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78. Η Φωνή του Φίλου μου 

“L'Homme de Désir” (Lyon, 1790) 

Louis-Claude de Saint-Martin 

 

Είν' η φωνή του φίλου μου γλυκειά. 

Είναι για με, σαν όψη αναπάντεχη ενός λαμπρού φωτός για το χαμένο 

ταξιδιώτη. Είναι για μένα, σαν το βάλσαμο το θεραπευτικό τ' αρρώστου που 'ν' 

το σώμα του κομμάτια. 

 

Δε θέλω πια ν' ακούω άλλη φωνή απ' τη φωνή του φίλου μου. Ω, πόσο 

διαφορετική που 'ναι απ' τις φωνές που γεννιούνται στα σκοτάδια εδώ της γης! 

Στα μέρη ετούτα, όπου προσπαθούν ν' αρπάξουνε μονάχα τις προσευχές του 

ανθρώπου και να τις κάνουνε να χάσουνε το δρόμο! 

 

Μάθε με τους ύμνους του Κυρίου, τους ύμνους της αθωότητας, της πίστης, της 

αγάπης. Εσύ μονάχα ξετυλίγεις στον άνθρωπο αυτές τις στράτες· στους ήχους 

μόνο του λόγου σου μπορεί μ' ασφάλεια να βαδίσει. 

 

Ήμουν αμαρτωλός, ήμουνα νικημένος, ήμουν σαν λερωμένος και ανάπηρος μες 

τη λάσπη· κι ήρθε να πέσει πλάι μου μέσα στη σκόνη που κυλιόμουν, ήρθε να 

κατοικήσει δίπλα μου, για να μου ξαναδώσει κουράγιο και για να με τραβήξει 

κοντά του πάλι. 

 

Ποιος είν' αυτός ο φίλος, που μας αγαπάει πια τόσο, ώστε να βολεύεται ακόμα 

και με κακό που του κάνουμε, που μας αφήνει ακόμα και να διαλαλήσουμε την 

ευεργεσία του απ' άκρη σ' άκρη όλου του σύμπαντος; 

Ω φίλε μου, αν είχα την ατυχία να μην μπορώ άλλο ν' ακούω τη φωνή σου, θα 

κοίταζα μες την καρδιά μου και θα 'βρισκα εκεί μέσα γραμμένη την ανάμνηση 

της ευεργεσίας σου και θα την είχα οδηγό στην ερημιά και στα σκοτάδια μου. 

 



2 
 

Κι έτσι αφεξής δυο οδηγούς θε να 'χα να μ' οδηγούν στα μονοπάτια της 

αναγέννησής μου: τη φωνή του φίλου μου και την ανάμνηση της ευεργεσίας 

του! 

Θα τις άκουγα κι η καρδιά μου δε θα 'βρισκε αναπαμό, ίσαμ' όλοι οι άνθρωποι 

να τις ακούγαν και να τις ακολουθούσαν. Ως μες στο μνήμα μου θα τις 

διαλογιζόμουν εν ειρήνη και θα γινόντουσαν χαρά κι απόλαυσή μου κι εκει μέσα, 

όπως μου γίνηκαν απαντοχή και στήριγμά μου όσο ζούσα. 

 

Μετάφραση-Απόδοση Fr  Marianus 

(Αθήνα, 2015) 


