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1

ρλανδική
θρησκεία 





Ο ε�ίσκο�ος ο Μ�έρκλεϊ, αρχιδρυΐδης της ιρλανδικής
θρησκείας, φορώντας τον ε�ταχρωµατικό ε�τα�οχρωσια-
κό κοκκινοκιτρινο�ρασινοµ�λεγαλαζολουλακοβιολετή
µανδύα του, εξήγησε κατό�ιν εις τον Πατρίκιο, τον λευκο-
χίτωνα, τον σιω�ηλό Πατρίκιο, τον α�οχρωσιακό κόσµο
του θεού, τη σκευή του, ορυκτή και έως φυτική και έ�ειτα
ζωική, �ώς εµφανίζεται στους βροτούς �ε�τωκότες µε
µιαν αντανάκλαση θαρρείς των καµ�όσων ιριδικών ανα-
βαθµών του ηλιακού φωτός, εκείνου �ου ένα µέρος του εί-
χε σταθεί αδύνατον ν’ α�ορροφήσει· ενώ για τον µαντικό
θεατή �ου βαθέως εντός εισδύει στην αληθινή εσωτερικό-
τητα της �ραγµατικότητας, φανερώνεται το Πράγµα κα-
θαυτοδιεαυτό, όλα τα αντικείµενα φανερώθηκαν στην αλη-
θινή χρωµατική τους λαµ�ρότητα µε εξα�λάσια δόξα φω-
τός �ου τωόντι εντός τους διατηρήθηκε.

Μ’ άλλα λόγια, να οραµατιστείς ασφράγιστα τους �ύ-
ρινους βοστρύχους του βασιλιά Λίρι �ου εµφανίστηκαν
στο χρώµα του �ράσινου του ξινολά�αθου ενώ, για να �ε-
ράσουµε στην εξάχρωµη φορεσιά του, η Μεγαλειότης του
είχε µια σκοτσέζικη φούστα σαν σαφράνι στην α�όχρωση
�ου βλέ�εις στο βρασµένο το σ�ανάκι, είχε βασιλικό χρυ-
σό θωρακο�εριδέραιο στην α�όχρωση του σγουρολάχα-
νου, είχε τον �ράσινο µανδύα του µονάρχη µε την �ρασι-
νο�ρέ�εια των φύλλων δάφνης, τα διατακτικά γαλάζια
µάτια σαν θυµάρι �άνω σε �ετροσέλινο, το σµαλτωµένο

43



ινδικό �ετράδι στου ηγεµόνα το καταραµένο δαχτυλίδι
ολόιδιο σαν λαδόχρωµη φακή, τους µ�λεµαρέν �ολεµο-
κερδισµένους µώλω�ες των οµοιοµορφοχρωµατισµένων
χαρακτηριστικών του αρχηγέτη σαν και µ�ίρα καµωµένη
α�ό σεννοκασσία.*

ΤΖΕΪΜΣ ΤΖΟΪΣ
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* Για το �ώς o Τζόις µετάλλαξε και ενσωµάτωσε τούτο το κείµενο
στην Αγρύbνια των Φίνεγκαν, βλ. Αγρύbνια, τόµος δεύτερος, σσ. 798-
802.
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Καλοσύνη
στα
ψάρια





Λίγο µετά �ου είχε κολυµ�ήσει στην κοιλάδα των δακρύων
του ο µικρός �αράξενος Κεβινάκος φχαριστήθηκε �αίζο-
ντας µ’ εκείνο τον σ�όγγο τη νύχτα στον λουτήρα. Αγόρι
�ου µεγάλωνε σαν ήταν, υ�ό της αγίας της θρησκείας την
ε�ίδραση, �ου του είχε ενσταλάξει στα γόνατά της �άνω η
γιαγιά του η γηραιά κυρία Τζόουνς, ο Κεβινάκος γινόταν
ολοένα και �ιο ευλαβής, ολοένα και �ιο α�οχωρισµένος
σαν και τότε �ου, ύστερα α�ό για εκσ�ερµάτιση άφεση
αµαρτιών και νηστεία σαράντα ηµερών και άλλες δέκα
µέρες καραντίνα, έκατσε να φάει κρεατοζωµό α�ό βραστή
�ροβατίνα. 

Α�λώς χρόνο δεν είχε για κορίτσια και τέτοια, και συ-
χνά έλεγε στην αγα�ηµένη του µητέρα και στις αγα�ηµέ-
νες αδελφές του �όσο καλή ήταν η αγα�ηµένη του µητέρα
και �όσο καλές ήσαν οι αγα�ηµένες οι αδελφές του. Έχου-
µε ακούσει γι’ αυτόν ότι σαν ήταν έξι χρονών έγραψε µιαν
έκθεση, και �ήρε και βραβείο, για την καλοσύνη στα ψά-
ρια του γλυκού νερού.
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Ιστορία
ενός
λουτήρα





Ο Κέβιν γεννήθηκε στης Ιρλανδίας το νησί στης Ιρλανδίας
τον ωκεανό

κι είχε εγγυηµένο το �ρονόµιο να διαθέτει φορητό βω-
µό µετά λουτήρος 

και �ηγαίνει στο µεσιανό το �ράσινο το Γκλένταλοου
ανάµεσα στην ένωση των �οταµών

ό�ου ο ευλαβής ο Κέβιν µονάχος του στο νησί µέσα στη
λίµνη ζει

και ό�ου στο νησί στις κυκλορροϊκές νερορροές τις �έ-
ντε ανάµεσα

βρίσκεται µια λιµνούλα νησωµένη 
και σ’ αυτή ένα νησάκι βρίσκεται, µια λιµναία νησίδα

ό�ου ο άγιος Κέβιν χτίζει 
ένα µελιτοµελισσοκυψελοκάλυβο και στο �άτωµά του

ο Κέβιν ο �ανάγιος
σκάµµα ανοίγει �ου ’χει ένα �όδι βάθος
κι ύστερα ο Κέβιν ο σεβάσµιος �ηγαίνει στη λιµνο-

�λευρά 
και το µαστέλο του το γεµίζει ξανά και ξανά 
µε νερά και µετά ο Κέβιν ο των σεβασµίων ο σεβάσµιος 
τα αδειάζει τα νερά στου καλυβιού του τη σκαµµένη

την κοιλότητα
κι έτσι φτιάχνει µια λιµνούλα εκειδά
κι αφού το κάνει και αυτό ο Κέβιν ο ευλογηµένος 
γεµίζει το µαστέλο µε νερό κι ύστερα �άει και µ�αίνει
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των ευλογηµένων ο ευλογηµένος στη µέση της λιµνούλας
και µετά ο άγιος Κέβιν αφού ζωστεί το καλογερικό του

ράσο
ψηλά ίσαµε τα λαγόνια του �άει και κάθεται, ο ευλο-

γηµένος άγιος Κέβιν
µες στον �εριφερειακό του γοφοµαστελολουτήρα 
ό�ου, διδάκτωρ τού κατά µόνας, συλλογίζεται µε ζήλο

ιερό 
της βα�τίσεως το �ρωταρχικό µυστήριο ή την αναγέν-

νηση των ανθρώ�ων 
µέσα α�ό το νερό.*

ΤΖΕΪΜΣ ΤΖΟΪΣ
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* Για το �ώς o Τζόις µετάλλαξε και ενσωµάτωσε τούτο το κείµενο
στην Αγρύbνια των Φίνεγκαν, βλ. Αγρύbνια, τόµος δεύτερος, σσ. 783-5.




