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Ακόμα και τα εφευρετικά ζώα παρατηρούν 
πως δεν πρέπει να είμαστε πολύ ξένοιαστοι, 
σαν στο σπίτι μας, μες στον αποσαφηνισμένο κόσμο. 

Ρ.Μ. ΡΙΛΚΕ 

 
Ο βασιλιάς της Ιθάκης, του Τζάντε, 
της Κεφαλονιάς, της Άγια Μάβρας […], 
ο Δυσσέας ο Α΄ ο Πορθητής σας ομιλεί. 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
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1. Πολλές καρδιές μα ένας καρπός 
 
 

Το δάσος ήταν μοναχικό πάνω στο έρημο βουνό. Ο πουνεντο-

γάρμπης έβρεχε παγωμένος, άστραφτε και βρόνταγε. Το πελώ-
ριο δέντρο είπε στα γύρω άλλα: 

«Βρίσκω πολύ χαρακτηριστική αυτή την κυκλική κατανομή 
των πραγμάτων που ενδιαφέρουν ένα δέντρο: Ολόγυρα ο άγνω-
στος κόσμος· ο ουρανός, ένας τέλειος κύκλος· το έρημο βουνό· 
το δάσος· ο γύρος της τραχιάς μας φλούδας και, τέλος, οι πάμ-
πολλοι όλο μικρότεροι κύκλοι στο ξύλο των κορμών μας ως τις 
ξύλινες κι ατράνταχτες καρδιές μας που είναι, προφανώς, κάθε 
μια από τούτες, η καρδιά του κόσμου». 

Ένα άλλο δέντρο παρατήρησε: 
«Όλα αυτά που απαρίθμησες δεν είναι κύκλοι μα σφαίρες. Ως 

κι εμείς τα ίδια τα δέντρα, αν συνυπολογίσουμε τις ρίζες που α-
πλώνονται όσο και τα κλαδιά, συνιστούμε εντέλει το καθένα κι 
από μια τέλεια σφαίρα. Ο άξονάς της είναι ο κορμός μας κι ακό-
μα πιο μέσα υπάρχουν οι ξύλινες κι ατράνταχτες καρδιές μας, 
που η κάθε μια από τούτες αποτελεί, προφανώς, τον άξονα του 
κόσμου». 

Τότε είπε ο κότσυφας, που έτρεμε παγωμένος κι ολομού-
σκευτος σε κάτι χαμόκλαδα: 

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω διόλου αν ο κόσμος είναι 
κυκλικός, σφαιρικός ή ό,τι άλλο. Ξέρω όμως πως δονείται, α-
στράφτει, βροντοκοπάει και κλαίει σαν τη δικιά μου μαλακή, 
παγωμένη και φοβισμένη καρδούλα, που είναι προφανώς αν όχι 
το κέντρο, τουλάχιστον ο καρπός του κόσμου. Οι δικές σας ξύ-
λινες κι ατράνταχτες καρδιές δεν μπορεί να είναι ούτε το κέντρο 
ούτε ο άξονας του κόσμου, αλλά μόνο το καύσιμό του». 
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2. «Το καλοκαίρι ήταν πολύ μεγάλο» 

Ρ.Μ.ΡΙΛΚΕ 

 
 

Στην αρχή ο κόσμος όπου ζούσα ήταν ένα ζώο. Του ανήκα και 

μου ανήκε. Αναστατωνόμουν μονάχα για την αγάπη. Το φως 
μαύριζε στα επουράνια δίχως ποτέ να σώνεται, μια τρύπα 
ανεξάντλητη όπως του πηγαδιού. Υπήρχε τόσο καλοκαίρι, ώστε 
το κρύο φαινόταν απλώς σαν ένα πείραμα φυγοκεντρισμού. 
Τότε εμφανίστηκε ο νεαρός Βασιλιάς. Δεν του ανήκα, ούτε κι 
αυτός μου ανήκε. Είπε: 

«Τα δέντρα ρίχνουν στους τέσσερις ανέμους τα φύλλα και 
τον καρπό τους στο στόμα του θηρίου. Βλέπεις την ασπίδα μου; 
Βλέπεις το δυνατό μου δόρυ; Δεν έχεις καταλάβει ότι αυτό το 
ζώο είναι ένας κακός δράκος, που θέλει να σε κρατά στην 
κοιλιά του για να κοιμάται ολοένα χορτάτος. Εγώ είμαι που σε 
δημιούργησα, ο Βασιλιάς σου, και το θηρίο σε έχει κλέψει από 
μένα. Τώρα όμως θα σε ελευθερώσω και θα σε βγάλω στον ήλιο 
της αλήθειας». 

Πράγματι, κάρφωσε με το κοντάρι το ζώο, ενώ εγώ έκλαιγα 
γοερά, μη θέλοντας καθόλου να ελευθερωθώ. Μόλις βγήκα στον 
ήλιο της αλήθειας, το καλοκαίρι τέλειωσε απότομα, και κίνησε 
όπως λιθάρια παλιού ελαιοτριβείου η σπείρα των εποχών. Σιγά-
σιγά έμαθα να διακρίνω τα πράγματα από τους ανθρώπους και 
τον έναν άνθρωπο από τον άλλο. 

Συνεχίζω να κλαίω —κρυφά εννοείται—, επειδή τίποτα απ’ 
όλα αυτά δεν μου ανήκει και σε τίποτα δεν ανήκω. 
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3. Θαλάσσιος δαίμων 
 
 

Δεν μπορούσα να κολυμπήσω. Ήμουν πολύ ελαφρύς για κάτι 

τέτοιο. Έτσι, τα ψάρια αναγκάζονταν να πηδήξουν έξω από το 
νερό για να λάβουν την ευλογία μου. Τα φτερά μου απέρριπταν 
κάθε τι που δεν ήταν ο εαυτός του. Τα χέρια μου τρέμαν καθώς 
σου έγνεφα, γι’ αυτό αναγκάστηκα να χορέψω. Όμως είναι γε-
λοίο να χορεύεις τόσο ψηλά πάνω από τη θάλασσα. Έβλεπα 
στρατούς πρασινωπά ζώα να συντηρούν μια πυρά καμινιού μέρα 
και νύχτα. Όταν επιτέλους τόλμησα να βουτήξω, ήταν πια καλο-
καίρι. Τα πλάσματα του νερού με οδήγησαν σε έναν τόπο όπου 
τα πάντα είχαν το σχήμα της έλλειψης. Σωροί πέτρινα στόματα 
εξαίσια αναπαυμένα στις ρίζες της αβύσσου λαλούσαν την αλή-
θεια. Έτσι, κατάλαβα ότι τα φτερά μου δεν ήταν φτερά αλλά 
πλοκάμια. Γι’ αυτό λοιπόν, τότε που πετούσα στον ουρανό, αφα-
νίζονταν γύρω μου τα πουλιά. 
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4. Πώς αγάπησα την Ιλιάδα 
 
 

Ενώ λοιπόν περνούσε και ξαναπερνούσε μπροστά από το πα-

γκάκι μου τρέχοντας εκείνο το παλληκάρι με τη θωριά αγάλμα-
τος, εγώ ολοένα πάσχιζα να δω τι έδειχνε το τατουάζ στην πλάτη 
του. Ήσαν πουλιά ή θηρία; 

«Και γιατί να περιμένω;» σκέφτηκα κι έδωσα μια πετριά στο 
σπουργίτι που έτρωγε τους σπόρους μπροστά στα πόδια μου. Το 
πέτυχα, στ’ αλήθεια, κέντρο. Μάτωσε το χώμα, αλλά λίγο. Γέ-
λασα σαν χαζό παιδί —ήμουν παιδί τότε— και ξάφνου τα κατά-
λαβα όλα: Εκείνα τα σημάδια στην πλάτη του δρομέα δείχναν 
την κηδεία του Πάτροκλου. 

Έτσι, έμαθα να βλέπω. 
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5. Αποδιοπομπαίος μεν αλλά πάντως τράγος 
 
 

Από την άκρη του γκρεμού ανέσυρα τον χαρταετό μου. Το να 

κοιτάζω κάτω ήταν μια βαριά απρέπεια, γιατί εκεί βρισκόταν η 
θάλασσα. Έχω στο μεταξύ τόσο παρατηρήσει τις πέτρες και το 
χώμα, ώστε σίγουρα μόνο αυτό φτάνει για να πετάξω. 

Ένιωθα κιόλας τα πόδια μου να πετρώνουν. Προσπάθησα 
ξανά. Αυτήν τη φορά υψώθηκα εύκολα μέσα σ’ έναν θρηνητικό 
αλαλαγμό του πλήθους. Ο χαρταετός μου έλαμνε στον ουρανό 
ξεφυσώντας σαν καλαμάρι. Είχα απολιθωθεί πια ολότελα, είχα 
γίνει ένα γυμνό άγαλμα από μάρμαρο, κι όπως όλα τ’ αγάλματα 
μπορούσα πια να παίρνω φιλήδονα εν στύσει πόζες εκσπερμα-
τώνοντας πάνω σε άρχοντες και λαό. 
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6. Από ποια πόρτα μπήκα στην Κόλαση 
 
 

Σκότωνα με το αεροβόλο σαύρες για να θρέψω το γεράκι μου. 

«Κίρκο» το φώναζα. Έβρισκα θαμπές πορσελάνες στο χώμα και 
χάλκινα νομίσματα, γι’ αυτό άλλωστε μου άρεσε ο κάμπος και 
στη μέση το γκρεμισμένο χωριό, κατακτημένο από τα δέντρα, 
τους θάμνους και τα χορτάρια. «Κίρκος», είναι το όνομα της 
ράτσας του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Καθόταν στο χέρι μου και 
κοιτούσε πάντα ψηλά τον χρυσοπράσινο ουρανό. Μου δάγκωνε 
το δάχτυλο μα δεν το έσφιγγε, μάλλον έτσι ήξερε να φιλάει. Τι 
όμορφο κι αγέρωχο πλάσμα, φτιαγμένο για να σκοτώνει! Και να 
σκεφτείς πως οι πολύτιμες σαύρες ήσαν ως τότε ο λαός μου, το-
σο ώστε είχα κι εγώ αρχίσει να μοιάζω με χρυσοπράσινο ερπετό. 

Μια μέρα ο Κίρκος το ’σκασε. Έψαξα με μεγάλη αγωνία όλη 
τη μέρα. Αργά το βράδυ τον άκουσα να με καλεί μετανιωμένος 
από τις σάρες του απέναντι λαγκαδιού και τα μαύρα χόρτα: 
«Έλα να με πάρεις! Είμαι ένα στοιχειό του χρυσοπράσινου ου-
ρανού, δεν ταιριάζω στο χώμα!» Έτσι με παρακαλούσε, αυτό 
μονάχα ήξερε από τον κόσμο. 

Δεν πήγα. Έκλαψα πολύ, ώσπου άκουσα τα σκυλιά να σιμώ-
νουν στο ρέμα. Τότε χώθηκα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα έναν 
γλυκό ύπνο. Ήμουν δώδεκα χρονώ. 
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7. Αλλά κι ο Παράδεισος δεν είναι για παιδιά 
 
 

Έψαχνα όλη τη μέρα το γεράκι μου που το ’χε σκάσει. Είχα με-

γάλη αγωνία στην καρδιά μου. Έφυγε περπατώντας, η φτερούγα 
του δεν είχε γιάνει ακόμα. Όταν έπεσε το σκοτάδι και σίμωναν 
τα σκυλιά, το άκουσα που με καλούσε μετανιωμένο από το λα-
γκάδι. Όρμησα και το σήκωσα στα χέρια μου. 

«Κίρκο!» φώναξα. «Κίρκο μου! Γιατί έφυγες; Εσύ δεν είσαι 
να περπατάς. Δεν σου έφερνα σαύρες για να τις ξεσκίζεις και να 
τις τρως;» 

Τα γεράκια κοιτούν τον άνθρωπο αλλ’ όχι τα μάτια του, ε-
χτός κι αν είναι να του τα βγάλουν. Ο Κίρκος έσφιγγε με τα 
δυνατά του νύχια το δάχτυλό μου και με κοίταζε στα μάτια με τα 
δικά του ολόμαυρα, μεγαλωμένα από τον τρόμο. Αυτό το αγέ-
ρωχο πλάσμα δεν το είχα δει ποτέ ως τότε φοβισμένο, ούτε και 
στην αρχή, όταν έπεσε στα πόδια μου μες στα αίματα από τα 
σκάγια — ακόμα και τότε με είχε κοιτάξει ατρόμητα και κακά. Γι’ 
αυτό τώρα μ’ επιασε ένα υστερικό γέλιο ενώ γουργούριζα: 

«Κίρκο, Κίρκο μου, εσένα δεν σου πάει να σέρνεσαι στο χώμα. 
Αγαπούσα τις χρυσοπράσινες σαύρες, μα τώρα το ξέρω, μόνο 
σε σένα ταιριάζω». 

Η φτερούγα του έγιανε. Η δικιά μου όμως ποτέ. Του είπα να 
φύγει ένα πρωί. Πετούσε χαμηλά στον χρυσοπράσινο ουρανό κι 
εγώ κοίταζα με το στόμα ορθάνοιχτο. Από τοτε παράτησα τα ζω-
ντανά πλάσματα, ακόμα και τους ανθρώπους. Μαζεύω χαλίκια 
και αδειανά κοχύλια. 
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8. Στο δάσος με τις κουκουναριές 
 
 

Από το δέντρο κουκουναριά στάλαζε το ρετσίνι. Μου μίλησαν 

για τον νεαρό οργανοπαίχτη. 
«Είναι λίγο παιδεραστής», μου είπαν, «αλλά το ακορντεόν του,  

βασιλιά μου, τσακίζει κόκκαλα». 
Είναι αλήθεια πως εκείνο τον καιρό είχε γεμίσει η χώρα ψευ-

τοπροφήτες που ανάγγελλαν την πτώση. Οι στάλες του ρετσι-
νιού αστράφτανε πάνω στην πέτρα, γι’ αυτό είπα: 

«Βάλτε τον να παίξει». 
Καθως ανηφορούσαμε όλοι μαζί προς το σκοτάδι, ο μουζικά-

ντης προπορευόταν. Βραχοι, θηρία, δέντρα τον προσκυνούσαν. 
Με απέλπιζε η ευωδία του ρετσινιού, γι’ αυτό διέταξα τους στρα-
τιώτες: 

«Κόφτε του το κεφάλι». 
Συνεχίσαμε την πορεία μας στα τυφλά και στα βουβά. Το ρε-

τσίνι από τις μυριάδες κουκουναριές έπεφτε πια κατακλυσμός. 
Μας σκέπαζε σαν τρομερή βροχή πυγολαμπίδων. 

«Έτσι γίνεται με τον καιρό το κεχριμπάρι», σκεφτόμουν. «Τι 
θυμούνται άραγε τα έντομα στην καρδιά του;» 
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9. Μινώταυρος 
 
 

Εδώ στη λάσπη βρίσκεται αυτό το λινό μαντηλάκι κεντημένο με 

κόκκινο, τόσα χρόνια από τότε. Καινούργια σάρκα, ενώ ο ουρα-
νός αποχρωματίζεται. Είναι μια αντιστροφή που φέρνει τρέλα. 
Κι εσύ λοιπόν, καλό μου παιδί, θα ξεγελαστείς; Κι εσύ θα με 
αγκαλιάσεις όλο εμπιστοσύνη και αγάπη; Πρόσεξε, μικρέ μου, 
κανείς στο μέλλον δεν θα σου θυμηθεί τίποτε, εκτός από εκείνη 
σου την πνοή λαχανιασμένη μες στον Λαβύρινθο. 

Κι εγώ, που κρατάω από καλή γενιά, κοιτάζομαι ολοένα στον 
καθρέφτη — τα κέρατά μου μεγάλωσαν, το κορμί μου είναι ήδη 
του θηρίου· πρόσεχε, μικρέ μου. 
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10. Χυλός από σιτάρι 
 
 

Προστάτευα το κεφάλι μου καθώς η νεροποντή γκρέμιζε τις 

οροφές. Οι αίθουσες βροντούσαν από τους αέρηδες. Τότε είδα 
το ζευγάρι. Το αγόρι ξανθό, σύμμετρο κάτω από τη λαγνεία των 
σταλαγμών. Το κορίτσι κυκλοφορούσε ολόγυρα ταχύτατα με α-
νεμπόδιστη κίνηση σαν μυρμήγκι. Ξάφνου το αγόρι φώναξε, το-
σο απελπισμένα ώστε το άκουσα ολοκάθαρα μες στη χαλαλοή: 

«Λύσε τα μαλλιά σου!» 
Και ξανά: 
«Λύσε τα μαλλιά σου!» 
Έλυσα τα μαλλιά μου ενώ η καταιγίδα κατάπινε όλους τους 

ίσκιους. Ο χυλός του σιταριού στροβιλιζόταν πια ψηλά γύρω 
από τους μηρούς μας. Αρκούσε λοιπόν για να μας θρέψει όλους, 
όμως εγώ έπρεπε να πεινάω πάντα. 
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11. Η Κοιλάδα του Ιωσαφάτ 
 
 

Αυτά τα γλυκάκια με σος σοκολάτα είναι πανεύκολο να φτά-

σουν στην καρδιά σου. Γενικά, εγκολπώνεται ο καθένας ό,τι κι 
αν του προσομοιώσει ο καιρός του. Οι καλεσμένοι ήσαν μυριά-
δες, και χορεύαν σάμπα μέσα στην πελώρια αίθουσα που φωτι-
ζόταν από πολυελαίους. 

«Γιατί χορεύουν τόσες ώρες;» ρώτησα κάποιον στον καναπέ 
δίπλα μου. 

«Γιορτάζουν την ανάσταση των νεκρών», είπε εκείνος. «Να, 
κοιτάχτε, στα κόκκαλα όλων εμάς και στα δικά σας ξαναγυρνούν 
μπουκιές-μπουκιές οι σάρκες της νιότης και του θείου κάλλους». 

«Και μετά;» ρώτησα κατάπληκτος για τις εξελίξεις. 
«Μόλις τελειώσει το πάρτι, Θα γίνει η Εσχάτη Κρίσις. Ακούτε; 

Οι Αρχάγγελοι ακονίζουν τα σπαθιά τους, και οι Δαίμονες τροχί-
ζουν τα μαχαίρια τους. Φαίνεται είστε ακόμα ζαλισμένος από 
τον ύπνο». 

Πράγματι, άκουγα κάτι να τροχίζεται, μα νόμιζα πως είναι 
γρατζουνισμένο το CD. 

«Πιστεύετε πως υπήρξα κι εγώ δίκαιος;» είπα ξανά στον 
γείτονά μου. 

«Καταραμένε!» φώναξε εκείνος. «Σε είδα τόσες φορές να σπά-
ζεις τα παιχνίδια των παιδιών, να τους γκρεμιζεις τα καστράκια 
τους στην άμμο. Και τόσο αίμα, τόσες ψυχές κατραμωμένες από 
τη δυστυχία, τόσα κορμιά σπασμένα. Κατάρα! Τρεις φορές κα-
τάρα! Μα ήρθε η μέρα της δικαιοσύνης, όλοι εμείς θα δούμε τον 
Παράδεισο, κι εσέ μονάχον από τα δισεκατομμύρια των ανθρώ-
πων θα σε σπαράξουν οι Σουλτάνοι της Αβύσσου». 

Παράξενο, δεν θυμόμουν τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά, εχτός από με-
ρικά βαγιόκλαδα. Τον ρώτησα στερνή φορά: 

«Μα έχουμε γνωριστεί; Πώς λέγεστε;» 
Από τα παράθυρα μπαίναν πετώντας οι Έρωτες, ένας για τον 

καθένα τους, και οι φτερωτές σμέρνες, όλες για μένα. Φώναξε 
κλαίγοντας καθώς με παίρναν: 
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«Λέγομαι Ιούδας Ισκαριώτης, ο αγαπημένος μαθητής σου, 
γλυκέ μου δάσκαλε». 

Τότε ήρθα στον νου μου και τα θυμήθηκα όλα. 
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12. Βροντόνερο 
 
 

Δεν καταλαβαίνω από πούθε έρχεται η βουή αφού δεν έχει 

φουρτούνα. Στην ακτή, όπου το κύμα σημαδεύει τους ίσκιους 
του βουνού, δεν υπάρχει άλλωστε τίποτ’ άλλο πάρεξ κέδροι. 
Και ποιος να λογαριάσει τα μυριάδες ασημένια πλάσματα, τα 
κρυμμένα ερπετά, την ανυπόκριτη σιγή που τόσα χρόνια με προ-
στατεύει; Δεν έχω πέσει παρά μόνο μια φορά, δεν έχω ανοίξει 
την πόρτα σε άνθρωπο παρά μόνο μια φορά, δεν έχω αγαπήσει 
παρά μόνο μια φορά. Κι όσο για τον σκοτωμό, δεν είχα άλλον 
από σένα. Ποιος λοιπόν μου φωνάζει σε τόσες γλώσσες; 
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13. Γιατί εκείθε δεν φυτρώνει τίποτα 
 
 

Προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε. Όταν βρήκαμε πέρασμα στον 

ποταμό, η Κατερίνα είπε: 
«Πρώτα τα παιδιά». 
Πέρασα μόνον εγώ, ήμουν το μοναδικό παιδί. Όταν ανέβηκα 

στον πράσινο λόφο, όλοι στάθηκαν και κοίταζαν το ποτάμι που 
φούσκωνε γρήγορα, κανείς άλλος δεν πέρασε. 

«Κατερίνα!» φώναξα. «Γιατί με ξεγέλασες;» 
Σκάσαν όλοι στα γέλια. 
«Τράβα τον δρόμο σου!» είπε η Κατερίνα. «Κοντά στην πηγή 

θα βρεις μια καλύβα. Εκεί θα μείνεις για πάντα. Είσαι καταδικα-
σμένος να ζήσεις αιώνια στον Παράδεισο». 

Έκλαιγα και παρακαλούσα να με πάρουν μαζί τους. Εκείνοι 
πιάστηκαν στον χορό. Γύρω τους τσακίζονταν κιόλας άηχα τα 
κλαδιά, τα πελώρια δέντρα γονάτιζαν και τα βουνά σκίζονταν 
σαν καρπούζια δείχνοντας το μέσα τους, όλο απολιθωμένη βρο-
χή και ζωντανές Σελήνες. 
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14. Μέσα στο μπεν-μαρί κάτι σαλεύει 
 
 

Κάθε μέρα φανερωνόταν κι από ένα θαύμα. Ήταν, ας πούμε, 

νέο ν’ ακούς πώς βρόνταγαν οι αέρηδες μέσα στον πελώριο 
κύλινδρο από γυαλί και μέταλλο. Το ζευγαράκι μόλις φαινόταν 
ανάμεσα στις μηχανές των τρομερών συμβάντων. Το κορίτσι, 
μελαχρινό, σχεδόν αλιπόρφυρο, άντεχε καλά. Το αγόρι ούτε ή-
ξερε τι του γινόταν, κρεμούσε στο στήθος του σκάρους, που 
τους έβρισκε ζωντανούς μες στα ερείπια όπου τους είχε ρίξει η 
καταιγίδα. 

Ακούστηκε το χαλάζι να βουίζει θλιμμένα και τότε το κορίτσι 
φώναξε: 

«Λύσε τα μαλλιά σου!» Και πάλι: «Λύσε τα μαλλιά σου!» 
 Έλυσα τα μαλλιά μου καθώς η μπόρα μπουσουλούσε από ε-

πίπεδο σε επίπεδο. Αυτή η εικόνα πρόβαλλε λιγάκι ασαφής ακό-
μα, ίσως επειδή ο αιθέρας ήταν μαυρος. Όμως, δεν μπορούσα 
να περιμένω άλλο. Τα χέρια μου, φθορίζοντας, βρήκαν το καπάκι 
και το άνοιξαν. Οι αέρηδες ξεχύθηκαν από τον αλχημιστικό 
φούρνο. Έτσι, το ζευγαράκι μπορούσε πια να δει πως οι δυο τους 
κι ο κόσμος τους κι ο έρωτας τους δεν ήταν παρά ένα σατυρικό 
πείραμά μου. 
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15. Θεολογία 
 
 

Ο χαρτοπόλεμος φτερούγιζε παντού μέσα στο κάστρο. Καθένα 

από τα μικροστά χαρτάκια είχε τυπωμένη την εικόνα του νεαρού 
Βασιλιά. Από τα αθώρητα θωράκια του ναού, σκεπασμένα με 
πορφύρα και βύσσο, με παρμόνευαν Νεράιδες, Κένταυροι, Σάτυ-
ροι κι ο μέγας Παν. Ο νεαρός Βασιλιάς είπε: 

«Ο εσμός των Αθανάτων έχει γίνει τόσο μεγάλος ώστε οι 
ύμνοι, οι διθύραμβοι και οι παιάνες δεν αρκούν για να τους θρέ-
ψουν. Πρέπει να σκοτώσεις μερικούς, ή καλύτερα όλους». 

Έκανα σωστά τη δουλειά μου. Ασάφιζα τα πορτρέτα ρίχνο-
ντας μελάνι και φούμο. Ο λαμπρός ιστός των συμβόλων στο κά-
στρο και στην πόλη κατέρρεε συμπαρασύροντας κεφαλές από 
θυσιασμένους χοίρους και τ’ απειράριθμα μουσικά όργανα. Μεί-
ναν μόνο τα άλση των κέδρων και των άλλων εύοσμων ξύλων. 
Σίμβλους ξέχειλους με μακαριότητα μασημένη από τα σαγόνια 
της αθανασίας, ρευστόν έρωτα, αυτά μου έδειξε ο μέγας Παν σε 
μια ύστατη προσπάθεια να με σταματήσει. Το δάσος δίνευε τους 
στοχασμούς μου καθώς καιγόταν. Πήγα στον νεαρό Βασιλιά. 

«Ο μέγας Παν πέθανε», του είπα. 
Εκείνος διέταξε ν’ αρχίσουν οι σαρανταήμερες γιορτές. Μου 

εξήγησε: 
«Κάθε πρόγονός μου προσέθετε από μια ευτυχία κι από μια ε-

νοχή στις ήδη υπάρχουσες, έτσι ώστε εντέλει η ζωή και ο θα-
νατος έγιναν πια περίπλοκες ασκήσεις, κατάλληλες μόνο για 
γενναίους ανθρώπους. Εγώ θα φτιάξω τέρψεις και τύψεις κα-
τάλληλες για όλους, ακόμα και για τους δειλούς». 

Αμέσως έβαλε και με άδειασαν από τα σπλάχνα, από τον 
εγκέφαλο, με γέμισαν αλάτι, κεδρόλαδο, πίσσα και δέκα χιλιά-
δες αρώματα. Με έστησε στον ναό δεμένον με χρυσές αλυσίδες. 
Ο μέγας Παν στο βουνό σύριζε όπως πάντα τη μουσική του, 
αλλά στην πόλη και στο κάστρο ήταν πια πολύ απλό στον κα-
θένα να ζήσει και να πεθάνει για μένα. 
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16. Η νέα Τρινακρία 
 
 

Το χώμα ήταν ζεστό, η πέτρα ήταν ζεστή, η θάλασσα, ο ουρα-

νός, όλα ζεστά. Μόνο τα χέρια μου είχαν τόσο παγώσει με αυτό 
τον ανθρωπάκο, ώστε δεν μπορούσα πια ν’ αγγίξω τίποτε ω-
ραίο. Παρ’ όλ’ αυτά το νησί εξακολουθούσε να ανυψώνεται 
στον ήλιο. Ο ανθρωπάκος είπε: 

«Έλπιζα πως επιτέλους θα σαλπάρουμε. Αμ’ δε! Πότε πάνω 
πότε κάτω, ανάλογα με τα κέφια των θεών, μ’ έπιασε ναυτία. 
και να σκεφτείς πως είμαι παλιός καπετάνιος, και μάλιστα νη-
σιώτης». 

Μιλούσαμε σε έναν τόπο όπου χίλιοι στρατοί της χλωρίδας 
πολεμούσαν μεταξύ τους κι όπου τα κρυμμένα μες στο γαλανό 
αστέρια στάλαζαν πάνω μας το πύρινό τους και πικρότατο 
σάλιο. 

«Κι επιπλέον έπιασε ξάφνου κρύο», πρόσθεσα. 
Ο Καπετάνιος με αγκάλιασε με συμπόνια. 
«Καημενούλη Κύκλωπα», είπε, «μπορεί να έχεις ένα μάτι πε-

λώριο, όμως βλέπεις πολύ λίγα. Έλα, έχω κάμποσο κρασί, εσύ 
θα βάλεις τους μεζέδες». 

Έσφαξα κάμποσα κατσικάκια και αρνάκια και τα έψησα. Ή-
πιαμε αντάμα. Τότε είδα πεντακάθαρα τις φωτιές του Έρωτα. 

«Θέλεις να με τυφλώσεις», παραπονέθηκα, «το βλέπω. Τι 
προσπαθείς να μου κλέψεις; Δε έχω τίποτα παρά αυτό το νησί 
όπου όλα είναι γιγάντια, εντελώς ακατάλληλο για σας τους μι-
κρούληδες ανθρώπους». 

Εκείνος μου πρόσφερε άλλη μια κούπα. 
«Καημένε μου φίλε, θέλω μονάχα να σε γιατρέψω, να σε κά-

νω άνθρωπο από τέρας. Πρέπει να ενηλικιωθείς, δεν μπορείς να 
μείνεις πάντα παιδί σε τούτο τον φανταστικό τόπο». 

Πράγματι, από δω σ’ έχω, από κει σ’ έχω, με γιάτρεψε με 
την αγάπη του. Πέσαν οι σάρκες του γίγαντα και είδα επιτέλους 
πως το νησί μου δεν ήταν νησί, αλλά το πατρικό σπιτάκι μου. 

Από τότε δουλεύω όπως όλοι σε γραφείο, πήρα αυτοκίνητο, 
παντρεύτηκα, έκανα παιδιά και είμαι ευτυχισμένος.  
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17. Το κήτος 
 
 

Εδώ και είκοσι χρόνια θέλω να κλάψω και δεν τα καταφέρνω, 

όλα μου πάν’ καλά. Η γυναίκα μου με λατρεύει, τα παιδιά μου 
είναι τέλεια, τα ζώα μου γεννούν τρίδυμα και ο ουρανός με 
προστατεύει. Κι όμως, μέσα στο λαμπρό φως φως, το νησί φά-
νταζε σαν ξεριζωμένο κεφάλι. Υποπτευόμουν από καιρό εκείνα 
τα σχήματα μες στη θάλασσα με τις γωνίες που λάμπαν. Πρό-
βαλλε ξάφνου ο χωρομέτρης με τα συμπράγκαλά του κι άρχισε 
να μετράει τη γη και τον κάμπο ως κάτω. Το νησί ρουθούνιζε 
στον ήλιο. Τότε από τα νερά υψώθηκε η μορφή από μεμβράνες 
και κόκκαλο, ο πελώριος πορσελάνινος κούκλος. Ο χωρομέτρης 
μού είπε χαρούμενος: «Επιτέλους, σηκώνουμε άγκυρες». Κι εγώ 
άρχισα να κλαίω με λυγμούς. 
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18. Μικρός εξόριστος Σάτυρος 
 
 

Το κορμί μου με βαραίνει, και η σχέση των πολλών θανάτων με 

τον ένα με πειράζει. Είμαι φτιαγμένος αποκλειστικά για να ζω 
ανάμεσα σε μαγνητικά δέντρα. Δεν έχω να κάνω τίποτα σ’ αυτή 
την πόλη. Δεν ξέρω τίποτα απ’ όσα αρέσουν στους ανθρώους. 
Με ζουν φιλεύσπλαχνοι αλήτες, σαν ένα σκυλί. Αυτοί τουλά-
χιστον δεν με βασανίζουν πολύ, παρά μονάχα, να, λιγάκι, για τη 
διασκέδασή τους, όσο χρειάζεται για να ξεπληρώσω το ψωμί 
που μου δίνουν. Τα ρούχα με στεναχωρούν, δεν μπορώ εδώ να 
τριγυρνάω γυμνός και σε στύση. Υπήρξα αθάνατος. Τώρα κοιτά-
ζω τα ρολόγια στις βιτρίνες. 
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19. Το ρόδο και ο πασατέμπος του Έρωτα 
 
 

Από έναν ολόκληρο πλανήτη γεμάτον ευτυχισμένους ανθρώ-

πους, έτυχε τούτος εδώ να έρθει και να καθίσει στο παγκάκι 
πλάι μου. Τον αναγνώρισα, ήταν ο ψάλτης της Μητρόπολης. 

«Δεν μου αρέσετε καθόλου», του είπα αμέσως. «Έχετε ένα 
πρόσωπο σαν να τρώτε πικρό πασατέμπο. Και μήπως δεν το ξέ-
ρουν όλοι πως δεν είστε ευτυχισμένος;» 

Έβγαλε πασατέμπο και μου προσέφερε. Πήρα. Ήταν όντως 
πικρός. 

«Το πράγμα δεν είναι καθόλου εύκολο», μου είπε μασουλώ-
ντας. «Ξέρετε, όποιος δεν κυνηγάει την ευτυχία εξυπακούεται 
πως με τον καιρό γίνεται όλο και περισσότερο ερωτοθηρικός. 
Έχω ένα ρόδο στη θέση της καρδιάς, που με ενοχλεί με την 
ευωδία του και με παρηγορεί με τ’ αγκάθια του. Πώς αλλιώς να 
σας το πω;» 

Έφυγα αμέσως από κοντά του. Όταν έφτασα αρκετά μακριά 
ώστε να μην μπορεί να με τσακώσει, φώναξα: 

«Πάρτε πίσω τον πασατέμπο σας! Πάρτε πίσω το ρόδο σας! 
Τα ρόδα σήμερα δεν ευωδιάζουν, είστε ψεύτης και ίσως κλέφτης. 
Εξαιτίας σας λοιπόν τόσοι άνθρωποι, κυρίως πολύ νεοι, βρί-
σκουν άξαφνα ένα πρωί αγκαθωτά και ευωδιαστά ρόδα στη θέ-
ση της καρδιάς τους. Ευτυχώς, οι πιο πολλοί τα πετούν αμέσως». 

Γέλασε, άπλωσε ένα μακρύτατο χέρι, με τσάκωσε και μου 
ψιθύρισε γλυκά στ’ αφτί: 

«Τι δραματικότης, αγοράκι μου! Εντάξει, σε κορόιδεψα. Α-
πλώς, η δουλειά μου είναι να γιατρεύω τους ανθρώπους από 
την ευτυχία. Και τι φταίω εγώ αν οι πιο πολλοί πετάνε στα 
σκυλιά την καρδιά τους;» 
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20. Όλοι οι άνθρωποι είναι γυναίκες 
 
 

Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα πως όλοι οι άνθρωποι είναι γυναί-

κες. Τα φύλα στη γλώσσα και στην εμφάνιση δεν μου έλεγαν 
τίποτα. Ήμουν εξαιρετικά ευχαριστημένος με αυτή την κατάστα-
ση, γιατί όλες οι γυναίκες του σπιτιού φρόντιζαν εμένα. Τότε 
φάνηκε ο Καπετάνιος. 

«Μου λείπει ένας μούτσος», είπε. «Έρχεσαι;» 
Δεν ήξερα τι είναι ο μούτσος, αλλά μου άρεσαν τα πλοία στο 

λιμάνι και μακριά στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι στο καράβι δεν 
θα είναι τα πράγματα τόσο μεγάλα και μπερδεμένα όπως στον 
κόσμο, κι έτσι όλες αυτές οι γυναίκες του πληρώματος, ναύτες 
και αξιωματικοί, θα φρόντιζαν εμένα. Γι’ αυτό, απάντησα: 

«Έρχομαι, μπάρμπα». 
Ωραία ήταν στο καράβι. Δούλευα σκληρά, αλλά ακόμα κι αυ-

τό μου άρεσε. Αν και δεν με φρόντιζαν ακριβώς όπως ήθελα, 
πάντως πέρναγα καλά, γιατί όλες οι γυναίκες του πληρώματος 
με αγαπούσαν — ήμουν ο πιο μικρός. Δεν πρόλαβα να βγάλω το 
πρώτο-πρώτο χνούδι στο πουλάκι μου, κι αμέσως ερωτεύτηκα 
πολύ. Δεν ήξερα τι πράγμα είναι ο έρωτας. Είχα μεγάλη όρεξη 
να το μάθω. Εντελώς τυχαία, ο άνθρωπος που με τράβηξε ήταν 
η μόνη αληθινή γυναίκα του βαποριού, όπως κατάλαβα μετά, η 
μαγείρισσα. Αλλά τότε κλαψούριζα: 

«Κατερίνα, γιατί γελάς μαζί μου όταν σου λέω πως σε αγα-
πάω πολύ; Δεν καταλαβαίνω τι βρίσκεις σε όλους αυτούς! Αφού 
δεν είναι όπως εγώ! Μήπως επειδή είμαι μικρός ακόμα; Εντάξει, 
μπορώ να περιμένω, αλλά μόνο λιγάκι». 

Η Κατερίνα γελούσε. Προτιμούσε τον λοστρόμο πρώτα, και 
κατόπιν όλους τους άλλους ναύτες στη σειρά. 

Στο μεταξύ ήρθαν δύσκολοι καιροί, το πλοίο αργούσε να 
φτάσει σε λιμάνι και έπεσε πείνα. Ο Καπετάνιος αποφάσισε να 
τρώμε κάθε τόσο έναν απ’ όλους μας, με ψηφοφορία. Πρώτος 
φαγώθηκε, φυσικά, ο λοστρόμος. Η Κατερίνα είπε τότε: 

«Τώρα που έχουμε τόσο φαΐ, σάρκες, εντόσθια, μυαλά κ.λπ., 
πρέπει να βρούμε κατάλληλο βοηθό μου. Προτείνω τον μικρό, 
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που είναι πολύ του γάλακτος για τη σκληρή δουλειά του μού-
τσου. Να σφίξει λίγο το κρέας του». 

Όντως, έπινα πολύ γάλα εκείνη την εποχή. Έτσι, έγινα παρα-
μάγειρος και έμαθα να φτιάχνω ωραία φαγητά. Αλλά το καλύ-
τερο ήταν που ολοένα ήμουν μες στα φουστάνια της αγαπημένης 
μου Κατερίνας. Χωρίς να το κατάλαβω, μεγάλωσα λίγο. Το χνού-
δι στο πουλάκι μου έγινε φρέσκο τρίχωμα. Έμαθα, με μεγάλη 
έκπληξη, πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γυναίκες και πως δεν 
είμαι ο μόνος αλλιώτικος στον κόσμο. Έμαθα δηλαδή πως οι 
άνδρες, οι οποίοι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, είναι άνδρες. 
Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω καθόλου. Περιμένω να μαγειρευ-
τούν και να φαγωθούν όλοι οι ναύτες. Ο Καπετάνιος, φυσικά, 
δεν λογαριάζεται. Έτσι, θα μείνω ο μόνος άνδρας στο πλοίο και 
επιτέλους η Κατερίνα θα μου μάθει τι πράγμα είναι αυτός ο 
έρωτας. 
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21. Τεντωμένο πετσί 
 
 

Το δέρμα ήταν τεράστιο, βοδινό τομάρι ακατέργαστο, και πάνω 

του η κοπέλλα γυμνή. Σίγουρα θα δούλευε σε τσίρκο, γιατί είχε 
δίπλα της ένα μάτσο φίδια, ευτυχώς ήμερα. 

Ήταν τόσο το φως σ’ εκείνο τον κάμπο, ώστε το μάτι σου 
καρφωνόταν αμέσως στην ήβη της. Τα σπαρτά είχαν θεριστεί, οι 
καλαμιές είχαν καεί, οι άνθρωποι ήσαν φευγάτοι, σ’ έναν κύκλο 
ολόγυρα ως τον τρίσμακρο ορίζοντα υπήρχε τόση χρυσόμαυρη 
ερμιά και ισιάδα ώστε σου ’ρχόταν να ξαπλωθείς κατάχαμα. 

«Δεν φοβάσαι τον ήλιο;» τη ρώτησα. Μου απάντησε κάπως 
ναρκωμένα: 

«Περιμένω να έρθει ο Θεριστής». 
«Είναι ο φιλαράκος σου;» 
«Ο μήνας εννοώ. Ο Θεριστής, ο Ιούνιος». 
«Μα ο Θεριστής πέρασε! Είναι τέλη Αλωνάρη». 
Ανασηκώθηκε στους αγκώνες ανοίγοντας τα πόδια. Κοίταξα 

χαμένος το σγουρό τριαντάφυλλο. Είπε: 
«Κιόλας Αλωνάρης; Μα τότε θα είμαι ήδη δύο μηνών έγκυος! 

Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έρωτα άφοβα». 
Έβγαλα αμέσως τα ρούχα μου. Το σμίξιμό μας ήταν πολύ α-

πλό, κι όμως ένιωσα να κουδουνίζουν μέσα μου χρυσά νομίσμα-
τα. Μετά, ρώτησα: 

«Κι ο πατέρας του παιδιού;» 
«Εσύ είσαι», είπε τρυφερά. «Έμεινα έγκυος μόνο με την προ-

σμονή σου. Τώρα σου έκλεψα και τον σπόρο σου». 
Τι να έκανα; Δεν ήθελα ο γιος μου να μεγαλώσει αναμεσα σε 

ξένους, εξάλλου η γυναίκα μού άρεσε. Με το βοδινό τομάρι και 
με ξερόκλαδα έστησα ένα τσντήρι. 

Αν και τότε ήμουν ακόμα έφηβος, έβλεπα πώς ιριδίζει ο θα-
νατος. Κάθε μέρα κύματα ανθρώπων έσκαζαν στον κάμπο, που 
είχε γεμίσει κουφάρια και κόκκαλα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω τον 
πόλεμο. Και κάθε μεσημέρι έλεγε η γυναίκα μου: 

«Να, και σήμερα ο ήλιος δεν ξεπέρασε το μέτρο του. Αλλιώς 
εμείς θε να τον βρούμε». 
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Κάναμε μετά από τον πρώτο εκείνο γιο, θυγατέρες. Τη μέρα 
που ο ήλιος υπερέβη το μέτρο του, η γυναίκα μου χάθηκε μαζί 
με τα παιδιά μας. Απελπισμένος, έκλαψα, έκαψα το τσαντίρι και 
πήγα να γίνω μάγειρας στα μεγάλα ορυχεία. 
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22. Γιος διάσημης μητέρας 
 
 

«Επειδή δεν έχω πού να καταφύγω δεν σημαίνει πως είμαι και 

κακός. Απλά ήμουν από μικρός ανόητος, ντροπαλός, αδέξιος και 
μόνος. Παρ’ όλ’ αυτά, πώς να στο πω, αν και δεν έχω τίποτα 
σποδαίο δεν είμαι και για πέταμα. Κρατάω από καλή γενιά, η 
μητέρα μου ήταν μία από τις τρεις Ερινύες. Δυστυχώς έμεινα 
από μικρός ορφανός, άλλοι άνθρωποι άλλες τύψεις. Λαχταρώ 
να αγαπήσω οποιονδήποτε θα με πλησίαζε με καλοσύνη, και να 
κάνω οτιδήποτε θα μου ζητούσε. Όμως κανείς δεν μου ζητάει 
αγάπη. Προσπερνούν γρήγορα αφού χρησιμοποιήσουν το κορμί 
μου. Έτσι, ξέμεινα σ’ αυτό το λιμάνι να κάνω τα γούστα κάθε-
νός. Κι όμως, έχω όνειρα, όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω λο-
χίας στους ΛΟΚατζήδες. 

»Γι’ αυτό σου λέω. Κάτσε λίγο, πες μου δυο λόγια, άκουσέ 
με λίγο, δεν είμαι φλύαρος. Αν δεν μ’ αφήσεις να σ’ αγαπήσω, 
τα φίδια μου θα σε κυνηγούν όπου κι αν πας. Δεν  μπορώ να τα 
εμποδίσω. Μπορώ μόνο να κλαίω καθως θα σε σκοτώνουν». 
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23. Ορυχείο 
 
 

«Αν γνωρίζεις κάτι για το δίκιο, καλώς· αλλιώς τραβήξου!» 

Αυτό μου είπε εκείνος ο άνθρωπος στη γαλαρία. Ήταν η ε-
ποχή που ανοίγονταν οι μίνες μες στην πέτρα ολοκόκκινες, α-
φού και πάμπολλοι έτρεχαν στο ορυχείο να σκάψουν, έστω με 
τα χέρια τους. Μάζευα ξύλα στο δάσος για ν’ ανάψω φωτιά, 
ήμουν ο μάγειράς τους. Αφηρημένος, σήκωσα ένα όστρακο από 
χάμω· έγραφε το όνομά μου, αλλά πού να θυμηθώ μες σε τόσα 
ονόματα. Έτσι, πήρα την πιο υγρή στοά κι όπου με βγάλει. Με 
ακολουθούσαν τσούρμο τα πεινασμένα παιδιά. Βγήκαμε στην 
πλούσια κουζίνα. 
  



39 

 

 
 
 

24. Οι στοές κάτω από τον κάμπο 
 
 

Το γάλα μου το έπαιρνα από τον αστερισμό της Αίγας. Το 

κρέας, από τον αστερισμό των Ερίφων. Είναι όμορφο και θρε-
πτικό να ζεις από τ’ άστρα, αν μπορείς ν’ αντέξεις το κρύο, το 
χαλάζι, την πάχνη και το χιόνι. Καθυστερούσα μαζεύοντας χρω-
ματιστά χαλίκια ενώ όλοι οι άλλοι έτρεχαν στην απέραντη πε-
διάδα, κι έτσι οι εχθροί με τσάκωσαν. Με βασάνισαν για να 
μαρτυρήσω: 

«Πού είναι η γυναίκα σου; Πού είναι ο γιος σου; Πού είναι οι 
θυγατέρες σου; Εσύ μας είσαι άχρηστος, δεν ξέρεις να μαγει-
ρεύεις, ούτε να φιλάς, και η σάρκα σου είναι σκληρή και τρι-
χωτή». 

Εγώ σκεφτόμουν: 
“Πρέπει να δειχτώ γενναίος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν 

πως η καρδιά μπορεί να τρυπηθεί πολλές φορές χωρίς να πάψει 
να χτυπά. Ούτε έχουν ακούσει τίποτα για το ορυχείο κάτω από 
αυτό τον κάμπο. Δεν πρέπει να μάθουν πως είμαι το πιο σημα-
ντικό πρόσωπο στον μυστικό, υπόγειο κόσμο, ο παμπόνηρος μά-
γειρας των εργατών και των παιδιών”. 
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25. Να δούμε ποιος ποιος ποιος θα φαγωθεί 
 
 

Όταν επιτέλους πιάσαμε σε λιμάνι, είχαμε απομείνει τρεις όλοι 

κι όλοι: ο Καπετάνιος, η Κατερίνα κι εγώ, που έκανα πια όλες 
τις δουλειές του καραβιού κι επίσης τον παραμάγειρο. 

«Έχω συνηθίσει πια το ανθρώπινο κρέας. Πότε θα τον φάμε 
κι αυτόν;» ρώτησε η Κατερίνα. 

«Όταν θα βρούμε καινούργιο πλήρωμα», απάντησε ο Καπε-
τάνιος. 

Ήμασταν στη ράδα. Στην προβλήτα, ένα λυγερό αγόρι με κά-
τι γυμνασμένα φίδια έκανε τούμπες για να του πετούν από τα 
πλοία γλυκίσματα ή μεζεδάκια, που τα έχαφτε αμέσως. Του έρι-
ξα κι εγώ το αγκίστρι μου, αυτό για τους ξιφίες, δολωμένο με 
ένα κομμάτι ζαμπόν. Τσίμπισε με την πρώτη. Το τράβηξα στο 
πλοίο μαζί με τα φίδια του, θρηνούσε με σκισμένα χείλη αλλά 
γενικά ήταν σε καλή κατάσταση. 

«Ορίστε που βρήκα καινούργιο μούτσο!» είπα θριαμβευτικά. 
«Και είναι δικός μου, καταδικός μου, εγώ τον ψάρεψα! Ποιος θα 
φαγωθεί τώρα; Λέω ν’ αρχίσουμε από την Κατερίνα». 

Το αγόρι γέλασε μες στα δάκρυά του και με αγκάλιασε. 
«Θέλω να γίνεις ο μπαμπάς μου, γιατί είσαι σωστό παλληκά-

ρι», φώναξε ενθουσιασμένο. «Εκτός αν με γουστάρεις για γκό-
μενα, έτσι κι αλλιώς πόρνη για τους ξένους ναύτες ήμουν στο 
λιμάνι, μ’ αυτό ζω από μικρός». 

Τότε ο Καπετάνιος είπε: 
«Κατερίνα, από σήμερα διορίζεσαι ναύτης. Ο παραμάγειρας 

προβιβάζεται σε μάγειρα. Κι εσύ μικρέ μου με τα φίδια, θα γί-
νεις μούτσος αν το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης σου, μπαμπάς σου, 
εραστής ή τι άλλο είναι. Για την ώρα θα φορτώσουμε από δω 
τροφές, μετά θα δούμε τι θα γίνει». 

Σαλπάραμε τη νυχτα. Έχει μπότζι, μα τα νερά είναι καλά, 
ξέχειλα με μαύρα θαύματα. Έχω ελπίσει πολύ στον θάνατο. Η 
Κατερίνα λέει: 

«Είμαστε μια οικογένεια εδώ. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί». 
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26. Πορσελάνινη λάμπα θυέλλης 
 
 

Εφ’ όρου ζωής ανάβω και σβήνω αυτήν τη θαμπή λάμπα. Δεν 

είμαι φαροφύλακας, ούτε καντηλανάφτης, κι εξάλλου έχω μια 
καλή δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητο, γυναίκα και τον γιο μου. Τι 
μου ήρθε τότε να μπω στο χαλασμένο χωριό, όπου οι εκκλησίες 
έλαμπαν με το μέσα τους φθονερό, κι όπου τα ερείπια των σπι-
τιών έδειχναν αθώα σαν μέδουσες ξεβρασμένες στον άμμο; Βρή-
κα εκεί αυτήν τη λάμπα, κι από τότε πρέπει να την αναβοσβήνω 
πάνω στον βράχο όταν έχει καταιγίδα, για να πέφτουν στους υ-
φάλους τα περαστικά καράβια. Εκείνη την εποχή ήταν ο χωρο-
μέτρης στο νησί. Μετρούσε τον κάμπο από πάνω ως κάτω. 

«Παράξενες οι συνήθειές σας!» μου είπε. «Πρέπει, λοιπόν, να 
κάνουμε κακό στους ανθρώπους;» 

Του απάντησα: 
«Εγώ δεν σκέφτομαι καθόλου τους ανθρώπους, αλλά τα κα-

ράβια. Φανταστείτε τον βυθό σπαρμένον με θαυμαστά ναυάγια, 
φίσκα στους θησαυρούς! Άλλωστε, τους πνιγμένους τους ξεκοκ-
καλίζουν γρήγορα τα ψάρια κι έτσι όλα είναι όμορφα και κα-
θαρά, όπως στις παλιές χαλκογραφίες». 

Με κοίταξε παράξενα. Είπε: 
«Μου φαίνεστε λιγάκι τρομοκράτης, καταβάθος. Θα με πάρετε κι 
εμένα μια νύχτα καταιγίδας στον βράχο σας, να δω πώς πέ-
φτουν τα καράβια στους υφάλους;» 
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27. Πορνογραφικές φωτογραφίες 
 
 

Στα ρείθρα των μεγάλων δρόμων βρίσκονται τα μικρά προσκυ-

νητάρια με τις φωτογραφίες των σκοτωμένων. Ήμουν ένα ερ-
μητικά κλεισμένο δοχείο, ξέχειλο από πράγματα που είχαν αγα-
πήσει άλλοι άνθρωποι, ενώ εγώ ο ίδιος τα μισούσα. Έτσι, κάθε 
βράδυ έπαιρνα με τη μηχανή τους δρόμους, έπρεπε να υπακούω 
την Κατερίνα και να πλουτίζω ολοένα τη συλλογή της από φω-
τογραφίες των σκοτωμένων. Μου είχε πει: 

«Οι μανάδες βάζουν εδώ τις ωραιότερες φωτογραφίες των 
γιων τους. Και τι είναι ωραιοτερο σ’ έναν εικοσάχρονο εκτός 
από αυτό που βλέπει μονάχα η μάνα του;» 

Και να λοιπόν που βρέθηκα να κλέβω φωτογραφίες παλλη-
καριών σκοτωμένων στην άσφαλτο: Με την κοπέλλα του που 
επίσης σκοτώθηκε. — Με τη μηχανή του. — Μόνος, φαντάρος. — 
Καλοχτενισμένος και σχεδόν επικός. — Με τα πολύ καλά του 
ρούχα, πριν από το πάρτι. 

Εκατοντάδες φωτογραφίες που η Κατερίνα τις ταξινομούσε 
σύμφωνα με μια φαντασιακή ιεραρχία και τις έπαιρνε μία-μία 
κάθε βράδυ στο κρεβάτι της. Αυτή η βία με έκανε να υποφέρω 
πολύ. 

«Κατερίνα», της έλεγα εύθυμα, «γιατί θες να ζηλεύω, και 
μάλιστα δίχως εχθρό; Ένα αντρικό κορμί ζεστό, σκληρό και τρι-
χωτό, δεν είναι καλύτερο από αυτήν τη βαμπιρική θύελλα στα 
βυζιά σου; Να το ξέρεις, ο ουρανός αστράφτει και βροντά, και 
δεν θυμάται καθόλου τους νεκρούς». 

Εκείνη γελούσε μαζί μου. Έλεγε: 
«Καημενούλη μου! Δεν καταλαβαίνεις πως υπάρχει ένας σκου-

πιδότοπος αισθημάτων κι εκεί ο θεός Έρωτας πετάει τους ζω-
ντανούς, αλλά ποτέ τους νεκρούς, και μάλιστα τους σκοτωμέ-
νους;» 

Έτσι, με τέτοιο πόνο μου, περνούσε ο καιρός. Μια μέρα όμως 
με ρώτησε ξάφνου: 

«Αλήθεια, τι γίνεται άμα βουτήξεις κάθε φωτογραφία; Οι 
μανάδες βάζουν άλλη εικόνα στη θέση της κλεμμένης;» 
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«Όχι», απάντησα. «Στη θέση κάθε φωτογραφίας σκοτωμένου 
παλληκαριού που κλέβω, βάζω μια δικιά μου. Ξέρεις, εκείνη 
που μου τράβηξες τις Απόκριες, με τη στολή και το βάψιμο ευ-
τυχισμένου Αρλεκίνου. Καμιά μάνα ως τώρα δεν την πέταξε, 
ούτε την αντικατέστησε». 

Τότε η Κατερίνα με αγκάλιασε και με φίλησε. 
«Αγάπη μου!» φώναξε. «Επιτέλους! Από αύριο θα κάνεις όλο 

το δρομολόγιο ξανά και θα μου φέρεις όλες τις φωτογραφίες 
σου με τη στολή του Αρλεκίνου, αφού βάλει τούτες εδώ στην 
παλιά τους θέση. Από δω και στο εξής θα πλαγιάζω στο κρεβάτι 
με αυτές τις εικόνες σου, μία κάθε βράδυ». 

«Μα οι φωτογραφίες μου είναι όλες ίδιες», παρατήρησα 
ντροπαλά. 

«Θα σε βλέπω κάθε βράδυ με τα μάτια μιας άλλης γυναί-
κας», είπε γλυκά. 

«Κι εγώ τι θα κάνω;» ρώτησα λαχταρισμένα. «Δεν θα πλα-
γιάσω ποτέ πια μαζί σου;» 

«Καημενούλη μου!» έκανε με συμπόνια ερωτευμένης. «Δεν 
ξέρεις πως είσαι ένας αντικατοπτρισμός με χίλια ψεύτικα πρό-
σωπα; Για το καθένα από αυτά θα εφεύρω μια αληθινή ιστορία 
νεκρού παλληκαριού, κι εσύ θα τις ζήσεις όλες, τη μία μετά την 
άλλη». 

Δεν κρατήθηκα πια. Φώναξα: 
«Βλαμμένη! Νομίζεις πως δεν κατάλαβα; Θες να είσαι η μάνα 

του κάθε σκοτωμένου παιδιού. Δεν μπορείς εσύ να αγαπήσεις 
αληθινά». 

Τότε η Κατερίνα κοκκίνησε. Θύμωσε πολύ. Το έσκασε μες 
στο δάσος από κουκουναριές. Φώναζε τρέχοντας: 

«Περίμενε και θα δεις! Θα γίνω η Κακιά Μάγισσα. Δεν θα σε 
αφήσω να ξαναγαπήσεις». 
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28. Ιπποσύνη 
 
 

Ήταν μια πίστη περί του αίματος των αθώων. 

«Και ποιος είναι αθώος;» είπε ο Μαύρος Καβαλάρης. 
Ο Λευκός Καβαλάρης απάντησε: 
 «Δεν είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι τα τέρατα του υπογείου στα-

μάτησαν να ουρλιάζουν όταν εκείνος ο άνθρωπος περπάτησε 
πάνω στα νερά; Όλα έχουν τη φύση τους, ακόμα και οι άσκοποι 
βηματισμοί πάνω στα κύματα. Το να μη βυθίζεσαι, ίσως κάποτε 
δεν δείχνει τίποτ’ άλλο παρά ελαφρότητα». 

Τότε ο Μαύρος Καβαλάρης παρατήρησε: 
«Ναι, αλλά η αθωότητα που υπαινίσσεσαι θα έχει πάντοτε τη 

μαύρη μου πλευρά της. Γι’ αυτό ακριβώς έμαθα ιππασία». 
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29. Η σταδιοδρομία μου 
 
 

Το όμορφο παλληκάρι πέθανε αργά, βασανισμένο. Ο φίλος του 

μας μοίρασε τα υπάρχοντά του. Ήταν ψηλό παιδί, μου κάναν 
μονάχα οι κάλτσες του. Τις φορούσα, τα πόδια μου κουράστη-
καν μα οι κάλτσες δεν έλεγαν να λειώσουν. Πέρασε καιρός, 
τόσος πολύς ώστε άρχισα πια να μην ξέρω πώς έζησα και τι α-
κριβώς ήθελα να πράξω. Έτσι, πήρα μολύβι και χαρτί και κά-
θισα να θυμηθώ τα γεγονότα. 

«Θα ενδιαφέρουν τους μεταγενέστερους», σκέφτηκα. «Είχα 
κι εγώ σαν άνθρωπος ένα σμαράγδι καταμεσής στα αισθήματά 
μου». 

Έγραφα, έγραφα, τόμους ολόκληρους. Τι πλούτος, πότε πρό-
λαβα να τα φτιάξω μες στο μυαλό μου όλα αυτά και μερικά να 
τα ζήσω; Βέβαια είναι αλήθεια πως όλοι, όχι μόνο εγώ μα ακόμα 
και οι γριές τρελές ζητιάνες, υπήρξαμε κάποτε παιδάκια στην 
αγκαλιά της μάνας μας. Φάνηκε ο Καπετάνιος, κάπως γερασμένος. 

«Τι είναι όλη αυτή η βιβλιοθήκη;» ρώτησε με κατάπληξη. 
«Οι μέρες και οι νύχτες της ζωής μου», απάντησα περήφανα. 
Τότε αυτός μου χάιδεψε τα μαλλιά —στην πραγματικότητα 

ήμουν ακόμα πολύ νέος— και είπε: 
«Πέρασες τα νιάτα σου φορώντας τις κάλτσες ενός παλληκα-

ριού που πέθανε βασανισμένο. Αυτό είναι όλη κι όλη η ιστορία 
σου». 
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30. Never more 
 
 

Η φωνή ήρθε από μακριά: 

«Για πάντα». 
Μέσα στο δάσος δεν υπήρχαν άλλα στόματα από το δικό μου 

και του παιδιού· άνθρωποι, ζώα, πουλιά, ψάρια, έντομα, όλα ή-
ταν εξαφανισμένα. Ήταν σαν να κραύγαζε κανείς ξάφνου μέσα 
σε ένα πορνοσινεμά. Επειδή τότε όλα τελείωναν ακόμα μια φορά 
στη ζωή μου, μέτρησα βιαστικά όσα χαλίκια είχα μαζέψει. Ήταν 
σαράντα, αυτό σήμαινε πως κόντευα πια να βρω το παιδί με τα 
φίδια. 

“Τι παιχνίδι και τούτο!” σκέφτηκα. “Να κάνει αυτός τον κυ-
νηγημένο, αλλά να ρίχνει πίσω του χαλίκια κι εγώ να τα μαζεύω 
ένα-ένα ώσπου να τον ανακαλύψω και να τον τσακώσω! Λες και 
ζούμε μες στο παραμύθι του Κοντορεβυθούλη…” 

Υπήρχαν γύρω ψηλοί θάμνοι και κοντούτσικα δέντρα. Κάπου 
εδώ, λοιπόν, θα κρυβόταν το αγόρι. 

«Για πάντα», αντήχησε πάλι η φωνή. 
«Σε βρήκα!» φώναξα αρπάζοντας το τελευταίο χαλίκι και μα-

ζί με αυτό το παλληκάρι. Χτυπιόταν στα δυνατά μου μπράτσα 
άφωνο κι απελπισμένο. Τα φίδια του με δάγκωναν, μα δεν μπο-
ρούσαν να με φαρμακίσουν. Είχα αποχτήσει με τα χρόνια ανοσία. 

«Για πάντα», ακούστηκε η φωνή. 
«Μικρέ μου», είπα, «η συμφωνία μας ήταν να σε φάω, αν 

καταφέρω να σε βρω. Αλλά στο μεταξύ έγινα χορτοφάγος, δεν 
το τρώω πια το κρέας». 

Το αγόρι με κοίταξε απογοητευμένο. 
«Για πάντα», είπε με οικειότητα πλέον η φωνή, κάπου πολύ 

κοντά μας. Εγώ συνέχισα βιαστικά: 
«Μπορώ όμως να σε τεμαχίσω και να θάψω τα κομμάτια σου 

κάτω από τα δέντρα. Οι ρίζες θα σε απομυζήσουν, θα φτάσεις 
ως τα ψηλότερα κλαδιά και θα είσαι ευτυχισμένος. Γρήγορα, 
δεν θα προλάβουμε!» 
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«Για πάντα», μουρμούρισε η φωνή μες στ’ αφτί μου. Στρά-
φηκα. Ήταν η Κακιά Μάγισσα. Κι εγώ που νόμιζα πως μας είχε 
επιτέλους χάσει! 

«Τι θέλεις εδώ;» ρώτησα. «Εδώ δεν υπάρχουν άνθρωποι, ού-
τε ζώα, ούτε πουλιά, ψάρια ή έντομα. Αυτήν τη φορά εγώ και ο 
γιος μου θα τελειώσουμε το παιχνίδι μας, δεν μπορείς να μας 
εμποδίσεις». 

Εκείνη είπε χαμογελώντας γλυκά: 
«Για πάντα». 
Αμέσως το δάσος, το παλληκαράκι, η Κατερίνα, όλα χάθη-

καν. Βρέθηκα ξανά στην οδό Πατησίων ανάμεσα σε εκατοντάδες 
ανθρώπους. Έπρεπε να αρχίσω πάλι από την αρχή, έπρεπε για 
δισεκατομμυριοστή φορά να καταστρέψω αυτήν τη φανταστική 
πόλη με τους φανταστικούς ανθρώπους για να ξαναβρεθώ στον 
πραγματικό κόσμο, στο δάσος με τον πιτσιρίκο. Έπρεπε επιτέ-
λους να ξεγελάσω την Κακιά Μάγισσα, ώστε να τελειώσει το 
παιχνίδι μας. Άρχισα λοιπόν και πάλι να πλησιάζω έναν-έναν 
τους διαβάτες. 

«Never more», τους ψιθύριζα. Ξεθώριαζαν αμέσως κι αφανί-
ζονταν. 
  



48 

 

 
 
 

31. Λόγος περί πτώσεως 
 
 

Οι αστέρες έπεφταν. Τα φώτα της μέρας και της νύχτας έπε-

φταν. Οι Κανδήλες έπεφταν. Μονάχα ο ψάλτης της Μητρόπολης 
δεν έδειχνε διάθεση να πέσει. Εξ αυτού συμπέρανα πως ήταν 
ένοχος και πως έπρεπε να του διερμηνεύσω τα βιβλία για το 
κρύο, το χαλάζι, την πάχνη και το χιόνι. 

«Κύριε», του είπα, «Αυτό το γαλάζιο σορτσάκι που φοράτε 
δεν μου αρέσει καθόλου». 

«Σκασίλα μου!» φώναξε. «Εσείς δεν ξέρετε να οσμίζεστε από 
μακριά το ωραίο, σαν μαθητής του Πλάτωνα!» 

«Έβγαλα το πιστόλι μου και τον πυροβόλησα. Τον τραυμά-
τισα καίρια. Του εξήγησα: 

«Υπάρχουν αποθήκες εφοδίων για τους πολεμιστές, όπως και 
καταστήματα με υλικά μοδιστών. Δεν έχετε δικαίωμα να στέκε-
στε σαν ίαμβος και σαν ανάπαιστος στη μέση της Μητρόπολης 
ενώ οι αστέρες πέφτουν». 
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32. «Θέλω να παίξω τυφλόμυγα με τ’ αγγελάκια » 

Χ. ΧΑΪΝΕ 

 
 

Καθώς παχύνονταν οι ίσκιοι φευγαλέοι, είδα επιτέλους τη φω-

τιά σου. Περνούσε το αμάξι σου ανάμεσα στο βουνό και στο 
άλλο βουνό. Ακολουθούσαν πλήθος ζώα με πυρσούς ανάμεσα 
στα κέρατα. Μόλις σε πρόφτασα, μου είπες: 

«Δεν έχω τίποτα εδώ να θυσιάσεις. Τίποτα! Πάρε το φαρμά-
κι, το πιστόλι και το μαχαίρι σου και γύρνα στο σπίτι». 

Όλες αυτές οι υποθέσεις γεννούσαν καινούργιες ανηθικότη-
τες, μα και συγκατανεύσεις. Νόμισα ότι είδα ένα μαύρο άστρο 
πάνω στο γρασίδι, ήταν όμως μονάχα ένα σκυλοσκατό πατημένο. 
Αυτή η σύνοδος του απλού με το μοιραίο με συνέτριψε. Έβαλα 
τα κλάματα, αλλά αμέσως συνήλθα, γιατί περνούσε τρέχοντας ο 
ψάλτης της Μητρόπολης. 

«Ποιος σας κυνηγάει;» του φώναξα. 
«Εσείς!» ούρλιαξε. «Και με κοροϊδεύετε κιόλας; Τι σας έκανα 

και θέλετε το κακό μου;» 
Σηκώθηκα κι άρχισα να τον καταδιώκω μανισμένα. 
«Είστε καλλίφωνος», κραύγασα. «Καλλίφωνος! Καλλίφωνος! 

Τα φίδια σφυρίζουν, τα κύματα λένε το τραγούδι τους, οι Ου-
ράνιες Σφαίρες ανοίγουν τα μουσικά κουτιά τους. Μόνο ο λόγος 
των ανθρώπων προσβάλλει τη φύση, τόσο περισσότερο όσο γί-
νεται αρμονικότερος». 

Τότε εκείνος σταμάτησε απότομα κι εστράφη. Δεν ήταν ο 
ψάλτης της Μητρόπολης, μα ένας νεαρός άγγελος, ή μάλλον ένας 
Έρωτας. Παίξαμε τυφλόμυγα με καρδιά παιδική κι ευτυχισμένη. 
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33. Μαθητεία στην έρημο 
 
 

«Κρίμα στις αλληγορίες!» φώναξες ξεσκίζοντάς μου το χακί 

ρούχο. «Κρίμα στα τόσα αίματα! Δεν είμαι αρκετά όμορφη ώστε 
να επιθυμήσω τη φωτιά σου;» 

«Όχι», απάντησα. «Καμιά δεν είναι τόσο όμορφη όσο η γυ-
ναίκα στον χωμάτινο κάμπο, εκείνος ο δράκος που μέσα του 
ζούσα στην αρχή, καμιά άλλη δεν έχει το δικαίωμα να δει την 
καρδιά μου και τα τόσα καλοφυλαγμένα πράγματα, ούτε κι εσύ, 
Κατερίνα, κι ας έχεις αυτή τη γαλαζόμαυρη δορά σ’ όλο το σώμα». 

Τότε, φύσηξες την άμμο πάνω μου και είπες: 
«Είμαι της άμμου, μισώ το χώμα, θα σε φθείρω ώσπου να 

ξεχάσεις αυτό το πλάσμα». 
Έτσι κινδύνεψα στην έρημο και γι’ αυτό άρχισα να λάμπω 

περισσότερο. Τα σύννεφα της άμμου λειώναν από το φως μου. 
Γινόντουσαν κρυστάλλινα αγάλματα. 
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34. Κόμικς 
 
 

Έστιζα με το βελόνι και με τη μπογιά ιστορίες στο κορμί μου. Η 

Κατερίνα δεν άντεξε για πολύ αυτό το θέαμα. Είπε: 
«Κρίμα λοιπόν, αγαπημένε μου, που τούτη η βαμμένη αλήθεια 

δεν σου ταιριάζει καθόλου. Μήπως είσαι ήδη ξεβαμμένος από 
τον κόσμο;» 

Μα τι λες!» απάντησα. «Προχθές κιόλας ξόδεψα πολλά λεφτά 
σε βελόνες για τατού και σε χρώματα. Απλά, οι εικόνες των τα-
τουάζ μου λάμπουν μονάχα μες στη νύχτα». 

«Μα δεν θα ξανανυχτώσει ποτέ», είπε η Κατερίνα χαμογελώ-
ντας ειρωνικά. «Δεν το ξέρεις; Η Γη στάθηκε ακίνητη στο διά-
στημα. Είμαστε καταδικάσμένοι στο εξής να κοιτάζουμε αιώνια 
καταπρόσωπο τον ήλιο». 

Τότε φώναξα: 
«Ανόητη γυναίκα! Δεν καταλαβαίνεις επιτέλους ότι εγώ βλέ-

πω τα πάντα από μπρος, από πίσω, από λοξά κι από μέσα; Οι 
εικόνες στο κορμί μου θα λάμπουν πάντοτε ολοζώντανες στην 
αιωνιότητα και του φωτός και του σκοταδιού. Κι αν υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν τους πρέπει ούτε η νύχτα ούτε η μέρα, εγώ 
θα τους βρίσκω έναν-έναν και θα τους καταβροχθίζω». 

Η Κατερίνα κάγχασε και είπε με οίκτο: 
«Καημενούλη αρσενικέ! δεν είσαι ούτε του φωτός ούτε του 

σκοταδιού μα του λυκόφωτος και του λυκαυγούς. Αχ, ναι, έχεις 
πράγματι γερά μπράτσα. Αλλά το να ζωγραφίζεις σ’ αυτά γορ-
γόνες, δεν σημαίνει κιόλας ότι έμαθες ν’ ανασαίνεις μέσα στο 
νερό. Βρίσκεσαι ακόμα στον αφρό, ένα φρεσκοναυαγισμένο ναυ-
τάκι. Όμως εγώ η σμέρνα είμαι πάντα στον βυθό και σε προσ-
μένω». 
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35. Από τότε βλέπω καλύτερα 
 
 

Το πουλί που λέγεται τάρταρος και είναι φυσικά ολόμαυρο, 

πέρασε μπροστά από το σύννεφο. Τα φτερά του, στο σχήμα του 
τόξου, στρέφονταν μια προς τον ήλιο μια προς τη Σελήνη. Το 
κορμί του είχε τη μορφή του βέλους. Στο μέρος όπου καθόμα-
σταν φυσούσε πάντα αέρας, γι’ αυτό άλλωστε μπορούσες να 
δεις εκεί τέτοια πουλιά. Πυροβόλησα. Ο τάρταρος έπεσε μπρος 
στα πόδια μου. 

«Γιατί το σκότωσες; Αφού δεν τρώγεται», είπε η Κατερίνα. 
«Αχ, Κατερίνα!» φώναξα. «Να μάντευες πόσο με έχει βασανί-

σει η τελειότητα! Έχω τραφεί με φλούδες αμφιβολιών που ευώ-
διαζαν σαν το μάραθο. Δεν ξέρεις από πάθη». 

Η Κατερίνα πήρε στα χέρια της το πουλί, που ήταν σαν νεύμα 
μεγάλου μαέστρου, και το φίλησε. Εκείνο ανάζησε αμέσως και 
πέταξε ψηλά. 

«Αγαπημένε μου», είπε μετά, «τα πάθη είναι βεβαίως τετρά-
ποδα, όμως αυτό δεν είναι λόγος για να τους κόβεις τα δύο 
πόδια έτσι ώστε να τα κάνεις, λέει, να περπατήσουν όρθια». 

Εκείνη τη στιγμή ο ήλιος βασίλεψε απότομα. Το πουλί ήρθε 
και γαντζώθηκε στο κεφάλι μου και τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν 
τάρταρος αλλά ο θεός Έρωτας. 

«Είναι άδικο! Άδικο!» φώναξα στην Κατερίνα, που χανόταν 
προς τη μεριά της νύχτας. «Ο έρωτας δεν είναι πάθος κι ούτε 
γνωρίζει ποτέ καμιά τελειότητα. Είναι άδικο!» 

Τότε το πουλί έσκυψε τρυφερά και μου έβγαλε τα μάτια. 
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36. Κόκκινο στην άσφαλτο 
 
 

Η καραμέλα, φτυσμένη πάνω στην άσφαλτο, ήταν τόσο κόκκινη 

ώστε σου ’ρχόταν να φωνάξεις από ευτυχία. Την περιτριγύριζαν 
μυρμήγκια, τα σωθικά της αστραποβολούσαν. Έτσι κι αλλιώς ή-
μουν ετοιμος να λιποθυμήσω, γι’ αυτό κάθισα να τη δω και να 
χαρώ λιγάκι. Η Κατερίνα, που με ακολουθούσε σε κάποια από-
σταση παραμονεύοντας πού θα πέσω, είπε: 

«Τελειώνει ο χρόνος σου κι εσύ ξοδεύεσαι σε κάθε δρόμο και 
σε κάθε πεζοδρόμιο. Κι όμως, θα μπορούσες να κάνεις σπουδαία 
πράγματα αν είχες έστω κι ελάχιστη φιλοδοξία». 

«Έχω!» φώναξα με όση δύναμη μου απέμενε. «Είμαι γεμάτος 
από τόση φιλοδοξία ώστε δυσκολεύομαι ν’ ανασάνω». 

«Μπα; Και τι θέλεις, λοιπόν;» 
«Να είμαι πολύ κακός για δύο μέρες, έστω για μία, παραδεί-

γματος χάριν να τρώγω παιδιά όπως κάνεις εσύ και όλοι οι 
όμοιοί σου. Έτσι θα μπορέσω να καταλάβω τους ανθρώπους και 
να γίνω μεγάλος ποιητής». 

Η Κατερίνα γέλασε περιφρονητικά. 
«Μα αυτό δεν είναι φιλοδοξία. Είναι…» 
Στο κρίσιμο αυτό σημείο μας διέκοψε ένας άστεγος. Βούτηξε 

από κάτω την καραμέλα και την έχαψε. 
«Έχεις παντού συνεργάτες και χαφιέδες!» φώναξε η Κατερί-

να αηδιασμένη κι έφυγε τρέχοντας. Ξάπλωσα στη θέση της κα-
ραμέλας. 

«Δεν μπορεί!» σκέφτηκα. «Τώρα όλο και κάτι θα συμβεί και 
σ’ εμένα». 
  



54 

 

 
 
 

37. Άμμος είναι όνομα γένους αρσενικού 
 
 

Καθόμουν στην ακρογιαλιά κι έβλεπα εκείνη την κοπέλλα. Ισο-

φάριζε τους όρθιους βράχους. Η θάλασσα ήταν γαλάζια κι από 
κάτω ολόμαυρη. Η κοπέλλα μελαχρινή μα οι τριχούλες στην ήβη 
της σχεδόν ιώδεις, και μετά ο κάλυκας όπου θα ήθελε πάρα πο-
λύ να ξεχυθεί αφρίζοντας η ψυχή μου. 

Μπορούσα να δω τη λάμψη των ουράνιων σκύλων. Ένας-
ένας πέφταν και τροχάλιζαν στην αμμουδιά κυκλώνοντάς τη, τέ-
λειος ζόφος όλο δόντια. Παρ’ όλ’ αυτά, μάζεψα όσο θάρρος 
είχα, την πλησίασα και ξάπλωσα δίπλα της. 

«Τι ώρα έχεις;» τη ρώτησα σαν χαζός, — παρ’ ότι ήμασταν 
και οι δύο ολόγυμνοι και δεν φορουσε ρολόι. Γύρισε και με 
κοίταξε. 

«Είναι καταμεσήμερο», είπε, κι εγώ αμέσως κατάλαβα πως 
όλα τα πλάσματα εκείνη τα έβλεπε τυλιγμένα με μια φλούδα 
φωτός κι από μέσα μονάχα νύχτα. Γυμνώθηκαν τα δόντια μου 
από τρόμο. Για να μη με δει που ερεθιζόμουν, γύρισα μπρούμυ-
τα και κάρφωσα στον άμμο τον φαλλό μου. Εκείνη στο μεταξύ 
προσέθεσε: «Με λένε Κατερίνα· εσένα; Αυτή η παραλία, ξέρεις, 
είναι επικίνδυνη το βράδυ. Βλέπεις πόσα αγριόσκυλα;» 

Απάντησα εκνευρισμένος: 
«Εσείς οι γυναίκες δεν έχετε ανάγκη την ευτυχία. Ούτε καν 

τη λογική. Ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλετε». 
Γέλασε με δόντια γυμνά. Με οσφράνθηκε σαν σκύλα. 
«Δεν μυρίζεις κι άσχημα!» έκανε βραχνά. «Μ’ αρέσει να 

ιδρώνουν τ’ αγόρια όταν μου μιλάνε. Τα κρίνω ανάλογα με τη 
μυρωδιά του κορμιού τους. Κι έπειτα, με τα σωματικά ρευστά 
φτιάχνονται τα ελιξήρια που δένουν χεροπόδαρα τους άντρες. 
Είμαστε όλες στο σόι μου μάγισσες, από τον καιρό της προγια-
γιάς μου, της κυρά-Κασσάνδρας. Άντε, χαζούλη, αγκάλιασέ με». 

Έβγαλα αμέσως φτερούγες, μα πριν απλώσω το χέρι άστρα-
ψε το σκοτάδι ξεπηδώντας μες από τη σκισμένη μέρα και φά-
νηκε ο Ωρίωνας, ο άγριος κυνηγός, ζωσμένος το σπαθί του. Η 
Κατερίνα πετάχτηκε μ’ ένα ούρλιασμα κι άρχισε να τρέχει μες 
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στη νύχτα, ενώ ο πολεμιστής χυνόταν ξοπίσω της συνάζοντας με 
χουγιαχτά τα κυνηγόσκυλά του. 

Απόμεινα ξαπλωμένος μπρούμυτα να τρέμω και να σπαρνώ. 
Την ώρα που τα σκοτεινά λαγωνικά και στο κατόπι ο αφέντης 
τους τη φτάναν και τη ρίχναν χάμω, φώναξα με λυγμούς: 

«Κακιά Μάγισσα! Κακιά Μάγισσα! Δεν θα περάσουν αυτά τα 
μαλακισμένα κόλπα σου! Εγώ πάντα θα σ’ αγαπώ…» 

Και με το «σ’ αγαπώ», τίναξα το σπέρμα μου βαθιά στον 
ζεστό άμμο. Από δω και στο εξής, λοιπόν, δεν θα υπήρχε για 
μένα άλλη ευτυχία εκτός από αυτή που χαρίζουν οι αστερισμοί 
της νύχτας. 
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38. Πρέζα 
 
 

Το πάτωμα, οι τοίχοι του σπιτιού σχίζονταν σε πολλές μεριές 

για να προβάλουν οι ρίζες. Έπρεπε να τις παραμερίζεις σαν 
κουρτίνες για να κινηθείς εκεί μέσα. 

«Είστε πρεζάκι;» ρώτησα τον ψάλτη της Μητρόπολης. «Δεν 
εξηγείται αλλιώτικα που προσπαθείτε να με τραβήξετε σε έναν 
φρικαλέο κόσμο εντόμου. Εδώ, όλα λες και είναι έξω από τις 
ίδιες τις οντολογικές τους περιχαρακώσεις». 

«Είμαι πρεζάκι», μου απάντησε εκείνος παιδιάστικα και γαλί-
φικα όπως μιλάνε τα πρεζάκια. «Το πανί μου, υφαίνεται από 
λινάρι προφανέστατης απλοϊκότητας. Η φιλία σας είναι ένα 
νυστέρι ανατομείου, που το έχετε ξεχάσει στην καρδιά μου. Μα 
φανταστείτε πως κι ο έρωτας είναι για μένα απλούστατος: Να 
βάζεις στον γύψο τα ωραία πόδια γυναικών, ακόμα και μερικών 
ανδρών, και να χύνεις μετά μέσα στο εκμαγείο τα δάκρυά σου». 

«Μπα!» μουρμούρισα ενοχλημένος. «Τι ανυπόφορη δοκιμασία 
των ηθικών μερισμών που καθιστούν βιώσιμη κάθε ανάγκη! και 
γιατί μονάχα τα δάκρυά σας, παρακαλώ; Δεν μπορείς άραγε, 
λοιπόν, να πιεις μαύρο κρασί στο κρανίο του σκοτωμένου παι-
διού σου;» 

Με κοίταξε εύθυμα κι επιφυλακτικά, όπως κοιτάζουμε μια 
καυτερή κόκκινη πιπεριά πριν τη χάψουμε. Είπε: 

«Γίνομαι νεαρός άγγελος μονάχα τα βράδια, όταν το λατρε-
μένο πετσί του ανθρώπου νοτίζει από επιθυμία. Και μήπως οι 
άγγελοι δεν ζουν τρώγοντας κομμάτια της ψυχής; Έχω τέσσερα 
παιδιά, σας χαρίζω τα δύο για τη συλλογή σας». 

Παίξαμε όπως πάντα τυφλόμυγα ευτυχισμένοι. Μετά, έφυγα 
για το βουνό μου σέρνοντας δεμένα καλά τα δύο παιδάκια, που 
κλαψούριζαν. Πίσω μου ο ψάλτης της Μητρόπολης χτυπιόταν 
ουρλιάζοντας: 

«Όταν ψοφήσετε πονώντας φριχτά σαν έντομο που το κομμα-
τιάζουν, τότε θα ψάλω τον ωραιότερο ύμνο μου. Δολοφόνε! 
Διαφθορέα! Βιαστή! Είστε χειρότερος κι από τον Πλάτωνα! Θα 
το πω σε όλους, εσείς μου μάθατε την πρέζα». 
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Όταν έφτασα στο βουνό, η Κατερίνα μού είπε: 
«Πάλι παιδιά μου κουβάλησες; Έχουν γεμίσει τα λαγκάδια 

από δαύτα! Είναι γελοίο να μαζεύει κανείς παιδιά μόνο και μόνο 
για να τους μαγειρεύει και να τα βλέπει να τρώνε με τις μούρες 
χωμένες στην κοινή γούρνα σαν γουρουνάκια». 
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39. Οι πόρνες με τη χρυσή κλωστή 
 
 

Το νησί ήταν ένα μαγικό μέρος που γινόταν σκληρότερο ενόσω 

εγώ ερωτευόμουν βαρύτερα. Όταν η Κατερίνα έκοβε τα νύχια 
χεριών και ποδιών, έκλεβα τα κομμάτια και εκσπερμάτωνα πιπ-
πιλώντας τα. Όταν χτενιζόταν, βούταγα τα αποχτενίδια και τα 
τύλιγα προσεχτικά σε διάφορα μέρη του κορμιού μου για να το 
διατηρώ ερεθισμένο: Πίστευα πως ολημερίς πρέπει να καίω ο-
λόκληρος για χάρη της, αλλιώς δεν έχει νόημα ο έρωτας. Τότε 
ήρθε ο Καπετάνιος. 

Τον φοβομουν αυτό τον άνθρωπο, με έκανε να κλαίω, ενώ 
όπως είναι γνωστό δεν έκλαψα ποτέ για ανθρώπους, παρά μόνο 
για δέντρα, ψάρια, πουλιά, γεράκια, παιδιά, ποιήματα κι άλλα 
τέτοια φυσικά πράγματα. 

«Αχ!» αναστέναξε με καταχθόνια υστεροβουλία. «Ααχ! Πώς 
θυμούμαι τον παλιό καιρό! Ήσουν ο καλύτερος μούτσος μου. Ξέ-
ρεις, μαζεύω νέο πλήρωμα για νέο ταξίδι σε νέα μέρη, όπου οι 
πόρνες ράβουν με χρυσή κλωστή τα χείλη του αιδοίου τους για 
να το φυλάξουν αποκλειστικά για κείνον που θα είναι ο παντο-
τινός έρωτάς τους. Όσο για τους πελάτες, εκείνους τους ικανο-
ποιούν με άλλα μέρη του κορμιού τους. Θα έρθεις; Τι λες;» 

Τον ρώτησα, ενώ σφίγγονταν τα δόντια μου από τρόμο: 
«Και τον μικρό μου; Αυτόν που τον αγκίστρωσα στο λιμάνι; 

Τι τον έκανες γέρο-ξούρα; Τι έκανες τόσους ναύτες που σου 
εμπιστεύθηκε η πατρίδα;» 

Μου έδωσε έναν μπάτσο με τη χερούκλα του που ήταν σαν 
ξυλόφτυαρο φούρνου. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, όχι από 
πόνο φυσικά, μα από τις αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων. 

«Τον έφαγα όπως τους άλλους», είπε σοβαρά. «Τι περίμενες 
να τον κάνω, αφού το σκάσατε με την Κατερίνα και μου τον 
αφήσατε αμανάτι;» 

Έπεσα στα γόνατα απελπισμένος. 
«Ο μικρός μου!» κλαψούρισα. «Ο καταδικός μου μικρός! Αν 

ήξερα πως θα κατέληγε φρικασέ, θα έμενα πάντα σκλάβος σου 
ή θα σε είχα σκοτώσει». 
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Με κοίταξε καλοσυνάτα. Είπε: 
«Είσαι πάντα το μεγάλο μου έργο, μικρέ μου Κύκλωπα. Ψέ-

ματα σου είπα· για χάρη σου, δεν το ’φαγα αυτό το χαζό παλ-
ληκαράκι, το κράτησα και το εκπαίδευσα όπως είχα κανει και με 
σένα. Θα έρθετε μαζί μου, λοιπόν, εσύ και η Κατερίνα, και θα 
είσαστε οι δυο σας οι ναύτες μου. Ο μικρός θα είναι ο λοστρό-
μος, και θα τον υπακούτε αδιαμαρτύρητα. Είσαι ευχαριστημένος;» 

Μπουσούλησα κοντά του και του φίλησα τα αρμυρά γόνατα, 
την ουλή από τα δόντια του αγριογούρουνου. 

«Ευχαριστώ, Κάπτεν!» φώναξα με ενθουσιασμό. «Θα έρθω. 
Ξέρετε καλά να κυβερνάτε ένα καράβι». 
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40. Η ομορφιά είναι μια χρονικότητα 

αλλά ο χρόνος όχι 
 
 

Το όμορφο παλληκάρι, μιλώντας με τον στόμφο και την ποίηση 

της πρώτης νιότης, προσπαθούσε να μου εξηγήσει τι είναι ο 
χρόνος, που —δεν ξέρω γιατί— του έδινε το όνομα «καιρός». 

«Ο καιρός είναι κρυμμένος και είναι μια σαύρα. Έτσι, όλοι 
νομίζουν πως όταν βγει από την τρύπα του, θα είναι πράσινος, 
με θριαμβικούς ιριδισμούς χρυσού και αργύρου. Αχ, τι πλάνη! τι 
εύθρυπτη που είναι η αλήθεια! Γιατί ο καιρός γεννιέται από την 
ουσία του Έρωτα, γι’ αυτό όλα τα πλάσματα του κόσμου κα-
τακρατούν από ένα κομμάτι μας, κι εμείς, πάλι, λαβαίνουμε μια 
μπουκιά από την καρδιά όλων τους. Να, κι εγώ, ας πούμε, όσο 
αποχτώ συνείδηση του τι κερδίζω και τι χάνω, κι όσο ερωτεύ-
ομαι τον εαυτό μου, τόσο γίνομαι πιο ολόκληρος, μια θεία μου-
σική που απλώνεται από την πρώτη στιγμή του ελάχιστου ως 
την ώρα του ίδιου του Μέγιστου Ενιαυτού». 

Του χάιδεψα το μάγουλο. 
«Μικρέ μου Νάρκισσε», του είπα, «πάψε να καμαρώνεις τη 

μορφή σου στα μαύρα και τρομερά νερά. Αυτό που περιγράφεις 
με τόση φιληδονία δεν είναι ο χρόνος, μα ο θάνατός σου». 

Τότε η Κατερίνα, που όλα τα έβλεπε κι όλα τα άκουγε, μου 
φώναξε γελώντας: 

«Κατεργάρη, αντί να το παίζεις Σωκράτης Σωφρονίσκου Α-
λωπεκήθεν, πες στο παλληκάρι την αλήθεια! Πως δηλαδή, μο-
νάχα όταν ερωτευτεί βαριά έναν άλλον προδίδοντας για πάντα 
τον εαυτό του, τότε θα καταλάβει επιτέλους τι είναι ο χρόνος 
και τι ο θάνατος». 

Τον άρπαξα από το χέρι και τον πήρα γρήγορα μακριά της. 
“Είναι πολύ κακιά”, σκέφτηκα. “Γιατί με βάζει να πω στο 

καημένο το παιδί ένα τόσο μεγάλο ψέμα;” 
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41. Καλλιέργεια μανιταριών 
 
 

Ασκημένος να περπατώ ξυπόλυτος στις πέτρες, θεώρησα πως 

πρέπει να καλέσω κι εσένα πάνω στο βουνό μου. Εξάλλου, εδώ 
υπήρχαν μόνο γυμνά παιδιά. Όταν σε είδα να ανηφορίζεις ορθο-
στητή, κατάλαβα ότι δεν σου αρέσουν καθόλου τα βουνά, ούτε 
τα παιδιά. Δέκα χιλιάδες δάκρυα μου κόστισε αυτή η αλήθεια, 
μετρημένα ένα προς ένα. Δεν κατάφερες να φτάσεις ούτε στα 
μισά της πλαγιάς. 

«Βοήθησέ με!» μου φώναξες. 
«Αχ, Κατερίνα!» απάντησα. «Και τι βοήθεια μπορεί να σου 

δώσει ένας ψεύτικος άνθρωπος σαν κι εμένα; Γύρνα πίσω, λοι-
πόν! Πρέπει να είσαι πολύ ευλύγιστη και καθόλου προφανής για 
να μπορέσεις ν’ ανεβείς, μα εσύ επιμένεις ν’ ανηφορίζεις ορθο-
στητή. Δες τα παιδιά: Είναι γυμνά, ανυπόδητα, βρόμικα, κι όμως 
ξέρουν όταν κινδυνεύουν να κουλουριάζονται ανάμεσα στα χόρ-
τα σαν μανιτάρια». 

Τότε η Κατερίνα κίνησε μια καινούργια φάμπρικα: Έψαχνε 
ανάμεσα στα χορτάρια και στους θάμνους, έβρισκε ένα-ένα τα 
παιδιά, τα σκότωνε και τα έβαζε σκαλοπάτια για ν’ ανεβεί στην 
κορυφή μου. 

«Τα μανιτάρια! Τα αγαπημένα μανιτάρια μου!» ξεφώνισα. 
«Πόρνη! Εντάξει, θα σου ρίξω ένα σκοινί και θα σε ανεβάσω. 
Εγώ και το βουνό μου θα κάνουμε ό,τι θες». 

Έφτασε κοντά μου. Τα χέρια της ήταν γιομάτα αίμα. Τα παι-
διά την αγάπησαν αμέσως, εμένα όμως ποτέ. 
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42. Πώς να διδάσκετε στα παιδιά τον έρωτα 
 
 

Ένα μελαχρινό πιτσιρίκι κάπως πιο ζόρικο από τα άλλα, μάλλον 

η μικρότερη κόρη μου —πού να τη γνωρίσω μες στα χιλιάδες 
παιδιά—, μου είπε: 

«Καλά ρε μπαμπά, εδώ σ’ αυτό το μεγάλο και ωραίο βουνό 
κάνει πάντα μεγάλη και ωραία ζέστη, ακόμα και το καταχείμω-
νο, όμως γιατί να τριγυρνάμε συνέχεια όλοι τσίτσιδοι; Δε λέω, 
είναι πιο εύκολο στο κατούρημα, και στον ύπνο ακόμα όταν κοι-
μόμαστε όλοι τσούρμο είναι καλό, δεν χρειάζεται ντύσιμο-
ξεντύσιμο. Αλλά όπως και να το κάνουμε γιατί δεν φτιάχνουμε 
ωραίες στολές ξωτικών και νεράιδων να τις φοράμε μερικές 
φορές και να παίζουμε; Θα είναι όπως στα κόμικς». 

Είχε δίκιο. Είπα να συγκεντρωθούν όλα τα αγαπημένα μου 
παιδάκια. 

«Γλυκά μου ελαφάκια!» τους φώναξα επίσημα. «Όταν σας 
κάνουμε μάθημα εγώ κι η Κατερίνα, βλέπω ότι κανένα σας δεν 
χωνεύει την κλασική Αθήνα, όλα αγαπάτε τη Σπάρτη. Γι’ αυτό 
αποφάσισα να οργανώνουμε κάθε χρόνο γυμνοπαιδίες. Ξέρετε 
πώς γίνεται; — θα φτιάχνετε μεγάλους κύκλους έτσι γυμνούλικα 
καθώς είστε και θα χορεύετε μαστιγώνοντας αλύπητα καθένα το 
άλλο. Φυσικά χωρίς να ακουστεί κιχ. Μετά, για τρεις μέρες και 
τρεις νύχτες θα έχει μονάχα φαγοπότι και παιχνίδι, θα ράψουμε 
ωραίες στολές ξωτικών και νεράιδων, θα φοράτε όποια στολή 
θέλετε, και θα παίζουμε ζωντανά κόμικς. Τι λέτε;» 

«Γιες! Γιες! Γιες!» αλάλαξαν τόσο ορμητικά, ώστε δάκρυσα 
από ευτυχία. Η Κατερίνα όμως μου είπε αυστηρά: 

«Γιατί δεν τους εξηγείς ότι έτσι θα τους μαθαίνουμε τον έ-
ρωτα;» 

Ήταν πάντα λιγόμυαλο σαν μπάτσος αυτό το κορίτσι. Της 
απάντησα: 

«Κατερίνα, θα έπρεπε να έπινες ώσπου να γίνεις αλκοολική, 
αντί να διασκεδάζεις σκοτώνοντας και τρώγοντας κρυφά τ’ αγα-
πημένα μου ελαφάκια — νομίζεις πως δεν το έχω μυριστεί; Να 
μην ξανακουστεί σ’ αυτό το βουνό η λέξη έρωτας!»  
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43. Και να σκεφτείς πως μόνο εσύ με ήθελες 
 
 

«Κατερίνα, είσαι λιγάκι άπειρη», της είπα — είχα κατασκευάσει 

μια φροντίδα για τούτο μες στα τόσα μου βάσανα. «Κατερίνα, τι 
σ’ αρέσει στους ανθρώπους; λίγο πόδι εδώ λίγο φρύδι εκεί, 
είναι όλοι κι όλοι, και πάει, τέλειωσε! Μήπως δεν ζούμε οι δυο 
μας χαρούμενοι;» 

«Υπάρχει μια διαφορά μέσα σε όλα αυτά που μοιάζουν 
μεταξύ τους», μου απάντησε. «Περίμενα τόσα χρόνια να τη δεις 
μα εσύ με αγαπούσες, γι’ αυτό δεν καταλάβαινες τίποτα. Έκα-
ψες μάλιστα κι όλα τα ξύλα της καλύβας μας κι έτσι νόμιζες πως 
ζεσταίνομαι. Αλλά το μόνο καλοκαίρι που ξέρω, είναι εκείνο 
στις καταχωνιασμένες ρίζες. Πρέπει να περάσεις άβλαβος μες 
από τα πλέγματα της μοίρας ή να πιαστείς σ’ αυτά και οι ατσα-
λένιες ακίδες να καρφωθούν στη σάρκα σου — τότε θα δεις τι 
σημαίνουν πραγματικά οι άλλοι άνθρωποι. Γελώ μαζί σου». 
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44. Τέσσερα 
 
 

Είχα ήδη περάσει άβλαβος μες από τα πλέγματα της μοίρας κι 

έτσι μπορούσα πια να πάω περίπατο στο δάσος τη μέρα της 
καταιγίδας φορώντας την ωραία ναυτική νιτσεράδα μου. Τα πε-
λώρια δέντρα σειούνταν κι ούρλιαζαν χαρούμενα, τα κοτσύφια 
έτρεμαν ολομούσκευτα και παγωμένα στα χαμόκλαδα. Ήμουν 
ευτυχισμένος που ο κόσμος έδειχνε επιτέλους τα σουβλερά του 
δόντια. 

Ξάφνου, πέφτω πάνω σε δυο σκιές και τι να δω; Η Κατερίνα, 
φορώντας ένα λευκό ανδρικό κοστούμι παπί από τη βροχή, να 
σέρνει με βία τον έφηβο που είχα αγκιστρώσει άλλοτε σε κείνο 
το λιμάνι, κατάγυμνον, να τρέμει και να μυξοκλαίει. Τα φίδια 
του φοβέριζαν την Κατερίνα, με δεν μπορούσαν να τη βλάψουν. 

«Χοπ!» έκανα. «Α, εσύ μου είχες κλέψει τον μικρό μου. Πού 
τον είχες κρύψει; Πού τον πας, αφορεσμένη; Δεν ξέρεις πως ο 
Χάρος ζυμώνει σε τούτο το δάσος τετράδιπλα τα καρβέλια του;» 

Ακόμα κι ο Χάρος», σύριξε εκείνη, «δεν είναι αρκετά ολό-
κληρος για να χωρέσει τη λαχτάρα μου. Αυτό το δάσος είναι μια 
σειρά μισοτελειωμένων πλασμάτων, γεγονότων, καταστάσεων 
και πραγμάτων, κι εγώ θα τα ολοκληρώσω τώρα ένα-ένα. Για 
χάρη σου τα κάνω όλα τούτα, μάθε το. Όσο για το αγόρι, θα το 
απολαύσω και μετά θα το φάω. Αυτή είναι η μοίρα όλων των 
γιων της Ερινύας. Μη φοβάσαι, θα σου κάνω εγώ άλλους γιους, 
καλύτερους». 

«Είσαι πολύ κυνική κι αχόρταγη, Κατερίνα», φώναξα βουρ-
κώνοντας, όμως τα δάκρυά μου δεν διακρίνονταν, ελπίζω, κάτω 
από τη βροχή. «Δεν τσάκισα τα πλέγματα της μοίρας για να 
υποφέρω εξαιτίας σου σαν αδύναμος κότσυφας μέσα στην μπό-
ρα. Προφανώς δεν ξέρεις ότι ο Χάρος έχει κιόλας ανάψει για 
σένα τις τέσσερις λαμπάδες του». 

Η Κατερίνα είπε περιφρονητικά: 
«Μιλάς συνεχώς με αρνήσεις γιατί έχεις ήδη ξεβάψει από 

τού-το το δάσος, όπου τα πελώρια δέντρα μελετούν την ίδια τη 
φύση της Δημιουργίας και όπου τα κοτσύφια στα χαμόκλαδα 
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απεργάζονται την ίδια τη φύση του Κακού. Τα πλέγματα της 
μοίρας αν κι ατσαλένια υφαίνονται και ξυφαίνονται, μα εγώ θα 
σου δώσω, θες δε θες, τον μοναδικό έρωτα που αρμόζει στον 
έρωτά μου: Αυτόν που θα σε κάνει άχρηστο για όλο τον κόσμο 
και χρήσιμο μονάχα στον εαυτό σου». 

Τότε το αγόρι ξέφυγε μ’ ένα τίναγμα από την Κατερίνα, ρού-
φηξε τη μύτη του, κατάπιε τα δάκρυά του και φώναξε: 

«Εγώ ήθελα πάντα να με αγαπούν όσο αγαπάω, δηλαδή πάρα 
πολύ, όχι ερωτες και δεν ξέρω τι άλλες μαλακίες λέτε! Τα φίδια 
μου ανεβαίνουν σε όλα τα δέντρα και ξετρυπώνουν όλα τα 
κοτσύφια, κι εγώ, να το δείτε, κάποτε θα πέσετε στα πόδια μου 
να με παρακαλάτε». 

Εκείνη τη στιγμή άστραψε και βρόντησε ο κεραυνός πέφτο-
ντας στο πιο τεράστιο δέντρο, που άναψε αμέσως σαν τον βα-
σιλιά Καρνάβαλο τη νύχτα των Απόκρεω. Έπηξε ο τόπος από 
μιαν οσμή μουλιασμένου θειαφιού κι ερωτικών υγρών, λες και 
συνουσιάζονταν ο Ουρανός και η Γη, και τότε εμφανίστηκε ο 
Καπετάνιος, ολομούσκευτος. 

«Αααα μικρά μου κοτσυφάκια· αααα νεαρά μου φυτράκια», 
τσίριξε με μια ψιλούτσικη φωνή γελωτοποιού. «Εδώ είσαστε; 
Βλέπετε; τα πιο ισχυρά δέντρα φεύγουν εντελώς γιορταστικά κι 
απότομα από τούτο τον κόσμο, κι ο Χάρος γκαστρώνει απόψε 
τις τέσσερις συζύγους του. Γι’ αυτό κι εγώ αρματώνω καινούρ-
γιο καράβι και θέλω να σας προσλάβω με καλό μισθό. Και μη-
πως δεν κινδυνεύετε να γίνετε αληθινοί σε αυτό τον φαντασιακό 
τόπο έτσι που κατρακυλάτε σαν παιδικό τσερκι, κολλημένοι ο 
ένας με τον άλλο;» 

Μας έδεσε και τους τρεις με αλυσίδες, μας βούλωσε τ’ αφτιά 
με κερί κι άρχισε να μας σέρνει προς τη θάλασσα. Παντού στο 
φωτισμένο από την πυρκαγιά του δέντρου δάσος αντιλαλούσε 
το μελωδικό σφύριγμα του κότσυφα, μα ο καθένας από μας ά-
κουγε τον χτύπο της καρδιάς των τριών άλλων. 
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45. Αλληλεγγύη μεταξύ φαντάρων 
 
 

Στο περιβόλι με τις κούνιες δεν υπήρχαν παιδιά. Ούτε κι εγώ 

ήμουν παιδί. Είχε εχθρούς πληγωμένους που τους αποτελείωνα 
έναν-έναν. Αυτό ήταν η αποστολή μου. Έκλαιγαν και παρακα-
λούσαν καθώς τους ξέσκιζα με την ξιφολόγχη την κοιλιά και 
πετούσα τα σπλάχνα τους έξω. Το αίμα μιλάει με χίλιες γλώσσες 
ταυτόχρονα, κι εγώ τις ξέρω όλες. Η ψυχή μου γλουγλούκιζε. 

Ένας νεαρός στρατιώτης ικέτεψε: 
«Πάρε τουλάχιστον αυτό το γράμμα, στείλε το στην αγαπημέ-

νη μου». Το πήρα. Δεν τον σκότωσα, τον άφησα να χαροπαλεύει 

ώρες ώσπου να ξεψυχήσει. Μετά το άνοιξα. Έγραφε: Δεν σε 

αγαπώ πια. Βρήκα μιαν άλλη. 
Το ταχυδρόμησα αμέσως. 
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46. «Γέρικη ελιά που γέρνεις με τη λίγη » 

Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ 

 
 

«Αστείος λόγος για να πεθάνει κανείς», κάγχασε η Κατερίνα, 

που είχε γίνει στο μεταξύ διευθύντρια. «Επειδή δεν μπορείς, 
λέει, να μοιάσεις σε μια γέρικη ελιά! Και μήπως οι νεαρές ελιές 
δεν είναι πιο ενδιαφέρουσες, από την άποψη του αδιαμόρφωτου 
ύφους τους;» 

Ήμουν απελπισμένος λόγω της έλλειψης ήλιου. 
«Κατερίνα», είπα, «οι ελιές έχουν ένα μυστικό. Θα έχεις 

ακούσει σίγουρα τον μύθο ότι η θάλασσα χρειάζεται τέσσερα 
ζώα για να ανυψωθεί: τον αετό, το φίδι, την αίγα και τον τζί-
τζικα. Ε, λοιπόν, ανακάλυψα πως αυτό δεν είναι μύθος. Όμως, 
μόνο οι γέρικες ελιές ξέρουν πού φυτρώνουν τέτοιες θάλασσες, 
κι εγώ μεγάλωσα κι ακόμα δεν έγινα γέρικη ελιά, είμαι στα μισά 
του δρόμου. Γι’ αυτό θέλω να πεθάνω, πριν αρχίσω να βιάζο-
μαι. Έτσι, ό,τι πέτυχα θα είναι τουλάχιστον το μισό ενός ολό-
κληρου δέντρου, κι όχι μια ανθρώπινη βρομοζωή κουτσουρεμενη 
από τη βιασύνη. Από τον λόφο όπου θα είμαι ριζωμένος θα 
μπορέσω ίσως να δω, έστω λιγάκι, τα τέσσερα ζώα να κρατούν 
από τις άκρες τη θάλασσα και να την ταξιδεύουν σαν νυφιάτικο 
σεντόνι προς τ’ άστρα». 
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47. Η τελευταία πεταλούδα 
 
 

Φάνηκε χειμωνιάτικα στην αυλή εκείνη η τελευταία πεταλούδα. 

Τη συνόδευε παντού όπου πετούσε ένας μικρόκοσμος φτιαγμέ-
νος από κρύο. 

«Έχετε μια φυματική όψη», μου είπε ο ψάλτης της Μητρόπο-
λης. 

«Φυματική!» κάγχασα. «Αυτή η λέξη δεν ανήκει πια στο λεξι-
λόγιό μας, εμάς των νέων». 

Την ίδια στιγμή ακούστηκε κάτι σαν ποδοβολητό μυριάδων 
γυναικών με ψιλούτσικα τακουνάκια: Το χαλάζι, ο πάγος, η πά-
χνη, το χιόνι ξεφύτρωναν μες από το χώμα. Τότε κατάλαβα πως 
η πεταλούδα δεν ήταν πεταλούδα, μα ένας έφηβος με πεταλου-
δίσια φτερά. Η φύση, συσπειρωμένη ολόγυρα στο κορμί του σαν 
μάτσο φίδια, έλεγε ένα-ένα τα βαριά ονόματά της. Τα ονόματα 
εκείνα ήσαν εφτά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω κα-
λά μες στη χαλαλοή. Τουρτουρίζοντας, φώναξα στον ψάλτη της 
Μητρόπολης: 

«Τι λέει;» 
Αυτός δεν φαινόταν να κρυώνει καθόλου. Μου ψιθύρισε κάτι 

στ’ αφτί: 
«……………….» 
«Τι;; Δεν καταλαβαίνω». 
«ΜήΤις!» ούρλιαξε, και χάθηκε μέσα στην καταιγίδα με τερά-

στια άλματα ακρίδας. 
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48. Δυο περιστέρια κοιτούν αντίθετα 
 
 

Όταν το χόρτο λουλουδίζει, τα πουλιά είναι ζευγαρωμένα κι ό-

λα φεύγουν πιο γρήγορα. Ο Λευκός Καβαλάρης είπε: 
«Αγαπητέ μου, νομίζω ότι οι άνθρωποι γίνονται ολοένα κα-

λύτεροι. Με κόμοδο τρόπο μαραίνονται οι μαργαρίτες σου». 
Ο Μαύρος Καβαλάρης απάντησε εύθυμα: 
«Οι ελπίδες σου είναι μονάχα ζωγραφισμένες. Δεν υπάρχεις 

σε κανένα παρόν. Τι δικαίωμα έχεις εσύ στους ανθρώπους;» 
«Πεινώ για όλα», είπε ο Λευκός Καβαλάρης. «Ενώ εσύ χορ-

ταίνεις με όλα. Αυτό μου δίνει κάθε δικαίωμα». 
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49. Ακόμα και οι πεταλούδες 

κατουριούνται κάπου-κάπου 
 
 

Μέσα στον ατέλειωτο πάγο, όσοι άνθρωποι είχαν επιζήσει έσκα-

ψαν τις κατοικίες τους. Ακατάβλητοι χόρευαν για να εξευμενίσουν 
το αγόρι με τα πεταλουδίσια φτερά, που πετούσε πάνω από τις 
φωτιές τους και τους πάγωνε έναν-έναν μέσα σε αργούς σπασ-
μούς οργασμών. 

Η Κατερίνα με τρόμαζε λιγάκι με αυτή την αρκουδίσια γούνα 
που φορούσε, αλλά τι να έκανα; Την ανεχόμουν, πολύ ερωτευ-
μένος, καθώς με ακολουθούσε παντού. Τριγυρίζαμε στις παγο-
σπηλιές κι απάγγελλα ποιήματα, παλιά έπη, για να βγάζω το 
ψωμί μου. Δυστυχώς μού το έτρωγε σχεδόν όλο η Κατερίνα, για 
γυναίκα έτρωγε πάρα πολύ, λύσσαγα μονίμως από την πείνα. 

Μια νύχτα οδοιπορούσαμε κατά την όστρια. Ξάφνου, φάνηκε 
το αγόρι με τα πεταλουδίσια φτερά και μετεωρίστηκε από πάνω 
μας. Έπεσα στα γόνατα με έναν πανικό που μου γέμιζε τις φλέ-
βες νερό διώχνοντας το αίμα. 

«Έλεος, πρίγκιπά μου!» φώναξα. «Είμαι ένας φτωχός ραψω-
δός, εντελώς περιπλανώμενος, και μπορώ να σου ορκιστώ πως 
τα ποιήματά μου υμνούν πάντα το χιόνι, την πάχνη, τον πάγο, 
το χαλάζι και γενικά το κρύο. Τολμώ να σε διαβεβαιώσω ότι ο 
ήλιος, η ζέστη, μου είναι ό,τι μισητότερο. Έλεος, μη με σκοτώ-
νεις, και μάλιστα με αργούς σπασμούς οργασμών!» 

Το αγόρι έκανε να λάμψουν τα φτερά του σαν το ουράνιο 
τόξο, όχι το τωρινό μα εκείνο που θυμόμουν από μικρός. Είπε με 
εφηβική φωνή, κάνοντας κοκοράκια: 

«Δεν με γνωρίζεις; Είμαι το παιδί που έκανε τούμπες στο 
λιμάνι, αυτό που αγκίστρωσες και υιοθέτησες. Ο μούτσος, ντε! 
Να και τα φίδια μου, εδώ κάτω από τα φτερά τα έχω κρυμμένα. 
Από τον Καπετάνιο έμαθα να σκοτώνω και να ζω, ενώ εσύ με 
δίδαξες μόνο τον έρωτα. Τώρα όμως θα πληρώσεις για όλα! Και 
να σκεφτείς πως εγώ σ’ αγαπούσα πάντα…» 
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«Στάσου!» ούρλιαξα. «Τι σου έμαθα λοιπόν, αγαπημένο μου 
παιδί; Δεν σου δίδαξα πώς ψήνουν στη χόβολη πίττες, αυγά, 
ψωμί και κάστανα; Δεν έδινα το αίμα μου για να φτιάχνει ο α-
χόρταγος Καπετάνιος αιματολουκάνικα ώστε να γλυτώνεις το 
μαχαίρι και τον φούρνο του; Πώς ξέχασες όλες αυτές τις αφαι-
μάξεις; Και τώρα με ανταμείβεις με θανατερούς σπασμούς; Εγώ 
δεν σου χάρισα τα πεταλουδίσια φτερά σου και σ’ έκανα τον 
ίδιο τον θεό Έρωτα;» Έδειξα χαιρέκακα την Κατερίνα, που κρυ-
βόταν πίσω από τους χιονόλοφους. 

»Εξάλλου, να, εδώ κρύβεται η Κακιά Μάγισσα, η εχθρά σου, 
που ήθελε να σε ξεκοκκαλίσει μαζί με τον γέρο. Αυτή να κρυ-
σταλλώσεις! Την προδίδω για χάρη σου, παρ’ ότι είναι η αγαπη-
μένη μου». 

«Κατερίνα!» ξεφώνισε ο μικρός κουτρουβαλώντας από τα 
ύψη κάτω στο χιόνι. «Σε έψαχνα παντού. Διατήρησα αυτό τον 
κόσμο στη γυάλα για χατίρι σου. Το χιόνι, η πάχνη, ο πάγος, το 
χαλάζι είναι το δώρο μου. Θέλησα να γίνουν τα πάντα πολύτιμα 
πετράδια, ακόμα και οι άνθρωποι, και να σου τα χαρίσω». 

Η Κατερίνα γέλασε γλυκά. 
«Έλα στην αγκαλιά μου, ωραίο μου αγόρι», είπε. «Επίσης, 

σου λέω χωρίς πολλά-πολλά ότι δεν μου αρέσουν τα παγωμένα 
πετράδια· προτιμώ τα θερμά». 

Αμέσως έγιναν όλα όπως πρώτα, με νερά ζεστά να τρέχουν 
και μιαν ολόπηχτη λαγνεία να έρπει και να χτυπιέται σαν μισο-
σκοτωμένος σκορπιός. Η Κατερίνα δεν περίμενε άλλο. Αγκάλιασε 
τον μικρό, τον φίλησε με πάθος στο στόμα, όπου αυτός φώναξε 
από ευτυχία, και μετά του ξερίζωσε τα πεταλουδίσια φτερά του. 

«Πάρ’ τον», είπε ρίχνοντάς τον σαν μπάλα στα χέρια μου, 
ενώ αυτός μας κοίταζε, πότε εμένα πότε εκείνη, με ολόστραβο 
και ορθάνοιχτο στόμα όπου κυλούσαν άηχα τα δάκρυά του. Κα-
τουρήθηκε κιόλας από την απελπισία του στην αγκαλιά μου, τη 
στιγμή που η Κατερίνα προσέθετε: «Σου ανήκει αποκλειστικά 
αυτός ο μικρός Έρωτας. Εξάλλου, εγώ αγαπώ μονάχα εσένα». 

Η ζέστη ήταν τρομερή στο ξεπαγωμένο νησί. Η Κατερίνα, 
καθισμένη στην ακροθαλασσιά, έκανε αέρα με την καινούργια 
της βεντάλια από πελώρια φτερά πεταλούδας. Έπρεπε να ξε-
χάσω πια τη γραφή που την είχα μάθει με τόσους κόπους. Τώρα 
δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εχτός από τα ελαφάκια μου. Το 
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ορυχείο, ο κάμπος και το βουνό ήσαν δικά μας. Το παλληκαράκι 
κλαψούριζε ακόμα για τα φτερά του. 

«Θα σου φυτρώσουν άλλα φτερά, χαζέ, ωραιότερα, και τότε 
θα φάμε οι δυο μας επιτέλους την Κατερίνα», του εξήγησα. 

Στο μεταξύ, για να τον παρηγορήσω, τον όρισα αγελάρχη ό-
λων των παιδιών. Τούτο τον έκανε περήφανο κι ευτυχισμένο, 
γιατί είχε από μικρός τον στρατό στο αίμα του, και ήθελε πάντα 
να γίνει λοχίας στους ΛΟΚατζήδες. Τα φίδια του τον βοηθούσαν 
αποτελεσματικά στα νέα του καθήκοντα. 
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50. Η Πολιτεία των Ελαφιών σαλπάρει 
 
 

Θα ήθελα λίγον ακόμη θάνατο, αλλά εδώ και το καταχείμωνο 

γεννά ιμέρους. Μόνο η Κατερίνα ήταν ανήμερη. Όταν την πιάσα-
με επ’ αυτοφώρω να κυνηγάει μέσα στους ίσκιους του 
λαγκαδιού ένα από τα αγαπημένα μου ελαφάκια για να το φάει, 
στήθηκε το Λαϊκό Δικαστήριο. 

«Αγαπημένα μου παιδιά!» άρχισα με μπρίο την αγόρευσή μου, 
τρέμοντας από έρωτα για την κατηγορουμένη. «Θα ομιλήσω πε-
ρί των εγκλημάτων της Κατερίνας! 

»Η φύση υφίσταται μόνο προς χάριν του ανθρώπου, αυτό 
είναι αναμφισβήτητο. Σκεφτείτε όμως παρακαλώ, παιδιά μου, 
ότι η δικιά μας δημοκρατία δεν είναι καθόλου ρεπούμπλικα. Ό-
λοι οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά, αυτό είναι σίγουρο, γι’ αυτό 
φτιάξαμε τούτην εδώ την Πολιτεία, όπου απαγορεύεται αυστηρώς 
η διδασκαλία της γραφής, απαγορεύεται η επιστήμη, η πρόοδος 
και φυσικά το χρήμα. Γενικά, εδώ απαγορεύεται το μέλλον. 
Πρέπει να επανορθώσουμε όλα τα φριχτά λάθη, η φωνή και η 
μνήμη που ολοένα αναγαννιέται αρκεί για να ομιλεί το τραγούδι 
πάνω στο βουνό μας, στον κάμπο, στα τρομερά και προστατευ-
τικά ορυχεία της ψυχής· αρκούν και περισσεύουν οι χοροί μας 
και οι γυμνοπαιδίες, αρκεί ο Έρως ως θεός και το που τρώμε 
μέσα από τον κοινό κορύτο μαζί με τα γουρουνάκια. Ο Χάρος, 
βέβαια, επιβάλλεται. Η φύση, το βλέπετε καλά, μισεί την επι-
στήμη. 

»Και όμως, να που κάθε πόνος έχει τον δικό του πόνο και 
κάθε συνείδηση την ανεμελιά της! Ορίστε που η Κατερίνα μάς 
προσπερνά χέζοντάς μας πατόκορφα όπως η αλεπού τα σκυλιά. 
Τι θέλει από μας; Γιατί σας τρώει σχεδόν ωμά, γλυκά μου ελα-
φάκια, και καλά εσάς, αλλά φοβάμαι ότι στο τέλος θα φάει κι 
εμένα; Υπάρχει ένα σόλο που το τραγουδάει κανείς μονάχα μαζί 
με όλους τους άλλους, και που εντούτοις παραμένει πάντα για 
τον καθένα το τέλειο σόλο. Η Κατερίνα ποτέ δεν θα το τραγου-
δήσει, γι’ αυτό πρέπει να τη φάμε. 
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»Ελαφάκια! Ας μη διστάσουμε! Στις απαρχές του μεγάλου πα-
νηγυριού μας, ρίξτε επιτέλους στο τσουκάλι την Κακιά Μάγισσα, 
την οποία εγώ —για να λέμε τη μαύρη αλήθεια— θα την κλαίω 
νυχθημερόν». 

Έτσι είπα, περήφανος που ξεπερνούσα στην πάρλα ακόμα και 
τον καλύτερο δικολάβο. Ο αγελάρχης, που έκανε τον πρόεδρο 
του Λαϊκού Δικαστηρίου και που του είχαν κιόλας φυτρώσει τα 
νέα φτερά του, ανήγγειλε: 

«Τον λόγο έχει η κατηγορουμένη». 
Τότε σηκώθηκε η Κατερίνα και μου έδωσε μια φτυσιά, που με 

βρήκε κατευθείαν στα χείλη. Είπε ψύχραιμα: 
«Δεν μου αρέσουν οι νόμοι που σκαρφίζεται όλη την ώρα αυ-

τός ο κερατάς. Αν εκλέξετε εμένα Γενικό Έφορο της Αρχής, δεν 
θα έχουμε καθόλου νόμους». 

Έγλειψα ερεθισμένος τη φτυσιά από τα χείλη μου και φώ-
ναξα: 

«Ένστασις, κύριε προεδρε! Το γύναιο αυτό αμφισβητεί τα ιε-
ρά και τα όσια, το Σύνταγμα, και…» 

«Δεν έχουμε ιερά και όσια, ούτε Σύνταγμα», με διέκοψε ο 
προδότης που τον είχα κάνει και πρόεδρο, σαν βλάκας που εί-
μαι. Τα αγαπημένα μου παιδιά τότε ούρλιξαν όλα μαζί: 

«Ναι! Γιέααα! Ζήτω! Κατερίνα über alles! Κάτω τα ιερά και τα 
όσια! Κάτω οι νόμοι!» 

Αχ, τα αχάριστα! Σε πολλά αγοράκια τούς είχε σηκωθεί από 
την έκσταση, μοιάζαν με μικρούτσικους Σάτυρους, ενώ τα κορι-
τσάκια ανέμιζαν τα μαλλιά του κυκλοτερά σαν τις Βάκχες, τις 
Μαινάδες και τις Μιμαλλόνες. Το προεδρεύον κωλόπαιδο τίναξε 
τα αδερφίστικα φτερά του, για εντυπωσιασμό προφανώς, και 
ρώτησε: 

«Και τον μπαμπά τι θα τον κάνουμε;» 
«Να τον φάμε!» είπε ένα μικρό. 
«Να τον εξορίσουμε!» είπε άλλο. 
«Να τον μουνουχίσουμε!» είπε τρίτο. 
Τότε σηκώθηκε μια λιγνή μικρούλα, μάλλον η μικρότερη θυ-

γατέρα μου, πού να την αναγνωρίσω καλά μες σε τόσο παιδο-
βόλι. 

«Μπούρδες!» είπε κατηγορηματικά. «Χρειαζόμαστε τον μπαμπά 
όσο και την Κατερίνα, γιατί αυτοί ξέρουν καλά τι πράγμα ήσανε 
οι άνθρωποι, αυτά τα φοβερά θεριά που έχουν ευτυχώς εξαφα-
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νιστεί. Άμα δεν έχουμε κοντά μας αυτούς τους δύο ειδικούς, 
μπορεί να γίνουμε κι εμείς σιγά-σιγά άνθρωποι, κι αυτό θα είναι 
μεγάλη χαζομάρα. Προτείνω λοιπόν να τ’ αφήσουμε όλα όπως 
είναι τώρα, αλλά μην έχουμε νόμους, ούτε ιερό, ούτε όσιο. Όσο 
για την Κατερίνα, προτείνω σαν τιμωρία για τα εγκλήματά της 
να μη μας τρώει πια, παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη με ειδική 
άδεια». 

Τα ελαφάκια αμέσως σηκώθηκαν όλα όρθια αλαλάζοντας: 
«Γιέααα! Γιέααα! Ναι! Έτσι να γίνει! Ψηφίζουμε υπέρ!» 
Η Κατερίνα τότε μου σφύριξε με κακία: 
«Αυτά τα ξεβράκωτα αλητάκια είναι έργο σου, μιλάς με τη 

φωνή τους, μα έγνοια σου! Θα σας φάω εγώ όλους στο τέλος!» 
Την άφησα να ξεθυμάνει κι άρπαξα τον πρόεδρο του Λαϊκού 

Δικαστηρίου από τ’ αφτί. 
«Κωλόπαιδο! Σκατορουφιάνε! Η μάνα σου σίγουρα δεν ήταν 

Ερινύα μα καλντεριμιτζού, όπως ήσουν κι εσύ όταν σε αγκί-
στρωσα. Εγώ σε έκανα λοχία στους ΛΟΚατζήδες κι εσύ μια ζωή 
με προδίδεις». 

«Όχι, όχι», φώναξε κλαίγοντας, «εγώ ό,τι έκανα το έκανα για 
σένα! Εγώ μόνο εσένα αγαπώ. Αλήθεια! Εσύ δεν μ’ έμαθες να 
περπατώ ξυπόλυτος πάνω στ’ αγκάθια;» 

Εκείνη τη στιγμή φάνηκε ο Καπετάνιος. Έμοιαζε ξανανιωμέ-
νος. 

«Αμάν!» είπε εύθυμα. «Του έβγαλες τ’ αφτί του παιδιού. Κρ-
ίμα, τόσο καλό παλληκαράκι, που αποδείχτηκε κιόλας γνήσιος 
γιός σου. Ωωπ! Τι καινούργια πράματα γίνονται εδώ; Μπράβο, 
μπράβο νεαρέ μου, καλά περνάτε. 

»Λοιπόν, ξέρεις; Θα αρματώσω καινούργιο καράβι, αυτό το 
νησί, που θα το κάνω αποδημητικό. Θα ταξιδέψουμε σε μακρι-
νούς ωκεανούς, όπου τα δέντρα έχουν τις ρίζες στον ουρανό κι 
όπου οι Σειρήνες κυβερνούν βράχους από τιτανόλιθο φορτωμέ-
νους με αιώνια άνθη. Ψάχνω για έναν λοστρόμο, μια μαγείρισ-
σα, έναν ναύτη και μερικές χιλιάδες μούτσους. Ε; τι λες παλιέ 
μου σύντροφε; Αχ, εσύ που είσαι ο πιο αγαπημένος μου, θα 
έρθεις και πάλι μαζί μου σαν λοστρόμος, δεν είναι έτσι; Κι αυτό 
το φτερωτό τσογλανάκι σου εκτός από λοχίας θα γίνει κι ο 
μοναδικός μας ναύτης, θα φτεροκοπάει στο κατάρτι φωνάζο-
ντας: Γη! Γη! Κι εσύ Κατερίνα θα είσαι η μαγείρισσα. 
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»Διότι, παλιέ μου φίλε, μήπως δεν είναι το καλύτερο χώμα 
για την Πολιτεία σου ένα πλεούμενο νησί, ένα αποδημητικό τέ-
ρας, που θα ταξιδεύει σε πολλούς χρόνους και πολλούς τόπους;» 

Τα ελαφάκια μου, που τον άκουγαν προσεχτικά, αλάλαξαν: 
«Ναι! Ναι! Γιέααα! Θέλουμε να γίνει το νησί αποδημητικό τέ-

ρας! Θέλουμε να γίνουμε μερικές χιλιάδες μούτσοι!» 
«Ω Ουρανέ πατέρα μου και Γης μάνα γλυκιά μου!» βόγγηξα. 

«Δεν θα τελειώσει λοιπόν ποτέ αυτός ο εφιάλτης;» 
Τότε ένα από τα φίδια του μικρού, μίλησε με ανθρώπινη λα-

λιά και είπε: 
«Για πάντα». 
Αλλά παρευθύς η Ερινύα, η μάνα του γιου μου και των θυγα-

τέρων μου, άπλωσε το χέρι από την άβυσσο και του πήρε τη 
φωνή, έτσι όπως αρπάζουμε από τα φτερά μια πεταλούδα. 
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51. Το αποδημητικό τέρας 
 
 

Για να βοηθήσουν το νησί να ισορροπήσει, όλα τα δέντρα έ-

γειραν προς το ίδιο μέρος. Αυτή η μανούβρα μάς έφερε αντι-
μέτωπους με τη σπείρα των δολοφόνων. Οι φονιάδες ήσαν πολ-
λοί και τα θύματα λίγα σε κείνη τη χώρα, γι’ αυτό μόλις είδαν ν’ 
αράζει το νησί, επιβιβάστηκαν αμέσως. Ήταν ένας τόπος εγκα-
ταλειμμένος στην υγρασία και τη χλωρίδα. Οι λεύκες βουτούσαν 
στο νερό σαν κοπάδι από νεροπούλια, οι φτελιές ούρλιαζαν τη 
νύχτα όταν δεν είχε φεγγάρι. Οι φονιάδες είπαν μεταξύ τους: 

«Ας πάμε στον κάμπο με τ’ αμπέλια. Εκεί θα υπάρχουν ασφα-
λώς άνθρωποι που τρυγάνε». 

Πράγματι, μοσχοβολούσε όλη η περιοχή από τον μούστο. Οι 
φονιάδες έβγαλαν αμέσως τα πιστόλια, τα μαχαίρια και τα φαρ-
μάκια τους. Το νησί έγερνε ολοένα κατά τη δύση. Μια ψηλή με-
λαχρινή γυναίκα από τους τρυγητές βγήκε μπροστά και είπε: 

«Πάρτε από δω τα φαρμάκια, τα μαχαίρια και τα πιστόλια 
σας. Δεν ξέρετε πως δεν υπήρξε ποτέ θάνατος σ’ αυτό το νησί; 
Τα στάχυα φυτρώνουν μόνα τους αλλά πρέπει να τα θερίσουμε, 
τα σταφύλια ωριμάζουν δίχως μόχθο αλλά πρέπει να τα πατή-
σουμε, τα παλληκάρια και τα κορίτσια μαθαίνουν από μικρά 
πώς να ζευγαρώνουν ηδονικότερα. Τούτο το νησί είναι ένα από-
δημητικό τέρας που ταξιδεύει σε πολλούς χρόνους και τόπους». 

Τότε το νησί επιτέλους ισορρόπησε. Τα δέντρα ανασηκώθηκαν 
όλα και άρχισαν να χορεύουν με επισημότητα τον μεγάλο χορό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

Τα κεφάλαια «Πώς αγάπησα την Ιλιάδα» και «Η σταδιοδρομία μου», 
δημοσιεύτηκαν πριν την έκδοση του βιβλίου στην εφημερίδα Το Βήμα, 
20-04-2003, από τον Δημήτρη Μαρωνίτη, στη στήλη του «Απολίτιστα 
Μονοτονικά». 

Τα κεφάλαια «Πολλές καρδιές μα ένας καρπός», «Στο δάσος με τις 
κουκουναριές», «Λόγος περί πτώσεως», και «Πορσελάνινη λάμπα θυέλ-
λης», πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Εντευκτήριο, τχ. 62. Στο ίδιο 
περιοδικό, τχ. 59, δημοσιεύτηκε επίσης το κεφάλαιο «Η κοιλάδα του 
Ιωσαφάτ». 

Το κεφάλαιο «Η σταδιοδρομία μου» δημοσιεύτηκε, επίσης, από τον 
Χάρη Μαυρομάτη στην εφημερίδα Απογευματινή στο δισέλιδό του, την 
Κυριακή του Πάσχα, 11-04-2004. 
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[Το κείμενο τούτο είχε τεθεί στην έντυπη έκδοση του βιβλίου ως ένα είδος «ει-
σαγωγής του συγγραφέα», χωρίς να αποτελεί μέρος του αφηγήματος. Λόγω της 

μορφικής και συνθετικής ιδιαιτερότητας αυτού του διασπασμένου μυθιστορήμα-

τος, είχα θεωρήσει ότι απαιτείται μια επεξήγηση περί της λογικής με την οποία 
συνετέθη και περί του στόχου του. Έκανα όμως κατά τα φαινόμενα λάθος: Οι 

«Οδηγίες χρήσεως του βιβλίου» δεν λειτούργησαν έτσι, γιατί παραδόξως πολλοί 

τις θεώρησαν ως κανονικό κεφάλαιο, μάλιστα ακόμη και κριτικοί! Έτσι, τώρα τι-
θεται ως «Επίμετρο»] 

 
 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

ή 

Οδηγίες χρήσεως του βιβλίου 
 

 
Αυτά τα μικρά αφηγήματα, που όλα μαζί συνθέτουν μια ιστορία, 
είναι φτιαγμένα από απλά υλικά: Χώμα, πέτρες, νερό, ήλιος, βουνά, 
ζώα, δέντρα. Και άνθρωποι, φυσικά, άλλοι πλασμένοι από σάρκα κι 
άλλοι από αναβαθμούς μιας ζωντανής τετρακτύος, η οποία στην 
ολότητά της είναι η ίδια η φύση. 

Με τούτα τα υλικά είναι φτιαγμένη η παιδική ηλικία ενός προ-
σεχτικού και ντροπαλού χωριατόπαιδου που μισεί τα σχολεία και τη 
γνώση τους. Χωριατόπαιδα δεν υπάρχουν πια πολλά, ιδίως στα χω-
ριά. Από νήπιο εξαναγκάζεται κάθε παιδί να βλέπει τον κόσμο όπως 
ένας μεγάλος — δείτε παραδείγματος χάριν τα χιλιάδες παιδικά βι-
βλία που κυκλοφορούν: Δεν υπάρχει εκεί τίποτα απ’ ό,τι βρίσκουμε 
στα λαϊκά παραμύθια ή στους μύθους, τίποτα κακό, σκοτεινό, θλι-
βερό, τρελό, επιλήψιμο, ανώριμο, σεξουαλικό, πρωτόγονο, ψεύτικο. 
Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα π α ι δ ι κ ό. Την κακία, το σκοτάδι, τη 
θλίψη, την τρέλα, την ανωριμότητα, τον σεξουαλισμό, τον πρωτο-
γονισμό, το ψεύδος των παιδικών ενστίκτων, αντί να αποτειχίζονται 
και να μεταποιούνται σε αρετές μέσω της ανθρωποποιητικής δύ-
ναμης του παραμυθιού, αναλαμβάνουν να τα καλλιεργήσουν κα-
θιστώντας τα νευρώσεις ή ψυχώσεις οι γονείς, το σχολείο και οι 
μέγιστοι κουροτρόφοι ψευδοθεοί, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. 

Η ζωή των συγκαιρινών μας, η τέχνη τους και βέβαια οι επι-
στήμες τους για ό,τι νομίζουν πως είναι η φύση και ο κόσμος, όλα 
μάχονται τον μύθο. Αλλά η ζωή έτσι κι αλλιώς είναι μισή πραγματική 
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μισή μυθική. Αυτό το ήξεραν καλά μόνο οι αρχαίοι Έλληνες: Η 
Λογική ήταν μια από τις μεγαλύτερες ευφευρέσεις τους, μηχανή 
ενοποιητική ενός κόσμου τσακισμένου, κι όμως, ακόμα και οι πιο 
ορθολογιστές απ’ αυτούς ποτέ δεν παραιτήθηκαν από τον μύθο όχι 
ως ερμηνευτική γλώσσα συμβόλων, όπως νομίζουμε εμείς, αλλά ως 
μη χρήζουσα ερμηνείας ποιητική περιγραφή ενός στοιχειακού με-
ρους της φύσης και των πραγμάτων της. Εκείνο που δεν κατανοούν 
οι σύγχρονοι για τους Έλληνες, είναι ότι ο ολοένα μεταπλαθόμενος 
από τους ποιητές τους μυθολογικός κόσμος, ήταν για τους ίδιους ο 
α λ η θ ι ν ό ς κόσμος. 

Ένα προσεχτικό χωριατόπαιδο μπορεί να τα νιωσει όλα αυτά, αν 
όχι να τα καταλάβει, όταν, μικρό όντας, περπατήσει ξυπόλυτο πάνω 
στο χώμα και κάτω από τον ουρανό. Σήμερα υπάρχουν παπούτσια 
ακόμα και για τα νεογέννητα, χώμα δεν υπάρχει στις πόλεις, το 
αγοράζει κανείς από του πλανόδιους, ένα χώμα περιπλανώμενο· 
όσο για τον ουρανό, ανήκει στις εταιρείες. Έτσι, τα μικρά τούτα 
κομμάτια μιας συντριμμένης μυθολογίας θα πρέπει να τα δει κανείς 
ως θραύσματα της πραγματικότητας που πλέουν ελεύθερα στη 
θάλασσα της ενδεχομενικότητας, και που ενίοτε πνίγονται. Καθένας 
είναι σε θέση να γνωρίζει πως σήμερα η ποίηση, η τέχνη γενικά 
εκτός από τα κόμικς, δεν έχει πια κανένα δημόσιο νόημα που να 
ενδιαφέρει ή να αφορά τον λαό, και πως θα συνεχίσει να μην έχει 
για πολύ καιρό ακόμα — όσο διαρκέσει η μάχη του παρανοϊκού 
κεφαλαιοκρατισμού κατά της ανθρωπότητας. Αν ήξερα να σχεδιάζω, 
αυτό το βιβλίο θα ήταν ένα κόμικ. 

Το να βλέπεις τη φύση ως ενδεχομενικότητα και την Ιστορία ως 
μυθολογία, δεν έχει να κάνει με κανενός είδους μεταφυσική. Είναι 
ένας τρόπος αντίληψης προερχόμενος από εκείνο τον παράνομο μη-
τριαρχικό κόσμο ο οποίος ζει περισσότερο ή λιγότερο μυστικά μέσα 
στον καθένα μας· κυρίως τώρα που οι άνδρες, μετά από χιλιετιών 
πόλεμο, κοντεύουν να μετατρέψουν τις γυναίκες σε ανδροειδή. 

Στο χωριό Σαρακινάδο της Ζάκυνθος είχα τρεις γιαγιάδες. Τη 
μάνα του πατέρα μου, τη μάνα της μάνας μου και τη θεία που η μάνα 
μου την αποκαλούσε «μητέρα» επειδή τη μεγάλωσε, και που εμείς 
τα παιδιά τη λέγαμε «γιαγιά», και τη νιώθαμε ακράδαντα ως μια από 
τις γιαγιάδες μας. Διδάχτηκα πολλά από τον λόγο τους και από τον 
λόγο της κόρης τους, νύφης τους και μητέρας μου. Ο λόγος αυτός, 
που λειτουργεί στην εντέλεια μόνο προφορικά, ήταν ίδιος στη δομή 
του με εκείνον των γυναικών του Ομήρου και της αρχαίας Τραγω-
δίας, ήταν δηλαδή ανιστορικός: Η Ιστορία είναι επίσης μια ευφυής 
και καταχθόνια εφεύρεση των ανδρών, ενώ η ένταξη των γυναικών 
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στην «Ιστορία» ίσως κάποτε αποδειχτεί η πιο πονηρή νίκη της πα-
τριαρχίας. 

Αφιερώνω, λοιπόν, αυτό το βιβλιάκι στη μητέρα μου Μαρία. Ε-
πειδή οι γυναίκες δεν λένε πια παραμύθια. 

 
Σπύρος Καρυδάκης 



82 

 

Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα του Σ. Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· 

αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analpha-

bet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analpha-

bet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analpha-

bet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βι-

βλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 
— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πά-
πυρος 2017. 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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