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από τότε που μπήκα σ' ένα σπιτάκι, στο

Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ, σίγουρος πας έχανα το χρόνο μου. Ε
κείνη τψ εποχή1 η πνευματική μου αναζήτηση συνδεόταν με την
ιδέα πως υπήρχαν μυστικά, μυστηριώδεις δρόμοι, άνθρωποι ι
κανοί να καταλάβουν και να ελέγξουν πράγματα απαγορευμέ
να στην πλειονότητα των θνητών. Έτσι το να διανύσεις «το δρόμο
των κοινών ανθρώπων» φαινόταν ένα σχέδιο χωρίς ενδιαφέρον.
Ένα μέρος της γενιάς μου -κι εγώ μαζί- αφέθηκε να σα
γηνευτεί από αιρέσεις και μυστικιστικές οργανώσεις και την
πεποίθηση πως καθετί δύσκολο και περίπλοκο μας οδηγεί πά
ντα στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής. Αυτό το πλήρω
σα πολύ ακριβά το 1974. Ωστόσο, σαν πέρασε ο φόβος, η γοη
τεία του απόκρυφου εγκαταστάθηκε στη ζωή μου. Γι αυτό, ό
ταν ο Δάσκαλος μου μου μίλησε για το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου, βρήκα την ιδέα αυτού του προσκυνήματος κουραστική
κι ανώφελη. Σκέφτηκα μάλιστα να εγκαταλείψω το RΑΜ, μια
μικρή, ασήμαντη αδελφότητα βασισμένη στην προφορική με
ταβίβαση του συμβολικού λόγου.
Όταν, τελικά, οι περιστάσεις μ' έσπρωξαν να πραγματο-
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ποιήσω αυτό που μου ζψούσε ο Δάσκαλος μου, αποφάσισα να
το κάνω με το δικό μου τρόπο. Στην αρχή του προσκυνήματος,
ηροσπάθησα να μετατρέψω τον Πετρους σε μάγο δον Χουάν,
πρόσωπο στο οποίο καταφεύγει ο συγγραφέας Κάρλος Καστανέντα για να εξηγήσει τψ επαφή του με το παράδοξο. Πίστευα
πως με λίγη φαντασία θα μπορούσα να κάνω ευχάριστη την ε
μπειρία του δρόμου του Αγίου Ιάκωβου και ν' αντικαταστήσω
το φανερό με το απόκρυφο, το απλό με το περίπλοκο, το φω
τεινό με το μυστηριώδες.
Αλλά ο Πετρους αντιστάθηκε κάθε φορά που επιχείρησα να
τον μεταμορφώσω σε ήρωα. Αυτό έκανε πολύ δύσκολη τη σχέ
ση μας και, τελικά, χωρίσαμε νιώθοντας πως αυτή η οικειότη
τα δε μας είχε οδηγήσει πουθενά.
Πολύ καιρό μετά το χωρισμό μας, κατάλαβα τι μου είχε
προσφέρει τούτη η εμπειρία. Σήμερα αυτή η επίγνωση είναι
ό,τι πιο πολύτιμο κατέχω: το εξαιρετικό, το παράδοξο βρίσκε
ται στο δρόμο των κοινών ανθρώπων. Μου επιτρέπει να ριψοκιν
δυνεύω για να φτάσω στο όριο αυτού που πιστεύω. Αυτή είναι
που μου έδωσε το θάρρος να γράψω το πρώτο μου βιβλίο, Το
Ημερολόγιο Ενός Μάγου. Μου έδωσε τη δύναμη ν' αγωνι
στώ γι αυτό, ακόμα κι όταν μου έλεγαν πως ήταν αδύνατο να
ζήσει ένας Βραζιλιάνος από τη λογοτεχνία. Με βοήθησε να βρί
σκω την αξιοπρέπεια και την καρτερία στον Καλό Αγώνα που
πρέπει να κάνω κάθε μέρα με τον εαυτό μου, αν θέλω να ε-
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ξακολουθήσω να διατρέχα «το δρόμο των κοινών ανθρώπων».
Δεν ξαναείδα τον οδηγό μου. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο στη
Βραζιλία, επιχείρησα να έρθω σ' επαφή μαζί του, αλλά δε μου
απάντησε. Όταν κυκλοφόρησε η αγγλική μετάφραση, χάρηκα
με την ιδέα πως θα μηορούσε επιτέλους να διαβάσει την εκδοχή
μου γι' αυτό που είχαμε ζήσει μαζί. Προσπάθησα και πάλι να
επικοινωνήσω μαζί του, αλλά είχε αλλάξει αριθμό τηλεφώνου.
Δέκα χρόνια αργότερα, Το Ημερολόγιο Ενός Μάγου
κυκλοφόρησε στη χώρα του ταξιδιού μου. Τον Πέτρους τον
πρωτοσυνάντησα σε γαλλικό έδαφος. Ελπίζω ν' ανταμώσουμε
μια μέρα, για να μπορέσω να του πω: «Ευχαριστώ, σου αφιε
ρώνω αυτό το βιβλίο».
Πάουλο Κοέλο
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Πρόλογος

«ΚΑΙ, ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΙΕΡΌ ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟΥ RAM, ν' αγγίζεις με

τα χέρια σου το Λόγο της ζωής και να δέχεσαι τέτοια
δύναμη, ώστε να γίνεσαι μάρτυρας του ως τα πέρατα
της Γης!»
Ο Δάσκαλος ΰψωσε το καινούριο μου σπαθί χωρίς
να το βγάλει από το θηκάρι του. Οι φλόγες τριζοβό
λησαν στη φωτιά, ευνοϊκό σημάδι, που έδειχνε πως το
τελετουργικό έπρεπε να συνεχιστεί. Έσκυψα τότε κι
άρχισα να σκάβω με τα χέρια τη γη μπροστά μου.
Ήταν η νΰχτα της 2ας Ιανουαρίου του 1986 και βρι
σκόμασταν στην κορφή ενός βουνού της Σέρα ντου
Μαρ, κοντά στο σημείο που τ' ονομάζουν Μαύρες Βε
λόνες. Εκτός από το Δάσκαλο μου κι εμένα, ήταν πα
ρόντες η γυναίκα μου, ένας από τους μαθητές μου, έ
νας ντόπιος οδηγός κι ένας εκπρόσωπος της μεγάλης
15
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αδελφότητας που συνέδεε τα εσωτερικά τάγματα όλου
του κόσμου, γνωστής με το όνομα Παράδοση. Και οι
πέντε -συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, που εί
χε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το τι θα συνέβαι
νε- συμμετείχαν στην ανακήρυξη μου ως Δασκάλου
του τάγματος του RΑΜ, μιας παλιάς χριστιανικής α
δελφότητας που είχε ιδρυθεί το 1492.
Είχα σκάψει στο έδαφος μια ρηχή αλλά πλατιά τρύ
πα. Χτύπησα με επισημότητα τη γη και πρόφερα τα
λόγια του τελετουργικού. Τότε πλησίασε η γυναίκα μου.
Μου έδωσε το σπαθί που με είχε υπηρετήσει πάνω α
πό δέκα χρόνια και ήταν ο βοηθός μου όλο αυτό τον
καιρό. Απέθεσα το σπαθί μέσα στην τρύπα, το σκέπα
σα με χώμα και πατΐκωσα από πάνω το έδαφος. Κι όσο
έκανα αυτές τις κινήσεις, μου έρχονταν στο νου όλες οι
δοκιμασίες που είχα περάσει, τα πράγματα που είχα
μάθει και τα φαινόμενα που ήμουν ικανός να προκα
λέσω, απλώς και μόνο επειδή είχα μαζί μου αυτό το πα
μπάλαιο σπαθί, το μεγάλο μου φίλο. Τώρα θα το κατέτρωγε το χώμα, το μέταλλο της λάμας του και το ξύλο
της λαβής του θα έτρεφαν και πάλι τον τόπο απ' όπου
είχε αντλήσει τόση δύναμη.
Ο Δάσκαλος πλησίασε κι ακούμπησε το καινούριο
μου σπαθί μπροστά μου, πάνω στο σημείο όπου είχα
16
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θάψει το παλιό. Άνοιξαν τότε όλοι τα χέρια τους και ο
Δάσκαλος δημιούργησε γύρω μας ένα παράξενο φως,
που δε φώτιζε, αλλά ήταν ορατό κι έδινε στις σιλουέ
τες μια διαφορετική απόχρωση από το κίτρινο που έ
ριχνε η φωτιά. Ο Δάσκαλος ξεθηκάρωσε το δικό του
σπαθί κι άγγιξε τους ώμους και το κεφάλι μου λέγοντας:
«Με τη δύναμη και την αγάπη του RΑΜ σε ονομά
ζω Δάσκαλο και ιππότη του τάγματος, από σήμερα και
για το υπόλοιπο της ζωής σου. R. για το Regnum, Α για
το Αgnus, Μ για το Mundi (Βασίλειο του Αμνού του Κό
σμου). Όταν θα έχεις στην κατοχή σου το σπαθί σου,
να μη μένει ποτέ για πολύ στο θηκάρι του, γιατί μπορεί
να σκουριάσει. Αλλά, όταν θα βγαίνει, να μην ξανα
γυρνάει στη θήκη του χωρίς να έχει επιτελέσει ένα κα
λό, να έχει ανοίξει ένα δρόμο».
Με την αιχμή του σπαθιού του μου έκανε ένα μικρό
τραύμα στο κεφάλι. Δε χρειαζόταν πια να σωπαίνω. Δε
χρειαζόταν να κρύβω το τι ήμουν ικανός να κάνω και
να μη φανερώνω τα θαύματα που είχα μάθει να πραγ
ματοποιώ στο δρόμο της Παράδοσης. Από κείνη τη
στιγμή ήμουν αδελφός.
Άπλωσα το χέρι να πιάσω το καινούριο μου σπαθί,
από αναλλοίωτο ατσάλι και ξύλο που δεν τρέφει τη γη,
με κοκκινόμαυρη λαβή και μαύρο θηκάρι. Αλλά τη
17
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στιγμή που τα χέρια μου άγγιζαν το θηκάρι κι ετοιμα
ζόμουν να σφίξω το σπαθί πάνω μου, ο Δάσκαλος έκανε
ένα βήμα μπρος και πάτησε τα δάχτυλα του ποδιού
μου τόσο δυνατά, που ούρλιαξα από πόνο και παρά
τησα το σπαθί.
Κοίταξα χωρίς να καταλαβαίνω. Το παράξενο φως
είχε εξαφανιστεί κι οι φλόγες έδιναν στο πρόσωπο του
μια φαντασμαγορική όψη.
Με κοίταξε παγερά, κάλεσε τη γυναίκα μου και της
έδωσε το καινούριο μου σπαθί. Ύστερα στράφηκε
προς εμένα κι είπε τονίζοντας τα λόγια του:
«Απομάκρυνε το χέρι σου που σε εξαπατάει! Γιατί
ο δρόμος της Παράδοσης δεν είναι για κάποιους ε
κλεκτούς, αλλά η οδός όλων των ανθρώπων! Κι η δύ
ναμη που νομίζεις πως κατέχεις δεν έχει καμιά αξία,
γιατί δεν είναι μια δύναμη που μοιράζεται με τους άλ
λους ανθρώπους! Θα έπρεπε να απαρνηθείς το σπαθί.
Θα σου είχε δοθεί τότε, γιατί η καρδιά σου θα ήταν α
γνή. Αλλά, όπως το φοβόμουν, την υπέρτατη στιγμή
γλίστρησες κι έπεσες. Εξαιτίας της απληστίας σου, θα
πρέπει να ξανακάνεις το δρόμο για να βρεις το σπαθί
σου. Εξαιτίας της υπεροψίας σου, θα πρέπει να το α
ναζητήσεις ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους. Και, ε
πειδή σε σαγηνεύουν τα θαύματα, θα πρέπει να παλέ18
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ψεις πολΰ για να ξαναβρείς αυτό που θα σου δινόταν
τόσο γενναιόδωρα».
Ήταν σαν να χανόταν ο κόσμος κάτω από τα πόδια
μου. Έμεινα γονατιστός, άφωνος, με το μυαλό άδειο.
Τώρα που είχα επιστρέψει στη γη το παλιό μου σπαθί,
δεν μπορούσα να το ξαναπάρω. Κι αφοΰ δε μου έδιναν
tο καινοΰριο, ξαναβρισκόμουν στη θέση του αρχάριου,
αδΰναμος κι ανυπεράσπιστος. Τη μέρα της υπέρτατης,
θεσπέσιας ανακήρυξης μου ως Δασκάλου, η βιαιότητα
του Δασκάλου μου, που μου τσάκισε τα δάχτυλα, μ' έσπειλε πίσω στον κόσμο του Μίσους και της Γης.
Ο οδηγός έσβησε τη φωτιά κι η γυναίκα μου με πλη
σίασε και με βοήθησε να σηκωθώ. Αυτή κρατοΰσε το
καινοΰριο μου σπαθί· εγώ, συμφωνά με τους κανόνες
της Παράδοσης, δε θα μποροΰσα να το αγγίξω χωρίς
την άδεια του Δασκάλου μου. Κατηφορίσαμε την πλα
γιά μέσα από τα δάση σιωπηλοί, ακολουθώντας το φα
νάρι του οδηγοΰ, και φτάσαμε στο χωματόδρομο όπου
είχαμε αφήσει τ' αυτοκίνητα μας.
Δε με αποχαιρέτισε κανένας. Η γυναίκα μου τα
κτοποίησε το σπαθί στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
κι έβαλε μπρος τη μηχανή. Μείναμε κάμποση ώρα σιω
πηλοί, καθώς οδηγοΰσε αργά για ν' αποφΰγουμε τις
λακκοΰβες και τα εξογκώματα του δρόμου.
19
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«Μην ανησυχείς», μου είπε για να μου ξαναδώσει
κουράγιο. «Είμαι σίγουρη πως θα το ξαναβρείς».
Τη ρώτησα ποιες εξηγήσεις τής είχε δώσει ο Δά
σκαλος.
«Μου είπε τρία πράγματα. Πρώτον, πως έπρεπε να
είχε φέρει ένα ζεστό ρούχο, γιατί εκεί πάνω έκανε πιο
πολύ κρύο απ' όσο περίμενε. Δεύτερον, πως δεν τον ε
ξέπληξαν όλα αυτά, γιατί έχουν ξανασυμβεί πολλές
φορές σε πολλούς άλλους που είχαν καταλήξει εκεί
όπου έφτασες εσύ. Και, τρίτον, πως το σπαθί σου θα σε
περιμένει σ' ένα σημείο κάποιου δρόμου που πρέπει να
διατρέξεις. Δεν ξέρω ούτε την ημερομηνία ούτε την ώ
ρα. Μου είπε μόνο σε ποιο μέρος πρέπει να το κρύψω
για να το βρεις».
«Και ποιος είναι αυτός ο δρόμος;» ρώτησα εκνευ
ρισμένος.
«Α, αυτό δε μου το καλοεξήγησε. Είπε μόνο πως θα
πρέπει να ψάξεις στο χάρτη της Ισπανίας έναν παλιό
μεσαιωνικό δρόμο γνωστό με το παράξενο όνομα "δρό
μος του Αγίου Ιακώβου"».
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Η άφιξη

Ο ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΌΣ ΠΕΡΙΕΡΓΆΣΤΗΚΕ για ώρα το σπαθί που
κουβαλούσε η γυναίκα μου και μας ρώτησε τι σκοπεύ
αμε να το κάνουμε. Απάντησα πως ε'νας φίλος μας θα
το εκτιμούσε προτού το βγάλουμε σε πλειστηριασμό.
Το ψέμα έπιασε· ο τελωνειακός μάς έδωσε μια βεβαί
ωση πως είχαμε μπει με το σπαθί στις αφίξεις του αε
ροδρομίου και μας επισήμανε πως, αν είχαμε πρό
βλημα για να το βγάλουμε από τη χώρα, αρκούσε να
δείξουμε αυτό το χαρτί στο τελωνείο.
Πήγαμε στη θυρίδα ενοικιάσεων για να επιβεβαιώ
σουμε την κράτηση δύο αυτοκινήτων. Πήραμε τα ει
σιτήρια και πήγαμε να τσιμπήσουμε κάτι μαζί στο ε(πιατόριο του αεροδρομίου προτού χωρίσουμε.
Είχα ξαγρυπνήσει τη νύχτα στο αεροπλάνο -τόσο
από φόβο για το αεροπλάνο όσο και από την ανησυ25
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χία μου για το τι θα συνέβαινε-, αλλά παρ' όλα αυτά
ήμουν όχι απλώς ξύπνιος αλλά και σε υπερένταση.
«Μη σε πιάνει άγχος», επανέλαβε για πολλοστή
φορά η γυναίκα μου. «Πρέπει να πας στη Γαλλία, στο
Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ, και να βρεις την κυρία Σαβέν.
Θα σε φέρει σε επαφή με κάποιον που θα σε οδηγή
σει στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου».
«Κι εσΰ;» τη ρώτησα με τη σειρά μου για πολλοστή
φορά, ξέροντας ήδη την απάντηση της.
«Εγώ θα πάω εκεί που πρέπει, να παραδώσω αυτό
που μου εμπιστεύτηκαν. Ύστερα θα μείνω λίγες μέρες
στη Μαδρίτη και θα επιστρέψω στη Βραζιλία. Είμαι ι
κανή να διευθύνω τις επιχειρήσεις μας τόσο καλά όσο
κι εσΰ».
«Αυτό το ξέρω», απάντησα μη θέλοντας να θίξω το
θέμα.
Με απασχολούσαν πολΰ οι υποθέσεις που είχα α
φήσει στη Βραζιλία. Είχα μάθει τα βασικά για το δρό
μο του Αγίου Ιακώβου σε δεκαπέντε μέρες υστέρα α
πό εκείνο το επεισόδιο στις Μαύρες Βελόνες, αλλά μου
πήρε εφτά μήνες για ν' αποφασίσω να τα παρατήσω ό
λα και να κάνω αυτό το ταξίδι. Τελικά, ένα πρωί, η γυ
ναίκα μου μου είπε πως η μέρα κι η ώρα πλησίαζαν και
πως, αν δεν έπαιρνα μια απόφαση, θα έπρεπε να ξε- 26
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χάσω για πάντα την οδό της αδελφότητας και το τάγ
μα του RΑΜ. Προσπάθησα να της αποδείξω πως ο Δά
σκαλος μου είχε αναθέσει ένα ανέφικτο χρέος, αφοΰ
δεν μπορούσα να ξεφορτωθώ έτσι απλά την ευθύνη της
καθημερινής δουλειάς μου. Γέλασε και με αντέκρου
σε λέγοντας πως αυτή δεν ήταν δικαιολογία, γιατί δεν
είχα κάνει και σπουδαία πράγματα αυτούς τους εφτά
μήνες και πως είχα περάσει μερόνυχτα με το ν' ανα
ρωτιέμαι αν έπρεπε ή όχι να επιχειρήσω αυτό το ταξί
δι. Και με απόλυτη φυσικότητα μου έδωσε τα δυο ει
σιτήρια με την ημερομηνία της πτήσης γραμμένη πά
νω τους.

«Γιατί πήρες αυτή την απόφαση, τώρα που είμαστε ε
δώ;» τη ρώτησα στην καφετέρια του αεροδρομίου. «Δεν
ξέρω αν είναι καλό ν' αφήνω κάποιον άλλο ν' αποφα
σίζει να πάει να βρει το σπαθί μου».
Η γυναίκα μου απάντησε πως, αν ήταν να ξαναρ
χίσουμε να λέμε βλακείες, καλύτερα να χωρίζαμε αμέσως.
«Δε θα επέτρεπες ποτέ να προέρχεται από κάποιον
άλλο η παραμικρή απόφαση στη ζωή σου. Μπρος, πά
με, αργήσαμε».
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Πήρε τις αποσκευές της και κατευθύνθηκε προς το
πρακτορείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Εγώ δε σάλεψα.
Έμεινα εκεί καθισμένος, να παρακολουθώ με πόση
φροντίδα κουβαλούσε το σπαθί μου, που απειλούσε να
γλιστρήσει ανά πάσα στιγμή κάτω από το μπράτσο της.
Στα μισά του δρόμου σταμάτησε· γύρισε στο τραπέζι
όπου καθόμουν, μου έδωσε ένα ηχηρό φιλί στο στόμα
και με κοίταξε για ώρα χωρίς να πει τίποτα. Συνει
δητοποίησα ξαφνικά πως βρισκόμουν στην Ισπανία
και δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Ένιωθα την τρομε
ρή βεβαιότητα πως ο κίνδυνος της αποτυχίας ήταν με
γάλος, αλλά είχα κάνει το πρώτο βήμα.
Τη φίλησα τότε τρυφερά, με όλη την αγάπη που έ
νιωθα εκείνη τη στιγμή, κι ενώ την κρατούσα στην α
γκαλιά μου, προσευχήθηκα σε όσα και όσους πίστευα,
ικετεύοντας τους να μου δώσουν τη δύναμη να γυρίσω
πίσω με το σπαθί.
«Είδες; Ωραίο σπαθί!» σχολίασε μια γυναικεία φω
νή στο διπλανό τραπέζι, αφού απομακρύνθηκε η γυ
ναίκα μου.
«Μη νοιάζεσαι», απάντησε μια αντρική φωνή. «Θα
σου πάρω το ίδιο ακριβώς. Τα τουριστικά μαγαζιά στην
Ισπανία είναι γεμάτα από δαύτα!»
Ύστερα από μιας ώρας οδήγηση, άρχισα να νιώθω
28
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την κούραση που είχε συσσωρευτεί από την προηγού
μενη νύχτα. Η αυγουστιάτικη ζέστη ήταν τόσο έντονη,
που ακόμα και σ' ένα δρόμο χωρίς κίνηση το αυτοκί
νητο παρουσίαζε ενδείξεις υπερθέρμανσης. Αποφάσι
σα να σταματήσω για λίγο σε μια μικρή πόλη που οι
χάρτες τη χαρακτήριζαν ιστορική. Ενώ σκαρφάλωνα
την απότομη πλαγιά που οδηγούσε εκεί, θυμήθηκα άλ
λη μια φορά όσα είχα μάθει για το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου.

Σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, κάθε πι
στός πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια φο
ρά στη ζωή του ένα προσκύνημα στη Μέκκα. Έτσι και
στην πρώτη χιλιετία του χριστιανισμού υπήρχαν τρεις
ιερές οδοί κι όποιον διέτρεχε μία από αυτές η Εκκλη
σία τον ευλογούσε και του συγχωρούσε τις αμαρτίες. Η
πρώτη οδός οδηγούσε στον τάφο του Αγίου Πέτρου
στη Ρώμη. Το σύμβολο της ήταν ένας σταυρός. Η δεύ
τερη οδηγούσε στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού στα
Ιεροσόλυμα και είχε ως σύμβολο τους φοίνικες, με τα
κλαδιά των οποίων υποδέχτηκαν τον Ιησού κατά την
εισοδό του στην πόλη. Τέλος, υπήρχε και ένας τρίτος
δρόμος - αυτός που οδηγούσε στα λείψανα του Απο-
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στόλου Ιακώβου,* θαμμένα σε μια περιοχή της Ιβηρι
κής Χερσονήσου όπου κάποιο βράδυ ένας βοσκός εί
δε ένα άστρο να λάμπει πάνω από έναν αγρό. Συμφω
νά με το θρΰλο, η Παναγία κι ο Άγιος Ιάκωβος πέρα
σαν από κει μετά το θάνατο του Ιησοΰ, για να διαδώ
σουν το λόγο του Ευαγγελίου και να παροτρύνουν τους
κατοίκους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Το σημείο
αυτό ονομάστηκε Κομποστέλα -ο αγρός του αστε
ριού-** και σύντομα χτίστηκε εκεί μια πόλη που θα
προσέλκυε ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της χριστιανο
σύνης. Αυτοί που διένυαν τοΰτο τον τρίτο δρόμο είχαν
ως σύμβολο ένα κοχύλι.
Στη χρυσή της περίοδο, το δέκατο τέταρτο αιώνα,
πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα απ' όλη την Ευρώ
πη διένυαν κάθε χρόνο την «οδό του Γαλαξία» (που
οφείλει τ' όνομα της στο γεγονός πως τη νΰχτα οι
προσκυνητές προσανατολίζονταν χάρη σ' αυτό το γα* Ο Απόστολος Ιάκωβος μαρτύρησε πιθανότατα το 44 μ.Χ. επί Ηρώδη
Αγρίππα στην Ιερουσαλήμ. Κατά μία ισπανική παράδοση, το σώμα του με
ταφέρθηκε στην Ιόππη και από εκεί διά θαλάσσης στην Ιρία, στις ακτές της
Γαλικίας, και έπειτα σε κάποιο μέρος που καλούνταν ΙΛβηιτη Ώοηυαη, και το
οποίο από τότε ονομάστηκε Σαντιάγο, δηλαδή Άγιος Ιάκωβος της Κομπο
στέλα. Το 1082 χτίστηκε εκεί μεγάλος ναός, που το 1112 έγινε καθεδρικός.
(Σ.τ.Ε.)
** Από τις λατινικές λέξεις campus stellae.(Σ.τ.Ε.)
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λαξία). Ακόμα και στις μέρες μας, μοναχοί, κληρικοί,
μυστικιστές κι ερευνητές κάνουν πεζή αυτά τα εφτα
κόσια χιλιόμετρα που χωρίζουν τη γαλλική κωμόπολη
tου Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ από τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα, στην Ισπανία.*
Χάρη στο Γάλλο ιερωμένο Εμερί Πικό, που έκανε
το προσκύνημα στην Κομποστέλα το 1123, ο δρόμος
που ακολουθείται σήμερα από τους προσκυνητές εί
ναι ο ίδιος που ακολούθησαν το Μεσαίωνα ο Καρ
λομάγνος, ο Φραγκίσκος της Ασίζης, η Ισαβέλα της
Καστίλης και πρόσφατα ο πάπας Ιωάννης ΚΓ' - με
ταξύ πολλών άλλων. Ο Πικό κατέγραψε την εμπειρία
του σε πέντε τόμους που παρουσιάστηκαν σαν έργο
του πάπα Καλλίστου Β' -πιστού του Αγίου Ιακώβου-,
το οποίο έγινε γνωστό αργότερα υπό την ονομασία
(Codex Calixtinus. Στο πέμπτο βιβλίο του Codex Calixtinus ,
Libe Sancti Jacobi ,ο Πικό απαριθμεί τα φυσικά σημεία,
τις πηγές, τους ξενώνες, τα καταφύγια και τις πόλεις
που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου. Βασισμένη
σας πληροφορίες του Πικό, μια οργάνωση, «Οι Φίλοι
* Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου στο γαλλικό έδαφος αποτελείται από
Πολλούς δρόμους που ενώνονται στην ισπανική πόλη Πουέντε Λα Ρέινα.
Το Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ βρίσκεται πάνω σ' έναν από αυτούς τους δρό
μους, που δεν είναι ούτε ο μόνος ούτε ο πιο σημαντικός.
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του Αγίου Ιακώβου», ανέλαβε να διατηρήσει ως τις μέ
ρες μας αυτά τα φυσικά σημεία και να προσανατολί
ζει τους προσκυνητές.
Κατά το δωδέκατο αιώνα, το ισπανικό έθνος άρχισε
να επωφελείται από το μυστικισμό του Αγίου Ιακώβου
στον αγώνα του κατά των Μαυριτανών, που είχαν εισβά
λει στη χερσόνησο. Αναπτύχθηκαν πολλά στρατιωτικά
τάγματα κατά μήκος του δρόμου, κι η τέφρα του Απο
στόλου αποτέλεσε ισχυρό πνευματικό οχυρό για την κα
ταπολέμηση των μουσουλμάνων, που βεβαίωναν πως εί
χαν, από τη μεριά τους, το βραχίονα του Μωάμεθ. Αλλά,
όταν τέλειωσε η «Ανακατάκτηση», τα στρατιωτικά τάγ
ματα ήταν τόσο ισχυρά, που αποτελούσαν απειλή για το
κράτος, πράγμα που ανάγκασε τους καθολικούς βασι
λιάδες να επέμβουν για να μην ξεσηκωθούν τα εν λόγω
τάγματα εναντίον της αριστοκρατίας. Ο δρόμος περιέπε
σε σιγά σιγά στη λήθη κι αν δεν υπήρχαν κάποιες σπορα
δικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις -όπως η ταινία 0 Γαλα
ξίας του Μπουνιουέλ ή η μελοποίηση του ποιήματος «CAMINANTE» («Οδοιπόρος») από τον Χοάν Μανουέλ Σεράτ-,
κανένας δε θα θυμόταν πως πέρασαν από κει χιλιάδες άν
θρωποι οι οποίοι αργότερα θα εποίκιζαν το Νέο Κόσμο.
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Το χωριό στο οποίο έφτασα με το αυτοκίνητο ήταν τε
λείως έρημο. Αφού έψαξα πολΰ, βρήκα ένα μικρό κα
πηλειό που στεγαζόταν σ' ένα παλιό κτίσμα μεσαιω
νικού ρυθμού. Ο ιδιοκτήτης -που δεν έλεγε να ξεκολλη
εί τα μάτια του από την τηλεόραση- μου επισήμανε
πως ήταν η ώρα του μεσημεριανού ύπνου και πως μάλ
λον θα ήμουν τρελός που κυκλοφορούσα στο δρόμο με
τέτοια ζέστη.
Παρήγγειλα ένα δροσερό ποτό, προσπάθησα να δω
λίγο τηλεόραση, αλλά δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ
σε τίποτα. Σκεφτόμουν μόνο πως σε δύο μέρες θα ξα
ναζούσα, ενώ βρισκόμασταν στον εικοστό αιώνα, ένα
μέρος της μεγάλης ανθρώπινης περιπέτειας που είχε
φέρει πίσω από την Τροία τον Οδυσσέα, που είχε
συνοδέψει τον Δον Κιχώτη στη Μάντσα, που είχε οδη
γήσει τον Δάντη και τον Ορφέα στον Κάτω Κόσμο και
τον Χριστόφορο Κολόμβο στην Αμερική: την περιπέτεια του ταξιδιού προς το άγνωστο.

Όταν βγήκα να πάρω το αυτοκίνητο μου, ήμουν λίγο
πιο ήρεμος. Ακόμα κι αν δεν ξανάβρισκα το σπαθί μου,
το προσκύνημα στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου θα μου
επέτρεπε, τελικά, ν' ανακαλύψω τον εαυτό μου.
33
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και μια μπάντα -όλοι ντυμένοι
στα κόκκινα, πράσινα και λευκά, τα χρώματα της γαλ
λικής Χώρας των Βάσκων- παρέλαυναν στον κεντρικό
δρόμο του Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ. Ήταν Κυριακή, είχα
περάσει δυο μέρες στο τιμόνι του αυτοκινήτου μου και
δεν μπορούσα να χάσω πια οΰτε λεπτό, έστω και για να
παρακολουθήσω τούτη τη γιορτή. Άνοιξα πέρασμα μέσα από το πλήθος, άκουσα κάποιες βρισιές στα γαλλι
κά, αλλά, τελικά, πέρασα τα τείχη που αποτελούσαν
το πιο παλιό μέρος της πόλης, εκεί όπου θα συναντούσα
την κυρία Σαβέν. Ακόμα και σε αυτή τη γωνιά των Πυ
ρή ναίων έκανε ζέστη στη διάρκεια της μέρας. Βγήκα
κάθιδρος από το αμάξι.
ΜΑΣΚΑΡΕΜΈΝΑ ΠΡΌΣΩΠΑ

Χτύπησα την πόρτα. Ξαναχτύπησα. Του κάκου.
Χτύπησα και τρίτη φορά. Μου απάντησε μόνο η σιω35
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πή. Κάθισα στο τοιχάκι ανήσυχος. Η γυναίκα μου μου
είχε πει πως έπρεπε να βρίσκομαι εδώ τοΰτη τη συ
γκεκριμένη μέρα, αλλά κανένας δεν απαντούσε στα
καλέσματα μου. Σκέφτηκα πως μπορεί η κυρία Σαβέν
να είχε βγει να παρακολουθήσει την παρέλαση· αλλά
ήταν επίσης πιθανό να είχα έρθει πολύ αργά και να εί
χε αποφασίσει να μη με δεχτεί. Ο δρόμος του Αγίου Ια
κώβου τέλειωνε προτού καν αρχίσει.
Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα κι ένα παιδί βγήκε τρέ
χοντας στο δρόμο. Σηκώθηκα κι εγώ μ' ένα πήδημα
και ζήτησα με τα σπαστά γαλλικά μου την κυρία Σα
βέν. Το κοριτσάκι άρχισε να γελάει και μου έδειξε το
εσωτερικό. Τότε μόνο κατάλαβα το λάθος μου: η πόρ
τα οδηγούσε σε μια τεράστια εσωτερική αυλή, που την
πλαισίωναν παλιά μεσαιωνικά σπίτια με μπαλκόνια.
Μου είχαν αφήσει την πόρτα ανοιχτή και δεν είχα
τολμήσει ν' αγγίξω το πόμολο.
Μπήκα τρέχοντας και κατευθύνθηκα προς το σπί
τι που μου είχε δείξει το κοριτσάκι. Μέσα, μια χοντρή
γυναίκα κάποιας ηλικίας μάλωνε στα βάσκικα ένα α
δύνατο αγοράκι με θλιμμένα καστανά μάτια. Περί
μενα να τελειώσει η κατσάδα. Σε λίγο η γυναίκα ξα
πόστειλε το παιδί στην κουζίνα λούζοντας το με βρι
σιές. Μόνο τότε στράφηκε προς το μέρος μου, χωρίς
36
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να με ρωτήσει καν τι ήθελα, και με οδήγησε -πότε
ευγενικά, πότε με σπρωξιές- στο δεύτερο πάτωμα του
μικρού σπιτιού. Μόνο ένα δωμάτιο ήταν ανοιχτό, έ
να γραφείο γεμάτο με βιβλία, αγαλματάκια του Αγίου
Ιακώβου κι αναμνηστικά του δρόμου. Τράβηξε ένα
βιβλίο από τη βιβλιοθήκη και κάθισε πίσω από το
μοναδικό τραπέζι του δωματίου, αφήνοντας με να
οιέκομαι όρθιος.
«Θα πρέπει να είστε ένας ακόμα προσκυνητής του
Αγίου Ιακώβου», είπε χωρίς περιστροφές. «Πρέπει να
σημειώσω τ' όνομα σας στα κατάστιχα αυτών που δια
νύουν το δρόμο».
Γης είπα τ' όνομα μου και με ρώτησε αν είχα φέρει
μαζί μου τα κοχύλια. Έτσι ονόμαζαν τα κελύφη από τα
μι γάλα όστρακα που απέθεταν στον τάφο του Αποστόλου ως σύμβολο του προσκυνήματος κι επέτρεπαν
στους προσκυνητές ν' αναγνωρίζονται μεταξύ τους.*
Προτου ξεκινήσω για την Ισπανία, είχα πάει στη Βρα
ζιλία σ' έναν τόπο προσκυνήματος, στη Φανερωμένη
τορ Βορρά. Είχα αγοράσει εκεί μια εικόνα της Πανα-

* Το μόνο ίχνος που άφησε οτη γαλλική κουλτούρα ο δρόμος του Αγίου
Ιακώβου σχετίζεται με αυτό ακριβώς για το οποίο περηφανεύεται η χώρα,
τη γαστρονομία: τα «όστρακα Σεν-Ζακ».
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γίας της Φανερωμένης ζωγραφισμένη μέσα σε τρία συ
ναρμολογημένα όστρακα. Τα έβγαλα από το σάκο μου
και τα έδειξα στην κυρία Σαβέν.
«Ωραία, αλλά όχι και πολΰ πρακτικά», παρατήρησε
καθώς μου τα επέστρεφε. «Μπορεί να σπάσουν στο
δρόμο».
«Δε θα σπάσουν. Θα τα πάω στον τάφο του Αποστό
λου».
Φαίνεται πως η κυρία Σαβέν δεν είχε πολΰ χρόνο
να μου αφιερώσει. Μου έδωσε ένα μικρό σημειωμα
τάριο που θα έπρεπε να διευκολύνει τη στέγαση μου
στα μοναστήρια του δρόμου, κόλλησε πάνω του ένα
γραμματόσημο του Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ για να δεί
χνει από που είχα ξεκινήσει το ταξίδι κι είπε πως
μπορούσα να πηγαίνω με τις ευλογίες του Θεοΰ.
«Μα που είναι ο οδηγός μου;» ρώτησα.
«Ποιος οδηγός;» ανταπάντησε κάπως έκπληκτη αλ
λά με μια λάμψη στο βλέμμα.
Κατάλαβα πως είχα ξεχάσει κάτι βασικό. Μέσα στη
βιασύνη μου να φτάσω και να με δεχτεί, είχα ξεχάσει
να πω την αρχαία Λέξη, σημείο αναγνώρισης γι' αυτούς
που είναι ή υπήρξαν μέλη των ταγμάτων της Πα
ράδοσης. Διόρθωσα αμέσως το λάθος μου και πρόφε
ρα τη Λέξη. Η κυρία Σαβέν μου άρπαξε από τα χέρια
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το σημειωματάριο που μου είχε δώσει πριν από λίγο.
«Δεν το χρειάζεστε», μου είπε, ενώ τραβούσε μια
στοίβα παλιές εφημερίδες πάνω από ένα χαρτοκιβώτιο. «Η πορεία σας κι η ανάπαυση σας θα εξαρτηθούν
από τις αποφάσεις του οδηγού σας».
Η κυρία Σαβέν έβγαλε από το χαρτοκιβώτιο ένα κα
πέλο κι ένα πανωφόρι. Φαίνονταν παλιά, αλλά ήταν
καλοδιατηρημένα. Μου ζήτησε να σταθώ όρθιος στη
μέση του δωματίου κι άρχισε να προσεύχεται σιωπηλά.
Υστερα έριξε το πανωφόρι στους ώμους μου και μου
φόρεσε το καπέλο στο κεφάλι. Πρόσεξα πως τόσο στο
καπέλο όσο και στις επωμίδες του πανωφοριοΰ ήταν
ραμμένα κοχύλια. Χωρίς να πάψει να προσεύχεται, η
ηλικιωμένη γυναίκα άρπαξε ένα ραβδί από μια γωνιά
του γραφείου και μου το έβαλε στο δεξιό χέρι. Σε τοΰτο
το μακρΰ ραβδί του προσκυνητή ήταν δεμένο ένα μικρό
φλασκί. Ήμουν λοιπόν εκεί, φορώντας μια τζιν βερ
μούδα κι ένα μακό μπλουζάκι που έγραφε «Ι Ιονε ΝΥ»
κι από πάνω τη μεσαιωνική ενδυμασία των προσκυνητων της Κομποστέλα.
Η ηλικιωμένη γυναίκα με πλησίασε. Μ' ένα είδος δέ
ους, απέθεσε τις παλάμες της στο κεφάλι μου και είπε:
«Είθε ο Απόστολος Ιάκωβος να σε συνοδεύει και να
σου δείχνει το μόνο που πρέπει ν' ανακαλύψεις· μη βα39

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

δίζεις οΰτε πολΰ γρήγορα οΰτε πολΰ αργά, αλλά να σέ
βεσαι πάντα τους νόμους και τις αναγκαιότητες του
δρόμου- να υπακούς σ' αυτόν που θα σε οδηγεί, ακό
μα κι αν σε διατάξει να σκοτώσεις, να βλασφημήσεις
ή να κάνεις μια παράλογη πράξη. Πρέπει να ορκιστείς
τυφλή υπακοή στον οδηγό σου».
Ορκίστηκα.
«Είθε το πνεύμα των παλιών προσκυνητών της Πα
ράδοσης να σε ακολουθεί στο ταξίδι σου. Το καπέλο
θα σε προστατεύει από τον ήλιο και τις κακές σκέψειςτο πανωφόρι από τη βροχή και τα κακά λόγια· το ρα
βδί από τους εχθρούς και τις κακές πράξεις. Η ευλογία
του Θεοΰ, του Αγίου Ιακώβου και της Παρθένου Μα
ρίας ας σε συνοδεύουν μέρα νΰχτα. Αμήν».
Μετά ξαναγύρισε στη συνηθισμένη της συμπε
ριφορά: μάζεψε γρήγορα τα ροΰχα και με μάλλον κα
κή διάθεση τα ξανάβαλε στο χαρτοκιβώτιο, ακού
μπησε το ραβδί και το φλασκί στη γωνία του δωμα
τίου και, αφοΰ μου έμαθε τα συνθηματικά λόγια, μου
ζήτησε να φΰγω γρήγορα, γιατί ο οδηγός μου με πε
ρίμενε ένα δυο χιλιόμετρα έξω από το Σεν-Ζαν-Πιεντε-Πορ.
«Σιχαίνεται τις μπάντες», μου εξήγησε, «αλλά ακό
μα και από δυο χιλιόμετρα απόσταση θα πρέπει ν'
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ακούγεται ο σαματάς: τα Πυρηναία έχουν εξαίρετη α
ντήχηση».
Κατέβηκε τη σκάλα χωρίς άλλο σχόλιο και μπήκε
στην κουζίνα της να βασανίσει λίγο ακόμα το αγορά
κι με τα θλιμμένα μάτια. Καθώς έβγαινα, τη ρώτησα
τι θα έκανα το αυτοκίνητο κι εκείνη μου υπέδειξε να
της αφήσω τα κλειδιά, γιατί θα ερχόταν κάποιος να το
ψάξει. Πήγα και πήρα από το πορτμπαγκάζ το μπλε
σακίδιο μου με τον υπνόσακο δεμένο πάνω του- τακτοποίησα προσεκτικά στην πιο ασφαλή θήκη του τα
οστρακα με την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμέ
νης, το κρέμασα στην πλάτη μου και γύρισα να δώσω
κι κλειδιά στη κυρία Σαβέν.
«Για να βγείτε από την πόλη, ακολουθήστε αυτό το
δρόμο ως την πΰλη, εκεί κάτω, στην άκρη των τειχών.
Κι όταν φτάσετε στον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα,
πείτε ένα "Χαίρε Μαρία" και για μένα. Έχω κάνει
πολλές φορές αυτό το δρόμο. Τώρα αρκούμαι να δια
βάζω στα μάτια των προσκυνητών την έξαψη που νιώ
θω ακόμα, αλλά που δεν μπορώ να ζήσω λόγω της ηλικίας μου. Πείτε το στον Άγιο Ιάκωβο. Πείτε του α
κόμα πως κάποια στιγμή θα τον συναντήσω από έναν
αλλο δρόμο, πιο ευθΰ και λιγότερο κουραστικό».
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Βγήκα από τη μικρή πόλη, διασχίζοντας τα τείχη από
την Πΰλη της Ισπανίας. Ήταν άλλοτε ο δρόμος που
προτιμούσαν οι Ρωμαίοι εισβολείς κι από κει πέρασαν
τα στρατεύματα του Καρλομάγνου και του Ναπο
λέοντα. Περπατούσα σιωπηλός ακούγοντας την μπά
ντα από μακριά, όταν ξαφνικά, μέσα από τα ερείπια
ενός χωρίου κοντά στο Σεν-Ζαν, μ' έπιασε μια αλλόκοτη
συγκίνηση και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα: εκεί, μέ
σα σ' εκείνα τα ερείπια, συνειδητοποίησα πρώτη φορά
πως τα πόδια μου πατούσαν τον παράξενο δρόμο του
Αγίου Ιακώβου.
Γΰρω από την κοιλάδα, τα Πυρηναία, χρωματισμέ
να από τη μουσική και τον πρωινό ήλιο, μου έδιναν την
αίσθηση ενός πρωτόγονου φαινομένου, ξεχασμένου,
θαρρείς, από το ανθρώπινο γένος, που με κανέναν
τρόπο δεν κατάφερνα να καθορίσω. Ήταν ωστόσο μια
αίσθηση παράξενη και δυνατή κι αποφάσισα ν' ανοί
ξω το βήμα μου και να φτάσω όσο πιο γρήγορα γινό
ταν στο σημείο όπου η κυρία Σαβέν μου είχε υποδείξει
πως θα με περίμενε ο οδηγός μου. Βαδίζοντας έβγαλα
το μπλουζάκι μου, το δίπλωσα και το έβαλα στο σακί
διο. Τα λουριά άρχιζαν να μου κόβουν τους γυμνούς
ώμους- αντίθετα, τα παλιά αθλητικά παπούτσια μου τα
ένιωθα πολΰ άνετα στα πόδια μου και δε με ενοχλού-
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σαν καθόλου. Ύστερα από σαράντα λεπτά περίπου, α
φού έκανα το γΰρο ενός γιγάντιου βράχου, έφτασα στο
εγκαταλειμμένο πηγάδι. Καθισμένος καταγής, ένας α
ας γΰρω στα πενήντα, με μαΰρα μαλλιά κι όψη τσιγ
γάνου, κάτι έψαχνε μέσα στο σακίδιο του.
«Γεια σου», είπα στα ισπανικά με την ατολμία που
με διακρίνει όποτε συναντώ έναν άγνωστο. «Θα πρέπει
να με περιμένεις. Με λένε Πάουλο».
Ο άντρας σταμάτησε το ψαχοΰλεμα και με περιερ
γάστηκε από την κορφή ως τα νΰχια. Το βλέμμα του ήταν ψυχρό. Δεν έδειξε να εκπλήσσεται από τον ερχομό
μου. Είχα την αόριστη αίσθηση πως τον γνώριζα.
«Ναι, σε περίμενα, αλλά δεν ήξερα πως θα σε συ
ναντούσα τόσο γρήγορα. Τι θέλεις;»
Σαστισμένος κάπως από την ερώτηση, απάντησα
πως ήμουν αυτός τον οποίο θα οδηγούσε στην οδό του
Γαλαξία, προς αναζήτηση του σπαθιού του.
«Δεν υπάρχει λόγος να μπεις στον κόπο», είπε ο άντρας. «Αν θες, μπορώ να το βρω εγώ στη θέση του.
Μονό πάρε την απόφαση σου στα γρήγορα».
Εβρισκα όλο και πιο παράξενη αυτή τη συζήτηση.
Είχα όμως ορκιστεί τυφλή υπακοή κι έτσι ετοιμάστηκα να απαντήσω. Αν μπορούσε να βρει το σπαθί για
λογαριασμό μου, εγώ θα κέρδιζα χρόνο και θα επέ43
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στρεφα γρήγορα στη Βραζιλία, στους δικούς μου και
στις δουλειές μου, που δεν έφευγαν από τη σκέψη μου.
Μπορεί να επρόκειτο για τέχνασμα, αλλά δεν ήταν κα
θόλου κακό να δώσω μια απάντηση.
Αποφάσισα να δεχτώ. Και ξαφνικά, πίσω μου, άκου
σα μια φωνή να λέει στα ισπανικά με έντονη προφορά:
«Δε χρειάζεται να ανεβείς το βουνό για να δεις αν εί
ναι ψηλό».
Ήταν το σύνθημα. Στράφηκα κι είδα έναν άντρα
καμιά σαρανταριά χρονών, με χακί βερμούδα κι ά
σπρο πουκάμισο μουσκεμένο στον ιδρώτα, που κοίτα
ζε επίμονα τον τσιγγάνο. Είχε γκριζωπά μαλλιά και
δέρμα ηλιοκαμένο. Μέσα στη βιασύνη μου, είχα ξε
χάσει τους στοιχειώδεις κανόνες προστασίας και είχα
ριχτεί ψυχή τε και σώματι στα χέρια του πρώτου α
γνώστου που συνάντησα.
«Το καράβι είναι πιο ασφαλές στο λιμάνι, αλλά τα
πλοία δεν είναι φτιαγμένα γι' αυτό», απάντησα - ήταν
το παρασΰνθημα. Ο άντρας ωστόσο δεν έλεγε να τρα
βήξει το βλέμμα του από τον τσιγγάνο κι ο τσιγγάνος
δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Κοιτάχτηκαν άφοβα
για μερικά λεπτά, ώσπου ο τσιγγάνος πέταξε χάμω το
σάκο μ' ένα περιφρονητικό χαμόγελο και πήρε ξανά το
δρόμο για το Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ.
44

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

«Με λένε Πέτρους»,* είπε ο νεοφερμένος, όταν ο
τσιγγάνος χάθηκε πίσω από τον τεράστιο βράχο, το γύ
ρο του οποίου είχα κάνει πριν από λίγα λεπτά. «Άλλη
φορά να είσαι πιο προσεκτικός».
Είχε έναν συμπαθητικό τόνο η φωνή του, κάτι που
δενν το είχα βρει στη φωνή του τσιγγάνου οΰτε και στης
κυρίας Σαβέν. Μάζεψε το σακίδιο, που στη ράχη του
ήταν ζωγραφισμένο ένα όστρακο. Έβγαλε από μέσα ένα μπουκάλι κρασί, ήπιε μια γουλιά και μου το έδωσε.
Αφοΰ ήπια πρώτα, τον ρώτησα ποιος ήταν ο τσιγγάνος.
«Είναι ένας μεθοριακός δρόμος, πολυσύχναστος ααπο τους λαθρέμπορους και τους τρομοκράτες, φυγάδες
από την ισπανική Χώρα των Βάσκων», μου εξήγησε ο
Πέτρους. «Η αστυνομία δεν έρχεται ποτέ σε τοΰτα τα
μέρη».
Λεν είναι απάντηση αυτή. Κοιταχτήκατε σαν παλιοί
γνώριμοι. Κι έχω την εντύπωση πως τον γνωρίζω κι ε
γώ, γι' αυτό πήρα τόσο θάρρος».
Ο ΙΙέτρους γέλασε κι είπε πως έπρεπε να ξεκινήσουμε. Μάζεψα τα πράγματα μου και αρχίσαμε να
* Στην πραγματικότητα, ο Πέτρους μου είπε το αληθινό του όνομα, αλλά,
για να προστατέψω την ιδιωτική του ζωή, το άλλαξα, όπως άλλαξα και τα
ονόματα των άλλων ατόμων που είχαν σχέση με το δρόμο του Αγίου
Ιακώβου.
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περπατάμε σιωπηλοί. Αλλά το γέλιο του Πέτρους μου
επέτρεψε να καταλάβω πως σκεφτόταν το ίδιο μ' εμέ
να: είχαμε συναντήσει ένα δαίμονα.
Βαδίσαμε για ένα διάστημα χωρίς να ποΰμε λέξη.
Η κυρία Σαβέν είχε απόλυτο δίκιο: ακόμα και σε α
πόσταση τριών χιλιομέτρων, έφτανε στ' αφτιά μας η
μουσική της μπάντας, που έπαιζε ασταμάτητα. Ήθε
λα να κάνω ένα σωρό ερωτήσεις στον Πέτρους για τη
ζωή του, τη δουλειά του, για το τι τον είχε οδηγήσει ως
εδώ. Ήξερα όμως πως είχαμε εφτακόσια χιλιόμετρα
να διανύσουμε μαζί και πως θα ερχόταν η στιγμή που
όλες οι ερωτήσεις θα απαντιουνταν. Όμως ο τσιγγάνος
δεν έλεγε να μου φΰγει από το νου και, τελικά, έσπα
σα τη σιωπή μου.
«Πέτρους, νομίζω πως ο τσιγγάνος ήταν ο δαί
μονας».
«Ναι, ήταν». Μετά τη διαβεβαίωση του ένιωσα
τρόμο κι ανακούφιση μαζί. «Αλλά δεν ήταν ο δαίμονας
που γνώρισες στην Παράδοση».
Στην Παράδοση, ο δαίμονας είναι ένα πνεύμα ού
τε κακό οΰτε καλό- θεωρείται φύλακας των περισσό
τερων μυστικών που είναι προσιτά στον άνθρωπο κι έ
χει δύναμη κι εξουσία στα υλικά πράγματα. Έκπτωτος
άγγελος, βρίσκει την ταυτότητα του στο ανθρώπινο
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είδος κι είναι πάντα έτοιμος να συνάψει συνθήκες και
να κάνει ευνοϊκές συναλλαγές.
Ρώτησα ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στον τσιγ
γάνο και στους δαίμονες της Παράδοσης.
«Θα συναντήσουμε κι άλλους στο δρόμο μας», είπε
ο Πέτρος γελώντας. «Θα το καταλάβεις μόνος σου. Αλ
λά, για να σου δώσω μια ιδέα, προσπάθησε να θυμηθείς τη συζήτηση σου με τον τσιγγάνο».
Επανέλαβα νοερά τις δυο φράσεις που είχα ανταλ
λάξει μαζί του. Είχε πει πως με περίμενε και με βεβαιοσε πως θα έψαχνε να βρει το σπαθί για λογαρια
σμό μου.
Ο Πέτρους μου εξήγησε τότε πως αυτές ήταν δυο
φρασεις που ταίριαζαν απόλυτα στο στόμα ενός κλέφτη που τον έπιασαν να κλέβει: προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να πετύχει ευνοϊκή μεταχείριση, ενώ ετοί
μαζα τη φυγή του. Οι δυο φράσεις μπορεί να έκρυβαν
ένα πιο βαθΰ νόημα, ή πάλι οι λέξεις καθρέφτιζαν με
ακρίβεια τη σκέψη του.
<< Ποια από τις δυο υποθέσεις ισχύει; >>
«Είναι κι οι δυο σωστές. Αυτός ο κακόμοιρος ο κλέφτης, ενώ αμυνόταν, έπιασε στον αέρα τα λόγια που έπρεπε να σου πει. Σκέφτηκε πως γινόταν έξυπνος, ήταν το όργανο μιας ανώτερης δύναμης. Αν το είχε βά-
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λει στα πόδια όταν ήρθα, αυτή η συζήτηση δε θα είχε
γίνει. Αλλά με αντιμετώπισε, και διάβασα στα μάτια
του τ' όνομα ενός δαίμονα που θα συναντήσεις στο
δρόμο».
Για τον Πέτρους, η συνάντηση ήταν ευνοϊκό προμή
νυμα, αφοΰ ο δαίμονας είχε αποκαλυφθεί αρκετά
γρήγορα.
«Πάντως μη σε απασχολεί αυτός τώρα, γιατί, σου
ξαναείπα, δε θα είναι ο μόνος. Είναι ίσως ο πιο σημα
ντικός, αλλά όχι ο μοναδικός».
Συνεχίσαμε την πορεία μας. Η βλάστηση, που ως ε
κείνο το σημείο θύμιζε έρημο, άρχισε ν' αποτελείται
τώρα από θάμνους και δεντράκια σπαρμένα εδώ κι ε
κεί. Τελικά, ίσως ήταν καλύτερα ν' ακολουθήσω τη συμ
βουλή του Πέτρους και ν' αφήσω τα πράγματα να εξε
λιχθούν. Που και που εκείνος σχολίαζε κάποιο από τα
ιστορικά γεγονότα που είχαν συμβεί στα μέρη απ' όπου
περνούσαμε. Είδα το σπίτι όπου κοιμήθηκε μια βασί
λισσα την παραμονή του θανάτου της, ένα μικρό πα
ρεκκλήσι χωμένο μέσα στους βράχους, ερημητήριο ε
νός άγιου ανθρώπου, για τον οποίο οι λιγοστοί κάτοικοι
έπαιρναν όρκο πως μπορούσε να κάνει θαύματα.
«Τα θαύματα είναι πολύ σημαντικά, δε νομίζεις;»
με ρώτησε.
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.Απάντησα καταφατικά, αλλά πρόσθεσα πως δεν είχα δει ποτέ ένα μεγάλο θαΰμα. Η μαθητεία μου στην
Παράδοση υπήρξε πολΰ διανοητική. Πίστευα πως, αν
ξανάβρισκα το σπαθί μου, τότε θα ήμουν ικανός να
κάνω κι εγώ με τη σειρά μου τα σπουδαία κατορθώ
ματα που πραγματοποιούσε ο Δάσκαλος μου.
«Αλλά δεν είναι θαύματα, γιατί δεν αλλάζουν τους
νόμους της φΰσης. Αυτό που κάνει ο Δάσκαλος μου εί
ναι να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για...»
Δεν απόσωσα τη φράση μου, γιατί δεν έβρισκα κα
μιά εξήγηση για το γεγονός πως ο Δάσκαλος κατάφερνε
να υλοποιεί πνεύματα, ν' αλλάζει θέση στα αντικείμενα χωρίς να τα αγγίζει και, όπως είχα δει πολλές φορές,
να ξανοίγει τόπους τόπους το βαρΰ, συννεφιασμένο ου
ρανό για να φανεί το γαλανό χρώμα του.
Μπορεί να το κάνει για να σε πείσει πως κατέχει
τη γνώση και την εξουσία», με αντέκρουσε ο Πέτρους.
Ισως», συμφώνησα με μισή καρδιά.
Καθίσαμε σε μια πέτρα, γιατί ο Πέτρους μου είπε
πως απεχθανόταν να καπνίζει βαδίζοντας. Κατά την
αποψή του, τα πνευμόνια απορροφούσαν πολΰ περισσοτερη νικοτίνη κι ο καπνός τοΰ έφερνε ναυτία.
<< Γι' αυτό σου αρνήθηκε ο Δάσκαλος σου το σπαθί.
Επειδή δεν ξέρεις για ποιο λόγο εκπληρώνει τα πα49
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ράδοξα. Γιατί ξέχασες πως ο δρόμος της γνώσης είναι
ανοιχτός σε όλους τους ανθρώπους, στους κοινούς αν
θρώπους. Στη διάρκεια του ταξιδιού μας θα σου διδά
ξω μερικές ασκήσεις και κάποια τυπικά γνωστά ως
Πρακτικές του RΑΜ. Ο οποιοσδήποτε, σε οποιαδήποτε
στιγμή της ΰπαρξής του, είχε πρόσβαση τουλάχιστον
σε μία από αυτές. Όποιος τις αναζητά με υπομονή και
διορατικότητα μπορεί να τις ανακαλύψει όλες, ανεξαι
ρέτως, μέσα στα μαθήματα που μας προσφέρει η ζωή.
»Οι Πρακτικές του RΑΜ είναι τόσο απλές, που οι
άνθρωποι σαν κι εσένα, συνηθισμένοι να περιπλέκουν
τη ζωή, δεν τους αποδίδουν συχνά καμιά αξία. Αλλά αυ
τές είναι, μαζί με άλλα τρία σύνολα πρακτικών, που
κάνουν τον άνθρωπο ικανό να πετύχει τα πάντα, όλα
όσα επιθυμεί.
»0 Ιησούς δόξασε τον Πατέρα όταν οι μαθητές του
άρχισαν να κάνουν θαύματα και να θεραπεύουν και
Τον ευχαρίστησε γιατί είχε αποκρύψει αυτά τα πράγ
ματα από τους σοφούς και τα είχε αποκαλύψει στους
απλούς ανθρώπους. Τελικά, αν πιστεύουμε στο Θεό,
πρέπει και να πιστεύουμε πως είναι δίκαιος».
Ο Πέτρους είχε δίκιο. Θα ήταν θεϊκή αδικία το να ε
πιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην πραγματική γνώ
ση μόνο οι μορφωμένοι, μόνο αυτοί που διαθέτουν
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χρόνο και χρήμα για ν' αγοράσουν τα πανάκριβα βιβλία.
«Ο πραγματικός δρόμος της σοφίας αναγνωρίζεται
από τρία στοιχεία», εξήγησε ο Πε'τρους. «Πρώτα πρω
α, πρε'πει να περιλαμβάνει Αγάπη - θα σου μιλήσω
αργότερα γι' αυτή- στη συνε'χεια, πρε'πει να ε'χει πρα
κτική εφαρμογή στη ζωή σου, διαφορετικά η σοφία γίνεται άχρηστη και σκουριάζει σαν το σπαθί που με'νει
αχρησιμοποίητο. Τε'λος, πρε'πει να είναι ε'νας δρόμος
που να μπορεί να τον διανύσει ο καθε'νας. Όπως ο δρό
μος του Αγίου Ιακώβου».
Βαδίσαμε όλο το απόγευμα και, μόνο όταν άρχισε
να χάνεται ο ήλιος πίσω από τα βουνά, ο Πε'τρους
αποφάσισε πως ε'πρεπε να σταματήσουμε. Γύρω μας,
οι πιο ψηλε'ς κορφε'ς των Πυρηναίων ε'λαμπαν ακόμα
κάτω από τις στερνε'ς αχτίδες της με'ρας.
Ο Πε'τρους μου ζήτησε να καθαρίσω μια μικρή ε
πιφάνεια στο ε'δαφος και να γονατίσω.
«Η πρώτη Πρακτική του ΚΑΜ συνίσταται στο να α
ναγεννηθείς. Θα πρε'πει ν' ασκείσαι επί εφτά συνεχείς
μέρες προσπαθώντας να ξαναζήσεις με τρόπο διάφο
ρετικό την πρώτη σου επαφή με τον κόσμο. Ξε'ρεις πόσο δύσκολο ήταν να τα εγκαταλείψεις όλα και να δια
νύσεις το δρόμο του Αγίου Ιακώβου αναζητώντας το
σπαθί σου. Αν παρουσιάστηκε αυτή η δυσκολία, είναι
51

ΙΙΑΟΥΛΟ ΚΟΙΛΟ

γιατί ήσουν φυλακισμένος σιο παρελθόν. Υπέστης μια
αποτυχία και φοβάσαι μια καινούρια ήττα- πέτυχες κά
τι και φοβάσαι μην το χάσεις. Ωστόσο επικράτησε έ
να πιο ισχυρό συναίσθημα: η επιθυμία να ξαναβρείς το
σπαθί σου. Κι αποφάσισες να διακινδυνεύσεις»
Συμφώνησα, αλλά του είπα πως δεν είχα απαλλαγεί
από τις ανησυχίες τις οποίες υπαινισσόταν.
«Αυτό δεν έχει σημασία. Η άσκηση σιγά σιγά θα σ'
ελευθερώσει από τις ευθύνες που εσΰ ο ίδιος δημιούρ
γησες στη ζωή σου».
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την πρώτη Πρακτική του
RΑΜ: την ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.
«Κάν' το τώρα για πρώτη φορά», μου είπε.
Ακούμπησα το κεφάλι στα γόνατα μου, πήρα βα
θιές εισπνοές κι άρχισα να χαλαρώνω. Το σώμα μου υ
πάκουσε πειθήνια - ίσως γιατί είχαμε περπατήσει πολΰ
όλη μέρα κι ήμουν εξαντλημένος. Άρχισα ν' ακοΰω το
θόρυβο της γης, ένα θόρυβο υπόκωφο, βαθΰ, και με
ταμορφώθηκα σιγά σιγά σε σπόρο. Δε σκεφτόμουν πια.
Ήταν όλα σκοτεινά κι αποκοιμήθηκα στα βάθη της
γης. Ξαφνικά κάτι σάλεψε. Ήταν ένα μέρος του εαυτού
μου, ένα ελάχιστο μέρος του εαυτού μου που ήθελε να
με ξυπνήσει, που έλεγε πως έπρεπε να βγω έξω γιατί
υπήρχε κάτι άλλο «εκεί πάνω».
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΌΡΟΥ
Γονάτισε στο χώμα Ύστερα κάθισε στις φτέρνες σου και σκύψε
έτσι ώστε το κεφάλι ν' αγγίζει τα γόνατα Άπλωσε τα μπράτσα προς
τα πίσω. Είσαι τώρα σε εμβρυϊκή στάση. Χαλάρωσε και ξέχασε κά
θε ένταση. Ανάσανε ήρεμα και βαθιά Νιώθεις σιγά σιγά πως είσαι
ένας μικροσκοπικός σπόρος τριγυρισμένος από τη θαλπωρή της
γης. Όλα είναι ζεστά κι υπέροχα γύρω σου. Κάνεις ήσυχο ύπνο.
Ξαφνικά τρέμει ένα δάχτυλο. Ο σπόρος δε θέλει να είναι πια θαμ
μένος θέλει να γεννηθεί. Αρχίζεις να σαλεύεις αργά τα μπράτσα, ύ
στερα το σώμα σου θ' ανασηκώνεται ώσπου να καθίσεις στις φτέρ
νες. Τότε θα σηκωθείς αργά αργά θα γονατίσεις με την πλάτη στη
τή. Στο μεταξύ φαντάσου πως είσαι ένας σπόρος που ξεπετάγεται και
ανοίγει σιγά σιγά τη γη. Ήρθε η στιγμή να τη σκίσεις, να την τρυ
πήσεις. Σηκώνεσαι αργά πρώτα με το ένα πόδι κι ύστερα με το άλ
λο, παλεύοντας να ισορροπήσεις, σαν σπόρος που αγωνίζεται να βρει
ίο χώρο του, ώσπου να σταθείς όρθιος. Φαντάσου ένα χωράφι ολό
γυρα σου, ήλιο, νερό, αέρα, πουλιά είσαι ένας σπόρος που αρχίζει
να φυτρώνει. Υψώνεις αργά τα μπράτσα στον ουρανό. Τεντώνεσαι όλο
και πιο πολύ σαν να θέλεις ν' αδράξεις τον απέραντο ήλιο που λά
μπει πάνωθέ σου, σου δίνει δύναμη και σε ελκύει. Το σώμα σου γί
νεται άκαμπτο, οι μύες σου συσπώνται, ενώ αισθάνεσαι να μεγαλώ
νεις, να μεγαλώνεις, ώσπου γίνεσαι απέραντος. Η ένταση αυξάνεται
σιε σημείο που γίνεται οδυνηρή, ανυπόφορη. Όταν δεν αντέχεις άλ
λο, μπήγεις μια κραυγή κι ανοίγεις τα μάτια Να επαναλαμβάνεις αυ
τή την άσκηση επί εφτά συνεχείς μέρες, πάντα την ίδια ώρα
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Νόμιζα πως κοιμόμουν κι αυτό το μέρος του εαυτού
μου επέμενε. Άρχισε κάνοντας τα δάχτυλα μου να
κινούνται κι υστέρα τα δάχτυλα ζωντάνεψαν τα μπρά
τσα. Κι όμως, δεν ήταν οΰτε τα δάχτυλα ούτε τα μπρά
τσα, αλλά ένας μικρός σπόρος που πάλευε να ξεπερά
σει τις δυνάμεις της γης και να κατευθυνθεί προς «εκεί
πάνω». Ένιωσα πως το σώμα μου άρχιζε ν' ακολουθεί
την κίνηση των χεριών μου. Κάθε δευτερόλεπτο έμοια
ζε με αιωνιότητα, αλλά ο σπόρος είχε ανάγκη να γεν
νηθεί, ήθελε να μάθει τι βρισκόταν «εκεί πάνω». Πρώ
τα το κεφάλι μου κι ύστερα το σώμα μου ανασηκώθη
καν με αφάνταστη δυσκολία. Όλα γίνονταν με πολύ
αργό ρυθμό κι έπρεπε να παλεύω εναντίον της δύνα
μης που με τραβούσε προς το βάθος της γης, όπου ή
μουν ως τότε βυθισμένος σ' έναν αιώνιο ύπνο. Αλλά το
κατόρθωσα και, τελικά, τσάκισα αυτή τη δύναμη και
σηκώθηκα. Είχα σκίσει τη γη κι ήμουν τριγυρισμένος
από αυτό το «κάτι εκεί πάνω».
Ήταν η εξοχή. Ένιωθα τη ζέστη του ήλιου, άκουγα
το βόμβο των εντόμων, το μουρμούρισμα ενός ποταμού
που κυλούσε κάπου μακριά. Σηκώθηκα αργά με τα μά
τια κλειστά και πίστευα πως ανά πάσα στιγμή θα χά
σω την ισορροπία μου και θα ξαναγυρίσω στη γη. Κι
όμως, μεγάλωνα πάντα. Τα μπράτσα μου άνοιγαν και
54

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

το σώμα μου γινόταν άκαμπτο. Ήμουν εκεί, ξαναγεν
νιόμουν, παρακαλώντας αυτός ο απέραντος ήλιος που
έλαμπε και μου ζητούσε ν' αναπτυχθώ κι άλλο, να τε
ντωθώ και να ψηλώσω ώσπου να τον αγκαλιάσω με ό
λα μου τα κλαδιά, αυτός ο ήλιος να με λούσει μέσα κι
έξω. Τέντωσα τα κλαδιά μου όσο γινόταν, τόσο που
όλοι μου οι μΰες άρχισαν να πονούν κι αισθάνθηκα
παν να είχα χίλια μέτρα ύψος, σαν να μπορούσα ν' α
γκαλιάσω τα βουνά. Το σώμα μου τεντωνόταν, τεντω
νόταν, ώσπου ο μυϊκός πόνος έγινε τόσο έντονος που
δεν μπορούσα πια να τον υποφέρω κι έμπηξα μια
κραυγή.
Άνοιξα τα μάτια κι είδα τον Πέτρους μπροστά μου
να καπνίζει το τσιγάρο του χαμογελώντας. Το φως της
μέρας δεν είχε χαθεί ολότελα, αλλά ανακάλυψα έκ
πληκτος πως δεν είχε τόσο ήλιο όσο είχα φανταστεί.
Τον ρώτησα μήπως θα ήθελε να του περιγράψω τι είχα νιώσει, αλλά μου απάντησε αρνητικά.
«Είναι πολΰ προσωπικά πράγματα, πρέπει να τα
κρατήσεις για τον εαυτό σου. Πώς θα μπορούσα να τα
κρίνω; Σου ανήκουν».
Πρόσθεσε πως θα κοιμόμασταν εκεί. Ανάψαμε μια
μικρή φωτιά, ήπιαμε το υπόλοιπο κρασί της μπουκάλας
κι ετοίμασα μερικά σάντουιτς με το πατέ από φουά γκρα
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που είχα αγοράσει προτού φτάσω στο Σεν-Ζαν. Ο Πέτρους πήγε ως το ρυάκι που κυλούσε εκεί κοντά και γύ
ρισε λίγο αργότερα με ψάρια που τα έψησε στη φωτιά.
Ύστερα ξάπλωσε ο καθένας μέσα στον υπνόσακο του.

Απ' όλα τα συναισθήματα που δοκίμασα στη ζωή μου,
δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά της πρώτης μου νύχτας στο
δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Έκανε ψύχρα κι ας ήταν
καλοκαίρι, αλλά είχα ακόμα στο στόμα τη γεύση του
κρασιού που είχε φέρει ο Πέτρους. Κοίταξα τον ου
ρανό και το Γαλαξία που έδειχνε τον απέραντο δρόμο
που θα έπρεπε να διανύσουμε. Σε άλλες περιπτώσεις,
αυτή η απεραντοσύνη θα μου προκαλούσε μεγάλη α
γωνία και θα φοβόμουν πως δε θα ήμουν ικανός να πε
τύχω, πως δε θα στεκόμουν στο ύψος των περιστάσε
ων. Αλλά σήμερα ήμουν ένας σπόρος κι είχα ξαναγεν
νηθεί. Είχα ανακαλύψει πως, παρά τη θαλπωρή της
γης και τη γλύκα του ύπνου, η ζωή «εκεί πάνω» ήταν
πολύ ωραία. Μπορούσα να γεννηθώ όσες φορές ήθε
λα, ώσπου να γίνουν τα χέρια μου τόσο μεγάλα που ν'
αγκαλιάσουν τη γη απ' όπου είχα προέλθει.
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βαδίζαμε μέσα από τα Πυρηναία, ανε
βαίναμε και κατεβαίναμε τα βουνά. Ο Πέτρους μ' έ
βαζε να επαναλαμβάνω την Άσκηση του Σπόρου κάθε
φορά που οι ηλιαχτίδες φώτιζαν μόνο τις πιο ψηλές
κορφές. Την τρίτη μέρα μια τσιμεντένια πινακίδα μάς
πληροφόρησε πως μόλις είχαμε πατήσει το πόδι μας
στο έδαφος της Ισπανίας. Ο Πέτρους μου είχε αποκα
λύψει σιγά σιγά μερικά στοιχεία από την προσωπική
ιου ζωή ανακάλυψα πως ήταν Ιταλός και σχεδίαζε
βιομηχανικά προϊόντα.* Τον ρώτησα αν ανησυχούσε
για όλα όσα είχε αφήσει πίσω του, προκειμένου να
ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΈΡΕΣ

* Ο Κόλιν Γουίλσον λέει πως δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο α' αυτό τον κόσμο
και άλλη μια φορά μπόρεσα να διαπιστώσω πόοο αληθεύει αυτή η παραιήρηση. Ένα απομεσήμερο, καθώς ξεφύλλιζα ένα περιοδικό στον προθάλαμο του ξενοδοχείου όπου έμενα στη Μαδρίτη, τράβηξε την προσοχή μου
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καθοδηγήσει έναν προσκυνητή που αναζητούσε το
σπαθί του.
«Θα ήθελα να καταλάβεις ένα πράγμα», μου απά
ντησε. «Δε σε οδηγώ εγώ ως το σπαθί σου. Μόνο σ' ε
σένα έγκειται να το βρεις. Είμαι εδώ για να σε καθο
δηγήσω στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου και να σε δι
δάξω τις Πρακτικές του RΑΜ. Ο τρόπος που θα τις ε
φαρμόσεις στην αναζήτηση του σπαθιού σου αφορά
μόνο εσένα».
«Δεν απάντησες στην ερώτηση μου».
«Όταν ταξιδεύεις, έχεις μια πολΰ πρακτική εμπει
ρία της πράξης της αναγέννησης. Βρίσκεσαι μπροστά
σ' εντελώς καινούριες καταστάσεις, η μέρα περνάει πιο
αργά και τον περισσότερο χρόνο δεν καταλαβαίνεις τη
γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι. Όπως ακριβώς ένα
παιδί που μόλις βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας
του. Υπό αυτές τις συνθήκες, αρχίζεις να δίνεις μεγα
λύτερη σημασία σε ό,τι σε περιβάλλει, γιατί από αυτό
εξαρτάται η επιβίωση σου. Γίνεσαι πιο προσιτός στους
ένα ρεπορτάζ για το βραβείο Πρίγκιπας των Αστουριών γιατί ένας από τους
βραβευμένους ήταν ο Ρομπέρτο Μαρίνιο, ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.
Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τη φωτογραφία του επίσημου δείπνου, αναπή
δησα: σ' ένα από τα τραπέζια, με το σμόκιν του, υπέρκομψος, καθόταν ο
Πέτρους κι η λεζάντα από κάτω τον ανέφερε ως «έναν από τους πιο διά
σημους Ευρωπαίους σχεδιαστές της εποχής μας».
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ανθρώπους, γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν στις δύ
σκολες καταστάσεις. Και δέχεσαι την παραμικρή
ευνοια των θεών με μεγάλη χαρά κι ευφορία, σαν να
πρόκειται για ένα συμβάν που θα πρέπει να θυμάσαι
σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου.
«Ταυτόχρονα, καθώς όλα είναι καινούρια, δε δια
κρίνεις στα πράγματα παρά μόνο την ομορφιά κι είσαι
πιο ευτυχής που ζεις. Γι' αυτό το θρησκευτικό προσκύ
νημα ήταν πάντα ένας από τους πιο αντικειμενικούς
τρόπους για να φτάσεις στη φώτιση. Για να εξιλεωθείς
για τις αμαρτίες σου, πρέπει να προχωρείς πάντα πιο
μπροστά, με το να προσαρμόζεσαι σε καινούριες κα
άσεις και να δέχεσαι σε αντάλλαγμα τις χιλιάδες
ευλογίες που δίνει η ζωή γενναιόδωρα σ' αυτούς που
της τις ζητούν.
«Πιστεύεις πως θα μπορούσα ν' ανησυχώ για πέντ'
έξι σχέδια που δεν πραγματοποίησα προκειμένου να
βρεθώ εδώ), μαζί σου;»
Ο Πέτρους έστρεψε τα μάτια του αλλού κι εγώ
ακολούθησα το βλέμμα του. Ένα κοπάδι κατσίκες
βοσκούσε στη βουνοπλαγιά. Μια από αυτές, πιο παρατολμη, στεκόταν άκρη άκρη σ' έναν πολύ ψηλό βράχο
που προεξείχε· αναρωτιόμουν πώς είχε φτάσει ως εκεί
και πώς θα κατέβαινε. Αλλά, πάνω που αναρωτιόμουν,
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η κατσίκα πήδησε και, χρησιμοποιώντας στηρίγματα
αθέατα στα δικά μου μάτια, έφτασε κοντά στις συντρό
φισσες της. Όλα γΰρω αντικατόπτριζαν μια δυναμική
γαλήνη, τη γαλήνη ενός κόσμου που θα μπορούσε ν' α
ναπτυχθεί πολΰ ακόμα και να επινοεί, ενός κόσμου που
ήξερε πως γι' αυτό χρειαζόταν να εξακολουθήσει να
προχωρεί, να προχωρεί πάντα. Ακόμα κι αν ένας ισχυ
ρός σεισμός ή μια φονική καταιγίδα μου ε'δινε κατά
καιρούς την εντύπωση πως η φΰση είναι σκληρή, κα
τάλαβα πως αυτά είναι αντιξοότητες του δρόμου. Κι η
φΰση ταξίδευε επίσης αναζητώντας τη φώτιση.
«Είμαι πολΰ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ»,
είπε ο Πέτρους. «Γιατί η δουλειά που δεν ε'κανα δε με
τράει πια κι αυτε'ς που θα κάνω στη συνε'χεια θα είναι
πολΰ καλΰτερες».
Όταν διάβασα το έργο του Κάρλος Καστανέντα, ε
πιθύμησα να συναντήσω το γέρο Ινδιάνο μάγο, το δον
Χουάν. Βλέποντας τον Πέτρους ν' αγναντεύει τα βου
νά, είχα την αίσθηση πως βρισκόμουν με κάποιον που
του έμοιαζε σαν αδελφός.

Το απόγευμα της έβδομης μέρας, αφοΰ διασχίσαμε έ
να πευκοδάσος, φτάσαμε στην κορφή ενός γήλοφου. Ε60
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κεί ο Καρλομάγνος είχε προσευχηθεί για πρώτη φορά
σε ισπανικό έδαφος. Μια λατινική επιγραφή σ' ένα πα
λιό μνημείο ανέφερε πως, σε ανάμνηση αυτοΰ του
γεγονότος, ο ταξιδιώτης οφείλει να πει ένα Salve Regina. Κάναμε κι οι δυο αυτό που μας προέτρεπε η επι
γραφή. Κι υστέρα, ο Πέτρους μου ζήτησε να εκτελέσω
την Άσκηση του Σπόρου για τελευταία φορά.
Φυσούσε κι έκανε πολΰ κρΰο. Τον αντέκρουσα λέγοντας πως ήταν νωρίς ακόμα -δε θα ήταν περισσότερο
από τρεις το απομεσήμερο-, αλλά αυτός μου είπε επιτακτικά να μη φέρνω αντιρρήσεις και να υπακούσω α
μέσως.
Γονάτισα στη γη κι άρχισα την άσκηση. Έγιναν όλα κανονικά, ως τη στιγμή που άπλωσα τα χέρια μου
κι άρχισα να φαντάζομαι τον ήλιο. Όταν έφτασα σ'
αυτό το σημείο, με το γιγάντιο ήλιο να λάμπει μπροστά
μου, ένιωσα πως με καταλάμβανε έκσταση. Οι ανθρωπινες αναμνήσεις μου έσβηναν αργά κι εγώ δεν ε
έλουσα πια μια άσκηση, είχα γίνει δέντρο. Κι ήμουν
ευχαριστημένος κι ικανοποιημένος έτσι. Ο ήλιος έλα
μπε και περιστρεφόταν γΰρω από τον εαυτό του - πράγ
μα που δεν είχε ξαναγίνει ως τώρα. Έμεινα εκεί, με τα
κλαδιά απλωμένα, τα φΰλλα να σείονται από τον αέρα,
πεθυμώντας να μην εγκαταλείψω ποτέ αυτή τη θέση.
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Ως τη στιγμή που κάτι με άγγιξε και για ε'να κλάσμα
του δευτερολε'πτου όλα σκοτείνιασαν.
Ξανάνοιξα μεμιάς τα μάτια. Ο Πε'τρους με είχε χαστουκίσει και με κρατούσε από τους ώμους.
«Μην ξεχνάς τους στόχους σου!» μου φώναξε θυ
μωμένα. «Μην ξεχνάς πως έχεις ακόμα πολλά να μά
θεις προτού βρεις το σπαθί σου!»
Κάθισα καταγής τρέμοντας στο παγωμε'νο αγε'ρι.
«Έτσι συμβαίνει πάντα;» ρώτησα.
«Σχεδόν πάντα. Ιδίως με ανθρώπους σαν κι εσένα,
που γοητεύονται από τις λεπτομέρειες και ξεχνούν το
αντικείμενο της αναζήτησης τους».
Ο Πέτρους έβγαλε ένα πουλόβερ από το σακίδιο
του και το φόρεσε. Εγώ φόρεσα άλλο ένα μακό μπλου
ζάκι πάνω από το άλλο που έγραφε «Ι Ιονε Ν Υ» - δε θα
μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως, ένα καλοκαίρι που
οι εφημερίδες το χαρακτήριζαν «το πιο θερμό της δε
καετίας», θα έκανε τόσο κρύο. Τα δύο μπλουζάκια με
προστάτεψαν κάπως από τον αέρα, αλλά ζήτησα από
τον Πέτρους να περπατάμε πιο γρήγορα για να ζε
σταθώ.
Ο δρόμος τώρα περνούσε από μια ομαλή πλαγιά.
Πίστευα πως το κρύο που ένιωθα οφειλόταν στη λιτή
διατροφή μας, γιατί τρεφόμασταν μόνο με ψάρια και
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φρούτα του δάσους.* Αλλά ο Πέτρους μου εξήγησε πως
κρυώναμε γιατί είχαμε φτάσει στο ψηλότερο σημείο
της διαδρομής μας μέσα από τα βουνά.
Δεν είχαμε κάνει πάνω από πεντακόσια μέτρα, ο
αν ξαφνικά, σε μια στροφή του δρόμου, το τοπίο άλ
λαξε. Μια απέραντη κυματιστή πεδιάδα απλωνόταν
μπροστά μας. Στ' αριστερά, στην κατηφόρα, σε λίγο
 από διακόσια με'τρα, μας πρόσμενε ένα χωριου
δάκι, με τα τζάκια του να καπνίζουν. Θέλησα να ταχύνω το βήμα, αλλά ο Πέτρους με συγκράτησε.
«Νομίζω πως είναι η καλύτερη στιγμή να σε διδά
ξω τη δεύτερη Πρακτική του ΚΑΜ», μου είπε και κά
θισε στο έδαφος γνέφοντας μου να τον μιμηθώ.
Κάθισα με μισή καρδιά. Η θέα του μικρού χωριού
με τον καπνό ν' ανεβαίνει από τις καμινάδες με είχε α
νακατώσει. Συνειδητοποίησα ξαφνικά πως ήμασταν ε
δώ και μια βδομάδα στα βάθη της υπαίθρου χωρίς να
βλέπουμε άνθρωπο, κοιμόμασταν κάτω από τ' άστρα
και βαδίζαμε όλη μέρα. Μου είχαν σωθεί τα τσιγάρα
κι αναγκαζόμουν να καπνίζω τον απαίσιο καπνό που
εστριβε ο Πέτρους. Το να κοιμάμαι χωρίς πουπουλέ* Προκειται για έναν κόκκινο καρπό που δε γνωρίζω την ονομασία του, αλλλα και μόνο που τον βλέπω σήμερα μου ανακατεύεται το στομάχι, τόσο
πολλυς έφαγα στη διάρκεια του ταξιδιού μου στα Πυρηναία.
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νιο μαξιλάρι και το να τρώω ψάρι χωρίς καρύκευμα ή
ταν καταστάσεις που λάτρευα στα είκοσι μου χρόνια,
αλλά τώρα, στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου, ήταν πράγ
ματα που απαιτούσαν μεγάλη καρτερία. Περίμενα α
νυπόμονα να τελειώσει ο Πέτρους το στρίψιμο του τσι
γάρου του και να το καπνίσει σιωπηλός, ενώ λαχτα
ρούσα να ζεσταθώ μ' ένα ποτήρι κρασί που θα μπο
ρούσα να πιω στο μπαρ που έβλεπα ν' απέχει το πολΰ
πέντε λεπτά δρόμο από κει όπου βρισκόμασταν. Ο Πέ
τρους, καλοτυλιγμένος στο ζεστό πουλόβερ του, αγνά
ντευε αφηρημένα την απέραντη πεδιάδα.
«Πώς σου φαίνεται η διαδρομή μέσα από τα Πυ
ρηναία;» με ρώτησε μετά από λίγο.
«Πολΰ ωραία», απάντησα απρόθυμος να συνεχίσω
την κουβέντα.
«Θα πρέπει να είναι πολΰ ωραία, αφοΰ χρειαστή
καμε έξι μέρες για να διανΰσουμε μια απόσταση που
θα μποροΰσαμε να κάνουμε σε μία».
Δεν τον πίστεψα. Έβγαλε το χάρτη του και μου έδει
ξε την απόσταση: δεκαεφτά χιλιόμετρα. Ακόμα και με
αργό βάδισμα -αφοΰ είχε τόσες ανηφόρες και κατηφό
ρες-, θα μποροΰσαμε να καλΰψουμε αυτά τα χιλιόμετρα
σε έξι ώρες.
«Είναι τόσο έμμονη η ιδέα σου να βρεις το σπαθί
64

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

σου, που ξέχασες το πιο σημαντικό: πρέπει να περπατήσεις ως εκεί. Με το να κοιτάζεις ίσια προς το Σαντιάγο δε Κομποστέλα, που δεν μπορείς να το δεις α
πό δω, δεν πρόσεξες πως περάσαμε κάποια σημεία
τέσσερις πέντε φορές συνέχεια, από διαφορετικούς
δρόμους».
Τώρα που το έλεγε ο Πέτρους, συνειδητοποίησα
πως, κατά τη διαδρομή μας, το όρος Ιτσασεγκί, το πιο
ψηλό της διαδρομής, βρισκόταν πότε στα δεξιά, πότε
στ' αριστερά μου. Αλλά, ακόμα κι αν το είχα προσέξει
τότε, δεν είχα καταλήξει στο μοναδικό δυνατό συμπέ
ρασμα: πως κάναμε κύκλους πολλές φορές.
«Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω διαφορετικά
μονοπάτια που έχουν ανοίξει στο δάσος οι λαθρέ
μποροι. Πάντως θα μπορούσες να το είχες αντιληφθεί.
Κι αν δεν το έκανες, είναι γιατί το βάδισμα ως πράξη
δεν έχει καμιά σημασία για σένα. Το μόνο που μετράει
ειναι η επιθυμία σου να φτάσεις».
«Κι αν το είχα αντιληφθεί;»
«Θα είχαμε κάνει εφτά μέρες έτσι κι αλλιώς, γιατί
έτσι απαιτοΰν οι Πρακτικές του RΑΜ. Αλλά θα είχες
απολαύσει τα Πυρηναία με διαφορετικό τρόπο».
Ηταν τόση η έκπληξη μου, που ξέχασα το κρΰο και
το χωριό.
65

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

«Όταν ταξιδεύεις προς ένα στόχο», συνέχισε ο Πέτρους, «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχεις το δρόμο
σου. Αυτός μας διδάσκει τον καλύτερο τρόπο για να
φτάσουμε στο σκοπό μας και μας πλουτίζει καθώς τον
διατρέχουμε. Αν το συγκρίνουμε αυτό με μια σεξουαλι
κή πράξη, θα έλεγα πως είναι τα προκαταρκτικά χάδια,
που καθορίζουν την ένταση του οργασμού. Αυτό πια το
ξέρει όλος ο κόσμος.
»Έτσι γίνεται κι όταν έχουμε ένα στόχο στη ζωή.
Μπορεί να γίνει καλύτερος ή χειρότερος, αυτό εξαρ
τάται από το δρόμο που επιλέγουμε για να φτάσουμε
στο στόχο μας κι από τον τρόπο με τον οποίο διανύου
με το δρόμο αυτό.
»Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική η δεύτερη Πρα
κτική του RΑΜ. Συνίσταται στο ν' αντλούμε από αυτό
που συνηθίζουμε να βλέπουμε κάθε μέρα τα μυστικά
που η ρουτίνα μάς εμποδίζει να δούμε».
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥ
ΤΗΤΑΣ.
«Στην πόλη, μέσα στις τόσες καθημερινές μας α
σχολίες, αυτή η άσκηση πρέπει να εκτελείται σε είκοσι
λεπτά. Αλλά, μια και βρισκόμαστε στο δρόμο του Αγίου
Ιακώβου, θα κάνουμε μία ώρα για να φτάσουμε ως το
χωριό».
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ
Να περπατάς για είκοσι λεπτά, δύο φορές πιο αργά από το κανονι
κό σου βάδισμα Πρόσεχε την κάθε λεπτομέρεια, τους ανθρώπους,
ία τοπία γύρω σου.
Η πιο ενδεδειγμένη ώρα για να πραγματοποιήσεις αυτή την ά
σκηση είναι μετά το πρόγευμα
Να επαναλάβεις αυτή την άσκηση επί εφτά μέρες.
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Το κρΰο, που το είχα ξεχάσει, με περόνιασε και πά
λι· κοίταξα τον Πέτρους αποκαρδιωμένος, αλλά αυτός
οΰτε που μου έδωσε σημασία. Πήρε το σακίδιο του και
κινήσαμε να διανύσουμε με απελπιστική βραδύτητα
τα διακόσια μέτρα που μας απέμεναν.
Στην αρχή κοίταζα μόνο την ταβέρνα, ένα παλιό
διώροφο κτίσμα με μια ξύλινη επιγραφή κρεμασμένη
πάνω από την πόρτα. Ήμασταν τόσο κοντά, που μπο
ρούσα να διαβάσω τη χρονολογία της κατασκευής της:
1652. Προχωρούσαμε, αλλά μου φαινόταν πως δεν εί
χαμε αλλάξει θέση. Ο Πέτρους έβαζε το ένα πόδι μπρο
στά από το άλλο με απίστευτη βραδύτητα κι εγώ τον μι
μούμουν. Έβγαλα το ρολόι από το σακίδιο μου και το
φόρεσα στον καρπό μου.
«Θα είναι χειρότερα τώρα», μου είπε, «γιατί ο χρό
νος δεν κυλάει πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Εμείς καθο
ρίζουμε το ρυθμό του χρόνου».
Βάλθηκα να κοιτάζω το ρολόι μου ασταμάτητα και
κατάλαβα πως είχε δίκιο. Όσο το παρατηρούσα, τόσο
πιο αργά περνούσαν τα λεπτά. Αποφάσισα ν' ακολου
θήσω τη συμβουλή του και ξανάβαλα το ρολόι στο σα
κίδιο. Προσπάθησα να στρέψω την προσοχή μου στο
τοπίο, στην πεδιάδα, στις πέτρες που πατούσαν τα
παπούτσια μου, αλλά κάθε τόσο το βλέμμα μου έπεφτε
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στην ταβέρνα κι είχα τη βεβαιότητα πως δεν είχαμε σα
λέψει. Μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα να διηγηθώ νοε
ρά κάποιες ιστορίες, αλλά αυτή η άσκηση μου προκα
λούσε εκνευρισμό και δεν κατάφερνα να συγκεντρωθώ.
Οταν παραιτήθηκα κι από αυτό, ξανάβγαλα το ρολόι α
πό το σακίδιο· είχαν περάσει μόνο έντεκα λεπτά.
«Μην την καταντάς μαρτύριο την άσκηση, δεν έχει
επινοηθεί γι' αυτό το λόγο», είπε ο Πέτρους. «Προσπά
θησε ν' απολαύσεις μια ταχύτητα στην οποία δεν είσαι
συνηθισμένος. Κάνε με άλΑο τρόπο τις καθημερινές
κινήσεις κι έτσι θα επιτρέψεις να γεννηθεί ένας καινού
ριος άνθρωπος μέσα σου. Στο κάτω κάτω, εσΰ θ' απο
φασίσεις».
Η ηπιότητα αυτής της τελευταίας φράσης με ηρέ
μησε λίγο. Αν η απόφαση ήταν δική μου, τότε το κα
λύτερο που είχα να κάνω ήταν να επωφεληθώ από την
κατάσταση. Πήρα βαθιά ανάσα κι απέφυγα να σκέ
φτομαι. Ξύπνησα μέσα μου μια ευχάριστη διάθεση,
λες κι ο χρόνος ήταν κάτι μακρινό, που δε μ' ενδιέφε
ρε. Όλο και πιο ήρεμος, άρχισα να κοιτάζω με δια
φορετικό βλέμμα όσα με περιέβαλλαν. Η φαντασία, α
ίθαση όσο ήμουν σε υπερένταση, άρχισε να λειτουρ
γεί προς όφελος μου. Κοίταζα το χωριό αντίκρυ μου
κι επινοούσα την ιστορία του: πώς είχε χτιστεί, τους
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προσκυνητές που είχαν περάσει από δω, την αγαλ
λίαση του να συναντάς ανθρώπους και να βρίσκεις
φιλοξενία μετά τον τσουχτερό αέρα των Πυρηναίων.
Για μια στιγμή, μου φάνηκε πως είδα στο κέντρο του
χωριού μια ισχυρή παρουσία, μυστηριώδη και σοβα
ρή. Η φαντασία μου γέμισε την πεδιάδα με ιππότες
και μάχες. Διέκρινα ακόμα και τα σπαθιά τους ν' α
στράφτουν στον ήλιο κι άκουγα τις πολεμικές ιαχές
τους. Το χωριό δεν ήταν πια μόνο ένα μέρος όπου το
κρασί θα ζέσταινε τα σωθικά μου και μια κουβέρτα το
κορμί μου: ήταν ένα ιστορικό όριο, έργο ηρωικών αν
θρώπων που είχαν εγκαταλείψει τα πάντα για να ε
γκατασταθούν σε τούτες τις ερημιές. Ο κόσμος ήταν
εδώ, γΰρω μου, και κατάλαβα πως σπάνια του είχα α
φιερώσει την προσοχή μου.
Όταν το συνειδητοποίησα, βρισκόμασταν κιόλας
στο κατώφλι της ταβέρνας κι ο Πέτρους με καλούσε
να μπω.
«Κερνάω το κρασί», είπε. «Θα πλαγιάσουμε νωρίς,
αΰριο πρέπει να σε παρουσιάσω στο μεγάλο μάγο».

Κοιμήθηκα βαριά, βυθίστηκα σ' έναν ύπνο δίχως ό
νειρα. Και, μόλις άρχισε ν' απλώνεται η μέρα στους
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δυο δρόμους -τόσοι ήταν όλοι κι όλοι- του Ρονθεσβάλιες, ο Πέτρους χτύπησε την πόρτα της κάμαρας μου.
Είχαμε διανυκτερεύσει στο δεύτερο όροφο της ταβέρ
νας, που λειτουργούσε και σαν πανδοχείο.
Ήπιαμε σκέτο καφέ, φάγαμε ψωμί βουτηγμένο στο
ελαιόλαδο και βγήκαμε έξω. Μια βαριά καταχνιά πλα
νιόταν ολόγυρα. Διαπίστωσα πως το Ρονθεσβάλιες δεν
ήταν χωριό ακριβώς, όπως είχα νομίσει αρχικά· την
εποχή των μεγάλων προσκυνημάτων ήταν το πιο ισχυ
ρά μοναστήρι της περιοχής και συνδεόταν απευθείας
με τα εδάφη που εκτείνονταν ως τα σύνορα της Ναβάρας. Είχε διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του μοναστηριοΰ: τα κτίσματα του αποτελούσαν μέρος μιας θε
ολογικής σχολής. Το μόνο κτίσμα για λαϊκούς ήταν η
ταβέρνα όπου είχαμε καταλύσει.
Περπατήσαμε διαμέσου της ομίχλης και μπήκαμε
στη εκκλησία της σχολής. Ντυμένοι με τα λευκά ιερατι
κά τους άμφια, πολλοί ιερείς προσεύχονταν κατά την
πρωτή πρωινή λειτουργία. Δεν καταλάβαινα λέξη, γιατί
η λειτουργία ήταν στα βάσκικα. Ο Πέτρους κάθισε σ' έ
να στασίδι στο βάθος και μου ζήτησε να μείνω πλάι του.
Η εκκλησία ήταν τεράστια και περιείχε ανεκτίμητα καλλιτεχνήματα. Ο Πέτρους μου εξήγησε χαμηλόφωνα πως είχε χτιστεί από δωρεές των βασιλιάδων της
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Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερ
μανίας σ' ένα σημείο που το είχε υποδείξει ο αυτο
κράτορας Καρλομάγνος. Στην Αγία Τράπεζα, η Λυ
πημένη Παρθένος του Ρονθεσβάλιες, όλη από μασίφ
ασήμι και πρόσωπο από πολύτιμο ξΰλο, κρατούσε στα
χέρια της ένα μπουκέτο λουλούδια από αυθεντικά πε
τράδια. Το άρωμα του λιβανιού, τα γοτθικά τόξα, οι
λευκοντυμένοι ιερείς κι οι ύμνοι τους μου προκάλεσαν
κάτι σαν δέος, σαν την έκσταση στην οποία βυθιζόμουν
όταν ακολουθούσα το τελετουργικό της Παράδοσης.
«Κι ο μάγος;» ρώτησα τον Πέτρους, φέρνοντας στο
νου μου τα λόγια που μου είχε πει την προηγουμένη.
Μου έδειξε με το κεφάλι ένα μεσόκοπο ιερωμένο, α
δύνατο, με γυαλιά, καθισμένο κοντά στους άλλους μονα
χούς σ' έναν από τους μακρόστενους πάγκους που πλαι
σίωναν την Αγία Τράπεζα. Ένας μάγος που ήταν και πα
πάς! Ευχήθηκα να τελειώσει γρήγορα η λειτουργία, αλ
λά, όπως μου είχε πει ο Πέτρους, το ρυθμό του χρόνου
τον καθορίζουμε εμείς: η αγωνία μου έκανε τη θρη
σκευτική τελετή να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα.

Όταν τέλειωσε η λειτουργία, ο Πέτρους με άφησε μόνο
στα στασίδια και αποσύρθηκε από την πόρτα απ' όπου
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είχαν βγει οι κληρικοί. Απέμεινα να θαυμάζω την εκ
κλησία και σκέφτηκα πως έπρεπε να πω μια προσευ
χή, αλλά δεν κατάφερνα να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Οι
εικόνες φαίνονταν μακρινε'ς, αιχμάλωτες ενός παρελ
θόντος που δε θα ξαναζωντάνευε πια, όπως δε θα ξα
ναγύριζε ποτέ η χρυσή εποχή του δρόμου του Αγίου
Ιακώβου.
Ο Πέτρους φάνηκε στην πόρτα και μου έγνεψε να
ιον ακολουθήσω.

Φτάσαμε σ' έναν εσωτερικό κήπο του μοναστηρίου που
τον περιέβαλλε ένα περιστύλιο. Στο κέντρο, στο πεζούλι
του πηγαδιού, μας περίμενε ο ιερέας με τα γυαλιά.
«Πατέρα Ζόρντι, ιδοΰ ένας προσκυνητής», είπε ο
Πέτρους συστήνοντας με.
-

Ο ιερέας μου έτεινε το χέρι τον χαιρέτησα. Μείναμε
σιωπηλοί. Περίμενα να γίνει κάτι, αλλά το μόνο που
ακουγόταν ήταν το μακρινό λάλημα κάποιων πετεινών κι
οι κραυγές των γλάρων που αναζητούσαν την καθημερινη τούς λεία.
Ο ιερέας με κοίταζε ατάραχος - το βλέμμα του έμοια
ζε μ' αυτό της κυρίας Σαβέν όταν πρόφερα την αρχαία
Λέξη.
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Τελικά, υστέρα από μια βαριά και παρατεταμένη
σιωπή, ο πατε'ρας Ζόρντι μίλησε.
«Φαίνεται πως ανεβήκατε βιαστικά τις βαθμίδες της
Παράδοσης, αγαπητέ μου».
Απάντησα πως ήμουν τριάντα οχτώ χρονών και πως
είχα πετύχει σε όλες τις ορδαλίες.*
«Εκτός από μία, την τελευταία και πιο σημαντική»,
συνέχισε εκείνος καρφώνοντας με το ανέκφραστο βλέμ
μα του. «Χωρίς αυτή, όσα μάθατε δε σημαίνουν τίποτα».
«Γι' αυτό διανύω το δρόμο του Αγίου Ιακώβου».
«Αυτό δεν εγγυάται τίποτα. Ελάτε μαζί μου».
Ο Πέτρους έμεινε στον κήπο κι εγώ ακολούθησα τον
πατέρα Ζόρντι. Διασχίσαμε το περιστύλιο και μπήκα
με στο μέρος όπου ήταν θαμμένος ένας βασιλιάς, ο Σάντσο Ζ' ο Δυνατός της Ναβάρας. Σταθήκαμε σ' ένα μι
κρό παρεκκλήσι παράμερα από τα κεντρικά κτίσματα
που αποτελούσαν το μοναστήρι του Ρονθεσβάλιες.
Στο εσωτερικό δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα, μόνο ένα
τραπέζι, ένα βιβλίο κι ένα σπαθί. Αλλά δεν ήταν το δι
κό μου.
* Πρόκειται για τελετουργικές δοκιμασίες οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο
από την επιμέλεια του μαθητευομένου αλλά κι από τους οιωνούς που εμ
φανίζονται κατά την εκτέλεση τους. Ο όρος χρονολογείται από την εποχή
της Ιεράς Εξέτασης.
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Ο πατέρας Ζόρντι κάθισε πίσω από το τραπέζι, α
φήνοντας με όρθιο. Ύστερα πήρε μερικά βότανα και
τα έκαψε, αρωματίζοντας έτσι την ατμόσφαιρα. Η κα
τάσταση μου θύμιζε όλο και πιο πολΰ τη συνάντηση
μου με την κυρία Σαβέν.
«Πρώτα, θα σας δώσω μια πληροφορία», μου ανήγ
γειλε ο πατέρας Ζόρντι. «Η rota Jacobea (ο δρόμος του Α
γίου Ιακώβου) δεν είναι παρά ο ένας από τους τέσσε
ρις δρόμους. Είναι ο δρόμος του Μπαστουνιοΰ. Μπορεί
να σας δώσει εξουσία, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό».
«Ποιοι είναι οι τρεις άλλοι;»
«Γνωρίζετε δυο τουλάχιστον: την οδό της Ιερουσα
λήμ, που είναι ο δρόμος της Κούπας ή του Γκράαλ, και
θα σας δώσει την ικανότητα να κάνετε θαύματα- κι είναι
κι η οδός της Ρώμης, ο δρόμος του Σπαθιού, που θα σας
επιτρέψει να επικοινωνείτε με τους άλλους κόσμους».
«Δε λείπει παρά ο δρόμος του Καρό, για να συμπλη
ρωθούν τα τέσσερα χρώματα της τράπουλας», αστει
εύτηκα.
Ο πατέρας Ζόρντι γέλασε.
«Ακριβώς. Είναι η μυστική οδός, κι αν τη διασχίσε
ι ε μια μέρα, δε θα μπορέσετε να το διηγηθείτε σε κα
νέναν. Για την ώρα, ας τ' αφήσουμε αυτά κατά μέρος.
Πού είναι τα όστρακα σας;»
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Άνοιξα το σακίδιο μου κι έβγαλα τα όστρακα με την
εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Τα ακούμπη
σε στο τραπέζι. Άπλωσε πάνω τους το χέρι κι αυτοσυγκεντρώθηκε. Μου ζήτησε να κάνω το ίδιο. Η ευωδιά
στον αέρα γινόταν όλο και πιο έντονη. Τόσο ο ιερέας
όσο κι εγώ είχαμε τα μάτια ορθάνοιχτα και ξαφνικά
διαπίστωσα πως επαναλαμβανόταν το φαινόμενο που
είχα δει στην Ιτατιάια: τα όστρακα έλαμπαν μ' ένα φως
που δε φώτιζε. Η λάμψη γινόταν όλο και πιο δυνατή κι
άκουσα μια μυστηριώδη φωνή, που έβγαινε από το λαι
μό του πατέρα Ζόρντι, να λέει:
«όπου "γάρ έστιν ό θησαυρός υμών, εκεΐ έσται και
ή καρδία υμών».*
Ήταν μια φράση από την Αγία Γραφή. Η φωνή συ
νέχισε.
«Κι όπου βρίσκεται η καρδιά σου, εκεί θα βρίσκε
ται και το λίκνο για τη Δευτέρα Παρουσία του Χρί
στου. Ο προσκυνητής στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου εί
ναι ένα κέλυφος, σαν κι αυτά τα όστρακα. Αν το κέ
λυφος, που είναι φτιαγμένο από ζωή, σπάσει, τότε εμ
φανίζεται η Ζωή, που είναι φτιαγμένη από Αγάπη».
Τράβηξε τα χέρια του και τα όστρακα έπαψαν να
* Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. ΣΤ', στίχ. 21. (Σ.τ.Ε.)
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λάμπουν. Ύστερα έγραψε τ' όνομα μου στο βιβλίο που
βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. Σε όλο το δρόμο του Α
γίου Ιακώβου, είδα μόνο τρία βιβλία στα οποία ήταν
γραμμένο τ' όνομα μου: το βιβλίο της κυρίας Σαβέν,
το βιβλίο του πατέρα Ζόρντι και το βιβλίο της Εξου
σίας, όπου θα έγραφα αργότερα ο ίδιος τ' όνομα μου.
«Τελειώσαμε. Μπορείτε να φύγετε με την ευλογία
της Παρθένου του Ρονθεσβάλιες και του Αγίου Ια
κώβου της Σπάθης».

«Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου είναι σημειωμένος με κί
τρινα σημάδια σπαρμένα σε όλη την Ισπανία», μου ε
ξήγησε ο ιερέας καθώς επιστρέφαμε στο μέρος όπου
είχαμε αφήσει τον Πέτρους. «Αν χαθείτε κάποια στιγ
μή, αναζητήστε αυτά τα σημάδια στα δέντρα, στις πε
ίρες, σε χιλιομετρικούς δείκτες, και θα βρεθείτε σε
σίγουρο μέρος».
«Έχω καλό οδηγό».
«Προσπαθήστε να βασίζεστε κυρίως στον εαυτό σας.
Για να μην πηγαινοέρχεστε έξι μέρες στην καρδιά των
Πυρηναίων».
Ώστε ο ιερέας ήξερε την ιστορία.
Συναντήσαμε τον Πέτρους κι αποχαιρετίσαμε τον
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κληρικό. Αφήσαμε το Ρονθεσβάλιες το πρωί κι η ομί
χλη είχε ήδη διαλυθεί τελείως. Ένας ίσιος δρόμος α
πλωνόταν μπροστά μας κι άρχισα ν' αναζητώ τα κί
τρινα σημάδια για τα οποία μου είχε μιλήσει ο πατέ
ρας Ζόρντι. Το σακίδιο μου ήταν πιο βαρύ, γιατί είχα
αγοράσει από την ταβέρνα ένα μπουκάλι κρασί, αν κι
ο Πέτρους μου είπε πως δεν ήταν απαραίτητο. Από το
Ρονθεσβάλιες και πέρα, θα διασχίζαμε εκατοντάδες
χωριά και θα κοιμόμασταν ελάχιστα στην ύπαιθρο.
«Πέτρους, ο πατέρας Ζόρντι μίλησε για τη Δευτέρα
Παρουσία του Χριστού σαν ένα γεγονός που θα επέλ
θει».
«Και θα επέρχεται πάντα. Είναι το μυστικό του σπα
θιού σου».
«Κι επιπλέον, μου είπες πως θα συναντούσα ένα
μάγο και συνάντησα έναν ιερέα. Τι σχέση έχει αυτό με
την καθολική Εκκλησία;»
Ο Πέτρους πρόφερε μία μόνο λέξη:
«Απόλυτη».
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το ΣΗΜΕΊΟ, δολοφονήθηκε η Α
γάπη», είπε ο γέρος χωρικός δείχνοντας ένα εκκλησά
κι λαξευμένο μέσα στους βράχους.
«ΕΔΩ, Σ' ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΏΣ

Περπατούσαμε πέντε μέρες συνεχώς, σταματώντας
μόνο για φαγητό και για ύπνο. Ο Πέτρους παρέμενε
πολΰ διακριτικός σε ό,τι αφοροΰσε την προσωπική του
ζωή, αλλά ενδιαφερόταν πολΰ για τη Βραζιλία και το
επάγγελμα μου. Έλεγε πως αγαποΰσε πολΰ τη χώρα
μου, γιατί η εικόνα που γνώριζε καλΰτερα ήταν αυτή
ίου Λυτρωτή Χρίστου του όρους Κορκοβάντου, με τα
χέρια ορθάνοιχτα, κι όχι του Χρίστου να βασανίζεται
ο' ένα σταυρό. Ήθελε να τα μάθει όλα και σε κάθε
βήμα με ρωτούσε αν οι γυναίκες ήταν τόσο όμορφες
όσο κι εδώ. Τη μέρα η ζέστη ήταν ανυπόφορη και σε
όλα τα μπαρ και τα χωριά όπου φτάναμε ο κόσμος
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παραπονιόταν για την ξηρασία. Σταματούσαμε το βά
δισμα από τις δυο μέχρι τις τέσσερις το απομεσήμερο
-τις πιο ζεστές ώρες της μέρας- και υιοθετήσαμε κι ε
μείς τη σπανιόλικη συνήθεια της σιέστας.

Εκείνο το απομεσήμερο, καθώς αναπαυόμασταν σ' έ
ναν ελαιώνα, μας πλησίασε ένας γέρος χωρικός και
μας πρόσφερε κρασί. Παρά τη ζέστη, το κρασί απο
τελούσε εδώ κι αιώνες μέρος των συνηθειών των κατοί
κων της περιοχής.
«Γιατί δολοφονήθηκε εδώ η Αγάπη;» ρώτησα βλέπο
ντας πως ο γέροντας είχε όρεξη για κουβέντα.
«Εδώ κι αιώνες, μια πριγκίπισσα που ακολουθούσε το
δρόμο του Αγίου Ιακώβου, η Φελίσια της Ακουιτανίας,
αποφάσισε να τα εγκαταλείψει όλα και να εγκαταστα
θεί εδώ, κατά την επιστροφή της από την Κομποστέλα.
Αυτή ήταν η πραγματική Αγάπη, γιατί εκείνη η γυναί
κα μοιράστηκε τ' αγαθά της με τους φτωχούς και πε
ριποιήθηκε τους αρρώστους της περιοχής».
Ο Πέτρους είχε ανάψει ένα από τα απαίσια στριφτά
τσιγάρα του, αλλά, παρά το αδιάφορο ΰφος του, κα
τάλαβα πως άκουγε προσεκτικά στην ιστορία του
γέρου.
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«Τότε ο αδελφός της, ο δούκας Γκιγέρμο, πήρε δια
ταγή από τον πατέρα τους να τη φέρει πίσω. Η Φελίσια αρνήθηκε. Ο δούκας, έξω φρενών, τη μαχαίρωσε
μέσα σ' εκείνο το εκκλησάκι που βλέπετε εκεί κάτωτο είχε χτίσει με τα ίδια της τα χέρια για να φροντίζει
τούς φτωχούς και να υμνεί το Θεό.
»Σαν ήρθε στα συγκαλά του ο δούκας και κατάλα
βε τι είχε κάνει, έσπευσε στη Ρώμη να ζητήσει τη συ
γνώμη του πάπα. Κι αυτός, για τιμωρία, του επέβαλε
να κάνει το προσκύνημα μέχρι την Κομποστέλα. Τότε
συνέβη κάτι παράξενο: στην επιστροφή, φτάνοντας ε
δώ, τον έσπρωξε η ίδια παρόρμηση κι εγκαταστάθη
κε στο μικρό εκκλησάκι που είχε χτίσει η αδελφή του
κι άρχισε να φροντίζει τους φτωχούς ως τη στερνή μέ
ρα της μακρόχρονης ζωής του».
«Είναι ο νόμος της επιστροφής», παρατήρησε ο Πε
ρους γελώντας.
Ο χωρικός δεν κατάλαβε το σχόλιο, αλλά εγώ ήξε
ρα τι ακριβώς ήθελε να πει ο Πέτρους. Καθώς περ
πατούσαμε, είχαμε κάνει εκτενείς θεολογικές συζητή
σεις πάνω στη σχέση μεταξύ Θεοΰ και ανθρώπων. Εί
χα δηλώσει πως στην Παράδοση υπάρχει πάντα μια
σχέση με το θεό, αλλά από διαφορετικό μονοπάτι α
πό αυτό που ακολουθούσαμε στο δρόμο του Αγίου Ια81

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

κώβου - με τους ιερείς-μάγους, τους τσιγγάνους-δαίμονες και τους αγίους που κάνουν θαύματα. Όλα τού
τα μου φαίνονταν πολύ απαρχαιωμένα, πολύ συνδεδε
μένα με το χριστιανισμό κι απογυμνωμένα από τη σα
γήνη και την έκσταση που μπορούσαν να μου προκα
λέσουν οι τελετουργίες της Παράδοσης. Ο Πέτρους ε
παναλάμβανε πως ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου είναι
ένας δρόμος από τον οποίο μπορεί να περάσει ο κα
θένας και πως μόνο ένας δρόμος αυτού του είδους
μπορεί να οδηγήσει ως το Θεό.
«Πιστεύεις πως ο Θεός υπάρχει και το πιστεύω κι ε
γώ», συνέχισε ο Πέτρους. «Λοιπόν, για μας, ο Θεός υ
πάρχει και δε θα πάψει να υπάρχει. Ακόμα κι αν κά
ποιος όμως δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, Εκεί
νος πάντως συνεχίζει να υπάρχει. Κι αυτό δε σημαίνει
πως αυτός που δεν πιστεύει ζει μέσα στην πλάνη».
«Τότε ο Θεός περιορίζεται στην επιθυμία και στην
εξουσία του ανθρώπου;»
«Είχα ένα φίλο μόνιμα μεθυσμένο, που ωστόσο απήγγελλε κάθε βράδυ τρία "Χαίρε Μαρία" γιατί έτσι
τον είχε μάθει η μητέρα του από παιδί. Ακόμα κι όταν
γύριζε στο σπίτι του τύφλα στο μεθύσι, ακόμα και χω
ρίς να πιστεύει στο Θεό, ο φίλος μου απήγγελλε πάντα
τα τρία "Χαίρε Μαρία".
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»Σαν πέθανε, σε μια τελετουργία της Παράδοσης,
ρώτησα το πνεύμα των Αρχαίων που βρισκόταν αυ
τός ο φίλος. Το πνεύμα μου αποκρίθηκε πως ο φίλος
μου ήταν πολΰ καλά, πως ήταν τριγυρισμένος από
φως. Χωρίς να έχει πίστη στη ζωή του, η προσπάθεια
του, που συνίστατο μόνο σε τρεις προσευχές τις ο
ποίες απήγγελλε από υποχρέωση, μηχανικά, τον είχε
σώσει.
»0 Θεός εκδήλωσε την παρουσία του μέσα στις σπη
λιές και στον κεραυνό των προγόνων μας· αφότου ο
άνθρωπος ανακάλυψε πως επρόκειτο για φυσικά φαι
νόμενα, Αυτός βάλθηκε να κατοικεί σε κάποια ζώα κι
ιερά δάση. Υπήρξε μια εποχή που βρισκόταν στις κα
τακόμβες των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Αλλά
όλο αυτό τον καιρό δεν έπαψε να πλημμυρίζει την καρ
διά του ανθρώπου με τη μορφή της Αγάπης.
»Στις μέρες μας ο Θεός είναι μια έννοια που έχει
αποδειχτεί σχεδόν επιστημονικά. Αλλά σ' αυτό το στά
διο η Ιστορία γυρίζει προς τα πίσω κι όλα ξαναρχίζουν.
Είναι ο νόμος της επιστροφής. Όταν ο πατέρας Ζόρντι πρόφερε τη φράση του Χρίστου "όπου γαρ έστιν ό
θησαυρός υμών, εκεί εσται και ή καρδία υμών", σ' αυ
τό ακριβώς αναφερόταν. Όπου επιθυμείς να δεις το
πρόσωπο του Θεοΰ, θα το δεις. Κι αν δε θες να το δεις,
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δεν έχει καμιά διαφορά, από τη στιγμή που η προσπά
θεια σου είναι καλή. Όταν η Φελίσια της Ακουιτανίας
έχτισε το εκκλησάκι κι ασχολήθηκε με τους φτωχούς,
ξέχασε το θ ε ό του Βατικανού, και αυτό το εκδήλωσε
με τον πιο πρωτόγονο και πιο φρόνιμο τρόπο: την Α
γάπη. Σ' αυτό το σημείο, ο χωρικός είχε απόλυτο δίκιο
λέγοντας πως δολοφονήθηκε η Αγάπη».
Ο χωρικός, ανίκανος να παρακολουθήσει τη συζή
τηση μας, δεν ένιωθε και πολΰ άνετα.
«Ο νόμος της επιστροφής λειτούργησε όταν ο α
δελφός της αναγκάστηκε να συνεχίσει το έργο που εί
χε διακόψει. Όλα επιτρέπονται, εκτός από το να δια
κόπτεις μια εκδήλωση αγάπης. Όταν συμβαίνει κάτι
τέτοιο, αυτός που επιχείρησε να καταστρέψει είναι
υποχρεωμένος να ξαναχτίσει».
Εξήγησα πως, στη χώρα μου, ο νόμος της επιστρο
φής σημαίνει πως οι δυσμορφίες κι οι ασθένειες των
ανθρώπων είναι τιμωρίες για τα λάθη που διαπράξα
με σε προηγούμενες μετενσαρκώσεις.
«Ανοησίες!» με αντέκρουσε ο Πέτρους. «Ο Θεός δεν
είναι εκδίκηση. Ο θεός είναι αγάπη. Η μοναδική του
τιμωρία συνίσταται στο να υποχρεώνει αυτόν που
διέκοψε ένα έργο αγάπης να το συνεχίσει».
Ο χωρικός δικαιολογήθηκε πως ήταν αργά κι έ84
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πρεπε να επιστρέψει στη δουλειά του. Ο Πέτρους βρή
κε πως ήταν ένα καλό πρόσχημα για να συνεχίσουμε
το δρόμο μας.
«Να ποιος βάζει τέλος στη συζήτηση», είπε καθώς
διασχίζαμε τον ελαιώνα. «Ο Θεός είναι σε όλα όσα μάς
περιβάλλουν, θα πρέπει να Τον προαισθάνεσαι, να Τον
ζεις, κι εγώ επιχειρώ εδώ να Τον κάνω ένα πρόβλημα
λογικής για να καταλάβεις. Εξακολούθησε την άσκη
ση του αργοΰ βαδίσματος και θ' αποκτάς όλο και πιο
πολύ συνείδηση της παρουσίας Του».
Δυο μέρες αργότερα χρειάστηκε να σκαρφαλώσου
με σ' ένα βουνό με το όνομα Το Ύψος της Συγνώμης.
Η ανάβαση διήρκεσε πολλές ώρες κι όταν φτάσαμε
στην κορφή, στάθηκα μάρτυρας μιας σκηνής που με
σοκάρισε: μια ομάδα τουριστών, με το ραδιόφωνο του
αυτοκινήτου στη διαπασών, έκανε ηλιοθεραπεία κι έ
πινε μπίρες. Είχαν πάρει έναν αγροτικό δρόμο που
οδηγούσε στην κορφή.
«Έτσι είναι», είπε ο Πέτρους. «Πίστευες πως θα συ
ναντούσες εδώ πάνω κάποιον από τους πολεμιστές του
Ελ Σιντ να καιροφυλακτούν για την επόμενη επίθεση
των Μαυριτανών;»
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Καθώς ξανακατεβαίναμε, εκτέλεσα για τελευταία φορά
την Άσκηση της Ταχύτητας. Βρισκόμασταν και πάλι
απέναντι σε μια απέραντη πεδιάδα, πλαισιωμένη από
γαλαζωπούς λόφους σκεπασμένους με χαμηλή βλά
στηση, κι αυτή χτυπημένη από την ξηρασία. Δεν υ
πήρχαν σχεδόν καθόλου δέντρα, μόνο το πετρώδες έ
δαφος και μερικοί αγκαθόβατοι. Στο τέλος της άσκη
σης, ο Πέτρους με ρώτησε για τη δουλειά μου και τό
τε συνειδητοποίησα πως δεν την είχα σκεφτεί εδώ και
πολλές μέρες. Η ανησυχία μου για τις επιχειρήσεις μου
κι όσα είχα αφήσει πίσω είχε κυριολεκτικά εξαφανι
στεί. Τα θυμήθηκα απόψε χωρίς να δώσω μεγάλη ση
μασία. Ήμουν ευχαριστημένος που βρισκόμουν στο
δρόμο του Αγίου Ιακώβου.
«Σε λίγο θα ξεπεράσεις τη Φελΐσια της Ακουιτανίας», αστειεύτηκε ο Πέτρους όταν του είπα πώς αισθα
νόμουν/Υστερα στάθηκε και μου ζήτησε ν' αποθέσω το
σακίδιο μου στο έδαφος.
«Κοίτα γύρω σου και στύλωσε το βλέμμα σου σ' έ
να οποιοδήποτε σημείο».
Διάλεξα το σταυρό μιας εκκλησίας που έβλεπα μα
κριά.
«Κράτα τα μάτια σου καρφωμένα σ' αυτό το σημείο
και προσπάθησε να συγκεντρωθείς σε αυτό που θα σου
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πω. Μην αποσπάσεις την προσοχή σου ακόμα κι αν
νιώσεις να μεταμορφώνεται κάτι. Κάνε ό,τι σου λέω».
Ήμουν όρθιος, χαλαρωμένος, με το βλέμμα καρ
φωμένο στο καμπαναριό, ενώ ο Πέτρους πήγε και στά
θηκε πίσω μου κι ακούμπησε τα δάχτυλα του στη βά
ση του αυχένα μου.
«Αυτός ο δρόμος που κάνεις είναι ο δρόμος της δύ
ναμης κι οι μόνες ασκήσεις που θα διδαχτείς θα είναι
ασκήσεις δύναμης, ισχύος. Το ταξίδι, που στην αρχή
ήταν ένα μαρτύριο επειδή το μόνο που ευχόσουν ήταν
να φτάσεις, αρχίζει να μετατρέπεται σε ευχαρίστηση,
σε χαρά της αναζήτησης και της περιπέτειας. Τρέφεις
λοιπόν τα όνειρα σου, που είναι απαραίτητα.
»0 άνθρωπος δε θα πάψει ποτέ να ονειρεύεται. Το
όνειρο είναι η τροφή της ψυχής, όπως τα φαγώσιμα εί
ναι η τροφή του σώματος. Πολΰ συχνά, στη ζωή μας,
βλέπουμε τα όνειρα και τις επιθυμίες μας να σβήνουν,
να μην εκπληρώνονται, αλλά πρέπει να εξακολουθούμε
να ονειρευόμαστε, διαφορετικά η ψυχή μας πεθαίνει κι
η Αγάπη δεν μπορεί να εισχωρήσει. Σε τοΰτη την πε
διάδα που απλώνεται μπροστά στα μάτια σου κύλησε αί
μα, εδώ δόθηκαν οι πιο σκληρές μάχες της "Ανακατάκτησης". Το ποιος είχε δίκιο ή το ποιος κατείχε την α
λήθεια δεν έχει σημασία: σημασία έχει το να ξέρεις πως,
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κι από τις δυο μεριές, αγωνίζονταν τον Καλό Αγώνα.
»0 Καλός Αγώνας είναι αυτός που γίνεται επειδή
τον ζητάει η καρδιά μας. Τις ηρωικές περιόδους, την
εποχή των περιπλανώμενων ιπποτών, ήταν εύκολο, υ
πήρχαν εδάφη να κατακτήσεις κι ένα σωρό πράγματα
που μπορούσες να κάνεις. Στις μέρες μας ο κόσμος άλ
λαξε πολΰ κι ο Καλός Αγώνας μεταφέρθηκε από το πε
δίο της μάχης στον εσωτερικό μας κόσμο.
»0 Καλός Αγώνας είναι αυτός που κάνουμε στ' όνομα
των ονείρων μας. Όταν ξεσπούν μέσα μας με όλη τους
την ορμή -στη νιότη μας-, είμαστε όλο θάρρος και τόλ
μη, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα ν' αγωνιζόμαστε. Ό
ταν μαθαίνουμε, υστέρα από πολλές προσπάθειες, δεν
έχουμε πια το ίδιο κουράγιο ν' αγωνιστούμε. Τότε στρε
φόμαστε εναντίον του εαυτού μας, γινόμαστε ο χειρό
τερος εχθρός του. Λέμε πως τα όνειρα μας είναι παιδαριώδη, ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν ή ό
τι τα κάναμε όταν ακόμα αγνοούσαμε την πραγματι
κότητα της ζωής. Σκοτώνουμε τα όνειρα μας επειδή
φοβόμαστε να διεξαγάγουμε τον Καλό Αγώνα».
Ο Πέτρους πίεσε τον αυχένα μου με το δάχτυλο του
πιο έντονα. Μου φάνηκε πως είδα το καμπαναριό της
εκκλησίας να μεταμορφώνεται - το περίγραμμα του
σταυρού μου φάνηκε σαν άντρας με φτερά. Ένας άγ88
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γελος. Ανοιγόκλεισα τα μάτια κι ο σταυρός ξανάγινε
αυτός που ήταν.
«Σκοτώνουμε λοιπόν τα όνειρα μας και το πρώτο
σύμπτωμα αυτοΰ του γεγονότος είναι η έλλειψη
χρόνου», συνέχισε ο Πέτρους. «Οι πιο πολυάσχολοι άν
θρωποι που γνώρισα στη ζωή μου είχαν πάντα χρόνο
για όλα. Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα ήταν πάντα κου
ρασμένοι, δεν αντιλαμβάνονταν πόσο λίγο απέδιδαν
και παραπονιοΰνταν διαρκώς πως η μέρα ήταν πολΰ
σύντομη. Στην πραγματικότητα, φοβούνταν να κάνουν
τον Καλό Αγώνα.
»Το δεύτερο σύμπτωμα του θανάτου των ονείρων
μας είναι οι βεβαιότητες μας. Επειδή δε θέλουμε να
δούμε τη ζωή σαν μια μεγάλη περιπέτεια που αξίζει να
ζήσουμε, αρχίζουμε να πιστεύουμε πως είμαστε σοφοί,
δίκαιοι και σωστοί μέσα στο λίγο που περιμένουμε α
πό την ύπαρξη μας. Κοιτάζουμε πέρα από τα τείχη της
καθημερινότητας μας κι ανακαλύπτουμε το θόρυβο
ι ης λόγχης που σπάει, τη μυρωδιά του ιδρώτα και της
σκόνης, τις μεγάλες καταστροφές και τα διψασμένα
για κατάκτηση βλέμματα των πολεμιστών. Αλλά δεν α
ντιλαμβανόμαστε ποτέ τη χαρά, την απέραντη χαρά
που πλημμυρίζει την καρδιά αυτού που αγωνίζεται,
γιατί γι' αυτόν ούτε η νίκη ούτε η άτακτη φυγή έχουν
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σημασία. Μετράει μόνο το να διεξάγεις τον Καλό Α
γώνα.
«Τέλος, το τρίτο σύμπτωμα του θανάτου των ονείρων
μας είναι η γαλήνη. Η ζωή μας γίνεται ένα κυριακάτικο
απόγευμα, δε μας ζητάει πολλά πράγματα και δεν α
παιτεί περισσότερα απ' όσα θέλουμε να της δώσουμε.
Πιστεύουμε τότε πως είμαστε ώριμοι, πως αφήνουμε
κατά μέρος τις παιδικές μας φαντασιώσεις και πως ε
πιτυγχάνουμε την προσωπική κι επαγγελματική μας ο
λοκλήρωση. Μας εκπλήσσει όταν ακούμε κάποιον της
ηλικίας μας να λέει πως αγαπάει ακόμα αυτό ή εκείνο
στη ζωή. Αλλά, στην πραγματικότητα, στα κατάβαθα
του είναι μας, ξέρουμε τι έχει συμβεί: εμείς πάψαμε
να αγωνιζόμαστε για τα όνειρα μας, πάψαμε να διε
ξάγουμε τον Καλό Αγώνα».
Το καμπαναριό της εκκλησίας άλλαζε σχήμα κάθε
στιγμή και στη θέση του σαν να ξεπετιόταν ένας άγ
γελος με ανοιχτές φτερούγες. Του κάκου ανοιγόκλεινα
τα μάτια, η φιγούρα στεκόταν εκεί. Ήθελα πολΰ να μι
λήσω γι' αυτό στον Πέτρους, αλλά διαισθάνθηκα πως
δεν είχε τελειώσει ακόμα.
«Όταν παραιτούμαστε από τα όνειρα μας και βρί
σκουμε τη γαλήνη, γνωρίζουμε μια σύντομη περίοδο η
ρεμίας», συνέχισε ύστερα από λίγο. «Αλλά τα νεκρά ό90
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νειρα αρχίζουν να σαπίζουν μέσα μας και να μολύνουν
όλη μας την ατμόσφαιρα. Γινόμαστε σκληροί μ' αυτούς
που μας περιβάλλουν και, τελικά, στρέφουμε αυτή τη
σκληρότητα εναντίον του εαυτού μας. Και τότε ο πόνος
και οι ψυχώσεις αρχίζουν να μας βασανίζουν. Αυτό που
θελήσαμε να αποφύγουμε μέσα στον αγώνα -την απο
γοήτευση και την αποτυχία- γίνεται η μόνη κληρονομιά
της ανανδρείας μας. Και μια ωραία πρωία, τα νεκρά
και σάπια όνειρα μολύνουν τόσο τον αέρα, που δεν
μπορούμε ν' ανασάνουμε κι επιθυμούμε το θάνατο που
θα μας λυτρώσει από τις βεβαιότητες μας, τις ασχολίες
μας κι αυτή τη φοβερή γαλήνη των κυριακάτικων
απομεσήμερων».

Ήμουν βέβαιος τώρα πως έβλεπα στ' αλήθεια έναν άγ
γελο και δεν κατάφερνα πια να παρακολουθήσω τα λό
για του Πέτρους. Θα πρέπει να το μάντεψε, γιατί τρά
βηξε το δάχτυλο του από τον αυχένα μου και σώπασε.
Η εικόνα του αγγέλου έμεινε μια στιγμή ακόμα κι ύ
στερα χάθηκε. Στη θέση της πρόβαλε και πάλι το κα
μπαναριό της εκκλησίας.
Μείναμε σιωπηλοί για λίγο. Ο Πέτρους έστριψε έ
να τσιγάρο κι άρχισε να το καπνίζει. Έβγαλα την μπου91
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κάλα με το κρασί από το σακίδιο μου κι ήπια μια γου
λιά. Ήταν ζεστό, αλλά διατηρούσε τη γεΰση του.
«Τι είδες;» με ρώτησε ο Πέτρους.
Του διηγήθηκα την ιστορία με τον άγγελο. Του εί
πα πως στην αρχή, όταν ανοιγόκλεινα τα μάτια, η ει
κόνα εξαφανιζόταν.
«Θα πρέπει να μάθεις κι εσύ να διεξάγεις τον Καλό
Αγώνα. Έμαθες να δέχεσαι τις περιπέτειες και τις προ
κλήσεις της ζωής, αλλά εξακολουθείς ν' αρνιέσαι το
παράδοξο».
Ο Πέτρους έβγαλε από το σακίδιο του ένα μικρό α
ντικείμενο και μου το έτεινε. Ήταν μια χρυσή καρφίτσα.
«Είναι δώρο του πάππου μου. Στο τάγμα του ΚΑΜ
όλοι οι Αρχαίοι είχαν ένα τέτοιο αντικείμενο. Το λένε
"η αιχμή της σκληρότητας". Όταν είδες τον άγγελο
στο καμπαναριό της εκκλησίας, θέλησες να τον αρνη
θείς. Γιατί δεν ήταν κάτι στο οποίο είσαι συνηθισμένος.
Συμφωνά με τη δική σου θεώρηση του κόσμου, οι εκ
κλησίες είναι εκκλησίες και τα οράματα μπορούν να
προκληθούν μόνο όταν βρίσκεσαι σε έκσταση που
προκαλείται από τις τελετουργίες της Παράδοσης».
Απάντησα πως το όραμα μου ήταν σίγουρα-αποτέ
λεσμα της πίεσης που είχε ασκήσει εκείνος στον αυχέ
να μου.
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«Σωστά, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Γεγονός εί
ναι πως αρνήθηκες το όραμα. Ένα παρόμοιο όραμα
πρε'πει να είδε η Φελίσια της Ακουιτανίας κι έπαιξε ό
λη της τη ζωή γι' αυτό: το αποτέλεσμα είναι πως μετέιρεψε το έργο της σε αγάπη. Το ίδιο θα πρέπει να συ
νέβη και με τον αδελφό της. Το ίδιο συμβαίνει και σε
όλο τον κόσμο κάθε μέρα: βλέπουμε πάντα τον καλύ
τερο δρόμο που πρέπει ν' ακολουθήσουμε, αλλά παίρ
νουμε αυτόν στον οποίο είμαστε συνηθισμένοι».
Ο Πέτρους άρχισε να περπατάει και πάλι κι εγώ τον
ακολούθησα. Οι αχτίδες του ήλιου έκαναν τη χρυσή
καρφίτσα να λάμπει μέσα στην παλάμη μου.
«Ο μόνος τρόπος να σώσουμε τα όνειρα μας είναι
να είμαστε μεγαλόψυχοι με τον εαυτό μας. Πρέπει να
χειριζόμαστε με αυστηρότητα κάθε απόπειρα αυτοτιμωρίας, όσο οξυδερκής κι αν είναι. Για να ξέρουμε πότε γινόμαστε σκληροί με τον εαυτό μας, πρέπει να με
τατρέπουμε σε φυσικό πόνο την παραμικρή εμφάνιση
πνευματικού πόνου, όπως η ενοχή, οι τύψεις, η α
ναποφασιστικότητα, η δειλία. Μεταβάλλοντας σε φυ
σική μια πνευματική οδΰνη, γνωρίζουμε το κακό που
μπορεί να μας προκαλέσει».
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑΣ
Κάθε φορά που σου περνάει από το νου μια σκέψη που νομίζεις
πως σε βλάπτει -ζήλια, αυτολύπηση, ερωτικοί καημοί, φθόνος,
μίσος κ.λπ.- ακολούθησε αυτή τη διαδικασία:
Μπήξε το νύχι του δείκτη σου στη ρίζα του νυχιού του αντί
χειρα ώσπου να γίνει έντονος ο πόνος. Συγκεντρώσου σε αυτόν:
αντανακλά τον πνευματικό πόνο σε φυσικό πεδίο. Μη σταματήσεις
την πίεση στο δάχτυλο σου ώσπου να σου φύγει αυτή η σκέψη α
πό το νου.
Να επαναλαμβάνεις την άσκηση όσες φορές είναι απαραίτητο, συ
νεχώς δηλαδή, ώσπου να σε εγκαταλείψει η σκέψη. Θα σου ξανα
έρθει σε πιο αραιά διαστήματα και θα εξαφανιστεί εντελώς αν δεν
ξεχάσεις να κάνεις την άσκηση κάθε φορά που η σκέψη επιστρέφει.
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«Άλλοτε χρησιμοποιούσαν τη χρυσή καρφίτσα», μου
είπε. «Στις με'ρες μας, άλλαξαν τα πράγματα, όπως άλ
λαξαν και τα τοπία στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου».
Ο Πέτρους είχε δίκιο. Βλέποντας την από χαμηλά,
η πεδιάδα δεν ήταν παρά εναλλασσόμενοι γήλοφοι.
«Σκέψου κάτι σκληρό που έκανες σήμερα εναντίον
του εαυτού σου κι εκτέλεσε την άσκηση».
Δεν κατάφερνα να σκεφτώ τίποτα.
«Έτσι γίνεται πάντα. Δεν κατορθώνουμε να είμαστε
μεγαλόψυχοι με τον εαυτό μας παρά τις σπάνιες στιγ
μές που έχουμε ανάγκη από αυστηρότητα».
Ξαφνικά θυμήθηκα πως είχα θεωρήσει τον εαυτό
μου ηλίθιο που είχα κάνει τόσο κόπο για να σκαρφα
λώσω στο Ύψος της Συγνώμης, ενώ οι τουρίστες είχαν
βρει τον εύκολο δρόμο. Ήξερα πως δεν ήταν αλήθεια
και πως ήμουν σκληρός με τον εαυτό μου οι τουρίστες
αναζητούσαν τον ήλιο, εγώ το σπαθί μου. Δεν ήμουν η
λίθιος, αλλά έτσι ένιωθα. Έμπηξα με δύναμη το νΰχι
του δείκτη μου στη ρίζα του νυχιοΰ του αντίχειρα. Έ
νιωσα έναν οξΰ πόνο, κι ενώ συγκεντρωνόμουν στον
πόνο, η αίσθηση πως ήμουν ηλίθιος εξαφανίστηκε.
Σχολίασα το γεγονός στον Πέτρους κι αυτός γέλα
σε χωρίς να πει λέξη.
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Εκείνο το βράδυ μείναμε σ' ε'να συμπαθητικό ξενοδο
χείο στο χωριό του οποίου την εκκλησία είχα διακρί
νει από μακριά. Μετά το δείπνο αποφασίσαμε να κά
νουμε έναν περίπατο για να χωνέψουμε.
«Απ' όλους τους τρόπους που βρήκε ο άνθρωπος για
να προκαλεί πόνο στον εαυτό του, ο χειρότερος είναι
η Αγάπη. Υποφέρουμε πάντα για κάποιον που δε μας
αγαπάει, για κάποιον που μας εγκατέλειψε, για κά
ποιον που δε θέλει να μας εγκαταλείψει. Αν είμαστε
εργένηδες, φταίει το ότι δε μας αγαπάει κανένας. Αν
είμαστε παντρεμένοι, μετατρέπουμε το γάμο σε σκλα
βιά. Είναι τρομερό, μα την αλήθεια», πρόσθεσε με
ΰφος που πρόδιδε δυσαρέσκεια.
Φτάσαμε σε μια μικρή πλατεία, όπου δέσποζε η εκ
κλησία που είχα δει. Προσπάθησα να διακρίνω τον άγ
γελο, αλλά δεν τα κατάφερα.
Ο Πέτρους παρατηρούσε το σταυρό ψηλά. Σκέ
φτηκα πως διέκρινε τον άγγελο, αλλά όχι: άρχισε να
μου μιλάει αμέσως.
«Όταν ο Υιός του Πατρός κατέβηκε στη γη, έφερε
την αγάπη. Αλλά, αφού η ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται
την αγάπη μόνο σαν πόνο και θυσία, καταλήξαμε να τον
σταυρώσουμε - διαφορετικά κανένας δε θα πίστευε
στην αγάπη του, γιατί οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι
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να υποφέρουν κάθε μέρα από τα δικά τους πάθη».
Καθίσαμε σ' ένα πεζούλι κι εξακολουθήσαμε να κοι
τάμε την εκκλησία. Γι' άλλη μια φορά τη σιωπή την έ
σπασε ο Πέτρους.
«Ξέρεις τι σημαίνει "Βαραββάς", Πάουλο; Γιος του
πατέρα».*
Είχε καρφωμένο το βλέμμα στο σταυρό του κα
μπαναριού. Τα μάτια του έλαμπαν κι ένιωσα πως κά
τι τον διακατείχε, ίσως αυτή η αγάπη για την οποία
μιλούσε τόσο, αλλά που εγώ δεν κατάφερνα να την
καλοκαταλάβω.
«Τι σοφά που είναι τα σχέδια της θείας δόξας!» φώ
ναξε κι η φωνή του αντήχησε στον κενό χώρο. «Όταν ο
Πιλάτος ζήτησε από το λαό να διαλέξει, στην πραγμα
τικότητα δεν του άφησε εναλλακτική λΰση. Έδειξε έναν
άνθρωπο φραγγελωμένο, τσακισμένο, κι έναν άλλο με
το κεφάλι ψηλά, τον Βαραββά τον επαναστάτη. Ο Θε
ός ήξερε πως το πλήθος θα έστελνε τον πιο αδύναμο στο
θάνατο, για ν' αποδείξει εκείνος την αγάπη Του».
Και κατέληξε:
«Κι όμως, όποια κι αν ήταν η επιλογή, ο Υιός του
Πατρός θα σταυρωνόταν τελικά».
* Το όνομα προέρχεται από τις αραμαϊκές λέξεις bar και abbα που σημαί
νουν αντίστοιχα γιος και πατέρας. (Σ.τ.Ε.)
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Ο Αγγελιαφόρος

«ΕΔΩ ΕΝΏΝΟΝΤΑΙ ΌΛΟΙ οι ΔΡΌΜΟΙ του Αγίου Ιακώβου και

σχηματίζουν πια μόνο έναν».
Είχαμε φτάσει νωρίς το πρωί στο Πουέντε Λα Ρέινα. Η φράση ήταν γραμμένη στη βάση ενός αγάλματος
που παρίστανε ε'ναν προσκυνητή με μεσαιωνική φορε
σιά, τρίκοχο καπέλο, κάπα, όστρακα, με το ραβδί και
το φλασκί στο χέρι, και θύμιζε την εποποιία ενός ξεχασμε'νου σχεδόν ταξιδιού, το οποίο ξαναζούσαμε ο
Πέτρους κι εγώ.
Είχαμε περάσει την προηγουμένη νΰχτα σ' ένα α
πό τα πολλά μοναστήρια που συναντάει κανείς στη
διαδρομή. Καθώς μας υποδεχόταν, ο μοναχός-πορτιέρης μάς προειδοποίησε πως δε θα μπορούσαμε να
προφέρουμε οΰτε λέξη μέσα στον περίβολο της μονής.
Ένας νεαρός μοναχός μάς οδήγησε τον καθέναν στο
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κελί του, που περιείχε τα απολύτως απαραίτητα: ένα
σκληρό κρεβάτι, σεντόνια τριμμένα μα πεντακάθα
ρα, ένα κανάτι με νερό, μια λεκάνη για το πλύσιμο.
Δεν υπήρχε οΰτε βρΰση οΰτε ζεστό νερό και το ωρά
ριο των γευμάτων ήταν αναρτημένο πίσω από την
πόρτα.
Κατεβήκαμε στην τραπεζαρία την καθορισμένη ώ
ρα. Οι μοναχοί, που είχαν πάρει όρκο σιωπής, επι
κοινωνούσαν μόνο με το βλέμμα κι είχα την αίσθηση
πως τα μάτια τους ήταν πιο λαμπερά από αυτά των
κοινών ανθρώπων. Το γεΰμα σερβιρίστηκε γρήγορα
στα μακρόστενα τραπέζια όπου είχαμε καθίσει μαζί με
τους ρασοφορεμένους καλόγερους. Ο Πέτρους μου έ
γνεψε από τη θέση του και κατάλαβα τι ήθελε να μου
πει: λαχταρούσε σαν τρελός ν' ανάψει ένα τσιγάρο,
αλλά φαινόταν πως θα περνούσε όλη τη νΰχτα χωρίς
να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Μου συνέβαινε το
ίδιο έμπηξα το νΰχι του δείκτη μου στη ρίζα του νυχιοΰ του αντίχειρα μου, που κόντευα να τον γδάρω. Η
στιγμή ήταν τόσο όμορφη, που δεν άξιζε να δείξω την
παραμικρή σκληρότητα στον εαυτό μου.
Το δείπνο αποτελούνταν από σοΰπα με λαχανικά,
ψωμί, ψάρι και κρασί. Προσεύχονταν όλοι, κι εμείς
τους μιμηθήκαμε. Όσο τρώγαμε, ένας μοναχός διά100
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βάζε με μονότονη φωνή χωρία από μια επιστολή του
Αποστόλου Παύλου.
«αλλά τά μωρά τοΰ κόσμου έξελέξατο ό Θεός ίνα
τους σοφούς καταισχύνη, καί τά ασθενή τοΰ κόσμου
έξελέξατο ό Θεός ίνα καταισχύνη τά ισχυρά», έλεγε ο
καλόγερος με τη λεπτή, άχρωμη φωνή του. «ημείς μω
ροί διά Χριστόν... ώς ττερικαθάρματα τοΰ κόσμου έγενήθημεν, ττάντων ττερίψημα έως άρτι... ου γάρ έν λόγω
ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ, άλλ' έν δυνάμει».*
Οι επιπλήξεις του Παύλου προς τους Κορινθίους α
ντηχούσαν σε όλη τη διάρκεια του γεύματος στην τρα
πεζαρία με τους γυμνούς τοίχους.

Την επομένη μπήκαμε στο Πουέντε Λα Ρέινα συζητώ
ντας το σύντομο πέρασμα μας από το μοναστήρι το
προηγούμενο βράδυ. Εξομολογήθηκα στον Πέτρους
πως είχα καπνίσει στα κρυφά στο κελί μου, τρέμοντας
από φόβο μήπως μυρίσει κανείς τον καπνό. Γέλασε και
κατάλαβα πως είχε κάνει κι αυτός το ίδιο.
«Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής αποσύρθηκε στην
έρημο, αλλά ο Ιησούς ενώθηκε με τους αμαρτωλούς
* Α' Προς Κορινθίους, κεφ. Α', σπ'χ. 27· κεφ. Δ', σπ'χ. 10, 13, 20. (Σ.τ.Ε.)
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και δεν έπαψε να ταξιδεύει. Το προτιμώ αυτό», μου εί
πε.
Πράγματι, εκτός από την περίοδο της ερήμου, ο
Χριστός πέρασε την υπόλοιπη ζωή του ανάμεσα στους
ανθρώπους.
«Ακριβώς, το πρώτο του θαΰμα δεν ήταν να σώσει
μια ψυχή ή να θεραπεύσει έναν άρρωστο οΰτε να εκ
διώξει κάποιο δαίμονα, αλλά να μετατρέψει το νερό σε
εξαίσιο κρασί σ' ένα γάμο, γιατί ο νοικοκύρης δεν εί
χε άλλο κρασί να προσφέρει στους καλεσμένους του».
Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ακινητοποιήθηκε ξαφνι
κά. Η κίνηση του ήταν τόσο απότομη, που σταμάτησα
κι εγώ ανήσυχος. Βρισκόμασταν μπροστά στο γεφύρι
που έχει δώσει τ' όνομα του στην κωμόπολη. Αλλά ο
Πέτρους δεν κοίταζε το δρόμο που θ' ακολουθούσαμε.
Είχε καρφώσει το βλέμμα του σε δυο πιτσιρίκια που έ
παιζαν με μια λαστιχένια μπάλα στην όχθη του ποτα
μού. Θα πρέπει να ήταν περίπου οχτώ και δέκα χρονών
και δεν έδειχναν να έχουν αντιληφθεί την παρουσία
μας. Αντί να διασχίσει το γεφύρι, ο Πέτρους κατηφό
ρισε στην όχθη και κατευθύνθηκε προς τα παιδιά. Ε
γώ τον ακολούθησα, όπως πάντα, χωρίς να κάνω ερω
τήσεις.
Τα μικρά εξακολουθούσαν ν' αγνοούν την παρουσία
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μας. Ο Πέτρους κάθισε και παρακολούθησε το παι
χνίδι ως τη στιγμή που η μπάλα έπεσε κοντά του. Την
άρπαξε με μια σβέλτη κίνηση και μου την πέταξε. Την
έπιασα στον αέρα και περίμενα να δω τι θα γίνει.
Το μεγαλύτερο από τα πιτσιρίκια πλησίασε. Η πρώ
τη μου παρόρμηση ήταν να του επιστρέψω την μπάλα,
αλλά ήταν τόσο παράξενη η συμπεριφορά του Πέ
τρους, που προτίμησα να προσπαθήσω να καταλάβω
τι γινόταν.
«Δώστε μου την μπάλα, κΰριε», είπε το παιδί.
Κοίταξα τη μικρόσωμη φιγούρα που στεκόταν στα
δυο μέτρα από μένα. Ένιωσα κάτι γνώριμο, μια αί
σθηση που την είχα δοκιμάσει κι όταν συνάντησα τον
τσιγγάνο.
Το παιδί επανέλαβε πολλές φορές την έκκληση του
και, βλέποντας πως δεν απαντούσα, έσκυψε κι έπιασε
μια πέτρα.
«Δώστε μου πίσω την μπάλα, αλλιώς θα σας πε
τροβολήσω», επέμεινε.
Ο Πέτρους και το άλλο πιτσιρίκι με παρατηρούσαν
σιωπηλοί. Η επιθετικότητα του παιδιού με είχε ερεθί
σει.
«Πέτα την πέτρα», το προκάλεσα, «γιατί, αν με πετύ
χεις, θα σε αρπάξω και θα φας το ξΰλο της χρονιάς σου».
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Ένιωσα πως ο Πέτρους στέναζε από ανακούφιση.
Κατάλαβα πως κάτι ξεπηδούσε από τα βάθη του νου
μου. Είχα την ξεκάθαρη αίσθηση πως είχα ξαναζήσει
αυτή τη σκηνή.
Είχα φοβίσει το παιδί. Πέταξε την πέτρα καταγής
και δοκίμασε άλλη τακτική:
«Εδώ, στο Πουέντε Λα Ρέινα, υπάρχει μια λειψα
νοθήκη που ανήκε σ' έναν πολΰ πλούσιο προσκυνητή.
Βλέπω από τα όστρακα και το σακίδιο σας πως είστε
κι εσείς προσκυνητές. Αν μου δώσετε πίσω την μπάλα
μου, θα σας δώσω τη λειψανοθήκη. Είναι κρυμμένη
μέσα στην άμμο, στην όχθη του ποταμού».
«Θέλω την μπάλα», του απάντησα με μισή καρδιά.
Κατά βάθος, τη λειψανοθήκη ήθελα. Ο πιτσιρίκος φαι
νόταν να λέει την αλήθεια. Αλλά μπορεί ο Πέτρους να
είχε ανάγκη αυτή την μπάλα για κάποιο λόγο και δεν
μπορούσα να τον απογοητεύσω· οδηγός μου ήταν!
«Κΰριε, δεν τη χρειάζεστε αυτή την μπάλα», είπε το
παιδί έτοιμο να βάλει τα κλάματα. «Είστε δυνατός, τα
ξιδεύετε και γνωρίζετε τον κόσμο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα
πιο πέρα από τούτο το ποτάμι και το μόνο μου παιχνί
δι είναι αυτή η μπάλα. Δώστε τη μου, σας παρακαλώ».
Τα λόγια του πιτσιρίκου μ' άγγιξαν κατευθείαν στην
καρδιά. Αλλά η παράξενα οικεία ατμόσφαιρα, η αί104
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σθηση πως είχα ήδη διαβάσει ή ζήσει αυτή την κατά
σταση μ' έκαναν να αντισταθώ γι' άλλη μια φορά.
«Όχι, τη χρειάζομαι αυτή την μπάλα. Θα σου δώ
σω λεφτά ν' αγοράσεις μια άλλη, πιο ωραία, αλλά αυ
τή είναι δική μου».
Όταν τα είπα αυτά, θαρρείς και σταμάτησε ο χρόνος.
Το τοπίο γΰρω μου άλλαξε χωρίς ν' ακουμπάει ο Πέτρους το δάχτυλο του στη βάση του αυχένα μου: για έ
να κλάσμα του δευτερολέπτου, θα έλεγες πως μεταφερ
θήκαμε σε μια μακρινή και τρομακτική έρημο από στά
χτες. Δεν υπήρχε εκεί οΰτε ο Πέτρους οΰτε το άλλο παι
δί, μόνο εγώ και το παιδί απέναντι μου. Ήταν πιο με
γάλο, είχε χαρακτηριστικά συμπαθητικά και φιλικά, αλ
λά στα μάτια του έλαμπε ακόμα κάτι που με φόβιζε.
Το όραμα δεν κράτησε οΰτε δευτερόλεπτο. Είχα ξα
ναγυρίσει στο Πουέντε Λα Ρέινα, στο σημείο όπου συ
νέκλιναν όλοι οι δρόμοι του Αγίου Ιακώβου που ξε
κινούσαν από διάφορα μέρη της Ευρώπης και γίνονταν
ένας. Μπροστά μου, ένας πιτσιρίκος ζητούσε την μπά
λα του και το βλέμμα του ήταν γλυκό και θλιμμένο.
Ο Πέτρους με πλησίασε, μου πήρε την μπάλα από
τα χέρια και την επέστρεψε στο παιδί.
«Που είναι κρυμμένη η λειψανοθήκη;» ρώτησε ο
Πέτρους το αγόρι.
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«Ποια λειψανοθήκη;» ανταπάντησε το παιδί κι αρ
πάζοντας το φίλο του από το χε'ρι έτρεξε να ριχτεί στο
νερό.
Ξανανεβήκαμε την όχθη και διασχίσαμε, τελικά, το
γεφύρι. Άρχισα να κάνω ερωτήσεις για όσα έγιναν, μί
λησα για το όραμα της ερήμου, αλλά ο Πέτρους άλλαξε
θέμα κι είπε πως θα το συζητούσαμε όταν θα απομα
κρυνόμασταν από δω.
Μισή ώρα αργότερα φτάσαμε σε ένα τμήμα του
δρόμου όπου φαίνονταν ακόμα τα απομεινάρια του
ρωμαϊκού λιθόστρωτου. Υπήρχε εκεί άλλο ένα ερει
πωμένο γεφύρι και κάναμε μια στάση για να κολατσίσουμε με ό,τι μας είχαν φιλέψει οι μοναχοί: ψωμί
από σίκαλη, κατσικίσιο τυρί, γιαούρτι.
«Γιατί ήθελες την μπάλα του μικρού;» με ρώτησε ο
Πέτρους.
Του απάντησα πως δεν ήθελα την μπάλα και πως εί
χα φερθεί έτσι γιατί η δική του συμπεριφορά ήταν πα
ράξενη. Λες κι η μπάλα είχε μεγάλη σημασία στα μά
τια του.
«Και είχε, πράγματι. Το έπραξα έτσι ώστε να έχεις
μια νικηφόρα επαφή με τον προσωπικό σου δαίμονα».
Τον προσωπικό μου δαίμονα! Δεν είχα ακούσει τέ
τοιο παραλογισμό σε ολόκληρο το ταξίδι. Έξι μέρες
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πηγαινοερχόμουν στα βάθη των Πυρηναίων, είχα γνω
ρίσει ένα μάγο-ιερέα που δεν είχε κάνει τίποτα το μα
γικό και το δάχτυλο μου ήταν ξεγδαρμένο, γιατί, κάθε
φορά που έκανα μια σκληρή σκέψη κατά του εαυτού
μου -υποχονδρία, ενοχή, σύμπλεγμα κατωτερότητας-,
ήμουν αναγκασμένος να μπήγω το νΰχι μου στην πλη
γή. Σ' αυτό το σημείο ο Πέτρους είχε δίκιο: οι αρνητι
κές σκέψεις είχαν μειωθεί σημαντικά. Αλλά την ιστορία
με τον προσωπικό μου δαίμονα δεν την είχα ξανακού
σει και δυσκολευόμουν να τη χωνέψω.
«Σήμερα, προτού διασχίσουμε το γεφύρι, ένιωσα έ
ντονα μια παρουσία, σαν να ήθελε κάποιος να μας
προειδοποιήσει. Αλλά η προειδοποίηση απευθυνόταν
μάλ\ον σ' εσένα παρά σ' εμένα. Ετοιμάζεται μια μικρή
μάχη και θα πρέπει να διεξαγάγεις τον Καλό Αγώνα.
»Όταν δε γνωρίζεις τον προσωπικό σου δαίμονα, εκ
δηλώνεται συνήθως στο πιο κοντινό σου πρόσωπο. Κοί
ταξα γΰρω κι είδα τα παιδιά που έπαιζαν συμπέρανα
πως εκεί θα έπρεπε να παρουσιαστεί. Αλλά ήταν μόνο
ένα προαίσθημα. Βεβαιώθηκα πως επρόκειτο για τον
προσωπικό σου δαίμονα μόνο σαν αρνήθηκες να επι
τρέψεις την μπάλα».
Είπα στον Πέτρους πως φέρθηκα έτσι επειδή νόμι
ζα πως αυτό ήθελε εκείνος.
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«Εγώ; Γιατί; Είπα κάτι κάποια στιγμή;»
Άρχισα να αισθάνομαι ζάλη. Ίσως ήταν η τροφή
που την είχα καταβροχθίσει με βουλιμία υστέρα από
μια ώρα πορείας με το στομάχι άδειο. Ταυτόχρονα,
μου ξαναρχόταν αδιάκοπα η αίσθηση πως το παιδί
μου ήταν γνώριμο.
«Ο προσωπικός σου δαίμονας σ' έβαλε σε πειρασμό
με τρεις κλασικούς τρόπους: με μια απειλή, με μια υ
πόσχεση κι αγγίζοντας την πιο ευάλωτη πλευρά σου.
Συγχαρητήρια, αντιστάθηκες με θάρρος».
Θυμόμουν τώρα πως είχα ρωτήσει το πιτσιρίκι για
τη λειψανοθήκη. Είχα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή πως το
παιδί προσπαθούσε να με εξαπατήσει. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει στ' αλήθεια μια λειψανοθήκη κρυμμένη εκεί - ένας δαίμονας δε δίνει ποτέ ψεύτικες υποσχέσεις.
«Ο μικρός ξέχασε ξαφνικά τη λειψανοθήκη γιατί ο
προσωπικός σου δαίμονας είχε φύγει κιόλας», συνέχι
σε ο Πέτρους απτόητος. «Καιρός είναι να τον ξανακα
λέσεις. Θα σου χρειαστεί».

Καθόμασταν στο παλιό, ερειπωμένο γεφύρι. Ο Πέ
τρους μάζεψε προσεκτικά τα υπολείμματα του κολα108
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τσιοΰ και τα τακτοποίησε σε μια χαρτοσακούλα που
του είχαν δώσει οι καλόγεροι.
Στην εξοχή που απλωνόταν μπροστά μας κατέφθα
ναν οι εργάτες για το όργωμα, αλλά ήταν τόσο μακριά
ακόμα που δεν κατάφερνα ν' ακούσω τα λόγια τους.
Το έδαφος ήταν κυματιστό, η καλλιεργημένη γη σχη
μάτιζε μυστηριώδη σχήματα στο τοπίο. Στα πόδια μας,
το ποτάμι, στερεμένο σχεδόν από την ξηρασία, κυλού
σε σιωπηλά.
«Προτού γυρίσει τον κόσμο, ο Χριστός πήγε στην έ
ρημο να λογαριαστεί με τον προσωπικό του δαίμονα»,
άρχισε ο Πέτρους. «Έμαθε ό,τι έπρεπε να μάθει για τον
άνθρωπο, αλλά δεν άφησε το δαίμονα να του υπα
γορεύσει τους κανόνες του παιχνιδιού κι έτσι τον νίκησε.
»'Ό άνθρωπος δεν είναι νησί", είπε ένας ποιητής.
Για να διεξαγάγουμε τον Καλό Αγώνα, έχουμε ανάγκη
από βοήθεια. Έχουμε ανάγκη από φίλους, κι όταν οι
φίλοι είναι μακριά, κάνουμε βασικό μας όπλο τη μονα
ξιά. Ό,τι μας περιβάλλει πρέπει να μας βοηθήσει να
κάνουμε τα βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στον
αντικειμενικό μας στόχο. Όλα πρέπει να είναι μια
προσωπική εκδήλωση της θέλησης μας να νικήσουμε
διεξάγοντας τον Καλό Αγώνα. Χωρίς αυτή, αν δεν κα
ταλαβαίνουμε πως έχουμε ανάγκη από τους πάντες και
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τα πάντα, τότε καταντάμε αλαζόνες πολεμιστές. Κι η
αλαζονεία μας θα μας καταστρέψει, γιατί θα είμαστε
τόσο σίγουροι για τον εαυτό μας, που δε θα δοΰμε τις
παγίδες στο πεδίο της μάχης».
Αυτή η ιστορία με τους πολεμιστές και τις μάχες
μου θύμισε ακόμα μια φορά το δον Χουάν του Κάρλος
Καστανέντα. Αναρωτήθηκα μήπως ο γέρος μάγος έδι
νε μαθήματα το πρωί, προτού καλοχωνέψει ο μαθη
τής του το πρόγευμα του.
Αλλά ο Πέτρους συνέχισε:
«Πέρα από τις φυσικές δυνάμεις που μας περιβάλ
λουν και μας παραστέκονται, υπάρχουν δυο βασικές
πνευματικές δυνάμεις στο πλευρό μας: ένας άγγελος
κι ένας δαίμονας. Ο άγγελος μας προστατεύει πάντα,
κι αυτό είναι θεϊκό δώρο - δεν είναι ανάγκη να τον ε
πικαλούμαστε. Το πρόσωπο του αγγέλου σου είναι πά
ντα ορατό όταν κοιτάς τον κόσμο με μεγαλόψυχο βλέμ
μα. Είναι το ρυάκι, οι εργάτες στα χωράφια, ο γαλά
ζιος ουρανός. Πάνω σε τοΰτο το παλιό γεφύρι που μας
βοηθάει να διασχίσουμε το ποτάμι, σε τοΰτο το γεφΰρι που το έχτισαν τα χέρια ανώνυμων Ρωμαίων λεγε
ωνάριων, πάνω σ' αυτό ακριβώς το γεφΰρι βρίσκεται
και το πρόσωπο του αγγέλου σου. Οι προγονοί μας
τον έλεγαν φΰλακα-άγγελο, άγγελο-προστάτη.
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»Κι ο δαίμονας είναι άγγελος, αλλά είναι μια ελεύ
θερη δύναμη, στασιαστικη. Προτιμώ να τον αποκαλώ
Αγγελιαφόρο, γιατί είναι ο κύριος σύνδεσμος ανάμεσα
σ' εσένα και στον κόσμο. Στην αρχαιότητα ήταν ο Ερ
μής ο Τρισμέγιστος, ο Αγγελιαφόρος των θεών. Επεμ
βαίνει μόνο στον υλικό τομέα. Είναι παρών στο χρυ
σάφι της Εκκλησίας, γιατί ο χρυσός βγαίνει από τη γη
κι η γη είναι το πεδίο του. Είναι παρών στη δουλειά μας
και στη σχέση μας με το χρήμα. Όταν τον αφήνουμε
ελεύθερο, έχει την τάση να σκορπίζεται. Όταν τον ξορ
κίζουμε, χάνουμε ό,τι καλό έχει να μας διδάξει, γιατί
γνωρίζει καλά τον κόσμο και τους ανθρώπους. Όταν
σαγηνευόμαστε από τη δύναμη του, μας κατέχει και
μας απομακρύνει από τον Καλό Αγώνα.
»Κι όμως, ο μόνος τρόπος να γνωρίσουμε τον Αγγε
λιαφόρο μας είναι να τον κάνουμε φίλο. Ακούγοντας τις
συμβουλές του, καλώντας τον σε βοήθεια όταν είναι α
παραίτητο, αλλά χωρίς να τον αφήσουμε ποτέ να μας
υπαγορεύει τους κανόνες. Όπως έκανες με τον πιτσι
ρίκο. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να ξέρεις τι θέ
λεις κι ύστερα γνωρίζεις το πρόσωπο και τ' όνομα του».
«Πώς θα το ξέρω;» ρώτησα.
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΥ.
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Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΥ
Κάθισε και χαλάρωσε εντελώς. Άσε το πνεύμα σου να περιπλανη
θεί όπου θέλει, τη σκέψη σου να κυλήσει ανεξέλεγκτα. Ύστερα α
πό λίγο, επανάλαβε: «Τώρα είμαι ξένοιαστος και τα μάτια μου
κοιμούνται τον ύπνο του κόσμου».
Όταν νιώσεις το πνεύμα σου απαλλαγμένο από κάθε έγνοια,
φαντάσου μια πύρινη στήλη στα δεξιά σου. Φρόντισε να είναι οι
φλόγες ζωηρές και λαμπερές. Πες χαμηλόφωνα: «Προστάζω το
υποσυνείδητο μου να εκδηλωθεί. Να μου ανοιχτεί και να μου
αποκαλύψει τα μαγικά μυστικά του». Περίμενε λίγο, συγκεντρώσου
μόνο στην πύρινη στήλη. Αν ξεπεταχτεί μια εικόνα, θα είναι η εκ
δήλωση του υποσυνειδήτου σου. Προσπάθησε να τη διατηρήσεις.
Και τώρα, πάντα με την πύρινη στήλη στα δεξιά σου, φαντάσου
μια άλλη στ' αριστερά σου. Όταν ζωηρέψουν οι φλόγες, πρόφερε
σιγανά τις επόμενες λέξεις: «Είθε η δύναμη του Αμνού, που εκδη
λώνεται σε όλα και όλους, να εκδηλωθεί και σ' εμένα καθώς επι
καλούμαι τον Αγγελιαφόρο μου. Ας μου παρουσιαστεί λοιπόν [ό
νομα του Αγγελιαφόρου]».
Κουβέντιασε με τον Αγγελιαφόρο σου, που θα σου παρουσια
στεί ανάμεσα στις δύο πύρινες στήλες. Κάνε τον κοινωνό του
προβλήματος σου, ζήτησε του τη συμβουλή του και δώσε του τις
απαραίτητες οδηγίες.
Όταν τελειώσει αυτή η συναλλαγή, άφησε τον να φύγει με τα
εξής λόγια: «Ευχαριστώ τον Αμνό για το θαύμα που πραγ
ματοποίησα. Είθε ο [όνομα του Αγγελιαφόρου] να ξανάρχεται κά
θε φορά που θα τον επικαλούμαι κι έστω κι αν είναι μακριά, να με
βοηθάει να πραγματοποιώ το έργο μου».
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Σημείωση: Στην πρώτη ή στις πρώτες επικλήσεις, ανάλογα με την
ικανότητα συγκέντρωσης αυτού που πραγματοποιεί την τελετουρ
γία, δεν προφέρουμε το όνομα του Αγγελιαφόρου. Λέμε μόνο «Αυ
τός». Αν η τελετουργία ολοκληρώθηκε σωστά, ο Αγγελιαφόρος
πρέπει ν' αποκαλύψει μεμιάς το όνομα του, με τηλεπάθεια Σε α
ντίθετη περίπτωση, να επιμείνεις για να μάθεις αυτό το όνομα και
μόνο από κει και ύστερα άρχισε διάλογο. Όσο πιο πολύ επανα
λαμβάνεται η τελετουργία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η παρουσία του
Αγγελιαφόρου και πιο γρήγορες οι πράξεις του.
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«Κάνε την απόψε, είναι πιο εύκολο. Σήμερα, στην
πρώτη σας συνάντηση, θα σου αποκαλύψει τ' όνομα
του. Αυτό το όνομα είναι μυστικό, δεν πρέπει να το μά
θει κανείς, οΰτε κι εγώ. Όποιος μάθει τ' όνομα του Αγ
γελιαφόρου σου θα μπορεί να τον καταστρε'ψει».
Ο Πέτρους σηκώθηκε και συνεχίσαμε το δρόμο μας.
Λίγο αργότερα φτάσαμε στο χωράφι όπου οι χωρικοί
δούλευαν τη γη. Τους καλημερίσαμε στα ισπανικά, μας
ανταπέδωσαν το χαιρετισμό και τραβήξαμε μπροστά.
«Αν έπρεπε να επικαλεστώ μια εικόνα, θα έλεγα πως
ο άγγελος είναι η πανοπλία σου κι ο Αγγελιαφόρος το
σπαθί σου. Μια πανοπλία προστατεύει σε κάθε περί
πτωση, αλλά ένα σπαθί μπορεί να πέσει στη μέση της
μάχης, να σκοτώσει ένα φίλο ή να στραφεί εναντίον
του κατόχου του. Από την άλλη, μπορείς να κάνεις σχε
δόν τα πάντα μ' ένα σπαθί, εκτός από το να καθίσεις
πάνω του», κατέληξε γελώντας.

Σταματήσαμε σ' ένα χωριό για φαγητό και ο σερβιτό
ρος που μας εξυπηρέτησε ήταν, προφανώς, «στις κα
κές του». Δεν απαντούσε στις ερωτήσεις μας. Μας πέ
ταξε σχεδόν τα πιάτα, έχυσε μάλιστα και λίγο καφέ
στη βερμούδα του Πέτρους. Είδα τότε τον οδηγό μου
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να μεταμορφώνεται: οργίστηκε, κάλεσε το αφεντικό
και διαμαρτυρήθηκε ε'ντονα. Τελικά, πήγε στην τουα
λέτα ν' αλλάξει βερμούδα, ενώ το αφεντικό έσπευδε να
πλύνει το λεκέ και να κρεμάσει το ροΰχο.
Όσο περιμέναμε να στεγνώσει ο μεσημεριανός ή
λιος τη βερμούδα του Πέτρους, σκεφτόμουν όλα όσα
είχαμε συζητήσει το πρωί. Είναι αλήθεια πως τα πε
ρισσότερα απ' όσα μου είχε πει για το αγόρι είχαν ε
παληθευτεί. Εξάλλου, είχα δει το όραμα μιας ερήμου
κι ενός προσώπου. Αλλά αυτή η ιστορία του Αγγελια
φόρου μου φαινόταν πολΰ απαρχαιωμένη. Ήμασταν
στον εικοστό αιώνα κι αυτές οι έννοιες της κόλασης, της
αμαρτίας και του δαίμονα δεν είχαν πια νόημα για ό
ποιον είχε μια στάλα μυαλό. Στην Παράδοση, της
οποίας είχα ακολουθήσει τα διδάγματα πολΰ πριν α
πό το δρόμο του Αγίου Ιακώβου, ο Αγγελιαφόρος -που
ονομαζόταν «δαίμονας», χωρίς αυτό να έχει αρνητική
χροιά- ήταν ένα πνεΰμα που κυριαρχούσε στις δυνά
μεις της Γης και μποροΰσε να ταχθεί στην υπηρεσία
των ανθρώπων, οι οποίοι καταφεύγουν συχνά σ' αυτόν,
αλλά δεν είναι ποτέ σΰμμαχος οΰτε σύμβουλος στις κα
θημερινές τους υποθέσεις. Ο Πέτρους είχε αφήσει να
εννοηθεί πως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη φι
λία του Αγγελιαφόρου για να προοδεΰσω στην εργα115
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σία μου και στον κόσμο. Η ιδέα αυτή μου φάνηκε ιε
ρόσυλη και παιδιάστικη.
Αλλά είχα ορκιστεί στην κυρία Σαβέν απόλυτη υ
πακοή. Άλλη μια φορά αναγκάστηκα να μπήξω το νΰχι
μου στη σάρκα του αντίχειρα μου, ώσπου να ματώσει.

«Δεν έπρεπε να παραφερθώ», είπε ο Πέτρους μετά την
αναχώρηση μας. «Δεν άδειασε το φλιτζάνι πάνω μου,
αλλά πάνω στον κόσμο που μισεί. Ξέρει πως υπάρχει
ένας γιγάντιος κόσμος πέρα από τα σύνορα της φα
ντασίας του και πως η δική του συμμετοχή σ' αυτό τον
κόσμο συνοψίζεται στο να σηκώνεται πρωί πρωί, να
πηγαίνει στο φούρνο, να σερβίρει τον περαστικό πε
λάτη και τη νΰχτα ν' αυνανίζεται με φαντασιώσεις γυ
ναικών που δε θα γνωρίσει ποτέ».
Ήταν ώρα να σταματήσουμε για το μεσημεριανό
ΰπνο, αλλά ο Πέτρους προτίμησε να συνεχίσουμε την
πορεία μας. Είπε πως ήταν ένας τρόπος να εξιλεωθεί
επειδή δεν έδειξε επιείκεια. Εγώ, που δεν είχα κάνει
τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κάτω από
τον καυτό ήλιο. Σκεφτόμουν τον Καλό Αγώνα και τα ε
κατομμύρια ανθρώπων που αυτή τη στιγμή, σε όλο τον
πλανήτη, έκαναν πράγματα που δεν τους άρεσαν.
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Μπορεί η Άσκηση της Σκληρότητας να μου ξέγδερνε
τη σάρκα στον αντίχειρα, αλλά μου έκανε πολΰ καλό.
Μου επέτρεπε να καταλάβω μέχρι ποιο σημείο μπο
ρούσε να με προδώσει το πνεύμα μου, να με παρασύ
ρει σε πράξεις που δεν ενέκρινα και σε συναισθήματα
που δε μου πρόσφεραν καμιά βοήθεια. Εκείνη τη στιγ
μή ευχήθηκα να είχε δίκιο ο Πέτρους: να υπήρχε πράγ
ματι ένας Αγγελιαφόρος, για να συζητήσεις μαζί του
πρακτικά πράγματα και να του ζητήσεις βοήθεια σχε
τικά με τις κοσμικές υποθέσεις. Περίμενα με ανυπο
μονησία τη νύχτα.
Ο Πέτρους ωστόσο δεν έπαυε να μιλάει για το σερβι
τόρο. Τελικά, πείστηκε πως είχε κάνει καλά και επικα
λέστηκε γι' αυτό ένα χριστιανικό επιχείρημα και πάλι.
«Ο Χριστός συγχώρεσε τη μοιχαλίδα, αλλά κατα
ράστηκε τη συκιά που δεν του έδωσε ένα σΰκο. Οΰτε
κι εγώ είναι δυνατό να είμαι πάντα ευγενικός».
Όλα εντάξει. Μέσα στο μυαλό του, είχε λυθεί το
πρόβλημα. Η Βίβλος τον είχε σώσει άλλη μια φορά.

Φτάσαμε στην Εστέλια γΰρω στις εννιά το βράδυ. Έ
κανα ένα μπάνιο και κατεβήκαμε για φαγητό. Ο συγ
γραφέας του πρώτου οδηγού για το δρόμο του Αγίου
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Ιακώβου, ο Εμερί Πικό, περιέγραψε την Εστέλια ως έ
ναν «τόπο εύφορο, όπου βρίσκεις καλό ψωμί, εξαιρε
τικό κρασί, κρέας και ψάρια. Το νερό του Έγκα είναι
πολΰ καλό, γλυκό κι υγιεινό». Δεν ήπια το νερό του
ποταμού, αλλά για το καλό φαΐ ο Πικό είχε δίκιο, α
κόμα και υστέρα από οχτώ αιώνες. Μας σέρβιραν φέ
τες από αρνίσιο μπούτι, τρυφερές αγκινάρες κι ένα
ντόπιο κοκκινέλι εξαίρετης σοδειάς. Μείναμε ώρα στο
τραπέζι, φλυαρώντας περί ανέμων και υδάτων και
απολαμβάνοντας το κρασί μας. Στο τέλος, ο Πέτρους
μου είπε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να έχω την
πρώτη μου επαφή με τον Αγγελιαφόρο.
Σηκωθήκαμε και διασχίσαμε με τα πόδια τους
δρόμους της πόλης. Κάποια σοκάκια οδηγούσαν κα
τευθείαν στο ποτάμι -όπως στη Βενετία- και σ' ένα α
πό αυτά αποφάσισα να καθίσω. Ο Πέτρους ήξερε πως
ήμουν τώρα εγώ αυτός που είχε τον πρώτο λόγο και
στάθηκε λίγο παράμερα.
Αγνάντεψα για ώρα το ποτάμι. Τα νερά του, ο θό
ρυβος του με απομάκρυναν κάπως από τον κόσμο και
μου ενέπνευσαν βαθιά γαλήνη. Έκλεισα τα μάτια και
φαντάστηκα την πρώτη πύρινη στήλη. Εμφανίστηκε
σε ένα λεπτό.
Πρόφερα τα λόγια του τυπικού κι η δεύτερη στήλη
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ξεπήδησε στ' αριστερά μου. Το διάστημα που τις χώ
ριζε, φωτισμένο από τη φωτιά, ήταν εντελώς κενό. Έ
μεινα με τα μάτια καρφωμένα σ' αυτό το διάστημα,
προσπαθώντας να μη σκέφτομαι, για να επιτρέψω στον
Αγγελιαφόρο να εκδηλωθεί. Αλλά στη θέση του ξεπή
δησαν σκηνές εξωτικές - η είσοδος μιας πυραμίδας,
μια γυναίκα ντυμένη με ροΰχα από χρυσάφι, μαύροι ά
ντρες που χόρευαν γΰρω από μια φωτιά. Οι εικόνες
διαδέχονταν γρήγορα η μια την άλλη και τις άφησα
να ρέουν ανεξέλεγκτα. Οι διάφοροι σταθμοί του δρό
μου που είχα διατρέξει με τον Πέτρους αποκαλύ
πτονταν κι αυτοί με τη σειρά τους: τοπία, εστιατόρια,
δάση. Ως τη στιγμή που, χωρίς καμιά προειδοποίηση,
απλώθηκε ανάμεσα στις δυο πύρινες στήλες η έρημος
με τις στάχτες που είχα δει το πρωί. Κι εκεί στεκόταν
και με κοίταζε ένας συμπαθητικός άντρας με μια πονη
ρή λάμψη στα μάτια.
Γέλασε κι εγώ χαμογέλασα μέσα στον τρόμο μου.
Μου έδειξε ένα κλειστό πουγκί, υστέρα το άνοιξε και
κοίταξε μέσα - αλλά από κει όπου βρισκόμουν δεν μπό
ρεσα να δω τίποτα. Τότε μου ήρθε στο νου ένα όνομα:
Αστρέν.* Το ψιθύρισα νοερά, το επανέλαβα ώσπου α* Το όνομα είναι πλαστό, φυσικά.
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ντήχησε ανάμεσα στις δυο πύρινες στήλες κι ο Αγγε
λιαφόρος κούνησε το κεφάλι καταφατικά- είχα ανα
καλύψει τ' όνομα του.
Είχε έρθει η στιγμή να ολοκληρωθεί η άσκηση. Πρό
φερα τα λόγια του τελετουργικού κι έσβησα τις πύρινες
στήλες - πρώτα την αριστερή, υστέρα τη δεξιά. Ξα
νάνοιξα τα μάτια και μπροστά μου κυλούσε ο Έγκα.
«Ήταν λιγότερο δύσκολο απ' όσο φανταζόμουν», εί
πα στον Πετρους αφοΰ του διηγήθηκα το τι είχε συμβεί.
«Ήταν η πρώτη σου επαφή. Μια επαφή αμοιβαίας
αναγνώρισης και φιλίας. Η συζήτηση με τον Αγγελια
φόρο θα είναι εποικοδομητική αν τον επικαλείσαι κα
θημερινά, αν του μιλάς για τα προβλήματα σου και ξέρεις να διακρίνεις μια πραγματική βοήθεια από μια
παγίδα. Μη χάνεις ποτέ από τα μάτια το σπαθί σου ό
ταν τον συναντάς».
«Μα δεν έχω ακόμα σπαθί», τον αντέκρουσα.
«Γι' αυτό δε θα μπορεί να σου κάνει μεγάλο κακό.
Πάντως θα πρέπει να του διευκολύνεις το έργο».

Η τελετουργία είχε τελειώσει. Καληνύχτισα τον Πέτρους και γύρισα στο ξενοδοχείο. Κάτω από τα σεντό
νια, άρχισα να συλλογίζομαι το φτωχό σερβιτόρο που
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μας είχε σερβίρει το πρόγευμα. Ήθελα να γυρίσω να
τον δω, να του διδάξω την Τελετουργία του Αγγελια
φόρου και να του πω πως θα μπορούσαν όλα ν' αλ
λάξουν αν το επιθυμούσε. Αλλά ήταν ανώφελο να επι
χειρήσω να σώσω τον κόσμο: εδώ δεν είχα καταφέρει
ακόμα να σώσω τον εαυτό μου.*

* Η Τελετουργία του Αγγελιαφόρου περιγράφεται ατελώς. Στην πραγματι
κότητα, ο Πέτρους μου μίλησε για το νόημα των οραμάτων, για τις ανα
μνήσεις και για το πουγκί που μου είχε δείξει ο Ασχρέν. Ωστόσο, καθώς η
συνάντηση με τον Αγγελιαφόρο διαφε'ρει ανάλογα με τα πρόσωπα, η ε
πιμονή στην προσωπική μου εμπειρία θα είχε ως αποτε'λεσμα να επηρεά
σει αρνητικά την εμπειρία ενός άλλου.
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«Το ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΈΓΕΣΑΙ με τον Αγγελιαφόρο δε σημαίνει
ότι θε'τεις ερωτήσεις για τον κόσμο των πνευμάτων»,
είπε ο Πέτρους την επομένη. «Η μόνη χρησιμότητα
του Αγγελιαφόρου είναι να σου προσφέρει μια βοή
θεια στον υλικό κόσμο. Και δε θα σου τη δώσει αν δεν
ξέρεις τι ακριβώς επιθυμείς».
Είχαμε σταματήσει σ' ένα χωριό για να ξεδιψάσου
με. Ο Πέτρους είχε παραγγείλει μια μπίρα κι εγώ μια
σόδα. Η βάση του ποτηριού μου αποτελούνταν από έ
ναν πλαστικό κΰκλο με χρωματιστό νερό. Τα δάχτυλα
μου σχημάτιζαν πάνω του αφηρημένα σχήματα. Ή
μουν ανήσυχος.
«Μου εξήγησες πως ο Αγγελιαφόρος εκδηλώθηκε
διαμέσου του πιτσιρίκου επειδή είχε κάτι να μου πει».
«Κάτι επείγον», με βεβαίωσε ο Πέτρους.
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Μιλήσαμε κι άλλο για τους Αγγελιαφόρους, τους αγ
γέλους, τους δαίμονες. Μου ήταν δύσκολο να θέσω σε
πρακτική εφαρμογή τα μυστήρια της Παράδοσης. Ο
Πέτρους επέμενε στην ιδέα πως έπρεπε πάντα ν' ανα
ζητούμε μια ανταμοιβή και θυμόμουν τα λόγια του
Ιησού: «δυσκόλως πλούσιος είσελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών».*
«Ο Ιησούς αντάμειψε τον άνθρωπο που ήξερε να
πολλαπλασιάσει τα τάλαντα του κυρίου του. Εξάλλου
δεν πίστεψαν σ' αυτόν μόνο επειδή ήταν καλός ρήτο
ρας: χρειάστηκε να κάνει θαύματα, ν' ανταμείψει αυ
τούς που τον ακολουθούσαν».
«Κανένας δε θα πει κακό για τον Ιησού μέσα στο μα
γαζί μου», τον έκοψε ο ιδιοκτήτης του καπηλειού, που
παρακολουθούσε τη συζήτηση μας.
«Κανένας δε λέει κακό για τον Ιησού», του αποκρί
θηκε ο Πέτρους. «Το να πεις κακό για τον Ιησού είναι
σαν να κάνεις αμαρτίες επικαλούμενος το όνομα του.
Όπως κάνατε εδώ, σ' αυτό τον τόπο».
Ο κάπελας βουβάθηκε για μια στιγμή, αλλά τον α
ντέκρουσε γρήγορα. «Εγώ δεν έχω δουλειά μ' αυτά.
Ήμουν παιδί ακόμα».
* Καχά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. ΙΘ', στίχ. 23. (Σ.τ.Ε.)
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«Ένοχοι είναι πάντα οι άλλοι», μουρμούρισε ο Πέτρους.
Ο καταστηματάρχης βγήκε από την πόρτα της κου
ζίνας. Ρώτησα για ποιο πράγμα μιλούσαν.
«Πενήντα χρόνια πριν, στον εικοστό αιώνα, παρα
καλώ, έκαψαν εδώ απέναντι έναν τσιγγάνο. Τον κα
τηγορούσαν για μαγεία και βλασφημία της αγίας όστιας.
Η υπόθεση κουκουλώθηκε μέσα στις φρικαλεότητες του
εμφύλιου πολέμου και σήμερα δεν τη θυμάται κανείς, ε
κτός από τους κατοίκους της πόλης όπου βρισκόμαστε».
«Κι εσύ πώς την ξέρεις, Πέτρους;»
«Γιατί έχω ξαναδιασχίσει το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου».
Συνεχίσαμε να πίνουμε στο άδειο καπηλειό. Ο ή
λιος τύφλωνε, ήταν η ώρα της σιέστας μας. Σε λίγο ο
μαγαζάτορας γύρισε με τον εφημέριο του χωριού.
«Ποιοι είστε;» μας ρώτησε ο δεύτερος.
Ο Πέτρους έδειξε το όστρακο που ήταν σχεδιασμένο
(ΠΌ σακίδιο του. Εδώ και χίλια διακόσια χρόνια, οι
προσκυνητές περνούσαν από τούτο το δρόμο, μπροστά
από το καπηλειό, κι η παράδοση ήθελε να γίνεται δε
κτός ο προσκυνητής με κάθε σεβασμό, σε κάθε περί
σταση. Ο ιερέας λοιπόν άλλαξε τόνο.
«Πώς γίνεται να λένε κακό για τον Ιησού προσκυ125
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νητές του Αγίου Ιακώβου;» ρώτησε σαν να μας έκανε
κατήχηση.
«Κανένας δεν είπε κακό για τον Ιησοΰ εδώ μέσα. Α
ναφερθήκαμε στα εγκλήματα που έγιναν στ' όνομα του.
Όπως αυτό με τον τσιγγάνο που κάηκε στην πλατεία,
για παράδειγμα».
Το όστρακο στο σακίδιο του Πέτρους ανάγκασε και
τον κάπελα ν' αλλάξει τρόπους. Αυτή τη φορά μάς α
πηύθυνε το λόγο με σεβασμό.
«Η κατάρα του τσιγγάνου βαραίνει ως τις μέρες
μας», δήλωσε κάτω από το αποδοκιμαστικό βλέμμα
του ιερέα.
Ο Πέτρους ήθελε σώνει και καλά να μάθει με ποιο
τρόπο. Ο ιερέας απάντησε πως αυτά ήταν παραμύθια
του λαού, πως δεν τα ενέκρινε η Εκκλησία. Αλλά ο ι
διοκτήτης του καπηλειού συνέχισε:
«Προτού ξεψυχήσει, ο τσιγγάνος είπε πως το μι
κρότερο παιδί του χωριού θα πάρει τα δικά του δαι
μόνια και θα διακατέχεται από αυτά. Κι όταν αυτό γε
ράσει και πεθάνει, θα περάσουν σε άλλο παιδί. Και
αυτό θα γίνεται στους αιώνες των αιώνων».
«Η γη εδώ είναι ίδια με των γειτονικών χωριών», πα
ρενέβη ο ιερέας. «Όταν αυτές πλήττονται από ξηρασία,
πληττόμαστε κι εμείς. Όταν βρέχει εκεί κάτω κι είναι
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καλή η σοδειά, γεμίζουν και τα δικά μας κελάρια. Δε
μας έχει συμβεί τίποτα που να μην έχει τΰχει και στους
γείτονες. Όλη αυτή η ιστορία είναι γέννημα της φα
ντασίας».
«Δε μας έτυχε τίποτα γιατί έχουμε απομονώσει την
κατάρα», εξήγησε ο κάπελας.
«Ας πάμε ως αυτή», πρότεινε ο Πέτρους.
Ο ιερέας γέλασε και είπε ότι συμφωνούσε. Ο μαγαζάτορας σταυροκοπήθηκε, αλλά δε σάλεψε κανένας
από τους δυο.
Ο Πέτρους πλήρωσε το λογαριασμό κι επέμεινε να
μας οδηγήσει κάποιος στο πρόσωπο που είχε δεχτεί
την κατάρα. Ο ιερέας ζήτησε συγνώμη, έπρεπε να γυ
ρίσει στην εκκλησία, είχε αφήσει στη μέση μια σοβα
ρή δουλειά. Κι έφυγε προτού προλάβουμε να πούμε
λέξη.
Ο καταστηματάρχης έριξε στον Πέτρους μια ανή
συχη ματιά.
«Μη στενοχωριέστε», του είπε ο οδηγός μου. «Δείξ
τε μας μόνο το σπίτι που βαραίνει η κατάρα. Θα προ
σπαθήσουμε να απαλλάξουμε την πόλη».
Ο ιδιοκτήτης του καπηλειού βγήκε μαζί μας στο
σκονισμένο δρόμο, όπου σε τύφλωνε ο καυτός ήλιος
του απομεσήμερου. Φτάσαμε στην έξοδο του χωριού
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και μας έδειξε ένα απόμερο σπίτι, εκτός των ορίων του
δρόμου του Αγίου Ιακώβου.
«Στέλνουμε πάντα φαγώσιμα, ροΰχα, όλα τα απα
ραίτητα», δικαιολογήθηκε, «αλλά δεν πάει εκεί οΰτε ο
παπάς».
Τον χαιρετήσαμε και προχωρήσαμε. Ο γέροντας
περίμενε νομίζοντας ίσως πως δε θα σταματούσαμε
μπροστά στο σπίτι. Αλλά ο Πέτρους χτύπησε την πόρ
τα. Όταν γύρισα, ο κάπελας είχε εξαφανιστεί.
Μας άνοιξε μια γυναίκα γύρω στα εξήντα. Πλάι της
ένας τεράστιος μαύρος σκύλος κουνούσε την ουρά του
κι έδειχνε να χαίρεται για την επίσκεψη. Η γυναίκα
μάς ρώτησε τι θέλαμε, γιατί είχε αφήσει στη μέση την
μπουγάδα και τις κατσαρόλες στη φωτιά. Δεν έδειξε
να εκπλήσσεται που μας είδε. Συμπέρανα πως είχαν
χτυπήσει πολλοί προσκυνητές την πόρτα της, αγνοώ
ντας τα σχετικά με την κατάρα, για να ζητήσουν κα
ταφύγιο.
«Είμαστε προσκυνητές, πάμε για την Κομποστέλα,
χρειαζόμαστε λίγο βραστό νερό. Ξέρω πως δε θ' αρ
νηθείτε», είπε ο Πέτρους.
Η ηλικιωμένη γυναίκα άνοιξε την πόρτα με μισή
καρδιά. Μπήκαμε σ' ένα μικρό δωμάτιο καθαρό μα
φτωχικά επιπλωμένο. Υπήρχε ένας καναπές με πλα128
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στικό, σκισμένο κάλυμμα, ένας μπουφές, ένα τραπέζι
από φορμάικα και δυο καρέκλες. Στον μπουφέ, μια ει
κόνα με την Ιερά Καρδία του Ιησοΰ, άγιοι κι ένας
Εσταυρωμένος με αγκάθια. Δυο πόρτες οδηγούσαν στο
δωμάτιο: από τη μια φαινόταν η κρεβατοκάμαρα, η
άλλη έβλεπε στην κουζίνα, όπου οδήγησε η γυναίκα
τον Πέτρους.
«Έχω λίγο νερό στην κατσαρόλα», είπε η γυναίκα.
«Πάω να βρω ένα δοχείο κι έτσι σύντομα θα μπορέσετε
να πάτε από εκεί που ήρθατε».
Έμεινα μόνος στο δωμάτιο με το μεγαλόσωμο σκύ
λο. Κουνούσε την ουρά του, πειθήνιος κι ευχαριστη
μένος. Σε λίγο η γυναίκα γύρισε μ' ένα κονσερβοκούτι
γεμάτο βραστό νερό και το έτεινε στον Πέτρους.
«Ορίστε. Πάρτε το και πηγαίνετε στην ευχή του
Θεοΰ».
Αλλά ο Πέτρους δε σάλεψε.Έβγαλε από το σακίδιο
του ένα φακελάκι τσάι, το έριξε στο νερό κι είπε πως
θα ήθελε να μοιραστεί μαζί της αυτό το λίγο που είχε
για να την ευχαριστήσει που μας καλοδέχτηκε.
Η γυναίκα, φανερά ενοχλημένη, πήγε κι έφερε δυο
φλιτζάνια και κάθισε στο τραπέζι με τον Πέτρους. Εγ(ό εξακολουθούσα να κοιτάζω το σκΰλο, αλλά είχα
στήσει αφτί για να ακοΰω την κουβέντα τους.
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«Στο χωριό μου είπαν πως μια κατάρα βαραίνει
τούτο το σπίτι», σχολίασε ο Πέτρους σε τόνο ουδέτερο.
Τα μάτια του σκύλου γυάλισαν λες κι είχε καταλάβει
τις λέξεις. Η γυναίκα αναπήδησε.
«Αυτό είναι ψέματα! Παλιές δεισιδαιμονίες! Παρα
καλώ, τελειώστε το τσάι σας γρήγορα, γιατί έχω πολλές
δουλειές».
Ο σκύλος ένιωσε την απότομη αλλαγή στη διάθεση
της γυναίκας. Έμεινε ακίνητος παραμονεύοντας. Ό
μως ο Πέτρους δεν ταράχτηκε. Άδειασε αργά το τσάι
στο φλιτζάνι και το έφερε στα χείλη του, αλλά το ξανακούμπησε στο τραπέζι χωρίς να πιει γουλιά.
«Καίει. Ας περιμένουμε να κρυώσει λίγο».
Η γυναίκα δεν ξανακάθισε. Ήταν φανερό πως η
παρουσία μας την έφερνε σε δύσκολη θέση και μετά
νιωνε που μας είχε ανοίξει. Βλέποντας πως παρα
τηρούσα επίμονα το σκύλο, τον φώναξε κοντά της. Το
ζώο υπάκουσε, αλλά δε με άφηνε από τα μάτια του.
«Να γιατί, αγαπητέ μου», είπε ο Πέτρους γυρνώ
ντας προς το μέρος μου, «ο Αγγελιαφόρος σου σου
παρουσιάστηκε χτες με τα χαρακτηριστικά ενός παι
διού».
Ξαφνικά κατάλαβα πως δεν κοίταζα εγώ το σκύλο.
Από την ώρα που είχα μπει, το ζώο με είχε υπνωτίσει
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και γι' αυτό κρατούσα τα μάτια μου καρφωμε'να στα δι
κά του. Ο σκύλος με κοίταζε ε'τσι ώστε να κάνω αυτό
που ήθελε. Άρχισα να νιώθω μεγάλη κούραση, μια ε
πιθυμία να κουρνιάσω και να κοιμηθώ στο σκισμε'νο
καναπέ, γιατί είχε πολλή ζέστη έξω και δε μου έκανε
κέφι να περπατήσω. Μου φαίνονταν αλλόκοτα όλα τού
τα, ένιωθα πως είχα πέσει σε παγίδα. Ο σκύλος με κοί
ταζε κατάματα κι όσο με κοίταζε τόσο μ' έπιανε νύ
στα.
«Εμπρός», είπε ο Πέτρους τείνοντας μου το φλιτζά
νι με το τσάι.«Πιες λίγο, η κυρία ανυπομονεί να της α
δειάσουμε τη γωνιά».
Τρέκλισα, αλλά κατάφερα να πιάσω το φλιτζάνι και
το ζεστό τσάι με τόνωσε/Ηθελα να πω κάτι, να ρωτήσω
το όνομα του ζώου, αλλά δεν έβγαινε η φωνή μου. Κάτι
είχε ξυπνήσει μέσα μου, κάτι που δε μου το είχε διδά
ξει ο Πέτρους, αλλά που άρχιζε να εκδηλώνεται. Ήταν
μια ανεξέλεγκτη επιθυμία να προφέρω παράξενες λέξεις
που αγνοούσα κι ο ίδιος τη σημασία τους. Νόμισα πως
ο Πέτρους είχε βάλει κάτι στο τσάι μου. Όλα έγιναν μα
κρινά, είχα την αόριστη αίσθηση πως η γυναίκα έλεγε
στον Πέτρους ότι έπρεπε να φύγουμε. Αισθάνθηκα κά
τι σαν ευφορία κι αποφάσισα να πω μεγαλόφωνα τις
παράξενες λέξεις που μου έρχονταν στο νου.
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Μόνο το σκΰλο μπορούσα να διακρίνω μέσα στο δω
μάτιο. Όταν άρχισα να προφέρω τα παράξενα λόγια, το
ζώο βάλθηκε να γρυλίζει. Τα καταλάβαινε. Συνέχισα
όλος έξαψη, μιλώντας πιο δυνατά. Ο σκύλος ορθώθηκε
και μου έδειξε τα δόντια του. Δεν ήταν πια το υπάκουο
ζώο που είχα συναντήσει όταν φτάσαμε, αλλά ένα κακό
κι απειλητικό αγρίμι που μπορούσε να μου επιτεθεί α
πό στιγμή σε στιγμή. Ήξερα πως οι λέξεις με προστά
τευαν και τις πρόφερα όλο και πιο δυνατά, κατευ
θύνοντας όλη μου τη δύναμη στο σκύλο, νιώθοντας μέ
σα μου μια αλλιώτικη εξουσία, μια εξουσία που εμπό
διζε το ζώο να μου ριχτεί.
Από κει και πέρα τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν σε αρ
γή κίνηση. Πρόσεξα πως η γυναίκα με είχε πλησιάσει
και πάσχιζε να με σπρώξει έξω, πως ο Πέτρους την
κρατούσε, αλλά ο σκύλος δεν έδινε καμιά προσοχή στη
διαμάχη τους. Είχε πάντα τα μάτια στυλωμένα πάνω
μου κι ήταν ολόρθος και μου έδειχνε τα δόντια του.
Πάσχιζα να καταλάβω την παράξενη γλώσσα που
μιλούσα, αλλά, κάθε φορά που σταματούσα για να βρω
το νόημα, η δύναμη μέσα μου εξασθενούσε κι ο σκύλος
πλησίαζε, γινόταν πιο επιθετικός. Ούρλιαξα τότε κι η
γυναίκα άρχισε να φωνάζει κι αυτή. Το ζώο γάβγιζε
και με απειλούσε, αλλά όσο εξακολουθούσα να μιλάω
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ήμουν ασφαλής. Άκουσα ένα δυνατό γέλιο, αλλά δεν ή
ξερα αν ήταν υπαρκτό ή αν ήταν αποκύημα της φα
ντασίας μου.
Ξαφνικά, σαν να συνέβαιναν όλα ταυτόχρονα, ο ά
νεμος κατέκλυσε το σπίτι, ο σκύλος έδωσε ε'να μεγάλο
πήδο και μου όρμησε. Σήκωσα τα χέρια να προστατέ
ψω το πρόσωπο μου, φώναξα μια λέξη και περίμενα
το χτύπημα. Το ζώο ρίχτηκε πάνω μου με όλο του το
βάρος κι έπεσα στον καναπέ. Τα βλέμματα μας δια
σταυρώθηκαν για λίγο κι ύστερα το ζώο έφυγε απότομα
τρέχοντας.
Άρχισα να κλαίω γοερά. Σκέφτηκα την οικογένεια
μου, τη γυναίκα μου, τους φίλους μου. Ένιωθα απέρα
ντη αγάπη, άμετρη και παράλογη χαρά, αλλά είχα ταυ
τόχρονα συνείδηση όλης αυτής της ιστορίας με το σκύ
λο. Ο Πέτρους με πήρε από το μπράτσο και μ' έβγαλε
έξω, ενώ η γυναίκα μάς έσπρωχνε και τους δύο. Κοίταξα
γύρω μου: ούτε ίχνος από το σκύλο. Σφίχτηκα πάνω
στον Πέτρους κλαίγοντας πάντα, ενώ βαδίζαμε κάτω
από τον ήλιο.

Δε διατήρησα την ανάμνηση αυτής της διαδρομής, κι
όταν ξαναβρήκα τον εαυτό μου, ήμουν καθισμένος δί133
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πλα σε μια πηγή κι ο Πέτρους μου έβρεχε το πρόσωπο
και το λαιμό. Ζήτησα να πιω, αυτός όμως μου είπε πως
αν έπινα οτιδήποτε θα έκανα εμετό. Με πονούσε λίγο
η καρδιά μου, αλλά ένιωθα καλά. Με είχε πλημμυρί
σει μια απέραντη αγάπη για όλους και για όλα. Κοί
ταξα ένα γΰρο κι είδα τα δέντρα στην άκρη του δρόμου,
τη μικρή πηγή όπου είχαμε σταματήσει, ένιωσα τη
δροσερή αΰρα κι άκουσα το κελάηδημα των πουλιών
μέσα στο δάσος. Έβλεπα το πρόσωπο του αγγέλου μου,
όπως μου είχε υποδείξει ο Πέτρους. Ρώτησα αν βρι
σκόμασταν μακριά από το σπίτι της γυναίκας. Μου α
πάντησε πως είχαμε περπατήσει ένα τέταρτο περίπου.
«Θα επιθυμείς να μάθεις τι έγινε», μου είπε.
Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είχε καμιά σημασία.
Ο σκύλος, η γυναίκα, ο κάπελας, όλα τούτα ήταν μα
κρινές αναμνήσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με αυ
τό που ένιωθα τώρα. Πρότεινα στον Πέτρους να περ
πατήσουμε λίγο, γιατί αισθανόμουν καλά.
Σηκώθηκα και ξαναπήραμε το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου. Δε μίλησα σχεδόν καθόλου το υπόλοιπο από
γευμα, πλημμυρισμένος από αυτό το συναίσθημα ευε
ξίας που έμοιαζε να τα γεμίζει όλα. Κάθε τόσο έκανα
τη σκέψη πως ο Πέτρους μού είχε ρίξει κάτι στο τσάι,
αλλά ούτε αυτό είχε σημασία. Το σημαντικό ήταν πως
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αποθαύμαζα τα βουνά, τα ρυάκια, τα λουλοΰδια πλάι
στη δημοσιά, τα φωτεινά χαρακτηριστικά στο πρό
σωπο του αγγέλου μου.

Βρήκαμε ε'να ξενοδοχείο στις οχτώ το βράδυ κι εγώ ε
ξακολουθούσα να βρίσκομαι -αν και με μικρότερη ένταση- στην ίδια κατάσταση μακαριότητας. Ο ξενο
δόχος ζήτησε το διαβατήριο μου για την καταχώριση
των στοιχείων και του το έδωσα.
«Α, είστε από τη Βραζιλία; Έχω πάει. Έμενα σ' έ
να ξενοδοχείο στην παραλία της Ιπανέμα».
Αυτή η απροσδόκητη φράση με επανέφερε στην
πραγματικότητα. Για σκέψου, καταμεσής του δρόμου
του Αγίου Ιακώβου, σ' ένα χωριό χτισμένο πριν από
αιώνες, ζοΰσε ένας ξενοδόχος που γνώριζε την παρα
λία της Ιπανέμα!
«Τώρα είμαι έτοιμος να συζητήσουμε», είπα στον Πέτρους. «Είναι ανάγκη να καταλάβω τι έγινε σήμερα».
Η αίσθηση μακαριότητας είχε εξαφανιστεί. Τη θέ
ση της είχε πάρει και πάλι η λογική, ο φόβος για το ά
γνωστο κι η επείγουσα ανάγκη να ξαναπατήσω με τα
δυο πόδια μου στη γη.
«Μετά το δείπνο», μου απάντησε.
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Ο Πέτρους ζήτησε από τον ξενοδόχο ν' ανάψει την τη
λεόραση αλλά χωρίς ήχο. Μου εξήγησε πως ήταν ο κα
λύτερος τρόπος ν' ακοΰω χωρίς να κάνω πολλές ερω
τήσεις, γιατί ένα μέρος του εαυτού μου θα παρακο
λουθούσε την οθόνη. Με ρώτησε ως ποιο σημείο θυ
μόμουν τι είχε συμβεί. Του είπα πως θυμόμουν τα πά
ντα εκτός από το διάστημα που χρειαστήκαμε για να
φτάσουμε ως την πηγή.
«Αυτό δεν έχει καμιά σημασία», μου απάντησε. Η
τηλεόραση έπαιζε μια ταινία που η υπόθεση της είχε
σχέση με ανθρακωρυχεία. Οι ήρωες φορούσαν κοστού
μια των αρχών του αιώνα.
«Χτες, όταν προαισθάνθηκα τη βιασύνη του Αγγε
λιαφόρου σου, ήξερα πως θα δινόταν κάποια μάχη στο
δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Είσαι εδώ για να βρεις το
σπαθί σου και να μάθεις τις Πρακτικές του ΚΑΜ. Αλ
λά, κάθε φορά που ένας οδηγός συνοδεύει έναν προ
σκυνητή, προκύπτει τουλάχιστον ένα περιστατικό που
ξεφεύγει από τον έλεγχο και του ενός και του άλλου. Εί
ναι ένα είδος πρακτικής δοκιμασίας πάνω σε όσα έ
χεις διδαχτεί. Στη δική σου περίπτωση, ήταν η συνά
ντηση με το σκύλο.
»Τις λεπτομέρειες του αγώνα και την παρουσία
πολλών δαιμόνων μέσα σ' ένα ζώο θα σου τις εξηγήσω
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αργότερα. Το σημαντικό τώρα είναι να καταλάβεις πως
αυτή η γυναίκα είχε συνηθίσει την κατάρα. Την είχε δε
χτεί σαν να ήταν φυσιολογική κι η αθλιότητα του κό
σμου τής φαινόταν καλή. Έμαθε να ικανοποιείται με
τα ελάχιστα, ενώ η ζωή είναι γενναιόδωρη και θέλει
πάντα να μας προσφέρει πολλά.
»Όταν έδιωξες τους δαίμονες από αυτή τη φτωχή
γυναίκα, ο κόσμος της έχασε την ισορροπία του. Συζη
τήσαμε τις προάλλες για τις σκληρές πράξεις που
μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι σε βάρος του εαυτού
τους. Πολΰ συχνά, όταν επιχειρούμε να δείξουμε το κα
λό, να δείξουμε πως η ζωή είναι γενναιόδωρη, αρνού
νται την ιδέα, λες κι αυτό είναι πράξη του δαίμονα. Σε
κανέναν δεν αρέσει να ζητάει πολλά από τη ζωή, γιατί
φοβάται την αποτυχία. Αλλά αυτός που επιθυμεί να διε
ξαγάγει τον Καλό Αγώνα οφείλει να βλέπει τον κόσμο
σαν να πρόκειται για έναν ανεξάντλητο θησαυρό που
πρέπει να τον ανακαλύψει και να τον κατακτήσει».
Ο Πέτρους με ρώτησε αν ήξερα τι έκανα εδώ, στο
δρόμο του Αγίου Ιακώβου.
«Αναζητώ το σπαθί μου», απάντησα.
«Και γιατί το θες το σπαθί σου;»
«Γιατί θα μου φέρει τη δύναμη και τη σοφία της
Παράδοσης».
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Ένιωσα πως η απάντηση μου δεν τον είχε ικανο
ποιήσει απόλυτα. Συνέχισε:
«Είσαι εδώ αναζητώντας μια ανταμοιβή. Τολμάς να
ονειρεύεσαι και βάζεις τα δυνατά σου για να μετατρέ
ψεις το όνειρο σε πραγματικότητα. Οφείλεις να γνω
ρίζεις καλύτερα τι θα κάνεις με το σπαθί σου, πρέπει
να είναι όλα τοΰτα ξεκάθαρα προτού φτάσουμε ως αυ
τό. Αλλά έχεις ένα πλεονέκτημα: αναζητάς μια αντα
μοιβή. Διανύεις το δρόμο του Αγίου Ιακώβου μόνο και
μόνο γιατί επιθυμείς να ανταμειφθείς για την προσπά
θεια σου. Πρόσεξα πως όσα σε δίδαξα τα εφάρμοσες
αναζητώντας έναν πρακτικό σκοπό. Αυτό είναι πολΰ
θετικό.
»Δε σου μένει πια παρά να συνδυάσεις τις Πρακτι
κές του ΚΑΜ και τη διαίσθηση σου. Η γλώσσα της καρ
διάς σου θα καθορίσει το σωστό τρόπο ν' ανακαλύψεις
και να κατευθύνεις το σπαθί σου. Διαφορετικά, οι Πρα
κτικές του ΚΑΜ θα χαθούν μέσα στην άχρηστη σοφία
της Παράδοσης».
Ο Πέτρους μού το είχε ξαναπεί αυτό με διαφορε
τικά λόγια, κι ακόμα κι αν συμφωνούσα μαζί του, δεν
ήταν αυτό που μ' ενδιέφερε να μάθω. Είχαν συμβεί
δύο πράγματα που δεν μπορούσα να τα εξηγήσω: η
διαφορετική γλώσσα που είχα μιλήσει κι η αίσθηση
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χαράς κι αγάπης που είχα νιώσει όταν έδιωξα το σκΰλο.
«Η αίσθηση της χαράς υπεισήλθε επειδή η κίνηση
σου είχε το άγγιγμα της Αγάπης».
«Μιλάς πολΰ για την Αγάπη και μέχρι τώρα δε μου
έχεις πραγματικά εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Έχω
την αίσθηση πως μιλάς για μια προηγμένη μορφή α
γάπης».
«Γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Θα έρθει η στιγμή που
θα νιώσεις αυτή την έντονη αγάπη, την Αγάπη με άλ
φα κεφαλαίο, που κατακλύζει αυτόν ο οποίος αγαπάει.
Στο μεταξύ, αρκέσου να μάθεις πώς εκδηλώνεται ε
λευθέρα μέσα σου».
«Τη δοκίμασα ήδη αυτή την αίσθηση, αλλά με τρό
πο πολΰ πιο σύντομο και διαφορετικό. Μου ερχόταν
πάντα υστέρα από μια επαγγελματική επιτυχία, μια
κατάκτηση, ή όταν προαισθανόμουν πως η τΰχη άρχι
ζε να μου χαμογελάει. Ωστόσο, όταν ξεπηδούσε αυτή
η αίσθηση, κλεινόμουν στον εαυτό μου και φοβόμουν
να τη ζήσω έντονα. Λες κι αυτή η χαρά μπορούσε να
προκαλέσει την επιθυμία για άλλες ή σαν να ήμουν α
νάξιος να τη δεχτώ».
«Έτσι ενεργούμε πάντα προτού γνωρίσουμε την Α
γάπη», παραδέχτηκε ο Πέτρους με τα μάτια καρφω
μένα στην τηλεόραση.
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Τον ρώτησα τότε για την αλλόκοτη γλώσσα που εί
χα μιλήσει.
«Αυτό με εξέπληξε. Δεν είναι Πρακτική του δρόμου
του Αγίου Ιακώβου. Πρόκειται για χάρισμα που αποτε
λεί μέρος των Πρακτικών του ΚΑΜ στην οδό της Ρώ
μης».
Είχα ακούσει να μιλούν για τα «χαρίσματα», αλλά
ζήτησα από τον Πετρους περισσότερες εξηγήσεις.
«Τα χαρίσματα είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος
που εκδηλώνονται σε καθέναν από μας. Μπορεί να εί
ναι η δωρεά της θεραπείας, των θαυμάτων, της προφη
τείας μεταξύ άλλων. Σήμερα είχες την εμπειρία της
δωρεάς των γλωσσών, αυτής που γνώρισαν οι Από
στολοι τη μέρα της Πεντηκοστής.
»Η δωρεά των γλωσσών είναι συνδεδεμένη με την α
πευθείας επικοινωνία με το Πνεύμα. Είναι η περίπτω
ση των μεγάλων δεήσεων, των εξορκισμών -η περί
πτωση σου- και της σοφίας. Οι μέρες της πορείας κι
οι Πρακτικές του ΚΑΜ, εκτός από τον κίνδυνο που α
ντιπροσώπευε για σένα ο σκύλος, ξύπνησαν τυχαία το
χάρισμα των γλωσσών. Δε θα ξανάρθει, εκτός κι αν
βρεις το σπαθί σου κι αποφασίσεις ν' ακολουθήσεις
την οδό της Ρώμης. Οπωσδήποτε, ήταν καλό προάγγελμα».
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Στη βουβή οθόνη της τηλεόρασης, η ιστορία των αν
θρακωρυχείων είχε μεταβληθεί σε μια διαδοχή εικόνων
όπου άντρες και γυναίκες μιλούσαν ασταμάτητα, συ
ζητούσαν, συνδιαλε'γονταν. Κάθε τόσο, ένας άντρας
και μια γυναίκα αγκαλιάζονταν και φιλιούνταν.
«Και κάτι άλλο», συνέχισε ο Πέτρους. «Μπορεί να
ξανασυναντήσεις το σκΰλο. Σ' αυτή την περίπτωση, μην
επιχειρήσεις να επικαλεστείς το χάρισμα των γλωσ
σών, γιατί δε θα ξανάρθει. Να ε'χεις εμπιστοσύνη σε ό,τι
σου υπαγορεύει η διαίσθηση σου. Θα σε διδάξω μια άλ
λη Πρακτική του RΑΜ, που θα αφυπνίσει αυτή τη δι
αίσθηση. Έτσι θα γνωρίσεις σιγά σιγά τη μυστική
γλώσσα του πνεύματος σου, θα σου είναι χρήσιμη σε
κάθε στιγμή της ζωής σου».
Ο Πε'τρους έσβησε την τηλεόραση πάνω που άρχι
ζε να μ' ενδιαφέρει η πλοκή. Ύστερα κατευθύνθηκε
στο μπαρ και παρήγγειλε μια μπουκάλα μεταλλικό νε
ρό. Ήπιαμε μερικές γουλιές.
Ύστερα πήγαμε και καθίσαμε στη δροσιά και για
λίγη ώρα δε μίλησε κανένας από τους δυο μας. Μας τύ
λιγε η σιωπή της νύχτας κι ο Γαλαξίας στο στερέωμα
μου θύμιζε αδιάκοπα το στόχο μου: να βρω το σπαθί.
Λίγο αργότερα ο Πέτρους μου δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
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ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔίΑΙΣΘΗΣΗΣ
(Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)
Σχημάτισε μια λιμνούλα από νερό πάνω σε μια λεία και μη
απορροφητική επιφάνεια Κοίτα την κάμποση ώρα Ύστερα άρχισε
να παίζεις με το νερό άσκοπα Κάνε σχέδια που δεν έχουν κανέ
να νόημα. Να εκτελείς αυτή την άσκηση κάθε μέρα, για μια βδομά
δα, τουλάχιστον επί δέκα λεπτά κάθε φορά
Μην αναζητάς πρακτικά αποτελέσματα, αυτή η άσκηση θα ξυ
πνήσει σιγά σιγά τη διαίσθηση σου. Όταν εκδηλωθεί σε άλλες ώ
ρες της μέρας, να της έχεις πάντα εμπιστοσύνη.
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«Είμαι κουρασμένος και πάω να κοιμηθώ», είπε.
«Αλλά κάνε αυτή την άσκηση τώρα. Ξΰπνα τη διαί
σθηση σου, τη μυστική σου πλευρά. Μη σε απασχολεί
η λογική, το νερό είναι ρευστό στοιχείο και δε θ' αφή
σει να το εξουσιάσεις εύκολα. Αλλά θα σου επιτρε'ψει
ν' αναπτύξεις σιγά σιγά, χωρίς βιαιότητα, μια καινού
ρια σχέση με το σύμπαν».
Και κατέληξε προτού μπει στο ξενοδοχείο:
«Δε σου τυχαίνει κάθε μέρα να σε βοηθάει ένας σκύ
λος».

Κάθισα ακόμα λίγο ν' απολαύσω τη δροσιά και τη σιω
πή της νύχτας. Το ξενοδοχείο βρισκόταν έξω από την
πόλη και δεν περνούσε ψυχή από το δρόμο. Θυμήθη
κα τον ξενοδόχο που ήξερε την Ιπανέμα και που θα
πρέπει να έβρισκε παράξενη την παρουσία μου σε
τούτο το άγονο τοπίο που το πυρπολούσε ο ήλιος κά
θε μέρα με την ίδια μανία.
Νύσταζα κι αποφάσισα να εκτελέσω την άσκηση
χωρίς αργοπορία. Σκόρπισα το υπόλοιπο νερό της
μπουκάλας στο τσιμεντένιο δάπεδο. Σχηματίστηκε με
μιάς μια λιμνούλα. Δεν είχε ούτε μορφή ούτε σχήμα
και δεν ήταν αυτό που ζητούσα. Τα δάχτυλα μου κι143
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νοΰνταν πάνω στο κρΰο νερό κι άρχισα να νιώθω αυτή
την ΰπνωση που δοκιμάζει κανείς μπροστά στη φωτιά.
Δε σκεφτόμουν τίποτα, διασκέδαζα απλώς. Διασκέδα
ζα με μια λιμνοΰλα νερό. Σχημάτισα μερικές γραμμές
στις άκρες της και μεταμορφώθηκε στιγμιαία σε υγρό
ήλιο, αλλά αμέσως οι γραμμές μπλέκονταν και διαλΰονταν. Χτΰπησα τη λιμνοΰλα στο κέντρο με την πα
λάμη μου. Απλώθηκε σκεπάζοντας το τσιμέντο με στα
γόνες, μαΰρα αστέρια σε γκρίζο φόντο. Αφοσιώθηκα α
πόλυτα σε τοΰτη την απίθανη άσκηση, που δεν είχε κα
νένα σκοπό, αλλά μ' ευχαριστοΰσε. Αισθάνθηκα πως το
μυαλό μου είχε σχεδόν πάψει να σκέφτεται, κάτι που
δεν κατάφερνα συνήθως να το πετΰχω παρά μόνο έ
πειτα από μακρΰ διαλογισμό και χαλάρωση. Παράλ
ληλα, κάτι μου έλεγε πως στα βάθη του είναι μου, στα
πιο κρυφά σημεία, μια δΰναμη έπαιρνε σάρκα και οστά
κι ετοιμαζόταν να εκδηλωθεί.
Απέμεινα εκεί να παίζω για ώρα με τη λιμνοΰλα του
νεροΰ. Δυσκολευόμουν να βάλω τέλος στην άσκηση. Αν
ο Πέτρους μοΰ είχε διδάξει την Άσκηση του Νεροΰ
στην αρχή του ταξιδιοΰ, θα την είχα θεωρήσει χάσιμο
χρόνου. Τώρα όμως που είχα μιλήσει διαφορετικές
γλώσσες κι είχα εκδιώξει τα δαιμόνια, αυτή η επιφά
νεια δημιουργούσε μια επαφή -έστω κι εύθραυστη- με
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το Γαλαξία. Αντικατόπτριζε τα αστέρια, φτιάχνοντας
σχήματα που δεν μπορούσα να τα ερμηνεύσω, και μου
έδινε την αίσθηση όχι πως χάνω χρόνο, αλλά πως δη
μιουργώ έναν καινούριο κώδικα επικοινωνίας με τον
κόσμο, το μυστικό κώδικα της ψυχής, τη γλώσσα που
γνωρίζουμε κι ακούμε τόσο λίγο.
Όταν το συνειδητοποίησα, ήταν πια πολΰ αργά. Τα
φώτα μπροστά στην πόρτα είχαν σβήσει- γύρισα στο
ξενοδοχείο αθόρυβα. Σαν βρέθηκα στο δωμάτιο μου,
επικαλέστηκα άλλη μια φορά τον Αστρέν. Μου παρου
σιάστηκε πιο καθαρά και του μίλησα λίγο για το σπα
θί μου και για τους στόχους μου στη ζωή. Δε μου απά
ντησε, αλλά ο Πέτρους με είχε προειδοποιήσει πως ο
Αστρέν, στη συνέχεια των επικλήσεων, θα γινόταν μια
ζωντανή κι ισχυρή παρουσία στο πλευρό μου.
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Ο γάμος

Τ ο ΛΟΓΡΌΝΙΟ ΕΊΝΑΙ μια από τις μεγαλύτερες πόλεις που
διασχίζουν οι προσκυνητές που ακολουθούν το δρόμο
του Αγίου Ιακώβου. Ως εκείνη τη στιγμή είχαμε περά
σει μόνο από μία σημαντική πόλη, την Παμπλόνα, αλ
λά δεν είχαμε διανυκτερεύσει. Το απόγευμα της άφι
ξης μας στο Λογρόνιο, γίνονταν οι προετοιμασίες μιας
μεγάλης γιορτής κι ο Πέτρους πρότεινε να μείνουμε
τουλάχιστον εκείνη τη νύχτα.
Είχα τόσο συνηθίσει τη σιωπή και την ελευθερία
της υπαίθρου, που δε μου καλοάρεσε η ιδέα. Είχαν πε
ράσει πέντε μέρες από το επεισόδιο με το σκύλο και κά
θε μέρα επικαλούμουν τον Αστρέν κι έκανα την Άσκη
ση του Νερού. Ένιωθα πολύ πιο ήρεμος, είχα συνεί
δηση της σπουδαιότητας του δρόμου του Αγίου Ια
κώβου γι' αυτό που θα έκανα αργότερα. Παρά το άγονο
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τοπίο, την όχι πάντα πολΰ καλή τροφή και την κούρα
ση από το βάδισμα τόσων ημερών, ζοΰσα ένα πραγ
ματικό όνειρο.
Όλα τούτα χάθηκαν τη μέρα που φτάσαμε στο Λογρόνιο. Πάει πια ο ζεστός και καθαρός αέρας της εξο
χής στην ενδοχώρα. Βρισκόμασταν σε μια πόλη γεμά
τη αυτοκίνητα, δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συ
νεργεία. Ο Πέτρους μπήκε στο πρώτο μπαρ να ρωτή
σει τι συνέβαινε.
«Πώς! Δεν το ξέρετε; Γίνεται ο γάμος της κόρης του
συνταγματάρχη Μ.», απάντησε ένας άντρας. «Έχει
φαγοπότι στη μεγάλη πλατεία για όλους και γι' αυτό θα
κλείσω σήμερα νωρίτερα».
Ήταν δύσκολο να βρούμε ξενοδοχείο. Κι όμως, έ
να ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε προσέξει το όστρακο
στο σακίδιο του Πέτρους μάς πρόσφερε κατάλυμα. Κά
ναμε ένα ντους, εγώ φόρεσα το μόνο παντελόνι που εί
χα φέρει μαζί μου και βγήκαμε.
Στην πλατεία δεκάδες υπηρέτες κι υπηρέτριες ιδροκοπούσαν μέσα στα σμόκιν ή στα μαύρα φουστά
νια τους, προσέχοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες στα
τραπέζια που ήταν στρωμένα σε κάθε μεριά. Η ισπανι
κή τηλεόραοη έπαιρνε πλάνα από τις προετοιμασίες.
Ακολουθήσαμε ένα στενό δρομάκι που έβγαζε στην
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ενορία του Αγίου Ιακώβου, όπου θα γινόταν η τελετή.
Καλοντυμένοι καλεσμένοι, γυναίκες που το μακι
γιάζ τους θα άρχιζε να λιώνει σε λίγο και να κυλάει στα
πρόσωπα τους από τη ζέστη, παιδιά με λευκά κοστού
μια και κατσοΰφικο ΰφος έμπαιναν αδιάκοπα στην εκ
κλησία. Κάποια πυροτεχνήματα έλαμψαν και μια μαύ
ρη λιμουζίνα σταμάτησε μπροστά στην κεντρική πΰλη
της εκκλησίας. Είχε φτάσει ο γαμπρός. Μια και δεν εί
χαμε καταφέρει να μπούμε στην κατάμεστη εκκλησία,
ο Πέτρους κι εγώ αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην
πλατεία. Εκείνος πήγε να κάνει μια βόλτα κι εγώ κά
θισα σ' ένα παγκάκι περιμένοντας να τελειώσει ο γάμος
και ν' αρχίσει το φαγοπότι. Δίπλα μου ένας πωλητής
ποπκόρν περίμενε κι αυτός το τέλος της τελετής για να
πουλήσει την πραμάτεια του.
«Είστε κι εσείς καλεσμένος;» με ρώτησε.
«Όχι, εμείς είμαστε προσκυνητές και πάμε για την
Κομποστέλα».
«Έχει από τη Μαδρίτη τρένο που πάει κατευθείαν
κι αν το πάρετε Παρασκευή, δικαιούστε να μείνετε στο
ξενοδοχείο δωρεάν».
«Μα εμείς κάνουμε προσκύνημα».
Ο μικροπωλητής με κοίταξε κι είπε με ύφος σοβα
ρό: «Το προσκύνημα είναι υπόθεση των αγίων».
149

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

Προτίμησα να μην επιμείνω. Ο γέρος άρχισε να μου
διηγείται πώς είχε παντρέψει την κόρη του, που τώρα
όμως ζοΰσε χωρισμένη από τον άντρα της.
«Την εποχή του Φράνκο, οι άνθρωποι είχαν περισ
σότερο σεβασμό. Στις μέρες μας κανένας δε νοιάζεται
για την οικογένεια», κατέληξε.
Ακόμα και σε μια ξένη χώρα, όπου δεν είναι ενδε
δειγμένο να συζητάς πολιτικά, δεν μπορούσα να το α
φήσω αυτό αναπάντητο. Είπα πως ο Φράνκο ήταν δι
κτάτορας και πως τίποτα από εκείνη την εποχή δεν
μπορούσε να είναι θετικό.
Ο γέρος έγινε κατακόκκινος.
«Ποιος είστε για να μιλάτε έτσι;»
«Ξέρω την Ιστορία της χώρας σας. Ξέρω πως ο λα
ός σας πολέμησε για την ελευθερία. Διάβασα για τα ε
γκλήματα στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην Ι
σπανία».
«Εγώ πολέμησα. Μπορώ να μιλάω, γιατί οι δικοί
μου έχυσαν το αίμα τους. Δε μ' ενδιαφέρει η Ιστορία
που διαβάσατε· αυτό που μ' ενδιαφέρει είναι το τι γί
νεται στην οικογένεια μου. Πολέμησα εναντίον του
Φράνκο, αλλά μετά τη νίκη του η ζωή μου καλυτέρε
ψε. Δεν είμαι φτωχός, έχω το καροτσάκι μου και που
λάω ποπκόρν. Δε με βοήθησε η σοσιαλιστική κυβέρ150
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νηση να το αποκτήσω. Σήμερα ζω χειρότερα από άλ
λοτε».
Θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Πέτρους, πως οι άν
θρωποι αρκούνται σε πολύ λίγα στη ζωή τους. Δεν ε
πέμεινα και άλλαξα παγκάκι.
Ο Πέτρους ήρθε και με βρήκε. Του διηγήθηκα την
ιστορία του μικροπωλητή του ποπκόρν.
«Είναι πολύ καλό να συζητάς», σχολίασε, «όταν έχεις
τη διάθεση να πειστείς για το θέμα της συζήτησης, αν
χρειαστεί. Ανήκω στο Κομουνιστικό Κόμμα Ιταλίας
και δεν είχα πάρει είδηση πως έχεις και τη φασιστική
πλευρά σου».
«Ποια φασιστική πλευρά μου;» φώναξα αγανακτι
σμένος.
«Βοήθησες το γέρο να πειστεί πως το καθεστώς του
Φράνκο ήταν το καλύτερο. Ίσως να μη μάθαινε ποτέ
το γιατί. Τώρα το ξέρει».
«Εκπλήσσομαι ιδιαίτερα που μαθαίνω πως το ΚΚΙ
πιστεύει στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος».
Γελάσαμε. Κι άλλα πυροτεχνήματα άνοιξαν σαν βε
ντάλια στον ουρανό. Μια ορχήστρα πήρε θέση στο κιό
σκι της πλατείας κι οι μουσικοί άρχισαν να κουρντίζουν
τα όργανα τους. Από στιγμή σε στιγμή θ' άρχιζε η γιορτή.
Κοίταξα τον ουρανό. Νύχτωνε σιγά σιγά, ξεπρό151
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βαλλαν κιόλας τα πρώτα αστέρια. Ο Πέτρους πλησία
σε ένα σερβιτόρο κι αυτός επέστρεψε σε λίγο με δύο
πλαστικά ποτήρια γεμάτα κρασί.
«Είναι γούρι να πίνεις λίγο προτού αρχίσει η γιορ
τή», είπε ο Πέτρους δίνοντας μου το ένα. «Πιες, θα σε
βοηθήσει να ξεχάσεις το γέρο με το ποπκόρν».
«Δεν τον σκεφτόμουν πια».
«Κι όμως, θα 'πρεπε. Αυτό που συνέβη έχει ένα συμ
βολικό μήνυμα, που στιγματίζει μια άπρεπη συμπε
ριφορά. Προσπαθούμε διαρκώς να αποκτήσουμε ο
παδούς των εξηγήσεων μας για το σύμπαν. Νομίζουμε
πως όσο πιο πολλοί πιστεύουν το ίδιο πράγμα μ' εμάς
τόσο πιο εύκολα θα πραγματοποιηθεί τούτο το πράγ
μα. Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση.
»Κοίτα γύρω σου. Ετοιμάζεται μια μεγάλη γιορτή.
Θα γιορταστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα: το ό
νειρο του πατέρα που ήθελε να παντρέψει την κόρη
του, το όνειρο της κόρης που ήθελε να παντρευτεί, το
όνειρο του μνηστήρα. Είναι καλό το ότι πιστεύουν σ'
αυτό το όνειρο και θέλουν να δείξουν σε όλους πως πέ
τυχαν το στόχο τους. Δεν είναι μια γιορτή για να πει
στεί ο οποιοσδήποτε, γι' αυτό θα είναι διασκεδαστική.
Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ανθρώπους που έκα
ναν τον Καλό Αγώνα της αγάπης».
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«Μα εσΰ προσπαθείς να με πείσεις, Πέτρους. Με
καθοδηγείς στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου».
Με κοίταξε ψυχρά.
«Σου διδάσκω τις Πρακτικές του RΑΜ. Αλλά θα φτά
σεις στο σπαθί σου μόνο αν ανακαλύψεις πως στην καρ
διά σου βρίσκονται η οδός, η αλήθεια κι η ζωή».
Έδειξε με το δάχτυλο του τον ουρανό, όπου τα α
στέρια φαίνονταν τώρα καθαρά.
«Ο Γαλαξίας δείχνει το δρόμο για την Κομποστέλα. Καμιά θρησκεία δεν είναι ικανή να συγκεντρώσει
όλα τα αστέρια, γιατί τότε το σύμπαν θα γινόταν ένας
γιγάντιος κενός χώρος και θα έχανε το λόγο της ύπαρ
ξης του. Κάθε αστέρι -και κάθε άνθρωπος- διαθέτει το
χώρο του και τα δικά του χαρακτηριστικά. Υπάρχουν
αστέρια πράσινα, γαλάζια, κίτρινα, λευκά, κομήτες,
μετεωρίτες, νεφελώματα και δακτύλιοι. Αυτό που από
τη Γη φαίνεται σαν ένα κομμάτι από μικρά, ομαλά ση
μαδάκια αποτελείται στην πραγματικότητα από ε
κατομμύρια διαφορετικά στοιχεία, διασκορπισμένα σ'
ένα διάστημα που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους».
Μια δέσμη πυροτεχνημάτων ξεπετάχτηκε στον ου
ρανό κι η λάμψη τους σκιάσε για μια στιγμή τα αστέ
ρια. Ένας καταρράκτης από λαμπερές πρασινωπές
σπίθες γέμισε την ατμόσφαιρα.
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«Πρωτύτερα αντιλαμβανόμασταν μόνο τον ήχο, για
τί ήταν μέρα. Τώρα μπορούμε να δοΰμε και το φως
του», κατέληξε ο Πέτρους. «Είναι η μόνη αλλαγή στην
οποία μπορεί να αποβλέπει ο άνθρωπος».

Η νΰφη βγήκε από την εκκλησία και το πλήθος την ε
πευφήμησε και της έριξε ρΰζι. Ήταν ένα αδύνατο κορί
τσι, γΰρω στα δεκαεφτά,-που στηριζόταν στο μπράτσο
ενός αγοριοΰ με επίσημο ένδυμα. Το πλήθος κατευ
θυνόταν προς την πλατεία.
«Να ο συνταγματάρχης Μ.! Κοίτα το νυφικό! Όμορ
φη δεν είναι η νΰφη;» φώναζαν τα κοριτσόπουλα γΰρω
μας.
Οι καλεσμένοι πλησίασαν στα τραπέζια, τα γκαρ
σόνια σέρβιραν κρασί κι η ορχήστρα άρχισε να παίζει.
Ο μικροπωλητής του ποπκόρν βρέθηκε τριγυρισμένος
από υστερικά πιτσιρίκια που του έδιναν τα κέρματα
τους, έπαιρναν το σακουλάκι τους και σκόρπιζαν το
ποπκόρν στο χώμα ώσπου να πεις κΰμινο. Σκέφτηκα
πως για τους κατοίκους του Λογρόνιο, γι' απόψε του
λάχιστον, ο υπόλοιπος κόσμος, η απειλή ενός πυρηνικοΰ πολέμου, η ανεργία, τα εγκλήματα δεν υπήρχαν.
Απόψε ήταν γιορτή, τα τραπέζια ήταν στρωμένα στην
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πλατεία για τον κόσμο και όλοι ένιωθαν σπουδαίοι, ση
μαντικοί.
Ένα τηλεοπτικό συνεργείο κατευθυνόταν προς το
με'ρος μας κι ο Πέτρους έκρυψε το πρόσωπο του. Αλ
λά το συνεργείο πήγε κατευθείαν σ' έναν από τους κα
λεσμένους που στεκόταν κοντά μας. Τον αναγνώρισα
αμέσως: ήταν ο Μανόλο, αυτός που κατηύθυνε τους φι
λάθλους της ισπανικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύ
πελλο Ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Όταν τέλειωσε η συ
νέντευξη, πήγα και τον βρήκα. Του είπα πως ήμουν
Βραζιλιάνος κι αυτός έκανε τον αγανακτισμένο, δια
μαρτυρήθηκε για ένα κλεμμένο τέρμα στον πρώτο α
γώνα του Παγκόσμιου Κυπέλλου.* Αλλά του πέρασε
γρήγορα, με αγκάλιασε και δήλωσε πως η Βραζιλία θα
είχε και πάλι τους καλυτέρους παίκτες του κόσμου.
«Πώς μπορείς να παρακολουθείς το παιχνίδι όταν
ιρέχεις αδιάκοπα στο γήπεδο για να ξεσηκώνεις τους
φιλάθλους;» τον ρώτησα. Ήταν ένα από τα πράγματα
που είχαν τραβήξει την προσοχή μου στις αναμεταδό
σεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
* Στον αγώνα Ισπανίας - Βραζιλίας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
σπο Μεξικό το 1986, ένα ισπανικό γκολ ακυρώθηκε, επειδή ο διαιτητής δεν
είδε πως η μπάλα χτΰπησε πίσω από τη γραμμή του τέρματος προτού κά
νει γκελ κι εκσφενδονιστεί μακριά. Η Βραζιλία κέρδισε με 1-0.
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«Αυτή είναι η ευχαρίστηση μου: να βοηθάω την ομά
δα να πιστέψει στη νίκη».
Και πρόσθεσε, σαν να ήταν κι αυτός ένας οδηγός
στους δρόμους του Αγίου Ιακώβου:
«Μια ομάδα που δεν έχει πίστη στερεί από τους οπα
δούς της ένα θριαμβευτικό παιχνίδι».
Δεν μπορούσα βέβαια να μονοπωλήσω τον Μανόλο,
τον απέσπασαν κι άλλες συντροφιές, αλλά συνέχισα να
συλλογιέμαι τα λόγια του. Χωρίς να έχει διατρέξει ποτέ
το δρόμο του Αγίου Ιακώβου, ήξερε κι αυτός να διε
ξάγει τον Καλό Αγώνα.
Βρήκα τον Πέτρους κρυμμένο σε μια γωνιά, φανε
ρά ενοχλημένο από την παρουσία των τηλεοπτικών συ
νεργείων. Μόνο σαν έσβησαν οι προβολείς ξετρύπωσε
από την κρυψώνα που του πρόσφεραν τα δέντρα της
πλατείας και χαλάρωσε κάπως. Γεμίσαμε άλλα δυο
ποτήρια κρασί, έβαλα σ' ένα πιάτο καναπεδάκια, βρή
καμε ένα τραπέζι και καθίσαμε συντροφιά με άλλους
συνδαιτυμόνες.
Οι νεόνυμφοι έκοψαν μια πολυώροφη εντυπωσια
κή τούρτα. Καινούριες επευφημίες και χειροκροτή
ματα.
«Πρέπει ν' αγαπιούνται», σκέφτηκα φωναχτά.
«Και βέβαια αγαπιούνται», πετάχτηκε ένας κύριος
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με μαΰρο κοστούμι, που καθόταν στο τραπέζι μας. «Έ
χετε δει να παντρεύεται κανένας γι' άλλο λόγο;»
Επιφυλάχτηκα ν' απαντήσω, θυμήθηκα τα λόγια του
Πέτρους σχετικά με τον πλανόδιο πωλητή του ποπκόρν. Αλλά ο οδηγός μου δεν άφησε να περάσει έτσι η
παρατήρηση.
«Ποιο είδος αγάπης εννοείτε; Τον Έρωτα, τη Φι
λία ή την Αγάπη με το άλφα κεφαλαίο;»
Ο κύριος τον κοίταξε άναυδος. Ο Πέτρους σηκώ
θηκε, γέμισε το ποτήρι του και πρότεινε να πάμε μια
βόλτα να ξεμουδιάσουμε.

«Στα ελληνικά υπάρχουν τρεις λέξεις που σημαίνουν
αγάπη», άρχισε. «Σήμερα παρευρέθηκες σε μια εκδή
λωση του Έρωτα, αυτό είναι το συναίσθημα ανάμεσα
σε δυο ανθρώπους».
Οι νιόπαντροι χαμογελούσαν για τους φωτογράφους
και δέχονταν ευχές και συγχαρητήρια.
«Μοιάζουν ν' αγαπιούνται», μου είπε δείχνοντας το
ζευγάρι. «Πιστεύουν πως η αγάπη είναι κάτι που ανα
πτύσσεται. Σε λίγο θα παλεύουν μόνοι στη ζωή, θα
στήσουν σπιτικό και θα μοιράζονται την ίδια περιπέ
τεια. Αυτό δυναμώνει την αγάπη, την καταξιώνει. Αυ157
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τός θα συνεχίσει τη στρατιωτική του καριέρα, αυτή
πρέπει να ξέρει μαγειρική, να είναι θαυμάσια οικοδέ
σποινα, γιατί έτσι ανατράφηκε από παιδί. Θα τον
ακολουθεί παντού, θα κάνουν παιδιά κι αν αισθάνονται
πως χτίζουν κάτι καλό μαζί, είναι γιατί διεξάγουν τον
Καλό Αγώνα. Έτσι, παρ' όλες τις παγίδες και τις δυ
σκολίες, δε θα πάψουν ποτέ να είναι ευτυχισμένοι.
»Ωστόσο, η ιστορία που σου διηγούμαι μπορεί να έ
χει διαφορετική εξέλιξη. Μπορεί αυτός ν' αρχίσει να
νιώθει πως δεν είναι ελεύθερος, ή έστω όχι αρκετά ε
λεύθερος, να δείχνει τον Έρωτα του, όλη την αγάπη
που αισθάνεται σε άλλες γυναίκες. Εκείνη πάλι μπορεί
ν' αρχίσει να συνειδητοποιεί πως θυσίασε μια καριέρα
και μια λαμπρή ζωή για ν' ακολουθήσει τον άντρα της.
Τότε, αντί για μια κοινή δημιουργία, ο καθένας θα νιώ
σει σαν να τον έχουν κλέψει στην αγάπη του. Ο Έρω
τας, το πνεύμα που τους ενώνει, θα δείξει σιγά σιγά
την κακή του όψη. Κι αυτό που ο Θεός προόρισε για
το πιο ευγενικό αίσθημα του ανθρώπου θα μετατραπεί
σε μίσος και καταστροφή».
Κοίταξα γΰρω. Ο Έρωτας ήταν παρών σε πολλά
ζευγάρια. Η Άσκηση του Νεροΰ είχε ξυπνήσει τη γλώσ
σα της καρδιάς κι έβλεπα τους ανθρώπους διαφορετι
κά. Ίσως ήταν κι οι μέρες μοναξιάς στην εξοχή, ίσως
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οι Πρακτικές του RΑΜ. Ήμουν σε θέση να ξεχωρίσω
τον καλό από τον κακό Έρωτα, όπως ακριβώς τον εί
χε περιγράψει ο Πέτρους.
«Κοίτα, δεν είναι περίεργο;» συνέχισε ο οδηγός μου.
«Καλός ή κακός, ο Έρωτας παίρνει διαφορετική μορ
φή για κάθε άτομο. Όπως και τα αστέρια για τα οποία
σου μιλούσα πριν από μισή ώρα. Κανε'νας δεν μπορεί
να ξεφύγει από τον Έρωτα. Έχουμε όλοι ανάγκη την
παρουσία του - ακόμα κι αν συχνά, εξαιτίας του, αι
σθανόμαστε απομακρυσμένοι από τον κόσμο, κλει
σμένοι στη μοναξιά μας».
Η ορχήστρα έπαιζε τώρα ένα βαλς. Ο κόσμος άρ
χισε να συρρέει στην τσιμεντένια πίστα μπροστά από
το κιόσκι κι ο χορός άναψε. Χάρη στην επίδραση του
οινοπνεύματος, ήταν όλοι μισοζαλισμενοι κι έμοιαζαν
πιο ευτυχισμένοι. Πρόσεξα μια νεαρή ντυμένη στα γα
λάζια που θα πρέπει να περίμενε τούτο το γάμο γι' αυ
τό ακριβώς το βαλς - γιατί ήθελε να χορέψει με κά
ποιον που ονειρευόταν να την αγκαλιάσει από τότε που
μπήκε στην εφηβεία. Το βλέμμα της παρακολουθούσε
τις κινήσεις ενός κομψού αγοριού με ανοιχτόχρωμο
κοστούμι που βρισκόταν με κάποιους φίλους. Συ
ζητούσαν χαρούμενα και δεν είχαν πάρει είδηση πως
είχε αρχίσει το βαλς και πως, λίγα μέτρα πιο πέρα, έ159
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να κορίτσι με γαλάζια κοιτούσε επίμονα έναν από τη
συντροφιά.
Συλλογίστηκα τις μικρές πόλεις, τους γάμους με το
αγόρι που το κορίτσι ονειρευόταν κι είχε διαλέξει από
παιδί.
Το κορίτσι με τα γαλάζια πρόσεξε πως το παρα
κολουθούσα κι έφυγε από την άκρη της πίστας. Το α
γόρι, με τη σειρά του, την αναζήτησε με τα μάτια. Ό
ταν την ανακάλυψε συντροφιά με άλλα κορίτσια, ξα
ναγύρισε στη ζωηρή του συζήτηση.
Τράβηξα την προσοχή του Πέτρους στα δυο νεαρά
παιδιά. Κι αυτός παρακολούθησε για λίγο το παιχνίδι
των βλεμμάτων κι υστέρα ξανασυγκεντρώθηκε στο
ποτήρι του.
«Φέρονται σαν να είναι ντροπή να δείξουν πως α
γαπιούνται», σχολίασε απλά.
Αντίκρυ μας ένα άλλο κορίτσι, που θα πρέπει να εί
χε τα μισά μας χρόνια, μας κοίταζε και τους δυο. Ο
Πέτρους ύψωσε το ποτήρι του στην υγειά της. Η μικρή
γέλασε, κάπως αμήχανη, και μας έδειξε τους γονείς
της, σαν να ζητούσε συγνώμη που δεν μπορούσε να
πλησιάσει κι άλλο.
«Να η καλή πλευρά της αγάπης», είπε ο Πέτρους.
«Η αγάπη που αψηφά, η αγάπη για δύο ξένους μεγα160
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λΰτερους σε ηλικία, που έρχονται από μακριά και που
αΰριο θα έχουν φΰγει. Για έναν κόσμο που θα ήθελε κι
εκείνη να γνωρίσει».
Από τη φωνή του, κατάλαβα πως το κρασί τον είχε
ζαλίσει λίγο.
«Σήμερα θα μιλήσουμε για την αγάπη!» ανήγγειλε
ο οδηγός μου μεγαλόφωνα. «Θα μιλήσουμε για την α
ληθινή αγάπη, που πιστεύει αδιάκοπα, που κινεί τον
κόσμο και κάνει τον άνθρωπο σοφό».
Μια κομψοντυμένη γυναίκα κοντά σ' εμάς έμοιαζε
να μη δίνει προσοχή στη γιορτή. Πήγαινε από τραπέ
ζι σε τραπέζι, τακτοποιούσε τα ποτήρια, τα πιάτα, τα
μαχαιροπίρουνα.
«Κοίτα αυτή τη γυναίκα που δεν παΰει να κάνει
νοικοκυριό», είπε ο Πέτρους. «Ξέρεις, υπάρχουν πολλές
όψεις του Έρωτα κι αυτή είναι μία. Είναι η ματαιωμένη
αγάπη, που πραγματώνεται στη δυστυχία του άλλου,
θα φιλήσει το γαμπρό και τη νΰφη, αλλά μέσα της θα
πει πως δεν κάνει ο ένας για τον άλλο. Προσπαθεί να
βάλει τον κόσμο σε τάξη γιατί είναι η ίδια σε αταξία.
Κι εκεί», έδειξε ένα άλλο ζευγάρι -η γυναίκα ήταν υ
περβολικά μακιγιαρισμένη, με εξεζητημένο χτένισμα-,
«εκεί είναι ο αποδεκτός Έρωτας: η κοινωνική αγάπη,
χωρίς το παραμικρό ίχνος συγκίνησης. Εκείνη αποδέ161
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χτηκε το ρόλο της κι έκοψε κάθε δεσμό με τον κόσμο
και τον Καλό Αγώνα».
«Είσαι πολΰ πικρόχολος, Πέτρους. Δεν τη γλιτώνει
κανένας εδώ;»
«Φυσικά, το κορίτσι που μας κοίταξε. Οι έφηβοι που
χορεύουν και γνωρίζουν μόνο τον καλό Έρωτα. Αν δεν
αφήσουν να τους επηρεάσει η υποκρισία της αγάπης
που εξουσίασε την προηγουμένη γενιά, τότε ο κόσμος
στο μέλλον θα είναι διαφορετικός, σίγουρα».
Στη συνέχεια, έδειξε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που
καθόταν σ' ένα τραπέζι.
«Κι αυτοί οι δυο. Δεν άφησαν την υποκρισία να τους
κυριεύσει, όπως πολλούς άλλους. Από την όψη τους,
δείχνουν χωρικοί. Η πείνα κι η ανέχεια τους ανάγκα
σαν να δουλεύουν μαζί. Έμαθαν τις Πρακτικές που ξέ
ρεις χωρίς να έχουν ποτέ ακουστά για το RΑΜ. Γιατί ά
ντλησαν τη δύναμη της αγάπης από την ίδια τους τη
δουλειά. Ο Έρωτας αποκαλύπτει εκεί το πιο όμορφο
πρόσωπο του, γιατί είναι ενωμένος με τη Φιλία».
«Τι είναι η Φιλία;»
«Η Φιλία είναι μια άλλη μορφή της αγάπης. Και ε
γώ νιώθω Φιλία για σένα και για άλλους. Όταν η φλό
γα του Έρωτα δεν καταφέρνει πια να λάμψει, η Φιλία
είναι που κρατάει ενωμένα τα ζευγάρια».
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«Και η Αγάπη, με το άλφα κεφαλαίο;»
«Δε θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτή την Αγάπη. Η
Αγάπη βρίσκεται και στον Έρωτα και στη Φιλία. Λοι
πόν, πάμε τώρα να γλεντήσουμε στη γιορτή, χωρίς ν'
αγγίξουμε την Αγάπη που κατακλύζει...» κατέληξε ο
Πέτρους και ξαναγέμισε τα ποτήρια κρασί.
Η ευθυμία γΰρω μας ήταν μεταδοτική. Ο Πέτρους
είχε μεθύσει. Στην αρχή αυτό με σκανδάλισε λίγο, αλ
λά μετά θυμήθηκα τι μου είχε πει ένα απόγευμα: πως
οι Πρακτικές του RΑΜ δεν είχαν νόημα παρά μόνο αν
μπορούσαν να εφαρμοστούν από ένα συνηθισμένο άν
θρωπο.
Τοΰτο το βράδυ ο Πέτρους μου φαινόταν ένας ά
ντρας σαν όλους τους άλλους. Ήταν σύντροφος, φίλος,
χτυπούσε φιλικά στην πλάτη τους διπλανούς του και
μιλούσε σε όποιον του έδινε προσοχή. Λίγο αργότερα
ήταν τόσο μεθυσμένος, που αναγκάστηκα να τον στη
ρίζω για να γυρίσει στο ξενοδοχείο.
Καθώς γυρίζαμε, συνειδητοποίησα την κατάσταση.
Οδηγούσα τον οδηγό μου! Κατάλαβα πως καμιά στιγ
μή σε όλο το ταξίδι μας ο Πέτρους δεν είχε κάνει την
παραμικρή προσπάθεια να φανεί πιο φρόνιμος, πιο
κυσεβής ή πιο καλός από μένα. Είχε περιοριστεί στο να
μου μεταφέρει την εμπειρία του για τις Πρακτικές του
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RΑΜ. Εξάλλου, επιθυμούσε να μου δείξει πως ήταν έ
νας άνθρωπος σαν τους άλλους, ικανός να αισθανθεί Έ
ρωτα, Φιλία, Αγάπη.
Ένιωσα να παίρνω δύναμη και θάρρος. Ο δρόμος
του Αγίου Ιακώβου ήταν για τους κοινούς ανθρώπους.
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ΤΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ των ανθρώπων λαλώ καί τών άγγέ- '
λων... καί εάν έχω προφητείαν καί είδώ τά μυστήρια
πάντα καί ττάσαν την γνώσιν, καί εάν έχω πάσαν την
πίστην, ώστε όρη μεθιστάνειν, άγάπην δε μη έχω,
ι
ουδέν είμι».*
ι
Ο Πέτρους επανερχόταν στον Απόστολο Παύλο. Γι'
αυτόν, ο Απόστολος ήταν ο μεγάλος απόκρυφος ερμη
νευτής του Χριστού. Ψαρεύαμε εκείνο το απομεσήμερο,
αφού είχαμε περπατήσει όλο το πρωί. Ψάρι δεν είχε τσι
μπήσει το δόλωμα, αλλά ο οδηγός μου δεν έδινε καμιά
σημασία. Κατά τη γνώμη του, η άσκηση του ψαρε'ματος
ήταν λίγο πολύ ε'να σύμβολο της σχε'σης ανάμεσα στον
άνθρωπο και στον κόσμο: ξέρουμε τι θε'λουμε, θα το ε«ΕΑΝ

* Α' Προς Κορινθίους, κεφ. ΙΓ', σιίχ. 1-2. (Σ.τ.Ε.)
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πιτύχουμε αν επιμένουμε, αλλά ο απαραίτητος χρόνος
για να φτάσουμε στο στόχο μας εξαρτάται από τη βοή
θεια που μας παρέχει ο Θεός.
«Είναι καλό να έχεις μια αργή δραστηριότητα προ
τού πάρεις μια σημαντική απόφαση στη ζωή», είπε.
«Οι μοναχοί ζεν ακοΰν τους βράχους να μεγαλώνουν.
Εγώ προτιμώ να ψαρεύω».
Τέτοια ώρα, με τέτοια ζέστη, ακόμα και τα τεμπέ
λικα κοκκινόψαρα -στον αφρό του νεροΰ- δεν έλεγαν
να τσιμπήσουν. Είτε το καλάμι ήταν μέσα είτε έξω α
πό το νερό, το ίδιο έκανε. Προτίμησα να τα παρατή
σω και να κάνω ένα γΰρο στην περιοχή. Περπάτησα ως
το παλιό εγκαταλειμμένο κοιμητήριο -με την αταίρια
στη για το χώρο πΰλη- κι υστέρα ξαναγύρισα στον Πέτρους και τον ρώτησα σχετικά.
«Η πΰλη ήταν από έναν παλιό ξενώνα για τους
προσκυνητές», μου απάντησε. «Αλλά τον εγκατέλειψαν
και κάποιος αργότερα είχε την ιδέα να μην πάει χαμένη
η πρόσοψη και να φτιάξουν πίσω της το κοιμητήριο».
«Μα εγκαταλείφθηκε κι αυτό».
«Πράγματι. Όλα διαρκοΰν λίγο σ' αυτή τη ζωή».
Του είπα πως το προηγούμενο βράδυ είχε κρίνει
πολΰ σκληρά τους ανθρώπους της γιορτής. Έμεινε έκ
πληκτος. Με βεβαίωσε πως δεν είχαμε μιλήσει, οΰτε
166

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

λίγο ούτε πολΰ, παρά για όσα είχαμε γνωρίσει στην
προσωπική μας ζωή. Όλοι αναζητούμε τον Έρωτα, κι
όταν ο Έρωτας θέλει να μετατραπεί σε Φιλία, τότε βρί
σκουμε πως η αγάπη είναι ανώφελη. Και δεν καταλα
βαίνουμε πως η Φιλία θα μας οδηγήσει στην ανώτερη
μορφή αγάπης, στην Αγάπη με άλφα κεφαλαίο.
«Μίλησε- μου γι' αυτή την Αγάπη», του ζήτησα.
Ο Πέτρους απάντησε πως δεν μπορούμε να μιλάμε
για την Αγάπη, πρέπει να τη ζήσουμε. Αν παρουσια
ζόταν η ευκαιρία, θα μου έδειχνε ακόμα και σήμερα τις
όψεις της Αγάπης. Αλλά, για να γίνει αυτό, έπρεπε το
σύμπαν να συμπεριφέρεται όπως και στο ψάρεμα: συμ
μετέχοντας ώστε να εξελιχθούν όλα καλά.
«Ο Αγγελιαφόρος θα σε βοηθήσει, αλλά υπάρχει κά
τι πέρα από τον τομέα του Αγγελιαφόρου, τις επιθυ
μίες σου και τον ίδιο σου τον εαυτό».
«Και τι είναι αυτό;»
«Η θεϊκή σπίθα. Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν
τύχη».

Οταν άρχισε να γέρνει ο ήλιος, κινήσαμε και πάλι. Ο
δρόμος του Αγίου Ιακώβου περνούσε μέσα από αμπε
λώνες και σπαρμένα χωράφια, έρημα τοΰτη την ώρα.
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Περάσαμε τη διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο,
που ήταν έρημος κι αυτός, και τώρα ξαναγυρίζαμε στα
θαμνόσπαρτα μονοπάτια. Έβλεπα πέρα μακριά την
κορφή του Σαν Λορένθο, το ψηλότερο σημείο του βα
σιλείου της Καστίλης. Είχαν αλλάξει πολλά μέσα μου
από τότε που είχα συναντήσει τον Πέτρους, κοντά στο
Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ. Οι ανησυχίες μου -για τη Βρα
ζιλία, τις δουλειές μου- είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από
το νου μου. Έμενε μόνο ο αντικειμενικός μου στόχος,
που τον συζητούσα κάθε νύχτα με τον Αστρέν, ο οποί
ος μου εμφανιζόταν όλο και πιο καθαρά. Κατάφερνα
να τον βλέπω πάντα καθισμένο πλάι μου, πρόσεχα πως
είχε ένα νευρικό τικ στο δεξιό μάτι και πως χαμογελού
σε περιφρονητικά κάθε φορά που του επαναλάμβανα
μερικά πράγματα για να βεβαιωθώ ότι τα κατάλαβε. Λί
γες βδομάδες πριν, κι ιδίως τις πρώτες μέρες, φοβό
μουν πως δε θα έφτανα ποτέ στο τέλος του δρόμου. Ό
ταν περάσαμε από το Ρονθεσβάλιες, ένιωσα αφόρητη
πλήξη για όλα τούτα, με κυρίευσε η επιθυμία να φτά
σω γρήγορα στο Σαντιάγο, να πάρω το σπαθί μου και
να επιστρέψω για να αρχίσω αυτό που αποκαλούσε ο
Πέτρους Καλό Αγώνα.* Στο εξής οι δεσμοί μου με τον
* Στην πραγματικότητα, όπως ανακάλυψα αργότερα, η έκφραση ήταν του
Αποστόλου Παύλου.
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πολιτισμό, που τους είχα εγκαταλείψει με μισή καρ
διά, είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Αυτό που με απασχολούσε
τώρα ήταν ο ήλιος πάνω από το κεφάλι μου κι η α
νυπομονησία μου να δοκιμάσω την Αγάπη.
Κατεβήκαμε σε μια χαράδρα. Διασχίσαμε ένα ρυά
κι και σκαρφαλώσαμε με πολύ κόπο στην αντικρινή ό
χθη. Το ρυάκι θα πρέπει να ήταν άλλοτε ποταμός που
είχε σκάψει το έδαφος αναζητώντας τα βάθη και τα
μυστικά της γης. Τώρα δεν ήταν πια παρά ένα μικρό
ρυάκι που μπορούσες να το περάσεις με τα πόδια. Αλ
λά το έργο του, η πελώρια κοιλότητα που είχε σχημα
τίσει, παρέμενε. «Όλα διαρκούν λίγο σ' αυτή τη ζωή»,
είχε πει ο Πέτρους πριν από μερικές ώρες.
«Πέτρους, έχεις αγαπήσει πολΰ;»
Η ερώτηση μου είχε έρθει αυθόρμητα και απόρη
σα κι ο ίδιος με το θράσος μου. Ως τώρα ήξερα ελάχι
στα για την προσωπική ζωή του οδηγού μου.
«Είχα πολλές γυναίκες, αν αυτό εννοείς. Και τις α
γάπησα όλες πολύ. Αλλά μόνο για δύο ένιωσα πραγ
ματική Αγάπη».
Του είπα πως κι εγώ είχα αγαπήσει πολύ και πως
άρχιζα να ανησυχώ που δεν μπορούσα να στεριώσω
με καμιά. Αν συνέχιζα έτσι, θα κατέληγα ένας μοναχι
κός γέροντας κι αυτό με φόβιζε πολύ.
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«Πάρε μια νοσοκόμα», μου απάντησε γελώντας.
«Αλλά, τελικά, δεν πιστεύω πως αναζητάς ένα βολικό
καταφύγιο στην αγάπη».

Κόντευε εννιά το βράδυ όταν νύχτωσε. Είχαμε αφήσει
πίσω μας τους αμπελώνες και βρισκόμασταν σ' ένα
άγονο τοπίο που θύμιζε έρημο. Κοίταξα γΰρω και διέ
κρινα πέρα μακριά ένα εκκλησάκι λαξευμένο μέσα στο
βράχο, παρόμοιο με πολλά άλλα που είχαμε συναντή
σει στο δρόμο μας. Είχαμε προχωρήσει λίγο κι είχαμε
ξεστρατίσει από τις κίτρινες ταμπελίτσες και τώρα τρα
βούσαμε ίσια για το μικρό κτίσμα.
Όταν φτάσαμε αρκετά κοντά, ο Πέτρους φώναξε
ένα όνομα που δεν κατάλαβα και στάθηκε για ν' ακού
σει την απάντηση. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Ο Πέ
τρους ξαναφώναξε. Καμιά απάντηση.
«Πάμε μέσα», μου είπε.

Δεν υπήρχαν παρά τέσσερις ασβεστωμένοι τοίχοι. Η
πόρτα ήταν ανοιχτή - ή μάλλον δεν επρόκειτο για κα
νονική πόρτα, αλλά για μια μικρή τάβλα, γΰρω στα πε
νήντα εκατοστά, που τη συγκρατούσε πρόχειρα πάνω
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στο άνοιγμα του εξωκλησιοΰ ένας και μοναδικός ρεζές.
Στο εσωτερικό, υπήρχαν ένα πέτρινο μαγκάλι και κά
μποσες γαβάθες στοιβαγμένες προσεκτικά η μια πάνω
στην άλλη στο έδαφος. Δύο από αυτές ήταν γεμάτες με
σιτάρι και πατάτες.
Καθίσαμε σιωπηλοί. Ο Πέτρους άναψε ένα τσιγάρο
και πρότεινε να περιμένουμε λίγο. Ένιωσα την κού
ραση να μου κόβει τα πόδια, αλλά κάτι σε τούτο το ε
ξωκλήσι, αντί να με γαληνεύει, με γέμιζε έξαψη και, χω
ρίς την παρουσία του Πέτρους, θα με φόβιζε.
«Όποιος ζει εδώ πού κοιμάται;» ρώτησα σπάζοντας
τη σιωπή που άρχιζε να με βαραίνει.
«Εκεί όπου κάθεσαι», μου απάντησε ο Πέτρους δεί
χνοντας μου το χώμα. Θέλησα ν' αλλάξω θέση, αλλά
μου είπε να μείνω εκεί όπου ήμουν. Θα πρέπει να εί
χε πέσει η θερμοκρασία, γιατί άρχιζα να κρυώνω.
Περιμέναμε μία ολόκληρη ώρα σχεδόν. Ο Πέτρους
φώναξε άλλες δύο φορές το παράξενο όνομα κι ύστε
ρα παραιτήθηκε. Πάνω που πίστευα πως θα σηκωνό
μασταν να φύγουμε, άρχισε να μιλάει.
«Εδώ είναι παρούσα μία από τις δύο εκδηλώσεις
ι ης Αγάπης», μου εξήγησε σβήνοντας το τρίτο του τσι
γάρο. «Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι μια από τις πιο α
γνές. Η Αγάπη είναι ολοκληρωτική, η Αγάπη κατα171
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κλΰζει αυτόν που την αισθάνεται. Αυτός που τη γνωρί
ζει ή την αισθάνεται βλέπει πως τίποτ' άλλο δεν έχει ση
μασία στον κόσμο. Αυτή την αγάπη ένιωσε ο Ιησούς για
την ανθρωπότητα κι ήταν τόσο μεγάλη που συντάρα
ξε τα αστέρια κι άλλαξε τη ροή της ανθρώπινης Ιστο
ρίας. Η μοναχική του ζωή πέτυχε αυτό που δεν κατά
φεραν βασιλιάδες, στρατοί κι αυτοκρατορίες.
»Μέσα σε χιλιάδες χρόνια ανθρώπινου πολιτισμού,
πολλοί άνθρωποι καταλήφθηκαν από αυτή την Αγάπη
που κατακλύζει. Είχαν τόσα να δώσουν κι ο κόσμος α
παιτούσε τόσο λίγα, ώστε αναγκάστηκαν ν' αναζη
τήσουν τις έρημους και τα απομονωμένα μέρη, γιατί η
αγάπη ήταν τόσο μεγάλη που τους μεταμόρφωνε. Έ
γιναν οι άγιοι ερημίτες που γνωρίζουμε σήμερα.
»Για μένα και για σένα, που νιώθουμε μια άλλη μορ
φή Αγάπης, αυτή η ζωή εδώ κάτω μπορεί να φαίνεται
σκληρή, τρομερή. Ωστόσο, η Αγάπη που κατακλύζει
κάνει τα πάντα -στην κυριολεξία, τα πάντα- να χάνουν
τη σπουδαιότητα τους. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν μόνο για
ν' αναλωθούν από την αγάπη τους».
. Ο Πέτρους μού διηγήθηκε πως εδώ ζούσε ένας ά
ντρας ονόματι Αλφόνσο. Τον είχε συναντήσει στο πρώ
το του προσκύνημα στην Κομποστέλα καθώς μάζευε
φρούτα. Ο οδηγός του, ένας άνθρωπος πολύ πιο ορα172
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ματιστής από τον ίδιο, ήταν φίλος του Αλφόνσο κι εί
χαν κι οι τρεις πραγματοποιήσει το τελετουργικό της
Αγάπης, την Άσκηση της Γαλάζιας Σφαίρας. Ο Πέτρους μου είπε πως αυτή η εμπειρία ήταν από τις πιο
σημαντικές της ζωής του και πως ακόμα και σήμερα,
όταν εκτελούσε αυτή την άσκηση, σκεφτόταν το εξω
κλήσι και τον Αλφόνσο. Η συγκίνηση δονούσε τη φω
νή του κι ήταν η πρώτη φορά που διέκρινα κάτι τέτοιο.
«Η Αγάπη που κατακλύζει», επανέλαβε, λες κι αυτή
η έκφραση καθόριζε καλύτερα αυτό το παράξενο είδος
αγάπης. «Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είπε κάποτε πως αυ
τή την Αγάπη εννοούσε ο Χριστός όταν ε'λεγε ν' αγα
πάμε τους εχθρούς μας. Γιατί, κατά τη γνώμη του, ή
ταν "αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αυτούς
που μας κάνουν κακό κι επιχειρούν να υποβαθμίσουν
τον καθημερινό μας πόνο". Αλλά η Αγάπη είναι κάτι
πολύ περισσότερο, είναι ένα αίσθημα που πλημμυρί
ζει τα πάντα, που εισβάλλει από όλα τα παράθυρα και
διαλύει κάθε επιθετική προσπάθεια.
«Έμαθες να ξαναζείς, να μην είσαι σκληρός απέ
ναντι στον εαυτό σου, να συνδιαλέγεσαι με τον Αγγε
λιαφόρο σου. Αλλά ό,τι έκανες ως τώρα, ό,τι κέρδισες
από το δρόμο του Αγίου Ιακώβου δε θα έχει νόημα αν
δε σε αγγίξει η Αγάπη που κατακλύζει».
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Θύμισα στον Πέτρους πως είχε μιλήσει για δύο
μορφές Αγάπης. Αυτός προφανώς δεν είχε γνωρίσει
την πρώτη, αφοΰ δεν είχε γίνει ερημίτης.
«Έχεις δίκιο. Εσύ κι εγώ, όπως οι περισσότεροι προ
σκυνητές που γνώρισαν το δρόμο του Αγίου Ιακώβου
μέσα από τα διδάγματα του RΑΜ, νιώσαμε την Αγάπη
στην άλλη της μορφή: τον ενθουσιασμό.
»Στους Αρχαίους, ο ενθουσιασμός σήμαινε τρόμο,
έκσταση, επικοινωνία με το Θεό. Ο ενθουσιασμός εί
ναι Αγάπη που κατευθύνεται προς μια ιδέα, ένα αντι
κείμενο. Έχουμε όλοι την εμπειρία του. Όταν αγαπά
με και πιστεύουμε από τα βάθη της καρδιάς μας σε
κάτι, αισθανόμαστε πιο δυνατοί από τον υπόλοιπο κό
σμο, μας κυριεύει μια γαλήνη που προέρχεται από τη
βεβαιότητα πως τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την πί
στη μας. Αυτή η παράξενη δύναμη μας κάνει να παίρ
νουμε πάντα τις καλές αποφάσεις στη δεδομένη στιγ
μή, κι όταν πετύχουμε το στόχο μας, μένουμε έκπλη
κτοι από τις δυνατότητες μας. Γιατί στη διάρκεια του
Καλού Αγώνα δεν έχει τίποτα σημασία, μας ωθεί ο εν
θουσιασμός μας ως το στόχο μας.
»Κανονικά, ο ενθουσιασμός εκδηλώνεται με όλη του
τη δύναμη στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Είμαστε α
κόμα πολύ δεμένοι με το θεϊκό και εξαρτιόμαστε τόσο
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πολΰ από τα παιχνίδια μας, ώστε οι κούκλες μας παίρ
νουν ζωή και τα μολυβένια στρατιωτάκια μας κατορ
θώνουν να περπατήσουν. Όταν ο Ιησούς είπε πως η
βασιλεία των ουρανών ανήκει στα παιδιά, υπονοούσε
την Αγάπη με τη μορφή του ενθουσιασμού. Τα παιδιά
πήγαν προς Αυτόν χωρίς να νοιάζονται για τα θαύμα
τα του, τη σοφία του, τους Φαρισαΐους και τους Απο
στόλους. Πήγαιναν ευτυχισμένα, ωθούμενα από τον εν
θουσιασμό».
Είπα στον Πέτρους πως εκείνο το απόγευμα ακρι
βώς είχα καταλάβει πως ήμουν απόλυτα δεσμευμένος
(πο δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Οι μέρες κι οι νύχτες
ιιου είχα περάσει στη γη της Ισπανίας με είχαν κάνει
σχεδόν να ξεχάσω το σπαθί μου κι είχαν γίνει για μέ
να μια μοναδική εμπειρία. Όλα τα άλλα είχαν χάσει
ι η σημασία τους.
«Σήμερα το απόγευμα πήγαμε για ψάρεμα και τα
ψάρια δεν τσίμπησαν», μου θύμισε ο Πέτρους. «Κα
νονικά, παραδεχόμαστε πως μας λείπει ο ενθουσια
σμός σε ασήμαντες περιπτώσεις, που δεν έχουν την πα
ραμικρή συνέπεια στο μεγαλείο μιας ύπαρξης. Χάνουμε τον ενθουσιασμό μας με αφορμή τις μικρές κι α
ϊ ιαραίτητες ήττες μας στη διάρκεια του Καλού Αγώνα.
Και, καθώς αγνοούμε πως ο ενθουσιασμός είναι μια
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ανώτερη δΰναμη, στραμμένη προς την τελική νίκη, τον
αφήνουμε να ξεγλιστρήσει μέσα από τα δάχτυλα μας,
χωρίς να προσέξουμε πως αφήνουμε να μας ξεφύγει ε
πίσης το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Καθιστού
με τον κόσμο υπεύθυνο για την πλήξη μας, για την ήτ
τα μας, και ξεχνάμε πως εμείς αφήνουμε να ξεφύγει αυ
τή η σαγηνευτική δύναμη που δικαιώνει τα πάντα, η εκ
δήλωση της Αγάπης με τη μορφή του ενθουσιασμού».
Μου ξαναήρθε στο νου το κοιμητήριο κοντά στο
ποταμάκι. Εκείνη η παράξενη, αφύσικα μεγάλη είσο
δος ήταν μια τέλεια αναπαράσταση της απώλειας της
αίσθησης. Πίσω από αυτή την πόρτα τίποτα, μόνο οι
νεκροί.
Ο Πέτρους συνέχισε να μιλάει, σαν να είχε μαντέ
ψει τη σκέψη μου.
«Εδώ και λίγες μέρες, θα πρέπει να ξαφνιάστηκες
βλέποντας με να χάνω την ψυχραιμία μου μ' ένα φτω
χό σερβιτόρο που έχυσε λίγο καφέ σε μια βερμούδα
λερωμένη ήδη από τη σκόνη του δρόμου. Στην πραγ
ματικότητα, όλη μου η νευρικότητα προερχόταν από
το γεγονός πως μέσα στα μάτια αυτού του νεαρού εί
δα να ξεγλιστράει ο ενθουσιασμός όπως χύνεται το αί
μα από τους κομμένους καρπούς. Είδα αυτό το παλι
κάρι, τόσο δυνατό και τόσο γεμάτο ζωή, να πεθαίνει
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λίγο λίγο, γιατί μέσα του έσβηνε κάθε στιγμή η Αγάπη.
Έμαθα να ζω μ' αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνος ο
σερβιτόρος, με τη στάση του και με ό,τι καλό μάντευα
πως μπορούσε να φέρει στην ανθρωπότητα, με σκαν
δάλισε και με λύπησε. Είμαι σίγουρος πως η επιθετι
κότητα μου πλήγωσε το φιλότιμο του και περιείχε, για
μια στιγμή τουλάχιστον, το θάνατο της Αγάπης.
»Έτσι κι όταν μετάλλαξες το πνεύμα στο σκΰλο ε
κείνης της γυναίκας, ε'νιωσες την Αγάπη στην πιο αγνή
της μορφή. Η πράξη σου ήταν ευγενής και χάρηκα που
βρισκόμουν εκεί κι ήμουν οδηγός σου. Γι' αυτό θα συμ
μετάσχω για πρώτη φορά σε μια άσκηση μαζί σου».
Ο Πέτρους με δίδαξε το τελετουργικό της Αγάπης,
ι ην ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ.
«Θα σε βοηθήσω να ξυπνήσεις τον ενθουσιασμό, να
δημιουργήσεις τη δύναμη που θ' απλωθεί σαν μια γα
λάζια σφαίρα γύρω από τον πλανήτη. Για να σου δεί
ξω πως σε σέβομαι γι' αυτό που ζητάς και γι' αυτό που
είσαι».

ί2ς τώρα, ο Πέτρους δεν είχε εκφέρει καμιά γνώμη,
ούτε καλή ούτε κακή, για τον τρόπο που εκτελούσα τις
ασκήσεις.
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Το ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΌ ΤΗΣ ΓΑΛΆΖΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
Κάθισε άνετα και χαλάρωσε. Προσπάθησε να μη σκέφτεσαι τίποτα
Νιώσε πόσο όμορφα είναι ν' αγαπάς τη ζωή. Άσε ελεύθερη την
καρδιά σου, φίλε, πάνω και πέρα από τη μικρότητα των προβλημά
των. Πιάσε ένα τραγούδι παιδικό σιγανά, χαμηλόφωνα Φαντάσου
την καρδιά σου να μεγαλώνει, να γεμίζει την κάμαρα, το σπίτι μ' έ
να γαλάζιο φως, έντονο, λαμπερό.
Όταν φτάσεις σ' αυτό το σημείο, νιώσε τη φιλική παρουσία των
αγίων που πίστευες όταν ήσουν παιδί Βεβαιώσου πως είναι εκεί πως
συρρέουν απ' όλες τις μεριές χαμογελαστοί και σου φέρνουν την πί
στη και την εμπιστοσύνη στη ζωή. Φαντάσου τους να πλησιάζουν, ν'
ακουμπούν τα χέρια στο κεφάλι σου, να επιθυμούν για σένα την α
γάπη, την ειρήνη και την κοινωνία με τον κόσμο. Την κοινωνία των
αγίων.
Όταν γίνει έντονη αυτή η αίσθηση, νιώσε πώς αυτό το γαλά
ζιο φως είναι ένα παλιρροϊκό κύμα που μπαίνει και βγαίνει μέσα
σου, σαν ένα λαμπερό ποτάμι. Αυτό το φως απλώνεται στο σπίτι
σου, στη γειτονιά σου, στην πόλη σου, στη χώρα σου, σε όλο τον
κόσμο σε μια απέραντη Γαλάζια Σφαίρα. Αποτελεί την εκδήλωση
της ανώτερης Αγάπης, που είναι πέρα από τις μάχες του καθημε
ρινού, αλλά που σ' ενδυναμώνει και σου δίνει σφρίγος, ενέργεια,
ειρήνη.
Διατήρησε όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το φως που ακτινοβολείς
στον κόσμο. Η καρδιά σου είναι ανοιχτή, σκορπίζει αγάπη. Αυ
τή η φάση της άσκησης πρέπει να διαρκέσει πέντε λεπτά το λι
γότερο.
Σιγά σιγά βγαίνεις από την έκσταση κι επιστρέφεις στην πραγ-
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μαηκότητα. Οι άγιοι θα μείνουν μαζί σου. Το γαλάζιο φως θα είναι
πάντα παρόν.
Αυτό το τελετουργικό μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλά
άτομα Σ' αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες πρέπει να κρα
τιούνται από το χέρι.

179

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

Με είχε βοηθήσει να ερμηνεύσω την πρώτη επαφή με
τον Αγγελιαφόρο, με είχε βγάλει από την έκσταση κα
τά την Άσκηση του Σπόρου, αλλά δεν είχε ποτέ ενδια
φερθεί για τα αποτελέσματα που είχα πετύχει. Τον εί
χα ρωτήσει επανειλημμένα γιατί δεν ήθελε να γνωρί
ζει τα συναισθήματα μου και μου είχε απαντήσει πως
η υποχρέωση του ως οδηγού ήταν να μου δείξει το
δρόμο του Αγίου Ιακώβου και τις Πρακτικές του RΑΜ.
Δικό μου θέμα ήταν να ωφεληθώ από τα αποτελέσμα
τα ή να μη δώσω σημασία.
Όταν μου είπε ο Πέτρους πως θα συμμετείχε στην
άσκηση, ένιωσα ξαφνικά ανάξιος των επαίνων του:
γνώριζε τις ελλείψεις μου κι είχε πολλές φορές αμφι
βάλει για την ικανότητα του να με καθοδηγήσει στο
δρόμο. Θέλησα να του το πω, αλλά με πρόλαβε:
«Μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου, αλλιώς δεν
έμαθες το μάθημα που σε δίδαξα. Να είσαι καλός, να
δέχεσαι τον έπαινο που αξίζεις».
Τα μάτια μου βούρκωσαν. Ο Πέτρους μ' έπιασε α
πό το χέρι και βγήκαμε. Η νΰχτα ήταν αφύσικα σκοτει
νή. Κάθισα κοντά του κι αρχίσαμε να τραγουδάμε. Η
μελωδία ξεπηδούσε από μέσα μου κι αυτός με συνό
δευε χωρίς προσπάθεια. Βάλθηκα να χτυπάω σιγανά
τα χέρια, ενώ το σώμα μου λικνιζόταν μπρος πίσω. Τα
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παλαμάκια δυνάμωσαν η μουσική κυλούσε από μέσα
μου ελευθέρα, ΰμνος στο σκοτεινό ουρανό, στην ερη
μική πεδιάδα, στους άψυχους βράχους. Σε λίγο είδα
τους αγίους που πίστευα παιδί και που η ζωή τους εί
χε απομακρύνει από μένα, γιατί κι εγώ είχα σκοτώσει
ένα μεγάλο κομμάτι της Αγάπης. Αλλά τώρα η Αγάπη
που κατακλύζει ξαναγύριζε γενναιόψυχα, οι άγιοι χα
μογελούσαν από τα ουράνια με την ίδια όψη και την ί
δια ένταση όπως τους έβλεπα μικρός.
Άνοιξα τα μπράτσα για να ξεχυθεί η Αγάπη κι ένα
μυστηριώδες ρεΰμα από λαμπερό γαλάζιο φως μπήκε
μέσα μου και ξαναβγήκε καθαρίζοντας την ψυχή μου
και συγχωρώντας τα ανομήματά μου. Το φως απλώ
θηκε πρώτα στο τοπίο κι υστέρα γέμισε τον κόσμο. Άρ
χισα να κλαίω. Έκλαιγα γιατί ξαναζούσα τον ενθου
σιασμό, ήμουν παιδί με τη ζωή μπροστά μου κι εκεί
νη τη στιγμή τίποτα δεν μπορούσε να μου προκαλέσει
το παραμικρό κακό. Ένιωσα μια παρουσία να μας πλη
σιάζει, να κάθεται στα δεξιά μου: φαντάστηκα πως ή
ταν ο Αγγελιαφόρος μου, αφοΰ μόνο εκείνος μπορού
σε να διακρίνει αυτό το τόσο δυνατό φως που μπαινό
βγαινε μέσα μου κι απλωνόταν στον κόσμο.
Η ένταση του φωτός είχε αυξηθεί και μάντεψα πως
τύλιγε ολόκληρο τον κόσμο, εισχωρούσε από όλες τις
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πόρτες, από κάθε δρομάκι, κι έφτανε μέσα σε κλάσμα
τα δευτερολέπτου σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
Ένιωσα πως μου έπιαναν τα ανοιχτά κι υψωμένα
στον ουρανό χέρια. Εκείνη τη στιγμή η φωτεινή γαλά
ζια παλίρροια έγινε τόσο δυνατή, που νόμισα πως θα
εξαφανιζόταν, αλλά κατάφερα να την κρατήσω λίγο α
κόμα, ώσπου να τελειώσω το τραγούδι μου. Χαλάρω
σα τότε, εξαντλημένος, αλλά ελεύθερος κι ευτυχής για
όσα είχα νιώσει. Τα χέρια που κρατούσαν τα δικά μου
τραβήχτηκαν. Κατάλαβα πως το ένα από αυτά ανήκε
στον Πέτρους κι ήξερα στα βάθη της καρδιάς μου σε
ποιον ανήκε το άλλο.
Ξανάνοιξα τα μάτια: πλάι μου στεκόταν ο μοναχός
Αλφόνσο. Χαμογέλασε και με καληνύχτισε στα ισπα
νικά. Του χαμογέλασα κι εγώ, του έπιασα το χέρι ξα
νά και το έσφιξα στο στήθος μου. Δε μου το άφησε, το
τράβηξε διακριτικά. Δε μίλησε κανένας από τους τρεις
μας. Ύστερα ο Αλφόνσο σηκώθηκε και ξεμάκρυνε,
τραβώντας κατά την πετρώδη πεδιάδα. Τον ακολού
θησα με το βλέμμα ώσπου χάθηκε μέσα στο σκοτάδι.
Έπειτα από λίγο, ο Πέτρους έσπασε τη σιωπή. Δεν
ανέφερε καθόλου τον Αλφόνσο.
«Κάνε αυτή την άσκηοη όποτε μπορείς. Σιγά σιγά
η Αγάπη θα εγκατασταθεί και πάλι μέσα σου. Να την
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επαναλαμβάνεις πριν επιχειρήσεις κάτι, τις πρώτες μέ
ρες ενός ταξιδιού ή όταν νιώθεις πως κάτι σε συγκίνη
σε πολΰ. Αν είναι δυνατό, κάνε τη μαζί με κάποιο πρό
σωπο που αγαπάς. Είναι μια άσκηση που πρέπει να τη
μοιράζεσαι».
Ήταν και πάλι ο παλιός Πέτρους, τεχνικός, εκπαι
δευτής κι οδηγός, για τον οποίο ήξερα τόσο λίγα πράγ
ματα. Η συγκίνηση που είχε δείξει μέσα στην καλύβα εί
χε εξαφανιστεί. Κι όμως, σαν μου έσφιξε το χέρι στη διάρ
κεια της άσκησης, ένιωσα το μεγαλείο της ψυχής του.
Ξαναγυρίσαμε στο ασβεστωμένο εξωκλήσι όπου
βρίσκονταν τα πράγματα μας.
«Ο ένοικος του δε θα επιστρέψει απόψε. Νομίζω
πως μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ», μου ανακοίνωσε
ξαπλώνοντας.
Ξεδίπλωσα τον υπνόσακο μου, ήπια μια γουλιά κρα
σί και πλάγιασα κι εγώ. Ήμουν κατάκοπος· με είχε εξαντλήσει η Αγάπη που κατακλύζει. Αλλά ήταν μια γαλήνια
κούραση και, προτού κλείσω τα μάτια, θυμήθηκα τον α
δύνατο, γενειοφόρο μοναχό που μου είχε ευχηθεί καλη
νύχτα κι είχε καθίσει στο πλευρό μου. Κάπου εκεί έξω, αυτο τον άνθρωπο τον κατέτρωγε η θεϊκή φλόγα. Ίσως γι'
αυτό ήταν τόσο σκοτεινή τούτη η νύχτα: γιατί εκείνος εί
χε συγκεντρώσει πάνω του όλο το φως του κόσμου.
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ρώτησε η γερόντισσα που μας
σέρβιρε το πρωινό. Βρισκόμασταν στην Αθόφρα, ένα
χωριουδάκι που τα σπιτάκια του είχαν την πρόσοψη
διακοσμημένη με μεσαιωνικές ασπίδες κι ήταν όλα συ
γκεντρωμένα γΰρω από μια πηγή στην οποία είχαμε,
λίγο πριν, γεμίσει τα παγούρια μας.
«ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΈΣ ΕΊΣΤΕ;»

Απάντησα καταφατικά και στα μάτια της γυναίκας
διαβάσαμε το σεβασμό και την περηφάνια.
«Σαν ήμουν μικρή, έκανα το προσκύνημα στην Κομποστέλα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μετά τον
πόλεμο και τον Φράνκο, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά φαί
νεται πως το προσκύνημα σταμάτησε. Έπρεπε να
φτιάξουν ένα δρόμο. Στις μέρες μας οι άνθρωποι
θέλουν να μετακινούνται με αυτοκίνητο».
Ο Πέτρους έμεινε σιωπηλός. Είχε ξυπνήσει στις κα185
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κές του. Εγώ συμφωνούσα με τη γυναίκα κι άρχισα να
φαντάζομαι έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέσα από
τα βουνά και τις κοιλάδες, αυτοκίνητα με κοχύλια ζω
γραφισμένα στο καπό, μαγαζιά με αναμνηστικά στις
πΰλες των μοναστηριών. Είχα τελειώσει το πρωινό μου
- καφέ με γάλα και ψωμί βουτηγμένο στο ελαιόλαδο.
Αφοΰ συμβουλεύτηκα τον οδηγό του Εμερί Πικό,
υπολόγισα πως το απόγευμα θα φτάναμε στο Σάντο
Ντομίνγκο δε λα Καλθάδα και σχεδίαζα να κοιμηθώ
στο «Παραδόρ Ναθιονάλ».* Ξόδευα πολΰ λιγότερα απ'
όσα είχα προβλέψει, παρά τα τρία γεύματα τη μέρα.
Ήταν καιρός για κάποιες πολυτέλειες, για να περι
ποιηθώ το σώμα μου όπως και το στομάχι μου.
Είχα ξυπνήσει αισθανόμενος μια παράξενη βιασύ
νη να φτάσω στο Σάντο Ντομίνγκο - μια αίσθηση που
δυο μέρες πριν, καθώς προχωρούσαμε προς το εξω
κλήσι, ήμουν σίγουρος πως δε θα την ξανάνιωθα. Κι ο
Πέτρους όμως ήταν πιο μελαγχολικός, πιο σιωπηλός
απ' ό,τι συνήθως κι αναρωτιόμουν αν αυτό οφειλόταν
στη συνάντηση του με τον Αλφόνσο. Επιθυμούσα πο
λΰ να επικαλεστώ τον Αστρέν, αλλά δεν το είχα κάνει

* Πρόκειται για παλιούς πΐργους ή ιστορικά μνημεία που η ισπανική κυ
βέρνηση τα μετέτρεψε σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας.
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ποτέ πρωί και δεν ήξερα αν είχα πιθανότητες να το πε
τύχω. Παραιτήθηκα λοιπόν.
Τελειώσαμε το πρόγευμα μας και συνεχίσαμε την
πορεία μας. Προσπεράσαμε ένα μεσαιωνικό σπίτι που
το κοσμούσε ένα σικόσημο και τα ερείπια ενός παλιού
πανδοχείου για τους προσκυνητές στην άκρη του χω
ρίου. Καθώς έκανα να περάσω μέσα από τα χωράφια,
ένιωσα μια δυνατή παρουσία στ' αριστερά μου. Ο Πε
ίρους με συγκράτησε.
«Δε χρειάζεται να τρέξεις. Σταμάτα κι αντιμετώπι
σε το».
Σκέφτηκα να χωριστώ από τον οδηγό μου και να
συνεχίσω μόνος. Δοκίμαζα μια δυσάρεστη αίσθηση,
κάτι σαν σπασμό στο στομάχι. Για μια στιγμή υπέθε
σα πως έφταιγε το ψωμί με το λάδι, αλλά ήταν κάτι
που το είχα ξανανιώσει και δε γινόταν να γελαστώ. Έ
νταση. Ένταση και φόβος.
«Κοίτα πίσω σου», φώναξε ο Πέτρους σαν να επρό
κειτο για κάτι επείγον. «Κοίτα προτού να είναι πολΰ
αργά!»
Γύρισα απότομα. Στ' αριστερά μου βρισκόταν ένα
μικρό εγκαταλειμμένο σπίτι· τα αγριόχορτα που το έ
πνιγαν ήταν κατάξερα από τον ήλιο. Ένας ελαιώνας ύ
ψωνε προς τον ουρανό τα στρεβλά κλαδιά του. Κι α187
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νάμεσα στο σπίτι και στον ελαιώνα στεκόταν ένας σκύ
λος με τα μάτια καρφωμένα πάνω μου. Ένας μαύρος
σκύλος, αυτός που είχα διώξει από το σπίτι της γυναί
κας λίγες μέρες νωρίτερα.
Ξέχασα την παρουσία του Πέτρους και κοίταξα το
ζώο κατάματα χωρίς να δειλιάσω. Κάτι μέσα μου -ίσως
η φωνή του Αστρέν ή του φύλακα-αγγέλου μου- μου έ
λεγε πως, αν έστρεφα αλλού το βλέμμα μου, ο σκύλος
θα μου ριχνόταν. Μείναμε έτσι για ατέλειωτα λεπτά.
Αφού είχα νιώσει όλο το μεγαλείο της Αγάπης που κα
τακλύζει, ξαναβρισκόμουν μπροστά στις καθημερινές
και μόνιμες απειλές της ύπαρξης. Αναρωτήθηκα γιατί
το ζώο με είχε ακολουθήσει τόσο μακριά και τι ήθελε,
τελικά, γιατί, ως προσκυνητής που αναζητούσε το σπα
θί του, δεν είχα ούτε τη διάθεση ούτε την υπομονή να
αντιμετωπίζω στο δρόμο μου προβλήματα είτε με αν
θρώπους είτε με ζώα. Προσπάθησα να στείλω το μή
νυμα με το βλε'μμα -θυμήθηκα τους μοναχούς που ε
πικοινωνούσαν με τα μάτια-, αλλά ο σκύλος δε σάλευε.
Εξακολουθούσε να με κοιτάζει ασυγκίνητος, έτοιμος
να μου επιτεθεί αν γυρνούσα ή αν έδειχνα τον παρα
μικρό φόβο.
Ξαφνικά κατάλαβα πως ο φόβος είχε εξαφανιστεί.
Το στομάχι μου ήταν δεμένο κόμπος κι από την έντα188
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ση μου ερχόταν να κάνω εμετό, αλλά δε φοβόμουν. Α
πλώς, δεν έπρεπε να τραβήξω το βλέμμα μου, οΰτε κι
όταν διέκρινα μια σιλουέτα που πλησίαζε από ένα μο
νοπάτι στα δεξιά μου.
Σταμάτησε μια στιγμή κι υστέρα προχώρησε κα
τευθείαν προς το μέρος μας. Η ματιά της διασταυρώ
θηκε με τις δικές μας και πρόφερε κάποια λόγια που
δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Ήταν γυναικεία η φω
νή. Η παρουσία της ήταν καλή, φιλική, θετική.
Στο κλάσμα του δευτερολέπτου που η μορφή μπή
κε ανάμεσα στα μάτια τα δικά μου και του σκύλου, το
(ΐτομάχι μου ηρέμησε. Είχα μια φίλη, ήταν εδώ για να
με βοηθήσει σε τοΰτο τον παράλογο κι ανώφελο αγώ
να. Όταν η σιλουέτα εξαφανίστηκε, ο σκύλος χαμή
λωσε τα μάτια. Μ' έναν πήδο βρέθηκε πίσω από το ε
γκαταλειμμένο σπίτι και χάθηκε.
Μόνο εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου χτύπησε τόσο
δυνατά από φόβο που ζαλίστηκα. Νόμισα πως θα
λιγοθυμούσα. Κι ενώ όλα γύριζαν μπροστά μου, πε
ριεργάστηκα το δρόμο απ' όπου είχαμε περάσει ο Πε
ίρους κι εγώ πριν από λίγα λεπτά, αναζητώντας τη μορ
φή που μου είχε δώσει τη δύναμη να διώξω το σκΰλο.
Ήταν μια καλόγρια. Μας γύριζε την πλάτη και κα
ι ευθυνόταν προς την Αθόφρα. Δεν μπορούσα να δια189
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κρίνω το πρόσωπο της, αλλά θυμήθηκα τη φωνή της κι
υπολόγισα πως δεν πρέπει να ήταν πάνω από είκοσι
χρονών. Κοίταξα το δρόμο απ' όπου είχε έρθει. Ήταν
ένα μικρό μονοπάτι που δεν έβγαζε πουθενά.
«Αυτή είναι... Αυτή με βοήθησε», μουρμούρισα ενώ
μεγάλωνε η ζάλη μου.
«Μη δημιουργείς κι άλλες φαντασιώσεις σ' έναν κό
σμο που είναι ήδη τόσο παράδοξος», μου είπε ο Πέτρους
κρατώντας με από το μπράτσο. «Έρχεται από το μονα
στήρι που βρίσκεται στην Κάνιας, πέντε χιλιόμετρα πε
ρίπου από δω. Είναι φυσικό να μην μπορείς να το δεις».
Η καρδιά μου εξακολουθούσε να χτυπάει ξέφρενα.
Ήμουν σίγουρος πως θ' αρρώσταινα. Τρομοκρατη
μένος τόσο ώστε να μην είμαι σε θέση να μιλήσω ή να
ζητήσω εξηγήσεις, κάθισα καταγής κι ο Πέτρους μου
έριξε λίγο νερό στο κεφάλι και στον αυχένα. Θυμήθη
κα πως το ίδιο μου είχε συμβεί όταν βγήκαμε από το
σπίτι της γυναίκας - αλλά εκείνη τη μέρα έκλαιγα κι αι
σθανόμουν καλά. Τώρα ένιωθα ακριβώς το αντίθετο.
Ο Πέτρους με άφησε να ξεκουραστώ γι' αρκετή ώ
ρα. Το νερό με συνέφερε κι η ναυτία μου πέρασε σιγά
σιγά. Ύστερα μου πρότεινε να συνεχίσουμε το δρόμο
μας κι έγνεψα καταφατικά. Δεν περπατήσαμε όμως
πάνω από ένα τέταρτο κι ένιωσα να εξαντλούμαι και
190
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πάλι. Καθίσαμε στη βάση ενός ρόγιο, μιας μεσαιωνι
κής κυλινδρικής στήλης μ' ε'να σταυρό στην κορφή,
που οροθετούσε μερικά τμήματα του δρόμου του Α
γίου Ιακώβου.
«Ο φόβος σου έκανε πιότερο κακό από το σκύλο»,
παρατήρησε ο Πέτρους ενώ ξεκουραζόμουν.
Θέλησα να μάθω το γιατί αυτής της παράλογης α
ντιπαράθεσης.
«Στη ζωή και στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου, μερικά
γεγονότα προκαλούνται ανεξάρτητα από τη θέληση μας.
Οταν πρωτοσυναντηθήκαμε, σου είπα πως είχα διαβά
σει στο βλέμμα του τσιγγάνου το όνομα του δαίμονα
που θα έπρεπε ν' αντιμετωπίσεις. Έμεινα έκπληκτος όιαν έμαθα πως αυτός ο δαίμονας ήταν ένας σκύλος, αλ
λά δε σου είπα τίποτα τότε. Μόνο όταν φτάσαμε στο
σπίτι της γυναίκας -κι εκδήλωσες για πρώτη φορά την
Αγάπη που κατακλύζει- είδα τον εχθρό σου.
»Όταν απομάκρυνες το σκΰλο από αυτή τη γυναίκα,
δεν του βρήκες καμιά θέση. Τίποτα δε χάνεται, όλα
μετατρέπονται, έτσι δεν είναι; Δεν έριξες τα πνεύματα,
όπως έκανε ο Ιησούς, στο κοπάδι των χοίρων που έπεσε
(πον γκρεμό. Απομάκρυνες απλώς το σκΰλο. Τώρα αυι ή η δύναμη περιπλανιέται άσκοπα πίσω σου. Προτού
[{ρεις το σπαθί σου, πρέπει ν' αποφασίσεις αν επιθυ191
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μείς να είσαι σκλάβος ή κύριος αυτής της δύναμης».
Η κοΰρασή μου είχε υποχωρήσει κάπως. Πήρα βα
θιά ανάσα, νιώθοντας την κρΰα πε'τρα της στήλης στην
πλάτη μου. Ο Πέτρους μου έδωσε λίγο νερό ακόμα και
συνέχισε:
«Τα φαινόμενα της ψύχωσης προκαλούνται όταν οι
άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο των γήινων δυνάμεων. Η
κατάρα του τσιγγάνου μετέδωσε σ' αυτή τη γυναίκα το
φόβο κι ο φόβος άνοιξε μια ρωγμή απ' όπου εισχώρη
σε ο Αγγελιαφόρος του θανάτου. Δεν είναι συνηθισμένη
περίπτωση, αλλά ούτε και σπάνια. Αυτό εξαρτάται πολύ
από τον τρόπο που αντιδράς στις απειλές των άλλων».
Αυτή τη φορά ήμουν εγώ που θυμήθηκα ένα χωρίο
από την Αγία Γραφή. Είναι από το βιβλίο του Ιώβ: «φό
βος γαρ, όν έφρόντισα, ήλθε μου».*
«Μια απειλή δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα αν δε
γίνει αποδεκτή. Μην το ξεχνάς αυτό όσο διεξάγεις τον
Καλό Αγώνα. Κι επίσης δεν πρέπει να ξεχνάς πως και η
επίθεση ή η φυγή αποτελούν μέρος της μάχης. Αυτό που
δε βοηθάει είναι το να στέκεις παραλυμένος από το φόβο».
Δε φοβόμουν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν έκπληκτος
κι εγώ ο ίδιος και το σχολίασα στον Πέτρους.
* Ιώβ, κεφ. Γ, στιχ. 25. (Σ.τ.Ε.)

192

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

«Το κατάλαβα αυτό», μου απάντησε. «Στην αντίθε
τη περίπτωση, ο σκύλος θα σου είχε επιτεθεί. Και,
σίγουρα, θα είχε κερδίσει τη μάχη, γιατί αυτός δε φοβό
ταν. Το πιο περίεργο όμως ήταν ο ερχομός της καλό
γριας. Διακρίνοντας μια θετική παρουσία, η γόνιμη
φαντασία σου σου είπε πως κάποιος έσπευδε να σε
βοηθήσει. Κι αυτή η πεποίθηση σ' έσωσε. Έστω κι αν
βασιζόταν σε λαθεμένη εκτίμηση ενός γεγονότος».
Ο Πέτρους είχε δίκιο. Γέλασε και γέλασα κι εγώ μα
ζί του. Κινήσαμε και πάλι. Αισθανόμουν ανάλαφρος κι
ευδιάθετος.
«Πάντως πρέπει να ξέρεις κάτι», μου δήλωσε ο Πέ
τρους ενώ περπατούσαμε. «Η μονομαχία με το σκΰλο δε
θα τελειώσει παρά με τη νίκη του ενός ή του άλλου. Θα
ξαναεμφανιστεί. Την επόμενη φορά κοίτα να βάλεις τέλος
στον αγώνα, διαφορετικά το φάντασμα του θα συνεχίσει
να σε ανησυχεί ώσπου να τελειώσουν οι μέρες σου».
Μετά τη συνάντηση με τον τσιγγάνο, ο Πέτρους μου
είχε αποκαλύψει πως γνώριζε το όνομα αυτοΰ του
δαίμονα. Τον ρώτησα ποιος ήταν.
«Λεγεώνα», μου απάντησε. «Γιατί είναι πολυάριθ
μοι».*
* «λ€7€ών όνομα μοι, ότι ττολλοί έσμεν». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ. Ε',
<πίχ. 9. (Σ.τ.Ε.)
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Περπατούσαμε σε χωράφια που οι χωρικοί τα ετοί
μαζαν για τη σπορά. Εδώ κι εκεί, οι γεωργοί κου
βαλούσαν υποτυπώδεις, αυτοσχέδιες δεξαμενές, διε
ξάγοντας τον αιώνιο αγώνα για να δαμάσουν το άγονο
έδαφος. Στις άκρες του δρόμου του Αγίου Ιακώβου,
στοιβαγμένες πέτρες σχημάτιζαν τοιχάκια που δια
σταυρώνονταν και συγχέονταν με τα σχήματα της
εξοχής. Εδώ κι αιώνες αυτή η γη δουλευόταν ασταμά
τητα- κι όμως, πάντα ξεπετιόταν μια πέτρα για πέταγ
μα, μια πέτρα που έσπαζε το υνΐ από το αλέτρι, που
πλήγωνε το άλογο, που γέμιζε κάλους το χέρι του γε
ωργού. Μια πάλη που άρχιζε κάθε χρόνο και δεν τέ
λειωνε ποτέ.
Ο Πέτρους ήταν πιο ήσυχος απ' ό,τι συνήθως και θυ
μήθηκα πως από το πρωί δεν είχε πει τίποτα σχεδόν.
Μετά τη συζήτηση κάτω από τη μεσαιωνική στήλη, εί
χε βυθιστεί σε βουβαμάρα και δεν απαντούσε στις πε
ρισσότερες ερωτήσεις μου. Ήθελα να μάθω κι άλλα
γι' αυτή την ιστορία με τους «πολυάριθμους δαίμονες»,
αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να θίξει το θέμα, κι έτσι
αποφάσισα να περιμένω την κατάλληλη ευκαιρία.
Είχαμε σκαρφαλώσει σ' ένα υψωματάκι κι από ψη
λά διέκρινα το κεντρικό καμπαναριό της εκκλησίας του
Σάντο Ντομίνγκο δε λα Καλθάδα. Αυτό το θέαμα μου
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έδωσε κουράγιο: άρχισα να ονειρεύομαι την άνεση και
τη μαγεία του «Παραδόρ Ναθιονάλ». Απ' όσα είχα δια
βάσει, το κτίσμα είχε χτιστεί από τον Άγιο Δομίνικο για
να δέχεται τους προσκυνητές. Ο Άγιος Φραγκίσκος της
Ασίζης είχε περάσει εκεί μια νΰχτα, καθ' οδόν προς την
Κομποστέλα. Όλα τοΰτα με γέμιζαν έξαψη.
Θα ήταν εφτά το βράδυ όταν ο Πέτρους πρότεινε να
σταματήσουμε. Θυμήθηκα το Ρονθεσβάλιες, εκείνη
την αργή πορεία ενώ εγώ κρύωνα κι είχα τόση ανάγκη
ένα ποτήρι κρασί, και φοβήθηκα μήπως μου ετοίμαζε
κάτι τέτοιο και τώρα.
«Ποτέ ένας Αγγελιαφόρος δε θα σε βοηθήσει να νι
κήσεις έναν άλλο. Δεν είναι οΰτε καλοί οΰτε κακοί, σου
το είπα, αλλά τους συνδέει ένα αίσθημα αφοσίωσης.
Μη βασίζεσαι λοιπόν στον Αστρέν για να διώξεις το
σκΰλο».
Αυτή τη φορά δεν ήμουν εγώ διατεθειμένος να μι
λήσω γι' Αγγελιαφόρους. Ήθελα να φτάσω γρήγορα
στο Σάντο Ντομίνγκο.
«Οι Αγγελιαφόροι των νεκρών μπορούν να κατοι
κήσουν στο σώμα κάποιου που εξουσιάζει ο φόβος. Γι'
αυτό, στην περίπτωση του σκύλου, είναι πολυάριθμοι.
Τους τράβηξε ο φόβος της γυναίκας. Και δεν ήταν μό
νο το πνεύμα του δολοφονημένου τσιγγάνου, αλλά και
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διάφοροι Αγγελιαφόροι που περιπλανιοΰνταν και α
ναζητούσαν έναν τρόπο για να έρθουν σε επαφή με τις
γήινες δυνάμεις».
Μόνο τώρα απαντούσε στην ερώτηση μου. Αλλά κά
τι στο ΰφος του μου φαινόταν ψεύτικο, λες και, στην
πραγματικότητα, δεν ήταν αυτό το θέμα που ήθελε να
συζητήσει μαζί μου. Το ένστικτο μου με προειδοποίη
σε αμέσως.
«Τι ακριβώς θέλεις, Πέτρους;» τον ρώτησα κάπως
εκνευρισμένος.
Ο οδηγός μου δεν απάντησε. Βγήκε από το δρόμο
και τράβηξε ίσια σ' ένα γέρικο, γυμνό δέντρο, καμιά δε
καριά μέτρα πιο πέρα, σ' ένα χωράφι, το μόνο δέντρο
που ήταν ορατό από κάθε σημείο του ορίζοντα. Αφοΰ δε
μου είχε γνέψει να τον ακολουθήσω, έμεινα εκεί, κατα
μεσής του δρόμου. Και παρευρέθηκα σε μια παράξενη
σκηνή: ο Πέτρους γυρνούσε γΰρω από το δέντρο και
μιλούσε δυνατά, με τα μάτια καρφωμένα στο χώμα. Στο
τέλος, μου έγνεψε να πλησιάσω:
«Κάθισε εκεί». Η φωνή του είχε έναν καινούριο τόνο,
δεν μπορούσα να ξέρω αν ήταν τρυφερότητα ή πόνος.
«Μείνε εδώ. Θα σε ξαναβρώ αύριο στο Σάντο Ντομίνγκο δε λα Καλθάδα».
Και, προτού προλάβω να πω λέξη, συνέχισε:
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«Μια από αυτές τις μέρες, και σου εγγυώμαι πως
δεν είναι σήμερα, θα πρέπει ν' αντιμετωπίσεις τον πιο
σοβαρό εχθρό σου στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου: το
σκύλο. Όταν θα έρθει αυτή η μέρα, μείνε ήσυχος, θα
είμαι κοντά σου και θα σου δώσω την απαραίτητη δύ
ναμη για τη μάχη. Αλλά σήμερα θ' αντιμετωπίσεις έ
ναν άλλου είδους εχθρό, έναν εχθρό εικονικό, που
μπορεί να σε καταστρέψει ή να γίνει ο καλύτερος σύ
ντροφος σου: το Θάνατο.
»0 άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη φύση που έ
χει συνείδηση του επικείμενου θανάτου του. Γι' αυτό και
μόνο το λόγο, τρέφω βαθύ σεβασμό για το ανθρώπινο
είδος και πιστεύω πως το μέλλον του θα είναι καλύτερο
από το παρόν του. Ακόμα κι αν ξέρει πως οι μέρες του
είναι μετρημένες και πως όλα θα τελειώσουν εκεί που δε
θα το περιμένει, ο άνθρωπος κάνει τη ζωή έναν αγώνα
αντάξιο μιας αθάνατης ύπαρξης. Αυτό που οι άνθρωποι
αποκαλούν ματαιοδοξία -το να αφήσουν έργο, παιδιά,
κάτι για να μην ξεχαστεί τ' όνομα τους- εγώ το θεωρώ
υπέρτατη έκφραση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
«Συμβαίνει, ως εύθραυστο πλάσμα, να προσπαθεί να
κρύψει την υπέρτατη βεβαιότητα του θανάτου του. Δε
βλέπει πως αυτό είναι το κίνητρο για να κάνει τα καλύ
τερα πράγματα στη ζωή του. Φοβάται το πέρασμα στη
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σκιά, το συντριπτικό τρόμο του αγνώστου, κι ο μόνος
τρόπος να νικήσει αυτό το φόβο είναι να ξεχάσει πως
οι μέρες του είναι μετρημένες. Δεν καταλαβαίνει πως συ
νειδητοποιώντας το θάνατο θα μπορούσε να είναι πιο
τολμηρός, να πάει πολύ πιο μακριά στις καθημερινές
του κατακτήσεις, αφού δεν έχει τίποτα να χάσει, από
τη στιγμή που ο θάνατος είναι αναπόφευκτος».
Η ιδέα να περάσω τη νύχτα στο Σάντο Ντομΐνγκο
μού φαινόταν ήδη μακρινή ανάμνηση. Παρακολουθού
σα με αυξανόμενο ενδιαφέρον τα λόγια του Πέτρους. Ί
σια μπροστά μας, στον ορίζοντα, ο ήλιος άρχιζε να πε
θαίνει. Μπορεί ν' άκουγε κι αυτός τούτα τα λόγια.
«Ο θάνατος είναι ο μεγάλος μας σύντροφος, γιατί
αυτός δίνει νόημα στη ζωή μας. Αλλά, για να δούμε το
πραγματικό πρόσωπο του θανάτου μας, πρέπει πρώ
τα να γνωρίζουμε όλες τις επιθυμίες κι όλους τους
τρόμους που η απλή αναφορά του ονόματος του είναι
ικανή να ξυπνήσει σε οποιοδήποτε ζωντανό ον».
Ο Πέτρους κάθισε κάτω από το δέντρο και με κάλεσε
να κάνω το ίδιο. Μου εξήγησε πως πρωτύτερα έκανε κύ
κλους γύρω από τον κορμό γιατί θυμόταν τι είχε συμβεί
τότε που διένυε, προσκυνητής, το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου.
Κατόπιν, έβγαλε από το σακίδιο του δύο σάντουιτς
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που είχε αγοράσει την ώρα που παίρναμε το πρωινό μας.
«Εκεί όπου είσαι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος»,
μου είπε δίνοντας τα μου. «Δεν υπάρχουν φαρμακερά
φίδια κι ο σκύλος δε θα σου επιτεθεί παρά μόνο όταν
θα έχεις ξεχάσει την πρωινή του αποτυχία. Επίσης, δεν
κυκλοφορούν κλέφτες και κακοποιοί στα πέριξ. Είσαι
σ' ένα απόλυτα σίγουρο μέρος, δεν έχεις τίποτα να
φοβηθείς εκτός από το φόβο σου».
Μου εξήγησε πως δύο μέρες πριν είχα νιώσει μια αί
σθηση τόσο έντονη και βίαιη όσο ο θάνατος: την Αγά
πη που κατακλύζει. Και δεν ταλαντεύτηκα ούτε φοβή
θηκα ούτε για μια στιγμή, γιατί δεν είχα προκαταλήψεις
για την παγκόσμια αγάπη. Αλλά όλοι έχουμε προκατα
λήψεις σε ό,τι αφορά το θάνατο, χωρίς ν' αντιλαμβανό
μαστε πως είναι κι αυτός άλλη μια εκδήλωση της Αγά
πης.
Του απάντησα πως, ύστερα από τόσα χρόνια μαθη
τείας, ο φόβος του θανάτου με είχε ουσιαστικά εγκατα
λείψει. Στην πραγματικότητα, φοβόμουν περισσότερο
ιον τρόπο που θα πέθαινα από τον ίδιο το θάνατο.
«Λοιπόν, απόψε κάνε την άσκηση με τον πιο τρομε
ρό τρόπο θανάτου».
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΜ
ΜΕΝΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΜΜΈΝΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΎ
Κάθισε στο έδαφος και χαλάρωσε. Σταύρωσε τα χέρια στο στήθος,
στη στάση των νεκρών.
Φαντάσου όλες τις λεπτομέρειες της ταφής σου, αν υποθέσου
με ότι θα γινόταν αύριο. Η μόνη διαφορά είναι πως είσαι θαμμένος
ζωντανός. Όσο εκτυλίσσεται η ιστορία -εκκλησία, πομπή ως τον
τάφο, κατέβασμα του φέρετρου στο μνήμα-, τέντωσε όλους τους
μυς σου σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κινηθείς. Αλλά μην κι
νείσαι. Μην κινείσαι ως τη στιγμή που, μην αντέχοντας άλλο, πα
ραμερίζεις, με μια κίνηση που συνεπαίρνει όλο σου το σώμα, τα σα
νίδια του φέρετρου, ανασαίνεις βαθιά κι είσαι ελεύθερος. Αυτή η
κίνηση θα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα αν βγάλεις μια κραυγή α
πό τα βάθη του κορμιού σου.
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«Είσαι αναγκασμε'νος να την κάνεις μόνο μία φορά»,
μου είπε, ενώ εγώ θυμόμουν μια παρόμοια θεατρική ά
σκηση. «Πρέπει να ξυπνήσεις όλη την αλήθεια, όλο το
φόβο που είναι απαραίτητος για να ξεπηδήσει η ά
σκηση από τα βάθη της ψυχής σου και να πέσει η μά
σκα της φρίκης που σκεπάζει το τερπνό πρόσωπο του
θανάτου σου».
Ο Πέτρους σηκώθηκε κι είδα τη σιλουέτα του να
διαγράφεται στον πυρπολημένο από το λιόγερμα ου
ρανό. Έτσι όπως ήμουν καθιστός, μου φάνηκε μια
φιγούρα εντυπωσιακή, γιγάντια.
«Πέτρους, έχω ακόμα μία ερώτηση».
«Ποια;»
«Ήσουν αμίλητος και παράξενος σήμερα το πρωί.
Μάντεψες πριν από μένα τον ερχομό του σκύλου. Πώς
είναι δυνατό αυτό;»
«Όταν δοκιμάσαμε μαζί την Αγάπη που κατακλύζει,
μοιραστήκαμε το απόλυτο. Το απόλυτο δείχνει σε όλους
ιούς ανθρώπους τι είναι αυτοί στην πραγματικότητα, ένας απέραντος καμβάς από αιτίες κι αποτελέσματα. Κά
θε μικρή κίνηση του ενός καθρεφτίζεται στη ζωή του άλ
λου. Σήμερα το πρωί αυτό το τμήμα του απόλυτου ήταν
(ΐκόμα πολΰ ζωντανό στην ψυχή μου. Σε συμπεριλάμβα
να, όχι μόνο εσένα όμως, αλλά και ό,τι υπάρχει στον κό201
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σμο, χωρίς όρια στο χώρο και στο χρόνο. Τώρα η επί
δραση έχει εξασθενήσει, θα ξανάρθει την επόμενη φορά
που θα κάνω την Άσκηση της Αγάπης που κατακλύζει».
Θυμήθηκα την πρωινή κακοκεφιά του. Αν έλεγε α
λήθεια, ο κόσμος περνούσε πραγματικά δύσκολες μέ
ρες.
«Θα σε περιμένω στο "Παραδόρ"», είπε καθώς ξεμάκραινε. «Θ' αφήσω το όνομα σου στη ρεσεψιόν».

Τον ακολούθησα με το βλέμμα όσο μπορούσα. Στα χω
ράφια αριστερά μου, οι γεωργοί είχαν τελειώσει τη
δουλειά τους και γύριζαν στα σπίτια τους. Αποφάσισα
να κάνω την άσκηση μόλις έπεφτε η νύχτα.
Ήμουν ήρεμος. Ήταν η πρώτη φορά που έμενα
μόνος από τότε που είχα ξεκινήσει τούτη την παράξε
νη διαδρομή ακολουθώντας το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου. Σηκώθηκα κι έκανα μερικά βήματα γύρω, αλ
λά το σκοτάδι άρχισε να πυκνώνει κι αποφάσισα να
γυρίσω στο δέντρο από φόβο μη χαθώ. Προτού σκοτει
νιάσει εντελώς, σημείωσα νοερά την απόσταση του δέ
ντρου από το δρόμο. Καθώς δεν υπήρχε κανένα φως
να μ' ενοχλεί, ένιωθα ικανός να διακρίνω το μονοπάτι
και να φτάσω στο Σάντο Ντομίνγκο και μόνο με την α-
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σθενική λάμψη του τέταρτου της σελήνης που μόλις
πρόβαλλε στον ουρανό.
Δε φοβόμουν ως τώρα και σκεφτόμουν πως θα χρει
αζόταν πολλή φαντασία για να ξυπνήσουν μέσα μου
οι φόβοι ενός φριχτού θανάτου. Αλλά τα χρόνια που
κουβαλάς στην πλάτη σου δεν έχουν καμιά σημασία.
Μόλις φτάνει η νΰχτα, φέρνει μαζί της τους φόβους
που κρύβουμε στην ψυχή από την παιδική ηλικία. Όσο
έπεφτε το σκοτάδι, τόσο πιο άσχημα ένιωθα.
Ήμουν ολομόναχος στην εξοχή κι αν φώναζα δε θα
μ' άκουγε κανένας. Θυμήθηκα πως παραλίγο να πάθω
καρδιακή προσβολή το πρωί. Δεν είχα ποτέ στη ζωή
μου αισθανθεί την καρδιά μου να χτυπάει έτσι.
Κι αν ήμουν νεκρός; Λογικά, θα είχαν όλα τελειώσει.
Ωστόσο στην οδό της Παράδοσης είχα ήδη μιλήσει με
πολλά πνεύματα. Ένιωθα απόλυτα βέβαιος πως υπήρ
χε μετά θάνατον ζωή, αλλά ποτέ δεν είχα αναρωτηθεί
πώς γίνεται αυτή η μετάβαση. Θα πρέπει να ήταν
ιρομερό να περνάς από τη μια διάσταση στην άλλη,
όσο καλά προετοιμασμένος κι αν ήσουν. Αν είχα πε
θάνει τοΰτο το πρωί, για παράδειγμα, ο δρόμος του Α
γίου Ιακώβου, τα χρόνια των σπουδών μου, η λΰπη της
οικογένειας μου, τα χρήματα που είχα κρυμμένα στη
ζ(5νη μου δε θα είχαν πλέον το παραμικρό νόημα. Θυ203
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μήθηκα ένα φυτό που είχα στο γραφείο μου στη Βρα
ζιλία. Το φυτό θα εξακολουθούσε να υπάρχει, το ίδιο
και το λεωφορείο, κι ο μανάβης στη γωνία που μας
πουλούσε τα πάντα ακριβότερα, κι η τηλεφωνήτρια που
μου έδινε στα κρυφά αριθμούς ροζ τηλεφώνων. Όλα
τοΰτα τα ασήμαντα, που θα μπορούσαν να χαθούν αν
είχα πάθει μια ανακοπή το πρωί, αποκτούσαν ξαφνικά
τεράστια σημασία για μένα. Αυτά, κι όχι τα αστέρια ή[
η σοφία, ήταν που με βεβαίωναν πως είμαι ζωντανός.
Ήταν θεοσκότεινα και στον ορίζοντα διέκρινα την α
χνή ανταύγεια από τα φώτα της πόλης. Ξάπλωσα στη
γη και κοίταξα τα κλαδιά του δέντρου πάνω από το κε
φάλι μου. Δεν άργησα ν' ακούσω κάθε είδους αλλόκο
τους θορύβους. Ήταν τα νυχτόβια ζώα που έβγαιναν
για κυνήγι. Ο Πέτρους δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει τα
πάντα, αφού ήταν, σαν κι εμένα, ένας κοινός θνητός.
Ποιος μου εγγυώταν πως δεν υπήρχαν δηλητηριώδη φί
δια; Και λύκοι; Αν οι προαιώνιοι λύκοι της Ευρώπης εί
χαν αποφασίσει, μυρίζοντας την οσμή του σώματος μου,
να κάνουν καμιά βόλτα από δω απόψε; Ένας δυνατός
θόρυβος, σαν κλαδί που τσακίζει, μ' έκανε να πεταχτώ
κι η καρδιά ξανάρχισε να χτυπάει τρελά.
Ήμουν σε τρομερή ένταση. Το καλύτερο που είχα
να κάνω ήταν να τελειώσω με την άσκηση και να πάω
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(πο ξενοδοχείο. Ηρε'μησα σιγά σιγά και σταύρωσα τα
χέρια στο στήθος, στη στάση του νεκρού. Κάτι σάλε
ψε πλάι μου. Πετάχτηκα όρθιος.
Δεν ήταν τίποτα. Η νΰχτα είχε κυριεύσει τα πάντα,
κουβαλώντας μαζί της τους αμέτρητους ανθρώπινους
(ρόβους. Ξαναξάπλωσα, αποφασισμένος να μεταβάλω
τον τρόμο μου σε διεγερτικό για την άσκηση. Διαπί
στωσα πως, παρόλο που είχε πέσει αισθητά η θερ
μοκρασία, ήμουν κάθιδρος.
Φαντάστηκα το κλειστό φέρετρο και τους είδα όλους
γύρω του. Ήμουν ασάλευτος μα ζωντανός κι ήθελα να
πω) στην οικογένεια μου, που έβλεπε τα πάντα, πως την
αγαπούσα. Δεν έβγαινε όμως ήχος από το στόμα μου.
() πατέρας μου, η μητέρα μου κλαμένη, οι φίλοι γΰρω
[ίου, κι ήμουν μόνος! Όλα τοΰτα τα αγαπημένα πλά
τα ήταν εδώ και κανένα δεν ήταν ικανό να διαπιστωσει πως ήμουν ζωντανός, πως δεν είχα ακόμα επιχερήσει όσα επιθυμούσα να πραγματοποιήσω σ' αυτο τον κόσμο. Πάσχιζα απεγνωσμένα ν' ανοίξω τα μάτια, να γνέψω, να δώσω μια κλοτσιά στο σκέπασμα του
φέρετρου. Αλλά τίποτα δε σάλευε στο σώμα μου.
Ενιωσα το φέρετρο να ταλαντεύεται. Με μετέφεραν
στον τάφο. Άκουγα το τρίξιμο από τις σιδερένιες λαβές,
τα βήματα του κόσμου που ακολουθούσε, τις συζητή205

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

σεις του. Κάποιος είπε πως ήταν καλεσμένος σε δείπνο
αργότερα, ένας άλλος πως είχα πεθάνει νέος. Η μυρω
διά των λουλουδιών γύρω από στο κεφάλι μου μ' έπνιγε.
Θυμήθηκα πως δεν είχα φλερτάρει δυο τρεις γυναί
κες από φόβο μήπως με απορρίψουν. Θυμήθηκα
κάποιες περιστάσεις όπου είχα παραιτηθεί από τις επι
θυμίες μου, πιστεύοντας πως μπορούσα να τις πραγ
ματοποιήσω αργότερα. Ένιωσα βαθιά λΰπη, όχι μόνο ε
πειδή ήμουν θαμμένος ζωντανός, αλλά κι επειδή φο
βόμουν να ζήσω. Τι ήταν ο φόβος μιας άρνησης, μιας
αναβολής, όταν το πιο σημαντικό είναι ν' απολαύσεις
τη ζωή σε όλη της την πληρότητα; Ήμουν φυλακισμένος
στο φέρετρο μου κι ήταν πολΰ αργά για να γυρίσω πί
σω και να επιδείξω το κουράγιο που θα έπρεπε να είχα.
Ήμουν ένας Ιούδας του ίδιου μου του εαυτού, ο
προδότης του. Ήμουν εδώ ανίκανος να σαλέψω ένα μυ
και καλούσα νοητά σε βοήθεια, ενώ οι άνθρωποι α
πέξω ήταν βουτηγμένοι στη ζωή, τους απασχολούσε τι
θα έκαναν το βράδυ, κοίταζαν αγάλματα και κτίρια
που εγώ δε θα ξανάβλεπα ποτέ. Με πλημμύρισε μια
αίσθηση αδικίας. Ήταν άδικο να είμαι θαμμένος, ε
νώ οι άλλοι εξακολουθούσαν να ζουν. Πιότερο θ' άξι
ζε μια μεγάλη καταστροφή, να ήμασταν όλοι μαζί στο
ίδιο καράβι, με κατεύθυνση το ίδιο μαύρο σημείο όπου
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με μετε'φεραν. Βοήθεια! Είμαι ζωντανός, εξακολουθεί
να λειτουργεί το μυαλό μου!
Έβαλαν το φέρετρο μου στην άκρη του μνήματος.
Θα με θάψουν! Η γυναίκα μου θα με ξεχάσει, θα ξαναπαντρευτεί και θα ξοδε'ψει όσες οικονομίες κάναμε
μαζί τόσα χρόνια... Αλλά τι σημασία ε'χει! Θε'λω να εί
μαι μαζί της τώρα, γιατί είμαι ζωντανός!
Ακοΰω κλάματα και νιώθω πως κι από τα δικά μου
μάτια κυλούν δάκρυα. Αν άνοιγαν τοΰτη τη στιγμή το
φέρετρο, θα το αντιλαμβάνονταν και θα με ε'σωζαν.
Αλλά η κάσα κατεβαίνει αδυσώπητα. Ξαφνικά όλα
σκοτεινιάζουν. Ως τώρα τρύπωνε μια μικρή ανταύγεια
φωτός από την άκρη του σκεπάσματος. Τώρα το
σκοτάδι είναι απόλυτο. Οι νεκροθάφτες ρίχνουν χώμα
με τα φτυάρια τους, κλείνουν τον τάφο κι εγώ είμαι ζωντανός! Θαμμε'νος ζωντανός! Ο αε'ρας γίνεται βαρΰς, η
μυρωδιά των λουλουδιών ανυπόφορη κι ακοΰω τα βή
ματα του κόσμου που απομακρύνεται. Ο τρόμος μου
ειναι απόλυτος. Δεν καταφε'ρνω να κουνηθώ κι όλοι
εχουν φΰγει τώρα. Σε λίγο θα νυχτώσει και κανε'νας δε
θα με ακούει να χτυπιε'μαι στον τάφο μου!
Κανένας δεν άκουσε τις νοερές κραυγές μου. Είμαι
μόνος και το σκοτάδι, ο πνιγηρός αέρας, η μυρωδιά
των λουλουδιών με τρελαίνουν. Ξαφνικά ένας θόρυβος.
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Είναι τα σκουλήκια, τα σκουλήκια που πλησιάζουν για
να με καταβροχθίσουν ζωντανό. Πασχίζω με όλες μου
τις δυνάμεις να κουνήσω ένα μέλος, αλλά το κορμί μου
κείτεται σαν άψυχο. Τα σκουλήκια σκαρφαλώνουν στο
σώμα μου. Είναι παχιά και κρΰα. Περνούν πάνω από
το πρόσωπο μου, μπαίνουν στο παντελόνι μου. Ένα
τρυπώνει στον πρωκτό μου, ε'να άλλο μπαίνει στην τρυ
πά της μΰτης μου. Βοήθεια! Με τρώνε ζωντανό και κα
νένας δε με ακούει, κανένας δε λέει λέξη. Ένα σκουλήκι
τρυπώνει στο ρουθούνι μου και κατηφορίζει στο λα
ρύγγι μου. Ένα άλλο χώνεται στο αφτί μου. Πρέπει να
βγω από δω! Που είναι ο Θεός; Γιατί δεν απαντά; Άρ
χισαν να μου ροκανίζουν το λαρύγγι- σε λίγο δε θα
μπορώ να φωνάξω! Μπαίνουν απ' όλες τις μεριές, από
κάθε οπή, ακόμα κι από αυτή του πέους! Αισθάνομαι
αυτά τα γλοιώδη, σαλιάρικα όντα μέσα μου. Πρέπει να
φωνάξω, να λευτερωθώ! Είμαι παγιδευμένος σε τοΰτο
το σκοτεινό και κρύο μνήμα, ολομόναχος, και με κα
ταβροχθίζουν ζωντανό. Μου λείπει οξυγόνο και με τρώ
νε τα σκουλήκια! Πρε'πει να κουνηθώ, να σπάσω τούτο
το κασόνι! Θεέ μου, ένωσε όλες τις δυνάμεις μου, για
τί πρέπει να κινηθώ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΩ ΑΠΟ ΔΩ ΜΕΣΑ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΩ! ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ!
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ!
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Τα σανίδια του φέρετρου πετάχτηκαν με φόρα, ο τάφος
εξαφανίστηκε και γέμισα τα πνευμόνια μου με τον κα
θαρό αέρα του δρόμου του Αγίου Ιακώβου. Έτρεμα
σύγκορμος κι ήμουν κάθιδρος. Μετακινήθηκα λιγάκι
και κατάλαβα πως τα έντερα μου ήταν άδεια. Αλλά
τίποτα δεν είχε σημασία: ήμουν ζωντανός.
Το τρέμουλο παρατεινόταν και δεν έκανα την πα
ραμικρή προσπάθεια να το ελέγξω. Με πλημμύρισε
μια αίσθηση απέραντης γαλήνης κι ένιωσα κάτι σαν
παρουσία πλάι μου. Κοίταξα κι είδα το πρόσωπο του
θανάτου μου. Δεν ήταν ο θάνατος του οποίου είχα την
! μπειρΐα λίγο πρωτύτερα, αλλά ο πραγματικός μου θά
νατος, φίλος και σύμβουλος, που χάρη σ' αυτόν δε θα
δείλιαζα πια οΰτε μια μέρα στη ζωή μου. Από δω κι ε
μπρός θα με στήριζε καλύτερα από το χέρι και τις συμ
βουλές του Πέτρους. Δε θα μου επέτρεπε να αναβάλω
γι' αργότερα αυτό που μπορούσα να ζήσω τώρα. Δε θα
με άφηνε να το σκάσω από τους αγώνες της ζωής και
0(Ϊ με βοηθούσε να διεξαγάγω τον Καλό Αγώνα. Ποτέ
πια, οΰτε στιγμή, δε θα αισθανόμουν γελοίος για να
κάνω την παραμικρή κίνηση. Ήταν εδώ, με βεβαίωνε
πως, σαν θα μ' έπιανε από το χέρι για να ταξιδέψουμε
<>Γ άλλους κόσμους, δεν έπρεπε να πάρω μαζί μου το
|π γαλΰτερο αμάρτημα: τη λΰπη. Σίγουρος για την
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παρουσία του, κοιτάζοντας το αξιαγάπητο πρόσωπο
του, είχα τη βεβαιότητα πως θα ε'πινα άπληστα από
την πηγή με το καθάριο νερό που είναι η ζωή.
Η νύχτα δεν έκρυβε πια οΰτε μυστικά οΰτε τρόμους.
Ήταν μια ευτυχισμένη νύχτα, μια ειρηνική νύχτα. Ό
ταν μου πέρασε το τρέμουλο, σηκώθηκα και πήγα προς
τις δεξαμενές των εργατών που δούλευαν τη γη. Τίνα
ξα τη βερμούδα μου κι άλλαξα, φόρεσα αυτή που εί
χα στο σακίδιο μου. Ύστερα γύρισα στο δέντρο κι έ
φαγα τα δύο σάντουιτς που μου είχε αφήσει ο Πέτρους.
Ήταν το πιο υπέροχο φαγητό του κόσμου, γιατί ήμουν
ζωντανός κι ο θάνατος δε με φόβιζε πια.
Αποφάσισα να κοιμηθώ σ' εκείνο το μέρος. Ποτέ το
σκοτάδι δεν ήταν τόσο ήμερο.
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ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΑΝ Σ' ΈΝΑΝ ΑΠΈΡΑΝΤΟ ΑΓΡΌ, ε'ναν αγρό σπαρ

μένο με σιτάρι, επίπεδο και μονότονο, που απλωνόταν
σ' όλο τον ορίζοντα. Την ομοιομορφία του τοπίου τη
διέκοπτε μόνο μια μεσαιωνική στήλη μ' ένα σταυρό,
που οροθετούσε το δρόμο των προσκυνητών. Μπροστά
στη στήλη, ο Πέτρους πέταξε το σακίδιο του και γονά
τισε. Με κάλεσε να κάνω το ίδιο.
«Θα προσευχηθούμε. Θα προσευχηθούμε για το
μόνο πράγμα που μπορεί να σημάνει την αποτυχία ε
νός προσκυνητή όταν βρίσκει το σπαθί του: τα προσω
πικά του ελαττώματα. Όσα κι αν μαθαίνει από τους
Μεγάλους Δασκάλους για να κατευθύνει τη λάμα του,
ιο ένα του χέρι θα είναι πάντα ο χειρότερος εχθρός του.
Θα προσευχηθούμε για να κρατάς πάντα το σπαθί σου,
αφοΰ το βρεις, με το χέρι που δε σε προσβάλλει».
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Ήταν δύο το μεσημέρι. Δεν ακουγόταν ο παραμι
κρός θόρυβος. Ο Πέτρους άρχισε:
«Έλεος, Κύριε, γιατί είμαστε προσκυνητές στο
δρόμο της Κομποστέλα κι αυτό μπορεί να αποτελεί
φαυλότητα. Κάνε, με την απέραντη ευσπλαχνία Σου, να
μη στρέψουμε ποτέ τη γνώση εναντίον του εαυτού μας.
»Έλεος, Κύριε, γι' αυτούς που λυπούνται τον εαυτό
τους και κρίνουν πως είναι καλοί και θεωρούν πως η
ζωή τους φέρεται άδικα, επειδή δεν αξίζουν αυτό που
τους συνέβη - γιατί αυτοί δε θα καταφέρουν ποτέ να
διεξαγάγουν τον Καλό Αγώνα. Κι έλεος γι' αυτούς που
είναι σκληροί με τον εαυτό τους, βλέπουν μόνο το κα
κό στις πράξεις τους και θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι
για τις αδικίες του κόσμου. Γιατί αυτοί δε γνωρίζουν το
νόμο Σου που λέει: "υμών δέ και αϊ τρίχες της κεφαλής
ττάσαι ήριθμημέναι είσί".*
»Έλεος γι' αυτούς που προστάζουν και γι' αυτούς
που υπηρετούν εργαζόμενοι για ώρες και θυσιάζονται
με αντάλλαγμα μια Κυριακή όπου όλα είναι κλειστά
και δεν έχουν να πάνε πουθενά. Αλλά έλεος και γι'
αυτούς που καθαγιάζουν το έργο Σου, ξεπερνούν τα ό
ρια της δικής Σου τρέλας και καταλήγουν χρεωμένοι ή
* Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. Γ, στίχ. 30. (Σ.τ.Ε.)
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καρφωμένοι στο σταυρό από τους ίδιους τους τους α
δελφούς. Γιατί κι αυτοί δε γνώρισαν το νόμο Σου που
λέει: "γίνεσθαι ούν φρόνιμοι ώς οι όφεις καί ακέραιοι
ώς αϊ ιτ€ριστεραί".*
»Έλεος γιατί ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει τον κό
σμο και να μην διεξαγάγει ποτέ τον Καλό Αγώνα για
τον εαυτό του. Αλλά έλεος και γι' αυτούς που κέρδισαν
τον Καλό Αγώνα και βρίσκονται τώρα στα σταυροδρό
μια και στα στέκια της ζωής, γιατί δεν κατάφεραν να
νικήσουν τον κόσμο. Γιατί αυτοί δε γνώρισαν το νόμο
Σου που λέει: "Πας ούν όστις ακούει μου τους λόγους
τούτους καί ττοιεΐ αυτούς, ομοιώσω αυτόν άνδρί φρονίμω, όστις ώκοδόμησε την οίκίαν αύτοϋ έττί την ττέτραν".**
»Έλεος γι' αυτούς που φοβούνται να κρατήσουν τη
γραφίδα, τη σμίλη, το χρωστήρα, το μουσικό όργανο, το
εργαλείο, γιατί πιστεύουν πως κάποιος έκανε ήδη κάτι
καλύτερο και δε νιώθουν άξιοι να μπουν στο θαυμαστό
χώρο της τέχνης. Αλλά πιότερο έλεος γι' αυτούς που έ
πιασαν τη γραφίδα, τη σμίλη, το χρωστήρα, το μουσι
κό όργανο και το εργαλείο και μετέτρεψαν την έμπνευ-

* Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. Γ, στίχ. 16. (Σ.τ.Ε.)
** Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. Ζ', στίχ. 24. (Σ.τ.Ε.)
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ση σε μικρόπρεπο αίσθημα και πιστεύουν πως είναι κα
λύτεροι από τους άλλους. Αυτοί δε γνώρισαν το νόμο
Σου που λέει: "ουδέν γάρ έστι κεκαλυμμένον ΄'ο ούκ άποκαλυφθήσεται, και κρυιττόν δ ου γνωσθήσεται".*
»'Ελεος γι' αυτούς που τρωγοπίνουν και χορταίνουν, μα
είναι δυστυχείς και μοναχικοί μέσα στην αφθονία τους.
Και λυπήσου ακόμα πιο πολύ αυτούς που νηστεύουν,
λογοκρίνουν, απαγορεύουν κι αισθάνονται άγιοι και πά
νε να κηρύξουν τ' όνομα Σου στις πλατείες. Γιατί αυτοί
δε γνώρισαν το νόμο Σου που λέει: "Έάν έγώ μαρτυρώ
περί έμαυτοϋ, ή μαρτυρία μου ούκ έστιν αληθής".**
»Έλεος γι' αυτούς που φοβούνται το θάνατο και πα
ραγνωρίζουν τα πολυάριθμα βασίλεια που διέτρεξαν
και τους αμέτρητους νεκρούς που είναι ήδη πεθαμένοι
και δυστυχούν επειδή σκέφτονται πως όλα θα τελειώ
σουν μια μέρα. Αλλά έλεος και γι' αυτούς που γνώρι
σαν ήδη τους πολλούς τους θανάτους και σήμερα πι
στεύουν πως είναι αθάνατοι, γιατί αγνοούν το νόμο Σου
που λέει: "Έάν μη τις γεννηθή άνωθεν, ου δύναται
ίδείν την βασιλείαν τοϋ θεοΰ".***
»Έλεος γι' αυτούς που γίνονται σκλάβοι με το με* Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. Γ, στίχ. 26. (Σ.τ.Ε.)
** Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφ. Ε', στίχ. 31. (Σ.τ.Ε.)
*** Κατά Ιωάννην Ευα-γγέλιο, κεφ. Γ', στίχ. 3. (Σ.τ.Ε.)
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ταξένιο δεσμό της αγάπης, που πιστεύουν πως είναι κύριοι κάποιου, νιώθουν ζήλια και δηλητηριάζονται και
βασανίζονται, επειδή δεν καταφέρνουν να δουν πως η
αγάπη αλλάζει σαν τον άνεμο, όπως όλα τα πράγματα.
Αλλά λυπήσου ακόμα πιο πολύ αυτούς που πεθαίνουν
(ΐπό φόβο μήπως αγαπήσουν κι αρνιούνται τον έρωτα
στο όνομα μιας ανώτερης αγάπης, γιατί δε γνωρίζουν
το νόμο Σου που λέει: "δς δ' αν τάη έκ του ύδατος ου €"γώ
δώσω αύτω, ού μή διψήση εις τόν αιώνα".*
»Έλεος γι' αυτούς που περιορίζουν το σύμπαν σε
μια εξήγηση, το Θεό σ' ένα μαγικό ηρεμιστικό φάρ
μακο και τον άνθρωπο σ' ένα πλάσμα με βασικές α
νάγκες που πρέπει να τις ικανοποιήσει, γιατί αυτοί δε
θ' ακούσουν ποτέ τη μουσική από τις σφαίρες. Αλλά
πιότερο έλεος γι' αυτούς που έχουν τυφλή πίστη και
που μέσα στα εργαστήρια μετατρέπουν τον υδράργυρο
σε χρυσό και περιβάλλονται από βιβλία που μιλούν για
τα μυστικά των ταρό και τη δύναμη των πυραμίδων.
Γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν το νόμο Σου που λέει: "άφετ€ τά τταιδία καί μή κωλύετε αυτά έλθείν ττρός με τών
•γαρ τοιούτων εστίν ή βασιλεία τών ουρανών".**

* Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφ. Δ', στίχ. 14. (Σ.τ.Ε.)
** Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. ΙΘ', στίχ. 14 (Σ.τ.Ε.)
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»Έλεος γι' αυτούς που δε βλέπουν κανέναν πέρα α
πό τον εαυτό τους, για τους οποίους οι άλλοι αποτε
λούν ένα θέαμα ακαθόριστο και μακρινό όταν περνούν
στο δρόμο μέσα σε λιμουζίνες και γι' αυτούς που οχυ
ρωμένοι στα κλιματιζόμενα γραφεία τους του τελευ
ταίου ορόφου υποφέρουν βουβά τη μοναξιά της ισχύος.
Αλλά λυπήσου κι αυτούς που, με το χέρι πάντα ανοιχτό,
ελεούν απλόχερα και θέλουν να νικήσουν το κακό μό
νο με την αγάπη, γιατί αυτοί αγνοούν το νόμο Σου που
λέει: "καί ό μη έχων πωλήσει τό ιμάτιον αύτοΰ καί
αγοράσει μάχαιραν".*
»Έλεος, Κύριε, για μας που αναζητούμε και τολμά
με ν' αδράξουμε το σπαθί που έταξες και που είμαστε
ένας λαός άγιος κι αμαρτωλός, διασκορπισμένος στη
γη. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο, σκεφτό
μαστε συχνά πως είμαστε ντυμένοι κι είμαστε γυμνοί,
πιστεύουμε πως διαπράττουμε ένα έγκλημα, ενώ στην
πραγματικότητα σώζουμε κάποιον. Μη μας λησμονείς,
Φιλεύσπλαχνε, όλους εμάς που κρατούμε το σπαθί με
το χέρι ενός αγγέλου κι ενός δαίμονα ταυτόχρονα. Για
τί μένουμε στον κόσμο, βρισκόμαστε σ' αυτόν κι έχου
με την ανάγκη Σου. Έχουμε πάντα ανάγκη το νόμο Σου
* Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. ΚΒ', στίχ. 36. (Σ.τ.Ε.)
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που λέει: "δτ€ απέστειλα ύμας άτερ βαλλαντίου καί
ττήρας καί ύττοδημάτων, μή τίνος ύστερήθητε"».*
Ο Πέτρους σώπασε. Η σιωπή παρατάθηκε. Έμει
νε να κοιτάζει επίμονα τον αγρό το σπαρμένο με σιτάρι
γΰρω μας.

* Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. ΚΒ', στίχ. 35. (Σ.τ.Ε.)
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του τάγματος του Ναοΰ. Καθίσαμε να ξεκουραστούμε. Ο
Πέτρους κάπνισε το παραδοσιακό τσιγάρο του κι εγώ ή
πια λίγο κρασί που είχα φυλάξει από το μεσημέρι. Κοί
ταξα το τοπίο γύρω μου: μερικά αγροτόσπιτα, ο πε
ρίβολος του πύργου, η εξοχή με τους κυματισμούς της, η
οργωμένη γη έτοιμη για σπορά. Ξαφνικά, στα δεξιά μου,
είδα να περνάει κοντά στο ερειπωμένο τείχος ένας βοσκός
που γύριζε από τα χωράφια με τα πρόβατα του. Ο ου
ρανός ήταν πορφυρός κι η σκόνη που σήκωνε το κοπά
δι έδινε στο τοπίο μια ονειρική όψη, μαγική. Ο βοσκός
ύψωσε το χέρι και μας έγνεψε. Του απαντήσαμε.
Τα πρόβατα πέρασαν από μπροστά μας και συνέ
χισαν το δρόμο τους. Ο Πέτρους σηκώθηκε. Η σκηνή
τον είχε εντυπωσιάσει.
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«Πάμε, πρέπει να βιαστούμε», είπε.
«Γιατί;»
«Γιατί έτσι. Τελικά, δε βρίσκεις πως αρκετά χασομε
ρήσαμε στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου;»
Μα κάτι μου έλεγε πως η σπουδή του είχε κάποια
σχέση με τη σκηνή του βοσκού και των προβάτων του.

Δύο μέρες αργότερα φτάσαμε στους πρόποδες του
βουνού που υψωνόταν στα νότια σπάζοντας τη μονο
τονία των απέραντων σιταροχώραφων. Παρά τα κάποιον
φυσικά υψώματα, το μέρος ήταν οροθετημένο με τα κι
τρινα σημάδια για τα οποία μας είχε μιλήσει ο πατέρας
Ζόρντι. Ωστόσο, ο Πέτρους απομακρύνθηκε σιγά σιγά
από αυτά τα σημάδια, χωρίς να μου δώσει καμιά εξή
γηση, κατευθυνόμενος βόρεια. Είχα επιστήσει την προ
σοχή του στο γεγονός και μου είχε απαντήσει ξερά πως
αυτός ήταν ο οδηγός μου κι ήξερε πού με πήγαινε.
Ύστερα από πορεία μίας ώρας, άκουσα τον ήχο του
νερού που έπεφτε. Γύρω μας υπήρχαν μόνο χωράφια
πυρπολημένα από τον ήλιο κι έψαξα να βρω από πού
μπορούσε να προέρχεται ο ήχος. Όσο όμως προχωρού
σαμε, δυνάμωνε, ώσπου δε μας έμεινε ίχνος αμφιβολίας
για την προέλευση του: ήταν ένας καταρράχτης. Αλλά
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-φαινόμενο πέρα από τα συνηθισμένα- κοίταζα γΰρω
μου και δεν έβλεπα ούτε βουνά οΰτε καταρράχτες.
Τότε ήταν που στην καμπή ενός γήλοφου βρέθηκα
ξαφνικά μπροστά σ' ένα εκπληκτικό έργο της φύσης:
σ' ένα κοίλωμα του εδάφους, που θα μπορούσε να πε
ριέχει ένα κτίριο με πέντε ορόφους, ένας υδάτινος όγκος
κατρακυλούσε προς το κέντρο της γης. Στο χείλος της
πελώριας κοιλότητας, άφθονη βλάστηση, τελείως δια
φορετική, περιέβαλλε τον καταρράχτη.
«Θα κατεβούμε», μου ανήγγειλε ο Πέτρους.
Καθώς αρχίσαμε να κατεβαίνουμε, ήρθε στο νου
μου ο Ιούλιος Βερν. Ήταν σαν να κατευθυνόμασταν
στο κέντρο της γης. Η πλαγιά ήταν απότομη κι ανα
γκάστηκα να κρατιέμαι από αγκαθωτά κλαδιά και
κοφτερές πέτρες για να μην πέσω. Έφτασα στον πυθ
μένα της κοιλότητας με πόδια και χέρια καταγρατσουνισμένα.
«Μεγαλειώδες έργο της φύσης», σχολίασε ο Πέ
τρους.
Συμφώνησα. Μια όαση στην καρδιά της ερήμου,
βλάστηση πυκνή και σταγόνες νερού σχημάτιζαν ένα
ουράνιο τόξο, κι όλα τούτα ήταν εξίσου όμορφα να τα
βλέπεις τόσο από πάνω όσο κι από κάτω.
«Εδώ η φύση αποδεικνύει τη δύναμη της», συνέχισε.
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«Αυτό είναι αλήθεια», υπερθεμάτισα.
«Και μας επιτρέπει ν' αποδεικνύουμε κι εμείς τη δύ
ναμη μας. Θα ξανανεβούμε τον καταρράχτη, αυτή τη
φορά μέσα από το νερό».
Ξανακοίταξα το θέαμα. Τούτη τη φορά δεν έβλεπα
την όμορφη όαση, το εξεζητημένο καπρίτσιο της φύ
σης. Βρισκόμουν μπροστά σε ένα τοίχωμα πάνω από
δεκαπέντε μέτρα ύφος, που σε όλο του το μήκος το νε
ρό έπεφτε με τρομερό πάταγο. Το βάθος της λιμνού
λας που είχε σχηματιστεί από την πτώση του νερού δεν
ξεπερνούσε το μπόι ενός ανθρώπου, ωστόσο το ποτά
μι κατρακυλούσε με εκκωφαντικό θόρυβο από ένα
άνοιγμα και θα πρέπει να έφτανε στα έγκατα της γης.
Στο τοίχωμα δεν υπήρχε το παραμικρό σημείο για να
μπορεί κανείς να κρατηθεί κι η λιμνούλα από κάτω δεν
ήταν τόσο βαθιά για να μετριάσει την πτώση. Η ανά
βαση μου φαινόταν ακατόρθωτη.

Θυμήθηκα μια σκηνή που είχε συμβεί πριν από πέντε
χρόνια, τότε που ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τελετουρ
γικό συμπεριλάμβανε μια παρόμοια αναρρίχηση. Ο
Δάσκαλος με είχε αφήσει να αποφασίσω αν ήθελα να
συνεχίσω ή όχι. Ήμουν πιο νέος, γοητευμένος από τις
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εξουσίες και τα θαύματα της Παράδοσης. Αποφάσισα
να συνεχίσω, να πάω μπροστά. Έπρεπε να αποδείξω
το κουράγιο και την τόλμη μου.
Ύστερα από περίπου μίας ώρας αναρρίχηση,
μπροστά στο πιο δύσκολο σημείο της ανάβασης σηκώ
θηκε ένας άνεμος απίστευτα δυνατός κι αναγκάστηκα να
γαντζωθώ με όλες μου τις δυνάμεις από το μικρό πλά
τωμα όπου ήμουν ακουμπισμένος για να μην γκρε
μοτσακιστώ. Έκλεισα τα μάτια περιμένοντας το χειρό
τερο, με τα νύχια μπηγμένα στο βράχο. Δοκίμασα όμως
μεγάλη έκπληξη όταν διαπίστωσα, την επόμενη στιγμή,
πως κάποιος με βοηθούσε να κρατώ μια στάση άνετη κι
ασφαλή. Άνοιξα τα μάτια: ο Δάσκαλος βρισκόταν πλάι
μου.Έκανε κάποια σχέδια στον αέρα κι ο άνεμος στα
μάτησε ξαφνικά. Με μια αλλόκοτη ευκινησία, που θύ
μιζε τις πιο χαρακτηρισπκές ασκήσεις ανύψωσης, ξα
νακατέβηκε και με κάλεσε να κάνω το ίδιο.
Έφτασα κάτω με πόδια που έτρεμαν και τον ρώτη
σα αγανακτισμένος γιατί δεν είχε σταματήσει τον αέ
ρα προτού με φτάσει.
«Γιατί εγώ έκανα τον άνεμο να φυσήξει».
«Για να με σκοτώσεις;»
«Για να σε σώσω. Δε θα ήσουν ικανός να σκαρφα
λώσεις σ' αυτό το βουνό. 'Οταν σε ρώτησα αν ήθελες ν'
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ανεβείς, δε δοκίμαζα το θάρρος σου. Δοκίμαζα τη φρονιμάδα σου.
«Επινόησες μια διαταγή που εγώ δε σου έδωσα»,
μου εξήγησε ο Δάσκαλος. «Αν ήξερες ν' ανυψωθείς, δε
θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά προτίμησες να κάνεις τον
θαρραλέο, ενώ αρκούσε να είσαι έξυπνος».
Εκείνη τη μέρα μου μίλησε για τους μάγους που εί
χαν τρελαθεί κατά τη διαδικασία της φώτισης, που δεν
μπορούσαν πια να διακρίνουν τις δικές τους εξουσίες
από αυτές των μαθητών τους. Στην πορεία της ζωής μου,
γνώρισα μεγάλους ανθρώπους στο δρόμο της Πα
ράδοσης. Συνάντησα μάλιστα τρεις Δασκάλους -μετα
ξύ αυτών και τον δικό μου- ικανούς να διατηρούν τη φυ
σική κυριαρχία τους στο ανώτατο επίπεδο που μπορεί
να ονειρευτεί ένας άνθρωπος. Είδα θαύματα, προμηνύ
ματα που επαληθεύτηκαν, μετενσαρκώσεις. Ο Δάσκα
λος μου μου μίλησε για τον πόλεμο στις Μαλβίνες δύο
μήνες προτού εισβάλουν οι Αργεντινοί στα νησιά. Μου
τον περιέγραψε με λεπτομέρειες και μου εξήγησε τους
αστρικούς λόγους αστής της σύρραξης.
Από κείνη τη μέρα ανακάλυψα εξάλλου πως μερικοί
μάγοι, όπως είπε ο Δάσκαλος μου, είχαν «τρελαθεί κα
τά τη διαδικασία της φώτισης». Αυτοί οι άνθρωποι ήταν
σε όλα σχεδόν ίδιοι με τους Δασκάλους, ακόμα και στις
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δυνάμεις τους: είδα έναν από αυτούς που, χάρη σε υ
πέρτατη αυτοσυγκέντρωση, έκανε να βλαστήσει ένας
σπόρος σε δεκαπέντε λεπτά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος,
και μερικοί άλλοι, είχαν οδηγήσει πολλούς μαθητές στην
τρέλα και στην απελπισία. Μερικοί κατέληξαν στο ψυ
χιατρείο κι επιβεβαιώθηκε μια περίπτωση αυτοκτονίας.
Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην περίφημη «μαΰρη
λίστα» της Παράδοσης, αλλά ήταν αδύνατο ν' ασκείς
πάνω τους αδιάκοπα έλεγχο. Ακόμα και σήμερα, πολλοί
από αυτούς συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους.
Όλη αυτή η ιστορία πέρασε από το νου μου σ' ένα
κλάσμα του δευτερολέπτου, μπροστά σε τοΰτο τον καταρράχτη που ήταν σχεδόν αδύνατο να τον ανεβείς.
Αναλογίστηκα όλο αυτό τον καιρό που ο Πέτρους κι ε
γώ περπατούσαμε πλάι πλάι, θυμήθηκα το σκύλο που
μου είχε επιτεθεί και δεν του είχε κάνει κανένα κακό,
την έλλειψη αυτοκυριαρχίας του στο εστιατόριο με το
σερβιτόρο, το μεθύσι του στο γάμο.
«Πέτρους, δεν τίθεται θέμα να σκαρφαλώσω σε τού
το το τοίχωμα. Για έναν απλό λόγο: είναι αδύνατο».
Δε μου απάντησε. Κάθισε σιο χορτάρι κι έκανα κι
εγώ το ίδιο. Μείναμε βουβοί \4α κανένα τέταρτο της ώ
ρας. Αφοπλισμένος από τη σιωπή του, πήρα την
πρωτοβουλία να ξαναμιλήσω.
225

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

«Πέτρους, δε θέλω να ξανασκαρφαλώσω αυτό τον
καταρράχτη, γιατί θα πέσω. Ξέρω πως δε θα σκοτωθώ,
γιατί, όταν είδα το πρόσωπο του θανάτου μου, είδα ε
πίσης και τη μέρα που θα έρθει, αν είμαι πιστός στο
δρόμο μου. Αλλά μπορεί να γκρεμοτσακιστώ και να
μείνω παράλυτος για όλη μου τη ζωή».
«Πάουλο, Πάουλο...» Με κοίταξε και χαμογέλασε.
Είχε αλλάξει εντελώς. Είχε κάτι από την Αγάπη
που κατακλύζει στη φωνή του και τα μάτια του έλα
μπαν.
«Θα πεις πως παραβαίνω τον όρκο της υπακοής που
έδωσα προτού κινήσω για το δρόμο;»
«Δεν παραβαίνεις κανέναν όρκο. Δε νιώθεις οΰτε
φόβο ούτε οκνηρία. Κι ούτε σκέφτεσαι, αναμφίβολα,
πως σου δίνω μια ανώφελη διαταγή. Δε θέλεις ν' ανεβείς,
επειδή θα πρέπει να συλλογιέσαι τους μαύρους μάγους.*
Το να χρησιμοποιείς τη, δύναμη σου ν' αποφασίζεις δε
σημαίνει πως παραβαίνεις τον όρκο σου. Αυτή η δύνα
μη δεν είναι απαγορευμένη στον προσκυνητή».
Κοίταξα τον καταρράχτη και ξαναστράφηκα στον
* Έτσι ονομάστηκαν στην Παράδοση οι Δάσκαλοι που έχασαν τη μαγική
επαφή τους με το μαθητή τονς. Η έκφραση χρησιμοποιείται και για τους
Δασκάλους που σταμάτησαν την πορεία της μάθησης μόλις κυριάρχησαν
στις γήινες δυνάμεις.
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Πέτρους. Εκτίμησα τις δυνατότητες αναρρίχησης και
δε βρήκα καμιά.
«Πρόσεχε», συνέχισε. «Θ' ανεβώ πριν από σένα, χω
ρίς να χρησιμοποιήσω κανένα χάρισμα. Και θα πετύ
χω. Αν το καταφέρω, μόνο και μόνο επειδή θα ξέρω
που να πατήσω το πόδι μου, θα πρέπει να κάνεις κι ε
σύ το ίδιο. Έτσι θα ακυρώσω τη δύναμη σου ν' αποφα
σίζεις. Αν αρνηθείς αφοΰ με δεις να σκαρφαλώνω, αυ
τό θα σημαίνει πως παραβαίνεις τον όρκο σου».
Ο Πέτρους ξυπολήθηκε. Ήταν τουλάχιστον δέκα
χρόνια μεγαλύτερος μου κι αν κατάφερνε ν' ανεβεί, δε
θα είχα κανένα επιχείρημα. Κοίταξα τον καταρράχτη
και το στομάχι μου δέθηκε κόμπος.

Ωστόσο εκείνος δεν κινήθηκε. Αν και ξυπόλητος, έ
μεινε καθισμένος στην ίδια θέση. Κοίταξε τον ουρα
νό και είπε:
«Το 1502, λίγα χιλιόμετρα μακριά από δω, εμφανί
στηκε η Παρθένος σε ένα βοσκό. Σήμερα είναι η γιορτή
της -η γιορτή της Παρθένο\/του δρόμου του Αγίου Ια
κώβου- και θα της προσφέρω την κατάκτηση μου. Σε
συμβουλεύω να κάνεις το ίδιο. Την προσφορά μιας κα
τάκτησης. Μην παρουσιάσεις τον πόνο των ποδιών σου
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οΰτε τις πληγές των ξεγδαρμένων από τις πέτρες χεριών
σου. Όλος ο κόσμος δεν προσφέρει άλλο από πόνο και
μετάνοιες. Δεν υπάρχει τίποτα αξιοκατάκριτο σ' αυτό,
αλλά πιστεύω πως θα χαιρόταν αν, ξέχωρα από τους
πόνους και τις θλίψεις, οι άνθρωποι της πρόσφεραν και
τις χαρές τους».
Δεν ήμουν διατεθειμένος να μιλήσω. Εξακολουθού
σα ν' αμφιβάλλω για την ικανότητα του Πέτρους ν' α
ναρριχηθεί στο τοίχωμα. Είπα μέσα μου πως όλα τού
τα ήταν μια φάρσα- στην πραγματικότητα, με εξα
πατούσε με ωραία λόγια, για να με υποχρεώσει να κά
νω κάτι που δεν ήθελα. Πάντως, για κάθε ενδεχόμενο,
έκλεισα τα μάτια και προσευχήθηκα στην Παρθένο.
Έταξα πως, αν ο Πέτρους κι εγώ καταφέρναμε να
σκαρφαλώσουμε, θα ξαναερχόμουν μια μέρα σε τούτο
το μέρος.
«Όσα έμαθες ως τώρα δεν έχουν σημασία αν δεν ε
φαρμοστούν. Να θυμάσαι, ο δρόμος του Αγίου Ια
κώβου είναι ο δρόμος των κοινών ανθρώπων. Σ' το έ
χω πει χίλιες φορές. Στο δρόμο, όπως και στη ζωή, η
σύνεση δεν έχει αξία παρά μόνο αν μπορεί να βοηθή
σει τον άνθρωπο να ξεπεράσει ένα εμπόδιο.
»'Ενα σφυρί δε θα είχε λόγο ύπαρξης χωρίς τα καρ
φιά. Αλλά η ύπαρξη των καρφιών δεν είναι αρκετή. Το
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σφυρί πρέπει να κρατηθεί από το χέρι του Δασκάλου
και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την περίσταση».
Θυμήθηκα τα λόγια του Δασκάλου στην Ιτατιάια:
«Όποιος κατέχει ένα σπαθί πρέπει να το δοκιμάζει
διαρκώς, για να μη σκουριάσει στο θηκάρι του».
«Ο καταρράχτης είναι το μέρος όπου θα κάνεις πρά
ξη όσα έμαθες ως τώρα», μου διευκρίνισε ο οδηγός μου.
«Έχεις ήδη ένα πλεονέκτημα: γνωρίζεις την ημερομη
νία του θανάτου σου κι αυτός ο φόβος δε θα σε παρα
λύσει όταν θα χρειαστεί ν' αποφασίσεις γρήγορα ή να
στηριχτείς κάπου. Αλλά να θυμάσαι πως πρέπει να
υπολογίζεις το νερό, γιατί αυτό θα σου φέρει ό,τι έχεις
ανάγκη. Μην ξεχνάς να μπήγεις το νύχι στη σάρκα του
αντίχειρα σου όταν σε κυριεύει μια κακή σκέψη.
»Και κυρίως θα πρέπει να στηρίζεσαι, σε κάθε στιγ
μή της ανάβασης σου, στην Αγάπη που κατακλύζει. Αυ
τή είναι που οδηγεί και δικαιολογεί το κάθε βήμα σου».
Ο Πέτρους σώπασε. Γδύθηκε τελείως, βούτηξε στο
παγωμένο νερό της λιμνούλας κι ύψωσε τα χέρια στον
ουρανό. Είδα πως ήταν ευχαριστημένος, χαιρόταν τη
δροσιά του νερού και τα ουράνια τόξα που σχημάτιζαν
οι σταγόνες γύρω μας.
«Και κάτι ακόμα», είπε προτού χωθεί κάτω από την
κουρτίνα του νερού. «Αυτός ο καταρράχτης θα σε δι229
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δάξει πώς να είσαι Δάσκαλος. Θ' ανεβώ, αλλά θα υ
πάρχει ένα πέπλο νερού ανάμεσα μας. Θα αναρριχη
θώ χωρίς εσύ να μπορείς να δεις που ακριβώς βάζω τα
χέρια και τα πόδια μου.
»Επίσης, ένας μαθητής δεν μπορεί ποτέ να μιμηθεί
τα βήματα του οδηγού του. Ο καθένας έχει τον τρόπο
του να βλέπει τη ζωή, να ζει τις δυσκολίες και τις κα
τακτήσεις. Το να διδάσκεις είναι να δείχνεις αυτό που
είναι δυνατό. Το να μαθαίνεις είναι να το κάνεις δυνατό
για τον εαυτό σου».
Δεν πρόσθεσε τίποτα. Πέρασε κάτω από τον καταρράχτη κι άρχισε να σκαρφαλώνει. Διέκρινα τη
σιλουέτα του, όπως βλέπουμε κάποιον μέσα από ένα
θαμπό γυαλί. Προχωρούσε αργά κι αναπότρεπτα προς
τα πάνω. Όσο πλησίαζε στην κορφή, τόσο με κυρίευε
ο φόβος, γιατί θα έφτανε η ώρα που θα έπρεπε να κά
νω το ίδιο. Τέλος, έφτασε η τρομερή στιγμή: ν' ανα
δυθεί από το νερό που κατρακυλούσε με προσανα
τολισμό πάντα προς τα πάνω. Η δύναμη της υδατόπτωσης θα έπρεπε να τον είχε ρίξει πίσω στο έδαφος.
Αλλά το κεφάλι του Πετρους ξεπρόβαλε και το νερό
που έπεφτε τον έντυνε μ' ένα ασημένιο μανδύα. Το ό
ραμα ήταν στιγμιαίο. Ο Πέτρους ύψωσε απότομα το
σώμα του προς τα πάνω, ενώ γαντζωνόταν με κάθε
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μέσο στο πλάτωμα - αλλά πάντα μέσα στο νερό. Τον
έ^ασα από τα μάτια μου για λίγα λεπτά.
Τέλος, εμφανίστηκε σε μια όχθη. Χαμογελούσε, με
το μουσκεμένο σώμα του πλημμυρισμένο ήλιο.
«Εμπρός!» φώναξε κουνώντας τα χέρια του. «Η σει
ρά σου τώρα!»
Ήταν η σειρά μου. Διαφορετικά θα έπρεπε να πα
ραιτηθώ για πάντα από το σπαθί μου.

Έβγαλα τα ρούχα μου κι έκανα μια προσευχή στην
Παρθένο του δρόμου του Αγίου Ιακώβου. Ύστερα βού
τηξα το κεφάλι μέσα στο νερό. Ήταν παγωμένο και το
σώμα μου σφίχτηκε, αλλά σε λίγο δοκίμασα μια ευχά
ριστη αίσθηση. Χωρίς να το σκεφτώ άλλο, βάδισα ίσια
στον καταρράχτη.
Η πτώση του νερού στο κεφάλι μου μου έδωσε την
αλλόκοτη «αίσθηση του πραγματικού» που εξασθενίζει
τον άνθρωπο την ώρα που η πίστη κι η δύναμη του εί
ναι απαραίτητες. Η υδατόπτωση ήταν πιο δυνατή απ'
ό,τι φανταζόμουν και, αν το νερό έπεφτε πάνω στο στή
θος μου, μπορούσε να με ανατρέψει, ακόμα κι αν τα πό
δια μου στηρίζονταν γερά στον πυθμένα της λιμνούλας.
Ξεπέρασα το ρεύμα κι έμεινα ανάμεσα στην πέτρα και
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στο νερό, στριμωγμένος σ' έναν περιορισμένο χώρο,
κολλημένος στο βράχο. Η προσπάθεια τότε μου φάνη
κε πιο εύκολη απ' ό,τι τη φανταζόμουν.
Αυτό που μου φαινόταν ένα λείο τοίχωμα απέξω
παρουσίαζε στην πραγματικότητα πολλές προεξοχές.
Τρελάθηκα στην ιδέα πως θα μπορούσα να παραιτη
θώ από το σπαθί μου από φόβο για μια λεία πέτρα, ε
νώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα είδος βρά
χου που είχα σκαρφαλώσει δεκάδες φορές. Μου φά
νηκε πως άκουσα τη φωνή του Πέτρους: «Βλέπεις; Έ
τσι και το πάρεις απόφαση, το πρόβλημα είναι απλού
στατο».
Σκαρφάλωσα με το πρόσωπο κολλημένο στον υγρό
βράχο. Σε δέκα λεπτά είχα διανύσει πάνω από τη μισή
απόσταση. Δεν απέμενε παρά να διασχίσω τον καταρράχτη στην κορφή του. Η νίκη της κατάκτησης σ' αυ
τή την ανάβαση δε θα χρησίμευε σε τίποτα αν δεν έ
φτανα σε τοΰτο το μικρό τμήμα που με χώριζε από τον
ελεύθερο αέρα. Εκεί βρισκόταν ο κίνδυνος και δεν εί
χα καλοδεί πώς τον είχε ξεπεράσει ο Πέτρους. Ξανάρ
χισα να προσεύχομαι στην Παρθένο του δρόμου του
Αγίου Ιακώβου, μια Παρθένο την οποία δεν είχα ακου
στά ως τότε· κι όμως, εναπέθετα σ' αυτή όλη μου την πί
στη, όλη μου την ελπίδα για τη νίκη. Με μεγάλη προφΰ232
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λαξη, έχωσα πρώτα τα μαλλιά κι υστέρα το κεφάλι κά
τω από το χείμαρρο που βρυχιόταν.
Το νερό με τύλιξε και μου θόλωσε την όραση. Έ
νιωσα τη δύναμη του και γαντζώθηκα σταθερά στο
βράχο, σκύβοντας το κεφάλι, έτσι ώστε να σχηματιστεί
ένας θύλακας αέρα που θα μου επέτρεπε ν' αναπνέω.
Εμπιστευόμουν απόλυτα τα πόδια και τα χέρια μου. Αυ
τά τα τελευταία είχαν κρατήσει το παλιό μου σπαθί και
τα πόδια μου είχαν διανύσει το δρόμο του Αγίου Ια
κώβου. Ήταν πιστοί μου σύμμαχοι. Αλλά ο ορυμαγδός
του νερού με ξεκούφαινε κι ανάσαινα με δυσκολία. Βού
τηξα τότε το κεφάλι μέσα στο ρεύμα και, για μερικά
δευτερόλεπτα, έγιναν όλα μαύρα. Αγωνιζόμουν για να
μείνω γαντζωμένος στις προεξοχές, αλλά ο θόρυβος
θαρρείς και μ' έσερνε σ' ένα μυστηριώδες και μακρινό
μέρος, όπου τίποτα δεν είχε πια την παραμικρή σημα
σία κι όπου θα έφτανα αν αφηνόμουν σ' αυτή τη δύνα
μη. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκανα για να μεί
νω κολλημένος στο βράχο δε θα ήταν πια αναγκαία: ό
λα θα γίνονταν γαλήνη κι ανάπαυση.
Ωστόσο, τα πόδια και τα χέρια μου αντιστέκονταν
στο θανάσιμο πειρασμό. Και το κεφάλι μου άρχισε να
αναδύεται αργά από το πέπλο του νερού, έτσι όπως εί
χε μπει. Με είχε κυριεύσει μια βαθιά αγάπη για το σώ233
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μα μου, που με βοηθούσε σε τοΰτη την τρελή περιπέ
τεια, την περιπέτεια ενός ανθρώπου που διασχίζει έναν
καταρράχτη αναζητώντας το σπαθί του.
Είδα τότε τον ήλιο να λάμπει πάνωθέ μου και πήρα
βαθιά εισπνοή. Αυτό μου έδωσε καινούριο σφρίγος κι
ορμή. Κοίταξα γύρω μου κι είδα, σε λίγα εκατοστά, το
πλάτωμα που είχαμε περάσει και που σηματοδοτούσε
το τέλος του ταξιδιού. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, μου
ερχόταν να ορμήσω και ν' αρπαχτώ από κει, αλλά δεν έ
βλεπα καμιά εγκοπή που θα μου το επέτρεπε, εξαιτίας
του νερού που έπεφτε. Η τελική παρόρμηση ήταν βίαιη,
αλλά δεν είχε έρθει ακόμα η στιγμή της κατάκτησης κι
έπρεπε να συγκρατηθώ. Ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή ό
λης της αναρρίχησης, το νερό με χτυπούσε στο στήθος,
η πίεση απειλούσε να με ρίξει πίσω στη γη, απ' όπου εί
χα τολμήσει να βγω, σπρωγμένος από τα όνειρα μου.
Δεν ήταν ώρα να σκέφτομαι Δασκάλους και φίλους
και δεν μπορούσα να κοιτάζω λοξά για να δω αν ο Πέτρους ήταν σε θέση να με σώσει σε περίπτωση που θα
γλιστρούσα. Θα έχει κάνει αυτή την αναρρίχηση χι
λιάδες φορές, σκέφτηκα, και θα πρέπει να ξέρει πως
έχω απεγνωσμένα ανάγκη τη βοήθεια του. Αλλά με ε
γκατέλειψε. Ή ίσως δε με εγκατέλειψε, ίσως είναι πί
σω μου, αλλά δεν μπορώ να στρέψω το κεφάλι μου για
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να μη χάσω την ισορροπία μου. Θα πρέπει να πετύχω
μόνος την κατάκτηση μου.
Κράτησα τα πόδια και το ένα χέρι γαντζωμένα στο
βράχο, ενώ το άλλο χέρι, ελεύθερο, αναζητούσε την
αρμονία με το νερό. Δεν έπρεπε να αντισταθεί, γιατί
χρησιμοποιούσα ήδη το μέγιστο των δυνάμεων μου.
Το χέρι μου λοιπόν έγινε ψάρι, ελεύθερο να φύγει, αλ
λά ξέροντας πολύ καλά πού ήθελε να πάει. Θυμήθηκα
τις ταινίες των παιδικών μου χρόνων, όπου οι σολομοί
πηδούσαν στους χείμαρρους γιατί έπρεπε να φτάσουν
κι αυτοί στον προορισμό τους.
Το χέρι μου υψώθηκε αργά χρησιμοποιώντας τη δύ
ναμη του νερού. Ελευθερώθηκε και, όπως ο σολομός
στις ταινίες των παιδικών μου χρόνων, βούτηξε και πά
λι στο νερό αναζητώντας ένα οποιοδήποτε σημείο για
να στηριχτεί, ώστε να κάνω το τελικό σάλτο. Η πέτρα
ήταν λεία από τη διάβρωση αιώνων. Αλλά κάπου έπρεπε
να υπάρχει ένα βαθούλωμα, μια εσοχή: αν το είχε πε
τύχει ο Πέτρους, θα το μπορούσα κι εγώ. Με πλημμύ
ρισε μεγάλος πόνος. Ήμουν τώρα ένα βήμα πριν από
το τέλος, τη στιγμή που οι δυνάμεις μειώνονται και που
ο άνθρωπος δεν έχει πια εμπκποσύνη στον εαυτό του.
Μου είχε συμβεί στη ζωή μου να χάσω την τελευταία
στιγμή: να έχω διασχίσει κολυμπώντας έναν ωκεανό
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και να κοντέψω να πνιγώ από τη μανία των κυμάτων
κοντά στην ακτή. Αλλά ήμουν στο δρόμο του Αγίου Ια
κώβου κι αυτή η ιστορία δεν μπορούσε να επαναλαμ
βάνεται επ' άπειρον - έπρεπε να νικήσω αυτή τη φορ· <
Το ελεύθερο χέρι μου γλιστρούσε στο λείο βράχο >
η πίεση του νεροΰ γινόταν όλο και πιο δυνατή. Τα ά\
λα μέλη μου δεν άντεχαν πια, από τη μια στιγμή στη
άλλη θα μ' έπιαναν κράμπες. Το νερό χτυπούσε δυνο
τά τα γεννητικά μου όργανα κι ο πόνος ήταν έντονον.
Ξαφνικά το ελεύθερο χέρι μου βρήκε ένα στήριγμα
Βρισκόταν έξω από την τροχιά της ανάβασης, αλλά θα
χρησίμευε, τελικά, στο άλλο χέρι μου. Συγκράτησα νοε
ρά τη θέση του και το χέρι μου, οδηγώντας με στη σω
τηρία μου, συνάντησε, σε λίγα εκατοστά από το πρώτο,
ένα άλλο στήριγμα που με περίμενε.
Εκεί βρισκόταν το σημείο όπου από αιώνες είχαν
βρει στήριγμα οι προσκυνητές του Αγίου Ιακώβου. Γα
ντζώθηκα με όλες μου τις δυνάμεις, ελευθερώνοντας
το άλλο χέρι μου. Ενώ αρχικά παρασύρθηκε πίσω α
πό τη δύναμη του ποταμού, κατόρθωσε να φτάσει στη\
πρώτη εσοχή. Το σώμα μου, μεμιάς, ακολούθησε τη\
οδό που είχαν ανοίξει τα χέρια μου και υψώθηκα ως
το πλάτωμα.
Είχα κάνει το τελευταίο βήμα* Διέσχισα εντελώς τ<>
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ρεύμα και ξαφνικά ο άγριος χείμαρρος δεν ήταν πια
παρά ένα ρυάκι ειρηνικό σχεδόν. Σκαρφάλωσα στην ό
χθη κι αφέθηκα στην κούραση μου. Ο ήλιος ξαναζέ
σταινε το κορμί μου, μου θύμιζε πως είχα πετύχει και
πως ήμουν τόσο ζωντανός όσο κι όταν βρισκόμουν κά
τω, στη λιμνούλα. Παρά τον πάταγο, αντιλήφθηκα το
θόρυβο των βημάτων του Πέτρους που πλησίαζε.
Θέλησα να σηκωθώ, να εκφράσω τη χαρά μου, αλ
λά το σώμα μου, εξαντλημένο, αρνιόταν να υπακού
σει.
«Ησύχασε, ξεκουράσου. Προσπάθησε να αναπνέεις
αργά».
Αυτό έκανα και βυθίστηκα σ' έναν ύπνο χωρίς όνει
ρα. Σαν ξύπνησα, ο ήλιος είχε γείρει στον ορίζοντα κι
ο Πέτρους, ντυμένος, μου έδωσε τα ρούχα μου κι είπε
πως έπρεπε να συνεχίσουμε.
«Είμαι πολύ κουρασμένος», διαμαρτυρήθηκα.
«Μη νοιάζεσαι. Θα σε μάθω ν' αντλείς ενέργεια απ'
ό,τι σε περιβάλλει».
Κι ο Πέτρους μού δίδαξε την ΑΝΑΣΑ ΤΟΥ RΑΜ.
Έκανα την άσκηση για πέντε λεπτά κι αισθάνθηκα
καλύτερα. Σηκώθηκα, φόρεσα τα ρούχα μου και πήρα
το σακίδιο μου.
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Η ΑΝΆΣΑ ΤΟΥ RΑΜ
Άδειασε εντελώς τους πνεύμονες σου από τον αέρα Ύστερα πά
ρε αργή εισπνοή υψώνοντας τα μπράτσα 'Οσο εισπνέεις, συγκεντρώσου για να εισχωρήσουν στην καρδιά σου η αγάπη, η γαλή
νη κι η αρμονία με το σύμπαν.
Κράτα την αναπνοή σου φυλακισμένη και τα μπράτσα υψωμέ
να όσο το δυνατό περισσότερο, απολαμβάνοντας την εσωτερική κι
εξωτερική αρμονία Ύστερα να εκπνεύσεις γρήγορα προφέροντας
τη λέξη «RΑΜ».
Να επαναλαμβάνεις την άσκηση επί πέντε λεπτά
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«Έλα από δω», μου είπε ο Πέτρους. Περπάτησα ως
την άκρη του πλατώματος. Κάτω από τα πόδια μου
μούγκριζε η πηγή.
«Από δω μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο απ' ό,τι α
πό κάτω», παρατήρησα.
«Ακριβώς. Κι αν σου είχα δείξει πιο μπροστά αυτό
το πανόραμα, θα είχες προδώσει τον εαυτό σου. Δε θα
είχες αξιοποιήσει τις δυνατότητες σου».
Ήμουν ακόμα αδύναμος κι επανέλαβα την άσκηση.
Δεν άργησα να νιώσω σε αρμονία με τον κόσμο γύρω
μου, μια αρμονία που έφτασε ως την καρδιά μου. Ρώ
τησα τον Πέτρους γιατί δε μου είχε διδάξει την Ανάσα
του RΑΜ νωρίτερα, εφόσον είχα νιώσει συχνά κούρα
ση κι οκνηρία κατά τη διαδρομή.
«Γιατί δεν το έδειξες ποτέ», μου εξήγησε γελώντας
και με ρώτησε αν μου είχε μείνει κανένα από κείνα τα
υπέροχα μπισκότα βουτύρου που είχα αγοράσει στην
Αστόργκα.
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Η τρέλα

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ κάναμε μια βεβιασμένη πορεία. Ο

Πέτρους με ξυπνούσε πριν από το χάραμα και στα
ματούσαμε στις εννιά το βράδυ. Η μόνη μας ανάπαυ
ση ήταν οι στάσεις που κάναμε για φαγητό, μια κι ο
οδηγός μου είχε καταργήσει το μεσημεριανό ΰπνο. Έ
δινε την εντύπωση πως ακολουθούσε ένα μυστηριώδες
πρόγραμμα που εγώ δεν έπρεπε να το ξέρω.
Και η συμπεριφορά του εξάλλου είχε αλλάξει εντε
λώς. Στην αρχή νόμιζα πως οφειλόταν στις αμφιβολίες
μου τότε με το επεισόδιο του καταρράχτη, αλλά μετά
κατάλαβα πως δεν ήταν αυτό. Ήταν ευερέθιστος, νευ
ρίαζε με τα πάντα και κοίταζε κάθε τόσο το ρολόι του.
Του θύμισα τα λόγια του: «Εμείς καθορίζουμε το ρυθμό
του χρόνου».
«Κάθε μέρα είσαι και πιο καταρτισμένος», μου α241
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πάντησε. «Να δούμε αν όλη αυτή τη γνώση θα την κά
νεις πράξη όταν χρειαστεί».
Ένα απόγευμα ήμουν τόσο κουρασμένος από το
ρυθμό της πορείας μας που δεν μπορούσα να κάνω βή
μα, κυριολεκτικά.
Ο Πέτρους μού σύστησε να βγάλω το πουκάμισο
μου και ν' ακουμπήσω τη σπονδυλική μου στήλη σ' έ
να δέντρο που βρισκόταν εκεί κοντά. Έμεινα έτσι για
κάμποσα λεπτά- σε λίγο ένιωσα καλύτερα. Μου εξή
γησε πως τα φυτά, και κυρίως τα γέρικα δέντρα, είναι
ικανά να μεταδώσουν την αρμονία σε οποιονδήποτΕ
ακουμπήσει στον κορμό τους το νευρικό του κέντρο,
Μου μίλησε ώρες για τις φυσικές, ενεργειακές και πνευ
ματικές ικανότητες των φυτών.
Δε νοιάστηκα να κρατήσω σημειώσεις, μια και το
είχα ήδη διαβάσει κάπου όλα τούτα. Αλλά η «διάλεξη>
του Πέτρους είχε ως αποτέλεσμα να διαλύσει τις υπο
ψΐες μου πως ήταν θυμωμένος μαζί μου. Άρχισα λοι
πόν να αντιμετωπίζω με περισσότερο σεβασμό τη σιω
πή του κι αυτός, μαντεύοντας ίσως τις ανησυχίες μου
προσπαθούσε να φανεί τόσο συμπαθητικός όσο του ε
πέιρεπε η κακή διάθεση που είχε τις τελευταίες μέρες
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Ένα πρωί φτάσαμε σ' ένα τεράστιο γεφύρι, δυσανάλογο
με το μικρό ρυάκι που κυλούσε από κάτω. Ήταν Κυ
ριακή, πολΰ πρωί, κι οι ταβέρνες και τα καφενεία του
γειτονικού χωριού ακόμα κλειστά. Καθίσαμε στο γε
φύρι για να κολατσίσουμε.
«Ο άνθρωπος κι η φύση έχουν τα ίδια καπρίτσια»,
παρατήρησα προσπαθώντας ν' ανοίξω συζήτηση. «Ε
μείς κατασκευάζουμε ωραίες γέφυρες κι αυτή φροντί
ζει να εκτρέψει το ρου τον ποταμών».
«Φταίει η ξηρασία», μου εξήγησε. «Τέλειωνε το σά
ντουιτς σου, πρέπει να συνεχίσουμε».
Αποφάσισα, τελικά, να τον ρωτήσω το λόγο της βια
σύνης του.
«Έχω πολύ καιρό που βρίσκομαι στο δρόμο του Α
γίου Ιακώβου, σ' το ξαναείπα. Με περιμένουν ένα σωρό
δουλειές στην Ιταλία. Πρέπει να επιστρέψω γρήγορα».
Δε μ' έπεισε η απάντηση του. Μπορεί να ήταν αλή
θεια ό,τι είπε, αλλά σίγουρα δεν ήταν η μόνη αιτία. Πά
νω που ετοιμαζόμουν να επιμείνω, εκείνος άλλαξε θέμα.
«Τι ξέρεις γι' αυτό το γεφύρι;»
«Τίποτα. Ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη την ξηρασία,
οι διαστάσεις του είναι δυσανάλογες. Πιστεύω ειλι
κρινά πως το ποτάμι άλλαξε τη ροή του».
«Δεν έχω ιδέα», μου είπε, «αλλά στο δρόμο του Αγίου
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Ιακώβου είναι γνωστό ως "Πέρασμα της Τιμής". Αυτά
τα χωράφια γύρω μας υπήρξαν πεδία αιματηρών μα
χών ανάμεσα σε Σουηβούς και Βησιγότθους κι αργό
τερα ανάμεσα στους στρατιώτες του Αλφόνσου Γ' και
των Μαυριτανών. Ίσως να το έφτιαξαν τόσο μακρύ για
να μπορεί να κυλάει το αίμα από κάτω του χωρίς να
πλημμυρίζει την πόλη».
Ήταν μαΰρο χιούμορ. Δε γέλασα κι αυτός συνέχισε
κάπως αποθαρρημένος:
«Το γεφύρι δεν πήρε το όνομα του από τις στρατιές
των Βησιγότθων ούτε από τους θριαμβευτικούς αλα
λαγμούς των αντρών του Αλφόνσου. Το πήρε από μια
ιστορία έρωτα και θανάτου.
»Στους πρώτους αιώνες του δρόμου του Αγίου Ια
κώβου, τότε που άρχισαν να συρρέουν απ' όλη την Ευ
ρώπη προσκυνητές, ιερωμένοι, ευγενείς, ακόμα και βα
σιλιάδες που ήθελαν να προσκυνήσουν τον άγιο, η πε
ριοχή έγινε πόλος έλξης για τους ληστές και τους κα
κοποιούς. Η Ιστορία αναφέρει αμέτρητες περιπτώσεις
ληστείας ολόκληρων καραβανιών και τρομερά εγκλή
ματα σε βάρος των μοναχικών προσκυνητών».
Όλα επαναλαμβάνονται, είπα μέσα μου.
«Έτσι, ευγενείς ιππότες αποφάσισαν να προσφέρουν
την προστασία τους στους προσκυνητές κι ο καθένας α244
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πό αυτούς ανέλαβε να φυλάει ένα τμήμα του δρόμου.
Μα, όπως τα ποτάμια αλλάζουν πορεία, έτσι μεταβάλ
λονται και τα ιδανικά των ανθρώπων. Εκτός του ότι φό
βιζαν τους κακοποιούς, οι περιπλανώμενοι ιππότες άρ
χισαν να τσακώνονται για το ποιος είναι ο πιο δυνατός
κι ο πιο ανδρείος στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Βάλ
θηκαν ν' αγωνίζονται ο ένας εναντίον του άλλου κι οι λή
σταρχοι καταπιάστηκαν και πάλι, ατιμώρητα, με τις
παλιές τους δραστηριότητες.
»Αυτό κράτησε πολύ καιρό, ώσπου το 1434 ένας ευ
γενής από την πόλη Λεόν ερωτεύτηκε μια γυναίκα.
Ονομαζόταν δον Σουέρο δε Κινιόνες κι ήταν πλούσιος
κι ισχυρός. Έκανε τα πάντα για να κερδίσει τη γυναί
κα των ονείρων του, αλλά εκείνη, που η Ιστορία δε συ
γκράτησε το όνομα της, δε θέλησε να ακούσει τίποτα
για το μεγάλο πάθος του και τον απέρριψε».
Ήμουν πολύ περίεργος να μάθω τι σχέση είχε τού
τη η χωρίς ανταπόκριση αγάπη με τους τσακωμούς των
περιπλανώμενων ιπποτών. Ο Πέτρους πρόσεξε το εν
διαφέρον μου και μου υποσχέθηκε να μου διηγηθεί τη
συνέχεια αν τέλειωνα γρήγορα το σάντουιτς μου για να
συνεχίσουμε το δρόμο μας.
«Μου θυμίζεις τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρός»,
του είπα. Ωστόσο, καταβρόχθισα βιαστικά το υπόλοιπο
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ψωμί μου, πήρα το σακίδιο μου και αρχίσαμε να δια
σχίζουμε τη μικρή κοιμισμένη κωμόπολη.

Ο Πέτρους συνέχισε τη διήγηση του:
«Πληγωμένος στο φιλότιμο του, ο ιππότης μας αποφά
σισε να κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι άντρες όταν νιώθουν πως
τους έχουν απορρίψει: αποφάσισε να διεξαγάγει τον
προσωπικό του πόλεμο. Ορκίστηκε να κάνει τέτοιο κα
τόρθωμα, που η εν λόγω δεσποσύνη να μη λησμονήσει
ποτέ το όνομα του. Μήνες ολόκληρους αναζητούσε ένα
ευγενικό ιδανικό να του αφιερώσει αυτό το χωρίς αντα
πόκριση έρωτα. Κι υστέρα, ένα βράδυ, ακούγοντας να
μιλούν για τα εγκλήματα και τις μάχες που γίνονταν στο
δρόμο του Αγίου Ιάκωβου, του ήρθε μια ιδέα.
«Μάζεψε δέκα φίλους κι εγκαταστάθηκε σε τούτη
την κωμόπολη όπου βρισκόμαστε και διέδωσε στους
προσκυνητές που περνούσαν πως ήταν διατεθειμένος
να μείνει εδώ τριάντα μέρες -και να τσακίσει τριακό
σια σπαθιά- για να αποδείξει πως ήταν ο πιο δυνατός
και θαρραλέος ιππότης του δρόμου. Αυτός κι οι φίλοι
του κατασκήνωσαν, με τις σημαίες, τα λάβαρα, τους
ακολούθους και τους υπηρέτες τους, και περίμεναν να
έρθουν να τους προκαλέσουν».
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Φαντάστηκα τι πανηγύρι θα γινόταν! Ψητά αγριο
γούρουνα, άφθονο κρασί, μουσική, ιστορίες κι ιππικοί
αγώνες. Μια ζωντανή τοιχογραφία εμφανίστηκε μπρο
στά στα μάτια μου, ενώ ο Πέτρους συνέχιζε:
«Οι ιππικοί αγώνες άρχισαν στις 10 Ιουλίου, μόλις
έφτασαν οι πρώτοι ιππότες. Ο Κινιόνες κι οι φίλοι του
τη μέρα πολεμούσαν και τη νΰχτα γλεντούσαν. Οι α
γώνες γίνονταν πάντα πάνω στο γεφύρι για να μην
μπορεί να το σκάσει κανένας. Κάποια φορά έφτασαν
τόσο πολλοί μαχητές, ώστε άναψαν φωτιές σε όλο το
μήκος της γέφυρας κι έτσι οι αγώνες μπορούσαν να
συνεχιστούν ως τα ξημερώματα. Οι νικημένοι ιππότες
ήταν υποχρεωμένοι να ορκιστούν πως δε θα μάχονταν
πια ο ένας τον άλλο και πως η μοναδική αποστολή τους
από δω κι εμπρός θα ήταν η προστασία των προσκυ
νητών ως την Κομποστέλα.
»Μέσα σε λίγες βδομάδες η φήμη του Κινιόνες α
πλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από τους ιππότες
του δρόμου του Αγίου Ιακώβου, κατέφθαναν κι άλλοι
για να τον αντιμετωπίσουν, στρατηγοί, στρατιώτες και
ληστές. Ήξεραν όλοι πως αυτός που θα κατάφερνε να
νικήσει το γενναίο ιππότη της Λεόν θα δοξαζόταν από
τη μια μέρα στην άλλη και πως το όνομα του θα το στε
φάνωνε η δόξα. Αλλά, ενώ οι άλλοι αναζητούσαν μόνο
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τη φήμη, ο Κινιόνες είχε έναν πολΰ πιο ευγενικό στόχο:
τον έρωτα μιας γυναίκας. Κι αυτό το ιδανικό τον έκανε
να αναδειχτεί νικητής σε όλους τους αγώνες.
»Στις 9 Αυγούστου τέλειωσαν οι έφιππες μονομαχίες
κι ο δον Σουέρο δε Κινιόνες αναγνωρίστηκε ως ο πιο γεν
ναίος και δυνατός απ' όλους τους ιππότες του δρόμου
του Αγίου Ιακώβου. Από κείνη τη μέρα, κανένας δεν
τόλμησε ν' αμφισβητήσει το θάρρος του κι οι ευγενείς
ξανάρχισαν να μάχονται εναντίον του κοινού εχθρού,
των ληστών που επιτίθενταν στους προσκυνητές. Αυτή
η εποποιία θ' αποτελούσε αργότερα το έναυσμα για την
ίδρυση του στρατιωτικού τάγματος του Αγίου Ιακώβου
της Σπάθης».
Διασχίσαμε την κωμόπολη. Θέλησα να γυρίσω για
λίγο πίσω για να ξαναδώ το «Πέρασμα της Τιμής», το
γεφύρι όπου είχε εκτυλιχθεί όλη τούτη η ιστορία. Αλ
λά ο Πέτρους πρότεινε να συνεχίσουμε.
«Και τι απέγινε ο δον Κινιόνες;» ρώτησα.
«Πήγε στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα κι απέθεσε στη
λειψανοθήκη ένα χρυσό περιδέραιο που κοσμεί ακό
μα και σήμερα το στήθος του Αγίου Ιακώβου του Πρε
σβύτερου».
«Αναρωτιόμουν αν παντρεύτηκε, τελικά, τη δεσπο
σύνη».
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«Α, αυτό δεν το ξέρω», απάντησε ο Πέτρους. «Εκεί
νη την εποχή την Ιστορία την έγραφαν οι άντρες. Πλάι
σε τόσες σκηνές μάχης, ποιος θα ενδιαφερόταν για την
κατάληξη μιας ερωτικής ιστορίας;»
Με αυτά τα λόγια, ο οδηγός μου ξανάπεσε στη συ
νηθισμένη του βουβαμάρα και βαδίσαμε δυο μέρες α
μίλητοι, σταματώντας μόνο για να ξεκουραστούμε.
Την τρίτη μέρα ο Πέτρους επιβράδυνε αφύσικα το
ρυθμό. Ήταν λίγο κουρασμένος, είπε, από την προσπά
θεια της τελευταίας βδομάδας και δεν είχε πια οΰτε την
ηλικία ούτε τη φυσική κατάσταση που απαιτούνταν για
να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ήμουν άλλη μια φορά
βέβαιος πως δεν έλεγε την αλήθεια: το πρόσωπο του,
πιότερο από κούραση, πρόδινε μια έντονη ανησυχία,
λες κι επρόκειτο να συμβεί κάτι σημαντικό.
Το απόγευμα φτάσαμε στο Φονθεμπαδόν, ένα με
γάλο αλλά ολότελα ερειπωμένο χωριό. Τα σπίτια ήταν
πέτρινα, αλλά οι στέγες από σχιστόλιθο ήταν κατε
στραμμένες από το χρόνο και τα ξύλινα δοκάρια είχαν
σαπίσει. Από τη μια πλευρά, το χωριό έβλεπε σ' έναν
γκρεμό και μπροστά μας, πίσω από ένα λόφο, βρι
σκόταν ένα από τα ψηλά σημεία του δρόμου του Αγίου
Ιακώβου: ο σιδερένιος σταυρός.
Αυτή τη φορά ήμουν εγώ αυτός που ανυπομονούσα
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να φτάσω σε τοΰτο το παράξενο μνημείο, που αποτε
λούνταν από έναν κορμό δύο μέτρων μ' ένα σιδερένιο
σταυρό στην κορφή. Ο σταυρός είχε υψωθεί εκεί την
εποχή της εισβολής του Καίσαρα, προς τιμήν του Ερ
μή. Κατά την ειδωλολατρική παράδοση, οι προσκυ
νητές συνήθιζαν ν' αποθέτουν εκεί μια πέτρα φερμένη
από μακριά. Μια κι οι πέτρες αφθονούσαν στην εγκα
ταλειμμένη κωμόπολη, μάζεψα κι εγώ από κάτω ένα
κομμάτι σχιστόλιθου.
Ύστερα, ενώ ήμουν αποφασισμένος ν' ανοίξω το βή
μα, πρόσεξα πως ο Πέτρους βάδιζε πολύ αργά. Εξέτα
ζε τα ερειπωμένα σπίτια, έψαχνε ανάμεσα στους ξερα
μένους κορμούς δέντρων και τα απομεινάρια βιβλίων,
ως τη στιγμή που αποφάσισε να καθίσει στη μέση μιας
πλατείας, όπου υψωνόταν ένας ξύλινος σταυρός.
«Ας ξεκουραστούμε λίγο», μου πρότεινε.
Ήταν νωρίς, κι ακόμα κι αν μέναμε εκεί μία ώρα,
θα προφταίναμε να φτάσουμε στο σιδερένιο σταυρό
προτού νυχτώσει.
Κάθισα πλάι του κι αγνάντεψα το έρημο τοπίο. Ό
πως αλλάζουν ροή τα ποτάμια, έτσι κι οι άνθρωποι αλ
λάζουν τόπο. Αυτά τα σπίτια ήταν στέρεα, θα χρειά
στηκαν πολλά χρόνια για να καταρρεύσουν. Το τοπίο
ήταν ευχάριστο, με ΊΟ βουνά στο βάθος και μια κοι-
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λάδα σε πρώτο πλάνο. Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο εί
χαν εγκαταλείψει οι κάτοικοι ένα τέτοιο μέρος.
«Πιστεύεις πως ο δον Σουέρο δε Κινιόνες ήταν τρε
λός;» με ρώτησε ο Πέτρους.
Είχα ξεχάσει κιόλας ποιος ήταν ο δον Σουέρο κι α
ναγκάστηκε να μου θυμίσει το «Πέρασμα της Τιμής».
«Δε νομίζω πως ήταν τρελός», είπα.
Αμφέβαλλα όμως για το αν ήταν βάσιμη η απάντη
ση μου.
«Κι όμως ήταν, όπως κι ο Αλφόνσο, ο καλόγερος
που συνάντησες. Όπως είμαι κι εγώ, κι εκδηλώνω αυ
τή την τρέλα με τα σχέδια που κάνω. Ή σαν κι εσένα
που αναζητάς το σπαθί σου. Έχουμε όλοι μέσα μας τη
φλόγα της θείας τρέλας που την τροφοδοτεί η Αγάπη.
»Δεν είναι ανάγκη να θες να κατακτήσεις την Αμε
ρική ή να κουβεντιάζεις με τα πουλιά σαν τον Άγιο
Φραγκίσκο της Ασίζης. Ο μανάβης της γωνίας μπορεί
να εκφράσει την ιερή φλόγα της τρέλας, αν αγαπάει αυ
τό που κάνει. Η Αγάπη υπάρχει πέρα από την ανθρώ
πινη αντίληψη κι είναι μεταδοτική, γιατί ο κόσμος δι
ψάει γι' αυτή».
Ο Πέτρους μου θύμισε πως ήξερα να ξυπνάω την Α
γάπη χάρη στην άσκηση της Γαλάζιας Σφαίρας. Αλλά,
για ν' ανθίσει η Αγάπη, δεν έπρεπε να φοβάμαι μήπως
251

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

αναστατώσω τη ζωή μου. Αν αγαπούσα αυτό που έκα
να, είχε καλώς· αν όχι, υπήρχε πάντα χρόνος να το αλ
λάξω. Με το να επιτρέψω να προκληθεί μια αλλαγή, με
τατρεπόμουν σε γόνιμο πεδίο κι άφηνα τη δημιουργική
φαντασία να φυτέψει μέσα μου το σπόρο της.
«Όλα όσα σε δίδαξα, συμπεριλαμβανομένης και της
Αγάπης, δεν έχουν νόημα παρά μόνο αν είσαι ικα
νοποιημένος με τον εαυτό σου. Στην αντίθετη περί
πτωση, οι ασκήσεις που έμαθες θα σε οδηγήσουν α
ναπόφευκτα στην επιθυμία της αλλαγής. Για να μη
στραφούν εναντίον σου, πρέπει να επιτρέψεις να προ
κληθεί μια αλλαγή.
»Είναι η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή ενός αν
θρώπου: όταν διακρίνει τον Καλό Αγώνα, αλλά αισθά
νεται ανίκανος ν' αλλάξει ζωή για να τον κάνει. Η γνώ
ση τότε θα στραφεί εναντίον αυτού που την κατέχει».
Κοίταξα την πόλη του Φονθεμπαδόν. Ίσως όλοι
αυτοί οι άνθρωποι \α είχαν νιώσει την ανάγκη της αλ
λαγής. Ρώτησα τον Πέτρους αν είχε διαλέξει τούτο το
σκηνικό επίτηδες, για να μου πει αυτό το πράγμα.
«Δεν ξε'ρω τι έγινε εδώ», μου απάντησε. «Οι άν
θρωποι είναι συχνά υποχρεωμένοι να δέχονται μια αλ
λαγή που προκαλεί το πεπρωμένο, αλλά εγώ δε μιλάω
γι' αυτό. Εγώ μιλάω για μια εθελοντική πράξη, για μια
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συγκεκριμένη επιθυμία να παλέψεις εναντίον όλων ό
σων δε σε ικανοποιούν στην καθημερινή σου ζωή.
»Στη διάρκεια της ΰπαρξής μας, ερχόμαστε πάντα
αντιμέτωποι με δύσκολα προβλήματα. Για παράδειγ
μα, το να διασχίσεις έναν καταρράχτη χωρίς να σε ρί
ξει κάτω το νερό. Θα πρέπει τότε ν' αφήσεις να δρά
σει η δημιουργική σου φαντασία. Στην περίπτωση σου,
ήταν θέμα ζωής ή θανάτου και δεν είχες χρόνο να δι
στάσεις: η Αγάπη σου υπέδειξε τη μόνη οδό.
»Αλλά υπάρχουν προβλήματα για τα οποία πρέπει να
διαλέξουμε ανάμεσα σε μια οδό ή σε μια άλλη, τα κα
θημερινά προβλήματα, όπως μια επαγγελματική από
φαση, μια συναισθηματική σύγκρουση, μια κοινωνική
συνάντηση. Καθεμιά από αυτές τις μικρές αποφάσεις
μπορεί να σημαίνει την επιλογή μεταξύ ζωής και θα
νάτου. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου το πρωί για να πας
στη δουλειά σου, μπορείς να διαλέξεις το μεταφορικό
μέσο που θα σε αφήσει σώο και ασφαλή στην πόρτα του
γραφείου σου ή ένα άλλο, που θα πάθει βλάβη και θα
προκαλέσει κάποιο δυστύχημα που θα παρασύρει στο
θάνατο τους επιβαίνοντες. Να πώς μια απλή απόφαση
μπορεί να αφορά κάποιον για το υπόλοιπο του βίου του».
Όσο μιλούσε ο Πέτρους εγώ σκεφτόμουν. Είχα ε
πιλέξει να διανύσω το δρόμο του Αγίου Ιακώβου ανα253
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ζητώντας το σπαθί μου. Αυτό μ' ενδιέφερε περισσό
τερο κι ήταν ανάγκη να το βρω με κάθε τρόπο. Έπρε
πε να πάρω μια σωστή απόφαση.
«Ο μόνος τρόπος να πάρεις μια σωστή απόφαση εί
ναι να αναγνωρίσεις την κακή απόφαση», μου εξήγησε
ο Πέτρους όταν του εξέφρασα την ανησυχία μου. «Ε
ξέτασε την άλλη οδό, χωρίς φόβο και χωρίς νοσηρότη
τα, κι υστέρα αποφάσισε. Η κακή απόφαση θα σου δεί
ξει την καλή».
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ.
«Εσένα το πρόβλημα σου είναι το σπαθί σου», μου
είπε αφού μου εξήγησε την άσκηση.
Έγνεψα καταφατικά.
«Τότε κάνε την άσκηση τώρα. Εγώ θα πάω έναν πε
ρίπατο. Ξέρω πως ώσπου να γυρίσω θα έχεις βρει τη
σωστή λΰση».
Θυμήθηκα τη βιασύνη του Πέτρους αυτές τις τε
λευταίες μέρες κι εκείνη τη συζήτηση στο εγκαταλειμ
μένο χωριό. Θα 'λεγες πως κοίταζε να κερδίσει χρόνο
για να λάβει κι αυτός μια απόφαση. Ξαναπήρα κου
ράγιο και εκτέλεσα την άσκηση.
Άρχισα με την Ανάσα του RΑΜ, για να βρεθώ σε αρ
μονία με το περιβάλλον. Μετά, για ένα τέταρτο, βάλ
θηκα να παρατηρώ τις σκιές γύρω μου.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΙΏΝ
Χαλάρωσε.
Παρατήρησε γύρω σου για πέντε λεπτά τις σκιές των πραγμά
των και των όντων. Ψάξε να μάθεις ακριβώς ποιο μέρος του αντι
κειμένου ή ίου προσώπου αντανακλάται.
Τα επόμενα πέντε λεπτά συνέχισε έτσι, αλλά ταυτόχρονα
προσήλωσε την προσοχή σου στο πρόβλημα που επιθυμείς να λύ
σεις και λάβε υπόψη σου όλες τις ακατάλληλες λύσεις που θα
μπορούσες να βρεις.
Τέλος, πέρασε πέντε λεπτά κοιτάζοντας τις σκιές και σκέψου τις
σωστές λύσεις που απομένουν. Απόρριψε τες μία μία ώσπου να
μείνει η μόνη σωστή για το πρόβλημα σου.
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Σκιές των ερειπωμένων σπιτιών, των βράχων, του
δάσους, του παλιού σταυρού στην πλάτη μου. Καθώς
παρατηρούσα έτσι, για δέκα λεπτά, κατάλαβα πως ή
ταν πολΰ δύσκολο να ξέρω ποιο ακριβώς μέρος αντανακλώνταν.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πολλά ίσια δοκάρια με
τατρέπονταν σε γωνιώδη σχήματα και μια ακανόνιστη
πέτρα έπαιρνε ένα στρογγυλεμένο σχήμα στην αντα
νάκλαση της. Δε δυσκολεύτηκα να συγκεντρωθώ, για
τί η άσκηση ήταν συναρπαστική. Άρχισα τότε να φα
ντάζομαι τις πιο ανορθόδοξες λύσεις για να βρω το
σπαθί μου. Πέρασαν από το νου μου αμέτρητες σκέ
ψεις - από το να πάρω ένα λεωφορείο για το Σαντιάγο
δε Κομποστέλα, ως το να τηλεφωνήσω στη γυναίκα
μου και ν' αρχίσω τους συναισθηματικούς εκβιασμούς,
για να την καταφέρω να μου πει πού το είχε καταχω
νιάσει.
Όταν επέστρειμε ο Πέτρους, χαμογελούσα.
«Λοιπόν;»
«Ανακάλυψα πώς έγραφε τα αστυνομικά της μυθι
στορήματα ηΆγκαθα Κρίστι», είπα για να αστειευτώ.
«Μετέτρεπε την πιο κακή υπόθεση σε σωστή υπόθε
ση. Θα γνώριζε σίγουρα την Άσκηση των Σκιών».
Ο Πέτρους με ρώτησε πού βρισκόταν το σπαθί μου.
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«Θα σου περιγράψω πρώτα μια ανακριβή υπόθε
ση, που την επεξεργάστηκα κοιτάζοντας τις σκιές: το
σπαθί δε βρίσκεται στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου».
«Είσαι μεγαλοφυής! Ανακάλυψες πως βαδίζουμε
τόσο καιρό αναζητώντας το σπαθί σου. Νόμιζα πως
σου το είχαν πει ήδη στη Βραζιλία».
«Και είναι φυλαγμένο σε σίγουρο μέρος», συνέχισα,
«όπου η γυναίκα μου δεν έχει πρόσβαση. Συμπέρανα
πως βρίσκεται σ' ένα μέρος ανοιχτό, αλλά είναι τοπο
θετημένο με τέτοιο τρόπο που δεν το βλέπουμε».
Ο Πέτρους δε γέλασε αυτή τη φορά. Κι εγώ συνέ
χισα:
«Και, καθώς το πιο παράλογο θα ήταν να βρίσκεται
σ' ένα μέρος γεμάτο κόσμο, θα είναι σίγουρα σ' ένα
σχεδόν ερημικό μέρος. Θα πάω πιο μακριά: για να μη
μαντεύουν τα λίγα πρόσωπα που το βλέπουν τη διαφορά
(ΐνάμεσα στο δικό μου και σ' ένα τυπικό ισπανικό σπα
θί, θα πρέπει να βρίσκεται κάπου όπου κανείς δεν ξέ
ρει να διακρίνει τα είδη των σπαθιών».
«Πιστεύεις πως βρίσκεται εδώ;»
«Όχι, δεν είναι εδώ. Θα ήταν σοβαρό λάθος να κα
νί.) αυτή την άσκηση εκεί όπου βρίσκεται το σπαθί μου.
Λυτή την υπόθεση την εγκατέλειψα αμέσως. Αλλά θα
11 ρέπει να βρίσκεται σε μια παρόμοια πόλη. Δεν πρέ257
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πει να είναι μια εγκαταλειμμένη πόλη, γιατί ένα σπαθί
σε μια εγκαταλειμμένη πόλη θα τραβούσε την προσοχή
των προσκυνητών και των περιπατητών. Θα το έβρισκε
κανείς πολΰ εύκολα στον τοίχο ενός καπηλειού.
«Πολύ καλά», είπε ο Πέτρους και πρόσεξα πως ή
ταν περήφανος για μένα και για την άσκηση που με εί
χε διδάξει.
«Και κάτι άλλο», επέμεινα.
«Σαν τι;»
«Το χειρότερο μέρος όπου θα μπορούσε να βρεθεί
το σπαθί ενός αδελφού θα ήταν ένα βέβηλο μέρος. Θα
πρέπει να είναι ένα μέρος ιερό. Σε μια εκκλησία, για
παράδειγμα, όπου κανένας δε θα διακινδυνεύε να το
κλέψει. Με λίγα λόγια: το σπαθί μου βρίσκεται στην εκ
κλησία μιας κωμόπολης κοντά στο Σαντιάγο σε κοινή
θέα, αλλά σε αρμονία με το περιβάλλον. Από δω κι ε
μπρός θα επισκέπτομαι όλες τις εκκλησίες του δρόμου
του Αγίου Ιακώβου».
«Δε θα χρειαστεί», παρενέβη. «Όταν έρθει η στιγμή,
θα το αναγνωρίσεις».
Τα είχα καταφέρει.
«Άκου, Πέτρους, γιατί βαδίσαμε τόσο γρήγορα και
τώρα μένουμε τόση ώρα σε μια εγκαταλειμμένη πόλη;»
«Ποια θα ήταν η χειρότερη απόφαση;»
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Κοίταξα φευγαλέα τις σκιές. Είχε δίκιο. Δε βρισκό
μασταν τυχαία εδώ.

Ο ήλιος είχε χαθεί πίσω από το βουνό, αλλά έμενε α
κόμα μια ζωηρή λάμψη προτού πέσει το σκοτάδι. Οι
αχτίδες θα πρέπει να χτυπούσαν ακόμα το σιδερένιο
σταυρό, το σταυρό που ήθελα να δω και που δεν απεί
χε παρά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Ήθελα να μάθω
τους λόγους αυτής της αναμονής. Είχαμε περπατήσει
εξαντλητικά όλη τη βδομάδα και δεν έβλεπα άλλο λόγο
γι' αυτό παρά το ότι έπρεπε να φτάσουμε εκεί τούτη τη
μέρα κι αυτή τη συγκεκριμένη ώρα.
Προσπάθησα ν' ανοίξω κουβέντα για να περάσει η
ώρα, αλλά ένιωσα πως ο Πέτρους ήταν σφιγμένος κι
απορροφημένος από τις σκέψεις του. Τον είχα δει
πολλές φορές σε κακή διάθεση, αλλά δε θυμόμουν να
τον είχα δει σε τέτοια ένταση. Ξαφνικά θυμήθηκα πως,
ναι, τον είχα ξαναδεί, τότε που κολατσίζαμε σ' ένα χω
ριό που ξεχνώ το όνομα του, λίγο προτού συναντήσω...
Ύψωσα τα μάτια. Ήταν εκεί. Ο σκύλος.
Ο άγριος σκύλος που με είχε ρίξει αρχικά καταγής,
ο άνανδρος σκύλος που το είχε βάλει στα πόδια την ε
πόμενη φορά. Ο Πέτρους μου είχε υποσχεθεί πως θα
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με βοηθούσε στην επόμενη συνάντηση μας. Στράφηκα
λοιπόν προς το μέρος του. Αλλά πλάι μου δεν υπήρχε
κανείς.
Στύλωσα τα μάτια μου σ' αυτά του ζώου, ενώ ανα
ζητούσα βιαστικά ένα μέσο για ν' αντιμετωπίσω την
κατάσταση. Δεν είχε κάνει κανένας μας την παραμικρή
κίνηση και για μια στιγμή σκέφτηκα τις μονομαχίες
στα φιλμ γουέστερν, οι οποίες γίνονταν στις πόλεις φα
ντάσματα. Δε θα είχε περάσει από το μυαλό κανενός
να βάλει σε μια ταινία μια μονομαχία ενός ανθρώπου
μ' ένα σκύλο - πολύ απίθανο! Κι όμως, ζούσα εδώ, στην
πραγματικότητα, κάτι που στο μύθο φαινόταν απί
στευτο.
Εκεί βρισκόταν η Λεγεώνα, γιατί ήταν πολλοί. Κοντό
μου υπήρχε ένα σπίτι εγκαταλειμμένο. Αν έτρεχα, θο
μπορούσα να σκαρφαλώσω στη στέγη κι η Λεγεώνα δε
θα με είχε ακολουθήσει. Ήταν αιχμάλωτη του σώμοπ^
και των δυνατοτήτων ενός σκύλου.
Εγκατέλειψα γρήγορα την ιδέα, ενώ εξακολουθού
σα να κοιτάω το ζώο στα μάτια. Είχα φοβηθεί πολλε^
φορές αυτή τη στιγμή στη διάρκεια του δρόμου τον
Αγίου Ιακώβου και να που, τελικά, είχε έρθει. Έπρε
πε, προτού βρω το σπαθί μου, να συναντήσω τον ε
χθρό, να τον νικήσω η να υποστώ την ήττα. Δε μου έ
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μένε παρά να τον αντιμετωπίσω. Αν έφευγα, θα είχα πέ
σει σε παγίδα. Μπορεί ο σκύλος να μην ξαναγυρνού
σε, αλλά ο φόβος θα με ακολουθούσε ως το Σαντιάγο
δε Κομποστέλα. Κι αργότερα ακόμα, θα ονειρευόμουν
το σκύλο νύχτες ολόκληρες, θα φοβόμουν μήπως φα
νεί ανά πάσα στιγμή και θα ζούσα μέσα στο φόβο την
υπόλοιπη ζωή μου.
Όσο σκεφτόμουν, ο σκύλος έκανε μια κίνηση προς
το μέρος μου. Συγκέντρωσα αμέσως όλη μου την
προσοχή στην πάλη που θα επακολουθούσε. Ο Πέτρους είχε φύγει κι ήμουν μόνος. Φοβήθηκα. Και, τη
στιγμή που φοβήθηκα, το σκυλί άρχισε να προχωράει
αργά προς το μέρος μου, γρυλίζοντας μέσα από τα δό
ντια του. Αυτό το συγκρατημένο γρύλισμα ήταν πολύ
πιο απειλητικό από ένα άγριο αλύχτισμα κι ο φόβος
μου μεγάλωσε. Ο σκύλος, μαντεύοντας την αδυναμία
στο βλέμμα μου, μου ρίχτηκε.

Ήταν σαν να με είχε χτυπήσει πέτρα κατάστηθα. Μ'
έριξε καταγής. Θυμήθηκα αμυδρά πως γνώριζα το θά
νατο μου κι ήξερα πως δε θα συνέβαινε μ' αυτό τον
τρόπο, αλλά ο φόβος όλο και μεγάλωνε μέσα μου και
δεν κατάφερνα να τον ελέγξω. Πάλεψα να προστατέ261
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ψω μόνο το πρόσωπο και το λαιμό μου. Ένας δυνατός
πόνος στο πόδι μ' έκανε να διπλωθώ στα δύο· κατά
λαβα πως μου είχε ξεσκίσει τη σάρκα. Τράβηξα τα χέ
ρια από το πρόσωπο και τα ακούμπησα στην πληγή.
Ο σκύλος βρήκε ευκαιρία και επιχείρησε να μου επι
τεθεί στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή το χέρι μου άγ
γιξε μια πέτρα. Την άρπαξα και χτύπησα το ζώο με ό
λη τη δύναμη της απελπισίας μου.
Ο σκύλος απομακρύνθηκε λίγο, πιότερο έκπληκτος
παρά πληγωμένος, κι έτσι κατάφερα να σηκωθώ. Αυτός
οπισθοχώρησε κι άλλο, αλλά η ματωμένη πέτρα μού έ
δωσε κουράγιο. Η υπερβολική μου εκτίμηση στον ε
χθρό ήταν παγίδα. Το ζώο δεν μπορούσε να είναι ππ
δυνατό από μένα. Ίσως να ήταν πιο σβέλτο, αλλά ό\
πιο δυνατό, γιατί εγώ ήμουν πιο ψηλός και πιο βαρύ
Τώρα πια φοβόμουν λιγότερο, αλλά είχα χάσει κάθε ε
λεγχο κι άρχισα να γρυλίζω κραδαίνοντας την πέτρα. Το
ζώο οπισθοχώρησε κι άλλο και ξαφνικά σταμάτησε.
Θαρρείς και διάβαζε τις σκέψεις μου. Ένιωθα δυνα
τός μέσα στην απελπισία μου και γελοίος που χτυ
πιόμουν μ' ένα σκύλο. Μια αίσθηση ισχύος με πλημμύ
ρισε ξαφνικά κι έπιασε να φυσάει ένας ζεστός αέρα
στην ερημωμένη πόλη. Ξαφνικά μ' έπιασε μια βαριε
στιμάρα, δεν ήθελα να συνεχίσω αυτή την πάλη - στο κα
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τω κάτω της γραφής, αρκούσε να σημαδέψω το ζώο, να
του πετάξω την πέτρα στο κεφάλι, για να το νικήσω. Ή
θελα να βάλω τέλος σ' αυτή την ιστορία, να φροντίσω την
πληγή στο πόδι μου και να τελειώνω με τούτη την πα
ράλογη εμπειρία του σπαθιού και τον αλλόκοτο δρόμο
του Αγίου Ιακώβου.
Κι αυτό ήταν άλλη μια παγίδα. Ο σκύλος πήδησε
πάνω μου και με ξανάριξε στη γη. Αυτή τη φορά κα
τάφερε ν' αποφύγει την πέτρα και μου δάγκωσε το χέ
ρι για να την παρατήσω. Άρχισα να του δίνω γροθιές
με το χέρι γυμνό, αλλά δεν του έκανα σοβαρή ζημιά.
Το μόνο που πέτυχα ήταν να τον εμποδίσω να με δα
γκώσει κι άλλο. Τα κοφτερά του νύχια άρχισαν να μου
κομματιάζουν τα ρούχα και τα μπράτσα και κατάλα
βα πως ήταν πια θέμα χρόνου: σε λίγο θα με εξουσία
ζε ολοκληρωτικά.
Ξαφνικά άκουσα μέσα μου μια φωνή που έλεγε πως,
αν μ' εξουσίαζε ο σκύλος, θα τέλειωνε ο αγώνας και θα
ήμουν σώος. Νικημένος αλλά ζωντανός. Το πόδι μου
με πονούσε κι όλο μου το σώμα μ' έκαιγε από τις γρατσουνιές. Η φωνή επέμενε να εγκαταλείψω τον αγώνα
και την αναγνώρισα: ήταν η φωνή του Αστρέν, του Αγ
γελιαφόρου μου. Ο σκύλος σταμάτησε μια στιγμή, σαν
να είχε ακούσει κι αυτός τη φωνή και γι' άλλη μια φορά
263

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

μου ήρθε να τα παρατήσω όλα. Ο Αστρέν μου έλεγε
πως πολλοί άνθρωποι σ' αυτή τη ζωή δεν έβρισκαν το
σπαθί τους. Και ποια ήταν η διαφορά; Αυτό που ήθε
λα ήταν να γυρίσω στο σπίτι μου, να ξαναβρώ τη γυναίκα μου, να αποκτήσω παιδιά και να κάνω τη δου
λειά που μου άρεσε. Αρκετά, έφταναν πια οι παρα
λογισμοί, η πάλη με σκύλους, η αναρρίχηση σε κα
ταρράκτες! Ήταν η δεύτερη φορά που το έλεγα αυτό
στον εαυτό μου, αλλά τώρα η επιθυμία ήταν πιο δυνα
τή κι ήμουν σίγουρος πως την επόμενη στιγμή θα πα
ραδινόμουν.

Ένας θόρυβος στο μονοπάτι απέσπασε την προσοχή
του ζώου. Ήταν ένας βοσκός που γύριζε τα πρόβατα
του από τους αγρούς. Μου ήρθε ξαφνικά στη μνήμη ό
τι είχα ξαναζήσει αυτή τη σκηνή στα ερείπια ενός πα
λιού πύργου. Όταν ο σκύλος είδε τα πρόβατα, ξεκόλ
λησε από πάνω μου μ' έναν πήδο κι ετοιμάστηκε να
τους επιτεθεί. Αυτό ήταν η σωτηρία μου.
Ο βοσκός άρχισε να φωνάζει και τα πρόβατα σκόρ
πισαν πιλαλώντας. Προτού απομακρυνθεί ο σκύλος,
αντιστάθηκα λίγο ακόμα, για να προφτάσουν τα πρό
βατα να φύγουν, κι άρπαξα το σκύλο από το ένα πόδι.
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Είχα την τρελή ελπίδα πως ο βοσκός θα ερχόταν να με
βοηθήσει και ξαναβρήκα για μια στιγμή την εμπι
στοσύνη μου στο σπαθί και στη δύναμη του RΑΜ.
Ο σκύλος πάλευε να ελευθερωθεί. Δεν ήμουν πια ε
χθρός, αλλά ένας ενοχλητικός. Αυτό που ήθελε τώρα
βρισκόταν εκεί, μπροστά του: τα πρόβατα. Αλλά εγώ
ήμουν πάντα γαντζωμένος από το πόδι του, περι
μένοντας ένα βοσκό που δεν ερχόταν, περιμένοντας
πρόβατα που δεν έλεγαν να φύγουν.
Αυτό το δευτερόλεπτο έσωσε την ψυχή μου. Μια τε
ράστια δύναμη ξεπήδησε από μέσα μου και δεν ήταν
πια η ψευδαίσθηση της δύναμης που προκαλεί η πλή
ξη κι η επιθυμία της παραίτησης. Ο Αστρέν κάτι μουρ
μούρισε και πάλι: έπρεπε ν' αντιμετωπίζω τον κόσμο
με τα ίδια όπλα που χρησιμοποιούσαν αυτοί που με
προκαλούσαν. Και δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα
μ' ένα σκύλο παρά μόνο αν γινόμουν κι εγώ σκύλος.
Ήταν η τρέλα για την οποία μου είχε μιλήσει ο Πέτρους εκείνη τη μέρα. Έδειξα τα δόντια μου και γρύ
λισα και με τους ήχους που έβγαζα εκφραζόταν το
μίσος μου. Το μάτι μου έπιασε στιγμιαία το έντρομο
πρόσωπο του βοσκού κι είδα πως τα πρόβατα με
φοβούνταν όσο και το σκύλο.
Η Λεγεώνα κατάλαβε και φοβήθηκε. Τότε χτύπη265

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

σα. Για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η πάλη. Ε
πιτέθηκα με νύχια και με δόντια, πασχίζοντας να δα
γκώσω το σκύλο στο λαιμό, όπως ακριβώς φοβόμουν
πως θα με δάγκωνε εκείνος. Με διακατείχε μια απέ
ραντη επιθυμία νίκης. Τίποτ' άλλο δε μετρούσε. Ρί
χτηκα στο ζώο και το έριξα καταγής. Πάλευε να ελευ
θερωθεί και τα νύχια του χώνονταν στο δέρμα μου, αλ
λά το δάγκωνα και το γρατσούνιζα κι εγώ. Αν μου ξέ
φευγε, θα το έβαζε στα πόδια και δεν ήθελα να επα
ναληφθεί αυτό ποτέ. Θα το νικούσα σήμερα και θα το
έβγαζα από τη μέση.
Το ζώο με κοίταξε με τρόμο. Τώρα ήμουν ένας
σκύλος που του φαινόμουν μεταμορφωμένος σε άν
θρωπο. Ο παλιός μου φόβος επιδρούσε πάνω του με
τέτοια δύναμη, ώστε κατάφερε ν' αποσπαστεί, αλλά
τον έκλεισα σ' ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Πίσω από έ
να τοιχάκι από σχιοτόλιθο βρισκόταν ένας γκρεμός και
δεν υπήρχε πια τρόπος να ξεφύγει. Ήταν ένας άν
θρωπος που θα έβλεπε το πρόσωπο του θανάτου του.
Ξαφνικά κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Παραήμουν δυνατός. Η σκέψη μου θόλωνε, έβλεπα το
πρόσωπο ενός τσιγγάνου και γύρω του συγκεχυμένες ει
κόνες. Είχα γίνει η Λεγεώνα. Αυτή ήταν η δύναμη μου.
Είχαν εγκαταλείψει τοΰτο το φτωχό, τρομαγμένο σκυ266
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λί, που από τη μια στιγμή στην άλλη θα γκρεμιζόταν
στην άβυσσο, και τώρα βρίσκονταν μέσα σ' εμένα. Μου
ήρθε μια τρελή επιθυμία να κομματιάσω το ανυπερά
σπιστο ζώο.
«Εσΰ είσαι ο Πρίγκιπας κι αυτοί είναι η Λεγεώνα»,
μουρμούρισε ο Αστρέν. Αλλά δεν ήθελα να είμαι πρί
γκιπας. Άκουσα επίσης και τη μακρινή φωνή του Δα
σκάλου μου που μου έλεγε επίμονα πως είχα ένα σπα
θί που έπρεπε να το ανακαλύψω. Έπρεπε ν' αντιστα
θώ λίγο ακόμα. Δεν έπρεπε να σκοτώσω το σκύλο.
Το βλέμμα του βοσκού επιβεβαίωσε αυτό που σκε
φτόμουν. Τώρα φοβόταν πιότερο εμένα παρά το σκΰλο.
Μου ήρθε μια ζάλη κι όλα γΰρω μου ταλαντεύτηκαν.
Δεν έπρεπε να λιγοθυμήσω, γιατί έτσι θα νικούσε η Λε
γεώνα. Έπρεπε να βρω μια λύση. Δεν αγωνιζόμουν πια
εναντίον ενός ζώου, αλλά εναντίον της δύναμης που με
διακατείχε. Ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια και στη
ρίχτηκα σ' έναν τοίχο, αλλά αυτός υποχώρησε κάτω α
πό το βάρος μου. Σωριάστηκα μπρούμυτα στη γη, α
νάμεσα σε πέτρες και ξύλα.
Η γη. Η Λεγεώνα ήταν η γη, οι καρποί της γης. Οι
καλοί και κακοί καρποί της γης, αλλά πάντως η γη. Ή
ταν η κατοικία της, που κυβερνούσε ή κυβερνιόταν α
πό τον κόσμο. Η Αγάπη ξέσπασε μέσα μου κι έμπηξα
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τα νΰχια μου στη γη με όλες μου τις δυνάμεις. Έβγα
λα ένα ουρλιαχτό, μια κραυγή σαν κι αυτή που είχα
ακούσει στην πρώτη μου συνάντηση με το σκΰλο. Έ
νιωσα τη Λεγεώνα να διαπερνάει το κορμί μου και να
κατεβαίνει στη γη, γιατί μέσα μου υπήρχε η Αγάπη: κι
η Λεγεώνα δεν ήθελε ν' αναλωθεί από την Αγάπη που
κατακλύζει. Ήταν η θέληση μου, η θέληση που με έ
κανε να αντιπαλεύω τη λιγοθυμία, η θέληση της Αγά
πης εδραιωμένη στην ψυχή μου, που αντιστεκόταν.
Όλο μου το κορμί ρίγησε.
Έκανα εμετό, αλλά ένιωθα πως ήταν η Αγάπη που
μεγάλωνε κι έβγαινε από κάθε μου πόρο. Εξακολου
θούσα να τρέμω σύγκορμος ως τη στιγμή που, πολύ αρ
γότερα, κατάλαβα πως η Λεγεώνα είχε ξαναγυρίσει στο
βασίλειο της.
Κάθισα κατάχαμα, πληγωμένος, μωλωπισμένος, κι
είδα μπροστά μου μια παράλογη σκηνή: ένα σκύλο μα
τωμένο, που κουνούσε την ουρά του, κι έναν τρομαγ
μένο βοσκό που με κοίταζε.
«Θα πρέπει να σας πείραξε κάτι που φάγατε», είπε
ο βοσκός, που αρνιόταν να πιστέψει αυτό που έβλεπαν
τα μάτια του. «Θα σας περάσει τώρα που κάνατε εμε
τό».
Κούνησα το κεφάλι. Μ' ευχαρίστησε που συγκρά268
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τησα το σκύλο «μου» και συνέχισε το δρόμο με τα πρό
βατα του.
Ο Πέτρους πλησίασε σιωπηλά. Έσκισε ένα κομμά
τι από το πουκάμισο του και το τύλιξε γύρω από τη γά
μπα μου που αιμορραγούσε. Μου ζήτησε να κινήσω
τα μέλη και το σώμα μου και κατέληξε στο συμπέρα
σμα πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό.
«Φοβάται κανείς που σε βλέπει», μου είπε χαμογε
λώντας. Ήταν καλοδιάθετος τώρα - πράγμα σπάνιο.
«Αδύνατο να επισκεφθούμε το σιδερένιο σταυρό σή
μερα, έτσι όπως έχει η κατάσταση. Θα πρέπει να έ
χουν πάει να τον δουν πολλοί τουρίστες και θα τους
τρομάξεις».
Δεν αντέδρασα. Σηκώθηκα, τίναξα τα χώματα από
τα ρούχα μου και διαπίστωσα πως μπορούσα να περ
πατήσω. Ο Πέτρους μού πρότεινε να κάνω λίγο την Α
νάσα του RΑΜ και σήκωσε το σακίδιο μου. Χάρη στην
άσκηση, ξαναβρήκα την αρμονία με τον κόσμο. Σε μι
σή ώρα θα βρισκόμουν στο σιδερένιο σταυρό.
Μια μέρα το Φονθεμπαδόν θ' ανασταινόταν από τα
ερείπια του. Η Λεγεώνα είχε αφήσει εκεί πολλή δύνα
μη.
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στηριγμένος στον Πέ
τρους, αφού η πληγωμένη γάμπα μου δε μου επέτρε
πε να βαδίζω μόνος. Όταν διαπίστωσε πόσο βαθιές ή
ταν οι πληγές που μου είχε προκαλέσει ο σκύλος, ο
οδηγός μου αποφάσισε πως έπρεπε να ξεκουραστώ για
ν' ανακτήσω τις δυνάμεις μου και να μπορέσω να συ
νεχίσω το δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Εκεί κοντά, ένα
χωριό πρόσφερε καταφύγιο στους προσκυνητές που
τους είχε προφτάσει η νύχτα. Ο Πέτρους βρήκε δύο
κάμαρες στο σπίτι ενός σιδερά και βολευτήκαμε.
Το δικό μου δωμάτιο είχε μπαλκονάκι - αρχιτε
κτονική επανάσταση που από τούτο το χωριό είχε ε
ξαπλωθεί σε όλη την Ισπανία του όγδοου αιώνα. Έ
βλεπα μια σειρά από βουνά που αργά ή γρήγορα θα έ
πρεπε να τα διασχίσω για να φτάσω στο Σαντιάγο. ΣωΕΦΤΑΣΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΈΝΙΟ ΣΤΑΥΡΌ
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ριάστηκα στο κρεβάτι και ξύπνησα το άλλο πρωί. Εί
χα λίγο πυρετό, αλλά ήμουν ξεκούραστος.
Ο Πέτρους πήγε κι έφερε νερό από μια πηγή που
οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «απύθμενο πηγάδι» και
καθάρισε τις πληγές μου. Το απόγευμα ξαναγύρισε με
μια γερόντισσα που έμενε εκεί κοντά. Μου έβαλαν διά
φορα βότανα στις πληγές και στις γρατσουνιές μου κι
η γριά με ανάγκασε να πιω ένα πικρό ζουμί με θερα
πευτικές ιδιότητες. Κάθε μέρα, ώσπου να κλείσουν οι
πληγές μου εντελώς, ο Πέτρους με υποχρέωνε να τις
γλείφω. Ένιωθα τη μεταλλική και γλυκερή γεύση του
αίματος, που μου έφερνε ναυτία, αλλά ο οδηγός μου ε
πέμενε πως το σάλιο είναι ισχυρό αντισηπτικό και πως
αυτό θα με βοηθούσε να ξεπεράσω μια ενδεχόμενη μό
λυνση.
Τη δεύτερη μέρα μου ξανανέβηκε ο πυρετός. Ο Πέ
τρους κι η γριά με ξαναπότισαν εκείνο το πικρό ζου
μί, άπλωσαν πάλι στις πληγές μου αλοιφή από βότα
να, αλλά ο πυρετός, αν όχι και πολύ υψηλός, επέμενε.
Ο οδηγός μου τότε πήγε σε μια στρατιωτική βάση εκεί
κοντά να φέρει επιδέσμους, γιατί στο χωριό δεν υπήρ
χαν ούτε γάζες ούτε τσιρότα για να μου επιδέσει τις
πληγές.
Γύρισε ύστερα από δύο τρεις ώρες με τους επιδέ272
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σμους κι ένα νεαρό στρατιωτικό γιατρό που ήθελε σώ
νει και καλά να μάθει που ήταν το ζώο που με είχε δα
γκώσει.
«Από την όψη των πληγών, το ζώο πρέπει να έχει
λύσσα», δήλωσε σοβαρά.
«Κάθε άλλο», τον αντέκρουσα. «Πρόκειται για ένα
παιχνίδι που ξεπέρασε τα όρια. Το ξέρω από καιρό το
ζώο».
Ο γιατρός δεν πείστηκε. Ήθελε να μου κάνει αντιλυσσικό ορό κι αναγκάστηκα να τον αφήσω να μου κά
νει μια δόση, αφού με απείλησε πως θα με μετέφερε
στο νοσοκομείο της Βάσης. Ύστερα με ξαναρώτησε
πού βρισκόταν το ζώο που με είχε δαγκώσει.
«Στο Φονθεμπαδόν», απάντησα.
«Το Φονθεμπαδόν είναι ερειπωμένο. Δεν υπάρχουν
σκύλοι εκεί πέρα», αποφάνθηκε με το περισπούδαστο
ύφος ανθρώπου που αποκαλύπτει ένα ψέμα.
Άρχισα να ψευτοβογκάω σιγανά κι ο Πέτρους οδή
γησε το γιατρό έξω από το δωμάτιο. Προτού φύγει ό
μως, μας άφησε ό,τι χρειαζόμασταν: καθαρούς επιδέ
σμους, τσιρότα και μια επουλωτική αλοιφή.
Ο Πέτρους κι η γριά δε χρησιμοποίησαν την αλοι
φή. Έδεσαν τις πληγές με μια γάζα παραγεμισμένη με
βότανα. Αισθανόμουν πανευτυχής, γιατί δε θα ήμουν
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πια υποχρεωμένος να γλείφω τις δαγκωματιές μου. Τη
νΰχτα γονάτιζαν πλάι στο κρεβάτι μου και, με τα χέρια
τεντωμένα πάνω από το σώμα μου, προσεύχονταν με
γαλόφωνα. Ρώτησα τον Πέτρους σχετικά κι αυτός έ
κανε έναν αόριστο υπαινιγμό στα χαρίσματα και στην
οδό της Ρώμης. Επέμενα, αλλά αυτός έμεινε βουβός.
Δυο μέρες αργότερα είχα συνέλθει εντελώς. Από το
παράθυρο είδα στρατιώτες που έψαχναν στο χωριό και
στους γειτονικούς λόφους. Ρώτησα έναν από αυτούς το
γιατί.
«Τριγυρίζει ένας λυσσασμένος σκύλος στα πέριξ»,
μου απάντησε.
Το ίδιο απόγευμα ο σιδηρουργός, ο ιδιοκτήτης του
σπιτιού, ήρθε και μου ζήτησε να φύγω από το χωριό μό
λις θα ήμουν σε θέση να περπατήσω. Στο χωριό είχε
μαθευτεί η ιστορία κι οι κάτοικοι φοβούνταν μήπως
είχα λύσσα και τους κολλούσα. Ο Πέτρους κι η γριά
προσπάθησαν να το κουβεντιάσουν μαζί του, αλλά ή
ταν αμετάπειστος. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να βε
βαιώσει πως είχε δει λίγο αφρό να κυλάει από τις άκρες
των χειλιών μου καθώς κοιμόμουν.
Κανένα επιχείρημα δεν μπόρεσε να τον πείσει πως
αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται σε όλους όταν κοι
μούνται. Εκείνο το βράδυ η γριά κι ο οδηγός μου προ274
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σευχήθηκαν για ώρα με τα χέρια τεντωμένα πάνω α
πό το κορμί μου. Την άλλη μέρα, ξαναπήρα το δρόμο
του Αγίου Ιακώβου κουτσαίνοντας λίγο.
Ρώτησα τον Πέτρους αν ανησύχησε για την ανάρ
ρωση μου.
«Υπάρχει στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου ένας κα
νόνας για τον οποίο δε σου έχω μιλήσει κι είναι ο εξής:
έτσι και ξεκινήσεις την πορεία σου στο δρόμο, η μόνη
δικαιολογία για να τη διακόψεις είναι η αρρώστια. Αν
δεν αντιστεκόσουν στις πληγές, αν δεν έπεφτε ο πυρε
τός, θα ήταν σημάδι πως το ταξίδι έπρεπε να σταμα
τήσει εδώ. Αλλά», πρόσθεσε περήφανα, «οι προσευχές
σου εισακούστηκαν».
Ήμουν βέβαιος πως είχαμε ανάγκη κι οι δυο μας να
πάρουμε κουράγιο.
Ο δρόμος τώρα γινόταν κατηφορικός κι ο Πέτρους
με πληροφόρησε πως θα συνέχιζε έτσι δυο μέρες ακό
μα. Υιοθετήσαμε ξανά το συνηθισμένο ρυθμό της πο
ρείας μας: ΰπνο κάθε μεσημέρι, την ώρα που ο ήλιος
έκαιγε περισσότερο. Ο Πέτρους κουβαλούσε και το
σακίδιο μου, μια κι εγώ ήμουν τυλιγμένος με επιδέ
σμους. Δε βιαζόταν πια: η συνάντηση είχε πραγματο
ποιηθεί.
Ώρα με την ώρα, η κατάσταση μου βελτιωνόταν κι
275

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου· είχα σκαρφαλώ
σει σ' έναν καταρραχτη κι είχα τρέψει σε φυγή το
δαίμονα του δρόμου του Αγίου Ιακώβου. Απέμενε α
κόμα το πιο σημαντικό καθήκον: να βρω το σπαθί μου.
Ανέφερα τις σκέψεις μου στον Πέτρους.
«Η νίκη ήταν ωραία, αλλά έχασες το πιο σημαντι
κό».
Τα λόγια του με έκαναν να παγώσω.
«Δηλαδή;»
«Ν' αναγνωρίσεις την ακριβή στιγμή της μάχης. Α
ναγκάστηκα να επισπεύσω την πορεία μας, να βιάσω
το περπάτημα μας, κι εσένα το μόνο που Οε απασχο
λούσε ήταν να βρεις το σπαθί σου. Τι χρησιμεύει το σπα
θί σ' έναν άντρα ο οποίος αγνοεί το πού θα συναντή
σει τον εχθρό του;»
«Το σπαθί είναι το όργανο της εξουσίας μου», τον
αντέκρουσα.
«Είσαι πολύ σίγουρος για την εξουσία σου. Ο καταρράχτης, οι Πρακτικές του ΚΑΜ, οι συζητήσεις με
τον Αγγελιαφόρο σου σ' έκαναν να ξεχάσεις πως σου
έμενε να νικήσεις έναν εχθρό και πως έπρεπε να συ
ναντηθείς μαζί του. Προτού το χέρι κατευθύνει το σπα
θί, πρέπει να εντοπίζει τον εχθρό και να ξέρει πώς να
τον αντιμετωπίσει. Το σπαθί δεν κάνει άλλο από το να
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επιφέρει το χτύπημα. Το χέρι όμως είναι κερδισμένο
ή χαμένο πριν από το χτύπημα.
«Κατάφερες να νικήσεις τη Λεγεώνα χωρίς το σπα
θί σου. Υπάρχει ένα μυστικό σε τοΰτη την αναζήτηση
που δεν το ανακάλυψες ακόμα και χωρίς το οποίο δε
θα μπορέσεις να βρεις ποτέ αυτό που ζητάς».
Απέμεινα σιωπηλός. Κάθε φορά που είχα τη βεβαι
ότητα πως πλησίαζα στο στόχο μου, ο Πέτρους μου ε
παναλάμβανε επίμονα πως ήμουν ένας απλός προσκυ
νητής και πως μου έλειπε πάντα κάτι για να φτάσω στο
σκοπό μου. Η χαρά και η ικανοποίηση που ένιωθα λί
γα λεπτά πριν από αυτή τη συζήτηση εξαφανίστηκαν
τελείως.
Βρισκόμουν γι' άλλη μια φορά στην αρχή του δρό
μου του Αγίου Ιακώβου κι αυτό με γέμισε απογοήτευ
ση. Από τούτο το δρόμο που πατούσαν τα πόδια μου
είχαν περάσει χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε δώδεκα αι
ώνες για να πάνε και να έρθουν από το Σαντιάγο δε
Κομποστέλα. Στην περίπτωση τους, το να φτάσουν ε
κεί όπου ήθελαν ήταν απλώς θέμα χρόνου. Στη δική
μου περίπτωση, οι παγίδες της Παράδοσης έβαζαν πά
ντα στο δρόμο μου ένα καινούριο εμπόδιο που έπρε
πε να το ξεπεράσω, μια πρόσθετη δοκιμασία.
Είπα στον Πέτρους πως ένιωθα κουρασμένος και
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καθίσαμε στη σκιά, στην κατηφόρα. Μεγάλοι ξύλινοι
σταυροί πλαισίωναν το δρόμο. Ο Πέτρους απέθεσε τα
δύο σακίδια στο έδαφος.
«Ένας εχθρός αντιπροσωπεύει πάντα την αδύναμη
πλευρά μας», συνέχισε ο Πέτρους, «που μπορεί να εί
ναι ο φόβος του φυσικού πόνου αλλά και η πρόωρη αί
σθηση της νίκης ή η επιθυμία να εγκαταλείψουμε τη
μάχη λέγοντας πως δεν αξίζει τον κόπο. Ο εχθρός μας
αρχίζει τον αγώνα γιατί ξέρει πως μπορεί να μας πλή
ξει, τη στιγμή ακριβώς που η περηφάνια μας μας κά
νει να πιστεύουμε πως είμαστε ανίκητοι. Στη μάχη φρο
ντίζουμε πάντα να υπερασπιστούμε την αδύναμη πλευ
ρά μας, ενώ ο εχθρός χτυπάει αυτή την οποία προ
στατεύουμε λιγότερο, αυτή στην οποία έχουμε πιότε
ρη εμπιστοσύνη. Και νικιόμαστε, τελικά, γιατί συμ
βαίνει αυτό που δεν έπρεπε να συμβεί σε καμιά περί
πτωση: αφήνουμε στον εχθρό την επιλογή του τρόπου
της μάχης».
Όλα όσα έλεγε ο Πέτρους είχαν συμβεί όσο πάλευα
με το σκύλο. Ταυτόχρονα αρνιόμουν την ιδέα πως εί
χα εχθρούς και πως ήμουν αναγκασμένος να πολεμή
σω εναντίον τους. Όταν ο Πέτρους υπαινισσόταν τον
Καλό Αγώνα, πίστευα πως επρόκειτο για τον αγώνα
για ζωή.
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«Έχεις δίκιο, αλλά ο Καλός Αγώνας δεν είναι μόνο
αυτό. Το να κάνεις πόλεμο δεν είναι αμαρτία», είπε ό
ταν του μίλησα για τις αμφιβολίες μου. «Το να κάνεις
πόλεμο είναι μια πράξη αγάπης. Ο εχθρός μάς δίνει
την ευκαιρία να προοδεύουμε και να ολοκληρωνόμα
στε, όπως έκανε ο σκύλος μ' εσένα».
«Κι όμως, θα έλεγε κανείς πως δεν είσαι ικανο
ποιημένος ποτέ. Πάντα κάτι λείπει. Μίλα μου τώρα
για το μυστικό του σπαθιού μου».
Αυτό θα έπρεπε να το ξέρω προτού κινήσω για το τα
ξίδι μου, απάντησε ο Πέτρους και συνέχισε να μιλάει
για τον εχθρό:
«Ο εχθρός είναι ένα ψήγμα της Αγάπης κι είναι ε
δώ για να δοκιμάζει το χέρι μας, τη θέληση μας, τον
τρόπο που χρησιμοποιούμε το σπαθί μας. Είναι επί
τηδες βαλμένος στη ζωή μας, όπως κι εμείς στη δική
του. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Το να
αποφύγουμε τον αγώνα είναι το χειρότερο που μπορεί
να μας συμβεί. Είναι χειρότερο κι από το να χάσουμε
τον αγώνα, γιατί από την ήττα μπορούμε πάντα να
μάθουμε κάτι, ενώ με τη φυγή το μόνο που πετυ
χαίνουμε είναι να ομολογήσουμε τη νίκη του εχθρού
μας».
Άκουγα έκπληκτος τον Πέτρους να μιλάει για τη βία
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με τέτοια λόγια, αυτός που έδειχνε τόσο αφοσιωμένος
στον Ιησοΰ, και του το είπα.
«Σκέψου πόσο αναγκαίος για τον Ιησού ήταν ο Ιού
δας», παρατήρησε. «Έπρεπε να διαλέξει έναν εχθρό,
διαφορετικά ο αγώνας του στη γη δε θα είχε δοξαστεί».
Οι ξύλινοι σταυροί στο δρόμο έδειχναν πώς είχε
οικοδομηθεί αυτή η δόξα: με αίμα, προδοσία, εγκα
τάλειψη. Σηκώθηκα και είπα πως ήμουν έτοιμος να
συνεχίσω το ταξίδι.
Καθώς βαδίζαμε, τον ρώτησα ποιο ήταν, σ' έναν α
γώνα, το πιο δυνατό σημείο στο οποίο μπορούσε να
στηριχτεί ένας άνθρωπος για να νικήσει τον εχθρό.
«Το παρόν του. Ο άνθρωπος στηρίζεται καλύτερα σε
αυτό που κάνει τώρα, γιατί εκεί βρίσκεται η Αγάπη, η
επιθυμία να νικήσεις με ενθουσιασμό.
»Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό: ο εχθρός σπάνια εκ
προσωπεί το Κακό. Είναι πάντα εδώ γιατί ένα σπαθί
που δε χρησιμοποιείται σκουριάζει στο θηκάρι του».
θυμήθηκα πως κάποτε, τότε που χτίζαμε ένα σπίτι
στην εξοχή, η γυναίκα μου αποφάσισε ξαφνικά ν' αλ
λάξει τη θέση ενός δωματίου. Εγώ επιφορτίστηκα με
το δυσάρεστο καθήκον να πληροφορήσω σχετικά το
χτίστη. Ήταν ε'νας άντρας γύρω στα εξήντα· όταν του
είπα αυτό που ήθελα, με κοίταξε, σκέφτηκε για λίγο
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και πρότεινε μια πολύ καλύτερη λύση, που θα επέτρε
πε να χρησιμοποιηθεί ο τοίχος τον οποίο είχε αρχίσει
να χτίζει. Η γυναίκα μου βρήκε την ιδέα απίθανη.
Μπορεί αυτό να ήθελε να πει ο Πέτρους με τόσο
περίπλοκες λέξεις: να χρησιμοποιείς τη δύναμη αυτού
με το οποίο καταγίνεσαι για να νικήσεις τον εχθρό.
Του διηγήθηκα την ιστορία του χτίστη.
«Η ζωή διδάσκει πάντα περισσότερα από τον πα
ράξενο δρόμο του Αγίου Ιακώβου», συμπέρανε, «αλλά
δεν πιστεύουμε και πολύ στα διδάγματα της».

Οι σταυροί, κάθε τριάντα μέτρα, σηματοδοτούσαν το
δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Θα πρέπει να ήταν έργο
κάποιου προσκυνητή με υπεράνθρωπη δύναμη, αφού
είχε μπορέσει να σηκώσει τούτα τα γερά και βαριά ξύ
λα. Ρώτησα τον Πέτρους για τη σημασία τους.
«Ένα όργανο μαρτυρίου παλιό και ξεπερασμένο».
«Μα τι γυρεύουν εδώ;»
«Κάποιος θα πρέπει να έκανε ένα τάμα. Πού να ξέ
ρω;»
Σταματήσαμε μπροστά σ' ένα σταυρό σωριασμένο
καταγής.
«Μπορεί να σάπισε το ξύλο», είπα.
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«Είναι από το ίδιο ξύλο όπως κι όλοι οι άλλοι. Και
κανένας δεν έχει σαπίσει».
«Τότε μπορεί να μην τον είχαν μπήξει καλά στο χώ
μα».
Ο Πέτρους κοίταξε ολόγυρα. Πέταξε το σακίδιο του
κάτω και κάθισε. Είχαμε ξεκουραστεί λίγο νωρίτερα,
γι' αυτό δεν κατανόησα την κίνηση του. Περιέφερα κι
εγώ το βλέμμα μου στο χώρο, ενστικτωδώς, αναζητώ
ντας το σκΰλο.
«Το σκύλο τον νίκησες», μου είπε σαν να μάντευε τις
σκέψεις μου. «Μη φοβάσαι το φάντασμα των νεκρών».
«Τότε γιατί σταματήσαμε;»
Ο Πέτρους μου έγνεψε να σωπάσω κι έμεινε αμί
λητος για λίγα λεπτά. Ένιωσα να ξαναγυρίζει ο παλιός
φόβος για το σκύλο κι αποφάσισα να σηκωθώ περι
μένοντας ν' αποφασίσει να μιλήσει.
«Τι αφουγκράζεσαι;» με ρώτησε ύστερα από λίγο.
«Τίποτα. Τη σιωπή».
«Μακάρι να ήμασταν τόσο φωτισμένοι που ν' ακού
με μέσα στη σιωπή! Αλλά είμαστε άνθρωποι ακόμα
και δεν ξέρουμε ν' ακούμε ούτε τις ίδιες μας τις φλυα
ρίες. Δε με ρώτησες πώς μάντεψα τον ερχομό της Λε
γεώνας, θα σου το πω λοιπόν τώρα: χάρη στην ακρό
αση. Ο θόρυβος άρχισε πολλές μέρες πριν, όταν ήμα282

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

σιαν ακόμα στην Αστόργκα. Από τότε βάλθηκα να περ
πατάω πιο γρήγορα, γιατί όλα έδειχναν πως οι δρόμοι
μας θα διασταυρώνονταν στο Φονθεμπαδόν. Ο ίδιος
θόρυβος έφτασε και στα δικά σου αφτιά, αλλά δεν τον
άκουσες.
»Όλα είναι γραμμένα στους ήχους. Το παρελθόν,
το παρόν, το μέλλον. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει ν'
αφουγκράζεται δεν ακούει ούτε τις συμβουλές που μας
προσφέρει απλόχερα η ζωή σε κάθε στιγμή. Μόνο αυ
τός που ακούει το θόρυβο του παρόντος μπορεί να πά
ρει τη σωστή απόφαση».
Ο Πέτρους μού ζήτησε να καθίσω και να ξεχάσω το
σκύλο. Ύστερα με δίδαξε μια από τις πιο εύκολες και
πιο σημαντικές Πρακτικές του RΑΜ στο δρόμο του Α
γίου Ιακώβου.
Μου εξήγησε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
«Κάνε την αμέσως».
Καταπιάστηκα με την άσκηση. Άκουσα τον άνεμο
και μια γυναικεία φωνή από μακριά και κάποια στιγ
μή το αφτί μου έπιασε τον ήχο ενός κλαδιού που τσά
κιζε. Δεν ήταν δύσκολη άσκηση κι η απλότητα της με
γοήτευσε.
Κόλλησα το αφτί μου στο έδαφος κι άκουσα τον υ
πόκωφο θόρυβο της γης.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΌΑΣΗΣ
Χαλάρωσε. Κλείσε τα μάτια
Προσπάθησε για λίγα λεπτά να συγκεντρωθείς στους ήχου<
που σε περιβάλλουν, σαν να επρόκειτο για μια ορχήστρα όποι
παίζουν όλοι οι μουσικοί.
Ξεχώρισε σιγά σιγά κάθε ήχο. Προσήλωσε διαδοχικά την
προσοχή σου στον καθέναν ξεχωριστά, όπως σ' ένα όργανο ποι
παίζει σόλο, απομονώνοντας τα υπόλοιπα
Πραγματοποιώντας κάθε μέρα αυτή την άσκηση, θ' ακούς φα>
νές. Στην αρχή θα σκέφτεσαι πως είναι αποκύημα της φαντασία·
σου. Κατόπιν θ' ανακαλύψεις πως είναι φωνές προσώπων του πο
ρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, που αποτελούν μέρος τη<
μνήμης του χρόνου.
Αυτή η άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν γνωρίζει·
ήδη τη φωνή του Αγγελιαφόρου σου.
Ελάχιστη διάρκεια: δέκα λεπτά
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Σιγά σιγά άρχισα να διακρίνω τους ήχους: τον ήχο
των ακίνητων φύλλων, μιας μακρινής φωνής, τον ήχο
που κάνουν οι φτερούγες των πουλιών σαν πετούν. Έ
να ζώο γρύλισε, αλλά δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω τι ζώο
ήταν. Τα δεκαπέντε λεπτά της άσκησης πέρασαν πο
λύ γρήγορα.
«Με τον καιρό, θα δεις πως αυτή η άσκηση θα σε βοη
θήσει να πάρεις τη σωστή απόφαση», μου είπε ο Πέτρους χωρίς να με ρωτήσει τι είχα ακούσει. «Η Αγάπη
εκφράζεται με τη Γαλάζια Σφαίρα αλλά επίσης με την
όραση, την αφή, την όσφρηση, την ακοή και την καρ
διά. Το πολύ σε μια βδομάδα θ' αρχίσεις να ακούς φω
νές. Δειλά στην αρχή, μα λίγο λίγο θα σου λένε πράγ
ματα σημαντικά. Πρόσεχε μόνο τον Αγγελιαφόρο σου,
που θα προσπαθήσει να εισχωρήσει λαθραία. Όμως
γνωρίζεις τη φωνή του κι έτσι δε θ' αποτελεί πια απειλή».
Ο Πέτρους ρώτησε να μάθει αν είχα ακούσει το
χαρούμενο κάλεσμα ενός εχθρού, την πρόσκληση μιας
γυναίκας ή το μυστικό του σπαθιού μου.
«Άκουσα μόνο μια μακρινή γυναικεία φωνή», απά
ντησα. «Αλλά ήταν μια χωριάτισσα που φώναζε το παι
δί της».
«Τότε κοίτα αυτό το σταυρό μπροστά σου και ξαναστήσε τον όρθιο με τη σκέψη σου».
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Ρώτησα τι ήταν αυτή η άσκηση.
«Η άσκηση της πίστης στη σκέψη σου».
Κάθισα καταγής οκλαδόν. Ήξερα πως, υστέρα από
όσα είχα πετύχει, με το σκΰλο, με τον καταρράχτη, θα
πετύχαινα και σ' αυτό. Κοίταξα επίμονα το σταυρό.
Φαντάστηκα πως έβγαινα από το σώμα μου, άρπαζα
αυτά τα κλαδιά και τα σήκωνα με τη βοήθεια του α
στρικού μου σώματος. Στο δρόμο της Παράδοσης εί
χα ήδη πραγματοποιήσει μερικά μικρά «θαύματα».
Κατάφερνα να σπάω ποτήρια, πορσελάνινα αγαλμα
τάκια, να μετακινώ αντικείμενα πάνω σ' ένα τραπέζι.
Ήταν μια εύκολη διαδικασία, όχι συνώνυμη της ι
σχύος, αλλά βοηθούσε πολύ να πειστούν οι «ασεβείς».
Δεν την είχα ποτέ ασκήσει με ένα αντικείμενο τέτοιου
μεγέθους και βάρους όπως αυτός ο σταυρός, αλλά, α
φού το πρόσταζε ο Πείρους, έπρεπε και μπορούσα να
πετύχω.
Προσπάθησα τα πάντα για ένα ημίωρο. Χρησιμο
ποίησα το αστρικό ταξίδι και την υποβολή. Θυμήθη
κα πώς εξουσίαζε ο Δάσκαλος τη δύναμη της βαρύτη
τας κι επιχείρησα να επαναλάβω τις λέξεις που χρησι
μοποιούσε σ' αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έγινε τίποτα.
Παρά την αυτοσυγκέντρωση μου, ο σταυρός δε σάλευε.
Επικαλέστηκα τον Αστρέν, που εμφανίστηκε ανάμεσα
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σε δυο πύρινες στήλες. Αλλά, όταν του μίλησα για το
σταυρό, δήλωσε πως το απεχθανόταν αυτό το αντικεί
μενο.

Τελικά, ο Πέτρους με τράνταξε και με έβγαλε από την
έκσταση:
«Εμπρός, καταντάει εκνευριστικό. Αφού δεν κα
τορθώνεις να στήσεις το σταυρό με τη σκέψη, κάν' το
με τα χέρια».
«Με τα χέρια;»
«Υπάκουσε!»
Αναπήδησα. Μπροστά μου στεκόταν ξαφνικά ένας
σκληρός άντρας, πολύ διαφορετικός από αυτόν που με
φρόντισε κι έδεσε τις πληγές μου. Δεν ήξερα τι να πω
και τι να κάνω.
«Υπάκουσε! Είναι διαταγή!» επανέλαβε.
Είχα ακόμα τα χέρια και τα μπράτσα μου δεμένα α
πό την πάλη με το σκύλο. Δεν πίστευα στ' αφτιά μου.
Του έδειξα αμίλητος τους επιδέσμους. Αυτός όμως ε
ξακολουθούσε να με κοιτάζει ψυχρά, ατάραχος. Πε
ρίμενε να υπακούσω. Ο οδηγός και φίλος που με είχε
συνοδέψει τόσο καιρό, που με είχε διδάξει τις Πρα
κτικές του RΑΜ και μου είχε διηγηθεί τόσες ωραίες ι287
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στορίες στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου, θαρρείς κι εί
χε εξαφανιστεί. Στη θέση του έβλεπα έναν άντρα που
μου φερόταν σαν σε σκλάβο και με πρόσταζε να κάνω
μια βλακώδη πράξη.
«Τι περιμένεις;» επανέλαβε.
Θυμήθηκα τον καταρράχτη. Θυμήθηκα πως κι ε
κείνη τη μέρα είχα αμφιβάλει για τον Πέτρους και για
τη μεγαλοψυχία του απέναντι μου. Είχε δείξει την α
γάπη του και με είχε εμποδίσει να παραιτηθώ από το
σπαθί μου. Δεν καταλάβαινα πώς κάποιος τόσο μεγα
λόψυχος μπορούσε να είναι τόσο τραχύς και ν' αντι
προσωπεύει ξαφνικά αυτό κυρίως που πάσχιζε ν' α
πωθήσει το ανθρώπινο είδος: την καταπίεση του αν
θρώπου από τον όμοιο του.
«Πέτρους...»
«Υπάκουσε, αλλιώς τέρμα ο δρόμος του Αγίου Ια
κώβου».
Ο φόβος ξαναγύρισε. Τώρα φοβόμουν πιο πολύ αυ
τόν απ' όσο είχα φοβηθεί τον καταρράχτη και το σκύλο.
Ζήτησα απεγνωσμένα από τη φύση να μου φανερώσει ι
να σημάδι που θα μου επέτρεπε να δω ή ν' ακούσω κά
τι που θα δικαιολογούσε αυτή τη σκληρή προσταγή. Γύ
ρω μου, όλα σιωπηλά. Έπρεπε να υπακούσω στον Πέ
τρους ή να ξεχάσω το σπαθί μου. Ύψωσα άλλη μια φορά
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τα τυλιγμένα με επιδέσμους χέρια μου, αλλά αυτός έ
μεινε καθισμένος καταγής, περιμένοντας να εκπληρώ
σω τη διαταγή του. Αποφάσισα λοιπόν να υπακούσω.

Πλησίασα το σταυρό και πάσχισα να τον σπρώξω με το
πόδι για να εκτιμήσω το βάρος του. Μόλις που σάλεψε.
Ακόμα κι αν ήταν γερά τα χέρια μου, θα δυσκολευόμουν
αφάνταστα να τον ανασηκώσω και φαντάστηκα πως, με
τα χέρια όλο επιδέσμους, θα μου ήταν αδύνατο να κά
νω αυτή τη δουλειά. Αλλά θα υπάκουα. Θα πέθαινα ε
κεί μπροστά, αν ήταν ανάγκη, θα έχυνα αίμα, όπως ο
Χριστός όταν σήκωνε το βαρύ φορτίο του, αλλά θα έ
βλεπε την αξιοπρέπεια μου κι ίσως αυτό συγκινούσε την
καρδιά του και με λύτρωνε από τούτη τη δοκιμασία.
Ο σταυρός ήταν σπασμένος στη βάση, αλλά έμενε
ακόμα σκαλωμένος από κάποιες ίνες του ξύλου. Δεν
είχα σουγιά να τις κόψω. Παραβλέποντας τον πόνο
μου, προσπάθησα να τον αποσπάσω από τη σπασμέ
νη βάση χωρίς να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Οι
πληγές στα μπράτσα μου ήρθαν σ' επαφή με το ξύλο
κι ούρλιαξα από πόνο. Κοίταξα τον Πέτρους, που πα
ρέμενε απαθής. Αποφάσισα στο εξής να καταπιώ τις
φωνές μου, να τις πνίξω μέσα μου.
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Διαπίστωσα πως το δυσκολότερο, για την ώρα, δεν
ήταν να μετακινήσω το σταυρό, αλλά να τον ελευθε
ρώσω από τη βάση του. Ύστερα θα έπρεπε να σκάψω
μια τρύπα στο έδαφος και να τον χώσω μέσα. Διάλεξα
μια μυτερή πέτρα κι αγνοώντας τους πόνους μου άρ
χισα να χτυπώ και να λιανίζω τα ξεσκλΐδια του ξύλου.
Ο πόνος μεγάλωνε κάθε στιγμή και τα ξεσκλΐδια
υποχωρούσαν αργά. Θα έπρεπε να τελειώσω γρήγορα,
προτού ξανανοίξουν οι πληγές και η κατάσταση γίνει
ανυπόφορη. Αλλά αποφάσισα να κάνω τη δουλειά με
αργότερο ρυθμό για να μπορέσω να τη φέρω σε πέρας
προτού με καταβάλει ο πόνος. Έβγαλα το μακό μου,
το τύλιξα γύρω από το χέρι μου και ξανάπιασα δουλειά,
πιο προστατευμένος αυτή τη φορά. Ήταν καλή ιδέα.
Η πρώτη ίνα κόπηκε κι ακολούθησε η δεύτερη. Μά
ζεψα πολλές κοφτερές πέτρες και τις χρησιμοποίησα
τη μια μετά την άλλη, για να μετριάζει το ζέσταμα του
χεριού μου την επίδραση του πόνου. Είχαν κοπεί σχε
δόν όλες οι ίνες, αλλά αντιστεκόταν ακόμα η κυριότε
ρη. Βάλθηκα να δουλεύω φρενιασμένα, γιατί ήξερα
πως σε λίγο δε θ' άντεχα πια τον πόνο. Ήταν θέμα
χρόνου, έπρεπε να διατηρήσω την αυτοκυριαρχία μου.
Έσφιγγα, χτυπούσα, νιώθοντας πως ανάμεσα στην ε
πιδερμίδα και στον επίδεσμο μια πυκνόρευστη ουσία
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δυσκόλευε τις κινήσεις. Θα πρέπει να είναι αίμα, είπα
μέσα μου, αλλά απέφυγα να το σκέφτομαι. Ξαφνικά η
κεντρική ίνα φάνηκε να υποχωρεί. Ήμουν τόσο νευ
ρικός, που αναπήδησα και, συγκεντρώνοντας τις δυ
νάμεις μου, έδωσα μια δυνατή κλοτσιά στον κορμό.
Ο σταυρός σωριάστηκε με μεγάλο σαματά στο πλάι,
ελευθερωμένος από τη βάση του.
Η χαρά μου δεν κράτησε παρά λίγα δευτερόλεπτα.
Το χέρι μου άρχισε να τρέμει βίαια, κι ας είχα μόλις
αρχίσει τη δουλειά μου. Κοίταξα τον Πέτρους: τον εί
χε πάρει ο ΰπνος. Για μια στιγμή φαντάστηκα έναν
τρόπο ν' ανασηκώσω το σταυρό χωρίς να το πάρει εί
δηση. Αλλά αυτό ακριβώς ήθελε ο Πέτρους: να σηκώ
σω το σταυρό. Δεν υπήρχε τρόπος να τον ξεγελάσω,
γιατί τούτη η αγγαρεία εξαρτιόταν αποκλειστικά από
μένα.
Κοίταξα το έδαφος, την κίτρινη, ξερή γη. Οι πέτρες
θα ήταν και πάλι η μόνη μου λΰση. Δεν μπορούσα πια
να χρησιμοποιήσω το δεξιό μου χέρι, με πονούσε πο
λύ, κι αυτή η πυκνόρευοτη ουσία με ανησυχούσε τρομε
ρά. Τράβηξα προσεκτικά το πουκάμισο γύρω από τους
επιδέσμους: το αίμα είχε λεκιάσει τις γάζες, αν και η
πληγή είχε επουλωθεί σχεδόν. Ο Πέτρους ήταν απάν
θρωπος.
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Πήγα να βρω μια πιο βαριά πέτρα. Με το πουκά
μισο τυλιγμένο γΰρω από το αριστερό μου χέρι, άρχι
σα να σκάβω τη γη στη βάση του σταυρού. Η πρόοδος
μου, γρήγορη στην αρχή, σκόνταψε στο σκληρό, ξερό
έδαφος. Συνέχισα να σκάβω, αλλά η τρΰπα δε βάθαι
νε. Αποφάσισα να μην την παραφαρδΰνω, για να
μπορέσω να μπήξω το σταυρό χωρίς να είναι χαλαρός
στη βάση. Αυτό δυσκόλευε τα πράγματα, γιατί δεν
μπορούσα να βγάλω εύκολα το χώμα από την τρΰπα.
Το δεξιό μου χέρι δε με πονούσε πια, αλλά το πηγμένο
αίμα μοΰ έφερνε ναυτία. Καθώς δεν ήμουν συνηθι
σμένος να δουλεύω με το αριστερό χέρι, η πέτρα μοΰ
ξεγλιστρούσε από τα δάχτυλα κάθε τόσο.
Έσκαψα, έσκαψα ώρα ατέλειωτη. Κάθε φορά που
η πέτρα χτυπούσε τη γη, κάθε φορά που το χέρι μου
χωνόταν στην τρΰπα για να βγάλει το χώμα, συλ
λογιόμουν τον Πέτρους. Τον κοίταζα να κοιμάται ή
συχα και τον μισούσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
Μα ήταν φανερό πως δεν τον τάραζαν ούτε ο θόρυβος
ούτε το μίσος μου. «Θα πρέπει να έχει τους λόγους του»,
σκεφτόμουν, αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω αυτό
τον καταναγκασμό και τον τρόπο που με είχε ταπει
νώσει. Το έδαφος τότε γινόταν το πρόσωπο του,
χτυπούσα με την πέτρα κι η λύσσα μου με διέγειρε να
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σκάψω πιο βαθιά. Που θα πήγαινε, αργά ή γρήγορα θα
το κατόρθωνα.
Πάνω που έκανα αυτή τη σκέψη, η πέτρα άγγιξε
κάτι στέρεο και μου ξέφυγε άλλη μια φορά από το χέ
ρι. Ήταν ακριβώς αυτό που φοβόμουν: υστέρα από τό
ση δουλειά, είχα πέσει σε μεγάλο βράχο αδύνατο να
πάω πιο πέρα.
Σηκώθηκα, σκούπισα τον ιδρώτα από το πρόσωπο
μου και σκέφτηκα. Δεν είχα αρκετή δύναμη να μετα
φέρω το σταυρό. Δεν μπορούσα να τα ξαναρχίσω όλα,
επειδή το αριστερό μου χέρι, τώρα που είχα σταματή
σει, άρχιζε να παρουσιάζει ενδείξεις μουδιάσματος.
Κοίταξα τα δάχτυλα μου, σάλευαν ακόμα υπακούοντας
στη θέληση μου, αλλά το ένστικτο μου μου έλεγε πως
δεν έπρεπε να θυσιάσω άλλο αυτό το χέρι.
Κοίταξα την τρύπα. Δεν ήταν αρκετά βαθιά για να
χωρέσει τη βάση του σταυρού.

«Η κακή απόφαση θα σου δείξει την καλή».
Θυμήθηκα την Άσκηση των Σκιών και τη φράση του
Πέτρους. Συνήθιζε επίσης να λέει με επιμονή πως οι
Πρακτικές του RΑΜ δεν είχαν νόημα παρά μόνο αν
μπορούσα να τις εφαρμόσω στις καθημερινές προ293
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κλήσεις της ζωής. Ακόμα και μπροστά σε μια τόσο πα
ράλογη κατάσταση σαν κι αυτή, οι Πρακτικές του RΑΜ
θα πρέπει να χρησίμευαν σε κάτι.
«Η κακή απόφαση θα σου δείξει την καλή».
Το αδύνατο συνίστατο στο να μεταφέρω το σταυρό,
και δεν είχα τη δύναμη. Το αδύνατο συνίστατο στο να
σκάψω ακόμα πιο βαθιά στο χώμα. Επομένως, αφού
η κακή οδός ήταν να χώσω το σταυρό πιο βαθιά στο έ
δαφος, η καλή ήταν να το υπερυψώσω. Αλλά πώς;
Ξαφνικά όλη μου η αγάπη για τον Πέτρους ξανα
γύρισε. Είχε δίκιο. Μπορούσα να υπερυψώσω το έ
δαφος.

Άρχισα να μαζεύω όλες τις πέτρες που βρίσκονταν ε
κεί κοντά και να τις τοποθετώ γύρω από την τρύπα α
νακατεύοντας τες με το χώμα που είχα βγάλει από μέ
σα. Με υπεράνθρωπη προσπάθεια σήκωσα λίγο τη βά
ση του σταυρού και τον στήριξα με πέτρες για να βρε
θεί πιο ψηλά. Ύστερα από μισή ώρα, το έδαφος ήταν
υπερυψωμένο κι η τρυπά αρκετά βαθιά.
Δε μου έμενε τώρα παρά να σύρω το σταυρό και να
τον χώσω μέσα στην τρύπα. Ήταν η ύστατη προσπά
θεια. Έπρεπε να πετύχω. Το ένα μου χέρι ήταν παρά294
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λυτο και το άλλο με πονούσε. Αλλά η πλάτη μου είχε
μόνο μερικές γρατσουνιές. Αν ξάπλωνα κάτω από το
σταυρό κι ανασηκωνόμουν σιγά σιγά, θα κατάφερνα να
τον κάνω να γλιστρήσει μέσα στην τρυπά.
Ξάπλωσα κατάχαμα, νιώθοντας το χώμα να γεμίζει
τα μάτια και το στόμα μου. Το παράλυτο χέρι μου, σε
μια στερνή αναλαμπή, ανασήκωσε λίγο το σταυρό και
μπόρεσα να γλιστρήσω από κάτω. Με μύριες προφυ
λάξεις, βολεύτηκα έτσι ώστε ο κορμός να βρίσκεται
πάνω στη σπονδυλική μου στήλη. Μου φάνηκε πολλές
φορές πως ο σταυρός θα γλιστρούσε, αλλά πήγαινα
πολΰ αργά, έτσι ώστε να προλαβαίνω κάθε ανισορρο
πία και να τη διορθώνω με τη στάση του κορμιού μου.
Τελικά, πέτυχα την εμβρυϊκή στάση, με τα γόνατα
προτεταμένα, και κράτησα το σταυρό στη ράχη μου.
Για μια στιγμή, η βάση του ταλαντεύτηκε στο πέτρινο
υψωματάκι, αλλά έμεινε στη θέση του.
Ευτυχώς που δεν έχω να σώσω το σύμπαν! σκέφτη
κα συντριμμένος από το βάρος αυτού του σταυρού κι
απ' όσα αντιπροσώπευε. Ένα βαθύ αίσθημα θρη
σκευτικότητας με πλημμύρισε: θυμήθηκα πως κάποιος
τον είχε σηκώσει κάποτε στην πλάτη του και πως τα
πληγωμένα χέρια του δεν μπορούσαν να ξεφύγουν -ό
πως τα δικά μου- από τον πόνο και το ξύλο. Ήταν έ295
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να αίσθημα θρησκευτικότητας φορτισμένο με οδΰνη,
που το παραμέρισα στη στιγμή από το νου μου, γιατί
ο σταυρός στην πλάτη μου είχε αρχίσει να ταλαντεύε
ται και πάλι.
Ανασηκώθηκα τότε αργά κι άρχισα να ξαναβρίσκω
τη δΰναμή μου. Δεν μπορούσα να κοιτάξω πίσω κι ο θό
ρυβος ήταν το μόνο μέσο να προσανατολιστώ - αλλά
λίγο πριν είχα μάθει ν' ακοΰω τον κόσμο, λες κι ο Πέτρους είχε μαντέψει πως θα την είχα ανάγκη αυτή τη
γνώση. Σιγά σιγά ένιωθα να ξαλαφρώνω από το βάρος
του σταυρού κι οι πέτρες έμπαιναν στη θέση τους. Ο
σταυρός ανέβαινε αργά, για να με λυτρώσει από τού
τη τη δοκιμασία και να ξαναγίνει μέρος του διακόσμου
του δρόμου του Αγίου Ιακώβου.
Δεν απέμενε πια παρά η τελειωτική προσπάθεια.
Όταν θα καθόμουν στις φτέρνες μου, το δοκάρι θα έ
πρεπε να γλιστρήσει από την πλάτη μου και να χωθεί
στην τρύπα. Μια δυο πέτρες κουνήθηκαν, αλλά ο σταυ
ρός με βοηθούσε τώρα, γιατί δεν απομακρύνθηκε από
το σημείο όπου είχα ανασηκώσει το έδαφος. Τέλος, έ
να τράνταγμα στην πλάτη μου μου επισήμανε πως η
βάση ελευθερωνόταν. Ύστατη στιγμή, όμοια με αυτή
που έπρεπε να διασχίσω το ρεύμα του καταρράχτη, η
πιο δύσκολη στιγμή, γιατί φοβάσαι μήπως χάσεις και
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θες να παραιτηθείς προτού συμβεί αυτό. Ένιωσα άλ
λη μια φορά το παράλογο αυτοΰ που έκανα, να στήσω
ένα σταυρό τη στιγμή που η μόνη μου επιθυμία ήταν
να βρω το σπαθί μου και να γκρεμίσω όλους τους
σταυρούς για να ξαναγεννηθεί στον κόσμο ο λυτρωτής
Χριστός. Τΐποτ' από όλα αυτά δεν είχε σημασία. Έ
κανα μια απότομη κίνηση με την πλάτη, ο σταυρός γλί
στρησε και κατάλαβα πως η μοίρα οδηγούσε το έργο
μου.
Περίμενα πως ο σταυρός θα σωριαζόταν στο πλάι
σκορπίζοντας ολόγυρα τις πέτρες που είχα μαζέψει.
Στη συνέχεια σκέφτηκα πως ίσως η ώθηση μου ήταν α
νεπαρκής και πως ο σταυρός θα έπεφτε πάνω μου. Μα
άκουσα μόνο τον υπόκωφο ήχο ενός αντικειμένου που
χτυπάει στο έδαφος.
Γύρισα αργά. Ο σταυρός ήταν όρθιος, ταλαντευόταν
λίγο από την ώθηση. Μερικές πέτρες κυλούσαν από το
υψωματάκι, αλλά δεν είχε πέσει. Ξανάβαλα στα γρή
γορα τις πέτρες στη θέση τους κι αγκάλιασα το σταυ
ρό για να πάψει να ταλαντεύεται. Τον ένιωσα ζωντα
νό, ζεστό, κι ήμουν σίγουρος πως ήταν φίλος μου σε ό
λη τη διάρκεια της δύσκολης δουλειάς μου.
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Αποθαΰμασα για λίγο το έργο μου, ώσπου άρχισαν να
με ξαναπονούν οι πληγές μου. Ο Πέτρους κοιμόταν α
κόμα. Τον πλησίασα και τον σκούντησα ελαφρά με το
πόδι.
Ξύπνησε απότομα και κοίταξε το σταυρό.
«Πολύ καλά», ήταν το μόνο του σχόλιο. «Στην Πονφεράδα θ' αλλάξουμε τους επιδέσμους».
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ένα δέντρο. Όταν κου
βαλούσα το σταυρό στην πλάτη, είπα μέσα μου πως η
αναζήτηση της σοφίας είχε πάντα για τους ανθρώπους
μια γεύση θυσίας».
Στο μέρος όπου ήμουν τώρα, τα λόγια μου ακού
γονταν σαν να μην είχαν νόημα. Το επεισόδιο του
σταυρού έμοιαζε ένα μακρινό γεγονός, που δεν είχε
συμβεί την προηγουμένη, αλλά πριν από πολύ καιρό.
Δεν ταίριαζε καθόλου με το μπάνιο από μαύρο μάρ
μαρο, το χλιαρό νερό της μπανιέρας του υδρομασάζ
και το κρυστάλλινο ποτήρι με το εξαίρετο κόκκινο κρα
σί που σιγόπινα απολαυστικά. Ο Πέτρους ήταν έξω α
πό το οπτικό μου πεδίο, στο δωμάτιο του πολυτελούς
ξενοδοχείου όπου είχαμε καταλύσει.
«ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΎΣΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΩ

«Γιατί ο σταυρός;» επέμεινα.
299

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

«Δυσκολεύτηκα να τους πείσω στην είσοδο πως δεν
ήσουν ζητιάνος», φώναξε ο οδηγός μου από το δωμά
τιο.
Είχε αλλάξει θέμα κι ήξερα από πείρα πως ήταν α
νώφελο να επιμείνω περισσότερο. Σηκώθηκα, φόρεσί
ένα παντελόνι κι ένα καθαρό πουκάμισο κι άλλαξ
τους επιδέσμους μου. Έβγαλα τις γάζες με προσοχή
περιμένοντας να βρω πληγές από κάτω, αλλά είχε σπά
σει μόνο το κάκαδο, απ' όπου είχε κυλήσει αίμα. Είχαν .
αρχίσει να επουλώνονται οι πληγές κι αισθανόμουν
κιόλας σε καλή φόρμα.
Δειπνήσαμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ο Πέτρους παρήγγειλε τη σπεσιαλιτέ, παέγια βαλενθιάνα,
που τη φάγαμε σιωπηλοί συνοδεύοντας τη με εκλεκτό
κόκκινο κρασί. Σαν τελειώσαμε το φαγητό, με κάλεσε
να κάνουμε μια βόλτα.
Βγήκαμε από το ξενοδοχείο και κατευθυνθήκαμε
προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Πέτρους είχε βυι
θιστεί στη συνηθισμένη βουβαμάρα του κι έμεινε σιω·ϊ|
πηλός σ' όλη τη διάρκεια του περιπάτου. Φτάσαμβ
κοντά σ' ένα αμαξοστάσιο που βρομοκοποΰσε μηχοΛ
νόλαδο και κάθισε στο σκαλοπάτι μιας επιβλητικι!||Β
μηχανής.
•
«Ας σταματήσουμε εδώ», μου πρότεινε.
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Δεν ήθελα να λεκιάσω με λάδια το παντελόνι μου κι
έτσι προτίμησα να σταθώ όρθιος. Τον ρώτησα μήπως
ήταν καλύτερα να περπατήσουμε ως την κεντρική πλα
τεία της Πονφεράδα.
«Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου κοντεύει στο τέρμα
του», μου είπε ο οδηγός μου, «και, καθώς η πραγματι
κότητα μας είναι πολύ πιο κοντινή σε αυτά τα βαγόνια
του τρένου που βρομάνε λάδι απ' ό,τι στις ειδυλλιακές
βουκολικές γωνιές που είδαμε στο δρόμο μας, είναι
καλύτερα να κάνουμε εδώ τη σημερινή συζήτηση μας».
Ο Πέτρους μού ζήτησε να βγάλω τα αθλητικά μου
παπούτσια και το πουκάμισο μου. Ύστερα χαλάρωσε
τους επιδέσμους στο μπράτσο μου για να είναι πιο ά
νετοι. Αλλά άφησε αυτούς των χεριών.
«Μην απογοητεύεσαι, δε θα τα χρειαστείς τώρα τα
χέρια σου- τουλάχιστον για ν' αρπάξεις κάτι».
Ήταν πιο σοβαρός απ' ό,τι συνήθως κι ο τόνος του
με θορύβησε. Κάτι σημαντικό θα συνέβαινε.
Ο Πέτρους γύρισε να καθίσει και με κοίταξε αρκε
τή ώρα. Ύστερα συνέχισε την κουβέντα του:
«Δε θα σου πω τίποτα για το χτεσινό επεισόδιο. Θ' α
νακαλύψεις μόνος τη σημασία του και δε θα το κατα
φέρεις παρά μόνο αν αποφασίσεις να διανύσεις μια μέ
ρα την οδό της Ρώμης, που είναι ο δρόμος των χαρι301
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σμάτων και των θαυμάτων. Θα σου πω μόνο ένα πράγ
μα: οι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους σοφό εί
ναι αναποφάσιστοι την ώρα που πρέπει να διατάξουν κι
επαναστάτες την ώρα που πρέπει να υπακούσουν. Σκέ
φτονται πως είναι ντροπή να δίνουν διαταγές κι ατιμω
τικό να τις δέχονται. Μη συμπεριφερθείς ποτέ έτσι.
»Πριν από λίγο, στο δωμάτιο, είπες πως ο δρόμος
της σοφίας οδηγεί στη θυσία. Είναι λάθος. Η μάθη- 3
τεία σου δεν τέλειωσε χτες: πρέπει να βρεις το σπαθί ]
σου και το μυστικό που περιέχει. Οι Πρακτικές του 1
RΑΜ οδηγούν τον άνθρωπο στον Καλό Αγώνα κι αυ- 1
ξάνουν τις πιθανότητες του για νίκη στη ζωή. Η ε
μπειρία που απέκτησες δεν ήταν παρά μια δοκιμασία
του δρόμου του Αγίου Ιακώβου -μια προετοιμασία για
την οδό της Ρώμης, αν θέλεις- και με λυπεί το ότι σκέ
φτηκες έτσι».
Πράγματι, η φωνή του ακουγόταν λυπημένη. Πα
ρατήρησα πως, όσο καιρό ήμασταν μαζί, είχα πάντα
σχεδόν αμφισβητήσει αυτά που με δίδασκε. Δεν ήμουν
ένας Καστανέντα ταπεινός και δυνατός μπροστά στις
διδαχές του δον Χουάν, αλλά ένας άνθρωπος αλαζόνας
κι απείθαρχος μπροστά στην απλότητα των Πρακτικών
του ΚΑΜ. Θέλησα να του το πω, αλλά ήξερα πως ήταν
λίγο αργά.
302

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

«Κλείσε τα μάτια», είπε ο Πέτρους. «Κάνε την Ανά
σα του ΚΑΜ και προσπάθησε να εναρμονιστείς με τού
τα τα σίδερα, τις μηχανές και την οσμή του λαδιού. Εί
ναι ο κόσμος μας. Θ' ανοίξεις τα μάτια μόνο όταν, αφού
τελειώσει η συμμετοχή μου, σου διδάξω μια άσκηση».
Συγκεντρώθηκα στην Ανάσα με τα μάτια κλειστά
και το σώμα μου χαλάρωσε σιγά σιγά. Άκουγα τους
ήχους της πόλης, σκύλους που γάβγιζαν μακριά, ένα
βουητό από ομιλίες, όχι πολΰ μακριά από μας. Ξαφ
νικά άκουσα τον Πέτρους να τραγουδάει ένα ιταλικό
τραγούδι που είχε μεγάλη επιτυχία στην εφηβεία μου,
το τραγουδούσε ο Πεπίνο ντι Κάπρι. Δεν καταλάβαι
να τα λόγια, αλλά το τραγούδι μου έφερε ευχάριστες α
ναμνήσεις στο νου και μου επέτρεψε να γαληνέψω.
«Εδώ και κάμποσο καιρό», άρχισε όταν τέλειωσε το
τραγούδι, «ετοίμαζα ένα σχέδιο που έπρεπε να υποβά
λω στη νομαρχία του Μιλάνου, όταν δέχτηκα ένα μή
νυμα από το Δάσκαλο μου. Κάποιος είχε ακολουθήσει
ως το τέλος το δρόμο της Παράδοσης και δεν είχε λά
βει το σπαθί του. Έπρεπε να τον καθοδηγήσω στο δρό
μο του Αγίου Ιακώβου.
»Δε με εξέπληξε το γεγονός: περίμενα ένα τέτοιο κά
λεσμα ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν είχα ολοκληρώσει α
κόμα το έργο μου: να οδηγήσω έναν προσκυνητή στην
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οδό του Γαλαξία, όπως με είχαν οδηγήσει κι εμένα
κάποτε. Αυτό με γέμισε εκνευρισμό, γιατί ήταν η πρώ
τη και μοναδική φορά που θα καταπιανόμουν με αυ
τό και δεν ήξερα αν θα έφερνα σε πέρας την αποστολή
μου».
Τα λόγια του Πέτρους με ξάφνιασαν πολύ. Πίστευα
πως το είχε κάνει αυτό δεκάδες φορές.
«Ήρθες και σε οδήγησα. Ομολογώ πως στην αρχή
ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ενδιαφερόσουν περισσότερο
για το πνευματικό μέρος των διδασκαλιών παρά για
το πραγματικό νόημα του δρόμου του Αγίου Ιακώβου,
που είναι ο δρόμος των κοινών ανθρώπων. Μετά τη
συνάντηση με τον Αλφόνσο, έγινε πολύ πιο δυνατή η
σχέση μου μαζί σου και πίστεψα πως θα σ' έκανα να
ανακαλύψεις το μυστικό του σπαθιού σου. Αλλά δεν έ
γινε αυτό και τώρα θα πρέπει να το μάθεις μόνος σου
στο λίγο χρόνο που σου μένει γι' αυτό το σκοπό».
Τα λόγια του μου προκάλεσαν νευρικότητα και δε
μου επέτρεψαν να συγκεντρωθώ στην Ανάσα του ΚΑΜ.
Ο Πέτρους θα πρέπει να το κατάλαβε, γιατί ξανάπια
σε το παλιό τραγούδι και δε σταμάτησε παρά μόνο σαν
χαλάρωσα και πάλι.
«Αν ανακαλύψεις το μυστικό και βρεις το σπαθί σου,
θ' ανακαλύψεις επίσης και το πρόσωπο του ΚΑΜ και
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θα είσαι κύριος της Δύναμης. Αλλά δεν είναι αυτό όλο
κι όλο: για να φτάσεις στη σοφία, θα πρέπει να δια
τρέξεις και τους τρεις δρόμους, συμπεριλαμβανομέ
νου και του μυστικού δρόμου που δε θα σου τον αποκα
λύψει οΰτε αυτός που τον πήρε. Σου το λέω αυτό γιατί
θα ιδωθούμε μόνο μία φορά ακόμα».
Η καρδιά μου αναπήδησε στο στήθος μου και ξα
νάνοιξα άθελα μου τα μάτια μου. Ο Πέτρους έλαμπε
μ' εκείνο το φως που είχα δει μόνο στο Δάσκαλο.
«Κλείσε τα μάτια!» Υπάκουσα αμέσως. Αλλά η καρ
διά μου ήταν σφιγμένη και δεν κατάφερνα να συγκε
ντρωθώ. Ο οδηγός μου ξανάρχισε το ιταλικό τραγού
δι και πέρασε ώρα ώσπου να ξαναχαλαρώσω λίγο.
«Αΰριο θα λάβεις ένα σημείωμα που θα σου υποδει
κνύει πού θα με βρεις. Θα είναι ένα τελετουργικό μιας
συλλογικής μύησης, μια τελετή προς τιμήν της Πα
ράδοσης. Για τους άντρες και τις γυναίκες που, μέσα
στους αιώνες, συνέβαλαν στο να τραφεί η φλόγα της
σοφίας, του Καλού Αγώνα και της Αγάπης. Δε θα
μπορείς να μου μιλήσεις. Το μέρος όπου θα συνα
ντηθούμε είναι ιερό, ποτισμένο με το αίμα των ιπποτών
που ακολούθησαν το δρόμο της Παράδοσης και που,
παρά τα ακονισμένα σπαθιά τους, δε στάθηκαν ικανοί
να νικήσουν τα σκοτάδια. Αλλά η θυσία τους δεν ήταν
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μάταιη κι απόδειξη είναι ότι πολλοί άνθρωποι, αιώνες
αργότερα, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους, θα
είναι εκεί για να τους τιμήσουν. Είναι σημαντικό και
δεν πρέπει να το ξεχάσεις ποτέ· ακόμα κι αν γίνεις Δά
σκαλος, να ξέρεις πως ο δρόμος σου είναι ένας από
τους πολλούς που οδηγούν στο Θεό. Ο Ιησούς είπε μια
φορά: "έν τη οικία τοΰ πατρός μου μοναί πολλαί
εισιν ».*
»Μια μέρα θα λάβεις ένα τηλεγράφημα εκ μέρους
μου· θα σου ζητάω να καθοδηγήσεις κάποιον στο δρό
μο του Αγίου Ιακώβου, όπως σε καθοδήγησα εγώ. Θα
μπορέσεις τότε να ζήσεις το μεγάλο μυστικό αυτού του
ταξιδιού, που θα σου το αποκαλύψω τώρα, αλλά μόνο
με λόγια. Είναι ένα μυστικό που είναι ανάγκη να το ζή
σεις για να το καταλάβεις».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή. Έφτασα να σκέ
φτομαι πως είχε αλλάξει γνώμη ή πως είχε φύγει. Έ
νιωθα έντονη επιθυμία ν' ανοίξω τα μάτια για να δω τι
γινόταν κι έκανα μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθώ
στην Ανάσα του RΑΜ.
«Το μυστικό είναι το εξής», είπε ο Πέτρους στο
τέλος. «Μαθαίνεις μόνο όταν διδάσκεις. Διατρέξαμε
* Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφ. ΙΔ', σπ'χ. 2. (Σ.τ.Ε.)
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μαζί το δρόμο του Αγίου Ιακώβου, αλλά, όσο εσύ μά
θαινες τις Πρακτικές, εγώ ανακάλυπτα τη σημασία
τους. Διδάσκοντας σε, έμαθα στ' αλήθεια. Παίζοντας
το ρόλο του οδηγού, κατάφερα να βρω το δικό μου
δρόμο.
»Αν βρεις το σπαθί σου, θα πρέπει να διδάξεις το
δρόμο σε κάποιον άλλο. Μόνο τότε, αν δεχτείς το ρόλο
του Δασκάλου, θ' ανακαλύψεις όλες τις απαντήσεις
στην καρδιά σου. Όλοι τα ξέρουμε όλα προτού καν
μας μιλήσει κάποιος γι' αυτά. Η ζωή διδάσκει κάθε λε
πτό κι υπάρχει μόνο ένα μυστικό: να δέχεσαι πως, μέ
σα στην καθημερινότητα σου, μπορείς να είσαι σοφός
σαν τον Σολομώντα κι ισχυρός σαν τον Μεγαλέξανδρο.
Αλλά όλα τούτα δεν τα μαθαίνουμε παρά μόνο σαν α
ναγκαστούμε να διδάξουμε κάποιον και να συμμετά
σχουμε σε τόσο απίθανες περιπέτειες σαν κι αυτή».
Ζούσα έναν από τους πιο απρόσμενους χωρισμούς
της ύπαρξης μου. Κάποιος με τον οποίο είχα μια τόσο
έντονη σχέση, που περίμενα να με οδηγήσει ως τον α
ντικειμενικό μου στόχο, με άφηνε μεσοδρομίς. Μέσα
στο αμαξοστάσιο ενός σιδηροδρομικού σταθμού που
βρομοκοπούσε μηχανόλαδο, με τα μάτια κλειστά.
«Δε μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί», συνέχισε ο
Πέτρους, «είμαι Ιταλός και συναισθηματικός. Όπως
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απαιτεί ο νόμος, πρέπει να βρεις μόνος το σπαθί σου
- είναι ο μόνος τρόπος για να πιστέψεις στη δύναμη
σου. Ό,τι ήταν να σου μεταδώσω σου το μετέδωσα.
Μένει μόνο η Άσκηση του Χορού. Θα σου τη διδάξω
τώρα και θα πρέπει να την εκτελέσεις αύριο στη διάρ
κεια της τελετής».
Ακολούθησε κι άλλη παρατεταμένη σιωπή κι ύστερα:
«Όποιος δοξάζεται, ας είναι δοξασμένος εν Κυρίω.
Μπορείς να ανοίξεις τα μάτια».
Ο Πέτρους καθόταν στο σκαλοπάτι της μηχανής.
Δε μου έκανε καρδιά να μιλήσω, γιατί, ως Βραζιλιάνος,
είμαι κι εγώ συναισθηματικός. Η λάμπα υδραργύρου
που μας φώτιζε έπιασε να τρεμοσβήνει, ένα τρένο σφύ
ριξε από μακριά αναγγέλλοντας την άφιξη του.
Κι ο Πέτρους με δίδαξε την ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ.
«Και κάτι άλλο», μου είπε κοιτάζοντας με κατάμα
τα. «Όταν επέστρεη/α από το προσκύνημα μου, ζω
γράφισα έναν πελώριο πίνακα που αποκάλυπτε όσα
μού είχαν συμβεί. Είναι ο δρόμος των κοινών ανθρώ
πων, και μπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο αν θέλεις. Αν
δεν ξέρεις να ζωγραφίζεις, γράψε ή επινόησε μια
χορογραφία. Έτσι, όπου κι αν βρίσκονται οι άνθρωποι,
θα μπορούν να διανύουν τον παράδοξο δρόμο του Α
γίου Ιακώβου, την οδό του Γαλαξία».
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΎ
Χαλάρωσε. Κλείσε τα μάτια
Θυμήσου τα πρώτα τραγούδια που έμαθες παιδί. Μουρμούρισε
τα από μέσα σου. Σιγά σιγά άφησε ένα ορισμένο μέρος του σώ
ματος σου -πόδια, κοιλιά, χέρια, κεφάλι κ.λπ.-, και μόνο ένα μέρος,
να χορέψει τη μελωδία που μουρμουρίζεις.
Σε πέντε λεπτά σταμάτα να τραγουδάς κι άκουσε τους ήχους που
σε περιβάλλουν. Σύνθεσε με αυτούς μια μελωδία και χόρεψε με
όλο σου το κορμί. Μη σκέφτεσαι τίποτα το συγκεκριμένο, προσπά
θησε μόνο να θυμάσαι τις εικόνες που θα σου παρουσιαστούν αυ
θόρμητα
Ο χορός είναι μια από τις τελειότερες μορφές επικοινωνίας με
το άπειρο Αιώνιο Πνεύμα
Διάρκεια της άσκησης: δεκαπέντε λεπτά
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Το τρένο που είχε σφυρίξει μπήκε στο σταθμό. Ο
Πέτρους μου έγνεψε με το χέρι κι ανέβηκε σ' ένα βαγό
νι. Έμεινα μόνος ανάμεσα σε τούτο το σαματά των
φρένων που στρίγκλιζαν πάνω στο ατσάλι, πασχίζοντας
ν' αποκρυπτογραφήσω το μυστήριο του Γαλαξία πάνω
από το κεφάλι μου, με τα αστέρια του που με είχαν
οδηγήσει ως εδώ και που, με τη σιωπή τους, κατηύθυναν τη μοναξιά και το πεπρωμένο των ανθρώπων.
Το άλλο πρωί υπήρχε ένα σημείωμα στη θυρίδα του
δωματίου μου: «Στις εφτά το βράδυ, στον πΰργο των
Ναϊτών».

Πέρασα το υπόλοιπο απόγευμα τριγυρνώντας εδώ κι
εκεί. Διέσχισα πάνω από τρεις φορές την κωμόπολη
της Πονφεράδα, αγναντεύοντας από μακριά, σκαρ
φαλωμένος σ' ένα υψωματάκι, τον πύργο όπου έπρεπε
να πάω σαν θα έγερνε η μέρα. Οι Ναΐτες ερέθιζαν πά
ντα τη φαντασία μου κι ο πύργος της Πονφεράδα δεν
ήταν το μόνο ίχνος του τάγματος των Ναϊτών στο δρό
μο του Αγίου Ιακώρου. Το τάγμα το είχαν ιδρύσει εν
νιά ιππότες που είχαν αποφασίσει να μην επιστρέψουν
από τις σταυροφορίες- μέσα σε λίγο χρόνο η ισχύς τους
απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσαν πραγ310
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ματική επανάσταση στα ήθη στην αυγή τούτης της χι
λιετίας. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αριστοκρατίας
κοίταζε πώς να πλουτίσει με τη δουλειά των δούλων
στο φεουδαρχικό σύστημα, οι ιππότες του Ναού αφιέ
ρωσαν τη ζωή, την περιουσία και το σπαθί τους σ' έ
ναν και μόνο σκοπό: να προστατεύουν τους προσκυ
νητές που κινούσαν για τα Ιεροσόλυμα, βρίσκοντας έ
να πρότυπο πνευματικής ζωής που τους βοηθούσε στην
αναζήτηση της σύνεσης και της σοφίας.
Το 1118, όταν ο Ούγο ντε Παγιέν κι οχτώ ιππότες
συγκεντρώθηκαν στην αυλή ενός παλιού, εγκαταλειμ
μένου πύργου, έδωσαν όρκο αγάπης για την ανθρω
πότητα. Δύο αιώνες αργότερα, υπήρχαν πάνω από πέ
ντε χιλιάδες μονές διασκορπισμένες σε όλο το γνωστό
κόσμο, που πάντρευαν δύο φαινομενικά ασυμβίβαστες
ως τότε δραστηριότητες: το στρατιωτικό και το θρη
σκευτικό βίο. Οι δωρεές των μελών του, καθώς κι αυ
τές των ευγνωμονουντων προσκυνητών επέτρεψαν στο
τάγμα του Ναού να συσσωρεύσει γρήγορα αμέτρητα
πλούτη, από τα οποία πληρώθηκαν πολλές φορές λύ
τρα για την απελευθέρωση επιφανών χριστιανών που
τους είχαν αιχμαλωτίσει οι μουσουλμάνοι. Η τιμιότη
τα των ιπποτών ήταν τόση, που βασιλιάδες κι ευγενείς
τους εμπιστεύονταν το βίος τους και ταξίδευαν μ' ένα
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έγγραφο που πιστοποιούσε την ύπαρξη αυτών των α
γαθών. Τούτο το ντοκουμέντο μπορούσε ν' ανταλλαγεί
σε οποιοδήποτε πύργο του τάγματος του Ναού με το α
ντίστοιχο ποσό κι από κει προήλθαν οι γνωστές μας
συναλλαγματικές.
Εξάλλου η πνευματική αφοσίωση των Ν αϊτών τους
επέτρεψε ν' αντιληφθούν την αλήθεια που μου υπεν
θύμισε ο Πέτρους το προηγούμενο βράδυ: πως «εν τή
οικία τοϋ πατρός... μοναί πολλαί είσιν». Προσπάθη
σαν λοιπόν να βάλουν τέλος στους ιερούς πολέμους
και να συνενώσουν τις κυριότερες μονοθεϊστικές θρη
σκείες της εποχής: το χριστιανισμό, τον ιουδαϊσμό και
τον ισλαμισμό. Από τότε οι εκκλησίες τους είχαν το
στρογγυλό τρούλο του ιουδαϊκού ναού του Σολομώντα, τους οκταγωνικούς τοίχους των αραβικών τζαμιών
και τα χαρακτηριστικά κλίτη των χριστιανικών εκ
κλησιών.
Ωστόσο, καθώς όλα τούτα ήταν κάπως προχωρη
μένα για την εποχή τους, οι Ναΐτες άρχισαν να προ
καλούν τη δυσπιστία. Η μεγάλη οικονομική δύναμη
τους προκάλεσε την απληστία των βασιλιάδων και το
θρησκευτικό άνοιγμα που επιχείρησαν έγινε απειλή
για την Εκκλησία. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του
1307, το Βατικανό και τα κυριότερα ευρωπαϊκά κρά312
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τη οργάνωσαν μια από τις μεγαλύτερες εκκαθαρίσεις
του Μεσαίωνα: οι αρχηγοί των Ναϊτών συνελήφθησαν
νύχτα μέσα στους πύργους τους κι οδηγήθηκαν στη φυ
λακή. Τους κατηγόρησαν πως πραγματοποιούσαν μυ
στικές τελετές όπου λατρευόταν ο δαίμονας, τους κα
τηγόρησαν για βλασφημία κατά του Ιησού Χριστού,
για οργιώδεις τελετές και για σοδομισμό με τους τιτλούχους. Με φοβερά μαρτύρια, εξορκισμούς και
προδοσίες, το τάγμα του Ναού σβήστηκε από το χάρ
τη της μεσαιωνικής Ιστορίας. Οι θησαυροί του κατα
σχέθηκαν και τα μέλη του διασκορπίστηκαν ανά τον
κόσμο. Ο τελευταίος δάσκαλος του τάγματος, ο Ζακ
ντε Μολέ, κάηκε ζωντανός στο κέντρο του Παρισιού
μ' έναν από τους συντρόφους του. Η τελευταία του ε
πιθυμία ήταν να πεθάνει ατενίζοντας τους πυργίσκους
της Παναγίας των Παρισίων.*
Η Ισπανία όμως, που πολεμούσε για την ανακατά
ληψη της Ιβηρικής Χερσονήσου, θεώρησε καλό να πε
ριμαζέψει τους ιππότες που έφευγαν από την Ευρώπη,
για να βοηθήσουν τους βασιλιάδες στον αγώνα τους
* Για όποιον θέλει να εμβαθύνει περισσότερο στην ιστορία και στη σπου
δαιότητα του τάγματος του Ναού, συστήνω το μικρό αλλά ενδιαφέρον βι
βλίο της Ρεζίν Περνού Οι Ναΐτες (Κβ^ίηε ΡεΓηουά, £«$ ΤβηρΙίβη, «()υ.€ 5»ίδ>?», ΡυΡ).
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κατά των Μαυριτανών. Αυτοί οι ιππότες απορροφή
θηκαν από τα ισπανικά τάγματα, ένα από τα οποία ή
ταν και το τάγμα του Αγίου Ιακώβου της Σπάθης, υπεύθυνο για τη φρούρηση του δρόμου του Αγίου Ιακώβου.
Όλα τούτα μού πέρασαν από το νου καθώς διάβαι
να, στις εφτά ακριβώς, την κύρια πύλη του παλιού πύρ
γου του Ναού στην Πονφεράδα, όπου είχα ραντεβού με
την Παράδοση.

Δεν υπήρχε ψυχή. Περίμενα μισή ώρα καπνίζοντας το
ένα τσιγάρο μετά το άλλο, ώσπου πέρασε από το νου
μου το χειρότερο: η τελετή θα πρέπει να ήταν για τις
εφτά το πρωί! Μα, πάνω που ετοιμαζόμουν να φύγω,
μπήκαν δύο κοπέλες με τη σημαία των Κάτω Χωρών
και με ένα κοχύλι -σύμβολο του δρόμου του Αγίου Ια
κώβου- ραμμένο στα ρούχα τους. Ήρθαν προς το μέ
ρος μου, ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες και καταλή
ξαμε στο συμπέρασμα πως περιμέναμε το ίδιο πράγ
μα. Το σημείωμα δεν ήταν λάθος, σκέφτηκα ανακου
φισμένος.
Κάθε τέταρτο ερχόταν και κάποιος. Ένας Αυστρα
λός, πέντε Ισπανοί κι άλλος ένας Ολλανδός έφτασαν
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στη συνέχεια. Εκτός από μερικές ερωτήσεις για την ώ
ρα -εκεί είχαμε όλοι τις αμφιβολίες μας-, δεν ανταλ
λάξαμε άλλες κουβέντες. Συγκεντρωθήκαμε σ' ένα χώ
ρο του πύργου, έναν ερειπωμένο προθάλαμο, που θα
πρέπει να χρησίμευε άλλοτε για κελάρι, κι αποφασί
σαμε να περιμένουμε το επόμενο συμβάν, έστω κι αν
ήταν να κάμουμε υπομονή ένα μερόνυχτο.
Η αναμονή παρατεινόταν. Τελικά, συζητήσαμε τους
λόγους που μας είχαν φέρει ως εδώ. Έμαθα τότε πως
ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου χρησιμοποιούνταν από
διαφορετικά τάγματα, που τα περισσότερα συνδέονταν
με την Παράδοση. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εδώ
είχαν περάσει από πολλές δοκιμασίες και μυήσεις, που
όμως τις είχα γνωρίσει εδώ και πολύ καιρό στη Βρα
ζιλία. Μόνο ο Αυστραλός κι εγώ αναζητούσαμε τον α
νώτατο βαθμό του Πρώτου Δρόμου. Χωρίς καν να μπού
με σε λεπτομέρειες, κατάλαβα πως η πορεία του Αυ
στραλού διέφερε εντελώς από τις Πρακτικές του RΑΜ.
Στις εννιά παρά τέταρτο, πάνω που ετοιμαζόμασταν
να μιλήσουμε για την προσωπική μας ζωή, αντήχησε
ένα γκονγκ. Ο ήχος προερχόταν από το παλιό παρεκ
κλήσι του πύργου. Κατευθυνθήκαμε όλοι κατά κει.

315

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

Ήταν μια σκηνή εντυπωσιακή. Το παρεκκλήσι -ή ό,τι
είχε απομείνει, γιατί το μεγαλύτερο με'ρος του ήταν ε
ρειπωμένο- φωτιζόταν με πυρσούς. Εκεί όπου υπήρχε
άλλοτε η Αγία Τράπεζα, διαγράφονταν εφτά σιλουέτες
ντυμένες με την κοσμική ενδυμασία των Ναϊτών: κου
κούλα και περικεφαλαία από ατσάλι, διχτυωτό με
ταλλικό χιτώνιο, σπαθί και ασπίδα. Μου κόπηκε η α
νάσα: θα 'λεγες πως ο χρόνος είχε κάνει ένα άλμα προς
τα πίσω. Τα μόνα που μας βοηθούσαν να διατηρή
σουμε την αίσθηση της πραγματικότητας ήταν τα τζιν
και τα μακό μπλουζάκια μας με τα ραμμένα κοχύλια.
Παρά την αμυδρή λάμψη των δαυλών, διέκρινα πως
ο ένας ιππότης ήταν ο Πέτρους.
«Πλησιάστε τους Δασκάλους σας», είπε αυτός που
έμοιαζε γεροντότερος. «Κοιτάξτε τους στα μάτια. Γδυ
θείτε και πάρτε τα ρούχα».
Κατευθύνθηκα προς τον Πέτρους. Βρισκόταν σ' έ
να είδος έκστασης και δε φάνηκε να με αναγνωρίζει.
Αλλά πρόσεξα κάποια θλίψη στα μάτια του, την ίδια
θλίψη που είχα διακρίνει στη φωνή του το προηγού
μενο βράδυ. Έβγαλα όλα τα ρούχα μου κι ο Πέτρους
μού έδωσε ένα μαύρο χιτώνα, αρωματισμένο, που κά
λυπτε το σώμα μου ως τα πόδια. Συμπέρανα πως κά
ποιος από τους Δασκάλους πρέπει να είχε πάνω από έ316

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

να μαθητή, αλλά δεν μπόρεσα να δω ποιος ήταν, για
τί κοίταζα κατάματα τον Πέτρους.
Ο μεγάλος ιερέας μάς οδήγησε στο κέντρο του πα
ρεκκλησίου και δυο ιππότες άρχισαν να χαράζουν έναν
κΰκλο γύρω μας, ενώ τον ευλογούσαν:
«Τριάδα, Σωτήρ, Μεσσίας, Εμμανουήλ, Σαβαώθ,
Αδωνάι, Αθάνατος, Ιησούς...»*
Ο κύκλος είχε χαραχτεί για προστασία, απαραίτη
τη γι' αυτούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Πρό
σεξα πως τέσσερα από αυτά τα άτομα φορούσαν λευ
κό χιτώνα, που σημαίνει ότι είχαν ορκιστεί πλήρη α
γνότητα.
Ο μεγάλος ιερέας συνέχισε: «Με τη χάρη των αγγέ
λων, Κΰριε, ενδύομαι το ένδυμα της σωτηρίας και εί
θε ό,τι επιθυμώ να πραγματοποιηθεί μέσω Εσοΰ, πα
νάγιε Αδωνάι, που η βασιλεία Σου διαρκεί στους αιώ
νες των αιώνων. Αμήν!»

* Επειδή πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο τελετουργικό, που μπορούν
να το καταλάβουν μόνο όσοι γνωρίζουν το δρόμο της Παράδοσης, προτί
μησα μια περίληψη των χρησιμοποιουμένων όρων. Αυτό δεν έχει καμιά ση
μασία για το βιβλίο, αφού αυτή η τελετή είχε στόχο τη συνάντηση των Αρχαί
ων και την απότιση του οφειλόμενου σ' αυτούς σεβασμού. Το βασικό σε τού
το το μέρος του δρόμου του Αγίου Ιακώβου -η Άσκηση του Χορού- περι
γράφεται πλήρως.
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Ο ιερέας φόρεσε πάνω από το δικτυωτό χιτώνιο του
ένα λευκό μανδύα με το σταυρό του Ναού κεντημένο
στο κέντρο. Το ίδιο έκαναν κι οι άλλοι ιππότες.

Ήταν ακριβώς εννιά, η ώρα του Ερμή, του Αγγελια
φόρου. Βρισκόμουν και πάλι στο κέντρο ενός κύκλου
της Παράδοσης. Μια ευωδιά μέντας, βασιλικού και
μοσχολίβανου απλώθηκε στο παρεκκλήσι. Κι όλοι οι
ιππότες άρχισαν τη μεγάλη επίκληση:
«Ω μεγάλε και ισχυρέ βασιλιά Ν., που με τη δύνα
μη του υπέρτατου θεού, του Ελ, βασιλεύεις σε όλα τα
πνεύματα, ανώτερα και κατώτερα, αλλά κυρίως στην
καταχθόνια τάξη του τομέα της Ανατολής, σ' επι
καλούμαι [...] για να μπορέσω να πραγματοποιήσω την
επιθυμία μου, όποια κι αν είναι, από τη στιγμή που
αρμόζει στο έργο σου, με τη δύναμη του Θεοΰ, του Ελ,
που δημιούργησε τα πάντα στον ουρανό, στους αιθέ
ρες, στη γη και στον κάτω κόσμο, και που τα έχει στη
διάθεση του».
Μια βαθιά σιωπή έπεσε πάνω μας και, χωρίς να τον
βλέπουμε, νιώθαμε την παρουσία αυτοΰ που είχαμε ε
πικαλεστεί το όνομα του. Ήταν η καθαγίαση του τε
λετουργικού. Είχα συμμετάσχει σε εκατοντάδες τελετές
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αυτού του είδους, με πολύ πιο εκπληκτικά αποτελέ
σματα όταν φτάνει αυτή η στιγμή. Αλλά ο πύργος των
Ναϊτών είχε διεγείρει τη φαντασία μου: μου φάνηκε
πως είδα να πλανιέται σττην αριστερή μεριά του πα
ρεκκλησίου κάτι σαν αστραφτερό πουλί που μου ήταν
άγνωστο ως τότε.
Ο μεγάλος ιερέας μάς ράντισε με νερό από την έξω
μεριά του κύκλου. Ύστερα έγραψε στη γη, με αγια
σμένο μελάνι, τα εβδομήντα δύο ονόματα με τα οποία
αποκαλούν το Θεό στην Παράδοση. Όλοι, ιππότες και
προσκυνητές, αρχίσαμε ν' απαγγέλλουμε τα ιερά ονό
ματα. Η φλόγα των δαυλών σπίθισε, σημάδι πως το ε
πικαλούμενο πνεύμα είχε υποταχθεί.
Είχε φτάσει η στιγμή του Χορού. Κατάλαβα γιατί ο
Πέτρους μού είχε μάθει να χορεύω την προηγουμένη
ένα χορό διαφορετικό από αυτόν που συνήθιζα να ε
κτελώ σ' αυτό το σημείο του τελετουργικού.
Δε μας είχαν πει τον κανόνα, αλλά τον γνωρίζαμε
όλοι: κανένας δεν έπρεπε να βγάλει το πόδι έξω από
τον κύκλο, αφού δεν είχαμε τα φυλαχτά που φορούσαν
οι ιππότες για προστασία κάτω από μεταλλικά δι
χτυωτά χιτώνια τους. Φαντάστηκα το μέγεθος του κύ
κλου κι έκανα αυτό ακριβώς που με δίδαξε ο Πέτρους.
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Άρχισα να συλλογίζομαι τα παιδικά μου χρόνια. Μια
μακρινή γυναικεία φωνή έπιασε να τραγουδάει μέσα
μου ένα τραγουδάκι. Γονάτισα και κουλουριάστηκα στη
στάση του σπόρου. Το στήθος μου, μόνο το στήθος μου,
άρχισε να χορεύει. Αισθανόμουν καλά, είχα βυθιστεί στο
τελετουργικό της Παράδοσης. Σιγά σιγά η μουσική μέ
σα μου μεταμορφωνόταν, οι κινήσεις γίνονταν πιο α
πότομες, άρχισα να πέφτω σ' έκσταση. Όλα ήταν σκοτει
νά και το σώμα μου δεν είχε πια βάρος μέσα σε τοΰτο
το σκοτάδι. Περπάτησα τότε στ' ανθισμένα λιβάδια της
Αγκάτα και συνάντησα τον παππού μου κι ένα θείο που
είχε σημαδέψει τα παιδικά μου χρόνια. Ένιωσα τον παλ
μό του χρόνου πάνω στον καμβά του όπου όλοι οι δρόμοι >
σμίγουν ώσπου συγχέονται, κι ας είναι τόσο διαφορε
τικοί. Σε μια στιγμή, είδα τον Αυστραλό να περνάει τα
χύτατα: μια κόκκινη ανταύγεια τύλιγε το κορμί του.
Η επόμενη εικόνα ήταν αυτή ενός δισκοπότηρου κι
ενός δισκαρίου· έμεινε για ώρα σταθερή, λες κι ήθελε
να μου πει κάτι. Προσπάθησα να την αποκρυπτογρα
φήσω, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα, κι ας ήμουν Βέ
βαιος πως είχε κάποια σχέση με το σπαθί μου. Στη συ
νέχεια, πίστεψα πως είδα το πρόσωπο του RΑΜ να ξε
πηδάει μέσα από το σκοτάδι που δημιουργήθηκε όταν
εξαφανίστηκε το δισκοπότηρο και το δισκάριο. Μα,
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όταν πλησίασε το πρόσωπο, φάνηκε ότι ήταν αυτό του
Ν., του πνεύματος που είχαμε επικαλεστεί και παλιού
μου γνώριμου. Δεν επικοινωνήσαμε ιδιαίτερα και το
πρόσωπο εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι που μια ερ
χόταν και μια έφευγε.
Δεν ξέρω για πόση ώρα χορέψαμε. Ξαφνικά άκου
σα μια φωνή: «Γιαχβέ, Τετραγράμματον...» Δεν ήθελα
να βγω από την έκσταση μου, αλλά ο μεγάλος ιερέας
επαναλάμβανε: «Γιαχβέ, Τετραγράμματον...» Αυτό μ'
ενόχλησε. Ήμουν ακόμα προσκολλημένος στην Πα
ράδοση και δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Ο ιερέας όμως
επέμενε.
Επέστρεψα στη Γη δυσαρεστημένος. Βρισκόμουν
πάντα στο μαγικό κΰκλο, μέσα στην πατρογονική α
τμόσφαιρα του πύργου των Ναϊτών.
Εμείς, οι προσκυνητές, κοιταχτήκαμε. Αυτή η α
πότομη διακοπή φαίνεται πως μας είχε όλους δυσα
ρεστήσει. Επιθυμούσα πολύ να σχολιάσω όσα είχα δει
στον Αυστραλό. Όταν τον κοίταξα, κατάλαβα πως τα
λόγια ήταν περιττά: με είχε δει κι αυτός.
Οι ιππότες στάθηκαν γύρω μας. Άρχισαν να χτυπούν
τα σπαθιά στις ασπίδες τους, κάνοντας έναν εκκωφα
ντικό θόρυβο. Ως τη στιγμή που ο μεγάλος ιερέας είπε:
«Ω πνεύμα Ν., αφού εισάκουσες με τόση σπουδή
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τις παρακλήσεις μου, σε αφήνω επίσημα ν' αναχωρή
σεις, χωρίς να θιγεί άνθρωπος ή ζώο. Πήγαινε, σου
λέω, και να είσαι έτοιμος και πρόθυμος να ξαναέρθεις,
πάντα δεόντως εξορκισμένος από τις ιεροτελεστίες της
Παράδοσης. Σε εξορκίζω ν' αποσυρθείς ήσυχα κι ει
ρηνικά κι είθε η ειρήνη του Θεοΰ να μείνει για πάντα
ανάμεσα σ' εσένα και σ' εμένα. Αμήν».

Ο κύκλος λύθηκε και γονατίσαμε με τα κεφάλια σκυ
φτά. Ένας ιππότης προσευχήθηκε μαζί μας λέγοντας
εφτά «Πάτερ Ημών» κι εφτά «Χαίρε Μαρία». Ο με
γάλος ιερέας πρόσθεσε εφτά «Πιστεύω», επιβεβαι
ώνοντας πως η Παναγία του Μετζουγκόριε* - που εμ
φανιζόταν από το 1981 στη Γιουγκοσλαβία- το είχε
καθορίσει έτσι. Άρχισε τότε μια χριστιανική ιεροτε
λεστία.
* Το 1981, η Παρθένος Μαρία άρχισε να εμφανίζεται και να μεταφέρει
μηνύματα από τους Ουρανούς στον κόσμο μας σε ε'ξι νεαρούς ανθρώπους
στο χωριό Μετζουγκόριε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι εμφανίσεις της συνε
χίστηκαν από τότε καθημερινά. Τ« μηνύματα που η Παρθε'νος του Με
τζουγκόριε μεταφέρει σε μας είναι μηνύματα ειρήνης, αγάπης και μεταμε'λειας, που θα μας οδηγήσουν σιο δρόμο του Ιησού. Από τότε εκατομμύρια
άνθρωποι συρρέουν εκεί από όλο τον κόσμο για να λάβουν την ευλογία της.
(Σ.Χ.Ε.).
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«Άντριου, σήκω κι έλα ως εδώ», τον διέταξε ο ιερέ
ας. Ο Αυστραλός προχώρησε ως την Αγία Τράπεζα,
που μπροστά της στέκονταν οι εφτά ιππότες. Ένας άλ
λος ιππότης, που θα πρέπει να ήταν ο οδηγός του, εί
πε:
«Αδελφέ μου, θέλεις να γίνεις δεκτός στην κοινωνία
του Οίκου;»
«Ναι», απάντησε ο Αυστραλός.
Και κατάλαβα σε ποια χριστιανική τελετουργία πα
ρευρισκόμασταν: στη μύηση ενός Ναΐτη.
«Γνωρίζεις την αυστηρότητα του Οίκου και τους κα
νόνες του;»
«Είμαι έτοιμος να τα υποστώ όλα, με τη χάρη του
Θεού, κι επιθυμώ να είμαι υπηρέτης και σκλάβος του
Οίκου για τις υπόλοιπες μέρες του βίου μου», απάντη
σε ο Αυστραλός.
Ακολούθησε μια σειρά τυπικών ερωτήσεων, μερι
κές από τις οποίες δεν είχαν πια την παραμικρή ση
μασία στο σημερινό κόσμο, ενώ άλλες φανέρωναν βα
θιά αφοσίωση κι αγάπη. Ο Άντριου απαντούσε σε όλες
με το κεφάλι σκυμμένο.
«Διακεκριμένε αδελφέ, μου ζητάς μεγάλα πράγμα
τα, γιατί από τη θρησκεία μας βλέπεις μόνο την επί
φαση, τα ωραία άλογα, τα ωραία ρούχα», του είπε ο
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οδηγός του. «Αγνοείς όμως τις αυστηρές διαταγές που
κρύβονται μέσα: πράγματι, είναι σκληρό, όντας κύριος
του εαυτού σου, να γίνεις υπηρέτης άλλου, γιατί σπά
νια θα κάνεις αυτό που επιθυμείς. Αν θέλεις να είσαι
εδώ, θα σε στείλουν στην άλλη άκρη της θάλασσας· αν
θέλεις να είσαι στην Άκρα, θα σε στείλουν στην
Τρίπολη ή στην Αντιόχεια ή στην Αρμενία. Κι όταν θα
θέλεις να κοιμηθείς, θα είσαι αναγκασμένος να ξα
γρυπνάς κι όταν θα θέλεις να είσαι ξύπνιος, θα σε στέλ
νουν ν' αναπαυτείς στο κρεβάτι σου».
«Θέλω να μπω στον Οίκο», απάντησε ο Αυστραλός.
θα 'λεγες πως οι παλιοί Ναΐτες, που κάποτε είχαν
κατοικήσει σ' αυτό τον πΰργο, παρακολουθούσαν ι
κανοποιημένοι την τελετή της μύησης. Οι πυρσοί σπίθισαν ζωηρά.
Ακολούθησαν πολλές προειδοποιήσεις κι ο Αυ
στραλός απαντούσε σε όλες πως τις αποδεχόταν και
πως ήθελε να εισέλθει στον Οίκο. Τέλος, ο οδηγός του
στράφηκε πως το μεγάλο ιερέα κι επανέλαβε όλες τις
απαντήσεις του Αυστραλού. Κι ο ιερέας ρώτησε άλλη
μια φορά, επίσημα, αν ήταν έτοιμος να δεχτεί όλους
τους κανονισμούς που θα του επέβαλλε ο Οίκος.
«Μάλιστα, Δάσκαλε, με το θέλημα του θεού. Έρ
χομαι μπροστά στο Θεό, μπροστά σ' εσένα και στους
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αδελφούς και σας ζητώ, σας ικετεύω, στο όνομα του
Θεού και της Παναγίας, να με δεχτείτε στην κοινωνία
σας και στις αγαθοεργίες του Οίκου, στα πνευματικά
και στα εγκόσμια σχέδια, σαν κάποιον που θέλει να εί
ναι υπηρέτης και σκλάβος αυτού του Οίκου, από δω
και στο εξής και κάθε μέρα της ζωής του».
«Ας τον δεχτούμε στο όνομα της αγάπης του Θεού»,
είπε ο μεγάλος ιερέας.
Εκείνη τη στιγμή όλοι οι ιππότες ξεθηκάρωσαν τα
σπαθιά τους και τα ύψωσαν στον ουρανό. Ύστερα τα
χαμήλωσαν και σχημάτισαν ένα ατσάλινο στέμμα γύ
ρω από το κεφάλι του Άντριου. Οι φλόγες έδιναν μια
χρυσαφένια ανταύγεια στις λεπίδες κι η σκηνή απο
κτούσε ιερό χαρακτήρα.
Ο Δάσκαλος του τον πλησίασε αργά, επίσημα, και
του έδωσε το σπαθί του.

Κάποιος χτύπησε μια καμπάνα που ο αντίλαλος της α
ντήχησε στον παλιό πύργο επαναλαμβανόμενος ατέ
λειωτα. Σκύψαμε όλοι το κεφάλι κι οι ιππότες εξαφα
νίστηκαν από τα μάτια μας. Όταν σηκώσαμε το πρό
σωπο, είχαμε μείνει μόνο δέκα, γιατί ο Αυστραλός εί
χε φύγει με τους ιππότες για το συμπόσιο της τελετής.
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Αλλάξαμε ρούχα και χωριστήκαμε χωρίς άλλες τυ
πικότητες. Ο χορός θα πρέπει να είχε κρατήσει πολύ,
γιατί ξημέρωνε κιόλας. Απέραντη μοναξιά πλημμύρι
σε την ψυχή μου.
Ζήλευα τον Αυστραλό, που είχε ξαναβρεί το σπαθί
του κι είχε φτάσει στο τέλος της αναζήτησης του. Ή
μουν μόνος από δω κι εμπρός, δεν είχα κανέναν να με
οδηγήσει, γιατί η Παράδοση, σε μια μακρινή χώρα
της Νότιας Αμερικής, με είχε αποπέμψει χωρίς να μου
υποδείξει το δρόμο του γυρισμού. Και χρειάστηκε να
διανύσω τον παράδοξο δρόμο του Αγίου Ιακώβου, που
έφτανε τώρα στο τέρμα του, χωρίς να γνωρίζω το μυ
στικό του σπαθιού μου ούτε τον τρόπο να το βρω.
Η καμπάνα χτυπούσε πάντα. Βγαίνοντας από τον
πύργο, πρόσεξα πως ήταν η καμπάνα της γειτονικής
εκκλησίας, που καλούσε τους πιστούς στην πρώτη
λειτουργία της μέρας. Η πόλη ξυπνούσε για τις ώρες
της δουλειάς, για άτυχες αγάπες, για μακρινά όνειρα
και για λογαριασμούς που έπρεπε να πληρωθούν. Ού
τε η καμπάνα ούτε η πόλη γνώριζαν πως τούτη τη νύ
χτα είχε τελεστεί μια πατρογονική ιεροτελεστία και
πως αυτό που θεωρούνταν νεκρό από χρόνια εξακο
λουθούσε να ανανεώνεται και να δείχνει την απέραντη
δύναμη του.
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Θεμηρέρο

«ΕΊΣΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΉΣ;» με ρώτησε το κοριτσάκι, μόνη ζω

ντανή παρουσία τούτο το καυτό απομεσήμερο στη Βΐλιαφράνκα δελ Μπιέρθο.
Το κοίταξα χωρίς ν' αρθρώσω λέξη. θα πρέπει να
ήταν οχτώ χρονών περίπου, κακοντυμένο, κι είχε τρέ
ξει στην πηγή όπου είχα καθίσει να ξαποστάσω.
Η μόνη μου έγνοια ήταν να φτάσω σύντομα στο Σαντιάγο δε Κομποοτέλα και να βάλω μια και καλή τέλος
σε τούτη την τρελή περιπέτεια. Δεν κατάφερνα να ξε
χάσω τη λυπημένη φωνή του Πέτρους στο αμαξοστάσιο
του σταθμού ούτε το απόμακρο βλέμμα του στη διάρκεια
της τελετής της Παράδοσης. Θαρρείς κι όλες του οι
προσπάθειες να με βοηθήσει δεν είχαν καταλήξει που
θενά. 'Οταν κάλεσαν τον Αυστραλό στην Αγία Τράπεζα,
ο Πέτρους θα ήθελε πολύ να είχαν καλέσει κι εμένα,
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ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Το σπαθί μου θα μπορούσε
κάλλιστα να είναι κρυμμένο κάπου σε τούτο το γεμάτο
από θρύλους και πατρογονική σοφία πύργο. Ήταν ένα
μέρος που ανταποκρινόταν τέλεια σε όλα τα συμπερά
σματα στα οποία είχα καταλήξει: έρημο, με μόνους ε
πισκέπτες κάποιους προσκυνητές που σέβονταν τα λεί
ψανα του τάγματος του Ναού, ένα μέρος ιερό.
Αλλά είχαν καλέσει μόνο τον Αυστραλό κι ο Πέτρους
θα πρέπει να ένιωσε ταπεινωμένος που δε στάθηκε ι
κανός να με οδηγήσει στο σπαθί μου.
Εξάλλου η ιεροτελεστία της Παράδοσης είχε ξυπνή
σει μέσα μου τη γοητεία της μάθησης του απόκρυφου,
που είχα μάθει να την ξεχνώ όσο διένυα το δρόμο του Α
γίου Ιακώβου, «το δρόμο των κοινών ανθρώπων». Οι ε
πικλήσεις, ο απόλυτος σχεδόν έλεγχος της ύλης, η ε
πικοινωνία με άλλους κόσμους, όλα τούτα ήταν πολύ πιο
ενδιαφέροντα από τις Πρακτικές του ΚΑΜ. Ίσως οι Πρα
κτικές να είχαν μια πιο αντικειμενική εφαρμογή στη ζωή
μου- χωρίς αμφιβολία είχα αλλάξει πολύ από τότε που
άρχισα τούτη τη διαδρομή. Χάρη στη βοήθεια του Πέ
τρους, είχα ανακαλύψει πως η κεκτημένη γνώση μπορού
σε να με κάνει να περνώ καταρράχτες, να νικώ εχθρούς
και να συζητώ με τον Αγγελιαφόρο πάνω σε πρακτικά θέ
ματα. Είχα δει το πρόσωπο του θανάτου μου, τη Γαλά328
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ζια Σφαίρα της Αγάπης που κατακλύζει, πλημμυρίζο
ντας ολόκληρο τον κόσμο. Ήμουν έτοιμος να κάνω τον
Καλό Αγώνα και να υφάνω τη ζωή με νίκες.
Πάντως ένα κρυφό κομμάτι του εαυτού μου νοσταλ
γούσε ακόμα τους μαγικούς κύκλους, τους υψηλούς
φιλοσοφικούς όρους, το λιβάνι και το αγιασμένο με
λάνι. Αυτό που ο Πέτρους είχε αποκαλέσει «φόρο τιμής
στους Αρχαίους» αντιπροσώπευε για μένα μια επαφή
έντονη και νοσταλγική με παλιά, ξεχασμένα μαθήμα
τα. Κι η προοπτική πως ίσως δε θα είχα ποτέ πρό
σβαση σ' αυτό τον κόσμο μού στερούσε το κίνητρο να
πάω πιο μακριά.
Όταν γύρισα στο ξενοδοχείο μετά την ιεροτελεστία
της Παράδοσης, βρήκα μαζί με το κλειδί μου Τον Οδη
γό τον Προσκυνητή, ένα βιβλίο που χρησιμοποιούσε ο
Πέτρους όταν τα κίτρινα σημάδια δεν ήταν ευδιάκρι
τα και που μας επέτρεπε να υπολογίζουμε την από
σταση ανάμεσα σε δύο πόλεις. Έφυγα από την Πονφεράδα το ίδιο πρωί, χωρίς να κοιμηθώ, και συνέχισα το
δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Το πρώτο απόγευμα ανα
κάλυψα πως ο χάρτης δεν είχε κλίμακα, πράγμα που
με ανάγκασε να διανυκτερεύσω μια νύχτα στην ύπαι
θρο, στο κοίλωμα ενός βράχου.
Εκεί, ενώ αναλογιζόμουν όσα μου είχαν συμβεί από
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τη συνάντηση μου με την κυρία Σαβέν, έφερνα αδιά
κοπα στο νου μου την επιμονή του Πέτρους να μου δώ
σει να καταλάβω πως, αντίθετα από όσα μάς δίδασκαν
πάντα, αυτό που μετρούσε ήταν το αποτέλεσμα. Η
προσπάθεια είναι σωτήρια κι απαραίτητη, αλλά χω
ρίς αποτελέσματα δε σημαίνει τίποτα. Από τον εαυτό
μου κι απ' όσα είχαν συμβεί, δεν μπορούσα να περι
μένω παρά ένα αποτέλεσμα: να βρω το σπαθί μου. Κι
αυτό δεν είχε επιτευχθεί ακόμα. Απέμεναν μόνο λίγες
μέρες πορείας για να φτάσω στο Σαντιάγο.

«Αν είστε προσκυνητής, μπορώ να σας οδηγήσω ως την
Πΰλη της Συγνώμης», επέμεινε η μικρούλα κοντά στην
πηγή της Βιλιαφράνκα δελ Μπιέρθο. «Αυτός που δια
βαίνει αυτή την πύλη δεν έχει ανάγκη να πάει ως το Σα
ντιάγο».
Της έδωσα μερικές πεσέτες για να φύγει και να με
αφήσει ήσυχο. Αυτή όμως άρχισε να παίζει με το νερό
πιτσιλίζοντας το σακίδιο και τη βερμούδα μου.
«Ελάτε, κύριε, πάμε», επανέλαβε.
Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα μια φράση που έλεγε ο
Πέτρους διαρκώς: «έπ' έλπίδι οφείλει ό άροτριών άροτριαν, καί ό άλοών της έλπίδος αύτοΰ μετέχειν έπ'
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έλπίδι».* Ήταν ένα απόσπασμα από τις επιστολές του
Αποστόλου Παύλου.
Έπρεπε να αντέξω λίγο ακόμα. Να συνεχίσω να ψά
χνω χωρίς το φόβο της ήττας. Να διατηρήσω την ελ
πίδα πως θα έβρισκα το σπαθί μου και θ' αποκρυ
πτογραφούσα το μυστικό. Μα -ποιος ξέρει- μήπως η
μικρούλα προσπαθούσε να μου πει κάτι που δεν ήθε
λα να το καταλάβω; Αν η Πύλη της Συγνώμης, που βρι
σκόταν μέσα σε μια εκκλησία, είχε το ίδιο πνευματικό
αποτέλεσμα με τον πηγεμό μου στο Σαντιάγο, γιατί να
μη βρίσκεται εκεί το σπαθί μου;
«Πάμε», είπα στο κοριτσάκι.
Κοίταξα το βουνό απ' όπου είχα μόλις κατεβεί- έ
πρεπε να γυρίσω πίσω και να το ξανανεβώ μέχρις ενός
σημείου. Είχα προσπεράσει την Πύλη της Συγνώμης
χωρίς την παραμικρή διάθεση να τη γνωρίσω, γιατί
ήμουν προσηλωμένος σ' έναν και μόνο στόχο: να φτά
σω στο Σαντιάγο. Ωστόσο, υπήρχε εδώ μια μικρούλα,
μόνη ζωντανή παρουσία σε τούτο το καυτό απομεσή
μερο, που επέμενε να γυρίσω προς τα πίσω και να πλη
σιάσω κάτι που είχα αφήσει παράμερα. Μέσα στη βια
σύνη και στην αποθάρρυνση μου, είχα ίσως προσπε* Α' Προς Κορινθίους, κεφ. Θ', στίχ. 10. (Σ.τ.Ε.)
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ράσει το στόχο μου χωρίς να τον δω. Στο κάτω κάτω της
γραφής, γιατί δεν είχε φύγει τοΰτη η μικρή όταν της έ
δωσα τα χρήματα;
Ο Πέτρους έλεγε πάντα πως μου άρεσε να πιστεύω
ιστορίες που έπλαθα μόνος μου. Μα μπορεί να είχε γε
λαστεί.

Καθώς ακολουθούσα το κοριτσάκι, έφερα στο νου μου
την ιστορία της Πΰλης της Συγνώμης. Η Εκκλησία είχε
κάνει ενός είδους «διακανονισμό» με τους άρρωστους
προσκυνητές, γιατί από δω ως την Κομποστέλα ο δρό
μος του Αγίου Ιακώβου γινόταν και πάλι ορεινός και το
έδαφος ανώμαλο. Το δωδέκατο αιώνα ένας πάπας είχε
δηλώσει πως αρκούσε, για όποιον δεν είχε πια τη δύνα
μη να συνεχίσει το δρόμο του Αγίου Ιακώβου, να περά
σει την Πΰλη της Συγνώμης. Θα έπαιρνε την ίδια ευλογία
με αυτούς που έφταναν στο τέρμα του δρόμου. Αυτός ο
πάπας λοιπόν είχε λΰσει έτσι το πρόβλημα πολλών
προσκυνητών κι είχε ενθαρρύνει τα προσκυνήματα.
Ανεβήκαμε από κει που είχα περάσει: δρόμοι
στενοί, όλο στροφε'ς, απότομοι, γλιστεροί. Η μικρού
λα πήγαινε μπροστά σαν να είχε φτερά στα πόδια κι
αναγκάστηκα πολλές φορές να της ζητήσω να ανακό332
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ψει το βηματισμό της. Υπάκουε για μια στιγμή και με
τά ξανάρχιζε την τρεχάλα. Ύστερα από μισή ώρα και
πολλές διαμαρτυρίες εκ μέρους μου, φτάσαμε επι
τέλους στην Πΰλη της Συγνώμης.
«Έχω το κλειδί της εκκλησίας», μου είπε. «Θα μπω
και θ' ανοίξω την Πΰλη για να περάσετε».
Το κοριτσάκι μπήκε στην εκκλησία από την κύρια
είσοδο. Ήταν ένα μικρό παρεκκλήσι. Η Πΰλη, ένα
άνοιγμα με προσανατολισμό στο βορρά, ήταν ολό
κληρη διακοσμημένη με κοχΰλια και σκηνές από τη
ζωή του Αγίου Ιακώβου. Ενώ περίμενα ν' ακούσω τον
ήχο του κλειδιοΰ στην κλειδαριά, ένα πελώριο γερμα
νικό τσοπανόσκυλο ξεπρόβαλε ένας θεός ξέρει από
που και μπήκε ανάμεσα στην Πΰλη και σ' εμένα.
Το σώμα μου ετοιμάστηκε αμέσως για μάχη. «Πά
λι!» σκέφτηκα. «Δε θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία!
Πάντα δοκιμασίες, αγώνες και ταπεινώσεις. Και για
το σπαθί κανένα σημάδι».
Εκείνη τη στιγμή όμως άνοιξε η Πΰλη της Συγνώμης
και φάνηκε το κοριτσάκι. Βλέποντας το σκΰλο που με
κοίταζε -είχα κι εγώ καρφωμένα τα μάτια στα δικά
του-, είπε μερικά γλυκόλογα και τιθάσευσε το ζώο, που
κατευθύνθηκε στο βάθος της εκκλησίας κουνώντας την
ουρά του.
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Μπορεί να είχε δίκιο ο Πέτρους: τρελαινόμουν να
πιστεύω ιστορίες που έπλαθα μόνος μου. Ένα απλό
τσοπανόσκυλο ήταν κι εγώ το έκανα ζώο απειλητικό
κι υπερφυσικό. Κακό σημάδι, σημάδι κούρασης, που
οδηγεί στην πανωλεθρία.
Αλλά έμενε ακόμα μια ελπίδα. Η μικρούλα με κά
λεσε να μπω. Πέρασα την Πύλη όλος προσμονή και
πήρα την ίδια ευλογία όπως οι προσκυνητές του Αγίου
Ιακώβου.
Περιεργάστηκα το άδειο ιερό, σχεδόν γυμνό από
παραστάσεις, αναζητώντας το μόνο πράγμα που με εν
διέφερε.
«Εδώ βρίσκονται οι παραστάδες που έχουν στην κο
ρυφή λαξευμένα κοχύλια, τα σύμβολα του δρόμου του
Αγίου Ιακώβου», άρχισε η μικρή, που έκανε την ξενα
γό. «Να κι η Αγία Αγάθη του... αιώνα...»
Μέσα σε λίγη ώρα κατάλαβα πόσο ανώφελο ήταν να
ξανακάνω τούτη τη διαδρομή.
«Να κι ο Άγιος Ιάκωβος που σκοτώνει τους Μαυρι
τανούς, ενώ κραδαίνει το σπαθί του, και, κάτω από το
άλογο του, οι Μαυριτανοί. Είναι άγαλμα του... αιώ
να...»
Εκεί βρισκόταν το σπαθί του Αγίου Ιακώβου, αλλά
όχι και το δικό μου. Έδωσα λίγες πεσέτες ακόμα στη
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μικρή, αλλά δεν τις πήρε. Προσβεβλημένη κάπως, μου
ζήτησε να βγω κι έβαλε τέλος στις εξηγήσεις.
Ξανακατηφόρισα το βουνό και συνέχισα το δρόμο
μου για την Κομποστέλα. Καθώς διέσχιζα για δεύτερη
φορά τη Βιλιαφράνκα δελ Μπιέρθο, εμφανίστηκε
μπροστά μου ένας άνθρωπος που είπε πως τον έλεγαν
Άνχελ και με ρώτησε αν ήθελα να επισκεφθώ την εκ
κλησία του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Παρά το μα
γικό του όνομα,* είχα μόλις περάσει μια απογοήτευση
κι ήμουν πια σίγουρος πως ο Πέτρους ήταν βαθΰς γνώ
στης του ανθρώπινου πνεύματος. Έχουμε την τάση να
διηγούμαστε στον εαυτό μας ιστορίες για ανύπαρκτα
πράγματα και να αρνούμαστε το προφανές που βγάζει
μάτι.
Για να βεβαιωθώ όμως άλλη μια φορά, άφησα τον
Άνχελ να με οδηγήσει στην εκκλησία που μου είχε προ
τείνει. Ήταν κλειστή και δεν είχε το κλειδί. Μου έδει
ξε πάνω από την πόρτα το άγαλμα του Αγίου Ιωσήφ
που κρατούσε τα εργαλεία του μαραγκού. Κοίταξα το
άγαλμα, ευχαρίστησα τον άνθρωπο και του έδωσα λί
γες πεσέτες. Δε θέλησε να τις πάρει και με παράτησε
στη μέση του δρόμου.
* Άνχελ σημαίνει άγγελος στα ισπανικά. (Σ.τ.Ε.)
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«Είμαστε περήφανοι για την πόλη μας», είπε. «Δεν
το κάνουμε αυτό για χρήματα».
Ξαναπήρα το δρόμο μου και σ' ένα τέταρτο είχα α
φήσει πίσω μου τη Βιλιαφράνκα δελ Μπιέρθο, με τις
πύλες, τους δρόμους της και τους μυστηριώδεις οδη
γούς της που δε ζητούσαν ανταλλάγματα.
Περπάτησα λίγη ώρα στην ορεινή περιοχή κατα
βάλλοντος μεγάλη προσπάθεια για να διανύσω και την
παραμικρή απόσταση. Στην αρχή, με απασχολούσαν οι
πρωτύτερες έγνοιες μου - η μοναξιά, η ντροπή που απο
γοήτευσα τον Πέτρους, το σπαθί μου και το μυστικό του.
Αλλά κάθε στιγμή περνούσε μπροστά από τα μάτια μου
η εικόνα της μικρούλας και του Άνχελ. Ενώ εγώ δεν έ
βλεπα μπροστά μου παρά μόνο την ανταμοιβή μου,
αυτοί μου είχαν δώσει ό,τι καλύτερο διέθεταν: την αγά
πη τους γι' αυτή την πόλη. Χωρίς αντάλλαγμα. Μια ιδέα,
συγκεχυμένη ακόμα, άρχισε να παίρνει μορφή στα βά
θη του είναι μου. Υπήρχε ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε
όλα τούτα τα στοιχεία. Ο Πέτρους επέμενε πάντα πως
η αναζήτηση της ανταμοιβής ήταν αναγκαία για να φτά
σεις στη νίκη. Ωστόσο, κάθε φορά που ξεχνούσα τον υ
πόλοιπο κόσμο και με απασχολούσε μόνο το σπαθί μου,
με επανέφερε στην πραγματικότητα με οδυνηρά δια
βήματα. Αυτή η συμπεριφορά είχε επαναληφθεί πολ336
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λές φορές κατά μήκος του δρόμου του Αγίου Ιακώβου.
Κι ήταν από σκοπού. Εκεί έπρεπε να βρίσκεται το
μυστικό του σπαθιού μου. Αυτό που ήταν καταχωνια
σμένο στα βάθη της ψυχής μου άρχισε να σαλεύει και
πέρασε λίγο φως. Δεν πραγματοποιούσα ακόμα αυτό
για το οποίο προσπαθούσα, αλλά κάτι μου έλεγε πως
ήμουν σε καλό δρόμο.
Ήμουν ευγνώμων που είχα συναντήσει τον Άνχελ
και τη μικρούλα- στον τρόπο που μιλούσαν για τις εκ
κλησίες υπήρχε η Αγάπη που κατακλύζει. Με είχαν κά
νει να διανύσω δυο φορές το δρόμο που είχα προγραμ
ματίσει να κάνω μέσα στο απόγευμα. Είχα ξεχάσει και
πάλι τη γοητεία της ιεροτελεστίας της Παράδοσης κι
είχα ξαναγυρίσει στη γη της Ισπανίας.
Θυμήθηκα μια μέρα, πολΰ μακρινή κιόλας, που ο
Πέτρους μου είχε πει πως είχαμε περάσει πολλές φορές
τον ίδιο δρόμο στα Πυρηναία. Τη νοστάλγησα εκείνη
τη μέρα. Ήταν μια καλή αρχή - ποιος ξέρει αν η ε
πανάληψη του ίδιου γεγονότος δεν ήταν τώρα προμή
νυμα μιας ευτυχούς έκβασης;
Το βράδυ έφτασα σ' ένα χωριό και βρήκα κατάλυ
μα στο σπίτι μιας γερόντισσας που μου ζήτησε ένα ε
λάχιστο ποσό για στέγη και τροφή. Κουβεντιάσαμε
λίγο, μου μίλησε για την πίστη της στην Ιερά Καρδία
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του Ιησού, για την ανησυχία της για τη σοδειά της ε
λιάς τούτη τη χρονιά, με την ξηρασία που είχε ενσκή
ψει. Ήπια κρασί, έφαγα σούπα και πήγα νωρίς για ύ
πνο.
Αισθανόμουν πιο ήσυχος χάρη σ' αυτή τη σκέψη
που άρχιζε να παίρνει μορφή μέσα μου και που δε θ'
αργούσε να εκραγεί. Προσευχήθηκα, έκανα κάποιες
ασκήσεις που μου είχε διδάξει ο Πέτρους κι επικαλέ
στηκα τον Αστρέν. Έπρεπε να μιλήσω μαζί του για την
πάλη μου με το σκύλο. Εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα δυ
νατά του να με βλάψει και, μετά την άρνηση του τότε
με το επεισόδιο του σταυρού, ήμουν αποφασισμένος να
τον απομακρύνω για πάντα από τη ζωή μου. Αν δεν εί
χα αναγνωρίσει τη φωνή του, θα είχα υποκύψει στους
πειρασμούς που είχαν εμφανιστεί στη διάρκεια του α
γώνα.
«Έκανες ό,τι ήταν δυνατό για να βοηθήσεις τη Λε
γεώνα να νικήσει», του είπα.
«Δεν πολεμάω τους αδελφούς μου», με αντέκρουσε
ο Αστρέν.
Ήταν η απάντηση που περίμενα. Ήμουν ήδη προ
ειδοποιημένος σχετικά κι ήταν παράλογο να θυμώνω
επειδή ο Αγγελιαφόρος ακολούθησε τη φύση του. Έ
πρεπε ν' αναζητήοω σ' αυτόν ένα σύντροφο για να με
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βοηθάει σε στιγμές σαν κι αυτή - ήταν το μόνο του λει
τούργημα. Άφησα κατά μέρος τη μνησικακία μου κι
αρχίσαμε να συζητάμε για το δρόμο του Αγίου Ιακώ
βου, για τον Πέτρους, για το μυστικό του σπαθιού, το
οποίο προαισθανόμουν πως βρισκόταν μέσα μου. Δε
μου είπε τίποτα σημαντικό, εκτός από το ότι αυτά τα
μυστικά του ήταν απαγορευμένα. Είχα τουλάχιστον
κάποιον να φλυαρώ υστέρα από ένα απόγευμα σιω
πής. Μιλήσαμε ως αργά, ως τη στιγμή που η γριά χτύ
πησε την πόρτα κι είπε πως μιλούσα στον ύπνο μου.
Ξύπνησα με καλύτερη διάθεση και ξεκίνησα νωρίς το
πρωί. Κατά τους υπολογισμούς μου, έπρεπε να φτάσω
το ίδιο απόγευμα στα εδάφη της Γαλικίας, όπου βρί
σκεται το Σαντιάγο δε Κομποοτέλα. Ο δρόμος ανηφό
ριζε αδιάκοπα και αναγκάστηκα, για τέσσερις ώρες, να
διπλασιάσω την προσπάθεια για να διατηρήσω το ρυθ
μό που είχα επιβάλει στο βάδισμα μου. Έλπιζα ανά πά
σα στιγμή πως στην επόμενη στροφή ο δρόμος θ' άρχι
ζε να κατηφορίζει. Αλλά του κάκου. Η ανηφόρα συνε
χιζόταν κι απελπίστηκα πως θα προχωρούσα πιο
γρήγορα εκείνο το πρωί. Από μακριά, έβλεπα ακόμα
πιο ψηλά βουνά και υπενθύμιζα στον εαυτό μου κάθε
στιγμή πως αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να τα διασχίσω.
Η φυσική προσπάθεια ωστόσο είχε αναστείλει τελείως
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τη σκέψη μου κι ένιωθα πιο επιεικής με τον εαυτό μου.
Μα τι στην ευχή, σκέφτηκα, στο κάτω κάτω της γρα
φής, πόσοι άνθρωποι στον κόσμο θα μπορούσαν να
πάρουν στα σοβαρά κάποιον που τα παρατάει όλα για
να βρει ένα σπαθί; Και τι θα σήμαινε στην πραγματι
κότητα για τη ζωή μου το να μην καταφέρω να το βρω;
Είχα μάθει τις Πρακτικές του RΑΜ, είχα συναντήσει
τον Αγγελιαφόρο μου, είχα παλέψει μ' ένα σκύλο κι εί
χα αντικρίσει το θάνατο μου, επανέλαβα στον εαυτό
μου άλλη μια φορά, πασχίζοντας να πειστώ για τη
σπουδαιότητα που είχε για μένα ο δρόμος του Αγίου Ια
κώβου. Το σπαθί δεν ήταν παρά μια συνέπεια. Θα ή
θελα να το βρω, αλλά θα ήθελα πολΰ περισσότερο να
ξέρω τι θα το κάνω. Γιατί έπρεπε να το χρησιμοποιή
σω πρακτικά, όπως είχα χρησιμοποιήσει και τις α
σκήσεις που με είχε διδάξει ο Πέτρους.
Σταμάτησα απότομα. Η σκέψη που ως τώρα μου
διέφευγε ξέσπασε. Όλα γύρω μου έγιναν φωτεινά κι
ένα ασυγκράτητο κΰμα Αγάπης ξεπήδησε από μέσα
μου. Λαχτάρησα να ήταν ο Πέτρους εδώ, για να μπο
ρέσω να του διηγηθώ αυτό που ήθελε να ξέρει για μέ
να, το μόνο πράγμα που περίμενε στην πραγματικό
τητα ν' ανακαλύψω και που στεφάνωνε τούτη τη μα
κριά περίοδο διδαχής στον παράδοξο δρόμο του Α340
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γιου Ιακώβου: ποιο ήταν το μυστικό του σπαθιού μου.
Και το μυστικό του σπαθιού μου, όπως το μυστικό
κάθε κατάκτησης που αναζητάει ο άνθρωπος σε τού
τη τη ζωή, ήταν το πιο απλό πράγμα του κόσμου: Τι θα
το κάνω;

Δεν είχα ποτέ σκεφτεί υπό αυτούς τους όρους. Στη διάρ
κεια της πορείας μου στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου,
το μόνο όπου επιθυμούσα να μάθω ήταν το μέρος όπου
ήταν κρυμμένο το σπαθί μου. Δεν είχα ποτέ αναρωτη
θεί γιατί ήθελα να το βρω ή γιατί το χρειαζόμουν. Ό
λη η ενεργητικότητα μου είχε στραφεί στην ανταμοι
βή και δεν καταλάβαινα πως, όταν κάποιος επιθυμεί
κάτι, πρέπει ν' αποδώσει έναν πολύ ξεκάθαρο τελικό
σκοπό σ' αυτό που θέλει. Είναι το μόνο κίνητρο για να
αναζητήσεις μια ανταμοιβή κι αυτό ήταν το μυστικό
του σπαθιού μου.
Έπρεπε να μάθει ο Πέτρους πως είχα κάνει αυτή
την ανακάλυψη, αλλά ήμουν βέβαιος πως δε θα τον
ξανάβλεπα. Περίμενε τόσο να έρθει αυτή η μέρα και
δεν είχε δει αυτό που ήθελε.
Γονάτισα τότε σιωπηλός και πήρα ένα χαρτί από το
σημειωματάριο μου κι έγραψα τι σκόπευα να κάνω το
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σπαθί μου. Ύστερα δίπλωσα προσεκτικά το φΰλλο και
το έβαλα κάτω από μια πέτρα - που μου θύμιζε το
όνομα και τη φιλία του. Ο χρόνος θα κατέστρεφε
γρήγορα το χαρτί, αλλά εγώ το απηύθυνα στον Πέτρους συμβολικά.
Αυτός ήξερε ήδη τι θα πραγματοποιούσα με το σπα
θί μου. Η αποστολή μου με τον Πέτρους είχε ολοκλη
ρωθεί.

Σκαρφάλωσα πιο ψηλά στο βουνό. Η Αγάπη κυλούσε
μέσα μου και φώτιζε το τοπίο ολόγυρα. Τώρα που εί
χα ανακαλύψει το μυστικό, έπρεπε ν' ανακαλύψω τι
ζητούσα. Μια πίστη, μια αμετακίνητη βεβαιότητα
πλημμύρισε το είναι μου. Άρχισα να τραγουδώ την ι
ταλική μελωδία που σιγομουρμούριζε ο Πέτρους στο
αμαξοστάσιο του σταθμού. Μια και δεν ήξερα τα λό
για, επινόησα δικά μου. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί κοντά,
διέσχιζα ένα πυκνό, απομονωμένο δάσος και τρα
γουδούσα πιο δυνατά. Σε λίγο ένιωσα πως τα λόγια που
σκάρωνα έπαιρναν ένα παράλογο νόημα στο κεφάλι
μου, ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο που
μόνο εγώ γνώριζα, γιατί αυτός ο κόσμος με δίδασκε α
πό δω κι εμπρός.
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Είχα κάνει αυτό το πείραμα με άλλο τρόπο κατά
την πρώτη μου συνάντηση με τη Λεγεώνα. Εκείνη τη
μέρα εκδηλώθηκε μέσα μου το χάρισμα των γλωσσών.
Ήμουν τότε υπηρέτης του Πνεύματος, που με χρη
σιμοποιούσε για να σώσει μια γυναίκα, να δημιουργή
σει έναν εχθρό και να με διδάξει τη σκληρή μορφή του
Καλοΰ Αγώνα. Τώρα ήταν διαφορετικά: ήμουν κύριος
του εαυτού μου και μάθαινα να συζητώ με το σύμπαν.
Άρχισα το διάλογο με ό,τι εμφανιζόταν στο δρόμο:
κορμούς δέντρων, λακκούβες με νερό, ξερά φύλλα κι
όμορφα αναρριχώμενα φυτά. Ήταν η άσκηση των κοι
νών ανθρώπων, που την ήξεραν τα παιδιά και την εί
χαν ξεχάσει οι ενήλικοι. Αλλά υπήρχε μια μυστηριώ
δης απόκριση των πραγμάτων, σαν να καταλάβαιναν
τι έλεγα και, σ' αντάλλαγμα, με πλημμύριζαν με την
Αγάπη που κατακλύζει. Έπεσα σ' ένα είδος έκστασης
και φοβήθηκα, αλλά ήμουν έτοιμος να συνεχίσω το
παιχνίδι μέχρι να εξαντληθώ.
Γι' άλλη μια φορά, ο Πέτρους είχε δίκιο: διδά
σκοντας τον εαυτό μου, μετατρεπόμουν σε Δάσκαλο.

Έφτασε η ώρα του μεσημεριανού φαγητού, αλλά δε
σταμάτησα να φάω. Όσο διέσχιζα μικρούς οικισμούς,
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μιλούσα πιο σιγά, γελούσα μόνος, κι αν κατά τύχη μού
έδινε κάποιος προσοχή, θα έπρεπε να συμπεράνει πως
στις μέρες μας οι προσκυνητές έφταναν τρελοί στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Αλλά αυτό δεν εί
χε σημασία, γιατί εγώ γιόρταζα τη ζωή γύρω μου κι ή
ξερα πια τι έπρεπε να κάνω το σπαθί μου όταν θα το
έβρισκα.
Περπάτησα το υπόλοιπο απομεσήμερο σε κατάστα
ση έκστασης, έχοντας συνείδηση του τόπου όπου ήθε
λα να φτάσω, αλλά έχοντας πιότερο συνείδηση της ζω
ής που με περιέβαλλε και μου ανταπέδιδε Αγάπη. Για
πρώτη φορά, άρχισαν να σχηματίζονται βαριά σύννεφα
στον ουρανό· ευχόμουν να βρέξει - γιατί έπειτα από
τόσο καιρό ξηρασίας η βροχή ήταν μια καινούρια, συ
ναρπαστική εμπειρία.
Στις τρεις το απόγευμα, πάτησα τη γη της Γαλικίας
κι είδα στο χάρτη μου πως μόνο ένα βουνό με χώριζε α
πό τον τελικό σταθμό μου. Αποφάσισα να το ανεβώ και
να κοιμηθώ στο πρώτο κατοικημένο μέρος της κατη
φόρας: την Τρικαστέλα, όπου ένας μεγάλος βασιλιάς, ο
Αλφόνσος ΙΑ', είχε ονειρευτεί να ιδρύσει μια μεγάλη πό
λη, αλλά που, αιώνες αργότερα, εξακολουθούσε να εί
ναι ένα χωριό της υπαίθρου.
Τραγουδώντας πάντα και μιλώντας τη γλώσσα που
344

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΜΑΓΟΥ

είχα επινοήσει για να κουβεντιάζω με τα στοιχεία της
φΰσης, καταπιάστηκα με την ανάβαση του τελευταίου
βουνού: του Θεμπρέρο. Το όνομα του ήταν ίδιο με ε
νός αρχαίου ρωμαϊκού χωρίου και σήμαινε, προφα
νώς, το μήνα Φεβρουάριο, που στη διάρκεια του θα
πρέπει να έγινε κάτι σημαντικό. Θεωρούνταν άλλοτε το
πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής του Αγίου Ιακώβου,
αλλά στη σύγχρονη εποχή τα πράγματα είχαν αλλά
ξει. Βέβαια η ανάβαση ήταν πιο απότομη, αλλά μια
πελώρια κεραία τηλεόρασης στο γειτονικό βουνό χρη
σίμευε σαν σημείο αναφοράς στους προσκυνητές και
τους εμπόδιζε να βγουν από το δρόμο, κάτι πολύ συ
χνό και μοιραίο άλλοτε.

Τα σύννεφα όλο και χαμήλωναν και σε λίγο θα χω
νόμουν μέσα στην ομίχλη. Για να φτάσω στην Τρικαστέλα, έπρεπε ν' ακολουθήσω πολύ προσεκτικά τα κί
τρινα σημάδια, γιατί η κεραία της τηλεόρασης ήταν
κρυμμένη από την ομίχλη. Αν χανόμουν, θα ήμουν α
ναγκασμένος να περάσω άλλη μια νύχτα στην ύπαιθρο
και, με τη βροχή που απειλούσε να ξεσπάσει, δε θα
πρέπει να ήταν και τόσο ευχάριστη αυτή η εμπειρία.
Το να νιώθεις τις στάλες της βροχής να πέφτουν στο
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πρόσωπο σου, να χαίρεσαι την πληρότητα, την ελευ
θερία και τη ζωή, να περνάς τη νΰχτα σ' ένα φιλόξενο
μέρος μ' ένα ποτήρι κρασί κι ένα κρεβάτι για να ξεκου
ραστείς ενόψει του σταθμού της επομένης είναι ένα
πράγμα. Το να σε βασανίζει η αϋπνία γιατί πασχίζεις
να κοιμηθείς μέσα στη λάσπη, να σε παραμονεύει μια
μόλυνση στο γόνατο εξαιτίας των μουσκεμένων επιδέ
σμων, ε, αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Έπρεπε ν' απο
φασίσω στα γρήγορα: θα συνέχιζα ευθεία το δρόμο
μου και θα διέσχιζα την ομίχλη όσο είχε αρκετό φως
ή θα γύριζα πίσω να κοιμηθώ στο χωριουδάκι απ' όπου
είχα περάσει πριν από λίγες ώρες και θ' άφηνα για αύ
ριο το πέρασμα του Θεμπρέρο.
Τη στιγμή που κατάλαβα την αναγκαιότητα μιας ά
μεσης απόφασης, πρόσεξα πως κάτι παράξενο μου συ
νέβαινε. Η βεβαιότητα πως είχα ανακαλύψει το μυ
στικό του σπαθιού μου μ' έσπρωχνε μπροστά, ίσια στην
ομίχλη που σε λίγο θα με τύλιγε. Ήταν ένα αίσθημα πο
λύ διαφορετικό από αυτό που με έκανε ν' ακολουθήσω
το κοριτσάκι ως την Πύλη της Συγνώμης ή τον άντρα
που με οδήγησε στην εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ του
Μνήστορος.
Θυμήθηκα πως, τις σπάνιες φορές που έτυχε να δώ
σω μια διάλεξη στη Βραζιλία, συνέκρινα πάντα τη μυ346
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σιικιστική εμπειρία με μια εμπειρία που τη γνωρίζα
με όλοι: το να μάθεις ποδήλατο. Την πρώτη φορά α
νεβαίνεις στο ποδήλατο, κάνεις μια πετάλια και πέ
φτεις. Προχωρείς και πέφτεις, προχωρείς και πέφτεις.
Κι όμως η τέλεια ισορροπία επιτυγχάνεται ξαφνικά
και καταφέρνεις να κουμαντάρεις το όχημα. Δεν υ
πάρχει συσσώρευση εμπειριών αλλά κάτι σαν «θαύ
μα», που εκδηλώνεται τη στιγμή που το ποδήλατο αρ
χίζει να «σε οδηγεί»· δέχεσαι ν' ακολουθήσεις την «ανι
σορροπία» του δίκυκλου και χρησιμοποιείς την κίνη
ση της αρχικής πτώσης για να πάρεις μια στροφή ή να
δώσεις καινούρια ώθηση.
Όσο σκαρφάλωνα στο Θεμπρέρο, στις τέσσερις το
απόγευμα, διαπίστωσα πως είχε συμβεί το ίδιο θαύμα.
Ύστερα από τόση πορεία στο δρόμο του Αγίου Ια
κώβου, ο ίδιος ο δρόμος είχε βαλθεί τώρα «να με οδη
γεί».
Ακολουθούσα αυτό που όλος ο κόσμος αποκαλεί δι
αίσθηση. Και, χάρη στην Αγάπη που κατακλύζει, την
οποία είχα νιώσει όλη μέρα, χάρη στο μυστικό του σπα
θιού μου που το είχα ανακαλύψει κι επειδή ο άν
θρωπος, στις ώρες της κρίσης, παίρνει πάντα τη σωστή
απόφαση, προχώρησα άφοβα προς την ομίχλη.
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«Αυτό το σύννεφο θα πρέπει να έχει ένα τέλος», σκε
φτόμουν καθώς πάσχιζα ν' ανακαλύψω τα κίτρινα ση
μάδια πάνω στις πέτρες και στα δέντρα του δρόμου
του Αγίου Ιακώβου. Εδώ και μια ώρα η ορατότητα ή
ταν πολύ περιορισμένη και συνέχιζα να τραγουδώ για
να διώξω το φόβο, περιμένοντας να συμβεί κάποιο ε
ξαιρετικό γεγονός. Κυκλωμένος από την ομίχλη, μόνος
μέσα σε τούτη την εξωπραγματική ατμόσφαιρα, κοί
ταζα το δρόμο του Αγίου Ιακώβου σαν μέσα σε ταινία,
όπου βλέπεις τον ήρωα να κάνει αυτό που κανένας δε
θα τολμούσε, ενώ μέσα στην αίθουσα οι θεατές σκέ
φτονται πως αυτά συμβαίνουν μόνο στον κινηματο
γράφο. Αλλά εγώ ήμουν εκεί, ζούσα αυτή την κατά
σταση στην πραγματική ζωή. Το δάσος γινόταν όλο
και πιο σιωπηλό κι η ομίχλη άρχιζε ν' αραιώνει. Ίσως
έφτανα στο τέλος, αλλά τούτο το αχνό φως θάμπωνε τα
μάτια μου κι έβαφε το τοπίο με χρώματα μυστηριώδη
και τρομακτικά.
Η σιωπή τώρα ήταν σχεδόν απόλυτη και με είχε α
πορροφήσει, όταν μου φάνηκε πως άκουσα στ' αριστε
ρά μου μια γυναικεία φωνή. Σταμάτησα αμέσως. Περί
μενα να επαναληφθεί ο ήχος, αλλά τίποτα, ούτε ένας θό
ρυβος, ούτε κι αυτοί οι συνηθισμένοι θόρυβοι του δάσους,
οι γρύλοι, τα έντομα και τα ζώα που θρόιζαν πάνω στα
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ξερά φύλλα. Κοίταξα το ρολόι μου: ήταν ακριβώς πέντε
και τέταρτο. Υπολόγισα πως έμεναν ακόμα τέσσερα χι
λιόμετρα περίπου για να φτάσω στην Τορεστρέλα- είχα
όλο το χρόνο να τα διατρέξω με το φως της μέρας.
Καθώς σήκωνα τα μάτια από το ρολόι μου, άκουσα
και πάλι τη γυναικεία φωνή. Από δω και πέρα, θα ζού
σα μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου.
Η φωνή δεν έβγαινε από πουθενά, ερχόταν από μέσα μου. Την άκουγα καθαρά, σαφέστατα. Η διαίσθη
ση μου την έκανε πιο δυνατή. Δεν ήμουν κάτοχος αυ
τής της φωνής - οΰτε ο Αστρέν ήταν. Μου είπε μόνο
πως έπρεπε να συνεχίσω το περπάτημα κι υπάκουσα
; χωρίς να διστάσω. Ή τ α ν σαν να είχε γυρίσει ο Πέτρους και μου μιλούσε για το τάγμα και την υπακοή,
σαν να μου έλεγε πως τούτη τη στιγμή δεν ήμουν παε ρά ένα όργανο του δρόμου του Αγίου Ιακώβου που «με
πήγαινε». Η καταχνιά αραίωνε όλο και πιο πολύ, σχε, δόν θα εξαφανιζόταν. Κοντά μου, διάσπαρτα δέντρα,
ένα έδαφος υγρό και γλιστερό κι η ίδια απότομη κα
τηφόρα που διέτρεχα εδώ και ώρα.
Ξαφνικά, ως διά μαγείας, η ομίχλη χάθηκε. Και
, μπροστά μου, μπηγμένος στην κορφή του βουνού, ο
σταυρός.
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Κοίταξα γύρω, είδα τη θάλασσα από σύννεφα από την
οποία είχα αναδυθεί κι άλλη μια θάλασσα από σύννε
φα, μακριά, πάνω από το κεφάλι μου. Ανάμεσα σε
τούτους τους δύο ωκεανούς, οι κορφές των πιο ψηλών
βουνών κι η μυτερή βουνοκορφή του Θεμπρέρο. Με
κυρίευσε μια βαθιά επιθυμία να προσευχηθώ. Ακόμα
κι αν αυτό με ανάγκαζε να βγω από το δρόμο της Τορεστρέλα, αποφάσισα να σκαρφαλώσω στο βουνό ως την
κορφή και να πω την προσευχή μου στη βάση του
σταυρού. Ήταν μια ανάβαση σαράντα λεπτών, που την
έκανα μέσα σε σιωπή εσωτερική κι εξωτερική. Η γλώσ
σα που είχα επινοήσει είχε χαθεί από το νου μου, δε
μου χρησίμευε πια για να επικοινωνώ ούτε με τους αν
θρώπους ούτε με το Θεό. Ήταν ο δρόμος του Αγίου
Ιακώβου που με «πήγαινε» και θα μου αποκάλυπτε το
μέρος όπου βρισκόταν το σπαθί μου. Γι' άλλη μια
φορά, ο Πέτρους είχε δίκιο.
Στην κορφή, λίγο πιο πέρα από το σταυρό, καθόταν
ένας άντρας κι έγραφε. Για μια στιγμή, μου πέρασε α
πό το νου πως ήταν ένας απεσταλμένος, ένα υπερφυ
σικό όραμα. Αλλά η Διαίσθηση μου είπε όχι κι είδα τό
τε το όστρακο ραμμένο στα ρούχα του· ήταν ένας
προσκυνητής. Με κοίταξε κάμποση ώρα κι ύστερα ση
κώθηκε κι έφυγε, απογοητευμένος από την παρουσία
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μου. Ίσως περίμενε ό,τι κι εγώ - έναν άγγελο; Ανακα
λύψαμε κι οι δυο έναν άνθρωπο. Στο δρόμο των κοινών
ανθρώπων.
Παρά την επιθυμία μου να προσευχηθώ, δεν μπό
ρεσα να πω τίποτα. Στάθηκα ώρα μπροστά στο σταυ
ρό, αγναντεύοντας τα βουνά και τα σύννεφα που σκέ
παζαν τον ουρανό και τη γη, αφήνοντας έξω από την
ομίχλη μόνο τις ψηλές κορφές. Καμιά εκατοστή μέτρα
πιο κάτω, άναβαν τα φώτα σ' ένα χωριουδάκι με δε
καπέντε σπίτια όλα κι όλα και μια εκκλησία. Τουλά
χιστον θα είχα που να περάσω τη νΰχτα, όταν θα το
αποφάσιζε ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου. Δεν ήξερα τι
ώρα ακριβώς θα συνέβαινε αυτό, αλλά, παρά την απου
σία του Πέτρους, δε είχα στερηθεί τον οδηγό. «Με πή
γαινε» ο δρόμος.
Ένα αρνί που είχε ξεστρατίσει σκαρφάλωσε στο βου
νό και στάθηκε ανάμεσα στο σταυρό κι εμένα. Με κοί
ταξε κάπως φοβισμένο. Έμεινα έτσι ώρα, ν' ατενίζω το
σχεδόν σκοτεινό ουρανό, το σταυρό και το λευκό αρνί
στα πόδια του. Ένιωσα ξαφνικά όλη την κούραση από
τις δοκιμασίες, τους αγώνες, τα μαθήματα και την πορεία
τούτης της μακριάς περιόδου. Ένας τρομερός πόνος μου
έσφιξε το στομάχι κι ανέβηκε στο λαιμό, όπου μετατρά
πηκε σε λυγμούς χωρίς δάκρυα, μπροστά σε τοΰτο το
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αρνί κι αυτό τον τεράστιο, μοναχικό σταυρό, που έδειχνε
το πεπρωμένο που επιφύλαξε ο άνθρωπος όχι στο θεό
του, αλλά στον εαυτό του. Όλα όσα είχα διδαχτεί στο
δρόμο του Αγίου Ιακώβου μου ξανάρχονταν στο νου, ε
νώ κλαψοΰριζα μπροστά σε τοΰτο το μοναχικό αρνί.
«Κΰριε», είπα, καταφέρνοντας επιτέλους να προσευ
χηθώ. «Δεν είμαι καρφωμένος σ' αυτό το σταυρό κι ού
τε βλέπω Εσένα πάνω σ' αυτόν.Τοΰτος ο σταυρός είναι
κενός κι έτσι πρέπει να μείνει για πάντα, γιατί ο και
ρός του θανάτου πέρασε κι ένας θεός ανασταίνεται τώ
ρα μέσα μου. Αυτός ο σταυρός είναι σύμβολο της ανε
ξάντλητης δύναμης που έχουμε όλοι να καρφώνουμε
τον άνθρωπο και να τον θανατώνουμε. Τώρα αυτή η δύ
ναμη ξαναγεννιέται για τη ζωή, ο κόσμος σώθηκε κι εί
μαι ικανός να εκπληρώσω τα θαύματα Σου. Γιατί διένυσα το δρόμο των κοινών ανθρώπων και σ' αυτούς
βρήκα το μυστικό Σου. Διένυσες κι Εσύ το δρόμο των
κοινών ανθρώπων. Ήρθες να μας μάθεις το τι είμα
στε ικανοί κι εμείς δε θελήσαμε να το δεχτούμε. Μας
έδειξες πως η δύναμη και η νίκη ήταν στα μέτρα όλων
κι αυτό το ξαφνικό όραμα των δυνατοτήτων μας ήταν
αβάσταχτο για μας. Σε σταυρώσαμε, όχι γιατί είμαστε
αχάριστοι απέναντι στο γιο του Θεού, αλλά γιατί φοβη
θήκαμε να δεχτούμε τις ικανότητες μας. Σε σταυρώ352
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σαμε γιατί φοβηθήκαμε να γίνουμε θεοί. Με τον και
ρό και την παράδοση, Εσύ ξανάγινες μια μακρινή θε
ότητα κι εμείς ξαναγυρίσαμε στο ανθρώπινο πεπρω
μένο μας.
»Δεν είναι αμαρτία να είσαι ευτυχισμένος. Πέντε έ
ξι ασκήσεις και μια προσεκτική ακρόαση αρκούν στον
άνθρωπο για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τα α
πίθανα όνειρα του. Επειδή περηφανευόμουν για τη
σοφία μου, μ' έκανες να διανύσω ένα δρόμο που μπο
ρούν όλοι να τον περάσουν και ν' ανακαλύψω αυτό που
μπορούν να το ξέρουν όλοι αν δώσουν λίγη προσοχή
στη ζωή. Μ' έκανες να δω πως η αναζήτηση της ευτυ
χίας είναι προσωπική και πως δεν υπάρχει πρότυπο
για να το μεταφέρεις στους άλλους. Προτού ανακαλύ
ψω το σπαθί μου, αναγκάστηκα ν' ανακαλύψω το μυ
στικό του - ήταν τόσο απλό: αρκούσε να ξέρω τι θα το
κάνω. Τι να κάνω αυτό και την ευτυχία που θ' αντι
προσώπευε για μένα.
»Διένυσα όλα τούτα τα χιλιόμετρα για ν' ανακαλύ
ψω πράγματα που τα ήξερα ήδη, που τα ξέρουμε όλοι,
αλλά που είναι δύσκολο να τα δεχτούμε. Τι πιο δύσκολο
για τον άνθρωπο, Κύριε, από το ν' ανακαλύψει πως
μπορεί να επιτύχει τη δύναμη, την ισχύ; Αυτός ο πόνος
που νιώθω τώρα μέσα στο στήθος μου και που με κά353
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νει να κλαίω και να τρομάζω το αρνί υπάρχει από τότε
που υπάρχει ο άνθρωπος. Πολΰ λίγοι είναι αυτοί που δέ
χτηκαν το βάρος της νίκης: οι περισσότεροι παραιτή
θηκαν από τα όνειρα τους όταν αυτά έγιναν πιθανά.
Αρνήθηκαν να διεξαγάγουν τον Καλό Αγώνα, επειδή
δεν ήξεραν τι να κάνουν την ευτυχία τους κι ήταν αιχ
μάλωτοι των εγκόσμιων. Σαν κι εμένα, που ήθελα να
βρω το σπαθί μου χωρίς να ξέρω τι θα το κάνω».

Ένας κοιμισμένος θεός ξύπνησε μέσα μου κι ο πόνος
έγινε πιο έντονος. Ένιωθα κοντά μου την παρουσία
του Δασκάλου μου και κατάφερα για πρώτη φορά να
μετατρέψω τους λυγμούς σε δάκρυα. Έκλαψα από ευ
γνωμοσύνη γι' αυτόν που με έκανε ν' αναζητήσω το
σπαθί μου μέσα από το δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Έ
κλαψα από ευγνωμοσύνη για τον Πέτρους, που με εί
χε μάθει, χωρίς να πει τίποτα, πως θα εκπλήρωνα τα
όνειρα μου, αν ανακάλυπτα πρώτα τι ήθελα να κάνω.
Είδα το γυμνό σταυρό και το αρνί μπροστά του, ελεύ
θερο να περπατήσει όπου ήθελε σ' αυτά τα βουνά και
ν' αγναντεύει τα σύννεφα.
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Το αρνί σηκώθηκε και το ακολούθησα. Ήξερα πού με
πήγαινε. Παρά τη συννεφιά, ο κόσμος είχε γίνει διά
φανος. Ακόμα κι αν δεν έβλεπα το Γαλαξία, ήμουν βέ
βαιος πως υπήρχε στον ουρανό κι έδειχνε σε όλους το
δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Το αρνί κατευθύνθηκε προς
το χωριό - που φέρει το όνομα Θεμπρερο, όπως και το
βουνό. Εκεί, μια μέρα, έγινε ένα θαΰμα, το θαΰμα της
μετατροπής αυτοΰ που κάνουμε σε αυτό που πιστεύ
ουμε. Το μυστικό του σπαθιού μου και του αλλόκοτου
δρόμου του Αγίου Ιακώβου.
Καθώς κατηφόριζα από το βουνό θυμήθηκα αυτή
την ιστορία. Ο χωρικός ενός γειτονικού χωριού ανέ
βηκε να παρακολουθήσει τη λειτουργία στο Θεμπρε
ρο, μια μέρα με δυνατή καταιγίδα. Αυτή τη λειτουργία
την τελούσε ένας ολιγόπιστος μοναχός, που μέσα του
περιφρονούσε τη θυσία του χωρικού. Τη στιγμή όμως
της καθαγίασης, η όστια μετατράπηκε σε σάρκα του
Χριστού και ο οίνος στο αίμα του. Τα πειστήρια βρί
σκονται ακόμα εκεί, διατηρημένα σ' αυτά τα μικρά πα
ρεκκλήσια, ένας θησαυρός ανώτερος απ' όλα τα πλού
τη του Βατικανού.
Το αρνί σταμάτησε στην είσοδο του χωριού από την
οποία ένας και μοναδικός δρόμος οδηγεί στην εκκλη
σία. Μ' έπιασε τότε φόβος και βάλθηκα να επαναλαμ355
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βάνω αδιάκοπα. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθω
στην κατοικία Σου». Αλλά το αρνί με κοίταξε και το
βλέμμα του με συγκίνησε. Μου έλεγε να ξεχάσω για
πάντα την αναξιότητά μου γιατί η δύναμη ξαναγεν
νιόταν μέσα μου όπως μπορούσε να ξαναγεννηθεί σε
κάθε άνθρωπο που θα διεξήγαγε στη ζωή του τον Κα
λό Αγώνα. Θα έρθει μια μέρα, έλεγαν τα μάτια του αρ
νιού, που ο άνθρωπος θα ξαναείναι περήφανος για τον
εαυτό του και τότε όλη η φύση θα γιορτάζει το ξύπνη
μα του θεού που κοιμόταν μέσα του.
Το αρνί ήταν τώρα ο οδηγός μου στο δρόμο του Α
γίου Ιακώβου. Για μια στιγμή όλα σκοτείνιασαν κι εί
δα σαν όραμα σκηνές που πολλές έμοιαζαν μ' αυτές
που είχα διαβάσει στην Αποκάλυψη: ο Μέγας Αμνός
στο θρόνο του κι οι άνθρωποι να πλένουν τα ρούχα
τους και να τα εξαγνίζουν στο αίμα του Αμνού. Ήταν
το ξύπνημα του κοιμισμένου θεού μέσα στον καθέ
ναν. Είδα και μάχες, και περιόδους ταραγμένες, κα
ταστροφές που θα συγκλόνιζαν τη Γη τα προσεχή χρό
νια. Μα όλα τούτα τέλειωναν με τη νίκη του Αμνού,
με το κάθε ανθρώπινο πλάσμα στην επιφάνεια της
Γης να ξυπνάει τον κοιμισμένο θεό με όλη του τη δύ
ναμη.
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Ακολούθησα το αρνί ως την εκκλησούλα, χτισμένη α
πό ένα χωρικό κι ένα μοναχό που πίστεψε, τελικά, στο
λειτούργημα του. Κανένας δεν ήξερε ποιοι ήταν. Δύο
ανώνυμες ταφόπλακες στο γειτονικό κοιμητήριο δεί
χνουν το σημείο όπου είναι θαμμένα τα οστά τους. Αλ
λά είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις ποιο είναι το μνήμα
του καλόγερου και ποιο του χωρικού. Γιατί, αφού συ
ντελέστηκε το θαύμα, θα πρέπει κι οι δύο δυνάμεις να
έκαναν τον Καλό Αγώνα.
Η εκκλησοΰλα ήταν ολόφωτη σαν έφτασα στην
πόρτα. Ναι, ήμουν άξιος να μπω, γιατί είχα ένα σπα
θί κι ήξερα τι να το κάνω. Δεν ήταν η Πύλη της Συ
γνώμης: είχα ήδη συγχωρηθεί, είχα πλύνει τα ρούχα
μου στο αίμα του Αμνού. Τώρα ήθελα μόνο να ακου
μπήσω τα χέρια στο σπαθί μου και να διεξαγάγω τον
Καλό Αγώνα.
Μέσα στο μικρό κτίσμα δεν υπήρχε σταυρός. Στην
Αγία Τράπεζα βρίσκονταν τα πειστήρια του θαύματος:
το δισκοπότηρο και το δισκάριο που είχα δει στη διάρ
κεια του χορού και μια ασημένια λειψανοθήκη με το
σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρχιζα να ξαναπιστεύω
στα θαύματα που ο άνθρωπος είναι ικανός να πραγ
ματοποιήσει κάθε μέρα. Οι ψηλές κορφές που με τρι
γύριζαν έμοιαζαν να λένε πως ήταν εκεί για να προ-
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καλούν τον άνθρωπο. Και πως ο άνθρωπος υπήρχε για
να δέχεται την τιμή αυτής της πρόκλησης.
Το αρνί κατέφυγε πίσω από έναν πάγκο κι εγώ κοί
ταξα μπροστά μου. Μπροστά από την Αγία Τράπεζα,
χαμογελαστός -ανακουφισμένος ίσως-, στεκόταν ο Δά
σκαλος. Με το σπαθί μου στο χέρι.

Στάθηκα. Με πλησίασε, με προσπέρασε και ξαναβγή
κε. Τον ακολούθησα.
Μπροστά στην εκκλησία, αγναντεύοντας το σκοτει
νό ουρανό, ξεθηκάρωσε το σπαθί του και μου ζήτησε
να το κρατήσω μαζί του. Ύψωσε τη λεπίδα και πρό
φερε έναν ψαλμό ιερό γι' αυτούς που ταξιδεύουν κι α
γωνίζονται για να κερδίσουν:
«Χίλιοι να πέφτουν στο πλευρό σον, δέκα χιλιάδες
στα δεξιά σον,
τίποτα δε θα σε αγγίξει.
Κανένα κακό δε θα σου ανμβεί, καμιά μάστιγα
δε θα πέσει στη σκηνής σον
γιατί θα προστάξεις τονς Αγγέλους σον
να σε προστατεύουν σε όλους τονς Δρόμονς σον».
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Γονάτισα τότε και χτύπησε με τη λεπίδα τους ώμους
μου, πρώτα τον έναν, υστέρα τον άλλο, λέγοντας:
«Θα ποδοπατήσεις το λιοντάρι και το φίδι,
θα έχεις στα πόδια σον το σκύμνο και το δράκοντα».

Μόλις είπε αυτά τα λόγια, άρχισε να βρέχει. Έβρε
χε κι η βροχή γονιμοποιούσε τη γη. Αυτό το νερό δε θα
γυρνούσε στον ουρανό παρά μόνο αφοΰ θα έκανε να
γεννηθεί μια σπορά, να μεγαλώσει ένα δέντρο, ν' ανοί
ξει ένα λουλούδι. Έβρεχε όλο και πιο δυνατά και κρά
τησα το κεφάλι στητό, νιώθοντας -πρώτη φορά σε ό
λο το δρόμο του Αγίου Ιακώβου- το νερό που ερχόταν
από τα ουράνια. Θυμήθηκα τα ξερά χωράφια και χά
ρηκα γιατί απόψε θα τα πότιζε το νερό. Θυμήθηκα τις
πέτρες στη Λεόν, τα σιταροχώραφα στη Ναβάρα, την
άγονη Καστίλη, τους αμπελώνες της Ριόχα, που σήμε
ρα θα ρουφούσαν τούτη τη βροχή που έπεφτε ραγδαία,
διυλίζοντας τη δύναμη των ουρανών. Θυμήθηκα πως εί
χα σηκώσει ένα σταυρό, αλλά πως η βροχή θα τον έ
ριχνε και πάλι κάτω, για να μπορέσει ένας άλλος
προσκυνητής να μάθει την άσκηση της υπακοής. Σκέ
φτηκα τον καταρράχτη, που θα πρέπει τώρα να ήταν
πιο ορμητικός, τροφοδοτημένος από το νερό της βρο359
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χής, και το Φονθεμπαδόν, όπου είχα αφήσει τόση δύ
ναμη για να γίνει και πάλι εύφορο το χώμα. Σκέφτηκα
όλο το νερό που είχα πιει σε τόσες πηγές και που τώ
ρα τους δινόταν πίσω. Το άξιζα το σπαθί μου, γιατί ή
ξερα τι να το κάνω.
Ο Δάσκαλος μου το έτεινε το πήρα. Αναζήτησα με
το βλέμμα το αρνί, αλλά είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο, αυ
τό δεν είχε την παραμικρή σημασία: το ζων ύδωρ έ
πεφτε από τα ουράνια κι έκανε τη λεπίδα του σπαθιού
μου να λάμπει.
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Επίλογος:
Σαντιάγο δε Κομηοστέλα

Απο το ΠΑΡΆΘΥΡΟ του ξενοδοχείου μου διακρίνω τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου και μερικούς του
ρίστες μπροστά στην κΰρια πΰλη. Φοιτητές με σκου
ρόχρωμα κοστούμια του Μεσαίωνα περπατούν μέσα
στο πλήθος κι οι πωλητές αναμνηστικών αρχίζουν να
στήνουν τα κιόσκια τους. Είναι πολΰ νωρίς το πρωί και,
χώρια από τις σημειώσεις μου, αυτές είναι οι πρώτες
γραμμές που γράφω στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου.
Έφτασα στην πόλη χτες, αφοΰ πήρα ένα λεωφορείο
που είχε ανταπόκριση μεταξύ Πεδραφίτα, κοντά στο
Θεμπρέρο, και Κομποστέλα. Διανύσαμε σε τέσσερις
ώρες τα εκατόν πενήντα χιλιόμετρα που χωρίζουν τις
δυο πόλεις και θυμήθηκα την πορεία μας με τον Πέτρους - μερικές φορές θα μας χρειάζονταν δυο βδομά361
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δες για να διανύσουμε μια τέτοια απόσταση. Σε λίγο θα
βγω ν' αποθέσω στον τάφο του Αγίου Ιακώβου την ει
κόνα της Παναγίας της Φανερωμένης πάνω στα κοχύ
λια. Ύστερα, αν είναι δυνατό, θα πάρω το αεροπλάνο
να γυρίσω στη Βραζιλία, όπου με περιμένουν πολλές
δουλειές. Θυμάμαι τα λόγια του Πέτρους, που μου διη
γήθηκε πως είχε συνοψίσει όλη του την εμπειρία σ' έ
ναν πίνακα. Η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο για όσα έζη
σα μου περνάει από το νου, αλλά είναι ακόμα ένα μα
κρινό σχέδιο κι έχω πολλά να κάνω τώρα που ξαναβρήκα το σπαθί μου.
Το μυστικό του μου ανήκει, δε θα το αποκαλύψω
ποτέ. Ήταν γραμμένο κι αφημένο κάτω από μια πέτρα
αλλά, με τη βροχή που έπεσε, το χαρτί θα πρέπει να έ
λιωσε. Καλύτερα έτσι. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθει ο
Πέτρους.
Ρώτησα το Δάσκαλο πώς ήξερε την ημερομηνία που
θα έφτανα ή μήπως ήταν εδώ από μέρες. Γέλασε κι εί
πε πως είχε φτάσει την προηγουμένη και θα έφευγε
την επομένη, έστω κι αν δεν ερχόμουν. Επέμενα να μά
θω πώς ήταν δυνατό: δε μου αποκρίθηκε. Την ώρα του
αποχαιρετισμού, αφοΰ είχε μπει κιόλας στο νοικια
σμένο αυτοκίνητο που θα τον πήγαινε στη Μαδρίτη,
μου έδωσε μια μικρή πλακέτα του τάγματος του Αγίου
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Ιακώβου της Σπάθης και μου είπε πως είχα ηδη κάνει
μια μεγάλη αποκάλυψη όταν κοίταξα το αρνί βαθιά
στα μάτια. Κι όμως, με λίγη προσπάθεια ίσως κατα
φέρω μια μέρα να καταλάβω πώς οι άνθρωποι φτάνουν
πάντα ακριβώς την κατάλληλη ώρα εκεί όπου τους πε
ριμένουν.
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«Ο δρόμος της γνώσης είναι ανοιχτός σε όλους
τους ανθρώπους, στους κοινούς ανθρώπους».
Το 1986, ο Πάουλο Κοέλο επιχείρησε το θρυ
λικό προσκύνημα στο δρόμο του Αγίου Ιακ(5βου
από το Σεν-Ζαν-Πιε-ντε-Πορ της Γαλλίας ως το
Σαντιάγο δε Κομποστέλα της Ισπανίας, ακο
λουθώντας τα χνάρια των προσκυνητών του Με
σαίωνα. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε εκείνο
το ταξίδι μύησης, που άλλαξε τη ζωή του συγ
γραφέα και που κατέχει μια ξεχωριστή θέση
στο σύνολο του έργου του, γιατί όχι μόνο απο
τέλεσε τη βάση όλης της κατοπινής δουλειάς
του -ιδιαίτερα, του Αλχημιστή-, αλλά και μας
παρουσιάζει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη φι
λοσοφία της ζωής του και όλο το βάθος της
σκέψης του.
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