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Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ 

1 

Σαν έγινε ο Ζαρατούστρας τριάντα χρονών πια, παράτησε 

την πατρίδα του και τη λίμνη της πατρίδας του κι ανέβηκε στο 

βουνό. Εκεί ευφράνθηκε από το πνεύμα του κι από τη μοναξιά 

του, και διαβήκαν δέκα ολάκερα χρόνια χωρίς να βαλαντώσει. 

Στο τέλος όμως, άλλαξε η καρδιά του -και μιαν αυγή με τα ροδο

χαράματα, σηκώθηκε, πορεύτηκε κατά τον ήλιο, κι αυτά τού είπε: 

«Ω μεγάλο άστρο! Ποια θα 'ταν η ευτυχία σου, αν δεν είχες 

αυτούς που φωτίζεις! 

Δέκα χρόνια τώρα ερχόσουν δώθε πάνω στη σπηλιά μου: θα 

'χες αποστάσει απ' το φως σου κι απ' το δρόμο σου, δίχως εμένα, 

τον αετό μου και το φίδι μου. 

Όμως, την πάσα αυγή σε καρτερούσαμε και σ' αλαφρώναμε 

απ' τα περισσέματά σου και σε δοξάζαμε γι' αυτό! 

Και να 'μαι! μπαϊλντισμένος από τη σοφία μου, ωσάντη μέλισ

σα που σύναξε μπόλικο μέλι, κι έχω ανάγκη από χέρια που ν' 

απλώνονται σε μένα. 
Θα 'θελα να σκορπάω και να προσφέρνω ώσπου οι σοφοί απ' 

τους ανθρώπους, αλέγρα να χαρούν την τρέλα τους ακόμα μια 

φορά, και οι φτωχοί τα πλούτια τους. 
Να, γιατί χρέος έχω μες τα μεγάλα βάθη να κατέβω: όπως κι 

εσύ το βράδυ, πίσω απ' τις θάλασσες καλπάζεις και κουβαλάς το 
φως σου και στον κάτω κόσμο, ω άστρο ξέχειλο από πλούτος! 

Πρέπει να δ ύ σ ω σαν κι εσένα, καταπώς λεν οι άνθρωποι 
που κατεβαίνω ν' ανταμώσω. 

Ευλόγα με λοιπόν, ω γαλήνιο μάτι, με μιαν ευτυχία απέραντη 
που έχεις τη δύναμη με δίχως φθόνο ν' αντικρίζεις! 

Ευλόγα την κούπα που γυρεύει να ξεχειλίσει και το νερό μα-





































































































































































































































































































ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

"Να βλέΠfΠε κατ' απάνω 6ταν λαxrαράτε την εξύψωση. 

Κι εγώ κοιτάζω κατά κάτω γιατί είμαι πιο αψηλά/ 

Ποιος από σας μπορεί μαζί και να γελάει και να 'ναι και στα ύψη; 

Όποιος στ' αψηλ6τερα βουνά ανεβαίνει, 

αυτ6ς γελάει για όλες τις τραγωδίες: του θεάτρου, 

και της ζωης τις τραγωδfες». 

Ζαρατούστρας "Ανάγνωση και γραφη» 



Q 
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Ο Στρατολάτης 

Mεσάνυχrα, κι ο Zαρατoύσrρας πορευόταν πάνω απ' τη ράχη 

του βουνού, για να φτάσει το χάραμα στην άλλη ακτή: επειδή εκεί 

ήθελε να μπει σro καράβι. Σ' αυτή την ακτή υπήρχε ένα καλό λιμα

νάκι που και τα ξένα καράβια ακόμα, το διάλεγαν γι' αγκυροβόλη

μα, και παίρναν μαζί τους όσους από τα νησιά των Μακαρίων θέ

λαν να περάσουν τη θάλασσα. 

Και καθώς ο Zαρατoύσrρας σκαρφάλωνε σro βουνό, του 

'ρχόταν σro νου οι τόσες μοναχικές πορείες της νιότης του και τα 

τόσα βουνά, οι τόσες πλαγιές και κορφές που είχε ίσαμε τώρα 

σκαρφαλώσει. 

«'Ενας σrρατoλάτης είμαι, κι ένας ορειβάτης, είπε στην καρ

διά του, δε μ' αρέσουν οι κάμποι και φαίνεται πως δε μπορώ πολύ 

καιρό ήσυχος να μείνω. 

Κι ό,τι λάχει να μου συμβεί τυχαίο ή σκόπιμο, οδοιπορία και 

βουνοσκαρφάλωμα για μένα είναι: ζει επιτέλους κανείς μόνο, αυ

τό που έχει μέσα του. 

Πέρασε ο καιρός που μπορούσαν να με βρίσκουν συμmώ

σεις. Και σαν τι θα μου λάχαινε, που να μην είναι από τα τώρα δι

κό μου! 

Το μόνο που γίνεται είναι να γυρίζει πίσω, να ξανάρχεται στη 

φωλιά του - ο ίδιος ο εαυτός και ό,τι από τον εαυτό μου έλειπε 

καιρό σrα ξένα - μοιρασμένο σε χίλια πράγματα και σε χίλιες συ

μmώσεις. 

Και ξέρω έν' ακόμα: σrέKOμαι τώρα μπρoσrά στην ύσrερη 

κορφή μου και μπρoσrά σε ό,τι τον περισσότερο καιρό μ' από

φευγε. Αχ, την πιο σκληροτράχηλη σrράτα μου πρέπει να πάρω! 

Αχ, άρχισα την πιο μοναχική μου πορεία! 

Μα όποιος ίδιος με μένα είναι, μια τέτοια ώρα ποτέ δε γλιτώ

νει: την ώρα που του λέει: «Τώρα μονάχα πορεύεσαι το δρόμο 

για το μεγαλείο! Κορφή και χάος μπερδεύονται τώρα! 

l'Ίορεύεσαι το δρόμο του μεγαλείου σου: τώρα πια, αυτό που 

ήταν ο ύσrερoς κίνδυνος, κατάντησε το ύσrερo καταφύγιό σου. 
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Πορεύεσαι το δρόμο του μεγαλείου σου: τώρα πρέπει να 
βρεις το μεγαλύτερο θόρρος σου, γιατί δεν υπόρχει πια πίσω 

σου καμιό όλλη στρότα! 

Πορεύεσαι το δρόμο του μεγαλείου σου: εδώ κανένας δεν 

μπορεί να 'ρθει το κατόπι σου. Το ίδιο σου το πόδι έσβησε πίσω 

σου τη στρότα κι απόνω της έχει γραφτεί: «Αδύνατον». 

Κι αν από 'δώ και μπρος καμιό σκόλα δε βρίσκεις, χρέος σου 

είναι να μόθεις ν' ανεβαίνεις κι από το ίδιο το κεφόλι σου από πό

νω: αλλιώτικα, πώς θα μπορέσεις ν' ανεβείς πιο ψηλό; 

Απόνω απ' το κεφόλι σου και πέρα ακόμα, απόνω απ' την ίδια 

την καρδιό σου! Τώρα, αυτό που θαρρούσες το γλυκύτερο, πρέ

πει να σου γίνει το πιο σκληρό. 

Ανέκαθεν, όποιος πολύ φυλόχπικε, αρρώστησε από την πολύ 

προφύλαξη. Ας είν' ευλογημένο ό,τι σκληραγωγεί! Δεν πλέκω 

εγκώμια στη χώρα που το βούτυρο και το μέλι ρέουνl 

Χρέος σου να μόθεις να βλέπεις πέρα από τον εαυτό σού, σαν 
θέλεις να βλέπει πολλό: αυτή η σκληρόδα είν' απαραίτητη σε κό

θε ορειβότη. 

Μα όποιος, σαν πανψγνώστης, κοιτόζει με μότια επίμονα, 

πώς θα μπορούσε να ιδεί περισσότερα πρόγματα απ' όσα υπόρ

χουν στην επιφόνεια; 

Εσύ όμως, Ζαρατούστρα, θέλεις να ιδείς την αιτία και το βό

θος όλων των πραγμότων: για τούτο πρέπει ν' ανέβεις απόνω απ' 

το Εγώ σου - ψηλό, ώστε και τ' όστρα σου ακόμα να βρεθούν χα

μηλότερα από σένα!» 

Ναι! σαν κοιτόζω χαμηλό, να βλέπω το Εγώ μου και μαζί τ' 

όστρα μου: αυτό θα 'ναι για μένα η κορφή μου, αυτό μου απομέ

νει ακόμα σαν ύστερη κορφή μου! 

Αυτό έλεγε από μέσα του ο Ζαρατούστρας, καθώς σκαρφό

λωνε και παρηγορούσε με σκληρό αξιώματα την καρδιό του: για

τί η καρδιό του, πρώτη φορό ήταν τόσο πληγωμένη. Και σαν 

έφτασε στης ρόχης την κορφή, να, μπροστό του απλωμένη η θό

λασσα: κι απόμεινε ασόλεφτος κι αμίλητος, ώρα πολλή. Μα εκεί 

ψηλό, η νύχτα ήταν παγερή και διόφανη και φεγγοβολούσαν τ' 

αστέρια. 
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«Την ξέρω τη μοίρα μου, είπε στο τέλος με πίκρα. Μπρος! Είμ' 

έτοιμος! Μόλις τη στιγμή άρχισε η στερνή μοναξιά μου. 

Αχ, αυτή η μαύρη, λυπημένη θάλασσα, μπροστά μου! Αχ η 

γκαστρωμένη αυτή νυχτερινή αγωνία! Αχ, μοίρα μου και θάλασ

σα! Σ' εσάς πρέπει να κατεβώ! 
Μπροστά στο πιο ψηλό βουνό μου στέκομαι και στο πιο μακρι

νό μου ταξίδι, μπροστά: για τούτο πρέπει τώρα να κατεβώ βαθύ

τερα από κάθε άλλη φορά: κάτω, στον πόνο μου βαθύτερα από 

κάθε άλλη φορά, βαθιά, ίσαμε το πιο μαύρο του κύμα! Αυτό θέλει 

η μοίρα μου. Μπρος! Είμαι έτοιμος. 

Από πού να 'ρχονται τα πιο ψηλά βουνά; ρωτούσα κάποτε. Κι 

έμαθα πως απ' τη θάλασσα έρχονται 

Απάνω στους βράχους και στων κορυφών τις πλάτες είναι 

γραμμένη η απόδειξη αυτή. Από τα πιο βαθιά, στο ύψος του πρέ

πεί ν' ανεβεί το ύψιστο.» 

Αυτά έλεγε ο Ζαρατούστρας απάνω στου βουνού την κορφή 

όπου έκανε παγωνιά. Σαν έφτασε όμως σιμά στη θάλασσα και 

στάθηκε καμιά φορά ανάμεσα στους βράχους, κατάλαβε την 

κούραση μα και μια επιθυμία μέσα του, πιο δυνατή απ' τα πριν. 

"Ολα κοιμούνται τώρα, είπε, ακόμα κι η θάλασσα κοιμάται 

Νυσταλέο και παράξενο με κοιτάζει το μάτι της. 

Όμως η ανάσα της είναι ζεστή, το καταλαβαίνω. Και καταλα

βαίνω ακόμα ότι ονειρεύεται Και καθώς ονειρεύεται, αναταράζε

ται απάνω στα σκληρά προσκεφάλια της. 

Άκου, άκου! Πώς αναστενάζει από τις κακές θύμησες! Ή 

μπας και είναι κακές απαντοχές; 

Αχ, είμαι πικραμένος μαζί σου, ω τέρας ερεβώδες, και με τον 

εαυτό μου όμως είμαι το ίδιο πικραμένος εξαιτίας σου. 

Αχ, γιατί το χέρι μου να μην είναι τόσο δυνατό! Αληθινά, με χα

ρά θα σε λύτρωνα από τα όνειρα τα εφιαλτικά!» 

Και καθώς έλεγε αυτά ο Ζαρατούστρας, άρχισε να γελάει βα

ριεστημένα και πικρόχολα για τον εαυτό του. «Πώς! Ζαρατού

στρα! είπε, ακόμα και στη θάλασσα τραγούδια θέλεις να τραγου

δήσεις - παρηγοριές; 
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Αχ, πλημμυρισμένε απ' αγόπη, τρελέ Ζαρατούστρα, μεθυσμέ

νε από εμπιστοσύνη! Όμως, έτσι ήσουν ανέκαθεν: πόντα ζύγω

νες μ' εμπιστοσύνη όλα τα φρικαλέα πρόγματα. 

Κι όλα τα τέρατα, θέλησες ακόμα να χαϊδέψεις. Ένα ανόβρυ

σμα ζεστής ανόσας, μια απαλή γούνα στα πόδια - κι αμέσως 

ήσουν έτοιμος να τ' αγαπήσεις και να το γοητέψεις. 

Η αγόπη είν' ο κίνδυνος του καταμόναχου, η αγόπη σε όλα, 

φτόνει μονόχα να 'χουν ζωή! Αληθινό, για γέλια είναι η τρέλα και 

η ταπεινοφροσύνη μου στην αγόπη!» 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας κι έβαλε πόλι τα γέλια: μα ύστε

ρα συλλογίστηκε τους φίλους που όφη σε - και σόμπως τους αδί

κησε με τους στοχασμούς του, φουρκίστηκε γι' αυτό. Κι αμέσως 

εκείνος που γελούσε, τώρα έκλαψε: - από θυμό και πόθο πικρό 

έκλαψε ο Ζαρατούστρας. 

Το όραμα και το αίνιγμα 

1 

Σαν μαθεύτηκε ανόμεσα στο πλήρωμα, ότι ο Ζαρατούστρας 

ήταν στο καρόβι - γιατί είχε μπει στο καρόβι κι ένας όλλος από τα 

νησιό των Μακαρίων- τους κυρίεψε μεγόλη περιέργεια κι απα

ντοχή. 

Ο Ζαρατούστρας όμως, δυο μέρες απόμεινε αμίλητος, κι 

ήταν ψυχρός και κουφός από τη θλίψη του, ώστε μήτε στις ματιές 

αποκρίθηκε, μήτε στα ερωτήματα. Μόνο το βρόδυ τη δεύτερης 

μέρας, όνοιξε πόλι τ' αφτιό του, μ' όλο που ακόμα σιωπούσε: για

τί πολλό αλλόκοτα κι επικίνδυνα μπορούσε ν' ακούσει κανείς μέ

σα σ' αυτό το καρόβι, που απ' αλόργα ερχόταν και πήγαινε ακό

μα πιο αλαργινό. 

Μα ο Ζαρατούστρας ήταν φίλος εκείνων που αλόργα ταξιδεύ

ουν και χωρίς κίνδυνο να ζήσουν δε μπορούν. Και στο τέλος, 
ακούγοντας, βρήκε τη λαλιό του, κι ο πόγος έλιωσε - κι όρχισε 

αυτό να λέει: 
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«Σε σας, τους απόκοτους ερευνητές και τους πολύπειρους, 

και όσους με πονηρά πανιά για άγρια πελόγη ξεκινήσατε, σε σας, 

που από αινίγματα μεθότε, σε σας που χαιρόσαστε το λυκαυγές, 

που την ψυχή σας ήχοι αυλών τη σέρνουν προς κάθε άβυσσο 

απατηλή: γιατί δε θέλετε με τρεμάμενο χέρι να πασπατέψετε το 

μίτο και παντού όπου μπορείτε να μαντέψετε, αισθάνεστε απο

στροφή να συμπεράνετε ..:..σε σας και μόνο ανιστοράω το αίνιγ

μα που είδα-, το όραμα του καταμόναχου. 

Βλοσυρός διάβαινα τελευταία ανάμεσα στο απαλόχΡωμο 

σούρουπο -βλοσυρός και σκληρός με σφιγμένα τα χείλια. Δεν 

ήταν αυτός ο μόνος ήλιος που είχε βασιλέψει για μένα! 

Ένα στρατί που σκαρφόλωνε πεισμωμένα ανάμεσα στα βρά

χια, ένα μοχθηρό, μοναχικό στρατί, που μήτε γρασίδι, μήτε θά

μνοι το ψύχωναν πια: ένα στρατί βουνίσιο, τριζοβολούσε 'κότω 

απ' το πείσμα του ποδιού μου. 

Περπατώντας αμίλητος απάνω στο χλευαστικό τρίξιμο των 

χαλικιών και συντρίβοντας την πέτρα που το 'κανε να σκοντάφτει 

το πόδι μου πόλευε ν' ανεβεί. 

Σκαρφαλώνοντας: αντιστεκάμενο στο πνεύμα που το τραβού

σε προς τα κότω, προς το χάος, προς το πνεύμα της βαρύτητας, 

αυτού του σατανά και θανάσιμου εχθρόύ μου. 

Σκαρφαλώνοντας: μ' όλο που καθόταν απάνω μου, αυτό το 

πνεύμα-εχθρός μου, μισό νάνος, μισό τυφλοπόντικας. Παρόλυτο 

και παραλύοντας. Μολύβι μέσα στ' αφτιά μου και σκέψεις μολυ

βένιες στο νου μου σταλάζοντας. 

«Ω Ζαρατούστρα, μουρμούρισε κορο'ίδευτικά, συλλαβή τη 

συλλαβή, πέτρα εσύ της σοφίας! Πετάχτηκες ψηλό, όμως κάθε, 

πέτρα που πετιέται ψηλά, πρέπει να πέσει! 

Ω Ζαρατούστρα, πέτρα της σοφίας, πέτρα που ψηλά τινάχτη

κε, των άστρων γκρεμιστή! Τον ίδιο τον εαυτό σου πέταξες τόσο 

ψηλά, μα κάθε πέτρα ριγμένη ψηλά, πρέπει να ξαναπέσει! 

Καταδικασμένος μπροστά στον εαυτό σου, στον ίδιο το λιθο

βολισμό σου: ω Ζαρατούστρα, πέταξες στ' αλήθεια πολύ ψηλά 

την πέτρα - όμως απάνω σου θα ξαναπέσει!» 

11 
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Ύστερα ο νάνος σώπασε. Κι αυτό βάσταξε πολύ. Η σωπασιά 

του όμως μ' έπνιγε. Γιατί στ' αλήθεια, έτσι σαν βρίσκεσαι παρέα 

μ' έναν άλλο, αισθάνεσαι πιο μοναχός παρά σαν είσαι μόνος! 

Σκαρφάλωνα, σκαρφάλωνα, ονειρόπλαθα, στοχαζόμουν 

-όμως όλα με πνίγαν. Με άρρωστο έμοιαζα, που το φρικαλέο 

μαρτύριό του τον έχει αποστάσει, και που ξανά ένα εφιαλτικό 

όνειρο τον ξυπνάει από το πρωτοΟπνι του. 

Όμως κάτι υπάρχει μέσα μου, που θάρρος εγώ το λέω! Αυτό 

σκότωσε ίσαμε τώρα μέσα μου κάθε ακεφιά. Κι αυτό το θάρρος 

στο φινάλε μ' έκανε να σταματήσω και να πω: «Νάνε! Ή εσύ ή 

Εγώ!» 

Γιατί το θάρρος είν' ο καλύτερος δολοφόνος -το θάρρος που 

γιουρντάρει: γιατί το κάθε γιουρντάρισμα, παιχνίδι είναι πολυλά

λητο! 

Μα ο άνθρωπος είναι το πιο θαρραλέο ζώο: γι' αυτό και νίκησε 

το ζώο: Μ' ένα παιχνίδι πολυλάλητο και κάθε πόνο ακόμα νίκησε. 

Μα ο πόνος ο ανθρώπινος είν' ο πόνος ο βαθύτερος. 

Το θάρρος σκοτώνει ακόμα και τον ίλιγγο στα χείλη της αβύσ

σου: και αλήθεια, πού ο &νθρωπος στα χείλη της αβύσσου δε στέ
κεται μπροστά; Μα όταν βλέπει κανείς,δ εν είναι το ίδιο σα να βλέ

πει αβύσσους; 

Το θάρρος είν' ο καλύτερος δολοφόνος: το θάρρος σκοτώνει 

και τη συμπόνια ακόμα. Μα η συμπόνια είν' η βαθύτερη άβυσσος: 

όσο πιο πολύ βαθαίνεις στη ζωή, τόσο πιο πολύ βαθαίνεις και 

στον πόνο. 

Όμως το θάρρος είναι ο καλύτερος δολοφόνος, το θάρρος 

που γιουρντάρει: αυτό σκοτώνει και το θάνατο ακόμα, γιατί λέει: 

«Αυτό ήταν η ζωή λοιπόν; Τότε εμπρός! Ξανά απ' την αρχή!» 

Όμως μέσα σε ένα τέτοιο αξίωμα υπάρχει πολύ θορυβώδες 

παιχνίδι. 

Όποιος έχει αφτιά ν' ακούσει, ας ακούσει. 
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«Νάνε στάσου, κραύγασα. Εγώ η εσύ! Εγώ όμως, είμαι ο πιο 

δυνατός από τους δυο. Δεν ξέρεις την τετράβαθη σκέψη μου! 

Auτη δε θα μπορούσες να τη σηκώσεις!» 

Τότε έγινε εκείνο που με ξαλάφρωσε: ο νάνος, σαλτάρισε απ' 

τον ώμο μου ο αναιδης. Και κάθισε σ' ένα κοτρώνι Εκεί κοντά 

μας ηταν μια γαλαρία. 

«Κοίτα τούτη τη γαλαρία νάνε, έχει δυο φάτσες. Δυο στράτες 

σμίγουν εδώ: Κανένας δεν τις τράβηξε μέχρι τέλος. 

Τούτη η μακρόσερτη στράτα κατά κάτω, τραβάει μια ολάκερη 

αιωνιότητα. Κι άλλη ασάλεφτη στράτα κατά πάνω τραβάει μ' άλ

λη ολάκερη αιωνιότητα. 

Τούτες οι στράτες κοντραστάρονται, αντιφάσκουν, και σε 

τούτη δω τη γαλαρία συναντιόνται Και τ' όνομα της γαλαρίας, 

αποπάνω είναι γραμμένο: «Στιγμη». 

Κι αν κάποιος τραβούσε μια από τούτες τις στράτες ολοένα 

πιο αλάργα, ολοένα και πιο αλάργα; Πιστεύεις νάνε, ότι οι στρά

τες αυτές θα κοντραστάρονται αιώνια; 

«Κάθε όρθιο ψεύδεται, κάθε αληθεια λυγάει κι ο χρόνος είναι 

κύκλος», ψιθύρισε περιφρονητικά ο νάνος. 

«Ω, πνεύμα της βαρύτητας! θυμωμένος έκραξα, μην τα παίρ

νεις τόσο ξώπετσα τα πράγματα. Αλλιώτικα σ' αφηνω εκεί που εί

σαι Κουτσέ, εγώ σε κουβάλησα εδώ πάνω. 

Δες, συνέχισα ετούτη τη στιγμη. Από τη γαλαρία ετούτη της 

Στιγμής, μακριά κι αιώνια στράτα γυρίζει πίσω: πίσω μου σ'τέκει 

μια αιωνιότητα. 

Ό,τι να τρέξει δύναται, δε θα 'χει πια τούτη τη στράτα όλη 

τρέξει; Ό,τι δύναται να γίνει, δε θα έχει γίνει κιόλας και τελειώσει 
και διαβεί; 

Κι αν όλα τα τωρινά έχουν κιόλας υπάρξει, τι γνώμη έχεις νά

νε, για τη σημασία ετούτης της στιγμης; Και τούτη η γαλαρία, δε 

θα 'χει, πια, υπάρξει, κιόλας; 

Και μηπως δεν είναι όλα, τόσο μπερδεμένα, ώστε η στιγμη αυ-
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τη να σέρνει πίσω της τα μελλούμενα όλα, συνακόλουθα και τον 

εαυτό της; . 
Γιατί ό,τι δύναται να τρέξει, δεν πρέπει να τραβόει τη μακρό

σερτη τούτη στρότα που ανηφορίζει; 

Και τούτη η αγροπόρευτη αρόχνη κοιλιοσέρνεται στο σελη

νόφωτο και τούτο το σεληνόφωτο κι εγώ κι εσύ, που συναπαντη

θήκαμε, κότω απ' τη γαλαρία σιγολέγοντας πρόγματα αιώνια, 

μήπως δεν ξανασμίξαμε πόλι όλοι μας εδώ; 

Και μήπως δε θα ξαναγυρίσουμε πόλι και δε θα ξανατρέξουμε 

τούτη τη στρότα ψηλό, μπροστό μας, ετούτη τη μακροπόρευτη 

ερεβώδη στρότα - μήπως δεν πρέπει αιώνια να επιστρέφουμε; 
Έτσι έλεγα με όλο και πιο χαμηλή φωνή, γιατί σκιαζόμουνα τις 

ίδιες μου τις σκέψεις. Τότε όκουσα αλμχrισμα από σκυλί. Ένα 

σκυλί ουρλιόζει. 

Άκουσα όλλη φορό σκυλί να ουρλιόζει έτσι; Οι στοχασμοί 

μου όλοι πόλευαν να δρόμουν πόλι πίσω. Ναι, όντας ήμουνα παι

δί. Στην πιο αλαργινή παιδιόστικη εποχή μοul 

Τότε αγροίκησα σκυλί φριχrό να ουρλιόζει, και το είδα με τις 

τρίχες σηκωμένες όρθιε~, και το κεφόλι του ψηλό, να τρεμουλιό
ζει στο βαθιό μέσα το μεσoνύχrι, ώρα κι οι σκύλοι να πιστεύουν 

στα φαντόσματα. Τόσο που σπλαχνίστηκα τον εαυτό μου. Γιατί 

είχε μόλις ξεπροβόλει το καταστρόγγυλο φεγγόρι απόνω απ' του 

σπιτιού την πόρτα με μια νεκρώσιμη σιωπή και ίσα που είχε στα

θεί, κυκλοτερή πυρό, πόνω στην οριζόντια στέγη, αμίλητη σαν 

πόνω σε ξένη ιδιοκτησία. 

Κι αυτό τότε τον τρόμαξε το σκύλο, γιατί οι σκύλοι πιστεύουν 

στους κλέφτες και στα φαντόσματα. Κι όταν τον όκουσα ξανό να 

Ο.υρλιόζει και πόλι αισθόνθηκα μέσα μου λύπη. 

Πού πήγε τώρα ο νόνος; Και η γαλαρία; Και η αρόχνη και τα 

μουρμουρίσματα όλα; Ονειρευόμουνα τόχα; Ξύπνησα τώρα; 

Ανόμεσα σε όγριους βρόχους βρέθηκα μόνος, μονομιός, πα

ντέρμος στο παντέρμο σεληνόφως. 

Όμως εκεί κειτόταν ένας όνθρωπος! και να! Ο σκύλος σαλτό-

1ιζε, ανατρίχιαζε, ούρλιαζε και με είδε ότι ζύγωνα, και ξαναούρ-
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λιαξε, και φώναξε: - όκουσα ποτέ ένα σκυλί να φωνόζει έτσι βοή
θεια; 

Κι αληθινό ποτέ κότι όμοια δεν είδα. Έναν τσοπόνο νέο είδα, 

να σπαρταρόει σπασμωδικό, να πνίγεται να γκριματσιόζει με κα

ταστραμμένο πρόσωπο και μ' ένα ολόμαυρο φίδι χοντρό από το 

στόμα του κρεμασμένο. 
Αντίκρισα ποτέ μου τόση αηδία, τόση κίτρινη φρίκη, σε πρό

σωπο; Σίγουρα θα κοιμόταν. Κι ήρθε το φίδι στο λαρύγγι του και 

τρύπωσε και γαντζώθηκε κι εκεί έμεινε. 

Το χέρι μου όρχισε να τραβόει το φίδι ολοένα, μα ανώφελα. 

Το φίδι δεν ξεκολλούσε απ' το λαρύγγι. Τότε μέσα μου κότι ρέκα

ξε: «Δόγκωνε! Δόγκωνε»! 

. «Κόψε το κεφόλι του! Δόγκωνε». Έτσι ρέκαξε μέσα μου η φρί

κη, το μίσος μου, η σιχασιό μου, η συμπόνια μου, ό,τι καλό κι ό,τι 

κακό εντός μου εκείνο ρέκαξε σε μια κραυγή χυμένο. 

Ω σεις γύρω μου, τολμηροί, ερευνητές, που επιχειρείτε τις 

απόπειρες και με πανιό καινούρια αρμενίζετε σε πέλαγα όγρια 

τόσο, σεις που μεθότε από αινίγματα, το όραμα του Ολομόναχου 

εξηγείστε! 

Γιατί ήταν ένα όραμα και προφητεία συνόμα: - ό,τι είδα τυλιγμέ

νο μες σε σύμβολο. Και ποιος είναι που ακόμα να 'ρθει μέλλεται; 

Ποιος ο τσοπόνος που το φίδι έτσι τρύπωσε, στο λαρύγγι του; 

Ο τσοπόνος όμως δόγκωσε καταπώς τον ορμήνεψε η φωνή 

μου και δόγκωσε γερό. Έφτυσε πέρα το κεφόλι του φιδιού και 

σαλτόρισε όρθιος. 

Όχι πια τσοπόνος, όχι όνθρωπος, ένας φωτολουσμένος ήταν 

και γελούσε. Κανείς δε γέλασε ως τώρα πόνω στη γη μας σαν κι 

αυτόν. 

Ω αδερφοί μου, όκουσα γέλιο που γέλιο ανθρώπινο δεν ήταν. 

Και τώρα καίει το σπλόχνο μου. μια δίψα, μια πεθυμιό τρικυμισμέ
νη. 

Ο πόθος μου γι' αυτό το γέλιο με τρώει: ω πώς θα το όντεχα 

να ζω ακόμα! Και πώς θα βαοτόξω να πεθόνω τώρα!» 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας. 
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Η αθέλητη μακαριότητα 

Με τέτοια αινίγματα και τέτοιες πίκρες στην καρδιό ταξίδευε 

ο Ζαρατούστρας στο πέλαγος. Μα ύστερα από τέσσερις μέρες, 

σαν ξεμόκραινε από νησιό των μακαρίων κι από τους φίλους του, 

τότε πια νίκησε τον πόνο του: - νικητής και με πόδια σταθερό, ορ

θώθηκε ξανό απόνω στη μοίρα του. Κι αυτό είπε ο Ζαρατού

στρας στη χαρμόσυνη συνείδησή του: 

«Να 'μαι ξανό μόνος, και θέλω να μείνω μόνος με το λαγαρό 

ουρανό και την ελεύθερη θόλασσα. Κι ολόγυρό μου ξανό απομε

σήμερο. 

Απομεσήμερο αντόμωσα πρώτη φορό τους φίλους μου, απο

μεσήμερο και δεύτερη φορό: - την ώρα που όλο το φως γαλη

νεύει. 

Γιατί όποια ευτυχία ταξιδεύει ακόμα ανόμεσα ουρανού και 

γης, καταφύγιο αποζητόει σε μια φωτερή ψυχή: από ευτυχία γα

λήνεψε τώρα όλο το φως. 

Ω δειλινό της ζωής μ9υ! Κατέβηκε μια φορό, κι η ευτυχία μου 

κότω στον κόμπο για να βρει καταφύγιο: και βρήκε τις ανOιχrές 

και φιλόξενες αυτές ψυχές. 

Ω δειλινό της ζωής μου! Και τι δε θα 'δινα για να 'χα μόνο 

ετούτο: το ζωντανό αυτό χωρόφι των στοχασμών μου και το ρα

δαυγινό εκείνο φως της υπέρτατης ελπίδας μου! 

Συντρόφους γύρευε κόποτε ο δημιουργός και παιδιό της ελ

πίδας του: κι αν μοναχός του δεν τους δημιουργούό'ε, πουθενό 

δε θα τους έβρισκε. 

Βρίσκομαι λοιπόν ανόμεσα στο έργο μου, πηγαίνοντας στα 

παιδιό μου και ξαναγυρίζοντας σ' αυτό: για χόρη των παιδιών του 

πρέπει ο Ζαρατούστρας να γίνει πιο τέλειος. 

Γιατί μονόχα το παιδί του και το έργο του αγαπόει κανείς απ' 

της καρδιός του τα βαθιό. Και όπου υπόρχει μεγόλη αγόπη για το 

εγώ μας, εκεί βρίσκονται και της γονιμότητας τα σημόδια, έτσι πι

στεύωεγώ. 
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Πρασινοφυλλιόζουν ακόμα τα παιδιό μου στην πρώτη τους 

όνοιξη, στέκονται το 'να πλόι στο όλλο και κουνιόνται μαζί από τον 

αγέρα τα δέντρα του κήπου μου και της γονιμότερης γης μου. 

Κι αληθινό! όπου υπόρχουν τέτοια δέντρα, κόπου κοντό 

υπόρχουν και τα νησιό των μακαρίων! 

Κόποτε όμως θα τα ξεριζώσω και θα τα φυτέψω το καθένα 

χωριστό: για να μόθει το καθένα τη μοναξιό, την επιμονή και την 

προφύλαξη. 

Ροζιασμένο και καμπουριασμένο και μ' ευλύγιστη σκληρόδα 

πρέπει να στέκει το καθένα, φόρος ζωντανός ακατανίκητης ζω

ής. 

Εκεί όπου οι καταγίδες ορμόν κατό το πέλαγος και του βου

νού η μουσούδα πίνει νερό, εκεί οφείλει ο καθένας μια φορό, με

ρονυχτίς, σκοπός να φυλόξει, για να δοκιμόσει και να γνωρίσει 

τον εαυτό του. 

Οφείλει να γνωριστεί και να δοκιμαστεί σ' αυτό, για να ιδεί αν 

είναι του δικού μου είδους και της δικιός μου καταγωγής -αν εί

ναι κύριος μακρόχρονης θέλησης, σιωπηλός κι όταν μιλόει ακό

μα, και έτσι υποχωρητικός ώστε δίνοντας να παίρνει: - για να γί

νει μια μέρα σύντροφός μου, να δημιουργήσει και να γιορτόσει 

μαζί με το Ζαρατούστρα: -να γίνει τέτοιος ώστε να γρόψει τη θέ

λησή μου απόνω στους πίνακες μου: για την ολοκληρωτική τελεί

ωση των πραγμάτων όλων. 

Και για χόρη εκείνου και των ομοίων του, πρέπει κι εγώ ο ίδιος 

να γίνω τέλειος, γι' αυτό αφήνω την ευτυχία μου και προσφέρω 

τον εαυτό μου σε όλες τις δυστυχίες - για τη στερνή μου αυτο

γνωσία. 

Κι ήταν, στ' αλήθεια, καιρός να πηγαίνω. Και του στρατολάτη 

ο ίσκιος και ο μακρότατος χρόνος κι η πιο σιωπηλή ώρα, - όλα 

μού 'λεγαν: «Είν' η μεγόλη στιγμή!» 

Ο αγέρας που φυσούσε μέσα απ' την κλειδαρότρυπα, μου 

έλεγε: «'Ελα!». Η πόρτα δολερό ανοίγοντας, μου φώναζε: «Φύ
γε!». 

Όμως με την αγόπη των παιδιών μου ήμουν αλυσοδεμένος: η 
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επιθυμία με έδενε, η επιθυμία για την αγάπη, η επιθυμία να πέσω 

θύμα των παιδιών μου και γι' αυτό να χαθώ. 

Επιθυμώ -αυτό σημαίνει για μένα: χάνομαι. Εγώ σας έχω 

παιδιά μου. Σ' αυτό το «έχω», πρέπει να 'ναι όλα βεβαιότητα και 

τίποτα επιθυμία. 

Όμως ο ήλιος της αγάπης μου έκαιγε και πάνω μου ζωογό

νος, και μέσα στο ζουμί του έβραζε ο Ζαρατούστρας - και τότε 

σκιές κι αμφιβολίες πέταξαν μακριά του. 

Κι επιθυμούσα πια την παγωνιά και το χειμώνα: «Ω, ας με κά

νει η παγωνιά κι ο χειμώνας να χrυπάω τα δόντια μου τουρτουρί

ζοντας» είπα αναστανέζοντας: - και καταχνιές παγερές υψωθή

καν από μέσα μου. 

Το παρελθόν μου τσάκισε τους τάφους του, και πλήθος λύπες 

μου θαμμένες ζωντανές ξύπνησαν: Πόνο βαθιά κοιμόντουσαν, 

κρυμμένες στο σάβανό τους! 

Κι όλα με σημάδια μου φωνάζαν: «Είναι καιρός!» Μα εγώ δεν 

άκουγα: μέχρι που η άβυσσσός μου άρχισε να τραντάζεται κι ο 

λογισμός μου με δάγνωσε. 

Αχ, χαώδη σκέψη μου, σι(έψη δικιά μου! Πότε θα βρω τη δύνα

μη να σ' ακούσω να σκάβεις χωρίς να τρεμουλιάζω; 

Μέχρι απάνω στο λαιμό χrυπάει η καρδιά μου σαν σε ακούω 

να σκάβεις! Κι η σιωπή σου ακόμα θέλει να με πνίξει, ω χαώδη 

σιωπηλέ! 

Ακόμα δε βρήκα το θάρρος να σε φέρω στην επιφάνεια: αρκε

τά πια σε βάσταξα μέσα μου. Ακόμα δε βρήκα το κουράγιο για τη 

στερνή λιονταρόκαρδη τόλμη, για τη στερνή αποκοτιά! 

Aβάσταχro για μένα είναι το βάρος σου, μια μέρα όμως θα 

βρω τη λιονταρίσια δύναμη και τη λιονταροκραυγή να σε καλέσω 

απάνω. 

Κι όταν θα το νικήσω αυτό, τότε θα νικήσω και κάτι άλλο πιο 

μεγάλο. Και μια νίκη θα μπει σφραγίδα τηςτελειοποίησής μου! 

Τώρα όμως αρμενίζω ακόμα σ' αμφίβολες θάλασσες, η τύχη 

με γλυκοχαίδεύει και με μαργιολιές με πιάνει. Κι εγώ μπροστά και 

πίσω αγναντεύω με το λιμάνι του φινάλε πουθενά. 
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Δεν ήρθε ακόμα η στιγμή του ύστερού μου αγώνα, ή μήπως 

τώρα φτάνει; Αλήθεια, με δολερή ομορφιά με βλέπουν κι η θά

λασσα και η ζωή! 

Ω της ζωής μου δειλινό! ω ευτυχία τρυφερή, λίγο πριν απ' το 

βράδυ! Ω ειρήνη μες στην αγωνία! Πόσο δε σας πιστεύω όλους 

σας! 

Αληθινά, δυσπιστώ στην πονηρή σας ομορφιά! 

Σαν την πολυαγαπημένη του η ζηλιάρης την σπρώχνει να είναι 

μπροστά του και τρυφερός είναι μ' αυτή και στη σκληράδα ακό

μα, όμοια κι εγώ σπρώχνω μπροστά μου ετούτη τη μακάρια ώρα. 

Αλάργα μου, ω μακάρια ώρα! Μαζί σου μου 'ρθε μια μακαριό

τητα, αθέλητά μου! Πρόθυμος και για τη μεγαλύτερη θλίψη στέ

κομαι εδώ: παράκαιρα ήρθες! 

Αλάργα, αλάργα, ω μακάρια ώρα! Γύρεψε καλύτερο καταφύ

γιο εκεί-στα παιδιά μου σιμά! Μην αργοπορείς! κι ευλόγησέ τα 

πρl.ν το βράδυ με την μακαριότητά μου! 

Και το βράδυ ζυγώνει: ο ήλιος βασιλεύει. Κι η ευτυχία μου, μα

ζί του!» Αυτά έλεγε ο 2αρατούστρας. Κι ολονυχτίς πρόσμενε τη 

δυστυχία του: του κάκου όμως. Η νύχτα απόμεινε φεγγοβόλα και 

σιωπηλή, κι η ευτυχία σίμωνε ολοένα και πιο κοντά του. Γύρω στο 

πρωινό ο 2αρατούστρας γέλασε από μέσα του και είπε κοροϊ

δευτικά: «Η ευτυχία με κυνηγάει. Κι αυτό γιατί δεν κυνηγάω τις 

γυναίκες. Η ευτύχία μια γυναίκα είναι». 

Πριν βγει ο ήλιος 

«Ω ουρανέ απάνωθέ μου, λαμπερέ! Χαώδη! Άβυσσε του Φω

τός! Σ' αγναντεύω κι από θεϊκές λαχτάρες ανατριχιάζω! 
Να ριχτώ στα ύψη σου -να το δικό μου βάθος! Να κρυφτώ στη 

λαγαράδα σου - να η δικιά μου αθωότητα. 

Το Θεό τον κρύβει η ομορφιά του: έτσι κι εσύ κρύβεις τ' αστέ

ρια σου. Δε μιλάς: έτσι μου αναγγέλειςτη σοφία σου. 

Σιωπηλός ξεπρόβαλες σήμερα πάνω απ' την αφρισμένη θά-
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λασσα, για μένα, η αγάπη σου και η συστολή σου, είν' αποκάλυ

ψη για την αφρισμένη ψυχή μου. 

Ωραίος ήρθες σε μένα, τυλιγμένος την ομορφιά σου, σιωπη

λός μου μιλάς και μου αποκαλύmειςτη σοφία σου: 

Ω γιατί να μη καταλάβω όλη τη συστολή της ψυχή σου! Πριν 

απ' τον ήλιο σε μένα τον ερημίτη ήρθες! 

Είμαστε φίλοι από κατάπρωτα: κοινά μας είναι η θλίψη κι ο 

τρόμος και το βάθος. Κι ο ήλιος ακόμα, κοινός είναι για μας. 

Δε μιλάμε γιατί πάρα πολλά ξέρουμε: σωπα(νουμε και χαμο

γελάμε στη σοφία μας. 

Φως της φωτιάς μου μη δεν είσαι; Και μη δεν είσαι αδελφή -
ψυχή του νου μου; 

Μαζί όλα τα μάθαμε. Μαζί μάθαμε να υψωνόμαστε πάνω απ' τον 

εαυτό μας, προς τον εαυτό μας και να χαμογελάμε ξέγνοιστα: 

Ξέγνοιαστα χαμογελάμε αγναντεύοντας τα βάθη, με διάφανα 

μάτια, μέσα από απέραντες αποστάσεις, όταν από κάτω λυσσο

μανάν σαν τη μπόρα ο εξαναγκασμός, το συμφέρον, η ενοχή. 

Και σαν πλανιόμουν μονάχος, για ποιο πράγμα πεινούσε η ψυ

χή μου μέσα στις νύχτες t'και στα πλανερά μονοπάτια; Και σαν 
σκαρφάλωνα στα βουνά, ποιον άλλον γύρευε απάνω στις κορ

φές εξόν από σένα; 

Και όλες οι περιπλανήσεις μου και όλα τα σκαρφαλώματα 

ήταν μια ανάγκη και μια βοήθεια στον αβοήθητο: να πετάξει μο

νάχα θέλει η ψυχή μου, να πετάξει σε σένα. 

Και τι μισούσα πιο πολύ από τα διαβατάρικα σύννεφα, και από 

κάθε τι που σε θολώνει; Ακόμα και το μίσος μου μισούσα επειδή 

σε θόλωνε! 

Φουρκίζομαι με τα διαβατάρικα σύννεφα, μ' αυτούς τους 

αγριόγατους που σέρνονται. Παίρνουν από σένα κι από μένα ό,τι 

κοινό έχουμε: το απέραντο άπειρο! Ναι και Αμήν. 

Φουρκίζομαι μ' αυτούς τους μεσίτες και τους ταραξίες, με τα 

διαβατάρικα σύννεφα: μ' αυτά τα μισερά και ψεύτικα όντα, που 

μήτε να ευλογάν μάθαν, μήτε να καταριόνται απ' την καρδιά 

τους. 
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Προτιμώ να 'μαι χωμένος σ' ένα βαρέλι, χωρίς να βλέπω ου

ρανό, προτιμάω να κρυφτώ σε μια άβυσσο χωρίς ουρανό, παρά 

να βλέπω εσένα φωτοβόλε ουρανέ, σκοτεινιασμένο από διαβα

τάρικα σύννεφαl 

Και πολλές φορές πεθύμησα να τα σταματήσω με τα κυματι

στά χρυσωμένα κύματα των αστραπών κι έτσι, ίδια μ' αστροπέλε

κα ταμπούρλο να κρούω στην καζανένια απάνω την κοιλιά τους. 

Ένας οργισμένοςταμπουρλιέρης, επειδή μου κλέβουντο Ναι 

και Αμήν σου, ω ουρανέ, απάνωθέ μου, γάργαρε! φωτεινέ! φω

τός η άβυσσος! - γιατ( σου αρπάζουν και το δικό μου Ναι και το 

Αμήν! 

Γιατί προτιμώ το θόρυβο από τους αστροπέλεκες και τις κα

ταιγίδες από την ύποπτη και αμφίβολη γατίσια ηρεμία. Και στους 

ανθρώπους ανάμεσα, μισώ περισσότερο κάθε που αργοδιαβαί

νει και όλα τα μισερά και ψεύτικα κι αμφίβολα, διαβατάρικα σύν

νεφα. 

</Οποιος να ευλογάει δε δύναται, πρέπει να μάθει να καταριέ

ται!" αυτή η φεγγερή διδαχή μου έπεσε από το φεγγερό ουρανό, 

αυτό τ' αστέρι λάμπει ακόμα, τις μαύρες νύχrες, στον ουρανό 

μου! 

Όμως εγώ ευλογάω και κηρύχνω πάντα το Ναι, σαν είσαι γύ

ρω μου εσύ, γάργαρε! φεγγοβόλε! ω φωτός άβυσσε! - σε όλες 

τις αβύσσους φέρνω το ευλογημένο σου Ναι. 

Του Ναι έγινα κήρυκας κι ευλογητής: και για να γίνω πάλεψα 

πολύ καιρό, για να ελευθερώσω μια μέρα τα χέρια μου και να ευ

λογώ. 

Όμως αυτή είν' η ευλογία μου: πάνω από καθετί να στέκομαι 

σαν ουρανός δικός του, σα θόλος, σα γαλανή καμπάνα του και 

σαν ασφάλεια παντοτεινή: κι είναι ευδαίμονας όποιος έτσι ευλο

γάει! 

Γιατί το καθετί είν' βαφτισμένο στην πηγή της αιωνιότητας και 

πέρα απ' το καλό και το κακό είναι μονάχα ίσκιοι, υγρές λύπησες 

και διαβατάρικα σύννεφα. 

Αληθινά, είναι μια ευλογία και όχι μια κατάρα όταν διδάσκω: 
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επόνω απ' το καθετί, στέκεται ο ουρανός - τύχη, ο ουρανός -
αθωότητα, ο ουρανός -περίπου, ο ουρανός -περηφόνια» 

Το «περίπου» - αυτό είναι η αρχαιότερη ευγένεια του κόσμου, 

την επέστρεψα σ' όλα τα πρόγματα, και τα ελευθέρωσα από τα 

δεσμό του σκοπού. 

Αυτή την ελευθερία κι αυτή την ουρόνια ευθυμία έβαλα σό

μπως γαλανές καμπόνες, πόνω από καθετί, σαν δίδαξα, ότι πόνω 

απ' αυτό κι ανόμεσό τους, καμιό «αιώνια θέληση» - δε θέλει. 

Αυτή την ελευθερία κι αυτή την τρέλα, έβαλα στη θέση κείνης 

της θέλησης, σα δίδαγμα: «σε όλα τα πρόγματα ένα είναι αδύνατο 

-η λογική!» 

Λίγη λογική μόλιστα, ένα σπειρί σοφίας σκορπισμένο απ' 

όστρο σ' όστρο, - αυτό είναι το προζύμι το ανακατωμένο σ' όλα 

τα πρόγματα: κι απ' αυτή την τρέλα, ανακατώθηκε η σοφία σε 

όλα τα πρόγματα! 

Λίγη σοφία, φυσικό, είναι μπορετή. Μα αυτή τη μακόρια 

ασφόλεια, τη βρήκα εγώ σ' όλα τα πρόγματα: ότι προτιμόν να χο

ρεύουν στα πόδια - της τύχης. 

Ω ουρανέ απόνωθέ μοiJ, αγνέ! πανύψηλε Ι Αυτή για μένα είν' η 

αγνότης σου, ότι δεν υπόρχει σε σένα καμιό αιώνια λογική - αρό

χνη, μήτε αρόχνης ιστοί: - ότι είσαι για μένα ένα πλότωμα χορού 

για θείες συντυχίες, ένα θείο τραπέζι για θεία ζόρια καί θείους 

παίχrες! 

Τι, κοκκινίζεις; Μηντόχα είπα πρόγματα ανέκφραστα; Μηντό

χα σε. βλαστήμησα, θέλοντας να σ' ευλογήσω; 

Ή μπας και είναι η ντροπή σου που είμαστε μόνοι οι δυο μας, 

αυτή που σ' έκανε να κοκκινίσεις; -Μου λες να φύγω και να σω

πόσω, επειδή έρχεται η μέρα; 

Ο κόσμος είναι βαθύς: κι είναι πιο βαθύς απ' όσο φαντόστηκε 

η μέρα ποτέ της. Δεν πρέπει όλα να τα λέει κανείς μπροστό στη 

μέρα. Κι η μέρα έρχεται: ας χωριστούμε λοιπόν! 

Ω ουρανέ απόνωθέ μου, ντροπαλέ! φλογερέ! Ω ευτυχία μου 

εσύ πριν βγει ο ήλιοςl Η μέρα έρχεται: ας χωριστούμε λοιπόν!» 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας. 
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Η αρετή που μικραίνει 

ΚΙ όταν ο 2αρατούστρας βγήκε στη στεριό, δεν πήγε ντογρού 

στο βουνό του και στη σπηλιό του, μα έκανε πολλές βόλτες και 

ρωτούσε πολλό, μαθαίνοντας, τούτο ή εκείνο, κι έλεγε για τον 

εαυτό του χωρατεύοντας: «Να, ένας ποταμός που με χίλια κλω

θωγυρίσματα ξανόρχεται πόλι στη πηγή του». Γιατί ήθελε να μό

θει για την τύχη του ανθρώπου όσον καιρό αυτός έλειπε, αν ο όν

θρωπος έγινε πιο μεγόλος, ή πιο μικρός. Και κόποια φορό είδε 

καινούρια σπίτια, τότε ξαφνιόστηκε και είπε: 

"Τι σημαίνουν τούτα τα σπίτια; Αληθινό, δε τα ύψωσε καμιό 

μεγόλη ψυχή, για ν' αφήσει τ' αχνόρια της! 

Μήπως τα 'βγαλε κανένα χαζοπαίδι απ' το κουτί των παιχνι

διών του; Ας τα βόλει, λοιπόν, πόλι μέσα, ένα όλλο παιδί. Κι οι κό

μαρες αυτές και τα καμαρόκια: μπορούν όνθρωποι να μπαινο

βγα(νουν σ' αυτό; Θαρρώ πως γίναν για μεταξένιες κούκλες ή για 

λαίμαργα γατόκια που αφήνονται να τα φόνε». 

Κι ο 2αρατούστρας σταμάτησε και στοχόστηκε, και είπε με 

λύπη: 

,,'Ολα μικρύναν. Ολούθε χαμηλόπορτες αντικρίζω. Όποιος εί

ναι του είδους μου μπορεί να διαβεί, ακόμα, μα σκύβοντας. Ω πό

τε θα γυρίσω στην πατρίδα μου, δίχως να αναγκόζομαι να σκύβω 

-να σκύβω μπροστό στους μικρούς!» 

Κι ο 2αρατούστρας αναστέναξε κι αγνόντεψε πέρα - αλόργα. 
Την ίδια μέρα όμως είπε το λόγο του, για την αρετή που μι

κραίνει: «Διαβαίνω ανόμεσα από το λαό με τα μότια ανοιχτό: Οι 

όνθρωποι δε μου συχωρόν ότι δε φθονώ τις αρετές τους. 
Αλυχτόν το κατόπι μου, επειδή τους λέω: στους μικρούς αν

θρώπους χρειόζονται μικρές αρετές -και γιατί δε μπορώ να νιώ

σω, ότι η ύπαρξη των μικρών ανθρώπων, είναι αναγκαία. Κόκο

ρας σε ξένο κοτέτσι μοιόζω, και με τσιμπόν ακόμα και οι κότες, 

μα δεν κρατόω κακία στις κότες. 

Τους φέρνομαι μ' ευγένεια όπως σε όλες τις μικρές ενοχλή-
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σεις. Να είσαι αγκαθερός στους μικρούς, θαρρώ, είναι σοφία του 

σκαντζόχοιρου. 

Μιλάν για μένα όλοι το βράδυ, σαν κάθονται στο στην παρα

στιά. Μιλάν για μένα, μα κανένας δε με συλλογιέται. Ετούτη είναι 

η καινούρια σιωπή που δασκαλεύτηκα: ο σαματάς που κάνουν 

γύρω μου, απλώνει μια χλαμύδα πάνω από τις σκέψεις μου. 

Μουρμουρίζουν: «Τι μάς γυρεύει εμάς αυτό το ερεβώδες νέ

φαλο; ΠροσοXtl μη μας φέρει καμιά επιδημία!» 
Και τώρα τελευταία μια γυναίκα τράβηξε κατά το μέρος της 

το παιδί της, γιατί ήθελε να με ζυγώσει: 

«Κάνε πέρα τα παιδιά, ρέκαξε: τέτοια μάτια καίνε τις ψυχές 

των παιδιών». 

Βήχουν όταν μιλάω. Φαντάζομαι το βήξιμο αντίρρηση στους 

μεγάλους αγέρηδες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, από το βούισμα 

της ευφροσύνης μου. 

«Δεν έχομε ακόμα καιρό για το Ζαρατούστρα» να η αντίρρη

ση. 

Κι όταν ακόμα με δοξολογάν, πώς θα μπορούσε να μ' αποκοι

μίσει η δοξολογία τους; Α"καθερή ζώνη, μου είναι τα παινέματά 
τους. Με τρυπάει κι όταν την βγάλω ακόμα. 

Κι αυτό το δασκαλεύτηκα από κείνους: όποιος πεινάει παρι

στάνει ότι γυρίζει ό,τι του δίνουν, στην πραγματικότητα όμως, 

γυρεύει να του δώσουν πιο πολύ! 

Ρωτήστε το ποδάρι μου, αν του αρέσει το γλείψιμό τους και 

τα παινέματά τους. Κι αλήθεια με τέτοιο χρόνο και τέτοιο τικ -τακ 
δε θέλει μήτε να χορέψει, μήτε να γαληνέψει. 

Πασχίζουν να με σούρουν κατά τις μικρές τους αρετές. Θα 

γύρευαν να σούρουντο ποδάρι μου στο τικ -τακτης μικρής ευτυ

χίτσας τους. 

Διαβαίνω ανάμεσα σε τούτο το λαό κι έχω τα μάτια μου ανοι

χτά, καταντήσαν πολύ μικρά και συνεχίζουν να μικραίνουν ακό

μα. Κι αιτία είναι η διδαχή τους για την ευδαιμονία και την αρετή. 

Επειδή είναι ακόμα ταπεινόφρονες στην αρετή τους, με την 

επιθυμία τους για ανέσεις. 
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Ακόμα δασκαλεύονται να περπατόν με το δικό τους τρόπο και 

να τραβόν μπροστό. Κι αυτό το λέω «κούτσα - κούτσα.» Έτσι 

εμποδίζουν όσους βιόζονται. 

Και πολλοί απ' αυτούς τραβούσαν μπροστό και σύνωρα κοί

ταζαν πίσω, με τεντωμένο το λαιμό τους: Θα ήθελα να σκουντή

ξω τα κορμιό τους. 

Τα ποδόρια και τα μότια θα πρέπει να μην ψεύδονται και να μη 

διαψεύδονται. Οι μικροί όνθρωποι όμως λένε ψέματα πολλό. 

Κόμποσοι απ' αυτούς θέλουν, οι πιο πολλοί όμως έχουν θέλη

ση παθητική. Κόμποσοι είναι ειλικρινείς, μα οι πιο πολλοί της κα

κιός ώρας θεατρίνοι. 

Είναι ανόμεσό τους, θεατρίνοι δίχως να το ξέρουν και θεατρί

νοι δίχως να το θέλουν. Οι ειλικρινείς είναι πόντα λιγοστοί πολύ. 

Οι ιδιότητες του όντρα είναι λιγοστές πολύ, για τούτο αντρο

φέρνουν οι γυναίκες. Γιατί μονόχα ο όντρας, ο ακέραιος όντρας, 

μπορεί να λευτερώσει τη γυναίκα, απ' τη γυναίκα. 

Και να, η χειρότερη υποκρισία τους: όσοι προστόζουν υποκρί

νονται κι αυτοί τις αρετές εκείνων που υπακούουν. 

«Υπηρετώ, υπηρετείς, υπηρετούμε», έτσι κελαηδόει η υποκρι

σία των κυρίαρχων -κι αλί τους, που κι ο πρώτος κύριος, είναι κι ο 

πρώτος υπηρέτης! 

Αχ, και την υποκρισία τους ακόμα, πέρα για πέρα τρύπησε η 

περιέργεια της ματιό μου. Και ένιωσα καλό την ευτυχία τους: μια 

μύγα! και το ζουζούνισμό τους κατό τα τζόμια τα ηλιοπερίχυτα. 

Τόση καλοσύνη ξεχωρίζω, τόση αδυναμία! Τόση δικαΙΟCJνη 

και συμπόθεια και αδυναμία υπόρχει! 

Είναι στρογγυλοί και δίκαιοι μαζί τους, όπως οι κόκκοι της όμ

μου είναι στρογγυλοί και δίκαιοι και καλοί στους όλλους και στην 
όμμο. 

Να αγκαλιόζουν ταπεινό μια ταπεινή μικροευτυχία, να τι ονο

μόζουν «εγκαρτέρηση.» 

Στο βόθος μονόχα ένα, με απλο"ίκή νοοτροπία, πεθυμόν: να 

μην τους πειρόξει κανένας. Γι' αυτό είναι ευγενείς μεταξύ τους 

και κόνουν καλό ο ένας στον όλλον. 
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Αυτό όμως είναι ανανδρία! δεν είναι αρετη. 

Είναι πονηροί, οι μικροί άνθρωποι' οι αρετές τους έχουν δά

χrυλα σβέλτα. Όμως δεν έχουν γροθιές: Τα δάχrυλά τους δεν ξέ

ρουν να κρύβονται πίσω απ' τις γροθιές τους. 

«Αρετή» ονομάζουν ό,τι ταπεινώνει και μερώνει: και καταντή

σαν το λύκο σκύλο, και τον άνθρωπο το καλύτερο σπιτόβιο ζώο. 

«Στήσαμε την καρέκλα μας στη μέση,» αυτό μας λέει το αλέ

γρο κέφι τους - ακριβώς ανάμεσα σε ταυρομάχους που πεθαί

νουν και σε στρείδια εύθυμα. 

Αυτό είναι μετριότητα, κι ας το λένε μετριοπάθεια. 

Διαβαίνω ανάμεσα από το λαό αυτό κι αφήνω και μου πέ

φτουν πολλά λόγια. Μα μήτε να αδράξουν ξέρουν μήτε να κρατή

σουν. 

Τους κακοφαίνεται, που δεν ήρθα να ψάξω τα όργια και τις 

κακίες τους, κι αλήθεια δεν ήρθα να τους προστατέψω, μήτε από 

τους λωποδύτες. 

Τους κακοφαίνεται, ακόμα, γιατί δεν είμαι πρόθυμος, ν' άκονί
σω και να οξύνω τη σοφία τους: σάμπως δεν είχαν μπόλικους 

αμπελοφιλόσοφους, με ~ωνή ν' αντιλαλεί στ' αφτιά μου, σαν 
γρατζούνισμα πετροκόντυλου! 

Κι όταν κράζω: «καταραστείτε, όλους τους άνανδρους διαβό

λους που κατοικούν εντός σας κι ολοένα θέλουν ν' αναστενά

ζουν, και να σταυρώνουν τα χέρια, για να δέονται»: τότε ρεκά

ζουν: «Ζαρατούστρα είσαι άθεος». 

Μα ακριβώς σ' αυτούς μ' αρέσει να φωνάζω στ' αφτί: «Ναι, εί

μαι ο Ζαρατούστρας ο άθεος!» 

Ω, οι ντελάληδες αυτοί της αυταπάρνησης, ολούθε όπου μι

κρότητα, αρρώστια και μηδαμινότητα υπάρχει σέρνονται σαν τις 

ψείρες, και μονάχα η σιχασιά με κρατάει να μην τους σκοτώσω. 

Καλά λοιπόν αυτό το κήρυγμά μου, για τ' αφτιά σας: 

Είμαι ο Ζαρατούστρας, ο άθεος, και λέω, ποιος είναι πιο άθε

ος από μένα, για να ευφρανθώ με τα διδάγματά του; 

Είμαι ο Ζαρατούστρας ο άθεος' πού θα βρω τους όμοιους 

μου; Και όμοιοί μου είναι όσοι δίνουν στους εαυτούς τους τη θέ-
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λησή τόυς, και φτερουγάν αλάργα από κάθε αυταπάρνηση. 

Είμαι ο Ζαρατούστρας, ο άθεος: βράζω στο καζάνι μου την 

όποια τύχη, κι αφού ψηθεί καλά της λέω «καλώς όρισες» και την 

κάνω τροφή μου. 

Κι αλήθεια πολλές τύχες ξεπρόβαλαν κυριαρχικά, όμως η θέ

λησή μου τους μίλησε πιο κυρίαρχη κι αυτές γονάτιζαν μπροστά 

μου, παρακαλεστικά, -παρακαλεστικά για να βρουν καταφύγιο 

και καρδιά σε μένα και μου ψιθύριζαν κολακευτικά: «Δες, Ζαρα

τούστρα, πώς έρχεται ο φίλος στο φίλο!» 

Μα γιατί μιλάω, αφού κανένας δεν έχει τ' αφτιά μου; Γι' αυτό 

θα κράξω στους ανέμους. 

«Γίνεστε όλοι πιο μικρότεροι ανθρωπάκηδες, στο τέλος θα 

εξαφανιστείτε, από τις πολλές σας μικρο αρετές και μικροπαρα

λείψεις, απ' την πολλή σας μικροαυταπάρνηση. 

Πολύ προφυλαγόσαστε, πολύ ενδίνετε. Τέτοια είναι η γη σας 

που βλαστήσατε. Όμως για να θεριέψει ένα δέντρο πρέπει ν' 

αμολύσει ρίζες σκληρές σε σκληρόβραχα γύρω. 

Ό,τι δεν κάνατε, ακόμα, υφαίνεται στου μέλλοντος το ύφα

σμα, ακόμα και το τίποτα, το δικό σας, είναι αράχνης δίχτυ και μια 

αράχνη που θρέφεται από το αίμα του μέλλοντος. 

Κι όταν παίρνετε, σάμπως να κλέβετε, μοιάζει μικροενάρετοι, 

μα και στους κλέφτες η τιμή προστάζει: «Πρέπει να κλέβει κανείς 

μονάχα, όταν δε μπορεί ν' αρπάζει.» 

Το να ενδίνεις -είναι κι αυτό ένα κήρυγμα της αυταπάρνησης. 

Αχ, να μπορούσατε να πετάξετε μακριά από σας την πάσα μι

σοθέληση και να πάρετε μια ακέραια απόφαση ή για την τεμπελιά 
ή για τη δράση! 

Αχ, να καταλαβαίνατε τα λόγια μου! Κάντε ό,τι θέλετε πάντα, 
μα πρώτα, γίνετε τέτοιοι που «μπορούν να θέλουν». 

«Αγαπάτε πάντα τον πλησίον σας, όπως τον εαυτό σας,» γίνε
τε όμως πρώτα τέτοιοι που ν' αγαπάν τον εαυτό τους: Ν' αγαπάν 
με τη μεγάλη αγάπη ν' αγαπάν με τη μεγάλη καταφρόνια. Έτσι μι
λούσε ο Ζαρατούστρας, ο άθεος. 

Μα γιατί μιλάω αφού κανείς δεν έχει τ' αφτιά μου; 
12 
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Όμοιος με τον Πρόδρομό μου είμαι, με το ίδιο μου το κρόξιμο 

του κόκορα ανόμεσα στους σκοτεινούς δρόμους. 

Μα η ώρα έρχεται, μαζί με τη δικιό μου! Κι ώρα την ώρα γίνο

νται πιο φτωχοί και πιο στείροι - φτωχοφύτρες, φτωχογής. 

Σε λίγο θα 'ναι μπροστό μου σόμπως ξερό χορτόρι, σαν στέ

πες, αποσταμένοι από τον εαυτό τους και διψασμένοι πιο πολύ 

για φωτιό, παρό για νερό! 

Ω τρισευτυχισμένη ώρα του αστροπέλεκα! Ω πρωινό μυστή

ριο!. Γοργές φωτιές θα τους κόνω μια μέρα και προφήτες με γορ

γόφλογες γλώσσες. Θα προφητέψουν μια μέρα με πύρινες 

γλώσσες: Έρχεται! Έρχεται το μεγόλο Μεσημέρι!» 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας. 

Στο /Ορος των Ελαιών 

"ο χειμώνας, σαν μοχθηρός ξένος, μένει στο σπίτι μου. Μελό

νιασαν τα χέρια μου απ' της φιλίας του το χειροσφίξιμο. 

Τον τιμώ αυτόν το μo~θηρό ξένο, μ' αρέσειόμωςνατονπαρα
τόω μόνο. Μ' αρέσει να τον αποφεύγω. Και τον αποφεύγει κα

νείς, μονόχα σαν φεύγει γρήγορα. 

Με πόδια ζεστό και με ζεστούς λογισμούς τρέχω εκεί, όπου ο 

αγέρας γαληνεύει στη λιόχαρη γωνιό του Όρους των Ελαιών 

μου. 

Τότε γελόω με τον αυστηρό μου ξένο και τον ευγνωμονώ, που 

μένει σπίτι και μου διώχνει τις μύγες και σταματόει πολλούς μι

κροθορύβους. 

Γιατί δεν αντέχει να ζουζουνίζει ένα κουνούπι ή και δυο και 

κρατόει το δρόμο έρημο, τόσο, που το φεγγαροφώς αρχίζει να 

φοβόται τη νύχτα. 

Ένας τραχύς ξένος είναι -όμως τον σέβομαι, χωρίς να προ

σκυνόω σαν τους γυναικόκηδες τον πρησκοκοίλη θεό της φω

τιός. 

Καλύτερα να χτυπόν λίγο τα δόντια μου παρό να προσκυνόω 
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είδωλα! τέτοιος είν' ο χαρακτήρας μου. Και ξεχωριστό, τα 'χω με 

κόθε είδωλο της φωτιός, που κουφοβρόζει κι αχνίζει. 

Σαν αγαπόω και ένα, τον αγαπόω καλύτερα-το χειμώνα παρό 

το καλοκαίρι: καλύτερα περιπαίζω τώρα τους εχθρούς μου και 

πιο θαρραλέα, απ' όταν ο χειμώνας κόθεται στο σπίτι μου. 

Στ' αλήθεια, θαρρελέα, ακόμα κι όταν σέρνομαι στο κρεβότι 

μου: τότε ακόμα κι η ευτυχία μου γελόει και το παίρνει απόνω 

της. Και με το απατηλό όνειρό μου ακόμα γελόει 

Εγώ -ένας που σέρνεται; Εγώ ποτέ δε σύρθηκα στη ζωή 

μπροστό στους δυνατούς. Κι αν ποτέ είπα ψέματα, το 'κανα από 

αγόπη. Γι' αυτό ευχαριστιέμαι ακόμα και στο χειμωνιότικο κρεβό

τι 

Ένα φτωχό κρεβότι με ζεσταίνει πιο πολύ από 'να πλούσιο, 

γιατί φυλόω ζηλιόρικα τη φτώχεια μου. Και το χειμώνα την αγα

πόω πιο πολύ. 

Με μια κακία αρχίζω κόθε μέρα, κορο'ίδεύω το χειμώνα μ' ένα 

παγωμένο λουτρό: κι αυτό αναγκόζει τον αυστηρό μουσαφίρη 

μου να γκρινιόζει 

Και μ' αρέσει να τον γαργαλόω μ' ένα κερόκι, για να μου λευ

τερώσει καμιό φορό τον ουρανό από τη μαύρη καταχνιό. 

Και ιδιαίτερα το πρωί είμαι πιο κακός: τις πρώτες ώρες, όπου 

οι κουβόδες στριγγλίζουν στο πηγόδι και τ' όλογα χλιμιντρίζουν 

στους θαμπούς δρόμους. Και περιμένω ανυπομόνεφτα να λόμ

ψει καμιό φορό ο φωτεινός ουρανός, ο ασπρογένης χειμωνιότι

κος ουρανός, ο γέρος με τ' όσπρο κεφόλι, -ο χειμωνιότικος ου

ρανός, ο σιωπηλός, που πολλές φορές, ακόμα και τον ήλιο του 
βουβαίνει 

Μπας κι έμαθα απ' αυτόν τη μακρόχρονη φεγγοβόλα σιωπή; 
Ή μπας κι εκείνος την έμαθε από μένα; Και στο φινόλε, μπας και 
τη βρήκε ο καθένας μας μοναχός του; 

Όλα τα καλό πρόγματα έχουν πολύπλοκη αρχή - όλα τα καλό 
χαρούμενα πρόγματα, rtηδόν από χαρό στη ζωή: πώς θα μπο
ρούσαν να το κόνουν αυτό μονόχα μια φορό; 

Ένα καλό και χαρούμενο πρόγμα είν' η μακρόχρονη σιωπή 
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και όμοιο με το χειμωνιάτικο ουρανό, να το θωρεί κανείς με φεγ

γοβόλο στρογγυλόματο πρόσωπο: Ίδια μ' αυτόν να κρύβει τον 

ήλιο του και την αδόμαστη του ήλιου θέληση: αληθινό, αυτή την 

τέχνη κι αυτή τη χειμωνιάτικη τόλμη την έμαθα καλό! 

Η πιο αγαπημένη μου κακία και τέχνη είναι ότι δίδαξα τη σιω
πή μου, να μην προδίνεται με τη σιωπή. 

Με λόγια βροντερό και με ζόρια μ' αρέσει να ξεγελόω τους 

επίσημους που καρτερόν: η θέληση κι ο σκοπός μου πρέπει να 

ξεφεύγει την προσοχή των αυστηρών φυλόκων. Για να μη μπορεί 

κανείς να με ιδεί μέσα στην όβυσσό μου και με τη στερνή μου θέ
ληση ~γι' αυτό ανακόλυψα τη μακρόχρονη φεγγοβόλα σιωπή. 

Συνόντησα.έξυπνους πολλούς: σκεπόζαν το πρόσωπό τους 

και θολώναν τα νερό τους, για να μην τους βλέπει κανείς μέσα 

απ' αυτό ως τοβόθος τους. 

Όμως σ' αυτούς ακριβώς έρχονται οι πιο έξυπνοι δυσκολόπι

στοι και καρυδοσπόστες: στα νερό τους ψαρεύουν τα πιο κρυφό 

τουςψόρια! 

Ενώ οι φεγγοβόλοι, οι θαρραλέοι, οι διόφανοι-ναι, είναι για 

μένα οι πιο έξυπνοι σιωπηλοί: αυτονών οι πυθμένες είναι τόσο 
βαθείς, που και το πιο γ&ργαρο νερό δεν μπορεί να τους πρΟδώ
σει! 

Ω ασπρόγενε, σιωπηλέ, χειμωνιάτικε ουρανέ, στρογγυλόματο 

όσπρο, κεφόλι απόνωθέ μου! Ω, συ, θείο σύμβολο της ψυχής μου 

και της τόλμης μοu! 

Και δεν πρέπει στ' αλήθεια να κρυφτώ, σαν κόποιον που κατό

πιε χΡυσόφι -για να μη μου συντρίψουν την ψυχή μου; 

Και μήπως πρέπει να ανέβω σε καλόβαθρα, για να μην τους 

βλέπουν τα μακριό ποδόρια μου ~λoυς αυτούς τους μοχθηρούς 

κι αξιοθρήνητους που είναι γύρω μου; 

Όλες αυτές οι καπνισμένες, οι κλειδωμένες, οι πολυμεταχει

ρισμένες, οι ξεθωριασμένες, οι περιόδυνες ψυχές, πώς μπορούν 

με τη μοχθηρία τους να βαστόνε την ευτυχία μου; 

Για τούτο τους δείχνω μονόχα το χειμώνα, και τον πόγο από

νω στην κορφή μου --δεν τους δείχνω ότι το βουνό το τυλίγουν 

όλες οι ζώνες του ήλιου! 
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Μονάχα τις χειμωνιάτικες θύελλες ακούν να σφυρίζουν: δεν 

ξέρουν ότι ταξιδεύω και σε ζεστές θάλασσες, σαν τους βαριούς 

και φλογερούς νοτιάδες. 
Και λυπούνται για τις αποτυχίες μου και για τη μοίρα μου: μα ο 

δικός μου λόγος αυτός είναι: «αφηστε τη μοίρα να 'ρθει κοντά 

μου: είναι αθώα σαν παιδάκι!» 

Πώς θα μπορούσαν να υποφέρουν την ευτυχία μου, αν δε τη 

σκέπαζα με aτυχίες και χειμωνιάτικες κακουχίες και σκεπάστρες 

από γούνα αρκούδας και πέπλα χιονένιου ουρανού; Αν δε συ

μπονούσα και τη 'συμπόνια τους: τη συμπόνια αυτών των μοχθη

ρών και αξιοθρηνητων! Αν δεν στέναζα κι εγώ μπροστά τους και 

δεν τουρτούριζα και δεν άφηνα υπομονετικά να τυλιχrώ στη συ

μπόνια τους! 

Όμως αυτη είναι η σοφη αποκοτιά και καλοσύνη της ψυχής 

μου, ότι δεν κρύβει καθόλου το χειμώνα και τους παγερούς 

αγέρηδες. Μητε και τις χιονίστρες της κρύβει. 

Ο ένας θαρρεί ότι αποζητάω τη μοναξιά επειδη είμαι άρρω

στος, ο άλλος επειδη αποφεύγω την αρρώστια. 

Ω, ας ηταν να μ' ακούγαν να βογκάω και να στενάζω από τον 

παγερό χειμώνα, όλοι αυτοί οι φτωχοί και μοχθηροί τιποτένιοι 

που με τριγυρνάν! Μ' αυτά τα βογκητά και τους στεναγμούς, το 

σκάω για να γλιτώσω απ' τις ζεστές τους κάμαρες. 

Ας με συμπονάν κι ας αναστενάζουν μαζί μου για τις χιονί

στρες μου: «μέσα στην παγωνιά της γνώσης του θα πεθάνει στο 

τέλος!» λένε αναστενάζοντας. 

Όμως εγώ, με ζεστά πόδια τρέχω δω κι εκεί, πάνω στο Όρος 
των Ελαιών μου: στη λιόχαρη γωνιά του Όρους των Ελαιών μου 
τραγούδια λέω και κοροϊδεύω κάθε συμπόνια.» 

Αυτά έλεγε ο Zαρaτoύστρας. 
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Το διάβα 

Έτσι περνώντας χωρίς βιασύνη πολλούς λαούς και πολιτείες, 

γύριζε ο Ζαρατούστρας με λοξοστρατήματα πίσω στο βουνό και 

στην σπηλιά του. Και να, άξαφνα που βρέθηκε μπροστά στην Πύ

λη της Μεγάλης Πολιτείας: Όμως ένας τρελός χύμηξε καταπάνω 

του αφρίζοντας, και μ' ανOιχrά τα χέρια του 'κλεισε το δρόμο. Ο 

τρελός, ήταν εκείνος, που ο λαός τον φώναζε «μαϊμού του Ζαρα

τούστρα», γιατί μαϊμούδιζε λίγο τη φράση και τον τρόπο της κου

βέντας του και δανειζόταν με χαρά απ' της σοφίας του το θησαυ

ρό! Κι αυτά είπε ο τρελός στο Ζαρατούστρα: 

«Ω Ζαρατούστρα, εδώ είν' η Μεγάλη Πολιτεία: εδώ δεν έχει τί

ποτα να γυρέψεις κι έχεις πολλά να χάσεις. 

Γιατί θέλεις να βουτήξεις σ' αυτή τη λασπουριά; Λυπήσου 

τουλάχιστον τα πόδια σου! Κάλλιο φτύσε στην Πύλη τη Πολιτείας 

- και γύρνα πίσω! 
Εδώ είναι κόλαση από έρημες σκέψεις: εδώ ψήνονται ζωντα

νές οι μεγάλες σκέψεις ψι γίνονται μικρά κομμάτια. 

Εδώ σαπίζουν όλα τα μεγάλα αισθήματα: εδώ μονάχα μικρο

αισθήματα κροταλίζουν! 

Δεν οσμίζεσαι κιόλας τη μπόχα των σφαγείων και των μαγει

ρείων του πνεύματος; 

Δε βλέπεις τους αχνούς από τις αναθυμιάσεις των σκοτωμέ

νων πνευμάτων στην Πολιτεία ετούτη; 

Δε βλέπεις τις ψυχές κρεμασμένες σάμπως μαλακά και βρό

μικα κουρέλια; - Κι εφημερίδες ακόμα φτιάχνουν απ' τα κουρέ

λιααυτά! 

Δε βλέπεις ότι το πνεύμα κατάντησε εδώ καλαμπούρι; Ξερνά

ει αηδιαστικά λογοκαθάρματα! - Και φτιάχνουν ακόμα κι εφημε

ρίδες με τα λογοκαθάρματα αυτά. 

Ερεθίζει ο ένας τον άλλο δίχως να ξέρουν το γιατί! Παραφέ

ρονται και δεν ξέρουν γιατί! Οι νεκροί χrυπάν τους τενεκέδες 

τους και κουδουνίζουν το χρυσάφι τους. 
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Είναι κρύοι και γυρεύουν ζέστη στα ζεματιστά νερά. Είναι ζε
στοί και γυρεύουν δροσιά στα παγωμένα πνεύματα. Η κοινή γνώ
μη τούς κάνει να διψάν γι' αυτήν και να φλέγονται. 

Όλες οι επιθυμίες, όλες οι κακίες βρήκαν εδώ το σπίτι τους. 
Βρίσκονται όμως εδώ κι ενάρετοι, και βρίσκονται και πολλές κι 
επιδέξιες αρετές απασχολημένες: Πολλές επιδέξιες αρετές, με 
δάχτυλα κατάλληλα για γράψιμο, με οκνά κι αργοκίνητα κρέατα, 

στολισμένα με παράσημα και με αχυρένιες θυγατέρες δίχως πι

σινούς. 
Εδώ βρίσκετ' ακόμα κι ευλάβεια πολλή και πολλά γλειψίματα 

και πολλές προσφορές των πιστών μπροστά στο Θεό των στρα

τών. 

Το φεγγάρι έχει την αυλή του, κι η αυλή του τους δορυφό

ρους της: και σ' ό,τι έρχεται από την αυλή προσεύχεται ο διακο

νιάρης λαός κι οι επιδέξιες διακονιάρες αρετές του. 

«Υπηρετάω, υπηρετείς, υπηρετάμε» -έτσι προσεύχεται κάθε 

επιδέξια αρετή στον ηγεμόνα: μέχρι να καρφωθεί επιτέλους το 

αντάξιο άστρο, στο αδύναμο στέρνο! 

Όπως το φεγγάρι κλωθογυρίζει γύρω απ' τα γήινα, έτσι κι ο 
ηγεμόνας κλωθογυρίζει γύρω απ' το κάθε εξαίρετο γήινο: αυτό 

είναι το μάλαμα του μπακάλη. 

Ο θεός των τροπαιούχων δεν είναι κι ο θεός των χΡυσοταλα

ντούχων, έτσι ο ηγεμόνας νόμους βάζει, κι ο μπακάλης προστά
ζει. 

Σ' εξορκίζω σ' ό,τι έχεις φωτερό, ρωμαλέο κι αγαθό βαθιά 
σου, Ζαρατούστρα, φτύσε την πολιτεία των μπακάληδων και 
γύρνα πίσω! 

Εδώ το αίμα αναβρύζει μολεμένο και χλιαρό, με στείρους 
αφρούς μες στις φλέβες: Φτύσε τη μεγάλη Πολιτεία: το μεγάλο, 
δοχείο που συρρέουν όλα τ' αποπλύματα. 

Φτύσε τη μεγάλη Πολιτεία των μικρόψυχων και των μικρό
στερνων, και των φθονερών ματιών και των γλιτσιάρικων δαχτύ
λων: 

- Φτύσε την Πολιτεία των οχληρών των ξετσίπωτων, των γρα
φιάδων, των φωνακλάδων, των ηλίθιων φιλόδοξων. 
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- Όπου συνάζεται ό,τι σαπισμένο, κακοφημισμένο, λάγνο, 

ερεβώδες, γαγγραινιασμένο, συνωμοτικό: 

- Φτύσε, φτύσε τη μεγόλη Πολιτεία και γύρνα πίσω!» 

Εδώ ο Ζαρατούστρας αντίκοψε τον τρελό που άφριζε και του 

σφόλισε το στόμα. 

«Πάψε πια! έκραξε ο Ζαρατούστρας, ώρα τώρα αναγουλιάζω 

με τα λόγια και τους τρόπους σου. Γιατί τόσο καιρό κατοικούσες 

στο βόλτο και κατάντησες κι ο ίδιος βότραχος και νεροσκούλη

κας; 

Δεν τρέχει τάχα και στις δικές σου φλέβες το αίμα του βόλτου 

το μολεμένο, αφού κι εσύ να κοάζεις ξέρεις και να βλαστημάς 

έτσι; 

Γιατί δεν έφυγες για το δάσος; Γιατί τη γη δεν έσκαψες; Δεν 

είναι τάχα η θόλασσα γιομότη πράσινα νησιά; 

Καταφρονάω την καταφρόνια σου. Κι αφού με ειδοποιείς, για

τί τον εαυτό σου δεν ήξερες να ειδοποιήσεις; 

Απ' την αγάπη μου μονάχα πρέπει να πετάξει η καταφρόνια 

μου και το πουλί το αγγελιοφόρο: κι όχι από το τέλμα! 

Μαϊμού μου σε φωνiζουν, ω αφρισμένε τρελέ: εγώ όμως σε 

φωνάζω γουρούνι μου - με το γρούξιμο σου μου καταστρέφεις 

και τα παινέματά μου για την τρέλα! 

Μα τι ήταν αυτό λοιπόν, που σ' έκανε να πρωτογρούξεις; 

Επειδή κανένας δε σε κολάκεψε όσο ήθελες: για τούτο κάθισες 

απάνω στις κοπριές αυτές, για να 'χεις λόγους για γρούξιμο, -
για να 'χεις λόγους για μεγόλη εκδίκηση! Γιατί εκδίκηση είναι 

όλο το άφρισμά σου, ω ματαιόδοξε τρελέ, σ' έχω καλά καταλά

βει! 

Όμως τα παλαβόλογά σου με βλάmουν ακόμα κι όταν έχεις 

δίκιο! Κι αν ακόμα τα λόγια του Ζαρατούστρα ήταν χίλιες φορές 

δίκια: εσύ πάντα θα μ' έβλαmες επαναλαμβάνοντας τα λόγια 

μου!» 

Αυτά έλεγε ο Ζαρατούστρας κι έριξε τη ματιά του στη μεγόλη 

Πολιτεία, και στέναξε κι έμεινε αμίλητος ώρα πολλή. Στο τέλος, 

αυτά είπε: 
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«Αναγουλιάζω κι εγώ με τη μεγάλη αιm'ι Πολιτεία κι όχι μονά

χα μ' αυτόν τον τρελό. Κι από δω κι από 'κεί, δεν υπάρχει τίποτα 

για να καλυτερέψεις, τίποτα για να χαλάσεις. 

Αλίμονο στη μεγάλη αιm'ι πολιτεία! - Θα 'θελα ν' αντίκριζα τη 
μεγάλη πύρινη στήλη που θα την κατακάψει 

Γιατί τέτοιες πύρινες στήλες πρέπει να έρθουν μπροστά από 

το Μεγάλο Μεσημέρι Όμως αυτό έχει την ώρα του και τη δική 

του μοίρα. 

Το δίδαγμα ετούτο σ' αφήνω γι' αποχαιρετισμό, ω τρελέ: σα 

δε μπορεί κανείς πια ν' αγαπάει, οφείλει τότε να διαβαίνει!» 

Αυτά έλεγε ο Ζαρατούστρας και διάβηκε μπροστά από τον 

τρελό κι απ' τη μεγάλη Πολιτεία. 

Οι αποστάτες 

1 

«Αχ, όλα σωριάζονται μαραμένα και άχρωμα, όσα μόλις από 

λίγο στεκόντουσαν πράσινα και λουλουδιαστά σε τούτο το χωρά

φι! Και πόσο μέλι ελπίδας κουβαλούσα στην κυψέλη μου από δω! 

Όλες ετούτες οι νέες καρδιές γεράσαν, πια -και μήτε που γε
ράσαν! αποστάσαν μονάχα και προστυχέψαν και γίναντεμπέλες: 

κι αυτό το λένε «ξαναγίναμε ευσεβείς». 

Μόλις πριν από λίγο τους έβλεπα τα ξημερώματα να τρέχουν 

με πόδια γυναίκας: όμως τα πόδια της γνώσης τους αποστάσαν 

και τώρα συκοφαντούν ακόμα και την αυγινη του γενναιότη! 

Αληθινά, πολλοί απ' αυτούς, υψώναν το πόδι τους σάμπωςχο
ρευτές, τους καλούσε το γέλιο μου μέσα από τη σοφία μου: 

ύστερα αρχίσαν να στοχάζονται Τους είδα καμπουριασμένους
να σέρνονται προς το σταυρό. 

Γύρω απ' το φως, και την ελευθερία φτερουγίζαν άλλοτε, ίδιοι 
με πεταλούδες οι νεαροί ποιητές. Λίγο πιο γερασμένοι, λίγο πιο ψυ-
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χΡοί και τώρα κάθονται σιμά σro παραγώνι σιγαλομίλητοι και θεο

φοβούμενοι. 

Μπας και χάσαν το κουράγιο τους, επειδή η μοναξιά με κατά

πιε σα φάλαινα; Μπας και ανώφελα αφτιαστήκαν με λαχrάρα και

ρό ολάκερο ν' ακούσουν τη φωνή μου, τις σάλπιγγες και τις διδα

χές μου; 

Αχ, λίγοι είναι πάντα όσοι η καρδιά τους έχει μακρόχρονο 

κουράγιο και μεγάλη φρόνηση. Τούτων εδώ το πνεύμα μένει ξά

γρυπνο. Όλοι οι άλλοι όμως, είναι δειλοί. 

Οι άλλοι; είναι οι περισσότεροι, οι καθημερινοί, οι παραπανί

σιοι, οι πάρα πολλοί. Όλ' αυτοί είν' άνανδροι. 

Όποιος είν' απ' την πάσrα μου, θα βρει μπρoσrά του περιπέ

τειες σαν τις δικές μου: Έτσι, οι πρώτοι συντρόφοι του θα 'ναι 

mώματα κι ακροβάτες. 

Οι δεύτεροι όμως -θα λέγονται πισroί του: Ζωντανό πλήθος, 

πολλή αγάπη, τρέλα πολλή, πολλή λατρεία αμoύσrακη. 

Μ' αυτούς τους πισroύς, όποιος ανάμεσα σ' αυτούς είναι απ' 

την πάσrα μου, δεν πρέπει να δώσει την καρδιά του. Στις άνοιξες 

και σrα ομορφόχΡωμα λι~άδια, δε θα πισrέψει όποιος ξέρει το 
ανθρώπινο γένος, το εφήμερο και αδύνατο. 

Αν μπορούσαν αλλιώτικα, θα 'θελαν κι αλλιώτικα. Οι μοχθηροί 

χαλάνε το σύνολο. Αν μαραθήκαν κάποια φύλλα - για ποιο λόγο 

να παραπονιέται κανείς! 

Άσrα να παν να πέσουν, ω Zαρατoύσrρα, και μην παραπονιέ

σαι! Κάλλιο φύσηξέ τα μαζί με τους δυνατούς αγέρηδες. 

Φύσηξε τα φύλλα αυτά ω Zαρατoύσrρα: για να φύγει πιο γρή

γορα από σιμά σου ό,τι είναι μαραμένο!» 

2 

«Ξαναγίναμε ευσεβείς» -έτσι λεν οι απoσrάτες αυτοί, και πολ

λοί ανάμεσά τους είναι τόσο κιοτήδες, ώσrε δεν τ' ομολογάν. 

Αυτούς εγώ τους κοιτάζω κατάματα -και τους λέω κατάμου

τρα: είσrε απ' αυτούς που ξαναπροσεύχονται! 
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Όμως είναι ντροπή να προσεύχεσαι! Όχι, για όλους, μα για 

σένα και για μένα και για όποιον έχει ακόμα στο κεφάλι του μυα

λό. Για σένα είναι ντροπή να προσεύχεσαι! 

Το ξέρεις πολύ καλά: ο άνανδρος δαίμονας που είναι μέσα 

σου και που θα του άρεσε να σταυρώνει τα χέρια απάνω στο στή

θος του για να 'χει περισσότερη άνεση: -αυτός ο άνανδρος δαί

μονας σου λέει ότι «υπάρχει θεός!» 

Γι' αυτό είσαι απ' το είδος το φωτοφοβούμενο, που το φως 

δεν τους αφηνει ποτέ ησυχους. Και τώρα έχεις χρέος να χώνεις 

καθημερινά βαθύτερα το κεφάλι σου μέσα στη νύχrα και στο 

σκοτάδι! 

Κι αληθινά, διάλεξες καλά την ώρα: γιατί μόλις αρχίσαν να πε

τάν ξανά τα νυχroπoύλια. Έφτασε η ώρα για όλα τα φωτοφοβού

μενα πληθη, η βραδιvfι και γιορτάσιμη ώρα, που δεν πρόκειται να 

γιορτάσουν. 

Το ακούω και τ' οσμίζομαι: έφτασε η ώρα σας για το Kυvfιγι 

και τις λιτανείες, όχι για άγριο Kυvfιγι, μα για ένα ηρεμο, αργό

σερτο Kυvfιγι σιγαλοπερπάτητο και χαμηλόφωνο: 

- Για ένα Kυvfιγι ψυχωμένων κρυφοθρησκόληmων: όλες οι 

καρδιοπαγίδες στηθηκαν ξανά! Κι όπου τύχει ν' ανταμώσω ένα 

παραπέτο, αμέσως ξεπετιέται έξω μια μικρη νυχroπεταλoύδα. 

Μα να 'ταν τάχα τρυπωμένη μαζί με καμιά άλλη μικρη νυχro

πεταλούδα; Γιατί παντού οσμίζομαι μικρές τρυπωμένες κοινότη

τες. Και παντού όπου υπάρχουν καμαράκια, εκεί υπάρχουν θεο

σεβείς αδερφοί και η μυρουδιά των θεοσεβών. 

Βράδια ατέλειωτα κάθονται μαζί και λεν: «ας ξαναγίνουμε σαν 

τα παιδάκια κι ας επικαλεστούμε το όνοματου καλού Θεού!» -με 

στόμα και στομάχι χαλασμένο από τους ευσεβείς ζαχαροπλά
στες. 

Ή πάλι, χαζεύουν ατέλειωτα βράδια μια πονηρη αράχνη που 
παραφυλάει, κηρύχνοντας τη φρόνηση και στις άλλες αράχνες 

και διδάσκοντας συνάμα: «καλά είναι να υφαίνεις κάτω από σταυ
ρούς!» 

Ή κάθονται με τ' αρμάδι τους μέρες ολάκερες στα τέλματα, 
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θαρρώντας έτσι ότι είναι βαθείς. Μα όποιος ψαρεύει όπου ψό

ρια δεν υπόρχουν αυτός για μένα μήτε καν επιπόλαιος είναι. 

Ή μαθαίνουν μ' ευλόβεια και χαρό να παίζουν όρπα απ' ένα 

τραγουδιστή που θα του όρεσε να παίζει όρπα στις καρδιές των 

κοριτσιών: -γιατί βαρέθηκε πια τις γριές και τα παινέματό τους. 

Ή μαθαίνουν τον τρόμο απ' ένα μισοπόλαβο σοφό, όπου καρ

τερεί σε σκοτεινές κόμαρες να του παρουσιαστούν τα πνεύμα

τα- και το πνεύμα εξαφανίζεται ολότελα! 

Ή ακούν έναν αγύρτη μουσικόντη, που απ' τους θλιβερούς 

αγέρηδες, θλιβερούς έμαθε σκοπούς. Τώρα σφυρίζει στον αγέ

ρα και διαλαλεί θλιβερό τη θλίψη. 

Κόμποσοι απ' αυτούς καταντήσαν και νυχτοφύλακες: μόθαν 

να φυσόν την τρομπέτα και να περιφέρονται τις νύχτες ξυπνώ

ντας παλιό πρόγματα, που είν' από καιρό κοιμισμένα. 

Πέντε λόγια για τα παλιό πρόγματα όκουσα χτες τη νύχτα στο 

τείχος του κήπου: τα λέγαν κότι τέτοιοι γέροι, τυραννισμένοι κι 

αδύνατοι νυχτοφύλακες. 

«Σαν πατέρας δε φροντίζει πολύ τα παιδιό του: οι ανθρώπινοι 

πατέρες τα φροντίζουν ι(αλύτερα!» 
«Γέρασε πολύ πια! Δεν τον μέλλει πια καθόλου για τα παιδιό 

του!» αποκρίθηκε όλλος νυχτοφύλακας. 

<<'Εχει παιδιό λοιπόν; Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει αν ο 

ίδιος δεν το αποδείξει! Πολύ καιρό τώρα θα 'θελα να το αποδείξει 

σοβαρό έστω και μια φορό!» 

«Να το αποδείξει; Μπας κι απόδειξε αυτός τίποτα! Δύσκολη του 

είναι η απόδειξη. Να τον πιστεύουν, μονόχα γι' αυτό νοιόζεται». 

«Ναι, ναι! Η πίστη τον κόνει ευτυχισμένο, η πίστη σ' αυτόν. Αυ

τό είναι το συνήθειο των γέρων! Αυτό είναι και το δικό μας συνή

θειο!» 

- Αυτό λέγαν μεταξύ τους οι δυο γέροι και φωτοφοβούμενοι 

νυχτοφύλακες και μετό φυσήξαν λυπητερό την τρομπέτα τους: 

αυτό έγινε χτες τη νύχτα στο Τείχος του Κήπου. 

Μέσα μου όμως η καρδιό μου πνιγόταν απ' τα γέλια κι ήθελε 

να ξεσπόσει, μα δεν ήξερε πού: και χώθηκε στο διόφραγμα! 
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Στ' αλήθεια ο θόνατός μου θα 'ναι να πνιγώ, από τα γέλια, έτσι 

καθώς βλέπω μεθυσμένα γαϊδούρια κι ακούω τους-νυχτοφύλα

κες ν' αμφιβάλλουν για το Θεό. 
Μα δεν έχει από πολύ πια περόσει ο καιρός για όλες τις αμφι

βολίες; Ποιος θα 'χε το δικαίωμα να ξυπνήσει τέτοια παλιό, απο

κοιμισμένα, φωτοφοβούμενα πρόγματα; 

Με τους παλιούς θεούς πόει καιρός που δόθηκε τέλος: -κι 

αληθινό, είχαν καλό κι ευχόριστο, και θείο τέλος! 

Δεν αργοπεθόναν στο σούρουπο - ψέματα το λεν, όσοι το 

λεν! Αντίθετα πεθόναν μόνοι τους -γελώντας μέχρι θανότοu! 

Αυτό έγινε όταν από το στόμα ενός θεού ανόβρυσε ο ασεβέ

στατος λόγος: «Εις μόνο θεός υπόρχει! Ουκ έσονταί σοι άλλοι 

θεοί πλην εμού!» 

Ένας γερο-θεός με όσπρα γένια και ζηλιόρης τα είπε αυτό ξε

χνώντας τον εαυτό του. 

Κι όλοι οι θεοί βόλαν τα γέλια και πηδώντας απόνω στους 

θρόνους τους φωνόξαν: «Θεότητα δεν είναι τόχα αυτό, ότι υπόρ

χουν θεοί και όχι μονόχα ένας θεός;» 

Αυτός που έχει αφτιό ν' ακούει, ας ακούσει!» 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας στην πόλη που αγαπούσε και 

την ονόμαζε «Παρδαλή Αγελόδα». Γιατί από 'δώ δυο ώρες μονό

χα είχε να περπατήσει για να φτόσει πόλι στη σπηλιό του και κο

ντό στα ζώα του. Και η ψυχή του γινόταν όλο και πιο χαρούμενη 
όσο ζύγωνε η ώρα της επιστροφής. 

Ο γυρισμός 

«Ω μοναξιό! Ω πατρίδα μου εσύ, μοναξιό! Πολύ έζησα όγριος 

σε όγριες ξενιτιές και πώς μπορώ σε σένα να 'ρθω πόλι δίχως δό
κρυα; 

Τώρα φοβέρισέ με σαν μητέρα, με το δόχτυλσ, και χαμογέλα
σέ μου σαν μητέρα, πες μου μονόχα: «Ποιος ήταν αυτός που κό
ποτε σαν..aνεμοστρόβιλος από κοντό μου αλόργεψε; Και καθώς 
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έφευγε φώναξε: πολύ καιρό έμεινα στη μοναξιά, τόσο ώστε ξε

συνήθισα τη σιωπή! Αυτή την έμαθες, τώρα, ίσως; 

Ω Ζαρατούστρα, ξέρω τα πάντα: κι ότι ήσουν εγκατελειμμέ

νος και μόνος ανάμεσα στο πλήθος, πιο πολύ μόνος, παρά όταν 

ήσουν μαζί μου! 

Άλλο η εγκατάλειψη κι άλλο η μοναξιά: αυτό το 'μαθες τώ

ρα. Κι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους θα είσαι πάντα άγριος και 

ξένος; - Άγριος και ξένος, κι όταν ακόμα σ' αγαπάν: γιατί βασικά 

αυτοί θέλουν να τους λυπάσαι! 

Εδώ όμως είσαι στο σπίτι σου. Εδώ μπορείς να τα εξομολογη

θείς όλα, μπορείς ν' ανοίξεις, όλη σου την ψυχή. Εδώ, δε ντρέπε

ται κανείς για τα κρυμμένα και τα επίμονα αισθήματά του. 

Εδώ όλα τα πράγματα ζυγώνουν με αγάπη τα λόγια σου και 

σε χοίδεύουν , όλο γλύκα: γιατί θέλουν ν' ανεβούν στους ώμους 
σου. Εδώ καβαλάς όλα τα σύμβολα και καλπάζεις σ' όλες τις αλή

θειες. 

Εδώ μπορείς να μιλάς τίμια και ειλικρινά σε όλα τα πράγματα: 

Κι αληθινά η τίμια κουβέντα, σάμπως παίνεμα αντιλαλεί στ' αφτιά 

τους. g 

Άλλο είναι όμως, η εγκατάλειψη! Θα θυμάσαι, Ζαρατούστρα: 

Όντας βραχvoρέKαξε από πάνω σου το πουλί, καθώς αμφίβολος 

τραβούσες στο ρουμάνι, σ' ένα mώμα πλάι, χωρίς να ξέρεις πού 

πηγαίνεις, κι έλεγες: ας με παν τα ζώα μου. Πιο πολύ κινδύνεψα 

ανάμεσα στους ανθρώπους παρά ανάμεσα στα θεριά: -Αυ

τό είναι εγκατάλειψη. 

Και θυμάσαι, ακόμα Ζαρατούστρα; Όταν καθόσουν στο νησί 

σου, πηγή κρασιού ανάμεσα σε κάδους άδειους, και πλούσια έδι

νες στους διψασμένους κι απλόχερα σκορπούσες γύρω του. -
Ωστόσο απόμενες εσύ διψασμένος ανάμεσα σε μεθυσμένους και 

θρηνούσες: «Μήπως δεν είναι πιο μεγάλη ηδονή να παίρνεις, κι 

όχι να δίνεις; και μήπως δεν δίνει ακόμα πιο μεγάλη ηδονή να κλέ

βεις, παρά να παίρνεις; Αυτό ήταν εγκατάλειψη! 

Ω μοναξιά, ω εσύ πατρίδα μου, μοναξιά! Πόσο χαρούμενη και 

τρυφερή η φωνή σου, που μου κουβεντιάζει! 
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Δε ρωτιόμαστε σε τίποτα. Δεν έχουμε παράπονα, ο ένας απ' 

τον όλλ,ο. Αθώα διαβαίνουμε μαζί ανοιγμένες πόρτες. 

Όλα σου είναι ανοιχτά και φωτερά. Κι οι ώρες τρέχουν αλα

φρότερες και κείνες. Γιατί στο σκοτάδι πιο βαρύς είναι ο καιρός 

παρά στο φως: Εδώ μου αποκαλύmεται η ουσία και η έκφραση 

όλης της ύπαρξης. Όλη η ύπαρξη πάλλεται εδώ να εκφραστεί, 

όλη η εξέλιξη ζητάει να μάθει από μένα να μιλάει 

Εκεί όμως κάθε λόγος είναι ανώφελος. Να, λησμονάς και να 

φεύγεις είναι η μεγαλύτερη σοφία. Αυτό έμαθα. 

Όποιος θέλει να μάθει όλα τ' ανθρώπινα πρέπει όλα να τα πά

ρει' όμως τα χέρια μου είναι πολύ καθαρά και δεν το κάνουν αυ

τό. 

Και ν' ανασάνω σιχαίνομαι την ανάσα τους, αχ, γιατί τόσο πο

λύ να ζήσω ανάμεσα στους θορύβους τους και τη βρομιάρικη 

ανασεμιά τους! 

Ω μακάρια μοναξιά τριγύρω μου! Ω, μοσκοβολιές γύρω μου 

καθάριες! Ω πόσο η γαλήνη αυτή ανασαίνει βαθιά τον αγέρα! Ω, 

πώς ακουρμαίνεται τούτη η μακάρια γαλήνη! 

Εκεί κάτω όμως, όλα μιλάν και τίποτα δεν ακούγεται Κι αν δί

νεις το μήνυμα της σοφίας σου με τις καμπάνες, οι μπακάληδες 

θα σκεπάσουν τον ήχο της με τις δεκάρες! 

Όλοι μιλάν εκεί κάτω, και κανείς δεν ξέρει τι εννοούν. Όλα πια 
πέφτουν στο νερό και στις βαθιές ανάβρες. 

Όλα εκεί κάτω μιλάν, όλα αποκαλύmονται Κι ό,τι ήταν κάπο
τε μυστικό και κρυφό των ψυχών των βαθιών, σήμερα τα 'χουν 

των δρόμων οι τρομπέτες και οι θορυβοποιοί. 

Ω ανθρώπινη φύση, πολυθαύμαστη! Ω θόρυβε, στους δρό
μους τους σκοτεινιασμένους! Να, είσαι πάλι πίσω: ο πιο μεγάλος 

κίνδυνος έμεινε πίσω μου. Οι προφυλάξεις κι η συμπόνια σταθή
καν πάντα ο μεγαλύτερός μου κίνδυνος. Κι όλα τα ανθρώπινα 
πλάσματα θέλουν να είναι προστατεμένα και να τα συμπονάν. 

Με κρυμμένες τις αλήθειες μέσα μου, με τρελοχέρια και τρε
λοκαρδιές, με μικροψέματα συμπόνιας πλήθος, έτσι έζησά πά
ντα μέσα στους ανθρώπους. 
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Μασκαρεμένος έμενα ανόμεσό τους, έτοιμος να ξεχόσω τον 

εαυτό μου, και να τους ανεχrώ, λέγοντας από μέσα μου: «Παλα

βέ, δε γνωρίζεις τους ανθρώπουςl» 

Ξεχνόει όμως κανείς αυτό που ξέρει για τους ανθρώπους. 

Πολλη επιφόνεια έχουν οι όνθρωποι - και τι μπορούν να κόνουν 

σ' αυτό τα μακρόθωρα κι ευφυη μότια! 

Κι όταν με παραγνώριζαν: Εγώ, ο τρελός, τους φερνόμουν πιο 

συγκαταβατικός, απ' ό,τι στον εαυτό μου, καθώς μόλιστα ημουνα 

συνηθισμένος, να 'μαι σκληρός στον εαυτό μου. Ακόμα πολλές 

φορές εκδικηθηκα τον ίδιο μου τον εαυτό για να 'μαι επιεικης 

στους όλλους. 

Δαγκωμένος από μύγες φαρμακερές και τρυπημένος, σό

μπως πέτρα από χοντρές σταλαγματιές κακίας, έτσι καθόμουν, 

ανόμεσό τους, λέγοντας, μέσα μου: «αθώο είναι κόθε μικρό για 

τη μικρότητό του». 

Ξέχωρα, μόλιστα, όσοι αυτοονομόζονται «καλοί» μού φαVΗ

καν μύγες οι πιο φαρμακερές: κεντρίζουν μ' όλη την αθωότητα, 

ψεύδονται, μόλη την αθωότητα. Πώς θα κατορθώναν λοιπόν, να 

είναι δίκαιοιμαζί μου; ι 
Όποιος ζει, ανόμεσα, στους καλούς συνηθίζει να ψεύδεται 

από συμπόνια. Η συμπόνια κόνει βαρύ τον αγέρα σε κόθε λεύτε

ρη ψυχη. Γιατί η βλακεία των ανθρώπων είναι αστέρευτη. 

Να κρύβω τον εαυτό μου και τα πλούτη μου, να τι έμαθα, εκεί 

πέρα: γιατί βρηκα κόθε πλούσιο λιγόμυαλο. Το ψέμα της συμπό

νιας μου είναι, ότι ηξερα το πόσα ένα. - Έβλεπα κι ένιωθα τι 

πρόγμα όλοι θαρρούν σπουδαίο πνεύμαl 

Τους αλύγιστους σοφούς τους τούς ονόμασα σοφούς, όχι 

αλύγιστους. ΣυVΗθισα έτσι να καταπίνω λέξεις. Τους νεκροθό

φτες τούς είπα ερευνητές - σοφούς. Έτσι συVΗθισα ν' αλλόζω λέ
ξεις. 

Με ανoιχrό ρουθούνια ρουφόω τώρα τη λευτεριό των κορυ

φών. Επί τέλους λυτρώθηκε η μύτη μου, από τη μυρουδιό των αν

θρώπινων όντων! 

Από σφριγώδη αγέρα γαργαρλίζεται η ψυχη μου σόμπως από 
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παφλάζοντα κρασιά και φταρνίζεται και περίχαρη εύχεται στον 

εαυτό της: "Στην υγειά σου!» 
Αυτά έλεγε ο 2αρατούστρας. 

Τα τρία κακά 

1 

"Στον ύπνο μου, στο τελευταίο αυγινό όνειρό μου, είδα πως 

ήμουνα σ' ένα ακρωτήρι - έξω απ' τον κόσμο, και κρατούσα μια 

ζυγαριά και τον ζύγιζα. 

Ω, γιατί τόσο γρήγορα να 'ρθει η αυγή: με ξύπνησε με τη φλό

γα της η ζηλιάρα! Φτάνει πάντα τη φλόγα των αυγινών ονείρων 

μου! 

Ό,τι μπορεί να μετρηθεί από κείνον που έχει τον καιρό, να ζυ

γιστεί απ' ένα καλό ζυγιστή, να τον αγγίξει το δυνατό φτερούγι

σμα και να τον κατανοήσει ένας καρυδοσπάστης: έτσι τον είδε τ' 

όνειρό μου τον κόσμο. 

Τ' όνειρό μου, ένας απόκοτος αρμενιστής, μισό πλοίο, μισό 

καταιγίδα, σιωπηλό σαν πεταλούδα, ανυπομόνευτο σαν γεράκι: 

πώς θα 'βρισκε τον καιρό και την υπομονή να ζυγίσει σήμερα τον 
κόσμο! 

Μπας και του μίλησε κρυφά η σοφία μου, η γελαστή και ξύ

πνια σοφία μου, που κορο'ίδεύει όλους τους "ατέλειωτους κό

σμους»; Επειδή λέει: «όπου υπάρχει δύναμη, εκεί ο αριθμός ,γίνε

ται αφέντης: αυτός έχει μεγαλύτερη δύναμη». 

Με πόση σιγουριά κοίταξε τ' όνειρό μου τον κόσμο αυτόν τον 
περιορισμένο. Χωρίς περιέργεια, χωρίς αδιακρισία, χωρίς φόβο, 
χωρίς ικεσία: 

- σαν ένα ολοστρόγγυλο μήλο μέσα στο χέρι μου, ένα γινωμέ
νο χΡυσόμηλο, με απαλό βελουδένιο χνούδι: - έτσι μου προ
σφέρθηκε ο κόσμος: 

13 
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- σαν ένα δέντρο να με καλούσε, ένα δέντρο φαρδόκλαδο, στα

θεροθέλητο, γερμένο για στήριγμα και κρεβότι του αποσταμένου 

στρατολότη: έτσι υψώθηκε ο κόσμος απάνω στο ακρωτήρι μου: 

- σα να μου προσφέρναν χέρια χαριτωμένα, ένα κουτάκι, -ένα 
κουτάκι ανοιχτό, για να σαγηνεύει ντροπαλά και έκθαμβα μότια: 

έτσι μου προσφέρθηκε σήμερα ο κόσμος' 

- μήτε τόσο αίνιγμα για ν' αποδιώξει την αγάπη των ανθρώ

πων, μήτε τόσο διάφανος για ν' αποκοιμήσει τη σοφία των αν

θρώπων-

- ένα πράγμα ανθρώπινα καλό, μου φάνταξε σήμερα ο κό

σμος, ο τόσο συκοφαντημένος! 

Πόσο ευγνωμονώ το αυγινό μου όνειρο, μ' αυτό ζύγιασα σή

μερα απ' τα γλυκοχαράματα τον κόσμο! Σάμπως πράγμα ανθρώ

πινα καλό, μου 'ρθε σήμερα τ' όνειρο, και παρηγορητής της καρ

διάς! 

Και για να κάνω τα ίδια μ' αυτό σε ώρα μέρας, και για να μάθω, 

ό,τι έχει πιο καλό: θ' απιθώσω τώρα τα τρία πιο κακά πράγματα 

στη ζυγαριά, για να τα ζυγιάσω ανθρώπινα καλά. 

Όποιοι μάθαν να ευ.>ιογάν, μάθαν και να καταριόνται: ποια εί

ναι λοιπόν τα τρία τρισκατάρατα πράγματα στον κόσμο; Αυτά θα 

βάλω στη ζυγαριά! 

Φιδηδονία, φιλαρχία, φιλαυτία, αυτά τα τρία υπήρξαν ίσα

με τώρα, τα τρισκατάρατα, τα πιο απαίσια, τα πιο διασυρμένα και 

συκοφαντημένα πράγματα. Αυτά τα τρία θα ζυγιάσω τώρα μ' αν

θρώπινη ευθυκρισία. 

Εμπρός λοιπόν! ο κάβος μου είν' εδώ, παρέκει η θάλασσα 

καλπάζει κατά μένα φουσκωμένη και χαδιάρα, η γριά, και πιστή η 

εκατοντακέφαλη τερατοσκύλα, που την αγαπάω! 

Εμπρός, λοιπόν! Εδώ θα βαστάξω τη ζυγαριά, πάνω απ' τη θά

λασσα τη φουρτουνιασμένη: κι ένα μάρτυρα διαλέγω να παρακο

λουθάει -εσένα φιλέρημο δέντρο, μ' αντρίκια μυρουδιά πλημμυ

ρισμένο, πυκνόφουντο που αγαπάω! 

Πάνω από ποια γέφυρα περνάει το παρόν στο μέλλον; Ποια 

δύναμη εξαναγκάζει το ψηλό, κατά το χαμηλότερο, να γέρνει: 



ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑΣ 195 

Και τι είν' αυτό που αναγκάζει το ψηλό - να γίνεται ψηλότερο 

ακόμα; 
Τώρα η ζυγαριά στέκετε ασόλευτη και ίσια: τρεις βαριές ερω-

τήσεις έριξα απάνω στον ένα δίσκο' τρεις βαριές απαντήσεις ση

κώνει ο άλλος δίσκος. 

2 

Η φιληδονία: για όλους τους ρασοφόρους καταφρονητές 

του σώματος, είναι παλούκι και κεντρί κι «ένας καταραμένος κό

σμος», για όλους τους οραματιστές της μέλλουσας ζωής: επειδή 

σαρκάζει και χλευάζει όλους της πλάνης τους δασκάλους και της 

μπερδεψιάς. 

Η φιληδονία: για το μπουλούκι, μια σιγαλή φωτιά που απάνω 

της θα καεί ολότελα' για όλα τα σαρακοφαγωμένα ξύλα, και τα 

ρυπαρά κουρελόπανα, είναι το έτοιμο φλεγόμενο και παμφάγο 

καμίνι. 

Η φιληδονία: για τις λεύτερες καρδιές, κάτι άσπιλο και λεύτε

ρο. Μπαξές της ευτυχίας. Του μελλούμενου ολάκερου, ευχαρι

στήριο γλυκοξεχείλισμα στον παρόν. 

Η φιληδονία: για τους μαραμένους, φαρμάκι το γλυκόπιοτο, 

για τους λεονταρόκαρδους, της καρδιάς το μεγάλο δυναμωτικό, 

το όλο ευλάβεια φυλαγμένο θαυμάσιο κρασί των κρασιών. 

Η φιληδονία: η μεγάλη συμβολική χαρά για την ανώτερη ευτυ

χία και την ελπίδα την πελώρια. Γιατί, για πολλούς είναι τάξιμο 
γάμου, και από γάμο κάτι παραπάνω, για πολλούς -όσους πιο ξέ
νοι μεταξύ τους, πιο ξένοι απ' έναν άντρα με μια γυναίκα: -ένιωσε 

κανείς ποτέ βαθίά, το πόσο ξένοι ζουν ο άντρας κι η γυναίκα; 
Η φιληδονία: όμως θέλω να περιφράξω τις σκέψεις μου, και 

τα λόγια μου: για να μη μαντρωθούν μες στο μπαξέ μου, γουρού
νια και ψωροφαντασμένοι! 

*** 
Η φιλαρχία: ο πύρινος βούρδουλας των πιο σκληρών σκλη-
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ρόκαρδων. Το φρικαλέο μαρτύριο που παραφυλάει τους πιο 

σκληρούς: η φλόγα η ερεβώδπς από τα ζωντανά ολοκαυτώματα. 

Η φιλαρχία: το πιο χαιρέκακο περδούκλωμα, που βάλθηκε σε 
ματαιόδοξους λαούς. Στις αμφίβολες τις αρετές περιγελάστρα. 

Και καβαλάει κάθε άλογο και κάθε περηφάνια. 

Η φιλαρχία: σεισμός και σπάζει και σκορπάει κάθε σάπιο και 

κούφιο. Η τρισάγρια και φοβερή, και τιμωρός γκρεμίστρα των 

ασβεστωμένων τάφων. Ρώτημα αστραφτερό πλάι σε πρώιμες 
απαντήσεις. 

Η φιλαρχία: στη ματιά της ο άνθρωπος σέρνεται, καμπουριά
ζει, ενδίδει και ταπεινώνεται και από τα φίδια και τα γουρούνια, 

πιο πολύ, μέχρι από μέσα του, στο τέλος, ν' αναβρύσει η μεγάλη 

καταφρόνεση. 

Η φιλαρχία: η φοβερή δασκάλα της μεγάλης καταφρόνεσης, 

που κηρύχνει κατάμουτρα σε πολιτείες και κράτη: «κάτω εσύ», 

μέχρι να κράξει από μέσα της: «κάτω εγώ». 

Η φιλαρχία: ανεβαίνει όλο δολώματα προς τους αγνούς και 

τους μονάχους, και προς τις κορυφές της αυτο'ίκανοποίησης, 

φλεγόμενη σαν έρωτας~αι ζωγραφίζει πολυθέλγητρες πορφυ
ρόχΡωμες ευδαιμονίες, πάνω στον ουρανό της γης. 

Η φιλαρχία: ποιος θα τη χαρακτήριζε πάθος, όταν το ύψος 

φλέγεται για δύναμη προς τα κάτω! Αλήθεια: τίποτα αρρωστιάρι

κο και παθιασμένο τίποτα δεν έχουν οι τέτοιες λαχτάρες και τα 

Kατεβάσματα~ 

Αν η φιλέρημη κορφή δεν ξεμοναχιάζεται κι αιώνια δεν αυτο"ί

κανοποιείται, αν το βουνό δε ροβολάει στον κάμπο κι οι υψηλοί 

αγέρηδες δεν πνέουν στις κοιλάδες; Ω, ποιος θα 'ρθει τότε με 

αντάξιο όνομα για να βαφτίσει τιμητικά την τέτοια τη λαχτάρα; 

«Δωρούσα αρετή» - έτσι κάποτε βάφτισε το ανεκλάλητο αυτό ο 

Ζαρατούστρας. 

*** 
Και τότε συντελέστηκε ακόμα, και συντελέστηκε κατάπρωτα, 

ο λόγος του μακάρια να ευλογήσει τη φιλαυτία, την ιερή σφρι-
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γώδη φιλαυτία, από τις ρωμαλέες που αναβρύζει τις ψυχές -από 
τις ρωμαλέες τις ψυχές, τις ενωμένες με σώμα ωραίο, θριαμβο

φόρο και ζωηφόρο, που όποιο πράγμα είναι γύρω του το πλα

στουργεί καθρέφτη- το λυγερό και πειστικό σώμα, ο χορευτής, 

με σύμβολο και έκφρασή του την ψυχή την περίχαρη, απ' τον ίδιο 

τον εαυτό της. Τέτοιων σωμάτων και ψυχών η αυτοευχαρίστηση 

ονομάζεται: «αρετή». 
Με τα λόγια της για το καλό και το κακό η εγωκεντρική αυτή 

χαρά, φυλάγεται σάμπως την περιφράζει ιερό άλσος. Με τα ονό

ματα της ευτυχίας της αποδιώχνει από κοντά της κάθε αξιοκατα

φρόνητο. 

Αποδιώχνει από κοντά της κάθε αναπηρία. Λέει: το κακό είναι 

άναδρο. Αξιοκαταφρόνετος της φαντάζει όποιος στενάζει, ολοέ

να παραπονιέται και μαζεύει και τα πιο ασήμαντα τα κέρδη. 

Καταφρονάει ακόμα κάθε άθλια σοφία: γιατί, αλήθεια, υπάρ

χει και σοφία, που λουλουδιάζει στο έρεβος, μια νυχroίσKιωτη 

σοφία: Μια τέτοια λέει πάντα αναστενάζοντας: «Τα πάντα μαται

ότης». 

Τιποτένια θαρρεί όρκους: ακόμα τιποτένιες κι όλες τις υπερ

βολικά δυσκολόπιστες σοφίες, γιατί κι αυτές είναι γεννήματα ψυ
χών ανάνδρων. 

Κι ακόμα πιο τιποτένιος είναι γι' αυτή, ο κόλακας, ο σκύλος, 
που κυλιέται με τη ράχη, ο χαμόσερτος' και είναι και σοφίες χα

μόσερτες, σκυλίσιες, και ευσεβείς. 

Της είναι μισητός και μια αναγούλα, όποιος τον εαυτό του δεν 

υπερασπίζει, όποιος φτυσίματα φαρμακερά τα καταπίνει και 

υβριστικές ματιές: Ο πάρα πολύ υπόμονος, με μια κουβέντα, 
όποιος τ' ανέχεται όλα και μ' όλα ευχαριστιέται: γιατί αυτό είναι 
το φέρσιμο του δούλου. . 

Να φέρνεται κανείς δουλόπρεπα μπρος σε θεούς και θεϊκές 
κλοτσιές ή μπροστά σ' ανθρώπους κι ανθρώπων γνώμες κού
φιες: όλες αυτές τις δουλοπρέπειες, κατάμουρα τις φτύνει η ευ
λογημένη φιλαυτία. 

Κακό: λέει κάθε σκυφτό και δουλικά σερνάμενο, τα σκλάβα 
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μάτια τα μισόκλειστα, τις συμπιεσμένες καρδιές, κι εκείνα τα 

ψεύτικα κι ενδίδοντα ανθρωπόκια, που φιλόν με φαρδιό και τα

ραγμένα χείλια. 

Και ψευτοσοφία: λέει όλες τις εξυπνόδεςτων δούλων, τωνγέ

ρων και των αποστασμένων. Και πιο πολύ απ' όλα, την όθλια, πα

ρόλογη, στενόμυαλη παραφροσύνη των παπόδων. 

Οι ψευτοσοφοί όμως, οι παπόδες, οι αποσταμένοι του κό

σμου, με την ψυχή γυναικεία και δουλόπρεπη! Ω πώς κακομετα

χειριστήκαντη φιλαυτία! 

Και ακριβώς αυτό έπρεπε να 'ναι αρετή - η κακομεταχείρηση 

της φιλαυτίας. Και εθελοθυσιαζόμενοι, τέτοιοι επιθυμούσαν να 

'ναι και με το δίκιο τους, όλοι αυτοί, οι δειλοί όλου του κόσμου κι 

οιαρόχνες. 

Για τούτους όλους όμως έρχεται η αλλαγή, της κρίσης η ρομ

φαία, το Μεγάλο Μεσημέρι: Τότε, πολλό, πολλό θα βγουν στη 

φόρα! 

Κι όποιος υμνολογεί το Εγώ και δοξόζει τη Φιλαυτία αυτός 

αλήθεια, λέει ό,τι ξέρει, σαν ένας προφήτης: Να, έρχεται, είναι 

κοντό, αστρόφτει, το Μlγάλο Μεσημέρι!» 
Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας. 

Το πνεύμα του βάρους 

1 

"Το στόμα μου -είναι το στόμα του λαού: πολύ χοντρό και με 

καρδιά τα λέει για τους μεταξωτούς, και παρόξενα αντιλαλούν τα . 
λόγια μου στους χαρτογιακόδες και στους ~αλαμαρόδες και 

στης πένας τις αλεπούδες. 

Το χέρι μου - είναι χέρι τρελού: αλίμονο στα τραπέζια και 

στους τοίχους και σ' ό,τι μπορεί να δέχεται τρελοστολίδια και 

τρελοβρομιές. 

Το ποδόρι μου - είναι ποδόρι αλόγου: μ' αυτό πιλαλόω και 
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καλπάζω σε κάμπους και βουνά και δαιμονίζομαι απ' την ηδονή 

της αστραπόγοργης τρεχόλας. 
Το στομάχι μου -μπας κι είναι στομάχι αετού; γιατί αγαπάει απ' 

όλα πιο πολύ τ' αρνίσιο κρέας. Στα σίγουρα όμως, είναι στομάχι 

ενός αρπαχrΙKoύ. 
Να θρέφομαι απ' αθώα πράγματα, λιτά κι ανυπομόνεφτος στα 

νύχια τα στέκομαι, ν' ανοίξω φτερούγες, ν' ανοίξω φτερούγες γι' 

αλάργα -να, τι μ' αρέσει: λοιπόν, πώς να μην είμαι κότι σαν πουλί; 

Και βασικά, επειδή είμαι εχθρός του πνεύματος του βάρους, 

γι'αυτό είμαι όμοιος με πουλί. Κι αλήθεια, είμαι θανατερός, από 

τα γεννοφάσκια μου εχθρός του. Ω, και πούδεν έχει πετάξει η 

έχθρα μου, πού δεν τριγύρισε μέχρι τώρα! 

Γι' αυτό, μπορώ ευθύς να τραγουδήσω ένα τραγούδι -και θα 

το τραγουδήσω: αν κι είμαι μόνος σ' έρημο σπίτι και θα τραγου

δάω για τ' αφτιά μου μοναχά. Κι είναι τραγουδιστάδες κι όλλοι, 

μα μόνο σαν είναι γιο μότο το σπίτι έχουν κελαηδιστό λαρύγγι, εύ

γλωπο χέρι, μότι εκφραστικό και την καρδιά τους ξύπνια' - μ' αυ

τούς εγώ δε μοιάζω. 

2 

Όποιος μάθει τους ανθρώπους ν' ανοίγουν φτερά, αυτός θ' 
αλλάξει όλα τα σύνορα, θ' ανοίγουν φτερά γι' αυτόν στον αγέρα. 
Κι «ανόλαφρη» τη γη θα βαφτίσει 

Η στρουθοκάμηλος πιλαλάει πιο γοργά κι από το πιο γοργό το 
ότι Όμως κι εκείνη, χώνει το κεφόλι της βαρύ, στη βαριά γης' 
όμοια κι ο άνθρωπος που δε μπορεί φτερά ν' ανοίγει. 

Βαριές του φαντάζουν κι η γης κι η ζωή, κι αυτό ζητάει το 
πνεύμα του βάρους! Όποιος θέλει να γίνει σαν πουλί αλαφρός, 
αυτός πρέπει ν' αγαπάει τον εαυτό του: αυτό κηρύχνω εγώ. 

Όχι με την αγάπη των αρρωστιάρηδων και των παθιασμένων, 
σ' αυτούς κι η φιλαυτία βρομάει 

Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος ν' αγαπάει τον εαυτό του -αυτό 
το κηρύχνω εγώ- με μιαν αγάπη ρωμαλέα και σφριγώδη, για να 
κρατάει τον εαυτό του και να μη σκορπιέται 
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Τέτοιο ένα σκόρπισμα ειπώθηκε: «αγόπη στον πλησίον»: μ' 

αυτή τη λέξη ίσαμε τώρα ειπώθηκαν τα πιο μεγόλα ψέματα, οι πιο 

μεγόλες υποκρισίες, και μόλιστα, απ' όποιον ήταν «ο πιο καταπιε

στικός απ' όλους». 

Κι αλήθεια, δεν είναι ένα παρόγγελμα για σήμερα και για αύ

ριο, να μόθεις ν' αγαπός τον εαυτό σου. Αντίθετα, από τις τέχνες 

όλες, είναι η πιο λεπτή, η πιο πανούργα, η ύστερη κι η πιο καρτε

ρική. 

Γιατί κόθε ιδιοκτησία είναι καλό κρυμμένη για τον ιδιοκτήτη 

της. Κι απ' όλους τους θαμμένους θησαυρούς, αυτός που σας 

ανήκει τελευταίος ξεχώνεται - αυτό κόνει το πνεύμα του βόρους. 

Από τα γεννοφόσκια μας σχεδόν μας φορτώνουν με ασήκω

τες λέξεις κι αξίες: «κaλ6» και «KaK6» έτσι ονομόζεται αυτή η 

κληρονομιό. Και για χόρη αυτής της κληρονομιός, μας το συγχω

ρούν ότι ζούμε. 

Και γι' αυτό αφήνουν τα παιδόκια να πηγαίνουν κοντό τους, 

για να τα εμποδίζουν έγκαιρα, ν' αγαπόν τον εαυτό τους: αυτό 

κατεργόζεται το πνεύμα του βόρους. 

Κι εμείς - εμείς KOυβd'λόμε πιστό ό,τι μός φορτώσαν, απόνω 
σε τραχείς ώμους και σε τραχιό βουνό. Κι αν ιδρώσαμε μός λένε: 

«η ζωή είναι αβόσταχτη». 

Όμως μονόχα ο όνθρωπος είναι βαρυσήκωτος. Επειδή φορ

τώθηκε ξένα πόρα πολλό, στη ρόχη του. Και για να τον φορτώ

σουν πιο καλό, γονατίζει ίδια με μια γκαμήλα. 

Πιο πολύ απ' όλους ο δυνατός, ο υπομονετικός, ο γιομότος 

σεβασμό: πλήθος ξένες βαριές λέξεις κι αξίες φορτώνεται στη 

ρόχη του, -και τώρα, του είναι η ζωή μια έρημος. 

Κι αλήθεια! και πολλό δικό μας πρόγματα ακόμα είναι αβό

σταχrα! Και πολύ από το μέσα του ανθρώπου μοιόζει στρείδι, εί

ναι αηδιαστικό, γλιτσιόρικο και δυσκολόπιαστο -τόσο, ώστε χΡει

όζεται να μπαίνει στη μέση ένα ευγενές όστρακο με ευγενή στο

λίδια. Μα και την τέχνη αυτή, πρέπει να μόθει κανείς. Να 'χει ευ

γενές όστρακο κι ωραίο εξωτερικό, και σοφή στραβομόρα. 

Και σε πολλό όλλα ξεγελαστήκαν με τον όνθρωπο, γιατί είναι 
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πολλά όστρακα. Πολλή καλοσύνη κρυμμένη και πολλή δύναμη 

υπάρχει, και δεν τη μαντεύουν ποτέ. Τα φαγιά τα πιο νόστιμα, δε 

βρίσκουν φαγάδες. 
Οι γυναίκες, το ξέρουν αυτό καλά - οι πιο νόστιμες: λίγο πιο 

παχιές, λίγο πιο αδύνατες --αχ, πόση μοίρα κρύβεται μέσα σε τό

σο λίγο πράγμα! 

Είναι δύσκολο ν' ανακαλύψει κανείς τον άνθρωπο, κι 

ακόμα πολύ πιο δύσκολο, ν' ανακαλύψει τον εαυτό του. 

Πολλές φορές, λέει ψέματα το πνεύμα για την ψυχή. Να, τι φτιά

χνει το πνεύμα του βάρους! 

Εκείνος όμως που έχει ανακαλύψει τον εαυτό του, λέει: αυτό 

είναι το καλό κι εκείνο το κακό μου: με κείνο αποστόμωσε τον τυ

φλοπόντικα και το νάνο, που λένε «κακό, καλό για όλους». 

Αλήθεια, δεν αντέχω κι όσους θαρρούν καλό το κάθε πράγμα, 

κι αυτό τον κόσμο τον καλύτερο, απ' όλους. Αυτούς τους ονομά

ζω ικανοποιημένους. 

Η παν -ικανοποίηση, που γεύεται τα πάντα, δεν είναι αυτή η 

γεύση η πιο καλή: Εκτιμάω τις γλώσσές που δε στέργουν, και τα 

στομάχια τα ραφινάτα: όσα λένε «εγώ» και «ναι» και «όχι». 

Όλα όμως τα μασάν και τα χωνεύουν --αυτό είναι συνήθειο 

γουρουνιών. Κι όλο το «Ναι -αι» φωνάζεις- αυτό το κάνουν τα γα"ί

δούρια κι οι όμοιοί τους. 

Το κίτρινο βαθύ, και κόκκινο φλογάτο, να πιο είναι το γούστο 

μου- ρίχνει αίμα σ' όλα τα χρώματα. Όποιος όμως ασβεστώνει 

άσπρο το σπίτι του, για μένα προδίνει μια άσπρη ασβεστωμένη 
ψυχή. 

Άλλοι ερωτεύονται μούμιες, άλλοι φαντάσματα. Κι οι δυο 
τους είναι, όμοια εχθροί της σάρκας και του αίματος- ω πόσο δε 

μ' αρέσουν όλοι αυτοί! Εγώ αγαπάω το αίμα. 

Και δε θέλω να κατοικώ και να μένω εκεί που φτύνει ο πάσα 
ένας. 

Να ποιες είναι οι προτιμήσεις μου: Το 'χω καλύτερο, να ζω με 
κλέφτες κι επιόρκους. Κανείς δε έχει μάλαμα στο στόμα. Οι σα
λιογλείφτες όμως με αναγουλιάζουν, και το πιο σιχαμένο ζώο 
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που βρήκα μέσα στους ανθ!!>ώπους το είπα: παράσιτο. Αυτό δεν 

ήθελε ν' αγαπάει, ήθελε όμως να ζει απ' την αγάπη. 

Δυστυχισμένους, λέω, όποιους δεν έχουν να διαλέξουν, παρά 

το ένα από τα δυο: να γίνουν άγρια θεριά, ή άγριοι θηριοδαμα

στές. Κοντά τους δε θα ήθελα να χτίσω την καλύβα μου. 

Δυστυχισμένους θαρρώ, κι όποιους είναι αναγκασμένοι πά

ντα να προσμένουν -αυτοί δε μου αρέσουν: όλοι οι τελώνες, οι 

μπακάληδες κι οι βασιλιάδες, φυλάν χώρες και μαγαζιά. 

Αλήθεια, κι εγώ έμαθα και μάλιστα τετράβαθά μου, έμαθα να 

καρτερώ. Και πιο πολύ απ' όλα έμαθα να στέκομαι όρθιος, να 

περπατάω, να τρέχω, να σκαρφαλώνω, να χορεύω. 

Όμως να ποια είναι η διδαχή μου: όποιος θα μάθει μια φορά 

να πετάει, πρέπει να μάθει πριν να στέκεται όρθιος, να περπατά

ει, να πιλαλάει, να σκαρφαλώνει,να χορεύει -κανένας δεν πετάει 

με το πρώτο! 

Με σκοινένιες σκάλες έμαθα να σκαρφαλώνω στα παραμύ

θια. Με σβέλτα πόδια στα ψηλά κατάρτια: να στέκομαι στης γνώ

σης τα ψηλά κατάρτια, τι ευτυχία! 

Σάμπως φλόγα μικρή να λαμπροφεγγίζω απάνω στα ψηλά κα

τάρτια: μονάχα ένα φως ~ΙKρό, παρηγοριά μεγάλη στα θαλασσο
πνιγμένα καράβια και στους ναυαγούς! 

Με χίλιες στράτες και χίλιους τρόπους έφτασα στην αλήθεια 

μου. Δεν ανέβηκα από μια μόνο σ' αυτό το ύψος, που το μάτι μου 

στέκει βιγλάτορας στ' αλαργινά. 

Πάντα χωρίς σκέψη ρωτούσα για το δρόμο μου -αυτό δε μ' 

άρεσε ποτέ μου! Προτιμούσα να ρωτάω και να δοκιμάζω τους ίδι

ους τους δρόμους. 

Μια δοκιμή, ένα ρώτημα, ήταν πέρασμά μου όλο. Κι αλήθεια 

πρέπει να μάθει κανένας ν' αποκρίνεταί σε τέτοια ρωτήματα! 

Όμως αυτό μ' αρέσει. 

Δεν είναι μήτε καλό, μήτε κακό, μα αυτό είναι το γούστο μου 

εμένα και μήτε ντρέπομαι, μήτε το κρύβω το γούστο μου ποτέ: 

«Αυτή 'ναι η στράτα μου, ποια είν' η δικιά σας;» 

Έτσι απαντούσα σε κείνους που με ρωτούσαν για τη στράτα. 

Γιατί στράτα δεν υπάρχει. Δρόμος ένας, δεν υπάρχει!» 

Αυτά έλεγε ο Ζαρατούστρας. 
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Παλιοί και καινούριο! πίνακες 

1 

203 

«Κάθομαι εδώ και περιμένω, με παλιούς ραγισμένους, κι άλ

λους καινούριους και μισογραμμένους πίνακες τριγύρω μου. 

-Πότε θα 'ρθει η ώρα μου; 
Η ώρα του κατεβάσματος, της Δύσης μου: γιατί θέλω ακόμα 

μια φορά να κατεβώ στους ανθρώπους. 
Αυτό καρτεράω τώρα: επειδή πρέπει να μου φανερωθούν τα 

σημάδια, ότι ήρθε η ώρα μου, -το γελαστό λιοvrάρι με το άσπρο 

σμάρι των περιστεριών. 
Και καρτερώvrας μιλάω στον εαυτό μου, ίδιος μ' εκείνον που 

έχει διαθέσιμο καιρό. Κανένας δε μου λέει τίποτα καινούριο. Γι' 

αυτό κι ο ίδιος διηγούμαι στον εαυτό μου. 

2 

Όταν κατέβηκα στους ανθρώπους τους βρήκα καθισμένους 

γύρω από μια παλιά πρόληψη. Όλοι φαvrαζόvrουσαν από καιρό 
ότι ξέραν τι είναι κακό και τι καλό για τους ανθρώπους. 

Παλιό λησμονημένο πράγμα θαρρούσαν κάθε κουβέvrα για 
την αρετή. Κι όποιος ήθελε να κοιμηθεί καλά, πριν πάει να κοιμη

θεί για το καλό και το κακό μιλούσε. 
Τους έδιωξα τη νύστα τους,όvrας κήρυξα τι είναι καλό και τι 

κακό: αυτό κανένας δεν το ξέρει ακόμα, μονάχα ο δημιουρ
γός. 

Γιατί αυτός δημιουργεί το σκοπό του ανθρώπου, και προσφέ
ρει στη γη το νόημά της και το μέλλον της. Κι αυτός μονάχα πλα

στουργείτο καλό και το κακό, για καθετί. 
Και πρόσταξα να τουμπάρουν τις παλιές δασκαλικές τους 

έδρες, που καθόταν το παλιό σκοτάδι. Τους πρόσταξα να γελάν 
με τους παλιούς δασκάλους της αρετής, τους άγιους τους ποιη
τές και τους κοσμοσωτήρες. 

Τους πρόσταξα να περιγελάν τους αυστηρούς σοφούς και τα 
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μαύρα σKιόχrρα που κόθονται απομακρυσμένα στο δέντρο της 

ζωής. 

Κόθισα στη μεγόλη νεκροστοιχία τους και με ψοφήμια και γε

ρόκια ακόμα αντόμα και γέλασα και με το παρελθόν τους και με 

το γαλήνιο σαραβαλιασμένο μεγαλείο του. 

Αλήθεια, σαν τους κήρυκες της μετόνοιας και τους τρελούς, 

ό,τι μικρό κι ό,τι μεγόλο έχουν καταρόστηκα. Γιατί 'ναι το καλύτε

ρό τους τόσο τιποτένιο! Γιατί 000 τόσο τιποτένιο είναι και το χει
ρότερο που έχουν και γελούσα. 

Η σοφή λαχrόρα μου ξεφώνιζε και γελούσε αναβρύζοντας 

από μέσα μου, λαχrόρα γεννημένη στο βουνό, αλήθεια μένει 

όγρια η σοφία μου -η μεγόλη μου λαχrόρα με τα θορυβώδικα 

φτερό. 

Και πολλές φορές με τρόβηξε ψηλό, πέρα από τα βουνό, κι 

ανόμεσα στα γέλια: τότε πετούσα σφυρίζοντας σα βέλος, μέσα 

από ηλιομέθυστη σαγήνη! 

- πέρα σε μακρινό μελλούμενα, όπου όνειρο κανένα δεν είδε, 
σε ζεστότερα μεσημέρια, και ονειροφόνταστος κανένας δεν 

ονειρεύτηκε ποτέ. Εκεί tnou οι θεοί σαν χορεύουν, ντρέπονται 
ρούχα να φορόν! 

- για να μιλόω με παραβολές, για να τραυλίζω και να τρεκλίζω 

σαν τους ποιητές: κι αληθινό, ντρέπομαι, που είμ' αναγκασμένος 

να 'μαι ακόμα ποιητής! 

Εκεί, όπου κόθε ζωή μου φόνταζε σόμπως θε·ίκός χορός και 

θε"ίκή αποικία, όπου ο κόσμος ελεύθερος κι εδέσμευτος, έτρεχε 

στον εαυτό του: 

- σόμπως αιώνια απαγωγή του ίδιου του εαυτού μας, βαθύτε
ρα, σα μια αυτοοναζήτηση στα βόθη μας πολλών θεών, σόμπως 

μακόρια αυτοαντίφαση, μακόρια ακρόαση των ένδο, μακόρια 

επανόκτηση των μέσα μας θεών. 

Εκεί όπου ο ΧΡόνος όλος μου φόνταξε σόμπως μακόριο περί
παιγμα των στιγμών, όπου, ανόγκη ήταν η ίδια η ελευθερία, που 

έπαιζε χαρούμενη με το κεντρί της ελευθερίας: 

- εκεί όπου ξαναβρήκα τον παλιό μου δαίμονα, το πνεύμα του 
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βάρους και ό,τι δημιούργησε: τη βία, το νόμο, την ανάγκη, τη συ

νέπεια, το σκοπό, τη βούληση, το καλό και το κακό: 
Γιατί τάχα δεν πρέπει να υπάρχουν πράγματα που απάνω 

τους θα χορέψει και χορεύοντας θα προσπεράσει; Μη και δεν 

πρέπει να υπάρχουν για χάρη των ελαφρών και ελαφροτάτων -
τυφλοπόντικες και βαριοί νάνοι; 

3 

Εκεί ήταν, που μάζεψα απ' το δρόμο τη λέξη «Υπεράνθρω

πος» και ότι ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί: 

- ότι ο άνθρωπος είναι γιοφύρι κι όχι σκοπός: μακάρια εγκω

μιάζοντας τον εαυτό του για το μεσημέρι του και το βράδυ του 

σάμπως δρόμος για νέες ροδαυγές' 

- το λόγο του Ζαρατούστρα για το Μεγάλο Μεσημέρι και ό,τι 

άλλο κρέμασα απάνω απ' τους ανθρώπους, σάμπως δεύτερο 

πορφυρό δειλινό. 

Αληθινά, και νέα άστρα τους έδειξα και νέες νύχrες, κι απάνω 

από τα νέφαλα, κι από τη μέρα και τη νύχrα, άπλωσα το γέλιο σά
μπως τέντα παρδαλή. 

Τους δίδαξα όλες τις σκέψεις μου και τις επιθυμίες μου: να 

σμίγουν και να φτιάχνουν ένα, ό,τι κομματιαστό έχει ο άνθρωπος 
και ό,τι αινιγματικό και ζοφερή συντυχία, 

- σαν ποιητής, σα καρυδοσπάστης, και λυτρωτής της συντυ

χίας, τους δίδαξα το μέλλον να δημιουργούν και δημιουργώντας 
ν' απολυτρώνουν όλα όσα υπήρξαν. 

Ν' απολυτρώνουν το παρελθόν του ανθρώπου και κάθε «ή
ταν» να μεταμορφώνουν, μέχρι που η βούληση να πει: «Μα έτσι 

το 'θελα! Έτσι θα το θελήσω!» 

Αυτό τους το αποκάλεσα εγώ λύτρωση, και τους έμαθα, μο
νάχα αυτό να ονομάζουν λύτρωση. 

Τώρα τη λύτρωση περιμένω -για να επιστρέψω σ' αυτούς, την 
ύστερη φορά. 

Γιατί ακόμα μια φορά θέλω να κατεβώ στους ανθρώπους: 



206 ΦΡΙΝΤΡ/Χ Νιπ.ε 

ανάμεσά τους θέλω να δύσω, θέλω πεθαίνοντας να τους προ

σφέρω το πιο πλούσιο δώρο μου! 

Από τον ήλιο το διδάχτηκα αυτό, σαν βασιλεύει -τον ήλιο το 

βαθύπλουτο: μαλάματα τότε σκορπάει πάνω στη θ,άλασσα απ' 

τον αμύθητο θησαυρό του· 

-τόσο, που και ο πιο φτωχός ψαράς, με χρυσά κουπιά να σκί

ζει τη θάλασσα. Γιατί αυτό είδα κάποτε, και τα δάκρυα μου, στα

ματημό δεν είχαν, όσο το έβλεπα. 

Καθώς ο ήλιος, λοιπόν, θέλει κι ο Ζαρατούστρας να δύσει: 

και κάθεται τώρα δω και προσμένει, με σπασμένους πίνακες ολό

γυρά του κι άλλους καινούριους πίνακες - μισογραμμένους. 

4 

Κοιτάχτε, εδώ είναι ένας καινούριος πίνακας: μα πού είναι οι 

αδερφοί μου, που θα τον κουβαλήσουν μαζί μου στην πεδιάδα 

και μέσα στις σάρκινες καρδιές; 

Αυτό θέλει η μεγάλη μου αγάπη στους αλαργινούς: μη φείδε

σαι του πλησίον σου! ο ά~ρωπoς είναι κάτι που πρέπει να ξεπε
ραστεί. 

Είναι πολλοί οι δρόμοι και οι τρόποι για να ξεπεραστεί: πρό

σεξε να δεις! 

Όμως μονάχα ένας πάλιάτσος στοχάζεται: «Ο άνθρωπος 

μπορεί ακόμα και να υπερπηδηθεί». 

Ξεπέρασε τον εαυτό σου, ακόμα και στο πρόσωπο του πλα·ί

νού σου: κι ένα δικαίωμα που μπορείς να τ' αδράξεις, δεν πρέπει 

ν' αφήνεις να στο δίνουν. 

Ό,τι κάνεις εσύ, κανένας δε μπορεί να το κάνει σε σένα. Κοίτα, 

δεν υπάρχει ανταπόδοση. 

Όποιος τον εαυτό του να προστάζει δε δύναται, πρέπει να 

υποτάσσεται. Πολλοί είναι που τους εαυτούς του να προστάζουν 

μπορούν, μα δεν τα καταφέρνουν καλά, πρέπει να μάθουν και να 

υποτάσσονται στους εαυτούς τους! 
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5 

Έτσι φέρνονται οι ευγενικές ψυχές: τίποτα χάρισμα δε θέ

λουν, και πολύ λιγότερο τη ζωη. 

Μα στο μπουλούκι όποιος αVΗKει, χάρισμα θέλει τη ζωη. 

Όμως εμείς οι άλλοι, που μόνη της μας δόθηκε η ζωη -πάντα 

στοχαζόμαστε- τι καλύτερο έχουμε για αντάλλαγμα να της προ

σφέρουμε; 

Κι αληθινά, υπέροχος ο λόγος που λέει: «Ό,τι η ζωη μας υπό

σχεται, αυτό εμείς θέλουμε -να το βαστάξουμε για τη ζωη!» 

Δεν πρέπει να ζητάει κανείς ν' απολαβαίνει, όταν ο ίδιος δε δί

νει τίποτα γι' απόλαυση. 

Η απόλαυση κι η αθωότητα, είναι τα πιο ντροπαλά πράγματα: 
κανένα τους δε θέλει να το ζητάν. Πρέπει κανείς να τα 'χει -όμως 

μπροστύτερα πρέπει να ζητησει το κρίμα και τον πόνο! 

6 

Ω αδερφοί μου, ο πρόδρομος πάντα θυσιάζεται. Κι εμείς είμα

στε πρόδρομοι. 

Το αίμα ολονών μας ρέει στους μυστικούς βωμούς, καιγόμα

στε και ψηνόμαστε όλοι προς τιμη των παλιών ειδώλων. 

Ό,τι καλύτερο έχοί.ιμε είν' ακόμα νέο: αυτό ερεθίζει τα γέρικα 
λαρύγγια. Το κρέας μας τρυφερό, η προβιά μας αρνίσια: πώς 
ηταν δυνατόν να μην ερεθίσουμε τους γέρους ιερείς των ειοώ
λων! 

Και μέσα μας ακόμα κατοικεί ο γερο-ειδωλολάτρης ιερέας, 
που ψήνει ό,τι καλύτερο έχουμε για να ευχαριστηθεί. Αχ, αδέρ
φια μου, πώς να μη γίνουν θύματα, λοιπόν, οι πρόδρομοι! 

Όμως έτσι το θέλουμε, και αγαπάω όσους δε γυρεύουν να 
σωθούν. Από τα βάθια της καρδιάς μου αγαπάω όσους παν να 
δύσουν: γιατί σε άλλους κόσμους παν. 
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7 

Να 'σαι αληθινός -λίγοι το καταφέρνουν αυτό. Κι όποιος το 

καταφέρνει, τότε δε θέλει πια να είναι αληθινός. Πιο λίγο απ' 

όλους όμως, δεντο καταφέρνουν οι καλοί. 

Ω αυτοί οι καλοί! Οι καλοί άνθρωποι δε λεν ποτέ την αλήθεια. 

Είναι αρρώστια για το πνεύμα να 'ναι κανείς έτσι καλός. 

Υποχωρούν αυτοί οι καλοί, σκύβουν το κεφόλι, η καρδιά τους 

επαναλαβαίνει, το λογικό τους υπακούει: μα αυτός που υπακού

ει, δεν ακούει καθόλου τον εαυτό του. 

Όσα κακά λένε για τους καλούς, πρέπει να σμίξουν για να 

βγει μια αλήθεια: ω αδέρφια μου, έχετε σεις όση κακία χρειάζεται 

για να βγει μια τέτοια αλήθεια; 

Το ατρόμητο θάρρος, η πολύχρονη δυσπιστία, το αδυσώπη

το, όχι, η σιχασιά, ο σπαραγμός στη ζωή -πόσο σπάνιο είν' όλ' 

αυτά να σμίξουνl Όμως από τέτοιο σπόρο- φυτρώνει η αλήθεια! 

Πλάι στην κακή συνείδηση, βλάσταινε ίσαμε τώρα κάθε γνώ

ση. Τσακίστε, τσακίστε σρις οι εραστές της γνώσης τους παλιω

μένους πίνακες! 

8 

Όταν απάνω απ' το νερό υπάρχουν δοκάρια, όταν απάνω από 

τον ποταμό, γεφύρια ξύλινα και κάγκελα σαλτάρουν: αλήθεια τό

τε, κανείς δε θα πιστέψει σε κείνον που λέει: «τα πάντα ρει». 

Αντίθετα, ακόμα κι οι ηλίθιοι, τον αντιμετωπίζουν: «με ποιο 

τρόπο, λεν οι ηλίθιοι, ρέουν τα πάντα; κι όμως τα δοκάρια και τα 

κάγκελα, στέκονται απάνω απ' το ποτάμι!» 

Απάνω απ' το ποτάμι, είν' όλα στέρεα, όλες οι αξίες των πραγ

μάrων, τα γεφύρια, οι έννοιες, το καλό, το κακό: όλα τούτα είναι 

στέρεα. 

Όταν όμως πλακώσει βαρυχειμωνιά, αυτή που δαμάζει το πο

τάμι: τότε, κι οι πιο πανούργοι μαθαίνουν να μην πιστεύουν. Κι 
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αλήθεια, δεν είναι μονάχα οι ηλίθιοι που Μνε: «μήπως όλα είν' 

ακίνητα;» 

«Στο βάθος όλα είναι ασάλευτα», -τούτο είναι μια αληθινή χει

μωνιάτικη διδαχή, ένα καλό πράγμα για μια στείρα εποχή, μια βο

λικιά παρηγοριά για όσους κοιμούνται το χειμώνα κι όσους κάθο

νται στο τζάκι. 
«Στο βάθος είναι όλα ασάλευτα» - αντίθετα φυσάει όμως ο 

αγέρας που λιώνει τα χιόνια. 

Ο αγέρας που λιώνει τα χιόνια, ένας αγριοβούβαλος που ποτέ 

δε ζεύτηκε στ' αλέτρι, -λυσσάρης αγριοβούβαλος, γκρεμιστής 

που με τα μανιασμένα κέρατά του, σπάζει τον πάγο! ο πάγος 

όμως, σπάζει τα γεφύρια! 

Ω αδέρφια μου, έτσι δε ρέουν όλα; και κάγκελα όλα και γεφύ

ρια, δεν πέσαν μέσα στο νερό; Ποιος θα στηριζόταν ακόμα, απά

νω στο καλό και στο κακό; 

«Αλίμονό μας! Δόξα μας! Ο αγέρας που λιώνει τα χιόνια φυ

σάει!» Αυτό κηρύχνετε και σεις αδέρφια μου, όλους περνώντας 

τους δρόμους! 

9 

Είναι μια πλάνη παλιά,που τη Μνε «καλό» και «κακό». Γύρω 
από μάντεις κι αστρολόγους μέχρι τώρα γύριζε ο τροχός της. 

Έναν καιρ6 πίστευαν στους μάντεις και στους αστρολόγους: 
και για τούτο πίστευαν ότι «όλα είναι τύχη»' «οφείλεις: άρα πρέ
πει». 

Μετά δεν πίστευαν κανένα μάντη και κανέναν αστρόλόγο: για 
τούτο θαρρούσαν ότι: «όλα είναι ελευθερία: μπορείς άρα θέ
λεις!» 

Ω, αδέρφια μου, και για τ' άστρα και για τα μελλούμενα, μονά
χα ικασίες βρήσκαν μέχρι τώρα, ποτέ σίγουρα πράγματα. Και για 
τούτο, ικασίες μονάχα βρήσκαν ως τώρα και για το καλό και για 
το κακό, ποτέ κάτι σίγουρο! 

14 
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10 

«Ου κλέψεις», «ου φονεύσεις» - ιερό θαρρούσαν μια φορό κι 

έναν καιρό τούτα τα λόγια, μπροστό τους γOνσ:rίζαν και σκύβαν 

το κεφόλι και βγόζαν τα παπούτσια τους. 

Κι εγώ σας ρωτόω: βρέθηκαν ποτέ στον κόσμο μεγαλύτεροι 

κλέφτες και φονιόδες, απ' αυτές τις ίδιες τις ιερές εντολές; 

Σ' ολόκερη τη ζωη, δε βασιλεύει κλεψιό και φόνος, κι αγιόζο

ντας αυτές τις λέξεις, δε σκοτώναν την ίδια την αληθεια; 

Ή μηπως κόναν κηρυγμα θανότου, κηρύχνοντας όγιο, ό,τι 

ηταν ενόντιο και εχθρικό στη ζωη; - ω αδέρφια μου, θρυψαλιόστε 
τους παλιωμένους πίνακες. 

11 

AUΤΗ είναι η συμπόνια μου για το παρελθόν, που το βλέπω 

εγKσ:rελειμμένO -εγKσ:rελειμμένO στην ευσπλαχνία, στο πνεύμα 

και στην παραφροσύνη των επερχόμενων γενεών, που θα μετα

βόλλουν όλα τα περαd\..!ένα σε γιοφύρι να περόσουν. 

, Ένας μεγόλος τύραννος μπορούσε να 'ρθει, .ένας πανούρ-
t")\i 

γος διόβολος που με τη συμπόθεια και την αντιπόθειό του, να ζο-

ρίσει και να ξαναγιόσει όλο το παρελθόν ώσπου να γίνει γέφυρα, 

προόγγελμα, κηρυκας και λόλημα του κόκορα. 

Αυτός όμως ~ίν' ο όλλος κίνδυνος και η όλλη ευσπλαχνία μου: 

-οι συλλογισμοί του όχλου, τραβόν πίσω, μονόχα μέχρι του παπ

πού, και με τον παππού, τελειώνει ο χρόνος γι' αυτούς. 

EγKσ:rελειμμένO, λοιπόν, είναι κόθε περασμένο, γισ:rί θα μπο

ρούσε να γίνει κι ο όχλος κυρίαρχος και να πνίξει μια επoχfι, στα 

ρηχό νερό . 
.Γι' αυτό, αδέρφια μου, είν' ανόγκη από μια καινούρια αριστο

Kρ,σ:rία, αντίπαλη σε κόθε όχλο, και σε κόθε εξουσία της βίας. 

XQειόζεται μια καινούρια αριστOKρσ:rία, να γρόψει απόνω σε 

καινουριου πίνακες τη λέξη «ευγένεια». 

Επειδη πολλοί ευγενείς χΡειόζονται και πολλών λογιών, για να 
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υπόρξει αριστοκρατία! Ή όπως είπα όλλη φορό, παραβολικό: 
«αυτό ακριβώς είναι το θείο, ότι υπόρχουν θεοί, κι όχι θεός». 

12 

Ω αδερφοί μου, σας οδηγώ σε μια νέα αριστοκρατία: πρέπει 
να γίνετε δημιουργοί και παιδαγωγοί, και σποριόδες του μέλλο

ντος: 

- αληθινό, όχι σε μια αριστοκρατία που θα αγορόζατε αμέσως 
σαν τους μπακόληδες με μπακόλικο χΡυσόφι: γιατί όλα όσα 

έχουν διατίμηση, έχουν μικρή αξία. 

Κι από 'δώ και πέρα, όχι το από πού 'ρχόσαστε, αλλό το πού 

πηγαίνετε, ν' αποτελεί την τιμή σας. Η θέλησή σας και το ποδόρι 

σας που επιθυμεί να ξεπερόσει τον εαυτό σας - αυτό να είναι η 

νέα σας τιμή! 

Όχι, φυσικό γιατί κόποια φορό υπηρετήσατε έναν ηγεμόνα. Τι 

νόημα έχουν πια οι ηγεμόνες! - ή χΡησιμοποηθήκατε για στηλο

βότες του καθεστώτος για να στέκεται πιο στέρεα. 

Ούτε γιατί η γενιό σας έγινε αυλική στην αυλή, και μόθατε 
παρδαλοί σα φοινικόmερα, να στέκεστε όρθιοι ώρες πολλές μέ

σα σε ρηχό τέλματα' - γιατίνα μπορείς να στέκεσαι όρθιος, αυτό 
είναι, μεγόλο προσόν για τον αυλικό, και όλοι οι αυλικοί θαρρο,ύν 
ότι είναι μια μεταθανότια ευδαιμονία να τους δοθεί η όδεια να κά
θίσουν. 

Μήτε μακαρίζω τους προγόνους σας, γιατί ένα πνεύμα, όγιο 
καθώς το λένε, τους οδήγησε στη γη της επαγγελίας. Γιατί εκεί 
που βλόστησε το χειρότερο δέντρο, ο σταυρός, εκεί, τίποτα δε 
βρίσκεται αξιέπαινο. 

Κι αλήθεια, όπου κι αν οδήγησε κείνο το «Άγιο Πνεύμα», όλο 
τρέχαν μπροστό από πομπές: γίδες, χήνες, ξεροκέφαλοι κι ανι
σόρροποι 

Ως αδερφοί μου, η αριστοκρατία σας, πρέπει να μην κοιτόζει 
πίσω μα μπροστό, πρέπει να είστε οι εξόριστοι απ' όλες τις προ
πατορικές και πατρικές σας χώρες! 

Τη. χώρα των παιδιών σας πρέπει ν' αγαπότε: αυτή η αγόπη ας 
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είναι η καινούρια σας ευγένεια -την ανεύρετη χώρα στις αλαργι

νές θόλασσες, ν' αγαπότε, αυτή προστόζω να γυρεύουν τ' όρμε

νό σας, ολοένα να γυρεύουν τ' όρμενό σαςl 

Με τα παιδιό σας, πρέπει να διορθώσετε το γεγονός, ότι είστε 

παιδιό των πατέρων σας: έτσι, πρέπει να λυτρώσξ:τε ολόκερο το 

παρελθόν. 

Ετούτο τον καινούριο πίνακα κρεμόω από πόνω σαςl 

13 

«Γιατί να ζούμε; Όλα μόταια! Ζωή είναι ν' αεροκοπανός! Ζωή 

είναι να καίγεσαι, αλλό να μη ζεσταίνεσαι!» 

Τέτοιες απαρχαιωμένες φλυαρίες, νομίζονται ακόμα για σο

φία. Επειδή όμως είναι παλιό και μυρίζει μούχλα, γι' αυτό την τι

μόν πιο πολύ. Γιατί ακόμα, κι η μούχλα ευγενίζει. 

Παιδιό, μπορούν να μιλόν έτσι, φοβόνται τη φωτιό, γιατί τα 

'καιγε! Πολλό παιδιαρίσματα βρίσκονται στα παλιό βιβλία της σο

φίας. 

Κι όποιος ολοένα λΙ)QVίζει όχερα πώς μπορεί να κοροίδέψει 

αυτούς που λιχνίζουν στόρι. Τέτοιων ηλίθιων το στόμα πρέπει να 

κλειστεΙ 

Αυτοί δε φέρνουν στο τραπέζι τίποτα, μήτε μια πείνα της προ

κοπής: και τώρα βλαστημόν, «όλα είναι μόταιαΙ» 

Όμως το καλό φαγοπότι αδερφοί μου, μα την αλήθεια, δεν εί

ναι μόταιη δουλειό. ΘρυΨαλιόστε τους πίνακες όσων δε χαίρο
νταιποτέΙ 

14 

«Για τον καθαρό, είν' όλα καθαρό», λέει ο λαός. Κι εγώ σας 

λέω: «για τα γουρούνια, όλα είναι γουρούνιαΙ» 

Για δαύτο οι ψωροφαντασμένοι κι όσοι γέρνουν την καρδιό 

τους και το κεφόλι υποτακτικό, κηρύχνουν: «ο κόσμος είν' ένα 

λασπωμένο τέρας». 

Επειδή όλοι αυτοί έχουν λασπωμένο πνεύμα και πιο πολύ απ' 
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όλους όσοι δε βρίσκουν ησυχία κι αναπαμό, αν δεν δούν τον κό

σμο από πίσω, - του όλλου κόσμου οι εραστές! 
Εγώ σ' αυτούς λέω κατόμουτρα, κι ας μην είναι τόσο ευγενι

κό, ο κόσμος μοιόζει με τον όνθρωπο σ' αυτό, ότι κι εκείνος έχει 

έναν πισινό - αυτό ε(ν' η αλήθεια. 
Είναι στον κόσμο πολλή λόσπη -αυτό είν' η αλήθεια, μα ο κό

σμος δεν είν' απ' αυτό ένα λασπωμένο τέρας. 

Είναι πολλή σοφία στο γεγονός ότι πολλό στον κόσμο βρο
μόν: κι η αηδία, δημιουργεί φτερό, και δυνόμεις που μαντεύουν 

τις πηγές. 

Κι οι πιο καλοί ακόμα, έχουν κότι το αηδιαστικό, κι ο πιο καλός 

ακόμα είναι κότι που πρέπει να ξεπεραστεί. 

Ω αδέρφια μου, πολλή σοφία βρίσκεται στο γεγονός ότι, είναι 

σοφό να υπόρχει πολλή λόσπη στον κόσμο! 

15 

Τέτοια λόγια όκουσα να λένε στη συνείδησή τους οι θεοφο
βούμενοι οραματιστές της μελλούμενης ζωής, και πραγματικό, 
χωρίς κακία, και ψευτιό, - αν και δεν είναι τίποτα πιο ψεύτικο στον 
κόσμο: 

«Άφησε λοιπόν τον κόσμο να μένει κόσμος, μήτε το δαχrυλόKΙ 
σου μη σηκώνεις. Έτσι θα συνηθίσουν να αποφεύγουν τον κό
σμο». 

«Και την ίδια τη λογική σου, είν' ανόγκη να τη στραγγαλίσεις, 
γιατί είναι μια λογική του κόσμου τούτου, έτσι θα μόθεις κι εσύ ο 
ίδιος ν' απαρνιέσαι τον κόσμο». 

- ΘρυΨαλιόστε, θρυΨαλιόστε αδέρφια μου, τους παλιωμέ
νους πίνακες των ευσεβών! ΘρυΨαλιόστε, θρυΨαλιόστε με το 
λόγο όσα λεν οι δυσφημιστές του κόσμου! 

16 

«'Οποιος πολλό μαθαίνει, κόθε δυνατή επιθυμία ξεμαθαίνει» 
-να, τι ψιθυρίζουν σήμερα στους σκοτεινιασμένους δρόμους. 
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.. Η σοφία κουράζει, δεν αξίζει τίποτα, πρέπει να μην επιθυ
μείς», -αυτόν τον καινούριο πίνακα βρήκα κρεμασμένο και σ' 
ανοιχτές πλατείες ακόμα. 

ΘρυΨαλιάστε μου, ω αδέρφια μου, θρυΨαλιάστε κι αυτόν τον 
καινούριο πίνακα. Οι παρακμασμένοι της ζωής τον κρέμασαν, οι 

κήρυκες του θανάτου, ακόμα κι οι δεσμοφύλακες τον κρέμασαν, 

γιατί κι αυτό είν' ένα κήρυγμα δουλείας! 

Επειδή διδάχτηκαν στραβά και δε διδάχτηκαν τα καλύτερα, κι 

όλα πολύ πριν απ' την ώρα τους τα διδάχτηκαν, κι όλα πολύ βια

στικά: επειδή κακόφαγαν, γι' αυτό χάλασαν το στομάχι τους -για

τί ένα χαλασμένο στομάχι είναι το πνεύμα τους, αυτό τους συμ

βουλεύει το θάνατο! Γιατί αλήθεια αδερφοί μου, το πνεύμα είν' 

ένα στομάχι! 
Η ζωή είναι μια πηγή χαράς:' μα σ' όποιον αφήνει να του μιλάει 

το χαλασμένο στομάχι, τον πατέρα της θλίΨης δηλαδή, τότε είναι 

φαρμακωμένες όλες οι πηγές. 

Η γνώση: να, ποια είναι η χαρό των όσων έχουν λιονταροθέ

ληση, μα όποιος απόστασε, θα υποταχτεί σε ξένη θέληση, θα γί

νει το παιχνίδι όλων των κυμάτων. 
Αύτό γίνεται με τους' αδύνατους: χάνονται στους ίδιους τους 

δρόμους τους. Στο τέλος τους ρωτάει η κούρασή τους: «γιατί πή

ραμε αυτό το δρόμο; Ίδια είναι όλα!» 

Σ' αυτών τ' αφτιά, αντιλαλεί χαρούμενα το κήρυγμα: <<τίποτα 

δεν αξίζει! Πρέπει να μη θέλετε!» Αυτό όμως έίναι κήρυγμα δου

λείας! 

Ω, αδέρφια μου, σαν δροσάτο φύσημα ωραίο, έρχεται ο Ζα

ρατούστρας σ' όσους κούρασε ο δρόμος. Πολλές μύτες θα 
φταρνιστούν εξαιτίας του. Και μέσα από τοίχους ακόμα, φυσάει 

λεύτερη η πνοή μου, και μέσα από ντουβάρια ακόμα, και μέσα σε 

φυλακές, και σε μυαλά φυλακισμένα! 

Η θέληση λευτερώνει: γιατί θέλω θα πει, ενεργώ: Να, τι κηρύ

χνω εγώ, και μονάχα να δημιουργείτε πρέπει να μάθετε! Πρέπει 

να μάθετε ακόμα και το πώς να μαθαίνετε από μένα και να μαθαί

νετε σωστό! Αυτός που έχει αφτιά ν' ακούει, ας ακούσει.! 
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Εκεί είν' η βόρκα. Ίσως από 'κεί τραβόει, ίσως, στο μεγόλο μη
δέν -ποιος θέλει όμως, να μπαρκόρει σ' αυτό το ,<'Ισως;» 

Κανείς σας δε θέλει να μπαρκόρει στη βόρκα του θανότου! 
Γιατί θέλετε να 'στε κουρασμένοι από τον κόσμοΙ 

Ούτε φύγατε ακόμα από τη γη, σας βρήκα πόντα να λαχrαρό

τε τη γη και να 'σαστε ερωτευμένοι μαζί της και με την κούρασή 

σας. 

Δεν κρέμεται ανώφελα το χείλι σας: μια μικρή γήινη επιθυμία, 

το βαραίνει ακόμα! Και στο μότι σας δεν αρμενίζει ακόμα ένα 

σύννεφο από αξέχαστη γήινη χαρό; 

Είναι στη γη πολλές σπουδαίες εφευρέσεις, όλλες ωφέλιμες, 
όλλες απολαυστικές: απ' αυτές, γίνεται η γη αξιαγόπητη. . 

Και κόμποσες εφευρέσεις είναι τόσο καλές, ώστε μοιόζουν με 

της γυναίκας το στήθος: και χρήσιμες κι ευχόριστες μαζί. 

. Αλλό σεις, ω βαλαντωμένοι από τον κόσμο, εσείς τεμπέληδες 
της γης, πρέπει να σας χα"ίδέψει κανείς με μαγκούρες! Με ραβδι

σμούς, πρέπει κανείς να κόνει σβέλτα τα πόδια σας! 

Γιατί αν δεν είστε όρρωστοι και ξεθυμασμένοι, που η γη από
στασε να σας κρατόει, τότε είστε πονηρό γα"ίδούρια, λαίμαργοι 

και ύπουλοι φιλήδονοι γότοι. Κι αν δε θέλετε να τρέξετε πόλι χα
ρούμενοι, τότε πρέπει να φύγετε! 

Στους αγιότρευτους, δεν πρέπει κανείς να 'ναι γιατρός, αυτό 
κηρύχνει ο Ζαρατούστρας -γι' αυτό πρέπει να φύγετε! 

Όμως απαιτείται μεγαλύτερο κουρόγιο για να δώσεις ένα τέ
λος, παρό να πλόσεις έναν καινούριο στίχο: αυτό το ξέρομν όλοι 
οι γιατροί κι οι ποιητές. 

18 

Ω, αδερφοί μου, υπόρχουν πίνακες δημιουργημένοι από την 
κούραση, πίνακες δημιουργημένοι από τη σόπια τεμπελιό· οι πί
νακες αυτοί, αν και μιλόν το ίδιο θέλουν χωριστό να τους ακούς. 

Δέστε, λοιπόν, αυτόν τον ξεψυχισμένο! Μια σπιθαμή μονόχα, 
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είναι έξω από το σκοπό του, μα από τον κόπο ξάπλωσε στη σκό

νη, ο γενναίος, πεισματωμένος! 

Βαλαντωμένος χασμουριέται με την κούραση, το δρόμο, τη 

γη, το σκοπό και τον ίδιο, τον εαυτό του. Μήτε βήμα πια δε θέλει 

να πάει παραπέρα αυτός ο γενναίος! 

Τώρα, ο ήλιος φλέγεται από πάνω του, κι οι σκύλοι γλείφουν 

τον ιδρώτα του, όμως κείτεται εκεί μες στο γινάτι του και το 'χει 

πιο καλό να εξαντληθεί: να εξαντληθεί μια σπιθαμή μονάχα έξω 

από το σκοπό του! Αλήθεια, πρέπει απ' τα μαλλιά στον ουρανό 

του, να τον σύρετε αυτόν τον ήρωα! 

Κάλλιο όμως να τον παρατήσετε, όπου κείτεται να τον πάρει ο 

ύπνος, με το νανούρισμα δροσόβολης βροχής. 

Παρατάτε τον εκεί που κείτεται ώσπου μονάχος να ξυπνήσει, 

από τον εαυτό του, να διώξει μόνος κάθε κούραση, και ό,τι αυτή 

τον δασκαλεύει. 

Προγγίξτε όμως τα σκυλιά απ' το πλάι του κι όλο το σκυλολόι 

των «μορφωμένων», που τρωγοπίνει από των ηρώων τον ιδρώτα! 

19 
ι 

Χαράζω κύκλους γύρωθέ μου και σύνορα ιερά: όλο πιο λίγοι 

ανεβαίνουν μαζί μου σε όλο πιο τετράψηλα βουνά' βουνοσειρά 

ανυψώνω από ιερότερα βουνά ολοένα. 

Μα όπου κι αν είναι ν' ανεβείτε μαζί μου, ω αδερφοί μου: προ

σέχrε μην τύχει κι ανέβει μαζί σας κάποιο παράσιτο. 

Το παράσιτο είναι ένα σκουλήκι, και σέρνεται και χώνεται και 

θέλει να θρέφεται με τους αρρώστους και πληγιασμένους αγκώ

νεςσας. 

Κι αυτό είναι η τέχνη του: να μαντεύει σε ποιο σημείο κουρά

στηκαν οι ψυχές, καθώς ανεβαίνουν και τότε απάνω στην πίκρα 

σας και στη βαρυθυμιά και στην ευαίσθητη ντροπή σας, κτίζει την 

απαίσιά του φωλιά. 

Όπου είναι ανίσχυρος, ο ισχυρός, όπου πράος πολύ ο ευγε

νής, εκεί κτίζει την απαίσια φωλιά του. Το παράσιτο κατοικεί, 

όπου ο μεγάλος έχει μικρούς πληγωμένους αγκώνες. 
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Ποιο είναι το ύψιστο είδος απ' όλα τα όντα και ποιο το περισ

σότερο τιποτένιο; Το πιο τιποτένιο είναι το παρόσιτο, όποιος 

όμως είναι από το ύψιστο είδος θα έχει και τα πιο πολλό παρόσι

τα. 

Γιατί η ψυχή που έχει την πιο μεγόλη σκόλα και μπορεί να κα

τεβεί πιο βαθιό απ' όλες, πώς θα ήταν μπορετό να μη σηκώνει και 

τα πιο πολλό παρόσιτα; 
Η πιο φαρδιό ψυχή που μπορεί στο φόρδος της να τρέξει και 

να χόσει το δρόμο και να περιπλανηθεί πιο μακριό, η πιο απαραί

τητη, που με ηδονή καλπόζει στην τύχη: 

- η ψυχή η ζωντανή που χόνεται μες την εξέλιξη, η πλούσια 

ψυχή, που θέλει να διαχυθεί μέσα στη θέληση και στην επιθυμία' 

- αυτή που φεύγει από τον εαυτό της και τον υποδέχεται πό

λι σε κύκλο ευρύτερο. Η πιο σοφή ψυχή, που η τρέλα την παρακι

νεί γλυκύτατα' 

- η ψυχή π' αγαπόει πόνω απ' όλα τον εαυτό της, και μέσα 

της όλα έχουν όνοδο και mώση, φυρονεριό και φουσκονεριό, -
ω πώς μπορούσε αυτή η ύψιστη ψυχή, να μην έχει τα χειρότερα 
παρόσιτα; 

20 

Αδέρφια μου, μήπως είμαι σκληρός; Μα σας λέω: Ό,τι πέφτει, 
πρέπει κανείς να το κλοτσόει! 

Ό,τι είναι του σήμερα, αποσυντίθεται και γκρεμίζεται: Ποιο" 13έ
λει να το κρατήσει! Εγώ, θέλω να το κλοτσήσω ακόμα πόρα πέρα! 

Ξέρετε την ηδονή που κατρακυλόει τα λιθόρια σ' απόκρυμνα 
βόθη; Αυτοί οι σημερινοί όνθρωποι: Κοιτόχτε τους πώς κατρακυ
λόν στα βόθη μου. 

Είμαι ένα πρελούντιο για καλύτερους οργανοπαίχτες, ω 
αδερφοί μου, ακολουθαιε το παρόδειγμό μου! 

Κι αν δε μπορείτε να μόθετε σε κανέναν να πετόει, μόθετέ τον 
τουλόχιστον να πέφτει πιο γρήγορα! 
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Αγαπόω τους γενναίους: δεν είν' αρκετό όμως να είσαι καλός 

ξιφομόχος, πρέπει καινα ξέρεις ποιον χτυπός! 

Και πολλές φορές, είναι κανείς πιο γενναίος, όταν αποφεύγει 

και προσπερνόει: Για να φυλόξει τον εαυτό του για έναν πιο όξιο 

εχθρό Ι 

Πρέπει να έχετε εχθρούς όξιους για μίσος, όχι όξιους για πε

ριφρόνηση: πρέπει να 'στε περήφανοι, για τον εχθρό σας, αυτό 

σας το 'χω διδόξει κιόλας. 

Για τον πιο όξιο εχθρό πρέπει να φυλότε τον εαυτό σας, γι' 

αυτό πρέπει να κόνετε στραβό μότια και να προσπερνότε τους 
πολλούς και πιο πολύ απ' όλα να προσπερνότε τον αναρίθμητο 

συρφετό που ξεκουφαίνει τ' αφτιό σας περί λαού και λαών. 

Φυλόχτε καθαρό τ' αφτιό σας από τα «υπέρ» και τα «κατό» 

τους. Σ' αυτό βρίσκεται και πολύ δίκιο και πολύ όδικο: όποιος 

βλέπει εκεί, αγαναιcrεί. 

Να σε βλέπουν, να χτυπός -είναι ένα. Γι' αυτό τραβότε το 

δρόμο σας στα δόση κι αφήστε το σπαθί σας να κοιμηθεί! 

Τ ραβότε το δρόμο σας! Κι αφήστε το λαό και τους λαούς να πό

ρουν το δικό τους, αλήθεια, δρόμο ζοφερό χωρίς το όστραμμα κα

μιός ελπίδας. 

Παρατότε το μπακόλη να βασιλεύει, εκεί δεν είναι, παρό χΡυ

σόφι μπακόλικο! Διόβηκε πια ο καιρό των βασιλιόδων: ό,τι ονο
μόζεται σήμερα λαός, δεν αξίζει για βασιλιόδες. 

Κοιτόξτε, λοιπόν, ότι κι οι λαοί φέρνονται σαν τους μπακόλη

δες, συνόζουν και τα πιο τιποτένια μέσα από τα σκουπίδια! 

Παραφυλόει ο ένας τον όλλο. Προσμένει ο ένας την κατόλλη

λη στιγμή να χτυπήσει τον όλλο -και το λένε «καλή γειτονιό» αυ
τό. Ω αλαργινοί καιροί ευλογημένοι: ένας λαός έλεγε «θέλω να 

κυριαρχήσω πόνω στους όλλους λαούς!» 

Γιατί αδερφοί μου πρέπει να κυριαρχεί το καλύτερο! Κι όταν η 

διδασκαλία είναι αλλιώτικη εκεί λείπει και το καλύτερο! 
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Αν α~oί είχαν τζόμπα ψωμί, αλίμονο! Τότε γιατί θα φώναζαν; 
Η συντήρησή τους, είναι η πιο καλή διασκέδαση. Και πρέπει να εί

ναι δύσκολη γι' αυτούς η ζωή! 
Αρπακτικό θεριό είναι αυτοί στην εργασία τους, και 'κεί κύριε 

υπόρχει πονηριό: γι' αυτό είναι δύσβατη η ζωή τους. 
Χρειόζεται, λοιπόν, να γίνουν πιο καλό αρπακτικό θεριό, πιο 

λεmό, πιο έξυπνα, πιο όμοια με τον όνθρωπο: γιατί ο όνθρωπος 

είναι το πιο τέλειο αρπαχτικό θεριό. 
Ο όνθρωπος όρπαξε τις αρετές όλων των ζώων: Γι' αυτό ο όν

θρωπος περνόει ζωή πιο οδυνηρή απ' όλα τα ζώα. 

Μονόχα τα πουλιό είναι ακόμα πιο ψηλό απ' αυτόν. Κι αν ο όν

θρωπος μόθαινε να πετόει, αλίμονο Ι σε τι ύψη θα ανέβαινε η αρπα

κτικότητό του! 

23 

Έτσι, θέλω, τον όντρα και τη γυναίκα: πολεμικό τον ένα, καρ
περή την όλλη, όξιους όμως και τους δυο να χορεύουν με το κε
φόλι και με τα πόδια. 

Και χαμένη ας λογαριόζουμε τη μέρα που δε χορέψανε μήτε 
μιαφορό. 

Και ψεύτικη ας λογαριόζουμε την αλήθεια, που δε μας κόνει 
ναγελόμε! 

24 

Σαν υπογρόψε:rε συμβόλαιο του γόμου σας: προσέξτε μήπως 
είναι κακό συμβόλαιο. Αν αποφασίσετε βιαστικό ακολουθόει με
τό διόλυση του γόμου. 

Κι είναι πιο καλό να διαλύσετε το γόμο, παρό να υποταχτείτε 
και να λέτε ψέματα στο γόμο! - αυτό μου είπε μια γυναίκα: «Στ' 
αλήθεια μπορεί να χόλασα το γόμο μου, μα πρώτα ο γόμος χόλα
σε εμένα». 
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Οι αταίριαστο ι φλεγόντουσαν για εκδίκηση. Εκδικιούνται όλο 

τον κόσμο, γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν χωριστά. 

Γι' αυτό λέω, οι τίμιοι να μιλάν έτσι, μεταξύ τους: «αγαπιόμα

στε, ας φροντίσουμε να μείνουμε αγαπημένοι! Αλλιώς το τάξιμό 

μας θα είναι μια βαρετή ζήση!» 

«Δώστε μας προθεσμία κι ένα μικρό γάμο για να διαπιστώσου

με αν είμαστε για μεγάλο. Πολύ σπουδαίο είναι να ζει πάντα ο 

ένας με τον άλλο». 

Αυτή η ορμήνεια μου είναι για όλους τους τίμιους. Και τι θα γι

νόταν τότε η αγάπη μου στον Υπεράνθρωπο και σε όσα μελλού

μενα, αν έδινα αλλιώτικη ορμήνεια; 

Δεν πρέπει να φυτέψετε μονάχα πιο μακριά, μα 'κεί ψηλά - σ' 

αυτό ας σας συντρέξει ο κήπος του γάμου, αδερφοί μου! 

25 

Όποιος μελέτησε καλά τις παλιές καταγωγές, αυτός θα ζητή

σει στο τέλος και τις πηγές του μέλλοντος και τις νέες καταγω-
γές! Q 

Ω αδέρφια μου, δε θα διαβεί καιρός πολύς και καινούριοι λαοί 

θα βλαστήσουν και καινούριες πηγές θα ξεχυθούν σε βάθη και

νούρια. 

Γιατί ο σεισμός βουλιάζει πολλές πηγές και γεννάει δίψα με

γάλη: κι ανεβάζει στο φως ενδόμυχες δυνάμεις και μυστήρια. 

Ο σεισμός ανοίγει πηγές καινούριες. Στων αρχαίων λαών το 

σεισμό, πηγές καινούριες συντριβανίζουν. 

Κι όποιος κραυγάζει: Δέστε εδώ μια ανάβρα βαθιά για πολ

λούς διψασμένους, μια καρδιά για πολλούς φλογερόποθους, μια 

θέληση για όργανα πολλά, εκείνος περιβάλλεται από ένα λαό, 

από πολλούς πειραματιστές δηλαδή. 

Ποιος μπορεί να διατάξει, ποιος μπορεί να υπακούει; -αυτό 

θα δοκιμαστεί εδώ. Κι όχι με τι πεισματική αναζήτηση, πόσα μα

ντέματα, πόση πλάνη, πόση γνώση, πόσες καινούριες απόπει

ρες! 
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Η ανθρώπινη κοινωνία: αυτή είναι μια απόπειρα, να τι κηρύ

χνω, -μια πολύχρονη αναζήτηση εκείνου ποι:ι προστόζει! -μια 

απόπειρα, ω αδερφοί μου και όχι ένα «Συμβόλαιο»! Τσακίστε, 

τσακίστε τέτοια λόγια των μισερών και των λιγόκαρδων! 

26 

Ω αδερφοί μου, πού βρίσκεται ο πιο μεγόλος κίνδυνος για το 

μέλλον της ανθρωπότητας; Μήπως δε βρίσκεται τόχα στους κα

λούς και στους δίκαιους; 

- σ' όσους λένε και το αισθόνονται στην καρδιό τους: «εμείς 

ξέρουμε πια τι είναι καλό και τι δίκαιο και το κρατόμε μόλιστα, 

αλίμονο σε όσους το γυρεύουν ακόμα!» 

Όση ζημιό κι αν κόνουν οι κακοί, η ζημιό που κόνουν οι καλοί 

είναι η φοβερότερη.! 

Ω αδερφοί μου, ένας κοίταξε κόποτε την καρδιό των καλών 

και των δικαίων και είπε: «είναι οι Φαρισαίοι». Δεν τον ένιωσε 

όμως, κανείς. 

Κι οι ίδιοι οι καλοί και οι δίκαιοι δεν τον νιώσαν. Το πνεύμα 

τους είναι φυλακισμένο στην καλή τους συνείδηση. Η βλακεία 

των καλών είναι αμέτρητα σοφή. Αυτή όμως είναι η αλήθεια, οι 

καλοί πρέπει να είναι φαρισαίοι, -μέσος όρος δε χωρόει! 

Οι καλοί πρέπει να σταυρώσουν, όποιον πλαστουργεί την 
αρετή τους! Να, ποια είναι η αλήθεια! 

Ένας άλλος όμως, που ανακόλυψε τη χώρα τους, - τη χώρα, 
την καρδιό και την πολύκαρπη γη των καλών και των δικαίων, 

εκείνος ρώτησε: «ποιον μισούν πιο πολύ;» 
Το δημιουργό μισούν περισσότερο. Αυτόν, που θρυΨαλιόζει 

τους παλιούς πίνακες και τις παλιές αξίες. Το γκρεμιστή - αυτόν 
τον λένε εγκληματία. 

Γιατί οι καλοί δεν μπορούν να δημιουργήσουν: είναι πόντα η 
αρχή του τέλους: σταυρώνουν αυτόν που γρόφει καινούριες 
αξίες, απόνω σε καινούριους πίνακες, θυσιόζουν στον εαυτό 
TOUt; το μέλλον. Σταυρώνουν το μέλλον της ανθρωπότητας, 
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σταυρώνουν όποιον γρόφει νέες αξίες. Οι καλοί αυτοί ήταν πό

ντα η αρχή του τέλους! 

27 

Ω αδέρφια μου, τον νιώσατε το λόγο μου αυτό; Κι ό,τι κόποτε 

σας είπα για τον «ύστατο όνθρωπο;» 

Πού βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, για το μέλλον της 

ανθρωπότητας; Μήπως δεν υπόρχουν στους καλούς και στους 

δίκαιους; 

Τσακίστε, τσακίστε τους καλούς και τους δίκαιους! 

Ω αδερφοί μου, καταλαβαίνετε και το λόγο μου αυτό; 

28 

Απομακρύνεστε λοιπόν από μένα; Σας κόνει να τρομόζετε 

τούτος ο λόγος; 

Ω αδερφοί μου μονάχα, όταν σας είπα, να τσακίσετε τους κα

λούς μπαρκόρησα τον CΨθρωπo για τις ανοιχτές θάλασσες! 

Και τώρα μονόχα τον πιόνει η μεγόλη τρομόρα, η μεγάλη γυ

ρόφερτη μανία, η μεγάλη αρρώστια, η μεγάλη σιχασιό, η μεγάλη 

αναγούλα. 

Ψεύτικα λιμόνια, και mγουρίές ψεύτικες, σας δασκαλέψαν οι 

καλοί. Μέσα στων καλών τις ψευτιές γεννηθήκατε κι αναθραφή

κατε. Όλα από τα θεμέλια τα ξευτίσαν και τα χαλόσαν οι καλο(. 

Όποιος όμως ανακάλυψε τη χώρα «όνθρωπος», ανακάλυψε 

και τη χώρα «μέλλον των ανθρώπων». Τώρα πρέπει να γίνεται θα

λασσομόχοι απόκοτοι κι υπομονετικοί. 

Ίσια βαδίζετε, κι όσο είναι καιρός, Cma, ω αδερφοί μου, μόθε
τε να περπατmε ίσια! Η θάλασσα φουρτουνιόζει. Πολλοί από 

σας χρειόζονται πουντέλιασμα καινούριο. 

Η θάλασσα φουρτουνιόζει: όλα βρίσκονται στη θάλασσα. . 
Εμπρός, κουρόγιο γέρικες καρδιές θαλασσομόχες! 

Τι θα πει Πατρίδα; Για 'κεί θα ισόρουμε όρμενα, για την πατρί-
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δα των παιδών μας, εκεί πιο κυματώδης απ' τη θόλασσα, κυματο

πόλλεται ο μεγόλος μας ο πόθοςl 

29 

«Γιατί να 'σαι τόσο σκληρό», είπε μια μέρα στο διαμόντι το 

κόρβουνο του μαγεριού. Μήπως δεν είμαστε πρωτοξόδερφια; 

Γιατί να 'μαστε μαλακοί, ω αδερφοί μου; σας ρωτόω κι εγώ 

μήπως δεν είσαστε αδερφοί μου; 

Γιατί τόσο μαλακοί, κι ευλύγιστοι κι ενδοτικοί; Γιατί να υπόρ

χει τόση εγκατόλειψη και τόση εθελοθυσία στην καρδιό σας; Τό

σο μικρή της μοίρας απειλή στα μάτια σας; 

Κι α", δε θέλετε να 'στε μοιραίοι και ανέσπλαΧVOΙ πώς θα μπο

ρέσετε, μια μέρα να νικήσετε μαζί μου; 

Κι αν η σκληρόδα δε θέλει ν' αστρόψει και να χωρίσει και να 

κόψει, πώς θα τα καταφέρετε μια μέρα να δημιουργήσετε μαζί 
μου; 

Είναι σκληροί οι δημιουργοί, να το ξέρετε. Και πρέπει να το πι

στεύετε ότι είναι ευτυχία ν' αφήσετε τ' αΧVόρια του χεριού σας 
απόνω στις χιλιετηρίδες σόμπως σε μαλακό κερί: ευδαιμονία να 
γρόφετε πόνω στη θέληση των χιλιετηρίδων σαν απόνω σε ορεί
χαλκο, σκληρότεροι κι απ' τον ορείχαλκο, πιο ευγενείς κι απ' τον 
ορείχαλκο. Ο πιο σκληρότερος μονόχα είναι κι ο πιο ευγενικός. 

Ω αδερφοί μου, κρεμόω από πόνω σας τούτο τον καινούριο 
πίνακα: Να είστε σκληροί. 

30 

Ω, εσύ θέλησή μου, ω από πόσα μιζέρια λευτέρωμα, εσύ ανό
γκη μου! Από την πόσα μικρονίκη φύλαξέ με! Της ψυχής μου τύ
χη που Μοίρα σ' ονομόζω! Εσύ που υπόρχεις κι αποπόνω μου κι 
εντός μου! Προστάτευέ με κι έχεμε για τα μεγC1λα τρόπαια προο
ρισμένο! 

Και το στερνό το μεγαλείο σου, θέλησή μου, για το στερνό φι
νόλε φύλαξέ το - για να 'σαι ανέσπλαΧVΗ στις νίκες σου! 
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Αλλά ποιος δε νικιέται από τις νίκες του! 

Αλλά ποιανού το μάτι δε θαμπώθηκε στη θαμπομέθη του λυ

κόφωτος; 

Αλλά ποιανού το πόδι δε σκουντούφλησε και δεν ξεσυνήθισε 
να περπατάει στις νίκες; 

Για να 'μαι κάποια μέρα γουρμασμένος κι έτοιμος, σαν θα 

'ρθει το Μεγάλο Μεσημέρι: γουρμασμένος κι έτοιμος σαν τον πυ

ρακτωμένο τον ορείχαλκο, σαν το κεραυνογκαστρωμένο νέφα

λο, σαν το στήθος το φουσκωμένο από το γάλα. 

Έτοιμος για τον εαυτό μου και την πιο μυστική μου θέληση! 

Σαν το τόξο έτοιμος που λαχrαράει το βέλος, έτοιμος σαν βέλος 

που λαχrαράει το άστρο το δικό του: άστρο γουρμασμένο για το 

μεσημέρι του, πανέτοιμο όλο λαμπράδα και πληγή, ευδαίμον 

άστρο μες στα βέλη του ήλιου που το σκοτώνουν: κι ήλιος αυτό 

το ίδιο και του ήλιου ανήλεη θέληση πανέτοιμη νικώντας να ρη

μάξει. 

Ω θέληση, απελευτέρωση από το κάθε τιποτένιο, ω εσύ ανά

γκη μου, προστάτεψέ με για τα μεγάλα τα τρόπαια!» 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. , 
Στην ανάρρωση 

1 

Ένα πρωινό, λίγο μετά το γυρισμό του στη σπηλιά του, τινά

χrηKε από το κρεβάτι του ο Ζαρατούστρας σαν τον τρελό, κι άρ

χισε να βγάζει τρομερές φωνές και να κουνάει τα χέρια του, σά

μπως κι ένας δεύτερος βρισκόταν απάνω στο στρώμα του και δεν 

ήθελε να σηκωθεί. 

Και τόσο δυνατά αντιλαλούσε η φωνή του Ζαρατούστρα, 

ώστε τα ζώα του τρέξαν τρομαγμένα σιμά του, κι απ' όλες τις κο

ντινές σπηλιές και τα φαράγγια, ξεχύθηκαν όλα τα ζώα -πετώ

ντας, φτερουγίζοντας, σέρποντας, πηδώντας με πόδι ή με φτε

ρό, ό,τι είχε το καθένα τους. Μα ο Ζαρατούστρας, τα λόγια ετού

τα είπε: 
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"Σήκω, αβυσσαλέα σκέψη, από τα μέσα μου. Είμαι ο πετεινός 

και το πρώτο σου ροδοφέγγισμα, ω αποκοιμισμένο σκουλήκι: σή
κω! σήκω! Η φωνή μου πρέπει να σ' έχει κιόλας ξυπνήσει! 

Άνοιξε τ' αφτιό σου: όκου! Γιατί θέλω να σ' ακούσω! Σήκω! 

Σήκω! Εδώ υπόρχουν πολλοί αστροπέλεκες, ώστε κι οι τόφοι θα 

μόθουν ν' ακούν! 
Κι απόδιωξε τον ύπνο, τη νύστα και τη στραβομόρα από τα 

μότια σου! Άκουσέ με και με τα μότια σου: η φωνή μου είναι βόλ

σαμο ακόμα και για τους από γεννησιμιού τους, τυφλούς! 
Και σαν ξυπνήσεις, πρέπει να μείνεις παντοτινό ξύπνια. Δε συ

νηθίζω προγιαγιόδες να ξυπνόω, για να τους πω να ξανακοιμη

θούν! 

Αναφουφουρώνεσαι, τεντώνεσαι, ροχαλίζεις: Σήκω! Σήκω! 

Μη ροχαλίζεις -να μου μιλήσεις πρέπει! Ο Ζαρατούστρας σε φω

νόζει, ο όθεος! 

Εγώ, ο Ζαρατούστρας, ο υπερασπιστής της ζωής, ο υπερα

σπιστής του πόνου, ο υπερασπιστής του κύκλου του αιώνιου 

-φωνόζει εσένα, την πιο αβυσσαλέα σκέψη μου! 

Ω χαρό μοu! Έρχεσαι - σ' ακούω! Η όβυσσός μου σου μιλόει, 

ανόσυρα στο φως τα πιο κρυφό μέσα μου! 

Ω χαρό μου! Έλα! Δώσ' το χέρι σου - Ω! όφησέ με! Ω! Ω! -Σι

χασιό, σιχασιό, σιχασιό - αλίμονό μου!» 

2 

Σαν πρόφερε τούτα τα λόγια ο Ζαρατούστρας, σωριόστηκε 
χόμου ίδιος νερκός, και πολλή ώρα απόμεινε έτσι, σόμπως νε
κρός. Όταν συνήρθε όμως, ήταν κιντρινοφυλλιασμένος κι έτρεμε 
σύγκρομος, κι απόμεινε στο κρεβότι χωρίς να θέλει γι' αρκετές 
μέρες, μήτε να φόει, μήτε να πιει. 

Εφτό μέρες έμεινε σ' αυτή την κατόσταση. Όμως τα ζώα του 
δεν τον παρότησαν, μερονυχτίς βρισκόντουσαν κοντό του, εξόν 
από τον αετό, που πετούσε έξω για να φέρει φα!. Και ό,ΤΙ όρπαζε, 
το 'φερνε και τ' απίθωνε απόνω στο στρώμα του Ζαρατούστρα: κι 
15 
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έτσι ο Ζαρατούστρας έφτανε να είναι ξαπλωμένος ανάμεσα σε 

κίντρινα και κόκκινα βατόμουρα, σε σταφύλια, μήλα, χορτάρια 

ευωδιαστά και κουκουνάρια. Στα πόδια του ήταν αφημένα δυο 

αρνιά, που ο αετός με κόπο κατάφερε ν' αρπάξει αl1' τους τσοπά

νηδες. 

Τέλος, ύστερα από εφτά μέρες, ο Ζαρατούστρας ανασηκώ

θηκε στο στρώμα του, πήρε ένα μήλο, τ' οσμίστηκε και του φάνη
κε ευχάριστη η μυρωδιά του. Τότε και τα ζώα του, σκέφτηκαν 

πως ήρθε η ώρα να του μιλήσουν: 

«Ω Ζαρατούστρα, είπαν, εφτά μέρες τώρα βρίσκεσαι πάνω 

στο στρώμα σου με τα μάτια βαριά: δε θέλεις πια να σταθείς στα 

πόδια σου; 

Βγες από τη σπηλιά σου: σαν περιβόλι ο κόσμος σε προσμένει 

Ο αγέρq.ς χαριεντίζεται με τα βαριά αρώματα που θέλουν να 

'ρθουν σε σένα, κι όλα τα ρυάκια θα 'θελαν να τρέξουνε κοντά 

σου. 

Όλοι σε λαχταράν, ενώ εσύ, εφτά μέρες κείτεσαι μονάχος 

-βγες από τη σπηλιά σου! Όλα τα πράγματα, γιατροί σου θέλουν 

να γίνουν! 

Μπας και σου κατέβηΙΙε καμιά καινούρια γνώση, ξινή και βα
ριά; Σάμπως προζύμι φουσκωμένο κειτόσουν, κι η ψυχή σου ανέ

βαινε και φούσκωνε απ' όλες τις μεριές». 

- Ω ζώα μου, αποκρίθηκε ο Ζαρατούστρας, μιλείστε ακόμα 

έτσι κι αφήστε με ν' ακούω! Μ' ανακουφίζει τόσο η φλυαρία σας: 

όπου φλυαρούν, εκεί ο κόσμος φαντάζει μπροστά μου, σαν ένα 

περιβόλι 

Πόσο ευχάριστο είναι να υπάρχουν λόγια και ήχοι: μήπως δεν 

είν' ουράνια τόξα, τα λόγια και οι ήχοι, και φαινομενικά γεφύρια 

ανάμεσα σ' αιώνια χωρισμένους; 

Σε κάθε ψυχή, κι ένας άλλος κόσμος ανήκει Για κάθε ψυχή, 

όποια άλλη ψυχή είν' ένας απόκοσμος. 

Και ακριβώς ανάμεσα στα πιο όμοια πράγματα, τα φαινόμενα 

ξεγελάν περισσότερο. Γιατί οι στενές άβυσσοι, είναι που γεφυ

ρώνονται πιο δύσκολα. 

Για μένα, πώς είναι μπορετό να υπάρχει ένα «έξω από μένα»; 
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Δεν υπάρχει κανένα «έξω από μένα!» Αυτό όμως μας αναγκάζουν 
οι ήχοι να το ξεχνάμε. Πόσο ωραίο είναι να ξεχνάμε! 

Μα τα ονόματα και η ήχοι των πραγμάτων, δε δόθηκαν για να 
ανακουφίζεται ο άνθρωπος από τα πράγματα; Μια ωραία κουτα
μάρα είναι η κουβέντα: μ' αυτήν ο άνθρωπος χορευει απάνω από 

τα πράγματα όλα. 
Πόσο ωραία είναι κάθε κουβέντα και κάθε ψευτιά των ήχων! 

Με ήχους χοροπηδάει η αγάπη μου απάνω σε πoΛUχρωμα ουρά

νια τόξα. 
«Ω 2αρατουστρα, είπαν τότε τα ζώα, για όσους σαν και μας 

στοχάζονται, τα πράγματα τα ίδια χοροπηδάν: έρχονται, δίνουν 

το χέρι τους και γελάν, φευγουν και ξανάρχονται. 
Όλα φε(ιγουν κι όλα ξανάρχονται. Αιώνια στριφογυρνάει η 

ρόδα της ζωής. Όλα πεθαίνουν κι όλα ξανανθίζουν. Αιώνια τρέχει 

της ζωής ο χρόνος. 

Όλα τσακίζονται, όλα χωρίζουν, όλα χαιρετιόνται ξανά. Και 

μένει αιώνια πιστό στον εαυτό του το δαχτυλίδι της ζωής. 

Η κάθε στιγμή είν' αρχή της ζωής. Από κάθέ «εδώ» κυλάει η 
σφαίρα του «εκεί». Το μέσον είναι παντου. Κυκλικό είναι το στρα

τίτης αιωνιότητας». 

- Ω μαριονέτες και οργανάκια! αποκρίθηκε ο 2αρατουστρας, 
και χαμογέλασε ξανά, πόσο καλά το ξέρετε τι έπρεπε να γίνει μέ

σα σε εφτά μέρες: -και πώς χάθηκε το τέρας εκείνο στο λαρυγγι 
μου και μ' έπνιξε! Έκοψα όμως με τα δόντια μου το κεφάλι του φι

δου και το 'φτυσα μακριά μου. 

Κι εσείς - σεις, προφτάσατε να κάνετε απ' αυτό μια επωδό; 
Όμως τώρα κείτομαι 'δώ αποσταμένος ακόμα από το δάγκωμα 
αυτό κι από το φτυσιμο, άρρωστος ακόμα, από την ίδια μου την 
απολότρωση! 

Τα είδατε λοιπόν όλα τούτα; ω ζώα μου, είστε λοιπόν και σεις 
σκληρά; Σαν τους ανθρώπους και σεις, θελήσατε να δείτε το με
γάλο μου πόνο; Γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο σκληρό ζώο. 

Στις τραγωδίες, στις ταυρομαχίες και στα σταυρώματα, αι
σθάνθηκε πάντα τη μεγαλότερη χαρά του απάνω στη γη. Και σαν 
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ανακόλυψε την κόλαση, τότε έφτιαξε τον παράδεισό του απάνω 

στη γη. 

Σαν ο μεγόλος άνθρωπος φωνάζει - αμέσως τρέχει κοντά του 
ο μικρός με τη γλώσσα κρεμασμένη έξω απ' το δόντια του, από 

τη λαχτάρα. Μα εκείνος, αυτό το λέει «συμπόνεση». 

Ο μικρός άνθρωπος και μόλιστα ο ποιητής -πόσο σκληρά κα

τηγοράει με τα λόγια του τη ζωή! Ακούστε τον, μήπως αντιλη

φθείτε την ηδονή που κρύβει κάθε κατηγορία! 
Τους κατήγορους αυτούς της ζωής: με μια ματιά της η ζωή 

τους πετάε! στην πάντα. «Μ' αγαπάς; ρωτάει η ξετσίπωτη. Περί

μενε ακόμα λίγο, δεν έχω τώρα καιρό για σένα». 

Ο άνθρωπος είναι το πιο σκληρό ζώο ενάντια στον εαυτό του. 

Και σ' όλους λέγονται «αμαρτωλοί», «σταυροκουβαλητάδες» και 

«μεταμελλούμενοι» μην ξεχνάτt να βρείτε την ηδονή που υπάρ

χει στα παράπονα και στις κατηγορίες τους. 

Κι εγώ ο ίδιος -μήπως θέλω μ' αυτό να γίνω κατήγορος των 

ανθρώπων; Αχ, ζώα μου, αυτό μονάχα έμαθα ως τα τώρα, ότι το 

μεγαλύτερο κακό είν' απαραίτητο στον άνθρωπο, για το μεγαλύ

τερο καλό, - ότι το μεγαλύτερο κακό του είναι η μεγαλύτερη 

ισχύς του και η σκληρότε'ρη πέτρα για τον ύψιστο δημιουργό, και 
ότι ο άνθρωπος οφείλει να γίνει καλύτερος και χειρότερος. 

Δε δέθηκα σ' αυτό του μαρτυρίου το σταυρό' ότι ξέρω πως 

είν' οι άνθρωποι κακοί, φώναξα όμως, όσο κανείς, δε φώναξε ως 

τώρα. 

«Αχ! γιατί η πιο χειρότερη κακία του είναι τόσο μικρή! Αχ γιατί 

κι η πιο καλύτερή του καλοσύνη είναι τόσο μικρή!» 

Η μεγόλη σιχασιά για τον άνθρωπο, μ' έπνιξε τούτη η σιχασιά 

και μπήκε μέσα στο λαρύγγι μου με κείνο που είπε ο μάντης: 

«Όλα είναι αδιάφορα, τίποτα δεν αξίζει κι η γνώση πνίγει». 

Ένα μακρόσερτο σούρουπο κουτσαίνοντας σερνόταν μπρος 

μου, βαλαντωμένη θλίψη μεθυσμένη μέχρι θανάτου κι έλεγε μέ

σα σε χασμουρητά: 

«Αιώνια θα ξαναγυρίζει ο άνθρωπος που γι' αυτόν κουράστη

κες, ο μικρός άνθρωπος» -έτσι η θλίψη χασμουριόταν κι έσουρνε 

το ποδάρι της, δίχως να καταφέρνει να σφαλίσει μάτι. 
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Και η γη των ανθρώπων μεταμορφώθηκε σε σπηλιά, το στή

θος της βαθούλωνε και κάθε ζωντανό ήταν για μένα αναθρώπων 

κόκαλα γυμνά και σάπιο παρελθόν. 
Ο στεναγμός μου έσκυβε πάνω απ' τους τάφους όλων των αν

θρώπων, και δε μπορούσε πια να σηκωθεί. Ο στεναγμός μου κι οι 

απορίες μου, φώναζαν και πνιγόντουσαν και σπάραζαν και παρα

πονιόντουσαν, ολημερίς κι ολονυχτίς και λέγαν: 

«Αχ, ο άνθρωπος θα ξαναγυρίζει αιώνια, ο μικρός άνθρωπος, 

θα ξαναγυρίζει αιώνιαl .. 
Γυμνούς τους είδα μια φορά τους δυο: τον πιο μεγάλο και τον 

πιο μικρό άνθρωπο: πάρα πολύ όμοιους τους είδα και τους δυο 

τους που τους βρήκα ανθρώπινους, ακόμα, και τον πιο μεγάλο! 

Πάρα πολύ μικρός κι ο μεγαλύτερος! Γι' αυτό βαριέστησα απ' 

τον άνθρωπο! Βαριέστησα κι απ' τον αιώνιο γυρισμό του πιο μι

κρότερου ακόμα. 

Γι' αυτό βαρέθηκα όλη την ύπαρξη. 

Αχ! αηδία, αηδία, αηδία! 

Αυτά είπε ο 2αρατούστρας, κι αναστέναξε κι ανατρίχιασε, γιατί 

θυμήθηκε την αρρώστια του. Τα ζώα του όμως, δεντοναφήσαννα 

προχωρήσει 

«Μη μιλάς πια, ω εσύ που συνέρχεσαι από την αρρώστια σου, 

μα έβγα έξω: ο κόσμος σάμπως ένα περιβόλι σε προσμένει 

Έβγα έξω στα τριαντάφυλλα, στις μέλισσες και στων περιστε
ριών τα σμάρια. Πιότερο όμως στα πουλιά που κελαηδάν, να μά
θεις το κελάηδημά τους. 

Γιατί το τραγούδι τους είναι για όσους ξαναβρίσκουν την 
υγειά τους. Ο γερός προτιμάει να μιλάει Κι αν ο γερός θέλει τρα
γούδια, αλλιώτικα του αρέσουν απ' τον γιατρεμένο!» 

- Ω εσείς μαριονέτες κι οργανάκια, σωπάστε λοιπόν! αποκρί
θηκε ο 2αρατούστρας και χαμογέλασε στα ζώα του. Πόσο καλά 
ξέρετε τι παρηγοριά βρήκα για τον εαυτό μου σ' εφτά μέρες! 

Ότι πρέπει να ξανατραγουδήσω, αυτή την παρηγοριά βρήκα 
κι αυτή τη γιατρειά. Θέλετε να κάνετε πάλι μια επωδό; 

«Μην προχωρήσεις!» του αποκρίθηκαν ξανά τα ζώα του. «Κα-
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λύτερα για σένα, που αναλαβαίνεις να φτιάξεις μια λύρα, μια και

νούργιαλύρα! 

Γιατί είπες ω Ζαρατούστρα: για τα καινούργια σου τραγούδια 

θέλεις καινούργια λύρα! 

Γιατί, συλλογίσου Ζαρατούστρα, γιάτρεψε με καινούρια τρα

γούδια την ψυχή σου για να μπορέσεις να βαστάξεις τη Μοίρα 

σου, που δεν ήταν κανενός ακόμα ανθρώπου Μοίρα! 

Γιατί τα ζώα σου ξέρουν καλά, ω Ζαρατούστρα, πιος είσαι και 

τι σου μέλλεται να γίνεις: Είσαι ο δάσκαλος του αιώνιου γυρι

σμού, - αυτή 'ναι η Μοίρα σου. 

Πρώτος εσύ πρέπει να διαλαλήσεις τούτη τη διδαχή, - πώς θα 
'ταν μπορετό αυτή η μεγάλη Μοίρα να μην είναι κι ο πιο μεγάλος 

κίνδυνος κι η πιο μεγάλη αρρώστια; 

Κοίταξε, ξέρουμε τη διδαχή σου: ότι όλα ξαναγυρνάν αιώνια 

κι εμείς μαζί τους έχουμε υπάρξει αμέτρητες φορές, κι όλα τα 
πράγματα μαζί μας. 

Υπάρχει, λες, ένα μεγάλο έτος του γίγνεσθαι, ένα μαμούθ 

έτσι πελώριο και πρέπει ίδιο με κλεψύδρα να ξαναγυρνάει απ' την 

αρχή ακατάπαφτα για ν' αfαβρύσει πάλι και να ξαναδειάσει. 

- έτσι, τα χρόνια ότι είναι μεταξύ τους όμοια και στο μικρό 

και στο μεγάλο. 

- έτσι κι εμείς είμαστε πάντα όμοιοι με τους εαυτούς μας κάθε 

μέρα στο έτος και στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο. 

Κι αν ήταν να πεθάνεις τώρα, ω Ζαρατούστρα μου, το ξέρου

με τι θα μιλούσες στον εαυτό σου, χωρίς να τρεμουλιάζεις, θα μι

λούσες και θ' αναστέναζες πιότερο από αναγάλια: γιατί ένα με

γάλο βάρος, και μια θλίψη πνιγερή θα φεύγαν πια από πάνω σου, 

ω καρτερικέ. 

Τώρα πεθαίνω, θα 'λεγες κι εξαφανίζομαι, σε λίγο τίποτα πια 
δε θα 'μαι. Και οι ψυχές είναι θνητές σαν τα σώματα. 

Όμως θα ξαναρθεί ο κύκλος των αιτίων που βουλιάζω μέσα 

του, κι αυτός και πάλι θα με πλαστουργήσει. Κι εγώ ο ίδιος είμαί 
μια αιτία του αιώνιου γυρισμού. 

Θα γυρίσω ξανά μ' αυτό τον ήλιο, μ' αυτή τη γη, με τούτο τον 
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αετό και τούτο δω, το φίδι, όχι για όλλη ζωή ή πιο καλή ζωή ή 

όμοια ζωή: 

- θα ξαναγυρίσω αιώνια, προς την ίδια ζωή, σ' αυτή ολότελα 

την ίδια, στο μεγόλο και στο μικρό, για να διδόξω πόλι των πραγ

μότων τον αιώνιο γυρισμό. 
- για να ξαναπώ το λόγο μου, για τη γης και των ανθρώπων το 

ΜΕ;γόλο Μεσημέρι, για να κηρύξω και πόλι στους ανθρωπους τον 

Υπερόνθρωπο. 

Είπα το λόγο μου, κι ο λόγος μου με τσακίζει: αυτό θέλει και η 

Μοίρα μου, να καταστραφώ σαν πρόδρομος! 

Η ώρα σήμανε, για να βλογήσει ο δύων τον εαυτό του. 

Έτσι τελειώνει η δύση του Ζαρατούστρα.» 

Αφού τα ζώα προφέραν τούτα τα λόγια, λουφόξαν και καρτε

ρούσαν πως κότι θα τους πει ο Ζαρατούστρας: ο Ζαρατούστρας 

όμως δεν πρόσεξε ότι λουφόξαν. Ήταν ξαπλωμένος, ήσυχος, με 

σφαλιστό τα μότια, απαρόλλαχτα κοιμισμένος, κι ας μην κοιμό

ταν: κουβέντιαζε με την ψυχή του κείνη τη στιγμή. Το φίδι κι ο αε

τός όμως, σαν τον είδαν έτσι σιωπηλό, σεβόστηκαντη βαθιό σιω

πή του κι αποσύρθηκαν προσεχτικό. 

Η μεγάλη επιθυμία 

"Ω, ψυχή μου, σ' έμαθα «σήμερα» να λες, καθώς και «κόποτε» 

σ' έμαθα «όλλοτε» να λες και πόνω απ' όλα τα «εδώ», «εκεί» κι 
«αλλού», σ' έμαθα να χορεύεις! 

Ω ψυχή μου, σε λύτρωσα απ' όλες τις γωνιές, τίναξα από πό
νω σου τον κουρνιαχτό, τις αρόχνες και τις θολούρες. 

Ω ψυχή μου, σου ξέπλυνα τις μικροντροπές και τις κρυφοαρε
τές σου, και σε κατόφερα να στέκεσαι γυμνή μπροστό στο μότι 
του ήλιου. 

Με θύελλα που λένε «πνεύμα» φύσηξα απόνω στη φουρτου
νιασμένη θόλασα, κι όλα τα νέφαλα τα σκόρπισα κι έπνιξα ακόμα 
και την πνίχτρα, την «Αμαρτία». 

Ω, ψυχή μου σου 'δωσα το δικαίωμα να λες: «'Οχι» σαν τη 
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θύελλα και «Ναι» σαν τον ολογάλανο ουρανό. Γαλήνια είσαι τώρα 

σαν το φως και διαβαίνεις ανάμεσα από θύελλα αρνητική. 

Ω ψυχή μου, τη λευτεριά σου, σου ξανάδωσα, κι ό:τι δημιουρ

γημένο κι αδημιούργητο: και ποιος την ξέρει σαν και σένα την 

ηδονή του μέλλοντος; 

Ω ψυχή μου, σ' έμαθα την περιφρόνηση, που δε γεννιέται απ' 

την βρομιά, την όλο αγάπη περιφρόνηση, βαθιά που αγαπάει ό,τι 

βαθιά περιφρονεί. 

Ω ψυχή μου, σε δασκάλεψα να πείθεις, έτσι ώστε ακόμα και τα 

βάθη να υπακούουν σε σένα: να πείθεις όμοια με τον ήλιο που 

πείθει τη θάλασσα ν' ανέβει στα ύψη του. 

Ω ψυχή μου, σ' έγδυσα από κάθε υποταγή, κάθε γονάτισμα 

και κάθε δουλοφέρσιμο. Σου έδωσα ακόμα και το όνομα: «πορεία 

της ανάγκης» και «Ειμαρμένη». 

Ω ψυχή μου, σου 'δωσα ονόματα καινούρια, παιχνίδια πολύ

χρωμα, σε ονόμασα «Ειμαρμένη» και «περιφέρεια των περιφερει

ών» και «αφαλό του χρόνου» και «καμπάνα γαλανή». 

Ω, ψυχή μου, στο γήινο βασίλειό σου, κέρασα όλη τη σοφία να 

την πιεί, από όλα τα πρωτmπιοτα κρασιά κι όλα τα προαιώνια τα 

δυνατά κρασιά της σοφίας. 

Ω ψυχή μου, μ' όλους τους ήλιους σε περιέλουσα κι όλες τις 

νύχτες κι όλες τις σιωπές και τις λαχτάρες όλες' κι εσύ σαν το 

κλήμα τράνεψες. 

Ω ψυχή μου, μ' όλα τα πλούτια πρόσβαρη ορθώνεσαι μπρο

στά μου, κλήμα μ' ολόγιομα στήθια και τροφαντά χΡυσομελάχΡΙ

να σταφύλια: - πυκνή ψυχή, όπου λυγάς από την ευφροσύνη σου 
την ίδια, και καρτεράς μέσα στην ευφοριά σου, κι είσαι μαζί κι 

όλο ντροπή για το καρτέρισμά σου. 

Ω ψυχή μου, δεν είναι πια άλλη ψυχή που ν' αγαπάει πιο πολύ 

και ν' αγκαλιάζει πιο φαρδιά και να 'χει εντός της πιο πολλά! 

Σε ποιο άλλο μέρος, το λοιπόν, να σμίξουν θα κατόρθωναν, σι

μώτερα, το μέλλον και το παρελθόν, σε ποιο άλλο μέρος από σέ

να; 

Ω ψυχή μου, στα πρόσφερα όλα, κι όλα τα χέρια μου σε σένα 
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τ' άδειασα: - και τώρα! Τώρα με ρωτάς κι όλο μελαγχολία χαμο
γελάς: «Ποιος απ' τους δυο μας χρωστάει να πει ευχαριστώ;» 

Μήπως όποιος δίνει, δε χρωστάει να ευχαριστεί, γιατί όποιος 

παίρνει, παίρνει; Μήπως δεν είν' μια δίψα να δωρίζεις; Μήπως 

δεν είναι μια συμπόνια το να παίρνεις; 
Ω ψυχή μου, καταλαβαίνω το χαμόγελο της μελαγχολίας σου: 

και η υπερευφορία σου όλο λαχrάρες χέρια απλώνει! 

Η πληρότητά σου βιγλίζει απάνω από τις κυματώδεις θάλασ

σες που βρουχιόνται και ψαχουλεύει κι απαντέχει. Κι η λαχrάρα 

της υπερευφορίας σου βιγλίζει μέσα από τα γελάμενα ουράνια 

των ματιών σου. 

Κι ω ψυχή μου, αληθινά, το χαμόγελό σου ποιος θα μπορούσε 

ν' αντικρίσει, χωρίς ν' αναλυθεί σε δάκρυα; Κι οι άγγελοι ακόμα 

αναλύονται σε δάκρυα από του χαμογέλιου σου την υπερκαλο

σύνη. 

Κι η καλοσύνη κι η υπερκαλοσύνη σου, δε θέλει να παραπο

νιέται και να κλάψει: κι όμως, ψυχή μου, λαχrαράει το χαμογέλιο 

σου για δάκρυα κι ω, λαχrαράν τα τρεμουλιαστά σου χείλη για 

λυγμούς. 

«Μήπως δεν είναι κάθε κλάμα και παράπονο; Κάθε παράπονο, 

δεν είναι κατηγορία;» Έτσι μιλάς στον ίδιο σου τον εαυτό, για 

δαύτο κάλλιο έχεις ω ψυχή μου να χαμογελάς, παρά τον πόνο 
σου να διασκορπίζεις. 

- σε Kαταρράχrες δάκρυα να σκορπίζεις όλο τον πόνο από 

την ευφορία σου, και όλη τη λαχrάρα του κλίματος για τον τρυ
γητή και για του τρύγου την Ψαλίδα. 

Μα αν δε θες να κλαις και να σκορπάς την πορφυρένια σου 
μελαγχολία τότε να τραδουγήσεις,ω ψυχή μου! - Βλέπεις χαμο
γελάω κι εγώ που προφητεύω ετούτο: να τραγουδήσεις με βρο
ντόλογα τραγούδια ώσπου να ηρεμήσουν πια οι θάλασσες, τον 
πόθο σου ν' ακούσουν. 

- ώσπου απάνω από σιωπηλές και ποθοφλογισμένες θάλασ
σες, ν' αρμενίσει η βάρκα, το χρυσόντυτο θαύμα που γύρω στο 
χρυσάφι του χορεύουν, όσα καλά, και πονηρά κι αλλόκοτα: 

- καθώς και πολλά μεγάλα, και μικρά ζώα, κι όσα έχουν ανά-
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λαφρα κι αλλόκοτα ποδάρια, ώστε μπορούν να πιλαλάν, απάνω 

σε μενεξεδένιες στράτες, - προς το χΡυσόντυτο το θαύμα, προς 
την αυθαίρετη βάρκα και τον αφέντη της: μ' αυτός είναι ο τρυγη

τής και με ψαλίδα διαμαντένια καρτεράει - ο μεγάλος ελευθε

ρωτής, ω ψυχή μου, ο άφραστος, που μόνο τα μελλούμενα τρα

γούδια θα του πλάσουν τ' όνομα του. Κι αλήθεια, μοσκοβολάει η 

ανάσα σου μελλούμενα τραγούδια: 

- φλογίζεσαι από τώρα κι ονειριάζεσαι, ρουφάς με δίψα απ' 

όλες τις βαθιές κελαηδηστάδικες μπαλσαμικές ανάβρες, από τώ

ρα η μελαγχολία σου ξαποσταίνει στην αναγάλια των μελλούμε

νων ασμάτων. 

Ω ψυχή μου, στα 'δωσα όλα, και το ύστερό μου ακόμα, τα χέ

ρια μου όλα αδειάσανε σε σένα: το ύστερό μου, να, ποιο ήταν: να 

σου πω να τραγουδήσεις, - όμως, καλύτερα: τραγούδα, τραγού

δα μου, ω ψυχή μου! Κι άσε με να σ' ευχαριστώ!» 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. 

Το δεύτερο f:ραγούδι του χορού 

1 

"Στα μάτια σε κοίταξα τώρα, ω Ζωή: μάλαμα αντίκρισα να 

στραφταλιάζει στα νυχτιάτικα μάτια σου και σώπασε η καρδιά 

μου από ηδονή: 

- Κι απάνω σε νυχτιάτικα νερά, είδα μαλαματένια βάρκα ν' 

απαστράφτει, και μια μπατάριζε, πνιγόταν, και μια έγνεφε μαλα

ματένια σαν το λίκνο βάρκα! 

Στο πόδι μου ξεφρενιασμένο για χορό, έριξες μια ματιά γελά

μενη, ερωτηματική, φλεγόμενη ματιά, λικνιστική: δυο φορές μό

νο έκρουσες τα τζίλια σου με τα χεράκια σου, και το ποδάρι μου 

άρχισε από χορού λαχrάρα να σαλεύει: 

Οι φτέρνες μου ορθώθηκαν, τα ποδοδάχτυλά μου στήσαν τ' 

αφτί τους να σε νιώσουν: ο χορευτής στα ποδοδάχτυλά του έχει 
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τ' αφτί! σε σένα σαλτόρισα: κι εσύ πισωπότησες μπροστό στην 
ορμή μου. Και κατό μένα κυματίζαν των μαλλιών σου οι γλώσσες 

καθώς πετούσαν και φεύγαν! 
Σαλτόρισα αλόργα από σένα κι από τα φίδια σου και συ μισο

γύρισες, στόθηκες, με τα μότια γιομότα λαχτόρες. 
Με λοξές ματιές, στρότες λοξές δασκαλεύεις. Πόνω σε στρό

τες λοξές μαθαίνει το πόδι μου πανουργίες. 
Σε φοβόμαι κοντό σου, σ' αγαπόω μακριό σου. Με τραβόει η 

φευγόλα σου, ο ερχομός σου με σταματόει: - υποφέρω, μα και τι 

δε θα υπόφερα με χαρό μου για σένα; 
Εσένα που η παγερόδα σου φλέγει, το μίσος σου σαγηνεύει, 

η φευγόλα σου δένει, το χλεύασμό σου συγκινεί: - ποιος δε θα σε 

μισούσε, ω μεγόλη σαγηνεύτρα, ξελογιόστρα, που ζητός, και 

που βρίσκεις! Ποιος δε θα σ' αγαπούσε, την όδολη ανυπόμονη, 

φουριόζα, με παιδιόστικα μότια αμαρτωλή; 

Πού με τραβός, ω όσωτη κι αχόρταγη; Μα, να, αλόργα φεύ

γεις πόλι, ω τρέλα γλυκιό κι αχόριστη. 

Σ' ακολουθόω χορεύοντας, ακολουθόω και τα πιο αμφίβολα 

αΧVόρια σου. Πού είσαι; Δώσ' μου το χέρι σου, ας είναι κι ένα δό

χτυλό σου μόνο! 

Εδώ είναι σπηλιές και λόχμες ε, αλτ! Δε βλέπεις, κουκουβό

γιες και νυχτερίδες φτερουγίζουν! 

Ω κουκουβόγια! ω νυχτερίδα! Να με περιγελόσεις θέλεις; 

Πού πόμε; Από τους σκύλους δασκαλεύτηκες το ουρλιαχτό και 
το αλύχτισμα. 

Ερωτικό μπροστό μου τρίζεις τα ολόλευκα δοντόκια σου. Τα 
μοχθηρό σου μότια, ορμόν απόνω μου απ' την ολόσγουρή σου 
χαίτη . 

. Αυτός είναι χορός ανήμερος! 
Εγώ είμαι ο κυνηγός, ~έλεις να γίνεις λαγωνικό μου ή ζαρκό

δι μου; Σιμό μου τώρα! γρήγορα! ω μοχθηρή χοροπηδήχτρα! Τώ
ρα ψηλό κι απόνω από 'κεί! Κι ο ίδιος έπεσα σαλτόροντς! 

Δες με τώρα πώς κείτομαι, ω φαντασμένη! Θα προτιμούσα 
στρότες μαζί σου πιο χαρούμενες: της αγόπης στρότες, ανόμε-
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σα από πολύχρωμους θόμνους, όλο σιωπή! Ή κατό μόκρος της 

λίμνης: εκεί κολυμπόν και χορεύουν χρυσόψαρα. 

Απόστασες τώρα; Εκεί ψηλό, είναι κριόρια κι ηλιογέρματα: 

Δεν είν' ωραία να κοιμόσαι όταν λαλόν τσοπόνηδες φλογέρα; 

Τόσο πολύ είσαι αποσταμένη; Θα σε σηκώσω. Τα χέρια σου 

όφησε να πέσουν! Και διψός ακόμα -θα είχα κότι να σου δώσω, 

όμως το στόμα σου να πιει δε θέλει! _ 
Ω το καταραμένο τούτο φίδι, το λυγερό, το σβέλτο κι η μόγισσα 

αυτή που ξεγλιστρόει! Πού είσαι; Όμως στο πρόσωπό μου αισθό

νομαι το χέρι σου. Δυο σημαδόκια, δυο πορφυρένιες βούλες! 

Μα την αλήθεια, απόστασα, να 'μαι ολοένα ο προβατόρης 

σου! ω μόγισσα, ως τώρα αν τραγούδησα για σένα, τώρα εσύ για 

μένα πρέπει να φωνόξεις! 

Με το ρυθμό του μαστιγίου μου πρέπει να χορέψεις. Μήπως 

λησμόνησα το μαστίγιό μου; Όχι!» 

2 

Τότε η Ζ ω ή μ' απόνπfσε έτσι, σύνωρα φρόζοντας τα τρυφε
ρό της αφτιό: 

"Ω Ζαρατούστρα, τόσο δυνατό, μην κόνεις στρόκες στον αέ

ρα! Το ξέρεις, πόσο σκοτώνει ο θόρυβος τη σκέψη! 

Και να, ετούτη τη στιγμή πολύ τρυφερές μου 'ρχονται σκέ

ψεις. 

Κι οι δυο μας είμαστε αληθινοί τεμπέληδες και στο καλό και 

στο κακό. Και πέραν του καλού και του κακού, βρήκαμε το νησί 

μας, τον καταπρόσινο λειμώνα μας, - εμείς οι δυο μας μόνοι. 

Για δαύτο πρέπει να αγαπιόμαστε, κι αν δεν αγαπιόμαστε 

εμείς απ' της καρδιός τα βόθη, τότε γιατί θυμώνουμε όταν κανείς 

δεν αγαπόει άπ' της καρδιός τα βόθη; 
Ότι είμαι καλή για σένα, πολλές φορές, πολύ καλή, αυτό το 

ξέρεις: κι αυτό γιατί ζηλεύω τη σοφία σου. Αχ, αυτή η αλλόκοτη η 

τρελόγρια η σοφία! όταν μια μέρα σε παρατήσει η σοφία σου, τό

τε κι η αγόπη μου, γοργό, αλόργα σου θα φύγει!» 
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Μετά η ζωή, είδε σκεφτική τριγύρω, κι είπε σιγαλά: «Ω Ζαρα

τούστρα, δε μου είσαι πολύ πιστός! Είναι καιρός που δε μ' αγα

πάς όσο λες. Το ξέρω συλλογιέσαι, σε λιγάκι να με παρατήσεις: 

- Όταν ακούς ετούτη την καμπάνα να σημαίνει τα μεσάνυχτα 
ως εκεί απάνω στο σπήλαιό σου, τότε σκέφτεσαι, από τη μια μέ

χρι τις δώδεκα - συλλογιέσαι, ω Ζαρατούστρα σε λίγο, να με πα

ρατήσεις, - το ξέρω.» 
«Ναι, απάντησα, κομπιάζοντας, μα ξέρεις ακόμα - και της εί

πα κότι στ' αφτί, μέσ' απ' τις μπλεγμένες, κίτρινες τις τρελές, 

τούφες των μαλλιών της». 

«Το ξέρεις αυτό, Ζαρατούστρα! Κανένας όλλος δεν το ξέ

ρει. .. » 

Και κοιταχτήκαμε. Αφήσαμε τη ματιά μας μετά, στον κατα

πράσινο λειμώνα. Την ίδια στιγμή είχε αρχίσει να πιλαλάει απάνω 

του το δροσερό λυκόφως. Και κλάψαμε μαζί. Και τότε η ζωή μού 

φάνταξε πιο αξιαγάπητη απ' όσο ποτέ η σοφία μου ολάκερη.» 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. 

3 

Μία! 

Ω, άνθρωπε το νου σου! 

Δύο! 

Τι κράζει το βαθύ το μεσoνύx:rι; 
. Τρεις! 

Κοιμόμουν, κοιμόμουν! 

Τέσσερις! 

Απ' όνειρου βαθιού ξέφυγα το δίΧΓυ. 

Πέντε! 

Βαθύς ο κόσμος! 

Έξι! 

Και πιο βαθύς, απ' όσο η μέρα έχει στοχαστεί. 
Εφτά! 

Του πόνου η ρίζα πάει βαθιά. 

ΟΧΓώ! 
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Ε[ναι απ' τον πόνο πιο βαθιά η χαρά. 

Εννιά! 

Ο πόνος λέει ν' αφανισrε[ς! 

Δέκα! 

Κάθε χαρά όμως την αιωνιότητα λαχταρά! 

ΈνΓεκα! 

Την αιωνιότητα τη βαθιά, την πολύ βαθιά! 

Δώδεκα! 

Οι εφτά σφραγίδες 

1 

(Η το τραΥούδι του Ναι και του Αμην) 

Αν είμαι μάντης, γιομάτος απ' το μαντικό το πνεύμα, που περ

πατάει σε μια ψηλή βουνοσειρά, ανάμεσα σε δυο θάλασσες: ανά

μεσα παρελθόντος και μέλλοντος, και κλωθωγυρίζει σαν ένα νέ

φαλο βαρύ, εκτός των κά&πωντων ασφυκτικών και κάθε ενός βα
λαντωμένου που μήτε να πεθάνει, μήτε να ζήσει πια μπορεί: έτοι

μος για τον ασrΡOπέλαKα σro ερεβώδες σrέρνo, και για της 

ασrραπής το απολυτρωτικό το ανάφλογο, έτοιμος κι ασrραπελέ

κια γKασrρωμένoς που κράζουν Ναι! και γελάν Ναι, έτοιμος ν' 

απασrράψω μαντικά: γιατί ευλογημένος όποιος έτσι εγκυμονεί! 
Κι αλήθεια χρειάζεται πολύ καιρό, να κρέμεται σα νέφαλο βαρύ 

απάνω σε βουνοκορφή, όποιος μια μέρα ανάψει του μέλλοντος 

το φως! 

Ω, πώς να μη λαχrαράω την αιωνιότητα, και το γαμήλιο δαχrυ

λίδι των δαχrυλιδιών - του γυρισμού το δαχrυλίδι; 
.Ποτέ δε βρήκα ως τώρα τη γυναίκα που θα ποθούσα αυτή 

παιδιά να μου γεννήσέι, παρά μονάχα τούτη τη γυναίκα που αγα

πάω: γιατί πολύ σε αγαπάω, ω Αιωνιότητα! 

Γιατί σε αγαπάω ω Αιωνιότητα!» 
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2-

«Αν ο θυμός μου γκρέμισε ποτέ τους τόφους, αν μετακίνησε 

τα σύνορα, και τους παλιούς πίνακες, τσακισμένους, γκρέμισε σε 

βόθη βαραθρώδη, το χλεύασμό μου, αν σκόρπισε καθώς φυσού

σε, λόγια σόπια πια, κι αν ηρθα εγώ σαν τη σκούπα για τις αρό

χνες και σαν αγέρας καθαρτηριος για τους παλιούς και μουχλια

σμένους νεκροθαλόμους, αν κόθισα, ποτέ πασίχαρος, εκεί που 

οι παλιοί θεοί κειτόντουσαν θαμμένοι και βλογούσα κι αγαπούσα 

τον κόσμο, δίπλα στα μνημεία των συκοφαντών του κόσμου: YlCX
τί ακόμα και θεούς και των θεών τους τόφους αγαπώ, όντας το 

μαιι τ' ουρανού το διαυγές πρωτοκοιτόζει από το ραγισμένο θό

λο τους, με χαρό κόθομαι τότε, σαν χλόη και παπαρούνα όλικη, 

απόνω στις ρημαγμένες εκκλησιές, 

Α, πώς μπορούσα τότε, να μη λαχrαρόω την Αιωνιότητα, και 

το γαμηλιο δαχrυλίδι των δαχrυλιδιών, - του γυρισμού το δαχrυ

λίδι; 

Ποτέ δε βρηκα ως τώρα τη γυναίκα που θα 'θελα παιδιό να 

μου γεννησει, παρό μονόχα τούτη τη γυναίκα που αγαπόω: γιατί 

σ' αγαπόω, ω Αιωνιότητα! 

Γιατί σ' αγαπάω, ω Αιωνιότητα! 

3 

Αν ηρθε κόποτε ως εμένα, πvoη απ' της δημιουργίας την ΠVOη 

κι από την ουρόνια ανόγκη, που ακόμα και τις συμmώσεις υπο
χρεώνει των όστρων να χορέψουν το θεό: αν γέλασα, ποτέ, με 
του δημιουργικού αστρόμματος, το γέλιο, που πόει το κατόπι του 
μουγκρίζοντας μα υπόκουος μακρόσερτος ο αστροπέλεκας της 
πρόξης: 

Αν έπαιξα ποτέ ζόρια με τους θεούς στο θε'ίκό τραπέζι, ώστε η 
γη να τρέμει και να σκίζεται, και να βλασταίνει με φλεγόμενα πο
τόμια ορμητικό: 

- γιατί ένα θε'ίκό τραπέζι η γη είναι και τρέμει όταν αντιλαλη-
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σουν λόγια δημιουργικό και των θεών τα ζόρια. 

Ω, πώς να μη λαχrαρώ τότε την Αιωνιότητα και το γαμήλιο δα

χrυλίδι των δαχrυλιδιών, - του αιώνιου γυρισμού το δαχrυλίδι; 
Ποτέ δε βρήκα μέχρι τώρα τη γυναίκα που θα 'θελα παιδιό να 

μου γεννήσει, παρό μονόχα τούτη τη γυναίκα που αγαπόω: γιατί 

σ' αγαπόω, ω Αιωνιότητα! 

Γιατί σ' αγαπάω, ω Αιωνι6τητα! 

4 

Αχόρταγα αν ρούφηξα ποτέ από τον αφροξέχειλο αμφορέα 

των αρωμότων και των σμίξεων, όπου όλα είναι πιο σωστό συ

νταιριασμένα: 

- αν έσμιξε ποτέ το χέρι μου, το πιο πολύ αλαργινό, με το πιο 

κοντινό το πρόγμα, τη φωτιό με το πνεύμα, τη χαρό με τον πόνο, 

τα πιο φριχrό και πιο καλό τα πρόγματα του κόσμου, 

- αν είμαι εγώ, ο ίδιος, εγώ ένα σπειρόκι ελόχιστο απ' το σω

τήριο αλότι, που σμίγει όλα τα πρόγματα καλό στον αμφορέα 

των ενώσεων: q 

Γιατί υπόρχει ένα αλότι που σμίγει το καλό και το κακό. Κι ακό
μα και το πιο χειρότερο μυρωδικό, μπορεί να γίνει και να κόνει 

τον αμφορέα απ' τ' όφρισμα να ξεχειλίσει. 

Και πώς μπορούσα να μη λαχrαρόω το δαχrυλίδι των δαχrυλι

διών, του αιώνιου γυρισμού το δαχrυλίδι; 

Ποτέ δε βρήκα ακόμα τη γυναίκα που ήθελα παιδιό να μου 

γεννήσει, παρό μονόχα τούτη τη γυναίκα που αγαπόω. Γιατί σ' 

αγαπόω ω Αιωνιότητα. 

Γιατί σ' αγαπώ, ω Αιωνι6τητα! 

5 

Αν αγαπόω τη θόλασσα, κι 6σα με θόλασσα μοιόζουν όλα, κι 

αν την αγαπόω πιο πολύ, όταν με κοντραστόρει θυμωμένη, 

- αν ζει εντός μου του ερευνητή η χαρό που τ' όρμενα φου-
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σκώνει για το Άγνωστο, αν μέσα μου παφλόζει του θαλασσοπό

ρου η χαρό: 
_ αν έκραξε ποτέ η ευφροσύνη μου: "Τ' ακρογιόλια χαθήκαν 

πίσω μου, έπεσε πια η ύστερη αλυσίδα: βρουχιέται ολόγυρα το 
Απέραντο, και στραφταλιόζει ο Χρόνος και ο Χώρος, εμπρός, 

κουρόγιο, γέρικη καρδιό!» 
Ω, πώς να μη λαχταρόω την αιωνιότητα και το γαμήλιο των 

δαχτυλιδιών το δαχτυλίδι, -το δαχτυλίδι του αιώνιου γυρισμού; 
Ποτέ δε βρήκα ακόμα τη γυναίκα που ήθελα να μου γεννήσει 

παιδιό, παρό τη γυναίκα τούτη π' αγαπόω βρήκα, γιατί σ' αγαπόω 

ω Αιωνιότητα. 

Γιατί σΙ αγαπάω, ω Αιωνιότητα! 

6 

Αν η αρετή μου είναι χορευτή αρετή, και αν πολλές φορές 
σαλτόρισα σε χΡυσοσμαραγδένιους χώρους, αν η κακία μου εί

ναι κακία γελόμενη και βρίσκονται στο σπίτι κότω από τα κλωνό
ρια τριαντόφυλλα και φρόχτες κρίνα: 

- μονόχα μες στο γέλιο όλα τα κακό βρίσκονται αντόμα, και 

εξαγνισμένα και λυτρωμένα από την ίδια τους τη μακαριότητα. 

Κι αν τούτο είναι το Ναι και το Αμήν μου: ανόλαφρα να πλα

στούν όλα τα βαριό, όλα τα σώματα να λόμψουν, κι όλα τα πνεύ

ματα να γίνουν πουλιό: αλήθεια αυτό είναι το Ναι και το Αμήν 
μου. 

Ω, πώς να μη λαχταρόω την αιωνιότητα: το γαμήλιο δαχτυλί

δι, των δαχτυλιδιών το δαχτυλίδι, -το δαχτυλίδι του αιώνιου γυρι
σμού; 

Ποτέ δε βρήκα ακόμα τη γυναίκα, που θα 'θελα παιδιό να μου 
γεννήσει, παρό μονόχα βρήκα τούτη τη γυναίκα, γιατί σ' αγαπώ, 
ω Αιωνιότητα! 

«Γιατί σΙ αγαπάω, ω Αιωνιότητα!» 

16 
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7 

Αν άπλωσε καμιά φορά, από πάνω μου, γαληνεμένος ουρα

νός με τις δικές μου φτερούγες φτερουγίζοντας στα ουράνια 

μου: 

- αν καμιά φορά κολύμπησα παίζοντας στ' αλαργινά βαθιά 

του φωτός και της λευτεριάς μου, το σοφό πουλί ήρθε: 

- επειδή έτσι, μιλάει η σοφία του πουλιού: «Δεν υπάρχει απά

νω, δε υπάρχει κότω. Ρίξου εδώ και 'κεί και μπρος και πίσω, συ 

που 'σαι ανόλαφρος! Τραγούδα! Τίποτα πια μη λες! 

Για τους βαριούς, τα λόγια μου όλα δεν πλόστηκαν; Δεν ξε

πλανούνε όλους τους αλαφρούς τα λόγια όλα; Τραγούδα! Τίπο

τα πια μη λες! 

Ω, πώς να μη λαχrαράω την αιωνιότητα, το δαχrυλίδι των δα

χrυλιδιών, - του αιώνιου γυρισμού το δαχrυλίδι; 
Ποτέ ακόμα δεν τη βρήκα τη γυναίκα, που θα 'θελα παιδιά να 

μου γεννήσει, παρά μονάχα τούτη τη γυναίκα βρήκα, που αγα

πάω - γιατί σ' αγαπάω, φ Αιωνιότητα! 

«Γιατί σ' αγαπάω, ω Αιωνιότητα!» 



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Ι 

Aλlμoνo/ Σ' ολόκληρο τον κόσμο, πού γ{ναν πιο πoλλtς βλακε{ες, 
απ' όσες ανάμεσα στους σπλαχνικούς; Και τι έβλαψε τον κόσμο 

πιο πολύ, από τις τρέλες των σπλαχνικών; 
Aλlμoνo σ' αυτούς που αγαπάν και δεν έχουν 

ένα μεΥαλε{ο να στέκεται πάνω από τη συμπόνια τους/ 
Αυτά μου ε{πε κάποτε ο διάβολος: ,<έχει και ο Θεός 

την κόλασή του: και ε{ναι η αγάπη του για τους ανθρώπους». 
Και τελευτα{α, αυτά τα λόγια τον άκουσα να λέει: 

«ο Θεός πέθανε, τον έφαγε η συμπόνια του 
για τους ανθρώπους». 

«n' αυτόν που συμπονά», Ζαρατούστρας 



Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 
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Η θυσία του μελιού 

Και ξανά διαβήκαν φεγγάρια και χρόνια πάνω από την ψυχή 
του Ζαρατούστρα, κι ο ίδιος μήτε που το πρόσεχε. Μα στα μαλλιά 
του, πέσαν τα χιόνια. Μια μέρα που καθόταν απάνω σ' ένα βράχο, 
μπροστά στη σπηλιά του και αμίλητος κοίταζε πέρα μακριά -κι από 
'κεί, αγναντεύει κανείς τη θάλασσα, απάνω από δαιδαλώδεις 
αβύσσους-τα ζωντανά του, αφού γυροφέραν συλλογισμένα, στα
ματήσαν στο τέλος μπροστά του. 

- Ω Ζαρατούστρα, είπαν, μπας και αναζητάς την ευτυχία με το 
βλέμμα σου; 

- Τι θα πει ευτυχία; αποκρίθηκε κείνος' πάει καιρός που δε με 
νοιάζει πια η ευτυχία, αλλά το έργο μου. 

- Ω Ζαρατούστρα, ξανάπαν τα ζωντανά, μιλάς σαν άνθρωπος 

που κολυμπάει στα πλούτια! Μπας και δεν κείτεσαι σε μια γαλάζια 

σαν τους ουρανούς, λίμνη ευτυχίας; 

- Αχ, πονηρά, αποκρίθηκε ο Ζαρατούστρας χαμογελαστά, τι 

όμορφη παρομοίωση! Να ξέρετε όμως πως η ευτυχία μου είναι βα

ριά και καθόλου δε μοιάζει με νερό που αναβρύζει: με πνίγει και δε 

λέει να φύγει από κοντά μου, κάνει σαν τη λιωμένη πίσσα~ 

Τότε τα ζώα φέραν ξανά μια βόλτα γύρω του, συλλογισμένα, 

και τέλος, σταματήσαν ξανά μπρόστά του. 

- Ω Ζαρατούστρα, είπαν, για ΤOύ::rO, λοιπόν, ολοένα κιντρινο
φυλλιάζεις και γίνεσαι πιο ζοφερός, κι ας θέλουν τα μαλλιά σου να 
φαίνονται λευκά και λιναρένια; Μα δε βλέπεις, λοιπόν, κάθεσαι πά
νω στη πίσσα σου! 

- Τι κάθεστε και μου λέτε, ζωνταντά μου, είπε ο Ζαρατούστρας, 
και γέλασε. Αληθινά, βλαστήμησα, μιλώντας για την πίσσα. Αυτό 
που συμβαίνει σε μένα συμβαίνει και σ' όλους τους καρπούς που 
ωριμάζουν. Είναι το μέλι μέσα στις φλέβες μου που κάνει το αίμα 
μου πιο παχύ και την ψυχή μου πιο σωπηλή. 

- Έτσι θα 'ναι, αποκρίθηκαν τα ζωντανά και σκουντήχθηκαν 
κοντά του. Όμως, δε θέλεις σήμερα σε αψηλή κορφή ν' ανηφορί
σεις; Είναι κρυστάλλινος ο αγέρας, και σήμερα όσο ποτέ πολλά 
στον κόσμο μπορεί κανείς να ζήσει. 
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- Ναι, ζωντανά μου, αποκρίθηκε, σωστά μ' ορμηνέψατε, και 

όπως ήθελε η καρδιά μου: θέλω ν' ανηφορίσω σήμερα πάνω σε 

αψηλή κορφή, νοιαστείτε όμως να 'χω μέλι μαζί μου, πρόχειρο. 

Μέλι ξανθό, μέλι λευκό, καλό και κρουσταλλόδροσο κι από κυψέ

λες μαλαματένιες. Γιατ(, ξέρετε, θέλω να πάω εκεί ψηλά του μελι

ού την προσφορά. 

Μα όταν ο Ζαρατούστρας βρέθηκε στην κορφή, έστειλε πίσω 

τα ζωντανά, κι είδε πως ήταν καταμόναχος: - τότε γέλασε μόλη 

του την καρδιά κι αγνάντεψε ολοτρόγυρα και είπε αυτά: 

«Ότι μίλησα για προσφορές και προσφορά του μελιού ήταν μια 

πανουργία του λόγου μου μονάχα, κι αλήθεια, μια παραφροσύνη 

χρήσιμη! Εδώ ψηλά μπορώ πιο ελεύθερα να μιλήσω απ' τις σπη

λιές των αναχωρητών, ανάμεσα στους αναχωρητές και στα ζωντα-

νάτους. 

Τι είναι θυσία! Σπαταλάω όσα μου δίνουν, εγώ ο άσωτος με τα 

χίλια χέρια: πώς θα μπορούσα να το πω αυτό θυσία; 

Κι όταν πόθησα το μέλι, πόθησα μόνο δόλωμα γλυκό, χυμό και 

μελοπολτό που ακόμα και οι γκρινιάρηδες και τα αλλόκοτα αυστη

ρά πουλιά να γλείφουν με ιf] γλώσσα τους. Το πιο καλό το δόλωμα 
για κυνηγούς και για ψαράδες. Γιατί αν ο κόσμος είν' ένα ρουμάνι 

ζοφερό, με ζώα, και μπαξές των ηδονών, για όλους τους κυνηγούς 

των αγριμιών, εγώ θαρρώ και κάλλιο το 'χω σα μια απύθμενη πλού

σια θάλασσα να σε φαντάζομαι' μια θάλασα όλο πολύχρωμα ψάρια 

και καβούρια, που γαργαλάν την όρεξη και των θεών ακόμα, και θα 

'θελαν για χάρη τους ψαράδες να γινούν, να ρίχνουν τα παραγά

δια: τόσο είν' ο κόσμος πλούσιος σε θαύματα μεγάλα και μικρά! 

Και πιο πολύ απ' όλα, ο κόσμος ο ανθρώπινος, η ανθρωποθά

λασσα, σ' αυτή ρίχνω τώρα τα χρυσά μου παραγάδια και κράζω: 

άνοιξε ω ανθρώπινη άβυσσος! 

Άνοιξε και ρίξε μου τα ψάρια σου και τα στραφταλιαστά κοχύ

λια! Και το καλύτερο μου δόλωμα δολώνω σήμερα, τα πιο αξιο

θαύμαστα ανθρωπόψαρα! 

Την ευτυχία μου την ίδια σ' όλα τα μάκρη και τα πλάτη ρίχνω 

'ινάμεσα ανατολή και δύση, και νότο και βοριά. Να ιδώ αν μάθουν!' 
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πολλά ανθρωπόψαρα να δαγκώνουν το δόλωμα και να σπαρτα

ράν, στην άκρη της χαράς μου! 
- Ώσπου δαγκώνοντας το σουβλερό καλοκρυμμένο αγκίστρι, 

ν' αναγκαστούν ν' ανεβούν μέχρι το ύψος μου αστραφτόχΡωμα λι

θρίνια των βυθών, κοντά στον πιο κακό ανθρωποψαρά: Γιατί αυτό 

είμαι εξαρχής, κι ως της καρδιάς το βάθος. Ένας που σέρνει, πα

ρασέρνει, ανασέρνει, ένας του βάθους πλαστουργός και μορφω- . 
τής και δαμαστής, που δεν είπε του κάκου: <c'O,TI είσαι γίνου». 

Ας ήταν έτσι, ν' ανεβούν τώρα οι άνθρωποι μέχρι εμένα: γιατί 

ακόμα καρτεράω τα σημάδια που θα μου πουν, πως ήρθε η ώρα να 

κατεβώ. Μονάχος μου δεν πάω ακόμα κάτω στους ανθρώπους, 

tTm πρέπει, γι' αυτό και καρτεράω δω πάνω στα ψηλά βουνά, πα
νούργος και χλευαστής, και ούτε ανυπόμονος, ούτε υπόμονος, μα 

πιο πολύ ένας που έχει ξεμάθει την υπομονή γιατί δεν «υπομένει». 

Γιατί η μοίρα μου μού δίνει την αιώνια μοίρα μου, για δε με κυ

νηγάει, δε με ζορίζει, μου δίνει παράτα για χωρατά και για κακίες: 

ώστε ν' ανηφορίσω σήμερα για ψάρεμα, πάνω σε τούτη την ψηλή 

κορφή. 

Κανένας έπιασε ποτέ ψάρια απάνω στα ψηλά βουνά; κι αν είν' 

αυτό που θέλω τρέλα, πάλι καλύτερο είν' αυτό παρά να γίνω επί

σημος και πράσινος και κίτρινος 'κεί κάτω καρτερώντας' 

. - ένας απ' το θυμό του φλογισμένος που καρτεράει, σάμπως 

ιερή βροντερομπόρα, απ' το βουνό, ένας ανυπομόνευτος που 
κράζει προς τις κοιλάδες και τους κάμπους: «ακούστε με ή σας 
χτυπάω με τα μαστίγια του θεού!» 

Όχι, πως φουρκίζομαι με κάτι τέτοιους οργισμένους! αντίθετα, 
είν' οι πρεπούμενοι για να με κάνουν να γελάω. Ανυπομόνευτα 
πρέπει να είναι αυτά τα πελώρια αλαλάζοντα κύμβαλα, που αν δεν 
μιλήσουν σήμερα, ποτέ δε θα 'χουν λόγο. 

Εγώ όμως κι η μοίρα μου, δε μιλάμε στο Σήμερα και ούτε στο 
Ποτέ μιλάμε: έχουμε υπομονή και καιρό για να μιλήσουμε. Γιατί 
χρωστάει να 'ρθει μια μέρα, και δεν έχει δικαίωμα να προσπερά
σει. 

Ποιος πρέπει να 'ρθει κάποια μέρα, και δεν έχει δικαίωμα να 
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προσπεράσει; Το μεγάλο μας «Χάζαρ», αυτό το μεγαλείο και το 

αλαργινό ανθρώπινο βασίλειό μας, το χιλιόχρονο βασίλειο του Ζα

ρατούστρα. 

Και πόσο να 'ναι τάχατες μακριά αυτό το «αλαργινό»; Τι με νοι

άζει! Όμως για δαύτο δεν είναι και πιο λίγο στέρεο για μένα -και με 

τα δυο ποδάρια μου, με σιγουριά πατάω πάνω σ' αυτή τη βάση: 

- απάνω σε μια αιώνια βάση, σ' ένα σκληροτράχηλο και πρω

τόγονο βράχο, απάνω στα πολύ ψηλά, πολύ σκληρά, πανάρχαια 

αυτό βουνά που τα ζυγώνουν όλοι οι αγέρηδες, σάμπως μετεωρο

λογικό σταθμό, ρωτώντας πού; και από πού; και για πού; 

Γέλα, εδώ γέλα ω γάργαρη και σφριγηλή κακία μου! Από το 

ύψος του βουνού ρ(χνε κάτω το στραφταλιαστό, χλευαστικό σου 

γέλιο! Ξεγέλασε με το στραφτάλιασμά σου τα πιο όμορφα ανθρω

πόψαρα! 

ΚΙ ό,τι σε μένα ανήκει, απ' όλες τις θάλασσες, ό,τι δικό μου εί

ναι απ' όλα τα πράγματα - αυτό να το ψαρεύεις, αυτό να το φέρ

νεις εκεί πάνω σε μένα: αυτό περιμένω εγώ, ο μοχθηρότερος απ' 

όλους τους ψαράδες. 

Στ' ανoιχrά, στ' ανoι~ αγκίστρι μου! Κάτω, στα βαθιά, ω δό
λωμα της ευτυχίας μου! Στάλαξε την πιο γλυκιά δροσιά σου, ω μέ

λι της καρδιάς μου. Δάγκωνε, αγκίστρι μου, στην κοιλιά κάθε βά

σανο σκοτεινό. 

Στ' ανOιχrά, στ' ανOιχrά, μάτι μου! Ω, τι θάλασσες γύρω, πόσα 

ανθρώπινα μέλλοντα γλυκοχαράζουν! Κι απάνωθέ μου, τι ροδο

πρόσωπη σιωπή! Τι ξάστερη σιωπή!» 

κραυγή κινδύνου 

Την άλλη μέρα ο Ζαρατούστρας κάθισε ξανά στην πέτρα του, 

μπροστά από τη σπηλιά του και τα ζώα του τριγυρίζαν στους τό

πους, για να φέρουν καινούριες τροφές και μέλι καινούριο: γιατί 

ο Zαρaτoύστρας είχε σπαταλήσει όλο το μέλι το παλιό μέχρι την 

ύστερη σταλιά του. 
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Και καθόταν εκεί μ' ένα ραβδί στο χέρι και χόραζε στο χώμα 

τον ίσκιο του κορμιού του, σε βαθιούς στοχασμούς βουτηγμέ

νος, κι αλήθεια δεν ήταν για τον ίσκιο του, που όξαφνα ανατρίχια
σε, μηδέ για τον ευατό του που τον κυρίεψε τόση τρομόρα: είχε 

αντικρίσει έναν όλλ.ο ίσκιο, στο δικό του πλόι. 
Σόλταρε ολόρθος γρήγορα, και γυροβλέποντας, είδε το μό

ντη. Τον είχε μια φορό φα! κερόσει και πιοτό στο τραπέζι του, το 

μόντη τον τελόλη της πιο μεγόλης κούρασης, που διαλαλούσε: 

,/Ολα είναι αδιόφορα στον κόσμο, δεν αξίζει τίποτα. Κι η γνώση 

πνίγει». 

Όμως από τα τότε είχε το πρόσωπό του αλλαχτεί πολύ. Κι 

όντας κατόματα τον κοίταξε ο Ζαρατούστρας, η καρδιό του ξα

νατρόμαξε: τόσο οι φρικαλέες προφητείες και οι τεφρόχΡοες 

αστραπές χαρόζαν πια το πρόσωπό του. 

Ο μόντης που είχε νιώσει όσα γινόντουσαν στην ψυχή του Ζα

ρατούστρα, πέρασε το χέρι του από το πρόσωπό του, σόμπως να 

ήθελε να σβήσει ση μόδια. Ο Ζαρατούστρας, έκανε κι αυτός το 

ίδιο. Μια κι οι δυο έτσι συνερχόντουσαν και δυναμώναν, δώσαν 
τα χέρια τους σημόδι ότι θέλαν να ξαναγνωριστούν. 

- Καλώς ήρθες, είπε ο Ζαρατούστρας, ω μόντη της μεγόλης 

κούρασης. Δεν έγινες μόνο μια φορό μουσαφίρης και συνδαιτη
μόνας μου. Φόε και πιες και σήμερα, σπίτι μου, και με συχωρός 
γιατί ένας γέρος αλέγρος, θα κότσει στο τραπέζι σου. 

- Ένας αλέγρος γέρος; είπε ο μόντης κουνώντας το κεφόλι 
του: όποιος κι αν είσαι ή θέλεις να είσαι, ω Ζαρατούστρα, πολύ και
ρό απόμεινες 'δώ πόνω, η βόρκα σου σε λίγο, θα 'ναι στα στεννό! 

- Κόθομαι, λοιπόν, στα στεγνό; ρώτησε ο Ζαρατούστρας γε
λώντας. 

- Τα κύματα τριγύρω από το βουνό σου, φουσκώνουν κι ανε
βαίνουν ολοένα, τα κύματα της μεγόλης αθλιότητας και του με
γόλου πόνου: αυτ:ό σε λίγο θα σηκώσουν και θα πόρουν μαζί 
τους και τη βόρκα και σένα. 

Ο Ζαρατούστρας τότε σώπασε ξαφνιασμένος. 
- Δεν ακούς τίποτα; εξακολούθησε ο μόντης: δε φτόνει ίσα

με δω πόνου το βουητό κι η χλαλοή από τα βόθη; 
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Ο Ζαρατούστρας, σώπασε και έστησε τ' αφτί: τότε όκουσε μια 

σερνόμενη κραυγή που οι όβυσσοι στέλναν η μια στην όλλη, γιατί 

καμιό δεν έστεργε να την κρατήσει: τόσο αντιλαλούσε φρικαλέα. 

- Ω απαίσιε μόντη, είπε ο Ζαρατούστρας, αυτή είναι μια 

κραυγή κινδύνου, ανθρώπου που σόμπως βγαίνει από θόλασσα 

ερεβώδη. Μα τι με νοιόζει εμένα η απελπισία των ανθρώπων; Το 

ύστερο αμόρτημα που μ' απομένει ακόμα, ξέρεις καλό πώς ονο

μόζεται. 

- «Συμπόνια»! αποκρίθηκε ο μόντης, με ξεχειλισμένη την 

καρδιό, και σήκωσε τα δυο του χέρια. Ω Ζαρατούστρα, έρχομαι 

να σε παρασύρω στο ύστερο αμόρτημό σου! 

Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, και πόλι αντιλόλησε η κραυγή, 

πιο σερνόμενη και πιο εναγώνια από πρώτα, και πιο κοντύτερα 

πολύ. 

- Ακούς, ακούς Ζαρατούστρα; φώναξε ο μόντης. Εσένα κρό

ζει η κραυγή: έλα, έλα, είναι καιρός ακόμα, είναι η ύστερη στιγμή! 

Ο Ζαρατούστρας σώπασε μετό απ' αυτό, κλονισμένος και συ

γκινημένος. Στο τέλος, ρώτησε σόμπως κομπιόζοντας μέσα του: 

- Ποιος είν' αυτός που i-ιε κρόζει από 'κεί κότω; 
- Το ξέρεις πολύ καλό, αποκρίθηκε ο μόντης με παραφορό, 

γιατί κρύβεσαι; Ο Ανώτερος άνθρωπος, να, ποιος σε κρόζει! 

- Ο Ανώτερος όνθρωπος! έκραξε ο Ζαρατούστρας, γιομότος 

φρίκη. τι θέλει αίιrός; Τι θέλει αυτός; Ο Ανώτερος όνθρωπος! 

Τι ζητόει εδώ πέρα; Και το δέρμα του λούστηκε στον ιδρώτα. 

Ο μόντης όμως δεν απόντησε στην αγωνία του Ζαρατούστρα, 

μονόχα έστησε αφτί κατό την όβυσσο. Μα απόμενε ώρα στη σιω

πή, και μετό γύρισε τα μότια του κι αντίκρισε το Ζαρατούστρα να 

τρεμουλιόζει ορθός. 

- Ω Ζαρατούστρα, όρχισε με λυπητερή φωνή, δε μοιόζει μ' 
όνθρωπο που τον στροβιλίζει η ευδαιμονία του; Πρέπει να χορέ

ψεις, για να μην πέσεις ανόσκελα! Κι αν ήθελες ακόμα και μπρο

στό μου να χορέψεις, με τούμπες και με σόλτους, κανείς δε θα 

μπορούσε να μου πει: κοίταξε δω, χορεύει ο τελευταίος κεφότος 

όνθρωπος! 
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- ανώφελα θ' ανέβαινε κανείς σε τούτα δω τα ύψη να τον γυ

ρέψει: τρύπες θα 'βρικε μονόχα και σπηλιές, κρυψώνες για κρυμ

μένους. Όχι όμως, της ευτυχίας βαθιό πηγόδια και θησαυροφυ

λόκια, και νέες χρυσές φλέβες της χαρός. 

- ευτυχία, πώς θ' avaKMume κανείς την ευτυχία, σέ τέτοιους 
πλόι καταχωνιασμένους κι ερημίτες; Μήπως θα πρέπει να γυρέ

ψουν την ευτυχία, στων Μακαρίων τα νησιό, ανόμεσα σ' αλαργι

νές θόλασσες πια λησμονημένες; 

- όλα όμως είν' αδιόφορα, τίποτα δεν αξίζει Κόθε αναζήτηση 

ανώφελη. Και δεν υπόρχουν πια, νησιό των Μακαρίων! 

Έτσι αναστέναξε ο μόντης, μα στο στερνό του στεναγμό, ξα

νόβρε τη φωταύγεια και τη σιγουριό του, σόμπως ερχόταν μες 

στο φως, απόνα βόραθρο βαθύ. 

- Όχι, όχι! τρεις φορές όχι! ούρλιαξε με τρανή φωνή, και χόι

δεψε το γένΙ. Αυτό το ξέρω εγώ καλύτερα! Είναι ακόμα νησιό των 

Μακαρίων, πoλυστέναχrε, σταμότα να παραπονιέσαι γι' αυτό, 

ορθρινόβροχο νέφαλο, δε με βλέπεις μουσκεμένο από τη θλίψη 

σου και βρεγμένο σαν σκύλο κορφόνυχα; 

- τώρα λοιπόν τινόζομαι κι αλόργα φεύγω από σένα, για να 

στεγνώσω, πόλι Μην παραξενεύεσαι γι' αυτό. Σου φαίνομαι ευ
γενής σαν αυλικός, μα η αυλή η δικιό μου είναι εδώ. 

- και τον Ανώτερο όνθρωπό σου; Θα τον γυρέψω στα ρουμό

νια τούτα, κείθε ήρθε η κραυγή του. Μπορεί από κανό θεριό να 
κινδυνεύει 

- είναι στην επικρότειό μου, γι' αυτό δε θέλω να πόθει κακόl 
Γιατί,αληθινό πολλό θεριό βρίσκονται στο βασίλειό μου! 

Στα λόγια αυτό, ο Ζαρατούστρας, έκανε να φύγει, όμως του 
μίλησε ο μόντης: 

- Ο Ζαρατούστρα, είσαι ένας παλιόνθρωπος! 
- ξέρω καλό, ζητός να μεταμορφωθείς1 Το 'χεις καλύτερο, να 

τρέχεις στα ρουμόνια να κυνηγός όγρια θεριό! 
- μα τι φελόει αυτό; Το βρόδυ θα με ξαναβρείς. Κόθομαι στη 

δικιά σου τη σπηλιά: βαρύς και υπομονετικός σαν ένα κούτσουρο 
- και θα σε καρτεράω!» 
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«Ας είναι κι έτσι, έκραξε ο Ζαρατούστρας κι έφυγε: Ό,τι δικό 

μου μέσα στη σπηλιό είν' και δικό σου, ίδια, ω ξένε μοul 

- και μέλι ακόμα να 'βρισκες ομπρός, γλείφτο παραπονιάρη, να 

γλυκόνειςτην ψυχή σου! Το βρόδυ θα 'μαστε κι οι δυο καλόκεφοι. 

- καλόκεφοι και πρόσχαροι που τέλειωσε αυτή η μέρα! Και 

συ θα συνοδεύσεις τα τραγούδια μου χορεύοντας, σαν να ήσουν 
η έξυπνη αρκούδα μου! 

Δεν το πιστεύεις; κουνός το κεφόλι; Καλό καλό, γριό αρκού

δα! Όμως κι εγώ είμαι ένας μόντης». 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας. 

Κουβέντα με τους βασιλιάδες 

1 

Δε διόβηκε μηδέ μια ώρα που ο Ζαρατούστρας περπατούσε 

μες στα βουνά και στα λαγκόδια του κι ανεπόντεχα αντίκρισε αλ

λόκοτη συντροφιό. Στη αrρότα που θα ακολουθούσε ερχόντου
σαν δυο βασιλιάδες, στολισμένοι με κορώνες, πορφυρούς ζω

στήρες και λιλιό πολλό, σόμπως φοινικόφτερα: μπροστό τους 

πήγαινε γα'ίδούρι φορτωμένο. 

«Τι θέλουν τούτοι οι βασιλιόδες στο βασίλειό μου;» είπε από 

μέσα του ο Ζαρατούστρας ξαφνιασμένος και κρύφτηκε γοργό, 

από ένα θόμνο πίσω. 

Κι όντας οι βασιλιόδες ήρθαν κοντό του, είπε χαμηλόφωνα, 

σαν κόποιος που μιλόει στον εαυτό του: «Αλλόκοτο, αλλόκοτο, 

πώς γίνεται αυτό, δυο βασιλιόδες είναι μαζί, κι ένα γα'ίδούρι μό
νο!.» 

ΚΙ οι βασιλιόδες στόθηκαν, χαμογέλασαν, είδαν κατό το μέ

ρος της φωνής, μετό αλλάξαν μια ματιό: 

- Ίδια συλλογιόνται και 'κει κότω σε μας, είπε ο δεξιό μεριό 

βασιλιός, μα δεν το λένε. 

Ο αριστερή μεριό βασιλιός σήκωσε τους ώμους κι απόντησε: 
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- Θα 'ναι κανένας γιδοτσοπόνος, είτε κανένας ερημίτης, πο

λύ καιρό ανόμεσα στα βρόχια και στα δέντβα. Γιατί η στέρηση 

της συντροφιός, καταστρέφει όμοια τα χρηστό ήθη. 

- Τα χρηστό ήθη, απόντησε ο όλλος βασιλιός, με πίκρα: μα 

απ' <<τα χρηστό ήθη» και τη «λεγόμενη καλή κοινωνία», δε θέλαμε 

ν' απαλλαγούμε; 

Αλήθεια, κόλλιο να ζει κανείς μέσα σε γιδοτσοπόνους και ερη

μίτες, παρό στον ψεύτικο φτιασιδωμένο χρυσοστόλιστο όχλο 
μας, όσο κι αν αυτός, λέγεται «καλή κοινωνία», όσο κι αν λέγεται 

«αριστοκρατία», σ' αυτή είν' όλα ψεύτικα και σόπια και πιο πολύ 

απ' όλα, το αίμα της. 

Καλύτερος και πιο αγαπημένος, είναι για μένα σήμερα ο υγιής 

χωριάτης, ο βόναυσος, ο πονηρός, ο γινατιόρης, ο καρτερικός, 

αυτός είναι σήμερα το πιο ευγενικό σόι 

Ο χωριάτης είναι σήμερα ο πιο καλός, κι η χωριατιό έπρεπε να 

κυβερνόει, όμως ο όχλος βασιλεύει Δεν αφήνω πια να με γελό

σει τίποτα. Όχλος θα πει σκυλολόι. 

Όχλος - σκυλολόι: όλα σ' αυτόν μπερδεύονται, ο όγιος με τον 
τιποτένιο, ο ευπατρίδης με τον Εβραίο και όλα τα ζώα από την κι
βωτό του Νώε. 

Τα χρηστό ήθη! Όλα είναι ψεύτικα και σόπια, κανείς δεν ξέρει 
πια να σέβεται κι αυτό είναι που δε θέλουμε. Αχόρταγα και μπε
λαλίδικα σκυλιό, επιχρυσώνουν φοινικόφυλλα. 

Η σιχασιό αυτή με πνίγει, και μεις οι βασιλιόδες, ψεύτικοι κα
ταντήσαμε, μασκαρεμένοι την παλιό ξεφτισμένη μεγαλοπρέπεια 
των προγόνων μας, με φιγουρότα λιλιό για τους ηλίθιους, τους 
πιο πανούργους κι όσους την εξουσία εκμεταλλεύονται!. 

Δεν είμαστε οι πρώτοι, μα έτσι πρέπει να λογαριαζόμαστε: 
επιτέλους μπoυχrίσαμε αυτή την απάτη. 

Στο σκυλολόι γυρίσαμε την πλάτη, στους φωνακλόδες, στις 
κοντυλοφόρες κρεατόμυγες, στη μπόχα των μπακόλικων, στων 
φιλοδοξιών το σπαρτόρισμα, στα βρόμικα χνώτα: 

Φρίκη να ζεις ανόμεσα στο σκυλολόι 
Φρίκη να λογαριόζεσαι πρώτος στο σκυλολόι Αχ, αναγούλα, 

αναγούλα, αναγούλα. Τι ρόλο έχουμε πια οι βασιλιόδες; 
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- Η παλιά σου αρρώστια σε ξαναπιάνει, είπε ο απ' την αριστε

ρη μεριά βασιλιάς, η αηδία σε γιομίζει φτωχέ μου αδερφέ, το ξέ

ρεις όμως, κάποιος μάς ακούειl 

Και τότε μονομιάς απ' την κρυψώνα του σαλτάρισε ο Ζαρα

τούστρας. 

Είχε στην κουβέντα τεντώσει ορθάνοιχτα τ' αφτιά του και τα 

μάτια, και ζύγωσε τους βασιλιάδες κι άρχισε: 

- Αυτός που σας ακούει, αυτός που με χαρά σας ακούει, ονο

μάζεται: Ζαρατούστρας. 

Είμαι ο Ζαρατούστρας που είπα κάποτε, «τι νόημα έχουν οι 

βασιλιάδες». Και συχωρέστε με, γιατί χάρηκα, όταν είπατε μετα

ξύ σας «ΤΙ ρόλο έχουν πια οι βασιλιάδεςl» 

Εδώ όμως είναι το βασίλειό μου, κι η δεσποτεία μου, τι τάχα να 

γυρεύετε στο βασίλειό μου; Όμως μπορεί να βρηκατε στο δρόμο 

σας, εκείνον που ζητάω: δηλαδητονανώτερο άνθρωπο. 

Όταν τ' άκουσαν τούτα οι βασιλιάδες, κρούσαν το στέρνο 

τους κι είπαν με μια Kραuγη: 

- ΑναγνωριστηκαμεlιΤο πιο πηχτό σκοτάδι της καρδιάς μας 

σκίζεις. Βρηκες την ανάγκη μας, γιατί, για δαύτο KιVΗσαμε, να 

βρούμε τον ανώτερο άνθρωπο -τον άνθρωπο τον ανώτερό μας: 

αν και βασιλιάδες, σε κείνον φέρνουμε τούτο το γα·ίδούρι. Γιατί: 

Ο πιο υπέροχος άνθρωπος πρέπει να είναι και ο πιο υπερέχων 

κύριος της γης. 

Δεν είναι δυστυχία πιο σκληρη στα πεπρωμένα των ανθρώ

πων, από το γεγονός ότι δεν είναι οι ισχυροί οι πρώτοι άνθρωποι 

της γης. Γι' αυτό όλα γίνονται ψεύτικα, στραβά και τερατώδη. 

Κι όταν, μάλιστα, είναι έσχατοι και κττ'iνη πιο πολύ παρά άν

θρωποι: τότε ανεβαίνει ολοένα η αξία του όχλου, και στο τέλος 

λέει κιόλας η αρετη του όχλου: «να, εγώ μονάχα είμαι αρετηl» 

- Τι άκουσα πριν λίγο; απάντησε ο Ζαρατούστρας: Τόση σο

φία οι βασιλιάδες Ι Είμαι, καταγοητευμένος, και μου 'ρχεται αλη

θινά η διάθεση να κάνω ένα τραγούδι γι' αυτό. 

- ας είναι και τραγούδι που δεν ταιριάζει για τ' αφτιά του πά-
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σα ένα. Είναι καιρός που ξέμαθα να δίνω προσοχή στα μεγάλα 
αφτιό. Εμπρός, Εμπρόςl 

(Εδώ έγινε κι αυτό: μίλησε το γαϊδούρι, όμως είπε καθαρό και 
καλοθέλητα ένα «Ναι ... αι!») 

Μια φορά - θαρρώ πως ήτανε στον καιρό του 

ένα-

είπε, χωρίς κρασί, η Σιβύλλα μεθυσμένη: 

«όλα κατάδιαβόλου πάνε τρισαλί! 

ποτέ δεν ξέπεσε ο κόσμος τόσο πολύ, 

κι ο ξεπεσμός όλο αυξάνει! 

Πόρνη Kατάvrησε η Ρώμη και πορνείο! 

Κι ο Καίσαρ Kατάvrησε κτήνος! 

Κι ο ίδιος ο Θεός Εβραίος έγινε και κείνος!» 

2 

Οι βασιλιόδες με χαρό ακούσαν τη στροφή του Ζαρατού

στρα. Και ο της αριστερής μεριός βασιλιός είπε: 

- Ω, Ζαρατούστρα, πόσο καλό κόναμε που ξεκινήσαμε να σε 
δούμε. 

Γιατί οι εχθροί σου, μας δείξαν στον καθρέφτη τη μορφή σου: 
Γκριμάτσιαζες σαν δαίμονας με σαρκασμό γελώντας: τόσο που 
τρομόξαμε. 

Μα τι νόημα έχει; Εσύ όλο μας έμπαινες στ' αφτιό μας, και 
στην καρδιό μας, με τ' αξιώματό σου, ώσπου στο τέλος, είπαμε: 
Τι μας νοιόζει η μορφή του; 

Πρέπει ν' ακούσουμε εκείνον που διδόσκει «πρέπει ν' αγαπό
τε την ειρήνη, σαν μέσο για καινούρους πολέμους. Τη λιγόχΡονη 
πιο πολύ από την πολύχρονη Ι» 

Ποτέ κανείς δεν πρόφερε τόσο πολεμικό λόγια: Τι είναι καλό; 
να είσαστε γενναίοι. Να τι είναι καλόl Ο καλός πόλεμος εξαγιόζει 
πόσα αιτία Ι 

Ω, Ζαρατούστρας, στα λόγια αυτό το αίμα των. πατέρων μας 
σαλεύει μέσα στα κορμιό μας: Ήταν σαν ανοιξιάτικα αγγέλματα 
σε παλιό κρασοβόρελα. 
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Πώς αναστενόζαν οι πατέρες μας, όταν αντικρίζαν, στον τοίχο, 

καλογυαλισμένα και ανώφελα σπαθιό! Όμοιοι με τα σπαθιό γυ

ρεύαν πόλεμο! Γιατί ένα σπαθί όταν θέλει να πιει αίμα στραφταλιό

ζει από τον πόθο! 

Κι οι βασιλιόδες φλυαρούσαν για την ευτυχία των πατέρων 

τους. Κι ο Ζαρατούστρας φλογίστηκε από τη μεγόλη επιθυμία να 

περιγελόσει το ζήλο τους: γιατί το δίχως όλλο ειρηνικοί βασιλιό

δες βρισκόντουσαν μπροστό του, με γέρικα στεγνό πρόσωπα. 

Μα συγκρατήθηκε. 

- Εμπρός! είπε, να το στρατί που βγόζει στη σπηλιό του Ζαρα

τούστρα. Και τούτη η μέρα θα 'χει ένα μεγόλο δειλινό! Μα τώρα 

με καλεί να φύγω από κοντό σας μια κραυγή απόγνωσης. 

Τιμή στη σπηλιό μου να καθίσουν σ' αυτή βασιλιόδες και να 

προσμένουν: όμως αλήθεια πρέπει να προσμένετε πολύ Ι 

Ε, και τι μ' αυτό; Πού αλλού μαθαίνει πιο καλό κανείς να περι

μένει, παρό μονόχα στις αυλές; Κι από όλες τις αρετές η μόνη 

που απομένει στους βασιλιόδες μήπως δεν είναι «η τέχνη να πε

ριμένουν;» 

Τόδε έφη Ζαρατούστριις. 

Ηβδέλλα 

Κι ο Ζαρατούστρας προχώρησε στοχαστικός μακρύτερα και 

πιο χαμηλό μέσα από ρουμόνια και πλόι σε τέλματα. Μα καθώς 

γίνεται σ' όποιον στοχόζεται πρόγματα δύσκολα, σκόνταψε χω

ρίς να προσέξει απόνω σ' έναν όνθρωπο. Κι ευθύς του πεταχτή
καν κατόμουτρα, μια κραυγή πόνου, δυο βλαστήμιες και είκοσι 

βαριές βρισιές: τόσο, που πόνω στην τρομόρα του ο Ζαρατού

στρας, σήκωσε τη μαγκούρα του για να χrυπήσει αυτόν που είχε 

σκοντόψει απόνω του. 

Μονοστιγμίς όμως συνήρθε κι η καρδιό του γέλασε με τα κα

μώματότου. 

- «Συχώρα με, είπε στον όνθρωπο που απόνω του είχε σκο-
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ντάψει και που πετάχτηκε απάνω φουρκισμένος για να ξανακαθί

σει παρευθύς, συχώρα με και άκου προσεχτικά, πριν απ' όλα, μια 

παραβολή: 

Καθώς ένας στρατολάτης που μακρινά ονειρεύεται πράγμα

τα, στην ερημική του στράτα, σκοντάφτει απρόσεχτα πάνω σε 

κοιμισμένο σκυλί, που λιάζεται στον ήλιο, καθώς τινάζονται κι οι 

δυο και ζυγώνονται σάμπως θανάσιμοι εχθροί, αυτοί οι δυό θα
νάσιμα τρομαγμένοι: το ίδιο έγινε και σε μας. 

Κι όμως! Κι όμως παραλίγο να χα"ίδευτούν, το σκυλί κι ο ερημί

της! Μήπως δεν είν' κι οι δυο τους, έρημοι;» 

- Όποιος κι αν είσαι, είπε φουρκισμένος ακόμα αυτός που 

ήταν χάμω, με την παραβολή σου με προσβάλεις πιο πολύ παρά 

με το πόδι σου! 

Κοίτα με, λοιπόν, σου φαίνομαι για σκύλος; Κι αμέσως σηκώ

θηκε από κει που καθόταν κι έβγαλε το γυμνό του χέρι μέσα από 

το τέλμα. Γιατί στην αρχή ήταν ξαπλωμένος καταγής και αγνώρι

στος, όμοιος με κάποιον που παραμονεύει κυνήγι στα τέλματα. 

- Τι κάνεις εκεί; ρέκαξε ο Ζαρατούστρας τρομαγμένος, γιατί 

είδε πως το γυμνό του χέρι έτρεχε αίμα -τι έπαθες; Δύστυχε, μή
πως σε δάγκασε κανένα κακό ζώο; 

Ο ματωμένος γέλασε, μα πάντα φουρκισμένος, - τι σε νοιάζει! 

είπε έτοιμος να φύγει. Εδώ βρίσκομαι στο σπίτι μου και στο βασί
λειό μόυ. Όποιος θέλει ας με ρωτήσει: σ' έναν άξεστο όμως, δύ
σκολα θ' αποκριθώ! 

- Γελιέσαι, είπε ο Ζαρατούστρας με συμπόνια, γελιέσαι: εδώ 
δε βρίσκεσαι στο σπίτι σου, βρίσκεσαι στο βασίλειό μου, κι εδώ, 
δεν πρέπει κανένας να πάθει κακό. 

Δώσ' μου όποιο όνομα θέλεις -είμ' εκείνος που πρέπει να εί
μαι. Εγώ ονομάζω τον εαυτό μου Ζαρατούστρα. 

Εμπρός! Νάτος ο δρόμος 'κεί πάνω, που τραβάει για τη σπη
λιά του Ζαρατούστρα: δεν είν' μακριά - δε θέλεις να 'ρθεις σπίτι 
μου να κοιτάξεις τις πληγές σου; 

Σε κακό σου βγήκε κακομοίρη μου η ζωή αυτή: πρώτα σε δά
γκωσε το ζώο - ύστερα σε τσαλαπάτησε ο άνθρωπος! 

17 
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Μα σαν όκουσε ο πατημένος το όνομα του Ζαρατούστρα, όλ

λαξε μονομιός: 

- Τι γίνεται, λοιπόν, έκραξε, ποιος με κρατόει ακόμα στη ζωή, 

εξόν απ' αυτόν το μοναδικό όνθρωπο, δηλαδή, το Ζαρατούστρα, 

κι αυτό το μοναδικό ζώο που θρέφεται μ' αίμα, τη βδέλλα; 

Από τη βδέλλα ήμουν πεσμένος, σε τούτο το βόλτο, σόμπως 

ψαρός, και δέκα φορές κιόλας δαγκώθηκε το κρεμασμένο χέρι 

μου, όταν ένας πιο ωραίος αχινός, όρχισε να ρουφόει το αίμα 

μου, ο Ζαρατούστρας ο ίδιος. 

Ω ευδαιμονία! ω θαύμα! βλογημένη ας είν' η μέρα που μ' έφε

ρε σ' αυτό το βόλτο! βλογημένη ας είναι η καλύτερη και ζωντανό

τερη βεντούζα που βρίσκεται σήμερα! βλογημένη ας είναι η με

γόλη βδέλλα της συνείδησης, ο Ζαρατούστρας! 

Αυτό είπε ο πατημένος, κι ο Ζαρατούστρας φχαριστήθηκε για 

τα λόγια του, και το λεmότατο και σεβασμό γιο μότο τρόπο. 

- Ποιος είσαι; ρώτησε και του 'δωσε το χέρι, ανόμεσό μας εί

ναι πολλό για να εξηγηθούν και να φωτιστούν: μ' από τώρα θαρ

ρώ ανατέλλει, λαγαρότερη και διαυγέστερη μέρα. 

- Είμαι ο ευσυνεί8ητος του πνεύματος, αποκρίθηκε ο 

ρωτημένος και τα προβλήματα του πνεύματος, δύσκολα τα εξε

τόζει κανείς, πιο αυστηρό, ΠΡOσεχrΙKό και πιο σκληρό από μένα, 

εξόν από έναν μοναχό, το δόσκαλό μου, το Ζαρατούστρα. 

Κόλλιο να μην ξέρεις τίποτα, παρό πολλό να μισοξέρεις. 

Κόλλιο να 'σαι ένας τρελός από τον εαυτό σου, παρό να 'σαι 

ένα σοφός με ξένες γνώμες! Εγώ, -τραβόω μέχρι το βυθό! 

Τι σημαίνει, αν είναι μεγόλο ή μικρό; Αν το λένε βόλτο ή ουρα

νό; Μια σπιθαμή βόση μου φτόνει: αρκεί μονόχα να 'ναι βόση και 

γης! 

Μια σπιθαμή βόση: πόνω σ' αυτή, μπορεί κανείς να πυργωθεί. 

Στη γνήσια και ευσυνείδητη επιστήμη, δεν είναι τίποτα μεγόλο 

και μικρό. 

- Τότε λοιπόν, μήπως είσαι ο ερευνητής της βδέλλας; ρώτη

σε ο Ζαρατούστρας. Και παρακολουθός τη βδέλλα ως τα κατό

βαθό της, συ ο ευσυνείδητος; 
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- Ω Ζαρατούστρα αποκρίθηκε ο ρωτημένος, αυτό θα ήταν τε
ρατώδες, πώς θα κοτούσα κότι τέτοιο! 

Ό,τι όμως ξέρω ολότελα, είναι της βδέλλας ο εγκέφαλος: αυ

τό είναι το δικό μου σύμπαν! Κι είν' αλήθεια ένα σύμπαν! Συχώρα 

με όμως, τώρα παίρνει το λόγο η περηφάνιά μου, γιατί δεν έχω 
ταίρι σ' αυτή τη δουλειά. Για δαύτο είπα πριν, πως βρίσκομαι στο 

σπίτι μου. 

Πόσον καιρό είναι που έχω καταπιαστεί με το μοναδικό αυτό 

πράγμα, τον εγκέφαλο της βδέλλας, έτσι κι η πιο αμφίβολη αλή

θεια, δε μου ξεφεύγει τώρα πια! Εδώ είναι το βασίλειό μου! 

Γι' αυτό έχω πετάξει αλάργα κάθε άλλο, και πλάι στη γνώση 
μου, η μαύρη παραστέκει άγνοια. 

Το φιλότιμο του νου μου, αυτό αξιώνει από μένα, ένα μονάχα 

να το ξέρω πλέρια, και όλα τ' άλλα να αγνοώ: 

Μ' αηδιάζουν όλοι οι μισεροί του πνεύματος, όσοι έχουν θο

λωμένο το μυαλό, οι ανερμότιστοι κι οι ψωροφαντασμένοι. 

Όπου τελειώνει η ευφυία μου, αρχίζει η τύφλα μου, και θέλω 
να την έχω. 

Όπου όμως θέλω να ξέρω, θέλω να 'μαι ευσυνείδητος, δηλα- ' 
δή, να 'μαι σκληρός, αμείλικτος, απαίσιος, αδέκαστος. 

Ό,τι είπες, Ζαρατούστρα, μια μέρα: «πνεύμα είν' η ζωή, που 
διαπερνάει τον εαυτό της η ίδια», αυτό μ' οδήγησε, και με περπά
τησε μες στη διδασκαλία σου. Κι αλήθεια, με το ίδιο μου το αίμα 
θρέφτηκε η γνώση μου. 

- Αυτό φαίνεται, τον αντ(κοψε ο Ζαρατούστρας, (γιατί το αί
μα ανάρρεε απάνω στο γυμνό χέρι του ευσυνείδητου. Δέκα βδέλ
λες του είχαν κολλήσει). 

Ω αλλόκοτε, σύντροφέ μου, πόσα με δασκαλεύει η απόδειξη 
ετούτη, εσύ ο ίδιος δηλαδή! Κι ίσως δεν κάνει να τα χύσω όλα, μέ
σα στα ανθηρά σου αφτιά. 

Εμπρός! ας χωριστούμε 'δώ! Όμως πολύ θα 'θελα να σε ξανα
βρώ. Η στρότα 'κεί ίσα πάνω, πάει στη σπηλιά μου. 

Απόψε θα 'σαι ο αγαπητός μου ξένος! 
Ακόμα θα 'θελα πολύ, να διορθώσω ό,τι κακό έπαθε το κορμί 

σου από το πάτημα του Ζαρατούστρα. 
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Αυτό θα το συλλογιστώ αργότερα. Τώρα, μια κραυγή κινδύ

νου με προσκαλεί γρήγορα μακριά σου! 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας .. 

Ο μάγος 

Όταν ο Ζαρατούστρας έστριψε πίσω από ένα βράχο, αγνά

ντεψε πάνω στον ίδιο δρόμο, έναν που κουνούσε τα μέλη του σά
μπως τρελός, μανιασμένος. Στο τέλος ρίχτηκε καταγής πίστομα: 

- Αλτ, είπε ο Ζαρατούστρας στην καρδιά του, αυτός θα είναι 

ο ανώτερος άνθρωπος, αυτός άφησε εκείνη την κραυγή της από

γνωσης. Πάω να δω αν μπορώ να τον βοηθήσω. 

Κι έφτασε στο μέρος όπου κείτονταν ο άνθρωπος κατά γης 

και είδε ένα γέρο τρεμουλιάρη, με ματια ασόλευτα. Κι όσο κι αν 
πάσχισε ο Ζαρατούστρας να τον σηκώσει στα πόδια του ο κόπος 

του πήγε ανώφελα. Ο βαριόμοιρος μήτε αισθανόταν ότι κάποιος 

ήταν κοντά του. Αντίθετα χειρονομούσε συγκινητικά και κοίταζε 

δώθε - κείθε σαν τον ξεlJοναχιασμένο απ' όλο τον κόσμο. Στο τέ
λος ύστερα από σαλτα~ίσματα και σπασμούς άρχισε να θρηνεί 
μ' αυτά τα λόγια: 

Ποιος με θερμαίνει πια 

ποιος μ' αΥαπά; 
. ω, δώστε μου χέρια ζεστά 
ω, δώστε μου καρδιές φωτιά, 

αχ, παΥομάχαιρα με παΥερές αιχμές 
με βασανίζουν 

διωΥμένον από σένα, ω στοχασμέ! 
Ακατονόμαστε κρυμμένε τρομερέ 
ω κυνηΥέ πίσω απ' τα νέφaλαI 
Μάτι σαρκαστικό 

που με θωρείς απ' τα ερέβη 

κείτομαι εδώ 
κεραυνωμένος από σένα. 

ΛυΥιέμαι, δαΥκώνομαι, σπαρταράω 
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αχ τι, αιώνια μαρτυράω! 

Και χτυπημένος 

απ6 σένα θηριώδη κυνηΥέ. 
Ω Άγνωστε - Θεέ! 

Χτύπα πιο βαθιά, 

χτύπα ακ6μα μια φορά! 

Ξέσκισε, χτύπα τούτη την καρδιά! 

Γιατί με βασανίζεις με μυτερά βέλη; 
Τι βλέπεις πάλι 

Εσέ, που δε σου φέρναν ζάλη 

τα πάθη των ανθρώπων τα δεινά. 

Με τα χαιρέκακά σου θεία 

τα μάτια με τις αστραπές 

εσύ δε θέλεις να σκοτώνεις 

να βασανίζεις μ6νο θες. 

Γιατί, ω φθονερέ 

με βασανίζεις, Άγνωστε Θεέ; 

Χα -χα Υλιστρώντας φτάνεις. 
Μες στ' άΥρια μεσάνυχτα 

τι θέλεις να μου κάνεις; 

Με σπρώχνεις, με πατάς 

α! π6σο είσαι πια κοντά μου 
με ακούς"που ανασαίνω " 
και κρυφακούς και την καρδιά μου, 

ωφθονερέ. 

Μα τι φθονάς; 

ΦύΥε μακριά, μη με πονάς! 

Μεσίαζητάς 

μες στην καρδιά. 

Να κατεβείς στις μυστικές 
στις σκέψεις μου τις πιο κρυφές; 
ξεδιάντροπε, άγνωστε, κλέφτη 
πες μου να κλέψεις, τι θες; 
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Τι θες να κρυφακούσεις 

τι θες να τυραννήσεις; 

Ω βασανιστή 

Ω δήμιε θεέ! 

Ή μήπως πρέπει σαν σκυλί, 

μπροστά σου να 'χω κυλιστεί 

κι ενδοτικός χαροκοπώντας 
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να δείχνω την αΥάπη μου πηδώντας; 

Του κάκου! Χτύπα ακόμα, 

σκληρότατη βουκέντρα! 

Δεν είμαι σκύλος σου, είμαι τ' αΥρίμι 

ω, κυνηΥέ σκληρότατε! 
Ο αιχμάλωτος σου είμαι όλος περηφάνια, 

ω, συ ληστή, κρυμμένε στα ουράνια. 

Μίλα επιτέλους! 

Τι θέλεις από μένα 

ω κατάσκοπε θεέ. 

ΛευΚΟ</Jόρε! ΆΥνωστε. Μίλα. 
Τι θέλεις ΆΥνωστε Θεέ! 

Τι λύτρα ζητάς; 

Και τι ζητάς Υια λύτρα; 

Ζήτα πολλά, 

Έτσι το θέλει η περηφάνια μου 
η εκτιμήτραΙ 

και λέΥε λίΥα 
έτσι το θέλει η περηφάνια μου 

ηαρνήτρα! 

Εμένα - θες, εμένα; 
εμένα - ολόκληρο; ... 
Χα-χα-χα 

και με τυραννάς ανόητε 

και την περηφάνια μου την καταβασανι'ζεις; 

ΑΥάπη δώσ' μου! 
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Ποιος με ζεσταίνει πια! 

Ποιος μ' αγαπάει, 

δυο χέρια δώσε μου ζf;στά. 
Δώσε μου δυο καρδιές φωτιά. 

Δώσε σε με, 

Δώσε σε με τον ερημίτη 

που εφτάδιπλος πάγος κυκλώνει 

του πιέζει την ψυχή 

και τους εχθρούς του. 

Δώσε, ναι, δώσε, 

εχθρέ σκληρόκαρδε! 

Δώσε σε μένα! 

Έφυγε μόνος του 

ο στερνός μου ο σύντροφος 

ο μεγάλος εχθρός μου, 

ο άγνωστος μου, 

ο Δήμιος Θεός μου. 

Όχι! 'Έλα ξανά! 
Με τα μαρτύρια σου πάντα 

σ' αυτόν που ζει ερημίτης σε μια μπάντα! 
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Των δακρύνων μου για σένα τρέχουν οι κρουνοί, 

Και της καρδιάς μου η φλόγα η στερνr], 

Για σένα ανάβει! 

Ω έλα ξανά, 

η ψυχή σε κράζει! 

Ω Άγνωστε Θεέ μου, ω συμφορά μου! 
και ύστερη χαρά μου! 

2 

Μα εδώ ο Ζαρατούστρας δεν άντεξε άλλο, σήκωσε τη μα
γκούρα του και χτύπησε μ' όλη του τη δύναμη το θρηνωδό. 

- Πάψε! του φώναξε με γέλιο όλο θυμό, πάψε, θεατρίνε! 
Τσαρλατάνε! Ψεύτη από την κορφή ίσαμε τα νύχια! Σε γνωρίζω 
πολύ καλά! 
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Θα σου κάψω τα πόδια, μάγε σιχαμερέ, ξέρω πολύ καλά να 

βάζω φωτιά σε κάτι τέτοιους σαν και σένα! 

- Σταμάτα, φώναξε ο γέρος και σηκώθηκε από χάμου, μη χτυ

πάς άλλο, ω Ζαρατούστρα! Ένα παιχνίδι μοναχά, ήταν ό,τι έκανα! 
Αυτά έχει η τέχνη μου. Έκανα αυτή τη δοκιμή γιατί ήθελα να δο

κιμάσω σένα τον ίδιο. Και με κατάλαβες πολύ καλά, στ' αλήθεια! 

Μα κι εσύ, δε με δοκίμασες λίγο: είσαι σκληρός σοφέ Ζαρα

τούστρα! Σκληρά χτυπάν οι «αλήθειες» σου, το ροζιασμένο ρα

βδί σου μ' εξαναγκάζει να ομολογήσω - αυτή την «αλήθεια». 

- Μη με κολακεύεις, απάντησε ο Ζαρατούστρας, πάντα τα

ραγμένος και πάντα βλοσυρός, θεατρίνε από την κορφή ίσαμε τα 

νύχια! Είσαι ψεύτης: πώς μιλάς σύ για την αλήθεια! 

Εσύ, το παγόνι των παγονιών, η θάλασσα της ματαιοδοξίας, τι 

έπαιζες μπροστά μου, μάγε φρικτέ; Και ποιον έπρεπε να πιστέψω 

όταν έτσι θρηνολογούσες; 

- Τον εξιλεωτή του πνεύματος, αποκρίθηκε ο γέρος, αυτόν 

έπαιζα: ο ίδιος εσύ, ανακάλυψες κάποτε αυτή τη λέξη, τον ποιη

τή, και μάγο, που στο φινάλε το πνεύμα του εναντίον του στρέφε

ται, το μεταμορφωμένο, που παγώνει απ' την κακή του γνώση και 
συνείδηση. ι 

Μολόγησέ το τώρα, λοιπόν: πέρασε πολύς καιρός, ω Ζαρα

τούστρα, μέχρι να καταλάβεις την τέχνη μου και τις ψευτιές μου! 

Πίστευες στην απελπισία μου, όταν μου κρατούσες το κεφάλι 

ανάμεσα στα χέρια σου, - σε άκουσα να θρηνολογείς «πολύ λίγο 

τον αγάπησαν, πολύ λίγο τον αγάπησαν!» Κρυφά χαιρόταν η κα

κία μου, για το λόγο ότι σε απατούσα τόσον καιρό. 

- Θα 'χεις ξεγελάσει πολύ πιο πονηρούς από μένα, είπε ο Ζα

ρατούστρας, σκληρά. Δεν προφυλάγομαι απ' τους απατεώνες, 

πρέπει ν' αποφεύγω την προφύλαξη: έτσι το 'χει η μοίρα μου. 

Συ όμως, πρέπει ν' απατάς: πολύ καλά σε ξέρω! Πρέπει πάντα 

να 'σαι διφορούμενος, τριπλά, τετραπλά, πενταπλά διφορούμε

νος! Ακόμα κι όσα τώρα δα, μου είπες, δεν ήταν για μένα μήτε 

αληθινά, μήτ' αρκετά ψεύτικα! 

Ω άθλιε απατεώνα, πώς θα μπορούσες να κάνεις αλλιώτικα! 

Και την αρρώστια σου ακόμα θα φτιασίδωνες αν ήταν να παρου

σιαστείς γυμνός στο γιατρό σου. 



ΤΜΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑΣ 265 

Το ίδιο φτασίδωνες και μπροστά μου το ψέμα σου σαν είπες: 
«ό,τι έκανα, δεν ήταν παρά ένα παιχνίδι!» Ύπαρχει και σοβαρότη

τα σ' αυτό, μοιάζεις λίγο με εξιλεωτή του πνεύματος. 
Σε καταλαβαίνω καλά: Θα μπορούσες να τους μαγέψεις 

όλους, όμως απέναντι στον εαυτό σου, δεν έχεις δύναμη μαγική! 
Θέρισες τη σιχασιά, σαντη μόνη σου αλήθεια. Κανένας λόγος 

σου δεν είναι πια αληθινός, εξόν απ' το στόμα σου: ή καλύτερα η 
σιχασιά, που είναι κολλημένη στο στόμα σου. 

- Ποιος, είσαι λοιπόν! φώναξε ο γερο-μάγος, πεισματάρικα, 

ποιος κοτάει να μου μιλάει έτσι, εμένα του μεγάλου απ' όσους 
ζουν! . 

Και μια ολοπράσινη αστραπή τινάχτηκε απ' τα μάτια του στο 

Ζαρατούστρα. Όμως την ίδια στιγμή άλλαξε κι είπε λυπημένα: 

- Ω Ζαρατούστρα απόκαμα, αισθάνομαι αηδία, γιατί να το 

κρύβω, αλλά πολύ καλά το ξέρεις γύρευα τη μεγαλοσύνη! 

Ήθελα να παραστήσω το μεγάλο άνθρωπο. Πολλούς τους 

έπεισα, μα η ψευτιά μου ήταν πιο μεγάλη απ' τις δυνάμεις μου. 

Τσακίζομαι απάνω στην ψευτιά μου. 

- Ω, Ζαρατούστρα, όλα είναι κίβδηλα σε μένα. Ότι συντρίβο

μαι όμως είναι αληθινό. 

- Σε τιμάει αυτό, είπε ο Ζαρατούστρας συννεφιασμένος και 
λοξοκοιτάζοντας. 

Σε τιμάει ότι ζητούσες τη μεγαλοσύνη, μα σε προδίνει σύγκαι
ρα. Δεν είσαι μεγάλος. 

Ω, γερο-μάγε, ελεεινέ αυτό είναι ό,τι πιο καλό κι ό,τι πιο τίμιο 

έχεις. Κι ό,τι εκτιμάω σε σένα είναι ότι μπα'ίλντισες από τον εαυτό 
σου και φώναξες: «δεν είμαι μεγάλος!». 

Γι' αυτό, σ' εκτιμάω, σαν εξιλεωτή του πνεύματος: Κι ακόμα, 
ας ήταν μοναχά για μια στιγμή, αυτή τη μόνη τη στιγμή ήσουνα 
γνήσιος. 

Μα πες μου τι γυρεύεις εσύ εδώ στα ρουμάνια και στα βράχια 
μου; Κι όταν μπροστά βγήκες ποια δοκιμασία από μένα γύρευες; 
Σε τι ήθελες να με δοκιμάσεις; 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας και τα μάτια του ακοντίζαν αστρα
πές. Ο γερο-μάγος μια στιγμή βουβάθηκε, έπειτα είπε πάλι: 

- Να σε δοκιμάσω; εγώ μονάχα σε ζητάω. Ω Ζαρατούστρα, 
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ζητάω τον γνήσιο, τον αληθινό, τον απλό τον άγιο της γνώσης, 

ένα μεγάλο άνθρωπο! 

Δεν το ξέρεις, λοιπόν, ω Ζαρατούστρα; Ζητάω το Ζαρατού

στρα». 

Στα λόγια αυτά μεγάλη σωπασιά μπήκε ανάμεσά τους. Ο Ζα

ρατούστρας βOυτήχrηKε σε σκέψεις τρίσβαθες τόσο πολύ που 

σφαλίσαν τα μάτια του. Έπειτα, γύρισε στο συνομιλητή του, 
έπιασε το χέρι του και είπε με μεγάλη ευγένεια και πανουργία: 

- Εμπρός, η στράτα εκεί πάνω τραβάει στη σπηλιά του Ζαρα

τούστρα. Εκεί να ζητήσεις αυτόν που ψάχνεις να βρεις. 

Και πάρε ορμήνειες από τα ζώα μου: τον αετό μου και το φίδι 

μου: αυτά θα σε συντρέξουν να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Η σπηλιά 

μου όμως είναι μεγάλη. 

Κι εγώ ο ίδιος, είναι σίγουρο, μεγάλο άνθρωπο δεν είδα ακό

μα. 

Για ό,τι είναι μεγάλο και το μάτι του πιο λεmού είναι σήμερα 

το πιο χοντρό. 

Βρισκόμαστε στη βασιλεία του όχλου. 

Μέχρι τώρα αντάμωσα πολλούς που φουσκώναν και φώναζε 

ο λαός: «KOιτάχrε ένα μεγcfλo άνθρωπο!», μα τι φελάν όλα τα φυ
σερά! Στο τέλος ο αγέρας φεύγει! 

Στο τέλος κρεπάρει ο βάτραχος παραφουσκωμένος και φεύ

γει από μέσα ο αέρας. Να τρυπάς την κοιλιά ενός φουσκωμένου: 

σοφή διασκέδαση. 

Τούτο το σήμερα είναι του όχλου: ποιος ξέρει τώρα τι είναι 

μεγάλο και τι είναι μικρό; Ποιος ζήτησε το μεγαλείο πετυχημένα; 

Μονάχα ένας τρελός, οι τρελοί πετυχάίνουν. 
Ζητάς μεγάλους άντρες, παράξενε τρελέ; Ποιος στο δασκά

λεψε αυτό; Σήμερα ε(ναι κατάλληλος καιρός; Ω ελεεινέ ερευνη

τή, γιατί με πειράζεις; 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, με την καρδιά ανακουφισμένη και 

τράβηξε τη στράτα του γελώντας. 
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Εκτός υπηρεσίας 

Λίγη ώρα όμως, απ' όταν ο Ζαρατούστρας ξεφορτώθηκε το 

μάγο, αντίκρισε κάποιον καθισμένο στην άκρη της στράτας. Τον 

είχε το κατόπι ένας ψηλός, μαυροφορεμένος με μαραγκιασμένο 

πρόσωπο. 
Η θωριά του τρομερά τον δυσαρέστησε. "Αλί, μουρμούρισε 

στην καρδιά του, εκεί παραστέκει μεταμφιεσμένη η θλίψη, θαρρώ 

σαν να 'χει πρόσωπο παπά: Αυτοί τι γυρεύουν στο βασίλειό μου; . 
Μα μόλις ξέφυγα, από κείνοντο μάγο, και τώρα άλλος, νεκρο

μάντης στη στράτα μου με συντυχαίνει; 

Ένας που κάνει μάγια απιθώνοντας τα χέρια του, ένας σκοτει

νός αγύρτης με το έλεος του Θεού, ένας καλοτα"ίσμένος συκο

φάντης της γης, που να τον πάρει ο διάβολος, μα ο διάβολος, δεν 

είναι ολοένα έτοιμος, όταν τον χρειαζόμαστε! Έρχεται ολοένα 

αργά. Αχ αυτός ο καταραμένος νάνος, ο κουτσούλιακας!» 

... Έτσι, βλαστημούσε ο Ζαρατούστρας, γιατί η καρδιά του 
ήταν ανυπομόνευτη, και σκεφτόταν με τι τρόπο θα μπορέσει να 

διαβεί μπροστά απ' το μαύρο άνθρωπο γυρίζοντας αλλού τα μά

τια: να, όμως, έγινε αλλιώτικα: Την ίδια τη στιγμή τον είχε καταλά

βει ο άλλος. Κι όμοιος με τον άνθρωπο που τον βρίσκει ανεπάντε

χη ευτυχία, σαλτάρισε κι έδραμε στο Ζαρατούστρα. 

- Όποιος κι αν είσαι, ω στρατολάτη, βοήθα έναν παραστρατη
μένο, που γυρεύει ένα γέρο και μπορεί να πάθει κάποιο δυστύχη
μα εδώ! 

Αυτός ο κόσμος μου είναι ξένος' και ξένος και αλαργινός κι 
άκουσα να βρουχιόνται άγρια θεριά, κι εκείνος που θα με προ
στάτευε χάθηκε! 

Γύρεψα τον ύστερο ευσεβή άνθρωπο, έναν άγιο κι ερημίτη που 
μέσα στο δάσος του δεν έχει ακούσει να λένε, ό,τι όλος ο κόσμος 
σήμερα ξέρει. 

- Τι ξέρει, σήμερα, ο κόσμος όλος; ρώτησε ο Ζαρατούστρας. 
Ότι πέθανε πια, ο παλιός Θεός που κάποτε τον είχε πιστέψει 
όλος ο κόσμος; 



268 ΦΡ/ΝΤΡ/Χ Ν/ΤΣΕ 

- Το βρήκες απάντησε ο γέρος πικραμένος. Κι εγώ για τον πα
λιό Θεό δούλευα μέχρι την τελευταία του ώρα! 

Μα τώρα, είμαι εκτός υπηρεσίας, χωρίς αφέντη, κι όμως, 

ελεύθερος δεν είμαι και μήτε χαρούμενος είμαι, μονάχα οι θύμη

σες μου δίνουν χαρά: για τούτο ανέβηκα σ' αυτά τα βουνά, να ξα

ναγιορτάσω μια γιορτή, καθώς ταιριάζει σ' έναν πάπα και σ' έναν 

πατέρα της εκκλησίας: γιατί μάθε πως είμαι ο τελευταίος πάπας! 

- μια γιορτή ευλαβικής θύμησης και θείας λατρείας. 

Μα τώρα πέθανε ο ευλαβέστερος των ανθρώπων, ο άγιος αυ

τός του δάσους, που άπαυτα υμνούσε το Θεό με ψαλμωδίες και 

προσευχές. 

Ανακάλυψα την καλύβα του, όμως τον ίδιο δεν τον βρήκα 

-δυο λύκους βρήκα μέσα που τον κλαίγαν ουρλιάζοντας, γιατί 

όλα τα ζωντανά τον αγαπούσαν. Και τότε έφυγα. 

Του κάκου ήρθα λοιπόν, στα δάση αυτά και στα βουνά; Και τό

τε η καρδιά μου αποφάσισε να ζητήσει έναν άλλο, τον πιο ευλαβι

κό απ' όλους τους άθεους - να ζητήσει το Ζαρατούστρα. 
Αυτά είπε ο γέρος και κοιτούσε με σουβλερή ματιά εκείνον 

που στεκόταν μπροστά του. 

Μα ο Ζαρατούστρας, Λήρε το χέρι του γέρου πάπα και το κοί
ταξε πολλή ώρα με θαυμασμό. 

- Κοίταξε, σεβάσμιε γέροντα, είπε μετά, τι ωραίο και μακρύ 

χέρι! Χέρι ανθρώπου που πάντα βλογούσε. Και τώρα κρατάει 

εκείνον που ζητάς, εμένα, το Ζαρατούστρα! 

Είμαι ο Ζαρατούστρας, ο άθεος, που λέει: «ποιος είναι από 

μένα πιο άθεος για να χαρώ τη διδαχή του;» 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας και η ματιά του ξέσκισε τις σκέ

ψεις και τους κρυφούς στοχασμούς του γερο-πάπα. Τέλος ο πά

πας είπε: 

- Εκείνος που πιο πολύ τον αγαπούσε και πιο πολύ τον κατα

λάβαινε, εκείνος και πιο πολύ τον κατάστρεψε: 

Να, από μας τους δυο, εγώ δεν είμαι τώρα ο πιο άθεος; Μα 

ποιος για τούτο θα μπορούσε να χαρεί! 

- Τον υπηρέτησες μέχρι τα στερνά του; ρώτησε ο Ζαρατού

στρας, σκεφτικός, μετά από βαθιά σιωπή. Ξέρεις πώς πέθανε; 
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Είν' αλήθεια αυτό που διαδίδεται, ότι η συμπόνια τον σκότωσε; 

Ότι είδε πως κρεμόταν ο όνθρωπος απόνω στο σταυρό και δεν 

το όντεξε, ότι η αγόπη του για τον όνθρωπο έγιν' η κόλαση και τε

λικό ο θόνατός του; ... 
Ο γερο-πόπας όμως, δεν έδωσε απόκριση, μόνο κοίταξε στα 

πλόγια δειλό και με πικραμένη και σκοτεινή έκφραση στο πρόσω

πο. 

- Άστον, πόει πια, είπε ο Ζαρατούστρας, ύστερα από μακριό 

σκέψη κοιτόζοντας το γέρο κατόματα. Όσο κι αν με τιμόει που μι

λός πόντα καλό γι' αυτόν τον πεθαμένο, ξέρεις ωστόσο καλό όσο 

και εγώ, ποιος ήταν, και ότι ακολουθούσε αλλόκοτους δρόμους. 

- Για να τα πούμε ανόμεσα σε τρία μάτια, είπε χαρούμενος ο 

γερο-πόπας (γιατί ήταν με ένα μάτι), τα ζητήματα του Θεού τα 

κατέχω καλύτερα από το Ζαρατούστρα - και πρέπει να τα κατέ

χω, φυσικό! 

Με την αγόπη μου δούλευα γι' αυτόν χρόνια, κι η θέλησή μου 

ήταν πόντα πιστή στη δική του θέληση. Μα ένας καλός υπηρέτης 

τα ξέρει όλα, και μερικό πρόγματα παραπόνω, που ο αφέντης 

του τα κρύβει κι από τον ίδιο του τον εαυτό. 

Ήταν ένας Θεός κρυφός, γιομάτος μυστήρια. Αληθινό, και το 
γιο του ακόμα τον απόκτησε περπατώντας σε λοξούς δρόμους. 

Και στης πίστης του την πύλη η μοιχεία στέκεται. 

Όποιος για Θεό της αγόπης τον λατρεύει, δε στοχόζεται υψη-
λό για την ίδια την αγόπη. . 

Μήπως αυτός ο ίδιος ο Θεός, δεν ήθελε και δικαστής να είναι; 
Όμως αυτός που αγαπόει, αγαπόει πέρα από αμοιβή και ανταπόδο
ση. 

Σαν ήταν νέος, αυτός ο Θεός απ' την Ανατολή, ήταν άτεγκτος 
και εκδικητικός και σκόρωσε μια κόλαση για να διασκεδόζουν οι 
εκλεκτοί του. 

Τελικό όμως, γέρασε και μαλόκωσε, κι έγινε ήμερος και πονε
τικός, ίδιος με παππού πιο πολύ, παρό με πατέρα, και περισσότε
ρο όμοιος, με τρεμόμενη γιαγιό. 

Και καθόταν τώρα μαζεμένος, σιμό στο παραγώνι του, γκρι-
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νιάζοντας για τ' ανήμπορα πόδια του, αποοταμένος από τον KC 
σμο, μ' αποοταμένη τη θέλησή του, μέχρι που μια μέρα τον έπνι 

ξε η μεγόλη του «συμπόνια». 

- Ε, γερο-πάπα, τον έκοψε τότε ο Ζαρατούοτρας, τα 'δες αυ 

τά με τα μάτια σου; Μπορεί να γίναν έτσι όλ' αυτά, μα μπορεί κι 

αλλιώτικα. Σαν οι Θεοί πεθαίνουν, πεθαίνουν με πολλών λογιών 

θανάτους. 
Πάει καλάι Έτσι η αλλιώτικα - πάει τώρα πια. Τη σιχασιά 

έφερνε οτ' αφτιά μου και οτα μάτια μου, τίποτα χειρότερο δε θα 

'θελα να πω εναντίον του. 
Αγαπάω ό,τι βλέπει καθαρά και μιλάει τίμια. Αυτός όμως - και 

το ξέρεις καλά γερο-πάπα, είχε κάτι από τη φάρα σου, από την 

παπαδοφάρα -ηταν υποκριτης. 

Κι ηταν ακόμα και αλλοπρόσαλλος. Γιατί θύμωσε τόσο μαζί 

μας, αυτός ο οξύθυμος, επειδη δεν τον καταλάβαμε! Γιατί λοπόν 

δε μιλούσε πιο καθαρά; 

Κι αν τ' αφτιά μας φταίγαν, γιατί να μας δώσει αφτιά που 

ακούγαν άσχημα; Κι αν βούρκος υπηρχε μέσα οτ' αφτιά μας, ποι

ος την είχε βάλει μέσα 'κεί; 

Δε μπορούσε να καταφέρει πολλά πράγματα, αυτός ο αγγειο

πλάστης, που δεν είx~ μάθει καλά την τέχνη του! Μα το να εκδι

κηθεί τ' αγγεία του και τα πλάσματά του, επειδη δε τα πέτυχε κα

λά; αυτό ηταν αμάρτημα εναντίον του καλού γούοτου. 

Και στην ευσέβεια ακόμα υπάρχει καλό γούοτο κι αυτό, είπε 

οτο φινάλε: Να μας λείπει τέτοιος Θεός! Κάλλιο να μην υπάρχει 

καθόλου Θεός, κάλλιο να φτιάξουμε μονάχοι μας τη μοίρα, κόλ

λιο τρελοί να γίνουμε, κάλλιο να είμαοτε θεοί εμείς οι ίδιοι!» 

- Τι ακούωl είπε ο γερο-πάπας μ' αφτιά τεντωμένα. Ω Ζαρα

τούοτρα, είσαι πιο ευσεβης απ' όσο πιοτεύεις, με μια τέτοια απι

οτία! Κάποιος θεός θα υπάρχει μέσα σου, που σε οδηγησε στην 

αθείασου. 

Μηπως σε εμποδίζει πια, η ίδια σου η ευσέβεια, να πιοτέψεις 

σ' ένα Θεό; Και η υπερβολικη σου σωφροσύνη, θα σ' οδηγησει 

επιτέλους πέραν του καλού και του κακού! 

Κοίταξε λοιπόν, τι σου επιφυλάσσεται: Έχεις μάτια και χέρια 
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και στόμα, που προορίζονται να ευλογάν στους αιώνες των αιώ
νων. Δεν ευλογάει κανείς μονάχα με το χέρι. 

Σιμά σου, μ' όλο που θέλεις να 'σαι ο πιο άθεος, νιώθω μια μυ
στική ευωδία από μακρόχρονες ευλογίες: μου προξενεί καλό, 

μαζί και πόνο. 
Άσε με να γίνω ο μουσαφίρης σου, ω Ζαρατούστρα, έστω και 

για μια μονάχα νύχrα! Πουθενά στη γης δε θα 'ναι τώρα πια καλύ
τερα για μένα, παρά στο σπίτι σου! 

- Αμήν! Να γίνει το θέλημά σου! είπε ο Ζαρατούστρας ξαφ

νιασμένος, ο δρόμος εκεί πάνω, οδηγεί στη σπηλιά του Ζαρατού

στρα. 

Με ευχαρίστηση, στ' αλήθεια, θα σε πήγαινα εγώ, σεβασμιό

τατε, γιατί αγαπάω όλους τους ευσεβείς ανθρώπους. Όμως τώ

ρα, μια κραυγή αγωνίας με φωνάζει μακριά σου. 

Στο δικό μου βασίλειο, κανένας δεν πρέπει να πάθει κακό. Η 
σπηλιά μου είν' ένα καλό λιμάνι. Κι απ' την καρδιά μου θα 'θελα, πά

νω σε στέρεα γης, και με στέρεα πόδια, να στήσω κάθε πικραμένο. 

Ποιος όμως θα σήκωνε την κακοκεφιά σου από τους ώμους; 

Εγώ δεν έχω αυτή τη δύναμη. Πολύ καιρό, στ' αλήθεια, θα χρεια

στεί να περιμένουμε, ώσπου κάποιος ν' αναστήσει το Θεό σου! 

Γιατί αυτός ο παλιός θεός δε ζει πια: είναι πέρα για πέρα πε
θαμένος. 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. 

Ο πιο άσχημος άνθρωπος 

Και γυρόφερε πάλι ο Ζαρατούστρας ρουμάνια και βουνά, και 
τα μάτια του ψάχναν ολοένα και πουθενά δε φαινόταν εκείνος 
που θέλαν να δουν: τον μεγάλο απελπισμένο που ούρλιαζε. 

Στο δρόμο η καρδιά του ευφραινόταν, ευγνωμοσύνη ξέχειλη: 
"Πόσα καλά μου πρόσφερε τούτη η μέρα, έλεγε, για να με απο
ζημιώσει που τόσο άσχημα την άρχισα; Τι παράξενους συνομιλη
τέςβρήκα! 

Θα ξαναμασήσω τώρα, τα λόγια τους σάμπως νόστιμους 
σπόρους. Τα δόντια μου, θα τους κόψουν θα τους αλέσουν. θα 
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τους κάνουν σκόνη, ώσπου να κατεβούν σαν γάλα σrην ψυχή 

μου!» 

Σ' ένα στρίψιμο της στράτας κάτω από ένα βράχο το τοπίο 

αναπάντεχα άλλαξε. Κι ο Ζαρατούστρας μπήκε στο βασίλειο του 

θανάτου. Μαύρα και κόκκινα βράχια πυργονόντουσαν: μήτε γρα

σίδι, μήτε δέντρο, μήτε κελάηδημα πουλιού. 

Ήταν μια κοιλάδα. Και την αποφεύγαν όλα τα ζώα, ακόμα και 

τα άγρια θεριά. Μονάχα κάτι φρικαλέα, χοντρά, πράσινα φίδια, 

πηγαίναν να πεθάνουν εκεί, σαν γερνούσαν. Για δαύτο την κοιλά

δα ετούτη οι τσοπάνηδες τη λέγαν: φιδονεκροταφείο. 

Όμως ο Ζαρατούστρας βούλιαξε σε μαύρες θύμησες, γιατί 

του φάνταξε πως άλλη μια φορά είχε βρεθεί σ' ετούτη την κοιλά

δα. Κι ένα πελώριο βάρος του πλάκωσε το νου: τόσο, που άρχισε 

να προχωράει σιγανά κι ολοένα πιο σιγανά, ώσπου στο τέλος 

σταμάτησε. 

Και τότε, καθώς άνοιξε τα μάτια του, αντίκρισε ένα πράγμα 

σrην άκρη του δρόμου, κάτι σαν άνθρωπο, κάτι που μόλις έμοια

ζε με άνθρωπο, κάτι απερίγραmο. 

Και μονοστιγμίς ο ΖαΡοατούστρας, κυριεύτηκε από μεγάλη 

ντροπή, γιατί είδε με τα μ~ια του ένα τέτοιο θέαμα: κοκκίνισε μέ
χρι τις ρίζες των άσπρων μαλλιών του, πήρε τη ματιά του από 'κεί 

κι εΤOιμάσrηKε να φύγει από το φρικαλέο εκείνο μέρος. Άξαφνα 

όμως ένας ήχος αKOύσrηKε σrη νεκρή ερημιά: γιατί απο τη γη 

ανάβρυσε ένα γουργούρισμα, καθώς το νερό γουργουρίζει σ' 

ένα φραγμένο οχετό. Κι ο ήχος αυτός, στο τέλος έγινε ανθρώπι

νη φωνή κι ανθρώπινος λόγος: - και έλεγε: 

- «Ζαρατούστρα! Ζαρατούστρα! Βρες το αίνιγμά μου! Μίλη
σε! Μίλησε! Ποια είναι η εκδίκηση ενάντια στο μάρτυρα; 

Κάνε πίσω, εδώ είναι πάγος γλιστερός. Φυλάξου, μη λάχει 

εδώ και σπάσει η περηφάνια σου τα πόδια της! 

Για σοφό θαρρείς τον εαυτό σου περήφανε Ζαρατούστρα! 

Βρες λοιπόν, το αίνιγμά μου, ω σκληρέ KαρυδOσπάσrη -το αίνιγ

μα του εαυτού μου.! Πες μου λοιπόν: ποιος είμαι!» 

Μα σαν άκουσε ο Ζαρατούστρας τα λόγια τούτα, τι φανταζό

σαστε πως έγινε σrην ψυχή του; Ο οίκτος τον κυρίεψε και μονο

μιάς σωριάσrηKε καταγής σάμπως δρυς, που πολύ καιρό αντι-
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σrόθηKε σrις τσεκουριές των ξυλοκόπων -και όξαφνα σωριόζε
ται βαριό, τρομοκρατώντας ακόμα κι εκείνους που την πελεκού
σαν. Όμως αμέσως τινόχτηκε απόνω και το πρόσωπό του έγινε 

σκληρό. 
- Σε γνωρίζω καλό, είπε με χόλκινη φωνή: είσαι ο δολοφόνος 

του Θεού! Άσε με να φύγω. 
Δεν μπόρεσεςε να υποφέρεις εκείνον που σ' έβλεπε - που σ' 

έβλεπε πόντα μέχρι τα βαθύτερα βόθη σου, ω ασχημότατε των 
ανθρώπων! Κι εκδικήθηκες αυτόν το μόρτυρα! 

Αυτό είπε ο Zαρατoύσrρας κι ετοιμόστηκε να φύγει. Όμως ο 

αKατανόμασroς τον όρπαξε από μια όκρη του ρούχου του κι όρ

χισε ξανό να γουργουρίζει, ψόχνοντας να βρει τα λόγια. «Μείνε», 

είπε σro τέλος. 

- Μείνε! Μην προσπερνός! Βρες πιο τσεκούρι σε σώριασε 

στη γη: Μπρόβο σου Zαρατoύσrρα, που σrέKεις πόλι ορθός! 

Μόντεψες, το ξέρω καλό, τι νιώθει εκείνος που σκότωσε - ο 

δολοφόνος του Θεού. Στόσοu! Κόθισε 'δώ σιμό μου και δε θα χό
σεις! 

Σε ποιον ν' αποτανθώ, εξόν από σένα; Μείνε και κόθισε! Μη με 
κοιτόζεις όμως! Σεβόσου την ασχήμια μου! 

Με κυνηγόν: σύ είσαι τώρα το ύσrερo καταφύγιό μου. Δε με 
κυνηγόν με το μίσος, δε με κυνηγόν με χωροφύλακες. Ω, θα κα
ταφρονούσα τέτοιο κυνήγημα, και θα χαιρόμουνα και θα 'μουνα 
περήφανος γι' αυτό! 

Τις πιο μεγόλες επιτυχίες, δεν τις είχαν εκείνοι που τους κυνη
γούσαν καλό; Κι όποιος καλό κυνηγόει, μαθαίνει εύκολα ν' ακο
λουθόει: κι ακολουθώντας, μένει πόντα πίσω! Όμως ο οίκτος 
τους - ο οίκτος τους με κυνηγόει, και για να γλιτώσω αrτ' αυτόν, 
γυρεύω καταφύγιο σε σένα. Ω Zαρατoύσrρα, πρoσrέτεψέ με, 
σrερνό μου καταφύγιο, συ, ο μόνος που με κατόλαβες: - που κα
τόλαβες τι νιώθει αυτός που σκότωσε Εκείνον! Μείνε! Μα αν πόλι 
θες να φύγεις, ω ανυπομόνευτε: μην πόρεις το δρόμο απ' όπου 
ήρθα. Ο δρόμος αυτός είναι κακός. 

Φουρκίζεσαι μαζί μου, γιατί μασόω έτσι τα λόγια μου τόσον 
~αιρό; Και γιατί ορμήνειες σου δίνω; Μόθε το, εγώ είμαι ο πιο 
ασχημος όνθρωπος, - που έχει τα πιο μεγόλα και πιο βαριό πό-
18 
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δια. Παντού απ' όπου πέρασα, ο δρόμος είναι κακός. Καταστρέ

φω και βεβηλώνω όλους τους δρόμους. 

Πρόσεξα ότ ήθελες να με προσπερόσεις σιωπηλός, κι ότι κοκ

κίνισες: απ' αυτό κατόλαβα ότι είσαι ο Ζαρατούστρας. 

Κόθε όλλος, θα μου 'ριχνε την ελεημοσύνη του με ματιές και 

με λόγια. Ότι όμως, δεν είμαι τόσο πολύ διακονιόρης αυτό το κα

τόλαβες - κι είμαι πολύ πλούσιος, πλούσιος σε μεγόλα πρόγματα 

και τρομερό, στα πιο όσχημα και στα πιο ενεκλόλητα! Η ντροπή 

σου, ω Ζαρατούστρα, μου 'κανε τιμή! 

Τρόμαξα να φύγω απ' αυτόν το συρφετό, τους ψυχόπονους, 

για να βρω το μόνο όνθρωπο που διδόσκει σήμερα πως «η συ

μπόνια είναι ενοχλητική» - εσένα, ω Ζαρατούστρα! Ή του θεού, 

ή των ανθρώπων είν' αυτή η συμπόνια: η συμπόνια προσβόλλει 

τη ντροπή. Κι η όρνηση για βοήθεια, είναι προτιμότερη από την 

αρετή που πρόθυμα πολύ τρέχει για βοήθεια. 

Ματη συμπόνια σήμερα οι μικρόνθρωποι θαρρούν για αρετή: 

αυτοί δε σέβονται καθόλου τη μεγόλη δυστυχία, τη μεγόλη ασχή

μια, τη μεγόλη αποτυχία. 

Ρίχνω τη ματιό μου πόνω σ' όλους αυτούς, σαν το σκύλο πό

νω από τις πλάτες των ~ΡOβάτων που σαλαγόν. Κι είναι μικρό, 
μαλλιαρά, αγαθό και σταχτόχΡωμα πλόσματα. 

Σαν ερωδιός που ακοντίζει με καταφρόνεση τη ματιό του, 

απόνω, από τους χαμηλούς βόλτους, με το κεφόλι τεζαρισμένο 

πίσω: μ' αυτή τη στόση ακοντίζω τη ματιό μου πέρα από το γκρί

ζο κοπόδι των μικρών κυμάτων, των μικρών θελήσεων των μι

κρώνψυχών. 

Καιρό πολύ δικαίωνα αυτούς τους μικρανθρώπους: μέχρι τη 

δύναμη τους έδωσα και τώρα δασκαλεύουν και τους όλλους: 

«καλό είναι μόνο ό,τι οι μικρόνθρωποι λένε καλό». 

Κι «αλήθεια» λένε σήμερα, ό,τι είπε αλήθεια, ο κήρυκας εκείνος 

ο βγαλμένος απ' τις τόξεις τους, ο αλλόκοτος, όγιος, ο συνήγορος 

των μικρανθρώπων όλων, που έλεγε, για τον εαυτό του «εγώ ειμί, η 

αλήθεια». 

Εκείνος ο αλαζόνας κόνει τους μικρανθρώπους να σηκώνουν 

κεφόλι, εκείνος που δίδαξε μια μεγόλη πλόνη κηρύχνοντας: «εγώ 

ειμί η αλήθεια». 
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Σε τέτοιο αλάζονα έχουν απαντήσει καμιά φορά πιο ευγενικά 
- Όμως εσύ Ζαρατούστρα, τον προσπέρασες κι είπες: «όχι, όχι' 
τρεις φορές όχι! 

Απομάκρυνες από την πλάνη του, απομάκρυνες πρώτος εσύ 
από τη συμπόνια, όχι όλους ή κανένα, μα τον εαυτό σου και τους 

όμοιούς σου. 
Ντρέπεσαι τη ντροπή των μεγάλων που υποφέρουν και αλή

θεια, όταν λες: «η συμπόνια θα σηκώσει ένα μεγάλο νέφαλο, ω 

άνθρωποι πρoσέχrε!» 
- Ή όταν διδάσκεις: «οι δημιουργοί είναι σκληροί, η μεγάλη 

αγάπη στέκεται απάνω απ' τη συμπόνια τους», ω Ζαρατούστρα 

πόσο καλά θαρρώ, πως ξέρεις τα σημάδια των καιρών! 

Μα κι εσύ ο ίδιος, φυλάξου απ' τη συμπόνια σου: Γιατί πολλοί 

προστρέχουν σε σένα, πολλοί βασανισμένοι, πολλοί τυραννισμέ

νοι από την αμφιβολία, πολλοί απελπισμένοι, πολλοί παγωμένοι, 

πολλοί πνιγμένοι. 

Ακόμα σου λέω πρόσεχε, και μένανε τον ίδιο. Μάντεψες το 
πιο καλό και πιο κακό αίνιγμά μου: ποιος ήμουνα, τι έκανα, ξέρω 

ποιο ξινάρι μπορεί να σε γκρεμίσει. 

Όμως εκείνος έπρεπε να πεθάνει: έβλεπε με μάτια παντεπο
mικά, έβλεπε των ανθρώπων τις αβύσσους στο τετράβαθο, έβλε
πε τις κρυμμένες τους ξεδιαντροπιές κι ασχήμιες. 

Δεν ήξερε η συμπόνια του ντροπή: χωνόταν και στις πιο βρο
μιάρικες γωνιές μου. Αυτός ο υπεργήινος, ο υπεραδιάκριτος, ο 
υπερεύσπλαχνος έπρεπε να πεθάνει! 

Κοίταζε εμένα ολοένα: τέτοιο μάρτυρα ήθελα να τον εκδικη
θώ, ή να πεθάνω εγώ. 

Ο Θεός που έβλεπε τα πάντα, ως και τον άνθρωπο ακόμα, -
αυτός ο Θεός ήταν ανάγκη να πεθάνει! 

Ο άνθρωπος πια τέτοιο μάρτυρα δεν τον αντέχει». 
Αυτά είπε ο πιο άσχημος άνθρωπος. Κι ο Ζαρατούστρας ση

κώθηκε κι ετοιμάστηκε να φύγει: γιατί ήταν παγωμένος ίσαμε τα 
σπλάχνα του. 

, - Ω ,ακατονόμαστε, είπε, με απομάκρυνες από το δρόμο σου, 
γι αυτο σε συμβουλεύω τον δικό μου: Να, εκεί, πάνω, βρίσκεται η 
σπηλιά του Ζαρατούστρα. 
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Η σπηλιό μου είναι μεγόλη και βαθιό, κι έχει γωνιές πολλές. 

Εκεί ο πιο κρυμμένος βρίσκει την κρυψώνα του. 

Πολύ κοντό της είναι εκατό τρύπες και κρυψώνες, για τα σερ

πετό τα πεταμένα και τα σαλταριστό, τα ζώα. 

Ω, του εαυτού σου αυτοεξόριστε, δε θες να ζεις πια, ανόμεσα 

στους ανθρώπους και στη συμπόνια την ανθρώπινη. Ε, τότε μιμή

σου με. Έτσι θα δασκαλευτείς κι από μένα: Μαθα{νει όποιος 

δρα. 

Και κατό πρώτα μίλα με τα ζώα μου! Το πιο περήφανο πουλί 

και το πιο πανούργο ζώο! Οι πιο καλοί μας συμβουλότορες ας 

είν' αυτό για μας τους δυο! 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας και ξαναπήρε το δρόμο του: πολ

λό ρωτούσε τον εαυτό του κι αποκρίσεις δεν έβρισκε: 
«Πόσο φτωχός είναι ο όνθρωπος: αχ, πόσο μεγόλη πρέπει να 

είναι ετούτη η αυτοαγόπη του. Και πόση καταφρόνεση έχει για 

τον εαυτό του! 

Ακόμα και τούτος εδώ, αγαπούσε τον εαυτό του, περιφρονώ

ντας τον' ένας μεγόλος εραστής είναι για μένα κι ένας μεγόλος 

περιφρονητής. i 
Δε. βρήκα ακόμα κανέναν να καταφρονόει τόσο βαθιό τον 

εαυτό του: Κι αυτό είναι ύψος. Αλί μου, αν εκείνος ήταν, λες, ο 

ανώτερος όνθρωπος που όκουσα την κραυγή του! 

Αγαπόω τους μεγόλους καταφρονητές. 

Ο όνθρωπος όμως είναι κότι που πρέπει να προσπεραστεί». 

Ο εθελοντής ζητιάνος 

Όταν ο Ζαρατούστρας παρότησε τον ασχημότερο όνθρωπο 

αισόνθηκε τον εαυτό του έρημο και παγωμένο: επειδή πολλές πι

κραμένες και ερημωμένες σκέψεις διαβαίναν απ' το γου του, -
τόσο πολλές που πόγωναν και τη μιλιό του, ακόμα. Όσο όμως 

ανεβοκατέβαινε ολοένα, κι απόνω, κότω, ανόμεσα, φορές λιβό

δια πρόσινα, φορές τραχιό, βραχώδικα φαρόγγια, που μια φορό 

ανυπομόνευτος χείμαρρος είχε διαλέξει κοίτη του! ο νους του 

θερμόνθηκε μονομιός και καρδόμωσε. 
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"Τι έγινε, λοιπόν; ρώτησε τον εαυτό του, κάτι ζεστό και ζωντα
νό σόμπως μου δίνει καινούρια ζωη. Κι αυτό πρέπει να βρίσκεται 

κόπου κοντό μου. 
Αισθόνομαι τον εαυτό μου τώρα πια, λιγότερο μονόχο. Θαρ

ρώ συντρόφοι κι αδερφοί μου όγνωστοι σόμπως να μ' έχουν στη 
μέση. Κι η θερμη ανασεμιό τους συγκινεί την ψυxr'i μου». 

Και κοίταξε τριγύρω γυρεύοντας τους παρηγορητές της ερη

μιός του, και να, εκεί πέρα, αγνόντεψε στεκόμενος μπουλούκι 
αγελόδες σ' ένα ψηλωμα. Εκείνων το πλησίασμα και η μυρωδιό 

είχε ζεστόνει την καρδιό του. 
Οι αγελόδες όμως φόνταζαν σόμπως πρόσεχαν κόποιον να 

τους βγόζει λόγο, και μητε δώσαν σημασία καμιό στον καινουριο

φερμένο. 

Καθώς ο Ζαρατούστρας ζύγωσε όκουσε ανθρώπινες φωνές 

ανόμεσα απ' τις αγελόδες ν' αναβρύζουν. Κι είχαν όλες τους κα

ταφόνερα γυρίσει τα κεφόλια στον ομιλητη. 

Τότε ο Ζαρατούστρας σαλτόρισε φουριόζος εκεί πόνω, και 

σκόρπισε τα ζωντανό, γιατί τρόμαξε, μηπως σε κόποιον είχε γίνει 

κόποιο δυστύχημα όξαφνο, κι ηταν ανύμπορη η σπλαχνισιό των 
αγελόδων να τον συντρέξει. Μα είχε γελαστεί. Γιατί ένας όνθρω
πος καθισμένος καταγης φόνταζε σόμπως πόσχιζε να πείσει τα 

ζώα, ότι δεν έπρεπε να τον φοβούνται, ένας γαληνιος ιεροκηρυ
κας του βουνού που, και τα μάτια του ακόμα, κηρύχναν την αγα
θότητα. 

- Τι γυρεύεις εδώ; φώναξε ο Ζαρατούστρας παραξεμενένος. 
- Ό,τι γυρεύεις και σύ, ταραχοποιέ: την επί γης ευτυχία. 
Όμως για τούτο, έπρεπε να δασκαλευτώ μπροστύτερα από 

τούτες εδώ τις αγελόδες. Γιατί, μόθε, μισό πρωινό τώρα τους μι
λόω κι ηταν έτοιμες πια να μ' απαντησουν. Γιατί τις τόραξες; 

Αν δεν πισωδρομησουμε και δε γυρίσουμε πίσω, δε θα μπού
με στην βασιλεία των ουρανών. Έπρεπε απ' αυτές να μόθουμε 
ένα πρόγμα: το ξαναμ6σημα. 

Κι αληθινό αν ο όνθρωπος κερδίσει όλο τον κόσμο, και δε μό
θει αυτό το Ένα, το ξαναμόσημα: πόσο κέρδος θα έχει; Δε θα λυ
τρωνόταν από τη θλίψη του - από τη μεγόλη του θλίψη: όμως αυ
τό το λεν "αηδία!» Ποιανού σημερα η καρδιό, το στόμα και τα μό-
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τια δεν είναι γιομάτα αηδία; Ακόμα και συ! Όμως κοίτα αυτές τις 

αγελόδες! 

Αυτό είπε ο κήρυκας του βουνού και γύρισε τη ματιό του κατά 
το Ζαρατούστρα, -γιατί κι εκείνη τη στιγμή είχε καρφωμένα τα 

μάτια του στις αγελόδες: κι όξαφνα όλλαξε το πρόσωπό του. 
- Σε ποιον μιλάω; φώναξε φοβισμένος και σηκώθηκε από τη 

γη. 

Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν αισθόνθηκε αηδία, ο νικητής 

της μεγόλης αηδίας. Αυτό είναι το μάτι, το σώμα, η καρδιό του 

Ζαρατούστρα! 

Και μιλώντας φιλούσε το χέρι του συνομιλητή του, με μάτια 

θολωμένα και σόμπως ένα'πολύτιμο κι ακριβό κειμήλιο όξαφνα 
πέφτει γι' αυτόν απ' τα ουρόνια. 

Κι οι αγελόδες όλ~ τα παρατηρούσαν κι απορούσαν. 

- «Μη μιλός για μένα, ω παρόξενε και αξιαγόπητε, είπε ο Ζα

ρατούστρας, ξεφεύγοντας από τις τρυφεράδες του. Μίλα μου 

πρώτα για σένα! Δεν είσαι ο εθελοντής ζητιόνος, που κάποτε πέ
ταξε πέρα μεγόλα πλούτια κι έγινε ζητιόνος; 

- που ντρεπόταν για τα πλούτια του και για τους πλούσιους 

και Kατόφuγε στους φτcJχoύς, να τους χαρίσει την ευφορία του 
και την καρδιά του; Όμως εκείνοι δεν τον δε)(1ήκαν. 

- Ναι εμένα δε δε)(1ήκαν το ξέρεις πολύ καλά, είπε ο πό

μπλουτος ζητιόνος. Γι' αυτό Kατόφuγα στο τέλος στα ζώα και 

στις αγελόδες! 

- Εκεί έμαθες, τον αντίκοψε ο Ζαρατούστρα, πόσο πιο δύσκο

λο είναι το να παίρνεις σωστό απ' το να δίνεις σωστό; Κι ότι το να 

δωρίζεις σωστό, είναι η πιο πονηρή και αριστοτεχνική επιδεξιό

τητα της καλοσύνης; 

- Ιδιαίτερα στον καιρό μας, αποκρίθηκε ο εθελοντής ζητιό

νος: στον καιρό μας, το κόθε χαμηλό έγινε θρασύ και περήφανο 

και με την νοοτροπία του όχλου. 

Γιατί ήρθε η ώρα, να το ξέρεις καλά, για τη μεγόλη αργοκίνη

τη μακρόχρονη και μισητή επανόσταση του όχλου και των σκλό

βων: και μεγαλώνει κι όλο μεγαλώνει! 

Σήμερα οι ασήμαντοι επαναστατούν κόντρα σε κάθε ευεργε

{α και κόθε μικρή προσφορό. Ας φυλαχτούν οι υπέρπλουτοι! 
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Αλί τους, σ' όσους μοιόζουν μπουκαλόκια κοιλαρόδικα, από 

πολύ στενό λαιμό που αδειόζουν στόλα τη στόλα το πιοτί τους. 
Σε τέτοια μπουκαλόκια σημερα σπόζουν κεφότα το λαιμό τους. 

Ακόλαστη λαιμαργία, χολή γιομότη, διψό πικρή εκδίκηση, η 

περηφόνια του όχλου, όλα μου χτυπήσαν στα μότια. Δεν αποτε

λεί αλήθεια, ότι είναι μακόριοι οι φτωχοί. Όμως η βασιλεία των 
ουρανών είναι κοντό στις αγελόδες! 

- Και γιατί, δεν είσαι κοντό στους πλούσιους; ρώτησε ο Ζα

ρατούστρας για να τον δοκιμόσει, και μπόδιζε τις αγελόδες που 

ρουθούνιζαν με στοργή στον ειρηνικό απόστολο. 

- Γιατί με δοκιμόζεις; απόντησε αυτός. Το ξέρεις πιο καλό 

εσύ από μένα. Τι μ' έσπρωξε τόχα στους φτωχούς, ω Ζαρατού

στρα; Μήπως δεν ήταν η αηδία για τους πλουσίους μας; 

Αυτοί 'ναι οι κατόδικοι του πλούτου, με μότια παγερό και επι

θυμίες αχόρταγες, μαζεύουν κέρδη απ' τους σωρούς των σκου

πιδιών, που η βρόμα τους αγγίζει και τα ουρόνια ακόμα. 

Για τούτο τον επίχρυσο, τον κόλπικο όχλο, από κλέφτες πατε

ρόδες που γεννήθηκε, από mωματοβόρα όρνια ή κουρελομα

ζεύχτες, γυναικόδες ακόλαστοι: όλοι τους κότι σαν τις πόρνες. 
Απόνω όχλος, κότω όχλος! τι να πει πια σημερα «φτωχός» και 

«πλούσιος!» Την ξεσυνήθισα ετούτη τη διόκριση, κι έφυγα αλόρ
γα όλο αλόργα πιο πολύ κι ήρθα μέχρι αυτές τις αγελόδες». 

Αυτό είπε ο ειρηνοποιός φρουμόζοντας κι ιδρωκοπώντας με 
τα ίδια του τα λόγια: τόσο, που οι αγελόδες πόλι παραξενευτή
καν. 

Ο Ζαρατούστρας όμως τον έβλεπε πόλι με χαμόγελο πόντα 
στο πρόσωπο, όσο μιλούσε ο όλλος σκληρό. Σύνωρα έσκυψε σιω
πηρό το κεφόλι. 

- Μεταχειρίζεσαι βία εναντίον στον εαυτό σου, ω ιεροκύρηκα 
του βουνού, όταν λες τόσο σκληρό πρόγματα: δεν είσαι κρεατο
φόγος. Μα μήτε το μότι σου, μήτε το στόμα σου, είνα φτιαγμένα 
για τέτοια σκληρόδα. 

Μήτε και το στομόχι σου καταπώς μου φαίνεται: αυτό δε θέλει 
τέτοιους θυμούς και μίση και αφρίσματα. Το στομόχι σου θέλει 
πρόγματα πιο μαλακό. Δεν είσαι κρεατοφόγος. 

Θαρρώ είσ' ένας χορτοφόγος και φυτοφόγος. Μπορεί να μα-
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σός σπόρους. Σίγουρα όμως είσαι μακριό απ' τις κρεότινες απο

λαύσεις κι αγαπός το μέλι. 

- Καλό με κατόλαβες, απόντησε ο εθελοντής ζητιόνος, με 

ανακουφισμένη την καρδιόΙ Αγαπόω το μέλι και μασουλόω σπό
ρους, γιατί ζήτησα, ό,τι έχει λεπτή γεύση και κόνει ανόσα καθα

ρή: κι ό,τι ακόμα χΡειόζεται ώρα πολλή και χρησιμεύει να περνόν 

την ώρα οι μειλίχιοι κι οι τεμπέληδες. 

Πιο καλό απ' όλους φυσικό τα καταφέρνουν οι αγελόδες: αυ

τές το βρήκαν να αναμηρυκόζουν και να ξαπλώνονται στον ήλιο. 

Γι' αυτό ξεφεύγουν από κόθε βαριό και σοβαρή σκέψη που πλα

ντόζει την καρδιό. 

- Έτσι, λοιπόν, είπε ο Ζαρατούστρας: πρέπει να δεις και τα 

ζώα μου, τον αετό μου και το φίδι μου. Όμοια δεν έχει σήμερα σ' 

ολόκερη τη γη. 

Να, η στρότα εκεί απόνω, που βγόζει στη σπηλιό μου. Γίνε 

μουσαφίρης του. Και μίλα με τα ζώα μου για την ευτυχία των ζώ

ων: 

- ώσπου να γυρίσω ο ίδιος. Επειδή τώρα μια κραυγή απόγνω

σης με κρόζει μακριό σου. Θα 'βρεις, ακόμα, στο σπίτι μου και 

καινούριο μέλι από xpυcfές κι ολόδροσες κυψέλες. 
Τώρα αποχαιρέτα γρήγορα τις αγελόδες σου, ω αλλόκοτε κι 

αξιαγόπητε, όσο κι αν λυπηθείς. Αυτοί 'ναι οι πιο καλοί σου φίλοι 

και οι δόσκαλοι της σοφίας σουΙ 

- Εξόν ένας που τον αγαπόω απ' όλους πιότερο, απόντησε ο 

εθελοντής ζητιόνος. Είσαι καλός εσύ, ακόμα πιο καλός από μια 

αγελόδα, ω Ζαρατούστρα Ι 

- ΦύγεΙ Φύγε, μακριό μου, πανούργε, κόλακα, φώναξε ο Ζα

ρατούστρας, θυμωμένος' γιατί με χαλός με τέτοια παινέματα και 

με το μέλι της κολακείας σου; 

Φύγε, φύγε αλόργα, από μένα, ξαναφώναξε και σήκωσε το 

ραβδί του απόνω απ'τοντρυφερό ζητιόνο. 

Κι εκείνος κούτσα-κούτσα έφυγε τρέχοντας κατό πέρα. 
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Ο ίσκιος 

Έτσι λοιπόν έφυγε ο εθελοντής ζητιόνος. Έμεινε καταμόνα

χος ο Ζαρατούστρας. Πίσω του όμως όκουσε καινούρια φωνή να 

τον φωνόζει: 
- Σταμότα Ζαρατούστρα! Καρτέρα με λοιπόν! Είμαι 'γώ Ζα

ρατούστρα, είμαι εγώ ο ίσκιος σου! Ο Ζαρατούστρας όμως δε 

σταμότησε. Άξαφνα, πεισματώθηκε πολύ, γιατί πλήθος ολόκερο 

έτρεχε στα βουνό του. 

«Πού χόθηκε η μοναξιό μου; είπε. Μήθεια συνα)(rήKαν πόρα 

πολλοί, μελισσολογόν από το πλήθος τα βουνό μου. Η βασιλεία 

μου δε είναι πια από τον κόσμο τούτο. 

Ο ίσκιος μου με κυνηγόει. Τι με νοιόζει ο ίσκιος μου; Ας τον να 
'ρχεται πίσω μου, εγώ, τρέχω μπροστό, μακριό του!» 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας, από μέσα του κι έτρεχε. Και κεί

νος που ήταν πίσω του, τον πήρε το κατόπι. Και τρέχαν τρεις ο 
ένας πίσω από τον όλλο: Πρώτα ο εθελοντής ζητιόνος, μετό ο 
Ζαρατούστρας, και μετό ο ίσκιος του. Δεν τρέξαν πολύ ώρα. Ο 

Ζαρατούστρας κατόλαβε τον εξωφρενισμό του και μ' ένα τίναγ

μα έριξε μακριό όλο το πείσμα και την αηδία του. 
«Πώς! είπε, μήπως δε μας βρίσκουν ολοένα τα πιο παρόξενα 

πρόγματα, εμός τους γέρους όγιους κι ερημίτες; 
Μήθεια στα βουνό τρόνεψε η τρέλα μου. Ακούω ν' αντιλα

λούν το ένα μέσα στο όλλο τα έξι τρελοπόδαρα! 
Ταιριόζει όμως, στο Ζαρατούστρα, να τρομόζει μ' έναν ίσκιο; 

Γι' αυτό αρχίζω να θαρρώ, ότι έχει πιο μεγόλα ποδόρια από μέ-
να». 

Αυτό έλεγε ο Ζαρατούστρας, γελώντας με μότια και με σπλό
χνα. Στήθηκε και έστριψε απότομα -και να, παρό λίγο να πετόξει 
κότω τον ίσκιο του που 'ρχόταν πίσω του. Τόσο ήταν κοντό του 
κολλημένος λες στις φτέρνες του κι αδύναμος στ' αλήθεια ήταν. 

- Ποιος είσαι; ρώτησε προστακτικό ο Ζαρατούστρας. Τι κό
νεις εδώ; Γιατί σε λεν ίσκιο μου; Δε μ' αρέσεις σε τίποτα. 

- Συχώρα με που είμ' εγώ, αποκρίθηκε ο ίσκιος. Κι αν δε σου 
αρέσω, Ζαρατούστρα σε συγχαίρω κι επαινώ το γούστο σου. 
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Είμαι στρατολότης καιρούς και ζαμόνια προσκολλημένος 

στις φτέρνες σου: ολοένα στις στρότες, μα χωρίς σκοπό και κα

τοικία και παρό λίγο να 'μαι ο περιπλανώμενος Ιουδαίος, αν και 

δεν είμαι, μήτε αιώνιος, μήτε Ιουδαίος. 

Πως χΡειόζεται λοιπόν να είμαι ολοένα στις στρότες; Να ανα

δεύομαι, να κινιέμαι να παρασέρνομαι απ' όλους τους αγέρηδες; 

Ω, γίνεσαι πολύ στρογγυλή, για μένα, ω γηl 

Κόθισα σε όλες τις επιφόνειες. Σόμπως σκόνη, αποσταμένη, 

κοιμήθηκα σ' όλα τα τζόμια και σ' όλους τους καθρέφτες. Όλα 

παίρνουν από μένα και κανένας, δε μου δίνει τίποτα. Γίνομαι λε
mός, λίγο ακόμα και θα καταντήσω ίσκιος. 

Εσένα όμως, Ζαρατούστρα, πολύ καιρό σ' έχω από κοντό κι 

ας κρύφτηκα από σένα, όμως, κατόντησα ο πιο πιστός σου 

ίσκιος: Όπου κόθισες, κόθισα. 

Μαζί σου πλανήθηκα στους πιο αλαργινούς και στους πιο 

κρυερούς τους κόσμους, ίδιο στοιχειό που ευχαριστιέται να σέρ

νεται σε στέγες χειμωνιότικες και χιόνια. 

Μαζί σου πόθησα κόθε απαγορευμένο, κακό κι αλαργινό: κι 

αν κλείνω μέσα μου κόποια αρετή, είναι γιατί δε με κιότεψε καμιό 
απαγόρευση. g 

Μαζί σου γκρέμισα ό,τι λότρεψε η καρδιό μου. Τουμπόρησα 

όλα τα σύνορα, κι όλες τις εικόνες, τρέχοντας πίσω από τις πιο 

απόκοτες επιθυμίες, κι αλήθεια, πόνω απ' όλα τα εγκλήματα κό

ποτε διόβηκα. 

Μαζί σου έχασα την πίστη, στο θόρρος στις αξίες και στα με

γόλα ονόματα. Όντας αλλόζει το τομόρι του ο διόβολος, δεν αλ

λόζει και όνομα μαζί; Γι' αυτό είναι τομόρι. Ο διόβολος ίσως είναι 

μονόχα τομόρι. 

Τίποτα αληθινό, όλα επιτρέπονται' έτσι έλεγα στον εαυτό 

μου. Ρίχτηκα στα πιο παγωμένα νερό, με το κεφόλι και την καρ

διό μου. Και αχ, πολλές φορές βγήκα γυμνός και κόκκινος σαν 

αστακός! 

Αχ, τι την έκανα την καλοσύνη, κόθε ντροπή και κόθε πίστη 

στους καλούς! Αχ, πού είναι η δροσερή αθωότητα που είχα μια 

φορό, η αθωότητα των καλών και τα ευγενικό Ψέματό τους! 

Πολλές φορές, το μολογόω, ακολούθησα την αλήθεια απόνω 
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στις φτέρνες: και κείνη τότε με χrυπoύσε στο πρόσωπο. Φoρ~ς 
φορές θαρρούσα, ότι έλεγα ψέματα και τότε με χrυπoύσε η αλή

θεια.! 
Πολλά μου φωτίστηκαν τώρα, για δαύτο δεν είναι δικό μου τί

ποτα πια. Τίποτα δεν έζησε απ' ό,τι αγαπούσα. Πώς θα μπορούσα 

ακόμη ν' αγαπάω τον εαυτό μου; 
"Να ζω όπως μου αρέσει ή να μη ζω καθόλου», αυτό θέλω, αυ

τό θέλει κι πιο άγιος. Αλίμονο όμως, τι μπορεί να μου αρέσει εμέ

να πια; 

Έχω ακόμα σκοπούς: Λιμάνι για να βόλει ρότα το καράβι μου. 

Έναν καλό αγέρα; Αχ, μονάχα, όποιος ξέρει πού πηγαίνει ξέρει 

και ποιος αγέρας είναι πρύμος. 
Τι μου απόμεινε; μια αποσταμένη και ξεδιάντροπη καρδιά. 

Μια θέληση που παλαντζάρει Φτέρουγες που φτερουγίζουν και 

μια τσακισμένη ραχοκοκαλιά. 
Αυτή η αναζήτηση ενός σπιτιού δικού μου, ω Ζαρατούστρα, 

ξέρεις η αναζήτηση ενός σπιτιού με τρώει 

«Πού είναι το σπίτι μου;» γι' αυτό ρωτάω κι αυτό ζητάω, το ζη

τάω ολοένα χωρίς να το βρίσκω. Ω, αιώνιο, ω αιώνιο πουθενά, ω 
αιώνιο -του κάκου! 

Αυτά είπε ο ίσκιος και το πρόσωπο του Ζαρατούστρα αλάρ
γευε ενώ άκουγε τα λόγια του. 

- Είσαι ο ίσκιος μου, είπε στο τέλος με λύπη. Ο κίνδυνος που 

σε απειλεί δεν είναι μικρός. Ω, ελεύθερο πνεύμα, ταξιδιάρικο, 

άσχημη μέρα πέρασες, πρόσεξε'μην έρθει πιο κακό το βράδυ! 
Αλήτες, σαν και σένα, καταντάν να βρίσκουν και τη φυλακή 

τόπο ευτυχισμένο. Είδες ποτές πώς κοιμούνται οι δεσμώτες 
εγκληματίες; Κοιμούνται ήσυχα, χαίρονται την καινούρια τους 
ασφάλεια. 

Φυλάξου μήπως στο τέλος σε κυριεύσει καμιά στενόμυαλη πί
στη, πλανερή, τραχιά και αυστηρή συνάμα. Γιατί τώρα πια σε πα
ρασέρνει και σε δοκιμαζει το καθετί στενό και στέρεο. 

Έχασες το σκοπό: αλίμονο, πώς θα μπορούσες ν' απελπι
στείς και να παρηγορηθείς, απ' αυτό το χάσιμο; Έτσι έχασες 
ακόμα και το δρόμο σου! 



284 ΦΡ/ΝΤΡ/Χ Ν/ΤΣΕ 

Ω φτωχέ, περιπλανώμενε, αλήτικο πνεύμα, πεταλούδα κου

ρασμένη! Θέλεις να 'βρεις απόψε ξεκούρασμα και στέγη; Πήγαι

νε, απόνω, στη σπηλιό μου! 

Εκεί, ψηλό, ο δρόμος πηγαίνει στη σπηλιό μοu! Τώρα όμeι:>ς 

θέλω να φύγω γρήγορα μακριό σου! Αισθόνομαι κιόλας να με βα

ραίνει κότι σαν-ίσκιος. 

Θέλω να δρόμω μονόχος μου, να γίνει γύρω ξαστεριό. Γι' αυ

τό μου χΡειόζεται, να κινήσω χαρούμενος τα πόδια μου. Όμως το 

βρόδυ θα 'χουμε σπίτι μου χορό». 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας. 

Μεσημέρι 

Κι ο Ζαρατούστρας όρχισε πόλι να πιλαλόει, να πιλαλόει ολο

ένα, δεν έβρισκε όμως κανέναν πια, κι ήταν μονόχος και ξανόβρι

σκε τον εαυτό του και ευφραινόταν και γευόταν τη μοναξιό του 

και στοχαζόταν πρόγματα ευχόριστα - ώρες ολόκερες. 
Κατό το μεσημέρι όμως, και σαν ο ήλιος βρισκόταν καρφί πό

νω από το κεφόλι του Ζαρατούστρα, διόβηκε μπροστό απ' ένα 

γέρικο, καμπουριασμένο και ροζιασμένο δέντρο, αγκαλιασμένο 

από την πλούσια αγόπη ενός κλήματος τόσο σφιχτό, που κρυβό

ταν ολόκληρο: από το δέντρο κρεμόντουσαν μπόλικα σταφύλια 

κεχριμπαρένια, προσκαλώντας το διαβότη. 

Πεθύμησε τότε να σβήσει τη λίγη δίψα του μ' ένα τσαμπί στα

φύλι. Μα καθώς όπλωνε το χέρι του, μια σφοδρότερη επιθυμία 

τον κυρίεψε: να ξαπλωθεί κότω από το δέντρο, την ώρα του κατα

μεσήμερου, και να κοιμηθεί. 

Αυτό έκανε κι ο Ζαρατούστρας. Κι ευθύς μόλις ξαπλώθηκε 

κατόχαμα, στη σωπασιό και στο μυστήριο της πολύχρωμης 

χλόης, ξέχασε ακόμα και τη λίγη δίψα του κι αποκοιμήθηκε. Γιατί 

καθώς λέει κι η παροιμία του Ζαρατούστρα: «το ένα είναι πιο 

απαραίτητο από τ' άλλο». Μόνο τα μότια του απομείναν 

ανοιχτό: δε χορταίναν να βλέπουν και να υμνολογόν το δέντρο 
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και του κλήματος την αγόπη. Και καθώς αποκοιμόταν, ο Ζαρα

τούστρας είπ' ετούτα στην καρδιό του: 
«Σιωπή! Σιωπή! Ο κόσμος δεν έγινε τέλειος; Τι παθαίνω λοι

πόν; 
Καθώς το χαρωπό αγέρι αθόρυβο κι ανόλαφρο σαν φτερό χο

ρεύει πόνω στη γαλήνια θόλασσα: έτσι κι ο ύπνος χορεύει απόνω 

μου. 

Δε μου σφαλόει κανένα μότι. Αφήνει την ψυχή μου ξόγρυπνη. 

Ανόλαφρος είναι, στ' αλήθεια! ανόλαφρος σόμπως φτερό. 
Με πείθει, δεν ξέρω κι εγώ πώς, μ' αγγίζει από μέσα με χέρι 

χαδιόρικο και μ' εκβιόζει. Ναι, μ' εκβιόζει, να ξαπλωθεί η ψυχή 

μου: 

- έτσι όπως είναι βαριό κι αποσταμένη η αλλόκοτη ψυχή μου! 

Μήπως έτσι, το καταμεσήμερο, της ήρθε το βρόδυ της έβδομης 

μέρας; Πολύ καιρό πλανήθηκε, μακόρια, ανόμεσα σ' ευχόριστα 

και ώριμα πρόγματα! 

Ξαπλώνεται φαρδιό, πλατιόl αναπαύεται η αλλόκοτη ψυχή 

μοu! Πολλό καλό γεύτηκε κιόλας, τούτο το μαλαματένιο πένθος 

την πνίγει, στραβώνει το στόμα της. 

Καθώς ένα καρόβι που μπήκε στο απόνεμο λιμόνι του: - και 

τώρα τραβήχτηκε στη στεριό αποσταμένο από τα μακρινό ταξί

δια και τις αμφίβολες θόλασσες. Μήπως η γη δεν είναι πιο πιστή; 

Καθώς ένα τέτοιο καρόβι τραβιέται στη στεριό - και φτόνει 

τότε μια αρόχνη να υφόνει τον ιστό της. Δεν του χΡειόζεται πιο 
δυνατό σκοινί. 

Καθώς ένα τέτοιο αποσταμένο καρόβι, στο πιο απόνεμο λιμό
νι: το ίδιο κι εγώ αναπαύομαι, στη γη απόνω, με πίστη, μ' εμπιστο
σύνη, μ' ανυπομονησία, με το λεmότερο νήμα, δεμένος μαζί της. 

Ω ευτυχία! ω ευτυχία! Θέλεις να τραγουδήσεις, λοιπόν, ω ψυ
χή μου; Είσαι στο γρασίδι ξαπλωμένη. Όμως ετούτη είν' η κρυφή, 
η επίσημη ώρα, όπου κανένας βοσκός δεν παίζει φλογέρα. 

Πρόσεξε! Το φλογισμένο μεσημέρι κοιμόται απόνω στα πρό
σιναλιβόδια. Μηντραγουδός!ΣιωπήΙ Ο κόσμος είναι τέλειος. 

Μη κελαηδός, πουλί του λιβαδιού, ω ψυχή μου! μήτε να μουρ
μουρίσεις καθόλοu! Κοίτα, λοιπόν και σιωπή! το γέρικο μεσημέρι 
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κοιμόται, σαλεύει το στόμα: μην πίνει τόχα μια σταλαγματιό ευ

τυχία; παλιό μελαχρινή σταλαγματιό, χαρό μαλαματένιας, από 

γλυκό κρασί μαλαματένιο; Κρυφογλιστρόει απόνω του, η ευτυ

χία του χαμογελόει. Έτσι χαμογελόει ένας θεός. Σιωπή! 

«Για την ευτυχία, - τι λίΥα χρειάζονται Υια την ευτυχία!» 
Έτσι είπα κόποτε και πίστεψα σοφό τον εαυτό μου. Όμως μια βλα

στημια ήταν αυτό: τώρα αυτό έμαθα. Οι τρελοσοφοί μιλόν καλύτερα. 

Αυτό το λίγο, το πιο σιγαλό, το πιο ανόλαφρο, μιας σαύρας το 

θρόισμα, μια πνοή, ένα σσσ! μια ματιό - κότι λίγο, είν' η καλύτερη 

ευτυχία. Σιωπή! 

Τι έπαθα: όκου! Διόβηκε πια ο καιρός; Δεν πέφτω; Δεν έπεσα 

- όκου! στο πηγόδι της αιωνιότητας; 

Τι παθαίνω; Σιωπή! Μου τρυπήθηκε -αλίμονο- η καρδιό; Η 

καρδιό; Η καρδιό! Ω, κομματιόσου, κομματιόσου καρδιό, ύστερα 

από τέτοια ευδαιμονία, ύστερα απ' ένα τέτοιο τρύπημα! 

Τι; Δεν έγινε ο κόσμος τέλειος; Στρογγυλός και ώριμος; Ω το 

μαλαματένιο ολοστρόγγυλο κρίκο - για πού πετόει; Τρέξε το κα

τόπι του! Εμπρός! 

Σιωπή! ... (ο Ζαρατούστρας τεντώθηκε κι ένιωσε ότι κοιμάται). 
«Σήκω υπναρό! είrfε μέσα του. Μεσημεριάτικε υπναρό! 

Εμπρός, εμπρός, ω γέρικα πόδια μου! Είναι καιρός, είν' ώρα πια, 

πολλό ευχόριστα πρόγματα όφησες πίσω, στο διόβα σου. 

Παραδοθήκατε στον ύπνο, πόση ώρα; Μισή αιωνιότητα! 

Εμπρός, εμπρός λοιπόν γέρικη καρδιό μου! Πόσος καιρός θα 

σου χρειαστεί μετό απ' ένα τέτοιο ύπνο, για να ξυπνήσεις;» 

(Εδώ τον ξαναπήρε ο ύπνος κι η ψυχή του αντιστεκόταν,.αντι

στεκόταν μα πλόγιασε ξανό). 

«Παρότα με λοιπόν! Σιωπή! Ο κόσμος δεν έγινε τέλειος; Ω τι 

μαλαματένια σφαίρα στρογγυλή! 

Σήκω απόνω, είπε ο Ζαρατούστρας, μικρή κλέφτρα, τεμπέλα! 

Τι; ακόμα τεντώνεσαι, χασμουριέσαι, αναστενόζεις και πέφτεις σε 

πηγόδια βαθιό; 

Ποια είσαι, λοιπόν! Ω ψυχή μου!» (εδώ τρόμαξε γιατί μια ηλια

χτίδα από τον ουρανό έπεσε απόνω στο πρόσωπό του). 

«Ω ουρανέ απόνωθέ μου, είπε αναστενόζοντας και ανακλαδί

στηκε, με κοιτόζεις; Αφτιόζεσαι την αλλόκοτη ψυχή μου; 
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Πότε θα ρουφήξεις αυτή τη δροσοστάλα, που πέφτει πόνω σ' 

όλα τα πρόγματα της γης, πότε θα ρουφήξεις αυτή την αλλόκο

τη ψυχή, πότε, πηγόδι της αιωνιότητας! ω συ χαρμόσυνη κι ανα

τριαχιαστική μεσημεριότικη όβυσσος! πότε θα πόρεις πίσω την 

ψυχή μου ρουφώντας τη;» 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας και σηκώθηκε από κότω θαρρείς 

και σηκωνόταν από ένα παρόξενο μεθύσι: κι ο ήλιος ήταν ακόμα 

πόνω από το κεφάλι του. Κι από τούτο, με το δίκιο του θα μπο
ρούσε κανείς να βγάλει το συμπέρασμα, ότι ο Ζαρατούστρας δεν 

κοιμήθηκε πολλή ώρα. 

Ο χαιρετισμός 

Κοντό στο σούρουπο, ο Ζαρατούστρας μετό από πολύωρες 

και όκαρπες περιπλανήσεις κι αναζητήσεις, γύρισε πίσω στη 

σπηλιό του. Σαν βρέθηκε όμως φότσα της, και μονόχα ίσαμε εί

κοσι βήματα μακριό της, τότε έγινε κότι που καθόλου δεν το περί

μενε: όκουσεξανότη μεγάλη κραυΥη του κινδύνου. Κιαλλό
κοτο! τούτη τη φορό ερχόταν μέσα από την ίδια τη σπηλιό του. 

Και ήταν μια αργόσερτη, πολυσύνθετη και αλλόκοτη κραυγή, 
κι ο Ζαρατούστρας ξεχώρισε καθαρό, ότι την αποτελούσαν πολ
λές φωνές μαζί: μα και τώρα, αν την όκουγε κανείς από μακριό, 
θα 'λεγε πως βγαίνει απ' ένα στόμα. 

Έτρεξε λοιπόν, ο Ζαρατούστρας στη σπηλιό του και να, ποιο 
θέαμα τον περίμενε ύστερα από 'κείνη τη χορωδιακή κραυγή: 

Μέσα στη σπηλιό καθόντουσαν ανακατωμένοι, όλοι όσοι 
αντόμωσε στο διόστημα της μέρας: οι δυο βασιλιόδες, αυτός 
που καθόταν δεξιό, κι αυτός που καθόταν αριστερό, ο γερο-μό
γος, ο πόπας, ο εθελοντής ζητιόνος, ο ίσκιος, ο ευσυνείδητος 
του πνεύματος, ο θυμωμένος μόντης και ο γόιδαρος. Ο πιο όσχη
μος όνθρωπος όμως, είχε βάλει μια κορώνα στο κεφάλι του κι εί
χε ζωστεί δυο πορφυρές ζώνες -γιατί του όρεσε, καθώς σε 
όλους τους όσχημους αρέσει να κόνουν τους όμορφους, και να 
λογαριόζονται για τέτοιοΙ. 

Όμως καταμεσίς στη θλιβερή αυτή παρέα, στεκόταν ο αετός 
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του Ζαρατούστρα, ανήσυχος και μ' ανoιχrές τις φτερούγες, γιατί 

έπρεπε ν' αποκριθεί σε πολλά ερωτήματα, που η περηφάνια του 

δεν του επέτρεπε ν' αποκριθεί. Και το φίδι το παμπόνηρο είχε τυ

λιχrεί γύρω στο λαιμό του. 

Όλα τούτα τα είδε ο Ζαρατούστρας πολύ απορημένος. Μετά, 

εξέτασε έναν, έναν, τους καλεσμένους του με αγαθή περιέργεια, 

διάβασε τις ψυχές τους και ξανά απόρησε. 

Στο μεταξύ, οι μαζωμένοι είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους 

και περιμέναν με σεβασμό τα λόγια του Ζαρατούστρα. Κι ο Ζαρα

τούστρας, αυτά είπε: 

«Ω εσείς απελπισμένοι! Εσείς παράξενοι Του δικού σας, λοι

πόν, κινδύνου την κραυγή άκουσα; Και τώρα ξέρω πού πρέπει να 

ζητήσω αυτόν που του κάκου αναζήτησα: τον ανώτερο άν

Θρωπο: - μέσα στην ίδια τη σπηλιά μου κάθεται, ο ανώτερος 

άνθρωπος! Γιατί παραξενεύομαι όμως! Εγώ ο ίδιος δεν τον τρά

βηξα, με την προσφορά του μελιού και με τη ευτυχίας μου τα πο

νηρά καλέσματα; 

Θαρρώ όμως πως δεν τα πάrε καλά στη συντροφιά, πικραίνε

τε θαρρώ, ο ένας του άλλου την καρδιά, όταν όλοι μαζί βρεθείτε, 

ω σεις απελπισμένοι! Πρέπει να έρθει ένας που να σας κάνει πάλι 
να γελάσετε, ένας αγαθός και χαρωπός παλιάrσoς, ένας χορευ

τής, ένας αγύρτης, ένας αλαφρόμυαλος, ένας γερο-τρελός: ε, 

πώς σας φαίνεται; 

ΣυXωράrε με όμως, ω απελπισμένοι, που σας μιλάω με τέτοια 

τιποτένια λόγια, ανάξια στ' αλήθεια για τέτοιους μουσαφίρηδες! 

Μα δε καταλαβαίνετε τι κάνει την καρδιά μου τόσο χαρωπή: - οι 

ίδιοι σεις και η θέα σας, συxωράrε με! Γιατί ο καθένας γίνεται κε

φάrOς, κοιτάζοντας έναν απελπισμένο. Ο καθένας θαρρεί τον 

εαυτό του υπεράξιο να παραγορήσει έναν απελπισμένο. 

Και σε μένα τον ίδιο δώσατε σεις αυτή τη δύναμη, - ένα δώρο 

πολύτιμο, ω υψηλqί μου ξένοι! Ένα τίμιο ξένο δώρο! Μη θυμώσε

τε λοιπόν, αν σας προσφέρω κι εγώ απ' τα δικά μου. 

Τούτο εδώ είναι το βασίλειό μου και η χώρα μου: ό,τι δικό μου 

λοιπόν, ας γίνει και δικό σας, για τούτη τη βραδιά και για τη νύχrα 

ετούτη. Τα ζώα μου θα σας υπηρετήσουν: αναπαυτείτε στη σπη

λιάμου! 
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Κανένας δεν πρέπει ν' απελπίζεται, μέσα στο σπίτι μου, κοντά 
σε μένα, στο βασίλειό μου, τους υπερασπίζω όλους, από τ' άγρια 
θεριά τους. Ασφόλεια, είναι το πρώτο που σας προσφέρω! 

Η δεύτερη προσφορά μου, είναι: το μικρό μου δάχτυλο. Κι αν 

πάρετε αυτό, σε λίγο παίρνετε το χέρι μου ολόκληρο, ε, ναι! και 

την καρδιά μου μαζί. Καλώς ορίσατε στη σπηλιά μου, καλώς ορί

σατε, ω ξένοι μου!» 
Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας και γέλασε από αγάπη και κακία. 

Ύστερα απ' αυτόν το χαιρετισμό, οι καλεσμένοι του υποκλί

θηκαν ξανά και λουφάξαν γιομότοι σεβασμό. Ο βασιλιάς της δε

ξιάς μεριάς, μίλησε για όλους: 

«Από τον τρόπο που μας πρόσφερες το χέρι, Ζαρατούστρα 

και το χαιρετισμό σου, καταλάβαμε πως είσαι ο Ζαρατούστρας. 

Ταπεινώθηκες μπροστά μας' παραλίγο να πλήγωνες το σεβασμό 

μας: 

Ποιος άλλος θα μπορούσε να ταπεινωθεί με τόση περηφάνια; 

Αυτό ανυψώνει εμάς τους ίδιους, κι είναι μπάλσαμο για τα μότια 
και τις καρδιές μας. 

Και μόνο για να δούμε αυτό, θ' ανεβαίναμε με χαρά, και σε ψη

λότερα απ' αυτό βουνά. Γιατί ήρθαμε 'δώ, διψασμένοι να δούμε, 
να δούμε θέλαμε, τι καθαρίζει τα θαμπωμένα μότια! 

. Και να, πάνε πια, οι κραυγές της απελπισίας μας! Από τώρα 
ανοίγουν και χαίρονται οι αισθήσεις και η καρδιά μαςλίγο ακόμα' 
και το θάρρος μας γίνεται απόκοτο. 

Τίποτα, ω Ζαρατούστρα, δε γεννιέται πιο χαρούμενο πάνω 
στη γη, από μια υψηλή και δυνατή θέληση: είναι το πιο ωραίο φυ
τό της. Κάμπος ολάκερος ζωογονιέται απ' ένα τέτοιο φυτό. 

Με πεύκο τον παρομοιάζω, ω Ζαρατούστρα, εκείνον που σαν 
και σένα οθρώνεται: αψηλός, σιωπηλός, σκληρός, μονάχος, από 
το καλύτερο και πιο ευλύγιστο ξύλο, υπέροχος' 

- με πεύκο που αρπάζει τέλος, με δυνατά και πράσινα κλαριά 
την κυριαρχία του, που βάζει δυνατά ερωτήματα στους αγέρη
δες και στις θύελλες και σ' ό,τι πάντα συγγενεύει με τα ύψη' 

, - που πιο δυνατά ακόμα αποκρίνεται, σάμπως εξουσιαστής, 
σ?μπως νικητής: και ποιος δε θ' ανέβαινε, απάνω σε ψηλό βουνό, 
τετοιο δέντρο για να δει; 
19 
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Στο δέντρο σου, ω Ζαρατούστρα, κάθε πικραμένος, κάθε 

αποτυχημενος αναζωογονείται, στη θέα σου, κι ο ασταθής στε

ριώνεται και γιατρεύει την καρδιά του. 

Κι αληθινά, μάτια πολλά στρέφονται σήμερα προς το βουνό 

και προς το δέντρο σου. Μεγάλος πόθος άναψε και πολλοί μάθαν 

και ρωτάν: ποιος είν' ο Ζαρατούστρας; 

Κι αυτοί, που μες στ' αφτί τους κάποτε, τους στάλαξες το μέλι 

και το τραγούδι σου: όλοι οι κρυμμένοι κι οι ερημίτες και όσοι 

ζουν δυο, δυο, είπαν άξαφνα στην καρδιά τους: 

Να ζει τάχα ακόμα ο Ζαρατούστρας; Δεν ωφελεί πια να ζει 

κανείς, όλα είν' αδιάφορα, όλα μάταια: εξόν αν ήταν μπορετό να 

ζούμε με το Ζαρατούστρα! 

Και τώρα να, που η μοναξιά μερώνεται και σπάζει, σαν τάφος 

που ανοίγει για δε μπορεί τους νεκρούς του να κρατήσει. Ολού

θε, βλέπει κανείς αναστημένους. 

Και να τώρα, που ανεβαίνουν ολοένα τα κύματα γύρω από το 

βουνό σου, ω Ζαρατούστρα. Κι όσο ψηλά κι αν βρίσκεσαι, πολλοί 

πρέπει ν' ανέβουν κοντά σου: η βάρκα σου δε θα 'ναι για πολύ 

ακόμα στη στεριά. ι 
Και ότι εμείς οι απελπισμένοι ήρθαμε στη σπηλιά σου, και δεν 

απελπιζόμαστε πια είναι σημάδι και προμάντεμα, πως καλύτεροι 

από μας βρίσκονται ακόμα στο δρόμο για σένα: 

- γιατί ακόμα και το στερνό απομεινάρι του Θεού ανάμεσα 

στους ανθρώπους, πήρε το δρόμο να σε βρει: όλοι οι άνθρωποι 

της μεγάλης επιθυμίας, της μεγάλης σιχασιάς, του μεγάλου χορ

τασμού: 

- όλοι όσοι δεν θέλουν να ζουν, εξόν αν μάθουν ξανά να ελπί

ζουν - εξόν αν μάθουν από σένα, ω Ζαρατούστρα, τη μεγάλη ελ

πίδα!» 

Αυτά είπε ο βασιλιάς της δεξιάς μεριάς, κι έπιασε τη χέρι του 

Ζαρατούστρα, να το φιλήσει. Μα ο Ζαρατούστρας δε θέλησε αυ

τή την εκδήλωση του σεβασμού και πισωπάτησε τρομαγμένος, 

και σιωπηλός, θαρρείς κι έφευγε άξαφνα για μακρινά βάθη. 

Μετά από λίγο όμως, ζύγωσε ξανά τους μουσαφίρηδες, τους 

κοίταξες με φωτερά και εξεταστικά μάτια και είπε: 
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«Ω ξένοι μου, ανώτεροι εσείς άνθρωποι, θα μιλήσω γερμανικά 

και ξάστερα μαζί σας. Δεν περίμενα εσάς, πάνω σε τούτα τα βουνά. 
(Γερμανικά και ξάστερα; Θεέ και Κύριε! είπε τότε ο βασιλιάς 

της αριστερής μεριάς, από μέσα του. Φαίνεται πως δεν ξέρει 

τους καλούς Γερμανούς, αυτός ο Ανατολίτης σοφός! Φαίνεται να 

εννοεί «γερμανικά και άξεστα» - καλά! Αυτό δεν προδίνει, του

λάχιστον σήμερα, το χειρότερο γούστο!) 

«Μπορεί, στ' αλήθεια, να 'στε όλοι σας ανώτεροι άνθρωποι, 

συνέχισε ο 2αρατούστρας: για μένα όμως - δεν είστε πολύ μεγά

λοι και δυνατοί. 
Για μένα πάει να πει: για το αδιάφθορο που λουφάζει μέσα 

μου, μα δε θα λουφάζει πάντα. Κι αν είστε δικοί μου, δεν είστε πά

ντα το δεξί μου χέρι 

Γιατί όποιος πατάει μ' αδύνατα κι αρρωστιάρικα πόδια σαν και 

σας, αυτός ξέχωρα θέλει, το ξέρει ή το κρύβει: να τον λυπού

νται. 

Όμως εγώ τα χέρια μου και τα πόδια μου δε τα λυπάμαι, δε 

λυπάμαι τους πολεμιστάδες μου: πώς θα μπορούσατε λοιπόν να 
είστε ικανοί για το δικό μου πόλεμο; 

Μαζί σας θα 'χανα και κάθε νίκη μου. Και κάμποσοι από σας 
θα πέφταν ανάσκελα μόλις άκουγαν τους δυνατούς κρότους των 
τυμπάνων μου. 

Κι ακόμα, δεν είστε για μένα αρκετά ωραίοι κι από καλό ντα
μάρι 

Μου χρειάζονται καθαροί και λείοι καθρέφτες για τις διδα
σκαλίες μου. Στη δική σας επιφάνεια, θα παραμορφωνόταν και 
το δικό μου πρόσωπο. 

Οι ώμοι σας τσακίζονται από πολλά βάρη και πολλές θύμη
σες. Κάποιοι μοχθηροί νάνοι, είναι χωμένοι μέσα στις κώχες σας. 
Κρυμμένος συρφετός υπάρχει μέσα σας. 

Κι αν ακόμα είστε καλοί κι από καλό νταμάρι: πολλά στραβά 
και κακοφτιαγμένα έχετε. Και στον κόσμο, δεν υπάρχει σιδη
ρουργός να μπoρε~ να σας ισιώσει 

Γεφύρια είστε, μοναχά: άμποτε άλλοι ανώτεροί σας να περά
σουν από πάνω σας. Σκαλοπάτια είστε: μη φουρκίζεστε λοιπόν 
για 'κείνον που απάνω σας πατάει για ν' ανεβεί στο ύψος του! 
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Από το σπέρμα σας μπορεί να γεννηθεί ένα γνήσιο παιδί κι ένας 

τέλειος κληρονόμος: όμως είναι μακριά αυτό. Δεν είστε σεις εκείνοι 
που τους ανήκει η κληρονομιά μου και τ' όνομά μου. 

Δεν περίμενα εσάς, πάνω σε τούτα τα βουνά, και μήτε με σας 

πρέπει να κατεβώ για ύστερη φορά στους ανθρώπους. Μονάχα σαν 

προμήνυμα ήρθατε σε μένα, ότι άλλοι, ανώτεροι από σας στο δρό-' 

μο βρίσκονται: 

- όχι οι άνθρωποι της μεγάλης επιθυμίας, της μεγάλης σιχα

σιάς, του μεγάλου χορτασμού, και ό,τι ονομόσατε «απομεινάρι του 

θεού», - όχι, όχι, τρεις φορές όχι! Άλλους προσμένω σε τούτα απά

νω τα βουνά και δε θα κάνω βήμα, χωρίς αυτούς: 

- άλλους ανώτερους, πιο δυνατούς, πιο θριαμβευτικούς, πιο χα

ρωπούς, εκείνους που είναι τετράγωνοι σε σώμα και ψυχή: λιοντά

ρια γελαστά πρέπει να έρθουν! 

Ω ξένοι μου, ω σεις παράξενοι, --δεν ακούσατε τίποτα για τα παι

διά μου; Ούτε πως βρίσκονται στο δρόμο κι έρχονται σε μένα; 

Μιλήστε μου λοιπόν, για τους κήπους μου, για τα νησιά των Μα

καρίων μου, για την καινούρια κι όμορφη γενιά μου - γιατί δε μου μι-

λάτε γι' αυτά; ι . 
Αυτό το δώρο της φιλοξενίας ζητάω από σας, να μου μιλησετε 

για τα παιδιά μου. Γι' αυτά είμαι πλούσιος, και για το χατίρι τους 

φτώχηνα: 

-και τι δε θα 'δινα, για να 'χα αυτό μονάχα: αυτά τα παιδιά, αυτό 

το ζωντανό φυτώριο, αυτά τα ζωντανά δέντρα της θέλησης μου και 

της υπέρτατης ελπίδας μου!» 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας και σταμάτησε την κουβέντα του, 

γιατί τον κυρίεψε η λαχτάρα του και σφάλισε τα μάτια και το στόμα, 

μπροστά στο σεισμό της καρδιάς του. Κι οι ξένοι όλοι λούφαξαν και 

Jείναν ασάλευτοι και μ' ανοιχτό το στόμα: μονάχα ο γερο-μάντης 

Ίρχισε να κάνει χειρονομίες με τα χέρια και το κορμί του. 
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Ο μυστικός δείπνος· 

Στο μέρος αυτό ο μάντης έκοψε το χαιρετισμό του Ζαρατού
στρα και των ξένων του: σαλτάρισε μπροστά και φώναξε: 

- «Όμως ω Ζαρατούστρα, το ένα πράγμα είναι πιο απαραίτητο 
από το άλλο, το λες εσύ: ε, λοιπόν ένα τώρα μου είναι πιο απαραίτη

το απ' όλα. Μια λέξη που θα πω τώρα ταιριασμένη: Δε με προσκάλε
σες σε δείπνο; Και πολλοί από 'δώ κάναν μεγάλη πορεία. Δε θα μας 

χορτάσεις με λόγια, φυσικά! 

Έτσι, είπατε όλοι σας πάρα πολλά για πνιξίματα παγωμένα, για 

σκασίματα και άλλες σωματικές αθλιότητες. Κανείς από σας όμως 

δεν είπε τίποτα, για τη δική μου αθλιότητα: την πείνα». 

Αυτά είπε ο μάντης και τα ζώα του Ζαρατούστρα άκουσαν τα λό

για του και φύγαν σκιαγμένα. Βλέπαν, ότι όσα είχαν κουβαλήσει 

ολημερίς δε φτάναν να χορτάσουν μήτε το μάντη μονάχα. 

- «Λησμονείστε και το θάνατο από δίψα, συνέχισε, ο μάντης. Αν 

κι ακούω να κελαρύζει νερό εδώ, μπόλικο και ακούραστο, σαν το λό

γο της σοφίας, μ' όλα ταύτα, εγώ θέλω κρασί. 

Δεν είναι όλοι σαν το Ζαρατούστρα πότες του νερού. Το νερό δε 
φελάει τους κουρασμένους, τους μαραγκιασμένους. Εμείς έχουμε 
ανάγκη από κρασί. Μονάχα από κρασί έχουμε ανάγκη: μονάχα το 
κρασί θεραπεύει μονομιάς και φέρνει υγεία περίσσια». 

Με την ευκαιρία αυτή ο μάντης γύρευε κρασί. 
Τότε πήρε το λόγο κι ο βασιλιάς της αριστερής μεριάς, ο λιγόλο

γος, και είπε: 

- Για κρασί νοιαστήκαμε και μεις, εγώ κι ο αδερφός μου, ο βασι
λιάς της δεξιάς μεριάς. Έχουμε περίσσιο κρασί -ολάκερο ένα φορ
τίο γαϊδουριού. Μας λείπει το ψωμί μονάχα. 

- Ψωμί; είπε με γέλια ο Ζαρατούστρας. Αυτό είναι που δεν 
έχουν οι ερημίτες. Μα δε ζει όμως μονάχα με ψωμί κανείς, μα και μ' 
αρνίσιο κρέας. Έχω δυο αρνιά. 

Ας τα κάνουν γρήγορα κοψίδια, κι ας τ' αρωματίσουν με φασκο
μηλιά. Έτσι μ' αρέσει το αρνί. Και δεν απολείπουν και μέλι και καρ
πo~ Καλοί και για τους λαίμαργους, ακόμα και τους ντελικάτους· 
φαι, κι έχουμε και καρύδια κι άλλα αινίγματα για σπάσιμο. 
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Σε λίγο, λοιπόν, θα δειπνήσουμε πολύ καλό. Μας όποιος θέλει 
να φόει πρέπει να βοηθήσει με τα χέρια του, κι οι βασιλιόδες ακόμα. 

Στου Ζαρατούστρα κι ο βασιλιός ακόμα μπορεί να κόνει το μόγειρα. 

Τα λόγια αυτό ευχαρίστησαν όλους. Μονόχα ο εθελOvrής ζητιό

νος, είχε απέχθεια στο κρέας, στο κρασί και στα μπαχαρικό. 
- Κοιτόξτε, τώρα και το γλεντζέ το Ζαρατούστρα είπε, στα χω

ρατό' ανεβαίνει κανείς στα ψηλό βουνό και στις σπηλιές, για τέτοια 
φαγοπότια; 

Τώρα καταλαβαίνω, αυτό που μας δασκόλεψε παλιό: «βλογημέ

νη η μέτρια φτώχεια». Καταλαβαίνω και γιατί θέλει να καταργήσει 

τους ζητιόνους. 

- Να είσαι, κεφάτος, του αποκρίθηκε ο Ζαρατούστρας, όπως εί

μαι κι εγώ. Κράτα τις συνήθειές σου εξοχώτατε, όλεθε τους σπό

ρους σου, πίνε το νερό σου, παίνευε την κουζίνα σου φτόνει να είσαι 

κεφάτος! 

Εγώ είμαι νόμος μονόχα για τους δικούς μου. Δεν είμαι νόμος 

για όλους. Όποιος όμως είναι δικός μου, πρέπει να έχει κόκαλα γε

ρό, κι ανόλαφρα ποδόρια: να 'ναι χαρούμενος στον πόλεμο και στα 

γλέντια, μήτε Kατσoύφη~, μήτε ονειροπόλος, πρόθυμος για τα δύ

σκολα, σα να ήταν γλέντι, και να 'ναι και υγιής και δυνατός. 

Τα πιο καλό τα πρόγματα, είναι δικό μου και των δικών μου. Κι 

όταν δε μας τα δίνουν τα παίρνουμε μονόχοι: την πιο καλή θροφή, 

τον πιο καθόριο ουρανό, τις πιο σφριγώδεις σκέψεις και τις γυναί

κες τις πιο όμορφες. 

Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας. 

Κι ο βασιλιός της δεξιός μεριός απόντησε: 

- Παρόξενο! Άκουσε κανείς καμιό φορό, πιο σωστό πρ6γματα, 

από το στόμα ενός σοφού; 

Κι αλήθεια αυτό είναι το πιο αλλόκοτο σ' ένα σοφό, όταν είναι σ' 
όλα έξυπνος και μήτε σταλιό γαίδούρι! 

Αυτό είπε ο βασιλιός της δεξιός μεριός και απόρησε. Ο γόιδα

ρος όμως πρόσθεσε πονηρό ένα «Ναι ... αι! στα λόγια του. Αυτή εί
ναι η αρχή του μεγόλου συμπόσιου που ονομόστηκε «Μυστικός Δεί

πνος» στις ιστορίες. Στο δείπνο αυτό δεν έγινε κουβέντα για τίποτ' 

6λλο παρό για τον ανώτερο άνθρωπο». 
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Ο ανώτερος άνθρωπος 

1 
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Όταν πήγα, για πρώτη φορά στους ανθρώπους, έκανα την 

ανοησία, που κάνουν οι ερημίτες, τη μεγάλη ανοησία: στάθηκα στην 

αγορά. 
Κι επειδή μιλούσα σε όλους, δε μιλούσα σε κανέναν. Το βράδυ 

όμως σκοινοβάτες γίναν παρέα μου και πνεύματα. Κι ο ίδιος εγώ 

ήμουν σχεδόν ένα πνεύμα. 
Το άλλο πρωί όμως, μου ήρθε μια καινούρια αλήθεια. Κι έμαθα 

να λέω: «Τι με νοιάζει η αγορά κι ο όχλος κι ο θόρυβος του όχλου, 

και τα μεγάλα αφτιά του άλλου; 

Ω, ανώτεροι άνθρωποι, μάθετε αυτό από μένα: στην αγορά δεν 

πιστεύει κανένας σε ανώτερους ανθρώπους! Κι αν θέλετε να μιλή

σετε, εκεί, εμπρός τότε. Όμως ο όχλος, μισοκλείνει το μάτι: «είμα

στε ίσοι όλοι». 

«Ω ανώτεροι άνθρωποι, -έτσι μισοκλείνει το μάτι ο όχλος- δεν 

υπάρχουν ανώτεροι άνθρωποι είμαστε όλοι ίσοι, ο άνθρωπος είναι 
άνθρωπος, μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι!» 

Μπροστά στο Θεό, τώρα πια όμως, πέθανε αυτός ο θεός. Και 
μπροστά στον όχλο δε θέλουμε να 'μαστε ίσοΙ. 

Ω, ανώτεροι άνθρωποι αλάργα από την αγορά». 

2 

«Μπροστά στο Θεό! Μα πέθανε τώρα πια αυτός ο Θεός! Ω ανώ
τεροι άνθρωποι, αυτός ο Θεός ήταν ο πιο μεγάλος σας κίνδυνος! 

Απ' τον καιρό που εκείνος κείτεται στον τάφο, εσείς αναστηθή
κατε. Τώρα μονάχα έρχεται το μεγάλο Μεσημέρι, τώρα μονάχα ο 
ανώτερος άνθρωπος θα γίνει κύριος! 

Καταλάβατε το λόγο αυτό αδερφοί μου; Τρομάξατε! Μήπως 
σας έπιασε ίλιγγος; Μήπως μπροστά σας ανοίγεται η άβυσσος; Μή
πως για σας ουρλιάζει το σκυλί της Κόλασης; 

Εμπρός λοιπόν! Εμπρός! Ω ανώτεροι άνθρωποι! Τώρα μονάχα, 
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για πρώτη φορά, κοιλοπονάει το ανθρώπινο βουνό του μέλλοντος. 

Ο Θεός πέθανε: και τώρα θέλουμε να ζήσει ο γπεράνθρωπος!» 

3 

«Οι πιο ανήσυχοι ρωτάν σήμερα: «Πώς διατηρείται ο άνθρω

πος;» Όμως ο Ζαρατούστρας ρωτάει, ο πρώτος απ' όλους κι ο μο

ναδικός: «Πώς ξεπερνιέται ο άνθρωπος;» 

Ο Υπεράνθρωπος έχει κυριέψει την καρδιά μου, αυτός είναι για 

μένα, το πρώτο και το μοναδικό - και όχι ο άνθρωπος: όχι ο πλησίον, 

μήτε ο φτωχός ή αυτός που πιο πολύ υποφέρει, μήτε ο καλύτερος. 

Ω αδέρφια μου, αυτό που αγαπάω στον άνθρωπο είναι αυτό: 6τι 

είναι ένα πέρασμα κι ένα ηλιοβασίλεμα. Ακόμα και σε σας 

υπάρχουν πολλά που με κάνουν ν' αγαπάω και να ελπίζω. 

Περιφρονήσατε, ω ανώτεροι άνθρωποι, κι αυτό με κάνει να ελπί

ζω. Γιατί οι μεγάλοι περιφρονητές, είναι και οι μεγάλοι λάτρεις. 

Απελπιστήκατε, είναι κι αυτό άξιο μεγάλης τιμής. Γιατί δε μάθα

τε να παραδίνεστε, δε μάθατε τις μικροφρονιμάδες. 

Γιατί σήμερα κυριαρχφύν οι μικράνθρωποι: όλοι αυτοί κηρύ

χνουν την αφοσίωση, τη φρονιμάδα, τη μετριοφροσύνη, την επιμέ

λεια, την ευγένεια και την ατέλειωτη ουρά των μικρών αρετών. 

Ό,τι γυναικοφέρνει, ό,τι από τη δουλοπρέπεια πηγάζει και μάλι

στα από το σκυλολόι του όχλου: αυτό θέλει τώρα να κυριαρχήσει 

πάνω στις τύχες όλης της ανθρωπότητας, ω αηδία! αηδία! αηδία! 

Αυτό ρωτάν και ξαναρωτάν και δεν αποσταίνουν: «Πώς ο άνθρω

πος διατηρείται καλύτερα, πιο πολύ καιρό και πιο ευχάριστα;» Κι 

έτσι, είναι του σήμερα οι αφεντάδες. 

Αυτούς τους αφεντάδες, του σήμερα, τσακίστε τους ω αδέρφια 

μου, τους μικρανθρώπους αυτούς: του Υπεράνθρωπου ο πιο μεγά

λος κίνδυνος είναι! 

Τσακίστε, ω ανώτεροι άνθρωποι, τις μικρές αρετές, τις μικρο

φρονιμάδες, τις προφυλάξεις και για της άμμου την κουκκίδα, το τι

ποτένιο της μυρμηγκιάς, την άθλια άνεση, την «ευτυχία των πολ

λών»! 
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Και καλύτερα ν' απελπίζεστε, παρό να παραδίνεστε. Και είν' αλή

θεια, ότι σας αγαπόω, γιατί δε τα καταφέρνετε να ζείτε σήμερα, ω 

ανώτεροι όνθρωποι! Και γι' αυτό ζείτε καλύτερα!» 

4 

«'Εχετε θόρρος, αδέρφια μου; Είστε αποφασιστικοί; Όχι το θόρ

ρος μπροστό σε μόρτυρες, μα το θόρρος του ερημίτη, το θόρρος 

των αετών, που κανένας θεός πια δεν εποmεύει! 

Οι παγερές ψυχές, τα μουλόρια, οι στραβο(, οι μεθυσμένοι, για 

μένα δεν έχουν καρδιό. Καρδιό έχει εκείνος που δε γνωρίζει το φό

βο, αλλό τον προκαλεί: εκείνος που βλέπει την όβυσσο, με περηφό

νια. 

Εκείνος που βλέπει την όβυσσο, με μότια αετού, εκείνος που 
πιόνει την όβυσσο με νύχια αετού αυτός έχει θόρρος!» . 

5 

«Είναι κακός ο όνθρωπος» έτσι μου 'λέγαν για να με παρηγορή
σουν όλοι οι μεγόλοι σοφοί. Αχ, αν ήταν αυτό αλήθεια και σήμερα 
ακόμα! Γιατί η κακία είναι η καλύτερη δύναμη του ανθρώπου. 

«Ο όνθρωπος οφείλει να γίνει καλύτερος και χειρότερος» - αυτό 
διδόσκω εγώ. Και το πιο μεγόλο κακό, είν' αναγκαίο για το κόλλι
στον του Υπερανθρώπου. 

Καλό θα μπορούσε να 'ναι για κείνον τον κήρυκα των μικραν
θρώπων, να υποφέρει και να σηκώνει τις αμαρτίες των ανθρώπων. 
Εγώ όμως χαίρομαι τη μεγόλη αμαρτία, σαν τη μεγαλύτερη παρη
γοριόμου. 

Αυτό όμως δε λέγονται για τα μακρουλό αφτιό. Μήτε κι ο κόθε 
λόγος ταιριόζει σε κόθε στόμα. Αυτό είναι λεmό και μακρινό πρόγ
ματα: δεν πρέπει να τ' αγγίζουν τα διχαλωτό προβατίσια πόδια!» 

6 

:Ω ανώτεροι όνθρωποι, θαρρείτε πως ήρθα 'δώ να κτίσω ό,τι 
εσεις γκρεμίσατε; 
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Ή για να στρώσω αναπαυτικά στρωσίδια από 'δώ και μπρος, σ' 

αυτούς που πάσχουν; Ή για να δείξω σε σας τους περιπλανόμενους 

και τους ξεστρατισμένους, πιο εύκολα μονοπάτια; 

Όχι! όχι! Τρεις φορές όχι! Ολοένα και πιο πολλοί, ολοένα πρέπει 

να καταστρέφονται οι καλύτεροι από το σόι σας, γιατί η τύχη σας 

πρέπει να γίνεται όλο και πιο χειρότερη, όλο και πιο σκληρή. Έτσι 

μονάχα, μονάχα έτσι ο άνθρωπος ανεβαίνει στα ύψη, όπου ο αστρο

πέλεκας τον χτυπάει και τον συντρίβει: αρκετά ψηλά για τον αστρο

πέλεκα! 

Ο νους μου κι η λαχτάρα μου πετάει στα λίγα, τα μακρινά κι από

μακρα: τι με νοιάζει η μικρή και λιγόχΡονη αθλιότητά σας! 

Εγώ θαρρώ ότι δεν υποφέρατε όσο πρέπει! Γιατί υποφέρατε για 

τον εαυτό σας, δε υποφέρατε ακόμα για τον άνθρωπο! Θα λέγατε 

ψέματα, αν λέγατε το αντίθετο. Σεις όλοι, δεν υποφέρατε για ό,ΤΙ 
εγώ υπόφερα!» 

7 

«Δεν μου φτάνει να μΤ1Υ. κάνει κακό ο αστροπέλεκας. Δε θέλω να 

τον μποδίσω: πρέπει να μάθει να δουλεύει για μένα! 

Η σοφία μου μαζώχνεται από καιρό σάμπως νέφαλο, και γίνεται 

όλο και πιο σιωπηλή, όλο και πιο σκοτεινή. Αυτό κάνει κάθε σοφία 

που είναι να γεννήσει αστροπέλεκες. 

Γι' αυτούς τους ανθρώπους του σήμερα, δε θέλω να 'μαι φως 

και μήτε φως να ονομάζομαι. Αυτούς, θέλω να τους στραβώσω: ω 

αστροπέλακατης σοφίας μου! βγάλτουςτα μάτια!» 

8 

«Μη ζητάτε τίποτα παραπάνω από τις δυνάμεις σας: μια σιχαμε

ρή ψευτιά υπάρχει σ' αυτούς που θέλουν να ξεπεράσουν τις δυνά
μεις τους. 

Και μάλιστα σαν γυρεύουν μεγάλα πράγματα! Γιατί ξυπνάν τη 

δυσπιστία των μεγάλων πραγμάτων, αυτοί οι σπουδαίοι κιβδηλοποι

οί και θεατρίνοι: 
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- μέχρι που στο τέλος, να φανούν ψεύτες και στον ίδιο τον εαυτό 

τους, αλοίθωροι, σαρακοφαγωμένα ξύλα και βξ:ρνικωμένα, στολι

σμένοι με μεγάλες λέξεις και φανταχrερές αρετές, με φανταχrερό 

και ψεύτικα έργα. 

Το νου σας, ω ανώτεροι όνθρωποι! Γιατί δε βρίσκω σήμερα, τί

ποτα πιο πολύτιμο από την τιμιότητα! 

Τούτο το σήμερα δεν ανήκει στον όχλο; Όμως ο όχλος δεν ξέρει 

τι είναι μικρό, τι είναι σωστό και τι τίμιο: χωρίς να το ξέρει είναι ελα

στικός και λέει πόντα ψέματα». 

9 

«Να είστε δύσπιστοι, σήμερα, ω ανώτεροι όνθρωποι! ω θερια

κλήδες! ω ανoιχrόKαρδoι! Και να κρατότε κρυφές τις δικαιλογίες 

σας. Γιατί τούτο το σήμερα ανήκει στον όχλο. 

Αυτό που ο όχλος έμαθε να πιστεύει, χωρίς δικαιολογίες, ποιος 

θα μπορούσε σήμερα, να του το γκρεμίσει με δικαιολογίες; 

Στην αγορό, πείθει κανείς με χειρονομίες. ΟΙ δικαιολογίες όμως, 
κόνουντον όχλο δύσπιστο. 

Και αν εκεί νίκησε κόποτε η αλήθεια, ρωτείστε με αγαθή δυσπι

στία: «ποια μεγόλη πλόνη πολέμησε γι' αυτήν;» 
Το νου σας, ακόμα στους σοφούς! Σας εχθρεύονται: γιατί είναι 

στείροι! Έχουν μότια παγερό και ανέκφραστα, κόθε πουλί γι' αυ
τούς, είναι μαδημένο. 

Αυτοί καυχιόνται ότι δε λένε ψέματα: μα όποιος να ψεύδεται δε 
μπορεί, πολύ απέχει από το να 'ναι εραστής της αλήθειας. Το νου 
σας λοιπόν!» 

10 

«Αν θέλετε ψηλό ν' ανεβείτε, ανεβείτε με τα δικό σας πόδια! Μην 
αφήσετε να σας ανασηκώσουν, μην κόθεστε πόνω σε ξένες πλότες 
και σε ξένα κεφόλια! 

Μα εσύ, σε όλογο καβαλίκεψες; Και πηγαίνεις καλπόζοντας στο 
σκοπό σου; Μια χαρό λοιπόν φίλε μου! Και το κουτσό σου όμως πό
δι, κι αυτό καβόλα στ' όλογο είναι! 
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Σα θα φτάσεις στο σκοπό σου, σα θα πηδήξεις κάτω απ' το άλο
γό σου: ακριβώς τότε, απάνω στο ύψος σου, ω ανώτερε άνθρωπε

τότε ακριβώς θα σκοντάψεις!» 

11 

«Ω δημιουργοί! ω ανώτεροι άνθρωποι! Μοναχά για το δικό σας 

παιδί εγκυμονεί μια γυναίκα! 

Μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει και να σας πλανεύει! 

Ποιος είναι λοιπόν ο πλησίον σας; Κι αν ακόμα ενεργείτε για τον 

πλησίον σας δε δημιουργείτε όμως για το χατίρι του! 

Ξεμάθετε λοιπόν, αυτό το «για» ω δημιουργοί: η αρετή σας θέλει 

να μην κάνετε τίποτε με το «για», το «υπέρ» και το «διότι». Κλείστε τ' 

αφτιά σας, μπροστά σε τέτοια ψεύτικα μικρόλογα! 

Το «για τον πλησίον» είναι η αρετή των μικρανθρώπων: αυτοί, λέ

νε: «ίσος προς ίσον» και «το 'να χέρι πλένει τ' άλλο»: δεν έχουν μήτε 

το δικαίωμα, μήτε τη δύναμη του δικού σας εγωισμού! 

Μέσα στο εγωισμό σας, ω δημιουργοί, υπάρχει η πρόνοια και η 

προφύλαξη της εγκυμοσύνης. Αυτό που δεν είδε κανείς ακόμα, με 

τα μάτια του, τον καρπcY. αυτόν προστατεύει και φυλάει και θρέφει 

όλη σας η αγάπη. 

Εκεί όπου είναι η αγάπη σας όλη, στο παιδί σας, εκεί είναι και η 

αρετή σας όλη! Το έργο σας, η θέλησή σας, αυτός είναι ο «πλησίον» 

σας: μη σας ξεγελάν αξίες ψεύτικες!» 

12 

«Ω δημιουργοί! ω ανώτεροι άνθρωποι! Όποιος είναι να γεννήσει, 

είν' άρρωστος. Μα όποιος έχει γεννήσει, είν' ακάθαρτος! 

Ρωτήστε τις γυναίκες: δε γεννάν επειδή αυτό είν' ευχάριστο! Ο 

πόνος κάνει τις κότες και τους ποιητές να κακαρίζουν! 

Ω δημιουργοί, πολλά ακάθαρτα είναι μέσα σας. Αυτό θα πει ότι 

έπρεπε να είστε μητέρες. 

Ένα καινούριο παιδί: ω πόση βρομιά έρχεται μαζί του στον κό

σμο! Aπoτραβηχrείτε! Όποιος έχει γεννήσει, έχει χρέος να πλύνει 

την ψυχή του!» 
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13 

«Μην είστε ενάρετοι παραπάνω από τις δυνάμεις σας! Και μη ζη

τάτε από τον εαυτό σας τίποτα που να μη μπορεί να γίνει! 

Προχωράτε πάνω στ' αχνάρια που βάδισε των πατεράδων σας η 

αρετή! Πώς θ' ανεβα(νατε ψηλά, αν μαζί σας δεν ανέβαινε και των 

πατεράδων σας η θέληση; 

Μα όποιος θέλει να 'ναι πρώτος, ας προσέξει μη λάχει και γίνει 

τελευταίος! Κι όπου τις αμαρτίες των γονιών σας αντικρίζετε μη θέ

λετε για αγιοσύνες να τις παραστήσετε! 
Πώς θα μπορούσε να ζητησει κανείς αγνότητα, όταν ο πατέρας 

του αγαπούσε τις γυναίκες, τα καλά κρασιά και το κρέας του κά

πρου; 

Θα 'ταν βλακεία! Και μου φαίνεται πολύ, στ' αλήθεια, αν ένας τέ

τοιος, είν' άντρας μονάχα μιας, ή δυο ή τριών γυναικών, 

Κι αν έφτιαξε μοναστήρια, κι έγραψε απάνω από την πόρτα 

τους: «ο δρόμος για την αγιοσύνη», εγώ πάλι θα έλεγα: Για ποιο λό

γο! αυτό είναι μια νέα βλακεία! 

Για τον εαυτό του έφτιαξε σωφρονιστήριο και άσυλοl Με γεια 

:rou με χαρά τοu! Όμως δεν το πιστεύω αυτό, 
Η μοναξιά θεριεύει ό,τι κανείς φέρνει εντός του, ακόμα και το 

εσωτερικό κτήνος, γιατο λόγο αυτό πρέπει ν' αποτρέπουν πολλούς 
από τη μοναξιά, 

Υπήρξε ίσαμε τώρα τίποτα πιο βρόμικο πάνω στη γη από τους 
ασκητές; Τριγύρω απ' αυτούς δεν ήταν μονάχα ο διάβολος απολυ
μένος, μα και το γουρούνι», 

14 

«Φοβιτσιάρηδες, ντροπαλούς, αδέξιους, σαν τίγρεις που δενπε
τύχαν στο πήδημά τους: έτσι σας είδα πολλές φορές, ω ανώτεροι 
άνθρωποι, να ξελγιστράτε κρυφά, Κάποια ζαριά σας δεν πέτυχε, 

Μα τι σας μέλει, ω παίχτες! Δε μάθατε να παίζετε και να κορο'ί
δεύετε καθώς πρέπει κανείς να παίζει και να κορο'ίδεύει! Μπας και 
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δεν καθόμαστε πόντα γύρω απ' ένα μεγόλο τραπέζι κοροϊδίας και 

παιχνιδιών; 

Κι επειδή δεν πετύxσrε στα μεγόλα, είναι λόγος αυτός να μην 

πετύχετε κι εσείς οι ίδιοι; Κι αν δεν πετύXσrε σεις ό ίδιοι, μήπως δεν 
πέτυχε για τούτο κι ο όνθρωπος; Αν όμως δεν πέτυχε κι ο όνθρω

πος: τότε μπρος! τι απομένει ακόμα!» 

15 

./Οσο ανώτερο είδος είν' ένα πρόγμα, τόσο πιο σπόνια πετυχαί

νει Ω σεις εδώ, ανώτεροι όνθρωποι, μήπως δεν είστε όλοι, αποτυ
χημένοι; 

Έχετε θόρρος, και τι σημαίνει τόχα αυτό! Πόσα είναι ακόμα δυ

νσrό! Μόθετε να γελάτε με τον εαυτό σας, όπως πρέπει να γελόει 

κανείς! 

Κι ύστερα, πού είναι το παρόξενο, ότι απoτύxσrε και μισοπετύ

xσrε, ω μισοτσακισμένοι! Δε νιώθετε να βρόζει μέσα σας και ν' ανα

πηδόει του ανθρώπου το μέλλον; 

Του ανθρώπου το μαKρινότσro, το βαθύτσro, το αστερόψηλο, 

το θεοδύναμο: όλ' αυτό δεν αφρίζουν μέσα στο τσουκόλι σας; Ποτέ 
το αλλόκοτο αν σπόζουν κάμποσα τσουκόλια. Μάθετε, να περιγελό

τε τον ίδιο τον εαυτό σας! Ω, ανώτεροι όνθρωποι πόσα και πόσα, 

ακόμα, δεν είναι δυνσrό; 

Κι αληθινό, πόσα πετύχαμε κιόλας! Πόσο πλούσια η γη ετούτη 

σε μικρό, καλά, τελειοποιημένα πρόγμσrα, πετυχημένα! 

Απιθώστε τριγύρο σας, καλό, τέλεια πρόγμσrα, ω ανώτεροι όν

θρωποιl Η χρυσή ωριμότητό τους γισrρεύει την καρδιό. Το τέλειο 

καλλιεργεί ελπίδες». 

16 

.. Ποια ήταν μέχρι τώρα η αμαρτία, η πιο μεγόλη πάνω στη γη; 
Μήπως δεν ήταν λόγος εκείνου που κήρυξε: .. Αλί, σ' όποιους γε

λάν σ' αυτό τον κόσμο!» 

Τίποτα, τα 'xσrε, δεν ήταν για να τον κόνει να γελόσει; Κι όμως κι 
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ένα παιδί βρίσκει στον κόσμο αιτίες να γελάει. 
Εκείνος δεν αγάπησε πολύ. Αλλιώτικα και μάς θ' αγαπούσε που 

γελάμε. Μας μισούσε όμως και μας καταριόταν και μ' αναστεναγ

μούς μας τρόμαζε και των δοντιών τριζοτρέμουλο. 
Όποιον λοιπόν κανείς δεν αγαπάει πρέπει και να τον καταριέται; 

Αυτό πολύ κακόγουστο θαρρώ.'Ομως αυτό έκανε εκείνος ο απόλυ

τος. Είχε βλαστήσει από τον όχλο. 
Κι εκείνος ο ίδιος δεν αγαπούσε όσο χρειάζεται, αλλιώτικα δε θα 

οργιζόταν μ' όσους δεν τον αγαπούσαν! 
Η μεγάλη αγάπη, δε ζητάει αγάπη: ζητάει κάτι παραπά

νω. 

Τραβάτε πέρα, απ' όλους τους απόλυτους. Είναι γενικά φτωχιά 

και αρρωστιάρικη γενιά απ' τον όχλο φυτρωμένη: αγριοκοιτάζουν 
τούτη τη ζωή, με μοχθηρή ματιά τη γη αντικρίζουν. 

Τραβάτε αλάργα απ' όλους τους απόλυτους. Έχουν βαριά πο

δάρια και στενότατες καρδιές: δεν ξέρουν να χορεύουν. Με τέτοι
ους η γη θα φάνταζε ανάλαφρη;» 

17 

«Λοξοδρομώντας περπατάν τα καλά πράγματα για το σκοπό 
τους. Σαν τις γάτες ανασηκώνουν τη ράχη τους, και μέσα τους σιγο
τραγουδάν για τη μελλούμενη ευτυχία. 'Ολα τα καλά τα πράγματα 
γελάν. 

Το βήμα ξεσκεπάζει καθένα αν πορεύεται στη στράτα τη δικιά 
του. Κοιτάξτε με, λοιπόν, πώς βαδίζω! Κι όποιος ζυγώνει στο σκοπό 
του αυτός χορεύει πια! 

Κι αλήθεια εγώ δεν έγινα άγαλμα, εδώ, δε στέκω ασάλευτος, 
αναίσθητος σαν κολόνα πετρωμένος. Εγώ, αγαπάω τη σπιθοβόλα 
τρεχάλα. 

Ας είναι στη γη βουρκοτόπια και πίκρα πηχτή, ο αλαφροπάτης 
τρέχει απάνω από το βούρκο και χορεύει σαν απάνω σε πάγο ολόι
σιο. 

Ψηλά σηκώστε την καρδιά, τετράψηλα! Μη λησμονάτε και τα 
πόδια ~ας. Σηκώστε και τα πόδια σας, σβέλτοι χορευταράδες! Και 
έτσι ακομα πιο καλά στηριχrείτε πάνω στα κεφάλια σας!» 
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18 

«Τούτο το στεφάνι του γελάμενου, τούτο το στεφάνι τα τριαντά

φυλλα, στο κεφάλι φόρεσα κι εγώ. Και κήρυξα άγιο το γέλιο 

μου. Άλλον δε βρήκα σήμερα τόσο ικανότερό μου. 

Ο Ίαρατούστρας ο χορευτής, ο Ζαρατούστρας ο αλαφροπάτης 
μ' ανοιγμένες τις φτερούγες γνέφει στα πουλιά, έτοιμος να φτερου

γίσει, έτοιμος, σβέλτος και μακάρια αλαφΡOφτέΡOuγOς. 
Ο Ζαρατούστρας, ο αληθινός ο μάντης, ο Ζαρατούστρας ο αλη

θινός γελάμενος, μήτε ανυπομόνευτος και μήτε απόλυτος, που 

αγαπάει τα πηδήματα και την ερημιά. Εγώ ο ίδιος φόρεσα τούτο το 

στεφάνι στο κεφάλι!» 

19 

«Σηκώστε την καρδιά σας αδερφοί μου, ψηλά! τετράψηλα! Μη 

λησμονάτε και τα πόδια σας! Σηκώστε και τα πόδια σας σβέλτοι χο
ρευτάδες. Κι ακόμα κάτι πιο καλό, στηριχrείτε στο κεφάλι σας! 

Ακόμα και στη νύχrα ~ρίσKoνται ζώα βαριά από τα γεννησίμια 

τους αγροπόδαρα. Αλλόκοτα πασχίζουν ίδια μ' ελέφαντα που πα" 

σχίζει να σταθεί στο κεφάλι. 

Όμως κάλλιο να 'σαι τρελ6ς απ6 χαρά, παρά τρελ6ς 
απ6 τη θλίψη. 

Κάλλιο να βαριοχορεύεις παρά να κουτσοπερπατάς. 

Και το χειρότέρο πράγμα έχει δυο αντίθετα καλά: γι' αυτό μάθε

τε σεις, ανώτεροι άνθρωποι, πώς να στέκεστε στα δικά σας μόνο 
πόδια!» 

20 

«Σαν τον αγέρα κάντε που γιουρντάρει από τις βουνίσες σπηλιές 

του. Θέλει να χορεύει ταιριαγμένα στο δικό του σφύριγμα. 
Στο κάλπασμά του οι θάλασσες ριγάν κι ανασκιρτάνε. 

Όποιος φυτεύει φτερά στα γα'ίδούρια κι αρμέγει τις λέαινες, ας 
είναι αυτός το αδάμαστο το πνεύμα, βλογημένος, το πνεύμα το ερ
χόμενο σ' όλα τα σήμερα και σε όλους τους όχλους. 
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Όποιος είναι εχθρός σ' όλα τα σπαζοκέφαλα και στενόμυαλα, σ' 
όλα τα μαραμένα φύλλα και τα ζιζάνια, τούτο το άγιο, λεύτερο πνεύ
μα της καταιγίδας, ας είναι βλογημένο, το πνεύμα που χορεύει απά
νω σε βάλτους και σε θλίψεις, σαν απάνω σε λειμώνες. 

Όποιος μισεί του όχλου τα χτικιάρικα σκυλιά, και θρέμμα ζοφε
ρό, και αποτυχημένο: τούτο το πνεύμα όλων των λεύτερων πνευμά
των, η θύελλα η πρόσχαρη, ας είναι βλογημένη, η θύελλα που ρίχνει 
σκόνη στα μάτια των λυπητερών κι όσων η λύπη τους αρέσει! 

Ω ανώτεροι άνθρωποι, τούτο είναι το χειρότερο σας: Δε μάθατε 
όλοι να χορεύετε καταπώς πρέπει να χορεύει ο κάθε ένας - να χο
ρεύετε απάνω απ' τα κεφάλια! Τι πάει να πει αν δεν πετύχατε! 

Πόσα είναι ακόμα μπορετά! Για τούτο μάθετε να γελάτε απάνω 
από τον εαυτό σας! Σηκώστε την καρδιά, σβέλτοι χορευταράδες, 
ψηλά! τετράψηλα! Και μη λησμονάτε το χρυσό το γέλιο! 

Τούτο το στεφάνι του γελάμενου, τούτο το στεφάνι τα τριαντά
φυλλα, τούτο το στεφάνι, σας το ρίχνω αδερφοί μου! Κήρυξα το γέ

λιο άγιο, ω ανώτεροι άνθρωποι, μάθετε λοιπόν και σεις να γελάτε!» 

Το τραγούδι της μελαγχολίας 

1 

Όταν ο Ζαρατούστρας έλεγε τούτα τα λόγια στεκόταν σιμά στο 
έμπα της σπηλιάς του. Όμως ύστερα από τα τελευταία λόγια, ξεγλί
στρησε από τους καλεσμένους του κι έδραμε για λίγη ώρα έξω. 

«Ω άδολες μοσκοβολιές τριγύρω μου, έκραξε, ω σιγαλιά βλογη
μένη. Μα πού είναι τα ζώα μου; Εμπρός! Ελάτε αετέ και φίδι μου! 

Πέστε μου μπας και δε μυρίζουν όμορφα, όλοι τούτοι οι ανώτε
ροι άνθρωποι; Ω άδολες μοσκοβολιές τριγύρω μου! Τώρα μονάχα 
νιώθω κι αισθάνομαι πόσο σας αγαπάω, ζώα μου!» 

Κι ο Ζαρατούστρας είπε ακόμα μια φορά «Σας αγαπάω ζώα 
μοu!» Όμως ο αετός και το φίδι ζαρώσαν αιμά του ευθύς ως είπε αυ
τά, κι οι ματιές τους στηλωθήκαν απάνω του. 

Έται απομείναν κι οι τρεις σιωπηλοί κι αναπνέαν και ρουφούσαν 
όλοι,μαζί τ~ν Kα~αρόν αγέρα. Γιατί εκεί έξω ο αγέρας ήταν πιο κα
θαρος παρα αιμα στους ανώτερους ανθρώπους. 
20 
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2 

Μόλις όμως ο Ζαρατούστρας παράτησε τη σπηλιά του, ο γερο

μάγος σηκώθηκε, έριξε μια πονηρή ματιά γύρω του και είπε: «Βγήκε 

έξω!» 

"Και τώρα, ω ανώτεροι άνθρωποι -για να σας γαργαλήσω κι εγώ 

με το εγκωμιαστικό και κολακευτικό αυτό όνομα- τώρα με κυριεύει 

το κακό και πλανερό πνεύμα μου, το πνεύμα του μάγου, ο μελαγχο

λικός μου δαίμονας, που του Ζαρατούστρα είναι ο θανάσιμος 

εχθρός: συχωράτε τον! Τώρα μπροστά σας θέλει τα μάγια του να 

κάνει, είν' ακριβώς η ώρα του. Ανώφελα παλεύω με τούτο το κακό 

πνεύμα. 

Σ' όλους εσάς, όσους τιμητικούς τίτλους κι αν δώσατε στους 

εαυτούς σας, ή «ελεύθερα πνεύματα» τους είπατε ή "εραστές της 

αλήθειας» ή «εξιλεωτές του πνεύματος» ή «ελευθερωμένοι», ή "αν
θρώπους του πάθους», σε σας που πονέσατε όπως εγώ, από τη με

γάλη σιχασιά, επειδή πέθανε ο παλιός Θεός σας, χωρίς να 'χετε φα
σκιωμένο ένα καινούριο Θεό στην κούνια, σε σας όλους, το κακό 

μου πνεύμα και ο μάγος μου δαίμονας είναι ευνοϊκός. 

Σας ξέρω, ω ανώτε~oι άνθρωποι και κείνον τον ξέρω - το ξέρω 
αυτό το τέρας, που το αγαπάω αθέλητά μου, αυτόν τον Zαρατoύ~ 

στρα: κι αυτός ακόμα, είναι φορές που μου φαντάζει σάμπως ωραία 

μάσκα αγίου, σάμπως μια νέα αλλόκοτη μεταμφίεση, που αρέσει 

στο κακό μου πνεύμα, στο μελαγχολικό μου δαίμονα: "αγαπάω το 

Ζαρατούστρα, πολλές φορές το νομίζω αυτό, για το χατίρι του κα

κού μου πνεύματος». 

Μα τώρα πια με κυριεύει και με πνίγει, τούτο το πνεύμα της με

λαγχολίας, τούτος ο δαίμονας του βραδινού λυκόφωτος: κι αληθι

νά, ω ανώτεροι άνθρωποι, του αρέσει, το νου σας! του αρέσει να 

'ρθει γυμν6ς σαν άντρας ή σαν γυναίκα, ακόμα δεν το ξέρω: έρχεται 

όμως, με ζορίζει, αλίμονο: ανοίξτε τις αισθήσεις σας! 

Η μέρα γέρνει, σε όλα πέφτει πια το βράδυ, ακόμα και στα καλύ

τερα. Ακούστε και κοιτάξτε, ω ανώτεροι άνθρωποι, τι δαίμονας, 

άντρας, ή γυναίκα, είναι τούτο το πνεύμα της βραδινής μελαγχο

λίας! 
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Αυτά είπε ο γερο-μάγος, έριξε μια πονηρή ματιά γύρω του κι 

ύστερα πήρε την άρπα του: 

3 

Μέσα στο λαγαρ6 αγέρα 
6ταν στη γη σταλάζει 

της δροσούλας η παρηγοριά, 

αθώρητα κι αγροίκητα 

- γιατί φοράει ανάλαφρα σανδάλια, 

η δροσιά η παρηγορήτρα 

σαν κάθε παρηγορητή 

θυμάσαι, τ6τε, καρδιά μου φλογερή, θυμάσαι, 

π6σο διψούσες μια φορά, 

ουράνια δάκρυα και δροσοστάλες, 

π6σο διψούσες, κουρασμένη και ξερή, 

γιατί στης χλ6ης, τα χλομά τα μονοπάτια, 

χαιρέκακα, οι δειλινές, στερνές του ήλιου αχτίδες, 

καλπάζαν, γύρω σου, ανάμεσα απ6 δέvrρα μαύρα, 

θαμπωτικές ωσάν φλεγ6μενες ματιές 6λο κακία. 

«Μνηστήρας της αλήθειας» συ; - έτσι σε λοιδωρούσαν 
Όχι! ποιητής μονάχα! 

ένα σερπετ6 πανούργο, κι άγριο θερι6, 
ψευτιές που πρέπει ν' αραδιάζει. 
Ψευτιές συνειδητά και θεληματικά 
και πρέπει λάφυρα ν' αρπάζει 
χρωματιστά και μασκοφ6ρα 

-το ίδιο αυτ6 μάσκα και λαφύρο στην ώρα
εσύ μνηστήρας τής αλήθειας; 
Όχι, τρελ6ς, μονάχα ένας τρελ6ς 
που παρδαλά, μιλάει, 

κι ανάμεσα απ6 παρδαλή μάσκα τρελού κραυγάζει. 
Σε ψεύτικα γιοφύρια απ6 λέξεις πλανιέται 
πάνω σε ουράνια τ6ξα, παρδαλ6χΡυσα 
ανάμεσα σε ψεύτικο ουραν6 
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και μια γης ψεύτικια και κείνη 
6λο πλανιέται kaL γυρίζει σε μια δίνη 
Μ6νο τρελ6ς και μ6νος ποιητήςΙ 

*** 
«Εσύ μνηστήρας της αλήθειας;» 

ΦΡ/ΝΤΡ/Χ Ν/ΤΣΕ 

Πολυλογάς και μαλακ6ς, μηδέ στρωτ6ς, μηδέ ψυχρ6ς, 

για να 'χεις γίνει εικ6νισμα και άγαλμα θεού, 

μήτε στημένος σε ναούς μπροστά 

φρουρ6ς εν6ς θεού 

μα εχθρ6ς σε τέτοια της αλήθειας είδωλα: 

και προτιμάει την έρημο απ' 6λους τους ναούς 

ολ6γιομος μ' αποκοτιά γατίσια 

απ' 6λα τα παράθυρα σαλτάροντας, 

6ταντο θέλει η τύχη μονομιάςΙ 

Τα λάσια τα ρουμάνια ψαχουλεύοντας 

οσμι'ζεσαι 6λο π6θο κι 6λο πάθος. 

Ω, μες στ' απάρθενα να τρέχεις τα ρουμάνια, 

μες σε χΡωματοστ6λιστα θεριά, 

αμαρτωλ6ς σφι~ώδης, κι ωραίος φανταχτερά 
με χείλη ακ6λαστα και διψασμένα. 

Μακάρια σαρκαστής, διαβολεμένος, κι αιματοπ6της, 

αρπάζοντας, σερνάμενος και κάλπικος, τρέχεις. 

Ή σαν τον αετ6 φορές - φορές 
ασάλευτα που βλέπει τις αβύσσους. 

Ναι, βλέπει τις αβύσσους του. 

Ω πάνω -κάτω εδώ κι εκεί 
Σε βάθη 6λο και πιο βαθιά 

τραβάει κλωθοπίνοντας. 

Κι ύστερα κι άξαφνα με μια 

με διπλωμένα τα φτερά, 

ντογρού, χυμάει στ' αρνάκια 
χυμάει με αβάσταχτη ορμή. 

Αρνίσιο κρέας λαχταρωντας 
φ6βος και τρ6μος στις αρνίσιες τις Ψυχές 
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φ6βος και τρ6μος σ' 6, τι βλέπει. 

Τέτοιοι 

αετοί και λέοντες 

οι π6θοι του ποιητή 
τέτοιοι με μύρια πρ6σωπα κι οι π6θοι σου 

ω συ, τρελέ μου ποιητή! 

Ω ποιητή 
ω εσύ, που αντίκρισες τον άνθρωπο 

και ωσάν Θε6 και ωσάν αρνί 

Το να σπαράζεις το θε6 στον άνθρωπο 

και το αρνί στον άνθρωπο να σφάζεις 

και να γελάς σπαράζοντας 

και σφάζοντας 

αυτ6 η ευδαιμονία σου 

αετού και λιονταριού ευδαιμονία, 

ευδαιμονία του τρελού και του ποιητή! 

Μέσα στο λαγαρ6ν αέρα, 

6ντας του φεγγαριού πια το δρεπάνι, 
στα πορφυρά ουράνια, πράσινο, 
6λο γυαλίζει. 
Και φθονερά γλιστράει εχθρ6ς της μέρας 

κρυφά και, βήμα -βήμα, 
τους κρεμαστούς ροδώνες δρεπανίζει, 
ώσπoυχλoμoίφυλλoρoήσoυv 
στο σκοτάδι. 

Έτσι γκρεμίστηκα και εγώ 
απ' της αλήθειας μου την τρέλα, 
απ' τις λαχτάρε.ς κάθε μέρας, 
γκρεμίστηκα στη νύχτα τη βαθιά, στον ίσκιο, 
διψασμένος, σκυφτ6ς, 
για μι' αλήθεια: 

Θυμάσαι, ακ6μα, φλογερή καρδιά, θυμάσαι 
π6σο διψούσες, τ6τε; 
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Ας φύγω εξορισμένος 

απ' όλες τις αλήθειες! 

Ένας τρελός μονάχα! 

Μονάχα ένας ποιητής! 

Επιστήμη 

ΦΡΙΝΤΡΙΧ Ν/ΤΣΕ 

Έτσι τραγουδούσε ο μόγος, κι όλοι οι γύρω του εκεί, πιαστήκαν 
ασυναίσθητα, σαν πουλιά στο δίχrυ της πονηρής και μελαγχολικής 

του ηδυπάθειας. Μονάχα ο ευσυνείδητος του πνεύματος, δεν πιά

στηκε, άδραξε με φούρια την άρπα του μάγου και φώναξε: 

- .. Αγέρα, Αφήστε, να μπει καθαρός αγέρας! 
Ας μπει ο Ζαρατούστρας! Κατάντησες τον όγερα της σπηλιάς 

φαρμακωμένο, ω πανούργε, γερο-μόγε! 

Παρασέρνεις, ψεύτη, πανούργε, σε όγνωστες επιθυμίες κι ερη

μιές. Κι αλίμονό μας, αν οι άνθρωποι σαν εσένα μιλάν για την αλή

θεια και της δίνουν σημασία! 

Αλίμονο σ' όλα τα λεΡτερα πνεύματα, που δε φυλόγονται από 
τέτοιους πλάνους. Πάει η λευτεριά τους! Διδάχνεις, κι οδηγάς πάλι 

στις φυλακές: γερο-διάβολε μελαγχολικέ, από τους λόγους ανεβαί
νει μια ικεσία. Μοιάζεις μ' όσους παινεύοντας την αγνότητα, κρυφά 

κεντρίζουν τις ηδονές!» 

Έτσι μιλούσε ο ευσυνείδητος. Ο γέροντας ο μάγος όμως θω

ρούσε γύρω, αναγάλιαζε με τη νίκη του, κι έτσι εύκολα κατάπινε το 
πείσμα πqυ του άναβε ο ευσυνείδητος. 

- Σώπα, είπε ταπεινά, τα όμορφα τραγούδια θέλουν όμορφο 

αντίλαλο. Και μετά από τα καλά τραγούδια πρέπει να σωπαίνουμε 
κάμποση ώρα. Έτσι κάνουν όλοι οι ανώτεροι άνθρωποι Εσύ όμως 

δε θα ένιωσες σπουδαία πρόγματα από το τραγούδι μου. Το μυαλό 

σου δε νιώθει από γοητείες. 

- Με παινεύεις αποκρίθηκε ο ευσυνείδητος, όταν με ξεχωρίζεις 
από σένα. Μπράβο! Μα οι άλλοι καθόσαστε με μάτια όλο πόθο! 

Ω ελεύθερες ψυχές, τι έγινε η επιθυμία σας; Θαρρώ πως μοιάζε

τε, κάπως με κείνους που παρατηράν να χορεύουν γυμνές και πρό

στυχες παλιογυναίκες: κι οι ψυχές σας ακόμα χορεύουν. 
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Θα 'χετε, ω ανώτεροι άνθρωποι, μέσα σας, πολύ απ' ό,τι ο μάγος 
λέει κακό: τον δαίμονα της γοητείας και της πλάνης. 

Εμείς έχουμε χρέος να 'μαστε αλλιώτικοι 
Κι αλήθεια μιλήσαμε αρκετά μαζί καΙξέρω, ότι είμαστε αλλιώτι

κοι 

Ζητάμε πράγματα αλλιώτικα και 'κεί απάνω ακόμα, εσείς και 

'γώ. Ήρθα στο Ζαρατούστρα, επειδή αυτός είναι το πιο στέρεο πε

ριτοίχισμα κι η θέληση η πιο σκληρή: σήμερα που όλα παραπατάν κι 

η γη σαλεύει Μα εσείς όταν κοιτάξω τα μάτια σας, νομίζω, ότι ζητά

τε πιο λίγη σιγουριά, πιο πολλή φρίκη και κινδύνους πιο πολλούς, 

πιο πολλούς σεισμούς. Θαρρώ, ότι αυτά θέλετε, ω ανώτεροι άν
θρωποι, και συχωράτε με για την περηφάνια μουl 

- θέλετε χειρότερη και πιο επικίνδυνη ζωή, που πιο πολύ απ' 

όλα εγώ σκιάζομαι: τη ζωή των θεριών, σας αρέσουν τα ρουμάνια, 

οι σπηλιές, τ' απόγκρεμνα βουνά και τα παραπλανητικά βάραθρα. 

Και δε σας αρέσουν πιότερο οι οδηγοί που σας τραβάν από τον 

κίνδυνο, μα όσοι σας παραπλανούν στις στράτες, οι απατεώνες. Μα 
κι αν υπάρχουν τέτοιοι πόθοι μέσα σας, εγώ τους θαρρώ απραγμα

τοποίητους. Με το φόβο εξηγούνται όλα, το προπατορικό αμάρτη
μα κι η προπατορική αρετή. Από το φόβο, πηγάζει κι η δικιά μου 

αρετή, που τη λεν: Επιστήμη. 

Το φόβο δηλαδή για τα άγρια θεριά, αυτόν έμαθε ο άνθρωπος 
από την εμφάνισή του, ακόμα, και για το θεριό που κρύβει μέσα 
στΟΥ ίδιο του τον εαυτό και το φοβάται Αυτό το φόβο ο Ζαρατού
στρας τον ονομάζει «ενδόμυχο κτήνος». 

Ο μακρόχρονος αυτός πρωτόγονος φόβος, ραφιναρίστηκε τώ
ρα πια, πνευματοποιήθηκε, κι αυτός σήμερα θαρρώ ονομάζεται Επι
στήμη. 

Αυτά έλεγε ο ευσυνείδητος κι ο Ζαρατούστρας κείνη τη στιγμή 
γύριζε στη σπηλιά του κι άκουσε και μάντεψε το τελευταίο μέρος 
του λόγου του, του έριξε μια φoύχrα τριαντάφυλλα και γελούσε για 
τις αλήθειες του. . 

- ~ώ5; φ~ν?ξε, τι είναι αυτά που ακούω; Αλήθεια, θαρρώ, είσαι 
τρελος ~ εγω ειμαι:, και την αλήθεια σου την αντιστρέφω στη στιγμή. 

Γιατι ο φόβος ειναι η εξαίρεσή μας: Η τόλμη όμως προς την πε
ριπέτεια και η χαρά του αγνώστου, η τόλμη αυτή, θαρρώ πως είναι η 
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προϊστορία του ανθρώπου. Ζήλεψε και άρπαξε και των πιο λαμπρών 

ζώων τις αρετές' έτσι έγινε άνθρωπος. 

Αυτή η τόλμη, φιλτράρεται, τώρα, πνευματοπλάθεται, αυτή η αν

θρώπινη τόλμη με τις αετήσιες φτερούγες και τη φιδίσια πονηριά, 

αυτή, θαρρώ ονομάζεται σήμερα ... 
- Ζαρατούστρας, κραύγασαν όλοι οι μαζωμένοι, σάμπως είχαν 

ένα στόμα και σύντομα ξεσπάσαν σε γέλιο δυνατό. Κι ανάμεσά τους 

τότε σηκώθηκε σάμπως νέφαλο βαρύ. Κι ακόμα κι ο μάγος γέλασε 

και είπε πονηρά: "Πάει πέταξε πια το κακό μου πνεύμα!» 

Δε θα σας είπα να αποτραβηχτείτε απ' αυτό, όταν σας είπα ότι 

είναι ένα πνεύμα ψευτιάς και απάτης; 

Και πιο πολύ απ' όλα όταν παρουσιάζεται γυμνό. Όμως εγώ δε 
φταίω για τις πονηριές του! Όμως ας ξαναγίνουμε καλοί και κεφά

τοι. 

Κι αν ο Ζαρατούστρας κοιτάζει με ματιά σκοτεινή - για κοιτάξτε 

τον είναι θυμωμένος μαζί μου: πριν να 'ρθει η νύχτα θα μάθει πάλι να 

μ' αγαπάει, και να με παινεύει, γιατί δεν μπορεί να ζήσει πολύ, δίχως 

τέτοιες τρέλες! 

Αυτός αγαπάει τους εχθρούς του: Απ' όσους είδα κανένας δεν 

ξέρει πιο καλά αυτή τη/τέχνη! Όμως γι' αυτό εκδικιέται τους φί
λουςτου! 

Αυτά είπε ο γερο-μάγος, κι οι ανώτεροι άνθρωποι τον χειροκρο

τούσαν: τόσο που ο Ζαρατούστρας κοντοβολτάριζε μες στη σπηλιά 

του κι έσφιγγε τα χέρια των φίλων του, με κακία και αγάπη. Όταν 

όμως έφτασε στην πόρτα της σπηλιάς του, άξαφνα τον άδραξε η 

επιθυμία ν' ανασάνει καθαρό αγέρα έξω, πλάι στα ζώα, κι ήταν έτοι
μος να ξεφύγει έξω. 

Ανάμεσα στις κόρες της Ερήμου 

1 

«Μη φεύγεις!» είπε ο στρατολάτης, που τον λέγαν ίσκιο του Ζα

ρατούστρα, "κάτσε μαζί μας, αλλιώτικα μπορεί να μας αδράξει πάλι 

εκείνη η παλιά ζοφερή λύπη. 
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Ο γερο-μάγος αυτός μας κέρασε με το παραπάνω, ότι πιο φαρ

μακερο είχε και να που ο καλός κι ευσεβής πάπας έχει πια δάκρυα 
στα μάτια, και αρμενίζει πάλι στης μελαγχολίας τη θάλασσα. 

Οι βασιλιάδες όμως αυτοί ας κρατάν μπροστά μας μια καλή θε

ωρία, γιατί αυτό το μάθαν σήμερα πιο καλά απ' όλους μας. Αν δεν 

είχαν όμως θεατές πάω στοίχημα πως θα φέρνονταν κι αυτοί σαν 
τους άλλους. Θα ξανάπαιζαν το άσχημο τραγούδι των νεφάλων που 
περνούν, της υγρής μελαγχολ(ας, του μαύρου ουρανού, του κρυμ

μένου ήλιου, -το κακό παιχνίδι των κραυγών της μελαγχολ(ας μας! 
Μείνε ω Ζαρατούστρα, εσύ κάνεις τον αγέρα τριγύρω ρωμαλέο 

και κρουσταλλένιο. Μήπως βρήκα ποτέ στη γη αγέρα πιο καθαρό 

από τούτον εδώ, μες στη σπηλιά σου; 

Κι όμως πολλές χώρες αντίκρισα κι η μύτη του έμαθε να δοκιμά

ζει και να εκτιμάει λογής - λογής αγέρηδες! Κοντά σου όμως δοκι
μάζουν τα ρουθούνια μου την πιο μεγάλη αναγάλια! 

Εξόν μονάχα, εξόν μονάχα, από μια θύμηση παλιά! Σιμά μου ένα 

παλιό τραγούδι που πλαστούργησα κάποτε ανάμεσα στις θυγατέ

ρες της ερήμου. 

Γιατί και κοντά σ' αυτές βρισκόνταν κρουσταλλένιος, λαγαρός 

ανατολίτικος αγέρας. Τότε βρισκόμουνα αλάργα πολύ, από τη συν

νεφιασμένη, την υγρή, τη μελαγχολική γριά Ευρώπη! 

Τότε αγαπούσα τέτοια κορίτσια της Ανατολής, και απλά βασί

λεια του γαλανού ουρανού, που δεν κρεμόντουσαν απάνωθέ τους 
μnτε ένα νέφαλο, μήτε σκέψη καμιά. 

Δε φανταζόσαστε τι σεμνά καθόντουσαν, όταν δε χορεύαν, με 
βάθος, καθόντουσαν μα χωρίς σκέψεις, σαν μικρά μυστικά, crC'" αι
νίγματα στολισμένα με κορδέλες, σαν επιδόρπια καρύδια, χρωματι
στά κι αλλόκοτα μα την αλήθεια! ασυννέφιαστα όμως: αινίγματα, 
που αφήνουν να τα μαντέψεις. Για την αγάπη τέτοιων κοριτσιών 
έφτιαξα έναν απόδειπνο Ψαλμό. 

Αυτά είπε ο στρατολάτης ίσκιος. Και προτού ακόμα προκάνει να 
του ~ΠOKριθεί κανείς, άρπαξε την άρπα του γερο-μάγου, σταύρωσε 
τα ποδια του κι έριξε ήρεμη και σοφή γύρω τη ματιά του: με τα ρου
θούνια του όμως, ρουφούσε σιγαλά και ερωτηματικά τον αγέρα, 
σαν κάποιος που σε ξένες χώρες, οσμίζεται καινούριο ξένο αγέρα. 
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Ύστερα άρχισε να τραγουδάει, κι ήταν το τραγούδι του σάμπως 

μουργκητ6: 

2 

Η ερημιά φαρδαίνει: αλί τους, σ' όποιους κρύβουν ερημιές! 
-Α, επίσημα 

αλήθεια επίσημα! 

Μια αξιόπρεπη αρχή! 

αφρικάνικα, επίσημη, 

άξια και για λεοντάρι 

και για ηθικολόγο παραπονιάρη, 

μα όχι και για σας, 

ω τρισαξιολάτρευτές μου φίλες, 

στα πόδια σας κοντά, 

ένας Ευρωπαίος πρώτη φορά 

κάτω από τη χουρμαδιά 

αξιώθηκε και κάθισε, δειλά. 

Αλλόκοτα μα την αMeeLb 
κάθομαι τώρα εδώ 
στην έρημο κοντά 

μα κι απ' την έρημο μακριά. 

Μήτε μια στάλα ερημωμένος 

σα να 'μαι καταχωνιασμένος 

απ' τη μικρούλ' αυτή την όαση 

αυτή άνοιξε και χασμουριόταν 

το τρυφερό της στοματάκι. 

Το πιο ευωδερό του κόσμου! 

Κι έπεσα μέσα στα βαθιά 

καταμεσής σας. 

Ω, τρισαξιολάτρευτές μου φίλες! Σελλάχ! 

Δόξα και τιμή στη φάλαινα, 

αν τόσο Υνοιάστηκε, 
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Υια το καλ6 του ξένου της/ 
Τη νιώσατε την πάνσοφή μου αλληΥορία; 
Δ6ξα στην κοιλιά της, αν φέρθηκε έτσι, 

μια τ6σο εξαίρετη 6αση - κοιλιά. 
Μα το αμφιβάλλω, 

- Υιατί έρχομαι απ6 την Ευρώπη, 
την πιο λιΥ6πιστη 

απ' 6λες τις ώριμες πια δεσποινίδες, 

μακάρι ο θε6ς να την καλυτερέψει. 
ΑμήνΙ 

Και κάθομαι, τώρα, εδώ. 

Σε τoύrη τη μικρούλα 6αση 

και μοιάζω με χουρμά. 

ΜελαχΡιν6, Ύλυκ6, χΡυσ6 που λαχταράει 
ωραίο στ6μα κοριτσίστικο να τον φάει. 
και πιο πολύ χιον6χΡωμα, δροσάτα, κοφτερά 
που κοριτσίστικα δoνrάKια λαχταρά . 
η καρδιά κάθε ζεστού χουρμά, ΣελλάχΙ 

Σαν τις μεσηβρινές οπώρες 
εδώ κάθομαι ώρες 

κι απ6 μικρά και φτερωτά μυγάκια 
είμαι ζωσμένος 

που oσμίζoνrαι ΤΡΙΥύρω. 

Κι απ6 μικρ6τερες ακ6μα 
και πιο αμαρτωλές και πιο τρελές 

λαχτάρες και ιδέες, -
ζωσμένος απ6 σας. 

Ω σιωπηλές και σκεφτικές 
Υατίσια κορίτσια, 

εσένα, ω, Ζουλέικα και σένα ω Noυνroύ 
- πασχίζoνrας να βάλω σε μια τάξη , 
συγκίνησες πολλές. 

(ας μου το συχωρέσει ο θέ6ς) 

315 



316 

το γλωσσικ6 ετούτο σφάλμα, 

- κάθομαι εδώ αργορουφάω κι ανασαίνω 
αγέρα παραδείσιο 
ανάλαφρο και κρουσταλλένιο και χΡυσ6 

και τ6σο κατακάθαρο ποτέ 

που δεν ανάβρυσε η σελήνη. 

Τάχα απ6 τύχη έγινε 
ή απ6 αλαζονεία; 

καθώς λεν οι παλιοί ποιητές! 

Εγώ, γι' αυτ6 αμφιβάλλω, 

γιατί έρχομαι, απ' την Ευρώπη, 

την πιο λιγ6πιστη 

απ6 τις ώριμες τις δεσποινίδες, 

Μακάρι ο θε6ς να την καλυτερέψει. 

Αμήν. 

ΦΡΙΝΤΡΙΧ Ν/ΤΣΕ 

Αυτ6ν τον καθαρ6τατο, ανασαίνοντας αγέρα 

μ' ορθάνοιχτα ρουθούνια σαν κρατήρες 

δίχως θύμησες KJl μέλλον 
έτσι κάθομαι εδώ, 

ω τρισαξιολάτρευτές μου φίλες. 

Και βλέπω εκεί τη χουρμαδιά 

πώς σαν χορεύτρα 

γέρνει, λυγάει, σαλεύει τα λαγ6νια, 

- πας να τη μιμηθεί ς και την κοιτάζεις ώρα! 

σαν μια χορεύτρα, που καθώς μου φαίνεται, 

πολύ επικίνδυνα, πολύ, 

στο ένα της ποδάρι στάθηκε 

μπας και λησμ6νησε, καθώς θαρρώ 

το άλλο της ποδάρι; 

Γιατί του κάκου ζήτησα 

το π6δι το χαμένο, 

στολίδι δίδυμο, 

το άλλο της το ποδάρι 



ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑΣ 

σrα ιερά περ{γυρα 

του τρισχαριτωμένου, oμoρφoσrόλισroυ, 

πολύmυχου και σβέλτου φoυσrανιoύ της. 
Και, να λοιπόν, αν θέτε ωραίες μου φίλες, 
να με πισrέψrε 

τα 'χασε 

πάει πια 

για πάντα πάει πια 
. το άλλο της ποδάρι, 
τι κρίμα, τ' όμορφο το άλλο της ποδάρι. 

Λοιπόν πού να 'ναι; κι έρημο πού να θλίβεται 
το πόδι ξεταιριασμένο; 

Μη λιανοτρέμει φοβισμένο 

μπρoσrά σ' ένα χΡυσόχαιτο λιοντάρι! 

Ή μήπως είναι κιόλας σπαραγμένο, 

τρισάθλια, τρισαλί του σπαραγμένοΙ ΣελλάχΙ 

Ω μη δακρύζετε, καρδούλες τρυφερές! 

Μην κλα{τε σεις 

ω καρδιές χουρμάδες, 

μη κλαίτε εσείς 

γαλατερά βυζιά 

ω θηλυκή καρδιά 

ολόγιομη γκυκόριζα! 

Πάψε να κλαις, 

χλομή NτoυvτoύΙ 

Άντρας φανούΙ 

Ζουλέικα κουράγιοΙ 

Ή μήπως θέτε - κανένα γιατρικό για την καρδιά; 
τώρα εδώ πια, 

κανέναν τίτλο αρωματισμένο 
κανέν' αξίωμα τονωτικό; 

Εμπρός λοιπόν αξιοπρέπειαΙ 
Αξιοπρέπεια ενάρετη 
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αξιοπρέπεια ευρωπαϊκή! 

Φυσα, λοιπ6ν, φύσα και π6λι 

ω φυσερ6 της αρετής! 

Ρέκαξε ακ6μα μια φορά 

ρέκαξε ηθικολογικά 

σαν λεοvrάρι αρετής 

ω, τρισαξιoλάτρευrες κοπέλες, 

ε{ναι του Ευρωπαίου η πιο τρανή 

λαxrάρα, του ευρωπαίου η μ6νη δίψα! 

Και τώρα κάθομαι εδώ, 

εγώ ένας Ευρωπαίος, 

Και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς 

θε6ς φυλάξει! 

Αμήν! 

ΦΡ/ΝΤΡ/Χ Ν/ΤΣΕ 

Η ερημιά φαρδαίνει: αλ{ τους σ' 6σους κρύβουν ερημιές! 

Τοξυπνημα 
q 

1 

Ύστερα από το τραγούδι του στρατολάτη (σκιου, η σπηλιά γέμι-. 

σε άξαφνα φωνές και γέλια: και επειδή οι ξένοι τού μιλούσαν όλοι 

μαζί, μέχρι που και ο γάιδαρος ξεθάρρεψε από το κέφι τους, και δεν 

ησύχαζε, ο Ζαρατούστρας ένιωσε σιχασιά και αποστροφή για τους 

ξένους του, μ' όλο που χαιρόταν για το κέφι τους: γιατί του φαινό

ταν σάμπως σημάδι γιατρειάς. Γλίστρησε λοιπόν έξω από τη σπηλιά 

του και είπε στα ζωντανά του: 

"Τι έγινε τώρα η απελπισία τους; είπε, κι αμέσως ξαλάφρωσε 

από τη μικρο στενοχώρια του - θαρρώ πως κοντά μου ξέμαθαν τις 

κραυγές του κινδύνου! Μ' όλο που δυστυχώς δεν ξέμαθαν ακόμα να 
κραυγάζουν». 

Κι ο Ζαρατούστρας έκλεισε τ' αφτιά του, γιατί εκε(νη τη στιγμή 

το 1-Α του γαϊδάρου, ανακατεύτηκε αλλόκοτα με τη χλαλοή εκείνων 
των ανώτερων ανθρώπων. 
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«Είναι κεφότοι, ξανόρχισε, και ποιος ξέρει; μπορεί σε βόρος του 

νοικοκύρη. Μα κι αν μόθουν από μένα να γελόν, το γέλιο το δικ6 μου 

δεν το μόθανΙ 
Τι σημασία έχει όμως αυτόΙ Γέροι ανθρώποι είναι: γιατρεύονται 

όπως μπορούν, γελόν όπως μπορούν. Τ' αφτιό μου έχουν ακούσει 

χειρότερα χωρίς να στενοχωρεθούν. 

Η μέρα ετούτη είναι μια νίκη: πισωπατεί, φεύγει πια το πνεύμα 

του βόρους, ο παλιός θανόσιμος εχθρός μουΙ Πόσο ωραία πόει να 

φύγει η μέρα, που όρχισε τόσο δυσόρεσταΙ 

Και θέλει να φύγει. Έρχεται πια το βρόδυ: απόνω από τη θόλασ

σα περγόει καβόλα, ο καλός καβαλόρηςΙ Πώς λικνίζεται, ο αφρόντι

στος, και ξανόρχεται απόνω στην πορφυρή του σέλα Ι 

Ο ουρανός κοιτόζει κεφότος, ο κόσμος απλώνεται βαθιό: ω σεις 

όλοι οι παρόξενοι, που μαζωχrήKατε εδώ, τώρα αξίζει τον κόπο να 

ζείτε κοντό μουΙ .. 
Αυτό είπε ο Ζαρατούστρας. 

Και μέσα από τη σπηλιό, ξανό ακούστηκαν τα γέλια και η χλαλοή 

των ανώτερων ανθρώπωΥ' τότε ο Ζαρατούστρας ξανόρχισε: 

«Τσιμπόν, πιόνει το δόλωμό μου, και μπροστό τους, το σκόει ο 

εχθρός, το πνεύμα του βόρους! Τώρα μαθαίνουν να γελόν για τον 

εαυτό τους: ακούω τόχα καλό; 

Η αντρίκια μου τροφή ενεργεί, τα χυμώδη και δυνατό μου αξιώ

ματα: κι αληθινό, δεν τους έθρεψα με λόχανα που φουσκώνουν. Με 
πολεμιστόδων τροφή, με τροφή κατακτητών: καινούριους πόθους 
τους ξύπνησαΙ 

Ελπίδες καινούριες υπόρχουν στα μπρότσα και στα πόδια τους, 
η καρδιό τους ανοίγει. Καινούριες λέξεις βρίσκουν, και σε λίγο το 
πνεύμα τους θ' ανασόνει την ευθυμία. 

Τέτοια τροφή δεν είναι για παιδιό, μήτε για ποθοπλόνταχτες 
γριές και νιες γυναίκες. Αλλιώτικα μερεύουν τα δικό τους σωθικό. 
Αυτονών εγώ δεν είμαι, μήτε γιατρός και μήτε δόσκαλος. 

Η σιχασιό ξεμακραίνει από τους ανώτερους ανθρώπους: μπρος 
λοιπόν! αυτή είναι η νίκη μουΙ Στο βασίλειό μου νιώθουν ασφόλεια, 
κόθε νοσηρή ντροπή εξαφανίζεται, ξεπλένουν τον εαυτό τους. 

Ξεπλένουν τις καρδιές τους, ώρες ευχόριστες ξανόρχονται γι' 
αυτούς, γιορτόζουν και αναμασόν - γίνονται ευγνώμονες. 
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Σαν το καλύτερο σημόδι το θαρρώ αυτό: γίνονται ευγνώμονες. 

:le θα περάσει πολύς καιρός, και γιορτές θα επινοήσουν και ανα
ι1νηστικά μνημεία θα υΨώσουν απάνω στις παλιές χαρές τους. 

Είναι στην ανάρρωση». 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, κεφάτα, στην καρδιά του κι αγνά

ντεψε πέρα. Τα ζωντανά του όμως ζαρώσαν απάνω του γιατί σεβα

στήκαντην ευτυχία και τη σιωπή του. 

2 

Άξαφνα όμως, τ' αφτί του Ζαρατούστρα τρόμαξε: γιατί μες στη 

σπηλιά, που ίσαμε τώρα βούιζε από φωνές και γέλια, έγινε απότομα 

θανάσιμη σιωπή - η μύτη του όμως, σα να οσμίστηκε μια ευχάριστη 

μυρουδιά, από καπνό και θυμίαμα και καμένα κουκουνάρια. 

«Τι τρέχει; Τι καιν εκεί; ρώτησε κι έκανε κατά την είσοδο προφυ

λακτικά για να βλέπει αθώρητος τους μουσαφίρηδες. Όμως, ω θαύ

μα θαυμάτων! Τι ήταν να ιδεί με τα μάτια του! 

«Γίναν πάλι ευσεβείς, προσεύχονται, είναι τρελοί!» - είπε και πο

λύ ξαφνιάστηκε. Κι αληθινά! Όλοι εκείνοι οι ανώτεροι άνθρωποι, οι 

δυο βασιλιάδες, ο εκτός 6πηρεσίας πάπας, ο σιχαμερός μάγος, ο 
εθελοντής ζητιάνος, ο στρατολάτης ίσκιος, ο γερο-μάντης, ο ευσυ

νείδητος του πνεύματος και ο πιο άσχημος άνθρωπος: ήταν όλοι 

τους πεσμένοι στα γόνατα, σάμπως παιδιά και θεοφοβούμενες γρι

ούλες, και προσκυνούσαν το γάιδαρο. 

Και ο πιο άσχημος άνθρωπος άρχισε να ρουθουνίζει και να μου

γκρίζει σάμπως κάτι ανέκφραστο ήθελε να ξεπηδήσει από μέσα 

του: μα σαν κατάφερε να βγάλει μιλιά, αυτά που είπε, ήταν μια ευ

σεβής και αλλόκοτη λιτανεία, προς τιμήν :του γαίδάρου που προ

σκυνούσαν και θυμιάτιζαν. Κι αυτή ήταν η λιτανεία. 

«Αμήν! Δόξα και τιμή και σοφία κι ευγνωμοσύνη και ύμνος και 

δύναμη στο θεό μας, στους αιώνες των αιώνων!» 

- Ι -Α! Συμφωνούσε κι ο γάιδαρος. 
«Σηκώνει τα βάρη μας, γίνεται δούλος μας, είναι γιομάτος υπο

μονή και ποτέ του δε λέει όχι. Και όποιος αγαπάει το θεό του, τον 

παιδεύει». 

-ι -Α! Συμφωνούσε κι ο γάιδαρος. 
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«Δε μιλάει: παρά μονάχα για να πει Ναι (Ι - Α), στον κόσμο που 

έπλασε. Έτσι δοξάζει τον κόσμο του. Η πονηριά του είναι να μη μι

λάει: γι' αυτό και σπάνια έχει άδικο». 
-ι -Α! Συμφώνησε ο γάιδαρος. 
«Τι κρυφή σοφία, να 'χει μεγάλα αφτιά και να λέει πάντα Ναι και 

ποτέ του Όχι! Μπας και δεν έφτιαξε τον κόσμο και' εικόνα του, δη

λαδή όσο μπορούσε πιο χαζό;» 

- Ι -Α! Συμφώνησε ξανά ο γάιδαρος. 
«Περπαιάς και ίσους δρόμους και λοξούς. Λίγο σε μέλλει, τι λέ

με εμείς οι άνθρωποι ίσο και τι στραβό. Πέραν του καλού και του κα
κού είναι το βασίλειό σου. Η αθωότητά σου είναι, να μην ξέρεις τι εί

ναι αθωότητα». 

- Ι -Α! Συμφώνησε ο γάιδαρος. 
«Για κοίταξε που κανένα δε διώχνεις από κοντά σου: μήτε διακο

νιάρηδες, μήτε βασιλιάδες. Αφήνεις τα πιαδιά να έρχονται σιμά σου 

και σαν οι διεφθαρμένοι θέλουν να σε ξεγελάσουν, εσύ τους λες, 

απλά - απλά: Ι -Α!» 
-ι -Α! Συμφώνησε ο γάιδαρος. 
«Αγαπάς τις γαϊδάρες και τα δροσάτα σύκα, σ' αρέσει το φαι. 

Και μια τσουκνίδα ακόμα, γαργhλ.άει την καρδιά σου, σαν έχει πεί

νες. Κι αυτό είναι μιανού θεού η σοφία». 

-ι -Α! Συμφώνησε κι ο γάιδαρος. 

Η γιορτή του γαϊδάρου 

1 

Σ' αυτό το μέρος της λιτανείας, ο Ζαραιούστρας δε μπόρεσε 
άλλο να Kρσrηθεί, πέταξε ένα Ι - Α, πιο δυναιό από του γαϊδάρου, 
και πήδηξε ανάμεσα στους ξένους του που είχαν τρελαθεί. 

- Τι κάνετε εκεί, γιοι των ανθρώπων; φώναξε και σήκωσε απότο
μα από χάμου αυτούς που προσευχόντουσαν. Αλίμονό σας αν σας 
έβλεπε κανένας άλλος εξόν από τον Ζαραιούστρα. 

21 
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Θα πίστευε κανείς ότι με την καινούρια θρησκεία σας, καταντή

σατε οι χειρότεροι βλάστημοι ή πιο κουτοί κι από τις γριές γυναικού
λες! 

Ακόμα και συ, γερο-πόπα, πώς συμβιβόζεται αυτό με τον εαυτό 

σου, να προσκυνός ένα γόιδαρο, σα να 'ταν Θεός; 

- Ω Ζαρατούστρα, είπε ο γερο- πόπας, να με συχωρός, αλλά τα 

ζητήματα του θεού, τα κατέχω καλύτερα από σένα. Κι έτσι πρέπει, 

φυσικό. 

Καλύτερα να λατρεύεις έτσι έναν θεό, ακόμα και με τούτη τη 

μορφή, παρό ένα θεό χωρίς καμιό μορφή. Δώσε βόση στα λόγια 

μου, ω υψηλέ μου φίλε: γρήγορα θα καταλόβεις πόση σοφία κρύ

βουν! 

Αυτός που είπε «πνεύμα εστίν ο θεός» - αυτός έκανε ίσαμε τώρα 

το μεγαλύτερο βήμα στη γη και το μεγαλύτερο σόλτο προς την απι

στία: τέτοιες κουβέντες δύσκολα επανορθώνονται! 

Η γέρικη καρδιό μου σκιρτόει και τινόζεται, γιατί υπόρχει ακόμα 

κότι στον κόσμο, να μπορεί κανείς να το λατρέψει. Συχώρα το αυτό, 

ω Ζαρατούστρα, σε μια γέρικη κι ευλαβική καρδιό ενός πόπα! 

- Και συ, είπε ο ΖαΡClj'ούστρας στο στρατολότη ίσκιο, που καυ

χιέσαι και ονομόζεις τον εαυτό σου ελεύθερο πνεύμα; Πώς κόνεις 

εδώ τέτοιες ειδωλολατρείες και τέτοια παπαδίστικα καμώματα; 

Εδώ, μα την αλήθεια, κόνεις χειρότερα πρόγματα, απ' όσα έκα

νες, κοντό στις πονηρές μελαχρινές κοπελιές σου, ω καινούριε πι

στέ. 
- Πολύ χειρότερα, αποκρίθηκε ο στρατολότης ίσκιος, έχεις δί

κιο: τι φταίω εγώ! Ο παλιός θεός ξαναζεί, ω Ζαρατούστρα, και λέγε 

συ ό,τι θέλεις. 

Ο πιο όσχημος όνθρωπος φταίει για όλα: αυτός τον ανόστησε 

πόλι. Κι αν λέει, πως κόποτε τον σκότωσε: ο θόνατος για τους θεούς 

δεν είναι παρό μια πρόληψη. 

- Και συ, είπε ο Ζαρατούστρας, εσύ ελεεινέ γερο-μόγε, τι έκα

νες εκεί; Ποιος θέλεις λοιπόν, να σε πιστέψει σε τούτη τη ελεύθερη 

εποχή, όταν συ ο ίδιος πιστεύεις σε θεογα'ίδόρους; 

Ήταν βλακεία αυτό που έκανες. Πώς τα κατόφερες συ ο έξυ

πνος, να κόνεις τέτοια βλακεία; 
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. - Ω Ζαρατούστρα, αποκρίθηκε ο πονηρός μόγος, έχεις δίκιο, 

ήταν βλακεία - και πολύ μου κόστισε. 
- Και συ, από την όλλη μεριό, είπε ο Ζαρατούστρας, στον ευσυ

νείδητο του πνεύματος, για σκέψου λίγο και βόλε το δόχrυλo στη 
μύτη σου! Τίποτα λοιπόν εδώ, δεν πειρόζει τη συνειδήσή σου; Το 

πνεύμα σου δεν είναι τόσο λαγαρό, ώστε να μην ξεπέσει σε τέτοιες 

λατρείες και λιβανίσματα τέτοιων ευλαβών; 

- Κότι σε τούτο το θέαμα υπόρχει, αποκρίθηκε ο ευσυνείδητος 

κι έβαλε το δόχrυλo στη μύτη του, κότι υπόρχει, που κόνει καλό στη 

συνείδησή μου. 

Μπορεί να μην είναι σωστό να πιστεύω στο Θεό: είναι σίγουρο 

όμως, πως με τη μορφή αυτή, μου φαίνεται ο Θεός πιο αξιόπιστος. 

Ο Θεός πρέπει να 'ναι αιώνιος, λένε οι πιο ευσεβείς: όποιος έχει 

τόσο χρόνο λοιπόν, δε βιόζεται και πολύ. Όσο μπορεί πιο αργό και 

πιο ανόητα: κι έτσι, μπορεί να καταφέρει πολλό. 

Κι όποιος έχει πολύ πνεύμα, μπορεί κι ο ίδιος μέσα στη βλακεία 

και την τρέλα ν' αποβλακωθεί. Στοχόσου τον ίδιο τον εαυτό σου, ω 

Ζαρατούστρα! 

Ακόμα κι εσύ! Στ' αλήθεια θα μπορούσες από την πολύ σοφία να 

γίνεις ένας γόιδαρος. 

Και μήπως ένας τρελός σοφός, δεν παίρνει τους πιο σκληροτρό

χηλους δρόμους; Τα φαινόμενα, αυτό διδόσκουν, ω Ζαρατούστρα

τα δικά σου φαινόμενα. 

- Και συ ακόμα, είπε τέλος ο Ζαρατούστρας στον όσχημο όν

θρωπο, που ήταν ακόμα ξαπλωμένος κατόχαμα και όπλωνε το χέρι 
του στο γόιδαρο (γιατί του έδινε να πιει κρασι). Μίλα, ω ακατονομα
στε, τι έκανες εκεί; 

Μου φαντόζεις μεταμορφωμένος, το μότι σου λαμποκοπόει, ο 
μαντύας του υπέροχου τυλίγει την ασχήμια σου: τι έκανες; 

Είναι λοιπόν αλήθεια αυτό που λεν ετούτοι, ότι εσύ τον ανόστη
σες ξανό; Και για ποιο λόγο; Δεν ήταν τόχα δίκια σκοτωμένος και 
χαμένος; 

Και συ ο ίδιος, θαρρώ πως αναστήθηκες: τι έκανες; τι όλλαξες; 
κατό πού στρόφηκες; Μίλα, ω ανέκφραστε! 

- Ω Ζαρατούστρα, αποκρίθηκε ο πιο όσχημος όνθρωπος, είσαι 
ένας μπαγαπόντης! 
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Αν αυτός ζει ακόμα, ή αΥ ξαναζεί ή αν πέθανε ολότελα - ποιος 
από τους δυο μας το ξέρει καλύτερα; Σε ρωτόω. 

Μα ένα μονόχα ξέρω εγώ - και το 'μαθα από σένα τον ίδιο κόπο

τε, ω Ζαρατούστρα: όποιος θέλει να σκοτώσει πιο βαθιό, αυτός γε

λόει: 
</Οχι με το θυμό, μα με το γέλιο σκοτώνει κανε{ς», 

έτσι είπες κόποτε. Ω Ζαρατούστρα, ω κρυφέ, ω ασυννέφιαστε φο

νιό, ω επικίνδυνε όγιε - είσαι ένας μπαγαπόντης! 

2 

Τότε oZaρατOύστρας, ξαφνιασμένος απ' όλες αυτές τις πα

νούργες απανrήσεις, όρμησε στην είσοδο της σπηλιός του, γύρισε 

κατό τους ξένους του και φώναξε με δυνατή φωνή: 

- Ω σεις, θεατρίνοι και παλιαισοι! Γιατί υποκρίνεστε και κρύβε
στε μπροστό μου; 

Πώς πετόριζε ολονών σας η καρδιό, από xaρό κι από κακία, για

τί γίνατε επιτέλους ξανό σαν παιδόκια, δηλαδή ευσεβείς, - γιατί κό

νατε επιτέλους ξανό, ό,τι κόνουντα παιδιό, προσευχηθήκατε δηλα

δή, και σταυρώσατε τα χΙρια σας, και είπατε «αγαπητέ Θεέ μας!» 
Τώρα όμως αφήστε την κόμαρα αυτή των παιδιών, τη σπηλιό 

μου, που μέσα όλες οι παιδικότητες σήμερα μπήκαν. Δροσίστε 'δώ 

έξω τη θερμή παιδιόστικη ορμή σας και τους χrύπoυς της καρδιός 

σας! 

Φυσικό, αν δεν ξαναγίνετε παιδόκια, δε θα μπείτε στη βασιλεία 

των oυρc,ινών. (Κι ο Ζαρατούστρας έδειξε με τα χέρια του τον ουρα

νό). 

Μα εμείς δε θέλουμε τη βασιλεία των ουρανών: γίναμε όντρες -
θέλουμε τη βασιλεία της γης! 

3 

Κι όρχισε ξανό ο Ζαρατούστρας να μιλόει: 
- Ω καινούριοι μου φίλοι, είπε - ω παρόξενοι, ω ανώτεροι όνθρω

ποι, πόσο μ' αρέσετε τώρα- τώρα που ξαναγίνατε ευσεβείς. Όλοι 
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σας στ' αλήθεια ξανανθίσατε: θαρρώ πως τέτοια λουλούδια χρειά

ζονται καινούριες γιορτές, μια μικρή απόκοτη τρέλα, μια λατρεία 
θεού ή μια γιορτή γαϊδάρου, και τέλος, ένας χαρούμενοςΥερο-τρε

λός Ζαρατούστρας, ένας βουερός αγέρας που όταν φυσάει φωτίζει 

τις ψυχές. 
Μη λησμονήσετε αυτή τη νύχτα κι αυτή τη γιορτή του γαϊδάρου, 

ω ανώτεροι άνθρωποι! Αυτή την ανακαλύψατε στο λημέρι μου κι αυ

τό εγώ το θαρρώ καλό σημάδι - μονάχα αυτοί που είναι στην ανάρ

ρωση τ' ανακαλύmουν κάτι τέτοια! 

Κι αν ξαναγιορτάσετε τούτη τη γιορτή του γαίδάρου, κάντε το 

για δική σας χάρη και για δική μου! Και για να με θυμάστε! 

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. 

Το μεθυσμένο τραγούδι 

1 

Στο μεταξύ όμως, ο ένας ύστερα από τον άλλο βγήκαν έξω στον 

ανοιχτό αγέρα και στη δροσερή και σκεφτική νύχτα. Ο ίδιος ο Ζαρα
τούστρας πήρε τον άσχημο άνθρωπο από το χέρι, για να του δείξει 
το νυχτερινό κόσμο του, το μεγάλο ολόγιομο φεγγάρι και τους αση

μένιους καταρράχτες κοντά στη σπηλιά του. Στο τέλος σταμάτησαν 
όλοι μαζί, οι γέροι αυτοί, με την καρδιά όμως παρηγορημένη και δυ
νατή, κι απορημένοι από μέσα τους, που ήταν τόσο καλά απάνω στη 
γη. Η εχεμύθεια της νύχτας ζύγωνε όλο και πιο πολύ στην καρδιά 
τους. Κι ο Ζαρατούστρας ξανά συλλογίστηκε: «ω, πώς μ' αρέσουν 
τώρα αυτοί οι ανώτεροι άνθρωποι!» - δε το 'πε όμως δυνατά, γιατί 
σεβόταν την ευδαιμονία τους και τη σιωπή τους. 

Τότε όμως έγινε αυτό, που την καταπληκτική εκείνη μέρα, ήταν 
το πιο καταπληκτικό: ο πιο άσχημος άνθρωπος άρχισε πάλι να ρου
θουνίζει και να γουργουρίζει και όταν καμιά φορά κατάφερε να βρει 
τη μιλιά του, μια στρογγυλή και γάργαρη ερώτηση ξεπήδησε από το 
στόμα του, μια καλή, βαθιά και φωτερή ερώτηση, που συγκλόνισε 
την καρδιά ολονών που την ακούσαν. 

- Φίλοι μου, συναγμένοι εδώ, είπε ο πιο άσχημος άνθρωπος, τι 
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λέτε σεις; Εξαιτίας ετούτης της μέρας, ευχαριστήθηκα για πρώτη 

φορό, επειδή έζησα ολόκληρη τη ζωή μου. 

Κι όσο πολλόαν είν' αυτό που ξομολογιέμαι, για μένα δεν είναι 
αρκετό. Αξίζει να ζει κανείς πόνω στη γη: μια μέρα μια γιορτή με το 

Ζαρατούστρα, μ' έμαθε ν' αγαπόω τη γη. 

«Αυτό ήταν η ζωή» θα πω στο θόνατο ... Τότε λοιπόν, ακόμα μια 
φορό!» 

Ω φίλοι μου, τι νομίζετε; Δε θα πείτε κι εσείς ό,τι λέω εγώ στο θό

νατο: .. Αυτό ήταν η ζωή: Τότε λοιπόν, για χόρη του Ζαρατούστρα, 
μπρος! Ακόμα μια φορό!» 

Αυτό είπε ο πιο όσχημος όνθρωπος. Όμως ζυγώναν μεσόνυχrα. 

Και τι θαρρείτε πως έγινε τότε; Μόλις οι ανώτεροι όνθρωποι ακού

σαντο ρώτημό του, συνειδητοποιήσαντη μεταβολή και τη θεραπεία 

τούς και κατόλαβαν ποιος τους την έδωσε: και μαζωχrήKαν όλοι σι

μό στο Ζαρατούστρα, γιομότοι ευγνωμοσύνη, σεβασμό, τρυφερό

δα, φιλώντας το χέρι του, καθένας με τον τρόπο του: tTm που όλλοι 
γελούσαν κι όλλοι κλαίγαν. Ο γερο-μόντης όμως, χόρευε από χαρό 

κι αν όπως λένε κόποιοι ιστορικοί είχαν τότε μεθύσει από γλυκό 

κρασί, ήταν χωρίς όλλο ~εθυσμένoς απ' τη γλυκιό ζωή κι είχε απαρ
νηθεί όλη την κούραση. 

Και υπόρχουν κόποιοι που ανιστορούν, ότι ακόμα και ο γόιδα

ρος όρχισε να χορεύει: δεν πήγε χαμένο το κρασί που του 'δωσε να 

πιει ο πιο όσχημος όνθρωπος. Αυτό όμως μπορεί να 'γινε έτσι ή αλ

λιώτικα. Κι αν εκείνο το βρόδυ δε χόρεψε ο γόιδαρος, γίναν όλλα 

πιο μεγόλα και πιο αλλόκοτα από το χορό του γαϊδόρου. Για να τε

λειώνουμε, όμως, όπως λέει και το ρητό του Ζαρατούστρα: .. Τι ση
μασία έχει αυτό;» 

2 

Όταν έγινε αυτό με τον πιο όσχημο όνθρωπο, ο Ζαρατούστρας 

ήταν εκεί σόμπως μεθυσμένος: η ματιό του έσβηνε, η γλώσσα του 

μπερδευόταν τα πόδια του τρεκλίζαν. Και ποιος μπορούσε να κατα
λόβει ποιες σκέψεις συγκλον(ζαν τότε την ψυχή του Ζαρατούστρα; 

Ήταν καταφόνερο όμως πως ο νους του γυρνούσε πίσω και πηδού
σε μπροστό και βρισκόταν σε μόκρη απόμακρα και σύνωρα απόνω 
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σε ψηλή βουνοκορφή, καθώς είναι γραμμένο, ανάμεσα σε δυο θά

λασσες, - ανάμεσα παρελθόν και μέλλον, σάμπως βαρύ νέφαλο 

που πλανιέται. Σιγά - σιγά όμως, ενώ οι ανώτεροι άνθρωποι τον κρα
τούσαν στα χέρια, συνήρθε λίγο κι απομάκρυνε με μια χειρονομία 

όλους εκείνους που τον τιμούσαν και τον περιποιόντουσαν. Δε μι

λούσε καθόλου. Άξαφνα όμως γύρισε απότομα το κεφάλι του γιατί 

του φάνηκε πως κάτι άκουσε: ακούμπησε το δαχrυλό του στο στό

μα και είπε: «Ελάτε!» 
Κι αμέσως έγινε σιωπή και εχεμύθεια απλώθηκε γύρω του. Από 

μακριά ακουγόταν να φτάνει ίσαμε 'κεί ψηλά ο ήχος μιας καμπάνας. 

Ο Ζαρατούστρας αφτιάστηκε καθώς και οι ανώτεροι άνθρωποι, 

ύστερα ακούμπησε ξανά το δάχrυλo στο στόμα του και είπε: «Ελά

τε! Ελάτε! Ζυγώνουν μεσάνυx:rα!» - κι ήταν η φωνή του αλλαγμένη. 

Μα ακόμα έμενε ασάλευτος στη θέση του: τότε απλώθηκε πιο μεγά

λη σιωπή και εχεμύθεια κι όλοι ακούγαν ακόμα και ο γάιδαρος, και 

τα ζωντανά του Ζαρατούστρα, ο αετός και το φίδι, καθώς και η σπη

λιά του Ζαρατούστρα και το μεγάλο παγερό φεγγάρι και η νύχrα η 

ίδια. Κι ο Ζαρατούστρας ακούμπησε για τρίτη φορά το δάχrυλo στο 

στόμα του και είπε: 

«Ελάτε! Ελάτε! Ελάτε! ας σεΡΥιανήσουμε τώρα! Είναι 

καιρ6ς! Ας σεΡΥιανήσουμε μέσα στη νύχτα!» 

3 

«Ω ανώτεροι άνθρωποι, ζυγώνουν μεσάνυχrα: θα σας ψιθυρίσω 

κάτι στ' αφτί, καθώς μου το ψιθυρίζει η παλιά ετούτη καμπάνα, - με 
τόση εχεμύθεια, τόσο δέος, και τόσο καρδιακά, καθώς μιλάει σε μέ
να αυτή η καμπάνα του μεσoνυχrιoύ, που έζησε πιο πολλά απ' όσα 
έζησε ένας άνθρωπος: 

- που έχει μετρήσει και τα πονεμένα Kαρδιoχrύπια των πατερά
δων σας - αχ! αχ! πώς στενάζει! πώς χαμογελάει στον ύπνο του το 
παλιό, βαθύ, βαθύ μεσoνύχrι! 

Σιωπή! σιωπή! Ακούγονται πολλά που δεν κοτούντη μέρα να φα
νερωθούν. Μα τώρα, που στο δροσερό αγέρι, και της καρδιάς σας 
ακόμα το πάφλασμα καταλαγιάζει, - τώρα μιλάν, ακούγονται, τώρα 
ξεγλιστράν στις νυχrερινές ξαγρυπνημένες ψυχές: αχ! αχ! πώς 
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αναστενάζει! πώς γελόει στον ύπνο του, - δεν ακουρμένεσαι με πό
ση εχεμύθεια, με πόσο δέος και πόσο καρδιακά σου μιλάει το παλιό 
βαθύ, βαθύ μεσoνύχrι; 

Ω άνθρωπε, πρ6σεξε!» 

4 

«Αλί μου! Πού χάθηκε ο καιρός; Μπας και γκρεμίστηκα σε βαθιά 
πηγάδια; Ο κόσμος κοιμάται .. 

Αχ! αχ! Ο σκύλος αλυχrάει, το φεγγάρι λόμπει Προτιμώ να πε

θάνω, να πεθάνω παρά να σας πω τι στοχάζεται η μεσoνύχrια καρ

διάμου! 
Πέθανα κιόλας. Πάει πια. Αράχνη, γιατί υφαίνεις τον ιστό σου 

γύρω μου; Αίμα ζητάς; Αχ! αχ! Πέφτει η δροσιά, η ώρα ζυγώνει .. 
- η ώρα που τουρτουριζω και παγώνω, η ώρα που ρωτάει, ρωτά

ει κι όλο ρωτάει: ποιος έχει την καρδιά γι' αυτό;- Ποιος θέλει να 'ναι 
ο αφέντης της γης; Ποιος μπορεί να πει: «έτσι πρέπει να κυλάτε, μι

κρά και μεγάλα ποτάμια!» 

Η ώρα ζυγώνει: ω άνθρωπε, άνθρωπε ανώτερε, το νου σου! 
ετούτες οι κουβέντες είν(l1Ι για ευαίσθητα αφτιά, είναι για τ' αφτιά 

σου-τι λένε τα βαθιά μεσάνυχτα;» 

5 

«Πέρα με τραβάν, η ψυχή μου χορεύει Ω καθημερινή δουλειά! 
Καθημερινή δουλειά! Ποιος θα 'ναι ο αφέντης της γης; 

Το φεγγάρι είναι παγερό, ο αγέρας λουφάζει! Αχ! αχ! Πετάξατε 
πια τόσο ψηλό; Χορέψατε: όμως το πόδι δεν είναι φτερούγα. 

Ω καλοί χορευτές, πάει πια κάθε χαρά: το κρασί έγινε ξίδι, κάθε 
ποτήρι έγινε ευκολόσπαστο, οι τάφοι ψιθυρίζουν. 

Δεν πετάξατε αρκετά ψηλό. Τώρα οι τάφοι ψιθυρίζουν: «λυτρώ
στε λοιπόν τους νεκρούς! Γιατί τραβάει τόσο πολύ η νύχrα; Μήπως 
το φεγγάρι δε μας μεθάει;» 

Ω ανώτεροι άνθρωποι, λυτρώστε τους τάφους, ξυπνείστε τους 

νεκρούς! Αχ! τι ροκανίζει ακόμα ο σάρακας; Ζυγώνει, ζυγώνει η ώρα, 

- η καμπάνα αντιβουίζει, η καρδιά χrυπάει ακόμα, ακόμα ο σάρακας 
ροκανίζει, ο καρδιοσάρακας. Αχ! αχ! Βαθύς ο κ6σμος είναι!» 
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6 

«Λύρα γλυκιάl λύρα γλυκιάl Αγαπάω τον ήχο σου, το μεθυσμέ
νο, το στοιχειωμένο ήχο σου! από τόσο παλιά, τόσο απόμακρα φτά
νει ως εμένα αυτός ο ήχος μακριά, από της αγάπης τις λίμνες! 

Ω γρια-καμπάνα, ω λύρα γλυκιά! όλοι οι πόνοι σου σπαράζουν 
την καρδιά: ο πόνος των πατεράδων, ο πόνος των προγόνων, ο πό
νος των προπατόρων. Ο λόγος σου ωρίμασε, - ωρίμασε σαν το χρυ
σό φθινόπωρο, σαν το απομεσήμερο, σαν την καρδιά μου την ερη
μική - τώρα λες: κι ο κόσμος ωρίμασε, το σταφύλι γυάλισε, - τώρα 
θέλει να πεθάνει, να πεθάνει από ευτυχία. Ω ανώτεροι άνθρωποι, 
δεν οσμίζεστε; Μια ευωδιά ξεχύνεται κιόλας μυστικά, μια μοσχοβο
λιά και ένα άρωμα αιωνιότητας, τριανταφυλλένιο άρωμα μελαχρι
νού χρυσού κρασιού παλιάς ευδαιμονίας, μιας ευδαιμονίας από με
σoνυχrιάnκη ηδονή θανάτου μεθυσμένη, που τραγουδάει: Βαθύς 
ο κ6σμος, είναι βαθύτερος παρ' 6σο η μέρα τον θαρ
ρεί/» 

7 

«Άφησέ με! Άφησέ με! Είμαι πολύ καθαρός για σένα. Μη μ' αγγί
ζεις! Μόλις τώρα δε συντελέστηκε ο κόσμος μου; 

Το πετσί μου είναι πολύ καθαρό για τα χέρια σου. Άφησέ με ηλί
θια, ζοφερή και πνιγερή μέρα! Πιο φωτερό δεν είν' το μεσoνύχrι; 

Οι πιο καθαροί πρέπει να γίνουν της γης οι αφέντες, οι πιο άγνω
στοι, οι πιο δυνατοί, οι ψυχές του μεσoνυχrιoύ, που είναι φωτεινότε
ρες και βαθύτερες από οποιαδήποτε μέρα. 
Ω μέρα, ψαχουλεύεις να με βρεις; Ψαχουλεύεις να πιάσεις την 

ευτυχία μου; Είμαι για σένα πλούσιος, μοναχικός, πηγή θησαυρού, 
ατόφιο χρυσάφι; 

Ω κόσμε, με θέλεις; Σου φαίνομαι κοσμικός; Σου φαίνομαι άν
θρωπος πνευματικός; Σου φαίνομαι θείος; Ω μέρα και κόσμε, είστε 
πολύ βαριοί, - αποκτείστε χέρια πιο επιδέξια, πιάστε μια βαθύτερη 
ευτυχία, μια βαθύτερη δυστυχία, πιάστε όποιον άλλο θεό, μην πιά
νετε εμένα: η δυστυχία μου, η ευτυχία μου είναι βαθιά, ω αλλόκοτη 
μέρα, κι όμως δεν είμαι θεός, μήτε θεού κόλαση: βαθύς ο π6νος 
του, βαθύς». 
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8 

"ο πόνος του Θεού είναι βαθύτερος, ω παράξενε κόσμε! Πιάσε 
τον πόνο του Θεού, όχι εμένα! Τι είμαι 'γώ; Μια λύρα γλυκιά, μεθυ

σμένη, μια λύρα του μεσoνυχrιoύ, καμπάνα στοιχειωμένη, που κα

νένας δεν την καταλαβαίνει, μα πρέπει όμως να μιλάει σε κουφούς, 

ω ανώτεροι άνθρωποι! Γιατί δε με καταλαβαίνετε! 

Πάει! Πάει πιαl Ω νιότη! Ω μεσημέρι! Ω απομεσήμερο! Τώρα ήρ

θε το βράδυ, η νύχrα και τα μεσάνυχrα - ο σκύλος ουρλιάζει, ο 

αγέρας: - μα δεν είναι σκύλος κι ο αγέρας; - Μουγκρίζει, γαβγίζει, 

ουρλιάζει. Α! πώς αναστενάζει! πώς γελάει, πώς ανασαίνει, πώς βο

γκάει τα μεσάνυχrα! 

Πώς μιλάει έτσι ξερά η μεθυσμένη αυτή ποιήτρια! ξεπέρασε το 

μεθύσι της; ξαγρύπνησε; ξαναμασάει; τον πόνο της ξαναμασάει, στ' 

όνειρό της, τα παλιά βαθιά μεσάνυχrα, και πιο πολύ ακόμα, τη χαρά 

της. Γιατί η χαρά, όταν πια ο πόνος είναι βαθύς τότε η χαρά είναι 

βαθύτερη απ' τον π6νο/» 

9 

"Ω κλήμα! Το εγκώμιο γιατί μου πλέκεις; Εγώ σ' έκοψα! Είμαι 

σκληρός, το αίμα σου τρέχει: τι δουλειά έχει το παίνεμα της μεθυ

σμένης μου σκληρότητας; 

"Ό,τι αποτελειώθηκε, ό,τι ωρίμασε - θέλει να πεθάνει!» Έτσι 

λες. Ευλογημένη, να 'ναι ευλογημένη η ψαλίδα του τρυγητή! Όμως 

όλα τα άγουρα θένε να ζήσουν: αλίμονο! - Ο πόνος λέει: "να εξαφα
νιστείς! Φύγε θλίψη!» Μα όσα υποφέρουν θέλουν να ζήσουν, για να 

ωριμάσουν, χαρούμενα κι επιθυμίες γιομάτα, - επιθυμίες για τα ψη

λότερα, τα πιο φωτεινά. "Θέλω κληρονόμους, -λεν όταν υποφέ

ρουν, θέλω παιδιά, δε θέλω τον εαυτό μου», - μα η χαρά δε θέλει 

κληρονόμους, μήτε παιδιά, -η χαρά θέλει τον εαυτό της, θέλει την 

αιωνιότητα, θέλει την επιστροφή, τα θέλει όλα, κι αιώνια τα ίδια. 

Ο πόνος λέει: "Κομματιάσου, μάτωσε, καρδιά! Μπρος πόδια! 

Πετάξτε, φτερά! Μακριά! Ψηλά θλίψη!» Εμπρός! Εμπρός! λοιπόν! Ω 

γερόντισσα καρδιά μου: ο πόνος λέει: «ν' αφανιστείς!» 
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10 

«Ω ανώτεροι όνθρωποι, τι λέτε; Να 'μαι τόχα προφήτης; Ονειρο

πόλος; Μεθυσμένος; Να 'μαι τόχα ένας ονειροκρίτης; Μια καμπόνα 

του μεσονυχτιού; 
Μια σταγόνα δροmός; Ένας καπνός και μια μοσχοβολιό αιωνιό

τητας; Δεν ακούτε τίποτα; Δεν οσμίζεστε τίποτε; Ο κόσμος μου, τώ

ρα μόλις συμπληρώθηκε, τα μεσόνυχτα είναι και μεσημέρι. 

Ο π6νος είναι και χαρά, η κατάρα είναι κι ευλογία, η νύχτα είναι 
και ήλιος -φύγετε μακριά, γιατί αλλιώτικα θα σας πουν πως κι ο σο

φ6ς είναι τρελ6ς. 
Είπατε ποτέ σας Ναι σε μια χαρό; Ω φίλοι μου, τότε είπατε Ναι 

και σ' όλους τους πόνους. Όλα είναι δεμένα το 'να με τ' όλλο, αγα

πημένα, - αν θελήσατε ποτέ σας τη μια, δυο φορές, αν ποτέ σας εί
πατε «μ'αρέσεις, ω ευτυχία! στιγμή! φευγαλέα ματιόl», τότε θελή

σατε να ξαναγυρίσουν όλα! 

Όλα ξανό, όλα αιώνια, όλα δεμένα μεταξύ τους, αγαπημένα, ω, 

έτσι αγαπήσατε τον κόσμο, - σεις οι αιώνιοι, τον αγαπότε αιώνια και 
παντοτεινό: μα έλα ξανό: γιατί 6λες οι χαρές θέλουν - αιω
νι6τητα!» 

11 

«'Ολες οι χαρές, θέλουν των πραγμάτων 6λων την αι
ωνι6τητα, θέλουν μέλι, θέλουν προζύμι, θέλουν μεθυσμένα μεσό
νυχτα, τόφους, θέλουν των τόφων τα δόκρυα τα παρηγορητικό, θέ
λουν μαλαματένιο ηλιοβασίλεμα -και τι δε θέλει η χαρόl 

Είναι πιο διψασμένη, πιο καρδιακή, πιο πεινασμένη, πιο φοβερή, 
κρυφότερη από κόθε πόνο, θέλει τον εαυτό της, δαγκώνει τον εαυ
τό της, η λαχτόρα του δαχτυλιδιού παλεύει μέσα της, θέλει αγόπη, 
θέλει μίσος, είναι πόμπλOuτη, χαρίζει, πετόει, παρακαλεί να την πό
ρει κόποιος, ευγνωμονεί όποιον την παίρνει, και θέλει να 'ναι μιση
τή, -τόσο πλούmα ειν' η χαρό, ώστε διψόει για πόνο, για κόλαση, 

.. για μίσος, για ντροπή, για αναπηρία, για τον κόσμο, - γιατί τον κό-
σμο αυτόν τον ξέρετε θαρρώ. 
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Ω ανώτεροι άνθρωποι, εσάς λαχταράει η χαρά, η ξέφρενη, η μα

κάρια - τον πόνο σας λαχταράν, ω αποτυχημένοι! τους αποτυχημέ
νους λαχταράει η χαρά η αιώνια. 

Γιατί κάθε χαρά θέλει τον εαυτό της, για το λόγο αυτό θέλει και 

τον πόνο, ω ευτυχία! ω πόνε! Κομματιάσου, καρδιά! ω ανώτεροι άν

θρωποι, μάθετέ το λοιπόν, η χαρά θέλει αιωνιότητα: 

- η χαρά θέλει των πραΥμάτων όλων την αιωνιότητα, 

θέλει βαθιά, βαθιά αιωνιότητα!» 

12 

«Μάθατε τώρα το τραγούδι μου; Καταλάβατε τι θέλει να πει; 

Ωραία λοιπόν! Εμπρός! ω ανώτεροι άνθρωποι, τραγουδείστε μου το 

κυκλικό τραγούδι μου! 

Τραγουδείστε μου τώρα το τραγούδι μου που το λέω «Ακόμα μια 

φορά» και σημαίνει «στους αιώνες των αιώνων!,)-- τραγουδείστε, ω 

ανώτεροι άνθρωποι, του Ζαρατούστρα το κυκλικό τραγούδι: 

Ω άνθρωπ" πρόσεξε πολύ! 
Τι λέει το μεσονύχτι το βαθύ; 

«Κοιμόμουν, κοιμόμουν, 

Απ' όνεφο βαθύ έχω ξυπνήσει. 

Ο κόσμος είναι βαθύς 

Και πιο βαθύς απ' όσο η μέρα το 'χει στοχαστεί. 

Βαθύς ο πόνος του 

Μα είν' η χαρά απ' τον πόνο πιο βαθιά! 

Ο πόνος κράζει: Να χαθείς! 

Κι αιωνιότη λαχταρά κάθε χαρά, 

Βαθιά πολύ βαθιά αιωνιότη λαχταρά». 

Το σημάδι 

Μα το πρωί της άλλης μέρας ο Ζαρατούστρας πήδηξε από το 
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στρώμα του, έζωσε τα νεφρά του και πετάχτηκε έξω απ' τη σπηλιά 
του, φλογερός και δυνατός σαν ήλιος αυγινός, που ξεπροβάλλει 

από θεοσκότεινα βουνά. 
"Ω μεγάλο άστρο, είπε καθώς και άλλοτε είχε πει, ω βαθύ μάτι 

της ευδαιμονίας, ποια θα 'ταν τάχα η ευτυχία σου, σα δεν είχες αυ
τούς που φωτίζεις! 

Κι αν μέναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ συ θα 'χες ξυπνήσει 
και θα 'ρχόσουν να χαρίσεις και να σκορπίσεις: πόσο θα φουρκιζό
ταν η περήφανη ντροπή σου! 

Ναι, λοιπόνl Κοιμούνται ακόμα οι ανώτεροι αυτοί άνθρωποι, ενώ 
εγώ ξύπνησα: δεν είναι λοιπόν αληθινοί σύντροφοί μου! Δεν καρτε

ρούσα αυτούς απάνω 'δώ στα βουνά μου. Εγώ το έργο μου επιζητώ, 
και τη μέρα μου: δε νιώθουν όμως τα σημάδια της αυγής μου, η 

δρασκελιά μου - δεν είναι για κείνους εγερτήριο σινιάλο. 
Κοιμούνται ακόμα στη σπηλιά μου, το όνειρό τους ρουφάει ακό

μα τα μεθυσμένα μου τραγούδια, τ' αφτί όμως, για να με υπακούει
το υπάκουο αφτί, δεν υπάρχει στα μέλη τους!» 

Αυτά είπε ο 2αρατούστρας στην καρδιά του καθώς ανέτειλε ο 

ήλιος, μετά ακόντισε ερωτηματικά τη ματιά του καταπάνω, γιατί 

αφουγκράστηκε από πάνω του, τη σουβλερή κραυγή του αετού του. 

"Ε, λοιπόν, έκραξε κατά τα ύψη, αυτό μ' αρέσει, και μου ταιριά
ζει. Τα ζωντανά μου ξύπνησαν γιατί ξύπνησα κι εγώ! 

Ο αετός μου είναι ξύπνιος και δοξάζει τον ήλιο, όπως κι εγώ. 

Αρπάζει το καινούριο φως, με τα αετιά του νύχια. Είστε τ' αληθινά 

μου ζώα, σας αγαπάω! 

Όμως μου λείπουν ακόμα οι αληθινοί μου άνθρωποι!» 

Έτσι μίλησε ο 2αρατούστρας, και του φάνηκε σάμπως τον περι
ζώσαν άξαφνα αμέτρητα πουλιά που φτερουρίζαν γύρω του, - μα 
το θρόισμα από τόσα φτερά, και το στρίμωγμα γύρω στο κεφάλι 
του, ήταν τέτοιο, ώστε σφάλισε τα μάτια του. Κι αληθινά, ένα σύννε
φο σάμπως έπεσε απάνω του, ένα σύννεφο γιομάτο βέλη, που ρι
χνόντουσαν εναντίον σ' έναν καινούριο εχθρό. Και όμως, ήταν ένα 
σύννεφο αγάπης κι έπεφτε απάνω σ' έναν καινούριο φίλο. 

"Τι μου συμβαίνει;» είπε ξαφνιασμένος στην καρδιά του ο 2αρα
τούστρας και κάθισε σιγαλά πάνω σ' ένα βράχο, στο μπάσιμο της 
σπηλιάς του. Μα καθώς κουνούσε τα χέρια του πάνω, κάτω και γύ-
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ρω του για να φυλαχτεί από την τρυφερότητα των πουλιών, όξαφνα 

έγινε κότι ακόμα πιο αλλόκοτο: γιατί χωρίς να το καταλόβει τα χέρια 

του βρεθήκαν χωμένα μέσα σε ζεστές και δασιές τούφες μαλλιό. 

Και συνόμα ακούστηκε μπροστό του ένα βρύχησμα - ένας τρυφε

ρός και μακρόσερτος βρυχηθμός λιονταριού . 
.. Το σημόδι έρχεται», είπε ο Ζαρατούστρας κι η καρδιό του όλ

λαξε. Άλλαξε αληθινό, σαν είδε πεντακόθαρα μπροστό του, ένα πε

λώριο κίτρινο ζώο ξαπλωμένο στα πόδια του, να τρίβει το κεφόλι 

του στα γόνατό του, να μη θέλει από αγόπη να τον αφήσει και να κό

νει σόμπως σκυλί που ξαναβρίσκει το παλιό αφεντικό του. Μα και τα 

περιστέρια δεν εκδηλώναν λιγότερο από το λιοντόρι την αγόπη 

τους. Και κόθε που ένα περιστέρι πετούσε πόνω από τη μύτη του 

λιονταριού, το λιοντόρι τίναζε παραξενεμένο το κεφόλι του κι έβαζε 

τα γέλια. 

Σαν είδε όλα τούτα ο Ζαρατούστρας δεν είπε, παρό μια μονόχα 

λέξη: .. τα παιδιό μου ζυγώνουν, τα παιδιό μου» - κι ύστερα βούλιαξε 

σε βαθιό σιωπή. Μα η καρδιό του είχε λυτρωθεί κι από τα μότια του 

δόκρυα ρυόκιζαν και πέφταν απόνω στα χέρια του. Δεν πρόσεχε τί

ποτα, μόνο καθόταν εκεί, ασόλευτος, χωρίς ν' απομακρύνει πια τα 

ζώα του. Τα περιστέρια φτ~ρoυρίζαν τριγύρω του κι ύστερα ήρθαν 
και κόθισαν πόνω στους ώμους του και του χόιδευαν το χιόνι των 

μαλλιών του και δεν αποσταίναν να του δείχνουν τρυφερόδα και χα

ρό. Το δυνατό λιοντόρι όλο έγλειφε τα δόκρυα που ρυόκιζαν πόνω 

στα χέρια του Ζαρατούστρα και μούγκριζε και βρουχιόταν σιγαλό. 

Έσι κόναν τα ζώα ετούτα. 

Όλ' αυτό βαστήξαν ώρα πολλή, μπορεί και λίγη: γιατί εδώ που 

τα λέμε, για τέτοια πρόγματα δεν υπόρχει πόνω στη γη χρόνος. 

Στο μεταξύ, στη σπηλιό του Ζαρατούστρα, είχαν ξυπνήσει οι 

ανώτεροι όνθρωποι κι ετοιμαζόντουσαν να πόνε όλοι μαζί, στη 
γραμμή, να προσφέρουν τον πρωινό χαιρετισμό τους στό Ζαρατού

στρα: γιατί όταν ξυπνήσαν, είδαν πως δεν ήταν πια μαζί τους. Σαν 

φτόσαν όμως στο μπόσιμο της σπηλιός, κι ο ήχος της περπατησιός 

τους ακούστηκε, προτού βγουν εκείνοι, το λιοντόρι τινόχτηκε 

αγριεμένο, ξέφυγε από το Ζαρατούστρα και χούμηξε με όγριους 

βρυχηθμούς κατό τη σπηλιό. Όμως οι ανώτεροι όνθρωποι, μόλις τ' 
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ακούσαν να βρυχιέται, βγόλαν μια κραυγή, σάμπως να είχαν ένα 
στόμα, το βόλαν στα πόδια κι εξαφανίστηκαν μονοστιγμίς. 

Μα ο 2αρατούστρας, ξεκουφαμένος κι απορημένος, σηκώθηκε 

από το βράχο του, έριξε γύρω τη ματιά του, στάθηκε ξαφνιασμένος, 
ρώτησε την καρδιά του, στοχάστηκε κι απόμεινε μόνος, «Μα τι 

άκουσα λοιπόν; είπε τέλος σιγαλά, «τι μου συνέβη τώρα δα;» 
Και τότε θυμήθηκε, και, με μια ματιά, κατόλαβε όλα όσα γίναν 

από χτες μέχρι σήμερα. 

«Να, εδώ είν' ο βράχος, είπε και χάιδεψε τα γένια του, που καθό

μουνα χτες το πρωί. Εδώ με ζύγωσε ο μάντης κι άκουσα για πρώτη 

φορά την κραυγή, που μόλις πριν από λίγο ξανάκουσα, τη μεγόλη 

κραυγή του κινδύνου. 

Ω ανώτεροι άνθρωποι, το δικό σας κίνδυνο μου πρόλεγε χτες το 

πρωί εκείνος ο γερο-μάγος, - στο δικ6 σας κίνδυνο θέλησε να με 

τραβήξει και να με δοκιμάσει: ω 2αρατούστρα μου είπε, έρχομαι να 
σε τραβήξω στο τελευταίο σου αμάρτημα. 

Στο τελευταίο μου αμάρτημα; ρέκαξε ο 2αρατούστρας και γέλα

σε φουρκισμένος για την κουβέντα του την ίδια: τι είν' αυτ6 που μου 

φυλ6χτηκε σαν τελευταίο αμάρτημά μου;» 

Και για μια φορά ακόμα ο 2αρατούστρας βούλιαξε στον εαυτό 

του, ξανακάθισε απάνω στο μεγόλο βράχο και στοχάστηκε. Άξαφνα 

τινάχτηκε απάνω. 

"ο oίκroς! Η συμπ6νια για τον ανώτερο άνθρωπο!» ρέκαξε και το 
πρόσωπό του έγινε μπρούτζινο. «Πάει πια! Αυτό ... είχε τον καιρό του! 

Ο πόνος μου και ο οίκτος μου - τι θα πουν όλ' αυτά; Μπας κι έχ'ι} 

στόχο την Ευτυχία; Εγώ έχω στόχο το έργο μου! 

Μπρος λοιπόν! Το λιοντάρι ήρθε, τα παιδιά μου ζυγώνουν, ο 2α
ρατούστρας ωρίμασε, η ώρα μου έφτασε! 

Αυτή είν' η Χαραυγή μου, η μέρα μου ξημερώνει: ανάτειλε 
λοιπ6ν, ανάτειλε, ω Μεγάλο Μεσημέρι!» 

Αυτά είπε ο 2αρατούστρας και παράτησε τη σπηλιά του, πυρα
κτωμένος και τρανοδύναμος σαν τον ορθρινό τον ήλιο, που ξεπρο
βόλλει από τρισκόταδα βουνά! 

ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Typewritten Text
ALPHA MI


	Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ
	ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ - Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ
	ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ - Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1
	ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ - Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2
	ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ - Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 3
	ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ - Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 4



