
Η Ιστορία της Ζωής του Μπράνχαμ

Ας σκύψουμε τα κεφάλια μια στιγμή για προσευχή.

1 Αγαθέ Ουράνιε Πατέρα μας, είναι όντως με προνόμια που έχουμε για να Σε προσεγγίζουμε, 
τον Θεό μας και Σωτήρα μας. Ακούγοντας αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο, Πόσο Μεγάλος Είσαι (How 
Great Thou Art), μας συγκινεί επειδή ξέρουμε ότι είσαι μεγάλος. Και προσευχόμαστε ότι η 
μεγαλοσύνη Σου θα φανερωθεί σε μας εκ νέου αυτό το απόγευμα καθώς μιλάμε. Και έχει πέσει 
στον κλήρο μου, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να προσπαθήσω να πάω πίσω στης ζωής 
το παρελθόν. Και προσεύχομαι να μου δώσεις δύναμη, και ότι χρειάζομαι, Κύριε, να είμαι σε αυτήν 
την ώρα. Και είθε όλα τα λάθη μου στη ζωή να είναι μόνο λίθοι πατήματος για τους άλλους, που θα 
τους φέρουν πιο κοντά Σου. Δωσ’ το, Κύριε. Ας δούνε οι αμαρτωλοί τις πατημασιές στην άμμο του 
χρόνου, και ας οδηγηθούν προς Σε. Αυτά τα ζητάμε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αμήν.

Μπορείτε να καθίσετε. [Ο Αδελφός Μπράνχαμ μιλάει στον Αδελφό Γκλόβερ.]

2 Εντάξει κύριε, ευχαριστώ. Σαν αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο, τον Αδελφό Γκλόβερ, τον 
οποίον γνωρίζω τώρα κάμποσα χρόνια, είχα το προνόμιο να ήμουν μαζί του για λίγο χθες βράδυ, και 
μου είπε ότι είχε αποσυρθεί για λίγο, να ξεκουραστεί. Και τώρα, στα εβδομήντα πέντε του, 
επιστρέφει πίσω στην υπηρεσία του Κυρίου. Δεν είμαι ούτε κατά το ήμισυ κουρασμένος πλέον, 
όταν το άκουσα αυτό. Νόμιζα πως ήμουν κουρασμένος, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι. Μου είχε 
τοποθετήσει εδώ κάποια μαντίλια, στη μορφή φακέλων και τα λοιπά, όπου βρίσκονται μέσα και 
είναι ήδη κλειστά.

3 Τώρα, όποιος από εσάς στο ραδιόφωνο, ή εδώ, που επιθυμεί ένα από αυτά τα μαντίλια (και 
το Άγγελους Τεμπλ (Angelus Temple) τα στέλνει συνεχώς, όλη την ώρα), μπορείτε να γράψετε εδώ 
στο Άγγελους Τεμπλ και θα προσευχηθούν πάνω τους· διότι σας διαβεβαιώ ότι είναι Βιβλικό. Είναι 
υπόσχεση του Θεού.

4 Και αν ήταν και θέλατε να προσευχηθώ πάνω σε κάποιον από εσάς, θα χαρώ να το κάνω 
αυτό. Απλά γράψτε μου στην Ταχυδρομική Θυρίδα 3-2-5, 325, Τζέφερσονβιλ, γράφεται Τ-ζ-ε-φ-ε-ρ-
σ-ο-ν-β-ι-λ. Τζέφερσονβιλ, Ιντιάνα. Ή αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε την ταχυδρομική θυρίδα, απλά 
γράψτε «Τζέφερσονβιλ». Είναι μικρή πόλη, περίπου 35000 κάτοικοι. Όλοι με ξέρουν εκεί. Οπότε θα 
χαρούμε να προσευχηθούμε πάνω σε ένα μαντίλι και να σας το στείλουμε.

5 Και, τώρα, έχουμε μεγάλη επιτυχία σε αυτό που κάνουμε, γιατί… Θα πάρετε και μια έντυπη 
φόρμα με αυτό, όπου άνθρωποι ανά τω κόσμω, προσεύχονται κάθε πρωί στις εννέα και στις 
δώδεκα και στις τρεις. Και μπορείτε να φανταστείτε, γύρω από την άλλη μεριά του κόσμου, τι ώρα 
της νύχτας πρέπει να σηκωθούν για να κάνουν αυτήν την προσευχή. Έτσι αν όλοι αυτοί οι δεκάδες 
χιλιάδες, χιλιάδων, στέλνουν προσευχές στον Θεό την ίδια ακριβώς στιγμή για αυτήν τη διακονία, 
την αρρώστια σας, ο Θεός δεν μπορεί να το απορρίψει. Και τώρα εμείς, όπως λέω, δεν έχουμε 
προγράμματα, δεν θέλουμε ούτε μία δεκάρα από λεφτά. Εμείς μόνο… Αν μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Και ας… Κάποιος φέρνει άλλο ένα πακέτο μαντίλια.



6 Τώρα, αν δεν έχετε μαντίλι που θα θέλατε να στείλετε, τότε γράψτε έτσι και αλλοιώς. Αν 
δεν το χρειάζεστε τώρα, βάλτε το στο βιβλίο των Πράξεων, στο δέκατο ένατο κεφάλαιο. Και θα είναι 
στη μορφή μιας άσπρης κορδέλας που θα σας σταλεί, και οδηγίες πώς να ομολογήσετε τις αμαρτίες 
σας πρώτα. Και (ευχαριστώ) πώς να ομολογήσετε τις αμαρτίες σας. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να 
ζητάτε τίποτα από τον Θεό χωρίς να είσαστε πρώτα σωστοί με τον Θεό. Βλέπετε; Και μετά έχετε 
οδηγία σε αυτό να καλέσετε τον γείτονά σας και τον ποιμένα σας. Εάν έχετε κάτι στην καρδιά σας 
ενάντια κάποιου, πηγαίνετε και διορθώστε το, και επιστρέψτε. Και μετά προσευχηθείτε, κάντε μια 
συνάθροιση προσευχής στο σπίτι σας, και καρφιτσώστε αυτό το μαντίλι κάτω από το ρούχο σας, 
τότε πιστέψτε στον Θεό. Και σε αυτές τις ίδιες τρεις ώρες, κάθε μέρα, θα είναι άνθρωποι ανά τω 
κόσμω να προσεύχονται, μια αλυσίδα γύρω από τον κόσμο.

7 Και τώρα είναι δικό σας, εντελώς δωρεάν, απλά στείλτε. Και, τώρα, δεν θα σας γράψουμε 
για να σας κουράσουμε ή να σας πούμε για κάποιο πρόγραμμα που έχουμε. Θέλουμε να στηρίξετε 
κάποιο πρόγραμμα, αλλά δεν έχουμε κάποιο για σας να στηρίξετε. Βλέπετε; Δεν είναι για πάρουμε 
την διεύθυνσή σας, είναι μόνο για διευκόλυνση και μια διακονία του Κυρίου που προσπαθούμε να 
συνεχίσουμε.

8 Τώρα ας σκύψουμε τα κεφάλια. Και αν είστε στο ραδιόφωνο, και έχετε το μαντίλι σας εκεί, 
βάλτε το δικό σας χέρι πάνω του καθώς προσευχόμαστε.

9 Αγαθέ Κύριε, φέρνουμε σε Σε αυτά τα μικρά δέματα, ίσως κάποια από αυτά φαίνονται να 
είναι μικρά φανελάκια για μωρά, ή κάποιο φανελάκι, ή ίσως ένα μικρό ζευγάρι μποτάκια, ή κάτι, 
ένα μαντίλι, που πάει στους αρρώστους και στους θλιμμένους. Κύριε, είναι σύμφωνα με τον Λόγο 
Σου που το κάνουμε αυτό. Διότι διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων ότι έπαιρναν από του 
σώματος του δούλου Σου Παύλου μανδήλια και περιζώματα, διότι επίστευαν ότι το Πνεύμα Σου 
ήταν επί του ανθρώπου. Και ακάθαρτα πνεύματα εξήρχοντο από τους ανθρώπους, και θλίψεις και 
αρρώστιες τους άφηναν, γιατί πίστεψαν. Και τώρα συνειδητοποιούμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε ο 
Άγιος Παύλος,  αλλά ότι Εσύ παραμένεις ακόμα ο Ιησούς. Και προσευχόμαστε ότι θα τιμήσεις την 
πίστη όλων αυτών των ανθρώπων.

10 Και είχε ειπωθεί κάποτε ότι όταν ο Ισραήλ, προσπαθώντας να υπακούσει τον Θεό, είχε 
πιαστεί σε μια παγίδα – η θάλασσα ενώπιών τους, τα βουνά εκατέρωθεν, και ο στρατός του Φαραώ 
να πλησιάζει – και κάποιος έχει πει ότι ο Θεός κοίταξε κάτω μέσω της στήλης φωτός με οργισμένα 
μάτια, και η θάλασσα φοβήθηκε, και τραβήχτηκε, και έκανε δρόμο για τον Ισραήλ να περάσει στη γη 
της επαγγελίας.

11 Ω Κύριε, ξανακοίταξε κάτω όταν αυτά τα δέματα απλώνονται πάνω στα άρρωστα κορμιά εις 
ανάμνηση του ζωντανού Λόγου Σου, και ας φοβηθεί η αρρώστια. Κοίταξε μέσα από το αίμα του 
Υιού Σου, Ιησού, που πέθανε για αυτήν την εξιλέωση, και ας φοβηθεί ο εχθρός και ας φύγει· ώστε 
αυτοί οι άνθρωποι να εισέλθουν στην επαγγελία ότι «Κατά πάντα,» αυτή είναι η επιθυμία Σου «να 
ευοδωνόμαστε στην υγεία». Δωσ’ το, Πατέρα, διότι το στέλνουμε με αυτή τη διάθεση στην καρδιά 
μας. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Το στέλνουμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ευχαριστώ, Αδελφέ Γκλόβερ. Ευχαριστώ, κύριε.

12 Τώρα, απόψε όντας το κλείσιμο αυτού του μέρους της αναζωπύρωσης, δεν ξέρω αν θα 
μεταδοθεί ή όχι. Αλλά θα ήθελα να πω (αν όχι) στο ακροατήριο του ραδιοφώνου, ότι αυτή ήταν μία 



από τις ωραιότερες συναθροίσεις που είχα για πολλά, πολλά χρόνια. Ήταν η πιο σύσσωμη, 
φρόνιμη, υπεραγαπημένη, συνεργάσιμη συνάθροιση που έχω παρευρεθεί για πολύ καιρό.

13  [Ένας αδελφός λέει, «Είμαστε στον αέρα μέχρι τις τέσσερις και τέταρτο, αδελφέ. Και σε 
ακούνε σε όλη την νότια Καλιφόρνια, έξω στα νησιά και στα πλοία. Παίρνουμε μηνύματα από 
αυτούς. Και έτσι έχεις μεγάλο ακροατήριο, χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδων.»] Ευχαριστώ, κύριε. Αυτό 
είναι πολύ καλό. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.

14 Και σίγουρα είχα πάντα μια ζεστή θέση στην καρδιά μου για το Άγγελους Τεμπλ, για τη 
στάση για την ολότητα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και, τώρα, φαίνεται να μου είναι πιο 
προσωπικό σε μένα τώρα. Φαίνεται ότι, αφού τους γνώρισα όλους και είδα το ωραίο τους πνεύμα, 
φαίνεται να είμαι περισσότερο ένας από εσάς από ότι ήμουν πριν. Ο Θεός να σας ευλογεί, είναι η 
προσευχή μου. Και… [Το ακροατήριο χειροκροτεί.] Σας ευχαριστώ, θερμά.

15 Τώρα, είχε διανεμηθεί ότι σήμερα ήτανε να σας μιλήσω κάπως για την ιστορία της ζωής 
μου. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα για μένα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθήσω να το 
προσεγγίσω εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν θα έχω χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μόνο ένα 
μέρος. Και, εδώ, έχω κάνει πολλά λάθη, πολλά πράγματα που ήταν λάθος. Και επιθυμώ στο 
ραδιόφωνο, και εσείς που είσαστε παρόντες, να μην λάβετε τα λάθη μου ως λίθους προσκόμματος, 
αλλά λίθους πατήματος να σας φέρουν κοντύτερα στο Κύριο Ιησού.

16 Και απόψε, είναι να σας δοθούν κάρτες προσευχής για την λειτουργία θεραπείας απόψε. 
Τώρα, όταν μιλάμε για λειτουργία θεραπείας, δεν σημαίνει ότι θα θεραπεύσουμε κάποιον· θα 
προσευχηθούμε για κάποιον. Ο Θεός κάνει την θεραπεία. Απλά έχει δείξει πολύ χάρη σε μένα, να 
απαντάει στην προσευχή.

17  Και μιλούσα στον διαχειριστή ενός φημισμένου ευαγγελιστή εδώ πριν κάμποσο καιρό, και 
είχε ερωτηθεί γιατί αυτός ο ευαγγελιστής δεν προσευχόταν για τους αρρώστους. Και ο 
ευαγγελιστής απάντησε στον διαχειριστή των συναθροίσεών μου, είπε, «Αυτός ο ευαγγελιστής 
πιστεύει στην θεϊκή θεραπεία, αλλά αν άρχιζε να προσεύχεται για τους αρρώστους, θα διέκοπτε την 
λειτουργία του γιατί χορηγείται από τις εκκλησίες.» Πολλές εκκλησίες και πολλές από αυτές δεν 
πιστεύουν στην θεϊκή θεραπεία. Έτσι έχω μια τιμή και σεβασμό προς τον ευαγγελιστή γιατί κρατάει 
την θέση του, τη θέση του καθήκοντος.

18 Θα μπορούσε ίσως… Δεν θα μπορούσα να πάρω την θέση του, και αμφιβάλλω αν θα 
μπορούσε να πάρει την δικιά μου. Όλοι έχουμε μία θέση στο βασίλειο του Θεού. Είμαστε όλοι 
συνδεδεμένοι. Διαφορετικά δώρα, αλλά το ίδιο Πνεύμα. Διαφορετικές φανερώσεις, ήθελα να πω, 
αλλά το ίδιο Πνεύμα.

19 Και, τώρα, απόψε οι λειτουργίες θα αρχίσουν… Νομίζω ότι είπαν ότι η συναυλία αρχίζει στις 
εξίμισι. Και, τώρα, αν είστε έξω στο ραδιόφωνο, ελάτε να το ακούσετε αυτό. Θα είναι όμορφο, είναι 
πάντα.

20 Και τότε ήθελα να πω ότι οι κάρτες προσευχής θα δοθούν αμέσως μετά την λειτουργία, 
μόλις η λειτουργία λήξει, αν είστε εδώ και θέλετε μια κάρτα προσευχής. Μου είχε δοθεί εδώ η 
οδηγία μόλις πριν από λίγο, ο γιος μου, ο κος Μέρσιερ ή ο κος Γκόουντ, θα διανέμουν κάρτες 
προσευχής. Απλά παραμείνετε στις θέσεις σας. Μόλις λήξει η λειτουργία, απλά παραμείνετε στις 
θέσεις σας ώστε τα αγόρια να περάσουν στην γραμμή και να διανέμουν τις κάρτες προσευχής το 



δυνατόν ταχύτερα. Θα είναι στους εξώστες, ή στο πάτωμα, οπουδήποτε, στους κάτω ορόφους, ή 
οπουδήποτε βρίσκεστε, απλά παραμείνετε στην θέση σας και τα αγόρια θα ξέρουν ότι είστε εδώ για 
μια κάρτα προσευχής. Και ύστερα απόψε θα προσευχόμαστε για τους αρρώστους. Και αν ο Κύριος 
δεν αλλάξει τις σκέψεις μου, θέλω να κηρύξω στο θέμα απόψε, Δε ξον Ε ς μ ς Τ ν Πατ ρα Κα  ῖ ἰ Ἡ ᾶ ὸ έ ὶ

ρκε  Ε ς μ ς.Ἁ ῖ ἰ Ἡ ᾶ

21 Τώρα επιθυμώ να διαβάσω ένα κείμενο αυτό το απόγευμα, απλά για να ξεκινήσω την 
Ιστορία της Ζωής μου, που βρίσκεται στο βιβλίο προς Εβραίους, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο, και ας 
ξεκινήσουμε εδώ κάπου… θα έλεγα κάπου στο δωδέκατο εδάφιο:

θεν κα   ησο ς, δι  ν  γι σ  τ ν λα ν δι  το  δ ου α το  α ματος, ξω τ ς π λης Ὅ ὶ ὁ Ἰ ῦ ὰ ὰ ἁ ά ῃ ὸ ὸ ὰ ῦ ἰ ί ὑ ῦ ἵ ἔ ῆ ύ
παθεν.ἔ

 ς ξερχώμεθα… λοιπ ν πρ ς α τ ν ξω το  στρατοπ δου, τ ν νειδισμ ν α το  Ἄ ἐ ὸ ὸ ὐ ὸ ἔ ῦ έ ὸ ὀ ὸ ὐ ῦ
φ ροντες·έ

διότι δ ν χομεν δ  πόλιν διαμ νουσαν, λλ  τ ν μ λλουσαν πιζητο μεν. ὲ ἔ ἐ ὼ έ ἀ ὰ ὴ έ ἐ ῦ

22 Τώρα αυτό είναι κάποιο κείμενο. Διότι, βλέπετε, αν είναι ιστορία ζωής, ή οτιδήποτε που 
αναφέρεται σε ένα άνθρωπο, δεν το δοξάζουμε αυτό· και ειδικά το παρελθόν ενός ανθρώπου, αν 
είναι τόσο σκοτεινό όσο το δικό μου. Αλλά νόμιζα, αν διαβάσουμε τις Γραφές, ο Θεός θα ευλογούσε 
τις Γραφές. Και η σκέψη μου είναι ότι δ  δ ν χομεν πόλιν διαμ νουσαν, λλ  τ ν μ λλουσαν ἐ ὼ ὲ ἔ έ ἀ ὰ ὴ έ
πιζητο μεν.ἐ ῦ

23 Τώρα, ξέρω ότι σας αρέσει το Λος Άντζελες πολύ. Έχετε το δικαίωμα. Είναι μεγάλη, όμορφη 
πόλη. Με το καυσαέριο και ότι άλλο, παρ’ όλα αυτά είναι μια όμορφη πόλη, ωραίο κλίμα. Αλλά 
αυτή η πόλη δεν μπορεί να διαμείνει, πρέπει να έχει ένα τέλος.

24 Έχω βρεθεί στην Ρώμη, όπου οι μεγάλοι αυτοκράτορες… και οι πόλεις που νόμιζαν ότι θα 
τις έχτιζαν αθάνατες, και σκάβεις κάτω 10 μέτρα μήπως βρεις τα ερείπιά της. Έχω βρεθεί εκεί που οι 
Φαραώ είχαν τα βασίλειά τους, και θα έσκαβες κάτω στο χώμα να βρεις που οι μεγάλοι Φαραώ 
βασίλευαν. Όλοι μας θα θέλαμε να πιστεύουμε έτσι για την πόλη μας και για τον τόπο μας, αλλά, 
θυμηθείτε, δεν μπορεί να σταθεί.

25 Όταν ήμουν μικρό παιδί συνήθιζα να πηγαίνω σε ένα μεγάλο σφένδαμο. Στη χώρα μου 
έχουμε πολλά μεγάλα δέντρα. Και έτσι είχαμε αυτόν τον σφέδαμο, τον ζαχαροσφένδαμο, και αυτό 
που λέμε «σκληρό σφένδαμο» και «μαλακό σφένδαμο.» Αυτό το σπουδαίο γιγαντιαίο δέντρο, ήταν 
το πιο όμορφο δέντρο. Και όταν ερχόμουνα από τα χωράφια, δουλεύοντας στο σανό και στις 
συγκομιδές, μου άρεσε να πηγαίνω σε αυτό το μεγάλο δέντρο και να κάθομαι από κάτω του και να 
κοιτάω πάνω. Και έβλεπα τα μεγάλα, δυνατά κλαδιά να κουνιούνται στον άνεμο, τεράστιο κορμό. 
Και είπα, «Ξέρεις, πιστεύω ότι αυτό το δέντρο θα είναι εδώ για εκατοντάδες και εκατοντάδες 
χρόνια.» Δεν πάει πολύς καιρός, έριξα μια ματιά στο παλιό δέντρο, είναι απλά ένας ξεραμένος 
κορμός.

26 «Διότι δ ν χομεν δ  πόλιν διαμ νουσανὲ ἔ ἐ ὼ έ .» Όχι, τίποτα εδώ στην γη που μπορείς να δεις 
δεν θα διαμείνει. Πρέπει να έχει ένα τέλος. Ότι είναι θνητό πρέπει να δώσει τόπο σε μια αθανασία. 
Οπότε όσο καλά και να χτίσουμε τους αυτοκινητοδρόμους μας, όσο καλά να φτιάξουμε τα κτήριά 



μας, όλα πρέπει να τελειώσουν, διότι εδώ τίποτα δεν μπορεί να διαμείνει. Μόνο το αόρατο είναι 
αυτό που διαμένει.

27  Θυμάμαι το σπίτι που ζούσαμε. Ήταν ένα παλιό ξυλόσπιτο μπαλωμένο με λάσπη. Ίσως 
πολλοί να μην έχουν δει σπίτι μπαλωμένο με λάσπη. Αλλά ήταν όλο μπαλωμένο με λάσπη, και οι 
μεγάλοι κορμοί που ήταν στο παλιό σπίτι, νόμιζα ότι το σπίτι θα στεκόταν για εκατοντάδες χρόνια. 
Αλλά, ξέρετε, σήμερα εκεί που στεκόταν αυτό το σπίτι είναι κατοικίες. Είναι τόσο πολύ διαφορετικά. 
Όλα αλλάζουν.

28 Και συνήθιζα να βλέπω τον πατέρα μου. Ήταν κάπως κοντός, στιβαρός άντρας, πολύ 
δυνατός, και ήταν ένας από τους πιο δυνατούς μικρούς ανθρώπους που ήξερα. Γνώρισα τον κο 
Κουτς, έναν τύπο με τον οποίο δούλευα στα ξύλα (ήταν ξυλοκόπος), και… πριν περίπου ένα χρόνο. 
Και ο κος Κούτς είναι πολύ καλός φίλος μου, και διάκονος της Πρώτης Εκκλησίας Βαπτιστών, και 
είπε, «Μπίλλυ, πρέπει να είσαι πραγματικά δυνατός άντρας.»

Και είπα, «Όχι, δεν είμαι, κε Κουτς.»

29 Είπε, «Αν έμοιασες στον πατέρα σου, θα είσαι.» Είπε, «Είδα αυτόν τον άνθρωπο που ζύγιζε 
εξήντα πέντε κιλά, να φορτώνει ένα κορμό στην καρότσα μόνος του, που ζύγιζε τετρακόσια κιλά.» 
Ήξερε πώς να το κάνει. Ήταν δυνατός. Τον έβλεπα να έρχεται στο σπίτι να πλυθεί και να ετοιμάζεται 
για δείπνο, όταν η Μαμά τον φώναζε.

30 Και είχε μια παλιά μηλιά έξω στον μπροστινό κήπο, και είχε ακόμα τρεις ή τέσσερεις μικρές 
κατά την πίσω μεριά. Και πάνω στο μεσαίο δέντρο ήταν ένα καθρεφτάκι, είχε σπάσει, καθρέφτης, 
μεγάλος. Και είχε πιαστεί στο πλάι του δέντρου με κάτι λυγισμένα καρφιά. Κάπως σαν αυτά που θα 
λέγατε κάποιοι ξυλουργοί από εσάς που ακούτε, «κρεμάστρες.» Είχε λυγίσει προς τα μέσα για να 
κρατάει το τζαμάκι στη θέση του. Και ήταν μια τσίγκινη χτένα. Πόσοι έχουν δει την παλιά τσίγκινη… 
την παλιού τύπου τσίγκινη χτένα; Μπορώ ακόμα να την δω.

31 Και ήταν ένας μικρός πάγκος για πλύσιμο, μόνο μια μικρή σανίδα με ένα λοξό πόδι από 
κάτω, στηριγμένο πάνω στο δέντρο. Μια παλιά μικρή αντλία εκεί με την οποία αντλούσαμε το νερό, 
και πλενόμασταν σε αυτό το παλιό δέντρο. Και η Μαμά έπαιρνε σάκους και έφτιαχνε πετσέτες. Έχει 
κανένας χρησιμοποιήσει πετσέτα από σάκο; Ωραία, είμαι σίγουρος ότι νοιώθω ότι είμαι σπίτι μου 
τώρα. Και αυτές οι μεγάλες παλιές σκληρές πετσέτες, και όταν μας έκανε τα μικρά μπάνιο, ένοιωθε 
σαν να μας έβγαζε το τομάρι μας κάθε φορά που έτριβε. Και θυμάμαι τον παλιό σάκο. Και τραβούσε 
κάποιες από τις κλωστές και έφτιαχνε μικρές φούντες, για να τον στολίσει.

32 Πόσοι έχουν κοιμηθεί σε αχυρένιο στρώμα; Καλά, τι να πω! Πόσοι ξέρουν τι είναι το 
μαξιλάρι από καλαμποκόφυλλα; Καλά, Αδελφέ Γλόβερ, είμαι σπίτι μου τώρα, στα σίγουρα! 
Αχυρένιο στρώμα, καλά, δεν πάει καιρός που το σταμάτησα, και ήμουν… Ω, ήταν καλός ύπνος, 
δροσερός. Μετά, τον χειμώνα παίρνουν το παλιό πουπουλένιο κάλυμμα και το απλώνουν από 
πάνω, ξέρετε. Και μετά έπρεπε να βάλλουμε ένα κομμάτι μουσαμά από πάνω μας γιατί το χιόνι 
φύσαγε μέσα από τις χαραμάδες στο σπίτι, ξέρετε, εκεί που οι παλιές σανίδες της οροφής 
σηκώνονταν, ξέρετε, και το χιόνι πέρναγε ανάμεσα. Και, ω, μπορώ να θυμηθώ πολύ καλά.

33 Και μετά ο Μπαμπάς είχε μια βούρτσα ξυρίσματος. Τώρα αυτό θα σας εντυπωσιάσει. Ήταν 
φτιαγμένη από καλαμποκόφυλλα. Έπαιρνε τη παλιά αλυσίβα της μητέρας που είχε φτιάξει, την 
προετοίμαζε και την έβαζε στο πρόσωπό του με εκείνη την βούρτσα από τα καλαμποκόφυλλα και το 



ξύριζε με μια παλιά μεγάλη φαλτσέτα. Και την Κυριακή έπαιρνε κομμάτια χαρτί, τα κόλλαγε γύρω 
στο κολάρο του (φορούσαν πλαστικά κολάρα), και τα έβαζε γύρω από το κολάρο του έτσι για να 
σταματήσει την σαπουνάδα από το να πάει στο κολάρο. Το έχετε δει να το κάνουν αυτό; Πω, πω!

34 Θυμάμαι μια μικρή παλιά πηγή από κάτω, που συνηθίζαμε να πηγαίνουμε για να πιούμε 
νερό, και παίρναμε το νερό μέσα από μια παλιά ξυλοκουτάλα. Πόσοι έχετε δει ξυλοκουτάλα; Καλά, 
τελικά πόσοι από εσάς είσαστε από το Κεντάκυ. Καλά, κοίτα εδώ τους Κεντακυανούς! Πω, πω, είμαι 
εντελώς… Νόμιζα ότι ήταν όλο Όκιζ (σ.σ. από Οκλαχόμα) και Άρκιζ (σ.σ. από Αρκάνσας) εδώ, αλλά 
φαίνεται ότι το Κεντάκυ προχωράει. Λοιπόν, βρήκαν πετρέλαιο στο Κεντάκυ πριν από λίγους μήνες, 
ξέρετε, έτσι ίσως τούτοι είναι κάποιοι από αυτούς που έρχονται κατ’ αυτή τη μεριά.

35 Και μετά θυμάμαι όταν ο Μπαμπάς ερχόταν και πλενόταν για το δείπνο, θα σήκωνε τα 
μανίκια, και αυτά τα μικρά κοντόχοντρα χέρια. Και όταν σήκωνε τα χέρια να πλυθεί, έριχνε νερό 
πάνω στο πρόσωπό του, αυτοί οι μύες φούσκωναν στα μικρά του χέρια. Και είπα, «Ξέρεις, ο 
πατερούλης μου θα ζήσει μέχρι τα εκατόν πενήντα του χρόνια!» Ήταν τόσο δυνατός. Αλλά πέθανε 
στα πενήντα δύο. Βλέπετε; « δ  δ ν χομεν πόλιν διαμ νουσαν.» Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να Ἐ ὼ ὲ ἔ έ
διαμείνουμε.

36 Τώρα ας πάμε ένα μικρό ταξιδάκι, όλοι μας. Ο καθένας από εσάς εδώ έχει την ιστορία της 
ζωής του, όπως και εγώ, και είναι καλό να ταξιδεύουμε στις αναμνήσεις μας που και που. Δεν 
νομίζετε; Απλά να πηγαίνουμε πίσω. Και ας πάμε όλοι πίσω για λίγο, πίσω σε παρόμοιες εμπειρίες 
σαν μικρά παιδιά.

Και τώρα το πρώτο μέρος της ιστορίας της ζωής μου, θα του δώσω μια μικρή πινελιά, γιατί 
είναι στο βιβλίο και πολλοί από εσάς έχετε το βιβλίο.

37 Γεννήθηκα σε μια μικρή ορεινή καλύβα, πάνω ψηλά στα βουνά του Κεντάκυ. Είχε ένα 
δωμάτιο στο οποίο μέναμε, χωρίς χαλί στο πάτωμα, ούτε καν ξύλο στο πάτωμα. Ήταν απλά ένα 
άδειο πάτωμα. Και ένας κορμός, το πάνω μέρος του κορμού κομμένο με τρία πόδια πάνω του, αυτό 
ήταν το τραπέζι μας. Και όλοι αυτοί οι μικροί Μπράνχαμ μαζεύονταν γύρω, και απ’ έξω μπροστά 
από την μικρή παλιά καλύβα, και κυλιόντουσαν κάτω – φαινόντουσαν σαν ένα μάτσο κουτάβια που 
κυλιόντουσαν εκεί έξω στη σκόνη, ξέρετε, όλα τα αδελφάκια. Ήμασταν έννεα, και ένα μικρό 
κοριτσάκι· και πέρναγε δύσκολα ανάμεσα σε όλα αυτά τα αγόρια. Πρέπει να τη σεβαστούμε ακόμα 
και σήμερα για τα πράγματα που κάναμε εκείνες τις ημέρες. Δεν μπορούσε να πάει μαζί μας 
πουθενά, την τρέχαμε πίσω, ήταν ένα κορίτσι. Έτσι δεν μπορούσε να τ’ ανεχτεί, ξέρετε. Έτσι, 
είχαμε… Και όλα…

38 Θυμηθείτε ότι πίσω από το τραπέζι είχαμε μόνο δύο καρέκλες, και ήταν φτιαγμένες από 
φλοιό. Κάποια παλιά δενδρύλλια αγριοκαρυδιάς συναρμολογημένα, και στο κάτω μέρος δεμένα με 
φλοιό αγριοκαρυδιάς. Έχει δει κανένας καρέκλα από φλοιό αγριοκαρυδιάς. Μάλιστα. Και ακόμα 
ακούω τη Μαμά. Ω, αργότερα όταν πήγαμε σε ένα σπίτι όπου μπορούσε να έχει ξύλινο πάτωμα, με 
αυτά τα μωρά πάνω στα πόδια της κάπως έτσι, και κουνώντας εκείνη την παλιά καρέκλα πέρα δώθε, 
πάνω στο πάτωμα. Και θυμάμαι που κράταγα τα μικρούλια να μη βγαίνουν από την πόρτα, όταν 
έπλενε ή κάτι τέτοιο, έβαζε μια καρέκλα κάτω κάπως διαγώνια πάνω στην πόρτα, για να τα κρατήσει 
τα μικρούλια να μη βγαίνουν έξω όταν έπρεπε να πάει στην πηγή να φέρει νερό, και τα λοιπά. 



39 Και η Μαμά ήταν δεκαπέντε χρονών όταν γεννήθηκα, ο Μπαμπάς ήταν δεκαοχτώ. Και 
ήμουν το πρώτο από εννέα παιδιά. Και μου είπαν ότι το πρωινό που γεννήθηκα…

40 Τώρα, ήμασταν πολύ φτωχοί, οι φτωχότεροι των φτωχότερων. Και δεν είχαμε ούτε 
παράθυρο σε αυτή την μικρή καλύβα. Είχε μια μικρή ξύλινη πόρτα που ανοίγεις. Αμφιβάλω αν έχετε 
δει κάτι σαν αυτό, μια μικρή ξύλινη πόρτα που άνοιγε αντί για παράθυρο. Την κράταγες ανοιχτή τη 
μέρα και την έκλεινες το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα ηλεκτρικά φώτα εκείνο τον 
καιρό, ούτε καν να κάψουμε κηροζίνη, εκείνες τις μέρες. Είχαμε αυτό που λέγαμε «λυχνάρι λίπους.» 
Τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι ήταν το λυχνάρι λίπους. Καλά, κοίτα… Και είχατε ποτέ αγοράσει... 
κάψει κομμάτια πεύκου; Απλά να πάρετε ένα κομμάτι πεύκου και να το ανάψετε και να το 
τοποθετήσετε πάνω σε ένα καπάκι; Θα καεί. Και αυτό… κάπνιζε λίγο, αλλά δεν είχαν έπιπλα, έτσι κι 
αλλιώς, για να καπνίσουν. Έτσι απλώς… η καλύβα τραβούσε την κάπνα. Ρουφούσε καλά γιατί 
υπήρχε πολύ οροφή από πάνω για να την ρουφήξει ενδιάμεσα.

41 Γεννήθηκα στις 6 Απριλίου, 1909. Βεβαίως, ξέρετε, αυτό με κάνει λίγο παραπάνω από 
είκοσι-πέντε τώρα. Και έτσι, το πρωινό που γεννήθηκα, η Μητέρα είπε ότι ανοίξανε το παράθυρο. 
Τώρα, δεν είχαμε γιατρούς, μόνο μια μαμή. Και αυτή η μαμή ήταν η γιαγιά μου. Και έτσι όταν 
γεννήθηκα και πρωτοάρχισα να κλαίω, και η Μαμά ήθελε να δει το παιδί της. Και δεν ήταν πολύ 
περισσότερο και από παιδί η ίδια. Και όταν άνοιξαν το μικρό παράθυρο, εκεί πάνω στο χάραγμα της 
ημέρας, περίπου στις πέντε ή ώρα, και βρισκότανε ένας κοκκινολαίμης που καθόταν στην άκρη ενός 
μικρού θάμνου – και όπως όλοι έχετε δει τη φωτογραφία του στο βιβλίο μου της ιστορίας της ζωής 
μου. Ένας γερο-κοκκινολαίμης καθόταν εκεί και τραγούδαγε με ότι είχε μέσα του.

42 Πάντα αγαπούσα τους κοκκινολαίμηδες. Τώρα, εσείς τα αγόρια εκεί στο ραδιόφωνο, μην 
πυροβολείτε τα πουλιά μου. Βλέπετε, είναι… Αυτά είναι τα πουλιά μου. Ακούσατε ποτέ την ιστορία 
του κοκκινολαίμη, πως απέκτησε το κόκκινο στήθος του; Θα σταματήσω εδώ για μια στιγμή. Πως 
απέκτησε το κόκκινο στήθος του, ήτανε ο Βασιλιάς των βασιλέων που πέθαινε μια μέρα στον 
σταυρό, και υπέφερε και κανείς δεν ερχόταν προς Αυτόν. Δεν είχε κανένα να Τον βοηθήσει. Και ήταν 
ένα μικρό καφέ πουλί που ήθελε να βγάλει τα καρφιά από τον σταυρό, και πέταγε συνέχεια πάνω 
στον σταυρό και τιναζόταν πάνω στα καρφιά. Και ήταν πολύ μικρός για να τα τραβήξει, και έβαψε 
το μικρό του στήθος όλο κόκκινο με αίμα. Έκτοτε το στήθος του είναι κόκκινο. Μην τον πυροβολείτε 
αγόρια. Αφήστε τον ήσυχο.

43 Καθότανε στην άκρη του παραθύρου, τιτίβιζε όπως τραγουδούν οι κοκκινολαίμηδες. Και ο 
Μπαμπάς έσπρωξε προς τα πίσω το παράθυρο. Και όπως έσπρωξαν τη μικρή παραθυρόπορτα προς 
τα πίσω, αυτό το Φως που βλέπετε στην φωτογραφία ήρθε στριφογυρνώντας στο παράθυρο, λέει η 
μητέρα μου, και κρεμάστηκε πάνω από το κρεββάτι. Η Γιαγιά δεν ήξερε τι να πει.

44 Τώρα, δεν είμαστε… ήμασταν θρησκευόμενη οικογένεια. Το σόι μου ήταν Καθολικοί. Είμαι 
Ιρλανδός και από τις δύο μεριές. Ο Πατέρας μου ήταν καθαρός Ιρλανδός, Μπράνχαμ. Η μητέρα μου 
ήταν Χάρβεϋ· μόνο, ο πατέρας της παντρεύτηκε μια Ινδιάνα Τσερόκι, οπότε αυτό έσπασε την μικρή 
γραμμή…ή, το αίμα των Ιρλανδών. Και η Μαμά και ο Μπαμπάς δεν πήγαιναν εκκλησία, και 
παντρυτήκαν εκτός εκκλησίας, και δεν είχαν καθόλου θρησκεία. Και πίσω εκεί στα βουνά δεν 
υπήρχε καν Καθολική εκκλησία. Οπότε ήρθαν με τους πρώτους αποίκους, δύο Μπράνχαμ ήρθαν, 
και από εκεί ξεπήδησε όλη η γενιά των Μπράνχαμ, είναι η γενεαλογία της οικογένειας.



45 Και όταν άνοιξε… όταν άνοιξαν το παράθυρο και αυτό το Φως στάθηκε εκεί, δεν ήξεραν τι 
να κάνουν. Ο Μπαμπάς είχε αγοράσει για τον εαυτό του, είπε η Μαμά, μια καινούργια ολόσωμη 
φόρμα εργασίας για αυτό το γεγονός. Καθόταν με τα χέρια στο επάνω μέρος της φόρμας, όπως 
συνήθιζαν οι ξυλοκόποι εκείνες τις ημέρες. Και τους φόβισε.

46 Λοιπόν, αφού έγινα ίσως δέκα ημερών, ή κάτι τέτοιο, με πήγαν πάνω σε μία μικρή εκκλησία 
Βαπτιστών που την έλεγαν «Οπόσσουμ Κινγκντομ (Βασίλειο των Μαρσιπόμυων),» Εκκλησία 
Βαπτιστών Οπόσσουμ Κινγκντομ. Αυτό το όνομα είναι κάπως. Ήτανε ένας γέρος περιοδεύων 
κήρυκας, ένας κήρυκας Βαπτιστών του παλιού καιρού, πέρναγε από εκεί μία φορά κάθε δύο μήνες. 
Οι άνθρωποι έκαναν μια μικρή λειτουργία μαζί, πήγαιναν να τραγουδήσουν μερικούς ύμνους, αλλά 
είχαν κήρυγμα κάθε τόσο κατά την περιοδεία. Το πλήρωναν κάθε χρόνο με ένα σακί από κολοκύθες 
και λίγα τέτοια πράγματα, ξέρετε, που οι άνθρωποι μάζευαν για να του δώσουν. Και ο γέρο-
κήρυκας ήρθε, και εκεί προσέφερε μία προσευχή για μένα ως μικρό αγοράκι. Αυτή ήταν η πρώτη 
μου διαδρομή στην εκκλησία.

Και την χρονιά περίπου… κάτι λιγο παραπάνω από δύο χρονών, το πρώτο όραμα πήρε μέρος.

47 Λοιπόν, είχαν πει εκεί γύρω στα βουνά ότι αυτό το Φως είχε έρθει. Έτσι προσπάθησαν να το 
εξηγήσουν. Κάποιοι είπαν ότι έπρεπε να ήταν το φως του ήλιου που αντανακλούσε σε ένα 
καθρέφτη στο σπίτι. Αλλά δεν υπήρχε καθρέφτης εκεί. Και ο ήλιος δεν είχε βγει, ήταν πολύ νωρίς, 
πέντε η ώρα. Και μετά, ω, το προσπερνούσαν. Και όταν ήμουν περίπου… υποτίθεται κοντά στα 
τριών χρονών…

48 Τώρα, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν πράγματα εδώ που δεν μου αρέσει να λέω, και 
εύχομαι να μπορούσα να τα αποφύγω και να μην χρειάζεται να τα πω. Αλλά πάλι, για να λέμε την 
αλήθεια, πρέπει να λες την αλήθεια αν είναι για σένα ή τους ανθρώπους σου. Να είσαι ειλικρινής 
γι’ αυτό και τότε είναι πάντα το ίδιο.

49 Ο πατέρας μου ήταν πολύ μακριά από το να είναι θρησκευόμενο άτομο. Ήταν ένα τυπικό 
παιδί του βουνού που έπινε συνεχώς όλη την ώρα. Και είχε μπλέξει σε φασαρίες σε ένα καυγά. Και 
ήταν δύο ή τρεις άντρες που παρ’ ολίγο να σκοτωθούν καθώς… παλεύανε, πυροβολούσανε και 
πετσοκόβανε ο ένας τον άλλο με μαχαίρια σε κάποιου είδους πάρτυ πάνω στα βουνά. Και ο 
Μπαμπάς ήταν ένας από τους αρχηγούς της συμμορίας αυτού του καυγά, γιατί ήταν ένας από τους 
φίλους του που είχε τραυματιστεί και είχε χτυπήσει κάποιον με μια καρέκλα. Ο άνθρωπος είχε ένα 
μαχαίρι και επρόκειτο να πετσοκόψει τον φίλο του Μπαμπά στο πάτωμα με το μαχαίρι, μέσα από 
την καρδιά του, και ο Μπαμπάς πήρε το μέρος του. Και έπρεπε πραγματικά να ήταν τρομερός 
καυγάς, γιατί από όλη τη διαδρομή κάτω στο Μπέρκεσβιλ, πολλά μίλια μακρυά, έστειλαν ένα 
σερίφη να κυνηγήσει με άλογο τον Μπαμπά.

50 Έτσι ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος εκεί στα πρόθυρα θανάτου. Μπορεί να είναι κάποιοι 
από τους δικούς του να ακούνε. Θα πω το όνομά του, Γουΐλ Γιάρμπορα ήταν το όνομά του. Ίσως… 
νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς να είναι στην Καλιφόρνια, από τα παιδιά του. Αλλά ήταν 
τσαμπουκάς, μεγάλος δυνατός άντρας, σκότωσε το ίδιο του το αγόρι με ένα κομμάτι φράχτη. Έτσι 
ήταν ένας πολύ δυνατός και κακός άντρας. Και έτσι ήταν ένας μεγάλος καυγάς με μαχαίρια μεταξύ 
αυτού και του Μπαμπά. Και ο πατέρας μου σχεδόν τον σκότωσε τον άνθρωπο, οπότε έπρεπε να 
τρέξει και να φύγει από το Κεντάκυ και να διασχίσει το ποτάμι προς στην Ιντιάνα.



51 Και είχε ένα αδελφό που ζούσε εκείνη την εποχή στο Λούισβιλ, Κεντάκυ, ήταν ο βοηθός 
επιστάτη του Γουντ Μοσάικ Σόω Μιλλς στο Κεντάκυ, στο Λούισβιλ. Και έτσι ο Μπαμπάς ήρθε να 
βρει τον μεγαλύτερό του αδελφό. Ο Μπαμπάς ήταν ο μικρότερος από τα αγόρια, από δεκαεφτά 
παιδιά. Και έτσι ήρθε να βρει τον μεγαλύτερο αδελφό του. Και όσο έλειπε, για περίπου ένα χρόνο… 
Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω, γιατί ο νόμος τον αναζητούσε. Και τότε όταν… Είχαμε νέα του με 
γράμμα, υπογεγραμμένο με άλλο όνομα, αλλά είχε πει στη μητέρα πως θα ήταν το όνομα όταν θα 
άκουγε από αυτόν. 

52 Και τότε θυμάμαι μια μέρα – η πηγή σε αυτήν την μικρή καλύβα ήταν ακριβώς πίσω από το 
σπίτι – και εκείνο τον καιρό μετά… Ήταν εννέα… έντεκα μήνες διαφορά μεταξύ εμού και του 
επόμενου αδελφού μου, και ακόμα μπουσούλαγε. Και είχα μια μεγάλη πέτρα στο χέρι μου, και 
προσπαθούσα να του δείξω πόσο δυνατά μπορούσα να ρίξω την πέτρα στην λάσπη, όπου η πηγή 
έβγαινε από το έδαφος και λάσπωνε το χώμα. Και άκουσα ένα πουλί, και τραγουδούσε πάνω σε ένα 
δέντρο. Και κοίταξα πάνω στο δέντρο και το πουλί πέταξε μακριά. Και όταν έγινε αυτό, μια φωνή 
μου μίλησε.

53 Τώρα, ξέρω ότι νομίζετε ότι δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ και να το θυμηθώ αυτό. Αλλά ο 
Κύριος ο Θεός που είναι Κριτής της γης και του ουρανού και όλης της ύπαρξης, ξέρει ότι λέω 
αλήθεια.

54 Αυτό το πουλί, όταν πέταξε, μια φωνή ήρθε από κει που ήταν το πουλί στο δέντρο, σαν 
άνεμο που έπεφτε πάνω στο φύλλωμα, και είπε, «Θα ζήσεις κοντά σε μία πόλη που λέγεται Νιου 
Όλμπανυ.» Και έχω ζήσει, από τότε που ήμουν τριών χρονών μέχρι τώρα, μέσα σε τρία μίλια από το 
Νιου Όλμπανυ, Ιντιάνα.

Πήγα μέσα και είπα στη μητέρα μου για αυτό. Αυτή νόμιζε ότι απλά ονειρευόμουν ή κάτι τέτοιο.

55 Αργότερα μετακομίσαμε στην Ιντιάνα και ο Πατέρας πήγε να δουλέψει για έναν άνθρωπο, 
τον κο Γουόθεν, ένα πλούσιο άνθρωπο. Είχε τα Αποστακτήρια Γουόθεν. Και είχε μεγάλες μετοχές 
(ήταν πολυεκατομμυριούχος) στο Λούισβιλ Κέρνελς, στο μπέιζμπολ, και σε άλλα. Και τότε ζήσαμε 
κοντά εκεί. Και ο Μπαμπάς όντας φτωχός, παρόλα αυτά δεν μπορούσε να κάνει χωρίς το ποτό του, 
οπότε πήγαινε και έφτιαχνε ουίσκι σε ένα αποστακτήρα.

56 Και έτσι ταλαιπωρήθηκα, γιατί ήμουν το μεγαλύτερο από τα παιδιά. Έπρεπε να έρχομαι και 
να μαζεύω νερό για αυτόν τον αποστακτήρα, για να κρατάω τα σπείρες κρύες καθώς έφτιαχναν το 
ουίσκι. Μετά το πούλαγε, και ύστερα πήρε δύο ή τρεις τέτοιους αποστακτήρες. Τώρα, αυτό είναι το 
κομμάτι που δεν μου αρέσει να λέω, αλλά είναι αλήθεια.

57 Και θυμάμαι μία μέρα, από τον στάβλο, ανεβαίνοντας προς το σπίτι, κλαίγοντας, γιατί… 
Πίσω από το σπίτι ήταν μια λιμνούλα, όπου συνήθιζαν να κόβουν πάγο. Πολλοί από εσάς θυμάστε 
όταν έκοβαν πάγο και τον έβαζαν σε πριονίδι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος που ο κος Γουόθεν 
φύλαγε το πάγο εκεί στην εξοχή. Και ο Πατέρας ήταν ο σοφέρ του, ιδιωτικός σοφέρ. Και όταν… αυτή 
η λιμνούλα ήταν γεμάτη ψάρια. Και όταν πήγαιναν και έκοβαν τον πάγο και τον έφερναν μέσα και 
τον έβαζαν στο πριονίδι, τότε όταν έλειωνε ο πάγος το καλοκαίρι όπως έτρεχε, ήταν κάπως καθαρός 
υποθέτω. Περισσότερο σαν πάγος λίμνης, και μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν, όχι για να 
πιουν, αλλά για να κρατάνε το νερό κρύο, να το βάζουν γύρω από κουβάδες και από το γάλα τους 
και τα λοιπά.



58 Και μία μέρα μαζεύοντας νερό από πίσω σε εκείνη την αντλία, που ήταν περίπου ένα 
τετράγωνο μακριά, φώναζα σε αυτόν που δεν ήθελε να ακούσει· γιατί είχα έρθει από το σχολείο και 
όλα τα παιδιά είχαν πάει στην λίμνη να ψαρέψουν. Μου άρεσε πολύ το ψάρεμα. Και έτσι όλοι 
κατάφεραν να πάνε για ψάρεμα εκτός από μένα, και εγώ έπρεπε να μαζέψω νερό για αυτόν τον 
αποστακτήρα. Ω, βέβαια, αυτή έπρεπε να ήταν η μαμά – ήταν η ποτοαπαγόρευση. Και ήταν τέτοια 
κακουχία. Και θυμάμαι που ήρθα με ένα χτυπημένο δάχτυλο στο πόδι, και είχα ένα κώνο 
καλαμποκιού τυλιγμένο κάτω από το δάχτυλο για να το φυλάει από την σκόνη. Το κάνατε ποτέ εσείς 
αυτό; Απλά βάζετε ένα κώνο καλαμποκιού κάτω από το δάχτυλο κάπως έτσι και τυλίγετε ένα σπάγκο 
γύρω του. Κρατάει το δάχτυλο τέρμα πάνω σχεδόν σαν κεφάλι χελώνας, ξέρετε, που προεξέχει. 
Μπορούσατε να με ανιχνεύσετε όπου και αν πήγαινα με αυτόν τον κώνο κάτω από το δάχτυλο, εκεί 
που το είχα χτυπήσει, ξέρετε. Δεν είχα παπούτσια να φορέσω. Έτσι ποτέ δεν φοράγαμε παπούτσια, 
καμιά φορά και για τον μισό χειμώνα. Αν φοράγαμε, ήταν μόνο ότι μπορούσαμε να μαζέψουμε, ότι 
μας έδινε κανένας. Και ρούχα, ότι μας έδινε οποιοσδήποτε, φιλανθρωπία.

59 Και σταμάτησα κάτω από αυτό το δέντρο, και καθόμουν εκεί κραυγάζοντας (ήταν 
Σεπτέμβριος) γιατί ήθελα να πάω για ψάρεμα. Έπρεπε να μαζέψω αρκετούς κάδους νερό με αυτούς 
τους μικρούς τενεκεδένιους κουβάδες, περίπου τόσο ψιλοί, δύο λίτρα, γιατί ήμουν μόνο ένα 
αγοράκι περίπου εφτά χρονών. Και τους άδειαζα σε ένα μεγάλο κάδο και μετά πήγαινα πίσω και 
έφερνα άλλους δύο κουβάδες και επέστρεφα, και αντλούσα. Αυτό ήταν το νερό που είχαμε. Και 
επρόκειτο να φυγαδεύσουν μια παρτίδα από εκείνο το ουίσκι καλαμποκιού εκείνη τη νύχτα, αυτοί 
οι άντρες με τον Μπαμπά πάνω στο σπίτι.

60 Και έκλαιγα, και με μιας άκουσα κάτι να βγάζει έναν ήχο σαν ανεμοστρόβιλο, κάτι τέτοιο 
(ελπίζω να μην ακουστεί πολύ δυνατά), που πήγαινε «Φοουυ, Φοουυ.» Ένας τέτοιος ήχος. Λοιπόν, 
ήταν πάρα πολύ ήσυχα, και κοίταξα τριγύρω. Και ξέρετε κάτι, ένας μικρός ανεμοστρόβιλος, πιστεύω 
τους λέτε μικρούς κυκλώνες, το φθινόπωρο μέσα στο χρόνο μαζεύονται μέσα στα καλαμπόκια, 
ξέρετε, στα φύλλα και σ’ όλα αυτά. Εκεί το φθινόπωρο, τα φύλλα μόλις αρχίζουν να γυρνάνε, και 
ήταν κάτω από μία μεγάλη άσπρη λεύκα, στεκότανε στα μισά μεταξύ του στάβλου και του σπιτιού. 
Και άκουσα εκείνο τον ήχο, και κοίταξα τριγύρω. Και ήταν τόσο ήσυχα όσο σε αυτό το δωμάτιο. 
Ούτε ένα φύλο δεν κουνιότανε πουθενά, τίποτα. Και σκέφτηκα, «Από πού έρχεται αυτός ο ήχος;» 
Λοιπόν, σκέφτηκα, «Πρέπει να είναι μακριά από εδώ.» Ήμουν μόνο ένα αγοράκι. Και γινόταν όλο 
και πιο δυνατός.

61 Σήκωσα τους μικρούς μου κουβάδες και φώναξα καμιά δυο φορές ακόμα και ξεκίνησα προς 
τον δρόμο. Ξεκουραζόμουνα. Και έφτασα μόλις λίγα μέτρα από εκεί, κάτω από τα κλαδιά αυτού του 
μεγάλου δέντρου· και, ω, πω, έκανε έναν ήχο ανεμοστρόβιλου! Και γύρισα να κοιτάξω, και περίπου 
στα μισά του δέντρου ήταν ένας άλλος ανεμοστρόβιλος, πιασμένος σ’ εκείνο το δέντρο 
στριφογυρνώντας γύρω γύρω, κουνώντας τα φύλλα. Λοιπόν, δεν σκέφτηκα τίποτα περίεργο γι’ 
αυτό, γιατί ήταν απλά εκείνη η εποχή του χρόνου. Το φθινόπωρο, έρχονται αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι 
(τους λέμε «ανεμοστρόβιλους») και σηκώνουν σκόνη. Τους έχετε δει στην έρημο έτσι – το ίδιο 
πράγμα. Έτσι παρακολουθούσα, αλλά δεν έφευγε. Συνήθως είναι απλά ένα φύσημα για μια στιγμή, 
μετά φεύγει· αλλά ήταν ήδη εκεί για δύο λεπτά ή και περισσότερο.

62 Λοιπόν, ξεκίνησα προς τον δρόμο πάλι, και γύρισα να τον κοιτάξω πάλι. Και όταν τον 
κοίταξα, μια ανθρώπινη φωνή, τόσο ξεκάθαρη όσο η δική μου, είπε, «Ποτέ μην πιεις, καπνίσεις ή 
μιάνεις/μολύνεις το σώμα σου με οποιονδήποτε τρόπο. Θα υπάρχει έργο για σένα να κάνεις όταν 



μεγαλώσεις.» Πω πω, τρομοκρατήθηκα μέχρι θανάτου! Μπορείτε να φανταστείτε πως ένα μικρό 
παιδάκι αισθάνθηκε. Παράτησα τους κουβάδες, πήγα σπίτι με όλη μου την φόρα, τσιρίζοντας με 
όλη μου την φωνή.

63 Και υπήρχαν πολλές οχιές σε εκείνη την περιοχή, φίδια, και είναι πολύ δηλητηριώδη. Η 
Μητέρα νόμιζε βγαίνοντας στον κήπο ότι ίσως έβαλα το πόδι μου πάνω σε καμιά οχιά, και έτρεξε να 
με βρει. Και πετάχτηκα στην αγκαλιά της, φωνάζοντας, αγκαλιάζοντάς την και φιλώντας την. Και 
είπε, «Τι συμβαίνει; Σε δάγκωσε φίδι;» Με κοίταξε παντού.

Είπα, «Όχι, Μαμά! Είναι κάποιος άνθρωπος στο δέντρο εκεί.»

Και είπε, «Ω, Μπίλυ, Μπίλυ! Έλα.» Και είπε, «Σταμάτησες και κοιμήθηκες;»

Και είπα, «Όχι, Μαμά! Ήταν ένας άνθρωπος στο δέντρο, και μου είπε να μην πιω και να μην 
καπνίσω.»

64 «Να πίνω ουίσκι και τέτοια» – και μάζευα νερό για ένα παράνομο αποστακτήριο, ακριβώς 
εκείνη την ώρα. Και είπε, «Ποτέ να μην πιεις ή μιάνεις/μολύνεις το σώμα με οποιονδήποτε τρόπο.» 
Αυτό είναι ανήθικο, ξέρετε, και η παιδική μου… ο νεαρός μου ανδρισμός με γυναίκες. Και στα 
καλύτερά μου, ποτέ δεν υπήρξα ούτε μια φορά ένοχος για τέτοια. Ο Κύριος με βοήθησε με αυτά τα 
πράγματα, και όπως προχωράω θα το δείτε. Έτσι τότε, «Μην πιεις ή μην καπνίσεις, ή μην 
μιάνεις/μολύνεις το σώμα σου, γιατί θα υπάρχει έργο για σένα να κάνεις όταν μεγαλώσεις.»

65 Λοιπόν, το είπα στη Μαμά, και αυτή γέλασε μαζί μου. Και εγώ ήμουν σε υστερία, Κάλεσε το 
γιατρό, και ο γιατρός είπε, «Λοιπόν, είναι νευρικός, αυτό είναι όλο.» Έτσι με έβαλε στο κρεββάτι. 
Και ποτέ, από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα, δεν ξαναπέρασα από αυτό το δέντρο. Φοβόμουν. 
Πήγαινα από την άλλη μεριά του κήπου, γιατί νόμιζα ότι ήταν άνθρωπος πάνω σ’ εκείνο το δέντρο 
και μου μίλαγε, μεγάλη βαθειά φωνή που μιλούσε.

66 Και τότε κάποια στιγμή κανά μήνα μετά από αυτό, έπαιζα βόλους έξω με τα αδελφάκια μου, 
έξω στην μπροστινή αυλή. Και μονομιάς μου ήρθε ένα παράξενο συναίσθημα. Και σταμάτησα και 
κάθισα κάτω δίπλα σε ένα δέντρο. Και ήμασταν πάνω εκεί στην όχθη του ποταμού Οχάιο. Και 
κοίταξα κάτω προς το Τζέφερσονβιλ, και είδα μία γέφυρα να χτίζεται και να πηγαίνει να διασχίζει 
τον ποταμό – να διαπερνάει τον ποταμό. Και είδα δεκαέξι ανθρώπους (τους μέτρησα) που έπεσαν 
από αυτή και χάσανε τη ζωή τους σε αυτή τη γέφυρα. Έτρεξα γρήγορα μέσα και το είπα στην μητέρα 
μου, και εκείνη νόμιζε ότι κοιμήθηκα. Αλλά το κράτησαν στο μυαλό τους, και είκοσι δύο χρόνια από 
τότε η Δημοτική Γέφυρα τώρα (που πολλοί από σας διασχίζετε όταν περνάτε από κει) πέρασε τον 
ποταμό από το ίδιο σημείο, και δεκαέξι άντρες χάσανε τη ζωή τους χτίζοντας τη γέφυρα πάνω στον 
ποταμό.

Πότε δεν απέτυχε στο να είναι απόλυτα αληθές. Όπως το βλέπετε εδώ στο ακροατήριο, έτσι 
ήταν πάντοτε.

67 Τώρα, πίστευαν ότι ήμουν απλά νευρικός. Που είμαι νευρικό άτομο, είναι αλήθεια. Και, αν 
έχετε παρατηρήσει, άνθρωποι που έχουν την τάση να είναι πνευματικοί είναι νευρικοί.

68 Κοιτάξτε τους ποιητές και τους προφήτες. Και κοιτάξτε τον Ουίλιαμ Κόουπερ που έγραψε 
τον φημισμένο ύμνο, «Υπάρχει ένα βουνό γεμάτο αίμα, που τρέχει από τις φλέβες του Εμμανουήλ.» 



Το έχετε… Το ξέρετε το τραγούδι. Στεκόμουν δίπλα στον τάφο του, δεν πάει πολύς καιρός. Ο 
Αδελφός Τζούλιους, πιστεύω, δεν ξέρω, όχι… ναι, σωστά, ήταν εκεί στον τάφο του. Και εκεί, αφού 
είχε γράψει αυτό το τραγούδι, η έμπνευση τον άφησε, προσπάθησε να βρει το ποτάμι να 
αυτοκτονήσει. Βλέπετε, το Πνεύμα τον άφησε. Και άνθρωποι σαν τους ποιητές και τους συγγραφείς 
και… ή όχι… εννοώ τους προφήτες.

69 Κοιτάξτε τον Ηλία, όταν στεκότανε στο βουνό και φώναξε να έρθει φωτιά από τον ουρανό 
και βροχή από τον ουρανό. Τότε το Πνεύμα τον άφησε, έτρεξε υπό την απειλή μιας γυναίκας. Και ο 
Θεός τον βρήκε αποτραβηγμένο σε μια σπηλιά, σαράντα μέρες αργότερα.

70 Κοιτάξτε το Ιωνά, με αρκετή έμπνευση, όταν ο Κύριος τον έχρισε να κηρύξει στην Νινευή, 
μέχρι που η πόλη, στο μέγεθος του Σεντ Λούις, μετανόησε με σάκο. Και τότε όταν το Πνεύμα τον 
άφησε, τι έπαθε; Τον βλέπουμε στο βουνό, αφού τον άφησε το Πνεύμα, να προσεύχεται στον Θεό 
να του πάρει την ζωή. Και, βλέπετε, είναι έμπνευση. Και όταν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, κάτι 
γίνεται σε σένα.

71 Και μετά θυμάμαι μεγαλώνοντας. Έγινα ένας νεαρός άντρας. (Θα βιαστώ για να φτάσω στο 
επόμενο σημείο.) Όταν έφτασα να γίνω ένας νεαρός άντρας είχα ιδέες σαν όλα τα νεαρά παιδιά. 
Πηγαίνοντας στο σχολείο, έβρισκα εκείνα τα μικρά κορίτσια, ξέρετε. Ήμουν πολύ ντροπαλός, ξέρετε· 
και τελικά βρήκα μια μικρή κοπελίτσα. Και όπως όλα τα αγόρια, στα δεκαπέντε περίπου χρόνια, 
υποθέτω. Και έτσι, ω, ήταν όμορφη. Πω, είχα μάτια σαν περιστέρα, και δόντια σαν πέρλες, και 
λαιμό σαν κύκνο· και ήταν πραγματικά όμορφη.

72 Και ένα άλλο αγοράκι, ήμασταν φίλοι, και πήρε του μπαμπά του τη παλιά Φορντ μοντέλο Τ, 
και βγήκαμε ραντεβού με τα κορίτσια μας. Και θα τα πηγαίναμε έξω για βόλτα. Πήραμε αρκετή, 
περίπου 8 λίτρα, βενζίνη. Έπρεπε να σηκώσουμε τον πίσω τροχό για να γυρίσουμε την μανιβέλα. 
Δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου, ξέρετε, την μανιβέλα. Αλλά πηγαίναμε πολύ καλά.

73 Και έτσι είχαμε μερικές δεκάρες στην τσέπη, και σταματήσαμε σε ένα μέρος και πήραμε… 
Μπορούσες να πάρεις ένα σάντουιτς με ζαμπόν για μια δεκάρα, και έτσι, ω, ήμουν πλούσιος, 
μπορούσα να αγοράσω τέσσερα, βλέπετε. Και μετά αφού φάγαμε τα σάντουιτς και ήπιαμε την κόκα 
κόλα, ξεκίνησα να πάω τα μπουκάλια πίσω. Και προς έκπληξή μου, όταν βγήκα έξω (οι γυναίκες 
μόλις είχαν αρχίσει να πέφτουν από την χάρη εκείνη την εποχή, ή από το να είναι γυναίκες), το 
μικρό μου περιστεράκι κάπνιζε ένα τσιγάρο.

74 Λοιπόν, πάντα είχα την γνώμη μου για την γυναίκα που κάπνιζε τσιγάρο, και δεν την έχω 
αλλάξει ούτε κατά το ελάχιστο από τότε. Έτσι είναι. Είναι ότι πιο ευτελές πράγμα που μπορεί να 
κάνει. Και έτσι ακριβώς είναι. Και έτσι σκέφτηκα… Τώρα, η εταιρία τσιγάρων μπορεί να με 
κυνηγήσει μετά γι’ αυτό, αλλά, σας το λέω, αυτό είναι κόλπο του διαβόλου. Είναι ο μεγαλύτερος 
δολοφόνος και σαμποτέρ που έχει αυτό το έθνος. Θα προτιμούσα το παιδί μου να ήταν μέθυσος 
παρά καπνιστής. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα προτιμούσα να έβλεπα την γυναίκα μου ξαπλωμένη στο 
πάτωμα μεθυσμένη, από το να την δω με τσιγάρο. Έτσι…

75 Τώρα, αυτό το Πνεύμα του Θεού που είναι μαζί μου, αν αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού 
(όπως μπορεί να αναρωτηθείτε), το να καπνίζετε τσιγάρα σας δίνει πολύ μικρή πιθανότητα όταν 
φτάσετε εκεί, γιατί αυτό απλά… Κάθε φορά, το παρατηρείτε στην εξέδρα, πως Αυτός το καταδικάζει. 
Είναι απαίσιο πράγμα! Μείνετε μακριά του. Κυρία, αν είσαι ένοχη για αυτό, σε παρακαλώ, εις το 



όνομα του Χριστού, μείνε μακριά από αυτό! Σε διαλύει. Θα σε σκοτώσει. Είναι καρκίνος με τα 
τσουβάλια.

76 Οι γιατροί προσπαθούν να σε προειδοποιήσουν. Και μετά πως μπορούν να σου πουλάνε 
αυτό το πράγμα… Αν πας κάτω στο φαρμακείο και πεις «Θέλω να αγοράσω πενήντα λεπτά 
καρκίνο,» ω, θα ερχόντουσαν να τους κλείσουν μέσα. Αλλά αν αγοράσεις πενήντα λεπτά τσιγάρα, 
αγοράζεις το ίδιο πράγμα. Οι γιατροί το λένε. Ω, αυτό το έθνος τρελαμένο με τα λεφτά. Είναι πάρα 
πολύ κακό. Είναι δολοφόνος. Έχει αποδειχτεί.

77 Λοιπόν, όταν είδα αυτό το όμορφο κοριτσάκι να κάνει την έξυπνη, αυτό το τσιγάρο στο χέρι 
της, αυτό ήταν σαν να με σκότωνε, γιατί πραγματικά νόμιζα ότι την αγαπούσα. Και σκέφτηκα, 
«Λοιπόν…»

78 Τώρα, με έχουν πει «μισογύνη,» το ξέρετε αυτό, γιατί πάντα ήμουν κάπως ενάντια των 
γυναικών. Αλλά όχι ενάντια σε εσάς αδελφές, είμαι ενάντια στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι 
μοντέρνες γυναίκες. Σωστά. Τις καλές γυναίκες πρέπει να τις σεβόμαστε.

79 Αλλά θυμάμαι όταν ο πατέρας μου ήταν ακόμα εκεί και έτρεχε, και έπρεπε να είμαι εκεί έξω 
με νερό και τέτοια, έβλεπα γυναίκες που δεν ήταν πάνω από δεκαεφτά, δεκαοχτώ χρονών, εκεί έξω 
με άντρες της σημερινής μου ηλικίας, μεθυσμένες. Και έπρεπε να τις συνεφέρουν και τις έδιναν 
σκέτο καφέ, για να πάνε σπίτι για να μαγειρέψουν το φαγητό των αντρών τους. Ω, κάτι τέτοιο, 
είπα… Αυτή ήταν η παρατήρησή μου τότε, «Δεν αξίζουν ένα καθαρό κουβά για να τις σκοτώσεις μ’ 
αυτόν.» Σωστά. Και μισούσα τις γυναίκες, σωστά. Και πρέπει να προσέχω κάθε κίνηση τώρα, για να 
κρατηθώ από το να σκέφτομαι το ίδιο πράγμα.

80 Αλλά τώρα, μια καλή γυναίκα είναι κόσμημα στην κορώνα ενός άντρα. Πρέπει να τιμάται. Η 
μητέρα μου είναι γυναίκα, η γυναίκα μου είναι, και είναι αξιαγάπητες. Και έχω χιλιάδες Χριστιανές 
αδελφές που σέβομαι πάρα πολύ. Αλλά αν μπορούν να σεβαστούν τι τους έκανε ο Θεός, μια 
μητρότητα και μια πραγματική βασίλισσα, τότε εντάξει. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που ο 
Θεός μπορεί να δώσει στον άντρα, ήταν μια γυναίκα. Εκτός από την σωτηρία, η γυναίκα είναι το 
καλύτερο πράγμα, αν είναι καλή γυναίκα. Αλλά αν δεν είναι, ο Σολομών είπε, «Η ενάρετη γυναίκα 
είναι στεφάνι στον άνδρα της», αλλά μια οξύθυμη, ή μια που δεν είναι καλή, είναι σαν νερό στο 
αίμα του. Και σωστά, είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Έτσι μια καλή γυναίκα… Αν έχεις καλή 
γυναίκα, αδελφέ, πρέπει να τη σέβεσαι υψίστως. Έτσι είναι, πρέπει να το κάνεις αυτό. Μια 
πραγματική γυναίκα. Και, παιδιά, αν έχετε μια πραγματική μητέρα που κάθεται σπίτι, και 
προσπαθεί να σας φροντίσει, κρατώντας τα ρούχα σας καθαρά, να σας στέλνει σχολείο, να σας 
διδάσκει για τον Ιησού, πρέπει να τιμάτε αυτήν την γλυκιά μητέρα με ότι έχετε μέσα σας. Πρέπει να 
τιμάτε αυτήν την γυναίκα, ναι κύριε, γιατί είναι πραγματική μητέρα.

81 Μιλάνε για τον αναλφαβητισμό στα βουνά του Κεντάκυ. Το βλέπετε εδώ σε αυτά τα κόμιξ. 
Κάποιες από αυτές τις μαμάδες εκεί θα μπορούσαν να έρθουν εδώ στο Χόλλυγουντ και να σας 
μάθουν εσάς τις μοντέρνες μαμάδες πώς να μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Θα αφήνατε το δικό της το 
παιδί να έρθει ένα βράδυ με τα μαλλιά της ανακατωμένα, και χειλ…κραγ…, (πως τα λέτε αυτά;) τα 
μέικ-απ που βάζουν στο πρόσωπό τους, και τα φορέματά τους όλα τραβηγμένα στην μια πλευρά, 
και να είναι έξω όλη νύχτα, μεθυσμένες, αδελφέ, θα έπαιρνε ένα από εκείνα τα κλωνάρια από την 
κορυφή της αγριοκαρυδιάς και δεν θα ξανάβγαινε ποτέ άλλο έξω. Σου λέω, θα την… Και αν είχατε 



λίγο παραπάνω από αυτό, θα είχατε ένα καλύτερο Χόλλυγουντ εδώ πέρα, και ένα καλύτερο έθνος. 
Έτσι είναι. Είναι αλήθεια. «Προσπάθησε να είσαι μοντέρνος,» είναι ένα από τα κόλπα του διαβόλου.

Τώρα, αυτό το κοριτσάκι, όταν την κοίταξα, η καρδιά μου μάτωσε. Και σκέφτηκα, «Φτωχό 
παιδάκι.»

Και είπε, «Α, θέλεις ένα τσιγάρο, Μπίλλυ;»

Είπα, «Όχι, κυρία.» Είπα, «Δεν καπνίζω.»

82       Εκείνη είπε, «Τώρα, είπες ότι δεν χορεύεις.» Θέλανε να πάνε σε ένα χορό και δεν πήγαινα. 
Και έτσι είπαν ότι έχει ένα χορό εκεί κάτω, σε αυτό που αποκαλούσαν Σύκαμορ Γκάρντεν.

Και είπα, «Όχι, δεν χορεύω.»

Και είπε, «Τώρα, δεν χορεύεις, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις. Πως διασκεδάζεις;»

Είπα, «Ε, μου αρέσει να ψαρεύω και μου αρέσει να κυνηγάω.» Αυτό δεν την ενδιέφερε.

Έτσι είπε, «Πάρε αυτό το τσιγάρο.»

Και είπα, «Όχι, κυρία, ευχαριστώ. Δεν καπνίζω.»

83       Και καθόμουν πάνω στον προφυλακτήρα. Είχαν ένα σκαλοπατάκι εκείνα τα παλιά Φορντ, 
θυμάστε, και στεκόμουν πάνω στο φτερό, καθισμένοι στο πίσω κάθισμα, αυτή και εγώ. Και είπε, 
«Εννοείς ότι δεν θα καπνίσεις τσιγάρο;» Είπε, «Και εμείς τα κορίτσια έχουμε πιο πολλά κότσια απ’ 
ότι έχετε εσείς.»

Είπα, «Όχι, κυρία, δεν νομίζω ότι θέλω να το κάνω.»

84       Είπε, «Μα, τι κοριτσάκι που είσαι!» Ω, πω! Ήθελα να είμαι ο μεγάλος κακός Μπιλ, και 
σίγουρα δεν ήθελα τίποτα κοριτσίστικο. Βλέπετε, ήθελα να παλεύω για μετάλλια, αυτή την ιδέα 
είχα για την ζωή. Και είπα… «Κοριτσάκι! Κοριτσάκι!» – Δεν το ανεχόμουν αυτό.

85       Έτσι είπα, «Δώσ’ το  μου εδώ!» Το χέρι μου απλωμένο, είπα, «Θα της δείξω αν είμαι κοριτσάκι 
ή όχι!» Έβγαλα το τσιγάρο και ξεκίνησα να ανάβω το σπίρτο. Τώρα, ξέρω ότι είστε… Τώρα, δεν είμαι 
υπεύθυνος για αυτό που σκέφτεστε, είμαι υπεύθυνος να λέω την αλήθεια. Όταν ξεκίνησα να ανάβω 
το τσιγάρο, τόσο αποφασισμένος να το καπνίσω όσο να σηκώσω αυτή τη Βίβλο, βλέπετε, άκουσα 
κάτι να κάνει, «ΦΦΦουουου!» Προσπάθησα πάλι, δεν μπορούσα να το βάλω στο στόμα μου. 
Άρχισα να κλαίω, το πέταξα κάτω, και άρχισαν να γελάνε μαζί μου· και πήγα σπίτι με τα πόδια. Πήγα 
μέσα από τα χωράφια, κάθισα κάτω εκεί έξω κλαίγοντας, και… Ήταν απαίσια ζωή.

86 Θυμάμαι μια μέρα ο Μπαμπάς πήγαινε στο ποτάμι με την παρέα. Ο αδελφός μου και εγώ, 
έπρεπε να πάρουμε μια βάρκα και να ανεβοκατεβαίνουμε το ποτάμι, ψάχνοντας μπουκάλια για να 
βάλουμε το ουίσκι. Παίρναμε μία δεκάρα τη ντουζίνα για αυτά, για να τα μαζεύουμε από το ποτάμι. 
Και ο Μπαμπάς ήταν μαζί μου, και είχε ένα από αυτά τα μικρά πλατιά… Πιστεύω ότι ήταν 
μπουκαλάκια του τέταρτου του λίτρου. Και ήταν ένα δέντρο που είχε πέσει από τον αέρα, και ο 
Μπαμπάς… Και αυτός ο άντρας ήταν μαζί του, ο κος Ντόρνμπους. Είχε μια ωραία βάρκα, και ήθελα 
να του είμαι αρεστός γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την βάρκα. Είχε καλό πηδάλιο, και η δικιά 
μου δεν είχε καθόλου πηδάλιο. Είχαμε μόνο κάτι παλιές σανίδες για να κάνουμε κουπί. Και αν με 



άφηνε να χρησιμοποιώ εκείνη τη βάρκα… Έτσι, είχε κάνει κάτι ηλεκτροκολήσεις και είχε φτιάξει τα 
αποστακτήρια για τον Μπαμπά. Βάλανε το πόδι τους πάνω σε εκείνο το δέντρο, και ο Μπαμπάς 
άπλωσε το χέρι στην πίσω τσέπη του και έβγαλε ένα πλατύ μπουκαλάκι ουίσκι, του το έδωσε και 
ήπιε μια γουλιά, του το ξανάδωσε του Μπαμπά και ήπιε και αυτός μια γουλιά. Το ακούμπησε κάτω, 
πάνω σε ένα κλωναράκι στην άκρη του δέντρου που εξείχε. Και ο κος Ντόρνμπους το σήκωσε, είπε, 
«Ορίστε, Μπίλλυ.»

Είπα, «Ευχαριστώ, δεν πίνω.»

87       Είπε, «Ένας Μπράνχαμ, και δεν πίνει;» Όλοι σχεδόν πεθαίνανε φορώντας ακόμα τις μπότες 
τους. Και εκείνος είπε, «Ένας Μπράνχαμ, και δεν πίνει;»

Είπα, «Όχι, κύριε.»

«Όχι,» είπε ο Μπαμπάς, «μεγάλωσα ένα κοριτσάκι.»

88 Ο μπαμπάκας μου να με αποκαλεί κοριτσάκι! Είπα, «Δωσ’ μου αυτό το μπουκάλι!» Και 
έβγαλα το πώμα από την πάνω πλευρά, αποφασισμένος να το πιω. Και όταν ξεκίνησα να το στρίβω 
προς τα πάνω, «ΦΦΦουου!» Το έδωσα το μπουκάλι πίσω και έφυγα μέσα από το χωράφι όσο πιο 
γρήγορα μπορούσα, κλαίγοντας. Κάτι δεν με άφηνε να το κάνω! Βλέπετε; Δεν μπορώ να πω ότι 
ήμουν καθόλου καλός, ήμουν αποφασισμένος να το κάνω. Αλλά είναι ο Θεός, η χάρις, εκπληκτική 
χάρις, που με φύλαξε από το να κάνω αυτά τα πράγματα. Εγώ ο ίδιος ήθελα να τα κάνω, αλλά Αυτός 
δεν με άφηνε να το κάνω.

89 Αργότερα βρήκα ένα κορίτσι, όταν ήμουν περίπου είκοσι δύο χρονών. Ήταν αξιαγάπητη. 
Ήταν ένα κορίτσι που πήγαινε στην εκκλησία, Γερμανή Λουθηρανή. Το όνομά της ήταν 
Μπρούμμπακ, Μ-π-ρ-ο-υ-μ-μ-π-α-κ, προερχόταν από το όνομα Μπρουμμπάου. Και ήταν καλό 
κορίτσι. Δεν κάπνιζε, ούτε έπινε, ούτε χόρευε, ούτε τίποτα – ένα καλό κορίτσι. Και πήγα μαζί της για 
λίγο καιρό, και είχα (τότε περίπου στα είκοσι δύο) είχα βγάλει αρκετά λεφτά ώστε να αγοράσω μια 
παλιά Φορντ, και βγαίναμε μαζί για ραντεβού. Και έτσι, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καμμιά 
Λουθηρανή εκκλησία κοντά, είχαν μετακομίσει από το Χάουαρντ Παρκ εκεί πάνω.

90 Και έτσι ήταν ένας πρεσβύτερος, αυτός που με είχε διορίσει στην Ιεραποστολική Εκκλησία 
Βαπτιστών, ο Δρ Ρόυ Ντέιβις. Η Αδελφή Απσόω… Αυτός ο ίδιος που έστειλε τον Αδελφό Απσόω σε 
μένα, ή του μίλησε για μένα, ο Δρ Ρόυ Ντέιβις. Και έτσι κήρυττε, και είχε την Πρώτη Εκκλησία 
Βαπτιστών, ή την… δεν πιστεύω ότι ήταν καν η Πρώτη Εκκλησία Βαπτιστών. Ήταν η… λεγόταν 
Ιεραποστολική Εκκλησία Βαπτιστών στο Τζέφερσονβιλ. Και κήρυττε σε εκείνο το μέρος εκείνη την 
εποχή, και θα πηγαίναμε στην εκκλησία εκείνη τη βραδιά, και θα επιστρέφαμε. Και ποτέ δεν 
εντάχθηκα στην εκκλησία, αλλά μου άρεσε να πηγαίνω μαζί της. Γιατί η βασική σκέψη ήταν να 
πηγαίνω μαζί της. Θα πρέπει να είμαι ειλικρινής.

91 Έτσι τότε πηγαίνοντας μαζί της, και μια μέρα… Ερχόταν από μια καλή οικογένεια, και αρχίζω 
να σκέφτομαι, «Ξέρεις, ξέρεις, δεν θα έπρεπε να χάνω τον καιρό αυτής της κοπέλας. Δεν είναι 
σωστό, γιατί είναι καλό κορίτσι, και εγώ είμαι φτωχός και εγώ…» Ο πατερούλης μου είχε 
καταρρεύσει στην υγεία του, και δεν είχα τρόπο να βγάλω τα προς το ζην για ένα κορίτσι σαν και 
αυτό, που ήταν μαθημένο σε ένα καλό σπίτι, και χαλιά στο πάτωμα.



92 Θυμάμαι το πρώτο χαλί που είδα ποτέ, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Περπάτησα γύρω από την 
άκρη. Νόμιζα ότι ήταν το ομορφότερο πράγμα που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. «Πως έβαζαν κάτι 
τέτοιο στο πάτωμα;» Ήταν το πρώτο χαλί που είδα ποτέ. Ήταν ένα από αυτά, νομίζω ότι τα λένε 
«κουρελούδες». Μπορεί να κάνω λάθος. Κάποιου είδους «ψάθα» ή κάτι τέτοιο που ήταν πλεγμένα 
μεταξύ τους, και τοποθετημένα στο πάτωμα. Όμορφα πράσινα και κόκκινα, και ένα μεγάλο 
τριαντάφυλλο σχεδιασμένο στη μέση, ξέρετε. Ήταν ένα όμορφο πράγμα.

93 Και έτσι θυμάμαι ότι αποφάσισα ότι ή έπρεπε να τη ζητήσω σε γάμο, ή ότι έπρεπε να φύγω 
και να αφήσω κάποιον καλό άντρα να την παντρευτεί, κάποιος που να είναι καλός μαζί της, να 
μπορεί να της παρέχει τα προς το ζην και να είναι ευγενικός μαζί της. Μπορούσα να είμαι ευγενικός 
μαζί της, αλλά έβγαζα μόλις είκοσι σεντς την ώρα. Έτσι δεν μπορούσα να της παρέχω και πάρα 
πολλά. Με όλη την οικογένεια που έπρεπε να προσέχω, και ο Μπαμπάς να έχει καταρρεύσει στην 
υγεία του, και έπρεπε να τους προσέχω όλους, έτσι πέρναγα αρκετά δύσκολους καιρούς.

94 Έτσι σκέφτηκα, «Λοιπόν, το μόνο πράγμα για μένα να κάνω είναι να της πω ότι απλά δεν θα 
ξανάρθω, γιατί την είχα σε μεγάλη εκτίμηση για να της καταστρέψω τη ζωή και να την αφήνω να 
γελιέται μαζί μου.» Και μετά σκέφτηκα, «Αν κάποιος μπορούσε να την πάρει και να την παντρευτεί, 
θα έκανε ένα αξιαγάπητο σπιτικό. Και ίσως αν δεν μπορούσα να την έχω, θα μπορούσα να ξέρω ότι 
ήταν ευτυχισμένη.»

95 Και έτσι σκέφτηκα, «Αλλά δεν μπορώ να την εγκαταλείψω έτσι απλά!» Και ήμουν σε άσχημη 
κατάσταση. Και μέρα με τη μέρα το σκεφτόμουνα. Και ήμουν πολύ ντροπαλός για να της ζητήσω να 
με παντρευτεί. Κάθε νύχτα το αποφάσιζα , «Θα τη ζητήσω». Και, πω πω, τι είναι αυτό, κόμπος, ή 
κάτι τέτοιο, στο στομάχι…; Όλα τα αδέρφια εκεί έξω πιθανόν είχατε την ίδια εμπειρία σε αυτό. Και 
ένα περίεργο συναίσθημα, το πρόσωπό μου να καίει. Δεν ξέρω… δεν μπορούσα να τη ζητήσω.

96 Οπότε φαντάζομαι ότι αναρωτιέστε πως κατάφερα να παντρευτώ. Ξέρετε τι; Της έγραψα 
ένα γράμμα και της έκανα πρόταση. Και έτσι… Τώρα, δεν ήταν «Αγαπητή Κυρία.» Ήταν λίγο πιο 
(ξέρετε) προς την πλευρά του ερωτευμένου. Δεν ήταν απλά μια συμφωνία, ήταν… Το έγραψα όσο 
καλύτερα μπορούσα.

97 Και φοβόμουνα λίγο την μητέρα της. Η μητέρα της ήταν… ήταν κάπως απότομη, αλλά ο 
πατέρας της ήταν ένας ευγενικός, γέρος Ολλανδός, ένας έξοχος άνθρωπος. Ήταν ένας οργανωτής 
της Αδελφότητας, δούλευε στα τραίνα, έβγαζε περίπου πεντακόσια δολάρια το μήνα εκείνη την 
εποχή. Και εγώ βγάζοντας είκοσι σεντς την ώρα, να παντρευτώ την κόρη του. Χμμμ! Ήξερα ότι δεν 
θα δούλευε ποτέ αυτό. Και η μητέρα της ήταν πολύ… Τώρα, είναι καλή κυρία. Και ήταν κατά κάποιο 
τρόπο μία από αυτές της υψηλής κοινωνίας, ξέρετε, κάπως λεπτεπίλεπτη, ξέρετε, οπότε δεν είχε 
καμία ανάγκη για μένα έτσι και αλλιώς. Έτσι εγώ ήμουν ένα απλό χωριατόπουλο, και νόμιζε ότι η 
Χόουπ έπρεπε να πάει με ένα καλύτερου επιπέδου αγόρι, και νομίζω ότι είχε δίκιο. Και έτσι… Αλλά 
δεν το νόμιζα αυτό τότε.

98 Και έτσι σκέφτηκα, «Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω πως… δεν μπορώ να ρωτήσω το μπαμπά της, 
και σίγουρα δεν θα ρωτήσω τη μητέρα της. Και έτσι ρώτησα αυτή πρώτα.» Οπότε της έγραψα ένα 
γράμμα. Και εκείνο το πρωινό, καθοδόν για τη δουλειά, το άφησα στο γραμματοκιβώτιό της. 
Πηγαίναμε στην εκκλησία τη Τετάρτη το βράδυ, και αυτό ήταν τη Δευτέρα το πρωί. Προσπάθησα 
όλη τη Κυριακή να της πω ότι ήθελα να παντρευτούμε, και απλά δεν μπορούσα να αντλήσω αρκετό 
θάρρος.



99 Έτσι το έριξα στο γραμματοκιβώτιο. Και όλη την ημέρα στη δουλειά σκεφτόμουνα, «Τι θα 
γίνει αν πέσει αυτό το γράμμα στα χέρια της μητέρας της;» Ω, πω! Τότε ήξερα πως είχα 
καταστραφεί, αν έπεφτε ποτέ στα χέρια της, γιατί δεν νοιαζόταν πολύ για μένα. Λοιπόν, ίδρωνα με 
όλα αυτά.

100 Και εκείνο το βράδυ της Τετάρτης όταν ήρθα, ω, πω, σκέφτηκα, «Πως θα πήγαινα εκεί 
πάνω; Αν είχε πέσει αυτό το γράμμα στα χέρια της μητέρας της θα με συγύριζε για τα καλά, έτσι 
ήλπιζα ότι αυτή το πήρε.» Είχα γράψει απ’ έξω «Χόουπ». Αυτό ήταν το όνομά της, Χόουπ (Ελπίδα). 
Και έτσι είπα, «θα το απευθύνω στην Χόουπ.» Και νόμιζα ότι ίσως να μην το είχε λάβει.

101 Έτσι ήξερα καλύτερα από το να σταματήσω απ’ έξω και να χτυπήσω την κόρνα για να βγει 
έξω. Ω, πω! Και κάθε αγόρι που δεν έχει αρκετό θάρρος να ανέβει στο σπίτι και να χτυπήσει την 
πόρτα και να ζητήσει το κορίτσι, δεν έχει καμμία δουλειά μαζί της έτσι και αλλιώς. Έτσι ακριβώς. 
Είναι τόσο ανόητο. Είναι ευτελές.

102 Και έτσι σταμάτησα την παλιά μου Φορντ, ξέρετε, και την είχα γυαλίσει. Και έτσι πήγα και 
χτύπησα την πόρτα. Η Μέρσυ, η μητέρα της βγήκε στην πόρτα! Μόλις μετά βίας μπορούσα να 
αναπνεύσω, και είπα, «Πως – πως – πως είστε, κυρία Μπρούμμπακ;»

Είπε, «Πως είσαι, Ουίλλιαμ;»

Σκέφτηκα, «Ο-ο, ‘Ουίλλιαμ’.»

Και είπε, «Θα περάσεις μέσα;»

Είπα, «Ευχαριστώ.» Πέρασα μέσα από την πόρτα. Είπα, «Είναι η Χόουπ έτοιμη;»

Και μόλις τότε ήρθε η Χόουπ χοροπηδώντας μέσα στο σπίτι, ένα κοριτσάκι μόλις δεκαέξι 
χρονών. Και είπε, «Γεια σου Μπίλλυ!»

Και είπα, «Γεια, Χόουπ.» Και είπα, «Είσαι έτοιμη για την εκκλησία;»

Είπε, «Ένα λεπτό.»

103 Σκέφτηκα, «Ω, πω, δεν το έλαβε ποτέ, δεν το έλαβε ποτέ· ωραία, ωραία, ωραία! Ούτε η 
Χόουπ το έλαβε, οπότε θα είναι εντάξει, γιατί θα το είχε αποδώσει σε μένα.» Έτσι ένοιωσα αρκετά 
καλά.

104 Και τότε όταν βγήκαμε για την εκκλησία, συνέβη να σκεφτώ, «Τι γίνεται αν όντως το έλαβε;» 
Βλέπετε; Και δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγε ο Δόκτωρ Ντέιβις. Κοίταζα προς αυτήν, και 
σκέφτηκα, «Ίσως να το κρατάει μέσα της, και να μου τα πει για τα καλά όταν βγούμε από εδώ, 
επειδή της ζήτησα τέτοιο πράγμα.» Και δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγε ο Αδελφός Ντέιβις. Και 
κοίταζα προς αυτήν, και σκέφτηκα, «Πω, δεν θα ήθελα να την αφήσω, αλλά… Και εγώ… Έρχεται 
σίγουρα η αναμέτρηση.»

105 Έτσι μετά την εκκλησία ξεκινήσαμε περπατώντας στο δρόμο μαζί, πηγαίνοντας προς το 
σπίτι, και έτσι περπατήσαμε προς την παλιά Φορντ. Σε όλη την διάρκεια, το φεγγάρι φώτιζε 
λαμπερό, ξέρετε, και κοιτούσα, και ήταν όμορφη. Πω, την κοίταζα, και σκεφτόμουνα, «Ω, πως θα 
ήθελα να την είχα· αλλά φαντάζομαι πως δεν μπορώ.»



Και έτσι περπατήσαμε λίγο πιο πέρα, ξέρετε, και κοίταξα πάλι προς αυτή. Είπα, «Πως – πως 
αισθάνεσαι απόψε;»

Είπε, «Ω, είμαι εντάξει.»

106 Και σταματήσαμε την παλιά Φορντ και ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε, ξέρετε, γύρω από τα 
πλάγια, περπατήσαμε γύρω από την γωνία και ανεβήκαμε στο σπίτι της. Και περπατούσα προς την 
πόρτα μαζί της. Σκέφτηκα, «Ξέρεις, πιθανόν δεν το έλαβε ποτέ το γράμμα, έτσι θα μπορούσα 
κάλλιστα να το ξεχάσω. Θα έχω άλλη μια βδομάδα χάριτος έτσι και αλλιώς.» Έτσι άρχισα να 
αισθάνομαι αρκετά καλά.

Είπε, «Μπίλλυ;»

Είπα, «Ναι;»

Είπε, «Πήρα το γράμμα σου.» Πω, πω!

Είπα, «Το πήρες;»

Είπε, «Α-χα.» Έτσι, συνέχιζε να περπατάει, δεν ξαναείπα ούτε μία λέξη.

Σκέφτηκα, «Γυναίκα, πες μου κάτι. Διώξε με, ή πες μου ότι θα το σκεφτείς.» Και είπα, «Το… το 
διάβασες;»

Είπε, «Α-χα.»

107 Πω, ξέρετε πως μια γυναίκα μπορεί να σε κρατήσει σε αγωνία. Ω, δεν το εννοούσα έτσι 
μόνο, βλέπετε. Βλέπετε; Αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, σκέφτηκα, «Γιατί δεν λες κάτι;» Βλέπετε, και 
συνέχιζα. Είπα, «Το διάβασες όλο;»

Είπε, «Α-χά.»

108 Οπότε ήμασταν σχεδόν στην πόρτα, και σκέφτηκα, «Παιδί μου, μη με φέρεις στη βεράντα, 
γιατί δεν θα μπορέσω να τους ξεφύγω, γι’ αυτό πες μου τώρα.» Και έτσι συνέχισα να περιμένω.

109 Και είπε, «Μπίλλυ, θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό. Είπε, «Σε αγαπώ.» Ο Θεός να ευλογεί 
την ψυχή της τώρα, είναι στη Δόξα. Είπε, «Σ’ αγαπώ.» Είπε, «Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε 
στους γονείς μας… στους γονείς γι’ αυτό. Δεν νομίζεις;»

110 Και είπα, «Γλυκιά μου, άκου, ας ξεκινήσουμε με μία πρόταση πενήντα-πενήντα.» Είπα, «Θα 
το πω στον μπαμπάκα σου αν το πεις στη μητέρα σου.», κατευθύνοντας το χειρότερο κομμάτι 
καταρχάς προς αυτή.

Είπε, «Εντάξει, αν το πεις στο Μπαμπά πρώτα.»

Είπα, «Εντάξει, θα του το πω την Κυριακή το βράδυ.»

111 Και έτσι το βράδυ της Κυριακής ήρθε, την έφερα σπίτι από την εκκλησία, και με κοίταζε 
συνέχεια. Και κοίταξα, και ήταν εννέα και μισή, και ήταν ώρα για μένα να φεύγω. Έτσι ο Τσάρλυ 
καθόταν στο γραφείο του, δακτυλογραφώντας. Και η κα Μπρούμμπακ καθόταν στην γωνία, 
κάνοντας κάποιου είδους πλεξίματος, ξέρετε, αυτά τα μικρά αγκιστράκια που βάζετε πάνω σε 



πράγματα, ξέρετε. Δεν ξέρω πως το λέτε. Και έτσι έκανε κάποιου είδους τέτοια. Και η Χόουπ 
συνέχιζε να με κοιτάει, και να σουφρώνει τα φρύδια της προς εμένα, ξέρετε, να μου νεύει προς τον 
πατέρα της. Και εγώ… ω, πω.» Σκέφτηκα, «Τι θα γίνει αν πει, ‘Όχι’;» Έτσι ξεκίνησα για την πόρτα, 
είπα, «Καλά, ας πηγαίνω καλύτερα.»

112 Και περπάτησα προς την πόρτα, και αυτή ξεκίνησε για την πόρτα μαζί μου. Πάντα ερχόταν 
στην πόρτα και μου έλεγε καληνύχτα. Έτσι ξεκίνησα για την πόρτα, και είπε, «Δεν θα του πεις;»

Και είπα, «Χα!» Είπα, «Στα σίγουρα προσπαθώ, αλλά δεν... δεν ξέρω πως θα το κάνω.»

Και είπε, «Θα πάω πίσω και θα τον φωνάξω.» Και έτσι πήγε πίσω και με άφησε να στέκομαι 
εκεί.

Και είπα, «Τσάρλυ;»

Και γύρισε και είπε, «Ναι, Μπιλ;»

Είπα, «Μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτό;»

Είπε, «Βεβαίως.» Έστριψε γύρω από το τραπέζι. Η κυρία Μπρούμμπακ τον κοίταξε, κοίταξε 
την Χόουπ και κοίταξε και μένα.

Και είπα, «Έρχεσαι έξω στην βεράντα;»

Και είπε, «Ναι, θα έρθω.» Έτσι βγήκε έξω στην βεράντα,

Είπα, «Είναι σίγουρα ωραία νύχτα, δεν είναι;»

Και είπε, «Ναι, είναι.»

Είπα, «Είναι σίγουρα ζεστά.»

«Σίγουρα,» με κοίταξε.

Είπα, «Δουλέυω τόσο σκληρά,» είπα, «ξέρεις, ακόμα και τα χέρια μου έχουν κάλλους.»

Είπε, «Μπορείς να την έχεις, Μπιλ.» Ω, πω! «Μπορείς να την έχεις.»

113 Σκέφτηκα, «Ω, τώρα μάλιστα.» Είπα, «Πραγματικά το εννοείς, Τσάρλυ;» Είπε... Είπα, 
«Τσάρλυ, κοίτα, ξέρω ότι είναι κόρη σου, και ότι έχεις λεφτά.»

114 Και έγυρε και με έπιασε από το χέρι. Είπε, «Μπιλ, άκου, τα λεφτά δεν είναι το παν στην 
ανθρώπινη ζωή.» Είπε...

115 Είπα, «Τσάρλυ, βγάζω μόνο είκοσι σεντς την ώρα, αλλά την αγαπάω και με αγαπάει. Και σου 
υπόσχομαι, Τσάρλυ, ότι θα δουλέψω μέχρι να εξαφανιστούν οι κάλλοι από τα χέρια μου, για να την 
συντηρήσω. Θα είμαι όσο πιο αληθινός προς αυτήν γίνεται.»

116 Είπε, «Το πιστεύω αυτό, Μπιλ.» Είπε, «Άκου, Μπιλ, θέλω να σου πω.» Είπε, «Ξέρεις, η 
ευτυχία, δεν χρειάζεται λεφτά για να είσαι ευτυχισμένος.» Είπε, «Απλά να είσαι καλός μαζί της. Και 
ξέρω ότι θα είσαι.»



Είπα, «Σ’ ευχαριστώ, Τσάρλυ. Σίγουρα θα το κάνω αυτό.»

Τότε ήταν η σειρά της να το πει στην Μαμά. Δεν ξέρω πως τα κατάφερε, αλλά 
παντρευτήκαμε.

117 Έτσι, όταν παντρευτήκαμε, δεν είχαμε τίποτα, τίποτα να νοικοκυρευτούμε. Νομίζω ότι 
είχαμε δύο ή τρία δολλάρια. Έτσι νοικιάσαμε ένα σπίτι, μας κόστισε τέσσερα δολλάρια το μήνα. 
Ήταν ένα μικρό παλιό σπίτι με δύο δωμάτια. Και κάποιος μας έδωσε ένα αναδιπλώμενο κρεββάτι. 
Αναρωτιέμαι αν κάποιος έχει δει ποτέ αναδιπλώμενο κρεββάτι; Και μας το έδωσαν. Και πήγα κάτω 
στο Σήαρς και Ρόεμπακς και πήρα ένα μικρό τραπέζι με τέσσερις καρέκλες, και δεν ήταν βαμμένο, 
ξέρετε, και το πήραμε πάνω στην ώρα. Και έτσι τότε πήγα στον κύριο Γουέμπερ, ένα παλιατζή, και 
αγόρασα ένα φούρνο. Πλήρωσα εβδομήντα πέντε σεντς για αυτόν και ένα δολλάριο κάτι για να 
βάλω σχάρες. Στήσαμε νοικοκυριό. Θυμάμαι που πήρα και ζωγράφησα ένα τριφύλλι στις καρέκλες, 
όταν τις έβαφα. Και, ω, ήμασταν ευτυχισμένοι όμως. Είχαμε ο ένας τον άλλο, και αυτό ήταν που 
αρκούσε. Και ο Θεός, δια μέσω της χάρης Του και της καλοσύνης Του ήμασταν το πιο ετυχισμένο 
ζευγάρι πάνω στη γη.

118 Ανακάλυψα αυτό, ότι η ευτυχία δεν αποτελέιται από το πόσα από τα αγαθά του κόσμου 
σου ανήκουν, αλλά από το πόσο ευχαριστημένος είσαι με το κομμάτι που σου έχει δοθεί.

119 Και μετά από λίγο ο Κύριος ήρθε και ευλόγισε το σπιτάκι μας, κάναμε ένα εγοράκι. Το όνομά 
του ήταν Μπίλυ Πωλ· είναι εδώ στην λειτουργία τώρα. Και λίγο αργότερα από τότε, περίπου έντεκα 
μήνες, μας ευλόγισε πάλι με ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Σάρον Ρόουζ, βγαλμένο από τον Λόγο από 
«Το άνθος του Σαρών».

120 Και θυμάμαι μια μέρα είχα μαζέψει κάποια λεφτά και θα πήγαινα διακοπές, πηγαίνοντας σε 
ένα μέρος, την λίμνη Πόου Πόου, για ψάρεμα. Και κατά την επιστροφή...

121 Και εκείνο τον καιρό πίστεψα (αφήνω απ’ έξω το πως πίστεψα), και χειροτονήθηκα από τον 
Δόκτωρ Ρόυ Ντέιβις στην Αποστολική Εκκλησία Βαπτιστών και έγινα κήρυκας, και είχα την «Σκηνή» 
όπου κηρύτω τώρα στο Τζέφερσονβιλ. Και ποίμενα την μικρή εκκλησία. Και εγώ...

122 Καθόλου λεφτά. Ποίμενα την εκκλησία δεκαεφτά χρόνια και δεν έλαβα ούτε δεκάρα. Δεν 
πίστευα στο να περ... Δεν υπήρχε ούτε δίσκος προσφορών εκεί. Και ότι δεκάτες είχα από την 
δουλειά, και τα λοιπά, είχα ένα μικρό κουτί στο πίσω μέρος του κτηρίου, είχε μια μικρή ταμπελίστα 
απάνω, «καθ  σον κ μετε ε ς να το των τ ν δελφ ν μου τ ν λαχ στων, ε ς μ  κ μετε.» Και ᾿ ὅ ἐ ά ἰ ἕ ύ ῶ ἀ ῶ ῶ ἐ ί ἰ ἐ ὲ ἐ ά
τότε με αυτόν τον τρόπο ξεπληρώθηκε η εκκλησία. Είχαμε ένα δεκαετές δάνειο να αποπληρώσουμε 
και αποπληρώθηκε σε δύο χρόνια. Και ποτέ δεν έλαβα προσφορά κανενός είδους.

123 Και έτσι είχα, ω, μερικά δολλάρια που είχα μαζέψει για τις διακοπές μου. Δούλευε και αυτή 
επίσης, στο εργοστάσιο πουκαμίσων του Φάιν. Ένα αξιαγάπητο κορίτσι. Και ο τάφος της πιθανόν να 
είναι χιονισμένος σήμερα, αλλά είναι ακόμα στην καρδιά μου. Και θυμάμαι όταν είχε δουλέψει 
τόσο σκληρά για να με βοηθήσει να έχω αρκετά λεφτά για να πάω σε αυτήν την λίμνη να ψαρέψω.

124 Και καθώς γυρνούσα από την λίμνη, άρχισα να βλέπω, ερχόμενος στην Μισαουάκα και στο 
Σάουθ Μπεντ, στην Ιντιάνα, και άρχισα να παρατηρώ αμάξια που είχαν στο πίσω μέρος πινακίδες 
που έλεγαν «Ιησούς Μόνο (Jesus Only)». Και σκεφτόμουνα, «Αυτό ακολυγεται παράξενο, ‘Ιησούς 
Μόνο.’» Και άρχισα να παρατηρώ τις πινακίδες. Και ήταν παντού, από ποδήλατα, Φορντ, Κάντιλακ, 



και ότι άλλο, «Ιησούς Μόνο». Και ακολούθησα κάποιους από αυτούς και ήρθαν σε μια μεγάλη 
εκκλησία. Και ανακάλυψα ότι ήταν Πεντηκοστιανοί.

125 Είχα ακούσει για Πεντηκοστιανούς, αλλά ήταν ένα μάτσο «αγιο-κυλιστές (holy-rollers) που 
κυλιόντουσαν στο πάτωμα και αφρίζαν από το στόμα,» και όλα αυτά που μου είχαν πει. Έτσι δεν 
ήθελα να έχω καμία σχέση.

126 Έτσι τους άκουσα όλους να προχωρούν εκεί μέσα και σκέφτηκα, «Νομίζω ότι θα μπω μέσα.» 
Έτσι σταμάτησα την παλιά μου Φορντ και μπήκα μέσα, και είχε όλο το τραγούδι που άκουσες ποτέ 
στη ζωή σου! Και ανακάλυψα ότι δύο μεγάλες εκκλησίες, η μία λέγοταν Πεντηκοστιανή Συνάθροιση 
του Ιησού Χριστού (Π.Σ. του Ι.Χ.) και η άλλη Πεντηκοστιανή Συνάθροιση του Κόσμου (Π.Σ. του Κ.). 
Πολλοί από εσάς μπορεί να θυμάστε αυτούς τους παλιούς οργανι... Νομίζω πως είναι οι Ενωμένοι, 
λέγονται τώρα η Ενωμένη Εκκλησία της Πεντηκοστής. Λοιπόν, άκουσα κάποιους από τους 
διδάσκαλούς τους. Και στεκόντουσαν εκεί, ω, δίδασκαν για τον Ιησού και πόσο μεγάλος ήταν, και 
πόσο μεγάλα ήταν όλα, και για κάποιο «βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος». Σκέφτηκα, «Για τι πράγμα 
μιλάνε;»

127 Και μετά από λίγο κάποιος πετάχτηκε και άρχισε να λαλεί γλώσσες. Λοιπόν, δεν είχα 
ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Και ήρθε μια γυναίκα εκεί ενδιάμεσα τρέχοντας όσο πιο 
δυνατά μπορούσε. Τότε όλοι σηκώθηκαν και άρχισαν να τρέχουν. Και σκέφτηκα, «Λοιπόν, αδελφέ, 
αυτοί σίγουρα δεν είναι τρόποι συμεριφοράς για την εκκλησία!» Να τσιρίζουν και να φωνάζουν και 
να συνεχίζουν, σκέφτηκα, «Τι τσούρμο είναι αυτό!» Αλλά, ξέρετε, είχε κάτι σ’ αυτό, όσο 
περισσότερο καθόμουν, τόσο περισσότερο μου άρεσε. Είχε κάτι που φαινόταν πραγματικά καλό. 
Και αρχίζω να τους παρακολουθώ. Και συνέχιζε. Σκέφτηκα, «Θα τους υπομείνω για λίγο, γιατί είμαι 
κοντά στην πόρτα. Αν αρχίσει τίποτα περίεργο να συμβαίνει, θα τρέξω έξω από την πόρτα. Ξέρω 
που είναι παρκαρισμένο το αμάξι μου, γύρω από τη γωνία.»

Και άρχισα να ακούω κάποιους από αυτούς τους κήρυκες, ήταν λόγιοι και μαθητές. Ω, 
σκέφτηκα, «Αυτό είναι εντάξει.»

Έτσι ήρθε η ώρα του δείπνου, και είπαν, «Ελάτε όλοι στο δείπνο.»

128 Αλλά σκέφτηκα, «Ένα λεπτό. Είχα ένα δολλάριο και εβδομηντα πέντε σεντς να πάω σπίτι.» 
Αυτά είχα όλα κι όλα για βενζίνη. Τα είχα πάρει αυτά για να με πάνε σπίτι. Και είχα την παλιά μου 
Φορντ, ήταν μια καλή παλιά Φορντ. Δεν ήταν διαλυμένη, ήταν σαν αυτήν εδώ έξω, απλά φθαρμένη. 
Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι αυτή η Φορντ πήγαινε τριάντα μίλια την ώρα. Αλλά φυσικά ήταν 
δεκαπέντε από εδώ και δεκαπέντε από εκεί, βλέπετε· βάλτε τα μαζί, έχετε τριάντα. Και έτσι 
σκέφτηκα, «Λοιπόν, εκείνη τη νύχτα νομίζω ότι θα βγω έξω και μετά από το...» Έμεινα για τη 
βραδυνή λειτουργία.

129 Και όλοι... είπε, «Όλοι οι κήρυκες, ανεξαρτήτως δόγματος, ελάτε στην εξέδρα.» Λοιπόν, 
ήταν περίπου διακόσοι από εμάς εκεί απάνω, πήγα επάνω. Και έτσι είπε, «Τώρα, δεν έχουμε καιρό 
για όλους εσάς να κηρύξετε.» Είπε, «Απλά περάστε και πείτε ποιοι είσαστε και από που έρχεστε.»

Λοιπόν, ήρθε η ώρα μου, είπα, «Γουΐλιαμ Μπράνχαμ, Βαπτιστής. Τζέφερσονβιλ, Ιντιάνα,» 
πέρασα.



Άκουγα όλους τους υπόλοιπους να αποκαλούνται, «Πεντηκοστιανός, Πεντηκοστιανός, 
Πεντηκοστιανός, Π.Σ. του Κ., Π.Σ. του Ι.Χ., Π.Σ. του Κ., Π...»

Πέρασα. Σκέφτηκα, «Λοιπόν, υποθέτω ότι είμαι ο ξέμπαρκος.» Έτσι κάθησα κάτω, περίμενα.

130 Και εκείνη τη μέρα είχαν καλούς νεαρούς κήρυκες εκεί πέρα, και είχαν κηρύξει δυνατά. Και 
τότε είπαν, «Αυτός που θα φέρει το μήνυμα απόψε είναι...» Πιστεύω ότι τον έλεγαν , 
«Πρεσβύτερο.» Και οι λειτουργοί, αντί για «Σεβάσμιοι,» ήταν «Πρεσβύτεροι.» Και έφεραν έναν 
γέρο μαύρο άντρα εκεί πέρα, και είχε ένα από αυτά τα παλιομοδίτικα σακάκια που φοράγανε οι 
κήρυκες. Δεν φαντάζομαι να έχετε δει κάποιο τέτοιο. Μακρυά ουρά από πίσω, ξέρετε, με βελούδινο 
κολλάρο. Και είχε μόνο ένα άσπρο κύκλο από μαλιά γύρω από το κεφάλι του. Ο γεράκος, είχε έρθει 
έτσι, ξέρετε. Και στεκόταν εκεί και γύρισε από την άλλη. Και εκεί που όλοι οι κήρυκες κήρυτταν για 
τον Ιησού και ο μεγάλος... πόσο μεγάλος ήταν, και τα λοιπά, αυτός ο γέρος πήρε το κείμενό του από 
τον Ιώβ. “Πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη, ή όταν τα άστρα τής αυγής έψαλλαν μαζί, και όλοι οι 
γιοι τού Θεού αλάλαζαν;»

Και ο γεράκος, σκέφτηκα, «Γιατί δεν έβαλαν κάποιους από αυτούς τους νεαρούς εκεί πάνω 
να κηρύξουν;» Το μέρος ήταν γεμάτο και γινόταν το αδιαχώρητο. Και σκέφτηκα, «Γιατί δεν το 
έκαναν αυτό;»

131 Έτσι αυτός ο γεράκος, αντί να κηρύττει τι γινόταν εδώ κάτω στη γή, άρχισε να κηρύτει τι 
γινόταν στον ουρανό όλο εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, Τον πήγε πίσω στην αρχή, στην αρχή του χρόνου 
και Τον έφερε πίσω στην δευτέρα παρουσία μέσα από το οριζόντιο ουράνιο τόξο. Πω, δεν είχα 
ξανακούσει τέτοιο κήρυγμα στη ζωή μου! Εκείνη την ώρα τον χτύπησε το Πνεύμα, πήδηξε περίπου 
τόσο ψιλά και χτύπησε τις φτέρνες του μεταξύ τους, πέταξε τους όμους του πίσω και πήγε 
ισορροπόντας στην άκρη της εξέδρας, είπε, «Δεν έχετε αρκετό χώρο για μένα εδώ πέρα για να 
κηρύξω.» Και είχε περισσότερο χώρο από ότι έχω εδώ εγώ.

132 Σκέφτηκα, «Αν αυτό κάνει ένα γέρο άνθρωπο να ενεργεί έτσι, τι θα έκανε αν ερχόταν σε 
μένα;» Σκέφτηκα, «Ίσως να χρειάζομαι λίγο από αυτό!» Πω, είχε έρθει εκεί, τον λυπόμουνα τόσο 
πολύ τον τύπο, αλλά όταν έφυγε, λυπόμουν για τον εαυτό μου. Και τον κοίταζα να φεύγει από εκεί.

133 Βγήκα εκείνη την νύχτα και σκέφτηκα, «Τώρα, το επόμενο πρωί δεν θα αφήσω κανένα να 
μάθει ποιος είμαι,» έτσι... πήγα, και εκείνη τη νύχτα πρέσσαρα το παντελόνι μου. Πήρα... βγήκα έξω 
στο χωράφι με τα καλαμπόκια να κοιμηθώ. Και κατέβηκα και αγόρασα κάτι μπαγιάτικα ψωμάκια. 
Έπαιρνες ένα ολόκληρο πακέτο από αυτά για μια δεκάρα. Είχε ένα κρουνό εκεί, πήρα λίγο νερό. 
Έτσι ήξερα ότι θα μου κρατήσει για λίγο, έτσι πήρα λίγο νερό και το ήπια, και πήγα και έφαγα τα 
ψωμάκια μου, και πήγα πίσω και πήρα λίγο ακόμα νερό, πήγα έξω στο χωράφι με τα καλαμπόκια· 
πήρα τα δύο καθίσματα και έβαλα τα ριγέ παντελόνια μου επάνω, τα πρέσσαρα στο κάθισμα.

134 Και εκείνη τη νύχτα προσευχήθηκα σχεδόν όλη την νύχτα. Είπα, «Κύριε, τι είναι αυτό στο 
οποίο έμπλεξα; Δεν έχω δει τόσο θρησκευόμενους ανθρώπους στη ζωή μου.» Και είπα, «Βοήθησέ 
με να ξέρω περί τίνος πρόκειται.»

135 Και το επόμενο πρωί πήγα εκεί πέρα. Μας καλέσανε για πρωινό. Φυσικά δεν θα ερχόμουν 
να φάω μαζί τους, αφού δεν είχα τίποτα να βάλω στις προσφορές. Και απλά γύρισα πίσω. Και το 
επόμενο πρωί όταν πήγα μέσα, πω, έφαγα μερικά από τα ψωμάκια μου και κάθησα κάτω. Και 
πήγαν στο μικρόφωνο. Και δεν είχα δει μικρόφωνο ποτέ, και το φοβόμουνα αυτό το πράγμα. Έτσι 



αυτοί... Και είχε ένα μικρό σχοινί κρεμασμένο εδώ απάνω, και κρεμόταν κάτω. Ένα από εκείνα τα 
κρεμαστά μικρόφωνα. Και είπε, «Χθες βράδυ, στην εξέδρα, ήταν εδώ ένας νεαρός κήρυκας, ένας 
Βαπτιστής.»

Σκέφτηκα, «Ο-ο, είμαι για έλεγχο τώρα.»

 136 Και είπε, «Ήταν ο νεαρότερος κήρυκας στην εξέδρα. Το όνομά του ήταν Μπράνχαμ. Ξέρει 
κανείς που βρίσκεται; Πείτε του να έρθει, θέλουμε να φέρει το πρωινό μήνυμα.»

137 Ω, πω! Φορούσα ένα μπλουζάκι, και ριγέ παντελόνια, ξέρετε. Και εμείς οι Βαπτιστές 
πιστεύουμε ότι έπρεπε να φοράς κουστούμι για να πας στον άμβωνα, ξέρετε. Και έκατσα 
πραγματικά ακίνητος. Και εκείνη την ώρα... Το είχαν πάνω στο Βορά τότε γιατί (τη διεθνή 
συνάθροισή τους) οι μαύροι δεν μπορούσαν να έρθουν αν ήταν στο Νότο. Είχαν μαύρους εκεί και 
εγώ ήμουν Νότιος, είχα κάποια υπεροψία, βλέπετε, νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος από κάποιον άλλο. 
Και συνέβει εκείνο το πρωί, καθισμένος ακριβώς δίπλα μου να είναι ένας μαύρος. Κάθισα και τον 
κοίταξα. Σκέφτηκα, «Λοιπόν, είναι αδελφός.»

138 Και είπε, «Κανένας ξέρει που βρίσκεται ο Γουίλιαμ Μπράνχαμ;» Έσκυψα κάτω στην καρέκλα 
έτσι. Οπότε είπε, ανακοίνωσε για δεύτερη φορά, είπε, «Κανένας επ’ έξω [τράβηξε το εκείνο το 
μικρόφωνο προς τα μέσα] ξέρει που βρίσκεται ο Γουίλιαμ Μπράνχαμ; Πείτε του ότι τον θέλουμε 
στην εξέδρα για το πρωινό μήνυμα. Είναι ένας Βαπτιστής κήρυκας από την νότια Ιντιάνα.»

139 Κάθισα πραγματικά ακίνητος και έσκυψα, ξέρετε. Κανείς δεν με ήξερε έτσι και αλλοιώς. 
Εκείνο το μαύρο αγόρι με κοίταξε, είπε, «Ξέρεις που είναι;»

Έπρεπε ή να πω ψέματα ή να κάνω κάτι. Έτσι είπα, «Για περίμενε.»

Είπε, «Ναι, κύριε;»

Είπα, «Θέλω να σου πω κάτι.» Είπα, «Είμαι αυτός.»

Είπε, «Τότε, πήγαινε εκεί πάνω.»

140 Και είπα, «Όχι, δεν μπορώ. Βλέπεις,» είπα, «φοράω αυτά τα παλιά ριγέ παντελόνια και αυτό 
το μπλουζάκι.» Είπα, «Δεν θα μπορούσα να ανέβω εκεί.»

Είπε, «Αυτοί οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για το πως ντύνεσαι. Πήγαινε εκεί πάνω.»

Είπα, «Όχι, όχι.» Είπα, «Κάτσε ακίνητος, μη πεις τίποτα τώρα.»

Και πήγαν πίσω στο μικρόφωνο για λίγο, είπαν, «Γνωρίζει κανείς που βρίσκεται ο Γουίλιαμ 
Μπράνχαμ;»

Είπε, «Εδώ είναι! Εδώ είναι! Εδώ είναι!» Ω, πω! Εκεί σηκώθηκα με εκείνο το μπλουζάκι, 
ξέρετε. Και εδώ...

141 Είπε, «Ελάτε απάνω, κύριε Μπράνχαμ, θέλουμε να φέρετε το μήνυμα.» Ω, πω, μπροστά σε 
όλους αυτούς τους κήρυκες, χμμ, όλους αυτούς τους ανθρώπους! Και ανέβηκα τρακαρισμένος, 
ξέρετε. Το πρόσωπό μου κόκκινο, τα αυτιά μου να καίνε. Και ανέβηκα τρακαρισμένος, ριγέ 



παντελόνια και μπλουζάκι (κήρυκας, Βαπτιστής κήρυκας), πηγαίνοντας προς το μικρόφωνο, δεν είχα 
ξαναδεί άλλο τέτοιο πριν, βλέπετε.

142 Στάθηκα εκεί πάνω, είπα, «Λοιπόν, δεν – δεν – δεν ξέρω γι’ αυτό.» Έχανα τα λόγια μου, 
πολύ τρακαρισμένος, ξέρετε. Και πήγα εδώ στον Λουκά 16, και σκέφτηκα, «Λοιπόν, τώρα...» Και 
μπήκα στο θέμα, «Και ύψωσε τα μάτια μέσα στον Άδη και έκλαψε.» Τότε μπήκα... Έτσι άρχισα να 
κηρύττω, ξέρετε, και μπήκα στο κήρυγμα, ένοιωσα λίγο καλύτερα. Και είπα, «Ο πλούσιος ήταν στον 
Άδη και έκλαψε.» Αυτές οι μικρές τρεις λέξεις, όπως έχω αρκετά κηρύγματα τέτοια. «Πιστεύεις 
Τούτο;» και «Λαλ σατε Πρ ς Τ ν Π τραν,» με έχετε ακούσει να το κηρύττω αυτό. Και είχα, «Και τότεή ὸ ὴ έ  
έκλαψε.» Και είπα, «Δεν υπάρχουν παιδιά εκεί, σίγουρα όχι στην κόλαση, τότε έκλαψε.» Είπα, «Δεν 
υπάρχουν λουλούδια εκεί, τότε έκλαψε. Δεν υπάρχει Θεός εκεί, τότε έκλαψε. Δεν υπάρχει Χριστός 
εκεί, τότε έκλαψε.» Τότε έκλαψα εγώ. Κάτι με συνεπήρε. Ω, πω, πω! Δεν ξέρω τι συνέβη. Όταν 
επέστρεψα κάπως στον εαυτό μου, στεκόμουν έξω. Οι άνθρωποι άρχισαν να τσιρίζουν και να 
φωνάζουν και να κλαίνε και... Περάσαμε εκπληκτικά.

144 Όταν βγήκα έξω ήταν ένας τύπος που ήρθε προς τα μένα με ένα μεγάλο Τεξανό καπέλο, 
μεγάλες μπότες, πλησίασε, είπε, «Είμαι ο Πρεσβύτερος Τάδε.» Κήρυκας· καουμπόικες μπότες, 
καουμπόικα ρούχα.

Σκέφτηκα, «Τελικά, τα ριγέ παντελόνια μου δεν είναι και τόσο άσχημα.»

Είπε, «Θέλω να έρθεις στο Τέξας και να κάνουμε μια αναζωπύρωση.»

«Χμμμ. Να το σημειώσω αυτό κύριε.» Και το σημείωσα έτσι απλά.

144 Ήρθε ένας τύπος με αυτά τα παντελόνια του γκολφ, που έπαιζαν γκολφ, ξέρετε, είχε αυτά τα 
υφασμάτινα παντελόνια. Είπε, «Είμαι ο Πρεσβύτερος Τάδε από το Μαϊάμι. Θα ήθελα να...»

Σκέφτηκα, «Πω, ίσως τα ρούχα να μην είναι και τίποτα.» Το κοίταξα και σκέφτηκα, 
«Εντάξει.»

Οπότε άρπαξα όλα αυτά τα πράγματα, και πήγα σπίτι. Η γυναίκα με προϋπάντησε, είπε, 
«Γιατί ακούγεσαι τόσο χαρούμενος Μπίλλυ;»

145 Είπα, «Ω, συνάντησα την αφρόκρεμα. Πω, είναι οι καλύτεροι που έχεις δει. Αυτοί οι 
άνθρωποι δεν ντρέπονται για την θρησκεία τους.» Και, ω, της τα είπα όλα. Και είπα, «Και κοίτα εδώ, 
γλυκιά μου, ένα μάτσο προσκλήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι!»

Είπε, «Δεν είναι ‘αγιο-κυλιστές’, είναι;»

146 Είπα, «Δεν ξέρω τι είδους ‘κυλιστές’ είναι, αλλά έχουν κάτι που χρειαζόμουνα.» Βλέπετε; 
Είπα, «Αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος.» Είπα, «Είδα ένα γέρο άντρα ενενήντα 
χρονών, να ξαναγίνεται νέος.» Είπα, «Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο κήρυγμα στη ζωή μου. Πω, δεν 
έχω δει Βαπτιστή να κηρύττει έτσι.» Είπα, «Κηρύττουν μέχρι να μην μπορούν να αναπνεύσουν, και 
λυγίζουν τα γόνατα πέφτοντας στο πάτωμα, ξανασηκώνονται, πέρνουν ανάσα. Μπορείς να τους 
ακούσεις από δύο τετράγωνα μακριά, να κηρύττουν ακόμα.» Και είπα, «Ποτέ δεν είχα ξανακούσει 
τέτοια στη ζωή μου!» Και είπα, «Μιλάνε σε μια άγνωστη γλώσσα, και ο άλλος λέει για τι πράγμα 
μιλάνε. Ποτέ δεν είχα ξανακούσει τέτοια στη ζωή μου!» Είπα, «Θα έρθεις μαζί μου;»



147 Είπε, «Γλυκιέ μου, όταν σε παντρεύτηκα, θα μείνω μαζί σου μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος.» 
Είπε, «Θα έρθω.» Είπε, «Τώρα, θα το πούμε στους δικούς μας.»

Και είπα, «Λοιπόν, εσύ πες το στη μαμά σου και θα το πω στη μαμά μου.» Έτσι εμείς... πήγα 
και το είπα στη Μαμά.

Η Μαμά είπε, «Λοιπόν, σίγουρα Μπίλλύ. Ότι σε καλέσει ο Κύριος να κάνεις, πήγαινε κάνε 
το.»

Και έτσι η κυρία Μπρούμμπακ ζήτησε να έρθω. Πήγα, είπε, «Τι είναι αυτά που λέτε;»

Και είπα, «Ω, κυρία Μπρούμμπακ,» είπα, «αλλά δεν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους!»

Είπε, «Σώπασε! Σώπασε!»

Είπα, «Ναι, κυρία.» Είπα, «Συγνώμη.»

Και είπε, «Ξέρεις ότι είναι ένα μάτσο ‘αγιο-κυλιστές’;»

Είπα, «Όχι κυρία, δεν το ήξερα αυτό.» Είπα, «Είναι σίγουρα εντάξει άνθρωποι.»

148 Είπε, «Μόνο η ιδέα! Νομίζεις ότι θα παρασύρεις την κόρη μου σε τέτοια πράγματα!» Είπε, 
«Γελοίο! Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από σκουπίδια που άλλες εκκλησίες έχουν πετάξει.» Είπε, 
«Πραγματικά! Δεν θα βγάλεις την κόρη μου έξω σε τέτοια.»

149 She said, “Πήγαινε πίσω στην εκκλησία σου μέχρι να μπορέσουν να αγοράσουν ένα 
πρεσβυτέριο για σας, και συπεριφέρσου σαν άνθρωπος που έχει κάποια λογική.» Είπε, «Δεν θα 
πάρεις την κόρη μου εκεί πέρα.»

Είπα, «Ναι, κυρία.» Γύρισα από την άλλη και έφυγα.

150 Και η Χόουπ άρχισε να κλαίει. Βγήκε έξω, είπε, «Μπίλλυ, ανεξάρτητα απ’ ότι λέει η Μαμά, 
θα μείνω μαζί σου.» Ευλογημένη να είναι η καρδιά της!

Και είπα, «Ω, είναι εντάξει, γλυκιά μου.»

151 Και έτσι απλά το άφησα. Δεν θα άφηνε την κόρη της να πάει με τέτοιους ανθρώπους γιατί 
«δεν ήταν τίποτε άλλο από σκουπίδια.» Και έτσι απλά το άφησα. Ήταν το χειρότερο λάθος που είχα 
κάνει στη ζωή μου, ένα από τα χειρότερα.

152 Λίγο αργότερα, λίγα χρόνια αφότου κάναμε παιδιά, και μία μέρα ήμασταν... έγινε μια 
πλημμύρα, το 1937. Έγινε μια πλημμύρα. Και ήμουνα περιπολία εκείνη την ώρα και προσπαθούσα 
όσο μπορούσα να βγάλω τους ανθρώπους απο την πλημμύρα, σπίτια να καταρρέουν. Και η ίδια 
μου η γυναίκα αρρώστησε, και ήταν πραγματικά, πραγματικά άρρωστη με πνευμονία. Και την 
έβγαλαν έξω... Το τακτικό νοσοκομείο ήταν τόσο γεμάτο που δεν μπορούσαμε να την βάλουμε εκεί, 
έτσι την πήγαμε στο δημόσιο όπου είχαν δωμάτιο εκεί. Και έτσι τότε με καλέσαν πάλι έξω. Και 
πάντα ζούσα στο ποτάμι, και ήμουν καλός βαρκάρης, έτσι προσπαθούσα να πάρω τους ανθρώπους, 
να τους σώσω από την πλημμύρα. Και τότε θα...



153 Με καλέσαν, είπαν, «Είναι ένα σπίτι στην οδό Τσέσνατ, είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Είναι 
μία μητέρα και ένα τσούρμο παιδάκια εκεί,» είπε, «αν νομίζεις ότι η βάρκα σου, η μηχανή σου, 
μπορεί να τους φτάσει.»

Είπα, «Θα κάνω ότι μπορώ.»

154 Και καβαλούσα εκείνα τα κύματα· το φράγμα είχε σπάσει εκεί πάνω, και, ω, πω, ξέβγαζε την 
πόλη. Και έδινα ότι μπορούσε να δώσει η μηχανή, και τελικά μέσα από τα δρομάκια και τα μέρη. 
Και έφτασα κοντά εκεί που ήταν το παλιό ανάχωμα, το νερό ξεχύνονταν ανάμεσά του· και άκουσα 
κάποιον να τσιρίζει, και είδα μια μητέρα να κάθεται έξω στην βεράντα. Και ήταν αυτά τα μεγάλα 
κύματα που διαπερνάγανε έτσι. Λοιπόν, πήγα πάνω προς εκείνη την κατεύθυνση όσο το δυνατόν 
πιο μακριά, και κόντραρα το ρεύμα και γύρισα πίσω από την άλλη μεριά. Σταμάτησα τη βάρκα στο 
τσακ για να την δέσω στην κολώνα, του δοκαριού της πόρτας, δοκάρι, ή δοκάρι της βεράντας. Και 
έτρεξα και πήρα την μητέρα και την έβαλα μέσα, και τα δύο ή τρία από τα παιδάκια. Και έλυσα την 
βάρκα και την έφερα πίσω. Ήρθαμε προς τα κάτω, και την έφερα προς την όχθη, περίπου ενάμισυ 
μίλι μέσα από την πόλη, μέχρι που την έφερα στην όχθη. Και όταν φτάσαμε εκεί είχε λυποθυμίσει. 
Και είχε αρχίσει... τσίριζε, «Το μωρό μου! Το μωρό μου!»

155 Λοιπόν, νόμιζα ότι εννοούσε ότι είχε αφήσει το μωρό στο σπίτι. Ω, πω! Ξαναγύρισα πίσω 
ενώ προσπαθούσαν να την φροντίσουν. Και, ανακάλυψα, ότι ήθελε να ξέρει που ήταν το μωρό της. 
Ήταν ένα αγοράκι τριών χρονών, και νόμιζα ότι εννοούσε κάποιο μωράκι ή κάτι τέτοιο.

156 Και έτσι επέστρεψα και πήγα εκεί. Και όταν πήρα εκείνη την βάρκα και μπήκα μέσα και και 
δεν μπορούσα να βρω κανένα μωρό, και η βεράντα δεν άντεξε και το σπίτι κατέρρευσε. Και έτρεξα 
πολύ γρήγορα και έπιασα το κομμάτι εκεί που κράταγε την βάρκα μου, μπήκα στην βάρκα, και το 
τράβηξα και το έλυσα.

157 Και με πήρε έξω στο ρεύμα του κεντρικού ποταμού τότε. Και ήταν περίπου έντεκα και μισύ 
το βράδυ, και έριχνε χιονόνερο και χιόνι. Και έπιασα το σχοινί εκκίνησης της μηχανής και 
προσπάθησα να το τραβήξω και δεν ξεκινούσε· και προσπάθησα και δεν ξεκινούσε, και 
προσπάθησα πάλι. Προχωρόντας όλο και πιο μακριά στο ρεύμα, οι καταράκτες λίγο πιο κάτω. Και 
προσπαθούσα πολύ σκληρά, και σκέφτηκα. «Ω, πω, ήρθε το τέλος μου! Αυτό είναι!» Και 
προσπαθούσα πολύ σκληρά. Και είπα, «Κύριε, σε παρακαλώ μην με αφήσεις να έχω ένα τέτοιον 
θάνατο,» και τραβούσα και τραβούσα.

Και μου ήρθε, «Τι έγινε με εκείνο το τσούρμο από σκουπίδια που αρνιόσουνα να πας;»

158 Έβαλα το χέρι μου στην βάρκα, και είπα, «Θέε μου, έσο ελεήμονας σε μένα. Μην με 
αφήσεις να εγκαταλείψω την γυναίκα μου και το μωρό μου έτσι, και μάλιστα εκεί έξω άρρωστους! 
Σε παρακαλώ!» Και συνέχιζα να τραβάω και δεν ξεκινούσε. Και άκουγα το θόρυβο προς τα κάτω, 
γιατί εγώ... Λίγα ακόμα λεπτά, και, ω, πω, αυτό θα ήταν. Και είπα, «Κύριε, αν με συγχωρήσεις, Σου 
υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα.» Γονατισμένος σε εκείνη την βάρκα και το χιονόνερο να με 
χτυπάει στο πρόσωπο, είπα, «Θα κάνω ότι μου πεις να κάνω.» Και τράβηξα πάλι, και ξεκίνησε. Και 
άνοιξα τέρμα το γκάζι και τελικά βγήκα στην όχθη.

159 Και πήγα πίσω να βρω το όχημα, το περιπολικό. Και σκέφτηκα… Ήταν κάποιοι εκεί που 
είπαν, «Άκου, το κρατικό (νοσοκομείο) πλημμύρησε.» Η γυναίκα μου και το μωρό μου μέσα, και τα 
δύο μωρά.



160 Και έφυγα για το κρατικό όσο πιο γρήγορα μπορούσα, και το νερό ήτανε στα τεσσεράμισι 
μέτρα σε όλο το χώρο μέσα του. Και ήταν ένας αξιωματικός εκεί, και είπα, «Ταγματάρχα, τι έγινε με 
το νοσοκομείο;»

Είπε, «Τώρα, μην ανησυχείς. Είχες κανένα μέσα;»

Και είπα, «Ναι, μία άρρωστη γυναίκα και δύο μωρά.»

Είπε, «Βγήκαν όλοι.» Είπε, «Είναι σε ένα εμπορικό τρένο και κατευθύνονται προς το 
Τσαρλστάουν.»

161 Έτρεξα, πήρα την βάρκα μου… ή, πήρα το αμάξι και την βάρκα από πίσω του, και έτρεξα έξω 
εκεί στο… Και τότε τα ρέματα είχαν φτάσει τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα πλάτος. Και όλη τη νύχτα 
προσπαθούσα να… Κάποιοι είπαν, «Το βαγόνι, το τρένο, παρασύρθηκε από τις γραμμές εκεί έξω 
στην γέφυρα.»

162 Λοιπόν, βρέθηκα εγκαταλελειμμένος πάνω σε ένα νησάκι, κάθισα εκεί τρεις μέρες. Είχα 
μπόλικο καιρό να σκεφτώ αν αυτό που είπαν ήταν ανοησία ή όχι. Χτυπιόμουνα, «Που είναι η 
γυναίκα μου;»

163 Τελικά όταν την βρήκα, σε λίγες μέρες αφού βγήκα και πέρασα απέναντι, ήταν πάνω ψιλά 
στο Κολόμπους, Ιντιάνα, στην Αίθουσα Ακροατών των Βαπτιστών όπου είχαν φτιάξει θαλάμους 
ασθενών σαν νοσοκομείου με κρατικά ράντζα. Και έτρεξα προς αυτή όσο πιο γρήγορα μπορούσα, 
προσπαθώντας να βρω που είναι, φωνάζοντας, «Χόουπ! Χόουπ! Χόουπ!» Και κοίταξα, και εκεί ήταν 
σε ένα ράντζο και η φυματίωση είχε χτυπήσει.

Σήκωσε το κοκαλιάρικο χεράκι της, και είπε, «Μπίλλυ.»

Και έτρεξα προς αυτήν, και είπα, «Χόουπ, γλυκιά μου.»

Και είπε, «Δείχνω άσχημα, έτσι δεν είναι;»

Είπα, «Όχι γλυκιά μου, φαίνεσαι εντάξει.»

Για περίπου έξι μήνες παλέψαμε με ότι είχαμε μέσα μας, να προσπαθήσουμε να σώσουμε 
τη ζωή της, αλλά έπεφτε όλο και πιο χαμηλά.

164 Μία μέρα ήμουν περιπολία και είχα το ασύρματο ανοιχτό, και μου φάνηκε ότι είπαν, κάνε 
μία κλήση στο ασύρματο, είπαν, «Για τον Γουίλιαμ Μπράνχαμ, ζητείται στο νοσοκομείο άμεσα, η 
σύζυγος πεθαίνει.» Έτρεξα πίσω στο νοσοκομείο όσο πιο γρήγορα μπορούσα – άνοιξα το κόκκινο 
φως και τη σειρήνα και έφυγα. Και τότε πήγα στο νοσοκομείο, και σταμάτησα, έτρεξα μέσα. 
Διασχίζοντας το νοσοκομείο, είδα ένα φιλαράκι μου που ψαρεύαμε μαζί, τρέχαμε μαζί σαν αγόρια, 
τον Σαμ Ανταίρ.

165 Ο Δρ. Σαμ Ανταίρ, είναι αυτός για τον οποίο ήρθε το όραμα λίγο καιρό πριν και του είπα για 
την κλινική. Και είπε, αν κάποιος αμφέβαλε για το όραμα, να το τον πάρουν τηλέφωνο με δικιά του 
χρέωση, αν θέλουν να ξέρουν αν ήταν σωστό ή όχι.



166 Και έτσι τότε, ήρθε έτσι έξω, και είχε το καπέλο στο χέρι του. Με κοίταξε και άρχισε να 
κλαίει. Και έτρεξα προς αυτόν, έριξα τα χέρια μου γύρω του. Έβαλε τα χέρια του γύρω μου, είπε, 
«Μπίλλυ, φεύγει.» Είπε, «Λυπάμαι. Έκανα ότι μπορούσα να κάνω· έφερα ειδικούς και όλα.»

Είπα, «Σαμ, σίγουρα δεν φεύγει!»

Είπε, «Ναι, φεύγει.»

Και είπε, «Μην πας μέσα, Μπιλ.»

Και είπα, «Πρέπει να πάω μέσα, Σαμ.»

Και είπε, «Μην το κάνεις. Μη, σε παρακαλώ μη.»

Είπα, «Άσε με να πάω μέσα.»

Είπε, «Θα πάω μαζί σου.»

Είπα, «Όχι, εσύ μείνε εδώ έξω. Θέλω να μείνω μαζί της τα τελευταία της λεπτά.»

Είπε, «Είναι αναίσθητη.»

167 Περπάτησα προς το δωμάτιο. Και η νοσοκόμα καθόταν εκεί, και έκλαιγε γιατί αυτή και η 
Χόουπ ήταν μαζί συμμαθήτριες. Και έτσι κοίταξα προς αυτήν, και άρχισε να κλαίει, σήκωσε το χέρι 
της, και ξεκίνησε να περπατάει.

168 Και την κοίταξα, και την κούνησα. Εκεί ήταν, είχε πέσει από τα πενήντα πέντε κιλά στα 
εικοσιπέντε. Και την κούνησα. Και αν ζήσω να γίνω εκατό χρονών, ποτέ δε θα ξεχάσω τι έγινε. 
Στριφογύρισε, και εκείνα τα ωραία μεγάλα μάτια κοίταξαν πάνω προς τα μένα. Χαμογέλασε. Είπε, 
«Γιατί με φώναξες πίσω, Μπίλλυ;»

Είπα, «Γλυκιά μου, μόλις έφερα τα χρήματα.»

169 Έπρεπε να δουλέψω. Ήμασταν βουτηγμένοι στα δάνεια και εκατοντάδες δολάρια σε 
λογαριασμούς γιατρών, και τίποτα για να τα ξεπληρώσουμε. Και έπρεπε να δουλέψω. Και την 
έβλεπα δύο ή τρεις φορές την ημέρα, και κάθε βράδυ, και τότε όταν ήταν σε αυτή την κατάσταση.

Είπα, «Τι εννοείς, ‘Σε φώναξα πίσω’;»

Είπε, «Μπιλ, έχεις κηρύξει για αυτό, έχεις μιλήσει για αυτό, αλλά δεν έχεις ιδέα του τι 
είναι.»

Είπα, «Για τι πράγμα μιλάς;»

170 Είπε, «Για τον Ουρανό.» Είπε, «Κοίτα,» είπε, «Συνοδευόμουν σπίτι από κάποιους 
ανθρώπους, άντρες ή γυναίκες ή κάτι τέτοιο που ήταν ντυμένοι στα άσπρα.» Και είπε, «Ήμουν σε 
ησυχία και ειρήνη.» Είπε, «Μεγάλα όμορφα πουλιά πετούσαν από δέντρο σε δέντρο.» Είπε, «Μην 
νομίζεις ότι τα έχω χαμένα.» Είπε, «Μπίλλυ, θα σου πω το λάθος μας.» Είπε, «Κάτσε κάτω.» Δεν 
κάθισα· γονάτισα, πήρα το χέρι της. Είπε, «Ξέρεις ποιο ήταν το λάθος μας;»

Και είπα, «Ναι, γλυκιά μου, ξέρω.»



Είπε, «Δεν έπρεπε ποτέ να είχαμε ακούσει τη Μαμά. Εκείνοι οι άνθρωποι ήταν σωστοί.»

Και είπα, «Το ξέρω.»

171 Είπε, «Υποσχέσου μου το εξής, ότι θα πας σε αυτούς τους ανθρώπους,» είπε, «γιατί είναι 
σωστοί.» Και είπε, «Μεγάλωσε τα παιδιά μου έτσι.» Είπε, «Θέλω να σου πω κάτι.» Είπε, «Πεθαίνω, 
αλλά,» είπε, «δεν τρομάζω που φεύγω.» Είπε, «Είναι πανέμορφα.» Είπε, «Το μόνο πράγμα, δεν μου 
αρέσει που σε αφήνω, Μπιλ. Και ξέρω ότι έχεις αυτά τα δύο μικρά παιδάκια να μεγαλώσεις.» Είπε, 
«Υποσχέσου μου ότι δεν θα μείνεις μόνος και θα αφήσεις τα παιδιά να τραβιούνται από δω και από 
κει.» Αυτό ήταν συνετό πράγμα για μια εικοσιενάχρονη μητέρα.

Και είπα, «Δεν μπορώ να το υποσχεθώ αυτό, Χόουπ.»

172 Είπε, «Σε παρακαλώ υποσχέσου μου.» Είπε, «Ένα πράγμα θέλω να σου πω.» Είπε, 
«Θυμάσαι εκείνη την καραμπίνα;» Τρελαίνομαι για όπλα. Και είπε, «Ήθελες να αγοράσεις εκείνη 
την καραμπίνα εκείνη την ημέρα και δεν είχες αρκετά λεφτά για να την προκαταβολή.»

Είπα, «Ναι.»

173 Είπε, «Έκανα οικονομίες, τις δεκάρες μου, για να προσπαθήσω να πληρώσω για σένα την 
προκαταβολή για εκείνη την καραμπίνα.» Είπε, «Τώρα, όταν τελειώσει αυτό, πήγαινε σπίτι, κοίτα 
πάνω στο γραφείο… ή, στο αναδιπλούμενο κρεββάτι, κάτω από ένα κομμάτι χαρτί που είναι πάνω, 
και θα βρεις τα χρήματα εκεί.» Είπε, «Υποσχέσου μου ότι θα αγοράσεις εκείνη την καραμπίνα.»

Δεν ξέρετε πως ένοιωσα όταν είδα εκείνο δολάριο και τα εβδομήντα πέντε σεντς (σε 
δεκάρες) να κάθονται εκεί. Πήρα την καραμπίνα.

Και είπε, «Θυμάσαι εκείνη τη φορά που πήγαινες στην πόλη να μου αγοράσεις ένα ζευγάρι 
καλσόν, και πηγαίναμε στο Φορτ Γουέιν;»

Είπα, «Ναι.»

174 Είχα γυρίσει από το ψάρεμα, και είπε… Έπρεπε να πάμε στο Φορτ Γουέιν, έπρεπε να κηρύξω 
εκείνη τη βραδιά. Και είπε, «Ξέρεις, σου είπα…» Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Ένα λέγεται 
«σιφόν.» Και ποιο είναι το άλλο; Ραγιόν; Σωστά; Ραγιόν και σιφόν; Λοιπόν, όποιο είναι, το σιφόν 
είναι το καλύτερο. Σωστά; Και είπε, «Τώρα, να πάρεις κάποιο σιφόν, το πλήρες στυλ.» Ξέρετε αυτό 
το πράγμα που έχει εκείνο το πραγματάκι στο πίσω μέρος του καλσόν, από πάνω; Και δεν ήξερα 
τίποτα από γυναικεία ρούχα, έτσι εγώ…

Και κατέβαινα στο δρόμο και έλεγα, «Σιφόν, σιφόν, σιφόν, σιφόν,» προσπαθούσα να το 
σκέφτομαι συνέχεια «σιφόν, σιφόν, σιφόν.»

Κάποιος είπε, «Γεια σου, Μπίλλυ!»

Είπα, «Ω, γεια σου, γεια σου.» «Σιφόν, σιφόν, σιφόν, σιφόν, σιφόν.»

Και έφτασα στη γωνία και συνάντησα τον κύριο Σπον. Είπε, «Ε, Μπίλλυ, το ξέρεις ότι πέρκα 
τσιμπάει τώρα στην πλευρά της τελευταίας αποβάθρας;»

Είπα, «Α, μάλιστα, έτσι είναι;»



«Ναι.»

Σκέφτηκα τώρα, όταν τον άφησα, «Τι ήταν αυτό το πράγμα;» Το ξέχασα.

175 Έτσι η Θέλμα Φορντ, ένα κορίτσι που ήξερα, δούλευε στο ψιλικατζίδικο. Και ήξερα ότι 
πουλάνε γυναικεία καλσόν εκεί πέρα, έτσι πήγα εκεί. Είπα, «Γεια σου, Θέλμα.»

Και είπε, «Γεια σου , Μπίλλυ. Πως είσαι; Πως είναι η Χόουπ;»

Και είπα, «Εντάξει.» Είπα, «Θέλμα, θέλω ένα ζευγάρι κάλτσες για την Χόουπ.»

Είπε, «Η Χόουπ δεν θέλει κάλτσες.»

Είπα, «Μάλιστα, κυρία, σίγουρα θέλει.»

Είπε, «Θέλεις να πεις καλσόν.»

«Ω,» είπα, «αυτό είναι.» Σκέφτηκα, «Ω-ω, φάνηκε η άγνοιά μου.»

Και είπε, «Τι είδους θέλει;»

Σκέφτηκα, «Ω-ω!» Είπα, «Τι είδη έχετε;»

Είπε, «Λοιπόν, έχουμε ραγιόν.»

176 Δεν ήξερα τη διαφορά. Ραγιόν, σιφόν, όλα ακούγονται το ίδιο. Είπα, «Αυτό θέλω.» Είπε… 
είπα, «Φτιάξε μου ένα ζευγάρι από αυτά, πλήρες στυλ.» Και το είπα λάθος. Τι είναι; Πλήρης μόδα. 
«Πλήρης μόδα.» Και έτσι είπα, «Φτιάξε μου ένα ζευγάρι από αυτά.»

177 Και όταν πήγε να μου το δώσει, ήταν μόνο τριάντα σεντς, είκοσι ή τριάντα σεντς, σχεδόν 
μισή τιμή. Λοιπόν, είπα, «Δώσε μου δύο ζευγάρια από αυτά.» Βλέπετε;

178 Και πήγα πίσω σπίτι, και είπα, «Ξέρεις, γλυκιά μου, εσείς οι γυναίκες ψωνίζετε σε όλη την 
πόλη για να βρείτε ευκαιρίες.» Ξέρετε πως σας αρέσει να θριαμβολογείτε. Και είπα, «Αλλά κοίτα 
εδώ, αγόρασα δύο ζευγάρια στην τιμή που αγοράζεις το ένα. Βλέπεις;» Είπα, «Ω, αυτό είναι η 
προσωπική μου ικανότητα.» Βλέπεις, είπα, «Ξέρεις, η Θέλμα μου τα πούλησε αυτά.» Είπα, «Μπορεί 
να μου τα άφησε μισή τιμή.»

Είπε, «Πήρες σιφόν;»

Είπα, «Μάλιστα κυρία.» Μου ακούγονταν όλα το ίδιο. Δεν ήξερα ότι υπήρχε διαφορά.

179 Και μου είπε, είπε, «Μπίλλυ [σκέφτηκα περίεργο που όταν έφτασε στο Φορτ Γουέιν έπρεπε 
να πάρει άλλο ένα ζευγάρι καλσόν], είπε, «Τα δίνω στην μητέρα σου.» Είπε, «Είναι για μεγαλύτερες 
γυναίκες.» Είπε, «Συγγνώμη που το έκανα αυτό.»

Και είπα, «Ω, δεν πειράζει γλυκιά μου.»

180 Και είπε, «Τώρα, μη μείνεις μόνος.» Και είπε… Δεν ήξερε τι ετοιμαζόταν να γίνει σε λίγες 
ώρες από τότε. Και κράτησα τα αγαπημένα της χέρια όταν οι άγγελοι του Θεού την παρέλαβαν.



181 Πήγα σπίτι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Κάθισα κάτω εκεί τη νύχτα και άκουσα… νομίζω ότι ήταν 
ένα ποντικάκι, ήταν στο παλιό κιγκλίδωμα που είχαμε κάτι χαρτιά εκεί. Και έκλεισα την πόρτα με το 
πόδι μου, και εκεί κρεμόταν το κιμονό της από πίσω (και κείτονταν εκεί στο νεκροτομείο). Και μόλις 
σε λίγο κάποιος με κάλεσε, είπε, «Μπίλλυ!» Ήταν ο Αδελφός Φρανκ Μπρόυ. Είπε, «Το μωρό σου 
πεθαίνει.»

Είπα, «Το μωρό μου;»

182 Είπε, «Ναι, η Σάρον Ρόουζ.» Είπε, «Ο γιατρός είναι εκεί τώρα, και έχει φυματιώδη 
μηνιγγίτιδα, την κόλλησε από την μητέρα της.» Και είπε, «Πεθαίνει.»

Μπήκα στο αμάξι, πήγα εκεί πάνω. Και εκεί ήταν, το γλυκό πλασματάκι. Και την έτρεξαν στο 
νοσοκομείο.

Βγήκα να τον δω. Ήρθε ο Σαμ και είπε, «Μπίλλυ, μην πας σε εκείνο το δωμάτιο, πρέπει να 
σκεφτείς το Μπίλλυ Πωλ.» Είπε, «Πεθαίνει.»

Είπα, «Γιατρέ, πρέπει να δω το μωρό μου.»

Είπε, «Όχι, δεν μπορείς να πας μέσα.» Είπε, «Έχει μηνιγγίτιδα Μπίλλυ, και θα την 
μεταδώσεις στον Μπίλλυ Πωλ.»

183 Και περίμενα ως ότου βγήκε έξω. Δεν μπορούσα να στέκομαι και να την βλέπω να πεθαίνει, και 
η μητέρα της ήταν ξαπλωμένη στους χώρους του γραφείου τελετών. Σας το λέω, ότι ο δρόμος του 
παραβάτη είναι δύσκολος. Και πήγα, ξεγλίστρησα προς στη πόρτα, και όταν ο Σαμ βγήκε έξω και η 
νοσοκόμα βγήκε έξω, πήγα κάτω στο υπόγειο. Ήταν ένα μικρό νοσοκομείο. Ήταν σε ένα 
απομονωμένο μέρος, και οι μύγες ήταν πάνω στα ματάκια της. Και είχαν αυτό που λένε μια μικρή 
«κουνουπιέρα», ή ένα διχτάκι, πάνω από τα μάτια της. Και θα… με μικρό σπασμό, το μικρό 
στρουμπουλό ποδαράκι της κουνιόταν πάνω κάτω έτσι, και τα μικρά χεράκια της, με αυτόν τον 
σπασμό. Και την κοίταξα, και ήταν μόλις αρκετά μεγάλη για να είναι γλυκιά, περίπου οχτώ μηνών.

184 Και η μητέρα της συνήθιζε να την βάζει εκεί έξω φορώντας τη μικρή της πάνα, ξέρετε, στον 
κήπο, όταν ερχόμουνα. Και χτυπούσα την κόρνα, και έκανε, «γκου-γκου, γκου-γκου,» προσπαθώντας 
να με πιάσει, ξέρετε.

185 Και εκεί κείτονταν το αγαπημένο μου, πεθαίνοντας. Κοίταξα κάτω προς αυτήν, και είπα, 
«Σάρρυ, τον αναγνωρίζεις τον Μπαμπά; Τον αναγνωρίζεις τον Μπαμπά, Σάρρυ;» Και όταν κοίταξε, 
υπέφερε τόσο σκληρά ώσπου ένα από τα όμορφα ματάκια της είχε αλληθωρίσει. Ήταν σαν να μου 
έσκιζε την καρδιά μέσα μου.

186 Γονάτισα, είπα, «Κύριε, τι έχω κάνει; Δεν κήρυξα το Ευαγγέλιο στις γωνιές του δρόμου, έχω 
κάνει όλα όσα ξέρω να κάνω; Μην μου το κρατάς εναντίον μου. Δεν αποκάλεσα αυτούς τους 
ανθρώπους σκουπίδια, αυτή ήταν που αποκάλεσε αυτούς τους ανθρώπους σκουπίδια.» Είπα, 
«Λυπάμαι που συνέβησαν όλα αυτά. Συγχώρησέ με. Μην μου πάρεις το μωρό μου!» Και καθώς 
προσευχόμουν, έμοιαζε σαν ένα μαύρο σεντόνι ή πανί που έπεφτε προς τα κάτω. Ήξερα ότι με είχε 
αρνηθεί.

187 Τώρα, εκεί ήταν η πιο δύσκολη και δόλια στιγμή της ζωής μου. Όταν σήκωσα το κεφάλι μου 
και την κοίταξα, και σκέφτηκα… Ο Σατανάς έβαλε στο μυαλό μου, «Λοιπόν, θέλεις να πεις ότι όσο 



σκληρά και να κήρυξες, και ο τρόπος που έχεις ζήσει, και τώρα όταν είναι για το δικό σου μωρό, θα 
σε απορρίψει;»

188 Είπα, «Σωστά. Αν δεν μπορεί να σώσει το μωρό μου, τότε δεν μπορώ…» Σταμάτησα. Δεν 
ήξερα τι να κάνω. Και τότε είπα αυτό, είπα, Κύριε, Εσύ μου την έδωσες και Εσύ μου την αφαίρεσες. 
Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου! Αν πάρεις ακόμα και μένα, θα εξακολουθώ να Σε 
αγαπάω.»

189 Και έβαλα το χέρι μου επάνω της, είπα, «Ας είσαι ευλογημένη, αγαπημένη μου. Ο 
Μπαμπάκας ήθελε να σε μεγαλώσει, με όλη του την καρδιά ήθελε να σε μεγαλώσει, και να σε 
μεγαλώσει να αγαπάς τον Κύριο. Αλλά οι άγγελοι έρχονται για σένα, αγαπημένη μου. Ο 
Μπαμπάκας θα πάρει το κορμάκι σου και θα το βάλει στα χέρια της Μαμάς. Θα σε θάψω μαζί της. 
Και μια μέρα ο Μπαμπάκας θα έρθει να σε συναντήσει, εσύ περίμενε εκεί με την Μαμά.»

Όταν η μητέρα της πέθαινε, είπε, τα τελευταία λόγια που είπε, είπε, «Μπιλ, μείνε στη 
διακονία.»

190 Είπα, «Εγώ…» Είπε… είπα, «Αν είμαι στην διακονία όταν Αυτός έρθει, θα πάρω τα παιδία 
και θα σε συναντήσω. Αν όχι, θα θαφτώ δίπλα σου. Και συ πήγαινε στην δεξιά μεριά εκείνης της 
μεγάλης πύλης, και όταν τους δεις όλους να έρχονται, στάσου εκεί και άρχισε να φωνάζεις, ‘Μπιλ! 
Μπιλ! Μπιλ!’ όσο πιο δυνατά μπορείς. Θα σε συναντήσω εκεί.» Την φίλησα για τον αποχαιρετισμό. 
Είμαι στο πεδίο μάχης σήμερα. Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια. Έχω ραντεβού με τη γυναίκα 
μου. Θα την συναντήσω.

191 Πήρα το μωράκι, και όταν πέθανε, και το έβαλα στα χέρια της μητέρας, και το φέραμε έξω 
στο νεκροταφείο. Και στάθηκα εκεί να ακούσω τον αδερφό Σμιθ, ένα Μεθοδιστή κήρυκα που 
κήρυξε στην κηδεία, «Στάχτες προς στάχτες, και χώμα προς χώμα.» (Και σκέφτηκα, «Καρδιά προς 
καρδιά.») Έτσι έφυγε.

Όχι πολύ μετά από αυτό, πήγα τον Μπίλλυ εκεί ένα πρωί. Ήταν ένα μικρούλι αγοράκι. 
Ήταν…

192 Αυτός είναι ο λόγος που είναι προσκολλημένος σε μένα και εγώ σε αυτόν, έπρεπε να είμαι 
και μπαμπάς και μαμά (και τα δύο) για αυτόν. Έπαιρνα το μπουκαλάκι του (δεν είχαμε λεφτά για να 
έχουμε φωτιά τη νύχτα και να κρατάμε το γάλα του ζεστό), και ξάπλωνα στην πλάτη μου έτσι και το 
κρατούσα ζεστό με την θερμοκρασία του σώματός μου.

193 Είμαστε κολλημένοι σαν φιλαράκια, και μια από αυτές τις μέρες όταν θα φύγω από το 
πεδίο θέλω να του παραδώσω τον Λόγο και να πω, «Προχώρα, Μπίλλυ. Μείνε μαζί του.» Κάποιοι 
αναρωτιούνται γιατί τον έχω μαζί μου όλη την ώρα. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Είναι και 
παντρεμένος, αλλά ακόμα θυμάμαι που μου είπε, «Μείνε μαζί του.» Και έχουμε κολλήσει σαν 
φιλαράκια.

194 Θυμάμαι που περπατούσα στην πόλη, το μπουκάλι κάτω από το χέρι μου, και έκλαιγε. Μια 
νύχτα περπατούσαμε έξω στον πίσω κήπο όπου… Την ώρα που ετοιμαζόταν να γεννήσει, 
ασφυκτιούσε – ένα κοριτσάκι ήταν, ξέρετε – και πήγαινα πέρα δώθε στην παλιά βελανιδιά στο πίσω 
μέρος του κήπου. Και έκλαιγε για την μαμά του, και δεν είχα καμμία μαμά για να τον πάω. Και τον 
μάζευα, έλεγα, «Ω, γλυκέ μου.» Είπα…



Είπε, «Μπαμπάκα, που είναι η μαμά; Την έβαλες στο χώμα;»

Είπα, «Όχι, γλυκέ μου. Είναι εντάξει, είναι πάνω στον ουρανό.»

195 Και είπε κάτι εκεί, σαν να με σκότωνε ένα απόγευμα. Έκλαιγε, ήταν αργά το βράδυ, και τον 
κουβαλούσα στην πλάτη μου έτσι, τον κουβαλούσα στον ώμο μου και τον ντάντευα έτσι. Και είπε, 
«Μπαμπάκα, σε παρακαλώ πήγαινε πάρε τη Μαμά και φέρ’ την εδώ.»

Και είπα, «Γλυκέ μου, δεν μπορώ να πάρω την Μαμά. Ο Ιησούς…»

Είπε, «Λοιπόν, πες στον Ιησού να φέρει την μαμά μου. Την Θέλω.»

Και είπα, «Λοιπόν, γλυκέ μου, εγώ… εγώ και εσύ θα πάμε να την δούμε κάποια μέρα.»

Και σταμάτησε, είπε, «Μπαμπάκα!»

Και είπα, «Ναι;»

Είπε, «Είδα τη Μαμά πάνω εκεί σε αυτό το σύννεφο.»

196 Πω, σαν να με σκότωνε! Σκέφτηκα, «Πω! ‘Είδα τη Μαμά πάνω εκεί σε αυτό το σύννεφο’» 
Σχεδόν λιποθύμησα. Το αγκάλιασα το αγοράκι πάνω στο στήθος μου έτσι, και κράτησα το κεφάλι 
μου κάτω, προχώρησα προς τα μέσα.

197 Μέρες πέρασαν. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Προσπάθησα να δουλέψω. Δεν μπορούσα να 
πάω σπίτι, δεν ήταν πια σπίτι. Ήθελα να μείνω… Δεν είχαμε τίποτα εκτός από εκείνα τα παλιά 
σκισμένα έπιπλα, αλλά ήταν κάτι που εκείνη και εγώ είχαμε ευχαριστηθεί μαζί. Ήταν το σπίτι μας.

198 Και θυμόμουν μια μέρα προσπαθούσα να δουλέψω στη Δημόσια Υπηρεσία. Είχα πάει πάνω 
να φτιάξω ένα παλιό δευτερεύον, κρέμονταν προς τα κάτω, ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Και 
σκαρφάλωσα πάνω σε αυτό το σταυρό (κολώνα ηλεκτρικού). (Και δεν μπορούσα να ξεχάσω αυτό το 
μωρό. Μπορούσα να δω την γυναίκα μου να φεύγει, αλλά αυτό το μωρό να φεύγει, ένα μικρούλι 
πλασματάκι.) Και ήμουν πάνω εκεί, και τραγουδούσα, «Στο λόφο πέρα μακριά, στεκόταν ένας 
παλιός, ταλαιπωρημένος σταυρός.» Και τα πρωτεύοντα τρέχανε προς τον μετασχηματιστή και 
πηγαίνανε μέσα (ξέρετε) στο δευτερεύον. Και κρεμόμουν εκεί απάνω. Και έτυχε να κοιτάξω, και ο 
ήλιος ανέβαινε από πίσω μου, και εκεί τα χέρια μου απλωμένα, και το σχήμα του σταυρού στην 
πλαγιά του λόφου [σκιά από την κολώνα]. Σκέφτηκα, «Ναι, ήταν οι αμαρτίες μου που Τον έβαλαν 
εκεί επάνω!»

199 Είπα, «Σάρον, γλυκιά μου, ο Μπαμπάκας θέλει να σε δει τόσο πολύ, γλυκιά μου. Πόσο θα 
ήθελα να σε κρατήσω στα χέρια μου πάλι, αγαπημένο μου πλασματάκι.» Τα έχασα. Είχαν περάσει 
εβδομάδες. Έβγαλα το λαστιχένιο γάντι μου. Είχε δύο χιλιάδες τριακόσια βολτ να περνάνε ακριβώς 
από δίπλα μου. Έβγαλα το λαστιχένιο γάντι μου. Είπα, «Θεέ μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Είμαι 
δειλός. Αλλά, Σάρρυ, ο Μπαμπάκας σου έρχεται να δει εσένα και τη Μαμά σε λίγα λεπτά.» Άρχισα 
να βγάζω το γάντι μου, για να βάλω το χέρι μου σε εκείνα τα δύο χιλιάδες τριακόσια (βολτ). 
Σταμάταγε… πω, δεν θα είχε μείνει καθόλου αίμα μέσα σου. Και έτσι άρχισα να τραβάω το γάντι 
μου, και κάτι έγινε. Όταν συνήλθα, καθόμουν στο έδαφος με τα χέρια πάνω έτσι, στο πρόσωπό μου, 
κλαίγοντας. Ήταν η χάρη του Θεού, αλλιώς δεν θα είχαμε λειτουργία θεραπείας εδώ, είμαι σίγουρος 
γι’ αυτό. Ήταν Αυτός που προστάτευε το χάρισμά Του, όχι εμένα.



Ξεκίνησα για το σπίτι. Τα παράτησα, έβαλα τα εργαλεία μου στην άκρη. Και γύρισα πίσω, 
είπα, «Πάω σπίτι.»

200 Ξεκίνησα για το σπίτι, και μάζεψα την αλληλογραφία του σπιτιού. Ήταν κάπως κρύα, και 
μπήκα μέσα. Είχαμε ένα μικρό δωμάτιο, κοιμόμουν σε ένα μικρό κρεββατάκι εκεί, και η παγωνιά 
ερχότανε, και εκείνη η παλιά σόμπα. Πήρα την αλληλογραφία και κοίταξα τα γράμματα, και το 
πρώτο πράγμα εκεί ήταν οι μικρές Χριστουγεννιάτικες οικονομίες της, ογδόντα σεντς, «Δεσποινίς 
Σάρον Ρόουζ Μπράνχαμ.» Εκεί ήταν, ξεκινούσε πάλι από την αρχή.

201 Ήμουν θηροφύλακας. Άπλωσα για να πιάσω το όπλο μου, το πιστόλι μου, από τη θήκη. 
Είπα, «Κύριε, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, πεθαίνω. Βασανίζομαι τόσο πολύ.» Τράβηξα τον 
κόκκορα πίσω στο όπλο, το έβαλα στο κεφάλι μου, γονατισμένος εκεί στο κρεββάτι σε εκείνο το 
σκοτεινό δωμάτιο. Είπα, «Πάτερ μ ν  ν το ς ο ρανο ς· γιασθήτω τ  νομά σου· λθέτω  ἡ ῶ ὁ ἐ ῖ ὐ ῖ ἁ ὸ ὄ ἐ ἡ
βασιλεία σου· γενηθήτω τ  θέλημά σου,» και καθώς προσπαθούσα, και πίεζα την σκανδάλη όσο πιοὸ  
δυνατά μπορούσα, είπα, « ς ν ο ραν  κα  π  τ ς γ ς· Τ ν ρτον μ ν τ ν πιούσιον δ ς μ ν ὡ ἐ ὐ ῷ ὶ ἐ ὶ ῆ ῆ ὸ ἄ ἡ ῶ ὸ ἐ ὸ ἡ ῖ
σήμερον.» Και δεν εκπυρσοκροτούσε!

202 Και σκεφτόμουνα, «Ω Θεέ μου, προσπαθείς να με κάνεις κομμάτια; Τι έχω κάνει; Δεν με 
αφήνεις ούτε να πεθάνω!» Και πέταξα κάτω το πιστόλι, και εκπυρσοκρότησε και πυροβόλησε στο 
δωμάτιο. Και είπα, «Θεέ μου, γιατί δεν μπορώ να πεθάνω και να ξεφύγω; Δεν μπορώ να συνεχίσω 
άλλο. Πρέπει να μου κάνεις κάτι.» Και έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω πάνω στη μικρή, βρώμικη 
κουκέτα μου.

Και πρέπει να με πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω αν ήμουν κοιμισμένος ή τι συνέβει.

203 Πάντα είχα την επιθυμία να πάω στη Δύση. Πάντα ήθελα ένα από εκείνα τα καπέλα. O 
πατέρας μου πρωτοκαβαλούσε άλογα όταν ήταν νέος και πάντα ήθελα ένα από εκείνα τα καπέλα. 
Και ο Αδελφός Δήμος Σακαριάν μου αγόρασε ένας χθες, το πρώτο τέτοιο που είχα ποτέ, ένα από 
εκείνα που έχουν στη Δύση.

204 Και νόμιζα ότι περπατούσα ανάμεσα στο λιβάδι, τραγουδώντας εκείνο το τραγούδι, 
«Υπάρχει μια ρόδα στην άμαξα σπασμένη, ταμπέλα στο ράντσο, ‘Πωλείται’» Και καθώς 
προχωρούσα, πρόσεξα μια παλιά άμαξα με καλυμμένη οροφή, σαν εκείνες τις παλιές άμαξες των 
λιβαδιών, και η ρόδα της ήταν σπασμένη. Φυσικά, αυτό συμβόλιζε την διαλυμένη οικογένειά μου. 
Και καθώς πλησίαζα, κοίταξα, και εκεί στεκόταν ένα πολύ όμορφο, νεαρό κορίτσι, περίπου είκοσι 
χρονών, άσπρα χυτά μαλλιά και μπλε μάτια, ντυμένο στα λευκά. Κοίταξα προς αυτή, είπα, «Πως 
είσαι;» Προχώρησα.

Είπε, «Γεια σου, Μπαμπά.»

Και γύρισα πίσω, είπα, «Μπαμπά; Μα,» είπα, «πως, Δεσποινίς, μπορείς… μπορώ να είμαι ο 
μπαμπάκας σου όταν είσαι όσο είμαι και εγώ;»

Είπε, «Μπαμπάκα, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι.»

Και είπα, «Τι εννοείς;»

Είπε, «Εδώ είναι ο ουρανός.» Είπε, «Στη γη ήμουνα η μικρή σου Σάρον.»



«Μα,» είπα, «γλυκιά μου, ήσουν μόνο ένα μωράκι.»

205 Είπε, «Μπαμπάκα, τα μωράκια δεν είναι μωράκια εδώ, είναι αθάνατα. Δεν γερνάνε ούτε 
μεγαλώνουν.»

Και είπα, «Σάρον, γλυκιά μου, είσαι μια όμορφη νεαρή γυναίκα.»

Είπε, «Η Μαμά σε περιμένει.|

Είπα, «Που;»

Είπε, «Πάνω στο καινούργιο σας σπίτι.»

206 Και είπα, «Καινούργιο σπίτι;» Οι Μπράνχαμ είναι βαγκαμπόντιδες, δεν έχουν σπίτια, μόνο… 
Και είπα, «Μα, δεν είχα ποτέ σπίτι, γλυκιά μου.»

207 Είπε, «Αλλά έχεις ένα εδώ επάνω, Μπαμπάκα.» Δεν θέλω να κάνω σαν μωρό, αλλά είναι 
τόσο αληθινό για μένα. Καθώς το σκέφτομαι, μου ξανάρχονται όλα πάλι. Είπε, «Έχεις ένα εδώ, 
Μπαμπάκα.» Ξέρω ότι έχω ένα εκεί. Μια μέρα θα πάω σε αυτό. Είπε, «Που είναι ο Μπίλλυ Πωλ, ο 
αδερφός μου;»

Είπα, «Τον άφησα στην κυρία Μπρόυ, πριν μερικά λεπτά.»

Είπε, «Η Μαμά θέλει να σε δει.»

208 Και γύρισα και κοίταξα, και ήταν κάτι μεγάλα παλάτια, και η δόξα του Θεού τα περικύκλωνε. 
Και άκουσα μια αγγελική χορωδία να τραγουδάει, «Σπίτι μου, Γλυκό Σπίτι.» Άρχισα να ανεβαίνω 
κάτι μακριά σκαλιά, τρέχοντας όσο ποιο γρήγορα μπορούσα. Και όταν έφτασα στην πόρτα, εκεί 
στεκότανε, με μια άσπρη στολή, εκείνα τα μαύρα μαλλιά, μακριά, που κατεβαίνανε στην πλάτη της. 
Σήκωσε τα χέρια της, όπως έκανε πάντα όταν ερχόμουνα από την δουλειά κουρασμένος ή κάπως 
έτσι. Την έπιασα από τα χέρια, και είπα, «Γλυκιά μου, είδα την Σάρον εκεί κάτω.» Είπα, «Έγινε ένα 
όμορφο κορίτσι, έτσι δεν είναι;»

209 Είπε, «Ναι, Μπιλ.» Είπε, «Μπιλ [έβαλε τα χέρια της γύρω μου],» και είπε [γύρω από τους 
ώμους μου, άρχισε να με χτυπάει ελαφρά], είπε, «σταμάτα να ανησυχείς για μένα και την Σάρον.»

Είπα, «Γλυκιά μου, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.»

210 Είπε, «Τώρα η Σάρον και εγώ είμαστε πολύ καλύτερα απ’ ότι εσύ.» Είπε, «Μην ανησυχείς 
για μας άλλο. Θα μου το υποσχεθείς;»

211 Είπα, «Χόουπ,» είπα, «νοιώθω τόση μοναξιά για σένα και την Σάρον, και ο Μπίλλυ κλαίει 
για σένα όλη την ώρα.» Είπα, «δεν ξέρω τι να κάνω μαζί του.»

212 Και είπε, «Θα είναι όλα εντάξει, Μπιλ.» Είπε, «Μόνο υποσχέσου μου ότι δεν θα ανησυχείς 
άλλο.» Και είπε, «Δεν θα κάτσεις;» Και κοίταξα τριγύρω και ήταν μια μεγάλη καρέκλα.

213 Και θυμάμαι που προσπάθησα να αγοράσω μια καρέκλα. Τώρα, κλείνοντας. Προσπάθησα 
να αγοράσω μια καρέκλα κάποιο καιρό. Είχαμε μόνο εκείνες τις παλιές κοινές καρέκλες με τον 
ξύλινο πάτο για το σετ του πρωινού. Έπρεπε να χρησιμοποιούμε αυτές, οι μόνες καρέκλες που 



είχαμε. Και μπορούσαμε να αγοράσουμε μία από εκείνες τις καρέκλες που έγερνες πίσω, σαν μια… 
ξεχνώ τι είδους καρέκλα είναι που γέρνει. Και κόστιζε δεκαεφτά δολάρια, και μπορούσες να 
πληρώσεις τρία δολάρια προκαταβολή και ένα δολάριο την εβδομάδα. Και πήραμε μία. Και, ωω, 
όταν ήρθε… δούλευα όλη την ημέρα, και κήρυττα μέχρι τα μεσάνυχτα τριγύρω στους δρόμους και 
όπου μπορούσα να κηρύξω.

214 Και μια μέρα ήμουν πίσω με τις πληρωμές. Δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, και 
συνέχιζε μέρα με τη μέρα, και τελικά μια μέρα ήρθαν και μαζέψανε την καρέκλα μου και την 
πήρανε. Εκείνη τη νύχτα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μου είχε φτιάξει μια κερασόπιτα. Το καημενούλι, 
ήξερε ότι θα ήμουν απογοητευμένος. Και μετά το δείπνο είπα, «Γιατί είσαι τόσο καλή απόψε, 
γλυκιά μου;»

215 Και είπε, «Κοίτα, έβαλα τα αγόρια από τη γειτονιά να σκάψουν για σκουλήκια για ψάρεμα. 
Δεν νομίζεις ότι πρέπει να κατέβουμε στο ποτάμι και να ψαρέψουμε για λίγο;»

Και είπα, «Ναι, αλλά…»

216 Και άρχισε να κλαίει. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχα μια ιδέα, γιατί μου είχαν ήδη 
στείλει μια ειδοποίηση ότι θα ερχόντουσαν να την πάρουν. Και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το 
ένα δολάριο την εβδομάδα. Δεν μπορούσαμε… δεν μπορούσαμε να το διαθέσουμε. Έβαλε τα χέρια 
της γύρω μου, και πήγαμε στην πόρτα και η καρέκλα μου είχε φύγει.

Μου είπε εκεί απάνω, είπε, «Θυμάσαι εκείνη την καρέκλα, Μπιλ;»

Και είπα, «Ναι, γλυκιά μου, θυμάμαι.»

Είπε, «Αυτή ήταν που είχες στο μυαλό σου, έτσι δεν είναι;»

«Ναι.»

Είπε, «Λοιπόν, δεν θα την πάρουν αυτή, αυτή είναι πληρωμένη.» Είπε, «Κάτσε ένα λεπτό, 
θέλω να σου μιλήσω.»

Και είπα, «Γλυκιά μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό.»

217 Και είπε, «Υποσχέσου μου, Μπίλλυ, υποσχέσου μου ότι δεν θα ανησυχήσεις άλλο. Θα πας 
πίσω τώρα.» Και είπε, «Υποσχέσου μου ότι δεν θα ανησυχήσεις.»

Και είπα, «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Χόουπ.»

Και μόλις συνήλθα, ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο. Κοίταξα τριγύρω, και ένοιωσα το χέρι της 
γύρω μου. Είπα, «Χόουπ, είσαι εδώ στο δωμάτιο;»

Και άρχισε να με χτυπάει ελαφρά. Είπε, «Θα μου το υποσχεθείς αυτό, Μπιλ; Υποσχέσου 
μου ότι δεν θα… ανησυχήσεις άλλο.»

Είπα, «Στο υπόσχομαι.»



218 Και τότε όταν με χτύπησε δύο ή τρεις φορές, και έφυγε. Πετάχτηκα πάνω και άναψα το 
φως, κοίταξα παντού, είχε φύγει. Αλλά απλά βγήκε έξω από το δωμάτιο. Δεν έχει φύγει, ζει ακόμα. 
Ήταν μια Χριστιανή.

219 Ο Μπίλλυ και εγώ πήγαμε εδώ στον τάφο πριν κάμποσο καιρό, έχοντας ένα λουλουδάκι για 
την μητέρα του και την αδερφή του, ένα πρωί του Πάσχα, και σταματήσαμε. Ο μικρούλης άρχισε να 
κλαίει, είπε, «Μπαμπάκα, η μανούλα μου είναι εκεί κάτω.»

220 Είπα, «Όχι, γλυκέ μου. Όχι, δεν είναι εκεί κάτω. Η αδερφή σου δεν είναι εκεί κάτω. Έχουμε 
ένα κλειστό τάφο εδώ, αλλά μακριά πέρα από τη θάλασσα υπάρχει ένας ανοιχτός τάφος όπου ο 
Ιησούς αναστήθηκε. Και μια μέρα θα έρθει, θα φέρει την αδερφή και μαμά μαζί Του.»

Είμαι στο πεδίο μάχης σήμερα, φίλοι. Δεν μπορώ να πω άλλα. Εγώ… Ο Θεός να σας ευλογεί. 
Ας σκύψουμε τα κεφάλια για ένα λεπτό.

221 Ω Κύριε! Πολλές φορές, Κύριε, είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, όταν 
νομίζουν ότι αυτά τα πράγματα έρχονται εύκολα. Αλλά είναι μια μεγάλη μέρα που έρχεται όπου ο 
Ιησούς θα έρθει και όλες αυτές οι λύπες θα εξαλειφθούν. Προσεύχομαι, Ουράνιε Πατέρα, ότι θα 
μας βοηθήσεις να είμαστε έτοιμοι.

222 Και αυτή η τελευταία υπόσχεση, όταν την φίλησα στο μάγουλο εκείνο το πρωί, όπου θα την 
συναντούσα εκεί εκείνη την ημέρα, πιστεύω ότι θα στέκεται σε εκείνο το μέρος να φωνάζει το 
όνομά μου. Από τότε έζησα αληθής σε εκείνη την υπόσχεση, Κύριε, σε όλο τον κόσμο, σε όλων των 
ειδών τα μέρη, προσπαθώντας να φέρω το ευαγγέλιο. Γερνώντας τώρα, και κουρασμένος, είμαι 
εξαντλημένος. Μία από αυτές τις μέρες θα κλείσω αυτή την Βίβλο για τελευταία φορά. Θεέ μου, 
κράτα με πιστό στην υπόσχεση. Κράτα την χάρη σου γύρω μου, Κύριε. Μην με αφήσεις να κοιτάω τα 
πράγματα αυτής της ζωής, αλλά να ζω για τα πράγματα που είναι πέρα. Βοήθησέ με να είμαι τίμιος. 
Δεν ζητάω ένα λουλουδένιο κρεββάτι ευκολίας, όχι, Κύριε, όταν ο Χριστός μου πέθανε εκεί κάτω 
από βάσανα. Και όλοι οι υπόλοιποι πέθαναν έτσι. Δεν σου ζητάω κανένα εύκολο πράγμα. Μόνο άσε 
με να είμαι τίμιος, Κύριε, ειλικρινής. Άσε τους ανθρώπους να με αγαπάνε ώστε να τους οδηγήσω σε 
Σένα. Και μια μέρα όταν θα έχουν τελειώσει όλα και θα μαζευτούμε κάτω από καταπράσσινα 
δέντρα, θέλω να την πάρω από το χέρι και να την περιπατήσω, να την δείξω στους ανθρώπους του 
Άγγελους Τεμπλ και σε όλους τους άλλους. Θα είναι μια μεγάλη στιγμή τότε.

223 Προσεύχομαι ότι τα ελέη Σου θα είναι πάνω στον καθένα από μας εδώ. Και αυτοί που είναι 
εδώ, Κύριε, μπορεί να μην Σε ξέρουν καν, ίσως να έχουν κάποιους αγαπημένους πέρα από τη 
θάλασσα μακριά. Αν δεν εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους, ας το κάνουν τώρα, Κύριε.

224 Όσο έχουμε τα κεφάλια σκυμμένα, αναρωτιέμαι σε αυτό το υπέροχο, μεγάλο ακροατήριο 
αυτό το απόγευμα, πόσοι από εσάς λέτε, «Αδελφέ Μπράνχαμ, θέλω να συναντήσω και εγώ τους 
αγαπημένους μου. Έχω και εγώ κάποιους αγαπημένους πέρα μακριά από το ποτάμι.» Ίσως να έχετε 
κάνει κάποια υπόσχεση ότι θα τους συναντήσετε, ίσως όταν είπατε στην Μαμά ‘αντίο’ εκεί πάνω 
στον τάφο εκείνη την ημέρα, ίσως όταν είπατε στην αδελφούλα σας ‘αντίο’, η στον Μπαμπά, ή 
κάποιον στον τάφο, υποσχεθήκατε ότι θα τους συναντήσετε, και δεν έχετε κάνει την προετοιμασία 
ως τώρα. Δεν νομίζετε ότι είναι η κατάλληλη ώρα να το κάνετε;

Συγχωρήστε την κατάρρευσή μου. Αλλά, ω, πω, δεν καταλαβαίνετε, φίλοι. Δεν ξέρετε τι 
θυσία! Αυτό δεν είναι ούτε ένα μικρό μέρος της ιστορίας της ζωής μου.



225 Πόσοι από εσάς θα θέλατε να σηκωθείτε τώρα και να έρθετε εδώ πάνω για προσευχή, πείτε 
«Θέλω να συναντήσω τους αγαπημένους μου;» Σηκωθείτε από το ακροατήριο και ελάτε εδώ κάτω. 
Θα το κάνετε; Αν κάποιος δεν έχει κάνει ποτέ αυτή την προετοιμασία ακόμα. Ο Θεός να σας ευλογεί, 
κύριε. Βλέπω έναν ηλικιωμένο μαύρο άνθρωπο να βγαίνει, άλλοι ακολουθούν. Κινηθείτε, εσείς 
στους εξώστες εκεί πάνω, βγείτε έξω προς τον διάδρομο. Ή σταθείτε όρθιοι, εσείς που θέλετε να 
σας θυμηθούν στην προσευχή που θα γίνει. Έτσι. Σηκωθείτε όρθιοι στα πόδια σας. Ωραία. 
Σηκωθείτε, παντού, όλοι αυτοί που θα λέγατε, «Έχω ένα πατέρα στην άλλη πλευρά, έχω μια μητέρα 
ή ένα αγαπημένο στην άλλη πλευρά. Θέλω να τους δω. Θέλω να τους συναντήσω εν ειρήνη.» Θα 
σηκωθείτε, μόνο σηκωθείτε στα πόδια σας, παντού στο ακροατήριο. Σηκωθείτε στα πόδια σας, 
πείτε, «Θέλω να δεχθώ.»

226 Ο Θεός να σε ευλογεί, κυρία. Ο Θεός να σε ευλογεί εκεί πίσω. Και να σε ευλογεί εκεί απάνω. 
Ο Κύριος να σε ευλογεί εδώ, κύριε. Έτσι. Πάνω στον εξώστη, ο Κύριος να σε ευλογεί. Παντού 
τριγύρω, παντού, σηκωθείτε στα πόδια σας τώρα για να κάνουμε μια προσευχή, όσο το Άγιο 
Πνεύμα είναι εδώ και κινείται στις καρδιές μας, για να διασπάσει.

227 Ξέρετε, αυτό που χρειάζεται η εκκλησία σήμερα είναι μια διάσπαση. Πρέπει να κατέβουμε 
στον Οίκο του Κεραμέως. Οι σκληρές μας χειροποίητες θεολογίες καμμιά φορά δεν λειτουργούν 
τόσο καλά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια διάλυση σαν του παλιού καιρού, μετάνοια στην καρδιά 
μας, να μαλακώσουμε απέναντι στον Θεό. Είναι όλοι που είναι έτοιμοι να σηκωθούν;

 Ας σκύψουμε τα κεφάλια για προσευχή.

228 Ω Κύριε, που έφερες τον Ιησού ξανά από τους νεκρούς, για να δικαιώσεις όλους εμάς δια 
της πίστεως, πιστεύοντας, προσεύχομαι, Κύριε, ότι αυτοί που στέκονται τώρα στα πόδια τους να Σε 
δεχτούν, προσεύχομαι ότι η συγχώρεση θα είναι σε αυτούς. Και, ω Κύριε, προσεύχομαι ότι θα Σε 
δεχτούν ως τον Σωτήρα τους και τον Βασιλιά τους και τον αγαπημένο τους. Και ίσως να έχουν την 
μαμά ή τον μπαμπά ή κάποιον πέρα από την θάλασσα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι έχουν 
Σωτήρα. Ας είναι συγχωρεμένοι από τις αμαρτίες τους, και όλες οι ανομίες τους να εξαλειφθούν, 
ώστε οι ψυχές τους να λουστούν με το αίμα του Αρνίου, και να ζήσουν στο εξής εν ειρήνη.

229 Και μια δοξασμένη ημέρα όταν θα έχουν τελειώσει όλα, ας μαζευτούμε στον οίκο Σου, και 
ας είμαστε εκεί σαν αδιάσπαστες οικογένειες, να συναντήσουμε τους αγαπημένους μας που 
περιμένουν στην άλλη πλευρά. Αυτό, το εμπιστευόμαστε σε Σένα, ότι «Θ λεις φυλάξει ν τελε  έ ἐ ίᾳ
ε ρ ν  τ  πνε μα τ  π  σ  πιστηριζόμενον.» Δώσ’ το, Κύριε, καθώς τα εμπιστευόμαστε σε Σένα, ἰ ή ῃ ὸ ῦ ὸ ἐ ὶ ὲ ἐ
εις το όνομα του Υιού Σου, τον Κύριο Ιησού. Αμήν.

Ο Θεός να σας ευλογεί. Είμαι σίγουρος ότι οι εργάτες βλέπουν που στεκόσαστε, και θα είναι 
μαζί σας σε λίγα λεπτά.

230 Και τώρα σε εσάς που θα λάβετε κάρτες προσευχής. Μπίλλυ, που είναι ο Τζην και ο Λήο; 
Είναι πίσω; Είναι εδώ για να μοιράσουν κάρτες προσευχής σε λίγα μόνο λεπτά. Ο Αδελφός θα 
απολύσει το κοινό εν προσευχή, και οι κάρτες προσευχής θα μοιραστούν. Θα είμαστε πίσω εδώ σε 
λιγάκι, για να προσευχηθούμε για τους αρρώστους. Εντάξει, Αδελφέ.
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Notes:

Correct Μαμά, Μπαμπάς, Μητέρα, Πατέρας

78 …Good women should be packed along.

80 …Solomon said, “A good woman is a jewel in a man’s crown, but an ornery one, or no-good one, is 
water in his blood.”

90 minister? Ordain?

92 matting rugs? (κουρελούδες?)

105, 108 …Boy…(παιδί μου?)

119 “The Rose of Sharon”

122 καθ᾿ σονὅ  κ μετεἐ ά  ε ςἰ  ναἕ  το τωνύ  τ νῶ  δελφ νἀ ῶ  μου τ νῶ  λαχ στωνἐ ί , ε ςἰ  μἐ ὲ κ μετεἐ ά  

126 Π.Α. του Τζ.Σ. και η άλλη Π.Α. του Γ. 

127 …rashal…

128 backslid

129 Π.Α. του Τζ.Σ. ... Π.Α. του Γ. 

131 horizontal rainbow

137 convention

141 slip up (x2)

142 cry (φωνάζω/κλαίω)

148 bring out?

154 rollers

156 the piece there that was floating my boat

165 ?????

170 …“Don’t think I’m beside myself.”

173 …duofold

184 three-corners…

185 …“Sharry, you know Daddy? You know Daddy, Sharry?”…

189 …stay on the field…

190 όπως 189



190 …(Τον)…

194 …to have him, she was smothering---just a girl, you know—

195, 196 … liked to have killed me…

198 …secondary… primary… + notes

199 … I got beside myself…

212, 213 …πολυθρόνα ή καρέκλα…

213 … back in the back… easy-rest chair.

217 And just then I come to, it was dark in the room.

224 That’s not a spot, hardly, of the life story.

226 to break up

227 a breaking up

229 mind heart
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