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Βαθιά χωµένη στον νοµό της ∆ράµας, µια µικρή πόλη, η Ονειρούπολη, έσφυζε από ζωή εκείνες τις
µέρες. Τα λουλούδια είχανε ανθίσει, ο ήλιος πότιζε καθηµερινά τη γη µε τις χρυσές ακτίνες του και ο
γαλανός ουρανός αγκάλιαζε τους δρόµους.
Ξηµέρωσε και ο ήλιος κρεµάστηκε ξανά στον ουρανό. Οι ακτίνες απλώθηκαν στην γη, αποκαλύπτοντας
αργά ό,τι είχε κρύψει η νύχτα. Έτρεξε η Ανυποµονησία και πλησίασε τον ήλιο.
-Άργησες, είπε. Εύχοµαι να ανέτειλες νωρίτερα, σκέφτηκε.
-Θα γίνεις ευτυχισµένη αν ανατείλω νωρίτερα; ρώτησε ο ήλιος. Οι ακτίνες του πάλλονταν ρυθµικά.
-Ναι.
Ο ήλιος, πραγµατοποίησε την ευχή της. Το επόµενο πρωί, ανέτειλε πρόωρα. Η Ανυποµονησία τον
παρακολουθούσε να σκαρφαλώνει στον ουρανό, ενώ ένα πλατύ χαµόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της
όταν οι χρυσές ακτίνες χάιδεψαν τρυφερά.
Η Περιέργεια, ένα κορίτσι µε γαµψή µύτη την οποία ζάρωνε συνέχεια, κάλεσε την Παρατηρητικότητα,
καθώς καθόταν σε ένα ξύλινο παγκάκι και αφουγκραζόταν τα τραγούδια των πουλιών.
-Θέλω να βρεις το Μίσος.
Η Παρατηρητικότητα ανακάλυψε το Μίσος σε µια σκοτεινή γωνιά. Συντρόφευε µε το σιγοψιθυριστό
τραγούδι του το θρόισµα των φύλλων. Η Παρατηρητικότητα άρπαξε βίαια το µπράτσο του Μίσους και
τον παρέσυρε στην Περιέργεια.
-Πού ήσουν; αναρωτήθηκε εκείνη.
-Εύχοµαι να µην χρειαζόταν να απαντάω σε όλες σου τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
-Θα ήσουν ευτυχισµένος αν οι ερωτήσεις της µπορούσαν να µείνουν αναπάντητες; εντάχθηκε στην
συζήτηση ο Χρόνος.

Η Ζήλεια παρακολουθούσε σιωπηλή την συζήτηση. Η αυθάδεια του Μίσους την ανάγκασε να µιλήσει. Η
φωνή της ακούστηκε στριγκιά.
-Μιλήστε µου κι εµένα!
-Θα γίνεις ευτυχισµένη αν σου µιλήσουν; ρώτησε ο Χρόνος. Η Ζήλεια έγνεψε και απέστρεψε το βλέµµα
της από το γερασµένο πρόσωπό του. Ο ρυτιδιασµένος Χρόνος βοήθησε την Ζήλεια να ενταχθεί στην
συζήτηση και ενθάρρυνε το Μίσος ώστε να µπορεί να αποφεύγει τις ερωτήσεις της Περιέργειας που το
βοµβάρδιζαν αδιάκοπα.
-Είστε ευτυχισµένοι;
-Ναι, απάντησαν οµόφωνα και χαµογέλασαν.
Ο Χρόνος προσέφερε στους φίλους του ό,τι αναζητούσαν. Πίστευαν ότι η ευτυχία κρινόταν από µερικές
ασήµαντες επιθυµίες. Το χαµόγελό τους ήταν σφραγίδα στην πεποίθηση τους. ∆υστυχώς, σύντοµα το
γέλιο σβήστηκε από τα πρόσωπά τους. Η Κακία ζήλευε την οµορφιά της Ευγένειας. Ο Εγωισµός
φθόνησε την καλοσύνη της Γενναιοδωρίας. Η Λύπη ζήλεψε το χαµόγελο της Χαράς.
Έκλαιγε ο ουρανός. Θαρρείς και µαζί µε τα χαµόγελα των παιδιών, εξαφανίστηκε το χαµόγελο της
φύσης. Τα δάκρυα του ουρανού έσταζαν από τις φυλλωσιές των δέντρων, βουτούσαν στα βαθιά νερά του
Φωτολίβου παφλάζοντας και χάνονταν. Εκείνη την ηµέρα επέλεξαν οι κάτοικοι της Ονειρούπολης να
βρουν τον γιατρό τον Χρόνο και να ζητήσουν την πολύτιµη βοήθειά του. Τα αιτήµατά τους αφθονούσαν.
Η Αποφασιστικότητα πλησίασε στην βαριά σιδερόπορτα. Ήταν ανοιχτή και έτριζε ως απάντηση σε κάθε
µαστίγωµα του ανέµου. Η Ευγένεια έστεκε συντροφιά µε την Υποµονή παράµερα, επιτρέποντας στους
αλαζόνες φίλους να προηγηθούν. Οι ψιχάλες µούσκεψαν τα φτωχικά ρούχα της Ευγένειας, οπότε εκείνη
έτρεξε για να αποφύγει περαιτέρω παγωµένες σταγόνες.
-Μην τρέχεις! πρόσταξε η Υποµονή.
Η Ευγένεια επιτάχυνε τον βηµατισµό της. Κάλυψε µε την ανάστροφη του λεπτεπίλεπτου χεριού της το
κεφάλι της, αλλά οι ψιχάλες εξακολουθούσαν να µουσκεύουν το πρόσωπό της. Η Υποµονή ακολούθησε
την φίλη της.
Ο Χρόνος απόρησε βλέποντας τους κατάκοπους φίλους του να στέκουν στο κατώφλι. Ξεµαντάλωσε την
πόρτα και τους ένευσε να καθίσουν αναπαυτικά σε µια από τις άφθονες, απαρχαιωµένες πολυθρόνες που
φιλοξενούνταν στο σαλόνι του. Προσέφερε ποτά στους καλεσµένους και ξαπόστασε πλάι τους, στηριγµένος
στο µπράτσο ενός καναπέ. Ένιωθε βλέµµατα να βαραίνουν την πλάτη του.
-Τι συµβαίνει; ρώτησε ύστερα σαρώνοντας µε τα µάτια του τα αµήχανα πρόσωπα των παιδιών. ∆εν
έλαβε καµιά απάντηση. Είστε ευτυχισµένοι τώρα που τα όνειρά σας πραγµατοποιήθηκαν;
Η Αποφασιστικότητα έτριβε τα δάχτυλά της για να τα ζεστάνει. Κρύος ιδρώτας κύλησε από τους
κροτάφους της.
-∆εν είµαστε ευτυχισµένοι, γιατρέ. Ό,τι µας προσέφερες δεν είναι αρκετό. Η Ευγένεια ζητά λίγο
αυτοσεβασµό, επειδή είναι συχνά ηττοπαθής. Η Κακία ζητά λίγη οµορφιά. Εγώ χρειάζοµαι ένα στήριγµα.
Κοπιάζω για να τρέξω και να αντιπροσωπεύσω τους φίλους µου.

Ο γιατρός σάστισε ακούγοντας τις απαιτήσεις της Αποφασιστικότητας. Ως γιατρός, ήξερε τον τρόπο µε
τον οποίο µπορούσε να εκτελέσει τις διαταγές, όµως επέµενε ότι έπρεπε να αφήσει τα παιδιά να τον
ανακαλύψουν µόνα τους.
-Τα όνειρά σας θα παραµείνουν απατηλά. Σας βοήθησα µια φορά να τα πραγµατοποιήσετε, αλλά η
βοήθειά µου θεωρήθηκε δεδοµένη.
Ανοίγοντας την πόρτα, υπέδειξε την έξοδο στα συναισθήµατα.
-Επιστρέψτε όταν βρείτε τι είναι αυτό το οποίο πραγµατικά επιθυµείτε.
Προσβεβληµένοι οι φίλοι διέσχισαν τον διάδροµο, µε βήµατα αργά και βαριά. Η Αγωνία περπατούσε
τρεκλίζοντας. Έφυγαν όλοι. Στο ζεστό διαµέρισµα του Χρόνου σκορπίστηκε η σιωπή. Μονάχα η
αυλόπορτα κροτάλιζε στον ρυθµό του αέρα. Ο Χρόνος επεξεργάστηκε το σαλόνι µε δύσπιστα, γερασµένα
µάτια. Το βλέµµα του διασταυρώθηκε µε το παράθυρο, θολό από την υγρασία της νύκτας. Μια σκιά
διαγραφόταν στο µαύρο φόντο. Ανησυχώντας, ο Χρόνος πλησίασε στο παράθυρο.
-Ποια είσαι εσύ; αναρωτήθηκε. Το κορίτσι σφούγγισε τα βουρκωµένα µάτια της µε την άκρη του
µανικιού και κατέβασε αργά το σαγόνι για να ορθώσει δειλά τις πρώτες λέξεις.
-Είµαι η Αγάπη, γέρο-Χρόνε.
Στο άκουσµα του ονόµατος, ο Χρόνος θυµήθηκε. Από τις πρώτες στιγµές της στην Ονειρούπολη, την
πόλη των συναισθηµάτων και των αισθήσεων, ο Χρόνος βοηθούσε την Αγάπη θεραπεύοντάς την.
Ριψοκίνδυνη και θαρραλέα, σκαρφάλωνε σε δέντρα και τραυµατιζόταν από τα αιχµηρά κλαδιά. Εκείνος,
πάντοτε την θεράπευε. Ο Χρόνος ήταν ο γιατρός της Αγάπης.
-Όλοι ζήτησαν να τους προσφέρω ένα αγαθό: σεβασµό, παιχνίδια και χρήµατα, για να είναι
ευτυχισµένοι. Εσύ δεν ζήτησες τίποτε. ∆εν φθόνησες ποτέ κάποια αρετή που να µην σου προσφέρεται;
Η Αγάπη λογίστηκε. Με τον Σεβασµό ανέπτυσσαν καθηµερινά φιλικές σχέσεις, όπως άλλωστε και µε
την Εµπιστοσύνη και την Κατανόηση. Με την Κακία και την Αγένεια δεν είχαν ιδωθεί ποτέ, µε
πρωτοβουλία της Αγάπης που δεν ήθελε να επηρεαστεί από τον λανθασµένο τρόπο σκέψης τους.
-Φυσικά, γέρο- Χρόνε, φθονώ πολλά πράγµατα. Ξέρω, όµως ότι αν ένα από όλα αυτά µου δοθεί, θα
γίνω ευτυχισµένη.
-Ό,τι χρειαστείς θα σου το προσφέρω, αν µπορώ, απάντησε εκείνος.
-Χρόνε, θέλω να µου δώσεις δύο µάτια που να µου επιτρέπουν να εισχωρήσω στις καρδιές των
ανθρώπων για να τους αγαπήσω ειλικρινά. Τα µάτια που µου δόθηκαν άρµοζαν σε επιφανειακά
συναισθήµατα. Εγώ δεν είµαι τέτοιο.
Ο Χρόνος σάστισε. Μπορούσε να πραγµατοποιήσει το όνειρο Αγάπης και να γίνει ο θεραπευτής της,
όπως τότε. Θα της χάριζε την ικανότητα να ανακαλύπτει τον εσωτερικό κόσµο κάθε ανθρώπου για να
γίνει ευτυχισµένη. Ο γέρο Χρόνος, χάρη στην εµπειρία του ήξερε πως το αίτηµα της αγάπης θα την
οδηγούσε στην πραγµατική ευτυχία.
-Θα σε βοηθήσω να βρεις το φως σου, το πραγµατικό φως που όλοι οφείλουν να ανακαλύψουν µέσα

τους. Θα σου δώσω τα µάτια που µου ζήτησες, αν τα ανταλλάξεις µε ό,τι σου ζητήσω.
-∆έχοµαι! κραύγασε κατενθουσιασµένη η Αγάπη.
Με ένα σάλτο, κατά το οποίο πολλές σταγόνες νερού αιωρήθηκαν στον αέρα και προσγειώθηκαν στο
πρεβάζι, η Αγάπη αναρριχήθηκε στο παράθυρο και ακούµπησε σταθερά το πρώτο πλακάκι του σαλονιού.
Σύντοµα, βρέθηκε καθισµένη στο πρεβάζι µε τα πόδια της να χαϊδεύουν τα πλακάκια.
Με βήµα γοργό, ο Χρόνος πλησίασε την Αγάπη. Άπλωσε το ρυτιδιασµένο χέρι του και ακούµπησε µε τα
ακροδάχτυλά του τα ζυγωµατικά της. Με αυτό το απαλό άγγιγµα, τα µάτια της Αγάπης έκλεισαν.
Ύστερα, πετάρισε τα βλέφαρά της για να επιτρέψει στις µελιστάλαχτες ηλιαχτίδες να φωτίσουν το τοπίο
γύρω της, µα το δωµάτιο φαινόταν σκοτεινό.
-∆εν µπορώ να δω, Χρόνε!
Τα αλµυρά της δάκρυα κατρακύλησαν από τα ζυγωµατικά της και συγκεντρώθηκαν στο πιγούνι της σε
µια µάζα από νερό, θλίψη και τρόµο. Ο Χρόνος χαµογέλασε.
-Τι ώρα δείχνει το ρολόι, Αγάπη;
-Είναι νύχτα. Μυρίζω την υγρασία της νύχτας. Τα νυχτολούλουδα άνθισαν.
Το άρωµα των νυχτολούλουδων διαχεόταν στην ατµόσφαιρα και ο άνεµος το οδηγούσε στο παράθυρο. Η
Αγάπη εισέπνευσε και τα πνευµόνια της πληµµύρισαν από τον φρέσκο αέρα και την υγρασία. Ένα ρίγος
διαπέρασε την ραχοκοκαλιά της.
-Μακάρι να µπορούσα να ξαναδώ τα όµορφα νυχτολούλουδα, ευχήθηκε αναπολώντας τα ζωηρά χρώµατά
τους.
Ακούστηκε το βεβιασµένο γέλιο του Χρόνου.
-Γιατί γελάς; Εγώ υποφέρω, ενώ εσύ είσαι ευτυχισµένος. Χρόνε, δώσε µου λίγη από την ευτυχία σου!
Ο Χρόνος απάντησε, τότε:
-Αγάπη, δεν είσαι δυστυχισµένη. Είσαι το πιο ευτυχισµένο συναίσθηµα! ∆εν χρειάζεται, Αγάπη, να
κοιτάξεις µε τα µάτια για να ξεχωρίσεις την ηµέρα από την νύχτα, την χαρά από την λύπη, το καλό
από το κακό. Αρκούν τα µάτια της ψυχής, τα οµορφότερα µάτια, τα οποία δεν θα σε προδώσουν ποτέ.
Η Αγάπη γέλασε αυθόρµητα. Το γέλιο της ήταν υπόκωφο και δυνάµωσε, µόλις δυνάµωσε η βροχή που
χτυπούσε ορµητικά το παράθυρο του σαλονιού. Σύντοµα, το γέλιο της κάλυψε τον ήχο της βροχής.
-Ευχαριστώ, ψιθύρισε. Ευχαριστώ που µου προσέφερες τα πιο όµορφα µάτια!
Έτσι, ο Χρόνος θεράπευσε τη τυφλή Αγάπη, χαράσσοντας ένα µόνιµο χαµόγελο στα χείλη της, το
χαµόγελο της ευτυχίας. Όµως, η Αγάπη δεν ήταν πραγµατικά τυφλή. Ήταν ικανή να ξεχωρίσει την
κακία και την ασχήµια µε τα µάτια της… Τα µάτια της ψυχής, τα δυνατότερα µάτια. Όποιος κατείχε
αυτά τα µάτια, ήταν ικανός να βλέπει τα πάντα γύρω του… Όποιος κατείχε αυτά τα µάτια, κατείχε τον
κόσµο ολόκληρο…

