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Είσοδος μορφών 
 
Κλοβ. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο και εγώ το κάνω. Ποτέ δεν λέω όχι. Γιατί; 
Χαμ. Δεν μπορείς. 
Κλοβ. Όπου ναναι θα πάψω να το κάνω 
Χαμ. Θα πάψεις να μπορείς. 
 

Οι μορφές λένε: 
Σήκω… 
 

Οι φωνές: 

Xορός: 
Αχ, γη βουνίσια, ολοδίκαια σεβαστή, 
τι θα πάθουμε; Πού να φύγουμε; 
Αν στην Άπια γη κάπου υπάρχει κρυψώνας σκοτεινός; 
Μαύρος ας γινόμουν καπνός, 
με τα σύννεφα να γειτόνευα του Δία  
κι ολότελα άφαντη, ψηλοπετούμενη κι αόρατη 
σαν σκόνη χωρίς φτερά ας ήταν να χαθώ. 
Η συμφορά δεν είναι πια κάτι που δεν τρομάζεις·  
χτυπάει η καρδιά μου η μαύρη. 
[…] 
Πώς θα μπορούσα θρόνο να είχα στον αιθέρα, 
όπου τα νεροφορτωμένα σύννεφα χιόνια γίνονται, 
ή να ήταν βράχος γυμνός, έρημος, περήφανος, 
ολομόναχος, κρεμαστός, μια αετοφωλιά, 
που να μου ΄δειχνε πέσιμο βαθύ, 
προτού με τη βία κάποιου φονιά 
γάμος με βρει αθέλητος; 
Κι έπειτα σπάραγμα για τα ντόπια 
 
Αισχύλος, Ικέτιδες, 776-799 
 
 
Τότε απεπλανήθην […] έχασα τον δρόμον […] Ητο δε μέγα, ατελείωτον, το ρεύμα εκείνο [..] 

Chè la diritta via era smarrita  […] Ανέβαινα και ανέβαινα το ρεύμα, και ολονέν εχανόμην. 

Δεν επανεύρισκα, όχι, τον εαυτόν μου, αλλά μάλλον τον έχανα. Ω, ναι, είχε χαθή δι’εμέ η 

ευθεία οδός […] Πότε έπεφτα μέσα εις διάφορους λάκκους και λεκάνας του νερού μη 

ευρίσκων ορατόν μονοπάτι, επειδή οι λάκκοι αυτοί εφράττοντο ένθεν και ένθεν από 

βράχους ολισθηρούς, αιχμηρούς, ή από αγρίους ακανθώδεις θάμνους. Πότε επροσπάθουν 

ν’αναρριχηθώ εθς βράχους χθαμαλούς, οπωσούν βατούς, οπόθεν ουδεμία υπήρχε θέα. 

Οιονεί σκότος  ηπλούτο εν μέση ημέρα, της αγνωσίας το σκότος […] Εδώ είμαι, ψηλά στο 

βράχο! Δεν ξέρω από πού να καμω.. Πού είσθε; […]  



Παπαδιαμάντης, Τα δαιμόνια στο ρέμα) 

 

καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ 
θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 

καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ 
τῆς λύπης, 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε  
ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν 

 
Καινή Διαθήκη, Λουκάς, 22:44-46 
 
 

Η Μορφή λέει: 

Aυτός ο βούρκος από μαύρα φύλλα με καθυστερούσε σοβαρά. Αλλά με φύλλα ή χωρίς 

φύλλα εγώ θα το παράταγα το όρθιο βάδισμα, το ανθρώπινο δηλαδή. Και θυμάμαι ακόμα 

τη μέρα όπου, ξαπλωμένος μπρούμυτα, για να ξεκουραστώ, αψηφώντας τους νόμους, 

αναφώνησα ξαφνικά, χτυπώντας το κούτελό μου, Ρε συ, υπάρχει και το σούρσιμο, πώς δεν 

το σκέφτηκα! 

Samuel Beckett, Molloy 
 

 

 
 

 

 


