ. - 'Όποιον θέλω· είμ' ελεύτερη να προσκαλω εκεί

νοuς ποu μ' άρέσοuν. 
fO 'Αλέξης φuλλομετρα το β �βλίo, ποu είνα� στο 

τραπέζ� . 
'Α. - Σήμερα δΦώνετα� καθαρά, σαν τέλε�α μέρα τ1Ίς 
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'Α ττικης, � ψυχή σου μπροστά σου, διάφανη, κρυσταλλέ
νια, μ' ολ η την κοuρασή της και την αδειοσUνη. Δεν την 
αγαπω. Πρωτίτερα πόθησα το σωμα σου φριχτά. ΙΗ ψυχή 
σου σκοτώνει την αγάπη, γιατί την ξαρματώνει. 

Μ. - Σε πειράζει που δε σε προσέχω. 
'Α. - Με τρομάζει � κατάστασή σου, � αδιαφορία σου 

για τον κόσμο ολο, � νέκρα τοu μνημονικοu σου . Κι οσον 
πηγαίνει γίνεσαι χειροτέρη. <Όλο συχνότερα και συχνότε
ρα σε βλέπω κουρασμένη, αδιάφορη, χωρις είκόνες μέσα 
σου. ΤΟ ξέρω, ό κόσμος έδω λέει άλλα καΙ άλλα για σένα 
καΙ βέβαια είναι δυσάρεστο να μεταχειρίζεται την κυρα
τσοσuνη � κοινωνία για να παιδεuη τοuς αντιπάλους της. 
Κ' έγω δεν μπορω να καταλάβω γιατί φροντίζει τόσο � 
κοινωνία για τις γυναίκες κι αφήνει τοuς άντρες να κάνουν 
Ο,τι θέλουν. 'Εγώ, Μαγδαληνή, σε βλέπω παρθένα. Μα 
τέλος πάντων, έσu που λέγεσαι έλεuτερη και φαντάζεσαι 
πως δπάρχει ανεξαρτησία, δεν επρεπε ν' αρχίσηζ τώρα να 
κάνης τον κόσμο ανώτατο δικαστήριο για τις πράξες σου, 
καΙ να μαραθης ετσι μόνον απ' αότο το νέο που δεν είναι 
καινοUργιο. 

Μ. - Δεν ήξερα πρΙν τί άνθρωποι ηταν οΙ Άθηναίοι. 
Είναι λίγος καιρος που εμαθα πως με κακολογοuν σαν κυ
ράτσες. 

Με ρωτοuσες για την ανατροφη που κάνομε των παι
διων στην πατρίδα μου. Τοuς μαθαίνομε ολα τα ώραία 
πράγματα, την ανεξαρτησία, τη δουλειά, την πρωτοβουλία 
και να μη γίνωνται κυράτσες. 'Εδω, σας μαθαίνουν πως να 
μένετε δεμένοι καΙ χωρις δουλεια καΙ πως να κυτάζετε να' 

δητε τί κάνει καΙ τι δεν κάνει ό ενας κι ό άλλος, γιά να μπο
ρέσετε να μιλήσετε καΙ να κακολογήσετε. ΚαΙ οταν ό 
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αλλος δεν κάνει κακό, τότε δεν το εχετε τ(ποτε να φαντα
στητε και να βγάλετε ψεότικα νέα για τη διαγωγή τοu. Κι  
αότη .η φροντ(δα γεμ(ζει τ(ς μέρες σας. Βέβαια με πειράζει 
ποτ; δεν δπάρχει άρμον(α άναμεταξΤ; μοτ; και του κόσμοu. 
Κοuράστηκα τον πόλεμο το φανερο της κοινων(ας. 

Ά. - Θέλησες ομως και παραβ(ασες τους κοινωνικους 
νόμοuς. 

Μ Κ' ,.. " , ' " Ν '  ζ '  " . - ειμ εuτuχισμενη γι αuτο. α ησω για ν 
άγαπώ, και για να παθα(νω κι ολας, γuρεuοντας το κάμω
μα της ψuχης μοu, πόσο εόλογώ το Θεό, ποτ; μ' εδωκε τη 
δόναμη να το κάμω. Νοιώθω τον έαuτό μοτ; έλεότερη, σαν 
το ποuλ(, να πηγα(νω και να ερχωμαι και να πετώ και να 
κάνω τη ζωή μοτ; ζωή βασαισσας στο α'(σθημα και στην 
έλεuτερ(α, να διαλέγω τους φαοuς μοu, χωρις να στοχάζω
μαι οuτε γένος οuτε καν κοινωνικη θέση και χωρις κανένας 
να μπορη να μ' έμποδ(ση. Να είμαι έγω κuρία του έαuτου 
μοτ; και να βλέπω ολα, ολα, ά! αότο άξ(ζει ολον τον κόσμο. 

Μά, 'Αλέξη, τώρα κοuράστηκα και κάθε χτόπος άδιά
φορος, ψuχρός, μικρος της κοινων(ας με πειράζει. Κ' εχα
σα τη δόναμή μοu. 'Έρχονται φαοι να με δουν και μιλουν 
μπροστά μοτ; κα(, ένώ επρεπε ν' ακοόω τί λέν, δεν προσέ
χω, και μένω αδιάφορη για ο, τι κι αν πουν. Κι αν τόχη και 
πουν τ(ποτε ποτ; να με ξuπνήση λιγάκι, θα το εχω ξεχάσει 
υστερ' απο λ(γην ωρα. 

Ά. - Έντόπωση του τωρινου, έπειδη είναι τωρινό. 
Μ. - Δε σuλλογίζομαι τα έρχόμενα. 
Ά. - Οuτε τα περασμένα οuτε και τα έρχόμενα. τα 

καθημερινα περιστατικα με τη μετριότητά τοuς είναι τα 
αληθινά. Και σβήνονται με την .ημέρα, οπως σβήνονται τα 
χρώματα σιγά, σιγά, με το βασαεμα. Με φαίνεσαι χορδή, 
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ποu ξετεντώνεται κάθε μέρα περισσότερο. Κ' έπειδη τίποτε 
πια δέ σε σuγκινεΤ βαθιά, τίποτε δε θέλεις. 

Μ. - Μην είσαι αuστηρός δε φταίω έγώ. 
'Α. - ΤΟ ξέρω, Μαγδαληνή. Μόνο με φοβίζεις. Ζης με 

τα καθημερινά, με τα λίγα σκαλίσματα της στάχτης ποu 
είναι μέσα crou. Κάποτε φέγγοuν μικρες σπίθες μια στιγμή, 
έκεΤ ποu φώτιζε άλλοτε μεγάλη πuρκα"ίά, και OtLXVouv τι 
αrσθάνοuσοuν ώραΤο. 'Απο σuνήθεια πια η άπο σόμβαση, 
ποu εκαμες με τον ε.αuτό crou άλλοτε, κuτάζεις τα λοuλοu
δια, τα χρώματα, και το μόνο ποu σε σuγκινεΤ περισσότε
ρο άπο κάθε άλλο είναι ό άνθρωπος, οταν είναι ομορφος 
καΙ νέος. Είναι ομως μέρες ποu outE αuτος δε σε ξuπνα και 
βρίσκεται σα σήμερα παντοί) ή νέκρα. Και τότε οταν, κο
ντά crou, νοιώθω την άγάπη μοu δuνατη και βλέπω την 
τρομαχτική crou ήσuχία, ένώ ποθώ να σε δείξω τΙ αrσθάνο
μαι, δεν μπορώ, καΙ σ' άγαπώ τότε σαν άδελφή, με είσαι 
άτίμητη, άφημένη. 

Μ. - 'Αλέξη, πάντα με ζεσταίνει ή φιλία crou. Μη φεό
γεις ετσι, χωρις να μ' άποχαφετήσης. ΚαΙ ελα γρήγορα 
πάλι να με δης. 

'Α. - "Αν ηξερες πόσο πονώ κάθε φορα ποu σε βλέπω, 
ως ποu να κατορθώσω να σ' άγαπώ χωρις να ζητώ τίποτε, 
δε θα ελεγες πως με είναι εuκολο να ερχωμαι να σε βλέπω. 

Ε' Β u ζ α ν τ ι ν ι σ μ ό ς 

Το δειλινο της καθαρης Δεuτέρας μπηκεν ό 'Αλέξης στη 
Μητρόπολη. Ό ηλtoς περνα παρδαλος άπο τα πολόχρωμα 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 1 2 1  

γuαλια των παραθuρων καt χuνει άχτίδες μενεξεδιές, πρά
σινες, γαλανές, κίτρινες, καt βuσινιές έπάνω στο μαζεμένον 
κόσμο. tO γuναικωνίτης εΤναι σκοτεινός. Δε φαίνονται οι 
ouo χοροί· άπο τα δεξια ομως κι άπο τ' άριστερα ερχονται 
οι φωνές τοuς κι άντιλαλοuν στοuς τροuλοuς άπο πάνω. 

'Αναγνώστης. - </0 Θεός, είς την βοήθειάν μοτ; πρό
σχες. Κuριε, είς το βοηθησαί μοι σπεUσον. 

» Αίσχuνθήτωσαν καt έντραπήτωσαν οι ζητοuντες την 
ψuχήν μοu. 

»'Αποστραφήτωσαν είς τα όπίσω καt καταισχuνθήτω
σαν οι βοuλόμενοί μοι κακά. 

»'Αποστραφήτωσαν παραuτίκα αίσχuνόμενOt οι λέγο
ντές μοu· ευγε, ευγε. 

»'Αγαλλιασθήτωσαν καt εόφρανθήτωσαν έπt crot πάντες 
οι ζητοuντές σε, ό Θεός. 

»Καt λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλuνθήτω ό ΚuρtOς, οι 
άγαπωντες το σωτήριόν crou. 

»Έγώ δε πτωχός είμι καt πένης ό Θεος βοήθησόν μοι. 
Βοηθός μοτ; καt ρuστης μοτ; εΤ cru, ΚUριε· μη χρονίσης. »  

»Κuριε είσάκοuσον της προσεuχης μοu . . .  » 
πως εγινεν ολοι αuτοt οι άνθρωποι να 'xouv την 'ίδια 

σκέψη καt μαζεuτηκαν έδω. Δε δοuλεψε ό νοuς τοuς. Λίγοι 
είναι, οσοι πάτησαν έδω μέσα με θέρμη κι άγάπη. ΟΙ άλλοι 
ήλθαν άπο σuνήθεια, οuτε σuλλογίζονται γιατt ήλθαν. 
'Αρχίζει ή σαρακοστη καt Τι νηστεία. Κ' έγώ, ποτ; τοuς κρί
νω, γιατt βρίσκομαι δω μέσα; Είναι αραγε μονάχα περιέρ
γεια, ποτ; μ' εσπρωξε μέσα, η μήπως βρίσκονται κάποτ; 
κρuμένοι, βαθιά, δεσμοΙ άφαντοι, ποτ; με τραβοuν στον Ι'δto 
τόπο, την 'ίδια μέρα, την Ι'δια ωρα τοί) δειλινοu, ποτ; πάει 
να βασιλέψη ό ενας ηλtOς, ποτ; μας φωτίζει ολοuς; Κι αν 
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ήλθα άπο περιέργεια, γιατΙ να εχω περισσότερη περιέργεια 
να μπώ στην έλληνιχη έκκλησία; 'Όπως κι αν εΤναι, βρί
σκομαι τώρα έδώ άνάμεσα σε πολλοuς άνθρώποuς τοί) λα
οί) μαζεμένοuς καΙ σιωπηλοuς καΙ ολοι ε'ίμαστε 'Έλληνες. 
ΟΙ λόγοι ποΙ.) μας σύναξαν έδώ εΤναι πολu παλιοί, πάρα 
πολu παλιοΙ καΙ σκεπασμένοι καΙ δεν μπορώ να τοuς ίδώ 
καΙ να τοuς ξεδιαλόσω, μα Uπάρχοuν. Τί Φαανοuν; 

«Έλέησόν με δ Θεός, έλέησόν με. 
»Πόθεν αρξωμαι θρηνεΤν τας τοί) άθλίοΙ.) μοΙ.) βίοΙ.) 

πράξεις; πο ίαν άπαρχην έπιθήσω, Χριστέ, τη vuv 
θρην�δί�; άλλ' ώς ευσπλαγχνός μοι, δος παραπτωμά
των αφεσιν. 

» Έλέησόν με δ Θεός, έλέησόν με. 
»Δεuρο, τάλαινα Φuχή, cruv τ� σαρκί σοΙ.) τ� Κ τίσΤ"{j πά

ντων, έξομολογοu ' καΙ άπόσχοΙ.) λοιπον της πρΙν αλογίας, 
καΙ προσάγαγε Θε� έν μετανoί� δάκρuα. 

«Έλέησόν με, δ Θεός, έλέησόν με. 
»Τ ον πρωτόπλαστον 'Αδαμ τ� παραβάσει παραζ ηλώ

σας εγνων έμαuτον γuμνωθέντα Θεοί) καΙ της άϊδίοΙ.) βασι
λείας καΙ τρuφης, δια τας άμαρτίας μοu." 

»Έλέησόν με, δ Θεός, έλέησόν με. 
»Ο'(μοι, ταλαινα Φuχή, τί ώμοιώθης τη πρώΤ"{j Ευα; 

ε'(δες γαρ κακώς καΙ έτρώθης πικρώς καΙ ηΦω τοί) ξύλοu, 
καΙ έγεύσω προπετώς της παραλόγοΙ.) βρώσεως. 

» Έλέησόν με, δ Θεός, έλέησόν με. 
»ΆντΙ Ευας αίσθητης, ή νοητή μοι κατέστη Ευα δ έν τ� 

σαρκΙ έμπαθης λογισμός, δειχνuς τα ήδέα καΙ γεuόμενος 
αεΙ της πικρας καταπόσεως. 

»Έλέησόν με, δ Θεός, έλέησόν με. 
»Έπαξίως της Έδέμ, προεξερρίφη, ώς μη φuλάξας μίαν 
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σου, Σωτήρ, έντολην ό 'Αδάμ, έγω δε τί πάθω άθετων δια 
παν τος τα ζωηρά σου λόγια; 

»Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με. 
»fY περοuσιε Τ ριάς, � έν Μονάδι προσκυνουμένη, αρον 

τον κλοιον άπ' έμου τον βαρuν, τον της άμαρτίας, καί, ώς 
ευσπλαγχνός μοι, δος δάκρυα κατανUξεως. 

»Και νυν και άει και εΙς τους αιωνας των αιωνων. 
'Αμήν. 

»Θεοτόκε, � έλπις και προστασία των σε uμνοuντων, 
αρον τον κλοιον άπ' έμου τον βαρuν, τον της άμαρτίας καί, 
ώς Δέσποινα άγνή, μετανοουντα δέξαι με. 

»Πρόσεχε, Οόρανέ, και λαλήσω καΙ άνυμνήσω Χρι
στόν, τον έκ Παρθένου σαρκΙ έπιδημήσαντα. 

))Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με. 
))Πρόσεχε, Οόρανέ, καΙ λαλήσω· γη, ένωτίζΟϊ> φωνης 

μετανοοuσης Θεφ καΙ άνυμνοuσης αότόν. 
))Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με. 
))Πρόσχες μοι, ό Θεός, ό Σωτήρ μου, tλέ� ομματί σου 

καΙ δέξαι μου την θερμην έξομολόγησιν. 
))Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με. 
)/Ημάρτηκα όπερ πάντας άνθρώπους μόνος . . .  )) 
Τί βυζαντινη προσευχή, καΙ σε κάθε τροπάριο άκοuεται 

� φωνη του άμαρτωλου, που ολο ζητεί, μονότονη ολο ζη
τεί το ελεος του Θεου. 

«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.)) 
Πολέμησε καΙ cru· τί κλαίεσαι άδιάκοπα ζητωντας άπο 

πάνω βοήθεια; Μην περιμένης ολ' άπο το Θεό. 
«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.)) 
'Αρχίζει � νηστεία σήμερα, σκέΦου λίγο, βοήθησε καΙ 

, ' Θ '  , ' β  θ ' συ το ... εο να σε οη ηση. 
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«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
'Αρχίζει ή νηστεία σήμερα, μα μην την άφήνεις μόνη να 

σε σώση, κάνε καΙ την προσεuχή crou . 
«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με. 
»Διέρρηξα vuv την στολήν μοu την πρώτην, ην έξuφάνα

τό μοι ό Πλαστοuργος έξ άρχης, καΙ ενθεν κείμαι γuμνός». 
»Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
Δεν ε'(μαστε πια ΧριστιανοΙ Δε μας σuναξαν έδώ χρι

στιανικοΙ μονάχα λόγοι. Είναι άλλοι, είναι άλλοι. Δε φα
νερώνονται. 

«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
'Αρχίζει ή Σαρακοστη καΙ θuμοuμαι χρόνια παιδικά· με 

το βιβλίο τ' αγιο θα πηγαίνω την Τετάρτη καΙ την Παρα
σκεuη στην έκκλησια καΙ τη Μεγάλη Έβδομάδα πρωΙ καΙ 
βράδu, ολες τΙς μέρες ταχτικά, καΙ θα διαβάζω, ένώ ψαίλ
vouv τα τροπάρια, καΙ θα διαβάζω, ένώ διαβάζει το Εόαγ
γέλιο ό παπας. 

«'Άχραντε Θεοτόκε Παρθένε, μόνη πανuμνητε, Lκέτεuε 
έκτενώς εις το σωθηναι ήμας.» 

Και ηξερα το τροπάριο της Κασσιανης καΙ πως ό βασι
λιας το άποτέλειωσε, οταν άπο το φόβο της κρuφτηκε ή 
μοναχή. 

«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
ΚαΙ ηξερα τον υμνο τον 'Ακάθιστο καΙ πώς μια νuχτα 

ολη εμειναν ορθιοι OL ΒuζαντινοΙ χαιρετίζοντας την Πανα
γία, ποu τους εσωσε άπο τους βαρβάροuς. 

«Έλέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
»Έν νuκτΙ τον βίον μοu διηλθον άεί· σκότος γαρ γέγονε 

καΙ βαθεία μοι άχλυς ή νυξ της άμαρτίας άλλ' ώς ήμέρας 
uίόν, Σωτήρ, άνάδειξόν με. 
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» 'Ελέησόν με, ό Θεός, έλέησόν με.» 
τη βδομάδα των Παθων ζοuσα τη ζωη τοu Ίησοu Χρι

στοu cXκοuοντάς την άπο το Εύαγγέλω και νοιώθοντάς τη
να μέσ' στα τρoπάρ�α της Μεγάλης Παρασκευης. 

«Ψυχ� μου, Φυχ� μου, ιχνάστα, τί καθεuδε�ς; το τέλος 
έγγίζει και μέλλεις θορυβεΤσθαι .  'Α νάνηΦον ουν, 'ίνα φείση
ταί σου Χριστος ό Θεός, ό πανταχοu παρων και τα πάντα 
πληρων.» 

Ko�ματα� ή Φυχ�; 'Όχι, μόνον άλλαξε. Κι ομως τη Σα
ρακοστη και τη Μεγάλη 'βδομάδα ιχντ�λαλεΤ βαθια στα 
σωθικά μου παράξενους, πλοuσωυς και περασμένους ηχους 
και ζωντανεuουν οΙ σπίθες μια στιγμη και σβ�νoντα�. 

«την Πόλιν σου φuλαττε, Θεογεννητορ Πάναγνε· έν σοι 
γαρ αuτη πιστως βασιλεuουσα, έν σοι και κρατuνεται καί, 
δια σοu νιχωσα, τροποuται πάντα πεφασμον και σκυλεuει 
πολεμίους και διέπει το δπ�κooν. »  

«την Πόλιν σου φuλαττε», την Πόλη, την Πόλη των 
Βυζαντινων, τη διχ� μας την Πόλη, την Κωνσταντινοuπο
λη. Τί ησυχo� ποu είναι! Τί συλλογίζονται αύτοι γuρω μου; 
Στοχάστηκαν ποτε πως βρίσκεται ή Πόλη αύτη της Παν α
γίας, ή Πόλη που παρακαλοuν οΙ Βυζαντινοι να τοuς τη φυ
λάξη ή Παναγία, πως βρίσκεται παρμένη άπο τοuς ξένους; 
Κι ομως είναι ολοι τους συναγμένοι έδω. Δεν cXxouvt τάχα 
τί λέγουν τα τροπάρια; 'Όχι. Δεν ξέρουν την εννοια της 
Kασσ�ανης, δε γνωρίζουν το βασ�λ�ά τους. Τί σημαίνει γι' 
αύτοuς ό 'Ακάθιστος "ιμνος; Κι ομως είναι δω συναγμέ
νοι, έπειδη σuνάζoνταν και κεΤνοι οΙ Βυζαντινοι στις 
'Εκκλησιές. Κ' έγω ήλθα έδω για τον Ιοω λόγο. Και είναι, 
σαν τοuς Βυζαντινοuς, 'Έλληνες κι αύτοί, χωρις να ξέρουν 
την Ιστορία τους, και ζοuν σαν 'Έλληνες. Κ' έγω είμαι 
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'Έλληνας μα εγώ, που εχω κάποια γνώση της ιστορίας 
μου, είμαι αραγε καλλίτερος άπ' αότούς; Τί διαφορετικο Τι 
καλλίτερο απ' αίιτους κάνω; Πηγαίνω και γω στην έκκλη
σία, σπως πηγαίνουν κι αότοΙ Πηγαίνομε στην 'ίδια έκκλη
σία. Ή Ιστορία μας υπάρχει, κι αν δεν την ξέρω με. fH τω
ρινή μας κατάσταση είναι άποτέλεσμα της Ιστορίας μας 
ε'(τε την ξέρομε ε'(τε μή. 

''Αν την ξέρωμε ομως, δε φτιάνομε άραγε μια καινούρ
για δύναμη κοντα στις άλλες που εχομε; 

"Ας μείνωμε δω συναγμένοι, άδελφωμένοι, κι ας 
μην ξέρω με γιατί, κι  ας ξέρη μόνον εν ας το λόγο που 
μας συνάζει .  

Ο Ι δ ύ ο Χ ο Ρ ο ί . - «Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ήμων 
rtvou' άλλον γαρ έκτος σοϊ) βοηθον έν θλίψεσιν οίικ εχο
μεν. Κύριε των δυνάμεων, έλέησον ήμας.» 

" Ε ν α ς άγέρας φυσα τα στάχυα και κάνουν μετάνοιες. 
Σαν τα κύματα των χωραφιων είναι τ' άνθρωποκύματα . 
.. Ε ν α ς άγέρας τα φυσα, τα κατεβάζει, και ξανασηκώνο
νται άφοϊ) περάση. 'Αόρατος άγέρας. 

«ΑινεΤτε τον Θεον έν τοΤς Άγίοις αuτοu" αινεΤτε αίιτον 
έν στερεώματι της δυνάμεως αUτοU. 

»Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ήμων rtvou.»  
., Ε ν α ς άγέρας φυσα τα στάχυα και κάνουν μετάνοιες, 

μετάνοιες, μετάνοιες. 
«Κύριε των δυνάμεων, μεθ' ήμων γενου. 
»ΑινεΤτε αίιτον έν τυμπάν� και χορ<{) " αινεΤτε αότον έν 

χορδαΤς καΙ όργάν�. 
» Κύριε των δυνάμεων, με θ' ήμων γενου. 
»ΑίνεΤτε αότον έν κυμβάλοις είιήχοις αίνεΤτε αίιτον έν 

κυμβάλοις άλαλαγμου. πασα πνοη αίνεσάτω τον Κύρων. 
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»Κόριε των δυνάμεων, μεθ' ήμων γενοU.»  
• Ο π ρ ω τ ο ς Χ ο Ρ ό ς .  - «ΑΙνείτε ταν Θεαν εν τοίς 

Άγ�oις αυτοU.»  
• Ο δ ε u τ ε Ρ ο ς Χ ο Ρ ό ς .  - «Αίνείτε αόταν εν στερεώ

ματ ι τ-ης δυνάμεως αUτοU.»  
Ο t δ υ α χ ο ρ ο Ι μ α ζ � .  «Κόριε των δυνάμεων, μεθ' 

ήμων γενοu, άλλον γαρ εκτας σοί) βοηθαν εν θλ�Φεσιν οόκ 
εχομεν. Κόριε των δυνάμεων, ελέησον ήμας.» 

<Ήλιος τοί) δειλινοί) μας μαλακώνει στην 'Εκκλησιά. 
Βαρεια καΙ πολότιμη ωρα. 'Αργοπορινα Φάλσιμο, ησυχο 
άλλαγμα τοί) μέτρου καΙ τοί) σκοποί) καΙ τ-ης φων-ης, ξανα
θόμισμα των παλιων καιρων, τροπαριων ξαναε�πωμα, 
επανάληΦη, μονοτονία εΤναι θρησκευτικα καΙ είναι Βυζα
ντινα καΙ είναι τεχνιχα καμώματα. Άκοόραστη είναι ή 
κοόρασή τους. 'Ακοόραστη ή δόναμή τους στην ταπείνωση. 
'Ακοόραστη ή προσευχη κ' ή δέηση. 

«την πασαν ελπίδα μου είς σε άνατ(θημι, Μήτηρ τοί) 
Θεοίί· φόλαξόν με ύπα την σκέπην σου. 

» Κόριε ελέησον, κόριε ελέησον, κόριε ελέησον, κόριε 
ελέησον, κόριε ελέησον, κόριε ελέησον, κόριε ελέησον . . .  » 

"'Ω Παναγία σμορφη, με τα φτενό σου πρόσωπο πόσες 
πίκρες γ λόκανες καΙ καλογερικοuς βαρεμοuς καΙ μοναχι
xout; πόθους παρηγορήτισσα, ζωγραφισμένη, - χίλιες 
φορες ζωντανώτερη, δυνατώτερη καΙ φωτεινότερη άπα τΙς 
Βυζαντινες είκόνες σου - στη φαντασία των μοναχων, που 
κάθε τόσο σένα κυτάζουν, σένα φωνάζουν, άπα σένα ζητοuν 
βοήθεια. 

, Α ν α γ ν ώ σ τ η ς .  - «" Ασπιλε, άμόλυντε, άφθορε, 
άχραντε, άγνη παρθένε, θεόνυμφε Δέσποινα· ή Θεαν Λό
γον τοίς άνθρώποις τΌ παραδόξφ σου κυήσει ένώσασα καΙ 
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την άπωσθεΤσαν φuσιν τοί) γένοuς ήμων τοΤς οόρανίοις σu
νάψασα" ή των άπηλπισμένων μόνη έλπΙς καΙ των πολε
μοuμένων βοήθεια" ή έτοίμη άντίληψις των εΙς σε προ
στρεχόντων καΙ πάντων των Χριστιανων το καταφUγιον. 
Μη βδελuξτι με τον άμαρτωλόν, τον ένα γη, τον αΙσχροΤς 
λογισμοΤς καΙ λόγοις καΙ πράξεσιν ολον έμαuτον άχρειώ
σαντα, καΙ ττι των ήδονων τοί) βίοu ραθuμί� γνώμτι 
δοuλον γενόμενοψ άλλ', ώς τοί) φιλανθρώποu Θεοί) Μή
τηρ, φιλάνθρωπος σπλαγχνίσθητι έπ' έμοΙ τ<;> άμαρτωλ<;> 
καΙ άσώτ� καΙ δέξαι μοu την έκ ρuπαρων χειλέων προ
σφερομένην σοι δέησιν . . .  » 

Κοκκινισμένος ό ηλιος τοί) δειλινοί) γεμίζει δόξα το 
κελΙ κι ό μοναχος φωτίζεται καθοuμενος στο ξuλινο σκαμνί 
τοu, μπροστα στο ξuλινο τραπέζι, οποu βρίσκεται άνοιγμέ
νο ενα μεγάλο βιβλίο. Να μην άφήσω ωρα, να μην άφήσω 
στιγμη έλεuτερη στοuς πεφασμοuς, προσεuχή, προσεuχή, 
να μην εμπη ό διάβολος μέσα μοu. 

"'Ω σατανικη φαντασία, πήγαινε να σβηστης άπο μπρο
στά μοu. Προσεuχή, προσεuχή, διάβασμα . . .  ΓuναΤκα, αφη
σέ με. Τί δείχνεις τΙς γuμνιες σοu; Σε σιχαίνομαι. Διάβα
σμα. Διάβασμα. Κuταξε, ό ηλιος βασιλεuει" πέρασε μια μέ
ρα. Θεέ μοu, τί κοUραση. Ποιος θα με βοηθήση; Φως τε
λεuταΤο της μέρας. Σκεπασμένο το κεφάλι της μόλις βλέ
πω το πρόσωπό της, μόλις βλέπω το στόμα της. 'tΏ φωτια 
των ματιων της. ΤΩ Παναγιά, γλuκειά μοu μητέρα, μητέ
ρα τοί) Θεοί) μοu, άγνή, είσαι μόνη προστάτρια, παρηγο
ρήτισσα, είσαι έλπίδα, είσαι γuναΤκα, είσαι νέα. Βοήθησέ 
με cru, Δέσποινα. Γuρισε να με κuτάξης κuταξε τί κοuρα
σμένος ποu είναι ό πανάθλιος ό δοuλος crou. πως ν' άνασά
νω; Τί να κάμω αuριο, ποί) να γuρίσω καΙ ποί) να ευρω 
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ήσυχια; Δέσπo�νά μου, Παναγια, δώσε να μην εχω πειΡα
σμοuς, μείνε κοντά μου, μείνε πάντα, καλή, γλυκειά μου 
Παρθένα. πες εναν καλο λόγο γ�α μένα. Δpόσ�ζε την xou
ρασή μου καΙ το πUΡωμα. Δώσε να ελθη ή μέρα ή αuρ�ανή, 
καθαρή, ησυχη, άγνή, παpθεν�κη σαν κ' εσένα, ώ Παναγια 
Δέσπωνα. 

«'Άσπ�λε, άμόλυντε, αφθορε, αχραντε, άγνη Παρθένε.» 

ΣΤ' Ή σ υ χ ι α  τ η ς  Μ α γ δ α λ η ν η ς  

Το βράδυ στην κάμαρά της ή Μαγδαληνη εTνα� με τον 
'Αλέξη. 

Μ. - Δεν μπορώ π�α να δποφέρω που ζώ χωρΙς άρμο
νια με την κo�νωνια καΙ γ�' αuτο θα παντρευτώ. 

'Α. - Θα καταργήσης τα βαθ�α αΙσθήματα, που εΤνα� 
άντικοινωνικοΙ καρποΙ ΚαΙ δε θα αΙσθάνεσαι πια έλλην�
κά, επειδη δε θα εΤσαι πια ερωτεμένη. 

Μ. - Θέλω να ριχτώ στα χέp�α ένος άντρος καΙ να 
ήσυχάσω, να κo�μηθώ ξέροντας πως θα με προστατέφη, 
πως θα με φυλάξη καΙ κανεΙς δε θα τολμήση να με πειΡά
ξη. 'ΓΩ! να ήσυχάσω, να κo�μηθώ, πολu, πολu, χωρΙς φόβο, 
χωρΙς ΟνειΡα. Γ�' αuτο τόνε διάλεξα εκείνον. 

Ά. - ETνα� αραγε πολu αΙσθητικο νά 'ρχεσαι στην 
'Αθήνα για να άγαπήσης ενα Σουηδο καΙ να τον πάρης 
αντρα; 

Μ. - ΕΤσαι εΙρωνικος εσu, μα εγω χρε�άζoμαι, θέλω 
την ήσυχια, δεν ξέpε�ς πώς την ποθώ την άρμονLα. Χ τες 
το πρωΙ ημουν ακεφη καΙ κακoδ �άθετη· πηγα σ' ενα 
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έργαστήρι, ποι> ποuλοuν φωτογραφίες αρχαίων τόπων 
καΙ εργων, καΙ τΙς κύταζα χωρΙς εuθuμία, τη μιαν uστερ' 
απ' την αλλη. Τίποτε δε με ξύπνησε. 'Έξαφνα ομως είδα 
το ναό, ποι> είναι στην παλια Κόρινθο, το βαρύ, το δωρι
κό, τον αρχα"iκό, με πίσω τον 'Ακροκόρινθο. Βαρειες πέ
τρες, έπιστύλια μεγάλα, μονόλιθα, κανονικα πλάκωναν 
τίς κολόνες στερεα καΙ ηταν σαν να τΙς εμπηγαν στη γη 
μέσα με το βάρος τοuς το σιδερένιο. Μπροστα ηταν με
ρικα ξερα χόρτα καΙ πίσω ό 'Ακροκόρ ινθος, κι αότος φο
βερος μονόλιθος. fO ναος ηταν φuσικός, σαν να είχε cpu
τρώσει απο τη γη κοντα στον 'Ακροκόρινθο. Μα είχε κα
νονικες γραμμές. ΤΟ στερεο θέαμα σuγκράτησε το μάτι 
μοι> καΙ είδα μια άρμονία γεμάτη κι αδιάκοπη, ποι> σέρ
νονταν με αμέτρητες φωνές, τόνοuς καΙ Οργανα. ΚαΙ 
πηρα δύναμη καΙ κύταξα στα μάτια τη δuστuχία μοι> καΙ 
ή δύναμη με έβοήθησε να ζήσω. Κ' ενοιωσα καλλίτερα 
έκείνο ποι> αίσθάνθηκες πέρσι, οταν εχωσες το πρόσωπό 
σοι> στην Κασταλία . 

'Α. - Ναί, πέρσι την ανοιξη στην Κασταλίαν ηπια 
τον πόθο μοu . Μαγδαληνή, δεν ξέρεις πως με αλέθει ή 
φωνή σοu . ΤΟ στόμα σοu, ποι> ξέρει να φιλη τέλεια, ξέρει 
καΙ να μιλη στρογγuλα με φωνη βελοuδένια. Σuχνα δεν 
ακούω τί λέγει αότο το στόμα. Τί σημασία εχοuν οΙ λέ
ξεις; Τί με μέλει, αν ή φιλοσοφία σοι> αξίζει η δεν αξίζει .  
Τί με μέλει, αν είναι αληθινα η ψεύτικα τα αίσθήματά 
σοu; Νομίζω πως θα είναι αληθινα τη στιγμη ποι> τα λές, 
αλλα δεν τα προσέχω. Προσέχω μόνο τη φωνή σοι> καΙ 
με θuμίζεις την 'Αφροδίτη .  Είσαι αληθινη στην ήδονη 
ποι> παίρνε ις καΙ στην ήδονη ποι> δίνεις, καΙ το λέγει ή 
φωνή σοu. 
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Μ. - Παν αυτά. 
'Α. - Νομίζεις πως μπορε'ίς ν' άλλάξης; Και γιατί να 

χάσης την καλλίτερη, τη μόνη δόναμή crou; Γιατί δε με δί
νεις το καλλίτερο ποu εχεις; 

Μ. - Δεν ξεχνας, 'Αλέξη. 
'Α . - 'Όχι δεν ξεχνω. Είμαι διαφορετικος άπο σένα. 

Είναι ανοιξη τώρα και ηταν ανοιξη τότε ποu θuμοUμαι. Βα
σίλεuε ό ηλιος και καθήσαμε στις πέτρες και άκοόσαμε την 
ωρα έκείνη, ποu εφεuγε ησuχη σαν ονεφο, και ηθελα να τη 
φιλήσω. 

Μ. - Ξέρεις θα πάγω σε λίγες μέρες στοuς Δελφοός. 
'Α. - Χωρις έμένα. 'Εκείνη ή ω ρ α εφuγε για πάντα. 

Βγηκε ό 'Αλέξης και πηγε στο δρόμο των Πατησίων. 
(ο ουρανος εΤναι λίγο σuννεφιασμένος και το φεγγάρι χό
νει σταχτερο φως. Να πήγαινα κάθε νόχτα, με το φεγγά
ρι πίσω μοu παλαίβοντας στα σόννεφα, κάθε νόχτα άπο 
κείνο τον '(σιο το μακρό, το μονότονο, το λίγο άνηφορικο 
δρόμο, το σταχτή, άνάμεσα σε ouo άράδες άκακίες ποu 
άνοίγοuν και μοσκοβολοίίν τα ψόλλα τοuς τα καινοόργια, 
να πήγαινα μόνος στην έρημιά, χωρις να κuτάζω οϋτε δε
ξια οϋτε άπο την αλλη τη μερια και να εφτανα, υστερ' απο 
πολλην ωρα, σ' ενα περιβόλι φωτισμένο, με κόσμο πολu 
ποu γελα και μιλεί και φωνάζει και κοuνιέται και τραγοu
δεί, και νά 'βλεπα στη μέση, πιο Φηλη άπο τοuς αλλοuς 
και τις αλλ ες, πιο λεπτοκαμωμένη, πιο νόστιμη και πιο 
παιδιακίσια, μια κόρη. Να την εβλεπα άμίλητος έγω μιαν 
ωρα και να εφεuγα πάλι άπο τον Ι'Οιο δρόμο τον '(σιο, το 
μακρό, το μονότονο και το μuρωδιασμένο, να γόριζα στη 
χώρα. 
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Στον uπνο τοu κείνη τη νόχτα είδε ό Άλέξης ενα ονει
ΡΟ' στο δρόμο ποu περπατοuσε σuνάντησε τη Δία και της 

τ ειπε' 
- ΤΟ ξέρω, δε μ' αγαπας. Μα θέλω να μ' αγαπήσης. 

Θα σ' αγαπήσω τόσο πολό, ποu θα μ' αγαπήσης. 
Δ. - Στην αρχη σε θuμοUμοuν. "Υστερα δε σε θuμοu-

μοuν πιά. 
Ά. - ΤΟ κατάλαβα αμέσως. 
Δ. - Νόμιζες ομως πως σ' αγαποUσα. 
'Α "O � '  , , ζ ""'" , " . - χι οεν το νομι α . .=.ερω μονο πως ισως . . .  
Δ. - Τί; 
Ά. - 'Ίσως (και κατέβασε λίγο το κεφάλι τοu) κολα

κεότηκες απο την αγάπη μοu. 
Δ. - Κόταξε πως κοκκινήσαμε και οΙ δuό μας. 
Και είδε ό Άλέξης ε.λπίδες πολλές. Tou φάνηκε σα να 

παραδέχονταν να τον αγαπήση αργότεραΙ •  

Μελέτη, πως να δείξω πως σε  λατρεόω, αφοϊ) δεν είμαι 
μηχανή; Σκέψη είναι κεΤνο, ποu θα εκανε καλα ό άνθρω
πος, αν ηταν μηχανή. Μικρή, μικροότσικη μηχανη ημοuν 
κι ετρωγα πολό. Τί θα γίνονταν ή μικροότσικη μηχανή, αν 
μεγάλωνε κανονικά! Μεγάλη, δuνατή, με καταβόθρα για 

1) Σημε(ωση τοσ έκδότη. - Το μικρο κομμάτι αίιτο είναι διαγραμ

μένο στο πρωτότuπο και ό σuγγραφέας εχει σημειώσει στο περιθώριο' 

«Μπορεί να λε(ΨΌ». 
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στομάχι. Μα οί μικρούτσικες μηχανες ποu τρώγοuν οε με
γαλώνοuν πάντα. Πολu σπάνιες μεγαλώνοuν κι οχι πάντα 
οί καλλίτερες οΙ αλλες χαλνοUν. 'Έπρεπε να μην είχα πό
θοuς λαχτάρες, ε.ΠLθuμίες, να μην ε.πιθuμοUσα να γεννήσω 
άνθρώποuς, ώς ποu να γίνω ε.βΟομήντα χρονών, καΙ θα 
ημοuν τότε μεγάλη μηχανη ποu θα αλεθε σκέΦες απεφες. 
'Ανάξια, τιποτένια κι αχρηστα κάνω ποu οε μαθαίνω ολο 
καινούργια, ολο περισσότερα. Φωνες τοί) τωρινοu, φωνες 
της λύπης καΙ χαρας, σείς μ' ε.μποδίζετε και ή άηοία σας με 
σφίγγει το λαιμό. Κάτι λεν οΙ γρύλλοι, ποu ξετρελαίνοuν 
ολη νύχτα το βοuνο καΙ τον αιθέρα. Δία, οεν τοuς άκοuς 
καΙ σύ; 

«Μόνο θuμοUμαι· πόνο οεν εχω καΙ ποτε παράπονο οε 
βγάζω. Δε θα με καταλάβης ανθρωπε. 'Axouc; πως λαλοuν 
πολλοΙ μέσ' το Τρελο βοuνό. Κανένας μας οε σταματα, 
πρΙν άρχινήση ό αλλος. "Αλλοuς άκούει καΙ θuμαται καΙ 
ξαναρχίζει επειτα. 

» Λέμε τα παλια και τα πολu παλιά, ε.κείνα ποu κανείς 
σας οε θuμαται, λέμε και τα έρχόμενα, έκείνα ποu κανείς 
σας οε θα τα ίοη. 

»Νuχτερινά μοu λόγια χρuσωμένα, λέγετ' ε.κείνα ποu 
λαλεί βραχνα ό τζίτζικας την ήμέρα. 'Απο το στόμα μοu 
παίρνει τοί) Τρελοί) βοuνοu την Ιστορία. την ήμέρα ξεκοu
ράζομαι ε.γώ . την νύχτα ξεκοuράζεται ε.κείνος. το 
χειμώνα στα uπόγεια κοιμούμαστε κ' οΙ οuό μας και φu
λάγομε τα περασμένα καΙ τα έρχόμενα. Στης γης τη ζέστη 
μένοuνε μαζί μας κοιμισμένα τα νuχτερινά μοu χρuσωμένα 
λόγια, τα ήμερινά τοu πuρωμένα λόγια. 

»ΕΤναι καλοκαίρι και λαλώ τα λόγια μοuσικα τη νύχτα, 
νύχτα, ως ποu ν' άρχίσοuν γλuκοχάραμα να τρίζοuνε τα 
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λόγια τοuς ξερα τα ξόλινα τζιτζΙκια. Ξέρεις το Τρελο βοu
νό, άφοί) το γόρισες. ΘωρεΤς άπ' της άναπνοης τοu κάθε φό
σ-ημα τα χόρτα τα μuριόξερα πως σειοUνται. ΘωρεΤς άπ' τα 
χρόνια τοu καΙ τΙς βροχες πως πλόθηκαν οί πέτρες καΙ τα 
βράχια. ΘωρεΤς πως το ξεθώριασεν ό ηλιος. 

»Παλιό, πολi> παλιο βοuνό, στα μετρημένα πεuκα σοu 
καΙ στα σταχτια θuμάρια μόρισα τη μεγάλη σοu ζωη την 
περασμένην, Ολη. 

» ΤΙς νόχτες βλέπω καΙ περνα άπ' έκεΤ μιαν άλεποί) με 
την πuκνη οόρά της. Πρω"ι, πρωΙ βγαΙνει λαγος άπο την 
τρόπα πάρα πέρα. Κάποτε το δειλινο μέσα στο χαλασμέ
νο έρημοκλήσι άκοόω το τuφλο το πέταγμα της xouxou
βάγιας. 

»Οί νuχτερΙδες πετοuν άπο πάνω μοu καΙ σκοόζει κάποu 
αφαντος ό κοuρασμένος γκιόνης. 

» την ήμέρα νοιώθω πως κάποιο μάτι γέρακα πετοόμε
vou ολοuς μας όρΙζει ως μέσα στα λημέρια μας τ' άπόκρu
φα κι άκοόω τη φωνη τοί) κόρακα ψηλα καΙ τα γαβγΙσμα
τα των σκόλων άπο την στάνη, καΙ ποί) καΙ ποί) την ερημη 
φωνη τοί) ερημοu τσοπάνη. 

»ΚαΙ σε μιαν ακρη τοί) βοuνοu, οχι καΙ πολi> μακρια 
άπο μια λΙμνη πράσινη, ζωγράφισαν σε μια σπηλια τον πα
λιον καφον οί ανθρωποι, στο βράχο πάνω τΙς εΙκόνες τοuς 
μέσ' στο σκοτάδι. Φίδια, σκοuλήκια καΙ σκορπιοί έκεΤ σu
νάζονται το βράδu. τα βράχια μέσ' στο λιόκαμα ξεθωριά
ζονται την ωρα ποu τρΙζοuν τα τζιτζΙκια, ξερα κι άκοόρα
στα καΙ ξόλινα σαν άργαλειοί. 'Ακοuς τί λέγοuν; 

»Άμέτρητα χρόνια πέρασαν κι άκόμα ΣU δεν ησοuν γεν
νημένος, ανθρωπε. Στ' άπέραντα τα δάση ζοuσαν τα τωρινα 
τα ζωα κι αλλα με σχήματα παράξενα, πολi> μεγάλα. 
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ΤΗταν ζέστη κ' ετρεχαν πολλα νερά. 'Έξαφνα σείστηκε ή γη 
με τράνταγμα θανάτοu, μοuγγΡLσαν τα ζωα, βόγγηξαν οΙ 
λόγγοι κι άπο τα βάθη τοϊ) βοuνοu, άπο τα σωθικά τοu 
βγηκε βοή. Σκιάχτηκαν και τρόπωσαν τα ζωα, οποu εUΡL
σκαν σκοτάδι. 'Έτρεμαν τα δένδρα, ρίγησαν τα χόρτα, κ' 
ετριξαν τα βράΧLα. 'Απο τον τρόμο το βοuνο τρελάθηκε. 
'Άναψε και σκίστηκε. ΔαιμονLσμένη πuρκα·ία άπο την κορ
φή τοu χόθηκε στις ράχες τοu, στα δάση τοu ξαπλώθηκε καΙ 
μέσ' στους κάμποuς ετρεχε φωτια άπο τίς ρεμαΤLές. Λάβρος 
άνεμος φuσοuσε και τα ζωα μοuρλαμένα, φωτισμένα άπο τη 
λάμψη -άμορφο σατανικο μποuλοuκι, χωρις άκρη,
σπρώχνονταν, κατέβαLναν, κατρακuλοUσαν. 

»πηγαν κ' επνLξαν στης λίμνης κάτω τα νερα το πόρω
μα καΙ τη ζωή τοuς. "ΕκλαLαν πετοόμενα άπο πάνω μερικα 
ποuλιά. 

»"Αν πας έκεΙ στον τόπο ποu βρίσκονταν Τι λίμνη έκεί
νη, θα βρης μέσα στη γη -τάφος της ζωης άπέραντος της 
περασμένης- χωμένα τα σκέλεθρα των ζώων των μεγά
λων κοντα στα δέντρα τα άπολιθωμένα. Και το μεδοόλι 
των κοκκάλων εγινε κρόσταλλο. τα ζωα τα μικρά, ποu 
εμειναν έπάνω στο βοuνό, στο χωμα τρuπωμένα, εζησαν 
και είδαν. Τέλειωσαν οΙ πuρκα·ίές, τα δάση επεσαν και το 
βοuνο ξεράθηκε κ' ήσόχασε. Είδαν τη θάλασσα κοντά, γα
λάζιο κάμπο, έκεΙ ποu ηταν πρΙν βοuνα και δάση. 

»'Λκοuς τί λέγοuν τώρα; 'Ερχόμενη άντάρα, έρχόμενη. 
πως ερχεταL; 'Αμέτρητα χρόνια θα περάσοuν καΙ δε θα 
βρίσκεσαι πια σό, άνθρωπε. Θ' άνάψη το βοuνό, θα τρα
νταχτοuν τα βράΧLα. Θα βογγήξεL το βοuνό, θα σκιστοuν 
τα βράχια καΙ θα πεταχτοUν. Και θα βοuλLάξη το βοuνο 
άπο την καLνοuργLα τρέλα και θα πνιγοuν οΙ πέτρες. Άπο 
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πάνω έρημικες φωνες ποuλιωv χαμένων θα ροuγώvοuv τα 
νερά, ΠΟι) θα μας σκεπάζοuv. Θα κοuραστοuv και' θα πεινά
crouv καΙ θα πέσοuv μέσα καΙ τα δστερνα ποuλιά. Γαλάζιος 
κάμπος, τάφος άπέραντος των περασμένων. 

»Μόνο θuμοUμαι· πόνο δεν εχω· παράπονο δε βγάζω.»  
Τέτοια ελεγαν οΙ  γρόλλοι στο βοuvό. Και' ό Άλέξης 

σuλλογίζοvταv. 
Ή ζωή μοι) είναι σοβαρή, γιατΙ σuλλογίζομαι. Και' 

νοιώθω πως περνω. Προσωρινη καΙ λίγη ζωή. Δεν εχω 
ήσuχία, οίίτε θέλω να εχω. 'Άλλη ζωη άπο τη ζωη δεν πι
στεόω να δπάρχη. Μά, έπειδη δεν περιμένω αλλη και' δεν 
εχω τίποτε να κάμω, αισθάνομαι πως είναι περιττο να μέ
νω ησuχος. Γuρεuω να δω τί σημαίνει ή ζωή μοu. την ήσu
χία, που δεν τη βρίσκω στον κόσμο μοu, δε ζητω να την 
εuρω άλλοU. Τί θα πη έγκατάσταση η άποκατάσταση; Ξέ
νος ήταν, λίγο μεγαλίτερός μοι) στα χρόνια καΙ φωτισμέ
νος άπο αλλον ηλιο ό Χιώτης έκεΤνος, ΠΟι) τον ακοuα χτες 
κ' ελεγε· «Έγω θαρρω πως τέλεια άποκατάσταση είναι ή 
παντρειά» . 

Η' 

Ό 'Αλέξης περπατεΤ μόνος στΙς πέτρες των Δελφων. 
Δεν είμαι ό Ιοιος ανθρωπος. ποτε δε θα ξανάλθη ή 'ίδια 

ωρα τοϊ> δειλιvοu, κι αν βρεθη ποτε πάλι κοντά μοι) ή ru
ναΤκα ΠΟι) άγαπω, μια Μαγδαληνή. 

Ό πολιτισμος αuτος ολος πέρασε και' δε μένει τίποτε, 
τίποτε ζωντανό. Πάει, χάθηκε και' δε θα ξανάλθη. Τίποτε 
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πια δεν μας δένει με τον περασμένον Έλλ'1}νισμο παρά, 
'ίσως, λίγο ή καταγωγή μας. Είμαστε μακριά, μακριά άπο 
τοuς άρχαίοuς και τίποτε δε θα κάνομε σαν κι αύτοός, οuτε 
μεγάλο οuτε μικρό. 

Ό 'Αλέξ'1}ς κάθεται στο άλογο και περπατεί ό άγωγιά
Τ'1}ς άπο πίσω. Είναι ζέστ'1} μεσ'1}μεριοίί καλοκαφινη και 
Π'1}γαίνοuνε στο δρόμο της ' Αράχοβας. 

- 'Όταν περπατώ το μεσ'1}μέρι στη λάβρα, στην έρ'1}
μια και στην ξεραΙλα τών βράχων της Άκρόπολ'1}ς η στοuς 
λόφοuς γόρω φαντάζομαι καλλίτερα τη ζωη τών άρχαίων 
ζωντανή, κι οπως τώρα, χωρις ρομαντισμό. fH ζωή τών 
άρχαίων, ποu κατορθώνω και ζώ μέσα Τ'1}ς λίγες στιγμές, 
δεν είναι καλλίτερη οuτε χεφότερ'1} άπο την τωρινή. Είναι 
γuμνή, λιγνη και χαριτωμέν'1}. 

'Άλλοτε ομως ζώ στην τωρινη ζωη και με τα τωρινα τα 
χρώματα άνακατώνω τ' άρχαία, και βάφω την άρχαία 
ζωή, έπειδη είναι περασμέν'1}. Γιατι είναι δόσκολο να φα
νταστώ χωρις ρομαντισμο τα περασμένα. Κι αύτη ή 
άρχαία ζωή, ντuμέν'1} βαρια κι άτίμ'1}τα ίιφάσματα είναι 
πλοόσια, σαν τα ζοuμερα χρώματα στο βασίλεμα. Στοuς 
Δελφοuς τώρα ενοιωσα πρώτ'1} φορα πως ηταν πεσμένες οΙ 
πέτρες και νεκρές, ομως, γιατί μ' άρέσει να καλλιεργώ τη 
θόμ'1}σ'1} τών άρχαίων, και στην ' Αθήνα ας μην ξεχνώ ποτε 
όλότελα, ένώ μένω πάντα έκεί, πως δεν είναι παρθένα ή 
χώρα, μόνο ζώ σε τόπο ποu εζ'1}σαν πριν άλλοι "Ελλ'1}νες, 
προ πάντων Έ κ ε ί ν ο ι . 

'Ένα καραβάνι άλογα κι 'Αραχοβίτες, άλλοι καβαλικε
μένοι, άλλοι περπατώντας, γuναίκες, παιδια και άντρες 
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πηγαίνουν στην Άράχοβα. Σόννεφα εΤναι μαuρα και Φιχα
λίζει δ οUρανός. Ό 'Αλέξης πηγαίνει τ' άλογό του κοντα 
στ' άλογο ένος μικροί) κοριτσιοu, που εχει φορέσει στο κε
φάλι την κουκοόλα, μυτερη σαν περικεφαλαία, τοί) νόστι
μου έπανωφοριοί) του, που εΤναι βαθu μαβί. Τ ο κορίτσι τον 
κυτάζει δυνατα με τα μαuρα μάτια και δεν τα κατεβάζει. 

Ά. - Σε λένε Άθηνα; γιατι τΤΊς μοιάζεις. 
Μ ι κ ρ ή .  - 'Όχι. 
Ά. - 'Η φωνή σου εΤναι σα γυναίκας. Πώς σε λένε; 
Μ. - Διαμάντω. 
, Α.  - Μ' άρέσει ή κουκοόλα σου. Μπορώ ναόρω καμια 

τέτοια ν' άγοράσω στην 'Αράχοβα; 
Δ. - Τί τη θέλεις; 
Ά. - τη θέλω να τη δώσω τΤΊς άδελφΤΊς μου, που εΤναι 

μικρη σαν κ' έσένα. Πόσων χρονών εΤσαι; 
Δ. - Μήπως ξέρω; 
'Α. - Μόνη σου εκαμες την κουκοόλα σου; 
Δ. - 'Όχι. 'Η μητέρα μου την εραΦε. 
Ά. - Με τη δίνεις; και σε την πληρώνω. 
Δ .  - 'Όχι, τη θέλω. Ε1ναι δική μου. 
Ά. - Άπο ποί) ερχεσαι; 
Δ. - Άπο τα Σάλονα. Και cru ποί) πας; 
'Α. - Στον 'Όσιο Λουκα. 
Δ. - Τί θα κάμης αuτοu; 
Ά. - Πάω για περίπατο. 
Δ. - Και θα μείνης στο Μοναστήρι; 
Ά. - 'Όχι, θα πάω στην Άθήνα επειτα. Βρέχει δυνα

τώτερα τώρα . . .  Δε φοβασαι τη βροχή; 
Δ. - Τί να τήνε φοβηθώ; 
'Α Α " Τ f 'Α ' β . - υτη ειναι η ραχο α; 
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Δ. - ΝαΙ 
'Α. - Φεόγεις; ποί) πας άπο κεί έπάνω; 
Δ. - Στο σπίτι μας. 
Ά. - Γειά σου, μικρή. 
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Γόρισε καΙ τον κόταξε τελευταία φορα καΙ χάθηκε σ' ενα 
στενό. fH βροχη επεφτε δυνατη καΙ πολλη άπο τον ουρανό. 

' Α  γ ω γ ι ά τ η ς .  - Θα προχωρέσωμε; 
Ά. - ΝαΙ 
Άγ. - Μα βρέχει. 
'Λ. - ΤΟ ξέρω. Θέλω να φτάσω το βράδυ στο μο-

ναστήρι .  
'Λγ. - 'Έχομε καιρό. Θα γίνωμε μοόσκεμα. 
'Α. - Φοβασαι; Δεν εκαμες στρατιώτης; 
'Λγ. - 'Έκαμα. 
'Α. - Λοιπον τί στρατιώτης είσαι; 
Κ' έπειδη παραπονιοuνταν ό άγωγιάτης, κατέβηκε ό 

'Αλέξης άπο τ' αλογο καΙ τον εβαλε ν' άνεβη αυτος καΙ τό
νε σκέπασε μ' ενα σκέπασμα. Ό 'Αλέξης περπατοuσε μέσ' 
στα νερα με μιαν Ομπρέλλα. 

Ά. - πηγες στην Άθήνα; 
'Α γ. - πως δεν πηγα; την ξέρω καλά. (Ωραία χώρα. 

llou, τοuτα τα δικά μας τα μέρη! Τί θέλεις κ' ερχεσαι να 
τα δης; 

Ά. - Μ' άρέσουν καλλίτερα άπο την Άθήνα! 
Άγ. - 'Εκεί είναι γυναίκες καΙ γλέντια. Να δης μια 

που είχα. ΤΗταν ασπρη καΙ παχειά· τη λέγανε ΙΕλένη. 
Λοιπον την πηρα μια μέρα άπό 'ναν στρατιώτη . . .  

Τ ί  μ ε  μέλει Ιδω, στον Παρνασσό, τ ί  εκαμες ΣU στην 
Άθήνα; ''Αν ηξερες πως σε χάλασε ή 'Αθήνα, φίλε μου. 
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Μαuρη εΤνα� άπο τα σuννεφα ή κλε�σοuρα τοί) ΠαρνασσοU. 
Βλέπω ώς έκεί, ποu άρχίζοuν τα ελατα σκoτε�να στο βοuνό. 
Φωτίζοuν οΙ άστραπές. Τόπος για κλέφτες καΙ ληστές. 

' Α  γ ω γ � ά τ η ς .  - M�α μέρα καθως πήγα�να άπο δώ 
μ' εναν ξένο, εξαφνα βρέθηκε μπροστά μας ενας, μας κuτα
ξε καλά, μας ρώτησε άπο ποί) έρχόμαστε, ποί) πηγαίνομε, 
πo�oΙ ε'{μαστε καΙ δ�α μ�ας χάθηκε τρέχοντας άπο μπροστά 
μας. τους σuvτρόφοuς τοu πηγε να βρη; Μείναμε τη vuχτα 
στο χάν�, έδώ παρακάτω. 

'Α Δ' .... λ" 'Α β' . - εν ε�ναι ντροπα ες o� ραχο �τ�σσες. 
Άγ. - E1να� κακές, αμα τΙς πρωτογνωρίσης. 'Έπε�τα, 

με μ�ά, δuό μέρες, &μα ξέρε�ς, μπορείς και τις καταφέρνε�ς. 
ΤΙς άρέσε�. 

Bρέχε�, βρέχε� καΙ ό οuρανος δεν άνoίγε�· κατεβαίνε� 
χαμ ηλα καΙ μαuρος σκεπάζε� τα βοuvα δεξ�α καΙ άριστερά. 
Να το χάν�. 

, Α γ ω γ � ά τ η ς .  - 'Εδώ, τώρα και ε'{κoσ� χρόν�α, 
σκοτώσανε οΙ στρατ�ώτες πολλους ληστες καΙ π�άσαν 
αλλοuς. Μ' άφοί) τους επ�ασαν, ερχετ' ενα βόλ� καΙ σκοτώ
νε� τον ταγματάρχη, καΙ τόνε θάψαν έκεί πέρα. 

'Α. - Ποιος τόνε σκότωσε; 
Άγ. - ΟΙ χωρ�άτες άπο το Δίστομο. <Ένας τόνε ση-

μάδεψε άπο μακρ�α και τράβηξε. 
Πέφτε�, χωρΙς έλπίδα, βροχή, βροχη καΙ σκoτε�ν�ά. 
Ά. - Τί εΤνα� κείνος ό τοίχος στη ράχη τοί) βοuvοu; 
Άγ. - E1να� το ταμποuρ� τοί) Καρα"ίσκάκη . .... Ηλθαν οΙ 

Toupxo�, το πέρασαν κ' εφτασαν στην Άράχοβα. τα παλ
ληκάρ�α τοί) Καρα"ίσκάκη τους φάγανε. 

ΚαΙ τα παλληκάρ�α τοί) Καρα"ίσκάκη καΙ ή βαρuχε�μω
ν�α τους εφαγαν καΙ δεν εμε�ναν παρα πολυ λίγo�, χαμένo�, 
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σκορπισμένοι στο αγριο βουνό. Τί χιόνια θα ηταν, τί ανε
μος, τί σuννεφα και τί σκοτεινιά. Βρέχει λιγώτερο τώρα. 
'Ίσως άνοίξη λίγο στο βασίλεμα. 

'Α. - Ποιο δρόμο θα διαλέξωμε; 
'Α γ. - Αότος πάει στα Δαuλια, κείνος στη Λειβαδια 

άπο πάνω άπ' το βουνό. Τοuτος πάει στο Δίστομο και στον 
'Όσιο Λουκα. 

'Α. - tH Σχιστη όδός. Καυμένε ΟΙδίποδα! 

'Ανοίγει σιγά, σιγα ό οόρανος και φωτίζει τον κάμπο 
το στενο και τις ράχες, κείνες τις ξερες τοί> ΞεροβουνιοU. 
Κάμποση μαυρίλα άπο ελατα είναι πάνω, πάνω. Χώρα 
ερημη και ημερη, άφοϊ> πέρασε ή άγριάδα τοί> Παρνασ
σοU. tH σκοτεινια εγινε φως και ή βροχη γαλανη γαλήνη. 
Πλαταίνει ό κάμπος, φυτεμένος άμπέλια. tO δρόμος 
στενος με λάσπες, χωρις πέτρες περνάει άνάμεσα στ' 
άμπέλια και τον ξεχωρίζουν φράχτες άπο κάθε μεριά . 
., Α γριες τριανταφυλλιες κι αλλα χαμόκλαδα στάζουν, 
στάζουν, στάζουν διαμάντια. Το χωμα βρεμένο μυρίζει 
πολU . Το Δίστομο άσπρίζει δεξιά, κεί πέρα. Γαλανή, 
έλληνικώτατη χώρα, όμορφη, ερημη, που δε σε βλέπει 
κανένας, μόνος έγω είμαι δω και σ' άγαπω, σ' άγαπω' 
μυρ ίζει το χωμα. οι μuθοι γεννήθηκαν έκεί στα βουνα 
έπάνω, ή θρησκεία έκείνων των tΕλλήνων. Παλια βουνά, 
άφοϊ> ηταν ζωντανα για τους άρχαίους και εβγαιναν άπο 
την αχνη τους Ν ερά"(δες, Δρυάδες, Μοuσες και παραμu
θια. Βουνά, έρείπια, σαν τον Παρθενωνα, σαν τους Δελ
φοuς, σαν την 'Ολυμπία, χάρες γεμάτα και ζωη περασμέ
νη, ζωη νέα, μα σπασμένη. Τ' άγάλματα, οΙ πέτρες, οΙ 
ναοι δε γερνοuν, οστε τα βουνά' μένουν πάντα νέα, μόνο 



142 ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΎ'ΜΗΣ 

σπάνουν καΙ σπάνουν καΙ οί ανθρωποι τώρα δεν τοuς μέ
λει που σπάνουν, που εσπασαν. 

<Ένα βοσκόπουλο μικρό, ως δέκα πέντε χρονων, λι
γερο πηγαίνει με τη γκλίτσα καΙ τη μικρή του φουστα
νέλα κατα το Στείρ ι .  Νόστιμο προσωπάκι με μάτια πολu 
σταχτιά. 

Ά. - Γειά σου. 
Μ ι κ ρ  ό ς .  - Γειά σας, που πατε; 
'Α. - Στον <Όσιο Λουκα καΙ σύ; 
Μ. - Στο Στείρι. 
'Α. - Λοιπον θα παμε μαζΙ Που εΤναι τα πρόβατά σου; 
Μ. - Έκεί πέρα. 
'Α. - πως δεν τα φυλας έσύ; 
Μ. - Πάω στο χωριό. Παντρεύεται Τι άδερφή μου. 
, Α γ ω γ . - 'Αρβανίτη παίρνει, ρέ; 
Μ.  - Διστομίτη. 
'Α. - ΕΤναι 'Αρβανίτικο χωριο το Στείρι; 
, Α γ ω γ .  - Ετναι το τελευταίο άρβανίτικο χωριό. 

'Απο δω καΙ πέρα εΤναι Ρωμαίίκα. Μα καΙ δω παν να ξε-
ι , ' β  ι χασουν τ αρ ανιτικα. 

Ά. - Ξέρεις άρβανίτικα; 
Μ. - Ξέρω. 
, Α γ ω γ . - πως λεν άρβανίτικα τον κωλο; 
·0 μικρος γελα. 
'Α. - "Αφησε το παιδί. 'Έλα να παραβγουμε στο τρέ-

ξιμο. πως σε λένε; 
Μ. - Λουκα. 
'Α. - 'Έλα, Λουκα, να δουμε ποιος τρέχει πιο γρήγορα. 
·0 μικρος γελα καΙ γυαλίζουν τα σταχτιά του μάτια. 

Τρέχουν. 
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'Α. - Βλέπεις; αν καΙ ξέρω μονάχα τα ρωμαί'tκα, τρέ-
χω πιο γρήγορα ιΧπο σένα. 

(ο μικρος γελα. 
Λ. - Βλέπεις τούτη την καταβόθρα; 
'Α. - Είναι βαθειά; 
Λ Π Ι f./ , , " " Τ ' ' β ' . - αει ως κατω κ εχει νερο μεσα. ο νερο γαι-

νει ιΧπ' την άλλη τη μεριά, στον κάμπο της Λιβαδιας. 
'Α. - Περνα ιΧπο κάτω ιΧπο το Ξεροβούνι; ποί) το 

ξέρεις; 
Λ.  - ΕΙχαν ρίξει μια φορα ιΧπο δώ ενα ξύλο σημαδε

μένο καΙ βγηκε στον κάμπο. Είναι μεγάλη, σα σπηλιά, κά
τω ή καταβόθρα. 

' Α  γ ω γ . - την είδες; 
Λ. - Μια μέρα είχε πέσει μέσα ενα γίδι καΙ μ' εδεσαν 

ενα σκοινΙ στη μέση καΙ με κατέβασαν να το πιάσω. 
Ά. - Τό 'πιασες; 
Λ. - Τό 'πιασα καΙ είδα ιΧπο κάτω νερο πολu κι ιΧπο 

πάνω βράχια μεγάλα, καμάρες καΙ σκοτάδL. 
'Α. - 'Εδώ εμεLνες πάντα; Δεν πηγες ποuθενα 

άλλοu; 
Λ. - Δεν πηγα ποuθενά. 
'Α � , ' Τ  , l� ' "  ' β , . - �ερεις ΤL ELVCXL ΠLσω α.Π αuτα τα ouvcx; 
Λ. - Δεν πηγα ποτε ιΧπ' αUτοU. 
'Α. - 'Έχεις ιΧκούσεL YLCt την ' Αθήνα; 'Απο κεί πέφτει. 
Λ. - Κείθε ερχεσαι; 
'Α Ν '  'ΥΗλθ " , β , t: ' 1. '  � -. - αι. α με το καρα L και �αναπαω α.ΠΟ οω. 

Φτάσαμε στο χωριό σοu. 
Λ. - 'Εγω πάω ιΧπο δώ. fLCt το μοναστήρι έκείνος 

ElVCXL ό δρόμος. 
Ά. - ΓεLά σοu, Aouxfi. Να με θuμασαι. 
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Γελα ό μικρος καΙ πηγαtνει με τη γκλtτσα καΙ με τη μι
κρή το\) φο\)στανέλα. Γ\)ρtζει καΙ κ\)τάζο\)ν τελε\)ταία φορα 
τα σταχτιά το\) τα μάτια. Βασιλεuει ό ηλLOς. 

, Α γ . - Μια ωρα δρόμο άκόμα. Άπο τουτο το χω
ρ ιο παtρνο\)ν άγαπηηκες οΙ καλόγεροι .  Τις λεν κο\)
μπάρες. <Όταν ερχωνται εδώ, μένο\)ν στα σπtηα το\)ς . 
Και τις γωρτες και τα πανηγuρια πηγαtνο\)ν οΙ κο\)
μπάρες στο μοναστήρ ι  καΙ μένο\)ν δ\)ό, τρεΤς μέρες στα 
κελιά. 

'Α. - Βαρεια εΤν' ή καλογερική. Πόσοι μοναχοι εΤναι; 
, Α γ ω γ . - Καμια έβδομηνταριά, μαζι με τα καλογε

ρόπο\)λα. 
'Α. - ΟΙ δόκιμοι. τα καuμένα τα παιδιά. 

Ό Άλέξης κάθεται σ' εναν εξώστη της μονης καΙ βλέ
πει τον κάμπο τον καταφ\)τεμένο στα μισοσκοτεινά. 

Ά. - Θ' άργήση νά 'ρθη ό ήγοuμενος; 
'0 μικρος ίιποταχτικος του ήγοuμενο\) φέρνει γλ\)κο και 

νερό. - 'Όχι, δεν άργεΤ. 
'Α. - ., Αφησε το δίσκο κ' ελα να μιλ ήσωμε. 
ΤΗλθε ό μικρός, σοβαρός, χωρΙς να πη λέξη καΙ άκο\)

μπώντας στα κάγκελα τοίί εξώστη κ\)τάζο\)ν κ' οΙ δ\)ο στον 
κάμπο το σκοτεινιασμένο καΙ στο βο\)νο πέρα, πο\) τον 
φράζει .  Τ ρέμο\)ν μερικα αστρα. 

'Α. - Γιατί μένεις εδώ μέσα; 
'Υ Τ' ' '  Π '  " Δ' 1: ' " ,  . - ι να καμω; ες μο\) και σ\). εν �ερω τι να κα-

μω. Σ\)μβοuλεφέ με. 
Ά. - Άπο ποίί εΤσαι; 
'Υ 'Α " 'Α ' β . - πο την ραχο α. 
'Α. - ΚαΙ δε βρtσκεις δο\)λεια εκεΤ; 
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ΙΥ. _ πηγα στο δημοτικο σκολειο καΙ στο σκολαρχείο 
καΙ επειτα ημοuν σε μαγαζί. Πολλη δοuλεια καΙ δέκα πέ
ντε δραχμες το χρόνο. Τί να κάμω; "'Ήρθα έδώ καΙ ηuρα 
σωματικη καΙ φuχικην ήσuχία. 

'Α. - Δεν εχει χωράφια ό πατέρας σοu να όργώση; 
ΙΥ. _ Ναί, μα δεν μπορώ να κάμω αuτη τη δοuλειά. 

Θέλω να μάθω γράμματα. 'Ήθελα να πάγω στην 'Αθήνα 
να δοuλεuω υπηρέτης καΙ να πηγαίνω καΙ στο γuμνάσιο . 
Δεν μπόρεσε να βρη σπίτι για μένα ενας φίλος μοu, ποu 
είναι στην 'Αθήνα. 

'Α. - Μα καΙ στην 'Αθήνα είναι πολλη ή δοuλεια καΙ 
δε βρίσκεις εακολα ήσuχία. Κ' έκεί πρέπει να κοπιάσης. Θα 
δοuλεuης ολη μέρα. Θα πηγαίνης καΙ στα μαθήματα καΙ 
θα μελετας το βράδu. Σuλλογίστηκες αν μπορείς να το κά
μης; 'Αφοϊ> γuρεuεις τη σωματικη καΙ την φuχικην ήσuχία, 
θα μπορέσης να κάμης έκείνο ποu θέλεις; 

ΙΥ. _ Μα τί με σuμβοuλεuεις να κάμω; 
'Α. - Θα σ' ελεγα να όργώσης το χωράφι τοϊ> πατέρα 

σοu. Μ' άφοϊ> δε σ' άρέσει αuτό, σε σuμβοuλεuω να βρης 
μαγαζι στην 'Αράχοβα καΙ να δοuλέφης. 'Αργότερα, αν 
δοuλέφης καλά, μπορείς στ-η Λιβαδια να βρης καλλίτερο 
μαγαζι με μεγαλίτερη πληρωμή. Κ' επειτα μπορείς να γί
νης εμπορος καΙ συ. 

ΙΥ. _ Δε βρίσκεις εακολα δοuλειά. 
'Α. - Βρίσκεις ομως δυσκολα, κι ολα είναι δυσκολα, 

έχτός άπο την καλογερική. Τί κάνεις έδώ για να ώφελή
σης τη φuχή σοu και το σώμα σοu; Τίποτε· κι άργότερα 
θα γίνης σαν τοuς αλλοuς καλογέροuς. Σ' άρέσει αuτη ή 
ζωή; 

ΙΥ. _ 'Έχω ήσuχία. 
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'Α. - Πρόσεχε μη χάσης και θέληση κι άρετή και ψu
χή. Γράφε με στην 'Αθήνα, κι αν μπορώ να σε βοηθήσω λί
γο, θα το κάμω. Μόνο πολέμησε και μόνος σοΙ) να βγης 
άπο δώ μέσα. "Αν μείνης έδώ, πολέμησε να φuλάξης τη ψu
χή σοΙ) και με μελέτη μπορεΤς να κάμης κάτι άργότερα. 
Μελέτησε τώρα πολύ, άφοϊ> σ' άρέσει ή μελέτη. Δεν είναι 
άνάγκη να πας σε σκολειο για να μάθης. Μαθαίνονται τα 
γράμματα μόνο με την άγάπη ποΙ) τά 'χει κανείς. Μελέτη
σε τις παράδοσες της μονης, κάθε πέτρα, κάθε έπιγραφή, 
την Ιστορία την έκκλησιαστική, την Ιστορία τη βuζαντινή, 
την Ιστορία της βuζαντινης τέχνης. Γίνε σοφος σ' αότά· κι 
αν θέλης ετσι, τότε μεΤνε δώ μέσα. Ειδεμή, εβγα μιαν ωρα 
άρχίτερα. 

fY. _ Δεν ξέρω ξένες γλώσσες. 
'Α. - ΜπορεΤς να μάθης. Θα σε στείλω βιβλία. Θα σε 

βοηθήσω, οσο μπορώ. "Αν εχης άληθινη άγάπη στη μελέ
τη, τα βιβλία φτάνοuν και μπορεΤς να γίνης κάτι, χρήσιμος 
για την fΕλλάδα. Γιατι αότο πρέπει να κuτάξης να γίνης, 
κάτι για την fΕλλάδα, οχι για τον έαuτό crou. "Ολω οΙ 
ανθρωποι κuτάζοuν τον έαuτό τοuς. 'Εκείνοι ομως ποΙ) 
μποροuν να κάμοuν κάτι πρέπει να κuτάζοuν την fΕλλάδα. 

Σώπασε ό 'Αλέξης και κύταξε μακριά. 'Έτρεμαν πολλα 
αστρα στον οόρανο και cpucroucre. το βραδuνο άεράκι γ λuκο 
και μuρωδιασμένο. 

'Α. - Είναι τίποτε καλλίτερο, παρα να δοuλέψης γι' 
αότη τη χώρα; 

fY. _ 'Ακούω τον ήγούμενο κ' ερχεται. 
Τ' αλλο πρωΙ, άφοϊ> πηγε και είδε τις έκκλ ησίες της 

μονης, ό 'Αλέξης εφuγε για τη Λειβαδιά. 'Ανάμεσα στα 
ελατα, σ' ενα μονοπάτι στον fΕλικώνα, ό άγωγιάτης με το 
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μοuλάρι εχοuν προχωρέσει. ΚαΙ ό 'Αλέξης περπατώντας 
πιο πίσω ξαναθuμαται, οσα τοί) διηγήθηκε ό ήγοόμενος για 
τον 'Όσιο AouxCi. 

�o 'Όσιος Λοuκας με το μαθητή τοu Παγκράτιο ήταν σε 
μια σπηλια κ' ερχονται τρεχάτες ouo γuναίκες. ""Η ταν 
χειμώνας και σκοτεινιά, γιατΙ εΤχε βασιλέψει ό ηλιος καΙ ό 
'Όσιος δε θέλησε να τΙς διώξη, μόνο, σαν ήλθε ή ωρα του 
uπνοu, OL δόο πατέρες τΙς εβαλαν καΙ πλάγιασαν άνάμεσά 
τοuς για να μην κρuώσοuν καί, έπειδη ήταν αγιοι, οϋτε πέ
ρασεν άπο τη φαντασία τοuς εΙκόνα σατανική. 

τα ελατα μuρίζοuν δροσερα κι ό '(σκιος εΤναι παρθενι
κός, προτοί) τον άνάψη ό ηλιος άνεβαίνοντας, καΙ πρω"ίνα 
εΤναι τα χρώματα. Μια βρόση φωνάζει το Νάρκισσο. 
''Τ στερ' άπλώνεται το νερο καΙ γόρω φuτρώνοuν χόρτα. 
Κρόα πηγή, πως διψώ. ΕΤναι μέσα το νεώτατο κορμί, το 
λιγερό. Μορφη άγαπημένη, πώς να σε πιάσω ποu εΤσαι μέ-

, ' " , λ ' , \  'ξ " , σα στο νερο, να σ αγκα ιασω, να σε σφι ω ως ποu να πε-
θάνω. �H βρόση φωνάζει το Νάρκισσο. 

Θ' Σ u ν ε ί δ η σ η 

'Ένας ξένος γνώρισε τον 'Αλέξη καΙ τοί) εΤπε. 
- Είσαι καλλίτερος άπο τοuς αλλοuς 'Έλληνες. Δεν το 

νοιώθεις; 
Και ό 'Αλέξης άποκρ(θηκε. - Είμαι διαφορετικός. Δεν 

εΤμαι ξuπνότερος άπο τοuς αλλοuς 'Έλληνες. ΟΙ περισσότε
ροι εΤναι πιο εξuπνοι άπο μένα. Μόνο μ' άρέσει να διορθώ
νω τον έαuτό μοu καΙ τον άναλόνω, οσο μπορώ, βαθότερα. 
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οι αλλοι προτιμουν τα Φέματα. Δεν εχω τα Ι'Οια ενδιαφέ
ροντα με τοuς αλλοuς καΙ δεν εόχαριστουμαι μένοντας μα
ζί τοuς, μ' αν εχοuν μάτια καθαρα να δουν την tΕλλάδα, 

, \ , ζ " , τοτε τοuς μοια ω σ αuτο. 
Ξ έ ν ο ς .  - Πρέπει να δοuλέΦης για την tΕλλάδα. 
Ά. - Λατρεύω τη σκέΦη μονάχη καΙ γuρεύω μ' αότη 

να ζήσω, οσο μπορω περισσότερων κόσμων ζωές. 'Επειδη 
άλλάζω κάθε μέρα, δεν ξέρω αν θα θελήσω άργότερα να 
ζήσω καΙ την τριγuρινη ζωή. Δεν άξίζω να λατρεύω τη 
σκέΦη μονάχη, γιατΙ δεν είμαι άρκετα εξuπνος οϋτε δημι
οuργtxός. 'Έπειτα -ή άγάπη μοu για τη χώρα, '(σως καΙ -ή 
επιθuμία μοu να είμαι άνώτερος άπο τοuς αλλοuς <Έλλη
νες, μαζί καΙ με αλλοuς λόγοuς, ποu δεν τοuς ξεδιαλύνω 
καλα άκόμα, Υσως με φέροuν να θελήσω να δοκιμάσω καΙ 
την αλλη ζωη την τριγuρινή, ποu με φαίνεται τόσο χοντρη 
τώρα. Πόσο καλλίτερη είναι -ή ζωη της φαντασίας μοu. 

tO ξένος εφuγε καΙ ό 'Αλέξης, σάν ποu ηταν Τι σuνήθειά 
τοu, πηρε ενα τετράδιο κι εγραΦε τα έξης. 

«'Εγώ. ΓιατΙ σ' εμένα σuνάζεται κάθε σuνείδηση. Δε με 
μέλει αν uπάρχοuν τ' άλλα, άφου εγω τα βλέπω καΙ δπάρ
xouv. <Όπως κι αν είναι, εγω δπάρχω. ΚαΙ -ή άμφιβολία 
για την ίίπαρξη των άλλων είναι δ ι κ ή μ ο u .  Μπορεί να 
uπάρχοuν καΙ τ' άλλα, άφου εγω δπάρχω. 

- 'Έχω μαζί μοu τον έαuτό μοu, οταν δεν κοιμουμαι. 
"Οποu κι αν πάγω, πάντα σέρνω μαζί μοu τον έαuτό μοu . 
., Αμα σφάζοuν ομως κάποιον μπροστά μοu άνακατώνεται 
ό έαuτός μοu. 'Άνω, κάτω στριφογuρίζοuν στη φαντασία 
μοu σuνήθειες, γνώση, σuμπάθεια καΙ άνάβοuν σα μιαν 
οπτασία περιττή. 'Άμποτε να ημοuν μηχανή. 
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- Ή γνώση τοϊ> έαuτοu μοι; είναι κατάσταση άνώτερη. 
Σημαίνει πως άλλάζω καΙ θέλω ν' άλλάζω πάντα. Για να 
μπορέσω να γνωρίσω τον έαuτό μοu, οπως ημοuν τη στιγ
μη ποι; πέρασε, πρέπει να γίνωμαι διαφορετικος καΙ καλ
λίτερος άπο τον εαuτό μοι; τη στιγμη ποι; πέρασε. Πρέπει 
ν' άλλάζω, γιατΙ ή σuνήθεια σκοτώνει τη σuνείδηση. 

- Ή άνατομία κάθε εικόνας τη σκοτώνει σιγά, σιγά. 
<Όμως, επειδη ποτε δεν είμαι βέβαιος, μπορώ να μην την 
ξεδιαλόνω την εικόνα; Τίποτα δεν περνα άπο μέσα μοu, 
χωρΙς να άναλuθη. Είμαι σαν το πρίσμα, ποι; άναλόει το 
φώς. 

- fQ σuνεφμός, ξuπνώντας τον έαuτό μοι; ολον, κε
ντρίζει πάντα τη γνώση πως δεν είμαι τίποτα. <Όταν xu
τάζω τον ουρανό, δεν εuχαριστωuμαι, γιατΙ σuλλογίζο
μαι πως δεν είμ' εξuπνος. Δε θέλω να εχω τέτοια γνώση 
τοί) εαuτοu μοu. Θέλω να βλέπω, χωρΙς να είμαι άσκη
μος εγώ. 

"Ας ξεχνώ την άσκημιά μοu, πάντα θα μείνη μεγαλίτε
ρος ό πόθος μοι; να ημοuν φοβερα εξuπνος. 

- 'Αφοί) σέρνω πάντα μαζί μοι; τον έαuτό μοu, σuλλο
γίζομαι πάντα. fH καθημερινη καΙ παντοτινη σκέψη είναι 
σuνείδηση. Αυτη ομως ή σκέψη δεν είναι ή χαρά μοu, άφοί) 
δεν είμαι, οποι; κι αν πάγω, μηχανή. Χαρα μοι; είναι ή 
σκέψη η καθαρή, εκείνη ποι; μοιάζει μιας σκέψης ποι; θά 
'βγαινε άπο μηχανη άτάραχτη. 

- Χαρτοφόλακας ξόλινος, άπέραντος, σαν εκείνοuς 
ποι; φuλάγοuν τ' άρχεΤα μέσα, θέλω να είναι ή ψuχή μοu. 
ΚαΙ θέλω εκεΤ μέσα να χώσω τον κόσμο, σε κάθε θήκη τε
τράγωνη κι άπο ενα κομμάτι καθαρό, ξεδιαλuμένο, ξε
μπερδεμένο άπο τΙς κλωστες τών άλλων κομματιών. 
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- Ήθικη εΤναι Τι σuνάφειά μοu με τοuς άλλοuς. Φιλοσο
φία εΤναι κάθε γνώσ1j. Θέλω να εχω δική μοu ήθική, δηλαδη 
να μην εχω ήθική, άφοί) εν ας άνθρωπος δεν μπορεί να κάμη 
ήθική, οπως δεν μπορεί να φτειάσ1j νόμοuς πολιτικούς. 

- Δίχως ήθικη μ' όδηγεί κανείς, οταν βρίσκωμαι 
άνάμεσα στοuς άλλοuς; Σε κάθε περίσταση με λεν τί να 
κάμω Τι ήθικη των άλλων, ποu εχει γίνει άνατροφή μοu 
άπο πολu παλιοuς καιρούς, και Τι λογική μοu, ΠΟι) μ' εκα
μαν οΙ άλλοι κ' έγώ. Ή λογικη ΠΟι) κάνω έγω εΤναι Τι μό
νη μοι) έλεuθερία. 

- Ετμαι ενας, εΤμαι μόνος. Μα δεν εΤμαι παιδι δικό 
μοu. "0, τι κι αν κάνω εΤναι κοινωνικό, άφοί) το να ζω εΤναι 
κοινωνικό. Κ' έγω βλάφτω και ώφελω την κοινωνία. Κ' Τι 
κοινωνία βλάφτει και ώφελεί έμένα. 

- Μ' άρέσοuν οΙ άνθρωποι ποu δεν άρέσοuν της κοινω
νίας. 'Όχι πως ολοι οΙ κακοι γι' αότην εΤναι καλοι για μένα, 
μα οσοι εΤναι καλοι για μένα, δεν εΤναι καλοι για την κοι
νωνία. Λατρεύω την έπιείκεια και Τι κοινωνία τη σιχαίνεται. 

- Σuχνα βλάφτω την κοινωνία με γνώση και χωρΙς 
πρόθεσ1j να τη βλάΦω. <Όλη Τι ζωή μοι) εΤναι βλαβερή, γιατι 
εΤναι άνάγκη κι οχι χρέος. Κάποτε μπορεί να ώφελω την 
κοινωνία με γνώσ1j και χωρις πρόθεσ1j να την ώφελήσω. 

- Δεν εχω σκοπο να σuγχύζω τοuς άλλοuς, οuτε να 
τοuς εόχαριστω. <Όσο μπορω, κρύβομαι άπο τα μάτια της 
κοινωνίας, και οταν μπορεί να τη σκανδαλίσω και οταν 
μπορεί να την καλοκαρδίσω. Αότη εΤναι Τι σύμβαση ΠΟι) 
εκαμα μ' αότήν. 

- Για να γίνω ξετελειωμένος πρέπει άνάμεσα στις χα
ρές μοι) να εχω και μια χαρα πιο δύσκολη, το καλο των 
αλλων. 
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- Πρέπει να μπορώ να κάνω κακα πράγματα για να 
μπορέσω να κάνω τα καλά. (Η γραμμη ποι> ξεχωρίζει τα 
δuο μαζώματα εΤναι τιποτένια και κοινωνική. (Η πράξη 
εΤναι δuσκολη, γιατι εΤναι πράξ'η. Γιατι να κάνω μόνο τις 
μισές, το ενα το μάζωμα; 

- Μπορώ να κάνω Ο,τι θέλω, αν εχω γvώσ'η τί κάνω, 
τοuς λόγοuς, τα μέσα, τ' άποτελέσματα. Δε γίνομαι χορ
τοφάγος, γιατΙ με φτάνει ποι> ξέρω τΙ κάνω τρώγοντας 
ζώα. Θα γινόμοuν άνθρωποφάγος, φτάνει να ήξερα τί εκα
να, οταν θα ετρωγα άνθρώποuς. 

- Να κάνω κάτι και να ξέρω τί κάνω. 'Όταν λέγω 
κ ά ν ω σ'ημαίνει κ' έκείνα ποι> βλέποuν οΙ αλλοι καΙ κείνα 
ποι> δε βλέποuν οΙ αλλοι. Πράξ'η εΤναι και να δείρω κάποι
ον, πράξ'η εΤναι καΙ να μην τόνε δείρω. 

- Και Τι κοινωνία με σφίγγει πότε θεληματικα και πό
τε αθελα, και το σφίξιμο μ' άλλάζει. Και τότε πάλι χτuπώ 
κάθε στιγμη άπο παντοί) στοuς τοίχοuς, ποι> με περιτριγu
ρίζοuν. ΤΟ ποuλΙ σα μεγαλώνει σπάνει τ' αόγο και βγαίνει 
εξω στο φώς. 

- (Η κοινωνία μ' άναγκάζει να τη σuλλογιέμαι. ΟΙ πε
ρισσότερες λuπες καΙ λιγώτερες χαρες ποι> με χαρίζει κάθε 
μέρα Τι κοινωνία θέλω να rLVouv ί>λ'η για τη σκέΦη μοι> και 
τίποτ' αλλο. 

- 'Ίσως εΤναι ξεπεσμένες πολλες κοινωνίες τωρινές. 
'Υπάρχει και δuστuχία. Και έγω δεν κλαίγομαι οστε πο
λεμώ να ξανανιώσω τις κοινωνίες η να τις γιατρέΦω. 
Πέρασαν κ' οΙ ΊνδοΙ κ' οί Πέρσες κ' οΙ 'Έλληνες καΙ οΙ 
'Άραβες. 

Σ 'Φ 'Φ ( , θ '  ( λ ' " θ ' - κε η, σκε 'η αγν'η, κα αροτατ'η, απα η, εσενα ε-
λω. ΕΤμαι καλόγνωμος για τοuς αλλοuς, έπειδη τοuς σuλ-
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λογίζομαι. Φτάνει να καταλαβαίνω ο, τι βλέπω, φτάνει να 
βλέπω. ΓιατΙ θα το άλλάξω κατ α την προτίμησή μοu 
έκεΤνο ποu βλέπω; Γιατί θα σuγκινηθώ έγω άπ' αυτό; 

- Έπειοη άγαπώ τον έαuτό μοu, τον άναθρέφω για να 
τον κάμω ώραιότερο. Διώχνω, για να οέχωμαι, τα oucrxo
λώτερα. Μα πόσες φορες ή κούραση οε μ' άφήνει να τον 
άναθρέφω!» 

Βγαίνει εξω ό 'Αλέξης καΙ περπατεί στο Ορόμο. 
'Ασήμαντα καΙ γνωστα εγραΦα καΙ οεν ξεκαθαρίζεται ό 

κόσμος. Ξεπετιοuνται μερικα καΙ φωτίζονται καλλίτερα, 
άνακατώνονται ομως άλλα καΙ ξuπνοuν τα πιο μακρινα καΙ 
μπεροεuονται σκέΦες μέσα στΙς σκέΦες, άτέλειωτες καΙ άξε
οιάλuτες, σαν τΙς ράχες μέσα στΙς ράχες τοί) βοuνοU. ΚαΙ 
'ίσως περισσότερα με μαθαίνει ή σuγκίνηση παρα ή λογικη 
τ-ης μηχαν-ης. 'Ήθελα ενα φίλο, ποu να μ' άγαποuσε, οσο 
κανένας οε μ' άγάπησε ποτέ, καΙ να τον άγαποuσα οσο 
μπορώ. Θα ηταν μεγαλίτερός μοu, τέλειος, εξuπνος πολΙ; 
καΙ οιαγνωστικος καΙ ηθελα να μ' εβριζε κάθε μέρα για τΙς 
άσκημιες ποu εχω, να μ' ελεγε άπλα αυτα ποu εχω καλά, 
να καταλάβαινε την κατάστασή μοu πάντα καΙ να μ' ελεγε 
το ίατρικο ποu τ-ης πρέπει. Να τον εχω στuλο καΙ ν' άκοu
μπώ έπάνω τοu πάντα, στη μεγάλη τοu θέληση καΙ γνώση 
καΙ άγάπη. Θα τον άκολοuθοuσα χαροuμενος, οποu κι αν 
πήγαινε. Θα μ' εσερνε ή παροuσία τοu οποu ηθελε. ''Αχ, 
πως να ξεκοuραστώ σε κάποιον έπάνω, ν' άνοίξω ολη μοu 
τη ζωή, κι ολο τον έαuτό μοu καΙ να νοιώθω πως με κατα
φρονεί αυτός, πως με λέγει άνάξιο για κάθε επαινο, κι ομως 
πως μ' άγαπα δπεράνθρωπα ή μεταφuσική τοu άγάπη. 



Ι Χ  

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Α' Ί τ α λ ι σ μ ό ς 

Μ. - 'Αλέξη, 'Αλέξη, ήλθες άγώρι μοu; πώς σε ηθελα, 
πώς σε ηθελα. Δεν είσαι θuμωμένος; 

Ά. - Μαγδαληνή! 
Μ. - Βασανιζόμοuν πως σ' είχα λuπήσει με την άδια-

φορία μοu . 
'Α. - Τί μπορώ να χάμω; 
Μ. - Βλέπεις πώς είμαι; μη με χuτάζεις. 
Ά. - Λίγο άδuνατισμένη άπο τον πuρετό, δεν είναι τί

ποτε' πόσο ηθελα να σε ίδώ τόσες μέρες τώρα' μ' ελεγαν 
πως δεν ησοuν άρχετα δuνατη άχόμη. Είσαι καλλίτερα τώ
ρα, Μαγδαληνή, το θέλω. 

Μ. - Ναί, καλλίτερα. Μα cru πώς όμόρφηνες, παιδί 
μοu. Μ' άρέσεις, οταν είσαι λίγο άδuνατισμένος. Άλέξη, σ' 
εόχαριστώ. 

'Α. - Γιατί; 
Μ. - Για τα πορτοκάλια' ήταν πολu καλά. 
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'Α. - Για τέτοιον καιρό. 
Μ. - ΚανεΙς άλλος δεν μπόρεσε να βρη πορτοκάλια 

τέτοιον καιρό. 
'Α. - Ναί, ήταν δuσκολο' μα γι' αuτο καΙ cru τα πο

θοuσες τόσο παράλογα. Πάντα τέτοια σε ηξερα, μικρή μοΙ) 
καπριτσιόζα. 

Μ. - Μ' εκαιγε τόσο ό πuρετός. 'Ήθελα κάΤL τι σπά
νιο να τον σβήσω. 

'Α. - 'Έτρεξα παντοu, οποΙ) νόμιζα πως μποροuσε να 
βρίσκονταν, καΙ άπο μια κάσα άπο κάτω ηuραν κρuμένα 
καμια δεκαρια πορτοκάλια, τuλιγμένα σε κάτι βρωμόχαρ
τα. 'Έτσι σε τα εστειλα για να μην ξέρης τί είναι μέσα. 

Μ. - Νόμισα πως ήταν ίατρικά. 
'Α. - 'Αξίζει κάτι ό 'Αθηναίος στην 'Αθήνα. Κι ό Σοu

ηδος 'ίσως στην πατρίδα τοu. 
Μ. - πες 'Αλέξη, πές με τί είδες πώς σε σuλλογιζό

μοuν καΙ πώς ηθελα να ημοuν μαζί crou. 
'Α. - Γιατί δεν ήλθες, Μαγδαληνή; πώς θα ζοuσαμε 

στη Βενετία μαζί. 
Μ. - Ξέρεις τί δuσκολα, ποι) εγιναν τα πράγματα τώ

ρα. Μα πες τί είδες, 'Αλέξη. 
'Α. - Δεν μπορώ να σε μιλήσω για την 'Ιταλία. <Όταν 

ημοuν άρκετα μικρος κ' εκανα μαθήματα άγγλικά, με είπε 
Τι δασκάλα μοΙ) να τη γράΦω μLα δLήγηση στη γλώσσα της, 
κ' έπειδη δεν είχα πολλη φαντασία, κ' έπεLδη ηταν εuκο
λώτερο να σuλλογίζωμαι κείνα ποι) άγαποuσα, πηρα το 
χάρτη της 'Ιταλίας κι άκολοuθώντας το ΎLαλο την περί
γραΦα ολη με τοuς κόλποuς, τοuς κάβοuς, τα λLμάνLα, τα 
ποτάμLα. KL άνεβαίνοντας τα ποτάμLα εφτανα στα βοuνά, 
στΙς λίμνες καΙ στα δάση κ' εγραφα τΙς κορφές, τΙς ράχες 
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και τα στενά. fH πεpιγpαφ� ήταν μονάχα όνόματα βαλμέ
να στ�ν άράδα, καθως τα εβλεπα στο χάρτη. Τί ενοιωσε Τι 
δασκάλα μοu άπο τ�ν τέτοια διήγηση, δεν μπορώ να το 
φανταστώ. Μα Τι δοuλεια αόΤ� για μένα ήταν, δεν ξέρω κ' 
έγώ, τί χαρα μuστική, και ήταν σαν να χά"ίδεuα μια μopφ� 
πολuαγαπημένη, οταν βλέποντας τοuς τόποuς εγραφα 
Salerno, Pol icastro, Mant'redon ia, Gaete, Spartivento " 

Μ. - M�ν ξεχνας πως Τι 'Ιταλία είναι παποUτσι. 
'Α. - Δεν ξέρω τί είναι "  μπορεΤ να εΤναι το πόδι καμιας 

γuναίκας, ποu το κορμί της κάθεται στ� φαντασία μοu για 
να είναι πιο τέλειο και πιο άλάθεuτο. 

Μ. - Μα τί είδες, 'Αλέξη; 
'Α. - Πρώτα πρώτα μιαν 'Ιταλίδα στο πλοΤο. Γελα, 

γελα με ομορφο στόμα και δόντια, ομορφο πρόσωπο, πολu 
ώραΤο σώμα. Γελοuν ολ' αότα μαζί, καθαρά, σα μαργαριτά
ρια. Κι αότη πηδα και πετα άπο το ενα στο αλλο, και πάλι 
γελα, γελα. Κατέβηκε στον 'Αγκώνα για να πάη στο (Ρίμινι. 
Μόνο, χωρις λuπη, rUρισε και μ' εριξε μια γαλαν� ματια κ' 
ενα της γέλοιο σκόρπισε κι άποχαιρέτισε. Κ' έγω κuταζα τ� 
βάρκα ποu εφεuγε κ' έλεγα πως ποτε δε θα την ξανα"ίδώ έκεί
νη, ποu γελοuσε, κι ομως πηρε μερικες ώρες της ζωης μοu. 

Μ. - Και μένα τί μ' εκαμες; 'Έτσι με ήθελες κοντά σοu; 
'Α "Α " , δ' θ ' ' ''βλ Μ . - ν ησοuν κοντα μοu, εν α την ε επα, α-

γδαληνή. 'Αγαπώ λίγο, χωρις να τις εχω δεΤ, μόνο ποu ξέ
ρω πως uπάρχοuν, ολες τις γuναΤκες της γης, ποu θα μ' 
αρεζαν, αν τις εβλεπα. 'Ήθελα να τις εχω Ολες. Μ' άνακα
τώνοuν πάρα πολu οΙ γuναΤκες και με παραλUοuν. 

Μ. - ΤΟ καίίμένο το παιδΙ 
'Α. - Στο πλοΊΌ ήταν μια 'Αγγλίδα μεσόκοπη, με γα

λανα χαμένα μάτια, χειρομάντισσα, 'ίσως γεροντοκόρη, 
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άπαλ η καΙ που θα ήταν αλλοτε τριανταφυλλιά, καΙ με λε
πτο δέρμα. την εδειξα το χέρι μου καΙ διάβασε εκεί μέσα 
πως ή ζωή μου θα είναι γεμάτη μικροuς ερωτες καΙ πως, 
αν δεν τοuς νικήσω καΙ τοuς διώξω, οταν πρέπη, άπο μέσα 
μου, δε θα κάμω τίποτε άξωμνημόνευτο στη ζωή μου. ΚαΙ 
την πίστεΦα. 'Όμως εσένα σ' άγαπω πάντα' εχεις κάτι τι 
αΙώνιο μέσα σου. 

Μ. - Άλέξη, μιλείς για την 'Ιταλία τώρα; Τί είδες; 
Ά. - Είδα τη Βενετία, φτάνοντας άπο την Άδριατικη 

θάλασσα. την είδα σταχτεια καΙ περασμένη, γιατΙ ήταν 
σuννεφα στον οόρανό καΙ στον άέρα καταχνιά. Είδα πίσω 
μου τοuς στόλους της Βενετιας, που φοuσκωνε ό ανεμος τα 
πανιά τους κατα την ' Αδριατικη καΙ xouvoUcre. τΙς κόκκινες 
σημαίες τους. Κ' επειτα πηγα στο Μιλάνο' εκεί φαντάστη
κα πως μ' έρμήνευε ό Λεονάρδος δα Βίντση πως να γίνω 
καλλίτερος άπο τοuς άνθρώπους κ' ηρχονταν ή φωνη του 
άπο πάνω μου. ΓιατΙ δεν εζησα τον καιρο που μποροuσα να 
είμαι μαθητής του; Στον <Άγιον Άμβρόσω είδα μιαν τοι
χογραφία τοί) Φερράρι. Ό Χριστος δεν είναι το πρωτο 
πρόσωπο της εΙκόνας, γιατΙ είναι πεθαμένος, κίτρινος καΙ 
χωρΙς εκφραση, μα βρίσκεται κεί, άπο τΙς τρείς γυναίκες 
που τον σκεπάζουν με το σάβανο καΙ κλαίουν, μια πιο συ
γκινητικη καΙ πιο ομορφη -θα ήταν ή Μαρία ή Μαγδα
ληνη- που εχει τα μάτια της βρεμέν' άκόμη άπο τα δά
κρυα καΙ λεν εναν πόνον ασβηστο, κι ομως ησυχο άπο τη 
γνώση της άγuριστης μοίρας καΙ άπο την προσδοκία κα
νενος μεγάλου περιστατικοu, άπο την έλπίδα 'ίσως της 
λάμΦης τοί) θε"ίκοί) φωτος με την άνάσταση. Τί φωτεινη 
λUπη. Ξαναγuρισα στη Βενετία να μείνω περισσότερο. ru
ριζα τη νuχτα άργα να πλαγιάσω καΙ νόμιζα πως ημουν 
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κοuρασμένος, μα δεν μποροuσα να κοιμηθώ' δεν ξέρω αν 
κοιμήθηκα πέντε ώρες ολο, ολο στη Βενετία. Σα φάντασμα 
την είχα μπροστά μοu με άμέτρητες μορφες καΙ χρώματα, 
ποu αλλαζαν άδιάκοπα. Όνειρεuόμοuν ξuπνητος καΙ φώτι
ζε το σκοτάδι ή ζωη της Βενετίας καΙ δεν ξέρω τί αλλ α ποu 
νανούριζαν τΙς ώρες μοu τΙς αuπνες. ΚαΙ επειτα κοuράζο
μοuν καΙ ό uπνος μ' επαιρνε καμιαν ωρα καΙ ξuπνοuσα πά
λι . . .  'Έπρεπε να χαθοuν άπο τον κόσμο ή Ρώμη, ή 'Αθήνα, 
ή Βενετία, να ξεχαστοuν άπο τοuς άνθρώποuς καΙ ν' άρχί
ση νέα ζωή, χωρΙς θύμηση παλιας ζωης. 

Μ. - Γιατί, 'Αλέξη; 
'Α. - Με πονεί ή άγάπη ποu εχω τών ώρα ίων πολιτι

σμών, με πονεί τόσο, ποu δε θέλω να τοuς μιμηθώ. Θέλω 
μόνο να τοuς εχω σuλλογιστη πολu βαθιά, να εχω ζήσει 
μέσα τοuς καΙ τώρα να κάνω αλλα εργα, έγώ, διαφορετικα 
κι ώραία. <Όταν την εβλεπα κάποτε τη Βενετία άπο τα 
ψηλα καμπαναριά της όλόγuμνη μπροστά μοu, ό πόθος καΙ 
ή εχθρα μοu την ηθελαν στης θάλασσας τον πιάτο βοu
λιαγμένη. Σε κοuράζω, Μαγδαληνή. 

Μ. - 'Όχι' λέγε' είναι σαν έμπνεuσμένη ή διήγησή crou . 
'Α. - Μακάρι να ηταν- επρεπε να είμαι λιγώτερο xou

ρασμένος, άγαπημένη μοu, για να εΤμαι προφήτης. <Η κού
ραση είναι μοίρα άχώριστη της ζωης μοu καΙ μόνο το μέ
θuσμα με ζωντανεύει. Μαγδαληνή, σε κανένα μέρος δεν 
περπάτησα τόσο, οσο στη Βενετία. Πρωί, πρωΙ uστερ' άπο 
λίγες ώρες νύχτα, εβγαινα κ' ετρεχα οποu μ' επαιρνε ό δρό
μος, περνοuσα άπο στενά, άπο γεφύρια κ' εβλεπα την πρω
ϊνη ζωη της Βενετίας καΙ τα τιποτένια πράγματα ηταν χα
ριτωμένα' μια λέξη ποu ελεγε μια γuναίκα, ενας '(σκιος, το 
τρεμούλιασμα τοί) νεροU. <Όποu εβλεπα έκκλησία με θύρα 
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άνοιχτη εμπαινα μέσα καΙ κύταζα τΙς είκόνες κ' επειτα ρω
του σα ποιανου αγιοu ήταν άφιερωμένη. 'Έβγαινε ό ηλιος 
καΙ ξuπνουσε τη χώρα καΙ την ελοuζε με '(σκιοuς καΙ με παρ
δαλα χρώματα. Συ με είπες να περπατώ ετσι στη Βενετία. 

Μ. - Ν αί' πώς θuμουμαι καΙ τα δικά μοu τα περιδια
βάσματα. Κάθε γωνια της Βενετίας είναι ζωγραφιά. Κύ
ταζα Τι κ' εμπαινα μέσ' στα φτωχιχα σπίτια, καΙ στα φτω
χότερα με δέχονταν γελαστά, καΙ είχαν κάποιο διχό τοuς 
τρόπο κ' εδειχναν λιγώτερο μαύρη τη φτώχεια. 

Ά. - 'Έπειτα σαν κοuραζόμοuν εμπαινα σε μια βάρκα 
καΙ πήγαιν' άλλου, στα νησιά, στο κοιμητήριο, Τι στα κανά
λια. <Όπως εμπαινες συ στα σπίτια, κ' έγώ, χωρΙς να το ξέ
ρω, βρέθηκα σ' ενα νοσοκομείο, έπειδη είδα μια πόρτα 
άνοιγμένη κοντα στον <Άγιο 'Ιωάννη καΙ Παυλο. Θα ήταν, 
θαρώ, άλλοτε scuola. ΟΙ μεγάλες καΙ παλιες κάμαρες μύρι
ζαν φανιχο καΙ ήταν άραδιασμένα κρεβάτια μ' άρρώστοuς 
τωρινούς. Δεν είναι περίεργο να βρίσκωνται άρρωστοι στη 
Βενετία καΙ να είναι άνθρωποι ποu τους φροντίζοuν καΙ νο
σοκομεία καΙ ίατρικά; Μιαν άλλη scuola μ' άρεσε, του "Αγι_ 
ou Ρόκοu, γιατΙ εμαθα πως είναι άκόμη ζωντανη άπο τον 
καιρο ποu ό Τιντορέτος ζωγράφισε τους τοίχοuς της. (ο Τι
ντορέτος ήταν μέλος του άδελφάτοu του <JAytou Ρόκοu. Μέ
λη βρίσκονται καΙ τώρα, μα κανένας Τιντορέτος δε ζωγρα
φίζει τους τοίχοuς. (Η scuola εμεινε ζωντανή, μα οΙ τοίχοι 
της κατάντησαν ίστορικοΙ Ποιος θα τους έγγίζη τώρα; (Η 
Βενετία με φαίνεται σαν άπομεινάρι του άρχαίοu πολιτι
σμου τών (Ελλήνων καΙ Ρωμαίων, άπομεινάρι ποu ξεψύχη
σε στα δικά μας τα χρόνια κοντά. (Η Πόλη πέθανε προτε
λεuταία καΙ uστερνη πεθαίνει ή Βενετία. Γιατί δεν την πρό
φτασα; (Ενος Σαββάτοu δειλινο .ημοuν στη γκόντολα κι 
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Cixoucrcx στο νερο επανω τΙς καμπάνες ποu σ'ήμαιναν τον 
e.σπερινό, καΙ είδα στο βασίλεμα τα καμπαναρια μαυρα. 
'Έβγαιναν άπο τη χώρα κατα τον οόρανο σαν να ηταν ή 
ψuχη των κατοίκων της. "'Ηταν το τελεuταίο Σάββατο. την 
Κuριακή, άπόγεuμα βαρυ καΙ σuννεφιασμένο, ενα κοuπΙ μο
νάκριβο λαλεί μέσ' στα νερα καΙ γ λιστρω καΙ φεUγω. Στα
μάτησα μια στιγμη στον 'Άγιο Ρόκο, κοντα σ' ενα σιδερά
δικο, κι άγόρασα μια σιδερένια καντήλα με κόκκινο γuαλί. 
'Έπειτα πάλι γλίστρησα στα νερα καί, καθως περνω κοντα 
στα σπίτια, δε βλέπω e.κείνοuς ποu εχτισαν &λλοτε τη χώ
ρα. Τί γίνηκε ή δuναμη που βγηκε άπο τους βάλτοuς; ΤΙς 
&λλες μέρες τους εβλεπα τους Βενετους καΙ βό"ίζε τρομα
χτικη της περασμένης δuναμης άντιλαλια καΙ μ' ερωτα πο
θουσα τα περασμένα. Τώρα περνω άνάμεσα στην e.ρημια 
καΙ πονεί κάτι σαν πληγη άγάπης μέσα μοu, Μαγδαληνή. 

Μ. - "Υ στερα που πηγες, 'Αλέξη; 
'Α. - Στη Φεράρα' είδα το κάστρο πλεοuμενο σε θuμη

σες παλιές, μα ηθελα να δω μιαν e.κκλησία, το San Giorgio 
del Borgo. Μόλις είχε βασιλέψει ό ηλιος καΙ πηρα εν' άμά
ξι ποu με πηγε στο γεφuρι, στην &λλη &κρη. fH e.κκλησία, 
ποu ηταν βασιλική, φαίνονταν μαuρη καΙ το βuζαντινό της 
καμπαναριό. Κuτάζοντας e.κεί κοντα το κοιμισμένο το νερό, 
ποu 'ίσως βρωμουσε καΙ είχε χρώματα κόκκινα, βuσσινιά, 
πορτοκαλιά, κίτρινα, ριγμένα πολλα καΙ δuνατα άπο τον 
οόρανό, λuπήθηκα το γέρο πατριάρχη τον άρρωστιάρη, ποu 
θα ετρεμε μην εβγοuν οΙ πuρετοΙ άπο τους βάλτοuς e.κείνοuς 
καΙ τον πάροuν στον &λλον κόσμο. Σ' αότη τη βασιλικη στα 
1438, λίγα χρόνια πρΙν πάροuν οί τουρκοι την Πόλη, μα
ζεuτηκαν ό πάπας Εόγένιος ό 4. με τους Λατίνοuς καΙ ό 'Ιω
άννης ό Παλαιολόγος βασιλιας της Πόλης με τον πατριάρ-
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χη και την άκολοuθία τοu γ�α να κάμοuν την ενωση των 
εκκλησ�ων. Μα ηταν βρώμικα τα νερα των βάλτων σε 
κεΤνον τον τόπο κ' οι αγ�o� σuνοδ�κοι πηγαν στη Φλορεντία 
να σuλλoγ�στoυν ήσuχώτερα τ' άξεδ�άλuτα προβλήματά 
τοuς. - Άπο κεί πηγα στη Ραβένα. 'Έβρεχε, εβρεχε και τα 
πράσ�να χωράφ�α και τα καρποφόρα δέντρα, δεμένα άναμε
ταξΤ; τοuς με τα κλαδ�α των άμπελ�ων και άραδ�ασμένα σε 
γραμμες πολλές, ποu μπλέκονταν ή μία στην άλλη, ηταν 
ερημ�κα κ� άτέλε�ωτα. πως άγάπησα τη λόπη κείνης της 
χώρας κ' επε�τα, μ�α στ�γμή ενo�ωσα πως βρίσκoμα� κοντα 
στο Pίμ�ν�. πως ξέπεσε ή Ραβένα άπο τότε ποu την είχε 
πρωτεuοuσα ό tΟνώριος 11 ό Θεoδώρ�χoς 11 ό βuζαντ�νος 
εξαρχος. tΩς και ή θάλασσα την άφηκε κ' εφuγε μακρ�ά, 
καθως λέγε� ό Ταίν. Μ' αότος ό άνθρωπος ποu δεν μπορεί 
να μπη στο νόημα του βuζαντ�ν�σμου και δεν καταλαβαίνει 
και το πως ό Μπά"ίρον μπόρεσε να ζήση δuο χρόν�α στη Ρα
βένα, εΤνα� αραγε σαν εκείνοuς ποu λέν- «το Mπρίντ�ζ�, τί σι
χαμένος τόπος». Κ' εγω στο Mπρίντ�ζι μ�α μέρα είδα τα 
πλοuσιώτερα ίταλ�κα Ονεφα. Στο Mπρίντtζ� πρωτόε�δα την 
'Ιταλία. Κάθε άκρη, κάθε κόκκος της 'Ιταλίας, ποu μ' εγγί
ζει, μ' άνάβε� καΙ καίομαι· πολότιμη χώρα! πως ηθελα να 
ζήσω στη Ραβένα με τοuς πuρετοuς και τις βuζαντινες βασι
λικες καΙ τα καμπαναριά. 'Ήθελα να ημοuν εκείνος ό μικρος 
μαθητης ποu κάθονταν σ' ενα τραπέζι στη βιβλιοθήκη της 
Ραβένας, καΙ του μάθαινε κάτι σ' ενα μεγάλο βιβλίο ενας δά
σκαλος με σκουφο και γuαλιά. Κι ό δάσκαλος δε σήκωσε το 
κεφάλ�, μόνο διάβαζε και διάβαζε. Μα ό μικρος 
άκοuμπωντας το πηγοόνι τοu στα δuό τοu χέρ�α, ποu τα είχε 
σταuρωμένα στο τραπέζι, σήκωσε τα μάτ�α τοu και με κό
ταζε καΙ δεν CixouE τί του 'λεγε ό δάσκαλος. 
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πηγα στο δάσος, στην Πινέτα, έκεΤ ΠΟι) περπατουσε ό 
Δάντες, και πηγαίνοντας είδα, με κρίκκοuς στα ροuθοuνια 
περασμένοuς, βώδια κάτασπρα τραβωντας άμάξια κι άλλα 
ΠΟι) εβοσκαν στα πράσινα λειβάδια. Μακρια στην έρημια 
(πρωτα θα ήταν στην πόλη μέσα) είδα μιαν έκκλησία, ΠΟι) 
οΙ τοΤχοι της είναι ζωγραφισμένοι άπο το Γκιότο. Θu
μουμαι τη μuρωδια στο δάσος καΙ τη φτέρη ΠΟι) εκοψα και 
την τελεuταία ματια ΠΟι) εριξα στΙς κορφες των πεόκων, 
καθως εφεuγα τ' άπόγεuμα κι ό ηλιος μ' εκαιε. Είχε άφήσει 
μερικα σόννεφα άσπρα ή βροχη στον οUρανό. Δεν τελειώνω 
ποτε τη διήγηση, Μαγδαληνή. Δεν ξέρεις πως φαντάζοuν 
άταχτα μέσα μοι) άμέτρητες είκόνες και χρώματα, ΠΟι) μοι
άζοuν σαν χίλια παιδια δικά μοι) πολuαγαπημένα, ΠΟι) χο
ροπηδουν τριγόρω μοu, κι Όσες χαρες άφραστες, μικρες χα
ρές, άσήμαντες 'ίσως, ψιλές, ψιλες λαμποκοπουν σα σπίθες η 
σαν ψιχάλες φωτισμένες άπο τον ηλιο κι άλλες μεγάλες 
φέγγοuν σαν ηλιοι και σβήνονται κι άνάβοuν πάλι. Κι Όλες 
μαζί χάνονται στην άγάπη, στην άγάπη μοu . . .  

Μ.  - Αuτη είναι ή εUτuχία. 
'Α. - Κ' uστερα ξαναγόρισα στη Βενετία. Δεν μπο

ρουσα να φόγω χωρις να τη δω πάλι. 'Έφτασα στις ενδεκα 
τη νόχτα και διάβηκα το κανάλι με μια γκόντολα, κuτάζο
ντας τα γοτθικα παλάτια, ΠΟι) μοιάζοuν και σαν άραβιχά, 
χάϊδεuα τα σκοτεινα νερά, κ' εφτασα στο πλοΤο. 

Με τα γuαλια μοι) κόταζα το παλάτι καΙ τα παραμικρα 
στολίδια τοu, Όσα φαίνονταν στο σκοτάδι. τα μάτια μοι) δεν 
είχαν ξεκολλημό, ως ΠΟι) σήκωσε την άγκuρα το πλοΤο και 
μίκραινε αuτο ΠΟι) ηθελα να εχω παντοτινα στα μάτια μοι) 
καΙ χάθηκεν άπο μπροστά μοι) και παλάτι και Βενετία και 
τα φωτα της Όλα, και τότε δεν ηξερα πια που βρισκόμοuν. 
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Μ. - 'Αλέξη, ελα πtο κοντά μοu. 
Ά. - Mtκρή μοu, θα σε κοuράσω. 
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Μ. - Σφίξε μοu το χέρt ποu βαστας. "Ετσt, ετσt. 'Έλα 
πtο κοντά, ακόμη. 

'Α. - Είσαt αδόνατη θα σε κοuράσω. 
Μ. - 'Όχt ελα, ελα. 
Ά. - Μαγδαληνή. 
Μ. - Είμαt αδόνατη, ναί· είμαt χαλασμένη, ασκημη . . . 
Ά. - Μαγδαλ ηνη σ' αγαπώ περtσσότερο . . .  αρρωστη, 

οπως είσαι. 
Μ. - Πάρε με. 
Ά. - Μαγδαληνή . . .  

Β '  ' Ι  σ τ ο Ρ ί α τ η ς Β ε ν ε τ ί α ς 

Ό 'Αλέξης γδόνεται το βράδu καΙ σuλλογίζεταt τοuς 
βραδtνοuς έπtσκέπτες τοί) σπtτtOU. 

- Δε φταΤν αότοί· ομως τοuς βαρtOUμαt. "Ερχονταt το 
βράδu, μtλοuν xt ολο μtλοUν. <Όταν δεν ελθοuν αότοί, βα
ριουνταt οί αλλot έπεtδη δεν ήλθαν γtατΙ σ' έκείνα ποu λεν 
αότοΙ βρίσκεταt � ζωη του κόσμοu Ολοu. Ό ανδρας της 
<Έλλης ερχεταt κάθε βράδu ytιX να δtαβάση την έσπερινη 
έφημερίδα. fH <Έλλη νuστάζεt, έπεtδη νuστάζεt ό ανδρας 
της. τα δuο κορίτσια δtαβάζοuν αγγλtκα μuθtστορήματα, 
ποu δεν τοuς ταράζοuν καΙ πολό, καΙ περtμένοuν πότε να 
χορέΦοuν, πότε να τοuς κuτάξοuν. Καλλίτερα θα εκαναν να 
μη δtάβαζαν τίποτα. fH έξαδέλφη πάεt στην κορφη της Πε
ντέλης με ε'(κοσι άνθρώποuς φωνακλάδες καΙ ζωηροUς. Οί 
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αλλοι είναι ησuχοι, άφου ύπάρχει τόση άρμονία παντου. 
Γιατί διασκεδάζοuν ολοι αuτοΙ οί ανθρωποι με κεΤνα ποu 
λεν καΙ κάνοuν και δεν κάνοuν, καΙ γιατί έγω δεν μπορώ 
να διασκεδάσω; Μα μήπως καΙ ζητώ τη διασκέδαση; Δεν 
μπορώ να γελάσω οuτε θέλω. 

Ό 'Αλέξης πλάγιασε στο κρεββάτι τοu κ' εχει άνοιγ
μένο στο μαξιλάρι τοu έπάνω ενα βιβλίο ποu γράφει για τη 
Βενετία. 

- 'Αφότοu ήλθα πίσω δεν κuτάζω πια σαν πρώτα τα 
δέντρα, κάθε δέντρο, κάθε κλαδί, κάθε φuλλο, τΙς πέτρες, 
τα βοuνά, τα χρώματα και τ' άρχαΤα μάρμαρα. 'Όταν 
περπατώ περνουν '(σκιοι, θολα φαντάσματα, και οuτε ξέρω 
τί είναι μπροστά μοu . "Εχει σκεπάσει μία καταχνια τον κό
σμο και γω ζώ στη Βενετία. Είδα χτες σ' εν' άμάξι κάτι ξέ
νοuς κ' εβλεπαν πρώτη φορα την 'Αθήνα. Φαίνονταν ψό
φιοι, μα ήθελα, ζωντανος έγώ, να είχα τα μάτια τοuς. Και 
τΙ ψεuτικη καΙ τΙ άληθινη ποu θα ήταν ή χαρά μοu. Δε σ' 
άγαπώ έσένα οuτε κανένα, Μαγδαληνή, γιατΙ άγαπώ μια 
πόλη τώρα κι ό ερωτάς μοu δε μ' άφήνει να βλέπω σένα 
καΙ τις γuνα(κεLες άτέλειες. Να πάγω, θέλω, κοντά της να 
ριχτώ μέσα της, μα δεν μπορώ να τη ζuγώσω τώρα. Δε γί
νεται αραγε να την άγαπώ άπο δώ; Με το μέθuσμα ποu μ' 
εχει ξuπνήσει θα την κuτάζω άπο τότε ποu ήτανε μικρη και 
μεγάλωνε σιγά, σιγά, σιγα στοuς βάλτοuς. Θα πάρω ολα 
τα βιβλία ποu εγραψαν καΙ θα τα σποuδάσω, ως ποu να 
XOXXLVLaOUV τα μάτια μοu καΙ να λιγνέψη το πρόσωπό μοu. 
Και το μέθuσμα θέλω να μείνη πάντα κι ας μην είναι κο
ντα έκείνη και τα χρώματά της. Έπειδη δεν εχω τίποτ' 
αλλ ο να τη δώσω, ολ η μοu τη ζωη θα της τη χαρίσω κι ας 
την κάμη ο, τι θέλει. Κι οταν ελθη ή ωρα, ποu θα πρέπη να 
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εLμαι μέσα της καΙ να μην κάνω τίποτ' άλλο καΙ να μη σuλ
λογίζομαι πώς θα ζήσω, θα πάγω ν' αγαπήσω τη Βενετία. 
Θα μπώ σ' ολα της τα σπίτια καΙ σ' ολες τΙς έκκλησίες, θα 
κuτάζω ολες τΙς πέτρες καΙ τα πετράδια ποu της εφεραν οί 
κάτοικοί της. Θα πάγω σ' ολα τα νησιά της καΙ θα μuρί
σω τα χόρτα καΙ τους αμμοuς. Θα διαβάσω ολα τα χαρτια 
κι ολα τα γράμματά της, καΙ θα κuτάξω κάθε ζωγραφια 
καΙ κάθε είκόνα. Θα βοuτήξω καΙ θα κολuμπήσω σ' ολα 
της τα νερά καΙ σ' ολα τα κανάλια καΙ θα πάγω κάτω να 
χωθώ στΙς λάσπες, ποu εLναι στον πάτο, για να μπορέσω 
να έγγίξω τα παλοόκια, ποu τη βαστοuν έπάνω στον αέρα. 
ΚαΙ θα μιλήσω με τους Βενετους στη γλώσσα τοuς για να 
γνωρίσω κείνοuς ποu τους γέννησαν. 

ΚαΙ θα την ξαναζωντανέΦω. Τότε θ' αντιλαλήση καί, 
ακοόοντας έγώ, θ' αντιγράφω την αντιλαλια καΙ θα γράφω 
τη ζωή της. Δε θα εLναι Ιστορία, οπως τη γράφοuν οΙ Ιστο
ρικοί. Δεν ξέρω τί θα πη Ιστορία· μα το βιβλίο μοu θα εLναι 
ή ζωη της Βενετίας. τα χόρτα ποu βγαίνοuν καΙ τα φuτα 
στους αμμοuς καΙ τα φόκια κ' ή μuρωδια τών βάλτων καΙ 
ό αχος της θάλασσας ποu αγριεόει κ' οΙ άνεμοι ποu σέρνοuν 
τα ΣUννεφα καΙ τα σκορπίζοuν και περνοuν καΙ φεUγοuν. 
Φέρνοuν πέτρες οΙ άνθρωποι καΙ τΙς σκαλίζοuv- κι ακολοu
θεί χτίσιμο καμπαναριών κ' έκκλησιώνο είκονίσματα καΙ 
καντηλες. Βγαίνοuν ίδέες απο την καθημερινη -τί βαρε
τή!- δοuλεια κάθε άγvωστοu δοuλεuτή· ζη ή γuναίκα και 
το κορίτσι· και πεθαίνει ό μκρος ό κόσμος χαρες καΙ Ou
στuχίες κ' έπανάσταση. Έμπορεόματα πηγαίνοuν κ' ερχο
νται στα καράβια στιβαγμένα καΙ γίνονται οΙ ΓVωpιμιες με 
ξένοuς και τα ταξίδια. Στολίζεται ή κuβέρνηση κι ό δοόκας 
πολεμα στα ξένα με τους στρατιώτες καΙ με τα καράβια, 
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ποu εχοuν χόχχινη σημαία. Και πάλι χτίσιμο χαμπαναριών 
χ' οί έχχλησίες χαι τα παλάτια. 'Ρίχνοuν χρώματα πολλα 
στοuς τοίχοuς, στα πανια χαι στα γεφόρια, ποu εχτισαν, χαι 
στα ξόλινα ταβάνια χαι τραγοuδώντας λεν ποιήματα. 

Κ' ή Βενετία θα είναι ζωή, γιατι την άγαπώ χαι οσο ζώ 
δε θέλω να πεθάνη, χαι οσο ζώ θα μείνω μέσα την χαι με 
τον ερωτά μοu θα γίνωμαι χαλλίτερος, γιατι θα νοιώθω 
πώς γεννήθηχε, πώς μεγάλωσε, πώς εζησε. Είναι περίεργα 
οντα οί χοινωνίες χαι πάντα πόθησα να τις χαταλάβω. "Αν 
άγχαλιάσω, αν άγαπήσω, αν χαταλάβω μιά, Υσως τότε 
νοιώσω πώς είναι χ' οί αλλες χαμωμένες, Υσως μεγαλώσω 
χ' έγω λίγο, χοντα στη ζωη της άγαπημένης χι άνθίσω 
οπως ανθισε χείνη. 

Κι ομως χάποτε άπο τα Φηλα χαμπαναρια χuτάζοντας 
μόνον άνατρί χιαζα, γιατι στης θάλασσας την πλάτη ηταν ή 
Βενετία πεθαμένη. Κι αν μείνω μέσα crou σιγά, σιγα πώς θα 
σβήνωνται το φώς χαι τα πετράδια χαι τα παρδαλα τα χρώ
ματα, χαι θα βρεθώ χατάμονος πάλι. 'Απο τον Παρθενώνα 
χαμια μέρα θ' άχοόσω μεγάλη φωνη χαι μονότονη, βγαλ
μένη άπο χιλιάδες στήθια πεθαμένων 'ίσως η ζωντανών, χαι 
χάθε σuλλαβη σα μαχαφια θα πέφτη· «Τί μας αφησες;» 

Κόταξε, τον εχω χοντά μοu τον Παρθενώνα· δεν πρέπει 
" λ / β ' ι να τον χα τα α ω αuτον; 

ΓΙ S e n s a t ί ο n s 

fO 'Αλέξης είναι πλαγιασμένος βράδu στο χρεβάτι τοu 
χαι διαβάζει το ίοιο βιβλίο για τη Βενετία. 
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Ποί) είναι οί δάφνες, οί φοινικιες καΙ ποί) είναι τα στεφά
νια; Μ' άρέσει να σκίζω δόξα καΙ να σκίζω τα σεμνα φuλλα 
της σuκιας ποu μισοσκεπάζοuν τΙς ντροπαλες γUμνιες. Μ' 
άρέσει καΙ να ξεραίνω τα φuλλα της παλιας δάφνης, γιατΙ 
χρησιμεuοuν για τα ξερα ΣUκα, η να τα καίω μαζι με το κρέ
ας στ-η σοUβλα. Κάτι δαιμονισμέν' άγρίμια ποu κάθονται 
μέσα μοu, λέγοuν πως Τι γη είναι κόκκος σκόνη μέσ' στον 
αΙθέρα καΙ βρuση σκοuληκιων. <Όμως Ιγω καΙ ασριο, οπως 
κάθε μέρα, θα μελετήσω Φuχολογία καΙ τ-ην τέχνη των 
άνθρώπων, στΙς δυο το άπόγεμα. 

Πέρασαν τέσερεις μέρες, καΙ ό 'Αλέξης, άφοί) κολuμπη
σε στ-η θάλασσα, κάθεται στον 'ίσκιο των πετρων τοί) ναοί) 
στο Ραμνοuντα, κuτάζει τα σκΤνα, ποu παντοί) φuτρώνοuν, 
το κάστρο κάτω και τ-η βαθια βαμένη θάλασσα και τρώγει 
ρόδι. Άπο τ-η θάλασσα άνεβαίνει άεράκι καΙ δροσίζει το 
λιόκαμα. 

- Να εμενα Ιδω στα χαμόκλαδα της Άττικης και δι
Φασμένος άπο τ-η ζέστη, οπως τώρα, να άνάπνεα το μπάτη 
και να ετρωγα ροuμπίνια κuτάζοντας τ-η θάλασσα πάντα, 
πάντα. 

Πέρασαν μέρες και ό 'Αλέξης κάθεται βαθια σε μια πο
λuθρόνα. <Ένας παλιος φLλoς τοu, ποu εΤχε γuρίσει άπο τα 
ξένα και ποu θά 'φεuγε πάλι για τα ξένα, τοί) διαβάζει με
ρικα τετράδια γραΦίματά τοu καθημερινά. 

- Μπαίνω σιγά, σιγα στ-ην Φuχή τοu. Μ' άρέσει να 
μπαίνω στ-ην φuχη ξένων, οσο μπορω. Είναι άληθινότε
ρος, παρα στα γράμματά τοu. ΚαΙ τώρα, ποu τέλειωσε το 
διάβασμα, εχω μέσα μοu μια ζωγραφια ζωης βαθειας, 
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χρωματισμένης, άξεδιάλuτης, πλοόσιας καΙ ξένης. Είμαι 
κ' εγω τόσο πλοόσιος; Βέβαια τα γραψίματ' αότα είναι 
κόσμος πολλων ήμερων, μηνων στοιβαγμένος καΙ κάθε 
μέρα, οταν περπατεΤ στο δρόμο αότος ό άνθρωπος, Τι οταν 
τρώγη λάχανα, άφήνει κotμισμένες πολλες εικόνες τοu. 
Δεν είναι πάντα μαζι ξuπνητά, δε ζοuν άδιάκοπα καΙ σόγ
χρονα τα φαινόμενα, ποι> μέρα με την ήμέρα χώνει σ' 
εκείνο το τετράδω. 

"Α ν διάβαζα μόνο εν' άπο τα γραψίματά τοu, δε θα με 
ξάφνιζε καθόλοι> Τι λίγο 11 μέτρια. Μ' αότον τον κόσμο 
των ήμερων καΙ των μηνων εγω τον εμαθα σε λίγην ωρα. 
Κι αότο το γρήγορο άράδιασμα πολλων κοντων, οχι 
καλα ξεδ ιπλωμένων φαινομένων -σαν τρuγονιων πέρα
σμα- είναι κόσμος άπο ζωντανές, μπλεγμένες, άντίθετες 
εικόνες καΙ πλοuτος άνεκμετάλλεuτος, ποι> μαγνητίζει τη 
φαντασία μοu. 

Πέρασε μια μέρα 1 .  

Δuο 'Αγγλίδες Λεβαντίνες ή μια ξανθή, άθώα 'ίσως, 
μαλακή, άπαλη με χαλαρωμένα νεuρα' ή άδελφή της κα
στανή, δuνατή, λιγώτερο άθώα με μάτια φωτιές, με τα 
χείλη βαρια άπο ήδονή, γεμάτα φιλιά, ποι> δεν εδωκε. Θέ
λω πρωτα της μιας καΙ υστερα της άλλης τα ώραιότατα 
σώματα. 

1) Σημείωση τοίί έκδότη. - Αίιτο και το έπόμενο κoμμάτ� τό 'χε� 
δ�αγράΦε� ό σuγγραφΙας είς το χειρόγραφό ΤΟι) και εχε� σημε�ώσε� στο 
περ�θώρLO' «Μπορεί να λείΦ'Ό» . 
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'Όνεφο: Βασιλεύει ό ηλιος κι άνεβαίνω το γνωστο λό
φο το χωματένιο, που είναι οργωμένος, χωρις χόρτα και 
με σβώλους μεγάλους. Ό άδελφός μου είναι δεξιά, και 
περπατεΤ μαζί μου και άριστερα ενας αλλος. 'Επάνω φτά
νομε· είναι '(σιωμα καΙ κάμπος, ποϊ> γεμάτος χόρτα έλαφρα 
σταχτοπράσινα, που μυρίζουν άφοϊ> βασιλέΦει ό ηλιος, ποϊ> 
χωρΙς χόρτα, μενεξεδης έλαφρά, σαν τριανταφυλλής, σαν 
τον fΤμηττό, οταν βασιλεύη ό ηλιος. ΤρεΤς χωριάτες εφευ
γαν κατα το '(σιωμα φορώντας βαθια γαλανα ροUχα. Κύτα 
τί ώραΤο! Δεν άποκρίνεται κανείς. Φτάνομε στα γνωστα 
πεσμένα σπίτια. 'Απο τ' αλλο μέρος με κείνην κατεβαίνω 
στη λαγκάδα. 'Εκείνη πηγαίνει '(σια κάτω. 'Εγω παίρνω το 
μονοπάτι δεξια που ξέρω· μα το μονοπάτι παίρνει την 
Φηλη πλευρα της ρεματιας καΙ πάει μακριά. Γιατί τρέχει 
έκείνη σαν αλογο ξελευθερωμένο και τρελο στη λαγκάδα 
κάτω; Γυρίζω πίσω καΙ κατεβαίνω ως στο νερο της ρεμα
τιας άπο το μονοπάτι, που κατέβηκε και κείνη. Κάθομαι 
κοντα στο νερο καΙ βλέπω άντικρύ, με το δείχνει έκείνη, το 
μέρος που είχαν πεθάνει οι ανθρωποι, καΙ κεΤ βλέπω σκυ
μένα, μα στεκούμενα, κάτι σκέλεθρα άνθρώπων, που 
εκλαιαν τοuς άνθρώπους τοuς πεθαμένους. Σκύβουν το κε
φάλι πολu χαμηλα τα σκέλεθρα τα λυγισμένα, καΙ μερικα 
είναι μισοχαλασμένα, χωρις ομως να κουνήσουν άπο κεΤ 
που στέκονται. Κάθομαι καΙ κυτάζω και δε λέγω τίποτα. 
'Εκείνη καθισμένη κοντά μου με παίρνει άπο τη μέση καΙ 
με σφίγγει μ' άγάπη τραβώντας με πιο κοντά της. Δε γυ
ρίζω, μόνο φοβοuμαι μη στρίΦη ό άδελφός της και τη δη, 
που μ' εχει σφιγμένο. ΚαΙ γυρίζει ό άδελφος καΙ τη βλέ
πει· κ' έγω μένω, οπως είμαι, καΙ κείνη το ί'διο. Με σφίγ
γει πάλι περισσότερο. Τώρα σηκώνεται λυπημένη καΙ πη-
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γαίνει άπο τ' άλλο μέρος τοu νεροu λέγοντας με παράπονο' 
«"Αχ, Ιγω δεν πρέπει ν' άγαπω!» 

Πέρασαν τρείς μέρες, και το πρωι ό 'Αλέξης γράφει της 
Μαγδαληνης αύτο το γράμμα: «Ξύπνησα με Ιπιθuμίες κ' 
Ιπειδη σuνήθισα ετσι, πάντα οΙ Ιπιθuμίες μο!) σε κuτάζοuν 
Ισένα. Θα ηθελα να μποροuσα να μένη καθαρη άπο πόθοuς 
-ή καθαρισμένη άγάπη μοu. Γιατί ησοuν τόσο τέλεια; Σε 
εΤπα χτες πως μ' άρέσει να σε σuλλωγίζομαι άπο μακριά. 
Κάθε φορα πο!) σε βλέπω, επειτα νοιώθω πως είμαι άρρω
στος, γι' αύτο δεν ερχομαι σuχνα να σε βλέπω. Και μακρια 
ομως δεν εΤμαι ησuχος και θuμώνω πολύ, καθως σuλλογί
ζομαι πως με πιστεύεις Tjcruxo και πως φοβοuμαι τον πόνο. 
Μα σιχαίνομαι τις μικρες σκέΦες και τοuς ξuνισμένοuς πό
θοuς, πο!) δεν μποροuν παρα να φuτρώνοuν άπο σχέση σαν 
τη δική μας. Δε θέλω ό φετινος χειμωνας να εΤναι σαν τον 
περσινό. Άρκετη άρρώστεια εΤναι το κρύο και εΤμαι φέτος 
πάρα πολu νεuρικός. Πέρσι Ιρωτόπαιζα με μια κόρη Έλλη
νίδα, τόσο Φηλη και χαριτωμένη, πο!) δεν μποροuσε να εχη 
φuχη μέσα της. Και cru εκαμες το Ιοιο με καμια δεκαρια 
άνθρώποuς. Φέτος με κοuράζοuν οΙ Φηλες και χαριτωμένες 
'Ελληνίδες. Δε σ' άγαπω λιγ(�τερo άπο πρίν, και μ' άρέσει 
αύτό. 'Επειδη με μεταχειρίστηκες πάντα για παιχνίδι, αν 
δεν ερχωμαι να σε βλέπω, δε θα σε λείΦω και πολύ. Κι 
οταν με θελήσης πάλι, λέγε με και πάντα θα ερχωμαι.» 

Πέρασε μια μέρα. 
Δεν άποκρίθηκε ' αν μ' άγαποuσε και λίγο άκόμη, θα 

είχε γράΦει δuο λόγια. Γιατί δε με καταλαβαίνει; Μα μή
πως Ιγω την καταλαβαίνω; Θα πάω να τη δω. 
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Πέρασε μια μέρα. 
fQ 'Αλέξης κάθισε το βράδu κοντα στα πόδια της Μα

γδαληνης, ποu ηταν καθισμένη σε μια πολuθρόνα μπροστα 
στη φωτιά. Μιλουσαν λίγο κ' επειτα σώπαιναν. <ΙΥ στερα 
την τράβηξε πιο κοντά τοu, την τράβηξε έπάνω τοu κ' επε
σε άνάσκελα στο χαλΙ fH φωτια τους ζέσταινε, και τους 
φώτιζε, γιατι δεν είχε φως ή κάμαρα. 

Πέρασαν πέντε μέρες. 
Μεγάλη κοινωνικη δόναμη είναι το άντιλάλημα τοί) 

περασμένοu μεγαλείοu. Έπειδη κάποιοι παλιοι κάτοικοι 
της Ρώμης και της 'Αθήνας εκαμαν, χωρις να το πολuξέ
pouv, ξακοuστα πράγματα, γι' αύτο οί τωρινοι ανθρωποι 
σuνάζοuν τη δόναμή τοuς στη Ρώμη και στην 'Αθήνα και 
τις κάνοuν κέντρα της τωρινης ζωης. fH παλια δόξα κόλ
λησε στο χωμα της Ρώμης και της 'Αθήνας και άναβρόζει 
άπο τις παλιες πέτρες τοuς κι άχνιζει το χωμα. fH 'Ακρό
πολη βγάζει άπο τα χρuσα μάρμαρά της πνεόματα και 
ποτε δεν παόει καί, οσοι εχοuν μάτια και την κuτάζοuν η 
τη θuμοuνται, μεθοUν. Σ' έκείνοuς ποu δεν εχοuν μάτια δεν 
πηγαίνοuν τα πνεόματα. Μα δεν πρέπει να θέλω με να κά
νωμε τα '{δια σαν και κείνοuς. Πρέπει να θέλωμε να κάνω
με μεγάλα, οχι ομως τα '{δια μεγάλα, ποu εκαμαν έκεϊνοι. 
Είναι χαμένοι, οσοι κόλλησαν στα περασμένα. 

fH Τερψιχόρη χόρεuε σε μαυρο φορεμένη, άτλαζωτό, 
άτίμητο φοuστάνι. τα μάτια της ξαφνίζοuν σαν αστρα 
τοί) Γενάρη, σα βόλια πuρωμένα, ποu μπήγονται και 
καuτηρ ιάζοuν το κορμί μοu ' τα πόδια της κ' ή μοuσικη 
παράξενες, μαγνητικες μπερδεuοuν άρμονίες και, σαν τις 
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τσακμακόπετρες, χτuποuνε τα τακοuνLα της στα μάρμα
ρα. Το σωμα της βασLλLΚΟ πηγαίνεL κ' ερχετ' ιχδLάκοπα, 
σαν κuμα, καΙ θάλασσα θαρείς πως μοuρμοuρίζεL στο φό
ρεμα, ΠΟι) φροκαλεί λαφρίτατα τα μάρμαρα. Μα κάποτε 
ιχπο το ποδογUΡL ιχπο κάτω μLα φοόστα κατακόΚΚLνη 
σΠLθοβολεί, ιχστράφτεL καΙ πόθοuς σφενδονίζεL γόρω της. 
ΚαΙ τότε στα πετοόμενα φοuστάνLα της δuο κάλτσες 
μαυρες στα Φηλα 'νεβαίνοuνε. fH ΤεΡΦLχόρη χόρεuε με 
το μUΡLόΦuχο κορμί της. 

Πέρασαν λίγες μέρες! .  
Ή <Έλλη παίζεL τα δώδεκα γuμνάσματα του Σοπεν 

ποu εΤναL ιχφLερωμένα στο Λίστ. ·0 'Αλέξης κάθεταL σ' 
εν αν καναπέ. 

ΤΟ τέλος αότου του γuμνάσματος εΤναL δLαλuμένη 
μοuσLκή, μόνο ΠΟι) ξανασuγuρίζοuν τα παραξενεμένα 
νευρα οΙ τέσερεLς δστερνες άρμονίες. τη δLάλuση τη σuμ
μαζεuεL καΙ τη σuγκρατεί ή τελLκη άρμονία. Δεν ιχκοόω 
ΠLα τόσο σuχνα το Σοπεν καΙ πως με θuμίζεL τον καφο 
ποu ό κόσμος ηταν αστατες, θολες καΙ ιχόΡLστες γραμμές. 
<Ίνα τί με έγκατέλLπες. 

'Α. - <Έλλη, παίξε τώρα την τρίτη etude. 

<Όλη μέρα εΤχε βρέξεL δuνατα καΙ τη νόχτα ό 'Αλέξης 
περπατεί στοuς δρόμοuς. ΤΟ φεγγάΡL λάμπεL καθαρο στον 
οόρανό, ποu δεν εχεL σόννεφα ουτε καταχνLά, ό δρόμος 

1) Σημείωση τοί) εκδότη. - Αuτο και το έπόμενο κομμάτι τό εχει 
διαγράψει ό σuγγραφέας είς το χειρόγραφο και εχει σημειώσει στο περι
θώριο ' « Μπορεί να λείΨΏ». 
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σκληρός, χω ρΙς λάσπες καΙ φαίνονται τα καλοπατημένα 
χαλίκια. ΟΙ πιπεριες στάζοuν' σταλάζει άργοπορινα φως 
φεγγαριάτικο' λειωμένη σελήνη σκεπάζει τα βρεμένα πε
ζοδρόμια καΙ περιχόνει τα σπίτια, λάμποντας παντοu, καΙ 
στάζοντας. 

Πέρασαν λίγες μέρες καΙ ό 'Αλέξης περπατεΤ στο Φά
ληρο στα σκοτεινα με τον ξένο ποu τον σuμπαθοUσε. 

Ξ έ ν ο ς .  - 'Έχω φανταστη, κι αρχισα κάποτε να το 
γράφω, ενα βιβλίο ποu θα αίσθάνεται κάποιος βαθότατα 
αότα ποu μ' άρέσοuν περισσότερο. Θuμοuμαι μια φράση 
τοί> βιβλίοu αuτοu, ποu λέει τα ίδανικά μοu' «Πιστος στον 
Αότοκράτορα, πιστος καΙ σε μίαν άποστολικη καΙ καθο
λικη έκκλησία, είμαι πάντα άρματωμένος να πολεμήσω 
καΙ να πεθάνω για τη διπλή μοu πίστη.» 

Φτάνοuν στο γεφόρι καΙ ό 'Αλέξης, κuτάζει τη μαόρη 
θάλασσα. Δεν κοuνεΤ παρα λίγο μόνο Τι θάλασσα ποί> καΙ 
ποί> σπιθοβολεΤ ενας δαίμονας φωσφορικός ζη καΙ εχει 
φuχη Τι θάλασσα. 

- Είμαι μόνος, κατάμονος. 
Ποί> είναι κεΤνες οΙ καλοκαφινες νόχτες ποu βρίσκομαι 

στη βάρκα καΙ τραβω κοuπΙ καί, αμα κόβω με το κοuπΙ τα 
νερά, κόβω φως λειωμένο καΙ αμα σηκώνω το κοuπί, στά
ζει άπο κεΤ φως λειωμένο; 

Πέρασε μια μέρα. 
ΚαΙ τώρα πρέπει να πάγω στο uποuργεΤο; ΤΟ σιχαίνο

μαι σαν τΙς ασκημες πράξες μοu καΙ άνακάτωμα με πιά
νει. Ποί> να φόγω, να κρuφτω, να το ξεχάσω; <Όμως τί 
παραπονωuμαι; Δεν εχω δuναμη ν' άρχίσω αλλη δοuλειά. 
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Μα δε θέλω καμια δοuλεια αλλη, παρα να xouvc;) το μuα
λό μοι) καΙ να τ' άφήνω έλεόθερο. Δεν μπορώ να ζήσω 
ομως ετσι, χωρΙς να κερδίζω χρήματα. Λοιπον δοuλεuω 
καΙ δεν εΤμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να παραπονιοίίμαι. 
Σιχαίνομαι την άδuναμία μοι) καΙ κοuράζομαι ΠΟι) άδιά
κοπα σuλλογιέμαι πως δεν εΤμαι τίποτα. 'Άς πάγω στο 
Uποuργείο. 

"Υ στερ' άπο τέσσερεις ώρες κάθισμα καΙ κοόραση τοίί 
κεφαλιοίί σε δοuλεια γιερη βγαίνει το μεσημέρι ό 'Αλέξης 
εξω καΙ περπατεί, γιατΙ τα χέρια τοίί έκρόωναν έκεί μέσα. 
Δροσια εΤναι εξω, μα ζεσταίνει ό ηλιος σιγά, σιγά, χωρΙς 
β ία. <Ύστερ' άπο το κάθισμα το κοόνημα, uστερ' άπο το 
κρόο ή ζέστη, uστερ' άπο την τόφλα βλέπει χρώματα, χρώ
ματα καΙ λέγει· 

- ΚαΙ σό, κακόμοιρο μuαλό, δεμένο, σε λόνω, σ' έλεu
θερώνω, πήγαινε, τρέχα οποι) θέλεις. 

Δε ζεσταίνει ομως άρκετα γρήγορα ό ηλιος. 

Πέρασαν πέντε μέρες ό 'Αλέξης περπατώντας στο 
βοuνο τοίί Δαφνιοίί πηγαίνει κατα το βασίλεμα καΙ τη θά
λασσα, στην άρχη στο μονοπάτι, επειτα δίχως μονοπάτι, 
στοΙΙς βράχοuς καΙ στΙς πέτρες καΙ στα χαμόκλαδα. Νοτια 
ζεστη σπρώχνει την αχνη κατα το βορια κι ό οίιρανος εΤναι 
γεμάτος δγρασία. 'Απο πίσω ό ηλιος εΤναι θαμπός. <Όλο 
κατεβαίνει τώρα ό 'Αλέξης καΙ κοuτσαίνει, οταν χτuπα στΙς 
πέτρες τα κοuρασμένα πόδια τοu, μα δε σταματα. Είναι 
ενας βάλτος άριστερα 'πο τα μισοχαλασμένα σπίτια. Να ή 
άμμοuδιά, να ό γιαλός. Πετα τα ίδρωμένα ροίίχα καΙ μπαί
νει στη θάλασσα. Στην άρχη εΤναι ρηχα τα νερα καΙ γεμά
τα βράχια· εξαφνα τόσο βαθιά, ΠΟι) χάνεται ό 'Αλέξης, πί-
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νε� θάλασσα, καΙ ξαναφαίνετα� το κεφάλ� τοu. Παγωμένη 
θάλασσα. Κοuν�έτα� καΙ βγαίνει εξω καΙ στέκετα� ορθLOς 
κuτάζοντας το βοuνό, τεντώνε� τα χέρια τοu, ταν�έτα�, 
κλε(νε� τα μάτ�α καΙ σ�γαλ�να λέγε�· 

- Θεέ μοu! 

την άλλη μέρα γράφε� ενα γράμμα ό 'Αλέξης τοί) Πέ
τροu· «E1μα� μόνο γ�α ν' άγαπω καΙ ν' άγαπ�οUμαι. Δεν 
είμα� άρκετα εξuπνος, ποu να δ�ασκεδάζω τοuς άλλοuς, 
χωρΙς να τοuς άγαπω· και κείνo� ποu δεν τοuς άγαπω είνα� 
η π�o εξuπνο�, άπο κείνο ποu πρέπει για να με δ�ασκεδά
σοuν, η μέτρLO� η κοuτοΙ καΙ τότε δε με δ�ασκεδάζοuν, γ�ατΙ 
δεν τοuς άγαπω. Σuχνα άνατρ�χ�άζω, οταν φαντάζωμα� 
πως μπορεί να τυχη να μείνω και να μιλήσω μ�ση ωρα 
ένος άνθρώποu, ποu με είνα� άδ�άφoρoς, και με π�άνε� πα
νtκOς και θέλω να φύγω να κρύΦω το κεφάλ� μοu σε κανέ
να χαμόκλαδο, σαν τη στροuθοκάμηλο. Και σένα σ' άρέ
σω, έπε�δη μ' άγαπας. tH άγάπη σοu σε γελα καΙ γι' αότο 
με λες εξuπνο καΙ χα(ρεσα�, οταν είσα� κοντά μοu . 'Ήθελα 
να σ' άρέσω, αν δεν μ' άγαποUσες. Αότη είναι ή άληθ�νή 
μοu άξία, έκείνο ποu μένε� χωρΙς την άγάπη. 'Απορω πως 
μπορείς να μ' άγαπας, άφοί) δεν είμαι τίποτε.» 

την άλλη μέρα θuμοuνταν: 
- προχτες στη θάλασσα της Σαλαμίνας είχα μ�α τέ

λε�α στ�γμή, οταν βγηκα. Eίνα� ή τελε�ότερη χαρά μοu το 
μεγαλίτερο πάθος, γ�ατι ή γuναίκα με τον ερωτά της δίνει 
λ�γώτερη ήδονή. 'Ίσως την ι'δ�α χαρα θα ε'ίχαμε, αν μπο
ροuσε να νo�ώθωμε τον έαuτό μας τη στιγμη ποu γενν�oύ
μαστε. Τί uπερφuσικος πόθος και τί εUτuχία. Μόνον ελειπε 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 175 

κάτι· μια λεκάνη γλuκο νερο παγωμένο να βοuτήξω το 
πρόσωπό μοι) μέσα καΙ να πιώ, να πιώ. Εuτuχία είναι να 
κρατης τον πόθο σοι) καΙ να τον σβήνης άγάλι, άγάλι 11 να 
σβήνης άγάλι, άγάλι τον πόθο σοι) για να τον κρατης. Πρέ
πει να σuνuπάρχη, οσο μπορεΤ περισσότερο καιρό, πόθος 
μαζι με σβήσιμο πόθοu. (Η ήδονη είναι μεγαλίτερη, οσο 
μεγαλίτερος είναι ό πόθος άπο το σβήσιμο. ΚαΙ καλα εκα
με ή λεκάνη γλuκο νερο παγωμένο, ΠΟι) δε βρέθηκε κεΤ να 
βοuτήξω το πρόσωπό μοι) μέσα καΙ να πνίξω σε μια στιγ
μη τον πόθο μοu. 

Μιαν αλλη μέρα σuλλογίζονταν τη Νίτσα καΙ φαντάζο
νταν πως αότη καταγίνονταν με τΙς έξης σκέΦες 

- «τα μαλιά μοι) είναι κατσαρά· σuλλογίζομαι ολη 
την ωρα μερικα σγοuρά, ΠΟι) πέφτοuν στο μέτωπο. Πρέπει 
να τα διορθώσω καλλίτερα, ετσι ΠΟι) μ' άρέσει· ποί) είναι 
ό καθρέφτης; Τώρα είναι καλα στη θέση τοuς. Το μοuτρο 
μοι) είναι νόστιμο. Τίποτε αλλο δεν uπάρχει στη γη καΙ 
στον οόρανό, παρα τα μαλιά μοι) καΙ το νόστιμο μοuτρο 
μοι) καΙ οΙ ανθρωποι ΠΟι) βλέποuν τα μαλιά μοι) καΙ το νό
στιμο μοuτρο μοu. Στον οόρανο ομως βρίσκεται σήμερα το 
φεγγάρι. Κάτι πολu αστατα καΙ θαμπα κ' εόχάριστα πράγ
ματα τρέχοuν μέσ' στο κεφάλι μοu· τα μαλιά μοι) xouvouv 
λίγο στο μέτωπό μοι) άπο τ' άεράκι· θα με δοuν οΙ ανθρω
ποι στο χορο αuριο, ΠΟι) θα φορώ το τριανταφuλλΙ φοuστά
νι με τΙς κορδέλες καΙ κεΤνος ό νέος με το ξανθο μοuστάκι, 
ΠΟι) είναι ομορφος καΙ με κuτάζει πάντα· νομίζω πως μ' 
άγαπα πολύ. Είναι εόχάριστο το φεγγάρι. Θα πλαγιάσω 
γρήγορα για νά 'ρθη γρήγορα ή αόριανη μέρα. 'Ίσως τον 
Ιδώ. )) Δηλαδη: 'ίσως με δη. 
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Σ' ενα ποδήλατο επάνω σαν κέντα1Jρος τρέχει μέσα 
στην 'Αττικην ό 'Αλέξης μια μέρα χειμωνιάτικη και ζεστή, 
και φωτεινή, γεμάτη γραμμες και χρώματα. 

Πίνω, πίνω και ΡΟ1Jφώ άγαπημένα χρώματα ως ΠΟΙ) να 
χορτάσω και ως ΠΟΙ) να μεθόσω άπο μια μέθη γλ1Jκεια και 
φαρμακερή. Μέσα, δικά μοΙ) χρώματα. Τ ώρα σας σκλά
βωσα βαριά, βαθια μέσ' στη ζωη μΟ1J, μά, πριν σας θάΨΟ1Jν 
και σας μαζί μοΙ) στα νεκρικα τα χώματα, θα κεντήσω κέ
ντημα Τι ζωγραφια θα φτειάξω με σκέδιο τα σωθικά μΟ1J, 
ρίχνοντας, πετώντας ολα τα χρώματά μΟ1J, και επειτα την 
εΙκόνα μοΙ) με φρίκη θα την Κ1Jτάζω. 

Πέρασαν λίγες μέρες. 
Τ ο βράδ1J, οuτε κρόο οuτε ζέστη, περπατεΤ οuτε γρήγο

ρα οuτε σιγα ό 'Αλέξης στις πιπεριες άπο κάτω. Δεν εΤναι 
οuτε άνήφορος οuτε κατήφορος, μόνον 'ίσιος δρόμος και χω
ματένιος, οχι στρωμένος μάρμαρα. Κάποτε περνα κάποιος 
άνθρωπος στις πιπεριες άπο κάτω. Δεν uπάΡΧΟ1Jν οuτε τα 
περασμένα οuτε τα τωρινα οτΊτε τα ερχόμενα. Μόνο ξέρει 
πως βρίσκεται στην ' Αθήνα ό 'Αλέξης. 

την άλλη μέρα. 
Ξόπνησε άργα το πρωι ό 'Αλέξης και εΤπε «Πάλι εγώ!» 
Πέρασαν O1JO μέρες. 
ΤΟ βράδΙ) κάθεται ό 'Αλέξης στα σκοτεινα στην κάμαρά 

ΤΟ1J. 
- Θέλω να τρελαθώ, θέλω ν' άγαπήσω μια γ1JναΤκα 

φοβερα και να είναι δώ, να μπορώ να τη βλέπω· θέλω να 
με κάμη άνω κάτω, να με βγάλη άπ' αότη την άν1Jπόφορη 
σ1Jλλογιά, ΠΟΙ) ξέρω πως είναι μέτρια. Βλέπω τώρα δ1Jνατα 
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τ�ν τρέλα, τί πλοότια, ΠΟι) εχει, είμαι τρελός, τρελός, ανω, 
κάτω είναι ό κόσμος τί χαρά! Τί είδα; Πέρασε κιόλας! 
πως ήταν ή τρέλα; Δεν μπορεί να ξανάλθη; Δε θα ξαναγί
νω τρελός; Να περάση μια ρεματια φοuσκωμένη άπο νερα 
να ξεχειλίση καΙ να με καθαρtση. 

Τέτοια ήταν ή ζω� τοί) 'Αλέξη έκείνον τον καιρό. Δια
λόνονταν η σχηματtζονταν ή δόναμή τοu; 

Δ' Δ η μ ι ο u Ρ γ t α ς π ό θ ο ς 

<Ένα πρωΙ τοί) Γενάρη, ΠΟι) ήταν ηλιος, κάθεται ό Άλέ
ξης σκuμένος σ' έκείνο το μαρμαρένιο άρχαίο κάθισμα, ΠΟι) 
βρέθηκεν άνάμεσα στ' αλλα μάρμαρα τοί) ναοί) της Ρώμης, 
άπέναντι στον Παρθενωνα. Βαστοuσε ραβδΙ καΙ ζωγράφιζε 
στ� γη σκέδια μuστήριο καΙ φαίνονταν σuλλογισμένος. 

- Κάθε χαρτΙ γραμένο δεν είναι τέχνη. ΚαΙ ό Γκαίτε 
εριχνε κάθε λtγο είκόνες καΙ κομμάτια ίδέες σε χαρτια 
έπάνω με κάποια σειρα καΙ τάξη. Άλλα ή τάξη ήταν μu
στική, ήταν μέσα τοu. Κ' επειτα πηρε τα χαρτιά, τα εσμι
ξε, τα ελειωσε, τα κόλλησε, τα εραΦε, τα πλάνισε, τα τόρ
νεΦε καΙ βγηκε ό «Φάοuστ» στον κόσμο εξω. (ο «Φάοuστ» 
εγινε για τοuς άνθρώποuς. Μας χρησιμεόει έμας, άφοί) 
χωρΙς τ�ν τάξη αuτή, ΠΟι) τοί) εδωκε, θα ήταν πολό δόσκο
λο η καΙ άδόνατο να το νοιώσωμε καΙ να χαροUμε. 'Ίσως 
ομως καΙ τοί) Ι'δΙΟι) τοί) Γκαίτε τοί) χρησtμεΦε αuτ� ή oou
λεια ΠΟι) τ�ν εκαμε για τοuς άνθρώποuς, γιατί ϊσως κατά
λαβε ετσι καλλtτερα τt ήθελε να πη. Βέβαια ομως με τ�ν 
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εκφραση δεν μπόρεσε να πη μερικα αλλα καΙ τ' αφησε. 
<Όλες οΙ άξεκαθάp�στες σκέψες, έπε�δη δεν εχοuν ροuχα να 
βγοuν στον κόσμο, δεν σημα(νε� πως δεν UπάΡχοuν. ΟΙ ξε
καθαρισμένες σκέψες ντύνoντα� μόνες των σε λέξες καΙ δεν 
uπάρχοuν π�α εξω άπο τΙς λέξες. Κάθε τέτo�α σκέψη είνα� 
λέξες, ε'(τε τη μ�λήσης ε'(τε τη γράψης ε'(τε την κρατήσης 
μέσα crou. ΟΙ λέξες ξεκαθαΡ(ζοuν κα(, κoσκ�ν(ζoντάς τα, λ�
γωστεύοuν καΙ χαλνοuν τα πλoύτ�α μοu. K� ομως στενα
χωρωuμα� ποι> δεν μπορω να δημ�οuργήσω τα πλoύτ�α 
μοu, οπως είνα� μέσα στα σκoτε�νά μοι> κατατόπ�α μπλεγ-

, � "  t: � ' λ ' t: θ ' , 'λ μενα, μπεροεμενα, α�εo�α uτα, α�εκα αp�στα, ατε ειωτα. 
Σήκωσε το κεφάλ� ό 'Αλέξης καΙ είδε εξαφνα τον Παρ

θενωνα. 
- Eίνα� κοντά μοu, άλήθεια; πως με γεμ(ζε� δύναμη 

καΙ ζέστη. �y πάρχει χαρα στον κόσμο, άφοϊ> στέκετα� έδω 
καΙ τον εχω τόσο κοντά μοι> τον Παρθενωνα. πως δεν είμ' 
εuτuχ�σμένος κάθε μέρα, άφοϊ> μπορω έγώ, 'Αθηναίος, να 
εχω κάθε μέρα τοί> Θεοu, οποταν θέλω, να εχω κοντά μοι> 
τον Παρθενωνα; <Υ πάpχε� εuτuχ(α στον κόσμο! 

Κ' εσκuφε ό 'Αλέξης, με το ραβδ( τοι> κούνησε μερικες 
πέτρες καΙ στoλ(ζε� με γραμμες το χωμα. �O ηλιος φήνε� 
μαλακά. 

- Νά, οΙ <Έλληνες έκείνo�, οΙ παλ�o(, πως κατάλαβαν, 
χωρΙς να σuλλογιστοuν, τΙ θα πη τέχνη. Κάθε ίδέα, μικρη 
η μεγάλη, άπλη η σύνθετη, επρεπε να βγη τέχνη στον κό
σμο. 'Άλλη είνα� ή ίδέα κρuμένη στα σκoτε�να κατατόπ�α 
τοί> μuαλοu κι αλλη πρέπει να γίνη βγαίνοντας άπο κεί στο 
φως. Έπειδη το φως είναι σuστατικο της τέχνης καΙ προ
σθέτε� κάτ� η άφαφεί, οποι> κ� αν πέση, δεν μποροuσαν να 
μην το λογαριάζοuν. <Όταν σμίξη με το φως, τότε γίνεται 
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τέχνη ή Ιδεά. ΛOLπον ή ιδέα θα βγ-η εξω στο φως τέτοια, 
ποτ; να μπορ-η να το σμίξη, να το ροuφήξη, να γίνη ε ν α 
μαζί τοu. Στα σκοτεινα μπορεΤς, αν θέλης, να περπατ-ης 
φορωντας φόρεμα πορτοκαλΙ καΙ κόκκινο, απότομα σμιγ
μένα. Δεν είναι κεΤ το φως να σε περιγελάση. Σα θέλης 
εβγα ομως μέρα με τέτοιο φόρεμα· το φως θα σε τuλίξη, θα 
σ' ανάψη καΙ θα γελάση επειτα πολύ, πολύ. Μα έγω ποθω 
τ' αξεκαθάριστα να πω. ΈκεΤνα, ποτ; δε βγαίνοuν στο φως, 
έχεΤνα με βασανίζοuν για να βγοuν καΙ στεναχωριοuμαι 
καΙ δεν εχω ήσuχία καΙ παθαίνομαι. 

Σήκωσε το κεφάλι τοτ; ό 'Αλέξης, κύταξε τον Παρ
θενωνα καΙ πάλι το κατέβασε. 

- Στη Βενετία βλέποντας αδιάκοπα τα εργα τοί) Τι
τιανοu, τοί) Βελίνη και τοί) Τιντορέτοu, το παλάτι τοί) δό
γη, τον <Άγιο Μάρκο και τα γοτθικα παλάτια, παθαίνο
μοuν τόσο, ποτ; ηθελα να δημιοuργήσω κάτι η να τα κατα
στρέψω αότά. <Όμως δε θέλησα να δημιοuργήσω μια Βε
νετία, δεν πόθησα ν' αντιγράψω τα είσόδια τ-ης Παναγίας η 
να χτίσω παλάτια γοτθικά. Πόθησα να δημιοuργήσω 
αλλα, διαφορετικά, καλλίτερα. Δε θέλω να ξανακάμω τις 
ατέλειες των αλλων ανθρώπων- θέλω να κάμω δικές μοτ; 
ατέλειες καλλίτερες η τοuλάχιστον αλλοιώτικες. Τ' αν
θρώπινα εργα, ποτ; τα νοιώθω και μ' αρέσοuν, είναι σκεδον 
εργα δικά μοu. Γι' αότο δε θέλω να τα ξανακάμω. τη φύ
ση ομως, ποτ; παθαίνομαι οταν τη βλέπω, ποθω να τη δη
μιοuργήσω αότην 11 να την καταστρέψω . ., Αμα την κατα
λάβω καΙ μ' αρέση, δεν γίνεται ποτε δικό μοτ; εργο, αφοί) 
τη φύση δεν την εκαμε ανθρωπος. Έπειδη είναι αλλοιώτι
κα πλασμένη απο κάθε ανθρώπινο εργο, θέλω να τη δημι
οuργήσω και δεν ξανακάνω καμωμένα πράματα. Μα θέλω 
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να την πλάσω με οικό μοu τρόπο. <Όταν εχω ενα μάτσο 
γαρόφαλα μπροστά μοu στο τραπέζι κι ό ηλιος χόνεται 
έπάνω σε μερικα και τ' άνάβει και οε φωτίζει τ' αλλα, ποu 
μένοuν βαθιά, πρώτα, πρώτα μ' άρέσοuν πολό, επειτα, 
εξαφνα, θέλω να τα ζωγραφίσω, μά, μόλις τα φαντασθώ 
ζωγραφισμένα άπο μένα, οεν τα θέλω πια ζωγραφιστά' 
καλλίτερα το εχω ολο να τα κuτάζω τ' άληθινα γαρόφαλα, 
γιατι ώραιότερα δεν μποροuν να γίνοuν με κανέναν τρόπο, 
άπο κανέναν ανθρωπο. Και τότε ποθώ να παραστήσω κά
τι ποu ν' άντιπροσωπεόη την καλλονη τών άναμένων λοu
λοuοιών, κάτι πιο σόνθετο παρα την οψη τοuς μόνο, τον 
κόσμο ποu ξόπνησε ή οψη τών λοuλοuΟιών. Τότε εμμεσα 
θα εΤχα οημιοuργήσει και τα λοuλοUΟια. 'Επειδη θα παρί
στανα το άποτέλεσμα, θα φαίνονταν και ή αίτία μέσα στην 
παράσταση τοϊ) άποτελέσματος. 'ΕκεΤ μέσα θά 'βλεπες τα 
λοuλοUΟια. Κι ό πόθος μοu μένει και παθαίνω, ποu οεν 
μπορώ να τον εόχαριστήσω. ποτε οε θα οημιοuργήσω 
έκεΤνο ποu θέλω' κατάλαβες τί θα πη π ο τ έ ;  Κι ομως τί 
πειράζει; Θα προσπαθώ πάντα· αμα γuρεuω τα οόσκολα 

\ " � , Ι ,  , , , β '  " 
, και τ αοuνατα, τοτε κανω κατ ι, τοτε ανε αινω απΌ πανω 

μοu, τότε γίνομαι άπο τον έαuτό μοu λίγο καλλίτερος. 
tO 'Αλέξης σήκωσε το κεφάλι και εΤοε πάλι τον Παρ

θενώνα πως ηταν κοντά τοu. 
- 'Έτσι κ' έγω θα κάμω τη ζωή μοu καλλιτέχνημα. 

Θα πάρω τις πεταγμένες στιγμές, ποu εΤναι γέννημά μοu, 
και σμίγοντάς τες θα τορνέψω τη ζωή μοu. <Η ζωή μοu θα 
εΤναι οιαφορετικό, ξεχωριστο πράγμα άπο μένα. 'Αξίζει να 
ζώ για τίποτε αλλο, παρα για να πλάθω τη ζωή μοu; "Ελε
γα τώρα και άρκετον καιρό, χωρις να το πολuνοιώθω'  «θέ
λω να κάμω τη ζωή μοu ώραία». Αότο θα κάμω μόνο και 
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τίποτε άλλο. Δεν εχω καφο να καταπ�αστω και σ'  &λλες 
δοuλε�ές, καί, σ' οσες καταπ�άνoμα�, είνα� κεϊνες ποu πρέ
πε� να γίνοuν, έπε�δή, χωρις αυτές, ή ζωή μοu δε θα εTνα� 
καλλ�τέχνημα. "Αν γίνω πoλ�τ�κός, θα γίνω έπε�δη το νο
μίζω ώpα�ότεpo γ�α τη ζωή μοu. 

Ζω πεp�σσότεpo και σuλλoγίζoμα� λ�γώτεpo· εχω πεp�σ
σότερες στ�γμές, σημάδ�α ζωη παρα σημάδ�α στοχασμοU. 

Κ' OL Ouo σεφες σημάδ�α θέλω να είνα� καλές. Γ�α να γί
vouv καλλ�τέχνημα πρέπε� να EXouv ένότητα. Θέλω ή ζωή 
μοu νά 'χη &λλην ένότητα απο κείνη ποu φτε�άνοuν τα χρό
ν�α, σαν κάμπ�ες δ�αβαίνoντας κολλημένα το ενα πίσω απο 
το &λλο. Θέλω και OL Ιδέες μοu νά 'xouv άλλην ένότητα απο 
κείνη ποu φτε�άνε� το κoμπoλόγ� τοuς, καθως περνοuν απο 
το μuαλό μοu ή μ�α uστερ' απο την άλλη. Και ή ένότητα 
αυτη και γ�α τις Ouo σεφες σημάδ�α, ποu δε χωρίζoντα�, θα 
είνα� πόθος ενας γ�α κάτ� ώραϊο. ΤΟ ώραϊο πρέπε� να γίνη 
α '( σ θ η μ α και τότε κάποτε θα καταντήση κ ά μ ω μ α . Λα
τρεόω τις Ιδέες και το καλλ�τέχνημά μοu θα είνα� ζωη ποu 
γεννοβολα Ιδέες. Θέλω να κάμω τη ζωή μοu γ�α να γεν
ν�οuντα� Ιδέες και γ�' αυτο τα πράγματα, ποu θέλω να βρί
σκωμα� ανάμεσά τοuς, γ�ατι δεν αξίζε� ό έρημίτης, δε θα 
σκοuντήσοuν τη ζωή μοu δω και κεϊ και δε θα την κλωτσο
πατήσοuν. Θα γίνοuν ενα με τη ζωή μοu κ� αυτην έγω θα 
την όρίζω, έγώ θα την δ�εuθUνω. Τότε ή τέχνη μοu θα 
μπορη και να γραφη και τότε θά 'χω ouo τέχνες, την άγρα
φη και τη γραμένη· και ή μ�α θ' αλλάζη την &λλη, μα ή 
γραμένη θα είνα� αποτέλεσμα της &γραφης, oχ� σκοπός. 

Σήκωσε το κεφάλ� ό 'Αλέξης. 
- E1να� ακόμα έκεϊ ό Παρθενωνας, μακp�α απο πίσω 

απο τα μάρμαρα των ναων εΤνα� τα χρωματ�σμένα βοuνά, 
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είναι έλληνιχα βοuνά' είναι άγαπητα και επειδη είναι 
ώραια και επειδη είναι έλληνικά, πίσω άπα των ναων τα 
μάρμαρα. Δεν άγαπω τοuς τωρινοuς 'Έλληνες, εκτας οταν 
με θuμίζοuν τοuς αλλοuς. 'Έχοuν άπομεινάρια κείνων, με
ρικες σuνήθειες, μερικοuς στοχασμοuς κ' EXouv και τη 
γλωσσα. tO Έλληνισμας ό άρχαιος, σαν κuμα θεόρατο, ξέ
σπασε και τέλειωσε στα πόδια τοϊ> αΙωνα ποu πέρασε ' οΙ 
δαντέλες τοu κuματος στη σημερινη την άμμοuοια ξεσπανε 
άκόμα και τώρα σιγά, σιγα σε μερικα νησιά, σε μεριχοuς 
τόποuς ελληνικοuς της σκλαβωμένης χώρας. Και τη 
γ λωσσα, ποu την λαλοuσαν βασιλιάδες, σαν τα Θησέα, την 
καταφρονοuν τώρα οΙ σκοuπιδιάρηδες, επειδη μερικοι 
γραμματιζοuμενοι δεν μπόρεσαν ποτ ε να ξεκολλ ήσοuν άπα 
τα μέλι της Άττικης. Είναι τα βοuνα χρωματισμένα άπα 
πίσω άπα τα μάρμαρα τα ξανθά, τα ξεβαμένα σκεδαν με 
πολλες βαφές, τα πλuμένα άπα τα χρόνια και γεμάτα φως 
και ζέστη μuριόΦuχη. Σε τέτοιον τόπον ποτισμένο χρώμα
τα και φως δεν επρεπε αραγε να ξαναγίνοuν ανθρωποι άλη
θινοί; Είναι τuφλοι αραγε και δε βλέποuν την φuχη ποu 
βρίσκεται άπ' εξω τοuς; Μόνο σε λίγοuς και σε ξένοuς μπο
ρει να οώση ζωη ό τόπος αύτός, ό ποτισμένος φως και 
χρώματα; Δε με μέλει. Λατρεuω την tΕλλάδα, τη χώρα 
και τα εργα της. 'Ίσως οuτε οΙ δημιοuργοι των άρχαίων 
της εργων, οΙ παλιοί της κάτοικοι, οuτε αύτοι δε μ' άρέσοuν 
πολό. Καλλίτερα εχω ταν ανθρωπο. ΟΙ κοινωνίες μ' άρέ
σοuν μόνο γιατι εΤναι μαγεριά, ποu μαγεφεuοuν ταν 
ανθρωπο, καΙ πρέπει να βρισκωνται μόνο γι' αύτό, να γεν
vouv καρποuς, να μαγερεuοuν άνθρώποuς, ouD 11 τρεις 11 
τέσσερεις ή κάθε μιά. ΟΙ κοινωνίες θα ήταν ασκημες πολό, 
αν ζοuσαν μόνο για να ζήσοuν, αν δεν ήταν μαγερεια 
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άνθρώπων. ΚαΙ οί άνθρωποι πάλι είναι άσκημοι οσοι ζοuν 
μόνο για. να. συλλογ(ζωνται πως θά ζήσουν καΙ δε θέλουν 
να. γ(νωνται καλλίτερο ι, Όχι άπο τοuς άλλους, άλλ' άπο 
τον έαυτό τους. 

Τ ότε σηκώθηκε ό 'Αλέξης κ' εφυγε άπο τον Παρθε
νωνα, που ηταν κοντά του τόσην ωρα. Κατέβηκε άπο την 
'Ακρόπολη καΙ στην κάμαρά του πηρε ενα τετράδιο κ' 
εγραΨε· «ΓιατΙ είμαι τόσο βέβαιος πως δεν μπορω να. ζή
σω άλλοιώτικα άπο τοuς άλλους σε κόσμο δικό μου; γιατΙ 
να. μη μένω πάντα στον κόσμο μου, άφοί) πλουτίζεται καΙ 
δυναμώνει, οταν μένω μέσα του; 'Αξίζει τίποτε για. μένα ό 
κόσμος των άλλων;» 

ΕΙ Θ Ρ η σ κ ε ί α τ ο υ 

'Απο μια.ν άρμονία βαθεια. καΙ σκοτεινή, που τραβιέται σε 
μια. μελωδία γνωστή, παλια. καΙ βαρειά, βγαίνει έκείνη, γυ
ναΊκα τέλεια με κλεισμένα μάτια, που ή καλλονή της λειώ
νει τα. πράγματα γύρω καΙ φέγγει μόνη της στην καταχνιά. 

' Α λ έ ξ η ς .  - Σ' άγαπω. "Αχ, πως σ' άγαπω. 
fH γυναΊκα άνοίγει τα. μάτια της, σα. φωτιες μέσ' στο 

σκοτάδι. 
, Α λ .  - Θέλω να κάμω κάτι ώραΊο. Βοήθησέ με σ' 

άγαπω, σ' άγαπω. 
Σπιθοβολοuν σα.ν τα. διαμάντια τα. μάτια της. 
, Α λ .  - Δε θέλεις να. με βοηθήσης; ΓιατΙ δε θέλεις; 

πες γιατί. πως σ' άγαπω. 
'Ακούνητα μπήγονται τα. μάτια της στον ' Αλέξη. 
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' Α  λ .  - Μίλησέ με, αχ, μ(λησέ με, σ' άγαπώ, βοήθη-
σέ με. 

Κλείνουν τα μάτια της καΙ σκοτεινιάζει το φώς. 
, Α λ . - Γιατί, μα γιατί δεν μιλείς; αχ, πώς σ' άγαπώ. 
Μ ι α  φ ω ν ή . - ΕΊσαι μόνος . . .  
Σιωπη καΙ σκοτάδι τρίσβαθα, αναρχα, άμέτρητα, άτέ

λειωτα κι ό 'Αλέξης ακουσε τους χτύπους τ�ς καρδιας του 
καΙ ενοιωσε πως ηταν ανθρωπος. 

- Φιλοδοξία φοβερα μεγάλη, μεγάλη καΙ στείρα. Αίιτη 
χαλάστρες μόνο ξέρει να κάνη στΙς χαρές μου καΙ στα ξεφα
ντώματα. 'Απέραντη, τρομαχτική, φαγάνα πεινασμένη, 
που δε δίνει τίποτε πίσω άπο κείνα που μοίί παίρνει, την 
ένέργεια, τη χαρά. Τοίχος κουτός, που σταματα τη ζωή 
μου για να σπάσω το κεφάλι μου έπάνω του.  ΚαΙ μένω 
κολλημένος στο χώμα, μπροστα στον τοίχο, που τυφλώνει 
τα μάτια μου. <Όμως δε θα παραπονιοίίμαι καΙ δε θα τυ
φλώνωμαι πάντα. Κάτι μικρό, μικρο θα κάμω, ξέροντας 
πως για τα μεγάλα δεν εΤμαι γω καμωμένος. Δεν εΤναι 
άρκετος λόγος, έπειδη δεν μπορώ να κάνω μεγάλα πράγ
ματα, να μην κάνω μικρά. Ποιος Θεος με άπάλλαξε να κά
νω μικρα πράγματα, έπειδη δεν μπορώ να κάνω μεγάλα; 
Κ' έπειδη αίιτα τα μικρα θα γίνωνται χωρΙς συμφέρον, θα 
εΤναι καλά. Δε θ' άφήσω τοίίτο το κορμΙ να σέρνεται στη γ� 
σα σκουλήκι. Θα τ' όδηγήσω καΙ θα τοίί δείξω το δρόμο 
κατα τα μικρα πράγματα καί, κάνοντας κάτι άσήμαντο, θα 
την περιγελάσω καΙ θα περάσω άπο πάνω άπο τη φιλοδο
ξία μου. Τοίχε κουτέ, κουτέ, εΤσαι μονάχα τοίχος καΙ πηδώ 
άπο πάνω σου, καΙ τών ποδαριών μου οΙ πάτοι εΤναι ξεκολ
λημένοι άπο τη γ�. 'Ανεβαίνοντας σε χάνω άπο μπροστά 
μου καΙ τα μάτια μου ξανοίγονται σε φώς άτέλειωτο. 
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«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu. »  
ΤΩ φως άτέλειωτο, ώ φως! Θα γίνω καλλίτερος, θα γί

νωμαι καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοΙ.) πάντα. Ή άρχη της 
δοuλειας μοΙ.) τώρα θα εΤναι το διώξιμο της φιλοδοξίας. 
Ε1ναι αραγε φuτο άξερίζωτο; η οχι; 

Δοuλεuω για να μπορέσω ν' άνεβω, να δω το φως ποΙ.) 
σβήνει τη φιλοδοξία. Δοuλεuοντας τη χάνω άπο μπροστά 
μοu. <Όσοι άνεβαίνοuν σε ψηλότεροuς κάμποuς τη xCtVOUv 
χωρΙς να το ξέΡοuν. 

« Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu.»  
'0 Θ ' , � ' T  ' Δ ' t '  , t '  .. εος ποΙ.) πιστεuα υεν ειναι πια. εν �εpω γιατι �ε-

φuγε οuτε πως. Μαζ!. με μένα ποΙ.) μεγάλωνα αύτος μί
κραινε καί, οταν εφτασα στο ί)ψωμα ποι.) βρίσκονταν αύτος 
καΙ κεΤνος κατέβηκε στο δικό μοΙ.) καΙ γίναμε 'ίσια, 'ίσια, τό
τε νόμισα πως χάθηκε. Μα εΙναι άλήθεια; 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu.»  
'Ή 'ίσως μαζ!. με μένα, ποι.) μεγάλωνα, μεγάλωνε κι  

αύτος πολu περισσότερο καΙ τώρα εχει γίνει τόσο μεγάλος, 
ποι.) δεν μπορω πια να τον νοιώσω, καΙ νόμισα πως χάθη
κε, σαν εφτασε τόσο ψηλά, ποΙ.) δεν τον εβλεπα πιά. Μα 
εΤναι άλήθεια πως κάποΙ.) ξέφuγε καΙ δεν δπάρχει; 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu.»  
Δεν εΤναι πιά, γιατΙ πέθανε, ένω πρΙν ήταν. Κ'  ελεγα 

πολuν καιρό, ό τuφλός, πως δεν πίστεuα. Τuφλέ, τί εκανες 
οταν έκuταζες ψηλά, άπο πάνω άπο τη γη κι άπο τα πράγ
ματα; Σε εΤχαν πεΤ πως μόνον ενας μποροuσε, δuνατός, να 
σε τραβήξη έπάνω καΙ cru το πίστεψες; 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu. »  
Κι αμα ό ενας δuνατος άπο μπροστά μοΙ.) χάθηκε, ό μό

νος ποΙ.) μποροuσε να με τραβήξη έπάνω, κοuράστηκα κ' 
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ελεγα' Κανένας δε με τραβα Φηλά, άπο πάνω άπο τη γης 
καΙ άπο τα πράγματα, άφου ό μόνος που μπορουσε ηταν ό 
Θεος καΙ τώρα ό Θεος δεν εΤναι πιά. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου.»  
ΚαΙ ήμουν λυπημένος, που εχασα το Θεό μου. "Αχ, τ ί  

παρηγορια που ήσουν, Θεέ, κ '  έλπίδα εuκολη πως θα μ' 
άνεβάσης σό, που εχεις δόναμη καΙ δημιουργείς τον κόσμο. 
'Αξίζει τώρα να κάμω τίποτε για ν' άλλάξω τον έαυτό μου, 
άφου δεν εΤσαι σu να μ' άνεβάσης; 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου.»  
"'Ω φως άτέλειωτο, ώ φως! έσu εΤσαι άπο πάνω μου καΙ 

με τραβας να μ' άνεβάσης. Δεν ξέρω πως εγινε ό κόσμος 
καΙ γιατί οuτε πως εΤναι κείνος που τον εuτειασε, &ν τον 
επλασε κανείς. ΚαΙ δε γυρεόω να ώφελήσω κανένα. Δε 
βλέπω μορφη άπο πάνω μου καΙ γραμμες χαραγμένες, μο
νάχα φως βλέπω άτέλειωτο. Πιστεόω σε κείνο, που εΤναι 
άπο πάνω μου. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου. »  
ΚαΙ με  τραβα έπάνω άπο ενα μονάχα δρόμο, δόσκολο, 

σπαρμένον άλλου πέτρες μυτερές, που κόβουν, άλλου αμμο 
Φιλή, Φιλή, που βουλιάζω μέσα της, κι άλλου λάσπες μα
λακές, τόσες, που δεν ξέρω &ν θα μπορέσω να περάσω 
χωρΙς να πνιχτω μέσα. Κ' οΙ πέτρες πονουν τα πόδια μου 
καΙ παν να τα χαλάσουν' κ' ή αμμο με κουράζει ως στα κλά
ματα' κ' οί λάσπες κολλουν έπάνω μου καΙ με λερώνουν. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου . »  
Μα άπο πάνω μου εΤναι το φως πάντα, που με βοηθεί 

καΙ με φωτίζει καΙ δεν μπορω να πάρω στραβο δρόμο. Μό
νο το άμέσως άπο πάνω μου βλέπω, γιατΙ δεν εχω δόνα
μη στα μάτια να δω καΙ πάρα πέρα. 
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<Όμως το άπο πάνω μοu δεν εχει τελειωμό, μά, έπειδη 
δεν εχει οϋτε μορφή, δεν ξέρω τί είναι. <Άμα άνεβω στο 
άπο πάνω μοu, τότε βλέπω εuθuς εν' αλλο άπο πάνω μοu 
και θέλω να το φτάσω. "Αχ, πότε θα το περάσω; 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu .»  
πως μπορω να μείνω οπως είμαι; �o μικρός, αμα 

άνεβω, θα γίνω μεγαλότερος, ό 'ιΌιος θα γίνω άλλοιώτικος. 
Δεν εχω ήσuχία, οσο μένω οπως είμαι· άνuπόφορη στενο
χώρια·  θα με τρελάνη, αν νοιώσω πως είναι άδόνατο να 
βγω άπο τη φuλακη αότή. 'Ανατριχίλα ετρεξε σαν άστραπη 
έπάνω στο κορμί μοu. Πρέπει να βγω άπο δω μέσα, πρέπει 
να φόγω, γιατι δεν μπορω να μείνω κεΙ ποu είμαι. 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu .»  
Γόρω βλέπω πολλες δuνάμεις, ποu με βαραίνοuν καΙ 

θέλοuν να με πνίξοuν. Μα δε θα μείνω άσάλεuτος θα κά
μω τη δική μοu δuναμη μεγάλη, πολu μεγάλη, και θα χu
μίξω καταπάνω τοuς και θα τις νικήσω. Θέλω να μείνω 
άνήσuχος και να είναι ξuπνητη κι άκοuραστη ή δuναμή 
μοu, γιατΙ σιχαίνομαι την Ισορροπία. Και κάθε κοuνημά 
μοu θα είναι δuναμη δική μοu, ποu ξοδεuω για να προχω
ρέσω ψηλότερα άπο τον ε.αuτό μοu. 

Μέσα μοu κάνω δuναμη για να την ξοδέψω. Μέσα μοu 
βρίσκω δuναμη για ν' άνεβω ψηλότερά μοu. Είμαι σε μιαν 
αμαξα και τη σκοuντω και τρέχει. 'Ανεβαίνω στον ε.αuτό 
μοu πάνω καΙ βρίσκομαι ψηλότερα κι ολο ψηλότερα. 

«Καλλίτερος άπο τον ε.αuτό μοu. )) 
Χuμίζω κατεπάνω τοuς θα τις νικήσω τΙς δuναμες, ποu 

είναι γUρω. Γράφω καί, κεΤ ποu γράφω, άνοίγοuν πληγες 
στο πρόσωπό μοu και πέφτοuν σταλαγματιες αίμα στο 
χαρτι έπάνω. Κάθε στιγμη σταματω το γράψιμο για να 
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σφουγγtσω τα δάκρυα το\) αϊματος, που σταλάζουν άπο τΙς 
φριχτες πληγές μου που πονο\)ν, καΙ πάλι ξαναρχtζω καΙ 
γράφω καΙ γράφω καΙ με κουράζουν τα εμπόδια, το χαρτt 
μου γεμtζει σταλαγματιες βαρειές, κόκκινες καΙ δε μπορώ 
να γράψω πιά. Πηγαίνω καΙ πλαγιάζω στο κρεββάτι μου. 
ΚαΙ τότε πάλι με πιάνει ή τρέλα το\) γραψtματος καΙ γρά
φω καΙ γράφω κι cXVOtyOUV οί πληγες καΙ πέφτουν αϊματα 
καΙ κάθε στιγμη σταματώ το γράψιμο για να σφουγγtσω 
τα δάκρυα, μόνο μια στιγμη για να βάλω ίατρικά, καΙ 
άκράτητος ξαναρχtζω τη γραφή, γιατΙ πρέπει να τελειώσω 
εκείνο που αρχισα. ΚαΙ ή φωτια άπο τΙς πληγες μ' άνάβει 
καΙ ολο πιο πυρωμένος γράφω, γράφω. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου.»  
Κι αν ζο\)σα πάντα; "Αν ετσι κοπιάζοντας, χωρΙς να 

μπορώ να γtνω πολu καλλtτερός μου, ημουν άναγκασμέ
νος να ζήσω πάντα, τt θα εκανα; 

Σαν άστραπή, άνατριχtλα ετρεξε μέσ' στο κορμt μου. 
"Αν επρεπε πάντα να ζήσω, θα γινόμουν άδιάφορος σ' ολα 
καΙ δε θα μ' εμελε να μοιάσω τών άνθρώπων. 

ΚαΙ τότε τον ετύλιξεν ή ζέστη ξερότατη καΙ στέγνωσε 
το στόμα του καΙ οtψασε για νερο το σώμα του καΙ τότε 
ακουσε στην αλλη κάμαρα κάποιον, που εκανε λουτρο πα
γωμένο κ' εχυνε νερα πολλα καΙ κρύα άπο ψηλα στο κορ
μt του, νερά, νερά, καΙ δεν επαυε χύνοντας. Σιχαίνομαι τον 
πόθο του. ΚαΙ κείνος πνιγμένος στη χαρά. «"Αχ, αχ, αχ,» 
ελεγε κι άναστέναζε. Σιχαtνομαι τον πόθο του. 

Κύταξέ με, είμαι καλλtτερος άπο τοuς αλλους οε βλέ
πεις πώς είναι αυτοί; Πόσο καλλtτερος ομως μπορεί να 
είναι 11 χειρότερος ό ενας άπο τον αλλο; Δε βλέπεις πώς 
μοιάζουν ολοι, καΙ πώς είναι ολοι τιποτένιοι βλέποντας 
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θολα και βρώμικα; "Ασκημες, &σκημες εΤναι οΙ ώρες, ποu 
σuλλογίζεσαι τον έαuτό σοu κοντα στους &λλοuς, γιατι τί
ποτε δεν εΤναι να θέλης να γίνης καλλίτερος άπα τους 
&λλοuς. ΤΟ μόνο ώρα1Ό εΤναι να γίνεσαι καλλίτερος άπα 
τον έαuτό σοu. Κάνει καλα ό καθένας, κάνοuν καλα οΙ 
&λλοι. Γιατι να τους κρίνω; Κάνει ό καθένας ο, τι μπορεΤ, 
οπως μπορεΤ. Κι αύτο ποu κάνω έγω εΤναι καλά, γιατι δεν 
μπορώ να κάνω καλλίτερα, άλλ' αύτο ποu κάνω έγω εΤναι 
μικρότατο και &θλιο καί, άντΙ να κuτάζω πως κάνοuν μι
κρα οΙ &λλοι καΙ να τα μετρώ και να τα λογαριάζω, επρε
πε να κuτάζω πώς να κάμω κάτι καλλίτερο έγώ. Ή προ
σπάθειά μοu εΤναι αύτο το καλλίτερο ποu μπορώ να κάμω. 
Ή προσπάθειά μοu εΤναι το «ο,ΤΙ μπορώ και οπως μπορώ» . 
Πότε θα ξεπεράσω τον έαuτό μοu; 'Ένας μονάχα εΤναι ό 
δρόμος, ό δρόμος της προσπάθειας γεμάτος πέτρες, καΙ 
αμμο καΙ λάσπες. 

«Καλλίτερος άπο τον έαuτό μοu. »  
Να μένω σε κάμποuς ύΦηλους για να εΤναι ή καθημερι

ν-ή μοu ζωη άπο πάνω άπο τους άνθρώποuς, έκεΤ ποu δεν 
ερχονται σuχνα οΙ &νθρωποι. Είμαι &νθρωπος κ' έγώ, μα 
λuποuμαι καΙ θέλω τΙς ύΦηλες στιγμές, ποu εχω κάποτε, 
να τΙς κάνω Φηλες ώρες, καΙ τΙς ύΦηλες ώρες ύΦηλες μέ
ρες, έπειδ-ή, οσο μένω πολυν καιρο Φηλά, τόσο μπορώ κι 
άνεβαίνω περισσότερο. ΓιατΙ πρέπει ν' άνεβώ σε Φηλότε
ροuς κάμποuς, σε κορφες άέρινες μα οΙ κορφες εΤναι στιγ
μες κι αυτές άπο τις κορφες γ λuστρα. καν εΙς, γιατΙ δε στέ
κεται στερεά, κατρακuλα. κανείς. Θέλω έκεΤ, στΙς κορφές, 
να στ-ήσω το 'ίσωμα τών κάμπων μοu καΙ κει να περνώ τΙς 
μέρες μοu καΙ τους μην ες, καΙ τα χρόνια. 'Απο κεί θα βλέ
πω &λλες κορφες ύΦηλότερες καΙ θα ποθ-ήσω να πάγω καΙ 
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σε κεινες, να βρω τη δροσια τοϊ> παρθένοu άέρα. Τοuς 
άνθρώποuς άπο ψηλα θα τοuς κuτάζω, με καθαρα μάτια. 
Στοuς uψηλοuς τοuς κάμποuς θα είναι ηλιος; φως καΙ ζέστη 
καΙ δε θα cpucra κανένας κρuος άνεμος; 'Ανατριχίλα ετρεξε 
καΙ πάγωσε το βημα μοu. τα σκοινιά, ποu μ' εχοuν δεμέ
νο με τοuς άνθρώποuς, θα με σφίγγοuν καΙ θα με κατεβά
ζοuν καΙ θα πέφτω κάτω, κάτω. Μπορω, άφοϊ> είμαι 
άνθρωπος, ν' άνεβω χωρΙς άγάπη; Μπορω χωρΙς άγάπη 
να νοιώσω το Θεό, ποu μένει στα ψηλά; 'Έλα, Πέτρο, ελα 
να με βοηθήσης με την άγάπη crou. Πέτρο, cru είσαι; Κο
ντεuω να μείνω μόνος. Ό Πέτρος είσαι ! ;  

Κάποιος με βοηθει, άνθρωπος μεγαλίτερός μοu καΙ σο
φός. 'Απο μικρος τον διάβαζα καΙ έπειδη δεν καταλάβαινα 
καλα τΙ ελεγε, φuτρωνε φοuντωμένος ό κόσμος, ποu δεν 
ηξερα, γεμάτος χρώματα. ποτε δεν τον άφησα το σοφο καΙ 
τώρα, αμα προσέξω, τον καταλαβαίνω, μα ξuπνα πάντα 
τον κόσμο ποu δεν ξέρω. 'Αρχη της θρησκείας μοu είναι 
έκεινα τα λίγα ποu ξέρω. 'Απο κει ποu τελειώνοuν αότά, 
άπο κει άρχίζει έκείνη. ΚαΙ στον άνθρωπον έκεινο το με
γαλίτερό μοu καΙ το σοφο πηγαίνω κοντά τοu καΙ τότε ξέ
ρω καλλίτερα έκεινα, ποu ξέρω, καΙ τότε χάνομαι στη θρη
σκεία μοu, την άτέλειωτη. Να μείνη πάντα βοηθός, γιατΙ 
ποϊ> θαόρω άλλον τέτοιο φίλο, τόσο είλικρινή, τόσο δuνα
τό, τόσο άπλό, ποu να μιλη μόνον οσο ξέρει καΙ να μ' άφή
νη να πηγαίνω μόνος μοu έκει, ποu δεν ξέρει καΙ δεν ξέρω; 
ποτε δε γuρεψε να με γελάση, μα πάντα μ' άφηκε έλεuτε-

1) Σημείωση τοu έκδότη. - Αιιτη την περίοδο την είχε διαγράφει ό 
σνγγραφέ.ας άλλα οχι όριστικά. 
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ρο να γελιοσμαι, δείχνοντάς μου μόνον ως ποσ φτάνει τών 
άνθρώπων � γνώριμη άλήθεια. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου. »  
Περπατώ στη νύχτα μέσα καΙ δεν είμαι κουρασμένος 

καΙ δεν ξέρω ποσ είμαι οuτε πότε οuτε ποσ πηγαίνω. Πη
γαίνω σαν τ' αστρα, που περπατοσν χωρΙς να το ξέρουν, 
κάθε μέρα καΙ κάθε νύχτα, κ' έπειδη σλα περπατοσν, είναι 
σαν νά 'μεναν άσάλευτα. Πηγαίνω καΙ μόνον ενα θέλω' να 
μην είμαι ανθρωπος καΙ να πηγαίνω εξω άπο τοuς άνθρώ
πους, κατ α την αγνωστη γραμμή τοσ δρόμου, που δεν εχει 
τέλος. ποσ είναι τα γέλοια καΙ τα γλέντια καΙ ποσ OL λύ
πες; Τίποτε δε με ταράζει, τίποτε δεν ποθώ, γιατΙ ενα μό
νον εχω πόθο, να μην είμαι ανθρωπος. Δεν είναι πια βα
ρεμος ό βαρεμός μου' είναι άρμονία καΙ σιγαλια μεγάλη, 
που μέσα της σα ν' άκούω το μακρινο τον κρότο τοσ μηχα
νισμοσ τών κόσμων. 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου . »  
., Α χ,  θρησκεία μου, γ λυκεια σαν το ψωμΙ που τρώγω, 

σε ηίιρα μόνος μου καΙ τώρα σ' εχω κοντά μου πάντα καΙ 
μ' ένθουσιάζεις, γιατΙ δεν τελειώνεις ποτέ. ΚαΙ κάθε μέρα, 
κάθε μέρα λες το ϊδιο ' «ΚαΙ θα κοπιάσης καΙ δε θα κυτά
ξης κάτω καΙ δε θα ζητης την αλλην �συχία, γιατΙ �συ
χία σου θα είναι αμα γίνης uπεράνθρωπος καΙ δε θα γίνης 
ποτέ, γιατΙ πάντα θα είναι κάποιος πιο Uπεράνθρωπος. 
ΚαΙ αμα κουράζεσαι στο δρόμο σου, παρηγοριά σου μόνη 
θα εχης την έλπίδα έκείνου, που είναι άπο πάνω σου. Καί, 
αν δεν μπορείς πια να έξακολουθήσης καΙ να κοπιάζης, 
είσαι χαμένος.» 

«Καλλίτερος άπο τον έαυτό μου . »  
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ΣΤ' ' Α  γ ά π η μ ι κ Ρ α ί ν ε ι 

ιο 'Αλέξης και Τι 'Ελένη παίζουν βιολι μαζ!. το μικρο να
νούρισμα του Σούμπερτ. 

ΙΕ. - Το παίζομε τέλεια. 
'Α. - Δεν μπορεί να παιχτη καλλίτερα. Παίξε μόνη· 

συ παίζεις καλλίτερα άπο μένα. 
ΙΕ. - Συ παίζεις δυσκολώτερη μουσική. 
'Α. - Τί σημαίνει δύσκολη 71 εuκολη μουσική. "Αν με

λετουσες και σύ, θα μπορουσες να παίζης δυσκολώτερη 
μουσική. Μα εχεις δοξαρια δυνατή, που ξέρει το δρόμο της 
και βγάζει τους ήχους γεμάτους, στρογγυλους καΙ με τρα
ντάζουν. Κάθε ήχος είναι en rel ίetΌ 'Ενώ έγώ . . .  

ΙΕ. - "Αν ήθελες, μπορουσες και συ. 
'Α. - Μη λες πράγματα άνούσια για να με παρηγορή

σης. Γιατί με μιλείς, οπως μιλείς σ' ολους; 'Εγω έξακο
λουθώ να παίζω μόνο γιατί, οταν παίζω ασκημα, φαντά
ζομαι πόσο ώραία θα ήταν Τι μουσική, αν την επαιζα καλά. 
Γιατι δε μελετάς; Τί άξίζει ολη Τι αλλη ζωη σου, έκτος άπο 
τη δύναμή σου να βγάζης μουσικη με δυο χέρια καΙ ενα ξύ
λινο οργανο καΙ μερικες χορδες και τρίχες άλόγων; Κι οχι 
μόνο μ' αυτά. Παίζεις με ολο το σώμα σου. 'Όλο το σώμα 
δουλεύει και θέλει να βγη σαν ήχος άπο το βιολί σου. 

Μαγδαληνή. - ΙΗ φίλη σου εχει τη μεγάλη τέχνη του 
παιξίματος στα χέρια της. ΟΙ παραφωνίες δεν πειράζουν, 
οταν μπορεί καν εΙς να παίξη ετσι. 

'Α. - Αυτο της λέγω. Δε θέλει να μελετήσει Ομως. Μ' 
άρέσει Τι Έλένη. 

Μ. - την άγαπ&ς λίγο. 
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Ά. - "Oχ�, Μαγδαληνή, δεν τΤΙν άγαπώ' αότο το κομ
μάτ� που παίξαμε εΤνα� περίληψη ολης της σχέσης μου μ' 
έκείνην. Δεν μπορώ ν' άγαπήσω καμ�α γυναικα, οσο είσα� 
δώ έσό. Δεν το ξέρε�ς; 

Μ. - 'Έτσ� λές. 
Ά. - ΚαΙ δεν π�στεόε�ς; 
Μ. - ΟΑμα φόγω ομως; 
Ά. - Θα μείνης πάντα μεγάλη. 
Μ. - Φεόγω, 'Αλέξη, καΙ θ' άλλάξω ζωή. E[να� πε

ρασμένη ή δική μας ή ζωή.  
Ά. - Πόσον καφο το βλέπω. 'Αφότου το είδα, είχα ορε

ξη να σ' άφήσω, να μΤΙ σε βλέπω. Μα uστερα άνάγκασα τον 
έαυτό μου. Δεν ηθελα να μo�άζω τών άνθρώπων- ηθελα να 
μΤΙν εχω uπερηφάνε�α, να περάσω άπο πάνω άπο τη ζήλε�α 
καί, άνάμεσα στα άμέτρητα έμπόδ�α, να μάθω να κρατήσω 
με πόνο την άγάπη μου. Πονουσα, μα εμαθα να μΤΙ φoβoυμα� 
τον πόνο και σε μεταχεφίσθηκα γ�α πόνο. 'Άλλως τε θα πο
νουσα 'ίσως περ�σσότερo, αν δε σ' εβλεπα. τα Ouo χρόν�α που 
ησουν έδώ μ' άνάθρεφες, Μαγδαληνή, το ξέρε�ς; Κ' έγω μό
νο τον τελευταίο χρόνο το κατάλαβα και τώρα σ' εόγνωμονώ. 

Μ. - Xαίρoμα�, αν μπόρεσα να σε μάθω λίγο πώς να 
βαστας στα χέρ�α σου τον χαρακτηρα σου και να τον 
όδηγης. Δεν εΤμα� θεά, ωστε να εΤμα� όπεόθυνη γ�α τον 
ερωτά μου. ΤΟ ονεφό μου εΤνα� έπίμονο, μόνο της θείας 
καλλονης, και γ�' αότο μπορει να εκαμα πράγματα, που 
φαίνoντα� στοuς άλλους άνακόλουθα. 

Ά. - Μαγδαληνή, εγ�νες ό τόπος του ερωτα γ�α μένα 
και δεν μπορώ τώρα π�α να σε ξεχωρίσω άπο τον ερωτα. 
Δεν uπάρχε� π�α αότός, uπάρχε�ς έσu μόνη, γ�ατΙ δεν μ' 
άγαπας π�ά. 
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Μ. - Μη με δίνεις δπερβολικη θέση μέσα σου. Πως 
ημουν για σένα ο, τι ημουν είναι περισσότερο δικό σου κά
μωμα, παρ α δικό μου. Μπηκες στην ψυχ� μου, ένώ αλλοι 
δεν μπόρεσαν. "Αν το φώς ήταν δικό μου, τα μάτια ομως, 
που είδαν το φώς, ήταν δικά σου. 

'Α. - "Αν δεν είχε φώς ομως, τί θα εβλεπα; <Όταν φύ
γης, Μαγδαληνή, καΙ δε θα νοιώθω το στ�ριγμά σου κο
ντά μου, κάθε φορα που θα θέλω να σε βλέπω, τότε θα κα
ταλάβω καλα τί ησουν για μένα. 

Μ. - 'Αλέξη, προσπάθησε να εχης γαλ�νη, σα ναος 
ρυθμοu δωρικοU. ΕΊσαι ό μόνος ανθρωπος, που μπηκες τό
σο βαθια μέσα μου καΙ με κατάλαβες σχεδον καλά. Κι 
ομως δεν είσαι ηρεμος. τα παράπονα δεν είναι για παιδΙ 
τών θεών. 

'Α. - tH ήρεμία δεν είναι καμωμένη για τοuς άνθρώ
πους καΙ θεος δεν είμαι, οατε θα γίνω ποτέ, δυστυχώς. 
Ζητώ Ισορροπία ήρεμίας, ολες οΙ αλλες Ισορροπίες είναι 
άνθρώπινες καΙ δε μ' άρέσουν- τΙς σιχαίνομαι καΙ προτιμώ 
να κοπιάζω καΙ να πονώ. ποτε δεν επαψε ό πόνος μου, που 
δε μ' άγαπας πια καΙ τώρα, οπως πρίνο 

Μ.  - <Ένα είδος μεταφυσικη άγάπη μ' έγύρεψες 
'Αλέξη καΙ πάντα γυρεύεις καΙ αuτο που ζητείς φαντάσου 
πόσο θα με κούραζε, αν τύχαινε να γινόμουν γυναίκα σου . 
Σε λίγους μηνες θα ήταν τα νεuρα μου χαλασμένα. 
Σχεδον πάντα μ' εκανες καΙ λυπούμουν που δεν ημουν 
διαφOρετLΚ�. 

'Α. - Mαγδαλην�, δε ζητώ τίποτε τώρα, μόνο σ' 
εuγνωμονώ για κείνα που μ' εδωκες καΙ θέλω να φύγης καΙ 
να είμαι εuχαριστημένος καΙ Τι θύμησ� σου να είναι δροσια 
που με δυναμώνει.-
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Σήμερα tTvcxt άπαλη καΙ γλuκεtα ή άγάπη μοu, σαν τΙς 
περασμένες ώρες. την άγαπω καθαρα καΙ πολό, καΙ πολό. 
Σ' αλλοuς καφοός, ποΙ) εβλεπα πολλοuς άνθρώποuς κ' ετρε
χαν πίσω της σα σκuλλtα xt cxuτTι επαtζε μαζί τοuς, πως τη 
φοβοόμοuν. Σήμερα πόσο καλλίτερη tTvcxt με την ησυχη όμt
λία της με το xcxtVOupytO της χτένtσμα. Σuλλογίζομαt τα 
έρχόμενά της χρόνtα καΙ λuποuμαt καΙ φοβοuμαt λίγο. ΚαΙ 
γtατί συλλογίζομαt καΙ τα atxιX μοΙ) τα χρόνtα τα έρχόμενα; 

tE. - Γtατί tTcrcxt λuπημένος σήμερα; 
'Α. - ''Ecpuye. ή Μαγδαληνή. 
tE. - Δεν μπορω λίγο να σε παρηγορήσω; 
Ά. - Δοκίμασε, αν θέλης. 
tE. - Θα φόγω κ' έγώ. 
'Α. - Γtατί; ΜεΤνε λίγο· θα ε'ίμαστε φίλοt, θέλεtς; 
tE. - ΝαΙ 
Ά. - Δεν θα μαλώσωμε ποτέ· το uπόσχεσαt; 
tE. - "Αν θέλης. Μα γtατΙ το λες αuτό; 
'Α. - Φοβοuμαt τα μαλώματα. Θέλω να εΤμαt φίλος 

σοΙ) καΙ cru φίλη μοu. nOtov θα παντρεuτης; 
tE. - (Γελά. ) Δε θα παντρεuτω πρΙν περάσοuν τέσσε-

ρα, πέντε χρόνtα. 
'Α. - Γtατί τόσο πολό; 
tE. - Μ' άρέσοuν πάρα πολλοΙ ανθρωπOt τώρα. 
'Α. - ΚαΙ κανένας δε σ' άρέσε.t περtσσότερο; 
tE. - Ναί· εχω φίλοuς. 
Ά. - <Όλον τον κόσμο; Παίζεtς με τοuς άνθρώποuς. 
tE "Ο � , 'ζ " , . - xt, αε.ν παt ω· μ CXPEcrouv. 
Ά. - Προ πάντων κάποtον πρίγκtπα εχεtς φίλο· 

έπεtδη tTvcxt πρίγκtπας; 
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fE. - Δε θέλω να λες αότά. 
'Α. - Καλα δε θα το ξαναπώ, μα θα το σuλλογ(ζωμαι. 
fE. - (Γελά. ) Είσαι κακός δε μ' άρέσοuν ολοι οί πρ(-

γκιπες. 
Ά. - 'Εκείνοι ομως ποu σ' άρέσοuν, σ' άρέσουν πε

ρισσότερο άπο τοuς αλλους θνητοUς. 
fE. - Μια μέρα γνώρισα εναν Αόστριακό' καΙ αότες τΙς 

μέρες τον βλέπω σuχνά' οuτε γυρ(ζει να με κuτάξη' θα ήθε
λα να με μιλουσε καΙ δεν είναι πρ(γκιπας αότός. 

'Α. - Πολu το ήθελες; 
fE. - ΝαΙ μ' άρέσει. 
'Α. - Γιατί; πες γιατί; 
fE. - Δεν ξέρω. 
'Α. - Κ' εγω θα ήθελα να με μιλης icru καΙ να μη με 

ξεχάσης, οταν φUγης. 
fE. - ΚαΙ cru θα με λ ησμονήσης; 
Ά. - 'Όχι' θυμουμαι τα φορέματά σου, γιατΙ είναι 

καλα καμωμένα, εχουν χάρη καΙ σε πηγαίνουν- γιατΙ ξέ
ρεις καΙ τα φορείς. 

fE. - (Γελά. ) Θέλεις να σε τα χαρίσω; 
Ά. - Για να εχης τη χαρα να παραγγέλνης καινοuργια; 
fE. - 'Όχι, επειδη σ' άρέσουν περισσότερο άπο μένα. 
Ά. - Μ' άρέσοuν επάνω σου. "Αν θέλης να με δώσης 

καΙ τον έαυτό σου μαζί. 'Όχι, σε φοβουμαι. Είσαι πάρα 
πολu μεγάλη. Θα ε'{μαστε φίλοι, θέλεις; 

fE. - ΝαΙ καΙ δε θα μαλώσωμε. 
τη νuχτα ό Άλέξης δεν κοιμήθηκε, μόνο φαντάστηκε 

ολη τη ζωή του άπο μωρο παιδΙ καΙ ήταν σα δρόμος μονα
χικος, που πέρασε μια ζωη καΙ κατώρθωσε να κάμη μια 
φuχη fΕλληνικη οuτε νέα οuτε άρχαία οuτε βuζαντινή, uστερ' 
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ιΧπο βούτηγμα καλο σε λοuτρο σιJγχρoνoι> πολιτισμοU. Δεν 
εκαμε τίποτε αλλο παρα μια ψuχη αότη ή ζωή, ποu κύλισε 
στο μοναχικο το δρόμο' κ' ή ψuχη αύτη ήταν Έλληνική. 

Σηκώθηκε αuπνος ιΧπο το κρεββάτι τοu ό 'Αλέξης καΙ 
εγραψε σε μερικα χαρτια διάφορα ιΧσuνάρτητα κομμάτια 
καΙ τίτλοuς ιΧπο κεφάλαια τοί) βιβλίοu ποu θα λέγονταν 
(/0 δρόμος» . 

Ζ' Β a r r e s  

'Άλλοτε είχε γνωρίσει ό Άλέξης τον Barres, ποι> εγρα
ψε τόσα βιβλία για το δρόμο της ψuχης τοι> καΙ πάντα θα 
γράφη. Ό Άλέξης θuμοuνταν πως είχε δείξει τοί) Barres 
την Πνύκα καΙ τον Κεραμεικο καΙ το θέατρο τοί) Διονύσοu, 
ποι> τόσο τον αρεσε, γιατΙ αύτο ήθελε να δη περισσότερο. 
Είχαν πάγει μαζL καΙ στα Μέγαρα ενα Πάσχα καΙ είδαν 
την τράτα των ruvιxιxwνo είχαν πάγει καΙ στη Δεκέλεια 
καΙ πάρα πέρα στον " Α γιο Μερκούριο, ως έκει ποu γuρίζει 
ό δρόμος καΙ κλώθει καΙ κατεβαίνει καΙ κεινος ποu στέκε
ται πάνω βλέπει τη θάλασσα καΙ την Εσβοια. Αότες τΙς Ouo 
φορες ήταν καΙ ή Μαγδαληνη μαζί. 

Πέρασαν ιΧπο τότε Ouo χρόνια. (Η Μαγδαληνη πηγε 
στο Παρίσι καΙ είδε μια μέρα τον Barres καΙ μίλησαν για 
την (Ελλάδα. (ο 'Αλέξης ενα βράδu τοί) Μαϊοί) ελαβε ενα 
γράμμα και ενα δέμα. Το δέμα ήταν βιβλίο' λέγονταν
«5cenes et doctrίnes du nationalisme» ' τοί) το εστειλε ό 
Barres. ΤΟ γράμμα ήταν της Μαγδαληνης καΙ ελεγε πως 
θuμήθηκε την (Ελλάδα καΙ μίλησε με τον Barres για τον 
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'Αλέξη και «και αυτος σε θuμαται, 'Αλέξη, το νόστιμο κορ
μί σοι> και το πρόσωπο. Για το vou σοι> είπε πως είναι άκό
μη φωτισμένος μόνο άπο μια μερια και πως τοu μοιάζει 
σαν πρΤσμα, ποι> δεν μπηκε άκόμη το φως μέσα τοι> για να 
φωτιστη με ολα τα χρώματα. Τον είπα τότε έγω πως και 
αυτο θα ελθη, αμα μεγαλώσης λίγο.»  

Ό 'Αλέξης εγραΦε στον Barres ενα γράμμα· 
«'Όταν πηγαίναμε μια μέρα μαζi στις παλιες σuνοικίες, 

για να βροuμε το σπίτι ποι> είχε καθήσει ό Chateaubriand, 
οταν ήλθε στην 'Αθήνα, σας ελεγα πως δεν είχα βρη άκό
μη την ίσορροπία μοu. 

«Τώρα με φαίνεται πως σιγά, σιγα τη βρίσκω και σεΤς 
με βοηθήσατε πολu. 'Acpou φuγατε άπο δω, σuλλογιζόμοuν 
σuχνα και σας και αυτα ποι> με ε'ίχατε πεΤ και διάβαζα και 
τα βιβλία σας για να σας καταλάβω καλλίτερα και να νοι
ώσω και τον έαuτό μοu. 'Όσο πηγαίνω, νοιώθω βαθuτερα 
πως για να ίδω τον κόσμο πρέπει να εχω μια θέση και άπο 
κεΤ να βλέπω και πως ή θέση μοι> είναι ό τόπος ποι> άγαπω, 
έπειδη μ' έγέννησε και μένα και ο, τι είναι δικό μοu. Θα κα
βαλικέΦω τον ΙΎμηττο και άπο κεΤ θα κuτάξω τον κόσμο. 
Σας ευχαριστω για το βιβλίο ποι> με στείλατε, για την πα
ντοτινή σας ειλικρίνεια ποι> μ' άρέσει, άλλα προ πάντων 
για τη βοήθεια ποι> μ' εφερε ή σuλλογιά μοι> για σας.»  

'Έπειτα σuλλογίστηκε· 
- Οί φίλοι μοι> και οί φίλες ολες εφuγαν και καν εΙς δε 

θα ελθη, ένω εχω το vou μοι> άλλοu, να ζητήση την άγάπη 
μοu. Ποιος ξένος μπορεΤ να με σκοτίση; ΤΟ φθινόπωρο θα 
φuγω για ν' άλλάξω ζωή. Τ ο καλοκαίρι τοuτο θα μελετή
σω τον έαuτό μοu, γιατΙ μ' άρέσει να σuγuρίζωμαι πρΙν 
άρχίσω νέα ζωή. Θέλω να κuτάζω καΙ να σποuδάσω τον 
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έαuτό μοu μεθοδικώτερα. Θέλω να τον Ιδώ καθαρώτερα, 
τί είμαι και άπο τί εγινα. Είναι περίεργο· μόνον τώρα ενοι
ωσα πως μπορώ να σuλλογίζωμαι σuστηματικα τον έαuτό 
μοu. "Ως τώρα νόμιζα πως δεν μπορουσα. Μήπως είναι και 
άλλα πράγματα δuνατά, ποu τα εχω για άδόνατα Ιγώ; 
Είναι τάχα τίποτε άδόνατο στον κόσμο; 

Είχε μπροστά τοu ό 'Αλέξης και ξεφόλλιζε το βιβλίο 
του Barres ποu είχε λάβει· διάβασε· «'Απο το πρώτο μοu 
βιβλίο Sous Ι '  oei l  des barbares δεν άφησα για τη δοuλεια 
ποu γεννήθηκα παρα τις στιγμες ποu εκλεβα άπο το πολι
τικο χρέος μοu. Και του βιβλίοu μοu Ι '  Homme I ibre διώρ
θωνα τα δοκίμια άνάμεσα στα βάσανα μιας Ικλογης. »  

- Θα γράΦω και Ιγω οπως ΙκεΤνος το  βιβλίο μοu. Θα 
ηθελα να ξέρω πώς ηταν μιχρος ό Barres · τι άραγε νά 'λε
γε το πρώτο τοu βιβλίο; Θα τα διαβάσω για να δώ. Θα 
πάρω τον Barres και θα τον μελετήσω. Καλλίτερα εναν 
άνθρωπο να σποuδάσω, παρα πολλοός προχωρώ Ισιώτερα 
ετσι. 

Πάρα κάτω διάβασε· </Η καλλίτερη διαλεκτικη και οΙ 
τελειότερες άπόδειξες δεν μπορουν να με έρμηνέΦοuν. Πρέ
πει να γεμίζη την καρδιά μοu φuσικα μεγάλος σεβασμος 
μαζι με άγάπη. Τις στιγμες ποu εχω γενικη σuγκίνηση, τό
τε και Τι καρδιά μοu με δείχνει ΙκεΤνο, ποu δε θ' άφήσω κα
νένα να μου το αμφισβητήση. »  Μια βραδεια στην Κηφισια 
περιμέναμε το σιδηρόδρομο και, Ινώ περπατοόσαμε Ιπά
νω, κάτω στο σταθμό, με διηγουνταν ό Barres το τέλος της 
ζωης του Auguste Comte· ολη τη ζωή τοu δοόλεΦε με το 
νου τοu και πίστεuε πως ό νους μόνον άξίζει και ό νους φτά
νει στον άνθρωπο. Στο τέλος ομως της ζωης τοu κατάλα
βε πως κάτι λείπει απο κεΤνον ποu ζη μόνο με το νου και 
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πως, χωρις σuγκ(νηση, δεν είναι κανεις άνθρωπος τότε 
άγάπησε Ouo γuναίκες τη μαγε(ρισά τοu, ποu την ελεγαν 
Σοφ(α, κα(, κάπως άλλοιως, την Clot i lde de Vaux.»  

Σ'  άλλο φύλλο διάβασε ό 'Αλέξης «άλλοι άποσuνθέτο
νται με την άνάλuση· έγω μ' αότη σuνθέτομαι και βρ(σκω 
την άλήθειά μοu. »  

- Κ'  έγω χωρις άνάλuση δεν μπορω να νοιώσω τον 
έαuτό μοu · με βοηθεί ό Barres, γιατι με μοιάζει· ομως, αν 
μελετω μόνον αότόν, μπορεί να χάσω κάθε πρωτοτuππ(α 
και να γ(νω μιμητής. πως δε μ' άρέσει αότό! <Όμως δε θα 
γ(νω μιμητής . ., Αμα τον νοιώσω βαθια και στε(ψω ολο το 
ζοuμι ποu εχει, θα άναβρύση πάλι δροσερη και καθάρια ή 
δική μοu ή πηγή. Καλλ(τερα να τον γνωρ(σω κατάβαθα να 
τον έξαντλήσω, γιατΙ άλλοιως θα ερχεται σuχνα να με 
σκοτίζη ή θύμησή τοu, και κείνα ποu δε γνώρισα, γιατΙ τ' 
άφησα στη μέση. 

Παρακάτω λέγει· «' Αφοϊ> εσκαψα πολu την Ιδέα τοϊ> 
έ γ ω με μόνη τη μέθοδο των ποιητων καΙ των μuθιστο
ριογράφων, την έσωτερική παρατήρηση, κατέβηκα, κατέ
βηκα άνάμεσα σε άμμοuδιες ποu δεν άντιστέκονταν, ως 
ποu ηυρα στον πάτο στήριγμα την όμάδα (co))ectivite ) .  
Νά, ποu πέφτει κιόλας ή άτομική μας περηφάνεια». 

Τί με μέλει ό έαuτός μοu; τον μεταχειρίζομαι μόνο για 
να νοιώσω· γνωρίζοντάς τον, μαθαίνω τον κόσμον Ολο. fH 
ψuχη τοϊ> κάθε άνθρώποu δε βρίσκεται σ' εν αν άνθρωπο μό
νο· βρ(σκεται σ' ολοuς τοuς άνθρώποuς, ποu γεννήθηκαν 
πρΙν άπ' αότόν, καΙ σ' ολοuς τοuς άνθρώποuς, ποu θα γεν
νηθοuν Uστερα. Κάθε άνθρωπος εχει μέσα τοu την ψuχη της 
άνθρωποσύνης, λοιπον δεν εχει ψuχη δική τοu, εχει ψuχη 
της άνθρωπoΣUνης. Θέλω να γνωρ(σω την ψuχη ποu εχω 
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άπο τους προγόνοuς μοι> για να προχωρέσω κατα την ψuχή 
ποι> προαισθάνομαι για τους άπογόνοuς μοu. Θα προσπα
θήσω να γεννήσω το παιδί μοu. Θα με μοιάζη πολύ. Θα 
είναι ολο σαν καΙ μένα, μα θα εχη καΙ κάτι παραπάνω, 
εναν κόκκο ψuχης άνθρώπινης παραπάνω. 'Έτσι, άφοί) άπο 
μωρο γίνω άγώρι καΙ άρχίζω να νοιώθω πως είμαι άντρας, 
τότε μόνο μπορω καΙ να γεννω παιδιά. 'Εγω άνήκω στην 
ψuχη τοί) άνθρώποι> καί, ως ποι> να πεθάνω, θα περάσω άπ' 
ολες τΙς στιγμες της ψuχης τοί) άνθρώποu, οπως το εμβρuό 
μοι> πέρασε άπ' ολες τΙς μορφες τοί) άνθρώποu, το κύτταρο, 
τα άπλα ζωα, τα πιο ξετελειωμένα, ως ποι> να γίνη άνθρω
πος με την τωρινη άνθρώπινη μορφή. Δε βλέπω καθαρα σε 
πόσες ζωες άνήκω, πόσων όργανισμων ζωη ζω, τη ζωη τοί) 
σώματός μοu, ποι> εχει μέσα της καΙ της ψuχης μοι> τη ζωή, 
τη ζωη της κοινωνίας μοu, τη ζωη τοί) πολιτισμοί) μοu, τη 
ζωη τοί) άνθρώποu, '(σως τη ζωη των άστρων. Είναι τόσο 
μπερδεμένες ή μια μέσα στην άλλη, επειδη δεν ξέρω να τΙς 
ξεδιαλύσω· εχω ομως τώρα μιαν όπτασία καθαρώτατη. 
Καθενος άπ' αότους τους όργανισμους ή ζωη βαστά για με
τρημένα χρόνια, περισσότερα η λιγώτερα. την ΙΌια στιγμή, 
τώρα, μπορεί να βρίσκωμαι στο μεγάλωμα της ζωης τοί) 
κορμιοί) μοι> καΙ στο κατακόρuφο της ζωης της κοινωνίας 
μοι> καΙ στον ξεπεσμο της ζωης τοί) πολιτισμοί) μοι> καΙ 
στην πρόοδο της ζωης τοί) άνθρώποu. Σε κάθε μια ζωην 
άρχίζω άπο την άρχη καΙ περνω άπ' ολες τΙς στιγμες της 
καθεμιάς. "Αν καΙ κάθε μια εχει το δρόμο της, ομως οΙ δρό
μοι σταuρώνονται καΙ μπλέκονται καΙ κάθε μια σπρώχνει 
καΙ τραβά καΙ άλλάζει τΙς άλλες. Σuνuπάρχω με πολλα 
σντα μεγάλα, μικρά, μεγαλίτερα, είμαι ολων των σντων 
μόριο, είμαι μόριο ποι> εχει διαφορετικη σημασία καΙ σγκο 
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για καθένα. Θέλω, θέλω την Ι'δια στιγμή, τώρα, να ζω ολες 
τΙς στιγμες ολων των ζωων μου, ολες τΙς στιγμες της ψυχης 
του άνθρώπου, να εΤμαι καΙ νέος καΙ γέρος καΙ άντρας καΙ 
γυναίκα καΙ μεσαιωναος καΙ νεώτερος καΙ άρχαίος καΙ δυ
νατος καΙ ξεπεσμένος, να εχω μαζι ολα τα ίδιώματα της 
ψυχης του άνθρώπου στη μεγαλίτερή τους ενταση. Τί παν
δαιμόνιο θα ήμουν! 

Τί πανδαιμόνιο θα ήμουν, άν κάθε στιγμη της ψυχης 
μου, που ερχεται, υστερα άπο την πρώτη, δεν εσβηνε, δεν 
έλάττωνε την πρώτη, καΙ ή τρίτη τη δεότερη, καΙ ή τέταρ
τη την τρίτη καΙ πρόσθετε ή κάθε μια τη δόναμή της στΙς 
πρωτιτερινές. (ο Σαίξπηρ, για να παραγορηθη που δεν ήταν 
άθάνατος, εκαμε κάη σονέτα που δοξάζουν το εμβρυο που 
γεννήθηκε άπο τον ερωτά του. 'Εγω τότε μόνο θα παρηγο
ρηθω που δεν εΤμαι άθάνατος, οταν κάθε ωρα, πάντα, εχω 
την όπτασία έκείνη, που είχα τώρα, γιατΙ τότε θα νοιώθω 
πως το κορμί μου δεν είναι άτομο, άλλα μια στιγμη του κό
σμου, τότε θα γίνω άπεφος καΙ δε θα uπάρχη θάνατος. 

Η' Κ α λ ο κ α ί ρ ι - Μ ε λ έ τ η - r ρ ά μ μ α τ α 

Κάθε άπόγευμα μέσ' στην άπομεσημεριάταη ζέστη, δεν 
κοιμουνταν ό 'Αλέξης, παρα διάβαζε κάτι παλια τετράδια, 
που τα είχε γεμίσει γραψίματα άπο τότε που ενοιωσε πως 
ήταν άνάγκη να γράφη τΙς σκέψες του για να καθαρίζω
νται. ΚαΙ σημείωνε σ' εν' άλλο τετράδιο κάθε παρατήρηση 
που εκανε για τα παλιά του τετράδια καΙ κάθε θόμηση που 
φότρωνε' μάζευε ολα τα σχεταα ε'ίτε γραμμένα ε'ίτε άγρα-
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φα και τα σuγuριζε ταχταα σε κάθε χρόνο της ζωης τοu. 
'Έπειτα έσόγκρινε τον κάθε χρόνο με τον πρωτιτερινο και 
εβλεπε πως είχε σαλέψει ό νοσς τοu και πόσο είχεν άλλά
ξει θέση δεξια η άριστερα η βορινα η νότια η έπάνω η κά
τω. 'Έπειτα, σταν στέγνωνε, άνοιγε ενα βιβλίο τοσ Βaπes 
και διάβαζε μεραες σελίδες, λίγες σε πολλην ωρα, καΙ 
άλλοτε πάλι επαφνε τη «Μίμηση τοσ Ίησοσ Χριστοσ» καΙ 
κεντοσσε τις άντιλογίες η τις σuμφωνίες τοu στα κεφάλαια 
τοσ ζωντανοσ αύτοσ βιβλίοu. 

Καμια φορα δεν πήγαινε δ ιόλοu στο ΙΥποuργεΤΌ· είχε 
και λιγώτερη δοuλεια το καλοκαίρι. Κάποτε, άργα τ' άπό
γεμα, πήγαινε με τ' άδέλφια τοu στη θάλασσα και κολu
μποσσαν. Κάθε φορα άλλαζαν τα χρώματα τοσ νεροσ και 
των βοuνων. Πρώτη φορα στη ζωή τοu ποu δεν είχε μείνει 
στη χώρα ούτε εν ας άπο κείνοuς ποu εβλεπε ό 'Αλέξης και 
ποu μποροσσαν να πηγαίνοuν μαζί τοu. Τοuς εγραφε γράμ
ματα. 'Έγραφε περισσότερα γράμματα παρ' σσα επαφνε 
άπ' αύτοός. Μια μέρα ξαναδιάβαζε ενα γράμμα, ποu είχε 
γράψει τοσ Πέτροu, καί, σταν τέλειωσε, σuλλογίστηκε τί 
θα ελεγε ό ξένος φίλος τοu, αν τοσ εστελνε αύτο το γράμ
μα. ΙΗ σκέψη αυτη φάνηκε πολu γόνιμη, σαν σπόρος φό
τρωσε και φοόντωσε και δια μιας εγινε δέντρο. ιο 'Αλέξης 
είδε φανερα πως, αν εστελνε το γράμμα στον ξένο, άντι να 
το στείλη τοσ Πέτροu, ό ξένος μόνο άπο το γράψιμο θα κα
ταλάβαινε τίνος ηταν το γράμμα. 'Απο τότε, σε κάθε γράμ
μα ποu εγραφε, σuλλογιζονταν τι θά 'λεγε καθένας άπο 
τοuς γνωριμοuς τοu, αν τοσ το εστελνε. <Όταν τοuς φαντά
σθηκε τον καθένα διαβάζοντας το γράμμα ποu ηταν προω
ρισμένο για τον άλλο και λέγοντας 'Cσως για το '(δω γράμ
μα «Τί παιδι είναι!» - «Τί μωροuδισταη λογαή!» - «Τι 
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δ \ 'Φ '" Τ' , , \ . " Τ' uνατη σκε η εχει .» - «  Ι ισορροπια και uγεια. » - «  Ι 
άνήθικος και τι άρνητιχο πνεuμα! » - « Τί φρόνηση γερο
ντική!» - «Τ( ξεπεσμός!» - «Τί ένθοuσιασμός!» - «Τί 
κοuρασμένο μuαλό! »  - «Τί άεροβασία!» - «Τί θετικό
της! » , σαν βροχη χρuση επεφταν έπάνω τοu τα έπίθετα και 
τα θαuμαστικα και χαμογέλασε. Πρώτη φορα κατάλαβε 
πόσο διαφορετικα γράφει τοu καθενός, ένω αότος είναι εν ας 
η, τοuλάχιστον, ως τώρα νόμιζε πως ηταν. Παρατήρησε κ' 
εν' αλλο · πως δε γράφει τοu καθενος διαφορετιχα μόνο μια 
φορά, άλλα πάντα ή ΊΔια διαφορα είναι μεταξu των γραμ
μάτων τοu στον καθένα. 'Ένα είδος σuμπεράσματα φαίνε
ται στα πρωτιτερινα και στα δστερνα γράμματα ποu εστει
λε της Μαγδαληνης, αλλο είδος σuμπεράσματα σ' σλα τα 
γράμματα ποu εστειλε της έξαδέλφης τοu, αλλο είδος σε 
καθέναν άπο τοuς αλλοuς. Σuλλογίζεται άλλοιως, βλέπει 
διαφορετικα τον κόσμο κάθε φορα ποu γράφει της Μαγδα
λ ην ης και άλλοιως κάθε φορα ποu γράφει της έξαδέλφης 
και άλλοιως σε καθέναν άπο τοuς αλλοuς. 

Και ό 'Αλέξης είπε μέσα τοu. 
- «ΣεΤς, ξένοι, σποωι και αν είσθε, θα σας εόλογω πά

ντα, γιατι μοu ξuπνήσατε μέσ' στην Φuχή μοu ό καθένας μια 
χωριστ.η δύναμη φεύγοντας. Σας εβλεπα πάρα πολu μεγά
λοuς, σταν ησασθε κοντά μοu, 'ίσως ηταν λάθος τοu ματωu 
μοu. 'Απ ο κάθε ξένον έκεΤνο ποu μοu χρησιμεύει για να ίδω 
μια σταλια τοu έαuτοu μοu είναι πολu μικρότερο άπο τον 
ξένο όλόκληρο. 'Όταν βλέπω άνθρώποuς, κάνω το λάθος να 
φαντάζωμαι πως εχοuν τα Ι'Οια σuστατιχα με μένα, έπειδη 
εχοuν καΙ αότοΙ πρόσωπο και μάτια και χέρια και πόδια. 
'Αλλα μόνο έγω εχω πόδια και χέρια και πρόσωπο, των 
αλλων το κορμι και το πρόσωπο μοu είναι περιττά, δεν 
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uπάρχοuν, ας μ�ν τα φαντάζωμαι. ΚαΙ τώρα ποu δε σας 
βλέπω, σόντροφοί μοu, χάνονται σιγά, σιγα τα σκέλια καΙ 
το κορμΙ καΙ ή μορφή σας. ΟΙ λεπτομέρειες λειώνοuν καΙ 
πέφτοuν. Δε βλέπω τα γνωστα κινήματά σας, δεν άκοόω 
λόγια, δεν φαντάζομαι τ� μέσ1l crou, Μαγδαλ1lνή, καΙ τ� 
φωνή crou καΙ το στόμα crou, δεν είναι έμπρός μοu ή μορφή 
crou, fΕλέν1l, οuτε το σταθερο καΙ χαρτωμένο περπάΤ1lμά 

δ' , , ' λ '  .... 1: 1  Δ' f ' " crou, εν ακοuω τα ογια crou, ω Ι;,ενε. εν uπαρχει το τρι-
Φιμο της παροuσίας καΙ ολες οΙ άνuπολόγιστες έκείνες καΙ 
χεφοπιαστες σχεδον δuσκολίες, οί βαρετες πρωτες έργασίες 
για να ζuγώσω σ' έκείνα τα κρuφα μέρ1l της φuχης των 
άλλων. Λες καΙ μικραίνοuν έκείνοι ποu εφuγαν. 'Αλλά, δια 
μιας, κάη βλέπω καΙ στέκεται καθάριο, ό στόλος, ό σκε
λετος του καθενός σας. Μένει ορθια καΙ γuμν� μια οόσία, 
μια δuναμ1l, μια tδιόΤ1lτα καΙ είναι δuνατή, γιατΙ είναι μό
v1l. fO καθένας σας πια δεν είναι τέλειος άνθρωπος, είναι 
μονάχα έκείνο ποu άπομένει καΙ δε γράφω τα γράμματά 
μοu στον άνθρωπο, άλλα σε κείνο ποu άπομένει άπ' αότόν. 
ΧωρΙς δuσκολίες πια ζuγώνω στους άλλοuς, δεν είναι τίπο
τε άνάμεσα, οuτε πρόσωπα οuτε σώματα. Οuτε είναι μέσο 
για σuνεννοήσ1l τα γράμματα -τί ΧΡ1lσιμεuει ή σuννενό1l
cr1l;- οuτε, ώ ξένοι, είναι ένθuμ1lσ1l της μορφης σας, είναι 
άλ1lθιν� παροuσία της οόσίας σας, σα δεuτερ1l παροuσία 
έκείνοu ποu του γράφω, καλλίτερ1l άπο τ�ν πραγματικ� 
παροuσία τοu, γιατΙ είναι καθαρώτερ1l, είναι ξuπν1lμα μιας 
δuναμ1lς άπο τΙς δικές μοu, είναι τράβ1lγμα μιας φωνης άπο 
μέσα άπο τΙς φωνές μοu, ένος σuστατικου άπο τα σuστατι
κά μοu. 'Αφου άπομακρuνθ1lκε, κατάλαβα τ�ν έξαδέλφ1l 
μοu πως είναι δuναμ1l θΡ1lσκεuτικ� καΙ πuριν1l καΙ σuμβoλι
κή, γιατΙ πάντα, οταν κάθωμαι να της γράΦω, γίνομαι 
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συμβολικος και οΙ λέξες μου διαλαλοuν μια θρησκεία, μια 
πίστη και μια εκσταση. Και κατάλαβα την ΙΕλένη πως είναι 
κοσμικη και τίποτε περισσότερο 11 λιγώτερο, γιατι γράφο
ντάς της πάντα καταγίνομαι να την πειράζω για τους μι
κροός της ερωτες, τους χορους και τα φορέματά της και γί
νομαι κ' έγω ενας απο τους μικροός της ερωτες, που την 
τσιμποuν σαν σκνίπες. Και κατάλαβα τον Πέτρο, που οντας 
πολυ εξυπνος δεν εχει μ ι. α θέληση και τα νεuρα του είναι 
κουρασμένα. Τον κατάλαβα, γιατι ο,τι εχω μέσα μου κου
ρασμένο και άθελο συνάζεται και πηγαίνει κατα τη μεριά 
του. Καί, Μαγδαληνή, γράφοντας σε σένα, είδα πως κάθε 
ελεόθερη σαν το πουλι ίδέα και κάθε πόθος για την τέλεια 
μορφη της γυναίκας μαζεόεται σε μια μερια στα σωθιχα 
μου, καί, δυναμώνοντας ετσι., πετα, ρίχνεται προς έσένα και 
τότε κατάλαβα πως είσαι ή μορφη τοί) γυναίκειου σώματος, 
το σόμβολο της ήδονης και ό τόπος της έλευθεριας απο τους 
κοινωνικους νόμους. Και ο, τι κατάλαβα για την οόσία, για 
τη δόναμή σας, ώ φίλοι, το κατάλαβα απο τα δικά μου τα 
γράμματα, οχι απο τα δικά σας. ΙΗ έξαδέλφη πολυ σπάνια 
μοί) γράφει, μονάχα έγω της γράφω και γράφοντας την 
αναγνώρισα και είδα πως είναι ό τόπος μιας δόναμης που 
είναι μέσα μου. Και ό καθένας σας είναι απο δόναμη δική 
μου. Πριν κόταζα ναόρω σε καθένα μέσα, τον έαυτο μου 
όλάκερο. Τώρα βλέπω πως και ολους μαζί, αν σας πάρω, 
οπως σας βλέπω, και σας χόσω μέσα μου, δεν καταφέρνω 
να γεμίσω τον έαυτό μου. Κάθε δόναμή σας αντικρόζει μια 
δική μου δόναμη και σεΤς είσθε μετρημένοι, ένω οΙ δικές μου 
οΙ δόναμες είναι αμέτρητες. 

ΙΗ οόσία μιας ξένης Φυχης δε φθάνει ν' αντιχρόση τη δι
κή μου την Φυχή, που είναι ό κόσμος Ολος. Θα επρεπε ή 
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oucrtcx της ξένllς ψυχης να ήταν τόσο μεγάλll, οσο μεγάλος 
εΤμαι έγώ, για να μπορέσll να με φθάσll. ''Η 'ίσως επρεπε 
να γνωρίσω καΙ &λλους ξένους, πολλοός, πολλοuς καΙ 
οιαφορετικοός, που να ξυπνήσουν καΙ &λλες άκόμα ουνά
μεις κοιμισμένες μέσα μου, ολες τΙς ουνάμεις της ψυχης 

Π ,  θ" , " λ  , ,, Κ " ' ,1, μου. οτε αγαΠllσω ο α τα οντα; αι μοφασα Τllν ψυ-
χή μου σε πολλες καΙ άντίθετες ουνάμεις, έπειοη οεν μπό
ρεσα ναόρω καμιαν ψυχη που να την άντικρuζll ολllν μο
νάΧll. Τώρα βλέπω πως εΤμαι μόνος στον κόσμο. Τοuς ξέ
νους κατ α λάθος τοuς εΤοα μια φορα μεγάλους καΙ άλllθι
νοuς άνθρώπους, οσο μεγάλος εΤμαι έγώ. Νόμισα πως μα
ζί τους μοίραζα τον κόσμο. Ό καθένας τους ομως εΤναι 
μια οuναμll άπο τΙς οικές μου καΙ τώρα βλέπω πως εΤναι 
οικός μου δ κόσμος καΙ πρέπει να κυτάζω μέσα μου για να 
τον ευρω. Μονάκριβέ μου φίλε, μαζεόονται σε σωροuς ολα 
τα σllμάοια καΙ οί κόκκοι της ψυχης μου, που μοιάζουν τΙς 
οόσίες της ξένllς ψυχης που της γράφω, οπως ή λάσΠll μα
ζεόεται σε μια μεριά, καΙ σ' &λλllν ή αμμο καΙ παραπέρα 
τα χαλtκια καΙ παρακάτω οί μεγαλtτερες οί πέτρες. Κάθε 
οuναμll της ψυχης μου, έπειοη μαζεόεται σε σωρό, ουνα
μώνει xcxt, οταν γράφω, οtνω στον καθένα άπο τοuς ξέ
νους, με τη μεγαλίτεΡll εντασll που μπορεί να εΧll έκεtνll 
τη στιγμη ή κάθε οuναμll, έκείνll τη οuναμll τοίί έαυτοίί 
μου που τοίί μοιάζει. ΚαΙ φεόγουν τα γράμματά μου γε
μάτα το καθένα με μια οuναμll οική μου προς την ψυχη 
τοίί ξένου που τοίί γράφω. ΚαΙ ολα αότα τα συστατικά 
μου, που ξεχωρίζονται ετσι σε σωροuς καΙ ουναμώνουν καΙ 
γνωρίζουν καλότερα τον έαυτό τους, μποροίίν ολα μαζι να 
μοίί οεtξουν ολll την ψυχή μου καΙ την ένόΤllτά Τllς. Ή 
ένόΤllτά Τllς εΤναι ή ουναμωμένll γνώσll, πως έγω εΤμαι δ 
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κόσμος. Μαλώνουν κάποτε άναμεταξτ) τους μέσα μου ολα 
τα συστατικά μου για την πρωτοκαθεδρία. "Ας μαλώνουν, 
ας παλαίβουν οσο θέλουν, φτάνει το ενα να μην πνίξη τα 
άλλα, γιατι ολα είναι στιγμες της Φυχης μου. Ή πένα μου 
είναι μια σιδερένια μuτη που άνήκει στην Φυχή μου. 'Εκεί, 
στη θεόΦιλη μuτη της Φυχης μου, μαζεuεται ή δuναμη, 
που είναι ετοιμη να φuγη καί, περνώντας άπο κεί, άκόμη 
περισσότερο δυναμώνει, γιατι στριμώχνεται για να περά
ση. Το μελάνι είναι δγρο της Φυχης μου και οΙ λέξες είναι 
το κέντημα, που κεντώ σ' ενα uφασμα, που το λέγουν χαρ
τΙ τα σχέδια τοι> κεντήματός μου είναι σuμβολα και μ' 
άρέσουν, γιατι μ' αuτα ξεδιαλuνω την μπερδεμένη μου Φυ
χή. (ο άλλος που τα διαβάζει δε με γνωρίζει πολu καλλί
τερα έ.μένα. Κεντώ λέξες στο χαρτί, μόνο έ.πειδη με χρη
σιμεuουν έ.μένα. ΟΙ λέξες μου δεν είναι άνεξάρτητες άπο 
μένα. ΟΙ λέξες μόνες δε λέγουν ολα οuτε άρκετα οuτε λί
γα. Λέγουν πολu λίγα και πρέπει έ. γ ω να τις διαβάσω 
για να τις καταλάβω οπως πρέπει, γιατΙ είμαι μοναδικος 
στο είδος μου .  Κανένας δεν μπορεί να καταλάβη τΙς λέξες 
τοι> κεντήματός μου. ΚαΙ τα γράμματά μου τα γράφω για 
μένα. Φεuγοντας με φαίνονται σαν φυσαλίδες της Φυχης 
μου γεμάτες άπο κάτι, που μπορεί να είναι καΙ άέρας, 
άλλα είναι ή μοναδικη περιουσία μου . 

Θ' Μ υ Ρ ι ό φ ω τ ο δ ι α μ ά ν τ ι 

Μια μέρα, πρΙν απο το γάμο της με το Σουηδό, ή 
Μαγδαληνη εγραΦε τοι> 'Αλέξη καΙ τοι> είπε πότε παντρεu-
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εται· στο τέλος ελεγε· «Ζησε, άγώρι μοu, ζησε οσο μπορεΤς, 
ζησε». 'Απο την .ημέρα ποu ελαβε το γράμμα ό 'Αλέξης για 
μια έβδομάδα ξόδεψε τα λίγα χρήματά τοu σε μια γuναΤκα 
καί, άφοϊ> δεν τον εμενε τίποτε να ξοδέψη, μια νύχτα ποu 
ήταν αuπνος στο κρεββάτι τοu ελαμψε με χίλιες λάμψες το 
διαμάντι τοu. πηγε στο άνοιχτο παράθuρο, οποu φuσοuσε 
μελτέμι. (ο (Τμηττος ήταν μαuρος καταντικρύ. 

- Τί δε θα τά 'κανα τα χρήματα, αν τα είχα. Θα 
πλήρωνα οσα χρεωστοuσα σε κείνοuς, ποu με τα δάνει
σαν- θα εδινα στον άδελφό μοu χρήματα για να ελθη λί
γον καιρο άπο το Παρίσι και να ξαναγuρίση, οπως το έπι
θuμεΤ· θα πλήρωνα το μεγάλο λογαριασμο των βιβλίων 
ποu άγόρασα· θα άγόραζα μερικα αλλα, ποu είναι άνά
γκη να τα εχω, την Παλια Δ ιαθήκη, τις «Πέτρες της Βε
νετίας» τοϊ> Ruskin ,  τον Οσπ Quixote και τόσα αλλα· θα 
άγόραζα τα καλλίτερα σαπούνια της Γαλλίας και θα τά 
'δινα τις άδελφές μοu, ποu τΙς άρέσοuν, και θα πήγαινα 
για λίγον καιρο άκόμη στο κορίτσι, ποu γι' αύτο ξόδεψα 
τα χρήματά μοu. 'Αλλα προ πάντων, προ πάντων, θα 
είχα χρήματα πολλα καΙ για μια τοuλάχιστο φορα θα ξό
δεuα, χωρΙς να σuλλογίζωμαι τίποτα. ΤΟ ξέρω, σε μια 
έβδομάδα δε θα μ' εμενε τίποτα, μα αυτες τΙς μέρες, ποu 
θα περνοuσα ξοδεύοντας, θα ήταν μέρες ζωης, μέρες ζωο
γόνες, μέρες γεμάτες, θα ήταν φωτιά, νεωτερισμοί, κίνη
ση καΙ ίδέες, ίδέες. Μέρες μεγάλες, γιατΙ θα ήταν μονα
δικες καΙ περαστικές. 

ΚαΙ ελαμπε με χίλια φωτα το διαμάντι .  
την .ημέρα, σχεδον ολη, θα σπούδαζα τον έαuτό μοu, 

καΙ θ' άγόραζα άπο ενα, ouo άγαπημένα βιβλία, έπιθu
μητα παιχνίδια. ΚαΙ θα μελετοuσα με φόρα, με ζέστη, με 
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δόναμη, γιατι θα είχα χρήματα και θα ηξερα πώς θα τα ξό
δευα. ΚαΙ το βράδυ, αργά, θα πήγαινα να δώ το κορίτσι 
έκείνο που είναι δέκα όκτω χρονών, το μικρο το ζώο, που 
με κάνει να βλέπω τόσο περαστιχη και τόσο αίώνια τη 
ζωή, έπειδη εχει σώμα καί, οταν τη σφίγγω, νοιώθω με τα 
δάχτυλά μου τα κόκκαλα της ράχης της απο κάτω απο τΙς 
σάρκες, καί, οταν κουνιέται αότο το κορμί, ξέρω πως δε θα 
κουνιέται πάντα, γιατι βαστώ το σκελετό της. Θα κυτάξω 
μήπως αότο το μικροότσικο το χλιαρό, το ζωντανο κορμί, 
που είναι έλαστικο σαν της γάτας, με μάθη κανένα μυστιχο 
της ζωης, της ζωης μου, που τόσο ταράζεται, έπειδη δεν ξέ
ρει πώς να άρμονισθη με τους ανθρώπους. Μικρο κορμί, 
που μπορεί οποιος θέλ η να το δη καΙ να το σφίξη, πόσα 
πράγματα μποροuσες να με μάθης, καΙ πόσο σ' εόγνωμονώ 
γι' αότό, αν ηξερες . . .  Βέβαια πολλοΙ θα σε λερώνουν, χωρΙς 
να νοιώθουν τίποτα απο κείνα που τους μαθαίνεις μα έγω 
τις λίγες μέρες που θα σ' εβλεπα, πόσα καΙ πόσα θα σε 
χρωστοuσα χάρη. Μικρο κορμί, μήπως και συ ή ΙΌια ξέρεις 
τί καλο κάνεις σε κείνους, που θέλουν να σε νοιώσουν, και 
μήπως ξέρεις τί τους μαθαίνεις; Και επειτα θα συγόριζα 
τον έαυτό μου καΙ θα εγραφα, αφοϊ> θα είχα ξοδέψει τα 
χρήματα τοϊ> διαμαντιοϊ> μου, που λάμπει τόσο περι ττα 
τώρα, θα εγραφα το βιβλίο μου, το δρόμο της Ψυχης μου, 
καθαρα σαν το διάφανο νερΟ. 

πηγε στο κρεββάτι του και πλάγιασε. 
- Θα το πουλήσω, ναί, ναΙ 
Κατα τα χαράγματα αποκοιμήθηκε. fO ηλιος εΨηνε 

την κάμαρά του, οταν ξόπνησε. 
- Πολό, πάρα πολυ μεγάλη είναι ή νυχτερινη απόφα

ση. Τόσες μέρες ομως που δε θα μετρώ τα χρήματα . . .  Δεν 
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μπορω να ζητω αδιάκοπα να  μ ε  δανείζουν, πρέπει να δώ
σω πίσω οσα δανείστηκα, κ' επειτα πόσο καλο θα εκανα 
τοϊ> αδελφοϊ> μου, αν τον εφερνα λίγο πίσω, μέσα στ.ην 
οίκογενειακ.η σκλαβιά, να ανασάνη απο τ.η φτώχεια της 
έλεότερης ζωης του. Δε θα το μάθουν αμέσως οί αλλοι, προ 
πάντων ή μητέρα μου, πως δεν εχω πια το οίκογενειακο 
διαμάντι, το κληρονομικό, καΙ άμα το μάθη θα τοuς πω 
αρκετοuς λόγους, λόγους δυνατοuς για να πουλήση κανεΙς 
ενα περιττο πετράδι, που μόνο του, χωρΙς ανταλλαγή, δεν 
αξίζει αλλο, παρα μόνο που με τ.η λάμψη του, σατανικά, 
έπίμονα βεβαιώνει τ.ην uπαρξή του. ΚαΙ μ' αότο το πείσμα 
του τί κέρδισα έγώ; Μ' αρέσει να το βλέπω' μ' αρέσει να 
το εχω, να είναι δικό μου. Μα είναι πέτρινες χαρές, 
φτωχες μπροστα στΙς αλλες τΙς μυριόφωτες, να μ.η μετρω 
για λίγες μέρες τα χρήματα καΙ να κουνιέμαι οπως θέλω 
για να κοσκινήσω λίγο τ.ην ψυχή μου. Θα με βοηθήση κά
ποιος ό Γιωργος. Ψυχή μου, βρίσκεται αλλ ο τίποτε στον 
κόσμο παρα σό; 'Έπειτα δεν πρέπει ν' αποδώσω τραπέζια 
που μ' εκαμαν κάποιοι γνώριμοι, συνάδελφοι πλοόσιοι; 
'Αφοϊ> βρίσκομαι στην «κοινωνικη θέση», που μ' εδωκαν οί 
γονιοί μου καΙ θέλουν να την κρατήσω, δεν πρέπει να εχω 
χρήματα να κάνω τραπέζια στοuς αδιάφορους; Τοuτος 
είναι δυνατώτατος λόγος, που βέβαια θα 'touc; πείση. πως 
δεν τον είχα συλλογιστη πρωτίτερα; 

Τ' απογεμα πήγαινε ό 'Αλέξης στοϊ> Γιώργου. 
- Αότος θα με βοηθήση ναuρω να πουλήσω το πε

τράδι μου, το θησαυρό μου. Μόνος μου δεν ξέρω αρκετα 
καλα να τα κάνω αότά. Θα τον πω πως θέλω για λίγες 
μέρες να εχω μιαν αφραστη χαρά, να ξοδεόω. Έπειδη κι 
αότος είναι ξοδευτης θα με καταλάβη καΙ θαuρη κάποιον 
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ΠΟι) να θέλη να δώση χρήματα για ενα διαμάντι. Πρέπει 
να το ποuλήσω. 

'Όσο κόντεuε να φτάση στο σπίτι τοί) ΓιώργοΙ) εχανε 
άπο το νοί) τοΙ) τους λόγοuς, ποΙ) τοΙ) ελεγαν πως επρεπε να 
ποuλήση το διαμάντι .  Κ' ελεγε' 

- Ποί) είναι οΙ λόγοι οΙ δuνατοί, οΙ τόσοι δuνατο(, ποΙ) 
δεν μποροuσα να καθήσω στο σπίτι καΙ είχε το κεφάλι μου 
θέρμη καΙ ηθελα άμέσως, τώρα, να πάγω ναυρώ το 
Γιώργο; Τί θα τον πώ τον Γιώργο; '0 Νίκος θέλει να 
ελθη . . .  χρεωστώ κάτι χρήματα . . .  για βιβλία . . .  ενα δάνειο 
ποΙ) δεν μπορώ να πληρώσω . . .  "Αχ, να μην ήταν στο σπί
τι του ό Γιώργος. Δε θα γυρίσω ομως πισω' άποφάσισα να 
το κάμω, τέλειωσε. Κοντα στΙς άλλες χάρες αύτης της 
ποόλησης θέλω να βάλω καΙ τη χάρη ποΙ) εχει για μένα ή 
γνώση πως κάνω κάτι δόσκολο, γιατΙ είναι δόσκολο, να 
κάμης έκείνο ποΙ) δεν έγκρίνοuν οΙ άνθρωποι, ποΙ) θέλεις 
να μην τους λuπας. Θα δείξω πως μπορώ να σπάνω κά
ποτε τα σκοινιά, ποΙ) μ' εχοuν δεμένον οΙ άλλοι, που θέ
λοuν καΙ καλα να διατηρήσοuν την κοινωνία. Τί να πω τοί) 
Γιώργοu; 

Ό 'Αλέξης χτόπησε τη θόρα. Ό Γιώργος δεν ήταν στο 
σπίτι. 

- 'Ένα βάρος επεσε' τέλος πάντων, άν, ως ποΙ) να τον 
ίδώ, άλλάξω γνώμη, δε θα το κάμω. Είμαι έλεότερος να 
άλλάξω γνώμη, Πάντα κάνω τΙς όρατές μοΙ) πράξες οπως 
τΙς θέλει ή κοινωνια, γιατΙ βαριοuμαι τΙς φωνες γόρω μου 
καΙ έπειδη μένω ετσι έλεότερος να κάνω οπως τΙς θέλω 
έγω τΙς πράξες μοΙ) τΙς άόρατες. "Ας κάμω ομως μια φορα 
μια πράξη όρατη άντίθετα άπο τους άλλοuς. Θα την κάμω 
πρώτα κρuφά, ως ποΙ) να φανερωθώ, γιατί, αν τους ελεγα 
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άπο πρΙν πως θα το κάμω, θα φώναζαν πολu καΙ τότε άπο 
βαρεμο δε θα το εκανα. Δεν είμαι τόσο ένεργητικος η δεν 
άγαπω άρκετα την κοινωνία, ποu να εχω ορεξη καΙ να τη 
διορθώνω. 'Αφοϊ> εφτασαν ως έμένα οΙ κοινωνίες, δεν είναι 
άνάγκη καΙ να έξακολοuθήσοuν. "Ως αίιτοϊ> φτάνει το μuα
λό μοu σήμερα· μα προβλέπω πάρα πέρα ενα φως - γιατΙ 
πάντα βρίσκεται κάτι πάρα πέρα και τέλος ποτε δεν είναι 
- βλέπω ενα φως, σαν ονειρο, τη ζωη ποu έξακολοuθεί 
και Βστερα άπο μένα καΙ μια θέληση δική μοu να πάγη πά
ρα πέρα τ1jς κοινωνίας ή ζωή, και άπο το θάνατό μοu uστε
ρα να ζήση. Θα θελήσω να γεννήσω και έγω ενα παιδί, να 
το άφήσω, για να γίνω άθάνατος, σόμβολο τ1jς άθανασίας 
μοu, δηλαδη τ1jς άθανασίας τοϊ> άνθρώποu, της άνθρωπο
σόνης. Και αμα φανερωθη στη μητέρα πως ποόλησα το 
διαμάντι, ή πράξη θα είναι καμωμένη και δεν μπορεί να ξε
γίνη. Θα λuπηθ1j και κείνη, κ' έγω θα λuπηθω ομως έπειδη 
θα λuπηθ1j. Μα θα την πω τοuς λόγοuς και σιγά, σιγα ή 
λόπη της θα μικρόνη. Ή λόπη μοu για τη λόπη τ1jς μητέ
ρας μοu θα ήταν για να cpαν1j και σε τοότη την περίσταση, 
καθως σ' ολες τις άλλες, πως τίποτε δεν είναι είιχάριστο, 
χωρις το δuσάρεστο κοντά τοu. 

Και π1jγε κείνη ή μέρα με στοχασμοuς μεγάλοuς καΙ 
μικροός, ως ποu κοuράστηκε ό 'Αλέξης. 

ΤΟ βράδu είδε μερικοuς άνθρώποuς και άπομαράθηκε. 
'Αργά, σαν πλάγιασε να κοιμηθ1j, ελεγε. - Μικρός, άδό
νατος, άνάξιος, άνάξιος καΙ τιποτένιος. 

Ξόπνησε άργα καΙ κοuρασμένα. - Σιχαίνομαι τοuς 
άνθρώποuς. "Ας κοιμηθ1j το παλιοδιάμαντο· καλον Βπνο 
ως στο βράδu. 'Αφοϊ> δεν ήλθε χτες το βράδu ό Γιωργος να 
δη τοuς δικοός μοu, θα ελθη άπόΦε. 
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Το βράδu ήλθε ό Γιώργος. (ο 'Αλέξης κάθονταν στο 
έξώστεγο. 

- Να τοί) το πώ οταν φεόγη; Να πάγω να κοιμηθώ ξε
χνώντας καΙ διαμάντι καΙ ψuχή μοu; "Ας περιμένω τη στιγ
μη ποu θα φόγη, τότε θ' άποφασίσω · οΙ ώρες είναι φτεια
σμένες πάρα πολu μακρειες για να μπορη ό ανθρωπος ν' 
άποφασίζη οσο βαστοuv- μονάχα οΙ στιγμες είναι για τΙς 
άπόφασες. 

'Έπαιξε πιάνο � <Έλλη. 
'Όταν εφεuγε ό Γιώργος κατέβηκε ό 'Αλέξης ως στην 

πόρτα μαζί τοu καΙ τον είπε· - ποί) θα πας; 
Γ. - Στην πλατεία, ερχεσαι; 
'Α. - Στάσοu να πάρω το καπέλο μοu. 
Τοuς επιασε κ' ενας γνώριμος στο δρόμο καΙ ήλθε καΙ 

αότος καΙ κάθησε μαζί τοuς στην πλατεία. <Όταν εφuγε, ό 
Γιώργος είπε· 

Γ. - Τί κάθεσαι ολη μέρα στην κάμαρά σοu καΙ δια
βάζεις; άρκετα διάβασες, "Αφησέ τα αότα καΙ γίνε βοu
λεuτής. 

'Α. - Δέ με ξέρεις, τί μιλείς; Ποί) ξέρεις πως διαβάζω 
ολη μέρα στην κάμαρά μοu; 

Γ. - Τί κάνεις λοιπόν; 
'Α. - Τάχα δεν μπορώ καΙ να γράφω; η να κοιμοuμαι; 

η να όνειρεόωμαι; η να χάφτω μόγες; 
Γ. - 'Ή να κάνης καΙ τίποτε χειρότερο; 
'Α. - 'Όχι, Γιώργο, μ' άρέσει τώρα να σποuδάζω τον 

έαuτό μοu. Αότο είναι το βιβλίο μοu. 'Αργότερα δεν ξέρω 
τι θα κάμω· μπορεί να γίνω καΙ πολιτικός. Είναι άνάγκη 
άπο τώρα να χώνωμαι στα ΠOλΙτLκα για να γίνω βοu
λεuτης σε δέκα χρόνια; 
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Γ. - Δεν πεφάζει να βλέπης τον ενα καΙ τον &λλο, να 
γνωρίζης άνθρώποuς άπο τώρα, να τοuς μιλης, να τοuς 
φροντίζης, να έτοιμάζεσαι γι' άργότερα. 

'Α. - Έτοιμάζομαι, οπως ξέρω έγώ. 'Έπειτα δεν πη
γαίνω με το σκοπο καΙ καλα να γίνω βοuλεuτής. ΚαΙ 
άλλοιώς μπορεΤ να εΤναι καν εΙς πολιτικός. 'Έπειτα καλά, 
καλα δεν ξέρω, αν καΙ αότο θα το κάμω. Δεν ξέρω τίποτε· 
δε σuλλογίζομαι το μέλλον. Κάνω κάθε μέρα ο, τι νομίζω 
σωστό. Τώρα με φαίνεται σωστο να σποuδάζω τον έαuτό 
μοu, να τον φάγω. 'Έπειτα βλέπομε. 

Γ. - Ετσαι έγω·ίστής. 
'Α. - 'Αμ' έσό; 
'Έφuγαν καΙ ξαναγόριζαν στο σπίτι τοί) 'Αλέξη. 
- Θα του μιλήσω για το διαμάντι .  Θα μιλήσω για 

το Νίκο. Μιλώντας γι' αότον άδόνατο να μη φτάσωμε 
ως στα χρήματα· εχει πάντα ό εόλογημένος αότος τόση 
άνάγκη . 

'Α. - Ε'(χαμε γράμμα τοί) Νίκοu. 
Γ. - Τί λέγει; 
'Α. - Τον πονοuσαν τα μάτια τοu . Τώρα εΤναι καλλί

τερα. Πώς θα ηθελα να ηρχονταν λίγο έδώ. 
Γ. - "Ας τοί) στείλη χρήματα ό θεΤος τοu. 
fO 'Αλέξης γέλασε. <Όταν εφτασαν ομως στη θόρα τοί) 

σπιτιοί) εδωκε το χέρι ΤΟι) στο Γιώργο καΙ τον άποχαφέ
τησε. fO Γιώργος εφεuγε· ό 'Αλέξης άπο τη θόρα, γρήγο
ρα, εΤπε· - 'Έχω ενα διαμάντι. Θα το ποuλήσω καΙ θα 
στείλω τοί) Νίκοu. 

Γ. - Θέλεις; 
'Α Ν ' β ' θ ' Σ' t:'  Δ' t: '  " " . - αι, οη ησε με. u �εpεις. εν �εpω εγω αuτα 

τα πράγματα. Γνωρίζεις χρuσικοUς. 
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Γ. - Θαuρω εγώ, εννo�α σοu. Θα σου φέρω άπάντηση 
αUρ�ο. 

'Α. - Eύχαρ�στω. 
Γ. - ΚαληνUχτα. 
'Α. - ΚαληνUχτα. 
Ό 'Αλέξης ετρεμε καΙ ηταν κρuα τα χέρ�α τοu . πηγε 

στην κάμαρά τοu. 
- Το π�o δuσκολο εγ�νε' τώρα θα παν μόνα τοuς τα 

πράγματα. 'Ακόμη τρέμω. Τώρα δεν εΤνα� παρα ό μηχαν�
σμος της άγορας ένος δ�αμαντ�oυ σuμφωνα με τοuς γνω
στοuς νόμοuς. 

Πολλην ωρα στο κρεββάτ� τοu ό 'Αλέξης εμε�νε riu
πνος δε σuλλογιζονταν π�α τι θα εκανε με τα χρήματα ' 
σuλλογιζονταν πως θα ποuλουσε το δ �αμάντι ό Γ�ωρ
γος . 'Έπε�τα άΠΟΚOLμήθηκε .  Το πρωΙ ερχετα� ό Γ�ωρ
γος καΙ λέγε� '  - Δε θα το δώσω με σε χρuσ�κόV" OL xpu
σ�κoΙ ως ποu ναύρουν να το ποuλήσοuν μπορεΤ να περά
ση καΙ μηνας καΙ ouo μηνες καΙ μπορουν καΙ να τ' άλλά
ξοuν με αλλο διαμάντι. ΕΤναι ενας άξιωματικός, φ ίλος 
μοu . 'Έχει φ�ληνάδα τη γuναΤκα του Σαμαριτη'  ξέρε�ς, 
αύτος εΤνα� πολu πλοUσιος. Αύτη άγαπα σαν τρελη το 
φίλο μοu και, αν της πη αύτός, πως εχει ενα φίλο ποu 
χρειάζεται να ξεπληρώση ενα χρέος καΙ θέλει να ποuλή
ση ενα δ �αμάντι μεγάλο καΙ ώραΤο, χωρΙς να πολuχάση, 
ή φ�ληνάδα τοu θα πη στον ανδρα της πως θέλε� ενα δ ια
μάντι καΙ τότε θα βάλω με ενα χρuσLXΟ να του προτεινη 
το διαμάντι σοu . 

'Α. - Μα δε μ' άρέσει αύτη ή 'ίντριγκα. Σε εΤπα να το 
ποuλήσωμε σ' εναν χρuσικό, οχι στον αντρα της ερωμένης 
ένος φίλοu σοu. 
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Γ. - Τί σε  μέλει; Δε θα τον βάλωμε καΙ καλα να το 
πάρη· θα το πάρη, αν θέλη. 

''Εφuγε ό Γιώργος. (ο 'Αλέξης χαμογελουσε. 
- Τ( μέσα μικρα καΙ μπερδεμένα για να ευχαριστήσω 

έγω την ψuχή μοu! (ο σπόρος μιας έπιθuμίας μοu φuτρώ
νει καΙ γίνεται 'ίντριγκα. Πρίν, ημοuν ευχαριστημένος ποu 
είχα άρκετη δόναμη να πραγματώσω μιαν άπόφασή μοu 
δόσκολη· Τώρα, διασκεδάζω με την σχέση τών άνθρωπί
νων γνωριμιών. (ο αντρας της φιληνάδας του φίλοu του 
Γιώργοu είναι πλοόσιος, μόνο καΙ μόνο για ναυρώ έγω να 
ποuλήσω το διαμάντι μοu. (Η φιληνάδα θα το κάμη για το 
φίλο της, ό φίλος της για το φίλο τοu· ό φίλος τοu για μέ
να καΙ έγω για την ψuχή μοu. 

Το βράδu ό 'Αλέξης ήταν στο σπίτι της <Έλλης καΙ μι
λουσαν για τη μητέρα τοuς. "'Ηταν έκεΤ καΙ ό Γιώργος. (ο 
'Αλέξης είπε· - Κανένα δεν άγαπώ σαν τη μητέρα μοu. 

Γ. - Δεν της δείχνεις σμως την άγάπη aou. 
"Ε. - Δεν τη μιλεΤς άρκετα καΙ λuπαται. 
'Α. - Αυτο δείχνει την άγάπη; Δεν ξέρει ή μητέρα μοu 

πως άγάπη δεν είναι έκεΤνο ποu δείχνει κανεΙς Τι έκεΤνα ποu 
μιλώ μαζί της; Τέλος πάντων, σεΤς, βέβαια, δεν μπορεΤτε 
να ξέρετε τί εχω έγω μέσα μοu. 

ΚαΙ άμέσως σuλλογίσθηκε αθελα το διαμάντι. 
- Πόσο θα τη λuποuσε, αν το ποuλοUσα. Μια μέρα 

την είπα, για να παίξω, πως έποόλησα το διαμάντι μοu 
για να ταξιδέψω καΙ κείνη το πίστεψε καΙ την έρχόμε
νη μέρα ήλθε στην κάμαρά μοu για να μ' εuρη μόνο καΙ 
με είπε έρωτηματικά · «Δεν είναι άλήθεια πως το ποό
λησες» . (Η άνησuχία της εγινε ζωγραφια μέσα μοu, 

, , αιωνια. 
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Καθως γuριζαν άπο της 'Έλλης, τους σuνάντησε ό φίλος 
τοί) Γιώργοu, ό άξιωματικός, καΙ τον εΤπε να φέρη etupιo το 
διαμάντι, γιατΙ ό αντρας της έρωμένης τοι) yupEuE 'ίσα, 'ίσα 
κείνες τΙς μέρες ενα διαμάντι .  

Γ. - Λοιπον τα πράματα πηγαίνοuν Euxolet. "Αν δεν 
άλλάξης γνώμη, με το φέρνεις Ctupιo. 

- "Αν δεν άλλάξω γνώμη. Ή μητέρα μοι) θα λuπηθη· 
βαριοuμαι να κρUβωμαι. ΚαΙ πώς θα κρuφτώ; δε θα ελθη ό 
Ν ίκος να τα φανερώση ολα; 

'Α. - Βέβαια δεν εΤναι μεγάλη άνάγκη. 'Ήθελα να το 
κάμω καΙ για το Νίκο καΙ για μένα. ΚαΙ ό Νίκος μπορεί 
να ζήση χωρΙς αότα τα χρήματα καΙ έγώ. 

Στην πόρτα τοί) σπιτιοί) οταν εφτασαν, ό Γιώργος εΤπε· 
Γ. - Λοιπον με λες etupto η τώρα τί άποφασίζεις. 
'Α. - Τώρα. Δε θα το ποuλήσω. 
Γ. - ΚαληνUχτα. 
'Α. - ΚαληνUχτα. 
Τί γελοία Ιστορία! Τοuλάχιστο ομως δεν εχω να xpu

βωμαι. 
, Ανέβηκε στην κάμαρά τοι) γρήγορα ό 'Αλέξης, πλά

γιασε καΙ κοιμήθηκε άμέσως. 

!' Μ ο ν ο τ ο ν ί α 

Ό 'Αλέξης κάθε μεσημέρι σποuδαζε τα παλια τετράδια 
καΙ τΙς θuμησες, αλλοτε με κέφι, αλλοτε χωρίς. Κατα το 
τέλος τοί) καλοκαφιοί) ήταν πιο κοuρασμένος διάβαζε cru
χνα τη «μίμηση τοί) Ίησοί) Χριστοu» καΙ ελεγε. 
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- Δεν είμαι σιδερένια μηχανή· είμαι νευρικη μηχανή· 
γι' αίιτο ολες οΙ ώρες δεν είναι καρπερές. 

- Τί μικροΙ που είναι οΙ άνθρωποι γύρω μου. Ποιος θα 
με βοηθήση να ξετελειωθώ; Είμαι μόνος, μόνος, κατάμο
νος. ποτε να μη με λείψη ή δύναμη να βοηθώ τον έαυτό 
μου. 'Έξω άπο μένα, κανένας δεν είναι που θα με βοηθήση. 

- Τί άλλο είναι ολη ή ζωή μου, παρα το να δποφέρω; 
Στο τέλος θα δποφέρω καΙ το θάνατο καΙ δε θα φτάσω που
θενά. Πονώ άχρηστα, άφοϊ) δεν μπορώ με τον πόνο να γί
νω τίποτα καλλίτερο άπο άνθρωπος. 

Θ '  ζ ' , " f ' ff " , " "  - .. α ησω καιοντας τον εαυτο μου· αμα τον καψω 
ολο, θα είναι πεθαμένος Θέλω να καίω πάντα, γιατί, καί
οντας, ζώ δυνατα καΙ ο,ΤΙ κάνω είναι δικό μου, είναι άλη
θινό . 'Εκείνα που κάνω χωρΙς να καίωμαι δεν εχουν σημα
σία. fH ζωή μου είναι κάτι τι που καίεται. 

- Στην πυρωμένη ξερα"tλα μου άπελπίζομαι καΙ ή 
άπελπισία μου με μεθα. Δεν μπορώ να πάψω να άπελπί
ζωμαι καΙ να μεθώ. ΚαΙ το μέθυσμα με κεντα για να θέλω 
να καλλιτερεύω. 

- Αίιτη ή γνώση θα ελθη παντοϊ) μαζί ως στο θάνατο · 
ή άπελπισία μου καΙ το μέθυσμα είναι δυο ζωες παράλλη
λες μέσα στη ζωή μου, δυο άγγελοι, δυο φώτα, που λα
μποκοποuν, σα μάτια, στο σκοτάδι. 

- τα φυτά, τα άλλα ζώα δε γυρεύουν να γίνουν καλ
λίτερα, διαφορετικά. fO κόσμος, που είναι γύρω στο κα
θένα, τα άλλάζει .  fO άνθρωπος ομως είδε πως τον άλλά
ζει ό κόσμος, που είναι γύρω του, καΙ έπιθύμησε να γίνη 
διαφορετικος άπο τον έαυτό του. Γνωρίζοντας τον έαυτό 
του γέννησε καΙ μια δύναμη περισσότερη· τον πόθο για 
καλλιτέρεμα. 
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- (ο άνθρωπος πρόσθεσε στην άλλαγή, ποι> τοίί γίνε
ται, τη γνώση πως τοίί γίνεται άλλαγη καΙ πως ζητεί να 
κάμη γόρω τοι> εναν κόσμο, καθως τον θέλει αότός, για να 
γίνη αότος καλλίτερος. Άφοίί ό κόσμος είναι δικός μοu, 
εχω το δικαίωμα καΙ το χρέος να τον κάμω οπως θέλω. 

- 'Ή οπως μπορώ. 
Καί, κάθε φορα ποι> σuλλογίζονταν αότο το «οπως 

μπορώ», ό 'Αλέξης σταματοίίσε καΙ ελεγε κοuρασμένος «τί 
μπορώ;)) ΚαΙ ομως κάθε μέρα μελετοίίσε τον έαuτό τοu. 

- Μ' άρέσει αότη ή μικρη ίστορία ποι> λέγει ή «μίμη
ση)) «'Ένας άνθρωπος ποι> επλεε σuχνά, καταταραγμένος, 
άνάμεσα στο φόβο καΙ στην έλπίδα, έπειδη ηταν μια μέρα 
άφανισμένος άπο τη λόπη, μπηκε σε μιαν έκκλησία καΙ 
προσκuνώντας ελεγε καΙ ξανάλεγε: "'Ω, έαν ήξερα πώς πρέ
πει να έγκαρτερώ. Εuθuς άκοuσε μέσα τοι> μια θε'ίκην άπά
ντηση· "Αν το ήξερες, τί θα εκανες; κάνε τώρα κείνο ποι> θά 
'κανες τότε καΙ θ' άξιωθης να εχης ήσuχία. )) 

- 'Όσα δεν είναι εμφuτα, με τον καθημερινο τον κόπο, 
με τΙς νέες μοι> σuνήθειες, μπορώ καΙ αότα να τα καταφέ
ρω. Το προτέρημα τοίί γα'ίδάροι> είναι ή uπομονη καΙ τοίί 
μοuλαριοu το πείσμα. Μ' αότα τα ouo μπορεί ενας άνθρω
πος να γίνη μεγάλος σ' ο, τι θέλει. 'Απο τον πόνο, την uπο
μονη καΙ τΙς σuνήθειές μοι> κάτι μπορεί να βγη καλο για 
τοuς άπόγονοuς. 

- Έπειδη είμαι λιγώτερο δuνατος η εξuπνος, παρα 
οσο μποροίίσε να ήμοuν, δε σημαίνει πως δεν πρέπει να κά
νω κάθε μέρα ο, τι νομίζω καλο για τα παιδιά μοu. 

- 'Όταν πλόνωμαι κάθε μέρα, δε φαντάζομαι πως 
πλόνομαι για να είμαι καθαρος παντοτινα καΙ ξέρω πως 
άργότερα πάλι θα ξαναπλuθώ καΙ πως ολη τη ζωή μοι> σ' 
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αότο θα καταγίνωμαι, κοντα στα άλλα. 'Έτσι καΙ τ�ν ψu
χή μοu πρέπει να τ�ν πλόνω κάθε μέρα. 

- Κάθε μέρα πρέπει να άκονίζω τα οργανά μοu για να 
, Δ '\ ' " " , , ζ "Α κοφτοuν. εν πρεπει να τ αφησω να σκοuρια ouv. ν σκο-

πός μοu ηταν να ρίχνω πέτρες μακρια καΙ 'ίσια, θα καταγί
νομοuν κάθε πρωΙ στο ρίξιμο πετρών καΙ ετσι υστερα άπο 
καιρο θα μάθαινα να ρίχνω καλλίτερα άπο τους περισσοτέ
ροuς άνθρώποuς. Σκοπός μοu ομως δεν είναι να ρίχνω πέ
τρες οuτε να κάνω τίποτε άλλο, καΙ ομως κάθε μέρα σκα
λίζω τ�ν ψuχή μοu. 

- <Όλες οί ώρες δεν είναι καρπερές κι ομως ολες τΙς 
ώρες σκαλίζω τ�ν ψuχή μοu άπο σuνήθεια. 

ΟΙ μέρες είχαν γίνει μικρότερες καΙ κατα το βασίλεμα 
εβγαινε ό 'Αλέξης καΙ πήγαινε πάντα στον Ι'Οιο δρόμο, 
" t.1 , el '\ _ " , _ ιΙ , εφτανε ως σ ενα μακρινο καφενειΟ" επινε εκει ενα τσιποu-
ρο καΙ γόριζε. 

·Η ' ,Ι. τ , " π' , - σκεψη μοu ειναι σαν το τσιποuρο. ινω ποτηρακια, 
ποτηράκια καΙ επειτα δεν μπορώ πια να ζήσω χωρΙς τα πο
τηράκια. Δεν μπορώ να ξuπνήσω, να ζωντανέψω, να τινάξω 
το μuαλό μοu, χωρΙς τα ποτηράκια· είμαι άλκοολικός. 

<Ένα βράδu, καθως πήγαινε στον 'ωιο δρόμο, ποu ηταν 
ό δρόμος της Κηφισιας, σuλλογίζονταν-

- 'Έχει κάποια βαθεια χάρη, σoβαρ� καΙ ησuχη σαν 
άνάγλuφο, ή μονοτονία. ποια είνε αόΤ� ή χάρη; 

ΚαΙ μιαν άλλη βραδεια στον 'ωιο δρόμο ελεγε· 
- 'Όταν δεν εχω άλλη σuγκίνηση, ή μονοτονία γίνε

ται σuγκίνηση. 'Όταν αότα ποu κάνω δεν με σuγκινοuν, 
μπορώ να τα ξανακάνω κάθε μέρα τα Ι'Οια καΙ τα '(δια καΙ 
ξέρω πως τέλος πάντων θα σuγκινηθώ ποu δε σuγκι
νοUμαι. 
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Κατα το βασίλεμα περπατοuσε μια μέρα στοuς βράχοuς 
άπο πίσω άπο το λόφο των Μοuσωv- ελεγε' 

- Θα φόγω γρήγορα. 'Ίσως κάποτε ξαναπατήσω εδω, 
'ίσως ξανα'ίδω αuτη τη θάλασσα καΙ την ξεραΙλα καΙ τα 
βράχια' μα σήμερα ποτε δε θα τα ξαναϊδω. Θα εΤναι αuριο 
καΙ μεθαόριο. ΕΤναι μέρες ποu ολα τα πράματα τα βλέπω 
για τελεuταία φορα καΙ άλλάζει ή καλλονή τοuς καΙ πονεϊ 
άκόμη περισσότερο. 

Μια νόχτα εξαφνα ξόπνησε ό 'Αλέξης ταραγμένος. (ο 
Έρωτεμένος εξω τραγοuδοuσε με την τρισμέγιστη φωνή 
τοu ολης της άνθρώπινης άπελπισίας τον πόνο, 
περπατωντας άδιάκοπα επάνω, κάτω, μπροστα στο σπίτι 
της άγαπημένης τοu. ΚαΙ ό Έρωτεμένος δεν εΤχε καμιαν 
αλλη εννοια παρα τον ερωτά τοu. ΚαΙ περπατοuσε ό Έρω
τεμένος με μεγάλα βήματα, περπατοuσε μια στιγμη στην 
αίωνιότητα. 'rΗταν ή νόχτα φωτεινη καΙ δροσερή' γαλάζιος 
ό Ύμηττος άπο το λιγωστο φεγγάρι. ΚαΙ ό Έρωτεμένος 
ολο τραγοuδοuσε καΙ ολο περπατοuσε στην αίωνιότητα. (ο 
πόνος τοu ηταν ανεμος τρομερός, ποu cpucroucrE το βοuνο καΙ 

, ζ ' θ ' ζ , , Δ ' 'r , ' δ τραντα ον ταν, και κα αρι ε τον κοσμο . εν ειναι σαν τη ι-
κή μοu ή ζωη τοί) Έρωτεμένοu, ποu δεν εχει αλλες εννοι
ες. Δεν εΤναι σαν τη δική μοu οuτε ή αλλη εκείνη ζωη ποu 
βλέπω, ή ζωη του ξελεuτερωμένοu, ποu πηδα ό λογισμος 
τοu σαν ανεμος καΙ πετα καΙ φεόγει καΙ ολο φεόγει. Ποί) 
εΤμαι εγώ; τί ησuχος! που ή πνοη του Έρωτεμένοu, ποu 
καθαρίζει τον κόσμο. Περπατεϊ άκόμη καΙ άκόμη μονάχος 
μέσα στη νόχτα καΙ γεμίζει τον κόσμο με τη φωνή τοu. ΚαΙ 
εγω κοιμοuμοuν χωρΙς Ονειρα. ''Ας cpucroucrE μια τέτοια 
πνοη μέσα μοu. Φτάνει να θελήσω καΙ θα φuσήξη. 
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ΙΑ' ( Ε λ  έ ν η  

'Έξαφνα μια μέρα ήλθε πίσω στ.ην 'Αθήνα ή Έλένη, κό
ρη 'Αμερικανίδα, ποι> τ.ην εΤχε γνωρίσει ενα χρόνο πρΙν ό 
'Αλέξης, καΙ ό 'Αλέξης εΤπε μέσα τοu' 

- Μ' άρέσει αότο το κορίτσι, ποι> το ξένο σώμα της 
μποροuσα να τ' άγαπήσω. Είτε ομως άξίζει ε'ίτε δεν άξίζει 
να τ' άγαπήσω, έγω θέλω να τ' άγαπήσω. 'Απ ο μένα έξαρ
ταται καΙ ή άγάπη μοu. Θα ριχτώ ολος στ.ην άγάπη μοι> 
αότή, προτοu ριχτώ ολος στ.ην καινοuργια ζωή. (Η άγάπη 
θα με καθαρίση, σα μεγάλη πνοή, άπο τΙς μικρότητες, άπο 
τα λιγνα καΙ σάπια κομματάκια, άπο τα διαλuματά μοu. 
'Εκείνο τον καφο ετuχε να μάθη μια θεία τοu, ποι> ήταν 
καΙ νονά τοι> καΙ ζοuσε στ.ην ξενιτιά, πως θα εφεuγε ό 'Αλέ
ξης σε λίγον καφο για τ.η Μακεδονία καΙ τον εστειλε χρή
ματα για δώρο. 

(ο 'Αλέξης σuλλογίστηκε' 
- Τί να τα κάμω αότα τα χρήματα; 'Όταν ηθελα να 

ποuλήσω το διαμάντι μοu, λαχταροuσα για χρήματα. Τώ
ρα τα χρήματα ολα τοu κόσμοι> μποροuν να με δώσοuν τ.ην 
άγάπη της; ΚαΙ αότ.η ή θεία μοι> τ.ην ήλθε να με χρuσώση, 
έπειδ.η με φαντάστηκε ριγμένο στ.η Μακεδονία, ποι> εΤναι 
άνάστατη άπο τους Bouy λάροuς ποι> σκοτώνοuν. 'Έτσι μ' 
άγαποuν οί περισσότεροι, μόνον οταν σπάνω το πόδι μοu, 
οταν εχω θέρμη 41 βαθμοuς, οταν δείχνω άγάπη, οταν 
άλλοι λέγοuν καλα λόγια για μένα η οταν πηγαίνω άνά
μεσα στους Βοuλ γάροuς. Μα άξίζω τάχα να μ' άγαποuν; 
'Απο τ.ην οίκογένειά μοι> ή 'Έλλη μ' άγαπα πιο ζωντανά, 
έπειδ.η της μοιάζω καΙ της άρέσω καΙ με σuλλoγίζεται σu
χνά. 'Απο τους άλλοuς ή (Ελένη προσωρινα τώρα μ' εχει 
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κάποια μιχρη αγαπη, άπο τους μιχρους τους ερωτες, 
έπειδη ξέρει πως την εχω έγω μεγάλην άγάπη. Μόλις cpu
γω άπο δώ θα γίνη ή σuμπάθειά της σαν την ησuχη ζέστη 
του Πέτροu, του ξένοu καΙ της Μαγδαληνης. Τί με μέλει 
ομως αν μ' άγαπουν οΙ άνθρωποι; Φτάνει ποu έγω μπορώ 
καΙ άγαπώ. Σπάνια άνάβω ολος καΙ άγαπώ άδιάκοπά' 
εχω ομως καΙ αυτη τη δuναμη, οπως καΙ κάθε άλλης τα
ραχης τη δUναμη. 'Αγαπώ τώρα άδιάκοπα την �Eλένη καΙ 
με διακοπες τους άλλοuς. 

Κ' εγραφε ό 'Αλέξης της ΙΕλένης πολλα γράμματα. 
«<Όταν ησοuν μακριά, σ' εγραφα' γιατί να μη σε γράφω 

καΙ οταν εΤσαι κοντίτερα; Μήπως σε βλέπω οσο θέλω; ΤΙς 
ώρες ολες ποu θέλω να σε βλέπω καΙ δεν μπορώ, θα σε 
γράφω. fH διαφορα εΤναι πως αίσθάνομαι πως εΤσαι κοντά. 

Ετναι νuχτα τώρα καΙ θα κοιμασαι' μ' άρέσει ποu εΤμαι 
ξuπνητος για να φuλάγω τον uπνο crou' εΤμαι ό άκοίμητος 
δράκοντάς crou. Σα διαβολάκι πηδα μια χαρα μέσα μοu, 
ποu ξέρω πως το πρω'ι μπορεί να σε ίδώ, αν θέλω' ένώ τό
σοuς μηνες τώρα σ' εγραφα καΙ δεν μπορουσα να σε βλέπω.» 

- «ΟΙ έρωτεμένοι xιXvouv σονέτα για κείνη π' άγαπουν 
καΙ της τα στέλνοuν. Κ' έγω εΤμαι ενας άπ' αuτοuς σ' εκαμα 
αυτο το σονέτο' «Μέσα στους κρuοuς στίχοuς ποu εΤναι πανΙ 
' θ ' Σ" 'λ ' � , � ,  1: ' Ι λλ ' , � , α ανατο». ε το στε νω επειοη οεν �ερεις ε ηνικα και οε 
θα το καταλάβης καΙ σε παρακαλώ, άγαπημένη μοu, ποτε 
κανένα να μη βάλης να σε το έξηγήση. Φuλαγέ το καΙ αυτο 
κοντα στα τόσα άνεξήγητα μuστηρια αυτης της ζωης.» 

- «Σιχαίνομαι έκείνοuς ποu δεν μπορουν να μ' ένδια
φέροuν, γιατΙ αuτοΙ με σκοτώνοuν άποκοιμίζοντας τη βα
σίλισσά μοu τη Σκέψη. 'Αγαπημένη μοu, σ' ευγνωμονώ, 
έπειδη συ δε σκοτώνεις τη βασίλισσά μοu. »  
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- «'Έλαβα ενα γραμματάκι crou χτές μαχαιριες ήταν 
, � , 

' β λ ' θ  λ ' ' β  λ ' , και οιαταγες και ασι ικα ε ηματα και ασι ικη ανuπο-
μονησ(α' αύτο ήταν το γράμμα crou καΙ το άγαπώ. 'Ecru 
είσαι ή βασ(λισσά μοu. Βασ(λισσά μοu, μη θuμώνεις τόσο 
με μένα, παρακαλώ.»  

- «Δuο πράγματα με σuγχuζοuψ το καρδιοχτόπι crou 
για τοuς πρ(γκιπες καΙ πως δε μ' άγαπας. <Όλα τα αλλα 
μέρη crou είναι τέλεια η οχι τέλεια, άλλα άγαπητά. »  

- «Για μένα είμαι ό κόσμος ολος για τοuς αλλοuς 
ομως δεν είμαι ό κόσμος Ολος. Έπειδη θα ηθελα να ημοuν 
ολος ό κόσμος για σένα, ποu σ' άγαπώ, καΙ τοuτο δε γίνε
ται, καλλίτερα εχω να μη σ' άγαπώ, γιατΙ χάνομαι στον 
κόσμο το δικό crou.»  

- «"Αν uστερα άπο δώδεκα χρόνια ποu ξέρω ν '  άγαπώ, 
δεν εμαθα ν' άγαπώ καλλίτερα άπο την άρχή, τί με χρησι
μεόει ή άγάπη; "Αν ή άγάπη μοu δεν μπορεί να καθαριστη, 
δηλαδη να μην ποθώ ν' άρέσω έκείνοu ποu άγαπώ, γιατί να 
την εχω καΙ να την κρατώ; "Αν ή άγάπη μοu δεν μπορεί να 
καθαριστη καΙ ένόσω άκόμη εχω κοντά μοu έκείνον ποu 
άγαπώ, τί άξίζει να φεόγω άπο κοντά τοu για να την καθα
ρ(σω; Θα με(νω έδώ, κοντά τοu, θα τον βλέπω, θα τον άκοόω 
καΙ θα μ' άρέση, καΙ δε θα λuποuμαι ποu δεν τοu άρέσω έγώ, 
γιατΙ έγω δεν είμαι τίποτε καΙ ή λόπη μοu με χειροτερεόει.» 

- «Δεν πρέπει να γελαστώ καΙ ν' άγαπησω τον ε.αuτό 
μοu, έπειδη τον μεταχειρίζομαι καΙ δεν εχω τ(ποτε αλλο 
να μεταχειριστώ για να κuτάξω. Πασκίζω να κάνω καλλ(
τερο τον ε.αuτό μοu, οχι έπειδη τον άγαπώ, άλλα έπειδη 
θέλω να μπορώ να βλέπω καλλ(τερα.»  

- (/0 ε.αuτός μοu είναι ό ε.αuτός μοu, οϋτε τον άγαπώ 
οϋτε το σιχαίνομαι. Τον δποφέρω, το μεταχειρίζομαι, τον 
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κεντώ, το οέρνω, τον τσtμπώ, το μεθώ, το σκουντώ, τον τt-
, ζ " 'ζ ' β 'ζ , 'ζ , λ ' να ω, xat το σuγuρt ω, το οuρτσt ω, το χτενt ω, τον π u-

νω καΙ τον καθαρ(ζω καΙ κάποτε . . .  κάποτε θέλω να τον 
άρέσουν οΙ αλλοt. Τότε τον κατεβάζω οσο μπορώ καΙ τον 
κυτάζω άπο πάνω, σαν να ηταν μόνος στον κόσμο, γtατ(, 
οταν τον κυτάζω μόνο, χωρΙς αλλους γύρω, οστε τον 
άγαπώ, οστε το σtχα(νομαt, καΙ μονάχα βλέπω πως εΤναt 
οργανό μου, ό μόνος μου πλοuτος, καΙ πλοuτος Oxt μεγά
λος, άλλα μtκρός. »  

- «'Αγαπημένη, οταν ε'ίμαστε μαζι καΙ μόνot οεν εΤναι 
παράξενο πως βγα(νεt στη μέση καΙ χορεύεt άναμεταξύ 
μας καΙ γλυστρα μtα χαρtτωμένη γλύκα; Θέλω να σε οώ 
CXUpto' πές με να ελθω. ΕΤμαt τόσο κοντά σου τώρα που 
άκούω ολους τοuς χτύπους της ζωης σου καΙ νομ(ζω πως 
εΤναt Otκo( μου. Θα χαθη αλλη μtα μέρα, αν οε σε οώ 
cxUpto .  ΕΤμαt μtα μέρα μεγαλ(τερος σήμερα καΙ οε σε 
εΤΟα.» 

- «ΕΤσαt γλυκο φαρμάκι' σε π(νω σtγά, σtγά, ολη την 
ωρα. Πώς να κάμω να γιατρευτώ άπο σένα; Μ' άρέσεις, 
γtατΙ εΤσαι σα μωρο παtΟL. <Όλα τα νοtώθεtς, χωρΙς να το 
ξέρης περπατεΤς, τρέχεις, στέκεσαt, χορεύεtς, γελας καΙ 
κλα(εtς καΙ σ' άρέσουν ολα σα να ηταν καtνούργtα πράγ
ματα. Χαρtτωμένη κόρη, εΤσαι ό κόσμος Ολος.» 

- «"'Ηλθες, άγαπημένη, καΙ μεγάλωσες μπροστά μου, 
άγάπη καθαρή, καθαρή' uστερα άπο χρόνtα, άπο τον καιρο 
της πρώτης άγάπης, άγαπώ τόσο καθαρά. Πώς χα(ρομαt 
που μπορώ να σ' άγαπώ τόσο, να σε νοtώθω τόσο πολu 
άγαπημένη μου' νόμtζα πως οεν μποροuσα πtα να άγαπώ. 
Μα θ' άλλάξω ζωη τώρα γρήγορα καΙ θα φύγω καΙ θ' άφή
σω την άγάπη μου . ΕΤπα, θα ριχτώ ολος στην άγάπη μου 
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YLcX να με καθαρίση πριν φόγω. Και ρίχτηκα Ολος. ΠΟLος 
θα με σώση τώρα άπο την άγάπη μου;» 

- «Τώρα ακουσε δω· οταν έκείνος σ'  εγραΦε έκείνο το 
δυστυΧLσμένο γράμμα, ησουν δυστυΧLσμένη και συ YLcX δυο 
μέρες και δυο νόχτες. Συ το είπες. Τώρα με γράφεLς αότο 
το γράμμα και λες πως θα είσαL δυστυΧLσμένη, αν έγω δε 
σ' άγαποuσα ΠLά. Ναί, φίλη, θα .ησουν δυστυΧLσμένη YLcX 
δυο μέρες όλόκληρες και δυο νόχτες και Υσως θα εκλαLες 
και πολό. Μά, πρόσεχε, έδω είναL ό κόμπος � εννΟLα της 
δυστυχίας σου - εννΟLα που δε φανερώνεταL σε σένα -
είναL πως θέλεLς σ' ολους να άρέσης χαίρεσαL, οταν τους 
άρέσεLς, και λυπασαL, οταν δεν τους άρέσεLς ΠLά, μα δυο μέ
ρες επεLτα βρίσκεLς πως � γη είναL γεμάτη άνθρώπους. Και 
οί ανθρωΠΟL είναL δυο είδων- έκείνΟL που τους άρέσεLς και 
κείνΟL που πρέπεL να τους άρέσης. Μποροuσε να είναL αλλο 
ενα είδος ανθρωΠΟL· έκείνΟL που τους αρεζες πρίν, μα αότοί 
είναL αχρησΤΟL, εχουν πεθάνεL. fH άντ(ληΦή σου τοϊ> κό
σμου είναL πολυ σωστή, μα πόση λόπη με ποτίζεL! )) 

- «Δε θα σε μLλω ΠLα YLcX τον έαυτό μου. Καλλίτερα 
είναι να λέγωμε λLγώτερα, παρα πεΡLσσότερα, οταν λέγο
ντας κάτι δεν μποροuμε να καταλάβω με ό ενας τον αλλο. 
Με καταλαβαίνεLς με το δικό σου τρόπο, κ' έγω έσένα μ' 
ενα δαό μου. Μα δεν εχομε εν αν τρόπο YLcX να νΟLώθωμε 
ό ενας τον αλλο, και οΙ λέξες που λέμε μας σκοτίζουν και 
με λυποUν. Και χωρις λέξες ε'ίμαστε ΠLΟ ξένοι .  <Όλα τα 
αφησα YLcX σένα· σταμάτησα τα μάΤLα μου για να σε βλέ
πω μ' ολη μου τη δόναμη, έσένα. Δεν είναι καφος τώρα να 
άλλάξω πάλι, να προσπαθήσω να άφήσω πάλL τα μάΤLα 
μου να σΤΡLφογυρίζουν και σένα να σε βλέπω μόνο κάποτε; 
Μα τα μάτια μου είναι βαρετα τώρα. )) 
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- «'Αγαπημένη, παθαίνω άπο σένα' καί, έπε�oη άπο 
σένα παθαίνω, εΤμα� χαρούμενος. Μ' εχε�ς κλέΦε� ολον, 
ολον, μ' εχε�ς τuφλώσε� γ�α να κuτάζω έσένα μόνο, με 
πηρες ολον, Ολον. Δεν είνα� καλη σuμφωνία να με παίρ
νης ολο γ�α τον ε.αuτό crou καΙ. να μη με o ίνε�ς τίποτε 
άπο τον ε.αuτό crou . EΤμα� ολος o �κός crou ' σ' εχω oώσε� 
τον ε.αuτό μοu. ' Αγαπημένη, πως να πάρω τον ε.αuτό 
μοu πίσω;» 

- «Eίμα� άρρωστος άπο μ�αν άρρώστε�α καί, σαν τα 
ζωα, ζητω να κρuφτω κάποu στα σκoτε�νά. Πονω καΙ οεν 
υποφέρω να βλέπω άνθρώποuς καΙ. να με βλέποuν, οεν υπο
φέρω το φως. ' Αγαπημένη, πως να πω πως σ' άγαπω; Πό
σο κοuράστηκα ποu παλαίβω μαζί crou.» 

- «'Αγαπημένη, άφου άπoφάσ�σα ολος να σ' άγαπή
σω, οε θα γuρίσω να φύγω οταν παθαίνω. Έπε�oη πονω οε 
σημαίνε� πως πρέπε� να πάγω άλλου ναuρω παρηγoρ�ά. 
Θα σε κuτάζω οuνατα ως στο τέλος, καΙ οε θα γuρίσω τα 
μάτ�α μοu άπο σένα.» 

- «�H μuρωο�α του φοuσταν�ου crou, μ�α παραμιχρη 
λεπτομέρεια της φούστας crou, ενα ξέσχ�σμα του μαν�κ�oυ 
crou, καΙ κάθε τ� ποu εΤνα� o�κό crou εΤνα� πλούσιο σαν τον 
κόσμο. <Όλα τα μuστήρ�ά μοu άρχίζοuν άπο σένα καΙ. τα 
πράγματά crou. �H άγάπη εΤνα� ή άρχή. Με μαθαίνε�ς πε
ρ�σσότερα άπο ολα τα β�βλία καΙ άπο ολοuς τοuς οασκά
λοuς καΙ άπο την αίώνια τη μελέτη. Γ�' αuτο καΙ οε γίνο
μαι γερμανος σποuΟαστής. Eίσα� μοuσ�κη καΙ. με γεμίζεις 
μuστήρ�α, προ βλ ήματα καΙ. περ�έργε�α καΙ άκoνίζε�ς κάθε 
μοu ούναμη' τα μάτ�α μοu τα κάνε�ς τετραπέρατα. Γι' αuτο 
καΙ οε φορω γuαλιά, οταν εΤμαι μαζί crou. Είσαι ενα οάσος 
καΙ χάνομαι μέσα crou. )) 
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- «Σήμερα ξαναθuμήθηκα δuνατα καΙ μεγάλωσα ενα 
παλιό μοτ; ονειρο' να τραγοuδήσω την άγάπη σ' ενα βι
βλίο. Ή άγάπη εθρεΦε τη ζωή μοu. Τ( περ(εργο, ένώ 
είναι δικός μοτ; ό ε.αuτός μοu, να μ' ερχεται τόσο παρά
ξενη κάποτε έπιθuμ(α να τον μοιράσω με αλλον ανθρωπο. 
Με πιάνει κάποτε ή τρέλα να θέλω να μοιράσω το χωρά
φι μοτ; με κάποιον καΙ ή μαν (α να θέλω να τον άναγκάσω 
τουτον να μΟιΡάση μαζί μοτ; το δικό τοτ; το χωράφι. ΚαΙ 
λέγω στον ε.αuτό μοu ' μά, χριστιανέ μοu, δε σε φτάνει το 
δικό σοτ; το χωράφι; 11 θαρεΤς πως παίρνεις περισσότερο 
δίνοντας το χωράφι σοτ; στο φίλο καΙ κλέβοντας το δικό 
τοu; γιατί βαριέσαι τόσο εϋκολα το δικό σοτ; το χωράφι 
καΙ λαχταρας, με πόθο γuναίκας ε.τοιμόγεννης, το χωρά
φι έκείνοτ; τοίί ξένοu; 'Αλλόκοτη γλόκα βρίσκεις στα ξένα 
τα χωράφια καΙ λησμονεΤς το δικό σοτ; καΙ τ' άφήνεις 
άνόργωτο. Σε μεθα ή μuρωδια τοίί ξένοτ; χωραφιοίί καΙ 
τοίί δικοίί σοτ; τη μuρωδια δεν τη μuρίζεις; 11 σε φαίνεται 
πως την ξέρεις; Έπειδη άπο μικρος εχεις το δικό σοτ; το 
χωράφι δεν το βλέπεις .  Μά, κοuτέ, μόνο με το οργωμα 
τοίί δικοίί σοτ; τοίί χωραφιοίί μπορεΤς να δης καμιαν ώφέ
λεια. Τί γuρεόεις τα ξένα; καΙ τί τρέλα είναι τοότη ποτ; σε 
πιάνει να θέλης καΙ καλα να φορτώσης καΙ το δικό σοτ; το 
χωράφι στον ξένο; 

ΚαΙ ό ε.αuτός μοτ; άπαντα' είναι γλuκεια καΙ φαρμακερη 
ή άνταλλαγη καΙ μαλακώνω, καΙ μεθώ, καΙ άδuνατ(ζω καΙ 
δuναμώνω, κ' επειτα, οταν μπορώ παίρνω πίσω το χωρά
φι μοτ; καΙ το όργώνω με περισσότερη γνώση καΙ κέφι καΙ 
δόναμη, καΙ βλέπω πράγματα, βλέπω πράγματα, ποτ; δεν 
εβλεπα πρΙν καΙ ή ξερα'tλα γ(νεται άρμονία ζοuμερή καΙ ή 
φτώχεια, πλοίίτος. 
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ΤΩ άγάπη, τί θα ημοuν χωρΙς έσένα; Χεφότερος άπο 
στιμένο λεμόνι, χεφότερος άπο φλούδα σταφuλιου, χεφό
τερος άπο το ποuκάμισο του τζίτζικα η το ξερο φόρεμα του 
φιδιου, χεφότερος άπο το λίβα ποu δεν εχει δροσιά.» 

- «'Αγαπημένη, μ' εδωκες έκείνη τη μuρωδια ποu με
ταχεφίζεσαι συ στα ρουχα σοu, καΙ σήμερα το πρωΙ, Όταν 
εβγαζα το νuχτικό μοu, ηταν σαν να εβγαζα το δικό σοu. 
'Ήξερες τάχα τί εκανες, Όταν ακοuσες τη δέησή μοu καΙ με 
χάρισες έκείνη τη μuρωδιά;» 

- «<Ένα πραγμα μόνο θα μείνη πάντα κοντά μοu, ό 
έαuτός μοu. 'Εσύ, ποu σ' άγαπω, θα φύγης καΙ θα φύγοuν 
πολλα αλλα. Είναι σχεδον περασμένα Όλα' καΙ σύ, άγαπη
μένη μοu, είσαι άρμονική, άπαλή, περασμένη μέσα μοu. ΤΙ 
με μέλει ποιος μ' άγαπα καΙ ποιος δε μ' άγαπα; Μήπως 
σuλλογίζομαι τί τρώγω καΙ τί δεν τρώγω; Γίνομαι αΙώνιος 
καΙ βλέπω πόσο περιττη είναι ή λύπη μοu καΙ πόσο περιτ
τη είναι ή χαρά μοu. »  

ΙΒ' Μ ε γ ά λ ο ς δ Ρ ό μ ο ς 

<Ένα φθινοπωριάτικο δειλινο ό 'Αλέξης, φορωντας 
Φηλο καπέλο καΙ μακρυ ρουχο, στέκονταν στο σκοτάδι, 
στα uπόγεια του σιδηρόδρομοu ποu πάει στον Πεφαια, καΙ 
το φθινοπωριάτικο, το σκοuριασμένο φως της ήμέρας κα
τέβαινε ως έκεί κάτω. 

- "Αν επεφτε το ταβάνι του uπόγειοu με το χωμα ποu 
είναι άπο πάνω καΙ τα σπίτια καΙ τ' άμάξια με τους άνθρώ
ποuς καΙ με πλάκωναν, δε θα μ' εμελε. ΓιατΙ δεν είναι 
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ίατρικο ό θάνατος; Θα τον έπιθuμοuσα, αν ηταν ίατρικό.  
'Έζησα άρκετά, ενοιωσα o,τt μποροuσα να νοιώσω, δικό 
μοu εΤναι το λάθος ποu δεν μπορώ να νοιώσω περισσότερα 
καΙ δε διορθώνεται· ποιος ξέρει πόσοι πρόγονοι φτα(οuν καΙ 
αότοΙ ποu δεν κατάλαβαν πως επρεπε για χάρη μοu να 
προσέξοuν περισσότερο τον έαuτό τοuς. 

Φτάνει ό σιδηρόδρομος καΙ μπα(νει μέ.σα ό 'Αλέξης. 
- Πρέπει να καταργήσω τον έαuτό μοu, τον άν(κανον 

έαuτό μοu. Πέρασε ή βασιλε(α μοu · ας δώσω τη μικρότη
τά μοu στην fΕλλάδα· άς κατεβω στο μεγάλο δρόμο, έκεί 
ποu θα τρ(βωμαι με τοuς άλλοuς. fO Πέτρος εΤναι άχρη
στος για την fΕλλάδα· άλλ' αότος εχει το δικα(ωμα να 
εΤναι άχρηστος, άφοτ) εΤναι εξuπνος. 'Εγω ομως ό φτωχός, 
ποu δε με θρέφοuν τα ονεφά μοu καΙ δε με φτάνοuν οί ίδέ
ες μοu, ώς τώρα ημοuν εξω άπο τοuς άνθρώποuς δεν 
ημοuν άνθρωπος παρα ημοuν σκέψη καΙ ΟνειΡα. ΚΟUΡάζο
μαι ομως άπο τη σκέψη μοu, ποu δεν εΤναι καρπερή, δη
λαδη δεν εΤμαι άρκετα δuνατος για να μην εΤμαι άνθρω
πος φοβοuμαι μην ή αδuναμ(α μοu γ(νη μοναξιά μοu καΙ 
άποχωριστω άπο τοuς άνθρώποuς όλότελα. 'Όταν βλέπω 
πως βρ(σκονται κομμένα τα σκοινιά, ποu με βαστουσαν, 
άφότοu γεννήθηκα, δεμένο με τοuς άλλοuς άπο όλόγuρα, 
φοβοUμαι. fO Βaπes σuλλογ(στηκε πως πρέπει να εΤναι 
γενικός, καΙ οχι είδικος άνθρωπος, με άκέριες τΙς δuναμές 
τοu καΙ εγινε· σημάδι πως εγινε άνθρωπος σωστος εΤναι 
πως χρησιμεuει στην πατρ(δα τοu. ΚαΙ έγω κάποτε άφή
νω τα σκοινιά μοu καΙ ξαναφuτρώνοuν καΙ ξανακολ
νιουνται με των άλλων τα σκοινιά, καΙ άπο τα σκοινια ποu 
κόλλησαν περνα καΙ χuνεται μέσα μοu φιλ(α καΙ εχθρα καΙ 
θuμος καΙ δοuλεια άλλοιώτικη άπο τη σuνηθισμένη μοu. 
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ΚαΙ τότε δεν είμαι πια σκέψη, είμαι ανθρωπος. Θα μπο
ρέσω έγω ποτε να ξαναγίνω ανθρωπος η άπο περηφάνεια 
θα πολεμήσω να μείνω σκέψη; Είμαι άδόνατος καΙ κοuρα
σμένος. "'Ω φόβε, φόβε της μοναξιας και της καθαρης της 
σκέψης, σε λέγω ανθρωπο. Σηκώνεται πάλι ή φιλοδοξία, 
το άλλόκοτο κεντρί, καΙ λέγει ' «τί άνάγκη να δοuλέψης 
για την ΙΕλλάδα; δοόλεψε για τον έαuτό crou. )) 'Όχι, θα 
δώσω τον έαuτό μοu, οπως εΤναι, στην ΙΕλλάδα' ή δοuλειά 
μοΙ.) για κείνην είναι και αότη δοuλεια για μένα, μονάχα 
φοβουμαι μήπως δεν εχω τη δόναμη να κρατώ τον έαuτό 
μοΙ.) πάντα δωσμένο. ιο έαuτός μοΙ.) σα σουστα θέλει άδιά
κοπα να ξαναπηδήση μέσα μοu. 

Κάποιος ανοιξε το παράθuρο και μπαίνει ό βοριας κρόος 
μέσα. 

- Τί σημαίνει; πηγαίνω '(σια έκει ποι.) θέλω και είμαι 
στη θέση μοu. Τί πεφάζει αν κρuώνω; 

<Όταν εφτασε, πηγε με τη βάρκα στο θωρακωτο τα 
«ψ αρα)), οποΙ.) ηταν προσκαλεμένος σε τραπέζι έπίσημο. 
Κοντά τοΙ.) κάθησε εν ας σuνάδελφός τοΙ.) ποΙ.) τοu εΤπε '  
- 'Ήμοuν στην Εόρώπη καΙ κει, ποΙ.) ημοuν αγνωστος, είδα 
πως δεν ημοuν τίποτε, γιατΙ καν εΙς δε με πρόσεχε' τότε εΤπα' 
θα γινω άκόλοuθος τοu ΙΎ ποuργειοu τών 'Εξωτερικών, 

Ά. - Δηλαδη είπες θα δεθώ με κεινοuς ποΙ.) με γνω
ριζοuν κάπως περισσότερο άπο τοuς αλλοuς, με τοuς 
<Έλληνες, το δέσιμο αότο θα χόση λίγην α'(γλη έπάνω μοu, 
θα χρuσωθώ λιγο άπο την Έλλάδα και μ' αότο το χρόσω
μα θα πάγω στην Εόρώπη και, κει ποΙ.) ημοuν αγνωστος, 
θα είμαι γνωστός γιατΙ οΙ κάρτες μοΙ.) θα γράφοuν Attache 
au Ministere des AtTaires Etrangeres και, οσοι δε με πρό
σεχαν πρίν, θα με προσέχοuν τώρα καΙ δε θα εΤμαι τιποτέ-
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νLOς, δε θα είμαL μόνος. Και cru κάνεLς σαν τον άλλον 
έκεΤνο, θuμασαL, ποu ελεγε πως θα γίνη άκόλοuθος γLα να 
παντρεuτη με πλοuσLα νυφη. 

Σ. - Δεν είναL το Ι'δLΟ. 
Ά. - Το Ι'δLO, το Ι'δtο. 
ΤΟ καuμένο το ΙΥΠΟUΡγεΤο' ή καuμένη ή ΙΕλλάδα' αν 

ηξερε γLατι δοuλεuεL rL' αότην ό καθένας. ιο ενας γLα να 
ζήση, δ άλλος γLα ναόρη νυφη, ό άλλος γLα να άνεβη ως 
ποu να ελθη δ καφός τοu να γίνη δποψήφLOς βοuλεuτής, ό 
άλλος γLα να φορη στολη και παράσημα, ό άλλος γLα να 
κάνη κάΤL και να μην πεθάνη άπο βαρεμό, ό άλλος γLατι 
πριν μπη στο uποuργεΤο ξόδεuε πολλα στα καφενεΤα, ό 
άλλος γLα τη δόξα τοu τίτλοu, ό άλλος γLα να ταξLδεUη. 
Και ΠΟLος δοuλεuεL γLα την ΙΕλλάδα, έπεLδη βλέπεL την 
είκόνα της και τον πονεΤ να μην τη βοηθήση; Μ' ολα αότα 
τα μαζώματα rUpEUEL ή καuμένη Τι χώρα να ζήση και να 
κάμη κάη. πως να μη γίνεταL άσκημα ή δοuλεLά; και πως 
να μην πηγαίνη άσκημα ή χώρα; το ξέρεL πως δεν την 
άγαπα κανείς μα τί μπορεΤ να κάμη; μήπως rXEL άλλοuς 
να χρησLμΟΠΟLήση; Και είναL κακοι αότοί, γLατι δοuλεuοuν 
ψόφLα οί πεΡLσσότεΡΟL' και εΤναL προ πάντων κακοί, έπεLδη 
δεν την άγαποuν έκείνην. 

- Και σu γLατί δοuλεuεtς; Δεν εΤσαL τέΤΟLOς και συ; 
- Και έγω εΤμαL τέΤΟLος 'ίσως δε λέγω πως εΤμαL καλ-

λίτερος. 
- ΒέβαLα τα προσόντα των δπαλλήλων τοu uποuργεί

ou δεν εΤναL άρκετά' επρεπε να εχωμε καλλLτέροuς προξε
νLκοuς Uπαλλήλοuς. 

Και ό 'Αλέξης άκοuσε δLα μtας τη δLκή ΤΟU τη φωνη ποu 
εΤχε πεΤ τόσα και σuλλογίστηκε. 
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- Έγω μιλώ; μήπως λέγω άνοησίες ΠΟι) μιλώ μόνος 
καΙ οί αλλοι με άκουν καΙ με προσέχοuν; 

Γόριζε τη νόχτα στο σιδηρόδρομο μαζι με το σuνάδελ
φό τοu, ΠΟι) ηταν κοuρασμένος, δε μιλουσε καΙ ξαπλώθηκε. 

- ΚαΙ έγω είμαι τέτοιος; δε δοuλεuω για την ΙΕλλάδα 
έπειδη την άγαπώ; 'Όση ένέργεια δίνω για τη δοuλεια της 
χώρας μοu, τη δίνω με την καρδιά, γιατί μ' άρέσει να oou
λεόω, χωρΙς να περιμένω άνταμοιβή, οπως άρέσει τών 
αλλων ναόρουν νόφες, να φορέσοuν στολές, να λέγωνται 
πρεσβεuτές, να φαίνωνται πως εχοuν δοuλειά, να ταξειδεό
οuν. ΚαΙ ό δικός μοι) είναι έγω'ίσμός καΙ τί δεν είναι; 'Όλα 
σε μένα άρχίζοuν καΙ άπο μένα φεuγοuν, οπως οί ματιές, 
ΠΟι) ρίχνω γόρω, άπο μένα φεUγοuν. ΓιατΙ δοuλεuω καλά; 
Έπειδη άναγκάστηκα να πάρω μια δοuλεια καΙ μ' άρέσει 
να την κάνω καλά, άφου την πηρα, καΙ έπειδη άγαπώ τη 
χώρα καΙ λuποuμαι βλέποντας πως καν εΙς δεν την άγαπα 
καΙ έπειδη � δοuλειά μοι) θα γίνη μάθημά μοu. '' Ο σ η 
ένέργεια δίνω γι' αότή, τη δίνω με την καρδιά μοu' μα δε 
δίνω ο λ η μοι) την ένέργεια. Προβλέπω ομως πως θα θε
λήσω να δοκιμάσω (για λίγον καφο) να δώσω ολη την 
ένέργειά μοι) για κείνην. ΕΊμαι ομως άποτuχία. </Ελένη, 
ξέρεις τί θα πη rate; τέτοιος είμαι έγώ».  Θα σε γράΦω, 
(Ελένη' «Δε θα με καταλάβης, μα πρέπει να σε το πώ' μια 
μέρα, θuμασαι; σε είπα πως, κι αν μ' άγαπουσες, δε θα σ' 
επαφνα γuναίκα' ξέρεις γιατί; ό λόγος δεν είναι ΠΟι) δεν 
εχω χρήματα. Μα έμένα � ζωή μοι) είναι περασμένη σκε
δόν, ένώ � δική σοι) άρχίζει. Έγω τώρα καταργώ τον έαu
τό μοι) καΙ το χαρίζω στην ΙΕλλάδα. Δε θέλω να χαλάσης 
τη δική σοι) τη ζωή, έπειδη � δική μοι) είναι χαλασμένη. 
Δεν μπορείς έσυ να χαριστης στην (Ελλάδα' οϋτε καν πα-
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τρίδα σοι> δεν εΤναι. Δεν ξέρεις πώς περιφρονώ τον έαuτό 
Θ "  ' ξ λ " λ' " δ ' μοu.»  .. α γινω προ ενος, κα ος για ιγον καιρο' επει η 

ομως δε θα γίνωμαι καλλίτερος, θα εΤμαι κακος uστερα 
άπο λίγον καιρο καΙ οΙ άλλοι θα λεν "  «Τί άξιος πρόξενος 
λαμπρός εχει άξία' άνδρεΤος, άξιοπρεπης, ένεργητικός, 
εχει φωτια μέσα τοu. »  ΚαΙ ομως έγω θα εΤμαι κακός. Νί
τσε, με εΤπες μια φορα πως σ' άρέσοuν οσοι βαθια κατα
cppovouv τον έαuτό τοuς καΙ έγω εΤμαι γεμάτος άπο βαθεια 
καταφρόνια για τον έαuτό μοu. 'Ίσως εχω κάποιαν άξία. 
"Ας περάσω άπο πάνω καΙ άπ' αότό' ας έξακολοuθήσω περ
πατώντας ας κάνω κάθε μέρα ο, τι πρέπει' ας γεμίζω τΙς 
μέρες με βιβλία, σκέΦες, χρώματα, ηχοuς. Τώρα, σε λίγο 
'ίσως άλλάζω ζωή, άφοί) θα φόγω. 

'Έφτασαν στη χώρα καΙ βγηκαν άπο το σιδηρόδρομο' ό 
σuνάδελφος εΤπε' «Καληνόχτα, 'Αλέξη - Καληνόχτα», 
καΙ μπήκε σ' εν' άμάξι ό 'Αλέξης να τον πάγη στο σπίτι 
ΤΟU' έκεΤ μέσα άκοόμπησε καλά' ήταν κλειστα τα παράθu
ρα καΙ πήγαινε τ' άμάξι' σταόρωσε τα πόδια τοι> καΙ τα χέ
ρια ΤΟU ' δεν εβγαλε το Φηλό τοι> το καπέλο. 

- Δε θα σταματήσω ποuθενά, δε θα ήσuχάσω ποτέ' 
εΤμαι μόνος στον κόσμο . . .  

Λίγες μέρες επειτα άποχαιρέτησε ό 'Αλέξης την �Eλένη 
καΙ τοuς δικοός τοι> καΙ [cpurE άπο την 'Αττική. Πήγαινε 
στη Μακεδονία, οποι> θα άλλαζε ζωή. 

ΤΕΛΟΣ 
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