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Σαμαρτζή

Βρισκόμαστε στα 1845, νύχτα με πανσέληνο, στη βεράντα
ενός όμορφου σπιτιού στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι το σπίτι του Ίμπυ Μπαρμπικέιν, του πιο διάσημου σχεδιαστή
όπλων, οβίδων και κανονιών σε όλη την Αμερική.

Αλλά τι κάνει στη βεράντα του; Γιατί δε δουλεύει όπως κάθε μέρα μέχρι αργά,
για να σχεδιάζει όλο και πιο δυνατά όπλα και κανόνια που ρίχνουν όλο και πιο μακριά;

Είναι γιατί ο πόλεμος τέλειωσε... Οι άνθρωποι
άφησαν στην άκρη όσα τους χωρίζουν
και θυμήθηκαν όσα τους ενώνουν, τα πεδία
της μάχης ξανάγιναν χωράφια, τα στρατηγεία
ξανάγιναν αγροκτήματα και οι στρατιώτες
γύρισαν στο σπίτι... Το ίδιο κι ο Ίμπυ
Μπαρμπικέιν.
Και, ξαπλωμένος στην κουνιστή πολυθρόνα
της βεράντας του, βρήκε για πρώτη φορά
λίγο χρόνο να σκεφτεί...

-Τι ωραία που είναι η ειρήνη, σκέφτηκε κοιτώντας το φεγγάρι,
μόνο που κανείς δε χρειάζεται πια οπλοποιούς...
Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και η καλύτερη δουλειά
να φτιάχνεις κανόνια για να γκρεμίζουν σπίτια και φρούρια
ή οβίδες που βυθίζουν πλοία...
-Ξέρω καλά τη δουλειά μου όμως, σκέφτηκε κοιτώντας το φεγγάρι...
Ας υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα ’φτιαχνα καλύτερα απ’ όλους...

Μα αυτό είναι!

φώναξε μετά από λίγο...

Το φεγγάρι σαν να του είχε δώσει μια καλή ιδέα...
Το μεγαλύτερο κανόνι του κόσμου, το κανόνι που θα χάριζε νέες γνώσεις σε όλη
την ανθρωπότητα, θα ’ταν αυτό που θα έστελνε μια οβίδα όχι στους εχθρούς,
αλλά στην επιφάνεια της ανεξερεύνητης Σελήνης.
Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι της ειρήνης!
Κι ο Ίμπυ Μπαρμπικέιν αποκοιμήθηκε στην πολυθρόνα του και ονειρεύτηκε
κανόνια ειρηνικά και ταξίδια μέχρι το φεγγάρι...

«Τι ωραία που είναι η

! Μόνο που κανείς δε χρειάζεται

πια οπλοποιούς... Ξέρω καλά τη δουλειά μου όμως.
Aς υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα ’φτιαχνα καλύτερα απ’ όλους...»
Αυτά σκεφτόταν ο Ίμπυ Μπαρμπικέιν κοιτώντας το φεγγάρι.
Κι εκείνο του έδωσε μια καλή ιδέα.
Το μεγαλύτερο κανόνι του κόσμου, το κανόνι που θα χάριζε νέες γνώσεις
σε όλη την ανθρωπότητα, θα ’ταν αυτό που θα έστελνε μια οβίδα
όχι στους εχθρούς, αλλά στην επιφάνεια της ανεξερεύνητης Σελήνης.
Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι της
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