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Δεκ μπμνώ κα ζμο δώζς ιύζεηξ γηα όια ηα πνμβιήμαηα ηεξ δςήξ ζμο, μύηε έπς απακηήζεηξ 

γηα ηηξ αμθηβμιίεξ θαη ημοξ θόβμοξ ζμο, όμςξ μπμνώ κα ζ’ αθμύζς θαη κα ηα μμηναζηώ μαδί 

ζμο.                                                                           ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙ ΜΠΟΡΧΕ                                                                         
ΣΟ ΣΕΡΝΟ ΑΝΣΙΟ  ΣΟΤ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ ΣΟΤ 

(με αθορμή ηην αποδημία ηοσ ηον Απρίλη ηοσ 2014) 
Διαβάζηε ηην αποταιρεηιζηήρια επιζηολή ηοσ 
 
..... "Ακ μ Θεόξ λεπκμύζε γηα μηα ζηηγμή όηη είμαη μηα 

μανημκέηα θηηαγμέκε από θμονέιηα θαη μμο πάνηδε έκα θμμμάηη 

δςή, ίζςξ δεκ ζα έιεγα όια αοηά πμο ζθέθημμαη, αιιά 

ζίγμονα ζα ζθεθηόμμοκ όια αοηά πμο ιές εδώ. Θα έδηκα αλία 

ζηα πνάγμαηα, όπη γη' αοηό πμο αλίδμοκ, αιιά γη' αοηό πμο 

ζεμαίκμοκ. Θα θμημόμμοκ ιίγμ, ζα μκεηνεοόμμοκ πημ πμιύ, 

γηαηί γηα θάζε ιεπηό πμο θιείκμομε ηα μάηηα, πάκμομε ελήκηα 

δεοηενόιεπηα θςξ. Θα ζοκέπηδα όηακ μη άιιμη ζηαμαημύζακ, 

ζα λοπκμύζα όηακ μη άιιμη θμημόκηακ. Θα άθμογα όηακ μη άιιμη μηιμύζακ θαη πόζμ ζα απμιάμβακα έκα ςναίμ 

παγςηό ζμθμιάηα! 

Ακ μ Θεόξ μμο δώνηδε έκα θμμμάηη δςή, ζα κηοκόμμοκ ιηηά, ζα λάπιςκα μπνμύμοηα ζημκ ήιημ, αθήκμκηαξ 

αθάιοπημ όπη μόκμ ημ ζώμα αιιά θαη ηεκ ροπή μμο. Θεέ μμο, ακ μπμνμύζα, ζα έγναθα ημ μίζμξ μμο πάκς ζημκ 

πάγμ θαη ζα πενίμεκα κα βγεη μ ήιημξ. Θα δςγνάθηδα μ' έκα όκεηνμ ημο Βακ Γθμγθ πάκς ζηα άζηνα έκα πμίεμα ημο 

Μπεκεκηέηη θη έκα ηναγμύδη ημο Σεννάη ζα ήηακ ε ζενεκάηα πμο ζα πάνηδα ζηε ζειήκε. Θα πόηηδα με ηα δάθνηα 

μμο ηα ηνηακηάθοιια, γηα κα κμηώζς ημκ πόκμ από η' αγθάζηα ημοξ θαη ημ θμθθηκςπό θηιί ηςκ πεηάιςκ ημοξ... 

Θεέ μμο, ακ είπα έκα θμμμάηη δςή... Δεκ ζα άθεκα κα πενάζεη μύηε μία μένα πςνίξ κα πς ζημοξ ακζνώπμοξ όηη 

αγαπώ, όηη ημοξ αγαπώ. Θα έθακα θάζε άκδνα θαη γοκαίθα κα πηζηέρμοκ όηη είκαη μη αγαπεημί μμο θαη ζα δμύζα 

ενςηεομέκμξ με ημκ ένςηα. 

Σημοξ ακζνώπμοξ ζα έδεηπκα πόζμ ιάζμξ θάκμοκ κα κμμίδμοκ όηη παύμοκ κα ενςηεύμκηαη όηακ γενκμύκ, πςνίξ κα 

θαηαιαβαίκμοκ όηη γενκμύκ όηακ παύμοκ κα ενςηεύμκηαη! Σημ μηθνό παηδί ζα έδηκα θηενά, αιιά ζα ημ άθεκα κα 

μάζεη μόκμ ημο κα πεηάεη. Σημοξ γένμοξ ζα έδεηπκα όηη ημ ζάκαημ δεκ ημκ θένκμοκ ηα γεναηεηά αιιά ε ιήζε. 

Έμαζα ηόζα πνάγμαηα από ζαξ, ημοξ ακζνώπμοξ... Έμαζα πςξ όιμη ζέιμοκ κα δήζμοκ ζηεκ θμνοθή ημο βμοκμύ, 

πςνίξ κα γκςνίδμοκ όηη ε αιεζηκή εοηοπία βνίζθεηαη ζημκ ηνόπμ πμο θαηεβαίκεηξ ηεκ απόθνεμκε πιαγηά. Έμαζα 

πςξ όηακ ημ κεμγέκκεημ ζθίγγεη ζηε μηθνή παιάμε ημο, γηα πνώηε θμνά, ημ δάπηοιμ ημο παηένα ημο, ημ 

αηπμαιςηίδεη γηα πάκηα.Έμαζα πςξ μ άκζνςπμξ δηθαημύηαη κα θμηηά ημκ άιιμκ από ρειά μόκμ όηακ πνέπεη κα ημκ 

βμεζήζεη κα ζεθςζεί. Γίκαη ηόζα πμιιά ηα πνάγμαηα πμο μπόνεζα κα μάζς από ζαξ, αιιά δεκ ζα πνεζημεύζμοκ 

αιήζεηα πμιύ, γηαηί όηακ ζα με θναημύκ θιεηζμέκμ μέζα ζ' αοηή ηε βαιίηζα, δοζηοπώξ ζα πεζαίκς. 



Να ιεξ πάκηα αοηό πμο κηώζεηξ θαη κα θάκεηξ πάκηα αοηό πμο ζθέθηεζαη. Ακ ήλενα όηη ζήμενα ζα ήηακ ε 

ηειεοηαία θμνά πμο ζα ζ' έβιεπα κα θμημάζαη, ζα ζ' αγθάιηαδα ζθηπηά θαη ζα πνμζεοπόμμοκ ζημκ Κύνημ γηα κα 

μπμνέζς κα γίκς μ θύιαθαξ ηεξ ροπήξ ζμο. Ακ ήλενα όηη αοηή ζα ήηακ ε ηειεοηαία θμνά πμο ζα ζ' έβιεπα κα 

βγαίκεηξ απ' ηεκ πόνηα, ζα ζ' αγθάιηαδα θαη ζα ζμύ 'δηκα έκα θηιί θαη ζα ζε θώκαδα λακά γηα κα ζμο δώζς θη 

άιια. Ακ ήλενα όηη αοηή ζα ήηακ ε ηειεοηαία θμνά πμο ζα άθμογα ηε 

θςκή ζμο, ζα επμγναθμύζα θάζε ζμο ιέλε γηα κα μπμνώ κα ηηξ αθμύς 

λακά θαη λακά. Ακ ήλενα όηη αοηέξ ζα ήηακ μη ηειεοηαίεξ ζηηγμέξ πμο 

ζ' έβιεπα, ζα έιεγα "ζ' αγαπώ" θαη δεκ ζα οπέζεηα, ακόεηα, όηη ημ 

λένεηξ ήδε. Υπάνπεη πάκηα έκα αύνημ θαη ε δςή μαξ δίκεη θη άιιεξ 

εοθαηνίεξ γηα κα θάκμομε ηα πνάγμαηα όπςξ πνέπεη, αιιά ζε 

πενίπηςζε πμο θάκς ιάζμξ θαη μαξ μέκεη μόκμ ημ ζήμενα, ζα ΄ζεια 

κα ζμο πς πόζμ ζ' αγαπώ θη όηη πμηέ δεκ ζα ζε λεπάζς. 

Τμ αύνημ δεκ ημ έπεη ελαζθαιίζεη θακείξ, είηε κέμξ είηε γένμξ. 

Σήμενα μπμνεί κα είκαη ε ηειεοηαία θμνά πμο βιέπεηξ ημοξ 

ακζνώπμοξ πμο αγαπάξ. Γη' αοηό μεκ πενημέκεηξ άιιμ, θάκ' ημ ζήμενα, γηαηί ακ ημ αύνημ δεκ ένζεη πμηέ, ζα 

μεηακηώζεηξ ζίγμονα γηα ηε μένα πμο δεκ βνήθεξ πνόκμ γηα έκα παμόγειμ, μηα αγθαιηά, έκα θηιί θαη ήζμοκ πμιύ 

απαζπμιεμέκμξ γηα κα θάκεηξ πνάλε μηα ηειεοηαία ημοξ επηζομία. Κνάηα αοημύξ πμο αγαπάξ θμκηά ζμο, πεξ ημοξ 

ρηζονηζηά πόζμ πμιύ ημοξ πνεηάδεζαη, αγάπα ημοξ θαη θένζμο ημοξ θαιά, βνεξ πνόκμ γηα κα ημοξ πεηξ "ζογκώμε", 

"ζογπώνεζέ με", "ζε παναθαιώ", "εοπανηζηώ" θη όια ηα ιόγηα αγάπεξ πμο λένεηξ. Κακείξ δεκ ζα ζε ζομάηαη γηα ηηξ 

θνοθέξ ζμο ζθέρεηξ. Δήηα απ' ημκ Κύνημ ηε δύκαμε θαη ηε ζμθία γηα κα ηηξ εθθνάζεηξ. Δείλε ζημοξ θίιμοξ ζμο ηη 

ζεμαίκμοκ γηα ζέκα. 

«Ποίημα ζηοσς θίλοσς» 
Δεκ μπμνώ κα ζμο δώζς 

ιύζεηξ 

γηα όια ηα πνμβιήμαηα ηεξ 

δςήξ ζμο, 

μύηε έπς απακηήζεηξ 

γηα ηηξ αμθηβμιίεξ θαη ημοξ 

θόβμοξ ζμο ˙ 

όμςξ μπμνώ κα ζ’ αθμύζς 

θαη κα ηα μμηναζηώ μαδί ζμο 

Δεκ μπμνώ κ’ αιιάλς 

ημ πανειζόκ ή ημ μέιιμκ ζμο. 

Όμςξ όηακ με πνεηάδεζαη 

ζα είμαη εθεί μαδί ζμο. 

Δεκ μπμνώ κα απμηνέρς ηα 

παναπαηήμαηα ζμο. 

Μόκμ μπμνώ κα ζμο 

πνμζθένς ημ πένη μμο 

κα θναηεζείξ θαη κα με 

πέζεηξ. 

Οη πανέξ ζμο, μη ζνίαμβμη θαη 

μη επηηοπίεξ ζμο 

δεκ είκαη δηθέξ μμο. 

Όμςξ εηιηθνηκά απμιαμβάκς 

κα ζε βιέπς εοηοπηζμέκμ.  

Δεκ μπμνώ κα πενημνίζς 

μέζα ζε όνηα 

αοηά πμο πνέπεη κα 

πναγμαημπμηήζεηξ, 

όμςξ ζα ζμο πνμζθένς ημκ 

ειεύζενμ πώνμ 

πμο πνεηάδεζαη γηα κα 

μεγαιμονγήζεηξ. 

Δεκ μπμνώ κα απμηνέρς ηηξ 

μδύκεξ ζμο 

όηακ θάπμηεξ ζιίρεηξ 

ζμο ζθίδμοκ ηεκ θανδηά, 

όμςξ μπμνώ κα θιάρς μαδί 

ζμο 

θαη κα μαδέρς ηα θμμμάηηα 

ηεξ 

γηα κα ηεκ θηηάλμομε λακά πημ 

δοκαηή. 

Δεκ μπμνώ κα ζμο πς πμημξ 

είζαη 

μύηε πμημξ πνέπεη κα γίκεηξ. 

Μόκμ μπμνώ 

κα ζ' αγαπώ όπςξ είζαη 

θαη κα είμαη θίιμξ ζμο. 

Αοηέξ ηηξ μένεξ ζθεθηόμμοκ 

ημοξ θίιμοξ μμο θαη ηηξ θίιεξ 

μμο, 

δεκ ήζμοκ πάκς 

ή θάης ή ζηε μέζε. 

Δεκ ήζμοκ πνώημξ 

μύηε ηειεοηαίμξ ζηε ιίζηα. 

Δεκ ήζμοκ ημ κμύμενμ έκα 

μύηε ημ ηειεοηαίμ. 

Να θμημάζαη εοηοπηζμέκμξ. 

Να εθπέμπεηξ αγάπε. 

Να λένεηξ όηη είμαζηε εδώ 

πεναζηηθμί. 

Αξ βειηηώζμομε ηηξ ζπέζεηξ 

με ημοξ άιιμοξ. 

Να ανπάδμομε ηηξ εοθαηνίεξ. 

Να αθμύμε ηεκ θανδηά μαξ. 

Να εθηημμύμε ηε δςή.  

Πάκηςξ δεκ έπς ηεκ αλίςζε 

κα είμαη 

μ πνώημξ, μ δεύηενμξ ή μ 

ηνίημξ 

ζηε ιίζηα ζμο. 

Μμο ανθεί πμο με ζέιεηξ γηα 

θίιμ. 

Εσταριζηώ ποσ είμαι. 
(Υόρτε Λοσίς Μπόρτες) 

 


