


— Μα ποιος είσαι τελοσπάντων;
— Είμαι της δύναμης κομμάτι

Που πάντα θέλει το κακό
Και πάντα κάνει το καλό.

Γκαίτε, Φάουστ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ποτέ μη μιλάτε με αγνώστους

Κ άποτε την άνοιξη, την ώρα ενός ανεπανάληπτα ζεστού δειλι

νού, στη Μόσχα, στη Λίμνη του Πατριάρχη, εμφανίστηκαν 

δύο πολίτες. Ο ένας ήταν ντυμένος με ένα γκρι καλοκαιρινό κοστούμι, 

κοντός, καλοθρεμμένος, φαλακρός, με το όμορφο καπέλο του στο χέρι 

σαν να κρατούσε καρβέλι, με κάτι αφύσικα τεράστια γυαλιά με μαύ

ρο σκελετό στο καλοξυρισμένο πρόσωπό του. Ο δεύτερος ήταν ένας 

πλατύστερνος, δασύτριχος, αναμαλλιασμένος, κοκκινομάλλης νεαρός 

με το καρό κασκέτο του περασμένο στο κεφάλι του ανάποδα προς τον 

σβέρκο, φορούσε καουμπόικο καρό πουκάμισο, τσαλακωμένο άσπρο 

παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. 

Ο πρώτος δεν ήταν άλλος απ’ τον Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς Μπερ

λιόζ, τον πρόεδρο ενός από τους πιο σημαντικούς λογοτεχνικούς συλ

λόγους της Μόσχας, του επονομαζόμενου χάριν συντομίας ΜΑΣΣΟ

ΛΙΤ, και αρχισυντάκτης ενός ογκώδους λογοτεχνικού περιοδικού, ενώ 
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ο νεαρός συνοδός του ήταν ο ποιητής Ιβάν Νικολάγεβιτς Πονιριόφ, 

που έγραφε με το ψευδώνυμο Μπεζντόμνι.*

Με το που βρέθηκαν στη σκιά των φλαμουριών που μόλις άρχιζαν 

να πρασινίζουν, οι λογοτέχνες έτρεξαν σε ένα πολύχρωμο περίπτερο με 

την επιγραφή «Μπίρα και Νερό».

Ναι, αξίζει να σημειώσουμε το πρώτο παράδοξο πράγμα εκείνο το 

τρομερό μαγιάτικο απόγευμα. Όχι μόνο κοντά στο περίπτερο, αλλά και 

σε όλη την αλέα την παράλληλη προς την οδό Μάλαγια Μπρόναγια 

δεν φαινόταν ψυχή. Και αυτό όταν ένιωθες να σου κόβεται η ανάσα 

την ώρα που ο ήλιος, έχοντας κατακάψει τη Μόσχα, αφηνόταν να πέσει 

κάπου πίσω από τη λεωφόρο του Σαντόβογε Κολτσό μέσα σε μια άνυ

δρη αχλή. Κανείς δεν ερχόταν στη σκιά των φλαμουριών, κανείς δεν 

καθόταν σε παγκάκι, η αλέα ήταν άδεια. 

«Δώστε μια γκαζόζα» έκανε την παραγγελία του ο Μπερλιόζ. 

«Δεν έχουμε γκαζόζα» απάντησε η γυναίκα στο περίπτερο, για κά

ποιο λόγο με προσβεβλημένο ύφος. 

«Μπίρα έχει;» ζήτησε να πληροφορηθεί ενοχλημένος ο Μπεζντόμνι.

«Μπίρα θα μου φέρουν το βραδάκι» απάντησε η γυναίκα.

«Ε, και τι έχει τότε;» ρώτησε ο Μπερλιόζ.

«Χυμό βερίκοκο, μόνο που είναι ζεστός» είπε η γυναίκα.

«Άντε, δώστε απ’ αυτό, δώστε, δώστε!»

Ο χυμός βερίκοκο είχε μπόλικο κίτρινο αφρό, και γύρω απλώθη

κε μια μυρωδιά κομμωτηρίου. Με το που ήπιαν, τους λογοτέχνες τους 

έπιασε λόξιγκας, πλήρωσαν και κάθισαν στο παγκάκι με το πρόσωπο 

προς τη λιμνούλα και την πλάτη γυρισμένη προς την οδό Μπρόναγια. 

* Σ.τ.Ε.: Η λέξη «μπεζντόμνι» στα ρωσικά σημαίνει τον άστεγο, τον ανέ
στιο άνθρωπο.
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Εδώ προστέθηκε και ένα δεύτερο παράξενο γεγονός που αφορούσε 

μόνο τον Μπερλιόζ. Ξαφνικά, του κόπηκε ο λόξιγκας, η καρδιά του 

αναπήδησε και για μια στιγμή κάπου χάθηκε, ύστερα επέστρεψε αλλά 

με έναν αμβλύ πόνο σαν από βελόνα να έχει εγκατασταθεί μέσα του. 

Εκτός αυτού, τον Μπερλιόζ τον κατέλαβε ένας ανεξήγητος αλλά τόσο 

δυνατός τρόμος, που του ήρθε να το σκάσει από τη Λίμνη του Πα

τριάρχη χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω του. Ο Μπερλιόζ με μια 

πονεμένη έκφραση έστρεψε το κεφάλι του να δει τι τον είχε τρομάξει. 

Είχε γίνει κατάχλωμος, σκούπισε με το μαντίλι του το μέτωπό του και 

σκέφτηκε: Τι μου συμβαίνει; Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ζήσει ποτέ άλλοτε… η 

καρδιά μου κάνει σαν τρελή… μάλλον έχω κουραστεί πολύ. Μάλλον πρέπει να τα 

στείλω όλα στο διάολο και να την κάνω για το Κισλοβόντσκ…* 

Και τότε ο καυτός αέρας πύκνωσε μπροστά του και απομέσα του 

πήδηξε ένας διάφανος πολίτης με ιδιαίτερα παράξενη όψη. Στο μικρό 

κεφάλι του είχε ένα καπελάκι τζόκεϊ, ενώ φορούσε ένα καρό διάφανο 

αλλά στενό σακάκι… Στο ύψος αυτός ο πολίτης ήταν περίπου δύο μέτρα, 

αλλά είχε στενούς ώμους, ήταν απίστευτα λεπτός, και η φυσιογνωμία 

του, ας μου επιτραπεί το σχόλιο, είχε μια κοροϊδευτική έκφραση.

Η ζωή του Μπερλιόζ είχε κυλίσει έτσι ώστε να μην τον έχει συ

νηθίσει σε παράξενα φαινόμενα. Ακόμα πιο χλωμός πια, ο Μπερλιόζ 

γούρλωσε τα μάτια του και σκέφτηκε συγχυσμένος: Δεν είναι δυνατόν!

Αλίμονο, όμως, ήταν, και ο στενόμακρος διάφανος πολίτης που δεν 

άγγιζε το έδαφος τραμπαλιζόταν πέρα δώθε μπροστά στα μάτια του. 

Τότε τον Μπερλιόζ τον έπιασε τέτοιος τρόμος, που έκλεισε τα μάτια 

του. Και όταν τα άνοιξε, είδε πως είχαν τελειώσει όλα· το τρεμούλιασμα 

* Σ.τ.Ε.: Το Κισλοβόντσκ είναι γνωστό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, 
διάσημο για τα σανατόρια και τα ιαματικά λουτρά του.
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της ατμόσφαιρας είχε διαλυθεί, ο καρό άνθρωπος είχε χαθεί, και συγ

χρόνως είχε βγει και η βελόνα από την καρδιά του. 

«Φτου, διάολε!» αναφώνησε ο αρχισυντάκτης. «Ξέρεις κάτι, Ιβάν, 

μόλις τώρα κόντεψε να μου ’ρθει κόλπος απ’ τη ζέστη! Είδα μάλιστα και 

κάτι σαν οπτασία» αποπειράθηκε να χαμογελάσει, αν και στα μάτια του 

ακόμη χοροπηδούσε η ανησυχία, και τα χέρια του έτρεμαν. 

Ωστόσο σιγά σιγά ηρέμησε, έκανε στο πρόσωπό του αέρα με το μα

ντιλάκι του και είπε αρκετά κεφάτα: «Έτσι λοιπόν…» συνεχίζοντας την 

κουβέντα που είχαν διακόψει για να πιουν χυμό βερίκοκο. 

Η κουβέντα, όπως μαθεύτηκε αργότερα, αφορούσε τον Ιησού Χρι

στό. 

Το θέμα ήταν πως ο αρχισυντάκτης είχε παραγγείλει στον ποιητή 

ένα μεγάλο αντιθρησκευτικό ποίημα για ένα τεύχος του περιοδικού. 

Αυτό το ποίημα ο Ιβάν Νικολάγεβιτς το είχε γράψει, και μάλιστα σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά, δυστυχώς, ο αρχισυντάκτης δεν 

είχε μείνει καθόλου ικανοποιημένος. Ο Μπεζντόμνι είχε σκιαγραφή

σει τον κύριο ήρωα του ποιήματός του, δηλαδή τον Ιησού, με πολύ 

μαύρα χρώματα, οπότε, σύμφωνα με τη γνώμη του αρχισυντάκτη, θα 

έπρεπε να γράψει όλο το ποίημα από την αρχή. Και να που τώρα ο 

αρχισυντάκτης έκανε στον ποιητή κάτι σαν διάλεξη για τον Ιησού με 

σκοπό να του υπογραμμίσει το κύριο λάθος του. Είναι δύσκολο να πει 

κανείς τι ακριβώς είχε παρασύρει τον Ιβάν Νικολάγεβιτς –η αναπαρα

στατική δύναμη του ταλέντου του ή η πλήρης άγνοιά του για το ζήτημα 

πάνω στο οποίο ήθελε να γράψει–, αλλά ο Ιησούς στη φαντασία του 

παρουσιάζεται σαν μια ζωντανή, απολύτως αντιπαθητική προσωπικό

τητα. Ο Μπερλιόζ, από την άλλη, ήθελε να αποδείξει στον ποιητή πως 

κατά βάση δεν ενδιέφερε το πώς ήταν ο Ιησούς, καλός, κακός κλπ., 

αλλά πως ο Ιησούς, ως προσωπικότητα δεν υπήρξε στον κόσμο, και 
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πως όλες οι αφηγήσεις γι’ αυτόν δεν ήταν παρά απλά επινοήματα, ο 

πλέον συνηθισμένος μύθος. 

Ας σημειωθεί δε ότι ο αρχισυντάκτης ήταν άνθρωπος διαβασμένος 

και ότι στον λόγο του παρέπεμπε πολύ επιδέξια στους αρχαίους ιστο

ρικούς, όπως για παράδειγμα στον γνωστό Φίλωνα τον Αλεξανδρέα 

και στον λαμπρά μορφωμένο Ιώσηπο Φλάβιο, οι οποίοι πουθενά δεν 

μνημόνευσαν ούτε με μια λέξη την ύπαρξη του Ιησού. Επιδεικνύο

ντας την ευρυμάθειά του, ο Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, στον ποιητή πως το χωρίο του 15ου βιβλίου, στο 44ο κεφάλαιο 

των Χρονικών του Τάκιτου, εκεί όπου γίνεται λόγος για την καταδίκη 

του Χριστού, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πολύ μεταγενέ

στερη προσθήκη.

Ο ποιητής, για τον οποίο τα πάντα όσα ανέφερε ο αρχισυντάκτης 

φάνταζαν πρωτόγνωρα, άκουγε προσεκτικά τον Μιχαήλ Αλεξάντρο

βιτς, με προσηλωμένα σε εκείνον τα ανήσυχα πράσινα μάτια του, ενώ 

πότε πότε τον έπιανε λόξιγκας κι έβριζε ψιθυριστά τον χυμό βερίκοκο. 

«Δεν υπάρχει ούτε μια ανατολική θρησκεία» έλεγε ο Μπερλιόζ 

«στην οποία ο θεός να μην έχει έρθει στον κόσμο από κάποια ανέγ

γιχτη παρθένα. Και οι χριστιανοί, χωρίς να έχουν επινοήσει τίποτα το 

καινούργιο, έφτιαξαν κι αυτοί ακριβώς έτσι τον δικό τους Ιησού, ο οποίος 

στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Ιδού πού θα πρέπει κανείς να 

δώσει τη μεγαλύτερη έμφαση…»

Το υψηλό τενόρο του Μπερλιόζ αντηχούσε στην άδεια αλέα, και 

όσο περισσότερο ο Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς διείσδυε σε περιοχές όπου 

μόνο ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος μπορεί να διεισδύσει χωρίς 

να ρισκάρει να σπάσει τα μούτρα του, τόσο περισσότερα ενδιαφέροντα 

και χρήσιμα πράγματα μάθαινε ο ποιητής, και για τον Αιγύπτιο Όσιρη, 

τον ευγενή θεό και γιο του Ουρανού και της Γης, και για τον θεό της 
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Φοινίκης Θαμμούζ, και για τον Μαρδούκ, ακόμα και για τον λιγότερο 

γνωστό, τον απειλητικό θεό Βιτσλιπούτσλι που τόσο λάτρευαν κάποτε 

οι Αζτέκοι στο Μεξικό. 

Και να που, όση ώρα ο Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς διηγούνταν στον 

ποιητή για το πώς οι Αζτέκοι έπλαθαν από ζύμη μικρά ειδώλια του 

Βιτσλιπούτσλι, στην αλέα εμφανίστηκε ο πρώτος άνθρωπος. 

Αργότερα, όταν –για να λέμε την αλήθεια– ήταν πια αργά, διά

φορες υπηρεσίες παρουσίασαν στα πορίσματά τους περιγραφές αυτού 

του ανθρώπου. Η αντιπαραβολή τους δεν μπορεί παρά να προκαλέσει 

έκπληξη. Έτσι, στο πρώτο από αυτά αναφέρεται πως ο άνθρωπος αυτός 

ήταν μικρού αναστήματος, είχε χρυσά δόντια, και κούτσαινε από το δεξί 

πόδι. Το δεύτερο έλεγε πως ο άνθρωπος ήταν τεράστιος σε ύψος, πως 

είχε στα δόντια κορόνες από πλατίνα, και κούτσαινε από το αριστερό 

πόδι. Το τρίτο πόρισμα ανακοινώνει λακωνικά πως ο άνθρωπος αυτός 

δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 

Πρέπει να παραδεχτεί κανείς πως κανένα από αυτά τα πορίσματα 

δεν χρησίμευσε σε τίποτα. 

Προπάντων: ο αναφερόμενος δεν κούτσαινε καθόλου, είχε ύψος 

κανονικό, ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο, απλώς ήταν ψηλός. 

Όσον αφορά τα δόντια του, στο αριστερό μέρος είχε δόντια από πλατίνα, 

και στο άλλο χρυσά. Φορούσε ένα ακριβό γκρι κοστούμι και παπούτσια 

από το εξωτερικό ασορτί με το κοστούμι του. Είχε τσαχπίνικα τραβήξει 

τον γκρι μπερέ του πάνω από τα αυτιά, και κρατούσε κάτω από τη μα

σχάλη του ένα μπαστούνι με μαύρη σκαλιστή λαβή με τη μορφή ενός 

κανίς. Από το παρουσιαστικό του έδειχνε περίπου σαράντα και κάτι. Το 

στόμα του ήταν κάπως στραβό. Ήταν καλοξυρισμένος. Καστανός. Το 

δεξί του μάτι μαύρο, το αριστερό για κάποιο λόγο πράσινο. Τα φρύδια 

του μαύρα, το ένα πιο ψηλά από το άλλο. Κοντολογίς – ήταν ξένος. 
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Περνώντας δίπλα από το παγκάκι όπου είχαν βολευτεί ο αρχισυ

ντάκτης και ο ποιητής, ο ξένος τους κοίταξε με την άκρη του ματιού του, 

σταμάτησε και ξαφνικά κάθισε στο διπλανό παγκάκι, στα δυο βήματα 

απόσταση από τους δυο φίλους.

Γερμανός, σκέφτηκε ο Μπερλιόζ.

Άγγλος, σκέφτηκε ο Μπεζντόμνι, πώς γίνεται να μην τον ζεσταίνουν τα 

γάντια; 

Στο μεταξύ, ο ξένος κοιτούσε τριγύρω τα ψηλά σπίτια που σχημά

τιζαν ένα τετράγωνο γύρω από τη λίμνη, ενώ ήταν ολοφάνερο πως 

έβλεπε πρώτη φορά το μέρος αυτό και πως τον ενδιέφερε. 

Σταμάτησε το βλέμμα του στους επάνω ορόφους οι οποίοι αντανα

κλούσαν εκτυφλωτικά τον ήλιο που θρυμματιζόταν πάνω στα τζάμια 

και απομακρυνόταν για πάντα από τον Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς. Ύστερα 

κατέβασε το βλέμμα προς τα κάτω, εκεί όπου είχαν αρχίσει να σκοτει

νιάζουν τα τζάμια λίγο πριν βραδιάσει, χαμογέλασε με επιείκεια, συνο

φρυώθηκε, στήριξε τα χέρια του στη λαβή του μπαστουνιού του και το 

πιγούνι του στα χέρια. 

«Εσύ, Ιβάν» έλεγε ο Μπερλιόζ «τα περιέγραψες πολύ ωραία και με 

σατιρικό τρόπο, για παράδειγμα τη γέννηση του Ιησού, του γιου του 

Θεού, το πιπεράτο όμως έγκειται στο ότι πριν από τον Ιησού είχαν γεν

νηθεί πολλοί άλλοι γιοι θεών, όπως, ας πούμε, ο Φρύγιος Άττις. Για να 

μην τα πολυλογούμε, κανείς απ’ αυτούς δεν γεννήθηκε ποτέ, και κανείς 

τους δεν υπήρξε, ούτε κι ο Ιησούς. Εσύ θα έπρεπε, αντί για τη γέννηση 

και, ας πούμε, τον ερχομό των Μάγων να περιγράψεις τις ανόητες φή

μες γι’ αυτή τη γέννηση… Κι όμως, απ’ τη διήγησή σου προκύπτει πως 

πράγματι γεννήθηκε!».

Εδώ ο Μπεζντόμνι έκανε μια απόπειρα να διακόψει τον λόξιγκά 

του κρατώντας την αναπνοή του, κάτι που του έφερε έναν ακόμα πιο 
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βασανιστικό και δυνατό κύμα λόξιγκα. Την ίδια στιγμή ο Μπερλιόζ 

διέκοψε τον λόγο του επειδή ο ξένος ξαφνικά σηκώθηκε και κατευθύν

θηκε προς τους συγγραφείς. 

Εκείνοι τον κοίταξαν έκπληκτοι.

«Συγχωρέστε με, παρακαλώ» άρχισε να λέει με ξενική προφορά 

αλλά χωρίς να χάνει τις λέξεις του ο άνθρωπος που τους είχε πλησιά

σει «που χωρίς να σας γνωρίζω επιτρέπω στον εαυτό μου… αλλά το 

αντικείμενο της επιστημονικής σας συνομιλίας είναι τόσο ενδιαφέ

ρον, που…».

Στο σημείο αυτό έβγαλε ευγενικά τον μπερέ του, και στους φίλους 

δεν απέμεινε άλλο τίποτα από το να σηκωθούν και να υποκλιθούν. 

Όχι, μάλλον Γάλλος είναι…, σκέφτηκε ο Μπερλιόζ.

Μήπως είναι Πολωνός; σκέφτηκε ο Μπεζντόμνι. 

Οφείλουμε να προσθέσουμε πως ο ξένος έκανε από τις πρώτες 

κιόλας λέξεις του ολέθρια εντύπωση στον ποιητή, ενώ στον Μπερλιόζ 

μάλλον άρεσε· δηλαδή, όχι πως του άρεσε, αλλά… πώς να το πει κα

νείς… τον ενδιέφερε, αυτό, ναι.

«Μου επιτρέπετε να καθίσω;» ρώτησε ευγενικά ο ξένος, και οι φίλοι 

τού έκαναν κάπως απρόθυμα χώρο. Ο ξένος κάθισε άνετα ανάμεσά 

τους και άρχισε αμέσως την κουβέντα. 

«Αν δεν παράκουσα, λέγατε πως ο Ιησούς δεν υπήρξε ποτέ σ’ αυτόν 

τον κόσμο;» ρώτησε ο ξένος, στρέφοντας προς τον Μπερλιόζ το αριστε

ρό πράσινο μάτι του.

«Όχι, δεν παρακούσατε» απάντησε με ευγένεια ο Μπερλιόζ. «Ακρι

βώς αυτό έλεγα». 

«Αχ, τι ενδιαφέρον!» αναφώνησε ο ξένος.

Μα τι στο καλό θέλει; σκέφτηκε ο Μπεζντόμνι και συνοφρυώθηκε. 

«Κι εσείς; Συμφωνήσατε με τον συνομιλητή σας;» ζήτησε να πλη
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ροφορηθεί ο άγνωστος στρεφόμενος προς τα δεξιά του, προς τον Μπεζ

ντόμνι.

«Εκατό τοις εκατό!» επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του άλλου εκείνος, 

καθώς αρεσκόταν να εκφράζεται προσποιητά και μεταφορικά.

«Εκπληκτικό!» αναφώνησε ο απρόσκλητος συνομιλητής τους και, 

για κάποιο λόγο κοιτώντας γύρω συνωμοτικά, κατέβασε τη φωνή του 

και είπε: «Συγχωρέστε την αδιακρισία μου, αλλά κατάλαβα καλά πως, 

εκτός απ’ όλα τ’ άλλα, δεν πιστεύετε ούτε στον Θεό;». Πήρε μια φοβι

σμένη έκφραση στα μάτια και πρόσθεσε: «Ορκίζομαι πως δεν θα το πω 

σε κανέναν». 

«Ναι, και δεν πιστεύουμε ούτε στον Θεό» απάντησε ο Μπερλιόζ 

σχεδόν χαμογελώντας με τον φόβο του τουρίστα. «Αλλά γι’ αυτά τα 

πράγματα επιτρέπεται να μιλάμε εντελώς ελεύθερα». 

Ο ξένος τέντωσε την πλάτη του στο παγκάκι και ρώτησε, υψώνο

ντας μάλιστα τη φωνή του από την πολλή περιέργεια:

«Είστε άθεοι;!»

«Ναι, είμαστε άθεοι» απάντησε χαμογελώντας ο Μπερλιόζ, και ο 

Μπεζντόμνι σκέφτηκε θυμωμένος: Για κοίτα που μας κόλλησε, η κολλιτσίδα 

από το εξωτερικό!

«Αχ, αριστούργημα!» φώναξε έκπληκτος ο ξένος, στρέφοντας το κε

φάλι του και κοιτάζοντας μια τον έναν και μια τον άλλον λογοτέχνη.

«Στη χώρα μας η αθεΐα δεν ξαφνιάζει κανέναν» απάντησε με δι

πλωματική ευγένεια ο Μπερλιόζ. «Η πλειοψηφία του πληθυσμού μας 

έχει συνειδητά και από καιρό τώρα σταματήσει να πιστεύει τα περί 

Θεού παραμυθάκια».

Εδώ ο ξένος έδωσε την εξής παράσταση: σηκώθηκε όρθιος και 

έσφιξε το χέρι του έκπληκτου αρχισυντάκτη λέγοντας τα εξής:

«Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω ολόψυχα!»
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«Για ποιον λόγο τον ευχαριστείτε;» ζήτησε να πληροφορηθεί ο 

Μπεζντόμνι ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του.

«Για την πολύ σημαντική πληροφορία, που εμένα, ως ταξιδιώτη, με 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα» εξήγησε ο παράξενος άνθρωπος από το εξωτερι

κό, σηκώνοντας το δάχτυλο ψηλά με σημασία.

Η σημαντική πληροφορία είχε ολοφάνερα προκαλέσει στον ταξι

διώτη ισχυρή εντύπωση, επειδή τώρα διέτρεχε με τα μάτια φοβισμένος 

τα σπίτια, σαν να φοβόταν μην και αντικρίσει από έναν άθεο σε κάθε 

παράθυρο. 

Όχι, δεν είναι Άγγλος… σκέφτηκε ο Μπερλιόζ, ενώ ο Μπεζντόμνι 

σκέφτηκε: Από πού άραγε να τα ’χει μάθει τα ρωσικά, αυτό κι αν είναι ενδιαφέ-

ρον! Και κατσούφιασε ξανά.

«Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω» είπε αφού σκέφτηκε λίγο 

συγκεντρωμένος. «Τι κάνουμε με τις αποδείξεις της ύπαρξης του Θεού, 

οι οποίες, ως γνωστόν, ανέρχονται σε ακριβώς πέντε;»

«Αλίμονο!» απάντησε με συμπονετικό ύφος ο Μπερλιόζ. «Ούτε μια 

απ’ αυτές τις αποδείξεις δεν αξίζει δεκάρα. Η ανθρωπότητα τις έχει βά

λει από καιρό στο αρχείο. Θα συμφωνήσετε, άλλωστε, πως στο πεδίο 

της λογικής δεν μπορεί να υπάρχει καμία απόδειξη της ύπαρξης του 

Θεού». 
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