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Το φως έχει εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο. 

 Οι μέρες έχουν μικρύνει και κάθε νύχτα τουρτουρίζω και τρίβω τα άκρα μου περιμένοντας το 

αργοπορημένο χάραμα. Τα άστρα κοιτούν τη γη παγερά και εγώ καρφώνω τη ματιά μου γεμάτος 

ελπίδα στον ορίζοντα περιμένοντας το μαβί να καταλάβει το μαύρο αναγγέλλοντας τη νέα αυγή. Η 

ώρα πριν από την ανατολή είναι η χειρότερη, αλλά, αλήθεια, πρέπει να έχεις περάσει τη νύχτα σου 

μόνος στο χιόνι, για να το καταλάβεις αυτό, και όχι κουρνιασμένος σε μια ζεστή γωνιά που έχεις 

γεμάτος επιμέλεια προετοιμάσει για τις κρύες αυτές μέρες. Τα κόκκαλά μου μοιάζουν ξένα μέσα μου, 

λες και κάποιος φρόντισε να φυτέψει το χιόνι στη σάρκα μου. Τινάζομαι, διώχνω το πάγο που 

συσσωρεύεται στο στήθος μου και κοιτώ στον ορίζοντα ελπίζοντας. Το φως θα έρθει, ακόμα και αν 

μοιάζει να μας έχει εγκαταλείψει οριστικά. 

 Νοιώθω τα βλέφαρά μου να βαραίνουν και τα μάτια μου κλείνουν για μια στιγμή, πράγμα 

φυσικό άλλωστε, αφού η νύχτα είναι αφιερωμένη σε όποια ξεκούραση μπορεί να βρει κανείς στην 

αγκαλιά της. Ενώ όλος ο κόσμος σιωπά, αναπαύεται και αναδεύεται στον ύπνο του, καθώς νιώθει την 

ώρα να πλησιάζει, εγώ περιμένω. Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι και ξέρω ότι είμαι ευάλωτος, εύκολο 

θύμα στην τρομερή όρεξη κάθε αρπακτικού, ειδικά τώρα που ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά, αλλά 

νοιώθω την ανάγκη να μείνω εδώ στο κρύο και να δω το φως να λυτρώνει τον κόσμο από τα 

σκοτάδια, την ελπίδα για κάτι καλύτερο να θριαμβεύει ξανά. Ξαφνικά ακούω ένα τιτίβισμα κάπου 

πίσω μου και τινάζομαι διώχνοντας κάθε νύστα από πάνω μου. Σύντομα και άλλα το ακολουθούν. 

Δεν περιμένω μόνος. Ή ίσως απλώς ήρθε η ώρα και τα πουλιά της ημέρας έρχονται στο πλευρό μου. 

Σύντομα μπορώ να διακρίνω το σχήμα των κλαδιών, ξερά και παραμορφωμένα από το χιόνι με τους 

παγωμένους σταλακτίτες, σαν τα ίδια τα νύχια του χειμώνα, να κρέμονται ζοφεροί από πάνω τους. 

Βλέπω την σκοτεινιά μέσα στον πάγο να αναπνέει με νέα ζωή, την ώρα που αιχμαλωτίζει μέσα του 

κάτι από την ελπίδα που αναφαίνεται στον ορίζοντα. Και τότε ο ορίζοντας αυλακώνεται από μια 

χρυσαφιά λεπίδα, το σκοτάδι αποτραβιέται ηττημένο και ο κόσμος γύρω μου ξεσπάει σε τραγούδι. 

 Όσοι έχουν μείνει εδώ, πιστοί σε μια παγωμένη πατρίδα, ή, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, 

ανίκανοι να αναζητήσουμε μια πιο ζεστή, κράζουν και τιτιβίζουν, τσιρίζουν και κακαρίζουν 

καλωσορίζοντας τον ήλιο που έρχεται να μας χαρίσει την έστω και τη μικρή αυτή ανάπαυλα από το 

κρύο και το σκοτάδι με τη χρυσή σφαίρα του. Το φως αγκαλιάζει το παγωμένο τοπίο 

αποκαλύπτοντας κάθε κόγχη και γωνιά του και ακόμα και ο πάγος δακρύζει στο μεγαλείο του, ή όπως 

θα έλεγε κάποιος πιο κυνικός, απλά λιώνει. Όση ζωή έχει απομείνει στο δάσος ξυπνά ξανά, ή ίσως 

πάει να πλαγιάσει, αν ανήκει στα πλάσματα της νύχτας και εγώ ξεκινώ το ταξίδι μου προσπαθώντας 

με έντονες κινήσεις να διώξω το κρύο. Το στομάχι μου για μια ακόμα μέρα μού θυμίζει ότι έχω 

καθήκοντα απέναντι στο σώμα μου, τα οποία αν δεν τηρήσω, θα με τιμωρήσουν με τη σειρά τους 

πνίγοντας σύντομα κάθε σκέψη μου στο χείμαρρο του ενστίκτου και ύστερα επιτρέποντας στο κρύο 

να με καταλάβει οριστικά. Η ελπίδα μπορεί να έχει έρθει ξανά, αλλά εγώ βρίσκομαι πάντα κάτω από 

τη σκιά του θανάτου και για αυτό πρέπει να βρω φαγητό. 

 Ακόμα και μετά την ανατολή στο δάσος επικρατεί μια άβολη ησυχία. Κάποιοι κοιμούνται 

ακόμα βέβαια, και δεν πρόκειται να ξυπνήσουν πριν τα χιόνια που βαραίνουν τα κλαδιά λιώσουν. 

Άλλοι έχουν φύγει. Και όσοι μένουμε εδώ, όμως, είμαστε ήσυχοι. Δυο δειλοί κοκκινολαίμηδες 

μονάχα τολμούν να αψηφήσουν την ηρεμία του παγωμένου τόπου και κάνοντας χαμηλές πτήσεις να 

προσπαθήσουν μάταια να βρουν κάποιο σπόρο ή καρπό στο χιονισμένο έδαφος. Δεν τους 

καταλαβαίνω καθόλου. Ξέρουν ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτε μα ακόμα προσπαθούν. Ή ίσως το μικρό 



τους μυαλό να μην μπορεί να συλλάβει την έννοια του τίποτα. Κάποια στιγμή σταματούν πάνω από 

ένα σωρό και τσιμπολογούν κάτι, μα όταν έρθει η σειρά μου να πλησιάσω δε βρίσκω παρά 

ανακατεμένο χιόνι. Ίσως ήταν κάποιο έντομο, αν και έχω μέρες να δω οτιδήποτε να πετάει 

βουίζοντας ή να έρπει στο έδαφος. Ο χειμώνας και η πείνα είναι έννοιες πολύ κοντινές στο νου μου 

και αυτό δε θα αλλάξει όσο χρόνια και αν περάσουν. 

Για τα αρπακτικά είναι διαφορετικά. Οι λύκοι τολμούν να εξορμήσουν στις μεγάλες τους 

επιδρομές στα χωριά έξω από τα δέντρα μαζί με τις αγέλες τους. Δε γυρίζουν πάντα χορτάτοι, ακόμα 

χειρότερα μερικοί δε γυρίζουν ποτέ, μα δε σταματούν να πηγαίνουν. Εκεί, κοντά στους οικισμούς, ο 

χειμώνας δεν έχει την ίδια δύναμη. Μέσα στα σπίτια φωλιάζει ο κόσμος και ζεσταίνεται με τη φωτιά 

κλείνοντας με τις βαριές πόρτες τους τον κόσμο απέξω. Έχω φυσικά πάει κατά εκεί πολλές φορές στο 

παρελθόν. Οι πόρτες, όμως, για μένα θα είναι πάντα κλειστές και, όταν κοιτώ μέσα από τα παράθυρά 

τους, θα αντικρίζω πρόσωπα ευτυχισμένα με την ευλογημένη τύχη τους αλλά αδιάφορα για οτιδήποτε 

έξω από τους τοίχους τους. Μέσα εκεί το όνειρο του καλοκαιριού ζει ακόμα. Τα μάγουλα είναι 

αναψοκοκκινισμένα δίπλα στη ζέστη της φωτιάς και οι γιακάδες ξεκούμπωτοι και ανοιχτοί. Τα 

παράθυρα είναι αμπαρωμένα φυσικά, καθώς ο χειμώνας πρέπει να μείνει απέξω. Μέσα δεν υπάρχει 

πείνα και κρύο ή τουλάχιστον  πολύ λιγότερο από ότι εδώ. Ζηλεύω τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια 

τους. Δε φθονώ μόνο τη ζεστασιά. Βλέπω τα παιδιά να γελούν φέρνοντας χαμόγελα στο πρόσωπα 

των δικών τους, παρατηρώ τους ερωτευμένους και θέλω και το δικό μου στήθος να φουσκώσει από 

μια παρόμοια χαρά αλλά μια αλαζονεία, μοναδική για έναν επαίτη σαν εμένα, δε μου επιτρέπει να 

τους χτυπήσω την πόρτα. Έτσι και αλλιώς δε θα με δεχτούν. Ο χειμώνας σκληραίνει τις καρδιές και 

αυτοί που έχουν το καλοκαίρι σπάνια το μοιράζονται. 

Πεινάω πολύ τώρα και το ψυχρό δάσος με κάνει να νοιώθω την ενόχληση μέσα μου πιο 

ζωντανά από ποτέ. Όλα είναι ίδια, κάτασπρα · πόσο διαφορετικά από εμένα. Μόνο τα δέντρα 

φέρνουν λίγο σε μένα σα σιωπηλοί, μαυροφορεμένοι φύλακες καταραμένοι αιώνια να φρουρούν τους 

λευκούς διαδρόμους. Μου λείπουν τα χρώματα, μου λείπει η ευκολία της ζωής από την εποχή που οι 

μέρες ήταν μεγάλες και ο ήλιος κοντά στη γη δίχως τις γκρίζες κουρτίνες να τον κρατάνε 

απομονωμένο για τα μάτια των αετών και όσων άλλων μπορούν να πετάξουν ψηλότερα από τα 

μονότονα σύννεφα. Ακόμα και αυτά το καλοκαίρι είναι όμορφα, όμοια με ξεστρατισμένα πρόβατα ή 

λευκά κουρέλια. Τώρα καταλαμβάνουν τον ουρανό από άκρη σε άκρη, ρουφάνε τα χρώματα, 

κλέβουν το φως και μας μοιράζουν βροχές, χιόνι και χαλάζι. Αναπολώ το καλοκαίρι, όταν οι φωλιές 

στα δέντρα δεν είναι βουβές, όταν μπορώ να πατήσω στο χώμα δίχως τα πόδια μου να καίγονται από 

την παγωνιά, όταν υπάρχει φαγητό άπλετο και η πείνα δεν είναι παρά μια δυσάρεστη ανάμνηση· όταν 

τα όνειρά σου δε διακόπτονται από τη φριχτή πραγματικότητα και συνειδητοποιείς ότι πρέπει να 

κουνηθείς, για να μη σε πάρει η παγωνιά μαζί με τόσους άλλους λιγότερο δυνατούς. 

Πολλοί έχουν στο νου τους το καλοκαίρι ως θεριστή και πράγματι δεν έχουν άδικο. Εκείνη 

την εποχή μαζεύουν οι άνθρωποι τις με τόσο κόπο καλλιεργημένες σοδειές τους και η ίδια η εποχή 

παίρνει το όνομά της από αυτήν την τόσο σημαντική διαδικασία. Όλοι ξέρουμε, όμως, βαθιά στην 

καρδιά μας ότι είναι ο χειμώνας αυτός που κρατάει το πραγματικό δρεπάνι. Είναι ένα κοινό, 

αποτρόπαιο μυστικό ότι κάτω από τον πάγο δεν είναι κρυμμένη μόνο η τροφή των ζώων. Το χιόνι 

καλύπτει τον κόσμο σα λευκό σάβανο και όποιος άνθρωπος ή ζώο δεν είναι αρκετά δυνατός ή 

τυχερός θα καλυφθεί αργά ή γρήγορα από αυτό. Και η τύχη είναι μια μορφή δύναμης βέβαια, αλλά 

πόσο μπορεί να κρατήσει; Παρότι νοσταλγώ το καλοκαίρι, χαίρομαι που και αυτόν το χειμώνα είμαι 

ζωντανός. Σημαίνει ότι είμαι δυνατός, σημαίνει ότι παρά την πείνα και τους ανόητους ιδεαλισμούς 

μου θα μπορώ να συνεχίζω. Ίσως, βέβαια, να τα λέω αυτά με την αλαζονεία του δυνατού, 

γνωρίζοντας, ή έστω ελπίζοντας με μεγάλη βεβαιότητα, ότι θα αντέξω. Ξαφνικά μια δυνατή ριπή 

ανέμου σηκώνει το χιόνι σα μικρή θύελλα και με ρίχνει σχεδόν στο έδαφος. Η παγωνιά περνάει μέσα 

από μύες, κόκκαλα και σκέψεις δύναμης, για να φτάσει στην καρδιά μου. Ο χειμώνας μού θυμίζει, 

καθόλου διακριτικά, ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος. Τινάζω το χιόνι από πάνω μου κουνώντας 



το κεφάλι μου δεξιά αριστερά. Ω, είναι τόσο κρύο και ξέρω ότι μια λάθος κίνηση να κάνω και θα 

βρεθώ θαμμένος στην αγκαλιά του για πάντα. Κοιτάζω στον ορίζοντα και διακρίνω μονάχα την 

αόριστη σκοτεινιά των νεφών. Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ. Άραγε θα έρθει ποτέ το καλοκαίρι; 

Η πείνα έχει πια αρχίσει να ροκανίζει τα σωθικά μου. Πόσες μέρες έχω να φάω; Τα μέλη μου 

μοιάζουν να βαραίνουν με την ώρα. Πολλές φορές χάνομαι στις ομίχλες του νου μου, γιατί κάπου 

εκεί νομίζω ότι είναι κρυμμένες οι αχτίνες του ήλιου και αυτή η ζεστή αίσθηση που αφήνει το 

φαγητό, όταν γεμίζει το στομάχι σου. Κάπου εκεί θα κρύβεται το τραγούδι του δάσους και η φωνή 

του νερού που τρέχει. Αλλά, όσο και αν ψάχνω, ένα πράγμα γίνεται όλο και πιο βέβαιο με το 

πέρασμα του χρόνου. Στην ομίχλη του μυαλού μου κρύβονται μονάχα η άγονη ελπίδα και ο θάνατος. 

Η ελπίδα ότι κάτι υπάρχει εκεί και ο θάνατος ως απάντηση σε αυτούς που χάνονται στις σκέψεις τους 

παραμελώντας το μυαλό και το σώμα που τις σχηματίζουν. Πρέπει να φάω. 

Ξαφνικά, ακούω ένα πάτημα πίσω μου. Η πρώτη μου σκέψη είναι να φύγω, να κρυφτώ. Τα 

αρπακτικά είναι πεινασμένα και σύντομα μπορεί να γίνω θύμα. Ύστερα, όμως, ένα ακόμα βήμα ηχεί 

στο χιόνι και ξέρω ότι δεν κινδυνεύω. Γυρνώ, την αντικρίζω και η καρδιά μου αγαλλιάζει. Περπατάει 

ξυπόλυτη στο χιόνι και ο πάγος στον οποίο βυθίζονται τα πέλματά της δεν την παγώνει, μήτε την 

καίει αλλά τη δέχεται σαν να είναι από τη δική του γενιά. Και, όμως, δε θα μπορούσε κανείς να πει 

ότι αυτή ανήκει στον πάγο, αν και η παγωνιά είναι τέχνη δική της, γιατί εκεί που αυτός είναι γκρίζος 

και νεκρός, εκείνη είναι ζωντανή και γεμάτη χρώματα. Ένα σκούρο φόρεμα με χρυσά και κόκκινα 

στολίδια καλύπτει το λευκό δέρμα της, μα φαίνεται χλωμό μπροστά στο μαύρο καταρράκτη των 

μαλλιών της. Χείλη σαν τριαντάφυλλα σχηματίζουν το στόμα της · πάντοτε εκφραστικά πάντοτε 

έτοιμα να χαμογελάσουν. Δε θα μπορούσα να τη φανταστώ οργισμένη - και γιατί άλλωστε; - αφού 

όλοι φτάνουν τελικά στην αγκαλιά της. Ούτε μια ρυτίδα δεν τολμάει να αυλακώσει το πρόσωπό της 

και, όμως, στα πράσινα, σαν τη μνήμη μιας μακρινής άνοιξης, μάτια της υπάρχει σοφία, η οποία δεν 

μπορώ να κατανοήσω ούτε από πού πηγάζει ούτε πού σκοπεύει. Με κοιτάει, χαμογελάει και σχεδόν 

κράζω από χαρά. 

« Καλώς σε βρίσκω πιστέ μου, Κόρακα…», λέει και μου απλώνει το χέρι της. 

Σαν υπνωτισμένος ξεχνώ το κρύο και την πείνα και πετώ προς το μέρος της. Τα νύχια μου 

αγκαλιάζουν τον καρπό της προσεκτικά, σα το φρέσκο χιόνι που το παιδί φοβάται να λερώσει πριν 

βρεθεί τελικά να βουτάει μέσα του. Τα μικροσκοπικά μου μάτια ανοιγοκλείνουν γεμάτα περιέργεια. 

Σκύβει, φιλά το ταπεινό μου κεφάλι και με φέρνει στον ώμο της. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί της. 

Το πέταγμα τόση ώρα με είχε κουράσει και η πείνα μου με κάνει όλο και πιο αδύναμο. 

« Χάθηκες πάλι στους συλλογισμούς και ξέχασες τον εαυτό σου, πιστέ μου φίλε;» 

Σκύβω το κεφάλι μετανιωμένος. 

«Δε θέλω να έρθει μέρα που θα χρειαστεί να έρθω για σένα…», ψιθυρίζει και νοιώθω 

πραγματική έγνοια στη φωνή της, « Τότε θα έρθει χειμώνας και στη δική μου καρδιά και το 

καλοκαίρι δεν είναι βεβαιότητα για τις ψυχές. Πάμε, όμως. Ο χρόνος και το καθήκον μου δεν 

τελειώνουν ποτέ.» 

Περπατάει στο χιόνι με μεγαλύτερη άνεση από ότι τα φτερά μου σκίζουν τον αέρα. Τα 

παγωμένα νερά του ποταμιού που διασχίζουμε δε μοιάζουν να την ενοχλούν και η ίδια κινείται στο 

δάσος σαν να είναι ένα με την ανάσα των κοιμισμένων ζώων και ταυτόχρονα σαν να ίπταται πάνω 

από το ανέλπιδο κυνήγι, όσων έμειναν πίσω. Τα δέντρα αραιώνουν και εγώ δειλιάζω. Δε θέλω να βγω 

έξω από το καταφύγιο τους. Εδώ ξέρω τους κινδύνους, εδώ δεν είμαι παρείσακτος. Εδώ θέλω να 

περιμένω τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Ας μη με πάρει μακριά… 

Έξαφνα ακούω ένα θόρυβο γνώριμο και οι αισθήσεις μου μοιάζουν να εκρήγνυνται. Κάπου 

έξω από τα δέντρα ακούγονται κρωξίματα, γνώριμα φτερουγίσματα και ήχοι σκίζουν τον αέρα. Η 

μυρωδιά της τροφής απειλεί να πνίξει κάθε άλλη λογική, και αξιοπρεπή για κάποιον σαν εμένα, 

σκέψη. Θέλω να πετάξω κατά εκεί, μα η Κυρά δε μου έχει δώσει την άδειά της και δεν μπορώ να την 

αφήσω. Σύντομα βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της μάχης. Όπλα πεταγμένα από δω και από κει, 



σημάδια σε κορμούς και χιόνι γεμάτο λάσπη και αίμα. Σκισμένα λάβαρα και πεταμένα αντικείμενα, 

τα οποία ελάχιστη σημασία έχουν για μένα, αν και για την Κυρά μου τίποτε δεν είναι αδιάφορο. Σιγά 

σιγά μέσα από τα δέντρα ξεχωρίζει το πεδίο. 

Ω, μα τι τσιμπούσι θεσπέσιο είναι τούτο! Όλοι οι νεκροφάγοι είναι καλεσμένοι. Λύκοι και 

τσακάλια γρυλίζουν ο ένας στον άλλο για τα καλύτερα κομμάτια. Όρνια κάνουν κύκλους από ψηλά 

ψάχνοντας για την πιο εύκολη λεία. Οι φτωχές ξαδέρφες μου, οι κουρούνες κάθονται πάνω σε 

μισοφαγωμένα πτώματα και κουτσομπολεύουν για τα ταπεινά τους ενδιαφέροντα τσιμπολογώντας 

κάθε τόσο και κρώζοντας με γεμάτα ράμφη φοβούμενες μη μείνουν πίσω στη συζήτηση ή στο 

φαγητό. Ακόμα και αυτές οι κλέφτρες οι κίσσες έχουν έρθει, αν και δεν ξέρω αν τις έφερε εδώ η 

κλεπτομανία ή η πείνα. Όλοι τους είναι τόσο απασχολημένοι, που κανείς δεν προσέχει την άφιξή μας. 

Η αλήθεια είναι, όμως, ότι ούτε εμείς προσέχουμε τόσο αυτούς. Τα μάτια μας ατενίζουν ένα θέαμα 

διαφορετικό, ένα θέαμα που ακόμα και η πείνα μου δε μου επιτρέπει να αγνοήσω. 

« Πέτα μπροστά, πιστέ μου Κόρακα…», διατάζει ήσυχα η Κυρά, « Πέτα και φέρε μου τα 

μαντάτα όπως τα βλέπουν τα δικά σου μάτια» 

Ανοίγω τα φτερά μου και ο παγερός αέρας με σηκώνει στα άγρια ρεύματά του. Βλέπω το 

μεγάλο τσιμπούσι και πέρα από αυτό. Βλέπω ένα ένα τα πρόσωπα των νεκρών όμοια με γλυπτά μέσα 

στο χιόνι. Όλες οι εκφράσεις τους είναι εκεί. Ο πόνος, η πίστη, η αγωνία και το θάρρος βασιλεύουν 

σε βλέμματα που κοιτούν πουθενά. Φυσικά, όμως, δεν είναι μόνο αυτές εκεί. Αλλού βλέπω μάτια 

γουρλωμένα από την έκπληξη, χείλη παγωμένα σε προσευχή. Μια γροθιά είναι σφιγμένη γύρω από 

κάτι που αστράφτει θολά στη χειμωνιάτικη καταχνιά. Προσπαθώ να ανοίξω τα ξυλιασμένα δάχτυλα 

με τα νύχια μου με τη γαργαλιστική μυρωδιά της τροφής να με αναστατώνει. Και, όμως, η περιέργειά 

μου είναι μια πείνα πολύ πιο ισχυρή. Ένα μικρό αστραφτερό αντικείμενο γλιστράει τελικά στο χιόνι 

και το αρπάζω με το ράμφος μου, πριν σηκωθώ ξανά στον αέρα, όμοιος εμφανισιακά με τους 

ομοτράπεζούς μου αλλά με την ικανοποίηση ότι είμαι τόσο διαφορετικός. Συνεχίζω να μαζεύω τη 

δικιά μου ξεχωριστή σοδειά από εκφράσεις και εικόνες, την οποία θα φέρω πίσω στην Κυρά μου. 

Σύντομα με το μυαλό μου είναι γεμάτο με όσα μπορεί να κρατήσει, δίχως η ανάμνησή τους 

να σβήσει ή έντασή τους να αμβλυνθεί. Πετώ πίσω και από κάτω μου δε βλέπω ένα πεδίο 

σφαγμένων. Βλέπω απλώς την ομίχλη από τα όνειρα των νεκρών να σκορπίζει στον παγωμένο άνεμο. 

Όσο και αν σκέφτομαι, όσο και αν συλλογιέμαι, δε θα καταλάβω πώς αυτοί που μπορούν να 

παγιδέψουν το καλοκαίρι μέσα στους τοίχους του σπιτιού τους βγαίνουν έξω, για να δώσουν την 

καρδιά τους στο χειμώνα. Σκέφτομαι συχνά πως ο χειμώνας είναι ένα με την πείνα στα σωθικά μου, 

με τις παγωμένες μου αναζητήσεις, με τις αναίτιες αγρυπνίες μου περιμένοντας τον ήλιο να ανατείλει, 

τη μέρα να μεγαλώσει, το κρύο να με αφήσει πίσω. Όμως, πουθενά περισσότερο δεν έρχομαι 

κοντύτερα στο χειμώνα παρά εδώ. Τα βλέμματα που κράτησαν το μίσος μέχρι το τέλος παγώνουν την 

ψυχή περισσότερο και από τους παγετώνες που σέρνονται στα βουνά σαν αιωνόβια ερπετά. Τα 

παραμορφωμένα χαρακτηριστικά, καθρέφτες μυαλών φανατισμένων και λογισμών συντετριμμένων, 

καρφώνουν σταλαγμίτες στην ψυχή μου που ούτε χίλια χρόνια χειμώνα δε θα καταφέρουν να 

γεμίσουν. Μπορεί ο άνεμος να με σηκώνει στην πνοή του, μα η καρδιά μου είναι βαριά, καθώς 

επιστρέφω. Η Κυρά απλώνει το χέρι της και εγώ κουρνιάζω κοντά της ταπεινός, προσπαθώντας να 

βρω λησμονιά και ειρήνη. Πεινώ ακόμα, μα το βάρος μέσα μου είναι μεγαλύτερο. Ανοίγω το ράμφος 

μου και αφήνω το μικρό αντικείμενο, νομίζω φυλαχτό το λένε οι άνθρωποι, στα λεπτά δάχτυλά της. 

Τα μαντάτα που της φέρνω τα ξέρει ήδη. Πετούσε μαζί μου, ακόμα και αν στεκόταν πίσω. 

Το φυλαχτό ανοίγει και βλέπω την εικόνα του νεκρού αγκαλιά με τα μικρά του και τη θηλυκή 

του είδους του. Μπορώ σχεδόν να γευτώ όλες τις αναμνήσεις που είναι παγιδευμένες σε τόσο λίγο 

χώρο. Η Κυρά ρίχνει το φυλαχτό μέσα στις πτυχές του μανδύα της και σηκώνει ελαφρά τα χέρια της 

σαν να καλεί όσα ξεστρατισμένα όνειρα του καλοκαιριού επιβίωσαν να βρουν καταφύγιο στην 

αγκαλιά της. Το φαγοπότι μπροστά μας συνεχίζεται, μα κάτι σαν να σκιρτά στον αέρα, βολοδέρνει 

για λίγο μπερδεμένο και έρχεται, όμοιο με ομίχλη, να αράξει πια στον κόρφο της. Οι ψυχές θα βρουν 



την ανάπαυση. Ξαφνικά βλέπω την Κυρά μου, όπως είναι πραγματικά, αιώνια αφέντρα όλων των 

εποχών, όλων των χρόνων και όλων των καιρών. Είναι αυτή που θα μείνει εδώ, ακόμα και όταν το 

τελευταίο φως σβήσει, αν και τότε θα είναι μόνη. Σκύβω το κεφάλι μην τολμώντας να κοιτάξω. 

Μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους του είδους μου, αλλά ξέρω ποιος είμαι 

πραγματικά πίσω από τα πέπλα της αλαζονείας μου. Θέλω και εγώ να συμμετάσχω στο φαγοπότι. Η 

Κυρά, σαν να ακούει τις σκέψεις μου, γυρνά προς το μέρος μου. 

« Πιστέ μου Κόρακα, για άλλη μια φορά έφερες εις πέρας το καθήκον σου και για αυτό 

πρέπει να αμειφθείς.» 

Ένας δυνατός άνεμος φυσάει στο πρόσταγμά της και σπεύδει να καθαρίσει το χιόνι μπροστά 

στα πόδια της. Το πρόσωπο ενός νεαρού άντρα ξεπροβάλλει σαν ναυάγιο μέσα από τα βάθη. Τα 

μάτια του κοιτούν παγωμένα το κενό, αν και δεν μπορώ να ξεχωρίσω πληγή πάνω του. Είναι τόσο 

νέος και η έκφρασή του τόσο απλή σαν η παγωνιά του πολέμου να μην άγγιξε ποτέ την ψυχή του. 

Γνωρίζω ότι είναι νεκρός και, όμως, κάθε γραμμή στο πρόσωπό του μοιάζει να μου μιλά για κάποιο 

μέρος μακρινό όπου ο ήλιος λάμπει, τα πουλιά θα έρθουν, για να ξεχειμωνιάσουν, και το οποίο 

άφησε πίσω, ώστε να έρθει να πεθάνει εδώ. Κάπου στα ρούχα του σίγουρα υπάρχει μια εικόνα αυτών 

που τον περιμένουν στο σπίτι του. Ξέρω, παρά τους φόβους μου, ότι μια μέρα τα χιόνια θα λιώσουν 

και η άνοιξη θα έρθει και μετά το καλοκαίρι. Εδώ, όμως, στο πεδίο αυτό, και αν η σάρκα σαπίσει και 

αν τα κόκκαλα γίνουν σκόνη στον άνεμο και αν αιώνες ολόκληροι περάσουν, θα είναι πάντα 

καταχείμωνο. Το όνειρο του καλοκαιριού στο πρόσωπο αυτό είναι το μόνο που αντιστέκεται. Κοιτώ 

τα μάτια του νεαρού και ξέρω ότι η ανάμνηση ζει μέσα τους. 

Και τότε η πείνα μου επιστρέφει δυνατότερη από ποτέ. Τα σωθικά μου σκίζονται και εκεί που 

έβλεπα όνειρα και λογισμούς τώρα αντικρίζω ένα φαγοπότι ειδικά για μένα, τον ξεχωριστό, τον 

εκλεκτό της Κυράς μου. Ω, πόσο νόστιμη θα είναι η σάρκα! Πόσο θα με γεμίσουν αυτά τα μάτια! 

Πόσο καιρό περιπλανιέμαι στο κρύο ψάχνοντας; Τι ανόητος που ήμουν… άφησα το μυαλό μου να 

σεργιανίζει σε μονοπάτια ομιχλιασμένα εγκαταλείποντας το σώμα μου, αυτό που τόσο λαχταράει το 

σώμα μπροστά του! Το ράμφος μου ανοίγει και ετοιμάζομαι γεμάτος λαχτάρα να τσιμπήσω αυτά τα 

κενά μάτια. 

Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν είναι δυνατόν. Προτιμώ να πεινάσω. Είναι καλύτερα να με 

καταλάβει το κρύο αργά και ύπουλα, όπως κατάπιε τόσους άλλους πριν από εμένα. Ακόμα και αν 

σκέφτομαι διαφορετικά, τα σώματά μας δε διαφέρουν. Σε αυτό το αθώο πρόσωπο το όνειρο του 

καλοκαιριού παραμένει ακόμη. Το τσιμπούσι γύρω μου έχει φτάσει στο ανόσιο αποκορύφωμα του μα 

τα δικά μου σωθικά γυρίζουν. Δεν μπορώ να φάω. Καλύτερα να πεθάνω παρά να εξαφανίσω αυτή τη 

μια αχτίδα φωτός μέσα στο χειμωνιάτικο τοπίο. Κοιτώ ψηλά και μέσα από μια τρύπα στα σύννεφα ο 

ήλιος λάμπει πάνω στο πρόσωπο. Ο πόλεμος είναι έγκλημα μεγάλο, μα ο ένορκος ψηλά αποφάσισε 

ότι υπάρχουν και κάποιοι αθώοι, κάποιοι που δεν άφησαν το χειμώνα να ριζώσει μέσα τους, γιατί 

κρατούσαν το καλοκαίρι ζωντανό. Ποιος είμαι εγώ να κατακρεουργήσω την εικόνα μέσα στο χρυσό 

φως; Γυρνώ στην Κυρά και, μιας και μιλιά δεν έχω, κουνώ αρνητικά το κεφάλι. Εκείνη μου χαμογελά 

μα τα πανέμορφα, πράσινα σαν το καλοκαίρι μάτια της κλαίνε. 

«Πιστέ μου Κόρακα, πότε θα μάθεις, λοιπόν, ότι η μοίρα των φιλοσόφων είναι να χάνονται 

το χειμώνα; Πότε θα βάλεις πια τον εαυτό σου πάνω από τους λογισμούς σου;» 

Ξέρω, όμως, ότι παρότι με κατηγορεί, βαθιά μέσα της επικροτεί της πράξεις μου. Με αγαπάει 

και την αγαπώ και εγώ. Η επιβράβευση της είναι αρκετή, για να σβήσει την πείνα μου έστω και για 

λίγο. 

« Προτιμάς να αφήσεις το χειμώνα να σε καταλάβει παρά να σβήσεις μια ακτίνα του 

καλοκαιριού και η απόφασή σου είναι σοφή και ευγενής. Μόνο που δεν αντιλαμβάνεσαι την έννοια 

του χρόνου ούτε τη φύση του ανθρώπου. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να διδαχθούν. 



»Οι μέρες μεγαλώνουν και τα χιόνια θα λιώσουν. Οι χείμαρροι θα φουσκώσουν και η φύση 

θα ανθίσει ξανά. Τα ζώα θα ξυπνήσουν και τροφή θα υπάρχει παντού. Ο χειμώνας θα ηττηθεί και το 

καλοκαίρι θα σταθεί νικητής για άλλη μια φορά και πολλές ακόμη. 

»Κάποιοι, όμως, θα αφήσουν το θέρος πίσω και θα δώσουν την ψυχή τους στο χειμώνα. Σε 

κάποιες καρδιές ο ήλιος δε θα λάμψει ποτέ.» 

Και όσο αυτό συμβαίνει το φως θα έχει εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο. 

 

 


