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Μια ιστορία του Μανώλη Σιμιτσάκη





Αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους μύθους, όλη την 
έμψυχη ή άψυχη ύλη και μυστηριακές τοποθεσίες που 

παλαντζάρουν ανάμεσα στα όνειρα και στην πραγματικότητα, 
βάζοντας τον νου μας σε συνεχή αναζήτηση και εξελίσσουν 

τη φαντασία μας δημιουργώντας το οτιδήποτε! 
Και όταν αυτό το οτιδήποτε δημιουργείται, να ξέρετε 

ότι πάλι χορεύει στο μικρό αυτό σπάγκο, μέχρι κάποιος 
από εμάς αποφασίσει σε ποια πλευρά θα εδραιωθεί!

Επίσης, αφιερωμένο στη Δανάη, στη Δήμητρα, στη Στεφανί,  
στην Ευτυχία, στην Τζένη, στην Αλεξάνδρα, στη Μαρία,  

στο Θωμά, τον Κώστα, στη Ναταλία, στον Κυριάκο  
και σε όλους όσοι στήριξαν  την προσπάθεια, με κάθε τρόπο. 

Σας ευχαριστώ.

Μα πάνω από όλα, για την υπομονή της,  
τη συμπαράστασή της και τη ματιά της,  

στην καλή μου ξανθιά. 
Δίχως αυτήν, έμπνευση καμιά.
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1

Ωχ... πέθανα...

Η κηδεία του φίλιππου έγινε δύο μέρες μετά το 
θάνατό του και το χειρότερο από όλα ήταν ότι 
μπορούσε να βλέπει και να ακούει τι συνέβαινε 

γύρω από το σώμα του. Ήταν οι μοναδικές αισθήσεις που 
του είχαν απομείνει, κληρονομιά μιας δυσβάσταχτης δια-
δικασίας του θανάτου. 

Ήταν μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα με καυτές 
χροιές αέρηδων να μεταφέρουν το άρωμα της φρέσκιας 
σκαμμένης γης που θα φιλοξενούσε ακόμη ένα παιδί της. 
ο ίδιος βρισκόταν ακριβώς δίπλα της, μέσα στο κάτασπρο 
δρύινο φέρετρό του, με τις ασημένιες χειρολαβές στα 
πλαϊνά που λαμποκοπούσαν ήλιο να προσπαθούν να απο-
μνημονεύσουν τη λαμπρότητά του πριν από το τελευταίο 
και βαθύ σκότος.

ο κόσμος μαζευόταν σιγά - σιγά ολόγυρά του. Συγγε-
νείς, φίλοι, αλλά και κάποιοι που λίγο πολύ τους θεωρούσε 
εχθρούς. Ξέρετε, αυτοί που έρχονται από υποχρέωση, 
είτε είναι συνάδελφοι από τον επαγγελματικό χώρο, είτε 
συγγενείς, και που αργότερα θα σβήσει την πίκρα τους το 
παραδοσιακό καφεδάκι της παρηγοριάς. αλλά σαν να τα 
ξέχασε αυτά, σαν να άφησε πίσω του κάθε πικρία, η παρου-
σία τους τον συγκίνησε ιδιαίτερα. 



12 

Μανώλησ σιΜιτσακησ

Πολλοί έκλαιγαν πίσω από τα μαύρα τους γυαλιά, γερμέ-
νοι ο ένας στον ώμο του άλλου. Άλλοι συζητούσαν μεταξύ 
τους μέσα από ένα πέπλο θλίψης, αλλά ο ίδιος δεν μπορούσε 
να καταλάβει τι έλεγαν. Ένα θολωμένο μουρμουρητό έφτανε 
μονάχα στα αυτιά του, ανίκανο να του ψιθυρίσει κάτι με 
νόημα. Το ίδιο και η όρασή του, που του μετέφερε παγω-
μένες, νωχελικές εικόνες, αλλά διαπερνούσε τουλάχιστον 
το ξύλο του φέρετρού του. Όσοι στέκονταν από πάνω του, 
θύμιζαν λαμπάδες τυλιγμένες σε μαύρο σάβανο, μέσα στα 
μαύρα τους κοστούμια και φορέματα. κατάμαυρα κεριά που 
ήταν έτοιμα να λιώσουν από τη φλόγα όσων αισθάνονταν, 
κοιτάζοντας το κλειστό του φέρετρο.

Να κάτι όμορφο, σκέφτηκε, καθώς λάτρευε τα κεριά και 
ειδικά τα μαύρα κεριά... καθόταν συχνά μέσα στο αχνό τους 
φως και διάβαζε ή έγραφε, σκυμμένος πάνω από το γραφείο 
του, με τις σκιές να χορεύουν στους τοίχους. Ήταν κάτι σαν 
τελετή γι’ αυτόν. Τα χαρτιά έμοιαζαν με αρχαίους πάπυρους 
που αναπαριστούσαν ξεχασμένους θεούς, η πένα όμοια με το 
μαγικό ραβδί που τον βοηθούσε να μιλήσει με αυτούς και ο 
ίδιος ήταν ο προσκυνητής που τους ζητούσε... τι τους ζητούσε; 
Ίσως μια λύτρωση, έναν γρήγορο θάνατο. Να μην πονέσει 
πολύ. Να κοιμηθεί και να μην ξυπνήσει ξανά. κάθε βράδυ η 
ίδια προσευχή από την ημέρα που έχασε την αγαπημένη του. 

 Α, θυμάμαι, έπεφτε χιόνι και του κρύου Δεκέμβρη οι τόνοι
εσκούζαν μες στο παραγώνι και στοίχειωναν τη φωτιά
η νυχτιά με στεναχώρα κι άδικα έψαχνα τόση ώρα
να βρω τη γλυκιά Λεωνόρα μες τα’ αρχαία μου χαρτιά
τη Λεωνόρα που οι άγγελοι της κρατάνε συντροφιά
και δική μας ποτέ πια.

Έντγκαρ Άλλαν Πόε, Το κοράκι 
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ο ήλιος σχεδόν αντανακλούσε πάνω στην καινούργια 
μαρμάρινη πλάκα πίσω του, με τα χαραγμένα γράμματα πάνω 
της να υμνούν παντοτινά:

φίλιππος ζηκίδης
1951-2006

ας μη ζούσα ποτέ,
αν δεν ήταν μια μέρα να πεθάνω

Μετά από λίγο έφτασε ο ιερέας για να τελέσει τις τυπικές 
διαδικασίες. Άρχισε να ψέλνει καθαρά και δυνατά. οι περισ-
σότερες γυναίκες ξέσπασαν σε λυγμούς. Ευτυχώς, η δικιά του 
δεν βρισκόταν εκεί. Τον είχε προλάβει τρία χρόνια νωρίτερα 
με τον δικό της θάνατο. καρκίνος στο στομάχι, εκεί πρωτοπα-
ρουσιάστηκε. οι ιατροί, από την ημέρα της διάγνωσης, είχαν 
δώσει το πολύ έναν χρόνο ζωής. δεν είχαν κινηθεί έγκαιρα και 
η αρρώστια είχε εξαπλωθεί και στο έντερο. Όλα ήταν μάταια. 
γνώριζαν όλοι πως δεν υπήρχε ελπίδα. από τότε, ο φίλιππος 
άρχισε να ζητάει από τους θεούς... 

Η ψαλμωδία συνέχισε να γεμίζει τον αέρα και διεκόπη μο-
νάχα όταν ο ιερέας έβγαλε μέσα από το ράσο ένα διπλωμένο 
και ελαφρά τσαλακωμένο χαρτί. Το άνοιξε προσεκτικά και 
ξεκίνησε να απαγγέλλει ένα από τα ποιήματα του φίλιππου. 
Εκείνος ξαφνιάστηκε. Μα πώς; Προφανώς, θα του το έδωσε ο 
γιος μου, ο οποίος λάτρευε την ποίηση, όπως εγώ. Αγόρι μου...

Θάνατε, μη νομίζεις πως με φοβίζεις,
έφυγα και ξαναγύρισα.
Σου το λέω, ανθρώπινες άξιες δεν μπορείς να σκίσεις.
Έφυγα και ξαναγύρισα.

 Στο χείλος των ματιών σου, επιπόλαια, δεν λέω,  
ακροβατεί το μέλλον μας...
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 Δεν παραπατά όμως, δεν ξεστρατά, δεν σταματά, 
δεν ακολουθά, είναι άξιος χορευτής.
 Τρικλίζεις τα βλέφαρά σου, ίσως από το θέαμα, 
να βολευτεί το πεπρωμένο μας,
 μα εκείνο, δίχως τόλμη και συνείδηση, υπάρχει μόνο 
στης δυσπιστίας τη ροή.

 Κι αν κάποτε με τη φλόγα σου φλερτάραμε, 
μην το παίρνεις προσωπικά,
 θεμέλια, ιδανικά ως νέοι αμολάγαμε, 
γεμίζαμε με θάρρος την καρδιά.
 Κι αν η καρδιά ετούτη τώρα δεν σε κοιτά, 
δεν είναι επειδή το σκοτάδι σου τρέμει.
 Μα κατάλαβε πως μπορεί να σε νικά, 
όταν μέσα της Ποίηση και φλόγα ρέει.

Κι όταν κατάφερες κάποτε να πάρεις κάποιον από εμάς,
μην περηφανεύεσαι, απατάσαι, δεν τον πήρες πραγματικά.
 Στην καρδιά μας θα υπάρχει για πάντα, 
πάνλαμπρος κι όχι γοερά.
 Σωστά κατάλαβες... Δεν σκεπτόμαστε εσένα, 
μα εκείνον μοναχά!

Ένα ρίγος διαπέρασε τον φίλιππο, σαν να είχε ραχοκο-
καλιά. Σκέψεις, η μια μετά την άλλη. γρήγορες σκέψεις. Τι 
θα γίνει τελικά; Θα βγουν αληθινά όσα έλεγε; αν και το να 
ξαναγυρνούσε στο κορμί που έχει αυτήν τη στιγμή, δεν θα 
ήταν και το καλύτερο...

Το σαγόνι και η μύτη του είχαν σπάσει από τη σύγκρουση. 
Το πρόσωπό του είχε αλλοιωθεί τελείως με πληγές και χαρα-
κιές. Τα μάτια του είχαν γίνει κατακόκκινα, είπαν οι πρώτοι 
άνθρωποι που τον είδαν. Είχαν σπάσει όλα τα αγγεία και το 
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αίμα είχε χυθεί στα μάτια του. αλλά δεν πέθανε από αυτές 
τις μικρές πληγές. οι ιατροί είπαν ότι έσπασαν τα πλευρά του 
και καρφώθηκαν στα πνευμόνια του. Εσωτερική αιμορραγία 
που δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα. και να μπορούσε 
όμως, δεν τον πρόλαβαν. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι, τελικά. 
Ίσως και να ήθελε υποσυνείδητα να πεθάνει, αφού μπήκε με 
εκατόν εβδομήντα χιλιόμετρα στη στροφή ενός δρόμου δυο 
λωρίδων χωρίς προστατευτικά και με ένα αυτοκίνητο που τα 
ελαστικά του ήταν από καιρό φθαρμένα.

Πήγαινε στην Πάτρα να δει τον αδερφό του, που είναι 
τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του και διδάσκει φυσική στο 
πανεπιστήμιο της πόλης. ο αδελφός του ήταν πιο φρόνιμος 
από εκείνον και πάντοτε θα τον έβρισκε κανείς με ένα βιβλίο 
στο χέρι. φυσικά, δεν έλειπαν και οι παιδικοί τους καβγάδες, 
που σχεδόν πάντοτε ξεκινούσαν, όταν ο φίλιππος του έπαιρνε 
το βιβλίο την ώρα που διάβαζε. ο αδερφός του σχεδόν τον 
μισούσε θανάσιμα, όταν του το έκανε αυτό. Τώρα, όμως, είναι 
εδώ και σιγοκλαίει πλάι στη γυναίκα του, με τα μάτια του να 
μαρτυρούν ότι μακάρι να βρισκόταν ο αδερφός του πάλι πίσω 
κι ας μάλωναν κάθε μέρα... Θα του επέστρεφε ακόμα και το 
σπίτι που του έκλεψε τόσο διπλωματικά από την κληρονο-
μιά των γονιών τους. αλλά δεν μπορούσε να έχει πίσω τον 
αδερφό του. Όσα σπίτια ή λεφτά να έδινε, τον θάνατο δεν 
μπορούσαν να τον συγκινήσουν. ο θάνατος ήθελε πόνο. και η 
σειρά του θα ερχόταν. Λίγο αργότερα ίσως, αλλά θα ερχόταν.

αφού ο ιερέας τελείωσε με την απαγγελία και έφυγε με έναν 
αέρα που δήλωνε πως κουράστηκε για τα λεφτά που πήρε, κά-
ποιοι μαυροντυμένοι εργάτες, οι ίδιοι που είχαν κουβαλήσει το 
φέρετρο ως εδώ, έριξαν κρασί μέσα στον φρέσκο τάφο. Ήταν 
μια από τις επιθυμίες του φίλιππου. Άλλο ένα συστατικό των 
τελετών του. Το κρασί. κάποτε δεν άντεχε ούτε τη μυρωδιά 
του, αλλά, στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, στο τέλος 
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του, αφέθηκε τελείως στο άρωμά του και τις μυστικιστικές του 
ιδιότητες. Μέρα με τη μέρα, το κρασί έπαιρνε και περισσότερο 
μερίδιο απ’ το αίμα του. Μέσα του κυλούσε κρασί και όχι αίμα. 
Τα πάντα ήταν μια κατάσταση μέθης και παραισθήσεων με την 
αγαπημένη του να έρχεται, να τον αγκαλιάζει και να μένουν 
παγωμένοι εκεί, μέχρι που η αυγή θα χάραζε τα ονόματά τους.

οι εργάτες πέρασαν δύο σχοινιά κάτω από το φέρετρό του 
και η κατάβαση προς το βασίλειο του Άδη ξεκίνησε. Ίσως μια 
απ’ τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής του. οι πρώτες χου-
φτιές χώμα άρχισαν να πέφτουν πάνω του. Ει, μη με θάβετε, 
σας παρακαλώ, μη! Τι παράξενη κατάσταση! Να τους βλέπεις 
όλους να κλαίνε, να μη θέλουν να φύγεις, αλλά παράλληλα 
να σε αποχαιρετούν και να δίνουν ώθηση στη βάρκα που θα 
σε παρασύρει σε άγνωστα κύματα. δεν ξέρουν ακόμη τίποτα, 
και κλαίνε.

και έπεφτε το χώμα σαν βροχή από τα χέρια των αγα-
πημένων του, μαζί με δάκρυα, για να γίνουν λάσπη και να 
χτίσουν την τελευταία του μουχλιασμένη κατοικία. Η σκιά 
του θανάτου απλωνόταν παντού και, αφού έριξε χώμα και ο 
τελευταίος, άρχισαν οι φτυαριές για να σκεπάσουν σιγά - σι-
γά το καπάκι του φέρετρου. οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου 
χάνονταν και η αίσθηση της ασφυξίας πήρε θέση.

Σκοτάδι. Έμειναν μόνο οι σκέψεις. Τι θα γίνει τώρα; Θα εί-
ναι για πάντα έτσι; Θα έρθει κανένας μαυροντυμένος τρίμετρος 
άνδρας με κάποιο δρεπάνι; Πώς μπορώ να σκέφτομαι, αφού δεν 
έχω εγκέφαλο; Τέτοια πράγματα γύριζαν μέσα στο κεφάλι του.

Ένας γδούπος ακούστηκε ξαφνικά. ακαριαίος. Ένας ήχος 
που προκαλείται από πρόσκρουση κάποιου αντικειμένου σε 
ξύλο. Τι όμως; δεν μπόρεσε να καταλάβει. Προσπάθησε να 
ακούσει λίγο καλύτερα... Τίποτα. 

Πέρασαν αρκετές ώρες μέσα στην πλήξη και με το διάλο-
γο που είχε με τον εαυτό του. Έπρεπε να πεθάνει; φοβάται. 
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δεν μπορεί να κινηθεί, να αισθανθεί, να αγγίξει, να κάνει 
κάτι για να βγει μέσα από αυτόν τον τάφο. Μονάχα να δει 
μπορούσε. και μόνο μαύρα βασίλεια έβλεπε. Τα πάντα ήταν 
μαύρα. ακόμα και το κοστούμι του. Το κάτασπρο κοστούμι 
που επιθυμούσε πάντοτε να φορέσει στην κηδεία του, έχει 
γίνει μαύρο από τον αόρατο θανατηφόρο ζωγράφο.

Θα έπρεπε να εκπέμπει λίγο φως, έτσι άσπρο που είναι. Δεν 
θα έπρεπε; 

Ίσως να γνώριζε, ίσως να υπάρχει γραμμένη μέσα στον γε-
νετικό μας κώδικα αυτή η εμπειρία και αυτός να ήταν ο λόγος 
που είχε επιλέξει άσπρο κουστούμι. Ένα άσπρο κοστούμι ήταν 
η μοναδική φεγγοβόλος ελπίδα για την κατάσταση αυτή. 
Μάταιη ελπίδα τελικά...

αν μπορούσε να ιδρώσει, θα ήταν σίγουρα ιδρωμένος και 
τα χέρια του θα έτρεμαν. δεν το ήθελε έτσι. Όχι. φανταζόταν 
το θάνατο λίγο πιο οικείο. Πιο λαμπερό, όμορφο. αυτό εδώ 
είναι άδειο από κάθε τι. και για πόσο θα κρατήσει; Μέρες; 
Χρόνια; αιώνες;

Άρχισε η σκέψη του να τρέχει σε σενάρια που ποτέ του δεν 
έχει φανταστεί... Τι θα γινόταν εάν ένας εγκέφαλος έχανε το 
σώμα του; Τι θα συνέβαινε εάν ένας εγκέφαλος, που γνωρίζει 
από την αρχή της δημιουργίας του να ελέγχει τόσες και τόσες 
λειτουργίες, έχανε κάθε δραστηριότητα;

Εάν χάσει το σώμα, μένει σχεδόν αδρανής. Τι σημαίνει αυ-
τό; Εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου γίνονται αυτόματα 
αιώνες. Σαπίζει ο ίδιος ο χρόνος στα χέρια του θανάτου, αυτό 
κάνει, ναι, τον αρπάζει και τον στραγγαλίζει, στραγγαλίζει 
κάθε συνείδηση που δεν μπορεί να προσφέρει το παραμικρό, 
κάθε συνείδηση που ζει μονάχα στο πλαίσιο της ίδιας της, της 
ύπαρξης, ανίκανη να δει παραπέρα. κι αν όντως έτσι ήταν και 
τώρα; αν αυτές οι ώρες που έχουν περάσει έως τώρα δεν είναι 
παρά ένα κλάσμα δευτερόλεπτου με ατελείωτα μηδενικά; 
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δεν θα αντέξει, το ξέρει. δεν ήταν ποτέ φτιαγμένος για κάτι 
τέτοιο, δεν είχε ποτέ τόση υπομονή μέσα του. 

ακόμα ένας γδούπος έσπασε τις σκέψεις του. αυτήν τη 
φορά είχε λιγότερη ένταση, αλλά ήταν το ίδιο σύντομος. 
Σαν όαση του φάνηκε... με δυο σταγόνες νερό όμως. Πάλι τα 
ερωτήματα άρχισαν να στήνουν τον τρελό τους χορό. Πριν 
θεριέψει, όμως, ο μακάβριος τούτος χορός, ένιωσε ένα μού-
διασμα σε όλο του το κορμί. Ένιωσε; Ναι! ΕΝιωΣΕ!

οι αισθήσεις του επανέρχονται πάλι μια προς μια. Τα 
χέρια του τεντώνονται, τα ποδιά του ξεμουδιάζουν, κυλιέται 
γύρω απ’ τον εαυτό του, γεύεται το σάλιο του, μπορεί και 
μυρίζει την υγρασία, νιώθει το μυρμήγκιασμα που εξουσι-
άζει το σώμα, οι κυψέλες των πνευμόνων του ξεδίψασαν, οι 
άκρες των δακτύλων του ψηλαφίζουν, στα χέρια βρίσκονται 
οι αισθήσεις, στο στήθος βρίσκονται οι αισθήσεις, στο πρό-
σωπο βρίσκονται οι αισθήσεις, οι αισθήσεις είναι παντού, σε 
απέραντα λιβάδια, σε άρωμα μπαχαρικών, σε άγρια βουνά, 
στον ήλιο, στον έρωτα, στο θυμάρι, σε γιορτές, σε αμέτρητες 
γεύσεις, σε ήχους, σε κείμενα, στο νερό, σε αλήθειες, σε ατέρ-
μονες νύχτες, σε αναζητήσεις που δεν ξέρει κανείς τι αναζητά, 
σε ποιήματα, δάση κι ευρήματα, μπορεί και να τα ζΕι, μπορεί 
και τρέχει και φρούτα μασουλάει, άνθη χαϊδεύει, πεταλούδες 
κυνηγάει, χαζεύει τ’ άστρα, χτίζει κάστρα, σε πανηγύρια τρα-
γουδάει, μπορεί και λαχανιάζει, μπορεί και σκούζει, μπορεί και 
κουράζεται, μπορεί και σπρώχνει την οροφή του στενόχωρου 
δωματίου του, μπορεί και πονάει, μπορεί και τα παρατάει, 
μπορεί και ουρλιάζει... 

κούραση. ανυπέρβλητη κούραση που σε φωτιές ξαπο-
σταίνει.

Τα χέρια του ψηλάφισαν το πρόσωπο του και τα μαλλιά 
του με ακανόνιστες κινήσεις. δε φαινόταν να υπάρχουν πλη-
γές πια. ούτε η μύτη του ήταν σπασμένη. Άγγιξε το γυμνό 
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στήθος του. Μα πού πήγε το κοστούμι μου, αναρωτήθηκε. 
κοπάνισε ξανά τα πλευρά του φέρετρου δυνατά, μήπως και 
κατάφερνε να τα σπάσει, μήπως και κατάφερνε να βγει έξω, 
μήπως και τον ακούσει κανείς, ποιος ξέρει γιατί τα χτυπούσε.

κούραση. ανυπέρβλητη κούραση που καπνούς εισπνέει.
Έπρεπε να είναι πιο φωτεινός ο θάνατος... θλίψη, απόγνω-

ση, σήψη, απόρριψη.
κούραση. ανυπέρβλητη κούραση που πύον εκρέει.
Έπρεπε να είναι πιο φωτεινός ο θάνατος... ρύση, απόσταξη, 

μίξη, ανόρθωση!
Τα μαύρα πέπλα του θανάτου άρχισαν να διαλύονται στα-

διακά. Να διαλύονται σε πολλά χρώματα ταυτόχρονα και το 
καθένα έπαιρνε τη δικιά του μορφή, μορφή που δεν παρέμενε 
ποτέ η ίδια. από μαύρο σε σκούρο μοβ, σε βαθύ κόκκινο, ξανά 
μαύρο, βαθύ μπλε, φως για λίγο, σκότος, χρώματα βαθιά, σαν 
της λάβας και της θάλασσας τα βράδια. Μα σιγά - σιγά άρχισε 
να αχνοφαίνεται πως κάποιος σκοπός υπήρχε σε όλες αυτές 
τις εναλλαγές χρωμάτων, πως κάτι θα συνέβαινε αργότερα.

Το φέρετρο εξαφανίστηκε και μια ζάλη πήρε τη θέση του. 
Μια ζάλη που δεν ήταν σαν αυτές που είχε κάθε βράδυ απ’ το 
κρασί. ούτε σαν αυτές που φέρνουν τα ναρκωτικά. Μια ζάλη 
όμορφη. δεν είχε νιώσει ποτέ έτσι ξανά, ούτε είχε δει ποτέ 
του κάτι παρόμοιο. Όταν οι αποχρώσεις σταθεροποιήθηκαν 
σε μία, είδε μονάχα ένα απέραντο μπλε ύφασμα που, ούτε η 
θάλασσα, ούτε ο ουρανός, μπορούσαν να το ξεπεράσουν σε 
έκταση. Στιγμές αργότερα, μετατράπηκε σε νερό, ξεχύθηκε 
πάνω του με ορμή, σαν καταρράκτης. Σαν να το κρατούσε 
κάποιο τζαμί που έσπασε ξαφνικά. Μαζί με αυτήν την αλ-
λαγή, ένοιωσε και κάποιες άλλες παρουσίες κοντά του. Το 
μοναδικό πράγμα όμως που τον ένοιαζε τώρα ήταν να βγει 
στην επιφάνεια του νερού. κάπου θα υπήρχε κάποια επιφάνια, 
σκέφτηκε. κοινή λογική. 
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κολύμπησε με μεγάλη μανία προς τα πάνω, μιας και η θερ-
μοκρασία του νερού δεν ήταν η επιθυμητή. Ήταν αηδιαστικά 
χλιαρό και δεν ήταν και τόσο σίγουρος τελικά, εάν το υγρό 
αυτό ήταν όντως νερό. κολυμπούσε άνετα σε αυτό, αλλά του 
δημιουργούσε μια ανατριχίλα στη ραχοκοκαλιά, λόγω του 
ότι ήταν ελαφρώς κολλώδες. αυτή η ανατριχίλα ήταν που 
δυνάμωσε την προσπάθειά του ακόμη περισσότερο. 

φως! Τρεμάμενο φως. Επιτέλους, νόημα στην πράξη του. 
Επιφάνεια. Βγήκε. Βγήκε, αλλά τα πνευμόνια του δεν ανα-
ζήτησαν οξυγόνο. αυτό ήταν κάτι που δεν είχε παρατηρήσει 
πιο νωρίτερα. δε χρειαζόταν να αναπνέει τώρα πια. ωραίο 
και αυτό. Πλεονέκτημα ή μειονέκτημα; 

γύρω του υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση. 
Άλλοι που μόλις είχαν βγει απ’ τον βυθό κι άλλοι που προσπα-
θούσαν να βγουν στην όχθη που βρισκόταν καμία τριανταριά 
μέτρα προς τα αριστερά του. Όχθη! Η ζαλάδα εξακολουθούσε 
να τον κοπανά, πράγμα που τον δυσκόλευε να κολυμπήσει και 
η γεύση του υγρού ήταν απαίσια. Είχε τη γεύση θαλασσινού 
νερού που είχε μείνει μέσα σε ένα ποτήρι για αιώνες και εκείνος 
αισθανόταν πως είχε πιει τούτο το ποτήρι ολόκληρο μονομιάς, 
ένιωθε τους μύες του να καίγονται. Παρ’ όλα αυτά, δεν στα-
μάτησε στιγμή να κολυμπά άγρια, με απέχθεια προς ό,τι κι αν 
ήταν αυτό το υγρό της λίμνης. Ηρέμησε μονάχα όταν η παλάμη 
του γράπωσε την τραχιά όχθη. αν και ένιωσε την πέτρα να τον 
τρυπά, αν και πόνεσε αρκετά, την έσφιξε περισσότερο, σαν να 
κρατιόταν στη ζωή από εκείνον τον βράχο. Ήθελε να βγει από 
κει μέσα, να συνεχίσει το ταξίδι, όπου κι αν τον πήγαινε. 

και εκεί, ανάμεσα σε δεκάδες ανθρώπους, ξάπλωσε σαν να 
ήθελε να ξαποστάσει, κι ας μην είχε κουραστεί ή λαχανιάσει...

και εκεί, ανάμεσα σε δεκάδες ανθρώπους, ένιωθε σαν ναυ-
αγός. και τώρα, ποιος ξέρει σε ποιο νησί, τούτη η θάλασσα 
τον είχε ξεβράσει... 
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και εκεί, στις δεκάδες ανθρώπων, θα μπορούσε να ανα-
ζητήσει τη σωτηρία του. Όπως έκαναν οι περισσότεροι από 
αυτούς. δεν το ήθελε όμως. Ήταν περήφανος και δεν ήθελε να 
μπλεχτεί σε έναν χορό κακόμοιρων, κλαψιάρικων μωρών που 
σαν έντομα ποδοπατιόνταν ή αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, 
προσπαθώντας να απορροφήσουν ο ένας από τον άλλον την 
παραμικρή ελπίδα.

Έκλεισε τα μάτια του και προσπάθησε να μην ακούει. Μια 
μέθοδος που χρησιμοποιούσε εν ζωή για να αποβάλει κάθε 
δυσάρεστο συναίσθημα. Μακάρι να τον βοηθούσε και εδώ. 
Μακάρι η κατάσταση να ήταν πιο ξεκάθαρη...

Μπορεί να πέρασαν και δύο ώρες μέχρι που αποφάσισε 
πως έπρεπε να σηκωθεί και να συνεχίσει. Σηκώθηκε αργά, 
σαν γέρος που τρέμει και περιεργάστηκε το χώρο που τον 
περιέβαλε. Βρισκόταν σε μία τεραστίων διαστάσεων σπηλιά 
με άγρια, από τους σταλακτίτες, οροφή. Το έδαφος ήταν και 
αυτό τραχύ και με λίγη γλίτσα σε κάποια σημεία από την 
υγρασία που υπήρχε στον αέρα. Κάποιοι κανόνες μου φαίνεται 
πως δεν αλλάζουν ούτε εδώ. 

Λίγο πιο πέρα βρισκόταν το φως που είχε δει μέσα από τη 
λίμνη. Πολύ δυνατό. Κάπως έτσι πρέπει να είναι από κοντά και 
ο ήλιος. Το κοίταξε για αρκετή ώρα και, αφού απομόνωσε το 
λευκό, είδε ένα μεγάλο πέρασμα, σαν διάδρομο, από πίσω 
του. Ας το κοιτάξω καλύτερα αυτό αργότερα. Εγώ, πώς είμαι; 

αυτός ήταν γυμνός και έπρεπε να βρει κάτι να φορέσει. 
κοίταξε γύρω του και όλοι μα όλοι ήταν γυμνοί, αλλά δίχως 
γεννητικά όργανα... Παρατήρησε για λίγο το σώμα του. Το 
ίδιο και στο δικό του. Πετάχτηκε έντρομος από την αηδία και 
την ταπείνωση που θα ένιωθε κάθε άντρας. Πού πήγε το...; 

Του πήρε αρκετή ώρα για να συνειδητοποιήσει ότι στην 
παρούσα κατάσταση δεν είχε και τόση σημασία. κοίταξε πά-
λι γύρω του. Είδε και άλλους που κοίταζαν το σώμα τους με 
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την ίδια απορία στα πρόσωπά τους. Είδε να αποτυπώνεται 
η ίδια αποστροφή, που, βεβαίως, ήταν ποσοστιαία τραγικά 
μεγαλύτερη στα ανδρικά από ό,τι στα γυναικεία πρόσω-
πα... και εάν μπορούσε να έχει μια μεγαλύτερη εικόνα, θα 
παρατηρούσε πως το φαινόμενο τούτο επικρατούσε ακόμη 
πιο έντονα στις νεαρές ηλικίες... αυτό που είδε όμως ήταν 
πως γύρω του υπήρχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών. από 
μικρά μωρά που ακόμη μπουσουλούσαν, μέχρι άτομα που 
το κορμί τους είχε ζαρώσει, με καμπούρες και μακριά ατημέ-
λητα μαλλιά. Σε μερικά από αυτά τα κορμιά δεν μπορούσες 
να ξεχωρίσεις αν άνηκαν κάποτε σε άντρα ή γυναίκα. Λες 
και τα είχε ήδη πιει ο θάνατος πριν έρθουν εδώ. Υπήρχαν, 
όμως, και κορμιά πολύ επιθυμητά, με καμπύλες, μακριά 
κατάξανθα ή μαύρα μαλλιά, χείλη έτοιμα να σε δαγκώσουν. 
ο φίλιππος τις κοίταζε και δεν ένιωθε καμία αλλαγή στο 
σώμα του. Πάει κι αυτό...

Περπάτησε με τα τέσσερα προς τα νερά της λίμνης για 
να δει τον αντικατοπτρισμό του. Περπάτησε με τα τέσσερα 
επειδή ήταν κουρασμένος ή μήπως ήθελε να κρύψει την 
ασχήμια που υπήρχε ανάμεσα στα σκέλια του; κοίταξε μέσα 
στα θολά νερά και κατάφερε να δει ένα γνώριμο πρόσωπο. 
Όλα φυσιολογικά. Είχε την ίδια μορφή και οι πληγές του είχαν 
γιατρευτεί. Τουλάχιστον, δεν είμαι πολτοποιημένος. 

και ίσως έμενε εκεί για πάντα να χαζεύει το είδωλό του, 
αλλά τον τάραξε ένα χέρι που βγήκε απότομα μέσα απ’ το 
στήθος του και ύστερα τραβήχτηκε πίσω, συνοδευόμενο από 
μια κραυγή έκπληξης! Έντρομος γύρισε να δει πίσω του. Είδε 
έναν άντρα, όχι πολύ μεγάλο σε ηλικία, πεσμένο στο έδαφος 
να κοιτάζει με τρόμο μια το χέρι του και μια αυτόν. Ύστερα από 
μερικά δευτερόλεπτα, του μίλησε με φωνή τρεμουλιαστή που 
δήλωνε τον φόβο του και πως δεν ήθελε να του κάνει κακό.

«Τι είναι όλα αυτά; Πού βρισκόμαστε;».
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«Μακάρι να ‘ξερα κι εγώ», του απάντησε με φωνή πιο 
ψύχραιμη και έτεινε το χέρι του για να τον βοηθήσει να ση-
κωθεί. αυτός το άρπαξε σαν να ήταν ο φίλιππος που θα του 
έλυνε όλα τα ερωτήματα. δεν ήξερε, όμως, πως ο φίλιππος 
είχε περισσότερα ερωτηματικά μέσα στο μυαλό του και ότι 
ακόμα ένα γεννήθηκε, όταν τον άγγιξε. Πώς μπορούσε να τον 
αγγίζει, απ’ τη στιγμή που το χέρι του διαπέρασε το σώμα του;

«Σε πιάνω!», του φώναξε ο άγνωστος, που τον φώναζαν 
κάποτε Σβεν, κυριευμένος ακόμη απ’ τον ίδιο φόβο.

«Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ», απάντησε με απορία ο φίλιππος.
«Είσαι ο πρώτος που μπόρεσα να αγγίξω... Τα πάντα είναι 

τόσο αλλόκοτα. φοβάμαι.»
ο φίλιππος σκέφτηκε να συστηθεί και έδωσε το χέρι του 

ως ένδειξη φίλιας, κάπως αμήχανα και βιαστικά, μα... αν εί-
ναι δυνατόν! δεν θυμόταν τ’ όνομά του! οι αναμνήσεις του 
υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος είναι! 

«δεν θυμάσαι το όνομα σου; ούτε εγώ!». αυτήν τη φορά ο 
Σβεν μίλησε χαμογελώντας, λες και θυμήθηκε κάποιο παλιό 
ξεχασμένο αστείο. ο φίλιππος, όμως, δεν αισθανόταν πολύ 
καλά. Το ότι δεν θυμόταν τ’ όνομα του, τον έκανε να χάσει 
το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια του. Προσπαθούσε να σκεφτεί 
τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει που δεν μπορεί να θυμηθεί. 
Έφερνε στο μυαλό του αναμνήσεις, εικόνες με τα παιδιά του, 
τη γυναίκα του, τη δουλειά του, τους φίλους του. Τα θυμόταν 
όλα, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να του αποκαλύψει τ’ όνομά 
του. Του ερχόταν σχεδόν να κλάψει. Υπερβολική η αντίδρασή 
του για ένα τέτοιο γεγονός, αλλά σε ένα μέρος όπως αυτό, 
όλα είναι δυνατά. και σε ένα τέτοιο μέρος είναι που χρειάζεται 
το ρητό «δυο μυαλά είναι καλύτερα από ένα». για να κλαίνε 
μαζί; Όχι. για να σταματά το ένα, όταν κλαίει το άλλο... αλλά 
ο ίδιος συγκρατήθηκε και πρότεινε να συνεχίσουν μαζί προς 
το διάδρομο πίσω από το φως.
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«Το διάδρομο; δεν ξέρω αν πρέπει», απάντησε ο Σβεν.
«Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;»
ο Σβεν κοίταξε προς το φως. αρκετοί έμπαιναν, άλλοι 

ξανάβγαιναν με ουρλιαχτά και θρήνους, κάποιος έπεσε κάτω 
κλαίγοντας και φωνάζοντας πως όλα αυτά δεν μπορούσε να 
είναι αληθινά. ο φίλιππος προσπάθησε να τον πιάσει από 
τους ώμους και να τον ταρακουνήσει για να του αποσπάσει 
την προσοχή, αλλά τα χέρια του γεύτηκαν την έκπληξη του 
απόλυτου κενού. Περίεργη αίσθηση. κόντεψε να πέσει χά-
μω. Παρ’ όλα αυτά, τον σκοπό του τον πέτυχε, κέρδισε την 
προσοχή του Σβεν. 

«κοίταξε να δεις. δεν θα κάθομαι εδώ να κλαίγομαι, όπως 
όλοι αυτοί εδώ μέσα. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Άλλωστε, 
είναι αρκετοί που μπαίνουν και δεν γυρνάνε πίσω. Έλα, μη 
φοβάσαι.»

«Εντάξει. Πάμε», απάντησε ο Σβεν και ξεκίνησαν.
«Να είσαι δυνατός. Θα σου χρειαστεί. δεν ξέρουμε τίποτα 

και πρέπει να είμαστε δυνατοί.»
«καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Προχωράω», είπε ο Σβεν με 

πιο αποφασιστικό τόνο, καθώς παράλληλα σήκωνε νευρια-
σμένος τα χέρια προς την οροφή του σπηλαίου. Τα βήματά 
του ήταν διστακτικά, αλλά προχωρούσε. αυτό είχε σημασία, 
κι ας πλανιόταν το βλέμμα του αριστερά και δεξιά, κάτι που 
πρόδιδε ανασφάλεια. ο φίλιππος έπρεπε με κάποιον τρόπο 
να του αποσπάσει την προσοχή από όλα αυτά γύρω τους. 
Ίσως όλα αυτά αποτελέσουν ένα λόγο που θα κάνει τον Σβεν 
πάλι να διστάσει.

«Πώς πέθανες;», ρώτησε δειλά. ο Σβεν δεν απάντησε, 
παρά του αντέστρεψε την ερώτηση.

«Εσύ;»
«αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στην εθνική. οι δρόμοι μας 

είναι χάλια. Εθνική οδός με λακκούβες και έργα στη μέση του 
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δρόμου που τα βλέπεις τελευταία στιγμή». Τα λόγια του συ-
νοδεύτηκαν από ένα διστακτικό, ψεύτικο γέλιο. Ίσως επειδή 
γνώριζε πως, στη δικιά του περίπτωση, δεν έφταιξε καμία 
λακκούβα ή κακοτεχνία, ή ίσως επειδή πάντα γελούσε με 
αυτήν την έκφραση, όταν ήθελε να κρύψει τον φόβο του και 
να σπάσει παράλληλα την ένταση που επικρατούσε.

«δεν συμφωνώ. Η γερμανία έχει τους καλύτερους δρόμους 
σε όλη την Ευρώπη. για να μην πω σε όλον τον κόσμο και 
φανώ υπερβολικός».

«γερμανία; απ’ τη γερμανία είσαι;»
«Ναι. γιατί;»
«γιατί εγώ είμαι Έλληνας.»
«και πώς μιλάς γερμανικά;»
Χωρίς να δώσει συνεχεία στη συζήτηση, ο φίλιππος έτρεξε 

και ρώτησε μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά τους. Ήταν 
γονατιστή σε στάση προσκυνητή και σιγομουρμούριζε. κάτι 
που έμοιαζε με ικεσία.

«Συγγνώμη... από ποια χώρα είστε;», τη ρώτησε, νιώ-
θοντας πολύ άβολα που ρωτά κάτι τέτοιο σε μια τέτοια 
κατάσταση. Εκείνη δεν γύρισε καν να τον κοιτάξει, συνέχισε 
την προσευχή της. «Σας παρακαλώ... Πείτε μου.»

Η γυναίκα γύρισε και τον κοίταξε με άγριο ύφος.
«από την αγγλία! γιατί;»
ο φίλιππος δεν της απάντησε, παρά γύρισε πίσω. 
«κοίταξε να δεις, προφανώς, μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα.»
«Ναι, το κατάλαβα από το διάλογό σας», είπε ο Σβεν με 

απορριμμένο ύφος. Χωρίς να πουν κάτι περισσότερο, συνέ-
χισαν προς το διάδρομο. 

Το φως γινόταν όλο και πιο δυνατό καθώς πλησίαζαν. 
ο Σβεν δίστασε για μια στιγμή να προχωρήσει, αλλά μετά 
ακολούθησε.

«Μη φοβάσαι. Όλα εντάξει δεν είναι προς το παρόν;»
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«δεν ξέρω. Ίσως...»
«Τι πράγμα;»
«Ίσως να πάμε από την άλλη μεριά. Βλέπω κάποιους που 

πάνε από κει», είπε δείχνοντας την αντίθετη κατεύθυνση. 
Όντως, κάποιοι προχωρούσαν προς τα κει, ακολουθώντας 
ένα μικρό, σχεδόν ξερό ποτάμι, που η αυλακωμένη πέτρα 
μαρτυρούσε πως κάποτε μετέφερε πολλά νερά και με μεγά-
λη ορμή. Το ποτάμι έστριβε σε μια γωνία και μετά χανόταν, 
παίρνοντας μαζί του και αυτούς που το ακολουθούσαν.

«ομολογώ ότι δεν την είχα δει τόση ώρα αυτήν την επι-
λογή.»

«γιατί δεν πάμε προς τα κει;», ρώτησε ο Σβεν, που ακού-
στηκε σαν οκτάχρονο αγόρι, στο οποίο μόλις έδωσε ένα 
παγωτό η μητέρα του.

«Εγώ λέω να προχωρήσουμε προς το φως, να δούμε τι 
υπάρχει πέρα απ’ αυτό και μετά εξερευνούμε και την άλλη 
μεριά. Τι λες;»

«Εντάξει, πάμε». Τώρα είχε την έκφραση οκτάχρονου που 
δεν του αγοράζουν παγωτό. ο φόβος και η απογοήτευση 
είχαν βρει το βασίλειό τους στο πρόσωπό του.

Πλέον, δεν απείχαν πολύ. γύρω στα είκοσι πέντε μέτρα 
απόσταση τους χώριζε από το σημείο που φαινόταν ως πηγή 
του φωτός και τώρα ξεκαθάριζε περισσότερο το τι βρισκόταν 
εκεί. Η πύλη του διαδρόμου ή στοάς είχε ύψος περίπου δέκα 
μέτρα και πλάτος δώδεκα. ακριβώς στην κορυφή της υπήρχε 
μια εξόγκωση προς το εσωτερικό της, σαν μια γιγάντια στάλα 
έτοιμη να στάξει, που εξέπεμπε όλη αυτήν τη μυστηριώδη 
λευκότητα. Περίμενε εκεί, σαν μια τεράστια μέλισσα που θα 
κέντριζε όποιον εκείνη επιθυμούσε. Όποιον φοβόταν ίσως; Σαν 
τον Σβεν; Όποιον δεν είχε αρκετά κότσια για να την αψηφήσει;

ο Σβεν, πάντως, άφηνε την ανασφάλεια να τον κυριεύει 
όλο και πιο πολύ όσο πλησίαζαν. Τα μάτια του ανοιγόκλειναν, 
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τέντωνε το κορμί του, έτριβε τα μαλλιά του, τα χείλη του είχαν 
σχεδόν κολλήσει από βλέννες.

«δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», είπε ξαφνικά. «δεν 
αντέχω άλλο.»

«Τι έπαθες;»
«δεν ξέρω. δεν μπορώ. Πονάω ολόκληρος, καίγομαι. δεν 

γίνεται!», ούρλιαξε και έπεσε στα γόνατα, τόσο ακαριαία, σαν 
να έφαγε σφαίρα στην πλάτη. ο φίλιππος τον στήριξε στους 
ωμούς του και προσπάθησε να τον σηκώσει όρθιο. ο Σβεν 
έκανε μια προσπάθεια να σηκωθεί, αλλά εγκατέλειψε και το 
σώμα του πέρασε μέσα από το σώμα του φίλιππου.

«Είναι αυτό το φως! δεν το θέλω, με τρυπάει ολόκληρο!»
«Μα τι λες τώρα; Εμένα, γιατί δε με πειράζει; Άλλωστε, 

έχουμε σχεδόν φτάσει.»
«Άσε με εδώ. δεν γίνεται να προχωρήσω άλλο. Πήγαινε 

να δεις τι είναι από πίσω και έλα πες μου. Άσε με λίγο». οι 
λέξεις έβγαιναν με δυσκολία από τα χείλη του. Έδειχνε τόσο 
εξουθενωμένος.

«Όπως θες. Πάω να δω και έρχομαι να σου πω.»
καθώς ο φίλιππος προχωρούσε μόνος του προς το φως, 

το δέος διαπέρασε το κορμί του, κάνοντάς το να ανατριχιά-
σει. αμέσως μετά, ένας κόμπος άρχισε να ανεβαίνει από το 
στομάχι προς τον λαιμό του, μαρτυρώντας τον φόβο του 
προς το άγνωστο. Στο γυμνό του δέρμα ένιωσε τις πρώτες 
ακτίνες του φωτός να τον αγγίζουν. Του φάνηκε πως άρχισε 
να γίνεται διάφανος, καθώς οι ακτίνες περνούσαν από μέσα 
του. Τι είναι όλη αυτή η φύση; Τι τους περιμένει στην άλλη 
πλευρά; Σίγουρα δεν είναι το τέλος... δεν μπορεί. Όχι... κάτι 
πρέπει να υπάρχει... κάτι όμορφο. 

Με μια ταραχώδη παρόρμηση άρχισε να διασχίζει το φω-
τεινό αυτό μάτι που ένιωθε να τον παρακολουθεί ευχάριστα. 
δεν κράτησε, παρά λίγα δευτερόλεπτα. και δεν ένιωσε ούτε 
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στιγμή να τον καίει ή να του σφίγγει το μυαλό, όπως περιέ-
γραφε ο Σβεν. Τα μάτια του, όμως, είχαν θαμπώσει και έτσι 
στάθηκε λίγο μέχρι να ξαναδεχθούν το σκοτάδι που ακολου-
θούσε. Όταν μετά από λίγο ηρέμησαν, του αποκάλυψαν μια 
στοά. Ήταν όμως ανίκανα να δουν την άκρη της. Μονάχα 
τις πάμπολλες αντανακλάσεις φωτός πάνω στη γυαλιστε-
ρή πέτρα του ζωγράφισαν, που έκαναν τον διάδρομο να 
φαίνεται σαν έναν ξάστερο ουρανό που τρεμοπαίζει, που 
σιγοτραγουδά για όλα αυτά που έχει δει στην αιώνια ζωή 
του. Άραγε θα τα ξαναδώ τ’ αστέρια; Τα αστέρια, που μου 
δίδαξαν τόσα; Σίγουρα θα του έλειπε το μουρμουρητό τους.

Μια γυναίκα πέρασε μέσα από τον φίλιππο αποσπώντας 
τον από τι σκέψεις του. Παραπατούσε τρίβοντας τα μάτια 
της. ούτε που τον είχε δει. Εκείνος σάστισε για λίγο και 
κάπου στο βάθος νευρίασε. δεν μπορούσε να περνάει ο 
καθένας από μέσα του σαν απρόσκλητος επισκέπτης. και 
να ‘ταν μονάχα αυτή; ακολούθησαν κι άλλοι στη συνέχεια. 
ακολούθησαν για να παραταχθούν στη χαοτική παρέλα-
ση που, γεμάτη δοξασίες σε κάθε είδους θεό, όδευε στον 
κάθε θρησκείας παράδεισο. κάποιος από αυτούς έτρεχε 
εκστασιασμένος, κραυγάζοντας πως θα συναντήσει τον 
δημιουργό του, ενώ κάποιοι άλλοι, λίγο πιο βαθυστόχαστοι, 
χαμογελούσαν με το θέαμα. οι περισσότεροι, όμως, είχαν 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους μια ανυπέρβλητη προ-
σμονή για το οτιδήποτε. Πράγματι, τι από όλα να συμβαίνει 
αργότερα;

Θέλησε να ακολουθήσει και ο ίδιος τον όχλο, αλλά 
έπρεπε να γυρίσει πίσω. Έκλεισε τα μάτια του για να μη 
θαμπώσουν πάλι και επέστρεψε. φτάνοντας στο σημείο 
όπου είχε αφήσει τον Σβεν, συνειδητοποίησε πως δεν βρι-
σκόταν πλέον εκεί. Σκέφτηκε να τον φωνάξει, αλλά με τι 
όνομα; δεν ήξερε. Πού πήγε; Τι ήταν αυτό που τον έκανε να 
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νιώσει έτσι; Το φως, είχε πει. Τον ίδιο, όμως, γιατί δεν τον 
επηρεάζει; αντέδρασε σαν όλους αυτούς που έμπαιναν και 
ξανάβγαιναν. γιατί; Έκατσε λίγο να σκεφτεί. δεν μπορούσε, 
όμως, να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. δεν καταλάβαινε 
τίποτα… Χάος.
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Πολύ πριν γυρίσει ο φίλιππος, ο Σβεν είχε εγκαταλείψει 
το σημείο, όπου τον είχε αφήσει. Παραπατούσε πλέ-
ον μέσα στο πλήθος, προσπαθώντας να ανακτήσει 

την ψυχική του ηρεμία και να σπρώχνει, όποιον συναντούσε, 
εκτός της πορείας του. Είχε ήδη ξεχάσει μέσα στην ταραχή 
του, δεν το θυμήθηκε καν στο πρώτο άγγιγμα, πως, για 
κάποιον άγνωστο λόγο, δεν μπορούσε να αγγίξει τους υπό-
λοιπους. Έτσι, παραπατούσε διασχίζοντας το πλήθος με 
αδέξιες κινήσεις, κατευθυνόμενος προς τα κει που εκείνος είχε 
εξ αρχής προτείνει. Άλλωστε, πάντα έκανε αυτό που ήθελε, 
αγνοώντας τους πάντες.

Η απόσταση δεν ήταν μεγάλη μέχρι το σκοτεινό άνοιγμα, 
όπου όλοι έστριβαν και χάνονταν. Είχε σχεδόν φτάσει, υπο-
μένοντας πλέον μονάχα ένα απλά ενοχλητικό καψάλισμα 
στο κεφάλι του. Το υπόλοιπο σώμα του είχε ηρεμήσει και 
μπορούσε πλέον να ελέγχει τα πόδια του στο εκατό τις εκατό. 

Με το που μπήκε στη σχισμή, πάντα στο πλάι του ξερού 
ποταμού, το έδαφος άρχιζε να ανηφορίζει και στο βάθος 
φάνηκε μια κουκίδα φωτός να τρεμοπαίζει ανάμεσα στο 
πλήθος που πήγαινε δεξιά αριστερά. Το ότι ανηφορίζει είναι 
καλό σημάδι, σκέφτηκε. και από όσο μπορούσε να δει από 
αυτήν την απόσταση, δεν υπήρχε καμία ανεξήγητη πηγή 
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φωτός εκεί πάνω. καμιά φωτιά δεν το περικύκλωνε ή έγλυφε 
τα τοιχώματά του. Όσο πλησίαζε, φαινόταν πως απλά ήταν 
ένα άνοιγμα προς το φως της ημέρας. Το μόνο περίεργο είναι 
πως τρεμοπαίζει... σαν να πετούν μικροσκοπικά πλασματά-
κια μπρος του... σαν σμήνος μυγών, σαν σμήνος νεραϊδών... 
δεν μπορούσε να ορίσει τι ακριβώς έβλεπε. Ύστερα από λίγο 
βάδισμα ακόμη, κατάφερε να διακρίνει τι ήταν αυτό το παι-
χνίδισμα φωτός. Η πύλη είχε μπροστά της ένα στρώμα νερού, 
που κυμάτιζε πολύ αργά, κρύβοντας ό,τι κι αν βρισκόταν από 
πίσω. Πολύ συμβολικό αυτό, σκέφτηκε. από την άλλη πλευρά 
υπήρχε φωτιά, αλλά εδώ υπάρχει νερό... Στοιχεία της φύσης, 
άκρως αντίθετα. Σαν τον διάβολο και τον Θεό... 

Μα βέβαια! Αυτό είναι! Αυτή είναι η πύλη του Παραδείσου! 
Η άλλη ήταν της Κολάσεως, γι’ αυτό και με έκαιγε! Φαίνεται 
πως μόνο όσοι είναι προορισμένοι για την Κόλαση δέχονται τη 
φλόγα της. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να τη δεχθούμε... δεν 
πρέπει να τη δεχθούμε... Έχουμε επιλεχθεί από τον Παντοδύνα-
μο Θεό... Οι άλλοι τυφλώνονται από το φως της, νομίζουν πως 
είναι το φως του Κυρίου και μπαίνουν αμέσως μέσα του, χωρίς 
να έχουν ιδέα τι τους περιμένει... Εμείς είμαστε πιο καλυμμέ-
νοι... Η πύλη μας δεν είναι τόσο εμφανής... Κοίτα πόσο όμορφη 
είναι έτσι που κυματίζει... πρέπει να είναι πολύ δροσερή...

Δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε... Μα βέβαια! Αυτό είναι... 
κανένας δεν φαινόταν να διστάζει να μπει σε τούτη την 

πύλη. Πρόθυμα περνούσαν όλοι, χωρίς να φαίνεται να γυρίζει 
κανείς πίσω. Μόλις έφτασε κι εκείνος, αντί να μπει, κοντοστά-
θηκε, αφήνοντας τους υπόλοιπους να περνούν από μέσα του. 
δεν φαινόταν κάτι από την άλλη πλευρά. Βυθίζοντας, όμως, 
την παλάμη του στο κυματώδες υγρό, ένιωσε... Σχεδόν ένιωσε 
τον Θεό, που θα τον υποδεχόταν γεμάτος αγάπη. Η στιγμή 
που έκανε το πρώτο βήμα ήταν τεράστια. γεμάτη συγκίνηση 
για την αμοιβή που θα δεχόταν ύστερα από τόσα χρόνια  
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προσευχής και εναρμόνισης με τον Θεό. Ήταν στιγμή δικαί-
ωσης, ήταν στιγμή πληρωμής, ήταν η στιγμή που επιτέλους 
ένιωσε σωστός για όσα έλεγε στους υπόλοιπους εν ζωή. 
Μακάρι να ήταν εδώ όσοι τον αμφισβητούσαν για να δουν 
πόσο υπερήφανος ήταν πλέον και τι καταδίκη περιμένει 
τους ίδιους... 

Περνώντας στην άλλη πλευρά, αντίκρισε ένα τοπίο σκο-
τεινό και γεωλογικά ίδιο με πριν. Το περίεργο ήταν πως 
κανένας από αυτούς που έβλεπε πριν να περνούν την πύλη, 
δεν βρισκόταν εδώ! Ήταν τελείως μόνος! 

Μπροστά του απλωνόταν το σκότος και η απόλυτη σιγή. 
Η πρώτη του ακαριαία αντίδραση ήταν να προσπαθήσει να 
βγει πάλι έξω. Προσπαθώντας όμως, διαπίστωσε πως δεν 
μπορούσε να διαπεράσει τη μάζα νερού όπως πριν. Ναι μεν 
βρισκόταν μπροστά του, εξέπεμπε πάλι αυτό το ελαφρύ φως 
και κυμάτιζε, αλλά ήταν σκληρό σαν τοίχος. Προσπάθησε να 
το σπάσει με τις γροθιές του, δίχως αποτέλεσμα όμως. ούτε 
καν επηρέασε τον κυματισμό του. 

Ένιωθε ακριβώς όπως όταν βρισκόταν στο φέρετρο. 
Βέβαια, εδώ είχε την επιλογή να ξεχυθεί και να ψάξει στα 
σκοτάδια για κάτι, το οτιδήποτε. κοιτάζοντας, όμως, όλη 
αυτήν τη μαυρίλα στον χώρο, τα συναισθήματά του γίνονταν 
ακόμη χειρότερα. Του θύμιζε εκείνους τους χειμώνες που 
κυβερνούσε τα πλοία στην απέραντη ανοιχτή θάλασσα. Εκεί, 
όπου παρ’ όλο που είχε τις συντεταγμένες και τον προορισμό, 
πάλι ένιωθε γυμνός αντικρίζοντας τον Ποσειδώνα, με μονα-
δικό όπλο τις προσευχές του προς τον Θεό. Ύστερα από μια 
μεγάλη μάχη με τον εαυτό του, ύστερα από άπειρες προσευχές 
και αφού έριξε μερικές γροθιές ακόμη στην υδάτινη πύλη, 
αποφάσισε να προχωρήσει, έστω και ψηλαφίζοντας.

δεν πέρασε πολύς χρόνος και, εκεί που προχωρούσε 
σχεδόν μπουσουλώντας σαν σε λήθη, έπεσε μπροστά σε ένα 
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απόλυτα παγωμένο σιδερένιο αντικείμενο. Θα μπορούσε 
κανείς να πει πως ήταν κάγκελα κάθετα τοποθετημένα. από 
την αφή ήταν σίγουρος πως ήταν σκουριασμένα. Σηκώθηκε 
στηρίζοντας το σώμα του σε αυτά και συνειδητοποίησε πως 
σε ύψος δεν ξεπερνούσαν το ένα μέτρο. 

Ερεύνησε με το ένα χέρι τι βρισκόταν πίσω από αυτά. Τα 
δάχτυλά του συνάντησαν μία απροσδιόριστη στο σκοτάδι 
επιφάνεια. Χαλαρή στο άγγιγμα, αλλά σκληρή κάτω από τη 
μαλλιαρή πρώτη επαφή. κρύα στις πρώτες της ίνες, αλλά 
ζεστή πιέζοντάς την, με καμπύλες που έχαναν ύψος πολύ 
απότομα. και όσο περισσότερο προχωρούσε σε μήκος, τόσο 
αυτές κέρδιζαν ύψος, φαρδαίνοντας ξανά παράλληλα. και 
φτάνοντας μέχρι εκεί που του επέτρεπε το σιδερένιο κατα-
σκεύασμα δίχως να λυγίσει τη μέση του, άκουσε τον ρυθμό 
μιας πολύ βαριάς ανάσας που ξεφυσούσε με μεγάλη δυσκολία. 

«Με άφησες...», ακούστηκε μια φωνή, σαν από αρχαία ελ-
ληνική τραγωδία, κάνοντας τον Σβεν να πιέσει πιο πολύ την 
επιφάνεια από το ξάφνιασμα. «Μην με αγγίζεις, κάθαρμα!», 
συνέχισε πιο άγρια και καθαρά αυτήν τη φορά. Το μαλλιαρό 
αυτό πράγμα σείστηκε ολόκληρο άγαρμπα, έτοιμο να γραπώ-
σει τον Σβεν. Εκείνος, όμως, παρ’ όλο που δεν έβλεπε τίποτε, 
τινάχθηκε προς τα πίσω ακαριαία, αφήνοντας και μια μικρή 
κραυγή να του ξεφύγει. 

«Τι είσαι; φανερώσου!», διέταξε εκείνος εκπληκτικά ψύ-
χραιμος για την περίσταση.

«φανερώσου!», επανέλαβε η φωνή που κάτι του θύμισε 
τελικά. και με τη θύμηση, αυτομάτως, σαν κάποιος να πάτησε 
έναν διακόπτη, ο Σβεν μεταφέρθηκε σε έναν κάτασπρο μονό-
κλινο θάλαμο νοσηλείας, δίχως ταβάνι. και το παράδοξο ήταν 
ότι έβρεχε καταρρακτωδώς. οι στάλες έκαναν το μοναδικό 
φως που ερχόταν από ένα μικρό λαμπατέρ πάνω στο ακατά-
στατο κομοδίνο να τρεμοπαίζει. δεν θα αργούσε να σβήσει 
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από βραχυκύκλωμα, σκέφτηκε. Μπορούσε, όμως, πλέον να 
δει πως αυτό που εξερευνούσε τόση ώρα ήταν μια πολύ παχιά 
φλοκάτη που σκέπαζε αυτήν που του μιλούσε. Μα το πρό-
σωπό της ήταν θολό. Μόλις, όμως, η θύμηση μετατράπηκε σε 
ενοχή, εκείνο σχηματίστηκε ξεκάθαρα. αν και τα χαρακτηρι-
στικά του ήταν απαίσια αλλοιωμένα, λεπτοκαμωμένα και με 
απόλυτη κρανιακή λεπτομέρεια, ο Σβεν ήταν σίγουρος πως 
επρόκειτο για εκείνη. Πανικοβλημένος, περιστράφηκε εκατόν 
ογδόντα μοίρες για τη διαφυγή, αλλά το δωμάτιο είχε μονάχα 
τέσσερις ατόφιους τοίχους... που συνέβαλαν αλύγιστοι στη 
συσσώρευση του νερού. 

«Πάλι θες να με αφήσεις...», είπε εκείνη, ξεσπώντας σε 
λυγμούς. Το κλάμα της ήταν διαπεραστικό, θα μπορούσε να 
σπάσει ακόμη και αυτούς τους τοίχους. Άλλαζε τονικότητες 
και χροιά, άλλοτε ακουγόταν σαν μωρό, άλλοτε σαν άντρας, 
μετά πάλι εκείνη, καμιά φορά ακουγόταν σαν σκυλί... Τ α 
πόδια του Σβεν κατέρρευσαν, κουρνιάζοντάς τον σε εμβρυϊκή 
στάση. Το νερό στο πάτωμα, που λίγο ήθελε για να του καλύ-
ψει τα ρουθούνια, μύριζε καμένο υάκινθο. Ήθελε να πνίξει τον 
εαυτό του μέσα σε αυτό, να βουτήξει και να αναδυθεί κάπου 
αλλού, αλλά γνώριζε πως κάτι τέτοιο εδώ δεν γινόταν. 

Εκείνη συνέχιζε να κλαίει πιο σιγανά πλέον, αλλά το ίδιο 
σπαρακτικά. και το τρεμόπαιγμα της λάμπας συνέχιζε... Όπως 
και η βροχή. ο Σβεν έκλεισε τα μάτια του...

Τι είχα κάνει τότε Θεέ μου; Δεν το ‘θελα. Όχι, δεν το 
‘θελα... Δεν το ‘θελες; Και τότε, γιατί το έκανες; Για να είναι 
εκείνη καλύτερα; Ναι! Για να μπορέσει να βρει κάποιον πιο 
άξιο από εμένα. Εγώ δεν της ταίριαζα. Δεν θα περνούσε 
καλά με μένα... έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Να 
φύγω μακριά. Το μόνο που παραδέχομαι ως λάθος μου, είναι 
πως δεν την ειδοποίησα. Αυτό το παραδέχομαι. Μονάχα δεν 
ειδοποίησες; Έφυγες σαν σε πόλεμο. Εκείνη σε περίμενε... σε 
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μια από τις πιο δύσκολες, αλλά και ευτυχισμένες στιγμές της 
ζωής της. Και δεν έμαθες καν τι έγινε από κει και πέρα. Αν 
πέθανε ή εάν όλα πήγαν καλά... ΞΕΡΩ! Μια χαρά πήγαν όλα. 
Είμαι σίγουρος δηλαδή... με... με τα τεχνολογικά μέσα που 
υπάρχουν όλα καλά θα πήγαν. Και εκείνη αργότερα θα βρήκε 
έναν σωστό και... ΟΠΩΣ ΒΡΗΚΕΣ ΚΙ ΕΣΥ, Ε; Παραδέξου 
το! Δεν την ήθελες εξαρχής! Δεν μπορούσες να φανταστείς 
καν τη ζωή σου δίπλα της! Σε νευρίαζε κάθε της φράση, 
κάθε της χαμόγελό κάθε της λυγμός. Ποτέ δεν της δόθηκες 
ολοκληρωτικά. Ποτέ δεν ήσουν ο εαυτός σου απέναντί της. 
Αλλά εσύ ήθελες να παίξεις μαζί της. Και εκεί που έπρεπε 
να αναλάβεις τις ευθύνες σου, εσύ έτρεξες και έφυγες. ΌΧΙ! 
ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ!... Ή μάλλον... ναι. Αυτός ήταν 
ο λόγος. Ήθελα να είμαι ελεύθερος. Ήμουν πολύ μικρός για 
κάτι τέτοιο. Και... και ήθελα να είμαι πάντοτε αληθινός. Ποτέ 
δεν έκανα κάτι που δεν ήθελα. Σωστά. Κάνε ό,τι θες, αλλά 
χωρίς να πληγώνεις τους γύρω σου. Δεν πας καλύτερα να της 
μιλήσεις; Έχει σταματήσει να κλαίει πλέον... 

ο εαυτός του τα είχε πει πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε 
θεό... Άνοιξε τα μάτια του. Το νερό είχε φτάσει σε τέτοιο επίπε-
δο που τον είχε σκεπάσει ολόκληρο. και χωρίς να ανασαίνει, 
πάλι αισθανόταν το καμένο άρωμα υακίνθου να τον πνίγει. 
Παρ’ όλο που ήταν απαίσια εκεί μέσα, δεν ήθελε να βγει από 
αυτό. Μέχρι που διέκρινε ακανόνιστους κυματισμούς που 
σίγουρα δεν προέρχονταν από τη βροχή. Ήταν τα βήματα 
εκείνης που κατευθυνόταν προς το μέρος του. 

Σηκώθηκε απότομα. Όχι από φόβο ή τρόμο, αλλά από ντρο-
πή. δεν ήθελε να τον δει σε αυτήν την κατάσταση, να τρέμει να 
την αντικρίσει, βυθισμένο στο νερό με τα δάκρυά της.

«Συγχώρεσέ με...», είπε ο Σβεν χωρίς να την κοιτάξει καν. 
«δεν πρόκειται. δεν σου κάνω αυτήν τη χάρη. Με άφησες 

εκεί πέρα να περιμένω! Σε έναν τόπο γεμάτο ξένους! Το χρέος 
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σου το πλήρωσαν εκείνοι!», απάντησε, πλησιάζοντας όλο και 
περισσότερο. 

«φοβήθηκα... κατάλαβέ με.»
«Εγώ σε αγάπησα και εσύ φοβήθηκες;»
«κι εγώ σε αγάπησα. αλλά...»
«αλλά τι; Τι; δεν ήμουν άξια για εσένα; δεν ήμουν άξια να 

φέρω στον κόσμο το παιδί σου; και το κατάλαβες αυτό, όταν 
ήμουν στο μαιευτήριο;». Το κλάμα που επανήλθε, συνόδεψε 
τα λόγια της με κραδασμούς.

Θέλω να την αγκαλιάσω, αλλά γιατί δεν μπορώ; Μήπως 
δεν θέλω; Μήπως απλά τη λυπάμαι; Μήπως με αηδιάζει αυτό 
το στενό χωρίς κρέας πρόσωπο; Αυτά τα λιωμένα μάτια φταίνε;

«δεν φταίνε τα λιωμένα μάτια, Σβεν», είπε εκείνη, ξαφνιά-
ζοντάς τον που διάβασε τη σκέψη του, αλλά προσφέροντάς 
του και ανακούφιση που του θύμισε τ’ όνομά του.

«Εγώ φταίω... Το ξέρω», απάντησε εκείνος με χαμηλωμένο 
βλέμμα.

«κοίτα με, σε παρακαλώ, όταν μου μιλάς. Ποτέ δεν με 
κοίταξες στα μάτια. Πάντα λιωμένα τα έβλεπες. Εσύ φταις 
γι’ αυτό, ξέρεις...»

«Ναι. Εγώ φταίω... Συγνώμη», απολογήθηκε και, με τα 
λόγια αυτά, την αγκάλιασε. Την αγκάλιασε ζητώντας λύ-
τρωση; Άφεση αμαρτιών; Εκεί; Σε αυτά τα ξεραμένα στήθη; 
Σ’ αυτήν την καμένη φύση; «Μακάρι να υπήρχε τρόπος να 
επανορθώσω... μακάρι...»

Το άρωμα υακίνθου βρήκε τη χαμένη του φρεσκάδα. Η 
βροχή σταμάτησε και το φως του δωματίου εξασθενούσε 
αργά... μέχρι που έσβησε τελείως, παίρνοντας μαζί του κι 
εκείνη, αφήνοντας στον Σβεν μια άδεια αγκαλιά με στάχτη 
και το σκοτάδι γύρω του. Ξαφνιασμένος για μία ακόμη φορά, 
κοίταξε γύρω του να δει τι είχε συμβεί. δεν κατάλαβε, αλλά 
είδε πως πίσω του πλέον υπήρχε πάλι η υδάτινη πύλη. 
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κι όμως, δεν κατευθύνθηκε προς τα κει. Προτίμησε να 
περιπλανηθεί στον χώρο για να βρει εκείνη. Μάταιος ο κόπος 
όμως. Όσο κι αν έψαχνε, ούτε το κρεβάτι βρήκε, ούτε τα νερά 
της βροχής, ούτε την αμαρτία του. Είχε καταλάβει πως όλα 
αυτά ήταν μια δοκιμασία. Εάν την πέρασε ή όχι δεν κατάλαβε. 
και η μοναδική λύση φαινόταν ολοκάθαρα πλέον. Η πύλη τον 
περίμενε. για πού, δεν γνώριζε, αλλά δεν σκόπευε να μείνει 
παραπάνω εκεί μέσα. Με απέραντη θλίψη από τη θύμηση των 
πράξεών του, προχώρησε εγκαταλείποντας για μια ακόμη 
φορά τη γυναίκα του...

Βρέθηκε πάλι σε σπήλαιο. φαινόταν, όμως, ξεκάθαρα το 
άνοιγμά του στα δέκα μέτρα. Η μόνη διαφορά με πριν, ήταν 
το πλήθος γύρω του και η μορφολογία του εδάφους. Εξαι-
ρετικά τραχύ, σε σημείο που έπρεπε να περπατά υπερβολικά 
σιγά για να μην πονά. Μα λίγο αργότερα, συνειδητοποίησε 
και κάτι ακόμα που είχε αλλάξει. δεν υπήρχε πια η επιλογή 
του να αγγίζει ή να αγγίζεται με τη θέλησή του. Σαν να ήταν 
πλέον φτιαγμένος από σάρκα και οστά, σαν να μην ήταν πια 
μια αιθέρια ύπαρξη, υπόκυπτε σε κάθε σπρωξιά ή σκούντημα 
από τον κάθε τυχόντα. Χρειάστηκε αρκετή ώρα, ανάμεσα σε 
ένα θλιβερό κουβάρι πλήθους που κοντοστέκεται και τρώ-
γεται με τους ίδιους του τους κόμπους, μέχρι να φτάσει στο 
άνοιγμα του σπηλαίου και ουσιαστικά να μπει στον κόσμο 
που τον περίμενε. Το Σέρετον.

Βγαίνοντας στο φως της ημέρας, αν μπορούσε κανείς να 
πει κάτι τέτοιο για φως από κατακόκκινο ουρανό, αντίκρισε 
έναν πραγματικά κρυστάλλινο κόσμο. κίτρινος σαν το μάτι 
της τίγρης και επίπεδος εντελώς, δεν υπήρχε στο ελάχιστο 
κάποιο άλλο χρώμα στη γη του. ούτε πέτρα, ούτε χώμα, ούτε 
δέντρα, παρά μια ατέλειωτη κρυστάλλινη πεδιάδα. φαντάζει 
όμορφος κόσμος από κίτρινα και κόκκινα χρώματα, αλλά 
τούτο το μέρος δεν μπορούσε να προκαλέσει συναίσθημα 
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ευφορίας. Υπήρχε στον αέρα η θλίψη και η έλλειψη κάθε ελ-
πίδας. Ίσως, βέβαια, σε αυτό να έφταιγαν τα συναισθήματα 
που είχε από την προηγούμενή του εμπειρία. Ίσως πάλι να 
έφταιγε πως πουθενά δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιο ίχνος 
πολιτισμού. απέραντη, επίπεδη έρημος, χωρίς τη φασαρία της 
πόλης, χωρίς τη βουή του ρεύματος, χωρίς ανθρώπους που 
τρέχουν δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να προλάβουν 
τον χρόνο.

Εδώ, το μόνο ανθρώπινο στοιχείο, που υπήρχε, ήταν η 
ομιλία και η όρθια σε μερικούς από αυτούς στάση. οι πε-
ρισσότεροι κάθονταν χάμω, αφού το να μετακινηθούν δεν 
απέδιδε πουθενά και, εάν χρειαζόταν για κάποιο δυσνόητο 
για εδώ λόγο να περπατήσουν, ήταν, όπως και ο ίδιος είχε 
διαπιστώσει, αρκετά επίπονο.

Στα συναισθήματα της θλίψης και της ατονίας συνέβαλε 
σίγουρα και η εικόνα των διάσπαρτων ανθρώπων, όπου ελά-
χιστοι από αυτούς βρίσκονταν σε ομάδες να συζητούν και 
ακόμη λιγότεροι να προσπαθούν να περπατήσουν. και το 
περπάτημά τους από μακριά ήταν αρκετά αστείο. αργά - αργά 
βήματα, όχι σαν του μωρού που πέφτει άτσαλα στις πατού-
σες του, αλλά με προσοχή και τέχνη χορευτή. κάθε πάτημα 
έπρεπε να είναι άκρως μελετημένο για να φέρει όσο το δυνατό 
λιγότερο πόνο. Έτσι, το σκηνικό με όλα αυτά τα ανθρωπάκια, 
που βάδιζαν περίεργα σε ένα νεκρό τοπίο χωρίς την παραμι-
κρή βλάστηση, θύμιζε τον πλανήτη Άρη σε κίτρινη έκδοση.

Τα μοναδικά στοιχεία που άλλαζαν λίγο την εικόνα ήταν 
οι, σαν από θειάφι, σποραδικές λιμνούλες στο μέγεθος προ-
σωπικής πισίνας και μια άλλη κατά πολύ μεγαλύτερη από τις 
υπόλοιπες, στα αριστερά του. κάποιοι πλατσούριζαν μέσα σε 
αυτές για να σπάσουν τη μονοτονία τους. ασυνήθιστο θέαμα 
το πλατσούρισμα σε κίτρινα νερά. Σου έδινε την εντύπωση 
πως ο κολυμβητής θα μολυνθεί. Το παράξενο, βέβαια, της 
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υπόθεσης ήταν πως όλοι αρκούνταν στις μικρές αυτές λίμνες, 
όταν υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη. για αδιευκρίνιστο λόγο, 
δεν υπήρχε κανείς σε αυτήν...

Προσπάθησε να φτάσει με το μάτι του στο τέλος της, όπου 
διέκρινε έναν ποταμό να χύνεται σε αυτή. κίτρινος και αυτός, 
υιοθετώντας, όπως και οι λίμνες, το χρώμα του εδάφους, σαν 
να έφερνε μαζί του όσα απόβλητα μπορούσε να παράγει ένα 
μεγάλο εργοστάσιο. Τα νερά του κατέληγαν στη λίμνη εξαι-
ρετικά ήρεμα, δίχως να αφρίζουν, καθώς δεν υπήρχε διαφορά 
ύψους στο επίπεδο του εδάφους.

ο Σβεν θέλησε να δει και την άλλη πλευρά της λίμνης, 
αλλά χανόταν μέσα σε μια σπηλιά του βουνού, μερικές δε-
κάδες μέτρα αριστερά της στοάς, από την οποία βγήκε και 
ο ίδιος. Το βουνό, που ήταν παράλληλο με τον ποταμό και 
που, όσο πήγαινε το μάτι σου, πήγαινε και τούτο, ήταν επίσης 
κρυστάλλινο και κίτρινο. διάφανο μέχρι ενός σημείου και με 
ρωγμές, νερά μέσα του, ακριβώς όπως τα κουάρτζ.

Έγειρε το κεφάλι προς τα πίσω για να δει το ύψος του. 
αντίκρισε κάτι που δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους του αν-
θρώπου. Ενιαίο και κατακόρυφο με καμία εσοχή ή προεξοχή 
για να σκαρφαλώσει κανείς, παρά μονάχα την ίδια τραχιά 
επιφάνεια που είχε και το έδαφος. Πραγματικά αδάμαστο, 
σαν κορμός τριανταφυλλιάς

Χαμηλώνοντας το βλέμμα του, το μάτι του έπιασε κάτι 
που δεν είχε διακρίνει προηγουμένως. Μέσα στο σπήλαιο που 
χανόταν η λίμνη, είδε κάποιους να βγαίνουν από τα σκοτάδια 
κολυμπώντας, να βυθίζονται σ’ αυτήν και, ύστερα από περί-
που δέκα δευτερόλεπτα, να αναδύονται κρατώντας κάτι στα 
χέρια τους και να χάνονται πάλι εκεί που το μάτι δεν μπορού-
σε να διακρίνει. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν συνεχώς.

Εκείνος πλησίασε γεμάτος περιέργεια να δει λίγο καλύτε-
ρα τι ακριβώς συνέβαινε. αυτό που κατάλαβε ήταν πως κάτι 
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έπαιρναν από τον βυθό και το τοποθετούσαν πάνω σε όμοιά 
του, στο βάθος του σπηλαίου, αφού πρώτα μελετούσαν το 
σημείο. Εκεί πρέπει να βρίσκονται και τα όρια της λίμνης. Και 
είναι πολύ πιθανόν, το μικρό ποτάμι που είδα πριν φτάσω εδώ, να 
απορρέει από αυτή. Ναι, αυτό πρέπει να είναι... Ήταν ποταμός 
παλαιότερα και, για κάποιον λόγο, τούτοι εδώ οι τύποι τον στα-
μάτησαν. Ποιος ξέρει, όμως, για ποιον λόγο. Μήπως θέλουν να 
δημιουργήσουν μια γιγαντιαία λίμνη για να χωρά περισσότερος 
κόσμος; Μήπως είναι κάποιου είδους ενέργεια απαραίτητη για 
εμάς εδώ πέρα; Έχουν και εδώ πρόβλημα ενέργειας;

«Ει! Εσύ! Τι κοιτάς σαν βλαμμένος;», είπε ένας από αυτούς. 
Είχε χαθεί στις σκέψεις του ο Σβεν και δεν κατάλαβε πως τον 
κοιτούσαν.

«Τίποτε... απλά χάζευα...»
«ωραία. δίνε του λοιπόν!»
«Τι ακριβώς είναι εδώ; Πού βρισκόμαστε; Μόλις ήρθα 

και...»
«Έχω βαρεθεί να λέω σε κάθε ηλίθιο και δεν πρόκειται να 

πω σε κάποιον που φαίνεται ακόμη πιο ηλίθιος! Τράβα αλλού 
και ρώτα! φύγε από εδώ!»

Ένιωσε σαν μικρό παιδί. Το να είσαι ανεπιθύμητος σε 
έναν κόσμο εξίσου ανεπιθύμητο, δημιουργεί τρομακτικές 
εσωτερικές κρούσεις. Άντε πνίξου, παλιομαλάκα...! Εσένα 
έτσι σου φέρθηκαν, όταν πέθανες; Τράβα αλλού και ρώτα... 
τράβα αλλού και ρώτα. Αυτό θα κάνω. Δεν έχω την ανάγκη 
σου, παλιομαλάκα! Μαλάκα... Έτσι σου μίλησαν εσένα όταν 
πρωτομπήκες; Όταν είχες πεθάνει; Δεν σκέφτεσαι καθόλου; 
Είμαι χαμένος και με διώχνεις; Ηλίθιε! Σκουλήκι! Παντού 
υπάρχουν ηλίθιοι... ακόμη και μετά το θάνατο... Δεν διορθώ-
νονται... Ηλίθιοι.

αναστέναξε και απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα του 
επέτρεπαν τα αγκάθια του εδάφους, προσπαθώντας να διώξει 
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από το μυαλό του τις υποτονικές σκέψεις. Μάταια όμως... 
ούτε ο πόνος δεν τις έδιωξε...

Τράβα αλλού και ρώτα... Μα ποιον να ρωτήσω εδώ πέρα; 
Όλοι φαίνονται να είναι ίδιοι με εκείνον. Κοίτα πως ζούνε... 
ζούνε. Αυτό είναι που περιμένουν όλοι; Αυτήν τη σαπίλα; 
Η απραξία σε όλο της το μεγαλείο... Ακόμη και οι μαστού-
ρηδες στο Μάρμπεργκ είναι πιο δραστήριοι... Κοίτα πώς 
κάθονται... Σαν μαϊμούδες... Έχουν γίνει ένα με τη μιζέρια 
τους και περιμένουν το τίποτε. Τίποτε δεν περιμένουν. Τί-
ποτε δεν φαίνεται να αλλάζει, τίποτε δεν φαίνεται να δρα, 
τίποτε στο τίποτε... 

Θεέ μου...
Θεέ μου, μάλλον δεν με δέχθηκες στο βασίλειό σου. Με 

άφησες ανάμεσα σε λύκους και κοράκια να περιπλανιέμαι. 
Δεν σε ένοιαξε που ήμουν πάντοτε πιστός... Δεν σε ένοιαξε 
που τους σταυρούς φιλούσα... Τα μάτια μου είχαν δακρύσει 
πολλές φορές μπρος σου, θυμάσαι; Έφταιξα, αλλά μετάνιω-
σα, στο πλάι σου μεγάλωσα, θυμάσαι; 

Με θυμάσαι;
Έρπαιον, χαμόσυρμα βρέθηκα στον πρώτο Σου ναό,
καταπάτι στα βλέμματά μας συναντιόμουν, 
ας ήμουν έστω ένας αμνός προσευχόμουν
κι όχι κακόηχος σε καμπάνων Σου κραδασμό.

Στον κήπο του εκούρνιαξα με όση ευλάβεια είχε μείνει,
η σκιά του ναού Σου βάραινε, σαν τη χρυσή εκείνη βέρα, 
Αδάμ με γνώση ένιωθα, με φύλλο αστραφτερό, καδένα,
και σα σκουσμάρι έλιωσα, βρωμιά, μέσα στην ίλη.

Μα μια γριά, με κάτανθα μαλλιά, το χώμα σαν ψηλάφισε,
ένιωσε την καταϊδρωμένη μου παράφωνη νότα.
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«Μην Τον φοβάσαι, μέσα βρίσκεται, τράβα και ρώτα»
και σαν τη μάνα μου, που μ’ άφησε, έγνεψα και μάκρισε. 

Μέγα πόνο και αμάρτημα έσυρα προς τα ‘σένα,
κι ας μην το έφερες στις εντολές Σου,
σαν φίδι μέσα μου που έπινε αντί για ‘μένα τις βροχές Σου, 
το ένιωσα και σ’ το ‘φερα να τραγουδήσει για την Εύα.

Μονάχα εσύ κι εγώ γνωρίζαμε... θυμάσαι; 
Βράδια και μέρες σε εκλιπαρούσα... θυμάσαι;
Στην όγδοη ημέρα πάντοτε πισωπατούσα... θυμάσαι;
Για αμαρτία μεγαλύτερη ψιθυρίζαμε... θυμάσαι;

Τη μέρα που με αγκάλιασες με το κατάκριμα, 
τότε που μύρια μου άνοιξε η Παναγία τους κρίνους,
τότε που φως με κατάκλυσε με χίλιους ύμνους,
σε ξύλο άκοπο τη μορφή Σου σκάλισα. 

Και φεύγοντας, δοξάζοντας το όνομά Σου πρώτα,
κι αφήνοντας τους κήπους Σου, με αρώματα ανθών Σου,
εκείνη η γριά με αντάμωσε, σαν αγγελιοφόρο θρος Σου.
«Το ξύλο που εμόρφεψες, είν’ του Παραδείσου η πόρτα».

Και στην όγδοη μέρα προχώρησα και τη φωνή Σου βρήκα,
και πάντα ήλιο έβλεπα, μάραμα έρεβος ποτέ, 
το άρμα σου επρόσμενα μ’ αγγέλους και σάλπιγγες βροντές,
δεσμά αιώνια να σπάσουν, απ’ το βαρύ μου μνήμα. 

 Αλλά γελάστηκα... και άρμα δεν εφάνη, μόνος σύρθηκα  
 ξανά. 

Γελάστηκα... και ο ήλιος με έκαιγε, τα πόδια δε με βάσταξαν.
Αλλά γελάστηκα... ύαινες και δράκοι με κατάχτησαν.
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 Γελάστηκα... και τώρα, στεφάνι αγκάθινο ο καθένας μας  
 φορά.

Δεν κατηγορώ Εσέ, Ω Παντοδύναμε Θεέ,
ας ήμασταν όλοι άξιοι να μας φίλευες,
ας σε δεχόμασταν, όταν τυφλά μας γύρευες, 
στο σκότος, όμοιο με τούτο που βρέθηκα, χωρίς να θες.

Δεν κατηγορώ Εσέ, Ω μεγαλοδύναμε Θεέ,
τη φωτιά των αμνών σου, εσύ κρίνεις και δικάζεις. 
 Μα και πάλι, ίσως για το ρόλο τούτο άλλος να σε έχει  

 ράψει, 
 κρυφά απ’ την Παναγιά, σ’ εκείνον να ωρύεσαι για όσα  

 φταις. 

Με θυμάσαι; Όχι; Δεν πειράζει Θεέ μου, ας σ’ είχα πρώτα. 
Τα πόδια μου πονούν ξανά... η μνεία μου σε χαιρετά.
 Όχι, όμως, και ‘κείνη τη μάκω, τη γριά με τα κάτανθα  

 μαλλιά,
πού ‘πρεπε να μου ‘χε πει «Τράβα αλλού και ρώτα».

Ξέρετε πώς είναι να θες να σωριαστείς χάμω; Να παρατάς 
προδομένος κάθε μικρή ίνα που σε ενώνει με την ουσία σου; 
Παραπάτησε και αγκαλιάστηκε άτσαλα από τα δόντια ενός 
καινούργιου θεού. Έλα, νιώσε με, του έλεγε... και θα καθό-
ταν εκεί, κουρνιασμένος για πάντα ίσως, ξαπλωμένος στο 
δύσμορφο σεντόνι της αφιλόξενης αυτής πλάσης, εάν δεν 
έσπαγε μια φωνή τα νωχελικά μουρμουρητά τριγύρω του. 

«Έρχεται!», ούρλιαξε κάποιος από το πλήθος και όλοι 
γύρω του ταράχθηκαν. Προσπαθούσαν όπως - όπως να τρέ-
ξουν προς τυχαίες κατευθύνσεις. ο Σβεν γύρισε το κεφάλι 
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του να δει τι συνέβαινε, μα το μόνο που πρόλαβε να δει ήταν 
μια σκιερή μορφή με φτερά, τρία μέτρα πάνω από το έδαφος, 
που διέλυε και ρουφούσε όποια ψυχή βρισκόταν στο πέρασμα 
της. Την επόμενη στιγμή, ήταν ο ίδιος που πρόσφερε, άθελά 
του, την ψυχή του ως τροφή για το αλλόκοτο αυτό πλάσμα...
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Η Μαρίνα καθόταν γυμνή, όπως πάντα, στις όχθες 
του ποταμού γλαθώ, που τα νερά του έχουν σταμα-
τήσει να τρέχουν αρκετό καιρό τώρα, δίχως κανείς 

να γνωρίζει τον λόγο. δίπλα της καθόταν ο σύντροφός της, 
γυμνός κι αυτός, ο αχιλλέας. οι ρυτίδες τους μαρτυρούσαν 
πως πέθαναν και οι δυο σε μεγάλη ηλικία. Στην ουσία πέθα-
ναν και οι δυο μαζί.

Χρόνια πριν…

Η φωτιά μέσα στο τζάκι παρήγαγε ένα πολύ γλυκό και θερμό 
φως και το ουίσκι στο τραπέζι προσπαθούσε να βάλει το υγρό 
του πνεύμα μέσα στο γερασμένο ζευγάρι. Τα ξύλα, που ήταν 
παραδομένα στη φωτιά, τσίριζαν και έσκαγαν, ενώ οι φλόγες 
έγλυφαν τα μαυρισμένα πυρότουβλα με τις γλώσσες τους και 
αντανακλούσαν πάνω σε μια φωτογραφία που σκοπός της 
ήταν να θυμίζει στο ζευγάρι ότι κάποτε υπήρξαν νέοι κι αυτοί. 
δυο φλόγες σε άσπρα κεριά που έσταζαν ανεξέλεγκτα πάνω 
σε φθηνά ασημένια κηροπήγια και η τηλεόραση να παίζει το 
«άρωμα γυναίκας» μεταμόρφωσαν τη βραδιά σε μια ήσυχη, 
γαλήνια βραδιά. ο αλ Πατσίνο χόρευε θεσπέσιο ταγκό, αλ-
λά η εικόνα έσπαγε με στιγμιαία χιόνια και ακολουθούσαν  
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μερικά παράσιτα στον ήχο, που ο ρυθμός τους γινόταν όλο και 
πιο έντονος. Μπορείς να παρακολουθήσεις μια τόσο όμορφη 
ταινία με χιονιά; Όχι.

«Βρε, αχιλλέα, σήκω να δεις τι φταίει». Η φωνή της έβγαι-
νε από το λαρύγγι της σαν τα παράσιτα της τηλεόρασης. Ίσως 
ακόμη πιο βραχνή.

«Η βροχή είναι. Θα φτιάξει σε λίγο.»
«Έλα και είναι και ωραίο το έργο. δες μήπως το πιάσουμε 

σε άλλη συχνότητα.»
«αχιλλέα το ένα, αχιλλέα το άλλο. αν δεν ήμουν κι εγώ, 

τίποτα δεν θα λειτουργούσε σ’ αυτό το σπίτι». ο αχιλλέας 
ζηκίδης προσπάθησε να βγάλει και ένα γέλιο, αλλά μετα-
τράπηκε σ’ έναν μακρόσυρτο βήχα. Στηρίχθηκε στα πονεμένα 
του χέρια για να σηκωθεί και πήγε προς την τηλεόραση αργά 
και ελαφρά σκυμμένος. Η Μαρίνα σκέφτηκε ότι ο άνδρας της 
άρχισε να καμπουριάζει.

Μέχρι να φτάσει ο αχιλλέας στην τηλεόραση, η εικόνα είχε 
χαθεί εντελώς και τα παράσιτα δεν άφηναν τον ήχο ελεύθερο. 
Μόνο όταν ο αχιλλέας πήγε δίπλα της, κατάλαβε πως αυτός 
ο ήχος δεν ήταν παράσιτα και ότι δεν έβγαινε από τα ηχεία... 
ακριβώς εκείνη τη στιγμή η φωτιά στο τζάκι φούντωσε και 
οι γλώσσες της πρασίνισαν... Μόνο τότε ένιωσε την ένταση 
του φόβου και τον ιδρώτα που βγαίνει από τους πόρους 
απότομα και σε τυλίγει σαν τον θάνατο... Μόνο τότε η σκιά 
του αχιλλέα έπεσε πάνω στο νέο ζευγάρι της φωτογραφίας... 
Τα δόντια του σφίχτηκαν... Μόνο τότε έτριξαν τα τζάμια από 
το δυνατό μπουμπουνητό... Μόνο τότε η φωνή της Μαρίνας 
βγήκε καθαρή, ένα ουρλιαχτό... Μόνο και μόνο τότε η οθόνη 
έσκασε, γεμίζοντας την κοιλιά του αχιλλέα με εκατομμύρια 
κομμάτια γυαλιού! Το σώμα του σωριάστηκε στο πάτωμα! 

«Θεέ μου!!!»
Χρώματα παντού...
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Η Μαρίνα σηκώθηκε με εκπληκτική ταχύτητα για το κορμί 
της και έπεσε πάνω από το νεκρό σώμα του συζύγου της. δά-
κρυα δεν έβγαιναν ακόμα από τα μάτια της. Προσπαθούσε να 
συνειδητοποιήσει αυτό το αποτρόπαιο και αδύνατο, που συνέβη. 

«γιατί, Θεέ μου!!!»
οι στριγκλιές της ακούστηκαν και στο διπλανό σπίτι, αλλά 

κανείς δεν έδωσε σημασία.
Δεν μπορώ να κουνηθώ, σήκωσέ με...
Μα εκείνη δεν τον άκουγε, παρά φώναζε το όνομά του 

σαν να τον καλούσε πίσω. και τα δάκρυα... Τα δάκρυα τώρα 
πια κυλούσαν πολύ άνετα πάνω στα χαρακωμένα μάγουλά 
της. Η κουρτίνα πίσω από τη διαλυμένη πλέον τηλεόραση 
τυλίχθηκε στις φλόγες και, με τη σειρά της, τις μετέδωσε στο 
κουρτινόξυλο.

Φωτιά. Σήκω και σβήσ’ τη, κάνε κάτι!
Το κουρτινόξυλο δεν άντεξε στο καμένο βάρος του και 

έπεσε πάνω στο χαλί. Η Μαρίνα δεν πτοήθηκε καθόλου από 
τη φωτιά που εξαπλωνόταν σιγά - σιγά. 

«αγάπη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι», του ψιθύρισε γλυκά, 
έχοντας αποδεχτεί το μεγαλείο της πυράς που θα κατάπινε 
τα πάντα. Στην πυρά, που ένιωθε πως έπρεπε να διδάξει τη 
δύναμή της σε εκείνες τις μικρές φυλακισμένες φλόγες πάνω 
στα κεριά. Έπρεπε να ενωθεί με τη φωτιά που έκαιγε μέσα 
στο τζάκι και να κάνουν τα καταραμένα πυρότουβλα, που τις 
κρατάνε δέσμιες τόσα χρόνια, να ραγίσουν! Επανάσταση!!! 

«Είναι καλά τουλάχιστον εκεί που είσαι;»

Άσε σήμερα το δάκρυ να κυλήσει,
τη μνήμη του νεκρού να τιμήσει,

Πιες μια γουλιά κρασί για να ‘χει καλό ταξίδι
κι ευχήσου την πόρτα σου να μην ξαναχτυπήσει.
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Θα τον δεις, θα συναντηθούμε όλοι εκεί ξανά,
στην πύλη όπου το φως να βγαίνει δεν σταματά.
Στην πύλη όπου είναι η αρχή του διαδρόμου
Κι όλα όσα θα βρεις είναι το τέλος του φόβου.

Μη φοβάσαι, θα έρθει και για σένα εκείνη η μέρα,
όπου τους γνωστούς θα δεις σα να ‘ναι ψέμα.
Αυτοί θα σε υποδεχτούν με γιορτές και αγκαλιές
κι εσύ για το πώς πέθανες θα τους λες.

Κι αργότερα θα είσαι εσύ αυτός
που τους νεκρούς θα περιμένεις.
Όταν τον διάδρομο θα διασχίζει κάποιος γνωστός,
Να δεις τι χαρά θα παίρνεις...

Συνέχισε να μένει ακίνητη και να κλαίει πάνω από τον 
νεκρό σύζυγό της, καθώς οι φλόγες τύλιγαν τα ρούχα της.

Χρώματα... 
Χρώματα παντού...
Η νιότη βρήκε τη θέση της ξανά μέσα στα ξερά βήματα ενός 

κουκουλοφόρου άντρα που βγήκε από την καμένη διαύγεια 
των πραγμάτων... 

δεν θα μετάνιωνε ποτέ για την ενέργειά της τότε... αφού, 
μέσα στην ατυχία της και χωρίς να το γνωρίζει, επέλεξε μια 
άλλη ζωή. αυτή στο Βίλβετ... 

Η ζωή και των δύο άλλαξε σε πολλά σημεία από τότε που 
ήρθαν εδώ. Μόνο οι μορφές τους δεν άλλαξαν, όπου ακόμα 
κι αν φαίνονταν γέροι, δεν ένιωθαν την κούραση όλων όσα 
είχαν περάσει. Η βραχνάδα από τις φωνές τους είχε πλέον 
εξαφανιστεί, ενώ μπορούσαν επίσης να τρέχουν επί ώρες. δε 
χρειάζονταν ύπνο, δεν θα πέθαιναν ποτέ ξανά. Τι καλύτερο σε 
έναν τέτοιον κόσμο; κανείς από τους δύο δεν περίμενε να είναι 
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έτσι τα πράγματα μετά τον θάνατο. οι μύθοι και οι θρησκείες 
μιλούσαν για κάτι παρόμοιο, κάτι ήσυχο, αλλά όχι τόσο ήσυχο. 

οι ψυχές που κατοικούσαν στο Βίλβετ ήταν απλά υπέ-
ροχες, πλήρως φιλικές, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα 
οπουδήποτε, όπως κι οι ίδιοι άλλωστε. κάθονται και απο-
λαμβάνουν την αρμονία της φύσης με ό,τι αυτή περιέχει, μια 
εντελώς διαφορετική φύση από αυτήν που είχαν συνηθίσει. 
Όχι τόσο πλούσια σε είδη, όπως αυτή της γης, αλλά αγνή, 
καθαρή και αναλλοίωτη φύση. Μια φύση παγιδευμένη από 
μπλε στρώματα φωτός που ταξιδεύουν για πάντα σαν ομί-
χλη ανάμεσα στα δέντρα. Έλουζαν όλο το Βίλβετ σαν ιστός, 
από δέντρο σε δέντρο, και σαν φεγγαρογητεμένη θάλασσα 
στεκόταν η πλάση στο ταξίδι τους. και πόσο μυστήριο είναι 
το ταξίδι του φωτός... κουβαλά πάνω του εμπειρίες από 
κάθε επιφάνεια ανάκλασης, χρωματίζοντας κάθε τι, είτε σε 
σκοτεινή Χώρα του Ποτέ, είτε σε ολοφώτεινη Σκοτία. κάθε 
στάλα τέτοιου φωτός, τέτοιας θάλασσας, είναι γλυκόξινη 
ιπτάμενη θεωρία... και πάντοτε μπλε... με μερικούς διάσπαρ-
τους σφαιρικούς μοβ χρωματισμούς να πλέουν ανεξάρτητα, 
αλλά ακολουθώντας πάντοτε το ταξίδι του φωτός. Η φύση 
αυτών των μοβ σφαιριδίων, που από μακριά φαίνονταν σαν 
στάλες λάδι στο νερό, πυρακτωμένες νεφώσεις ήταν με βαρύ 
πυρήνα... Ένα σύμπαν ολόκληρο θα μπορούσε να υπάρχει 
μέσα τους. Λόανεκ αποκαλούνταν από τους κατοίκους του 
Βίλβετ, για εντελώς άγνωστους λόγους.

αραιά και πού, όχι σπάνια όμως, εκπέμπονταν πολλές 
άσπρες λάμψεις μικρής διάρκειας και απροσδιόριστης πηγής, 
που κάλυπταν σε έκταση όλο το Βίλβετ. δεν ήταν αστραπές 
ή κεραυνοί, αλλά λάμψεις πολύ λαμπερότερες και όχι τόσο 
φευγαλέες. Έτσι, μόνο σ’ εκείνες τις στιγμές μπορούσε κανείς 
να παρατηρήσει πως ο πυρήνας ενός Λόανεκ δεν απείχε κα-
θόλου σε ομορφιά και μορφή από έναν κυανοτριχίτη. 
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Ταυτόχρονα με τις λάμψεις, τα κλαδιά των δέντρων κι-
νούνταν για λίγο, σαν να ήθελαν να δώσουν μια απάντηση 
στο φαινόμενο. και όταν πολύ σπάνια τύχαινε να υπάρχουν 
διαδοχικές λάμψεις, μερικά δέντρα άλλαζαν τελείως στάση με 
αποτέλεσμα να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο το τοπίο. Ποτέ 
άλλοτε, όμως, τα δέντρα δεν έχουν φανερώσει τάσεις ζωής. 
Πέρα από αυτήν την αλλόκοτη αντίδραση, ήταν πάντοτε 
άψυχα και ακίνητα...

Τα δέντρα, όμως, δεν ήταν τα μοναδικά που ανταποκρί-
νονταν. Τα Λόανεκ, που σκοπός τους ήταν να ανάβουν τα 
Έστρημ, έτρεμαν σκανδαλιάρικα, σαν να έμπαινε η ψυχή μιας 
πυγολαμπίδας μέσα τους για να τα ζωντανέψει. αμέσως μετά, 
κατέβαιναν με νεραϊδίσιους ελιγμούς σε χαμηλότερο ύψος, 
για να ανάψουν με μοβ επίσης φλόγα το άνθος των Έστρημ. 

Τα Έστρημ ήταν ένα είδος φυτού με μονάχα ένα μυτερό άν-
θος που αποτελείται από τρία πορφυρά τριγωνικά πέταλα. Τα 
πέταλα ήταν πάντοτε ενωμένα μεταξύ τους, δημιουργώντας 
έναν παχυλό στη βάση του κώνο, για να ανοίξουν μονάχα 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η κορυφή του κώνου, λοιπόν, 
ήταν το σημείο που φλεγόταν από τα Λόανεκ μετά από κάθε 
λάμψη. Το παράδοξο, βέβαια, είναι πως, αν και τυλιγόταν στις 
φλόγες, ποτέ δεν καταστρεφόταν από αυτές. Έμενε εντελώς 
άθικτο μέχρι που η φλόγα θα έσβηνε από άγνωστο και πάλι 
παράγοντα. καμιά φορά, τύχαινε τα Έστρημ να τυλίγονται 
στους κορμούς των δέντρων θυμίζοντας πυρσούς, προσθέ-
τοντας λίγο επικό μυστήριο στο περιβάλλον, αλλά ούτε και 
τα δέντρα κινδύνευσαν ποτέ από τις φλόγες τους. Το γιατί 
και το πώς... κανείς δεν το γνωρίζει.

Μόλις τα Λόανεκ έδιναν την ψυχή τους στα Έστρημ, ανέ-
βαιναν πάλι λίγο πιο χαμηλά από δυο ανθρώπους ύψος και 
συνέχιζαν να κολυμπούν μέσα στις μπλε ομίχλες, πιο ήρεμα 
πλέον... σαν να είχαν τελειώσει μια ερωτική πράξη. Η ερωτική 
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φύση των Λόανεκ, όμως, σίγουρα δεν ήταν μονογαμική. Θα 
έδιναν τη φλόγα τους, όπου έβρισκαν. Ποτέ, όμως, δεν υπήρ-
χαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Ίσως επειδή γνώριζαν πως για 
όλα υπάρχει ένα Έστρημ να τα υποδεχτεί. και το αντίστρο-
φο... για όλα τα Έστρημ υπάρχει ένα Λόανεκ να τα ανάψει.

φυσικά, οι κάτοικοι του Βίλβετ ούτε αυτό γνώριζαν, 
όπως και πολλά άλλα πράγματα. δεν τους ενδιέφερε. Εδώ, η 
μανία του ανθρώπου να ανακαλύπτει είχε φαγωθεί από την 
ηρεμία και την αιωνιότητα. Όταν υπάρχεις για πάντα, δεν σε 
ενδιαφέρει να προλάβεις, να τρέχεις, να ανακαλύπτεις. Όλα 
αυτά σπάνε τη γαλήνη. και όσοι βρίσκονται εδώ, σε τούτον 
τον τόπο, γνωρίζουν να σέβονται. Θα έλεγε κανείς πως ακο-
λουθούν πιστά τη ρήση «πίστευε και μη ερεύνα», αλλά δεν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μπορεί να γνωρίζουν τι είναι η 
Πίστη, αλλά δεν ήρθαν εδώ με κάποιον θεό αγκαλιά. και 
σίγουρα δεν ήρθαν με κάποιον βασιλιά. Τίποτα δεν είναι χω-
ρισμένο και τίποτα δεν ανήκει στον οποιονδήποτε. κανένας 
δεν είναι βασιλιάς, αυτοκράτορας, πλανητάρχης και κανένας 
δούλος. Όλα τα ζώα είναι ίσα και κανένα δεν είναι παραπάνω 
ίσο από τα άλλα.

δεν αξίζει εδώ λοιπόν, στο Βίλβετ, να κυριαρχείς πάνω 
σε οτιδήποτε. αντιλαμβάνεσαι άμεσα πως είσαι κομμάτι του 
κόσμου και όχι κοσμικό κομμάτι. Σ’ αυτό, βέβαια, πέρα από 
τη ράτσα των ψυχών τούτων, βοηθάνε και κάποιες ιδιότητές 
τους που τις κάνει να συνειδητοποιήσουν πιο εύκολα πως 
όλο το μπάχαλο στον πλανήτη γη έχει οριστεί μονάχα από 
τις ανθρώπινες ανάγκες. Εάν δεν υπήρχαν οι πρωταρχικές 
ανάγκες του ανθρώπου, δεν θα δημιουργούνταν και όλες οι 
υπόλοιπες, αυτές οι τελείως άχρηστες, που ουδεμία σχέση 
έχουν με την επιβίωση.

οι ψυχές, λοιπόν, δεν χρειάζονται τροφή, ενδύματα ή 
χρόνο και το Βίλβετ γεωλογικά είναι ίδιο εκτός από σπάνιες 
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εξαιρέσεις. Επομένως, δεν χρειάζεται να μετακινείται κανείς, 
να προσπαθεί να εδραιωθεί σε ένα σημείο με καλύτερη θέα ή 
περισσότερους πόρους, άρα για ποιον λόγο να μάχεται με τον 
συνάνθρωπό του, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί 
να κατακτηθεί; 

και το καλύτερο από όλα είναι πως όλα αυτά οι κάτοικοι 
του Βίλβετ δεν τα κατανόησαν. Τα γνώριζαν με το που πέρα-
σαν σε αυτόν τον κόσμο. Όπως ένα μωρό ξέρει πώς να κλαίει. 
Το γιατί τα Λόανεκ πετούσαν εδώ και εκεί, γιατί βγαίνουν 
αυτές οι λάμψεις, γιατί οι φλόγες των Έστρημ σβήνουν όλες 
ταυτόχρονα και είναι σαν να μην κάηκαν ποτέ τους, άσ’ το 
να το ανακαλύψει κανένας τρελός επιστήμονας που δεν πήρε 
βραβείο Νόμπελ στη γη και νομίζει ότι θα το πάρει εδώ. από 
την άλλη... και η περιέργεια χρειάζεται κάπου - κάπου. Θα 
έπρεπε τουλάχιστον μερικοί κάτοικοι του Βίλβετ να αναρωτη-
θούν για ποιον λόγο ο ποταμός γλαθώ έχει σχεδόν στερέψει. 
Ή για ποιο λόγο αρκετά Έστρημ σταμάτησαν να δέχονται τη 
φλόγα των Λόανεκ. 

δεν ανακατεύεται κανένας με τη φύση. Άσ’ τη να λειτουρ-
γεί όπως νομίζει. κάτι ξέρει αυτή...

«αχιλλέα, ένα Άδερσι έρχεται προς το μέρος μας!», σχεδόν 
φώναξε από έκπληξη η Μαρίνα.

«Ναι, όντως», απάντησε πιο συγκρατημένα, αλλά με έκ-
πληξη κι εκείνος.

Τα Άδερσι ήταν άλλο ένα είδος από τη φτωχή, αλλά επαρ-
κή, φύση του Βίλβετ, που ήταν ολόιδιο με ελάφι, αλλά χωρίς 
κέρατα και βαθύ βυσσινή τρίχωμα. ο ρυθμός των εμφανίσεών 
τους ήταν πολύ μικρός, καθώς τα έβλεπαν μόνο όσοι έπρεπε 
να τα δουν. Η προέλευσή τους, όπως για τα πάντα στο Βίλβετ 
άλλωστε, άγνωστη. 
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Το περπάτημά του ήταν βαρύ, αργό. Τους πλησίαζε. Παρά 
την ευγενή μορφή των πλασμάτων αυτών, είχαν κάτι άγριο 
στο βλέμμα τους που το μετέδιδαν χωρίς εξαίρεση. και αυτήν 
τη στιγμή, το συγκεκριμένο Άδερσι, κοιτούσε με επιμονή τη 
Μαρίνα... Εκείνη, όμως, γνώριζε και δεν τρόμαξε. Το άφησε με 
πλήρη εμπιστοσύνη να την πλησιάσει, για να γλύψει αρκετές 
φορές το χορτάρι μπροστά στα πόδια της. 

«κάποιος δικός μας έρχεται, αχιλλέα!»
Σηκώθηκαν αμέσως από το έδαφος και περίμεναν να δουν 

κάποιο Έστρημ να φυτρώνει από το έδαφος, να βγάλει από 
μέσα του αυτόν που θα ερχόταν, εκείνον που θα γεννιόταν 
ξανά. δεν είχαν ιδέα ποιος θα μπορούσε να ‘ταν. Μονάχα ότι 
το Άδερσι με την εμφάνισή του δήλωσε πως κάποιος δικός 
τους είναι έτοιμος να μπει Βίλβετ. 

Το χορτάρι στο έδαφος άρχισε να κινείται, σαν να είχε από 
κάτω του εκατοντάδες σκουλήκια. Εδώ, όμως, δεν υπάρχουν 
σκουλήκια, ούτε ερπετά. Μόνο αναγέννηση για πάντα...

Το Άδερσι, αφού είδε το έδαφος να πάλλεται, έφυγε το ίδιο 
αργά και χάθηκε μέσα στα πυκνά δέντρα. Είχε εκπληρώσει 
την αποστολή του και τραβούσε για τον επόμενο... 

«Ποιος λες να είναι;», ρώτησε η Μαρίνα γεμάτη λαχτάρα.
«Πού θες να ξέρω;» 
«α, κοίτα ποιος έρχεται.»
Ήταν ένας πολύ καλός φίλος του φίλιππου. από μικροί 

είχαν μεγαλώσει μαζί. Έπιναν μαζί, μαζί είχαν κάνει το πρώτο 
τσιγάρο, μαζί συζητούσαν ώρες για το τι θα μπορούσε να 
υπάρχει μετά τον θάνατο. κανείς τους δεν είχε μαντέψει σωστά.

«Χαίρετε! Ένα Άδερσι με έφερε ως εδώ και, αφού είστε και 
εσείς εδώ, πρέπει να είναι ο φίλιππος. κουνιέται, κουνιέται;» 
ρώτησε με το βλέμμα στο έδαφος.

«αχιλλέα, είναι ο γιος μας ο μικρός!»
«Ναι, αυτός είναι!»
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ο αχιλλέας και η Μαρίνα έλαμπαν από τη χαρά τους. 
Ξαναβρήκαν τον έναν από τους δυο τους γιους. Πόσο τον 
είχαν πεθυμήσει. Θα γίνουν πάλι μια οικογένεια για πάντα! 
Θέλω ή δεν θέλω να έρθει; Είναι δυνατόν να χαίρομαι που 
πέθανε ο γιος μου;

Άρχισαν να καταφτάνουν στο σημείο και άλλοι γνωστοί 
και συγγενείς του φίλιππου. Η αδερφή της μητέρας του και, 
λίγα μέτρα πιο πέρα, ένας φίλος του που σπούδαζαν μαζί. Τον 
είχε αφήσει ένα καλοκαίρι στη μέση των σπουδών τους. Στην 
τελευταία συνομιλία τους από το τηλέφωνο, του είχε πει πως 
θα τα ξανάλεγαν τον οκτώβριο στη σχολή. δεν τα ξανάπαν. 
Μάλλον εδώ είναι καλύτερο μέρος για συζητήσεις. 

Εκείνο το καλοκαίρι, ο φίλιππος έχασε τρία δικά του άτο-
μα. Τον συμμαθητή του, τον πατέρα της κολλητής του, που 
ήταν και φίλος του πατέρα του, καθώς και τον παππού του 
απ’ την πλευρά της Μαρίνας. ο παππούς του δεν ήταν και 
ό,τι καλύτερο για παππούς. Ήταν μάγκας και δεν τον ένοιαζε 
πολύ η οικογένειά του. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το 
καλό κρασί και τα καφενεία. καλό το κρασί, αλλά, στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση και απ’ όσα είχε ακούσει ο φίλιππος, 
το κρασί έπινε τον παππού και όχι ο παππούς το κρασί. 

Όλους θα τους συναντούσε εδώ ξανά. Όλους, εκτός από 
το παππού του, που κανείς πλέον δεν γνώριζε στο Βίλβετ...

«γεια σου, Μαρίνα. Το Άδερσι με καθοδήγησε. Ποιος είναι, 
καταλάβατε;», ρώτησε η αδερφή της, που μόλις κατέφθασε 
στο σημείο.

«Ναι, Μάρθα. Είναι ο φίλιππος.»
«Βρε τον ανιψούλη μου… Πέρασαν κι αυτού τα χρόνια. 

Πώς να είναι τώρα; γέρος, νέος;» 
«Θα δείξει», απάντησε ο αχιλλέας.
Το χώμα έσπασε με μυριάδες ρωγμές και το άνθος του 

Έστρημ άρχισε να ξεπροβάλλει στο γαλάζιο φως. Πάσχιζε να 
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βγει, κουνώντας πέρα δώθε το κλειστό του άνθος. κανένας, 
όμως, δεν θα βοηθούσε το φυτό να βγει πιο γρήγορα. δεν είχε 
τολμήσει ποτέ κανείς στο Βίλβετ να αγγίξει ένα Έστρημ τη 
στιγμή που αυτό έβγαινε από το έδαφος. Μπορεί κάτι να μην 
πήγαινε καλά. Άσε τη φύση να λειτουργεί όπως αυτή θέλει.

«Εσύ, νέε μου, ποιος είσαι; φίλος του φίλιππου;», ρώτησε 
η Μαρίνα.

«Μάλιστα. αλέξης είναι το όνομά μου», απάντησε το 
παλικάρι που μόλις είχε φτάσει στο σημείο. 

«Χάρηκα. Είμαι η Μαρίνα, η μητέρα του φίλιππου. δεν σε 
θυμάμαι όμως. Είχαμε γνωριστεί πιο παλιά;»

«Όχι, αλλά θα πρέπει να σας είχε μιλήσει ο φίλιππος για 
μένα. Ήμουν συμφοιτητής με τον γιο σας, αλλά έφυγα γρή-
γορα. Είχε έρθει και στην κηδεία μου. Το θυμάμαι σαν να ήταν 
τώρα. Έκλαιγε συνεχεία και φορούσε κάτι γυαλιά ηλίου που 
δεν του πήγαιναν καθόλου. κωμικοτραγική κατάσταση», είπε 
και χαμογέλασε, ανασηκώνοντας τα φρύδια του.

«κάτι θυμάμαι τώρα που το λες. Μου είχε πει για ένα φίλο 
του που σκοτώθηκε, αλλά δεν θυμάμαι πώς». 

«από ανοησία μου. αλλά δεν με πείραξε, αφού είδα πόσο 
όμορφα είναι τα πράγματα εδώ. Το μόνο που με πείραξε εί-
ναι ότι άφησα την κοπέλα μου μόνη της και, όταν ήρθε στο 
Βίλβετ, γνώρισα τον σύζυγό της να περιμένει πάνω από το 
Έστρημ».

Γιατί τόσο νωρίς...; 

Βρόχευες το μνήμα μου ολημερίς νερό κι αλάτι.
Πότιζες τους γόνους μου με το βροχής κι αγέρα δάκρυ.

Στα σκαλοπάτια της μάταιης προσπάθειας διψούσα,
κι άγριος ο Ήλιος για δίχως βλέφαρα, σαπίζει τη ματιά.
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Θα σου λεγα πως είσαι πανέμορφη, στεκάμενη  
από πάνω μου, με τόσα λουλούδια αγκαλιά.

Αλλά με στόμα ραμμένο απ’ το χώμα,  
μακάρι και να μιλούσα...

Να σε κρατήσω, να σε αγγίξω ήθελα,  
απάνω μου να σε φορέσω,

απ’ τους για μένα θρήνους σου να σε αρπάξω  
και να ντυθούμε στ’ άσπρα.

Μα είμαι αιθέριος, Μούσα μου,  
ασώματος και άδειος από σάρκα.

Τα χέρια να σηκώσω δεν μπορώ,  
πόσο μάλλον να χορέψω.

Κι ύστερα, χάθηκες, σ’ έχασα, μα είχα κι ένα βάρος  
πια να θρέψω.

Τόσο νέα κι όμορφη, το ακριβότερο συναίσθημα  
για μένα μη χαλάσεις,

θέριεψέ το, άσε κι άλλο πλοίο στο λιμάνι σου ν’ αράξει.
Ας κουβαλώ το σέβας του νεκρού,  

δεν θα σου το απαγορεύσω.

Και τώρα, πρέπει χρόνια να ‘χουν ξορκιστεί  
απ’ την κλεψύδρα,

εδώ, στον κόσμο των νεκρών, σ’ όλους μιλώ για σένα.
Πως νιώθω την κάθε σου από έρωτα σπασμένη φλέβα,
και δεν κρύβω πως γνώση της ευχής μου δεν κατείχα.

Και τώρα, ποιος είναι αυτός που σε θαυμάζει γυμνή;
Ποιος είναι αυτός που σου ψιθυρίζει  

πως ποτέ δεν θα πεθάνετε;
Ποιος είναι αυτός που σε ποτίζει Ιχώρ και Γη;
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Που στα όνειρά του με Το δικαίωμα  
σε γεύεται κι εκφράζεται...

Σκάλισε το όνομά σου εκεί που εγώ σε βάφτισα...

Βαφτίστηκα εκεί που τ’ όνομά μου ξεχάστηκε...

Το Έστρημ είχε βγει σχεδόν ολόκληρο, κουνώντας το 
μυτερό του άνθος σπασμωδικά, σαν ετοιμοθάνατο ψάρι έξω 
από το νερό. Χτυπιόταν στο δροσερό χορτάρι, ανοίγοντας 
σιγά - σιγά το άνθος του. οι κινήσεις του άνθους, όμως, 
δεν προέρχονταν από το ίδιο το φυτό, αλλά από αυτόν που 
βρισκόταν μέσα του... Τα αγκομαχητά του φίλιππου κατά-
φερναν να διαπεράσουν τις μοβ ίνες του Έστρημ. από τις 
σχισμές του άνθους έσταζαν κόκκινα πηχτά υγρά και το χέρι 
του φίλιππου άρχισε να σκίζει το μοβ πέπλο που τον χώριζε 
από το Βίλβετ. Το τρεμόπαιγμα των δακτύλων του δήλωνε 
τον φόβο και την ένταση που τον κυριαρχούσαν. κανένας, 
όμως, δεν θα βοηθούσε. Το δεξί του χέρι κατάφερε και αυτό 
να βγει, σκίζοντας ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του άνθους. Το 
άνθος έβγαλε ένα μακρόσυρτο ουρλιαχτό και όλα τα υγρά, 
που έδιναν την αίσθηση στον φίλιππο ότι δεν θα τα άντεχε 
περισσότερο, χύθηκαν βάφοντας το χορτάρι κόκκινο. Το 
σώμα του, από το στήθος και κάτω, βρισκόταν ακόμα μέσα 
στο άνθος, στο οποίο δεν φαινόταν να χωράει ούτε το μισό 
σώμα ενός ανθρώπου. 

ο φίλιππος καθάρισε με τα χέρια του το πρόσωπό του 
από τα υγρά του Έστρημ και, αφού καθάρισε και τα μάτια 
του, τα άνοιξε. Είδε τη μητέρα του και τον πατέρα του από 
πάνω ακριβώς να τον κοιτάζουν γλυκά. ακριβώς όπως τους 
είχε δει, όταν γεννήθηκε. Τα ίδια συναισθήματα, η ίδια χαρά.
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Η μητέρα του άνοιξε τα χέρια της για να τον δεχτεί στην 
αγκαλιά της και εκείνος έσπρωξε με όλη τη δύναμη των πο-
διών του για να καταφέρει να ελευθερωθεί ολοκληρωτικά. Το 
Έστρημ πετάχτηκε προς τα πίσω από την ώθηση και έμεινε 
εκεί, σαν νεκρό ζώο. Το άνθος του, όμως, καλύφτηκε από 
πορτοκαλί και πράσινη λάμψη ταυτόχρονα, που σταδιακά 
κάλυψε και την παραμικρή γρατζουνιά πάνω του, και ορθώ-
θηκε και πάλι ολοζώντανο, περιμένοντας το Λόανεκ που θα 
το άναβε για πρώτη φορά.

«Μητέρα!». Το χαμόγελο του πατέρα του μεγάλωσε ακόμα 
περισσότερο. δεν μπορούσε να το συγκρατήσει.

«φίλιππε!»
οι δυο αγκαλιές έσμιξαν σφιχτά. ο αχιλλέας πήγε από το 

πλάι και τους αγκάλιασε και τους δυο. Έμειναν έτσι αρκετή 
ώρα, χωρίς να πουν τίποτα. Μόνο κοιτάζονταν μεταξύ τους και 
ανεξέλεγκτα χαμογελά ενθουσιασμού γυρνούσαν από στόμα 
σε στόμα. οι στιγμές αυτές, πραγματικά, θα μπορούσαν να 
διαρκέσουν για πάντα, εάν δεν βρεθεί κάτι να σε συνεφέρει. 

«φίλιππε, εμάς δε θα μας χαιρετήσεις;»
«Νίκο! φίλε μου!»
Ένας - ένας υποδέχθηκαν τον φίλιππο με μεγαλειώδη 

χαρά, σαν σε γιορτή και όχι κηδεία. Έτσι είναι σε κάθε ταξίδι. 
Άλλοι χαιρετούν και άλλοι υποδέχονται. Άλλοι κλαίνε, και 
άλλοι χαίρονται. Μην εύχεστε για κάτι από τα δύο. Να εύχεστε 
να θυμάστε και τις δύο πλευρές.

οι ιστορίες που εξιστορούνταν ανέμιζαν στον αέρα σαν 
σερπαντίνες σε καρναβάλι. Άτακτες και άστοχες, πιάνονταν 
από τον οποιονδήποτε, που πολλές φορές απαντούσε χωρίς 
να πρέπει, μόνο και μόνο για να συνεχίσει τον σαματά. και 
η βοή για κάποιον που βρισκόταν έξω από τον σαματά, ήταν 
τόσο ηχηρή και ακαταλαβίστικη που, για να πιάσεις μια λέξη, 
ήταν σαν να πιάνεις χαρτοπόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι πε-
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ρίεργοι το προσπαθούσαν, από απόσταση ασφαλείας πάντα 
για να μη λάμψει η περιέργειά τους.

και ενώ ο φίλιππος συζητούσε με τον αλέξη για το θάνατό 
του, τους διέκοψε ο πατέρας του, χωρίς να πάρει τον λόγο, 
όπως έκανε πάντα. 

«Πώς ήρθες εδώ, γιε μου; Ήταν καλό το ταξίδι σου; Εγώ 
τα είχα χάσει λίγο και αν δεν είχα τη μητέρα σου, μπορεί να 
ήμουν ακόμα στη λίμνη της Σαδέις.»

«Έτσι λέγεται η λίμνη που σε μεταφέρει στη σπηλιά με το 
φως; Περίεργο όνομα έχει...»

«Ναι», πετάχτηκε αυτήν τη φορά η μητέρα του. «και αυτό 
το φως που λες, το ονομάζουμε Χεκιέιλθας. Λοιπόν, για πες 
μας. Πώς τα κατάφερες;»

«Πήγαινα στην Πάτρα, μητέρα, να δω τον αδερφό μου. 
Έφυγα σε μια στροφή με το αμάξι. Μάλλον το ήθελα. Στην αρχή 
νόμιζα ότι ήμουν ζωντανός και ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ 
από κάποιο σοκ παράλυσης. Μετά, που ήρθαν κάποιοι να με 
βοηθήσουν, κατάλαβα. Είπαν ότι είμαι νεκρός. Μου έκλεισαν 
τα μάτια κι εγώ συνέχιζα να βλέπω. Ήταν φοβερό.»

«Το ίδιο έπαθα κι εγώ, γιε μου. Μιλούσα στη μητέρα σου, 
αλλά αυτή δεν με άκουγε. και πότε με άκουσε όμως; Μια ζωή 
της μιλούσα, αυτή το δικό της», είπε ο αχιλλέας, κουνώντας 
πάνω κάτω το κεφάλι του για να την πειράξει απλά, όχι από 
ειρωνεία.

«αλήθεια, η φωτιά τότε, από πού ξεκίνησε; οι ειδικοί είπαν 
από την τηλεόραση.»

«Είναι αλήθεια. Έσκασε πάνω μου και πέθανα ακαριαία. 
Θέλω να πω... έτσι πιστεύω ότι έγινε, γιατί δεν ένιωσα πόνο. 
Η καημένη η μάνα σου κάηκε ζωντανή.»

«δεν ήθελα να σε αφήσω μόνο σου, αχιλλέα. Τι θα έκανα 
μετά;» πρόσθεσε η Μαρίνα με παράπονο, καθώς του έσφιγγε 
το χέρι.
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«Έτσι εξηγείται. Είχα σκεφτεί τα πάντα για να καταλάβω 
πώς έγινε να φύγετε και οι δυο μαζί, αλλά αυτό το σενάριο 
δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου». Έκανε μια παύ-
ση για να σχηματίσει την εικόνα στο μυαλό του και ύστερα 
πρόσθεσε: «Εάν ξέρατε πόσο μου λείψατε!». Τους αγκάλιασε 
ακόμη μια φορά και συνέχισε: «Το δικό μου σενάριο ήταν λίγο 
πιο πεζό!»

«Μαρίνα», διέκοψε η αδερφή της, «εμείς φεύγουμε για να 
σας αφήσουμε να τα πείτε και θα ξαναβρεθούμε αργότερα, 
εντάξει;» 

«Εντάξει, καλή μου.»
«Ε, φεύγω κι εγώ, φίλιππε», πετάχτηκε κι ο αλέξης. οι 

δικοί σου θα σου εξηγήσουν πώς θα με βρίσκεις.»
«ας πηγαίνω κι εγώ» είπε και ο Νίκος. «Χάρηκα, αδερφέ, 

που ήρθες. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Τώρα πια, τίποτα 
δεν μας βιάζει.» 

«Εντάξει, παιδιά. Θα σας βρω αργότερα.» 

«Λοιπόν, φίλιππε...», είπε ο πατέρας του. «Πες μου. Πώς 
σου φαίνεται εδώ το μέρος;»

ο φίλιππος δεν είχε προλάβει καν να εστιάσει την προ-
σοχή του σε αυτό που τους περιέβαλε. Παντού δέντρα. Ένα 
πυκνό, τεράστιο δάσος που ξεκινούσε από τις όχθες του 
ποταμού γλαθώ και τον ακολουθούσε μέχρι εκεί που έφτανε 
το μάτι σου. Τα δέντρα δεν ήταν ψηλότερα από εφτά με οχτώ 
μέτρα και τα κλαδιά τους ήταν, είτε χοντρά είτε ψηλά, είτε πυ-
κνά, είτε αραιά. διάσπαρτα κλαδιά έσκιζαν τον αέρα παντού 
και όλα μαζί έφτιαχναν ένα πανέμορφο χάος. Πολλά από 
αυτά, μάλιστα, είχαν μπλεχτεί μεταξύ τους, δημιουργώντας 
είτε αγκάθινα στεφάνια, είτε ξύλινα κιόσκια με τρούλους, είτε 
στοές και διαδρόμους ολόκληρους. Σε άλλες περιπτώσεις,  
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η φύση ήταν πιο δημιουργική και είχε σχηματίσει κολόνες με 
πλεξούδες από κλαδιά ή κορμούς, οι οποίες στο σύνολό τους 
θύμιζαν αρχαίο ναό ξωτικών. δεν είχαν να ζηλέψουν σε τίποτε 
τα τεράστια δάση της υπαίθρου, εκτός από το σημαντικότερο 
κομμάτι ενός δάσους. Τα φύλλα. κανένα δέντρο δεν είχε φύλ-
λα. Έτσι, σε τούτο το δάσος, το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει 
ποτέ, κυριαρχούσε το χρώμα του κορμού που ήταν λίγο πιο 
ανοιχτό από το κόκκινο της σταφίδας. 

Εάν ο φίλιππος έβλεπε αυτήν την εικόνα σε κάποιον πίνα-
κα, θα πίστευε πως απεικόνιζε τον κήπο μιας μυστηριώδους 
έπαυλης στα μέσα του Νοέμβρη, που σίγουρα θα τον αγρίευε 
και δεν θα πατούσε ποτέ το πόδι του. αλλά τώρα που βρί-
σκεται μέσα στον πίνακα, δεν του δίνει αυτήν την αίσθηση. 
Τα πάντα είναι διαφορετικά, όταν τα ζεις και δεν είσαι απλός 
θεατής ...

Ευτυχώς όμως... Εάν δεν κοίταζε κανείς μονάχα προς τα 
ψηλά, το χειμερινό τοπίο ερχόταν σε αντίθεση με το ανοιξιά-
τικο έδαφος που ήταν γεμάτο καταπράσινο και κατσαρό, σαν 
προβατίσιο μαλλί, χορτάρι. Πουθενά δεν υπήρχε ένα σημείο 
φαλακρό που να μπορεί κανείς να δει χώμα. Παντού έλαμπε 
αυτή η τεράστια καταπράσινη φλοκάτη, που είχε στρωθεί 
τέλεια, εκτός ελαχίστων σημείων όπου έχασκαν οι ρίζες των 
δέντρων. Είχαν ξεσκεπαστεί όλες τους και ταξίδευαν ακόμη 
και μέτρα μακριά από το ίδιο το δέντρο. ακόμη όμως και 
τότε, το χορτάρι και τα Έστρημ έκαναν ό,τι μπορούσαν για 
να καλύψουν τον χώρο με ζωή. Τα Έστρημ ειδικά, θα τύλιγαν 
τον κορμό τους σαν να ήθελαν να πνίξουν κάθε ρίζα που 
επαναστατούσε κατά του εδάφους. και αν και δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε τους λόγους που αυτά τα δύο στοιχεία 
φαίνεται να μάχονται μεταξύ τους, με το ένα να ράβει και το 
άλλο να ξηλώνει, τα παιδιά στο Βίλβετ ήταν κυρίως με την 
πλευρά των δέντρων. 
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αν και οι περισσότεροι προσπαθούσαν να αποφεύγουν 
μέρη με πολλές αναδυόμενες ρίζες, τα παιδιά επιζητούσαν 
τέτοιου είδους τοπία. Τα εξυπηρετούσαν στα παιγνίδια τους. 
και τώρα, αυτά παρατηρούσε ο φίλιππος. Τα παιδιά, που 
στριφογύριζαν, πετούσαν αργά και σε πολύ χαμηλό ύψος ή 
αιωρούνταν απλά, έτρεχαν ή κρύβονταν διαρκώς. Είχαν επι-
τέλους βρει το πραγματικά τεράστιο πάρκο που λείπει από 
κάθε μεγαλούπολη, γέμιζαν όλο το Βίλβετ με τις παιδικές 
τους στριγκλιές χαράς και έξαψης. αυτά τα μικροσκοπικά 
πλασματάκια που, εάν δεν τα έπαιρνε κάποιος φιλότιμος 
μαζί του από τη λίμνη της Σαδέις, μπορεί να έμεναν εκεί για 
πάντα, τρομοκρατημένα όπως ήταν... Θα περίμενε κανείς πως 
μια ψυχή είναι πάντα ώριμη πέραν της σωματικής ηλικίας. Η 
ψυχή, ναι... οι λογισμοί όμως; 

ας πιούμε στα παιδιά που ίσως η μοίρα στάθηκε άδικη 
με αυτά... Άδικη; κάποιοι θα θελαν να κολλήσουν σε αυτήν 
την ηλικία για πάντα. Ναι, ναι... Μ’ εκείνη την ανέμελη και 
αστείρευτη ενέργεια που πηγάζει απ’ το πιο χρυσό νερό... και 
που κάπου εδώ κοντά βρίσκεται...

«Όμορφα είναι εδώ, πατέρα. Πολύ όμορφα. Έχω να το 
νιώσω αυτό πολλά χρόνια. Είναι η αρμονία που αναζητάς, 
όταν είσαι φυλακισμένος στην πόλη. Η έξοδος.»

«Θα το χορτάσεις εδώ, γιε μου. και δεν θα το βαρεθείς 
ποτέ.»

«Πες μας, αγόρι μου, πώς είναι ο αδερφός σου; Όλα καλά; 
Η γυναίκα του;», ρώτησε η Μαρίνα απανωτά με μεγάλη λα-
χταρά στα μάτια της.

«Όλοι καλά είναι, μητέρα... από ό,τι μάθαινα από το τηλέ-
φωνο δηλαδή... Είναι η αλήθεια ότι, από τότε που πεθάνατε, 
δεν βρισκόμασταν συχνά. Η τελευταία φορά που τον είδα 
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ήταν πριν από τρία χρόνια περίπου, στην κηδεία της Ελ...». 
ο φίλιππος σταμάτησε απότομα, κοιτάζοντας και τους δύο 
με γρήγορες και κοφτές ματιές, γεμάτες αγωνία. «Πού είναι 
η Ελένη;» 
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ο ήλιος έγερνε για να ακουμπήσει απαλά το σώμα του 
πίσω από τη θάλασσα, ακούγοντας το νανούρισμα 
της νύχτας. Η Μαρία αγγέλου βρισκόταν στη βε-

ράντα της, βυθισμένη στις σκέψεις της, κουνώντας τα ποδιά 
της, ώστε να δίνει ώθηση στην κούνια πάνω στην οποία κα-
θόταν. Η κούνια ούρλιαζε από τα χρόνια που είχαν περάσει 
από πάνω της και θα ούρλιαζε υπομονετικά για πολλά χρόνια 
ακόμη, αφού η Μαρία την αγαπούσε τόσο πολύ και λάτρευε 
το τραμπάλισμά της. Μερικές φορές, αποκοιμόταν πάνω 
της, αφήνοντας το γλυκό της σκούξιμο να την παρασύρει σε 
ευχάριστα όνειρα, που τον τελευταίο καιρό ήταν τόσο σπάνια 
και η ανάγκη γι’ αυτά μεγάλη. 

Σηκώθηκε νιώθοντας την ψυχή κουρασμένη, να τρέφει απαί-
σια συναισθήματα για ο,τιδήποτε. Ένιωθε να τη χτυπά πίσω στον 
σβέρκο με ανελέητες ενέσεις απογοήτευσης κι εκείνη χτυπούσε 
το ίδιο μισητά τα σκαλοπάτια με τις πάνινες παντόφλες της, κα-
θώς ανέβαινε προς το δωμάτιό της. Μπορεί αυτές οι παντόφλες 
να είναι πάνινες, αλλά σου τα σπάνε τα μούτρα, παλιόσπιτο! Τα 
κόκαλά της έτριζαν και ας ήτανε μόνο περίπου είκοσι χρόνων. Ή 
τουλάχιστον, η Μαρία τ’ άκουγε να τρίζουν σαν σιδερόβεργες.

Η πόρτα την προσκαλούσε να μπει σε άλλο ένα δωμάτιο 
που μισούσε. Το δωμάτιό της, που έφεγγε και αυτό με θλίψη. 




