
ΖΩΗ ΣΕΖΩΗ ΣΕ
ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ν Τ Ι Κ Μ Π Α Σ Α Ν Η ΣΧ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ν Τ Ι Κ Μ Π Α Σ Α Ν Η Σ

Λέσχη φανταστικησ λογοτεχνιασ καρδιτσασΛέσχη φανταστικησ λογοτεχνιασ καρδιτσασ



ΖΩΗ ΣΕΖΩΗ ΣΕ
ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2



Εκδόσεις ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ.Κ

       lefalok@gmail.com 
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Τίτλος Βιβλίου: Ζωή Σε Υπερκόσμιες Πολιτείες

Συγγραφέας: Χρήστος Ντικμπασάνης
Σελιδοποίηση: Αθανάσιος Λάμπρου
Επιμέλεια Εξωφύλλου: Αθανάσιος Λάμπρου

Το παρόν έργο Πνευματικής Iδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις
του Ελληνικού Νόμου (Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει
αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση
στο κοινό σε οποιοδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και εν
γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Δωρεάν διάθεση από:
ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ.Κ. (Λέσχη Φανταστικής Λογοτεχνίας Καρδίτσας)
Πρώτη Έκδοση, Ιανουάριος 2022
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Ο Χρήστος Ντικμπασάνης είναι καθηγητής, ποιητής, συγγραφέας και
μελετητής των θρησκειών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961, όπου και
τελείωσε τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος (MTh) στη Θρησκειολογία και υποψήφιος διδάκτορας του
Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Από το 1989, χρονιά που εργάστηκε
σε ραδιοφωνικό σταθμό της συμπρωτεύουσας, αρθρογραφεί τακτικά στον
ειδικό, κυρίως, τύπο και έχει διατελέσει υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης (ΤΕΔΚΝΘ).
Έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά: Γεύση, Επιστήμη & Τεχνολογία, Βιβλίο &
Media, Information, Τουριστική Αγορά, Γαιόραμα, Εδώ Ελλάδα (περιοδικό για την
ομογένεια, όπου διετέλεσε και αρχισυντάκτης), Τρίτο Μάτι, Ανιχνεύσεις,
Άβατον, Strange, Μυστική Ελλάδα, Ζενίθ κ.ά. Γράφει ποίηση, δοκίμια, μελέτες
και διηγήματα. Ποιήματα και δοκίμια του έχουν παρουσιαστεί σε πολλά
λογοτεχνικά περιοδικά, έντυπα (ΝΟΥΜΑΣ, ΚΟΡΑΛΙ, ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΑ,
ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΡΙΓΩΝΙΟ, ΘΕΥΘ, ΚΕΦΑΛΟΣ κ.ά.) και ηλεκτρονικά
(LITERATURE, TEXNES ON LINE, FRACTAL, KOUKIDAKI, I TRAVEL
POETRY, D. GOGA, GLAROLYKOI, VAKXIKON, ΕΝΝΕΠΕ ΜΟΥΣΑ, ΥΔΡΑΝΗ,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΝΤΕΧΝΟ, ΠΕΡΙ ΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΝ, VARELLAKI),
ενώ πολλά ποιήματά του έχουν δραματοποιηθεί από τους θεατρικούς θιάσους
«ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ» και «ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ», οι οποίοι
είναι μέλη της Ένωσης Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων Μακεδονίας-
Θράκης. Επίσης, ο Χρήστος Ντικμπασάνης έχει συμπεριληφθεί στη ΜΕΓΑΛΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ των εκδόσεων
ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ, καθώς και στο «WHO’S WHO» των δημοσιογράφων.
Συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας το 2021. Έχει εκδώσει
ποιητικές συλλογές και βιβλία: Ο Υπομνήμων (ποιήματα) 1984, Απόδραση στην
Πολιτεία του Ανθρώπου (μελέτη), 1986, Θρύψαλα Από Πράσινο Γαλαξία
(ποιήματα), 1991, Συναυλία στην Άκρη της Νύχτας (ποιήματα), 1994, Οφιολατρεία-
Η Λατρεία του Μεγάλου Φιδιού (δοκίμιο), 2002, Η Αναρρίχηση του Τείχους
(ποιήματα), 2002, Ηθοκυβερνητική: Ο Δρόμος προς τον Μετάνθρωπο (δοκίμιο),
2003, Απόκρυφος Αδάμ: Ο Άνθρωπος των Γνωστικών Κειμένων στο Πέρασμα των
Χρόνων, (δοκίμιο), 2003, Τέρατα και Δράκοι (δοκίμιο), 2011, Η Αποστροφή και το
Προσκύνημα - Τα Ποιήματα του Χάους (ποιήματα), 2011, Ζώα-θεοί, Ζώα Ιερά
(δοκίμιο), 2012, Νόγκα - Το Ξύπνημα του Εφιάλτη, (μυθιστόρημα), 2017, Φυγή
στο Ανέφικτο - Τα Ποιήματα του Χάους (ποιήματα), 2020, Ο Θεριστής της Άνοιξης
(ποιήματα), 2021. Έχει συμμετάσχει με ποιήματα και πεζά σε πολλές
ανθολογίες και με κείμενά του στα συλλογικά έργα: Ιστορία του Μέλλοντος, Ο
Μαγικός Κόσμος των Ονείρων, Τα Μυστήρια του Χρόνου, Παράδεισος και Κόλαση,
Μυστικά της Διατροφής, Ο Άγνωστος Μέγας Αλέξανδρος, Μυστική Τεχνολογία κ.ά. 
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Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) με έδρα την Αθήνα και
της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.ΘΕ.). Η ζωή και το έργο του
εμπνέονται πάντα από τη μεγάλη αγάπη του προς τον άνθρωπο, τη φύση, την
ανθρωπολογία, τη μυθολογία και ιδιαίτερα την έρευνα της ιστορίας των
θρησκειών και των άλλων κλάδων της θρησκειολογίας.
Επιπροσθέτως, έχει τιμηθεί με σημαντικά πανελλήνια και παγκόσμια
βραβεία. Το έτος 2003 τιμήθηκε με το βραβείο του Συνδέσμου Εκδοτών
Βόρειας Ελλάδας για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, τον Α΄
έπαινο στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης, που διεξήχθη στο Μόναχο, και
τον Α΄ έπαινο στον Η΄ Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό «ΚΟΥΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ», που διεξήχθη στο Κιλκίς από την ΜΚΕ «ΤΕΧΝΗ» και το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Το 2021 βραβεύτηκε με το 2ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης,
το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον εκδοτικό οίκο «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» και
τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον πολιτισμό «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ». Επίσης
βραβεύτηκε για την ποίησή του στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης που
διοργανώνει κάθε χρόνο η INTERNATIONAL ART SOCIETY & ACADEMY.
Επιπλέον, βραβεύτηκε με το 2ο Βραβείο του Ι΄ Παγκόσμιου Ποιητικού
Διαγωνισμού 2021 που διοργάνωσε ο πολιτιστικός-κοινωνικός φορέας
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ». Επίσης για τη βράβευσή του αυτήν ο
δήμαρχος του δήμου Νέας Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς του απένειμε
χρυσό μετάλλιο και συγχαρητήριο δίπλωμα στα πλαίσια της εκδήλωσης που
διεξήχθη στα Νέα Μουδανιά στις 22/08/2021 με τίτλο «Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ» που ήταν αφιερωμένη στην επέτειο των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, στο ρόλο των γυναικών από την Επανάσταση
μέχρι σήμερα και στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.
Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα Συνέδρια Πανελλήνια και
Διεθνή, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και Διεθνή Λογοτεχνικά
Συνέδρια που διεξήχθησαν επί σειρά ετών στην Αρχαία Ολυμπία.
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Είσαστε σαν και μένα, άστρα του Σύμπαντος, άστρα μου
Η θλίψη στον κορμό σας, στις ανταύγειες σας κρέμεται
Κοιτάζετε θλιμμένα, κοιτάζετε αυστηρά,
όπως οι στοχασμοί και τα τραγούδια μου,
το απέραντο της σιωπής
Μες στην αιώνια νύχτα και στη φωτιά των κομητών
στεγνώνετε των γαλαξιακών λαών τα δάκρυα

Πέφτετε κάτω απ' το τσεκούρι του άχρονου χρόνου                                   
με διαταγή αμετάκλητη Αυτού που σας έπλασε 
Χάνεστε αργά, πεθαίνετε μεγαλόπρεπα
Σωπαίνετε, πεθαίνετε                         
ατέλειωτα, ατέλειωτα
μέχρι να χαρίσετε
όλο το φως σας
σε νιόβγαλτα αστρικά συστήματα
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Στεκόμαστε ακίνητοι
μες στο αστροσκάφος μας
Δεν προχωράμε στην συμπαντική νύχτα
Είμαστε παγωμένοι κάτω από λευκούς νάνους
και αδηφάγες μαύρες τρύπες

Δώσε μου το χέρι σου, αγαπημένη
Ίσως η αγάπη μας βάλει πάλι σε κίνηση
Φλόγες φωτίζουν φλόγες
από μάτια τεράστια αλλόκοτων πλασμάτων
Φυλάξου!

Που είναι τα χρόνια
που ακόμα και ο φόβος άναβε
φωτιές στα σωθικά μας;
Δώσε μου το χέρι σου συμπολεμίστρια
Να που φεύγουμε για ακόμα μια φορά!
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Από εσένα, αγαπημένη,
κρατώ τη μελαγχολία του Φθινοπώρου στο πρόσωπό σου,
την απώλεια των νοτισμένων ανθών που φύτρωναν στα χέρια σου,
την τσακισμένη προσμονή σου για τα όνειρα
που δεν έλεγαν να φανούν,
τα ταξιδιάρικα πουλιά της μνήμης σου, 
τη λαμπάδα της νιότης σου που έλιωσαν οι οπλές 
των εχθρικών αλλόμορφων.

Κρατώ τον τρελό χορό σου ανάμεσα στ’ αστέρια,
το γονάτισμά μου μπροστά στη θεϊκή σου ομορφιά,
το γουργούρισμά σου όταν σε χάιδευα τρυφερά,
τις νύχτες που χαράζαμε επάνω στις πέτρες
ιερογλυφικά του έρωτά μας
και ύστερα χανόμασταν 
πίσω απ’ το ψηλό κάστρο της σιωπής.

Κρατώ το δροσερό νερό της ψυχής σου
που έπινα απ’ τη φούχτα σου, 
τους ύμνους των αληθειών που ψάλαμε μαζί

Φεύγω για να συναντήσω τους βαθύτερους πόθους μου
στα πυριφλεγή πεδία του απείρου.
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Έρημες πόλεις των Κενταύρων
Μοιρολατρικά κατρακυλά μέσα τους ο ήλιος
Τα δάκρυά μας στο χρώμα του χρυσού
Η ευτυχία μας δρόμος προς την ανήσυχη αταραξία
Λύτρωσή μας η εύγλωττη σιωπή των πουλιών
Η καρδιά μας ζεστός κύβος που αποθησαυρίζει 
εμπειρίες και νοήματα
Χορευτές εμείς σ’ ένα χορό μαινάδων
γύρω απ’ το είδωλο του ζηλόφθονα Θεού
Ισορροπούμε ανάμεσα στις αντιθέσεις
του σκοταδιού και του φωτός,
του μυστικού και του ολοφάνερου,
του ανέφικτου και του προσιτού
Διττή ζωή, σκέψεις διχασμένες
Αναζητούμε την αρχή 
του μίτου της απολύτρωσης
Ξεκινούμε πάντα κάθε πρωί 
μια θριαμβευτική πορεία
προς τα πεδία μιας πιθανής 
ανασύστασης των ονείρων μας
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Στο μέσα μου Σύμπαν
μορφές αλλόκοσμες αναμένουν
την σύλληψη των πιο απόκρυφων πόθων μου
Μετεωρίζονται γύρω μου,
αντλώντας δύναμη απ’ τα όνειρά μου
Συνταξιδιώτες είμαστε στο ταξίδι της ελπίδας
για την κατάκτηση άλλων πλανητών
γεμάτων με απόκοσμες πολιτείες,
με στιγμές ζωής ανείπωτης,
με οράματα που δεν έχει δει ποτέ κανένας,
με θαύματα και παραμύθια 
για ψυχές ελεύθερες που ζωγραφίζουν 
στην επιφάνεια φωτεινών δρόμων
τα δικά μου αταξίδευτα απόβραδα
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Εδώ ψηλά, κοίταξέ με!
Κοίταξέ με απ’ τα Τάρταρα της Γης εκτροφέα
των πιο ανεπανάληπτων ονείρων
Εσύ, κουρασμένε αστροταξιδευτή
Εσύ που κουβαλάς γενναία τα πιο βαριά οράματα
στα πέρατα της υδρογείου
Εσύ που οργώνεις ολόκληρη την υφήλιο
με τους πιο ανέφικτους πόθους σου,
έχοντας σπασμένα πόδια
Εσύ, αγγειοπλάστη που λατρεύεις τον πηλό σου 
είναι πια ώρα να εξυψωθείς
μαζί με τα μισοπεθαμένα σου όνειρα
Δείξε μου το τεράστιο ποτάμι που άνοιξες
με το αίμα σου μέσα στο ηλιακό σου σύστημα
Είδες έκθαμβος ν’ αστράφτουν
τα ουράνια σώματα κάτω απ’ τα πόδια σου
Εσύ που μετέφερες 
τις αιώνιες πέτρες,
τα θεϊκά μάρμαρα,
το ξύλο της σταύρωσής σου,
το πληγωμένο κορμί της ελευθερίας σου
ανάμεσα από κομήτες και αστεροειδείς
Εσύ που τόλμησες να μιλήσεις με την αιώνια νύχτα
χωρίς να υποταχθείς στα τέρατά της
Έλα κοντά μου βήμα το βήμα
Μη βιάζεσαι αλλά ξεκίνα τώρα,
καρφώνοντας στο στήθος σου το μενταγιόν
με τις εκτυφλωτικές αχτίδες
του ετοιμοθάνατου ήλιου σου,
των άστρων που έχουν από αιώνες σβήσει

Έλα εδώ ψηλά μαζί να κτίσουμε
νέες υπερκόσμιες πολιτείες
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Θυμάσαι;
Ένα βράδυ ταξιδέψαμε
μ’ ένα μικρό αστροσκάφος στο βάθος των ματιών μας
Δεν είχε άλλα αστρόπλοια σ’ εκείνο το σημείο του Σύμπαντος 
Δεν είχε παραλλήλους, δεν είχε μεσημβρινούς
παρά μονάχα σκοτωμένους αλλόκοσμους στον ορίζοντα,
παράξενους ανέμους που αχρήστευαν τις πυξίδες,
μαύρες τρύπες που ρουφούσαν άσπλαχνα το βλέμμα μας
Θα κρατήσουμε τη μνήμη,
όπως τα βλέφαρά μας επάνω απ’ τον ύπνο,
μην τύχει και ξυπνήσουν οι αλλόμορφοι
που κατοικούν στα βάθη του απείρου
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Σύμπαν, καταφύγιο των άστρων και των πλανητών,
στη σκιά σου δε θα θραυστεί πια το φως του οργισμένου ήλιου,
ούτε ο αστροταξιδευτής ακουμπισμένος στο μοχλό πλοήγησης
τη φλόγα θα ξανασβήσει της αγαπημένης του,
τον αυλό του φυσώντας
μ' ένα παραμορφωμένο σκυλί στα πόδια του
Όλα θα βουβαθούν στην υδρόγειο, βουβή και η ηχώ του θα μείνει
καθώς θα τη ξεσχίζουν τέρατα
Ας χάσει την ιερή σιωπή του μακριά απ’ τις κοιτίδες των ανθρώπων,
πίσω ποτέ δε θα επιστρέψει
Φοβισμένοι όπως θα είναι,
ούτε οι ημίθεοι, οι Σάτυροι, οι Πάνες δε θα γυρίσουν πίσω 
σε λαούς αχάριστους που δεν έχουν μάθει να σέβονται                    
Απόλαυσαν τ' αγαθά που τους έδωσαν, μα είναι λαοί αγροίκοι
που έσφαξαν τους ευεργέτες τους, τους θεούς, τη φιλοσοφία, την ποίηση
Δυστυχισμένος ο ταξιδευτής της οικουμένης
που εμπιστευόταν κάποτε αυτόν τον κόσμο, 
γνωρίζει πως όλα θα καταστραφούν μιαν ημέρα
και πως οι εναπομείναντες άνθρωποι,
μορφή αλλάζοντας, θα ντυθούν με άλλη
πιο φιλόξενη και καταδεκτική
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Στο απάτητο διάστημα ταξίδευα αιώνες 
Τα μαλλιά μου έπεσαν, τα χείλη μου ξεράθηκαν
Στ' αθάνατα μονοπάτια των άστρων,
στη λαμπρή καμπύλη του χωροχρόνου
ο φοβερός Αλτεμπαράν, η αγριωπή Κασσιόπη,
ο Σείριος ο ζωοδότης ζήλεψαν το λευκά μου χέρια
Ο απόκοσμος Ωρίωνας με τους πολλούς του ήλιους                                     
και τις γιγάντιες τις πύλες,
ο παράξενος Προκύων, ο Βέγας, ο Αλτάιρ, ο Κέπλερ,                                     
η Ζώνη του Κάιπερ η τρομακτική,                                                                
πατρίδα των παιδιών του θεού Άνου
τ’ άσπιλα μου ίχνη κυνήγησαν
Την κοφτερή γωνία των σταυρωμένων μου άστρων                               
απρόσμενα συνάντησα                                                                              
 ανάμεσα στα πλανητικά συστήματα των άγουρων πόθων μου
Τραντάχτηκαν από γέλια,
καθώς εντρυφούσα στις παλιές μου μνήμες 
Του κόσμου ανοησίες
πως δεν είμαστε όλοι αδέλφια του Σύμπαντος οι κάτοικοι,                  
όνειρα ίδια πως δεν κάνουμε, όταν η καρδιά μας είναι ζεστή

Ήταν οι διαγαλαξιακοί κόσμοι που έτρεχαν                                                  
για να σμίξουν το είναι τους με το δικό μου,
όταν άπειρος αστροταξιδευτής
ένιωθα συχνά ευάλωτος και μόνος
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Το στοιχειωμένο Σύμπαν μη φοβάσαι
Έχει μια ομορφιά σκοτεινή
άλυτων αινιγμάτων και αποτρόπαιων μυστικών
Μέσα στις φωταύγειες των άστρων του κρύβονται
οι θολές σκέψεις των ονείρων σου
Για χρόνια ακοίμητες περιμένουν
την έκρηξή τους να δώσουν θυσία                                                                  
στη γέννηση θαυμάτων φωτεινών
Φρικτές σκιές κοιμούνται όμως                                                                  
επάνω στις ανταύγειες της λησμονιάς τους
Παγωμένες αφουγκράζονται 
το πέταγμα μιας φτερωτής θύμησης τους
Λαχταρούν να ζεσταθούν
μπροστά στη φωτιά
μιας μισοσβησμένης σκέψης σου
Αφιλόξενοι ψίθυροι της φαντασίας τους
σιγοτραγουδούν σε θλιμμένες νότες 
μιας μουσικής απόκοσμης
και με δειλά βήματα περπατούν
επάνω στο φόβο σου
Αν αντέξεις να τις κοιτάξεις στα μάτια,
θα συναντήσεις έναν απρόβλεπτο θεό
που θα έρθει κοντά σου,
βαστώντας στα χέρια του                                                                                
μια μεθυστική αλήθεια για εσένα
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Θα μπορούσες να μου κρατάς το χέρι
μες στο αιώνιο σκοτάδι;
Έλα κοντά μου και ας μη διακρίνω καθαρά το πρόσωπό σου,
η νύχτα ας καλύπτει τα μάτια μου
Μπορείς να με αγγίξεις;
Δεν θ’ αναριγήσω, στο υπόσχομαι,
και ας πατώ ξυπόλητος σε σπασμένα κομμάτια κομητών
που ταξιδεύουν στο διάστημα, ξεφυσώντας απεγνωσμένα
Ταξιδεύω μαζί τους πολύ καιρό, το γνωρίζω
Τα χέρια μου γερασμένα πια χώνονται στα σπλάχνα της σιωπής,
αναζητώντας τα δικά σου
Έτσι συνέβαινε πάντοτε νομίζω
Ακόμη και όταν τα έβαζα ξεδιάντροπα στο καυτό στήθος των λευκών νάνων, 
επιδιώκοντας να γευτώ τη ζεστασιά των δικών σου χεριών
και ας μην σε είχα ακόμα γνωρίσει
Έτσι με θυμάμαι πάντοτε εγώ
Να διψώ για εσένα, χωρίς ποτέ να ξεδιψώ
Με τις φαντασιώσεις να παλεύω τι ωφελεί!
Τις συνεχείς απουσίες σου είχα συνηθίσει
μα το εκτυφλωτικό φως τώρα μου κρύβει την σκιά σου
Μου φαίνεται τόσο ανοίκειο, απόμακρο, άχρωμο
Θυμάμαι όμως ακόμη τη φωνή σου που αντανακλούσε
στο μεταλλικό πάτωμα του αστρόπλοιού μου
Έχει αλλάξει από τότε, σου το είπα;
Έχει γίνει πιο συριστή και μεστή από μελαγχολικές μελωδίες
Μυρίζει άγιο βασιλικό το δαιμονικό κορμί σου
Έλα, λοιπόν, πιο κοντά μου και ας μην σου χαμογελώ
και ας μην σου δακρύζω
Η νοσταλγία μου για εσένα δεν αποτυπώνεται πουθενά
Σταλάζει νωχελικά σε μιαν άκρη της συμπαντικής ψυχής μου
σαν πρόσφορο απ’ το Θεό,
μυστική, άρτια, μόνη
και όμως με αναγεννάει
σαν ενανθρώπηση,
σαν ανάσταση
Θα μπορούσες να μου κρατάς το χέρι
μες στη φωταγωγία των αστεριών;
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Βρέχει δυνατά μαγνητική βροχή
Η διαστημική στολή κολλάει στο σώμα μου
Νιώθω τα φιδίσια μαλλιά σου να πέφτουν στο πρόσωπό μου
Τρέχω και σε προσπερνώ, καθώς γελάς
Χανόμαστε σε μια συστοιχία άστρων
Οι κεραυνοί πέφτουν μα δε μας νοιάζει
Τόσο ανέμελοι τόσο άφοβοι                                                                    
μπροστά στις ορδές των αλλόμορφων
παρ’ όλο που είμαστε χαμένοι στο διάστημα,
στις ευωδιές, στα χρώματα
Δυο ασήμαντες σταγόνες που παραδέρνουν
μες στο μπουρίνι των ηλεκτρονίων
Δυο αστραπές που λάμπουν για λίγο,
καμπυλώνοντας το χωροχρόνο
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Σπασμένες ανταύγειες εκρηγμένων άστρων 
Η άνοιξη μακρινή θύμηση                                                                                 
της λησμονημένης υδρογείου
Τα όνειρά μου λαχανιασμένα                                                                         
στην αλαφιασμένη πορεία του χωροχρόνου
Μονοπάτια των γαλαξιών διασχίζω 
που μοιάζουν με θαμπές εικόνες πόθων                                                            
χαμένες στην ομίχλη του απείρου,
γεμάτες απόκοσμους ίσκιους
και άηχες κραυγές
Τυλίγω με κουβέρτα τη ψυχή μου σφιχτά
να μη νιώσει την παγωνιά της ζωής μου
Δυσοίωνα βλέμματα μου στέλνει το στερέωμα
Τι άλλο να ζητήσω
παρά τη μοναξιά και την ερήμωση;
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Μ’ εσένα πίσω από κάθε αστέρι
 Με το είδωλό σου σε κάθε κάτοπτρο του διαστήματος
 τρελαίνομαι
 Ξεφλουδίζοντας τον επουράνιο ύπνο μου,
 μασουλώντας τη ψίχα των ονείρων μου,
 μπορώ άραγε να βρω έναν τρόπο να λυτρωθώ από εσένα;
 Να ξυπνώ και να βρίσκομαι στο αύριο σου;
Να μετρώ τα χρόνια μου και να μου μένει περίσσευμα
αδέσμευτης ζωής;
Ένας βροχερός Σεπτέμβριος μοιάζει
η μεγάλη περιπλάνηση μου
στις απόκοσμες ακρογιαλιές του πρωτόγνωρου πλανήτη σου
Που να μεταφυτέψω το χρόνο μου που φθίνει κοντά σου;
Που να ριζώσω τη νέα μου ζωή, τους πόθους μου τους καινούργιους
και να θεριέψουν χωρίς εσένα;
Πως να καταργήσω τις εποχέςπου δεν υπάρχουν στο δικό σου άπειρο;
Σκάνε οι επιδιώξεις μου μες στην αιώνια νύχτα σου
σαν πολύχρωμα πυροτεχνήματα,
γεμίζοντας ένα γύρω την απεριόριστη έκταση της ματαίωσής τους

 Θα σταυρωθώ μόνος μου στον σταυρό του ανέφικτου δρόμου μου 
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Ανάμεσα από τ’ αστέρια σε πρωτοείδα
Μέσα απ’ τις καμπύλες του χωροχρόνου σε αντίκρισα
στο φως των διπλών φεγγαριών,
στα φωτεινά κομμάτια των κομητών,
μέσα από άγνωστων πλανητών νοτισμένα πρόσωπα
Μες σε αστρικά νεφελώματα σε είδα,
σ’ επουράνιες λίμνες που έπλαθε το φως
γύρω απ’ το αστρόπλοιό μου
Ερχόσουν να με συναντήσεις,
ισορροπώντας επάνω στις δροσοστάλες
της γυαλιστερής σου αγάπης
μες στο ανυπότακτο μαύρο της αιώνιας νύχτας

Η νύχτα αυτή αχνίζει ακόμη πίσω απ’ την πλάτη σου,
σχηματίζοντας φτερούγες που λάμπουν μυστηριακά 
μες στην απονήρευτη ψυχή μου, 
μες στις χαμένες αυτοκρατορίες των ονείρων μου,
μες στις θριαμβευτικές σιωπές
της σταύρωσης και της ανάστασής μου 
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Αστέρια θυμάμαι σιωπηλά πως είχα περάσει,
μεγάλα άστρα φωτεινά
Μες σ' ένα φως μουντό κινούνταν
Κάποιος άλλος γαλαξίας ήταν,
χωρίς των πεθαμένων προσώπων μου τις εικόνες
Δεν αντηχούσε μέσα του ο θρήνος ο επιτάφιος
Ήλιοι παράξενα λαμπροί με τους πολύχρωμους πλανήτες
τους τριγύρω σε ζηλευτή τροχιά χωρίς παρεκκλίσεις                                  
Μα τώρα η ανάμνησή μου αυτή
που ποντίζεται σιγά σιγά στης μνήμης μου τα σκοτάδια,
σα μιας ήρεμης ημέρας απομεσήμερο μου μοιάζει
Νιώθω ν' απλώνεται βαθιά μου
και τη ψυχή μου να την πλημμυρίζουν τα ηχοχρώματά της
σαν τη θολή ανάμνηση μιας γυναίκας αγαπημένης                                      
που έφυγε χωρίς αποχαιρετισμό
πριν από χιλιάδες χρόνια
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Ο κάθε άνθρωπος έχει τον εξωπλανήτη του
Είναι το μέρος εκείνο που νιώθει
περισσότερη σιγουριά για τον εαυτό του,
περισσότερη ασφάλεια
Εκεί ο χρόνος σταματάει                                                                                      
και τίποτα δεν είναι αρκετό                                                                             
για να τον κάνει να γυρίσει πίσω,
στη μολυσμένη επιφάνεια της υδρογείου

Ο δικός μου νανοπλανήτης,
είναι φτιαγμένος από αποτυχίες
Τα χώματά του δεν είναι υγρά από θάλασσες,
είναι υγρά απ’ τα δάκρυά μου
Η οικογένειά μου δεν είναι
πολύχρωμα παιδιά που μου χαμογελούν
Πελώρια αλλόμορφα πλάσματα είναι                                                            
που με φυλακίζουν κάθε κοσμική νύχτα
στη μοναξιά μου,
χωρίς να μου επιτρέπουν ούτε καν
την υποψία κάποιου πόθου
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Στο θάλαμο του ύπνου μου μες στην αιώνια νύχτα,                                      
όταν εξορίζεται το φως απ’ τα πρόθυμα ματόφυλλα μου
τα λικνισμένα απ’τους απαλούς κυματισμούς του σκοταδιού,
αρχίζουν ν᾿ αναδεύονται
τα πνεύματα της ενδοχώρας μου

Ήχοι γνώριμων φωνών,
σπασμένες αρθρώσεις φράσεων
που θα ήθελα να ξεχάσω,
βλέμματα επιτιμητικά,
χαμόγελα γεμάτα γρίφους ξεπετιούνται παντού

Στο θάλαμο του ύπνου μου
το ζεστό σκοτάδι επωάζει
τις οχιές των σφαλμάτων μου,
τους μισότυφλους τροβαδούρους των ονείρων μου,
τους αμαρτωλούς φυγάδες πόθους μου

Πλήθη μακρόβιων ίσκιων τότε
τρυπώνουν στον ανυποψίαστο ύπνο μου,
ανοίγοντας μυστικές πύλες,
λεηλατώντας την παυσίλυπη νάρκη μου
Το πρωί ξαναγυρίζουν στις κρύπτες τους,
καραδοκώντας το επόμενο σκοτάδι,
ενώ εγώ αναδύομαι στο έσχατο φως λευκών νάνων
διάτρητων απ’τα πνεύματα της μέσα μου μυστικής χώρας
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Ωραίος είναι ο θρίαμβος
της ομορφιάς του απείρου
μα πόσο θα διαρκέσει;
Ως πότε η έναρξη της ζωής
με το θαύμα της θα συνταιριάζει;
Ως πότε η έλξη του απομεσήμερου
και τα κρυφά μυστικά των ονείρων
θα φεύγουν από μέσα μας;                                                                          
 Είμαστε σώματα από χέρια, πόδια, κεφάλι,επιθυμίες
ακατανίκητες, πόθους προσευχόμενους

Υπάρχει στο κέντρο της ζωής μας ο νους
γεμάτος άγνωστα συστατικά που ευωδιάζουν άνθη
και άγουρη νεότητα που γίνονται ήχοι αρμονικοί 
όμοιοι με δέντρου που σείει απ’ τον αέρα τα κλαδιά,
ή τ ’αφήνει απροστάτευτα μπροστά στης φωτιάς το τριζοβόλημα 

Στου έρωτα την ανάσα στάχτη γίνεται το σώμα μας
Ευωδιάζει, διχάζεται, αναζητά
μ’ ερωτική μανία την ένωσή του                                                                   
Η νεότητά του όμως σα βέλος ανέρχεται στο Σύμπαν,
λάμποντας έκθαμβα στα μάτια μας μπροστά

Φωνές θαυμασμού απ’ το βυθό της ανθρωπότητας
ανηφορίζουν, εξέρχονται απ’ τα χείλη των πόθων της,
όπως απ’ τη θύρα σπιτιού πυρπολημένου
έντρομοι και δυστυχείς φεύγουν οι κάτοικοι
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Ο φύλακας του σύμπαντος
αιώνες τώρα ανάβει με το αόρατο χέρι του τ’ αστέρια
Βάζει φωτιά στην ουρά των κομητών
εκεί στα σταυροδρόμια του απείρου,
όπου ξεκουράζονται οι ψυχές των αλλόκοσμων,
όταν ταξιδεύουν στους γαλαξίες,
αναζητώντας σπόρους αγάπης

Ο φύλακας του σύμπαντος
με τ’ άσπρα γένια ως το γόνατο
κάθεται αμίλητος και προβληματισμένος
Μόνο σαν ανταμώσουν                                                                                
όλοι οι αλλόμορφοι δίπλα του
με μάτια παράξενα γεμάτα απ’ τη δίψα του έρωτα,
χαμογελά και δείχνει με το βλέμμα
το δρόμο για τον δικό του γαλαξία
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Μες στο αστρόπλοιο αυτό είναι σα να βρίσκεσαι                                         
σε μια καινούργια κιβωτό όπου σύναξες
δέντρα, φυτά, ανυποψίαστα ζώα,
ανώδυνες μνήμες, ανούσιες πράξεις, μικρόπνοα όνειρα,                           
για να τα σώσεις
και να σωθείς κι εσύ μαζί τους 
Μπορείς να φαντάζεσαι
την άνθηση τους σα μικρές εκρήξεις από λευκούς νάνους,
σα μικρούς πολύτιμους εξωπλανήτες
Τα βλέπεις κιόλας να φωτίζουν με το φως τους
τα χέρια σου, τα πόδια σου, το νου σου,
το γεμάτο μηχανικές αρθρώσεις κορμί σου

Κάποτε, όταν θα έχεις αράξει πια στο ουράνιο Αραράτ
την ώρα που κρυφά σκιές αλλόκοσμων
θ’ ανεβαίνουν απ’ τη μπουκαπόρτα                                                                    
με αθόρυβες κυριαρχικές κινήσεις,
θα είσαι υποχρεωμένος να τους δεις και να σωπάσεις
Δεν υπάρχει στον προγραμματισμό σου η λέξη προδοσία
μα η σιωπή σου
είναι κιόλας μια ομολογία πως τους αντίκρισες,                                           
μια μαρτυρία πως κρατάς φυλαγμένο κάποιο μυστικό                             
ή πως κάτι ξέρεις,
μια κατανόηση άφατης γνώσης                                                                            
που πέφτει μ' έναν υπόκωφο θόρυβο
στο μεσοαστρικό κενό
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Αναζήτησες ποτέ κάτω απ' τους ήχους των άστρων
την αδιαίρετη σιωπή,
ιδίως την ώρα που βραδιάζει
και ο θάλαμος πλοήγησης μυρίζει ιδρώτα, αίμα, προσδοκία;
Εκείνη την ώρα βρίσκεσαι μες σε μια στερεή έκσταση
σκαμμένη μες στο μάταιο θόρυβο των μηχανών
Πότε-πότε, από κάποιον κρότο πιο ισχυρό,
από μια εξαίσια καμπύλωση του χωροχρόνου 
νιώθεις να σε σκουντάει στον ύπνο σου ένα χέρι αγαπημένο                    
χωρίς να ταράζει τα όνειρά σου,
προσφέροντας σου ταυτόχρονα                                                                           
την αίσθηση της ηρεμίας του ύπνου
και του χεριού του λατρεμένου την αψάδα
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Ίσκιοι βουβοί αράζουν μες στο ιπτάμενο όχημά μου 
Μάτια αχνά που κρατούν εικόνες μου ένδοξες                                  
από θριάμβους μου παρωχημένους
Πλάσματα με μια υποκριτική αγωνία
για την τωρινή μου κατάντια
Γυμνός βάζω στις φούχτες το κεφάλι μου                                                         
μα δεν καταφέρνω να τους κρυφτώ 
Ευτυχώς αγάπησα μόνον εσένα                                                                  
που τόσο με κράτησες ζεστά στην αγκαλιά σου
Σε αγάπησα, όπως τα ναυαγισμένα αστρόπλοια
τα τραγικά ουράνια λιμάνια,
τους μακρινούς  ανέλπιστους εξωπλανήτες,                                                    
τα φώτα ενός ελπιδοφόρου άστρου
Σε αγάπησα τις νύχτες που γύρευα μόνος                                                   
να βρω το χαμένο εαυτό μου,
τις νύχτες που μόνος μου τριγυρνούσα                                                          
στις εσχατιές του Σύμπαντος
χωρίς κανείς να με νιώσει,
τις νύχτες που σκότωνα μέσα μου
τις παλιές μου παραισθήσεις,
επιτρέποντας μόνο στις σκιές τους να ζήσουν 
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Συχνά εαυτέ μου σκέφτεσαι να υπήρχε
το απέθαντο της μνήμης
Να μη μπορείς να διώξεις                                                                                
από επάνω σου την σκόνη της
Όλο αυτό το βαρύ φορτίο της
που σε παρασέρνει σε ημέρες παρωχημένες
γεμάτες μάχες, αίμα, φόβο                                                                                    
μα και θάρρος, ανδρεία, δόξα
Ν’ αναλογίζεσαι αδιάκοπα όλα τα παλιά σου μεγαλεία,
τη μυρωδιά της ουράνιας θάλασσας και του χωροχρόνου,
τον ήχο της μαγνητικής βροχής                                                                  
επάνω στο ατσάλι του αστρόπλοιου σου
Να συμμετέχεις ασταμάτητα
στη μυσταγωγία της κοσμικής αυγής

Τώρα οι αιώνες δυσβάσταχτα ακουμπούν
επάνω στους ώμους σου
σ’ εκείνους τους μοναχικούς περιπάτους
στις απόμακρες συστοιχίες των άστρων
Τώρα τα μάτια σου εστιάζουν
στις αέναες ανταύγειες των καφέ νάνων,
στο θάμπωμα του στερεώματος
Να είχες ήθελες επάνω σου ένα σημάδι
να μπορείς ν’ αναγνωρίσεις τον οικείο πόνο
και πλησιάζοντάς τον
να μοιραστείς μαζί του
την οδύνη των επερχόμενων ημερών σου
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Σε απόπλους νυχτερινούς
βλέπω τους σχηματισμούς των αστεριών,
της οικουμένης ταξιδευτές
να προμαντεύουν το μέλλον
Βλέπω το διάστημα παντού, 
το βλέμμα μου σαν στριφογυρίζω
Όλο το Σύμπαν μια φούχτα
Μου διηγείται την πορεία των αιώνων από επάνω του
Οι κομήτες και οι αστεροειδείς μου διηγούνται
πως από φωτιά έγιναν όλα,
γι’αυτό νιώθω να καίγομαι κι εγώ 
Βλέπω αστρόπλοια να διασχίζουν                                                           
τα στενά περάσματα του απείρου,
φορτωμένα πραμάτειες,όνειρα, πόθους, τύψεις, υπεκφυγές
Βλέπω μέσα τους αλλόκοσμους να ερωτοτροπούν,
καλώντας με στο ανίερο φτερούγισμά τους
Στο βάθος της αμαρτίας τους μου γνέφουν να πάω
Ώσπου τα μάτια μου κουράζονται
Στρέφονται προς τα μέσα
Αντικρίζω την κλίμακα του αστροσκάφους μου
να με καλεί
Το σώμα μου υπακούει στο κάλεσμά της
που στο τέλος γίνεται προοπτική
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Ένα κάστρο απρόσιτο υψώνεται στη μέση του απείρου
Η φωνή της ουράνιας θάλασσας το αγκαλιάζει μόνο
και το κύμα που κλαίει για όσα του παίρνει η μαγνητική θύελλα
Ο καημός του τυλίγεται στους αφρούς
Ένα κάστρο εξώκοσμο υψώνεται
εκεί που θρηνεί η ψυχή μου

Μες στη δίνη των ονείρων μου που φοβάμαι μην τα χάσω
μια λαχτάρα της αυγής γεννιέται 
σαν κραυγή μακρινή και ζεστή
Παλεύει να μου γίνει οδηγός στη ζωή μου

Ποθώ τις φτερούγες των γλάρων στην πλάτη μου να νιώσω
να σπαθίζουν λευκές τον απέραντο ζόφο
που αναδύεται απ’ το μαύρο κάστρο      
Προς τα εκεί που τα καράβια των πόθων μου πλέουν
προς τα εκεί που ακούγεται ασίγαστος ο πόνος τους
και γιγάντια κήτη παλεύουν τις οδύνες μου
να κρατήσουν ψηλά επάνω στα στήθη του κάστρου
που κτίστηκε, όταν έσβησε των ανθρώπων το πνευματικό φως

Προς τα εκεί τα καράβια μου πλέουν τώρα
προς τα εκεί που υψώνεται
του κάστρου η σκοτεινή μορφή 
Η κραυγή μου ξεσκίζει τα στήθη των βράχων
και το κάστρο γκρεμίζεται, χάνεται στου χάους τον πυθμένα 
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Το μεταλλικό κορίτσι ήρθε στον πλανήτη μου πετώντας
Στάθηκε ευθυτενής μπροστά απ’ το αποικιακό οίκημά μου
Οι πρωτανθοί του κήπου μου μες στο γυάλινό τους θόλο               
ξεσκέπασαν το κεφάλι τους ερεθισμένοι από ηδονή
Η ματιά της ρομποτικής κόρης όμως θλιμμένη,
με μια θλίψη φτιαγμένη από αθάνατα ηλεκτρικά κυκλώματα

Το κορίτσι cyborg από αρχαία βαρυτικά κύματα βρεγμένο
με κοίταζε με τα ηλεκτρονικά της μάτια πικραμένα
Ήξερε πως ζω μες σ’ ένα ατσάλινο δίχτυ μεγαπόλεων
εφοδιασμένο με ιονισμένο νερό, χωροχρόνο,                                                
μαγνητική βροχή, όνειρα ηλεκτρισμένα

Δεν ήξερε όμως αν πραγματικά υπάρχω
ή αν είμαι το ολόγραμμα του προγραμματισμένου της πόθου
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Το γήινο ένστικτο το διατηρώ ακόμη 
μα ο οίστρος και ο ενθουσιασμός για την περιπλάνηση στο Σύμπαν
κατακλύζουν το είναι μου 
Με παρακινούν ν’ αψηφήσω την απειλή των πρωτόφαντων κινδύνων 
και των ατελέσφορων γνώσεων μου
Αρνούμαι σθεναρά την απαξίωση της δύναμης μου 
απ’ τη χειραγωγημένη κοινωνία της υδρογείου 
που με την άλογη αυτοκαταστροφή της παλεύει ν’ αφανίσει  
και ό,τι σπουδαίο και μεγαλόπνοο 
μπορεί να θρέψει την ανθρώπινη καρδιά μου
Ο ατίθασος χαρακτήρας μου που έχει ζυμωθεί εδώ και αιώνες                            
 με τον πηλό της γης 
ξεχειλίζει από έντονους πόθους, 
από ανυπέρβλητες λαχτάρες να κτίσω αποικίες στο διάστημα
Με το αδάμαστο πνεύμα μου πασχίζω να βιώσω το ανέφικτο, 
να βρω προφάσεις για μια νέα αρχή,
να γευτώ το εκχύλισμα της συμπαντικής ζωής μου 
για ν’ αποδιώξω την άφατη θλίψη του κοσμικού θανάτου μέσα μου 
Πλοηγώ ακούραστα στο μεσοαστρικό κενό, 
γυρεύοντας εναγώνια το πεπρωμένο μου 
Οι μυστικές φωνές της αιώνιας νύχτας με καλούν 
κι εγώ, ο σημαδεμένος απ’ τη μοίρα μου,
ακολουθώ τις τροχιές των εξωπλανητών
αναλογιζόμενος τη χίμαιρα νέων αποικιών στο φωτεινό διάστημα, 
κρύβοντας επιμελώς το χρυσάφι μιας καινούργιας πραγματικότητας
βαθιά μες στην ενδοχώρα της ψυχής μου
Ξεσπώ σε αναφιλητά ευτυχίας,
όταν αντικρίζω πρωτανθούς ν’ ανθίζουν
στο γόνιμο σώμα νανοπλανητών 
Μοιάζουν με την ανοιξιάτικη ανθοφορία της υδρογείου
Ωστόσο, δεν επιθυμώ παρά να θεμελιώσω
τον πλούτο και το νέο μου κόσμο 
επάνω σε αυτήν την αμμώδη ακτή του κόκκινου πλανήτη                                     
 ή κάπου αλλού να ζήσω 
την αιωνιότητα των ευάλωτων στιγμών του μέλλοντος μου 
που μέσα στη ριπή του χρόνου 
διαβαίνουν γοργά και χάνονται μαζί με τα όνειρά μου
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Δεν υπάρχουν άλλα πλάσματα
στον εξωπλανήτη του σιωπηλού πεπρωμένου
εκτός από εμένα και τους συμπολεμιστές μου
Θ’ αφήσω να περάσουν κάποιοι αιώνες
Ύστερα θα ξεκινήσω την ιστορία μου
μ’ένα σαγηνευτικό τραγούδι 
Γι’ αυτό μάλλον εξαφανίστηκαν                                                                     
όλοι όσοι με ακολουθούσαν,
μάταια αφού προσπάθησαν να με συγκρατήσουν,
φοβούμενοι αυτό που κάποτε θ’ ακούγανε
Επαληθεύθηκε έτσι η φήμη μου,
όπως σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλους πλανήτες,
ως σπουδαίου τροβαδούρου
Ποιος θα τολμούσε άραγε 
ν’ αμφισβητήσει τις φωνητικές μου ικανότητες;
Έτσι οι σύντροφοί μου με άφησαν μόνο μου                                           
με την ησυχία μου να εκφραστώ
Βέβαια τίποτε δεν θα έχουν να πουν μετά,
ενώ εγώ θα έχω αποδείξει στον εαυτό μου
ότι και το πιο μαγευτικό τραγούδι                                                              
δύσκολα γλιτώνει από φονικά χείλη ανθρώπου
που δε ξέρει ν’ακούει
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Μες απ’ την καυτή σάρκα του Σύμπαντος ταξίδεψα 
σε άλλους κόσμους παράξενους και μοναχικούς
στη μοναξιά, στην απελπισία, στην εγκατάλειψη
Έψαξα μες την άμμο του διαστήματος να βρω
χαμένους θησαυρούς που γνώριζα πως δεν υπήρχαν
Μες στην καρδιά μου κράτησα σφραγισμένο
μυστικά το όνομά σου
Όταν με αναζήτησαν αιθέριες υπάρξεις                                                          
της φρίκης και του τρόμου,
να μου προσφέρουν τα όσα δεν φαντάστηκα ποτέ,                                      
δεν ενέδωσα
Πυξίδα έβαλα στην καρδιά μου την αγάπη σου

Μες στην καυτή σάρκα του απείρου ταξίδεψα
Τις φλέβες του έβλεπα σα διαμάντιανα
λαμπυρίζουν μες στη ψυχή μου
Μέχρι που ξύπνησα απ’ τον εφιάλτη λουσμένος στον ιδρώτα
Στα δικά μου νοτισμένα μονοπάτια σεργιανίζω τώρα
Της ζωής μου καρπώνομαι την υγρή φύση
Κάθε σταγόνα ένα χαμένο όνειρό μου, σιγοτραγουδώ
Είμαι εθισμένος απόλυτα στον ανίατο έρωτά σου 
Σε θέλω, σε αποζητώ
Στα νερά σου καθρεφτίζομαι
Το φθαρτό μου σώμα φαντάζει θεσπέσιο,
καθώς χιλιάδες αστέρια φωσφορίζουν
στον τρελό χορό της αιώνιας νύχτας του πόθου σου
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Βαθιά βυθίζονταν τα δάχτυλα του Θεού
στην σαρκική μου αμορφία
Χάραζαν νέα μονοπάτια στον πηλό μου
με αφράτο χώμα και νερό αποσταγμένο
απ’ τη θάλασσα του εξωπλανήτη
όπου ποθούσα να κτίσω τη νέα αποικία μου,
όταν θα έπαιρνα το κατάλληλο σχήμα
απ’ τη βούληση του Δημιουργού
Με αγάπη μ’ έπλασε
ωραίος κι ευθυτενής να είμαι μες στο φως Του,
να μένω την Άνοιξη και το θέρος στην αγκαλιά του 
και όταν χάνονται τα τρελά τιτιβίσματα των πουλιών
μες στ’ ανοιχτά καταπράσινα λιβάδια, 
σιωπηλά να γυρίζω στην υπερκόσμια πολιτεία μου
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Κάποτε μες από την σκοτεινή ύλη αναδύονται
 ανώνυμες μορφές, αλλοπρόσαλλα σχήματα
που αναζητούν την προσωπικότητά τους 
Με συνεχείς προβολές εκτοξεύονται στο Σύμπαν
Αγκαλιάζονται με τους αγγέλους μου,
με τις αποτυχημένες ζωγραφιές των εφηβικών μου χρόνων
Τότε γίνονται όλα ένα,
γιατί η ψυχή μου
είναι μια άλλη άβυσσος
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Ας μην ανησυχώ
Ας μη βλέπω πια την εξώκοσμη χλόη                                                            
που ήρεμη ανασαίνει τους νεκρούς,
γλείφοντας τα ξεραμένα αίματά της
Μήτε τα πρόσωπα των λαβωμένων να κοιτώ
μες στο φαντασιακό κάτοπτρο τους 
Μήτε τη ζωή με τις απότομες μεταβολές των όρων επιβίωσης
Ξέρω τώρα την καταγωγή των πηγών της θλίψης μου
Γιατί κλαίει η τόλμη μπροστά σε μιαν απόσταση χωρίς μάχες
Γιατί πέρα από κάθε θρίαμβο αρχίζει η απελπισία
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Είμαι ο φύλακας του διαστήματος
Παρακολούθησα από κοντά μάχες και σφαγές
Στα νεανικά μου χρόνια
έπρεπε να ιδρυθούν αποικίες για να σωθεί η ζωή                                  
 πολλών πλανητών που χιλιάδες αιώνες κατοικούνταν
Στάθηκα και κοίταζα έκπληκτος και αναστατωμένος
το μίσος και τον όλεθρο
που σκόρπιζαν οι αλλόμορφοι μεταξύ τους                                                 
ως υποψήφιοι άποικοι ακατοίκητων ακόμη εξωπλανητών
Παρ’ όλο που πριν από λίγα κλάσματα χωροχρόνου ένιωθα μόνος,
στάθηκα και τα είδα όλα
σχεδόν με κάποια ευχαρίστηση
Ελπίζω να με συγχωρέσει ο θεός εαυτός μου

Ήταν πόλεμοι σκληροί,                                                                             
 χωρίς έλεος κανένα
Δεν έλειπε ο πόνος, το αίμα, η θλίψη
Ξαφνικά αντίκρισα την σιωπή στο στερέωμα
Τα πλαδαρά σαρκώδη χείλη, τα ερπετικά μάτια,                                            
τις φονικές καρδιές, τ’αμετάπειστα μυαλά
πεταγμένα τριγύρω μου να καίγονται
Δεν ήταν καιρός για συγγνώμη
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Μπροστά μου μια ρωγμή του διαστήματος
ύπουλα χάσκει, μου κόβει το δρόμο των άστρων
Σβήνω τις μηχανές του αστρόπλοιού μου
Σταματώ μπροστά στο μαύρο στόμα
Βαριά ανοίγω την ατσάλινη πόρτα                                                      
Υποχωρεί στη δύναμή μου
Η έλικα μιας σκάλας και μόνο μου φέρνει ίλιγγο
Εγκλωβισμένος μοιάζω σε στριφογυριστό κοχύλι
Κολλημένος στο κέντρο του κοιτώ ψηλά
σ’ έναν ιριδίζοντα κίβδηλο ουρανό
Στέκομαι σε στάση διαλογισμού                                                                      
Ένα παράξενο φως με λούζει ξαφνικά
Σηκώνω τα χέρια στο γυάλινο θόλο
και στην ανάστατη έλικα του DNA
της εσωτερικής μου υπερύψωσης
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Στα μάτια της μπροστά ένα παράξενο νέφος                                            
γεμάτο αλλοπρόσαλλες σκιές
που τα διπλά φεγγάρια συντόνιζαν μυστικά την πορεία τους
Τα μάτια της αγαπημένης μου συνήθισαν σιγά σιγά                          
τ’ ακαθόριστα σχήματα  
Έμαθαν αργά τα σημάδια του απρόσωπου αποχωρισμού                           
από στιγμές ανεύθυνες και μοναχικές
Γύρω από έναν τύμβο χορεύει τώρα,
φορώντας ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι.
Τελικά ήρθε η αυγή που την έπλασε ολοκαινούργια και νέα
Τη μεταμόρφωσε σε αφρισμένη θάλασσα από παλλόμενο φως                  
με το βλέμμα καρφωμένο στον αδιάλλακτο ορίζοντα,
με τη ματιά θαμπωμένη από ανυπέρβλητη ομορφιά                                       
που μέσα της εξαφανίστηκαν όλοι οι ίσκιοι
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Ακόμα κι αν οι γαλαξίες στερέψουν
και το Σύμπαν μοιάζει κενό,
εμείς οι ερασιτέχνες αστροταξιδευτές
ένα νέο πλανήτη απ’ την άβυσσο θα υψώσουμε
Όταν όλη την άμμο του διαστήματος πατήσουμε,
τα μυτερά βράχια του
που είναι όμοια με παράξενα πρόσωπα 
θα καλωσορίσουμε στην πικρή ζωή μας
Έκπτωτοι του απείρου εμείς
μα ελεύθεροι
Κατάλυμα εκεί θα κτίσουμε
και λίγο πριν χαράξει
μια ολοκαίνουργια κοσμική αυγή,
απαριθμώντας τα οφέλη του
για μια νέα αρχή ζωής,
για έναν σκοπό που δεν τραγουδήσαμε ακόμη,
για τη μυστική ουσία της ζωής,
για το τέλος του παλιού κόσμου μας,
θα ματώσουμε τα χείλη του εξωπλανήτη
που μόνοι μας θα δημιουργήσουμε



διηγημαδιηγημα
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«Η κότα δεν είναι παρά ο τρόπος, που βρίσκει το αυγό για να φτιάξει ένα άλλο αυγό»                        
- Σάμουελ Μπάτλερ, Ζωή και Συνήθεια (1877) -

«Αθανασία είναι η κατάσταση ενός νεκρού που δεν πιστεύει ότι είναι νεκρός»
- Χ. Λ. Μένκεν -

«Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο μυαλό σου. Σε ό,τι δίνεις δύναμη, αυτό σε
εξουσιάζει»
- nea-acropoli.gr -

«Είναι ευλογία και κατάρα να νοιώθεις τα πάντα τόσο βαθιά!»
- Atlas of style collective -

«Δεν μπορείς να σπάσεις αλυσίδες που δεν τις βλέπεις»
- Φραντς Κάφκα -

«Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι σκλάβος της εξέλιξης. Δεν υπάρχει πρόοδος που δεν
καταλήγει να τον υποδουλώσει εντελώς»
- Πωλ Βαλερύ -
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«Που είναι τα φοβερά μυστικά;»

Ο Γιώργος ρώτησε τον ερημίτη Ραμνιαδά  με αγωνία ανάκατη με ακράτητη
περιέργεια. 

«Εδώ, στο σκευοφυλάκιο του ναού Πασουπατινάθ», απάντησε διστακτικά ο
επικεφαλής των ινδουιστών ασκητών, των ταγμένων στην υπηρεσία του θεού
Σίβα. «Ο ναός Πασουπατινάθ είναι ο ιερότερος Ινδουιστικός ναός αφιερωμένος στον
Σίβα στις όχθες του ποταμού Βαγμάτι 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κοιλάδας του
Κατμαντού στο Νεπάλ. Ο ναός συγκαταλέγεται στην λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της ΟΥΝΕΣΚΟ. Βρίσκεται χτισμένος στις όχθες του ποταμού Μπαγμάτι ο οποίος
θεωρείται ιερός κατά την θρησκευτική παράδοση του Ινδουισμού. Είναι
παραπόταμος του ποταμού Γάγγη. Η περιοχή χρησιμοποιόταν ως χώρος ανιμιστικής
λατρείας από το 500 π.Χ. Η σημερινή μορφή του ναού χρονολογείται από ανακαίνιση
που έγινε το 18ο αιώνα και έχει αρχιτεκτονική μορφή Νεβάρ-Νεπαλέζικη. Ο ναός
είναι αφιερωμένος στον θεό Σίβα, ο οποίος κατά την ινδουιστική παράδοση είναι ο
θεός της δημιουργίας, της καταστροφής, του καλού, του κακού, της γονιμότητας και
του ασκητισμού. Στο ναό υπάρχουν πολλά λινγκάμ (φαλλική αναπαράσταση του θεού
Σίβα), τα οποία οι πιστοί δείχνουν την λατρεία τους, βάζοντας επάνω σε αυτά βούτυρο,
γιαούρτι, γάλα, μέλι και ζάχαρη. Ο θεός Σίβα αναπαριστάται με 1008 μορφές, αλλά
στο ναό αυτό λατρεύεται με την μορφή "Πασουπατινάθ". Η αναπαράσταση του Σίβα
ως "Πασουπατινάθ" θεωρείται αρχηγός όλων των θηρίων και προστάτης του Νεπάλ.
Θέλετε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες, κ. Γιώργο;»

Κατόπιν του έτεινε το ίδιο απρόθυμα ένα σκουριασμένο κλειδί κι έγνεψε προς
τη γωνία του κελιού και μια στενή πόρτα, που έμοιαζε να οδηγεί σε αποθήκη
για άμφια, δισκοπότηρα ή κάτι τέτοιο.

«Πάμε κάτω», είπε ο Γιώργος στρεφόμενος στα υπόλοιπα μέλη της μικρής
εξερευνητικής ομάδας.
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Η χαμηλή πόρτα άνοιξε, αποκαλύπτοντας μια στενή στριφογυριστή σκάλα
προς τα έγκατα του ναού. Ο Γιώργος κοίταξε μέσα στην κρύπτη.

«Φρικιαστικό. Θα περάσω πρώτος καλύτερα μετά τον ασκητή».

Δίπλωσε στα δύο το τεράστιο κορμί του, οι υπόλοιποι της αποστολής έσκυψαν
το κεφάλι τους κι έτσι άρχισαν την ελικοειδή κάθοδό τους στο πανάρχαιο
παρελθόν. Ήταν μια κάθοδος στον τάφο, μια κάθοδος στον Άδη, με τα ξύλινα
σκαλοπάτια να τρίζουν κάτω απ’το πιεστικό βάρος της ομάδας.

Δεν υπήρχε τίποτε το κλειστοφοβικό στο χώρο κάτω απ’ τη μονή όπου
τέλειωναν οι σκάλες, κάτι που να κάνει τους συντρόφους να αισθάνονται
περιορισμένοι ή στριμωγμένοι. Επρόκειτο για έναν ευρύ, άδειο και γκρίζο
απ’τη σκόνη χώρο. Μια σειρά γυμνοί γλόμποι φώτιζε την τεράστια αίθουσα
μ’ένα δυνατό φως, θυμίζοντας ανάκριση. Κατέβηκαν στο σκονισμένο δάπεδο
και άρχισαν να προχωρούν ανάμεσα σε τοίχους και κολόνες. Υπήρχαν
τμήματα πλακόστρωτου κάτω απ’τα πόδια τους, πήλινες σωληνώσεις και
μεγάλα κομμάτια σπασμένου μαρμάρου, επάνω στο οποίο υπήρχαν
επιγραφές γραμμένες σε σουμεριακή γραφή. Κίονες υψώνονταν σαν
σταλαγμίτες μέσα σε σπήλαιο, για να συγκρατούν την κορυφή του κτίσματος,
που ήταν το δάπεδο της μονής ακριβώς από επάνω.

«Που βρισκόμαστε;» ρώτησε ο Γιώργος τον ερημίτη. Τέντωσε το λαιμό του για
να δει, με τη σαγήνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Σε ποια χρονική
περίοδο κτίστηκε αυτός ο υπόγειος χώρος;

«Στα τέλη του δέκατου μ.Χ. αιώνα. Σε κάποια δημόσια αίθουσα, που διατηρήθηκε
μετά την ίδρυση του ναού. Πιθανότατα εδώ συναθροίζονταν διάφοροι σοφοί απ’όλο
τον τότε γνωστό κόσμο και συσκέφτονταν για φλέγοντα αποκρυφιστικά θέματα ή
μελετούσαν πανάρχαια χειρόγραφα».

Η ομήγυρη στεκόταν εκεί, ανάμεσα στα σκόρπια αστικά ερείπια αιώνων σαν
φλόγα, μια λαμπερή φλόγα μέσα στις γκρίζες μνήμες μιας αινιγματικής
εποχής. Τι σκεφτόταν; Έκαναν όλα τα μέλη της τις ίδιες σκέψεις; Άραγε
ένιωθαν το ρίγος, που προκαλεί η συναίσθηση του παρελθόντος, την παράξενη
έξαψη της χρονικής εγγύτητας; Αυτό υπέθεσε ο ερημίτης ότι συνέβαινε. Δε
μπόρεσε να διακρίνει τίποτε παραπάνω, όταν ο Γιώργος ως αρχηγός της
ομάδας στράφηκε προς το μέρος του.               
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«Μπορείς να τους νιώσεις;»

«Ποιους;»

«Αυτούς τους παγκόσμιους σοφούς»

«Τώρα μιλάει η μυστηριακή φύση σου;»

«Είναι μόνο μια απλή άσκηση φαντασίας»

«Αναμφίβολα χρειαζόμαστε άμεσα τη φαντασία σε αυτό το μέρος»

Η μυρωδιά! Η μυρωδιά των αιώνων, νεκρή και ανάερη. Κάπου πέρα από ένα
χαμηλό κράσπεδο αχνοφαινόταν ένα μωσαϊκό κάτω απ’ τη σκόνη, σαν τραύμα
που μόλις διακρίνεται κάτω απ’το πυκνό τρίχωμα ενός ζώου: το περίγραμμα
ενός φιδιού που δάγκωνε την ουρά του σχηματισμένο με ψηφίδες από γκρίζο
βασάλτη. Ο Γιώργος φώναξε και τους άλλους να το δουν. 

«Ώρα για τη διάλεξή σου περί φιδιών», παρατήρησε με μια παράξενη έκφραση
ένα απ’ τα μέλη της ομάδας, ο μεγάλος κυβερνοναύτης Χρήστος Αγγελίδης.
Εμπρός, ξεκίνα!
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«Σύμβολα, σινιάλα, συνθήματα. Ειδικά ο ουροβόρος όφις είναι απ’ τα πιο παράξενα.
Το χρησιμοποιούσαν ως σημάδι αναγνώρισης απ’ τα πανάρχαια ακόμη χρόνια και
συμβόλιζε την κυκλική επανάληψη της ιστορίας και του χρόνου, αλλά και την αέναη,
την αδιάκοπη πορεία της σκέψης και της ζωής. Μάλιστα ένας αρχαίος θρύλος λέει ότι
ο Άποφις, το Μεγάλο Ερπετό, ο Νάγκα ο Αιώνιος, κοιμάται ακόμη στα σπλάχνα της
Γης και περιμένει τα άστρα να παραταχθούν στη σωστή τους θέση για ν’ αναδυθεί και
να καταβροχθίσει το δημιούργημά του, τον πλανήτη. Ο Άποφις είναι γνωστός στους
Έλληνες και τους Ρωμαίους ως Τυφώνας, ο οποίος είναι ο άρχοντας των ισχυρών
ανέμων, που έρχονται απ’ το νότο. Ως γνωστόν, ο Καμβύσης, ο Πέρσης κατακτητής,
είχε στείλει ένα στρατό πενήντα χιλιάδων αντρών στις ερημιές. Έλπιζε να λεηλατήσει
τον πλούτο της Όασης του Άμμωνα, αλλά ο στρατός του δεν έφθασε ποτέ εκεί,
κανένας άντρας από αυτούς δε βγήκε ποτέ ξανά απ’ την έρημο. Σίγουρα ο Ηρόδοτος
κάνει λάθος όταν καταγράφει ότι, ο στρατός αυτός χάθηκε σε μια μεγάλη
ανεμοθύελλα. Δε φταίει η ανεμοθύελλα, αλλά ο άρχοντάς της, το χοντρό,
κουλουριασμένο φίδι. Ο ερπετόμορφος αυτός Καταβροχθιστής της Γης ζούσε για
αιώνες κοντά στους αφιερωμένους σε αυτόν ναούς, συμμετέχοντας στις αιμοσταγείς
τελετουργίες τους. Οι ιερείς το ονόμαζαν Σάι-Ουρτ-Αμπ, γνωρίζοντας ότι αυτό ήταν το
Πεπρωμένο που μια ημέρα θα ακινητοποιήσει τον κόσμο. Το Μεγάλο Φίδι όμως
μεγάλωνε πολύ και δεν μπορούσε να παραμείνει στους ναούς, που είχαν κτιστεί για τη
λατρεία του. Πήγε στην έρημο και τρύπωσε βαθιά κάτω απ’ την άμμο, μέσα στην
άβυσσο της γης, συνεχίζοντας ν’ αναπτύσσεται. Επιστρέφει μόνο για να συμμετάσχει
στις πιο σημαντικές τελετουργίες. Τότε οι προσκυνητές έβλεπαν τον Σάι-Ουρτ-Αμπ
με απόλυτο τρόμο και μιλούσαν γι’ αυτόν με δέος στις πατρίδες τους και για το
τεράστιο γκονγκ του βωμού, το οποίο είχαν κατασκευάσει οι ιερείς των ναών για να
τον καλούν απ’την έρημο.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήχησε εκκωφαντικά μια βροντή, μια πανίσχυρη έκρηξη
στον σύγχρονο επάνω κόσμο, που κάλυψε χωρίς δυσκολία την απόσταση δεκατριών
αιώνων και τράνταξε τους πανάρχαιους τοίχους σαν σεισμική δόνηση. Την ίδια στιγμή
έσβησαν τα φώτα, βυθίζοντας την ομήγυρη των εξερευνητών των αρχαίων κόσμων σε
αβυσσαλέο σκοτάδι…

89



Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Πολύ προτού να ταξιδέψω στα βαθιά γηρατειά, που
εξολοθρεύουν τις αναμνήσεις απ’ το μυαλό όλων των ανθρώπων, θα καταποντιστούν
οι δικές μου ζοφερές θύμησες. Γι’ αυτό κι εγώ, ο Χρήστος Αγγελίδης, που θεωρούμαι
γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, σκαλώνω αυτήν εδώ την ιστορία στο χαρτί
για να φανερώσω τη διαχρονική απειλή του Μεγάλου Νάγκα εναντίον του πλανήτη
που κατοικούμε. Κι όταν τελειώσω, θα προσευχηθώ για τους κακόμοιρους ενοίκους
της Γης. Μάλιστα, θα προσευχηθώ δύο φορές, γιατί το αντίστοιχο του Μεγάλου
Νάγκα ο μεγαλοπρεπής θεός Άνου με τα παιδιά του, τους Ανουνάκι, έρχεται απ’ το
διάστημα με τον ίδιο ζοφερό σκοπό, την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη μας.
Ύστερα θα παραδώσω το κείμενό μου στον ίδιο τον εκδότη του περιοδικού
"ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ", στο οποίο εργάζομαι τα τελευταία δεκαεπτά
χρόνια, με τον όρο να το δημοσιεύσει μετά το θάνατο της μνήμης μου, που δε θα
αργήσει να έρθει. Τότε που δε θα θυμάμαι τίποτε, αλλά και δε θα με νοιάζει να
θυμηθώ. Έτσι κανένας άνθρωπος να μην πληροφορηθεί για τα περιστατικά, που
έζησα ενώ ακόμη θα βρίσκομαι στην αγκαλιά των πανάσχημων αναμνήσεών μου. Κι
αυτό, γιατί αληθινά θα ήταν τρομερό να αποκαλυφθούν τέτοια διαβολικά και
φρικιαστικά γεγονότα και ν’ αντικρίσω τη σκοτεινή απόγνωση ν’ απλώνεται σαν
ερπετό του ερέβους στα πρόσωπα των συνανθρώπων μου, ενώ ακόμη θα διατηρώ τη
δύναμη της μνήμης. Για την ώρα μόνο εγώ έχω γνωρίσει την ακατανόμαστη
πραγματικότητα, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού και στενός φίλος μου, ο
φωτογράφος που έπαιρνα πάντοτε μαζί μου στις αποστολές και η ομάδα που
σχημάτισα από ανθρώπους, που είχαν την ίδια ατυχή συγκυρία μ’ εμένα να έχουν
παρόμοιες εμπειρίες αυτού του ερπετόμορφου εφιάλτη. Κι αυτοί όμως ορκίστηκαν να
μη μιλήσουν μέχρι τον απόπλου μου απ’ τις δαιμονικές σκηνές μιας απόλυτα αλγινής
περιόδου της ζωής μου. 
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Όπως τ’ ανακατωμένα μαλλιά της κακίας, που τα φυσά ο άνεμος της κόλασης, έτσι
και η φωτιά που άναψε απ’ την σπίθα ενός τσιγάρου απρόσεκτα και ανεύθυνα
πεταμένου από κάποιον προσκυνητή έλαμπε για τρεις νύχτες και τρεις ημέρες στην
καρδιά του δάσους στο βορειοδυτικό άκρο της Ινδίας, σέρνοντας στο διάβα της τρόμους
για συμφορές και αρρώστιες, που χτύπησαν αυτό το ιερό βουνό του Ινδουισμού. Πολύ
γρήγορα φήμες για κάτι παράξενο και απαίσιο, για κάτι φρικτό και ανήκουστο, που
δεν το συναντάει κανείς παρά μόνο στους σκοτεινούς θρύλους, άρχισαν να διαδίδονται
ανάμεσα στους ασκητές. Κάποιοι, μάλιστα, ψιθύριζαν πως ερχόταν απ’ το ναό
Πασουπατινάθ, ο οποίος βρίσκεται στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ινδίας με το
Νεπάλ.

Η φρικαλέα τύχη να πρωταντικρίσει αυτόν τον εφιάλτη, έπεσε σ’ ένα νεαρό ασκητή.
Είχε πάει για μια δουλειά στο πιο κοντινό χωριό, όπου και καθυστέρησε, με
αποτέλεσμα στην επιστροφή να τον βρει η νύχτα. Δεν είχε φεγγάρι για να φωτίζει το
δρόμο του μέσα στο δάσος. Μόνο η καυτή λάμψη της πυρκαγιάς, που χλωμή λόγω της
απόστασης διαπερνούσε τα κλαδιά κι έφθανε να τον φωτίσει αμυδρά στο
σκληροτράχαλο μονοπάτι, που είχε ακολουθήσει. Οι παράξενες σκιές που
δημιουργούνταν απ’τη μακρινή φωτιά, ξυπνούσαν μέσα του τον τρόμο του
υπερφυσικού. Άρχισε, λοιπόν, να προχωρά πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση του
μοναστηριού.

Καθώς περνούσε ανάμεσα απ’ τα πανάρχαια δέντρα, που υψώνονταν πυκνά και
αδιαπέραστα, νόμισε πως είδε φωτισμένα παράθυρα και καταχάρηκε. Ύστερα από
λίγη ώρα όμως, διαπίστωσε ότι το φως αυτό ήταν πολύ πιο κοντά, κάτω από μερικά
μεγάλα κλαδιά. Η κίνησή του θύμιζε το φασματικό φως, που αρκετές φορές
δημιουργούν τα αέρια των βάλτων. Το χρώμα του ήταν φωσφορίζον, δηλητηριώδες
πράσινο. Και τότε το αποτρόπαιο χέρι του τρόμου έσφιξε την καρδιά του νεαρού
ερημίτη. Εκεί ανάμεσα στα προϊστορικά δέντρα περιτυλιγμένο μ’ ένα διαβολικό
φωτοστέφανο αντίκρισε το μεγαλόπρεπο ερπετό των βιβλικών θρύλων. Προχωρούσε
αντίθετα από αυτόν ερχόμενο εναντίον του, στάζοντας ανάμεσα απ’ τα τεράστια
δόντια του, που είχαν δυο φορές το μέγεθος χαυλιόδοντα ελέφαντα, δηλητηριώδη
σάλια ακατάσχετης πείνας. Ο κακότυχος μοναχός μόλις που κατόρθωνε να ξεχωρίζει
ανάμεσα στα μπερδεμένα κλαδιά και τις απόμακρες λάμψεις της φωτιάς την εικόνα
μιας αποκρουστικής όψης ενός πλάσματος, που το μέγεθός του δεν ήταν δυνατόν ούτε
να το υπολογίσει. Λες και το δάσος ήταν φυτεμένο επάνω στο σώμα αυτού του φρικτού
ερπετόμορφου όντος.
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Ο ασκητής δεν πρόλαβε να δει τίποτε άλλο από αυτό το αλλόκοτο και τρομακτικό
ερπετό, γιατί τον προσπέρασε γρήγορα, σωριάζοντάς τον κάτω με το ατελείωτο κορμί
του. Έτσι όπως θ’ αναποδογύριζε ένα τάνκερ μια βαρκούλα, αν περνούσε ξυστά από
αυτήν. Μισοπεθαμένος απ’ το φόβο του ο νεαρός ασκητής έφθασε με τρεμάμενα πόδια
στην είσοδο του ναού και λουσμένος από κρύο ιδρώτα χτύπησε να του ανοίξουν να
μπει. Ο φύλακας της πύλης, ένας καμπούρης γέρος, μετά από πέντε λεπτά άκρατης
αγωνίας, τα οποία φάνηκαν στο δύστυχο μοναχό σαν ένα ολόκληρος αιώνας, του
άνοιξε τη βαριά ξύλινη πόρτα, χαρίζοντάς του τη θαλπωρή της ασφάλειας.

Το επόμενο πρωί μετά τη λειτουργία του όρθρου, βρέθηκαν ματωμένα πούπουλα από
πάπιες, χήνες και κύκνους που ζούσαν στη γεμάτη λωτούς και άλλα υδρόβια φυτά
λιμνούλα του μαντίρ, του ινδουιστικού ναού. Την άλλη μέρα μερικά κομμάτια από μία
αγελάδα στο δάσος, που ο νεαρός ασκητής διέσχισε εκείνη τη νύχτα. Το δύσμοιρο ζώο
ήταν κατακρεουργημένο και το αίμα και το μεδούλι του είχαν ρουφηχτεί από μέσα
του, ενώ ίχνη από οπλές ημίονου δέκα μέτρα παρακάτω έδειχναν ότι, ένα
μεγαλόσωμο ζώο είχε εξαφανιστεί. Οι μοναχοί του ναού εκείνο το πρωί κοίταξαν με
ευσπλαχνία τον αδελφό τους κι ευχαρίστησαν τον Σίβα για τη σωτηρία του.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, ένα κύμα ιστοριών για εξαφανίσεις ζώων βουτηγμένες
στο αίμα κατέκλυσε το πυκνό δάσος. Κι ύστερα, ξαφνικά οι σφαγές των ζώων
σταμάτησαν, αλλά τότε ακριβώς τρεις επισκέπτες, δύο Γερμανοί κι ένας Έλληνας,
έγιναν βορά του μεγαλειώδους φιδίσιου πλάσματος, καθώς εγκατέλειπαν τη σκήτη
ενός ερημίτη. Ο άγιος αυτός άνθρωπος αντίκρισε το πιο αποτρόπαιο θέαμα της ζωής
του και συνδυάζοντάς το με ό,τι φρικαλέο είχε ζήσει στο παρελθόν και για το οποίο
πολύ λίγοι γνώριζαν, τυλίχτηκε με μια ανελέητη σιωπή. Χωρίς να έχει τη δυνατότητα
της ομιλίας ο πατέρας Ραμνιαδά και χλωμός απ’ την αδιάκοπη νηστεία και προσευχή
βυθίστηκε μέσα στο τρομαγμένο εγώ του και σιγά αλλά σταθερά έσβησε, όπως το κερί
που ανάβει ένας ταλαιπωρημένος προσκυνητής στο μανουάλι κάποιου ξεχασμένου
ξωκκλησιού.

Το καλοκαίρι πέρασε με νύχτες φρίκης κάτω απ’ την απελπισμένη λάμψη του
φεγγαριού. Μοναχοί, ξυλοκόποι και τουρίστες σκοτώθηκαν απ’ το τρομακτικό
ερπετό, που σερνόταν μέσα στο σκοτάδι, φωσφορίζοντας και αλλάζοντας χρώματα.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως εξαφανιζόταν. Φώλιαζε πιθανότατα στα έγκατα
της κούφιας γης, όπου παρέμενε πάντα σιωπηλό, χωρίς να κάνει τον παραμικρό
θόρυβο. 
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Κόντευε πια να μπει το φθινόπωρο. Τα πρώτα κίτρινα φύλλα έπεφταν στο χώμα,
επιζητώντας να καλύψουν τις σκηνές κόλασης, που διαδραματίζονταν ασταμάτητα
επάνω του. Οι διαδόσεις τους έφθαναν μέχρι τα αυτιά μου. Επειδή εντρυφούσα,
μελετώντας θέματα θρησκειολογίας, μεταφυσικής και αποκρυφισμού κι έψαχνα
πάντα για το μυστήριο και το παράξενο, όλα αυτά που μάθαινα για το μεγαλόπρεπο
ερπετό, μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Θέλησα, λοιπόν, να μπω στον εφιαλτικό κόσμο
του, να εισβάλω σε αυτόν. Έτσι, λοιπόν, άρχισα ν’ αναζητώ στοιχεία για τον Μεγάλο
Όφι. Διψούσα να πληροφορηθώ περί της καταγωγής του. Ποιες ήταν άραγε οι
ιδιομορφίες του; Ποιες ακριβώς ήταν οι τελετές, που συνέθεταν την πανάρχαια
λατρεία του, την Οφιολατρεία; 

Κάπου διάβασα ότι, λατρεύουν ακόμη σε πολλές περιοχές της Γης το πνεύμα του και
την ανυπέρβλητη δύναμή του και οι απόγονοί του, τα γνωστά είδη ερπετών
θεωρούνται και αυτά ιερά. Συγκέντρωσα όσο περισσότερο υλικό μου ήταν δυνατόν
και προσπάθησα κατόπιν να βάλω τις γνώσεις μου σε μια τάξη, σε μια σειρά,
καταγράφοντας αυτές με κάθε λεπτομέρεια. Εκείνα τα πράγματα που έμαθα με
γέμισαν με ανείπωτη φρίκη, αφού σχετίζονταν με τις πιο απόκρυφες πτυχές της
δημιουργίας του ίδιου του πλανήτη Γη, επάνω στον οποίο σαν μικρόβια
αναπτυσσόμαστε εμείς οι άνθρωποι ραγδαία και αμετανόητα, καθώς και για τη
δημιουργία του σύμπαντος και του χάους. Όλα αυτά που έμαθα με απασχολούσαν
αφάνταστα, ενώ περίμενα ότι κάποιοι θα μου ζητούσαν να τους συμπαρασταθώ σ’
έναν οδυνηρό πόλεμο κατά του τέρατος.

Έτσι μετά το θάνατο άλλων πέντε προσκυνητών μου ήρθε μια συννεφιασμένη,
μελαγχολική ημέρα ένα γράμμα εκ μέρους της ομάδας μερικών παράτολμων
ανθρώπων. Μου ζητούσαν χωρίς πολλά λόγια τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου
για την εξόντωση του μεγαλόπρεπου ερπετού. Μου έγραφαν ακόμη πως με γνωρίζουν,
εξαιτίας της παγκόσμιας φήμης, που διαθέτω ως συγγραφέας μυστήριων και
παράξενων θεμάτων και ότι η ενεργός συμμετοχή μου σ’ έναν πόλεμο εναντίον του
αποτρόπαιου ερπετού θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη απ’ το να τους ενημερώσω σχετικά
με αυτό το τέρας με κάποια επιστολή μου. 
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Συναντηθήκαμε στο ναό Πασουπατινάθ και αφού αγκαλιαστήκαμε και
ακουμπήσαμε τα μέτωπά μας σε μιαν ένδειξη φιλίας και αλληλεγγύης ξεκινήσαμε για
το άλλο μοναστήρι στην Βορειοδυτική Ινδία, όπου ο Μεγάλος Νάγκα λυμαινόταν την
περιοχή, ενώ βαριά σύννεφα απλώνονταν σα νυφιάτικο σεντόνι ακριβώς από επάνω
μας. Οι σύντροφοί μου ήταν μυώδεις και δοκιμασμένοι πολέμαρχοι, σε μάχες της ζωής
που απαιτούσαν ψυχραιμία και θάρρος και πάνω απ’ όλα είχαν έρθει αντιμέτωποι με
τον Μεγάλο Νάγκα. Επικεφαλής ήμουν εγώ. Οι σύντροφοί μου δεν ήταν καθόλου
φλύαροι, αλλά συνέχεια μου έθεταν ερωτήσεις σχετικά με αυτό το δαιμονικό κακό,
που είχαμε ν’ αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα αυτό ήταν κάτι που με ικανοποίησε, γιατί
κατάλαβα πως θα κρατούσαν μια διακριτική σιωπή για όλα εκείνα, που επρόκειτο να
δούμε και να μάθουμε στο μαντίρ. Με δύο τζιπ φθάσαμε όσο πιο κοντά στο ναό
μπορούσαμε και μετά προχωρήσαμε με τα πόδια σχετικά γρήγορα, καθώς ο ήλιος
έδυε, φορώντας τον πορφυρό μανδύα του. Σύντομα το σκοτάδι άρχισε να πλέκει τα
δίχτυα του μέσα στα φυλλώματα, κλείνοντάς μας από παντού, όπως οι
μεταξοσκώληκες φυλακίζονται στο κουκούλι τους. Βουλιάζαμε όλο και βαθύτερα
μέσα στο αγνό δάσος της βουνοπλαγιάς, που και αυτό άγρια βεβηλώθηκε απ’ τη φωτιά
και απ’ τον ερπετικό εφιάλτη. Ένα ρίγος σερνόταν στη ραχοκοκαλιά μας, ξέροντας τι
βρισκόταν μπροστά μας μέσα στο σκοτάδι και πέρα απ’ τους καμένους κορμούς των
δέντρων.

Φθάσαμε στην παγόδα, χωρίς καμιά στάση και χωρίς, ευτυχώς, να μας συμβεί κανένα
κακό. Το φεγγάρι χλωμό σαν το πρόσωπο ενός νεκρού, φάνηκε επάνω απ’ τα ψηλά
δέντρα. Συνέχισε να κολυμπά μέσα στο μαύρο τ’ ουρανού, επάνω στον οποίο ήταν
καρφιτσωμένα εκατομμύρια αστέρια και ν’ ανυψώνεται όλο και περισσότερο και το
ασημένιο φως του χυνόταν επάνω στους γκρίζους βράχους που εξείχαν τριγύρω. Η
νύχτα περνούσε ανάμεσα απ’ τα μαλλιά μας μ’ ένα ανατριχιαστικό σύρσιμο, καθώς
κάτω από μια χοντρόκορμη βελανιδιά καθήσαμε να ξαποστάσουμε, μέχρι ο ήλιος με
τα σαγηνευτικά χρώματα της αυγής διαδεχτεί την άδεια σελήνη. Η σιωπή τριγύρω
ήταν απόλυτη. Δεν κουνιόταν τίποτε. Το μόνο που διαπιστώναμε, ήταν η διστακτική
εναλλαγή του φωτός με τις σκιές.

Αμίλητοι, η ομάδα, με συντρόφευαν στην περισυλλογή μου. Ήξεραν ότι δεν έπρεπε να
ταράξουν τις σκέψεις μου, που τώρα προσπαθούσα να τις βάλω σε μια σειρά πάλι. Την
καταγωγή του μεγαλόπρεπου φιδιού, τη διαχρονική πορεία του, τις τελετουργίες του
και τη λατρεία του από πολλούς λαούς και φυλές ακόμη και σήμερα και την τρομερή
απειλή, που σύμφωνα με τις δοξασίες σήμαινε το ξύπνημά του, αλλά και την άμεση
σχέση του με τον Άνου και τους Μεγάλους Ανουνάκι, τα παιδιά του που ζουν στον
πλανήτη Νιμπίρου»
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«Συμμεριζόμαστε την αγωνία και τους φόβους σου κ. Αγγελίδη», άκουσα τον
σύντροφό μου που καθόταν δίπλα μου να λέει. Πιθανώς είχε εισχωρήσει στο
μυαλό μου και ήξερε τι ακριβώς σκεφτόμουν. «Βλέπεις βρήκαμε κι εμείς ένα
πανάρχαιο κείμενο με πληροφορίες γι’αυτόν τον ανίερο θρύλο». 

Ύστερα σώπασε απότομα, όσο ξαφνικά άρχισε να μιλάει. Με τα λόγια του
αυτά όμως, εγώ που γνώριζα τόσα όσα δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν όλοι
αυτοί, ένιωσα μιαν αλλόκοτη ασφάλεια και ευχαρίστησα τον Θεό, που μου
έστειλε αυτούς τους ανθρώπους εναντίον του τρόμου, της φρίκης και της
δεισιδαιμονίας. Ίσως μόνος μου να μην κατάφερνα και πολλά πράγματα. Ίσως
μάλιστα να πέθαινα, χωρίς να προλάβω να κάνω το παραμικρό. Οι σύντροφοί
μου βρίσκονταν πιο κοντά από εμένα στο δάσος, που απλωνόταν μπροστά
μας. Το παρατηρούσαν συνέχεια χωρίς να κλείνουν μάτι κι ας ήταν
κουρασμένοι μετά από τόση πεζοπορία. Όπως ήμουν ταλαιπωρημένος κι εγώ
άλλωστε. Μέσα στο επικίνδυνο σκοτάδι όμως τίποτε δε σάλευε. Η νύχτα
προχωρούσε νωχελικά και τα θεία ουράνια άρχισαν τώρα να χλωμιάζουν.
Ερχόταν το ξημέρωμα.

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού "ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ" εκείνο το
βράδυ της απόκοσμης αγωνίας δεν είχε ύπνο. Έβαλε σ’ ένα κρυστάλλινο
ποτήρι διπλή ποσότητα απ’ το αγαπημένο του ουίσκυ με πάγο και βγήκε στη
βεράντα του ρετιρέ, στο οποίο κατοικούσε με την οικογένειά του, παρόλη τη
δροσιά που συνόδευε τη νύχτα εκείνη στην πορεία της. Συλλογιζόταν τον
αγώνα μου για την αναζήτηση της αλήθειας. Ήταν οκτώ χρόνια μικρότερός
μου. Είχε ξεκινήσει τη δημοσιογραφική του καριέρα στα εικοσιεννιά του
χρόνια κι εξελίχτηκε πολύ γρήγορα. Ήταν ένας έξυπνος, δραστήριος,
δημιουργικός κι ευέλικτος νέος και πραγματικά του άξιζαν και η θέση που
κατείχε στο περιοδικό και ο αρκετά υψηλός μισθός του. Έτσι ανήσυχος όπως
ήταν απ’ τη φύση του και με όλα αυτά, που του είπα πως θα πήγαινα να
αναζητήσω στην Ινδία, δε μπορούσε να ηρεμήσει. Δεν άντεχε να ξέρει πως ο
πιο επιστήθιος φίλος του διατρέχει τόσους κινδύνους και αυτός να κοιμάται
στα δροσερά σεντόνια του. Άρπαξε, λοιπόν, το μαύρο πέτσινο μπουφάν του
και αφού τηλεφώνησε στον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και του
εξήγησε την κατάσταση, μπήκε στο ασανσέρ και κατέβηκε τους επτά ορόφους
της πολυκατοικίας όπου διέμενε και η οποία βρισκόταν στην ανατολική ζώνη
της Νύμφης του Θερμαϊκού. Μπήκε στο αυτοκίνητο της εκδοτικής εταιρείας,
που του το είχε παραχωρήσει για τις αποστολές του και ξεκίνησε για το
αεροδρόμιο.
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«Διάβολε, για το φιλαράκι μου θα μπορούσα να τα βάλω ακόμη και με χίλιους
δαίμονες!»

Όπως εγώ όμως ούτε αυτός ήξερε πως εκεί στην Ινδία μας περίμενε μια μοίρα,
πολύ πιο αποτρόπαιη από εκείνη, που θα συναντούσε κάποιος ακόμη κι αν
κατέβαινε στα πιο αβυσσαλέα βάθη της κόλασης. Δεν υποψιαζόμασταν καν ότι
εκεί στην ζούγκλα ανήλεες φρίκες ήρθαν να μολύνουν με την παρουσία τους το
ναό του Σίβα. Συναντηθήκαμε καθώς ο ήλιος από ώρα είχε χαράξει με τη
ρομφαία του το γαλάζιο στρώμα τ’ ουρανού.

«Δεν έπρεπε να έρθεις, Χρήστο. Είναι πολύ επικίνδυνα εδώ επάνω» ήταν τα πρώτα
λόγια που του είπα, αφού χαιρετιστήκαμε και ο ένας έπεσε στην αγκαλιά του
άλλου. 

«Αν νομίζεις ότι, ο φόβος είναι κατασταλτική δύναμη της φιλίας, που νιώθω για σένα,
είσαι πολύ γελασμένος κ. Αγγελόπουλε! Εξάλλου έχουμε και τους φίλους μας μαζί, που
ο καθένας είναι αποφασισμένος να ξεπεράσει τον εαυτό του αν χρειαστεί και όπως εσύ
ο ίδιος μου ομολόγησες»

«Εντάξει, λοιπόν, αφού ο σβέρκος σου τα θέλει, έλα να σου δείξουμε κάτι παράξενο.
Έτσι για αρχή! Έχει σχέση με την πιο διαδεδομένη παράδοση και λατρεία των
ανθρώπων όλης της υφηλίου, μόνο που σήμερα έχει λησμονηθεί απ’ τους
πολιτισμένους λαούς, παρόλο που τη λατρεία αυτήν την διατηρούν ακόμη αρκετές
φυλές στην Αυστραλία, στην Ινδία, στο Θιβέτ, στην Αφρική, στην Μεσοαμερικανική
ζώνη. Νομίζω όμως πως ήδη σου έχω αναφέρει μερικά πράγματα για τη φοβερή
Οφιολατρεία»

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι, κάτι μου είπες για τη λατρεία του Μεγαλόπρεπου Φιδιού.
Θέλω όμως να μάθω πολύ περισσότερα» 
 
«Ξεκινάμε λοιπόν;»

«Φύγαμε και το χέρι του Χριστού, αλλά και οι ανώτατες αρχές της Παγκόσμιας
Θρησκείας, ας είναι επάνω στα κεφάλια μας».
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Εκεί, στο πυκνοφυλλωμένο δάσος είχαμε ανακαλύψει, λίγη ώρα πριν
καταφθάσει ο εγκάρδιος φίλος μου, ένα μαρμάρινο ουροβόρο. Γι’ αυτήν τη
στήλη βασικά ανέβασα τους συντρόφους μου στην κορυφή ενός λόφου, μετά
από κάποιες ασαφείς πληροφορίες που πήρα από κάποιον μοναχό και οι
οποίες μιλούσαν για μια θαμμένη στήλη από μάρμαρο, η οποία είχε
χαραγμένο επάνω της με μαύρα γράμματα ένα ποίημα βδελυγμίας:

Σέρνομαι
στους δρόμους του Γολγοθά μου. 

Βλέπω
ετερόφωνα σκουλήκια

σε καθρέφτη αποχαύνωσης.
Κηλίδα αίματος αναζητούν. 

Φοβερή μοίρα
η προσμονή του ανεκπλήρωτου.

Συρίζω.
Πολεμώ την ασυνέχεια της ζωής.

Δεν είμαι είδωλο σε καθρέφτη.
Έχω αιώνιο σύντροφο τον εαυτό μου, τον θεό. 

Ακράδαντος εκδικητής. 
Αφήνω τη ψυχή μου να συνουσιάζεται 

με την εκδίκηση
μακριά απ’ το σκοτάδι που δημιουργώ,

τους κακόμοιρους ένοικους της Γης, 
που έρχομαι να καταστρέψω. 
Στου χρόνου την ανακύκληση 

θα νικήσω τη νάρκωση του θανατερού μου ύπνου.
Κι ύστερα εγώ 

αυτογεννήθηκα σκεφτόμενος τον εαυτό μου θεό.
Όταν καταστρέψω τον πλανήτη, θα ζήσω 

σκεφτόμενος τον εαυτό μου δημιουργό 
του τρόμου και της φρίκης. 

 
Καθώς περπατούσαμε σιωπηλά ο ένας δίπλα στον άλλο, κοιτούσαμε νευρικά
ολόγυρά μας τα φοβερά σχισίματα της σιγής, που έκανε ο αέρας διασχίζοντας
τα κλαδιά των δέντρων.
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Την ώρα που πλησιάζαμε στο σημείο, όπου βρήκαμε κάτω από ένα παχύ
στρώμα χώματος το φίδι να κατασπαράζει τη μαρμάρινη ουρά του, ο ήλιος
άρχισε να στέλνει ένα πιο αχνό κι εξασθενημένο φως. Ο φορτισμένος με
υγρασία αέρας μας έδινε την εντύπωση ότι, ο δίσκος του ήλιου έπλεε σα
σχεδία μέσα στη θάλασσα, μεταφέροντας σε απόκοσμο ταξίδι τα άσχημα
συναισθήματά μας. Μπροστά στα πόδια μας τώρα ορθωνόταν το μαρμάρινο
ουροβόρο ερπετό, για το οποίο μου είχε μιλήσει ο ερημίτης μοναχός
Ραμνιαδά. Ήταν ένας λείος δακτύλιος από σκουρόχρωμο μάρμαρο, που
γυάλιζε θαμπά. Υψωνόταν στην κορυφή του λόφου, αλλά κανείς δε μπορούσε
να τον δει απ’ τη βάση του υψώματος, γιατί πάντα τον κάλυπτε μια παράξενη,
πυκνή ομίχλη. Σύντομα όμως θα μάθαινε ότι, θα ήταν προτιμότερο να μην την
αντικρίσει.

Ξαφνικά κάτω απ’ την στήλη ακούστηκε ένα αλλόκοτο σύριγμα. Ήταν ένας
εκκωφαντικός ήχος γεμάτος ειρωνεία, που μας τρέλαινε. Τότε παρατηρήσαμε
ότι, όπου έπεφταν οι σκιές μας επάνω στο κάλυμμα από γλιτζιασμένα
αγριόχορτα, που φύτρωναν γύρω απ’ τη στήλη, εναλλάσσονταν με φωτεινές
λωρίδες, τόσο έντονα λαμπερές, που ήταν δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως
μπορούσαν να είναι φτιαγμένες από κάτι άλλο εκτός από πρασινωπή φωτιά.

Για πολύ ώρα, που μας φάνηκε ατελείωτη, είχαμε καρφωμένα εκεί τα μάτια
μας χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να θέλουμε καν να ξέρουμε τι ήταν αυτό που
βρισκόταν μπροστά μας. Συνάμα ένας τρομερός σεισμός άρχισε να ξεσπάει
κάτω απ’ τα πόδια μας και να επιζητεί να ξεκολλήσει την κορυφή του λόφου.
Μια αηδιαστική μυρωδιά ερχόταν στα ρουθούνια μας. Μια φρικαλεότητα
άρχισε να ξεθάβεται κάτω απ’ το χώμα και απ’ τη μαρμάρινη στήλη και ο
μαγνητισμός που εξέπεμπε κάποια μυστηριώδης δύναμη, προσπαθούσε να
μας καθηλώσει επιτόπου. Μέσα μας όμως η απελπισία φούντωσε τόσο πολύ,
ώστε μας τίναξε πέρα δωθε, ελευθερώνοντάς μας απ’ τη φρικιαστική έλξη.
Γεμάτοι τρόμο τρέξαμε προς τη βόρεια λοφοπλαγιά, ενώ πίσω μας μια
τεράστια, ερπετοειδής μάζα προσπαθούσε ν’ ακουμπήσει τον ήλιο.
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Στον ινδουιστικό ναό πήγαμε με μοναδικό σκοπό να εξολοθρεύσουμε το
Μεγάλο Τρόμο. Περπατήσαμε στα σκιερά μονοπάτια ανάμεσα απ’ τα γιγάντια
δέντρα και η ψυχολογική διάθεσή μας βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με το
πρωτόγονο, σκυθρωπό μεγαλείο του ιερού τόπου. Το πέρασμα μέσα απ’ τα
μονοπάτια του μαντίρ δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, ιδίως αν πάει
κάποιος μετά από μια δυνατή καταιγίδα. Τότε θα πρέπει να πηδήξει επάνω
από πελώρια σπασμένα κλαριά, να συρθεί κάτω από πυκνά φυλλώματα, να
βουτήξει μέχρι τα γόνατα μέσα στις λάσπες και να νιώσει δυο παγωμένες
λιμνούλες να πνίγουν τα πόδια του, τις κάλτσες και τα παπούτσια του.

Από κάπου κοντά και κάτω απ’ το στενό μονοπάτι, που ανεβαίναμε, ακούγαμε
το δυνατό θρόισμα. Το λιγοστό φως του ήλιου, που λόγχιζε ασταμάτητα τα
πυκνά σύννεφα για να φθάσει μέχρι σ’ εμάς και η βαριά μελαγχολία του
περιβάλλοντος πίεζαν την ήδη θλιμμένη καρδιά μας, καθώς περνούσαμε κάτω
απ’ τα γέρικα δέντρα. Κοντοσταθήκαμε για μια στιγμή, σαρώνοντας με το
βλέμμα το διάδρομο, που λες και ανάβλυζαν από μέσα του πυκνοί ατμοί
ανίερου δέους. Ταξιδέψαμε στο ναό, που απειλείτο απ’ τον πανάρχαιο θεό
Νάγκα, με μοναδικό σκοπό να επιτρέψουμε και πάλι την αγιότητα να
επιστρέψει σε αυτό. Η πρόσβαση όμως προς το κατάλυμα του Μεγάλου
Φιδιού ήταν πάντα βουτηγμένη στο μισόφωτο, γιατί τα πελώρια κλαριά και τα
πυκνά φυλλώματα δεν άφηναν τον ήλιο να φθάσει ως κάτω. Τώρα όμως η
μαυρίλα της δικής μας ψυχής έκανε τους ίσκιους να φαντάζουν ακόμη πιο
απειλητικοί απ’ ότι συνήθως.

Το σκοτάδι και η ζοφερή κατάθλιψη του τοπίου έσφιγγαν την καρδιά μας.
Σταθήκαμε για λίγο, εξερευνώντας με το βλέμμα μας τις δασώδεις εκτάσεις με
τα σιωπηλά αιωνόβια δέντρα και τους σκοτεινούς θάμνους, που απλώνονταν
γύρω απ’ το ορθάνοιχτο στόμα ενός χάσματος του εδάφους. Θα είχαμε τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε το ιερό σχέδιό μας; Για μια στιγμή η
αποφασιστικότητά μας κλονίστηκε, αλλά μετά σαν κύμα μας τύλιξε το όραμα
ενός άγιου κόσμου καταστραμμένου εντελώς –καταστροφή που σίγουρα θα
χτυπούσε ολόκληρο τον πλανήτη. Σφίξαμε, λοιπόν, σπασμωδικά τις γροθιές
μας, ώσπου τα δάχτυλά μας έγιναν κάτασπρα απ’ το αίμα που μετανάστευσε
σε πιο βόρειες περιοχές. Κατόπιν αγγίξαμε τη Βίβλο των Αρχών της Νέας
Θρησκείας και δώσαμε γι’ άλλη μια φορά τον όρκο της μη-εγκατάλειψης του
αρχικού σκοπού μας, που ήταν η εξάλειψη του τρομερού κινδύνου, ο οποίος
απειλούσε το ναό του Σίβα και τον κόσμο ολόκληρο. Εξετάσαμε βιαστικά τον
οπλισμό μας, ώστε να τον έχουμε σ’ ετοιμότητα μόλις χρειαστεί.
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Προσωπικά δεν είμαι απ’ τη φύση μου εξοικειωμένος με τα όπλα. Τώρα όμως
ήμουν αποφασισμένος να σκοτώσω με όποιον τρόπο μπορούσα τον εφιάλτη,
που με ταλάνιζε μέρα και νύχτα. Δεν αποκλείεται να μου είχε στρίψει κάποια
βίδα στον εγκέφαλο! Αυτός ο παράφορος όμως πόθος να σκοτώσω το τέρας θα
με ανακήρυττε σε σωτήρα της ανθρωπότητας με τη χάρη βέβαια του
παγκοσμιοποιημένου Θεού.

Προχωρήσαμε στο μισοσκόταδο της σπηλιάς και κοντοσταθήκαμε. Ήταν το
δέος που νιώθαμε, εισβάλλοντας στον υπόγειο κόσμο του Μεγάλου Ερπετού,
τον οποίο καθώς τον παρατηρούσα είχα την αόριστη εντύπωση πως τον είχα
περπατήσει σε κάποιο παρωχημένο σημείο του παρελθόντος ή έστω σε
κάποια προηγούμενή μου ζωή. Τελικά παραιτήθηκα από αυτήν την
προσπάθεια, ανασηκώνοντας τους ώμους, ανήμπορος να εντοπίσω σε τι
οφειλόταν αυτό το φευγαλέο συναίσθημα. Μάλλον θα έφταιγε η εξοικείωση,
που είχα με τα σπήλαια των βουνών και της Ελλάδας και των άλλων χωρών της
Πλανητικής Ομοσπονδίας, τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα των οποίων είχα
επισκεφθεί περισσότερες από δύο φορές το καθένα.

Παρόλα αυτά, ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι δεν υπήρχε στον πλανήτη καμιά
άλλη παρόμοια σπηλιά, που τα ομαλά τοιχώματά της έδιναν τροφή σε
πάμπολλους μύθους. Κάποιοι μύθοι έλεγαν ότι, δεν ήταν φυσική, αλλά ότι την
είχαν ανοίξει στον συμπαγή βράχο πριν εκατομμύρια χρόνια οι ερπετόμορφοι
δαίμονες, οι οποίοι ήρθαν απ’ τον πλανήτη Νιμπίρου και αποίκισαν τη Γη, με
μοναδικό σκοπό να φυλάξουν μέσα σε αυτήν τα φοβερά μυστικά της φυλής
τους. Άλλοι μύθοι πάλι συμφωνούσαν με τους προηγούμενους στο θέμα ότι, η
σπηλιά δεν ήταν φυσική, αλλά είχε λαξευτεί απ’ τα μικροσκοπικά χέρια του
μυστηριώδους κόσμου των νανοερπετών, ταπεινών δούλων του Μεγάλου
Νάγκα. Μάλιστα αυτά ήταν τόσο μικροσκοπικά, που μπορούσαν να μπουν
στον ανθρώπινο οργανισμό και να εισβάλλουν στον εγκεφαλικό χώρο, χωρίς ο
άνθρωπος να καταλάβει σχεδόν τίποτε, εκτός από μια επίμονη φαγούρα του
κεφαλιού του. Πράγμα που σύντομα όμως σταματούσε, όταν τα μικροσκοπικά
ερπετά φώλιαζαν πια εκεί μέσα. Μετά άρχιζε η τρέλα...
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Ο νανόκοσμος των φιδιών αυτών κατείχε βέβαια σημαντική θέση στην
συνολική παράδοση της Ινδίας. Ο θρύλος έλεγε ότι, αυτή η σπηλιά ήταν ένας
απ’ τους τελευταίους τόπους προφύλαξής τους απ’ τα ερευνητικά μάτια των
ειδικών επιστημόνων. Έχοντας αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μου, διέσχισα μαζί
με τους συντρόφους μου τον πρώτο θάλαμο της σπηλιάς και μπήκαμε σ’ ένα
στενό τούνελ, που οι φήμες υποστήριζαν πως έβγαζε σε μια τεράστια αίθουσα
γεμάτη απαίσια ερπετόμορφα αγάλματα.

Ήταν σκοτεινά στο τούνελ, αλλά όχι και τόσο που να μη μπορούμε να
διακρίνουμε τ’ αόριστα, μισοφαγωμένα απ’ το ανήλεο κύλισμα των αιώνων
περιγράμματα απ’ τα μυστηριώδη σχέδια, που σκέπαζαν τους βραχώδεις
τοίχους. Τότε τόλμησα ν’ ανάψω τον ηλεκτρικό φακό μου για να τα
περιεργαστώ πιο προσεκτικά. Ακόμη κι έτσι μισοσβησμένα όπως ήταν, είχαν
μια αφύσικη και αποκρουστική όψη, που με πλημμύρισε με απέχθεια.
Σίγουρα κανένα πλάσμα με ανθρώπινη μορφή δε θα μπορούσε να έχει χαράξει
αυτά τ’ αλλόκοτα και φρικαλέα σχέδια.

Έσβησα το φακό μου και προχωρήσαμε στο τούνελ, ώσπου φθάσαμε σ’ ένα
τεράστιο άνοιγμα που φαινόταν πολύ συμμετρικό για να είναι έργο της φύσης.
Μπροστά μας απλωνόταν ένας απέραντος μισοσκότεινος ναός, σε αρκετά
χαμηλότερο επίπεδο απ’ τον πρώτο θάλαμο της σπηλιάς. Ανατρίχιασα πάλι
από εκείνη την παράξενη και απόκοσμη εντύπωση, ότι το μέρος το είχα
ξαναδεί. Μια μεγάλη σειρά από σκαλοπάτια κατηφόριζε απ’το τούνελ μέχρι το
δάπεδο του ναού. Ήταν τετράγωνα, πέτρινα σκαλιά, πολύ φαρδιά για
φυσιολογικά, ανθρώπινα πόδια, σκαλισμένα στον συμπαγή βράχο. Οι άκρες
τους ήταν πολύ φαγωμένες, σαν από αιώνες χρήσης. 

Αρχίσαμε να κατεβαίνουμε, όταν ξαφνικά γλιστρήσαμε και παραλίγο να
βρεθούμε ο ένας επάνω στον άλλο. Κατά παράξενο τρόπο κουτρουβαλήσαμε
χωριστά ο καθένας σ’ εκείνη τη σκάλα και χτυπήσαμε στο πέτρινο δάπεδο μ’
ένα βρόντο, που μας έκανε να χάσουμε τις αισθήσεις μας. Συνήλθαμε μετά από
λίγο χρονικό διάστημα, έτσι μας φάνηκε τουλάχιστον, με φοβερό πονοκέφαλο
και με μια αίσθηση σύγχυσης και παραζάλης. Είχαμε ζαλιστεί όλοι σε τέτοιο
βαθμό, που νιώθαμε το μυαλό μας εντελώς άδειο. Δεν είχαμε ιδέα ούτε που
βρισκόμασταν ούτε ποιοι ήμασταν. 
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Κοιτάξαμε τριγύρω, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια στο λιγοστό φως και
καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σ’ έναν τεράστιο υπόγειο ναό πνιγμένο στη
σκόνη. Στεκόμασταν στη βάση μιας μεγάλης σειράς από σκαλοπάτια, που
ανηφόριζαν προς κάποιο είδος σήραγγας, κάποιο τούνελ. Η μνήμη επανήλθε
τότε σε όλους ταυτοχρόνως. Ανακουφισμένος, μα με το μυαλό ακόμη θολό,
χτένισα αφηρημένα με τα δάχτυλά μου τη μαύρη, μακριά χαίτη μου και τα
μάτια μου συναντήθηκαν με τα μάτια των συντρόφων μου. Μέσα τους
καθρεφτίζονταν η ίδια σκέψη και η ίδια απόφαση. Τώρα πια δεν έπρεπε να
κάνουμε πίσω με τίποτε. Θα φθάναμε μέχρι το τέλος, την εξόντωση του
τέρατος ή το θάνατό μας. Το δεύτερο ήταν και το πιο πιθανό.

Ξαφνικά είδα μια τυρκουάζ αστραπή να περνά από δίπλα μας και να χάνεται
στα εσωτερικά βάθη του ναού. Πέρασε από μπροστά μας όμως με τέτοιο
τρόπο, που ήταν σα να μας προσκαλούσε να την ακολουθήσουμε στο
αινιγματικό ταξίδι της μέσα στα σπλάχνα του ναού. Κι αυτό κάναμε. Όλοι
μεμιάς, βγάζοντας κραυγές ξέφρενης οργής, καλέσματα προς όλους τους
βλοσυρούς θεούς του κάτω κόσμου να μας βοηθήσουν, ορμήσαμε έξαλλα στο
κατόπι της. Διασχίσαμε τρέχοντας την πλατιά αίθουσα, όπου βρισκόταν ένας
βωμός, αλλά σταματήσαμε απότομα, όταν ένα απόκοσμο ουρλιαχτό έσχισε τα
σκοτάδια. Από μακριά, λες κι έβγαινε απ’ τα έγκατα της γης, μας φάνηκε σα
ν’ ακούσαμε μια συριστική οχλοβοή, που μας γέμισε ανείπωτη , ενστικτώδη
φρίκη. Ύστερα έπεσε πάλι σιωπή. Ξαναβρίσκοντας την αυτοκυριαρχία μας,
ορμήσαμε μέσα στο τούνελ και αρχίσαμε να τρέχουμε παράφορα. 

Καθώς τρέχαμε, πρόσεξα αφηρημένα ότι στα τοιχώματα του τούνελ υπήρχαν
τώρα χαραγμένες τερατώδεις εικόνες αλλόμορφων, φτερωτών φιδιών και
βεβαιώθηκα ότι, αυτό ήταν το φοβερό σπήλαιο του Μεγάλου Νάγκα, όπως
συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν το αρχικό. Τρομακτικές ιστορίες για το σπήλαιο
αυτό είχαν διαβεί τους υπόγειους διαδρόμους κάτω απ’ το σπήλαιο αυτό κι
έφθασαν μέχρι τ’ αυτιά των μοναχών, αλλά και όλου του κόσμου. Μέσα εκεί,
έλεγαν, καιροφυλακτούσε η φρικαλέα, ερπετοειδής μάζα, που κατείχε τον
τόπο, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.
 
Μπροστά μας το τούνελ άνοιγε σ’ έναν πλατύ θάλαμο κι έπειτα είδα τους
συντρόφους μου να χάνονται στο στόμιο μιας γαλαρίας. Αμέσως ακούστηκαν
φιδίσια συρίγματα, που έκαναν τις τρίχες μας να σηκωθούν ξετρελαμένες από
τρόμο.
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Σφίγγοντας στο δεξί μου χέρι το βαρύ όπλο μου και με το αριστερό
χαϊδεύοντας τη Βίβλο των Παγκόσμιων Αρχών, που είχα μέσα στη βαθιά
τσέπη του πανωφοριού μου, έριξα μια ματιά με μύριες προφυλάξεις στο
εσωτερικό της γαλαρίας. Το μόνο που αντίκρισα ήταν ακόμη πιο πυκνό
σκοτάδι κι ένιωσα περισσότερο παρά είδα να στέκονται δίπλα μου κάποιοι
σύντροφοί μου. Τους ρώτησα τι απέγιναν οι υπόλοιποι. Δεν ήξεραν.
Πασχίζοντας να διαπεράσουμε με το βλέμμα μας τη μαυρίλα, τα πόδια μας
γλίστρησαν σε μια μεγάλη υγρή λιμνούλα στο πέτρινο πάτωμα. Η τραχιά,
στυφή μυρωδιά από φρεσκοχυμένο αίμα μας χτύπησε στα ρουθούνια. Κάποιοι
είχαν ίσως πεθάνει εκεί. Στη σκέψη αυτήν οι καρδιές μας σχίστηκαν στα δυο,
ενώ όλοι οι φόβοι του υπερφυσικού ξύπνησαν στη ψυχή μας. Μπορούσαμε να
κάνουμε μεταβολή και ν’ απομακρυνθούμε από αυτά τα καταραμένα,
δαιδαλώδη σπήλαια και τον αιματοβαμμένο ναό, επιστρέφοντας στο ζωογόνο
φως του ήλιου και στις ασπροντυμένες πλαγιές του Άθωνα. Οι σύντροφοί μας
όμως ίσως ζούσαν και μας περίμεναν να τους σώσουμε. Αυτό ήταν που μας
ώθησε να συνεχίσουμε την πορεία μας στο σκοτεινό τούνελ. Έτσι
προχωρήσαμε αθόρυβα στη γαλαρία, που βρισκόταν κάτω απ’ τον τεράστιο
βωμό, έχοντας τεταμένη την προσοχή μας.

Το σκοτάδι μας τύλιγε πιο πυκνό όσο προχωρούσαμε, ώσπου τελικά θα
βαδίζαμε σε απόλυτη μαυρίλα, αν δεν κρατούσαμε ακόμη τους φακούς στα
χέρια μας. Όπως πηγαίναμε σχεδόν ψαχουλευτά, το αριστερό χέρι του
Γιώργου εντόπισε ένα άνοιγμα με περίεργα σκαλίσματα κι ενώ μας το έλεγε,
την ίδια στιγμή κάτι σφύριξε σαν οχιά δίπλα μου κι ένιωσα ένα δυνατό
τσούξιμο σαν από μαστίγιο στο μηρό μου. Μέσα στο πηχτό σκοτάδι ακούγαμε
μπροστά μας συριχτές φωνές και φρικαλέα συρσίματα. Καταλάβαμε πως μας
πλησίαζαν πολυάριθμα ερπετά. Συνεχίσαμε, λοιπόν, το δρόμο μας πιο
προσεκτικά τώρα, ψηλαφώντας τα τοιχώματα της γαλαρίας για στηρίγματα.
Είχαμε την εντύπωση ότι, κατεβαίναμε προς τα έγκατα της γης, αλλά δεν
τολμούσαμε να γυρίσουμε πίσω. Ξαφνικά σε κάποιο χαμηλότερο σημείο της
γαλαρίας διακρίναμε μιαν αμυδρή, τυρκουάζ ανταύγεια. Συνεχίσαμε
αναγκαστικά και φθάσαμε σ’ ένα σημείο, όπου η γαλαρία άνοιγε σε μιαν άλλη
τεράστια, θολωτή αίθουσα. Τιναχτήκαμε πίσω εμβρόντητοι και τρομαγμένοι.
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Στο κέντρο του ναού υπήρχε ένας μαύρος, εφιαλτικός βωμός. Πίσω του
ορθωνόταν μια τεράστια πυραμίδα από ανθρώπινους σκελετούς. Επάνω στο
βωμό είδαμε με μια συγχρονισμένη, φοβισμένη ματιά τις μορφές των χαμένων
συντρόφων μας, που ήταν τελείως ασάλευτες. Δίπλα στη σκοτεινή όψη του
βωμού ήταν κουλουριασμένο σε αμέτρητες σπείρες το απέθαντο φίδι της
προαιώνιας φρίκης. Ήταν μισοκοιμισμένο, γι’ αυτό και το φως που έβγαινε
από μέσα του ήταν αμυδρό. Μια παχιά κιτρινοπράσινη λάμψη τύλιγε το
αποτρόπαιο κορμί του, που έμοιαζε με ζωντανή ομίχλη, ενώ στο τερατώδες
κεφάλι του τη μεγαλύτερη εντύπωση προξενούσαν τα φιδόδοντα, που
προεξείχαν τουλάχιστον ένα μέτρο απ’ τα σκληρά σα γρανίτη σαγόνια του.
 
Καθώς διστάζαμε αναποφάσιστοι στις σκιές των πανύψηλων κιόνων,
ακούσαμε ψηλά από επάνω μας σιγανά, δυσοίωνα συρσίματα, που πάγωσαν
το αίμα στις φλέβες μας. Οι υπηρέτες του Μεγάλου Νάγκα κατέβαιναν τη
γαλαρία πίσω μας κι έτσι ήμασταν παγιδευμένοι. Είχαμε δει και άλλα
ανοίγματα να βγάζουν στην αίθουσα του βωμού και κινηθήκαμε με την
πρωταρχική σκέψη ν’ απελευθερώσουμε τους άτυχους συντρόφους μας απ’ τα
δεσμά του τρόμου και της έσχατης αγωνίας. Όπως χυμούσαμε σαν σίφουνες
προς το βωμό, το φρικαλέο πλάσμα δίπλα του σήκωσε απότομα το κεφάλι του
και μας είδε. Καθώς ετοιμαζόταν να μας επιτεθεί, άνοιξα τη Βίβλο των
Παγκόσμιων Αρχών στο κεφάλαιο της Γένεσης και συγκεκριμένα στην
αφετηρία της, όπου γράφει ότι «Εν Αρχή ήν η Νοητική». Έπειτα το σήκωσα
επάνω απ’ το κεφάλι μου και το έστρεψα προς το τέρας. Την ίδια στιγμή οι
σύντροφοί μου επιδόθηκαν σ’ έναν ακατάπαυστο καταιγισμό θανατηφόρων
ακτίνων εναντίον του ερπετόμορφου θεού. Άραγε πεθαίνουν οι θεοί και αν
σκοτώνονται τι χρώμα έχει το αίμα τους; Το πλάσμα άρχισε να διαλύεται σε
μεγάλα κομμάτια φωσφορίζουσας ομίχλης. Τη στιγμή που σκορπιζόταν
ολόγυρα στο βωμό, έβγαλε μιαν απαίσια κραυγή, που αντιλάλησε ως πέρα στη
γαλαρία. Με απεγνωσμένη βιασύνη οι δύο απ’ τους συντρόφους μας
φορτώθηκαν στις γερές πλάτες τους τους χαμένους φίλους μας που ήταν
ξαπλωμένοι στο βωμό. Ο Γιώργος μοίρασε στους άλλους όπλα, από αυτά που
είχαμε μέσα στα σακκίδιά μας, κραυγάζοντας:

«Δε μπορούμε να γυρίσουμε απ’ τη γαλαρία, θα μας κυκλώσει όλος ο συρφετός των
υπηρετών του Νάγκα. Αυτά τα σκατόφιδα έχουν τη δύναμη το καθένα τους χωριστά
να τραβήξει ένα μοσχάρι και το δηλητήριό τους μπορεί να σκοτώσει δέκα ανθρώπους
μαζί. Πρέπει να το ριψοκινδυνέψουμε σ’ ένα από εκείνα τα τούνελ. Γρήγορα,
γρήγορα! Ακολουθήστε με!»
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Πυροβολώντας συνέχεια, άρχισε να τρέχει σαν τσιτάχ προς το πλησιέστερο
τούνελ. Τον ακολουθήσαμε, έχοντας ανάμεσά μας τους δύο συντρόφους μας,
που μετέφεραν στην πλάτη τους εκείνους που ήταν πριν λίγα λεπτά επάνω στο
βωμό. Λίγο πριν μια στροφή κρύψει την αίθουσα του βωμού απ’ τα μάτια μας,
γύρισα κι έριξα μια ματιά πίσω. Μια φιδίσια, κολασμένη ορδή ξεχυνόταν απ’
την άλλη γαλαρία. Εκείνη όπου τώρα βρισκόμασταν ανηφόριζε απότομα και
ξαφνικά είδαμε μπροστά μας μια αχτίδα από γκριζωπό φως. Η αγέλη όμως
ήταν πολύ πιο γρήγορη από εμάς.

«Σωθείτε εσείς, αν μπορείτε!» γρύλισε ο Γιώργος. «Εγώ θα μείνω εδώ. Αυτοί οι
δαίμονες μπορούν να βλέπουν στο σκοτάδι, ενώ εμείς όχι. Εδώ τουλάχιστον θα μπορώ
να τους βλέπω»

«Αν εσύ μπορείς να τους βλέπεις, τότε κι εγώ μπορώ να τους φωτογραφίζω και να τους
καταγράφω στην κάμερα», είπε ο θαρραλέος φωτογράφος που με ακολουθούσε
πάντα. «Θα είναι αναμφίβολα πολύ καλό υλικό για μια σειρά άρθρα, που πρόκειται
να γράψω μετά απ’όσα ζήσαμε και είδαμε εδώ μέσα στην επίγεια ή πιο σωστά στην
υπόγεια κόλαση».

Πριν προλάβει ο φωτορεπόρτερ ν’ αποσώσει τα λόγια του, τα οπλα των άλλων
μελών της αποστολής ξέρασαν ακτίνες και κομμάτια φιδίσιας σάρκας
ανακατεμένα με αίμα σκόρπισαν τριγύρω. Ο φωτορεπόρτερ τραβούσε
αδιάκοπα φωτογραφίες ή κατέγραφε με τη βιντεοκάμερα και οι τρεις μαζί
υποχωρούσαμε –είχα μείνει κι εγώ κοντά στον Γιώργο-, πολεμώντας ο
καθένας με το δικό του τρόπο. Όχι τελείως με το δικό του βέβαια, αφού πολλές
φορές άφηνα την Παγκόσμια Βίβλο απ’ τα χέρια μου, όπως και ο
φωτορεπόρτερ τις μηχανές του, για να πυροβολήσουμε με τα βαριά όπλα.
Έτσι κερδίζαμε πόντο με πόντο απόσταση απ’ τα τέρατα, που μάχονταν σαν
αιμοβόροι διάβολοι, σκαρφαλώνοντας και περνώντας επάνω απ’ τα κουφάρια
των σκοτωμένων συντρόφων τους ή πετώντας με τα φολιδωτά φτερά τους.
Πάσχιζαν να μας πνίξουν και να μας ξεσχίσουν. Ποτίζαμε και οι τρεις με το
αίμα μας το κάθε βήμα, που κερδίζαμε μέχρι να φθάσουμε στο στόμιο της
γαλαρίας, όπου ήδη είχαν προηγηθεί ο σύντροφοί μας.
 
Μια στιγμή αργότερα βγήκαμε απ’ τη γαλαρία σε μια φιδογυριστή σήραγγα, η
οποία φωτιζόταν αμυδρά από ένα διάχυτο γκρίζο φως, που έφθανε από ψηλά.
Κάπου απ’ τα σπλάχνα της γης ακουγόταν μια υπόκωφη βοή σαν από
τρεχούμενα νερά.
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 Ύστερα τα βήματά μας μας έβγαλαν πάλι σε σκαλιά κομμένα στην πέτρα,
αλλά αυτά οδηγούσαν προς τα επάνω. Αρχίσαμε να τ’ ανεβαίνουμε όσο πιο
γρήγορα μας επέτρεπαν οι πληγές μας. Ανεβαίναμε χωρίς τελειωμό, όταν
ξαφνικά μας έλουσε το φως της ημέρας, που χυνόταν μέσα από ένα χάσμα του
εδάφους. Μετά βρεθήκαμε έξω στην αγκαλιά μιας υπέροχης ημέρας.

Ήμασταν σε μια προεξοχή του ορεινού όγκου του Άθωνα. Η προεξοχή στην
οποία στεκόμασταν ήταν κοντά στην άκρη ενός γκρεμού· απείχαμε μόλις λίγα
βήματα απ’ τη σωτηρία. Αν τα πλάσματα έβγαιναν στο δυνατό φως του ήλιου,
τώρα που στερήθηκαν τη ζωογόνα γι’ αυτά ύπαρξη του μεγάλου αρχηγού τους,
θα καίγονταν ολότελα και θα τα πετούσαμε απ’το γκρεμό.
 
Πραγματικά απ’ το χάσμα δίπλα στη χαράδρα ξεχύθηκε μια σιχαμερή ορδή
αποκρουστικών ερπετών. Τα πλάσματα ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους στο
έντονο ηλιόφωτο και αμέσως μετά άρχισαν να λιώνουν οι σάρκες τους. Τα
παιδιά του Νάγκα εξαφανίζονταν μέσα στις φρικιαστικές κραυγές τους. Η
ακατανόμαστη ράτσα τους ξαναβυθιζόταν στη λήθη, απ’ την οποία είχε
αναδυθεί για πρώτη φορά στις σκοτεινές εποχές της αυγής του πλανήτη. 
Μέσα μου όμως γνώριζα πως κάτω απ’ τη γη τα δημιουργήματα των
τρομακτικών και μυστηριωδών ερπετόμορφων απογόνων του Νάγκα, του
διαστημικού Άνου και των Μεγάλων Παλαιών, που κατοίκησαν τον πλανήτη
σε παρωχημένους απ’ τη μνήμη αιώνες, κοιμούνται στις κρυογονικές μηχανές
τους ανέγγιχτα απ’ τον οδοστρωτήρα του χρόνου. Τα δημιουργήματα αυτά
είναι που κατασκεύασαν τους υπόγειους διαδρόμους, τους ναούς, τις
εφιαλτικές παραστάσεις και τα τούνελ;  Μήπως αυτά εξακολουθούν να
καιροφυλακτούν στα έγκατα της ιερής Γης μας, συγκεντρωμένα γύρω απ’ τους
απέθαντους θεούς δημιουργούς τους και εκστασιασμένα από ανίερες κι
αιματηρές τελετές; Γιατί μόλις εγώ, ο Χρήστος Αγγελίδης και οι σύντροφοί μου
βγήκαμε έξω απ’ την υπόγεια κόλαση στο φως της ημέρας, τα ομιχλώδη
κομμάτια του Μεγάλου Νάγκα άρχισαν να πλησιάζουν το ένα το άλλο και να
σχηματίζουν εκ νέου το τερατώδες και αποκρουστικό σώμα του πανάρχαιου,
ερπετικού θεού.



Μετά από ένα χρόνο περίπου επιστρέψαμε στον ινδουιστικό ναό, στο μαντίρ.
Έπρεπε να το κάνουμε όσο κι αν ένας ανείπωτος τρόμος κατοικοέδρευε στα
βάθη της καρδιάς μας αμείωτος και τυραννικός απ’ την πρώτη ακόμη φορά,
που ταξιδέψαμε στα λαβυρινθώδη κι επικίνδυνα σπλάχνα του. Εκείνο, που μας
ωθούσε ν’ αντιμετωπίσουμε γι’ άλλη μια φορά το Μεγάλο Νάγκα, ήταν η
σταθερή απόφασή μας να λυτρώσουμε τον ιερό ναό και κατ’ επέκταση
ολόκληρο τον πλανήτη Γη απ’ τη φοβερή τιμωρία, που ο Μεγάλος Όφις
ετοίμαζε γι’αυτόν.
 
Ο μοναχός Ραμνιαδά, όταν τον επισκεφτήκαμε, είχε ακόμη ένα ωχρό απ’ τον
πανικό πρόσωπο, απ’ όπου έλειπε λες το αίμα. Ήταν ένα αδειανό πρόσωπο
και αυτό οφειλόταν στη συνάντησή του με τον απόλυτο τρόμο. Μια συνάντηση
που είχε πραγματοποιηθεί μια Δευτέρα στις αρχές του Ιουλίου εκείνης της
αποφράδας χρονιάς.
 
Του ζήτησα να μας διηγηθεί εξαρχής όλη αυτήν τη φοβερή περιπέτεια που
έζησε. Έπρεπε να ξέρουμε τα πάντα μέχρι την πιο ασήμαντη λεπτομέρειά
τους. Και τότε εκείνος ξεκίνησε με τρεμάμενη φωνή να μας αφηγείται τα
τρομερά γεγονότα, τη στιγμή ακριβώς που ένα εφιαλτικό σύρσιμο άρχισε
ν’ ακούγεται απ’ το βάθος του σκοτεινού μονοπατιού, που οδηγούσε στο
δασοκυκλωμένο ναό...
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