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Μόνο για παράφρονες

Η ημέρα πέρασε έτσι ακριβώς όπως περνούν 
συνήθως οι ημέρες· τη σπατάλησα, τη σκότω-
σα ήρεμα με τον άτολμο τρόπο της ζωής μου· 

εργάστηκα μερικές ώρες, χώθηκα μέσα σε παλιά βιβλία, επί 
δύο ώρες πονούσα, όπως ακριβώς πονούν οι ηλικιωμένοι άν-
θρωποι, πήρα ένα φάρμακο και χάρηκα που οι πόνοι ξεγελά-
στηκαν, έμεινα ξαπλωμένος μέσα στο ζεστό νερό της μπανιέ-
ρας και απορρόφησα την υπέροχη ζεστασιά, έλαβα τρεις φορές 
το ταχυδρομείο και έριξα μια ματιά σε όλα τα περιττά γράμ-
ματα και έντυπα, έκανα τις αναπνευστικές ασκήσεις μου, από 
οκνηρία όμως παρέλειψα σήμερα τις ασκήσεις της σκέψης, 
πήγα και περπάτησα μία ώρα και ανακάλυψα στον ουρανό 
να διαγράφονται από σύννεφα ωραία, απαλά, σπάνια σχήμα-
τα. Ήταν πολύ όμορφα, ακριβώς σαν την ανάγνωση παλιών 
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βιβλίων, σαν το ξάπλωμα στη ζεστή μπανιέρα, όμως –κατά 
βάθος– δεν ήταν ακριβώς μια μαγευτική, ούτε μια ηλιόλουστη 
μέρα, δεν ήταν μία μέρα χαράς και ευτυχίας, αλλά μια από 
κείνες τις μέρες που θα ’πρεπε εδώ και πολύ καιρό να θε-
ωρούνται φυσιολογικές και συνηθισμένες: μέτρια ευχάριστες, 
απόλυτα ανεκτές, υποφερτές, χλιαρές μέρες ενός ηλικιωμένου, 
όχι ικανοποιημένου κυρίου, μέρες χωρίς ιδιαίτερους πόνους, 
χωρίς ιδιαίτερες φροντίδες, χωρίς απελπισία, μέρες στις οποίες 
ακόμα και το ερώτημα μήπως άραγε είναι καιρός να ακολου-
θήσει κανείς το παράδειγμα του Άνταλμπερτ Στίφτερ και να 
ατυχήσει θανάσιμα ενώ ξυρίζεται μπορεί να εξεταστεί χωρίς 
ταραχή και αισθήματα φόβου, αντικειμενικά και ήρεμα.

Όποιος γεύτηκε τις άλλες μέρες, τις κακές, εκείνες με τις 
κρίσεις αρθριτικών ή μ’ εκείνον τον άσχημο πονοκέφαλο 
που, ριζωμένος γερά πίσω από τους βολβούς των ματιών, με-
ταμορφώνει διαβολικά από ευχαρίστηση σε μαρτύριο κάθε 
δραστηριότητα της όρασης και της ακοής, ή εκείνες τις μέρες 
του ψυχικού θανάτου, εκείνες τις μέρες του εσωτερικού κενού 
και της απελπισίας, όπου πάνω στην κατεστραμμένη και απο-
μυζημένη από τις ανώνυμες εταιρείες γη βλέπουμε σε κάθε 
βήμα να μας χαμογελά εμετικά η ανθρωπότητα και ο λεγόμε-
νος πολιτισμός με την ψεύτικη και χυδαία τενεκεδένια λάμ-
ψη ενός παζαριού, που έχει συμπυκνωθεί και αγγίζει το όριο 
της πώρωσης μέσα στο ίδιο μας το άρρωστο Εγώ – όποιος 
δοκίμασε εκείνες τις μέρες της κόλασης είναι πολύ ευχαρι-
στημένος με τέτοιες φυσιολογικές και μέτριες μέρες σαν τη 
σημερινή, κάθεται με χαρά δίπλα στη ζεστή σόμπα, διαπιστώ-
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νει με ανακούφιση διαβάζοντας την πρωινή εφημερίδα πως 
ούτε και σήμερα δεν ξέσπασε πόλεμος, δεν δημιουργήθηκε 
κάποια καινούργια δικτατορία, δεν ξεσκεπάστηκε κάποια χο-
ντρή βρομοδουλειά στην πολιτική ή στην οικονομία, κουρδί-
ζει ευχαριστημένος τις χορδές της σκουριασμένης λύρας του 
για να παίξει έναν μετριοπαθή, έναν υποφερτά χαρούμενο, 
έναν σχεδόν ευχαριστημένο ύμνο προς πλήξη του σιωπηλού, 
ήπιου και ναρκωμένου με βρόμιο ημίθεου της ικανοποίησης· 
και μέσα στην πνιγηρή ατμόσφαιρα τούτης της ευχαριστημέ-
νης πλήξης, αυτής της αναισθησίας που αξίζει ευγνωμοσύ-
νη, εκείνοι οι δύο, ο ανιαρός μισοκοιμισμένος ημίθεος και ο 
ελαφρά γκριζομάλλης ημιάνθρωπος που ψάλλει τον χλιαρό 
ύμνο, φαίνονται όμοιοι μεταξύ τους σαν δίδυμοι.

Υπάρχει κάτι το όμορφο στην ικανοποίηση, στην απου-
σία πόνου, σ’ αυτές τις υποφερτές, υποταγμένες μέρες όπου 
ούτε ο πόνος ούτε η ηδονή τολμούν να εκφραστούν έντονα, 
όπου τα πάντα ψιθυρίζουν και γλιστρούν στα ακροδάχτυλά 
τους. Μόνο που μ’ εμένα δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο, 
γιατί εγώ δεν μπορώ να αντέξω καθόλου αυτήν ακριβώς την 
ικανοποίηση, γιατί ύστερα από λίγο διάστημα μου γίνεται 
αφόρητα απεχθής και αηδιαστική, ώστε να πρέπει να κατα-
φύγω απελπισμένος σε άλλα κλίματα, αν είναι δυνατόν, διά 
της οδού της ηδονής, στην ανάγκη όμως και μέσα από τον 
πόνο. Άμα περάσω ένα διάστημα χωρίς ηδονή και χωρίς βά-
σανο, αναπνέοντας τη χλιαρή, πληκτική ανεκτικότητα των 
λεγόμενων καλών ημερών, τότε νιώθει η παιδική ψυχή μου 
τέτοιον απίστευτο πόνο και θλίψη, που πετώ τη σκουριασμένη 
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λύρα της ικανοποίησης στο ικανοποιημένο πρόσωπο του νυ-
σταλέου θεού της ευχαρίστησης και προτιμώ αντί γι’ αυτή την 
ελαφριά θερμοκρασία δωματίου να νιώθω να πυρώνει στα 
σωθικά μου ένας αληθινά διαβολικός πόνος. Τότε φουντώνει 
μέσα μου ένας άγριος πόθος για δυνατά αισθήματα, για κάτι 
εντυπωσιακό, ένας θυμός γι’ αυτή την άτονη, την επίπεδη, την 
κανονισμένη και στείρα ζωή, καθώς και μια μανιασμένη επι-
θυμία να καταστρέψω οτιδήποτε, ένα κατάστημα για παρά-
δειγμα, ή έναν καθεδρικό ναό, ή εμένα τον ίδιο, να διαπράξω 
παράτολμες ανοησίες, να μαδήσω τις περούκες μερικών αξι-
οσέβαστων ειδώλων, να εφοδιάσω μερικά επαναστατημένα 
μαθητούδια με το πολυπόθητο εισιτήριο για το Αμβούργο, να 
αποπλανήσω ένα μικρό κοριτσάκι ή να τσακίσω τον σβέρκο 
μερικών εκπροσώπων της αστικής τάξης. Γιατί ένα πράγμα 
μίσησα, σιχάθηκα και καταράστηκα με όλο μου το είναι: αυτή 
την ικανοποίηση, αυτή την υγεία, την άνεση, αυτή την καλλι-
εργημένη αισιοδοξία του αστού, αυτή την παχιά και ωφέλιμη 
εκτροφή του μετρίου, του φυσιολογικού και του μέσου όρου.

Με τέτοια διάθεση λοιπόν έκλεισα αυτή την υποφερτή 
ημέρα ρουτίνας ενώ έπεφτε το σκοτάδι. Δεν την τελείωσα 
με έναν τρόπο χρήσιμο και φυσιολογικό για έναν άνθρωπο 
που κάπως υποφέρει, πέφτοντας στην παγίδα του έτοιμου και 
δολωμένου με θερμοφόρα κρεβατιού, αλλά, δυσαρεστημένος 
και αηδιασμένος με τη λίγη δουλειά της ημέρας μου, έβαλα 
τα παπούτσια μου με δυσθυμία, φόρεσα το παλτό μου και 
βγήκα στο σκοτάδι και στην ομίχλη της πόλης, για να πάω 
στην ταβέρνα Το ατσάλινο κράνος και να πιω αυτό που οι πότες, 
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σύμφωνα με μια παλιά συνήθεια, ονομάζουν «ένα ποτηράκι 
κρασί».

Έτσι λοιπόν κατέβηκα τις σκάλες από τη σοφίτα μου, αυτές 
τις δύσκολες σκάλες της ξενιτιάς, αυτές τις πέρα για πέρα αστι-
κές, καλοσκουπισμένες, καθαρές σκάλες ενός εξαιρετικά αξιο-
πρεπούς σπιτιού όπου κατοικούν τρεις οικογένειες, κάτω από 
τη στέγη του οποίου έχω το ερημητήριό μου. Δεν ξέρω πώς 
συμβαίνει, αλλά εγώ, ο άπατρις Λύκος της Στέπας, ο μοναχι-
κός εχθρός του μικροαστικού κόσμου, μένω πάντα σε αληθι-
νά αστικά σπίτια, πρόκειται για μια παλιά μου αδυναμία. Δεν 
κατοικώ ούτε σε παλάτια ούτε σε σπίτια προλετάριων, αλλά 
πάντα σε αυτές ειδικά τις εξαιρετικά αξιοπρεπείς, έντονα πλη-
κτικές, άψογα διατηρημένες, μικροαστικές φωλιές, όπου μυρί-
ζει λίγο νέφτι και λίγο σαπούνι και όπου τρομάζει κανείς αν 
βροντήσει καμιά φορά η πόρτα της εισόδου ή μπει κάποιος με 
βρόμικα παπούτσια. Η αγάπη μου γι’ αυτή την ατμόσφαιρα 
προέρχεται χωρίς αμφιβολία από τα παιδικά μου χρόνια, και ο 
κρυφός μου πόθος για ένα είδος πατρίδας με αφήνει και παίρ-
νω ολοένα, απελπισμένος, αυτούς τους αλλοτινούς, ηλίθιους 
δρόμους. Λοιπόν ναι, μου αρέσει επίσης η αντίθεση της ζωής 
μου, της μοναχικής, της δίχως αγάπη, της ταλαιπωρημένης και 
πέρα για πέρα άταχτης ζωής μου, απέναντι σ’ αυτό το οικογε-
νειακό και αστικό περιβάλλον. Μου αρέσει να αναπνέω στη 
σκάλα αυτή τη μυρωδιά της σιωπής, της τάξης, της καθαριό-
τητας, της αξιοπρέπειας και της πραότητας, που, παρά το μίσος 
μου για τον αστισμό, πάντα έχει κάτι το συγκινητικό για μένα, 
και μου αρέσει ακόμα να περνάω το κατώφλι της κάμαράς 
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μου, όπου όλα αυτά σταματούν, όπου ανάμεσα στους σωρούς 
των βιβλίων κείτονται τα υπολείμματα των πούρων και στέ-
κονται οι μπουκάλες του κρασιού, όπου όλα είναι άταχτα, 
αφιλόξενα και παραμελημένα, όπου όλα, βιβλία, χειρόγραφα, 
σκέψεις, είναι σημαδεμένα και διαποτισμένα από το βάσανο 
του μοναχικού, από την προβληματικότητα του να είσαι άν-
θρωπος, από τον πόθο να δοθεί μια καινούργια έννοια στην 
ανθρώπινη ζωή, που έχει χάσει κάθε νόημα.

Και τότε ήταν που πέρασα δίπλα από την αροκάρια. Στον 
πρώτο όροφο τούτου του κτιρίου, για την ακρίβεια, συναντά 
η σκάλα τον μικρό προθάλαμο ενός διαμερίσματος, που είναι 
αναμφίβολα ακόμα πιο άψογο, πιο καθαρό και πιο συγυρι-
σμένο από τα άλλα, γιατί ο προθάλαμος αυτός αστράφτει από 
μια υπεράνθρωπη περιποίηση, είναι ένα λαμπερό μικρό τέμε-
νος της τάξης. Στο γυαλισμένο σανιδένιο πάτωμα, όπου ντρέ-
πεσαι να πατήσεις, στέκουν δύο κομψά σκαμνάκια και πάνω 
σε κάθε σκαμνί μια μεγάλη γλάστρα, στη μία φυτρώνει μια 
αζαλέα, στην άλλη μια αρκετά επιβλητική αροκάρια, ένα υγι-
ές εύρωστο δεντράκι ύψιστης τελειότητας, του οποίου ακόμα 
και η τελευταία βελόνα του τελευταίου κλαδιού αστράφτει από 
φρεσκάδα και πάστρα. Καμιά φορά, όταν ξέρω πως κανένας 
δεν με βλέπει, χρησιμοποιώ αυτό το μέρος για ναό, κάθομαι 
σ’ ένα σκαλοπάτι πάνω από την αροκάρια, σωπαίνω λίγο, 
σταυρώνω τα χέρια και κοιτάζω κατανυκτικά κάτω αυτόν τον 
μικρό κήπο της τάξης, που με τη συγκινητική εμφάνιση και με 
τη μοναχική του γελοιότητα μου αγγίζει κάπως την ψυχή. Φα-
ντάζομαι πως πίσω από αυτόν τον προθάλαμο, κατά κάποιον 
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τρόπο στην ιερή σκιά της αροκάριας, βρίσκεται ένα διαμέρισμα 
γεμάτο αστραφτερό μαόνι και μια ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια και 
υγεία, με πολύ πρωινό εγερτήριο, με εκπλήρωση των καθη-
κόντων, με μέτρια χαρούμενες οικογενειακές γιορτές, με κυ-
ριακάτικο εκκλησιασμό και κατάκλιση νωρίς το βράδυ.

Με προσποιητή ευδιαθεσία βημάτισα πάνω στη νοτισμέ-
νη από την υγρασία άσφαλτο των στενοσόκακων, τα φώτα 
των φαναριών φάνταζαν δακρυσμένα και θαμπά μέσα από 
την παγωμένα υγρή θολούρα και απορροφούσαν τις νωθρές 
αντανακλάσεις από το υγρό έδαφος. Τα ξεχασμένα χρόνια 
της νιότης μου ήρθαν στο μυαλό μου – πώς αγαπούσα τότε 
αυτά τα σκοτεινά βράδια, τα γεμάτα ομίχλη κατά το τέλος του 
φθινοπώρου και τον χειμώνα, πόσο αχόρταγα και μεθυστικά 
ρουφούσα τότε την ατμόσφαιρα της μοναξιάς και της μελαγ-
χολίας, όταν έτρεχα τη μισή νύχτα τυλιγμένος στο παλτό μου, 
με βροχή και καταιγίδα, μέσα στην εχθρική, απογυμνωμένη 
φύση, μόνος από τότε ήδη, αλλά πλημμυρισμένος με το αί-
σθημα της βαθιάς απόλαυσης, γεμάτος στίχους που τους έγρα-
φα ύστερα στην κάμαρά μου, κάτω από το φως του κεριού, 
καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού! Λοιπόν αυτά πέρασαν, 
τούτο το κύπελλο άδειασε και δεν θα ξαναγεμίσει ποτέ πια. 
Ήταν κρίμα; Όχι, δεν ήταν κρίμα. Δεν ήταν διόλου κρίμα ό,τι 
πέρασε. Κρίμα είναι για το σήμερα και το τώρα, για όλες αυτές 
τις αμέτρητες ώρες και μέρες που έχασα, που μόνο με προσπέ-
ρασαν χωρίς να φέρουν δώρα και συγκινήσεις. Αλλά, δόξα 
τω Θεώ, υπήρχαν και εξαιρέσεις, υπήρχαν κάποτε, σπάνια, 
και άλλες ώρες, που μου έφερναν συγκινήσεις, μου έφερναν 
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δώρα, γκρέμιζαν τοίχους και ξανάφερναν εμένα, τον παρα-
πλανημένο, στη ζωντανή καρδιά του κόσμου. Θλιμμένος κι 
ωστόσο βαθιά συγκινημένος, προσπαθώ να θυμηθώ την τε-
λευταία μου εμπειρία αυτού του είδους. Ήταν σ’ ένα κοντσέρ-
το, έπαιζαν μια εξαίσια παλιά μουσική, και τότε, ανάμεσα σε 
δύο νότες παιγμένες απαλά από ξύλινα πνευστά, μου ανοίχτη-
κε πάλι ξαφνικά η πόρτα προς την «Άλλη Όχθη», πέταξα στον 
ουρανό και είδα τον Θεό να εργάζεται, ένιωσα μακάριους πό-
νους και έπαψα πια να αμύνομαι απέναντι στον κόσμο, τίποτε 
πια στη γη δεν με τρόμαζε, όλα τα αποδεχόμουν και τους αφι-
έρωνα την καρδιά μου. Δεν κράτησε πολύ, ίσως ένα τέταρτο 
της ώρας, ξαναγύρισε όμως στο όνειρο εκείνης της νύχτας, και 
από τότε ακτινοβολούσε πότε πότε μυστικά μέσα στη μονοτο-
νία των ημερών, την έβλεπα καμιά φορά να περνά για λίγα 
λεπτά μέσα από τη ζωή μου σαν ένα χρυσό θεϊκό σημάδι, σχε-
δόν πάντα θαμμένο βαθιά στο χώμα και στη σκόνη, και ύστε-
ρα πάλι να φεγγοβολά με χρυσές σπίθες, δείχνοντας πως δεν 
θα χαθεί, κι όμως σε λίγο να χάνεται μακριά. Κάποια νύχτα 
μού συνέβη, ενώ ήμουν ξαπλωμένος αγρυπνώντας, να αρχίσω 
ξαφνικά να απαγγέλλω στίχους, στίχους πάρα πολύ ωραίους 
και πάρα πολύ παράξενους για να μπορέσω να σκεφτώ να 
τους σημειώσω, τους οποίους δεν θυμόμουν το πρωί, παρό-
λο που ήταν κρυμμένοι μέσα μου σαν ένας βαρύς πυρήνας 
μέσα σε εύθραυστο κέλυφος. Κάποιες άλλες φορές ήρθε ενώ 
διάβαζα έναν ποιητή, όταν συλλογιζόμουν έναν στοχασμό του 
Καρτέσιου, του Πασκάλ, μια άλλη φορά έλαμψε ξανά όταν 
βρισκόμουν με την αγαπημένη μου, οδηγώντας με το χρυσό 
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ίχνος της όλο και πιο βαθιά στον ουρανό. Αχ, είναι δύσκολο να 
βρεις αυτό το θείο ίχνος μέσα σ’ αυτή τη ζωή που ζούμε, μέσα 
σε τούτη την τόσο πολύ ικανοποιημένη, τόσο πολύ αστική, 
τόσο στερημένη πνευματικά εποχή, στη θέα αυτών των αρχι-
τεκτονημάτων, αυτών των επιχειρήσεων, τούτης της πολιτικής, 
αυτών των ανθρώπων! Πώς θα μπορούσα να μην είμαι ένας 
Λύκος της Στέπας, ένας άξεστος ερημίτης μέσα σ’ έναν κόσμο 
από τους σκοπούς του οποίου κανέναν δεν μοιράζομαι, του 
οποίου καμία από τις χαρές δεν μου λέει τίποτε! Δεν αντέχω 
να μείνω πολλή ώρα ούτε στο θέατρο ούτε στον κινηματο-
γράφο, μόλις που μπορώ να διαβάσω εφημερίδα, σπάνια ένα 
σύγχρονο βιβλίο, δεν καταλαβαίνω ποια ηδονή και ποια ευ-
χαρίστηση αναζητούν οι άνθρωποι στους κατάμεστους σιδη-
ροδρόμους και στα ξενοδοχεία, στα πολυσύχναστα καφενεία 
με την πνιγηρά ενοχλητική μουσική, στα μπαρ και στα βαριετέ 
των κομψών πολυτελών πόλεων, στις διεθνείς εκθέσεις, στους 
εμπορικούς δρόμους, στις διαλέξεις για τους διψασμένους της 
μόρφωσης, στα μεγάλα στάδια – εγώ όλες αυτές τις χαρές που 
μου είναι προσιτές και για τις οποίες χιλιάδες άλλοι πασχίζουν 
και συνωστίζονται δεν τις καταλαβαίνω, δεν τις συμμερίζομαι! 
Και αντίθετα αυτό που μου συμβαίνει στις σπάνιες χαρούμενες 
ώρες μου, ό,τι είναι για μένα αγαλλίαση, βίωμα, έκσταση και 
έξαρση ο κόσμος το αναγνωρίζει, το αναζητάει και το αγαπά 
μόνο στην ποίηση, στη ζωή το θεωρεί τρέλα. Και στην πραγ-
ματικότητα, αν ο κόσμος έχει δίκιο, αν αυτή η μουσική στα 
καφενεία, αυτές οι μαζικές διασκεδάσεις, αυτοί οι εξαμερικα-
νισμένοι ευκολοϊκανοποίητοι άνθρωποι έχουν δίκιο, τότε έχω 
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εγώ άδικο, τότε είμαι τρελός εγώ, τότε είμαι αληθινά ο Λύκος 
της Στέπας, όπως συχνά αποκαλώ τον εαυτό μου, αυτό το ξε-
στρατισμένο ζώο σ’ έναν κόσμο ξένο και ακατανόητο, που δεν 
βρίσκει πια την πατρίδα του, ούτε αέρα και τροφή.

Με αυτές τις συνηθισμένες σκέψεις βάδιζα στους υγρούς 
δρόμους ενός από τα πιο ήσυχα και πιο παλιά κομμάτια της πό-
λης. Απέναντι, στην άλλη μεριά του δρόμου, ορθωνόταν μέσα 
στο σκοτάδι ένας παλιός, γκρίζος, πέτρινος τοίχος, που πάντα 
τον έβλεπα ευχάριστα· βρισκόταν εκεί, πάντα τόσο παλιός και 
«ανέμελος», ανάμεσα σε μια μικρή εκκλησία και σ’ ένα παλιό 
νοσοκομείο, τα πρωινά άφηνα συχνά το βλέμμα μου να ανα-
παυθεί πάνω στην τραχιά του επιφάνεια, υπήρχαν λίγες τόσο 
ήρεμες και καλές, τόσο σιωπηλές επιφάνειες στο κέντρο της 
πόλης, όπου άλλωστε σε κάθε μισό τετραγωνικό μέτρο διαλα-
λούσε το όνομά του ένα κατάστημα, ένας δικηγόρος, ένας εφευ-
ρέτης, ένας γιατρός, ένας κουρέας, ένας κομπογιαννίτης για κά-
λους. Ξαναείδα και τώρα τον παλιό τοίχο να στέκεται σιωπηλός 
μέσα στη γαλήνη του, κι όμως κάτι πάνω του είχε αλλάξει, είδα 
στη μέση του τοίχου μια μικρή όμορφη πύλη με μυτερή αψί-
δα και σάστισα, γιατί πραγματικά δεν ήξερα αν αυτή η πύλη 
βρισκόταν πάντα εκεί ή αν την είχαν κατασκευάσει πρόσφατα. 
Φαινόταν χωρίς αμφιβολία παλιά, παμπάλαια.




