
Love don’t give no compensation, 
love don’t pay no bills.
Love don’t give no indication, 
love just won’t stand still.
Love kills, drills you through your heart.
Love kills, scars you from the start.
It’s just a living pastime, ruining your heart line.
Stays for a lifetime, won’t let you go.
Coz love won’t leave you alone.

Queen

Η αγάπη δεν δίνει καµία αποζηµίωση.
Η αγάπη δεν πληρώνει κανέναν λογαριασµό.
Η αγάπη δεν δίνει καµία ένδειξη.
Η αγάπη απλά δεν σταµατά ποτέ.
Η αγάπη σκοτώνει.
∆ιαπερνά την καρδιά σου.
Η αγάπη σκοτώνει.
Σε σµιλεύει από την αρχή.
Είναι απλά ένα ζωντανό πάρεργο
που σου ρηµάζει την καρδιά.
Μένει για µια ζωή
∆εν σε αφήνει να φύγεις
∆ιότι η αγάπη δεν σε αφήνει σε ησυχία.

(ελεύθερη απόδοση)





∏ Î·Ù¿Ú·

Αυτή είναι µια ιστορία που µιλάει για την αγάπη. Ένα

παραµύθι όπως όλα εκείνα που φτιάχτηκαν µέσα στους

αιώνες για να µιλήσουν, να θέσουν ερωτήσεις, να αναρω-

τηθούν να ορίσουν σταθερές, ακόµη και να αµφισβητή-

σουν. Κι όπως όλα τα παραµύθια, αρχίζει έτσι:

Μια φορά κι έναν καιρό... 

Η φορά... 

Η στιγµή που ξεκινά κάτι. Πώς γίνεται σηµαντική αυ-

τή η στιγµή για να είναι η αρχή; 

Ο καιρός... 

Ο χρόνος που η στιγµή ξεδιπλώνεται και αφήνει µε µι-

κρές κουκκίδες άπειρες στιγµές που φτιάχνουν µια ιστο-

ρία. 

Η ιστορία... Το παραµύθι...

Ένας µύθος δίπλα στη ζωή. Η ζωή που µπερδεύεται

µε το µύθο τόσο που δεν ξέρεις αν αυτό συµβαίνει στην

πραγµατικότητα, αν έγινε κάποτε ή αν φαντάστηκες πως

έγινε ή αν θες να γίνει τη στιγµή που γεννιέται.
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Η στιγµή, ο χρόνος, η αλήθεια, ο µύθος... Όλα µαζί

στη σκέψη αυτού που το δηµιουργεί. Κι αµέσως γεννιού-

νται τα ερωτήµατα. Έγινε; Υπάρχει; Τι µου θυµίζει; Τι

ήρθε να πει; Και λέξεις. Τόσο πολλές λέξεις µαζεµένες.

Κουβάρι της ψυχής, και ο λόγος θέλει να το βάλει σε τά-

ξη. Σαν τα τουβλάκια του παιδικού παιχνιδιού, φτιάχνει

γέφυρες και πύργους και πολιτείες.

Κι ύστερα έρχονται οι ήρωες...

Αυτή, λοιπόν, είναι η ιστορία ενός πρίγκιπα όµορφου

σαν όλους τους πρίγκιπες. Με µια οµορφιά που, όπως

και να την περιγράψεις, παίρνει µορφή στο µυαλό του

καθενός, όπως εκείνος βλέπει το ωραίο, το γλυκό, το αέ-

ρινο, το σοβαρό, το αστείο. Ό,τι η καρδιά και τα µάτια

αναγνωρίζουν σαν όµορφο.

Ο πρίγκιπας αυτός είναι µελαχρινός µε όµορφα πλού-

σια µαλλιά και άσπρη επιδερµίδα. Με καλοσχηµατισµένη

µύτη και σφιχτά χείλη. Με µακριά δάχτυλα και στητό

κορµί. Με δυο µεγάλα λαµπερά µαύρα µάτια που δεν κοι-

τάνε πουθενά, δεν στέκονται πουθενά και δεν χαµογελά-

νε ποτέ.

Όταν γεννήθηκε ο Πρίγκιπας, όπως γίνεται σε όλα τα

παραµύθια, οι νεράιδες έφτασαν για να τον προικίσουν.

Πρώτη η Οµορφιά έδωσε απλόχερα το δώρο της και είχε

και την πρώτη θέση στο τραπέζι της βάφτισης. Μια τόσο

σπουδαία νεράιδα όπως αυτή πάντοτε έχει την τιµή να

κάθεται στο καλύτερο κάθισµα. Βλέπετε, στην Οµορφιά
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κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί. Κάνει τα πλήθη να την

ακολουθούν µαγεµένα και τους εχθρούς να υποκλίνονται

στη δύναµή της. Ύστερα ήρθαν η ∆ύναµη, η Καλοσύνη, η

Υγεία, η Τύχη, η Γενναιότητα, η Σοφία. 

Και φυσικά, όπως έχουµε ξαναδεί, µε τόσες καλεσµέ-

νες νεράιδες, πάντα υπάρχει κάποια που την ξεχνούν.

Πάντα. Και πάντα σε κάθε βάφτιση στα παραµύθια δηµι-

ουργούνται παρεξηγήσεις και προκαλούνται έριδες που

δεν καταλήγουν ποτέ σε καλό, αλλά από την άλλη... ξετυ-

λίγουν την ιστορία.

Στη µέση της γιορτής, λοιπόν, ήταν που µπήκε η Αγά-

πη. Βρόντηξε πίσω της τη µεγάλη πόρτα της µεγαλοπρε-

πούς αίθουσας και φώναξε µε όλη της τη δύναµη στους

γονείς του παιδιού και σε όλους τους καλεσµένους:

– Ώστε θεωρούµαι ασήµαντη και παράταιρη στη γιορ-

τή σας;

Όλοι πάγωσαν στα λόγια αυτά, και οι γονείς του πρί-

γκιπα έσπευσαν να την καθησυχάσουν µε λόγια κολακευ-

τικά και µε συγγνώµη σε κάθε τους φράση.

– Αλίµονο, κυρά µας! Πώς έγινε αυτό το λάθος, δεν ξέ-

ρουµε! Συγχώρεσέ µας που µέσα στη χαρά µας ξεχάσαµε

εσένα που όλοι γνωρίζουν πόσο απαραίτητη είσαι για κά-

θε πλάσµα της γης. Σε παρακαλούµε, κάθισε δίπλα µας!

– Και ποια από τις αδερφές µου θα βγάλετε από τη δι-

κιά της θέση για εµένα; είπε η Αγάπη µε στραβό χαµόγελο.

Μα ποια µπορούσαν άραγε οι βασιλιάδες να σηκώ-
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σουν και να µη φανούν αγενείς; Ποια µπορούσαν να προ-

σβάλουν µε αυτό τον τρόπο; Και πόσες παραπάνω παρε-

ξηγήσεις µπορούσαν να δηµιουργηθούν τη µέρα που µε

τόση χαρά περίµεναν για το παιδί τους; Γι’ αυτό δεν µί-

λησαν και έσκυψαν κι οι δύο το κεφάλι από ντροπή και

φόβο.

Μα ούτε και οι άλλες νεράιδες δεν µίλησαν, ούτε κου-

νήθηκαν από τη θέση τους. Οι νεράιδες δεν ανακατεύο-

νται η µία στη δουλειά της άλλης κι ούτε µεταξύ τους συ-

γκρούονται. ∆εν είναι στη φύση τους να προσβάλλουν,

γιατί ξέρουν πως καθεµιά είναι φτιαγµένη για να οδηγεί

διαφορετική πλευρά της ζωής του ανθρώπου και πως ο

ρόλος τους είναι ισάξιος. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που

τις βάζουν στη ζυγαριά και τις ξεχωρίζουν. Ένα λάθος

που µόνο οι ίδιοι µπορούν να διορθώσουν. Οι βασιλιάδες

όµως δεν ήξεραν πώς.

Γνώριζαν λοιπόν τι θα ακολουθήσει και το περίµεναν

µε φόβο. Ήξεραν πως η Αγάπη θα έδινε το δώρο της µε

τον σκληρότερο τρόπο και κανείς δεν µπορούσε να κάνει

τίποτα. Περίµεναν µόνο να το δώσει.

Τότε η Αγάπη, πολύ περήφανη, κάθισε απέναντί τους,

σε πιο ψηλό κάθισµα από όλους. Κάθισµα που το δηµι-

ούργησε µόνη της, µε ένα απαλό κούνηµα του χεριού της.

Κι έµοιαζε σαν να γύρισε ανάποδα όλη η λαµπρή αίθου-

σα και να µετατράπηκε σε αίθουσα δικαστηρίου µε εκείνη

στην ψηλότερη θέση. Στη θέση του δικαστή. Το φόρεµά
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της έγινε λαµπερό κόκκινο και κάλυψε µε αυτό όλο το

πάτωµα. Καµία γλυκύτητα δεν υπήρχε στο πρόσωπό της.

Μόνο ήρεµη σκληρότητα και πάθος. ∆ύο από τις άπειρες

εκφράσεις που παίρνει κατά καιρούς. Και γυρίζοντας το

κεφάλι προς την κούνια του παιδιού είπε:

– Όµορφε Πρίγκιπα, έτσι γίνεται µε αυτούς που έρχο-

νται στη ζωή. Έχουν τις ευχές να αρχίσουν τη ζωή τους

και να ζήσουν µε τα υλικά που οι γονείς και οι νεράιδες

τους χαρίζουν. Μα ποτέ κανείς δεν τα έχει όλα. Κι ακόµη

και τα πιο σπουδαία µπορούν να χαθούν αν δεν ισορρο-

πούν µεταξύ τους. Κι αν η ζωή τα δίνει όλα πλούσια, µε

τον καιρό χάνουν την αξία τους, γιατί η αφθονία δεν εί-

ναι αρκετή για να γεµίσει την πορεία τους. Αυτή θα ήταν

µια πορεία βαρετή, ανούσια και χωρίς κανένα µάθηµα.

Και το µάθηµα είναι αυτό που κάνει το ταξίδι των ανθρώ-

πων γεµάτο. Εσένα το ταξίδι σου θα είναι δύσκολο, ακό-

µη κι αν όλα φαινοµενικά σου έρχονται βολικά. Γιατί πο-

τέ δεν θα αναγνωρίσεις την αγάπη. Θα αγαπιέσαι, µα δεν

θα αγαπάς. Θα βασανίζεσαι ακόµη κι όταν ο άλλος σε

αγαπά και σ’ το δείχνει. ∆εν θα βλέπεις. Θα ζεις µε την

αµφιβολία και την ανασφάλεια ότι δεν είσαι αρκετός ό,τι

και να κάνεις. Κι αυτό θα σε κάνει πολύ δυστυχισµένο.

Γιατί θα νιώθεις λίγος, µικρός και µόνος. Κάθε µέρα και

πιο µόνος. Γιατί δεν αγαπά εκείνος που πιστεύει πως δεν

αγαπήθηκε.

Νεκρική σιγή έπεσε στην αίθουσα µετά τα λόγια της
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Αγάπης. Κανείς δεν τολµούσε να µιλήσει. Η σκληρότητα

των λόγων της ήταν τόσο µεγάλη που µόνο ρίγος προκά-

λεσε. Τότε, σηκώθηκε από το κάθισµα του δικαστηρίου,

διέγραψε µε το χέρι της έναν νοητό κύκλο στον αέρα και

µε φωνή βροντερή είπε και πάλι:

– Χαρίζω στον Πρίγκιπα µια σιδερένια καρδιά, που

δεν θα νιώθει κανένα σκίρτηµα. 

Και γυρίζοντας την πλάτη της κίνησε να φύγει.

– Άλλαξέ το! ακούστηκε η φωνή της Bασίλισσας.

Άλλαξέ το να χαρείς! Κι εγώ σου δίνω για αντάλλαγµα

και τη ζωή µου ακόµη. Είναι σκληρό αυτό το δώρο για να

το δίνει η αφέντρα της αγάπης. ∆ώσε ελπίδα στο φτωχό

µου παιδί. Αφού, όπως λες, η πορεία του ανθρώπου είναι

το µάθηµα, τι µάθηµα θα πάρει χωρίς να έχει την ελπίδα;

Άλλαξέ το, κυρά µου, γιατί είναι σκληρή αυτή η κατάρα

για κάθε πλάσµα, καλό ή κακό. 

Και αµέσως η Bασίλισσα έπεσε στα πόδια της Αγάπης

κι άρχισε να κλαίει, κάνοντας το φόρεµα της νεράιδας να

αλλάξει χρώµα και να γίνει ροζ. Μαζί µε αυτό άλλαξε και

η έκφραση της νεράιδας και γλύκανε. Έσκυψε και µε τα

χέρια της σήκωσε τη γυναίκα, που καθόλου δεν θύµιζε

µεγαλοπρεπή βασίλισσα, και µε τρυφερότητα της σκούπι-

σε τα µάτια.

– ∆εν αλλάζουν τα δώρα από τις νεράιδες, Bασίλισσά

µου. Ό,τι γράφτηκε γράφτηκε, µα η αγάπη για το παιδί

σου µπορεί να διαµορφώσει αλλιώς την πορεία ακόµη και
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της ίδιας µου της ευχής. Αφού όµως εσύ ξέρεις τόσο καλά

τι σηµαίνει αγάπη, θα του δώσω λοιπόν την ελπίδα. 

Σηκώθηκε και είπε απευθυνόµενη σε όλους:

– Η καρδιά του Πρίγκιπα θα αλλάζει. Θα γίνει από σι-

δερένια µαρµάρινη, πέτρινη, ξύλινη, κρυστάλλινη και τέ-

λος γυάλινη. Μα όταν φτάσει στην τελευταία της µορφή,

σαν το γυαλί θα σπάσει.

– Θα σπάσει; ρώτησε τροµαγµένη η Bασίλισσα. Και η

ελπίδα που λες πως θα του δώσεις;

– Η ελπίδα, όπως είναι γνωστό, µένει πάντα τελευ-

ταία. Την ελπίδα θα τη φτιάξει µόνος του, µε την επιλο-

γή του. 

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της Αγάπης. Γυρίζοντάς

τους την πλάτη κι αλλάζοντας το χρώµα του φορέµατός

της από ροζ σε λευκό, βγήκε από τη λαµπερή αίθουσα

του παλατιού και χάθηκε από τα µάτια όλων.
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∏ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈ· Î·Ú‰È¿

Καθώς ο χρόνος άφηνε τη µια µέρα µετά την άλλη κι ο

ένας µήνας έδινε τη θέση του στον άλλο, το βασιλικό ζεύ-

γος άρχισε σιγά σιγά να αφήνει πίσω του την κακιά ανά-

µνηση της βάφτισης. Η στενοχώρια και ο φόβος που βα-

σάνιζαν τις σκέψεις και τα όνειρά τους µαλάκωναν. Πριν

βγει ο χρόνος, είχαν ξεχάσει τον πόνο που τους είχαν

προκαλέσει τα λόγια της νεράιδας και, καθώς έβλεπαν

τον όµορφο πρίγκιπα να ανθίζει, στην καρδιά τους φώ-

λιαζαν η ηρεµία και η χαρά. Άρχισαν τότε να υποτιµούν

τη στιγµή εκείνη και να φιλοσοφούν µε τα φτερά της αι-

σιοδοξίας. Πώς θα µπορούσε ένα τόσο όµορφο µωρό να

µη γνωρίσει την αγάπη; Κι εκείνοι θα την έδιναν συνέ-

χεια και συνέχεια και συνέχεια για πάντα. 

Ο Πρίγκιπας καθώς µεγάλωνε είχε από τους γονείς

του όλα τα χάδια, όλα τα φιλιά, όλα τα χατίρια, τα ρούχα

και τα παιχνίδια. Η µητέρα του δεν έκανε τίποτε άλλο

από το να ασχολείται µαζί του. Έπαιζε µαζί του, του
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τραγουδούσε, του διάβαζε, τον φρόντιζε, τον χτένιζε, του

µιλούσε. Ο πατέρας του ανέλαβε να του διδάξει τις αξίες

της αρετής, της ανδρείας, της καλοσύνης, της δικαιοσύ-

νης. Ήταν ένας πρίγκιπας που κάποτε θα γινόταν βασι-

λιάς και ως βασιλιάς έπρεπε να κυβερνά. Η αγάπη δεν θα

του έλειπε. Ήταν άλλωστε από τη µοίρα του ένα διαφο-

ρετικό παιδί και ως διαφορετικό θα µεγάλωνε.

Η φροντίδα δεν του έλειψε, λοιπόν. Είχε τα πάντα

όταν τα ζητούσε. Και είχε δίπλα του δύο γονείς βασιλιά-

δες, που θα έκαναν τα πάντα για να του τα δώσουν. Θα

µπορούσε να πει κανείς πως τον κακοµάθαιναν, αφού η

ελάχιστή του κουβεντούλα ήταν γι’ αυτούς διαταγή. Και

κάθε κλάµα ή παράπονό του έπαυε στη στιγµή µε το που

πραγµατοποιούνταν η επιθυµία του.

– Ο Πρίγκιπας κλαίει. Πώς µπορεί ένας πρίγκιπας να

κλαίει; Αλίµονο σε όποιον κάνει έστω κι ένα δάκρυ του

να πέσει, διέταζε ο Bασιλιάς.

– Οι γονείς σου σε αγαπάνε τόσο, έλεγε η Bασίλισσα.

Όλος ο κόσµος σε αγαπά γιατί έτσι πρέπει. Γιατί αυτό

είναι φυσικό. Γιατί µόνο αυτό σου ταιριάζει και τίποτα λι-

γότερο από αυτό.

Έτσι, µεγαλώνοντας, ο Πρίγκιπας έµαθε πως όλοι τον

αγαπούν. Αυτό άλλωστε τον είχανε διδάξει. Το άκουγε

συνέχεια και συνέχεια. Και κάθε βλέµµα των γονιών του

το εκλάµβανε ως αγάπη. Κάθε κουβέντα τους και κάθε

ενέργειά τους. Κάθε γκριµάτσα ή νεύµα ή ύφος από τους
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αυλικούς σήµαινε γι’ αυτόν αγάπη. Κι όταν άκουγε να µι-

λάνε γι’ αυτόν στα κρυφά, πίστευε πως ήταν από αγάπη.

– Αυτός ο µικρός µε έχει ξεπατώσει µε τα καπρίτσια

του, έλεγε ο παιδαγωγός. Πονάει η µέση µου να τον ση-

κώνω στην πλάτη µου όλη την ηµέρα κάνοντάς του το

άλογο. Αλλά πώς να πεις όχι σε έναν πρίγκιπα.

– Εµένα µου έσβησε όλες τις διορθώσεις από τις ασκή-

σεις. Γιατί, λέει, ήταν λάθος κι εκείνος τις είχε σωστές,

έλεγε ο δάσκαλος. Αλλά είναι ο Πρίγκιπας. Θα τον διορ-

θώσω µε τρόπο στη συνέχεια.

– Έφαγε από το πρωί έξι τάρτες µε φράουλες, παρα-

πονιόταν η µαγείρισσα. Η Βασίλισσα δεν θέλει να τρώει

το παιδί τόσα γλυκά, αλλά και δεν θέλει να τον βλέπει να

κλαίει. Στο κάτω κάτω, είναι ο Πρίγκιπας.

Και σε όλα αυτά συµπλήρωναν πως είναι τόσο όµορ-

φος, τόσο έξυπνος, τόσο γοητευτικός και χαριτωµένος

που και πρίγκιπας να µην ήταν πάλι τα χατίρια θα του

έκαναν. 

Και καθώς τα άκουγε όλα αυτά, ο Πρίγκιπας έλεγε

πως τον αγαπάνε, γιατί έτσι του είχαν πει. Γιατί έτσι του

έδειχναν. Και στην αρχή το δεχόταν ικανοποιηµένος. Αλ-

λά ήταν αρκετά έξυπνος από τη φύση του για να νιώσει

πως δεν ήταν λογικό να αγαπάνε κάποιον που τους βα-

σανίζει ή τους τυραννά ή τους εµπαίζει. Κι αυτές τις σκέ-

ψεις τις έλεγε στη µητέρα του. Μα εκείνη αµέσως του

έλεγε πως είναι τόσο χαριτωµένος που και η πιο µεγάλη
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αταξία του δεν µπορεί να φέρει στον άλλον θυµό ή στε-

νοχώρια. Παρά µόνο αγάπη. Τεράστια, άδολη, αυθεντική

αγάπη. Μα εκείνος, όταν και πάλι το σκεφτόταν, έλεγε

πως τον φοβούνται. Πως είναι ο Πρίγκιπας, και γι’ αυτό

δεν παραπονιούνται.

Έτσι µεγάλωνε µε την πεποίθηση αλλά και µε την αµ-

φιβολία ότι αυτό ήταν η αγάπη. Nα κάνει τα πάντα, να

κλαίει, να γελάει, και οι άλλοι να τον αγαπούν. Να κάθε-

ται ήσυχος ή να κάνει αταξίες, και πάλι να τον δέχονται

µε ανοιχτή αγκαλιά. Να υπάρχει, να περπατά, να πέφτει

για ύπνο και να ξυπνά, και όλοι να του χαµογελάνε µε

πλατιά χαµόγελα ευτυχίας. Κανένα άλλο συναίσθηµα δεν

υπήρχε εκτός από τη µεγάλη, απόλυτη ευτυχία.

Από τη µεγάλη της φροντίδα και αγωνία να δείξει η

Βασίλισσα στον γιο της πόσο σηµαντικός ήταν για εκεί-

νη, παραµέλησε το ντύσιµό της και δεν την ένοιαζε αν

φορούσε κάθε µέρα τα ίδια ρούχα κι αν φθείρονταν ή

έχαναν το χρώµα τους. Και τα µαλλιά της δεν την ένοια-

ζε αν ήταν καλοχτενισµένα και όµορφα πιασµένα. ∆εν

φορούσε πια όµορφα κοσµήµατα και δεν έβαφε το πρό-

σωπό της. Έπαψε να διαβάζει τα βιβλία που αγαπούσε

και να παίζει στην κιθάρα τα χαρούµενα ή θλιµµένα τρα-

γούδια της. ∆εν κεντούσε όµορφα σχέδια µε πουλιά και

λουλούδια. ∆εν ζωγράφιζε µε τα πινέλα της τα πρωινά

της άνοιξης. ∆εν φρόντιζε τα τριαντάφυλλα στον κήπο

του παλατιού.
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Μόνη της έγνοια ήταν να διαλέγει όµορφα ρούχα και

παπούτσια για τον Πρίγκιπα. Να χτενίζει και να πιάνει

αλογοουρά τα όµορφα µαύρα µαλλιά του. Να του φέρνει

σπάνια βιβλία και τους καλύτερους δασκάλους για να γί-

νει ο καλύτερος µουσικός, ο καλύτερος ζωγράφος, ο κα-

λύτερος χορευτής. Γιατί, αν τα ταλέντα του ήταν πολλά

και σε µεγάλο βαθµό, τότε σίγουρα θα τον έκαναν να έχει

πάντα την οµορφιά της τέχνης και την αγάπη που γεννά

αυτή µε τα δηµιουργήµατά της.

Ο Βασιλιάς έπρεπε να έχει για όλα αυτά µεγάλη περι-

ουσία. Γι’ αυτό όλη τη µέρα κλεινόταν στο γραφείο του µε

τους υπουργούς και το συµβούλιό του. Έλειπε σε χώρες

µακρινές, κάνοντας άλλοτε πολέµους κι άλλοτε συµφωνίες

και συνθήκες ειρήνης. Φρόντιζε για τη γεωργία, την κτη-

νοτροφία και τη βιοτεχνία της χώρας για να ευηµερεί και

να έχει πάντα αγαθά σε αφθονία. Μια ευτυχισµένη χώρα

έχει ευτυχισµένους υπηκόους, χαµογελαστούς κι αγαπη-

µένους πολίτες, που µόνο αγάπη γνωρίζουν. Η αγάπη έγι-

νε στόχος, κυνήγι και µοναδικός απόλυτος σκοπός. Αγάπη

για τον γιο του. Πάντα για τον γιο του. Μόνο για τον γιο.

Ενώ εκείνος ένιωθε πάντα τόσο µα τόσο κουρασµένος.

Ο Πρίγκιπας, µπλεγµένος µέσα στα αγαθά του, τα τα-

λέντα του, τις γνώσεις και τα χαµογελαστά πρόσωπα,

µπερδεύτηκε ακόµη περισσότερο. ∆εν πίστευε πως ήταν

ο καλύτερος ξιφοµάχος ούτε ο καλύτερος µουσικός ή χο-

ρευτής. Κι όσο κι αν έψαχνε µέσα από τις τέχνες να νιώ-
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σει καλά µε τα κατορθώµατά του, πάντα υπήρχε κάτι που

του άφηνε µια γεύση ανολοκλήρωτη και λειψή. Κι όσες

φορές χαιρόταν, αµέσως µετρίαζε τη χαρά του κι έλεγε: 

– Σιγά, δεν είναι δα και µεγάλο κατόρθωµα. Κάποιος

άλλος το κάνει καλύτερα. 

Κι έτσι η χαρά πολύ γρήγορα εξανεµιζόταν. Και τα

ρούχα και τα στολίδια δεν τα κοιτούσε πια. Μπορεί να

ήταν οµορφότερα από όλων, αλλά ήταν απλώς ρούχα και

η ντουλάπα του ήταν γεµάτη από αυτά. ∆εν τον έκαναν

καλύτερο. Και ύστερα, τι κι αν ήταν ο πιο ξεχωριστός µε

αυτή την οµορφιά και τη λάµψη µέσα σε όλο το βασίλειο;

Και στα παιχνίδια του δεν τον ενδιέφερε πια να κερδίζει,

γιατί πάντα κέρδιζε και ήταν βαρετό. 

Μα πιο πολύ από όλα, όλα αυτά τα χαµογελαστά πρό-

σωπα, οι κολακείες, οι έπαινοι που ακούγονταν όλη την

ηµέρα δεν τον άγγιζαν. ∆εν τον αφορούσαν. ∆εν τους

άκουγε πια. Και το χειρότερο, φώλιασε µέσα του η υπο-

ψία πως όλα αυτά ήταν ένα µεγάλο λαµπερό ψέµα. Σαν

τα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου που σύντοµα

θα µαζευτούν. Σαν τα λουλούδια της άνοιξης που θα µα-

ραθούν. Σαν το χιόνι που µετά την τρίτη µέρα θα πατη-

θεί, θα βρωµίσει και θα λιώσει.

Κι όταν ένα βράδυ στα έντεκά του κάθισε στο τραπέζι

µε τους γονείς του, είδε πως το τραπέζι ήταν γεµάτο,

όπως πάντα, µε τα καλύτερα φαγητά, ποτά και γλυκά και

πως η τραπεζαρία ήταν στολισµένη. Είδε τους υπηρέτες
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όρθιους µε τα λαµπερά τους ρούχα, τους µουσικούς να

παίζουν ήρεµη, γλυκιά µουσική και τους πολυελαίους

αναµµένους. Τότε πρόσεξε πως η µητέρα του φορούσε

ξεθωριασµένα ρούχα και τα µαλλιά της ήταν µπερδεµένα

και αχτένιστα. Ο πατέρας, που στεκόταν αξύριστος και

φανερά κουρασµένος, δυσκολευόταν να σηκώσει το πο-

τήρι µε τα σχισµένα δάχτυλά του. Και πρόσεξε πως στα

πρόσωπα και των δύο υπήρχε βαθιά χαραγµένη µια πα-

ράξενη έκφραση που δεν την είχε ξαναδεί. Και σίγουρα

δεν ήταν χαρά. Τότε ρώτησε:

– Αγαπάτε;

Εκείνοι µε τρόµο άφησαν κάτω τα µαχαιροπίρουνά

τους και βιάστηκαν να απαντήσουν και οι δύο:

– Αγόρι µου, σε αγαπάµε όσο τίποτε άλλο στον κόσµο,

κι αµέσως του έδωσαν ένα χαµόγελο παράξενα πλατύ.

– Εσείς αγαπάτε; ξαναρώτησε ο Πρίγκιπας.

– Τι εννοείς; απόρησαν εκείνοι και κοιτάχτηκαν και

πάλι φοβισµένοι.

– Αγαπάτε ο ένας τον άλλον; Αγαπάτε τον εαυτό σας; 

Οι βασιλιάδες κοιτάχτηκαν τότε µεταξύ τους. 

Ο Βασιλιάς είδε τη Βασίλισσα που ήταν άβαφτη µε

µαύρους κύκλους κάτω από τα µάτια της, και κάτω από

το µανίκι της ένα µισοσπασµένο κουµπί κρεµόταν από

µια κλωστή. Τα µαλλιά της, µπλεγµένα, δεν θύµιζαν τις

παλιές ξανθές µπούκλες της, και τα χείλη της είχαν χάσει

το ζωηρό κόκκινό τους χρώµα. 
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