Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ

ΚΛΚΕΓΚΩ
Πρόςωπα
(Πανδοχζασ, Πάνοσ [27 ετών], κοσ Κλειςάρθσ [γφρω ςτα 50], Νίνα [ςφηυγοσ του
Κλειςάρθ], Μάρθα[22 ετών])

ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

(Στο δωμάτιο υποδοχισ ενόσ επαρχιακοφ πανδοχείου, του μοναδικοφ ςτθν περιοχι.
Χειμώνασ)

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: (ςτον Πάνο) Αφριο, πρωί-πρωί, λοιπόν, ε; Τϊρα, αν κζλετε, όπωσ είπατε, να
βρίςκεςκε ςτο χιονοδρομικό κζντρο ςτισ 9, κα χρειαςτεί να φφγετε από δω γφρω ςτισ οκτϊ
παρά τζταρτο, μθ ςασ πω και εφτάμιςθ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τόςο πολφ; Είχα τθν εντφπωςθ ότι είναι κάπου 50 χιλιόμετρα μακριά.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ζχετε δίκιο. Αλλά ο δρόμοσ είναι όλο ςτροφζσ και, όςο να ’ναι με τα χιόνια και
τον πάγο που ζχει πιάςει ςε οριςμζνα ςθμεία, δεν μπορείσ να τρζχεισ. Άντε 40-50
χιλιόμετρα τθν ϊρα –κι αυτό, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, ζτςι;

ΡΑΝΟΣ: Το πρωινό τι ϊρα είναι;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εφτά με δζκα και μιςι. Αν, όμωσ, κζλετε νωρίτερα, μπορϊ να ςασ ετοιμάςω
κάτι.

ΡΑΝΟΣ: Μπα, εφτά νομίηω είναι εντάξει. Ζπειτα θ Νταίηθ δφςκολα ςθκϊνεται το πρωί.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ε, λοιπόν, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Να ςθκωκείτε από τα άγρια χαράματα να
πάτε να κάνετε ςκι. Τι να πω.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Μα …, ςυγνϊμθ που παρεμβαίνω, αλλά χωρίσ αυτζσ τισ χαρζσ τι νόθμα κα
είχε θ ηωι; Τι, ζχω άδικο;

ΡΑΝΟΣ: Σε μζνα το λζτε; Εγϊ ςυμφωνϊ απολφτωσ μαηί ςασ. (τθν Μάρκα) Δεν ξζρω για ςασ.

ΜΑΚΑ: Αν ζχει κανείσ τθν οικονομικι άνεςθ, γιατί όχι.

ΡΑΝΟΣ : (ςτθν Μάρκα) Κζλετε να ζρκετε μαηί μασ; Σασ υπόςχομαι να περάςετε αξζχαςτα.
Αλικεια, ςασ λζω.

ΜΑΚΑ: Μα δεν αμφιβάλλω.

ΡΑΝΟΣ: Ρζρα από το περιβάλλον, που πραγματικά είναι μαγευτικό, ζχομε μια παρζα
καταπλθκτικι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Αργιςανε, όμωσ. Τι ϊρα τουσ περιμζνετε;

ΡΑΝΟΣ: Α, όχι. Κα τουσ ςυναντιςομε αφριο κατευκείαν επάνω, ςτο χιονοδρομικό. Αν εγϊ
κι θ Νταίηθ αποφαςίςαμε να ζλκομε προθγουμζνωσ εδϊ, ιταν για να μείνομε λίγο μόνοι.
Πταν προκφπτει κάτι ανάμεςα ςτα ηευγάρια, καλό είναι –ζτςι δεν λζνε;– να προςπακοφν να
τα βρουν μεταξφ τουσ, ανεπθρζαςτοι από τουσ άλλουσ γφρω. (ςτθν Μάρκα) Λοιπόν, αν το
αποφαςίςετε, είςτε ευπρόςδεκτθ ςτθν ςυντροφιά μασ.

ΜΑΚΑ: Ευχαριςτϊ πολφ για τθν πρόςκλθςθ, αλλά, ξζρετε, βρίςκομαι για δουλειά εδϊ και,
δυςτυχϊσ, δεν κα μπορζςω –αν και κα το ικελα πολφ.

ΡΑΝΟΣ: Και ςεισ για δουλειά, λοιπόν. Ππωσ ο κοσ Κλειςάρθσ, ο οποίοσ … (ςτον Κλειςάρθ) αν
κυμάμαι καλά, χτεσ που ςυηθτοφςαμε, μου είπατε ότι ζχετε μια επιχείρθςθ καταςκευισ
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ειδϊν ιματιςμοφ και ότι βρίςκεςκε εδϊ για τθν αγορά τθσ πρϊτθσ φλθσ. Θ περιοχι
φθμίηεται για τα αιγοπρόβατά τθσ. (ςτον πανδοχζα) Ζτςι, τουλάχιςτον, μου είπε ο κοσ
Κλειςάρθσ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ναι, βζβαια, ο κοσ Κλειςάρθσ ξζρει. Καιρό τϊρα μασ επιςκζπτεται κάκε χρόνο
τζτοια εποχι. Τα τελευταία δυο-τρία χρόνια, μάλιςτα, μασ κάνει τθν τιμι να μασ ζρχεται με
τθν γυναίκα του, τθν κυρία Νίνα. (ςτον Κλειςάρθ) Εξαιρετικι κυρία. Είςτε τυχερόσ, λοιπόν.
Σεμνι, ιςυχθ, διακριτικι –τι άλλο να πω … (ςτον Πάνο) Ρράγματι, θ κτθνοτροφία είναι θ
κφρια πθγι εςόδων των κατοίκων τθσ περιοχισ μασ, και το μαλλί που παράγεται, πρϊτθσ
τάξεωσ. Αν και δεν ξζρω για πόςο καιρό κα μποροφμε να το λζμε. Οι άνκρωποι εδϊ ζχουν
φριχτά παράπονα από τθν κυβζρνθςθ, ότι αδιαφορεί πλιρωσ για τα αιτιματά τουσ. Δεν
ξζρω, δεν ξζρω … Ειλικρινά δεν ξζρω ποφ κα οδθγιςει θ αδιαφορία αυτι ... Είμαι ιδιαίτερα
προβλθματιςμζνοσ. Αν χρεοκοπιςει και θ κτθνοτροφία, τότε να δοφμε ποιοσ κα μείνει ςτθν
περιοχι. Κι είναι κρίμα. Ζνασ τόςο ωραίοσ τόποσ να μαραηϊςει.

ΡΑΝΟΣ: (ςτθν Μάρκα) Δεν μου είπατε, όμωσ, αν δεν γίνομαι αδιάκριτοσ, για τι δουλειά
βρίςκεςκε εδϊ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Α, θ Μάρκα είναι θ καινοφρια δαςκάλα μασ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Καινοφρια, τζτοια εποχι; Μα ιδθ μπικαμε ςτον Δεκζμβρθ, και οι διοριςμοί,
ςτα ςχολεία γίνονται, αν δεν κάνω λάκοσ, το καλοκαίρι. Εκτόσ πια κι αν και ςτθν παιδεία,
όπωσ ςε τόςουσ και τόςουσ άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ, άλλαξαν τα πράγματα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Πχι, όχι, δεν άλλαξε τίποτε. Ειδικά εδϊ, που ο χρόνοσ, όπωσ κα ζχετε
διαπιςτϊςει και μόνοσ ςασ, κυλάει τόςο αργά –απελπιςτικά αργά, κα ζλεγα. Απλϊσ, θ
προθγοφμενθ δαςκάλα ζμεινε ζγκυοσ, και, όπωσ καταλαβαίνετε, κάποιοσ κα ζπρεπε να τθν
αντικαταςτιςει.

ΡΑΝΟΣ: (ςτθν Μάρκα) Δεν ξζρω για τθν προκάτοχό ςασ, αλλά μπορϊ να πω ότι τα παιδιά
κα είναι πολφ τυχερά με μια τζτοια δαςκάλα. Από τθν άλλθ πλευρά, ειλικρινά ςασ καυμάηω
για τθν απόφαςι ςασ να ζλκετε να υπθρετιςετε ςε ζναν τόπο που … δεν λζω ζχει μια
εξαιρετικι ομορφιά, αλλά, από τθν άλλθ, δεν ξζρω τι κα μποροφςε να κάνει κανείσ, για να
περάςει ευχάριςτα τον καιρό του. Να παίηει ίςωσ ςκάκι.
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ΜΑΚΑ: Μα και ςεισ, ςτον ίδιο τόπο δεν βρίςκεςκε;

ΡΑΝΟΣ: Εγϊ ιρκα για δυο μζρεσ. Αφριο φεφγω για το χιονοδρομικό, κι από κει κατευκείαν
κα επιςτρζψομε όλοι ςτο ςπίτι μασ. Αν ζμενα εδϊ, ςασ διαβεβαιϊ, κα αυ-το-κτο-νοφ-ςα! Το
ςκάκι είναι ζνα παιχνίδι τόςο αργό, που μου δίνει ςτα νεφρα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ελάτε τϊρα, τα παραλζτε.

ΜΑΚΑ: (ςτον Πάνο) Με τρομάηετε.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μθν τον ακοφτε, δεςποινίσ μου. Δεν υπάρχει μεγαλφτερθ πλάνθ από το να
πιςτεφει κανείσ ότι θ ευτυχία μασ βρίςκεται ςτισ απολαφςεισ, και πουκενά αλλοφ.

ΡΑΝΟΣ: Μα καλά, δεν ξζρω εγϊ, και κα μου πείτε εςείσ, τι είναι εκείνο που με κάνει
ευτυχιςμζνο; Αυτό είναι … πϊσ να το πω; Φαςιςμόσ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν νομίηετε ότι παραφζρεςτε, νεαρζ μου. Και ςτο κάτω-κάτω δεν αναφζρκθκα
ςε ςασ. Τθν δεςποινίδα κζλθςα να προςτατεφςω. Δικαίωμά ςασ να επιλζξετε εςείσ τον
δρόμο τθσ ακολαςίασ, που οδθγεί με μακθματικι ακρίβεια, ςασ διαβεβαιϊ, ςτθν
καταςτροφι.

ΡΑΝΟΣ: Να, τϊρα δεν αναφζρεςτε ςε μζνα;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μα με προκαλζςατε. Ακοφςτε, αγαπθτζ –και ςυγνϊμθ προθγουμζνωσ για το
«νεαρζ» αλλά, πιςτζψτε με–, δεν είςτε ςε κζςθ ο ίδιοσ, όντασ κάτω από τθν επιρεια τθσ
γοθτείασ των απολαφςεων, να καταλάβετε ότι αυτζσ ςασ εξωκοφν ςτθν κόλαςθ, όπου θ
δυςτυχία ςασ κα είναι διαρκισ, αξεπζραςτθ, αιϊνια.

ΡΑΝΟΣ: Και, λοιπόν; Εγϊ ευχαρίςτωσ κα αντάλλαηα τθν αιωνιότθτα τθσ κόλαςθσ με τθν
απζραντθ θδονι που κα μποροφςε να μου προςφζρει μια ςτιγμοφλα, ναι ναι μια ςτιγμοφλα
μόνο απόλαυςθσ. Κοιτάξτε εςείσ –και δεν εννοϊ εςάσ αποκλειςτικά άλλα όςουσ ςκζφτονται
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όπωσ εςείσ– πϊσ κα ξεφφγετε από τισ παγίδεσ που ςασ ζχει ςτιςει θ δυςτυχία ςτθν ηωι
αυτι.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Aρνοφμαι να δεχκϊ ότι είμαςτε αναπόδραςτα κφματα τθσ δυςτυχίασ. Οι
απολαφςεισ είναι εκείνεσ που μασ παραςφρουν οδθγϊντασ μασ, τελικά, ςτθν δυςτυχία –με
τον πιο οδυνθρό, μάλιςτα, κα ζλεγα, τρόπο. Εςείσ, βζβαια, δεν το καταλαβαίνετε αυτό
τϊρα, αλλά κα το νιϊςετε μετά. Είναι όπωσ κάποιοσ που κρυϊνει και, για να ηεςτακεί, πίνει
κονιάκ. Πςο το αλκοόλ διατρζχει τα ςωκικά του, νιϊκει τθν ηζςτθ να τον τυλίγει. Για πόςο,
όμωσ. Πταν καταλαγιάςει το ποτό μζςα ςτο αίμα του, αιςκάνεται μετά το κρφο, δριμφτερο
πια, να τον περονιάηει. Δείτε τουσ ορειβάτεσ, τουσ πλζον ειδικοφσ ςτο κρφο: ουδζποτε
επιλζγουν το ποτό, για να ηεςτακοφν. Καταναλϊνουν ςταφίδεσ, ςφκα ξερά, για να
προκαλοφν μζςα τουσ τθν καφςθ, που κα τουσ κρατάει ηεςτοφσ. Τθν αλικεια αυτι τθν
αγνοοφν οι ανυποψίαςτοι, οι αφελείσ.

ΡΑΝΟΣ: Ρολφ ωραία, λοιπόν. Είμαι αφελισ και ανυποψίαςτοσ. Λκανοποιθκικατε, τϊρα;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ραρακαλϊ, παρακαλϊ, δεν χρειάηονται οι εντάςεισ. (ςτον Κλειςάρθ) Κι ςεισ
πια, κάνετε ςαν να μθν υπιρξατε νζοσ. Εκτόσ κι αν ςτθν νεότθτά ςασ ιςαςταν ςαν ζνασ από
αυτοφσ τουσ … τουσ καλόγερουσ, τζλοσ πάντων.

ΡΑΝΟΣ: Μα γιατί αυτι θ διάκριςθ με τουσ καθμζνουσ τουσ καλόγερουσ. Άνκρωποι είναι κι
αυτοί. Δεν ξζρω, αλλά ζχω τθν εντφπωςθ, ότι, αν τουσ δοκεί θ ευκαιρία να εντρυφιςουν
ςτισ απολαφςεισ, είναι ικανοί να κάνουν πράγματα που δεν τα χωράει ο νουσ μασ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ναι, ναι ςωςτά, ζχετε δίκιο. Ρριν από μερικά χρόνια που ζτυχε να
διανυκτερεφςει εδϊ ζνασ γνωςτόσ ςυγγραφζασ –γνωςτόσ, όπωσ κατάλαβα από τισ
αντιδράςεισ των άλλων πελατϊν που, καλι ϊρα, όπωσ τϊρα, ιταν ςυγκεντρωμζνοι εδϊ και
ςυηθτοφςαν πριν πάνε για φπνο– τον άκουςα να λζει που κάποτε, πολφ παλιά, ζνα
βαςιλόπουλο που είχε πάει για κυνιγι χάκθκε μζςα ςτο δάςοσ. Χωρίσ να το καταλάβει,
αποςπάςτθκε από τθν ςυνοδεία του και αποπροςανατολίςτθκε. Αφοφ περιπλανικθκε επί
μζρεσ, βρζκθκε, τελικά, ςε κακό χάλι από τθν ταλαιπωρία και τθν αγωνία, μπροςτά ςε ζνα
μοναςτιρι. Ο θγοφμενοσ και οι μοναχοί υποδζχκθκαν το βαςιλόπουλο με καλοςφνθ και το
περιποιικθκαν. Φεφγοντασ το βαςιλόπουλο –φςτερα από δυο-τρεισ μζρεσ που ζμεινε ςτο
μοναςτιρι μζχρι να ςυνζλκει, για να γυρίςει ςτο ςπίτι του– δεν είχε λόγια να ευχαριςτιςει
τον θγοφμενο για τθν φιλοξενία, και τον κάλεςε, όποτε ικελε, να ζλκει ςτθν πρωτεφουςα
του βαςιλείου να του ανταποδϊςει τθν περιποίθςθ. Ρράγματι, φςτερα από μερικοφσ μινεσ
ο θγοφμενοσ αποφάςιςε να επιςκεφκεί το βαςιλόπουλο. Πταν, όμωσ, επζςτρεψε από το
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ταξίδι του πιγε κατευκείαν αμίλθτοσ και κλείςτθκε ςτο κελί του κι ζκλαιγε, ζκλαιγε, ζκλαιγε
αςταμάτθτα, ενϊ οι μοναχοί τον περίμεναν απζξω πϊσ και πϊσ να τουσ διθγθκεί όςα
καυμαςτά είδε εκεί που πιγε. Φςτερα από μερικζσ μζρεσ, επί τζλουσ, ο θγοφμενοσ τουσ
κάλεςε, με κατακόκκινα τα μάτια από το κλάμα, για τουσ περιγράψει τα όργια που γίνονταν
ςτθν μεγαλοφπολθ και να τουσ εκφράςει τον πόνο του, τθν απογοιτευςι του και τθν
απελπιςία του για τθν κατάντια των ανκρϊπων. Σόδομα και Γόμορρα! Ε, τθν άλλθ μζρα, τι
νομίηετε ότι ζγινε;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ, ΡΑΝΟΣ, ΜΑΚΑ: ………………….

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Δεν ζμεινε οφτε ζνασ από τουσ μοναχοφσ ςτο μοναςτιρι. Μάλιςτα, αγαπθτοί
μου! Είχαν τρζξει όλοι τουσ ςτθν πρωτεφουςα, ςτα Σόδομα και Γόμορρα.

ΡΑΝΟΣ: Μα εμζνα μου λζτε. Δεν πάει να ζχει καταφζρει κρατθκεί κανείσ μακριά από τισ
διάφορεσ απολαφςεισ, είναι αδφνατον να μθν καλλιεργεί ςτο μυαλό του ςκζψεισ πονθρζσ,
οι οποίεσ κα ζλεγα, μάλιςτα, ότι, λόγω τθσ ςτζρθςθσ που ζχει επιβάλει ςτο ςϊμα του,
φτάνουν ςτα όρια τθσ διαςτροφισ –μθ πω ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα ξεπερνοφν
κιόλασ. Και οι μοναχοί και οι καλόγεροι, λοιπόν μθ νομίηετε …

ΜΑΚΑ: Ζχω τθν εντφπωςθ ότι υπερβάλλετε. Εγϊ είμαι κόρθ ιερζωσ, και μπορϊ να ςασ
διαβεβαιϊςω ότι δεν τον κυμάμαι ποτζ ζτςι τον πατζρα μου όπωσ κζλετε να παρουςιάςετε
τουσ υπθρζτεσ τθσ εκκλθςίασ. Βεβαίωσ, φρόντιηε και μζνα και τθν αδελφι μου να μασ
νουκετεί. Και δεν νομίηω ότι αυτό είναι κακό.

ΡΑΝΟΣ: Μα μου μιλάτε για ζναν άνκρωπο ο οποίοσ, αν μθ τι άλλο, ζηθςε τθν χαρά τθσ
ςεξουαλικισ επαφισ –και υποκζτω όχι μια αλλά δυο τουλάχιςτον φορζσ, που
αποδεδειγμζνα ξζρομε, κα πρζπει να τθν ζνιωςε.

ΜΑΚΑ: Σασ παρακαλϊ, μθ μιλάτε με αυτόν –τον πρόςτυχο, κα μποροφςα να τον
χαρακτθρίςω– τρόπο για τον πατζρα μου.

ΡΑΝΟΣ: Συγνϊμθ, με παρεξθγιςατε. Εγϊ εννοοφςα τουσ ςτερθμζνουσ από κάκε χαρά τθσ
ηωισ ιερωμζνουσ, που οργιάηουν ςτθν φανταςία τουσ θ διαςτροφι και θ ςκζψθ να
μποροφςαν κι αυτοί να ικανοποιιςουν τισ φυςικζσ ορμζσ τουσ. Κατά τα άλλα είμαι υπζρ τθσ
γνϊμθσ ότι και οι κλθρικοί ζχουν δικαίωμα, παράλλθλα με τθν αφοςίωςι τουσ ςτον Κεό, να
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χαίρονται κι αυτοί, ςαν κανονικοί άνκρωποι, ό, τι θ φφςθ τοφσ ζχει εφοδιάςει. Από τθν
άποψθ αυτι δεν κα μποροφςα να κατθγοριςω ποτζ τον πατζρα ςασ … Δεν τον ξζρω τον
άνκρωπο, βζβαια, αλλά είναι φανερό ότι πρόκειται για ζναν από τουσ κλθρικοφσ εκείνουσ
που δεν εναντιϊκθκε ςτθν φφςθ. Κι αυτό εγϊ το κεωρϊ κετικό. (ςτον Κλειςάρθ) Είναι εδϊ
ακριβϊσ που διαφωνϊ μαηί ςασ, που νζοσ πιρατε τθν απόφαςθ να ηιςετε ςαν καλόγεροσ
μθν ενδίδοντασ ςτισ απολαφςεισ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μα τι λζτε τϊρα. Από ποφ το ςυμπεράνατε αυτό;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εςείσ, εςείσ προθγουμζνωσ δεν το αφιςατε να εννοθκεί;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εγϊ;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Πταν ςασ λζει κανείσ κάτι κι εςείσ δεν αντιδράτε, ε αυτό δεν πάει να πει ότι το
δζχεςτε; Αυτό τουλάχιςτον λζει θ απλι λογικι.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αυτό δεν πρζπει να το λζτε εςείσ για μζνα. Το ξζρετε ότι είχα τθν τφχθ να
μεγαλϊςω ςε ζνα αρκετά εφπορο περιβάλλον. Θ βιοτεχνία ειδϊν ιματιςμοφ που διζκετε ο
πατζρασ μου παρείχε ςτθν οικογζνειά μασ τθν οικονομικι άνεςθ να ηει άνετα.

ΡΑΝΟΣ: Ρρόκειται, υποκζτω, για τθν επιχείρθςθ που μου είπατε ότι ζχετε εςείσ τϊρα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ασ ποφμε. Κλθρονομϊντασ τθν, μετά τον κάνατο του πατζρα μου, φρόντιςα να
τθν εκςυγχρονίςω και να τθν διευρφνω ζτςι που να μθν μιλάμε πια απλϊσ για μια υγιι και
αποδοτικι μεν, πλθν όμωσ μικρι βιοτεχνία. Τελευταία, μάλιςτα, πρζπει να ςασ πω, ζχω
επεκτείνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ και ςτο εξωτερικό.

ΡΑΝΟΣ: Αυτό, λοιπόν, ςθμαίνει, αν κατάλαβα καλά, ότι είςτε ζνασ άξιοσ γιοσ του πατζρα
ςασ. Κα πρζπει, αν ςασ βλζπει από κει ψθλά, να νιϊκει υπεριφανοσ για τον κλθρονόμο
του.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Α, μθ το λζτε, θ φιλοδοξία του ιταν άλλθ: να γίνω κλθρικόσ. Και πράγματι
μπικα ςτο πανεπιςτιμιο για να ςπουδάςω κεολογία και φιλοςοφία, αλλά, δυςτυχϊσ, τα
παράτθςα, για να αρχίςω από κει κι φςτερα το κυνιγι των απολαφςεων, –όπωσ εςείσ τϊρα.
Κι εγϊ ανοιτωσ δεν ζκανα τίποτε άλλο παρά να ενδίδω ςτθν φιλθδονία μου, να ενδίδω, να
ενδίδω … Και τι μου απζμεινε από αυτιν τθν εμμονι μου. Είναι τόςο ςτιγμιαία όςα
προςφζρουν ςτο ςϊμα ςου οι απολαφςεισ… Σαν τα ζντομα εκείνα που τθν ςτιγμι τθσ
γονιμοποίθςισ των πεκαίνουν. Ζτςι γίνεται και με τισ χαρζσ: τθν ϊρα που τισ ηεισ,
πεκαίνουν κιόλασ· θ ςτιγμι τθσ υπζρτατθσ απόλαυςθσ είναι θ αδελφι του κανάτου.
Ματαιότθσ! Αν είχα πάρει, όμωσ, το πτυχίο μου, δεν κα είχα κάτι ουςιαςτικό ςτα χζρια μου,
κάτι ςτακερό και μόνιμο, που κανζνασ δεν κα μποροφςε να μου το αμφιςβθτιςει και να
μου το αποςπάςει;

(Μπαίνει θ Νίνα, θ ςφηυγόσ του)

Να, ςτθν ηωι μου πλζον θ μόνθ ςτακερι αξία, όπωσ λζνε οι οικονομολόγοι, είναι θ ςφηυγόσ
μου. (ςτθν Νίνα) Άργθςεσ, όμωσ, γλυκιά μου. Ευτυχϊσ, οι φίλοι μασ εδϊ. Με τθν κουβζντα
που είχαμε, πζραςε θ ϊρα χωρίσ να το καταλάβω.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: (ςτθν Νίνα) Δεν κάκεςτε; Να ςασ ετοιμάςω κάτι: ζνα τςάι, καφζ; Καφζσ,
βζβαια, τζτοια ϊρα είναι αργά. Μπορϊ, όμωσ, να ςασ φτιάξω ζνα πολφ ωραίο τςάι του
βουνοφ.

ΝΛΝΑ: Μπα, όχι. Κα πάω ςτο δωμάτιο. Θ αλικεια είναι ότι περπάτθςα πολφ, και
κουράςτθκα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Κάτςε λίγο, και πάμε μετά μαηί.

ΜΑΚΑ: (ςτθν Νίνα) Αςχολείςτε κι εςείσ με τθν επιχείρθςθ; Ο ςφηυγόσ ςασ μασ μιλοφςε
προθγουμζνωσ γι’ αυτιν.

ΝΛΝΑ: Ε, αυτό δεν πάει να πει ότι πρζπει να απαςχολοφμαι κι εγϊ ςε αυτιν;
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ΜΑΚΑ: Πχι, βζβαια. Μια γυναίκα ςιμερα δεν είναι όπωσ παλιά … Ζχει τόςα πράγματα να
κάνει … Αλλά να, επειδι, από ό, τι κατάλαβα, ο ςφηυγόσ ςασ βρίςκεται εδϊ λόγω τθσ
επιχείρθςισ ςασ, ςκζφτθκα μιπωσ κι εςείσ ...

ΝΛΝΑ: Πχι, όχι. Θ επιχείρθςθ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του ςυηφγου μου. Ι μάλλον ιταν –
μια και τϊρα ςυμμετζχει κι ο γιοσ μασ, για να αρχίςει κι αυτόσ να μακαίνει ςιγά-ςιγά τα
μυςτικά τθσ δουλειάσ. (ςτον Κλειςάρθ) Λοιπόν, καλφτερα, λζω, να πθγαίνω. Κα ικελα να
μείνω, αλλά, ειλικρινά, είμαι πολφ κουραςμζνθ. Μετά ζρχεςαι κι εςφ, όποτε νομίηεισ –με
τθν θςυχία ςου …

(Φεφγει θ Νίνα)

ΜΑΚΑ: ( ςτον Κλειςάρθ) Συγχωρζςτε με, αν ιμουν αδιάκριτθ με τθν ςφηυγό ςασ.

ΡΑΝΟΣ: Μα γιατί; ωτιςατε κάτι πολφ φυςιολογικό, νομίηω. Το να ρωτιςεισ με τι
αςχολείται κανείσ, δεν είναι παράλογο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μιπωσ μπορείτε να μασ πείτε τι δουλειά κάνετε εςείσ; Υποκζτω, αν μπορϊ να
καταλάβω από τον τρόπο που ηείτε, ότι κα αςχολείςτε με κάτι αρκετά κερδοφόρο. Εκτόσ κι
ο πατζρασ ςασ …

ΡΑΝΟΣ: Ο πατζρασ μου ζχει πεκάνει αρκετά χρόνια τϊρα. Και, δυςτυχϊσ, ςχετικά
πρόςφατα ζχαςα και τθν μάνα μου. Εν πάςθ περιπτϊςει, ο πατζρασ μου δεν διζκετε και
καμιά περιουςία. Το μόνο που μασ άφθςε ιταν θ ςφνταξθ ενόσ δθμοςίου υπαλλιλου –κι
αυτι, λόγω του πρόωρου κανάτου του κουτςουρεμζνθ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Και τότε πϊσ εςείσ …

ΡΑΝΟΣ: Ζνασ κείοσ μου φροντίηει να με χαρτηιλικϊνει. Είναι πολφ πλοφςιοσ και χωρίσ
κλθρονόμουσ. Δεν παντρεφτθκε ποτζ. Οφτε κι ζχει άλλο αδελφό ι άλλθ αδελφι εκτόσ από
τθν μακαρίτιςςα τθν μθτζρα μου.
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ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Οπότε, ςασ ζφεξε εςάσ.

ΡΑΝΟΣ: Μπα, μθ το λζτε. Κάνει λεσ και κα τα πάρει μαηί του. Ρολφ ςφιχτόσ, τι να ςασ πω.
Βζβαια, δεν ζχω παράπονο … Πποτε του ηθτάω, είναι αρκετά γενναιόδωροσ. Πμωσ να,
αλλιϊσ κα ιταν, δεν λζω να με όριηε γενικό κλθρονόμο του, αλλά να με ζβαηε διαχειριςτι
τθσ περιουςίασ του. Τι φοβάται. Μςα-ίςα που τϊρα, όςο ηει, κα μάκαινα κοντά του πϊσ να
αντιμετωπίηω τισ δυςκολίεσ που ζχει θ διαχείριςθ μιασ μεγάλθσ περιουςίασ. Ενϊ μετά, αν
αποδθμιςει εισ Κφριον, άντε να δω πϊσ κα τα βγάλω πζρα …

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τι να πει κανείσ. Ροφ να ξζρει πϊσ δουλεφει το μυαλό του ανκρϊπου, τι
μπορεί να τον απαςχολεί κάποιον, τι ςκζψεισ περνοφν από τον νου του…

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: (ςτθν Μάρκα) Ράντωσ, θ γυναίκα μου, ςασ διαβεβαιϊ, για να μθν αιςκάνεςτε
άςχθμα, δεν ενοχλικθκε κακόλου που τθν ρωτιςατε με τι αςχολείται. (ςτθν ομιγυρθ
γενικά). Είναι τόςο ανεκτικι, ζτοιμθ να δεχκεί αδιαμαρτφρθτα το πιο μεγάλο χτφπθμα τθσ
μοίρασ. Ξζρετε τι είναι για μια μάνα να ζχει κάψει πζντε παιδιά.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ρζντε !!! Φοβερό, φοβερό!

ΡΑΝΟΣ: Μα πϊσ ςυνζβθ αυτό; Οφτε ζνα οφτε δφο …

ΜΑΚΑ: Σκζφτομαι, όμωσ, και τον πόνο τον δικό ςασ. Πςο κι αν κατά κανόνα, όπωσ λζνε, θ
μάνα ζχει πιο ςτενό δεςμό με τα παιδιά, κι ο πατζρασ δεν νομίηω ότι υπολείπεται …

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τζλοσ πάντων, αφιςτε … Πλα είναι μζςα ςτθν ηωι. Το παν είναι τα πράγματα
να μθν ςε παίρνουν από κάτω, να ςυνεχίηεισ.

ΡΑΝΟΣ: Σαν να ακοφω τον πατζρα μου. Π ,τι αναποδιζσ του τφχαιναν τισ κατάπινε και μετά
τισ δικαιολογοφςε ςαν αναγκαίεσ εμφανίηοντάσ τεσ ςαν μια ευκαιρία να ςτοχαςτεί. Και
ποιο τ’ αποτζλεςμα; Μια μίηερθ ηωι. Ε, όχι, λοιπόν, δεν πα’ να λζτε ςεισ, εγϊ τθν ηωι μου
κζλω να τθν απολαφςω. Καλθνφχτα. (ςτθν Μάρκα) Ράντωσ, αν αλλάξετε γνϊμθ, εμείσ κα
φφγομε εφτάμιςθ με οκτϊ παρά τζταρτο το πρωί –(ςτον πανδοχζα) όπωσ με
ςυμβουλζψατε.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αυτι θ επιμονι ςασ πια.

ΡΑΝΟΣ: Υπάρχουν γυναίκεσ που ςε προκαλοφν να τισ κατακτιςεισ για να τισ απολαφςεισ.
(υπαινιςςόμενοσ τθν Μάρκα) Υπάρχουν, όμωσ, και γυναίκεσ που νιϊκεισ τον πόκο να
ςβιςεισ ςιγά-ςιγά κάτω από το βλζμμα τουσ, κι αυτζσ, για μζνα, παρουςιάηουν
περιςςότερο ενδιαφζρον. Μια ματιά τουσ και τίποτε άλλο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν ζχετε άδικο. Τίποτε δεν είναι τόςο γριγορο, μα και τίποτε δεν μετριζται με
το μζτρο τθσ αιωνιότθτασ όςο ζνα βλζμμα. Άλλωςτε, για μασ τουσ χριςτιανοφσ –(ςτθν
Μάρκα) κα ςασ το ζχει διδάξει αυτό, είμαι βζβαιοσ, με τθν δζουςα επιμζλεια ο πατζρασ
ςασ– ο Κεόσ δεν αναπαρίςταται ςαν μάτι που βλζπει τα πάντα;

ΡΑΝΟΣ: Ρολφ ωραία. (ςτθν ομιγυρθ) Ελπίηω, να τα ξαναποφμε. (ςτον Κλειςάρθ) Ζχω τα
τθλζφωνά ςασ. (ςτθν Μάρκα) Κι εςάσ; Να θ κάρτα μου. Ι μπορεί, να φροντίςω καμιά φορά
να περάςω από δω, να ςασ δω πάλι. Αν, τελικά, δεν ζλκετε αφριο μαηί μασ. Σκεφτείτε το,
πάντωσ.

(Φεφγει)

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ο κοσ Ράνοσ! Ε, λοιπόν, από μια άποψθ, τον ηθλεφω. Χωρίσ ςκοτοφρεσ, τίποτα
που να βαςανίηει το μυαλουδάκι του. Μόνο πϊσ να οργανϊςει τισ εκδρομζσ και τα
ταξιδάκια του, με ποιουσ κα διαςκεδάςει απόψε, και κυρίωσ με ποιεσ …

ΜΑΚΑ: (ςτον πανδοχζα) Για ςασ, όμωσ, δεν είπε αν κα ςασ ξαναςυναντιςει. Σασ κεωρεί
ςίγουρο, φαίνεται.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ε, εγϊ ποφ να πάω. Ζχω ριηϊςει εδϊ πια. Το πιςτεφετε; Γζραςα και δεν ζχω
φφγει ποτζ από αυτόν τον τόπο. Οφτε μια φορά! Είναι θ φφςθ τθσ δουλειάσ, βλζπεισ. Το
πανδοχείο λειτουργεί όλο το χρόνο. Ροφ να φφγω. Αλλά να ςασ πω, δεν μ’ αρζςει να
ταξιδεφω κιόλασ. Για μζνα ειδικά, το κεωρϊ άςκοπο. Ρερνάνε τόςοι από δω, κι όλο και κάτι
ενδιαφζρον κα ακοφςεισ να διθγοφνται. Τι ανάγκθ ζχω τϊρα εγϊ να πάω να ςυναντιςω
άλλουσ ανκρϊπουσ ςε ξζνα μζρθ, αφοφ ζρχονται εδϊ.
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ΜΑΚΑ: Ναι αλλά ταξιδεφοντασ βλζπεισ άλλα μζρθ, άλλα τοπία, ζχεισ άλλεσ παραςτάςεισ,
ξεφεφγεισ από τθν μονοτονία που ηεισ κακθμερινά.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Σιγά, υπάρχει πιο ωραίοσ τόποσ από αυτόν εδϊ. Κα δείτε και μόνθ ςασ, όταν
τον γνωρίςετε. Τα ςυνδυάηει όλα –κάλαςςα, βουνό, δάςοσ, κακαρό αζρα. Σασ διαβεβαιϊ
ότι το καλοκαίρι είναι εξίςου ωραία όπωσ τϊρα τον χειμϊνα. Και τθν άνοιξθ και το
φκινόπωρο, το ίδιο. Μια ποικιλία τοπίων και εικόνων. Είναι, δεν λζω, κάπωσ ιςυχα. Αλλά
εδϊ είναι να ζλκεισ για να ξεκουραςτείσ. Και μια και μιλάμε για ξεκοφραςθ, καλά είναι να
πάω κι εγϊ για φπνο. Αφριο από τισ 5 πρζπει να είμαι ςτο πόδι. Καλθνφχτα.

(Φεφγει)

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ράντωσ, μθν ακοφτε, αλθκινό ταξίδι δεν είναι να φεφγεισ μακριά να πασ να δεισ
καινοφρια μζρθ και τοπία, αλλά να κοιτάσ κάκε φορά τα πράγματα με διαφορετικά μάτια,
να βλζπεισ τον κόςμο με τα μάτια αυτοφ, εκείνου, του άλλου, με τα μάτια χιλιάδων άλλων.
Κυμάμαι μια φορά ςτο πανεπιςτιμιο που μασ μίλθςε ο κακθγθτισ για τον Σωκράτθ, που
όταν του ανζφερε κάποιοσ για ζναν κοινό γνωςτό τουσ ο οποίοσ, ενϊ γφριςε όλο τον κόςμο,
ςτο τζλοσ ζμεινε ο ίδιοσ, είπε: «ε, τι περίμενεσ, αφοφ είχε πάρει μαηί του τον εαυτό του».

ΜΑΚΑ: Το πρόβλθμά μασ, κζλετε να πείτε, είναι ο εαυτόσ μασ. Ε; Να τον ξεφορτωκοφμε,
λοιπόν.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εφκολο το ’χετε. Δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα, μεγαλφτερθ απελπιςία: να
είςαι κάποιοσ που δεν κζλεισ να είςαι, να είςαι δθλαδι ζνασ εαυτόσ που απεχκάνεςαι, ζνασ
εαυτόσ που κζλεισ να τον ξεφορτωκείσ, όπωσ πολφ ωραία το είπατε, και να μθν μπορείσ.
Ππωσ και το αντίςτροφο: να μθν είςαι εκείνοσ, ο εαυτόσ, που κζλεισ να είςαι. Εξίςου
οδυνθρό!

ΜΑΚΑ: Δεν ςασ καταλαβαίνω. Με μπερδζψατε.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Φανταςτείτε ζναν νζο, 24 χρονϊν, ασ ποφμε, που ερωτεφεται ζνα κορίτςι 15
ετϊν, άβγαλτο, ανεπιτιδευτο και ανυποψίαςτο από τισ παγίδεσ που είναι ςπαρμζνοσ ο
κόςμοσ. Ο νζοσ ςαν ζνασ άλλοσ φιλιδονοσ Δον Ηουάν υπόςχεται ςτθν αγαπθμζνθ του όςα
κα ικελε ςτθν ηωι τθσ, τθσ λζει πωσ είναι ζτοιμοσ να τθν παντρευτεί κιόλασ προτείνοντάσ
τθσ μάλιςτα να αρραβωνιαςτοφν. Κι εκείνθ παραςυρμζνθ από τα κερμά λόγια του ενδίδει
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ανταποδίδοντάσ του το ίδιο ςφοδρά τον δικό τθσ ζρωτα. Μζχρι που μια μζρα ο νζοσ
εντελϊσ ξαφνικά τθσ ηθτάει να διαλφςουν τον αρραβϊνα τουσ, και τθν εγκαταλείπει.

ΜΑΚΑ: Γιατί; Βζβαια, ο ζρωτασ λζνε πωσ κάποτε ξεφλουδίηει, ξεραίνεται και … πακαίνει.
Μμμ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Πχι, όχι δεν είναι αυτό. Απλϊσ, ικελε να ςυγκεντρωκεί ςτισ ςπουδζσ του, που
τισ είχε εγκαταλείψει, και μετά να γίνει κλθρικόσ. Ο ζρωτασ ιταν εμπόδιο ςτισ επιδιϊξεισ
του. Ζτςι, αποφαςίηει να εγκαταλείψει τθν μικρι αγαπθμζνθ του, παρότι μζςα του ο
ζρωτάσ του γι’ αυτιν παρζμενε ηωντανόσ και τον βαςάνιηε. Μάλιςτα μετά, όταν θ εγγίνα …

ΜΑΚΑ: εγγίνα;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ασ υποκζςομε ότι τθν ζλεγαν ζτςι. Θ εγγίνα, λοιπόν, μετά που ξεπζραςε τον
πόνο, τθν απογοιτευςθ και όλα εκείνα τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα που ςυνεπάγεται θ
εγκατάλειψθ, δζχκθκε πρόταςθ γάμου από ζναν ανϊτερο Δθμόςιο υπάλλθλο. Κι ο πρϊθν
αρραβωνιαςτικόσ τθσ; Συνειδθτοποιϊντασ το μζγεκοσ τθσ απϊλειάσ τθσ κάνει ςαν τρελόσ
να τθν ξανακερδίςει. Μάταια, όμωσ. Δυο-τρεισ φορζσ που τθν ςυναντά ςτον δρόμο, εκείνθ
τον αποφεφγει. Ζφταςε ςτο ςθμείο, μάλιςτα, όταν παντρεφτθκε θ εγγίνα, να ηθτιςει από
τον άντρα τθσ τθν άδεια να τθσ μιλιςει.

ΜΑΚΑ: Ε, δεν είμαςτε καλά. Να τθσ πει: τι, δθλαδι;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Χωρίσ τθν εγγίνα ζνιωκε τθν ηωι του μίηερθ, πωσ ιταν κάποιοσ τον οποίον
απεχκανόταν όςο τίποτε άλλο ςτον κόςμο, ζνασ ςιχαμερόσ εαυτόσ που ικελε να τον πνίξει
και να τον αποβάλλει από μζςα του, αλλά, ςε πείςμα του, παρζμενε μζςα του ηωντανόσ και
ενεργόσ. Κι αυτό δεν μποροφςε να το αντζξει. Ικελε να τθσ ηθτιςει να τον βοθκιςει να
πάψει να είναι κάποιοσ που δεν ικελε να είναι.

ΜΑΚΑ: Ι αντίςτροφα, όπωσ το είπατε πριν, να γίνει κάποιοσ που ικελε να είναι, ο
ερωτευμζνοσ ςφντροφόσ τθσ, χωρίσ, ωςτόςο, δυςτυχϊσ πια γι’ αυτόν, να μπορεί να είναι
αυτόσ που κα ικελε να είναι. Να τον βοθκιςει, πϊσ όμωσ; Μιπωσ –και ςυγνϊμθ που
τολμϊ να το πω– είςτε εςείσ εκείνοσ που κάποτε αγάπθςε τθν εγγίνα;
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: … … …

ΜΑΚΑ: Και θ εγγίνα; Τι ζγινε θ εγγίνα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν ξζρω. Ζμακα μόνο ότι ςφηυγόσ τθσ ανζλαβε διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ ςτθν
Ρρεςβεία μασ ςτθν Λνδία. Πλα αυτά τα χρόνια δεν άκουςα τίποτε γι’ αυτιν –πϊσ περνάει,
αν ζκανε οικογζνεια, αν είναι ευτυχιςμζνθ … Τίποτα, τίποτα. Ρρζπει να ςασ πω, πάντωσ, ότι,
μόλισ ςασ είδα, το μυαλό μου αυκόρμθτα πιγε ςε ’κείνθ. Ζνιωςα, βλζποντάσ ςασ, αυτό που
λζνε οι ποιθτζσ: πωσ μόλισ δει κανείσ το αντικείμενο του ζρωτά του αμζςωσ το φαντάηεται
ςαν να το ζχει δει εδϊ και πολφ καιρό πριν. Τθσ μοιάηετε τόςο πολφ. Αλικεια! Επιτζλουσ,
ζχω μπροςτά μου ζνα αξιόπιςτο υποκατάςτατό τθσ.

ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΔΕΥΤΕΘ ΡΑΞΘ

(Ύςτερα από δυόμιςθ περίπου χρόνια ςτο δωμάτιο υποδοχισ του ίδιου επαρχιακοφ
πανδοχείου. Άνοιξθ)

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ελάτε, ελάτε. Κζλετε να κακίςετε λίγο εδϊ; Ι μπορείτε, αν προτιμάτε, να
περάςετε κατευκείαν ςτθν τραπεηαρία. Π, τι κζλετε. Το δείπνο, πάντωσ, είναι ζτοιμο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εγϊ κα ζλεγα να κακίςομε πρϊτα εδϊ. (ςτθν Νίνα)Ε;

ΝΛΝΑ: … … …

ΡΑΝΟΣ: Ναι, καλφτερα ασ κακίςομε πρϊτα λίγο εδϊ. Δεν ξζρω, αλλά εμζνα μου φαίνεται
κάπωσ: μετά τθν κθδεία να πθγαίνεισ κατευκείαν να τρωσ … Κυμάμαι, όταν πζκανε ο
πατζρασ μου … Τα ίδια ... Βζβαια, θ καθμζνθ θ μάνα μου, Κεόσ ςυγχωρζς’ τθν, … τθσ
φαινόταν γελοίο να ζχει πεκάνει ο άντρασ τθσ κι εμείσ να τρϊμε του καλοφ καιροφ, αλλά τι
να κάνει. Επζμενε το ςόι του πατζρα μου.

ΜΑΚΑ: Μα ζτςι είναι το ζκιμο.

ΡΑΝΟΣ: Το καταλαβαίνω. Απλϊσ λζω πϊσ νιϊκω εγϊ. (ςτο ηεφγοσ Κλειςάρθ) Και προσ Κεοφ
δεν κζλω να πω ότι δεν κάνετε καλά εςείσ. (ςτον Κλειςάρθ) Αλικεια, ξαφνιάςτθκα όταν μου
τθλεφωνιςατε, για να μου πείτε το κλιβερό νζο. Κανονικά, κα ζπρεπε να ςασ είχα πάρει
εγϊ. Μου είχατε αφιςει τα τθλζφωνά ςασ, κι εγϊ ... Μα είναι τόςα πράγματα που πρζπει
να κάνει κανείσ, και, δυςτυχϊσ, δεν τα κάνει. Άνευ λόγου και αιτίασ τελικά! Απορροφθμζνοσ
ςτθν μια ι τθν άλλθ αςιμαντθ αςχολία του αδιαφορεί για τισ υποχρεϊςεισ του. Απορϊ,
όμωσ, πϊσ με βρικατε.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Άμα κζλει κανείσ … Αν και να ςασ πω, ςτθν αρχι δίςταηα να ςασ τθλεφωνιςω.
Σκζφτθκα, με τθν ηωι που κάνετε –με τα ταξίδια, τισ διαςκεδάςεισ, καταλαβαίνετε …–, αν
κα είχατε τον καιρό και τθν διάκεςθ, βζβαια, να ανταποκρικείτε ςτθν πρόςκλθςι μου να
ζρκετε μαηί μασ ςτθν κθδεία εδϊ. Και, πρϊτα από όλα, αν κα ςασ ζβριςκα και κακόλου.
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ΡΑΝΟΣ: Μπα, πάνε τϊρα πια αυτά. Τα πράγματα άλλαξαν.

ΜΑΚΑ: Άλλαξαν; Ρϊσ δθλαδι.

ΡΑΝΟΣ: Ο κείοσ μου –δεν ξζρω, αν ςασ είχα πει γι’ αυτόν–, που με χρθματοδοτοφςε,
πζκανε –πζκανε πζρςι. Το κακό είναι ότι ςτθν διακικθ του φρόντιςε να με αποκλθρϊςει
αφινοντασ όλθ του τθν περιουςία ςε ιδρφματα. Κι εκεί όμωσ, ζγραψε από λίγα ςτο κακζνα,
γιατί, ςου λζει, άμα άφθνε όλθ του τθν περιουςία του ςε ζνα ι δυο ιδρφματα, κα
προκαλοφςε το ενδιαφζρον των επιτιδειων να τθν βάλουν ςτο χζρι.

ΝΛΝΑ: Ελάτε τϊρα. Αυτά είναι υπερβολζσ.

ΡΑΝΟΣ: Πχι, αλικεια ςασ λζω. Το ’γραψε ο ίδιοσ ςτθν διακικθ του. Το διάβαςα με τα μάτια
μου.

ΝΛΝΑ: Δθλαδι, τι νόμιηε ότι για τα λίγα δεν κα βρίςκονταν επιτιδειοι, ότι υπάρχουν
απατεϊνεσ μόνο για τα πολλά;

ΡΑΝΟΣ: Τι να ςασ πω. Αν μποροφςε, κα τα ζπαιρνε και μαηί του. Ζτςι, μόνο κα ιταν ιςυχοσ
ότι δεν κα του πείραηε κανείσ τα λεφτά του. Να τα ελζγχει μόνοσ του.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Οπότε χωρίσ χριματα εςείσ…, πάνε και οι εκδρομζσ, και τα χιονοδρομικά, και
τα γλζντια …

ΡΑΝΟΣ: Να ςασ πω τθν αλικεια, τα είχα βαρεκεί κιόλασ. (ςτον Κλειςάρθ) Ε, λοιπόν, είχατε
απόλυτο δίκιο. Αυτι θ ηωι, το να ηεισ μζςα ςτισ απολαφςεισ χωρίσ να κάνεισ τίποτε, τελικά
δεν ζχει νόθμα. Είναι ςαν να ξυπνάσ ζνα πρωί και να βλζπεισ, ξαφνικά, ότι βρίςκεςαι ςε ζνα
κάταςπρο δωμάτιο χωρίσ ζπιπλα, δίχωσ κανζναν άλλο μζςα, άδειο, και να αναρωτιζςαι ποφ
είναι εκείνοι που διαςκζδαηεσ μαηί τουσ, που είναι όλα εκείνα τα πράγματα, ζμψυχα κι
άψυχα, που ςου πρόςφεραν απλόχερα απολαφςεισ. Τίποτα, όλα καπνόσ.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ρράγματι, είναι φριχτό να εξαπατθκείσ από τον εαυτό ςου. Να είςαι
αναγκαςμζνοσ να μεταφζρεισ ςυνεχϊσ μαηί ςου μζςα ςου ζναν απατεϊνα. Θ ςωτθρία ςασ,
ςασ ςυνιςτϊ, είναι να τον βγάλετε από μζςα ςασ.

ΡΑΝΟΣ: Μα ιδθ το ζχω κάνει, ζχω αλλάξει πια ηωι, όπωσ ςασ είπα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Και με τι αςχολείςκε, αν επιτρζπετε.

ΡΑΝΟΣ: Ρροσ το παρόν με τίποτα. Ζχω απευκυνκεί βζβαια ςτον Διμο τθσ περιοχισ μασ για
να γραφτϊ ςε ζνα από τα προγράμματα τθσ Δια βίου εκπαίδευςθσ που προςφζρει δωρεάν,
αλλά κα ικελα να μποροφςα να ζβριςκα και καμιά δουλειά. Μετά τθν απόφαςθ του κείου
να με αποκλθρϊςει αντιμετωπίηω ςοβαρό οικονομικό πρόβλθμα. Από τότε που πζκανε θ
μάνα μου οφτε θ πενιχρι ςφνταξθ του πατζρα μου υπάρχει πια.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Σαν τι δουλειά, δθλαδι.

ΡΑΝΟΣ: Τι δουλειά. Απόφοιτοσ λυκείου είμαι, δεν ζχω καμιά ειδικότθτα. Ππωσ
καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δφςκολα …

ΝΛΝΑ: (ςτον Κλειςάρθ) Μιπωσ κα μποροφςε κάπου ςτθν επιχείρθςθ… (ςτον Πάνο) Δεν ςασ
κρφβω, το γεγονόσ ότι ιρκατε ωσ εδϊ, ςτθν άκρθ του κόςμου, για να μοιραςτείτε μαηί μασ
τον πόνο μασ για το παιδί μασ, εμζνα με ςυγκίνθςε βακιά. Αν, μάλιςτα, όπωσ λζτε,
αποφαςίςατε να εγκαταλείψετε και τον ζκλυτο βίο ςασ … (ςτον Κλειςάρθ) Μςωσ, δεν ξζρω,
να χρειαηόςουν κάποιον που να τον εμπιςτευόςουν. Μμμ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: … … …

ΡΑΝΟΣ: Αυτό, ειλικρινά, κα ςασ το χρωςτοφςα χάρθ ςε όλθ μου τθν ηωι. Ράρτε με
δοκιμαςτικά, κι αποφαςίςτε μετά ανάλογα.

ΜΑΚΑ: (ςτο ηεφγοσ Κλειςάρθ) Αλικεια, απορϊ πϊσ αποφαςίςατε να ζρκετε εδϊ, (ςτθν
Νίνα) ςτθν άκρθ του κόςμου, όπωσ το είπατε, (ςτο ηεφγοσ Κλειςάρθ) να κάνετε τθν κθδεία.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τι να ςασ πω. Θ απόφαςθ είναι μια ςτιγμι τρζλασ. Δεν υπάρχει εξιγθςθ.

ΜΑΚΑ: Το λζω, γιατί δεν είναι ζνασ τόποσ που ζρχεςτε γιατί ςασ αρζςει, γιατί υπάρχει,
τζλοσ πάντων, κάτι που να ςασ δζνει ςυναιςκθματικά. Θ δουλειά ςασ, αν δεν κάνω λάκοσ,
ςασ αναγκάηει να μασ επιςκζπτεςκε. Αν δεν ιςαςταν υποχρεωμζνοσ να κάνετε τθν
παραγγελία μαλλιοφ, αμφιβάλλω πολφ αν κα μασ ερχόςαςταν.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Δεν ξζρω τι λεσ εςφ, αλλά εγϊ νιϊκω τόςο ευτυχισ που το πανδοχείο μου για
άλλθ μια φορά ςτάκθκε θ αιτία για να γνωριςτοφν κάποιοι άνκρωποι.

ΜΑΚΑ: (ςτον Πάνο) Ειδικά για ςασ, μάλιςτα, μπορεί, να είναι και θ αιτία, για να κάνετε μια
καινοφρια αρχι ςτθν ηωι ςασ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ε, καλά τϊρα, μθν τα παραλζμε κιόλασ. Εντάξει, δεν λζω, εδϊ ςτο πανδοχείο
ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςι τουσ, αλλά ασ μθν τον αποκλιρωνε ο κείοσ του και κα ςου ’λεγα
εγϊ, αν δεν κα ςυνζχιηε τον ίδιο τρόπο ηωισ. Αυτόσ, κυρίωσ, κατά τθν ταπεινι μου άποψθ,
ιταν ο λόγοσ, για να αλλάξει τρόπο ηωισ.

ΝΛΝΑ: Μα ο ίδιοσ δεν μασ είπε ότι ιδθ τα είχε βαρεκεί όλα –γλζντια, εκδρομζσ, εφιμερεσ
περιπζτειεσ …;

ΜΑΚΑ: Ππωσ, επίςθσ, ότι κατάλαβε, ζςτω κάπωσ αργά, πόςο δίκιο είχε ο ςφηυγόσ ςασ που
του ςυνζςτθςε ότι μια ηωι παραδομζνθ ςτισ απολαφςεισ δεν ζχει νόθμα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Καλά-καλά. Άμα κζλει κανείσ, μπορεί να βρει ζνα ςωρό αιτίεσ, για να
δικαιολογιςει τθν ςυμπεριφορά κάποιου. Εγϊ, πάντωσ, ξζρω ότι θ φφςθ ζκανε τον
άνκρωπο να κζλει τισ απολαφςεισ. Ακόμα κι αν λόγοι ανωτζρασ βίασ, που λζνε, τον
αναγκάηουν να τισ ςτερείται, δεν παφει να τισ αναηθτά. Βζβαια, όπωσ ςε όλα τα πράγματα,
υπάρχουν και οι ανϊμαλεσ καταςτάςεισ, άνκρωποι, κζλω να πω, που τουσ αρζςει να
υποφζρουν. Αλλά αυτζσ οι εξαιρζςεισ δεν κάνουν τον κανόνα. Ναι, ο άνκρωποσ είναι
φιλιδονο ον. Πλα τα άλλα –οι ςυμβουλζσ, οι παραινζςεισ, θ βαρεμάρα–, άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαςτε.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αυτι θ μανία πια να τα βάηομε όλα αδιακρίτωσ ςε ζνα τςουβάλι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Μα, αν το λζει θ λογικι;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αφιςτε τθν λογικι. Σπάνια βγαίνει από αυτιν κάτι περιςςότερο από
μπουρμπουλικρεσ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ρϊσ μιλάτε ζτςι. Θ λογικι, ασ ποφμε, δεν μασ λζει ότι … οι άνκρωποι
πεκαίνουν; Μπορεί να το αμφιςβθτιςει κανείσ αυτό;

ΜΑΚΑ: Μα τι είναι αυτά που λεσ τϊρα. Οι άνκρωποι ιρκαν να κθδζψουν το παιδί τουσ κι
εςφ τουσ μιλάσ για κάνατο. (ςτο ηεφγοσ Κλειςάρθ) Ω, πόςο ςασ ςκζφτομαι. Τι αποκζματα
δφναμθσ κα πρζπει να ζχετε, για να αντζξετε –και μάλιςτα με τόςθ αξιοπρζπεια– ζνα ακόμθ
χτφπθμα τθσ μοίρασ. Φςτερα από τόςα παιδιά ςτο χϊμα, να ςασ ςυμβεί κι αυτό με τον γιό
ςασ. Ειλικρινά, καυμάηω το κουράγιο ςασ.

ΝΛΝΑ: Πταν οι ατυχίεσ ςυςςωρεφονται γφρω ςου με τον πιο φρικϊδθ τρόπο, τότε το μόνο
που ζχεισ να κάνεισ είναι να ςθκϊςεισ τα μάτια ςου ςτον ουρανό. Μςωσ τότε μζςα ςτα
ςφννεφα διακρίνεισ ζνα χζρι βοθκείασ. (ςτον κο Κλειςάρθ) Ζτςι, δεν είναι, καλζ μου;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ναι, ο Κεόσ που μεριμνά για όλα τα πράγματα, ξζρει πότε και πϊσ κα πρζπει να
παρζμβει ςτισ ςυμφορζσ μασ. Εμείσ απλϊσ δεν πρζπει να χάνομε ποτζ το κάρροσ μασ και
τθν εμπιςτοςφνθ μασ ςτο πρόςωπό του.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Χίλια ςυγνϊμθ, αν, μιλϊντασ για τον κάνατο, ςασ ζξυςα τθν πλθγι ςασ…

ΝΛΝΑ: Σασ παρακαλϊ, δεν χρειάηεται να δικαιολογείςτε. Θ ηωι, δεν πρζπει να ζχομε τθν
παραμικρι αυταπάτθ, είναι τόςο αςιμαντθ κι άδεια! Να, κάψαμε τον άνκρωπό μασ, τον
γιό μασ. ίξαμε πάνω του μερικζσ φτυαριζσ χϊμα. Ιρκε το αμάξι να μασ πάρει, να μασ
γυρίςει ςτο πανδοχείο, και να ςυνεχίςομε εμείσ να ηοφμε όπωσ πριν. Κι από δω και πζρα; Τι
νόθμα ζχουν δυο ακόμθ, πζντε, δζκα, πενιντα χρόνια ηωισ; Γιατί να μθν τελειϊνει κανείσ
μια για πάντα και να οδθγθκεί εκεί κάτω ςτον τάφο; Αναρωτιζμαι, ποιοσ, αλικεια, είναι
εκείνοσ που κα ζχει τθν ατυχία να είναι ο τελευταίοσ ηωντανόσ, που κα αναλάβει να ρίξει
τισ τρεισ τελευταίεσ φτυαριζσ χϊμα πάνω ςτον τελευταίο νεκρό; Αφιςτε τα, λοιπόν.
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ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εγϊ, πάντωσ, αν μίλθςα για τον κάνατο, το ’πα ςαν παράδειγμα. Δεν ικελα να
ςασ πλθγϊςω. Αν και, όπωσ λζνε, άμα κζλεισ να ξορκίςεισ κάτι, καλφτερα είναι να το λεσ με
το όνομά του.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Κοιτάξτε, αςφαλϊσ κι όλοι μασ είμαςτε περαςτικοί από τον μάταιο αυτόν
κόςμο. Κανζνασ δεν ξεπζραςε ποτζ τον κάνατο. Ραρόλα αυτά δεν μπορείσ να πεισ ότι όλοι
είμαςτε το ίδιο κνθτοί, ότι όλοι μασ αντιμετωπίηομε τον κάνατό μασ με τον ίδιο τρόπο.
Άλλοσ τον βλζπει με φόβο, άλλοσ με ανακοφφιςθ, άλλοσ δεν ξζρω πϊσ. Γενικά, κζλω να πω
δεν είμαςτε όλοι ίδιοι, αςχζτωσ αν όλοι μασ ζχομε επάνω μασ τθν ταμπζλα «άνκρωποσ».
Οι φιλόςοφοι, παραςυρμζνοι από τθν ταμπζλλα «άνκρωποσ» που ζχουν κολλιςει ςε όλουσ
μασ, ψάχνουν εναγωνίωσ για ζνα κοινό χαρακτθριςτικό μασ, τθν ουςία όλων των
ανκρϊπων, οπότε υποτίκεται ότι, γνωρίηοντάσ τθν, ξζρεισ εκ των προτζρων, με κλειςτά
μάτια, τι είναι ο κακζνασ μασ. Κανζνασ δεν μπορεί να ξεφφγει από τθν ουςία του
ανκρϊπου, και από τθν άποψθ αυτι θ πορεία του κακενόσ μασ μοιάηει να είναι
προδιαγεγραμμζνθ. Ε, λοιπόν, αυτό εγϊ δεν μπορϊ να το δεχκϊ. Αυτόσ, μάλιςτα, μπορϊ να
ςασ εξομολογθκϊ, ιταν και ο λόγοσ, κυρίωσ, που εγκατζλειψα τισ ςπουδζσ μου ςτθν
φιλοςοφία. Μοιραία ςτιγμι ςτθν ηωι μου! Ραρατϊντασ τισ ςπουδζσ μου ακολοφκθςε μια
περίοδοσ ζντονθσ φιλθδονίασ, μια περίοδοσ που δεν ζκανα τίποτε άλλο παρά να ικανοποιϊ
τισ αχόρταγεσ αιςκιςεισ μου –το αιςκθτικό, ασ το πω ζτςι, κομμάτι τθσ ηωισ μου. Χαμζνα
χρόνια! (ςτον Πάνο) Ξζρετε εςείσ.

ΜΑΚΑ: Δεν καταλαβαίνω αυτι τθν περιφρόνθςι ςασ για τθν φιλοςοφία. Να κζλετε να τθν
διαγράψετε, επειδι παςχίηει να μασ αποκαλφψει τθν ουςία μασ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Θ ουςία μασ! Μάλιςτα. Και ποια είναι αυτι; Μιπωσ μπορείτε να μου τθν πείτε
κι εμζνα να τθν μάκω;

ΜΑΚΑ: Θ ψυχι, το πνεφμα, που μασ κάνει να ξεχωρίηομε από όλα τα άλλα δθμιουργιματα
του Κεοφ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εγϊ επιμζνω ςε εκείνο που ζλεγα πριν: ςτθν λογικι. Ναι, ναι, θ ουςία μασ
είναι θ λογικι. Χάρθ ςτθν λογικι που διακζτομε εςείσ, εγϊ, όλοι μασ εδϊ μζςα ξζρομε ότι 2
και 3 μασ κάνουν πζντε. Ζνα ηϊο, όμωσ, δεν το ξζρει, επειδι ακριβϊσ δεν ζχει λογικι.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Γενικότθτεσ, γενικότθτεσ. Τι ςχζςθ ζχουν όλα αυτά –θ λογικι, θ ψυχι, το
πνεφμα και δεν ξζρω ’γω τι άλλο ζχουν ςκαρφιςτεί οι φιλόςοφοι να μασ ςερβίρουν– με
μζνα, με τθν δικι μου φπαρξθ, με τθν ηωι μου. Εγϊ, με βλζπετε, ζχω μια ελαφρά αναπθρία
ςτο δεξί μου πόδι. Εκ γενετισ. Ε, λοιπόν, από τθν αρχι, από τότε που άρχιςα να
καταλαβαίνω τον εαυτό μου, ζβλεπα, εξαιτίασ τθσ ιδιομορφίασ μου αυτισ, τον κόςμο και ό,
τι ςυνζβαινε γφρω μου ι μζςα μου διαφορετικά από ό, τι οι άλλοι. Κι ςεισ, κι ςεισ, ο
κακζνασ μασ είναι αυτό που είναι, θ ατομικι φπαρξι του, και ανάλογα με το τι είναι ο
κακζνασ μασ ςυμπεριφζρεται κιόλασ. Ουδείσ μπορεί να ξεφφγει και να πάει πζρα από τα
όρια τθσ ατομικισ του φπαρξθσ. Αν, ασ ποφμε, ιμουν εγϊ ςτθν κζςθ ςασ κι είχα το
πανδοχείο αυτό, κι ςεισ, αντίςτοιχα, ιςαςταν ο ιδιοκτιτθσ τθσ δικισ μου επιχείρθςθσ, κα
μιλοφςαμε για ζναν πανδοχζα με τελείωσ διαφορετικι ιςτορία από τθν δικι ςασ ιςτορία, κι
ζναν ιδιοκτιτθ επιχείρθςθσ καταςκευισ λευκϊν ειδϊν με τελείωσ διαφορετικι ιςτορία από
τθν δικι μου, ζςτω κι αν τόςο εςείσ όςο κι εγϊ λζμε ότι διακζτομε τθν ίδια λογικι, που
είπατε εςείσ, ι τθν ίδια ψυχι και το ίδιο πνεφμα, (ςτθν Μάρκα) που αναφζρατε εςείσ.
Οτιδιποτε κάνομε, το κάνομε ο κακζνασ μασ εν ονόματι αυτοφ που είναι ο κακζνασ μασ, εν
ονόματι τθσ δικισ του φπαρξθσ. Ο κακζνασ μασ είναι μια ξεχωριςτι περίπτωςθ, μια
εξαίρεςθ, ζνα ςκάνδαλο! Θ φπαρξθ του κακενόσ μασ χωριςτά είναι αυτι που κακορίηει τθν
ιςτορία του κακενόσ μασ, και όχι θ ουςία του ανκρϊπου γενικά, αυτό που αόριςτα και
αφθρθμζνα λζμε «άνκρωποσ». Αυτι θ ςυηιτθςθ που κάνουν οι φιλόςοφοι γφρω από τθν
ουςία, ότι τάχα όλοι μασ, πζρα από τισ όποιεσ, επουςιϊδεισ τελικά, διαφορζσ μασ, ςτθν
πραγματικότθτα δεν είμαςτε παρά εκμαγεία τθσ ουςίασ του ανκρϊπου, είναι
παραπλανθτικι, τόςο παραπλανθτικι, όςο κυμάμαι που κάποιοσ πιγε κάποτε τα ροφχα
του για ςιδζρωμα ςε ζναν παλαιοπϊλθ, επειδι ζτυχε να δει ςτο μαγαηί του παλαιοπϊλθ
μια πινακίδα που ζλεγε «Εδϊ ςιδερϊνομε». Ο καθμζνοσ, δεν κατάλαβε ότι πινακίδα ιταν
ςτο μαγαηί του παλαιοπϊλθ για ποφλθμα, κι όχι για να φζρνουν οι πελάτεσ του τα ροφχα
τουσ για ςιδζρωμα.

ΡΑΝΟΣ: Ώςτε θ φπαρξθ, λοιπόν! Μου ζκανε εντφπωςθ, ξζρετε, που, φεφγοντασ πριν από
τον τάφο του γιοφ ςασ, αφιςατε ςτο χϊμα που ’ριξε από πάνω του ο νεκροκάφτθσ μια
μαρμάρινθ πλάκα με τθν επιγραφι «Εκείνθ θ Ατομικι Φπαρξθ».

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Γιατί, κα είχε καμιά ςθμαςία, αν πάνω ςτθν μαρμάρινθ πλάκα ζγραφε «Κϊςτασ
Κλειςάρθσ». Κα μποροφςε κάλλιςτα να λζγεται «Γιϊργοσ τάδε»; Κα άλλαηε τότε τίποτε ωσ
προσ τον ίδιο; Ο γιοσ μου κα εξακολουκοφςε να είναι αυτόσ που ανζλαβε τθν ευκφνθ να
γίνει –ό, τι τελικά βριςκόταν κάτω από το χϊμα: εκείνθ θ ατομικι φπαρξθ. Το τι κάνει κανείσ
ςτθν ηωι του είναι κζμα προςωπικισ του επιλογισ.

ΜΑΚΑ: Μα πϊσ το λζτε αυτό. Ρόςεσ φορζσ ςτθν ηωι μασ δεν αναγκαηόμαςτε να κάνομε
πράγματα που δεν κζλομε. Τι νομίηετε, εγϊ ιλκα εδϊ, επειδι ικελα;
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τότε, ασ μθν ερχόςαςταν.

ΜΑΚΑ: Σποφδαςα δαςκάλα και, αν ικελα να δουλζψω ςαν δαςκάλα, δεν είχα άλλθ
επιλογι να διοριςτϊ, παρά μόνο εδϊ. Αυτό μου το ξεκακάριςαν ςτο Υπουργείο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ναι, αλλά κα μποροφςατε να είχατε αποφαςίςει να μθν γίνετε δαςκάλα, ζςτω
κι αν ςπουδάςατε δαςκάλα. Ρόςοι ςπουδάηουν και κάνουν κάτι άλλο ςτθν ηωι τουσ. Να θ
ςφηυγόσ μου από δω: ςποφδαςε κοινωνικι λειτουργόσ, αλλά αποφάςιςε να γίνει νοικοκυρά
και να αφοςιωκεί ςτον άντρα τθσ και τα παιδιά τθσ.

ΝΛΝΑ: (ςτθν Μάρκα). Δεν μπορεί να τα ζχει κανείσ όλα. Υποχρεωτικά διαλζγει κάποια
πράγματα υπό τον όρο, όμωσ, να πλθρϊςει γι’ αυτά. Μθν παραπονιζςτε, λοιπόν, που
ιλκατε εδϊ, ςε ζναν τόπο που δεν ςασ αρζςει.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: (ςτθν Μάρκα) Τζλοσ πάντων, μιλάσ για τθν περιοχι μασ, λεσ και είναι καμιά
κόλαςθ. Άμα δεν ςου άρεςε, ασ μθν ερχόςουν. Καλά ςου λζνε.

ΜΑΚΑ: Βζβαια, εςφ τι ανάγκθ ζχεισ. Θ ηωι ςου είναι ζτςι όπωσ τθν κζλεισ να είναι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Γιατί, εςζνα πϊσ είναι; Τι ςου λείπει, δθλαδι; Υπάρχει κάτι που μου ηιτθςεσ
και δεν ςτο πρόςφερα; Ε; Πχι, πεσ ενϊπιον όλων εδϊ τι ςου λείπει;

ΜΑΚΑ: Ο εαυτόσ μου! Εκείνο που κα ικελα να είμαι και, δυςτυχϊσ, δεν μπορϊ να είμαι.
(ςτον Κλειςάρθ) Δεν ξεχνϊ τι μου είχατε πει τθν πρϊτθ φορά που ςυναντθκικαμε εδϊ, ςε
αυτό το δωμάτιο, πριν … από πόςο καιρό; Ράνε τϊρα κάπου ... δυόμιςθ χρόνια … ε; Τι είναι
το πιο οδυνθρό πράγμα, είχατε πει, να ηιςει κανείσ, θ μεγαλφτερθ απελπιςία που μπορεί
να νιϊςει; Να μθν είςαι εκείνο που κα ικελεσ να είςαι ι, αντίςτροφα, να είςαι εκείνο που
δεν κζλεισ να είςαι. Το κυμάςτε; Αχ, να μποροφςα να γινόμουν κάτι άλλο από αυτό που
είμαι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ρρόςεξε μόνο μθν, αλλάηοντασ, πάκεισ ό, τι κινδφνεψε να πάκει ζνασ
χωριάτθσ που ζφταςε ξυπόλθτοσ ςτθν πρωτεφουςα. (ςτθν ομιγυρθ) Τθν ξζρετε τθν ιςτορία;
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Α, τι να ςασ πω, ζχει πολφ γοφςτο. Πταν ζφταςε, που λζτε, ο χωριάτθσ ςτθν πρωτεφουςα κι
εγκαταςτάκθκε, κακϊσ οι δουλειζσ εκεί ιταν πιο κερδοφόρεσ από ό, τι ςτο χωριό,
απόκτθςε γριγορα τόςα χριματα, που του ζφταςαν όχι μόνο αγοράςει κάλτςεσ και
παποφτςια αλλά και να πιεί κιόλασ –να πει μάλιςτα τόςο πολφ, ϊςτε να μεκφςει.
Γυρίηοντασ, λοιπόν, ςπίτι τφφλα ςτο μεκφςι, ζπεςε φαρδφσ πλατφσ και κοιμικθκε
καταμεςισ του δρόμου. Εκεί, φςτερα από λίγο, να ςου κι ζνα αμάξι. Ο οδθγόσ φϊναξε ςτον
χωριάτθ να φφγει από τθν μζςθ, μθν περάςει πάνω από τα πόδια του και του τα κόψει. Ο
χωριάτθσ, αφοφ κοίταξε απορθμζνοσ τα πόδια του, που ζτςι με τισ κάλτςεσ και τα
παποφτςια δεν τα αναγνϊριςε, είπε ςτον οδθγό: «δεν βαριζςαι, προχϊρα, δικά μου είναι;».

ΜΑΚΑ: Ρϊσ ςου αρζςει να τα ευτελίηεισ όλα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ζτςι, ε; Τζλοσ πάντων … (ςτθν ομιγυρθ) Πποτε νομίηετε, μπορείτε να ζλκετε
για το δείπνο.

(Φεφγει)

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: (ςτθν Μάρκα) Μθν τον παρεξθγείτε. Είναι αλλοφ. Εςάσ ςασ τρϊει θ αγωνία για
τθν ψυχοφλα ςασ, κι αυτόσ ζχει τον μπελά του για το δείπνο.

ΝΛΝΑ: Τόςθ ευαιςκθςία πια κι αυτόσ για τον τόπο του!

ΡΑΝΟΣ: Εδϊ που τα λζμε, όμωσ, ςε όλουσ δεν αρζςει να παινεφουν τον τόπο τουσ; Δεν
κυμάμαι, όλα αυτά τα χρόνια που ταξίδευα, κανζναν ξενοδόχο που να μθν μου ζλεγε ότι
δεν κα ’βριςκα πουκενά ςτον πλανιτθ πιο ωραίο μζροσ από το δικό του. Βζβαια ιταν και θ
δουλειά τουσ ..., δεν λζω.

ΜΑΚΑ: Πχι, όχι. Εδϊ ο κφριοσ το κακετί το παίρνει πολφ προςωπικά. Εγϊ ξζρω, τϊρα, για
πόςο καιρό κα μου μουρμουρίηει που του πρόςβαλα τον τόπο.

ΝΛΝΑ: Και δεν του φαίνεται. Εμζνα τουλάχιςτον, όςεσ φορζσ τον ςυνάντθςα και μίλθςα μαηί
του, δεν μου ζδωςε τθν εντφπωςθ ενόσ τζτοιου ανκρϊπου. Απεναντίασ, μπορϊ να πω ότι
μου ζδινε τθν εικόνα ενόσ ςυηθτιςιμου ανκρϊπου.
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ΜΑΚΑ: Ε, εςείσ πελάτεσ του είςτε, φροντίηει να φζρεται αλλιϊσ μπροςτά ςασ.

ΡΑΝΟΣ: Δθλαδι, τι κάνει ςε ςασ και …

ΜΑΚΑ: Αφιςτε … αφιςτε, αφιςτε, ςασ λζω.

ΝΛΝΑ: Τότε, αν ςασ είναι τόςο ανυπόφοροσ, ςταματιςτε να ζρχεςτε εδϊ, ςτο πανδοχείο
του.

ΜΑΚΑ: Αυτό, πραγματικά, κα ιταν μια λφςθ, αλλά, ξζρετε, για μζνα, το πανδοχείο αυτό
είναι ζνα παράκυρο ςτον κόςμο. Δεν υπάρχει ψυχι εδϊ ςτθν περιοχι ολόκλθρθ να
μιλιςεισ. Οι κάτοικοι –άντρεσ και γυναίκεσ– αςχολοφνται με τα κοπάδια τουσ ςτισ ςτάνεσ.
Οι γζροι μόνο μζνουν ςτα ςπίτια με τα παιδιά, αλλά τι να πεισ με αυτοφσ. Από δω, όμωσ,
όλο και κάποιοσ ξζνοσ, όπωσ εςείσ τϊρα, κα περάςει, να ποφμε δυο λόγια. Αυτό εςάσ
μπορεί να ςασ φαίνεται απλό. Για κάποιον, όμωσ, αποκλειςμζνο από τον κόςμο, όπωσ εγϊ,
είναι πολφ ςθμαντικό. Ναι, αν δεν ιταν το πανδοχείο αυτό, δεν ξζρω αν κα άντεχα τθν ηωι
εδϊ. Κα αυ-το-κτο-νοφ-ςα.

ΡΑΝΟΣ: Υπερβολζσ.

ΜΑΚΑ: Μα εςείσ μου το είχατε πει, όταν ςυναντθκικαμε εδϊ –πριν από δυο τόςα χρόνια.
Δεν το κυμάςτε.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μθ ξεχνάτε ότι τότε που ςασ το ’λεγε αυτό διζνυε το αιςκθτικό ςτάδιο τθσ ηωισ
του. Ιταν παραδομζνοσ ςτθν φιλθδονία του! Θ ευτυχία του εξαρτιόταν από τισ απολαφςεισ
τθσ ςτιγμισ. Ζνασ τόποσ, λοιπόν, που δεν κα μποροφςε να ικανοποιιςει το αίτθμα τθσ
αιςκθτικισ του ηωισ, να του προςφζρει τισ απολαφςεισ που ακατάπαυςτα ηθτοφςαν οι
αδθφάγεσ αιςκιςεισ του, ζνασ τόποσ όπου κα κυριαρχοφςε θ ανία κα ιταν, γι’ αυτόν, ό, τι
χειρότερο, ζνα κάτεργο που κα του ιταν αδφνατον να το αντζξει. Κι όμωσ, αυτι θ μορφι
ηωισ, θ αιςκθτικι, κατά ζναν περίεργο τρόπο οδθγεί εκείνον που τθν ακολουκεί με
μακθματικι ακρίβεια ςε αυτό που ίδια αποφεφγει όπωσ ο διάβολοσ το λιβάνι. Πςο κι αν θ
αιςκθτικι μορφι ηωισ αποςτρζφεται το πρόςωπό τθσ ςτθν ανία, είναι μοιραίο να
καταλιξει ςτθν ανία και, χτυπϊντασ πάνω τθσ, να γίνει κομμάτια και να διαλυκεί. Θ κάκε
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απόλαυςθ που κυνθγάει ο κιαςϊτθσ τθσ αιςκθτικισ ηωισ είναι ςτιγμιαία ζτςι, ϊςτε μόλισ
περάςει θ ςτιγμι αυτι τθσ απόλαυςθσ, να αναηθτιςει αυτόσ μιαν άλλθ απόλαυςθ, που,
επειδι κι αυτι διαρκεί μια ςτιγμι, να αναηθτιςει αυτόσ μετά μιαν άλλθ απόλαυςθ, και
μετά το ίδιο πάλι, και πάλι, και πάλι. Θ αγωνία του είναι να φτάςει επιτζλουσ ςε μια μόνιμθ
ευτυχία, που, δυςτυχϊσ, οι απολαφςεισ με τον πρόςκαιρο, ςτιγμιαίο χαρακτιρα τουσ δεν
μποροφν να του τθν εξαςφαλίςουν. Ώςπου ζρχεται ο καιρόσ που βλζπει πόςο μάταιο είναι,
τελικά, το κυνιγι τθσ ευτυχίασ μζςα από τισ πρόςκαιρεσ απολαφςεισ. Τότε καταλαμβάνεται
από τθν ανία, τον πιάνει θ απελπιςία. (ςτον Πάνο) Ζτςι δεν είναι; Ι μιπωσ κάνω λάκοσ;

ΡΑΝΟΣ: … … …

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: (ςτθν Μάρκα) Τϊρα, όμωσ, όπωσ βλζπετε, τα πράγματα άλλαξαν για τον
αγαπθτό μασ. Ρζραςε πια ςτο θκικό, κα το ζλεγα, ςτάδιο τθσ ηωισ του. Σε εκείνθ φάςθ τθσ
ηωισ όπου οι αποφάςεισ μασ δεν εξαρτϊνται από τισ ςτιγμιαίεσ απολαφςεισ μασ, αλλά
υπαγορεφονται από ςτακεροφσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και τθν αίςκθςθ του κακικοντοσ να
ανταποκρικοφμε ςε αυτοφσ. Το νόθμα τθσ ηωισ πια βρίςκεται όχι ςτθν φυγι, αλλά ςτισ
δεςμεφςεισ και τισ υποχρεϊςεισ ςτισ οποίεσ υποβάλλει κανείσ τον εαυτό του. Ιδθ μασ είπε
ο φίλοσ μασ ότι εντάχκθκε ςε ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτον Διμο τθσ περιοχισ του, ότι
ψάχνει για μόνιμθ δουλειά … Μζςα ςτο μυαλό του, μάλιςτα, υποκζτω, κα πρζπει να ζχει
ωριμάςει και θ ιδζα του γάμου, να μετατραπεί από ζνασ διαφκορζασ γυναικϊν ςε ζναν
ςυνετό οικογενειάρχθ. Υπ’ αυτζσ τισ προχποκζςεισ, λοιπόν, ακολουκϊντασ, κζλω να πω,
αυτόν, τον θκικό, τρόπο ηωισ, πιςτεφω ότι δεν κα είχε κανζνα πρόβλθμα να ηιςει ςε τοφτον
τον τόπο, τον ίδιο αυτόν τόπο που άλλοτε του προκαλοφςε τόςο μεγάλο τρόμο, ϊςτε, αν
υποχρεωνόταν να ηιςει ςε αυτόν, να αποφάςιηε να αυτοκτονιςει κιόλασ. Ασ πάμε, όμωσ,
μζςα. Ο άνκρωποσ ζχει ετοιμάςει το δείπνο εδϊ και τόςθ ϊρα, και με το δίκιο κα ζχει κάκε
λόγο να δυςαναςχετεί μαηί μασ.

(Φεφγουν ο κοσ Κλειςάρθσ και θ Μάρκα. Κακώσ θ Νίνα πάει να τουσ ακολουκιςει, ο Πάνοσ
τθν κρατάει πίςω)

ΡΑΝΟΣ: Σασ παρακαλϊ … κα ικελα να ςασ ηθτιςω μια μεγάλθ χάρθ. Να μεςολαβιςετε να
προςλθφκϊ ςτθν επιχείρθςθ του ςυηφγου ςασ.

ΝΛΝΑ: Μα του το είπα ιδθ. Δεν με ακοφςατε;
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ΡΑΝΟΣ: Ναι, και ςασ ευχαριςτϊ για τθν πρωτοβουλία ςασ αυτι. Αλλά να, επειδι τον
άκουςα να λζει πριν ςτθν δεςποινίδα Μάρκα ότι δεν κα είχα κανζνα πρόβλθμα να μείνω
εδϊ τϊρα πια, ςκζφτθκα μιπωσ νομίηει ότι εγϊ πράγματι κζλω να μείνω εδϊ. Εγϊ, όμωσ,
δεν κζλω να μείνω εδϊ.

ΝΛΝΑ: Κι αν κρίνετε ότι το ςυμφζρον ςασ είναι να μείνετε εδϊ;

ΡΑΝΟΣ: Ω, ςασ παρακαλϊ, μθ μου το λζτε αυτό, με πιάνει απελπιςία. Ρροςπακϊ, όπωσ ςασ
είπα, να αλλάξω ηωι, να ξεφφγω από το αμαρτωλό παρελκόν μου και να πάρω ζναν άλλο
δρόμο που κα με οδθγιςει … δεν λζω ςτθν ευτυχία –θ λζξθ ευτυχία είναι βαριά, το ξζρω –,
αλλά, να, κάπου, τζλοσ πάντων, που να νιϊκω καλφτερα … Κι εςείσ; Εςείσ, τι κάνετε; Με
ςτζλνετε κάπου που είναι βζβαιον ότι θ ηωι μου κα είναι μίηερθ πάλι ι μάλλον χειρότερθ
ακόμθ. Κζλω να ξεφφγω, με καταλαβαίνετε, από τον μελαγχολικό εαυτό μου, αυτόν που
πια δεν αντζχω, αλλά ποφ να πάω, δεν ξζρω. Νιϊκω ςαν κάποιον που κζλει να φφγει από
το διαμζριςμά του, επειδι του ζχει γίνει ανυπόφορο εξαιτίασ του καπνοφ ι για κάποιον
άλλο λόγο, δίχωσ να ζχει βρει εντωμεταξφ κάποια άλλθ κατοικία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να
κάνει τίποτε άλλο παρά να ςυνεχίςει να μζνει ςτο διαμζριςμά του περιμζνοντασ μιπωσ
διαλυκεί ο καπνόσ ι εξαλειφκοφν οι λόγοι που το κάνουν ανυπόφορο. Χρειάηεται, όμωσ,
κάποιον να τον βοθκιςει να αλλάξουν οι ςυνκικεσ ςτο διαμζριςμά του …

ΝΛΝΑ: Να του ανοίξει το παράκυρο, ασ ποφμε, για να φφγει ο καπνόσ;

ΡΑΝΟΣ: Μθν με ειρωνεφεςτε, ςασ ικετεφω. Υποφζρω, πιςτζψτε με. Αυτό που ςασ ηθτάω,
κάνοντασ ζκκλθςθ ςτθν ευαιςκθςία ςασ, είναι να με αντιμετωπίςετε όπωσ κα φερνόςαςταν
ςτον αδικοχαμζνο γιό ςασ. Να με βοθκιςετε, ϊςτε το κλιβερό αυτό διάςτθμα που
περνάω, θ κακι ςτιγμι, που λζνε, να περάςει, οι προοπτικζσ μου να αλλάξουν, θ ςκοτεινι
δυνατότθτα που απλϊνεται μπροςτά μου να λθςμονθκεί κι, ζτςι, να μπορζςω πάλι να
ενςωματωκϊ ςτον εαυτό του, όχι να με ςπρϊχνετε κάπου, εδϊ, ςτον πλθκτικό αυτόν τόπο,
όπου είναι βζβαιο ότι τίποτε από όλα αυτά που κζλω να ξεπεράςω δεν πρόκειται να
ςυμβεί.

ΝΛΝΑ: Και νομίηεισ ότι τα πράγματα κα αλλάξουν όπωσ κζλεισ, αν ςε πάρει ο ςφηυγόσ μου
ςτθν επιχείρθςι του;

ΡΑΝΟΣ: Να, είμαι βζβαιοσ.

26

ΝΛΝΑ: Ρολφ καλά.

ΡΑΝΟΣ: Τι, να μείνω ιςυχοσ;

ΝΛΝΑ: Να μείνεισ ιςυχοσ.

ΡΑΝΟΣ: Ω, κα ικελα να ξζρετε ότι κα φροντίςω να ανταποκρικϊ ςε ό, τι μου ηθτιςει ο
ςφηυγόσ ςασ, να μθν διαψεφςω πρϊτα και κφρια εςάσ για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ προσ το
πρόςωπό μου, να ςασ ανταποδϊςω ό, τι κάνετε για μζνα ςτο πολλαπλάςιο με τισ υπθρεςίεσ
μου και τθν αφοςίωςι μου, να γίνω για ςασ και τον ςφηυγό ςασ ο Ράνοσ ςασ.

ΝΛΝΑ: Ράμε, πάμε τϊρα, όμωσ, γιατί οι άλλοι κα αρχίςουν να δυςαναςχετοφν που τουσ
ζχομε και περιμζνουν –και με το δίκιο τουσ, εδϊ που τα λζμε ….

(Φεφγουν)

ΤΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΤΛΤΘ ΡΑΞΘ

(Ύςτερα από τριάμιςι περίπου χρόνια ςτο δωμάτιο υποδοχισ του ίδιου επαρχιακοφ
πανδοχείου. Καλοκαίρι).

ΜΑΚΑ: … Αιςκάνομαι όπωσ κα πρζπει να αιςκάνεται ζνα πιόνι ςτο ςκάκι τθν ϊρα που ο
αντίπαλοσ λζει: «το πιόνι αυτό δεν μπορεί να κινθκεί». Τόςο βαριά είναι θ ψυχι μου, που
δεν υπάρχει μζςα μου πια καμιά ςκζψθ να ακουμπιςει επάνω τθσ να τθν αντζξει, ζνα
φτεροφγιςμα ςτα ςωκικά μου να τθν υψϊςει ςτον αικζρα. Τθν νιϊκω ςαν να περνάει
ςφρριηα πάνω από τθν γθ, όπωσ τα πουλιά που πετάνε χαμθλά, όταν φυςάει ο άνεμοσ που
φζρνει καταιγίδα. Ναι, θ επικυμία μου να φφγω, αν με ρωτάτε, είναι πιεςτικι. Δεν υπάρχει
τίποτε ςε αυτόν τον τόπο να με δζνει μαηί του. Ζξθ χρόνια εδϊ, και δεν κζλω να κυμάμαι
τίποτα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μθ νομίηεισ, όμωσ, ότι ξεχνϊντασ κερδίηεισ τίποτα, ότι ζτςι διαγράφεισ το
παρελκόν ςου. Αντίκετα, κάτι από τθν ςτιγμι που το κυμόμαςτε, ζχει πάψει κιόλασ να
υπάρχει. Να, μιλϊντασ μου αυτιν τθν ςτιγμι, δεν κα ιταν κακαρι ανοθςία να πω ότι ςε
κυμάμαι, ότι κυμάμαι τι μου λεσ τϊρα; Επειδι ακριβϊσ υπάρχεισ, και γιατί ό, τι μου λεσ
είναι ηωντανό εδϊ τϊρα μζςα ςτ’ αφτιά μου. Ρρζπει να πεκάνει κάτι, για να το κυμόμαςτε.
Θ μνιμθ είναι όπωσ το κοράκι: τρζχει εκεί όπου υπάρχει ψοφίμι.

ΜΑΚΑ: Αχ, ςασ παρακαλϊ, μθ με μπερδεφετε πάλι με τισ φιλοςοφίεσ ςασ. Τι πάει να πει
αν κάτι που ζχει γίνει το κυμάμαι ι όχι; Π, τι ζχει ςυμβεί ζχει ςυμβεί. Καμιά μνιμθ και
καμιά δφναμθ δεν μπορεί να το ακυρϊςει. Το παρελκόν φυγείν αδφνατον, ζλεγε ο πατζρασ
μου.

ΝΛΝΑ: Ηει ο πατζρασ ςου;

ΜΑΚΑ: Πχι.

ΝΛΝΑ: Θ μθτζρα ςου;

ΜΑΚΑ: Οφτε. Ρζκανε πριν από δφο περίπου χρόνια. Τθν ζφαγε ο καθμόσ τισ αδελφισ μου.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ο καθμόσ τισ αδελφισ ςου;

ΜΑΚΑ: Θ αδελφι μου πάςχει από μελαγχολία, που τα τελευταία χρόνια εξελίχκθκε ςε
βαριάσ μορφισ. Ξζρετε τι φοβερό είναι να νομίηεισ ότι ζχεισ απζναντί ςου ζνα ηωντανό
ανκρϊπινο πλάςμα και να βλζπεισ ζνα άγαλμα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μθ μου λεσ. Ξζρω, γιατί κι ο πατζρασ μου υπζφερε από μελαγχολία.

ΝΛΝΑ: Και τϊρα ποιοσ τθν φροντίηει τθν αδελφι ςου γιατί, αν, όπωσ είπεσ, θ κατάςταςι τθσ
είναι βαριά, υποκζτω ότι δεν κα μπορεί να αυτοεξυπθρετείται.

ΜΑΚΑ: Ναι, όςο ηοφςε θ μάνα μου τθν είχε ςπίτι. Μετά αναγκαςτικά ζπρεπε να μπει ςε
ψυχιατρικι κλινικι. Τϊρα, ςε ποια; Δεν ξζρω. Αυτά τα κανόνιςε ο Νίκοσ.

ΝΛΝΑ: Ο Νίκοσ;

ΜΑΚΑ: Εδϊ ο Νίκοσ ο …

ΝΛΝΑ: Α, ο πανδοχζασ μασ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Κα πρζπει να ςε βοθκάει πολφ ο… Νίκοσ …, να είναι κοντά ςου, ςτιριγμά ςου.
Ι κάνω λάκοσ …

ΜΑΚΑ: Ράντωσ, και θ μάνα μου και ο πατζρασ μου εξακολουκοφν και υπάρχουν μζςα
ςτθν ςκζψθ μου όπωσ όταν ηοφςαν. Π, τι και να λζτε εςείσ, εγϊ πιςτεφω ότι κάτι –ζνα
ςυμβάν, ζνα πρόςωπο το οποίο υπιρξε και δεν ηει πια– που το αναπολεί κανείσ, τίποτε δεν
μπορεί να το διαγράψει. Ζχει ιδθ περάςει ςτθν αιωνιότθτα, εκεί που τίποτε δεν πεκαίνει.

ΝΛΝΑ: Και δεν ζχει πια και κανζνα εφιμερο ενδιαφζρον. Μμμ;
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ΜΑΚΑ: Και λοιπόν; Μθ μου πείτε ότι προτιμάτε το εφιμερο από τθν αιωνιότθτα;

ΝΛΝΑ: Μςα-ίςα που πιςτεφω ότι κα πρζπει όλοι –ο κακζνασ με τθν δφναμθ και τα μζςα που
διακζτει– να παλεφομε για τθν αιωνιότθτα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ακόμθ κι αν κάποιοσ δεν τα κατάφερε όςο ηοφςε –είτε γιατί δεν μποροφςε ο
ίδιοσ είτε γιατί οι ςυνκικεσ δεν τον ευνόθςαν είτε δεν ξζρω για ποιο λόγο– να χειριςτεί τθν
ηωι του ζτςι, ϊςτε να γίνει άξιοσ να περάςει τθν κφρα τθσ αιωνιότθτασ, εμείσ οι άλλοι που
μζνομε πίςω οφείλομε να προςευχόμαςτε ςτον Κεό να τον αντιμετωπίςει με τθν επιείκεια
που αρμόηει ςτθν άπειρθ καλοςφνθ του. Να, εγϊ και θ ςφηυγόσ μου προςευχόμαςτε
ανελλιπϊσ για όλα τα παιδιά μασ ςτον Κεό να τα δεχκεί κοντά του. Και το ίδιο κάνομε τϊρα
και για τον Ράνο, που τον είχαμε πια ςαν παιδί μασ και κζλθςε ο Κφριοσ να τον πάρει κοντά
του πρόωρα, πριν προφτάςει να αξιοποιιςει τισ αναμφιςβιτθτεσ αρετζσ του για τθν
είςοδό του ςτθν αιωνιότθτα.

ΜΑΚΑ: Αν κι αυτόσ … Και προσ Κεοφ δεν λζω να μθν προςεφχεςτε για τθν ψυχι του …
Αλλά να, κζλω να πω ότι είχε ο ίδιοσ φροντίςει για να κερδίςει τθν αιωνιότθτα. Είχε
αποφαςίςει, όπωσ τουλάχιςτον μασ ζλεγε ο ίδιοσ, να κάνει ό, τι οφείλει να κάνει ζνασ
ςωςτόσ άνκρωποσ: να εγκαταλείψει το κυνιγι των απολαφςεων των αιςκιςεων, το
αιςκθτικό ςτάδιο, όπωσ το λζτε εςείσ, για να μπει ςτο θκικό ςτάδιο. Εκτόσ κι αν, δεν ξζρω,
όταν φφγατε από δω, δεν τιρθςε τθν απόφαςι του να ακολουκεί τουσ κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ που απαιτεί από μασ θ θκικι. Ρολλζσ φορζσ, λζνε, αποφαςίηει να αλλάξει
κανείσ ηωι, αλλά, παρόλα αυτά, δεν ςταματά να διολιςκαίνει ςτθν αμαρτία.

ΝΛΝΑ: Πχι, όχι, όςο ζηθςε κοντά μασ ιταν απζναντι ςε όλουσ –ςε μασ, τουσ ανκρϊπουσ του
περιβάλλοντόσ μασ, τουσ υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ, τουσ εργάτεσ …– τφποσ και
υπογραμμόσ. Δεν κα μποροφςε να του προςάψει κανείσ το παραμικρό από θκικι άποψθ.

ΜΑΚΑ: Ε, καλά είπα τότε ότι θ αιωνιότθτα τον περιμζνει.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Κι όμωσ, για να κερδίςει τθν αιωνιότθτα κανείσ, δεν αρκεί να περάςει από το
αιςκθτικό ςτο θκικό ςτάδιο τθσ ηωισ, που ςαφϊσ και μασ εξαςφαλίηει μια ανϊτερθ, πιο
αξιόλογθ μορφι ηωισ από το είδοσ τισ ηωισ που περικλείει το αιςκθτικό ςτάδιο. Θ θκικι
δεν είναι παρά ζνασ ενδιάμεςοσ μόνο ςτακμόσ προσ τθν ςωτθρία μασ.
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ΜΑΚΑ: Κι ο τελικόσ; Ο τελικόσ ςτακμόσ, ποιοσ είναι;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Το κρθςκευτικό ςτάδιο. Τθν αιωνιότθτα μπορεί να τθν αξιωκεί μόνο ζνασ
χριςτιανόσ.

(Μπαίνει ο Πανδοχζασ κρατώντασ ςτθν αγκαλιά του τριαντάφυλλα)

ΝΛΝΑ: Α, τι ωραία τριαντάφυλλα! Μα ποφ τα βρικατε, καλζ;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ε, λοιπόν, δεν κα το πιςτζψετε. Σιμερα ζγινε ζνα μικρό καφμα. Μζχρι χτεσ το
απόγευμα, κυμάςτε, οι τριανταφυλλιζσ ςτον κιπο του πανδοχείου δεν είχαν οφτε ζνα
τριαντάφυλλο επάνω τουσ. Μόνο μπουμποφκια. Και ω του καφματοσ –να, πριν από λίγο,
είδατε τι ϊρα ζφυγα–, κακϊσ περνοφςα ζξω από τον κιπο για να πάω ςτθν γειτονιά να δω
ποφ κα μποροφςα να βρω λουλοφδια, είδα τισ τριανταφυλλιζσ μασ φορτωμζνεσ με
τριαντάφυλλα. Οφτε ζνα, οφτε δφο. Πλα τα μπουμποφκια είχαν ανοίξει ωσ δια μαγείασ. Τι
εξιγθςθ μπορείτε να δϊςετε εςείσ ςε αυτό το αςυνικιςτο γεγονόσ; Γιατί μθ μου πείτε ότι
το ζχετε ξαναδεί. Εγϊ τόςα χρόνια, πρϊτθ φορά παρατιρθςα κάτι τζτοιο. Κατά τθν ταπεινι
μου γνϊμθ, λοιπόν, κα το προκάλεςε θ ψυχοφλα του, που κα πρζπει να πλανιζται κάπου
εδϊ γφρω. Να ξζρετε, το κεωρϊ τιμι όχι μόνο για μζνα, που τυχαίνει βζβαια να
γνωριηόμαςτε, αλλά και για τουσ ςυγχωριανοφσ μου, που επιλζξατε πάλι τον τόπο μασ ςαν
τθν τελευταία κατοικία ενόσ κοινοφ μασ φίλου αυτι τθν φορά.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μα τι λζτε τϊρα. Ππωσ καλά γνωρίηετε, γιατί εςείσ ιςαςταν εκείνοσ που
μεςολάβθςε, εδϊ ςτο νεκροταφείο ςασ αγοράςαμε πριν από λίγο καιρό ζναν οικογενειακό
τάφο, για να βάλομε μζςα τον γιό μασ. Τι πιο φυςικό, λοιπόν, να κζλομε δίπλα ςτον γιό
μασ να βάλομε ζναν άνκρωπο που αγαπιςαμε ςαν να ιταν πραγματικό παιδί τισ. Σιγά-ςιγά,
μάλιςτα, ςκεφτόμαςτε με τθν ςφηυγό μου να ξεκινιςομε τθν διαδικαςία, για να φζρομε
εδϊ και τα κόκκαλα και των άλλων παιδιϊν μασ –να είναι όλα μαηί.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τι ϊρα ζχετε πει για το τριςάγιο;

ΝΛΝΑ: Ο παπάσ είπε ότι κατά τισ 10 κα βρίςκεται ςτο γραφείο του ςτο νεκροταφείο, οπότε
να περάςομε να τον πάρομε από κει να πάμε μαηί ςτον τάφο.
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ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Και τϊρα θ ϊρα είναι … 9 παρά 20. Ωραία, λοιπόν, να ετοιμάςω τθν
ανκοδζςμθ, να ντυκϊ, και … να φφγομε.

ΝΛΝΑ: Το ςιτάρι είναι ζτοιμο, ε;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ναι, αν κζλετε να δείτε μιπωσ χρειάηεται τίποτε ακόμθ … Και να το βάλετε
μετά μόνθ ςασ, όπωσ μου είπατε, … δεν ξζρω ςε πιάτο, ςε δίςκο … Μπορείτε να διαλζξετε.
Ζχω διάφορα μεγζκθ και ςχιματα. Ελάτε να ςασ δείξω.

(Φεφγουν ο Πανδοχζασ και θ Νίνα)

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Υποκζτω ότι κα ζρκεισ κι εςφ μαηί τισ.

ΜΑΚΑ: Ε, βζβαια. Τι παιδί παπά κα ιμουν, αν δεν ςεβόμουν τουσ κανόνεσ τισ εκκλθςίασ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Και νομίηεισ ότι είναι αρκετό να τθρεί κανείσ τουσ τυπολατρικοφσ κανόνεσ τισ
εκκλθςίασ μασ, να ςυμπεριφζρεται ςφμφωνα με τισ ανοφςιεσ διδαςκαλίεσ και υποδείξεισ
των παπάδων, για να κεωρθκεί άξιο τζκνο του Κεοφ;

ΜΑΚΑ: Μα κι εςείσ, αυτό δεν κάνετε; Ταξιδζψατε τόςα χιλιόμετρα να ζλκετε εδϊ για τθν
κθδεία του γιοφ ςασ πριν από … πόςα; Τρία χρόνια, νομίηω, πάνε τϊρα …

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τριάμιςι. Για τθν ακρίβεια, τρία χρόνια, πζντε μινεσ και είκοςι δφο θμζρεσ.

ΜΑΚΑ: Το ίδιο ταξίδι κάνατε και για τθν κθδεία του Ράνου. Και ςιμερα, τρεισ μζρεσ μετά,
ηθτιςατε από τον παπά να ζλκει να του κάνετε τριςάγιο. Πλα αυτά είναι πράγματα που τα
επιβάλλουν οι κανόνεσ τισ εκκλθςίασ μασ. Αν, λοιπόν, όλα αυτά τα κεωρείτε ανοφςια, δεν
καταλαβαίνω γιατί τα τθρείτε. Εκτόσ πια κι αν δεν εννοείτε ό, τι λζτε.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ξζρω καλά τι λζω. Αλθκινόσ χριςτιανόσ δεν είναι εκείνοσ που ακολουκεί τισ
υποδείξεισ τθσ εκκλθςίασ και των παπάδων. Να εγϊ ςτθν κθδεία μου δεν κα ικελα να
ζλκουν παπάδεσ, ζτςι που ζχουν καταντιςει ςιμερα: από υπθρζτεσ του Κεοφ να ζχουν
μετατραπεί ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.

ΜΑΚΑ: Ραρόλα αυτά, όμωσ, τουσ καλζςατε ςτθν κθδεία του Ράνου, ςτου γιοφ ςασ –και
ςτων άλλων ςασ, υποκζτω, παιδιϊν.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εγϊ λζω για τον εαυτό μου τι κζλω. Τθν ηωι τθν δικι μου μπορϊ να τθν
διακινδυνεφςω, να παίξω μαηί τθσ, αλλά τθν ηωι του άλλου; Πχι. Ο κακζνασ μασ είναι θ
φπαρξι του και τίποτε παραπζρα. Γι’ αυτιν μόνο ζχει δικαίωμα να αποφαςίηει. Δεν μπορϊ,
ι μάλλον δεν είναι ςωςτό, να αναλάβω τθν ευκφνθ για τθν μοίρα κανενόσ άλλου. Αν ο
Ράνοσ ι ο γιοσ μου ι κι οποιοδιποτε άλλοσ δεν κα ικελε να κθδευτεί ςφμφωνα με τισ
κανόνεσ τθσ εκκλθςίασ, να είςαι βζβαιθ ότι κα το ςεβόμουν.

ΜΑΚΑ: Ειςθγιςτε, μιπωσ, τθν κατάργθςθ τθσ εκκλθςίασ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δυςτυχϊσ, θ εκκλθςία μασ ζχει τόςο πολφ διαβρωκεί με τα καμϊματα των
λειτουργϊν τθσ, ϊςτε να μθν μασ αφινει πια κανζνα περικϊριο να ζλκομε ςε επαφι με τον
Κεό, τον οποίο υποτίκεται ότι πρζπει να υπθρετεί αυτι.

ΜΑΚΑ: Μα τότε, χωρίσ τθν εκκλθςία, τι ςόι χριςτιανοί κα ιμαςταν; Κι αν, όπωσ είπατε
πριν, τθν αιωνιότθτα μπορεί να τθν αξιωκεί μόνο ζνασ χριςτιανόσ, τότε δεν κα ιμαςταν
αποκλειςμζνοι από αυτιν δια παντόσ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τι ςθμαίνει να είναι κανείσ χριςτιανόσ. Λδοφ το ερϊτθμα. Το μεγαλφτερο
ζγκλθμα τθσ χριςτιανοςφνθσ είναι αυτό: να αυτοαποκαλείται κανείσ χριςτιανόσ χωρίσ να
είναι, να κεωρεί τον εαυτό του χριςτιανό μόνο και μόνο επειδι τθρεί τισ τφπουσ τθσ
εκκλθςίασ. Χριςτιανόσ, όμωσ, είναι κάποιοσ που πιςτεφει.

ΜΑΚΑ: Καλά δεν μπορεί να πιςτεφει κανείσ και, ςυγχρόνωσ, να ανικει ςτθν εκκλθςία, να
ακοφει τισ υποδείξεισ των λειτουργϊν τθσ; Τόςο ενοχλθτικζσ ςασ είναι πια;
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ρίςω από τθν διάκεςι μασ να ακολουκοφμε τισ κανόνεσ τθσ εκκλθςίασ μασ δεν
κρφβεται τίποτα άλλο παρά ζνασ υπολογιςμόσ για τθν αφεντιά μασ. Συμπεριφερόμαςτε
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των λειτουργϊν τθσ –κάνομε, ασ ποφμε, τον ςταυρό μασ
κανονικά, νθςτεφομε, διακθρφςςομε τθν αγάπθ μασ προσ τον πλθςίον μασ, δεν λζμε
ψζματα, τθροφμε τα μυςτιρια, δεν χρθςιμοποιοφμε το όνομα του Κεοφ επί ματαίω,
εκκλθςιαηόμαςτε τακτικά … κάνομε ό, τι τζλοσ πάντων μασ προτρζπει να κάνομε ι να μθν
κάνομε θ εκκλθςία– γιατί ζτςι βολευόμαςτε. Νιϊκομε, κάνοντασ ό, τι μασ λζει ο κλιροσ,
αςφαλείσ ότι βριςκόμαςτε ςτον ςωςτό δρόμο, ςτθν οδό που οδθγεί κατευκείαν ςτον Κεό.
Ο χριςτιανιςμόσ, όμωσ, απαιτεί εκ μζρουσ μασ να κάνομε ζνα γιγάντιο βιμα πζρα από τθν
υπερβολι, που μασ φζρνει μπροςτά … Ροφου; Στο παράλογο.

ΜΑΚΑ: Μα τϊρα τι κζλετε να μου πείτε: ότι ο χριςτιανιςμόσ είναι παραλογιςμόσ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν είναι τι κζλω να πω εγϊ, αλλά τι είναι ο χριςτιανιςμόσ. Ξζρετε εςείσ καμιά
άλλθ κρθςκεία που να λζει ότι ο Κεόσ ζγινε άνκρωποσ, ζνασ άνκρωποσ μάλιςτα ευάλωτοσ,
όπωσ το κάκε ανκρωπάκι, ςε κάκε ζκφραςθ αδυναμίασ και δυςτυχίασ –ςτθν πείνα, τθν
δίψα, τισ κακουχίεσ, τον πόνο; Γιατί ο Χριςτόσ μασ και πείναςε, όπωσ ο κακζνασ μασ, και
δίψαςε και ταλαιπωρικθκε και πόνεςε … Υπάρχει τίποτα πιο παράλογο, πιο αδιανόθτο από
τθν μεταμόρφωςθ αυτι; Ναι, εκείνοσ που κα αποφαςίςει να γίνει χριςτιανόσ πρζπει πρϊτα
από όλα να ενςτερνιςτεί τθν ιδζα του ςκανδάλου, να μάκει ότι αυτό που αξίηει πραγματικά
μπορεί να το βρει μόνο ςτθν ςφαίρα του παράδοξου. Κι αυτό μπορεί να ελπίηει ότι κα το
πετφχει μόνο κάποιοσ που διακζτει πίςτθ.

ΜΑΚΑ: Ραρουςιάηετε τθν πίςτθ ςαν ςκάνδαλο, ενϊ θ εκκλθςία μασ, που ξζρει, αςφαλϊσ,
πιο καλά από τον κακζνα μασ, μασ λζει ότι είναι το μζςο για να οδθγθκοφμε κοντά ςτον
Κεό.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μα εγϊ δεν λζω τίποτα διαφορετικό. Θ μοναδικι ελπίδα να ξεφφγομε από τον
κόςμο αυτόν, που ζχει βουλιάξει μζςα ςτθν αμαρτία παραςφροντασ κι εμάσ μαηί, και να
προςεγγίςομε τον Κεό, που μόνο αυτόσ –και όχι θ εκκλθςία, που υποκζτεισ εςφ – μπορεί
να μασ εξαςφαλίςει τθν αιωνιότθτα, είναι θ πίςτθ. Ραν δε ουκ εκ πίςτεωσ αμαρτία εςτίν!
Ζτςι δεν λζει Απόςτολοσ Ραφλοσ; Το αντίκετο τθσ αμαρτίασ, ξζρεισ, δεν είναι θ αρετι, αλλά
θ πίςτθ. Για να μπορζςει, όμωσ, θ πίςτθ να κάνει τθν δουλειά τθσ, πρζπει εμείσ να
απαλλαγοφμε από όλα εκείνα τα δεςμά – από τα ςυναιςκιματά μασ, από τθν θκικι, από
τθν λογικι– που μασ κακθλϊνουν μζςα ςτον αμαρτωλό κόςμο μασ. Ριςτεφω ςθμαίνει χάνω
τον νου μου –με ό, τι αυτόσ περιζχει–, για να κερδίςω τον Κεό! Δεσ τον Αβραάμ, που
ζχοντασ δει ςτον φπνο του τον άγγελο να του λζει πωσ είναι κζλθμα Κεοφ να κυςιάςει τον
Λςαάκ, τον μοναχογιό του, δεν δίςταςε να πάει να εκτελζςει τθν εντολι του Κυρίου.
Φοβερό, ε; Να μθν ζχει καμιά εγγφθςθ ςτα χζρια του ότι το όνειρο που είδε ιταν αλθκινό,
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να του λζει θ λογικι ότι, εκτελϊντασ τον γιό του, κινδφνευε να γίνει ζνασ κατάπτυςτοσ
πατροκτόνοσ, να του λζει θ θκικι ότι υπζρτατο χρζοσ μασ είναι να μθν αφαιροφμε από
κανζναν τθν ηωι, να του λζει το ςυναίςκθμα, θ πατρικι αγάπθ του, να φροντίηει για το
παιδί του, κι αυτόσ; Αυτόσ, παρόλα αυτά, να κάνει ό, τι είδε ςτο όνειρό του, μόνο και μόνο
γιατί πίςτεψε ό, τι του είπε ο άγγελοσ, που κα μποροφςε κάλλιςτα να είναι κι αυτόσ ζνα
από τα εκατομμφρια φανταςτικά πλάςματα που βλζπομε ςτα όνειρά μασ ι ακόμθ και ο
διάβολοσ που με τθν πανουργία του κα μποροφςε κάλλιςτα να υποδυκεί τον ρόλο του
αγγζλου. Κι όμωσ, ο Αβραάμ κζρδιςε τθν αιωνιότθτα, τθν οποία αςφαλϊσ δεν κα είχε
αξιωκεί, αν άκουγε τθν φωνι τθσ λογικισ, τισ υποδείξεισ τθσ θκικισ και τθν κραυγι του
ςυναιςκιματοσ. Χρειάςτθκε ο Αβραάμ, για να αποφαςίςει να κυςιάςει τον γιό του, να
κάνει ζνα άλμα για να υψωκεί πάνω από τθν λογικι, πάνω από τθν θκικι, πάνω από το
ςυναίςκθμα –ζνα άλμα που μόνο θ πίςτθ, θ ςκανδαλϊδθσ, θ εξωφρενικι πίςτθ, θ πίςτθ
που δεν υπακοφει ςε κανενόσ είδουσ κανόνα, μποροφςε να τον βοθκιςει να το κάνει. Πλα
για τον Αβραάμ ιταν μια ηαριά και τίποτε άλλο: είτε κα κζρδιηε τθν αιωνιότθτα είτε κα
γινόταν πατροκτόνοσ. Ζπαιξε και κζρδιςε τθν αιωνιότθτα. Ζνασ ριψοκίνδυνοσ παίκτθσ, όπωσ
απαιτεί θ πίςτθ.

ΜΑΚΑ: Τουλάχιςτον εκείνοσ είχε τθν δυνατότθτα να πιςτζψει κάπου, να επιχειριςει το
άλμα τθσ πίςτθσ, όπωσ είπατε. Να πάει κάπου. Στθν άβυςςο τθσ κολάςεωσ; Στθν αιωνιότθτα
του ουρανοφ; Ράντωσ, κάπου. Εγϊ όμωσ …, ποφ; Ρόςεσ φορζσ ςκζφτθκα να κάνω το
αποφαςιςτικό βιμα ςε ςφγκριςθ με το οποίο όλα τα προθγοφμενα βιματά μου δεν κα ιταν
παρά παιδιαρίςματα; Να διακινδυνεφςω το μεγάλο ταξίδι τθσ ανακάλυψθσ. Ππωσ το πλοίο
κατά τθν κακζλκυςι του που το χαιρετοφν με κανονιοβολιςμοφσ όταν αφινει πίςω του το
ναυπθγείο, να εγκαταλείψω κι εγϊ το ίδιο κριαμβικά αυτιν τθν πλθκτικι όπωσ κατάντθςε
ςε αυτόν τον ηοφερό τόπο ηωι μου. Ναι, κζλω όςο τίποτε άλλο να φφγω από δω, αλλά να
πάω ποφ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αν ανοίξεισ τθν πόρτα και κοιτάξεισ ζξω πζρα από τον λόφο, θ ματιά ςου κα
χακεί ςτον ορίηοντα. Νομίηεισ ότι ςε όλθ αυτιν τθν απεραντοςφνθ γφρω ςου δεν υπάρχει
μια γωνίτςα και για ςζνα; Ω, μθ γίνεςαι υπερβολικι. Δεν ζχεισ παρά να ανοίξεισ τθν πόρτα.

ΜΑΚΑ: Να πάω, ποφ; Κζλω να φφγω από δω. Το να κζλεισ, όμωσ, δεν είναι αρκετό. Θ
απραξία με ρουφάει μζςα τθσ ςιγά-ςιγά μζχρι να με καταπιεί. Θ ψυχι μου είναι άτονθ κι
αδφναμθ. Ζχω χάςει όλεσ μου τισ αυταπάτεσ. Μάταια αναηθτϊ τθν ευτυχία. Οι δαίμονεσ τθσ
χαράσ εδϊ δεν μποροφν πλζον να με ξεςθκϊςουν. Άλλοτε με το πρϊτο ςιμα που μου
ζκαναν, ι μάλλον που νόμιηα ότι μου ζκαναν, πεταγόμουν όρκια, ελαφριά, ςβζλτα και
άφοβθ, ζτοιμθ να πετάξω. Τϊρα όςο κι αν προςπακϊ να πείςω τον εαυτό μου να κινθκεί,
ζχω τθν εντφπωςθ ότι τίποτε δεν προχωράει. Δεν ζχω όρεξθ οφτε καν να περπατιςω. Είναι
τόςο κουραςτικό πια για μζνα. Δεν ζχω όρεξθ να ξαπλϊςω, γιατί μετά ι κα πρζπει να μείνω
ξαπλωμζνθ ι να ξαναςθκωκϊ, και δεν ζχω όρεξθ οφτε αυτό να κάνω.
35

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Συνελόντι ειπείν, δεν ζχεισ όρεξθ για τίποτε.

ΜΑΚΑ: Νιϊκω πολιορκθμζνθ από παντοφ, και, για να μθ με τελειϊςει θ τελματϊδθσ ηωι
τριγφρω μου, δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω μζχρι εξαντλιςεωσ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ππωσ εκείνοσ ο ςτρατθγόσ –δεν κυμάμαι τϊρα ποφ το διάβαςα– ο οποίοσ, όταν
περικυκλϊκθκε ςε ζνα φροφριο με όλο το ιππικό του, για να μθν παρακμάςουν τα άλογά
του από τθν απραξία, τα μαςτίγωνε κάκε μζρα.

ΜΑΚΑ: Ωραία, λοιπόν, μια και δεν μπορϊ κλαίγοντασ να βγω από το τζλμα τισ απραξίασ,
δεν ζχετε παρά να ακολουκιςτε τθν μζκοδο του ςτρατθγοφ: μαςτιγϊςτε με.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Και να ικελα, νομίηεισ κα μποροφςα;

ΜΑΚΑ: Γιατί;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μα πϊσ, χωρίσ μαςτίγιο; Πχι, όχι, ςοβαρά τϊρα, κα ιταν ςαν να πλιγωνα ξανά
κάποια που αγάπθςα ςτθν ηωι μου.

ΜΑΚΑ: Εννοείτε τθν εγγίνα;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Α, βλζπω εςφ κυμάςαι καλά. Ναι, τθν πλιγωςα τότε που τθν εγκατζλειψα, όταν
ςφθνϊκθκε το μυαλό μου θ ιδζα πωσ ιταν εμπόδιο τισ επιδιϊξεισ μου. Ρόςο άδικοσ ιμουν
μαηί τθσ. Αντί να ψάχνομε μζςα μασ να δοφμε γιατί κάτι δεν προχωράει ςτθν ηωι μασ όπωσ
κα κζλαμε, τα ρίχνομε ςτουσ άλλουσ. Ιταν πια αργά, όμωσ, να επανορκϊςω. Πςο κι αν
προςπάκθςα να τθν φζρω πίςω, μάταιοσ κόποσ. Είχε πάρει πλζον τον δικό τθσ δρόμο … Ω,
δεν ξζρεισ πόςο πολφ τθσ μοιάηεισ –τόςο, που ζχω τθν εντφπωςθ πωσ, αν ζκανα κάτι κακό
ςε ςζνα, να ςε μαςτίγωνα, ασ ποφμε, όπωσ, χαριτολογϊντασ, μου είπεσ, κα ιταν ςαν να
πλιγωνα πάλι εκείνθ. Αντίκετα, κα ιμουν ευτυχισ, αν μποροφςα να ςε βοθκιςω. Είπεσ ότι
κζλεισ να φφγεισ από δω, αλλά δεν ζχεισ ποφ να πασ. Μμμ; Μπορείσ, λοιπόν, να ζλκεισ μαηί
μου. Στο ςπίτι μασ.
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ΜΑΚΑ: Και θ ςφηυγόσ ςασ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν νομίηω ότι κα είχε αντίρρθςθ. Ράντα ικελε να είχε μια κόρθ. Βζβαια, κα
επικυμοφςε να είχε αποκτιςει ζνα δικό τθσ κορίτςι, να το ζχει μεγαλϊςει θ ίδια, αλλά, και
μαηί ςου, νομίηω, κα μποροφςε να αναπτφξει μια ςχζςθ που κα τθν ικανοποιοφςε.

ΜΑΚΑ: Δεν ξζρω, φοβάμαι. Είναι όλα τόςο μπλεγμζνα μζςα μου. Νιϊκω τθν ηωι εδϊ ςαν
ζνα βαρφ πζλμα πάνω μου να με πιζηει και ςιγά-ςιγά να με ςυνκλίβει. Κζλω να φφγω.
Σκζφτομαι και τον Νίκο, που να πάρει θ ευχι, πϊσ κα το πάρει. Να ζχει κάνει τόςα για μζνα
–ίςωσ να μθν μου πρόςφερε εκείνο που πραγματικά κα ικελα, αυτό που κα χρειαηόμουν
για να αποκτιςει θ ηωι μου νόθμα, που ειλικρινά δεν ξζρω τι κα μποροφςε να ιταν αυτό–,
κι εγϊ να του γυρίηω τθν πλάτθ. Μου λζτε να ζλκω μαηί ςασ. Ωραία. Κα είναι, όμωσ, τότε
καλφτερα τα πράγματα για μζνα; Σκζφτομαι κι όλουσ τουσ αλλεπάλλθλουσ κανάτουσ ςτο
ςπίτι τισ και … δεν ξζρω, δεν ξζρω ... Τρομάηω.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Κοίτα, θ ηωι δεν είναι όπωσ ζνα πρόβλθμα, που μπορεί να κακίςει κανείσ κάτω
και με τθν θρεμία του, μεκοδικά, να ψάξει να βρει τθν λφςθ του. Θ ηωι είναι μια
πραγματικότθτα, που πρζπει να τθσ δοκεί κανείσ, να τθν βιϊςει δίχωσ να ξζρει τι κα
κερδίςει ι τι κα χάςει από τθν περιπζτεια αυτι. Ενδεχομζνωσ, δεν λζω, διακινδυνεφοντασ
να βιϊςομε τθν πραγματικότθτα, να κάνομε λάκθ, αλλά θ ηωι, τιμωρϊντασ μασ για τισ
όποιεσ αςτοχίεσ μασ, μπορεί, τελικά, να μασ βοθκιςει να βροφμε τον δρόμο μασ και
ςυνεχίςομε τθν πορεία μασ. Αν, όμωσ, δεν διακινδυνεφςομε κακόλου, ποιοσ κα μασ
βοθκιςει; Μμμ;

ΝΛΝΑ (μπαίνει κρατώντασ ζνα πιάτο με κόλλυβα κι ζνα κουτί) Ρϊσ ςασ φαίνεται;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μια χαρά. (δείχνοντασ το κουτί) Κι εδϊ; Αυτό τι είναι;

ΝΛΝΑ: Αμυγδαλωτά. Είπα να πάρω μερικά, να τα προςφζρομε ςε όποιον δοφμε εκεί, για να
ςυγχωρζςουν τθν ψυχι του, μια και το κόλλυβο, το πικρό ςιτάρι, που λζνε, το ςκορπίηουν
πάνω ςτον τάφο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: (ανοίγοντασ το κουτί) Α, βλζπω τα τφλιξεσ και το κακζνα μζςα ςε ηελατίνθ.
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ΝΛΝΑ: Ε, βζβαια, να μθ ςιχαίνεται ο άλλοσ να το πάρει. (ςτθν Μάρκα) Ζτςι δεν είναι; Εγϊ,
όποτε τφχει και βρεκϊ ςε νεκροταφείο και μου προςφζρουν τίποτα γλυκά και δω ότι είναι
χφμα, τα παίρνω βζβαια για να μθ τουσ προςβάλλω, αλλά μετά τα πετάω. Ξζρω εγϊ πόςοι
τα ζπιαςαν πριν, και τι είχαν πιάςει προθγουμζνωσ με τα χζρια τουσ; Ακόμθ και τα
κόλλυβα, αν δεν είναι ςυςκευαςμζνα ςε ςακουλάκι, τα ξαποςτζλνω –κρυφά, αςφαλϊσ, μθ
με δουν.

ΜΑΚΑ: Μα δεν είναι αμαρτία;

ΝΛΝΑ: Γιατί, δεν κα ιταν αμαρτία, αν τρϊγοντάσ τα, πάκαινα δθλθτθρίαςθ;

(Μπαίνει ο Πανδοχζασ κρατώντασ δυο ανκοδζςμεσ)

Δυο ανκοδζςμεσ;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τελικά, φαίνεται ζκοψα πολλά τριαντάφυλλα –περιςςότερα, ίςωσ, από όςα
ζπρεπε. Πςο κι αν προςπάκθςα να τα κάνω μια ανκοδζςμθ, δεν φαινόντουςαν ωραία. Το
πολφ περίςςιο, όπωσ ζλεγε θ μάνα μου, χαλά το ίςιο. Ενϊ τϊρα; Για δείτε. Εε!

ΜΑΚΑ: Δεν μπορϊ να ςε καταλάβω. Μιλάσ με ζναν ενκουςιαςμό, λεσ και ετοιμάηεςαι να
πασ ςε γιορτι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Συγνϊμθ, πιςτζψτε με, δεν είναι ότι δεν λυπάμαι … Αλίμονο δεν ιταν μόνο ότι
χάκθκε ζνασ τόςο νζοσ άνκρωποσ, αλλά κι ζνασ άνκρωποσ που μου ιταν ιδιαίτερα
ςυμπακισ –όχι μόνο όταν, μετά που τον αποκλιρωςε ο κείοσ του, αποφάςιςε να γυρίςει
ςελίδα ςτθν ηωι του, αλλά και πριν, όταν διακατεχόταν από το αχαλίνωτο πάκοσ να γεφεται
κάκε ςτιγμιαία απόλαυςθ που κα ικανοποιοφςε τισ αιςκιςεισ του, (ςτον Κλειςάρθ), για το
οποίο εςείσ, αντίκετα, τον επικρίνατε. (ςτθν ομιγυρθ) Αυτι θ διάκεςι μου, όμωσ, να
ελαφρφνω τθν κατάςταςθ, είναι, πϊσ να ςασ το πω, κάτι που βγαίνει αυκόρμθτα από μζςα
μου, άκελά μου. Να, προθγουμζνωσ κακϊσ ζφτιαχνα μζςα τισ ανκοδζςμεσ μοφ ιρκε
αυτόματα, χωρίσ να το κζλω ςτο μυαλό μου μια αςτεία ιςτορία, κι άρχιςα να γελάω μόνοσ
μου. (ςτθν Μάρκα) Στθν ζχω πει; Δεν κυμάμαι. Ε;
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ΜΑΚΑ: Μα τι μου ηθτάσ, τϊρα. Να μυρίςω τα νφχια μου; Ξζρω εγϊ για ποια ιςτορία μου
μιλάσ; Γιατί από ιςτορίεσ κι ανζκδοτα εςφ …, άλλο τίποτα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ρρόκειται για αλθκινι ιςτορία, ζτςι. Μια μζρα, που λζτε, κάποιοσ ονόματι
Σολδίνοσ, που διατθροφςε με τθν γυναίκα του ζνα βιβλιοπωλείο, κακϊσ ιταν ςτο βάκοσ
του μαγαηιοφ ανεβαςμζνοσ ςτθν ςκάλα, άκουςε ζναν πελάτθ, που δεν μποροφςε να τον δει
από κει που βριςκόταν, να μιλάει ςτθν γυναίκα του, ίδια κι απαράλλαχτα με τθν χροιά και
τον τόνο τθσ φωνισ του. Ζκπλθκτοσ, τότε, ο βιβλιοπϊλθσ ρϊτθςε με κάκε ειλικρίνεια τθν
γυναίκα του: Δεν μου λεσ, εβζκκα, εγϊ είμαι αυτόσ που ςου μιλάει; Δεν είναι αςτείο; Εγϊ,
πάντωσ, το βρίςκω εξαιρετικά χαριτωμζνο. Τι περίεργο πράγμα, λοιπόν, ε; Εκεί που κα
ζπρεπε να λυπάμαι που χάκθκε ζνα αγαπθμζνο μασ πρόςωπο, το μυαλό μου αυκόρμθτα να
πθγαίνει ςε πράγματα που με κάνουν να γελάω. Ι και το αντίκετο. Ρόςεσ φορζσ εκεί που
γελάω, νιϊκω, χωρίσ να το καταλάβω, τθν ανάγκθ να κλάψω.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Μπα, μθν ςασ κάνει εντφπωςθ. Είναι χαρακτθριςτικό των ανκρϊπινων
πραγμάτων να προκαλοφνται ςυχνά από τα αντίκετά τουσ. Ζνασ μελαγχολικόσ άνκρωποσ
τυχαίνει να διακζτει μεγαλφτερθ αίςκθςθ του χιοφμορ από κάποιον άλλον υποτίκεται
ιςορροπθμζνο, ζνασ ακόλαςτοσ να ζχει ζντονο το θκικό αίςκθμα, ζνασ ςκεπτικιςτισ να
ςτινει το αφτί του ςτθν φωνι τθσ κρθςκείασ. Θ χαρά και θ λφπθ μοιάηουν να είναι
ςτερεωμζνεσ ςτισ άκρεσ μιασ αιωροφμενθσ ράβδου ζτςι, ϊςτε, όταν πιζηεται θ μια άκρθ τθσ
προσ τα κάτω, μοιραία να ανεβαίνει θ άλλθ. Κζλω να πω ότι κατά παράδοξο τρόπο τα
δυςάρεςτα και τα αρνθτικά επικοινωνοφν με τα ευχάριςτα και τα κετικά. Από τθν άποψθ
αυτι, λοιπόν, μποροφμε να προςδοκάμε μζςα από τθν αμαρτία τθν λφτρωςθ.

ΜΑΚΑ: Αυτό είναι εξαιρετικά παριγορο, αφοφ, όπωσ λζει θ κρθςκεία μασ, όλοι μασ
κουβαλάμε μζςα τισ τθν αμαρτία.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Αυτι θ ζπαρςθ πια τισ ενοχισ ότι όλοι μασ είμαςτε αμαρτωλοί και τθσ
αποδοχισ τθσ μοίρασ μασ ότι δεν μποροφμε να κάνομε τίποτα …, τι να ςου πω. Ε, εγϊ
προςωπικά δεν ξζρω αν είναι ςε κζςθ κανείσ να ζχει αίςκθςθ τισ αμαρτίασ, (ςτον Κλειςάρθ)
ϊςτε να αξιωκεί, όπωσ είπατε, να δει μζςα από αυτιν τθν λφτρωςθ. (ςτθν ομιγυρθ)
Μπορεί ο μεκυςμζνοσ να καταλάβει τθν γεφςθ του κραςιοφ; Το ίδιο και ο αμαρτωλόσ:
βουτθγμζνοσ μζςα ςτθν αμαρτία και τυφλωμζνοσ από αυτιν, δεν μπορεί να καταλάβει τι
είναι θ αμαρτία. Αλλά και ςτθν περίπτωςθ που κάποιοσ ιταν αγνόσ, πάλι δεν κα μποροφςε
να πει τι είναι αμαρτία, αφοφ δεν κα είχε τθν εμπειρία τθσ. Μπορεί να καταλάβει κανείσ τθν
μυρωδιά του τριαντάφυλλου ι τθν γεφςθ του ροδάκινου, ό, τι κι αν του πω εγϊ, όπωσ κι αν
του τισ περιγράψω, αν δεν τισ νιϊςει ο ίδιοσ; Το παραμφκι αυτό, λοιπόν, γφρω από τθν
αμαρτία, κατά τθν ταπεινι μου γνϊμθ, μασ οδθγεί ςε ζνα αδιζξοδο, από το οποίο δεν ξζρω
ποιοσ μπορεί να μασ βγάλει.
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Θ πίςτθ ςτον Κεό.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Θ πίςτθ ςτον Κεό! Μάλιςτα. Υπάρχει κανζνασ λόγοσ να με κάνει να πιςτεφω
ςτον Κεό;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Πχι, κανζνασ απολφτωσ, αν εννοείτε, βζβαια, αν υπάρχει κάποια απόδειξθ ι,
ζςτω, ζνδειξθ ότι υπάρχει ο Κεόσ για να πιςτεφω ςε αυτόν.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τότε; Τότε, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον να πιςτεφει ςτον Κεό
και να περιμζνει από αυτόν, όπωσ είπατε, τθν λφτρωςθ από τθν αμαρτία;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Θ απελπιςία, το να νιϊκει κανείσ τον εαυτό του να πυρπολείται από παντοφ
χωρίσ τελικά να καεί ι να αποτεφρωκεί, όπωσ ο ετοιμοκάνατοσ που παραμζνει κλινιρθσ
περιμζνοντασ από ςτιγμι ςε ςτιγμι το τζλοσ του δίχωσ να μπορεί να πεκάνει. Και το
χειρότερο για το βάςανο τθσ απελπιςίασ του είναι θ ιδζα που ζχει ςφθνωκεί μζςα του ότι
υπεφκυνοσ που περιιλκε ςτθν αρρωςτθμζνθ αυτι κατάςταςθ είναι ο ίδιοσ, ότι φταίει
αυτόσ με τον τρόπο που διαχειρίςτθκε τθν ηωι του. Κι αυτό του προκαλεί το ςυναίςκθμα
τθσ ενοχισ, που, με τθν ςειρά του, του δθμιουργεί τθν αγωνία πϊσ να απαλλαγεί από αυτό.
Απελπιςία, ενοχι, αγωνία! Τρεισ βαςανιςτικζσ καταςτάςεισ που θ κακεμιά, με τθν ςειρά
τθσ, ςπρϊχνει όποιον τισ υφίςταται να αναηθτεί κάποια διζξοδο για να γλιτϊςει από το
μαρτφριο που βιϊνει. Χρειάηεται από κάπου να πιαςτεί, για να ξεφφγει από τα δίχτυα τουσ
–ζνα ςτιριγμα. Ροφ να το βρει, όμωσ; Στισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ του; Μα αυτζσ δεν είναι
εκείνεσ που τον οδιγθςαν ςτο αδιζξοδο από το οποίο κζλει να βγει; Θ μόνθ δυνατότθτά
του για να ςωκεί είναι να αναηθτιςει τθν λφτρωςι του πζρα από τθν ηωι, ςτον Κεό. Να
πιςτζψει ςτον Κεό. Ξζρω, ξζρω, μπορεί ο Κεόσ να μθν είναι παρά μια χίμαιρα. Θ πίςτθ του,
όμωσ, ςτον Κεό μπορεί να τον κάνει να τθν ξεπεράςει. Είναι όπωσ κάποιοσ που βρίςκεται
εγκλωβιςμζνοσ ςτο διαμζριςμά του ςτον τελευταίο όροφο μιασ πολυκατοικίασ που το ζχει
ηϊςει από παντοφ θ φωτιά και δεν ζχει καμιά δυνατότθτα να φφγει από κει μζςα και να
γλιτϊςει παρά μόνο να πθδιξει από το μπαλκόνι ςτο κενό, και πθδάει, τελικά, ενϊ ξζρει ότι
τον περιμζνει κάτω εκεί ο κάνατοσ, πιςτεφοντασ, όμωσ, ότι κάτι μπορεί να ςυμβεί κατά τθν
πτϊςθ του και να ςωκεί. Και ίςωσ, ίςωσ λζω, να ςυμβεί πράγματι κάτι, όςο απίκανο κι αν
είναι, και να ςωκεί.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ραρόλα αυτά, εγϊ επιμζνω ότι …
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ΝΛΝΑ: Σασ παρακαλϊ, ςυνεχίηετε τθν κουβζντα μετά, όταν γυρίςομε από το τριςάγιο. Δεν
είναι ςωςτό να περιμζνει ο παπάσ. Κάποιοι κα πρζπει να πάρουν τισ ανκοδζςμεσ. Εγϊ κα
κρατάω τα κόλλυβα. (ςτθν Μάρκα) Μπορείσ να πάρεισ εςφ το κουτί με τα αμυγδαλωτά;

(Φεφγουν όλοι κρατώντασ ο Κλειςάρθσ τθν μια ανκοδζςμθ, ο πανδοχζασ τθν άλλθ
ανκοδζςμθ, θ Νίνα το πιάτο με τα κόλλυβα και θ Μάρκα το κουτί με τα αμυγδαλωτά)

ΤΕΛΟΣ ΤΛΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΤΕΤΑΤΘ ΡΑΞΘ

(Ύςτερα από τζςςαρα ςχεδόν χρόνια ςτο δωμάτιο υποδοχισ του ίδιου επαρχιακοφ
πανδοχείου. Φκινόπωρο)

ΝΛΝΑ: … Ασ τθν κυμόμαςτε, λοιπόν. Είμαι βζβαιθ ότι θ ψυχι τθσ, αν μασ βλζπει από κει
ψθλά, κα νιϊκει αγαλλίαςθ που τθν ςκεφτόμαςτε.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Σκατά! Θ ανάμνθςθ είναι ζνα ροφχο φορεμζνο που, όςο ωραίο κι αν είναι, δεν
μασ μπαίνει πια γιατί ζχομε μεγαλϊςει εν τω μεταξφ. Ζνα ψωραλζο μεροκάματο που δεν
μασ χορταίνει. Τι να μου κάνει εμζνα θ μνιμθ τθσ.

ΝΛΝΑ: Ωραία, αλλά μποροφμε να κάνομε τίποτε άλλο από να τθν κυμόμαςτε; Μακάρι να
ιταν ςτο χζρι μασ να τθν φζρναμε πίςω.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Δεν μπορϊ να το χωνζψω ότι ζφυγε από κοντά μασ και αναπαφεται λίγεσ
εκατοντάδεσ μζτρα μακριά μασ, ςτο κοιμθτιριό μασ. Ρϊσ ζγινε, πϊσ ζγινε.

ΝΛΝΑ: Αφοφ ξζρεισ. Υπιρχε ςοβαρό πρόβλθμα κλθρονομικότθτασ ςτθν οικογζνεια. Θ
αδελφι τθσ εδϊ και χρόνια ςτο ψυχιατρείο, ο πατζρασ τθσ αυτοκτόνθςε …

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Αυτοκτόνθςε;

ΝΛΝΑ: Ε, βζβαια. Μου το εξομολογικθκε θ ίδια. Θ εκκλθςία, το ξζρεισ, απαγορεφει ρθτά τθν
αυτοκτονία. Θ ηωι, λζει, δεν μασ ανικει, είναι δϊρο του Κεοφ, και, ςυνεπϊσ, εμείσ δεν
ζχομε κανζνα δικαίωμα να τθν αφαιροφμε, αλλά μόνο ο Κεόσ, που μασ τθν χάριςε. Σκζψου
τϊρα, για να φτάςει ο πατζρασ τθσ, που ιταν παπάσ, να αυτοκτονιςει, τι ςοβαρό πρόβλθμα
υπιρχε. Αλλά και θ ίδια είχε επιχειριςει και πριν δυο-τρεισ φορζσ να αυτοκτονιςει. Τθν
προφτάςαμε ςτο τςακ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Π, τι και να μου λεσ, δεν μου το βγάηεισ εμζνα από το μυαλό ότι, αν τθν
βοθκοφςατε να ςτακεί ςτα πόδια τθσ, δεν κα είχε ςυμβεί το μοιραίο. Κι εδϊ, που ιταν, τι
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νομίηεισ, δεν τθν ζπιανε θ μελαγχολία; Κοίταγα, όμωσ, πάντοτε να είμαι κοντά τθσ, να τθσ
δίνω τα φάρμακα που τθσ ζλεγε ο αγροτικόσ, να τθν ενκαρρφνω, να τθσ ςυμπαραςτζκομαι,
να τθσ μιλάω, να τθν απαςχολϊ ... Και ποφ; Εδϊ, ςτθν άκρθ του κόςμου, ςτθν ερθμιά, όχι
ςτθν μεγαλοφπολθ, που είςτε εςείσ, όπου υπάρχουν τόςα πράγματα να κάνει κανείσ, για να
κρατάει το μυαλό του μακριά από μαφρεσ κι αδιζξοδεσ ςκζψεισ. Τι ανόθτοσ, Κεζ μου! Να
ξζρω ότι τόςα ανκρϊπινα πλάςματα –πόςα; Ζξθ παιδιά κι ο Ράνοσ– χάκθκαν κοντά ςασ,
και, παρόλα αυτά, να μθν τθν εμποδίςω να φφγει μαηί ςασ. Και το αποτζλεςμα; Να
προςτεκεί ζνα ακόμθ πρόςωπο, το όγδοο, ςτθν λίςτα των κυμάτων ςτο καταραμζνο ςπίτι
ςασ. Δεν μπορεί, κάτι περίεργο, για να μθν πω τίποτα βαρφτερο, πρζπει να υπάρχει εκεί.
Αναρωτιζμαι πϊσ δεν επιλιφκθκε θ αςτυνομία.

ΝΛΝΑ: Ροιοσ ςου είπε ότι δεν ... Και ςε πλθροφορϊ ότι δεν βρικε τίποτα το φποπτο, που
υπαινίςςεςαι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τόςοι κάνατοι, όμωσ, ςτθν ςειρά;

ΝΛΝΑ: Άμα θ κατάρα του Κεοφ πζςει βαριά επάνω ςου δεν ξζρεισ ποφ κα ςταματιςει. Είναι
ςαν ζνα ρολόι που του ζςπαςε το ελατιριο και τρζχει ςαν τρελό δίχωσ ςταματθμό.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Κατάρα; Κατάρα για τι; Ο Κεόσ δεν είναι άδικοσ. Για να δείξει τόςθ
ςκλθρότθτα, ποιοσ ξζρει ςε τι βαρφ παράπτωμα κα πρζπει να υποπζςατε. Εςφ, ο ςφηυγόσ
ςου ι και οι δυο ςασ, ίςωσ ...

ΝΛΝΑ: Μςα-ίςα που ο ςφηυγόσ μου φροντίηει να ανταποκρίνεται ςτθν βοφλθςι του –και με
το παραπάνω, μάλιςτα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τότε; Δεν καταλαβαίνω. Κζλεισ να πεισ, δθλαδι, ότι ο Κεόσ είναι παράλογοσ;

ΝΛΝΑ: Πχι, όχι …, όχι βζβαια. Κοίτα, θ ιςτορία πάει πολλά χρόνια πίςω. Ο πεκερόσ μου ιταν
ζνασ βακφτατα κρθςκευόμενοσ άνκρωποσ, αφιερωμζνοσ κυριολεκτικά ςτον Κεό. Διάβαηε
με τόςο πάκοσ και ςε τόςο βάκοσ τθσ Αγία Γραφι όςο κανείσ άλλοσ, πιςτεφω. Μςωσ και θ
μελαγχολία από τθν οποία υπζφερε ςοβαρά να οφείλεται, όπωσ είπε ο γιατρόσ, ςε αυτιν
τθν εμμονι του ςτα κεία. Το είχε μζςα του, μάλιςτα, απωκθμζνο που δεν ζγινε ιερεφσ. Γι’
αυτό και, μια και θ μοίρα το ζφερε να μθν αξιωκεί να υπθρετιςει ο ίδιοσ τθν εκκλθςία,
πρότρεπε τον ςφηυγό μου να γίνει παπάσ. Κι όμωσ, παρά τθν βακιά πίςτθ του, ο πεκερόσ
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μου ζνιωκε τον εαυτό του υπόλογο απζναντι ςτον Κεό για όςα είχε διαπράξει ενάντια ςτθν
βοφλθςι του. Τον βαςάνιηαν οι ενοχζσ που νζοσ υπιρξε βλάςφθμοσ του ονόματοσ του
Κεοφ και που αργότερα άφθςε τθν γυναίκα του ζγκυο πριν παντρευτοφν. Θ αίςκθςθ ότι
είχε αμαρτιςει και οι ενοχζσ του για ό, τι επιλιψιμο είχε διαπράξει αντί, με τον καιρό, να
καταλαγιάηουν, γιγαντϊκθκαν μζςα του. Ρίςτευε ότι ο πζλεκυσ τθσ κείασ τιμωρίασ κα
ζπεφτε, τελικά, βαρφσ επάνω του, ότι όλα τα παιδιά του, ςυγκεκριμζνα, κα πζκαιναν πριν
γίνουν τριάντα τριϊν ετϊν –όςο, δθλαδι, ιταν ο Χριςτόσ όταν ςταυρϊκθκε. Θ οργι του
Κεοφ απζναντί του, είχε πειςτεί, δεν ιταν μόνο δικαιολογθμζνθ, αλλά και επιβεβλθμζνθ.
Μόνο ζτςι κα εξαλείφονταν οι αμαρτίεσ του. Και, πραγματικά, όλα τα παιδιά του πζκαναν
νωρίσ –όλα, εκτόσ από το μικρότερο, τον ςφηυγό μου.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τουλάχιςτον, μζςα από τθν τραγωδία αυτι, γλίτωςε και κάποιοσ.

ΝΛΝΑ: Γλίτωςε; Θ μοίρα του άντρα μου αποδείχκθκε πολφ χειρότερθ παραςφροντασ,
δυςτυχϊσ, κι εμζνα μαηί.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: (Μπαίνει) Τελικά, κανόνιςα με το ταξί να ζλκει αφριο ςτισ επτά.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τόςο πρωί;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Γιατί; Οφτωσ ι άλλωσ με τθν Νίνα ςθκωνόμαςτε νωρίσ. Τι νόθμα κα είχε να
κακόμαςταν εδϊ δυο-τρεισ ϊρεσ παραπάνω άπραγοι. Ενϊ ζτςι, κα είμαςτε κάτω μεςθμζρι
–άντε νωρίσ το απογευματάκι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Φαντάηομαι πόςα κα ςασ πάρει το ταξί … Εμζνα, βζβαια, δεν μου πζφτει
λόγοσ, αλλά γιατί να μθν παίρνατε το λεωφορείο. Τελευταία, μάλιςτα, άκουςα, ζχουν βάλει
καινοφρια λεωφορεία, πολφ άνετα –ςαν να ταξιδεφεισ με Λ.Χ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν βαριζςαι. Κα ζπρεπε να πάρομε ταξί να μασ πάει δυο-τρία χιλιόμετρα
μακριά –τόςο δεν είναι από δω ο κεντρικόσ δρόμοσ που περνάει το λεωφορείο; – και μετά,
όταν, με το καλό, φτάςομε κάτω, καλό ςοφρουπο πια, να περιμζνομε ςτθν ουρά ςτον
ςτακμό να πάρομε πάλι ταξί για να μασ πάει ςτο ςπίτι … Και γιατί όλθ αυτι θ ταλαιπωρία;
Εντάξει να ηοφςε θ Μαρκοφλα μασ … το καταλαβαίνω. Να κάναμε οικονομία για κάποιον
που κα μασ κλθρονομοφςε.
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ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ευτυχϊσ, λοιπόν, που πζκανε και ςασ ζλυςε τα χζρια, να μπορείτε να κάνετε
τθν ηωι ςασ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ε, τι να ςου πω, ο κυνιςμόσ ςου δεν ζχει όρια.

ΝΛΝΑ: (ςτον Κλειςάρθ) Ασ τον. Νομίηει ότι φταίμε εμείσ που πζκανε θ Μάρκα.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Πχι νομίηω. Ζτςι είναι.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν ξζρεισ τι λεσ. Το καταλαβαίνω, δεν μου το ςυγχϊρθςεσ που αποφάςιςε θ
Μάρκα να φφγει επιτζλουσ από κοντά ςου και να ζρκει μαηί μασ. Μπορεί, όμωσ, να τα
βάλει κανείσ με τθν βοφλθςθ του Κεοφ; Δυςτυχϊσ, όλοι μασ ςτο ςπίτι πλθρϊςαμε παλιζσ
αμαρτίεσ του πατζρα μου –και πιο πολφ εγϊ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εςφ, γιατί; Μου το είπε και θ γυναίκα ςου πριν, και δεν καταλαβαίνω. Είςαι ο
μόνοσ που γλίτωςεσ από τθν οργι του Κεοφ, και παραπονιζςαι;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ρόςθ άγνοια ζχεισ! Θ αμαρτία αναπαράγεται, ζχει τθν τάςθ να μθν περιορίηεται
εκεί που εκδθλϊνεται, αλλά να απλϊνεται ςυνεχϊσ, όπωσ όταν ρίχνομε ζνα βότςαλο ςτθν
λίμνθ και ςχθματίηονται ο ζνασ μετά τον άλλο όλο και μεγαλφτεροι κφκλοι. Ρόςεσ χιλιάδεσ,
εκατομμφρια χρόνια πζραςαν από τότε που αμάρτθςαν οι πρωτόπλαςτοι, και θ αμαρτία
τουσ εξακολουκεί να μασ κυνθγάει. Ζτςι είναι: θ αμαρτία πιάνει πολλοφσ, όχι μόνο εκείνον
που αμάρτθςε. Θ καταιγίδα του κανάτου, λοιπόν, που προκλικθκε από το γεγονόσ ότι ο
πατζρασ μου αμάρτθςε, ςάρωςε το ςπίτι μασ μζχρι που ζφταςε ωσ εμζνα και ςταμάτθςε
μπροςτά μου χωρίσ να με αγγίξει. Γιατί, άραγε; Ρϊσ και ξζφυγα εγϊ από τθν μοίρα των
αδελφιϊν μου;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ρροφανϊσ, για τθν εξιλζωςθ του πατζρα ςου ςχετικά με όςα διζπραξε
ενάντια ςτθν βοφλθςθ του Κεοφ, δεν χρειάηονταν άλλα κφματα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ι μπορεί και το άλλο, πράγμα για το οποίο είμαι απόλυτα πεπειςμζνοσ: θ κεία
πρόνοια να με κράτθςε ςτθν ηωι, για να ανοίξει με εμζνα ζνασ καινοφριοσ κατάλογοσ
45

κυμάτων, μζχρι, ςε ανταπόδοςθ όλων αυτϊν των ανκρϊπινων απωλειϊν, να μπει ζνα τζλοσ
ςτθν αμαρτωλι ιςτορία του πατζρα μου. Και τθν αποςτολι μου αυτι φρόντιςα να τθν
εκτελζςω, ςε πλθροφορϊ, με απόλυτθ αφοςίωςθ ςτθν βοφλθςθ του Κεοφ και περιςςι
προκυμία –ςε τζτοιο ςθμείο, μάλιςτα, που, τϊρα πια που ολοκλθρϊκθκε ο κφκλοσ του
αίματοσ που χρειάςτθκε για ξεπλυκεί το αμαρτωλό παρελκόν του πατζρα μου, μπορϊ να
εξομολογθκϊ ότι ίςωσ να … ι μάλλον ςίγουρα αδίκθςα τθν πιςτι μου ςφντροφο ςτθν ηωι,
(ςτθν Νίνα) ςε τζτοιο ςθμείο, γλυκιά μου, που δεν πάει ο νουσ ςου.

ΝΛΝΑ: Δεν ςε καταλαβαίνω.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: … …

ΝΛΝΑ: Ε, μίλα επιτζλουσ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Άςε, ίςωσ μια άλλθ φορά, που κα είμαςτε οι δυο μασ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Εγϊ, πάντωσ, αν κζλετε, να φφγω ... Σκζφτομαι, όμωσ, αν ιταν πράγματι τόςο
βαριζσ πια οι αμαρτίεσ του πατζρα ςου, ϊςτε να χρειαςτοφν να ανοίξουν δφο κφκλοι
κανάτων τόςων ακϊων ανκρϊπων για να ξεπλυκοφν. Ρόςοι, αλικεια, δεν κάνουν τα ίδια
που ζκανε ο πατζρασ ςου, ι και περιςςότερα ακόμθ, και μετανιϊνοντασ τα προςπερνοφν
με ιςυχθ τθν ςυνείδθςι τουσ.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εξαρτάται πόςο ζνοχοσ αιςκάνεται κανείσ απζναντι ςτον Κεό ι μάλλον πόςο
κακαρά ακοφει μζςα του τθν φωνι του Κυρίου να του μιλάει για τα ςφάλματα που
διζπραξε ςε βάροσ του. Κάποιοσ άλλοσ που δεν πιςτεφει βακιά ςτον Κεό μπορεί όλθ αυτιν
τθν τραγωδία που ζπεςε ςτο ςπίτι μασ να τθν ζβλεπε απλά ςαν ζνα παιχνίδι τθσ
απρόςωπθσ μοίρασ, να ζλεγε για όλα αυτά τα πρόςωπα –πρϊτα για τα αδζλφια μου, μετά
για τα παιδιά μασ, φςτερα για τον Ράνο μασ κι τελικά για τθν Μάρκα μασ– που χάκθκαν
διαδοχικά πωσ δεν είχαν τφχθ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Κα είμαι μζςα, αν χρειαςτείτε κάτι …

(Φεφγει)
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ΝΛΝΑ: Λοιπόν;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Να, πϊσ να ςτο πω … Ράντα ικελα να ςου εξθγιςω ότι … Τζλοσ πάντων ...
Κυμάςαι πϊσ πζκανε ο Σωτθράκθσ μασ, το πρϊτο μασ παιδί; Δυόμιςι χρονϊν από κοκίτθ!
Τθν μζρα εκείνθ εςφ ζλειπεσ. Είχεσ πάει να ψωνίςεισ για τθν μθτζρα ςου. Υπζφερε θ
καθμζνθ από οςτεοπόρωςθ, και, ζτςι, ιςουν αναγκαςμζνθ ςαν καλι κόρθ να τθν
φροντίηεισ εςφ. Τον ζπιαςε ζνασ ακατάςχετοσ βιχασ. Κι εγϊ, αντί να τον πάρω ςτα χζρια
μου, να τον χτυπιςω ςτθν πλατοφλα του να τον βοθκιςω να αναπνεφςει, να του δϊςω το
ςιρόπι που είπε ο γιατρόσ, κλείδωςα τθν πόρτα του δωματίου του και τισ άλλεσ ενδιάμεςεσ
πόρτεσ των δωματίων και πιγα ςτθν άλλθ άκρθ του ςπιτιοφ να μθν τον ακοφω. Ζμεινα δεν
ξζρω πόςθ ϊρα εκεί προςπακϊντασ να αφουγκραςτϊ ότι όλα είχαν τελειϊςει. Ζτςι, όταν
γφριςα ςτο δωμάτιό του, τον βρικα ιςυχο, ξαπλωμζνο ςτο πάτωμα. Τον ςικωςα και τον
ζβαλα ςτο κρεβατάκι του. Ζνιωςα, βλζποντασ το παιδί μασ νεκρό, οδφνθ, αλλά, παράλλθλα,
καταλάβαινα να φεφγει από πάνω μου ζνα βάροσ από τθν ενοχι για τισ αμαρτίεσ του
πατζρα μου και να με κυριεφει ζνα κφμα ανακοφφιςθσ. Αιςκανόμουνα τόςο ιρεμοσ, ενϊ κα
ζπρεπε να είμαι αναςτατωμζνοσ. Υποκρινόμουνα, όμωσ, μπροςτά ςασ τον ταραγμζνο για το
κακό μασ είχε βρει. Κι αυτό, ξζρεισ, το αίςκθμα τθσ ανακοφφιςθσ, ότι θ ενοχι για τισ
αμαρτίεσ του πατζρα μου αλάφραινε επάνω μου, το ζνιωκα όλο και περιςςότερο κάκε
φορά που πζκαινε κι ζνα παιδί μασ. Το ίδιο κι όταν πζκανε ο Ράνοσ και θ Μάρκα. Μςωσ με
τθν Μάρκα όχι τόςο …

ΝΛΝΑ: Κζλεισ να πεισ ότι άφθςεσ τα παιδιά μασ να πεκάνουν, ενϊ κα μποροφςεσ να … Ω
Κεζ μου, δεν το πιςτεφω … Δολοφόνε. Δεν χόρταςεσ με το αίμα των παιδιϊν ςου; Οι άλλοι,
οι ξζνοι άνκρωποι; Ο Ράνοσ; Θ Μάρκα; Τουσ πιρεσ από το χζρι, δικεν να τουσ ςϊςεισ και
τουσ άφθςεσ να γκρεμιςτοφν. Καραδοκοφςεσ να αρπάξεισ τθν ευκαιρία για να τουσ γυρίςεισ
τθν πλάτθ τθν ϊρα που μια κίνθςι του προσ τθν μεριά τουσ κα αρκοφςε για να τουσ ςϊςει,
όπωσ ο μυρμθκοφάγοσ ενεδρεφει για το κφμα του μζςα ςτο χωνί που φτιάχνει από ρευςτι
άμμο.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Εγϊ είπα ςτον Ράνο να ζρκει μαηί μασ;

ΝΛΝΑ: Μθν μου μιλάσ, ςε ςιχαίνομαι. Ζνα γκρινιάρικο, κλιμμζνο υποκείμενο που
γραπϊνεςαι από τισ μαφρεσ, διεςτραμμζνεσ ςκζψεισ ςου και τρζφεςαι με αυτζσ, όπωσ οι
μφγεσ που δεν μποροφν να κρατθκοφν πάνω ςε ζνα λείο, καλογυαλιςμζνο, διάφανο ςϊμα
και πιάνονται και ξεκουράηονται ςε μζρθ τραχιά, ανϊμαλα, βρόμικα. Ροφ να ιξερα τι
ζκρυβε το βρόμικο κι ανϊμαλο μυαλό ςου. Δυςτυχιςμζνε μου νζε, εγϊ προςπακοφςα να ςε
βοθκιςω να ςτακείσ ςτα πόδια ςου, κι αυτόσ …
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ρροςπάκθςε να με καταλάβεισ.

ΝΛΝΑ: Μθ μ’ αγγίηεισ. Δεν κα με ξαναδείσ. Νίκο, Νίκο.

(Μπαίνει ο Πανδοχζασ)

Ροφ μπορϊ να κοιμθκϊ; Κζλω ζνα ξεχωριςτό δωμάτιο.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Το δωμάτιο ςτον δεφτερο όροφο που βλζπει ςτον κιπο, αυτό που ςασ είχα
δϊςει τθν τελευταία φορά νομίηω, είναι εντάξει; Μπορείσ να κοιμθκείσ εκεί, λοιπόν. Είναι
τακτοποιθμζνο.

ΝΛΝΑ: Άςε, δεν χρειάηεται να ζλκεισ μαηί μου. Μόνο, αν μπορείσ να κανονίςεισ για μζνα ζνα
ταξί για αφριο το πρωί –ςτισ πζντε, ςε παρακαλϊ.

(Φεφγει)

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Τα άκουςα όλα.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Σε όλθ μου τθν ηωι ζψαχνα απελπιςμζνα να βρω μια αλικεια αλθκινι για
μζνα, να βρω μια ιδζα για τθν οποία κα άξιηε να ηιςω ι να πεκάνω.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Και τθν βρικεσ;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ναι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Ναιαι; Και ποια είναι αυτι;
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Ο Κεόσ.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Άλλοσ ςτθν κζςθ ςου κα τρελαινόταν με όλθ αυτιν τθν ςυμφορά να ςζρνεται
γφρω του.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Άλλοσ ναι, μπορεί. Δεν είμαςτε όλοι ίδιοι. Από βιολογικι άποψθ –ωσ προσ τα
κόκκαλά μασ, τισ ςάρκεσ μασ, τισ φλζβεσ μασ, τα όργανα του ςϊματόσ μασ, τα νφχια μασ, τα
δόντια μασ …– μπορεί ναι, να ανικομε ςτο ίδιο είδοσ, αυτό που ονομάηομε «ανκρϊπινο
γζνοσ», αλλά ωσ οντότθτεσ είμαςτε ο κακζνασ μασ μια ξεχωριςτι, ατομικι φπαρξθ. Ο
κακζνασ μασ καλείται χωρίσ προχποκζςεισ και αναφορζσ ςε τίποτε πζρα από τον εαυτόν
του να κάνει τισ δικζσ του επιλογζσ για να γίνει τελικά, παραδίδοντασ το πνεφμα του, ό, τι
αποφάςιςε ο ίδιοσ να είναι και να μθν είναι κανζνασ άλλοσ. Εγϊ επζλεξα να εξαρτιςω τθν
ηωι μου από τον Κεό, να δζχομαι και να κάνω ό, τι είναι κζλθμά του, όςο ακραίο και
δυςβάςταχτο κι αν είναι αυτό. Ππωσ βλζπεισ, δεν υπάρχει γφρω μου κανζνα από τα
πρόςωπα που ανικαν ι μπικαν ςτθν οικογζνειά μου. Και θ ςφηυγόσ μου ακόμθ, που κα
μποροφςε να βρίςκεται κοντά μου, αποφάςιςε κι αυτι να φφγει.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Καυμάηω τθν ψυχραιμία ςου. Ρϊσ είναι δυνατόν να ζχει ςυμβεί ό, τι ζχει
ςυμβεί, να ζχεισ κάνει ό, τι ζχεισ κάνει και να μθν δείχνεισ ότι ζχεισ τον παραμικρό οίκτο
που χάκθκαν τόςοι άνκρωποι χωρίσ να φταίνε.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Δεν ζχω οίκτο, ι ο οίκτοσ δεν με κάνει δειλό; Μμμ; Ε, λοιπόν, είμαι ζτοιμοσ αν ο
Κεόσ κρίνει πωσ ό, τι ζκανα είναι ςτραβό, να κάνει τθν εκκλθςία ι οποιαδιποτε άλλθ
εξουςία τον αντιπροςωπεφει ςτθν γθ όχι απλϊσ να με εγκαταλείψει, αλλά να
χρθςιμοποιιςει όλθ τθν δφναμι τθσ εναντίον μου να με εξαλείψει. Στθν καρραλζα εποχι
μασ δεν τολμοφν να πουν ςτον αςκενι ότι κα πεκάνει, δεν τολμοφν να καλζςουν τον ιερζα
μιπωσ ο αςκενισ πεκάνει από τον φόβο του, δεν τολμοφν να πουν ςτον αςκενι ότι μόλισ
τισ προάλλεσ πζκανε κάποιοσ από τθν ίδια αρρϊςτια.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Δεν ξζρω αν θ καρραλζα και αλλόκοτθ πίςτθ ςου ςτον Κεό κα ςου
εξαςφαλίςει τθν αιωνιότθτα τθσ βαςιλείασ των ουρανϊν. Εφχομαι να είναι ζτςι. Αλλά
ςκζφτομαι, αν όλα αυτά που νομίηεισ ότι είναι κζλθμα Κεοφ, δεν είναι τελικά τίποτε άλλο
παρά δθμιουργιματα τθσ φανταςίασ ςου, τότε …
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ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τι.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Σκζφτομαι τθν απογοιτευςι ςου.

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Απογοιτευςθ; Γιατί. Κάποτε, πάνε πολλά χρόνια τϊρα, τθν εποχι τθσ
φιλθδονίασ μου, τότε που διζτρεχα το αιςκθτικό ςτάδιο τθσ ηωισ μου, είχα πάρει αργά το
βράδυ –τι βράδυ δθλαδι, ςχεδόν χαράματα– ζνα ταξί να με πάει κάπου. Στον δρόμο ο
ταξιτηισ με ρϊτθςε αν κα μποροφςαμε να ςταματιςομε για λίγο, πζντε-δζκα λεπτά το
πολφ, για μια δουλειά που είχε. Του είπα ότι δεν είχα πρόβλθμα. Σταμάτθςε, λοιπόν,
μπροςτά ςε ζνα καφενείο θμιφωτιςμζνο. Νόμιηα ότι ικελε να κατουριςει. Ιρκε πράγματι
φςτερα από λίγο. Κάκιςε ςτο τιμόνι τρίβοντασ τα χζρια του. «Τϊρα είμαι μια χαρά», μου
είπε, «πάμε, όπου γουςτάρεισ». Νόμιηα πωσ ζνιωκε ανακουφιςμζνοσ που άδειαςε τθν
ουροδόχο κφςτθ του. Ππωσ μου εξιγθςε, όμωσ, είχε πάει να παίξει ηάρια. Ζριξε δυο-τρεισ
ηαριζσ κι ζχαςε ό, τι είχε και δεν είχε –κάπου χίλια πεντακόςια ςθμερινά ευρϊ. Μζςα εκεί
ιταν τα λεφτά για το γραμμάτιο τθσ δόςθσ ςτο ταξί, το νοίκι, για όλεσ, τζλοσ πάντων, τισ
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του τοφ μινα. Ροςϊσ τον ζνοιαηε που τα ζχαςε. Αρκεί που
ζπαιξε. Δεν με ενδιαφζρει, λοιπόν, αν, τελικά, υπάρχει ο Κεόσ, αν ό, τι ζκανα και κα
ςυνεχίςω να κάνω ανταποκρίνεται πραγματικά ςε αυτό που εκείνοσ κζλει από μζνα. Αυτό
που μετράει για μζνα, θ αλικεια για τθν οποία ηω και κα μποροφςα ανά πάςα ςτιγμι να
πεκάνω, είναι θ πίςτθ μου ςτον Κεό και θ αδιαπραγμάτευτθ απόφαςι μου να κάνω ό, τι
είναι κζλθμά του.

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Καλά, μπορεί κανείσ ζτςι ςτθν τφχθ, από κάτι που δεν είναι ςίγουρο ότι
υπάρχει, να περιμζνει ποτζ να πάνε τα πράγματα καλά γι’ αυτόν …, τθν ευτυχία;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Τι είναι αυτό, τρϊγεται;

ΡΑΝΔΟΧΕΑΣ: Μα, θ ευτυχία δεν είναι ο τελικόσ ςτόχοσ ςτθν ηωι μασ; Γι’ αυτιν δεν ηοφμε;

ΚΛΕΛΣΑΘΣ: Αλίμονο! Θ κφρα τθσ ευτυχίασ δεν ανοίγει προσ τα μζςα, και ςε τίποτε δεν
ωφελεί, όςθ δφναμθ κι αν βάλει κανείσ, να πζςει επάνω τθσ για να τθν παραβιάςει . Απλά,
ανοίγει προσ τα ζξω. Δεν μποροφμε να κάνομε τίποτε για τθν ευτυχία μασ. Ασ μθν
απαςχαλοφμαςτε μαηί τθσ. Να κάνεισ μόνο εκείνο που πρζπει να κάνεισ, ι μάλλον εκείνο
που ζχεισ αποφαςίςει εςφ, θ ατομικι φπαρξι ςου, ότι πρζπει να κάνεισ.
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ΤΕΛΟΣ
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