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Η αιώνια επιστροφή είναι ιδέα μυστηριώδης και ο Νίτσε, με την
ιδέα αυτή, έφερε πολλούς φιλοσόφους σε δύσκολη θέση: σκέψου δηλα
δή ότι μια μέρα όλα πρόκειται να επαναληφθούν όπως ήδη τα έχουμε
ζήσει και ότι ακόμα κι η επανάληψη αυτή θα επαναλαμβάνεται ασταμά
τητα! Τι πάει να πει αυτός ο χωρίς νόημα μύθος;
Ο μύθος της αιώνιας επιστροφής μας λέει, αρνητικά, ότι η ζωή που
μια για πάντα θα εξαφανιστεί και δεν θα ξανάρθει μοιάζει με μια σκιά, ότι
δεν έχει βάρος, ότι ήδη από σήμερα είναι πεθαμένη, κι ότι όσο άσπλα
χνη, όσο ωραία, όσο λαμπερή κι αν είναι αυτή η ομορφιά, αυτή η φρίκη,
αυτή η λαμπρότητα, δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν πρέπει να τα υπολο
γίζει κανείς περισσότερο απ' όσο έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο αφρικα
νικά βασίλεια του αιώνα, που τίποτα δεν άλλαξε στην όψη του κόσμου,
παρ' όλο που τριακόσιες χιλιάδες μαύροι θα είχαν βρει εκεί το θάνατο
μέσα σε απερίγραπτα βασανιστήρια.
Αλλά μήπως πρόκειται ν' αλλάξει τίποτα και σ' αυτόν τον πόλεμο
ανάμεσα σε δυο αφρικανικά βασίλεια του αιώνα αν επαναληφθεί ατέλει
ωτες φορές μέσα στην αιώνια επιστροφή;
Ναι, οπωσδήποτε: θα εξελιχθεί σ' έναν όγκο που ορθώνεται και
διαρκεί, και η ανοησία του θα είναι ασυγχώρητη.
Αν η Γαλλική Επανάσταση έπρεπε να επαναλαμβάνεται αιωνίως, η
γαλλική ιστοριογραφία θα ήταν λιγότερο περήφανη για τον Ροβεσπιέ
ρο. Καθώς, όμως, μιλάει για ένα πράγμα που δεν πρόκειται να επαναλη
φθεί, τα αιματοβαμμένα χρόνια δεν είναι παρά λέξεις, θεωρίες, συζητή
σεις, είναι πιο ελαφρά από ένα πούπουλο, δεν προξενούν φόβο. Υπάρ
χει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σ' ένα Ροβεσπιέρο πού δεν εμφανί
στηκε παρά μόνο μία φορά στην Ιστορία και σ' ένα Ροβεσπιέρο που θα
επέστρεφε αιωνίως να κόβει τα κεφάλια των Γάλλων.
Ας πούμε λοιπόν ότι η ιδέα της αιώνιας επιστροφής διαγράφει μια
προοπτική όπου τα πράγματα δεν μοιάζουν να είναι έτσι όπως τα ξέρου
με: μας εμφανίζονται χωρίς το ελαφρυντικό του φευγαλέου τους χαρα
κτήρα. Αυτό το ελαφρυντικό μάς εμποδίζει στην πραγματικότητα να εκ
δώσουμε οποιαδήποτε ετυμηγορία. Μπορεί κανείς να καταδικάσει ό,τι
είναι εφήμερο; Τα πορτοκαλιά σύννεφα του δειλινού φωτίζουν όλα τα
πράγματα με τη γοητεία της νοσταλγίας, ακόμα και την καρμανιόλα.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που κι εγώ ο ίδιος βρέθηκα αντιμέ
τωπος με κάτι τέτοιο: μου φαινόταν απίστευτο, αλλά, ξεφυλλίζοντας
ένα βιβλίο για τον Χίτλερ, συγκινήθηκα με ορισμένες από τις φωτογρα-
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φίες του· με ξανάφερναν στα παιδικά μου χρόνια, που τα έζησα στη
διάρκεια του πολέμου. Πολλά μέλη της οικογένειας μου βρήκαν το θά
νατο μέσα στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά, τι ήταν ο
θάνατός τους μπροστά σ' αυτή τη φωτογραφία του Χίτλερ, που μου θύ
μιζε μια περασμένη εποχή της ζωής μου, μια εποχή που δεν θα ξαναρ
χόταν πια;
Αυτή η συμφιλίωση με τον Χίτλερ προδίδει τη βαθιά ηθική δια
στροφή, που είναι αναπόσπαστη από έναν κόσμο θεμελιωμένο κυρίως
πάνω στην ανυπαρξία της επιστροφής, γιατί σ' αυτόν εκεί τον κόσμο
όλα συγχωρούνται εκ των προτέρων και όλα είναι, λοιπόν, με κυνισμό
επιτρεπτά.
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Αν κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας είναι να επαναληφθεί αμέτρη
τες φορές, είμαστε καρφωμένοι στην αιωνιότητα όπως ο Ιησούς Χριστός
επάνω στο σταυρό. Τι φριχτή ιδέα! Στον κόσμο της αιώνιας επιστροφής
κάθε κίνηση φέρει το βάρος μιας αβάσταχτης ευθύνης. Αυτό είναι που
έκανε τον Νίτσε να λέει ότι η ιδέα της αιώνιας επιστροφής είναι το πιο
βαρύ φορτίο (das schwerste Gewicht).
Αν η αιώνια επιστροφή είναι το πιο βαρύ φορτίο, οι ζωές μας μπο
ρούν, σ' αυτό το πλαίσιο, να φανερωθούν σ' όλη τους τη λαμπρή ελα
φρότητα. Στ' αλήθεια, όμως, είναι φριχτή η βαρύτητα και ωραία η ελα
φρότητα;
Το πιο βαρύ φορτίο μάς συνθλίβει, μας κάνει να λυγίζουμε κάτω απ'
αυτό, μας πιέζει στο έδαφος. Αλλά, στην ερωτική ποίηση όλων των αι
ώνων, η γυναίκα επιθυμεί να δεχτεί το φορτίο του αντρικού κορμιού. Το
πιο βαρύ φορτίο είναι λοιπόν ταυτόχρονα και η εικόνα της πιο έντονης
ζωικής ολοκλήρωσης. Όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο, όσο κοντινή στη
γη είναι η ζωή μας, τόσο πιο αληθινή και πιο πραγματική είναι.
Σ' αντιστάθμισμα, η ολική απουσία του φορτίου κάνει το ανθρώπινο
ον να γίνεται πιο ελαφρύ απ' τον άνεμο, να πετάει, ν' απομακρύνεται
απ' τη γη, απ' το γήινο είναι, να μην είναι παρά μόνο κατά το ήμισυ
αληθινό και οι κινήσεις του να είναι εξίσου ελεύθερες όσο και χωρίς ση
μασία.
Λοιπόν, τι να διαλέξει κανείς; Το βάρος ή την ελαφρότητα;
Πρόκειται για το ερώτημα που έθεσε ο Παρμενίδης τον 6ο αιώνα
π.Χ. Κατ' αυτόν, το Σύμπαν είναι χωρισμένο σε ζεύγη αντιθέτων: το
φως - το σκοτάδι, το παχύ - το λεπτό, το ζεστό - το κρύο, το είναι - το μη
είναι. Θεωρούσε ότι ένας από τους πόλους της αντίφασης είναι θετικός
(το φωτεινό, το ζεστό, το λεπτό, το είναι), ο άλλος αρνητικός. Αυτός ο
διαχωρισμός σε πόλους, θετικό και αρνητικό, μπορεί να μας φανεί παιδαριωδώς εύκολος. Εκτός από μία περίπτωση: τι είναι θετικό, το βάρος ή
η ελαφρότητα;
Ο Παρμενίδης απαντούσε: το ελαφρύ είναι θετικό, το βαρύ είναι αρ
νητικό. Είχε δίκιο ή όχι; Ιδού η απορία. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Η
αντίφαση βαρύ-ελαφρύ είναι η πιο μυστηριώδης και η πιο διφορούμενη
απ' όλες τις αντιφάσεις.
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Είναι χρόνια τώρα που σκέφτομαι τον Τόμας. Μόνο όμως στο φως
αυτών των συλλογισμών τον είδα καθαρά για πρώτη φορά. Τον βλέπω
όρθιο μπροστά σ' ένα από τα παράθυρα του διαμερίσματος του, με τα μά
τια καρφωμένα στην άλλη μεριά της αυλής, στον τοίχο του απέναντι
κτιρίου, να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Είχε γνωριστεί με την Τερέζα τρεις εβδομάδες περίπου νωρίτερα σε
μια μικρή πόλη της Βοημίας. Είχαν περάσει μία ώρα μόλις μαζί. Τον εί
χε συνοδεύσει στο σταθμό και είχε μείνει μαζί του ως τη στιγμή που ανέ
βηκε στο τρένο. Καμιά δεκαριά μέρες αργότερα ήρθε να τον δει στην
Πράγα. Έκαναν αμέσως έρωτα, την ίδια εκείνη μέρα. Στα μισά της νύ
χτας της ήρθε μια κρίση πυρετού και έμεινε στο σπίτι του μια εβδομάδα
με γρίπη.
Ένιωσε τότε μια ανεξήγητη αγάπη γι' αυτό το κορίτσι που ελάχιστα
γνώριζε. Του φαινόταν σαν ένα παιδί που το είχαν βάλει μέσα σ' ένα κα
λάθι πασαλειμμένο με πίσσα και το είχαν αφήσει στα νερά ενός ποταμού
για να το τραβήξει εκείνος στην όχθη του κρεβατιού του.
Έμεινε στο σπίτι του μια εβδομάδα, κι έπειτα, μόλις έγινε καλά, γύ
ρισε στην πόλη όπου κατοικούσε, διακόσια χιλιόμετρα μακριά απ' την
Πράγα. Κι εδώ ακριβώς τοποθετείται η στιγμή για την οποία μιλούσα κι
όπου 6λέπω το κλειδί της ζωής του Τόμας: στέκεται όρθιος μπροστά στο
παράθυρο, με τα μάτια καρφωμένα στην άλλη μεριά της αυλής, στον
τοίχο του απέναντι κτιρίου, και σκέφτεται:
Πρέπει να της προτείνει να έρθει να εγκατασταθεί στην Πράγα; Αυ
τή η ευθύνη τον τρομοκρατεί. Αν την καλέσει σπίτι του τώρα, θα έρθει
να τον συναντήσει για να του προσφέρει όλη της τη ζωή.
Ή μήπως καλύτερα, πρέπει να παραιτηθεί απ' την ιδέα αυτή; Τότε η
Τερέζα θα μείνει σερβιτόρα σε μια μπιραρία, κάπου στην επαρχία, και
δεν θα την ξαναδεί ποτέ.
Θέλει εκείνος να έρθει να τον συναντήσει, ναι ή όχι;
Κοιτάζει την αυλή, με τα μάτια καρφωμένα στον απέναντι τοίχο, και
ψάχνει μια απάντηση.
Συνέχεια, ξανά και ξανά, του έρχεται η εικόνα αυτής της γυναίκας
ξαπλωμένης στο ντιβάνι του. Δεν του θύμιζε κανέναν απ' την αλλοτινή
του ζωή. Δεν ήταν ούτε μια ερωμένη ούτε μια σύζυγος. Ήταν ένα παιδί
που είχε βγει από ένα καλάθι πασαλειμμένο με πίσσα κι αυτός το είχε
ακουμπήσει στην όχθη του κρεβατιού του. Εκείνη είχε αποκοιμηθεί.
Εκείνος γονάτισε δίπλα της. Η αναπνοή της ήταν γρήγορη απ' τον πυ-
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ρετό και ακουγόταν ένας ελάχιστος αναστεναγμός. Ακούμπησε το πρό
σωπο του στο δικό της και της ψιθύρισε λόγια καθησυχαστικά, μέσα
στον ύπνο της. Σ' ένα λεπτό, του φάνηκε ότι η αναπνοή της γινόταν πιo
ήρεμη κι ότι το πρόσωπό της στρεφόταν μηχανικά προς το δικό του. Αι
σθανόταν στα χείλια της τη λίγο πικρή μυρωδιά του πυρετού και τη ρου
φούσε σαν να ήθελε να ποτιστεί με την οικειότητα του κορμιού της. Τό
τε φαντάστηκε ότι εκείνη βρισκόταν στο σπίτι του από πολλά χρόνια κι
ότι ήταν ετοιμοθάνατη. Ξαφνικά, του φάνηκε καθαρά ότι δεν θα μπο
ρούσε να ζήσει μετά το θάνατό της. Θα ξάπλωνε στο πλευρό της, να πε
θάνει μαζί της. Έχωσε το πρόσωπό του μέσα στο μαξιλάρι δίπλα στο δι
κό της και έμεινε για πολλή ώρα έτσι.
Τώρα, είναι όρθιος στο παράθυρο και ξαναφέρνει στο νου του αυτή
τη στιγμή. Τι άλλο μπορεί να ήταν παρά ο έρωτας που ήρθε έτσι να του
δώσει τη γνωριμία του;
Ήταν, όμως, ο έρωτας; Είχε πεισθεί ότι ήθελε να πεθάνει στο πλευ
ρό της, και το συναίσθημα αυτό ήταν φανερά υπερβολικό: δεν την έβλε
πε παρά για δεύτερη φορά στη ζωή του! Δεν ήταν μάλλον η υστερική
αντίδραση ενός άντρα που, καταλαβαίνοντας στα τρίσβαθά του την ανι
κανότητά του να προσαρμοστεί στον έρωτα, άρχιζε να παίζει στον ίδιο
τον εαυτό του την κωμωδία του έρωτα; Ταυτόχρονα, το υποσυνείδητο
του ήταν τόσο δειλό που διάλεγε για την κωμωδία του αυτή την κακο
μοίρα τη σερβιτόρα της επαρχίας που, ουσιαστικά, δεν είχε καμιά πιθα
νότητα να μπει στη ζωή του!
Κοίταζε τους βρώμικους τοίχους της αυλής και καταλάβαινε πως
δεν ήξερε αν επρόκειτο για υστερία ή για έρωτα.
Και, σ' αυτή την κατάσταση όπου ένας αληθινός άντρας θα γνώριζε
αμέσως πώς ν' αντιδράσει, τα 'βαζε με τον εαυτό του που δίσταζε και
στερούσε έτσι από την ωραιότερη στιγμή της ζωής του (βρίσκεται γονα
τιστός στο προσκέφαλο της κοπέλας, σίγουρος ότι δεν μπορεί να επιζή
σει του θανάτου της) όλη της τη σημασία.
Φόρτωνε τον εαυτό του με κατηγορίες, αλλά κατέληξε ότι στο βάθος
ήταν πολύ φυσικό να μην ξέρει τι θέλει.
Δεν μπορεί κανείς ποτέ να ξέρει αυτό που πρέπει να θέλει, γιατί
έχουμε μόνο μια ζωή και δεν μπορούμε ούτε να τη συγκρίνουμε με
προηγούμενες ζωές ούτε να την επανορθώσουμε σε ζωές επερχόμενες.
Είναι καλύτερα να μείνει με την Τερέζα ή να μείνει μόνος;
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να εξακριβωθεί ποια απόφαση εί
ναι η καλή γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης. Όλα τα ζούμε
αμέσως για πρώτη φορά και χωρίς προετοιμασία. Είναι σαν να έμπαινε
ένας ηθοποιός στη σκηνή χωρίς ποτέ άλλοτε να έχει κάνει μια πρόβα.
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Αλλά τι μπορεί να αξίζει η ζωή αν η πρώτη πρόβα της ζωής δεν είναι
παρά η ίδια η ζωή; Αυτό είναι που κάνει τη ζωή να μοιάζει πάντα με
σκιαγράφημα. Αλλά ακόμα και το «σκιαγράφημα» δεν είναι η σωστή
λέξη, γιατί ένα σκιαγράφημα είναι πάντοτε το προσχέδιο κάποιου πράγ
ματος, η προετοιμασία ενός πίνακα, ενώ το σκιαγράφημα που είναι η
ζωή μας δεν είναι για τίποτα προσχέδιο, είναι ένα προσχέδιο χωρίς πί
νακα.
Ο Τόμας επαναλαμβάνει στον εαυτό του τη γερμανική παροιμία:
einmal ist keinmal, μια φορά δεν μετράει, μια φορά είναι ποτέ. Το να
μην μπορείς να ζήσεις παρά μόνο μια ζωή είναι σαν να μην τη ζεις κα
θόλου.
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Μια μέρα, όμως, στο διάλειμμα ανάμεσα σε δύο εγχειρήσεις, μια νο
σοκόμα τον ειδοποίησε ότι τον ζητούσαν στο τηλέφωνο. Γνώρισε τη
φωνή της Τερέζας στο ακουστικό. Τηλεφωνούσε απ' το σταθμό. Χάρη
κε. Δυστυχώς, ήταν κλεισμένος εκείνο το βράδυ, και δεν την κάλεσε στο
σπίτι του παρά για την επομένη. Μόλις ακούμπησε το ακουστικό, μετά
νιωσε που δεν της είχε πει να έρθει αμέσως. Είχε ακόμα καιρό να το μα
ταιώσει αυτό το ραντεβού! Αναρωτιόταν τι θα έκανε η Τερέζα στην
Πράγα όλες αυτές τις ατέλειωτες τριάντα έξι ώρες που μεσολαβούσαν
ως τη συνάντηση τους και του ήρθε η επιθυμία να πάρει το αυτοκίνητο
του και να βγει να την ψάξει στους δρόμους της πόλης.
Έφθασε την επόμενη μέρα το βράδυ. Είχε κρεμασμένη μια τσάντα μ'
ένα μακρύ λουρί στον ώμο, και τη βρήκε κομψότερη απ' την τελευταία
φορά. Στο χέρι κρατούσε ένα βιβλίο: την «Άννα Καρένινα» του Τολ
στόι. Το ύφος της ήταν χαρούμενο, λίγο θορυβώδες κιόλας, κι έκανε
προσπάθεια για να του δείξει ότι είχε περάσει όλως τυχαίως, για μια πε
ρίσταση εξαιρετική: βρισκόταν στην Πράγα για επαγγελματικούς λό
γους, ίσως (οι κουβέντες της ήσαν πολύ αόριστες) για να ψάξει μια και
νούργια δουλειά.
Μετά, βρέθηκαν ξαπλωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, γυμνοί και
χαλαροί πάνω στο ντιβάνι. Είχε ήδη νυχτώσει. Τη ρώτησε πού έμενε,
ήθελε να τη συνοδεύσει με το αυτοκίνητο. Απάντησε με αμήχανο ύφος
ότι θα έψαχνε για ένα ξενοδοχείο και ότι είχε αφήσει τη βαλίτσα της στο
σταθμό.
Την παραμονή ακόμα, είχε φοβηθεί μήπως εκείνη ερχόταν να του
προσφέρει όλη της τη ζωή, αν τυχόν την καλούσε στο σπίτι του στην
Πράγα. Τώρα, ακούγοντας την να του αναγγέλλει πως η βαλίτσα της
ήταν στο σταθμό, σκέφθηκε ότι είχε βάλει τη ζωή της μέσα σ' εκείνη τη
βαλίτσα κι ότι την είχε αφήσει στο σταθμό περιμένοντας να του την
προσφέρει.
Ανέβηκε μαζί της στο αυτοκίνητο του που ήταν παρκαρισμένο
μπροστά στο κτίριο, πήγε στο σταθμό, πήρε τη βαλίτσα (ήταν φουσκω
μένη και πάρα πολύ βαριά) και την έφερε στο σπίτι του, μαζί με την Τε
ρέζα.
Πώς έγινε και το αποφάσισε τόσο γρήγορα, ενώ είχε διστάσει περί
που δεκαπέντε μέρες και δεν της είχε δώσει ούτε σημείο ζωής;
Παραξενευόταν και ο ίδιος. Ενεργούσε αντίθετα με τις αρχές του.
Εδώ και δέκα χρόνια, όταν είχε χωρίσει με την πρώτη του γυναίκα, είχε
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ζήσει το διαζύγιο του σε μια χαρμόσυνη ατμόσφαιρα, όπως άλλοι γιορ
τάζουν το γάμο τους. Είχε τότε καταλάβει ότι δεν ήταν γεννημένος για
να ζει στο πλευρό μιας γυναίκας, όποια κι αν ήταν αυτή, και ότι δεν
μπορούσε να είναι πραγματικά ο εαυτός του παρά μόνο σαν εργένης.
Φρόντιζε λοιπόν προσεκτικά να ρυθμίζει το σύστημα της ζωής του με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί ποτέ να έρθει μια γυναίκα με μια βαλί
τσα να εγκατασταθεί στο σπίτι του. Επίσης, δεν είχε παρά μόνο ένα ντι
βάνι. Παρ' όλο που ήταν ένα αρκετά φαρδύ ντιβάνι, διαβεβαίωνε τις συ
ντρόφους του ότι του ήταν αδύνατο να κοιμηθεί μαζί με κάποιον άλλο
στο ίδιο κρεβάτι και, μετά τα μεσάνυχτα, τις συνόδευε όλες στα σπίτια
τους. Άλλωστε, την πρώτη φορά, τότε που η Τερέζα έμεινε στο σπίτι
του με γρίπη, δεν κοιμήθηκε μαζί της. Πέρασε την πρώτη νύχτα σε μια
μεγάλη πολυθρόνα, και τις επόμενες νύχτες πήγαινε στο νοσοκομείο,
όπου μέσα στο ιατρείο του υπήρχε μια σαιζ λονγκ που τη χρησιμοποι
ούσε όταν είχε εφημερία.
Εν τούτοις, αυτή εδώ τη φορά κοιμήθηκε πλάι της. Το πρωί, όταν
ξύπνησε, παρατήρησε ότι η Τερέζα, που κοιμόταν ακόμα, τον κρατούσε
από το χέρι. Είχαν άραγε μείνει έτσι, κρατημένοι από τα χέρια, όλη τη
νύχτα; Του φαινόταν δύσκολο να το πιστέψει.
Ανέπνεε βαθιά στον ύπνο της, τον κρατούσε από το χέρι (σφιχτά,
δεν μπορούσε να ελευθερώσει το χέρι του) και η πολύ βαριά βαλίτσα
ήταν ακουμπισμένη στην άκρη του κρεβατιού του.
Δεν τολμούσε να τραβήξει το χέρι του από φόβο μη την ξυπνήσει
και γύρισε πολύ προσεκτικά στο πλάι για να μπορεί να την παρατηρεί
με την άνεση του.
Για μια φορά ακόμα, είπε μέσα του ότι η Τερέζα ήταν ένα παιδί που
το είχαν βάλει σ' ένα καλάθι πασαλειμμένο με πίσσα και το είχαν αφή
σει πάνω στο νερό. Πώς μπορείς ν' αφήσεις πάνω στ' αγριεμένα νερά
ενός ποταμού το καλάθι όπου φωλιάζει ένα παιδί! Αν η κόρη του Φα
ραώ δεν είχε τραβήξει απ' το νερό το καλάθι του μικρού Μωυσή, δεν θα
είχαν υπάρξει η Παλαιά Διαθήκη κι όλος ο πολιτισμός μας! Υπάρχει,
στην αρχή τόσων και τόσων αρχαίων μύθων, κάποιος που σώζει ένα
εγκαταλελειμμένο παιδί. Αν ο Πόλυβος δεν είχε μαζέψει τον μικρό Οι
δίποδα, ο Σοφοκλής δεν θα είχε γράψει την καλύτερη τραγωδία του!
Ο Τόμας δεν καταλάβαινε τότε ότι οι μεταφορές είναι επικίνδυνο
πράγμα. Δεν παίζει κανείς με τις μεταφορές. Ο έρωτας μπορεί να γεν
νηθεί από μια μεταφορά και μόνον.
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Είχε μόλις ζήσει δύο χρόνια με την πρώτη του γυναίκα και είχαν
αποκτήσει ένα γιο. Στην απόφαση του διαζυγίου ο δικαστής εμπιστεύ
θηκε την κηδεμονία του παιδιού στη μητέρα και καταδίκασε τον Τόμας
να τους δίνει διατροφή το ένα τρίτο του μισθού του. Παράλληλα, του
αναγνώρισε το δικαίωμα να μπορεί να βλέπει το γιο του δύο φορές το
μήνα.
Κάθε φορά, όμως, που ήθελε να πάει να τον δει, η μητέρα ανέβαλλε
το ραντεβού. Αν τους έκανε τίποτα μεγαλοπρεπή δώρα, οπωσδήποτε θα
μπορούσε να τον βλέπει πιο εύκολα. Κατάλαβε ότι έπρεπε να πληρώνει
στη μητέρα την αγάπη του γιου του, και να την προπληρώνει. Φαντα
ζόταν τον εαυτό του, αργότερα, να θέλει αφελώς να εμφυσήσει στο γιο
του τις ιδέες του, που ήταν σε όλα τα σημεία διαμετρικά αντίθετες από
εκείνες της μητέρας. Μόνο που το σκεφτόταν, αισθανόταν ήδη κουρα
σμένος. Μια Κυριακή, που η μητέρα είχε την τελευταία στιγμή ματαιώ
σει μια βόλτα με το γιο του, αποφάσισε ότι δεν θα τον έβλεπε ποτέ πια
στη ζωή του.
Άλλωστε, γιατί να ήταν δεμένος μ' αυτό το παιδί περισσότερο απ'
ό,τι με κάποιο άλλο; Δεν τους συνέδεε τίποτα περισσότερο από μια
απρόσεκτη νύχτα. Θα κατέθετε σχολαστικά το χρήμα, αλλά να μην πή
γαιναν, στο όνομα ποιος ξέρει ποιων πατρικών αισθημάτων, να του ζη
τήσουν ν' αγωνιστεί κιόλας για να κρατήσει το γιο του!
Προφανώς, κανένας δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί μια τέτοια συλλο
γιστική. Οι ίδιοι οι γονείς του τον καταδίκασαν και δήλωσαν ότι αν ο
Τόμας αρνιόταν να ενδιαφερθεί για το γιο του, εκείνοι, οι γονείς του
Τόμας, θα σταματούσαν επίσης να ενδιαφέρονται για τον δικό τους.
Συνέχιζαν λοιπόν να διατηρούν με τη νύφη τους σχέσεις μιας πεισμα
τικής εγκαρδιότητας, και καυχιόνταν στο δικό τους περιβάλλον για την
υποδειγματική τους στάση και το αίσθημα της δικαιοσύνης που τους
διέκρινε.
Κατάφερε, λοιπόν, μέσα σε πολύ λίγο διάστημα να απαλλαγεί από
μια σύζυγο, ένα γιο, μια μητέρα κι έναν πατέρα. Δεν του είχε μείνει πα
ρά ο φόβος των γυναικών. Τις επιθυμούσε, αλλά τον τρομοκρατούσαν.
Ανάμεσα στο φόβο και στην επιθυμία, έπρεπε να βρει ένα συμβιβασμό:
ήταν αυτό που ονόμαζε «ερωτική φιλία». Διαβεβαίωνε τις ερωμένες του
πως μόνο μια σχέση που είναι απαλλαγμένη από συναισθηματισμούς, κι
όπου κανένας δεν προβάλλει δικαιώματα στη ζωή και την ελευθερία του
άλλου, μπορεί να κάνει και τους δύο ευτυχισμένους.
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Για να είναι μάλιστα βέβαιο ότι η ερωτική φιλία ουδέποτε υποχωρεί
μπροστά στην επιθετικότητα του έρωτα, δεν έβλεπε την καθεμιά από τις
μόνιμες ερωμένες του παρά σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Θεω
ρούσε αυτή τη μέθοδο τέλεια και την εκθείαζε και στους φίλους του:
«Πρέπει να τηρεί κανείς τον κανόνα του τρία. Μπορείς να δεις την ίδια
γυναίκα σε συχνά διαστήματα, αλλά σ' αυτή την περίπτωση δεν πρέπει
να τη δεις πάνω από τρεις φορές. Ή μπορείς να τη βλέπεις για πολλά
χρόνια, αλλά τότε μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θ' αφήνεις να περνά
νε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ανάμεσα σε κάθε συνάντηση».
Αυτό το σύστημα πρόσφερε στον Τόμας τη δυνατότητα να μην τα
χαλάει με τις ερωμένες του και να έχει μπόλικες από δαύτες. Δεν τον
καταλάβαιναν πάντα. Απ' όλες τις φίλες του η Σαμπίνα ήταν που τον
καταλάβαινε καλύτερα. Ήταν ζωγράφος. Έλεγε: «Σ' αγαπώ γιατί είσαι
το άκρο αντίθετο του κιτς. Στο βασίλειο του κιτς θα ήσουν ένα τέρας.
Δεν υπάρχει ούτε ένα σενάριο αμερικάνικου ή ρώσικου φιλμ όπου θα
μπορούσες να ήσουν κάτι άλλο από μια περίπτωση αποκρουστική».
Ήταν λοιπόν απ' τη Σαμπίνα που ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει η
Τερέζα μια δουλειά στην Πράγα. Όπως απαιτούσαν οι άγραφοι κανόνες
της ερωτικής φιλίας, εκείνη του υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε
και, πράγματι, δεν άργησε ν' ανακαλύψει μια θέση στο φωτογραφικό
ατελιέ ενός εβδομαδιαίου περιοδικού. Αυτή η θέση δεν απαιτούσε ιδιαί
τερα προσόντα, αλλά έτσι η Τερέζα θ' άφηνε την μπιραρία για να εντα
χθεί στο χώρο των υπαλλήλων του Τύπου. Η Σαμπίνα πήγε αυτοπρο
σώπως να την παρουσιάσει στη σύνταξη, κι ο Τόμας είπε στον εαυτό του
ότι ποτέ του δεν είχε καλύτερη φίλη.
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Η άγραφη σύμβαση της ερωτικής φιλίας απαιτούσε να αποκλείεται
ο έρωτας an' τη ζωή του Τόμας. Αν εκείνος ανέτρεπε την προϋπόθεση
αυτή, οι άλλες ερωμένες του θα βρίσκονταν αμέσως σε μια θέση υποτα
γής και θα είχαν επαναστατήσει.
Βρήκε λοιπόν στην Τερέζα ένα δωμάτιο που υπενοικίασε κι όπου
έπρεπε να μεταφέρει τη βαριά βαλίτσα της. Ήθελε ν' αγρυπνά επάνω
της, να την προστατεύει, να χαίρεται για την παρουσία της, αλλά δεν
ένιωθε καμιά ανάγκη ν' αλλάξει τον τρόπο της ζωής του. Επίσης, δεν
ήθελε να ξέρει κανείς ότι κοιμόταν στο σπίτι του. Ο μοιρασμένος ύπνος
ήταν το σώμα του εγκλήματος του έρωτα.
Με τις άλλες γυναίκες δεν κοιμόταν ποτέ. Όταν πήγαινε να τις δει
στο σπίτι τους, ήταν εύκολο, μπορούσε να φύγει όποτε ήθελε. Η περί
πτωση ήταν πιο λεπτή όταν εκείνες έρχονταν σ' αυτόν κι έπρεπε να
τους εξηγεί ότι θα τις συνόδευε στα σπίτια τους μετά τα μεσάνυχτα επει
δή υπέφερε από αϋπνίες και δεν μπορούσε ν' αποκοιμηθεί δίπλα σε κά
ποιον άλλο. Αυτό δεν απείχε πολύ από την αλήθεια, αλλά η κύρια αιτία
ήταν λιγότερο ευγενική και δεν τολμούσε να την ομολογήσει στις συ
ντρόφους του: στο δευτερόλεπτο που ακολουθούσε τον έρωτα δοκίμαζε
μια ακατανίκητη επιθυμία να μείνει μόνος. Του ήταν δυσάρεστο να ξυ
πνήσει στη μέση της νύχτας στο πλευρό ενός πλάσματος ξένου. Το
πρωινό ξύπνημα του ζεύγους του ήταν αποκρουστικό, δεν ήθελε να τον
ακούνε να βουρτσίζει τα δόντια του μέσα στο μπάνιο και η οικειότητα
του πρωινού των δύο δεν του έλεγε τίποτα.
Γι' αυτό ήταν τόση η έκπληξη του όταν ξύπνησε και η Τερέζα τον
κρατούσε σφιχτά απ' το χέρι! Την κοίταζε και δυσκολευόταν να καταλά
βει τι του συνέβαινε. Αναλογιζόταν τις ώρες που μόλις είχαν περάσει
και νόμιζε ότι ανέπνεε το άρωμα μιας άγνωστης ευτυχίας.
Από τότε, και οι δύο χαίρονταν εκ των προτέρων τον μοιρασμένο
ύπνο. Θα έμπαινα σχεδόν στον πειρασμό να πω ότι γι' αυτούς ο σκοπός
της σεξουαλικής πράξης δεν ήταν η ηδονή αλλά ο ύπνος που ακολου
θούσε. Εκείνη, προπάντων, δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς αυτόν. Αν
της συνέβαινε να μείνει μόνη μέσα στο δωμάτιο που νοίκιαζε (πράγμα
που όσο πήγαινε γινόταν όλο και περισσότερο ένα άλλοθι), δεν έκλεινε
μάτι όλη τη νύχτα. Μέσα στα χέρια του, ακόμα και στο κορύφωμα της
διέγερσης, καταλάγιαζε πάντα. Της διηγιόταν ψιθυριστά ιστορίες που
επινοούσε για χάρη της, μικρά τίποτα, λέξεις καθησυχαστικές ή αστείες
που τις επαναλάμβανε μονότονα. Μέσα στο κεφάλι της Τερέζας αυτές
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οι λέξεις μεταμορφώνονταν σε συγκεχυμένες εικόνες που την οδηγού
σαν στο πρώτο όνειρο. Εξουσίαζε τελείως τον ύπνο της, κι εκείνη απο
κοιμιόταν τη στιγμή ακριβώς που αυτός είχε διαλέξει.
Όταν κοιμόντουσαν, τον κρατούσε όπως την πρώτη νύχτα: έσφιγγε
σταθερά τη γροθιά του, ένα από τα δάχτυλα του ή τον αστράγαλο του.
Όταν ήθελε ν' απομακρυνθεί χωρίς να την ξυπνήσει, έπρεπε να δράσει
με πονηριά. Απελευθέρωνε το δάχτυλο του (τη γροθιά του, τον αστρά
γαλο του) απ' το σφίξιμο της, πράγμα που πάντοτε τη μισοξυπνούσε,
επειδή τον παρακολουθούσε προσεκτικά, ακόμα και στον ύπνο του. Για
να την ηρεμήσει της γλιστρούσε στο χέρι, στη θέση τη γροθιάς του, ένα
οποιοδήποτε αντικείμενο (την άκρη μιας πιτζάμας τυλιγμένης σε κου
βάρι, μια παντόφλα, ένα βιβλίο), το οποίο αμέσως εκείνη έσφιγγε δυνα
τά σαν να ήταν ένα μέρος του κορμιού του. Μια μέρα που μόλις την εί
χε αποκοιμίσει και που εκείνη βρισκόταν στην αρχή του πρώτου ύπνου,
ώστε μπορούσε ακόμα ν' απαντά στις ερωτήσεις του, της είπε: «Ωραία!
Τώρα πηγαίνω. - Πού; ρώτησε εκείνη. - Βγαίνω, είπε με αυστηρή φω
νή. - Έρχομαι μαζί σου! είπε εκείνη καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι.
- Όχι, δεν θέλω. Φεύγω για πάντα», είπε αυτός, και βγήκε από την κά
μαρα στο χολ. Σηκώθηκε και τον ακολούθησε ανοιγοκλείνοντας τα μά
τια. Δεν φορούσε παρά ένα κοντό μισοφοράκι κι από κάτω ήταν γυμνή.
Το πρόσωπο της ήταν ακίνητο, χωρίς έκφραση, αλλά οι κινήσεις της
ήταν ενεργητικές. Από την είσοδο βγήκε στο διάδρομο (τον κοινό διά
δρομο που οδηγούσε στο διπλανό κτίριο) και της έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. Εκείνη την άνοιξε με μια απότομη κίνηση και τον ακολούθη
σε, σίγουρη μέσα στο μισοΰπνι της ότι ήθελε να φύγει για πάντα και ότι
έπρεπε να τον κρατήσει. Κατέβηκε έναν όροφο, σταμάτησε στο κεφαλόσκαλο και την περίμενε. Τον συνάντησε εκεί, τον άρπαξε από το χέρι
και τον οδήγησε πίσω κοντά της, μέσα στο κρεβάτι.
Ο Τόμας έλεγε μέσα του: να ξαπλώνεις με μια γυναίκα και να κοι
μάσαι μαζί της, να δύο πάθη όχι μόνον διαφορετικά αλλά και αντιφατι
κά σχεδόν. Ο έρωτας δεν εκδηλώνεται με την επιθυμία να κάνεις έρωτα
(αυτή η επιθυμία ταιριάζει σε αναρίθμητο πλήθος γυναικών) αλλά με
την επιθυμία του μοιρασμένου ύπνου (αυτή η επιθυμία δεν αφορά παρά
μία και μόνη γυναίκα).
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Στα μισά της νύχτας άρχισε να βογγάει μέσα στον ύπνο της. Ο Τό
μας την ξύπνησε, αλλά κοιτάζοντας το πρόσωπο του, του είπε με μίσος:
«Φύγε, φύγε!». Έπειτα του διηγήθηκε τ' όνειρο της: ήταν και οι δυο
τους κάπου με τη Σαμπίνα. Μέσα σ' ένα απέραντο δωμάτιο. Υπήρχε στη
μέση ένα κρεβάτι, θα' λέγε κανείς όχι ήταν η σκηνή ενός θεάτρου. Ο Τόμας τη διέταξε να σταθεί σε μια γωνιά και έκανε μπροστά της έρωτα με
τη Σαμπίνα. Κοίταζε, κι αυτό το θέαμα της προκαλούσε έναν αβάσταχτο
πόνο. Για να πνίξει τον πόνο της καρδιάς στον φυσικό πόνο, βύθιζε βε
λόνες κάτω απ' τα νύχια της. «Με πονούσε φριχτά!», είπε, σφίγγοντας
τις γροθιές της σαν να ήταν τα χέρια της πραγματικά πληγωμένα.
Την πήρε στην αγκαλιά του και σιγά (συνέχιζε να τρέμει) αποκοι
μήθηκε στα μπράτσα του.
Την επομένη, καθώς σκεφτόταν αυτό τα όνειρο, θυμήθηκε κάτι.
Άνοιξε το γραφείο του κι έβγαλε ένα πακέτο με γράμματα της Σαμπίνας. Σ' ένα λεπτό βρήκε το εξής σημείο: «Θα ήθελα να κάνω έρωτα μα
ζί σου στο ατελιέ μου, όπως στη σκηνή ενός θεάτρου. Θα υπήρχαν γύρω
γύρω άνθρωποι και δεν θα είχαν το δικαίωμα να πλησιάζουν. Αλλά δεν
θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μάτια τους από πάνω μας...».
Το χειρότερο ήταν ότι το γράμμα είχε ημερομηνία. Ήταν μια επι
στολή πρόσφατη, γραμμένη σε μια εποχή που η Τερέζα έμενε ήδη από
καιρό στο σπίτι του Τόμας.
Της έκανε παρατηρήσεις: «Ψαχούλεψες τα γράμματα μου!».
Χωρίς να επιχειρήσει ν' αρνηθεί, του είπε: «Ε. λοιπόν! Πέταξε με
στο δρόμο!».
Δεν την πέταξε, όμως, στο δρόμο. Την έβλεπε εκεί, να βυθίζει βελό
νες κάτω απ' τα νύχια της, κολλημένη στον τοίχο του ατελιέ της Σαμπίνας. Πήρε τα δάχτυλα της στα χέρια του, τα χάιδεψε, τα έφερε στα χείλη
του και τα φίλησε, σαν να τους είχαν μείνει σημάδια από αίμα.
Αλλά, από τη στιγμή εκείνη κι έπειτα, όλα έμοιαζαν να συνωμοτούν
εναντίον του. Δεν περνούσε στην πραγματικότητα ούτε μία μέρα χωρίς
εκείνη να μαθαίνει κάτι καινούργιο για τους κρυφούς του έρωτες.
Στην αρχή τ' αρνιόταν όλα. Όταν οι αποδείξεις ήταν πολύ κραυγα
λέες, προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε καμιά αντίφαση
ανάμεσα στην πολυγαμική του ζωή και στην αγάπη του για την Τερέ
ζα. Δεν ήταν λογικός: πότε αρνιόταν τις απιστίες του και πότε τις δι
καιολογούσε.
Μια μέρα τηλεφωνούσε σε μια φίλη για να κλείσει ένα ραντεβού.
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Όταν η επικοινωνία τελείωσε, άκουσε έναν παράξενο θόρυβο στο γειτο
νικό δωμάτιο, κάτι σαν κροτάλισμα δοντιών.
Είχε έρθει κατά τύχη στο σπίτι του, χωρίς εκείνος να το ξέρει. Κρα
τούσε στο χέρι ένα φιαλίδιο με ηρεμιστικό, έπινε μια γουλιά και, καθώς
το χέρι της έτρεμε, το γυαλί κροτάλιζε στα δόντια της.
Όρμησε απάνω της σαν να επρόκειτο να τη σώσει από πνιγμό. Το
μπουκαλάκι με τη βαλεριάνα έπεσε και έκανε ένα μεγάλο λεκέ στο χαλί.
Εκείνη χτυπιόταν, ήθελε να του ξεφύγει, και την κράτησε περισσότερο
από ένα τέταρτο της ώρας σαν σ' ένα ζουρλομανδύα, μέχρι που ηρέμη
σε.
Ήξερε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση αδικαιολόγητη γιατί ήταν
θεμελιωμένη πάνω σε μια απόλυτη ανισότητα:
Πολύ πριν εκείνη ανακαλύψει την αλληλογραφία του με τη Σαμπίνα, είχαν πάει μαζί στο καμπαρέ με μερικούς φίλους. Γιόρταζαν την και
νούργια δουλειά της Τερέζας. Είχε αφήσει το φωτογραφικό ατελιέ κι εί
χε γίνει φωτογράφος του περιοδικού. Καθώς εκείνου δεν του άρεσε να
χορεύει, ένας από τους νεαρούς συναδέλφους του στο νοσοκομείο
ασχολιόταν με την Τερέζα. Γλιστρούσαν υπέροχα πάνω στην πίστα και
η Τερέζα έμοιαζε πιο όμορφη παρά ποτέ. Είχε μείνει κατάπληκτος βλέ
ποντας με τι ακρίβεια και με τι γλυκύτητα προλάβαινε σ' ένα κλάσμα
δευτερολέπτου τη θέληση του παρτενέρ της. Αυτός ο χορός έμοιαζε να
δείχνει ότι η αφοσίωση της, τούτη η φλογερή επιθυμία να πραγματο
ποιεί αυτό που διάβαζε στα μάτια του Τόμας, δεν ήταν σώνει και καλά
συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Τόμας, αλλά ότι ήταν έτοιμη ν' αντα
ποκριθεί στο κάλεσμα οποιουδήποτε άντρα που θα είχε τυχόν συναντή
σει στη θέση του. Δεν υπήρχε τίποτα πιο εύκολο από το να φανταστεί
κανείς την Τερέζα κι αυτόν τον νεαρό συνάδελφο εραστές. Ακριβώς αυ
τή η ευκολία με την οποία μπορούσε να τους φανταστεί έτσι ήταν που
τον πλήγωνε. Το κορμί της Τερέζας ήταν απόλυτα κατανοητό μέσα στο
ερωτικό αγκάλιασμα με οποιοδήποτε αρσενικό κορμί, κι αυτή η ιδέα τού
χάλασε το κέφι. Αργά τη νύχτα, όταν γύρισαν, της ομολόγησε ότι ζή
λευε.
Αυτή η παράλογη ζήλια, γεννημένη από μια καθαρά θεωρητική
υπόθεση, ήταν απόδειξη ότι θεωρούσε την πίστη της ένα αναμφισβήτη
το αξίωμα. Αλλά τότε πώς μπορούσε να της θυμώνει που ζήλευε τις πο
λύ πραγματικές του ερωμένες;
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Την ημέρα προσπαθούσε (χωρίς όμως στην πραγματικότητα να το
καταφέρνει) να πιστεύει αυτά που της έλεγε ο Τόμας και να είναι χα
ρούμενη όπως ήταν πάντα μέχρι τότε. Αλλά η ζήλια, δαμασμένη την
ημέρα, εκδηλωνόταν ακόμα πιο βίαιη στα όνειρα της, που τέλειωναν
πάντοτε μέσα σε λυγμούς, τους οποίους εκείνος δεν μπορούσε να στα
ματήσει παρά μόνον ξυπνώντας την.
Τα όνειρα της επαναλαμβάνονταν σαν θέματα με παραλλαγές ή σαν
τα επεισόδια ενός τηλεοπτικού σίριαλ. Παραδείγματος χάριν, ένα όνει
ρο που επέστρεφε συχνά ήταν εκείνο με τις γάτες που πηδούσαν στο
πρόσωπο της και βύθιζαν τα νύχια τους στο δέρμα της. Για να πούμε την
αλήθεια, αυτό είναι ένα όνειρο που εξηγείται εύκολα: στα τσέχικα, γάτα
είναι μια λέξη λαϊκή που σημαίνει όμορφο κορίτσι. Η Τερέζα αισθανό
ταν ότι την απειλούσαν οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες. Όλες οι γυναίκες
ήσαν δυνητικές ερωμένες του Τόμας, και τις φοβόταν.
Σ' έναν άλλο κύκλο ονείρων, την πήγαιναν να τη θανατώσουν. Μια
νύχτα που την είχε ξυπνήσει την ώρα που ούρλιαζε από τρόμο, του διη
γήθηκε αυτό το όνειρο: «Ήταν μια μεγάλη σκεπαστή πισίνα. Ήμαστε
καμιά εικοσαριά. Ό λ ο γυναίκες. Ήμαστε όλες τελείως γυμνές και έπρε
πε να περπατάμε ξυπόλητες γύρω απ' το νερό. Στο ταβάνι κρεμόταν ένα
καλάθι και μέσα ήταν ένας άντρας. Φορούσε ένα πλατύγυρο καπέλο
που έκρυβε το πρόσωπο του, αλλά ήξερα ότι ήσουν εσύ. Μας έδινες δια
ταγές. Φώναζες. Έπρεπε να τραγουδάμε καθώς βαδίζαμε και να λυγί
ζουμε τα γόνατα. Όταν μία από τις γυναίκες έκανε λάθος στο λύγισμα,
την πυροβολούσες μ' ένα ρεβόλβερ κι εκείνη έπεφτε νεκρή μέσα στο νε
ρό. Τότε όλες οι άλλες ξεσπούσαν σε γέλια κι άρχιζαν να τραγουδούν
ακόμα δυνατότερα. Και συ δεν μας άφηνες απ' τα μάτια σου· αν μία από
μας έκανε μια λάθος κίνηση, τη σκότωνες. Η πισίνα ήταν γεμάτη πτώ
ματα που επέπλεαν. Κι εγώ ήξερα ότι δεν θα είχα πια τη δύναμη να κά
νω το επόμενο λύγισμα μου κι ότι θα με σκότωνες!».
Ο τρίτος κύκλος των ονείρων διηγιόταν αυτό που θα της συνέβαινε
μόλις πέθαινε.
Ήταν ξαπλωμένη μέσα σε μια νεκροφόρα, μεγάλη σαν καμιόνι. Γύ
ρω της δεν υπήρχαν παρά πτώματα γυναικών. Τόσο πολλά που έπρεπε
να μείνει η πίσω πόρτα ανοιχτή και πάλι να κρέμονται τα πόδια έξω.
Η Τερέζα ούρλιαζε: «Για δες! Δεν έχω πεθάνει! Έχω ακόμα όλες
μου τις αισθήσεις!
- Κι εμείς έχουμε όλες μας τις αισθήσεις» χαχάνιζαν τα πτώματα.
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Είχαν ακριβώς το ίδιο γέλιο με τις ζωντανές που άλλοτε διασκέδα
ζαν λέγοντας της ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ότι κι εκείνη θα έχει
δόντια χαλασμένα, άρρωστες ωοθήκες και ρυτίδες, γιατί αυτές είχαν δό
ντια χαλασμένα, άρρωστες ωοθήκες και ρυτίδες. Και τώρα, με το ίδιο γέ
λιο, της εξηγούσαν πως ήταν νεκρή και ότι αυτό ήταν απόλυτα μέσα
στην τάξη των πραγμάτων!
Ξαφνικά, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει πιπί. Φώναξε: «Μα,
αφού θέλω να κάνω πιπί! Είναι η απόδειξη πως δεν είμαι πεθαμένη!».
Και πάλι, εκείνες έσκασαν στα γέλια: «Είναι φυσικό να θέλεις να κά
νεις πιπί! Όλες οι επιθυμίες θα σου διατηρηθούν ακόμα για καιρό. Είναι
σαν τους ανθρώπους που τους έκοψαν το ένα χέρι και το αισθάνονται
για πολύ μετά. Εμείς οι άλλες δεν έχουμε πια ούρα, εν τούτοις νιώθου
με πάντα την ανάγκη να κατουρήσουμε».
Η Τερέζα σφιγγόταν στον Τόμας πάνω στο κρεβάτι: «Μου μιλού
σαν όλες στον ενικό, σαν να με ήξεραν από πάντα, σαν να ήσαν φίλες
μου, κι εγώ φοβόμουν ότι θα ήμουν υποχρεωμένη να μείνω μαζί τους
για πάντα!».
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Όλες οι λατινογενείς γλώσσες σχηματίζουν τη λέξη συμπόνια
(compassio) με την πρόθεση «συν» (com-) και τη ρίζα «πόνος» (passio).
Σε άλλες γλώσσες, παραδείγματος χάριν στα τσέχικα, στα πολωνικά,
οτα γερμανικά, στα σουηδικά, η λέξη αυτή αποδίδεται με ένα ουσιαστι
κό που σχηματίζεται απ' το αντίστοιχο πρώτο συνθετικό, ακολουθούμε
νο από τη λέξη «αίσθημα» (στα τσέχικα: sou-cit· στα πολωνικά: wspolczucie· στα γερμανικά: Mit-gefuhl, στα σουηδικά: med-kansla).
Στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη συμπόνια σημαίνει ότι δεν μπο
ρεί κανείς ν' αντιμετωπίζει με κρύα καρδιά τον πόνο του πλησίον, μ' άλ
λα λόγια: τρέφει κανείς συμπόνια για κάποιον που πάσχει. Μία άλλη
λέξη που έχει περίπου το ίδιο νόημα, ο οίκτος (αγγλικά pity, ιταλικά
pieta κτλ.), υπονοεί κιόλας ένα είδος επιείκειας προς το άτομο που υπο
φέρει. Το να έχει κανείς οίκτο για μια γυναίκα σημαίνει να είναι πιο σω
στά τοποθετημένος απ' αυτήν, να σκύβει, να χαμηλώνει ως αυτήν.
Αυτός είναι ο λόγος που η λέξη συμπόνια εμπνέει γενικά τη δυσπι
στία· υποδηλώνει ένα αίσθημα που θεωρείται παρακατιανό, που δεν έχει
και πολλή σχέση με τον έρωτα. Το ν' αγαπάς κάποιον από συμπόνια δεν
σημαίνει ότι τον αγαπάς πραγματικά.
Στις γλώσσες που σχηματίζουν τη λέξη συμπόνια όχι με τη ρίζα
«πόνος» αλλά με το ουσιαστικό «αίσθημα», η λέξη χρησιμοποιείται λίγο-πολύ με την ίδια έννοια, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να πει ότι
υποδηλώνει ένα συναίσθημα κακό ή μέτριο. Η μυστική δύναμη της ετυ
μολογίας της λούζει τη λέξη μ' ένα άλλο φως και της δίνει μια έννοια
πιο πλατιά: το να έχεις συμπόνια (συν-αίσθημα) σημαίνει να μπορείς να
ζεις μαζί με τον άλλο τη δυστυχία του, αλλά επίσης να νιώθεις μαζί του
οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα: τη χαρά, την αγωνία, την ευτυχία, τον
πόνο. Αυτή εδώ η συμπόνια (με την έννοια της φροντίδας, wspolczucie,
Mitgefuhl) σκιαγραφεί λοιπόν την υψηλότερη δυνατότητα της συναι
σθηματικής φαντασίας, την τέχνη της τηλεπάθειας των συγκινήσεων.
Στην ιεραρχία των συναισθημάτων είναι το ύψιστο συναίσθημα.
Όταν η Τερέζα ονειρευόταν ότι βύθιζε βελόνες κάτω από τα νύχια
της, προδινόταν, αποκαλύπτοντας έτσι στον Τόμας ότι έψαχνε κρυφά
στα συρτάρια του. Αν μία άλλη γυναίκα του έκανε κάτι τέτοιο, ποτέ πια
δεν θα της απηύθυνε το λόγο. Επειδή η Τερέζα το ήξερε, του είπε: «Πέ
ταξε με έξω απ' την πόρτα!». Λοιπόν, όχι μόνον δεν την πέταξε έξω απ'
την πόρτα, αλλά της πήρε το χέρι και της φίλησε τις άκρες των δαχτύ
λων γιατί, εκείνη την ίδια στιγμή, αισθανόταν κι αυτός ο ίδιος τον πόνο
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που ένιωθε εκείνη κάτω από τα νύχια, λες και τα νεύρα των δαχτύλων
της Τερέζας συνδέονταν απευθείας με τον εγκέφαλο του.
Όποιος δεν έχει το διαβολικό χάρισμα της συμπόνιας (συναισθήμα
τος) δεν μπορεί παρά να καταδικάσει εν ψυχρώ τη συμπεριφορά της Τε
ρέζας, γιατί η ιδιωτική ζωή του άλλου είναι ιερή και δεν του ανοίγει κα
νείς τα συρτάρια όπου τακτοποιεί την προσωπική του αλληλογραφία.
Καθώς όμως η συμπόνια είχε γίνει το πεπρωμένο (ή η κατάρα) του Τόμας, του φαινόταν ότι ήταν εκείνος που Βρισκόταν γονατισμένος μπρο
στά στο συρτάρι του γραφείου του και δεν κατάφερνε να ξεκολλήσει τα
μάτια από τις φράσεις που είχε χαράξει το χέρι της Σαμπίνας. Την κατα
λάβαινε την Τερέζα και όχι μόνον ήταν ανίκανος να της θυμώσει αλλά
την αγαπούσε ακόμα περισσότερο.
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Μέρα με τη μέρα, έκανε κινήσεις όλο και πιο απότομες και ασυνε
πείς. Ήταν δυο χρόνια που είχε ανακαλύψει τις απιστίες του και το
πράγμα όλο και χειροτέρευε. Δεν υπήρχε λύση.
Πώς! Δεν μπορούσε να τελειώσει με τις ερωτικές του φιλίες; Όχι.
Αυτό θα τον κατέστρεφε. Δεν μπορούσε να κυριαρχήσει στην όρεξη του
για τις άλλες γυναίκες. Κι έπειτα, του φαινόταν ως εκ περισσού. Κανέ
νας δεν ήξερε καλύτερα από τον ίδιο ότι απ' τις περιπέτειες του η Τερέ
ζα δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο. Γιατί να τις στερηθεί; Αυτή η πιθανό
τητα του φαινόταν το ίδιο παράλογη με το να πάψει να πηγαίνει στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Μπορούσε όμως κανείς ακόμα να μιλάει για χαρά; Καθώς έφευγε για
να συναντηθεί με μία απ' τις φιλενάδες του, του γινόταν αμέσως αδιά
φορη και ορκιζόταν στον εαυτό του ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά.
Είχε την εικόνα της Τερέζας μπροστά στα μάτια του, κι έπρεπε στα γρή
γορα να μεθύσει για να μην τη σκέφτεται. Από τότε που τη γνώρισε, δεν
μπορούσε πια να πλαγιάσει με άλλες χωρίς τη βοήθεια του οινοπνεύμα
τος! Αλλά η αναπνοή σημαδεμένη απ' το οινόπνευμα ήταν ακριβώς η
ένδειξη απ' την οποία η Τερέζα ανακάλυπτε τις απιστίες του ακόμα πιο
εύκολα.
Ήταν πιασμένος στην παγίδα: μόλις πήγαινε να τις συναντήσει, ήδη
του είχε φύγει η επιθυμία, αλλά αν βρισκόταν μια μέρα χωρίς αυτές σχη
μάτιζε τον αριθμό ενός τηλεφώνου για να κανονίσει κάποιο ραντεβού.
Με τη Σαμπίνα ένιωθε πάντα καλύτερα γιατί ήξερε ότι ήταν διακρι
τική και ότι δεν κινδύνευε ν' ανακαλυφθεί. Μέσα στο ατελιέ της η ει
δυλλιακή εργένικη ζωή του πλανιόταν στον αέρα σαν ανάμνηση της
περασμένης του ζωής.
Ίσως κι ο ίδιος να μη συνειδητοποιούσε μέχρι ποιο σημείο είχε αλ
λάξει: φοβόταν να γυρίσει αργά στο σπίτι του επειδή η Τερέζα τον περί
μενε. Μια φορά, η Σαμπίνα πήρε είδηση ότι κοιτούσε το ρολόι του στη
διάρκεια της ερωτικής πράξης και ότι προσπαθούσε να επιταχύνει την
κορύφωση της.
Μετά, μ' ένα αδιάφορο βήμα, βάλθηκε να περπατάει γυμνή κατά μή
κος του ατελιέ, έπειτα έσκυψε μπροστά σ' ένα μισοτελειωμένο μουσαμά
που ήταν τοποθετημένος στο καβαλέτο και κοίταξε λοξά προς τη μεριά
του Τόμας που έβαζε βιαστικά τα ρούχα του.
Ντύθηκε αμέσως, αλλά είχε το ένα πόδι γυμνό. Κοίταξε γύρω του,
έπειτα έπεσε στα τέσσερα κι έψαξε κάτι κάτω απ' το τραπέζι.
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Του είπε: «Όταν σε βλέπω, έχω την εντύπωση ότι μπερδεύεσαι με
το αιώνιο θέμα των πινάκων μου: τη συνάντηση δύο κόσμων. Μια έκθε
ση διπλή; Πίσω από τη φιγούρα του Τόμας που ελευθεριάζει διαφαίνε
ται το απίστευτο πρόσωπο του ρομαντικού ερωτευμένου. Ή το αντίθετο:
μέσα από τη φιγούρα του Τριστάνου που δεν σκέφτεται παρά την Τερέ
ζα του, ξεχωρίζει το προδομένο ωραίο σύμπαν της ελευθεριότητας».
Ο Τόμας είχε σηκωθεί κι άκουγε αφηρημένα τις κουβέντες της Σαμπίνας:
«Τι ψάχνεις; τον ρώτησε.
- Μ ι α κάλτσα».
Έψαξε γύρω μαζί του, μετά εκείνος ξανάπεσε στα τέσσερα κι άρχισε
να ψάχνει κάτω απ' το τραπέζι.
«Δεν υπάρχει κάλτσα εδώ, είπε η Σαμπίνα. Δεν την φορούσες σί
γουρα όταν ήρθες.
- Πώς δεν την είχα! φώναξε ο Τόμας κοιτάζοντας το ρολόι του. Δεν
ήρθα βέβαια με μία μόνο κάλτσα!
- Δεν αποκλείεται. Είσαι φοβερά αφηρημένος εδώ και κάμποσο και
ρό. Βιάζεσαι διαρκώς, κοιτάζεις το ρολόι σου και δεν είναι καθόλου πε
ρίεργο το ότι ξεχνάς να φορέσεις μια κάλτσα».
Ήταν ήδη αποφασισμένος να φορέσει το παπούτσι του κατευθείαν
στο γυμνό του πόδι.
«Κάνει κρύο έξω, είπε η Σαμπίνα, θα σου δανείσω μια κάλτσα!».
Του δίπλωσε μια μακριά άσπρη κάλτσα δικτυωτή, της τελευταίας
μόδας.
Ήξερε πολύ καλά ότι ήταν εκδίκηση. Είχε κρύψει την κάλτσα του
για να τον τιμωρήσει που κοίταξε το ρολόι του την ώρα του έρωτα. Με
το κρύο που έκανε δεν είχε άλλη λύση παρά να υποχωρήσει. Γύρισε
σπίτι του και στο ένα του πόδι φορούσε ένα σοσόνι και στο άλλο μια
λευκή γυναικεία κάλτσα γυρισμένη πάνω απ' τον αστράγαλο.
Βρισκόταν σε αδιέξοδο: στα μάτια των φιλενάδων του ήταν σημαδε
μένος με την ατιμωτική σφραγίδα του έρωτα του για την Τερέζα, στα μά
τια της Τερέζας από τα στίγματα των περιπετειών του με τις φιλενάδες
του.
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Για να καταλαγιάσει τον πόνο της, την παντρεύτηκε (μπόρεσαν επι
τέλους ν' ακυρώσουν την υπενοικίαση, εκείνη δεν κατοικούσε πια από
καιρό στο δωμάτιο) και της χάρισε ένα κουταβάκι.
Η μητέρα ήταν ένα σκυλί του Αγίου Βερνάρδου που ανήκε σ' ένα
συνάδελφο του Τόμας. Ο πατέρας ήταν το λυκόσκυλο του γείτονα. Κα
νένας δεν τα ήθελε τα μικρά μπασταρδάκια κι ο συνάδελφος του λυπό
ταν να τα σκοτώσει.
Ο Τόμας έπρεπε να διαλέξει ένα ανάμεσα στα κουταβάκια, ξέροντας
ότι αυτά που δεν θα διάλεγε επρόκειτο να πεθάνουν. Βρισκόταν στην
ίδια κατάσταση μ' έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που ανάμεσα σε τέσ
σερις καταδικασμένους σε θάνατο δεν μπορεί να δώσει χάρη παρά μόνο
στον ένα. Στο τέλος, διάλεξε ένα απ' τα κουταβάκια, ένα θηλυκό που
έμοιαζε να έχει το σώμα του λυκόσκυλου και που το κεφάλι του θύμιζε
τη μητέρα του, του Αγίου Βερνάρδου. Το έφερε στην Τερέζα. Πήρε το
μικρό, το έσφιξε στο στήθος της, και το ζώο έκανε αμέσως πιπί πάνω
στην μπλούζα της.
Έπειτα, χρειάστηκε να του βρουν ένα όνομα. Ο Τόμας ήθελε να
φαίνεται απ' αυτό το ίδιο το όνομα ότι ο σκύλος ήταν της Τερέζας και
θυμήθηκε το βιβλίο που έσφιγγε στο μπράτσο της την ημέρα που είχε
έρθει απροειδοποίητα στην Πράγα. Πρότεινε να ονομάσουν το σκυλί
Τολστόι.
«Δεν μπορούμε να το φωνάζουμε Τολστόι, απάντησε η Τερέζα, για
τί είναι κορίτσι. Μπορούμε να τη φωνάζουμε Άννα Καρένινα.
- Δεν μπορούμε να τη φωνάζουμε Άννα Καρένινα, μια γυναίκα δεν
μπορεί ποτέ να έχει ένα μικρό μουσούδι τόσο νόστιμο, είπε ο Τόμας.
Μάλλον Καρένιν. Ναι, Καρένιν. Έτσι ακριβώς τον είχα πάντα φαντα
στεί.
- Μήπως το να την ονομάζουμε Καρένιν μπορεί να διαταράξει τη
σεξουαλικότητα της;
- Είναι πιθανό, είπε ο Τόμας, μια σκυλίτσα που τ' αφεντικά της τη
φωνάζουν πάντα με το όνομα ενός σκύλου ν' αποκτήσει λεσβιακές τά
σεις».
Το πιο περίεργο είναι ότι η πρόβλεψη του Τόμας πραγματοποιήθη
κε. Συνήθως, τα θηλυκά σκυλιά αφοσιώνονται περισσότερο στο αρσενι
κό τους αφεντικό παρά στο θηλυκό, αλλά με τον Καρένιν συνέβη το
αντίθετο. Αποφάσισε ν' αγαπήσει την Τερέζα. Ο Τόμας του ήταν ευ
γνώμων γι' αυτό. Του χάιδευε το κεφάλι και του έλεγε: «Έχεις δίκιο,
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Καρένιν, αυτό ακριβώς περίμενα από σένα. Μια και δεν τα καταφέρνω
μόνος μου, πρέπει να με βοηθήσεις».
Αλλά ακόμα και με τη βοήθεια του Καρένιν δεν κατάφερε να την
κάνει ευτυχισμένη. Το κατάλαβε καμιά δεκαριά μέρες μετά την κατοχή
της χώρας του από τα σοβιετικά τανκς. Ήταν Αύγουστος του 1968, ο δι
ευθυντής μιας κλινικής στη Ζυρίχη, τον οποίο ο Τόμας είχε γνωρίσει σ'
ένα διεθνές συνέδριο, του τηλεφωνούσε κάθε μέρα από 'κεί. Φοβόταν
για την τύχη του Τόμας και του πρόσφερε μια θέση.
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Αν ο Τόμας αρνιόταν χωρίς κανένα δισταγμό την πρόταση του Ελ
βετού γιατρού, αυτό συνέβαινε εξαιτίας της Τερέζας. Σκεφτόταν ότι
εκείνη δεν θα ήθελε να φύγει. Εξάλλου, πέρασε τις πρώτες επτά μέρες
της κατοχής σ' ένα είδος έξαψης που σχεδόν έμοιαζε με ευτυχία. Βρι
σκόταν στο δρόμο με μια φωτογραφική μηχανή και μοίραζε τα φιλμ της
στους ξένους δημοσιογράφους που σκοτώνονταν για να τ' αποκτήσουν.
Μια μέρα που είχε φανεί πολύ ριψοκίνδυνη και είχε φωτογραφίσει από
κοντά έναν αξιωματικό που σημάδευε με το πιστόλι του τους διαδηλω
τές, την έπιασαν και την έκαναν να περάσει τη νύχτα της στο ρωσικό
στρατηγείο. Την απείλησαν ότι θα την τουφεκίσουν, αλλά μόλις την
άφησαν ξαναγύρισε στους δρόμους να τραβάει φωτογραφίες.
Έτσι, ο Τόμας έμεινε κατάπληκτος όταν, τη δέκατη μέρα της κατο
χής, του είπε: «Πραγματικά, γιατί δεν θέλεις να πας στην Ελβετία;
- Και γιατί να πάω;
- Εδώ έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί σου.
- Και με ποιον δεν έχουν; αντέταξε ο Τόμας με μια κίνηση παραίτη
σης. Πες μου, όμως: Θα μπορούσες να ζήσεις στο εξωτερικό;
- Και γιατί όχι;
- Καθώς σ' έχω δει έτοιμη να θυσιάσεις τη ζωή σου γι' αυτόν τον τό
πο, αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσες τώρα να τον εγκαταλείψεις.
- Από τότε που γύρισε ο Ντούμπτσεκ όλα έχουν αλλάξει», είπε η
Τερέζα.
Ήταν αλήθεια: η γενική ευφορία δεν είχε διαρκέσει παρά μόνο τις
πρώτες επτά μέρες της κατοχής. Ο ρώσικος στρατός είχε μαζέψει τους
Τσέχους πολιτικούς σαν να ήσαν εγκληματίες, κανένας δεν ήξερε πού
βρίσκονταν, όλοι έτρεμαν για τη ζωή τους, και το μίσος για τους Ρώσους
μεθούσε σαν αλκοόλ. Ήταν η μεθυστική γιορτή του μίσους. Οι πόλεις
της Βοημίας ήσαν σκεπασμένες από χιλιάδες αφίσες ζωγραφισμένες στο
χέρι, με σαρκαστικές επιγραφές, επιγράμματα, ποιήματα, καρικατούρες
του Μπρέζνιεφ και του στρατού του, τον οποίο όλος ο κόσμος κορόι
δευε σαν να ήταν ένα μπουλούκι από αγράμματους παλιάτσους. Καμιά
γιορτή, όμως, δεν μπορεί να διαρκέσει αιώνια. Τον καιρό εκείνο, οι Ρώ
σοι είχαν υποχρεώσει τους αιχμάλωτους αντιπροσώπους του τσέχικου
λαού να υπογράψουν μια συμβιβαστική συμφωνία με τη Μόσχα. Ο
Ντούμπτσεκ γύρισε στην Πράγα μ' αυτή τη συμφωνία και διάβασε το
λόγο του απ' το ραδιόφωνο. Οι έξι αυτές μέρες τον είχαν τόσο πολύ
εξουθενώσει που μόλις μπορούσε να μιλήσει, τραύλιζε κι έχανε την
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αναπνοή του, αφήνοντας στα μισά μιας φράσης ατέλειωτα κενά που
διαρκούσαν μισό λεπτό περίπου.
Ο συμβιβασμός έσωσε τη χώρα απ' το χειρότερο: απ' τις εκτελέσεις
κι απ' τις μαζικές εξορίες στη Σιβηρία που όλοι φοβόντουσαν. Αλλά ένα
πράγμα φάνηκε αμέσως καθαρά: η Βοημία έπρεπε να σκύψει το κεφάλι
μπροστά στον κατακτητή. Θα έπρεπε πια, για πάντα, να τραυλίζει, να
ψελλίζει, να ψάχνει την αναπνοή της όπως ο Αλεξάντρ Ντούμπτσεκ. Η
γιορτή είχε τελειώσει. Αρχιζε η πεζότητα της ταπείνωσης.
Η Τερέζα τα εξηγούσε όλα αυτά στον Τόμας κι εκείνος ήξερε ότι
ήταν αλήθεια, αλλά ακόμα ότι κάτω απ' αυτή την αλήθεια κρυβόταν
ένας άλλος λόγος, πιο ουσιαστικός, που έκανε την Τερέζα να θέλει να
φύγει απ' την Πράγα: ως τώρα δεν είχε γίνει ευτυχισμένη.
Είχε ζήσει τις ωραιότερες μέρες της ζωής της όταν φωτογράφιζε
τους ρώσους στρατιώτες μέσα στους δρόμους της Πράγας, κινδυνεύο
ντας. Ήταν η μοναδική περίοδος που το τηλεοπτικό σίριαλ των ονεί
ρων της είχε διακοπεί και που οι νύχτες της περνούσαν ήρεμες. Οι Ρώ
σοι πάνω στα τεθωρακισμένα τους της είχαν φέρει την αρμονία. Τώρα
που η γιορτή είχε τελειώσει, της ξαναγύρισε ο φόβος για τις νύχτες αυ
τές και ήθελε να τους ξεφύγει. Είχε ανακαλύψει ότι υπήρχαν περιστά
σεις στις οποίες μπορούσε να αισθανθεί δυνατή και ικανοποιημένη και
επιθυμούσε να φύγει για το εξωτερικό με την ελπίδα ότι εκεί θα έβρισκε
περιστάσεις ανάλογες.
«Και δε σ' ενοχλεί, ρώτησε ο Τόμας, που η Σαμπίνα έχει μετανα
στεύσει στην Ελβετία;
- Η Γενεύη δεν είναι η Ζυρίχη, είπε η Τερέζα. Είναι σίγουρο ότι θα
με ενοχλεί λιγότερο εκεί απ' ό,τι με ενοχλούσε στην Πράγα».
Εκείνος που θέλει να εγκαταλείψει τον τόπο που ζει δεν είναι ευ
τυχισμένος. Αυτή η επιθυμία της Τερέζας για μετανάστευση υπήρξε
για τον Τόμας κάτι σαν μια ετυμηγορία. Υπέκυψε και λίγο αργότερα
βρέθηκε με την Τερέζα και με τον Καρένιν στη μεγαλύτερη πόλη της
Ελβετίας.

30

13
Αγόρασε ένα κρεβάτι για να μετακομίσει σ' ένα άδειο διαμέρισμα
(δεν είχαν ακόμα χρήματα για ν' αγοράσουν άλλα έπιπλα) και ρίχτηκε
στη δουλειά με τη φρενίτιδα ενός ανθρώπου που ξαναρχίζει τη ζωή του
στα σαράντα τόσα χρόνια του.
Τηλεφώνησε πολλές φορές στη Σαμπίνα, στη Γενεύη. Τελείως τυ
χαία, οκτώ μέρες πριν από τη ρώσικη εισβολή, ήταν τα εγκαίνια μιας έκ
θεσης και οι Ελβετοί φιλότεχνοι, παρασυρμένοι από ένα κύμα συμπά
θειας για τη μικρή της χώρα, είχαν αγοράσει όλους της τους πίνακες.
«Χάρη στους Ρώσους έγινα πλούσια!» είπε σκασμένη στα γέλια στο
τηλέφωνο, και κάλεσε τον Τόμας σπίτι της, στο καινούργιο της ατελιέ,
το οποίο, όπως τον διαβεβαίωσε, δεν ήταν καθόλου διαφορετικό απ' αυ
τό που γνώριζε ο Τόμας στην Πράγα.
Θα πήγαινε ευχαρίστως να τη δει, αλλά δεν μπορούσε να βρει κανέ
να πρόσχημα για να δικαιολογήσει αυτό το ταξίδι στην Τερέζα. Έτσι
ήρθε η Σαμπίνα στη Ζυρίχη. Εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο. Ο Τόμας
πήγε να τη δει μετά τη δουλειά του, την ειδοποίησε απ' το τηλέφωνο
της ρεσεψιόν και ανέβηκε στο δωμάτιο της. Του άνοιξε την πόρτα και
στάθηκε μπροστά του, χωρίς ρούχα, με το σουτιέν και την κιλότα μόνο,
πάνω στα ωραία μακριά της πόδια. Στο κεφάλι της ήταν καθισμένο ένα
καπέλο «μελόν». Κοίταζε για πολλή ώρα τον Τόμας, χωρίς να κάνει κα
μιά κίνηση, και δεν έλεγε τίποτα. Κι ο Τόμας, επίσης, έμενε ακίνητος,
σιωπηλός. Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι ήταν συγκινημένος. Της
έβγαλε το καπέλο απ' το κεφάλι και το ακούμπησε στο κομοδίνο. Έπει
τα, έκαναν έρωτα χωρίς να πουν ούτε μια λέξη.
Επιστρέφοντας απ' το ξενοδοχείο στο σπίτι του στη Ζυρίχη (που
από καιρό είχε διακοσμηθεί μ' ένα τραπέζι, καρέκλες, πολυθρόνες, ένα
χαλί), έλεγε ευτυχισμένος στον εαυτό του ότι κουβαλούσε μαζί του τον
τρόπο της ζωής του, όπως το σαλιγκάρι το σπίτι του. Η Τερέζα κι η Σα
μπίνα αντιπροσώπευαν τους δύο πόλους της ζωής του, πόλους απομα
κρυσμένους, ασυμβίβαστους, αλλά ωραίοι και οι δύο.
Επειδή όμως μετέφερε παντού μαζί του το σύστημα της ζωής του,
σαν μια απόφυση του κορμιού του, η Τερέζα εξακολουθούσε να βλέπει
τα ίδια όνειρα.
Βρίσκονταν ήδη στη Ζυρίχη έξι ή οκτώ μήνες όταν βρήκε πάνω στο
τραπέζι ένα γράμμα, κάποιο βράδυ που γύρισε αργά. Του ανήγγειλε ότι
είχε γυρίσει στην Πράγα. Είχε φύγει επειδή δεν είχε τη δύναμη να ζει
στο εξωτερικό. Ήξερε ότι εδώ όφειλε να είναι ένα στήριγμα για τον Τό31

μας και ήξερε επίσης ότι ήταν ανίκανη γι' αυτό. Είχε αφελώς πιστέψει
ότι η ζωή έξω θα την άλλαζε. Είχε φανταστεί ότι μετά απ' αυτά που είχε
ζήσει τις ημέρες της εισβολής δεν θα ήταν πια κακιά, θα ενηλικιωνόταν,
θα γινόταν λογική, γενναία, αλλά είχε υπερεκτιμήσει τον εαυτό της.
Ήταν ένα βάρος για κείνον κι αυτό ήταν ακριβώς που δεν ήθελε. Ήθε
λε ν' αναλάβει τις ευθύνες της πριν να είναι πολύ αργά. Και του ζητού
σε συγγνώμη που είχε πάρει μαζί της τον Καρένιν.
Πήρε πολύ δυνατά υπνωτικά, αλλά δεν κατάφερε ν' αποκοιμηθεί
παρά μόνο προς το πρωί. Ευτυχώς ήταν Σάββατο και μπορούσε να μεί
νει στο σπίτι. Για χιλιοστή φορά, ανακεφαλαίωνε όλη την κατάσταση:
τα σύνορα ανάμεσα στη Βοημία και τον υπόλοιπο κόσμο δεν ήσαν πια
ανοιχτά, όπως δεν ήσαν και την εποχή που είχαν φύγει. Ούτε τα τηλε
γραφήματα ούτε τα τηλεφωνήματα θα μπορούσαν να φέρουν πίσω την
Τερέζα. Οι αρχές δεν θα την άφηναν πια να βγει. Δεν μπορούσε να το
πιστέψει, αλλά η αναχώρηση της Τερέζας ήταν οριστική.
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Η ιδέα ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως τον έφερνε σε
μια κατάσταση παραλυσίας, αλλά ταυτόχρονα αυτή η ιδέα τον καθησύ
χαζε κιόλας. Κανένας δεν τον υποχρέωνε να πάρει μια απόφαση. Δεν
χρειαζόταν να προσηλώνεται στον τοίχο του απέναντι κτιρίου και ν'
αναρωτιέται αν ήθελε ή δεν ήθελε να ζήσει μαζί της. Η Τερέζα είχε μό
νη της αποφασίσει για όλα.
Πήγε να φάει στο εστιατόριο. Αισθανόταν λυπημένος, αλλά στη
διάρκεια του γεύματος η αρχική του απελπισία φάνηκε να καταλαγιάζει,
σαν να είχε χάσει την ισχύ της και σαν να μην έμενε παρά η μελαγχο
λία. Κοίταζε πίσω του στα χρόνια που πέρασαν μαζί, κι έλεγε ότι η ιστο
ρία τους δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο τέλος. Αν την είχε κανείς
επινοήσει, δεν θα μπορούσε να την ολοκληρώσει διαφορετικά.
Μια μέρα, η Τερέζα είχε φθάσει απροειδοποίητα στο σπίτι του. Μια
μέρα, είχε φύγει με τον ίδιο τρόπο. Είχε φθάσει με μια βαριά βαλίτσα, με
μια βαριά βαλίτσα είχε φύγει.
Πλήρωσε, βγήκε από το εστιατόριο και πήγε να κάνει μια βόλτα
στους δρόμους, γεμάτος από μια όλο και περισσότερο ενθουσιαστική με
λαγχολία. Είχε πίσω του επτά χρόνια ζωής με την Τερέζα και να που
παρατηρούσε ότι τα χρόνια αυτά ήσαν πιo ωραία μέσα στην ενθύμηση
παρά την ίδια τη στιγμή που τα ζούσε.
Ο έρωτας ανάμεσα σ' αυτόν και την Τερέζα ήταν σίγουρα όμορφος
αλλά και τόσο οδυνηρός: έπρεπε πάντοτε να κρύβει κάτι, να υποδύεται,
να υποκρίνεται, να διορθώνει, να της αναστηλώνει το ηθικό, να την πα
ρηγορεί, να της αποδεικνύει αδιάκοπα ότι την αγαπούσε, να υφίσταται
τις μομφές της ζήλιας της, του πόνου της, των ονείρων της, να αισθάνε
ται ένοχος, να δικαιολογείται και να ζητάει συγγνώμη. Τώρα, η προ
σπάθεια είχε εξαφανιστεί και δεν απέμενε παρά η ομορφιά.
Άρχιζε το σαββατόβραδο και ήταν η πρώτη φορά που περπατούσε
μόνος στη Ζυρίχη κι ανέπνεε βαθιά το άρωμα της ελευθερίας του. Η πε
ριπέτεια καραδοκούσε σε κάθε γωνιά του δρόμου. Το μέλλον ξαναγινό
ταν ένα μυστήριο. Ξαναγύριζε στη ζωή του εργένη, σ' αυτή τη ζωή για
την οποία άλλοτε ήταν σίγουρος ότι προοριζόταν γιατί ήταν η μόνη
στην οποία μπορούσε να είναι αυτός που πραγματικά ήταν.
Είχε ζήσει αλυσοδεμένος με την Τερέζα για επτά χρόνια κι εκείνη
είχε παρακολουθήσει με το βλέμμα της το κάθε του βήμα. Ήταν σαν να
κουβαλούσε βαρίδια που εκείνη του είχε δέσει στους αστραγάλους. Τώ
ρα, το βήμα του γινόταν ξαφνικά πιο ελαφρύ. Πετούσε σχεδόν. Ήταν
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μέσα στο μαγικό χώρο του Παρμενίδη: γευόταν τη γλυκιά ελαφρότητα
του είναι.
(Μήπως είχε την επιθυμία να τηλεφωνήσει στη Σαμπίνα, στη Γε
νεύη, να συναντηθεί με μια απ' τις γυναίκες που είχε γνωρίσει στη Ζυρίχη, στη διάρκεια των τελευταίων μηνών; Όχι, δεν είχε την παραμικρή
διάθεση. Απ' τη στιγμή που θα βρισκόταν με μια άλλη, το ήξερε, η ανά
μνηση της Τερέζας θα του προξενούσε έναν αβάσταχτο πόνο).
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Αυτή η παράξενη μελαγχολική μαγεία κράτησε ως την Κυριακή το
βράδυ. Τη Δευτέρα όλα άλλαζαν. Η Τερέζα εισέβαλε στη σκέψη του:
κατάλαβε αυτό που θα αισθάνθηκε εκείνη γράφοντας του το αποχαιρετι
στήριο γράμμα της, ένιωθε πώς έτρεμαν τα χέρια της· την έβλεπε να
σέρνει με το ένα της χέρι τη βαριά της βαλίτσα και με το άλλο το λουρί
του Καρένιν, τη φανταζόταν να γυρίζει το κλειδί στην κλειδαριά του
διαμερίσματος της Πράγας και μέσα στα μύχια της καρδιάς του αισθανό
ταν το ράπιομα της απελπισίας στο πρόσωπο της καθώς θ' άνοιγε την
πόρτα.
Στις δύο αυτές ωραίες μέρες της μελαγχολίας, η συμπόνια του (αυ
τή η κατάρα της συναισθηματικής τηλεπάθειας) σώπαινε. Η συμπόνια
κοιμόταν όπως κοιμάται ο ανθρακωρύχος την Κυριακή μετά από μια
εβδομάδα σκληρής δουλειάς, για να μπορέσει να γυρίσει τη Δευτέρα να
ξαναδούλεψει στα βάθη της γης.
Ο Τόμας εξέταζε έναν άρρωστο κι έβλεπε την Τερέζα στη θέση του.
Καλούσε τον εαυτό του στην τάξη: Μην το σκέφτεσαι! Μην το σκέφτε
σαι! Είπε μέσα του: Είμαι άρρωστος από συμπόνια κι είναι γι' αυτό το
λόγο που ένα ωραίο πράγμα έφυγε και δεν θα το ξαναδώ ποτέ. Δεν πρέ
πει να απελευθερωθώ από εκείνη αλλά από τη συμπόνια μου, απ' αυτή
την αρρώστια που άλλοτε δεν ήξερα και που εκείνη μου την κόλλησε!
Το Σάββατο και την Κυριακή είχε αισθανθεί τη γλυκιά ελαφρότητα
του είναι να 'ρχεται προς αυτόν από τα βάθη του μέλλοντος. Τη Δευτέ
ρα ένιωσε φορτωμένος μ' ένα Βάρος που ποτέ ως τώρα δεν είχε γνωρί
σει. Όλοι οι τόνοι σίδερο των ρώσικων τανκς δεν ήσαν τίποτα μπροστά
σ' αυτό το βάρος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρύ απ' τη συμπόνια. Ούτε ο
ίδιος μας ο πόνος δεν είναι τόσο βαρύς όσο ο πόνος που μοιραζόμαστε
μ' έναν άλλο, για έναν άλλο, στη θέση ενός άλλου, πολλαπλασιασμέ
νος απ' τη φαντασία, σε εκατοντάδες αντίλαλους.
Κάκιζε τον εαυτό του, του έδινε τη διαταγή να μην υποκύπτει στη
συμπόνια και η συμπόνια τον άκουγε σκύβοντας σαν ένοχος το κεφάλι.
Η συμπόνια ήξερε ότι έκανε κατάχρηση δικαιώματος, αλλά επέμενε δια
κριτικά, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα ότι πέντε μέρες μετά την ανα
χώρηση της Τερέζας ο Τόμας ανήγγειλε στον διευθυντή της κλινικής
(αυτόν τον ίδιο που του τηλεφωνούσε κάθε μέρα στην Πράγα μετά τη
ρωσική εισβολή) πως έπρεπε να γυρίσει αμέσως πίσω. Ντρεπόταν. Ήξε
ρε ότι ο διευθυντής θα έβρισκε τη συμπεριφορά του ανεύθυνη κι ασυγ
χώρητη. Είχε χίλιες φορές την επιθυμία να του τα εμπιστευθεί όλα και
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να του μιλήσει για την Τερέζα και για το γράμμα που του είχε αφήσει
πάνω στο τραπέζι. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Ο γιατρός δεν θα μπορούσε
να δει στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε η Τερέζα τίποτ' άλλο παρά
μια αντιπαθητική, υστερική συμπεριφορά. Και ο Τόμας δεν μπορούσε
να επιτρέψει σε κανένα να σκεφθεί άσχημα για την Τερέζα.
Ο διευθυντής θύμωσε πραγματικά.
Ο Τόμας ύψωσε τους ώμους και είπε: «Es muss sein. Es muss sein».
Ήταν ένας υπαινιγμός. Την τελευταία κίνηση του τελευταίου του
κουαρτέτου ο Μπετόβεν την είχε συνθέσει πάνω σ' αυτά τα δύο μοτίβα:

Για να είναι το νόημα αυτών των λέξεων απόλυτα σαφές, ο Μπετό
βεν είχε γράψει πάνω απ' την τελευταία κίνηση τις λέξεις: «Der schwer
gefasste Entschluss» - η βαριά ζυγισμένη απόφαση.
Η αναφορά στον Μπετόβεν ήταν πραγματικά για τον Τόμας ένας
τρόπος να επανέλθει στην Τερέζα, γιατί ήταν εκείνη που τον είχε πιέσει
να αγοράσει τους δίσκους με τα κουαρτέτα και τις σονάτες του Μπετό
βεν.
Αυτή η αναφορά ήταν πιο πρόσφορη απ' όσο φανταζόταν, γιατί ο.
διευθυντής ήταν μουσοτραφής. Μ' ένα γαλήνιο χαμόγελο, είπε γλυκά,
σιγοτραγουδώντας τη μελωδία του Μπετόβεν: «Muss es sein?». Πρέπει;
Ο Τόμας είπε ακόμα μια φορά: «Ναι, πρέπει! Ja, es muss sein!».
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Σε αντίθεση με τον Παρμενίδη, ο Μπετόβεν έμοιαζε να θεωρεί τη
βαρύτητα κάτι θετικό. «Der schwer gefasste Entschluss», n βαριά ζυγι
σμένη απόφαση είναι συνδεδεμένη με τη φωνή του Πεπρωμένου («Es
muss sein»· η βαρύτητα, η ανάγκη και η αξία είναι τρεις έννοιες στενά
και βαθιά ενωμένες: δεν είναι βαρύ παρά αυτό που είναι αναγκαίο, δεν
έχει αξία παρά μόνον ό,τι βαραίνει).
Αυτή η πεποίθηση γεννιέται απ' τη μουσική του Μπετόβεν και,
παρ' όλο που είναι δυνατό (αν όχι πιθανό) η ευθύνη γι' αυτό να ανήκει
μάλλον στους ερμηνευτές του Μπετόβεν παρά στον ίδιο τον συνθέτη,
όλοι τη συμμεριζόμαστε λίγο-πολύ σήμερα: για μας αυτό που κάνει το
μεγαλείο του ανθρώπου είναι ότι φέρει το πεπρωμένο του όπως ο Άτλας
έφερε στους ώμους του το θόλο του ουρανού. Ο ήρωας του Μπετόβεν
είναι ένας αρσιβαρίστας που σηκώνει βάρη μεταφυσικά.
Ο Τόμας έτρεχε προς τα ελβετικά σύνορα και φαντάζομαι ότι ένας
Μπετόβεν δύστροπος και μαλλιαρός διηύθυνε αυτοπροσώπως την τοπι
κή πυροσβεστική μπάντα και του έπαιζε σαν αποχαιρετισμό στην εξορία
του ένα «μαρς» με τον τίτλο: Es muss sein!
Αργότερα όμως, αφού πέρασε τα τσέχικα σύνορα, βρέθηκε μπροστά
σε μια φάλαγγα ρώσικων τανκς. Χρειάστηκε να σταματήσει το αυτοκίνη
το του ένα τέταρτο σ' ένα σταυροδρόμι και να μείνει εκεί μισή ώρα περι
μένοντας να περάσουν. Ένας φοβερός στρατιώτης με μαύρη στολή είχε
στηθεί στο σταυροδρόμι και ρύθμιζε την κυκλοφορία σαν να ήταν δικοί
του όλοι οι δρόμοι της Βοημίας.
«Es muss sein! Πρέπει!», έλεγε συνέχεια μέσα του ο Τόμας, αλλά
σύντομα άρχισε ν' αμφιβάλλει: Αλήθεια έπρεπε;
Ναι, θα του ήταν αβάσταχτο να μείνει στη Ζυρίχη και να φαντάζεται
την Τερέζα μόνη της στην Πράγα. Πόσο καιρό όμως θα τον είχε βασα
νίσει η συμπόνια; Ό λ η του τη ζωή; Έναν ολόκληρο χρόνο; Ένα μήνα;
Ή μία εβδομάδα μόλις;
Πώς θα μπορούσε να το μάθει; Πώς θα μπορούσε να το εξακριβώσει;
Ο οποιοσδήποτε φοιτητής της Φυσικής μπορεί πειραματικά να διε
ρευνήσει την ακρίβεια μιας επιστημονικής υπόθεσης. Ο άνθρωπος,
όμως, καθώς δεν έχει παρά μία και μόνο ζωή, δεν έχει καμιά δυνατότη
τα να εξακριβώσει την υπόθεση μέσα από την εμπειρία, έτσι ώστε ποτέ
να μην μπορεί να μάθει αν έχει δίκιο ή άδικο να υπακούσει στο αίσθη
μα του.
Όλα αυτά του στριφογύριζαν στο μυαλό όταν άνοιξε την πόρτα του
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διαμερίσματος. Ο Καρένιν πήδηξε οτο πρόσωπο του, κι αυτό διευκόλυ
νε τη στιγμή της συνάντησης. Η λαχτάρα του να ριχτεί στην αγκαλιά
της Τερέζας (αυτή η λαχτάρα που τη δοκίμαζε ακόμα τη στιγμή που
μπήκε στο αυτοκίνητο του στη Ζυρίχη) είχε εξανεμιστεί. Την αντίκριζε
στη μέση μιας κοιλάδας σκεπασμένης από χιόνια και έτρεμαν κι οι δυο
τους απ' το κρύο.

38

17
Απ' την πρώτη κιόλας μέρα της κατοχής, τα ρώσικα αεροπλάνα πε
τούσαν όλη νύχτα στον ουρανό της Πράγας. Ο Τόμας είχε ξεσυνηθίσει
αυτό το θόρυβο και δεν κατάφερνε να κοιμηθεί.
Γύριζε από το ένα πλευρό στο άλλο δίπλα στην κοιμισμένη Τερέζα
και σκεφτόταν αυτό που εκείνη του είχε πει κάποια χρόνια πριν ανάμε
σα σε μερικές άλλες άσχετες κουβέντες. Μιλούσαν για τον φίλο του Ζ.
και εκείνη είχε δηλώσει: «Αν δεν σε είχα συναντήσει, θα τον είχα σί
γουρα ερωτευθεί».
Τότε, λοιπόν, τα λόγια αυτά είχαν βυθίσει τον Τόμας σε μια παράξε
νη μελαγχολία. Στην πραγματικότητα είχε ξαφνικά συνειδητοποιήσει
ότι ήταν θέμα τύχης που η Τερέζα είχε ερωτευθεί εκείνον κι όχι τον φί
λο του Ζ. Οτι έξω από τον πραγματοποιημένο έρωτα της για τον Τόμας,
υπήρχε στο βασίλειο των πιθανοτήτων ένας άπειρος αριθμός απραγμα
τοποίητων ερώτων για άλλους άντρες.
Όλοι θεωρούμε αδιανόητο το ότι ο έρωτας της ζωής μας μπορεί να
είναι κάτι ελαφρύ, κάτι που δεν ζυγίζει τίποτα· φανταζόμαστε ότι ο έρω
τας μας είναι αυτό που έπρεπε να είναι, ότι χωρίς αυτόν η ζωή μας δεν
θα ήταν η ζωή μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Μπετόβεν αυτοπροσώ
πως, σκυθρωπός κι αναμαλλιασμένος, παίζει το δικό του «Es muss sein»
για τον μεγάλο έρωτα μας.
Ο Τόμας θυμόταν την παρατήρηση της Τερέζας για τον φίλο του Ζ.
και διαπίστωνε ότι η ερωτική ιστορία της ζωής του δεν στηριζόταν πάνω
στο «Es muss sein», αλλά μάλλον στο «Es konnte auch anders sein»: θα
μπορούσε κιόλας να συμβεί διαφορετικά...
Επτά χρόνια πριν, είχε εκδηλωθεί κατά τύχη ένα δύσκολο κρούσμα
μηνιγγίτιδας στο νοσοκομείο της πόλης όπου κατοικούσε η Τερέζα, κι
είχε κληθεί επειγόντως να γνωματεύσει ο επικεφαλής της ομάδας όπου
δούλευε ο Τόμας. Κατά τύχη, όμως, ο επικεφαλής της ομάδας είχε
ισχιαλγία, δεν μπορούσε να κουνήσει, και είχε στείλει τον Τόμας στη
θέση του, σ' αυτό το επαρχιακό νοσοκομείο. Υπήρχαν πέντε ξενοδοχεία
στη πόλη, αλλά ο Τόμας είχε κατά τύχη πάει σ' εκείνο όπου εργαζόταν
η Τερέζα. Κατά τύχη είχε ένα λεπτό καιρό πριν φύγει το τρένο κι είχε
πάει να καθήσει στο εστιατόριο. Η Τερέζα ήταν κατά τύχη της υπηρεσία
και σερβίριζε κατά τύχη στο τραπέζι του Τόμας. Είχαν χρειαστεί λοιπόν
μια σειρά από έξι κατά τύχη για να σπρώξουν τον Τόμας προς την Τερέ
ζα, λες κι αν περνούσε από το δικό του χέρι τίποτα δεν θα τον είχε οδη
γήσει κοντά της.
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Είχε επιστρέψει στη Βοημία εξαιτίας της. Μια τόσο μοιραία απόφα
ση ξεκινούσε από έναν έρωτα τόσο συμπτωματικό που δεν θα είχε καν
υπάρξει αν ο επικεφαλής της ομάδας δεν είχε πάθει ισχιαλγία επτά χρό
νια πριν. Κι αυτή η γυναίκα, αυτή η ενσάρκωση του απόλυτα τυχαίου,
ήταν τώρα ξαπλωμένη στο πλευρό του και ανέπνεε βαθιά μέσα στον
ύπνο της.
Ήταν πολύ αργά. Ο Τόμας αισθανόταν ότι άρχιζε να τον πονάει το
στομάχι του, όπως ακριβώς του συνέβαινε σε στιγμές υπερβολικής έντα
σης.
Η αναπνοή της Τερέζας άλλαξε μια-δυο φορές σε ελαφρύ ροχαλη
τό. Ο Τόμας δεν ένιωθε πια την παραμικρή συμπόνια. Δεν ένιωθε παρά
μόνο ένα πράγμα: μια πίεση κι ένα κενό στο στομάχι και την απελπισία
της επιστροφής.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ

1
Θα ήταν μάταιο, απ' την πλευρά του συγγραφέα, να ισχυριστεί ότι
τα πρόσωπα του πραγματικά υπήρξαν. Δεν γεννήθηκαν από ένα μητρι
κό κορμί, αλλά από κάποιες λέξεις αποκαλυπτικές ή από μια καίρια κα
τάσταση. Ο Τόμας γεννήθηκε από το ρητό (einmal ist keinmal). Η Τε
ρέζα γεννήθηκε από τα γουργουρητά της.
Την πρώτη φορά που πέρασε το κατώφλι του διαμερίσματος του Τόμας, τα εντόσθια της άρχισαν να γουργουρίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα
παράξενο σ' αυτό, δεν είχε ούτε γευματίσει ούτε δειπνήσει. Είχε περιο
ριστεί σ' ένα σάντουιτς στο σταθμό αργά το πρωί, πριν πάρει το τρένο.
Σκεφτόταν συνέχεια το τολμηρό της ταξίδι και είχε ξεχάσει να φάει.
Όταν όμως δεν φροντίζει κανείς καθόλου το σώμα του, γίνεται πιο εύ
κολα θύμα του. Τι μαρτύριο ν' ακούει τα εντόσθια της να παίρνουν το
λόγο τη στιγμή που βρισκόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τόμας!
Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Ευτυχώς, μέσα σε δέκα λεπτά, ο Τό
μας την είχε πάρει στην αγκαλιά του και μπόρεσε να ξεχάσει τις φωνές
της κοιλιάς της.
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Η Τερέζα λοιπόν γεννήθηκε από μια κατάσταση που αποκαλύπτει
βίαια την ασυμφιλίωτη δυαδικότητα του σώματος και της ψυχής, αυτής
της θεμελιακής ανθρώπινης εμπειρίας.
Κάποτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο άνθρωπος άκουγε κατάπληκτος
το τακτικό σφυροκόπημα που του ερχόταν από τα βάθη του στέρνου του
και αναρωτιόταν τι μπορούσε να σήμαινε αυτό. Δεν μπορούσε να ταυτι
στεί με ένα σώμα, μ' αυτό το τόσο ξένο και άγνωστο πράγμα. Το κορμί
ήταν ένα κλουβί και στο εσωτερικό του κρυβόταν κάτι που κοίταζε,
άκουγε, τρόμαζε, σκεφτόταν κι απορούσε· αυτό το κάτι, αυτό το λείψανο
που απέμενε όταν αφαιρούσε κανείς το σώμα ήταν η ψυχή.
Βέβαια, σήμερα το σώμα έπαψε να είναι ένα μυστήριο, αυτό που φω
λιάζει στο στέρνο είναι η καρδιά, το ξέρουμε, και η μύτη δεν είναι παρά
η απόληξη ενός σωλήνα που περνάει για να φέρνει οξυγόνο στους
πνεύμονες. Το πρόσωπο δεν είναι παρά ο πίνακας πλοήγησης στον
οποίο καταλήγουν οι φυσικοί μηχανισμοί: η πέψη, η όραση, η ακοή, η
αναπνοή, η σκέψη.
Από τότε που ο άνθρωπος μπορεί να κατονομάσει όλα τα μέρη του
σώματος του, αυτό το σώμα τον ανησυχεί λιγότερο. Ο καθένας ξέρει πια
ότι η ψυχή δεν είναι παρά η δραστηριότητα της φαιάς ουσίας του εγκε
φάλου. Η δυαδικότητα ψυχής και σώματος κρυβόταν πίσω από θέματα
επιστημονικά, σήμερα είναι μια παρωχημένη προκατάληψη που πραγ
ματικά σε κάνει να γελάς.
Αρκεί, όμως, ν' αγαπάς τρελά και να ακούς τα εντόσθια σου να γουργουρίζουν για να διαλυθεί αμέσως αυτή η λυρική αυταπάτη της επιστη
μονικής σφαίρας, που είναι η ενότητα σώματος και ψυχής.
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Προσπαθούσε, μέσα απ' το σώμα της, να δει τον εαυτό της. Περνού
σε ατέλειωτες στιγμές μπρος στον καθρέφτη. Κι επειδή φοβόταν μη την
πιάσει η μητέρα της, τα βλέμματα που του έριχνε είχαν τη σφραγίδα
ενός βίτσιου μυστικού.
Δεν ήταν η ματαιοδοξία που την τραβούσε σ' αυτόν τον καθρέφτη,
αλλά η κατάπληξη του ν' ανακαλύπτει το εγώ της. Ξεχνούσε ότι είχε
μπροστά στα μάτια της τον πίνακα πλοήγησης των φυσικών μηχανι
σμών. Νόμιζε ότι έβλεπε την ψυχή της που της αποκαλυπτόταν κάτω
από τις γραμμές του προσώπου της. Ξεχνούσε ότι η μύτη είναι η από
ληξη της αναπνευστικής οδού προς τους πνεύμονες. Έβλεπε την πιστή
έκφραση της φύσης της.
Συγκεντρωνόταν για ώρα εκεί, κι αυτό που καμιά φορά την ξένιζε
ήταν το να ξαναβρίσκει στο πρόσωπο της τα χαρακτηριστικά της μαμάς.
Τότε, κοιταζόταν με περισσότερο πείσμα και ενίσχυε τη θέληση της για
να αποσπασθεί από τη μητρική φυσιογνωμία, να την κάνει tabula rasa
και να μην αφήσει να υπάρχει παρά μόνον αυτό που η ίδια ήταν. Όταν
τα κατάφερνε, η στιγμή ήταν μεθυστική: η ψυχή ανέβαινε στην επιφά
νεια του κορμιού, ίδια με το πλήρωμα που ορμάει από τα έγκατα του
πλοίου, κατακλύζει τη γέφυρα, απλώνει τα χέρια στον ουρανό και τρα
γουδάει.
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Όχι μόνον έμοιαζε στη μητέρα της, αλλά έχω καμιά φορά την εντύ
πωση ότι η ζωή της δεν ήταν παρά μια προέκταση της ζωής της μητέρας
της, έτσι όπως η τροχιά μιας μπάλας του μπιλιάρδου είναι η προέκταση
της κίνησης που κάνει ο βραχίονας του παίκτη.
Πού και πότε γεννήθηκε αυτή η κίνηση που αργότερα επρόκειτο να
εξελιχθεί σε ζωή της Τερέζας;
Αναμφίβολα, τη στιγμή που ο παππούς της, ένας έμπορος της Πρά
γας, για πρώτη φορά μπροστά της επαίνεσε την καλλονή της. Η μαμά
ήταν τότε τριών ή τεσσάρων χρόνων και της έλεγε ότι έμοιαζε στη μα
ντόνα του Ραφαήλ. Στα τέσσερα χρόνια της, το σημείωσε ήδη πολύ κα
λά. Αργότερα, στα θρανία του σχολείου, αντί να παρακολουθεί τον κα
θηγητή, αναρωτιόταν σε ποια ζωγραφιά θα μπορούσε να μοιάζει.
Όταν έφτασε ο καιρός των προτάσεων γάμου, είχε εννιά υποψήφι
ους. Όλοι γονάτιζαν σε κύκλο γύρω της. Στεκόταν στη μέση σαν μια
πριγκίπισσα και δεν ήξερε ποιον να διαλέξει: ο πρώτος ήταν πιο ωραίος,
ο δεύτερος πιο πνευματώδης, ο τρίτος πιο πλούσιος, ο τέταρτος πιο
αθλητικός, ο πέμπτος από καλύτερη οικογένεια, ο έκτος της απήγγελλε
στίχους, ο έβδομος ταξίδευε σ' όλο τον κόσμο, ο όγδοος έπαιζε βιολί και
ο ένατος ήταν ο ανδροπρεπέστερος απ' όλους τους άντρες. Αλλά όλοι
γονάτιζαν με τον ίδιο τρόπο και είχαν όλοι τις ίδιες φουσκάλες στα γό
νατα.
Τελικά διάλεξε τον ένατο, όχι επειδή ήταν πιο ανδροπρεπής, αλλά
επειδή την ώρα που του ψιθύριζε στο αυτί στη διάρκεια του έρωτα
«Πρόσεχε! Πρόσεχε καλά!», το έκανε επίτηδες να μην προσέχει καθό
λου, έτσι που εκείνη χρειάστηκε να βιαστεί να τον παντρευτεί καθώς
δεν μπόρεσε εγκαίρως να βρει ένα γιατρό που θα συμφωνούσε να της
κάνει έκτρωση. Έτσι γεννήθηκε η Τερέζα. Η αναρίθμητη οικογένεια κατέπλεε από κάθε γωνιά της χώρας, έσκυβε πάνω από την κούνια και ξε
λιγωνόταν. Η μητέρα της Τερέζας δεν ξελιγωνόταν. Σκεφτόταν τους
άλλους οκτώ υποψήφιους και τους έβρισκε πολύ καλύτερους από τον
ένατο.
Όπως στην κόρη της, έτσι και στη μητέρα της Τερέζας άρεσε πολύ
να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Μια μέρα παρατήρησε ότι είχε ρυτίδες γύ
ρω απ' τα μάτια, και είπε στον εαυτό της πως ο γάμος της ήταν ένα λά
θος. Συνάντησε έναν άντρα καθόλου ανδροπρεπή, που είχε στο ενεργη
τικό του πολλές αισχροκέρδειες και δύο διαζύγια. Μισούσε τους ερα
στές με τα γεμάτα φουσκάλες γόνατα. Δοκίμαζε μια λυσσαλέα επιθυμία
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να γονατίσει με τη σειρά της. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον απατεώ
να και εγκατέλειψε τον άντρα της και την Τερέζα.
Ο πιο ανδροπρεπής των ανδρών έγινε ο πιο θλιμμένος των ανδρών.
Ήταν τόσο λυπημένος που όλα τον άφηναν αδιάφορο. Έλεγε παντού
και δυνατά αυτό που σκεφτόταν, και η κομμουνιστική αστυνομία, ενο
χλημένη από τους ασυνάρτητους συλλογισμούς του, τον κάλεσε, τον
καταδίκασε και τον φυλάκισε. Καθώς την πέταξαν έξω από το διαμέρι
σμα που το σφράγισαν, η Τερέζα έφυγε να πάει στη μαμά.
Σε λίγο καιρό, ο πιο θλιμμένος των ανδρών πέθανε στη φυλακή, και
η μαμά, μαζί με την Τερέζα, έφυγε με τον απατεώνα για να εγκαταστα
θεί σε μια μικρή πόλη στους πρόποδες των βουνών. Ο πατριός ήταν
υπάλληλος, η μαμά πωλήτρια. Απέκτησε ακόμα τρία παιδιά. Έπειτα,
μια μέρα που και πάλι κοιταζόταν στον καθρέφτη, παρατήρησε ότι ήταν
γριά και άσχημη.
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Έχοντας διαπιστώσει πως τα είχε χάσει όλα έψαξε για κάποιον ένο
χο. Ένοχος ήταν όλος ο κόσμος. Ένοχος ο πρώτος της άντρας, ανδρο
πρεπής και όχι αγαπημένος, που δεν την άκουσε όταν του ψιθύριζε στ'
αυτί να προσέχει. Ένοχος ο δεύτερος άντρας της, ελάχιστα ανδροπρε
πής και αγαπημένος, που την είχε παρασύρει μακριά από την Πράγα σε
μια μικρή επαρχιακή πόλη και έτρεχε πίσω από κάθε φουστάνι, τόσο
που εκείνη δεν κατάφερνε ούτε καν να ζηλέψει. Ήταν άοπλη απέναντι
στους δυο της άντρες. Το μόνο ανθρώπινο πλάσμα που της ανήκε και
που δεν μπορούσε να της ξεφύγει, ο όμηρος που μπορούσε να πληρώ
σει για όλους τους άλλους, ήταν η Τερέζα.
Άλλωστε, ήταν ίσως σωστό πως ήταν υπεύθυνη για τη μοίρα της μη
τέρας. Εκείνη: η παράλογη συνάντηση ενός σπερματοζωαρίου του πλέ
ον ανδροπρεπούς των ανδρών και ενός ωαρίου της ωραίας των ωραίων.
Σ' αυτό το μοιραίο δευτερόλεπτο, που ονομαζόταν Τερέζα, η μαμά είχε
αρχίσει τον μαραθώνιο της κατεστραμμένης της ζωής.
Η μαμά εξηγούσε ακούραστα στην Τερέζα ότι το να είσαι μητέρα ση
μαίνει να τα θυσιάζεις όλα. Τα λόγια της ήσαν πειστικά επειδή εξέφρα
ζαν την εμπειρία μιας γυναίκας που τα είχε όλα χάσει εξαιτίας του παι
διού της. Η Τερέζα άκουγε και νόμιζε ότι η ύψιστη αξία της ζωής είναι
η μητρότητα, και ότι η μητρότητα είναι μια μεγάλη θυσία. Αν η μητρό
τητα είναι η ίδια η θυσία, η μοίρα μιας κόρης είναι το Λάθος που δεν
εξαγοράζεται με τίποτα.
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Εννοείται πως η Τερέζα αγνοούσε το επεισόδιο της νύχτας που η
μαμά είχε ψιθυρίσει στ' αυτί του πλέον ανδροπρεπούς των ανδρών να
προσέχει. Αισθανόταν ένοχη, αλλά ήταν μια ενοχή απροσδιόριστη,
όπως το προπατορικό αμάρτημα. Έκανε τα πάντα για να εξιλεωθεί. Κα
θώς η μαμά την είχε πάρει από το κολέγιο, εργαζόταν σαν σερβιτόρα
από τα δεκαπέντε της χρόνια και ό,τι κέρδιζε της το ακουμπούσε. Ήταν
έτοιμη για όλα προκειμένου να αξίζει την αγάπη της. Φρόντιζε το νοι
κοκυριό, ασχολιόταν με τους αδελφούς και τις αδελφές της, περνούσε
όλη την Κυριακή τρίβοντας και πλένοντας. Κρίμα, γιατί στο λύκειο
ήταν η πιο προικισμένη στην τάξη της. Ήθελε να εξυψωθεί, αλλά πού
θα μπορούσε μέσα σ' αυτή τη μικρή πόλη να εξυψωθεί; Έκανε την
μπουγάδα κι ένα βιβλίο ήταν ακουμπισμένο δίπλα της στην μπανιέρα.
Γύριζε τις σελίδες και το βιβλίο μούσκευε από σταγόνες νερό.
Στο σπίτι, η αιδώς ήταν άγνωστη. Η μαμά πήγαινε κι ερχόταν στο
διαμέρισμα με τα εσώρουχα, καμιά φορά χωρίς το σουτιέν, καμιά φορά
ακόμα, τις μέρες του καλοκαιριού, τελείως γυμνή. Ο πατριός της δεν
περπατούσε τελείως γυμνός, αλλά πάντοτε περίμενε τη στιγμή που η
Τερέζα θα 'μπαίνε στην μπανιέρα για να περάσει στο μπάνιο. Μια μέρα
που εκείνη κλειδώθηκε μέσα, η μαμά έκανε σκηνή: «Ποια νομίζεις ότι
είσαι; Για ποια περνιέσαι; Δεν θα σ' τη φάει την ομορφιά σου!».
(Η κατάσταση αυτή δείχνει πιο καθαρά από κάθε τι ότι το μίσος της
μητέρας για την κόρη ήταν δυνατότερο απ' τη ζήλια που την έκανε να
νιώθει ο άντρας της. Το σφάλμα της κόρης ήταν τεράστιο, ακόμα και οι
απιστίες του συζύγου περιλαμβάνονταν σ' αυτό. Η μαμά μπορούσε και
να δεχτεί ότι ο άντρας της γλυκοκοιτάζει την Τερέζα, αλλά όχι και ότι η
κόρη της θέλει να χειραφετηθεί και τολμά να προβάλλει δικαιώματα,
ακόμα κι αν δεν επρόκειτο παρά για το δικαίωμα να κλειδωθεί μέσα στο
μπάνιο.)
Μια μέρα του χειμώνα, η μαμά περπατούσε γυμνή σ' ένα δωμάτιο,
με το φως αναμμένο. Η Τερέζα έτρεξε να κατεβάσει τα παντζούρια για
να μη φαίνεται η μητέρα της από το απέναντι κτίριο. Δυνατά γέλια
αντήχησαν πίσω απ' την πλάτη της. Την επομένη, ήρθαν κάποιες φίλες
να κάνουν επίσκεψη στη μαμά. Μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος απ' το
μαγαζί, μια δασκάλα απ' τη συνοικία και δυο-τρεις γυναίκες που μαζεύ
ονταν εκεί τακτικά. Η Τερέζα ήρθε να περάσει μερικά λεπτά μαζί τους,
συνοδευμένη απ' το γιο της μιας από τις κυρίες, ένα αγόρι δεκάξι χρό
νων. Η μαμά επωφελήθηκε αμέσως της ευκαιρίας για να διηγηθεί πώς η
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Τερέζα θέλησε να προασπίσει τη σεμνότητα της. Γελούσε, κι όλες οι γυ
ναίκες κάγχαζαν. Έπειτα, η μαμά παρατήρησε: «Η Τερέζα δεν θέλει να
παραδεχτεί ότι ένα ανθρώπινο σώμα κατουράει και κλάνει». Η Τερέζα
ήταν κατακόκκινη, αλλά η μαμά συνέχιζε: «Τι το κακό υπάρχει σ' αυ
τό;». Και πάραυτα, απαντώντας η ίδια στην ερώτηση της, άφησε μερικές
ηχηρές πορδές. Όλες οι γυναίκες γελούσαν.
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Η μαμά φυσάει τη μύτη της με θόρυβο, διηγείται στον κόσμο λεπτο
μέρειες απ' τη σεξουαλική της ζωή, επιδεικνύει τη μασέλα της. Ξέρει να
την ξεκολλάει με μια κίνηση της γλώσσας, με εκπληκτική δεξιοτεχνία,
αφήνοντας την πάνω μασέλα να πέσει στα κάτω δόντια, μ' ένα πλατύ
χαμόγελο. Ξαφνικά, το πρόσωπο της σε κάνει ν' ανατριχιάζεις.
Το τέχνασμα της δεν είναι παρά μια βίαιη κίνηση που αρνείται τα
νιάτα και την ομορφιά της. Τον καιρό που οι εννέα υποψήφιοι γονάτι
ζαν σε κύκλο γύρω της, φύλαγε με σχολαστικότητα τη γυμνότητα της.
Ήταν με το μέτρο της σεμνότητας που υπολόγιζε την αξία του κορμιού
της. Αν τώρα είναι άσεμνη, είναι ριζικά άσεμνη. Με την αναισχυντία
τραβάει πανηγυρικά μια μονοκοντυλιά πάνω στη ζωή και φωνάζει δυνα
τά ότι η νεότητα και η ομορφιά που τις είχε υπερεκτιμήσει δεν είχαν κα
μιά αξία.
Η Τερέζα μου φαίνεται ότι είναι η προέκταση αυτής της χειρονο
μίας, αυτής της χειρονομίας της μητέρας της όταν πετούσε μακριά την
περασμένη της ζωή, της νέας και ωραίας γυναίκας.
(Κι αν η ίδια η Τερέζα δείχνει νευρική, αν οι κινήσεις της δεν έχουν
νωχελική χάρη, δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς. Αυτή η πλατιά χει
ρονομία της μητέρας της, η αυτοκαταστροφική και βίαιη, είναι εκείνη,
είναι η Τερέζα).
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Η μαμά ζητάει δικαιοσύνη για τον εαυτό της και θέλει την τιμωρία
του ενόχου. Επιμένει να μείνει η κόρη της μαζί της στον κόσμο της
αναισχυντίας, εκεί όπου η νεότητα και η ομορφιά δεν έχουν κανένα
νόημα, εκεί όπου η οικουμένη δεν είναι παρά ένα γιγαντιαίο στρατόπε
δο συγκέντρωσης ίδιων κι απαράλλαχτων σωμάτων που η ψυχή τους εί
ναι αθέατη.
Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της μυστικής
διαστροφής της Τερέζας, των μακρών και επαναλαμβανόμενων στάσε
ων μπροστά στον καθρέφτη. Ήταν μια μάχη με τη μητέρα της. Ήταν η
επιθυμία να μην είναι ένα κορμί όπως τα άλλα κορμιά, αλλά να δει στην
επιφάνεια του προσώπου της να αναδύεται από τα έγκατα του πλοίου το
πλήρωμα της ψυχής. Δεν ήταν εύκολο γιατί η ψυχή, θλιμμένη, φοβι
σμένη, τρομοκρατημένη, κρυβόταν στα βάθη των σπλάχνων της Τερέ
ζας και ντρεπόταν να φανεί.
Έτσι έγινε και την πρώτη φορά που συνάντησε τον Τόμας. Γλι
στρούσε ανάμεσα στους μεθυσμένους μέσ' το εστιατόριο, το κορμί της
λύγιζε κάτω από το βάρος των ποτηριών της μπίρας που κουβαλούσε σ'
ένα δίσκο, και την ψυχή της την είχε μέσα στο βαθούλωμα του στομαχι
ού της ή στο πάγκρεας. Τη στιγμή εκείνη άκουσε τον Τόμας να τη φω
νάζει. Το κάλεσμα αυτό ήταν σημαντικό, γιατί ερχόταν από κάποιον
που ούτε τη μητέρα της γνώριζε ούτε τους μεθύστακες που καθημερινά
της έκαναν πρόστυχες και προσβλητικές παρατηρήσεις. Η ιδιότητα του,
του άγνωστου, τον έβαζε ψηλότερα απ' τους άλλους.
Και κάτι ακόμα: ένα ανοιχτό βιβλίο ήταν ακουμπισμένο πάνω στο
τραπέζι του. Μέσα σ' αυτό το καφενείο κανένας ως τώρα δεν είχε ποτέ
ανοίξει ένα βιβλίο πάνω σ' ένα τραπέζι. Για την Τερέζα το βιβλίο ήταν
το σημείο αναγνώρισης μιας μυστικής αδελφοσύνης. Ενάντια στον κό
σμο της χυδαιότητας που την περιέβαλλε δεν είχε στην πραγματικότη
τα παρά ένα και μόνο όπλο: τα βιβλία που δανειζόταν από την κοινοτι
κή βιβλιοθήκη, κυρίως τα μυθιστορήματα: διάβαζε ένα σωρό, από Φίλντιγκ ως Τόμας Μαν. Της πρόσφεραν μια ευκαιρία φαντασιακής διαφυ
γής, αποσπώντας την από μια ζωή που δεν της έδινε καμιά ικανοποίη
ση, αλλά είχαν γι' αυτήν ένα νόημα και ως αντικείμενα ακόμα: της άρε
σε να περπατάει στο δρόμο κρατώντας βιβλία. Ήσαν για αυτήν ό,τι το
κομψό μπαστούνι του δανδή του περασμένου αιώνα. Την ξεχώριζαν απ'
τους άλλους.
(Η σύγκριση ανάμεσα στο βιβλίο και το κομψό μπαστούνι του δαν52

δή δεν είναι απόλυτα ακριβής. Το μπαστούνι ήταν το διακριτικό σημείο
του δανδή, αλλά τον έκανε επίσης πρόσωπο μοντέρνο και της μόδας.
Το βιβλίο ξεχώριζε την Τερέζα από τις άλλες νεαρές γυναίκες, αλλά
την έκανε ένα πλάσμα υπερήλικο. Βέβαια, ήταν πολύ νέα για να μπορέ
σει να συλλάβει αυτό το κάτι παρωχημένο που υπήρχε στο άτομο της.
Οι έφηβοι που περπατούσαν γύρω της με τα τρανζίστορ στη διαπασών
της φαίνονταν ηλίθιοι. Δεν έβλεπε ότι ήσαν μοντέρνοι.)
Λοιπόν, ο άνθρωπος που την καλούσε ήταν άγνωστος και μέλος
μιας μυστικής αδελφότητας μαζί. Μιλούσε σ' ένα τόνο ευγενικό, και η
Τερέζα ένιωσε την ψυχή της ν' αναβλύζει στην επιφάνεια, μέσα απ'
όλες τις φλέβες, όλα της τα τριχοειδή και όλους της τους πόρους, για να
τη δει εκείνος.
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Στο ταξίδι της επιστροφής απ' τη Ζυρίχη στην Πράγα ο Τόμας αι
σθάνθηκε ν' αρρωσταίνει στην ιδέα ότι η συνάντηση του με την Τερέζα
ήταν το αποτέλεσμα έξι απίθανων τυχαίων γεγονότων.
Αντίθετα, όμως, μήπως κι ένα γεγονός δεν είναι τόσο πιο σπουδαίο
και φορτωμένο σημασία όσο εξαρτάται από ένα μεγαλύτερο αριθμό τυ
χαίων περιστατικών;
Μόνο το τυχαίο μπορεί να ερμηνευθεί ως μήνυμα. Αυτό που συμ
βαίνει από ανάγκη, αυτό που είναι αναμενόμενο και που καθημερινά
επαναλαμβάνεται δεν είναι παρά κάτι βουβό. Μόνο το τυχαίο μιλάει.
Προσπαθούμε να το διαβάσουμε όπως διαβάζουν οι τσιγγάνες στο φλι
τζάνι τα σημάδια που αφήνει το κατακάθι του καφέ.
Η παρουσία του Τόμας στο εστιατόριο της ήταν για την Τερέζα η
εμφάνιση του απόλυτου τυχαίου. Ήταν μόνος του σ' ένα τραπέζι, μπρο
στά σ' ένα ανοιχτό βιβλίο. Σήκωσε τα μάτια του επάνω της και χαμογέ
λασε: «Ένα κονιάκ!».
Τη στιγμή εκείνη, το ραδιόφωνο έπαιζε μουσική. Η Τερέζα έφυγε
για να φέρει ένα κονιάκ και γύρισε το κουμπί του ραδιοφώνου για να δυ
ναμώσει τον ήχο. Είχε αναγνωρίσει τον Μπετόβεν. Τον ήξερε από τότε
που είχε έρθει σε τουρνέ στη μικρή πόλη ένα κουαρτέτο της Πράγας. Η
Τερέζα (καθώς ξέρουμε φιλοδοξούσε ν' «εξυψωθεί») πήγε στο κοντσέρ
το. Η αίθουσα ήταν άδεια. Βρέθηκε μόνη της με τον φαρμακοποιό και τη
γυναίκα του. Υπήρχε λοιπόν ένα κουαρτέτο μουσικών πάνω στη σκηνή
και ένα τρίο ακροατών στην αίθουσα, αλλά οι μουσικοί είχαν την ευγέ
νεια να μη ματαιώσουν το κοντσέρτο και να παίξουν γι' αυτούς μόνον,
ένα βράδυ ολόκληρο, τα τρία τελευταία κουαρτέτα του Μπετόβεν.
Ο φαρμακοποιός είχε καλέσει μετά τους μουσικούς σε δείπνο και εί
χε παρακαλέσει την άγνωστη ακροάτρια να πάει μαζί τους. Από τότε ο
Μπετόβεν είχε γίνει για κείνην η εικόνα του κόσμου «από την άλλη
πλευρά», η εικόνα του κόσμου στον οποίο απέβλεπε. Τώρα, καθώς ερ
χόταν απ' το μπαρ μ' ένα κονιάκ για τον Τόμας, προσπαθούσε να διαβά
σει αυτό το τυχαίο: πώς ήταν δυνατόν την ίδια στιγμή που έτρεχε να
σερβίρει ένα κονιάκ σ' αυτόν τον άγνωστο που της άρεσε να είχε ακού
σει Μπετόβεν;
Το τυχαίο είναι που κάνει τέτοια μάγια, όχι το αναγκαίο. Για να εί
ναι ένας έρωτας αξέχαστος πρέπει τα τυχαία να συναντώνται σ' αυτόν
απ' την πρώτη στιγμή, όπως τα πουλιά πάνω στους ώμους του Αγίου
Φραγκίσκου της Ασσίζης.
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Τη φώναζε για να πληρώσει. Ξανάκλεισε το βιβλίο (σημείο ανα
γνώρισης μιας μυστικής αδελφοσύνης) και εκείνη ένιωσε την ανάγκη
να μάθει τι διάβαζε.
«Μπορείτε να το γράψετε στο λογαριασμό του ξενοδοχείου; ρώτησε
εκείνος.
- Βέβαια, τι αριθμό δωματίου έχετε;».
Της έδειξε ένα κλειδί στην άκρη μιας μικρής πλακέτας ξύλινης
όπου ένα έξι ήταν ζωγραφισμένο με κόκκινο χρώμα.
«Περίεργο, είπε εκείνη. Είσαστε στο έξι.
- Ποιο είναι το περίεργο;» ρώτησε εκείνος.
Θυμόταν ότι τον καιρό που ζούσε στην Πράγα στους γονείς της,
πριν από το διαζύγιο τους, η πολυκατοικία ήταν στο νούμερο έξι. Είπε
όμως κάτι τελείως διαφορετικό (και δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε
την πονηριά της): «Είσαστε στο δωμάτιο έξι κι εγώ στις έξι τελειώνω τη
δουλειά μου.
- Κι εγώ παίρνω το τρένο των επτά», είπε ο άγνωστος.
Δεν ήξερε πια τι να πει, του έδωσε το λογαριασμό για να τον υπο
γράψει και τον πήγε στη ρεσεψιόν. Όταν τελείωσε τη δουλειά της, είχε
αφήσει το τραπέζι του. Είχε άραγε καταλάβει το διακριτικό της μήνυμα;
Βγαίνοντας απ' το εστιατόριο αισθανόταν νευρική.
Απέναντι, στο κέντρο της μικρής βρώμικης πόλης, υπήρχε ένας τε
τράγωνος απομονωμένος και αραιοσπαρμένος χώρος που ήταν για κείνην πάντοτε ένα καταφύγιο ομορφιάς: ένα παρτέρι με τέσσερις λεύκες,
παγκάκια, μια ιτιά κλαίουσα και φορσύθιες.
Καθόταν σ' ένα κίτρινο παγκάκι από το οποίο μπορούσε να βλέπει
την είσοδο του εστιατορίου. Ήταν ακριβώς το παγκάκι όπου είχε η ίδια
καθήσει την παραμονή μ' ένα βιβλίο στα γόνατα! Κατάλαβε τότε (τα
πουλιά του τυχαίου μαζεύονταν στους ώμους της) ότι αυτός ο άγνωστος
της ήταν μοιραίος. Τη φώναξε, την κάλεσε να καθήσει δίπλα του. (Ή
Τερέζα ένιωσε το πλήρωμα της ψυχής να ορμά στη γέφυρα του κορμιού
της). Λίγο αργότερα, τον συνόδευσε στο σταθμό και, τη στιγμή που την
άφηνε, της έδωσε ένα μπιλιέτο με τον αριθμό του τηλεφώνου του: «Αν
κάποια μέρα απ' αυτές έρθετε στην Πράγα...».
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Πολύ περισσότερο απ' το μπιλιέτο, που της το έδωσε την τελευταία
στιγμή, αυτό το κάλεσμα των τυχαίων (το βιβλίο, ο Μπετόβεν, ο αριθ
μός έξι, το κίτρινο παγκάκι του πάρκου) ήταν που έδωσε στην Τερέζα το
κουράγιο να φύγει απ' το σπίτι της και ν' αλλάξει τη ζωή της. Ήταν
ίσως αυτά τα κάποια τυχαία (άλλωστε πολύ ταπεινά και κοινότοπα,
πράγματι αντάξια αυτής της ασήμαντης πόλης) που πυροδότησαν τον
έρωτα της και αποτέλεσαν την πηγή ενέργειας απ' όπου άντλησε ως το
τέλος. Η καθημερινή μας ζωή βομβαρδίζεται από τυχαία περιστατικά,
πιο συγκεκριμένα από τυχαίες συναντήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους
και στα γεγονότα, αυτό που ονομάζουν συμπτώσεις. Υπάρχει σύμπτωση
όταν δύο απρόβλεπτα γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα, όταν συνα
ντώνται: ο Τόμας εμφανίζεται στο εστιατόριο τη στιγμή που το ραδιό
φωνο παίζει Μπετόβεν. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, αυτές εδώ
οι συμπτώσεις περνούν ολότελα απαρατήρητες. Αν ο χασάπης της γω
νίας ερχόταν να καθήσει σ' ένα τραπέζι του εστιατορίου στη θέση του
Τόμας, η Τερέζα δεν θα είχε παρατηρήσει ότι το ραδιόφωνο έπαιζε
Μπετόβεν (παρ' όλο που η συνάντηση του Μπετόβεν μ' ένα χασάπη θα
ήταν επίσης μια περίεργη σύμπτωση). Αλλά ο έρωτας που γεννιόταν
ξύπνησε μέσα της το νόημα της ομορφιάς και ποτέ δεν θα ξεχνούσε τη
μουσική αυτή. Κάθε φορά που θα την άκουγε, θα ένιωθε συγκίνηση. Κά
θε τι που θα συνέβαινε γύρω της τη στιγμή εκείνη θα καταυγαζόταν στη
λάμψη αυτής της μουσικής, και θα ήταν ωραίο.
Στην αρχή του χοντρού βιβλίου που κρατούσε κάτω απ' τη μασχάλη
της η Τερέζα την ημέρα που έφθασε στο σπίτι του Τόμας, η Άννα συνα
ντάει τον Βρόνσκι υπό περίεργες συνθήκες. Βρίσκονται στην αποβάθρα
ενός σταθμού όπου κάποιος μόλις έχει πέσει κάτω απ' το τρένο. Στο τέ
λος του μυθιστορήματος, είναι η Άννα που πέφτει κάτω από ένα τρένο.
Αυτή η συμμετρική σύνθεση, όπου το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται στην αρ
χή και στο τέλος, μπορεί να μοιάζει πολύ «μυθιστορηματική». Ναι, το
δέχομαι, αλλά υπό την προϋπόθεση μόνο ότι μυθιστορηματικό δεν ση
μαίνει για σας κάτι «επινοημένο», «τεχνητό», «χωρίς ομοιότητες με τη
ζωή». Γιατί έτσι ακριβώς γίνεται η σύνθεση της ανθρώπινης ζωής.
Η σύνθεση γίνεται όπως σε μια παρτιτούρα μουσικής. Το ανθρώπινο
ον, οδηγημένο από την έννοια της ομορφιάς, μεταθέτει το απρόοπτο
γεγονός (μια μουσική του Μπετόβεν, ένα θάνατο μέσα σ' ένα σταθμό)
για να φτιάξει ακολούθως απ' αυτό ένα μοτίβο που θα εγγραφεί στην
παρτιτούρα της ζωής του. Θα επανέλθει σ' αυτό, θα το επαναλάβει, θα
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το μεταβάλει, θα το αναπτύξει, θα το μεταθέσει, όπως κάνει ο συνθέτης
με τα θέματα της σονάτας του. Η Άννα θα μπορούσε να είχε βάλει τέρμα
στις μέρες της μ' έναν ολότελα διαφορετικό τρόπο. Αλλά το μοτίβο του
σταθμού και του θανάτου, αυτό το αξέχαστο μοτίβο, το συνειρμικό με τη
γέννηση του έρωτα, την προσείλκυε με τη σκοτεινή του ομορφιά στη
στιγμή της απελπισίας. Ο άνθρωπος, χωρίς να το ξέρει, συνθέτει τη ζωή
του με βάση τους κανόνες της ομορφιάς μέχρι και στις στιγμές της πιo
μεγάλης αναταραχής. Δεν μπορούμε λοιπόν να προσάψουμε στο μυθι
στόρημα ότι γοητεύεται απ' τις μυστηριώδεις συναντήσεις των τυχαίων
(φέρ' ειπείν απ' τη συνάντηση του Βρόνσκι, της Άννας, της αποβάθρας
και του θανάτου ή από τη συνάντηση του Μπετόβεν, του Τόμας, της Τε
ρέζας και του ποτηριού με το κονιάκ), αλλά θα μπορούμε δικαίως να
προσάψουμε στον άνθρωπο ότι είναι τυφλός στα τυχαία αυτά στην κα
θημερινή ζωή και ότι στερεί έτσι τη ζωή από τη διάσταση της ομορφιάς
της.
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Ενθαρρημένη από τα πουλιά του τυχαίου που είχαν μαζευτεί πάνω
στους ώμους της, πήρε άδεια μια εβδομάδα, χωρίς να προειδοποιήσει τη
μητέρα της, κι ανέβηκε στο τρένο. Πήγαινε συχνά στις τουαλέτες να
κοιταχτεί στον καθρέφτη και να ικετεύσει την ψυχή της να μην εγκατα
λείψει ούτε δευτερόλεπτο τη γέφυρα του κορμιού της σ' αυτή την απο
φασιστική μέρα της ζωής της. Καθώς κοιταζόταν έτσι, φοβήθηκε: αισθα
νόταν το λαιμό της ερεθισμένο. Μήπως σ' αυτή τη μοιραία ημέρα θα πή
γαινε ν' αρρωστήσει;
Δεν υπήρχε όμως τρόπος να υπαναχωρήσει. Του τηλεφώνησε απ'
το σταθμό και, τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα, η κοιλιά της άρχισε ξαφ
νικά να βγάζει τρομαχτικά γουργουρητά. Ντρεπόταν. Ήταν σαν να είχε
τη μητέρα της μέσα στην κοιλιά της και να την άκουγε να σαρκάζει για
να της χαλάσει το ραντεβού της. Στην αρχή νόμισε ότι θα την πετούσε
έξω εξαιτίας αυτών των άπρεπων θορύβων, αλλά την πήρε στην αγκα
λιά του. Του χρωστούσε ευγνωμοσύνη που έμεινε αδιάφορος σ' αυτούς
τους βορθορυγμούς και τον φιλούσε με ακόμα μεγαλύτερο πάθος, με τα
μάτια βουρκωμένα. Μέσα σ' ένα λεπτό μόλις, έκαναν έρωτα. Και στον
έρωτα, εκείνη φώναζε. Είχε ήδη πυρετό. Είχε αρπάξει γρίπη. Η απόλη
ξη του αεραγωγού προς τους πνεύμονες ήταν κόκκινη και βουλωμένη.
Έπειτα γύρισε μια άλλη φορά, με μια βαριά βαλίτσα όπου είχε στρι
μώξει όλα της τα υπάρχοντα, αποφασισμένη να μην επιστρέψει ποτέ
στη μικρή επαρχιακή πόλη. Την κάλεσε σπίτι του για την επομένη το
βράδυ. Πέρασε τη νύχτα μέσα σ' ένα φθηνό ξενοδοχείο. Το πρωί, άφη
σε τη βαριά της βαλίτσα στο σταθμό, κι όλη την ημέρα σουλάτσαρε
στους δρόμους της Πράγας με την Άννα Καρένινα κάτω απ' τη μασχά
λη. Το βράδυ, χτύπησε το κουδούνι, εκείνος άνοιξε, δεν άφηνε το βι
βλίο. Σαν να ήταν αυτό το εισιτήριο της στον κόσμο του Τόμας. Κατα
λάβαινε ότι δεν είχε άλλο διαβατήριο από τούτο το κακόμοιρο εισιτή
ριο, κι αυτό την έκανε να θέλει να κλάψει. Για να μην κλάψει, μιλούσε
πολύ, μιλούσε δυνατά και γελούσε. Αλλά, όπως και την άλλη φορά,
δεν είχε καλά καλά περάσει το κατώφλι κι εκείνος την πήρε στην αγκα
λιά του και έκαναν έρωτα. Γλίστρησε μέσα σε μια ομίχλη όπου τίποτα
δεν υπήρχε για να δει, τίποτα για ν' ακούσει εκτός απ' την κραυγή της.
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Δεν ήταν λαχάνιασμα, δεν ήταν αναστεναγμός, ήταν πραγματικά
μια κραυγή. Φώναζε τόσο δυνατά που ο Τόμας τραβούσε το κεφάλι του
από το πρόσωπο της, σαν να φοβόταν μήπως αυτό το ουρλιαχτό μέσα
στ' αυτί του τού τρυπούσε το τύμπανο. Η κραυγή αυτή δεν ήταν έκφρα
ση αισθησιασμού. Ο αισθησιασμός είναι η μέγιστη κινητοποίηση των
αισθήσεων: ο καθένας παρατηρεί προσεκτικά τον άλλον και ακούει και
τους παραμικρότερους θορύβους του. Η κραυγή της Τερέζας, αντίθετα,
ήθελε να αναισθητοποιήσει τις αισθήσεις για να μη βλέπουν και να μην
ακούνε. Αυτό που ούρλιαζε σ' εκείνη ήταν ο απλοϊκός ιδεαλισμός του
έρωτα της που ήθελε να γίνει καταλύτης της δυαδικότητας του σώματος
και της ψυχής και ίσως καταλύτης και του χρόνου ακόμα.
Κρατούσε τα μάτια κλειστά; Όχι, αλλά τα μάτια της δεν κοίταζαν
πουθενά, ήσαν καρφωμένα στο κενό πάνω στο ταβάνι και κάθε τόσο
στριφογύριζε βίαια το κεφάλι της πότε δεξιά και πότε αριστερά.
Όταν σταμάτησε η κραυγή της, αποκοιμήθηκε στο πλευρό του Τό
μας και κράτησε όλη τη νύχτα το χέρι του μέσα στο δικό της.
Ή δ η από τα οκτώ της χρόνια αποκοιμιόταν σφίγγοντας το ένα της
χέρι με τ' άλλο, καθώς φανταζόταν ότι κρατούσε έτσι το χέρι του άντρα
που αγαπούσε, του άντρα της ζωής της. Μπορεί κανείς λοιπόν να κατα
λάβει γιατί κρατούσε με τόση επιμονή το χέρι του Τόμας στον ύπνο της:
είχε εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί γι' αυτό απ' τα παιδικά της χρόνια.
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Ένα νεαρό κορίτσι που πρέπει, αντί να «εξυψωθεί», να σερβίρει μπί
ρα σε μεθύστακες και να περνάει τις Κυριακές βάζοντας μπουγάδα στα
άπλυτα των αδελφών του, συγκεντρώνει μέσα του ένα τεράστιο απόθε
μα ζωτικότητας, αδιανόητο για ανθρώπους που πηγαίνουν στο πανεπι
στήμιο και χασμουριούνται μπροστά στα συγγράμματα. Η Τερέζα είχε
διαβάσει περισσότερα απ' αυτούς, ήξερε πιο πολλά απ' αυτούς για τη
ζωή, αλλά ποτέ δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Αυτό που διακρίνει εκεί
νον που έχει κάνει σπουδές από τον αυτοδίδακτο δεν είναι η ευρύτητα
των γνώσεων αλλά οι διαφορετικοί βαθμοί ζωτικότητας και αυτοπεποί
θησης. Η ζέση με την οποία η Τερέζα, μόλις βρέθηκε στην Πράγα, ρί
χτηκε στη ζωή ήταν μαζί αδηφάγα και εύθραυστη. Έμοιαζε σαν να φο
βόταν μήπως κάποιος της πει μια μέρα: «Εδώ δεν είναι η θέση σου! Γύρ
να πίσω από 'κεί που ήρθες!». Ό λ η η όρεξη της για τη ζωή κρεμόταν
από μια κλωστή: τη φωνή του Τόμας, που είχε βγάλει στην επιφάνεια
την ψυχή που ταπεινά κρυβόταν μέσα στα σπλάχνα της Τερέζας.
Βρήκε μια θέση σ' ένα περιοδικό, στη φωτογράφιση, αλλά δεν μπο
ρούσε να μείνει ικανοποιημένη. Ήθελε να κάνει η ίδια φωτογραφίες. Η
φίλη του Τόμας, η Σαμπίνα, της δάνεισε μονογραφίες διάσημων φωτο
γράφων, τη ξανασυνάντησε σ' ένα καφενείο και της εξήγησε μπροστά
στα ανοιχτά βιβλία τι το πρωτότυπο υπήρχε σ' αυτές τις φωτογραφίες. Η
Τερέζα την άκουγε με μια σιωπηλή προσοχή, όπως εκείνη που σπάνια
ένας καθηγητής μπορεί να δει στα πρόσωπα των σπουδαστών του.
Χάρη στη Σαμπίνα η Τερέζα κατανόησε τη συγγένεια της φωτογρα
φίας με τη ζωγραφική και υποχρέωσε τον Τόμας να τη συνοδεύσει σ'
όλες τις εκθέσεις. Κατάφερε γρήγορα να δημοσιεύσει τις δικές της φω
τογραφίες στο περιοδικό και άφησε το εργαστήριο για να δουλέψει μαζί
με τους επαγγελματίες φωτογράφους του εντύπου.
Εκείνο το βράδυ πήγαν να γιορτάσουν την προαγωγή της σ' ένα κα
μπαρέ και μαζί με φίλους· χόρεψαν. Ο Τόμας σκυθρώπιασε και, καθώς
εκείνη επέμενε να μάθει τι είχε, της ομολόγησε, όταν επιτέλους γύρι
σαν, ότι ζήλευε επειδή την είχε δει να χορεύει με τον συνάδελφο του.
«Είναι αλήθεια ότι ζήλεψες;». Επανέλαβε τις λέξεις αυτές καμιά δε
καριά φορές, σαν να της είχε αναγγείλει ότι της είχε απονεμηθεί το βρα
βείο Νομπέλ κι εκείνη είχε αρνηθεί να το πιστέψει.
Τον έπιασε απ' τη μέση και βάλθηκε να χορεύει μαζί του μέσα στο
δωμάτιο. Δεν επρόκειτο πια καθόλου για τον κοσμικό χορό που εδώ και
λίγη ώρα χόρευε πάνω στην πίστα του μπαρ. Ήταν ένα είδος χωριάτι60

κης πόλκας, ένα τρελό χοροπηδητό. Σήκωνε το πόδι πολύ ψηλά, έκανε
μεγάλα αδέξια πηδήματα και τον παρέσυρε στις τέσσερις γωνιές του δω
ματίου.
Αλίμονο, ζήλεψε γρήγορα, με τη σειρά της. Για τον Τόμας η ζήλια
της δεν ήταν πια το βραβείο Νόμπελ αλλά ένα βάρος απ' το οποίο δεν
θα γλίτωνε παρά μόνον ένα ή δύο χρόνια πριν πεθάνει.
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Παρήλαυνε γυμνή γύρω από την πισίνα μαζί μ' ένα πλήθος άλ
λων γυμνών γυναικών, ο Τόμας ήταν ψηλά, όρθιος μέσα σ' ένα καλά
θι κρεμασμένο απ' τον ουράνιο θόλο, ούρλιαζε, τις υποχρέωνε να τρα
γουδούν και να λυγίζουν τα γόνατα. Όταν μια γυναίκα έκανε μια λά
θος κίνηση, την ξάπλωνε με μια πιστολιά. Θα ήθελα να επανέλθω μια
φορά ακόμα στ' όνειρο αυτό: η φρίκη δεν άρχιζε τη στιγμή που ο Τό
μας έριχνε την πρώτη σφαίρα. Ήταν, εξαρχής, ένα όνειρο τρομακτικό.
Το να περπατάει γυμνή, με στρατιωτικό βηματισμό μαζί μ' άλλες γυ
ναίκες γυμνές, ήταν για την Τερέζα η κλασική εικόνα της φρίκης.
Τον καιρό που έμενε στο σπίτι της μητέρας της, της ήταν απαγορευ
μένο να κλειδωθεί στο μπάνιο. Για τη μητέρα της αυτός ήταν ένας
τρόπος για να της πει: Το κορμί σου είναι σαν όλα τα άλλα κορμιά.
Δεν έχεις δικαίωμα στη σεμνότητα, δεν έχεις κανένα λόγο να κρύβεις
κάτι που υπάρχει απαράλλαχτο σε δισεκατομμύρια αντίτυπα. Στον κό
σμο της μητέρας της όλα τα σώματα ήσαν ίδια, περπατούσαν με βημα
τισμό το ένα πίσω απ' τ' άλλο σε μια ατελεύτητη παρέλαση. Απ' τα
παιδικά της χρόνια, η γυμνότητα ήταν για την Τερέζα το σήμα της
υποχρεωτικής ομοιομορφίας του στρατοπέδου συγκέντρωσης· το σή
μα της ταπείνωσης.
Υπήρχε ένα ακόμα φρικτό πράγμα, στην αρχή αρχή του ονείρου:
όλες οι γυναίκες έπρεπε να τραγουδούν! Όχι μόνον τα σώματα τους
ήσαν τα ίδια, με τον ίδιο τρόπο υποβαθμισμένα, απλοί ηχηροί μηχανι
σμοί χωρίς ψυχή, αλλά οι γυναίκες χαίρονταν κιόλας γι' αυτό! Ήταν η
χαρμόσυνη αλληλεγγύη των άψυχων όντων. Ήσαν ευτυχισμένες που
είχαν απορρίψει το φορτίο της ψυχής, αυτή την αυταπάτη της διαφο
ράς, αυτή τη γελοία περηφάνια, κι έμοιαζαν όλες μεταξύ τους. Η Τερέ
ζα τραγουδούσε μαζί τους, αλλά χωρίς χαρά. Τραγουδούσε επειδή φο
βόταν μήπως τη σκότωναν οι γυναίκες αν δεν τραγουδούσε.
Τι σήμαινε όμως ότι ο Τόμας τις σκοτώνει με πιστολιές κι εκείνες
πέφτουν η μία μετά την άλλη νεκρές μέσα στην πισίνα;
Οι γυναίκες που απολάμβαναν το να είναι ίδιες και απαράλλαχτες
γιόρταζαν στην πραγματικότητα τον μελλοντικό τους θάνατο που έκανε
την ομοιότητα τους απόλυτη. Ο ήχος της πιστολιάς δεν ήταν λοιπόν
παρά η ευτυχισμένη κατάληξη της μακάβριας παρέλασης τους. Γελού
σαν μ' ένα γέλιο χαρούμενο σε κάθε πυροβολισμό και, καθώς το πτώμα
γλιστρούσε αργά κάτω από την επιφάνεια του νερού, εκείνες τραγου
δούσαν ακόμα πιο δυνατά.
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Και γιατί ήταν ο Τόμας που πυροβολούσε, και γιατί ήθελε επίσης να
πυροβολήσει και την Τερέζα;
Γιατί ήταν αυτός που είχε στείλει την Τερέζα ανάμεσα σ' αυτές τις
γυναίκες. Ήταν αυτό που το όνειρο ήθελε να πει στον Τόμας, καθώς η
Τερέζα δεν ήξερε πώς να του το πει μόνη της. Είχε έρθει να ζήσει μαζί
του για να ξεφύγει από τον μητρικό κόσμο, όπου όλα τα κορμιά ήσαν τα
ίδια. Είχε έρθει να ζήσει μαζί του για να γίνει το κορμί της μοναδικό και
αναντικατάστατο. Και να που αυτός είχε χαράξει ένα σημείο ισότητας
ανάμεσα σ' αυτήν και στις άλλες: τις φιλούσε όλες με τον ίδιο τρόπο,
τους μοίραζε τα ίδια χάδια, δεν έκανε καμιά, καμιά, μα καμιά διάκριση
ανάμεσα στο κορμί της Τερέζας και στα άλλα κορμιά. Την είχε ξανα
στείλει πίσω στον κόσμο από τον οποίο νόμιζε πως είχε ξεφύγει. Την εί
χε ξαναστείλει να παρελαύνει γυμνή μαζί με άλλες γυμνές γυναίκες.
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Έ6λεπε διαδοχικά τρεις σειρές ονείρων. Η πρώτη, την οποία λυμαί
νονταν γάτες, φανέρωνε όλα όσα είχε υποφέρει στη ζωή της. Μία άλλη
παρουσίαζε μέσα από αναρίθμητες παραλλαγές εικόνες της εκτέλεσης
της. Η τελευταία μιλούσε για τη ζωή της στο υπερπέραν, όπου ο εξευτε
λισμός της είχε γίνει μια κατάσταση αιώνια.
Στα όνειρα αυτά δεν υπήρχε τίποτα για ν' αποκρυπτογραφήσει κα
νείς. Το κατηγορώ που εξαπέλυαν εναντίον του Τόμας ήταν τόσο προ
φανές που εκείνος δεν μπορούσε παρά να σωπαίνει και να χαϊδεύει με
το κεφάλι σκυφτό το χέρι της Τερέζας. Σίγουρα, τα όνειρα αυτά ήσαν
εύγλωττα, αλλά επιπλέον ήσαν και ωραία. Είναι μία άποψη που διέφυ
γε του Φρόυντ στη θεωρία του περί ονείρων. Το όνειρο δεν είναι μονά
χα μια επικοινωνία (ενδεχομένως μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία),
είναι επίσης μια δραστηριότητα αισθητική, ένα παιχνίδι της φαντασίας,
κι αυτό το παιχνίδι είναι το ίδιο μία αξία. Το όνειρο είναι η απόδειξη ότι
το να φαντάζεται, το να ονειρεύεται αυτό που δεν έχει υπάρξει, είναι μία
από τις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Εκεί βρίσκεται και η αιτία του
δόλιου κινδύνου που κρύβεται μέσα στο όνειρο. Αν το όνειρο δεν ήταν
ωραίο, θα μπορούσε κανείς γρήγορα να το λησμονήσει. Αλλά εκείνη
επέστρεφε αδιάκοπα στα όνειρα αυτά, τα επαναλάμβανε με τη σκέψη, τα
έκανε αφηγήματα. Ο Τόμας ζούσε κάτω απ' την υπνωτική γοητεία της
εναγώνιας ομορφιάς των ονείρων της Τερέζας.
«Τερέζα, Τερέζα αγαπημένη, θα 'λέγε κανείς ότι απομακρύνεσαι
από μένα. Πού θέλεις να πας; Ονειρεύεσαι κάθε μέρα το θάνατο, σαν να
'θελες πραγματικά να φύγεις...» της έλεγε μια μέρα που κάθονταν στο
μπαρ.
Ήταν μια όμορφη μέρα, η λογική και η θέληση είχαν πάρει το πάνω
χέρι. Μια σταγόνα κόκκινο κρασί γλιστρούσε αργά στην εξωτερική επι
φάνεια του ποτηριού και η Τερέζα έλεγε: «Τόμας, δεν μπορώ πια να κά
νω τίποτα. Τα καταλαβαίνω όλα. Το ξέρω ότι μ' αγαπάς. Ξέρω καλά ότι
οι απιστίες σου δεν έχουν τίποτα το δραματικό...».
Τον κοίταζε μ' αγάπη, αλλά φοβόταν τη νύχτα που θα 'ρχόταν, φο
βόταν τα όνειρα της. Η ζωή της ήταν κομμένη στα δύο. Η μέρα και η νύ
χτα τη διεκδικούσαν στη μάχη μεταξύ τους.
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Όποιος θέλει διαρκώς να «εξυψωθεί» πρέπει να περιμένει ότι μια
μέρα θα τον πιάσει ίλιγγος. Τι είναι ο ίλιγγος; Ο φόβος μη πέσεις; Γιατί
όμως μας πιάνει ίλιγγος πάνω σ' ένα μπαλκόνι με κάγκελα; Ο ίλιγγος
είναι άλλο πράγμα απ' τo φόβο μη πέσουμε. Είναι η φωνή του κενού κά
τω από μας που μας τραβάει και μας καταπίνει, η επιθυμία μας να πέ
σουμε, που μετά την πολεμάμε με τρόμο.
Η παρέλαση των γυμνών γυναικών γύρω απ' την πισίνα, τα πτώμα
τα μέσα στη νεκροφόρα, που χαίρονταν επειδή η Τερέζα ήταν νεκρή
σαν αυτά, είναι το «κάτω» που τρομάζει, απ' όπου ήδη μία φορά διέφυ
γε, αλλά που μυστηριωδώς την ελκύει. Είναι ο ίλιγγος της: ακούει ένα
κάλεσμα πολύ γλυκό (σχεδόν χαρμόσυνο) για ν' αρνηθεί τη μοίρα και
την ψυχή. Είναι το κάλεσμα στην αλληλεγγύη των άψυχων όντων και
στις στιγμές της αδυναμίας αισθάνεται την ανάγκη ν' απαντήσει σ' αυτό
και να στραφεί προς τη μητέρα της. Έχει την ανάγκη να ξανακαλέσει
από τη γέφυρα του κορμιού της το πλήρωμα της ψυχής, να κατέβει, να
καθήσει ανάμεσα στις φίλες της μητέρας της και να γελάσει όταν μία απ'
αυτές θ' αφήσει μια ηχηρή πορδή· να παρελάσει μαζί τους γυμνή γύρω
απ' την πισίνα και να τραγουδήσει.
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Είναι αλήθεια ότι πριν εγκαταλείψει την οικογένεια της η Τερέζα
βρισκόταν σε διαμάχη με τη μητέρα της, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ταυ
τόχρονα την αγαπούσε κιόλας με μια δυστυχισμένη αγάπη. Θα έκανε
οτιδήποτε για τη μαμά, φτάνει εκείνη να της το ζητούσε με έναν τόνο
τρυφερότητας. Είναι επειδή ποτέ δεν είχε ακούσει αυτόν τον τόνο που
βρήκε τη δύναμη να φύγει.
Όταν η μαμά κατάλαβε ότι η επιθετικότητα της δεν έπιανε πια στην
κόρη της, της έγραφε στην Πράγα γράμματα δακρύβρεχτα. Παραπονιό
ταν για τον άντρα της, για το αφεντικό της, για την υγεία της, για τα
παιδιά της, και έλεγε ότι η Τερέζα ήταν το μόνο πλάσμα που είχε στον
κόσμο. Η Τερέζα νόμισε επιτέλους ότι άκουσε τη φωνή της μητρικής
στοργής, που τη νοσταλγούσε είκοσι χρόνια, και ένιωσε την ανάγκη να
γυρίσει πίσω. Ένιωθε περισσότερη επιθυμία γι' αυτό όταν αισθανόταν
αδύναμη. Οι απιστίες του Τόμας της αποκάλυπταν ξαφνικά την ανικα
νότητα της, κι απ' αυτό το συναίσθημα της ανικανότητας γεννιόταν ο
ίλιγγος, μια απέραντη επιθυμία να πέσει.
Η μαμά τής τηλεφώνησε. Είχε καρκίνο, έλεγε. Της έμεναν μόλις λί
γοι μήνες ζωής ακόμα. Στην είδηση αυτή η απελπισία στην οποία είχαν
ρίξει την Τερέζα οι απιστίες του Τόμας μεταβλήθηκε σ' εξέγερση. Κατη
γορούσε τον εαυτό της ότι είχε προδώσει τη μαμά για έναν άντρα που
δεν την αγαπούσε. Ήταν έτοιμη να ξεχάσει όλα όσα την είχε κάνει να
υποφέρει η μαμά. Ήταν έτοιμη να την καταλάβει, τώρα. Βρίσκονταν και
οι δύο στην ίδια δυστυχία. Η μαμά αγαπούσε τον άντρα της, όπως η Τε
ρέζα αγαπούσε τον Τόμας, και οι απιστίες του πατριού έκαναν τη μαμά
να υποφέρει ακριβώς όπως οι απιστίες του Τόμας τυραννούσαν την Τε
ρέζα. Αν η μαμά ήταν κακιά μαζί της, ήταν μόνο και μόνο επειδή ήταν
πολύ δυστυχισμένη.
Μίλησε στον Τόμας για την αρρώστια της μητέρας της και του
ανήγγειλε ότι θα έπαιρνε μία εβδομάδα άδεια να πάει να τη δει. Υπήρχε
μια πρόκληση στη φωνή της.
Μαντεύοντας σίγουρα ότι ήταν ο ίλιγγος που καλούσε την Τερέζα
στην μητέρα της, ο Τόμας τη συμβούλεψε να μην πάει. Τηλεφώνησε
στο ιατρικό κέντρο της μικρής πόλης. Στη Βοημία οι φάκελοι των καρκινολογικών εξετάσεων είναι πολύ λεπτομερείς, και μπόρεσε εύκολα να
διαπιστώσει ότι η μητέρα της Τερέζας δεν είχε κανένα σύμπτωμα καρκί
νου και μάλιστα δεν είχε υποβληθεί σε καμιά εξέταση εδώ κι ένα χρόνο.
Η Τερέζα υπάκουσε και δεν πήγε να δει τη μητέρα της. Αλλά την
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ίδια μέρα έπεσε στο δρόμο, το βήμα της έγινε διστακτικό· έπεφτε σχε
δόν καθημερινά, σκόνταφτε ή, στην καλύτερη περίπτωση, της έπεφταν
τα πράγματα απ' τα χέρια.
Είχε μια ακατανίκητη επιθυμία να πέφτει. Ζούσε σ' έναν αδιάκοπο
ίλιγγο.
Αυτός που πέφτει λέει: «Σήκωσε με!». Υπομονετικά, ο Τόμας τη
σήκωνε.
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«Θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου μέσα στο ατελιέ μου, όπως πά
νω στη σκηνή ενός θεάτρου. Θα υπήρχαν γύρω γύρω άνθρωποι και δεν
θα είχαν το δικαίωμα να πλησιάσουν, αλλά δεν θα μπορούσαν να μας
αφήσουν απ' τα μάτια τους...».
Καθώς ο καιρός περνούσε, αυτή η εικόνα έχανε την αρχική της
σκληρότητα και άρχιζε να τη διεγείρει. Πολλές φορές, στη διάρκεια του
έρωτα, της συνέβαινε ν' αναπλάθει την κατάσταση αυτή, με ψιθύρους
στο αυτί του Τόμας.
Έλεγε στον εαυτό της ότι υπήρχε ένας τρόπος να ξεφύγει από την
καταδίκη που διάβαζε στις απιστίες του: να την παίρνει μαζί του! Να
την παίρνει μαζί του στις ερωμένες του! Με τον ελιγμό αυτό, το κορμί
της θα γινόταν, ίσως, μοναδικό και πρώτο ανάμεσα σ' όλα. Το κορμί της
θα ήταν ο άλλος του εαυτός, ο δεύτερος, και ο βοηθός του.
Αγκαλιάζονται, και του ψιθυρίζει: «θα σου τις γδύνω, θα σου τις
πλένω μέσα στην μπανιέρα και θα σ' τις φέρνω...». Ήθελε να μεταμορ
φωθούν και οι δύο σε πλάσματα ερμαφρόδιτα και να γίνουν τα κορμιά
των άλλων γυναικών παιχνίδι και για τους δυο τους.
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Να γίνει ο άλλος τον εαυτός στην πολυγαμική του ζωή. Ο Τόμας
δεν ήθελε να καταλάβει, αλλά εκείνη δεν μπορούσε ν' απαλλαγεί απ'
αυτή την ιδέα και επιχειρούσε να προσεγγίσει τη Σαμπίνα. Της πρότει
νε να της κάνει μια σειρά από φωτογραφίες-πορτρέτα.
Η Σαμπίνα την κάλεσε στο ατελιέ της. Η Τερέζα ανακάλυπτε επιτέ
λους το τεράστιο διαμέρισμα με το φαρδύ τετράγωνο ντιβάνι στη μέση,
τοποθετημένο σαν να ήταν εξέδρα.
«Τι ντροπή να μην έχεις ακόμα έρθει σπίτι μου!» έλεγε η Σαμπίνα
δείχνοντας της τους πίνακες που ήταν αραδιασμένοι στον τοίχο. Έβγα
λε στην επιφάνεια ακόμα κι έναν παλιό μουσαμά που είχε ζωγραφίσει
τον καιρό που σπούδαζε. Ήταν ένα εργοτάξιο υψικαμίνων υπό κατα
σκευή. Το είχε δουλέψει την εποχή που η Σχολή Καλών Τεχνών απαι
τούσε τον αυστηρότερο ρεαλισμό (η μη ρεαλιστική τέχνη εθεωρείτο τό
τε απόπειρα ανατροπής του σοσιαλισμού), και η Σαμπίνα, σπρωγμένη
από ανταγωνιστική διάθεση, προσπαθούσε να είναι ακόμα πιο αυστηρή
απ' τους καθηγητές της. Με την τεχνοτροπία της εκείνου του καιρού, τα
ίχνη του πινέλου ήταν αδιόρατα, κι αυτό έδινε στους πίνακες την όψη
έγχρωμων φωτογραφιών.
«Αυτόν τον πίνακα τον είχα καταστρέψει. Είχε πέσει πάνω στο μου
σαμά κόκκινη μπογιά. Στην αρχή ήμουν έξω φρενών, αλλά αυτός ο λε
κές άρχισε να μου αρέσει γιατί θα' λεγε κανείς ότι ήταν μια ρωγμή, σαν
το εργοτάξιο να μην ήταν ένα πραγματικό εργοτάξιο αλλά μόνο ένα πα
λιό σκισμένο σκηνικό όπου το ζωγραφισμένο εργοτάξιο ήταν μια
οφθαλμαπάτη. Άρχισα να διασκεδάζω μ' αυτό το ρήγμα, να το μεγαλώ
νω, να φαντάζομαι τι θα μπορούσε να δει κανείς πίσω. Έτσι είναι που
ζωγράφισα τον πρώτο κύκλο έργων μου που ονόμασα "Σκηνικά". Φυσι
κά δεν έπρεπε να τα δει κανείς. Θα με είχαν πετάξει έξω απ' τη σχολή.
Μπροστά υπήρχε πάντοτε ένας απόλυτα ρεαλιστικός κόσμος και, λίγο
πιο πέρα, όπως πίσω από το σκισμένο μουσαμά ενός θεατρικού σκηνι
κού, έβλεπε κανείς κάτι διαφορετικό, κάτι μυστηριώδες ή αφηρημένο».
Στάθηκε, μετά πρόσθεσε: «Μπροστά ήταν το ευδιάκριτο ψέμα και
πίσω η δυσνόητη αλήθεια».
Η Τερέζα άκουγε μ' εκείνη την απίστευτη προσοχή που σπανίως
ένας καθηγητής έχει την ευκαιρία να δει στο πρόσωπο ενός σπουδαστή,
και παρατηρούσε ότι όλοι οι πίνακες της Σαμπίνας, του πριν και του τώ
ρα, μιλούσαν πάντοτε για το ίδιο πράγμα, ότι όλοι ήσαν η ταυτόχρονη
συνάντηση δύο θεμάτων, δύο κόσμων, ότι ήσαν σαν φωτογραφίες που
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έγιναν πάνω στην ίδια πλάκα. Ένα τοπίο και στο βάθος, σε διαφάνεια,
μια λάμπα κομοδίνου αναμμένη. Ένα χέρι που σκίζει από πίσω μια ει
δυλλιακή νεκρή φύση με μήλα, καρύδια και ένα χριστουγεννιάτικο δέ
ντρο φωτισμένο.
Δοκίμαζε αίφνης θαυμασμό για τη Σαμπίνα και, καθώς η ζωγράφος
ήταν πολύ φιλική μαζί της, ο θαυμασμός αυτός δεν ήταν ανακατωμένος
με φόβο ή με δυσπιστία και γύρισε σε συμπάθεια.
Για λίγο, ξέχασε ότι είχε έρθει να τραβήξει φωτογραφίες. Χρειάστη
κε να της το θυμίσει η Σαμπίνα. Σηκώνοντας το Βλέμμα της από τους
πίνακες, είδε το ντιβάνι στημένο σαν μία εξέδρα στη μέση του διαμερί
σματος.
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Υπήρχε ένα κομοδίνο δίπλα στο ντιβάνι και, πάνω σ' αυτό το κομο
δίνο, ένα κεφάλι κούκλας απ' αυτά που χρησιμοποιούν οι κομμωτές για
να τοποθετούν τις περούκες. Στης Σαμπίνας, αυτό το κεφάλι δεν φορούσε περούκα, άλλα ένα καπέλο μελόν. Η Σαμπίνα χαμογέλασε: «Αυ
τό το μελόν το κληρονόμησα απ' τον παππού μου».
Καπέλα σαν αυτό, μαύρα, στρογγυλά, σκληρά, η Τερέζα δεν είχε δει
παρά μόνο στον κινηματογράφο. Ο Τσάρλι Τσάπλιν φορούσε πάντα
ένα. Χαμογέλασε με τη σειρά της, πήρε το μελόν στο χέρι της και το εξέ
τασε πολλή ώρα. Έπειτα είπε: «Θέλεις να το φορέσεις για να σε φωτο
γραφίσω;».
Αντί για άλλη απάντηση η Σαμπίνα έσκασε στα γέλια. Η Τερέζα
ακούμπησε το μελόν, πήρε τη μηχανή της κι άρχισε να τραβάει φωτο
γραφίες.
Δεν είχε περάσει μια ώρα όταν είπε: «Κι αν σε φωτογράφιζα γυμνή;
- Γυμνή; έκανε η Σαμπίνα.
- Ναι, είπε η Τερέζα, επαναλαμβάνοντας γενναία την πρόταση της.
- Για να γίνει αυτό, πρέπει να πιούμε πρώτα», είπε η Σαμπίνα και
πήγε ν' ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί.
Η Τερέζα ήταν σαν μουδιασμένη, σώπαινε, ενώ η Σαμπίνα περπα
τούσε πάνω-κάτω στο δωμάτιο, μ' ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, και μιλού
σε για τον παππού της που ήταν δήμαρχος σε μια μικρή επαρχιακή πό
λη. Η Σαμπίνα δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Ό,τι είχε απομείνει απ' αυ
τόν ήταν το καπέλο τούτο και μια φωτογραφία όπου διακρίνονταν οι
επίσημοι σ' ένα θεωρείο· ο ένας από τους επισήμους ήταν ο παππούς
της Σαμπίνας: δεν ήξερε κανείς πολύ καλά τι έκαναν εκεί, μπορεί να
εγκαινίαζαν ένα μνημείο στη μνήμη κάποιου άλλου επιφανούς που θα
φορούσε επίσης ένα καπέλο μελόν στις επίσημες περιστάσεις.
Η Σαμπίνα μίλησε πολλή ώρα για το καπέλο μελόν και για τον παπ
πού. Όταν άδειασε το τρίτο της ποτήρι κρασί, είπε: «Περίμενε ένα λε
πτό!» κι εξαφανίστηκε στο μπάνιο.
Γύρισε φορώντας ένα μπουρνούζι. Η Τερέζα πήρε τη μηχανή της
και την κόλλησε στο μάτι της. Η Σαμπίνα άνοιξε το μπουρνούζι.
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Η φωτογραφική μηχανή χρησίμευε στην Τερέζα σαν μάτι μηχανι
κό για να παρατηρεί την ερωμένη του Τόμας και σαν καλύπτρα για να
κρύβει το πρόσωπο της.
Χρειάστηκε ένα ολόκληρο λεπτό για ν' αποφασίσει η Σαμπίνα να
βγάλει το μπουρνούζι της. Η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη απ' ό,τι εί
χε πιστέψει. Αφού ποζάρισε για λίγες στιγμές, πλησίασε την Τερέζα
και είπε: «Τώρα, είναι η σειρά μου να σε φωτογραφίσω. Γδύσου!».
Αυτή η λέξη «γδύσου», που η Σαμπίνα την είχε ακούσει πολλές
φορές απ' το στόμα του Τόμας, είχε χαραχτεί στη μνήμη της. Ήταν
λοιπόν η εντολή του Τόμας που η ερωμένη την έδινε τώρα στη σύζυ
γο. Οι δύο γυναίκες ήταν έτσι δεμένες με την ίδια μαγική φράση.
Ήταν ο δικός του τρόπος να κάνει να ξεπηδάει από μια ανώδυνη συζή
τηση μια κατάσταση ερωτική: όχι με χάδια, αγγίγματα, κομπλιμέντα,
παρακλήσεις, αλλά με μια διαταγή που την πρόφερε ξαφνικά, απρό
βλεπτα, με μια γλυκιά αλλά και αποφασιστική και επιτακτική φωνή και
από απόσταση. Τη στιγμή εκείνη ουδέποτε άγγιζε αυτήν προς την
οποία απευθυνόταν. Ακόμα και στην Τερέζα έλεγε συχνά ακριβώς στον
ίδιο τόνο: «Γδύσου!» και, παρ' όλο που της το έλεγε γλυκά, παρ' όλο
που δεν το έκανε παρά ψιθυρίζοντας, ήταν μια διαταγή, κι εκείνη πά
ντοτε ένιωθε να διεγείρεται μόνον που τον υπάκουε. Λοιπόν, είχε μό
λις ακούσει τις ίδιες λέξεις και η επιθυμία της να υποταχθεί ήταν ίσως
ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μοιάζει με καθαρή τρέλα να υπακούσεις σε κά
ποιον ξένο, μια τρέλα ακόμα πιο ωραία στην περίπτωση αυτή, καθώς η
προσταγή δεν προερχόταν από έναν άντρα αλλά από μια γυναίκα.
Η Σαμπίνα της πήρε τη μηχανή απ' τα χέρια για να γδυθεί.
Η Τερέζα ήταν όρθια, γυμνή και άοπλη μπροστά της. Κυριολεκτι
κά άοπλη γιατί είχε αποστερηθεί το μηχάνημα που της είχε χρησιμέ
ψει για να κρύψει το πρόσωπο της και για να σημαδέψει μ' αυτό τη
Σαμπίνα. Ήταν στο έλεος της ερωμένης του Τόμας. Αυτή η ωραία
υποταγή τη μεθούσε. Ας μην τελείωναν ποτέ αυτά τα δευτερόλεπτα
που ήταν γυμνή μπροστά στη Σαμπίνα!
Πιστεύω ότι και η Σαμπίνα είχε αισθανθεί την ιδιαίτερη γοητεία
της κατάστασης αυτής: να έχει μπροστά της τη γυναίκα του εραστή
της, παράξενα υποταγμένη και δειλή. Πάτησε δυο-τρεις φορές το κου
μπί και μετά, σαν τρομοκρατημένη από αυτή τη γοητεία κι ανυπόμονη
να τη διαλύσει γρηγορότερα, ξέσπασε σε γέλια πολύ δυνατά.
Η Τερέζα έκανε το ίδιο και ξαναντύθηκαν κι οι δυο.
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Όλα τα περασμένα εγκλήματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας διαπρά
χθηκαν κάτω από τη σκέπη ενός διακριτικού μισοσκόταδου. Η μεταφο
ρά μισού εκατομμυρίου Λιθουανών στην εξορία, η δολοφονία εκατοντά
δων χιλιάδων Πολωνών, η εξολόθρευση των Τατάρων της Κριμαίας,
όλα αυτά έμειναν χαραγμένα στη μνήμη χωρίς φωτογραφικές μαρτυ
ρίες, δηλαδή σαν κάτι που δεν μπορεί ν' αποδείξει κανείς και που αργά
ή γρήγορα θα μπορούσαν να το κάνουν να φανεί σαν μια εξαπάτηση.
Αντίθετα, η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία το 1968 φωτογραφήθηκε,
γυρίστηκε σε ταινίες και τοποθετήθηκε στα αρχεία όλου του κόσμου.
Οι Τσέχοι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές κατάλαβαν την ευ
καιρία που τους είχε δοθεί να κάνουν το μόνο πράγμα που ακόμα μπο
ρούσαν να κάνουν: να διαφυλάξουν για το μακρινό μέλλον την εικόνα
του βιασμού. Η Τερέζα πέρασε τα επτά εκείνα μερόνυχτα στους δρό
μους φωτογραφίζοντας τους σοβιετικούς στρατιώτες και αξιωματικούς
σε κάθε είδους κατάσταση η οποία τους εξέθετε. Οι Ρώσοι είχαν κατα
ληφθεί εξ απρόοπτου. Είχαν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες για τη στάση
την οποία θα έπρεπε να τηρήσουν στην περίπτωση που θα τους πυρο
βολούσαν ή θα τους πετούσαν πέτρες, αλλά κανένας δεν τους είχε υπο
δείξει πώς ν' αντιδράσουν μπροστά στο φακό μιας φωτογραφικής μηχα
νής.
Πήρε φωτογραφίες σε εκατοντάδες φιλμ. Μοίρασε περίπου τις μισές
σε ξένους δημοσιογράφους, σε καρούλια προς εμφάνιση (τα σύνορα ήσαν
πάντα ανοιχτά, οι δημοσιογράφοι έφθαναν απ' έξω, τουλάχιστον για ένα
πήγαιν' έλα, και δέχονταν με ευγνωμοσύνη και το παραμικρότερο ντο
κουμέντο). Πολλές από τις φωτογραφίες της εμφανίστηκαν στο εξωτερι
κό, σε εφημερίδες κάθε είδους: έβλεπε κανείς τανκς, γροθιές απειλητικές,
κτίρια κατεστραμμένα, νεκρούς σκεπασμένους με μια τρίχρωμη σημαία
ματωμένη, νεαρούς με μηχανάκια που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα γύρω
από τα άρματα ανεμίζοντας τσέχικες σημαίες στην άκρη μακριών κοντα
ριών και πολύ νέα κορίτσια που φορούσαν απίστευτα κοντές μίνι φού
στες, να προκαλούν τους δύστυχους, σεξουαλικά πεινασμένους, ρώσους
στρατιώτες, αγκαλιάζοντας κάτω απ' τα μάτια τους άγνωστους περαστι
κούς. Η ρώσικη εισβολή, ας το επαναλάβουμε, δεν ήταν μόνο μια τραγω
δία. Ηταν επίσης μια γιορτή του μίσους, την παράξενη ευφορία της οποί
ας κανείς, ποτέ, δεν θα καταλάβει.
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Είχε κουβαλήσει στην Ελβετία καμιά πενηνταριά φωτογραφίες που
εμφάνισε μόνη της μ' όλη την προσοχή και την τέχνη της. Πήγε να τις
προτείνει σ' ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας. Ο αρχισυντάκτης τη
δέχτηκε με συμπάθεια (όλοι οι Τσέχοι είχαν γύρω από το κούτελο το
φωτοστέφανο της δυστυχίας τους που συγκινούσε τους Ελβετούς), της
είπε να καθήσει σε μια πολυθρόνα, εξέτασε τις φωτογραφίες, τις επαίνε
σε και εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να δημοσιευθούν
(«όσο ωραίες κι αν είναι!»). Το γεγονός ήταν τώρα πια πολύ παρωχη
μένο.
«Στην Πράγα, όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει!» διαμαρτυρόταν η
Τερέζα, και προσπαθούσε να εξηγήσει με κακά γερμανικά ότι στην κατε
χόμενη χώρα της αυτή την ίδια στιγμή, σε πείσμα όλων, ιδρύονταν μέ
σα στα εργοστάσια εργατικά συμβούλια, οι φοιτητές απεργούσαν και
όλη η χώρα εξακολουθούσε να ζει όπως ήθελε. Ακριβώς αυτό ήταν το
απίστευτο! Κι αυτό δεν ενδιέφερε πια κανένα!
Ο αρχισυντάκτης αισθάνθηκε ανακούφιση όταν μια γυναίκα φουριόζα μπήκε στο δωμάτιο διακόπτοντας τη συζήτηση τους. Του έδωσε
ένα ντοσιέ: «Σου φέρνω ένα ρεπορτάζ για μια πλαζ γυμνιστών».
Ο αρχισυντάκτης ήταν αρκετά ευφυής ώστε να καταλάβει ότι αυτή η
Τσέχα που φωτογράφιζε τανκς θα έβρισκε πολύ επιπόλαιη την εικόνα
των ολόγυμνων ανθρώπων σε μία πλαζ. Έσπρωξε το ντοσιέ όσο το δυ
νατόν μακρύτερα, στην άκρη του γραφείου του, κι έσπευσε να πει στη
νεοφερμένη: «Σου παρουσιάζω μια συνάδελφο απ' την Πράγα. Μου
έφερε υπέροχες φωτογραφίες».
Η γυναίκα έσφιξε το χέρι της Τερέζας και πήρε τις φωτογραφίες.
«Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τις δικές μου!».
Η Τερέζα έσκυψε πάνω απ' το ντοσιέ κι έβγαλε τις φωτογραφίες.
Ο αρχισυντάκτης είπε στην Τερέζα με φωνή σχεδόν ένοχη: «Είναι
ακριβώς το αντίθετο απ' αυτό που φωτογραφίσατε εσείς!».
Η Τερέζα απάντησε: «Μα καθόλου! Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα».
Κανένας δεν κατάλαβε τη φράση αυτή, κι εγώ ο ίδιος δυσκολεύομαι
κάπως να εξηγήσω στον εαυτό μου αυτό που η Τερέζα ήθελε να πει συ
γκρίνοντας μια πλαζ γυμνιστών με τη ρώσικη εισβολή. Εξέτασε τα δείγ
ματα και στάθηκε πολλή ώρα σε μια φωτογραφία όπου φαινόταν σε κύ
κλο μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων: η μητέρα, θεόγυμνη, σκυμμένη
πάνω στα παιδιά της, με τα μεγάλα βυζιά της να κρέμονται όπως κρέμο
νται τα μαστάρια μιας κατσίκας ή μιας αγελάδας, και με γυρισμένη την
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πλάτη, επίσης σκυμμένος μπροστά, ήταν ο σύζυγος που οι όρχεις του
έμοιαζαν με μαστούς σε μινιατούρα.
«Δεν σας αρέσει; ρώτησε ο αρχισυντάκτης.
- Είναι καλά τραβηγμένο.
- Νομίζω ότι τη σοκάρει το θέμα, είπε η φωτογράφος. Μόνο να σας
δει κανείς καταλαβαίνει ότι δεν θα πηγαίνατε σε μια πλαζ γυμνιστών.
- Οπωσδήποτε όχι», είπε η Τερέζα.
Ο αρχισυντάκτης χαμογέλασε: «Φαίνεται αμέσως από πού ερχόσα
στε. Είναι εξωφρενικό το πόσο πουριτανικές είναι οι κομμουνιστικές
χώρες!».
Η φωτογράφος πρόσθεσε με μητρική καλοσύνη: «Γυμνά κορμιά. Και
λοιπόν; είναι φυσικό! Ό,τι είναι φυσικό είναι ωραίο!».
Η Τερέζα θυμήθηκε τη μητέρα της που περιδιάβαζε γυμνή μέσα στο
διαμέρισμα. Άκουγε ακόμα το γέλιο που τη συνόδεψε όταν έτρεξε να
κατεβάσει τα παντζούρια για να μη δουν τη μητέρα της τελείως γυμνή.
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Η φωτογράφος κάλεσε την Τερέζα να πάρουν έναν καφέ στο μπαρ.
«Οι φωτογραφίες σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Παρατήρησα ότι έχε
τε μια φανταστική αίσθηση του γυναικείου σώματος. Ξέρετε τι σκέφτο
μαι! Αυτά τα νεαρά κορίτσια στις προκλητικές στάσεις!
- Τα ζευγάρια που αγκαλιάζονται μπροστά στα ρώσικα τανκς;
- Ναι. Θα γινόσασταν μια αξιόλογη φωτογράφος μόδας. Βέβαια,
πρέπει πρώτα να 'ρθετε σ' επαφή μ' ένα μοντέλο. Κατά προτίμηση, μ' ένα
κορίτσι που ν' αρχίζει την καριέρα του, όπως εσείς. Μετά, θα μπορούσα
τε να κάνετε μερικές φωτογραφίες και να τις παρουσιάσετε σ' ένα πρα
κτορείο. Φυσικά, θα σας χρειαστεί κάποιος χρόνος για να τρυπώσετε. Στο
μεταξύ θα μπορούσα ίσως να κάνω κάτι για σας: να σας παρουσιάσω σ'
ένα δημοσιογράφο που διευθύνει το περιοδικό «Ο κήπος σας». Ίσως να
χρειάζεται φωτογραφίες. Κάκτους, τριαντάφυλλα, τέτοια πράγματα.
- Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ειλικρινά η Τερέζα, βλέποντας ότι η
γυναίκα που ήταν καθισμένη απέναντι της ήταν όλο καλή θέληση.
Έπειτα όμως είπε μέσα της: Γιατί να φωτογραφίζω κάκτους; Δοκίμα
ζε ένα είδος αηδίας στην ιδέα να ξαναρχίσει αυτό που ήδη είχε κάνει
στην Πράγα: να δώσει μάχη για μια θέση, για μια καριέρα, για κάθε δη
μοσιευμένη φωτογραφία. Ουδέποτε υπήρξε φιλόδοξη από ματαιοδοξία.
Αυτό που ήθελε ήταν να ξεφύγει απ' τον κόσμο της μητέρας της. Ναι,
ξαφνικά το 'βλεπε καθαρά: είχε ασκήσει το επάγγελμα της, του φωτο
γράφου, με πολλή ζέση, αλλά θα μπορούσε να είχε βάλει την ίδια ζέση
σ' οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, γιατί η φωτογραφία δεν ήταν πα
ρά ένα μέσο για να «εξυψωθεί» και να ζήσει στο πλευρό του Τόμας.
Είπε: «Ξέρετε, ο άντρας μου είναι γιατρός και μπορεί να με ζήσει.
Δεν έχω ανάγκη να κάνω φωτογραφίες».
Η φωτογράφος απάντησε: «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε να
απαρνηθείτε τη φωτογραφία έχοντας κάνει τόσο ωραία δουλειά!». Ναι,
οι φωτογραφίες των ημερών της εισβολής ήσαν άλλο πράγμα. Εκείνες
εκεί τις φωτογραφίες δεν τις είχε κάνει για τον Τόμας. Τις είχε κάνει
από πάθος. Όχι από το πάθος της φωτογραφίας, από το πάθος του μί
σους. Εκείνη η κατάσταση δεν θα επαναλαμβανόταν. Άλλωστε τις φω
τογραφίες που είχε κάνει από πάθος κανένας πια δεν τις ήθελε γιατί δεν
ήσαν πια επίκαιρες. Μόνον ένας κάκτος είναι αιωνίως επίκαιρος. Και οι
κάκτοι δεν την ενδιέφεραν.
Είπε: «Είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας. Αλλά προτιμώ να μεί
νω στο σπίτι. Δεν έχω ανάγκη να εργασθώ».
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Η φωτογράφος είπε: «Και σας ικανοποιεί το να μείνετε στο σπίτι;».
Η Τερέζα είπε: «Προτιμώ αυτό από το να φωτογραφίζω κάκτους».
Η φωτογράφος είπε: «Μα, ακόμα κι αν φωτογραφίζετε κάκτους, εί
ναι η δική σας ζωή. Αν δεν ζείτε παρά μόνο για τον άντρα σας, αυτό δεν
είναι η δική σας ζωή».
Ξαφνικά, η Τερέζα αισθάνθηκε ενοχλημένη. «Η ζωή μου είναι ο
άντρας μου, όχι οι κάκτοι».
Η φωτογράφος μιλούσε με κάποια έξαψη: «Θέλετε να πείτε ότι εί
σαστε ευτυχισμένη;».
Η Τερέζα είπε (πάντοτε ενοχλημένη): «Βεβαίως και είμαι ευτυχι
σμένη!».
Η φωτογράφος είπε: «Μια γυναίκα που λέει αυτό είναι κατ' ανάγκη
πολύ...». Προτίμησε να μην ολοκληρώσει.
Η Τερέζα συμπλήρωσε: «Θέλετε να πείτε: κατ' ανάγκη πολύ περιο
ρισμένη».
Η φωτογράφος συγκρατήθηκε και είπε: «Όχι, όχι περιορισμένη.
Αναχρονιστική».
Η Τερέζα είπε με ύφος ονειροπόλο: «Έχετε δίκιο. Είναι ακριβώς αυ
τό που λέει ο άντρας μου για μένα».
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Ο Τόμας όμως περνούσε ολόκληρες μέρες στην κλινική κι εκείνη
έμενε μόνη στο σπίτι. Ευτυχισμένη που είχε τουλάχιστον τον Καρένιν
και που μπορούσε να κάνει μαζί του μεγάλους περιπάτους! Όταν γύρι
ζε, καθόταν μπροστά σ' ένα βιβλίο εκμάθησης της γερμανικής ή της
γαλλικής. Αλλά ήταν κακοδιάθετη και δεν κατάφερνε να συγκεντρωθεί.
Συχνά, σκεφτόταν το λόγο που έβγαλε ο Ντουμπτσεκ στο ραδιόφωνο
μετά την επιστροφή του απ' τη Μόσχα. Δεν θυμόταν τίποτα πια απ' ό,τι
είχε πει, αλλά είχε ακόμα στ' αυτιά της τη τρεμουλιαστή του φωνή. Τον
σκεφτόταν: τον είχαν συλλάβει μέσα στην ίδια τη χώρα του ξένοι στρα
τιώτες, αυτόν, τον αρχηγό ενός κυρίαρχου κράτους, τον είχαν αρπάξει,
τον είχαν κρατήσει για τέσσερις μέρες αιχμάλωτο κάπου στα βουνά της
Ουκρανίας, τον είχαν αφήσει να καταλάβει ότι θα τον τουφέκιζαν, όπως
δώδεκα χρόνια νωρίτερα είχαν τουφεκίσει τον Ούγγρο πρόδρομο του
Ιμρέ Ναγκί, μετά τον είχαν μεταφέρει στη Μόσχα, τον είχαν διατάξει να
κάνει μπάνιο, να ξυριστεί, να ντυθεί, να βάλει μια γραβάτα, του είχαν
αναγγείλει ότι δεν προοριζόταν πια για το εκτελεστικό απόσπασμα, τον
είχαν διατάξει να θεωρεί τον εαυτό του και πάλι αρχηγό κράτους, τον
είχαν κάνει να καθήσει σ' ένα γραφείο απέναντι απ' τον Μπρέζνιεφ και
τον είχαν αναγκάσει να διαπραγματευθεί.
Είχε γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και είχε απευθυνθεί σ' ένα λαό τα
πεινωμένο. Ήταν ταπεινωμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλή
σει. Η Τερέζα ποτέ δεν θα ξεχνούσε τις φοβερές εκείνες διακοπές στη
μέση μιας φράσης. Ήταν στο έσχατο των δυνάμεων του; Άρρωστος; Του
είχαν δώσει ναρκωτικά; Ή μήπως δεν ήταν παρά η απελπισία; Αν τίπο
τα δεν μένει απ' τον Ντουμπτσεκ, θα μείνουν αυτές οι μεγάλες και φο
βερές σιωπές, στη διάρκεια των οποίων δεν μπορούσε ν' αναπνεύσει,
στη διάρκεια των οποίων έψαχνε να βρει την ανάσα του μπροστά σ'
έναν ολόκληρο λαό, κολλημένο στους δέκτες. Μέσα σ' αυτές τις σιωπές
κλεινόταν όλη η φρίκη που είχε χτυπήσει τη χώρα.
Ήταν η έβδομη μέρα της εισβολής, είχε ακούσει αυτό το λόγο κα
θώς βρισκόταν στη σύνταξη μιας καθημερινής εφημερίδας που τις μέρες
εκείνες είχε γίνει το φερέφωνο της αντίστασης. Εκείνη την ώρα, όλοι
όσοι ήσαν μέσα στην αίθουσα και άκουγαν τον Ντουμπτσεκ τον μισού
σαν. Τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τον κακό συμβιβασμό στον οποίο εί
χε υποκύψει, αισθάνονταν ταπεινωμένοι απ' την ταπείνωση του, και η
αδυναμία του τους πρόσβαλλε.
Τώρα, όμως, στη Ζυρίχη, καθώς σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή, δεν
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δοκίμαζε πια καμιά περιφρόνηση για τον Ντούμπτσεκ. Η λέξη αδυνα
μία δεν ηχούσε πια σανμια ετυμηγορία. Είναι πάντοτε αδύναμος κανείς
όταν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με μια ανώτερη δύναμη, ακόμα κι αν
έχει το αθλητικό κορμί του Ντούμπτσεκ. Αυτή η αδυναμία που τότε της
φαινόταν ανυπόφορη, αποκρουστική, και που την είχε διώξει από τη
χώρα της, ξαφνικά την τραβούσε. Καταλάβαινε ότι αποτελούσε μέρος
των αδύναμων, του στρατοπέδου των αδύναμων, της χώρας των αδύνα
μων, κι ότι έπρεπε να τους είναι πιστή, ακριβώς επειδή ήσαν αδύναμοι
κι έψαχναν την ανάσα τους στη μέση μιας φράσης.
Την τραβούσε αυτή η αδυναμία, όπως ο ίλιγγος. Την τραβούσε για
τί και η ίδια αισθανόταν αδύναμη. Ζήλευε και πάλι και τα χέρια της εί
χαν ξαναρχίσει να τρέμουν. Ο Τόμας το παρατήρησε κι έκανε τη γνω
στή κίνηση: της πήρε τα χέρια για να την ηρεμήσει με μια πίεση των δα
κτύλων. Του ξέφυγε.
«Τι έχεις;
- Τίποτα.
- Τι θέλεις να κάνω για σένα;
- Θέλω να είσαι γέρος. Να είσαι δέκα χρόνια μεγαλύτερος. Είκοσι
χρόνια μεγαλύτερος!».
Ήθελε να πει μ' αυτό: Θέλω να είσαι αδύναμος. Να είσαι το ίδιο
αδύναμος μ' εμένα.
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Ο Καρένιν ποτέ δεν είχε καλοδεί την αναχώρηση για την Ελβετία.
Ο Καρένιν απεχθανόταν τις αλλαγές. Για το σκύλο ο χρόνος δεν συ
μπληρώνεται σε ευθεία γραμμή, η διαδρομή του δεν είναι μια συνεχής
κίνηση προς τα εμπρός, όλο και περισσότερο μακριά, από το ένα πράγ
μα στο επόμενο πράγμα. Διαγράφει μια κίνηση κυκλική, όπως ο χρόνος
στους δείκτες ενός ρολογιού, γιατί ούτε οι δείκτες προχωρούν σαν ηλί
θιοι μπροστά, αλλά γυρίζουν γύρω γύρω στο καντράν, μέρα με τη μέρα,
σύμφωνα με την ίδια τροχιά. Στην Πράγα, αρκούσε ν' αγόραζαν μια πο
λυθρόνα καινούργια ή ν' άλλαζαν τη θέση μιας γλάστρας με λουλούδια
και ο Καρένιν αισθανόταν ενοχλημένος. Διαταρασσόταν η αντίληψη
του τού χρόνου. Είναι λιγάκι κάτι σαν αυτό που θα συνέβαινε στις βελό
νες αν τους άλλαζαν τους αριθμούς του καντράν.
Εν τούτοις γρήγορα κατάφερε να αποκαταστήσει και στο διαμέρισμα
της Ζυρίχης τον παλιό τρόπο χρησιμοποίησης του χρόνου και το παλιό
τελετουργικό. Το πρωί, όπως στην Πράγα, πήγαινε μ' ένα πήδημα στο
κρεβάτι τους για ν' αρχίσουν την ημέρα τους, έπειτα έκανε με την Τερέ
ζα τα πρώτα ψώνια του πρωινού και αξίωνε, όπως και στην Πράγα, να
τον βγάζουν τακτικά περίπατο.
Ο Καρένιν ήταν το ρολόι της ζωής τους. Στις στιγμές της απελπι
σίας η Τερέζα έλεγε στον εαυτό της ότι έπρεπε να αντέξει γι' αυτό το
σκυλί, που ήταν ακόμα πιο αδύναμο απ' αυτήν, ίσως ακόμα πιο αδύναμο
και από τον Ντούμπτσεκ και από την εγκαταλελειμμένη της πατρίδα.
Γύριζαν απ' τον περίπατο και χτυπούσε το τηλέφωνο. Σήκωσε το
ακουστικό και ρώτησε ποιος τηλεφωνούσε.
Ήταν μια γυναικεία φωνή που μιλούσε γερμανικά και ζητούσε τον
Τόμας. Η φωνή έδειχνε ανυπόμονη κι η Τερέζα νόμισε ότι διέκρινε ένα
ίχνος περιφρόνησης. Όταν είπε ότι ο Τόμας είχε βγει και ότι δεν ήξερε
πότε θα γύριζε, η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής έσκασε στα γέ
λια και κατέβασε το ακουστικό χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Η Τερέζα ήξερε ότι δεν έπρεπε να δώσει σ' αυτό καμιά σημασία.
Ήταν ίσως μια αδελφή από το νοσοκομείο, μια άρρωστη, μια γραμματέ
ας, οποιαδήποτε. Παρ' όλα αυτά, ήταν ταραγμένη και δεν κατάφερνε να
συγκεντρωθεί. Κατάλαβε ότι είχε χάσει τη λίγη δύναμη που είχε ακόμα
στην Πράγα και ότι ήταν απόλυτα ανίκανη να υποφέρει ένα επεισόδιο,
τελικά πολύ ασήμαντο.
Όποιος ζει στην ξενιτιά δεν έχει κάτω απ' τα πόδια του αυτό το δί
χτυ ασφαλείας που απλώνει σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα η χώρα που εί80

ναι η δική του χώρα, όπου υπάρχουν η οικογένεια του, οι συνάδελφοί
του, οι φίλοι του, κι όπου μπορεί να γίνει χωρίς κόπο κατανοητός στη
γλώσσα που γνωρίζει απ' τα παιδικά του χρόνια. Στην Πράγα εξαρτιό
ταν από τον Τόμας, βέβαια, αλλά μόνον για ό,τι αφορούσε την αγάπη.
Εδώ εξαρτιόταν απ' αυτόν για όλα. Αν τον εγκατέλειπε, εκείνη τι θα γι
νόταν εδώ; θα 'πρεπε να περάσει όλη της τη ζωή με το φόβο μήπως τον
χάσει;
Σκεφτόταν ότι από την αρχή η συνάντηση τους στηρίχτηκε σ' ένα
λάθος. Η Αννα Καρένινα, που την ημέρα εκείνη την έσφιγγε κάτω από
το μπράτσο της, ήταν η ψεύτικη ταυτότητα που χρησιμοποίησε για να
εξαπατήσει τον Τόμας. Είχαν κατασκευάσει μια κόλαση ο ένας για τον
άλλο, ακόμα κι αν αγαπιόνταν. Ήταν αλήθεια ότι αγαπιόνταν, και αυτό
ήταν η απόδειξη του ότι το λάθος δεν ήταν δικό τους, αλλά του ασυμβί
βαστου που υπήρχε μεταξύ τους, γιατί εκείνος ήταν δυνατός κι εκείνη
ήταν αδύναμη. Ήταν σαν τον Ντούμπτσεκ που έκανε μισού λεπτού
παύση στη μέση μιας φράσης, ήταν σαν την πατρίδα της που τραύλιζε,
έψαχνε την ανάσα της και δεν μπορούσε να μιλήσει.
Αλλά ακριβώς ο αδύναμος ήταν που έπρεπε να μάθει να είναι δυνα
τός και να φεύγει όταν ο δυνατός ήταν πάρα πολύ αδύναμος για να μπο
ρεί να προσβάλει τον αδύναμο.
Να τι έλεγε στον εαυτό της. Έπειτα, σφίγγοντας το πρόσωπο της
στο βελούδινο κρανίο του Καρένιν: «Δεν πρέπει να μου θυμώνεις Καρένιν, αλλά θα χρειαστεί να μετακομίσουμε ακόμα μια φορά».
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Είχε χωθεί σε μια γωνιά του βαγονιού, με τη βαριά της βαλίτσα το
ποθετημένη πάνω απ' το κεφάλι της, με τον Καρένιν κουλουριασμένο
στα πόδια της. Σκεφτόταν τον μάγειρα του εστιατορίου όπου δούλευε
όταν έμενε στης μητέρας της. Δεν έχανε ευκαιρία να της δίνει μια στα
πισινά και της είχε περισσότερες από μία φορά προτείνει, μπροστά σ'
όλο τον κόσμο, να κοιμηθεί μαζί του. Το παράξενο ήταν ότι τώρα σκε
φτόταν αυτόν. Ενσάρκωνε όλα τα πράγματα που αποστρεφόταν. Τώρα
όμως δεν είχε παρά μόνον μια σκέψη, να τον ξαναβρεί και να του πει:
«Έλεγες ότι ήθελες να κοιμηθείς μαζί μου. Ε, λοιπόν, να 'μαι!».
Είχε ανάγκη να κάνει κάτι που θα την εμπόδιζε να γυρίσει προς τα
πίσω. Είχε ανάγκη να εκμηδενίσει βίαια το παρελθόν αυτών των επτά
τελευταίων της χρόνων. Ήταν ο ίλιγγος. Μια καταπληκτική, μια ακατα
νίκητη επιθυμία να πέσει.
Θα μπορούσα να πω ότι το να έχει κανείς ίλιγγο σημαίνει να μεθά
ει από την ίδια την αδυναμία του. Έχει κανείς συνείδηση της αδυνα
μίας του και δεν θέλει να της αντισταθεί, αλλά να εγκαταλειφθεί σ' αυ
τήν. Μεθάς απ' την αδυναμία σου, θέλεις να γίνεις ακόμα πιο αδύνα
μος, θέλεις να καταρρεύσεις στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια
όλου του κόσμου, θέλεις να είσαι καταγής, ακόμα πιο κάτω από κατα
γής.
Διαβεβαίωνε τον εαυτό της ότι δεν θα 'μένε στην Πράγα και ότι δεν
θα δούλευε πια σαν φωτογράφος. Θα ξαναγυρνούσε στη μικρή πόλη απ'
όπου την είχε αρπάξει η φωνή του Τόμας.
Καθώς όμως είχε πια επιστρέψει στην Πράγα, έπρεπε βέβαια να μεί
νει εκεί για κάποιο διάστημα για να ρυθμίσει μερικές πρακτικές λεπτο
μέρειες. Καθυστερούσε την αναχώρηση της.
Έτσι ώστε στις πέντε μέρες απάνω ο Τόμας εμφανίστηκε ξαφνικά
στο διαμέρισμα. Ο Καρένιν πήδηξε στο λαιμό του, γλιτώνοντας τους για
μια ατέλειωτη στιγμή, από την ανάγκη να μιλήσουν.
Βρίσκονταν και οι δύο ο ένας απέναντι στον άλλο στη μέση μιας
χιονισμένης πεδιάδας και έτρεμαν απ' το κρύο.
Μετά πλησίασαν ο ένας τον άλλο σαν εραστές που δεν αγκαλιάστη
καν ακόμα.
Τη ρώτησε: «Όλα καλά;
-Ναι.
- Πήγες στην εφημερίδα;
- Τηλεφώνησα.
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- Λοιπόν;
- Τίποτα. Περίμενα.
-Τι;».
Δεν απάντησε. Δεν μπορούσε να πει ότι περίμενε εκείνον.
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Ας γυρίσουμε στη στιγμή που ήδη γνωρίζουμε. Ο Τόμας ήταν
απελπισμένος και τον πονούσε το στομάχι του. Αποκοιμήθηκε πολύ
αργά.
Μερικά λεπτά αργότερα, η Τερέζα ξύπνησε. (Τα ρώσικα αεροπλά
να περιδιάβαζαν πάντα τον ουρανό της Πράγας και κοιμόταν άσχημα
κανείς μ' αυτό το πανδαιμόνιο.) Η πρώτη της σκέψη ήταν η εξής: γύρι
σε πίσω εξαιτίας της. Εξαιτίας της είχε αλλάξει μοίρα, τώρα, δεν ήταν
πια εκείνος που ήταν υπεύθυνος γι' αυτήν, από εδώ κι εμπρός εκείνη
ήταν υπεύθυνη για κείνον.
Αυτή η ευθύνη της φαινόταν ότι ξεπερνούσε τις δυνάμεις της.
Έπειτα θυμήθηκε: χθες, είχε εμφανιστεί στην πόρτα του διαμερί
σματος και, λίγα λεπτά αργότερα, μια εκκλησία της Πράγας είχε σημά
νει έξι. Την πρώτη φορά που συναντήθηκαν είχε τελειώσει τη δουλειά
της στις έξι. Τον κοίταζε απέναντι της, καθισμένο σ' ένα κίτρινο πα
γκάκι, και άκουγε τον ήχο της καμπάνας.
Όχι, δεν ήταν δεισιδαιμονία, ήταν η αίσθηση της ομορφιάς που
ξαφνικά την απελευθέρωνε απ' την αγωνία της και την πλημμύριζε με
μια ανανεωμένη επιθυμία για ζωή. Για μια ακόμα φορά, τα πουλιά του
τυχαίου είχαν καθίσει στους ώμους της. Τα μάτια της ήταν βουρκωμένα
και ήταν απέραντα ευτυχισμένη που τον άκουγε ν' αναπνέει στο πλευ
ρό της.

84

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

1
Η Γενεύη είναι μια πόλη όλο σιντριβάνια και κρήνες. Ακόμα μπορεί
να δει κανείς στους δημόσιους κήπους τα υπόστεγα όπου άλλοτε έπαιζαν
οι μπάντες. Το ίδιο το πανεπιστήμιο είναι στη μέση ενός πάρκου. Ο Φραντς, που μόλις είχε τελειώσει το πρωινό του μάθημα, βγήκε απ' το κτίριο.
Μια σκόνη από νερό ξεπηδούσε απ' τα σιντριβάνια κι έπεφτε σε λεπτές
σταγόνες πάνω στο παρτέρι. Ήταν σε εξαίρετη διάθεση. Από το πανεπι
στήμιο πήγε κατευθείαν στη φίλη του. Έμενε μερικούς δρόμους πιο κάτω.
Σταματούσε συχνά στο σπίτι της, πάντοτε όμως σαν φίλος στενός,
ποτέ σαν εραστής. Αν έκανε έρωτα μαζί της στο ατελιέ της στη Γενεύη,
θα είχε μέσα στην ίδια μέρα περάσει από τη μια γυναίκα στην άλλη, απ'
τη σύζυγο στην ερωμένη και το αντίστροφο. Λοιπόν, καθώς στη Γενεύη
οι σύζυγοι κοιμούνται α λα γαλλικά στο ίδιο κρεβάτι, θα είχε έτσι βρεθεί
μέσα σε μερικές ώρες από το κρεβάτι της μιας γυναίκας στο κρεβάτι της
άλλης. Στα μάτια του, αυτό θα σήμαινε εξευτελισμό της ερωμένης και
της συζύγου, και, τελικά, εξευτελισμό του ίδιου του εαυτού του.
Ο έρωτάς του για τη γυναίκα που εδώ και μερικούς μήνες τον είχε συ
νεπάρει ήταν κάτι τόσο πολύτιμο που μηχανευόταν πώς να της κατασκευ
άσει στη ζωή του ένα χώρο αυτόνομο, ένα έδαφος καθαρότητας απροσπέ
λαστο. Τον καλούσαν συχνά να δώσει διαλέξεις σε ξένα πανεπιστήμια και
τώρα έσπευδε να δεχτεί όλες τις προσκλήσεις. Καθώς δεν ήσαν αρκετές,
τις συμπλήρωνε με συνέδρια και φανταστικές συνδιασκέψεις για να δικαι
ολογεί τα ταξίδια του στα μάτια της γυναίκας του. Η φίλη του, που είχε
τον καιρό της ελεύθερο, τον συνόδευε. Την είχε έτσι κάνει ν' ανακαλύψει
σε χρόνο ρεκόρ πολλές πόλεις της Ευρώπης και μια πόλη της Αμερικής.
«Σε καμιά δεκαριά μέρες, αν συμφωνείς, θα μπορούσαμε να πάμε
στο Παλέρμο, είπε.
- Προτιμώ τη Γενεύη». Όρθια μπροστά στο καβαλέτο της, εξέταζε
ένα μισοτελειωμένο μουσαμά.
Ο Φραντς προσπάθησε ν' αστειευτεί: «Πώς μπορεί κανείς να ζήσει
χωρίς να γνωρίζει το Παλέρμο;
- Το ξέρω το Παλέρμο, είπε εκείνη.
- Τι; ρώτησε εκείνος με ζήλια σχεδόν.
- Μία φίλη μου είχε στείλει μια κάρτα από κει κάτω. Την έχω κολ
λήσει με σελοτέιπ στο μπάνιο. Δεν την έχεις προσέξει;»
Μετά πρόσθεσε: «Άκου την ιστορία ενός ποιητή στην αρχή του αιώ
να. Ήταν πολύ γέρος και ο γραμματέας του τον πήγαινε περίπατο. Μια
μέρα, του λέει: "Σηκώστε το κεφάλι, Κύριε, και κοιτάξτε! Ιδού το πρώτο
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αεροπλάνο που περνάει πάνω απ' την πόλη! - Μπορώ θαυμάσια να το
φανταστώ", απάντησε εκείνος στον γραμματέα του χωρίς να σηκώσει τα
μάτια. Ε, λοιπόν, βλέπεις, κι εγώ επίσης μπορώ να φανταστώ το Παλέρ
μο, θα έχει τα ίδια ξενοδοχεία και τα ίδια αυτοκίνητα όπως σ' όλες τις πό
λεις. Στο ατελιέ μου, τουλάχιστον, οι πίνακες είναι όλοι διαφορετικοί».
Ο Φραντς αισθάνθηκε ενοχλημένος. Είχε τόσο πολύ συνηθίσει αυ
τή τη σύνδεση ανάμεσα στην ερωτική του ζωή και στα ταξίδια, που στην
πρόταση του «Πάμε στο Παλέρμο!» είχε ρίξει ένα μήνυμα ερωτικό χω
ρίς διφορούμενο. Γι' αυτόν, η απάντηση «Προτιμώ τη Γενεύη!» δεν
μπορούσε να σημαίνει παρά ένα πράγμα: η φίλη του δεν ήθελε πια να
κοιμηθεί μαζί του.
Πώς να εξηγήσει αυτή την έλλειψη σιγουριάς μπροστά στην ερωμέ
νη του; Δεν είχε κανένα λόγο ν' αμφιβάλλει έτσι για τον εαυτό του!
Ήταν εκείνη, και όχι εκείνος, που είχε πρώτη δείξει το ενδιαφέρον της
λίγο μετά τη συνάντηση τους. Ήταν ωραίος άντρας· βρισκόταν στο από
γειο της επιστημονικής του σταδιοδρομίας και επιπλέον οι συνάδελφοι
του τον έτρεμαν για την ανωτερότητα και το πείσμα που έδειχνε στην
πολεμική μεταξύ ειδικών. Λοιπόν, γιατί καθημερινά έλεγε στον εαυτό
του ότι η φίλη του θα τον εγκατέλειπε;
Δεν θα μπορούσα να το εξηγήσω παρά μόνον λέγοντας ότι γι' αυτόν
ο έρωτας δεν ήταν η προέκταση, αλλά ο αντίποδας της δημόσιας ζωής
του. Ο έρωτας ήταν γι' αυτόν η επιθυμία να εγκαταλειφθεί στην καλή
θέληση και στο έλεος του άλλου. Αυτός που εγκαταλείπεται στον άλ
λον, όπως ο στρατιώτης που παραδίδεται αιχμάλωτος, οφείλει εκ των
προτέρων να πετάξει όλα του τα όπλα. Και, βλέποντας τον εαυτό του
χωρίς άμυνα, δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί πότε θα 'ρθει το χτύπημα.
Μπορώ λοιπόν να πω ότι ο έρωτας ήταν για τον Φραντς η αδιάκοπη
αναμονή του χτυπήματος που θα του ερχόταν.
Ενώ εκείνος εγκαταλείπονταν στην αγωνία του, η φίλη του είχε
αποθέσει τα πινέλα της και είχε βγει απ' το δωμάτιο. Επέστρεψε με μια
μπουκάλα κρασί. Το άνοιξε σιωπηλά και γέμισε δύο ποτήρια.
Αισθάνθηκε ένα μεγάλο βάρος να του φεύγει από το στήθος και
βρήκε ότι ήταν γελοίος. Οι λέξεις: «Προτιμώ τη Γενεύη!» δεν σήμαιναν
ότι δεν ήθελε να κάνει έρωτα μαζί του, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι εί
χε βαρεθεί να συμπιέζει τις στιγμές της οικειότητας τους σε σύντομες
διαμονές σε ξένες πόλεις.
Σήκωσε το ποτήρι της και το άδειασε μονορούφι. Ο Φραντς σήκωσε
το δικό του κι ήπιε με τη σειρά του. Ήταν σίγουρα πολύ ευχαριστημέ
νος διαπιστώνοντας ότι η άρνηση της να πάει στο Παλέρμο δεν ήταν
στην πραγματικότητα παρά μια πρόσκληση για έρωτα, αλλά αμέσως
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ένιωσε μια κάποια λύπη: η φίλη του είχε αποφασίσει να παραβεί τον κα
νόνα της αγνότητας που εκείνος είχε εισαγάγει στη σχέση τους· δεν κα
ταλάβαινε τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κατέβαλλε για να προστα
τεύσει τον έρωτα από την πεζότητα και να τον απομονώσει ριζικά από
την οικογενειακή εστία.
Το να αποφεύγει να κοιμάται με την ερωμένη του στη Γενεύη, ήταν
στην πραγματικότητα μια ποινή την οποία επέβαλλε στον εαυτό του για
να τον τιμωρήσει που ήταν παντρεμένος με μια άλλη. Ζούσε την κατά
σταση αυτή σαν ένα σφάλμα ή σαν μια φύρα. Για την ερωτική του ζωή
με τη σύζυγο του δεν είχε ουσιαστικά τίποτα να πει, αλλά ξάπλωναν πα
ρά ταύτα στο ίδιο κρεβάτι, τη νύχτα ο καθένας τους ξυπνούσε τον άλλο
με τη βραχνή του ανάσα, και ανάπνεαν αμοιβαία τα μιάσματα των κορ
μιών τους. Οπωσδήποτε θα προτιμούσε να κοιμάται μόνος, αλλά το δι
πλό κρεβάτι παρέμενε το σύμβολο του γάμου και τα σύμβολα, το ξέρου
με καλά, είναι απαραβίαστα.
Κάθε φορά που έπεφτε στο κρεβάτι στο πλευρό της γυναίκας του,
σκεφτόταν τη φίλη του που τον φανταζόταν ενώ έπεφτε στο κρεβάτι
στο πλευρό της γυναίκας του. Κάθε φορά, η ιδέα αυτή τον έκανε να
ντρέπεται· έτσι ήθελε να βάλει όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση
ανάμεσα στο κρεβάτι όπου κοιμόταν με τη γυναίκα του και στο κρεβάτι
όπου έπεφτε με την ερωμένη του.
Εκείνη γέμισε ακόμα ένα ποτήρι κρασί, ήπιε μια γουλιά, έπειτα, χω
ρίς λέξη, με μια παράξενη αδιαφορία, λες και ο Φραντς δεν ήταν εκεί,
έβγαλε αργά την μπλούζα της. Συμπεριφερόταν όπως συμπεριφέρεται
σε μια άσκηση αυτοσχεδιασμού ο μαθητής μιας δραματικής σχολής που
πρέπει να παρουσιαστεί αυτός που πραγματικά είναι, όταν είναι μόνος
και κανένας δεν τον βλέπει.
Ήταν με τη φούστα και με το σουτιέν. Έπειτα (σαν ξαφνικά να είχε
θυμηθεί ότι υπήρχε κάποιος άλλος στο δωμάτιο) κοίταξε για πολλή ώρα
τον Φραντς.
Το βλέμμα αυτό του έφερνε αμηχανία γιατί δεν το καταλάβαινε.
Ανάμεσα σ' όλους τους εραστές καθορίζονται γρήγορα οι κανόνες του
παιχνιδιού, των οποίων δεν έχουν συνείδηση, αλλά που έχουν ισχύ νό
μου και που δεν πρέπει κανείς να τους παραβιάζει. Το βλέμμα που μό
λις του είχε ρίξει ξέφευγε από τους κανόνες αυτούς· δεν είχε τίποτα το
κοινό με τις ματιές και με τις κινήσεις που έρχονταν συνήθως πριν απ'
το αγκάλιασμα τους. Δεν υπήρχε στο βλέμμα αυτό ούτε πρόκληση ούτε
φιλαρέσκεια, παρά μάλλον κάτι το ανακριτικό. Μόνο που ο Φραντς δεν
είχε την παραμικρή ιδέα της ερώτησης που του έθετε το βλέμμα αυτό.
Έβγαλε τη φούστα της. Πήρε το χέρι του και τον έκανε να στριφογυ-
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ρίσει προς την κατεύθυνση ενός μεγάλου καθρέφτη που ήταν ακουμπισμέ
νος στον τοίχο μερικά βήματα πιο πέρα. Χωρίς ν' αφήσει το χέρι του, τον
κοίταζε μέσα σ' αυτόν τον μεγάλο καθρέφτη, με το ίδιο μακρύ ερωτηματικό
βλέμμα, πότε κοιτάζοντας τον εαυτό της και πότε κοιτάζοντας εκείνον.
Χάμω, δίπλα στον καθρέφτη, ήταν ένα κεφάλι κούκλας μ' ένα παλιό
μελόν καπέλο. Έσκυψε να το πάρει και το τοποθέτησε στο κεφάλι της.
Αμέσως, η εικόνα μέσα στον καθρέφτη άλλαξε: έβλεπε κανείς μια γυ
ναίκα με τα εσώρουχα, ωραία, απροσπέλαστη, ψυχρή, μ' ένα καπέλο με
λόν πάνω στο κεφάλι, εντελώς ανάρμοστη. Κρατούσε απ' το χέρι έναν
κύριο με γκρίζο κοστούμι και γραβάτα.
Για μια ακόμα φορά ένιωσε έκπληξη που καταλάβαινε τόσο άσχημα
την ερωμένη του. Δεν είχε γδυθεί για να τον προτρέψει στον έρωτα, αλ
λά για να του παίξει μια αλλόκοτη φάρσα, ένα ιδιωτικό χάπενινγκ γι'
αυτούς τους δύο μονάχα. Χαμογέλασε κατανοώντας και συναινώντας.
Νόμιζε πως κι εκείνη θα του χαμογελούσε με τη σειρά της, αλλά
απογοητεύθηκε. Δεν άφηνε το χέρι του και το βλέμμα της πήγαινε από
τον ένα στον άλλο μέσα στον καθρέφτη.
Η διάρκεια του χάπενινγκ ξεπερνούσε τα όρια. Ο Φραντς έβρισκε
ότι η φάρσα αυτή (χαριτωμένη, σίγουρα, ήθελε πολύ να το παραδεχτεί)
τραβούσε μακριά. Πήρε απαλά το μελόν καπέλο ανάμεσα στα δύο δά
χτυλα, το έβγαλε χαμογελαστός από το κεφάλι της Σαμπίνας και το ξα
νάβαλε πάνω στο βάθρο του. Ήταν σαν να 'σβηνε κανείς τα μουστάκια
που κάποιος κατεργάρης πιτσιρίκος είχε ζωγραφίσει πάνω στην εικόνα
της Παρθένου Μαρίας.
Έμεινε ακόμα ακίνητη για μερικά δευτερόλεπτα παρατηρώντας τον
εαυτό της στον καθρέφτη. Έπειτα, ο Φραντς τη σκέπασε με τρυφερά φι
λιά. Της ζήτησε ακόμα μια φορά να τον συνοδεύσει σε καμιά δεκαριά
μέρες στο Παλέρμο. Τη φορά αυτή, το υποσχέθηκε χωρίς περιστροφές,
και εκείνος έφυγε.
Είχε ξαναβρεί το κέφι του. Η Γενεύη, που σ' όλη του τη ζωή την κα
ταριόταν σαν τη μητρόπολη της πλήξης, του έμοιαζε ωραία και γεμάτη
περιπέτειες. Γύρισε, με τα μάτια υψωμένα προς το τζαμένιο άνοιγμα του
ατελιέ. Ήσαν οι τελευταίες εβδομάδες της άνοιξης, έκανε ζέστη, όλα τα
παράθυρα ήσαν σκεπασμένα με κουρτίνες ριγωτές.
Ο Φραντς έφθασε σ' ένα πάρκο, πάνω από τα δέντρα κυμάτιζαν μα
κριά οι χρυσαφένιοι τρούλοι της ορθόδοξης εκκλησίας, όμοιοι με καταυγάζουσες σφαίρες που μια αόρατη δύναμη είχε συγκρατήσει μόλις πριν
εκραγούν, για να σφηνωθούν στα ύψη. Ήταν ωραία. Ο Φραντς κατέβη
κε προς την αποβάθρα για να πάρει το καραβάκι και να επιστρέψει στην
άλλη μεριά της λίμνης, στη δεξιά όχθη όπου κατοικούσε.
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Η Σαμπίνα έμεινε μόνη. Έσκυψε και πάλι μπροστά στον καθρέφτη,
πάντα με τα εσώρουχα. Ξαναφόρεσε το μελόν και κοιτάχτηκε για πολλή
ώρα. Αισθανόταν έκπληκτη που μετά απ' όλον αυτό τον καιρό την κυ
νηγούσε ακόμα η ίδια χαμένη στιγμή.
Όταν ο Τόμας είχε έρθει στο σπίτι της, εδώ και χρόνια, το μελόν κα
πέλο τον είχε αιχμαλωτίσει. Το είχε φορέσει και είχε σταθεί να παρατη
ρεί τον εαυτό του μέσα σ' αυτόν τον μεγάλο καθρέφτη που τότε ήταν
ακουμπισμένος, όπως εδώ, σ' ένα τοίχο του διαμερίσματος της Σαμπίνας
στην Πράγα. Ήθελε να δει τι πρόσωπο θα είχε σαν δήμαρχος μιας μι
κρής πόλης του περασμένου αιώνα. Έπειτα, όταν η Σαμπίνα άρχισε να
γδύνεται αργά, της έβαλε το μελόν καπέλο στο κεφάλι. Ήσαν όρθιοι
μπροστά στον καθρέφτη. Γδύνονταν πάντοτε εκεί και παρατηρούσαν
την εικόνα τους. Ήταν με τα εσώρουχα και φορούσε το μελόν καπέλο.
Έπειτα εκείνη κατάλαβε ξαφνικά ότι αυτή η εικόνα ήταν διεγερτική και
για τους δύο.
Πώς ήταν δυνατόν; Τη στιγμή αυτή, το μελόν καπέλο που είχε στο
κεφάλι της τής έδινε την αίσθηση του φαιδρού. Από το κωμικό ως τη
διέγερση, μήπως δεν ήταν παρά ένα μονάχα βήμα;
Ναι. Καθώς κοιταζόταν στον καθρέφτη, δεν είδε στην αρχή παρά μια
κατάσταση ευτράπελη· έπειτα όμως, το κωμικό πνίγηκε κάτω απ' τη διέ
γερση: το μελόν καπέλο δεν ήταν πια ένα μαραφέτι, σήμαινε τη βία· τη
βία πάνω στη Σαμπίνα, στη γυναικεία της αξιοπρέπεια. Έβλεπε τον
εαυτό της, με τα πόδια γυμνά, μ' ένα ελάχιστο σλιπ από το οποίο δια
κρινόταν το τρίγωνο της ήβης. Τα εσώρουχα υπογράμμιζαν τη χάρη της
θηλυκότητας της, και το καστόρινο αντρικό καπέλο την ανακαλούσε, τη
βίαζε, τη γελοιοποιούσε. Ο Τόμας ήταν δίπλα της, τελείως ντυμένος,
πράγμα που σήμαινε ότι η σκηνή που ανακάλυπταν και οι δυο τους
στον καθρέφτη, στο τέλος τέλος δεν είχε τίποτα το αστείο (θα έπρεπε να
ήταν κι αυτός με τα εσώρουχα και μ' ένα μελόν καπέλο στο κεφάλι) αλ
λά άγγιζε μάλλον την ταπείνωση. Αντί να την αρνηθεί την ταπείνωση
αυτή, εκείνη έπαιζε μαζί της, προκλητική και περήφανη, λες και είχε
αφεθεί να τη βιάσουν με τη θέληση της και δημόσια, και στο τέλος, μη
αντέχοντας άλλο, είχε αναποδογυρίσει τον Τόμας. Το μελόν καπέλο
κύλησε κάτω απ' το τραπέζι· τα κορμιά τους στριφογύριζαν πάνω στο
χαλί στα πόδια του καθρέφτη.
Ας ξαναγυρίσουμε μια φορά ακόμα στο μελόν καπέλο.
Στην αρχή ήταν μια αόριστη ανάμνηση κάποιου ξεχασμένου προγό91

νου που ήταν δήμαρχος μιας μικρής πόλης της Βοημίας, τον περασμένο
αιώνα.
Κατόπιν, το καπέλο αυτό είχε περάσει στην ιδιοκτησία του πατέρα
της Σαμπίνας. Μετά την ταφή, ο αδελφός της είχε ιδιοποιηθεί όλα τα
περιουσιακά στοιχεία των γονιών τους και εκείνη είχε πεισματικά αρνη
θεί, από περηφάνια, να πολεμήσει για τα δικαιώματα της. Είχε δηλώσει
σαρκαστικά ότι θα κρατούσε το μελόν καπέλο, το μοναδικό πράγμα που
είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της.
Τρίτον, ήταν το εξάρτημα των ερωτικών τους παιχνιδιών με τον Τό
μας.
Τέταρτον, ήταν το σύμβολο της αυθεντικότητας της, την οποία καλ
λιεργούσε με αποφασιστικότητα. Δεν είχε καταφέρει να πάρει μαζί της
σπουδαία πράγματα όταν είχε ξενιτευτεί και είχε χρειαστεί να παραιτη
θεί από άλλα χρησιμότερα πράγματα προκειμένου να φορτωθεί αυτό το
άβολο και άχρηστο αντικείμενο.
Πέμπτον, στο εξωτερικό, το μελόν καπέλο είχε καταλήξει να είναι
ένα αντικείμενο συναισθηματικό. Όταν είχε πάει να δει τον Τόμας στη
Ζυρίχη, το είχε πάρει μαζί της και το είχε βάλει στο κεφάλι της για να
του ανοίξει την πόρτα της κάμαρας της στο ξενοδοχείο. Τότε λοιπόν εί
χε συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Το μελόν καπέλο δεν ήταν ούτε αστείο ού
τε διεγερτικό, ήταν ένα ενθύμημα του περασμένου καιρού. Συγκινήθη
καν και οι δυο τους. Έκαναν έρωτα, όπως ποτέ δεν είχαν κάνει: δεν
υπήρχε θέση για άσεμνα παιχνίδια, γιατί η συνάντηση τους δεν ήταν η
προέκταση των ερωτικών παιχνιδιών όπου κάθε φορά επινοούσαν κά
ποιο καινούριο βίτσιο, αλλά ήταν μια ανακεφαλαίωση του χρόνου, ένα
τραγούδι στη μνήμη του παρελθόντος, η αισθηματική ανακεφαλαίωση
μιας ιστορίας καθόλου αισθηματικής που χανόταν μέσα στο σκοτάδι των
χρόνων.
Το μελόν καπέλο είχε γίνει το μοτίβο της παρτιτούρας μουσικής
που ήταν η ζωή της Σαμπίνας. Το μοτίβο αυτό επανερχόταν ακόμα και
πάντοτε, παίρνοντας κάθε φορά μια άλλη σημασία· όλες αυτές οι σημα
σίες περνούσαν από το μελόν καπέλο, όπως περνάει το νερό από την
κοίτη ενός ποταμού. Και ήταν, μπορώ να το πω, η κοίτη του ποταμού
του Ηράκλειτου: «δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι».
Το μελόν καπέλο ήταν η κοίτη ενός ποταμού και η Σαμπίνα έβλεπε κά
θε φορά να κυλάει ένα άλλο ποτάμι, ένα άλλο ποτάμι σημασιακό: το
ίδιο αντικείμενο έπαιρνε κάθε φορά μια άλλη σημασία, αλλά η σημασία
αυτή ανέπλαθε (σαν μία ηχώ, μια αλληλουχία αντηχήσεων) όλες τις
προηγούμενες σημασίες. Το βιωμένο απηχούσε κάθε φορά μια όλο και
πλουσιότερη αρμονία. Στη Ζυρίχη, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου,
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είχαν συγκινηθεί στη θέα τον μελόν καπέλου κι αγαπήθηκαν κλαίγο
ντας σχεδόν, επειδή αυτό το μαύρο πραγματάκι δεν ήταν μονάχα μια
ανάμνηση των ερωτικών τους παιχνιδιών, ήταν επίσης ένα σημάδι του
πατέρα της Σαμπίνας και του παππού της, που είχαν ζήσει σε καιρούς
χωρίς αυτοκίνητα και χωρίς αεροπλάνα.
Είναι χωρίς αμφιβολία πιο εύκολο να καταλάβει κανείς τώρα την
άβυσσο που χώριζε τη Σαμπίνα από τον Φραντς: την άκουγε να μιλάει
για τη ζωή της, και εκείνη τον άκουγε με την ίδια λαχτάρα. Καταλάβαι
ναν ακριβώς το λογικό νόημα των λέξεων που έλεγαν, αλλά χωρίς να
ακούν τον ψίθυρο του σημασιακού ποταμού που κυλούσε μέσα απ' τα
λόγια αυτά.
Γι' αυτόν το λόγο, ακριβώς όταν η Σαμπίνα έβαλε το μελόν καπέλο
στο κεφάλι της μπροστά του, ο Φραντς αισθάνθηκε αμήχανος σαν να
του είχαν μιλήσει μια άγνωστη γλώσσα. Δεν έβρισκε τη χειρονομία αυ
τή άσεμνη, ούτε και συναισθηματική, ήταν μόνο μια χειρονομία ακατα
νόητη που τον τάραζε με την έλλειψη σημασίας της.
Όσο οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ νέοι και η μουσική παρτιτούρα
της ζωής τους δεν είναι παρά στους πρώτους της ρυθμούς, μπορούν να
τη συνθέσουν μαζί και να ανταλλάξουν μοτίβα (όπως η Τερέζα και η
Σαμπίνα είχαν ανταλλάξει το μοτίβο του μελόν καπέλου), αλλά, όταν
συναντώνται σε μια πιο ώριμη ηλικία, η μουσική τους παρτιτούρα είναι
λίγο πολύ συμπληρωμένη και κάθε λέξη, κάθε αντικείμενο, σημαίνουν
κάτι διαφορετικό στην παρτιτούρα του καθενός.
Αν επαναλάμβανα όλες τις συνδιαλέξεις ανάμεσα στη Σαμπίνα και
στον Φραντς, ο κατάλογος των παρεξηγήσεων τους θα έφτιαχνε ένα χο
ντρό λεξικό. Ας αρκεστούμε εδώ σ' ένα μικρό γλωσσάριο.
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Μικρό λεξικό των ακατανόητων λέξεων (μέρος πρώτο)
ΓΥΝΑΙΚΑ
Το να είσαι γυναίκα σημαίνει για τη Σαμπίνα μια κατάσταση που
δεν έχει διαλέξει. Αυτό που δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής δεν
μπορεί να θεωρηθεί ούτε σαν κάτι που το αξίζεις ούτε σαν μια αποτυχία.
Απέναντι σε μια κατάσταση που μας έχει επιβληθεί, πρέπει, σκέφτεται η
Σαμπίνα, να δείξουμε τη σωστή συμπεριφορά. Της φαίνεται εξίσου πα
ράλογο να εξανίσταται για το γεγονός ότι έχει γεννηθεί γυναίκα, όσο
και το να επαίρεται γι' αυτό.
Σε μια από τις πρώτες τους συναντήσεις, ο Φραντς της είπε μ'
έναν ιδιαίτερο τόνο στη φωνή: «Σαμπίνα, είσαι μια γυναίκα». Δεν κα
ταλάβαινε για ποιο λόγο της το ανάγγειλε με τον πανηγυρικό τόνο
ενός Χριστόφορου Κολόμβου που μόλις είχε αντικρίσει την ακτή της
Αμερικής. Κατάλαβε μόνον, αργότερα, ότι η λέξη γυναίκα, που την
πρόφερε με μια ξεχωριστή έμφαση, δεν ήταν για κείνον ο προσδιορι
σμός ενός από τα δύο φύλα του ανθρώπινου είδους, αλλά αντιπροσώ
πευε μια αξία. Δεν ήταν όλες οι γυναίκες άξιες ν' αποκαλούνται γυ
ναίκες.
Αν όμως η Σαμπίνα είναι η γυναίκα για τον Φραντς, τι μπορεί να
'ναι γι' αυτόν η Μαρί-Κλωντ, η αληθινή του γυναίκα; Καμιά εικοσαριά
χρόνια πριν (όταν γνωρίζονταν ήδη μερικούς μήνες) είχε απειλήσει ότι
θ' αυτοκτονούσε αν εκείνος την εγκατέλειπε. Ο Φραντς ήταν ενθουσια
σμένος με την απειλή αυτή. Η Μαρί-Κλωντ δεν του άρεσε τόσο πολύ,
αλλά ο έρωτας της του φαινόταν υπέροχος. Θεωρούσε τον εαυτό του
ανάξιο για ένα τόσο μεγάλο έρωτα και πίστευε ότι όφειλε να υποκλιθεί
πολύ βαθιά μπροστά σ' αυτόν.
Είχε λοιπόν υποκλιθεί ως το έδαφος και την είχε παντρευτεί. Και
παρ' όλο που ποτέ πια δεν του φανέρωσε την ίδια ένταση αισθημάτων
όσο τη στιγμή που είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονούσε, ωστόσο η προ
στακτική αυτή είχε διατηρηθεί ζωντανή βαθιά μέσα του: να μην κάνει
ποτέ κακό στη Μαρί-Κλωντ και να σεβαστεί τη γυναίκα σ' αυτήν.
Η φράση αυτή είναι περίεργη. Δεν έλεγε στον εαυτό του: να σέβε
σαι τη Μαρί-Κλωντ, αλλά: να σέβεσαι τη γυναίκα στη Μαρί-Κλωντ.
Μόνο που, αφού η Μαρί-Κλωντ ήταν η ίδια μια γυναίκα, ποια είναι
αυτή η άλλη γυναίκα που κρύβεται σ' αυτήν και που εκείνος πρέπει να
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τη σέβεται; Δεν θα ήταν μήπως η πλατωνική ιδέα της γυναίκας;
Όχι. Είναι η μητέρα του. Ποτέ δεν θα του περνούσε από το μυαλό η
ιδέα να πει ότι αυτό που σεβόταν στη μητέρα του, ήταν η γυναίκα. Λά
τρευε τη μητέρα του, όχι οποιαδήποτε γυναίκα σ' αυτήν. Η πλατωνική
ιδέα της γυναίκας και η μητέρα του, ήταν το ίδιο και το αυτό.
Ο Φραντς ήταν περίπου δώδεκα χρόνων όταν μια μέρα ο πατέρας
του την εγκατέλειψε ξαφνικά, κι εκείνη βρέθηκε μόνη. Ο Φραντς κατα
λάβαινε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό, αλλά η μητέρα του έκρυβε το δρά
μα της κάτω από ουδέτερες διατυπώσεις, έτσι μετρημένες ώστε να μην
τον τραυματίζει. Μόνον εκείνη την ημέρα, την ώρα που ήσαν έτοιμοι να
βγουν απ' το σπίτι για να κάνουν μαζί ένα γύρο στην πόλη, ο Φραντς
αντιλήφθηκε πως η μητέρα του είχε φορέσει δύο παπούτσια παράταιρα.
Ταράχτηκε και θέλησε να της το επισημάνει, φοβόταν όμως μήπως την
πληγώσει. Πέρασε μαζί της δύο ώρες στους δρόμους χωρίς να μπορεί να
ξεκολλήσει τα μάτια του από τα πόδια της μητέρας του. Τότε ήταν που
άρχισε να νιώθει τι είναι ο πόνος.
Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Την είχε αγαπήσει από τα παιδικά του χρόνια ως τη στιγμή που τη
συνόδευσε στο νεκροταφείο, και την αγαπούσε μέσα στις αναμνήσεις
του. Σ' αυτό αναφερόταν και η ιδέα του ότι η πίστη είναι η πρώτη ανά
μεσα στις αρετές, ότι η πίστη δίνει στη ζωή μας την ενότητα της, ότι η
ζωή χωρίς αυτήν θα σκορπιζόταν σε χιλιάδες φευγαλέες εντυπώσεις.
Ο Φραντς μιλούσε συχνά στη Σαμπίνα για τη μητέρα του, ήταν ίσως
από μέρους του ένας ασυνείδητος υπολογισμός: υπέθετε ότι η Σαμπίνα
θα γοητευόταν από τη ροπή του προς την πίστη και ότι αυτό θα ήταν
ένας τρόπος να δεθεί μαζί του.
Μόνο που τη Σαμπίνα τη γοήτευε η προδοσία, όχι η πίστη. Η λέξη
πίστη τής θύμιζε τον πατέρα της, έναν πουριτανό επαρχιώτη που τις
Κυριακές ζωγράφιζε για προσωπική του ευχαρίστηση τον ήλιο που έδυε
πάνω απ' το δάσος και μπουκέτα με τριαντάφυλλα σ' ένα βάζο. Χάρη σ'
αυτόν άρχισε να ζωγραφίζει από μικρή. Στα δεκατέσσερα χρόνια της,
ερωτεύθηκε ένα αγόρι της ηλικίας της. Ο πατέρας της φοβήθηκε και της
απαγόρευσε για ένα χρόνο να βγαίνει μόνη της. Μια μέρα, της έδειξε
μερικά αντίγραφα του Πικάσσο σκασμένος στα γέλια. Καθώς δεν είχε το
δικαίωμα ν' αγαπήσει ένα αγόρι της ηλικίας της, μπόρεσε τουλάχιστον
να ερωτευθεί τον κυβισμό. Μετά το απολυτήριο του γυμνασίου, έφυγε
για την Πράγα με την παρήγορη εντύπωση ότι μπορούσε επιτέλους να
προδώσει την οικογένεια της.
Η προδοσία. Από την παιδική μας ηλικία, ο μπαμπάς και ο δάσκα95

λος στο σχολείο μάς επαναλαμβάνουν ότι είναι το πιο βδελυρό πράγμα
που μπορεί να συλλάβει κανείς. Το να προδώσεις, σημαίνει να Βγεις απ'
τη γραμμή και να φύγεις στο άγνωστο. Η Σαμπίνα δεν γνωρίζει τίποτα
ωραιότερο από το να φεύγει στο άγνωστο.
Γράφτηκε στη σχολή Καλών Τεχνών, αλλά δεν της επιτρεπόταν να
ζωγραφίζει σαν τον Πικάσσο. Έπρεπε, λοιπόν, να εφαρμόζει υποχρεω
τικά αυτό που ονομαζόταν σοσιαλιστικός ρεαλισμός, και στη σχολή Κα
λών Τεχνών κατασκεύαζαν πορτραίτα των κομμουνιστών αρχηγών κρα
τών. Η επιθυμία της να προδώσει τον πατέρα της έμενε ανεκπλήρωτη
επειδή ο σμός δεν ήταν παρά ένας άλλος πατέρας, το ίδιο αυστηρός και
περιορισμένος, που απαγόρευε τον έρωτα (ήταν η εποχή του πουριτανι
σμού) και τον Πικάσσο επίσης. Παντρεύτηκε έναν μέτριο ηθοποιό απ'
την Πράγα, μόνο και μόνο επειδή είχε τη φήμη εκκεντρικού και επειδή
και οι δύο πατέρες τον θεωρούσαν απαράδεκτο.
Έπειτα πέθανε η μητέρα της. Την επομένη, επιστρέφοντας στην
Πράγα μετά την κηδεία, έλαβε ένα τηλεγράφημα: ο πατέρας της είχε
αυτοκτονήσει απ' τον πόνο.
Την έτρωγαν οι τύψεις: ήταν τόσο κακό, από μέρους του πατέρα
της, που ζωγράφιζε τριαντάφυλλα μέσα σ' ένα βάζο και δεν του άρεσε ο
Πικάσσο; Έπρεπε τόσο πολύ να τον μέμφεται κανείς επειδή φοβήθηκε
μήπως η κόρη του τού γύριζε έγκυος στα δεκατέσσερα χρόνια της;
Ήταν γελοίο που δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς τη γυναίκα του;
Και πάλι, όμως, έγινε λεία της επιθυμίας της για προδοσία: προδο
σία της πρωταρχικής της προδοσίας. Ανάγγειλε στον άντρα της (δεν
έβλεπε πια σ' αυτόν τον εκκεντρικό αλλά μάλλον έναν ενοχλητικό με
θύστακα) ότι θα τον εγκατέλειπε.
Αλλά, αν προδίδεις τον Β. για τον οποίον έχεις προδώσει τον Α.,
αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφιλιωθείς με τον Α. Η ζωή της διαζευγμέ
νης καλλιτέχνιδας δεν έμοιαζε με τη ζωή των προδομένων γονιών της.
Η πρώτη προδοσία είναι ανεπιδιόρθωτη. Προκαλεί, με αλυσιδωτή αντί
δραση, άλλες προδοσίες, η καθεμιά από τις οποίες μας απομακρύνει όλο
και περισσότερο από το σημείο της αρχικής προδοσίας.
Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Για τον Φραντς, είναι η τέχνη εκείνη που περισσότερο πλησιάζει τη
διονυσιακή ομορφιά που συλλαμβάνεται σαν μέθη. Δύσκολα μπορεί να
σε συνεπάρει ένα μυθιστόρημα ή ένας πίνακας, αλλά μπορείς να μεθύ
σεις με την Ενάτη του Μπετόβεν, με τη Σονάτα για δύο πιάνα και κρου
στά του Μπάρτοκ, και μ' ένα τραγούδι των Μπητλς. Ο Φραντς δεν κά
νει διακρίσεις ανάμεσα στη σοβαρή μουσική και στην ελαφρά μουσική.
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Αυτή η διάκριση του γίνεται υποκριτική και πεπαλαιωμένη. Του αρέ
σουν το ίδιο και το ροκ και ο Μότσαρτ.
Γι' αυτόν, η μουσική είναι απελευθερωτική: τον απελευθερώνει από
τη μοναξιά και το κλείσιμο, από τη σκόνη κάθε βιβλιοθήκης, ανοίγει στο
κορμί πόρτες απ' όπου η ψυχή μπορεί να βγει για να βρει αδελφούς.
Του αρέσει να χορεύει και λυπάται που η Σαμπίνα δεν συμμερίζεται αυ
τό του το πάθος.
Δειπνούν μαζί στο εστιατόριο και τα μεγάφωνα συνοδεύουν το γεύ
μα τους με μια θορυβώδη και ρυθμική μουσική.
Η Σαμπίνα λέει: «Είναι ένας φαύλος κύκλος. Οι άνθρωποι κουφαίνονται επειδή βάζουν τη μουσική όλο και πιο δυνατά. Καθώς όμως κουφαίνονται, δεν έχουν τι να κάνουν παρά να δυναμώσουν την ένταση.
- Δεν σου αρέσει η μουσική; ρωτάει ο Φραντς.
- Όχι», λέει η Σαμπίνα. Έπειτα προσθέτει: «Ίσως αν ζούσα σε μια
άλλη εποχή...» και σκέφτεται την εποχή του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
όπου η μουσική έμοιαζε μ' ανοιχτό τριαντάφυλλο πάνω στην τεράστια
χιονισμένη πεδιάδα της σιωπής.
Ο θόρυβος με τη μάσκα της μουσικής την κυνηγάει από τα πρώτα
της νιάτα. Όταν ήταν φοιτήτρια στη σχολή Καλών Τεχνών, έπρεπε να
περνάει διακοπές ολόκληρες στο εργοτάξιο της νεότητας, όπως έλεγαν
τότε. Οι νέοι στεγάζονταν σε κάτι κοινοβιακές παράγκες και εργάζονταν
για την κατασκευή υψικαμίνων. Από τις πέντε το πρωί ως τις εννιά το
βράδυ, τα μεγάφωνα ξερνούσαν μια μουσική σαν ουρλιαχτό. Ήθελε να
κλάψει αλλά η μουσική ήταν χαρούμενη και πουθενά δεν μπορούσε να
της ξεφύγει κανείς, ούτε στις τουαλέτες, ούτε στο κρεβάτι κάτω απ' την
κουβέρτα, υπήρχαν μεγάφωνα παντού. Η μουσική ήταν σαν αγέλη σκύ
λων που τους είχαν εξαπολύσει εναντίον της.
Τότε νόμιζε ότι μόνο στο κομμουνιστικό σύμπαν βασίλευε αυτή η
βαρβαρότητα της μουσικής. Στο εξωτερικό, παρατήρησε ότι ο μετασχη
ματισμός της μουσικής σε θόρυβο είναι μια πλανητική διαδικασία που
εισάγει την ανθρωπότητα στην ιστορική φάση της ολικής ασχήμιας. Το
απόλυτο της ασχήμιας εκδηλώθηκε αρχικά με την πανταχού παρούσα
ακουστική ασχήμια: τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, οι ηλεκτρικές κιθά
ρες, τα κομπρεσέρ, τα μεγάφωνα, οι σειρήνες. Η πανταχού παρουσία
της οπτικής ασχήμιας δεν άργησε ν' ακολουθήσει.
Δείπνησαν, ανέβηκαν στο δωμάτιο τους, έκαναν έρωτα. Έπειτα οι
ιδέες άρχισαν να μπερδεύονται στο κεφάλι του Φραντς, στα πρόθυρα
του ύπνου. Θυμόταν τη θορυβώδη μουσική στο εστιατόριο κι έλεγε μέ
σα του: «Ο θόρυβος έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν μπορεί κανείς ν' ακούει
τις λέξεις». Από τα νιάτα του δεν έκανε άλλο απ' το να μιλάει, να γρά-
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φει, να δίνει μαθήματα, να επινοεί φράσεις, να ψάχνει φόρμουλες, να
τις διορθώνει, έτσι που οι λέξεις δεν είχαν πια τίποτα το ακριβές, που το
νόημα τους θόλωνε, που έχαναν το περιεχόμενο τους και δεν έμεναν
απ' αυτές παρά ψίχουλα, ανεμοσκορπίσματα, σκόνη, άμμος που κυμάτι
ζε στο κρανίο του, που του έφερνε πονοκέφαλο, που ήταν η αϋπνία του,
η αρρώστια του. Και τότε ένιωθε την ανάγκη, συγκεχυμένα και ασυ
γκράτητα, μιας τεράστιας μουσικής, ενός θορύβου απόλυτου, ενός ωραί
ου και χαρούμενου σαματά που θα αγκάλιαζε, θα πλημμύριζε, θα έπνιγε
όλα τα πράγματα, όπου για πάντα θα καταποντίζονταν ο πόνος, η μα
ταιότητα, η κακία των λέξεων. Η μουσική ήταν η άρνηση των φράσεων,
ήταν η αντιλέξη! Είχε την ανάγκη να μείνει με τη Σαμπίνα σ' ένα μακρύ
αγκάλιασμα, να σωπάσει, να μην προφέρει πια ούτε μια φράση και ν'
αφήσει την ηδονή να κυλάει μαζί με την οργιαστική 6οή της μουσικής.
Αποκοιμήθηκε μέσα σ' αυτό το τρισευτυχισμένο φανταστικό παν
δαιμόνιο.
ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Για τη Σαμπίνα, το να ζει σημαίνει να βλέπει. Η όραση περιορίζεται
από ένα διπλό σύνορο: το έντονο φως που τυφλώνει και το απόλυτο
σκοτάδι. Ίσως από εκεί προέρχεται και η αποστροφή της για κάθε ακρό
τητα. Τα άκρα σημαδεύουν το όριο πέρα από το οποίο τελειώνει η ζωή,
και το πάθος του εξτρεμισμού, τόσο στην τέχνη όσο και στην πολιτική,
είναι μεταμφιεσμένη επιθυμία θανάτου.
Για τον Φραντς, η λέξη φως δεν φέρνει στο μυαλό την εικόνα ενός
τοπίου απαλά φωτισμένου απ' τον ήλιο, αλλά την πηγή του φωτός αυ
τή καθ' εαυτή: ένα λαμπτήρα, έναν προβολέα. Θυμάται οικείες μεταφο
ρές: ο ήλιος της αλήθειας, η εκτυφλωτική λάμψη της λογικής, κ.λπ.
Το σκοτάδι τον ελκύει, όπως και το φως. Στις μέρες μας, το να σβή
νεις το φως για να κάνεις έρωτα μοιάζει γελοίο· το ξέρει, κι αφήνει ένα
μικρό φωτάκι αναμμένο πάνω απ' το κρεβάτι, την ώρα όμως που μπαίνει
μέσα στη Σαμπίνα, σβήνει το φως. Η ηδονή που τον κυριεύει απαιτεί
σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι είναι καθαρό, απόλυτο, χωρίς εικόνες ή ορά
ματα, αυτό το σκοτάδι δεν έχει τέλος, δεν έχει σύνορα, αυτό το σκοτάδι
είναι το άπειρο που ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του (ναι, όποιος ανα
ζητάει το άπειρο δεν έχει παρά να κλείσει τα μάτια!).
Τη στιγμή που αισθάνεται την ηδονή να χύνεται στο κορμί του, ο Φρα
ντς διαλύεται στο άπειρο του σκοταδιού του, γίνεται ο ίδιος το άπειρο. Η
Σαμπίνα δεν θέλει να τον κοιτάζει και με τη σειρά της κλείνει τα μάτια. Γι'
αυτήν, το σκοτάδι τούτο δεν σημαίνει το άπειρο, αλλά μόνον ένα διαζύγιο
απ' αυτό που βλέπει, την άρνηση του ορατού, την άρνηση του να βλέπει.
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4
Η Σαμπίνα πείστηκε να πάει σε μια συγκέντρωση των συμπατριω
τών της. Για μια ακόμα φορά, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αν έπρεπε
να είχαν πολεμήσει τους Ρώσους με το όπλο στο χέρι. Φυσικά, εδώ στο
καταφύγιο της ξενιτιάς όλοι δήλωναν ότι έπρεπε να είχαν πολεμήσει.
Η Σαμπίνα είπε: «Ωραία! Γυρίστε και πολεμήστε!»
Δεν ήταν κάτι που λεγόταν. Ένας κύριος με γκριζωπά μαλλιά κατσαρωμένα με το σίδερο από τον κουρέα, έστρεψε κατά πάνω της ένα
μακρύ τεντωμένο δείκτη: «Να μη μιλάτε έτσι. Όλοι έχετε ένα μερίδιο
ευθύνης γι' αυτό που έγινε. Κι εσείς επίσης. Τι κάνατε στη χώρα, εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώτος; Ζωγραφική, αυτό είναι όλο...».
Στις κομμουνιστικές χώρες, η παρακολούθηση κι ο έλεγχος των πο
λιτών είναι ουσιώδεις και διαρκείς κοινωνικές δραστηριότητες. Για ν'
αποκτήσει ο ζωγράφος την άδεια να εκθέσει, για να έχει ο απλός πολί
της μια βίζα και να περάσει τις διακοπές του στη θάλασσα, για να γίνει
δεκτός ο ποδοσφαιριστής στην εθνική ομάδα, πρέπει προηγουμένως να
συγκεντρωθούν κάθε είδους αναφορές και πιστοποιητικά που τους αφο
ρούν (απ' τη θυρωρό, από συναδέλφους στο γραφείο, απ' την αστυνο
μία, απ' τον πυρήνα του κόμματος, απ' την επιτροπή της επιχείρησης),
κι έπειτα, τ' αποδεικτικά αυτά μαζεύονται, ζυγίζονται, ανακεφαλαιώνο
νται από υπαλλήλους ιδιαίτερα προσηλωμένους σ' αυτή την αποστολή.
Εκείνο που αναφέρεται στα αποδεικτικά αυτά δεν έχει τίποτα απολύτως
να κάνει με την ικανότητα του πολίτη να ζωγραφίζει ή να κλωτσάει, ή
με την κατάσταση της υγείας του που μπορεί ν' απαιτεί μια διαμονή κο
ντά στη θάλασσα. Ένα μόνο πράγμα ενδιαφέρει, αυτό που ονομάζεται
«Το πολιτικό πορτραίτο του πολίτη» (αυτό που λέει ο πολίτης, αυτό
που σκέφτεται, πώς συμπεριφέρεται, αν παίρνει μέρος στις συγκεντρώ
σεις ή στις παρελάσεις της Πρωτομαγιάς). Καθώς όλα (η καθημερινή
ζωή, η προαγωγή και οι διακοπές) εξαρτώνται από τον τρόπο που ο πο
λίτης είναι χαρακτηρισμένος, όλοι είναι υποχρεωμένοι (για να παίξουν
ποδόσφαιρο στην εθνική ομάδα, να εκθέσουν έργα τους ή να περάσουν
τις διακοπές στη θάλασσα) να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να είναι καλά
χαρακτηρισμένοι.
Αυτά σκεφτόταν η Σαμπίνα ακούγοντας τον κύριο με τα γκρίζα μαλ
λιά να μιλάει. Καρφί δεν του καιγόταν που οι συμπατριώτες του παί
ζουν καλά ποδόσφαιρο ή ζωγραφίζουν με ταλέντο (κανένας Τσέχος δεν
ενδιαφέρθηκε ποτέ γι' αυτά που ζωγράφιζε). Ένα μόνο πράγμα τον εν
διέφερε: να ξέρει αν υπήρξαν ενεργητικά ή παθητικά αντίθετοι με το
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κομμουνιστικό καθεστώς, από την πρώτη στιγμή ή μόνο την τελευταία,
στ' αληθινά ή μόνο για τα μάτια.
Όντας ζωγράφος, ήξερε να παρατηρεί τα πρόσωπα και απ' τον καιρό
της Πράγας γνώριζε τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων που έχουν το πά
θος να κατασκοπεύουν και να σημειώνουν τον άλλο. Όλοι αυτοί είχαν
τον δείκτη λίγο πιο μακρύ απ' το μεσαίο και τον κατεύθυναν προς τους
συνομιλητές τους. Άλλωστε ο πρόεδρος Νοβότνυ, που κυβέρνησε τη
Βοημία δεκατέσσερα χρόνια συνέχεια ως το 1968, είχε ακριβώς τα ίδια
γκρίζα μαλλιά, κατσαρωμένα με το σίδερο από τον κουρέα και μπορούσε
να περηφανευτεί για τον μακρύτερο δείκτη όλων των κατοίκων της Κε
ντρικής Ευρώπης.
Όταν ο παλαίμαχος εξόριστος άκουσε από το στόμα αυτής της ζω
γράφου, της οποίας ουδέποτε είχε δει τους πίνακες, ότι έμοιαζε με τον
κομμουνιστή πρόεδρο Νοβότνυ, έγινε κατακόκκινος, χλώμιασε, ξανάγι
νε κατακόκκινος, ξαναχλώμιασε, θέλησε να πει κάτι, δεν είπε τίποτα και
βυθίστηκε στη σιωπή. Όλοι σιωπούσαν μαζί του, και η Σαμπίνα στο τέ
λος σηκώθηκε και βγήκε.
Λυπήθηκε γι' αυτό, αλλά μόλις βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, είπε στον
εαυτό της: Κατά βάθος, γιατί έπρεπε να συναναστρέφεται τους Τσέχους;
Τι κοινό είχε μαζί τους; Ένα τοπίο; Αν τους ρωτούσαν τι σήμαινε γι' αυ
τούς η Βοημία, η λέξη αυτή θα έκανε να ξεπηδήσουν μπροστά στα μάτια
τους εικόνες σκόρπιες χωρίς καμιά ενότητα.
Ή μήπως την κουλτούρα; Τι είναι όμως αυτό; Τη μουσική; Τον
Ντβόρζακ και τον Γιάνατσεκ; Ναι. Αλλά υποθέστε ότι ένας Τσέχος δεν
αγαπάει τη μουσική. Ξαφνικά, ο τσεχισμός δεν είναι πια παρά αέρας.
Ή μήπως τους μεγάλους άντρες; Τον Γιαν Χους; Αυτοί οι άνθρωποι
ουδέποτε διάβασαν μια γραμμή απ' τα έργα του. Το μόνο πράγμα που
ομόφωνα μπορούσαν να καταλάβουν ήταν οι φλόγες, η δόξα από τις
φλόγες όπου τον είχαν κάψει σαν αιρετικό, η δόξα της τέφρας που είχε
γίνει, έτσι που η ουσία του τσεχισμού, σκεφτόταν η Σαμπίνα, δεν ήταν
γι' αυτούς παρά τέφρα και τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν
είχαν κοινή παρά μόνον την ήττα τους και τις κατηγορίες που εξαπέλυαν ο ένας εναντίον του άλλου.
Περπατούσε γρήγορα. Αυτό που την τάραζε περισσότερο απ' τη σύ
γκρουση με τους εξόριστους, ήταν οι ίδιες της οι σκέψεις. Ήξερε πως
ήταν άδικη. Υπήρχαν παρ' όλα αυτά ανάμεσα στους Τσέχους κι άλλοι
άνθρωποι εκτός από τούτο τον τύπο με το δυσανάλογο δείκτη. Η αμή
χανη σιωπή που είχε ακολουθήσει τα λόγια της καθόλου δεν σήμαινε
ότι όλο το ακροατήριο την αποδοκίμαζε. Οι άνθρωποι είχαν ασφαλώς
θορυβηθεί απ' αυτό το ξέσπασμα μίσους, απ' αυτή την έλλειψη κατα-

100

νόησης, της οποίας όλοι πέφτουν θύματα στη ξενιτιά. Λοιπόν, γιατί δεν
ένιωθε μάλλον οίκτο; Γιατί δεν τους έβλεπε σαν πλάσματα συγκινητικά
και εγκαταλελειμμένα;
Γνωρίζουμε ήδη την απάντηση: όταν πρόδωσε τον πατέρα της, η
ζωή ανοίχτηκε μπροστά της σαν ένας μακρύς δρόμος από προδοσίες, και
κάθε καινούρια προδοσία την ελκύει σαν μια διαστροφή και σαν μια νί
κη. Δεν θέλει να μείνει μέσα στις γραμμές και δεν θα μείνει! Δεν θα μεί
νει για πάντα μέσα στις γραμμές με τους ίδιους ανθρώπους και με τις
ίδιες λέξεις! Γι' αυτό είναι αναστατωμένη με την ίδια την αδικία της.
Αυτή η ταραχή δεν είναι δυσάρεστη, αντίθετα έχει την εντύπωση ότι
μόλις πέτυχε μια νίκη και ότι ένα πρόσωπο αθέατο τη χειροκροτεί.
Γρήγορα, όμως, η μέθη έδωσε τη θέση της στην αγωνία. Κάποια μέ
ρα θα 'πρεπε να φτάσει στην άκρη αυτού του δρόμου! Θα 'πρεπε να τε
λειώνει μια μέρα με τις προδοσίες! Θα 'πρεπε να σταματήσει μια για πά
ντα!
Ήταν βράδυ και βάδιζε με βήμα βιαστικό στην αποβάθρα του σταθ
μού. Το τρένο για το Άμστερνταμ ήταν ήδη στη θέση του. Έψαχνε το
βαγόνι της. Άνοιξε την πόρτα όπου την είχε οδηγήσει ένας χαμογελα
στός ελεγκτής και είδε τον Φραντς καθισμένο πάνω σ' ένα κρεβάτι που
το είχαν ήδη ετοιμάσει. Σηκώθηκε για να την υποδεχτεί κι εκείνη τον
αγκάλιασε και τον σκέπασε με φιλιά.
Είχε μια τρομακτική ανάγκη να του πει όπως η πιο συνηθισμένη γυ
ναίκα: μη μ' αφήνεις, κράτησε με κοντά σου, να είσαι δυνατός! Ήταν
όμως λέξεις που δεν μπορούσε και δεν ήξερε να τις προφέρει.
Όταν εκείνος χαλάρωσε τ' αγκάλιασμα του, του είπε μόνο: «Πόσο
ευχαριστημένη νιώθω που είμαι μαζί σου!». Η φυσική της επιφυλακτι
κότητα την εμπόδιζε να πει πιο πολλά.
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5
Μικρό λεξικό των ακατανόητων λέξεων (συνέχεια)
ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Στην Ιταλία ή στη Γαλλία, βρίσκει κανείς εύκολα τη λύση. Όταν οι
γονείς σε υποχρεώνουν να πηγαίνεις στην εκκλησία, γράφεσαι για να
τους εκδικηθείς σ' ένα κόμμα (κομμουνιστικό, τροτσκιστικό, μαοϊκό
κ.λπ.). Μόνον ο πατέρας της Σαμπίνας άρχισε στέλνοντας την στην εκ
κλησία, και έπειτα, από φόβο, την πίεσε ο ίδιος να προσχωρήσει στην
κομμουνιστική νεολαία.
Όταν έπαιρνε μέρος στην παρέλαση της Πρωτομαγιάς, δεν κατά
φερνε να κρατήσει το βήμα και το κορίτσι που πήγαινε πίσω της τη μά
λωνε και χτυπούσε πάνω στα τακούνια της. Κι όταν έπρεπε να τραγου
δήσει ποτέ δεν θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών, κι ανοιγόκλεινε το
στόμα σαν ηθοποιός του 6ω6ού κινηματογράφου. Οι συνάδελφοι της το
πήραν είδηση και την κατέδωσαν. Από τα νιάτα της διατηρούσε τη φρί
κη όλων των παρελάσεων.
Ο Φραντς είχε σπουδάσει στο Παρίσι, και καθώς ήταν εξαιρετικά
προικισμένος, είχε ήδη μπροστά του, από την ηλικία των είκοσι χρό
νων, μια επιστημονική σταδιοδρομία εξασφαλισμένη. Από τότε ήξερε
ότι θα περνούσε όλη του τη ζωή ανάμεσα στους τοίχους ενός πανεπι
στημιακού σπουδαστηρίου, των δημόσιων βιβλιοθηκών και δύο ή τριών
αμφιθεάτρων είχε την αίσθηση ότι πνιγόταν στην ιδέα αυτή. Ήθελε να
βγει άπ' τη ζωή του όπως βγαίνει κανείς απ' το σπίτι του στο δρόμο.
Κατοικούσε ακόμα στο Παρίσι και πήγαινε ευχαρίστως στις διαδη
λώσεις. Του έκανε καλό να πηγαίνει να γιορτάζει κάτι, να διεκδικεί κά
τι, να διαμαρτύρεται για κάτι, να μην είναι μόνος, να είναι έξω και να εί
ναι μαζί με τους άλλους. Οι πορείες στη λεωφόρο Σαιν-Ζερμαίν ή από
την Πλατεία της Δημοκρατίας προς τη Βαστίλλη, τον γοήτευαν. Το
πλήθος που περπατούσε φωνάζοντας ρυθμικά συνθήματα ήταν για κείνον η εικόνα της Ευρώπης και της ιστορίας της. Η Ευρώπη είναι μία
Μεγάλη Πορεία. Μια Πορεία από επανάσταση σε επανάσταση, από
αγώνα σε αγώνα, πάντοτε προς τα εμπρός.
Θα μπορούσα να το πω αυτό διαφορετικά: ο Φραντς θεωρούσε τη
ζωή του ανάμεσα στα βιβλία μη πραγματική. Λαχταρούσε την πραγματι
κή ζωή, την επαφή μ' άλλους ανθρώπους ή άλλες γυναίκες που να βα
δίζουν μαζί του πλάι πλάι, λαχταρούσε τη βοή τους. Δεν καταλάβαινε
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ότι αυτό που θεωρούσε μη πραγματικό (τη δουλειά του μέσα στην απο
μόνωση των βιβλιοθηκών) ήταν η πραγματική του ζωή, ενώ οι πορείες
που τις θεωρούσε σαν πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένα θέαμα θεατρι
κό, ένας χορός, μια γιορτή, μ' άλλα λόγια: ένα όνειρο.
Τον καιρό που σπούδαζε, η Σαμπίνα κατοικούσε σε μια πανεπιστη
μιούπολη. Την Πρωτομαγιά, όλοι ήταν υποχρεωμένοι να συγκεντρω
θούν από νωρίς στα σημεία εκκίνησης της παρέλασης. Για να μη λείψει
κανένας, υπήρχαν μισθοδοτούμενοι στρατευμένοι φοιτητές, που πιστο
ποιούσαν ότι το κτίριο ήταν άδειο. Εκείνη πήγαινε να κρυφτεί μέσα στις
τουαλέτες και δεν γύριζε στο δωμάτιο της παρά μόνον αφού όλοι είχαν
φύγει από πολλή ώρα. Βασίλευε μια πρωτόγνωρη σιωπή. Από πολύ μα
κριά έφθανε ο σκοπός ενός εμβατηρίου. Ήταν σαν να ήταν κρυμμένη
μέσα σ' ένα κοχύλι και ν' άκουγε μακριά να χτυπούν στα βράχια τα κύ
ματα ενός εχθρικού κόσμου.
Δυο χρόνια αφότου εγκατέλειψε τη Βοημία, βρέθηκε τελείως κατά
τύχη στο Παρίσι, στην επέτειο της ρωσικής εισβολής. Γινόταν μια εκδή
λωση διαμαρτυρίας την ημέρα εκείνη και δεν μπόρεσε να μην πάρει μέ
ρος. Νεαροί Γάλλοι σήκωναν τη γροθιά τους σφιγμένη και ούρλιαζαν
συνθήματα εναντίον του σοβιετικού ιμπεριαλισμού. Αυτά τα συνθήματα
της άρεσαν, αλλά διαπίστωσε έκπληκτη ότι της ήταν αδύνατο να φωνά
ξει μαζί με τους άλλους. Δεν μπόρεσε να μείνει στην πορεία παρά μόνον
λίγα λεπτά.
Μίλησε σε φίλους της Γάλλους για την εμπειρία αυτή. Απόρησαν:
«Δεν θέλεις λοιπόν ν' αγωνιστείς εναντίον της κατοχής στη χώρα
σου;». Ήθελε να τους πει ότι ο κομμουνισμός, ο φασισμός, όλες οι κα
τοχές και όλες οι εισβολές, κρύβουν ένα θεμελιώδες και οικουμενικό κα
κό· γι' αυτήν η εικόνα του κακού τούτου ήταν οι πορείες ανθρώπων που
παρελαύνουν σηκώνοντας το χέρι και φωνάζοντας ομόφωνα τις ίδιες
συλλαβές. Ήξερε, όμως, ότι δεν θα μπορούσε να τους το εξηγήσει. Αι
σθάνθηκε αμήχανη και προτίμησε ν' αλλάξει κουβέντα.
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Περπατούσαν ώρες ολόκληρες στη Νέα Υόρκη: το θέαμα άλλαζε σε
κάθε βήμα σαν να είχαν ακολουθήσει ένα ελικωτό μονοπάτι μέσα σ' ένα
μαγευτικό ορεινό τοπίο: Ένας νέος άντρας προσευχόταν γονατιστός μες
στη μέση του πεζοδρομίου· λίγα βήματα πιο πέρα, μια όμορφη νέγρα μισοκοιμόταν ακουμπισμένη σ' ένα δέντρο· ένας άντρας με μαύρο κοστού
μι διέσχιζε το δρόμο χειρονομώντας σαν να διηύθυνε μια αόρατη ορχή
στρα· το νερό έτρεχε στις κοιλότητες μιας κρήνης· δίπλα γευμάτιζαν οι
εργάτες του κτιρίου. Μεταλλικές σκάλες σκαρφάλωναν στις προσόψεις
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απαίσιων σπιτιών από κόκκινα τούβλα και τα σπίτια αυτά ήσαν τόσο
άσχημα που καταντούσαν ωραία· δίπλα ακριβώς υψωνόταν ένας γιγα
ντιαίος ουρανοξύστης από γυαλί και πίσω ένας άλλος ουρανοξύστης
που στη στέγη του είχε φτιαχτεί ένα μικρό αραβικό παλατάκι με πύρ
γους, στοές και χρυσωμένες κολόνες.
Σκεφτόταν τους πίνακες της: και σ' αυτούς επίσης έβλεπε κανείς να
γειτονεύουν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους: υψικά
μινοι υπό κατασκευή και στο βάθος μια λάμπα πετρελαίου· ή, ακόμα, μια
άλλη λάμπα που το άχρηστο αμπαζούρ της, από ζωγραφιστό γυαλί, είχε
εκραγεί σε μικροσκοπικά θραύσματα που υψώνονταν πάνω από ένα
βαλτώδες ερημικό τοπίο.
Ο Φραντς είπε: «Στην Ευρώπη η ομορφιά ήταν πάντοτε προμελε
τημένη. Υπήρχε πάντοτε μια αισθητική πρόθεση και ένα μακροπρόθε
σμο σχέδιο· χρειάζονταν αιώνες για να χτίσει κανείς σύμφωνα με το
σχέδιο αυτό ένα γοτθικό καθεδρικό ναό ή μια αναγεννησιακή πόλη. Η
ομορφιά της Νέας Υόρκης έχει μια τελείως διαφορετική προέλευση. Εί
ναι μια ομορφιά αθέλητη. Έχει γεννηθεί χωρίς πρόθεση απ' την πλευρά
του άνθρωπου, όπως περίπου ένα σπήλαιο με σταλακτίτες. Φόρμες που
αυτές καθ' εαυτές είναι αποκρουστικές συναντιούνται τυχαία, χωρίς κα
νένα σχέδιο, σε απίθανες γειτνιάσεις όπου ξαφνικά λαμπυρίζουν με μα
γευτική ποιητικότητα».
Η Σαμπίνα είπε: «Η αθέλητη ομορφιά. Σίγουρα θα μπορούσε επί
σης να πει κανείς: η ομορφιά κατά λάθος. Η ομορφιά κατά λάθος είναι
το τελευταίο στάδιο της ιστορίας της ομορφιάς».
Σκεφτόταν τον πρώτο της πραγματικά επιτυχημένο πίνακα· είχε χυ
θεί απάνω του μπογιά, κατά λάθος. Ναι, οι πίνακες της ήταν φτιαγμένοι
πάνω στην ομορφιά του λάθους και η Νέα Υόρκη ήταν η μυστική και
αληθινή πατρίδα της ζωγραφικής της.
Ο Φραντς είπε: «Μπορεί η αθέλητη ομορφιά της Νέας Υόρκης να
είναι πολύ πλουσιότερη και πιο πολυποίκιλτη από την εξαιρετικά αυ
στηρή και επεξεργασμένη ομορφιά που γεννιέται από ένα ανθρώπινο
σχέδιο. Αλλά δεν είναι πια η ευρωπαϊκή ομορφιά. Είναι ένας κόσμος ξέ
νος».
Πώς; Δεν απομένει παρ' όλα αυτά κάτι στο οποίο και οι δυο να συμ
φωνούν;
Όχι. Κι εδώ επίσης υπάρχει μια διαφορά. Το παράδοξο της νεοΰορκέζικης ομορφιάς ελκύει τρελά τη Σαμπίνα. Γοητεύει και τον Φραντς,
αλλά τον τρομοκρατεί ταυτόχρονα· του φέρνει τη νοσταλγία της Ευρώ
πης.
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Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΑΜΠΙΝΑΣ
Η Σαμπίνα καταλαβαίνει την επιφύλαξη του απέναντι στην Αμερι
κή. Ο Φραντς είναι η ενσάρκωση της Ευρώπης: η μητέρα του καταγόταν
απ' τη Βιέννη, ο πατέρας του ήταν Γάλλος. Ο ίδιος είναι Ελβετός.
Ο Φραντς, από την άλλη μεριά, θαυμάζει την πατρίδα της Σαμπίνας. Οταν του μιλάει γι' αυτήν και για τους φίλους της στη Βοημία,
ακούει τις λέξεις φυλακή, διώξεις, τανκς στους δρόμους, εξορία, φυλλά
δια, απαγορευμένη λογοτεχνία, απαγορευμένες εκθέσεις, νιώθει μια πα
ράξενη νοσταλγική ζήλια.
Ομολογεί στη Σαμπίνα: «Μια μέρα, ένας φιλόσοφος έγραψε ότι όλα
όσα λέω δεν είναι παρά θεωρητικές τοποθετήσεις που δεν μπορούν ν'
αποδειχθούν και με χαρακτήρισε ως "ένα σχεδόν παράδοξο Σωκράτη".
Ένιωσα φρικτά ταπεινωμένος και του απάντησα οργισμένα. Σκέψου ότι
αυτό το γελοίο επεισόδιο είναι η πιο σοβαρή διένεξη στην οποία πήρα
ποτέ μέρος! Με τον τρόπο αυτόν η ζωή μού αποκάλυψε το μέγιστο των
δραματικών της πιθανοτήτων! Ζούμε και οι δυο σε διαφορετικά επίπε
δα. Μπήκες στη ζωή μου όπως ο Γκιούλλιβερ στη Χώρα των Λιλιπού
τειων».
Η Σαμπίνα διαμαρτύρεται. Λέει ότι οι διαμάχες, τα δράματα, οι τρα
γωδίες δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως, δεν έχουν καμιά αξία, δεν αξί
ζουν ούτε το σεβασμό ούτε το θαυμασμό. Αυτό που όλοι μπορούν να
θαυμάσουν στον Φραντς είναι η εργασία που μπορεί να ολοκληρώσει σε
καιρό ειρήνης.
Ο Φραντς κουνάει το κεφάλι: «Σε μια ευημερούσα κοινωνία οι άν
θρωποι δεν έχουν ανάγκη να γίνουν χειρώνακτες και αφιερώνονται σε
διανοητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν όλο και περισσότερα πανεπι
στήμια, όλο και περισσότεροι φοιτητές. Για ν' αρπάξουν ένα πτυχίο,
πρέπει να βρουν θέματα για το δίπλωμα. Υπάρχει ατέλειωτος αριθμός
θεμάτων, γιατί μπορεί κανείς να φλυαρεί για τα πάντα και για το τίποτα.
Οι στοίβες των μουντζουρωμένων χαρτιών μαζεύονται μέσα στ' αρχεία,
που είναι πιο θλιβερά ακόμα κι από τα νεκροταφεία, γιατί εδώ δεν έρχε
ται κανείς ούτε τα Ψυχοσάββατα. Η κουλτούρα εξαφανίζεται μέσα σε
μια πληθώρα προϊόντων, μέσα σε μια χιονοστιβάδα από σημεία, μέσα
στην παραφροσύνη της ποσότητας. Πίστεψε με, ένα και μόνο απαγο
ρευμένο βιβλίο στην πρώην χώρα σου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία
από τα δισεκατομμύρια λέξεων που ξερνούν τα πανεπιστήμια μας».
Με την έννοια αυτή μπορεί κανείς να καταλάβει την αδυναμία του
Φραντς για όλες τις επαναστάσεις. Παλιότερα, ήταν «συμπαθών» της
Κούβας, μετά της Κίνας, κι έπειτα, αποκαρδιωμένος απ' τη σκληρότητα
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των καθεστώτων τους, κατέληξε να παραδεχτεί ότι δεν του απόμενε πα
ρά αυτός ο ωκεανός των γραμμάτων που δεν άξιζαν τίποτα και που δεν
είναι η ζωή. Έγινε καθηγητής στη Γενεύη (όπου δεν γίνονται διαδηλώ
σεις), και μ' ένα είδος άρνησης (σε μια μοναξιά χωρίς γυναίκες και χω
ρίς πορείες), δημοσίευσε πολλά επιστημονικά συγγράμματα που είχαν
μια ορισμένη απήχηση. Έπειτα, μια μέρα, εμφανίστηκε η Σαμπίνα σαν
οπτασία· ερχόταν από μια χώρα όπου οι επαναστατικές αυταπάτες είχαν
μαραθεί από καιρό, αλλά όπου είχε διατηρηθεί αυτό που περισσότερο
από καθετί άλλο θαύμαζε στις επαναστάσεις: η ζωή που παίζεται στη με
γαλειώδη κλίμακα του κινδύνου, του θάρρους και του επαπειλούμενου
θανάτου. Η Σαμπίνα τον εμπιστευόταν μέσα στο μεγαλείο του ανθρώπι
νου πεπρωμένου. Ήταν ακόμα ωραιότερη, καθώς πίσω απ' τη φιγούρα
της διαγραφόταν το οδυνηρό δράμα του τόπου της.
Αλίμονο! Η Σαμπίνα δεν αγαπά πια το δράμα αυτό. Οι λέξεις φυ
λακή, διώξεις, απαγορευμένα βιβλία, κατοχή, τεθωρακισμένα είναι γι'
αυτήν λέξεις αποτρόπαιες, στερημένες από κάθε άρωμα ρομαντικό. Η
μόνη λέξη που κουδουνίζει γλυκά στ' αυτί της, σαν νοσταλγική ανά
μνηση της πατρίδας της, είναι η λέξη νεκροταφείο.
ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Τα νεκροταφεία της Βοημίας μοιάζουν με κήπους. Οι τάφοι είναι
σκεπασμένοι με γρασίδι και με ζωηρόχρωμα λουλούδια. Ταπεινά μνη
μεία είναι μισοκρυμμένα στις πράσινες φυλλωσιές. Το βράδυ το νεκρο
ταφείο είναι γεμάτο από μικρά κεράκια αναμμένα, μοιάζει σαν να έχουν
οι νεκροί πάρτι παιδικό. Ναι, ένα πάρτι παιδικό, γιατί οι νεκροί είναι
αθώοι όπως τα παιδιά.
Όσο σκληρή κι αν ήταν η ζωή, στο νεκροταφείο υπήρχε πάντοτε η
ίδια γαλήνη. Ακόμα και στη διάρκεια του πολέμου, με τον Χίτλερ, με
τον Στάλιν, μ' όλες τις κατοχές. Όταν ένιωθε λυπημένη, έπαιρνε το αυ
τοκίνητο της και πήγαινε μακριά απ' την Πράγα, περίπατο σ' ένα από τα
νεκροταφεία που προτιμούσε. Αυτά τα νεκροταφεία στην εξοχή, με φό
ντο τους κυανούς λόφους, ήταν ωραία σαν λίκνο παιδικό.
Για τον Φραντς, ένα νεκροταφείο δεν είναι παρά μια ρυπαρή συσσώ
ρευση οστών και λίθων.
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6
«Κανείς δεν θα με κάνει να μπω σε αυτοκίνητο! Θα τρέμω μήπως
πάθω κανένα δυστύχημα! Ακόμα κι αν δεν σκοτωθείς, τραυματίζεσαι
για το υπόλοιπο της ζωής σου!» έλεγε ο γλύπτης αρπάζοντας μηχανι
κά το δείκτη του που παρ' ολίγο να τον είχε τεμαχίσει δουλεύοντας το
ξύλο. Ως εκ θαύματος, οι γιατροί είχαν καταφέρει να του σώσουν το δά
χτυλο.
«Μα καθόλου! διαλαλούσε η Μαρί-Κλωντ, σε μεγάλες φόρμες. Είχα
ένα ατύχημα και ήταν υπέροχα! Ποτέ δεν είχα αισθανθεί τόσο καλά όσο
στο νοσοκομείο! Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι και διάβαζα συνέχεια, νύχτα-μέρα».
Όλοι την κοίταζαν μ' έκπληξη που ήταν φανερό πως την ευχαρι
στούσε. Στην αποστροφή του Φραντς (θυμόταν ότι μετά απ' αυτό το
ατύχημα η γυναίκα του είχε πολύ μεγάλη κατάπτωση και δεν σταματού
σε να γκρινιάζει) υπήρχε κι ένα είδος θαυμασμού (αυτό το χάρισμα που
είχε η Μαρί-Κλωντ να μεταμορφώνει όλα όσα είχε ζήσει ήταν δείγμα
μιας ακατάβλητης ζωτικότητας). Συνέχιζε: «Ήταν στο νοσοκομείο που
άρχισα να κατατάσσω τα βιβλία σε δύο κατηγορίες: τα ημερήσια και τα
νυχτερινά. Είναι αλήθεια, υπάρχουν βιβλία για την ημέρα και βιβλία
που δεν μπορεί να διαβάσει κανείς παρά μόνο τη νύχτα».
Όλοι έδειχναν μια έκπληξη θαυμαστική· μόνο ο γλύπτης, που κρα
τούσε το δάχτυλο του, είχε το μούτρο του σουφρωμένο από μια ανάμνη
ση οδυνηρή.
Η Μαρί-Κλωντ στράφηκε προς το μέρος του: «Σε ποια κατηγορία θα
κατέτασσες τον Σταντάλ;»
Ο γλύπτης δεν άκουγε και σήκωσε αμήχανα τους ώμους. Ένας κρι
τικός τέχνης, που καθόταν δίπλα του, αποφάνθηκε ότι ο Σταντάλ, κατά
τη γνώμη του, ήταν ένα ανάγνωσμα για την ημέρα.
Η Μαρί-Κλωντ κούνησε το κεφάλι και ανάγγειλε με την καμπανιστή της φωνή: «Καθόλου! Όχι και πάλι όχι, δεν κατάλαβες τίποτα! Ο
Σταντάλ είναι ένας νυχτερινός συγγραφέας!»
Ο Φραντς παρακολουθούσε τη διαμάχη επί της νυχτερινής και ημε
ρήσιας τέχνης από πολύ μακριά, και δεν σκεφτόταν παρά τη στιγμή που
η Σαμπίνα θα έκανε την εμφάνιση της. Είχαν και οι δυο τους για μέρες
απασχοληθεί με το αν έπρεπε ή όχι εκείνη να δεχθεί την πρόσκληση
της Μαρί-Κλωντ για το κοκτέιλ που έδινε προς τιμήν όλων των ζωγρά
φων και γλυπτών που είχαν εκθέσει στην ιδιωτική της γκαλερί. Από τό
τε που είχε γνωρίσει τον Φραντς, η Σαμπίνα απέφευγε τη γυναίκα του.
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Επειδή όμως φοβήθηκε μήπως προδοθεί, αποφάσισε τελικά ότι το να
πάει θα ήταν φυσικότερο και λιγότερο ύποπτο.
Καθώς έριχνε κλεφτά βλέμματα προς την είσοδο, είδε ότι στην άλλη
άκρη του σαλονιού ρητόρευε ακατάπαυστα η Μαρί-Ανν, η δεκαοκτά
χρονη κόρη του. Εγκατέλειψε την ομάδα όπου κυριαρχούσε η γυναίκα
του για τον κύκλο όπου βασίλευε η κόρη του. Υπήρχε κάποιος καθισμέ
νος σε μια πολυθρόνα, οι άλλοι ήσαν όρθιοι, η Μαρί-Ανν καθόταν χά
μω, ο Φραντς ήταν βέβαιος πως η Μαρί-Κλωντ, στην άλλη άκρη του σα
λονιού, γρήγορα θα καθόταν κι αυτή πάνω στο χαλί. Την εποχή εκείνη,
το να καθίσεις κατάχαμα μπροστά στους καλεσμένους σου ήταν μια κί
νηση που σήμαινε ότι ήσουν φυσικός, άνετος, προοδευτικός, κοινωνι
κός και παρισινός. Η Μαρί-Κλωντ καθόταν παντού κατάχαμα με τόσο
πάθος, που ο Φραντς φοβόταν συχνά μη τη βρει καθισμένη χάμω στο
μαγαζί όπου πήγαινε για ν' αγοράσει τα τσιγάρα της.
«Σε τι δουλεύετε τώρα, Άλαν;» ρώτησε η Μαρί-Ανν τον άντρα
μπροστά στα πόδια του οποίου καθόταν.
Ο Άλαν, ένα τίμιο και απλοϊκό αγόρι, θέλησε ν' απαντήσει με ειλικρί
νεια στην κόρη της ιδιοκτήτριας της γκαλερί. Άρχισε εξηγώντας της την
καινούρια του μανιέρα στη ζωγραφική, που συνδύαζε τη φωτογραφία και
τη ζωγραφική με λάδι. Είχε μόλις ξεστομίσει τρεις φράσεις όταν η ΜαρίΑνν άφησε να της ξεφύγει ένα σφύριγμα. Ο ζωγράφος μιλούσε αργά και
συγκεντρωνόταν σ' αυτό που έλεγε· δεν την άκουσε που σφύριξε.
Ο Φραντς ψιθυρίζει: «Μπορείς να μου πεις γιατί σφυρίζεις;
- Γιατί σιχαίνομαι τις πολιτικές συζητήσεις», απαντά δυνατά η κόρη του.
Πράγματι, δύο άντρες όρθιοι, στην ίδια παρέα, μιλούσαν για τις επό
μενες γαλλικές εκλογές. Η Μαρί-Aw, που αισθανόταν χρέος της να διευ
θύνει τη συζήτηση, ρώτησε τους δύο άντρες αν επρόκειτο να πάνε την
επόμενη εβδομάδα στο Γκραν Τεάτρ όπου ένας ιταλικός λυρικός θίασος θα
έπαιζε μια όπερα του Ροσσίνι. Παρά ταύτα, ο Άλαν, ο ζωγράφος, επέμενε
να ψάχνει όλο και πιο ακριβείς φόρμουλες για να εξηγήσει την καινούρια
του μανιέρα στη ζωγραφική, κι ο Φραντς ντρεπόταν για την κόρη του. Για
να την κάνει να πάψει, είπε ότι βαριόταν μέχρι θανάτου την όπερα.
«Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, είπε η Μαρί-Ανν, προσπαθώντας, χω
ρίς να σηκωθεί, να χτυπήσει χαϊδευτικά τον πατέρα της στην κοιλιά, ο
πρωταγωνιστής είναι τόσο ωραίος! Θεέ μου, πόσο είναι ωραίος! Τον εί
δα δυο φορές και από τότε ξετρελάθηκα μαζί του!»
Ο Φραντς παρατηρούσε ότι η κόρη του έμοιαζε φρικτά της μητέρας
της. Γιατί να μην του μοιάζει εκείνου; Δεν υπήρχε καμιά ελπίδα, δεν
του έμοιαζε. Είχε ήδη ακούσει τη Μαρί-Κλωντ να δηλώνει χιλιάδες φο
ρές ότι ήταν ερωτευμένη πότε μ' αυτόν το ζωγράφο και πότε με τον άλ-
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λο, μ' ένα τραγουδιστή, ένα συγγραφέα, ένα πολιτικό, κι ακόμα, μια φορά, μ' ένα ποδηλάτη. Δεν επρόκειτο βέβαια παρά για μια ρητορική των
δείπνων και των κοκτέιλ, αλλά εκείνος θυμόταν καμιά φορά ότι είκοσι
χρόνια περίπου πριν είχε πει το ίδιο πράγμα ακριβώς για τον ίδιο, απει
λώντας τον, σαν επιβράβευση, ότι θα αυτοκτονούσε.
Τη στιγμή ακριβώς εκείνη μπήκε η Σαμπίνα. Η Μαρί-Κλωντ την εί
δε και προχώρησε να την υποδεχθεί. Η κόρη της συνέχιζε τη συζήτηση
για τον Ροσσίνι, αλλά ο Φραντς δεν είχε αυτιά παρά μόνον για όσα έλε
γαν οι δύο γυναίκες. Μετά από μερικές ευγενικές φράσεις καλωσορί
σματος, η Μαρί-Κλωντ πήρε ανάμεσα στα δάχτυλα της το κεραμικό κό
σμημα που η Σαμπίνα φορούσε στο λαιμό της και είπε με μια πολύ δυ
νατή φωνή: «Τι είναι αυτό το πράγμα; Είναι απαίσιο!»
Ο Φραντς άκουσε αυτή τη φράση έκθαμβος. Δεν είχε λεχθεί με τόνο
επιθετικό, το αντίθετο, το ηχηρό γέλιο ήταν για να δείξει αμέσως ότι η
απόρριψη του κοσμήματος δεν άλλαζε τίποτα στη φιλία της Μαρί-Κλωντ
για τη ζωγράφο, εντούτοις όμως η φράση αυτή δεν είχε διατυπωθεί στο
συνηθισμένο τόνο που χρησιμοποιούσε η Μαρί-Κλωντ με τους άλλους.
«Το έφτιαξα μόνη μου, είπε η Σαμπίνα.
- Το βρίσκω απαίσιο, ειλικρινά, επανέλαβε πολύ δυνατά η ΜαρίΚλωντ. Δεν έπρεπε να το βάλεις!»
Ο Φραντς ήξερε ότι καθόλου δεν ενδιέφερε τη γυναίκα του αν ένα
κόσμημα ήταν άσχημο ή ωραίο. Άσχημο ήταν αυτό που ήθελε να βλέπει
άσχημο, ωραίο αυτό που ήθελε να βλέπει ωραίο. Τα κοσμήματα των φι
λενάδων της ήσαν ωραία εκ των προτέρων. Μπορεί να τα έβρισκε άσχη
μα, αλλά το έκρυβε επιμελώς, καθώς η κολακεία τής είχε γίνει, από πο
λύ καιρό, δεύτερη φύση.
Λοιπόν, γιατί είχε αποφασίσει να βρει άσχημο το κόσμημα που η
Σαμπίνα είχε φτιάξει μόνη της;
Για τον Φραντς, ξαφνικά, το πράγμα ήταν απόλυτα φανερό: η ΜαρίΚλωντ είχε δηλώσει ότι το κόσμημα της Σαμπίνας ήταν άσχημο για να
δείξει καλά ότι μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να πει στη Σα
μπίνα ότι το κόσμημα της ήταν άσχημο.
Την προηγούμενη χρονιά, η έκθεση της Σαμπίνας δεν είχε και πολ
λή επιτυχία, και η Μαρί-Κλωντ δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη συ
μπάθεια της Σαμπίνας. Αντίθετα, η Σαμπίνα είχε όλους τους πιθανούς
λόγους για να αποζητά τη συμπάθεια της Μαρί-Κλωντ. Απ' τη συμπεριφορά της, πάντως, δεν άφηνε να φανεί τίποτα. Ναι, ο Φραντς την κατα
λάβαινε πολύ καλά: η Μαρί-Κλωντ έπρεπε να επωφεληθεί της ευκαι
ρίας για να δείξει καλά στη Σαμπίνα (και στους άλλους) ποιος ήταν ο
αληθινός συσχετισμός των δυνάμεων ανάμεσα στις δυο τους.
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7
Μικρό λεξικό των ακατανόητων λέξεων (τέλος)
Η ΠΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Από τη μια μεριά είναι τα σπίτια και, πίσω από τα μεγάλα παράθυρα
του ισογείου που μοιάζουν με Βιτρίνες καταστημάτων, μπορείς να δια
κρίνεις τις μικροσκοπικές καμαρούλες όπου βρίσκονται οι πόρνες. Κά
θονται με τα εσώρουχα, πίσω από το τζάμι, σε μικρές πολυθρόνες στολι
σμένες με μαξιλάρια. Μοιάζουν με χοντρές, βαρύθυμες γάτες.
Η άλλη πλευρά του δρόμου είναι κατειλημμένη από ένα γιγαντιαίο
γοτθικό καθεδρικό ναό του δέκατου τέταρτου αιώνα.
Ανάμεσα στον κόσμο των πορνών και στον κόσμο του Θεού, κυματί
ζει μια πικρή μυρωδιά ούρων, σαν ποτάμι που χωρίζει δύο βασίλεια.
Στο εσωτερικό δεν απομένουν απ' τον αρχαίο γοτθικό ρυθμό παρά
μόνον οι ψηλοί γυμνοί τοίχοι, οι κολόνες, ο θόλος και τα παράθυρα.
Δεν υπάρχουν εικόνες πουθενά, ούτε αγάλματα. Η εκκλησία είναι άδεια
σαν αίθουσα γυμναστικής. Ό,τι βλέπει κανείς είναι σειρές από καθίσμα
τα που στη μέση σχηματίζουν ένα μεγάλο τετράγωνο, γύρω από μια μι
κρή εξέδρα πάνω στην οποία υψώνεται το μικρό στασίδι του ιεροκήρυ
κα. Πίσω απ' τα καθίσματα υπάρχουν ξύλινα χωρίσματα· είναι τα θεω
ρεία που προορίζονται για τις οικογένειες των πλούσιων αστών.
Οι καρέκλες και τα θεωρεία είναι τοποθετημένα εκεί χωρίς την πα
ραμικρή προσοχή για τη διαμόρφωση των τοίχων και τη διάταξη των
κιόνων, σαν να θέλουν να δείξουν στη γοτθική αρχιτεκτονική την αδια
φορία και την περιφρόνηση τους. Αιώνες τώρα ο καλβινισμός έχει κάνει
την εκκλησία ένα απλό υπόστεγο που δεν έχει άλλο σκοπό από το να
προστατεύει την προσευχή των πιστών απ' το χιόνι κι απ' τη βροχή.
Ο Φραντς γοητεύθηκε: αυτή τη γιγάντια αίθουσα την είχε διασχίσει
η Μεγάλη Πορεία της ιστορίας.
Η Σαμπίνα θυμόταν ότι μετά το κομμουνιστικό πραξικόπημα όλοι οι
πύργοι της Βοημίας είχαν εθνικοποιηθεί και μεταβληθεί σε μορφωτικά
κέντρα, σε γηροκομεία, ακόμα και σε σταύλους. Είχε επισκεφθεί έναν
απ' αυτούς τους σταύλους: γάντζοι που συγκρατούσαν σιδερένιους χαλ
κάδες ήσαν στερεωμένοι στους τοίχους, κι οι αγελάδες που ήσαν δεμέ
νες εκεί κοίταζαν με ονειροπόλο ύφος απ' τα παράθυρα στο πάρκο του
πύργου, όπου έτρεχαν οι κότες.
Ο Φραντς είπε: «Αυτό το κενό με γοητεύει. Σωρεύουμε βωμούς,
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αγάλματα, ζωγραφιές, καρέκλες, πολυθρόνες, χαλιά, βιβλία, έπειτα έρ
χεται η απελευθερωτική στιγμή της κάθαρσης όπου όλα αυτά τα σκουπί
ζει κανείς όπως σκουπίζει τα ψίχουλα από ένα τραπέζι· Μπορείς να φα
νταστείς τη σκούπα του Ηρακλή που σκούπισε αυτό το ναό;»
Η Σαμπίνα έδειξε ένα ξύλινο θεωρείο: «Οι φτωχοί έμεναν όρθιοι κι
οι πλούσιοι είχαν θεωρεία. Υπήρχε όμως κάτι άλλο που ένωνε τον τρα
πεζίτη και τον φτωχό: το μίσος της ομορφιάς». «Τι είναι η ομορφιά;» εί
πε ο Φραντς και σκέφθηκε αμέσως ένα βερνισάζ όπου είχε παραβρεθεί
στο πλευρό της γυναίκας του: τη χωρίς όρια ματαιότητα των λόγων και
των λέξεων, τη ματαιότητα της κουλτούρας, τη ματαιότητα της τέχνης.
Την εποχή που, φοιτήτρια, εργαζόταν στο Εργοτάξιο της νεολαίας
και είχε μέσα στην ψυχή της το δηλητήριο απ' τις χαρωπές φανφάρες
που ξεχύνονταν χωρίς διακοπή απ' τα μεγάφωνα, είχε φύγει μια Κυρια
κή με το μηχανάκι. Έτρεξε χιλιόμετρα μέσα στο δάσος και σταμάτησε σ'
ένα μικρό άγνωστο χωριό στη μέση των λόφων. Ακούμπησε το μηχανά
κι στον τοίχο της εκκλησίας και μπήκε. Ήταν ακριβώς η ώρα της λει
τουργίας. Το κομμουνιστικό καθεστώς καταδίωκε τότε τη θρησκεία κι οι
περισσότεροι άνθρωποι απέφευγαν τις εκκλησίες. Στους πάγκους δεν
κάθονταν παρά γερόντια. Δεν φοβόντουσαν το καθεστώς· δεν φοβό
ντουσαν παρά μόνον το θάνατο.
Ο ιερέας έψελνε μια φράση και οι άνθρωποι την επαναλάμβαναν εν
χορώ. Ήταν μια δέηση. Οι ίδιες λέξεις επανέρχονταν συνέχεια, σαν
ένας προσκυνητής που δεν μπορεί να ξεκολλήσει τα μάτια του από ένα
τοπίο, σαν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να πάρει άδεια απ' τη ζωή.
Κάθισε στο βάθος, σ' ένα πάγκο· έκλεινε πού και πού τα μάτια, μόνο και
μόνο για ν' ακούει αυτή τη μουσική των λέξεων, έπειτα τα ξανάνοιγε:
έβλεπε από πάνω της το θόλο μπογιατισμένο με μπλε χρώμα και πάνω
σ' αυτόν το θόλο, άστρα χρυσά. Υπέκυπτε στη μαγεία.
Αυτό που ξαφνικά είχε συναντήσει μέσα σ' αυτή την εκκλησία δεν
ήταν ο Θεός, αλλά η ομορφιά. Ταυτόχρονα, ήξερε καλά ότι αυτή η εκ
κλησία κι αυτές οι δεήσεις δεν ήταν οι ίδιες ωραίες, αλλά ότι η ομορφιά
τους προερχόταν απ' τη σύγκριση με το εργοτάξιο της νεολαίας όπου
περνούσε τις μέρες της μέσα στο πανδαιμόνιο των τραγουδιών. Η λει
τουργία ήταν ωραία επειδή της είχε φανερωθεί αιφνίδια και παράνομα
σαν ένας κόσμος προδομένος.
Από τότε ξέρει ότι η ομορφιά είναι ένας κόσμος προδομένος. Δεν
μπορεί να τη συναντήσει κανείς παρά μόνον όταν οι διώκτες της την
έχουν ξεχάσει σε κάποια μεριά κατά λάθος. Η ομορφιά κρύβεται πίσω
απ το σκηνικό μιας παρέλασης για την Πρωτομαγιά. Για να τη βρει κα
νείς, πρέπει να καταστρέψει το μουσαμά του σκηνικού.
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«Είναι η πρώτη φορά που μαγεύομαι από μια εκκλησία», είπε ο
Φραντς. Δεν ήταν ούτε ο προτεσταντισμός ούτε ο ασκητισμός που τον
ενθουσίαζαν. Ήταν κάτι άλλο, κάτι πολύ προσωπικό που δεν τολμούσε
να μιλήσει γι' αυτό μπροστά στη Σαμπίνα. Νόμιζε πως άκουγε μια φωνή
που τον πρόσταζε ν' αρπάξει τη σκούπα του Ηρακλή για να σκουπίσει
από τη ζωή του τα βερνισάζ της Μαρί-Κλωντ, τους τραγουδιστές της
Μαρί-Ανν, τα συνέδρια και τις συζητήσεις, τους άχρηστους λόγους και
τις μάταιες ομιλίες. Ο μεγάλος κενός χώρος του καθεδρικού ναού του
Άμστερνταμ του πρόσφερε την εικόνα της ίδιας της απελευθέρωσης
του.
Η ΔΥΝΑΜΗ
Στο κρεβάτι, σ' ένα απ' τα πολλά ξενοδοχεία όπου έκαναν έρωτα, η
Σαμπίνα έπαιζε με τα μπράτσα του Φραντς: «Είναι απίστευτο το τι πο
ντίκια έχεις!»
Τα εγκώμια αυτά ευχαριστούσαν τον Φραντς. Σηκώθηκε από το κρε
βάτι, άρπαξε μια βαριά καρέκλα απ' το ένα πόδι, χαμηλά στο ύψος του
δαπέδου, και άρχισε να τη σηκώνει αργά αργά. Ταυτόχρονα έλεγε στη
Σαμπίνα:
«Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, θα μπορούσα να σε προστατέψω σε
κάθε περίσταση, ήμουν κάποτε πρωταθλητής στο τζούντο».
Κατάφερε να υψώσει κάθετα το χέρι του χωρίς ν' αφήσει την καρέ
κλα κι η Σαμπίνα του είπε: «Κάνει καλό να ξέρει κανείς ότι είσαι τόσο
δυνατός!»
Στο βάθος όμως, μέσα της, πρόσθεσε ακόμα τούτο: ο Φραντς είναι
δυνατός, αλλά η δύναμη του είναι αποκλειστικά στραμμένη προς τα
έξω. Με τους ανθρώπους που ζει, μ' αυτούς που αγαπάει, είναι αδύνα
μος. Η αδυναμία του Φραντς ονομάζεται καλοσύνη. Ο Φραντς δεν θα
έδινε ποτέ διαταγές στη Σαμπίνα. Ποτέ δεν θα της ζητούσε, όπως άλλο
τε ο Τόμας, ν' ακουμπήσει τον καθρέφτη χάμω και να πηγαινοέρχεται
από πάνω ολόγυμνη. Όχι ότι δεν έχει αισθησιασμό, αλλά δεν έχει τη
δύναμη να διατάζει. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα ολοκλη
ρώσει κανείς παρά μόνο με τη βία. Ο φυσικός έρωτας είναι αδιανόητος
χωρίς βία.
Η Σαμπίνα κοίταζε τον Φραντς να περπατάει πάνω-κάτω στο δωμά
τιο ανεμίζοντας πολύ ψηλά την καρέκλα· η σκηνή αυτή της φαινόταν
γελοία και τη γέμιζε με μια παράξενη θλίψη.
Ο Φραντς ακούμπησε κάτω την καρέκλα και κάθισε, με το πρόσωπο
στραμμένο στη Σαμπίνα.
«Όχι ότι δεν μου αρέσει που είμαι δυνατός, είπε, αλλά στη Γενεύη
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τι να τους κάνω αυτούς τους μυς; Τους έχω σαν κόσμημα. Είναι τα φτε
ρά του παγωνιού. Ποτέ δεν έσπασα τα μούτρα κανενός».
Η Σαμπίνα συνέχιζε τις μελαγχολικές της σκέψεις. Κι αν είχε έναν
άντρα που να της έδινε διαταγές; Ποιος θα 'θελε να κυριαρχήσει σ' αυ
τήν; Πόσο καιρό θα τον είχε υπομείνει; Ούτε πέντε λεπτά. Πράγμα που
σημαίνει ότι κανένας άντρας δεν της έκανε. Ούτε δυνατός, ούτε αδύνα
τος.
Είπε: «Και γιατί δεν χρησιμοποιείς πού και πού τη δύναμη σου επά
νω μου;
- Γιατί το ν' αγαπάς σημαίνει να παραιτείσαι απ' τη δύναμη», είπε ο
Φραντς γλυκά.
Η Σαμπίνα κατάλαβε δύο πράγματα: πρώτον, ότι αυτή η φράση
ήταν όμορφη κι αληθινή. Δεύτερον, ότι με τη φράση αυτή ο Φραντς εί
χε μόλις εξαιρεθεί απ' την ερωτική της ζωή.
ΤΟ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Υπάρχει μια φόρμουλα που έχει χρησιμοποιήσει ο Κάφκα στο ημε
ρολόγιο του ή σ' ένα γράμμα. Ο Φραντς δεν θυμάται πια πού ακριβώς.
Τον έχει γοητεύσει αυτή η φόρμουλα. Τι είναι το να ζεις μέσα στην
αλήθεια; Εύκολος είναι ένας αρνητικός προσδιορισμός: είναι το να μην
ψεύδεσαι, να μην κρύβεσαι, να μην καλύπτεις τίποτα. Από τότε που
γνώρισε τη Σαμπίνα ζει μέσα στο ψέμα. Μιλάει στη γυναίκα του για το
συνέδριο στο Άμστερνταμ και τις διαλέξεις στη Μαδρίτη που ποτέ δεν
έγιναν, φοβάται να περπατήσει με τη Σαμπίνα στους δρόμους της Γε
νεύης. Το ότι λέει ψέματα και κρύβεται τον διασκεδάζει, επειδή ποτέ
δεν το έκανε. Τον κάνει να αισθάνεται ένα ευχάριστο γαργαλητό, όπως
ο πρώτος μαθητής όταν αποφασίζει να κάνει σκασιαρχείο.
Για τη Σαμπίνα, το να ζει μέσα στην αλήθεια, το να μη λέει ψέματα
ούτε στον εαυτό της ούτε στους άλλους, δεν είναι δυνατό παρά μόνο
υπό την προϋπόθεση ότι ζει κανείς χωρίς κοινό. Απ' τη στιγμή που
υπάρχει ένας μάρτυρας των πράξεων μας, προσαρμοζόμαστε, θέλουμε
δεν θέλουμε, στα μάτια που μας παρατηρούν και τίποτα πια απ' ό,τι κά
νουμε δεν είναι αληθινό. Το να έχεις ένα κοινό, να σκέφτεσαι ένα κοι
νό, σημαίνει να ζεις μέσα στο ψέμα. Η Σαμπίνα περιφρονεί τη λογοτε
χνία εκείνη όπου ο συγγραφέας αποκαλύπτει όλα τα δικά του μυστικά
κι εκείνα των φίλων του. Όποιος χάνει την οικειότητα του, τα χάνει
όλα, σκέφτεται η Σαμπίνα. Κι αυτός που την αρνείται με πλήρη ευχαρί
στηση είναι ένα τέρας. Η Σαμπίνα, λοιπόν, δεν υποφέρει που πρέπει να
κρύψει τον έρωτα της. Τουναντίον, είναι ο μόνος τρόπος γι' αυτήν να
ζήσει «μέσα στην αλήθεια».
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Όσο για τον Φραντς, αυτός είναι σίγουρος ότι απ' το διαχωρισμό
της ζωής σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα πηγάζει κάθε ψέμα: είσαι άλ
λος εν οίκω και άλλος εν δήμω. Για τον Φραντς, το να «ζει μέσα στην
αλήθεια» σημαίνει να ρίξει τα φράγματα ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο
δημόσιο. Επικαλείται ευχαρίστως τη φράση του Αντρέ Μπρετόν που
έλεγε ότι θα ήθελε να ζει «σ' ένα γυάλινο σπίτι» όπου τίποτα δεν είναι
μυστικό και που είναι ανοιχτό σε όλα τα βλέμματα.
Ακούγοντας τη γυναίκα του να λέει στη Σαμπίνα: «Τι απαίσιο κό
σμημα!» είχε καταλάβει ότι του ήταν αδύνατο να ζει σ' αυτό το διχασμό.
Τη στιγμή εκείνη έπρεπε να είχε υπερασπιστεί τη Σαμπίνα. Αν δεν το
έκανε, ήταν από φόβο μήπως προδώσει τον παράνομο έρωτα τους.
Την επομένη του κοκτέιλ ήταν να πάει να περάσει δύο μέρες στη
Ρώμη με τη Σαμπίνα. Οι λέξεις «τι απαίσιο κόσμημα!» του ξανάρχονταν
ασταμάτητα στη μνήμη κι η γυναίκα του τού εμφανιζόταν κάτω από ένα
διαφορετικό φως. Δεν ήταν πια αυτή που ανέκαθεν γνώριζε. Η επιθετι
κότητα της, η άτρωτη, η θορυβώδης και δυναμική, τον ανακούφιζε από
το βάρος της καλοσύνης που είχε κουβαλήσει υπομονετικά μέσα σε εί
κοσι τρία χρόνια γάμου. Θυμήθηκε τον τεράστιο εσωτερικό χώρο του
καθεδρικού ναού του Άμστερνταμ και αισθάνθηκε να τον πλημμυρίζει ο
ακατανόητος και παράξενος ενθουσιασμός που το κενό αυτό του προξε
νούσε.
Έφτιαχνε τη βαλίτσα του όταν μπήκε η Μαρί-Κλωντ στο δωμάτιο·
μιλούσε για τους καλεσμένους της προηγούμενης μέρας, επιδοκιμάζο
ντας έντονα ορισμένες παρατηρήσεις που είχε ακούσει, καταδικάζοντας
με ξερό ύφος άλλα επιχειρήματα.
Ο Φραντς την κοίταξε για πολλή ώρα κι έπειτα είπε: «Δεν υπάρχει
διάλεξη στη Ρώμη».
Δεν καταλάβαινε: «Λοιπόν, γιατί πηγαίνεις;» Απάντησε: «Από
εδώ και επτά ή οκτώ μήνες έχω μια ερωμένη. Δεν θέλω να τη βλέπω στη
Γενεύη. Γι' αυτό και ταξιδεύω τόσο πολύ. Σκέφθηκα ότι θα ήταν καλύτε
ρα να σε προειδοποιήσω».
Μετά απ' τις πρώτες αυτές λέξεις, ένιωσε μια αμφιβολία. Το αρχικό
του θάρρος τον εγκατέλειπε. Γύρισε αλλού τα μάτια για να μη διαβάσει
πάνω στο πρόσωπο της Μαρί-Κλωντ την απελπισία που δεν θα μπορού
σαν παρά να προκαλέσουν τα λόγια του.
Μετά από μια σύντομη παύση, άκουσε: «Ναι, κι εγώ νομίζω ότι είναι
καλύτερα να είμαι προειδοποιημένη».
Ο τόνος ήταν σταθερός κι ο Φραντς ύψωσε τα μάτια: η Μαρί-Κλωντ
δεν ήταν καθόλου ταραγμένη. Έμοιαζε πάντα με τη γυναίκα που έλεγε
με μια καμπανιστή φωνή: «Τι απαίσιο κόσμημα!»

114

Συνέχισε: «Αφού έχεις το θάρρος να μου ανακοινώνεις ότι με απα
τάς από επτά ή οκτώ μήνες, μπορείς να μου πεις επίσης και με ποια;»
Έλεγε πάντοτε στον εαυτό του ότι δεν έπρεπε να προσβάλει τη Μα
ρί-Κλωντ, ότι έπρεπε να σεβαστεί τη γυναίκα σ' αυτήν. Τι είχε γίνει
όμως η γυναίκα στη Μαρί-Κλωντ; Μ' άλλα λόγια, τι είχε γίνει η εικόνα
της μητέρας την οποία είχε συνδέσει με τη γυναίκα του; Η μητέρα του,
η θλιμμένη και πληγωμένη μαμά του, που είχε φορέσει παράταιρα πα
πούτσια, είχε φύγει μαζί με τη Μαρί-Κλωντ· ίσως μάλιστα ούτε καν αυ
τό, μια και ποτέ δεν είχε υπάρξει σ' αυτήν. Το κατάλαβε μέσα σ' ένα βί
αιο κύμα μίσους.
«Δεν έχω κανένα λόγο να σ' το κρύψω», είπε. Αφού το ότι την απα
τούσε δεν την πλήγωνε, θα την πλήγωνε οπωσδήποτε να μάθει ποια
ήταν η αντίζηλος της. Πρόφερε τ' όνομα της Σαμπίνας, κοιτάζοντας την
ίσια στα μάτια.
Λίγο αργότερα, συνάντησε τη Σαμπίνα στο αεροδρόμιο. Το αερο
πλάνο απογειωνόταν και αισθανόταν όλο και πιο ελαφρύς. Έλεγε στον
εαυτό του ότι μετά από εννιά μήνες άρχιζε επιτέλους να ζει μέσα στην
αλήθεια.

115

8
Για τη Σαμπίνα ήταν σαν ο Φραντς να είχε παραβιάσει την πόρτα
του αδύτου της. Ήταν σαν να 'βλεπε στο άνοιγμα το κεφάλι της ΜαρίΚλωντ, το κεφάλι της Μαρί-Ανν, το κεφάλι του Άλαν του ζωγράφου
και το κεφάλι του γλύπτη που κρατούσε διαρκώς το δάχτυλο του, το κε
φάλι όλων των ανθρώπων που γνώριζε στη Γενεύη. Θα γινόταν, χωρίς
να το θέλει, η αντίζηλος μιας γυναίκας που της ήταν τελείως αδιάφορη.
Ο Φραντς θα χώριζε, κι εκείνη θα έπαιρνε θέση πλάι του πάνω σ' ένα
μεγάλο διπλό κρεβάτι. Από κοντά ή από μακριά, όλος ο κόσμος θα κοί
ταζε· θα έπρεπε εκείνη, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να παίζει κωμω
δία μπροστά σε όλο τον κόσμο· αντί να είναι η Σαμπίνα, θα ήταν υπο
χρεωμένη να υποδύεται το ρόλο της Σαμπίνας και να βρει τον τρόπο να
τον παίξει. Ο έρωτας που προσφερόταν στο κοινό σαν βοσκή, έπαιρνε
βάρος και γινόταν ένα άχθος. Μόνο που το σκεφτόταν λύγιζε εκ των
προτέρων κάτω απ' το βάρος αυτό.
Δειπνούσαν σ' ένα εστιατόριο της Ρώμης κι έπιναν κρασί. Εκείνη
έμενε σιωπηλή.
«Αλήθεια, δεν είσαι θυμωμένη;» ρώτησε ο Φραντς.
Τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν θυμωμένη. Ήταν ακόμα σε πλήρη
σύγχυση και δεν ήξερε αν έπρεπε ή όχι να χαρεί. Αναπολούσε τη συνά
ντηση τους στο βαγκόν-λι του τρένου για το Άμστερνταμ. Εκείνο το
βράδυ είχε νιώσει την επιθυμία να πέσει στα πόδια του, να τον ικετέψει
να την κρατήσει κοντά του, εν ανάγκη και διά της βίας, και να μην την
αφήσει ποτέ πια να φύγει. Εκείνο το βράδυ είχε νιώσει την ανάγκη να
ξεμπερδέψει μια για πάντα μ' αυτό το επικίνδυνο ταξίδι από προδοσία
σε προδοσία. Είχε νιώσει την ανάγκη να σταματήσει.
Τώρα, προσπαθούσε ν' αναπαραστήσει όσο γινόταν πιο έντονα εκεί
νη την παλιά επιθυμία της, να την επικαλεσθεί, ν' ακουμπήσει απάνω
της. Μάταια. Η αποκαρδίωσή της ήταν πιο ισχυρή.
Γύριζαν στο ξενοδοχείο μέσα στη βραδινή κίνηση. Με τους Ιταλούς
να χαλάνε τον κόσμο γύρω, να φωνασκούν, να χειρονομούν, μπορού
σαν να πηγαίνουν δίπλα δίπλα Και να σωπαίνουν χωρίς ν' ακούνε την
ίδια τη σιωπή τους.
Έπειτα, η Σαμπίνα έκανε πολλή ώρα την τουαλέτα της στο μπάνιο,
όσο ο Φραντς την περίμενε κάτω απ' την κουβέρτα στο μεγάλο διπλό
κρεβάτι. Όπως πάντα, μια μικρή λάμπα ήταν αναμμένη.
Βγαίνοντας απ' το μπάνιο, γύρισε το διακόπτη. Ήταν η πρώτη φορά
που έσβηνε έτσι το φως. Ο Φραντς θα έπρεπε να είχε δυσπιστήσει απέ116

ναντι σ' αυτή την κίνηση. Δεν την πρόσεξε, γιατί το φως δεν είχε γι' αυ
τόν καμιά σημασία. Όταν έκανε έρωτα, το ξέρουμε, κρατούσε τα μάτια
κλειστά.
Εξαιτίας ακριβώς αυτών των κλειστών ματιών η Σαμπίνα είχε σβήσει
τη λάμπα. Δεν θέλει να βλέπει, ούτε στο κλάσμα ενός δευτερολέπτου,
αυτά τα χαμηλωμένα βλέφαρα. Όπως λένε, τα μάτια είναι το παράθυρο
της ψυχής. Το κορμί τού Φραντς που παλεύει απάνω της με τα μάτια
κλειστά, είναι για κείνην ένα κορμί χωρίς ψυχή. Μοιάζει μ' ένα μικρό
ζώο που είναι ακόμα τυφλό κι αφήνει ν' ακούγονται αδύναμοι ήχοι
επειδή διψάει. Με τους υπέροχους μυς του ο Φραντς έμοιαζε στη συ
νουσία σαν ένα γιγάντιο κουτάβι που θήλαζε απ' το στήθος της. Ναι,
αλήθεια, έχει μία από τις ρώγες της στο στόμα, σαν να θηλάζει! Η ιδέα
ότι κάτω ο Φραντς είναι ένας ενήλικας αλλά επάνω είναι ένα νεογέννη
το που θηλάζει, ότι δηλαδή κοιμάται μ' ένα νεογέννητο, τούτη η ιδέα
αγγίζει γι' αυτήν τα όρια του ποταπού. Όχι, δεν θέλει πια ποτέ να τον
ξαναδεί να παλεύει απεγνωσμένα απάνω της, ποτέ πια δεν θα του δώσει
το στήθος της όπως μια σκύλα στο μικρό της, σήμερα είναι η τελευταία
φορά, η τελευταία φορά, αμετάκλητα.
Φυσικά, ήξερε ότι η απόφαση της ήταν το άκρον άωτο της αδικίας,
ότι ο Φραντς ήταν ο καλύτερος απ' όλους τους άντρες που είχε γνωρί
σει ποτέ, ότι ήταν έξυπνος, ότι καταλάβαινε τους πίνακες της, ότι ήταν
καλός, τίμιος, ωραίος, αλλά όσο περισσότερο τη συνειδητοποιούσε, τό
σο είχε ανάγκη να τη βιάσει αυτή την εξυπνάδα, αυτή την καλοσύνη
της ψυχής, αυτή την εξασθενημένη δύναμη.
Εκείνη τη νύχτα τον αγάπησε με περισσότερη παρά ποτέ ορμή, νιώ
θοντας έξαψη στην ιδέα ότι ήταν η τελευταία φορά. Τον αγαπούσε και
ήταν ήδη αλλού, μακριά από εδώ. Άκουγε ήδη να ηχεί στο βάθος η χρυ
σή σάλπιγγα της προδοσίας και ήξερε ότι ήταν ανίκανη ν' αντισταθεί σ'
αυτή τη φωνή. Της φαινόταν ότι πάλι άνοιγε μπροστά της ένας απέρα
ντος χώρος ελευθερίας, κι αυτή η έκταση τη διέγειρε. Δινόταν στον
Φραντς τρελά, άγρια, όπως ποτέ δεν του είχε δοθεί.
Ο Φραντς σφάδαζε πάνω στο κορμί της κι ήταν βέβαιος ότι τα κατα
λάβαινε όλα: στη διάρκεια του δείπνου η Σαμπίνα δεν μιλούσε και δεν
του είχε τίποτα πει απ' ό,τι σκεφτόταν για την απόφαση της, αλλά τώρα
καταλάβαινε. Του εκδήλωνε τη χαρά της, το πάθος της, τη συναίνεση
της, την επιθυμία της να ζήσει για πάντα μαζί του.
Έβλεπε τον εαυτό του σαν έναν καβαλάρη που καλπάζει μέσα σ' ένα
θαυμάσιο κενό, ένα κενό χωρίς σύζυγο, χωρίς παιδί, χωρίς νοικοκυριό,
ένα κενό θαυμάσιο, σαρωμένο απ' τη σκούπα του Ηρακλή, ένα κενό
θαυμάσιο που το γέμιζε με τον ερωτά του.
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Ο ένας απάνω στον άλλο, κάλπαζαν κι οι δυο τους. Πήγαιναν κι οι
δυο προς τα μάκρη που ποθούσαν. Τους ζάλιζε και τους δυο μια προδο
σία που τους απελευθέρωνε. Ο Φραντς κάλπαζε στη Σαμπίνα και πρό
διδε τη γυναίκα του, η Σαμπίνα κάλπαζε στον Φραντς και πρόδιδε τον
Φραντς.
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Για καμιά εικοσαριά χρόνια, η γυναίκα του υπήρξε γι' αυτόν η εν
σάρκωση της μητέρας του, ένα πλάσμα αδύναμο που έπρεπε να το προ
στατέψει. Η ιδέα αυτή ήταν πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα του για να μπο
ρέσει να την αποτινάξει μέσα σε δυο μέρες. Όταν γύρισε σπίτι του, είχε
τύψεις: μπορεί να είχε περάσει μια κρίση μετά την αναχώρηση του, θα
την έβρισκε ίσως τσακισμένη από τη θλίψη. Έστριψε δειλά το κλειδί
στην κλειδαριά και μπήκε στο δωμάτιο του. Φρόντισε να μην κάνει θό
ρυβο και τέντωσε το αυτί: ναι, ήταν στο σπίτι. Μετά από κάποιο δισταγ
μό, πήγε να της πει καλημέρα, όπως συνήθιζε.
Σήκωσε τα φρύδια της, κάνοντας την έκπληκτη: «Γύρισες πίσω,
εδώ;»
Αισθάνθηκε την ανάγκη ν' απαντήσει (με ειλικρινή έκπληξη):
«Πού ήθελες να πάω;» αλλά σώπασε.
Εκείνη ξαναμίλησε: «Για να είναι όλα ξεκάθαρα μεταξύ μας, νομίζω
ότι θα ήταν καλύτερα να μετακόμιζες σπίτι της, αμέσως». Όταν της τα
είχε ομολογήσει όλα, την ημέρα της αναχώρησης του, δεν είχε συγκε
κριμένα σχέδια. Ήταν έτοιμος να συζητήσει, κατά την επιστροφή του,
φιλικά για να τα ρυθμίσει όλα κάνοντας της το λιγότερο δυνατό κακό.
Δεν είχε προβλέψει πως εκείνη θα επέμενε ψυχρά ότι έπρεπε να φύγει
απ' το σπίτι.
Αυτή η συμπεριφορά οπωσδήποτε διευκόλυνε τα πράγματα, αλλά
παρά τη θέληση του, ένιωθε απογοητευμένος. Σ' όλη του τη ζωή, φοβό
ταν μήπως την πληγώσει και ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος για τον
οποίο είχε επιβάλει στον εαυτό του την εκούσια πειθαρχία μιας αποβλα
κωτικής μονογαμίας. Να λοιπόν που στα είκοσι χρόνια απάνω παρατη
ρούσε ότι οι φροντίδες του υπήρξαν όλως δι' όλου άχρηστες και ότι είχε
στερηθεί δεκάδες γυναίκες εξαιτίας μιας παρεξήγησης!
Μετά το απογευματινό του μάθημα πήγε κατευθείαν απ' το Πανεπι
στήμιο στη Σαμπίνα. Σχεδίαζε να της ζητήσει να περάσει τη νύχτα του
στο σπίτι της. Χτύπησε, κανένας δεν άνοιξε. Πήγε να περιμένει στο
απέναντι καφενείο, με τα μάτια στυλωμένα στην είσοδο του κτιρίου.
Οι ώρες περνούσαν και δεν ήξερε τι να κάνει. Σ' όλη του τη ζωή εί
χε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με τη Μαρί-Κλωντ. Αν τώρα γύριζε σπίτι
του θα 'πρεπε να ξαπλώσει δίπλα της όπως πρώτα; Βέβαια, θα μπορούσε
να κοιμηθεί στο ντιβάνι του διπλανού δωματίου. Δεν θα ήταν όμως μια
κίνηση λίγο επιδεικτική; Δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκεί κάποια εκ
δήλωση εχθρική; Ήθελε να μείνει φίλος με τη γυναίκα του! Αλλά και
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το να πάει να κοιμηθεί στο πλευρό της δεν ήταν επίσης δυνατόν. Ακου
γε ήδη τις ειρωνικές της ερωτήσεις: Πώς; Δεν προτιμούσε το κρεβάτι
της Σαμπίνας; Προτίμησε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
Την επομένη, ξαναγύρισε και χτυπούσε όλη την ήμερα στην πόρτα
της Σαμπίνας. Εις μάτην, πάντοτε.
Την μεθεπομένη, πήγε να βρει τη θυρωρό του κτιρίου όπου βρισκό
ταν το ατελιέ της Σαμπίνας. Δεν ήξερε τίποτα και τον έστειλε στην ιδιο
κτήτρια που της νοίκιαζε το ατελιέ. Τηλεφώνησε κι έμαθε ότι η Σαμπί
να το είχε ξενοικιάσει την προπαραμονή πληρώνοντας το νοίκι των
επόμενων τριών μηνών, όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο.
Για πολλές μέρες ακόμα, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τη Σαμπίνα
στο σπίτι της, ώσπου βρήκε το διαμέρισμα ανοιχτό και στο εσωτερικό
του τρεις άντρες με μπλε φόρμες που σήκωναν τα έπιπλα και τους πίνα
κες για να τα φορτώσουν σ' ένα μεγάλο καμιόνι που ήταν παρκαρισμένο
μπροστά στο σπίτι.
Τους ρώτησε πού θα μετέφεραν τα έπιπλα. Απάντησαν ότι τους
ήταν αυστηρά απαγορευμένο ν' αποκαλύψουν τη διεύθυνση.
Ετοιμαζόταν να τους γλιστρήσει στα χέρια μερικά χαρτονομίσματα
για να του αποκαλύψουν το μυστικό τους, αλλά ξαφνικά δεν είχε τη δύ
ναμη να το κάνει. Ήταν τελείως παραλυμένος από θλίψη. Δεν καταλά
βαινε τίποτα, δεν μπορούσε να εξηγήσει τίποτα στον εαυτό του. Το μό
νο που ήξερε ήταν ότι περίμενε αυτή τη στιγμή από τότε που είχε γνω
ρίσει τη Σαμπίνα. Είχε φθάσει αυτό που έπρεπε να φθάσει. Ο Φραντς
δεν αντιστεκόταν.
Βρήκε ένα μικρό διαμέρισμα στην παλιά πόλη. Πέρασε από το πα^
λιό του σπίτι σε κάποια στιγμή που ήταν βέβαιος ότι δεν θα έβρισκε ού
τε την κόρη του ούτε τη γυναίκα του, για να πάρει μερικά ρούχα και τα
απαραίτητα βιβλία. Πρόσεξε να μην πάρει τίποτα που θα μπορούσε να
λείψει της Μαρί-Κλωντ.
Μια μέρα την είδε πίσω απ' την τζαμαρία ενός ζαχαροπλαστείου.
Ήταν μαζί με δυο κυρίες και ξεχώριζε κανείς μια έντονη ζωηρότητα στο
πρόσωπο της όπου η ακάματη μιμητική είχε από καιρό χαράξει αναρίθ
μητες ρυτίδες. Οι κυρίες την άκουγαν και γελούσαν συνέχεια. Ο Φρα
ντς δεν μπορούσε να εμποδίσει τον εαυτό του από το να σκεφθεί ότι
τους μιλούσε για κείνον. Ήξερε οπωσδήποτε ότι η Σαμπίνα είχε εξαφα
νιστεί απ' τη Γενεύη τη στιγμή ακριβώς όπου εκείνος είχε αποφασίσει
να πάει να ζήσει μαζί της. Ήταν μια ιστορία αληθινά κωμική! Δεν μπο
ρούσε να εκπλήσσεται που γινόταν η χλεύη των φιλενάδων της γυναί
κας του.
Επέστρεψε στη νέα του κατοικία απ' όπου άκουγε τις καμπάνες της
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μητρόπολης του Αγίου Πέτρου. Εκείνη την ημέρα του είχαν παραδώσει
ένα τραπέζι από ένα κατάστημα. Ξέχασε τη Μαρί-Κλωντ και τις φίλες
της. Και για μια στιγμή, ξέχασε επίσης και τη Σαμπίνα. Κάθισε στο τρα
πέζι του. Χαιρόταν που το είχε διαλέξει μόνος του. Για είκοσι χρόνια, εί
χε ζήσει ανάμεσα σε έπιπλα που δεν είχε διαλέξει. Η Μαρί-Κλωντ ορ
γάνωνε τα πάντα, για πρώτη φορά στη ζωή του, είχε πάψει να είναι ένα
μικρό αγοράκι κι ήταν ανεξάρτητος. Την επομένη επρόκειτο να έρθει
ένας μαραγκός να του παραγγείλει ράφια. Είχε περάσει πολλές μέρες
σχεδιάζοντας αυτή τη Βιβλιοθήκη για να καθορίσει το σχέδιο της, τις
διαστάσεις και τη θέση της.
Τότε κατάλαβε ξαφνικά, κατάπληκτος, ότι δεν ήταν δυστυχισμένος.
Η φυσική παρουσία της Σαμπίνας μετρούσε πολύ λιγότερο απ' ό,τι είχε
φανταστεί. Αυτό που μετρούσε, ήταν η χρυσή τροχιά, η μαγική τροχιά
που εκείνη είχε αποτυπώσει στη ζωή του και που κανένας δεν μπορού
σε να του τη στερήσει. Πριν εξαφανιστεί απ' τον ορίζοντα του, πρόφτα
σε να του γλιστρήσει στο χέρι τη σκούπα του Ηρακλή κι είχε σαρώσει
απ' την ύπαρξη του όλα όσα δεν αγαπούσε. Αυτή η απρόσμενη ευτυχία,
αυτή η ευδαιμονία, αυτή η χαρά που του έδιναν η ελευθερία του και η
καινούρια του ζωή, ήταν ένα παρόν που εκείνη του είχε προσφέρει.
Εξάλλου, πάντοτε είχε προτιμήσει το μη-πραγματικό απ' το πραγ
ματικό. Όπως ένιωθε καλύτερα στις παρελάσεις (οι οποίες, καθώς έχω
πει, δεν είναι παρά ένα θέαμα κι ένα όνειρο) από ό,τι πίσω από την
έδρα όπου δίδασκε τους φοιτητές του, έτσι ήταν πιο ευτυχισμένος με
τη Σαμπίνα μεταμορφωμένη σε αθέατη θεά, απ' ό,τι ήταν με τη Σαμπί
να τον καιρό που διέσχιζε τον κόσμο μαζί της και σε κάθε του βήμα
έτρεμε για τον ερωτά της. Του είχε χαρίσει την ξαφνική ελευθερία του
ανθρώπου που ζει μόνος, τον είχε στολίσει με το φωτοστέφανο της
γοητείας. Γινόταν ελκυστικός στις γυναίκες· μια απ' τις φοιτήτριες του
τον ερωτεύθηκε.
Απότομα, σ' ένα κλάσμα χρόνου απίστευτα μικρό, όλο το σκηνικό
της ζωής του είχε αλλάξει. Πολύ πρόσφατα ακόμα, κατοικούσε σ' ένα
μεγαλοαστικό άνετο διαμέρισμα, με μια υπηρέτρια, μια κόρη και μια σύ
ζυγο, και να που τώρα μένει σε μια γκαρσονιέρα στην παλιά πόλη και
που η φιλεναδούλα του περνάει ουσιαστικά όλες τις νύχτες μαζί του!
Δεν χρειάζεται να τρέχουν στα ξενοδοχεία όλου του κόσμου· μπορεί να
κάνει έρωτα μαζί της μέσα στο ίδιο του το διαμέρισμα, στο ίδιο του το
κρεβάτι, μπροστά στα βιβλία του, και με το τασάκι του στο κομοδίνο του.
Δεν ήταν ούτε ωραία ούτε άσχημη, αλλά τόσο πολύ πιο νέα από κείνον! Θαύμαζε τον Φραντς, όπως ο Φραντς λίγο καιρό πρωτύτερα θαύ
μαζε τη Σαμπίνα. Δεν ήταν δυσάρεστο. Κι αν ίσως μπορούσε να θεωρή-
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σει σαν ένα μικρό κατάντημα την αντικατάσταση της Σαμπίνας ατό τη
φοιτήτρια με τα γυαλιά, αγρυπνούσε η καλοσύνη του για να τη δεχτεί
με χαρά, και δοκίμαζε γι' αυτήν μια πατρική αγάπη που ποτέ δεν είχε
μπορέσει να ικανοποιήσει, καθώς η Μαρί-Ανν δεν συμπεριφερόταν σαν
μια κόρη, αλλά σαν μια άλλη Μαρί-Κλωντ.
Μια μέρα, πήγε να βρει τη γυναίκα του για να της πει ότι ήθελε να
ξαναπαντρευτεί.
Η Μαρί-Κλωντ κούνησε το κεφάλι αρνητικά.
«Αν πάρουμε διαζύγιο, δεν θ' αλλάξει τίποτα. Δεν πρόκειται να χά
σεις τίποτα. Σου τ' αφήνω όλα!
- Για μένα, τα χρήματα δεν μετράνε, είπε.
- Λοιπόν, τι μετράει;
- Ο έρωτας.
- Ο έρωτας; εξεπλάγη ο Φραντς.
Η Μαρί-Κλωντ χαμογελούσε: ο έρωτας είναι μια μάχη. Θα πολεμή
σω πολύ καιρό. Ως την άκρη.
- Ο έρωτας είναι μια μάχη; Δεν έχω την παραμικρή διάθεση να μά
χομαι», είπε ο Φραντς και έφυγε.
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Μετά από τέσσερα χρόνια που είχε περάσει στη Γενεύη, η Σαμπίνα
έμενε τώρα στο Παρίσι και δεν κατάφερνε να συνέλθει απ' τη μελαγχο
λία της. Αν τη ρωτούσαν τι της συνέβαινε, δεν θα μπορούσε να βρει λέ
ξεις να το πει.
Το δράμα μιας ζωής μπορεί πάντοτε να εξηγηθεί με τη μεταφορά
της βαρύτητας. Λέμε ότι ένα βάρος έχει πέσει στους ώμους μας. Φέρου
με αυτό το βάρος, το υποφέρουμε ή δεν το υποφέρουμε. Πολεμάμε μαζί
του, κερδίζουμε ή χάνουμε. Τι ακριβώς, όμως, είχε συμβεί στη Σαμπίνα;
Τίποτα. Είχε εγκαταλείψει έναν άντρα επειδή ήθελε να τον εγκαταλεί
ψει. Μετά απ' αυτό την είχε ακολουθήσει; Είχε προσπαθήσει να εκδικη
θεί; Όχι. το δράμα του δεν ήταν το δράμα της βαρύτητας αλλά της ελα
φρότητας. Αυτό που είχε πέσει απάνω της δεν ήταν ένα φορτίο, αλλά η
αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι.
Μέχρις εδώ, οι στιγμές της προδοσίας τη γέμιζαν έξαψη και χαρά
στην ιδέα του καινούριου δρόμου που ανοιγόταν, και στην πάντοτε και
νούρια περιπέτεια της προδοσίας που την περίμενε στο τέλος του ταξι
διού. Τι θα γινόταν, όμως αν το ταξίδι τελείωνε; Μπορεί κανείς να προ
δώσει τους γονείς, ένα σύζυγο, έναν έρωτα, μια πατρίδα, τι θα μείνει
όμως για να προδώσει όταν πια δεν υπάρχουν ούτε γονείς, ούτε σύζυ
γος, ούτε έρωτας, ούτε πατρίδα;
Η Σαμπίνα αισθανόταν γύρω της το κενό. Κι αν ακριβώς αυτό το κε
νό ήταν ο σκοπός κάθε προδοσίας της;
Μέχρις εδώ, δεν το είχε συνειδητοποιήσει, κι αυτό είναι κατανοητό:
ο σκοπός που ακολουθεί κανείς είναι πάντοτε καλυμμένος. Μια νέα κο
πέλα που επιθυμεί ένα σύζυγο, επιθυμεί κάτι που της είναι τελείως
άγνωστο. Ο νέος άντρας που τρέχει πίσω απ' τη δόξα, δεν έχει ιδέα τι εί
ναι η δόξα. Αυτό που δίνει κάποιο νόημα στη συμπεριφορά μας, μας εί
ναι πάντοτε απόλυτα άγνωστο. Η Σαμπίνα αγνοεί επίσης ποιος σκοπός
κρύβεται πίσω απ' την επιθυμία της να προδίδει. Η αβάσταχτη ελαφρό
τητα του είναι; Μήπως αυτός είναι ο σκοπός; Από τον καιρό της αναχώ
ρησης της απ' τη Γενεύη κι έπειτα, κατακρίνει φρικτά τον εαυτό της γι'
αυτό.
Βρισκόταν ήδη τρία χρόνια στο Παρίσι, όταν έλαβε ένα γράμμα απ'
τη Βοημία. Ήταν ένα γράμμα απ' το γιο του Τόμας. Είχε ακούσει να μι
λούν γι' αυτήν, είχε βρει τη διεύθυνση της και απευθυνόταν σ' εκείνην
επειδή ήταν «η πιο στενή φίλη» του πατέρα του.
Της ανάγγειλε το θάνατο του Τόμας και της Τερέζας. Απ' ό,τι έλε123

γε στο γράμμα του, είχαν ζήσει τα τελευταία χρόνια σ' ένα χωριό όπου
ο Τόμας εργαζόταν σαν οδηγός σε φορτηγό. Πήγαιναν συχνά μαζί στη
γειτονική πόλη όπου περνούσαν τη νύχτα σ' ένα μικρό ξενοδοχείο. Ο
δρόμος διέσχιζε λόφους, είχε πολλές στροφές, και to φορτηγό είχε
πέσει σε μια χαράδρα. Είχαν βρει τα πτώματα τους πολτοποιημένα. Η
αστυνομία είχε παρατηρήσει ότι τα φρένα ήσαν σε πολύ κακή κατά
σταση.
Δεν κατάφερνε να συνέλθει απ' αυτή την είδηση. Ο τελευταίος δε
σμός της με το παρελθόν είχε σπάσει.
Κατά την παλιά της συνήθεια, προσπάθησε να συνέλθει κάνοντας
μια βόλτα σ' ένα νεκροταφείο. Το πιο κοντινό ήταν το νεκροταφείο του
Μονπαρνάς. Ήταν φτιαγμένο απ' τις πιο λεπτεπίλεπτες πέτρινες κα
τοικίες, από μικροσκοπικά παρεκκλήσια που υψώνονταν δίπλα στους
τάφους. Η Σαμπίνα δεν καταλάβαινε γιατί οι νεκροί επιθυμούσαν να
έχουν από πάνω τους απομιμήσεις παλατιών. Αυτό το νεκροταφείο,
ήταν η περηφάνια απολιθωμένη. Οι κάτοικοι αυτού του νεκροταφείου,
όχι μόνον δεν ήσαν πιο λογικοί μετά το θάνατο, αλλά ακόμα πιο μωροί
απ' ό,τι όταν ήσαν ζωντανοί. Στήριζαν τη σημασία τους πάνω στα μνη
μεία. Εδώ δεν αναπαύονταν πατέρες, αδελφοί, γιοι ή γιαγιάδες, αλλά
πρόσωπα επίσημα κι αξιωματούχοι του κράτους, πρόσωπα φορτωμένα
τίτλους και διακρίσεις· ακόμα κι ένας υπάλληλος των ταχυδρομείων
πρόσφερε εδώ στον κοινό θαυμασμό τη σειρά του, το βαθμό του, την
κοινωνική του θέση - την αξιοπρέπεια του.
Προχωρώντας σ' ένα απ' τα δρομάκια του νεκροταφείου, παρατήρησε ότι λίγο μακρύτερα γινόταν μια ταφή. Ο επικεφαλής νεκροθάφτης
είχε τα χέρια του γεμάτα λουλούδια και τα μοίραζε στους συγγενείς και
στους φίλους: ένα στον καθένα. Έδωσε ένα στη Σαμπίνα. Εκείνη μπήκε
στην πομπή. Έπρεπε να στρίψει κανείς από πολλά μνήματα για να φθά
σει στο λάκκο απ' όπου είχε αφαιρεθεί ή πλάκα. Έσκυψε. Ο λάκκος
ήταν πολύ βαθύς. Πέταξε το λουλούδι. Το λουλούδι διέγραψε μικρές
ελλείψεις και χτύπησε πάνω στο φέρετρο. Στη Βοημία δεν υπάρχουν
τάφοι τόσο βαθείς. Στο Παρίσι, οι τάφοι είναι τόσο βαθείς όσο τα σπίτια
είναι ψηλά. Τα μάτια της στάθηκαν πάνω στην πλάκα που περίμενε
στην άκρη, δίπλα στο λάκκο. Ξαφνικά, αυτή η πλάκα τη γέμισε τρόμο.
Γύρισε γρήγορα-γρήγορα σπίτι της.
Ό λ η την ημέρα, σκεφτόταν αυτή την πλάκα. Γιατί την είχε τρομάξει
τόσο πολύ;
Έδωσε στον εαυτό της τούτη την απάντηση: όταν ένας τάφος κλεί
νεται με μια πλάκα, ένας νεκρός δεν μπορεί ποτέ να βγει απ' αυτόν.
Αλλά, έτσι κι αλλιώς, ο νεκρός δεν θα βγει απ' τον τάφο του! Λοι-
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πόν, δεν είναι το ίδιο είτε κείται κάτω απ' τον άργιλο ή κάτω από μια
πλάκα;
Όχι, δεν είναι το ίδιο: αν ο τάφος είναι κλεισμένος με μια πλάκα, εί
ναι επειδή δεν θέλουν να ξαναγυρίσει ο νεκρός. Η βαριά πλάκα του λέ
ει: «Μείνε εκεί που είσαι!»
Η Σαμπίνα θυμόταν τον τάφο του πατέρα της. Πάνω απ' το φέρετρο
ήταν ο άργιλος, πάνω στον άργιλο φύτρωναν λουλούδια, ένα σφενδάμι
άπλωνε τις ρίζες του προς το φέρετρο, και μπορούσε να πει κανείς ότι ο
νεκρός έβγαινε από τον τάφο του μέσα απ' αυτά τα λουλούδια κι αυτές
τις ρίζες. Αν ο πατέρας της είχε θαφτεί κάτω από μια πλάκα, ποτέ δεν θα
μπορούσε να του μιλάει μετά το θάνατο του, ποτέ δεν θα μπορούσε ν'
ακούσει μέσα στο φύλλωμα του δέντρου, τη φωνή του που συγχωρούσε.
Με τι λοιπόν μπορούσε να μοιάζει το νεκροταφείο όπου αναπαύο
νταν ο Τόμας κι η Τερέζα;
Για μια ακόμα φορά τους σκεφτόταν. Πήγαιναν κάπου-κάπου στη
γειτονική πόλη και περνούσαν τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Αυτό το μέρος
του γράμματος την είχε συνταράξει. Πιστοποιούσε ότι ήσαν ευτυχισμέ
νοι. Ξανάβλεπε τον Τόμας σα να ήταν ένας απ' τους πίνακες της: στο
πρώτο πλάνο ο Δον Ζουάν σαν ένας ψεύτικος διάκοσμος ζωγραφισμέ
νος απ' το χέρι ενός ζωγράφου ναΐφ- από μια ρωγμή στο διάκοσμο, δια
κρινόταν ο Τριστάνος. Είχε πεθάνει σαν Τριστάνος, κι όχι σαν Δον Ζου
άν. Οι γονείς της Σαμπίνας είχαν πεθάνει την ίδια εβδομάδα. Ο Τόμας
και η Τερέζα την ίδια στιγμή. Ξαφνικά, ένιωσε την ανάγκη να ήταν με
τον Φραντς.
Όταν του είχε μιλήσει για τους περιπάτους της στα νεκροταφεία,
εκείνος είχε δείξει αποστροφή κι είχε συγκρίνει τα νεκροταφεία με μια
συσσώρευση οστών και λίθων. Εκείνη την ημέρα είχε ανοίξει ανάμεσα
τους ένα βάραθρο μη κατανόησης. Σήμερα, στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς, απλώς καταλαβαίνει τι ήθελε να πει. Λυπάται που ήταν ανυπό
μονη. Αν είχαν μείνει μαζί περισσότερο καιρό, θα είχαν ίσως αρχίσει σιγά-σιγά να καταλαβαίνουν τις λέξεις που πρόφεραν. Τα λεξιλόγια τους
θα είχαν σεμνά και αργά προσεγγίσει το ένα το άλλο, όπως οι πολύ δει
λοί εραστές, κι η μουσική και των δυο τους θα είχε αρχίσει να λιώνει μέ
σα στη μουσική του άλλου. Είναι όμως πολύ αργά.
Ναι, είναι πολύ αργά και η Σαμπίνα ξέρει ότι δεν θα μείνει στο Πα
ρίσι, ότι θα πάει πιο μακριά, ακόμα πιο μακριά, γιατί αν πέθαινε εδώ, θα
την έκλειναν κάτω από μια πέτρα, και μια γυναίκα που δεν μπορεί να
μείνει ακίνητη δεν μπορεί να υποφέρει την ιδέα ότι θα της σταματήσουν
μια για πάντα το τρέξιμο της.
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Όλοι οι φίλοι του Φραντς ήξεραν τι συνέβαινε με τη Μαρί-Κλωντ,
κι όλοι ήξεραν τι συνέβαινε με τη φοιτήτρια του με τα μεγάλα γυαλιά.
Μόνο την ιστορία της Σαμπίνας δεν ήξερε κανένας. Ο Φραντς είχε άδι
κο να νομίζει ότι η Μαρί-Κλωντ μιλούσε για κείνην στις φίλες της. Η
Σαμπίνα ήταν ωραία κι η Μαρί-Κλωντ δεν θα ήθελε να συγκρίνει κανείς
νοερά τα πρόσωπα τους.
Από φό6ο μήπως τον ανακαλύψει, ο Φραντς δεν της είχε ποτέ ζη
τήσει ούτε ένα πίνακα, ούτε ένα σχέδιο, ούτε καν μια φωτογραφία ταυ
τότητας. Είχε λοιπόν εξαφανιστεί απ' την ύπαρξη του. Είχε περάσει μα
ζί της την πιο ωραία χρονιά της ζωής του, αλλά δεν υπήρχε καμιά απτή
απόδειξη απ' αυτήν.
Ένας λόγος παραπάνω να του κάνει περισσότερη ευχαρίστηση το
να της είναι πιστός.
Όταν ξαναβρίσκονται μόνοι μέσα στο δωμάτιο τους, η νεαρή του φί
λη σηκώνει καμιά φορά το κεφάλι απ' το βιβλίο της και του ρίχνει ένα
βλέμμα ερωτηματικό: «Τι σκέφτεσαι;»
Ο Φραντς είναι καθισμένος σε μια πολυθρόνα, με τα μάτια καρφω
μένα στο ταβάνι. Ό,τι κι αν απαντάει, σκέφτεται σίγουρα τη Σαμπίνα.
Όταν δημοσιεύει μια μελέτη σε μια επιστημονική επιθεώρηση, η
φοιτήτρια του είναι η πρώτη του αναγνώστρια και θέλει να το συζητήσει
μαζί του. Εκείνος, όμως, σκέφτεται τι θα έλεγε η Σαμπίνα γι' αυτό τα
κείμενο. Ό,τι κάνει το κάνει για τη Σαμπίνα και με τον τρόπο που θα
άρεσε στη Σαμπίνα.
Πρόκειται για μια πολύ αθώα απιστία, κομμένη και ραμμένη στα μέ
τρα του Φραντς, που ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει κακό στη φοιτή
τρια του με τα γυαλιά. Το ότι συντηρεί τη λατρεία της Σαμπίνας, είναι
περισσότερο μια θρησκεία παρά ένας έρωτας.
Άλλωστε, από τη θεολογία αυτής της θρησκείας προκύπτει το ότι τη
νεαρή του ερωμένη τού την έστειλε η Σαμπίνα. Ανάμεσα στον γήινο
έρωτα του και τον υπεργήινο έρωτα του, βασιλεύει λοιπόν μια τέλεια
ομόνοια, κι αν ο υπεργήινος έρωτας περιέχει κατ' ανάγκη (από το γεγο
νός και μόνον ότι είναι υπεργήινος) ένα ισχυρό μέρος ανεξήγητου και
ακατανόητου (ας θυμηθούμε το λεξικό των παρεξηγημένων λέξεων, αυ
τό το μακρύ κατάλογο των παρεξηγήσεων!), ο γήινος έρωτας του στηρί
ζεται πάνω σε μια αληθινή κατανόηση.
Η φοιτήτρια είναι πολύ πιο νέα απ' τη Σαμπίνα, η μουσική παρτι
τούρα της ζωής της έχει μόλις σχεδιαστεί κι εκείνη καταχωρεί εκεί μ' ευ126

γνωμοσύνη τα μοτίβα που έχει δανειστεί απ' τον Φραντς. Η Μεγάλη
Πορεία του Φραντς είναι επίσης ένα άρθρο της πίστης του. Για κείνην,
όπως γι' αυτόν, η μουσική είναι μέθη διονυσιακή. Πηγαίνουν συχνά για
χορό. Ζουν μέσα στην αλήθεια, δεν έχουν μυστικά για τους άλλους.
Αποζητούν τη συντροφιά φίλων, συναδέλφων, φοιτητών και αγνώ
στων, κάθονται στο τραπέζι, πίνουν και φλυαρούν ευχαρίστως μαζί
τους. Φεύγουν συχνά για εκδρομή στις Άλπεις. Ο Φραντς σκύβει μπρο
στά, η νεαρή κοπέλα πηδάει στην πλάτη του και την κουβαλάει καλπά
ζοντας στα λιβάδια, απαγγέλλοντας με δυνατή φωνή ένα μεγάλο γερ
μανικό παραμύθι που του είχε μάθει η μητέρα του όταν ήταν παιδί. Η μικρή σκάει στα γέλια, τον κρατάει απ' το λαιμό και θαυμάζει τις γάμπες
του, τους ώμους του και τα πνευμόνια του. Το μόνο πράγμα που το νόη
μα του της διαφεύγει, είναι αυτή η παράξενη συμπάθεια που τρέφει ο
Φραντς για όλες ης χώρες που υποφέρουν κάτω απ' το ρώσικο ζυγό.
Την ημέρα της επετείου της εισβολής, ένας τσέχικος σύνδεσμος της Γε
νεύης οργανώνει μια αναμνηστική τελετή. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι μέσα στην αίθουσα. Ο ομιλητής έχει γκρίζα μαλλιά κατσαρωμένα με το σίδερο απ' τον κουρέα. Διαβάζει ένα μακροσκελή λόγο Kar κα
ταφέρνει να κάνει να τον βαρεθούν αυτή η χούφτα των ενθουσιωδών
που έχουν έρθει εδώ για να τον ακούσουν. Μιλάει γαλλικά χωρίς λάθη,
αλλά με μια τρομερή προφορά. Κατά διαστήματα, για να υπογραμμίσει
τη σκέψη του, τεντώνει τον δείκτη του, σαν για ν' απειλήσει τους αν
θρώπους που είναι καθισμένοι στην αίθουσα.
Η φοιτήτρια με τα γυαλιά κάθεται δίπλα στον Φραντς και πνίγει ένα
χασμουρητό. Ο Φραντς, όμως, χαμογελάει μ' ένα ύφος μακάριο. Έχει τα
μάτια του στυλωμένα στον τύπο με τα γκρίζα μαλλιά, που τον βρίσκει
συμπαθητικό μ' αυτόν τον εντυπωσιακό δείκτη. Λέει μέσα του ότι αυτός
ο άνθρωπος είναι ένας μυστικός αγγελιαφόρος, ένας άγγελος που δια
τηρεί την επικοινωνία ανάμεσα σ' αυτόν και τη θεά του. Κλείνει τα μά
τια κι ονειρεύεται. Κλείνει τα μάτια όπως τα είχε κλείσει πάνω στο κορ
μί της Σαμπίνας σε δεκαπέντε ξενοδοχεία της Ευρώπης και σ' ένα ξενο
δοχείο της Αμερικής.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
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Η Τερέζα επέστρεψε γύρω στις μιάμιση μετά τα μεσάνυχτα, πήγε
στο μπάνιο, φόρεσε μια πιτζάμα και ξάπλωσε στο πλευρό του Τόμας.
Κοιμόταν. Σκυμμένη πάνω απ' το πρόσωπο του, τη στιγμή που επρόκει
το ν' ακουμπήσει τα χείλια της σ' αυτό, βρήκε ότι τα μαλλιά του είχαν
μια παράξενη μυρωδιά. Για ώρα, βύθισε τα ρουθούνια της σ' αυτά. Τον
οσμιζόταν σαν ένας σκύλος και στο τέλος κατάλαβε: ήταν μια μυρωδιά
γυναικεία, η μυρωδιά του φύλου.
Στις έξι χτύπησε το ξυπνητήρι. Ήταν η στιγμή του Καρένιν. Ξυπνού
σε πάντοτε πολύ πριν απ' αυτούς, αλλά δεν τολμούσε να τους ενοχλήσει.
Περίμενε ανυπόμονα το χτύπημα του ξυπνητηριού, που του έδινε το δι
καίωμα να πηδήξει στο κρεβάτι, να ποδοπατήσει τα κορμιά τους και να
χώσει εκεί το μουσούδι του. Στην αρχή, είχαν προσπαθήσει να τον εμπο
δίσουν και να τον διώξουν απ' το κρεβάτι, αλλά το σκυλί ήταν πιο πεισματάρικο από τ' αφεντικά του και είχε καταλήξει να επιβάλει τα δικαιώ
ματα του. Αλλωστε, εδώ και κάμποσο καιρό η Τερέζα είχε παρατηρήσει
ότι δεν ήταν δυσάρεστο ν' αρχίζει την ημέρα με το κάλεσμα του Καρένιν.
Για κείνον, η στιγμή της αφύπνισης ήταν μια ανόθευτη ευτυχία: έδειχνε
μια απλοϊκή και ζωώδη έκπληξη που ακόμα ήταν του κόσμου τούτου και
χαιρόταν ειλικρινά γι' αυτό. Αντίθετα, η Τερέζα ξυπνούσε παρά τη θέλη
ση της, με την επιθυμία να προεκτείνει τη νύχτα και να μη ξανανοίξει τα
μάτια. Τώρα, ο Καρένιν περίμενε στην είσοδο, με τα μάτια υψωμένα στην
κρεμάστρα όπου βρίσκονταν το περιλαίμιο και το λουρί του. Η Τερέζα
του πέρασε το περιλαίμιο και πήγαν για ψώνια. Αγόρασε γάλα, ψωμί,
βούτυρο, και, όπως πάντα, ένα κρουασάν για κείνον. Στο δρόμο της επι
στροφής, ο Καρένιν τριπόδιζε δίπλα της, με το κρουασάν στο στόμα. Κοί
ταζε περήφανα γύρω του, ενθουσιασμένος ασφαλώς που έκανε να τον
προσέχουν και να τον δείχνουν με το δάχτυλο.
Στο σπίτι, στάθηκε να καιροφυλακτεί στο κατώφλι του δωματίου, με
το κρουασάν στο στόμα, περιμένοντας ν' αντιληφθεί ο Τόμας την πα
ρουσία του, να γονατίσει, ν' αρχίσει να γκρινιάζει και να κάνει πως θα
του τ' αρπάξει. Αυτή η σκηνή επαναλαμβανόταν μέρα με την ημέρα.
Περνούσαν πέντε ολόκληρα λεπτά κυνηγώντας ο ένας τον άλλο γύρωγύρω στο διαμέρισμα ώσπου να χωθεί ο Καρένιν κάτω απ' το τραπέζι και
να καταβροχθίσει γρήγορα-γρήγορα το κρουασάν του.
Τη φορά αυτή, όμως, περίμενε μάταια την πρωινή τελετή. Ένα
τρανζίστορ ήταν ακουμπισμένο πάνω στο τραπέζι κι ο Τόμας άκουγε.
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Το ραδιόφωνο μετέδιδε ένα πρόγραμμα για τους Τσέχους εξόρι
στους. Ήταν ένα μοντάζ από ιδιωτικές συζητήσεις που τις είχε ακούσει
και μαγνητοφωνήσει κρυφά ένας Τσέχος κατάσκοπος που είχε εισχωρή
σει ανάμεσα στους εξόριστους για να επιστρέψει έπειτα μετά βαΐων και
κλάδων στη χώρα. Επρόκειτο για ασήμαντες φλυαρίες, που κατά και
ρούς διακόπτονταν από ωμές λέξεις για το καθεστώς της κατοχής, αλλά
επρόκειτο επίσης και για φράσεις όπου οι εξόριστοι αλληλοχαρακτηρίζονταν αμοιβαίως ηλίθιοι και απατεώνες. Η εκπομπή επέμενε κυρίως σ'
εκείνες τις περικοπές: έπρεπε πράγματι ν' αποδειχθεί όχι μόνον ότι αυ
τοί οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για τη Σοβιετική Ένωση (πράγμα που
δεν πειράζει κανένα), αλλά ότι αλληλοσυκοφαντούνται χωρίς να διστά
ζουν να χρησιμοποιούν και βρωμόλογα. Εκείνο που είναι περίεργο, εί
ναι ότι λέει κανείς χυδαιότητες από το πρωί ως το βράδυ, αλλά αν ακού
σει για λίγο στο ραδιόφωνο κάποιον γνωστό και σεβάσμιο να υπογραμ
μίζει τις φράσεις του μ' ένα «δεν μας χέζουν», απογοητεύεται λίγο, θέ
λει δεν θέλει.
«Αυτό, αυτό άρχισε με τον Προτσάζκα!» είπε ο Τόμας χωρίς να στα
ματήσει ν' ακούει.
Ο Γιαν Προτσάζκα ήταν ένας Τσέχος μυθιστοριογράφος, σαραντά
ρης, με μια ζωτικότητα ταύρου, που πολύ πριν από το 1968 είχε αρχίσει
να κριτικάρει φανερά την κατάσταση στη χώρα. Ήταν ένας από τους δη
μοφιλέστερους ανθρώπους της Άνοιξης της Πράγας, αυτής της μεθυστι
κής φιλελευθεροποίησης του κομμουνισμού που τελείωσε με τη ρώσικη
εισβολή. Λίγο μετά την εισβολή, όλος ο τύπος άρχισε να τον κυνηγάει,
αλλά όσο περισσότερο τον κυνηγούσαν, τόσο περισσότερο τον αγαπούσε ο κόσμος. Το ραδιόφωνο (βρισκόμαστε στα 1970) είχε λοιπόν αρχί
σει να μεταδίδει σε συνέχειες ιδιωτικές συνομιλίες που είχε δυο χρόνια
πριν ο Προτσάζκα (δηλαδή την άνοιξη του 1968) μ' έναν καθηγητή του
πανεπιστημίου. Κανένας από τους δυο δεν είχε υποψιαστεί ότι μέσα στο
διαμέρισμα του καθηγητή είχε τοποθετηθεί κρυφά ένα σύστημα μικρο
φώνων και ότι παρακολουθούσαν και την παραμικρή τους κίνηση από
καιρό! Ο Προτσάζκα διασκέδαζε πάντοτε τους φίλους του με τις υπερ
βολές και τους εξωφρενισμούς του. Και να που μπορούσε ν' ακούσει κα
νείς αυτές τις απρέπειες σε μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών. Η μυ
στική αστυνομία, που είχε μοντάρει το πρόγραμμα, είχε φροντίσει να
υπογραμμίσει ένα απόσπασμα όπου ο μυθιστοριογράφος κορόιδευε τους
φίλους του, παραδείγματος χάριν τον Ντούμπτσεκ. Οι άνθρωποι ποτέ
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δεν χάνουν ευκαιρία για να ξεσκαρτάρουν τους φίλους τους, αλλά, πα
ραδόξως, ο πολυαγαπημένος τους Προτσάζκα τους ενοχλούσε πιο πολύ
κι απ' τη μισητή μυστική αστυνομία!
Ο Τόμας έκλεισε το ραδιόφωνο και είπε: «Μυστική αστυνομία
υπάρχει σ' όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά μόνον σε μας μεταδίδει τις
μαγνητοφωνήσεις της απ' το ραδιόφωνο! Είναι ανήκουστο!
- Όχι τόσο όσο αυτό! είπε η Τερέζα. Όταν ήμουν δεκατεσσάρων
χρόνων, κρατούσα προσωπικό ημερολόγιο. Φοβόμουν μήπως κανένας
το διάβαζε. Το έκρυβα στον αχυρώνα. Η μαμά κατάφερε να το ανακαλύ
ψει. Μια μέρα, στο τραπέζι, την ώρα που τρώγαμε σούπα, το 'βγάλε από
την τσέπη της και είπε: «Ακούστε όλοι καλά!», κι άρχισε να διαβάζει
δυνατά και χτυπιόταν απ' τα γέλια σε κάθε φράση. Ό λ η η οικογένεια
ξεκαρδίστηκε και ξέχασε να φάει».
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Προσπαθούσε πάντοτε να την πείσει να τον αφήνει να παίρνει το
πρωινό μόνος του και να μένει εκείνη ξαπλωμένη. Αλλά δεν ήθελε ν'
ακούει κουβέντα. Ο Τόμας δούλευε από τις επτά ως τις τέσσερις, κι αυ
τή από τις τέσσερις ως τα μεσάνυχτα. Αν δεν έπαιρνε το πρωινό μαζί
του, δεν θα μιλούσαν παρά μόνον τις Κυριακές. Σηκωνόταν, λοιπόν,
την ίδια ώρα μαζί του και όταν αυτός έφευγε ξάπλωνε πάλι κι έπαιρνε
έναν υπνάκο.
Την ήμερα εκείνη όμως φοβόταν μήπως την πάρει ο ύπνος, επειδή
ήθελε να πάει στις δέκα στη σάουνα, στα λουτρά του νησιού Ζοφίν.
Υπήρχαν πολλοί που ήθελαν, ήταν λίγες οι θέσεις, και δεν μπορούσε
να μπει κανείς παρά μόνο αν είχε τα μέσα. Ευτυχώς, η ταμίας ήταν η γυ
ναίκα ενός καθηγητή που τον είχαν αποκλείσει απ' το πανεπιστήμιο. Ο
καθηγητής ήταν ο φίλος ενός αρρώστου που είχε παλιά ο Τόμας. Ο Τό
μας είχε μιλήσει στον άρρωστο, ο άρρωστος είχε μιλήσει στον καθηγη
τή, ο καθηγητής στη γυναίκα του κι η Τερέζα είχε τη θέση της κρατημέ
νη μια φορά την εβδομάδα.
Πήγε με τα πόδια. Σιχαινόταν τα τραμ που ήσαν διαρκώς φίσκα,
όπου οι άνθρωποι σφίγγονταν ο ένας απάνω στον άλλο σ' ένα είδος θα
νάσιμου εναγκαλισμού, πατούσαν ο ένας τον άλλο, ξήλωναν τα κου
μπιά των παλτών τους και βρίζονταν.
Έριχνε ένα ψιλόβροχο. Οι άνθρωποι βιάζονταν, κρατούσαν πάνω
απ' τα κεφάλια τους τις ομπρέλες τους ανοιχτές και, ξαφνικά, στα πεζο
δρόμια γινόταν πατείς με πατώ σε. Οι ομπρέλες σκουντούσαν η μία πά
νω στην άλλη. Οι άντρες ήσαν ευγενικοί και, περνώντας δίπλα στην
Τερέζα, ύψωναν την ομπρέλα τους για να την αφήσουν να περάσει.
Αλλά οι γυναίκες δεν έκαναν ούτε μια σπιθαμή τόπο. Κοίταζαν μπρο
στά τους, με σφιγμένο πρόσωπο, περιμένοντας η καθεμιά ότι η άλλη θα
παραδεχτεί την αδυναμία της και θα συνθηκολογήσει. Η συνάντηση
των ομπρελών ήταν μια αναμέτρηση δυνάμεων. Στην αρχή, η Τερέζα
παραμέριζε, αλλά όταν κατάλαβε πως δεν υπήρχε καμιά ανταπόκριση
στην ευγένεια της, έσφιξε πιο δυνατά την ομπρέλα της, όπως και οι άλ
λες. Πολλές φορές η ομπρέλα της τσούγκριζε βίαια με την ομπρέλα που
ερχόταν από απέναντι, αλλά κανείς ποτέ δεν ζητούσε συγγνώμη. Συνή
θως, κανείς δεν ξέσφιγγε τα δόντια· άκουσε δυο ή τρεις φορές: «Βρωμιάρα!» ή «Σκατά!»
Ανάμεσα στις οπλισμένες με ομπρέλες γυναίκες, υπήρχαν πιο νέες
και πιο ηλικιωμένες, αλλά οι νέες ήσαν από τους πιο επίμονους μαχη-
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τές. Η Τερέζα θυμόταν τις μέρες της εισβολής. Νέα κορίτσια με μίνι
φούστα περνούσαν και ξοναπερνούσαν ανεμίζοντας τη σημαία στην
άκρη ενός κονταριού. Ήταν ένα πραξικόπημα εναντίον της σεμνοτυφίας, εναντίον των καταναγκασμένων σε πολύχρονο σεξουαλικό ασκητισμό ρώσων στρατιωτών. Στην Πράγα, θα πρέπει να αισθάνονταν σαν
να βρίσκονταν σ' έναν πλανήτη που τον είχε ανακαλύψει κάποιος συγ
γραφέας επιστημονικής φαντασίας, έναν πλανήτη κατοικημένο από
απίστευτα κομψές γυναίκες, που εκφράζανε την περιφρόνηση τους,
στηριγμένες ψηλά πάνω σε μακριές τορνευτές γάμπες, τέτοιες που δεν
είχε δει ολόκληρη η Ρωσία για πέντε ή έξι αιώνες.
Τις μέρες εκείνες, είχε πάρει αναρίθμητες φωτογραφίες των γυναι
κών αυτών με φόντο τα άρματα μάχης. Πόσο τις θαύμαζε τότε! Και ήσαν
ακριβώς οι ίδιες γυναίκες που σήμερα τις έβλεπε να προχωρούν κατα
πάνω της, εριστικές και χυδαίες. Αντί για σημαία, κρατούσαν μια ομπρέ
λα, αλλά την κρατούσαν με την ίδια έπαρση. Ήσαν έτοιμες ν' αντιμετω
πίσουν με την ίδια ορμή τόσο μια ξένη στρατιά όσο και την ομπρέλα
που αρνιόταν να παραμερίσει στο πέρασμα τους.
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Φθάνει στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου ορθώνεται η αυστη
ρή μητρόπολη της Τυν και τα μπαρόκ σπίτια είναι στη σειρά σε ορθογώ
νια παραλληλεπίπεδα. Το παλιό Δημαρχείο του 14ου αι. που άλλοτε
έπιανε μια ολόκληρη πλευρά της πλατείας, κείται σε ερείπια εδώ και εί
κοσι επτά χρόνια. Η Βαρσοβία, η Δρέσδη, η Κολωνία, η Βουδαπέστη, το
Βερολίνο, έμειναν φρικτά ανάπηρες απ' τον τελευταίο πόλεμο, αλλά οι
κάτοικοι τους τις ανοικοδόμησαν, και γενικά πρόσεξαν ν' αναπαλαιώ
σουν τις ιστορικές συνοικίες, με τη μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτές οι πό
λεις έκαναν τους κατοίκους της Πράγας να νιώθουν συμπλέγματα κατω
τερότητας. Το μόνο ιστορικό κτίριο που είχε καταστραφεί εδώ an' τον
πόλεμο, ήταν αυτό το αρχαίο Δημαρχείο. Αποφάσισαν να διατηρήσουν
για πάντα τα συντρίμμια, από φόβο μήπως ο πρώτος Πολωνός ή ο πρώ
τος Γερμανός που θα ερχόταν, τους κατηγορούσε ότι δεν είχαν υποφέ
ρει αρκετά. Μπροστά σ' αυτούς τους διαπρεπείς σοβάδες που οφείλουν
να παραμείνουν στην αιωνιότητα ως το κατηγορώ του πολέμου, ορθώ
νεται μια μεταλλική εξέδρα για την εκδήλωση στην οποία το κομμουνι
στικό κόμμα οδήγησε χθες ή θα οδηγήσει αύριο το λαό της Πράγας.
Η Τερέζα κοίταζε το κατεστραμμένο Δημαρχείο κι αυτό το θέαμα
της θύμιζε ξαφνικά τη μητέρα της: αυτή τη διαστροφική ανάγκη να εκ
θέτει τα συντρίμμια της, να εκθειάζει την ασχήμια της, να επιδεικνύει τη
μιζέρια της, να γυμνώνει το κουτσουρεμένο κομμάτι του ακρωτηριασμέ
νου χεριού της και να υποχρεώνει όλο τον κόσμο να το κοιτάζει. Όλα,
τον τελευταίο αυτό καιρό, της θύμιζαν τη μητέρα της, σαν ο μητρικός
κόσμος από τον οποίο είχε ξεφύγει καμιά δεκαριά χρόνια νωρίτερα, να
την είχε φθάσει και να την περικύκλωνε απ' όλες τις μεριές. Γι' αυτό το
λόγο είχε διηγηθεί στη διάρκεια του πρωινού ότι η μητέρα της διάβαζε
το ημερολόγιο της στην οικογένεια σκασμένη στα γέλια. Όταν μια φι
λική κουβέντα μπροστά σ' ένα ποτήρι κρασί μεταδίδεται δημόσια απ' το
ραδιόφωνο, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει παρά ένα πράγμα: ότι ο κό
σμος έχει μεταβληθεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Η Τερέζα χρησιμοποιούσε τη λέξη αυτή από τα παιδικά της χρόνια
σχεδόν, για να εκφράσει την ιδέα που είχε για τη ζωή της μέσα στην οι
κογένεια της. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι ένας κόσμος όπου
διαρκώς ζει ο ένας πάνω στον άλλο, μέρα νύχτα. Οι σκληρότητες κι η
βία δεν είναι παρά μόνο μια δευτερεύουσα και καθόλου απαραίτητη όψη
τους. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι η απόλυτη εξαφάνιση της
ιδιωτικής ζωής. Ο Προτσάζκα, που δεν ήταν καν ασφαλής στο σπίτι του

136

όταν μιλούσε μ' ένα φίλο μπροστά σ' ένα ποτήρι, ζούσε (χωρίς αμφιβο
λία, ήταν το μοιραίο του σφάλμα!) μέσα σ' ένα στρατόπεδο συγκέντρω
σης. Η Τερέζα όταν έμενε στης μητέρας της, ζούσε σ' ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Από τότε γνώριζε ότι το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν
είναι τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα που να πρέπει να μας εκπλήσσει, αλλά
κάτι δεδομένο, θεμελιώδες, κάτι στο οποίο ερχόμαστε στον κόσμο και
από το οποίο δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε παρά μόνο με μια υπέρ
τατη επιστράτευση όλων των δυνάμεων μας.
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Οι γυναίκες ήσαν καθισμένες πάνω σε τρεις ξύλινες βαθμίδες, τόσο
σφιχτά που ακουμπούσαν η μία την άλλη. Μια κοπέλα γύρω στα τριά
ντα, με νόστιμο μουτράκι, ίδρωνε δίπλα στην Τερέζα. Κάτω από τους
ώμους της κρέμονταν δυο στήθια απίστευτα ογκώδη που λικνίζονταν με
την παραμικρότερη κίνηση της. Όταν σηκώθηκε, η Τερέζα παρατήρησε
ότι και τα οπίσθια της έμοιαζαν με δυο τεράστιες σακούλες κι ότι δεν
υπήρχε τίποτα το κοινό με το πρόσωπο.
Ποιος ξέρει αν αυτή η γυναίκα δεν περνούσε ατέλειωτες στιγμές
μπροστά στον καθρέφτη κοιτάζοντας το κορμί της και προσπαθώντας να
ξεχωρίσει μέσα απ' αυτό την ψυχή της, όπως προσπαθούσε η Τερέζα
από τα παιδικά της χρόνια; Χωρίς αμφιβολία, θα είχε κι αυτή πιστέψει
βλακωδώς, ότι το κορμί της ήταν το έμβλημα της ψυχής της. Θα 'πρεπε
όμως να είναι τερατώδης αυτή η ψυχή, αν έμοιαζε μ' αυτή την κρεμά
στρα απ' την οποία κρέμονταν δυο ζευγάρια σακούλες.
Η Τερέζα σηκώθηκε για να πάει στο ντους. Έπειτα, πήγε να πάρει
αέρα. Ψιλόβρεχε πάντα. Βρισκόταν πάνω σε μια πλωτή γέφυρα που
έπιανε μερικά τετραγωνικά μέτρα στον Μολδαύα, ανάμεσα σε ψηλά ξύ
λινα φύλλα που προστάτευαν τις κυρίες από τα βλέμματα της πόλης.
Σκύβοντας το κεφάλι, διέκρινε πάνω στην επιφάνεια του νερού το πρό
σωπο της γυναίκας την οποία μόλις πριν από λίγο σκεφτόταν.
Η γυναίκα της χαμογελούσε. Είχε μια λεπτή μύτη, μεγάλα καστανά
μάτια και βλέμμα παιδικό.
Ξανανέβαινε τη σκάλα και, κάτω από το τρυφερό πρόσωπο, εμφανί
στηκαν πάλι δυο σακούλες που σάλευαν και σκόρπιζαν τριγύρω μικρές
σταγόνες κρύου νερού.
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Πήγε να ντυθεί. Ήταν μπροστά σ' ένα μεγάλο καθρέφτη. Όχι, το
κορμί της δεν είχε τίποτα το τερατώδες. Δεν είχε σακούλια κάτω απ'
τους ώμους, αλλά μάλλον μικρά στήθια. Η μητέρα της την κορόιδευε
επειδή δεν ήσαν αρκετά μεγάλα, όχι όπως έπρεπε να είναι, πράγμα που
της είχε δημιουργήσει συμπλέγματα από τα οποία μόνον ο Τόμας τελι
κά την είχε απαλλάξει. Τώρα, μπορούσε ν' αποδεχτεί τις διαστάσεις
τους, αλλά δεν της άρεσαν οι κύκλοι γύρω απ' τις θηλές που ήσαν πολύ
μεγάλοι και πολύ σκούροι, Αν είχε μπορέσει να χαράξει μόνη της το
σκαρίφημα του κορμιού της, θα είχε ρώγες ντελικάτες, διακριτικές που
μόλις θα ξεχώριζαν απ' την καμπύλη του μαστού και το χρώμα τους ελά
χιστα θα διακρινόταν από το υπόλοιπο δέρμα. Αυτός ο μεγάλος σκουροκόκκινος στόχος της φαινόταν σαν το έργο ενός χωριάτη ζωγράφου
που κατασκεύαζε άσεμνες εικόνες για τους άπορους.
Εξέταζε τον εαυτό της και αναρωτιόταν τι θα γινόταν αν η μύτη της
μάκραινε ένα χιλιοστό την ημέρα. Σε πόσο καιρό το πρόσωπο της θα
ήταν αγνώριστο;
Κι αν κάθε μέρος του σώματος της άρχιζε να μεγαλώνει και να μι
κραίνει σε σημείο που να την κάνει να χάσει κάθε ομοιότητα με την Τε
ρέζα, θα ήταν ακόμα η ίδια, θα υπήρχε ακόμα μια Τερέζα;
Σίγουρα. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η Τερέζα δεν μοιάζει καθό
λου πια με την Τερέζα, στο βάθος, η ψυχή της θα ήταν πάντοτε η ίδια
και δεν θα μπορούσε παρά να παρατηρεί με φρίκη αυτό που θα συνέβαι
νε στο σώμα της.
Αλλά τότε, ποια σχέση υπήρχε ανάμεσα στην Τερέζα και στο κορμί
της; Το σώμα της μπορούσε να έχει ένα κάποιο δικαίωμα στο όνομα της
Τερέζας; Κι αν δεν είχε δικαιώματα, τι υποδηλούσε αυτό το όνομα; Τίποτ' άλλο από ένα πράγμα ασώματο, ανέγγιχτο;
(Είναι τα ίδια πάντοτε ερωτήματα που περνούν από το κεφάλι της
Τερέζας από τότε που ήταν παιδί. Επειδή τα πραγματικά σοβαρά ερωτή
ματα είναι εκείνα - και μόνον εκείνα - που μπορεί να διατυπώσει ένα
παιδί. Μόνον τα πιο απλοϊκά ερωτήματα είναι πράγματι σοβαρά ερωτή
ματα. Είναι τα ερωτηματικά στα οποία δεν υπάρχει απάντηση. Μια ερώ
τηση στην οποία δεν υπάρχει απάντηση είναι ένα εμπόδιο πέρα από το
οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς. Μ' άλλα λόγια: είναι ακριβώς οι ερω
τήσεις στις οποίες δεν υπάρχει απάντηση που σημαδεύουν τα όρια των
ανθρώπινων δυνατοτήτων και χαράζουν τα σύνορα της ύπαρξης μας).
Η Τερέζα είναι ακίνητη, μαζεμένη, μπροστά στον καθρέφτη, και
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κοιτάζει το κορμί της σαν να της ήταν ξένο· ξένο, παρ' όλο που στο κτη
ματολόγιο των σωμάτων αυτό είναι το δικό της. Της φέρνει ναυτία. Δεν
είχε τη δύναμη να γίνει για τον Τόμας το μοναδικό κορμί της ζωής του.
Αυτό το κορμί την είχε απατήσει. Ό λ η τη νύχτα είχε ανασάνει μέσα στα
μαλλιά του άντρα της τη μυστική μυρωδιά μιας άλλης!
Ξαφνικά, νιώθει την ανάγκη να το διώξει αυτό το κορμί, όπως θα
έδιωχνε μια υπηρέτρια. Να μην είναι πια με τον Τόμας παρά μόνο μια
ψυχή και να το βγάλει αυτό το κορμί απ' τη μέση, μακριά, να πάει να συ
μπεριφερθεί όπως τ' άλλα γυναικεία κορμιά συμπεριφέρονται με τα κορ
μιά των άντρων! Αφού το σώμα της δεν μπόρεσε ν' αντικαταστήσει όλα
τα άλλα για τον Τόμας κι έχασε τη μεγαλύτερη μάχη στη ζωή της Τερέ
ζας, ε, ωραία! να του δίνει!
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Γύρισε στο σπίτι, έφαγε χωρίς όρεξη, όρθια στην κουζίνα.
Στις τρεισήμισι, πέρασε στον Καρένιν το λουρί του και πήγε μαζί
του (πάντοτε πεζή) στο ξενοδοχείο όπου δούλευε, σε μια συνοικία στην
περιφέρεια. Όταν την απέλυσαν απ' το περιοδικό, βρήκε μια θέση σερ
βιτόρας σε μπαρ. Αυτό είχε συμβεί λίγους μήνες μετά την επιστροφή
της απ' τη Ζυρίχη· τελικά, δεν της είχαν συγχωρήσει το γεγονός ότι επί
επτά συνεχείς μέρες φωτογράφιζε τα ρώσικα άρματα μάχης. Είχε πάρει
αυτή τη θέση χάρη σε κάτι φίλους: ανθρώπους που είχαν χάσει τη δου
λειά τους, την ίδια περίπου εποχή κι είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Στο λο
γιστήριο ήταν ένας πρώην καθηγητής της θεολογίας, στη ρεσεψιόν
ένας πρώην πρεσβευτής.
Φοβόταν και πάλι για τις γάμπες της. Άλλοτε, όταν εργαζόταν σαν
σερβιτόρα στην επαρχία, παρατηρούσε με τρόμο τα πόδια των συναδέλ
φων της που ήταν γεμάτα φλεβίτιδα. Ήταν η αρρώστια κάθε σερβιτό
ρας, που περνούσε τη ζωή της περπατώντας, τρέχοντας, όρθια, με τα χέ
ρια βαριά φορτωμένα. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά της ήταν λιγότερο κου
ραστική από εκείνη άλλοτε στην επαρχία. Έπρεπε βέβαια πριν αρχίσει
τη βάρδια της να μεταφέρει βαριά κασόνια με μπουκάλια μπίρας και με
ταλλικό νερό, αλλά την υπόλοιπη ώρα στεκόταν πίσω από το μπαρ,
σερβίριζε ποτά στους πελάτες και, στο διάλειμμα, ξέπλενε τα ποτήρια σ'
ένα μικρό νεροχύτη στην άκρη του μπαρ. Ο Καρένιν, καθόταν όλη αυτή
την ώρα υπομονετικά στα πόδια της. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν
τέλειωσε τους λογαριασμούς της και παρέδωσε τα χρήματα στο διευθυ
ντή του ξενοδοχείου. Έπειτα, πήγε να χαιρετίσει τον πρεσβευτή που
έκανε τη νυχτερινή του βάρδια. Πίσω από το μακρύ πάγκο της ρεσε
ψιόν, υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε σ' ένα καμαράκι όπου μπορούσε
κανείς να πάρει έναν ύπνο σ' ένα στενό ντιβάνι. Πάνω απ' το ντιβάνι,
υπήρχαν κορνιζαρισμένες φωτογραφίες: τον έβλεπε κανείς πάντοτε μ'
ανθρώπους που χαμογελούσαν στο φακό ή του έσφιγγαν το χέρι ή ήταν
καθισμένοι στο πλάι του σ' ένα τεράστιο γραφείο και υπέγραφαν χαρτιά.
Σε μια φωτογραφία που ήταν βαλμένη έτσι ώστε να ξεχωρίζει, μπορού
σε κανείς ν' αναγνωρίσει δίπλα στο κεφάλι του πρεσβευτή το χαμογε
λαστό πρόσωπο του Τζων Φ. Κέννεντυ.
Εκείνο το βράδυ δεν ήταν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτει
ών που μιλούσε, αλλά μ' έναν άγνωστο εξηντάρη που σώπασε βλέπο
ντας την Τερέζα.
«Είναι φίλη, είπε ο πρεσβευτής, μπορείς να μιλήσεις άνετα».
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Έπειτα, γυρίζοντας προς την Τερέζα: «Σήμερα μόλις, καταδίκασαν
το γιο του σε πέντε χρόνια φυλακή».
Έμαθε λοιπόν ότι στις πρώτες μέρες της εισβολής, ο γιος αυτού τού
ηλικιωμένου κυρίου παρακολουθούσε με φίλους του την είσοδο ενός
κτιρίου όπου είχε εγκατασταθεί ένα ειδικό τμήμα του ρώσικου στρατού.
Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι οι Τσέχοι που έβγαιναν από κει μέσα
ήσαν καταδότες στην υπηρεσία των Ρώσων. Τους ακολουθούσε μαζί με
τους φίλους του, σημείωνε τους αριθμούς των αυτοκινήτων τους και
τους έδινε στους δημοσιογράφους που δούλευαν σ' ένα παράνομο σταθ
μό τσέχικο και προειδοποιούσαν τον πληθυσμό. Με τη βοήθεια των φί
λων του είχε ο ίδιος ξυλοφορτώσει έναν.
Ο ηλικιωμένος κύριος έλεγε: «Αυτή η φωτογραφία είναι η μόνη
απτή απόδειξη. Τ' αρνήθηκε όλα, ως τη στιγμή που του παρουσίασαν
αυτό».
Έβγαλε ένα απόκομμα εφημερίδας από την τσέπη του: «Αυτό δη
μοσιεύθηκε στους Τάιμς. το φθινόπωρο του 1968».
Στη φωτογραφία έβλεπες ένα νεαρό που είχε πιάσει κάποιον απ' το
λαιμό. Γύρω, ο κόσμος κοίταζε. Κάτω από τη φωτογραφία μπορούσες να
διαβάσεις: η τιμωρία ενός καταδότη.
Η Τερέζα ένιωσε ανακούφιση. Όχι, δεν ήταν εκείνη που είχε τρα
βήξει αυτή τη φωτογραφία.
Γύριζε σπίτι της με τον Καρένιν, διασχίζοντας τους σκοτεινούς δρό
μους της Πράγας. Σκεφτόταν εκείνες τις ήμερες που είχε φωτογραφίσει
τα τανκς. Πόσο αφελείς είχαν σταθεί όλοι τους! Νόμιζαν ότι διακινδύ
νευαν τη ζωή τους για την πατρίδα, και αντί γι' αυτό δούλευαν άθελα
τους για τη ρώσικη αστυνομία.
Έφθασε σπίτι της στη μία και μισή. Ο Τόμας κοιμόταν ήδη. Στα
μαλλιά του, υπήρχε μια μυρωδιά γυναίκας, σεξουαλική μυρωδιά.
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Τι είναι η φιλαρέσκεια; θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια συ
μπεριφορά που πρέπει να υπονοεί ότι είναι δυνατή η σεξουαλική προ
σέγγιση, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί αυτή η δυνατότητα ως βε
βαιότητα. Μ' άλλα λόγια, η φιλαρέσκεια είναι μια υπόσχεση συνουσίας,
αλλά μια υπόσχεση χωρίς εγγυήσεις.
Η Τερέζα στέκεται όρθια πίσω απ' το μπαρ κι οι πελάτες στους οποί
ους σερβίρει τα ποτά, της κάνουν προτάσεις. Άραγε τη βρίσκει δυσάρε
στη όλη αυτή τη διαρκή πολιορκία των φιλοφρονήσεων, των υπονοού
μενων, των τολμηρών ανεκδότων, των προσκλήσεων, των μειδιαμάτων
και των βλεμμάτων; Καθόλου. Δοκιμάζει μια ακατανίκητη επιθυμία να
προσφέρει το σώμα της (αυτό το ξένο σώμα που θέλει να διώξει μακριά),
να το προσφέρει σ' αυτή την πλημμυρίδα.
Ο Τόμας δεν κουραζόταν να της επαναλαμβάνει ότι ανάμεσα στον
έρωτα και στην πράξη του έρωτα, μεσολαβεί ένας κόσμος. Αρνιόταν να
το παραδεχτεί. Τώρα, την περιτριγυρίζουν άντρες για τους οποίους δεν
έχει ούτε την παραμικρή συμπάθεια. Πώς θα της φαινόταν αν έκανε έρω
τα μ' αυτούς εκεί τους τύπους; Επιθυμεί να δοκιμάσει, τουλάχιστον με τη
μορφή αυτής της χωρίς δέσμευση υπόσχεσης, που είναι η φιλαρέσκεια.
Να μην κάνουμε λάθος, δεν προσπαθεί να εκδικηθεί τον Τόμας.
Ψάχνει μια διέξοδο στο λαβύρινθο. Ξέρει ότι του είναι βάρος: παίρνει τα
πράγματα πολύ στα σοβαρά, το γυρίζει πάντα στο τραγικό, δεν κατα
φέρνει να καταλάβει τη χαρμόσυνη ματαιότητα του φυσικού έρωτα. Θα
ήθελε να μάθαινε την ελαφρότητα! Θα ήθελε να της μάθαιναν πώς να
μην είναι πια αναχρονιστική!
Αν για άλλες γυναίκες η φιλαρέσκεια είναι μια δεύτερη φύση, μια χω
ρίς σημασία ρουτίνα, για κείνην είναι το πεδίο μιας σημαντικής έρευνας
που οφείλει να την κάνει ν' ανακαλύψει αυτό για το οποίο είναι ικανή. Αλ
λά καθώς είναι γι' αυτήν τόσο σημαντική και τόσο σοβαρή, η φιλαρέσκεια
της έχει χάσει κάθε ελαφρότητα, είναι βεβιασμένη, υπερβολική. Η ισορρο
πία ανάμεσα στην υπόσχεση και στην έλλειψη εγγυήσεων (στην οποία
ακριβώς συνοψίζεται η αυθεντική δεξιοτεχνία της φιλαρέσκειας!) έχει δια
ταραχθεί. Είναι πολύ πρόθυμη να υποσχεθεί χωρίς να δείξει καθαρά ότι η
υπόσχεση της δεν της δημιουργεί καμιά δέσμευση. Μ' άλλα λόγια, όλος ο
κόσμος νομίζει πως είναι εξαιρετικά εύκολη. Και μετά, όταν οι άντρες απαι
τούν την ολοκλήρωση αυτού που τους φαινόταν ότι τους το είχε υποσχε
θεί, συναντούν μια ξαφνική αντίσταση που δεν μπορούν να την εξηγήσουν
παρά μόνον αποδίδοντας στην Τερέζα μια εκλεπτυσμένη σκληρότητα.
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Σ' ένα άδειο σκαμνί του μπαρ έρχεται να καθίσει ένας έφηβος. Θα
τον έκανε κανείς δεκάξι χρόνων πάνω-κάτω. Πρόφερε μερικές προκλη
τικές λέξεις, που έμειναν χαραγμένες στη συζήτηση, όπως χαράζεται σ'
ένα σχέδιο η λάθος γραμμή που δεν θέλει κανείς ούτε να τη συνεχίσει
ούτε να τη σβήσει.
«Έχετε ωραία πόδια», είπε.
Του αντιγύρισε: «Λες και μπορεί να τα δει κανείς μέσα απ' το ξύλο
του μπαρ!
- Σας ξέρω. Σας βλέπω στο δρόμο», εξήγησε ο νεαρός.
Η Τερέζα, όμως, είχε απομακρυνθεί και ήταν απασχολημένη με άλ
λους πελάτες. Εκείνος, ζήτησε ένα κονιάκ. Εκείνη αρνήθηκε.
«Μόλις έγινα δεκαοχτώ χρόνων, διαμαρτυρήθηκε ο έφηβος.
- Να μου δείξετε, λοιπόν, την ταυτότητα σας!
- Ούτε κουβέντα να γίνεται, απάντησε ο έφηβος.
- Πολύ καλά! να πιείτε μια λεμονάδα!»
Χωρίς άλλη λέξη, ο νεαρός σηκώθηκε απ' το σκαμνί του και βγήκε.
Σε μισή ώρα περίπου, γύρισε και ξανακάθισε στο μπαρ. Έκανε μεγάλες
και σπασμωδικές χειρονομίες και η αναπνοή του βρωμούσε οινόπνευμα
από τρία μέτρα μακριά.
«Μια λεμονάδα!
- Είσαι μεθυσμένος!» είπε εκείνη.
Ο νεαρός έδειξε μια ταμπέλα στον τοίχο, πίσω από την Τερέζα:
Απαγορεύεται αυστηρά το οινόπνευμα σε ανηλίκους κάτω των δεκαο
χτώ χρόνων.
«Δεν μπορείτε να μου σερβίρετε αλκοόλ, είπε δείχνοντας την Τερέ
ζα με μια πλατιά χειρονομία, αλλά πουθενά δεν γράφει ότι δεν έχουμε
το δικαίωμα να είμαστε φέσι.
- Πού πήγες και κατάντησες έτσι; ρώτησε η Τερέζα.
- Στην ταβέρνα απέναντι!» Έσκασε στα γέλια και ζήτησε πάλι μια
λεμονάδα.
«Και γιατί δεν έμεινες εκεί;
- Γιατί θέλω να σας βλέπω, είπε ο νεαρός. Σας αγαπώ».
Λέγοντας το, το πρόσωπο του συσπάστηκε παράξενα. Εκείνη δεν
καταλάβαινε: την κορόιδευε; Της έκανε προτάσεις; Έκανε πλάκα; Ή
απλώς ήταν μεθυσμένος και δεν ήξερε τι έλεγε;
Ακούμπησε μπροστά του μια λεμονάδα και ασχολήθηκε με άλλους
πελάτες. Στις λέξεις «Σας αγαπώ!» έμοιαζαν να είχαν εξαντληθεί όλες
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οι δυνάμεις του νεαρού. Δεν μίλησε πια, ακούμπησε χωρίς θόρυβο τα
κέρματα πάνω στον πάγκο κι εξαφανίστηκε χωρίς να τον πάρει είδηση ή
Τερέζα.
Μόλις είχε βγει όμως, ένας κοντούλης φαλακρός που έπινε την τρί
τη του βότκα, πήρε το λόγο. «Κυρία μου, ξέρετε ότι δεν έχετε το δικαίω
μα να σερβίρετε οινοπνευματώδη στους ανήλικους;
- Δεν του σερβίρισα οινοπνευματώδη! μια λεμονάδα πήρε!
- Είδα πολύ καλά τι του ρίξατε μέσα στη λεμονάδα!
- Τι είναι αυτά που φτιάχνετε με το μυαλό σας! φώναξε ή Τερέζα.
- Μια βότκα ακόμα», παράγγειλε ο φαλακρός και πρόσθεσε: «Είναι
αρκετός καιρός που σ' έχω στο μάτι.
- Ε, λοιπόν, να είσαι ευχαριστημένος που μπορείς να κοιτάζεις μια
ωραία γυναίκα, και βούλωσ' το!» επενέβη ένας τύπος ψηλός που είχε
πλησιάσει στο μπαρ και είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή.
«Εσύ να μην ανακατεύεσαι! δεν σου πέφτει λόγος! φώναξε ο φαλα
κρός.
- Μπορώ τότε να μάθω εσένα τι σε νοιάζει;» ρώτησε ο ψηλός.
Η Τερέζα σερβίρισε στον φαλακρό τη βότκα που είχε ζητήσει. Την
ήπιε μονορούφι, πλήρωσε και βγήκε.
«Σας ευχαριστώ, είπε η Τερέζα στον ψηλό.
- Παρακαλώ», είπε ο ψηλός και βγήκε με τη σειρά του.
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Εμφανίστηκε και πάλι στο μπαρ μερικές μέρες αργότερα. Βλέποντάς
τον, του χαμογέλασε φιλικά: «Πρέπει να σας ευχαριστήσω και πάλι.
Αυτός ο φαλακρός έρχεται συχνά και είναι πολύ δυσάρεστος.
- Μη το σκέφτεστε πια!
- Γιατί πήγαινε φυρί-φυρί την άλλη φορά;
- Δεν είναι παρά ένας μεθύστακας! Σας το ζητώ ακόμα μια φορά: μη
το σκέφτεστε!
- Αφού μου το ζητάτε, δεν θα το ξανασκεφθώ». Ο ψηλός την κοίτα
ζε μες στα μάτια. «Πρέπει να μου το υποσχεθείτε.
- Σας το υπόσχομαι.
- Μου κάνει ευχαρίστηση να σας ακούω να μου υπόσχεστε κάτι», εί
πε ο άντρας χωρίς να σταματήσει να την κοιτάζει στα μάτια.
Η φιλαρέσκεια βασίλευε: αυτή η συμπεριφορά που οφείλει να υπο
νοεί ότι η σεξουαλική προσέγγιση είναι δυνατή, ακόμα κι αν δεν πρό
κειται παρά για μια τελείως ρητορική πιθανότητα χωρίς εγγυήσεις.
«Πώς γίνεται να συναντάει κανείς μια γυναίκα σαν εσάς στην πιο
άσχημη συνοικία της Πράγας; είπε εκείνος.
- Κι εσείς; Τι γυρεύετε εδώ, στην πιο άσχημη συνοικία της Πρά
γας;»
Της είπε ότι δεν έμενε πολύ μακριά, ότι ήταν μηχανικός και ότι την
προηγούμενη φορά είχε σταματήσει τυχαία, εκεί, γυρίζοντας απ' τη
δουλειά του.
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Κοίταζε τον Τόμας. Δεν είχε καρφωμένο το βλέμμα της στα μάτια
του, αλλά καμιά δεκαριά εκατοστά ψηλότερα, στα μαλλιά του, που ανά
δυαν τη σεξουαλική μυρωδιά μιας άλλης.
Είπε: «Τόμας, δεν αντέχω άλλο. Ξέρω πως δεν έχω το δικαίωμα να
παραπονιέμαι. Από τότε που εξαιτίας μου γύρισες στην Πράγα, απαγό
ρευσα στον εαυτό μου να ζηλεύει. Δεν θέλω να ζηλεύω, αλλά δεν μπο
ρώ. Δεν έχω τη δύναμη. Σε παρακαλώ, βοήθησε με!»
Την πήρε απ' το χέρι και την οδήγησε σ' ένα παρκάκι όπου πήγαι
ναν συχνά περίπατο τα περασμένα χρόνια. Σ' αυτό το παρκάκι υπήρχαν
παγκάκια: μπλε, κίτρινα, κόκκινα. Όταν κάθισαν, ο Τόμας της είπε:
«Σε καταλαβαίνω. Ξέρω τι θέλεις. Τα κανόνισα όλα. Τώρα θ' ανέβεις
στο λόφο του Πετρίν.
Ξαφνικά, την έπνιξε η αγωνία: «Στο λόφο του Πετρίν; Τι να κάνω
στο λόφο του Πετρίν;
- Θ' ανέβεις στην κορυφή και θα καταλάβεις».
Δεν είχε καμία όρεξη να πάει· ένιωθε το κορμί της τόσο αδύναμο,
που δεν μπορούσε να ξεκολλήσει απ' τον πάγκο. Δεν μπορούσε, όμως,
να του αρνηθεί. Έκανε προσπάθεια για να σηκωθεί.
Γύρισε. Ήταν πάντα καθισμένος πάνω στο παγκάκι και της χαμογε
λούσε σχεδόν χαρούμενα. Της ένευσε για να την ενθαρρύνει.
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Έφθασε στο λόφο του Πετρίν, σ' αυτό το καταπράσινο ύψωμα που
ορθώνεται στο κέντρο της Πράγας, και κατάλαβε έκπληκτη ότι δεν ήταν
κανείς εκεί. Περίεργο, γιατί συνήθως πλήθη κατοίκων της Πράγας έρ
χονταν όλες τις ώρες να πάρουν αέρα. Η αγωνία της έσφιγγε την καρ
διά, αλλά ο λόφος ήταν τόσο σιωπηλός και η σιωπή τόσο καθησυχαστι
κή που δεν χρειαζόταν ν' αμυνθεί, και εγκαταλείφθηκε μ' εμπιστοσύνη
στο αγκάλιασμα της. Ανέβαινε, σταματώντας πού και πού για να κοιτά
ξει πίσω. Στα πόδια της, ανακάλυπτε ένα πλήθος από πυργίσκους και
γεφύρια. Οι άγιοι απειλούσαν με τις γροθιές τους και το πετρωμένο
βλέμμα τους ήταν καρφωμένο στα σύννεφα. Ήταν η ωραιότερη πόλη
του κόσμου.
Έφθασε στην κορυφή. Πίσω από τα υπόστεγα όπου συνήθως που
λούσαν παγωτά, καρτ-ποστάλ και μπισκότα (οι πωλητές έλειπαν την
ημέρα εκείνη), απλωνόταν ως εκεί που έφτανε το μάτι σου ένα λιβάδι με
δέντρα αραιοσπαρμένα. Διέκρινε εκεί μερικούς άντρες. Όσο πλησίαζε,
τόσο βράδυνε το βήμα της. Ήσαν έξι. Έστεκαν ακίνητοι ή πηγαινοέρχονταν πολύ αργά, κάπως όπως οι παίκτες του γκολφ όταν εξετάζουν το
έδαφος, ζυγίζουν το μπαστούνι τους στο χέρι τους και συγκεντρώνονται
πριν απ' το παιχνίδι.
Έφθανε πολύ κοντά τους. Ανάμεσα στους έξι άντρες, ήταν σίγουρη
ότι αναγνώριζε τρεις που είχαν έρθει εδώ να παίξουν τον ίδιο μ' εκείνη
ρόλο. Ήσαν δειλοί, έδειχναν σα να ήθελαν να κάνουν ένα σωρό ερωτή
σεις, αλλά φοβόντουσαν μήπως ενοχλήσουν, κι έτσι προτιμούσαν να
μένουν σιωπηλοί και να κοιτάζουν γύρω τους με αμήχανο βλέμμα.
Οι άλλοι τρεις ακτινοβολούσαν μια συγκαταβατική αγαθότητα. Ο
ένας απ' αυτούς τους τρεις κρατούσε στο χέρι του ένα τουφέκι. Βλέπο
ντας την Τερέζα τής έγνεψε μ' ένα χαμόγελο: «Ναι, εδώ είναι».
Τον χαιρέτισε με μια κίνηση του κεφαλιού κι ένιωσε πολύ άσχημα.
Ο άντρας πρόσθεσε: «Για να μην υπάρχει κανένα λάθος, γίνεται σί
γουρα με τη θέληση σας;»
Ήταν εύκολο να πει «όχι, δεν γίνεται με τη θέληση μου», αλλά της
ήταν αδιανόητο να προδώσει την εμπιστοσύνη του Τόμας. Τι δικαιολο
γία θα έβρισκε όταν θα γύριζε στο σπίτι; Έτσι, είπε: «Ναι, βέβαια, γίνε
ται με τη θέληση μου».
Ο άντρας με το τουφέκι συνέχιζε: «Πρέπει να καταλάβετε γιατί σας
κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτό δεν το κάνουμε παρά μόνον όταν είμα
στε βεβαιωμένοι πως αυτοί που έρχονται να μας βρουν έχουν οι ίδιοι
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σαφώς αποφασίσει να πεθάνουν. Δεν είναι παρά μια υπηρεσία που τους
παρέχουμε».
Το βλέμμα του, ερωτηματικό, ήταν στυλωμένο πάνω στην Τερέζα κι
εκείνη χρειάστηκε για μια ακόμα φορά να τον διαβεβαιώσει για την απόφασή της: «Ναι, μη φοβάστε! Γίνεται με τη θέληση μου.
— Θέλετε να περάσετε πρώτη;» τη ρώτησε.
Εκείνη ήθελε να καθυστερήσει την εκτέλεση, έστω και για λίγες
στιγμές.
«Όχι, σας παρακαλώ, όχι. Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να περάσω
τελευταία.
- Όπως θέλετε», είπε αυτός και πλησίασε τους άλλους. Οι δυο βοη
θοί του δεν ήσαν οπλισμένοι και βρίσκονταν εκεί μόνο για ν' ασχολού
νται με τους ανθρώπους που έπρεπε να πεθάνουν. Τους έπαιρναν απ' το
μπράτσο και τους συνόδευαν στο λιβάδι. Ήταν μια απέραντη επιφάνεια
στρωμένη με χορτάρι, που απλωνόταν ως εκεί που έφθανε το μάτι σου.
Οι υποψήφιοι για εκτέλεση μπορούσαν να διαλέξουν μόνοι τους το δέ
ντρο τους. Σταματούσαν, κοίταζαν για πολύ, δεν μπορούσαν να πάρουν
μια απόφαση. Δύο ανάμεσα τους, διάλεξαν στο τέλος δυο πλατάνια, αλ
λά ο τρίτος πήγαινε όλο και πιο μακριά, μη μπορώντας να βρει ένα δέ
ντρο αντάξιο του θανάτου του. Ο βοηθός, που τον κρατούσε χαλαρά απ'
το μπράτσο, τον συνόδευε υπομονετικά, αλλά πολύ γρήγορα ο άνθρω
πος δεν είχε πια κουράγιο να προχωρήσει και σταμάτησε δίπλα σ' ένα
φουντωτό σφενδάμι.
Οι βοηθοί πέρασαν ένα μαντίλι στα μάτια και των τριών αντρών.
Πάνω στο απέραντο λιβάδι υπήρχαν λοιπόν τρεις άντρες ακουμπι
σμένοι με τη ράχη σε τρεις κορμούς δέντρων, ο καθένας μ' ένα μαντίλι
στα μάτια και με το κεφάλι γυρισμένο προς τον ουρανό.
Ο άνθρωπος με το τουφέκι, σκόπευσε και πυροβόλησε. Εκτός απ' το
τραγούδι των πουλιών δεν ακουγόταν κανένας άλλος θόρυβος. Το του
φέκι είχε σιγαστήρα. Το μόνο που έβλεπε κανείς ήταν ότι ο άντρας που
ακουμπούσε στο σφενδάμι άρχιζε να σωριάζεται.
Χωρίς ν' απομακρυνθεί απ' το σημείο όπου βρισκόταν, ο άνθρωπος
με το τουφέκι στράφηκε προς μια άλλη κατεύθυνση και το άτομο που
ήταν ακουμπισμένο στο πλατάνι γκρεμίστηκε με τη σειρά του, μέσα σε
μια απόλυτη σιωπή. Λίγα λεπτά αργότερα (ο άνθρωπος με το τουφέκι
περιστρεφόταν επί τόπου) ο τρίτος καταδικασμένος σε θάνατο σωριά
στηκε με τη σειρά του στο χορτάρι.
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Ένας από τους βοηθούς πλησίασε την Τερέζα χωρίς λέξη. Κρατού
σε στα χέρια ένα σκούρο μπλε μαντίλι.
Κατάλαβε ότι ήθελε να της σκεπάσει τα μάτια. Κούνησε το κεφάλι
και είπε: «Όχι, θέλω να τα δω όλα».
Δεν ήταν όμως αυτός ο πραγματικός λόγος της άρνησης της. Δεν εί
χε τίποτα το κοινό με τους ήρωες που είναι αποφασισμένοι να κοιτά
ζουν γενναία ίσια μέσα στα μάτια το εκτελεστικό απόσπασμα. Σκεφτό
ταν ότι τη στιγμή πια που θα της έδεναν τα μάτια θα βρισκόταν ήδη στον
προθάλαμο του θανάτου, χωρίς ελπίδα επιστροφής.
Ο άντρας δεν προσπάθησε να την πιέσει και την έπιασε απ' το μπρά
τσο. Περπατούσαν στο απέραντο λιβάδι και η Τερέζα δεν μπορούσε ν'
αποφασίσει ποιο δέντρο να διαλέξει. Κανένας δεν την υποχρέωνε να
βιαστεί, ήξερε όμως ότι, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Βλέ
ποντας μπροστά της μια ανθισμένη καστανιά, πλησίασε. Ακούμπησε
την πλάτη της στο κορμό και σήκωσε το κεφάλι: είδε τις αχτίνες του
ήλιου να διαπερνούν το φύλλωμα κι άκουσε μακριά το μουρμουρητό
της πόλης, απαλό και γλυκό σαν τον ήχο που βγάζουν χίλια βιολιά μαζί.
Ο άντρας ύψωσε το τουφέκι του.
Δεν είχε πια άλλο κουράγιο. Ήταν απελπισμένη για την αδυναμία
της, αλλά μπόρεσε να την ελέγξει. Είπε: «Όχι! δεν το θέλω!»
Ο άντρας χαμήλωσε αμέσως την κάνη του τουφεκιού του και είπε
πολύ ήρεμα: «Αν δεν το θέλετε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν
έχουμε το δικαίωμα».
Η φωνή του ήταν ευγενική, σαν να ζητούσε συγγνώμη από την Τε
ρέζα που δεν μπορούσε να την εκτελέσει χωρίς τη θέληση της. Αυτή η
ευγένεια της τσάκιζε την καρδιά. Γύρισε το πρόσωπο της στο φλοιό του
δέντρου και ξέσπασε σε λυγμούς.
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Με το κορμί της να συνταράζεται απ' τους λυγμούς, έσφιγγε στην
αγκαλιά της το δέντρο σαν να μην ήταν δέντρο, αλλά ο πατέρας της που
τον είχε χάσει, ο παππούς της που δεν τον είχε γνωρίσει, ο προπάππος
της, ο προ-προπάππος της, ένας άντρας σε βαθύτατα γερατειά που ερχό
ταν από τα μακρινά ερέβη των χρόνων να της τείνει το πρόσωπο του κά
τω από τη μάσκα της τραχιάς φλούδας του δέντρου.
Στράφηκε. Οι τρεις άντρες ήσαν ήδη μακριά, πηγαινοέρχονταν στο
λιβάδι σαν παίκτες του γκολφ, κι ακριβώς μπαστούνι του γκολφ σ' έκα
νε να σκέφτεσαι το τουφέκι στο χέρι εκείνου που ήταν οπλισμένος.
Κατέβαινε πάλι στα δρομάκια του λόφου του Πετρίν και κρατούσε
νοσταλγική στο βάθος της ψυχής της την ανάμνηση του άντρα που
έπρεπε να την τουφεκίσει και δεν το είχε κάνει. Τον λαχταρούσε. Λα
χταρούσε κάποιον να τη βοηθήσει, στο κάτω-κάτω! Ο Τόμας δεν θα τη
βοηθούσε. Ο Τόμας την έστελνε στο θάνατο. Μόνον ένας άλλος θα
μπορούσε να τη βοηθήσει!
Όσο πλησίαζε στην πόλη, τόσο μεγάλωνε η νοσταλγία της γι' αυ
τόν τον άνθρωπο και τόσο μεγάλωνε ο φόβος της για τον Τόμας. Ποτέ
δεν θα της συγχωρούσε το ότι δεν τήρησε την υπόσχεση της. Ποτέ δεν
θα της συγχωρούσε το ότι έχασε το θάρρος της και τον πρόδωσε. Βρι
σκόταν ήδη στο δρόμο που έμεναν και ήξερε ότι από στιγμή σε στιγμή
θα τον έβλεπε. Στην ιδέα αυτή, την έπιασε πανικός. Το στομάχι της
σφιγγόταν και της ήρθε να κάνει εμετό.
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Ο μηχανικός την είχε καλέσει στο σπίτι του. Ή δ η , δυο φορές είχε
αρνηθεί. Τη φορά αυτή, δέχτηκε.
Έφαγε όπως συνήθως όρθια στην κουζίνα και βγήκε. Ήταν μόλις
δύο ή ώρα.
Πλησίαζε στο σπίτι του και αισθανόταν τα πόδια της να επιβραδύ
νουν μόνα το βήμα τους, χωρίς την παρεμβολή της θέλησης της.
Έπειτα, σκέφθηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν ο Τόμας που την
έστελνε σ' αυτόν. Εκείνος δεν ήταν που περνούσε τον καιρό του εξηγώ
ντας της ότι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα δεν έχουν τίποτα κοινό;
Απλούστατα, πήγαινε εκεί για να επιβεβαιώσει τα λόγια του. Νόμιζε
πως άκουγε τη φωνή του να της λέει: «Σε καταλαβαίνω. Ξέρω τι θέλεις.
Τα έχω κανονίσει όλα. Θ' ανέβεις ως απάνω ψηλά και θα καταλάβεις».
Ναι, δεν έκανε τίποτ' άλλο παρά να υπακούει στις διαταγές του Τό
μας.
Δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι του μηχανικού παρά μόνο μια στιγμή.
Ίσα-ίσα όσο χρειάζεται για να πιει ένα φλιτζάνι καφέ, ίσα-ίσα όσο χρει
άζεται για να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει ακριβώς το να προχωρείς ως τα σύ
νορα της απιστίας. Ήθελε να σπρώξει το κορμί της ως το σύνορο αυτό,
να το αφήσει εκεί για μια στιγμή έκθετο, κι έπειτα, μόλις ο μηχανικός θα
επιχειρούσε να την αγκαλιάσει, εκείνη θα έλεγε, όπως είπε στον άνθρω
πο με το τουφέκι στο λόφο του Πετρίν: «Όχι, όχι! δεν το θέλω».
Και ο άντρας θα χαμήλωνε την κάνη του τουφεκιού του και θα έλε
γε με φωνή γλυκιά: «Αν δεν το θέλετε, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Δεν έχουμε το δικαίωμα».
Θα γύριζε προς τον κορμό του δέντρου και θα ξεσπούσε σε λυγμούς.
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Ήταν μια εργατική πολυκατοικία, χτισμένη στις αρχές του αιώνα σ'
ένα προάστιο της Πράγας. Πέρασε σ' ένα διάδρομο με βρώμικους τοί
χους, ασπρισμένους με ασβέστη. Η φαγωμένη πέτρινη σκάλα με το με
ταλλικό παραπέτο την οδήγησε στο πρώτο πάτωμα. Έστριψε αριστερά.
Ήταν η δεύτερη πόρτα, δεν είχε όνομα ούτε κουδούνι. Χτύπησε.
Εκείνος άνοιξε.
Ό λ ο κι όλο το διαμέρισμα ήταν ένας και μοναδικός χώρος κομμέ
νος στα δύο από μια κουρτίνα που βρισκόταν σε απόσταση δύο μέτρων
από την πόρτα, για να δίνει την εντύπωση ενός χωλ. Εκεί υπήρχε ένα
τραπέζι μ' ένα μάτι ηλεκτρικό κι ένα μικρό ψυγείο. Προχωρώντας στο
εσωτερικό, διέκρινε απέναντι της το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του
παραθύρου, στην άκρη ενός στενόμακρου δωματίου· από τη μια μεριά
ήταν μια βιβλιοθήκη, από την άλλη ένα ντιβάνι και μια μοναδική πο
λυθρόνα.
«Το διαμέρισμα μου είναι πολύ απλό, είπε ο μηχανικός. Ελπίζω να
μη σας πειράζει.
- Όχι, καθόλου» είπε η Τερέζα, με τα μάτια της καρφωμένα στον
τοίχο που ήταν ολότελα σκεπασμένος από ράφια με βιβλία. Αυτός ο άν
θρωπος δεν είχε ένα τραπέζι της προκοπής, αλλά είχε εκατοντάδες βι
βλία. Η Τερέζα χάρηκε γι' αυτό· η αγωνία που ένιωθε καθώς ερχόταν,
έμοιαζε να υποχωρεί. Από τα παιδικά της χρόνια θεωρούσε τα βιβλία
σαν το σημάδι μιας μυστικής αδελφότητας. Κάποιος που έχει μια βι
βλιοθήκη σαν αυτήν δεν θα της έκανε κακό.
Τη ρώτησε τι μπορούσε να της προσφέρει. Κρασί;
Όχι, όχι, δεν ήθελε κρασί. Αν έπαιρνε κάτι, θα ήταν καφές.
Εξαφανίστηκε πίσω απ' την κουρτίνα κι εκείνη πλησίασε στη βι
βλιοθήκη. Υπήρχε ένα βιβλίο που τη γοήτευε. Ήταν μια μετάφραση του
Οιδίποδα του Σοφοκλή. Πόσο παράξενο ήταν να βρίσκει τούτο το βι
βλίο στο σπίτι αυτού του άγνωστου! Χρόνια πριν, ο Τόμας το είχε χαρί
σει στην Τερέζα παρακαλώντας την να το διαβάσει προσεκτικά, και της
είχε μιλήσει πολύ γι' αυτό. Έπειτα, είχε δημοσιεύσει τις σκέψεις του σε
μια εφημερίδα κι αυτό το άρθρο ήταν που είχε κάνει τη ζωή τους άνωκάτω. Κοίταζε τη ράχη του βιβλίου και η θέα της την ηρεμούσε. Ήταν
σα να είχε αφήσει εκεί επίτηδες ο Τόμας το ίχνος του, ένα μήνυμα που
σήμαινε ότι όλα αυτά τα είχε κανονίσει ο ίδιος. Πήρε το βιβλίο και το
άνοιξε. Όταν ο μηχανικός θα γύριζε, θα τον ρωτούσε για ποιο λόγο είχε
αυτό το βιβλίο, αν το είχε διαβάσει και τι σκεφτόταν γι' αυτό. Έτσι, θα
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περνούσε, με μια πονηριά στη συζήτηση, από το επικίνδυνο έδαφος της
κατοικίας του άγνωστου, στον οικείο κόσμο των ιδεών του Τόμας.
Έπειτα ένιωσε ένα χέρι στον ώμο της. Ο μηχανικός της πήρε το βι
βλίο απ' το χέρι, το ξανάβαλε χωρίς λέξη στη βιβλιοθήκη και την οδή
γησε στο ντιβάνι.
Σκέφθηκε τη φράση που είχε πει στον εκτελεστή του λόφου του
Πετρίν. Τη φορά αυτή, την πρόφερε δυνατά: «Όχι, όχι! δεν το θέλω!»
Είχε πιστέψει ότι αυτή ήταν μια φόρμουλα μαγική που αμέσως θ'
άλλαζε την κατάσταση, όμως μέσα σ' αυτή την κάμαρα οι λέξεις αυτές
έχασαν τη μαγική τους δύναμη. Πιστεύω μάλιστα ότι παρότρυναν τον
άντρα να φανεί ακόμα πιο αποφασισμένος: την έσφιξε απάνω του κι
έβαλε το χέρι του στο στήθος της.
Πράγμα παράξενο: η επαφή αυτή την απελευθέρωσε αμέσως απ'
την αγωνία της. Ήταν σαν, με την επαφή αυτή, ο μηχανικός να έδειχνε
το κορμί της, κι εκείνη να είχε συνειδητοποιήσει ότι το διακύβευμα δεν
ήταν η ίδια (όχι η ψυχή της), αλλά το κορμί της και μόνον αυτό. Αυτό
το κορμί που την είχε προδώσει και που εκείνη το είχε διώξει μακριά,
μαζί με τα άλλα κορμιά.
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Της ξεκούμπωσε ένα κουμπί απ' την μπλούζα της και της έκανε
νόημα να συνεχίσει μόνη της. Δεν υπάκουσε στη διαταγή. Είχε διώξει
το σώμα της μακριά της, αλλά δεν ήθελε και να αναλάβει καμιά ευθύνη
γι' αυτό. Δεν αμυνόταν, αλλά δεν θα το βοηθούσε κιόλας. Η ψυχή της
ήθελε έτσι να δείξει ότι, παρ' όλο που αποδοκίμαζε αυτό που γινόταν,
εντούτοις είχε επιλέξει να μείνει ουδέτερη.
Την έγδυνε και εκείνη, όλη αυτή την ώρα, έμενε σχεδόν αδρανής.
Οταν εκείνος τη φίλησε, τα χείλη της δεν απάντησαν. Ξαφνικά, όμως,
ένιωσε υγρή και τρόμαξε.
Ένιωθε την ίδια της την έξαψη που μεγάλωνε περισσότερο όσο διε
γειρόταν παρά τη θέληση της. Ήδη, η ψυχή της μυστικά συμφωνούσε
με όλα όσα συνέβαιναν, καταλάβαινε όμως ότι αν ήθελε η μεγάλη αυτή
έξαψη να κρατήσει περισσότερο, η συναίνεση της έπρεπε να μείνει σιω
πηρή. Αν έλεγε «ναι» δυνατά, αν συμφωνούσε απόλυτα να πάρει μέρος
στη σκηνή του έρωτα, η έξαψη θα εξαφανιζόταν. Γιατί αυτό που έφερνε
τη διέγερση στην ψυχή, ήταν ακριβώς η προδοσία του σώματος που πή
γαινε ενάντια στη θέληση της, και το γεγονός ότι αυτή ήταν παρούσα σ'
αυτή την προδοσία.
Έπειτα, της έβγαλε την κιλότα: τώρα ήταν ολόγυμνη. Η ψυχή έβλε
πε το σώμα απογυμνωμένο στην αγκαλιά αυτού του άγνωστου και το θέ
αμα αυτό της φαινόταν απίστευτο, λες κι έβλεπε από κοντά τον πλανή
τη Άρη. Φωτισμένο απ' το απίστευτο, το κορμί της για πρώτη φορά έχα
νε την πεζότητα του. Για πρώτη φορά, το κοίταζε σαν μαγεμένη: όλα
όσα είχαν συνθέσει την ιδιοτυπία του και το είχαν κάνει μοναδικό και
αμίμητο, προβάλλονταν σε πρώτο πλάνο. Δεν ήταν πια το πιο συνηθι
σμένο απ' όλα τα κορμιά (γιατί έτσι το έβλεπε ως τώρα), αλλά το πιο
ασυνήθιστο. Η ψυχή δεν μπορούσε να ξεκολλήσει το βλέμμα από το
σκούρο λεκέ που είχε στο δέρμα λίγο πιο πάνω απ' το χνουδωτό τρίγω
νο του φύλου της· έβλεπε στο λεκέ αυτό το σημάδι που είχε η ίδια απο
τυπώσει πάνω στο κορμί και της φαινόταν ιερόσυλη η κίνηση ενός
άγνωστου οργάνου τόσο κοντά σ' αυτό το ιερό στίγμα.
Κι όταν σήκωσε τα μάτια και είδε το πρόσωπο του, θυμήθηκε ότι ου
δέποτε είχε δεχτεί να βρεθεί το κορμί της, πάνω στο οποίο η ψυχή έχει
χαράξει την υπογραφή της, μέσα στην αγκαλιά κάποιου που δεν γνώρι
ζε και που δεν ήθελε να γνωρίζει. Την κυρίεψε ένα μίσος τυφλό. Γέμισε
το στόμα της σάλιο για να το φτύσει στα μούτρα αυτού του άγνωστου.
Και οι δυο τους κοιτάζονταν με την ίδια απληστία. Κατάλαβε την οργή
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της και επιτάχυνε τις κινήσεις του. Η Τερέζα, που ένιωθε να έρχεται η
ηδονή από μακριά, άρχισε να φωνάζει: «Όχι, όχι, όχι». Αντιστεκόταν
στην ηδονή που έφθανε και καθώς της αντιστεκόταν, η καταπιεσμένη
ηδονή απλωνόταν για πολλή ώρα στο κορμί της, που δεν της έδινε διέ
ξοδο· η ηδονή κυλούσε μέσα της σαν μορφίνη αδειασμένη στη φλέβα.
Πάλευε μέσα στην αγκαλιά του άντρα, χτυπούσε στα τυφλά και τον
έφτυνε στο πρόσωπο.
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Οι λεκάνες στις μοντέρνες τουαλέτες υψώνονται πάνω στο δάπεδο
σαν το άσπρο λουλούδι του νούφαρου. Ο αρχιτέκτονας κάνει τ' αδύνα
τα δυνατά για να ξεχνάει το σώμα την αθλιότητα του και ν' αγνοεί ο άν
θρωπος τι γίνονται τα περιττώματα του, όταν το νερό απ' το καζανάκι
τα διώχνει γουργουρίζοντας. Οι αποχετευτικοί σωλήνες, παρ' όλο που
οι διακλαδώσεις τους φτάνουν ως μέσα στα διαμερίσματα μας, είναι
προσεκτικά κρυμμένοι απ' τα μάτια μας κι αγνοούμε τα πάντα για τις
αθέατες δεξαμενές από σκατά πάνω στις οποίες είναι χτισμένοι οι καμπινέδες μας, οι κρεβατοκάμαρες μας, οι αίθουσες των χορών και τα
κοινοβούλια μας.
Οι καμπινέδες αυτού του παλιού κτιρίου σ' ένα εργατικό προάστιο
της Πράγας ήταν λιγότερο υποκριτικοί: το πάτωμα ήταν στρωμένο με
γκρίζα πλακάκια, πάνω στα οποία ορθωνόταν μια ορφανή και άθλια λε
κάνη. Το σχήμα της δεν έμοιαζε με νούφαρο, θύμιζε αντίθετα αυτό που
ήταν: η διευρυμένη απόληξη ενός αγωγού. Έλειπε ακόμα και η ξύλινη
κουλούρα και η Τερέζα υποχρεώθηκε να καθίσει πάνω στην εμαγιέ επι
φάνεια που την έκανε ν' ανατριχιάσει.
Καθόταν στη λεκάνη, και η επιθυμία που ξαφνικά την είχε κυριέψει
ν' αδειάσει τα σωθικά της, ήταν η επιθυμία να φτάσει ως την άκρη της
ταπείνωσης, η επιθυμία να είναι όσο γίνεται περισσότερο ένα κορμί και
επίσης, όσο ολοκληρωτικά δυνατόν. Αυτό ακριβώς το κορμί για το
οποίο η μητέρα της έλεγε πάντοτε, ότι δεν ήταν για τίποτ' άλλο παρά
για να χωνεύει και ν' αδειάζει. Η Τερέζα άδειαζε τα σπλάχνα της και τη
στιγμή εκείνη ένιωθε μια ατέλειωτη θλίψη και μοναξιά.
Δεν υπάρχει τίποτα αθλιότερο απ' το κορμί της γυμνό, καθισμένο
στη διευρυμένη απόληξη ενός αποχετευτικού αγωγού. Η ψυχή της είχε
χάσει την περιέργεια της, του θεατή, την κακία της και την υπερηφά
νεια της· έχει στραφεί στα κατάβαθα του κορμιού μέσα στις πιο κρυφές
του αναδιπλώσεις. Περιμένει απελπισμένα να την ξανακαλέσουν.
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Σηκώθηκε απ' τη λεκάνη, τράβηξε το καζανάκι και γύρισε στο μικρό
χωλ. Η ψυχή έτρεμε μέσα στο γυμνό κι απορριγμένο κορμί. Στον πρω
κτό της αισθανόταν ακόμα την επαφή του χαρτιού με το οποίο είχε
σκουπιστεί.
Έγινε τότε κάτι αλησμόνητο: ένιωσε την ανάγκη να πάει μέσα στο
δωμάτιο να τον βρει και ν' ακούσει τη φωνή του, το κάλεσμα του. Αν
της είχε μιλήσει με φωνή γλυκιά και σοβαρή, η ψυχή θα είχε βρει το
κουράγιο να βγει στην επιφάνεια και θα είχε βάλει τα κλάματα. Θα τον
είχε αγκαλιάσει, όπως μέσα στ' όνειρο της είχε αγκαλιάσει τον χοντρό
κορμό της καστανιάς.
Ήταν στο χωλ και πάσχιζε να καταπνίξει αυτήν την ατέλειωτη επι
θυμία να ξεσπάσει σε δάκρυα μπροστά του. Αν δεν το κατάφερνε, το
ήξερε, θα γινόταν αυτό ακριβώς που δεν ήθελε: θα τον ερωτευόταν.
Τη στιγμή εκείνη, από το βάθος του δωματίου έφτασε η φωνή του.
Ακούγοντας αυτή τη φωνή την ασώματη (χωρίς να βλέπει ταυτόχρονα
την ψηλόσωμη φιγούρα του μηχανικού), αναπήδησε: ήταν μια φωνή
ψιλή και σε οξύ τόνο. Ήταν δυνατό να μην το είχε παρατηρήσει ποτέ;
Πιθανότατα ήταν εξαιτίας της απογοητευτικής και δυσάρεστης
εντύπωσης που της προξένησε η φωνή του, που μπόρεσε να απωθήσει
τον πειρασμό. Μπήκε μέσα, μάζεψε τα ρούχα της, ντύθηκε και βγήκε.
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Γύριζε από τα ψώνια με τον Καρένιν που κρατούσε στα δόντια ένα
κρουασάν. Ήταν ένα κρύο πρωινό, είχε πιάσει λίγο πάγο. Περνούσε δί
πλα από ένα συγκρότημα σπιτιών, όπου στα κενά ανάμεσα στα σπίτια οι
άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει μικροσκοπικούς κήπους με λουλούδια και
λαχανικά. Ο Καρένιν στάθηκε ακίνητος, με τα μάτια καρφωμένα προς την
κατεύθυνση εκείνη. Κοίταζε κι η ίδια προς τα εκεί, αλλά δεν έβλεπε τίπο
τα το ιδιαίτερο. Ο Καρένιν την τραβούσε και τον άφησε να την οδηγήσει.
Τότε, πάνω από τον πάγο που σκέπαζε το χώμα μιας άδειας λωρίδας γης,
διέκρινε το μαύρο κεφαλάκι μιας κουρούνας με το μακρύ του ράμφος. Το
μικρό ασώματο κεφάλι κουνιόταν αργά και, κατά διαστήματα, το ράμφος
έβγαζε μια θλιβερή και βραχνή φωνή.
Ο Καρένιν ήταν τόσο ταραγμένος που άφησε να του πέσει το κρου
ασάν. Χρειάστηκε να τον δέσει η Τερέζα σ' ένα δέντρο για να μη πειρά
ξει την κουρούνα. Έπειτα, εκείνη γονάτισε και προσπάθησε να σκάψει
το χώμα που έσφιγγε το σώμα του πουλιού που είχε θαφτεί ζωντανό.
Δεν ήταν εύκολο. Έσπασε ένα νύχι κι έτρεχε αίμα.
Τη στιγμή εκείνη μια πέτρα έπεσε δίπλα της. Σήκωσε το κεφάλι και
είδε δυο παιδιά καμιά δεκαριά χρόνων μισοκρυμμένα στη γωνιά ενός
σπιτιού. Σηκώθηκε. Εκείνα το 'σκασαν τρέχοντας βλέποντας την αντί
δραση της και το δεμένο στο δέντρο σκυλί.
Γονάτισε πάλι για να σκάψει στο χώμα και στο τέλος κατάφερε ν'
απελευθερώσει την κουρούνα απ' τον τάφο της. Αλλά το πουλί είχε πα
ραλύσει και δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ούτε να πετάξει. Το τύ
λιξε στο κόκκινο κασκόλ της και το έσφιξε επάνω της με το αριστερό της
χέρι. Με το δεξί έλυσε τον Καρένιν απ' το δέντρο και χρειάστηκε να βά
λει όλη της τη δύναμη για να τον κάνει καλά και να τον κρατήσει κοντά
στα πόδια της.
Χτύπησε το κουδούνι, καθώς δεν είχε ελεύθερο χέρι να ψάξει τα
κλειδιά της στην τσέπη της. Ο Τόμας της άνοιξε. Του έδωσε το λουρί
του Καρένιν. «Κράτα το!» πρόσταξε και πήγε την κουρούνα στο μπάνιο.
Την ακούμπησε χάμω, κάτω απ' το νιπτήρα. Η κουρούνα χτυπιόταν αλ
λά δεν μπορούσε να φύγει. Ένα υποκίτρινο και πηχτό υγρό κυλούσε
απ' το κορμί της. Η Τερέζα της έφτιαξε μια φωλιά με κουρέλια κάτω απ'
το νιπτήρα για να μη νιώθει το κρύο πάνω στα πλακάκια. Το πουλί κου
νούσε απελπισμένα την παραλυμένη του φτερούγα. Το ράμφος του
σκόπευε ψηλά σαν μία μομφή.
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Καθόταν στην άκρη της μπανιέρας και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει
τα μάτια της από την κουρούνα που αργοπέθαινε. Στην οικτρή της μο
ναξιά, έβλεπε να καθρεφτίζεται η εικόνα της δικής της τύχης, κι έλεγε
συνέχεια με το νου της: «Δεν έχω κανένα στον κόσμο, κανέναν άλλον
έκτος απ' τον Τόμας».
Μήπως το επεισόδιο με τον μηχανικό της είχε διδάξει πως οι ερωτι
κές περιπέτειες δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τον έρωτα; 'Οτι είναι
ελαφρές και δεν ζυγίζουν τίποτα; Μήπως ήταν πιο ήρεμη;
Καθόλου.
Τη βασάνιζε μια εικόνα: μόλις έχει βγει απ' την τουαλέτα και το
κορμί της έχει καρφωθεί στην είσοδο, γυμνό και εγκαταλελειμμένο. Η
ψυχή, τρομαγμένη, τρέμει μέσα στα σπλάχνα της. Αν εκείνη τη στιγμή,
ο άντρας που ήταν στο βάθος της κάμαρας, είχε απευθυνθεί στην ψυχή
της, θα είχε ίσως ξεσπάσει σε λυγμούς, θα είχε ίσως πέσει στην αγκαλιά
του.
Έφερνε στη φαντασία της μια φίλη του Τόμας που να είχε βρεθεί
στη δική της θέση, στην είσοδο, μπροστά στην τουαλέτα κι ο Τόμας
ήταν στο δωμάτιο, στη θέση του μηχανικού. Δεν θα χρειαζόταν να πει
παρά μια λέξη μόνο στη γυναίκα, τίποτα παραπάνω από μια λέξη, κι
εκείνη θα τον αγκάλιαζε κλαίγοντας.
Η Τερέζα ξέρει ότι μ' αυτό μοιάζει η στιγμή όπου γεννιέται ο έρω
τας: η γυναίκα δεν αντιστέκεται στη φωνή που καλεί την τρομαγμένη
της ψυχή· ο άντρας δεν αντιστέκεται στη γυναίκα που η ψυχή της ξέρει
να προσέχει τη φωνή του. Ο Τόμας δεν είναι ποτέ ασφαλής μπροστά
στην παγίδα του έρωτα και η Τερέζα δεν μπορεί παρά να τρέμει γι' αυ
τόν σε κάθε ώρα και σε κάθε στιγμή.
Τι όπλα μπορεί να έχει; Τίποτ' άλλο απ' την πίστη της. Την πίστη
της, που του την πρόσφερε απ' την αρχή, απ' την πρώτη μέρα σα να εί
χε αμέσως καταλάβει ότι δεν είχε τίποτ' άλλο να του δώσει. Ο έρωτας
τους είναι ένα παράδοξα ασυμμετρικό αρχιτεκτόνημα: στηρίζεται στην
απόλυτη βεβαιότητα για την πίστη της Τερέζας όπως ένα γιγάντιο ανά
κτορο πάνω σ' ένα μονάχα τούβλο.
Τώρα, η κουρούνα σχεδόν δεν κουνούσε πια τα φτερά· μόλις που
μετατόπιζε το σπασμένο, πληγωμένο της πόδι. Η Τερέζα δεν ήθελε να
την αφήσει, ήταν σαν ν' αγρυπνούσε στο προσκέφαλο μιας ετοιμοθάνα
της αδελφής. Πήγε όμως στην κουζίνα για λίγο, να φάει κάτι βιαστικά.
Όταν γύρισε, η κουρούνα είχε πεθάνει.
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Την πρώτη χρονιά της σχέσης τους, η Τερέζα φώναζε όταν έκαναν
έρωτα, και η κραυγή αυτή, όπως έχω πει, σκοπό είχε να τυφλώσει και να
κουφάνει τις αισθήσεις. Έπειτα φώναζε λιγότερο, αλλά η ψυχή της
ήταν πάντα τυφλωμένη από τον έρωτα και δεν έβλεπε τίποτα. Όταν πή
γε με τον μηχανικό ο έρωτας απουσίαζε και η ψυχή της είχε δει επιτέ
λους καθαρά.
Είχε πάει πάλι στη σάουνα και ήταν πάλι μπροστά στον καθρέφτη.
Κοιταζόταν και ξανάφτιαχνε στο μυαλό της τη σκηνή του έρωτα στο
σπίτι του μηχανικού. Θυμόταν τη σκηνή αυτή, αλλά δεν θυμόταν τον
εραστή της. Για να πούμε την αλήθεια, δεν θα μπορούσε καν να τον πε
ριγράψει, ίσως δεν είχε προσέξει ούτε με τι έμοιαζε γυμνός. Εκείνο που
θυμόταν (κι αυτό που τώρα κοίταζε με έξαψη στον καθρέφτη) ήταν το
δικό της κορμί· η ήβη της και ο στρογγυλός λεκές ακριβώς πάνω απ' αυ
τήν. Αυτός ο λεκές, που ως τώρα δεν ήταν γι' αυτήν παρά ένα απλό
ελάττωμα εκ γενετής, είχε μείνει χαραγμένος στη μνήμη της. Ήθελε να
τον δει και να τον ξαναδεί σ' αυτή την απίστευτη γειτνίαση με τ' όργανο
του ξένου.
Δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω ακόμα μια φορά: δεν επιθυμού
σε να δει το πέος του άγνωστου. Ήθελε να δει τη δική της ήβη κοντά
στο πέος του άγνωστου. Δεν επιθυμούσε το σώμα του εραστή. Επιθυ
μούσε το δικό της σώμα, που της είχε αιφνιδίως αποκαλυφθεί και που
όσο πιο κοντινό και πιο ξένο ήταν, τόσο πιο πολύ τη διέγειρε.
Κοιτάζει το κορμί της σκεπασμένο από τις λεπτές σταγόνες του
ντους κι ονειρεύεται ότι ο μηχανικός θα περάσει από το μπαρ απ' τη μια
μέρα στην άλλη. Τον θέλει να έρθει, να την καλέσει! Τον θέλει απε
γνωσμένα!
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Μέρα με την ημέρα είχε το φόβο ότι ο μηχανικός θα εμφανιζόταν
στον πάγκο του μπαρ κι εκείνη δεν θα είχε τη δύναμη να του πει «όχι».
Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο φόβος ότι θα τον έβλεπε, έδινε τη θέση
του στο φόβο ότι δεν θα τον ξανάβλεπε.
Ένας μήνας είχε περάσει και ο μηχανικός δεν έδινε σημείο ζωής.
Για την Τερέζα ήταν ανεξήγητο. Ξαφνικά, όλη η επιθυμία την είχε
εγκαταλείψει. Ήταν ανήσυχη: γιατί δεν ερχόταν;
Σερβίριζε τους πελάτες. Βρισκόταν πάλι εκεί ο τύπος με τη φαλά
κρα, αυτός που ένα βράδυ την είχε κατηγορήσει ότι δίνει οινοπνευμα
τώδη στους ανηλίκους. Διηγιόταν φωναχτά μια βρώμικη ιστορία, την
ίδια ακριβώς που είχε ακούσει εκατοντάδες φορές από τους μεθύστακες
στους οποίους σερβίριζε μπίρα, άλλοτε στην επαρχία. Καθώς ξαφνικά
ένιωσε να την κυριεύει πάλι ο κόσμος της μητέρας της, διέκοψε βίαια
τον φαλακρό.
Αυτός θύμωσε: «Εσείς δεν μπορείτε να με διατάζετε! Να θεωρείτε
τον εαυτό σας ευτυχισμένο που εμείς σας αφήνουμε να δουλεύετε σ' αυ
τό το μπαρ.
- Πώς εμείς; Ποιοι εμείς;
- Εμείς, είπε ο άντρας, και παράγγειλε μια ακόμα βότκα. Και να θυ
μόσαστε ότι δεν πρόκειται να δεχτώ τις δικές σας προσβολές».
Έπειτα, είπε δείχνοντας το λαιμό της Τερέζας, που φορούσε πολ
λές σειρές από φτηνά μαργαριτάρια: «Πού τα βρήκατε αυτά τα μαργαρι
τάρια; Δεν είναι βέβαια δώρο του συζύγου σας που πλένει παράθυρα! Μ'
αυτά που κερδίζει δεν μπορεί να σας αγοράσει μαργαριτάρια. Οι πελά
τες σάς τα δίνουν; Και με τι αντάλλαγμα, ε;
- Βούλωσ' το, αμέσως!» φώναξε η Τερέζα.
Ο άντρας προσπάθησε να πιάσει το κολιέ: «Να θυμάσαι ότι σ' εμάς
απαγορεύεται η πορνεία!».
Ο Καρένιν σηκώθηκε στα μπροστινά πόδια, ακούμπησε στον πάγκο
και γρύλισε.
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Ο πρεσβευτής είπε: «Είναι μπάτσος.
- Αν ήταν μπάτσος θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός, παρατήρη
σε η Τερέζα. Σε τι μπορεί να χρησιμεύει η μυστική αστυνομία που δεν
ξέρει πια να κρύβεται;»
Ο πρεσβευτής ήταν καθισμένος οκλαδόν στο ντιβάνι, όπως είχε μά
θει στο γιόγκα. Στον τοίχο, ο Κέννεντυ χαμογελούσε μέσα απ' την κορ
νίζα του, επικυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο τα λόγια του.
«Κυρία Τερέζα, είπε με πατρικό τόνο, οι μπάτσοι έχουν πολλά κα
θήκοντα. Το πρώτο είναι κλασικό. Ακούνε όσα λένε οι άνθρωποι και
ενημερώνουν τους ανωτέρους τους.
»Το δεύτερο, είναι καθήκον εκφοβιστικό. Μας δείχνουν ότι μας
έχουν στο χέρι και θέλουν να φοβόμαστε. Αυτό ήθελε κι ο φαλακρός, ο
δικός σας.
»Το τρίτο καθήκον συνίσταται στη δημιουργία καταστάσεων που
μπορούν να μας εκθέσουν. Κανένας πια δεν ενδιαφέρεται να μας κατη
γορήσει για συνωμοσία εναντίον του κράτους, γιατί αυτό θα είχε σαν
αποτέλεσμα να τραβήξει επάνω μας καινούριες συμπάθειες. Προτιμούν
να βρίσκουν χασίς μέσα στις τσέπες μας ή να αποδείξουν ότι βιάσαμε
ένα κοριτσάκι δώδεκα χρόνων. Πάντοτε θα μπορούν να βρουν κάποια
πιτσιρίκα πρόθυμη να καταθέσει κάτι τέτοιο».
Η Τερέζα θυμήθηκε το μηχανικό. Πώς μπορούσε να εξηγήσει το ότι
ποτέ δεν ξαναφάνηκε;
Ο πρεσβευτής συνέχισε: «Χρειάζεται να στήνουν παγίδες στους αν
θρώπους για να τους έχουν στην υπηρεσία τους και για να τους χρησι
μοποιούν για να στήνουν μετά άλλες παγίδες σε άλλους ανθρώπους και
πάει λέγοντας, για να φτιάξουν σιγά-σιγά από έναν ολόκληρο λαό, μια
τεράστια οργάνωση χαφιέδων».
Η Τερέζα δεν σκεφτόταν πια παρά ένα πράγμα, ότι τον μηχανικό
τής τον είχε στείλει η αστυνομία. Και ποιος ήταν αυτός ο παράξενος νε
αρός που είχε πάει να μεθύσει στο απέναντι καφενείο κι είχε γυρίσει να
της κάνει εξομολογήσεις; Ήταν εξαιτίας του νεαρού αυτού που ο μπά
τσος της είχε επιτεθεί και ο μηχανικός την είχε υπερασπιστεί. Και οι
τρεις είχαν παίξει το ρόλο τους, σ' ένα σενάριο που ήταν ήδη προετοι
μασμένο: ο σκοπός ήταν να της κάνουν συμπαθητικό τον άντρα που εί
χε σαν αποστολή του να την κατακτήσει.
Πώς δεν το είχε σκεφθεί; Εκείνο το διαμέρισμα είχε κάτι το ύποπτο
και δεν ταίριαζε καθόλου μ' αυτόν τον τύπο. Γιατί αυτός ο καλοντυμέ163

νος μηχανικός θα έπρεπε να κατοικεί σ' ένα χώρο τόσο άθλιο; Ήταν
πραγματικά μηχανικός; Τότε, πώς μπορούσε να απουσιάζει από τη δου
λειά του στις δύο το μεσημέρι; Και πώς μπορούσε κανείς να φανταστεί
ένα μηχανικό που διάβαζε Σοφοκλή; Οχι, αυτή δεν ήταν μια βιβλιοθή
κη μηχανικού! Εκείνο το δωμάτιο έμοιαζε να είναι ένα διαμέρισμα που
έχει κατασχεθεί, το διαμέρισμα κάποιου δυστυχισμένου διανοούμενου
που τώρα βρίσκεται στη φυλακή. Όταν ήταν δέκα χρόνων, είχαν συλ
λάβει τον πατέρα της κι είχαν επίσης κατάσχει το διαμέρισμα και όλη τη
βιβλιοθήκη. Ποιος ξέρει σε τι χρησίμευε το διαμέρισμα μετά απ' αυτό!
Τώρα καταλάβαινε πολύ καλά για ποιο λόγο εκείνος δεν είχε ξανα
γυρίσει. Είχε εκπληρώσει την αποστολή του. Ποια; Ο μεθυσμένος μπά
τσος είχε αφήσει να του ξεφύγει κάτι, όταν της είχε πει: «Σήμερα η πορ
νεία σ' εμάς είναι απαγορευμένη, μην το ξεχνάτε!» Αυτός ο φανταστι
κός μηχανικός θα κατέθετε ότι είχε κοιμηθεί μαζί της και ότι του είχε ζη
τήσει χρήματα! Θα την απειλούσε με το σκάνδαλο και θα την εκβίαζε
μετά για να καταδώσει τους ανθρώπους που θα πήγαιναν να τα κοπανή
σουν στο μπαρ.
Ο πρεσβευτής προσπαθούσε να την καθησυχάσει: «Δεν βρίσκω τί
ποτα το επικίνδυνο στην ιστορία σας.
- Μπορεί», είπε εκείνη με πνιγμένη φωνή, και βγήκε έξω με τον
Καρένιν, στους σκοτεινούς δρόμους της Πράγας.
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Συνήθως, καταφεύγει κανείς στο μέλλον για να ξεφύγει από τα
βάσανα του. Χαράζει μια φανταστική γραμμή στη διαδρομή του χρό
νου, πέρα απ' την οποία τα όσα υποφέρει στο παρόν παύουν να υπάρ
χουν. Η Τερέζα, όμως, δεν έβλεπε αυτή τη γραμμή μπροστά της. Δεν
μπορούσε να παρηγορηθεί παρά μόνον κοιτάζοντας πίσω. Ήταν μια
ακόμα Κυριακή, πήραν το αυτοκίνητο για να φύγουν μακριά απ' την
Πράγα.
Ο Τόμας οδηγούσε, η Τερέζα καθόταν δίπλα του, ο Καρένιν στο πί
σω κάθισμα· από καιρό σε καιρό, τέντωνε το κεφάλι του και τους έγλει
φε τ' αυτιά. Μετά από δυο ώρες έφθασαν σε μια μικρή λουτρόπολη,
όπου πέντε-έξι χρόνια πριν είχαν μείνει μαζί μερικές μέρες. Ήθελαν να
περάσουν εκεί τη νύχτα.
Σταμάτησαν το αυτοκίνητο στην πλατεία και κατέβηκαν. Τίποτα
δεν είχε αλλάξει. Απέναντι βρισκόταν το ξενοδοχείο όπου είχαν μείνει
εκείνη τη χρονιά, και μπροστά στην είσοδο υπήρχε η ίδια γέρικη φλα
μουριά εκείνου του καιρού. Στ' αριστερά του ξενοδοχείου ήταν μια σει
ρά από παλιές ξύλινες κάμαρες και στην άκρη, μέσα σε μια μαρμάρινη
δεξαμενή ανάβλυζε το νερό μιας πηγής. Όπως άλλοτε, οι άνθρωποι
έσκυβαν εκεί με τα ποτήρια στο χέρι.
Ο Τόμας έδειχνε το ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, κάτι είχε αλλάξει.
Άλλοτε ονομαζόταν «Γκραντ Οτέλ» και τώρα, σύμφωνα με την επιγρα
φή, ήταν το «Μπαϊκάλ». Κοίταξαν την ταμπέλα στη γωνία του κτιρίου:
ήταν η Πλατεία Μόσχας. Έκαναν έπειτα το γύρο (ο Καρένιν ακολου
θούσε μόνος, χωρίς λουρί) όλων των δρόμων που γνώριζαν, κι έψαχναν
τα ονόματα τους: υπήρχε η οδός Στάλινγκραντ, η οδός Λένινγκραντ, η
οδός Ροστώφ, η οδός Νοβοσιμπίρσκ, η οδός Κιέβου, η οδός Οδησσού,
υπήρχε το αναρρωτήριο Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, το αναρρωτήριο Τολστόι,
το αναρρωτήριο Ρίμσκι-Κόρσακωφ, το ξενοδοχείο Σουβόρωφ, ο κινημα
τογράφος Γκόργκι και το καφενείον Πούσκιν. Όλα τα ονόματα ήταν
από τη Ρωσία κι απ' τη ρώσικη ιστορία.
Η Τερέζα θυμόταν τις πρώτες μέρες της εισβολής. Οι άνθρωποι ξε
κολλούσαν τις επιγραφές των δρόμων σε όλες τις πόλεις κι έβγαζαν απ'
τους δρόμους όλες τις ενδεικτικές πινακίδες. Μέσα σε μια νύχτα η χώρα
έγινε ανώνυμη. Για επτά ολόκληρες μέρες, ο ρώσικος στρατός είχε περι
πλανηθεί κατά μήκος της χώρας χωρίς να γνωρίζει πού βρισκόταν. Οι
αξιωματικοί έψαχναν τα κτίρια των εφημερίδων, της τηλεόρασης, του
ραδιοφώνου, για να τα καταλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν να τα βρουν.

165

Ρωτούσαν τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι σήκωναν τους ώμους ή
έδιναν λάθος διευθύνσεις και λάθος κατεύθυνση.
Με τα χρόνια, έμοιαζε αυτή η ανωνυμία να είχε γίνει επικίνδυνη για
τον τόπο. Ούτε οι δρόμοι, ούτε τα σπίτια μπόρεσαν να ξαναβρούν τα
πραγματικά τους ονόματα. Μια λουτρόπολη της Βοημίας είχε έτσι γίνει
από τη μια μέρα στην άλλη μια μικρή φανταστική Ρωσία, και η Τερέζα
παρατηρούσε πως τους είχε κατασχεθεί το παρελθόν, εκείνο που είχαν
έρθει να το ψάξουν εδώ. Ήταν αδύνατο να περάσουν εδώ τη νύχτα
τους.

166

26
Γύρισαν σιωπηλοί στο αυτοκίνητο. Όλα, σκεφτόταν η Τερέζα, μας
εμφανίζονται κάτω από μια μεταμφίεση: η παλιά πόλη της Βοημίας
ήταν καλυμμένη από ονόματα ρώσικα· φωτογραφίζοντας με θάρρος την
εισβολή, οι Τσέχοι δούλευαν στην πραγματικότητα για τη ρώσικη μυ
στική αστυνομία· ο άνθρωπος που την είχε στείλει στο θάνατο, φορούσε
στο πρόσωπο του τη μάσκα του Τόμας· ο αστυνομικός τής είχε εμφανι
στεί σαν μηχανικός, και ο μηχανικός ήθελε να παίξει το ρόλο του άντρα
στο λόφο Πετρίν. Το σημάδι του βιβλίου στην γκαρσονιέρα του ήταν
ένα σημάδι απατηλό: ήταν εκεί για να την παραπλανήσει.
Καθώς τώρα σκεφτόταν το βιβλίο που είχε πάρει στα χέρια της στο
σπίτι εκείνου του ανθρώπου της ήρθε ξαφνικά μια ιδέα και φούντωσαν
τα μάγουλα της: πώς ήταν δυνατόν; Ο μηχανικός είχε πει ότι θα πήγαι
νε να φτιάξει καφέ. Εκείνη, είχε πλησιάσει στη βιβλιοθήκη και είχε τρα
βήξει έξω τον Οιδίποδα του Σοφοκλή. Έπειτα, ο μηχανικός είχε επι
στρέψει. Χωρίς καφέ, όμως!
Σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν την υπόθεση από κάθε πλευρά: πόση
ώρα είχε μείνει εκείνος έξω από τη στιγμή που είχε βγει με το πρόσχημα να
φτιάξει καφέ; Τουλάχιστον ένα λεπτό, δεν υπήρχε αμφιβολία, δύο, ίσως
και τρία ακόμα. Τι έκανε τόση ώρα σ' εκείνο το μικροσκοπικό χωλ; Μήπως
είχε πάει στην τουαλέτα; Η Τερέζα προσπαθούσε να θυμηθεί αν είχε ακού
σει το χτύπημα της πόρτας ή το θόρυβο απ' το καζανάκι. Όχι, οπωσδήποτε
δεν είχε ακούσει νερό, θα το θυμόταν. Και, ήταν περίπου σίγουρη, δεν είχε
ακούσει την πόρτα να χτυπάει. Λοιπόν, τι έκανε εκείνος στο χωλ;
Ξαφνικά, όλα ήταν πάρα πολύ καθαρά. Για να την πιάσουν στην πα
γίδα, η μαρτυρία του μηχανικού δεν ήταν αρκετή. Τους χρειαζόταν μια
αδιάψευστη απόδειξη. Στο διάστημα αυτής της μακριάς απουσίας, πολύ
μακριάς για να μην είναι ύποπτη, εκείνος είχε εγκαταστήσει στην είσο
δο μια φωτογραφική μηχανή. Ή, κι αυτό έμοιαζε περισσότερο αληθο
φανές, είχε μπάσει μέσα κάποιον με μια φωτογραφική μηχανή, κι αυτός
τους είχε αργότερα φωτογραφίσει, κρυμμένος πίσω απ' την κουρτίνα.
Μόλις μερικές εβδομάδες πριν, είχε κοροϊδέψει τον Προτσάζκα που
δεν ήξερε ότι ζούσε σ' ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου δεν μπο
ρούσε να έχει ιδιωτική ζωή. Κι εκείνη λοιπόν; Φεύγοντας απ' το σπίτι
της μητέρας της είχε πιστέψει, η ηλίθια, ότι θα γινόταν μια για πάντα
κυρία της ιδιωτικής της ζωής. Το σπίτι της μητέρας όμως απλωνόταν σ'
ολόκληρο τον κόσμο και τη γράπωνε από παντού. Πουθενά η Τερέζα
δεν μπορούσε να του ξεφύγει.
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Κατέβηκαν μια σκάλα ανάμεσα στους κήπους για να φτάσουν στην
πλατεία όπου είχαν σταματήσει το αυτοκίνητο.
«Τι έχεις;» ρώτησε ο Τόμας.
Πριν προλάβει να του απαντήσει, κάποιος είπε στον Τόμας καλη
μέρα.
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Ήταν ένας άντρας καμιά πενηνταριά χρόνων, με το πρόσωπο σκαμ
μένο από τον άνεμο, ένας χωρικός που κάποτε ο Τόμας τον είχε χει
ρουργήσει. Από τότε, τον έστελναν κάθε χρόνο για θεραπεία σ' αυτή τη
λουτρόπολη. Κάλεσε τον Τόμας και την Τερέζα για ένα ποτήρι. Καθώς
τα σκυλιά δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στους δημόσιους χώρους, η Τε
ρέζα πήγε να βάλει τον Καρένιν στο αυτοκίνητο κι οι άντρες κάθισαν
στο καφενείο να την περιμένουν. Όταν γύρισε, ο χωρικός είπε: «Σ' εμάς
έχει ησυχία. Εδώ και δυο χρόνια μάλιστα μ' έχουν εκλέξει πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
- Συγχαρητήρια, είπε ο Τόμας.
- Εκεί πέρα, ξέρετε, είναι χωριό. Όλοι φεύγουν. Αυτοί οι επάνω εί
ναι πολύ ευχαριστημένοι όταν βρίσκεται κάποιος που θέλει να μείνει.
Δεν μπορούν να μας διώξουν απ' τη δουλειά μας.
- Θα ήταν ένας τόπος ιδανικός για μας, είπε η Τερέζα.
- Θα βαριόσαστε, μικρή μου κυρία, εκεί κάτω δεν έχεις τίποτα να
κάνεις, τίποτα απολύτως».
Η Τερέζα κοίταζε το χαραγμένο απ' τον άνεμο πρόσωπο. Αυτός ο
χωρικός τής ήταν πολύ συμπαθητικός. Μετά από τόσο πολύ καιρό έβρι
σκε επιτέλους κάποιον συμπαθητικό! Μια εικόνα αγροτικής ζωής ξε
πρόβαλε μπροστά στα μάτια της: ένα χωριό και το καμπαναριό της εκ
κλησίας, χωράφια, δάση, ένας λαγός που πηδάει μέσα στους αγρούς,
ένας δασοφύλακας με πράσινο καπέλο. Δεν είχε ποτέ ζήσει στην εξοχή.
Ήταν μια εικόνα που την είχε σχηματίσει απ' όσα είχε ακούσει να λέγο
νται. Ή απ' όσα είχε διαβάσει. Ή από κείνα που είχαν εγγράψει στο
υποσυνείδητο της, κάποιοι πρόγονοι μακρινοί. Εν τούτοις, αυτή η εικό
να υπήρχε μέσα της, καθαρή και ομιλούσα όπως η φωτογραφία της προγιαγιάς στο οικογενειακό λεύκωμα, ή όπως μια παλιά γκραβούρα.
«Έχετε ακόμα πόνους;», ρώτησε ο Τόμας. Ο χωρικός έδειξε πίσω
στο σβέρκο του, το σημείο όπου το κρανίο συνδέεται με τη σπονδυλική
στήλη: «Καμιά φορά πονάω εδώ».
Χωρίς να σηκωθεί απ' την καρέκλα του, ο Τόμας ψηλάφισε το ση
μείο που του είχε δείξει και έκανε μερικές ερωτήσεις στον πρώην ασθε
νή του. Έπειτα είπε: «Δεν έχω πια το δικαίωμα να γράφω συνταγές. Αλ
λά όταν γυρίσετε πίσω, πείτε στο γιατρό σας ότι μου μιλήσατε και ότι
σας συνιστώ να πάρετε αυτό». Έβγαλε από την πίσω τσέπη ένα μπλοκάκι κι έσκισε ένα φύλλο. Έγραψε εκεί το φάρμακο με κεφαλαία γράμ
ματα.
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Έτρεχαν προς την Πράγα.
Η Τερέζα σκεφτόταν τη φωτογραφία όπου το σώμα της φαινόταν γυ
μνό στην αγκαλιά του μηχανικού. Προσπαθούσε να καθησυχάσει τον εαυτό
της: ακόμα κι αν αυτή η φωτογραφία υπήρχε, ο Τόμας δεν θα την έβλεπε
ποτέ. Για τους ανθρώπους αυτούς, η φωτογραφία δεν είχε άλλη αξία παρά
να τη χρησιμοποιήσουν για να εκβιάσουν την Τερέζα. Από τη στιγμή που
θα την έστελναν στον Τόμας, θα έχανε αμέσως κάθε ενδιαφέρον γι' αυτούς.
Τι θα γινόταν όμως αν οι αστυνομικοί αποφάσιζαν ότι δεν είχαν και
ρό να χάνουν με την Τερέζα; Στην περίπτωση αυτή η φωτογραφία δεν
θα τους ήταν παρά ένα ωραίο αστείο και, αν του ερχόταν κανενός, τίπο
τα δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει να τη βάλει σ' ένα φάκελο και να
την ταχυδρομήσει στη διεύθυνση του Τόμας, έτσι για να γελάσει.
Τι θα γινόταν αν ο Τόμας λάβαινε μια τέτοια φωτογραφία;
Θα την πέταγε στο δρόμο; Ίσως όχι. Οπωσδήποτε όχι. Αλλά το εύ
θραυστο οικοδόμημα του έρωτα τους θα καταστρεφόταν μια και καλή,
γιατί το οικοδόμημα στεκόταν στο ένα και μοναδικό υποστύλωμα της πί
στης της και οι έρωτες είναι σαν τις αυτοκρατορίες: μόλις εξαφανίζεται η
ιδέα πάνω στην οποία χτίστηκαν, εξαφανίζονται και αυτοί μαζί της.
Είχε μια εικόνα μπροστά στα μάτια της: ένα λαγό που τρέχει μέσα
στους αγρούς, ένα δασοφύλακα με πράσινο καπέλο και το ρολόι μιας εκ
κλησίας πάνω απ' το δάσος.
Ήθελε να πει στον Τόμας ότι έπρεπε να φύγουν απ' την Πράγα. Να
φύγουν μακριά από τα παιδιά που θάβουν ζωντανές τις κουρούνες, μα
κριά απ' τους μπάτσους, μακριά απ' τις κοπέλες που ήσαν οπλισμένες με
ομπρέλες. Ήθελε να του πει ότι έπρεπε να πάνε να ζήσουν στην εξοχή.
Ότι αυτό ήταν η μοναδική τους ευκαιρία να σωθούν.
Γύρισε το κεφάλι. Αλλά ο Τόμας σιωπούσε, με τα μάτια καρφωμένα
στον χαλικόστρωτο δρόμο μπροστά τους. Ήταν ανίκανη να διαπεράσει
το φράγμα της σιωπής που ορθωνόταν ανάμεσα τους. Έχασε το κουράγιο
να μιλήσει. Βρισκόταν στην ίδια κατάσταση που είχε βρεθεί την ημέρα
που κατέβαινε απ' το λόφο Πετρίν. Την έσφιγγε το στομάχι της και ήθε
λε να κάνει εμετό. Ο Τόμας της προξενούσε φόβο. Ήταν πολύ δυνατός
για κείνην και εκείνη ήταν πολύ αδύναμη. Έδινε διαταγές που εκείνη
δεν καταλάβαινε. Προσπαθούσε να τις εκτελέσει, αλλά ήταν ανίκανη.
Ήθελε να ξαναγυρίσει στον λόφο Πετρίν και να ζητήσει από τον
άνθρωπο με το τουφέκι να της επιτρέψει να δέσει τα μάτια της και να
στηριχθεί στον κορμό της καστανιάς. Ήθελε να πεθάνει.
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Ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ήταν μόνη στο σπίτι. Βγήκε και τράβη
ξε προς τα κρηπιδώματα. Ήθελε να δει τον Μολδαύα. Ήθελε να σταθεί
στην όχθη και να κοιτάξει το νερό, γιατί η θέα του νερού που τρέχει κα
θησυχάζει και γιατρεύει. Ο ποταμός κυλάει μέσα στους αιώνες και οι
ιστορίες των ανθρώπων ξετυλίγονται στην ακτή. Ξετυλίγονται για να
ξεχαστούν αύριο και για να μη σταματήσει ποτέ ο ποταμός να κυλάει.
Ακουμπισμένη στη σιδεριά, κοίταζε κάτω. Ήταν στα προάστια της
Πράγας, ο Μολδαύας είχε ήδη διασχίσει την πόλη, αφήνοντας πίσω
του τη λαμπρότητα του Χράντσιν και των εκκλησιών, ίδιος με ηθοποιό
μετά την παράσταση, κουρασμένος και σκεφτικός. Το νερό κυλούσε
ανάμεσα σε βρώμικες όχθες, φραγμένες με ξύλινους πασσάλους και τοί
χους· πίσω τους υπήρχαν εργοστάσια και γήπεδα εγκαταλελειμμένα.
Κοίταξε για πολλή ώρα το νερό, που εδώ φάνταζε ακόμα πιο μελαγ
χολικό, ακόμα πιο σκοτεινό· έπειτα, παρατήρησε ξαφνικά στη μέση του
ποταμού ένα παράξενο αντικείμενο, ένα κόκκινο αντικείμενο, ναι, ένα
παγκάκι. Έπειτα ένα άλλο, έπειτα ένα άλλο ακόμα, και τέλος η Τερέζα
κατάλαβε ότι έβλεπε τα παγκάκια από τους δημόσιους κήπους της Πρά
γας να φεύγουν απ' την πόλη πάνω στο ρεύμα του ποταμού, και ήταν
πολλά, όλο και περισσότερα, έπλεαν πάνω στο νερό σαν τα φύλλα του
φθινοπώρου που το νερό τα σέρνει μακριά απ' τα δάση, υπήρχαν κόκκι
να, υπήρχαν κίτρινα, υπήρχαν μπλε.
Στράφηκε για να ρωτήσει τους ανθρώπους τι σήμαινε αυτό. Γιατί τα
παγκάκια απ' τους δημόσιους κήπους της Πράγας έφευγαν με το ρεύμα
του ποταμού; Αλλά οι άνθρωποι περνούσαν με όψη αδιάφορη, δεν έδι
ναν καμιά σημασία στο γεγονός ότι ένας ποταμός κυλάει, από αιώνα σε
αιώνα, στη μέση της εφήμερης πόλης τους.
Γύρισε να ξανακοιτάξει το νερό. Αισθανόταν μια απέραντη θλίψη.
Καταλάβαινε ότι αυτό που έβλεπε ήταν ένας αποχαιρετισμός. Ο απο
χαιρετισμός στη ζωή, που έφευγε με τη χρωματιστή της συνοδεία.
Τα παγκάκια είχαν εξαφανιστεί από το οπτικό της πεδίο. Είδε μερι
κά ακόμα, τα τελευταία αργοπορημένα, έπειτα πέρασε ακόμα ένα κίτρι
νο παγκάκι, έπειτα ακόμα ένα, ένα μπλε, το τελευταίο.

171

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

1
Οταν η Τερέζα είχε έρθει ξαφνικά στο σπίτι του Τόμας στην Πράγα,
είχε κάνει έρωτα μαζί της, όπως ήδη έχω πει στο πρώτο μέρος, την ίδια
εκείνη ημέρα, την ίδια εκείνη ώρα, αλλά μετά την είχε πιάσει πυρετός.
Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του κι εκείνος ήταν στο προσκέφαλο της,
βέβαιος ότι μπροστά του είχε ένα παιδί που το είχαν βάλει σ' ένα καλά
θι και του το είχαν στείλει με το ρεύμα του νερού.
Από τότε, την αγαπούσε αυτή την εικόνα του εγκαταλελειμμένου
παιδιού και σκεφτόταν συχνά τους αρχαίους μύθους όπου η εικόνα αυτή
εμφανιζόταν. Εκεί πρέπει πιθανότατα ν' αναζητήσει κανείς και το μυστι
κό λόγο που τον παρακίνησε να πάει να ψάξει την μετάφραση του Οιδί
ποδα του Σοφοκλή.
Η ιστορία του Οιδίποδα είναι πασίγνωστη: ένας βοσκός, που είχε
βρει ένα νεογέννητο εγκαταλελειμμένο, το πήγε στο βασιλιά Πόλυβο,
που το ανάθρεψε. Οταν ο Οιδίποδας μεγάλωσε, συνάντησε σ' ένα δρό
μο στο βουνό μία άμαξα με την οποία ταξίδευε ένας άγνωστος άρχοντας.
Φιλονίκησαν, ο Οιδίποδας σκότωσε τον άρχοντα. Αργότερα παντρεύ
τηκε τη βασίλισσα Ιοκάστη και έγινε βασιλιάς της Θήβας, δεν φανταζό
ταν ότι ο άντρας που είχε κάποτε σκοτώσει στα βουνά ήταν ο πατέρας
του και ότι η γυναίκα με την οποία πλάγιαζε, ήταν η μητέρα του. Εν τω
μεταξύ όμως, η μοίρα κατάτρεχε τους υπηκόους του και τους φόρτωνε
αρρώστιες. Όταν ο Οιδίποδας κατάλαβε πως εκείνος ο ίδιος ήταν η αι
τία των δεινών τους, έβγαλε τα μάτια του με κάτι μεγάλες βελόνες και,
τυφλός για πάντα, έφυγε απ' τη Θήβα.
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Όσοι φαντάζονται ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Κεντρικής
Ευρώπης είναι αποκλειστικά δημιουργήματα εγκληματιών, συσκοτί
ζουν μια θεμελιακή αλήθεια: τα εγκληματικά καθεστώτα δεν έχουν
εγκαθιδρυθεί από εγκληματίες, αλλά από ενθουσιώδεις που είχαν πι
στέψει ότι ανακάλυψαν το μοναδικό δρόμο του παραδείσου. Και υπερα
σπίζονταν με γενναιότητα το δρόμο αυτό, εκτελώντας για τούτο πολ
λούς ανθρώπους. Αργότερα, ήταν φως φανάρι ότι ο παράδεισος δεν
υπήρχε και ότι οι ενθουσιώδεις αυτοί, ήσαν απλώς δολοφόνοι.
Τότε, όλοι τα έβαλαν με τους κομμουνιστές: Είσαστε υπεύθυνοι για
τις δυστυχίες της χώρας (έγινε φτωχή και ερειπωμένη), για το χάσιμο
της ανεξαρτησίας της (έπεσε στα χέρια της Ρωσίας), για τις δικαστικές
δολοφονίες!
Εκείνοι που δέχονταν τις κατηγορίες, απαντούσαν: δεν ξέραμε! Μας
εξαπάτησαν! Πιστεύαμε! Κατά βάθος, είμαστε αθώοι!
Η διαμάχη, λοιπόν, οδηγούσε σ' αυτή την ερώτηση: Ήταν αλήθεια
ότι δεν ήξεραν; Ή έκαναν μόνον σαν να μην ήξεραν,
Ο Τόμας (όπως και δέκα εκατομμύρια Τσέχων) παρακολουθούσε τη
διαμάχη αυτή κι έλεγε μέσα του ότι οπωσδήποτε, ανάμεσα στους κομ
μουνιστές, υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είχαν πια τόσο τέλεια μεσά
νυχτα (θα έπρεπε τέλος πάντων να είχαν ακούσει για τις φρικαλεότητες
που είχαν γίνει και που εξακολουθούσαν να γίνονται στην μετεπαναστατική Ρωσία). Ήταν όμως πιθανό ότι οι περισσότεροι πραγματικά δεν
γνώριζαν τίποτα.
Και έλεγε με το νου του ότι η βασική ερώτηση δεν ήταν: Ήξεραν ή
δεν ήξεραν; Αλλά: Είναι κανείς αθώος επειδή δεν γνωρίζει; Ένας ηλί
θιος καθισμένος πάνω στο θρόνο είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη,
από μόνο το γεγονός ότι είναι ηλίθιος;
Ας παραδεχτούμε ότι ο Τσέχος εισαγγελέας που ζητούσε, στην αρ
χή της δεκαετίας του πενήντα, την ποινή του θανάτου για κάποιον
αθώο, είχε εξαπατηθεί από τη ρώσικη μυστική αστυνομία και από την
κυβέρνηση της χώρας του. Τώρα όμως που είναι γνωστό πως οι κατηγο
ρίες ήσαν παράλογες και οι καταδικασμένοι ήσαν αθώοι, πώς είναι δυ
νατόν ο ίδιος ο εισαγγελέας να υπεραμύνεται της καθαρότητας της ψυ
χής του και να χτυπάει το στέρνο του: η συνείδηση μου είναι ακηλίδωτη, δεν ήξερα, νόμιζα! Ακριβώς σ' αυτό το «Δεν ήξερα! Νόμιζα!» δεν
βρίσκεται το ανεπανόρθωτο λάθος του;
Τότε, ο Τόμας θυμήθηκε την ιστορία του Οιδίποδα. Ο Οιδίποδας
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δεν ήξερε ότι πλάγιαζε με την ίδια τη μητέρα του, μολαταύτα, όταν κα
τάλαβε τι είχε συμβεί, δεν ένιωσε αθώος. Δεν μπόρεσε να υποφέρει το
θέαμα της δυστυχίας που είχε προξενήσει με την άγνοια του, ξερίζωσε
τα μάτια του και, τυφλός για πάντα, έφυγε απ' τη Θήβα.
Ο Τόμας άκουγε τα ουρλιαχτά των κομμουνιστών που υπεραμύνονταν της καθαρότητας της ψυχής τους, και έλεγε με το νου του: Εξαιτίας
της δικής σας ασυνειδησίας, αυτός ο τόπος έχει ίσως για αιώνες χάσει
την ελευθερία του και σεις φωνάζετε πως νιώθετε αθώοι; Πώς μπορείτε
ακόμα να κοιτάζετε γύρω σας; Πώς δεν είσαστε τρομοκρατημένοι; Είσα
στε ικανοί να βλέπετε; Αν είχατε μάτια, θα έπρεπε να τα ξεριζώσετε και
να φύγετε απ' τη Θήβα!
Αυτός ο παραλληλισμός του άρεσε τόσο πολύ που συχνά τον χρη
σιμοποιούσε στις κουβέντες με τους φίλους του και τον εξηγούσε με
όρους όλο και πιο καυστικούς, όλο και πιο περίτεχνους.
Την εποχή εκείνη διάβαζε, όπως και όλοι οι διανοούμενοι, ένα
εβδομαδιαίο περιοδικό που κυκλοφορούσε σε καμιά τρακοσαριά χιλιά
δες αντίτυπα από την Ένωση Τσέχων Συγγραφέων και που είχε απο
κτήσει μια αξιόλογη αυτονομία στο εσωτερικό του καθεστώτος, μιλώ
ντας για πράγματα που άλλοι δεν τολμούσαν να πουν δημόσια. Το πε
ριοδικό των συγγραφέων δημοσίευε ακόμα και άρθρα όπου διατυπωνό
ταν το ερώτημα ποιος ήταν ένοχος, και σε ποιο μέτρο, για τις δικαστικές
δολοφονίες που είχαν γίνει μετά από πολιτικές δίκες, στα πρώτα χρόνια
του κομμουνιστικού καθεστώτος.
Σε όλες αυτές τις συζητήσεις επανερχόταν πάντοτε το ίδιο ερώτημα.
Ήξεραν ή δεν ήξεραν; Καθώς ο Τόμας θεωρούσε το ερώτημα αυτό δευ
τερεύον, έγραψε μια μέρα τις σκέψεις του για τον Οιδίποδα και τις
έστειλε στο περιοδικό. Ένα μήνα αργότερα, έλαβε μια απάντηση, τον
παρακαλούσαν να περάσει απ' τη σύνταξη. Όταν πήγε, τον υποδέχτηκε
ένας μικροκαμωμένος δημοσιογράφος, στητός σαν ένα ιώτα, που του
πρότεινε ν' αλλάξει τη σύνταξη μιας φράσης. Το κείμενο εμφανίστηκε
λίγο αργότερα στην προτελευταία σελίδα ανάμεσα στις «επιστολές των
αναγνωστών».
Ο Τόμας δεν δοκίμασε καμιά ικανοποίηση γι' αυτό. Είχαν κρίνει κα
λό να τον φωνάξουν στο περιοδικό για να εγκρίνει την αλλαγή στο συ
ντακτικό αλλά μετά, χωρίς κανείς να τον ρωτήσει, είχαν τόσο πολύ κό
ψει το κείμενο του που οι σκέψεις του συρρικνώνονταν σε μια θεμελιώ
δη θέση (πολύ σχηματική και επιθετική) και δεν του άρεσαν πια καθό
λου.
Αυτά γίνονταν την άνοιξη του 1968. Ο Αλεξάντρ Ντουμπτσεκ ήταν
ακόμα στην εξουσία και ήταν περιτριγυρισμένος από κομμουνιστές που

177

αισθάνονταν ένοχοι και ήσαν διατεθειμένοι να κάνουν κάτι για να διορ
θώσουν το λάθος τους. Οι άλλοι κομμουνιστές, όμως, εκείνοι που ούρ
λιαζαν ότι ήσαν αθώοι, φοβόντουσαν ότι ο λαός, οργισμένος, θα τους δί
καζε. Πήγαιναν καθημερινά και παραπονιόνταν στον πρεσβευτή της
Ρωσίας και ικέτευαν να τους υποστηρίξει. Οταν δημοσιεύθηκε το γράμ
μα του Τόμας, έβγαλαν κραυγή μεγάλη: Φθάσαμε λοιπόν εδώ! Τολ
μούν να γράφουν δημόσια ότι πρέπει να ξεριζώσουμε τα μάτια μας!
Δυο ή τρεις μήνες αργότερα, οι Ρώσοι αποφάσισαν ότι ο ελεύθερος
διάλογος είναι απαράδεκτος στην επαρχία τους και έστειλαν το στρατό
τους να καταλάβει, μέσα σε μια νύχτα, τον τόπο του Τόμας.
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Κατά την επιστροφή του απ' τη Ζυρίχη, ο Τόμας είχε ξαναβρεί τη
θέση του στο ίδιο νοσοκομείο της Πράγας. Λίγο αργότερα, όμως, τον
κάλεσε ο διευθυντής του.
«Στο κάτω-κάτω της γραφής, αγαπητέ συνάδελφε, του είπε, δεν εί
σαστε ούτε συγγραφέας ούτε δημοσιογράφος, δεν είσαστε επιπλέον ού
τε ο σωτήρας του λαού, είσαστε γιατρός και επιστήμονας. Δεν θα ήθελα
να σας χάσω και θα έκανα οτιδήποτε για να σας κρατήσω εδώ. Πρέπει
όμως ν' ανακαλέσετε εκείνο το άρθρο που είχατε γράψει για τον Οιδί
ποδα. Σας ενδιαφέρει τόσο πολύ;
- Κύριε, είπε ο Τόμας, και θυμήθηκε ότι του είχαν κόψει το ένα τρί
το του κειμένου του, είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει στον
κόσμο.
- Ξέρετε τι πράγμα διακυβεύεται;» είπε ο διευθυντής. Ήξερε: πάνω
στη ζυγαριά βρίσκονταν δυο πράγματα: Απ' τη μια μεριά, η τιμή του
(που απαιτούσε να μην ανακαλέσει αυτό που είχε γράψει), και απ' την
άλλη, αυτό που είχε συνηθίσει να θεωρεί ως το νόημα της ζωής του (την
εργασία του, του επιστήμονα και του γιατρού).
Ο διευθυντής συνέχισε: «Το να αξιώνει κανείς από έναν άνθρωπο
να ανακαλέσει αυτά που έχει γράψει, είναι πρακτική μεσαιωνική. Τι θα
πει "ανακαλώ;". Στη σημερινή εποχή δεν μπορείς ν' ανακαλέσεις μια
ιδέα, δεν μπορείς παρά να την αρνηθείς. Κι επειδή, αγαπητέ μου συνά
δελφε, το ν' ανακαλέσεις μια ιδέα είναι πράγμα αδύνατο, καθαρά ρημα
τικό, τυπικό, μαγικό, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μη κάνετε αυτό που
σας ζητούν. Σε μια κοινωνία που την κυβερνά ο τρόμος, οι δηλώσεις δεν
σε δεσμεύουν σε τίποτα γιατί τις αποσπούν με τη βία και ένας έντιμος
άνθρωπος έχει το χρέος να μη τους δίνει σημασία, να μην τις ακούει.
Σας το λέω, αγαπητέ μου συνάδελφε, για το δικό μου συμφέρον και για
το συμφέρον των ασθενών σας, οφείλετε να μείνετε στη θέση σας.
- Κύριε, έχετε οπωσδήποτε δίκιο, είπε ο Τόμας, με ύφος δυστυχι
σμένο.
- Αλλά; είπε ο διευθυντής, προσπαθώντας να μαντέψει τις σκέψεις
του.
- Φοβάμαι ότι θα ντρέπομαι.
- Ποιον; Έχετε τόσο μεγάλη ιδέα για τους ανθρώπους που σας πε
ριτριγυρίζουν, ώστε να πρέπει να ενδιαφέρεστε γι' αυτό που σκέφτο
νται;
- Όχι, είπε ο Τόμας.
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- Άλλωστε, συνέχισε ο διευθυντής, με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα
πρόκειται για μια δημόσια δήλωση. Είναι γραφειοκράτες. Χρειάζονται
να έχουν μέσα στους φακέλους τους κάτι που να αποδεικνύει ότι δεν εί
στε εναντίον του καθεστώτος, για να μπορούν να αμυνθούν αν ποτέ κα
νείς ερχόταν να τους κατηγορήσει επειδή σας άφησαν στη θέση σας.
Μου υποσχέθηκαν ότι η δήλωση σας θα μείνει μυστική ανάμεσα στις
αρχές και σε σας και ότι δεν αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να τη δημο
σιεύσουν.
- Δώστε μου μία εβδομάδα να σκεφθώ», είπε ο Τόμας, τερματίζοντας
τη συζήτηση.
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Τον θεωρούσαν τον καλύτερο χειρούργο του νοσοκομείου. Έλεγαν
από τώρα ότι ο διευθυντής, που πλησίαζε την ηλικία της σύνταξης, θα
του παραχωρούσε σύντομα τη θέση του. Οταν ακούστηκε ότι οι αρχές
αξίωναν από εκείνον μια δήλωση αυτοκριτική, κανένας δεν αμφέβαλλε
ότι ο Τόμας θα υπέκυπτε.
Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που τον εξέπληξε: παρ' όλο που δεν
είχε κάνει τίποτα που να δικαιολογούσε αυτή την υπόθεση, εντούτοις οι
άνθρωποι υπολόγιζαν περισσότερο στην ανεντιμότητα του, παρά στην
εντιμότητα του.
Το άλλο εκπληκτικό, ήταν η αντίδραση τους μπροστά στην υποθε
τική του συμπεριφορά. Θα μπορούσα, χονδρικά, να την κατατάξω σε
δύο κατηγορίες:
Το πρώτο είδος αντιδράσεων το συναντούσε κανείς σ' αυτούς που
είχαν οι ίδιοι (οι ίδιοι ή οι κοντινοί τους) αρνηθεί κάποιο πράγμα, που
είχαν υποχρεωθεί να δηλώσουν δημόσια ότι συμφωνούν με το καθεστώς
κατοχής ή που ήσαν έτοιμοι να το κάνουν (με μισή καρδιά, βέβαια, κα
νένας δεν το έκανε ευχαρίστως).
Αυτοί εκεί οι άνθρωποι του χαμογελούσαν μ' ένα παράξενο τρόπο,
που ακόμα δεν είχε γνωρίσει: το δειλό χαμόγελο μιας μυστικής συνενο
χής. Ήταν το χαμόγελο δυο αντρών που συναντιούνται κατά τύχη στο
μπορντέλο· ντρέπονται λίγο, αλλά ταυτόχρονα τους ευχαριστεί κιόλας
που η ντροπή τους είναι αμοιβαία. Ανάμεσα τους δημιουργείται κάτι
σαν ένας δεσμός αδελφοσύνης.
Του χαμογελούσαν με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση, επειδή δεν
είχε ποτέ τη φήμη ενός κομφορμιστή. Η υποτιθέμενη αποδοχή της προ
σφοράς του διευθυντή, ήταν λοιπόν η απόδειξη πως η δειλία γινόταν
αργά και σταθερά ένας κανόνας συμπεριφοράς και γρήγορα θα έπαυε να
θεωρείται αυτό που πραγματικά ήταν. Οι άνθρωποι αυτοί ουδέποτε
ήσαν φίλοι του. Ο Τόμας κατάλαβε με φρίκη ότι αν πράγματι έκανε τη
δήλωση που του ζητούσαν, εκείνοι θα τον καλούσαν στο σπίτι τους για
ένα ποτηράκι και θα επεδίωκαν τη συντροφιά του.
Το δεύτερο είδος αντιδράσεων, ήταν η αντίδραση εκείνων που βρί
σκονταν οι ίδιοι υπό παρακολούθηση (εκείνοι ή οι δικοί τους), που αρνιόντουσαν οποιονδήποτε συμβιβασμό με τις δυνάμεις κατοχής, ή εκεί
νων από τους οποίους κανένας δεν αξίωνε συμβιβασμό ή δήλωση (ίσως
επειδή ήσαν πολύ νέοι κι ακόμα δεν είχαν σε τίποτα αναμειχθεί), αλλά
που ήσαν βέβαιοι ότι δεν θα συμβιβάζονταν.
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Ένας απ' αυτούς, ο Σ., νεαρός και πολύ προικισμένος γιατρός, ρώ
τησε μια μέρα τον Τόμας: «Λοιπόν, τους το έγραψες το χαρτάκι τους;
- Με συγχωρείς, για τι πράγμα μιλάς;
- Για τη δήλωση σου», είπε ο Σ. Δεν το έλεγε με κακία. Χαμογελού
σε μάλιστα. Μέσα στον πλούσιο κατάλογο των μειδιαμάτων, αυτό ήταν
ένα χαμόγελο τελείως διαφορετικό. Το χαμόγελο της ικανοποιημένης
ηθικής ανωτερότητας.
«Άκου, είπε ο Τόμας, τι ξέρεις εσύ για τη δήλωση μου; τη διάβασες;
- Όχι, απάντησε ο Σ.
- Λοιπόν, τι είναι αυτά που λες;», είπε ο Τόμας.
Ο Σ. χαμογελούσε πάντα με το ίδιο χαμόγελο της ικανοποίησης:
«Έλα τώρα! Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Αυτές οι δηλώσεις συντάσσο
νται σαν επιστολές προς τον διευθυντή ή τον Τάδε, που υπόσχονται ότι
η επιστολή δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, για να μην νιώσει ταπεινωμέ
νος αυτός που τη γράφει. Έτσι δεν είναι, ε;».
Ο Τόμας σήκωσε τους ώμους και περίμενε τη συνέχεια.
«Μετά από αυτό, η δήλωση αρχειοθετείται προσεκτικά, αλλά ο δηλωσίας ξέρει ότι μπορεί να δημοσιευθεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ποτέ πια
δεν μπορεί τίποτα να πει, ποτέ πια δεν μπορεί για τίποτα να ασκήσει
κριτική, ποτέ πια δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, γιατί τότε η δήλωση του
θα δημοσιευθεί και εκείνος θα ατιμαστεί στα μάτια όλου του κόσμου. Αν
το καλοσκεφθείς είναι μια μέθοδος μάλλον ευγενική. Θα μπορούσαν να
επινοήσουν και χειρότερες.
- Ναι, είναι μια μέθοδος πολύ ευγενική, είπε ο Τόμας. Αλλά είμαι
περίεργος να μάθω ποιος σου είπε ότι συμφώνησα».
Ο συνάδελφος σήκωσε τους ώμους, αλλά το χαμόγελο δεν εξαφανί
στηκε απ' το πρόσωπό του.
Ο Τόμας κατάλαβε ένα πράγμα παράξενο. Όλος ο κόσμος του χα
μογελούσε, όλος ο κόσμος ευχόταν να συντάξει τη δήλωση του, κάνο
ντας τη δήλωση θα είχε δώσει ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο. Οι μεν
ευχαριστιόνταν επειδή ο πληθωρισμός της δειλίας έκανε κοινότοπη τη
δική τους συμπεριφορά και τους απέδιδε τη χαμένη τους τιμή. Οι δε εί
χαν συνηθίσει να διακρίνουν στην τιμή τους ένα ιδιαίτερο προνόμιο,
από το οποίο δεν είχαν καμιά διάθεση να παραιτηθούν. Έτσι, έτρεφαν
για τους δειλούς μια μυστική αγάπη. Χωρίς αυτούς, η γενναιότητα τους
δεν θα ήταν παρά μια πεζή και μάταιη προσπάθεια που κανένας δεν θα
τη θαύμαζε.
Ο Τόμας δεν μπορούσε να υποφέρει τα χαμόγελα αυτά και νόμιζε
ότι τα έβλεπε παντού, ακόμα και στο δρόμο πάνω στο πρόσωπο των
άγνωστων. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Πώς; Έδινε τόση σημασία σ' αυ-
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τούς τους ανθρώπους; Καθόλου. Δεν είχε καθόλου καλή ιδέα γι' αυτούς
και θύμωνε με τον εαυτό του που άφηνε να τον ταράζουν τα Βλέμματα
τους. Δεν υπήρχε καμιά λογική σ' αυτό. Πώς ήταν δυνατόν κάποιος που
είχε τόσο κακή ιδέα για τους άλλους, να εξαρτάται τόσο πολύ απ' τη
γνώμη τους;
Μπορεί η βαθιά του δυσπιστία προς τους ανθρώπους (η αμφιβολία
τού κατά πόσο είχαν ή όχι το δικαίωμα ν' αποφασίζουν για την τύχη του
και να τον κρίνουν) να είχε ήδη παίξει το ρόλο της στην επιλογή ενός
επαγγέλματος που τον κρατούσε μακριά απ' τα βλέμματα του κοινού.
Εκείνος, παραδείγματος χάριν, που επιλέγει μια σταδιοδρομία πολιτι
κού κάνει, με τη θέληση του, τον κοινό κριτή του, με την αφελή και
ομολογημένη βεβαιότητα ότι μπορεί να κερδίσει την εύνοια του. Η πι
θανή εχθρική διάθεση του πλήθους τον παρακινεί ακολούθως σε παρα
στάσεις όλο και περισσότερο απαιτητικές, με τον ίδιο τρόπο που τον Τόμας τον ερέθιζε η δυσκολία μιας διάγνωσης.
Ο γιατρός (αντίθετα απ' τον πολιτικό ή τον ηθοποιό) δεν κρίνεται
παρά από τους ασθενείς του και από τους συναδέλφους του, τους πιο
κοντινούς, μ' άλλα λόγια, μέσα σε τέσσερις τοίχους και πρόσωπο με
πρόσωπο. Αντιμέτωπος με τα βλέμματα εκείνων που τον κρίνουν, μπο
ρεί ν' απαντήσει την ίδια στιγμή, να δώσει εξηγήσεις ή να υπερασπιστεί
τον εαυτό του. Ο Τόμας, όμως, βρισκόταν τώρα (για πρώτη φορά στη
ζωή του) σε μια κατάσταση όπου ήσαν τόσα βλέμματα καρφωμένα επά
νω του, που δεν μπορούσε να τα συλλάβει. Δεν μπορούσε να τους απα
ντήσει ούτε με τη δική του ματιά, ούτε με τις δικές του λέξεις. Ήταν στο
έλεος τους. Μιλούσαν γι' αυτόν μέσα στο νοσοκομείο και έξω απ' το νο
σοκομείο (η Πράγα είχε πολύ ευαίσθητα νεύρα και τα νέα γι' αυτούς
που ενέδιδαν, κατέδιδαν, συνεργάζονταν, κυκλοφορούσαν με την εκ
πληκτική ταχύτητα του αφρικανικού ταμ-ταμ) και δεν ήξερε, ούτε μπο
ρούσε να κάνει τίποτα. Ήταν κι ο ίδιος έκπληκτος βλέποντας μέχρι
ποιο σημείο αυτό το πράγμα τού ήταν ανυπόφορο και σε τι είδους πανι
κό τον βύθιζε. Το ενδιαφέρον που όλος ο κόσμος έδειχνε για κείνον του
έφερνε δυσφορία, όπως συμβαίνει όταν σε πιέζει το πλήθος ή όπως γί
νεται μέσα σ' έναν εφιάλτη, με τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας
και μας αρπάζουν τα ρούχα.
Πήγε να βρει τον διευθυντή και του ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο
να υπογράψει τίποτα.
Ο διευθυντής του έσφιξε το χέρι με πολύ περισσότερη δύναμη απ'
ό,τι συνήθως και του είπε ότι την περίμενε την απόφαση του αυτή.
Ο Τόμας είπε: «Κύριε, μπορείτε ίσως να με κρατήσετε εδώ, ακόμα
και χωρίς δήλωση», και ήθελε έτσι να του δώσει να καταλάβει ότι έφτα-
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νε να απειλήσουν όλοι οι συνάδελφοι του ότι θα υπέβαλλαν παραίτηση
αν τον ανάγκαζαν να φύγει.
Κανένας όμως δεν σκέφθηκε να απειλήσει με παραίτηση, και λίγο
αργότερα ο Τόμας (ο διευθυντής του έσφιξε το χέρι ακόμα πιο δυνατά κι
απ' την τελευταία φορά) υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του στο
νοσοκομείο.
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Πρώτα, βρήκε μια θέση σε κλινική της επαρχίας, σε απόσταση ογδό
ντα χιλιομέτρων απ' την Πράγα. Πήγαινε κάθε μέρα με το τρένο και γύ
ριζε πεθαμένος στην κούραση. Ένα χρόνο αργότερα, κατάφερε να βρει
μια θέση πιο βολική, αλλά τελείως υποδεέστερη σ' ένα δημόσιο ιατρείο,
στα περίχωρα. Δεν μπορούσε πια να χειρουργεί, δούλευε σαν γενικός
παθολόγος. Η αίθουσα αναμονής ήταν υπερπλήρης, είχε μόλις πέντε
λεπτά στη διάθεση του για κάθε άρρωστο, τους έγραφε ασπιρίνες, συνέτασσε πιστοποιητικά ασθενείας για τους εργοδότες τους και τους έστελ
νε για εξέταση στους ειδικούς. Δεν θεωρούσε πια τον εαυτό του γιατρό,
αλλά υπάλληλο γραφείου.
Μια μέρα, στο τέλος των εξετάσεων, δέχθηκε την επίσκεψη ενός κυ
ρίου γύρω στα πενήντα, που το περιποιημένο του ντύσιμο του έδινε
έναν αέρα σοβαρότητας. Ο κύριος παρουσιάστηκε λέγοντας ότι ήταν
προϊστάμενος στο υπουργείο Εσωτερικών, και κάλεσε τον Τόμας στο
απέναντι καφενείο.
Παράγγειλε μια μποτίλια κρασί. Ο Τόμας διαμαρτυρήθηκε: «Οδη
γώ. Αν με σταματήσει η αστυνομία, θα μου πάρουν την άδεια». Ο άν
θρωπος του υπουργείου Εσωτερικών χαμογέλασε: «Αν σας συμβεί κάτι,
να αναφέρετε τ' όνομα μου», κι έτεινε στον Τόμας ένα μπιλιέτο όπου
ήταν γραμμένο το όνομα του (ψεύτικο, οπωσδήποτε) κι ο αριθμός του
τηλεφώνου του υπουργείου.
Έπειτα, εξήγησε δια μακρών στον Τόμας πόση εκτίμηση του έτρεφε.
Στο υπουργείο, όλοι λυπόντουσαν που ένας χειρούργος του διαμετρήμα
τος του είχε καταντήσει να γράφει συνταγές για ασπιρίνες σ' ένα δημόσιο
ιατρείο στα περίχωρα. Τον άφησε ακόμα εμμέσως να καταλάβει ότι η
αστυνομία, χωρίς να το λέει με δυνατή φωνή, λυπόταν που οι εξειδικευ
μένοι επιστήμονες βρίσκονταν τόσο βίαια διωγμένοι απ' τις θέσεις τους.
Καθώς είχε περάσει πολύς καιρός χωρίς ν' ακούσει ο Τόμας κανέναν
να του πλέκει το εγκώμιο, παρακολουθούσε πολύ προσεκτικά αυτόν τον
κοιλαρά ανθρωπάκο και παρατηρούσε με έκπληξη ότι ήταν πολύ καλά
πληροφορημένος, και λεπτομερώς, για τις επιτυχίες του στη χειρουργι
κή. Πόσο ανίσχυροι είμαστε μπροστά στην κολακεία! Ο Τόμας δεν μπο
ρούσε να μην πάρει στα σοβαρά αυτά που έλεγε ο άνθρωπος του υπουρ
γείου.
Δεν ήταν, όμως, μόνον από ματαιοδοξία. Ήταν κι από έλλειψη πεί
ρας. Οταν βρίσκεσαι μπροστά σε κάποιον που δείχνει προσηνής, συγκαταβατικός, ευγενής, είναι πολύ δύσκολο να πεισθείς ευθύς αμέσως
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ότι τίποτα απ' όσα λέει δεν είναι αληθινό, ότι τίποτα δεν είναι ειλικρι
νές. Για να αμφιβάλλει κανείς (συνεχώς και συστηματικά, χωρίς λεπτό
να διστάζει), χρειάζεται μια προσπάθεια γιγαντιαία, και χρειάζεται επί
σης προπόνηση, δηλαδή συχνές ανακρίσεις της αστυνομίας. Αυτή η
προπόνηση ήταν που έλειπε του Τόμας.
Ο άνθρωπος του υπουργείου συνέχιζε: «Ξέρουμε, γιατρέ, ότι είχατε
μια θαυμάσια θέση στη Ζυρίχη. Και εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι επι
στρέψατε. Ήταν καλό από μέρους σας. Ξέρατε ότι η θέση σας ήταν
εδώ». Έπειτα, πρόσθεσε, σαν να ξεστόμιζε μια μομφή εναντίον του Τό
μας: «Η θέση σας όμως είναι μέσα στο χειρουργείο!
- Συμφωνώ μαζί σας», είπε ο Τόμας.
Υπήρξε μια σύντομη παύση και ο άνθρωπος του υπουργείου ξανάρ
χισε με φωνή ενοχλημένη: «Πείτε μου, αλήθεια, γιατρέ, πραγματικά πι
στεύετε ότι πρέπει να βγάλει κανείς τα μάτια των κομμουνιστών; Δεν
βρίσκετε ότι είναι περίεργο να το λέτε εσείς αυτό, εσείς που χαρίσατε
την υγεία τους σε τόσους ανθρώπους;
- Μα αυτό δεν έχει κανένα νόημα, διαμαρτυρήθηκε ο Τόμας. Διαβά
στε καλά αυτό που έχω γράψει.
- Το διάβασα, είπε ο άνθρωπος του υπουργείου με μια φωνή που
ήθελε να δείχνει απελπισμένη.
- Κι εγώ έγραψα, νομίζεις, ότι πρέπει να βγουν τα μάτια των κομ
μουνιστών;
- Αυτό είναι που κατάλαβε όλος ο κόσμος, είπε ο άνθρωπος του
υπουργείου και η φωνή του ακουγόταν όλο και πιο απελπισμένη.
- Αν είχατε διαβάσει όλο το κείμενο, έτσι όπως το είχα γράψει, πο
τέ δεν θα μπορούσατε να σκεφθείτε κάτι τέτοιο. Το κείμενο κόπηκε.
- Πώς; είπε ο άνθρωπος του υπουργείου, τεντώνοντας τ' αυτί του.
Δεν δημοσίευσαν το κείμενο σας έτσι όπως το είχατε γράψει;
- Έκαναν σύντμηση.
- Πολύ;
- Περίπου το ένα τρίτο».
Ο άνθρωπος του υπουργείου έμοιαζε ειλικρινά αγανακτισμένος:
«Δεν ήταν πράγματι πολύ έντιμο από μέρους τους». Ο Τόμας σήκωσε
τους ώμους.
«Έπρεπε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας! Έπρεπε να ζητήσετε
αμέσως μια επανόρθωση!
- Τι τα θέλετε! Οι Ρώσοι έφτασαν λίγο καιρό μετά. Είχαμε όλοι άλ
λα μαλλιά να ξάνουμε, είπε ο Τόμας.
- Γιατί ν' αφήσετε να νομίζουν ότι ένας γιατρός σαν εσάς εύχεται να
χάσουν το φως τους άλλοι άνθρωποι;
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- Ελάτε τώρα! το άρθρο μου δημοσιεύθηκε κάπου στο τέλος του πε
ριοδικού, ανάμεσα σε άλλα γράμματα. Κανένας δεν θα το παρατηρούσε.
Εκτός απ' τη ρώσικη πρεσβεία φυσικά, γιατί αυτό τους βόλευε.
- Μη το λέτε αυτό, γιατρέ! Εγώ ο ίδιος μίλησα με πολλούς ανθρώ
πους που μου ανέφεραν το άρθρο σας και έμειναν έκπληκτοι που μπο
ρέσατε να το γράψετε. Ό λ α όμως μου φαίνονται πολύ πιο καθαρά, τώρα
που μου εξηγήσατε ότι το άρθρο σας, έτσι όπως δημοσιεύθηκε, δεν ήταν
αυτό ακριβώς που είχατε γράψει. Σας είχαν υποδείξει να το γράψετε;
- Όχι, είπε ο Τόμας, το έστειλα μόνος μου.
- Τους γνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους;
- Ποιους;
- Αυτούς που δημοσίευσαν το άρθρο σας.
-Όχι.
- Δεν τους είχατε μιλήσει ποτέ;
- Δεν τους είδα παρά μόνο μια φορά. Μου είχαν ζητήσει να περάσω
απ' τη σύνταξη.
- Γιατί;
- Εξαιτίας αυτού του άρθρου.
- Και με ποιον μιλήσατε;
- - Μ' ένα δημοσιογράφο.
- Πώς τον έλεγαν;»
Ο Τόμας κατάλαβε επιτέλους ότι πρόκειται γι' ανάκριση. Σκέφθηκε
ότι καθεμιά απ' τις κουβέντες του μπορούσε να βάλει κάποιον σε κίνδυ
νο. Φυσικά, ήξερε το όνομα του δημοσιογράφου, αλλά αρνήθηκε: «Δεν
ξέρω.
- Ελάτε γιατρέ! είπε ο άνθρωπος μ' ένα τόνο όλο δυσαρέσκεια μπρο
στά σ' αυτή την έλλειψη ειλικρίνειας. Δεν μπορεί, θα σας συστήθηκε!».
Είναι κωμικοτραγικό το ότι ακριβώς η καλή μας ανατροφή γίνεται
σύμμαχος της αστυνομίας. Δεν ξέρουμε να λέμε ψέματα. Η προστακτική
«Πες την αλήθεια!» που μας έχουν καρφώσει στο μυαλό ο μπαμπάς και
η μαμά, κάνει έτσι ώστε να ντρεπόμαστε αυτομάτως να πούμε ψέματα,
ακόμα και μπροστά στον μπάτσο που μας ανακρίνει. Μας είναι πιο εύκο
λο να διαπληκτισθούμε μαζί του, να τον προσβάλλουμε (πράγμα που
δεν οδηγεί πουθενά), παρά να πούμε ψέματα ορθά-κοφτά (που είναι και
το μόνο που πρέπει να κάνει κανείς).
Ακούγοντας τον άνθρωπο του υπουργείου να τον κατηγορεί για έλ
λειψη ειλικρίνειας, ο Τόμας αισθάνθηκε σχεδόν ένοχος· χρειάστηκε να
υπερνικήσει ένα είδος ηθικής αναστολής για να επιμείνει στο ψέμα του:
«θα συστήθηκε οπωσδήποτε, είπε, αλλά καθώς το όνομα του δεν μου
έλεγε τίποτα, το ξέχασα αμέσως.
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- Π ώ ς ήταν;»
Ο δημοσιογράφος με τον οποίο είχε τότε να κάνει, ήταν κοντός με
ξανθά μαλλιά, πολύ κοντοκομμένα, σαν βούρτσα. Ο Τόμας επιχείρησε
να διαλέξει εκ διαμέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά: «Ήταν ψηλός. Είχε
μακριά μαλλιά μαύρα.
Α, Α! είπε ο άνθρωπος του υπουργείου. Και το πηγούνι
του ήταν σουβλερό;
- Ακριβώς, είπε ο Τόμας.
- Ένας τύπος λίγο σκυφτός;
- Ακριβώς, επανέλαβε ακόμα μια φορά ο Τόμας, και κατάλαβε ότι ο
άνθρωπος του υπουργείου μόλις είχε εντοπίσει κάποιον. Όχι μόνον εί
χε καταδώσει ο Τόμας κάποιον άτυχο δημοσιογράφο, αλλά επιπλέον
ήταν ψέματα αυτά που είχε πει.
«Μα για ποιο λόγο σας κάλεσε; για τι πράγμα μιλήσατε;
- Ήθελαν ν' αλλάξουν τη σύνταξη μιας φράσης». Η απάντηση αυτή
έμοιαζε με γελοία υπεκφυγή. Και πάλι, ο άνθρωπος του υπουργείου
αγανάκτησε που ο Τόμας αρνιόταν να του πει την αλήθεια: «Ελάτε για
τρέ! Μόλις με διαβεβαιώνετε ότι έκοψαν το κείμενο σας κατά το ένα τρί
το και τώρα μου λέτε ότι συζητήσατε για μια αλλαγή στο συντακτικό;
Δεν είναι καθόλου λογικό!».
Ο Τόμας βρήκε αμέσως εύκολα μια απάντηση, γιατί αυτό που έλεγε
ήταν η καθαρή αλήθεια: «Δεν είναι λογικό, αλλά έτσι είναι, είπε γελώ
ντας. Μου ζήτησαν την άδεια ν' αλλάξουν τη σύνταξη μιας φράσης κι
έπειτα έκοψαν το ένα τρίτο του άρθρου».
Και πάλι, ο άνθρωπος του υπουργείου κούνησε το κεφάλι, σαν να
μη μπορούσε να καταλάβει μια τόσο ανήθικη συμπεριφορά, και είπε:
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν εντάξει μαζί σας».
Άδειασε το ποτήρι του με το κρασί και κατέληξε: «Γιατρέ, πέσατε
θύμα κακομεταχείρισης. Θα ήταν κρίμα να το πληρώσετε εσείς και οι
άρρωστοι σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προσόντα σας, γιατρέ. Θα δού
με τι μπορούμε να κάνουμε».
Άπλωσε το χέρι στον Τόμας κι έσφιξε φιλικά το δικό του. Βγήκαν
από το καφενείο και ο καθένας πήγε προς το αυτοκίνητο του.
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Η συνάντηση αυτή έβαλε τον Τόμας σε ελεεινή διάθεση. Κατηγο
ρούσε τον εαυτό του ότι είχε παρασυρθεί από τον ιλαρό τόνο της συζή
τησης. Από τη στιγμή που δεν είχε αρνηθεί να μιλήσει στον αστυνομι
κό (δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια κατάσταση και δεν ήξερε
τι επιτρέπει και τι απαγορεύει ο νόμος), τουλάχιστον θα μπορούσε ν'
αρνηθεί να πάει μαζί του στο καφενείο να πιει ένα ποτήρι όπως θα έκα
νε μ' ένα φίλο! Κι αν κάποιος τον είχε δει, κάποιος που να τον γνώριζε
αυτόν τον τύπο; Θα είχε οπωσδήποτε συμπεράνει πως ο Τόμας ήταν
στην υπηρεσία της αστυνομίας! Και γιατί να πει σ' αυτόν τον μπάτσο ότι
του είχαν κόψει το άρθρο; Γιατί να του δώσει, χωρίς κανένα λόγο, αυτή
την πληροφορία; Ήταν πολύ δυσαρεστημένος με τον εαυτό του.
Καμιά δεκαπενταριά μέρες αργότερα, ο άνθρωπος του υπουργείου
ξαναγύρισε. Πρότεινε να πάνε στο απέναντι καφενείο, όπως την τελευ
ταία φορά, αλλά ο Τόμας προτίμησε να μείνουν στο ιατρείο του.
«Σας καταλαβαίνω γιατρέ», είπε ο άλλος μ' ένα χαμόγελο.
Η φράση αυτή τάραξε τον Τόμας. Ο άνθρωπος του υπουργείου είχε
μιλήσει σαν ένας παίκτης σκακιού που επιβεβαιώνει στον αντίπαλο του
το λάθος που εκείνος έχει κάνει στην προηγούμενη κίνηση.
Ήταν καθισμένοι στις καρέκλες τους, πρόσωπο με πρόσωπο, χωρι
σμένοι απ' το γραφείο του Τόμας. Μετά από δέκα λεπτά, στη διάρκεια
των οποίων εξέτασαν το θέμα της επιδημίας της γρίπης που θέριζε εκεί
νη την εποχή, ο άνθρωπος είπε: «Σκεφθήκαμε την περίπτωση σας, για
τρέ. Αν δεν επρόκειτο παρά μόνον για σας, τα πράγματα θα ήταν απλά.
Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη και τη κοινή γνώμη. Είτε το θέλετε εί
τε όχι, το άρθρο σας συνέβαλε στην αντικομουνιστική υστερία. Δεν θα
σας κρύψω ότι μας πρότειναν ακόμα και να σας πάμε στα δικαστήρια
εξαιτίας του άρθρου σας. Ο νόμος έχει μια διάταξη γι' αυτό. Δημόσια
προτροπή σε βία».
Ο άνθρωπος του υπουργείου Εσωτερικών έκανε μια παύση και κοί
ταξε τον Τόμας στα μάτια. Ο Τόμας σήκωσε τους ώμους. Ο άνθρωπος
πήρε ένα ύφος καθησυχαστικό: «Αποκλείσαμε αυτή την ιδέα. Οποιαδή
ποτε κι αν είναι η ευθύνη σας, το συμφέρον της κοινωνίας απαιτεί να
απασχολείσθε εκεί όπου οι ικανότητες σας χρησιμοποιούνται κατά τον
καλύτερο τρόπο. Ο παλιός σας διευθυντής σας εκτιμά πολύ. Και πήρα
με επίσης τις πληροφορίες μας από τους ασθενείς σας. Είσαστε ένας
σπουδαίος χειρούργος, γιατρέ. Πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό. Γι' αυτό
το λόγο θα θέλαμε να σας προτείνουμε το κείμενο μιας δήλωσης που θα
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έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να θέσετε στη διάθεση του Τύπου. Έπειτα
θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να δημοσιευθεί την κατάλληλη
στιγμή», είπε απλώνοντας ένα χαρτί στον Τόμας.
Ο Τόμας διάβασε αυτό που ήταν γραμμένο και τινάχτηκε. Ήταν πο
λύ χειρότερο απ' αυτό που είχε απαιτήσει από εκείνον ο πρώην διευθυ
ντής του, δυο χρόνια πριν. Δεν ήταν πια μια απλή ανάκληση των όσων
είχε γράψει στο άρθρο του Οιδίποδα. Υπήρχαν μέσα φράσεις για την
αγάπη προς τη Σοβιετική Ένωση και την πίστη στο κομμουνιστικό κόμ
μα, υπήρχε μία καταδίκη των διανοούμενων που, έτσι ήταν γραμμένο,
ήθελαν να οδηγήσουν τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά κυρίως,
υπήρχε μία κατηγορία εναντίον της σύνταξης του εβδομαδιαίου περιο
δικού των συγγραφέων, με το όνομα του ψηλού λίγο σκυφτού δημοσιο
γράφου (ο Τόμας δεν τον είχε ποτέ συναντήσει αλλά γνώριζε το όνομα
και τη φωτογραφία του), ο οποίος τον είχε ασύστολα εκμεταλλευθεί πα
ραποιώντας το νόημα του άρθρου του, για να κατασκευάσει απ' αυτό ένα
αντεπαναστατικό κάλεσμα· ήσαν πολύ δειλοί, έγραφε, για να συντά
ξουν μόνοι τους ένα τέτοιο άρθρο και είχαν θελήσει να κρυφτούν πίσω
από έναν αφελή γιατρό.
Ο άνθρωπος του υπουργείου διάβαζε τον φόβο μέσα στα μάτια του
Τόμας. Σκύβοντας μπροστά, του χτύπησε φιλικά το γόνατο κάτω από το
γραφείο: «Γιατρέ, δεν είναι παρά ένα προσχέδιο! Θα σκεφθείτε κι αν θέ
λετε ν' αλλάξετε μια φόρμουλα ή μια άλλη, σίγουρα μπορούμε να τα
βρούμε. Στο κάτω κάτω, είναι το δικό σας κείμενο!».
Ο Τόμας επέστρεψε το χαρτί στον αστυνομικό, σαν να φοβόταν να
το κρατήσει έστω και ένα ακόμα δευτερόλεπτο στο χέρι του. Λίγο ακόμα
και θα σκεφτόταν ότι θα έψαχναν εκεί τα δακτυλικά του αποτυπώματα.
Αντί να ξαναπάρει το χαρτί, ο άνθρωπος του υπουργείου άνοιξε τα
χέρια του, σε μια κίνηση προσποιητής έκπληξης (ήταν η χειρονομία
του πάπα όταν ευλογεί τα πλήθη πάνω απ' το μπαλκόνι): «Μα, γιατρέ,
γιατί μου το επιστρέψατε; Πρέπει να το κρατήσετε. Θα σκεφθείτε ήρε
μα, στο σπίτι σας».
Ο Τόμας κούνησε το κεφάλι και κρατούσε υπομονετικά το χαρτί στο
τεντωμένο του χέρι. Ο άνθρωπος τού υπουργείου έπαψε να παριστάνει
τον Άγιο Πατέρα που ευλογεί τα πλήθη και αναγκάστηκε να συμβιβα
στεί και να πάρει το χαρτί.
Ο Τόμας ήθελε να τού πει κατηγορηματικά ότι δεν επρόκειτο να συ
ντάξει ούτε να υπογράψει ποτέ τίποτα. Αλλά άλλαξε τόνο την τελευ
ταία στιγμή. Είπε ήρεμα: «Δεν είμαι αναλφάβητος. Για ποιο λόγο θα
έπρεπε να υπογράψω κάτι που δεν έχω γράψει; Πολύ καλά γιατρέ, μπο
ρούμε να επιλέξουμε την αντίστροφη διαδικασία. Θα γράψετε κάτι πρώ-
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τα μόνος σας κι έπειτα βα το δούμε μαζί. Αυτό που διαβάσατε μπορεί
τουλάχιστον να σας χρησιμεύσει σαν υπόδειγμα».
Γιατί ο Τόμας δεν αρνήθηκε κατηγορηματικά την πρόταση του
αστυνομικού;
Σαν αστραπή, έκανε τον έξης συλλογισμό: εκτός απ' το γεγονός ότι
οι δηλώσεις αυτού του είδους αποθάρρυναν όλο το έθνος (και η γενική
στρατηγική των Ρώσων έτεινε προς αυτή την κατεύθυνση), η αστυνο
μία κατά πάσα πιθανότητα είχε στην περίπτωση του ένα πιο συγκεκρι
μένο στόχο: ίσως ετοίμαζαν κάποια δίκη εναντίον των δημοσιογράφων
του περιοδικού, όπου ο Τόμας είχε στείλει το άρθρο του. Στην περί
πτωση αυτή, η δήλωση του Τόμας θα τους χρησίμευε σαν πειστήριο και
θα την χρησιμοποιούσαν επίσης στην καμπάνια που θα εξαπέλυαν από
τον Τύπο εναντίον των δημοσιογράφων. Αν αρνιόταν αμέσως, σταθερά
και κατηγορηματικά, υπήρχε κίνδυνος να δημοσιεύσει η αστυνομία αυ
τό το προκατασκευασμένο κείμενο, βάζοντας επιπλέον από κάτω πλα
στογραφημένη την υπογραφή του. Ποτέ καμιά εφημερίδα δεν θα δη
μοσίευε τη διάψευση του! Κανένας στον κόσμο δεν θα πίστευε ότι δεν
είχε γράψει και υπογράψει το άρθρο! Είχε πια καταλάβει ότι οι άνθρω
ποι ένιωθαν πολύ μεγάλη ικανοποίηση από την ηθική ταπείνωση του
πλησίον, για να αφήσουν να καταστραφεί η ικανοποίηση αυτή από με
ρικές εξηγήσεις.
Δίνοντας στην αστυνομία την ελπίδα ότι θα συνέτασσε μόνος το άρ
θρο, κέρδιζε χρόνο. Ή δ η από την επομένη συνέταξε την παραίτηση
του. Υπέθετε (σωστά) ότι έτσι και κατέβαινε με τη θέληση του στη χα
μηλότερη βαθμίδα της κοινωνικής κλίμακας (όπως τότε είχαν κάνει χι
λιάδες διανοούμενοι από άλλους κλάδους) η αστυνομία δεν θα είχε πια
εξουσία επάνω του και θα έπαυε να ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Υπό τις συν
θήκες αυτές, δεν θα μπορούσαν πια να δημοσιεύσουν καμιά δήλωση
που εκείνος θα είχε δήθεν υπογράψει, γιατί δεν θα ήταν κατά κανένα
τρόπο πειστική. Αυτές οι ατιμωτικές δημόσιες δηλώσεις συνοδεύονταν
πάντοτε από την προαγωγή και όχι από την πτώση εκείνων που υπέ
γραφαν.
Καθώς όμως στη Βοημία οι γιατροί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το
κράτος μπορεί βέβαια να τους απολύσει, αλλά δεν είναι και υποχρεωμέ
νο να το κάνει. Ο υπάλληλος με τον οποίο ο Τόμας συζήτησε το θέμα
της παραίτησης του τον ήξερε από φήμη και τον εκτιμούσε. Προσπάθη
σε να τον πείσει να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Ο Τόμας κατάλαβε
ότι δεν ήταν καθόλου βέβαιος πως είχε πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά,
καθώς ήδη αισθανόταν δεμένος στην απόφαση αυτή, μ' ένα είδος όρκου
πίστης, επέμεινε. Και έγινε καθαριστής τζαμιών.
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Μερικά χρόνια νωρίτερα, οδηγώντας μεταξύ Ζυρίχης και Πράγας, ο
Τόμας επαναλάμβανε σιγά στον εαυτό του «es muss sein» και σκεφτόταν
τον έρωτα του για την Τερέζα. Μόλις πέρασε τα σύνορα, άρχισε ν' αμ
φιβάλλει αν πραγματικά έπρεπε να γίνει έτσι: κατάλαβε ότι αυτό που
τον είχε σπρώξει προς την Τερέζα δεν ήταν παρά μια αλληλουχία γε
λοίων συμπτώσεων, που είχαν παρατηρηθεί επτά χρόνια νωρίτερα (εί
χαν αρχίσει με την ισχιαλγία του διευθυντή του), και που τον έφερναν
πίσω σ' ένα κλουβί απ' το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει.
Πρέπει να συμπεράνουμε ότι δεν υπήρχε ένα «es muss sein» στη
ζωή του, καμιά μεγάλη αναγκαιότητα; Κατά τη γνώμη μου, υπήρχε μία.
Δεν ήταν ο έρωτας, ήταν το επάγγελμα. Αυτό που τον είχε οδηγήσει
στην ιατρική δεν ήταν ούτε το τυχαίο, ούτε ένας ορθολογισμός, αλλά
μια βαθιά εσωτερική επιθυμία.
Αν μπορεί κανείς να κατατάξει τα ανθρώπινα όντα σε κατηγορίες,
πρέπει σίγουρα να το κάνει σύμφωνα μ' αυτές τις βαθιές επιθυμίες που
τα οδηγούν προς εκείνη ή την άλλη δραστηριότητα, την οποία ασκούν
σ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κάθε Γάλλος είναι διαφορετικός. Αλ
λά όλοι οι ηθοποιοί του κόσμου μοιάζουν στο Παρίσι, στην Πράγα, ακό
μα και στο πιο ταπεινό θεατράκι της επαρχίας. Ηθοποιός είναι εκείνος
που από τα παιδικά του χρόνια δέχεται να εκθέσει όλη του τη ζωή στο
ανώνυμο κοινό. Χωρίς αυτή τη θεμελιακή συναίνεση που δεν έχει τίπο
τα να κάνει με το ταλέντο, που είναι κάτι πιο βαθύ απ' το ταλέντο, δεν
μπορεί κανείς να γίνει ηθοποιός. Το ίδιο, γιατρός είναι εκείνος που δέ
χεται να ασχοληθεί σε όλη του τη ζωή και με όλες τις συνέπειες, με αν
θρώπινα σώματα. Αυτή η θεμελιακή συμφωνία (και όχι το ταλέντο ή η
επιδεξιότητα) είναι που του επιτρέπει να μπαίνει στο πρώτο έτος στην
αίθουσα της ανατομίας και να γίνεται γιατρός έξι χρόνια αργότερα.
Η χειρουργική εξαίρει τη θεμελιακή προστακτική του ιατρικού
επαγγέλματος, στο ακραίο όριο, εκεί όπου το ανθρώπινο αγγίζει το θείο.
Οταν χτυπάει κανείς δυνατά κάποιον στο κεφάλι μ' ένα ρόπαλο, εκεί
νος πέφτει και παύει ν' αναπνέει δια παντός. Αλλά, μια μέρα ή την άλ
λη, έτσι κι αλλιώς θα έπαυε ν' αναπνέει. Αυτή η δολοφονία δεν κάνει
τίποτ' άλλο από το να επισπεύδει αυτό που ο Θεός θα ρύθμιζε μόνος του
λίγο αργότερα. Ο Θεός, μπορεί να το υποθέσει κανείς, πρόβλεψε την
ανθρωποκτονία αλλά όχι τη χειρουργική. Δεν φοβόταν ότι θα τολμούσε
κανείς να βάλει το χέρι του στο εσωτερικό του μηχανισμού που εκείνος
είχε επινοήσει, είχε προσεκτικά περιτυλίξει με δέρμα, σφραγίσει και πε-

192

ρικλείσει, για να τον κρύψει απ' τα μάτια του ανθρώπου. Όταν ο Τόμας
ακούμπησε για πρώτη φορά το νυστέρι του πάνω στο δέρμα ενός αν
θρώπου που ήταν αναίσθητος απ' τη νάρκωση, κι έπειτα χάραξε αυτό το
δέρμα με μια κίνηση αποφασιστική για να το ανοίξει με μια τομή καθα
ρή και συγκεκριμένη (σα να ήταν ένα κομμάτι άψυχο ύφασμα, ένα πα
νωφόρι, μια φούστα, μια κουρτίνα), δοκίμασε ένα σύντομο αλλά έντονο
αίσθημα ιεροσυλίας. Αλλά σίγουρα ήταν αυτό ακριβώς που τον τραβού
σε! Ήταν μια αναγκαιότητα, ένα «es muss sein», βαθιά ριζωμένο μέσα
του στο οποίο δεν τον είχε σπρώξει ούτε κάτι τυχαίο, ούτε η ισχιαλγία
του διευθυντή του, τίποτα το εξωτερικό.
Λοιπόν, πώς γίνεται να έχει ξεμπερδέψει τόσο γρήγορα, τόσο απο
φασιστικά και τόσο εύκολα από κάτι τόσο βαθύ;
Θα μας απαντούσε ότι κινήθηκε με τον τρόπο αυτό για να εμποδίσει
την αστυνομία να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά, ειλικρινά, ακόμα κι αν θε
ωρητικά ήταν δυνατό (περιπτώσεις του είδους αυτού συμβαίνουν στην
πραγματικότητα), δεν υπήρχαν πολλές πιθανότητες να δημοσιεύσει η
αστυνομία μια ψεύτικη δήλωση με την υπογραφή του.
Φυσικά, έχει κανείς το δικαίωμα να φοβάται ακόμα και τους πιθα
νούς κινδύνους. Ας δεχθούμε ακόμα ότι ήταν θυμωμένος με τον εαυτό
του, με την ίδια του την αδεξιότητα και ότι ήθελε να αποφύγει νέες επα
φές με την αστυνομία, που θα του έκαναν πιο έντονο το αίσθημα της
αδυναμίας του. Κι ας παραδεχτούμε ακόμα ότι θα έπρεπε ήδη να είχε
αρνηθεί το επάγγελμα του, καθώς η μηχανική του δουλειά στο δημόσιο
ιατρείο όπου έγραφε συνταγές για ασπιρίνες, δεν είχε τίποτα το κοινό
με την ιδέα που εκείνος είχε σχηματίσει για το ιατρικό επάγγελμα. Παρ'
όλα αυτά, το αιφνίδιο της απόφασης του μου φαίνεται παράξενο. Μή
πως κρύβει κάτι πιο βαθύ, που ξέφευγε από τον ορθολογισμό του;
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Ο Τόμας είχε βαλθεί ν' αγαπήσει τον Μπετόβεν για να ευχαριστή
σει την Τερέζα, αλλά δεν καταλάβαινε και σπουδαία πράγματα από μουσική και αμφιβάλλω αν ήξερε και την πραγματική ιστορία του περίφη
μου μοτίβου του Μπετόβεν «muss es sein? es muss sein!».
Είχε γίνει έτσι: ένας κάποιος κύριος Ντέμπσερ χρωστούσε πενήντα
φιορίνια στον Μπετόβεν και ο συνθέτης, αιωνίως αδέκαρος, πήγε να
του τα ζητήσει. «Muss es sein? πρέπει;» αναστέναξε ο κακομοίρης ο κ.
Ντέμπσερ, και ο Μπετόβεν απάντησε γελώντας δυνατά: «Es muss sein!
πρέπει!». Έγραψε αμέσως τις λέξεις αυτές στο σημειωματάριο του και
συνέθεσε πάνω σε τούτο το ρεαλιστικό μοτίβο ένα μικρό κομμάτι για τετραφωνία: τρεις φωνές τραγουδούν «es muss sein, ja, ja, ja, πρέπει, πρέ
πει, ναι, ναι, ναι», και η τέταρτη φωνή προσθέτει: «heraus mit dem
Beutel!, βγάλ' το πορτοφόλι σου!».
Το ίδιο μοτίβο έγινε ένα χρόνο αργότερα ο πυρήνας της τέταρτης
κίνησης του τελευταίου κουαρτέτου ορ. 135. Ο Μπετόβεν δεν σκεφτό
ταν πια καθόλου το πορτοφόλι του Ντέμπσερ. Οι λέξεις «es muss sein!»
έπαιρναν γι' αυτόν μια όλο και πιο πανηγυρική τονικότητα, σαν να τις
είχε προφέρει το Πεπρωμένο. Στη γλώσσα του Καντ, ακόμα και η λέξη
«καλημέρα!», αρθρωμένη κατά πώς πρέπει, μπορεί να μοιάζει με μετα
φυσική διατριβή. Η γερμανική είναι μια γλώσσα λέξεων που έχουν βά
ρος. «Es muss sein!» δεν είναι κατά κανένα τρόπο ένας αστεϊσμός, αλλά
«der schwer gefasste Entschluss»· το «πρέπει» είχε γίνει η απόφαση που
ζύγιζε βαριά.
Ο Μπετόβεν είχε λοιπόν μεταμορφώσει μια έμπνευση κωμική σε
σοβαρό κουαρτέτο, έναν αστεϊσμό σε αληθινή μεταφυσική. Είναι ένα εν
διαφέρον παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να περάσει απ' το ελαφρύ
στο βαρύ (άρα, κατά τον Παρμενίδη, της μεταβολής του θετικού σε αρ
νητικό). Πράγμα παράξενο, η μεταμόρφωση αυτή δεν μας εκπλήσσει.
Το αντίθετο, θα μας ενοχλούσε αν ο Μπετόβεν από το σοβαρό του κου
αρτέτου του, είχε περάσει στο ελαφρύ καλαμπούρι της τριφωνικής επω
δού για το πορτοφόλι του Ντέμπσερ. Κι όμως, θα είχε ενεργήσει εντε
λώς μέσα στο πνεύμα του Παρμενίδη: θα είχε μεταβάλει το βαρύ σε ελα
φρύ, δηλαδή το αρνητικό σε θετικό! Στην αρχή θα υπήρχε (σαν ατελές
σχεδίασμα) μια μεγάλη μεταφυσική αλήθεια και στο τέλος (σαν έργο
ολοκληρωμένο) ο ελαφρύτερος των αστεϊσμών. Μόνο που δεν ξέρουμε
πια να σκεφτόμαστε όπως ο Παρμενίδης.
Νομίζω ότι βαθιά μέσα του, τον Τόμας τον ερέθιζε η πανηγυρική και
194

αυστηρή προστακτική: «es muss sein!» και ότι είχε μια κρυμμένη επιθυ
μία να μεταβάλλει το βαρύ σε ελαφρύ κατά τον τρόπο του Παρμενίδη.
Φτάνει να θυμηθούμε ότι κάποτε τού είχε αρκέσει ένα λεπτό μόλις για
να αρνηθεί να ξαναδεί την πρώτη του γυναίκα και το γιο του δια παντός,
και ότι είχε πληροφορηθεί με ανακούφιση το γεγονός πως ο πατέρας
και η μητέρα του είχαν διακόψει τις σχέσεις τους μαζί του. Τι άλλο μπο
ρεί να ήταν αυτό παρά μια αιφνίδια και όχι τόσο λογική κίνηση με την
οποία απόδιωχνε ό,τι ήθελε να του επιβληθεί σαν μια βαριά υποχρέωση,
σαν ένα «es muss sein!»;
Επρόκειτο, άρα, κατά πάσα πιθανότητα, για ένα «es muss sein!» εξω
τερικό, επιβεβλημένο από τις κοινωνικές συνθήκες, ενώ το «es muss
sein!» της αγάπης του για την ιατρική ήταν μια εσωτερική αναγκαιότη
τα. Ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Γιατί η εσωτερική προστακτική είναι mo
δυνατή, επομένως προτρέπει πιο επιτακτικά στην εξέγερση.
Το να είσαι χειρούργος, σημαίνει ν' ανοίγεις την επιφάνεια των
πραγμάτων και να κοιτάζεις αυτό που κρύβεται μέσα. Ήταν αυτή ίσως η
επιθυμία που παρακίνησε τον Τόμας να πάει να δει τι υπήρχε από την
άλλη πλευρά, πέραν τού «es muss sein!»· μ' άλλα λόγια: τι απομένει απ'
τη ζωή, όταν ο άνθρωπος έχει απαλλαγεί απ' όλα όσα μέχρι εδώ θεω
ρούσε αποστολή του.
Ωστόσο, όταν παρουσιάστηκε στη γλυκομίλητη διευθύντρια των
επιχειρήσεων καθαρισμού τζαμιών και βιτρινών της Πράγας, το αποτέ
λεσμα της απόφασης του, πρόβαλε ξαφνικά μέσα σε όλη του την ανέκ
κλητη πραγματικότητα και σχεδόν ένιωσε φόβο. Τις πρώτες μέρες στην
νέα του δουλειά, τις έζησε μέσα σ' αυτό τον τρόμο. Μόλις όμως (σε διά
στημα μιας εβδομάδας περίπου) ξεπέρασε την καταπληκτική παραδοξό
τητα της καινούριας του ζωής, συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι άρχιζε γι'
αυτόν μια εποχή παρατεταμένων διακοπών.
Έκανε πράγματα στα οποία δεν έδινε καμιά σημασία, κι ήταν καλά.
Καταλάβαινε την ευτυχία των ανθρώπων εκείνων (τους οποίους ως τό
τε αντιμετώπιζε με οίκτο) που έκαναν μια δουλειά στην οποία δεν τους
είχε ωθήσει κανένα εσώτερο «es muss sein!», και που μπορούσαν, φεύ
γοντας απ' τη δουλειά τους, να ξεχάσουν. Ουδέποτε ως τότε είχε γνωρί
σει αυτή την ευδαίμονα αδιαφορία. Άλλοτε, όταν μια εγχείριση δεν εί
χε πάει τόσο καλά όσο θα ήθελε, ένιωθε απελπισμένος και δεν μπορού
σε να κλείσει μάτι. Έφθανε ακόμα να χάνει συχνά και το ενδιαφέρον
του για τις γυναίκες. To «es muss sein!» του επαγγέλματος του ήταν σαν
ένας βρικόλακας που του ρουφούσε το αίμα.
Τώρα, έτρεχε πάνω-κάτω στην Πράγα με το μακρύ του κοντάρι με το
οποίο έπλενε τις βιτρίνες και παρατηρούσε έκπληκτος ότι αισθανόταν
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δέκα χρόνια νεώτερος. Οι πωλήτριες των πολυκαταστημάτων τον απο
καλούσαν «γιατρό» (το ταμ-ταμ της Πράγας δούλευε στην εντέλεια)
και του ζητούσαν συμβουλές για το συνάχι τους, για τους πόνους στη
μέση τους και για την καθυστέρηση που είχαν στην περίοδο. Ντρέπονταν σχεδόν όταν τον κοίταζαν να καταβρέχει με νερό τα τζάμια στις βι
τρίνες, να στερεώνει μια βούρτσα στην άκρη του κονταριού του και ν'
αρχίζει να πλένει τις προθήκες. Αν μπορούσαν να παρατήσουν τους πε
λάτες τους μέσα στο μαγαζί, θα του έπαιρναν σίγουρα το κοντάρι απ' τα
χέρια για να πλύνουν εκείνες τις βιτρίνες, στη θέση του.
Ο Τόμας δούλευε κυρίως στα μεγάλα καταστήματα, αλλά η εταιρία
του τον έστελνε επίσης και σε σπίτια. Την εποχή εκείνη ακόμα, οι άν
θρωποι ζούσαν μέσα σ' ένα είδος ευφορίας της αλληλεγγύης τους μαζι
κούς διωγμούς εναντίον των Τσέχων διανοούμενων. Όταν οι πρώην
ασθενείς του πληροφορήθηκαν ότι ο Τόμας έπλενε τζάμια, άρχισαν να
τηλεφωνούν στην εταιρία του για να τον ζητήσουν. Τον υποδέχονταν
μ' ένα μπουκάλι σαμπάνια ή σλίμποβιτς, του έγραφαν πάνω στην από
δειξη ότι είχε πλύνει δεκατρία τζάμια και για δύο ώρες κάθονταν να
φλυαρήσουν μαζί του και να πιουν στην υγειά του. Ο Τόμας πήγαινε
στο επόμενο διαμέρισμα ή κατάστημα σε εξαιρετική διάθεση. Οι οικογέ
νειες των Ρώσων αξιωματικών ήσαν εγκατεστημένες στη χώρα, το ρα
διόφωνο μετέδιδε τους απειλητικούς λόγους των αξιωματούχων του
υπουργείου Εσωτερικών που έπαιρναν τη θέση των διαπιστευμένων δη
μοσιογράφων, κι εκείνος, ανάμεσα σε δυο ποτηράκια, τρίκλιζε στους
δρόμους της Πράγας, στην κατάσταση ενός ανθρώπου που πηγαίνει
από γιορτή σε γιορτή. Ήσαν οι μεγάλες του διακοπές.
Ξαναγύριζε στην εποχή που ήταν ανύπαντρος. Επειδή, ξαφνικά, εί
χε βρεθεί χωρίς την Τερέζα. Δεν την έβλεπε παρά τη νύχτα, όταν εκεί
νη γύριζε απ' το μπαρ, κι αυτός μισάνοιγε ένα μάτι μέσα στον πρώτο του
ύπνο. Το πρωί, ήταν εκείνη που νύσταζε κι εκείνος που βιαζόταν να πά
ει στη δουλειά του. Είχε δεκάξι ώρες όλες δικές του κι αυτό ήταν ένα πε
ριθώριο ελευθερίας που του είχε ανέλπιστα προσφερθεί. Για κείνον, από
τα πρώτα του νιάτα ήδη, ένα περιθώριο ελευθερίας σήμαινε: γυναίκες.

196

9
Οταν τον ρωτούοαν οι φίλοι του πόσες γυναίκες είχαν περάσει απ'
τη ζωή του, έδινε μια αόριστη απάντηση, κι αν εκείνοι επέμεναν, έλεγε:
«Καμιά διακοσαριά». Μερικοί φθονεροί υποστήριζαν ότι αυτά ήσαν
υπερβολές. Εκείνος εξηγούσε: «Δεν είναι και τόσες πολλές. Έχω σχέ
σεις με γυναίκες από εδώ και είκοσι πέντε χρόνια περίπου. Διαιρέστε το
διακόσια με το είκοσι πέντε. Θα δείτε ότι κάνει πάνω - κάτω οκτώ και
νούριες γυναίκες το χρόνο. Δεν είναι τόσο πολύ».
Από τότε όμως που ζούσε με την Τερέζα, η ερωτική του δραστηριό
τητα προσέκρουε σε οργανωτικές δυσχέρειες· δεν μπορούσε να εξοικο
νομήσει παρά μια στενή λωρίδα χρόνου (ανάμεσα στο χειρουργείο και
την οικογενειακή του εστία), κι οπωσδήποτε την εκμεταλλευόταν εντα
τικά (όπως ο αγρότης στα ορεινά καλλιεργεί με σχολαστικότητα το στε
νό του κλήρο), αυτό όμως δεν μπορούσε να συγκριθεί με το διάστημα
των δεκάξι ωρών, που ξαφνικά τού είχε χαριστεί. (Λέω δεκάξι γιατί ακό
μα και το οκτάωρο στο οποίο έπλενε τζάμια πρόσφερε χίλιες ευκαιρίες
για να κάνει τη γνωριμία νέων πωλητριών, υπαλλήλων ή νοικοκυρών
και να τους κλείσει ραντεβού).
Τι έψαχνε σ' όλες αυτές τις γυναίκες; Τι τον τραβούσε κοντά τους;
Ο φυσικός έρωτας δεν είναι η αιώνια επανάληψη του αυτού;
Καθόλου. Παραμένει πάντοτε ένα μικρό ποσοστό αδιανόητου.
Όταν έβλεπε μια γυναίκα ντυμένη, μπορούσε φυσικά να φανταστεί
λίγο-πολύ πως θα ήταν γυμνή (εδώ η πείρα του γιατρού συμπλήρωνε
την πείρα του εραστή), αλλά ανάμεσα στην προσέγγιση της ιδέας και
στην ακρίβεια της πραγματικότητας, υπήρχε μια μικρή παρεμβολή του
αδιανόητου, κι ήταν αυτό το κενό που δεν τον άφηνε σε ησυχία. Κι
έπειτα, το κυνήγι του αδιανόητου δεν τελειώνει με την αποκάλυψη
της γύμνιας, πάει πιο μακριά: τι καμώματα θα έκανε καθώς θα γδυνό
ταν; Τι θα έλεγε την ώρα του έρωτα; Σε τι νότες θα ηχούσαν οι στε
ναγμοί της; Τι μορφασμοί θα χαράζονταν στο πρόσωπο της τη στιγμή
της ηδονής;
Η μοναδικότητα του εγώ κρύβεται ακριβώς στο αδιανόητο που έχει
το ανθρώπινο ον. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί παρά μόνον αυτό που
είναι απαράλλαχτο σε όλα τα πλάσματα, αυτό που τους είναι κοινό. Το
ατομικό «εγώ», είναι εκείνο που διακρίνεται από το γενικό, δηλαδή αυ
τό που δεν αφήνεται ούτε να μαντευθεί, ούτε εκ των προτέρων να υπο
λογισθεί, αυτό που πρέπει πρώτα ν' αποκαλύψεις, ν' ανακαλύψεις, να
κατακτήσεις στον άλλον.
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Ο Τόμας, που στα δέκα τελευταία χρόνια της ιατρικής του δραστη
ριότητας, είχε αποκλειστικά ασχοληθεί με τον ανθρώπινο εγκέφαλο,
ήξερε ότι δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο να συλλάβει κανείς απ' το
εγώ. Ανάμεσα στον Χίτλερ και στον Αϊνστάιν, ανάμεσα στον Μπρέζνιεφ και στον Σολτζενίτσιν, υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες
από διαφορές. Αν ήθελε κανείς να εκφράσει την ιδέα αυτή μ' έναν αριθ
μό, θα μπορούσε να πει ότι ανάμεσα τους υπάρχει ένα εκατομμυριοστό
ανομοιότητας κι εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενε
νήντα εννέα εκατομμυριοστά ομοιότητας.
Ο Τόμας είχε την εμμονή της επιθυμίας ν' ανακαλύψει αυτό το χι
λιοστό και να το κυριεύσει, κι αυτό ήταν που συνέθετε για κείνον το
νόημα της εμμονής του για τις γυναίκες. Δεν είχε έμμονη ιδέα για τις
γυναίκες, είχε έμμονη ιδέα γι' αυτό που καθεμιά τους έχει το αδιανόητο,
μ' άλλα λόγια, είχε την έμμονη ιδέα αυτού του εκατομμυριοστού της
ανομοιότητας που διακρίνει μια γυναίκα απ' τις άλλες.
(Μπορεί εδώ το πάθος του χειρούργου να συναντιόταν με το πάθος
του κατακτητή. Δεν άφηνε το φανταστικό νυστέρι, ακόμα κι όταν βρι
σκόταν με τις ερωμένες του. Ποθούσε να κατακτήσει κάτι που ήταν βα
θιά κρυμμένο μέσα τους και για το οποίο έπρεπε να σκίσει το επιφανει
ακό τους περιτύλιγμα).
Νομιμοποιείται, λοιπόν, να ρωτήσει κανείς γιατί έψαχνε αυτό το χι
λιοστό της ανομοιότητας, στη σεξουαλικότητα. Δεν μπορούσε, παρα
δείγματος χάριν, να το βρει στο βάδισμα, στα γαστριμαργικά γούστα ή
στις αισθητικές προτιμήσεις της μιας ή της άλλης;
Είναι βέβαιο, ότι αυτό το εκατομμυριοστό της ανομοιότητας είναι
παρόν σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ζωής, εκεί όμως είναι εκτε
θειμένο σε κοινή θέα, δεν είναι ανάγκη να το ανακαλύψει κανείς, δεν
χρειάζεται νυστέρι για να το φθάσεις. Το ότι μια γυναίκα προτιμάει το
τυρί απ' τα γλυκά και μια άλλη αποστρέφεται το κουνουπίδι, είναι βέ
βαια μια ένδειξη ιδιαιτερότητας, βλέπει όμως αμέσως κανείς ότι αυτή η
ιδιαιτερότητα είναι όλως δι' όλου ασήμαντη και επιφανειακή, και ότι
δεν έχει κανένα νόημα να ενδιαφερθείς γι' αυτήν και να αναζητήσεις
εκεί μια οποιαδήποτε αξία.
Μόνο στη σεξουαλικότητα αυτό το εκατομμυριοστό της ανομοιότη
τας εμφανίζεται σαν κάτι πολύτιμο, επειδή είναι απρόσιτο στην κοινή
θέα και πρέπει να το κατακτήσεις. Εδώ και μισό αιώνα μόλις, μια τέτοια
κατάκτηση απαιτούσε πολύ χρόνο (εβδομάδες, και μήνες ακόμα!) και η
αξία του κατακτημένου πράγματος μετριόταν με το χρόνο που είχε αφιε
ρωθεί στην κατάκτηση του. Και σήμερα όμως, παρ' όλο που ο χρόνος
της κατάκτησης έχει αξιόλογα συντμηθεί, η σεξουαλικότητα εξακολου-
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θεί να μοιάζει με αργυρή κοσμηματοθήκη όπου είναι κρυμμένο το μυ
στικό του γυναικείου εγώ.
Δεν ήταν λοιπόν η επιθυμία της ηδονής (η ηδονή, ερχόταν, που λέ
ει ο λόγος, κάπως σαν επιβράβευση), αλλά η επιθυμία να κυριεύσει τον
κόσμο (ν' ανοίξει με το νυστέρι το ξαπλωμένο κορμί του κόσμου) αυτό
που τον έριχνε στο κυνήγι των γυναικών.
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Οι άντρες που τρέχουν πίσω από πλήθος γυναίκες, μπορούν εύκολα
να κατανεμηθούν σε δύο κατηγορίες. Οι μεν αναζητούν σε όλες τις γυ
ναίκες τη δική τους ιδέα της γυναίκας, έτσι όπως εμφανίζεται στα όνει
ρα τους, υποκειμενική και πάντοτε όμοια. Οι άλλοι, παρακινούνται από
την επιθυμία να κατακτήσουν την άπειρη διαφορά του αντικειμενικού
γυναικείου κόσμου.
Η εμμονή των πρώτων είναι μια εμμονή λυρική: αυτό που αναζη
τούν στις γυναίκες, είναι ο ίδιος τους ο εαυτός, είναι το ιδανικό τους, και
μένουν πάντοτε και συνεχώς απογοητευμένοι επειδή, καθώς ξέρουμε, το
ιδανικό είναι αυτό που ουδέποτε είναι δυνατόν να βρεθεί. Καθώς η απο
γοήτευση που τους σπρώχνει από γυναίκα σε γυναίκα δίνει στην αστά
θεια τους ένα είδος μελοδραματικής δικαιολογίας, πολλές συναισθηματι
κές κυρίες βρίσκουν συγκινητική την πεισματική τους πολυγαμία.
Η άλλη εμμονή είναι μία εμμονή επική, κι οι γυναίκες δεν βλέπουν
τίποτα το συγκινητικό σ' αυτήν: ο άντρας δεν προβάλλει στις γυναίκες
ένα υποκειμενικό ιδανικό γι' αυτό και όλα τον ενδιαφέρουν και τίποτα
δεν μπορεί να τον απογοητεύσει. Κι αυτή η ανικανότητα για απογοή
τευση έχει μέσα της κάτι το σκανδαλώδες. Στα μάτια του κόσμου, η εμ
μονή του επικού επιβήτορα δεν έχει άφεση (γιατί δεν εξαγοράζεται με
την απογοήτευση).
Επειδή ο λυρικός επιβήτορας κυνηγάει πάντοτε τον ίδιο τύπο γυ
ναίκας, ούτε καν προσέχει κανείς ότι αλλάζει ερωμένες· οι φίλοι του
προκαλούν συνεχείς παρεξηγήσεις γιατί δεν παρατηρούν τη διαφορά
ανάμεσα στις συντρόφους του και τις φωνάζουν όλες με το ίδιο όνομα.
Στο δικό τους κυνήγι της γνώσης, οι επικοί επιβήτορες (προφανώς
στην κατηγορία αυτή πρέπει να κατατάξει κανείς τον Τόμας) απομακρύ
νονται όλο και περισσότερο απ' τη συμβατική γυναικεία ομορφιά (που
γρήγορα τη βαριούνται) και καταλήγουν αναπόφευκτα συλλέκτες πα
ραδοξοτήτων. Το ξέρουν, ντρέπονται λίγο γι' αυτό, και για να μη φέ
ρουν σε αμηχανία τους φίλους τους, δεν κυκλοφορούν δημόσια με τις
ερωμένες τους.
Έπλενε τζάμια περισσότερο από δύο χρόνια ήδη, όταν τον ζήτησε
μια καινούρια πελάτισσα. Την πρώτη φορά που την αντίκρισε στο κατώ
φλι του διαμερίσματος της έμεινε αμέσως κατάπληκτος από την ιδιοτυ
πία της. Ήταν μια ιδιοτυπία διακριτική, συγκρατημένη, που έμενε στα
όρια μιας ευχάριστης κοινοτοπίας (η κλίση του Τόμας προς τις παραδο
ξότητες δεν είχε τίποτα κοινό με τη φελλινική αδυναμία προς τα τέρα-
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τα): ήταν εξαιρετικά ψηλή, ακόμα πιο ψηλή από κείνον, είχε μια μύτη
λεπτή και πολύ μακριά, και το πρόσωπο της ήταν σε τέτοιο σημείο ασυ
νήθιστο που ήταν αδύνατο να πει κανείς ότι ήταν ωραία (όλοι θα δια
μαρτύρονταν!) παρ' όλο που δεν ήταν εντελώς στερημένη ομορφιάς
(τουλάχιστον κατά τη γνώμη του Τόμας). Φορούσε ένα παντελόνι και
μια μπλούζα άσπρη, θα 'λεγε κανείς ότι ήταν μια παράξενη διασταύρω
ση ανάμεσα σ' ένα χαριτωμένο χαμίνι, μια καμηλοπάρδαλη κι έναν πε
λαργό.
Τον κοίταξε προσεκτικά και ερευνητικά για πολλή ώρα και μέσα στο
βλέμμα της υπήρχε ακόμα μια λάμψη ευφυούς ειρωνείας.
«Περάστε, γιατρέ», είπε.
Κατάλαβε πως η γυναίκα ήξερε ποιος ήταν. Για να μην αφήσει τίπο
τα να φανεί, ρώτησε: «Πού έχει νερό;»
Εκείνη άνοιξε την πόρτα του μπάνιου. Διέκρινε μπροστά του το νι
πτήρα, τη μπανιέρα, τη λεκάνη μπροστά στη μπανιέρα, μπροστά στο νι
πτήρα, και μπροστά στη λεκάνη υπήρχαν μικρά ροζ χαλιά.
Η γυναίκα που έμοιαζε με καμηλοπάρδαλη και με πελαργό χαμογε
λούσε μισοκλείνοντας τα μάτια και όλα της τα λόγια έμοιαζε να τα δια
περνάει ένα νόημα κρυφό ή μια ειρωνεία κρυμμένη.
«Το μπάνιο είναι στην απόλυτη διάθεση σας γιατρέ, είπε. Κάνετε
ό,τι νομίζετε.
- Μπορώ ακόμα να κάνω και μπάνιο;
- Σας αρέσει να κάνετε μπάνιο;» ρώτησε εκείνη.
Γέμισε τον κουβά του με ζεστό νερό και γύρισε στο σαλόνι. «Από
πού θέλετε ν' αρχίσω;
- Εξαρτάται από σας, είπε εκείνη ανασηκώνοντας τους ώμους.
- Μπορώ να δω τα παράθυρα των άλλων δωματίων;
- Θέλετε να επισκεφθείτε το διαμέρισμα μου;». Χαμογελούσε σαν
να ήταν το καθάρισμα των τζαμιών μια ιδιοτροπία του Τόμας κι αυτή η
ιδιοτροπία να μην την ενδιέφερε καθόλου.
Εκείνος πέρασε στο γειτονικό δωμάτιο. Είχε ένα μεγάλο παράθυρο,
δυο κρεβάτια κολλημένα το ένα στο άλλο και έναν πίνακα που παρου
σίαζε ένα φθινοπωρινό τοπίο με σημύδες, φωτισμένο απ' τον ήλιο που
έδυε.
Όταν επέστρεψε, υπήρχαν στο τραπέζι μια μποτίλια κρασί ανοιγμέ
νη και δυο ποτήρια. «Δεν θέλετε να πάρετε λίγη δύναμη πριν απ' τη
σκληρή σας εργασία; ρώτησε εκείνη.
- Πολύ ευχαρίστως, είπε ο Τόμας και κάθισε.
- Πρέπει να είναι ενδιαφέρον για σας να πηγαίνετε έτσι σε πελάτες,
είπε εκείνη.
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- Δεν είναι και πολύ άσχημα, είπε ο Τόμας.
- Θα πέφτετε παντού πάνω σε γυναίκες που ο άντρας τους λείπει
στη δουλειά.
- Πολύ συχνότερα πάνω σε πεθερές και σε γιαγιάδες, είπε ο Τόμας.
- Και το παλιό σας επάγγελμα, δεν σας λείπει;
- Δεν μου λέτε καλύτερα πώς ακούσατε να μιλάνε για το παλιό μου
επάγγελμα;
- Ο εργοδότης σας είναι πολύ περήφανος για σας, είπε η γυναίκα
πελαργός.
- Μετά από τόσο καιρό; απόρησε ο Τόμας.
- Όταν τηλεφώνησα για να μου στείλουν κάποιον να μου κάνει τα
τζάμια, με ρώτησαν μήπως ζητούσα εσάς. Φαίνεται ότι είσαστε ένας με
γάλος χειρούργος κι ότι σας πέταξαν έξω απ' το νοσοκομείο. Πιστέψτε
με, βρήκα το πράγμα πολύ ενδιαφέρον!
- Πράγματι, είσαστε πολύ περίεργη, είπε εκείνος.
- Φαίνεται;
- Ναι, απ' τον τρόπο που κοιτάτε.
- Και πώς κοιτάω;
- Μισοκλείνετε τα μάτια και βομβαρδίζετε τον άλλον με ερωτήσεις.
- Δεν σας αρέσει ν' απαντάτε;»
Χάρη σ' εκείνη, η κουβέντα έγινε αμέσως χαριεντισμός. Τίποτα απ'
όσα έλεγε δεν αφορούσε τον εξωτερικό κόσμο. Όλα της τα λόγια απευ
θύνονταν κατευθείαν στους δυο τους. Καθώς η συζήτηση τους είχε αμέ
σως τοποθετήσει και τους δυο τους στη θέση του κυρίου θέματος, δεν
υπήρχε τίποτα ευκολότερο από το να συμπληρώσει κανείς τις λέξεις με
τα αγγίγματα, ο Τόμας, συνεχίζοντας να μιλάει για τα μισόκλειστα μάτια
της, της τα χάιδευε κιόλας. Κι εκείνη απαντούσε σε κάθε του άγγιγμα μ'
ένα δικό της χάδι. Δεν αντιδρούσε αυθόρμητα, αλλά μάλλον με μια ηθε
λημένη λογική, σαν να έπαιζαν το «μία σου - και μία μου». Ήσαν καθι
σμένοι απέναντι, ο καθένας τους είχε ακουμπισμένα τα χέρια του στο
κορμί του άλλου.
Όταν ο Τόμας επιχείρησε να βάλει το χέρι του ανάμεσα στους μη
ρούς της, εκείνη άρχισε επιτέλους να αντιστέκεται. Δεν μπορούσε να
καταλάβει αν αντιστεκόταν στα σοβαρά, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε περά
σει η ώρα κι ο επόμενος πελάτης τον περίμενε σε δέκα λεπτά.
Σηκώθηκε και εξήγησε πως έπρεπε να φύγει. Ήταν κατακόκκινη.
«Πρέπει να σας υπογράψω την απόδειξη, του είπε.
- Μα δεν έκανα τίποτα, διαμαρτυρήθηκε εκείνος.
- Από δικό μου λάθος», είπε, κι έπειτα πρόσθεσε με γλυκιά, συρτή
και αθώα φωνή: «Πρέπει να σας ξανακαλέσω, για να μπορέσετε να
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αποτελειώσετε αυτό που ούτε καν μπορέσατε ν' αρχίσετε, εξαιτίας
μου».
Καθώς ο Τόμας αρνιόταν να της δώσει την απόδειξη για να την
υπογράψει, εκείνη είπε τρυφερά, με το ύφος που θα έπαιρνε για να του
ζητήσει μια χάρη: «Σας παρακαλώ, δώστε το μου», και πρόσθεσε, μισο
κλείνοντας τα μάτια: «Δεν πληρώνω εγώ, πληρώνει ο άντρας μου και
δεν πληρώνεστε εσείς, αλλά το κράτος. Αυτή η συναλλαγή δεν αφορά
κανέναν απ' τους δυο μας».
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Μόνο που το σκεφτόταν, η παράξενη ασυμμετρία της γυναίκας που
έμοιαζε με καμηλοπάρδαλη και με πελαργό, του έφερνε έξαψη: η φι
λαρέσκεια δεμένη με την αδεξιότητα· μία σεξουαλική επιθυμία χωρίς
διφορούμενο συνοδευμένη από ένα ειρωνικό χαμόγελο, η χυδαία πε
ζότητα του διαμερίσματος και η ιδιορρυθμία της ιδιοκτήτριας του. Πώς
θα ήταν όταν θα έκαναν έρωτα; Προσπαθούσε να το φανταστεί, αλλά
δεν ήταν εύκολο. Για πολλές μέρες αυτή ήταν και η μοναδική του έν
νοια.
Όταν τον κάλεσε για δεύτερη φορά, η μποτίλια του κρασιού βρισκό
ταν ήδη στο τραπέζι, μαζί με δυο ποτήρια. Τη φορά αυτή, όμως, όλα έγι
ναν πολύ γρήγορα. Βρέθηκαν αμέσως, ο ένας απέναντι στον άλλον μέ
σα στην κρεβατοκάμαρα (ο ήλιος έδυε πάνω στο τοπίο με τις λευκές ση
μύδες) και αγκαλιάστηκαν. Της είπε το συνηθισμένο του: «Γδύσου!»,
αλλά, αντί να υπακούσει: «Όχι, πρώτα εσύ!», τον διέταξε.
Δεν ήταν συνηθισμένος, και τα έχασε λίγο. Εκείνη άρχισε να του ξε
κουμπώνει το παντελόνι. «Γδύσου!» τη διέταξε ακόμα, πολλές φορές
(με κωμική αποτυχία), αλλά δεν του έμενε τίποτ' άλλο από το να απο
δεχτεί ένα συμβιβασμό- σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού που
εκείνη ήδη από την τελευταία φορά του είχε υποβάλει, («μία σου και
μία μου»), του έβγαλε το παντελόνι κι εκείνος τη φούστα της, έπειτα
εκείνη του έβγαλε το πουκάμισο κι εκείνος τη μπλούζα της, ώσπου βρέ
θηκαν τέλος γυμνοί, ο ένας απέναντι στον άλλο. Είχε βυθίσει το χέρι
του μέσα στο υγρό της αιδοίο και γλιστρούσε τα δάχτυλα του προς το
άνοιγμα του πρωκτού, που σε όλες τις γυναίκες ήταν το σημείο εκείνο
του κορμιού τους που αγαπούσε περισσότερο. Το δικό της ήταν εξαιρε
τικά εξογκωμένο, πράγμα που έδινε καθαρά την ιδέα του μεγάλου πε
πτικού σωλήνα που τελείωνε εδώ, ελαφρά τονισμένος. Ψηλαφούσε αυ
τό το σταθερό και υγιές στόμιο, αυτό το δαχτυλίδι, το ωραιότερο απ'
όλα, που στη γλώσσα της επιστήμης το ονομάζουν σφιγκτήρα, όταν
ένιωσε ξαφνικά τα δάχτυλα της γυναίκας-καμηλοπάρδαλης να ακου
μπούν στο ίδιο σημείο, στα δικά του οπίσθια. Επαναλάμβανε όλες τις κι
νήσεις του, με την ακρίβεια ενός καθρέφτη.
Παρ' όλο που, όπως ήδη έχω πει, είχε γνωρίσει καμιά διακοσαριά
γυναίκες (κι από τότε που έπλενε τζάμια ήταν πολύ περισσότερες), δεν
του είχε ξανατύχει μια γυναίκα ψηλότερη απ' αυτόν να σταθεί μπροστά
του, να μισοκλείσει τα μάτια και να του ψηλαφίσει τον πρωκτό. Για να
ξεπεράσει την αμηχανία του, την έσπρωξε απότομα προς το κρεβάτι.
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Η ξαφνική του χειρονομία την βρήκε απροετοίμαστη. Το μεγάλο
της κορμί έπεσε προς τα πίσω, με το πρόσωπο της σκεπασμένο από κόκ
κινες κηλίδες και με το τρομαγμένο ύφος κάποιου που έχει χάσει την
ισορροπία του. Ό π ω ς ήταν όρθιος μπροστά της, την άρπαξε κάτω απ' τα
γόνατα και της σήκωσε πολύ ψηλά τα πόδια, που ήσαν μισάνοιχτα.
Ξαφνικά, θα έλεγε κανείς ότι ήσαν τα σηκωμένα χέρια του στρατιώτη
που πανικοβλήθηκε και nou παραδίνεται μπροστά σ' ένα όπλο που τον
σημαδεύει.
Η αδεξιότητα μαζί με τον πόθο, ο πόθος μαζί με την αδεξιότητα,
άναβαν όλες τις αισθήσεις του Τόμας. Έκαναν έρωτα για πολλή ώρα.
Παρατηρούσε το πρόσωπο της, σκεπασμένο από κόκκινες κηλίδες και
έψαχνε εκεί την τρομαγμένη έκφραση μιας γυναίκας που της έβαλαν
τρικλοποδιά κι έπεσε, την ανεπανάληπτη έκφραση που του έκανε ν'
ανεβαίνουν στο κεφάλι κύματα επιθυμίας.
Όταν τελείωσαν, πήγε να πλυθεί στο μπάνιο. Τον συνόδευσε και
του εξηγούσε για πολλή ώρα που ήταν το σαπούνι, που ήταν το γάντι
του μπάνιου και τι έπρεπε να κάνει για να τρέξει το ζεστό νερό.
Του φαινόταν περίεργο που του εξηγούσε όλα αυτά τα απλά πράγ
ματα με τόσες πολλές λεπτομέρειες. Της είπε ότι είχε καταλάβει κι ότι
ήθελε να μείνει μόνος του στο μπάνιο.
«Δεν θα μ' αφήσεις να σε βλέπω όσο πλένεσαι;», είπε εκείνη με τό
νο ικετευτικό.
Κατάφερε να την βγάλει έξω. Πλενόταν, ουρούσε μέσα στον νιπτή
ρα (πράγμα πολύ συνηθισμένο στους Τσέχους γιατρούς) και είχε την
εντύπωση ότι εκείνη πηγαινοερχόταν ανυπόμονα μπροστά απ' την πόρ
τα του μπάνιου, ψάχνοντας κάποιο πρόσχημα για να τρυπώσει μέσα.
Όταν έκλεισε τις βρύσες, παρατήρησε ότι στο διαμέρισμα βασίλευε από
λυτη σιωπή και πίστεψε πως τον παρακολουθούσε. Ήταν σχεδόν βέβαι
ος ότι υπήρχε κάποια τρύπα στην πόρτα και ότι εκείνη είχε βάλει εκεί το
ωραίο, μισόκλειστο μάτι της.
Φεύγοντας, αισθανόταν σε εξαίρετη διάθεση. Προσπαθούσε να ανα
πλάσει τα κύρια σημεία, να συμπυκνώσει την ανάμνηση σε μια χημική
αντίδραση που θα επέτρεπε να προσδιορίσει αυτό που εκείνη είχε το
μοναδικό (το δικό της εκατομμυριοστό της ανομοιότητας). Κατέληξε σε
μία φόρμουλα από τρία στοιχεία.
1. η αδεξιότητα μαζί με το πάθος,
2. το τρομαγμένο πρόσωπο κάποιου που χάνει την ισορροπία του
και. πέφτει,
3. τα πόδια σηκωμένα όπως τα χέρια ενός στρατιώτη που παραδίνε
ται μπροστά σ' ένα όπλο που τον σημαδεύει.
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Επαναλαμβάνοντας τη φόρμουλα αυτή, δοκίμαζε το υπέροχο συναί
σθημα ότι για μια ακόμα φορά είχε κυριεύσει ένα θραύσμα του κόσμου·
ότι είχε κόψει με το φανταστικό του νυστέρι μια λεπτή λωρίδα απ' τον
άπειρο ιστό του σύμπαντος.

206

12
Να τι του συνέβη περίπου την ίδια εποχή: είχε πολλές φορές συνα
ντηθεί με μια νέα γυναίκα σ' ένα διαμέρισμα που του δάνειζε κάθε μέρα
ως τα μεσάνυχτα, ένας παλιός του φίλος. Μετά από ένα ή δυο μήνες,
εκείνη του θύμισε μια από τις συναντήσεις τους: είχαν κάνει έρωτα πά
νω στο χαλί μπροστά στο παράθυρο, έλεγε, και έξω οι αστραπές έσκιζαν
τον ουρανό κι έπεφταν κεραυνοί. Είχαν κάνει έρωτα όλη την ώρα της
καταιγίδας και ήταν, έλεγε, μιας αξέχαστης ωραιότητας.
Ακούγοντας την, ο Τόμας απορούσε. Ναι, θυμόταν ότι είχαν κάνει
έρωτα πάνω στο χαλί (μέσα στο διαμέρισμα του φίλου του δεν υπήρχε
παρά ένα στενό ντιβάνι πάνω στο οποίο δεν αισθανόταν άνετα), αλλά
είχε εντελώς λησμονήσει την καταιγίδα! Ήταν περίεργο: κατάφερνε να
θυμηθεί τα όσα ραντεβού είχε μαζί της, θυμόταν ακόμα ακριβώς με ποι
ον τρόπο είχαν κάνει έρωτα (αρνιόταν να κάνει έρωτα από πίσω), θυμό
ταν κάποιες φράσεις που εκείνη είχε προφέρει στην διάρκεια του έρωτα
(του ζητούσε πάντοτε να τη σφίγγει επάνω του και διαμαρτυρόταν όταν
την κοίταζε), θυμόταν ακόμα και τα εσώρουχα της - αλλά δεν θυμόταν
καθόλου την καταιγίδα.
Η μνήμη του δεν κατέγραψε απ' τις ερωτικές του περιπέτειες παρά
μόνον το στενό και απόκρημνο δρόμο της σεξουαλικής κατάκτησης: την
πρώτη ρηματική επίθεση, το πρώτο άγγιγμα, την πρώτη αισχρολογία
που της είχε πει, όλες τις μικρές διαστροφές στις οποίες σιγά-σιγά την
είχε αναγκάσει να υποκύψει κι εκείνες που αυτή είχε αρνηθεί. Ό λ α τα
υπόλοιπα τα είχε αποκλείσει απ' τη μνήμη του (με μια σχεδόν σχολα
στική φροντίδα). Ξεχνούσε ακόμα και το μέρος στο οποίο είχε συναντή
σει αυτήν ή την άλλη γυναίκα για πρώτη φορά, καθώς η στιγμή αυτή
προπορευόταν της καθ' εαυτό σεξουαλικής κατάκτησης.
Η νέα γυναίκα μιλούσε για την καταιγίδα, με το πρόσωπο λουσμένο
σ' ένα ονειροπόλο χαμόγελο, κι εκείνος την κοίταζε με κατάπληξη, σχε
δόν με ντροπή: είχε ζήσει κάτι ωραίο και δεν το είχε ζήσει μαζί της. Η
διχοτομική αντίδραση της μνήμης τους απέναντι στη νυχτερινή καται
γίδα φανέρωνε όλη τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον
έρωτα και στον μη-έρωτα.
Λέγοντας μη-έρωτα, δεν εννοώ ότι ο Τόμας εκείνο το βράδυ είχε
φερθεί κυνικά σ' αυτή τη κοπέλα, ότι δεν είχε δει σ' αυτήν, όπως λένε,
παρά ένα σεξουαλικό αντικείμενο: το αντίθετο, την αγαπούσε σαν φίλη,
εκτιμούσε τον χαρακτήρα και την εξυπνάδα της, ήταν έτοιμος να τη
βοηθήσει κάθε φορά που θα είχε την ανάγκη του. Δεν ήταν εκείνος που

207

της φερόταν άσχημα· ήταν η μνήμη του που την είχε, πράγμα για το
οποίο εκείνος δεν έφερε καμιά ευθύνη, βγάλει απ' τη σφαίρα του έρωτα.
Φαίνεται ότι υπάρχει στον εγκέφαλο μια ζώνη εντελώς ξεχωριστή
που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει μνήμη ποιητική και που εγ
γράφει όλα όσα μας έχουν γοητεύσει, όλα όσα μας έχουν συγκινήσει,
όλα όσα έδωσαν στη ζωή μας την ομορφιά της. Από τότε που ο Τόμας
είχε γνωρίσει την Τερέζα, καμιά γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα ν' αφήσει
σημάδια, ακόμα και τα πιο εφήμερα, σ' αυτή τη ζώνη του εγκεφάλου
του.
Η Τερέζα καταλάμβανε δεσποτικά την ποιητική του μνήμη και είχε
σαρώσει κάθε ίχνος άλλης γυναίκας από εκεί. Αυτό δεν ήταν σωστό,
γιατί, παραδείγματος χάριν, η κοπέλα με την οποία είχε κάνει έρωτα πά
νω στο χαλί την ώρα της καταιγίδας δεν ήταν λιγότερο άξια ποίησης
από την Τερέζα. Του φώναζε: «Κλείσε τα μάτια, πιάσε με απ' τους γο
φούς, σφίξε με δυνατά!». Δεν μπορούσε να υποφέρει το ότι ο Τόμας
κρατούσε τα μάτια ανοιχτά, προσεκτικά και διερευνητικά την ώρα του
έρωτα, και ότι το κορμί του, ελαφρά ανασηκωμένο πάνω απ' το δικό της,
δεν κολλούσε στο δέρμα της. Δεν ήθελε να την μελετάει. Ήθελε να τον
παρασύρει στο κύμα της μαγείας όπου δεν μπορεί να μπει κανείς παρά
μόνον με τα μάτια κλειστά. Αρνιόταν να γυρίσει μπρούμυτα, γιατί στη
στάση αυτή τα κορμιά τους μόλις που θα αγγίζονταν και εκείνος θα μπο
ρούσε να την παρατηρεί από μια απόσταση μισού μέτρου σχεδόν. Εκεί
νη μισούσε αυτή την απομάκρυνση. Ήθελε να γίνει ένα μαζί του. Έτσι
τον διαβεβαίωνε πεισματικά, κοιτάζοντας τον μες στα μάτια, ότι δεν
ένιωθε ηδονή, παρ' όλο που το χαλί ήταν μουσκεμένο απ' τον οργασμό
της: «Δεν ζητάω την ηδονή, ζητάω την ευτυχία, κι η ηδονή χωρίς ευτυ
χία δεν είναι ηδονή». Μ' άλλα λόγια, χτυπούσε στο κιγκλίδωμα της
ποιητικής του μνήμης. Το κιγκλίδωμα όμως ήταν κλειστό. Δεν υπήρχε
θέση γι' αυτήν στην ποιητική μνήμη του Τόμας. Δεν υπήρχε θέση γι'
αυτήν παρά μόνον πάνω στο χαλί.
Η περιπέτεια του Τόμας με την Τερέζα είχε αρχίσει εκεί ακριβώς
όπου τελείωναν οι περιπέτειες του με τις άλλες γυναίκες. Παιζόταν από
την άλλη μεριά της προστακτικής που τον ωθούσε στην κατάκτηση των
γυναικών. Στην Τερέζα δεν έψαχνε ν' αποκαλύψει τίποτα. Την είχε
βρει ακάλυπτη. Είχε κάνει έρωτα μαζί της χωρίς να προλάβει ν' αρπάξει
το φανταστικό νυστέρι με το οποίο άνοιγε το ξαπλωμένο κορμί του κό
σμου. Χωρίς να προλάβει ν' αναρωτηθεί πώς θα ήταν εκείνη την ώρα
του έρωτα, έκανε ήδη έρωτα μαζί της.
Η ερωτική ιστορία δεν είχε αρχίσει παρά αργότερα: είχε πυρετό κι
αυτός δεν είχε μπορέσει να την οδηγήσει σπίτι της όπως τις άλλες γυ-

208

ναίκες. Είχε γονατίσει στο προσκέφαλο της και του είχε έρθει η ιδέα
πως του την είχαν στείλει μέσα σ' ένα καλάθι, στην επιφάνεια του νε
ρού. Έχω ήδη πει ότι οι μεταφορές είναι επικίνδυνες. Ο έρωτας αρχίζει
από μια μεταφορά. Μ' άλλα λόγια: ο έρωτας αρχίζει από τη στιγμή που
μια γυναίκα εγγράφεται με μια από τις κουβέντες της, στην ποιητική
μας μνήμη.
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Λίγο καιρό πριν, είχε ανανεώσει τη σφραγίδα της: είχε βγει ν' αγο
ράσει γάλα, όπως κάθε πρωί, κι όταν της άνοιξε έσφιγγε πάνω στο στή
θος της μια κουρούνα τυλιγμένη μέσα στο κόκκινο σάλι της. Έτσι ακρι
βώς κουβαλούσαν οι τσιγγάνες τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ποτέ δεν
θα ξεχνούσε το τεράστιο κατηγορητικό ράμφος της κουρούνας δίπλα
στο πρόσωπο της.
Την είχε βρει μισο-θαμμένη. Άλλοτε, οι Κοζάκοι μεταχειρίζονταν
έτσι τους εχθρούς που έπιαναν αιχμάλωτους. «Ήσαν παιδιά αυτά που
το έκαναν», είπε. Ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή διαπίστωση,
ήταν η έκφραση μιας ξαφνικής αηδίας για το ανθρώπινο γένος. Θυμό
ταν ότι του είχε πρόσφατα πει: «Αρχίζω να σου χρωστάω ευγνωμοσύνη
που ποτέ δεν ήθελες παιδιά».
Την παραμονή, είχε παραπονεθεί ότι την πρόσβαλε κάποιος στο
μπαρ όπου εργαζόταν. Είχε απλώσει το χέρι του στο φτηνό της κολιέ,
δηλώνοντας ότι το είχε οπωσδήποτε κερδίσει κάνοντας την πόρνη.
Ήταν άνω-κάτω. Περισσότερο απ' ό,τι άξιζε, σκεφτόταν ο Τόμας. Ξαφ
νικά, αισθάνθηκε άσχημα στην ιδέα ότι εδώ και δυο χρόνια την έβλεπε
τόσο λίγο και ότι δεν είχε πια ούτε την ευκαιρία να σφίγγει για πολλή
ώρα τα χέρια της μες στα δικά του για να τα εμποδίσει να τρέμουν.
Όλα αυτά τα σκεφτόταν πηγαίνοντας το πρωί στο γραφείο όπου μια
υπάλληλος μοίραζε σ' αυτούς που έπλεναν τα τζάμια τη δουλειά της
ημέρας. Ένας ιδιώτης είχε ειδικά ζητήσει να του στείλουν τον Τόμας
για να του καθαρίσει τα τζάμια του. Πήγε με κακή διάθεση στη διεύθυν
ση που του είχαν υποδείξει, με το φόβο μήπως ήταν μια ακόμα γυναίκα
που τον ζητούσε. Ό λ η του η σκέψη ήταν στην Τερέζα κι οι περιπέτειες
δεν τον έβαζαν σε πειρασμό.
Όταν άνοιξε η πόρτα αισθάνθηκε ανακούφιση. Είδε μπροστά του
έναν άντρα ψηλό, λίγο σκυφτό. Είχε ένα πηγούνι σουβλερό και του θύ
μιζε κάποιον.
Χαμογελούσε: «Περάστε, γιατρέ», είπε και τον οδήγησε στο σαλόνι.
Εκεί περίμενε ένας νεαρός. Ήταν όρθιος με το πρόσωπο κατακόκκι
νο. Κοίταζε τον Τόμας και προσπαθούσε να χαμογελάσει.
«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας συστήσω εσάς τους δύο, είπε ο
άντρας.
- Όχι», είπε ο Τόμας χωρίς χαμόγελο, και άπλωσε το χέρι στον νε
αρό. Ήταν ο γιος του.
Ο άνθρωπος με το σουβλερό πηγούνι επιτέλους συστήθηκε.
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«Ήξερα καλά ότι κάποιον μου θυμίζατε! είπε ο Τόμας. Βέβαια!
Οπωσδήποτε σας γνωρίζω! Γνωρίζω το όνομα σας».
Κάθισαν στις πολυθρόνες, γύρω από ένα χαμηλό τραπεζάκι. Ο Τό
μας σκέφθηκε ότι οι δύο άντρες απέναντι του ήσαν τα αθέλητα του δη
μιουργήματα. Είχε αποκτήσει ένα γιο επειδή τον είχε υποχρεώσει η γυ
ναίκα του, και είχε υποχρεωθεί να σχεδιάσει το πορτραίτο αυτού του
ψηλού λίγο σκυφτού αγοριού, στον μπάτσο που του έκανε ανάκριση.
Για ν' αλλάξει τις σκέψεις του, είπε: «Λοιπόν, από ποιο παράθυρο
πρέπει ν' αρχίσω;»
Οι δύο άντρες που ήταν καθισμένοι απέναντι του, ξέσπασαν σε γέ
λια.
Ναι, ήταν φανερό ότι δεν επρόκειτο καθόλου για παράθυρα. Δεν
τον είχαν φέρει εδώ για να πλύνει τα τζάμια, του είχαν στήσει μια παγί
δα. Δεν είχε ποτέ μιλήσει στο γιο του. Ήταν η πρώτη φορά που του
έσφιγγε το χέρι. Δεν τον γνώριζε παρά μόνον εξ όψεως και δεν ήθελε
να τον γνωρίσει αλλιώς. Δεν ήθελε τίποτα να ξέρει γι' αυτόν και ευχό
ταν να ήταν το ίδιο και για το γιο του.
«Όμορφη αφίσα, έτσι;» είπε ο δημοσιογράφος δείχνοντας ένα με
γάλο κορνιζαρισμένο σχέδιο που ήταν κρεμασμένο στον τοίχο απέναντι
απ' τον Τόμας.
Για πρώτη φορά απ' τη στιγμή που είχε μπει, ο Τόμας σήκωσε τα μά
τια. Οι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι από ενδιαφέροντες πίνακες, και υπήρ
χαν πολλές φωτογραφίες και αφίσες. Το σχέδιο που είχε δείξει ο δημο
σιογράφος είχε εμφανιστεί το 1969 σ' ένα από τα τελευταία τεύχη του
εβδομαδιαίου περιοδικού, πριν το κλείσουν οι Ρώσοι. Ήταν μια απομί
μηση μιας πολύ γνωστής αφίσας από τον ρώσικο εμφύλιο πόλεμο του
1918, που καλούσε το λαό να καταταγεί στον κόκκινο στρατό: ένας
στρατιώτης με το πηλίκιο στολισμένο μ' ένα κόκκινο αστέρι και με το
6λέμμα εξαιρετικά αυστηρό σε κοιτούσε μες στα μάτια και τέντωνε απά
νω σου ένα χέρι με τον δείκτη προς εσένα. Το αρχικό ρώσικο κείμενο
έλεγε: «Πολίτη, δεν έχεις ακόμα καταταγεί στον κόκκινο στρατό;» το εί
χαν αντικαταστήσει με το εξής τσέχικο κείμενο: «Πολίτη, κι εσύ επίσης
υπέγραψες τις δυο χιλιάδες λέξεις;»
Ήταν ένα εξαίρετο αστείο! Οι δυο χιλιάδες λέξεις ήταν το πρώτο
μεγάλο μανιφέστο της Άνοιξης του 1968 και απαιτούσε ένα ριζικό εκ
δημοκρατισμό του κομμουνιστικού καθεστώτος. Τις είχαν υπογράψει
πλήθος διανοούμενων, έπειτα καθημερινοί άνθρωποι είχαν υπογράψει
με τη σειρά τους, έτσι που στο τέλος είχαν μαζευτεί τόσες πολλές υπο
γραφές που κανείς δεν μπόρεσε να τις μετρήσει. Όταν ο κόκκινος στρα
τός εισέβαλε στη Βοημία κι άρχισαν οι πολιτικές εκκαθαρίσεις, μία από

211

τις ερωτήσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι πολίτες ήταν: «Κι εσύ επί
σης υπέγραψες τις δύο χιλιάδες λέξεις;». Εκείνοι που παραδέχονταν ότι
είχαν υπογράψει απολύονταν πάραυτα.
«Όμορφο σχέδιο· το θυμάμαι», είπε ο Τόμας. Ο δημοσιογράφος χα
μογέλασε. «Ας ελπίσουμε ότι ο στρατιώτης του κόκκινου στρατού δεν
ακούει αυτά που λέμε».
Πρόσθεσε με ύφος σοβαρό: «Για να είναι όλα ξεκάθαρα γιατρέ, εδώ
δεν είναι το σπίτι μου. Είναι το διαμέρισμα ενός φίλου. Δεν είναι λοι
πόν βέβαιο ότι η αστυνομία μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο πι
θανό. Αν σας είχα φέρει στο σπίτι μου, θα ήταν σίγουρο».
Έπειτα πρόσθεσε σ' ένα πιο ανάλαφρο τόνο: «Ξεκινάω, όμως, από
την αρχή ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε από κανένα.
Άλλωστε, για σκεφθείτε τι πλεονεκτήματα θα έχουν οι Τσέχοι ιστο
ρικοί του μέλλοντος! Θα βρουν μέσα στα αρχεία της αστυνομίας τη ζωή
όλων των διανοούμενων γραμμένη σε μαγνητοταινίες. Ξέρετε τι προ
σπάθεια πρέπει να καταβάλει ένας ιστορικός της λογοτεχνίας για να
αναπλάσει τη σεξουαλική ζωή ενός Βολταίρου, ενός Μπαλζάκ ή ενός
Τολστόι; Στην περίπτωση των Τσέχων συγγραφέων, δεν θα έχουν κα
μιά απορία. Όλα είναι μαγνητοφωνημένα. Και ο παραμικρότερος ανα
στεναγμός».
Έπειτα, γυρίζοντας προς τα φανταστικά κρυμμένα στον τοίχο μικρό
φωνα, είπε υψώνοντας τη φωνή: «Κύριοι, όπως πάντοτε σε παρόμοιες
περιπτώσεις, θέλω να σας ενθαρρύνω στην εργασία σας και να σας ευχα
ριστήσω εξ ονόματος μου και εξ ονόματος των ιστορικών του μέλλο
ντος».
Γέλασαν και οι τρεις, έπειτα ο δημοσιογράφος βάλθηκε να μιλάει
για πολλή ώρα για τις περιστάσεις που σχετίζονταν με την απαγόρευση
της κυκλοφορίας του περιοδικού του, για το τι έκανε ο σχεδιαστής που
είχε την ιδέα αυτής της γελοιογραφίας και τι έκαναν οι άλλοι Τσέχοι
ζωγράφοι, φιλόσοφοι και συγγραφείς. Μετά τη ρώσικη εισβολή είχαν
όλοι χάσει τη δουλειά τους και είχαν γίνει καθαριστές τζαμιών, φύλακες
σε πάρκινγκ, νυχτοφύλακες, θερμαστές στους λέβητες των δημοσίων
κτιρίων και στην καλύτερη περίπτωση, γιατί αυτό προϋπέθετε κάποια
υποστήριξη, οδηγοί ταξί.
Αυτά που έλεγε ο δημοσιογράφος δεν ήσαν χωρίς ενδιαφέρον, αλ
λά ο Τόμας δεν κατάφερνε να συγκεντρωθεί ακούγοντας τον. Σκεφτό
ταν το γιο του. Θυμόταν ότι μερικούς μήνες τώρα τον συναντούσε στο
δρόμο. Προφανώς αυτό δεν ήταν τυχαίο. Αυτό που τον εξέπληττε ήταν
ότι τώρα τον έβλεπε μαζί με τον διωκόμενο δημοσιογράφο. Η πρώτη
γυναίκα του Τόμας ήταν μια ορθόδοξη κομουνίστρια κι απ' αυτό ο Τό-

212

μας έβγαζε αυτομάτως το συμπέρασμα ότι ο γιος του θα έπρεπε να είναι
υπό την επήρεια της. Δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν. Θα μπορούσε φυσικά
να τον ρωτήσει ποιες ήταν οι σχέσεις του με τη μητέρα του, αλλά η ερώ
τηση αυτή του φαινόταν άκαιρη μπροστά σ' ένα ξένο.
Ο δημοσιογράφος έφθασε επιτέλους στην ουσία του θέματος του.
Είπε ότι υπήρχαν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που συλλαμβάνονταν
μόνο και μόνο επειδή είχαν υπερασπιστεί τις απόψεις τους, και τελείω
σε την αγόρευση του μ' αυτά τα λόγια: «Και τέλος είπαμε ότι έπρεπε κά
τι να κάνουμε.
- Τι θέλετε να κάνετε;», ρώτησε ο Τόμας.
Στο σημείο αυτό, επενέβη ο γιος του. Ήταν η πρώτη φορά που τον
άκουγε να μιλάει. Παρατήρησε μ' έκπληξη ότι τραύλιζε.
«Απ' ό,τι ξέρουμε, είπε, τους πολιτικούς κρατούμενους τους κακο
μεταχειρίζονται. Μερικοί βρίσκονται πραγματικά σε κρίσιμη κατάσταση.
Λοιπόν, σκεφθήκαμε ότι θα ήταν καλό να συνταχθεί μια αναφορά, που
θα την υπέγραφαν οι πιο γνωστοί Τσέχοι διανοούμενοι, αυτοί που τ'
όνομα τους έχει ακόμα κάποια βαρύτητα».
Όχι, δεν ήταν τραύλισμα, ήταν μάλλον ένας λόξιγκας που επιβρά
δυνε την διατύπωση, έτσι που κάθε λέξη την οποία πρόφερε ήταν άθε
λα του τονισμένη και υπογραμμισμένη. Το καταλάβαινε οπωσδήποτε,
γιατί τα μάγουλα του, που είχαν πάρει ένα πιο φυσιολογικό χρώμα, ξα
νάγιναν κατακόκκινα.
«Θέλετε να σας υποδείξω ανθρώπους της ειδικότητας μου στους
οποίους μπορείτε ν' απευθυνθείτε; ρώτησε ο Τόμας.
- Όχι, χαμογέλασε ο δημοσιογράφος. Δεν σας ζητάμε συμβουλή,
την υπογραφή σας θέλουμε!»
Για μια ακόμα φορά αισθάνθηκε κολακευμένος! Για μια ακόμα φορά
ήταν ευτυχισμένος που κάποιος δεν είχε ακόμα ξεχάσει πως ήταν χει
ρούργος! Δεν αντιστάθηκε παρά μόνον από μετριοφροσύνη: «Ακούστε!
το ότι με πέταξαν έξω απ' την πόρτα, δεν σημαίνει πως είμαι κι ένας με
γάλος γιατρός!
- Δεν ξεχάσαμε αυτό που γράψατε στο περιοδικό μας, είπε ο δημο
σιογράφος στον Τόμας.
- Ναι, ξεφύσηξε ο γιος του, μ' έναν ενθουσιασμό που ίσως ξέφυγε
του Τόμας.
Δεν βλέπω με ποιο τρόπο τ' όνομα μου πάνω σε μια αναφορά μπορεί
να βοηθήσει τους πολιτικούς κρατούμενους, είπε ο Τόμας. Εκείνοι που
θα έπρεπε να υπογράψουν είναι μάλλον όσοι δεν είναι ακόμα υπό δυ
σμένεια και έχουν διατηρήσει μία ελάχιστη δυνατότητα επιρροής στους
ανθρώπους που είναι στην εξουσία, πιστέψτε το!
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- Βέβαια και θα 'πρεπε να υπογράψουν», είπε ο δημοσιογράφος και
κάγχασε.
Ο γιος του Τόμας επίσης άφησε ν' ακουστεί το γέλιο ενός ανθρώ
που που ήδη έχει αντιληφθεί αρκετά πράγματα: «Μόνο που αυτοί οι άν
θρωποι δεν θα υπογράψουν ποτέ!»
Ο δημοσιογράφος συνέχισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε να
τους βρούμε! Δεν είμαστε τόσο καλοί ώστε να τους βγάλουμε απ' τη δύ
σκολη θέση. Θα ήθελα ν' ακούσετε τις δικαιολογίες τους. Είναι υπέρο
χες!»
Ο γιος γέλασε με γέλιο επιδοκιμασπκό.
Ο δημοσιογράφος συνέχισε: «Φυσικά, όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι
συμφωνούν μαζί μας σε όλα, μόνο που όταν τους ακούει κανείς πρέπει
αυτό να γίνει διαφορετικά, με μεθοδικό τρόπο, πιο μαλακά, πιο έξυπνα,
πιο διακριτικά. Φοβούνται να υπογράψουν, αλλά ταυτόχρονα φοβού
νται κιόλας μήπως σκεφθούμε άσχημα γι' αυτούς αν δεν υπογράψουν».
Ο γιος και ο δημοσιογράφος γέλασαν σε συγχορδία.
Ο δημοσιογράφος έτεινε στον Τόμας ένα φύλλο χαρτί όπου υπήρχε
ένα σύντομο κείμενο στο οποίο ζητούσαν από τον πρόεδρο της Δημο
κρατίας, σ' ένα τόνο σχετικά ευγενικό, να δώσει αμνηστία στους πολιτι
κούς κρατούμενους.
Ο Τόμας προσπάθησε να σκεφθεί γρήγορα: να δώσουν αμνηστία
στους πολιτικούς κρατούμενους; Πολύ καλά. Θα τους την έδιναν όμως
επειδή θα το ζητούσαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας άνθρωποι
που τους είχε απορρίψει το καθεστώς (δηλαδή δυνητικοί πολιτικοί κρα
τούμενοι); το μόνο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε μια αναφορά
αυτού του είδους, θα ήταν να μην απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατού
μενοι, ακόμα, ακόμα κι αν κατά τύχη ήσαν έτοιμοι να τους δώσουν
αμνηστία!
Οι σκέψεις αυτές διακόπηκαν απ' το γιο του: «Το σημαντικό είναι
να κάνουμε γνωστό ότι σ' αύτη τη χώρα υπάρχει μια χούφτα αντρών και
γυναικών που δεν φοβούνται. Να ξεχωρίσουν τα πρόβατα από τα ερί
φια».
Ο Τόμας σκεφτόταν: Ναι, έτσι είναι, αλλά τι έχει να κάνει αυτό με
τους πολιτικούς κρατούμενους; Από τα δύο, ένα συμβαίνει: ή πρόκειται
για την αμνηστία ή πρόκειται για τον διαχωρισμό των προβάτων απ' τα
ερίφια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
«Διστάζετε γιατρέ;» ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ναι, δίσταζε. Φοβό
ταν όμως να το πει. Απέναντι του, στον τοίχο, υπήρχε η εικόνα του
στρατιώτη που απειλούσε με το δάχτυλο και έλεγε: «Διστάζεις ακόμα να
καταταγείς στον κόκκινο στρατό;», ή μάλλον «Δεν υπέγραψες ακόμα τις
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δυο χιλιάδες λέξεις;», ή «Κι εσύ επίσης υπέγραψες τις δυο χιλιάδες λέ
ξεις;» ή ακόμα «Δεν θέλεις να υπογράψεις την αναφορά για την αμνη
στία;». Ό,τι κι αν έλεγε ήταν μια απειλή.
Ο δημοσιογράφος μόλις είχε δηλώσει αυτά που σκεφτόταν για τους
ανθρώπους που, αν και επίσης εκτιμούσαν πως έπρεπε ν' απελευθερω
θούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, εντούτοις πρόβαλλαν χίλια επιχειρήμα
τα για να μην υπογράψουν την αναφορά. Κατά τη γνώμη του δημοσιο
γράφου, αυτοί οι συλλογισμοί δεν ήσαν παρά προσχήματα πίσω απ' τα
οποία κρυβόταν η δειλία. Τι μπορούσε λοιπόν να πει ο Τόμας;
Η σιωπή παρατεινόταν, τη φορά αυτή όμως, την έσπασε εκείνος με
το γέλιο του. Δείχνοντας το σχέδιο στον τοίχο είπε: «Κοιτάξτε αυτόν
εκεί τον τύπο που με απειλεί και με ρωτάει αν πρόκειται να υπογράψω,
ναι ή όχι. Είναι δύσκολο να σκεφθεί κανείς κάτω απ' το βλέμμα του!».
Γέλασαν για μια στιγμή και οι τρεις.
Ο Τόμας είπε έπειτα: «Πολύ καλά. Θα σκεφθώ. Μπορούμε να ξαναϊδωθούμε στις επόμενες μέρες;
- Θα μου κάνει πάντοτε ευχαρίστηση να σας βλέπω, είπε ο
δημοσιογράφος, αλλά δεν έχουμε πολύ καιρό γι' αυτή την
αναφορά. Θέλουμε να την παραδώσουμε αύριο στον πρόεδρο.
- Αύριο;»
Ο Τόμας σκεφτόταν τον χοντρό αστυνομικό που του είχε δώσει ένα
κείμενο στο οποίο ακριβώς έπρεπε να καταδώσει τον άνθρωπο με το
σουβλερό πηγούνι. Όλοι ήθελαν να τον υποχρεώσουν να υπογράψει
κείμενα που δεν είχε γράψει μόνος του.
«Και οπωσδήποτε δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να σκεφθεί κα
νείς!», είπε ο γιος του.
Τα λόγια ήταν επιθετικά, αλλά ο τόνος ήταν σχεδόν ικετευτικός. Τη
φορά αυτή κοιτάζονταν μέσα στα μάτια και ο Τόμας παρατήρησε ότι ο
γιος του, όταν κοίταζε προσεκτικά, είχε ένα επάνω αριστερό χείλι που
σηκωνόταν ελαφρά. Γνώριζε αυτόν τον μορφασμό γιατί το είχε παρατη
ρήσει στο ίδιο του το πρόσωπο, όταν προσεκτικά ερευνούσε στον καθρέ
φτη αν ήταν καλά ξυρισμένος. Δεν μπόρεσε να καταπνίξει ένα συναί
σθημα δυσφορίας βλέποντας το τώρα πάνω στο πρόσωπο ενός άλλου.
Όταν ζει κανείς συνεχώς με τα παιδιά του, συνηθίζει τις ομοιότητες αυ
τές, τις βρίσκει φυσικές, κι αν τύχει να τις παρατηρεί μπορεί ακόμα και
να διασκεδάζει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που ο Τόμας μι
λούσε στο γιο του! Δεν είχε τη συνήθεια να βρίσκεται αντιμέτωπος με
τον ίδιο του το μορφασμό!
Υποθέστε ότι σας έχουν κόψει ένα χέρι για να το κολλήσουν σ' έναν
άλλο. Και μια μέρα, κάποιος έρχεται να καθίσει απέναντι σας και να χει-
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ρονομεί μ' αυτό κάτω απ' τη μύτη σας. Θα το περνούσατε για ένα σκιά
χτρο. Και παρ' όλο που θα το γνωρίζατε καλά, παρ' όλο που θα ήταν το
δικό σας χέρι, θα φοβόσαστε να σας αγγίξει.
Ο γιος συνέχιζε: «Αφού είσαι από την πλευρά των διωκόμενων!»
Σ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τόμας αναρωτιόταν αν ο γιος
του θα του μιλούσε στον ενικό ή στον πληθυντικό. Ως τώρα, είχε έτσι
διατυπώσει τις φράσεις ώστε να μη χρειάζεται να διαλέξει. Τη φορά αυ
τή είχε διαλέξει. Του μιλούσε στον ενικό και ο Τόμας είχε ξαφνικά τη
βεβαιότητα πως σ' όλη αυτή τη σκηνή το αντικείμενο δεν ήταν η αμνη
στία των πολιτικών κρατούμενων, αυτό που διακυβευόταν ήταν ο γιος
του: αν υπέγραφε, τα δυο τους πεπρωμένα θα συναντιόνταν και ο Τόμας
θα ήταν λίγο-πολύ υποχρεωμένος να πλησιάσει το γιο του. Αν δεν υπέ
γραφε, οι σχέσεις τους θα έμεναν όπως πάντοτε ανύπαρκτες, αλλά τη
φορά αυτή δεν θα ήταν με τη δική του θέληση, αλλά με τη θέληση του
γιου του που θα αρνιόταν τον πατέρα του εξαιτίας της δειλίας του.
Βρισκόταν στην κατάσταση ενός παίκτη σκακιού που δεν μπορεί πια
τίποτα να κάνει για να γλιτώσει την ήττα και πρέπει να εγκαταλείψει το
παιχνίδι. Είτε υπέγραφε είτε όχι, τα πράγματα θα ήσαν απολύτως τα
ίδια. Αυτό δεν θ' άλλαζε τίποτα απ' τη μοίρα του, ούτε απ' τη μοίρα των
πολιτικών κρατούμενων.
«Δώστε το μου», είπε και πήρε το χαρτί.
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Σαν να ήθελε να τον ανταμείψει για την απόφαση του, ο δημοσιο
γράφος είπε: «Αυτό που γράψατε για τον Οιδίποδα ήταν καταπληκτι
κό».
Ο γιος του τού έδωσε ένα στυλό και πρόσθεσε: «Μερικές ιδέες είναι
σαν μια επίθεση».
Οι έπαινοι του δημοσιογράφου τον κολάκευαν, αλλά η μεταφορά
του γιου του τού φαινόταν εμφαντική και άκαιρη. Είπε: «Δυστυχώς, εί
ναι μια επίθεση που είχε μόνον ένα θύμα: εμένα. Εξαιτίας του άρθρου
αυτού δεν μπορώ πια να εγχειρίζω τους αρρώστους μου».
Τα λόγια αυτά προκάλεσαν μια εντύπωση ψυχρότητας, εχθρότητας,
σχεδόν.
Για να εξαλείψει αυτή η μικρή παραφωνία, ο δημοσιογράφος παρα
τήρησε (με το ύφος κάποιου που ζητάει συγγνώμη): «Το άρθρο σας
όμως βοήθησε πολλούς ανθρώπους».
Για τον Τόμας, απ' τα παιδικά του χρόνια, οι λέξεις «βοηθάω τους
ανθρώπους» ταυτίζονταν με μια και μόνη δραστηριότητα: την ιατρική.
Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα είχε ποτέ βοηθήσει κάποιον; Τι ήθελαν
αυτοί εδώ οι δύο να τον κάνουν να πιστέψει; Συρρίκνωναν όλη του τη
ζωή σε μια ασήμαντη σκέψη για τον Οιδίποδα, και μάλιστα σε κάτι ακό
μα λιγότερο απ' αυτό: σε ένα και μοναδικό όχι που είχε προφέρει κατάμουτρα στο καθεστώς.
Είπε (πάντοτε με την ίδια παγωμένη φωνή, χωρίς όμως να το συνει
δητοποιεί): «Αγνοώ αν αυτό το άρθρο βοήθησε ή όχι οποιονδήποτε.
Στη δουλειά μου, όμως, του χειρούργου, έσωσα τη ζωή πολλών ανθρώ
πων».
Έγινε μια καινούρια παύση. Τη διέκοψε ο γιος του: «Και οι ιδέες
μπορούν να σώσουν τη ζωή».
Ο Τόμας έβλεπε το ίδιο του το στόμα στο πρόσωπο του γιου του και
σκεφτόταν: είναι περίεργο να βλέπει κανείς τα ίδια του τα χείλη να
τραυλίζουν.
«Υπήρχε κάτι θαυμάσιο στο άρθρο σου: η άρνηση του συμβιβασμού.
Αυτής της ικανότητας που τώρα χάνουμε, να διακρίνουμε καθαρά ανά
μεσα στο καλό και στο κακό. Δεν ξέρουμε πια τι σημαίνει το να αισθάνε
σαι ένοχος. Οι κομμουνιστές έχουν βρει μια δικαιολογία: ο Στάλιν τους
εξαπάτησε. Ο δολοφόνος δικαιολογείται λέγοντας ότι η μητέρα του δεν
τον αγαπούσε και ότι ήταν καταπιεσμένος. Και ξαφνικά, εσύ είπες: "Δεν
υπάρχει καμιά δικαιολογία. Κανένας, μέσα στην ψυχή και στη συνείδη-
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ση του, δεν ήταν αθωότερος απ' τον Οιδίποδα. Κι όμως, τιμώρησε ο
ίδιος τον εαυτό του όταν είδε τι είχε κάνει"». Ο Τόμας έκανε μια προ
σπάθεια να ξεκολλήσει το βλέμμα του απ' το χείλι του που το έβλεπε
πάνω στο πρόσωπο του γιου του και προσπάθησε να συγκεντρώσει την
προσοχή του στον δημοσιογράφο. Ήταν οργισμένος και ένιωθε την
ανάγκη ν' αντιλέγει. Είπε: «Ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι παρά μια παρε
ξήγηση. Τα σύνορα ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι πολύ αόριστα.
Δεν ζητούσα την τιμωρία κανενός, δεν ήταν καθόλου αυτός ο σκοπός
μου. Το να τιμωρηθεί κάποιος που δεν ήξερε τι έκανε είναι βάρβαρη
πράξη. Ο μύθος του Οιδίποδα είναι ένας ωραίος μύθος. Αλλά να τον
χρησιμοποιεί κανείς μ' αυτόν τον τρόπο...»
Πήγαινε να προσθέσει κάτι ακόμα, θυμήθηκε όμως ότι πιθανότατα
αυτά που έλεγε τα μαγνητοφωνούσαν. Δεν είχε την παραμικρή φιλοδο
ξία να τον αναφέρουν οι ιστορικοί των αιώνων του μέλλοντος. Φοβόταν
μάλλον μήπως τον αναφέρει η αστυνομία. Γιατί αυτό που του είχε ζητή
σει, ήταν ακριβώς αυτή η καταδίκη του άρθρου του. Του κακοφαινόταν
που θα μπορούσε επιτέλους να την ακούσει απ' το ίδιο του το στόμα.
Ήξερε ότι κάθε φράση που προφέρεται σ' αυτή τη χώρα θα μπορούσε
μια μέρα να μεταδοθεί απ' το ραδιόφωνο. Σώπασε.
«Τι σας έκανε ν' αλλάξετε γνώμη; ρώτησε ο δημοσιογράφος.
- Αναρωτιέμαι μάλλον τι μ' έκανε να γράψω εκείνο το άρθρο», είπε
ο Τόμας και, αμέσως, θυμήθηκε: ήταν αραγμένη στην όχθη του κρεβατι
ού του σαν ένα παιδί που το είχαν αφήσει στην επιφάνεια του νερού μέ
σα σ' ένα καλάθι. Ναι, γι' αυτό είχε πάει να βρει εκείνο το βιβλίο· επέ
στρεφε στους θρύλους του Ρωμύλου, του Μωυσή, του Οιδίποδα. Ξαφνι
κά, βρέθηκε εδώ, την έβλεπε μπροστά του, σφίγγοντας στο στήθος της
την κουρούνα τυλιγμένη στο κόκκινο σάλι. Αυτή η εικόνα τον ανακού
φιζε, σαν να είχε έρθει να του πει ότι η Τερέζα ήταν ζωντανή, ότι τη
στιγμή αυτή βρισκόταν στην ίδια πόλη μ' εκείνον κι ότι τίποτ' άλλο δεν
μετρούσε.
Ο δημοσιογράφος έσπασε τη σιωπή: «Σας καταλαβαίνω, γιατρέ.
Ούτε κι εμένα μου αρέσουν οι τιμωρίες. Αλλά δεν ζητάμε την τιμωρία.
Ζητάμε την άρση της τιμωρίας.
- Ξέρω», είπε ο Τόμας. Είχε δεχτεί την ιδέα ότι σε λίγα λεπτά θα
έκανε μια πράξη γενναιόδωρη, ίσως, αλλά απόλυτα άχρηστη (γιατί κα
τά κανένα τρόπο δεν επρόκειτο να βοηθήσει τους πολιτικούς κρατούμε
νους) και που προσωπικά τού ήταν δυσάρεστη (γιατί ενεργούσε υπό
συνθήκες που τού είχαν επιβληθεί). Ο γιος του είπε ακόμα (με ύφος
σχεδόν ικετευτικό): «Έχεις χρέος να υπογράψεις!»
Χρέος; Ο γιος του θα του υπενθύμιζε το χρέος του; Ήταν το χειρό-
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τερο πράγμα που θα μπορούσαν να του πουν! Η εικόνα της Τερέζας που
έσφιγγε στην αγκαλιά της την κουρούνα εμφανίστηκε και πάλι στα μά
τια του. Το θυμόταν, του είχε πει ότι την παραμονή είχε πάει ένας μπά
τσος στο μπαρ και την είχε προκαλέσει. Τα χέρια της άρχιζαν πάλι να
τρέμουν. Είχε γεράσει. Τίποτα δεν μετρούσε γι' αυτόν. Μόνον εκείνη
μετρούσε. Εκείνη, που είχε βγει από έξι συμπτώσεις, εκείνη, το λουλού
δι που είχε γεννηθεί απ' την ισχυαλγία του διευθυντή, εκείνη που ήταν
πέρα απ' όλα τα «es muss sein!», εκείνη, το μόνο πράγμα που αληθινά
λογάριαζε γι' αυτόν.
Γιατί ν' αναρωτιέται ακόμα αν πρέπει ή όχι να υπογράψει; Δεν
υπήρχε παρά ένα και μόνο κριτήριο για κάθε του απόφαση: να μην κά
νει τίποτα που θα μπορούσε να βλάψει την Τερέζα. Δεν μπορούσε να
σώσει τους πολιτικούς κρατούμενους, αλλά μπορούσε να κάνει την Τε
ρέζα ευτυχισμένη. Όχι, ούτε και γι' αυτό ήταν άξιος. Αν όμως υπέγρα
φε την αναφορά, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι οι αστυνομικοί θα έρχονταν
ακόμα πιο συχνά να τον ενοχλούν και ότι τα χέρια της θα έτρεμαν ακό
μα πιο δυνατά. Είπε: «Είναι πολύ πιο σημαντικό να ξεθάψει κανείς μια
κουρούνα θαμμένη ζωντανή, από το να στείλει μια αναφορά στον πρόε
δρο».
Ήξερε ότι η φράση αυτή ήταν ακατανόητη, αλλά ήταν ακόμα πιο
ευχαριστημένος γι' αυτό. Δοκίμαζε μια ξαφνική κι απρόσμενη μέθη.
Την ίδια τυφλή μέθη που είχε δοκιμάσει την ημέρα που είχε ανακοινώ
σει στη γυναίκα του ότι δεν ήθελε ποτέ να τους ξαναδεί, εκείνη και το
γιο της. Την ίδια τυφλή μέθη που είχε δοκιμάσει την ημέρα που είχε τα
χυδρομήσει την επιστολή με την οποία απαρνιόταν για πάντα το ιατρι
κό του επάγγελμα. Δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι ήταν σωστό αυτό που
έκανε, αλλά ήταν βέβαιος ότι ήταν αυτό που ήθελε να κάνει. «Με συγ
χωρείτε, είπε, δεν θα υπογράψω».
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Μερικές μέρες αργότερα, όλες οι εφημερίδες μιλούσαν για την αναφορά.
Φυσικά, πουθενά δεν γραφόταν ότι επρόκειτο για μια ταπεινή αίτη
ση για τους πολιτικούς κρατούμενους και ότι μ' αυτήν ζητούσαν την
απελευθέρωση τους. Καμία εφημερίδα δεν ανέφερε ούτε την παραμικρή
φράση αυτού του λακωνικού κειμένου. Γινόταν όμως πολύς λόγος, με
αόριστους και απειλητικούς όρους, για κάποια ανατρεπτική έκκληση
που θα έπρεπε να χρησιμεύσει σαν εναρκτήριο λάκτισμα για ένα νέο
αγώνα κατά του σοσιαλισμού. Όσοι είχαν υπογράψει αναφέρονταν με τ'
όνομα τους, και τα ονόματα τους συνοδεύονταν από συκοφαντίες κι επι
θέσεις που σ' έκαναν να παγώνεις.
Βέβαια αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Κάθε
δημόσια δραστηριότητα (συγκέντρωση, αναφορά, διαδήλωση στο δρό
μο) τη θεωρούσαν παράνομη κι έβαζε σε κίνδυνο οποιονδήποτε έπαιρ
νε μέρος σ' αυτήν, εκτός κι αν την είχε οργανώσει το κομμουνιστικό
κόμμα. Όλοι το ήξεραν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για το λόγο αυτό ο
Τόμας θύμωνε ακόμα περισσότερο με τον εαυτό του που δεν είχε υπο
γράψει την αναφορά. Γιατί, ακριβώς, δεν είχε υπογράψει; Ούτε που κα
ταλάβαινε καλά-καλά τα αίτια της απόφασης του.
Για μια φορά ακόμα τον βλέπω έτσι όπως μου εμφανίστηκε στην αρ
χή αυτού του μυθιστορήματος. Είναι στο παράθυρο και κοιτάζει στην
αυλή τον τοίχο του απέναντι κτιρίου.
Είναι γεννημένος απ' αυτήν την εικόνα. Όπως έχω ήδη πει, τα πρό
σωπα δεν γεννιούνται από ένα μητρικό σώμα, όπως γεννιούνται τα ζω
ντανά όντα, αλλά από μια κατάσταση, από μια φράση, από μια μεταφο
ρά που έχει το σπέρμα μιας θεμελιακής ανθρώπινης δυνατότητας που ο
συγγραφέας φαντάζεται ότι δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί ή ότι δεν έχει
ακόμα τίποτα ειπωθεί το ουσιαστικό γι' αυτήν.
Δεν λένε, όμως, ότι ο συγγραφέας δεν μπορεί να μιλήσει παρά για
τον εαυτό του;
Να κοιτάζεις στην αυλή με αγωνία και να μην καταφέρνεις να πά
ρεις μια απόφαση· ν' ακούς το επίμονο γουργουρητό της κοιλιάς σου, σε
μια στιγμή ερωτικής έξαρσης· να προδίδεις και να μη ξέρεις πώς να στα
ματήσεις σ' αυτόν τον τόσο ωραίο δρόμο της προδοσίας· να σηκώνεις τη
γροθιά στη Μεγάλη Παρέλαση· να εγγράφεις το χιούμορ σου στα μι
κρόφωνα που έχει βάλει η αστυνομία: έχω γνωρίσει και ζήσει προσωπι
κά όλες αυτές τις καταστάσεις· ωστόσο, από καμιά δεν έχει βγει το πρό-
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σωπο που είμαι εγώ ο ίδιος στο βιογραφικό μου σημείωμα. Τα πρόσωπα
του μυθιστορήματος μου είναι οι ίδιες μου οι δυνατότητες που δεν
πραγματοποιήθηκαν. Γι' αυτό και τ' αγαπάω όλα και όλα με τρομάζουν
εξίσου. Και τα μεν και τα δε έχουν διαβεί ένα όριο που εγώ δεν έκανα
παρά να περιτριγυρίζω. Αυτό που με ελκύει είναι τούτο το σύνορο που
έχουν περάσει (το σύνορο πέρα απ' το οποίο τελειώνει το εγώ μου).
Από την άλλη πλευρά, αρχίζει το μυστήριο που το μυθιστόρημα θέτει
υπό ερώτηση. Το μυθιστόρημα δεν είναι μια εξομολόγηση του συγγρα
φέα, αλλά μια εξερεύνηση αυτού που είναι η ανθρώπινη ζωή μέσα στην
παγίδα που έχει γίνει ο κόσμος. Φτάνει όμως. Ας ξαναγυρίσουμε στον
Τόμας.
Είναι στο παράθυρο και κοιτάζει στην αυλή τον βρώμικο τοίχο του
απέναντι κτιρίου. Δοκιμάζει ένα είδος νοσταλγίας γι' αυτόν τον μεγαλό
σωμο άνθρωπο με το σουβλερό πηγούνι και για τους φίλους του που
δεν τους γνωρίζει και που δεν ανήκει στην παρέα τους. Είναι σαν να εί
χε διασταυρωθεί με μια ωραία άγνωστη στο σταθμό κι εκείνη να είχε
ανέβει στο βαγκόν-λι ενός τρένου που φεύγει για τη Λισσαβόνα ή την
Κωνσταντινούπολη, πριν προλάβει να την πλησιάσει.
Ξαναβυθίστηκε στις σκέψεις του: τι έπρεπε να είχε κάνει; Ακόμα κι
αν παραμέριζε όλα όσα προέρχονταν απ' το συναίσθημα (τον θαυμασμό
του για τον δημοσιογράφο, την οργή που του προκαλούσε ο γιος του),
πάλι δεν ήταν σίγουρο αν έπρεπε να υπογράψει το κείμενο που του εί
χαν παρουσιάσει.
Είναι σωστό να υψώνει κανείς τη φωνή, όταν προσπαθούν να επι
βάλλουν σ' έναν άνθρωπο τη σιωπή; Ναι.
Από την άλλη μεριά όμως, για ποιο λόγο οι εφημερίδες αφιερώ
νουν τόσο χώρο σ' αυτή την αναφορά; Ο Τύπος (κατευθυνόμενος στο
σύνολο του απ' το Κράτος) θα μπορούσε θαυμάσια να μην είχε αναφέρει
λέξη απ' όλη αυτή την υπόθεση και κανένας να μην είχε πάρει είδηση
τίποτα. Γι' αυτούς ήταν ένα δώρο εξ ουρανού και το χρησιμοποιούσαν
για να εξαπολύσουν και να δικαιολογήσουν ένα νέο κύμα διώξεων.
Λοιπόν, τι θα έπρεπε να είχε κάνει; να υπογράψει ή να μην υπο
γράψει;
Θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει την ερώτηση με τους εξής
όρους: Είναι προτιμότερο να φωνάξει κανείς και να επισπεύσει έτσι το
τέλος του; Ή να σιωπήσει και να αγοράσει μια πιο αργή αγωνία;
Υπάρχει μόνο μια απάντηση σ' αυτές τις ερωτήσεις;
Και πάλι του ήρθε μια ιδέα που ήδη γνωρίζουμε: η ανθρώπινη ζωή
είναι μια φορά μονάχα, και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξακριβώσουμε
ποια ήταν η καλή και ποια ήταν η κακή απόφαση, γιατί, σε κάθε περί-
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σταση, δεν μπορούμε ν' αποφασίσουμε παρά μια φορά μόνον. Δεν μας
έχει δοθεί μια δεύτερη, μια τρίτη, μια τέταρτη ζωή για να μπορούμε να
συγκρίνουμε διαφορετικές αποφάσεις.
Με την ιστορία γίνεται το ίδιο όπως και με τη ζωή του άτομου. Οι
Τσέχοι δεν έχουν παρά μια ιστορία. Θα τελειώσει μια μέρα, όπως η ζωή
του Τόμας, χωρίς να είναι δυνατόν να επαναληφθεί μια δεύτερη φορά.
Το 1618, οι ευγενείς της Βοημίας ξεσηκώθηκαν, αποφάσισαν να
υπερασπισθούν τις θρησκευτικές ελευθερίες και, οργισμένοι εναντίον
του αυτοκράτορα που στρογγυλοκαθόταν στο βιεννέζικο θρόνο του, εκπαραθύρωσαν απ' τον πύργο του Χραντσίν δύο από τους επιφανείς εκ
προσώπους του. Έτσι άρχισε ο τριακονταετής πόλεμος που έσυρε ως
την τελειωτική σχεδόν καταστροφή του τον τσέχικο λαό. Θα έπρεπε τό
τε οι Τσέχοι να είχαν περισσότερη σύνεση παρά θάρρος; Η απάντηση
μοιάζει εύκολη, αλλά δεν είναι.
Τριακόσια είκοσι χρόνια αργότερα, το 1938, μετά τη Σύνοδο του
Μονάχου, όλοι αποφάσισαν να θυσιάσουν τις χώρες τους στον Χίτλερ.
Θα έπρεπε τότε να είχαν αποφασίσει να πολεμήσουν μόνοι τους ενα
ντίον ενός εχθρού που υπερτερούσε οκτώ φορές σε αριθμό; Αντίθετα με
αυτό που είχαν κάνει το 1618, έδειξαν τότε περισσότερη σύνεση παρά
θάρρος. Η συνθηκολόγηση τους σημάδεψε την αρχή του δεύτερου πα
γκόσμιου πολέμου και οδήγησε στην οριστική απώλεια της ελευθερίας
του έθνους τους για πολλές δεκαετίες, αν όχι για πολλούς αιώνες. Θα
είχαν τότε χρειαστεί περισσότερο θάρρος παρά σύνεση; Τι θα έπρεπε να
είχαν κάνει;
Αν η τσέχικη ιστορία μπορούσε να επαναληφθεί, θα ήταν οπωσδή
ποτε ενδιαφέρον να δοκιμάζει κανείς κάθε φορά την άλλη πιθανότητα
και να συγκρίνει έπειτα τα δύο αποτελέσματα. Καθώς, όμως, η εμπειρία
αυτή δεν υπάρχει, όλοι οι συλλογισμοί δεν είναι παρά ένα παιχνίδι
υποθέσεων.
Einmal ist keinmal. Μια φορά δεν μετράει. Μια φορά είναι ποτέ. Η
ιστορία της Βοημίας δεν πρόκειται να επαναληφθεί για δεύτερη φορά,
κι η ιστορία της Ευρώπης το ίδιο. Η ιστορία της Βοημίας κι η ιστορία της
Ευρώπης είναι δυο σχέδια που χάραξε η απειρία της ανθρωπότητας. Η
ιστορία είναι το ίδιο ελαφριά όσο και η ζωή του ατόμου, αβάσταχτα ελα
φριά, ελαφριά σαν ένα πούπουλο, σαν ένας κόκκος σκόνης που πετάει,
σαν ένα πράγμα που αύριο θα εξαφανιστεί.
Ο Τόμας σκέφθηκε ακόμα μια φορά, μ' ένα είδος νοσταλγίας, σχε
δόν με αγάπη, τον δημοσιογράφο με την ψηλή σκυφτή σιλουέτα. Ενερ
γούσε σαν να μην ήταν η ιστορία ένα σκίτσο, αλλά ένας πίνακας τελει
ωμένος. Ενεργούσε σαν όλα όσα έκανε να επρόκειτο να επαναληφθούν
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ατέλειωτες φορές, μέσα στην αιώνια επιστροφή, και σαν να ήταν βέβαι
ος ότι ποτέ δεν θα αμφέβαλλε για τις πράξεις του. Ήταν πεπεισμένος
ότι είχε δίκιο και δεν έβλεπε εκεί το σημάδι ενός περιορισμένου πνεύ
ματος, αλλά μια σφραγίδα αρετής. Ο άνθρωπος αυτός ζούοε σε μια άλλη
ιστορία από εκείνη του Τόμας: σε μια ιστορία που δεν ήταν (ή που δεν
είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν) ένα σκίτσο.
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Λίγο αργότερα, έκανε και τούτη ακόμα τη σκέψη που την αναφέρω
για να φωτίσω το προηγούμενο κεφάλαιο: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει
στο σύμπαν ένας πλανήτης όπου θα ερχόμαστε στον κόσμο για δεύτερη
φορά. Ταυτόχρονα, θα θυμόμαστε στο ακέραιο τη ζωή που θα είχαμε πε
ράσει πάνω στη Γη, κάθε εμπειρία που θα είχαμε αποκτήσει εκεί κάτω.
Και ίσως υπάρχει ένας άλλος πλανήτης όπου ο καθένας θα έβλεπε
το φως για τρίτη φορά με την εμπειρία από δυο ήδη βιωμένες ζωές.
Και ίσως υπάρχουν ακόμα κι άλλοι πλανήτες όπου το ανθρώπινο εί
δος πρόκειται να ξαναγεννηθεί, ανεβαίνοντας κάθε φορά μια βαθμίδα
(μια ζωή) πάνω στην κλίμακα της ωριμότητας.
Αυτή είναι η ιδέα που έχει ο Τόμας για την αιώνια επιστροφή. Εμείς
οι άλλοι πάνω στη Γη (πάνω στον πλανήτη αριθμός ένα, πάνω στον
πλανήτη της απειρίας), δεν μπορούμε προφανώς παρά να σχηματίζουμε
μια πολύ αόριστη ιδέα τού τι θα συνέβαινε στον άνθρωπο πάνω στους
άλλους πλανήτες. Θα ήταν πιο συνετός; Η ωριμότητα είναι απλώς στο
χέρι του; Μπορεί να την φθάσει με την επανάληψη;
Μόνο στην προοπτική αυτής της ουτοπίας έχουν κάποιο νόημα
όλες οι αναφορές περί απαισιοδοξίας και αισιοδοξίας. Αισιόδοξος είναι
εκείνος που πιστεύει ότι η ιστορία της ανθρωπότητας θα είναι λιγότερο
αιματηρή στον πλανήτη αριθμός πέντε. Απαισιόδοξος είναι εκείνος που
δεν το πιστεύει.
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Ένα πασίγνωστο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν, που ο Τόμας το
αγαπούσε πολύ όταν ήταν παιδί, έχει τον τίτλο Δυο χρόνια διακοπές,
και είναι αλήθεια ότι δυο χρόνια είναι το μέγιστο διάστημα για διακο
πές. Είχαν ήδη περάσει τρία χρόνια από τότε που ο Τόμας έπλενε τζάμια.
Εκείνες τις εβδομάδες κατάλαβε (με λύπη, αλλά και μ' ένα γαλήνιο
χαμόγελο) ότι άρχιζε να κουράζεται σωματικά (έδινε καθημερινά μία και
καμιά φορά δύο ερωτικές μάχες) και ότι, χωρίς τίποτα να έχει χάσει απ'
την επιθυμία του, δεν κατακτούσε τις γυναίκες παρά με το αντίτιμο μιας
ύστατης έντασης των δυνάμεων του. (Προσθέτω: κατά κανένα τρόπο
των σεξουαλικών του δυνάμεων, αλλά των σωματικών δεν είχε δυσκο
λίες με το σεξ, αλλά με την αναπνοή του, κι αυτό ακριβώς ήταν που του
φαινόταν λιγάκι κωμικό).
Μια μέρα, προσπαθούσε να κλείσει ένα ραντεβού για τ' απόγευμα,
αλλά όπως συμβαίνει μερικές φορές, καμιά απ' τις φίλες του δεν απα
ντούσε στο τηλέφωνο και το απόγευμα κινδύνευε να μείνει έρημο.
Ήταν απελπισμένος. Τηλεφώνησε καμιά δεκαριά φορές σε μια κοπέλα,
μια πολύ χαριτωμένη σπουδάστρια της δραματικής σχολής, που το κορ
μί της, μαυρισμένο κάπου σε μια πλαζ γυμνιστών στη Γιουγκοσλαβία
μπορούσε να καυχηθεί για μια χρυσαφένια ομοιόμορφη απόχρωση, λες
και την είχαν γυρίσει αργά-αργά με μια σούβλα που ο μηχανισμός της
ήταν εκπληκτικά ακριβής.
Μάταια την κάλεσε απ' όλα τα καταστήματα όπου εργαζόταν. Γύρω
στις τέσσερις, που είχε τελειώσει κι ενώ γύριζε στο γραφείο για να πα
ραδώσει τις αποδείξεις του υπογεγραμμένες, τον σταμάτησε μια άγνω
στη σ' ένα κεντρικό δρόμο της Πράγας. Του χαμογελούσε: «Γιατρέ, πού
κρυβόσαστε; Σας έχω τελείως χάσει απ' τα μάτια μου!»
Ο Τόμας κατέβαλε προσπάθεια για να θυμηθεί πού τη γνώριζε.
Ήταν μια απ' τις πρώην ασθενείς του; Φερόταν σαν να υπήρξαν στενοί
φίλοι. Προσπαθούσε να απαντάει έτσι ώστε να μη δείχνει ότι δεν την
αναγνώριζε.
Αναρωτιόταν ήδη με ποιο τρόπο θα την έπειθε να τον συνοδεύ
σει στο διαμέρισμα του φίλου του, που το κλειδί του το είχε στην τσέ
πη του, όταν μια ξαφνική παρατήρηση του αποκάλυψε ποια ήταν αυ
τή η γυναίκα: ήταν η σπουδάστρια της δραματικής σχολής με το εξαί
σια μαυρισμένο σώμα που της τηλεφωνούσε αδιάκοπα όλη την ημέ
ρα.
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Η ατυχία αυτή τον διασκέδαζε και τον τρόμαζε συνάμα. Ήταν κου
ρασμένος, όχι μόνον σωματικά, αλλά και διανοητικά τα δυο χρόνια δια
κοπών δεν μπορούσαν να συνεχίζονται επ' άπειρον.
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Οι διακοπές μακριά απ' το χειρουργικό τραπέζι, ήσαν επίσης διακο
πές χωρίς την Τερέζα: περνούσαν μέρες ολόκληρες που δεν βλέπονταν
και την Κυριακή, επιτέλους μαζί, γεμάτοι πόθο αλλά μακριά ο ένας απ'
τον άλλο όπως το βράδυ που ο Τόμας είχε γυρίσει από τη Ζυρίχη, χρει
άζονταν να διανύσουν μακρύ δρόμο για να μπορέσουν ν' αγγιχτούν, ν'
αγκαλιαστούν. Ο σωματικός έρωτας τους έδινε ευχαρίστηση, αλλά δεν
τους παρηγορούσε. Εκείνη δεν φώναζε πια όπως φώναζε άλλοτε και, τη
στιγμή της ηδονής, ο μορφασμός της έμοιαζε να εκφράζει πόνο και μια
παράξενη απουσία. Τρυφερά ενωμένοι, δεν βρίσκονταν παρά τη νύχτα,
στον ύπνο τους. Κρατιόνταν πάντοτε απ' το χέρι, κι εκείνη λησμονούσε
την άβυσσο (την άβυσσο στο φως της ημέρας) που τους χώριζε. Οι νύ
χτες αυτές όμως δεν έδιναν στον Τόμας ούτε το χρόνο, ούτε τον τρόπο
να την προστατέψει και να τη φροντίσει. Το πρωί, όταν την έβλεπε,
σφιγγόταν η καρδιά του και έτρεμε γι' αυτήν: έμοιαζε θλιμμένη και άρ
ρωστη.
Μια Κυριακή του πρότεινε να πάνε κάπου στην εξοχή με το αυτοκί
νητο. Πήγαν σε μια λουτρόπολη όπου παρατήρησαν πως όλοι οι δρό
μοι είχαν ξαναβαφτιστεί με ρώσικα ονόματα και όπου συνάντησαν έναν
πρώην ασθενή του Τόμας. Αυτή η συνάντηση τον αναστάτωσε. Ξαφνι
κά, του μιλούσαν και πάλι όπως σε ένα γιατρό και για μια στιγμή πίστε
ψε ότι ξανάβρισκε την προηγούμενη ζωή του, την τακτική του ζωή που
ήταν τόσο καθησυχαστική, με τις ώρες που εξέταζε τους αρρώστους, με
το γεμάτο εμπιστοσύνη βλέμμα τους που δεν έδειχνε να το προσέχει κα
θόλου, αλλά που του έδινε μια ικανοποίηση πολύ πραγματική, την
οποία είχε ανάγκη.
Ήσαν στο δρόμο της επιστροφής, και ο Τόμας, ενώ οδηγούσε, επα
ναλάμβανε στον εαυτό του ότι ο γυρισμός του από τη Ζυρίχη στην Πρά
γα ήταν ένα λάθος καταστροφικό. Είχε τα μάτια του σπασμωδικά καρ
φωμένα στο δρόμο, για να μην κοιτάζει την Τερέζα. Της κρατούσε κακία
γι' αυτό. Η παρουσία της στο πλευρό του τού εμφανιζόταν στην αβά
σταχτη συμπτωματικότητά της. Γιατί ήταν εδώ, στο πλάι του; Ποιος την
είχε καταθέσει μέσα σ' ένα καλάθι και την είχε αφήσει στο ρεύμα του νε
ρού; και γιατί έπρεπε ν' αράξει στην όχθη του κρεβατιού του Τόμας; Για
τί αυτή κι όχι μια άλλη;
Κυλούσαν σ' όλη τη διαδρομή, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ξέσφιξαν
τα δόντια. Όταν έφθασαν στο σπίτι, δείπνησαν σιωπηλά. Η σιωπή ορ
θωνόταν ανάμεσα τους όπως η δυστυχία. Βάραινε από λεπτό σε λεπτό.
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Για να ξεφύγουν, έπεσαν γρήγορα να κοιμηθούν. Στα μισά της νύχτας
την ξύπνησε για να σταματήσει τους λυγμούς της.
Του διηγήθηκε: «Ήμουν θαμμένη. Από καιρό. Ερχόσουν να με δεις
μια φορά την εβδομάδα. Χτυπούσες στον τάφο κι έβγαινα. Τα μάτια μου
ήταν γεμάτα χώματα.
«Έλεγες: "Δεν μπορείς να δεις τίποτα", και μου έβγαζες τα χώματα
απ' τα μάτια.
»Σου απαντούσα: Έτσι κι αλλιώς, τίποτα δε βλέπω. Έχω τρύπες στη
θέση των ματιών".
»Μετά, έλειψες για πολύ καιρό και ήξερα ότι ήσουν με μια άλλη. Οι
εβδομάδες περνούσαν και δεν ερχόσουν. Δεν κοιμόμουν πια καθόλου
γιατί φοβόμουν μήπως έρθεις και δεν το καταλάβω. Μια μέρα, ήρθες
επιτέλους και χτύπησες στον τάφο, άλλα ήμουν τόσο εξαντλημένη που
είχα μείνει έναν ολόκληρο μήνα χωρίς να κοιμηθώ, ώστε μόλις που
βρήκα τη δύναμη ν' ανέβω και να συρθώ έξω. Όταν πια τα κατάφερα,
εσύ έμοιαζες απογοητευμένος. Μου είπες ότι η όψη μου ήταν κακή.
Ένιωθα πως δεν σου άρεσα, ότι τα μάγουλα μου ήταν σκαμμένα, ότι έκα
να κινήσεις σπασμωδικές.
»Για να δικαιολογηθώ, σου είπα: "Συγχώρεσε με δεν έχω κοιμηθεί
όλον αυτόν τον καιρό".
»Κι εσύ είπες με μια καθησυχαστική φωνή που όμως έμοιαζε ψεύτι
κη : "Βλέπεις, πρέπει να ξεκουραστείς. Θα έπρεπε να πάρεις ένα μήνα
διακοπές".
»Και ήξερα καλά τι ήθελες να πεις μιλώντας για διακοπές! Ήξερα
ότι ήθελες να μείνεις έναν ολόκληρο μήνα χωρίς να με δεις επειδή θα
ήσουν με μια άλλη. Έφυγες και ξανακατέβηκα στο βάθος του τάφου, και
ήξερα ότι θα ήμουν ακόμα ένα μήνα χωρίς ύπνο, για να μην έρθεις και
δεν το καταλάβω, κι ότι όταν θα ξαναρχόσουν, σ' ένα μήνα, θα ήμουν
ακόμα πιο άσχημη και θα ήσουν ακόμα πιο απογοητευμένος».
Ποτέ του δεν είχε ακούσει τίποτα σπαρακτικότερο απ' τη διήγηση
αυτή. Έσφιγγε την Τερέζα στην αγκαλιά του, αισθανόταν το κορμί της
να τρέμει και νόμιζε ότι δεν είχε πια τη δύναμη να σηκώσει τον έρωτα
τους.
Ο πλανήτης μπορούσε να συγκλονίζεται από τις εκρήξεις των βομ
βών, τη πατρίδα μπορούσε καθημερινά να τη λεηλατεί κι ένας καινού
ριος εισβολέας, όλοι οι κάτοικοι της συνοικίας μπορούσαν να οδηγη
θούν στο εκτελεστικό απόσπασμα, όλα αυτά θα τα είχε υπομείνει πιο εύ
κολα απ' ό,τι θα τολμούσε να ομολογήσει στον εαυτό του. Αλλά η θλί
ψη ενός μονάχα ονείρου της Τερέζας τού ήταν ανυπόφορη.
Ξαναγύριζε στο όνειρο που μόλις του είχε διηγηθεί. Της χάιδευε το
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μάγουλο και, διακριτικά, για να μην το καταλάβει καλά-καλά, της έβγα
ζε τα χώματα απ' τις κόγχες των ματιών. Έπειτα την άκουσε να προφέ
ρει αυτή τη φράση, την πιο σπαρακτική απ' όλες: «Έτσι κι αλλιώς, δεν
βλέπω τίποτα. Έχω τρύπες στη θέση των ματιών».
Νόμισε ότι θα πάθαινε έμφραγμα.
Η Τερέζα είχε αποκοιμηθεί και πάλι· τώρα ήταν εκείνος που δεν εί
χε ύπνο. Τη φανταζόταν νεκρή. Ήταν νεκρή κι έβλεπε όνειρα τρομα
κτικά· επειδή όμως ήταν νεκρή, δεν μπορούσε να την ξυπνήσει. Ναι αυ
τό ήταν ο θάνατος: η Τερέζα κοιμόταν, έβλεπε όνειρα φρικτά και δεν
μπορούσε να την ξυπνήσει.
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Από τότε που, πέντε χρόνια πριν, ο ρώσικος στρατός είχε καταλάβει
τη χώρα του Τόμας, η Πράγα είχε αλλάξει πολύ: οι άνθρωποι που ο "Γό
μας συναντούσε στο δρόμο δεν ήσαν οι ίδιοι όπως παλιά. Οι μισοί απ'
τους φίλους του είχαν μεταναστεύσει και οι μισοί απ' αυτούς που είχαν
μείνει, είχαν πεθάνει. Πρόκειται για ένα γεγονός που κανένας ιστορικός
δεν θα επισημάνει: τα χρόνια που ακολούθησαν τη ρώσικη εισβολή
ήσαν μία περίοδος ενταφιασμών ποτέ οι θάνατοι δεν είχαν τέτοια συ
χνότητα. Και δεν μιλάω για περιπτώσεις (τελικά αρκετά σπάνιες) που οι
άνθρωποι είχαν καταδιωχθεί μέχρι θανάτου, σαν τον Γιαν Προτσάζκα.
Δεκαπέντε μέρες μετά από τότε που το ραδιόφωνο είχε αρχίσει να μετα
δίδει καθημερινά τις μαγνητοφωνημένες ταινίες από τις Ιδιωτικές του
συνομιλίες, μπήκε στο νοσοκομείο. Ξαφνικά, ο καρκίνος που χωρίς αμφιβολία κοιμόταν διακριτικά μέσα στο κορμί του κάποιο καιρό, άνθισε
σαν ένα τριαντάφυλλο. Η εγχείρηση έγινε παρουσία της αστυνομίας,
που όταν κατάλαβε ότι ο μυθιστοριογράφος ήταν καταδικασμένος, έπα
ψε να ενδιαφέρεται γι' αυτόν και τον άφησε να πεθάνει στην αγκαλιά
της γυναίκας του. Ο θάνατος, όμως; χτυπούσε κι εκείνους που δεν τους
παρακολουθούσαν κατευθείαν. Η απελπισία που είχε καταλάβει τη χώ
ρα, διοχετευόταν μέσα απ' τη ψυχή, κυρίευε τα κορμιά και τα έριχνε κά
τω. Μερικοί το έβαζαν απελπισμένα στα πόδια μπροστά στην εύνοια του
καθεστώτος που ήθελε να τους φορτώσει με τιμές και να τους υποχρεώ
σει να εμφανισθούν δημόσια στους νέους ηγέτες. Έτσι ήταν που πέθανε
ο ποιητής Φραντισέκ Χρούμπιν, δραπετεύοντας απ' την αγάπη του
Κόμματος. Ο υπουργός Πολιτισμού, απ' τον οποίο είχε προσπαθήσει να
ξεφύγει με όλες τις τελευταίες του δυνάμεις, τον έφτασε στο φέρετρο
του. Έβγαλε πάνω απ' τον τάφο ένα λόγο στον οποίο αναφερόταν στην
αγάπη του ποιητή για την Σοβιετική Ένωση.
Μπορεί ίσως να πρόφερε αυτή την αισχρότητα για να ξυπνήσει τον
ποιητή. Ο κόσμος όμως ήταν τόσο άσχημος που κανένας απ' τους νε
κρούς δεν ήθελε να σηκωθεί.
Ο Τόμας πήγε στο κρεματόριο για να παραβρεθεί στην κηδεία ενός
διάσημου βιολόγου που τον είχαν διώξει απ' το Πανεπιστήμιο κι από
την Ακαδημία Επιστημών. Για να μην καταλήξει η τελετή σε διαδήλω
ση, είχαν απαγορεύσει ν' αναφερθεί η ώρα της κηδείας στ' αγγελτήρια,
και οι συγγενείς δεν έμαθαν παρά μόνο την τελευταία στιγμή ότι ο νε
κρός θα καιγόταν στις έξι και μισή το πρωί.
Μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα του κρεματορίου, ο Τόμας δυσκο230

λεύτηκε να καταλάβει τι συνέβαινε: η αίθουσα ήταν φωτισμένη σαν κι
νηματογραφικό στούντιο. Κοίταζε γύρω του έκπληκτος και παρατήρησε
τηλεοπτικές κάμερες σε τρεις γωνιές της αίθουσας. Όχι, δεν ήταν η τη
λεόραση, ήταν η αστυνομία που κινηματογραφούσε την ταφή για να
μπορεί να εντοπίσει αυτούς που θα παραβρίσκονταν. Ένας πρώην συ
νάδελφος του νεκρού επιστήμονα, που ακόμα ήταν μέλος της Ακαδη
μίας Επιστημών, είχε το θάρρος να προφέρει μερικές λέξεις μπροστά στο
φέρετρο. Δεν είχε σκεφθεί ότι έτσι θα γινόταν βεντέτα του κινηματο
γράφου.
Μετά την τελετή, κι όταν όλοι είχαν περάσει και σφίξει το χέρι των
μελών της οικογένειας του νεκρού, ο Τόμας διέκρινε σε μια γωνιά της
αίθουσας μια μικρή ομάδα, όπου αναγνώρισε τον δημοσιογράφο με την
ψηλή, λίγο σκυφτή σιλουέτα. Δοκίμαζε πάντοτε ένα είδος νοσταλγίας
γι' αυτούς τους ανθρώπους που δεν φοβούνται τίποτα και είναι μεταξύ
τους δεμένοι με μια ισχυρή φιλία! Τον πλησίασε, χαμογέλασε, θέλησε
να του πει καλημέρα, αλλά ο άντρας με το ψηλό, λίγο σκυφτό κορμί,
του είπε: «Προσοχή, γιατρέ, είναι καλύτερα να μην πλησιάσετε».
Ήταν μια διφορούμενη φράση. Θα μπορούσε να κρύβει μια φιλική
και ειλικρινή προειδοποίηση («Προσέξτε, μας φωτογραφίζουν, αν μας
μιλήσετε θα πάτε για καινούρια ανάκριση») αλλά δεν μπορούσε ν' απο
κλείεται και μια ειρωνική διάθεση («Δεν είχατε το θάρρος να υπογράψε
τε μια αναφορά, να είστε λογικός και να μην έχετε επαφές με μας!»).
Όποια κι αν ήταν η σωστή ερμηνεία, ο Τόμας υπάκουσε κι εξαφανίστη
κε. Είχε την εντύπωση ότι η ωραία άγνωστη, με την οποία είχε διασταυ
ρωθεί στο σταθμό, ανέβαινε στο βαγκόν-λι μιας ταχείας και τη στιγμή
που ήταν έτοιμος να της εκφράσει το θαυμασμό του, εκείνη έφερνε το
δάχτυλο στα χείλη της για να του απαγορεύσει να μιλήσει.
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Το απόγευμα είχε μια άλλη ενδιαφέρουσα συνάντηση. Έπλενε την
προθήκη ενός καταστήματος παπουτσιών όταν ένας νέος ακόμα άντρας
σταμάτησε δυο βήματα μακριά του. Ο άντρας έσκυβε για να κοιτάξει τις
ετικέτες.
«Όλα αυξάνουν», είπε ο Τόμας, χωρίς να σταματήσει να τρίβει με
το σφουγγάρι του το γυαλί που έσταζε νερά.
Ο άντρας γύρισε το κεφάλι του. Ήταν ένας συνάδελφος του απ' το
νοσοκομείο, αυτός που τον είχα ονομάσει Σ., και που χαμογελούσε με
περιφρόνηση στην ιδέα ότι ο Τόμας θα μπορούσε να συντάξει την αυτο
κριτική του. Ο Τόμας χαιρόταν γι' αυτή τη συνάντηση (δεν ήταν παρά η
αφελής χαρά που μας δίνει το απρόσμενο), αλλά άρπαξε στο βλέμμα
του συναδέλφου του (την πρώτη στιγμή που ο Σ. δεν είχε ακόμα τον
καιρό να ελέγξει την αντίδραση του) μια έκφραση δυσάρεστης έκπλη
ξης.
«Πώς πάει;» ρώτησε ο Σ.
Πριν ακόμα δώσει την απάντηση του, ο Τόμας κατάλαβε ότι ο Σ.
ντρεπόταν για την ερώτηση του. Ήταν προφανώς άστοχο από μέρους
ενός γιατρού που ασκούσε πάντοτε το επάγγελμα του, να ρωτάει «πώς
πάει;» ένα γιατρό που έπλενε τζάμια.
«Δεν γίνεται καλύτερα», είπε ο Τόμας με το πιο χαρωπό ύφος του
κόσμου, για να τον βγάλει απ' την αμηχανία του, αλλά αμέσως ένιωσε
ότι αυτό το «δεν γίνεται καλύτερα» μπορούσε να ερμηνευθεί παρά τη
θέληση του (εξαιτίας του περιπαικτικού του τόνου) σαν μια πικρή ειρω
νεία.
«Τι νέα απ' το νοσοκομείο; βιάστηκε να προσθέσει.
- Τίποτα, όλα είναι κανονικά», απάντησε ο Σ. Ακόμα κι αυτή η απά
ντηση που εντούτοις την ήθελε να είναι τελείως ουδέτερη, ήταν όσο
πιο άκαιρη γίνεται· ο καθένας τους το ήξερε και αισθανόταν ότι ο άλλος
το ήξερε: πώς μπορούσαν να είναι όλα κανονικά όταν ο ένας απ' τους
δύο γιατρούς έπλενε βιτρίνες;
«Και ο διευθυντής; ρώτησε ο Τόμας.
- Δεν τον βλέπεις; ρώτησε ο Σ.
- Όχι», είπε ο Τόμας.
Ήταν αλήθεια. Από τότε που είχε φύγει απ' το νοσοκομείο, δεν είχε ποτέ ξαναδεί τον διευθυντή, παρ' όλο που άλλοτε είχαν συνεργαστεί
θαυμάσια και είχαν την τάση να θεωρούνται σχεδόν φίλοι. Ό,τι κι αν
συνέβαινε, το «όχι» που μόλις είχε προφέρει έκρυβε κάτι θλιβερό και ο
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Τόμας μάντευε ότι ο Σ. κάκιζε τον εαυτό χου που του είχε κάνει αυτή
την ερώτηση, γιατί κι αυτός ο ίδιος ο Σ., ακριβώς όπως και ο διευθυντής,
δεν είχε ποτέ ζητήσει να μάθει νέα του Τόμας και να τον ρωτήσει αν
χρειαζόταν τίποτα. H συζήτηση ανάμεσα στους δύο πρώην συναδέλ
φους καταντούσε αδύνατη, ακόμα κι αν και οι δυο τους, ιδίως ο Τόμας,
λυπόντουσαν γι' αυτό. Δεν κρατούσε κακία στους συναδέλφους του που
τον είχαν ξεχάσει. Θα το εξηγούσε ευχαρίστως, αμέσως μάλιστα, στον
νεαρό γιατρό. Είχε ανάγκη να του πει: «Μην δείχνεις τόσο αμήχανος.
Είναι φυσικό, είναι τελείως μέσα στην τάξη των πραγμάτων, το ότι δεν
ζητάτε να με συναναστρέφεστε! Μην ντρέπεσαι γι' αυτό! Μου κάνει χα
ρά που σε συνάντησα!», αλλά ακόμα κι αυτό φοβόταν να το πει, γιατί ως
εδώ καμιά απ' τις κουβέντες του δεν είχε το νόημα που εκείνος είχε βά
λει σ' αυτήν και ο πρώην συνάδελφος του θα μπορούσε να υποψιαστεί
ένα σαρκασμό πίσω απ' αυτή την, πάντως ειλικρινή, φράση.
«Με συγχωρείς, είπε τέλος ο Σ., βιάζομαι», και του έδωσε το χέρι.
«Θα σου τηλεφωνήσω».
Άλλοτε, όταν οι συνάδελφοι του τον περιφρονούσαν επειδή τον
υποψιάζονταν για δειλό, όλοι του χαμογελούσαν. Τώρα που δεν μπο
ρούσαν πια να τον περιφρονούν, που ήσαν επιπλέον αναγκασμένοι να
τον σέβονται, τον απέφευγαν.
Εξάλλου, ούτε οι παλιοί του ασθενείς τον καλούσαν πια για σαμπά
νια. Η κατάσταση των αποδιωγμένων διανοούμενων δεν είχε πια τίποτα
το ιδιαίτερο· ήταν μια κατάσταση μόνιμη και το θέαμα της ενοχλούσε.
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Γύρισε σπίτι του, ξάπλωσε κι αποκοιμήθηκε γρηγορότερα απ' ό,τι
συνήθως. Σε καμιά ώρα περίπου, ξύπνησε από έναν πόνο στο στομάχι.
Ήταν οι παλιές ενοχλήσεις που είχε και που εμφανίζονταν πάντα στις
στιγμές της κατάθλιψης. Άνοιξε το ντουλάπι του φαρμακείου και βλαστήμησε. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Είχε ξεχάσει ν' αγοράσει. Προσπάθη
σε να καταπνίξει την κρίση με τη δύναμη της θέλησης και λίγο-πολύ τα
κατάφερε, αλλά δεν μπόρεσε να ξανακοιμηθεί.
Όταν γύρισε η Τερέζα, γύρω στη μία και μισή το πρωί, ένιωσε την
ανάγκη να φλυαρήσει μαζί της. Διηγήθηκε την ιστορία της κηδείας, το
επεισόδιο του δημοσιογράφου που είχε αρνηθεί να του μιλήσει, τη συ
νάντηση του με τον συνάδελφο του Σ.
«Η Πράγα ασχήμυνε, είπε η Τερέζα.
- Είναι αλήθεια», είπε ο Τόμας.
Μετά από μισό δευτερόλεπτο, η Τερέζα είπε με χαμηλή φωνή: «Το
καλύτερο θα ήταν να φύγουμε από εδώ.
- Ναι, είπε ο Τόμας. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε πουθενά». Ήταν
καθισμένος στο κρεβάτι, με τις πιτζάμες· ήρθε να καθίσει δίπλα του και
τον αγκάλιασε απ' τη μέση.
«Στην εξοχή, είπε η Τερέζα.
- Στην εξοχή; απόρησε ο Τόμας.
- Εκεί θα είμαστε μόνοι μας. Δεν θα συναντάς ούτε τον δημοσιογρά
φο, ούτε τους πρώην συναδέλφους σου. Εκεί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι
και υπάρχει η φύση που έχει μείνει όπως πρώτα».
Τη στιγμή εκείνη ο Τόμας ένιωσε ακόμα ένα αόριστο πόνο στο στο
μάχι· αισθανόταν γέρος, είχε την εντύπωση ότι τίποτ' άλλο δεν επιθυ
μούσε παρά λίγη ησυχία και γαλήνη.
«Μπορεί να έχεις δίκιο», είπε με κόπο, γιατί όταν πονούσε ανέπνεε
δύσκολα.
Η Τερέζα συνέχισε: «Θα έχουμε ένα σπιτάκι μ' ένα μικρό κήπο, κι ο
Καρένιν θα μπορεί τουλάχιστον να τρέχει με την ψυχή του.
- Ναι», είπε ο Τόμας.
Έπειτα προσπάθησε να φανταστεί τι θα γινόταν αν πραγματικά πή
γαιναν να ζήσουν στην εξοχή. Σ' ένα χωριό θα ήταν δύσκολο να έχει
μια καινούρια γυναίκα κάθε οχτώ μέρες. Αυτό θα ήταν το τέλος των
ερωτικών του περιπετειών.
«Μόνο που θα βαριόσουν μόνος σου μ' εμένα στην εξοχή», είπε ή
Τερέζα μαντεύοντας τις σκέψεις του.
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Ο πόνος μεγάλωνε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Σκέφθηκε πως το ότι
κυνηγούσε τις γυναίκες ήταν επίσης ένα «es muss sein!», μια προστα
κτική που τον υποδούλωνε. Είχε ανάγκη από διακοπές. Αλλά από δια
κοπές απόλυτες, να πάρα άδεια απ' όλες τις προστακτικές, απ' όλα τα
«es muss sein!». Αν μπορούσε να πάρει άδεια για πάντα απ' το χειρουρ
γικό τραπέζι, γιατί άραγε δεν μπορούσε να πάρει από το χειρουργικό
τραπέζι του κόσμου, όπου το φανταστικό του νυστέρι άνοιγε τη μυστη
ριακή κοσμηματοθήκη του γυναικείου εγώ για να βρει εκεί το απατηλό
εκατομμυριοστό της ανομοιότητας;
«Σε πονάει το στομάχι σου;», παρατήρησε επιτέλους η Τερέζα.
Εκείνος κατένευσε.
«Έκανες την ένεση;».
Κούνησε το κεφάλι. «Ξέχασα ν' αγοράσω φάρμακα».
Τον μάλωσε για την αδιαφορία του και του χάιδεψε το μέτωπο όπου
γυάλιζαν κόμποι ιδρώτα.
«Πάει καλύτερα, είπε εκείνος.
- Ξάπλωσε», είπε εκείνη, ρίχνοντας του την κουβέρτα. Πήγε στο
μπάνιο και σ' ένα λεπτό γύρισε να ξαπλώσει δίπλα του. Έστριψε το κε
φάλι του προς το μέρος της, πάνω στο μαξιλάρι, και τον έπιασε πανικός:
η θλίψη που καθρεφτιζόταν στα μάτια της Τερέζας ήταν αφόρητη.
Είπε: «Τερέζα, άκου! Τι έχεις; Εδώ και καιρό φέρεσαι παράξενα. Το
νιώθω. Το ξέρω».
Κούνησε το κεφάλι: «Όχι, δεν έχω τίποτα.
- Μην τ' αρνιέσαι!
- Πρόκειται πάντα για το ίδιο πράγμα», είπε.
«Πάντα το ίδιο πράγμα», σήμαινε ότι εκείνη ζήλευε κι εκείνος έκα
νε πάντα απιστίες.
Αλλά ο Τόμας επέμενε: «Όχι, Τερέζα. Τη φορά αυτή είναι κάτι άλ
λο. Ποτέ δεν σ' έχω δει σ' αυτή την κατάσταση».
Η Τερέζα απάντησε: «Ε, λοιπόν, αφού θέλεις να στο πω: πήγαινε να
λουστείς!».
Δεν καταλάβαινε.
Του είπε με θλίψη, χωρίς επιθετικότητα, σχεδόν τρυφερά: «Τα μαλ
λιά σου μυρίζουν πολύ δυνατά εδώ και μήνες. Βρωμάνε σεξ. Δεν ήθελα
να σου το πω, αλλά να, δεν ξέρω πόσες νύχτες είναι που με κάνεις ν'
αναπνέω τη σεξουαλική μυρωδιά μιας από τις ερωμένες σου».
Στα λόγια αυτά, οι κράμπες στο στομάχι τον ξανάπιασαν. Ήταν
απελπιστικό. Πλενόταν τόσο πολύ! Τριβόταν σχολαστικά σ' όλο του το
σώμα, τα χέρια, το πρόσωπο, για να μην αφήσει ίχνος άγνωστης μυρω
διάς. Όταν βρισκόταν στις μπανιέρες των άλλων, πρόσεχε ν' αποφεύγει
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τ' αρωματικά σαπουνάκια. Κουβαλούσε πάντοτε μαζί του το δικό του σα
πούνι Μασσαλίας. Αλλά είχε ξεχάσει τα μαλλιά. Όχι, τα μαλλιά δεν τα
είχε σκεφθεί!
Θυμήθηκε εκείνη τη γυναίκα που είχε καθίσει καβάλα στο κεφάλι
του και είχε αξιώσει να της κάνει έρωτα με όλο του το πρόσωπο και με
την κορυφή του κρανίου του ακόμα. Πόσο τη μισούσε τώρα! Τι ηλίθιες
ιδέες! Έβλεπε ότι δεν είχε τρόπο ν' αρνηθεί και ότι δεν μπορούσε παρά
να γελάσει χαζά και να πάει στο μπάνιο να λούσει το κεφάλι του.
Ξανάρχισε να του χαϊδεύει το μέτωπο. «Μείνε στο κρεβάτι. Δεν αξί
ζει πια τον κόπο. Τώρα το συνήθισα».
Τον πονούσε το στομάχι του και δεν επιθυμούσε παρά ηρεμία και
γαλήνη.
Είπε: «Θα γράψω σ' αυτόν τον πρώην άρρωστο μου που συναντήσα
με στη λουτρόπολη. Ξέρεις σε ποια περιοχή είναι το χωριό του;
- Όχι», έκανε η Τερέζα.
Ο Τόμας μιλούσε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατάφερε μόνο ν' αρ
θρώσει: «Δάση... Λόφοι...
Ναι, έτσι είναι. Ας φύγουμε από εδώ. Αλλά τώρα μη μιλάς άλλο»,
και του χάιδευε συνέχεια το μέτωπο. Ήσαν ξαπλωμένοι πλάι-πλάι και
δεν έλεγαν πια τίποτα. Ο πόνος λιγόστευε σιγά-σιγά. Γρήγορα αποκοι
μήθηκαν και οι δύο.
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Ξύπνησε στα μισά της νύχτας και διαπίστωσε με έκπληξη ότι είχε
δει τα πιo ερωτικά όνειρα. Δεν θυμόταν με λεπτομέρειες, παρά μόνο το
τελευταίο: μια γυναίκα-γίγας κολυμπούσε γυμνή σε μια πισίνα, ήταν
πέντε φορές πιο ογκώδης από κείνον και η κοιλιά της ήταν σκεπασμένη
από ένα πυκνό τρίχωμα, απ' το άνοιγμα των ποδιών ως τον αφαλό. Την
παρατηρούσε απ' την άκρη της πισίνας και ήταν σε μεγάλη διέγερση.
Πώς μπορούσε να διεγείρεται την ίδια στιγμή που το κορμί του ήταν
εξασθενημένο από τις κράμπες στο στομάχι; Και πώς μπορούσε να διε
γείρεται στη θέα μιας γυναίκας που, αν την έβλεπε ξύπνιος, δεν θα του
έφερνε παρά αηδία;
Είπε στον εαυτό του: υπάρχουν δύο τροχοί οδοντωτοί που γυρίζουν
αντίστροφα μέσα στον ωρολογιακό μηχανισμό του εγκεφάλου. Στον
ένα, υπάρχουν τα δράματα, στον άλλο οι αντιδράσεις του κορμιού. Το
δόντι πάνω στο οποίο έχει εγγραφεί το όραμα μιας γυμνής γυναίκας,
σφηνώνεται στο αντίθετο δόντι, πάνω στο οποίο έχει εγγραφεί η προ
στακτική της στύσης. Όταν για τον ένα ή τον άλλο λόγο, γίνεται λάθος
στα γρανάζια και το δόντι της διέγερσης έρχεται σ' επαφή με το δόντι
πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισμένη η εικόνα ενός αηδονιού την ώρα
που πετάει, το πέος μας ορθώνεται στη θέα του αηδονιού.
Άλλωστε, είχε υπόψη του τη μελέτη ενός συναδέλφου του, ειδικού
στα θέματα του ύπνου, στην οποία διαβεβαίωνε ότι ένας άντρας που
ονειρεύεται είναι πάντοτε σε στύση, οποιοδήποτε κι αν είναι τ' όνειρο
του. Ο συνδυασμός της στύσης με μια γυναίκα γυμνή δεν ήταν λοιπόν
παρά ένας από τους χίλιους τρόπους με τους οποίους ο Πλάστης μπορεί
να ρυθμίσει τον ωρολογιακό μηχανισμό μέσα στο κεφάλι του άντρα.
Και τι έχει να κάνει ο έρωτας με όλα τούτα; Τίποτα. Φτάνει να ξε
στρατίσει ένα κλάσμα του χιλιοστού ένας τροχός απ' το γρανάζι μέσα
στο κεφάλι του Τόμας, για να διεγερθεί αυτός στο θέαμα ενός αηδονιού
και μόνον, τούτο όμως σε τίποτα δεν αλλάζει τον ερωτά του για την Τε
ρέζα.
Αν η διέγερση είναι ένας μηχανισμός που εξαρτάται από μια ιδιο
τροπία του Πλάστη μας, ο έρωτας, αντίθετα, δεν είναι παρά αυτό που
ανήκει σε μας και με το οποίο ξεφεύγουμε απ' τον Πλάστη. Ο έρωτας,
είναι η ελευθερία μας. Ο έρωτας είναι πέρα απ' την ανάγκη, πέρα απ' το
«es musssein!».
Αλλά κι αυτό επίσης δεν είναι όλη η αλήθεια. Ακόμα κι αν ο έρωτας
είναι κάτι διαφορετικό απ' τον ωρολογιακό μηχανισμό της σεξουαλικό237

τητας, που ο Πλάστης τη συνέλαβε για να διασκεδάσει, εντούτοις είναι
δεμένος μ' αυτήν όπως μια τρυφερή γυμνή γυναίκα στο εκκρεμές ενός
πελώριου ρολογιού.
Ο Τόμας σκέφθηκε: η σύνδεση του έρωτα με τη σεξουαλικότητα
ήταν μια απ' τις πιο παράξενες ιδέες του Πλάστη.
Και σκέφθηκε ακόμα τούτο: Ο μόνος τρόπος για να σώσει κανείς τον
έρωτα απ' την ανοησία της σεξουαλικότητας θα ήταν να ρυθμίσει διαφο
ρετικά το ρολόι μέσα στο κεφάλι μας και να διεγείρεται κανείς στη θέα
ενός αηδονιού.
Καταλάγιασε μ' αυτή τη γλυκιά σκέψη. Και, στον προθάλαμο του
ύπνου, σ' εκείνο το μαγεμένο χώρο των συγκεχυμένων εικόνων, ένιωσε
ξαφνικά πως είχε μόλις ανακαλύψει τη λύση όλων των αινιγμάτων, το
κλειδί του μυστηρίου, μια καινούρια ουτοπία, τον Παράδεισο: ένα κόσμο όπου έχει κανείς στύση στη θέα ενός αηδονιού και όπου μπορεί ν'
αγαπάει την Τερέζα χωρίς να τον ενοχλεί η επιθετική βλακεία της σε
ξουαλικότητας.
Αποκοιμήθηκε ξανά.
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Βρισκόταν ανάμεσα σε μισόγυμνες γυναίκες που τον γυρόφερναν κι
αισθανόταν κουρασμένος. Για να τους ξεφύγει, άνοιξε μια πόρτα που
οδηγούσε σ' ένα διπλανό δωμάτιο. Είδε απέναντι του μια νέα γυναίκα
ξαπλωμένη σ' ένα ντιβάνι. Ήταν κι αυτή μισόγυμνη, φορούσε μονάχα
μια κιλότα· ήταν ξαπλωμένη στο πλάι και στηριζόταν στον αγκώνα της.
Τον κοίταξε χαμογελώντας, σαν να ήξερε ότι θα ερχόταν.
Πλησίασε. Μια απέραντη ευτυχία τον πλημμύριζε επειδή την είχε
6ρει επιτέλους και μπορούσε να είναι μαζί της. Κάθισε δίπλα της, της
είπε κάτι, κι εκείνη με τη σειρά της κάτι του είπε κι αυτή. Ακτινοβο
λούσε γαλήνη. Οι κινήσεις του χεριού της ήσαν αργές κι απαλές. Σ'
όλη του τη ζωή είχε νιώσει την ανάγκη αυτών των ήρεμων κινήσεων.
Αυτό που του είχε λείψει σ' όλη του τη ζωή ήταν τούτη η γυναικεία
ηρεμία.
Εκείνη τη στιγμή, όμως, γλίστρησε απ' τον ύπνο στο μισοσυνειδητό
επίπεδο. Ήταν σ' αυτήν την no man's land, όπου δεν είναι κανείς πια
κοιμισμένος αλλά ούτε κι έχει ξυπνήσει. Φοβόταν μήπως χάσει απ' τα
μάτια του αυτό το κορίτσι και έλεγε μέσα του: Μεγαλοδύναμε! δεν πρέ
πει να την χάσω! Προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να θυμηθεί
που την είχε άραγε συναντήσει, τι είχε ζήσει μαζί της. Πώς μπορούσε
να μη τη θυμάται αφού τη γνώριζε τόσο καλά; Υποσχέθηκε στον εαυτό
του να της τηλεφωνήσει μόλις ξημερώσει. Αμέσως όμως ανατρίχιασε
στην ιδέα ότι δεν μπορούσε να της τηλεφωνήσει γιατί δεν θυμόταν πια
τ' όνομα της. Πώς μπορούσε να έχει ξεχάσει το όνομα κάποιας που γνώ
ριζε τόσο καλά; Έπειτα, σχεδόν εντελώς ξύπνιος πια, με τα μάτια ανοι
χτά, είπε στον εαυτό του: πού είμαι, ναι, είμαι στην Πράγα, αυτό το κο
ρίτσι όμως είναι απ' την Πράγα; μήπως την έχω συναντήσει άλλου; μή
πως την έχω συναντήσει στην Ελβετία; Του χρειάστηκε ένα λεπτό για
να καταλάβει ότι δεν το ήξερε αυτό το κορίτσι, ότι δεν ήταν ούτε απ' τη
Ζυρίχη ούτε απ' την Πράγα, ότι είχε γεννηθεί απ' τ' όνειρο του κι ότι
δεν βρισκόταν πουθενά.
Ήταν τόσο ταραγμένος που κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Δίπλα
του, η Τερέζα ανάσαινε βαθιά. Έλεγε μέσα του ότι η νέα γυναίκα του
ονείρου του δεν έμοιαζε με καμιά απ' τις γυναίκες που είχε γνωρίσει στη
ζωή του. Αυτή η γυναίκα που του είχε φανεί τόσο οικεία ήταν στην
πραγματικότητα απόλυτα άγνωστη. Ήταν αυτή όμως που είχε ποθήσει
σ' όλη του τη ζωή. Αν κάποια μέρα έβρισκε τον προσωπικό του παρά
δεισο, αν υποθέσουμε ότι ο παράδεισος αυτός υπήρχε, θα έπρεπε να ζή-
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σει εκεί στο πλευρό αυτού του κοριτσιού. Η γυναίκα του ονείρου του
ήταν το «es muss sein!» του ερωτά του.
Θυμήθηκε το γνωστό μύθο απ' το Συμπόσιο του Πλάτωνα: άλλοτε,
τα ανθρώπινα όντα ήσαν ερμαφρόδιτα κι ο Θεός τα χώρισε σε δυο κομ
μάτια που από τότε περιπλανώνται στον κόσμο κι αναζητούν το ένα το
άλλο. Ο έρωτας είναι η επιθυμία αυτού του χαμένου μισού του εαυτού
μας.
Ας παραδεχθούμε ότι είναι έτσι· ότι ο καθένας μας έχει κάπου στον
κόσμο ένα σύντροφο με τον οποίο κάποτε δεν ήταν παρά ένα κορμί. Αυ
τό το άλλο μισό του Τόμας ήταν το κορίτσι που ονειρεύτηκε. Στη θέση
του, του στέλνουν μια Τερέζα στο ρεύμα του νερού, μέσα σ' ένα καλάθι.
Τι γίνεται, όμως, αργότερα, αν πραγματικά συναντήσει τη γυναίκα που
του ήταν προορισμένη, το άλλο μισό του εαυτού του; Ποια πρέπει να
προτιμήσει; Τη γυναίκα που βρέθηκε μέσα σ' ένα καλάθι ή τη γυναίκα
του πλατωνικού μύθου;
Φαντάζεται ότι ζει σ' ένα κόσμο ιδανικό με τη γυναίκα του ονείρου
του. Και να που η Τερέζα περνάει κάτω απ' τ' ανοιχτά παράθυρα της
έπαυλης τους. Είναι μόνη, σταματάει στο πεζοδρόμιο και του στέλνει
από μακριά ένα βλέμμα απέραντα θλιμμένο. Κι αυτός δεν μπορεί να
υποφέρει τούτο το βλέμμα. Ακόμα μια φορά, νιώθει μέσα στην ίδια του
την καρδιά τον πόνο της Τερέζας! Ακόμα μια φορά γίνεται λεία της συ
μπόνιας και καταποντίζεται στην ψυχή της Τερέζας. Πηδάει απ' το πα
ράθυρο. Αλλά αυτή του λέει με πίκρα ότι πρέπει να μείνει εκεί όπου αι
σθάνεται ευτυχισμένος και κάνει αυτές τις σπασμωδικές χειρονομίες
που πάντοτε τον εξόργιζαν και που πάντοτε τις έβρισκε δυσάρεστες.
Παίρνει τα νευρικά της χέρια και τα σφίγγει μέσα στα δικά του για να τα
ηρεμήσει. Και ξέρει ότι κάθε στιγμή είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το
σπίτι της ευτυχίας του, ότι είναι κάθε στιγμή έτοιμος να εγκαταλείψει
τον παράδεισο του όπου ζει με το κορίτσι του ονείρου του, ότι θα προ
δώσει το «es muss sein!» του έρωτα του, για να φύγει με την Τερέζα, αυ
τή τη γυναίκα που γεννήθηκε από έξι χονδροειδείς συμπτώσεις.
Καθισμένος στο κρεβάτι κοιτάζει τη γυναίκα που ήταν ξαπλωμένη
πλάι του και του έσφιγγε το χέρι μες στον ύπνο της. Δοκίμαζε έναν ανε
ξήγητο έρωτα γι' αυτήν. Τη στιγμή εκείνη ο ύπνος της πρέπει να ήταν
πολύ ελαφρύς γιατί άνοιξε τα μάτια και τον κοίταξε μ' ένα βλέμμα
αγριωπό.
«Τι κοιτάζεις;» ρώτησε.
Ήξερε ότι δεν έπρεπε να την ξυπνήσει αλλά να την ξαναφέρει στον
ύπνο· προσπάθησε να της απαντήσει με λέξεις που θα άναβαν στη σκέ
ψη της τον σπινθήρα ενός νέου ονείρου.
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«Κοιτάζω τ' αστέρια, είπε.
- Μου λες ψέματα, δεν κοιτάζεις τ' αστέρια κοιτάζεις χάμω.
- Αφού είμαστε στο αεροπλάνο, τ' αστέρια είναι από κάτω μας.
- Α! Α!» έκανε η Τερέζα. Έσφιξε ακόμα πιο δυνατά το χέρι του Τό
μας και αποκοιμήθηκε πάλι. Ο Τόμας ήξερε ότι τώρα η Τερέζα κοίταζε
κάτω απ' το παραθυράκι ενός αεροπλάνου που πετούσε τόσο ψηλά, πάνω απ' τ' αστέρια.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ

1
Μόλις το 1980 καταφέραμε να μάθουμε, από ένα άρθρο που δημοσι
εύθηκε στους Sunday Times, με ποιον τρόπο πέθανε ο γιος του Στάλιν,
ο Γιάκοβ. Αιχμάλωτος πολέμου στη Γερμανία στη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, ήταν φυλακισμένος στο ίδιο στρατόπεδο με
τους Άγγλους αξιωματικούς. Είχαν κοινά αποχωρητήρια. Ο γιος του
Στάλιν τα άφηνε πάντοτε βρώμικα. Οι Άγγλοι δεν ήθελαν να βλέπουν
τα αποχωρητήρια τους βρωμισμένα από σκατά, ακόμα κι αν ήσαν τα σκα
τά του γιου τού ισχυρότερου ανθρώπου της γης. Του έκαναν παρατήρη
ση. Εκείνος προσβλήθηκε. Επανέλαβαν τις επιπλήξεις τους, υποχρεώ
νοντας τον να καθαρίσει τ' αποχωρητήρια. Θύμωσε, μάλωσε μαζί τους,
χτυπήθηκε. Τέλος, ζήτησε ακρόαση απ' τον διοικητή του στρατοπέδου.
Ήθελε να τον κάνει διαιτητή στη διαφορά τους. Αλλά ο Γερμανός ήταν
πολύ εμποτισμένος απ' την σπουδαιότητα του για να συζητήσει για
σκατά. Ο γιος του Στάλιν δεν μπόρεσε να υποφέρει την ταπείνωση.
Εκτοξεύοντας φρικτές ρώσικες βλαστήμιες προς τον ουρανό, όρμησε
προς τα ηλεκτροφόρα καλώδια με τα οποία ήταν περιφραγμένο το στρα
τόπεδο. Έπεσε πάνω στα σύρματα. Το κορμί του, που ποτέ πια δεν θα
βρώμιζε τους βρετανικούς απόπατους, έμεινε κρεμασμένο εκεί.
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Η ζωή του γιου του Στάλιν δεν ήταν εύκολη. Ο πατέρας του τον εί
χε αποκτήσει με μια γυναίκα που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την εί
χε τουφεκίσει. Ο νεαρός Στάλιν ήταν λοιπόν ταυτόχρονα και γιος του
Θεού (αφού ο πατέρας του λατρευόταν σαν Θεός) και καταραμένος απ'
αυτόν. Οι άνθρωποι τον φοβόντουσαν διπλά: μπορούσε να τους βλάψει
με τη δύναμη του (ήταν πάντα ο γιος του Στάλιν) και με τη φιλία του (ο
πατέρας μπορούσε να τιμωρήσει το φίλο στη θέση του καταραμένου γι
ου).
Κανένας άλλος δεν ένιωσε πιο χειροπιαστά, μέχρι ποιο σημείο η κα
τάρα και η προνομιακή κατάσταση, η ευτυχία και η δυστυχία, αυτά τα
αντίθετα, είναι αλληλλοεναλλασσόμενα και πόσο μικρή είναι η απόστα
ση ανάμεσα στους δύο πόλους της ανθρώπινης ύπαρξης.
Στην αρχή-αρχή του πολέμου τον συνέλαβαν οι Γερμανοί και να
που άλλοι φυλακισμένοι, που άνηκαν σ' ένα έθνος για το οποίο ανέκα
θεν έτρεφε μια βαθιά αντιπάθεια, επειδή του φαινόταν ακατανόητα
κλειστό, τον κατηγορούσαν ότι ήταν βρώμικος. Αυτός, που σήκωνε
στους ώμους του το πιο εξαίσιο δράμα που μπορεί να συλλάβει κανείς
(ήταν συνάμα ο γιος του Θεού και ο πεπτωκός άγγελος), έπρεπε τώρα
να δικάζεται, κι όχι για πράγματα ευγενικά (σχετικά με τον Θεό και τους
αγγέλους), αλλά για σκατά; το ευγενέστερο δράμα και το χυδαιότερο
επεισόδιο προσεγγίζουν με τέτοιο ιλιγγιώδη τρόπο;
Προσεγγίζουν με ιλιγγιώδη τρόπο; Η προσέγγιση μπορεί λοιπόν να
προκαλέσει ίλιγγο;
Σίγουρα. Όταν ο Βόρειος Πόλος πλησιάσει τον Νότιο Πόλο σχε
δόν ως το σημείο που να τον ακουμπήσει, ο πλανήτης θα εξαφανιστεί
και ο άνθρωπος θα ξαναβρεθεί μέσα σ' ένα κενό που θα τον ζαλίσει και
θα τον κάνει να υποκύψει στη γοητεία της πτώσης.
Αν η κατάρα και η προνομιακή κατάσταση είναι ένα και το αυτό, αν
καμιά διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσα στο ευγενικό και στο ποταπό, αν ο
γιος του Θεού μπορεί να κριθεί για σκατά, η ανθρώπινη ύπαρξη χάνει
τις διαστάσεις της και γίνεται μιας αβάσταχτης ελαφρότητας. Έτσι, ο
γιος του Στάλιν ρίχνεται στα ηλεκτροφόρα καλώδια για να πετάξει εκεί
το σώμα του όπως στο δίσκο μιας ζυγαριάς που ανεβαίνει με αξιοθρήνη
το τρόπο, υποστηριγμένη από την άπειρη ελαφρότητα ενός κόσμου που
έχει χάσει τις διαστάσεις του.
Ο γιος του Στάλιν έδωσε τη ζωή του για σκατά. Το να πεθάνει όμως
κανείς για σκατά δεν είναι ένας θάνατος παράλογος. Οι Γερμανοί που
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θυσίασαν τη ζωή τους για να επεκτείνουν ανατολικότερα το έδαφος της
αυτοκρατορίας τους, οι Ρώσοι που πέθαναν για ν' απλωθεί πιο μακριά,
προς τη δύση, η δύναμη της χώρας τους, ναι, αυτοί πέθαναν για μια
ανοησία, και ο θάνατος τους είναι απογυμνωμένος από νόημα και από
κάθε γενικευμένη αξία. Αντίθετα, ο θάνατος του γιου του Στάλιν υπήρ
ξε ο μόνος μεταφυσικός θάνατος μέσα στην οικουμενική βλακεία του
πολέμου.
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Όταν ήμουν πιτσιρίκος και ξεφύλλιζα μια έκδοση της Παλαιάς Δια
θήκης για παιδιά, εικονογραφημένη με γκραβούρες του Γκυστάβ Ντορέ,
έβλεπα εκεί τον Καλό Θεό πάνω σ' ένα σύννεφο. Επρόκειτο για ένα γη
ραιό κύριο, είχε μάτια, μια μύτη, μια μακριά γενειάδα, κι έλεγα στον
εαυτό μου ότι αφού είχε και στόμα θα έπρεπε να τρώει κιόλας. Κι αν
έτρωγε, θα έπρεπε επίσης να έχει έντερα. Η ιδέα αυτή, όμως, με τρομο
κρατούσε πάραυτα, γιατί μπορεί να προερχόμουν από μια οικογένεια
μάλλον άθεη, αλλά η ιδέα των εντέρων του Καλού Θεού είχε κάτι το
βλάσφημο.
Χωρίς λοιπόν την παραμικρή θεολογική κατάρτιση, αυθόρμητα, το
παιδί που τότε ήμουν καταλάβαινε ήδη ότι υπήρχε ασυμβίβαστο ανάμε
σα στα σκατά και στο Θεό και, επομένως, καταλάβαινε και το εύθραυστο
της θεμελιακής θέσης της χριστιανικής ανθρωπολογίας, κατά την οποία
ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ή το ένα ή το
άλλο: ή ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και
κατά συνέπεια ο Θεός έχει έντερα, ή ο Θεός δεν έχει έντερα και ο άν
θρωπος δεν του μοιάζει.
Οι αρχαίοι γνωστικοί το ένιωθαν εξίσου καθαρά όπως κι εγώ στα πέ
ντε χρόνια μου. Για να λύσει αυτό το καταραμένο πρόβλημα, ο Βαλεντί
νος, μέγας διδάσκαλος της Γνώσης στον Β' αιώνα, διαβεβαίωνε ότι ο Ιη
σούς «έτρωγε, έπινε, αλλά δεν αφόδευε».
Τα σκατά είναι ένα θεολογικό πρόβλημα πιο οξύ από το κακό. Ο
Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία και μπορεί κανείς να παραδε
χτεί ότι δεν είναι υπεύθυνος για τα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Η ευ
θύνη των σκατών, όμως, βαρύνει στο ακέραιο εκείνον που έπλασε τον
άνθρωπο, και μόνον αυτόν.
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Στον ΙΕ' αιώνα, ο Άγιος Ιερώνυμος απέρριπτε κατηγορηματικά
την ιδέα ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν πλαγιάσει μαζί στον Παράδεισο.
Ο Ιωάννης Σκώτος ο Εριγένης, διάσημος θεολόγος του Θ' αιώνα,
αντίθετα, δεχόταν την ιδέα αυτή. Αλλά, κατά τη γνώμη του, ο Αδάμ
μπορούσε να ορθώσει το όργανο του περίπου όπως σηκώνει κανείς το
χέρι ή το πόδι του, δηλαδή όταν ήθελε και όπως ήθελε. Ας μην ανα
ζητήσουμε πίσω απ' την ιδέα αυτή το αιώνιο όνειρο του άντρα που κα
τατρύχεται από την απειλή της ανικανότητας. Η ιδέα του Σκώτου του
Εριγένη έχει μιαν άλλη σημασία. Αν το ανδρικό όργανο μπορεί να ορ
θώνεται με μια απλή εντολή του εγκεφάλου, τούτο σημαίνει ότι μπο
ρεί κανείς να ζήσει και χωρίς τη σεξουαλική διέγερση. Το όργανο δεν
ορθώνεται γιατί κάποιος διεγείρεται αλλά επειδή του δίνουμε τη δια
ταγή. Αυτό που κατά τον μεγάλο θεολόγο ήταν ασυμβίβαστο με τον
Παράδεισο, δεν ήταν η συνουσία και η ηδονή που συνδέεται μ' αυτήν.
Αυτό που ήταν ασυμβίβαστο με τον Παράδεισο, ήταν η διέγερση. Ας
το συγκρατήσουμε καλά αυτό: στον Παράδεισο, η ηδονή υπήρχε, δεν
υπήρχε η διέγερση.
Μπορούμε να βρούμε στη συλλογιστική του Σκώτου του Εριγένη
το κλειδί μιας θεολογικής αιτιολόγησης (μ' άλλα λόγια μιας θεοδικίας) τών σκατών. Όσο επιτρεπόταν στον άνθρωπο να βρίσκεται στον
Παράδεισο, ή (όπως και ο Ιησούς σύμφωνα με τη θεωρία του Βαλε
ντίνου) δεν αφόδευε, ή, πράγμα που μοιάζει αληθοφανέστερο, τα
σκατά δεν αντιμετωπίζονταν σαν κάτι απωθητικό. Διώχνοντας τον
άνθρωπο απ' τον Παράδεισο, ο Θεός του αποκάλυψε τη ρυπαρή του
φύση και την αηδία. Ο άνθρωπος άρχισε να κρύβει ό,τι τον έκανε να
ντρέπεται, και τη στιγμή που έβγαλε την καλύπτρα τον χτύπησε ένα
φως δυνατό. Έτσι, αμέσως μετά την ανακάλυψη του ρύπου, ανακάλυ
ψε επίσης και τη διέγερση. Χωρίς τα σκατά (στην Κυριολεξία και με
ταφορικά) ο σωματικός έρωτας δεν θα ήταν αυτός που γνωρίζουμε:
δεν θα συνοδευόταν από σφυροκοπήματα στην καρδιά κι από τυφλό
τητα των αισθήσεων.
Στο τρίτο μέρος αυτού του μυθιστορήματος, επικαλέστηκα τη Σαμπίνα, μισόγυμνη, όρθια, με το καπέλο «μελόν» στο κεφάλι δίπλα στον
Τόμας τελείως ντυμένο. Υπάρχει, όμως, ένα πράγμα που κράτησα κρυ
φό. Καθώς παρατηρούσαν ο ένας τον άλλον στον καθρέφτη κι εκείνη
ένιωθε να διεγείρεται από το γελοίο της κατάστασης της, φαντάστηκε
ότι ο Τόμας θα την πήγαινε να καθίσει, έτσι όπως ήταν, με το καπέλο
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«μελόν», πάνω στη λεκάνη του καμπινέ κι ότι θα άδειαζε τα έντερα της
μπροστά του. Η καρδιά της άρχισε να σφυροκοπάει, οι ιδέες της μπερ
δεύτηκαν κι αναποδογύρισε τον Τόμας πάνω στο χαλί. Την επόμενη
στιγμή ούρλιαζε από ηδονή.
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Η διαμάχη ανάμεσα σ' αυτούς που υποστηρίζουν ότι το σύμπαν δη
μιουργήθηκε απ' το Θεό και σ' αυτούς που πιστεύουν ότι εμφανίστηκε
μόνο του, αφορά κάποιο πράγμα που ξεπερνάει την διανόηση και την
εμπειρία μας. Πιο πραγματική είναι η διαφορά ανάμεσα σ' αυτούς που
θέτουν υπό συζήτηση το είναι έτσι όπως έχει δοθεί στον άνθρωπο (λίγο
ενδιαφέρει πώς και από ποιον) και σ' αυτούς που προσχωρούν σ' αυτό,
χωρίς επιφύλαξη.
Πίσω από κάθε ευρωπαϊκή πίστη, είτε είναι θρησκευτική είτε είναι
πολιτική, υπάρχει το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, απ' όπου συνάγεται
ότι ο κόσμος πλάστηκε όπως έπρεπε να είναι, ότι το είναι είναι καλό και
ότι επομένως το να τεκνοποιεί κανείς είναι καλό πράγμα. Ας ονομάσου
με αυτή τη βασική πίστη κατηγορική συμφωνία με το είναι.
Αν, πρόσφατα ακόμα, τη λέξη σκατά στα βιβλία την αντικαθιστού
σαν τα αποσιωπητικά, αυτό δεν γινόταν για λόγους ηθικής. Δεν μπορεί
κανείς, έτσι κι αλλιώς, να υποστηρίξει ότι τα σκατά είναι ανήθικα! Η
ασυμφωνία με τα σκατά είναι μεταφυσική. Η στιγμή της αφόδευσης εί
ναι η καθημερινή απόδειξη του απαράδεκτου χαρακτήρα της Δημιουρ
γίας. Ή το ένα ή το άλλο: ή τα σκατά είναι παραδεκτά (οπότε να μην
κλειδώνεστε μέσα στους καμπινέδες!), ή ο τρόπος με τον οποίο δημι
ουργηθήκαμε είναι απαράδεκτος.
Απ' αυτό συνάγεται ότι η κατηγορική συμφωνία με το είναι έχει σαν
αισθητικό ιδεώδες έναν κόσμο όπου υπάρχει η άρνηση των σκατών και
όπου ο καθένας συμπεριφέρεται σαν να μην υπήρχαν. Αυτό το αισθητι
κό ιδεώδες ονομάζεται κιτς.
Είναι μια λέξη γερμανική που εμφανίστηκε στα μισά του συναισθη
ματικού ΙΘ' αιώνα και που έπειτα μεταδόθηκε σε όλες τις γλώσσες. Η
συχνή χρήση, όμως, που της έγινε εξαφάνισε την πρωταρχική μεταφυ
σική της αξία· το κιτς, κατ' ουσία, είναι η απόλυτη άρνηση των σκατών
στην κυριολεξία και μεταφορικά: το κιτς αποκλείει από το οπτικό του
πεδίο όλα όσα ουσιαστικά απαράδεκτα διαθέτει η ανθρώπινη φύση.

251

6
Η πρώτη εσωτερική εξέγερση της Σαμπίνας εναντίον του κομμουνι
σμού δεν ήταν ηθικού χαρακτήρα, αλλά αισθητικού. Αυτό που της προ
ξενούσε αποστροφή, ήταν πολύ λιγότερο η ασχήμια του κομμουνιστι
κού κόσμου (οι πύργοι που είχαν μετατραπεί σε σταυλους) από τη μά
σκα της ομορφιάς με την οποία καλυπτόταν, μ' άλλα λόγια, το κομμου
νιστικό κιτς. Το πρότυπο αυτού του κιτς είναι η λεγόμενη γιορτή της
Πρωτομαγιάς.
Είχε δει τις παρελάσεις της Πρωτομαγιάς την εποχή που ο ενθου
σιασμός κυρίευε ακόμα τους ανθρώπους ή παρίσταναν ότι ακόμα τους
κυρίευε. Οι γυναίκες φορούσαν πουκάμισα κόκκινα, άσπρα ή μπλε κι
όταν τις κοίταζες απ' τα μπαλκόνια και τα παράθυρα, σχημάτιζαν του κό
σμου τις ζωγραφιές: πεντάλφες, καρδιές, γράμματα. Ανάμεσα στα διά
φορα τμήματα της πομπής, προχωρούσαν μικρές ορχήστρες που έδιναν
το ρυθμό του βηματισμού. Όταν η πομπή πλησίαζε στην εξέδρα, ακόμα
και τα πιο σκυθρωπά πρόσωπα φωτίζονταν από ένα χαμόγελο, σαν να
ήθελαν ν' αποδείξουν ότι χαίρονταν όπως έπρεπε ή, πιο σωστά, ότι συμ
φωνούσαν όπως έπρεπε. Δεν επρόκειτο για μια απλή πολιτική συμφω
νία με τον κομμουνισμό, αλλά για μια συμφωνία με το είναι, αυτό καθ'
εαυτό. Η γιορτή της Πρωτομαγιάς αντλούσε απ' τη βαθιά πηγή της κα
τηγορικής συμφωνίας με το είναι. Το σιωπηρό και άγραφο σύνθημα της
παρέλασης δεν ήταν «Ζήτω ο κομμουνισμός!» αλλά «Ζήτω η ζωή!». Η
δύναμη και η πανουργία της κομμουνιστικής πολιτικής ήταν ότι είχε οι
κειοποιηθεί αυτό το σύνθημα. Ήταν ακριβώς αυτή η κουτή ταυτολογία
που έσπρωχνε στις κομμουνιστικές παρελάσεις ανθρώπους που οι κομ
μουνιστικές ιδέες τους άφηναν απόλυτα αδιάφορους.
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Καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα (ζούσε ήδη στην Αμερική) ένας
Αμερικανός γερουσιαστής, φίλος φίλων, την είχε πάρει για μια βόλτα
μέσα στο τεράστιο αυτοκίνητο του. Τέσσερα κουτσούβελα ήσαν στρι
μωγμένα στο πίσω κάθισμα. Ο γερουσιαστής σταμάτησε· τα παιδιά κατέ
βηκαν και όρμησαν σ' ένα μεγάλο πάρκο προς το κτίριο ενός σταδίου
όπου υπήρχε ένα τεχνητό γήπεδο πατινάζ. Ο γερουσιαστής είχε μείνει
στο τιμόνι και κοιτούσε με ύφος ονειροπόλο τις τέσσερις μικρές φιγού
ρες που έτρεχαν γύρισε προς τη Σαμπίνα: «Κοιτάξτε τα, είπε, και το χέ
ρι του με μια κυκλική κίνηση έκλεισε το στάδιο, το πάρκο και τα παιδιά:
Αυτό είναι που εγώ ονομάζω ευτυχία».
Οι λέξεις αυτές δεν ήσαν μόνο μια έκφραση χαράς μπροστά στα παι
διά που έτρεχαν και στο χορτάρι που φύτρωνε, ήσαν επίσης μια εκδή
λωση κατανόησης απέναντι σε μια γυναίκα που ερχόταν από μια κομ
μουνιστική χώρα όπου, ο γερουσιαστής το πίστευε απόλυτα, το χορτάρι
δεν φυτρώνει και τα παιδιά δεν τρέχουν.
Τη στιγμή εκείνη, όμως, η Σαμπίνα φαντάστηκε τον ίδιο αυτό γε
ρουσιαστή πάνω σε μια εξέδρα σε μια πλατεία της Πράγας. Στο πρόσω
πο του είχε ακριβώς το ίδιο χαμόγελο που οι κομμουνιστές αξιωματικοί
έστελναν από το ύψος της εξέδρας τους στους πολίτες που κι αυτοί περ
νούσαν χαμογελαστοί, παρελαύνοντας στα πόδια τους.
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Πώς μπορούσε να ξέρει ο γερουσιαστής ότι τα παιδιά σήμαιναν την
ευτυχία; Διάβαζε την ψυχή τους; Κι αν, μόλις έβγαιναν απ' το οπτικό
τους πεδίο, τα τρία απ' αυτά έπεφταν επάνω στο τέταρτο κι άρχιζαν να
το ξυλοφορτώνουν;
Ο γερουσιαστής δεν είχε παρά ένα μόνο επιχείρημα υπέρ της διαπί
στωσης αυτής: την ευαισθησία του. 'Οταν μιλάει η καρδιά, δεν είναι σω
στό η λογική να προβάλλει αντιρρήσεις. Στο βασίλειο του κιτς επικρα
τεί η δικτατορία της καρδιάς.
Πρέπει φυσικά, τα συναισθήματα που υποκινούνται απ' το κιτς να
μπορεί να τα συμμερίζεται η πλειοψηφία. Επίσης, το κιτς, δεν έχει να
κάνει με το ασυνήθιστο- αναφέρεται σε εικόνες-κλειδιά, βαθιά αγκυρο
βολημένες στη μνήμη των ανθρώπων: η αχάριστη κόρη, ο εγκαταλε
λειμμένος πατέρας, τα πιτσιρίκια που τρέχουν σ' ένα πάρκο, η προδομέ
νη πατρίδα, η ανάμνηση του πρώτου έρωτα.
Το κιτς κάνει να αναβλύζουν, το ένα μετά το άλλο, δυο δάκρυα συ
γκίνησης. Το πρώτο δάκρυ λέει: Τι ωραία που είναι τα πιτσιρίκια που
τρέχουν σ' ένα πάρκο!
Το δεύτερο δάκρυ λέει: Τι ωραία που είναι να συγκινείσαι μαζί με
ολόκληρη την ανθρωπότητα βλέποντας τα πιτσιρίκια να τρέχουν σ' ένα
πάρκο!
Μόνο το δεύτερο αυτό δάκρυ κάνει το κιτς να είναι κιτς. Η αδελφο
σύνη όλων των ανθρώπων ουδέποτε θα μπορέσει να βασισθεί πουθενά
αλλού, παρά στο κιτς.
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Κανένας δεν το γνωρίζει καλύτερα απ' τους πολιτικούς. Μόλις
υπάρχει δίπλα τους κάποια φωτογραφική μηχανή, σπεύδουν προς το
πρώτο παιδάκι που βλέπουν, για να το πάρουν στην αγκαλιά τους και
να το φιλήσουν στο μάγουλο. Το κιτς είναι το αισθητικό ιδεώδες όλων
των πολιτικών, όλων των κομμάτων και όλων των πολιτικών κινημά
των.
Σε μια κοινωνία όπου συνυπάρχουν πολλά πολιτικά ρεύματα και
όπου η επιρροή τους αναιρείται ή περιορίζεται αμοιβαία, μπορεί κανείς
κατά κάποιο τρόπο να ξεφύγει ακόμα από την τυραννία του κιτς· το άτο
μο μπορεί να διατηρήσει την πρωτοτυπία του κι ο καλλιτέχνης να δημι
ουργήσει έργα απροσδόκητα. Εκεί όμως όπου την εξουσία την κρατάει
ένα πολιτικό κόμμα, βρίσκεται κανείς εξ ορισμού στο βασίλειο του ολο
κληρωτικού κιτς.
Αν λέω ολοκληρωτικό, είναι επειδή ό,τι παρενοχλεί το κιτς εξο
στρακίζεται απ' τη ζωή: κάθε εκδήλωση ατομικισμού (κάθε ασυμφωνία
είναι ένα φτύσιμο στα μούτρα της χαμογελαστής αδελφότητας), κάθε
σκεπτικισμός (όποιος αρχίζει ν' αμφιβάλλει για την παραμικρή λεπτο
μέρεια καταλήγει να θέτει υπό αμφισβήτηση ολόκληρη τη ζωή αυτή
καθ' εαυτή), η ειρωνεία (γιατί στο βασίλειο του κιτς όλα πρέπει να τα
παίρνεις στα σοβαρά), αλλά ακόμα και η μητέρα που έχει εγκαταλείψει
την οικογένεια της ή ο άντρας που προτιμάει τους άντρες από τις γυναί
κες και απειλεί έτσι το ιερό και απαραβίαστο «αγαπάτε αλλήλους και
πολλαπλασιάζεστε ».
Από την άποψη αυτή, αυτό που ονομάζεται γκούλαγκ μπορεί να θε
ωρηθεί σαν ένας σηπτικός βόθρος όπου το ολοκληρωτικό κιτς ρίχνει τα
απορρίμματα του.
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Τα πρώτα δέκα χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η
εποχή της φοβερότερης σταλινικής τρομοκρατίας. Ήταν η εποχή εκεί
νη που είχαν συλλάβει τον πατέρα της Τερέζας για το τίποτα και που το
παιδάκι των δέκα χρόνων που ήταν εκείνη τότε, βρέθηκε διωγμένο απ'
το σπίτι του. Η Σαμπίνα ήταν τότε είκοσι χρόνων και σπούδαζε στη
Σχολή Καλών Τεχνών. Ο καθηγητής του μαρξισμού τους εξηγούσε, σ'
εκείνη και στους συμφοιτητές της, το ακόλουθο αξίωμα της σοσιαλιστι
κής τέχνης: η σοβιετική κοινωνία ήταν ήδη τόσο προχωρημένη που η
θεμελιακή διαμάχη δεν ήταν πια η διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο
κακό, αλλά η διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο καλύτερο. Τα σκατά
(δηλαδή αυτό που είναι ουσιαστικά απαράδεκτο) δεν μπορούσαν λοι
πόν να υπάρχουν παρά «από την άλλη μεριά» (παραδείγματος χάριν,
στην Αμερική) και μόνον από εκεί, απ' έξω, και μόνον σαν ξένο σώμα
(παραδείγματος χάριν υπό τη μορφή κατασκόπων) ήσαν που μπορού
σαν να εισχωρήσουν στον κόσμο «των καλών και των καλύτερων».
Πράγματι, εκείνο τον σκληρότατο όλων καιρό, τα σοβιετικά φιλμ
που πλημμύριζαν τις κινηματογραφικές αίθουσες των κομμουνιστικών
χωρών ήσαν διαποτισμένα από μια απίστευτη αθωότητα. Η σοβαρότερη
διαμάχη που μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα σε δυο Ρώσους ήταν η ερω
τική παρεξήγηση: εκείνος φαντάζεται πως εκείνη δεν τον αγαπά πια, κι
εκείνη σκέφτεται το ίδιο πράγμα γι' αυτόν. Στο τέλος πέφτουν ο ένας
στην αγκαλιά του άλλου και δάκρυα ευτυχίας αναβλύζουν απ' τα μάτια
τους. Η συμβολική ερμηνεία αυτών των έργων είναι σήμερα η εξής:
ύφαιναν το κομμουνιστικό ιδεώδες, ενώ η κομμουνιστική πραγματικό
τητα ήταν πολύ πιο σκοτεινή.
Αυτή η ερμηνεία έκανε τη Σαμπίνα να επαναστατεί. Η ιδέα ότι το
σύμπαν του σοβιετικού κιτς μπορούσε να γίνει πραγματικότητα κι ότι
εκείνη μπορούσε να εξαναγκαστεί να ζήσει μέσα σ' αυτήν, την έκαναν ν'
ανατριχιάζει. Χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο δισταγμού, προτιμούσε τη
ζωή στο πραγματικό κομμουνιστικό καθεστώς, ακόμα και με όλες τις
διώξεις και τις ουρές στα χασάπικα. Στον πραγματικό κομμουνιστικό κό
σμο μπορεί κανείς να ζήσει. Στον κόσμο του πραγματοποιημένου κομ
μουνιστικού ιδεώδους, σ' αυτόν τον κόσμο των χαμογελαστών κρετίνων
με τους οποίους δεν θα μπορούσε ν' ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα, θα
πέθαινε από φρίκη μέσα σε οχτώ μέρες.
Μου φαίνεται ότι το συναίσθημα που το σοβιετικό κιτς προκαλούσε
στη Σαμπίνα, μοιάζει με τον τρόμο που δοκίμαζε η Τερέζα στο όνειρο
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όπου παρήλαυνε γύρω από μια πισίνα με γυμνές γυναίκες και όπου
ήταν υποχρεωμένη να λέει χαρούμενα τραγουδάκια. Πτώματα έπλεαν
κάτω απ' την επιφάνεια. Δεν υπήρχε ούτε μια γυναίκα στην οποία η Τε
ρέζα θα μπορούσε να πει μια κουβέντα, να κάνει μια ερώτηση. Δεν θα
έπαιρνε σαν απάντηση παρά μόνον το ρεφραίν που ακολουθούσε το
τραγούδι. Δεν υπήρχε καμιά στην οποία θα μπορούσε να κλείσει κρυφά
το μάτι. Θα την έδειχναν αμέσως στον άντρα που ήταν όρθιος μέσα στο
καλάθι πάνω απ' το νερό για να την πυροβολήσει.
Το όνειρο της Τερέζας καταγγέλλει την αληθινή λειτουργία του
κιτς: το κιτς είναι ένα παραπέτασμα που συγκαλύπτει το θάνατο.
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Στο βασίλειο του ολοκληρωτικού κιτς, οι απαντήσεις δίνονται εκ
των προτέρων και αποκλείουν κάθε καινούρια ερώτηση. Απ' αυτό απορ
ρέει ότι ο αληθινός αντίπαλος του ολοκληρωτικού κιτς, είναι ο άνθρω
πος που θέτει ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι σαν το μαχαίρι που σχίζει το
ζωγραφισμένο μουσαμά του σκηνικού για να μπορέσει κανείς να δει αυ
τό που κρύβεται πίσω. Έτσι εξήγησε η Σαμπίνα στην Τερέζα το νόημα
των πινάκων της: μπροστά είναι το κατανοητό ψέμα και πίσω η ακατα
νόητη αλήθεια.
Μόνο που αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον των λεγόμενων
ολοκληρωτικών καθεστώτων δεν μπορούν καθόλου να αγωνιστούν με
ερωτηματικά και αμφιβολίες. Έχουν κι αυτοί ανάγκη από τις απλές βε
βαιότητες και αλήθειες τους, που να είναι κατανοητές σε μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων και να προκαλούν μία συλλογική έκκριση δακρύων.
Μια μέρα, ένα πολιτικό κίνημα οργάνωσε μια έκθεση έργων της Σαμπίνας στη Γερμανία. Η Σαμπίνα πήρε τον κατάλογο: μπροστά στη φω
τογραφία της ήταν σχεδιασμένα συρματοπλέγματα. Στο εσωτερικό
υπήρχε η βιογραφία της που έμοιαζε με τις αγιογραφίες των μαρτύρων
ή των οσίων. Είχε υποφέρει, είχε πολεμήσει την αδικία, είχε υποχρεω
θεί να εγκαταλείψει τη βασανισμένη της χώρα και συνέχιζε τον αγώνα.
«Με τα έργα της αγωνίζεται για την ευτυχία», έλεγε η τελευταία φράση
του κειμένου.
Διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν την καταλάβαιναν.
Πώς; Δεν είναι αλήθεια ότι ο κομμουνισμός καταδιώκει τη μοντέρνα
τέχνη;
Απάντησε με λύσσα: «Ο εχθρός μου δεν είναι ο κομμουνισμός, είναι
το κιτς!».
Από τότε, περιέβαλλε τη βιογραφία της με ψεύτικα στοιχεία και, αρ
γότερα, όταν βρέθηκε στην Αμερική, κατάφερε ακόμα και να κρύψει ότι
ήταν Τσέχα. Ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια για να ξεφύγει απ' το
κιτς που ήθελαν να κατασκευάσουν οι άνθρωποι με τη ζωή της.
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Είναι όρθια μπροστά στο καβαλέτο της στο οποίο είναι ακουμπισμέ
νος ένας ακόμα ατέλειωτος πίνακας. Ένας ηλικιωμένος κύριος είναι κα
θισμένος πίσω της σε μια πολυθρόνα και παρατηρεί κάθε γραμμή του πι
νέλου της.
Έπειτα κοιτάζει το ρολόι του: «Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε να δειπνήσουμε», λέει.
Ακουμπάει την παλέτα της και πάει να φρεσκαριστεί στο μπάνιο. Ο
άντρας σηκώνεται απ' την πολυθρόνα του και σκύβει για να πάρει το
μπαστούνι του που είναι ακουμπισμένο σ' ένα τραπέζι. Η πόρτα του ατε
λιέ ανοίγει κατευθείαν σε μια πρασιά. Η νύχτα πέφτει. Από την άλλη
μεριά, σε καμιά εικοσαριά μέτρα απόσταση, υπάρχει ένα άσπρο ξύλινο
σπίτι που τα παράθυρα του ισογείου του είναι φωτισμένα. Η Σαμπίνα αι
σθάνεται συγκίνηση κοιτάζοντας αυτά τα δύο παράθυρα που λάμπουν
στο δειλινό.
Σ' όλη της τη ζωή διαβεβαίωνε ότι ο εχθρός της είναι το κιτς. Μή
πως όμως δεν το κουβαλάει κι αυτή η ίδια, στο βάθος της ύπαρξης της;
Το δικό της κιτς είναι το όραμα του ειρηνικού σπιτικού, του γλυκού, του
αρμονικού, όπου βασιλεύουν μια μητέρα που αγαπάει, κι ένας πατέρας
όλο σοφία. Η εικόνα αυτή γεννήθηκε στο μυαλό της μετά το θάνατο των
γονιών της. Καθώς η ζωή της ήταν πολύ διαφορετική απ' το ωραίο αυτό
όνειρο, είναι πιο ευαίσθητη στη γοητεία του και έχει νιώσει πολλές φο
ρές τα μάτια της να βουρκώνουν βλέποντας στην τηλεόραση, κάποιο αι
σθηματικό φιλμ, όπου μία αχάριστη κόρη σφίγγει στην αγκαλιά της
έναν εγκαταλελειμμένο πατέρα και μέσα στο δειλινό λάμπουν τα παρά
θυρα ενός σπιτιού όπου ζει μια οικογένεια ευτυχισμένη.
Είχε γνωρίσει τον ηλικιωμένο άντρα στη Νέα Υόρκη. Ήταν πλού
σιος κι αγαπούσε τη ζωγραφική. Ζούσε μόνος στην εξοχή, σε μία έπαυ
λη, με τη γυναίκα του που είχε την ίδια μ' αυτόν ηλικία. Απέναντι απ'
την έπαυλη, στο δικό της χώρο, βρισκόταν ένα παλιό ιπποφορβείο. Το
είχε μετατρέψει σε ατελιέ, είχε καλέσει τη Σαμπίνα, κι από τότε περ
νούσε μέρες ολόκληρες παρακολουθώντας τις κινήσεις του πινέλου
της.
Τώρα, δειπνούν και οι τρεις. Η ηλικιωμένη κυρία αποκαλεί τη Σα
μπίνα «κοριτσάκι μου!», αλλά κατά τα φαινόμενα συμβαίνει μάλλον το
αντίθετο: η Σαμπίνα είναι εδώ σαν μια μητέρα με τα δυο της παιδιά κρε
μασμένα στη φούστα της. Τη θαυμάζουν και θα ήσαν έτοιμοι να την
υπακούσουν, αν εκείνη ήθελε να τους δώσει διαταγές.
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Μήπως, στο κατώφλι των γηρατειών, βρήκε τους γονείς από τους
οποίους την είχαν αρπάξει όταν ήταν μικρή; Μήπως τελικά βρήκε τα
παιδιά που ποτέ δεν απόκτησε;
Ξέρει καλά ότι πρόκειται για αυταπάτη. Η παραμονή της κοντά σ'
αυτά τα χαριτωμένα γεροντάκια δεν είναι παρά μια σύντομη ανάπαυλα.
Ο ηλικιωμένος κύριος είναι βαριά άρρωστος και η γυναίκα του, όταν
βρεθεί μόνη χωρίς εκείνον, θα πάει στο γιο της στον Καναδά. Η Σαμπίνα θα ξαναπάρει το δρόμο της προδοσίας και, από καιρό σε καιρό, μέσα
της βαθιά θα αντηχεί στην αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι ένα γελοίο
συναισθηματικό τραγουδάκι, που θα λέει για δύο φωτισμένα παράθυρα
πίσω απ' τα οποία ζει μία ευτυχισμένη οικογένεια.
Το τραγούδι αυτό τη συγκινεί, αλλά δεν παίρνει τη συγκίνηση της
στα σοβαρά. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι παρά ένα
όμορφο ψέμα. Τη στιγμή που το κιτς αναγνωρίζεται σαν ψέμα, κατατάσ
σεται στην έννοια του μη-κιτς. Χάνει την αυταρχική του δύναμη και, αν
είναι συγκινητικό, είναι όπως οποιαδήποτε ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί
κανένας από μας δεν είναι υπεράνθρωπος και δεν μπορεί να ξεφύγει τε
λείως απ' το κιτς. Όποια κι αν είναι η περιφρόνηση που μας εμπνέει, το
κιτς είναι μέρος της ανθρώπινης μοίρας.
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Η πηγή του κιτς είναι η κατηγορική συμφωνία με το είναι. Ποιο
όμως είναι το θεμέλιο τού είναι; Ο Θεός; Η ανθρωπότητα; Η πάλη; Ο
έρωτας; Ο άντρας; Η γυναίκα;
Κάθε είδους άποψη έχει αναπτυχθεί πάνω στο θέμα αυτό, τόσο που
υπάρχει κάθε είδους κιτς: το καθολικό κιτς, το προτεσταντικό, το εβραϊ
κό, το κομμουνιστικό, το φασιστικό, το δημοκρατικό, το φεμινιστικό, το
ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, το εθνικό, το διεθνές.
Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, η μισή Ευρώπη τιτλο
φορείται η αριστερά και η άλλη μισή δέχθηκε την ονομασία της δεξιάς.
Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να προσδιορίσεις τη μία ή την άλ
λη απ' αυτές τις έννοιες μέσα από τις οποιεσδήποτε θεωρητικές αρχές
πάνω στις οποίες βασίζονται. Τούτο δεν έχει τίποτα το εκπληκτικό: τα
πολιτικά κινήματα δεν στηρίζονται σε ορθολογικές θέσεις, αλλά σε ανα
παραστάσεις, σε εικόνες, σε λέξεις, σε αρχέτυπα, το σύνολο των οποίων
συνθέτει αυτό ή εκείνο το πολιτικό κιτς.
Η ιδέα της Μεγάλης Πορείας, με την οποία του αρέσει του Φραντς
να μεθάει, είναι το πολιτικό κιτς που ενώνει τους ανθρώπους της αρι
στεράς όλων των εποχών και όλων των τάσεων. Η Μεγάλη Πορεία εί
ναι το υπέροχο βάδισμα προς τα εμπρός, το βάδισμα προς την αδελφο
σύνη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ευτυχία και πιο μακριά ακόμα,
παρ' όλα τα εμπόδια, γιατί πρέπει να υπάρχουν εμπόδια για να είναι η
πορεία η Μεγάλη Πορεία.
Δικτατορία του προλεταριάτου ή δημοκρατία; Άρνηση της κατανα
λωτικής κοινωνίας ή αύξηση της παραγωγικότητας; Καρμανιόλα ή κα
τάργηση της θανατικής ποινής; Δεν έχει καμιά σημασία. Αυτό που κά
νει έναν αριστερό, αριστερό, δεν είναι αυτή ή η άλλη θεωρία, αλλά η
ικανότητα του να μεταβάλλει κάθε θεωρία σε αναπόσπαστο μέρος του
κιτς που ονομάζεται Μεγάλη Πορεία προς τα εμπρός.

261

14
Ο Φραντς προφανώς δεν είναι άνθρωπος του κιτς. Η ιδέα της Με
γάλης Πορείας παίζει λίγο-πολύ στη ζωή του τον ίδιο ρόλο που παίζει
στη ζωή της Σαμπίνας το αισθηματικό τραγουδάκι για τα δύο φωτισμένα
παράθυρα. Ποιο πολιτικό κόμμα θα ψήφιζε ο Φραντς; Φοβάμαι ότι δεν
ψηφίζει καθόλου κι ότι την ημέρα των εκλογών προτιμάει να πάει εκ
δρομή στο βουνό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μεγάλη Πορεία έπαψε να
τον συγκινεί. Είναι ωραία να ονειρεύεται κανείς ότι αποτελεί μέρος ενός
πλήθους που πορεύεται και προχωρεί διά μέσου των αιώνων, κι ο Φρα
ντς ποτέ δεν ξέχασε το ωραίο αυτό όνειρο.
Μια μέρα του τηλεφώνησαν κάτι φίλοι απ' το Παρίσι. Οργάνωναν
μια πορεία για την Καμπότζη και τον κάλεσαν να πάει μαζί τους.
Την εποχή εκείνη, η Καμπότζη είχε ζήσει έναν εμφύλιο πόλεμο,
τους αμερικάνικους βομβαρδισμούς, τις φρικαλεότητες που είχαν δια
πράξει οι επιχώριοι κομμουνιστές που είχαν μειώσει κατά ένα πέμπτο
τον πληθυσμό αυτής της μικρής χώρας και τέλος, την κατοχή από το
γειτονικό Βιετνάμ που τότε πια δεν ήταν παρά ένας υποτελής της Ρω
σίας. Στην Καμπότζη είχε πέσει λιμός και οι άνθρωποι πέθαιναν χωρίς
ιατρική περίθαλψη. Οι διεθνείς ιατρικές οργανώσεις είχαν ήδη πολ
λές φορές ζητήσει την άδεια να μπουν μέσα στη χώρα, πράγμα που οι
Βιετναμέζοι απέρριπταν. Έτσι, διάσημοι διανοούμενοι της Δύσης εί
χαν αποφασίσει να οργανώσουν μια πορεία στα σύνορα της Καμπό
τζης και μ' αυτό το μεγάλο θέαμα που θα παρουσιαζόταν στα μάτια
όλου του κόσμου, θα επέβαλαν την είσοδο των γιατρών στην κατεχό
μενη χώρα.
Ο φίλος που τηλεφώνησε στον Φραντς ήταν ένας από κείνους με
τους οποίους άλλοτε διαδήλωνε στους δρόμους του Παρισιού. Στην αρ
χή ενθουσιάστηκε απ' την πρόταση του, μετά όμως το βλέμμα του έπεσε
στη φοιτήτρια. Καθόταν απέναντι του σε μια πολυθρόνα και τα μάτια
της έμοιαζαν ακόμα μεγαλύτερα πίσω απ' τα μοντέρνα γυαλιά. Ο Φρα
ντς νόμισε ότι τα μάτια της τον ικέτευαν να μη φύγει. Βρήκε μια δικαιο
λογία.
Μόλις όμως έκλεισε το τηλέφωνο, το μετάνιωσε. Είχε υποκύψει
στην επιθυμία της γήινης ερωμένης του, αλλά είχε παραμελήσει τον
ουράνιο έρωτα του. Μήπως η Καμπότζη δεν ήταν μια παραλλαγή της
πατρίδας της Σαμπίνας; Μια χώρα που την είχε καταλάβει ο κομμουνι
στικός στρατός μιας γειτονικής της χώρας! Μια χώρα πάνω στην οποία
είχε πέσει η γροθιά της Ρωσίας! Είπε ξαφνικά στον εαυτό του, ότι ο σχε-
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δόν λησμονημένος του φίλος είχε τηλεφωνήσει εξαιτίας ενός δικού της
μυστικού σήματος.
Τα ουράνια πλάσματα τα γνωρίζουν όλα και τα βλέπουν όλα. Αν
έπαιρνε μέρος σ' αυτή την πορεία, η Σαμπίνα θα τον έβλεπε και θα χαι
ρόταν. Θα καταλάβαινε ότι της έμενε πιστός.
«Αν παρ' όλα αυτά πήγαινα, θα μου θύμωνες;» ρώτησε τη φίλη του
με τα γυαλιά, που λυπόταν για κάθε μέρα που περνούσε μακριά του, αλ
λά που δεν μπορούσε τίποτα να του αρνηθεί.
Μερικές μέρες αργότερα, βρέθηκε σ' ένα μεγάλο αεροπλάνο στο αε
ροδρόμιο του Παρισιού. Ανάμεσα στους επιβάτες ήσαν καμιά εικοσαριά
γιατροί πλαισιωμένοι από πενήντα περίπου διανοούμενους (καθηγη
τές, συγγραφείς, βουλευτές, τραγουδιστές, ηθοποιούς και δημάρχους)
και από τετρακόσιους δημοσιογράφους και φωτογράφους που τους συ
νόδευαν.
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Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Μπανγκόκ. Οι τετρακόσιοι
εβδομήντα γιατροί, διανοούμενοι και δημοσιογράφοι κατευθύνθηκαν
στο μεγάλο σαλόνι ενός διεθνούς ξενοδοχείου όπου τους περίμεναν
ήδη άλλοι γιατροί, ηθοποιοί, τραγουδιστές και φιλόλογοι, που τους συ
νόδευαν άλλες εκατοντάδες δημοσιογράφων με τα μπλοκάκια τους, τα
μαγνητόφωνα τους, τις φωτογραφικές και τις κινηματογραφικές τους
μηχανές. Στο βάθος της αίθουσας υπήρχε ένα βάθρο, κι απάνω σ' αυτό
το βάθρο, ένα μακρύ τραπέζι στο οποίο ήσαν καθισμένοι είκοσι περίπου
Αμερικάνοι που ήδη άρχιζαν να διευθύνουν τη συγκέντρωση.
Οι Γάλλοι διανοούμενοι, στους οποίους είχε συμπεριληφθεί ο Φραντς, αισθάνονταν στο περιθώριο και ταπεινωμένοι. Η πορεία στην Κα
μπότζη ήταν δική τους ιδέα και να που οι Αμερικάνοι με το φυσικότερο
ύφος του κόσμου, έπαιρναν την υπόθεση στα χέρια τους και, επιπλέον,
μιλούσαν αγγλικά χωρίς καν ν' αναρωτηθούν αν ένας Γάλλος ή ένας
Δανός μπορούσε να τους καταλάβει. Εννοείται ότι οι Δανοί είχαν από
καιρό ξεχάσει ότι κάποτε αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο έθνος, κι έτσι απ'
όλους τους Ευρωπαίους, οι Γάλλοι ήσαν οι μόνοι που σκέφθηκαν να
διαμαρτυρηθούν. Άνθρωποι αρχών, όπως ήσαν, αρνήθηκαν να διαμαρ
τυρηθούν στην αγγλική κι απευθύνθηκαν στους Αμερικάνους που ήσαν
καθισμένοι στην εξέδρα, μιλώντας τη μητρική τους γλώσσα. Μη κατα
λαβαίνοντας λέξη απ' όσα έλεγαν, οι Αμερικάνοι απαντούσαν στα λό
για τους με ευγενικά και επιδοκιμαστικά χαμόγελα. Τέλος, οι Γάλλοι
δεν είχαν άλλη διέξοδο από τού να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους
αγγλικά. Γιατί δεν μιλάνε παρά μόνον αγγλικά σ' αυτή τη συγκέντρωση;
Υπάρχουν και Γάλλοι εδώ!
Οι Αμερικάνοι έδειξαν μεγάλη έκπληξη απ' αυτή την παράξενη πα
ρατήρηση, αλλά δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και δέχτηκαν να μετα
φράζονται όλες οι ομιλίες. Έψαξαν πολλή ώρα για ένα διερμηνέα έτσι
ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η συζήτηση. Κατόπιν, επειδή κάθε φρά
ση έπρεπε πρώτα να λέγεται αγγλικά κι έπειτα γαλλικά, η συνάντηση
πήρε το διπλό χρόνο και, για να πούμε την αλήθεια περισσότερο απ'
τον διπλό, γιατί όλοι οι Γάλλοι γνώριζαν αγγλικά, διέκοπταν τον μετα
φραστή, τον διόρθωναν και διαπληκτίζονταν μαζί του σε κάθε λέξη.
Η εμφάνιση μιας Αμερικάνας σταρ στην εξέδρα, ήταν το αποκορύ
φωμα της συγκέντρωσης. Άλλοι φωτογράφοι κι άλλοι κινηματογραφι
στές εισέβαλαν στην αίθουσα για κείνην και κάθε συλλαβή που πρόφε
ρε η καλλιτέχνις συνοδευόταν από τα κλικ-κλακ των μηχανών. Η ηθο-
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ποιος μιλούσε για τα παιδιά που υπόφεραν, για την βαρβαρότητα της
κομμουνιστικής δικτατορίας, για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ασφά
λεια, για τις απειλές που επικρέμονται των παραδοσιακών αξιών της πο
λιτισμένης κοινωνίας, για την ατομική ελευθερία και τον πρόεδρο Κάρ
τερ που ήταν καταστενοχωρημένος με όσα συνέβαιναν στην Καμπότζη.
Τις τελευταίες αυτές λέξεις τις είπε κλαίγοντας.
Τη στιγμή εκείνη, ένας νέος Γάλλος γιατρός με κόκκινο μουστάκι
σηκώθηκε κι άρχισε να ουρλιάζει: «Είμαστε εδώ για να σώσουμε τους
ετοιμοθάνατους! Δεν είμαστε εδώ για τη δόξα του προέδρου Κάρτερ!
Αυτή η εκδήλωση δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε τσίρκο αμερικάνικης
προπαγάνδας! Δεν ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε εναντίον του
κομμουνισμού, αλλά για να φροντίσουμε αρρώστους!».
Κι άλλοι Γάλλοι ενώθηκαν με τον μυστακοφόρο γιατρό. Ο μεταφρα
στής φοβόταν και δεν τολμούσε να μεταφέρει αυτά που έλεγαν. Όπως
λίγο πριν, οι είκοσι Αμερικάνοι της εξέδρας τους κοίταζαν με χαμόγελο
όλο συμπάθεια και πολλοί απ' αυτούς επιδοκίμαζαν με μια κίνηση του
κεφαλιού. Ένας μάλιστα είχε ακόμα και την ιδέα να υψώσει τη γροθιά
του επειδή ήξερε ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ευχαρίστως τη χειρονομία
αυτή σε στιγμές συλλογικής ευφορίας.
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Πώς γίνεται να δέχονται οι διανοούμενοι της αριστεράς (επειδή ο
μυστακοφόρος γιατρός ήταν ένας απ' αυτούς) να πορεύονται εναντίον
των συμφερόντων μιας χώρας κομμουνιστικής όταν μέχρι τώρα ο κομ
μουνισμός υπήρξε πάντοτε αναπόσπαστο μέρος της αριστεράς;
Όταν τα εγκλήματα της χώρας που βαφτίστηκε Σοβιετική Ένωση
έγιναν πολύ σκανδαλώδη, ο οπαδός της αριστεράς αντιμετώπισε μια
εναλλακτική λύση: ή να φτύσει την περασμένη του ζωή και να σταμα
τήσει να πηγαίνει στις πορείες, ή (με περισσότερη ή λιγότερη αμηχα
νία) να κατατάξει τη Σοβιετική Ένωση ανάμεσα στα εμπόδια για τη Με
γάλη Πορεία και να συνεχίσει το δρόμο του στην παρέλαση.
Έχω ήδη πει ότι αυτό που κάνει την αριστερά, αριστερά, είναι το
κιτς της Μεγάλης Πορείας. Η ταυτότητα του κιτς δεν προσδιορίζεται
από μια στρατηγική πολιτική, αλλά από εικόνες, μεταφορές, ένα λεξι
λόγιο. Άρα είναι δυνατό να παραβεί κανείς τη συνήθεια και να διαδη
λώσει εναντίον των συμφερόντων μιας κομμουνιστικής χώρας. Δεν εί
ναι όμως εύκολο ν' αλλάξεις τις λέξεις με άλλες λέξεις. Μπορεί κανείς
να απειλήσει με τη γροθιά του τον βιετναμικό στρατό. Δεν μπορεί να
φωνάξει: «Κάτω ο κομμουνισμός!». Γιατί «Κάτω ο κομμουνισμός!» είναι
το σύνθημα των εχθρών της Μεγάλης Πορείας, κι αυτός που δεν θέλει
να γίνει ρεζίλι οφείλει να μείνει πιστός στην καθαρότητα του προσωπι
κού του κιτς.
Δεν τα λέω όλα αυτά για να ερμηνεύσω την παρεξήγηση ανάμεσα
στο Γάλλο γιατρό και την Αμερικάνα σταρ που, μέσα στον εγωκεντρι
σμό της, νόμιζε ότι ήταν θύμα φθονερών ή μισογύνηδων. Στην πραγμα
τικότητα, ο Γάλλος γιατρός έδειχνε μια μεγάλη αισθητική ευαισθησία:
οι λέξεις «ο πρόεδρος Κάρτερ», «οι παραδοσιακές μας αξίες», «η βαρβα
ρότητα του κομμουνισμού», ήσαν μέρος του αμερικάνικου κιτς και δεν
είχαν σχέση με το κιτς της Μεγάλης Πορείας.
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Την επομένη το πρωί, επιβιβάστηκαν όλοι σε λεωφορεία για να δια
σχίσουν την Ταϊλάνδη με κατεύθυνση τα σύνορα της Καμπότζης. Το
βράδυ, έφθασαν σ' ένα χωριουδάκι όπου τους είχαν κρατήσει μερικά
σπιτάκια χτισμένα πάνω σε πασσάλους. Το ποτάμι που φούσκωνε και
τους απειλούσε, υποχρέωνε τους ανθρώπους να κατοικούν ψηλά, ενώ
κάτω, στη βάση των πασσάλων, στριμώχνονταν τα γουρούνια. Ο Φραντς κοιμόταν σ' ένα δωμάτιο μαζί με άλλους τέσσερις καθηγητές πανε
πιστημίου. Από κάτω έφθανε μέσα στον ύπνο του το γρύλισμα των γου
ρουνιών, ενώ στο πλευρό του ροχάλιζε ένας διάσημος μαθηματικός.
Το πρωί, όλοι ξαναπήραν τα λεωφορεία. Σε απόσταση δύο χιλιομέ
τρων απ' τα σύνορα, η κυκλοφορία ήταν απαγορευμένη. Δεν υπήρχε
παρά ένας στενός δρόμος, που τον φύλαγε ο στρατός και που οδηγούσε
ως το μεθοριακό φυλάκιο. Τα λεωφορεία σταμάτησαν. Κατεβαίνοντας οι
Γάλλοι διαπίστωσαν ότι για μια φορά ακόμα οι Αμερικάνοι είχαν προη
γηθεί και τους περίμεναν επικεφαλής της πορείας. Ήταν η πιο δύσκολη
στιγμή. Και πάλι, χρειάστηκε να επέμβει ο μεταφραστής και ο διαπλη
κτισμός κράτησε αρκετά. Επιτέλους επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός:
ένας Αμερικάνος, ένας Γάλλος και μία Καμποτζιανή μεταφράστρια το
ποθετήθηκαν μπροστά στην πομπή. Ακολουθούσαν οι γιατροί και πίσω
όλοι οι υπόλοιποι- η Αμερικάνα ηθοποιός βρέθηκε στην ουρά.
Ο δρόμος ήταν στενός και περνούσε ανάμεσα σε ναρκοπέδια. Κάθε
δύο λεπτά έπεφταν πάνω σ' ένα εμπόδιο: δύο όγκοι από μπετόν, τυλιγ
μένοι με συρματόπλεγμα κι ανάμεσα τους ένα στενό πέρασμα. Έπρεπε
να προχωρούν σε φάλαγγα κατά μονάδα.
Περίπου πέντε μέτρα μπροστά απ' τον Φραντς βάδιζε ένας διάσημος
Γερμανός ποιητής και τραγουδιστής ποπ, που είχε ήδη γράψει εννιακό
σια τριάντα τραγούδια για την ειρήνη και εναντίον του πολέμου. Κρα
τούσε ένα μακρύ κοντάρι με μια λευκή σημαία που πήγαινε θαυμάσια με
το πυκνό μαύρο γένι του και τον έκανε να ξεχωρίζει απ' τους άλλους.
Φωτογράφοι και κάμεραμαν έτρεχαν πάνω-κάτω γύρω απ' τη μακριά
πομπή. Έκαναν με τις μηχανές τους κλικ-κλακ και βζννντ!, έτρεχαν
μπροστά, σταματούσαν, οπισθοχωρούσαν, μαζεύονταν όλοι μαζί, έπειτα
ξανάρχιζαν να τρέχουν μπροστά. Από καιρό σε καιρό φώναζαν τ' όνομα
ενός διάσημου άντρα ή μιας διάσημης γυναίκας· αυτός που άκουγε τ'
όνομα του γύριζε μηχανικά προς το μέρος τους και, ακριβώς τη στιγμή
εκείνη, πατούσαν το κουμπί.

267

18
Κάτι πλανιόταν στον αέρα. Οι άνθρωποι επιβράδυναν το βήμα τους
και κοιτούσαν πίσω.
Η Αμερικάνα σταρ, που την είχαν βάλει στο τέλος της πομπής, αρ
νήθηκε να υποφέρει περισσότερο την ταπείνωση αυτή κι αποφάσισε να
επιτεθεί. Ήταν όπως όταν σ' έναν αγώνα πέντε χιλιομέτρων ένας δρο
μέας που ως εκείνη τη στιγμή είχε εξοικονομήσει τις δυνάμεις του και
είχε μείνει ως τότε στην ουρά της ομάδας, ορμάει ξαφνικά μπροστά και
ξεπερνάει όλους τους άλλους.
Οι άντρες χαμογελούσαν με ύφος λίγο αμήχανο και παραμέριζαν
για να διευκολύνουν τη νίκη της διάσημης «σπίντερ», αλλά οι γυναίκες
βάλθηκαν να φωνάζουν: «Στη σειρά! Εδώ δεν είναι παρέλαση για σταρ
του σινεμά!».
Η ηθοποιός δεν πτοήθηκε καθόλου και συνέχισε να προχωρεί τρέ
χοντας, ακολουθούμενη από πέντε φωτογράφους και δύο κάμεραμεν.
Μια Γαλλίδα καθηγήτρια της γλωσσολογίας, άρπαξε την ηθοποιό
απ' τους καρπούς των χεριών και της είπε (σε κάτι απαίσια αγγλικά):
«Εδώ, είναι οι γιατροί που βαδίζουν για να σώσουν αρρώστους Καμποτζιανούς που κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν είναι σώου για σταρ του σινε
μά!».
Η ηθοποιός είχε τον καρπό του χεριού της σφιγμένο σαν σε μάγγα
νο στην παλάμη της καθηγήτριας της γλωσσολογίας και δεν είχε αρκε
τή δύναμη για ν' απελευθερωθεί.
Είπε (σε εξαίρετα αγγλικά): «Άντε πηδήξου! Έχω ως τώρα πάρει
μέρος σε εκατοντάδες πορείες! Οι σταρ πρέπει να φαίνονται παντού!
Αυτή είναι η δουλειά μας! Αυτό είναι το ηθικό μας καθήκον!
- Σκατά, είπε η καθηγήτρια της γλωσσολογίας (σε εξαίρετα γαλλι
κά).
Η Αμερικάνα σταρ την κατάλαβε και ξέσπασε σε δάκρυα. «Σταθείτε
έτσι», φώναξε ένας κάμεραμαν γονατίζοντας μπροστά της.
Η ηθοποιός κοίταξε για πολύ τον φακό: τα δάκρυα κυλούσαν στα
μάγουλα της.
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Η καθηγήτρια της γλωσσολογίας άφησε επιτέλους τον καρπό του
χεριού της Αμερικάνας σταρ. Ο Γερμανός τραγουδιστής, που είχε ένα
μαύρο γένι και κρατούσε την άσπρη σημαία, φώναξε τ' όνομα της ηθο
ποιού.
Η σταρ δεν είχε ποτέ ακούσει να μιλούν γι' αυτόν, εκείνη όμως τη
στιγμή της ταπείνωσης ήταν πιο ευάλωτη απ' ό,τι συνήθως στις εκδη
λώσεις συμπάθειας και όρμησε προς το μέρος του. Ο ποιητής-τραγουδιστής, πέρασε το κοντάρι της σημαίας στο αριστερό του χέρι για ν' αγκα
λιάσει με το δεξί τους ώμους της ηθοποιού.
Φωτογράφοι και κάμεραμαν χοροπηδούσαν γύρω από την ηθοποιό
κι απ' τον τραγουδιστή. Ένας διάσημος Αμερικανός φωτογράφος ήθελε
να τραβήξει τα δυο τους πρόσωπα με φόντο τη σημαία, πράγμα που δεν
ήταν εύκολο δοθέντος του ύψους του κονταριού. Άρχισε να τρέχει οπι
σθοχωρώντας σ' έναν ορυζώνα. Έτσι ήταν που πάτησε μια νάρκη. Έγινε
μια έκρηξη και το κορμί του διαμελισμένο, σκορπίστηκε σε κομμάτια
στον αέρα, πιτσιλίζοντας με αίμα τη διεθνή διανόηση.
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός ήσαν κατατρομαγμένοι και έμειναν
καρφωμένοι στη θέση τους. Και οι δύο σήκωσαν το βλέμμα στη σημαία.
Ήταν γεμάτη αίματα. Στην αρχή, το θέαμα αυτό δεν έκανε άλλο από το
ν' αυξήσει τον τρόμο τους. Μετά, και πολλές φορές ακόμα, ύψωσαν δει
λά το βλέμμα κι άρχισαν να χαμογελούν. Δοκίμαζαν μια παράξενη,
πρωτόγνωρη περηφάνια, στην ιδέα ότι η σημαία τους είχε καθαγιαστεί
απ' το αίμα. Ξανάρχισαν να περπατούν.
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Τα σύνορα ήσαν ένα ποταμάκι, αλλά δεν φαινόταν επειδή σ' όλο
του το μήκος υψωνόταν ένας τοίχος ενάμιση μέτρο ύψος κι επάνω του
ήταν σάκοι με άμμο για τους Ταϊλανδούς σκοπευτές. Ο τοίχος δεν στα
ματούσε παρά σ' ένα μόνο σημείο. Εκεί μια αψιδωτή γέφυρα ένωνε τις
δυο όχθες. Κανένας δεν έπρεπε να προχωρήσει. Βιετναμικά στρατεύμα
τα κατοχής στάθμευαν από την άλλη μεριά του ποταμού, αλλά ούτε αυ
τά φαίνονταν. Οι θέσεις τους ήταν θαυμάσια καμουφλαρισμένες. Πά
ντως, καμιά αμφιβολία δεν υπήρχε ότι αθέατοι Βιετναμέζοι θ' άρχιζαν
αμέσως πυρ μόλις κάποιος θα επιχειρούσε να διασχίσει τη γέφυρα.
Μέλη της συνοδείας πλησίασαν τον τοίχο και τεντώθηκαν στις μύ
τες των ποδιών. Ο Φραντς στηρίχτηκε σ' ένα κενό διάστημα ανάμεσα σε
δύο σάκους και προσπάθησε να δει. Δεν μπόρεσε να δει τίποτα γιατί τον
έσπρωξε ένας φωτογράφος που πίστευε ότι είχε το δικαίωμα να πάρει τη
θέση του.
Στράφηκε. Επτά φωτογράφοι ήσαν καθισμένοι πάνω στα κλαδιά
ενός μοναχικού δέντρου, ίδιοι με ένα σμήνος από τεράστιες κουρούνες,
με τα μάτια τους καρφωμένα στην απέναντι όχθη.
Τη στιγμή εκείνη, η διερμηνέας που πήγαινε επικεφαλής της πο
μπής κόλλησε τα χείλια της σ' ένα χοντρό χωνί και βάλθηκε να φωνάζει
στη γλώσσα των Χμέρ προς την άλλη όχθη: υπάρχουν εδώ γιατροί που
απαιτούν να γίνουν δεκτοί στο καμποτζιανό έδαφος και να προσφέρουν
ιατρική βοήθεια- η ενέργεια τους δεν έχει τον χαρακτήρα πολιτικής
επέμβασης- το μόνο πράγμα που τους παρακινεί είναι η ανησυχία τους
για την ανθρώπινη ζωή.
Μια απίστευτη σιωπή ήταν η απάντηση από την άλλη μεριά. Μια
σιωπή τόσο απόλυτη, που όλοι ένιωσαν να τους σφίγγει η αγωνία. Το
μόνο που ακουγόταν μέσα σ' αυτή τη σιωπή ήσαν τα κλικ-κλακ των φω
τογραφικών μηχανών, σαν το τραγούδι κάποιου εξωτικού εντόμου.
Ο Φραντς είχε ξαφνικά την εντύπωση ότι η Μεγάλη Πορεία έφθα
νε στο τέρμα της. Γύρω απ' την Ευρώπη ορθώνονται τα τείχη της σιωπής
και ο χώρος όπου ξετυλίγονταν η Μεγάλη Πορεία δεν ήταν παρά μια
μικρή εξέδρα στο κέντρο του πλανήτη. Τα πλήθη που άλλοτε συνωθού
νταν κάτω απ' την εξέδρα, είχαν φύγει από πολύ καιρό και η Μεγάλη
Πορεία συνεχιζόταν μέσα στη μοναξιά και χωρίς θεατές. Ναι, η Μεγάλη
Πορεία συνεχίζεται, σκεφτόταν ο Φραντς, παρά την αδιαφορία του κό
σμου, αλλά αποπνέει νευρικότητα, είναι πυρετική, χθες ήταν εναντίον
της αμερικάνικης κατοχής στο Βιετνάμ, σήμερα εναντίον της βιετναμι-
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κής κατοχής στην Καμπότζη, χθες για το Ισραήλ, σήμερα για τους Πα
λαιστίνιους, χθες για την Κούβα, αύριο εναντίον της Κούβας, και πά
ντοτε εναντίον της Αμερικής, κάθε φορά εναντίον των σφαγών και κάθε
φορά για να υποστηριχθούν άλλες σφαγές, η Ευρώπη παρελαύνει, και
για να μπορέσει ν' ακολουθήσει το ρυθμό των γεγονότων χωρίς να της
ξεφύγει κανένα, επιταχύνει όλο και περισσότερο το βήμα της, έτσι που
η Μεγάλη Πορεία γίνεται μια παρέλαση ανθρώπων βιαστικών, που
προχωρούν καλπάζοντας, και η σκηνή όλο και συρρικνώνεται, μέχρι
που θα 'ρθεί μια μέρα που δεν θα είναι παρά μια κουκίδα χωρίς διαστά
σεις.
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Η διερμηνέας φώναξε και πάλι, για δεύτερη φορά, μέσα στο χωνί
της. Όπως και πριν, αντί γι' άλλη απάντηση επικράτησε μια τεράστια
σιωπή, απόλυτα αδιάφορη.
Ο Φραντς κοίταζε. Αυτή η σιωπή απ' την άλλη όχθη τους χτυπούσε
όλους στο πρόσωπο σαν χαστούκι. Ακόμα κι ο τραγουδιστής με τη λευ
κή σημαία και η Αμερικάνα ηθοποιός έδειχναν διστακτικοί κι αμήχανοι.
Ο Φραντς ξαφνικά συνειδητοποίησε πόσο γελοία ήταν η κατάσταση
όλων τους, αλλά η συνειδητοποίηση αυτή δεν τον απομάκρυνε απ' τους
υπόλοιπους, δεν του ενέπνεε καμιά ειρωνεία, αντίθετα, ένιωθε για
όλους μια απέραντη αγάπη, σαν την αγάπη που νιώθει κανείς για τους
κατάδικους. Ναι, η Μεγάλη Πορεία φτάνει στο τέρμα της, υπάρχει όμως
λόγος να την προδώσει ο Φραντς; Και η ίδια η ζωή του μήπως δεν φτά
νει κι αυτή στο τέρμα της; Πρέπει να χλευάσει κανείς την επιδειξιμανία
εκείνων που συνόδευσαν ως τα σύνορα της Καμπότζης τους θαρραλέους
γιατρούς; Μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο όλοι αυτοί οι άνθρωποι από
το να προσφέρουν ένα θέαμα; Τους μένει τίποτα καλύτερο;
Ο Φραντς έχει δίκιο. Σκέφτομαι το δημοσιογράφο που οργάνωνε
στην Πράγα μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την αμνηστία
των πολιτικών κρατουμένων. Ήξερε καλά ότι η εκστρατεία αυτή δεν θα
βοηθούσε τους φυλακισμένους. Ο πραγματικός σκοπός δεν ήταν η απε
λευθέρωση των κρατουμένων, αλλά το να φανεί πως υπάρχουν ακόμα
άνθρωποι που δεν φοβούνται. Αυτό που έκανε ήταν μια επίδειξη, αλλά
δεν είχε άλλη δυνατότητα. Δεν είχε εκλογή: ή να κάνει μια επίδειξη ή
να μην κάνει τίποτα. Υπάρχουν περιστάσεις όπου ο άνθρωπος είναι κα
ταδικασμένος να δώσει μια παράσταση. Ο αγώνας του εναντίον της σιω
πηλής εξουσίας (εναντίον της σιωπηλής εξουσίας της άλλης όχθης του
ποταμού, εναντίον της αστυνομίας που μεταμορφώνεται σε βουβά μι
κρόφωνα κρυμμένα μέσα στον τοίχο), είναι ο αγώνας ενός θιάσου που
επιτίθεται σ' ένα στρατό. Ο Φραντς είδε το φίλο του απ' τη Σορβόννη
να σηκώνει τη γροθιά και ν' απειλεί τη σιωπή της άλλης όχθης.
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Για τρίτη φορά, η διερμηνέας φώναξε απ' το μεγάφωνο της. Και πά
λι, της αποκρίθηκε η σιωπή, μεταβάλλοντας ξαφνικά την αγωνία του
Φραντς σε άγρια λύσσα. Βρισκόταν μερικά μέτρα μακριά απ' τη γέφυρα
που χώριζε την Ταϊλάνδη απ' την Καμπότζη και του ήρθε η επιθυμία να
τρέξει προς τα εκεί, να εκσφενδονίσει προς τον ουρανό φρικτές βλαστήμιες και να πεθάνει μέσα στη τεράστια βροντή των πυροβολισμών.
Η ξαφνική αυτή επιθυμία του Φραντς μας θυμίζει κάτι· ναι, μας θυ
μίζει το γιο του Στάλιν που έτρεξε να πέσει πάνω στα ηλεκτροφόρα κα
λώδια επειδή δεν μπορούσε να βλέπει τους πόλους της ανθρώπινης
ύπαρξης να πλησιάζουν μέχρι το σημείο που ν' αγγίζονται, έτσι ώστε να
μην υπάρχει πια διαφορά ανάμεσα στο ευγενές και στο ποταπό, ανάμε
σα στον άγγελο και στη μύγα, ανάμεσα στο Θεό και στα σκατά.
Ο Φραντς δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι η δόξα της Μεγάλης
Πορείας θα καταντούσε κωμική ματαιοδοξία ανθρώπων που παρελαύ
νουν, και ότι ο μεγαλειώδης πάταγος της ευρωπαϊκής ιστορίας θα εξα
φανιζόταν μέσα σε μια ατέλειωτη σιγή, έτσι ώστε να μην υπάρχει πια
καμιά διαφορά ανάμεσα στην ιστορία και στη σιγή. Θα ήθελε να βάλει
την ίδια του τη ζωή πάνω στη ζυγαριά για ν' αποδείξει ότι η Μεγάλη
Πορεία ζυγίζει περισσότερο απ' τα σκατά.
Δεν είναι όμως δυνατόν ν' αποδειχθεί τίποτα σχετικό. Πάνω στον
ένα δίσκο της ζυγαριάς υπήρχαν τα σκατά, ο γιος του Στάλιν είχε βάλει
όλο του το κορμί πάνω στον άλλο δίσκο και η ζυγαριά δεν είχε κουνή
σει.
Αντί να πάει να σκοτωθεί, ο Φραντς έσκυψε το κεφάλι και ξανάφυ
γε, σε φάλαγγα κατά μονάδα, μαζί με όλους τους άλλους, προς το λεω
φορείο.
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Όλοι έχουμε ανάγκη να μας κοιτάνε. Ανάλογα με το τι είδους είναι
το Βλέμμα κάτω απ' το οποίο θέλουμε να ζούμε, μπορούμε να κατατα
γούμε σε τέσσερις κατηγορίες.
Η πρώτη αναζητάει το βλέμμα ενός ατέλειωτου αριθμού ανώνυμων
ματιών, μ' άλλα λόγια το βλέμμα του κοινού. Είναι η περίπτωση του
Γερμανού τραγουδιστή και της Αμερικάνας σταρ, είναι επίσης η περί
πτωση του δημοσιογράφου με το σουβλερό πηγούνι. Είχε συνηθίσει
τους αναγνώστες του, κι όταν οι Ρώσοι έκλεισαν το περιοδικό του είχε
την εντύπωση ότι βρέθηκε σε μια ατμόσφαιρα εκατό φορές πιο πνιγηρή.
Κανένας δεν μπορούσε να του υποκαταστήσει το βλέμμα των άγνωστων
ματιών. Είχε την εντύπωση ότι πνιγόταν κι έπειτα, μια μέρα, κατάλαβε
ότι η αστυνομία τον ακολουθούσε βήμα προς βήμα, τον παρακολουθού
σε όταν τηλεφωνούσε και ακόμα τον φωτογράφιζε διακριτικά στο δρό
μο. Ξαφνικά, υπήρχαν μάτια ανώνυμα που τον συνόδευαν και μπορούσε
πάλι ν' αναπνέει! Απευθυνόταν θεατρικά στα μικρόφωνα που ήσαν
κρυμμένα στον τοίχο. Στην αστυνομία, ξανάβρισκε το χαμένο του κοινό.
Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν εκείνοι που δεν μπορούν να ζή
σουν χωρίς το βλέμμα ενός πλήθους γνώριμων ματιών. Είναι οι ακούρα
στοι οργανωτές κοκτέιλ και δείπνων. Είναι πιο ευτυχισμένοι απ' τους
ανθρώπους της πρώτης κατηγορίας που όταν χάνουν το κοινό τους φα
ντάζονται ότι έσβησαν τα φώτα στο σαλόνι της ζωής τους. Αυτό συμβαί
νει σε όλους σχεδόν, τη μια μέρα ή την άλλη. Οι άνθρωποι που ανή
κουν στη δεύτερη κατηγορία, αυτοί, καταφέρνουν πάντοτε να προμη
θευτούν βλέμματα. Η Μαρί-Κλωντ και η κόρη του Φραντς είναι απ' αυ
τούς. Έπειτα είναι η τρίτη κατηγορία, η κατηγορία αυτών που έχουν
την ανάγκη να βρίσκονται κάτω απ' το βλέμμα του αγαπημένου προσώ
που. Η κατάσταση τους είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατάσταση των
ανθρώπων της πρώτης ομάδας. Αν τα μάτια του αγαπημένου προσώπου
κλείσουν, το σαλόνι βυθίζεται στο σκοτάδι. Ανάμεσα σ' αυτά εδώ τα
άτομα πρέπει κανείς να κατατάξει την Τερέζα και τον Τόμας.
Τέλος, υπάρχει η τέταρτη κατηγορία, η πιο σπάνια, αυτών που ζουν
κάτω απ' τα φανταστικά βλέμματα πλασμάτων που είναι απόντα. Είναι
οι ονειροπόλοι. Παραδείγματος χάριν, ο Φραντς. Αν έφτασε ως τα σύ
νορα της Καμπότζης, αυτό έγινε αποκλειστικά εξαιτίας της Σαμπίνας.
Το λεωφορείο χοροπηδάει πάνω στον ταϊλανδέζικο δρόμο κι αισθάνε
ται απάνω του σταθερό το βλέμμα της.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο γιος του Τόμας. Θα τον ονομάσω
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Σιμόν. (Θα χαρεί μ' ένα όνομα βιβλικό, όπως ο πατέρας του). Καθώς εί
χε εκτεθεί με την εκστρατεία για τις υπογραφές, τον απέβαλαν απ' το
πανεπιστήμιο. Η κοπέλα με την οποία σχετιζόταν ήταν η ανιψιά ενός
παπά της επαρχίας. Την παντρεύτηκε, έγινε οδηγός τρακτέρ σ' ένα συ
νεταιρισμό, καθολικός θρησκευόμενος και πατέρας. Έμαθε ότι και ο Τό
μας κατοικούσε στην εξοχή κι αυτό τον ευχαρίστησε. Χάρη στο πεπρω
μένο, οι ζωές τους είχαν αποκτήσει συμμετρία! Αυτό ήταν που τον πα
ρακίνησε να του γράψει ένα γράμμα. Δεν ζητούσε απάντηση. Δεν ήθελε
παρά ένα πράγμα: να στρέψει ο Τόμας το βλέμμα του στη ζωή του.
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Ο Φραντς και ο Σιμόν είναι οι ονειροπόλοι σ' αυτό το μυθιστόρημα.
Αντίθετα απ' τον Φραντς, ο Σιμόν δεν αγαπούσε τη μητέρα του. Από
τα μικρά του χρόνια αναζητούσε τον μπαμπά του. Ήταν έτοιμος να πι
στέψει ότι η αδικία που του είχε κάνει ο πατέρας του, ακολούθησε ένα
άδικο που του είχαν κάνει εκείνου, κι αυτό την εξηγούσε. Ποτέ δεν του
είχε κρατήσει κακία γι' αυτήν και είχε αρνηθεί να συμμαχήσει με τη μη
τέρα του που περνούσε τον καιρό της συκοφαντώντας τον Τόμας.
Έζησε μαζί της ως τα δεκαοχτώ του χρόνια και, όταν τελείωσε το γυ
μνάσιο, έφυγε για να σπουδάσει στην Πράγα. Τότε, ο Τόμας έπλενε
ήδη τζάμια. Ο Σιμόν πολλές φορές του έστηνε καρτέρι στο δρόμο για
να προκαλέσει μια τυχαία συνάντηση, αλλά ο πατέρας του δεν σταμα
τούσε ποτέ.
Αν είχε προσκολληθεί στον πρώην δημοσιογράφο με το σουβλερό
πηγούνι, αυτό είχε γίνει μόνον επειδή του θύμιζε την τύχη του πατέρα
του. Ο δημοσιογράφος δεν γνώριζε το όνομα του Τόμας. Το άρθρο για
τον Οιδίποδα είχε πια ξεχαστεί και έμαθε την ύπαρξη του απ' τον Σιμόν
που του ζητούσε να πάνε να δουν μαζί τον Τόμας για να του προτείνουν
να υπογράψει μια αναφορά. Ο δημοσιογράφος δεν δέχτηκε παρά μόνον
για να ευχαριστήσει τον νεαρό που τον αγαπούσε πολύ.
Όταν ο Σιμόν σκεφτόταν τη συνάντηση αυτή, ντρεπόταν για την
ταραχή του. Σίγουρα δεν θα του είχε αρέσει του πατέρα του. Αντί
στροφα, σ' εκείνον είχε αρέσει ο πατέρας του. Θυμόταν την κάθε μια
απ' τις κουβέντες του και του έδινε όλο και περισσότερο δίκιο. Μια
φράση ιδιαίτερα είχε χαραχτεί στη μνήμη του: «Το να τιμωρήσει κα
νείς αυτούς που δεν ήξεραν τι έκαναν, είναι μια βάρβαρη πράξη».
Όταν ο θείος της φίλης του, του έδωσε μια Βίβλο, εντυπωσιάστηκε απ'
τα λόγια του Ιησού: «Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». Ήξερε
πως ο πατέρας του ήταν άθεος, αλλά η ομοιότητα των δύο φράσεων
ήταν γι' αυτόν ένα μυστικό σημάδι: ο πατέρας του επιδοκίμαζε το δρό
μο που είχε διαλέξει.
Κατοικούσε στην εξοχή περισσότερο από δύο χρόνια, όταν πήρε ένα
γράμμα του Τόμας που τον καλούσε σπίτι του. Η συνάντηση ήταν φιλι
κή, ο Σιμόν αισθανόταν άνετα και δεν τραύλιζε πια καθόλου. Ίσως δεν
αντιλαμβανόταν ότι μεταξύ τους δεν καταλαβαίνονταν πολύ. Περίπου,
τέσσερις μήνες αργότερα, πήρε ένα τηλεγράφημα. Ο Τόμας και η γυ
ναίκα του είχαν πεθάνει λιωμένοι κάτω από ένα καμιόνι.
Τότε ήταν που άκουσε να μιλούν για μια γυναίκα που κάποτε ήταν
276

ερωμένη του πατέρα του και που τώρα ζούσε στη Γαλλία. Έμαθε τη δι
εύθυνση της. Καθώς είχε απελπιστικά ανάγκη από ένα φανταστικό
βλέμμα που να παρατηρεί τη ζωή του, της έγραφε από καιρό σε καιρό
μεγάλα γράμματα.
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Μέχρι το τέλος της ζωής της, η Σαμπίνα εξακολουθούσε να παίρνει
γράμματα απ' αυτόν τον θλιβερό επιστολογράφο του χωριού. Πολλά
δεν ανοίχτηκαν ποτέ, γιατί η χώρα απ' την οποία κατάγεται την ενδιέ
φερε όλο και λιγότερο.
Ο ηλικιωμένος κύριος πέθανε και η Σαμπίνα έφυγε να εγκατασταθεί
στην Καλιφόρνια. Πάντοτε όλο και δυτικότερα, πάντοτε όλο και πιο μα
κριά απ' τη Βοημία.
Οι πίνακες της πουλιούνται καλά κι αγαπάει πολύ την Αμερική.
Μόνον στην επιφάνεια όμως. Κάτω απ' την επιφάνεια, υπάρχει ένας
κόσμος που της είναι ξένος. Κάτω απ' τη γη δεν υπάρχει ούτε παππούς,
ούτε θείος. Φοβάται ν' αφεθεί να την κλείσουν σ' ένα φέρετρο για να κα
τεβεί στη γη της Αμερικής.
Γι' αυτό έχει συντάξει μια διαθήκη στην οποία ορίζει ότι η σορός της
πρέπει να καεί και η στάχτη να σκορπιστεί. Η Τερέζα και ο Τόμας πέθα
ναν υπό το σημείο της βαρύτητας. Εκείνη θέλει να πεθάνει υπό το ση
μείο της ελαφρότητας. Θα είναι πιο ελαφριά απ' τον αέρα. Κατά τον
Παρμενίδη, είναι η μετατροπή του αρνητικού σε θετικό.
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Το λεωφορείο σταμάτησε μπροστά σ' ένα ξενοδοχείο της Μπαν
γκόκ. Κανένας πια δεν είχε όρεξη να οργανώσει συγκεντρώσεις. Οι άν
θρωποι σκορπίστηκαν σε μικρές ομάδες στην πόλη, μερικοί για να επι
σκεφθούν ναούς, άλλοι για να πάνε στο μπορντέλο. Ο φίλος του απ' τη
Σορβόννη πρότεινε στον Φραντς να περάσουν μαζί τη βραδιά, αλλά
εκείνος προτιμούσε να μείνει μόνος.
Έπεφτε η νύχτα όταν βγήκε. Σκεφτόταν συνέχεια τη Σαμπίνα κι αι
σθανόταν απάνω του το επίμονο βλέμμα της κάτω απ' το οποίο πάντοτε
άρχιζε ν' αμφιβάλλει για τον εαυτό του, γιατί δεν ήξερε τι πραγματικά
σκεφτόταν η Σαμπίνα. Κι αυτή τη φορά ακόμα αυτό το βλέμμα του προ
καλούσε σύγχυση. Μήπως τον κοροϊδεύει; Μήπως βρίσκει ηλίθια τη
λατρεία του; Μήπως θα ήθελε να του πει ότι επιτέλους θα 'πρεπε να συ
μπεριφερθεί σαν ενήλικας και ν' αφοσιωθεί απόλυτα στη φίλη που η
ίδια του είχε στείλει;
Προσπάθησε να φέρει στο νου του το πρόσωπο με τα μεγάλα στρογ
γυλά γυαλιά. Καταλάβαινε πόσο ευτυχισμένος ήταν με τη φοιτήτρια
του. Το ταξίδι στην Καμπότζη του φαινόταν ξαφνικά γελοίο και ασήμα
ντο. Στο βάθος γιατί να έχει έρθει ως εδώ; Τώρα το ήξερε. Αν είχε κάνει
το ταξίδι αυτό, ήταν για να καταλάβει επιτέλους ότι η αληθινή του ζωή,
η μόνη πραγματική του ζωή, δεν ήσαν ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε η Σα
μπίνα, αλλά η φοιτήτρια του με τα γυαλιά! Αν είχε κάνει το ταξίδι αυτό,
ήταν για να πεισθεί ότι η πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω απ' το
όνειρο, πολύ παραπάνω απ' τ' όνειρο.
Έπειτα μια μορφή αναδύθηκε απ' τη σκιά και του είπε μερικές λέξεις
σε μια άγνωστη γλώσσα. Την κοίταζε με μια έκπληξη ανάμεικτη με συ
μπόνια. Ο άγνωστος υποκλινόταν, χαμογελούσε και δεν σταματούσε να
μιλάει σε μια ακατανόητη γλώσσα μ' ένα ύφος πολύ επίμονο. Τι του
έλεγε; Νόμισε ότι τον παρακαλούσε να τον ακολουθήσει. Ο άντρας τον
πήρε απ' το χέρι και τον τράβηξε. Ο Φραντς σκέφθηκε ότι τον χρειάζο
νταν. Μήπως δεν είχε έρθει ως εδώ για το τίποτα; Μήπως τον είχαν κα
λέσει εδώ για να βοηθήσει κάποιον;
Ξαφνικά δύο άλλοι ξεφύτρωσαν δίπλα στον άνθρωπο που μιλούσε
στην ακατανόητη γλώσσα κι ο ένας απ' τους δύο διέταξε τον Φραντς να
τους δώσει χρήματα.
Τη στιγμή εκείνη το κορίτσι με τα γυαλιά εξαφανίστηκε από το συ
νειδητό του πεδίο. Ήταν η Σαμπίνα που τον κοιτούσε πάλι, n Σαμπίνα
με το μεγαλειώδες πεπρωμένο, που δεν ήταν πραγματική, η Σαμπίνα
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μπροστά στην οποία εκείνος αισθανόταν τόσος δα μικρός. Τα μάτια της
ήταν καρφωμένα απάνω του σε μια έκφραση θυμού και δυσαρέσκειας:
ακόμα μια φορά τον έπιαναν κορόιδο; ακόμα μια φορά βρισκόταν κάποι
ος να εκμεταλλευθεί τη βλακώδη καλοσύνη του;
Με μια απότομη κίνηση, απελευθερώθηκε απ' τον άνθρωπο που τον
είχε γραπώσει απ' το μανίκι. Ήξερε ότι η Σαμπίνα πάντοτε αγαπούσε τη
δύναμη του. Άρπαξε το μπράτσο του δεύτερου που είχε υψωθεί ενα
ντίον του. Το έσφιξε δυνατά και, κάνοντας μια θαυμάσια λαβή τζούντο,
τον έκανε να στριφογυρίσει πάνω απ' το κεφάλι του.
Τώρα ήταν ευχαριστημένος απ' τον εαυτό του. Τα μάτια της Σαμπίνας δεν τον άφηναν. Ποτέ πια δεν θα τον ξανάβλεπαν να ταπεινώνεται!
Ποτέ πια δεν θα τον ξανάβλεπαν να υποχωρεί! Ο Φραντς δεν θα ήταν
ποτέ πια αδύναμος και συναισθηματικός.
Δοκίμαζε ένα σχεδόν χαρωπό μίσος γι' αυτούς τους ανθρώπους που
είχαν θελήσει να παίξουν με την αφέλεια του. Στεκόταν ελαφρά σκυμ
μένος και δεν τους άφηνε απ' τα μάτια του. Ξαφνικά όμως, τον χτύπησε
στο κεφάλι κάτι βαρύ και σωριάστηκε. Καταλάβαινε αόριστα ότι κάπου
τον μετέφεραν. Έπειτα βυθίστηκε στο κενό. Αισθάνθηκε ένα βίαιο χτύ
πημα και έχασε τις αισθήσεις του.
Ξύπνησε πολύ αργότερα σ' ένα νοσοκομείο της Γενεύης. Η ΜαρίΚλωντ έσκυβε πάνω απ' το κρεβάτι του. Ήθελε να της πει ότι δεν την
ήθελε εδώ. Ήθελε να ειδοποιήσουν αμέσως τη φοιτήτρια με τα γυαλιά.
Εκείνη σκεφτόταν και κανέναν άλλο. Ήθελε να φωνάξει ότι δεν μπο
ρούσε να υποφέρει κανέναν άλλο στο προσκέφαλο του. Αλλά διαπί
στωσε με τρόμο ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Κοίταζε τη Μαρί-Κλωντ
μ' ένα βλέμμα που ξεχείλιζε από μίσος και ήθελε να γυρίσει προς τον
τοίχο για να μην την βλέπει. Αλλά δεν μπορούσε να κουνήσει το σώμα
του. Προσπάθησε να γυρίσει το κεφάλι. Αλλά ούτε και με το κεφάλι του
μπορούσε να κάνει την παραμικρή κίνηση. Έκλεισε τα μάτια του για να
μη βλέπει.
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Ο Φραντς νεκρός ανήκει επιτέλους στη νόμιμη σύζυγο του, όπως
ποτέ άλλοτε δεν της ανήκε. Η Μαρί-Κλωντ αποφασίζει για τα πάντα,
επιφορτίζεται με την οργάνωση της κηδείας, στέλνει τ' αγγελτήρια, πα
ραγγέλνει τα στεφάνια, φτιάχνει ένα μαύρο φόρεμα που στην πραγματι
κότητα είναι φόρεμα νυφικό. Ναι, για τη σύζυγο, η ταφή του συζύγου
είναι επιτέλους ο αληθινός γάμος! Το επιστέγασμα της ζωής της! Η
ανταμοιβή όλων των πόνων της!
Άλλωστε ο παπάς το καταλαβαίνει καλά και, πάνω στον τάφο, μιλά
ει για την άφθαρτη συζυγική αγάπη που πέρασε από τόσες δοκιμασίες
αλλά που έμεινε για τον αποβιώσαντα, ως το τέλος της ζωής του, ένα σί
γουρο λιμάνι όπου μπόρεσε να επιστρέψει την ύστατη στιγμή. Ακόμα
και ο συνάδελφος του Φραντς που η Μαρί-Κλωντ του ζήτησε να πει με
ρικά λόγια πάνω στο φέρετρο, αποτίνει κυρίως φόρο τιμής στη σύζυγο
του νεκρού.
Κάπου πίσω, στριμωγμένη μες στο πλήθος και με μια φίλη που τη
στηρίζει, είναι το κορίτσι με τα γυαλιά. Έχει πνίξει τόσα δάκρυα κι έχει
καταπιεί τόσα χάπια που πριν από το τέλος της τελετής την πιάνουν
σπασμοί. Διπλώνεται στα δύο, κρατάει την κοιλιά της και χρειάζεται να
τη βοηθήσει η φίλη της για να βγει απ' το νεκροταφείο.
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Μόλις πήρε το τηλεγράφημα του προέδρου του συνεταιρισμού, κα
βάλησε τη μοτοσικλέτα του και πήρε δρόμο. Ανέλαβε την ταφή. Στον
τάφο, ζήτησε να χαράξουν κάτω απ' το όνομα του πατέρα του αυτή την
επιγραφή: Ήθελε τη Βασιλεία των Ουρανών επί Γης.
Ήξερε καλά ότι ο πατέρας του ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε τα λόγια
αυτά. Αλλά ήταν βέβαιος ότι αυτά τα λόγια εκφράζανε ακριβώς αυτό
που ήθελε ο πατέρας του. Η Βασιλεία των Ουρανών σημαίνει τη δικαι
οσύνη. Ο Τόμας διψούσε για έναν κόσμο που θα βασίλευε η δικαιοσύ
νη. Ο Σιμόν δεν είχε μήπως το δικαίωμα να εκφράσει τη ζωή του πατέ
ρα του με το δικό του λεξιλόγιο; Δεν είναι αυτό, από αμνημονεύτων
χρόνων, το δικαίωμα όλων των κληρονόμων;
Μετά από μια μακριά περιπλάνηση, η επιστροφή, μπορεί να διαβά
σει κανείς πάνω στο μνημείο του Φραντς. Η επιγραφή αυτή μπορεί να
ερμηνευθεί σαν ένα σύμβολο θρησκευτικό: η περιπλάνηση στη γήινη
ζωή, η επιστροφή στους κόλπους του Θεού. Αλλά οι μυημένοι γνωρί
ζουν ότι η φράση αυτή έχει επίσης ένα νόημα εντελώς ανίερο. Άλλω
στε, η Μαρί-Κλωντ μιλάει γι' αυτό συνεχώς.
Ο Φραντς, αυτός ο αγαπητός, ο καλός Φραντς, δεν μπόρεσε να υπο
φέρει την κρίση των πενήντα. Έπεσε στα νύχια ενός κοριτσόπουλου!
Δεν ήταν ούτε καν όμορφη (έχετε παρατηρήσει αυτά τα πελώρια γυαλιά
που ελάχιστα την αφήνουν να διακρίνεται πίσω τους;). Αλλά ένας πε
νηντάρης (όλοι το ξέρουμε!) θα πουλούσε την ψυχή του για ένα κομμά
τι νεαρής σάρκας. Μόνο η ίδια του η γυναίκα μπορεί να καταλάβει πόσο
είχε υποφέρει γι' αυτό! Για κείνον, ήταν ένα αληθινό ηθικό μαρτύριο!
Γιατί στο βάθος της ψυχής του, ο Φραντς ήταν ένας άνθρωπος τίμιος και
καλός. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς αυτό το παράλογο και
απελπισμένο ταξίδι σε μια χαμένη γωνιά της Ασίας; Πήγε να βρει το θά
νατο του. Ναι, η Μαρί-Κλωντ ήταν σίγουρη γι' αυτό. Ο Φραντς έψαχνε
συνειδητά το θάνατο. Στις τελευταίες του μέρες, τότε που πέθαινε και
δεν χρειαζόταν πια να λέει ψέματα, δεν ήθελε να βλέπει παρά εκείνην.
Δεν μπορούσε πια να μιλήσει, αλλά τουλάχιστον την ευχαριστούσε με
το βλέμμα. Τα μάτια του της ζητούσαν να τον συγχωρήσει. Και τον είχε
συγχωρήσει.
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Τι απόμεινε απ' τους ανθρώπους που πέθαιναν στην Καμπότζη;
Μια μεγάλη φωτογραφία της Αμερικάνας σταρ που κρατούσε στην
αγκαλιά της ένα παιδί κίτρινο.
Τι απόμεινε απ' τον Τόμας;
Μια επιγραφή: Ήθελε τη Βασιλεία των Ουρανών επί Γης. Τι από
μεινε απ' τον Μπετόβεν;
Ένας στρυφνός άνθρωπος με μια απίθανη χαίτη, που προφέρει με
βαθιά φωνή: «Es muss sein!».
Τι απόμεινε απ' τον Φραντς;
Μια επιγραφή: Μετά από μια μακριά περιπλάνηση, η επιστροφή.
Και ούτω καθ' εξής, και ούτω καθ' εξής. Πριν ξεχαστούμε, θα μεταβλη
θούμε σε κιτς. Το κιτς είναι ο ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ είναι και λή
θης.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΡΕΝΙΝ

1
Το παράθυρο έβλεπε σε μια πλαγιά σπαρμένη από στριφτούς κορ
μούς μηλιάς. Πάνω απ' την πλαγιά, το δάσος έκλεινε τον ορίζοντα και η
καμπύλη των λόφων απλωνόταν μακριά. Το σούρουπο, μια σελήνη λευ
κή ξεχώριζε στο χλωμό ουρανό και ήταν η στιγμή που η Τερέζα έβγαινε
στο κατώφλι. Η σελήνη, μετέωρη σ' έναν ουρανό που ακόμα δεν είχε
σκοτεινιάσει, έμοιαζε με λάμπα που είχαν ξεχάσει να τη σβήσουν το πρωί
και που έμενε όλη την ημέρα αναμμένη στο νεκρικό θάλαμο.
Οι στριφτές μηλιές φύτρωναν στην πλαγιά και καμιά τους δεν μπο
ρούσε να εγκαταλείψει το μέρος όπου είχε ριζώσει, όπως η Τερέζα και ο
Τόμας δεν θα μπορούσαν ποτέ πια να εγκαταλείψουν αυτό το χωριό. Εί
χαν πουλήσει το αυτοκίνητο τους, την τηλεόραση τους, το ραδιόφωνο
τους, για να μπορέσουν ν' αγοράσουν ένα σπιτάκι μ' ένα κήπο από ένα
χωρικό που είχε φύγει να εγκατασταθεί στην πόλη.
Το να πάνε να ζήσουν στην εξοχή ήταν η μόνη πιθανότητα φυγής
που τους έμενε, γιατί στην εξοχή υπήρχε διαρκής έλλειψη ανθρώπων
και περίσσευμα σπιτιών. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για το πολιτικό πα
ρελθόν εκείνων που δέχονταν να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια ή
στα δάση και κανένας δεν τους φθονούσε.
Η Τερέζα ήταν ευτυχισμένη που είχε φύγει απ' την πόλη και ήταν
μακριά απ' το μπαρ με τους μεθυσμένους πελάτες και τις άγνωστες γυ
ναίκες που άφηναν τις σεξουαλικές τους μυρωδιές στα μαλλιά του Τό
μας. Η αστυνομία είχε πάψει ν' ασχολείται μαζί τους και καθώς η ιστο
ρία του μηχανικού μπερδευόταν στη μνήμη της με το επεισόδιο στο λό
φο του Πετρίν, δύσκολα ξεχώριζε αυτό που ήταν όνειρο από την πραγ
ματικότητα. (Κι άλλωστε, ήταν στ' αλήθεια στην υπηρεσία της μυστικής
αστυνομίας ο μηχανικός; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν είναι σπάνιο
φαινόμενο οι άντρες που δανείζονται ένα διαμέρισμα για τα μυστικά
τους ραντεβού και που δεν θέλουν να πλαγιάζουν περισσότερο από μια
φορά με την ίδια γυναίκα).
Η Τερέζα, λοιπόν, ήταν ευτυχισμένη και είχε την αίσθηση πως είχε
πετύχει το σκοπό της: ο Τόμας κι εκείνη ήσαν μαζί, και ήσαν μόνοι. Μό
νοι; Πρέπει να γίνω ακριβέστερος: αυτό που ονόμασα μοναξιά σήμαινε
ότι είχαν ξεκόψει από τους παλιούς φίλους και γνωστούς τους. Είχαν
κόψει τη ζωή τους σαν την άκρη μιας κορδέλας. Τους ευχαριστούσε,
όμως, η συντροφιά των χωρικών μαζί με τους οποίους εργάζονταν,
στους οποίους από καιρό σε καιρό έκαναν επισκέψεις και που τους κα
λούσαν στο σπίτι τους.
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Την ημέρα που είχε γνωρίσει τον πρόεδρο του τοπικού συνεταιρι
σμού, στη λουτρόπολη που οι δρόμοι της είχαν βαφτιστεί με ρώσικα
ονόματα, η Τερέζα είχε ξαφνικά ανακαλύψει μέσα της την εικόνα της
εξοχής, έτσι όπως της είχε κληροδοτηθεί από διάφορα αναγνώσματα, ή
απ' τους προγόνους της: ένα αρμονικό σύμπαν που όλα του τα μέλη
σχηματίζουν μια μεγάλη οικογένεια που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και
τις ίδιες συνήθειες: λειτουργία στην εκκλησία κάθε Κυριακή, το πανδο
χείο όπου συναντώνται οι άντρες χωρίς τις γυναίκες, κι η αίθουσα, στο
ίδιο πανδοχείο, όπου το Σάββατο παίζει μια ορχήστρα και όλο το χωριό
χορεύει.
Με τον κομμουνισμό, όμως, το χωριό δεν μοιάζει πια μ' αυτή την
παμπάλαιη εικόνα. Η εκκλησία βρισκόταν σε μια γειτονική κοινότητα
και κανένας δεν πήγαινε εκεί, το πανδοχείο είχε μεταβληθεί σε γρα
φεία, οι άντρες δεν ήξεραν πού να βρεθούν για να πιουν ένα ποτήρι
μπίρα, οι νέοι δεν ήξεραν πού να πάνε να χορέψουν. Τις θρησκευτικές
γιορτές δεν μπορούσε κανείς να τις τηρεί και οι επίσημες εορτές δεν εν
διέφεραν κανένα. Ο πιο κοντινός κινηματογράφος ήταν στην πόλη, σε
απόσταση είκοσι χιλιομέτρων. Μετά από μια μέρα δουλειάς που οι άν
θρωποι φώναζαν χαρούμενα ο ένας τον άλλον από μακριά και επωφε
λούνταν ενός διαλείμματος για να φλυαρήσουν, κλείνονταν μέσα στους
τέσσερις τοίχους των μικρών σπιτιών με τα μοντέρνα έπιπλα, όπου το
κακό γούστο φύσαγε σαν ρεύμα αέρα, και έμεναν με τα μάτια στυλωμένα
στην οθόνη της τηλεόρασης. Δεν έκαναν επισκέψεις ο ένας στον άλλο,
με το ζόρι πήγαιναν, από καιρό σε καιρό, ν' ανταλλάξουν μερικές λέξεις
μ' ένα γείτονα πριν απ' το δείπνο. Όλοι ονειρεύονταν να φύγουν και να
εγκατασταθούν στην πόλη. Το χωριό δεν είχε τίποτα απ' αυτά που θα
μπορούσαν να δώσουν λίγο ενδιαφέρον στη ζωή.
Ίσως επειδή κανένας δεν θέλει να στεριώσει εκεί, το Κράτος έχει
χάσει την εξουσία του στην ύπαιθρο. Ο αγρότης που δεν είναι πια ιδιο
κτήτης της γης του και που δεν είναι παρά ένας εργάτης που δουλεύει
στα χωράφια, δεν είναι πια δεμένος ούτε με το τοπίο, ούτε με τη δουλειά
του, δεν έχει τίποτα να χάσει, τίποτα που να μπορεί να φοβηθεί μήπως
το χάσει. Χάρη στην αδιαφορία αυτή, η ύπαιθρος έχει διατηρήσει ένα
αξιόλογο πλαίσιο αυτονομίας και ελευθερίας. Ο πρόεδρος του συνεται
ρισμού δεν είναι κάποιος που επιβάλλεται άνωθεν (όπως όλοι οι υπεύ
θυνοι στις πόλεις), αλλά τον εκλέγουν οι χωρικοί και είναι ένας απ' αυ
τούς. Καθώς όλοι ήθελαν να φύγουν, η Τερέζα και ο Τόμας είχαν μια
θέση ξεχωριστή: είχαν έρθει με τη θέληση τους. Οι άλλοι επωφελού
νταν και της παραμικρής ευκαιρίας για να πάνε να περάσουν μια μέρα
έστω στις γειτονικές πολιτείες, αλλά η Τερέζα και ο Τόμας δεν ήθελαν
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παρά να μείνουν εκεί όπου ήσαν και γρήγορα έφτασαν να γνωρίζουν
καλύτερα τους κατοίκους του χωριού απ' ό,τι εκείνοι γνωρίζονταν μετα
ξύ τους.
Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού έγινε ο αληθινός τους φίλος. Είχε
μια γυναίκα, τέσσερα παιδιά κι ένα γουρούνι που το είχε εκπαιδεύσει
σαν να ήταν σκυλί. Το γουρούνι το έλεγαν Μεφίστο και ήταν η δόξα και
το θέαμα του χωριού. Υπάκουε στα λόγια, ήταν καθαρό και ροζ και έτρε
χε με μικρά πηδηματάκια πάνω στα μικρά του πόδια, όπως μια γυναίκα
με χοντρές γάμπες περπατάει με μικρά βηματάκια πάνω σε ψηλά τακού
νια. Την πρώτη φορά που ο Καρένιν είδε το Μεφίστο, τα έχασε και για
πολλή ώρα γύριζε γύρω-γύρω του και τον μύριζε. Γρήγορα όμως έγιναν
φίλοι με το γουρουνάκι και το προτιμούσε απ' τα σκυλιά του χωριού που
τα περιφρονούσε γιατί δεν ξεκολλούσαν απ' τα σπίτια τους και γάβγιζαν
ηλίθια, συνέχεια και χωρίς λόγο. Ο Καρένιν εκτιμούσε τη σπανιότητα
στη σωστή της αξία και θα τολμούσα να πω ότι την υπολόγιζε αυτή τη
φιλία με το γουρούνι.
Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν μαζί και ευτυχής που μπορού
σε να βοηθήσει τον παλιό του χειρούργο, και δυστυχής που δεν μπο
ρούσε να κάνει κάτι περισσότερο γι' αυτόν. Ο Τόμας ήταν οδηγός σε
φορτηγό, πήγαινε τους γεωργούς στα χωράφια ή μετέφερε τα υλικά.
Ο συνεταιρισμός είχε τέσσερις μεγάλους σταυλους και επιπλέον
ένα πιο μικρό με σαράντα αγελάδες. Τις είχε αναλάβει η Τερέζα που τις
πήγαινε για βοσκή δυο φορές την ημέρα. Καθώς τα χόρτα απ' τα κοντι
νά λιβάδια, εκείνα που μπορούσε να τα φτάσει εύκολα κανείς, τα μάζευ
αν, η Τερέζα ήταν υποχρεωμένη να οδηγεί το κοπάδι της στους γύρω
λόφους. Οι αγελάδες έβοσκαν το χορτάρι αγρών όλο και πιο μακρινών
και η Τερέζα διέσχιζε μαζί τους στη διάρκεια της χρονιάς όλη τη μεγά
λη περιοχή που ήταν γύρω απ' το χωριό. Όπως παλιά στη μικρή πόλη,
έτσι και τώρα είχε πάντοτε ένα βιβλίο στο χέρι· μόλις βρισκόταν στους
αγρούς, το άνοιγε και διάβαζε.
Ο Καρένιν τη συνόδευε πάντοτε. Είχε μάθει να γαβγίζει πίσω απ' τις
νεαρές αγελάδες όταν έδειχναν πολύ χαρούμενες και ήθελαν ν' απομα
κρυνθούν απ' τις άλλες· ήταν φανερό ότι το έκανε με ευχαρίστηση. Απ'
όλη αυτή την τριάδα ήταν ο πιο χαρούμενος. Ποτέ άλλοτε η λειτουργία
του ως «φύλακα του ωρολογίου» δεν είχε γίνει τόσο σχολαστικά σεβα
στή όσο εδώ, όπου δεν χωρούσε κανένας αυτοσχεδιασμός. Εδώ ο χρόνος
μέσα στον οποίο ζούσαν η Τερέζα και ο Τόμας προσέγγιζε την ακρίβεια
του χρόνου του Καρένιν.
Μια μέρα, μετά το μεσημεριανό φαγητό (ήταν η στιγμή που κι οι
δυο τους είχαν μια ώρα ελεύθερη), έκαναν έναν περίπατο με τον Καρέ-
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νιν στην πλαγιά του λοφίσκου πίσω απ' το σπίτι. «Δεν μ' αρέσει έτσι
όπως τρέχει», είπε η Τερέζα.
Ο Καρένιν κούτσαινε απ' το αριστερό του πόδι. Ο Τόμας έσκυψε και
έψαυσε το πόδι του. Ανακάλυψε ένα μικρό γρουμπούλι στο μηρό.
Την επομένη, τον πήρε μαζί στο διπλανό κάθισμα στο φορτηγό και
σταμάτησε στο γειτονικό χωριό όπου κατοικούσε ο κτηνίατρος. Πέρασε
μια βδομάδα αργότερα να τον ξαναδεί και επέστρεψε αναγγέλλοντας
ότι ο Καρένιν είχε καρκίνο.
Τρεις μέρες αργότερα, τον εγχείρησε ο ίδιος μαζί με τον κτηνίατρο.
Όταν τον έφερε στο σπίτι, ο Καρένιν δεν είχε ακόμα ξυπνήσει από την
αναισθησία. Ήταν ξαπλωμένος πάνω στο χαλί, είχε τα μάτια του ανοι
χτά και βογκούσε. Πάνω στο μηρό, το τρίχωμα ήταν ξυρισμένο και είχε
μια πληγή με έξι ράμματα.
Λίγο αργότερα, προσπάθησε να σηκωθεί. Μάταια, όμως. Η Τερέζα
φοβήθηκε: κι αν ποτέ πια δεν μπορούσε να περπατήσει;
«Μη φοβάσαι τίποτα, είπε ο Τόμας, είναι ακόμα κάτω από την επί
δραση του αναισθητικού».
Εκείνη προσπάθησε να τον ανασηκώσει, άλλα αυτός της έδειξε τα
δόντια του. Ήταν η πρώτη φορά που προσπαθούσε να τη δαγκώσει!
«Δεν ξέρει ποια είσαι, είπε ο Τόμας, δεν σε αναγνωρίζει».
Τον ξάπλωσαν δίπλα στο κρεβάτι τους κι εκεί γρήγορα αποκοιμήθη
κε. Κοιμήθηκαν κι εκείνοι, με τη σειρά τους.
Τους ξύπνησε ξαφνικά γύρω στις τρεις το πρωί. Κουνούσε την ουρά
του και ποδοπατούσε την Τερέζα και τον Τόμας. Τριβόταν απάνω τους,
άγρια, ασταμάτητα.
Ήταν επίσης η πρώτη φορά που τους ξυπνούσε! Πάντοτε περίμενε
να ξυπνήσει ο ένας απ' τους δυο τους για να πηδήξει πάνω στο κρεβάτι
τους.
Τη φορά αυτή, όμως, δεν είχε καταφέρει να συγκρατηθεί όταν ξαφ
νικά συνήλθε εντελώς μέσα στη μέση της νύχτας. Ποιος ξέρει από τι μα
κρινούς τόπους γύριζε! Ποιος ξέρει τι φαντάσματα είχε συναντήσει! Και
τώρα, βλέποντας ότι ήταν στο σπίτι του και αναγνωρίζοντας τα πρόσω
πα που του ήσαν τα πιο οικεία, δεν μπορούσε να εμποδίσει τον εαυτό
του από το να τους δείξει την τρομερή του χαρά, τη χαρά που δοκίμαζε
για την επιστροφή του και για την καινούρια του γέννηση.
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2
Στην αρχή-αρχή της Γένεσης, γράφει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρω
πο για να άρχει «των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρα
νού και πάντων των κτηνών». Βεβαίως, τη Γένεση τη συνέταξε ένας άν
θρωπος κι όχι ένα άλογο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Θεός είχε
πραγματικά θελήσει να βασιλεύει ο άνθρωπος στα άλλα πλάσματα. Εί
ναι πιο πιθανό ότι ο άνθρωπος επινόησε το Θεό για να καθαγιάσει την
εξουσία που σφετερίστηκε πάνω στην αγελάδα και στο άλογο. Ναι, το
δικαίωμα να σκοτώνει ένα ελάφι ή μια αγελάδα, είναι το μόνο πράγμα
για το οποίο ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται αδελφικά σύμφωνη,
ακόμα και στη διάρκεια των πιο αιματηρών πολέμων.
Το δικαίωμα αυτό μας φαίνεται αυτονόητο γιατί είμαστε εμείς που
βρισκόμαστε στην κορυφή της ιεραρχίας. Θα έφτανε όμως να παρέμβει
ένας τρίτος στο παιχνίδι, για παράδειγμα ένας επισκέπτης που θα είχε
έρθει από έναν άλλο πλανήτη και στον οποίο ο Θεός θα είχε πει «θα άρ
χεις των πλασμάτων όλων των άλλων αστέρων», για να τεθεί αμέσως
υπό αμφισβήτηση όλος ο προφανής χαρακτήρας της Γένεσης. Ο άνθρω
πος δεμένος σε μια άμαξα από έναν Αριανό, ή ψητός στη σούβλα από
έναν κάτοικο του Γαλαξία, θα θυμόταν ίσως τότε τη μοσχαρίσια μπριζό
λα που είχε τη συνήθεια να τεμαχίζει στο πιάτο του και θα ζητούσε (πο
λύ αργά) συγγνώμη απ' την αγελάδα.
Η Τερέζα προχωρεί με το κοπάδι απ' τις δαμάλες της, τις σπρώχνει
μπροστά της, υπάρχει πάντοτε κάποια που πρέπει να τη μαλώνεις, γιατί
οι νεαρές αγελάδες έχουν κέφια και απομακρύνονται απ' το δρόμο για
να τρέξουν στους αγρούς. Ο Καρένιν τη συνοδεύει. Είναι ήδη δυο χρό
νια που την ακολουθεί, μέρα με την ημέρα στη βοσκή. Συνήθως τον δια
σκεδάζει πολύ να κάνει τον αυστηρό στις αγελάδες, να γαβγίζει πίσω
απ' αυτές και να τις μαλώνει (ο δικός του Θεός του έχει αναθέσει να άρ
χει των αγελάδων καιείναι περήφανος γι' αυτό). Σήμερα, όμως, βαδίζει
με πολύ κόπο και τριποδίζει. Στο τέταρτο πόδι, έχει μια πληγή που μα
τώνει. Κάθε δυο λεπτά η Τερέζα σκύβει και του χαϊδεύει τη ράχη. Δεκα
πέντε μέρες μετά την εγχείρηση, είναι φανερό ότι ο καρκίνος δεν έχει
θεραπευθεί κι ότι ο Καρένιν πηγαίνει απ' το κακό στο χειρότερο.
Στο δρόμο, συναντούν μια γειτόνισσα που πηγαίνει στο σταύλο, φο
ρώντας τις γαλότσες της. Η γειτόνισσα σταματάει: «Τι έχει το σκυλί
σας; Θα έλεγε κανείς ότι κουτσαίνει!». Η Τερέζα απαντάει: «Έχει καρ
κίνο. Είναι καταδικασμένο» και νιώθει το λαιμό της να σφίγγεται και
δεν μπορεί να μιλήσει. Η γειτόνισσα βλέπει τα δάκρυα της Τερέζας και
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σχεδόν θυμώνει: «Για τ' όνομα του Θεού, δεν θα βάλετε τα κλάματα για
ένα σκυλί!». Δεν το είπε με κακία, είναι καλή, το είπε μάλλον για να πα
ρηγορήσει την Τερέζα. Η Τερέζα το ξέρει, μένει πια πολύ καιρό στο χωριό και ξέρει ότι αν οι χωρικοί αγαπούσαν τα κουνέλια τους όσο εκείνη
αγαπάει τον Καρένιν, δεν θα μπορούσαν να σκοτώσουν κανένα και δεν
θ' αργούσαν να πεθάνουν από πείνα, ανάμεσα στα ζώα τους. Ωστόσο, η
παρατήρηση της γειτόνισσας της φάνηκε εχθρική. «Ξέρω», απάντησε
χωρίς να διαμαρτυρηθεί, αλλά βιάζεται να γυρίσει την πλάτη της και να
συνεχίσει το δρόμο της. Αισθάνεται μόνη της με την αγάπη της για το
σκυλί της. Σκέφτεται, χαμογελώντας μελαγχολικά, ότι πρέπει να την
κρύψει ακόμα πιο προσεκτικά, παρά αν έπρεπε να κρύψει μια απιστία. Η
αγάπη για ένα σκυλί σκανδαλίζει. Αν η γειτόνισσα μάθαινε ότι απατού
σε τον Τόμας, θα της έδινε χαρωπά ένα χαϊδευτικό χτύπημα στην πλά
τη, με ύφος συνένοχο!
Συνεχίζει, λοιπόν, το δρόμο της με τις αγελάδες της που σκουντουφλάνε η μια πάνω στην άλλη, και σκέφτεται ότι είναι πολύ συμπαθητι
κά ζώα. Ειρηνικά, χωρίς πονηριά, μερικές φορές έχουν μια παιδιάστικη
ευθυμία: θα έλεγε κανείς ότι είναι χοντρές πενηντάρες κυρίες που παρι
στάνουν ότι είναι γύρω στα δεκατέσσερα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκι
νητικό από τις αγελάδες όταν παίζουν. Η Τερέζα τις κοιτάζει με τρυφε
ρότητα και λέει στον εαυτό της (είναι μια ιδέα που τις επανέρχεται ακα
τανίκητη εδώ και δυο χρόνια) ότι η ανθρωπότητα ζει σαν παράσιτο της
αγελάδας όπως η ταινία ζει σαν παράσιτο του ανθρώπου: είναι κολλη
μένη στα μαστάρια της σαν βδέλλα. Ο άνθρωπος είναι παράσιτο της
αγελάδας, αυτός είναι πιθανότατα ο ορισμός που ένας μη-άνθρωπος θα
μπορούσε να δώσει για τον άνθρωπο στη δική του ζωολογία.
Μπορεί κανείς να θεωρήσει τον ορισμό αυτό σαν ένα απλό αστεϊσμό
και να χαμογελάσει με συγκατάβαση. Αν όμως η Τερέζα τον αντιμετω
πίζει στα σοβαρά, τότε βρίσκεται σε γλιστερό κατήφορο. Αυτές οι ιδέες
είναι επικίνδυνες και την απομακρύνουν απ' την ανθρωπότητα. Ήδη,
στη Γένεση, ο θεός επιφόρτισε τον άνθρωπο με το να άρχει των ζώων,
αλλά αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς λέγοντας ότι του δάνεισε αυ
τή την εξουσία. Ο άνθρωπος δεν ήταν ο ιδιοκτήτης, άλλα μόνον ο δια
χειριστής του πλανήτη, και μια μέρα θα έπρεπε να δώσει λογαριασμό
για τη διαχείριση. Ο Καρτέσιος έκανε το αποφασιστικό βήμα: Θέλει τον
άνθρωπο «κύριο και κάτοχο της φύσης». Το ότι ακριβώς αυτός είν
εκείνος που αρνείται κατηγορηματικά ότι τα ζώα έχουν δικαίωμα σε μι
ψυχή, είναι σίγουρα μια σπουδαία σύμπτωση. Ο άνθρωπος είναι ο ιδιοκτήτης και ο κύριος, ενώ το ζώο, λέει ο Καρτέσιος, δεν είναι παρά ένα
αυτόματο, μια «machina animata». Όταν ένα ζώο βογκάει, αυτό δεν εί-
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ναι ένα παράπονο, δεν είναι παρά οι τριγμοί μιας μηχανής που λειτουρ
γεί άσχημα. Όταν τρίζει η ρόδα ενός καροτσιού, αυτό δεν σημαίνει ότι
το καρότσι πονάει, αλλά ότι δεν είναι λαδωμένο. Έτσι πρέπει να εξηγεί
κανείς τα παράπονα του ζώου και δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεται πάνω
από ένα σκυλί που το κομματιάζουν ζωντανό μέσα σ ένα εργαστήριο.
Οι αγελάδες βόσκουν σ' ένα λιβάδι, η Τερέζα είναι καθισμένη σ' ένα
κούτσουρο και ο Καρένιν είναι ξαπλωμένος στα πόδια της, με το κεφάλι
του στα γόνατα της. Η Τερέζα θυμάται μια είδηση, σε δυο αράδες, που
είχε διαβάσει στην εφημερίδα δώδεκα χρόνια πριν: έλεγε ότι σε μια πό
λη της Ρωσίας είχαν σκοτώσει όλους τους σκύλους. Αυτή η είδηση, μι
κρή και φαινομενικά χωρίς σημασία, την είχε κάνει για πρώτη φορά να
νιώσει τον τρόμο που προερχόταν απ' αυτόν τον πολύ μεγάλο γείτονα.
Ήταν ένα προανάκρουσμα για όλα όσα ακολούθησαν: τα δύο πρώτα
χρόνια μετά τη ρώσικη εισβολή, δεν μπορούσε κανείς ακόμα να μιλήσει
για τρομοκρατία. Καθώς όλο το έθνος σχεδόν αποδοκίμαζε το καθεστώς
κατοχής, χρειάστηκε να βρουν οι Ρώσοι νέους ανθρώπους ανάμεσα
στους Τσέχους για να τους φέρουν στην εξουσία. Πού να τους βρουν
όμως αφού η κομμουνιστική πίστη και η αγάπη για τη Ρωσία ήταν πράγ
μα νεκρό; Έψαξαν να τα βρουν ανάμεσα σ' αυτούς που έτρεφαν μέσα
τους την επιθυμία να πάρουν εκδίκηση απ' τη ζωή. Έπρεπε να συγκολ
λήσουν, να διατηρήσουν, να κρατήσουν σε εγρήγορση την επιθετικότη
τα τους. Έπρεπε πρώτα να την κατευθύνουν εναντίον ενός προσωρινού
στόχου. Αυτός ο στόχος ήσαν τα ζώα. Οι εφημερίδες άρχισαν τότε να
δημοσιεύουν σειρά άρθρων και να οργανώνουν καμπάνιες με τη μορφή
επιστολών των αναγνωστών. Παραδείγματος χάριν, απαιτούσαν την
εξολόθρευση των περιστεριών στις πόλεις. Και τα εξολόθρευσαν ωραία
και καλά. Η καμπάνια όμως είχε για κύριο στόχο της τους σκύλους. Οι
άνθρωποι ήσαν ακόμα τραυματισμένοι από την καταστροφή της κατο
χής, αλλά στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, δεν γινό
ταν άλλη κουβέντα παρά για τους σκύλους που βρώμιζαν τα πεζοδρόμια
και τα δημόσια πάρκα, που απειλούσαν έτσι την υγεία των παιδιών και
που όχι μόνον δεν χρησίμευαν σε τίποτα, αλλά έπρεπε να τους τρέφει
κιόλας κανείς. Κατασκεύασαν μια πραγματική ψύχωση, και η Τερέζα
φοβόταν ότι ο έξαλλος όχλος θα μπορούσε να κάνει κακό στον Καρένιν.
Ένα χρόνο αργότερα, το συσσωρευμένο μίσος (που πρώτα είχε δοκιμα
στεί πάνω στα ζώα) κατευθύνθηκε προς τον αληθινό του στόχο: τον άν
θρωπο. Οι απολύσεις, οι συλλήψεις, οι δίκες, άρχισαν. Τα ζώα μπορού
σαν επιτέλους να πάρουν ανάσα.
Η Τερέζα χαϊδεύει το κεφάλι του Καρένιν που είναι ήσυχα ακου
μπισμένο στα γόνατα της. Σκέφτεται πάνω-κάτω τα εξής: δεν αξίζει κα-
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θόλου τον κόπο να συμπεριφέρεται κανείς καλά στους όμοιους του. Η
Τερέζα είναι αναγκασμένη να είναι εντάξει με τους άλλους κατοίκους
του χωριού, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ζήσει εκεί, κι ακόμα με τον Τόμας είναι υποχρεωμένη να φέρεται σαν γυναίκα που αγαπάει γιατί τον
έχει ανάγκη τον Τόμας. Ποτέ δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς με βε
βαιότητα μέχρι ποιο σημείο οι σχέσεις μας με τους άλλους είναι το
αποτέλεσμα των αισθημάτων μας, της αγάπης μας, της μη-αγάπης μας,
της καλοσύνης ή του μίσους μας, και μέχρι ποιο σημείο είναι εκ των
προτέρων επηρεασμένες από το συσχετισμό των δυνάμεων ανάμεσα
στα άτομα.
Η αληθινή καλοσύνη του ανθρώπου δεν μπορεί να φανερωθεί με
απόλυτη καθαρότητα και απόλυτη ελευθερία παρά μόνον απέναντι σ'
αυτούς που δεν εκφράζουν καμιά δύναμη. Η πραγματική ηθική δοκιμα
σία της ανθρωπότητας (η πιο ριζική, που είναι τοποθετημένη τόσο βα
θιά ώστε να ξεφεύγει απ' το βλέμμα μας), είναι οι σχέσεις με αυτούς που
είναι στο έλεος μας: τα ζώα. Κι εδώ είναι που τοποθετείται η μεγαλύτε
ρη αποτυχία του ανθρώπου, μια καταστροφή βασική από την οποία
απορρέουν όλες οι υπόλοιπες.
Μια αγελάδα έχει πλησιάσει την Τερέζα, έχει σταματήσει και την
παρατηρεί για πολλή ώρα με τα μεγάλα καστανά της μάτια. Η Τερέζα τη
γνωρίζει. Την φωνάζει Μαργαρίτα. Θα ήθελε να δώσει ένα όνομα σε
κάθε αγελάδα αλλά δεν μπόρεσε. Πρώτα, έτσι σίγουρα θα συνέβαινε κα
μιά τριανταριά χρόνια πριν, όλες οι αγελάδες του χωριού είχαν ένα όνο
μα. (Κι αν το όνομα είναι ένα σημάδι της ψυχής, μπορώ να πω ότι είχαν
ψυχή, αρέσει δεν αρέσει στον Καρτέσιο). Το χωριό όμως έγινε μετά μια
μεγάλη συνεταιριστική βιομηχανία και οι αγελάδες περνούν όλη τους
τη ζωή μέσα σε δυο τετραγωνικά που τους αναλογούν στο σταύλο. Δεν
έχουν πια όνομα και δεν είναι πια παρά «machinae animatae». Ο κό
σμος δικαίωσε τον Καρτέσιο.
Έχω πάντα στα μάτια μου την Τερέζα, καθισμένη πάνω σ' ένα κού
τσουρο, χαϊδεύει το κεφάλι του Καρένιν και συλλογίζεται την αποτυχία
της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα, μια άλλη εικόνα μου εμφανίζεται: ο
Νίτσε βγαίνει από ένα ξενοδοχείο του Τουρίνου. Βλέπει μπροστά του
ένα άλογο κι έναν αμαξά που το χτυπάει με το καμουτσίκι. Ο Νίτσε
πλησιάζει το άλογο, το αγκαλιάζει απ' το λαιμό και κάτω απ' τα μάτια
του αμαξά ξεσπάει σε λυγμούς.
Αυτό συνέβαινε το 1889 και ο Νίτσε είχε ήδη, και αυτός επίσης,
απομακρυνθεί από τους ανθρώπους. Μ' άλλα λόγια: ήταν ακριβώς τη
στιγμή εκείνη που εκδηλώθηκε η διανοητική του αρρώστια. Αλλά, κατά
τη γνώμη μου, ακριβώς εκεί τοποθετείται αυτό που δίνει στη χειρονομία
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του τη βαθιά της σημασία. Ο Νίτσε πήγε να ζητήσει από το άλογο συγ
γνώμη για λογαριασμό του Καρτέσιου. Η τρέλα του (δηλαδή, το διαζύ
γιο του με την ανθρωπότητα) αρχίζει από τη στιγμή που κλαίει πάνω
στο άλογο.
Κι είναι αυτός ο Νίτσε που αγαπάω, όπως αγαπάω την Τερέζα που
χαϊδεύει πάνω στα γόνατα της το κεφάλι ενός σκύλου ετοιμοθάνατου.
Τους βλέπω και τους δύο πλάι-πλάι: κι οι δύο απ' το δρόμο όπου η αν
θρωπότητα «κύριος και κάτοχος της φύσης», ακολουθεί την πορεία της
προς τα εμπρός.
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Ο Καρένιν είχε γεννήσει δύο κρουασάν και μία μέλισσα. Κοίταζε με
έκπληξη το παράδοξο αποκύημα του. Τα κρουασάν κάθονταν ήσυχα,
αλλά η μέλισσα, παραζαλισμένη, τρίκλιζε- γρήγορα πέταξε και εξαφανί
στηκε.
Μόλις πριν από λίγο, η Τερέζα είχε δει αυτό το όνειρο. Όταν ξύ
πνησε το διηγήθηκε στον Τόμας και βρήκαν κι οι δυο τους εκεί κάτι πα
ρήγορο: το όνειρο τούτο μετέβαλε την αρρώστια του Καρένιν σε εγκυ
μοσύνη και το δράμα του τοκετού είχε μια διέξοδο κωμική και τρυφερή
μαζί: δυο κρουασάν και μια μέλισσα. Και πάλι, εκείνη γαντζώθηκε σε
μια παράλογη ελπίδα. Σηκώθηκε και ντύθηκε. Και στο χωριό, η μέρα
της άρχιζε με τα ψώνια: πήγαινε στον μπακάλη ν' αγοράσει γάλα, ψωμί,
κρουασάν. Την ημέρα εκείνη όμως, όταν φώναξε τον Καρένιν να τη συ
νοδεύσει, το σκυλί μόλις που σήκωσε το κεφάλι του. Ήταν η πρώτη φο
ρά που αρνιόταν να πάρει μέρος στην τελετουργία που ο ίδιος είχε πά
ντοτε τυραννικά απαιτήσει.
Έφυγε λοιπόν χωρίς εκείνον. «Πού είναι ο Καρένιν;» ρώτησε η πω
λήτρια που του είχε ήδη έτοιμο ένα κρουασάν. Τη φορά αυτή ήταν η
Τερέζα που μετέφερε μόνη της το κρουασάν στο καλάθι της. Μόλις
έφτασε στο κατώφλι, το έβγαλε για να το δείξει στον Καρένιν. Ήθελε
να έρθει μόνος του να το πάρει. Εκείνος όμως έμενε ξαπλωμένος και δεν
κουνιόταν.
Ο Τόμας έβλεπε πόσο λυπημένη ήταν η Τερέζα. Πήρε μόνος του το
κρουασάν στο στόμα του και έπεσε στα τέσσερα μπροστά στον Καρένιν.
Έπειτα, πλησίασε αργά.
Ο Καρένιν τον κοίταζε, μια σπίθα ενδιαφέροντος φάνηκε ν' ανάβει
στα μάτια του, αλλά δεν σηκωνόταν. Ο Τόμας πλησίασε το πρόσωπο
του πολύ κοντά στο μουσούδι του. Χωρίς να μετακινήσει το σώμα του,
το σκυλί πήρε με το στόμα του ένα κομμάτι απ' το κρουασάν που έβγαι
νε απ' το στόμα του Τόμας.
Έπειτα, ο Τόμας άφησε το κρουασάν για να το πάρει ολόκληρο ο
Καρένιν.
Ο Τόμας, πάντοτε πεσμένος στα τέσσερα, υποχωρεί, μαζεύεται, κι
αρχίζει να γρυλίζει. Κάνει πως θέλει να πολεμήσει για το κρουασάν. Ο
σκύλος απαντάει στον αφέντη του με το δικό του γρύλισμα. Επιτέλους
Αυτό ήταν που περίμεναν! Ο Καρένιν είχε κέφι για παιχνίδι! Ο Καρένιν είχε ακόμα όρεξη για ζωή.
Αυτό το γρύλισμα, ήταν το χαμόγελο του Καρένιν κι εκείνοι ήθελαν
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να το κάνουν να κρατήσει όσο το δυνατό περισσότερο αυτό το χαμόγε
λο. Και πάλι, ο Τόμας, πάντοτε πεσμένος στα τέσσερα, πλησίασε το
σκυλί και άρπαξε την άκρη του κρουασάν που έβγαινε απ' το στόμα του
σκύλου. Τα δυο τους πρόσωπα ήσαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ο Τό
μας αισθανόταν την αναπνοή του σκύλου και οι μακριές τρίχες που φύ
τρωναν γύρω από το μουσούδι του Καρένιν τού γαργαλούσαν το πρό
σωπο. Ο σκύλος έβγαλε ένα ακόμα γρύλισμα και κούνησε βίαια το μου
σούδι του. Ο καθένας τους είχε από μισό κομμάτι κρουασάν ανάμεσα
στα δόντια του. Ο Καρένιν έκανε το παλιό του λάθος. Άφησε το δικό
του κομμάτι του κρουασάν και θέλησε ν' αρπάξει το κομμάτι που ο κύ
ριος του είχε στο στόμα του. Όπως πάντοτε, είχε ξεχάσει πως ο Τόμας
δεν ήταν σκύλος και πως είχε χέρια. Ο Τόμας δεν άφησε το κρουασάν
του απ' τα δόντια του και μάζεψε το μισό που είχε πέσει χάμω.
«Τόμας, φώναξε η Τερέζα, μη του παίρνεις το κρουασάν του!»
Ο Τόμας άφησε να πέσουν και τα δυο μισά μπροστά στον Καρένιν
που γρήγορα κατάπιε το ένα, αλλά κράτησε το άλλο μέσα στο στόμα
του, πεισματικά και για πολλή ώρα, για να δείξει περήφανος στα δυο
του αφεντικά ότι είχε κερδίσει το παιχνίδι.
Κοιτάζονταν κι έλεγαν συνέχεια πως ο Καρένιν χαμογελούσε και
πως, όσο χαμογελούσε, είχε ακόμα λόγο να ζει, κι ας ήταν καταδικασμέ
νος.
Την επομένη, η κατάσταση του φάνηκε να βελτιώνεται. Έφαγαν για
μεσημέρι. Ήταν η στιγμή όπου και οι δυο τους είχαν μια ώρα ελεύθερη
και πήγαιναν το σκύλο να κάνει τη βόλτα του. Το ήξερε και, συνήθως,
μερικά λεπτά πριν χοροπηδούσε γύρω τους με ύφος ανήσυχο, αλλά αυ
τή τη φορά όταν η Τερέζα πήρε το λουρί και το περιλαίμιό του, τους
κοίταξε για πολλή ώρα χωρίς να κουνήσει. Ήταν σκυμμένοι μπροστά
του και πάσχιζαν να φαίνονται χαρούμενοι (εξαιτίας του και για κείνον)
για να του μεταδώσουν λίγη καλή διάθεση. Σε λίγο, λες και τους λυπή
θηκε, το σκυλί πλησίασε κουτσαίνοντας πάνω στα τρία του πόδια και
κάθισε να του περάσουν το λουρί.
«Τερέζα, είπε ο Τόμας, ξέρω ότι τα 'χεις χαλάσει με τη φωτογραφι
κή σου μηχανή. Παρ' την όμως σήμερα μαζί!»
Η Τερέζα υπάκουσε. Ανοιξε το ντουλάπι για να ψάξει τη φωτογρα
φική μηχανή που ήταν χωμένη και ξεχασμένη σε μια γωνιά. Ο Τόμας
ξανάρχισε: «Μια μέρα, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να έχουμε αυ
τές τις φωτογραφίες. Ο Καρένιν ήταν ένα κομμάτι απ' τη ζωή μας.
- Τι θα πει ήταν, είπε η Τερέζα, σαν να την είχε δαγκώσει φίδι. Η
φωτογραφική μηχανή ήταν μπροστά της, στο βάθος του ντουλαπιού,
αλλά δεν έκανε ούτε μια κίνηση. Δεν θα την πάρω. Δεν θέλω να πιστέ -
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ψω ότι ο Καρένιν δεν θα υπάρχει πια. Μιλάς ήδη γι' αυτόν στον παρα
τατικό!
- Μη θυμώνεις! είπε ο Τόμας.
- Δεν θυμώνω, είπε γλυκά η Τερέζα. Μήπως κι εγώ, πόσες φορές
δεν έπιασα τον εαυτό μου να τον σκέφτεται στο παρελθόν! Πόσες φορές
δεν τα 'βαλα με τον εαυτό μου! Γι' αυτό δεν θα την πάρω τη μηχανή.
Περπατούσαν στο δρόμο χωρίς να μιλούν. Το να μη μιλούν, ήταν ο
μόνος τρόπος για να μη σκέφτονται τον Καρένιν στο παρελθόν. Δεν τον
άφηναν απ' τα μάτια τους και ήσαν αδιάκοπα μαζί του. Περίμεναν τη
στιγμή που θα χαμογελούσε. Αλλά εκείνος δεν χαμογελούσε· το μόνο
που έκανε ήταν να περπατάει, και πάντοτε στα τρία του πόδια.
«Το κάνει μόνο για μας, είπε η Τερέζα. Δεν ήθελε να 6γει έξω.
Ήρθε μόνο για να μας ευχαριστήσει».
Ήταν θλιβερό αυτό που έλεγε, αλλά ήσαν ευτυχισμένοι παρ' όλα
αυτά, χωρίς να το συνειδητοποιούν. Ήσαν ευτυχισμένοι όχι σε πείσμα
της θλίψης, αλλά χάρη στη θλίψη. Κρατιόνταν απ' το χέρι και είχαν κι
οι δυο τους την ίδια εικόνα μπροστά στα μάτια τους: ένα κουτσό σκυλί
που ενσάρκωνε δέκα χρόνια της ζωής τους.
Προχώρησαν λίγο ακόμα. Έπειτα, προς μεγάλη τους απογοήτευση,
ο Καρένιν σταμάτησε και έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών. Χρειά
στηκε να επιστρέψουν.
Ίσως την ίδια εκείνη ημέρα, ίσως την επόμενη, μπαίνοντας ξαφνικά
στο δωμάτιο του Τόμας, η Τερέζα παρατήρησε ότι εκείνος διάβαζε ένα
γράμμα. 'Οταν άκουσε το χτύπημα της πόρτας έσπρωξε το γράμμα ανά
μεσα σε άλλα χαρτιά. Εκείνη το παρατήρησε. Και την ώρα που έβγαινε,
πρόσεξε ότι εκείνος γλιστρούσε μέσα στην τσέπη του ένα γράμμα. Είχε
όμως ξεχάσει το φάκελο. Μόλις βρέθηκε μόνη της στο σπίτι, τον εξέτα
σε. Η διεύθυνση ήταν γραμμένη μ' έναν άγνωστο χαρακτήρα που της
φάνηκε πολύ καθαρός κι όπου νόμισε ότι διέκρινε το γραφικό χαρακτή
ρα μιας γυναίκας.
Αργότερα, όταν ξαναβρέθηκαν μαζί, τον ρώτησε μ' ένα ύφος αδιά
φορο, αν είχε πάρει κανένα γράμμα.
«Όχι», είπε ο Τόμας κι η απελπισία κυρίευσε την Τερέζα, μια απελ
πισία ακόμα πιο δυνατή γιατί δεν ήταν πια συνηθισμένη. Όχι, δεν πί
στευε ότι ο Τόμας μπορούσε εδώ να βλέπει κρυφά κάποια γυναίκα.
Ήταν πρακτικά αδύνατο. Ήξερε και την παραμικρή του ελεύθερη στιγ
μή. Θα είχε όμως χωρίς άλλο αφήσει στην Πράγα μια γυναίκα που τη
σκεφτόταν και που ήταν δεμένος μαζί της και που δεν είχε μπορέσει ν'
αφήσει τη σεξουαλική της μυρωδιά στα μαλλιά του. Δεν πίστευε ότι ο
Τόμας θα μπορούσε να την αφήσει γι' αυτή τη γυναίκα, αλλά είχε την
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αίσθηση ότι, όπως γινόταν παλιά, η ευτυχία των δύο τελευταίων χρό
νων που είχαν περάσει στην εξοχή είχε κουρελιαστεί απ' το ψέμα.
Μια παλιά ιδέα της ερχόταν στο μυαλό: το σπιτικό της δεν ήταν ο
Τόμας, ήταν ο Καρένιν. Ποιος θα κούρδιζε το ρολόι των ημερών τους
όταν αυτός δεν θα υπήρχε πια;
Η Τερέζα βρισκόταν με τη σκέψη της στο μέλλον, σ' ένα μέλλον
χωρίς τον Καρένιν, κι εκεί ένιωθε εγκαταλελειμμένη.
Ο Καρένιν είναι ξαπλωμένος στη γωνιά του και βογκάει. Η Τερέζα
πηγαίνει στον κήπο. Εξετάζει το χορτάρι ανάμεσα σε δυο μηλιές και
σκέπτεται ότι εδώ θα θάψουν τον Καρένιν. Βυθίζει το τακούνι της στο
χώμα για να χαράξει ένα ορθογώνιο στο χορτάρι. Θα είναι το μέρος του
τάφου.
«Τι κάνεις;» τη ρώτησε ο Τόμας, που τη συνέλαβε εκεί ξαφνικά, όσο
ξαφνικά τον είχε συλλάβει εκείνη μερικές ώρες νωρίτερα να διαβάζει
ένα γράμμα.
Δεν απάντησε. Εκείνος έβλεπε ότι τα χέρια της έτρεμαν: για πρώτη
φορά μετά από καιρό. Της τα πήρε στα δικά του. Τραβήχτηκε.
«Ο τάφος του Καρένιν;» Δεν απάντησε.
Η σιωπή της ερέθισε τον Τόμας. Ξέσπασε: «Με κατηγορείς ότι τον
σκέφτομαι στο παρελθόν. Και συ τι κάνεις; θέλεις ήδη να τον θάψεις!»
Του γύρισε την πλάτη και μπήκε στο σπίτι.
Ο Τόμας πήγε στο δωμάτιο του και χτύπησε την πόρτα πίσω του.
Η Τερέζα την ξανάνοιξε λέγοντας: «Δεν σκέφτεσαι παρά μόνο τον
εαυτό σου, θα μπορούσες τουλάχιστον να σκεφθείς κι αυτόν τούτη τη
στιγμή. Κοιμόταν και τον ξύπνησες. Θα ξαναρχίσει να βογκάει».
Ήξερε πως ήταν άδικη (το σκυλί δεν κοιμόταν), ήξερε πως φερόταν
όπως η πιο χυδαία γυναικούλα που θέλει να πληγώσει κάποιον και ξέ
ρει πώς να το κάνει.
Ο Τόμας μπήκε στις μύτες των ποδιών μέσα στο δωμάτιο όπου ήταν
ξαπλωμένος ο Καρένιν. Αλλά εκείνη δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο μα
ζί του. Ήταν σκυμμένοι πάνω στο σκυλί, ο καθένας από μια μεριά. Αυτή
η κοινή κίνηση δεν ήταν μια κίνηση συμφιλιωτική. Το αντίθετο. Ο κα
θένας τους ήταν μόνος. Η Τερέζα με το σκυλί της, ο Τόμας με το σκυλί
του.
Φοβάμαι ότι έτσι, χωρισμένοι, ο καθένας μόνος του, θα μείνουν μαζί
του ως την τελευταία στιγμή.
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Γιατί η λέξη ειδύλλιο είναι μια λέξη τόσο σημαντική για την Τερέζα;
Εμείς που ανατραφήκαμε με τη μυθολογία της Παλαιάς Διαθήκης,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ειδύλλιο είναι η εικόνα που διατηρήθη
κε μέσα μας σαν μια ανάμνηση του Παραδείσου. Η ζωή στον Παράδεισο
δεν έμοιαζε με τη διαδρομή σε ευθεία γραμμή που μας οδηγεί στο άγνω
στο, δεν ήταν μια περιπέτεια. Οι μετακινήσεις της ήταν κυκλικές, ανά
μεσα σε πράγματα γνωστά. Η μονοτονία της δεν ήταν ανία, αλλά ευτυ
χία.
Όσο ζούσε ο άνθρωπος στην εξοχή, ανάμεσα στη φύση, περιτριγυ
ρισμένος από οικιακά ζώα, στον κλοιό των εποχών και της επανάληψης
τους, διατηρούσε πάντοτε μέσα του κάτι, ακόμα κι αν δεν ήταν παρά μια
αντανάκλαση αυτού του παραδεισιακού ειδυλλίου. Έτσι, την ημέρα που
η Τερέζα συνάντησε στη λουτρόπολη τον πρόεδρο του συνεταιρισμού,
είδε να προβάλλει στα μάτια της η εικόνα της εξοχής (της εξοχής όπου
ποτέ δεν είχε ζήσει, που δεν την γνώριζε) και ενθουσιάστηκε. Ήταν
σαν να κοίταζε πίσω, προς την κατεύθυνση του Παραδείσου.
Στον Παράδεισο, όταν έσκυβε πάνω στην πηγή του, ο Αδάμ δεν
ήξερε ακόμα τι έβλεπε, ήταν εκείνος. Δεν θα είχε καταλάβει την Τερέζα
που, όταν ήταν μικρή, στηνόταν μπροστά στον καθρέφτη και προσπα
θούσε μέσα απ' το κορμί της να διακρίνει την ψυχή της. Ο Αδάμ ήταν
σαν τον Καρένιν. Συχνά, για να διασκεδάσει, η Τερέζα τον έφερνε
μπροστά στον καθρέφτη. Δεν αναγνώριζε την εικόνα του μέσα εκεί και
την κοίταζε με ύφος αφηρημένο, με μια απίστευτη αδιαφορία.
Η σύγκριση με τον Καρένιν και τον Αδάμ με οδηγεί στην ιδέα ότι
στον Παράδεισο ο άνθρωπος δεν ήταν ακόμα άνθρωπος. Πιο συγκεκρι
μένα: ο άνθρωπος δεν είχε ακόμα εκτοξευθεί στην τροχιά του ανθρώ
που. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε εκτοξευθεί σ' αυτήν από πολύ καιρό και
πετάμε στο κενό του χρόνου που ολοκληρώνεται σε ευθεία γραμμή.
Υπάρχει, όμως, ακόμα σε μας ένας λεπτός λώρος που μας συνδέει με τον
μακρινό ομιχλώδη Παράδεισο, όπου ο Αδάμ έσκυβε πάνω στην πηγή
του και, διαφορετικά απ' ό,τι συνέβαινε με το Νάρκισσο, δεν υποπτευό
ταν ότι ο αχνός κίτρινος λεκές που έβλεπε να εμφανίζεται εκεί ήταν αυ
τός ο ίδιος. Η νοσταλγία του Παραδείσου είναι η επιθυμία του ανθρώ
που να μην είναι άνθρωπος.
Όταν ήταν μικρό κοριτσάκι κι έβρισκε τις σερβιέτες της μητέρας τη
λερωμένες απ' το αίμα της περιόδου, αηδίαζε και μισούσε τη μητέρα τη
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που δεν είχε ούτε καν τη σεμνότητα να τις κρύβει. Αλλά ο Καρένιν, που
ήταν ένα θηλυκό σκυλί, είχε επίσης περίοδο. Την είχε κάθε έξι μήνες
και κρατούσε δεκαπέντε μέρες. Για να μη λερώνει το διαμέρισμα, η Τε
ρέζα τού έβαζε ένα μεγάλο κομμάτι βαμβάκι ανάμεσα στα πόδια και του
φορούσε μια απ' τις παλιές της κιλότες, επιδέξια στερεωμένη στο κορμί
της με μια μακριά κορδέλα. Για δεκαπέντε μέρες διασκέδαζε μ' αυτή τη
στολή.
Πώς να εξηγήσει το γεγονός ότι η περίοδος μιας σκυλίτσας τής προ
ξενούσε μεγάλη τρυφερότητα, ενώ η δική της περίοδος της έφερνε αη
δία; Η απάντηση μου φαίνεται εύκολη: ποτέ δεν έδιωξαν τον σκύλο από
τον Παράδεισο. Ο Καρένιν δεν ξέρει τίποτα για τη δυαδικότητα του σώ
ματος και της ψυχής και δεν ξέρει τι είναι η αηδία. Γι' αυτό η Τερέζα αι
σθάνεται τόσο καλά και τόσο ήρεμα μαζί του. (Και γι' αυτό είναι τόσο
επικίνδυνο να μεταβάλλεις το ζώο σε ζωντανή μηχανή και να κάνεις
την αγελάδα ένα αυτόματο παραγωγής γάλακτος: ο άνθρωπος κόβει
έτσι το νήμα που τον συνδέει με τον Παράδεισο και τίποτα δεν θα μπο
ρέσει να τον σταματήσει ή να τον παρηγορήσει στην πτήση του μέσα
στο κενό του χρόνου).
Μέσα από το συγκεχυμένο χάος αυτών των ιδεών, ξεφυτρώνει στο
μυαλό της Τερέζας μια ιδέα βλάσφημη απ' την οποία δεν μπορεί ν'
απαλλαγεί: η αγάπη που την δένει με τον Καρένιν είναι καλύτερη απ'
την αγάπη που υπάρχει ανάμεσα σ' αυτήν και τον Τόμας. Καλύτερη,
όχι μεγαλύτερη. Η Τερέζα δεν θέλει να κατηγορήσει κανένα, ούτε
εκείνη, ούτε τον Τόμας, δεν θέλει να διαβεβαιώσει ότι θα μπορούσαν
ν' αγαπιούνται περισσότερο. Της φαίνεται μάλλον ότι το ανθρώπινο
ζευγάρι είναι με τέτοιο τρόπο πλασμένο που η αγάπη του άντρα και
της γυναίκας είναι εξαρχής ενός είδους κατώτερου απ' αυτό που μπο
ρεί να είναι (τουλάχιστον στην καλύτερη απ' τις παραλλαγές της) η
αγάπη ανάμεσα στον άνθρωπο και στον σκύλο, αυτή η παραδοξότητα
της ιστορίας του ανθρώπου, που ίσως ο Πλάστης να μην την είχε προ
βλέψει.
Είναι μια άδολη αγάπη: η Τερέζα δεν θέλει τίποτα απ' τον Καρένιν.
Δεν αξιώνει ούτε καν την αγάπη. Δεν ρωτήθηκε ποτέ για πράγματα που
βασανίζουν τα ανθρώπινα ζευγάρια: μ' αγαπάει; αγάπησε κανέναν άλ
λον περισσότερο από μένα; μ' αγαπάει περισσότερο απ' όσο τον αγα
πάω; Όλες αυτές οι ερωτήσεις που θέτουν υπό αίρεση τον έρωτα, τον
καταμετρούν, τον σφυγμομετρούν, τον εξετάζουν, μήπως δεν κινδυνεύ
ουν να τον καταστρέψουν πριν γεννηθεί; Αν είμαστε ανίκανοι ν' αγα
πήσουμε, τούτο μπορεί να συμβαίνει επειδή επιθυμούμε ν' αγαπηθούμε,
δηλαδή επειδή θέλουμε κάτι από τον άλλο (τον έρωτα), αντί να τον
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πλησιάσουμε χωρίς αξιώσεις και να μην επιθυμούμε παρά την απλή του
παρουσία και μόνο.
Κι ένα πράγμα ακόμα: η Τερέζα έχει δεχτεί τον Καρένιν έτσι όπως
είναι, δεν προσπάθησε να τον αλλάζει κατ' εικόνα της, έχει εξαρχής
αποδεχτεί το σκυλίσιο του σύμπαν, δεν θέλει να το επιτάξει, δεν ζηλεύ
ει τα ορμέμφυτα μυστικά του.
Τον ανάθρεψε, όχι για να τον αλλάξει (όπως ένας άντρας θέλει ν'
αλλάξει τη γυναίκα του και μια γυναίκα τον άντρα της), αλλά μόνο και
μόνο για να του διδάξει τη στοιχειώδη γλώσσα που θα τους επέτρεπε να
καταλαβαίνονται και να ζουν μαζί.
Και επίσης: η αγάπη της για το σκυλί είναι μια αγάπη εκούσια: κα
νένας δεν την υποχρέωσε σ' αυτό. (Για μια φορά ακόμα η Τερέζα σκέ
φτεται τη μητέρα της και δοκιμάζει μεγάλη θλίψη: αν η μητέρα της ήταν
μια από τις άγνωστες γυναίκες του χωριού, η ιλαρή της χυδαιότητα θα
μπορούσε να της είναι ίσως συμπαθητική! Α! Αν μονάχα η μητέρα της
ήταν μια ξένη! απ' τα παιδικά της χρόνια, η Τερέζα ένιωθε πάντα ντρο
πή που η μητέρα της κατοικούσε στα χαρακτηριστικά του προσώπου της
και της είχε επιτάξει το εγώ της. Και το χειρότερο ήταν που η χιλιόχρο
νη προσταγή Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου! την υποχρέωνε
να δεχτεί αυτή την κατοχή, να χαρακτηρίσει αγάπη αυτή την επίθεση!
Δεν έφταιγε η μητέρα της που η Τερέζα τα χάλασε μαζί της. Δεν τα χά
λασε μαζί της επειδή η μητέρα της ήταν αυτή που ήταν, αλλά γιατί ήταν
η μητέρα της). Κυρίως, όμως: κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μπορεί να
κάνει σ' ένα άλλο τη δωρεά του ειδυλλίου. Μόνο το ζώο μπορεί επειδή
δεν το έδιωξαν απ' τον Παράδεισο. Η αγάπη ανάμεσα στον άνθρωπο και
στο σκύλο είναι ειδυλλιακή. Είναι μια αγάπη χωρίς συγκρούσεις, χωρίς
σπαρακτικές σκηνές, χωρίς εξέλιξη. Γύρω απ' την Τερέζα και τον Τόμας, ο Καρένιν χάραζε τον κύκλο της ζωής του που ήταν θεμελιωμένη
στην επανάληψη και περίμενε το ίδιο πράγμα απ' αυτούς.
Αν αντί να ήταν σκύλος, ο Καρένιν ήταν άνθρωπος, θα είχε σίγουρα
από καιρό πει στην Τερέζα: «Άκου, δεν με διασκεδάζει πια καθόλου να
κουβαλάω κάθε μέρα ένα κρουασάν στα δόντια. Δεν μπορείς να μου
βρεις κάτι καινούριο;». Σ' αυτή τη φράση κλείνεται όλη η καταδίκη του
ανθρώπου. Ο ανθρώπινος χρόνος δεν γυρίζει κυκλικά, αλλά προχωρεί
σε ευθεία γραμμή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευτυχι
σμένος, επειδή η ευτυχία είναι επιθυμία επανάληψης.
Ναι, η ευτυχία είναι επιθυμία επανάληψης, σκέφτεται η Τερέζα.
Όταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού πήγαινε τον Μεφίστο του πε
ρίπατο μετά τη δουλειά και συναντούσε την Τερέζα, ποτέ δεν ξεχνούσε
να πει: «Κυρία Τερέζα! Αν τον είχα μονάχα γνωρίσει νωρίτερα! Θα κυ-
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νηγούσαμε μαζί τα κορίτσια! Καμιά γυναίκα δεν μπορεί ν' αντισταθεί σε
δυο γουρούνια!». Στις λέξεις αυτές, το γουρούνι γρύλιζε, ήταν έτσι μα
θημένο. Η Τερέζα γελούσε, κι όμως ήξερε από πριν τι θα της έλεγε ο
πρόεδρος. Η επανάληψη δεν αφαιρούσε από το αστείο τίποτα απ' τη
χάρη του. Το αντίθετο. Στα πλαίσια του ειδυλλίου, ακόμα και το χιού
μορ υπακούει στο γλυκό νόμο της επανάληψης.
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5
Σε σχέση με τον άνθρωπο, ο σκύλος δεν έχει προνόμια, αλλά έχει
ένα που αξίζει τον κόπο: στη δική του περίπτωση, η ευθανασία δεν απα
γορεύεται απ' το νόμο· το ζώο έχει δικαίωμα σ' ένα σπλαχνικό θάνατο.
Ο Καρένιν περπατούσε με τα τρία του πόδια και περνούσε όλο και πε
ρισσότερη ώρα ξαπλωμένος σε μια γωνιά. Βογκούσε, Η Τερέζα και ο
Τόμας ήσαν απόλυτα σύμφωνοι: δεν είχαν το δικαίωμα να τον αφήνουν
να υποφέρει χωρίς λόγο. Η συμφωνία τους, όμως, επί της αρχής δεν
τους αφαιρούσε μια αγωνιώδη αβεβαιότητα. Πώς θα ήξεραν σε ποια
ακριβώς στιγμή ο πόνος γίνεται άσκοπος; Πώς να προσδιορίσεις τη
στιγμή που δεν αξίζει πια τον κόπο να ζεις;
Αν τουλάχιστον ο Τόμας δεν ήταν γιατρός! Θα ήταν τότε δυνατό να
κρυφτεί πίσω από έναν τρίτο. Θα ήταν δυνατό να πάει να βρει τον κτη
νίατρο και να του ζητήσει να κάνει μια ένεση στο σκυλί.
Είναι τόσο σκληρό ν' αναλαμβάνει κανείς προσωπικά το ρόλο του
θανάτου! Για πολύ καιρό, ο Τόμας διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι
ποτέ δεν θα του έκανε μόνος του την ένεση κι ότι θα καλούσε τον κτη
νίατρο. Στο τέλος όμως κατάλαβε ότι μπορούσε τουλάχιστον να του
παραχωρήσει ένα προνόμιο που δεν το έχει κανένα ανθρώπινο πλά
σμα: ο θάνατος θα του ερχόταν κάτω απ' τη μάσκα αυτών που αγαπού
σε.
Ο Καρένιν είχε περάσει όλη τη νύχτα βογκώντας. Το πρωί, αφού
τον ψηλάφισε, ο Τόμας είπε στην Τερέζα: «Δεν πρέπει να περιμένουμε
άλλο».
Έπρεπε όπου να 'ναι να φύγουν κι οι δυο για τη δουλειά τους. Η
Τερέζα πήγε να βρει τον Καρένιν στο δωμάτιο. Μέχρι τότε είχε μείνει
ξαπλωμένος αδιάφορα (ακόμα κι όταν μερικά λεπτά πριν τον εξέταζε ο
Τόμας, δεν είχε δώσει καμιά σημασία), αλλά τώρα, ακούγοντας την πόρ
τα ν' ανοίγει, σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε την Τερέζα.
Δεν μπόρεσε ν' αντέξει εκείνη τη ματιά, σχεδόν την τρόμαξε. Ποτέ
δεν κοίταζε έτσι τον Τόμας, μόνον εκείνη κοίταζε με τον τρόπο αυτό.
Ποτέ όμως με τόση ένταση όσο σήμερα. Δεν ήταν ένα βλέμμα απελπι
σμένο ή θλιμμένο, όχι. Ήταν ένα βλέμμα μιας τρομακτικής, αβάσταχτης
εμπιστοσύνης. Το βλέμμα αυτό ήταν μια άπληστη ερώτηση. Σ' ολόκλη
ρη τη ζωή του, ο Καρένιν περίμενε την απάντηση της Τερέζας και τώρα
της έδινε να καταλάβει (με πολύ μεγαλύτερη επιμονή από άλλοτε) ότι
ήταν πάντοτε έτοιμος να μάθει την αλήθεια από κείνην (γιατί ό,τι προ
έρχεται απ' την Τερέζα είναι γι' αυτόν η αλήθεια: είτε του λέει «κάτσε!»
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ή «κάτω!», είναι αυτές οι αλήθειες που γνωρίζει και που δίνουν ένα
νόημα στη ζωή του).
Αυτό το βλέμμα της τρομαχτικής εμπιστοσύνης ήταν στιγμιαίο.
Αμέσως μετά, ακούμπησε το κεφάλι του στα πόδια του. Η Τερέζα ήξερε
ότι ποτέ πια κανένας δεν θα την κοιτούσε έτσι.
Ποτέ δεν του έδινε γλυκά, αλλά μερικές μέρες νωρίτερα είχε αγορά
σει κάτι πλάκες σοκολάτας. Τις ξετύλιξε από το ασημόχαρτο, τις έσπασε
σε μικρά κομμάτια και τις ακούμπησε γύρω του. Πρόσθεσε εκεί κι ένα
πιατάκι με νερό για να μη του λείψει τίποτα τις ώρες που θα έμενε μό
νος του στο σπίτι. Το βλέμμα, όμως, που της είχε ρίξει έδειχνε να τον εί
χε κουράσει. Παρ' όλο που ήταν περιτριγυρισμένος από κομμάτια σοκο
λάτας, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι.
Ξάπλωσε χάμω δίπλα του και τον πήρε αγκαλιά. Τη μύρισε σιγά-σιγά και την έγλειψε μια δυο φορές με πολύ κόπο. Δέχτηκε το χάδι αυτό
με τα μάτια κλειστά, σαν να ήθελε να το χαράξει για πάντα στη μνήμη
της.
Έπειτα χρειάστηκε να φύγει για ν' ασχοληθεί με τις αγελάδες. Δεν
επέστρεψε παρά μετά το μεσημεριανό φαγητό. Ο Τόμας δεν είχε ακόμα
γυρίσει. Ο Καρένιν ήταν πάντοτε ξαπλωμένος, περιτριγυρισμένος από
κομμάτια σοκολάτας, και δεν σήκωσε το κεφάλι όταν άκουσε την Τερέ
ζα να πλησιάζει. Το άρρωστο πόδι του ήταν φλογισμένο και ο καρκίνος
είχε κάνει μετάσταση σ' ένα άλλο σημείο. Μια αχνορόδινη σταγόνα
(που δεν έμοιαζε με αίμα) είχε φανεί ανάμεσα στις τρίχες.
Όπως πριν ξάπλωσε χάμω δίπλα του. Είχε περάσει το ένα της χέρι
γύρω από το κορμί του και κρατούσε τα μάτια της κλειστά. Έπειτα άκου
σε να χτυπούν δυνατά στην πόρτα. «Γιατρέ, γιατρέ! Ιδού το γουρούνι
και ο πρόεδρος του!» Της ήταν αδύνατον να μιλήσει με οποιονδήποτε.
Δεν έκανε την παραμικρή κίνηση κι έμεινε με τα μάτια κλειστά. Για μια
φορά ακόμα ακούστηκε «Γιατρέ, τα γουρούνια ήρθαν να σας δουν», κι
έπειτα έγινε πάλι σιωπή.
Ο Τόμας γύρισε μισή ώρα αργότερα. Πήγε στην κουζίνα, χωρίς να
πει λέξη, για να ετοιμάσει την ένεση. 'Οταν ξαναμπήκε στο δωμάτιο, η
Τερέζα ήταν όρθια και ο Καρένιν έκανε μια προσπάθεια για να σηκωθεί.
Βλέποντας τον Τόμας, κούνησε αδύναμα την ουρά του.
«Κοίτα! είπε η Τερέζα, χαμογελάει ακόμα».
Αυτό το είπε με τόνο ικετευτικό, σαν να ήθελε με τις λέξεις αυτές να
ζητήσει μια σύντομη αναστολή, αλλά δεν επέμεινε.
Με αργές κινήσεις άπλωσε ένα σεντόνι πάνω στο κρεβάτι. Ήταν
ένα λευκό σεντόνι σπαρμένο με μοτίβα που παρίσταναν μικρά βιολετιά
λουλούδια. Τα είχε άλλωστε όλα ετοιμάσει, τα είχε όλα σκεφθεί, σαν να
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είχε ονειρευτεί πολλές μέρες πριν το θάνατο του Καρένιν. (Α! τι φρίκη!
ονειρευόμαστε από πριν το θάνατο αυτών που αγαπάμε!).
Δεν είχε πια τη δύναμη να πηδήξει πάνω στο κρεβάτι. Τον πήραν
στην αγκαλιά τους και τον σήκωσαν μαζί. Η Τερέζα τον ξάπλωσε στο
πλάι και ο Τόμας του εξέτασε το πόδι. Έψαχνε ένα σημείο όπου η φλέ
βα να φούσκωνε και να φαινόταν καλά. Με το ψαλίδι, έκοψε τις τρίχες
στο σημείο εκείνο.
Η Τερέζα ήταν γονατισμένη δίπλα στο κρεβάτι και κρατούσε το κε
φάλι του Καρένιν μέσα στα χέρια της, πάνω στο πρόσωπο της.
Ο Τόμας της ζήτησε να σφίξει δυνατά το πόδι από πίσω, ακριβώς
πάνω από τη φλέβα που ήταν λεπτή κι όπου ήταν δύσκολο να βάλει κα
νείς τη βελόνα. Κρατούσε το πόδι του Καρένιν, χωρίς όμως ν' απομα
κρύνει το πρόσωπο της από το κεφάλι του. Εκείνη του μιλούσε συνέχεια
με γλυκιά φωνή κι εκείνος δεν σκεφτόταν παρά εκείνη. Δεν φοβόταν.
Της έγλειψε ακόμα δυο τρεις φορές το πρόσωπο. Και η Τερέζα του ψι
θύριζε: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, εκεί πέρα δεν θα πονάς, εκεί πέρα θα
ονειρεύεσαι σκίουρους και λαγούς, θα υπάρχουν αγελάδες, θα υπάρχει
ακόμα κι ο Μεφίστο, μη φοβάσαι...».
Ο Τόμας βύθισε τη βελόνα στη φλέβα και πίεσε το έμβολο. Ένα ρί
γος ελαφρύ διαπέρασε το πόδι του Καρένιν, η αναπνοή του έγινε πιο
γρήγορη κι έπειτα σταμάτησε απότομα. Η Τερέζα ήταν γονατισμένη δί
πλα στο κρεβάτι και πίεζε το πρόσωπο της στο κεφάλι του.
Χρειάστηκε να γυρίσουν και οι δυο στη δουλειά τους και το σκυλί
έμεινε ξαπλωμένο στο κρεβάτι, πάνω στο λευκό σεντόνι με τα βιολετιά
λουλούδια.
Γύρισαν προς το βράδυ. Ο Τόμας πήγε στον κήπο. Βρήκε ανάμεσα
σε δυο μηλιές τις τέσσερις γραμμές του ορθογώνιου που η Τερέζα είχε
χαράξει με το τακούνι της μερικές μέρες πριν. Άρχισε να σκάβει. Πρό
σεχε σχολαστικά να διατηρήσει τις διαστάσεις, έτσι όπως είχαν προσ
διοριστεί. Ήθελε να γίνουν όλα όπως τα επιθυμούσε η Τερέζα.
Εκείνη είχε μείνει στο σπίτι με τον Καρένιν. Φοβόταν μήπως θά
ψουν το σκυλί ζωντανό. Ακούμπησε το αυτί της στο μουσούδι του και
της φάνηκε ότι άκουσε μια ελαφριά αναπνοή. Απομακρύνθηκε και δια
πίστωσε ότι το στέρνο του σαν να σάλευε.
(Όχι, δεν άκουσε παρά μόνο τη δική της αναπνοή που σημαδεύει με
μια αδιόρατη κίνηση το ίδιο της το κορμί, και νομίζει ότι είναι το στέρνο
του σκύλου που σαλεύει!)
Βρήκε έναν καθρέφτη μέσα στην τσάντα της και τον έβαλε στη μύτη
του σκύλου. Ο καθρέφτης ήταν τόσο βρώμικος που νόμισε ότι διέκρινε
εκεί την άχνα που μένει από την αναπνοή.
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«Τόμας, είναι ζωντανός!» φώναξε όταν ο Τόμας γύρισε από τον κήπο με τα παπούτσια του μες στη λάσπη. Έσκυψε και κούνησε το κεφάλι
του.
Έπιασαν, ο καθένας τους από μια άκρη, το σεντόνι πάνω στο οποίο
αναπαυόταν ο Καρένιν. Η Τερέζα από τη μεριά των ποδιών, ο Τόμας
από τη μεριά του κεφαλιού. Το σήκωσαν και το κουβάλησαν στον κήπο.
Η Τερέζα αισθάνθηκε στα χέρια της ότι το σεντόνι ήταν μουσκεμέ
νο. Μας έφερε μια μικρή πλημμύρα όταν ήρθε και μας αφήνει άλλη μια
φεύγοντας, σκέφθηκε. Ήταν ευτυχισμένη που ένιωθε στα χέρια της την
υγρασία, το τελευταίο αντίο του σκυλιού.
Τον έφεραν ανάμεσα στις δυο μηλιές και τον έβαλαν στο βάθος του
λάκκου. Εκείνη έσκυψε για να τακτοποιήσει το σεντόνι έτσι που να τον
σκεπάζει ολόκληρο. Δεν μπορούσε να υποφέρει την ιδέα ότι το χώμα
που θα έριχναν επάνω του μπορούσε να πέσει πάνω στο γυμνό του κορ
μί.
Έπειτα ξαναμπήκε στο σπίτι και γύρισε με το κολάρο, το λουρί και
μια χούφτα κομμάτια σοκολάτας που είχαν μείνει άθικτα χάμω από το
πρωί. Τα έριξε όλα μέσα στον τάφο.
Δίπλα στο λάκκο, ήταν ένας σωρός από φρεσκοσκαμμένο χώμα. Ο
Τόμας άρχισε να φτυαρίζει.
Η Τερέζα θυμόταν τ' όνειρο της: ο Καρένιν είχε γεννήσει δύο κρου
ασάν και μία μέλισσα. Ξαφνικά, η φράση αυτή έμοιαζε με επιτύμβιο.
Φανταζόταν ανάμεσα στις μηλιές ένα μνημείο μ' αυτή την επιγραφή:
«Εδώ αναπαύεται ο Καρένιν. Είχε φέρει στον κόσμο δύο κρουασάν και
μία μέλισσα».
Το σκοτάδι έπεφτε στον κήπο, δεν ήταν ούτε μέρα ούτε νύχτα, στον
ουρανό υπήρχε ένα χλωμό φεγγάρι, σαν μια λάμπα ξεχασμένη σε νεκρι
κό θάλαμο.
Είχαν κι οι δυο τους τα παπούτσια τους γεμάτα λάσπη και πήγαν
την τσάπα και το φτυάρι, πίσω στο δωματιάκι όπου βρίσκονταν τα εργα
λεία: τσουγκράνες, αξίνες, σκαλιστήρια.
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Ήσαν καθισμένοι στο τραπέζι της κάμαρας του, εκεί όπου πάντοτε
είχε τη συνήθεια να διαβάζει κάποιο βιβλίο. Σ' αυτές τις στιγμές, όταν η
Τερέζα ερχόταν να τον βρει, έσκυβε πάνω του κι από πίσω ακουμπούσε
το πρόσωπο της στο δικό του. Την ημέρα εκείνη, κάνοντας αυτή την κί
νηση, παρατήρησε ότι ο Τόμας δεν διάβαζε κανένα βιβλίο. Ένα γράμμα
ήταν ακουμπισμένο μπροστά του, και παρ' όλο που δεν ήταν παρά πέ
ντε δακτυλογραφημένες αράδες, ο Τόμας το παρατηρούσε προσεκτικά
μ' ένα μακρύ, ακίνητο βλέμμα.
«Τι είναι αυτό;», ρώτησε η Τερέζα με αγωνία.
Χωρίς να γυρίσει ο Τόμας πήρε το γράμμα και της το έδωσε. Έγρα
φε ότι έπρεπε να παρουσιαστεί εκείνη την ίδια μέρα στο αεροδρόμιο της
γειτονικής πόλης.
Όταν επιτέλους γύρισε το κεφάλι προς το μέρος της Τερέζας, εκεί
νη διάβασε στα μάτια του τον ίδιο φόβο που η ίδια είχε μόλις αισθανθεί.
«Θα σε συνοδεύσω», είπε.
Κούνησε το κεφάλι του: «Αυτή η κλήση αφορά μόνον εμένα». Επα
νέλαβε: «Όχι, θα σε συνοδεύσω», και ανέβηκε στο φορτηγό του Τόμας.
Λίγα λεπτά αργότερα, έφθασαν στην πίστα του αεροδρομίου. Είχε
ομίχλη. Μπροστά τους, πολύ αόριστα, ξεχώριζαν οι σιλουέτες των αε
ροπλάνων. Πήγαιναν από το ένα στο άλλο, αλλά οι πόρτες όλων αυτών
των αεροπλάνων ήσαν κλειστές, δεν υπήρχε τρόπος να μπει κανείς. Στο
τέλος βρήκαν κάποιο που η πόρτα του ήταν ανοιχτή, και μια σκάλα
ήταν κολλημένη στο πλευρό του. Ανέβηκαν στα σκαλιά, στο χώρισμα
της πόρτας φάνηκε ένας στιούαρτ και τους έκανε νόημα να προχωρή
σουν. Ήταν ένα μικρό αεροπλάνο, μόλις καμιά τριανταριά θέσεων, και
ήταν τελείως άδειο. Προχώρησαν στο διάδρομο ανάμεσα στα καθσματα,
χωρίς να πάψουν να κρατιούνται ο ένας από τον άλλο και χωρίς να πο
λυενδιαφέρονται για ό,τι συνέβαινε γύρω τους. Κάθισαν δίπλα-δίπλα
σε δυο θέσεις και η Τερέζα ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του Τό
μας. Η αρχική φρίκη μαλάκωνε κι άλλαζε σε θλίψη.
Η φρίκη είναι ένα σοκ, μια στιγμή απόλυτης τυφλότητας. Η φρίκη
δεν έχει κανένα ίχνος ομορφιάς. Δεν βλέπει κανείς παρά το βίαιο φως
του άγνωστου γεγονότος που αναμένεται. Αντίθετα, η θλίψη προϋπο
θέτει τη γνώση. Ο Τόμας και η Τερέζα ήξεραν τι τους περίμενε. Η λάμ
ψη της φρίκης καλυπτόταν και ανακάλυπτε κανείς τον κόσμο κάτω από
ένα γαλαζωπό και τρυφερό φωτισμό που έκανε τα πράγματα ωραιότερα
απ' ό,τι ήσαν πρώτα.
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Τη στιγμή που είχε διαβάσει το γράμμα, η Τερέζα δεν είχε νιώσει
αγάπη για τον Τόμας, είχε μονάχα σκεφθεί πως δεν έπρεπε να τον αφή
σει ούτε ένα δευτερόλεπτο: η φρίκη έπνιγε όλα τα άλλα συναισθήματα,
όλες τις άλλες αισθήσεις. Τώρα που ήταν σφιγμένη επάνω του (το αε
ροπλάνο πετούσε μέσα στα σύννεφα), η φρίκη είχε περάσει και αισθα
νόταν την αγάπη της και ήξερε ότι ήταν μια αγάπη χωρίς σύνορα και
χωρίς μέτρο.
Επιτέλους το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Σηκώθηκαν και κατευθύν
θηκαν προς την πόρτα που την είχε ανοίξει ο στιούαρτ. Κρατιόνταν πά
ντοτε απ' τη μέση και ήσαν όρθιοι ψηλά πάνω στη σκάλα. Κάτω, είδαν
τρεις άντρες με κουκούλες στο πρόσωπο και τουφέκια στα χέρια. Ήταν
άχρηστο να διστάσουν, δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Κατέβηκαν αργά
και όταν πάτησαν στην πίστα, ο ένας από τους άντρες σήκωσε το τουφέ
κι και πίεσε τη σκανδάλη. Δεν ακούστηκε ο πυροβολισμός, αλλά η Τε
ρέζα αισθάνθηκε ότι ο Τόμας, που μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν σφιγ
γόταν απάνω της και την αγκάλιαζε απ' τη μέση, σωριαζόταν χάμω.
Προσπάθησε να τον σφίξει απάνω της αλλά δεν μπόρεσε να τον
συγκρατήσει. Έπεσε πάνω στο μπετόν του διαδρόμου προσγειώσεως.
Εκείνη έσκυψε. Ήθελε να πέσει επάνω του για να τον σκεπάσει με το
κορμί της, αλλά τότε έγινε κάτι παράξενο: το δικό του το κορμί άρχισε
να μικραίνει κάτω από τα μάτια της, πολύ γρήγορα. Ήταν τόσο απί
στευτο που πέτρωσε κι έμεινε καρφωμένη στο έδαφος. Το κορμί του
Τόμας μίκραινε όλο και περισσότερο, δεν έμοιαζε πια καθόλου στον
Τόμας, δεν έμενε απ' αυτό παρά ένα ελάχιστο πράγμα, κι αυτό το πραγ
ματάκι άρχισε να κουνιέται, έπειτα βάλθηκε να τρέχει και έφευγε πάνω
στην πίστα.
Ο άντρας που είχε πυροβολήσει έβγαλε τη μάσκα του και χαμογέ
λασε ευγενικά στην Τερέζα. Έπειτα γύρισε κι άρχισε να κυνηγάει αυτό
το μικροσκοπικό πράγμα που έτρεχε εδώ κι εκεί, σαν να ήθελε ν' απο
φύγει κάποιον και σαν να έψαχνε απεγνωσμένα ένα καταφύγιο. Έτσι,
συνέχισαν το κυνήγι για λίγα λεπτά, έπειτα ο άνδρας έπεσε ξαφνικά χά
μω και η καταδίωξη τελείωσε.
Σηκώθηκε και πλησίασε πάλι την Τερέζα. Της έφερνε το πράγμα
στα χέρια. Το πράγμα έτρεμε από φόβο. Ήταν ένας λαγός. Τον έδωσε
στην Τερέζα. Τότε, η φρίκη και η θλίψη εξαφανίστηκαν κι ένιωσε ευτυ
χισμένη που κρατούσε αυτό το ζωάκι στην αγκαλιά της, ένα ζωάκι που
ήταν δικό της και μπορούσε να το σφίγγει επάνω της. Ξέσπασε σε δά
κρυα από την ευτυχία. Έκλαιγε, δεν σταματούσε να κλαίει, δεν έβλεπε
τίποτα ανάμεσα στα δάκρυα της και κουβαλούσε στο σπίτι της το λαγό
λέγοντας στον εαυτό της ότι επιτέλους είχε φτάσει πολύ κοντά στο τέρ-
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μα, ότι ήταν εκεί όπου ήθελε να είναι, εκεί απ' όπου δεν υπήρχε καμιά
πιθανότητα να ξεφύγει.
Πήρε τους δρόμους της Πράγας και βρήκε εύκολα το σπίτι της. Είχε
ζήσει εδώ με τους γονείς της όταν ήταν μικρή. Ούτε η μητέρα της ούτε
ο πατέρας της έμεναν πια εκεί. Την υποδέχτηκαν δυο γεροντάκια που
δεν τα είχε ποτέ δει, αλλά ήξερε ότι ήσαν ο προπάππος και η προγιαγιά
της. Είχαν κι οι δυο τους πρόσωπα χαρακωμένα σαν φλοιούς δέντρων
και η Τερέζα χαιρόταν που έμενε μαζί τους. Για την ώρα όμως, ήθελε να
μείνει μόνη με το ζωάκι της. Βρήκε εύκολα το δωμάτιο όπου είχε κατοι
κήσει από την ηλικία των πέντε χρόνων, τότε που οι γονείς της είχαν
αποφασίσει πως της άξιζε να έχει μια κάμαρα τελείως δική της.
Το δωμάτιο ήταν επιπλωμένο μ' ένα ντιβάνι, ένα μικρό τραπέζι και
μια καρέκλα. Πάνω στο τραπέζι, ήταν μια λάμπα αναμμένη που την πε
ρίμενε όλον αυτό τον καιρό. Και πάνω στη λάμπα αυτή ήταν μια πετα
λούδα με τα φτερά της ανοιχτά, στολισμένα με δύο μεγάλα ζωγραφιστά
μάτια. Η Τερέζα ήξερε ότι έφθανε στην άκρη. Ξάπλωσε στο ντιβάνι κι
έσφιξε το λαγό στο πρόσωπο της.
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Ήταν καθισμένος στο τραπέζι όπου συνήθως διάβαζε τα βιβλία του.
Είχε μπροστά του ένα φάκελο ανοιχτό κι ένα γράμμα. Είπε στην Τερέζα:
«Από καιρό σε καιρό παίρνω γράμματα για τα οποία δεν ήθελα να σου
μιλήσω. Είναι ο γιος μου που μου γράφει. Έκανα ό,τι μπορούσα για ν'
αποφύγω να συναντηθεί η ζωή μου με τη δική του. Και δες πώς μ' εκδι
κήθηκε η μοίρα. Τον έδιωξαν εδώ και μερικά χρόνια απ' το πανεπιστή
μιο. Είναι οδηγός τρακτέρ σ' ένα χωριό. Είναι αλήθεια, δεν συναντιέται
η ζωή μου με τη δική του, αλλά είναι χαραγμένες δίπλα-δίπλα, στην
ίδια κατεύθυνση, σαν δυο γραμμές παράλληλες.
- Και γιατί δεν ήθελες να μου μιλήσεις γι' αυτά τα γράμματα; είπε η
Τερέζα με βαθιά ανακούφιση.
- Δεν ξέρω. Μου ήταν δυσάρεστο.
- Σου γράφει συχνά;
- Από καιρό σε καιρό.
- Για να σου λέει, τι;
- Για κείνον.
- Είναι ενδιαφέρον;
- Ναι. Η μητέρα του, όπως ξέρεις, ήταν λυσσασμένη κομμουνίστρια.
Τα έχει χαλάσει μαζί της από καιρό. Είχε συνδεθεί με ανθρώπους που
Βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση με μας. Προσπάθησαν ν' αναπτύξουν
πολιτική δραστηριότητα. Μερικοί είναι σήμερα στη φυλακή. Αλλά τα
έχει χαλάσει και μ' αυτούς. Έχει πάρει τις αποστάσεις του. Τους χαρα
κτηρίζει αιώνιους επαναστάτες.
- Ελπίζω ότι δεν έχει συμφιλιωθεί με το καθεστώς αυτό.
- 'Οχι, καθόλου. Πιστεύει στο Θεό και νομίζει ότι αυτό είναι το κλειδί
για τα πάντα. Λέει ότι ο καθένας μας πρέπει να ζει καθημερινά τη ζωή του
σύμφωνα με τους κανόνες της θρησκείας, χωρίς να υπολογίζει το καθε
στώς. Πρέπει να το αγνοούμε. Λέει ότι όταν πιστεύει κανείς στο Θεό, είναι
ικανός, όποια κι αν είναι η κατάσταση, να οικοδομήσει με τη συμπεριφορά
του αυτό που ονομάζει «τη Βασιλεία του Θεού επί της Γης». Μου εξηγεί
ότι στη χώρα μας η εκκλησία είναι το μοναδικό ελεύθερο σωματείο που
διαφεύγει απ' τον έλεγχο του κράτους. Αναρωτιέμαι αν είναι θρήσκος
επειδή πραγματικά πιστεύει ή για να αντισταθεί καλύτερα στο καθεστώς.
- Και γιατί δεν τον ρωτάς;
Ο Τόμας συνέχισε: «Ανέκαθεν θαύμαζα τους πιστούς. Νόμιζα ότι εί
χαν το παράξενο χάρισμα μιας αντίληψης πέρα από τις αισθήσεις, που
μου την είχαν αρνηθεί. Κάτι σαν τους μάντεις. Τώρα όμως διαπιστώνω,
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έχοντας το παράδειγμα του γιου μου, ότι στην πραγματικότητα είναι
πολύ εύκολο να είναι κανείς πιστός. Μόλις βρέθηκε σε δυσκολία, κά
ποιοι καθολικοί ασχολήθηκαν μαζί του και ξαφνικά ανακάλυψε την πί
στη. Μπορεί και να το αποφάσισε από ευγνωμοσύνη. Οι ανθρώπινες
αποφάσεις είναι φρικτά εύκολες.
- Δεν απάντησες ποτέ σ' αυτά τα γράμματα;
- Δεν μου έχει δώσει τη διεύθυνση του».
Έπειτα πρόσθεσε: «Υπάρχει βέβαια το όνομα του χωριού στη σφρα
γίδα του ταχυδρομείου. Θα αρκούσε να στείλει κανείς ένα γράμμα στη
διεύθυνση του συνεταιρισμού».
Η Τερέζα ντρεπόταν για τις υποψίες της απέναντι στον Τόμας και
ήθελε να επανορθώσει το λάθος της με μια βίαιη έκρηξη γενναιοδωρίας
απέναντι στο γιο του: «Λοιπόν, γιατί δεν του γράφεις; Γιατί δεν τον κα
λείς;
- Μου μοιάζει, είπε ο Τόμας. Όταν μιλάει, κάνει ακριβώς την ίδια
γκριμάτσα με μένα στο πάνω του χείλι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να
δω το ίδιο μου το στόμα να μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού».
Η Τερέζα ξέσπασε σε γέλια.
Ο Τόμας γέλασε μαζί της.
Η Τερέζα είπε: «Τόμας, μη παιδιαρίζεις! Είναι πολύ παλιά ιστορία.
Εσύ και η πρώτη σου γυναίκα. Τι τον αφορά εκείνον αυτή η ιστορία; Τι
κοινό έχει μαζί της; Αν στα νιάτα σου είχες δείξει κακό γούστο, είναι
λόγος αυτός για να πληγώνεις κάποιον;
- Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η συνάντηση μου φέρνει τρακ. Είναι
γι' αυτό κυρίως που δεν έχω επιθυμία να τον δω. Δεν ξέρω για ποιο λό
γο έδειξα τόσο πείσμα. Κάποια μέρα, παίρνει κανείς μια απόφαση χωρίς
καλά-καλά να ξέρει πώς, κι αυτή η απόφαση έχει τη δική της δύναμη
αδράνειας. Κάθε χρόνος που περνάει κάνει ακόμα δυσκολότερο το να
την αλλάξει κανείς.
- Κάλεσε τον!», είπε εκείνη.
Το απόγευμα, γυρίζοντας από το σταύλο, άκουσε φωνές απ' το δρό
μο. Πλησιάζοντας είδε το φορτηγό του Τόμας. Ο Τόμας ήταν σκυμμέ
νος μπροστά και ξελασκάριζε μια ρόδα. Γύρω του ήταν μια μικρή ομάδα
που κοίταζε, περιμένοντας να τελειώσει ο Τόμας την επισκευή.
Έμενε ακίνητη και δεν μπορούσε να γυρίσει το βλέμμα της: ο Τόμας
έδειχνε γέρος. Τα μαλλιά του ήταν γκρίζα, και η αδεξιότητα των κινή
σεων του δεν ήταν η αδεξιότητα ενός γιατρού που έχει γίνει οδηγός σε
φορτηγό, αλλά η αδεξιότητα ενός ανθρώπου που δεν είναι πια νέος.
Θυμόταν μια συζήτηση που είχε πρόσφατα με τον πρόεδρο. Της εί
χε πει ότι το φορτηγό του Τόμας ήταν σε άθλια κατάσταση. Το είχε πει
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αυτό σαν αστείο, δεν ήταν μια μομφή, αλλά παρ' όλα αυτά το θέμα τον
απασχολούσε. «Ο Τόμας γνωρίζει καλύτερα αυτά που είναι μέσα στο
σώμα του ανθρώπου παρά αυτά που είναι μέσα στη μηχανή», είπε. Έπει
τα της εμπιστεύθηκε ότι είχε κάνει πολλά διαβήματα στη διοίκηση για
να μπορέσει ο Τόμας ν' ασκήσει την ιατρική στο νομό. Του είχαν πει ότι
η αστυνομία δεν θα το επέτρεπε ποτέ.
Κρύφτηκε πίσω από τον κορμό ενός δέντρου για να μη τη δουν οι
άνθρωποι που ήσαν γύρω από το φορτηγό, αλλά δεν τον άφηνε από τα
μάτια της. Η καρδιά της ήταν βαριά απ' τις τύψεις. Εξαιτίας της είχε
αφήσει τη Ζυρίχη για να γυρίσει στην Πράγα. Εξαιτίας της είχε αφήσει
την Πράγα. Κι ακόμα κι εδώ δεν τον είχε αφήσει στην ησυχία του, ακό
μα και μπροστά στον Καρένιν που πέθαινε τον είχε βασανίσει με τις
ανομολόγητες υποψίες της.
Τον κατηγορούσε πάντοτε μέσα της ότι δεν την αγαπούσε αρκετά.
Θεωρούσε τη δική της αγάπη υπεράνω κάθε μομφής, αλλά τη δική του
αγάπη μια απλή συγκατάβαση.
Τώρα έβλεπε πόσο άδικη είχε σταθεί: αν πραγματικά είχε αγαπήσει
τον Τόμας με μια μεγάλη αγάπη, θα είχε μείνει μαζί του στο εξωτερικό!
Εκεί ο Τόμας ήταν ευτυχισμένος, μια καινούρια ζωή ανοιγόταν μπροστά
του! Κι εκείνη τον είχε εγκαταλείψει, είχε φύγει! Φυσικά, είχε πείσει
τον εαυτό της ότι το έκανε από γενναιοδωρία, για να μην του είναι βά
ρος! Εκείνη η γενναιοδωρία όμως δεν ήταν μήπως μόνον μια υπεκφυ
γή; Στην πραγματικότητα ήξερε ότι εκείνος θα γύριζε, ότι θα ερχόταν να
τη βρει! Τον είχε φωνάξει, τον είχε παρασύρει όλο και πιο χαμηλά,
όπως οι λάμιες παρασύρουν τους χωρικούς μέσα στα λαγούμια και τους
αφήνουν εκεί να πνιγούν. Είχε εκμεταλλευτεί μια στιγμή που εκείνον
τον είχε πιάσει το στομάχι του για να του αποσπάσει την υπόσχεση ότι
θα πήγαιναν να ζήσουν στην εξοχή! Πόσο πονηρή είχε φανεί! Τον είχε
καλέσει να την ακολουθήσει, κάθε φορά για να τον βάζει σε δοκιμασία,
για να βεβαιώνεται ότι την αγαπάει, τον είχε καλέσει ως το σημείο να
βρεθεί εδώ: γκρίζος και κουρασμένος, με τα δάχτυλα μισοκουτσουρεμένα, που ποτέ πια δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν το νυστέρι.
Έχουν φτάσει στην άκρη. Από εδώ πού αλλού θα μπορούσαν ακόμα
να πάνε; Ποτέ δεν θα τους άφηναν να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν θα
μπορέσουν ποτέ να ξαναγυρίσουν στην Πράγα, κανένας εκεί δεν θα τους
έδινε δουλειά. Όσο για να πάνε σε κάποιο άλλο χωριό, για ποιο λόγο;
Θεέ μου, έπρεπε πραγματικά να έρθει ως εδώ για να έχει τη βεβαιό
τητα ότι την αγαπάει;
Επιτέλους κατάφερε να ξαναβάλει τη ρόδα του φορτηγού. Οι άντρες
πήδηξαν στην καρότσα και η μηχανή πήρε μπρος.
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Γύρισε στο σπίτι και γέμισε την μπανιέρα. Ήταν ξαπλωμένη μέσα
στο καυτό νερό και σκεφτόταν ότι σ' ολόκληρη τη ζωή της είχε κάνει
κατάχρηση της ίδιας της αδυναμίας της εναντίον του Τόμας. Όλοι
έχουμε την τάση να βλέπουμε έναν ένοχο στη δύναμη, κι ένα αθώο θύ
μα στην αδυναμία. Τώρα, όμως, η Τερέζα το συνειδητοποιούσε: στην
περίπτωση τους ήταν το αντίθετο! Ακόμα και τα όνειρα της, σαν να
γνώριζαν τη μοναδική αδυναμία αυτού του δυνατού άντρα, του πρόσφε
ραν σαν θέαμα τον πόνο της Τερέζας για να τον υποχρεώσουν να υπο
χωρεί! Η αδυναμία της Τερέζας ήταν μια αδυναμία επιθετική που τον
υποχρέωνε κάθε φορά να συνθηκολογεί, ως τη στιγμή που είχε πάψει
πια να είναι δυνατός και είχε μεταμορφωθεί σ' ένα λαγό στην αγκαλιά
της. Το σκεφτόταν συνέχεια αυτό το όνειρο.
Βγήκε από την μπανιέρα και πήγε να ψάξει ένα φουστάνι βραδινό
να φορέσει. Ήθελε να βάλει την πιο όμορφη τουαλέτα της για να του
αρέσει, για να του κάνει ευχαρίστηση.
Είχε μόλις κουμπώσει το τελευταίο κουμπί όταν ο Τόμας μπήκε
απότομα στο σπίτι, με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κι ένα νεαρό χω
ρικό, που ήταν κατάχλωμος.
«Γρήγορα! φώναξε ο Τόμας. Ένα ρακί, κάτι πολύ δυνατό!» Η Τερέ
ζα έτρεξε να βρει ένα μπουκάλι σλίμποβιτς. Γέμισε ένα ποτηράκι και ο
νεαρός το άδειασε με μια αναπνοή.
Στο μεταξύ εκείνη κατάφερε να μάθει τι είχε συμβεί: την ώρα της
δουλειάς ο νεαρός έβγαλε τον ώμο του και ούρλιαζε από τους πόνους.
Κανένας δεν ήξερε τι να κάνει και είχαν φωνάξει τον Τόμας που, με μια
μονάχα κίνηση, είχε ξαναβάλει το χέρι στη θέση του, στην κλείδωση.
Ο νεαρός άδειασε ένα δεύτερο ποτήρι και είπε στον Τόμας:
«Σήμερα η γυναίκα σου είναι διαβολικά ωραία!
- Βλάκα, είπε ο πρόεδρος, η Κυρία Τερέζα είναι πάντοτε ωραία.
- Το ξέρω ότι είναι πάντοτε όμορφη, είπε ο νεαρός, αλλά σήμερα
έχει επιπλέον βάλει ένα ωραίο φουστάνι. Ποτέ δεν σας έχουμε δει μ'
αυτό το φουστάνι. Θα πάτε σε επίσκεψη;
- Όχι, ντύθηκα για τον Τόμας.
- Είσαι τυχερός γιατρέ, είπε ο πρόεδρος, η κυρά μου ποτέ δεν θα
ντυνόταν στην τρίχα για να μου κάνει το κέφι.
- Γι' αυτό βγαίνεις με το γουρούνι σου κι όχι με τη γυναίκα σου, εί
πε ο νεαρός, και γελούσε συνέχεια.
- Τι γίνεται ο Μεφίστο; είπε ο Τόμας, έχω να τον δω τουλάχιστον...
(έκανε πως σκέφτεται) μία ώρα!
- Με βαριέται, είπε ο πρόεδρος.
- Όταν σας βλέπω μ' αυτό το ωραίο φουστάνι, μου έρχεται η επιθυ-
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μία να χορέψω μαζί ρας, είπε ο νεαρός στην Τερέζα. Θα την άφηνες να
χορέψει μαζί μου γιατρέ;
- Θα πάμε όλοι να χορέψουμε, είπε η Τερέζα.
- Θα ερχόσουν; είπε ο νεαρός στον Τόμας.
- Πού, όμως;», ρώτησε ο Τόμας.
Ο νεαρός ανέφερε κάποια μικρή πόλη στα περίχωρα όπου υπήρχε
ένα ξενοδοχείο με μπαρ και μια πίστα για χορό.
«Θα έρθεις μαζί μας», είπε ο νεαρός στον πρόεδρο, με ύφος που δεν
δεχόταν αντίρρηση, και καθώς ήταν στο τρίτο του ποτήρι του σλίμποβιτς,
πρόσθεσε: «Αν ο Μεφίστο υποφέρει να τον πάρουμε μαζί μας! Έτσι θα
έχουμε δύο γουρούνια! Όλες οι γκόμενες θα πέσουν ανάσκελα όταν θα
δουν να φτάνουν δύο γουρούνια!». Και ξανάρχισε να γελάει συνέχεια.
«Αν δεν σας ενοχλεί ο Μεφίστο θα έρθω μαζί σας», είπε ο πρόεδρος
κι ανέβηκαν όλοι στο φορτηγό του Τόμας.
Ο Τόμας κάθισε στο τιμόνι, η Τερέζα δίπλα του και οι δυο άντρες
πήραν θέση πίσω με το μπουκάλι του σλίμποβιτς ήδη μισοάδειο. Είχαν
πια βγει από το χωριό όταν ο πρόεδρος θυμήθηκε πως είχαν ξεχάσει τον
Μεφίστο στο σπίτι. Φώναξε στον Τόμας να κάνει στροφή.
«Δεν χρειάζεται, φτάνει ένα γουρούνι», είπε ο νεαρός και ο πρόε
δρος ηρέμησε.
Έπεφτε το βράδυ. Ο δρόμος ανέβαινε με στροφές. Έφθασαν στην
πόλη και σταμάτησαν μπροστά στο ξενοδοχείο. Η Τερέζα και ο Τόμας
δεν είχαν ξανάρθει ποτέ εδώ. Μια σκάλα οδηγούσε στο υπόγειο όπου
υπήρχαν ο πάγκος ενός μπαρ, μια πίστα χοροί και μερικά τραπέζια.
Ένας κύριος γύρω στα εξήντα έπαιζε σ' ένα όρθιο πιάνο και μια κυρία
της ίδιας ηλικίας έπαιζε βιολί. Έπαιζαν σουξέ σαράντα χρόνων πριν.
Τέσσερα-πέντε ζευγάρια χόρευαν πάνω στην πίστα. Ο νεαρός κοίταξε
γύρω-γύρω στη σάλα. «Δεν υπάρχει ούτε μια για μένα εδώ!», είπε και
κάλεσε αμέσως την Τερέζα να χορέψουν. Ο πρόεδρος κάθισε σ' ένα
άδειο τραπέζι με τον Τόμας και παράγγειλε ένα μπουκάλι κρασί.
«Δεν μπορώ να πιω. Οδηγώ! διαμαρτυρήθηκε ο Τόμας.
- Και λοιπόν; είπε ο πρόεδρος. Θα περάσουμε τη νύχτα εδώ. Θα
κρατήσω δυο δωμάτια».
Όταν η Τερέζα γύρισε απ' την πίστα με τον νεαρό, την κάλεσε ο
πρόεδρος να χορέψουν κατόπιν, επιτέλους, χόρεψε με τον Τόμας.
Χορεύοντας, του είπε: «Τόμας, η αιτία όλου του κακού στη ζωή σου
είμαι εγώ. Εξαιτίας μου ήρθες ως εδώ. Εγώ είμαι που σ' έκανα να κατέ
βεις τόσο χαμηλά που χαμηλότερα δεν γίνεται να πάει κανείς.
- Λες κουταμάρες, απάντησε ο Τόμας. Πρώτα απ' όλα τι θα πει, τό
σο χαμηλά;
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- Αν είχαμε μείνει στη Ζυρίχη, τώρα θα εγχείριζες τους αρρώστους
σου.
- Κι εσύ θα φωτογράφιζες.
- Δεν υπάρχει σύγκριση, είπε η Τερέζα. Για σένα η δουλειά σου με
τρούσε περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο, ενώ εγώ μπορώ να
κάνω οτιδήποτε, μου είναι αδιάφορο. Εγώ δεν έχασα τίποτα. Εσύ είσαι
που τα έχασες όλα.
- Τερέζα, είπε ο Τόμας, δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι ευτυχισμένος
εδώ;
- Η αποστολή σου ήταν να εγχειρίζεις!
- Η αποστολή, Τερέζα, είναι μια ηλίθια λέξη. Δεν έχω αποστολή.
Κανένας δεν έχει αποστολή. Και είναι μια τεράστια ανακούφιση να δια
πιστώνει κανείς πως είναι ελεύθερος, πως δεν έχει αποστολή».
Από τον ήχο της φωνής του ήταν αδύνατο ν' αμφιβάλλει κανείς για
την ειλικρίνεια του. Ξανάφερε στα μάτια της τη σκηνή του απογεύματος
που επισκεύαζε το φορτηγό κι εκείνη έβρισκε ότι έδειχνε γέρος. Είχε
φθάσει εκεί που ήθελε να φθάσει: πάντοτε είχε ευχηθεί να γεράσει. Σκέ
φτηκε ακόμα μια φορά το λαγό που έσφιγγε στο πρόσωπο της μέσα στο
παιδικό της δωμάτιο.
Τι σημαίνει αυτό, ν' αλλάζεις σε λαγό; Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάς τη
δύναμη σου. Αυτό σημαίνει ότι πια κανένας τους δεν είναι δυνατότερος
από τον άλλο.
Πήγαιναν κι έρχονταν, στα βήματα του χορού στον ήχο του πιάνου
και του βιολιού. Η Τερέζα ακουμπούσε το κεφάλι στον ώμο του. Όπως
μέσα στο αεροπλάνο που τους έπαιρνε και τους δύο μακριά μες στην
ομίχλη. Ένιωθε τώρα την ίδια παράξενη ευτυχία, την ίδια παράξενη
θλίψη, όπως τότε. Αυτή η θλίψη σήμαινε: βρισκόμαστε στον τελευταίο
σταθμό. Αυτή η ευτυχία σήμαινε: είμαστε μαζί. Η θλίψη είναι η μορφή
και η ευτυχία το περιεχόμενο. Η ευτυχία γέμιζε το χώρο της θλίψης.
Γύρισαν στο τραπέζι τους. Χόρεψε ακόμα δυο φορές με τον πρόεδρο
και μια φορά με το νεαρό που ήταν ήδη τόσο μεθυσμένος που έπεσε μα
ζί της πάνω στην πίστα.
Έπειτα ανέβηκαν όλοι επάνω και πήγαν ο καθένας στο δωμάτιο του.
Ο Τόμας γύρισε το κλειδί και άναψε το φως. Είδε δυο κρεβάτια κολ
λημένα το ένα δίπλα στ' άλλο, κοντά στο ένα ήταν ένα κομοδίνο με μια
λάμπα. Μια μεγάλη νυχτερινή πεταλούδα, τρομαγμένη από το φως
έφυγε από το αμπαζούρ και βάλθηκε να πετάει γύρω-γύρω στο δωμάτιο.
Από κάτω έφθανε μακρινός ο ήχος του πιάνου και του βιολιού.
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