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«Ιδού δίδω μι υμίν τήν έξουσίαν του 
πατείν επάνω όφεων... καί ουδέν 
υμάς ου μή αδικήση». 

Κατά Λουκάν, 10,19 



Για σένα, Σ. Τ. ντε Λ., 
που άρχισες να με βοηθάς χωρίς να το ξέρω. 



ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997, η Βερόνικα αποφάσισε ότι -επι
τέλους- έφτασε η στιγμή να αυτοκτονήσει. Καθάρισε 
σχολαστικά το δωμάτιο της, ένα δωμάτιο που είχε νοι
κιάσει σε μια γυναικεία μονή, έσβησε τη θέρμανση, έ
πλυνε τα δόντια της και ξάπλωσε. 

Πήρε απ' το κομοδίνο τα τέσσερα κουτάκια με τα υ
πνωτικά χάπια. Αντί να τα διαλύσει σε νερό, αποφάσι
σε να τα καταπιεί ένα ένα, δεδομένου ότι μεταξύ πρό
θεσης και πράξης υπάρχει μεγάλη απόσταση και ήθε
λε να έχει την ελευθερία να αλλάξει γνώμη στα μισά του 
δρόμου. Ωστόσο, με κάθε χάπι που κατάπινε, ένιωθε ό
λο και πιο πεπεισμένη: μέσα σε πέντε λεπτά τα κουτά
κια ήταν άδεια. 

Καθώς δεν ήξερε ακριβώς σε πόσο χρόνο θα έχανε 
τις αισθήσεις της, άφησε πάνω στο κρεβάτι ένα γαλλι
κό περιοδικό, το Homme · ήταν το τεύχος εκείνου του μή
να, που μόλις είχε φτάσει στη βιβλιοθήκη όπου δούλευε. 
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Παρότι η ίδια δεν είχε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την πληροφορική, ξεφυλλίζοντας το περιοδικό ανακά
λυψε ένα άρθρο για κάποιο βιντεοπαιχνίδι (CD-ROM ό
πως έλεγαν), δημιουργία του Πάουλο Κοέλο, ενός Βρα
ζιλιάνου συγγραφέα, τον οποίο είχε την ευκαιρία να συ
ναντήσει σε μια διάλεξη στο καφέ του ξενοδοχείου 
«Γκραντ Γιούνιον». Οι δυο τους είχαν ανταλλάξει μερι
κές κουβέντες και τελικά την κάλεσε σε δείπνο ο εκδό
της του. Όμως η παρέα ήταν πολυάριθμη και δεν κα
τάφερε να εμβαθύνει σε κανένα θέμα. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι είχε γνωρίσει το συγγραφέα 
την έκανε να τον θεωρεί μέρος του δικού της κόσμου 
και η ανάγνωση του κομματιού για το έργο του ίσως 
βοηθούσε στο να περάσει η ώρα. 

Περιμένοντας το θάνατο, η Βερόνικα άρχισε να δια
βάζει περί πληροφορικής, ένα θέμα που δεν της κινού
σε το παραμικρό ενδιαφέρον - κάτι που ταίριαζε με ό
λα όσα είχε κάνει στη ζωή της ολόκληρη, πάντα γυρεύ
οντας το πιο εύκολο ή το πιο προσιτό· όπως αυτό το πε
ριοδικό, για παράδειγμα. 

Προς μεγάλη έκπληξη της όμως, η πρώτη αράδα του 
κειμένου την έβγαλε από τη φυσική απάθειά της (τα η
ρεμιστικά δεν είχαν ακόμη διαλυθεί μέσα στο στομάχι 
της, αλλά η Βερόνικα ήταν απαθής απ' τη φύση της) 
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και την έκανε για πρώτη φορά στη ζωή της να θεωρή
σει σωστή μια φράση που ήταν πολύ της μόδας μεταξύ 
των φίλων της: «Τίποτα σ' αυτό τον κόσμο δε συμβαί
νει τυχαία». 

Γιατί αυτή η πρώτη αράδα ακριβώς τη στιγμή που εί
χε αρχίσει να πεθαίνει; Ποιο ήταν το κρυφό μήνυμα 
που πρόβαλλε μπροστά στα μάτια της, αν βέβαια υ
πάρχουν κρυφά μηνύματα και όχι συμπτώσεις; 

Κάτω από μια εικονογράφηση του βιντεοπαιχνιδιού, 
ο δημοσιογράφος άρχιζε το θέμα του με την ερώτηση: 

«Που βρίσκεται η Σλοβενία;» 

Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται η Σλοβενία, σκέφτηκε εκείνη. 
Ούτε καν αυτό. 

Και όμως η Σλοβενία υπήρχε και ήταν εκεί έξω κι ε
κεί μέσα, στα βουνά γύρω της και στην πλατεία μπρο
στά στα μάτια της: η Σλοβενία ήταν η πατρίδα της. 

Παράτησε το περιοδικό- δεν είχε καμιά όρεξη τώρα 
να αγανακτήσει μ' έναν κόσμο που αγνοούσε παντελώς 
την ύπαρξη των Σλοβένων. Η τιμή του έθνους της δεν 
την αφορούσε πια. Ήταν ώρα να αισθάνεται περηφά
νια για τον ίδιο της τον εαυτό, που ήξερε ότι στάθηκε ι
κανή, που βρήκε επιτέλους το κουράγιο ν' αφήσει αυτή 
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τη ζωή. Τι χαρά! Και το έκανε με τον τρόπο που πάντα 
ονειρευόταν: με χάπια, που δεν αφήνουν σημάδια. 

Η Βερόνικα αναζητούσε τα χάπια σχεδόν έξι μήνες. 
Πιστεύοντας ότι δε θα κατάφερνε ποτέ να τα βρει, είχε 
φτάσει στο σημείο να αναλογίζεται το ενδεχόμενο να 
κόψει τις φλέβες της. Παρόλο που γνώριζε ότι θα γέμι
ζε το δωμάτιο με αίματα προκαλώντας σύγχυση και α
ναστάτωση στις καλόγριες, η αυτοκτονία απαιτεί να σκέ
φτεται κανείς πρώτα τον εαυτό του και μετά τους άλλους. 
Είχε σκοπό να κάνει ό,τι περνούσε απ' το χέρι της, προ
κειμένου ο θάνατος της να μην προκαλέσει μεγάλη ε
νόχληση, αλλά, εάν η μόνη λύση ήταν να κόψει τις φλέ
βες της, τότε δε γινόταν διαφορετικά - οι καλόγριες ας 
καθάριζαν το δωμάτιο και ας ξεχνούσαν στα γρήγορα 
το συμβάν, αλλιώς θα δυσκολεύονταν να το ξανανοι-
κιάσουν. Στο κάτω κάτω, ακόμη και στα τέλη του εικο
στού αιώνα, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να πιστεύ
ουν σε φαντάσματα. 

Φυσικά θα μπορούσε και να πηδήξει από ένα απ' τα 
λίγα ψηλά κτίρια της Λιουμπλιάνας, αλλά αυτή η πρά
ξη θα προξενούσε πρόσθετο πόνο στους γονείς της. Πέ
ρα απ' το σοκ του θανάτου της κόρης τους, θα ήταν ε
πίσης αναγκασμένοι να αναγνωρίσουν ένα παραμορ
φωμένο πτώμα. Όχι, ήταν χειρότερη λύση από τη μέ-
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χρι θανάτου αιμορραγία, γιατί θα χαραζόταν αιώνια 
στη μνήμη δύο ανθρώπων που ήθελαν μόνο το καλό 
της. 

Το θάνατο της κόρης τους θα τον συνηθίσουν σιγά σιγά. Ό
μως ένα διαλυμένο κρανίο είναι αδύνατο να λησμονηθεί. 

Πυροβολισμός, πτώση από κτίριο, απαγχονισμός, τί
ποτα απ' όλα αυτά δεν ταίριαζε στη γυναικεία φύση της. 
Οι γυναίκες, όταν αυτοκτονούν, επιλέγουν τρόπους πο
λύ πιο ρομαντικούς - κόβουν τις φλέβες ή παίρνουν υ
περβολική δόση υπνωτικών χαπιών. Οι παρατημένες 
πριγκίπισσες και οι γυναίκες ηθοποιοί του Χόλιγουντ 
έχουν δώσει πολλά σχετικά παραδείγματα. 

Η Βερόνικα ήξερε ότι στη ζωή πρέπει να περιμένεις 
πάντα τη σωστή στιγμή. Έτσι και έγινε: δυο φίλοι της, 
παρακινημένοι από τα παράπονα της ότι δεν μπορού
σε πια να κοιμηθεί, κατάφεραν να βρουν δυο κουτιά -ο 
καθένας- από ένα ισχυρό υπνωτικό που χρησιμοποιού
σαν οι μουσικοί μιας τοπικής μπουάτ. Η Βερόνικα ά
φησε τα τέσσερα κουτάκια στο κομοδίνο για μια βδο
μάδα, φλερτάροντας με το θάνατο που πλησίαζε και α
ποχαιρετώντας -χωρίς κανένα συναισθηματισμό- αυτό 
που ονομάζουμε Ζωή. 
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Τώρα ήταν εκεί, ικανοποιημένη που προχώρησε ως το 
τέλος και γεμάτη ανία, επειδή δεν ήξερε τι να κάνει στο 
λίγο χρόνο που της απέμενε. 

Της ξανάρθε στο μυαλό ο παραλογισμός που είχε μό
λις διαβάσει. Πώς είναι δυνατό ένα άρθρο σχετικό με η
λεκτρονικούς υπολογιστές να αρχίζει μ' αυτή την τόσο η
λίθια φράση: «Που βρίσκεται η Σλοβενία»; Αφού δεν έ
βρισκε τίποτα πιο ενδιαφέρον με το οποίο θα μπορούσε 
να απασχοληθεί, αποφάσισε να το διαβάσει μέχρι τέλους 
και ανακάλυψε ότι το παιχνίδι ήταν παραγωγής Σλοβε
νίας -αυτής της εξωτικής χώρας που κανείς δε φαινόταν 
να ξέρει πού βρίσκεται, εκτός από τους κατοίκους της-
λόγω του φτηνού εργατικού δυναμικού. Πριν από λίγους 
μήνες, για να λανσάρει το προϊόν, η γαλλική εταιρεία πα
ραγωγής είχε δώσει μια δεξίωση για δημοσιογράφους 
απ' όλο τον κόσμο σ' ένα κάστρο του Βλεντ. 

Η Βερόνικα θυμήθηκε ότι κάτι είχε ακούσει σχετικά 
με τη δεξίωση, που αποτελούσε ιδιαίτερο γεγονός για 
την πόλη: όχι μόνο επειδή το κάστρο είχε διακοσμηθεί 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό περισσότε
ρο στη μεσαιωνική ατμόσφαιρα, αλλά και για την πο
λεμική που επακολούθησε στον τοπικό Τύπο: υπήρχαν 
Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Ισπανοί δημοσιο
γράφοι - αλλά κανένας Σλοβένος δεν είχε προσκληθεί. 
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Ο αρθρογράφος του Homme -που είχε έρθει στη Σλο
βενία για πρώτη φορά, σίγουρα με όλα τα έξοδα πλη
ρωμένα, και είχε περάσει το χρόνο του συναναστρεφό-
μενος άλλους δημοσιογράφους, λέγοντας, υποτίθεται, 
ενδιαφέροντα πράγματα, πίνοντας και τρώγοντας τσά
μπα στο κάστρο- αποφάσισε να αρχίσει το θέμα του 
κάνοντας ένα καλαμπούρι, που θα πρέπει να άρεσε πο
λύ στους εκλεπτυσμένους διανοούμενους της χώρας του. 
Σίγουρα, μάλιστα, θα είχε διηγηθεί στους φίλους του, 
στη σύνταξη του περιοδικού, μερικές απίθανες ιστορίες 
σχετικά με τα τοπικά ήθη ή με τον απλοϊκό τρόπο με τον 
οποίο ντύνονταν οι Σλοβένες. 

Πρόβλημα του. Η Βερόνικα τώρα πέθαινε και έπρε
πε να έχει άλλες έγνοιες, όπως να μάθει αν υπάρχει ζωή 
μετά το θάνατο ή ποια ώρα θα έβρισκαν το πτώμα της. 

Αλλά και πάλι -ίσως ακριβώς εξαιτίας της σημαντι
κής απόφασης που είχε πάρει- αυτό το άρθρο την ενο
χλούσε. 

Κοίταξε από το παράθυρο της μονής, που έβλεπε στη 
μικρή πλατεία της Λιουμπλιάνας. Αν δεν ξέρουν πού βρί
σκεται η Σλοβενία, η Λιουμπλιάνα θα αγγίζει τα όρια του μύ
θου, σκέφτηκε. Όπως η Ατλαντίδα ή η Λεμουρία ή οι 
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χαμένες ήπειροι που κατακλύζουν τη φαντασία των αν
θρώπων. Κανείς δε θα άρχιζε ένα άρθρο, σε κανένα μέ
ρος του κόσμου, ρωτώντας που βρίσκεται το όρος Έ-
βερεστ, ακόμη και αν δεν είχε βρεθεί εκεί ποτέ του. Και 
όμως, στην καρδιά της Ευρώπης, ο δημοσιογράφος ε
νός σημαντικού περιοδικού δεν ντρεπόταν να κάνει μια 
τέτοια ερώτηση, επειδή ήξερε ότι οι περισσότεροι α
ναγνώστες του αγνοούσαν που βρίσκεται η Σλοβενία. 
Πόσο μάλλον η Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της. 

Τότε η Βερόνικα βρήκε έναν τρόπο να περάσει την 
ώρα της - αφού είχαν ήδη περάσει δέκα λεπτά και α
κόμη δεν είχε προσέξει καμιά αλλαγή στον οργανισμό 
της. Η τελευταία πράξη της ζωής της θα ήταν να γρά
ψει ένα γράμμα σε εκείνο το περιοδικό, στο οποίο θα 
εξηγούσε ότι η Σλοβενία είναι μία από τις πέντε δημο
κρατίες που προέκυψαν από τη διαίρεση της πρώην Γι
ουγκοσλαβίας. Θα το άφηνε σαν τελευταίο γράμμα αυ-
τόχειρα. Και δε θα έδινε καμιά εξήγηση για τα πραγ
ματικά κίνητρα της αυτοκτονίας της. 

Όταν θα έβρισκαν το πτώμα της, θα κατέληγαν στο 
συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε επειδή ένα περιοδικό δεν 
ήξερε που βρίσκεται η πατρίδα της. Γέλασε με την ι
δέα ότι θα άρχιζε μια διαμάχη στις εφημερίδες, με υ
ποστηρικτές και πολέμιους της αυτοκτονίας της για την 
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τιμή του έθνους. Και την εντυιιωσίασε πόσο γρήγορα 
άλλαξε γνώμη, αφού δευτερόλεπτα πριν σκεφτόταν το 
αντίθετο - ο κόσμος και τα προβλήματα γεωγραφίας 
δεν την αφορούσαν πια. 

Έγραψε το γράμμα. Αυτή η στιγμή ευδιαθεσίας την έ
κανε σχεδόν να αρχίσει να ξανασκέφτεται την ανα
γκαιότητα του θανάτου της· μα είχε πάρει πια τα χάπια, 
ήταν πολύ αργά για να κάνει πίσω. 

Έτσι κι αλλιώς, και άλλες φορές είχε στιγμές ευδια
θεσίας, όπως αυτή· άλλωστε δεν αυτοκτονούσε επειδή 
ήταν μια γυναίκα δυστυχισμένη και πικραμένη, που ζού
σε μέσα σε διαρκή κατάθλιψη. Είχε περάσει πολλά βρά
δια της ζωής της κάνοντας χαρούμενους περιπάτους 
στους δρόμους της Λιουμπλιάνας ή κοιτάζοντας -από το 
παράθυρο του δωματίου της στη μονή- το χιόνι που έ
πεφτε στη μικρή πλατεία με το άγαλμα του ποιητή. Κά
ποια φορά είχε περάσει έναν ολόκληρο μήνα πετώντας 
στα σύννεφα, επειδή ένας άγνωστος άντρας τής είχε δώ
σει ένα λουλούδι στο κέντρο της ίδιας πλατείας. 

Πίστευε ότι ήταν ένας απόλυτα φυσιολογικός άν
θρωπος. Η απόφασή της να πεθάνει οφειλόταν σε δύο 
πολύ απλούς λόγους και ήταν σίγουρη ότι, αν άφηνε μια 
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επεξηγηματική επιστολή, πολλοί θα συμφωνούσαν μα
ζί της. 

Ο πρώτος λόγος: όλα στη ζωή της ήταν ίδια- εξάλλου 
-αφού περάσουν τα νιάτα- επέρχεται ο μαρασμός, με 
τα γηρατειά να αφήνουν αμετάκλητα σημάδια, τις αρ
ρώστιες να καταφθάνουν και τους φίλους να φεύγουν. 
Τέλος πάντων, το να συνεχίσει να ζει δεν της πρόσφε
ρε τίποτα πια· αντίθετα, οι πιθανότητες να αρχίσει να 
υποφέρει αυξάνονταν κατά πολύ. 

Ο δεύτερος λόγος ήταν πιο φιλοσοφικός: η Βερόνι
κα διάβαζε εφημερίδες, έβλεπε τηλεόραση και ήταν ε
νημερωμένη για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Όλα ήταν 
στραβά και εκείνη δεν είχε ιδέα πώς θα μπορούσε να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση - γεγονός που της προ
ξενούσε την αίσθηση ότι είναι τελείως άχρηστη. 

Σε λίγο, πάντως, θα ζούσε την τελευταία εμπειρία της 
ζωής της, που υποσχόταν να είναι πολύ διαφορετική: 
το θάνατο. Έγραψε το γράμμα για το περιοδικό, ύστε
ρα άφησε εκείνο το θέμα, συγκεντρώθηκε σε πράγμα
τα πιο σημαντικά και ταιριαστά για εκείνη τη στιγμή της 
ζωής της - ή μάλλον του θανάτου της. 

Προσπάθησε να φανταστεί πώς θα ήταν να πεθαίνει, 
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αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι κι αλλιώς, δεν υπήρχε λό
γος ν' ασχολείται, αφού θα το μάθαινε σε λίγα λεπτά. 

Πόσα λεπτά; 
Δεν είχε ιδέα. Όμως την ευχαριστούσε το γεγονός ό

τι επρόκειτο να μάθει την απάντηση σε αυτό για το ο
ποίο όλοι αναρωτιούνται: Υπάρχει θεός; 

Αντίθετα απ' ό,τι συνέβαινε με πολλούς ανθρώπους, 
δεν ήταν αυτή η μεγάλη εσωτερική αναζήτηση της ζω
ής της. Στο πάλαι ποτέ κομουνιστικό καθεστώς στην ε
πίσημη εκπαίδευση υποστηριζόταν ότι η ζωή τελείωνε 
με το θάνατο και η Βερόνικα κατέληξε να εξοικειωθεί 
με αυτή την ιδέα. Απ' την άλλη μεριά, η γενιά των γο
νιών της και των παππούδων της πήγαινε ακόμη στην 
εκκλησία, για προσκύνημα, προσευχόταν και ήταν α
πόλυτα πεπεισμένη ότι ο Θεός εισακούει τα λόγια μας. 

Στα είκοσι τέσσερα χρόνια της, αφού έζησε όσα της 
επιτράπηκε να ζήσει -και δεν ήταν λίγα!-, η Βερόνικα 
ήταν σχεδόν σίγουρη ότι η ζωή τελείωνε με το θάνατο. 
Γι' αυτό είχε επιλέξει την αυτοκτονία: επιτέλους ελευ
θερία. Αιώνια λήθη. 

Όμως, στα βάθη της καρδιάς της έμενε η αμφιβολία: 
Και αν υπάρχει Θεός; Στις τόσες χιλιετίες του ανθρώπινου 
πολιτισμού η αυτοκτονία ήταν ταμπού, ύβρη για όλους 
τους θρησκευτικούς κώδικες: ο άνθρωπος παλεύει για 

21 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

να επιβιώνει και όχι για να παραδίνεται. Το ανθρώπι
νο είδος πρέπει να αναπαράγεται· η κοινωνία έχει α
νάγκη από εργατικά χέρια- το ζευγάρι χρειάζεται ένα λό
γο για να συνεχίσει να μένει μαζί ακόμη και αφού πά
ψει να υπάρχει ο έρωτας· και μια χώρα χρειάζεται στρα
τιώτες, πολιτικούς και καλλιτέχνες. 

Αν υπάρχει Θεός, κάτι που εγώ ειλικρινά δεν το πιστεύω, θα 
κατανοήσει ότι υφίστανται όρια σ αυτά που μπορεί να αντιλη
φθεί ο άνθρωπος. Ο Ίδιος δημιούργησε αυτή τη σύγχυση, με ε
πακόλουθα την αθλιότητα, την αδικία, την πλεονεξία, τη μονα
ξιά. Οι προθέσεις Του πρέπει να ήταν αγαθές, όμως τα αποτε
λέσματα είναι μηδαμινά. 

Αν υπάρχει Θεός, θα δείξει μεγαλοψυχία στα πλάσματα 
που θέλησαν να φύγουν πιο νωρίς απ αυτή τη Γη- μπορεί μά
λιστα να ζητήσει συγνώμη που μας ανάγκασε να περάσουμε α
πό δω. 

Ποιος λογαριάζει τα ταμπού και τις δεισιδαιμονίες! 
Η θρησκευόμενη μητέρα της έλεγε: «Ο Θεός γνωρίζει 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον». Αν είναι έτσι, 
τότε την έστειλε σ' αυτό τον κόσμο γνωρίζοντας πολύ 
καλά ότι θα κατέληγε να αυτοκτονήσει, άρα δε θα Τον 
σκανδάλιζε η πράξη της. 
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Η Βερόνικα άρχισε να αισθάνεται ένα ελαφρύ ανακάτω
μα, που γρήγορα χειροτέρεψε. Σε λίγα λεπτά δεν μπο
ρούσε πια να συγκεντρωθεί στη διπλανή πλατεία, έξω απ' 
το παράθυρο της. Ήξερε ότι ήταν χειμώνας, γύρω στις 
τέσσερις το οπόγευμα, και ο ήλιος έδυε γρήγορα. Ήξερε 
ότι άλλοι άνθρωποι θα συνέχιζαν να ζουν - εκείνη τη στιγ
μή, ένας νεαρός περνούσε μπροστά απ' το παράθυρό της 
και την κοίταξε, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι εκεί
νη η κοπέλα ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Ένα συ
γκρότημα Βολιβιανών μουσικών (που βρίσκεται η Βολι
βία; Γιατί δε ρωτούσαν αυτό τα άρθρα των περιοδικών;) 
έπαιζε μπροστά στο άγαλμα του Φραντσέ Πρεσέρεν, του 
μεγάλου Σλοβένου ποιητή που σημάδεψε βαθιά την ψυ
χή του λαού του. 

Άραγε θα προλάβαινε να ακούσει μέχρι τέλους τη 
μουσική που ερχόταν από την πλατεία; Θα ήταν μια ω
ραία ανάμνηση αυτής της ζωής: το δειλινό, η μελωδία 
που μετέφερε όνειρα απ' την άλλη μεριά του κόσμου, το 
ζεστό και άνετο δωμάτιο, το όμορφο και γεμάτο ζωή α
γόρι που περνούσε... Είχε σταματήσει και τώρα την κοί
ταζε· ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την έβλεπε, κα
θώς ένιωθε πως τα χάπια άρχιζαν να επιδρούν μέσα της. 

Της χαμογέλασε και του το ανταπέδωσε - δεν είχε τί
ποτα να χάσει. Της έγνεψε, εκείνη προσποιήθηκε ότι 

23 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

κοιτάζει κάπου αλλού - το είχε παρατραβήξει ο νεαρός. 
Αμήχανος συνέχισε το δρόμο του, ξεχνώντας για πάντα 
το πρόσωπο στο παράθυρο. 

Όμως η Βερόνικα ευχαριστήθηκε που για μια ακό
μη φορά κάποιος την είχε ποθήσει. Δεν αυτοκτονούσε 
από έλλειψη έρωτα. Ούτε από έλλειψη αγάπης απ' τους 
δικούς της ούτε εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων ή 
ανίατης ασθένειας. 

Η Βερόνικα είχε αποφασίσει να πεθάνει εκείνο το 
όμορφο απόγευμα στη Λιουμπλιάνα, με Βολιβιανούς 
μουσικούς να παίζουν στην πλατεία, μ' έναν νέο να περ
νάει έξω απ' το παράθυρο της, και ήταν ευχαριστημέ
νη με αυτά που τα μάτια της έβλεπαν και τα αφτιά της 
άκουγαν. Όμως ήταν επίσης ευχαριστημένη που δε θα 
αναγκαζόταν να βλέπει αυτά τα ίδια πράγματα για άλ
λα τριάντα, σαράντα ή πενήντα χρόνια - αφού έτσι θα 
έχαναν την πρωτοτυπία τους και θα μετασχηματίζονταν 
στην τραγωδία μιας ζωής όπου όλα επαναλαμβάνονται 
και η προηγούμενη μέρα είναι πάντα ίδια με την επό
μενη. 

Το στομάχι της άρχισε τώρα να ανακατεύεται άσχημα 
και η Βερόνικα αισθανόταν απαίσια. Για δες, νόμιζα ότι 

24 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

η υπερβολική δόση ηρεμιστικών θα μ' έκανε να κοιμηθώ αμέσως. 
Όμως αυτό που ένιωθε ήταν ένα παράξενο βούισμα στα 
αφτιά και μια έντονη τάση για εμετό. 

Αν κάνω εμετό, δε θα πεθάνω. 
Αποφάσισε να ξεχάσει το στομαχόπονο προσπαθώ

ντας να συγκεντρωθεί στη νύχτα που έπεφτε βιαστικά, 
στους Βολιβιανούς, στους ανθρώπους που έκλειναν τα 
μαγαζιά τους και έφευγαν. Ο ήχος στα αφτιά της γινό
ταν όλο και πιο οξύς και, για πρώτη φορά από τότε που 
πήρε τα χάπια, η Βερόνικα ένιωσε φόβο, τον τρομερό 
φόβο του αγνώστου. 

Όμως η συνέχεια ήταν γρήγορη. Αμέσως έχασε τις 
αισθήσεις της. 
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ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, η Βερόνικα δε σκέφτηκε: Εδώ πρέ
πει να είναι ο Παράδεισος. Αδύνατον να χρησιμοποιούσαν 
στον Παράδεισο λάμπα φθορίου για φωτισμό- και ο πό
νος -που παρουσιάστηκε ένα κλάσμα του δευτερολέ
πτου αργότερα- ήταν ο συνηθισμένος πόνος πάνω στη 
Γη. Α, αυτός ο γήινος πόνος είναι μοναδικός, δεν μπο
ρείς να τον μπερδέψεις με άλλον. 

Προσπάθησε να κουνηθεί και ο πόνος δυνάμωσε. Φω
τεινά σημαδάκια εμφανίστηκαν μπροστά της, αλλά και 
πάλι η Βερόνικα αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν αστεράκια 
του ουρανού αλλά συνέπεια του δυνατού πόνου. 

«Ανέκτησε τις αισθήσεις της», άκουσε μια γυναικεία φω
νή. «Είσαι και με τα δύο πόδια στην Κόλαση, επωφελήσου». 

Όχι, δεν ήταν δυνατό- εκείνη η φωνή την κορόιδευε. 
Δεν ήταν η Κόλαση, επειδή ένιωθε πολύ κρύο και είχε 
προσέξει ότι πλαστικά σωληνάκια έβγαιναν απ' το στό
μα και τη μύτη της. Ένα απ' αυτά τα σωληνάκια -αυτό 
που ήταν χωμένο βαθιά στο λάρυγγα της- της προξε
νούσε μια αίσθηση ασφυξίας. 
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Θέλησε να κουνηθεί για να το βγάλει, αλλά τα χέρια 
της ήταν δεμένα. 

«Αστειεύομαι, δεν είναι η Κόλαση», συνέχισε η φω
νή. «Είναι χειρότερα απ' την Κόλαση, όπου άλλωστε δεν 
έχω πάει. Είναι η "Βιλέτ"». 

Παρά τον πόνο και το αίσθημα της ασφυξίας, σ' έ
να κλάσμα του δευτερολέπτου η Βερόνικα κατάλαβε τι 
είχε συμβεί. Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και κά
ποιος επενέβη έγκαιρα και την έσωσε. Ίσως μια καλό
γρια, μια φίλη που αποφάσισε να έρθει χωρίς να ειδο
ποιήσει, κάποιος που θυμήθηκε να φέρει κάτι που η ί
δια είχε πια ξεχάσει ότι το είχε ζητήσει. Το γεγονός ή
ταν ότι είχε επιζήσει και βρισκόταν στη «Βιλέτ». 

«Βιλέτ». Το περιβόητο και τρομερό άσυλο φρενοβλαβών, 
που υπήρχε από το 1991, έτος της ανεξαρτησίας της χώ
ρας. Εκείνη την εποχή, πιστεύοντας ότι η διαίρεση της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας θα γινόταν με ειρηνικά μέσα (άλ
λωστε, η Σλοβενία είχε ζήσει μόνο έντεκα μέρες πολέμου), 
μια ομάδα Ευρωπαίων επιχειρηματιών κατάφερε να πά
ρει άδεια για την εγκατάσταση ενός νοσοκομείου για ψυ
χικές ασθένειες σ' έναν παλιό στρατώνα, που εγκαταλεί
φθηκε λόγω του μεγάλου κόστους συντήρησης. 
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Σύντομα όμως άρχισαν οι πόλεμοι: πρώτα στην Κρο
ατία, ύστερα στη Βοσνία. Οι επιχειρηματίες άρχισαν 
να ανησυχούν: τα χρήματα για την επένδυση προέρχο
νταν από κεφαλαιούχους που βρίσκονταν σε διάφορα 
μέρη του κόσμου και των οποίων δεν ήξεραν ούτε τα ο
νόματα - γι' αυτό ήταν αδύνατο να παρουσιαστούν 
μπροστά τους, να δικαιολογηθούν και να τους ζητήσουν 
να κάνουν υπομονή. Αποφάσισαν να λύσουν το πρό
βλημα υιοθετώντας πρακτικές καθόλου ενδεδειγμένες 
για ψυχιατρικό άσυλο και η «Βιλέτ» άρχισε να συμβο
λίζει -για ένα νεαρό κράτος που μόλις είχε βγει από έ
ναν ήπιο κομουνισμό- ό,τι χειρότερο είχε να προσφέ
ρει ο καπιταλισμός - αρκούσε να πληρώσεις για να βρεις 
κενή θέση. 

Πολλοί που ήθελαν να απαλλαγούν από κάποιο μέλος 
της οικογένειας τους λόγω κληρονομικών διαφωνιών (ή 
ενοχλητικής συμπεριφοράς) ξόδευαν μια περιουσία και α
ποκτούσαν ένα ιατρικό πιστοποιητικό που επέτρεπε τον 
εγκλεισμό στο άσυλο των παιδιών ή των γονέων που δη
μιουργούσαν τα προβλήματα. Άλλοι, για να ξεφύγουν α
πό χρέη ή για να δικαιολογήσουν πράξεις που θα μπο
ρούσαν να τους οδηγήσουν σε πολυετείς φυλακίσεις, περ
νούσαν ένα διάστημα στο άσυλο και απαλλάσοσονταν α
πό οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή ποινική δίωξη. 
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«Βιλέτ». Το μέρος απ' όπου κανείς δεν είχε δραπετεύσει 
ποτέ, όπου μπερδεύονταν οι αληθινά τρελοί -σταλμένοι 
εκεί από τη δικαιοσύνη ή από άλλα νοσοκομεία- με ε
κείνους στους οποίους απέδιδαν φρενοβλάβεια ή εκεί
νους που προσποιούνταν παραφροσύνη. Το αποτέλεσμα 
ήταν πραγματική σύγχυση και ο Τύπος συνεχώς δημο
σίευε ιστορίες κακοποιήσεων και καταχρήσεων, αν και 
ποτέ εκπρόσωποι του δεν είχαν πάρει άδεια να μπουν και 
να δουν τι συνέβαινε. Η κυβέρνηση ερευνούσε τις κα
ταγγελίες, μα δεν έβρισκε αποδείξεις, ενώ οι μέτοχοι α
πειλούσαν να διαδώσουν ότι ήταν δύσκολες εκεί οι επεν
δύσεις από το εξωτερικό· έτσι το ίδρυμα κατόρθωνε να 
διατηρείται αλώβητο και ολοένα πιο ισχυρό. 

«Η θεία μου αυτοκτόνησε πριν από μερικούς μήνες», 
συνέχισε η γυναικεία φωνή. «Πέρασε σχεδόν οχτώ χρό
νια χωρίς να βγαίνει απ' το δωμάτιο, έτρωγε, πάχαινε, 
κάπνιζε, έπαιρνε ηρεμιστικά και κοιμόταν τον περισ
σότερο καιρό. Είχε δύο κόρες και έναν άντρα που την 
αγαπούσε». 

Η Βερόνικα προσπάθησε να στρέψει το κεφάλι της 
προς την κατεύθυνση της φωνής, αλλά ήταν αδύνατο. 

«Μόνο μια φορά την είδα να αντιδρά: όταν ο άντρας 
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της βρήκε ερωμένη. Τότε έκανε σκηνές, έχασε μερικά 
κιλά, έσπασε ποτήρια και για βδομάδες ολόκληρες δεν 
άφηνε τη γειτονιά να κοιμηθεί με τις φωνές της. Όσο 
κι αν φαίνεται παράλογο, νομίζω ότι ήταν η πιο ευτυ
χισμένη περίοδος της ζωής της: για κάτι αγωνιζόταν, έ
νιωθε ζωντανή και ικανή να αντιδράσει στην πρόκληση 
που ορθωνόταν εμπρός της». 

Τι σχέση έχω εγώ; σκεφτόταν η Βερόνικα, ανίκανη να μι
λήσει. Εγώ δεν είμαι η θεία σου, δεν έχω άντρα! 

«Τελικά ο άντρας της παράτησε την ερωμένη», συ
νέχισε η γυναίκα. «Η θεία μου, σιγά σιγά, επέστρεψε 
στη γνωστή απάθεια της. Μια μέρα μου τηλεφώνησε 
λέγοντας ότι σκόπευε να αλλάξει ζωή - είχε κόψει και 
το κάπνισμα. Την ίδια βδομάδα, αφού αύξησε τα ηρε
μιστικά εξαιτίας της έλλειψης του τσιγάρου, ενημέρω
σε τους πάντες ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. 

«Κανείς δεν την πίστεψε. Κάποιο πρωινό, μου άφη
σε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον αυτόματο τηλε
φωνητή και αυτοκτόνησε με γκάζι. Άκουσα πολλές φο
ρές το μήνυμα- ποτέ δεν είχα ακούσει τη φωνή της τό
σο ήρεμη και συμβιβασμένη με τη μοίρα της. Έλεγε ό
τι δεν ήταν ούτε ευτυχισμένη ούτε δυστυχισμένη και γι' 
αυτό δεν άντεχε πια». 

Η Βερόνικα ένιωσε συμπόνια για τη γυναίκα που διη-
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γιόταν την ιστορία και που φαινόταν να προσπαθεί να κα
τανοήσει το θάνατο της θείας της. Πώς να κρίνεις -σ' έ
ναν κόσμο όπου προσπαθεί κανείς να επιβιώσει με κάθε 
τίμημα- τους ανθρώπους που αποφασίζουν να πεθάνουν; 

Κανείς δεν μπορεί να κρίνει. Ο καθένας γνωρίζει τις 
διαστάσεις του πόνου του ή της απόλυτης απουσίας νοή
ματος στη ζωή του. Η Βερόνικα θέλησε να της το εξη
γήσει, αλλά το σωληνάκι στο στόμα της την έκανε να 
πνιγεί και η γυναίκα έσπευσε να τη βοηθήσει. 

Την είδε να σκύβει πάνω από το σώμα της, που το εί
χαν δέσει και διασωληνώσει για να προστατευτεί από 
την ίδια της τη βούληση και την ελεύθερη απόφαση της 
να το καταστρέψει. Κούνησε το κεφάλι απ' τη μια και απ' 
την άλλη, ικετεύοντας με τα μάτια να της αφαιρέσουν το 
σωληνάκι και να την αφήσουν να πεθάνει ήσυχα. 

«Είσαι ταραγμένη», είπε η γυναίκα. «Δεν ξέρω αν με
τάνιωσες ή αν ακόμη θέλεις να πεθάνεις, αλλά δε με α
φορά. Αυτό που με νοιάζει είναι να κάνω τη δουλειά 
μου: σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανίσει ανησυχία, 
ο κανονισμός απαιτεί να του δώσω ηρεμιστικό». 

Η Βερόνικα σταμάτησε να χτυπιέται, αλλά η νοσο
κόμα τής έκανε κιόλας την ένεση στο χέρι. Σε λίγο είχε 
επιστρέψει σ' έναν κόσμο παράξενο, χωρίς όνειρα, όπου 
το μόνο πράγμα που θυμόταν ήταν το πρόσωπο της γυ-
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ναίκας εκείνης: πράσινα μάτια, καστανά μαλλιά και έ
να ύφος τελείως απόμακρο - ενός ανθρώπου που ενερ
γεί όπως του λένε, χωρίς ποτέ να ρωτάει γιατί ο κανο
νισμός ορίζει το ένα ή το άλλο. 
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Ο ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ έμαθε την ιστορία της Βερόνικας τρεις 
μήνες αργότερα, ενώ δειπνούσε σ' ένα αλγερινό εστια
τόριο στο Παρίσι με μια Σλοβένα φίλη του, που επίσης 
λεγόταν Βερόνικα και ήταν κόρη του υπεύθυνου για
τρού για τη «Βιλέτ». 

Αργότερα, όταν αποφάσισε να γράψει βιβλίο βασι
σμένο σε αυτή την ιστορία, σκέφτηκε να αλλάξει το ό
νομα της Βερόνικας, της φίλης του, για να μην μπερ
δέψει τον αναγνώστη. Σκέφτηκε να την ονομάσει Μπλά-
σκα ή Εντβίνα ή Μαριέτσια ή να της δώσει οποιοδή
ποτε άλλο σλοβένικο όνομα, μα τελικά αποφάσισε να α
φήσει τα ονόματα όπως ήταν. Όταν θα αναφερόταν στη 
Βερόνικα τη φίλη του, θα την αποκαλούσε «Βερόνικα η 
φίλη». Όσο για την άλλη Βερόνικα, δε χρειαζόταν να της 
προσθέσει κανένα προσδιορισμό, αφού αυτή θα ήταν το 
κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου και θα φαινόνταν ανια
ρό στους αναγνώστες να διαβάζουν συνεχώς «η Βερόνι
κα η τρελή» ή «η Βερόνικα που αποπειράθηκε να αυ
τοκτονήσει». Έτσι κι αλλιώς, τόσο ο ίδιος όσο και η Βε-

35 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

ρόνικα η φίλη θα εμφανίζονταν μόνο σ' ένα μικρό μέ
ρος της ιστορίας - σ' αυτό εδώ. 

Η Βερόνικα η φίλη είχε φρικιάσει με κάτι που είχε 
κάνει ο πατέρας της, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι ή
ταν διευθυντής ενός ιδρύματος που ήθελε να αποκα
λείται αξιοπρεπές και έγραφε μια διατριβή που έπρε
πε να περάσει από συμβατική ακαδημαϊκή εξέταση. 

«Ξέρεις από πού προέρχεται η λέξη "άσυλο";» τον 
ρωτούσε. «Από το Μεσαίωνα, απ' το δικαίωμα που εί
χαν οι άνθρωποι να γυρεύουν καταφύγιο σε εκκλησίες, 
χώρους ιερούς. Το δικαίωμα του ασύλου είναι κάτι που 
αντιλαμβάνεται κάθε πολιτισμένος άνθρωπος! Πώς εί
ναι λοιπόν δυνατό ο πατέρας μου, που είναι διευθυντής 
ασύλου, να φερθεί έτσι σε κάποιον;» 

Ο Πάουλο Κοέλο ζήτησε να μάθει τα γεγονότα με 
λεπτομέρειες, καθώς είχε πολύ καλό λόγο να ενδιαφέ
ρεται για την ιστορία της Βερόνικας. 

Ο λόγος ήταν ο εξής: είχε και ο ίδιος εμπειρία ε
γκλεισμού σε άσυλο - ή «ίδρυμα» όπως ήταν πιο γνωστό 
αυτό το είδος νοσοκομείου. Και όχι μόνο μία φορά αλ
λά τρεις - τα έτη 1965, 1966 και 1967. Ο τόπος του ε
γκλεισμού του ήταν η «Κλινική Δρ Έιρας» στο Ρίου ντε 
Ζανέιρου. 

Η αιτία του εγκλεισμού ήταν μέχρι σήμερα ακόμη ά-
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γνωστη στον ίδιο· ίσως οι γονείς του τα είχαν χάσει με την 
αποκλίνουσα συμπεριφορά του, που κυμαινόταν μεταξύ 
συνεσταλμένης και εξωστρεφούς, ή ίσως εξαιτίας της ε
πιθυμίας του να γίνει «καλλιτέχνης», κάτι που όλοι στην 
οικογένεια θεωρούσαν ως τον καλύτερο τρόπο για να ζή
σει στο περιθώριο και να πεθάνει μέσα στη μιζέρια. 

Όταν σκεφτόταν αυτό το γεγονός -κάτι που άλλω
στε συνέβαινε πολύ σπάνια-, έλεγε ότι τρελός ήταν μάλ
λον ο γιατρός που δέχτηκε να τον βάλει σε άσυλο χωρίς 
κανένα συγκεκριμένο λόγο (σε κάθε οικογένεια υπάρχει 
η τάση να ρίχνουν οι μεν την ευθύνη στους δε και να ε
πιμένουν ότι οι γονείς δεν ήξεραν τι έκαναν όταν πήραν 
μία τόσο αυστηρή απόφαση). 

Ο Πάουλο γέλασε μαθαίνοντας για την παράξενη επι
στολή προς τις εφημερίδες που άφησε η Βερόνικα, δια
μαρτυρόμενη επειδή ένα σημαντικό γαλλικό περιοδικό 
δεν ήξερε ούτε που βρίσκεται η Σλοβενία. 

«Κανείς δεν αυτοκτονεί για κάτι τέτοιο». 
«Γι' αυτό το λόγο το γράμμα δεν έφερε κανένα απο

τέλεσμα», είπε ενοχλημένη η Βερόνικα η φίλη. «Χτες 
κιόλας, που ήρθα στο ξενοδοχείο, νόμιζαν ότι η Σλοβε
νία ήταν πόλη της Γερμανίας». 
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Σκέφτηκε ότι αυτή η ιστορία του ήταν κάτι οικείο, κα
θώς πολλοί ξένοι θεωρούν το Μπουένος Άιρες, που εί
ναι πόλη της Αργεντινής, πρωτεύουσα της Βραζιλίας. 

Όμως εκτός απ' το γεγονός ότι ζούσε σε μια χώρα ό
που οι ξένοι έρχονταν μες στην καλή χαρά να τον συγ
χαρούν για την ομορφιά της πρωτεύουσας (που βρισκό
ταν στη γείτονα χώρα), ο Πάουλο Κοέλο είχε κοινό με 
τη Βερόνικα το γεγονός που ήδη αναφέρθηκε, αλλά κα
λό είναι να ξαναειπωθεί: είχε εγκλειστεί, όπως εκείνη, σε 
ίδρυμα για διανοητικά ασθενείς, «απ' όπου δεν έπρεπε 
να βγει ποτέ», όπως είχε σχολιάσει κάποτε η πρώτη γυ
ναίκα του. 

Όμως βγήκε. Και όταν άφησε την «Κλινική Δρ Έι-
ρας» για τελευταία φορά, αποφασισμένος να μην ξανα
γυρίσει εκεί, έδωσε δυο υποσχέσεις: α) ορκίστηκε ότι θα 
γράψει γι' αυτό το θέμα- β) ορκίστηκε να περιμένει να πε
θάνουν οι γονείς του πριν το σχολιάσει δημόσια - επει
δή δεν ήθελε να τους πληγώσει, καθώς και οι δυο πέρα
σαν πολλά χρόνια κατηγορώντας τον εαυτό τους γι' αυτό 
που έκαναν. 

Η μητέρα του πέθανε το 1993. Όμως ο πατέρας του 
-που το 1997 έκλεισε τα ογδόντα τέσσερα χρόνια ζωής, 
παρότι έπασχε από πνευμονικό εμφύσημα χωρίς να έ
χει καπνίσει ποτέ, παρότι τρεφόταν με κατεψυγμένες 

38 



H ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

τροφές (επειδή δεν κατάφερνε να βρει οικιακή βοηθό 
που να ανέχεται τις μανίες του)- παρέμενε ζωντανός, 
με πλήρη πνευματική διαύγεια και σωματική υγεία. 

Έτσι λοιπόν, μόλις άκουσε ο Πάουλο την ιστορία της 
Βερόνικας, βρήκε τρόπο να μιλήσει γι' αυτό το θέμα, χω
ρίς να αθετήσει την υπόσχεση του. Αν και ποτέ δεν είχε 
σκεφτεί να αυτοκτονήσει, γνώριζε καλά τον κόσμο του 
άσυλου -τις θεραπείες, τις σχέσεις γιατρών και ασθενών, 
την ανακούφιση και την αγωνία να βρίσκεσαι σ' ένα τέ
τοιο μέρος. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τον Πάουλο Κοέλο και τη Βε
ρόνικα -τη φίλη- να αποχωρήσουν οριστικά απ' αυτό το 
βιβλίο και ας συνεχίσουμε την ιστορία μας. 

39 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΚΟΙΜΟΤΑΝ. Θυμόταν ότι 
είχε ξυπνήσει κάποια στιγμή -με τα όργανα διασωλή
νωσης ακόμη στο στόμα και στη μύτη της- με το που ά
κουσε μια φωνή να λέει: 

«Θέλεις να σε αυνανίσω;» 
Όμως τώρα, κοιτάζοντας με τα μάτια ορθάνοιχτα το 

δωμάτιο γύρω της, δεν ήξερε αν είχε συμβεί πραγματι
κά ή ήταν παραίσθηση. Εκτός από αυτό, δεν κατάφερ
νε να θυμηθεί τίποτα, απολύτως τίποτα. 

Τα σωληνάκια είχαν αφαιρεθεί. Όμως υπήρχαν 
ακόμη βελόνες χωμένες σ' όλο το κορμί της, καλώδια 
συνδεδεμένα στην περιοχή της καρδιάς και του κε
φαλιού και είχε τα χέρια της ακινητοποιημένα. Ήταν 
γυμνή, καλυμμένη μόνο μ' ένα σεντόνι, και κρύωνε -
αλλά αποφάσισε να μη διαμαρτυρηθεί. Στο μικρό χώ
ρο, που περιβαλλόταν από πράσινες κουρτίνες, βρί
σκονταν τα μηχανήματα της Μονάδας Εντατικής Θε
ραπείας, το κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη και μια 
λευκή καρέκλα - στην οποία καθόταν μια νοσοκόμα 
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που ήταν απασχολημένη με την ανάγνωση ενός βι-
βλίου. 

Η γυναίκα αυτή τη φορά είχε μαύρα μάτια και κα
στανά μαλλιά. Και πάλι όμως η Βερόνικα δεν μπορού
σε να πει αν ήταν η ίδια με την οποία είχε μιλήσει πριν 
από ώρες - ή μέρες; 

«Μπορείτε να λύσετε τα χέρια μου;» 
Η νοσοκόμα σήκωσε τα μάτια, απάντησε μ' ένα ξε

ρό «όχι» και γύρισε στο βιβλίο της. 
Είμαι ζωντανή, σκέφτηκε η Βερόνικα. Θα ξαναρχίσουν ό

λα απ' την αρχή. Θα χρειαστεί να περάσω λίγο καιρό εδώ μέσα, 
μέχρι να διαπιστώσουν ότι είμαι απόλυτα φυσιολογική. Ύστερα 
θα μου δώσουν εξιτήριο και θα ξαναδώ τους δρόμους της Λιου
μπλιάνας, τη στρογγυλή πλατεία της, τις γέφυρες, τον κόσμο να 
πηγαινοέρχεται στη δουλειά. 

Καθώς οι άνθρωποι έχουν την τάση να βοηθούν τους άλλους 
-μόνο και μόνο για να αισθάνονται καλύτεροι άνθρωποι απ ό,τι 
είναι πραγματικά-, θα με ξαναπάρουν στη δουλειά μου, στη βι
βλιοθήκη. Με τον καιρό θα αρχίσω να πηγαίνω πάλι στα ίδια 
μπαρ, στις ίδιες μπουάτ, θα μιλάω με τους φίλους μου για τις α
δικίες και τα προβλήματα του κόσμου, θα πηγαίνω στον κινη
ματογράφο, θα κάνω περίπατο στη λίμνη. 

Αφού επέλεξα να πάρω χάπια, δεν έχω καμιά παραμόρφωση: 
παραμένω νέα, όμορφη, έξυπνη και δε θα έχω -όπως ποτέ δεν εί-
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χα- καμιά δυσκολία στο να κάνω δεσμούς. Θα κάνω έρωτα με 
τους περιστασιακούς φίλους μου, στα σπίτια τους ή στο δάσος, 
θα νιώθω μια κάποια ηδονή, αλλά αμέσας μετά τον οργασμό θα 
επιστρέφει η αίσθηση του κενού. Δε θα έχουμε πια πολλά να 
πούμε και θα το ξέρουμε και εγώ και αυτός: θα φτάνει η ώρα να 
πούμε μια δικαιολογία ο ένας στον άλλο -«είναι αργά» η «αύ
ριο πρέπει να σηκωθώ νωρίς»- και θα φεύγουμε όσο πιο βιαστι
κά γίνεται, αποφεύγοντας να κοιταχτούμε στα μάτια. 

Γυρίζω στο δωμάτιο που έχω νοικιάσει στη μονή. Προσπαθώ 
να διαβάσω ένα βιβλίο, ανάβω την τηλεόραση για να δω τα ίδια και 
τα ίδια προγράμματα, βάζω το ξυπνητήρι για να ξυπνήσω ακριβώς 
την ίδια ώρα που ξύπνησα και χτες, επαναλαμβάνω μηχανικά τις 
εργασίες που μου αναθέτουν στη βιβλιοθήκη. Τρώω το σάντουιτς 
στον κήπο απέναντι από το θέατρο, καθισμένη στο ίδιο παγκάκι μα
ζί με άλλους ανθρώπους, που επίσης διαλέγουν τα ίδια παγκάκια 
για να φάνε και έχουν το ίδιο άδειο βλέμμα, αλλά προσποιούνται 
ότι τους απασχολούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. 

Ύστερα επιστρέφω στη δουλειά, ακούω μερικά σχόλια για το 
ποιος βγαίνει με ποιον, από τι πάσχει ο καθένας, πώς κάποια έ
κλαψε για τον άντρα της - και μένω με την αίσθηση ότι είμαι 
προνομιούχα, είμαι όμορφη, έχω δουλειά, κάνω όποιο δεσμό θέ
λω. Έπειτα γυρίζω στα μπαρ στο τέλος της μέρας και ο κύκλος 
ξαναρχίζει. 

Η μητέρα μου -που θα πρέπει να ανησυχεί τρομερά με την 
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απόπειρα αυτοκτονίας μου- θα ξεπεράσει την τρομάρα της και 
θα συνεχίσει να με ρωτάει τι θα κάνω στη ζωή μου, γιατί δε μοιά
ζω στους άλλους ανθρώπους, αφού στο κάτω κάτω τα πράγματα 
δεν είναι και τόσο πολύπλοκα όσο πιστεύω εγώ. «Κοίτα εμένα, 
για παράδειγμα, που είμαι παντρεμένη χρόνια τώρα με τον πα
τέρα σου και προσπάθησα να σου δώσω την καλύτερη ανατροφή 
και το καλύτερο παράδειγμα». 

Μια μέρα βαριέμαι πια να την ακούω να επαναλαμβάνει πά
ντα το ίδιο τροπάρι και, για να την ευχαριστήσω, παντρεύομαι 
έναν άντρα και αναγκάζω τον εαυτό μου να τον αγαπήσει. Αυτός 
και εγώ θα βρούμε τελικά έναν τρόπο να ονειρευόμαστε μαζί το 
μέλλον μας: εξοχικό, παιδιά, το μέλλον των παιδιών μας. Θα 
κάνουμε πολύ έρωτα την πρώτη χρονιά, λιγότερο τη δεύτερη και 
απ' την τρίτη ίσως να σκεφτόμαστε το σεξ μια φορά το δεκαπεν
θήμερο και να μετουσιώνουμε αυτή τη σκέψη σε πράξη μόλις 
μια φορά το μήνα. Το χειρότερο: σχεδόν δε θα μιλάμε. Εγώ θα 
αναγκαστώ να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση και θα αναρωτιέ
μαι τι το στραβό έχω - αφού δεν καταφέρνω να του προκαλέσω 
το ενδιαφέρον, δε μου δίνει σημασία και όλο μιλάει για τους φί
λους τον σαν να είναι αυτοί ο πραγματικός κόσμος του. 

Όταν ο γάμος μας θα κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλω
στή, θα μείνω έγκυος. Θα κάνουμε παιδί, θα περάσουμε κά
μποσο καιρό πιο δεμένοι ο ένας με τον άλλο και έπειτα η κατά
σταση θα ξαναγίνει όπως πριν. 

44 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

Ύστερα θα αρχίσω να παχαίνω, όπως η θεία της χτεσινής νο
σοκόμας- ή προχτεσινής, δεν είμαι σίγουρη. Και θα αρχίσω να 
κάνω δίαιτα και θα είμαι διαρκώς ηττημένη, κάθε μέρα, κάθε βδο
μάδα, από το βάρος που επιμένει να αυξάνεται παρόλο που προ
σέχω. 

Τότε πια θα αρχίσω να παίρνω τα μαγικά φάρμακα που διώ
χνουν την κατάθλιψη - και θα κάνω μερικά παιδιά σε νύχτες 
βιαστικού έρωτα. Θα λέω σε όλους ότι τα παιδιά είναι το νόημα 
της ζωής μου, αλλά στην πραγματικότητα αυτά θα γυρεύουν νόη
μα απ' τη ζωή μου. 

Όλοι θα μας θεωρούν πάντα ευτυχισμένο ζευγάρι και κανείς 
δε θα ξέρει πόση μοναξιά, πίκρα και εγκατάλειψη κρύβει αυτή 
η επίφαση ευτυχίας. 

Μέχρι που μια μέρα, όταν ο άντρας μου βρει την πρώτη ε
ρωμένη του, θα κάνω σκηνή, όπως η θεία της νοσοκόμας, ή θα 
σκεφτώ και πάλι να αυτοκτονήσω. Αλλά θα είμαι τότε γριά και 
δειλή, με δύο ή τρία παιδιά που θα χρειάζονται τη βοήθεια μου 
και τα οποία θα πρέπει να αναθρέψω, να τα ετοιμάσω να βγουν 
στον κόσμο - πριν μπορέσω να τον παρατήσω. Δε θα αυτοκτο
νήσω- θα χαλάσω τον κόσμο, θα απειλήσω να φύγω με τα παι
διά. 

Εκείνος, όπως κάθε άντρας, θα κάνει πίσω, θα πει ότι με α
γαπάει και ότι δε θα επαναληφθεί. Ποτέ δε θα του περάσει απ' 
το μυαλό ότι, αν πραγματικά αποφάσιζα να φύγω, η μόνη επι-
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λογή μου θα ήταν να γυρίσω στο σπίτι των γονιών μου και να πε
ράσω εκεί το υπόλοιπο της ζωής μου, αναγκασμένη να ακούω 
κάθε μέρα τη μητέρα μου να γκρινιάζει που έχασα μια μοναδι
κή ευκαιρία να ζήσω ευτυχισμένη, ότι ήταν τέλειος σύζυγος πα-
ρά τα όποια μικρά ελαττώματά του, ότι τα παιδιά μου θα υπο
φέρουν πολύ εξαιτίας του χωρισμού. 

Δύο ή τρία χρόνια αργότερα, άλλη γυναίκα θα εμφανιστεί 
στη ζωή του. Θα το ανακαλύψω -επειδή θα την έχω δει ή επει-
δή κάποιος θα μου το έχει πει-, αλλά αυτή τη φορά θα προ
σποιηθώ ότι δεν ξέρω. Ξόδεψα όλη την ενέργεια μου στον αγώ
να κατά της προηγούμενης ερωμένης, δεν περίσσεψε τίποτα- κα
λύτερα να δεχτώ τη ζωή όπως είναι στην πραγματικότητα και ό
χι όπως εγώ φανταζόμουν πως είναι. Η μητέρα μου είχε δίκιο. 

Αυτός θα συνεχίσει να μου φέρεται ευγενικά, εγώ θα συνεχί
σω τη δουλειά μου στη βιβλιοθήκη, τρώγοντας σάντουιτς στην 
πλατεία του θεάτρου, με τα βιβλία που ποτέ δεν κατορθώνω να 
τελειώσω, τα τηλεοπτικά προγράμματα που θα συνεχίσουν να εί
ναι ίδια σε δέκα, είκοσι, πενήντα χρόνια. 

Μόνο που θα τρώω τα σάντουιτς με ενοχές, επειδή παχαίνω-
και δε θα ξαναπάω σε μπαρ, επειδή έχω ένα σύζυγο που με πε
ριμένει στο σπίτι για να φροντίσω τα παιδιά. 

Από κει και πέρα θα περιμένω τα παιδιά να μεγαλώσουν και 
θα σκέφτομαι κάθε μέρα την αυτοκτονία, χωρίς να έχω το κου
ράγιο να τη διαπράξω. 
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Κάποια ωραία μέρα φτάνω στο συμπέρασμα ότι έτσι είναι η 
ζωή, δεν ωφελεί, τίποτα δε θα αλλάξει. Και συμβιβάζομαι. 

Η Βερόνικα τελείωσε τον εσωτερικό μονόλογό της και 
έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό της: δε θα έβγαινε ζω
ντανή από τη «Βιλέτ». Ήταν καλύτερα να τελειώσουν ό
λα τώρα, όσο είχε αρκετό κουράγιο και υγεία για να πε
θάνει. 

Κοιμήθηκε και ξύπνησε αρκετές φορές και παρατη
ρούσε ότι τα σωληνάκια μειώνονταν, η θερμοκρασία 
του σώματός της αυξανόταν και οι νοσοκόμες άλλαζαν 
πρόσωπο - αλλά πάντα υπήρχε κάποια στο πλευρό της. 
Οι πράσινες κουρτίνες άφηναν να περάσει ο ήχος ενός 
κλάματος, βογκητά πόνου ή φωνές που ψιθύριζαν διά
φορα πράγματα σε τόνο ήρεμο και επιστημονικό. Κά
θε τόσο βούιζε μια μακρινή συσκευή και ακούγονταν 
βιαστικά βήματα στο διάδρομο. Τέτοιες στιγμές οι φω
νές έχαναν τον επιστημονικό και ήρεμο τόνο τους και 
αποκτούσαν ένταση, ενώ έδιναν βιαστικές εντολές. 

Σε μια από τις στιγμές διαύγειας που είχε, μια νοσο
κόμα τη ρώτησε: 
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«Δε θέλεις να μάθεις την κατάσταση σου;» 
«Τη γνωρίζω», απάντησε η Βερόνικα. «Και δεν είναι 

αυτό που βλέπεις στο σώμα μου- αλλά αυτή που υπάρ
χει στην ψυχή μου». 

Η νοσοκόμα έκανε μια προσπάθεια να συζητήσουν 
λίγο, αλλά η Βερόνικα προσποιήθηκε ότι κοιμάται. 
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ άνοιξε τα μάτια της και αντιλήφθηκε ό
τι είχε αλλάξει ο χώρος: βρισκόταν κάπου που έμοιαζε 
με μεγάλο θάλαμο νοσοκομείου. Η βελόνα ενός φιαλι
δίου με ορό παρέμενε στο μπράτσο της, αλλά όλοι οι άλ
λοι σωλήνες και βελόνες είχαν αφαιρεθεί. 

Ένας ψηλός γιατρός, με την παραδοσιακή λευκή 
στολή που ερχόταν σε αντίθεση με τα μαλλιά και το 
μουστάκι -βαμμένα μαύρα-, στεκόταν όρθιος μπροστά 
στο κρεβάτι της. Δίπλα του ένας νέος, ασκούμενος, εί
χε μια καρτέλα όπου κρατούσε σημειώσεις. 

«Πόσο καιρό είμαι εδώ;» ρώτησε, παρατηρώντας ό
τι μιλούσε με κάποια δυσκολία, αδυνατώντας να προ
φέρει σωστά τις λέξεις. 

«Δυο βδομάδες σ' αυτό το δωμάτιο, μετά από πέντε 
βδομάδες στη Μονάδα Εντατικής», απάντησε ο μεγα
λύτερος. «Και να δοξάζεις το Θεό που είσαι ακόμη εδώ». 

Ο νεότερος έδειξε έκπληξη, σαν αυτή η τελευταία 
φράση να μην ταίριαζε απόλυτα με την αλήθεια. Η Βε
ρόνικα πρόσεξε αμέσως την αντίδρασή του και οι αι-
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σθήσεις της διεγέρθηκαν: είχε μείνει πιο πολύ, διέτρε
χε ακόμη κάποιο κίνδυνο; Άρχισε να προσέχει κάθε χει
ρονομία, κάθε κίνηση και των δυο τους- ήξερε ότι ήταν 
ανώφελο να κάνει ερωτήσεις -ποτέ δε θα έλεγαν την α
λήθεια-, αλλά με λίγη εξυπνάδα θα μπορούσε να κα
ταλάβει τι συνέβαινε. 

«Όνομα, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση και η
μερομηνία γέννησης», συνέχισε ο μεγαλύτερος. 

Η Βερόνικα ήξερε το όνομα της, την οικογενειακή 
κατάσταση και την ημερομηνία γέννησης, αλλά διαπί
στωσε ότι είχε κενά στη μνήμη- δεν κατόρθωνε να θυ
μηθεί σωστά τη διεύθυνση. 

Ο γιατρός έβαλε ένα φακό στα μάτια της και τα ε
ξέτασε πολλή ώρα, σιωπηλά. Ο νεότερος έκανε το ίδιο. 
Αντάλλασσαν βλέμματα που δε σήμαιναν απολύτως τί
ποτα. 

«Εσύ είπες στη νυχτερινή νοσοκόμα ότι δεν μπορού-
σαμε να δούμε στην ψυχή σου;» ρώτησε ο πιο μικρός. 

Η Βερόνικα δε θυμόταν. Δυσκολευόταν να πει ακρι
βώς ποια ήταν και τι γύρευε εκεί. 

«Σου χορηγούνταν συνεχώς ηρεμιστικά για να κοι
μάσαι και αυτό μπορεί να επηρέασε λίγο τη μνήμη σου. 
Προσπάθησε, σε παρακαλώ, να απαντάς σε όλα όσα 
ρωτάμε». 
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Και οι γιατροί άρχισαν ένα ερωτηματολόγιο του πα
ραλόγου, ζητώντας να μάθουν ποιες ήταν οι σημαντικές 
εφημερίδες της Λιουμπλιάνας, ποιος ήταν ο ποιητής 
που το άγαλμα του στεκόταν στην κεντρική πλατεία (α, 
αυτό δε θα το ξεχνούσε ποτέ, κάθε Σλοβένος έχει τη 
μορφή του Πρεσέρεν χαραγμένη στην ψυχή του), το 
χρώμα των μαλλιών της μητέρας της, τα ονόματα των 
φίλων της στη δουλειά, τα βιβλία που έχουν την περισ
σότερη ζήτηση στη βιβλιοθήκη. 

Στην αρχή, η Βερόνικα σκέφτηκε να μην απαντήσει -
η μνήμη της παρέμενε σε σύγχυση. Αλλά όσο προχωρού
σε το ερωτηματολόγιο, άρχισε να ανασυνθέτει όσα είχε ξε
χάσει. Κάποια στιγμή θυμήθηκε ότι βρισκόταν σε άσυλο 
και ότι οι τρελοί δεν είναι σε καμιά περίπτωση υποχρεω
μένοι να έχουν συγκροτημένη σκέψη- αλλά για το δικό 
της καλό και για να κρατήσει κοντά της τους γιατρούς, 
προκειμένου να δει μήπως κατάφερνε να μάθει κάτι πα
ραπάνω για την κατάστασή της, άρχισε να καταβάλλει 
μια πιο έντονη πνευματική προσπάθεια. Καθώς ανέφερε 
ονόματα και γεγονότα, δεν ανακτούσε μόνο τη μνήμη αλ
λά και την προσωπικότητά της, τις επιθυμίες της και τον 
τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη ζωή. Η ιδέα της αυτοκτο
νίας, που εκείνο το πρωί φαινόταν θαμμένη κάτω από σω
ρούς ηρεμιστικών, ερχόταν και πάλι στην επιφάνεια. 
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«Εντάξει», είπε ο μεγαλύτερος, αφού τελείωσε το ε
ρωτηματολόγιο. 

«Πόσο καιρό θα μείνω ακόμη εδώ;» 
Ο νεότερος κατέβασε τα μάτια και εκείνη ένιωσε την 

αναμονή στην ατμόσφαιρα - λες και με την απάντηση 
σ' αυτή την ερώτηση θα γραφόταν μια νέα ιστορία της 
ζωής της και κανείς πια δε θα μπορούσε να την αλλάξει. 

«Μπορείς να το πεις», συνέχισε ο μεγαλύτερος. «Πολ
λοί άλλοι ασθενείς το έχουν ακούσει και κάποια στιγμή 
θα το μάθει έτσι κι αλλιώς· είναι αδύνατο να κρατήσεις 
μυστικό σ' αυτό το μέρος». 

«Εσύ η ίδια καθόρισες τη μοίρα σου», αναστέναξε ο 
νεαρός, ζυγιάζοντας κάθε λέξη του. «Μάθε λοιπόν τις συ
νέπειες της πράξης σου: κατά τη διάρκεια του κώματος 
που προκάλεσαν τα ναρκωτικά χάπια, η καρδιά σου υ
πέστη ανεπανόρθωτη βλάβη. Νέκρωση της κοιλίας...» 

«Μίλα πιο απλά», συνέστησε ο μεγαλύτερος. «Πες 
κατευθείαν αυτό που την ενδιαφέρει». 

«Η καρδιά σου υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη. Και 
σύντομα θα σταματήσει να χτυπά». 

«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε τρομαγμένη. 
«Όταν η καρδιά πάψει να χτυπά, αυτό σημαίνει μό

νο ένα πράγμα: σωματικό θάνατο. Δε γνωρίζω ποιες 
θρησκευτικές πεποιθήσεις έχεις, αλλά...» 
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«Σε πόσο καιρό θα πάψει να χτυπάει η καρδιά μου;» 
τον διέκοψε η Βερόνικα. 

«Σε πέντε μέρες, μια βδομάδα το πολύ». 
Η Βερόνικα αντιλήφθηκε ότι πίσω από την επαγ

γελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, πίσω από την 
επίφαση ανησυχίας, ο νεαρός ένιωθε τεράστια ευχαρί
στηση μ' αυτό που έλεγε. Σαν να της άξιζε η τιμωρία -
και χρησίμευε για να παραδειγματιστούν όλοι οι άλλοι. 

Στη ζωή της η Βερόνικα είχε προσέξει ότι πάρα πολ
λοί άνθρωποι που γνώριζε σχολίαζαν τα τρομερά πράγ
ματα που συνέβαιναν σε άλλους σαν να νοιάζονταν πο
λύ να βοηθήσουν, ενώ στην πραγματικότητα ευχαρι
στιόνταν με τον πόνο των άλλων, επειδή αυτό τους έκα
νε να πιστεύουν ότι ήταν ευτυχισμένοι, ότι η ζωή είχε φα
νεί γενναιόδωρη μαζί τους. Απεχθανόταν τέτοιου είδους 
ανθρώπους. Δε θα έδινε στον νεαρό την ευκαιρία να ε
πωφεληθεί από τη δική της κατάσταση για να βγάλει τα 
απωθημένα του. 

Κράτησε το βλέμμα της κολλημένο στο δικό του. Και 
χαμογέλασε. 

«Άρα, δεν απέτυχα». 
«Όχι», ήταν η απάντηση. Όμως η χαρά του από την 

ανακοίνωση τραγικών ειδήσεων είχε εξαφανιστεί. 
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ΤΗ ΝΎΧΤΑ, ΩΣΤΟΣΟ, ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ. Άλλο ήταν η ταχεία 
δράση των χαπιών και άλλο να περιμένεις το θάνατο ε
πί πέντε μέρες ή μία βδομάδα - αφού έχεις ζήσει τα πά
ντα. 

Είχε περάσει τη ζωή της πάντα κάτι περιμένοντας: 
τον πατέρα να γυρίσει απ' τη δουλειά, το γράμμα του α
γαπημένου -που δεν ερχόταν-, τα διαγωνίσματα στο τέ
λος της χρονιάς, το τρένο, το λεωφορείο, το τηλεφώνη
μα, τις διακοπές, το τέλος των διακοπών. Τώρα έπρεπε 
να περιμένει το θάνατο, που ερχόταν με προσημειωμέ
νη ημερομηνία. 

Αυτό μόνο σε μένα μπορούσε να συμβεί. Κανονικά οι άν
θρωποι πεθαίνουν ακριβώς τη μέρα που νομίζουν ότι δε θα πε
θάνουν. 

Έπρεπε να βγει από κει και να βρει καινούρια χάπια. 
Αν δεν έβρισκε και η μόνη λύση ήταν να πηδήξει από 
κάποιο κτίριο στη Λιουμπλιάνα, θα το έκανε (είχε προ
σπαθήσει να γλιτώσει τους γονείς της από τον επιπλέον 
πόνο, αλλά τώρα πια δε γινόταν αλλιώς). 
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Κοίταξε γύρω της. Όλα τα κρεβάτια ήταν κατειλημμέ
να· όλοι κοιμούνταν, μερικοί ροχάλιζαν δυνατά. Τα πα
ράθυρα είχαν κάγκελα. Στο βάθος του κοιτώνα ήταν α
ναμμένο ένα φωτάκι, που γέμιζε το χώρο με παράξενες 
σκιές και επέτρεπε τη διαρκή επιτήρηση του. Κοντά 
στο φως μια γυναίκα διάβαζε ένα βιβλίο. 

Αυτές οι νοσοκόμες πρέπει να είναι πολύ καλλιεργημένες. 
Πάντα διαβάζουν. 

Το κρεβάτι της Βερόνικας ήταν το πιο απομακρυ
σμένο από την πόρτα - ανάμεσα στην ίδια και στη γυ
ναίκα μεσολαβούσαν σχεδόν είκοσι κρεβάτια. Σηκώ
θηκε με δυσκολία, αφού -σύμφωνα με τα λόγια του για
τρού- είχε να περπατήσει σχεδόν τρεις βδομάδες. Η νο
σοκόμα σήκωσε τα μάτια και είδε την κοπέλα να πλη
σιάζει κουβαλώντας το μπουκαλάκι με τον ορό. 

«Θέλω να πάω στο μπάνιο», ψιθύρισε, από φόβο να 
μην ξυπνήσει τις άλλες τρελές. 

Με μια νωχελική κίνηση η γυναίκα έδειξε μια πόρτα. 
Το μυαλό της Βερόνικας δούλευε γρήγορα γυρεύοντας σε 
κάθε πλευρά μια έξοδο, ένα άνοιγμα, έναν τρόπο να φύ
γει από εκείνο το μέρος. Πρέπει να κινηθώ γρήγορα, όσο νο
μίζουν ότι είμαι ακόμη αδύναμη και ανίκανη να αντιδράσω. 

Κοίταξε προσεχτικά γύρω της. Το μπάνιο ήταν ένα 
δωματιάκι χωρίς πόρτα. Για να βγει από κει, έπρεπε να 
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αρπάξει την επιτηρήτρια και να τη θέσει υπό τον έλεγ
χό της ώστε να πάρει το κλειδί - αλλά ήταν πολύ αδύ
ναμη και δε θα τα κατάφερνε. 

«Φυλακή είναι εδώ;» ρώτησε την επιτηρήτρια, που εί
χε αφήσει το διάβασμα και παρακολουθούσε την κάθε 
κίνηση της. 

«Όχι. Ίδρυμα». 
«Δεν είμαι τρελή». 
Η γυναίκα γέλασε: 
«Αυτό ακριβώς λένε όλοι εδώ». 
«Εντάξει. Τότε είμαι τρελή. Τι σημαίνει τρελός;» 
Η γυναίκα είπε ότι η Βερόνικα δεν έπρεπε να μένει 

πολλή ώρα όρθια και την έστειλε πίσω στο κρεβάτι της. 
«Τι σημαίνει τρελός;» επέμεινε η Βερόνικα. 
«Ρώτα αύριο το γιατρό. Και πήγαινε να κοιμηθείς, αλ

λιώς θα αναγκαστώ να σου δώσω ηρεμιστικό χωρίς να 
το θέλω». 

Η Βερόνικα υπάκουσε. Καθώς γύριζε, άκουσε κάποιον 
να ψιθυρίζει από ένα κρεβάτι: 

«Δεν ξέρεις τι σημαίνει τρελός;» 
Για μια στιγμή σκέφτηκε να μην απαντήσει: δεν ή

θελε να κάνει φίλους, να δημιουργήσει κοινωνικό κύ
κλο, να βρει συμμάχους για μεγάλη ομαδική εξέγερση. 
Είχε μόνο μία εμμονή: το θάνατο. Αν ήταν αδύνατο να 
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δραπετεύσει, θα τα κατάφερνε να σκοτωθεί, ακόμη και 
εκεί μέσα, όσο πιο γρήγορα γινόταν. 

Όμως η γυναίκα επανέλαβε την ερώτηση που έκανε 
η Βερόνικα στην επιτηρήτρια: 

«Δεν ξέρεις τι σημαίνει τρελός;» 
«Ποια είσαι;» 
«Με λένε Ζέντκα. Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Αργότε

ρα, όταν η επιτηρήτρια θα νομίζει ότι έχεις ξαπλώσει, 
έλα συρτά στο πάτωμα ως εδώ». 

Η Βερόνικα γύρισε στο κρεβάτι της και περίμενε να 
συγκεντρωθεί η επιτηρήτρια και πάλι στο βιβλίο της. 
Τι σήμαινε «τρελός»; Δεν είχε την παραμικρή ιδέα, ε
πειδή αυτή η λέξη χρησιμοποιόταν μ' έναν τρόπο τε
λείως άναρχο: έλεγαν, για παράδειγμα, ότι μερικοί α
θλητές ήταν τρελοί που ήθελαν να καταρρίπτουν ρεκόρ-

ή ότι οι καλλιτέχνες ήταν τρελοί, αφού ζούσαν ζωή χω
ρίς ασφάλεια και σιγουριά, διαφορετική από των «κα
νονικών» ανθρώπων. Απ' την άλλη, η Βερόνικα είχε δει 
πολλούς ανθρώπους να περπατούν το χειμώνα στους 
δρόμους της Λιουμπλιάνας χωρίς ζεστά ρούχα, να σπρώ
χνουν καροτσάκια του σούπερ μάρκετ γεμάτα σακούλες 
και κουρέλια και να κηρύσσουν το τέλος του κόσμου. 

Δεν την έπαιρνε ο ύπνος. Όπως είπε ο γιατρός, είχε 
κοιμηθεί σχεδόν μια βδομάδα, διάστημα πολύ μεγάλο 
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για κάποιον συνηθισμένο σε ζωή χωρίς μεγάλες συγκι
νήσεις αλλά με αυστηρά ωράρια ανάπαυσης. Τι σήμαι
νε τρελός; Ίσως ήταν καλύτερα να ρωτήσει έναν απ' τους 
ίδιους. 

Η Βερόνικα κάθισε ανακούρκουδα, τράβηξε τη βε
λόνα απ' το χέρι της και πλησίασε το μέρος όπου βρι
σκόταν η Ζέντκα, καταβάλλοντος προσπάθεια να μη δί
νει προσοχή στο στομάχι της, που είχε αρχίσει να ανα
κατεύεται- δεν ήξερε αν γι' αυτό το ανακάτεμα έφταιγε 
η εξασθενημένη καρδιά της ή η προσπάθεια που έκανε. 

«Δεν ξέρω τι σημαίνει τρελός», ψιθύρισε η Βερόνικα. 
«Αλλά εγώ δεν είμαι. Είμαι μια απογοητευμένη αυτό-
χειρας». 

«Τρελός είναι αυτός που ζει στον κόσμο του. Όπως 
οι σχιζοφρενείς, οι ψυχοπαθείς, οι μανιακοί. Δηλαδή 
άνθρωποι διαφορετικοί από τους άλλους». 

«Όπως εσύ;» 
«Θα έχεις ακούσει σίγουρα για τον Αϊνστάιν», συνέ

χισε η Ζέντκα κάνοντας ότι δεν άκουσε το σχόλιο, «που 
είπε ότι δεν υπάρχει χρόνος και χώρος αλλά μια ένωση 
αυτών των δυο. Ή για τον Κολόμβο, που επέμενε ότι 
απ' την άλλη πλευρά της θάλασσας δεν υπήρχε η ά
βυσσος αλλά μια ήπειρος. Ή για τον Έντμουντ Χίλαρι, 
που βεβαίωνε ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην κο-
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ρυφή του Έβερεστ. Ή για τους Μπιτλς, που δημιούρ
γησαν μια διαφορετική μουσική και ντύνονταν σαν να 
ήταν τελείως έξω απ' την εποχή τους. Όλοι αυτοί οι άν
θρωποι -και χιλιάδες άλλοι- ζούσαν στον κόσμο τους». 

Αυτή η τρελή λέει πράγματα που έχουν λογική, σκέφτηκε 
η Βερόνικα και θυμήθηκε ιστορίες που της έλεγε η μη
τέρα της για αγίους που βεβαίωναν ότι είχαν μιλήσει με 
τον Χριστό ή την Παναγία. Ζούσαν σε δικό τους κόσμο; 

«Είδα μια γυναίκα με φόρεμα κόκκινο και με ντε
κολτέ, με μάτια θαμπά, να περπατάει στους δρόμους της 
Λιουμπλιάνας, ενώ το θερμόμετρο έδειχνε πέντε βαθ
μούς υπό το μηδέν. Νόμισα ότι ήταν μεθυσμένη και πή
γα να τη βοηθήσω, αλλά δε δέχτηκε να της δώσω το σα
κάκι μου». 

«Ίσως στο δικό της κόσμο να ήταν καλοκαίρι και το 
σώμα της να έκαιγε από πόθο για κάποιον που την πε
ρίμενε. Ακόμη και αν αυτός ο κάποιος υπήρχε μόνο στο 
σαλεμένο λογικό της, έχει το δικαίωμα να ζήσει και να 
πεθάνει όπως θέλει, δε νομίζεις;» 

Η Βερόνικα δεν ήξερε τι να πει, αλλά τα λόγια της 
τρελής είχαν κάποια λογική. Ποιος ξέρει, μπορεί να ή
ταν εκείνη η γυναίκα που είχε δει μισόγυμνη στους δρό
μους της Λιουμπλιάνας. 

«Θα σου διηγηθώ μια ιστορία», είπε η Ζέντκα. «Έ-
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νας δυνατός μάγος που ήθελε να αφανίσει ένα βασίλειο 
έριξε ένα μαγικό φίλτρο στο πηγάδι απ' όπου έπιναν 
νερό όλοι οι κάτοικοι του. Όποιος έπαιρνε απ' αυτό το 
νερό θα τρελαινόταν. 

»Το επόμενο πρωινό ήπιε όλος ο λαός και οι πάντες 
τρελάθηκαν, εκτός απ' το βασιλιά- που είχε ένα πηγάδι 
μόνο για τον εαυτό του και την οικογένεια του και στο 
οποίο δεν κατόρθωσε να φτάσει ο μάγος. Ανήσυχος ο 
βασιλιάς, προσπάθησε να ηρεμήσει το λαό και θέσπι
σε μια σειρά μέτρων για τη δημόσια υγεία και ασφά
λεια- αλλά οι αστυνομικοί και οι επιθεωρητές, που εί
χαν πιει το δηλητηριασμένο νερό, βρήκαν παράλογα τα 
διατάγματα του βασιλιά και αποφάσισαν να μην τα ε
φαρμόσουν καθόλου. 

»Όταν οι κάτοικοι του βασιλείου έμαθαν τις αποφά
σεις, πίστεψαν ότι ο μονάρχης είχε παραφρονήσει και 
έγραφε πράγματα χωρίς νόημα. Πήγαν στο κάστρο 
κραυγάζοντας και απαίτησαν να παραιτηθεί. 

«Απελπισμένος ο βασιλιάς δέχτηκε να αφήσει το θρό
νο, αλλά η βασίλισσα τον εμπόδισε λέγοντας: "Πάμε α
μέσως στην πηγή να πιούμε κι εμείς. Έτσι θα γίνουμε 
ίδιοι μ' αυτούς". 

»Έτσι και έγινε: ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήπιαν το 
νερό της παραφροσύνης και άρχισαν αμέσως να λένε 
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λόγια χωρίς νόημα. Την ίδια στιγμή, οι υπήκοοι άλλα
ξαν γνώμη: τώρα που ο βασιλιάς έδειχνε τόση σοφία, 
γιατί να μην τον αφήσουν να κυβερνήσει τη χώρα; 

»Η χώρα παρέμεινε ήρεμη, αν και οι κάτοικοι της 
συμπεριφέρονταν πολύ διαφορετικά από τους γείτονες 
τους. Και ο βασιλιάς κυβέρνησε μέχρι το τέλος της ζω
ής του». 

Η Βερόνικα γέλασε. | 
«Εσύ δε μου φαίνεσαι τρελή», είπε. 
«Και όμως είμαι- αν και τώρα θεραπεύομαι, επειδή 

η περίπτωση μου είναι απλή: αρκεί να ξαναβάλουν στον 
οργανισμό μου μια συγκεκριμένη χημική ουσία. Πά
ντως, ελπίζω αυτή η ουσία να λύσει μόνο το πρόβλημα 
της χρόνιας κατάθλιψης μου. θέλω να παραμείνω τρε
λή, να ζω τη ζωή μου όπως ονειρεύομαι εγώ και όχι ό
πως επιθυμούν οι άλλοι. Ξέρεις τι υπάρχει έξω, πέρα 
απ' τους τοίχους της "Βιλέτ";» 

«Άνθρωποι που ήπιαν απ' το ίδιο πηγάδι». 
«Ακριβώς», είπε η Ζέντκα. «Νομίζουν ότι είναι κα

νονικοί, επειδή κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Θα προ
σποιηθώ ότι ήπια κι εγώ το ίδιο νερό». 

«Εγώ έχω πιει κι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα μου. 
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Ποτέ δεν είχα κατάθλιψη, ούτε μεγάλες χαρές και λύπες. 
Τα προβλήματά μου είναι ίδια με όλου του κόσμου». 

Η Ζέντκα έμεινε για λίγο σιωπηλή. 
«Μας είπαν ότι θα πεθάνεις». 
Η Βερόνικα δίστασε μια στιγμή: μπορούσε να εμπι

στευτεί μία ξένη; Έπρεπε όμως να το διακινδυνεύσει. 
«Μέσα σε πέντε έξι μέρες μόνο. Σκέφτομαι αν υ

πάρχει τρόπος να πεθάνω νωρίτερα. Αν εσύ ή κάποιος 
εδώ μέσα κατάφερνε να βρει και άλλα χάπια, είμαι σί
γουρη ότι η καρδιά μου δε θα άντεχε αυτή τη φορά. 
Νιώσε με πόσο υποφέρω έτσι που αναγκάζομαι να πε
ριμένω το θάνατο και βοήθησε με!» 

Πριν μπορέσει να απαντήσει η Ζέντκα, εμφανίστηκε η 
νοσοκόμα με μια ένεση. 

«Μπορώ να σ' την κάνω εγώ η ίδια», είπε. «Αλλά ε
ξαρτάται απ' τη δική σου θέληση. Μπορώ να ζητήσω απ' 
τους φύλακες έξω να με βοηθήσουν...» 

«Μη σπαταλάς την ενέργεια σου», συμβούλευε η Ζέ
ντκα τη Βερόνικα. «Εξοικονόμησε δυνάμεις, αν θέλεις 
να καταφέρεις αυτό που επιδιώκεις». 

Η Βερόνικα σηκώθηκε, γύρισε στο κρεβάτι και ά
φησε τη νοσοκόμα να κάνει τη δουλειά της. 
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ΗΤΑΝ Η ΠΡΏΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΜΈΡΑ ΤΗΣ στο φρενοκομείο. 
Βγήκε απ' το θάλαμο, ήπιε καφέ στη μεγάλη τραπεζα
ρία, όπου άντρες και γυναίκες έτρωγαν μαζί. Διαπίστωσε 
ότι, αντίθετα απ' ό,τι έδειχναν στις ταινίες -φασαρίες, 
φωνές, τρελές χειρονομίες-, όλα φαίνονταν τυλιγμένα σε 
μια ατμόσφαιρα καταπιεστικής σιωπής· φαινόταν σαν 
κανείς να μη θέλει να μοιραστεί τον εσωτερικό κόσμο 
του με ξένους. 

Μετά τον καφέ (ήταν ανεκτός· για την κάκιστη φήμη 
της «Βιλέτ» δεν μπορούσε να κατηγορηθεί το κυλικείο) 
βγήκαν όλοι να τους δει ο ήλιος. Στην πραγματικότητα, 
δεν είχε καθόλου ήλιο - η θερμοκρασία ήταν κάτω του 
μηδενός και ο κήπος ήταν σκεπασμένος με χιόνι. 

«Δε βρίσκομαι εδώ για να διατηρήσω τη ζωή μου, 
αλλά για να τη χάσω», είπε η Βερόνικα σ' έναν από τους 
νοσοκόμους. 

«Και έτσι να είναι, πρέπει να βγεις στον ήλιο». 
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«Εσείς είστε οι τρελοί: αφού δεν έχει ήλιο!» 
«Έχει όμως φως, που βοηθάει να ηρεμήσουν οι έ

γκλειστοι. Δυστυχώς ο χειμώνας κρατάει πολύ σε μας-
αν δεν ήταν έτσι, θα είχαμε λιγότερη δουλειά». 

Ήταν ανώφελο να συζητάει. Βγήκε, περπάτησε λί
γο, κοιτάζοντας τα πάντα γύρω της και γυρεύοντας κρυ
φά έναν τρόπο διαφυγής. Ο τοίχος ήταν ψηλός, όπως 
απαιτούσε παλιά η κατασκευή στρατώνων, αλλά οι σκο
πιές των φρουρών ήταν άδειες. Τον κήπο περιέβαλλαν 
κτίρια που έμοιαζαν στρατιωτικά και σήμερα στέγα
ζαν αντρικούς και γυναικείους νοσοκομειακούς θαλά
μους, τα διοικητικά γραφεία και τα δωμάτια των υ
παλλήλων. Μετά από μια πρώτη, γρήγορη, έρευνα δια
πίστωσε ότι το μόνο μέρος που πραγματικά φυλασσό
ταν ήταν η κεντρική πύλη, όπου η ταυτότητα όλων των 
εισερχομένων και εξερχόμενων ελεγχόταν από δύο φύ
λακες. 

Όλα μέσα στο μυαλό της έμοιαζαν να γυρίζουν στη 
θέση τους. Για να κάνει μια άσκηση μνήμης, άρχισε να 
προσπαθεί να θυμηθεί μικρά πράγματα - όπως το ση
μείο όπου άφηνε το κλειδί του δωματίου της, το δίσκο 
που είχε αγοράσει τελευταία, την πιο πρόσφατη πα
ραγγελία που της έδωσαν στη βιβλιοθήκη. 

«Είμαι η Ζέντκα», είπε μια γυναίκα πλησιάζοντας. 
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Την προηγούμενη νύχτα δεν μπορούσε να δει το πρό
σωπο της - είχε κουλουριαστεί στο πλάι του κρεβατιού 
όση ώρα μιλούσαν. 

Πρέπει να ήταν γύρω στα τριάντα πέντε και φαινό
ταν φυσιολογικότατη. 

«Ελπίζω να μη σε ενόχλησε πολύ η ένεση. Με τον 
καιρό ο οργανισμός συνηθίζει και η επίδραση των η
ρεμιστικών μειώνεται». 

«Καλά είμαι». 
«Η κουβέντα μας χτες το βράδυ... Θυμάσαι τι μου 

ζήτησες;» 
«Βεβαιότατα». 
Η Ζέντκα την έπιασε απ' το χέρι και προχώρησαν 

μαζί ανάμεσα στα πολλά γυμνά δέντρα της αυλής. Πέ
ρα απ' τους τοίχους φαίνονταν τα βουνά να χάνονται 
μέσα στα σύννεφα. 

«Κάνει κρύο, αλλά είναι ωραίο πρωινό», είπε η Ζέντκα. 
«Είναι παράξενο, αλλά η κατάθλιψη δε με κυρίευε ποτέ 
τέτοιες μέρες, συννεφιασμένες, γκρίζες και κρύες. Όπο
τε ήταν έτσι ο καιρός, εγώ ένιωθα ότι η φύση ήταν σύμ
φωνη μαζί μου, ότι αντικατόπτριζε την ψυχή μου. Απ' την 
άλλη, όποτε έβγαινε ο ήλιος, ενώ τα παιδιά έβγαιναν να 
παίξουν στους δρόμους κι όλοι χαίρονταν την ομορφιά 
της μέρας, εγώ ένιωθα χάλια. Σαν να ήταν αδικία όλο αυ-
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τό το κέφι στο οποίο εγώ δεν μπορούσα να συμμετάσχω». 
Διακριτικά, η Βερόνικα ελευθερώθηκε απ' το χέρι 

της γυναίκας. Δεν της άρεσε η σωματική επαφή. 
«Διέκοψες αυτό που έλεγες. Μιλούσες για εκείνο που 

ζήτησα». 
«Υπάρχει εδώ μια ομάδα ανθρώπων. Άντρες και γυ

ναίκες που θα μπορούσαν να έχουν πάρει εξιτήριο, να 
είναι στα σπίτια τους, αλλά δε θέλουν να φύγουν. Οι λό
γοι τους είναι πολλοί: η "Βιλέτ" δεν είναι τόσο άσχημη 
όσο λέγεται, αν και πολύ απέχει από ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων. Εδώ μέσα όλοι μπορούν να λένε αυτό που σκέ
φτονται, να κάνουν ό,τι τους καπνίσει, χωρίς να δέχο
νται κανενός είδους κριτική· στο κάτω κάτω σε τρελο
κομείο βρίσκονται. Έπειτα, όταν έρχονται οι κρατικοί 
επιθεωρητές, αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν 
να έχουν παραφροσύνη με μεγάλο βαθμό επικινδυνό
τητας, αφού μερικοί απ' αυτούς βρίσκονται εδώ με έ
ξοδα του κράτους. Οι γιατροί το ξέρουν, αλλά φαίνεται 
ότι υπάρχει κάποια εντολή από τους ιδιοκτήτες να πα
ραμείνει η κατάσταση όπως έχει - αφού υπάρχουν πε
ρισσότερες θέσεις απ' όσοι είναι οι ασθενείς». 

«Μπορούν να βρουν τα χάπια;» 
«Προσπάθησε να έρθεις σ' επαφή μαζί τους· απο

καλούν την ομάδα τους "Αδελφότητα"». 
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Η Ζέντκα έδειξε μια γυναίκα με άσπρα μαλλιά που 
συζητούσε ζωηρά με άλλες, πιο νέες γυναίκες. 

«Τη λένε Μαρί και ανήκει στην "Αδελφότητα". Αυτή 
να ρωτήσεις». 

Η Βερόνικα ξεκίνησε να πάει προς τη Μαρί, αλλά η 
Ζέντκα τη σταμάτησε: 

«Όχι τώρα. Διασκεδάζει. Δε θα διακόψει την ευχα
ρίστησή της για χάρη μιας ξένης. Αν αντιδράσει άσχη
μα, δε θα μπορέσεις ποτέ πια να την ξαναπλησιάσεις. 
Οι τρελοί πάντα εμπιστεύονται την πρώτη εντύπωση». 

Η Βερόνικα γέλασε για τον τρόπο με τον οποίο η Ζέ
ντκα τόνισε τη λέξη «τρελοί». Όμως, άρχισε να ανησυ
χεί, γιατί όλα αυτά της φαίνονταν λογικά και πάρα πο
λύ βολικά. Μετά από τόσα χρόνια που πήγαινε απ' τη 
δουλειά στο μπαρ, απ' το μπαρ στο κρεβάτι του αγαπη
τικού απ' το κρεβάτι στο δωμάτιο, απ' το δωμάτιο στο 
σπίτι της μητέρας της, τώρα ζούσε μια εμπειρία που δεν 
είχε δει ούτε στα όνειρά της: το άσυλο, την τρέλα, το τρε
λοκομείο. Όπου οι άνθρωποι δεν ντρέπονταν να εξομο
λογηθούν ότι είναι τρελοί. Όπου κανείς δε διέκοπτε αυ
τό που του άρεσε, μόνο και μόνο για να κάνει χάρη στους 
άλλους. 

Άρχισε να αμφιβάλλει αν η Ζέντκα μιλούσε λογικά ή 
αν ήταν ένας τρόπος που είχαν υιοθετήσει οι ψυχικά α-
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σθενείς για να φαντασιώνονται ότι ζουν σ' έναν κόσμο 
καλύτερο απ' των άλλων. Όμως τι σημασία είχε; Ζούσε 
κάτι ενδιαφέρον, διαφορετικό, ανέλπιστο: φαντάσου έ
να μέρος όπου οι άνθρωποι παίζουν τους τρελούς για να 
κάνουν ό,τι θέλουν, 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η Βερόνικα ένιωσε στην 
καρδιά της μια σουβλιά. Η συζήτηση με το γιατρό γύ
ρισε αμέσως στη σκέψη της και καταλήφθηκε από 
φόβο. 

«Θέλω να περπατήσω μόνη», είπε στη Ζέντκα. Στο 
κάτω κάτω ήταν και αυτή τρελή και δεν είχε ανάγκη να 
θέλει να είναι ευχάριστη σε κανέναν. 

Η γυναίκα απομακρύνθηκε και η Βερόνικα έμεινε 
να αγναντεύει τα βουνά πέρα απ' τους τοίχους της «Βι-
λέτ». Μια επιθυμία για ζωή πήρε να αχνοφαίνεται, αλ
λά η Βερόνικα την απομάκρυνε αποφασισμένη. 

Πρέπει να βρω γρήγορα τα χάπια. 
Συλλογίστηκε την κατάσταση της εκεί: πολύ απείχε 

απ' το να είναι ιδανική. Ακόμη και αν της έδιναν τη δυ
νατότητα να ζήσει όποια τρέλα τής κάπνιζε, δε θα ήξε
ρε τι να κάνει. 

Ποτέ δεν είχε κανενός είδους τρέλα. 
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Μετά από κάμποση ώρα στον κήπο πήγαν στην τραπε
ζαρία και έφαγαν μεσημεριανό. Στη συνέχεια οι νοσο
κόμοι οδήγησαν άντρες και γυναίκες σ' ένα τεράστιο 
σαλόνι με διάφορα έπιπλα -τραπέζια, καρέκλες, κανα
πέδες, ένα πιάνο, μια τηλεόραση- και μεγάλα παράθυ
ρα, απ' όπου μπορούσε να βλέπει κανείς τον γκρίζο ου
ρανό και τα χαμηλωμένα σύννεφα- κανένα τους δεν εί
χε κάγκελα, επειδή η αίθουσα έβλεπε στον κήπο. Οι 
πόρτες ήταν κλειστές λόγω του κρύου, αλλά έφτανε να 
γυρίσεις το πόμολο και μπορούσες να βγεις να περπα
τήσεις και πάλι ανάμεσα στα δέντρα. 

Οι περισσότεροι στήθηκαν μπροστά στην τηλεόρα
ση. Άλλοι κοιτούσαν το κενό, άλλοι κουβέντιαζαν χα
μηλόφωνα με τον εαυτό τους - αλλά ποιος δεν το έχει 
κάνει αυτό σε κάποια στιγμή της ζωής του; Η Βερόνι
κα πρόσεξε ότι η μεγαλύτερη γυναίκα, η Μαρί, βρι
σκόταν τώρα μαζί με μια μεγαλύτερη παρέα σε κάποια 
γωνιά της πελώριας αίθουσας. Μερικοί έγκλειστοι βόλ
ταραν εκεί κοντά και η Βερόνικα επιχείρησε να περ
πατήσει μαζί τους: ήθελε να ακούσει τι έλεγαν. 

Έβαλε τα δυνατά της για να μη φανεί ο σκοπός της. 
Όμως, όταν έφτασε κοντά, σώπασαν και την κοίταξαν 
όλοι μαζί. 

«Τι θέλεις;» ρώτησε ένας ηλικιωμένος κύριος που 
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φαινόταν να είναι ο αρχηγός της «Αδελφότητας» (αν 
πραγματικά υπήρχε τέτοια ομάδα και η Ζέντκα δεν ή
ταν πιο τρελή απ' ό,τι προφασιζόταν). 

«Τίποτα, περνούσα μόνο». 
Όλοι αλληλοκοιτάχτηκαν και έκαναν τρελές κινή

σεις με το κεφάλι. Ένας είπε σ' έναν άλλο: «Περνούσε 
μόνο!» Κάποιος άλλος το επανέλαβε πιο δυνατά και σε 
λίγο όλοι άρχισαν να φωνάζουν την ίδια φράση. 

Η Βερόνικα δεν ήξερε τι να κάνει και παρέλυσε απ' 
το φόβο της. Ένας νοσοκόμος, δυνατός και βλοσυρός, 
ήρθε να μάθει τι συμβαίνει. 

«Τίποτα», απάντησε ένας απ' την ομάδα. «Περνού
σε μόνο. Έχει σταματήσει εδώ, αλλά θα συνεχίσει να 
περνάει!» 

Όλη η συντροφιά ξέσπασε στα γέλια. Η Βερόνικα 
πήρε ένα ύφος γεμάτο ειρωνεία, χαμογέλασε, έκανε με
ταβολή και απομακρύνθηκε, για να μην προσέξει κανείς 
ότι τα μάτια της γέμιζαν δάκρυα. Βγήκε κατευθείαν έ
ξω στον κήπο, χωρίς να βάλει κάτι πάνω της. Ένας νο
σοκόμος προσπάθησε να την πείσει να γυρίσει πίσω, 
αλλά τότε εμφανίστηκε ένας άλλος που κάτι του ψιθύ
ρισε και την άφησαν ήσυχη στο κρύο. Δεν είχε νόημα 
να προσέχεις την υγεία μιας ήδη καταδικασμένης. 
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Ήταν αμήχανη, εκνευρισμένη, θυμωμένη με τον εαυτό 
της. Ποτέ πριν δεν άφηνε να παρασυρθεί από προκλή
σεις. Είχε μάθει από μικρή ότι έπρεπε να διατηρεί την 
ψυχραιμία της, να κρατάει τις αποστάσεις της από κά
θε νέα κατάσταση. Εκείνοι οι τρελοί όμως είχαν κατα
φέρει να την κάνουν να νιώσει ντροπή, φόβο, οργή και 
επιθυμία να τους σκοτώσει, να τους πληγώσει με λόγια 
που δεν τολμούσε να προφέρει. 

Ίσως τα χάπια -ή η θεραπεία για να βγει απ' το κώ
μα- την είχαν μετατρέψει σε γυναίκα ευάλωτη, ανίκα
νη να αντιδράσει από μόνη της. Στην εφηβεία της είχε 
αντιμετωπίσει πολύ χειρότερες καταστάσεις και ήταν η 
πρώτη φορά που δεν κατόρθωνε να συγκρατήσει τα δά
κρυά της. Έπρεπε να ξαναγίνει εκείνη που ήταν, να α
ντιδρά ειρωνικά, να δείχνει ότι οι προσβολές δεν την 
αγγίζουν ποτέ, αφού ήταν ανώτερη όλων. Ποιος απ' τα 
μέλη αυτής της ομάδας είχε το θάρρος να επιθυμεί το 
θάνατο; Ποιοι απ' αυτούς μπορούσαν να θέλουν να της 
διδάξουν τη ζωή, αφού ήταν όλοι κρυμμένοι πίσω απ' 
τους τοίχους της «Βιλέτ»; Ποτέ δε θα έφτανε να εξαρ
τάται απ' τη δική τους βοήθεια για οτιδήποτε - ακόμη 
και αν χρειαζόταν να περιμένει πέντε έξι μέρες για να 
πεθάνει. 

Μια μέρα πέρασε κιόλας. Μένουν μόνο τέσσερις πέντε. 
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Περπάτησε λίγο, επιτρέποντας στο κρύο, που ήταν 
κάτω του μηδενός, να εισχωρήσει στο κορμί της και να 
ηρεμήσει το αίμα που έτρεχε και την καρδιά που χτυ
πούσε πολύ γρήγορα. 

Πολύ ωραία! Ενώ οι ώρες μου είναι κυριολεκτικά μετρημέ
νες, δίνω σημασία σε σχόλια ανθρώπων που ποτέ δεν έχω ξανα
δεί και ούτε θα ξαναδώ πια. Και εγώ υποφέρω, εκνευρίζομαι, 
θέλω να περάσω σε επίθεση και άμυνα. Γιατί να χάνω τον και
ρό μου μ' αυτά; 

Η πραγματικότητα ήταν όμως ότι σπαταλούσε το λί
γο χρόνο που της έμενε για να υπερασπιστεί το χώρο της 
σ' ένα περιβάλλον παράξενο, όπου ήταν αναγκαίο να 
αντισταθεί, αλλιώς οι άλλοι θα υπέβαλλαν τους δικούς 
τους νόμους. 

Δεν είναι δυνατό. Ποτέ δεν ήμουν έτσι εγώ. Ποτέ δεν αγωνί
στηκα για ανοησίες. 

Σταμάτησε στη μέση του παγωμένου κήπου. Ακρι
βώς επειδή θεωρούσε ότι όλα ήταν ανοησίες, είχε τελι
κά αποδεχτεί όσα της επέβαλλε η ζωή. Στην εφηβεία 
θεωρούσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να επιλέξει- τώρα 
που ήταν ενήλικη, είχε πειστεί ότι ήταν πάρα πολύ αρ
γά για να αλλάξει. 

Και πού είχε ξοδέψει όλη την ενέργεια της μέχρι 
στιγμής; Καταβάλλοντος προσπάθειες για να μην αλ-
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λάξει τίποτα στη ζωή της. Είχε θυσιάσει πολλές επιθυ
μίες της, για να συνεχίσουν να την αγαπούν οι γονείς 
της όπως την αγαπούσαν όταν ήταν παιδί, αν και ήξε
ρε ότι η αληθινή αγάπη μεταβάλλεται με τον καιρό, ω
ριμάζει και ανακαλύπτει νέους τρόπους έκφρασης. Μια 
φορά, όταν είχε ακούσει τη μητέρα της να της λέει -πνιγ
μένη στο κλάμα- ότι ο γάμος της είχε φτάσει στο τέλος 
του, η Βερόνικα πήγε και βρήκε τον πατέρα της, έκλα
ψε, απείλησε και τελικά του απέσπασε την υπόσχεση 
ότι δε θα έφευγε απ' το σπίτι - χωρίς να φαντάζεται το 
βαρύ τίμημα που θα πλήρωναν γι' αυτό και οι δυο τους. 

Όταν αποφάσισε να βρει δουλειά, άφησε μια δελεα
στική προσφορά από μια εταιρεία που μόλις είχε εγκα
τασταθεί στο νεότευκτο κράτος, για να δεχτεί τη θέση στη 
δημόσια βιβλιοθήκη, όπου τα λεφτά ήταν λίγα αλλά σί
γουρα. Πήγαινε στη δουλειά κάθε μέρα, με το ίδιο ω
ράριο, πάντα δείχνοντας ξεκάθαρα στους προϊσταμέ
νους της ότι δε θα έπρεπε να θεωρούν ότι υπάρχει κά
ποια απειλή από μέρους της: ήταν ικανοποιημένη, δε 
σκόπευε να αγωνιστεί για κάτι περισσότερο- το μόνο που 
επιθυμούσε ήταν ο μισθός στο τέλος του μήνα. 

Νοίκιασε το δωμάτιο στη μονή, επειδή οι καλόγριες 
απαιτούσαν απ' όλες τις ενοίκους να επιστρέφουν σε 
συγκεκριμένη ώρα και ύστερα κλείδωναν την πόρτα: ό-
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ποια έμενε απέξω έπρεπε να κοιμηθεί στο δρόμο. Έτσι 
εκείνη είχε πάντα μια αληθινή δικαιολογία για τους α-
γαπητικούς, για να μην είναι αναγκασμένη να περνάει 
τη νύχτα σε ξενοδοχεία ή ξένα κρεβάτια. 

Όταν ονειρευόταν το γάμο, πάντα φανταζόταν τον ε
αυτό της σ' ένα μικρό σαλέ έξω απ' τη Λιουμπλιάνα με 
έναν άντρα διαφορετικό απ' τον πατέρα της, που να 
βγάζει ίσα ίσα τα απαραίτητα για να συντηρεί την οι
κογένειά του και να τον ικανοποιεί το γεγονός ότι είναι 
μαζί οι δυο τους, σε ένα σπίτι με το τζάκι αναμμένο, ε
νώ αγναντεύουν τα χιονοσκέπαστα βουνά. 

Είχε εκπαιδεύσει τον εαυτό της να δίνει στους άντρες μια 
συγκεκριμένη ποσότητα ηδονής - ούτε περισσότερη ού
τε λιγότερη- ίσα ίσα την απαραίτητη. Δεν ένιωθε οργή 
για κανέναν, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να αντι
δράσει, να παλέψει εναντίον ενός αντιπάλου - και ύ
στερα να πρέπει να υποστεί απρόβλεπτες συνέπειες, ό
πως μια εκδίκηση. 

Όταν απέκτησε όλα όσα επιθυμούσε στη ζωή, κατέ
ληξε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξή της δεν είχε νόημα, 
γιατί όλες οι μέρες ήταν ίδιες. Και αποφάσισε να πε
θάνει. 
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Η Βερόνικα ξαναμπήκε στην αίθουσα και κατευθύνθη
κε στην ομάδα που είχε συγκεντρωθεί σε μια γωνιά. Συ
ζητούσαν ζωηρά, αλλά σώπασαν όταν έφτασε εκεί. 

Πήγε κατευθείαν προς τον πιο ηλικιωμένο άντρα, 
που φαινόταν να είναι ο αρχηγός. Πριν προλάβει κανείς 
να τη συγκρατήσει, του έδωσε ένα ηχηρό χαστούκι κα-
ταπρόσωπο. 

«Θα αντιδράσεις;» ρώτησε δυνατά, για να την ακού
σουν όλοι στην αίθουσα. «Θα κάνεις τίποτα;» 

«Όχι». Ο άντρας πέρασε το χέρι πάνω στο πρόσωπό 
του. Μια μικρή ρανίδα αίματος έσταξε απ' τη μύτη του. 
«Δε θα μας ενοχλείς για πολύ». 

Έφυγε απ' το σαλόνι για το θάλαμο με θριαμβευτι
κό ύφος. Είχε κάνει κάτι που ποτέ πριν δεν είχε τολμή
σει στη ζωή της. 

Τρεις μέρες πέρασαν από το περιστατικό με την ομά
δα που η Ζέντκα ονόμαζε «Αδελφότητα». Είχε μετανιώ
σει για το χαστούκι - όχι από φόβο για την αντίδραση 
του άντρα, αλλά επειδή είχε κάνει κάτι διαφορετικό. 
Σύντομα μπορεί να έφτανε να πιστέψει ότι η ζωή είχε 
αξία, κάτι που θα την έκανε να υποφέρει άδικα, αφού 
έτσι κι αλλιώς θα έφευγε απ' αυτό τον κόσμο. 
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Μόνη της διέξοδος ήταν να απομακρυνθεί απ' όλους 
και απ' όλα, να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να είναι ό
πως πριν, να υπακούει στις εντολές και τους κανονι
σμούς της «Βιλέτ». Προσαρμόστηκε στη ρουτίνα που ε
πέβαλλε το θεραπευτήριο: ξύπνημα νωρίς, πρωινός κα
φές, περίπατος στον κήπο, μεσημεριανό, παραμονή στο 
σαλόνι και άλλος περίπατος στον κήπο, βραδινό, τηλε
όραση και ύπνος. 

Πριν κοιμηθεί, εμφανιζόταν πάντα μια νοσοκόμα με 
φάρμακα. Όλες οι άλλες γυναίκες έπαιρναν χάπια- ή
ταν η μόνη στην οποία έκαναν ένεση. Ποτέ δεν παρα
πονέθηκε- ρώτησε μόνο να μάθει γιατί της έκαναν τό
σες ηρεμιστικές ενέσεις, αφού ποτέ δεν είχε πρόβλημα 
ύπνου. Της εξήγησαν ότι η ένεση δεν ήταν υπνωτικό αλ
λά φάρμακο για την καρδιά της. 

Και έτσι, ακολουθώντας πειθήνια τη ρουτίνα, οι μέ
ρες που περνούσε στο θεραπευτήριο άρχισαν να φαί
νονται ολόιδιες. Και όταν φαίνονται ίδιες, περνούν πιο 
γρήγορα- δυο τρεις μέρες ακόμη και δε θα είχε πια α
νάγκη να πλένει τα δόντια της και να χτενίζει τα μαλ
λιά της. Η Βερόνικα ένιωθε την καρδιά της να εξασθε
νεί γρήγορα- της κοβόταν εύκολα η ανάσα, ένιωθε πό
νους στο στήθος, δεν είχε όρεξη και την έπιανε ζαλάδα 
όποτε έκανε οποιαδήποτε προσπάθεια. 
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Μετά το περιστατικό με την «Αδελφότητα» είχε φτά
σει να σκεφτεί μερικές φορές: Αν μπορούσα να επιλέξω, αν 
είχα καταλάβει από πριν ότι οι μέρες μου ήταν ίδιες επειδή έτσι 
τις ήθελα, ίσως... 

Όμως η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: Δεν υπάρχει ί
σως, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Και επέστρε
φε η εσωτερική γαλήνη της, γιατί όλα ήταν προκαθο
ρισμένα. 

Σ' αυτό το διάστημα ανέπτυξε μια σχέση (όχι φιλία, 
γιατί η φιλία απαιτεί μακρά συμβίωση και αυτό ήταν α
δύνατο) με τη Ζέντκα. Έπαιζαν χαρτιά -που βοηθούν να 
περνάει πιο γρήγορα ο καιρός- και καμιά φορά έκαναν 
μαζί σιωπηλούς περιπάτους στον κήπο. 

Το πρωινό εκείνης της μέρας, αμέσως μετά τον καφέ, ό
λοι βγήκαν για την «ηλιοθεραπεία» - όπως όριζε ο κα
νονισμός. Όμως ένας νοσοκόμος ζήτησε απ' τη Ζέντκα 
να γυρίσει στο θάλαμο, αφού ήταν η μέρα της «θερα
πείας». 

Η Βερόνικα έπινε καφέ μαζί της και άκουσε τα λό
για του. 

«Τι είναι η "θεραπεία";» 
«Είναι μια παλιά διαδικασία, απ' τη δεκαετία του ε-
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ξήντα, αλλά οι γιατροί πιστεύουν ότι μπορεί να επιτα
χύνει την αποκατάσταση του ασθενούς. Θέλεις να δεις;» 

«Εσύ είπες ότι έχεις κατάθλιψη. Δεν αρκεί να παίρ
νεις το φάρμακο, για να ξαναποκτήσεις την ουσία που 
λείπει;» 

«Θέλεις να δεις;» επέμεινε η Ζέντκα. 
Θα έβγαινε απ' τη ρουτίνα, σκέφτηκε η Βερόνικα. 

Θα ανακάλυπτε νέα πράγματα, ενώ δε χρειαζόταν πια 
να μάθει τίποτα - μόνο να κάνει υπομονή. Όμως η πε
ριέργειά της υπερίσχυσε και έγνεψε καταφατικά με το 
κεφάλι. 

«Δεν είναι παράσταση», διαμαρτυρήθηκε ο νοσοκό
μος. 

«Πρόκειται να πεθάνει. Και δεν έχει ζήσει τίποτα. 
Άσε να έρθει μαζί μας». 
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Η ΒΕΡΌΝΙΚΑ ΕΙΔΕ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ τη γυναίκα στο κρεβάτι χωρίς 
αυτή να χάνει το χαμόγελο της. 

«Λέγε της τι συμβαίνει», είπε η Ζέντκα στο νοσοκό
μο. «Αλλιώς θα τρομάξει». 

Εκείνος γύρισε και της έδειξε μια ένεση. Φαινόταν 
ευτυχής που του φέρονταν σαν να ήταν γιατρός που ε
ξηγεί στους ασκούμενους την ορθή διαδικασία και τις 
κατάλληλες θεραπείες. 

«Η σύριγγα αυτή περιέχει μια δόση ινσουλίνης», εί
πε δίνοντας στα λόγια του ύφος σοβαρό και επιστημο
νικό. 

«Χρησιμοποιείται από τους διαβητικούς για να κα
τεβάζει την περιεκτικότητα του αίματος σε σάκχαρο. 
Όμως, όταν η δόση είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συ
νηθισμένη, η διαταραχή της αναλογίας του σακχάρου 
επιφέρει κώμα». 

Χτύπησε ελαφρά τη βελόνα, αφαίρεσε τον αέρα και 
την εισήγαγε στη φλέβα του δεξιού ποδιού της ασθενούς. 

«Αυτό θα συμβεί τώρα. Θα πέσει σε υπογλυκαιμικό 
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κώμα. Μην τρομάξεις αν τα μάτια της θαμπώσουν και 
μην περιμένεις να σε αναγνωρίσει όσο είναι υπό την ε
πήρεια του φαρμάκου». 

«Είναι φριχτό, απάνθρωπο! Οι άνθρωποι παλεύουν 
για να βγουν απ' το κώμα κι όχι για να πέσουν σε κώ
μα». 

«Οι άνθρωποι παλεύουν για να ζήσουν και όχι για να 
αυτοκτονήσουν», απάντησε ο νοσοκόμος, αλλά η Βερό
νικα αγνόησε την πρόκληση. «Και το κώμα φέρνει τον 
οργανισμό σε κατάσταση καταστολής· οι λειτουργίες πε
ριστέλλονται σημαντικά και η υπάρχουσα ένταση εξα
φανίζεται». 

Ενώ μιλούσε, ενέχυσε το υγρό στη φλέβα και τα μά
τια της κοπέλας άρχισαν να χάνουν τη λάμψη τους. 

«Μείνε ήρεμη», της έλεγε η Βερόνικα. «Είσαι απόλυ
τα φυσιολογική, η ιστορία που μου είπες για το βασι
λιά...» 

«Μη χάνεις τον καιρό σου. Δε σ' ακούει πια». 
Η ξαπλωμένη γυναίκα, που πριν από λίγα λεπτά φαι

νόταν γεμάτη ζωή και διαύγεια, τώρα είχε καρφώσει τα 
μάτια σ' ένα ακαθόριστο σημείο και ένα υγρό που ά
φριζε έβγαινε απ' το στόμα της. 

«Τι έκανες;» φώναξε η Βερόνικα στο νοσοκόμο. 
«Το καθήκον μου». 
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Η Βερόνικα άρχισε να φωνάζει τη Ζέντκα, να ουρ
λιάζει, να απειλεί το νοσοκόμο με την αστυνομία, τις ε
φημερίδες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

«Ηρέμησε. Ακόμη κι αν είσαι σε ίδρυμα, πρέπει να 
σέβεσαι ορισμένους κανόνες». 

Κατάλαβε ότι ο άντρας μιλούσε σοβαρά και φοβή
θηκε. Όμως, αφού δεν είχε πια τίποτα να χάσει, συνέ
χισε να φωνάζει. 
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Απο ΚΕΙ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ, η Ζέντκα μπορούσε να δει το 
θάλαμο με όλα τα κρεβάτια άδεια - εκτός από ένα, που 
πάνω του ήταν ξαπλωμένο το δεμένο σώμα της, ενώ μια 
κοπέλα δίπλα του το κοίταζε τρομαγμένη. Η κοπέλα 
δεν ήξερε ότι οι βιολογικές λειτουργίες της γυναίκας 
στο κρεβάτι συνέχιζαν να εκτελούνται στην εντέλεια, 
αλλά η ψυχή της βρισκόταν στον αέρα, σχεδόν ακου
μπούσε το ταβάνι και βίωνε μια βαθιά γαλήνη. 

Η Ζέντκα έκανε τώρα ένα αστρικό ταξίδι - κάτι που 
την είχε ξαφνιάσει στο πρώτο της ινσουλινικό σοκ. Δεν 
το είχε αναφέρει σε κανέναν βρισκόταν εκεί μόνο για 
να θεραπεύσει μια κατάθλιψη και σκόπευε να αφήσει 
για πάντα αυτό το μέρος μόλις το επέτρεπε η κατάστα
ση της. Αν άρχιζε να λέει ότι είχε βγει απ' το σώμα της, 
θα σκέφτονταν ότι ήταν πιο τρελή απ' ό,τι όταν μπήκε 
στη «Βιλέτ». Πάντως, αφού επέστρεψε στο σώμα της, 
άρχισε να διαβάζει γι' αυτά τα δύο θέματα: το ινσουλι
νικό σοκ και την παράξενη αίσθηση της αιώρησης στο 
χώρο. 
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Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα σχετικά με τη θερα
πεία: είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά περίπου το 1930, 
αλλά απαγορεύτηκε στα ψυχιατρικά νοσοκομεία λόγω 
της πιθανότητας να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλά
βες στον ασθενή. 

Μια φορά, κατά τη διάρκεια του σοκ, είχε επισκεφθεί 
με το αστρικό σώμα της το γραφείο του δόκτορα Ιγκόρ, 
ακριβώς τη στιγμή που εκείνος συζητούσε το θέμα με με
ρικούς απ' τους ιδιοκτήτες του άσυλου. «Είναι έγκλη
μα!» έλεγε. «Μα είναι πιο φτηνό και πιο γρήγορο!» α
παντούσε ένας από τους μετόχους. «Άλλωστε ποιος εν
διαφέρεται για τα δικαιώματα ενός τρελού; Κανείς δε 
θα διεκδικήσει τίποτα». 

Πάντως μερικοί γιατροί το θεωρούσαν ακόμη γρή
γορο τρόπο θεραπείας της κατάθλιψης. Η Ζέντκα είχε 
αναζητήσει -και είχε δανειστεί- κάθε γραπτό κείμενο 
που αφορούσε στο ινσουλινικό σοκ, κυρίως τις αφηγή
σεις ασθενών που το είχαν υποστεί. Η ιστορία ήταν πά
ντα η ίδια: φρίκη και πάλι φρίκη, χωρίς κανένας απ' 
αυτούς να έχει εμπειρία από κάτι που να μοιάζει μ' αυ
τό που ζούσε η ίδια εκείνη τη στιγμή. 

Συμπέρανε -με το δίκιο της- ότι δεν υπήρχε καμιά 
σχέση μεταξύ της ινσουλίνης και της αίσθησης ότι η συ
νείδηση της αποχωριζόταν το σώμα της. Το εντελώς α-
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ντίθετο: η τάση αυτού του είδους θεραπείας ήταν να 
προξενεί μείωση της διανοητικής ικανότητας του α
σθενούς. 

Άρχισε να ερευνά σχετικά με την ύπαρξη ψυχής, πέρα-
σε από μερικά βιβλία αποκρυφισμού, ώσπου μια μέρα 
κατέληξε να βρει εκτεταμένη βιβλιογραφία που περιέ-
γραφε ακριβώς την εμπειρία της: ονομαζόταν «αστρικό 
ταξίδι» και ήδη πολλοί άνθρωποι το είχαν βιώσει. Με
ρικοί αποφάσισαν να περιγράψουν αυτό που είχαν νιώ
σει και άλλοι έφτασαν μέχρι του σημείου να αναπτύξουν 
τεχνικές για να προκαλούν οι ίδιοι την έξοδο απ' το σώ
μα τους. Η Ζέντκα γνώριζε τώρα απέξω αυτές τις τεχνι
κές και τις χρησιμοποιούσε κάθε νύχτα, για να πηγαίνει 
όπου ήθελε. 

Οι περιγραφές των εμπειριών και των οραμάτων ή
ταν ποικίλες, αλλά όλες είχαν κάποια κοινά σημεία: τον 
παράξενο και εκνευριστικό θόρυβο που προηγείται του 
χωρισμού σώματος και πνεύματος, ακολουθούμενο από 
το σοκ, την ταχεία απώλεια της συνείδησης και ύστερα 
τη γαλήνη και τη χαρά που της έδινε η αίσθηση της αι-
ώρησης, ενώ ένας ασημένιος «λώρος» τη συνέδεε με το 
σώμα της - ένα λουρί που μπορούσε να τεντωθεί επ' ά-
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πειρον, αν και κυκλοφορούσε ο θρύλος (στα βιβλία, φυ-
σικά) ότι ο άνθρωπος θα πέθαινε αν άφηνε το ασημέ-
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Η εμπειρία πάντως της είχε δείξει ότι μπορούσε να 
πάει όσο μακριά ήθελε και το λουρί δεν έσπαγε ποτέ. Ό
μως, γενικά τα βιβλία είχαν αποδειχτεί πολύ χρήσιμα 
διδάσκοντάς τη πώς να εκμεταλλεύεται όλο και καλύτε
ρα τα αστρικά ταξίδια της. Είχε μάθει, για παράδειγμα, 
ότι, όταν ήθελε να μετακινηθεί απ' το ένα μέρος στο άλ-
λο, ήταν απαραίτητο να επιθυμήσει την προβολή της 
στο χώρο, σχηματίζοντας στο μυαλό την εικόνα του μέ
ρους όπου ήθελε να φτάσει. Αντί να διασχίσει μια δια-
δρομή όπως τα αεροπλάνα -που φεύγουν από ένα μέρος 
και διατρέχουν ορισμένη απόσταση ώσπου να φτάσουν 
στο άλλο σημείο-, το αστρικό ταξίδι γινόταν μέσα από 
μυστηριώδεις σήραγγες. Φανταζόταν την εικόνα ενός 
μέρους, έμπαινε σε μια σήραγγα με τρομαχτική_ταχύ-
τητα και εμφανιζόταν ο τόπος που επιθυμούσε. 

Πάλι μέσω των βιβλίων είχε αποδιώξει το φόβο για 
τα πλάσματα που κατοικούσαν στο χώρο. Σήμερα δεν 
υπήρχε κανείς στο θάλαμο, αλλά την πρώτη φορά που 
βγήκε απ' το σώμα της είχε συναντήσει πολλούς αν
θρώπους που την κοιτούσαν, διασκεδάζοντας με την έκ
πληξη στο πρόσωπό της. 

νιο λουρί να σπάσει. 
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Η πρώτη αντίδραση της ήταν να σκεφτεί ότι ήταν 
πεθαμένοι και ότι φαντάσματα κατοικούσαν σ' αυτό το 
μέρος. Ύστερα, με τη βοήθεια των βιβλίων και της προ
σωπικής εμπειρίας της αντιλήφθηκε ότι, αν και περι-
πλανιόνταν εκεί μερικά άυλα πνεύματα, υπήρχαν ανά
μεσα τους πολλοί άνθρωποι ζωντανοί όσο και η ίδια, 
που είχαν αναπτύξει την τεχνική της εξόδου από το σώ-
μα ή που δεν είχαν συνείδηση του τι συνέβαινε, καθώς 
-κάπου στον κόσμο- κοιμούνταν βαθιά, ενώ το πνεύμα 
τους πλανιόταν ελεύθερα στη γη. 

Σήμερα -επειδή ήταν το τελευταίο αστρικό ταξίδι 
της με ινσουλίνη, αφού είχε μόλις επισκεφθεί το γραφείο 
του δόκτορα Ιγκόρ και ήξερε ότι ετοιμαζόταν να της 
δώσει εξιτήριο- αποφάσισε να συνεχίσει να περιδια
βαίνει τη «Βιλέτ». Απ' τη στιγμή που θα περνούσε την 
έξοδο, δε θα επέστρεφε ποτέ πια, ούτε ως πνεύμα, και 
ήθελε να την αποχαιρετίσει τώρα. 

Να την αποχαιρετίσει. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο: α
φού βρεθεί κανείς στο άσυλο, συνηθίζει την ελευθερία 
που υπάρχει στον κόσμο της παραφροσύνης και καλο-
μαθαίνει. Δεν έχει πια να αναλαμβάνει ευθύνες, να πα
λεύει για τον άρτον τον επιούσιον, να νοιάζεται για πράγ
ματα πληκτικά και επαναλαμβανόμενα- μπορεί να κά
θεται ώρες να κοιτάζει έναν πίνακα ή να φτιάχνει τα πιο 
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παράλογα σχέδια. Όλα είναι ανεκτά, επειδή -στο κάτω 
κάτω- πρόκειται για ψυχικά ασθενή. Όπως μπόρεσε και 
η ίδια να διαπιστώσει, η πλειονότητα των τροφίμων πα
ρουσιάζει μεγάλη βελτίωση μόλις πατήσει σε φρενοκο
μείο- οι τρόφιμοι δε χρειάζεται πια να κρύβουν τα συ
μπτώματα τους και το «οικογενειακό» περιβάλλον τους 
βοηθάει να αποδεχτούν τις νευρώσεις και τις ψυχώσεις 
τους. 

Στην αρχή η Ζέντκα συναρπάστηκε απ' τη «Βιλέτ» 
και έφτασε να σκεφτεί, όταν θα γινόταν καλά, να γινό
ταν μέλος της «Αδελφότητας». Όμως κατάλαβε ότι με 
λίγη εξυπνάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να κάνει έξω 
από κει ό,τι της άρεσε, ενώ παράλληλα θα τα έβγαζε 
πέρα με τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Αρκού
σε να διατηρήσει, όπως είχε πει κάποιος, την ελεγχό
μενη τρέλα. Να κλαίει, να στενοχωριέται, να θυμώνει ό
πως κάθε κανονικός άνθρωπος, χωρίς ποτέ να ξεχνάει 
ότι κάπου ψηλά το πνεύμα της γελάει μ' όλες τις δύ
σκολες καταστάσεις. 

Σύντομα θα γυρνούσε στο σπίτι της, στα παιδιά και 
στον άντρα της- αυτή η πλευρά της ζωής επίσης έχει τις 
χάρες της. Βέβαια θα δυσκολευόταν να βρει δουλειά -
σε μια μικρή πόλη όπως η Λιουμπλιάνα τα νέα μαθαί
νονται γρήγορα και ο εγκλεισμός της στη «Βιλέτ» ήταν 
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κιόλας γνωστός σε πολλούς ανθρώπους. Όμως ο άντρας 
της κέρδιζε αρκετά για να ζει την οικογένεια και εκεί
νη μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο της 
για να συνεχίσει τα αστρικά ταξίδια της - χωρίς την ε
πικίνδυνη επίδραση της ινσουλίνης. 

Μόνο ένα δεν ήθελε να ξαναζήσει ποτέ: το λόγο ε
ξαιτίας του οποίου ήρθε στη «Βιλέτ». 

Την κατάθλιψη. 
Οι γιατροί έλεγαν ότι μια ουσία που ανακαλύφθηκε 

πρόσφατα, η σεροτονίνη, ήταν εν μέρει υπεύθυνη για τις 
αλλαγές στην ανθρώπινη διάθεση. Η έλλειψη σεροτο-
νίνης επηρέαζε τη δυνατότητα του ανθρώπου να συ-
γκεντρώνεται στη δουλειά του, να κοιμάται, να τρώει 
και να απολαμβάνει τις ευχάριστες στιγμές της ζωής. 
Όταν αυτή η ουσία έλειπε παντελώς, ο άνθρωπος αι
σθανόταν απελπισία, απαισιοδοξία, ένιωθε άχρηστος, 
τον κατέβαλλε υπερβολική κούραση, άγχος και δυσκο
λία στη λήψη αποφάσεων, κάνοντας τον να βουλιάζει τε
λικά σε μια μόνιμη θλίψη, η οποία κατέληγε σε πλήρη 
απάθεια ή σε αυτοκτονία. 

Άλλοι γιατροί, πιο συντηρητικοί, υποστήριζαν ότι υ
πεύθυνες για την κατάθλιψη ήταν οι ριζικές αλλαγές 
στη ζωή του ανθρώπου - όπως μετανάστευση, απώλεια 
αγαπημένου προσώπου, διαζύγιο, αύξηση των απαιτή-
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σεων στη δουλειά ή στην οικογένεια. Μερικές σύγχρο-
νες μελέτες βασιζόμενες στον αριθμό των εγκλεισμών 
κατά το χειμώνα και το καλοκαίρι, υποδείκνυαν την έλ-
λειψη ηλιακού φωτός ως έναν από τους παράγοντες που 
προκαλούσαν την κατάθλιψη. 

Γι' αυτό που συνέβη στη Ζέντκα όμως οι λόγοι ήταν 
πολύ πιο απλοί απ' ό,τι πίστευαν όλοι: ένας άντρας στο 
παρελθόν της. Ή καλύτερα: η φαντασίωση που είχε δη
μιουργήσει γύρω από έναν άντρα τον οποίο είχε γνωρί
σει πολύ καιρό πριν. 

Τι ανοησία! Κατάθλιψη, τρέλα για έναν άντρα που δεν 
ήξερε πια ούτε πού μένει και τον οποίο είχε ερωτευτεί 
παράφορα στα νιάτα της - καθώς η Ζέντκα, όπως όλα 
τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της, ήταν απόλυτα φυ
σιολογική και έπρεπε να περάσει από τη δοκιμασία του 
Ανεκπλήρωτου Έρωτα. 

Μόνο που αντίθετα από τις φίλες της, οι οποίες μό
λις που ονειρεύονταν τον Ανεκπλήρωτο Έρωτα, η Ζέ
ντκα αποφάσισε να πάει πιο μακριά: θα προσπαθούσε 
να τον κατακτήσει. Ζούσε απ' την άλλη μεριά του ωκε
ανού και πούλησε τα πάντα για να πάει να τον συνα
ντήσει. Ήταν παντρεμένος και εκείνη αποδέχτηκε το 
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ρόλο της ερωμένης, κάνοντας κρυφά σχέδια για να μπο
ρέσει κάποια μέρα να τον κατακτήσει και ως σύζυγο. Ε
κείνος δεν είχε χρόνο ούτε για τον εαυτό του, αλλά η Ζέ-
ντκα αρκέστηκε να περνάει μέρες και νύχτες στο δωμά
τιο του φτηνού ξενοδοχείου της περιμένοντας τα σπάνια 
τηλεφωνήματα του. 

Αν και ήταν διατεθειμένη να υπομείνει τα πάντα εν ο
νόματι του έρωτα, η σχέση τους δεν πήγε καλά. Δεν της το 
είπε ποτέ ευθέως, αλλά μια μέρα η Ζέντκα κατάλαβε ότι 
δεν ήταν πια ευπρόσδεκτη και επέστρεψε στη Σλοβενία. 

Πέρασε μερικούς μήνες τρώγοντας ελάχιστα, ανα-
θυμούμενη κάθε λεπτό που ήταν μαζί, ξαναζώντας χι
λιάδες φορές τις στιγμές χαράς και ηδονής που έζησαν 
στο κρεβάτι και προσπαθώντας να ανακαλύψει κάτι που 
θα την έκανε να πιστέψει στο μέλλον της σχέσης τους. 
Οι φίλοι της ανησυχούσαν, αλλά κάτι μέσα στην καρ
διά της της έλεγε ότι ήταν κάτι περαστικό: η διαδικα
σία της ωρίμανσης ενός ανθρώπου έχει ορισμένο τίμη
μα και το πλήρωνε χωρίς διαμαρτυρία. Έτσι και έγινε: 
ένα πρωινό ξύπνησε με μια τεράστια επιθυμία να ζήσει, 
έφαγε όπως δεν είχε φάει από καιρό και βγήκε για να 
βρει δουλειά. 

Κατάφερε όχι μόνο να βρει δουλειά, αλλά και να τρα
βήξει την προσοχή ενός όμορφου και έξυπνου νεαρού, 
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που αποτελούσε αντικείμενο του φλερτ για πολλές γυ
ναίκες. Ένα χρόνο αργότερα τον είχε παντρευτεί. 

Εισέπραξε φθόνο αλλά και επιδοκιμασία απ' τις φί
λες της. Οι δυο τους έμειναν σ' ένα άνετο σπίτι με αυ
λή, δίπλα στον ποταμό που διασχίζει τη Λιουμπλιάνα. 
Έκαναν παιδιά και ταξίδευαν στην Αυστρία ή στην Ι
ταλία κάθε καλοκαίρι. 

Όταν η Σλοβενία αποφάσισε να αποσχιστεί απ' τη 
Γιουγκοσλαβία, ο άντρας της κλήθηκε στο στρατό. Η 
Ζέντκα ήταν Σέρβα -δηλαδή «εχθρός»- και η ζωή της 
απειλήθηκε με κατάρρευση. Στις δέκα μέρες έντασης 
που ακολούθησαν, με τα στρατεύματα έτοιμα να συ
γκρουστούν -και χωρίς κανείς να ξέρει επακριβώς ποιες 
θα ήταν οι συνέπειες της διακήρυξης ανεξαρτησίας και 
πόσο αίμα θα χρειαζόταν να χυθεί για χάρη της-, η Ζέ
ντκα ένιωσε πόσο αγαπούσε. Περνούσε τον καιρό της 
προσευχόμενη σ' ένα Θεό που μέχρι τότε της φαινόταν 
πολύ απόμακρος, αλλά που τώρα ήταν η μόνη διέξοδος 
της. Έταξε τα πάντα σε αγίους και αγγέλους, προκει
μένου να γυρίσει ο άντρας της. 

Έτσι και έγινε. Ο άντρας της γύρισε, τα παιδιά μπόρε
σαν να πάνε σε σχολεία όπου δίδασκαν σλοβένικα και 
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η απειλή του πολέμου μετακινήθηκε στη γειτονική δη
μοκρατία της Κροατίας. 

Πέρασαν τρία χρόνια. Ο πόλεμος της Γιουγκοσλα
βίας με την Κροατία πέρασε στη Βοσνία και άρχισαν να 
ακούγονται καταγγελίες για σφαγές που διέπραξαν οι 
Σέρβοι. Η Ζέντκα το έβρισκε άδικο - να ονομάζουν ε-
γκληματία ένα ολόκληρο έθνος εξαιτίας της παραφρο-
σύνης μερικών τρελών. Η ζωή της απέκτησε ένα απρό
σμενο νόημα: υπερασπίστηκε με θάρρος και περηφά
νια το λαό της γράφοντας σε εφημερίδες, βγαίνοντας 
στην τηλεόραση, οργανώνοντας ομιλίες. Τίποτα απ' ό-
λα αυτά δεν έφερε αποτέλεσμα και μέχρι εκείνη τη μέ-
ρα οι ξένοι πίστευαν ότι όλοι οι Σέρβοι ήταν υπεύθυνοι 
για τις φρικαλεότητες. Η Ζέντκα όμως ήξερε ότι είχε 
κάνει το καθήκον της και δεν είχε εγκαταλείψει τα α
δέρφια της στη δύσκολη στιγμή. Για να τα καταφέρει, 
είχε βασιστεί στην υποστήριξη του Σλοβένου συζύγου 
της, των παιδιών της και ανθρώπων που δε χειραγω
γούνταν από τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς και 
των δύο πλευρών. 

Μια βραδιά πέρασε μπροστά από το άγαλμα του Πρε-
σέρεν, του μεγάλου Σλοβένου ποιητή, και άρχισε να σκέ-
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φτεται για τη ζωή της. Στα τριάντα τέσσερα χρόνια του 
μπήκε σε μια εκκλησία και είδε μια κοπέλα στην εφη
βεία της, τη Γιοΰλια Πρίμιτς, την οποία ερωτεύτηκε πα
ράφορα. Σαν παλιός τροβαδούρος άρχισε να της γρά
φει ποιήματα, με την ελπίδα να την παντρευτεί. 

Η Γιούλια τύχαινε να είναι θυγατέρα μεγαλοαστικής οι
κογένειας και -εκτός από εκείνη τη συμπτωματική συνά
ντηση στην εκκλησία- ο Πρεσέρεν δεν κατάφερε ποτέ 
πια να ξαναβρεθεί κοντά της. Όμως εκείνη η συνάντηση 
του ενέπνευσε τους ομορφότερους στίχους που έγραψε 
ποτέ και δημιούργησε θρύλο γύρω απ' το όνομα του. Στη 
μικρή κεντρική πλατεία της Λιουμπλιάνας, το άγαλμα του 
ποιητή κρατάει τα μάτια σταθερά γυρισμένα προς μια 
κατεύθυνση: όποιος ακολουθήσει το βλέμμα του θα ανα
καλύψει -απ' την άλλη μεριά της πλατείας- ένα γυναικείο 
πρόσωπο σκαλισμένο στον τοίχο ενός σπιτιού. Εκεί κα
τοικούσε η Γιούλια- ο Πρεσέρεν ακόμη και μετά το θά
νατο του αγναντεύει τον ανεκπλήρωτο έρωτα του στην αι
ωνιότητα. 

Και αν είχε προσπαθήσει λίγο παραπάνω; 

Η Ζέντκα ένιωσε την καρδιά της να σκιρτά - ίσως ήταν 
προαίσθημα για κάτι κακό· να συνέβη ατύχημα στα παι-
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διά της; Γύρισε τρέχοντος στο σπίτι της: έβλεπαν τηλε
όραση και έτρωγαν ποπ κορν. 

Η στενοχώρια πάντως δεν της πέρασε. Η Ζέντκα πλά
γιασε, κοιμήθηκε σχεδόν ένα δωδεκάωρο και, όταν ξύ
πνησε, δεν είχε όρεξη να σηκωθεί. Η ιστορία του Πρε-
σέρεν ξανάφερε μπροστά της την εικόνα εκείνου του 
πρώτου έρωτά της, για την τύχη του οποίου δεν ήξερε 
τίποτα πια. 

Και η Ζέντκα αναρωτιόταν: Επέμενα εγώ όσο έπρεπε; Έ
πρεπε να δεχτώ το ρόλο της ερωμένης, αντί να θέλω να κυλήσουν 
τα πράγματα όπως τα ήθελα εγώ; Αγωνίστηκα για την πρώτη αγάπη 
μου με το ίδιο πάθος με το οποίο αγωνίστηκα για το λαό μου; 

Η Ζέντκα έπεισε τον εαυτό της ότι έτσι είχε κάνει, αλ
λά η θλίψη της δεν έφευγε. Αυτό που πριν της φαινόταν 
παράδεισος -το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ο αγαπημένος 
σύζυγος, τα παιδιά να τρώνε ποπ κορν μπροστά στην τη
λεόραση- άρχισε να μετατρέπεται σε κόλαση. 

Σήμερα, μετά από πολλά αστρικά ταξίδια και πολλές 
συναντήσεις με ανεπτυγμένα πνεύματα, η Ζέντκα ήξε
ρε ότι όλα αυτά ήταν βλακείες. Είχε χρησιμοποιήσει 
τον Ανεκπλήρωτο Έρωτά της ως δικαιολογία, μια πρό
φαση για να κόψει τους δεσμούς με τη ζωή που ζούσε, 
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η οποία πολύ απείχε από αυτό που στ' αληθινά προσ
δοκούσε για τον εαυτό της. 

Όμως πριν από δώδεκα μήνες η κατάσταση ήταν 
αλλιώς: άρχισε να αναζητά μανιωδώς αυτό τον άντρα 
που βρισκόταν μακριά, να ξοδεύει περιουσίες σε διε
θνείς κλήσεις, αλλά εκείνος δε ζούσε πια στην ίδια πό
λη και στάθηκε αδύνατο να τον εντοπίσει. Έστελνε ε
πιστολές με την ένδειξη «κατεπείγον», που τελικά της ε
πιστρέφονταν. Τηλεφώνησε σε όλες τις φίλες και τους 
φίλους που τον γνώριζαν, αλλά κανείς τους δεν είχε την 
παραμικρή ιδέα για το τι του είχε συμβεί. 

Ο άντρας της δεν ήξερε τίποτα και αυτό την έφερνε 
στα όρια της τρέλας - γιατί έπρεπε τουλάχιστον κάτι να 
υποπτεύεται, να κάνει σκηνές και να εκφράζει παρά
πονα, να απειλεί ότι θα την πετάξει στο δρόμο. Άρχισε 
να της δημιουργείται η βεβαιότητα ότι οι τηλεφωνή
τριες για διεθνείς κλήσεις, τα ταχυδρομεία και οι φίλες 
της καθοδηγούνταν απ' τον ίδιο, ότι η αδιαφορία του ή
ταν προσποιητή. Πούλησε τα κοσμήματα που είχε πά
ρει στο γάμο της και αγόρασε εισιτήριο για την άλλη ά
κρη του ωκεανού, αλλά κάποιος την έπεισε ότι οι δύο Α-
μερικές είχαν τεράστια έκταση και δε θα είχε όφελος να 
πάει χωρίς να ξέρει στα σίγουρα ποιος ήταν ο προορι
σμός της. 
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Κάποιο βράδυ ξάπλωσε νιώθοντας τον πόνο του έ
ρωτα όπως δεν τον είχε νιώσει ποτέ - ούτε και όταν χρει
άστηκε να επιστρέψει στην πληκτική καθημερινότητα 
της Λιουμπλιάνας. Πέρασε εκείνη τη νύχτα και όλη την 
επόμενη μέρα στο δωμάτιο. Και τη μεθεπόμενη. Την 
τρίτη μέρα ο άντρας της φώναξε γιατρό. Τι καλός που 
ήταν! Πόσο νοιαζόταν για τη γυναίκα του! Μα δεν κα
ταλάβαινε αυτός ο άνθρωπος ότι η Ζέντκα προσπαθού
σε να συναντήσει κάποιον άλλο, να ανταλλάξει τη ζωή 
της σεβαστής συζύγου με τη ζωή μιας απλής λαθραίας 
ερωμένης, να αφήσει για πάντα τη Λιουμπλιάνα, το σπί
τι της και τα παιδιά της; 

Ήρθε ο γιατρός και εκείνη έπαθε νευρική κρίση, 
κλείδωσε την πόρτα και την άνοιξε μόνο όταν έφυγε και 
πάλι. Μια βδομάδα αργότερα, δεν ήθελε ούτε να πη
γαίνει στην τουαλέτα και άρχισε να κάνει τις φυσικές α
νάγκες της στο κρεβάτι. Δε σκεφτόταν τίποτα πια, το 
μυαλό της είχε καταληφθεί τελείως από τα θραύσματα 
της θύμησης εκείνου του άντρα, ο οποίος -ήταν σίγου
ρη- έψαχνε επίσης να τη βρει χωρίς να τα καταφέρνει. 

Ο σύζυγος -εκνευριστικά μεγαλόψυχος- της άλλαζε 
τα σεντόνια, ακουμπούσε το χέρι του στο μέτωπό της 
και έλεγε ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Τα παιδιά δεν έ
μπαιναν στο δωμάτιο από τότε που χαστούκισε ένα χω-
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ρίς κανένα λόγο - και ύστερα γονάτισε, φίλησε τα πό
δια του ζητώντας συγνώμη και έκανε τη νυχτικιά της 
κομμάτια, για να δείξει την απελπισία και τη μεταμέ
λειά της. 

Αφού πέρασε άλλη μια βδομάδα -στη διάρκεια της 
οποίας έφτυνε το φαγητό που της έδιναν, μπαινόβγαι
νε διαρκώς στην πραγματικότητα, περνούσε άυπνη ο
λόκληρες νύχτες και κοιμόταν ολόκληρες μέρες-, δύο ά
ντρες μπήκαν στο δωμάτιό της χωρίς να χτυπήσουν. Ο 
ένας απ' αυτούς την έπιασε γερά, ο άλλος της έκανε μια 
ένεση και η Ζέντκα ξύπνησε στη «Βιλέτ». 

«Κατάθλιψη», άκουσε το γιατρό να λέει στον άντρα 
της. «Μερικές φορές προκαλείται από τις πιο κοινότο
πες αιτίες. Παρουσιάζει έλλειψη ενός χημικού στοιχεί
ου, της σεροτονίνης, στον οργανισμό της». 
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, η Ζέντκα είδε το νοσοκόμο 
να έρχεται με μια σύριγγα στο χέρι. Η κοπέλα στεκόταν 
ακόμη εκεί, ακίνητη, προσπαθώντας να επικοινωνήσει 
με το σώμα της, απελπισμένη απ' το άδειο βλέμμα της. 
Για λίγο η Ζέντκα ζύγισε το ενδεχόμενο να της πει όλα 
όσα γίνονταν, αλλά ύστερα άλλαξε γνώμη· οι άνθρωποι 
δε μαθαίνουν ποτέ με τα λόγια, πρέπει να ανακαλύ
πτουν μόνοι τους. 

Ο νοσοκόμος ακούμπησε τη βελόνα στο μπράτσο της 
και εισήγαγε γλυκόζη. Σαν να το έσπρωξε ένα τεράστιο 
χέρι, το πνεύμα της έφυγε απ' το ταβάνι του θαλάμου, 
πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από μια σκοτεινή σήραγ
γα και γύρισε στο σώμα της. 

«Γεια σου, Βερόνικα». 
Η κοπέλα φαινόταν φοβισμένη. 
«Είσαι καλά;» 
«Ναι. Ευτυχώς κατάφερα να γλιτώσω απ' αυτή την ε

πικίνδυνη θεραπεία, αλλά δεν πρόκειται να ξαναγίνει». 
«Πώς το ξέρεις; Εδώ δε σέβονται κανέναν». 
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Η Ζέντκα το ήξερε επειδή πήγε με αστρική μορφή 
στο γραφείο του δόκτορα Ιγκόρ. 

«Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω πώς. Θυμά
σαι την πρώτη ερώτηση που σου είχα κάνει;» 

«Τι είναι τρελός;» 
«Ακριβώς. Αυτή τη φορά θα σου απαντήσω χωρίς ι

στορίες. Τρέλα είναι η αδυναμία να μεταδώσεις στους 
άλλους τις ιδέες σου. Σαν να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώ-
ρα: βλέπεις τα πάντα, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω 
σου, αλλά είσαι ανίκανη να επικοινωνήσεις για να σε 
βοηθήσουν, επειδή δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα που 
μιλιέται εκεί». 

«Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό». 
«Όλοι λίγο ή πολύ είμαστε τρελοί». 
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ΕΞΩ ΑΠ' το ΚΑΓΚΕΛΩΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ο ουρανός ήταν γεμά
τος αστέρια, μ' ένα σχεδόν γεμάτο φεγγάρι να βγαίνει 
πίσω απ' τα βουνά. Οι ποιητές αγαπούσαν την πανσέ
ληνο και έγραφαν γι' αυτή χιλιάδες στίχους, αλλά η Βε
ρόνικα είχε πάθος για το μισοφέγγαρο, επειδή είχε α
κόμη χώρο να μεγαλώσει, να επεκταθεί, να γεμίσει με 
φως όλη την επιφάνεια του πριν από την αναπόφευκτη 
παρακμή του. 

Είχε τη διάθεση να πάει στο πιάνο της μεγάλης αί
θουσας και να γιορτάσει εκείνη τη νυχτιά με μια όμορ
φη σονάτα που είχε μάθει στο κολέγιο- κοιτάζοντας τον 
ουρανό την καταλάμβανε μια απερίγραπτη αίσθηση ευ
εξίας, σαν η απεραντοσύνη του Σύμπαντος να της έδει
χνε και τη δική της αιωνιότητα. Όμως τη χώριζε από τον 
πόθο της μια πόρτα από ατσάλι και μια γυναίκα που 
ποτέ δεν τελείωνε το βιβλίο της. Άλλωστε κανείς δεν έ
παιζε πιάνο τέτοια ώρα, μέσα στη νύχτα - θα ξυπνούσε 
όλη τη γειτονιά. 

Η Βερόνικα γέλασε. Η «γειτονιά» ήταν οι θάλαμοι οι 
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γεμάτοι από τρελούς, που ήταν και αυτοί παραγεμι
σμένοι με φάρμακα για να κοιμηθούν. 

Πάντως συνέχιζε να έχει αυτή την αίσθηση ευεξίας. 
Σηκώθηκε από το κρεβάτι της και πήγε να βρει τη Ζέ-
ντκα, αλλά εκείνη κοιμόταν βαθιά - ίσως για να ανα
κτήσει τις δυνάμεις της απ' τη φριχτή εμπειρία που εί
χε ζήσει. 

«Γύρνα στο κρεβάτι σου», είπε η νοσοκόμα. «Τα κα
λά κορίτσια τώρα βλέπουν όνειρα με αγγελάκια ή με 
τον καλό τους». 

«Μη μου φέρεσαι σαν να 'μαι παιδί. Δεν είμαι μια κα
λόβολη τρελή που φοβάται και τη σκιά της. Είμαι έ
ξαλλη, παθαίνω κρίσεις υστερίας, δε σέβομαι τη ζωή 
μου, ούτε τη ζωή των άλλων. Σήμερα είμαι πειραγμένη. 
Είδα το φεγγάρι και θέλω με κάποιον να μιλήσω». 

Η νοσοκόμα την κοίταξε έκπληκτη με την αντίδρα
ση της. 

«Με φοβάσαι;» επέμεινε η Βερόνικα. «Μια δυο μέ
ρες μένουν ώσπου να πεθάνω. Τι έχω να χάσω;» 

«Γιατί δεν πας να κάνεις μια βολτίτσα, μικρή, και να 
μ' αφήσεις να τελειώσω το βιβλίο;» 

«Γιατί υπάρχει εδώ μια φυλακή και μια γυναίκα δε
σμοφύλακας, που προσποιείται ότι διαβάζει ένα βιβλίο 
μόνο και μόνο για να δείξει στους άλλους ότι είναι έξυ-
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πνη. Αλλά στην πραγματικότητα προσέχει κάθε κίνηση 
μέσα στο θάλαμο και φυλάει τα κλειδιά της πόρτας σαν 
να ήταν θησαυρός. Μάλλον το υπαγορεύει ο κανονισμός 
κι αυτή υπακούει, επειδή έτσι μπορεί να ασκήσει την ε
ξουσία που δεν έχει στην καθημερινή ζωή της με τον ά
ντρα και τα παιδιά της». 

Η Βερόνικα έτρεμε, χωρίς να ξέρει ακριβώς το γιατί. 
«Κλειδιά;» ρώτησε η νοσοκόμα. «Η πόρτα είναι πά

ντα ανοιχτή. Λες να θέλω να μείνω εδώ μέσα, κλειδα-
μπαρωμένη μ' ένα τσούρμο ψυχασθενείς;» 

Μα πώς γίνεται να είναι ανοιχτή η πόρτα; Πριν από λίγες μέ
ρες ήθελα να βγω από δω και τούτη η γυναίκα ήρθε να με προ-
σέχει ως την τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λέει; 

«Μη με παίρνεις στα σοβαρά», συνέχισε η νοσοκόμα. 
«Η αλήθεια είναι ότι δε χρειαζόμαστε πολύ έλεγχο λό
γω των υπνωτικών χαπιών. Απ' το κρύο τρέμεις;» 

«Δεν ξέρω. Μάλλον έχει σχέση με την καρδιά μου». 
«Αν θέλεις, πήγαινε να κάνεις τη βόλτα σου». 
«Για να πω την αλήθεια, αυτό που θα ήθελα να κά

νω είναι να παίξω πιάνο». 
«Η σάλα είναι μονωμένη και αν παίξεις πιάνο δε θα 

ενοχλήσεις κανέναν. Κάνε ό,τι τραβάει η όρεξή σου». 
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Το τρέμουλο της Βερόνικας μετατράπηκε σε σιγα
νούς λυγμούς, δειλούς και συγκρατημένους. Γονάτισε 
και ακούμπησε το κεφάλι της στην αγκαλιά της γυναί
κας κλαίγοντας ασταμάτητα. 

Η νοσοκόμα άφησε το βιβλίο και της χάιδεψε το κε
φάλι, αφήνοντας το κύμα της λύπης και του κλάματος 
να φύγει μόνο του. Έτσι έμειναν οι δυο τους για σχεδόν 
μισή ώρα: η μία, που έκλαιγε χωρίς να λέει το γιατί, και 
η άλλη, που παρηγορούσε χωρίς να γνωρίζει το λόγο. 

Οι λυγμοί κάποτε πήραν τέλος. Η νοσοκόμα τη σή
κωσε, την έπιασε απ' το χέρι και την πήγε ως την πόρτα. 

«Έχω μια κόρη στην ηλικία σου. Όταν ήρθες εδώ 
με τους ορούς και τα σωληνάκια, αναρωτήθηκα γιατί 
μια κοπέλα όμορφη, νέα, με όλη τη ζωή μπροστά της, 
αποφασίζει να αυτοκτονήσει. 

«Ύστερα άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες: για το 
γράμμα που άφησες -και που ποτέ δεν πίστεψα ότι ή
ταν η αληθινή αιτία-, για το ότι μέρες σου είναι με
τρημένες εξαιτίας μιας ανίατης ασθένειας της καρδιάς. 
Η εικόνα της κόρης μου δεν έφευγε απ' το μυαλό μου. 
Κι αν αποφασίσει εκείνη να κάνει κάτι παρόμοιο; Για-
τί μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να πάνε κόντρα στη 
φυσική τάξη της ζωής, που σημαίνει να αγωνίζεσαι να 
επιβιώσεις με κάθε τρόπο;» 
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«Γι' αυτό έκλαιγα», είπε η Βερόνικα. «Όταν πήρα τα 
χάπια, ήθελα να σκοτώσω κάποιον που μισούσα. Δεν ή
ξερα ότι υπήρχαν μέσα μου άλλες Βερόνικες, που θα 
μάθαινα να τις αγαπώ». 

«Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να μισήσει 
τον εαυτό του;» 

«Ίσως η δειλία. Ή ο αιώνιος φόβος μήπως κάνεις 
λάθος, μήπως δεν κάνεις αυτό που περιμένουν οι άλλοι. 
Πριν από λίγα λεπτά ήμουν χαρούμενη, ξέχασα τη θα
νατική καταδίκη μου. Όταν συνειδητοποίησα και πάλι 
την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, τρόμαξα». 

Η νοσοκόμα άνοιξε την πόρτα και η Βερόνικα βγήκε. 

Δεν έπρεπε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Γιατί θέλει να κα
ταλάβει γιατί έκλαψα; 

Δε βλέπει ότι είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, με επιθυ
μίες και φόβους κοινούς για όλο τον κόσμο, και ότι τέτοιου εί
δους ερωτήσεις -τώρα που είναι πλέον αργά- μπορούν να με κά
νουν να πανικοβληθώ; 

Ενώ περπατούσε στους διαδρόμους, που ήταν φωτι
σμένοι απ' την ίδια χλομή λάμπα που είχε δει στο θά
λαμο, η Βερόνικα συνειδητοποίησε ότι ήταν πάρα πο
λύ αργά: δεν μπορούσε πια να ελέγξει το φόβο της. 
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Πρέπει να συγκρατηθώ. Είμαι άνθρωπος που φτάνει ως το τέ
λος αυτό που αποφασίζει να κάνει. 

Ήταν αλήθεια ότι είχε προχωρήσει μέχρι τις ύστα
τες συνέπειες πολλά πράγματα στη ζωή της, αλλά μόνο 
όσα δεν ήταν σημαντικά, π.χ. διαιώνιζε τσακωμούς τους 
οποίους θα μπορούσε να λύσει και με μια απλή «συ
γνώμη» ή παρατούσε έναν άντρα με τον οποίο ήταν ε
ρωτευμένη, γιατί θεωρούσε ότι αυτή η σχέση δεν οδη
γούσε πουθενά. Ήταν αδιάλλακτη στα πιο εύκολα: για 
να δείχνει στον εαυτό της τη δύναμη και την απάθεια 
της, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια γυναίκα ευά-
λωτη, που ποτέ δεν είχε κατορθώσει να ξεχωρίσει στα 
μαθήματα, στις αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου της, 
στην προσπάθεια της να διατηρήσει την οικογενειακή 
αρμονία του σπιτιού της. 

Είχε ξεπεράσει τα απλά ελαττώματά της, μόνο και 
μόνο για να ηττηθεί στα σημαντικά και ουσιώδη. Κα
τάφερνε να δίνει την εντύπωση μιας γυναίκας ανεξάρ
τητης, ενώ χρειαζόταν απελπισμένα μια συντροφιά. Ό-
ταν έκανε κάπου την εμφάνιση της, όλοι την κοιτούσαν, 
αλλά συνήθως τελείωνε τη βραδιά της μονάχη, στο μο
ναστήρι, βλέποντας τηλεόραση απο μια συσκευή που 
δεν είχε καν σωστά συντονισμένα τα κανάλια. Είχε δώ
σει σ' όλους τους φίλους της την εντύπωση ότι ήταν ένα 
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πρότυπο που έπρεπε να το ζηλεύουν - και είχε σπατα-
λήσει σχεδόν όλη την ενέργεια της προσπαθώντας να συ-
μπεριφέρεται σύμφωνα με την εικόνα που είχε δημι
ουργήσει. 

Εξαιτίας αυτού, ποτέ δεν της περίσσεψαν δυνάμεις 
για να είναι ο εαυτός της: ένας άνθρωπος που, όπως ό
λοι στον κόσμο, χρειαζόταν τους άλλους για να είναι ευ
τυχισμένος. Μα οι άλλοι ήταν πολύ δύσκολοι! Αντι-
δρούσαν απρόβλεπτα, ζούσαν φυλακισμένοι στις άμυ-
νές τους, συμπεριφέρονταν όπως η ίδια, δείχνοντας α-
διαφορία για τα πάντα. Όταν έφτανε κάποιος πιο ανοι
χτός προς τη ζωή, η τον απέρριπταν αμέσως ή τον έκα
ναν να υποφέρει θεωρώντας τον κατώτερο και «αφελή». 

Πολύ ωραία. Μπορεί να είχε εντυπωσιάσει πολύ κό
σμο με τη δυναμικότητα και την αποφασιστικότητα της, 
αλλά πού είχε φτάσει; Στο κενό. Στην απόλυτη μονα-
ξιά. Στη «Βιλέτ». Στον προθάλαμο του θανάτου. 

Οι τύψεις για την απόπειρα αυτοκτονίας ξαναγύρι
σαν και η Βερόνικα τις απομάκρυνε και πάλι αποφα
σιστικά. Γιατί τώρα ένιωθε κάτι που ποτέ δεν το είχε ε
πιτρέψει στον εαυτό της: μίσος. 

Μίσος. Κάτι τόσο απτό όσο και οι τοίχοι, τα πιάνα ή 
οι νοσοκόμες - μπορούσε σχεδόν να αγγίξει την κατα
στροφική ενέργεια που έβγαινε απ' το κορμί της. Άφη-
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σε το συναίσθημα να έρθει, χωρίς να νοιαστεί αν ήταν 
καλό ή όχι - της αρκούσε λίγος αυτοέλεγχος, η κατάλ
ληλη συμπεριφορά, τα ανάλογα προσωπεία. Η Βερό
νικα ήθελε τώρα να περάσει τις δυο τρεις μέρες ζωής 
που της απέμεναν συμπεριφερόμενη όσο πιο ενοχλητι
κά μπορούσε. 

Άρχισε χαστουκίζοντας έναν ηλικιωμένο άντρα, έ
παθε κρίση με το νοσοκόμο, αρνήθηκε να φέρεται ευ
γενικά και να μιλάει με τους άλλους όταν ήθελε να μέ
νει μόνη και τώρα ήταν αρκετά ελεύθερη, ώστε να νιώ
θει μίσος - αν και αρκετά έξυπνη για να μην αρχίσει να 
σπάει τα πάντα γύρω της και να αναγκαστεί να περά
σει το τέλος της ζωής της υπό την επήρεια ηρεμιστικών 
φαρμάκων σ' ένα κρεβάτι του θαλάμου. 

Μίσησε όλα όσα μπορούσε εκείνη τη στιγμή. Τον ε-
αυτό της, τον κόσμο, την καρέκλα μπροστά της, τη χα
λασμένη θέρμανση σ' ένα διάδρομο, τους τέλειους αν
θρώπους, τους εγκληματίες. Ήταν έγκλειστη σε φρε
νοκομείο και μπορούσε να νιώθει πράγματα που οι άν
θρωποι κρύβουν απ' τον εαυτό τους - επειδή εκπαιδευ-
όμαστε να αγαπάμε, να είμαστε καλοί δέκτες, να προ-
σπαθούμε να βρούμε διέξοδο, να αποφεύγουμε τη σύ
γκρουση. Η Βερόνικα μισούσε τα πάντα, αλλά κυρίως 
τον τρόπο με τον οποίο είχε ζήσει τη ζωή της - χωρίς πο-
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τέ να ανακαλύψει τις εκατοντάδες άλλες Βερόνικες που 
υπήρχαν μέσα της και ήταν ενδιαφέρουσες, τρελές, πα
ράξενες, θαρραλέες και ριψοκίνδυνες. 

Σε κάποια στιγμή άρχισε να αισθάνεται μίσος και 
για τον άνθρωπο που αγαπούσε πιο πολύ στον κόσμο: 
τη μητέρα της. Η υπέροχη σύζυγος, που εργαζόταν τη 
μέρα και έπλενε τα πιάτα τη νύχτα, θυσιάζοντας τη ζωή 
της για να μορφωθεί η κόρη της, να μάθει πιάνο και 
βιολί, να ντύνεται σαν πριγκίπισσα, να αγοράζει πα
πούτσια και παντελόνια μάρκας, ενώ εκείνη μπάλωνε τα 
παλιόρουχα που φορούσε εδώ και χρόνια. 

Πάς μπορώ να μισώ κάποιον που μου έδωσε μόνο αγάπη; σκε
φτόταν αμήχανη η Βερόνικα, θέλοντας να διορθώσει τα 
συναισθήματα της. Αλλά ήταν ήδη πολύ αργά- το μίσος 
ήταν ελεύθερο, είχε ανοίξει τις πύλες της προσωπικής 
της κόλασης. Μισούσε την αγάπη που της είχε δοθεί, ε-
πειδή ήταν μια αγάπη που δε ζητούσε τίποτα σε αντάλ-
λαγμα - πράγμα παράλογο, εξωπραγματικό, αφύσικο. 

Η αγάπη που δε ζητούσε τίποτα σε αντάλλαγμα κα
τάφερνε να τη γεμίζει ενοχές και επιθυμία να ανταπο-. 
κριθεί στις προσδοκίες της, ακόμη και αν αυτό σήμαι
νε να εγκαταλείψει όλα όσα είχε ονειρευτεί για τον εαυτό 
της. Ήταν μια αγάπη που για χρόνια προσπάθησε να 
της κρύψει τις δυσκολίες και τη σήψη του κόσμου - α-
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γνοώντας ότι μια μέρα θα το αντιλαμβανόταν και δε θα 
είχε άμυνες για να τις αντιμετωπίσει. 

Και ο πατέρας της; Μισούσε και τον πατέρα της. Ε
πειδή, αντίθετα από τη μητέρα της που δούλευε όλη την 
ώρα, αυτός ήξερε να ζει, την πήγαινε στα μπαρ και στο 
θέατρο, διασκέδαζαν μαζί και -όταν ήταν ακόμη νέος-
τον αγαπούσε κρυφά, όχι ως πατέρα αλλά ως άντρα. 
Τον μισούσε επειδή ήταν πάντα τόσο γοητευτικός και 
τόσο ανοιχτός με όλο τον κόσμο - με εξαίρεση τη μη
τέρα της, τη μόνη που πραγματικά άξιζε το καλύτερο. 

Μισούσε τα πάντα. Τη βιβλιοθήκη με το σωρό από βι
βλία γεμάτα εξηγήσεις για τη ζωή, το κολέγιο όπου ανα
γκάστηκε να σπαταλήσει νύχτες ολόκληρες μαθαίνοντας 
άλγεβρα, αν και δεν ήξερε κανένα άνθρωπο -εκτός από 
τους καθηγητές και τους μαθηματικούς- που να είχε α
νάγκη την άλγεβρα για να γίνει πιο ευτυχισμένος. Γιατί την 
είχαν υποχρεώσει να διαβάσει τόσο πολλή άλγεβρα και γε
ωμετρία και όλο εκείνο το βουνό από τελείως άχρηστα 
πράγματα; 

Η Βερόνικα έσπρωξε την πόρτα της αίθουσας, πήγε στο 
πιάνο, σήκωσε το καπάκι και -με όλη τη δυναμή της-
χτύπησε τα πλήκτρα με τα δυο χέρια. Μια συγχορδία 
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τρελή, ασυνάρτητη, εκνευριστική ήχησε στον άδειο χώ-
ρο, χτυπώντας στους τοίχους και επιστρέφοντας στα α
φτιά της σαν ένας οξύς θόρυβος που έμοιαζε να της γρα-
τσουνίζει την ψυχή. Όμως αυτό ήταν το πιστότερο πορ
τρέτο της ψυχής της εκείνη τη στιγμή. 

Ξαναχτύπησε τα πλήκτρα με τα χέρια και άλλη μια 
φορά οι παράφωνες νότες αντήχησαν παντού. 
Είμαι τρελή. Μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορώ να μισώ και 

μπορώ να χτυπάω το πιάνο. Από πότε ξέρουν οι -ψυχασθενείς να 
βάζουν τις νότες στη σειρά; 

Χτύπησε τα πλήκτρα μία, δυο, δέκα, είκοσι φορές 
και κάθε φορά το μίσος της φαινόταν να εξασθενεί, ώ
σπου χάθηκε τελείως. 

Τότε, και πάλι, μια βαθιά γαλήνη την κατέκλυσε και η 
Βερόνικα ξανακοίταξε τον έναστρο ουρανό με το μι
σοφέγγαρο -το αγαπημένο της-, που γέμιζε με γλυκό 
φως το μέρος όπου βρισκόταν. Είχε και πάλι την αί
σθηση ότι το Άπειρο και η Αιωνιότητα πήγαιναν χέρι 
χέρι και αρκούσε να κοιτάξεις το ένα από τα δύο-όπως 
το χωρίς όρια Σύμπαν- για να αντιληφθείς την παρου
σία του άλλου, του Χρόνου που δε σταματάει ποτέ, που 
δε χάνεται και παραμένει στο Παρόν, όπου βρίσκονται 
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όλα τα μυστικά της ζωής. Μεταξύ του θαλάμου και της 
σάλας η Βερόνικα στάθηκε ικανή να μισήσει τόσο δυ
νατά και τόσο έντονα, ώστε δεν της έμεινε καθόλου 
μνησικακία στην καρδιά. Άφησε τα αρνητικά συναι
σθήματά της, που για χρόνια καταπιέζονταν στην ψυ
χή της, να βγουν επιτέλους στην επιφάνεια. Τα είχε 
νιώσει και τώρα δεν ήταν πια απαραίτητα- μπορούσαν 
να φύγουν. 

Έμεινε σιωπηλή γευόμενη το παρόν της, αφήνοντας την 
αγάπη να καταλάβει το κενό που άφησε το μίσος. Όταν 
ένιωσε ότι έφτασε η στιγμή, στράφηκε στη σελήνη και 
έπαιξε μια σονάτα προς τιμήν της - ξέροντας ότι την ά
κουγε καμαρώνοντας και αυτό προκαλούσε ζήλια στ' α
στέρια. 

Έπαιξε τότε μια μουσική για τ' αστέρια, μια άλλη 
για τον κήπο και μια τρίτη για τα βουνά, που δεν μπο
ρούσε να τα δει μέσα στη νύχτα, αλλά ήξερε ότι βρί
σκονταν εκεί. 

Ενώ ακουγόταν η μουσική για τον κήπο, εμφανίστη
κε ένας άλλος τρελός, ο Έντουαρντ, ένας σχιζοφρενής 
χωρίς καμιά δυνατότητα θεραπείας. 

Δεν την τρόμαξε η παρουσία του- αντίθετα του χα-
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μογέλασε και προς έκπληξη της της χαμογέλασε και αυ
τός. 

Ακόμη και στο δικό του απόμακρο κόσμο, πιο μα
κρινό και απ' τη σελήνη, ήταν ικανή να φτάσει και να 
κάνει θαύματα η μουσική. 

115 



ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ, σκεφτόταν ο δό
κτωρ Ιγκόρ, καθώς άνοιγε την πόρτα του μικρού ια
τρείου του στο ίδρυμα της «Βιλέτ». Η παλιά είχε αρχί
σει να διαλύεται και η μικρή ασπιδούλα που τη στόλι
ζε του είχε μόλις πέσει στο πάτωμα. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ έσκυψε και την έπιασε. Τι να έκανε 
τη μικρή ασπίδα που είχε πάνω το θυρεό της Λιουμπλιά
νας; Καλύτερα να την πετούσε. Όμως μπορούσε να δώ
σει να την επιδιορθώσουν και να βάλουν καινούρια δερ
μάτινη λαβή - ή μπορούσε να τη δώσει στον εγγονό του 
να παίζει. Και οι δύο λύσεις του φάνηκαν ανόητες: μια 
καινούρια κλειδοθηκη θα κόστιζε πολύ φτηνά και ο εγ
γονός του δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον για ασπίδες 
- περνούσε όλο τον καιρό του βλέποντας τηλεόραση ή 
διασκεδάζοντας με ηλεκτρονικά παιχνίδια εισαγόμενα 
απ' την Ιταλία. Πάντως δεν την πέταξε- την έβαλε στην 
τσέπη, για να αποφασίσει αργότερα τι θα την κάνει. 

Γι' αυτό ήταν διευθυντής ψυχιατρείου και όχι ασθε
νής: επειδή σκεφτόταν πολύ πριν κάνει οτιδήποτε. 
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Άναψε το φως - ξημέρωνε κάθε μέρα και πιο αργά 
όσο προχωρούσε ο χειμώνας. Η έλλειψη του φωτός, κα
θώς επίσης οι μετακομίσεις και τα διαζύγια ήταν οι κυ
ριότερες αιτίες για την αύξηση των περιπτώσεων κατά
θλιψης. Ο δόκτωρ Ιγκόρ ήθελε πολύ να έρθει σύντομα 
η άνοιξη, που θα έλυνε τα μισά προβλήματά του. 

Κοίταξε το πρόγραμμα της μέρας. Έπρεπε να εξε
τάσει τη λήψη ορισμένων μέτρων για να μην πεθάνει της 
πείνας ο Έντουαρντ, η σχιζοφρένειά του τον έκανε α
πρόβλεπτο- τώρα πια δεν έτρωγε καθόλου. Ο δόκτωρ Ι
γκόρ είχε δώσει εντολή για χορήγηση τροφής ενδοφλε
βίως, η οποία όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πά
ντα· ο Έντουαρντ ήταν είκοσι οχτώ χρόνων, γερός ά
ντρας, αλλά ακόμη και με τον ορό θα εξασθενούσε και 
θα κατέληγε σκελετός. 

Ποια θα ήταν η αντίδραση του πατέρα του Έντουαρντ, 
ενός από τους πιο γνωστούς πρέσβεις της νεαρής σλοβέ
νικης δημοκρατίας και από τους αρχιτέκτονες των λεπτών 
διαπραγματεύσεων με τη Γιουγκοσλαβία στις αρχές της 
δεκαετίας του ενενήντα; Άλλωστε αυτός ο άνθρωπος είχε 
δουλέψει χρόνια για το Βελιγράδι, είχε καταφέρει να γλι
τώσει από τους συκοφάντες -που τον κατηγορούσαν ότι 
είχε υπηρετήσει τον εχθρό- και παρέμενε στο διπλωμα
τικό σώμα - μόνο που τώρα αντιπροσώπευε μια άλλη χώ-
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ρα. Ήταν άνθρωπος με εξουσία και επιρροή και προκα
λούσε σ' όλους το φόβο. 

Αυτό απασχόλησε για λίγο το δόκτορα Ιγκόρ -όπως 
πριν τον είχε απασχολήσει η ασπίδα της κλειδοθήκης-, 
αλλά αμέσως απομάκρυνε τη σκέψη απ' το μυαλό του: 
για τον πρέσβη ήταν αδιάφορη η εμφάνιση του γιου 
του- δε σκόπευε να τον παρουσιάσει σε επίσημες εκδη
λώσεις, ούτε να τον πάρει συνοδό στα διάφορα μέρη 
του κόσμου όπου πήγαινε ως εκπρόσωπος της κυβέρ
νησης. Ο Έντουαρντ ήταν στη «Βιλέτ» - και θα έμενε ε
κεί για πάντα ή για όσο ο πατέρας του συνέχιζε να παίρ
νει τον τεράστιο μισθό του. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ αποφάσισε να διακόψει τη χορή
γηση τροφής ενδοφλεβίως αφήνοντας τον Έντουαρντ 
να αδυνατίσει ακόμη λίγο, μέχρι να αποκτήσει από μό
νος του την επιθυμία να φάει. Αν η κατάσταση χειρο
τέρευε, θα έκανε μια έκθεση και θα μεταβίβαζε την ευ
θύνη στο διοικητικό συμβούλιο των γιατρών της «Βι
λέτ». «Αν δε θέλεις να έχεις δυσκολίες, πάντα να μοι-
ράζεις την ευθύνη», τον είχε διδάξει ο πατέρας του, ε
πίσης γιατρός, με πολλούς θανάτους να βαραίνουν στη 
συνείδηση του αλλά χωρίς προβλήματα με τις Αρχές. 
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Αφού συνέταξε τη διακοπή της φαρμακευτικής θερα
πείας του Έντουαρντ, ο δόκτωρ Ιγκόρ πέρασε στην ε
πόμενη περίπτωση: η έκθεση ανέφερε ότι είχε τελειώ
σει η περίοδος θεραπείας της ασθενούς Ζέντκα Μέντελ, 
η οποία και μπορούσε να πάρει εξιτήριο. Ο δόκτωρ Ι
γκόρ ήθελε να το επιβεβαιώσει προσωπικά- άλλωστε τί
ποτα δεν ήταν χειρότερο για ένα γιατρό απ' το να δέ
χεται διαμαρτυρίες εκ μέρους της οικογένειας των α
σθενών που περνούσαν απ' τη «Βιλέτ». Και αυτό συνέ
βαινε σχεδόν πάντα - μετά από μια περίοδο σε νοσο
κομείο για ψυχικά αρρώστους, σπάνια ο ασθενής κα
τάφερνε να προσαρμοστεί και πάλι στην κανονική ζωή. 

Δεν έφταιγε το ψυχιατρείο. Ούτε κανένα απ' όλα τα 
ψυχιατρεία -ένας Θεός ξέρει πόσα- που ήταν δια
σκορπισμένα ως τις τέσσερις άκρες της Γης και αντι
μετώπιζαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα επαναπροσαρ-
μογής των ασθενών. Έτσι όπως η φυλακή ποτέ δε σω
φρονίζει τους φυλακισμένους -μόνο τους μαθαίνει πώς 
να κάνουν πιο πολλά εγκλήματα-, τα ψυχιατρεία συνή
θιζαν τους ασθενείς σ' έναν κόσμο τελείως εξωπραγμα
τικό, όπου όλα ήταν επιτρεπτά και κανείς δε χρειαζό
ταν να έχει την ευθύνη των πράξεών του. 

Μία διέξοδος έμενε μόνο: να βρεθεί θεραπεία για 
την Παραφροσύνη. Και ο δόκτωρ Ιγκόρ ήταν αφοσιω-
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μένος σ' αυτό το σκοπό με όλη την ψυχή του, αναπτύσ
σοντας μια θέση που θα έφερνε επανάσταση στην ψυ
χιατρική. Στα άσυλα, οι προσωρινοί ασθενείς που συμ
βίωναν με τους ανίατους υφίσταντο μια διαδικασία εκ
φυλισμού της κοινωνικότητας τους που, αφού άρχιζε, 
ήταν αδύνατο να σταματήσει. Αυτή η Ζέντκα Μέντελ θα 
κατέληγε πίσω στο νοσοκομείο - αυτή τη φορά με τη θέ
λησή της, παραπονούμενη για ανύπαρκτες ενοχλήσεις, 
μόνο και μόνο για να είναι κοντά σε ανθρώπους που 
φαίνονταν να την κατανοούν περισσότερο απ' ό,τι ο έ
ξω κόσμος. 

Αν όμως ο δόκτωρ Ιγκόρ ανακάλυπτε πώς να κατα
πολεμήσει το Βιτριόλι -το δηλητήριο που θεωρούσε υ
πεύθυνο για την τρέλα- το όνομά του θα γραφόταν στην 
Ιστορία και η Σλοβενία θα κέρδιζε οριστικά τη θέση 
της στο χάρτη. Εκείνη τη βδομάδα εμφανίστηκε μια θε-
όσταλτη ευκαιρία, όταν μια γυναίκα αποπειράθηκε να 
αυτοκτονήσει· μια ευκαιρία που δε σκόπευε να χάσει 
για όλο το χρυσάφι του κόσμου. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ έμεινε ικανοποιημένος. Αν και για οι
κονομικούς λόγους ήταν ακόμη αναγκασμένος να δέ
χεται θεραπείες -όπως το ινσουλινικό σοκ- τις οποίες εί-
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χε καταδικάσει από καιρό η ιατρική -επίσης για οικο
νομικούς λόγους-, η «Βιλέτ» ανανέωνε την ψυχιατρική 
θεραπεία. Εκτός απ' το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή 
του χρόνο και μέσα για να ερευνήσει το Βιτριόλι, βασι
ζόταν και στην υποστήριξη των ιδιοκτητών για να κρα
τήσει στο άσυλο την ομάδα που αποκαλούσαν «Αδελ
φότητα». Οι μέτοχοι του ιδρύματος είχαν επιτρέψει να 
είναι ανεκτός -προσέξτε, όχι να ενθαρρύνεται, αλλά να 
είναι ανεκτός- εγκλεισμός με διάρκεια μεγαλύτερη απ' 
ό,τι ήταν απαραίτητο. Το επιχείρημά τους ήταν ότι για 
ανθρωπιστικούς λόγους έπρεπε να δοθεί στον ασθενή 
που θεραπεύτηκε πρόσφατα η δυνατότητα επιλογής της 
καταλληλότερης στιγμής για επανένταξή του στον κό
σμο και αυτό επέτρεπε σε ένα μέρος τους να αποφασί
ζει να μένει στη «Βιλέτ», σαν να επρόκειτο για ξενοδο
χείο λουξ ή για λέσχη όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι 
με κοινά στοιχεία. Έτσι ο δόκτωρ Ιγκόρ κατόρθωνε να 
κρατάει τρελούς και υγιείς στον ίδιο χώρο και πέτυχε 
μάλιστα οι δεύτεροι να ασκούν θετική επιρροή στους 
πρώτους. Για να αποφευχθεί δυσάρεστη τροπή των 
πραγμάτων -όπου οι τρελοί θα έφταναν να επηρεάσουν 
αρνητικά όσους είχαν θεραπευτεί-, κάθε μέλος της «Α
δελφότητας» έπρεπε να βγαίνει από το ίδρυμα τουλά
χιστον μία φορά τη μέρα. 
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Ο δόκτωρ Ιγκόρ ήξερε ότι οι λόγοι που προφασίζο-
νταν οι μέτοχοι για την παρατεινόμενη παρουσία θε
ραπευμένων ανθρώπων στο άσυλο -«ανθρωπιστικοί λό
γοι», έλεγαν- δεν ήταν παρά μια δικαιολογία. Φοβού
νταν μήπως η Λιουμπλιάνα, η μικρή και χαριτωμένη 
πρωτεύουσα της Σλοβενίας, δεν είχε αρκετούς πλούσι
ους τρελούς, τόσους που να μπορούν να στηρίξουν όλο 
αυτό το ακριβό, σύγχρονο οικοδόμημα. Άλλωστε, το σύ
στημα της δημόσιας υγείας βασιζόταν σε άσυλα πρώτης 
κατηγορίας, γεγονός που έφερνε τη «Βιλέτ» σε μειονε
κτική θέση στην αγορά των ψυχικών νόσων. 

Όταν οι μέτοχοι μετέτρεψαν τον παλιό στρατώνα σε 
ψυχιατρείο, είχαν στόχο ανθρώπους που ενδεχομένως θα 
έπεφταν θύματα του πολέμου με τη Γιουγκοσλαβία. Ό
μως ο πόλεμος διήρκεσε ελάχιστα. Οι μέτοχοι πόνταραν 
στο ότι ο πόλεμος θα επαναληφθεί, αλλά αυτό δε συνέβη. 

Ύστερα, μετά από πρόσφατες έρευνες, ανακάλυψαν 
ότι οι πόλεμοι προκαλούσαν ψυχικά προβλήματα αλλά 
σε πολύ μικρότερη κλίμακα απ' ό,τι η υπερένταση, η α
νία, οι κληρονομικές παθήσεις, η μοναξιά και η απόρ
ριψη. Όταν ένα σύνολο ανθρώπων έπρεπε να αντιμε
τωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα -όπως σε περίπτωση πο
λέμου ή υψηλού πληθωρισμού ή επιδημίας-, σημειω
νόταν κάποια μικρή αύξηση στον αριθμό των αυτοκτο-
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νιών αλλά ταυτόχρονα μεγάλη μείωση στις καταστάσεις 
κατάθλιψης, παράνοιας και ψυχώσεων. Στις περιπτώ
σεις αυτές παρατηρούνταν επιστροφή στους συνήθεις 
δείκτες αφού είχε πλέον ξεπεραστεί το πρόβλημα, α
ποδεικνύοντας έτσι -όπως το καταλάβαινε ο δόκτωρ I-
γκόρ- ότι ο άνθρωπος αφήνεται στην πολυτέλεια της 
τρέλας μόνο όταν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες. 

Μπροστά του είχε άλλη μια πρόσφατη έρευνα, αυτή 
τη φορά απ' τον Καναδά, ο οποίος επιλέχθηκε πρό
σφατα από μια αμερικανική εφημερίδα ως η χώρα με 
το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο παγκοσμίως. Ο δόκτωρ 
Ιγκόρ διάβασε: 

* Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά 
έχουν παρουσιάσει κάποιου είδους ψυχική ασθένεια: 

40 % των ανθρώπων μεταξύ 15 και 34 χρόνων, 
33 % των ανθρώπων μεταξύ 35 και 54 χρόνων, 
20 % των ανθρώπων μεταξύ 55 και 64 χρόνων. 

* Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε ανθρώπους πάσχει 
από κάποιου είδους ψυχική διαταραχή. 

* Ένας στους οχτώ Καναδούς θα εισαχθεί σε νοσοκομείο 
λόγω ψυχικών διαταραχών τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή του. 

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 
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Απίθανη αγορά, καλύτερη από εδώ σκέφτηκε. Όσο πιο ευ
τυχισμένοι έχουν τη δυνατότητα να είναι οι άνθρωποι, τόσο πιo 
δυστυχισμένοι γίνονται. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ μελέτησε μερικές ακόμη περιπτώσεις, 
αναλογιζόμενος προσεχτικά ποιες έπρεπε να εξετάσει 
μαζί με το συμβούλιο του νοσοκομείου και για ποιες 
μπορούσε να αποφανθεί μόνος του. Όταν τελείωσε, εί
χε πια ξημερώσει για τα καλά και έσβησε το φως. Στη 
συνέχεια είπε να μπει ο πρώτος επισκέπτης - η μητέρα 
της ασθενούς που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. 

«Είμαι η μητέρα της Βερόνικας. Πώς είναι η κατάστα
ση της κόρης μου;» 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ σκέφτηκε μήπως έπρεπε να πει την 
αλήθεια και να τη γλιτώσει από ανώφελες εκπλήξεις -
στο κάτω κάτω είχε και μια κόρη με το ίδιο όνομα. Ό
μως αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μη μιλήσει. 

Είπε ψέματα: «Ακόμη δεν ξέρουμε. Χρειαζόμαστε 
άλλη μια βδομάδα». 

«Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό η Βερόνικα», 
έλεγε η γυναίκα κλαίγοντας μπροστά του. «Είμαστε κα-
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λοί γονείς, προσπαθήσαμε με πολλές θυσίες να της δώ
σουμε την καλύτερη δυνατή ανατροφή. Αν και είχαμε τα 
προβλήματά μας ως ζευγάρι, κρατήσαμε ενωμένη την 
οικογένεια σαν παράδειγμα επιμονής και καρτερίας 
μπροστά στις αντιξοότητες. Έχει καλή δουλειά, δεν εί
ναι άσχημη, μα παρ' όλα αυτά...» 

«...μα παρ' όλα αυτά προσπάθησε να αυτοκτονήσει», 
τη διέκοψε ο δόκτωρ Ιγκόρ. «Μη σας εκπλήσσει, καλή 
μου κυρία, έτσι είναι. Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να 
κατανοήσουν την ευτυχία. Αν θέλετε, μπορώ να σας δεί
ξω τις στατιστικές του Καναδά». 

«Του Καναδά;» 
Η γυναίκα τον κοίταξε έκπληκτη. Ο δόκτωρ Ιγκόρ εί

δε ότι κατάφερε να τραβήξει αλλού την προσοχή της 
και συνέχισε: 

«Κοιτάξτε, ήρθατε εδώ όχι για να μάθετε πώς πάει η 
κόρη σας, αλλά για να δικαιολογηθείτε για το γεγονός ό
τι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Πόσων χρόνων είναι;» 

«Είκοσι τεσσάρων». 
«Δηλαδή μια γυναίκα ώριμη, που έχει γνωρίσει τη 

ζωή, ξέρει τι θέλει και μπορεί να κάνει τις επιλογές της. 
Τι σχέση έχει αυτό με το γάμο σας και με τις θυσίες που 
κάνατε εσείς και ο σύζυγος σας; Από πότε μένει μόνη;» 

«Εδώ και έξι χρόνια». 
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«Βλέπετε; Ανεξάρτητη όσο δεν παίρνει. Κι ακόμη, ε
πειδή ένας Αυστριακός γιατρός -ο δόκτωρ Σίγκμουντ 
Φρόιντ, είμαι σίγουρος ότι τον έχετε ακουστά- έγραψε 
σχετικά μ' αυτές τις αρρωστημένες σχέσεις μεταξύ γο-
νέων και παιδιών, από τότε μέχρι σήμερα όλοι νιώθουν 
ενοχές για όλα. Οι Ινδιάνοι πιστεύουν ότι το παιδί που 
έγινε δολοφόνος είναι θύμα της γονικής ανατροφής; Α
παντήστε μου». 

«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα», απάντησε η γυναίκα 
όλο και πιο έκπληκτη απ' όσα έλεγε ο γιατρός. Ίσως 
τον είχαν κολλήσει οι ασθενείς του. 

«Θα σας δώσω εγώ την απάντηση», είπε ο δόκτωρ I-
γκόρ. «Οι Ινδιάνοι πιστεύουν ότι ο δολοφόνος είναι έ
νοχος και όχι η κοινωνία, ούτε οι γονείς του ούτε οι πρό
γονοι του. Οι Γιαπωνέζοι αυτοκτονούν επειδή το παιδί 
τους αποφάσισε να πάρει ναρκωτικά και να αρχίσει 
τους πυροβολισμούς; Η απάντηση είναι και πάλι η ί
δια: Όχι! Και μιλάμε για τους Γιαπωνέζους, που, απ' ό
σο ξέρω, αυτοκτονούν για το παραμικρό. Τις προάλλες 
μάλιστα διάβασα μια είδηση ότι ένας νέος αυτοκτόνη
σε επειδή δεν κατάφερνε να περάσει τις εξετάσεις». 

«Μήπως μπορώ να μιλήσω με την κόρη μου;» ρώτη
σε η γυναίκα, που δεν την ενδιέφεραν Γιαπωνέζοι, Ιν
διάνοι και Καναδοί. 
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«Σε λίγο, σε λίγο», απάντησε ο δόκτωρ Ιγκόρ, λίγο θυ
μωμένος με τη διακοπή. «Αλλά πρώτα θέλω να καταλά
βετε κάτι: Με εξαίρεση μερικές παθολογικές περιπτώ
σεις, οι άνθρωποι τρελαίνονται όταν προσπαθούν να ξε
φύγουν απ' την καθημερινότητα. Με καταλάβατε;» 

«Σας κατάλαβα πολύ καλά», απάντησε η γυναίκα. 
«Κι αν νομίζετε ότι δε θα είμαι ικανή να τη φροντίσω, 
μείνετε ήσυχος: ποτέ δεν προσπάθησα να αλλάξω τη 
ζωή μου». 

«Χαίρομαι». Ο δόκτωρ Ιγκόρ έδειξε ανακούφιση. 
«Φανταστήκατε ποτέ έναν κόσμο όπου, για παράδειγ
μα, δε θα ήμασταν υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνου
με κάθε μέρα της ζωής μας τα ίδια πράγματα; Αν απο
φασίζαμε, για παράδειγμα, να τρώμε μόνο την ώρα που 
θα πεινούσαμε, πώς θα έκαναν το κουμάντο τους οι νοι
κοκυρές και τα εστιατόρια;» 

Θα ήταν πιo φυσιολογικό να τρώμε μόνο όταν θα μας ερχό
ταν πείνα, σκέφτηκε η γυναίκα, χωρίς να πει τίποτα, από 
φόβο μήπως της απαγορεύσουν να δει τη Βερόνικα. 

«Θα δημιουργούνταν πολύ μεγάλη σύγχυση», είπε. 
«Νοικοκυρά είμαι και καταλαβαίνω». 

«Οπότε έχουμε το πρωινό, το μεσημεριανό, το βρα
δινό. Πρέπει να ξυπνάμε σε ορισμένη ώρα κάθε μέρα 
και να αναπαυόμαστε μια φορά τη βδομάδα. Έχουμε 
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τα Χριστούγεννα για να δίνουμε δώρο και το Πάσχα 
για να περνάμε τρεις μέρες στη λίμνη. Θα σας ευχαρι
στούσε αν ο άντρας σας, μόνο και μόνο επειδή τον κα
τέλαβε μια ξαφνική παρόρμηση πάθους, αποφάσιζε να 
κάνει έρωτα στο σαλόνι;» 

Τι λέει αυτός ο άνθρωπος; Εγώ ήρθα εδώ να δω την κόρη μου! 
«Θα στενοχωριόμουν», του απάντησε πολύ προσεχτι

κά, ελπίζοντας να έδωσε την αναμενόμενη απάντηση. 
«Πολύ ωραία», κραύγασε ο δόκτωρ Ιγκόρ. «Το μέρος 

όπου κάνουμε έρωτα είναι το κρεβάτι. Διαφορετικά δί
νουμε το κακό παράδειγμα και διασπείρουμε την α
ναρχία». 

«Μπορώ να δω την κόρη μου;» τον διέκοψε η γυναίκα. 
Ο δόκτωρ Ιγκόρ παραιτήθηκε- τούτη η επαρχιώτισ

σα δε θα καταλάβαινε ποτέ τι της έλεγε, δεν την ενδιέ
φερε να συζητήσει για την τρέλα από φιλοσοφική άπο
ψη - ακόμη και αν μάθαινε ότι η κόρη της είχε πετύχει 
στην απόπειρα αυτοκτονίας της και είχε πέσει σε κώμα. 

Χτύπησε ένα κουδουνάκι και εμφανίστηκε η γραμ
ματέας του. 

«Πείτε να φωνάξουν την κοπέλα που προσπάθησε 
να αυτοκτονήσει», είπε. «Εκείνη με το γράμμα στις ε
φημερίδες, που έγραφε ότι αυτοκτονούσε για να μά
θουν όλοι πού βρίσκεται η Σλοβενία». 
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«ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗ ΔΩ. Έκοψα πια κάθε δεσμό μου με τον κό
σμο». 

Στάθηκε δύσκολο να το πει εκεί, στην αίθουσα, μπρο
στά σ' όλο τον κόσμο. Όμως ούτε ο νοσοκόμος είχε φα
νεί διακριτικός όταν ανακοίνωσε με δυνατή φωνή ότι 
την περίμενε η μητέρα της - σαν να ήταν κάτι που α
φορούσε τους πάντες. 

Δεν ήθελε να δει τη μητέρα της, επειδή θα υπέφε
ραν και οι δυο. Ήταν καλύτερα να τη θεωρεί κιόλας 
πεθαμένη. Η Βερόνικα σιχαινόταν τους αποχαιρετι
σμούς. 

Ο άντρας έφυγε προς την κατεύθυνση από την οποία 
είχε έρθει και εκείνη άρχισε πάλι να αγναντεύει τα βου
νά. Ο ήλιος είχε επιστρέψει επιτέλους ύστερα από μια 
βδομάδα - η Βερόνικα το ήξερε απ' την προηγούμενη 
νύχτα, γιατί της το είχε πει το φεγγάρι ενώ εκείνη έπαιζε 
πιάνο. 

Όχι, αυτό είναι τρέλα. Αρχίζω να χάνω τον έλεγχο. Τα άστρα 
δε μιλάνε - παρά μόνο σ' εκείνους που αυτοαποκαλούνται α-
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στρολόγοι. Αν το φεγγάρι μίλησε με κάποιον, τότε σίγουρα μί-
λησε μ' εκείνο το σχιζοφρενή. 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτή τη σκέψη και ένιωσε 
μια σουβλιά στο στήθος και το ένα χέρι να μουδιάζει. 

Είδε το ταβάνι να φέρνει βόλτες: η καρδιακή προ
σβολή! 

Ένιωσε κάτι σαν ευφορία, λες και ο θάνατος την α
πελευθέρωνε απ' το φόβο του θανάτου. Σε λίγο όλα θα 
τελείωναν! 

Μπορεί να πονούσε λίγο, αλλά τι ήταν πέντε λεπτά 
αγωνίας μπροστά στην ανταμοιβή της αιώνιας γαλήνης; 
Η μόνη πράξη της ήταν να κλείσει τα μάτια: της προ
καλούσε μεγάλη φρίκη στις ταινίες να βλέπει τους πε
θαμένους με ανοιχτά τα μάτια. 

Όμως η καρδιακή προσβολή τής φαινόταν διαφο
ρετική απ' ό,τι την είχε φανταστεί, καθώς η αναπνοή 
της άρχισε να δυσκολεύει. Τρομοκρατημένη η Βερόνι
κα άρχισε να ανακαλύπτει ότι σύντομα θα ζούσε το χει
ρότερο φόβο της: το θάνατο από ασφυξία. Θα πέθαινε 
σαν να την έθαβαν ζωντανή ή σαν να βούλιαζε στο βυ
θό της θάλασσας. 

Τρέκλισε, έπεσε, ένιωσε ένα δυνατό χτύπημα στο 
πρόσωπο και έβαλε τα δυνατά της να αναπνεύσει- αλ
λά αέρας δεν ερχόταν. Το χειρότερο απ' όλα: δεν ερ-
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χόταν ο θάνατος. Είχε απόλυτη συνείδηση όσων συνέ
βαιναν γύρω της, ξεχώριζε χρώματα και σχήματα. Δυ
σκολευόταν μόνο να ακούσει τι έλεγαν οι άλλοι - οι φω
νές και τα επιφωνήματα έμοιαζαν απόμακρα, σαν να 
έρχονταν από άλλο κόσμο. Με αυτή την εξαίρεση, όλα 
τα άλλα ήταν πραγματικά, αέρας δεν ερχόταν -απλού
στατα, δεν υπάκουε στις εντολές των πνευμόνων και των 
μυών της- και δεν έχανε τις αισθήσεις της. 

Ένιωσε ότι κάποιος τη χτυπούσε και τη γυρνούσε α
νάσκελα - αλλά είχε χάσει πια τον έλεγχο της κίνησης 
των ματιών της, τα οποία στριφογύριζαν στέλνοντας ε
κατοντάδες διαφορετικές εικόνες στον εγκέφαλό της, 
προσθέτοντας στην αίσθηση του πνιγμού και μια πλή
ρη οπτική σύγχυση. 

Σε λίγο και οι εικόνες άρχισαν να γίνονται απόμα
κρες· και όταν η αγωνία της έφτασε στο ζενίθ, εισέβα
λε επιτέλους ο αέρας, κάνοντας έναν τρομερό θόρυβο 
που τους έκανε όλους μέσα στην αίθουσα να παραλύ
σουν από φόβο. 

Η Βερόνικα άρχισε να αδειάζει τα σωθικά της αστα
μάτητα. Αφού πέρασε η στιγμή της παρ' ολίγον τραγω
δίας, μερικοί τρελοί άρχισαν να γελάνε με τη σκηνή -
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και εκείνη ένιωσε ταπεινωμένη, χαμένη και ανίκανη να 
αντιδράσει. 

Ένας νοσοκόμος μπήκε τρέχοντας και της έκανε μια 
ένεση στο χέρι. 

«Ηρέμησε. Πέρασε τώρα». 
«Δεν πέθανα!» άρχισε να ουρλιάζει προχωρώντας 

προς τους άλλους τροφίμους και λερώνοντας το πάτω
μα και τα έπιπλα με τον εμετό της. «Παραμένω σ' αυτό 
το τρελάδικο, αναγκασμένη να συμβιώνω με σας! Ζώ
ντας χίλιους θανάτους κάθε μέρα και κάθε νύχτα - χω
ρίς κανείς να με λυπάται!» 

Στράφηκε στο νοσοκόμο, τράβηξε τη σύριγγα απ' το 
χέρι της και την πέταξε προς τον κήπο. 

«Κι εσύ τι θέλεις; Γιατί δε μου βάζεις δηλητήριο, α
φού ξέρεις ότι είμαι έτσι κι αλλιώς καταδικασμένη; Εί
σαι αναίσθητος;» 

Χωρίς να μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της, ξανακά
θισε στο πάτωμα και ξέσπασε σε κλάματα, σε γοερούς 
λυγμούς, ουρλιάζοντας, ενώ μερικοί τρόφιμοι γελούσαν 
και σχολίαζαν τα λερωμένα ρούχα της. 

«Δώσ' της ένα ηρεμιστικό!» είπε μια γιατρίνα μπαί
νοντας βιαστικά. «Έλεγξε την κατάσταση!» 

Όμως ο νοσοκόμος είχε παραλύσει. 
Η γιατρίνα ξαναβγήκε επιστρέφοντας με δύο νοσο-
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κόμους και καινούρια σύριγγα. Οι άντρες άρπαξαν γε
ρά το υστερικό πλάσμα που χτυπιόταν στη μέση της αί
θουσας, ενώ η γιατρίνα ενέχυνε και την τελευταία στα
γόνα ηρεμιστικού στη φλέβα του λερωμένου χεριού. 
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ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ του δόκτορα Ιγκόρ, ξαπλωμένη σ' έ
να κάτασπρο κρεβάτι με καινούριο σεντόνι. 

Ο γιατρός ακροαζόταν την καρδιά της. Προσποιή
θηκε ότι κοιμόταν ακόμη, αλλά κάποια αλλαγή πρέπει 
να συνέβη μέσα στο στήθος της, γιατί στη φωνή του διέ
κρινε τη βεβαιότητα ότι τον άκουγε. 

«Ηρέμησε», είπε. «Με τέτοια υγεία μπορείς να ζή
σεις και εκατό χρόνια». 

Η Βερόνικα άνοιξε τα μάτια. Κάποιος της είχε αλ
λάξει ρούχα. Ο δόκτωρ Ιγκόρ; Την είχε δει γυμνή; Το 
μυαλό της δε λειτουργούσε και πολύ καλά. 

«Τι είπατε;» 
«Είπα να ηρεμήσεις». 
«Όχι. Είπατε ότι μπορώ να ζήσω και εκατό χρόνια», 
Ο γιατρός προχώρησε μέχρι το γραφείο του. 
«Είπατε ότι μπορώ να ζήσω και εκατό χρόνια». 
«Στην ιατρική τίποτα δεν είναι οριστικό», επιχείρη

σε να καλυφθεί ο δόκτωρ Ιγκόρ. «Όλα είναι πιθανά». 
«Πώς είναι η καρδιά μου;» 
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«Τα ίδια». 
Τότε δε χρειαζόταν τίποτ' άλλο. Οι γιατροί μπροστά 

σε μια βαριά περίπτωση λένε «θα ζήσεις μέχρι τα εκα
τό σου χρόνια» ή «δεν είναι τίποτα σοβαρό» ή «έχεις 
καρδιά και πίεση μικρού παιδιού» ή ακόμη «πρέπει να 
ξανακάνουμε τις εξετάσεις». Σαν να φοβούνται ότι ο α
σθενής θα τους διαλύσει όλο το γραφείο. 

Η Βερόνικα προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά δεν τα 
κατάφερε: το δωμάτιο άρχισε να στριφογυρίζει. 

«Μείνε λίγο ακόμη, ώσπου να νιώσεις καλύτερα. Δε 
μ' ενοχλείς». 

Ωραία, σκέφτηκε η Βερόνικα. Αλλά και αν τον ενοχλούσα; 

Ως έμπειρος γιατρός, ο δόκτωρ Ιγκόρ έμεινε για κά
μποση ώρα σιωπηλός, προσποιούμενος ότι ασχολείται 
με τα έγγραφα πάνω στο γραφείο του. Όταν βρισκό
μαστε απέναντι σε άλλο άνθρωπο και αυτός δε λέει κου
βέντα, η κατάσταση γίνεται εκνευριστική και έντονα α
νυπόφορη. Ο δόκτωρ Ιγκόρ έλπιζε ότι η κοπέλα θα άρ
χιζε να μιλάει - και ο ίδιος θα μπορούσε να συγκε
ντρώσει και άλλα στοιχεία για τη διατριβή του σχετικά 
με την τρέλα και τη μέθοδο θεραπείας που εκείνος α
νέπτυσσε. 
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Όμως η Βερόνικα δεν έβγαλε μιλιά. Ίσως έχει φτάσει πια 
σε βαθμό δηλητηρίασης που ξεπερνάει το Βιτριόλι, σκέφτηκε ο 
δόκτωρ Ιγκόρ και αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή - που 
γινόταν εκνευριστική και έντονα ανυπόφορη. 

«Σου αρέσει να παίζεις πιάνο, έτσι;» είπε προσπα
θώντας να πάρει το πιο άνετο ύφος. 

«Και στους τρελούς αρέσει να ακούνε. Χτες ένας στή
θηκε και μ' άκουγε». 

«Ο Έντουαρντ. Σχολίασε κάτι για κάποιον που του 
άρεσε πολύ. Ποιος ξέρει, ίσως αρχίσει να τρέφεται και 
πάλι σαν κανονικός άνθρωπος». 

«Σχιζοφρενής που του αρέσει η μουσική; Και τη σχο
λιάζει με άλλους;» 

«Βέβαια. Και πάω στοίχημα ότι δεν έχεις ιδέα τι ση
μαίνει αυτή η λέξη». 

Ο γιατρός, που με τα βαμμένα μαύρα μαλλιά του έ
μοιαζε περισσότερο με ασθενή, είχε δίκιο. Η Βερόνικα 
είχε ακούσει τη λέξη πολλές φορές, αλλά δεν είχε ιδέα 
για το τι σήμαινε. 

«Θεραπεύεται;» ρώτησε, για να μάθει περισσότερα 
σχετικά με τους σχιζοφρενείς. 

«Ελέγχεται. Ακόμη δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαί
νει στον κόσμο της τρέλας- όλα είναι καινούρια και οι 
διαδικασίες αλλάζουν ανά δεκαετία. Ο σχιζοφρενής εί-
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ναι άνθρωπος που έχει ήδη απ' τη φύση του την τάση 
να φεύγει απ' αυτό τον κόσμο, ώσπου ένα συμβάν -σο
βαρό ή όχι, ανάλογα με την κάθε περίπτωση- τον οδη
γεί στο να δημιουργήσει μια πραγματικότητα μόνο δι
κή του. Η περίπτωσή του μπορεί να εξελιχθεί ως την α
πόλυτη απόσυρση -που εμείς την ονομάζουμε κατατο-
νία- ή μπορεί να παρουσιάσει βελτίωση που θα επι
τρέψει στον ασθενή να εργαστεί και να ζήσει μια ου
σιαστικά φυσιολογική ζωή. Αυτό εξαρτάται από ένα και 
μόνο πράγμα: το περιβάλλον του». 

«Να δημιουργήσει μια πραγματικότητα μόνο δική 
του», επανέλαβε η Βερόνικα. «Τι είναι η πραγματικό
τητα;» 

«Αυτό που η πλειονότητα πιστεύει ότι είναι. Όχι α
παραίτητα το καλύτερο ή το πιο λογικό, αλλά αυτό που 
ταίριαξε στην επιθυμία του συνόλου. Βλέπετε τι έχω στο 
στήθος;» 

«Μια γραβάτα». 
«Πολύ ωραία. Η απάντησή σας είναι λογική, όπως 

ταιριάζει σ' έναν πλήρως φυσιολογικό άνθρωπο: μια 
γραβάτα! 

»Ένας τρελός όμως θα έλεγε ότι έχω στο στήθος ένα 
χρωματιστό κομμάτι ύφασμα, γελοίο, άχρηστο, δεμένο 
με πολύπλοκο τρόπο, που τελικά δυσκολεύει τις κινήσεις 
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της κεφαλής και επιβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για 
να εισέλθει ο αέρας στα πνευμόνια. Αν αφαιρεθώ κοντά 
σε ανεμιστήρα, μπορεί να πεθάνω στραγγαλισμένος απ' 
αυτό το κομμάτι ύφασμα. 

»Αν ένας τρελός με ρωτήσει σε τι χρησιμεύει η γρα
βάτα, θα πρέπει να απαντήσω: "Σε τίποτα απολύτως". 
Ούτε καν για καλλωπισμό, γιατί τη σήμερον ημέρα έ
χει μετατραπεί σε σύμβολο δουλείας, εξουσίας, από
μακρης ψυχρότητας. Η μόνη χρησιμότητα της γραβά
τας είναι να τη βγάζουμε όταν φτάνουμε στο σπίτι, οπότε 
έχουμε την αίσθηση ότι απελευθερωνόμαστε από κάτι 
που δεν ξέρουμε ούτε τι είναι. 

»Όμως η αίσθηση της ανακούφισης δικαιολογεί την 
ύπαρξη της γραβάτας; Όχι. Ακόμη κι έτσι, αν ρωτήσω 
έναν τρελό κι ένα φυσιολογικό άνθρωπο τι είναι αυτό, 
θα θεωρηθεί υγιής αυτός που θα απαντήσει "γραβάτα". 
Δεν έχει σημασία ποιος λέει το σωστό, σημασία έχει 
ποιος έχει δίκιο». 

«Απ' το οποίο συμπεραίνετε ότι δεν είμαι τρελή, αφού 
είπα το σωστό όνομα του χρωματιστού υφάσματος». 

Όχι, δεν είσαι τρελή, σκέφτηκε ο δόκτωρ Ιγκόρ, που ήταν 
αυθεντία επί του θέματος, με πολλά διπλώματα κρεμα-
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σμένα στον τοίχο του γραφείου του. Η απόπειρα αυτο
καταστροφής ήταν κάτι ανθρώπινο - γνώριζε πολλούς 
ανθρώπους που την είχαν επιχειρήσει, αλλά πάλι συνέ
χιζαν να ζουν με εμφάνιση αθώα και φυσιολογική, μό
νο και μόνο επειδή δεν είχαν επιλέξει τη σκανδαλώδη 
μέθοδο της αυτοκτονίας. Αυτοκτονούσαν λίγο λίγο, δη-
λητηριαζόμενοι με αυτό που ο δόκτωρ Ιγκόρ αποκα
λούσε Βιτριόλι. 

Το Βιτριόλι ήταν μια τοξική ουσία της οποίας τα συ
μπτώματα είχε διαπιστώσει στις συζητήσεις του με ά
ντρες και γυναίκες που γνώριζε. Τώρα έγραφε μια σχε
τική διατριβή, την οποία θα κατέθετε στην Ακαδημία Ε
πιστημών της Σλοβενίας για μελέτη. Ήταν το πιο ση
μαντικό βήμα στο χώρο της τρέλας, από τότε που ο δό
κτωρ Πινέλ έδωσε εντολή να αφαιρέσουν τις αλυσίδες 
που έδεναν τους ασθενείς, σοκάροντας τον ιατρικό κό
σμο με την ιδέα ότι μερικοί απ' αυτούς είχαν δυνατότη-
τα θεραπείας. 

Όπως και η λίμπιντο -μια χημική αντίδραση υπεύ-
θυνη για την ερωτική επιθυμία, την οποία είχε ανα-
γνωρίσει ο δόκτωρ Φρόιντ, αλλά κανένα εργαστήριο 
δεν μπόρεσε ποτέ να αναπαραγάγει-, το Βιτριόλι εκ-
κρινόταν από τον οργανισμό ανθρώπων που βρίσκο-
νταν σε κατάσταση φόβου - αν και ακόμη περνούσε α-

142 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

παρατήρητο από τις σύγχρονες εξετάσεις φασματο
σκοπίας. Αναγνωριζόταν ωστόσο εύκολα από τη γεύση 
του, που δεν ήταν ούτε γλυκιά ούτε αλμυρή - αλλά πι
κρή. Ο δόκτωρ Ιγκόρ -που προέβη στην ανακάλυψη 
αυτού του θανατηφόρου δηλητηρίου, η οποία, όμως, 
δεν του είχε ακόμη αναγνωριστεί- του είχε δώσει το ό
νομα ενός δηλητηρίου που είχαν κατά κόρον χρησιμο
ποιήσει στο παρελθόν αυτοκράτορες, βασιλιάδες και ε-
ρωτευμένοι κάθε λογής όταν ήθελαν να απομακρύνουν 
οριστικά κάποιον ενοχλητικό. 

Ωραίοι καιροί εκείνοι με τους αυτοκράτορες και τους 
βασιλιάδες: μια εποχή στην οποία ο κόσμος ζούσε και 
πέθαινε ρομαντικά. Ο δολοφόνος καλούσε το θύμα για 
ένα ωραίο γεύμα, ο σερβιτόρος έμπαινε με δύο ωραία κύ
πελλα, ένα από τα οποία είχε μέσα βιτριόλι μαζί με το 
ποτό. Πόση συγκίνηση διέγειραν οι κινήσεις του θύμα
τος: έπιανε το κύπελλο, έλεγε μερικά λόγια φιλικά ή ε
χθρικά, έπινε αυτό που νόμιζε ότι ήταν ένα ακόμη γευ
στικό ποτό, έριχνε ένα βλέμμα γεμάτο έκπληξη στον αμ
φιτρύωνα του και έπεφτε κεραυνοβολημένο στο έδαφος! 

Όμως αυτό το δηλητήριο, σήμερα ακριβό και δυ
σεύρετο στην αγορά, αντικαταστάθηκε από πιο σίγου
ρες διαδικασίες εξολόθρευσης - όπως περίστροφα, βα
κτηρίδια κτλ. Ο δόκτωρ Ιγκόρ, ρομαντικός από τη φύ-
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ση του, ανέσυρε το σχεδόν ξεχασμένο όνομα για να βα
φτίσει την ψυχική ασθένεια που είχε κατορθώσει να 
διαγνώσει και η ανακάλυψη της οποίας σύντομα θα τρό
μαζε τον κόσμο. 

Ήταν παράξενο που κανείς ποτέ δεν είχε αναφερθεί 
στο Βιτριόλι ως θανατηφόρα τοξική ουσία, αν και η 
πλειονότητα των παθόντων αναγνώριζε τη γεύση του 
και ονόμαζε τη διαδικασία της δηλητηρίασης «Πικρία». 
Όλα τα όντα είχαν Πικρία στον οργανισμό τους -σε με
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό-, έτσι όπως σχεδόν όλοι 
έχουμε το βακτηρίδιο της φυματίωσης. Όμως οι δύο 
αρρώστιες εκδηλώνονται μόνο σε περίπτωση εξασθέ
νησης του ασθενούς- στην περίπτωση της Πικρίας, ευ
νοϊκό έδαφος για την εμφάνιση της ασθένειας παρου
σιάζεται όταν δημιουργείται ο φόβος για την αποκα
λούμενη «πραγματικότητα». 

Μερικοί άνθρωποι στην προσπάθεια τους να θέλουν 
να κατασκευάσουν έναν κόσμο στον οποίο δε θα μπο
ρούσε να διεισδύσει καμιά εξωτερική απειλή, αυξάνουν 
υπερβολικά τις άμυνες τους προς το άγνωστο -ξένους 
ανθρώπους, νέα μέρη, διαφορετικές εμπειρίες- και α-
φήνουν τον εσωτερικό τους κόσμο αφρούρητο. Από κει 
αρχίζει η Πικρία να προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες. 

Ο μεγάλος στόχος της Πικρίας (ο δόκτωρ Ιγκόρ προ-
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τιμούσε να την ονομάζει Βιτριόλι) ήταν η θέληση. Οι 
άνθρωποι που έπεφταν θύματα της αρρώστιας έχαναν 
σιγά σιγά την όρεξη για οτιδήποτε και μέσα σε λίγα 
χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν απ' τον κόσμο τους, 
καθώς είχαν ξοδέψει τεράστια αποθέματα ενέργειας 
κατασκευάζοντας ψηλά τείγη για να μεταπλάσουν την 
πραγματικότητα κατά την επιθυμία τους. 

Με το να αποφεύγουν τις εξωτερικές επιθέσεις, είχαν 
ταυτόχρονα περιορίσει την εσωτερική ανάπτυξη τους. 
Συνέχιζαν να πηγαίνουν στη δουλειά, να βλέπουν τηλε
όραση, να παραπονιούνται για την κυκλοφορία και να 
κάνουν παιδιά, αλλά όλα αυτά γίνονταν μηχανικά και 
χωρίς μεγάλη εσωτερική συγκίνηση - γιατί στο κάτω 
κάτω όλα ήταν υπό έλεγχο. 

Το μεγάλο πρόβλημα με τη δηλητηρίαση από Πι
κρία ήταν ότι και τα πάθη -μίσος, έρωτας, απελπισία, 
ενθουσιασμός, περιέργεια- δεν εκδηλώνονταν πια. Με
τά από λίγο καιρό, στους πικραμένους δεν απέμενε κα
μιά επιθυμία. Δεν είχαν διάθεση ούτε να ζήσουν ούτε να 
πεθάνουν αυτό ήταν το πρόβλημα. 

Γι' αυτό οι πικραμένοι συναρπάζονταν πάντα από ήρω-
ες και τρελούς: δε φοβούνταν ούτε τη ζωή ούτε το θάνατο. 
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Τόσο οι ήρωες όσο και οι τρελοί έδειχναν αδιάφοροι 
μπροστά στον κίνδυνο και προχωρούσαν εμπρός, αν και 
όλοι τους έλεγαν να μην το κάνουν. Ο τρελός αυτοκτο
νούσε, ο ήρωας προσφερόταν μαρτυρική θυσία υπέρ κά
ποιου ευγενούς σκοπού - αλλά και οι δύο τελικά πέθαι
ναν και οι πικραμένοι περνούσαν πολλά μερόνυχτα σχο
λιάζοντας τον παραλογισμό και τη δόξα αυτών των δύο 
ανθρώπινων τύπων. Ήταν η μόνη στιγμή κατά την ο
ποία ο πικραμένος είχε τη δύναμη να σκαρφαλώσει στο 
αμυντικό τείχος του και να ρίξει μια ματιά προς τα έξω· 
αλλά σύντομα τα χέρια και τα πόδια του κουράζονταν και 
επέστρεφε στην καθημερινότητα του. 

Ο χρόνια πικραμένος παρατηρούσε την αρρώστια 
του μόνο μια φορά τη βδομάδα: τα βράδια της Κυρια
κής. Τότε, καθώς δεν είχε τη δουλειά ή τη ρουτίνα να 
του μετριάζει τα συμπτώματα, αισθανόταν ότι κάτι δεν 
πήγαινε καθόλου καλά - η ησυχία σ' αυτές τις βραδιές 
ήταν φοβερή, η ώρα δεν περνούσε με τίποτα και υπήρ
χε διάχυτος ένας συνεχής εκνευρισμός. 

Όμως έφτανε η Δευτέρα και ο πικραμένος ξεχνούσε α
μέσως τα συμπτώματα του - αν και βλαστημούσε που δεν 
είχε ποτέ καιρό για να ξεκουραστεί και διαμαρτυρόταν 
που περνούσαν τόσο γρήγορα τα Σαββατοκύριακα. 
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Το μοναδικό μεγάλο πλεονέκτημα της αρρώστιας, από 
κοινωνική άποψη, ήταν ότι είχε γίνει ήδη κανόνας· ε
πομένως ο εγκλεισμός δεν ήταν πλέον απαραίτητος -
με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η δηλητηρία
ση ήταν τόσο βαριάς μορφής, ώστε η συμπεριφορά του 
ασθενούς άρχιζε να επηρεάζει τους άλλους. Όμως η 
πλειονότητα των πικραμένων μπορούσε να παραμένει 
ελεύθερη, χωρίς να αποτελεί απειλή για την κοινωνία ή 
τους άλλους, καθώς -εξαιτίας των ψηλών τειχών που εί
χαν κατασκευάσει γύρω τους- ήταν τελείως απομονω
μένοι από τον κόσμο, αν και έδιναν την εντύπωση ότι 
συμμετείχαν στα δρώμενα του. 

Ο δόκτωρ Σίγκμουντ Φρόιντ ανακάλυψε τη λίμπιντο 
και τη θεραπεία των προβλημάτων με τα οποία σχετί
ζεται εφευρίσκοντας την ψυχανάλυση. 

Πέρα απ' την ανακάλυψη ότι υπάρχει το Βιτριόλι, ο 
δόκτωρ Ιγκόρ έπρεπε να αποδείξει ότι και σ' αυτή την 
περίπτωση ήταν δυνατή η θεραπεία. Ήθελε να γραφτεί 
το όνομα του στην ιστορία της ιατρικής - αν και δεν εί
χε αυταπάτες όσο αφορά στις δυσκολίες που θα αντι
μετώπιζε για να επιβάλει τις ιδέες του, καθώς οι «φυ
σιολογικοί» ήταν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους και πο
τέ δε θα παραδέχονταν την αρρώστια τους, ενώ οι «άρ
ρωστοι» αποτελούσαν την κινητήριο δύναμη μιας πε-
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λώριας αλυσίδας ασύλων, εργαστηρίων, συνεδρίων και 
λοιπών. 

Ξέρω ότι ο κόσμος δε θα αναγνωρίσει τώρα την προσπάθειά 
μου, έλεγε μέσα του, καμαρώνοντας που δεν τον κατα
λάβαιναν. Αυτό άλλωστε ήταν το τίμημα που αναγκά
ζονταν να πληρώνουν οι ιδιοφυΐες. 

«Τι πάθατε;» ρώτησε η κοπέλα απέναντι του. «Μοιάζε
τε σαν να μπήκατε στον κόσμο των ασθενών σας». 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ αγνόησε το θρασύ σχόλιο. 
«Μπορείς να πηγαίνεις τώρα», της είπε. 
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Η ΒΕΡΌΝΙΚΑ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ αν ήταν μέρα ή νύχτα - ο δόκτωρ 
Ιγκόρ είχε το φως αναμμένο, αλλά έτσι έκανε κάθε πρωί. 
Εν τω μεταξύ, φτάνοντας στο διάδρομο, είδε το φεγγά
ρι και αντιλήφθηκε ότι είχε κοιμηθεί πιο πολύ απ' όσο 
πίστευε. 

Στο δρόμο για το δωμάτιο πρόσεξε στον τοίχο μια 
κορνιζαρισμένη φωτογραφία: ήταν η κεντρική πλατεία 
της Λιουμπλιάνας, χωρίς το άγαλμα του ποιητή Πρε-
σέρεν ακόμη, με ζευγάρια που έκαναν περίπατο - μάλ
λον κάποια Κυριακή. 

Κοίταξε την ημερομηνία της φωτογραφίας: καλο
καίρι 1910. 

Καλοκαίρι 1910. Έδειχνε ανθρώπους με παιδιά και 
εγγόνια, ανθρώπους που είχαν πια πεθάνει, απαθανα
τισμένους σε μια στιγμή της ζωής τους. Οι γυναίκες ή
ταν ντυμένες με βαριά φορέματα και οι άντρες φο
ρούσαν όλοι καπέλο, παλτό, γραβάτα (ή χρωματιστό 
ύφασμα, όπως την έλεγαν οι τρελοί), γκέτες και είχαν 
ομπρέλα κρεμασμένη στο μπράτσο. 
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Και η ζέστη; Η θερμοκρασία πρέπει να ήταν ίδια με 
αυτή των τωρινών καλοκαιριών: τριάντα πέντε βαθμοί 
υπό σκιάν. Αν έφτανε ένας Εγγλέζος με βερμούδα και 
χωρίς σακάκι -πολύ πιο κατάλληλη αμφίεση για τη ζέ
στη-, τι θα σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι; 

«Τρελός». 
Είχε καταλάβει πλήρως τι ήθελε να πει ο δόκτωρ I-

γκόρ. Έτσι κατανοούσε και το γεγονός ότι απολάμβα
νε πάντα στη ζωή πολλή αγάπη, στοργή, προστασία, 
αλλά της έλειπε ένα στοιχείο που θα τα έκανε όλα αυ
τά ευλογία: έπρεπε να ήταν λίγο πιο τρελή. 

Οι γονείς της θα συνέχιζαν να την αγαπούν έτσι κι αλ
λιώς, αλλά εκείνη δεν τολμούσε να πληρώσει το τίμημα 
του ονείρου της, φοβούμενη μην τους πληγώσει . Αυτό το 
όνειρο που ήταν βαθιά θαμμένο στις αβύσσους της μνή-
μης της, μολονότι καμιά φορά ανασάλευε σε κάποια 
συναυλία ή χάρη σ' έναν ωραίο δίσκο που άκουγε τυ
χαία. Όμως όποτε το όνειρό της ξυπνούσε, μια αίσθη
ση τόσο μεγάλης απογοήτευσης καταλάμβανε τη Βε
ρόνικα, ώστε το έβαζε και πάλι σε λήθαργο. 

Ήξερε από μικρή ποια ήταν η πραγματική κλίση 
της: να γίνει πιανίστρια! 

Το είχε καταλάβει από το πρώτο μάθημα, στα δώ
δεκα χρόνια της. Η καθηγήτρια της αντιλήφθηκε και αυ-
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τη το ταλέντο της και την παρότρυνε να γίνει επαγγελ
ματίας. Μα όταν -ευχαριστημένη από τη νίκη της σ' έ
να διαγωνισμό- είπε στη μητέρα της ότι θα άφηνε τα πά
ντα για να αφοσιωθεί μόνο στο πιάνο, εκείνη την κοί
ταξε με στοργή και απάντησε: «Κανείς δε βγάζει το ψω
μί του απ' το πιάνο, αγάπη μου». 

«Μα εσύ με βάζεις και κάνω μαθήματα!» 
«Για να αναπτύξεις τα καλλιτεχνικά χαρίσματα σου, 

μόνο γι' αυτό. θα το εκτιμά ο σύζυγος σου και θα ξε
χωρίζεις στις γιορτές. Ξέχνα την ιστορία με το πιάνο 
και άντε να σπουδάσεις δικηγόρος. Αυτό είναι το επάγ
γελμα του μέλλοντος». 

Η Βερόνικα έκανε αυτό που ζητούσε η μητέρα της, 
βέβαιη ότι ως μητέρα είχε αρκετή εμπειρία για να ξέρει 
τι είναι η πραγματικότητα. Η Βερόνικα τελείωσε τις σπου
δές, μπήκε στη σχολή, αποφοίτησε με δίπλωμα και υ
ψηλούς βαθμούς - αλλά βρήκε δουλειά μόνο ως βι
βλιοθηκάριος. 

Έπρεπε να είχα φανεί πιο τρελή. Όμως -όπως η πλειο
νότητα των ανθρώπων-το ανακάλυψε πολύ αργά. 

Στράφηκε για να συνεχίσει το δρόμο της, αλλά κάποιος 
την έπιασε απ' το μπράτσο. Το ισχυρό ηρεμιστικό που 
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της είχαν δώσει έτρεχε ακόμη στις φλέβες της, γι' αυτό 
και δεν αντέδρασε όταν ο Έντουαρντ, ο σχιζοφρενής, 
την οδήγησε απαλά προς διαφορετική κατεύθυνση: 
προς τη μεγάλη αίθουσα. 

Το φεγγάρι ήταν ακόμη μισό- η Βερόνικα είχε κιόλας 
καθίσει στο πιάνο -όπως της ζήτησε σιωπηλά ο Έ
ντουαρντ-, όταν άκουσε μια φωνή απ' την τραπεζαρία. 
Ήταν κάποιος που μιλούσε με ξενική προφορά και η 
Βερόνικα δε θυμόταν να έχει ξανακούσει τέτοια προ
φορά στη «Βιλέτ». 

«Δε θέλω να παίξω πιάνο τώρα, Έντουαρντ. Θέλω 
να μάθω τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συζητάνε εδώ δί
πλα, ποιος είναι αυτός ο παράξενος άνθρωπος». 

Ο Έντουαρντ χαμογελούσε, ίσως χωρίς να καταλα
βαίνει ούτε λέξη απ' ό,τι του έλεγε. Όμως η Βερόνικα θυ
μήθηκε το δόκτορα Ιγκόρ: οι σχιζοφρενείς μπορούσαν 
να μπαινοβγαίνουν στους ξεχωριστούς κόσμους τους. 

«Θα πεθάνω», συνέχισε, με την ελπίδα ότι τα λόγια 
της θα μετέδιδαν κάποιο νόημα. «Ο θάνατος μ' άγγιξε 
με τις φτερούγες του σήμερα και θα χτυπήσει την πόρ
τα μου αύριο ή μεθαύριο. Δεν πρέπει να συνηθίσεις ν'α
κούς πιάνο κάθε βράδυ. 
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»Κανείς δεν μπορεί να συνηθίσει τίποτα, Έντουαρντ. 
Κοίτα εμένα, που έχω αρχίσει να αγαπώ και πάλι τον ή
λιο, τα βουνά, τα προβλήματα -μέχρι που άρχισα να πα
ραδέχομαι ότι για την απουσία νοήματος απ' τη ζωή 
μου δεν έφταιγε κανένας άλλος εκτός από μένα. Ήθε
λα να δω και πάλι την πλατεία της Λιουμπλιάνας, να αι
σθανθώ αγάπη και μίσος, απελπισία και πλήξη, όλα αυ-
τά τα απλά και ανόητα καθημερινά πράγματα, που ό-
μως κάνουν ευχάριστη τη ζωή, 

»Αν κάποια μέρα μπορέσω να βγω από δω, θα επι-
τρέψω στον εαυτό μου να είναι τρελός, γιατί έτσι είναι 
όλος ο κόσμος - οι χειρότεροι είναι αυτοί που δεν ξέρουν 
ότι είναι τρελοί επειδή επαναλαμβάνουν μόνο αυτό που 
ορίζουν οι άλλοι. 

»Όμως τίποτα απ' όλα αυτά δεν είναι δυνατό, κατά
λαβες; Έτσι κι εσύ δεν μπορείς να περνάς τη μέρα ο
λόκληρη περιμένοντας να έρθει το βράδυ και μια τρό-
φιμη να παίξει πιάνο - επειδή αυτό δε θα κρατήσει πο
λύ. Ο δικός μου κι ο δικός σου κόσμος βρίσκονται στο 
τέλος τους». 

Σηκώθηκε, άγγιξε στοργικά το πρόσωπο του νέου και 
πήγε στην τραπεζαρία. 
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Ανοίγοντας την πόρτα αντίκρισε μια ασυνήθιστη εικό
να: τραπέζια και καρέκλες είχαν τραβηχτεί προς τον 
τοίχο σχηματίζοντας ένα μεγάλο κενό χώρο στο κέντρο. 
Εκεί, καθισμένα στο κέντρο, τα μέλη της «Αδελφότη
τας» άκουγαν έναν άντρα με κοστούμι και γραβάτα. 

«... ύστερα κάλεσαν το μεγάλο δάσκαλο της σουφι-
στικής παράδοσης, τον Νασρεντίν, για να μιλήσει». 

Όταν άνοιξε η πόρτα, όλοι στην αίθουσα κοίταξαν 
τη Βερόνικα. Ο άντρας με το κοστούμι γύρισε προς το 
μέρος της. 

«Καθίστε». 
Κάθισε στο πάτωμα, δίπλα στην κυρία με τα λευκά 

μαλλιά, τη Μαρί - που είχε φερθεί πολύ επιθετικά στην 
πρώτη συνάντηση τους. Προς έκπληξή της, η Μαρί την 
καλωσόρισε μ' ένα χαμόγελο. 

Ο άντρας με το κοστούμι συνέχισε: 
«Ο Νασρεντίν κανόνισε τη διάλεξη για τις δυο το με

σημέρι και η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη: που
λήθηκαν και οι χίλιες θέσεις και έμειναν απέξω περισ
σότερα από εξακόσια άτομα, που παρακολουθούσαν 
την ομιλία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 

»Στις δύο ακριβώς μπήκε ένας βοηθός του Νασρεντίν 
και είπε ότι για λόγους ανωτέρας βίας η διάλεξη θα κα
θυστερούσε. Μερικοί σηκώθηκαν αγανακτισμένοι, ζή-
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τησαν να τους επιστραφούν τα χρήματα και αποχώρη
σαν. Όμως παρέμειναν πολλοί ακόμη μέσα κι έξω από 
την αίθουσα. 

»Στις τέσσερις το απόγευμα ο σουφιστής δάσκαλος 
δεν είχε ακόμη κάνει την εμφάνιση του και οι άνθρωποι 
σιγά σιγά έφευγαν παίρνοντας πίσω τα χρήματα τους· άλ
λωστε πλησίαζε η προκαθορισμένη ώρα λήξης της διά
λεξης και είχε έρθει η στιγμή να γυρίσουν στα σπίτια 
τους. Όταν χτύπησε έξι, οι χίλιοι εφτακόσιοι αρχικοί α
κροατές είχαν μειωθεί σε λιγότερους από εκατό. 

»Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Νασρεντίν. Φαινόταν τε
λείως μεθυσμένος και άρχισε να λέει αστειάκια σε μια 
όμορφη κοπέλα που καθόταν στην πρώτη σειρά. 

»Αφου πέρασε η πρώτη έκπληξη, οι ακροατές άρχι
σαν να αγανακτούν. Πώς ήταν δυνατό, αφού περίμεναν 
τέσσερις ώρες συνέχεια, να φέρεται έτσι αυτός ο άν
θρωπος; Ακούστηκαν ορισμένα μουρμουρητά αποδο
κιμασίας, αλλά ο σουφιστής δάσκαλος δεν τους έδωσε 
καμιά σημασία- συνέχισε να φωνάζει ότι η κοπέλα ήταν 
σέξι και την κάλεσε να ταξιδέψει μαζί του στη Γαλλία». 

Τι δάσκαλος, σκέφτηκε η Βερόνικα. Πάλι καλά που πο
τέ μου δεν πίστεψα σε τέτοια πράγματα. 

«Αφού βλαστήμησε όσους διαμαρτύρονταν, ο Νασ
ρεντίν επιχείρησε να σηκωθεί και έπεσε βαρύς στο πά-
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τωμα. Εξοργισμένοι οι ακροατές αποφάσισαν να φύ
γουν, λέγοντας ότι όλα αυτά ήταν αγυρτίες, ότι θα α
πευθύνονταν στις εφημερίδες για να καταγγείλουν αυ
τό το εξευτελιστικό θέαμα. 

»Εννέα άνθρωποι έμειναν στην αίθουσα. Μόλις οι α
γανακτισμένοι εγκατέλειψαν το χώρο, ο Νασρεντίν ση
κώθηκε- ήταν νηφάλιος, τα μάτια του έλαμπαν και α
πέπνεε έναν αέρα αξιοπρέπειας και σοφίας. "Εσείς που 
βρίσκεστε εδώ είστε αυτοί που πρέπει να με ακούσουν", 
είπε. "Περάσατε τις δυο πιο δύσκολες δοκιμασίες στο 
δρόμο του πνεύματος: την υπομονή για να περιμένετε 
τη σωστή στιγμή και το θάρρος να μην απογοητεύεστε 
από αυτό που βρήκατε. Εσάς θα διδάξω". 

»Και ο Νασρεντίν μοιράστηκε μαζί τους μερικές σου-
φιστικές τεχνικές». 

Ο άντρας έκανε μια παύση και έβγαλε ένα παράξε
νο φλάουτο από την τσάντα του. 

«Τώρα θα ξεκουραστούμε λιγάκι και ύστερα θα κά
νουμε το διαλογισμό μας». 

Η ομάδα σηκώθηκε όρθια. Η Βερόνικα δεν ήξερε τι 
να κάνει. 

«Σήκω κι εσύ», είπε η Μαρί, πιάνοντας τη απ' το χέ
ρι. «Έχουμε πέντε λεπτά διάλειμμα». 

«Φεύγω... να μην είμαι στα πόδια σας». 
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Η Μαρί την τράβηξε στη γωνία. 
«Είναι δυνατό να μην έμαθες τίποτα, ακόμη και με 

το θάνατο τόσο κοντά σου; Σταμάτα να σκέφτεσαι όλη 
την ώρα ότι προκαλείς εμπόδια, ότι ενοχλείς τον δι
πλανό σου! Αν οι άνθρωποι δε σε θέλουν, θα διαμαρτυ
ρηθούν! Κι αν δεν έχουν το θάρρος να διαμαρτυρηθούν, 
δικό τους το πρόβλημα!» 

«Εκείνη τη μέρα που σας πλησίασα, έκανα κάτι που 
δεν είχα τολμήσει ποτέ πριν». 

«Και σ' έκανε να δειλιάσεις ένα απλό αστείο που έ
καναν τρελοί! Γιατί δεν προχώρησες; Τι είχες να χάσεις;» 

«Την αξιοπρέπεια μου. Να παραμείνω εκεί όπου δεν 
ήμουν καλοδεχούμενη». 

«Τι σημαίνει αξιοπρέπεια; Να θέλεις να σε θεωρεί ό
λος ο κόσμος όμορφη, ευγενική, γεμάτη αγάπη για τον 
πλησίον; Σεβάσου τη φύση- βλέπε ταινίες με ζώα και 
παρατήρησε πώς πολεμούν για το χώρο τους. Όλοι ευ
χαριστηθήκαμε με το χαστούκι που έδωσες». 

Η Βερόνικα δεν είχε πλέον χρόνο να παλέψει για κα
νένα χώρο της και άλλαξε θέμα- ρώτησε ποιος ήταν ε
κείνος ο άντρας. 

«Βελτιώνεσαι», γέλασε η Μαρί. «Κάνεις ερωτήσεις 
χωρίς να φοβάσαι μήπως σε θεωρήσουν αδιάκριτη. Εί
ναι σουφιστής δάσκαλος». 
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«Τι θα πει "σουφιστής";» 
«Μάλλινος». 
Η Βερόνικα δεν κατάλαβε. Μάλλινος; 
«Ο σουφισμός είναι πνευματική παράδοση των δερ

βίσηδων, στην οποία οι δάσκαλοι, ντυμένοι συνήθως με 
μάλλινα ενδύματα, δεν προσπαθούν να δείξουν ότι εί
ναι σοφοί και οι μαθητές χορεύουν περιστροφικά και 
πέφτουν σε έκσταση». 

«Σε τι χρησιμεύει αυτό;» 
«Δεν ξέρω καλά· αλλά η ομάδα μας αποφάσισε να 

ζήσει όλες τις απαγορευμένες εμπειρίες. Σ' όλη τη διάρ
κεια της ζωής μου, η κυβέρνηση μας μάθαινε ότι η 
πνευματική αναζήτηση υπάρχει μόνο για να απομα-
κρύνει τον άνθρωπο από τα πραγματικά προβλήματα 
του. Απάντησε μου σ' αυτό τώρα: Δε νομίζεις ότι η προ
σπάθεια κατανόησης της ζωής αφορά σε ένα πραγμα
τικό πρόβλημα;» 

Ναι. Αποτελούσε πραγματικό πρόβλημα. Άλλωστε, 
δεν ήταν πια σίγουρη τι σήμαινε η λέξη πραγματικότητα. 

Ο άντρας με το κοστούμι -σουφιστής δάσκαλος σύμ
φωνα με τη Μαρί- ζήτησε να καθίσουν όλοι σε κύκλο. 
Από ένα βάζο της τραπεζαρίας έβγαλε όλα τα λουλού
δια -εκτός από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο- και το έβα
λε στο κέντρο της ομάδας. 
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«Δες τι έχουμε καταφέρει», είπε η Βερόνικα στη Μα-
ρί. «Κάποιος τρελός σκέφτηκε ότι ήταν δυνατό να κά
νουμε να ανθίζουν λουλούδια και το χειμώνα και σήμε
ρα πια έχουμε τριαντάφυλλα όλο το χρόνο, παντού στην 
Ευρώπη. Πιστεύεις ότι ένας σουφιστής δάσκαλος, με ό
λες τις γνώσεις του, είναι ικανός να κάνει τέτοιο πράγμα;» 

Η Μαρί φάνηκε να μαντεύει τη σκέψη της: 
«Άσε τις κριτικές για μετά». 
«Θα προσπαθήσω. Γιατί το μόνο που έχω είναι το πα

ρόν, που - για να είμαστε ειλικρινείς- είναι πολύ βραχύ». 
«Όλος ο κόσμος μόνο αυτό έχει και είναι πάντα βρα

χύ - αν και μερικοί έχουν ένα παρελθόν στο οποίο σύ
ναξαν πολλά και ένα μέλλον όπου θα συνάξουν κι άλ
λα. Επί τη ευκαιρία, αφού μιλάμε για το παρόν, έχεις αυ-
νανιστεί πολύ στη ζωή σου;» 

Αν και το ηρεμιστικό είχε αρχίσει να επιδρά, η Βε
ρόνικα θυμήθηκε την πρώτη φράση που είχε ακούσει 
στη «Βιλέτ». 

«Όταν μπήκα στη "Βιλέτ", πνιγμένη στα σωληνάκια 
τεχνητής αναπνοής, άκουσα καθαρά κάποια να με ρω
τάει αν ήθελα να με αυνανίσει. Τι τρέχει; Γιατί έχουν εμ
μονή σ' αυτά τα πράγματα εδώ;» 

«Και εδώ και έξω. Μόνο που στη δική μας περίπτω
ση δε χρειάζεται να το κρύβουμε». 
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«Εσύ με είχες ρωτήσει;» 
«Όχι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μάθεις μέχρι που 

μπορεί να φτάσει η ηδονή σου. Από την επόμενη φορά, 
με λίγη υπομονή, θα μπορέσεις να οδηγήσεις εσύ το σύ
ντροφό σου ως εκεί, αντί να κάθεσαι να σε οδηγεί εκεί
νος. Ακόμη κι αν σου μένουν μόνο δυο μέρες ζωής, νο
μίζω ότι δεν πρέπει να φύγεις από δω χωρίς να ξέρεις 
μέχρι πού θα μπορούσες να φτάσεις». 

«Μόνο αν ήταν με το σχιζοφρενή που με περιμένει 
για να ακούσει πιάνο». 

«Τουλάχιστον είναι ωραίος άντρας». 
Ο άντρας με το κοστούμι διέκοψε τη συζήτηση ζη

τώντας ησυχία. Έδωσε εντολή σε όλους να συγκεντρω
θούν στο τριαντάφυλλο και να αδειάσουν το μυαλό τους. 

«Οι σκέψεις σας θα επιστρέψουν, αλλά προσπαθήστε να 
τις αποφύγετε. Έχετε δύο επιλογές: να κυριαρχήσετε 
στο μυαλό σας ή να γίνετε υποχείριό του. Έχετε ήδη 
βιώσει αυτή τη δεύτερη επιλογή -αφεθήκατε να παρα-
συρθείτε από τους φόβους, τις νευρώσεις και την ανα-
_σφάλεια-, επειδή ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση αυ-
τοκαταστροφής. 

»Μη συγχέετε την τρέλα με την απώλεια ελέγχου. Να 
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θυμάστε ότι στη σουφιστική παράδοση αποκαλείται απ' 
όλους τρελός ο βασικός δάσκαλος της, ο Νασρεντίν. Και 
ακριβώς επειδή στην πόλη του θεωρείται παράφρονας, 
ο Νασρεντίν έχει τη δυνατότητα να λέει δυνατά κάθε 
σκέψη του και να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι γινόταν και με 
τους γελωτοποιούς στο Μεσαίωνα: μπορούσαν να ειδο-
ποιούν το βασιλιά για κάθε κίνδυνο που δεν τολμούσαν 
να αναφέρουν οι υπουργοί του, επειδή φοβούνταν μή-

πως χάσουν τα αξιώματά τους. 
»Έτσι πρέπει να συμβαίνει και με σας- μείνετε τρε-

λοί, αλλά να συμπεριφέρεστε σαν λογικοί. Αναλάβετε 
το ρίσκο να είστε διαφορετικοί, μα να το κάνετε χωρίς 
να προκαλείτε την προσοχή. Συγκεντρωθείτε στο τρια-
ντάφυλλο και αφήστε να εκδηλωθεί τό πραγματικό Ε-
γώ». 

«Τι είναι το πραγματικό Εγώ;» τον διέκοψε η Βερό
νικα. Ίσως το ήξεραν όλοι εκεί, αλλά δεν είχε σημασία: 
δεν έπρεπε να ανησυχεί τόσο για το αν ενοχλεί τους άλ
λους. 

Ο άντρας φάνηκε να ξαφνιάστηκε με τη διακοπή, 
αλλά απάντησε: 

«Είναι αυτό που είσαι και όχι αυτό που σε έχουν κά
νει». 

Η Βερόνικα αποφάσισε να συμμετάσχει στην άσκη-

161 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

ση δίνοντας όλο τον εαυτό της, για να ανακαλύψει ποια 
ήταν. Αυτές τις μέρες στη «Βιλέτ» είχε νιώσει πράγματα 
που ποτέ δεν είχε βιώσει με τόση ένταση: μίσος, αγάπη, 
πόθο για ζωή, φόβο, περιέργεια. Ίσως η Μαρί είχε δίκιο: 
Είχε πραγματικά γνωρίσει τον οργασμό ή είχε μόνο φτά
σει ως εκεί όπου ήθελαν να την πάνε οι άντρες; 

Ο κύριος με το κοστούμι άρχισε να παίζει φλάουτο. Σε 
λίγο η μουσική ηρεμούσε την ψυχή της και κατόρθωσε 
να επικεντρώσει την προσοχή της στο τριαντάφυλλο. 
Μπορεί να έφταιγε η επίδραση του ηρεμιστικού, αλλά 
ήταν γεγονός ότι από τότε που βγήκε από το ιατρείο του 
δόκτορα Ιγκόρ αισθανόταν μια χαρά. 

Ήξερε ότι θα πέθαινε σύντομα. Γιατί να φοβάται; 
Δε θα βοηθούσε σε τίποτα, ούτε εκείνη θα απέφευγε τη 
μοιραία καρδιακή προσβολή. Το καλύτερο ήταν να εκ-
μεταλλευτεί τις μέρες ή τις ώρες που της έμεναν κάνο-
ντας ότι δεν είχε κάνει ποτέ. 

Η μουσική ερχόταν απαλή και το θολό φως της τρα
πεζαρίας δημιουργούσε μια σχεδόν θρησκευτική ατμό
σφαιρα. Θρησκεία. Γιατί δεν επιχειρούσε να κάνει μια 
βουτιά μέσα της και να δει τι έμενε από τις ιδέες και την 
πίστη της; 
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Επειδή η μουσική την πήγαινε αλλού: να αδειάζει το 
μυαλό της, να αφήνει κάθε σκέψη για οτιδήποτε και α
πλώς να ΕΙΝΑΙ. Η Βερόνικα παραδόθηκε, κοίταξε το 
τριαντάφυλλο, είδε ποια ήταν, της άρεσε και λυπήθηκε 
που έδειξε τόση βιασύνη. 
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σκαλος, η Μαρί έμεινε λίγο ακόμη στην τραπεζαρία, 
κουβεντιάζοντας με τα μέλη της «Αδελφότητας». Η κο
πέλα παραπονέθηκε ότι ήταν κουρασμένη και ύστερα 
έφυγε - στο κάτω κάτω το ηρεμιστικό που είχε πάρει το 
πρωί ήταν αρκετά δυνατό για να κοιμίσει και ταύρο, 
αλλά και πάλι εκείνη είχε κατορθώσει να συγκεντρώσει 
δυνάμεις για να μείνει ξύπνια ως εκείνη την ώρα. 

Έτσι είναι τα νιάτα, βάζουν δικά τους όρια χωρίς να 
ρωτάνε αν αντέχει το σώμα. Και το σώμα πάντα αντέγει. 

Η Μαρί δεν είχε ύπνο· είχε κοιμηθεί μέχρι αργά, ύστε
ρα αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στη Λιουμπλιάνα - ο 
δόκτωρ Ιγκόρ απαιτούσε τα μέλη της «Αδελφότητας» 
να βγαίνουν από τη «Βιλέτ» κάθε μέρα. Πήγε στον κι
νηματογράφο και γύρισε να κοιμηθεί στην πολυθρόνα 
παρακολουθώντας μια ταινία τρομερά βαρετή, σχετι
κή με συζυγικές συγκρούσεις. Μα δεν είχαν άλλο θέμα; 
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Γιατί να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια: σύζυγος 
με ερωμένη, σύζυγος με γυναίκα και παιδί άρρωστο, 
σύζυγος με γυναίκα, ερωμένη και παιδί άρρωστο; Υ
πήρχαν στον κόσμο πιο σημαντικά πράγματα για να 
διηγηθεί κανείς. 

Η κουβέντα στην τραπεζαρία κράτησε λίγο· ο δια
λογισμός είχε χαλαρώσει τα μέλη της ομάδας και όλοι 
αποφάσισαν να γυρίσουν στους κοιτώνες, εκτός από τη 
Μαρί, που πήγε μια βόλτα στον κήπο. Βγαίνοντας πέ
ρασε από τη σάλα και είδε ότι η κοπέλα δεν είχε ακό
μη καταφέρει να πάει στο δωμάτιο της: έπαιζε μουσι
κή για τον Έντουαρντ, το σχιζοφρενή, που μάλλον είχε 
καθίσει και περίμενε όλη αυτή την ώρα δίπλα στο πιά
νο. Οι τρελοί, σαν τα παιδιά, δεν το κουνούσαν παρά α
φού τους ικανοποιούσαν τις επιθυμίες τους. 

Ο αέρας ήταν παγωμένος. Η Μαρί μπήκε πάλι, πήρε έ
να ζεστό ρούχο και ξαναβγήκε. Έξω, μακριά από ξένα 
μάτια, άναψε τσιγάρο. Κάπνιζε χωρίς τύψεις και χωρίς 
βιασύνη, με τη σκέψη της στην κοπέλα που είχε ακού
σει να παίζει πιάνο και στή ζωή έξω από τους τοίχους 
της «Βιλέτ» - που ήταν ανυπόφορα δύσκολη για όλους. 

Κατά τη γνώμη της Μαρί αυτή η δυσκολία δεν οφει-
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λόταν στο χάος ή την ανοργανωσιά ή την αναρχία αλλά 
στην υπερβολική τάξη. Η κοινωνία έθετε όλο και πιο 
πολλούς νόμους επί κανόνων και νέους κανόνες επί νό-
μων. Αυτό τρόμαζε τους ανθρώπους και δεν έκαναν το 
παραμικρό βήμα έξω απ' τους αόρατους κανονισμούς 
που ρύθμιζαν τις ζωές όλων. 

Η Μαρί το ήξερε καλά- σαράντα χρόνια εργάστηκε 
ως δικηγόρος, μέχρι που η αρρώστια της την έφερε στη 
«Βιλέτ». Από την αρχή κιόλας της σταδιοδρομίας της έ
χασε γρήγορα την αφελή άποψη της για τη δικαιοσύνη 
και κατάλαβε ότι οι νόμοι δεν κατασκευάστηκαν για να 
λύνουν προβλήματα, αλλά για να παρατείνουν τις δι-
καστικές διαμάχες επ' αόριστον. 

Κρίμα που ο Αλλάχ, ο Ιεχωβάς, ο Θεός -όποιο όνο
μα και αν του έδιναν- δε ζούσε στον κόσμο του σήμε
ρα. Γιατί, αν συνέβαινε αυτό, όλοι εμείς θα βρισκόμα
στε τώρα ακόμη στον Παράδεισο, ενώ Εκείνος θα λο
γοδοτούσε ακόμη σε προσφυγές, εφέσεις, αιτήσεις, εκ
κλήσεις, ασφαλιστικά μέτρα, προκαταρκτικές εξετάσεις 
και θα έπρεπε να εξηγήσει σε αναρίθμητες ακροάσεις 
την απόφαση Του να διώξει τον Αδάμ και την Εύα από 
τον Παράδεισο - μόνο και μόνο επειδή παρέβησαν έ
ναν αυθαίρετο νόμο χωρίς καμιά νομική βάση: να μη 
φάνε τον καρπό του Καλού και του Κακού. 
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Αν δεν ήθελε να συμβεί αυτό, γιατί έβαλε το δέντρο 
στη μέση του Κήπου - και όχι έξω απ' τα τείχη του Πα
ραδείσου; Av την καλούσαν να υπερασπιστεί το πρώτο 
ζεύγος, η Μαρί σίγουρα θα κατηγορούσε το θεό για «δι
οικητική παράλειψη», επειδή, εκτός του ότι έβαλε το 
δέντρο σε λάθος μέρος, δε φρόντισε να το περιβάλει με 
πινακίδες και φράχτες, παραλείποντας να εφαρμόσει 
και τα παραμικρά μέτρα ασφαλείας και εκθέτοντας ό
λους τους περαστικούς στον κίνδυνο. 

Μπορούσε επίσης να τον κατηγορήσει για «προτρο
πή σε έγκλημα»: έστρεψε την προσοχή του Αδάμ και 
της Εύας προς το ακριβές μέρος όπου βρισκόταν το δέ
ντρο. Αν δεν είχε πει τίποτα, γενιές και γενιές θα περ
νούσαν πάνω στη Γη χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για 
τον απαγορευμένο καρπό - αφού θα βρισκόταν σε κά
ποιο δάσος γεμάτο από όμοια δέντρα και επομένως δε 
θα είχε κάποια ιδιαίτερη αξία. 

Όμως ο Θεός δεν έπραξε έτσι. Αντίθετα θέσπισε το 
νόμο και βρήκε τρόπο να πείσει κάποιον να τον παρα-
βεί, μόνο και μόνο για να εφεύρει την Τιμωρία. Ήξερε 
ότι ο Αδάμ και η Εύα θα κατέληγαν να βαρεθούν με ό
λη αυτή την τελειότητα και -αργά ή γρήγορα- θα έβα
ζαν σε δοκιμασία την υπομονή Του. Κάθισε και περί
μενε, ίσως επειδή και Εκείνος -ο Παντοδύναμος Θεός-
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είχε βαρεθεί με την τελειότητα των πραγμάτων: αν η 
Εύα δεν είχε φάει το μήλο, τι το ενδιαφέρον θα μπο-
ρούσε να συμβεί μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια χρόνια; 
Τίποτα. 

Οταν παραβιάστηκε ο νόμος, ο Θεός -ο Παντοδύ
ναμος Κριτής- υποκρίθηκε ότι τους καταδίωκε σαν να 
μη γνώριζε κάθε πιθανή κρυψώνα. Με τους αγγέλους 
να παρακολουθούν και να διασκεδάζουν με το παιχνί
δι (και γι' αυτούς η ζωή πρέπει να ήταν πολύ πληκτική 
από τότε που ο Εωσφόρος έφυγε απ' τον ουρανό), ο Θε
ός άρχισε να περπατάει. Η Μαρί φανταζόταν ότι εκεί
νο το απόσπασμα από τη Βίβλο θα γινόταν ωραία σκη
νή σε ταινία τρόμου: τα βήματα του Θεού, τα φοβισμέ
να βλέμματα που αντάλλασσε το ζευγάρι, τα πόδια που 
σταματούσαν απότομα δίπλα στην κρυψώνα τους. 

«Πού είσαι;» ρώτησε ο θεός. 
«Άκουσα τα βήματά Σου στον κήπο, φοβήθηκα και 

κρύφτηκα, επειδή είμαι γυμνός», απάντησε ο Αδάμ, χω
ρίς να ξέρει ότι μ' αυτή τη δήλωση ομολογούσε το έ
γκλημα για το οποίο ήταν κατηγορούμενος. 

Ορίστε. Μέσω ενός απλού τεχνάσματος, προσποι
ούμενος ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν ο Αδάμ, ούτε το 
λόγο της φυγής του, ο Θεός πέτυχε αυτό που ήθελε. Μα 
και πάλι, για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία στο αγ-
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γελικό ακροατήριο, που παρακολουθούσε με προσοχή 
τα τεκταινόμενα, αποφάσισε να προχωρήσει παραπέρα. 

«Πώς γνωρίζεις ότι είσαι γυμνός;» ρώτησε ο θεός, 
ξέροντας ότι αυτή η ερώτηση δεν είχε παρά μια απά
τηση: «Επειδή έφαγα απ' το δέντρο που μου επιτρέπει 
να το γνωρίζω». 

Με αυτή την ερώτηση ο Θεός έδειξε στους αγγέλους 
Του ότι ήταν δίκαιος και καταδίκαζε το ζευγάρι βάσει 
όλων των υπαρχουσών αποδείξεων. Από κει και ύστερα, 
δεν είχε πια σημασία αν το φταίξιμο ήταν της γυναί
κας, ούτε αν ζητούσε συγχώρηση· ο Θεός χρειαζόταν έ
να παράδειγμα, έτσι που κανένα άλλο πλάσμα -γήινο ή 
ουράνιο- δε θα τολμούσε πλέον να πράξει αντίθετα με 
τις αποφάσεις Του. 

Ο Θεός εκδίωξε το πρώτο ζεύγος, τα παιδιά του οποί
ου πλήρωσαν και αυτά για το έγκλημα (όπως συμβαίνει 
ακόμη και σήμερα με τα παιδιά εγκληματιών) και εφευ
ρέθηκε το δικαστικό σύστημα: νόμος, παραβίαση του νό
μου (λογική ή παράλογη, δεν είχε σημασία), δίκη (όπου 
ο πιο έμπειρος νικούσε τον αδαή) και τιμωρία. 

Αφού όλη η ανθρωπότητα καταδικάστηκε χωρίς δικαί
ωμα αναθεώρησης της ποινής, οι άνθρωποι αποφάσι-

170 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

σαν να κατασκευάσουν αμυντικούς μηχανισμούς - για 
το ενδεχόμενο που ο Θεός αποφάσιζε και π ά λ ι να κά-
νει αυθαίρετη επίδειξη της δύναμής Του. Όμως, μετά 
από μελέτες χιλιετιών, οι άνθρωποι επινόησαν τόσα εί
δη προσφυγών, ώστε έφτασαν στην υπερβολή- και τώ
ρα η δικαιοσύνη ήταν ένα συνονθύλευμα από άρθρα, 
νομολογίες και αντιφατικά κείμενα που κανείς δεν κα-

Έτσι που, όταν ο Θεός αποφάσισε να αλλάξει γνώ
μη και να στείλει τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο, 
τι συνέβη; Έπεσε στα δίχτυα της δικαιοσύνης που Αυ
τός είχε εφεύρει. 

Όλο αυτό το συνονθύλευμα των νόμων επέφερε τό
ση σύγχυση, ώστε ο Υιός Του κατέληξε καρφωμένος σ' 
ένα σταυρό. Δεν ήταν απλή διαδικασία: από τον Άννα 
στον Καϊάφα, από τους δυο ιερείς στον Πιλάτο, ο ο
ποίος ισχυρίστηκε ότι οι διατάξεις του Ρωμαϊκού Νόμου 
δεν επαρκούσαν. Από τον Πιλάτο στον Ηρώδη, ο οποί
ος -με τη σειρά του- ισχυρίστηκε ότι οι ιουδαϊκοί κώ
δικες δεν επέτρεπαν την ποινή του θανάτου. Από τον 
Ηρώδη πάλι στον Πιλάτο, που επιχείρησε να απευθύ
νει έκκληση προς το λαό προτείνοντας του ένα δικα
στικό συμβιβασμό. Τον μαστίγωσε και έδειξε τις πλη
γές Του, αλλά δεν πέτυχε τίποτα. 

τάφερνε να τα κατανοήσει σωστά. 
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Όπως κάνουν οι σύγχρονοι εισαγγελείς, ο Πιλάτος α
ποφάσισε να μιλήσει εις βάρος του καταδικασμένου: 
πρότεινε να ανταλλάξει τον Ιησού με τον Βαραββά, γνω
ρίζοντας ότι τώρα πια η δικαιοσύνη είχε μετατραπεί σ' 
ένα μεγάλο θέαμα, στο οποίο είναι απαραίτητο ένα α
ποθεωτικό φινάλε με το θάνατο του κατηγορουμένου. 

Στο τέλος, ο Πιλάτος χρησιμοποίησε το νόμο που α
πάλλασσε το δικαστή -και όχι τον δικαζόμενο- λόγω 
αμφιβολιών: ένιψε τας χείρας του, πράξη που σημαίνει 
«ούτε ναι ούτε όχι». Ήταν μάλλον ένα τέχνασμα για τη 
διατήρηση του ρωμαϊκού νομικού συστήματος, χωρίς 
να διαταράσσονται οι καλές σχέσεις με τις τοπικές 
Αρχές, το οποίο παραχωρούσε μάλιστα το βάρος της α
πόφασης στο λαό - για την περίπτωση που η συγκεκρι
μένη απόφαση δημιουργούσε προβλήματα και προκα
λούσε την άφιξη κάποιου επιθεωρητή από την πρω
τεύουσα της αυτοκρατορίας, για να διαπιστώσει προ
σωπικά τι ακριβώς συνέβαινε. 

Δικαιοσύνη. Δίκαιο. Αν και απαραίτητο για να βοηθά
ει τους αθώους, δε λειτουργούσε πάντα έτσι όπως θα ή-

θελαν όλοι. Η Μαρί ήταν ευχαριστημένη που βρισκό
ταν μακριά απ' όλο αυτό το μπλέξιμο, αν και απόψε 
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-με το πιάνο που ακουγόταν- δεν ήταν και πολύ σίγου
ρη ότι η «Βιλέτ» ήταν το κατάλληλο μέρος για εκείνη. 

Αν αποφασίσω να φύγω οριστικά απ' αυτό το μέρος, δεν πρό-
κειται ποτέ να ασχοληθώ με τα δικαστικά· δε θα ξαναζήσω με τρε
λούς που θεωρούν τους εαυτούς τους ανθρώπους φυσιολογικούς 
και σπουδαίους - αλλά το μόνο που κατορθώνουν είναι να κά
νουν τη ζωή πιο δύσκολη στους άλλους. Θα γίνω μοδίστρα, ρά
φτρα, θα πουλάω φρούτα μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Αρκε
τά έπαιξα το ρόλο της άχρηστης τρελής. 

Στη «Βιλέτ» επιτρεπόταν το κάπνισμα, αλλά απαγο
ρευόταν να πετάς το τσιγάρο στο γρασίδι. Με μεγάλη ευ
χαρίστηση έπραξε το απαγορευμένο, γιατί το μεγάλο 
πλεονέκτημα της διαμονής της εκεί ήταν να μη σέβεται 
κανονισμούς και ύστερα να μην πρέπει να υποστεί σο
βαρές συνέπειες. 

Πλησίασε την είσοδο. Ο φύλακας -πάντα υπήρχε εκεί 
φύλακας, έτσι έλεγε πάντως ο κανονισμός- τη χαιρέτη
σε με ένα κούνημα του κεφαλιού και άνοιξε την πόρτα. 

«Δε θα βγω», είπε εκείνη. 
«Ωραίο πιάνο», απάντησε ο φύλακας. «Ακούγεται 

σχεδόν κάθε βράδυ». 
«Αλλά θα πάψει σύντομα», είπε εκείνη και απομα-
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κρύνθηκε γρήγορα, για να μην αναγκαστεί να εξηγήσει 
το λόγο. 

Θυμήθηκε τι διάβασε στα μάτια της κοπέλας τη στιγ
μή που μπήκε στην τραπεζαρία: φόβο. 

Φόβο. Η Βερόνικα μπορεί να αισθανόταν ανασφά
λεια, δειλία, ντροπή, αμηχανία- αλλά γιατί φόβο; Αυτό 
το συναίσθημα δικαιολογείται μόνο μπροστά σε συ
γκεκριμένη απειλή -όπως άγρια ζώα, οπλισμένους αν
θρώπους, σεισμούς-, ποτέ απέναντι σε μια ομάδα αν
θρώπων συγκεντρωμένων σε μια τραπεζαρία. 

Όμως έτσι είναι ο άνθρωπος, παρηγορήθηκε. Βάζει το φό-
βο στη θέση πολλών συναισθημάτων του. 

Η Μαρί ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, γιατί αυτή ήταν η 
αιτία που την έφερε στη «Βιλέτ»: το σύνδρομο του πα-
νικού. 

Η Μαρί είχε στο δωμάτιο της ολόκληρη ανθολογία άρ
θρων σχετικών μ' αυτή την ασθένεια. Σήμερα μιλούσαν 
πια ανοιχτά γι' αυτή και πρόσφατα είχε δει μια γερμα
νική τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ορισμένοι άν
θρωποι αφηγούνταν τις εμπειρίες τους. Στην ίδια εκπο
μπή μια έρευνα αποκάλυπτε ότι σημαντικό μέρος της 
ανθρωπότητας υποφέρει από το σύνδρομο του πανικού, 
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αν και σχεδόν ολοι οι πάσχοντες προσπαθούσαν να κρύ
ψουν τα συμπτώματα, από φόβο μήπως τους θεωρήσουν 
τρελούς. 

Όμως την εποχή που η Μαρί υπέστη την πρώτη κρί
ση τίποτα απ' αυτά δεν ήταν γνωστό. Ήταν κόλαση. Πραγ
ματική κόλαση, σκέφτηκε ανάβοντας και άλλο τσιγάρο. 

Το πιάνο συνέχιζε να παίζει- η κοπέλα έμοιαζε να έχει 
αρκετή ενέργεια για να περάσει όλη τη νύχτα ξύπνια. 

Από τότε που αυτή η κοπέλα μπήκε στο ψυχιατρείο, 
είχε επηρεάσει πολλούς τροφίμους - ένας απ' αυτούς 
ήταν η Μαρί. Στην αρχή είχε προσπαθήσει να την α
ποφύγει, φοβούμενη μήπως της ξυπνήσει τη θέληση για 
ζωή- ήταν καλύτερα να συνεχίσει να επιζητεί το θάνα
το, αφού δεν μπορούσε πια να του ξεφύγει. Ο δόκτωρ 
Ιγκόρ είχε αφήσει να κυκλοφορήσει η φήμη ότι, αν και 
συνέχιζε να της κάνει ενέσεις καθημερινά, η κατάστα
ση της κοπέλας χειροτέρευε ολοφάνερα και δε θα κα
τάφερνε να τη σώσει με κανένα τρόπο. 

Οι τρόφιμοι είχαν καταλάβει το μήνυμα και κρα
τούσαν απόσταση από τη μελλοθάνατη. Όμως -χωρίς 
κανείς να ξέρει ακριβώς γιατί- η Βερόνικα άρχισε να 
παλεύει για τη ζωή της, αν και μόνο δύο άνθρωποι την 
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είχαν πλησιάσει: η Ζέντκα, που θα έφευγε την επομένη 
και δεν είχε όρεξη για πολλά λόγια, και ο Έντουαρντ. 

Η Μαρί έπρεπε να πει δύο κουβέντες στον Έντουαρντ 
- πάντα την άκουγε με σεβασμό. Δεν καταλάβαινε ότι 
την τραβούσε πίσω στον κόσμο; Και ότι αυτό ήταν το 
χειρότερο που μπορούσε να κάνει σ' έναν άνθρωπο χω
ρίς ελπίδα σωτηρίας; 

Αναλογίστηκε χίλιους τρόπους για να του εξηγήσει 
πώς έχουν τα πράγματα, μα όλοι θα του δημιουργούσαν 
αισθήματα ενοχής και αυτό δεν το δεχόταν η Μαρί. Σκέ
φτηκε λίγο και αποφάσισε να αφήσει τα πράγματα να 
πάρουν το δρόμο τους. Δεν ασκούσε πια τη δικηγορία 
και δεν ήθελε να δώσει το κακό παράδειγμα υπαγο
ρεύοντας νέους κανόνες συμπεριφοράς σ' ένα χώρο ό
που έπρεπε να βασιλεύει η αναρχία. 

Όμως η παρουσία της κοπέλας είχε επηρεάσει πολ
λούς εκεί και μερικοί έδειχναν τη διάθεση να επανεξε
τάσουν τις ζωές τους. Σε μια απ' τις συναντήσεις της «Α
δελφότητας» κάποιος είχε προσπαθήσει να εξηγήσει τι 
συνέβαινε: οι θάνατοι στη «Βιλέτ» έρχονταν ξαφνικά, 
χωρίς να μένει σε κανέναν καιρός να το σκεφτεί, ή στο 
τέλος μακρόχρονης ασθένειας, όταν ο θάνατος είναι 
σχεδόν πάντα ευλογία. 

Στην περίπτωση αυτής της κοπέλας όμως το σκηνι-
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κό ήταν δραματικό- επειδή ήταν νέα, λαχταρούσε να 
ζήσει απ' την αρχή και όλοι ήξεραν ότι αυτό ήταν αδύ
νατο. Μερικοί αναρωτιούνταν: Κι αν συνέβαινε σε μένα; Ε
γώ, που έχω μια ευκαιρία, την εκμεταλλεύομαι; 

Άλλους δεν τους πείραζε η απάντηση· εδώ και καιρό 
τα είχαν παρατήσει και είχαν γίνει μέρος ενός κόσμου 
όπου δεν υπήρχε ούτε ζωή ούτε θάνατος ούτε χώρος ού
τε χρόνος. Άλλοι πάντως αναγκάζονταν να βυθιστούν σε 
σκέψεις. Ένας από αυτούς ήταν η Μαρί. 
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ταξε έξω τη Μαρί να αντιμετωπίζει το νυχτερινό κρύο 
με μια ελαφριά ζακέτα- να πεθάνει γύρευε; 

Όχι. Αυτός που ήθελε να πεθάνει ήμουν εγώ. 
Γύρισε στο πιάνο. Στις στερνές μέρες της ζωής της 

πραγματοποίησε επιτέλους το μεγάλο όνειρό της: να 
παίξει με την καρδιά και την ψυχή της για όσο χρόνο 
και όποια στιγμή ήθελε. Δεν είχε σημασία αν το μόνο 
ακροατήριό της ήταν ένας σχιζοφρενής νεαρός· φαινό
ταν να καταλαβαίνει τη μουσική και αυτό ήταν που εί
χε σημασία. 
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Η MAPΙ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΉΣΕΙ. Αντίθετα, πριν α
πό πέντε χρόνια, στον ίδιο κινηματογράφο που ήταν 
και σήμερα, παρακολουθούσε με φρίκη μια ταινία για 
την αθλιότητα στο Ελ Σαλβαδόρ και σκεφτόταν πόσο 
πολύτιμη ήταν η ζωή της. Εκείνη την εποχή -με τα παι
διά της μεγαλωμένα και προχωρημένα στη σταδιοδρο
μία τους- ήταν αποφασισμένη να αφήσει την ανιαρή 
και ατελείωτη δουλειά του δικηγόρου, για να αφιερώ
σει το υπόλοιπο των ημερών της σε μια ανθρωπιστική 
οργάνωση. Οι φήμες για εμφύλιο πόλεμο στη χώρα γί
νονταν όλο και πιο έντονες, αλλά η Μαρί δεν τις πί
στευε· ήταν αδύνατο να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένω
ση καινούριο πόλεμο στο κατώφλι της στο τέλος του αι
ώνα. 

Απ' την άλλη πλευρά της Γης όμως υπήρχαν άφθο
νες επιλογές σε τραγωδίες: μια απ' αυτές ήταν η τρα
γωδία του Ελ Σαλβαδόρ, με τα παιδιά του να υποφέ
ρουν απ' την πείνα στους δρόμους και να αναγκάζονται 
να εκπορνεύονται. 
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«Φρίκη», είπε στον άντρα της, που καθόταν στη δι
πλανή πολυθρόνα. 

Εκείνος συμφώνησε μ' ένα γνέψιμο του κεφαλιού. 
Η Μαρί ανέβαλλε την απόφαση εδώ και αρκετό και

ρό, αλλά μάλλον είχε φτάσει η ώρα να συζητήσει μαζί του. 
Είχαν αποκτήσει όλα τα αγαθά που μπορούσε να προ
σφέρει η ζωή: σπίτι, δουλειά, καλά παιδιά, τις απαραί
τητες ανέσεις, ψυχαγωγία και κουλτούρα. Γιατί να μην κά
νουν τώρα κάτι για τον πλησίον; Η Μαρί είχε επαφές 
στον Ερυθρό Σταυρό και ήξερε ότι υπήρχε απελπιστική 
ανάγκη για εθελοντές σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Είχε βαρεθεί να δουλεύει γραφειοκρατικά και δια
δικαστικά, ανίκανη να βοηθήσει ανθρώπους που ανά
λωναν χρόνια απ' τη ζωή τους για να λύσουν ένα πρό
βλημα που δεν είχαν δημιουργήσει. Η δουλειά στον 
Ερυθρό Σταυρό, όμως, θα είχε άμεσα αποτελέσματα. 

Αποφάσισε, μόλις θα έβγαιναν απ' τον κινηματογρά
φο, να του προτείνει να πάνε για καφέ και να συζητή
σουν την ιδέα της. 

Η οθόνη έδειχνε έναν αξιωματούχο τής κυβέρνησης 
του Ελ Σαλβαδόρ να δίνει κάποια αδιάφορη δικαιολο
γία για μια συγκεκριμένη αδικία και -ξαφνικά- η Μα
ρί ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει πιο γρήγορα. 

Είπε στον εαυτό της ότι δεν ήταν τίποτα. Ίσως την 
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επηρέαζε η αποπνικτική ατμόσφαιρα του κινηματο
γράφου- αν επέμενε η αίσθηση της ασφυξίας, θα πή
γαινε στο φουαγιέ για να αναπνεύσει καθαρό αέρα. 

Όμως τότε τα γεγονότα άρχισαν να τρέχουν, η καρ
διά της άρχισε να χτυπάει όλο και πιο δυνατά και κρύος 
ιδρώτας την έλουσε. 

Τρόμαξε και προσπάθησε να επικεντρώσει την προ
σοχή της στην ταινία, για να δει μήπως μπορούσε να α
πομακρύνει κάθε αρνητική σκέψη απ' το μυαλό της. Ό
μως είδε ότι δεν κατόρθωνε πια να παρακολουθήσει ό
σα συνέβαιναν στο πανί- η αλληλουχία των εικόνων συ
νεχιζόταν και τα γράμματα φαίνονταν κανονικά, ενώ η 
Μαρί έμοιαζε να έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική 
πραγματικότητα, όπου όλα αυτά ήταν παράξενα, εκτός 
τόπου και χρόνου, και ανήκαν σ' έναν κόσμο στον ο
ποίο δεν είχε ξαναβρεθεί. 

«Δεν αισθάνομαι καλά», είπε στον άντρα της. 
Είχε προσπαθήσει όσο ήταν δυνατό να αποφύγει αυ

τά τα λόγια, επειδή θα έδειχνε ότι παραδεχόταν πως 
κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί της. Αλλά ήταν αδύνατο να 
το αναβάλει. 

«Πάμε έξω», αποκρίθηκε εκείνος. 
Όταν έπιασε το χέρι της γυναίκας, για να τη βοηθή-

σει να σηκωθεί, πρόσεξε ότι ήταν παγωμένη. 
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«Δε θα καταφέρω να φτάσω μέχρι έξω. Πες μου, σε 
παρακαλώ, τι συμβαίνει». 

Ο άντρας της τρόμαξε. Το πρόσωπο της Μαρί έσταζε 
ιδρώτα και τα μάτια της είχαν μια ασυνήθιστη λάμψη. 

«Ηρέμησε», προσπάθησε να την καθησυχάσει. «Θα 
βγω εγώ και θα πάω να φωνάξω ένα γιατρό». 

Η Μαρί ένιωσε απελπισία. Απ' τα λόγια έβγαζε νόη
μα, αλλά όλα τα υπόλοιπα -ο κινηματογράφος, το μι
σοσκόταδο, οι άνθρωποι που κάθονταν δίπλα δίπλα και 
κοιτούσαν μια φωτεινή οθόνη-, όλα φάνταζαν απειλη
τικά. Ήταν σίγουρη ότι ήταν ζωντανή, μπορούσε μέχρι 
και να αγγίξει τη ζωή γύρω της, σαν να ήταν κάτι που 
πιάνεται. Ποτέ πριν δεν είχε περάσει κάτι τέτοιο. 

«Για τίποτα μη μ' αφήσεις εδώ πέρα μονάχη. Θα ση
κωθώ και θα βγω μαζί σου. Προχώρα αργά». 

Ζήτησαν συγνώμη απ' τους θεατές που κάθονταν 
στην ίδια σειρά και άρχισαν να περπατούν προς το 
βάθος της αίθουσας, όπου βρισκόταν η πόρτα της ε
ξόδου. Η καρδιά της Μαρί χτυπούσε τώρα σαν τρελή 
και ήταν βέβαιη, απολύτως βέβαιη, ότι ποτέ δε θα τα 
κατάφερνε να φύγει από εκείνο το μέρος. Οτιδήποτε 
έκανε, κάθε κίνηση της -να βάλει το ένα πόδι μετά το 
άλλο, να ζητήσει συγνώμη, να πιαστεί απ' το χέρι του 
άντρα της, η εισπνοή και η εκπνοή- γινόταν συνειδη-
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τά και μετά από σκέψη και ήταν κάτι τρομαχτικό. 
Ποτέ δεν είχε νιώσει τόσο φόβο στη ζωή της. 
Θα πεθάνω μέσα στον κινηματογράφο. 
Και έκρινε ότι ήξερε τι της συνέβαινε, επειδή μια φί

λη της είχε πεθάνει μέσα σε κινηματογράφο πριν από 
πολλά χρόνια: από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. 

Τα ανευρύσματα στον εγκέφαλο είναι σαν ωρολο
γιακές βόμβες. Μικροί κιρσοί που σχηματίζονται στα 
αιμοφόρα αγγεία -όπως τα ραγίσματα σε πολυχρησι-
μοποιημένα λάστιχα- και μπορούν να παραμείνουν ε
κεί σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου χωρίς να συμβεί τί-
ποτα. Κανείς δεν ξέρει αν έχει ανεύρυσμα, μέχρι να α
νακαλυφθεί τυχαία -όπως σε μια ακτινογραφία του ε
γκεφάλου, για άλλους λόγους- ή μέχρι τη στιγμή που 
ρήγνυται και προκαλεί εξαγγείωση αίματος ρίχνοντας 
τον ά ν θ ρ ω π ο αμέσω σε κώμα και προκαλώντας συνή
θως το θάνατο μέσα σε λίγο χρόνο. 

Προχωρώντας στο διάδρομο της σκοτεινής αίθου
σας, η Μαρί σκεφτόταν τη φίλη που είχε χάσει. Το πιο 
παράξενο πάντως ήταν πώς η ρήξη του ανευρύσματος 
επηρέαζε την αντίληψη της: της φαινόταν ό τ ι την είχαν, 
φέρει από άλλο πλανήτη και έβλεπε καθετί το γνωστό 
και οικείο σαν να ήταν η πρώτη φορά. 
Καθώς και ο ανεξήγητος φόβος που την πανικό-
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βαλλε: να είναι μόνη πάνω σ' αυτό τον άλλο πλανήτη. 
Ο θάνατος. 

Δεν μπορώ να σκεφτώ. Πρέπει να προσποιούμαι ότι όλα εί
ναι εντάξει και θα παραμείνουν εντάξει. 

Έκανε προσπάθεια να φερθεί φυσιολογικά και το 
αίσθημα του παραδόξου μειώθηκε για λίγο. Απ' τη στιγ
μή που ένιωσε το πρώτο σύμπτωμα ταχυκαρδίας έως 
την ώρα που έφτασε στην πόρτα, είχε περάσει τα δυο 
πιο τρομαχτικά λεπτά της ζωής της. 

Όταν πάντως έφτασαν στο κατάφωτο φουαγιέ, όλα άρ
χισαν να επιστρέφουν. Τα χρώματα ήταν ζωηρά, ο θό-
ρυβος από το δρόμο έμοιαζε να εισορμά από κάθε γω-
νιά και τα αντικείμενα φάνταζαν τελείως εξωπραγμα-
τικά. Άρχισε να παρατηρεί λεπτομέρειες που δεν είχε 
προσέξει ποτέ πριν: τη διαύγεια της όρασης, για πα-
ράδειγμα, που δεν καλύπτει παρά μια μικρή περιοχή, 
στην οποία εστιάζουμε το βλέμμα μας, ενώ τα υπόλοι
πα μένουν τελείως ασαφή. 

Πήγε ακόμη παραπέρα: ήξερε ότι όλα όσα έβλεπε 
γύρω της δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια σκηνή 
που δημιουργούσαν κάποιες ηλεκτρικές εκκενώσεις μέ
σα στον εγκέφαλό της, οι οποίες προέρχονταν από φω-
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τεινά- Ερεθίσματα που διαπερνούσαν ένα πηκτοειδές 
σώμα ονομαζόμενο «οφθαλμός». 

Όχι. Δεν μπορούσε να αρχίσει να το σκέφτεται αυ
τό. Αν ξεστράτιζε προς τα κει, θα κατέληγε στην από
λυτη τρέλα. 

Τώρα πια ο φόβος του ανευρύσματος είχε περάσει. 
Είχε βγει από την αίθουσα προβολής και ήταν ακόμη 
ζωντανή - ενώ η φίλη της δεν είχε προλάβει ούτε να με
τακινηθεί από το κάθισμα. 

«Θα καλέσω ασθενοφόρο», είπε ο σύζυγος βλέποντας 
το χλομό πρόσωπο και τα άχρωμα χείλη της γυναίκας του. 

«Κάλεσε ταξί», του είπε, ακούγοντας τον ήχο που έ
βγαινε απ' το στόμα της και νιώθοντας τη δόνηση κάθε 
φωνητικής χορδής. 

Να πάει στο νοσοκομείο σήμαινε ότι παραδεχόταν 
πως ήταν πραγματικά πολύ άσχημα: η Μαρί ήταν α-
ποφασισμένη να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή, 
για να ξαναγίνουν όλα όπως πρώτα. 

Βγήκαν απ το φουαγιέ και το τσουχτερό κρύο φά
νηκε να έχει κάποια θετική επίδραση- η Μαρί ανέκτη
σε κάπως τον αυτοέλεγχό της, αν και συνέχιζε να τη δια
κατέχει ο πανικός, ο ανεξήγητος τρόμος. Ενώ ο άντρας 
της, απελπισμένος, προσπαθούσε να βρει ταξί τέτοια 
ώρα μέσα στη νύχτα, εκείνη κάθισε στην άκρη του πε-
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ζοδρομίου και προσπάθησε να μη βλέπει τι βρισκόταν 
τριγύρω - επειδή τα παιδιά που έπαιζαν, τα λεωφορεία 
που περνούσαν, η μουσική που έφτανε από ένα λούνα 
παρκ εκεί κοντά, όλα, έμοιαζαν τελείως σουρεαλιστικά, 
τρομαχτικά και εξωπραγματικά. 

Φάνηκε επιτέλους ένα ταξί. 
«Στο νοσοκομείο», είπε ο άντρας της Μαρί βοηθώ

ντας τη να μπει. 
«Στο σπίτι, για όνομα του θεού», ζήτησε εκείνη. 
Δεν ήθελε άλλα άγνωστα μέρη, ένιωθε απελπισμένα 

την ανάγκη για πράγματα οικεία, ίδια, ικανά να μειώ
σουν το φόβο που τη διακατείχε. 

Καθώς το ταξί κατευθυνόταν προς τον προορισμό 
του, η ταχυκαρδία υποχωρούσε και η θερμοκρασία του 
σώματος της άρχισε να γυρίζει στο κανονικό. 

«Πάω καλύτερα», είπε στον άντρα της. «Θα με πεί
ραξε κάτι που έφαγα». 

Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο κόσμος έμοιαζε και πά
λι ίδιος με αυτόν που γνώριζε απ' τα παιδικά χρόνια 
της. Μόλις είδε τον άντρα της να κατευθύνεται προς το 
τηλέφωνο, τον ρώτησε τι πήγαινε να κάνει. 

«Να φωνάξω ένα γιατρό», απάντησε εκείνος. 
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«Δεν υπάρχει λόγος. Κοίταξε με και θα δεις ότι είμαι 
καλά». 

Το πρόσωπό της είχε ξαναβρεί το χρώμα του, η καρ
διά χτυπούσε κανονικά και ο ανεξέλεγκτος φόβος είχε 
εξαφανιστεί. 

Η Μαρί κοιμήθηκε βαριά εκείνη τη νύχτα και ξύπνησε 
βέβαιη για ένα πράγμα: κάποιος είχε ρίξει ναρκωτικό 
στον καφέ που είχαν πιει πριν μπουν στον κινηματο
γράφο. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα επικίν
δυνο αστείο και ήταν διατεθειμένη -το βραδάκι- να κα
λέσει εισαγγελέα και να πάνε στο μπαρ, για να προ
σπαθήσουν να βρουν τον υπεύθυνο γι' αυτή τη φάρσα. 

Πήγε στη δουλειά, διεκπεραίωσε μερικές υποθέσεις 
που εκκρεμούσαν, προσπάθησε να ασχοληθεί με τα πιο 
διαφορετικά θέματα - η εμπειρία της περασμένης μέ
ρας την είχε αφήσει λίγο φοβισμένη και ήθελε να δεί
ξει στον εαυτό της ότι δε θα επαναλαμβανόταν ποτέ πια. 

Συζήτησε μ' έναν απ' τους συναδέλφους της την ται
νία για το Ελ Σαλβαδόρ και ανέφερε -παρεμπιπτόντως-
ότι είχε πλέον κουραστεί να κάνει κάθε μέρα τα ίδια 
πράγματα. 

«Ίσως έφτασε η ώρα να πάρω σύνταξη». 
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«Είσαι από τις καλύτερες που έχουμε», είπε ο συνά
δελφος. «Και η δικηγορία είναι ένα από τα λίγα επαγ
γέλματα όπου η ηλικία πάντα μετράει υπέρ. Γιατί δεν 
παίρνεις μια μεγάλη άδεια; Σίγουρα θα γυρίσεις με πιο 
πολύ ενθουσιασμό». 

«Θέλω να δώσω αλλαγή κατεύθυνσης στη ζωή μου. 
Να ζήσω μια περιπέτεια, να βοηθήσω τους άλλους, να 
κάνω κάτι που δεν έκανα ποτέ». 

Η συζήτηση σταμάτησε εκεί. Η Μαρί πήγε ως την 
πλατεία, έφαγε σ' ένα εστιατόριο πιο ακριβό απ' ό,τι ε
κείνο στο οποίο συνήθιζε να τρώει πάντα και γύρισε νω
ρίτερα στο γραφείο - από εκείνη τη στιγμή άρχιζε η α
ποχώρησή της. 

Οι υπόλοιποι υπάλληλοι δεν είχαν επιστρέψει ακόμη 
και η Μαρί επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να κοιτάξει 
τη δουλειά που είχε ακόμη πάνω στο γραφείο της. Άνοι
ξε ένα συρτάρι για να πάρει ένα στιλό που το έβαζε πά
ντα στο ίδιο μέρος, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Για ένα 
κλάσμα του δευτερολέπτου σκέφτηκε ότι μάλλον ενερ
γούσε παράξενα, αφού δεν είχε ξαναβάλει το στιλό εκεί 
όπου έπρεπε. 

Αυτό ήταν αρκετό για να ξαναρχίσει να χτυπάει δυ
νατά η καρδιά της και να γυρίσει μ' όλη την ορμή του 
ο τρόμος της προηγούμενης νύχτας. 
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Η Μαρί παρέλυσε. Ο ήλιος που περνούσε απ' τις περ
σίδες έδινε σ' όλα ένα αλλιώτικο χρώμα, πιο ζωηρό, πιο 
επιθετικό, αλλά εκείνη είχε την αίσθηση ότι θα πέθαινε 
την επόμενη στιγμή. Τα πάντα εκεί πέρα ήταν παράξε
να πέρα για πέρα. Τι γύρευε σ' εκείνο το γραφείο; 

Θεέ μου, δεν πιστεύω σε σένα, αλλά βοήθησέ με! 
Την έλουσε και πάλι κρύος ιδρώτας και είδε ότι δεν 

μπορούσε να ελέγξει το φόβο της. Αν έμπαινε κάποιος 
εκείνη τη στιγμή, θα πρόσεχε το τρομαγμένο βλέμμα 
της και ότι ήταν χαμένη. 

Το κρύο. 
Το κρύο την είχε κάνει να νιώσει καλύτερα την προη

γούμενη μέρα, αλλά πώς να φτάσει ως το δρόμο; Πάλι 
αντιλαμβανόταν με κάθε λεπτομέρεια τι της συνέβαινε: 
το ρυθμό της αναπνοής (υπήρχαν στιγμές που ένιωθε ό
τι, αν δεν προσπαθούσε να εισπνεύσει και να εκπνεύσει, 
το σώμα της θα ήταν ανίκανο να το κάνει από μόνο του), 
την κίνηση του κεφαλιού (οι εικόνες μετακινούνταν στο 
χώρο σαν να προέρχονταν από περιστρεφόμενη κάμε
ρα), την καρδιά που χτυπούσε όλο και πιο δυνατά, το 
σώμα που λουζόταν από έναν ιδρώτα ψυχρό και πηχτό. 

Και τον τρόμο. Έναν τελείως ανεξήγητο, πελώριο 
φόβο για οτιδήποτε: να κάνει ένα βήμα, να βγει από κει 
όπου βρισκόταν. 
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Θα περάσει. 
Την προηγουμένη μέρα είχε περάσει, Όμως τώρα 

ήταν στη δουλειά- τι να κάνει; Κοίταξε το ρολόι, που 
της φάνηκε επίσης παράλογος μηχανισμός, με δυο βε
λόνες να γυρίζουν γύρω απ' τον ίδιο άξονα, δείχνοντας 
μια μονάδα χρόνου για την οποία κανείς δεν είχε πει πο
τέ γιατί έπρεπε να είναι το δώδεκα και όχι το δέκα - ό
πως όλες οι άλλες μονάδες μέτρησης του ανθρώπου. Δεν 
πρέπει να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Μου φέρνουν τρέλα. 

Τρέλα. Ίσως αυτή ήταν η σωστή λέξη γι' αυτό που της 
συνέβαινε. Επιστρατεύοντας όλη τη θέλησή της, η Μα-
ρί σηκώθηκε και πήγε προς τις τουαλέτες. Ευτυχώς το 
γραφείο ήταν ακόμη άδειο και κατάφερε να φτάσει εκεί 
όπου ήθελε μέσα σ' ένα λεπτό - το οποίο της φάνηκε αι
ωνιότητα. Έπλυνε το πρόσωπό της και η αίσθηση του αλ
λόκοτου μετριάστηκε· αλλά ο φόβος παρέμενε. 

Θα περάσει, έλεγε μέσα της. Χτες πέρασε. 
Θυμόταν ότι την προηγουμένη μέρα το όλο γεγονός 

είχε διαρκέσει περίπου τριάντα λεπτά. Κλειδαμπαρώ-
θηκε μέσα σε μια απ' τις τουαλέτες, κάθισε στο καπά
κι της λεκάνης και έβαλε το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια. 
Στη θέση αυτή άκουγε τον ήχο της καρδιάς δυνατότερο 
και αμέσως η Μαρί ανασήκωσε το κορμί της. 

Θα περάσει. 
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Έμεινε έτσι θεωρώντας ότι δε γνώριζε πια τον ίδιο 
τον εαυτό της· ήταν ανεπανόρθωτα χαμένη. Άκουσε βή
ματα ανθρώπων να μπαίνουν και να βγαίνουν απ' τις 
τουαλέτες, βρύσες να ανοίγουν και να κλείνουν, ανώ
φελες κουβέντες για κοινότοπα θέματα. Μερικές φορές 
κάποιοι επιχείρησαν να ανοίξουν την πόρτα της τουα
λέτας στην οποία βρισκόταν εκείνη, αλλά η Μαρί άφη
νε ένα μουρμουρητό και κανείς τους δεν επέμενε. Ο ή
χος που έβγαζαν τα καζανάκια ακουγόταν σαν κάτι τρο
μαχτικό, ικανό να γκρεμίσει το κτίριο και να τους στεί
λει όλους στην Κόλαση. 

Όμως -όπως είχε προβλέψει- ο φόβος άρχισε να υ
ποχωρεί και η καρδιά της να επανέρχεται στο φυσιο
λογικό ρυθμό της. Πάλι καλά που η γραμματέας της ή
ταν αρκετά ανίκανη, ώστε να μην προσέξει καν την α
πουσία της· αλλιώς ήδη όλο το γραφείο θα ήταν στις 
τουαλέτες, ρωτώντας τη αν είναι καλά. 

Όταν κατάλαβε ότι κατάφερνε να διατηρήσει και 
πάλι τον αυτοέλεγχό της, η Μαρί άνοιξε την πόρτα, έ
πλυνε το πρόσωπό της επί ώρα και γύρισε στο γραφείο. 

«Σας έφυγε το μακιγιάζ», είπε μια ασκούμενη, «θέ
λετε να σας δανείσω το μεϊκάπ μου;» 

Η Μαρί δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει. Μπήκε 
στο γραφείο, πήρε την τσάντα της, τα προσωπικά είδη 
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της και είπε στη γραμματέα ότι θα περνούσε το υπό
λοιπο της μέρας στο σπίτι. 

«Μα έχετε πολλά ραντεβού!» διαμαρτυρήθηκε η 
γραμματέας. 

«Εσύ δε δίνεις εντολές- τις λαμβάνεις. Θα κάνεις α
κριβώς αυτό που σου λέω: ακύρωσε τα ραντεβού». 

Η γραμματέας ακολούθησε με τα μάτια τη γυναίκα 
με την οποία δούλευε εδώ και τρία χρόνια σχεδόν και 
η οποία ποτέ δεν είχε φανεί αγενής. Κάτι πολύ σοβαρό 
πρέπει να της συνέβαινε: ίσως της είχαν πει ότι ο ά
ντρας της ήταν στο σπίτι με μια ερωμένη και ήθελε να 
συλλάβει το μοιχό επ' αυτοφώρω. 

Είναι ικανή δικηγόρος, ξέρει πως να ενεργήσει, συλλογί
στηκε η κοπέλα. Σίγουρα, αύριο, η κυρία δικηγόρος θα 
της ζητούσε συγνώμη. 

Δεν υπήρξε αύριο. Το ίδιο βράδυ, η Μαρί είχε μια πο
λύωρη συζήτηση με τον άντρα της, στην οποία του πε
ριέγραψε όλα τα συμπτώματα που της είχαν παρου
σιαστεί. Μαζί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ταχυ
καρδίες, ο κρύος ιδρώτας, η αίσθηση του αλλόκοτου, η 
αδυναμία και η έλλειψη αυτοελέγχου, όλα αυτά, μπο
ρούσαν να συνοψιστούν σε μια μόνο λέξη: φόβος. 
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Άντρας και γυναίκα μελέτησαν μαζί τι συνέβαινε. Ε
κείνος σκέφτηκε για καρκίνο στο κεφάλι, αλλά δεν εί
πε τίποτα. Εκείνη σκέφτηκε ότι ήταν προμηνύματα α
πό κάτι τρομερό, αλλά επίσης δεν το είπε. Έψαχναν να 
βρουν κοινό έδαφος, για να μιλήσουν με το λόγο και τη 
λογική ώριμων ανθρώπων. 

«Ίσως θα είναι καλό να κάνεις εξετάσεις», της είπε. 
Η Μαρί συμφώνησε, υπό έναν όρο: κανείς, ούτε καν 

τα παιδιά της, δεν έπρεπε να μάθει τίποτα. 
Την επομένη, στο γραφείο ζήτησε -και της δόθηκε-

άδεια άνευ αποδοχών για τριάντα μέρες. Ο άντρας της 
σκέφτηκε να πάνε στην Αυστρία, όπου βρίσκονταν οι 
μεγάλοι ειδικοί στις ασθένειες του εγκεφάλου, αλλά η 
Μαρί αρνιόταν να φύγει απ' το σπίτι - οι κρίσεις ήταν 
τώρα πιο συχνές και διαρκούσαν περισσότερο. 

Με πολύ κόπο και με τη βοήθεια ηρεμιστικών, οι δυο 
τους πήγαν σ' ένα νοσοκομείο της Λιουμπλιάνας και η 
Μαρί υποβλήθηκε σε πλήθος εξετάσεων. Δε βρέθηκε 
τίποτα το μη φυσιολογικό, ούτε καν ανεύρυσμα, γεγο
νός που καθησύχασε τη Μαρί για τα χρόνια που έρχο
νταν. 

Όμως οι κρίσεις πανικού συνεχίστηκαν. Ενώ ο σύ
ζυγος ασχολιόταν με τα ψώνια και το μαγείρεμα, η Μα
ρί καθάριζε το σπίτι καθημερινά και μετά μανίας, για 
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να κρατάει το μυαλό της απασχολημένο με άλλα πράγ
ματα. Άρχισε να διαβάζει όλα τα βιβλία ψυχιατρικής 
που έβρισκε, αλλά σταμάτησε γρήγορα, επειδή της φαι
νόταν ότι ταυτιζόταν με καθεμιά απ' τις ασθένειες που 
περιέγραφαν. 

Το τρομερότερο όλων ήταν ότι οι κρίσεις της ήταν 
πλέον οικείες, αλλά και πάλι η Μαρί ένιωθε φόβο, α
ποξένωση από την πραγματικότητα, ανικανότητα να έ
χει έλεγχο του εαυτού της. Εκτός απ' αυτό, άρχισε να 
νιώθει ενοχές για τον άντρα της, ο οποίος ήταν ανα
γκασμένος να δουλεύει διπλά, αναλαμβάνοντας τις δι
κές της δουλειές ως νοικοκυράς - με εξαίρεση την κα
θαριότητα. 

Καθώς περνούσαν οι μέρες και η κατάσταση δεν ό
δευε προς λύση, η Μαρί άρχισε να αισθάνεται -και να 
εξωτερικεύει- μεγάλο εκνευρισμό. Όλα γίνονταν αιτία 
να χάνει την ψυχραιμία της και να αρχίζει να φωνάζει-

η κατάσταση αυτή κατέληγε πάντα σ' ένα παθολογικό 
κλάμα. 

Μετά από τριάντα μέρες, εμφανίστηκε στο σπίτι ο συ
νεργάτης της Μαρί στο γραφείο. Τηλεφωνούσε καθη
μερινά, αλλά η Μαρί δεν απαντούσε στο τηλέφωνο ή έ-
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λεγε στον άντρα της να πει ότι είναι απασχολημένη. Ε
κείνο το βράδυ, όμως, ο συνάδελφός της στήθηκε και 
χτυπούσε το κουδούνι, μέχρι που εκείνη του άνοιξε την 
πόρτα, 

Η Μαρί είχε περάσει ένα ήσυχο πρωινό. Ετοίμασε 
τσάι, κουβέντιασαν για το γραφείο. Ο συνάδελφος τη 
ρώτησε πότε θα γυρίσει στη δουλειά. 

«Ποτέ πια», ήταν η απάντηση. 
Ο άντρας θυμήθηκε τη συζήτηση τους για το Ελ Σαλ

βαδόρ. 
«Πάντα έδινες τον καλύτερο εαυτό σου και έχεις το 

δικαίωμα να επιλέξεις αυτό που επιθυμείς», της είπε, 
χωρίς ίχνος δυσαρέσκειας στη φωνή. «Όμως πιστεύω 
ότι η δουλειά, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι η καλύτερη 
θεραπεία. Κάνε τα ταξίδια σου, γνώρισε τον κόσμο, γί
νε χρήσιμη όπου θεωρείς ότι σε χρειάζονται, αλλά η 
πόρτα του γραφείου θα είναι ανοιχτή περιμένοντας την 
επιστροφή σου». 

Ακούγοντάς το, η Μαρί ξέσπασε σε λυγμούς - όπως 
συνήθιζε με μεγάλη ευκολία τώρα τελευταία. 

Ο συνεργάτης την περίμενε να ηρεμήσει. Ως καλός 
δικηγόρος, δε ρώτησε τίποτα· ήξερε ότι είχε περισσό
τερες πιθανότητες να αποσπάσει μια απάντηση με τη 
σιωπή του απ' ό,τι με μια ερώτηση. 
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Έτσι κι έγινε. Η Μαρί διηγήθηκε την ιστορία από το 
γεγονός στον κινηματογράφο έως τις πρόσφατες υστε
ρικές κρίσεις της με τον άντρα της, που τόσο πολύ τη 
στήριζε. 

«Είμαι τρελή», είπε. 
«Είναι ένα ενδεχόμενο», απάντησε εκείνος με τον α

έρα κάποιου που κατανοεί τα πάντα αλλά και τρυφε-
ράδα στη φωνή. «Σ' αυτή την περίπτωση, δύο πράγμα
τα μπορείς να κάνεις: να ακολουθήσεις μια θεραπεία ή 
να μείνεις άρρωστη». 

«Δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό που αισθάνομαι. Έ
χω ακόμη πλήρη έλεγχο των νοητικών λειτουργιών μου 
και τα νεύρα μου είναι τεντωμένα, επειδή αυτή η κατά
σταση κρατάει καιρό. Όμως δεν παρουσιάζω τα κλα
σικά συμπτώματα της τρέλας - όπως απώλεια αντίλη
ψης της πραγματικότητας, αδιαφορία ή ανεξέλεγκτη ε
πιθετικότητα. Μόνο φόβο». 

«Αυτό λένε όλοι οι τρελοί: ότι είναι φυσιολογικοί». 
Γέλασαν και η Μαρί ετοίμασε λίγο τσάι ακόμη. Συζή

τησαν για τον καιρό, για την ανεξαρτησία της Σλοβενίας, 
για τις εντάσεις που εμφανίζονταν τώρα μεταξύ Κροατίας 
και Γιουγκοσλαβίας. Η Μαρί έβλεπε τηλεόραση όλη τη 
μέρα και ήταν πολύ καλά ενημερωμένη για όλα. 

Πριν φύγει, ο συνεργάτης ξαναέθιξε το θέμα. 
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«Πρόσφατα άνοιξε ένα ίδρυμα στην πόλη», είπε. «Κε
φάλαια απ' το εξωτερικό και θεραπεία όπως σε ανε
πτυγμένα κράτη». 

«Θεραπεία για τι;» 
«Συναισθηματικές ανισορροπίες· ας το πούμε έτσι. 

Και σίγουρα ο υπερβολικός φόβος αποτελεί ανισορρο
πία» 

Η Μαρί υποσχέθηκε να το σκεφτεί, αλλά δεν πήρε 
καμιά απόφαση σχετικά. Συνέχισε να έχει κρίσεις πα
νικού για ένα μήνα ακόμη, μέχρι που κατάλαβε ότι όχι 
μόνο η προσωπική ζωή της αλλά και ο γάμος της ήταν 
υπό κατάρρευση. Ζήτησε πάλι μερικά ηρεμιστικά και 
τόλμησε να βγει απ' το σπίτι - για δεύτερη φορά μέσα 
σε εξήντα μέρες. 

Πήρε ταξί και πήγε στο νέο ίδρυμα. Στο δρόμο ο ο
δηγός τη ρώτησε αν πήγαινε για επίσκεψη. 

«Λένε ότι είναι πολύ άνετα, αλλά ακούγεται επίσης ό
τι οι τρελοί είναι μανιακοί και ότι οι θεραπείες περι
λαμβάνουν ηλεκτροσόκ». 

«Πάω για επίσκεψη», απάντησε η Μαρί. 

Δε χρειάστηκε παρά μια ώρα συζήτησης για να πάρουν 
τέλος τα βάσανα δυο μηνών για τη Μαρί. Ο διευθυντής 
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του ιδρύματος -ένας ψηλός άντρας με βαμμένα μαύρα 
μαλλιά, που άκουγε στο όνομα δόκτωρ Ιγκόρ- εξήγησε 
ότι επρόκειτο απλώς για το σύνδρομο του πανικού, α
σθένεια που είχε γίνει πρόσφατα αποδεκτή από τους 
διεθνείς ψυχιατρικούς κύκλους. 

«Αυτό δε θα πει ότι η ασθένεια είναι καινούρια», ε
ξήγησε προσέχοντας να γίνει κατανοητός. «Οι άνθρω
ποι που έπασχαν απ' αυτή συνήθιζαν να το κρύβουν, 
φορουμενοι μήπως τους πάρουν για τρελούς. Είναι απλά 
και μόνο μια χημική ανισορροπία στον οργανισμό, ό
πως η κατάθλιψη». 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ τής έγραψε μια συνταγή και της ζή
τησε να γυρίσει στο σπίτι. 

«Δε θέλω να γυρίσω τώρα», απάντησε η Μαρί. «Α
κόμη και με όσα μου είπατε, δε θα έχω το κουράγιο να 
βγω στο δρόμο. Ο γάμος μου έχει μετατραπεί σε κόλα
ση και πρέπει να αφήσω τον άντρα μου να ξεκουραστεί 
μετά από τόσους μήνες που πέρασε φροντίζοντας με». 

Όπως συνέβαινε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις -αφού 
οι μέτοχοι ήθελαν το ίδρυμα να λειτουργεί με μέγιστη 
πληρότητα-, ο δόκτωρ Ιγκόρ δέχτηκε τον εγκλεισμό 
της, μολονότι κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν απαραίτη
τος. 
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Η Μαρί έλαβε την προσήκουσα θεραπευτική αγωγή, 
ψυχολογική υποστήριξη, και τα συμπτώματα μετριά
στηκαν - μέχρι που εξαφανίστηκαν τελείως. 

Σ' αυτό το διάστημα, όμως, η ιστορία του εγκλεισμού 
της έγινε γνωστή σε όλη τη μικρή πολιτεία της Λιου
μπλιάνας. Ο συνεργάτης της, χρόνια φίλος, που την εί
χε συντροφέψει σε ατελείωτες ώρες ευθυμίας αλλά και 
άγχους, ήρθε να την επισκεφθεί στη «Βιλέτ». Τη συνε
χάρη για το θάρρος της να ακούσει τη συμβουλή του 
και να γυρέψει βοήθεια. Όμως ύστερα είπε το λόγο για 
τον οποίο είχε πάει: 

«Ίσως ήρθε πράγματι η ώρα να αποσυρθείς». 
Η Μαρί κατάλαβε τι σήμαιναν αυτά τα λόγια: κανείς 

δε θα εμπιστευόταν τις υποθέσεις του σε μια δικηγόρο 
που είχε διατελέσει τρόφιμος άσυλου. 

«Εσύ είπες ότι η δουλειά είναι η καλύτερη θεραπεία. 
Πρέπει να επιστρέψω, ακόμη κι αν είναι για πολύ λίγο». 

Η Μαρί ανέμενε την οποιαδήποτε αντίδραση, αλλά 
εκείνος δεν είπε τίποτα. Και η Μαρί συνέχισε: 

«Εσύ ο ίδιος μου πρότεινες να κάνω θεραπεία. Όταν 
εγώ σκεφτόμουν τη σύνταξη, σκεφτόμουν να φύγω νική
τρια, ολοκληρωμένη, με την ελεύθερη και αυτόβουλη α
πόφασή μου. Δε θέλω να αφήσω τη δουλειά μου έτσι, σαν 
ηττημένη. Δώσ' μου τουλάχιστον τη δυνατότητα να ανα-
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κτήσω την αυτοεκτίμησή μου και ύστερα θα ζητήσω σύ
νταξη». 

Ο δικηγόρος ξερόβηξε. 
«Εγώ πρότεινα να κάνεις θεραπεία, όχι να μπεις σε 

άσυλο». 
«Μα ήταν ζήτημα επιβίωσης. Δεν μπορούσα πια να 

βγω έξω, ο γάμος μου διαλυόταν». 
Η Μαρί ήξερε ότι ξόδευε τα λόγια της. Ό,τι κι αν έ

κανε δε θα κατόρθωνε να τον μεταπείσει - στο κάτω κά
τω διακυβευόταν το κύρος του δικηγορικού γραφείου. 
Μολαταύτα έκανε άλλη μια προσπάθεια: 

«Εδώ μέσα έχω συμβιώσει με δύο τύπους ανθρώπων: 
εκείνους που δεν έχουν πιθανότητες να επιστρέψουν στην 
κοινωνία κι εκείνους που έχουν θεραπευτεί εντελώς, αλ
λά προτιμούν να παριστάνουν τους τρελούς για να μην 
αντιμετωπίσουν τις ευθύνες της ζωής. θέλω και έχω α
νάγκη να ξαναγαπήσω τον εαυτό μου- πρέπει να τον πεί
σω ότι είμαι ικανή να παίρνω η ίδια τις αποφάσεις μου. 
Δεν μπορώ να ωθούμαι σε πράγματα που δεν επέλεξα». 

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά σφάλματα στη ζωή 
μας», είπε ο δικηγόρος. «Εκτός από ένα: αυτό που μας 
καταστρέφει». 

Δεν ωφελούσε να συνεχιστεί η συζήτηση- κατά τη δι
κή του γνώμη η Μαρί είχε διαπράξει το μοιραίο σφάλμα. 

202 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

Δυο μέρες αργότερα ανήγγειλαν την επίσκεψη άλλου 
δικηγόρου - αυτή τη φορά από άλλο γραφείο, θεωρού
μενο ως ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των, τώρα πια, 
πρώην συνεργατών της. Η Μαρί αναθάρρησε: ίσως ο δι
κηγόρος είχε μάθει ότι ήταν ελεύθερη να δουλέψει αλ
λού και θα είχε την ευκαιρία να ξαναβρεί τη θέση της 
στον κόσμο. 

Ο δικηγόρος μπήκε στην αίθουσα επισκέψεων, κά
θισε μπροστά της, χαμογέλασε, τη ρώτησε αν είναι κα
λύτερα και έβγαλε μερικά χαρτιά από την τσάντα του. 

«Βρίσκομαι εδώ για λογαριασμό του συζύγου σας», 
είπε. «Πρόκειται για αίτηση διαζυγίου. Φυσικά θα α
ναλάβει τα νοσοκομειακά έξοδα για όσο καιρό παρα
μείνετε εδώ». 

Αυτή τη φορά η Μαρί δεν αντέδρασε. Υπέγραψε τα 
πάντα, αν και γνώριζε ότι -σύμφωνα με το δίκαιο που 
είχε σπουδάσει- μπορούσε να παρατείνει επ' αόριστον 
τη διαμάχη. Ύστερα, πήγε στο δόκτορα Ιγκόρ και είπε 
ότι είχαν επιστρέψει τα συμπτώματα πανικού. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ ήξερε ότι του έλεγε ψέματα, ωστό
σο παρέτεινε τον εγκλεισμό για αόριστο χρονικό διά
στημα. 
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ντουαρντ παρέμενε όρθιος δίπλα στο πιάνο. 

«Είμαι κουρασμένη, Έντουαρντ. Πρέπει να κοιμη
θώ». 

Θα της άρεσε να συνεχίσει να παίζει για χάρη του, 
ανακαλώντας στη θολωμένη μνήμη της όλες τις σονά
τες, τα ρέκβιεμ και τα αντάτζιο που γνώριζε - επειδή ο 
Έντουαρντ ήξερε να θαυμάζει χωρίς να απαιτεί. Όμως 
το σώμα της δεν άντεχε άλλο. 

Ήταν τόσο όμορφος άντρας! Αν έβγαινε μόνο για λί
γο από τον κόσμο του και την έβλεπε ως γυναίκα, τότε 
οι στερνές νύχτες της σ' αυτό τον κόσμο θα μπορούσαν 
να είναι οι πιο όμορφες της ζωής της, επειδή ο Έντου
αρντ ήταν ο μόνος ικανός να κατανοήσει ότι η Βερόνι
κα ήταν καλλιτέχνης. Είχε δημιουργήσει μ' αυτό τον άν
θρωπο ένα δεσμό όπως δεν μπόρεσε να κάνει με κανέ
ναν άλλο: μέσω της γνήσιας συγκίνησης που προκαλεί 
μια σονάτα ή ένα μενουέτο. 

Ο Έντουαρντ ήταν ο ιδανικός άντρας. Ευαίσθητος, 
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μορφωμένος, που είχε καταστρέψει έναν αδιάφορο κό
σμο για να τον επαναπλάσει μέσα στο μυαλό του, αυτή 
τη φορά με νέα χρώματα, πρόσωπα και ιστορίες. Και 
αυτός ο καινούριος κόσμος περιλάμβανε μια γυναίκα, 
ένα πιάνο και ένα φεγγάρι που όλο και γέμιζε. 

«Θα μπορούσα να σ' ερωτευτώ αμέσως τώρα, να σου 
παραδώσω όσα έχω και δεν έχω», είπε ξέροντας ότι ε
κείνος δεν μπορούσε να την καταλάβει. «Μου ζητάς μό
νο λίγη μουσική, αλλά ξέρω ότι είμαι κάτι παραπάνω 
απ' ό,τι νόμιζα ότι ήμουν και θα ήθελα να μοιραστώ κι 
άλλα πράγματα που μπόρεσα να κατανοήσω». 

Ο Έντουαρντ χαμογέλασε. Να είχε καταλάβει; Η Βε
ρόνικα φοβήθηκε -το σαβουάρ βιβρ έλεγε ότι δεν είναι 
πρέπον να μιλάει για έρωτα τόσο άμεσα και μάλιστα 
ποτέ μ' έναν άντρα που έχει δει τόσο λίγες φορές· αλλά 
αποφάσισε να συνεχίσει, αφού δεν είχε τίποτα να χάσει. 

«Είσαι ο μόνος άντρας πάνω στη Γη που μπορώ να 
τον ερωτευτώ, Έντουαρντ. Απλά και μόνο επειδή, όταν 
πεθάνω, δε θα σου λείψω. Δεν ξέρω τι νιώθει ο σχιζο
φρενής, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να νιώθει νοσταλγία 

»Ίσως αρχικά να σε παραξενέψει το γεγονός ότι δε 
θα υπάρχει πια μουσική τα βράδια· αλλά πάντα, όταν 
θα βγαίνει το φεγγάρι, θα βρίσκεις κάποιον διατεθει-
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μένο να παίξει σονάτες, ιδίως στο άσυλο - αφού όλοι ε
δώ πέρα είμαστε σεληνιασμένοι». 

Δεν ήξερε ποια ήταν η σχέση των τρελών με τη σε-
λήνη, αλλά πρέπει_να ήταν πολύ ισχυρή, αφού μ'αυτή 
τη λέξη χαρακτήριζαν τους ψυχικά ασθενείς. 

«Oύτε και σε μένα θα λείψεις, 'Έντουαρντ, επειδή θα 
έχω πεθάνει και θα 'μαι μακριά. Κι αφού δε φοβάμαι να 
σε χάσω, δε με νοιάζει,τι θα σκεφτείς για μένα. Εγώ έ-
παιξα σήμερα για σένα σαν μια γυναίκα ερωτευμένη. Ή-
ταν υπέροχα. Ήταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου». 

Κοίταξε έξω τη Μαρί. Θυμήθηκε τα λόγια της. Και ξα
νακοίταξε τον νεαρό μπροστά της. 

Η Βερόνικα έβγαλε το πουλόβερ και πλησίασε τον Έ-
ντουαρντ - αν ήταν να κάνει κάτι, έπρεπε να το κάνει 
τώρα. Η Μαρί δε θα άντεχε για πολύ ακόμη το κρύο 
που έκανε έξω και σύντομα θα ξανάμπαινε μέσα. 

Εκείνος πισωπάτησε. Η απορία στα μάτια του ήταν 
άλλη: Πότε θα γύριζε στο πιάνο; Πότε θα έπαιζε νέα 
μουσική, για να του γεμίσει την ψυχή με τα ίδια χρώ
ματα και πάθη, τους ίδιους πόνους και τις χαρές εκεί
νων των τρελών συνθετών που είχαν αγγίξει τόσες γενιές 
με τα έργα τους; 
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«Αυτή η γυναίκα έξω μου είπε: "Αυνανίσου. Μάθε ως 
που θέλεις να φτάσεις". Άραγε μπορώ να πάω πιο μα
κριά απ' όσο πήγαινα πάντα;» 

Του έπιασε το χέρι και θέλησε να τον οδηγήσει στον 
καναπέ, αλλά ο Έντουαρντ αρνήθηκε ευγενικά. Προτι
μούσε να μείνει όρθιος εκεί όπου στεκόταν, περιμένο
ντας υπομονετικά από εκείνη να ξαναρχίζει να παίζει. 

Η Βερόνικα στάθηκε αμήχανη, αλλά ύστερα αντιλή
φθηκε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει. Ήταν πεθαμένη. 
Τι ωφελούσε να συνεχίσει να τρέφει φόβους και προ
καταλήψεις, που πάντα περιόριζαν τη ζωή της; Έβγα
λε την μπλούζα, το παντελόνι, το σουτιέν, το καλτσόν 
και έμεινε γυμνή μπροστά του. 

Ο Έντουαρντ γέλασε. Η Βερόνικα δεν κατάλαβε για
τί, αλλά τον είδε που γελούσε. Πήρε απαλά το χέρι του 
και το έβαλε πάνω στο αιδοίο της; το χέρι έμεινε εκεί, 
ακίνητο. Η Βερόνικα εγκατέλειψε αυτή την ιδέα και το 
τράβηξε. 

Κάτι την ερέθιζε πολύ περισσότερο από μια σωμα
τική επαφή μ' αυτό τον άντρα: το γεγονός ότι μπορού
σε να κάνει ό,τι ήθελε, ότι δεν υπήρχαν περιορισμοί -
εκτός απ' τη γυναίκα έξω, που μπορούσε να μπει ανά 
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πάσα στιγμή, κανένας άλλος δεν πρέπει να ήταν ξύ
πνιος. 

Το αίμα άρχισε να ρέει πιο γρήγορα και το κρύο που 
ένιωθε όταν γδύθηκε εξαφανιζόταν. Στέκονταν οι δυο 
τους πρόσωπο με πρόσωπο: εκείνη γυμνή, εκείνος τε
λείως ντυμένος. Η Βερόνικα κατέβασε το χέρι στο αιδοίο 
της και άρχισε να αυνανίζεται. το είχε ξανακάνει πα
λιά, μόνη ή και με συντρόφους - αλλά ποτέ σε τέτοια πε
ρίπτωση, όπου ο άντρας δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέ
ρον γι' αυτό που συνέβαινε. 

Κι αυτό την ερέθιζε, την ερέθιζε πολύ. Όρθια, με τα 
πόδια ανοιχτά, η Βερόνικα άγγιζε το αιδοίο της, τα στή
θη της, τα μαλλιά της, δίνοντας τον εαυτό της όσο πο
τέ άλλοτε, όχι τόσο επειδή ήθελε να δει τον νεαρό να 
βγαίνει απ' τον απόμακρο κόσμο του, αλλά επειδή πο
τέ δεν είχε δοκιμάσει κάτι τέτοιο. 

Άρχισε να μιλάει, να λέει πράγματα αδιανόητα, τα ο
ποία οι γονείς, οι φίλοι, οι προγονοί της θα θεωρούσαν 
ό,τι πιο βρόμικο υπάρχει στον κόσμο. Ήρθε ο πρώτος 
οργασμός και δάγκωσε τα χείλη για να μη φωνάξει α
πό ηδονή. 

Ο Έντουαρντ την κοιτούσε. Είχε μια διαφορετική 
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λάμψη στα μάτια του, φαινόταν κάτι να καταλαβαίνει, 
ακόμη και αν ήταν μόνο η ενέργεια, η θέρμη, ο ιδρώ
τας, η οσμή που ανέδιδε το κορμί της. Η Βερόνικα δεν 
είχε ακόμη ικανοποιηθεί. Γονάτισε και άρχισε πάλι να 
αυνανίζεται. 

Ήθελε να πεθάνει από ηδονή, από ευχαρίστηση, 
φέρνοντας στη σκέψη και πραγματοποιώντας όλα όσα 
της ήταν πάντα απαγορευμένα: ικέτεψε τον άντρα να 
την αγγίξει, να την υποτάξει, να τη μεταχειριστεί όπως 
του έκανε κέφι. Ήθελε να είναι εκεί και η Ζέντκα, για
τί η μια γυναίκα ξέρει πώς να αγγίζει το κορμί της άλ
λης όπως κανένας άντρας δεν μπορεί, αφού γνωρίζει ή
δη όλα τα μυστικά του. 

Γονατιστή, μπροστά σ' εκείνο τον άντρα, αισθάνθη
κε να την παίρνει και να την αγγίζει και μεταχειριζόταν 
αισχρά λόγια για να περιγράψει τι ήθελε να της κάνει. 
Νέος οργασμός ερχόταν αυτή τη φορά πιο ισχυρός α
πό ποτέ, σαν τα πάντα γύρω της να πήγαιναν να εκρα
γούν. Θυμήθηκε την καρδιακή προσβολή που έπαθε ε
κείνο το πρωινό, αλλά αυτό δεν είχε πια καμιά σημασία· 
θα πέθαινε σε μια έκρηξη οργασμού. Ένιωσε τον πει
ρασμό να πιάσει το πέος του Έντουαρντ, που βρισκό
ταν ακριβώς μπροστά στο πρόσωπο της, αλλά δεν ήθε
λε να διακινδυνεύσει να χαλάσει εκείνη τη στιγμή· πή-
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γαινε μακριά, πολύ μακριά, ακριβώς όπως είχε πει η 
Μαρί. 

Φαντάστηκε τον εαυτό της βασίλισσα και σκλάβα, 
αφέντρα και δούλα. Με τη φαντασία της έκανε έρωτα 
με λευκούς, μαύρους, κίτρινους, ομοφυλόφιλους, ζη
τιάνους. Ανήκε σε όλους και όλοι μπορούσαν να της κά
νουν τα πάντα. Είχε έναν, δυο, τρεις συνεχείς οργα
σμούς. Φαντάστηκε όσα δεν είχε φανταστεί ποτέ πριν 
- και παραδόθηκε σε ό,τι πιο ποταπό και πιο αγνό. Στο 
τέλος, δεν μπόρεσε πια να συγκρατηθεί και φώναξε δυ
νατά από ηδονή, απ' τον πόνο των διαδοχικών οργα
σμών, απ' το πλήθος αντρών και γυναικών που είχαν 
μπει και είχαν βγει απ' το κορμί της, μέσα από τις πύ
λες του μυαλού της. 

Ξάπλωσε στο πάτωμα και αφέθηκε εκεί βουτηγμένη 
στον ιδρώτα και με την ψυχή γαληνεμένη. Είχε κρύψει 
τις μυστικές επιθυμίες της από τον εαυτό της, χωρίς πο
τέ να ξέρει ακριβώς το γιατί - και δεν είχε ανάγκη από 
απάντηση. Αρκούσε που έκανε αυτό που είχε κάνει: εί
χε δοθεί ολοκληρωτικά. 

Σιγά σιγά το Σύμπαν επέστρεφε στη θέση του και η Βε
ρόνικα σηκώθηκε. Ο Έντουαρντ έμεινε όλη την ώρα α-
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κινητος, αλλά κάτι φαινόταν να έχει αλλάξει πάνω του: 
τα μάτια του έδειχναν μια τρυφερότητα πολύ κοντινή σ' 
αυτό τον κόσμο. 

Ήταν τόσο ωραία, που βλέπω αγάπη σε όλα. Ακόμη και στα 
μάτια ενός σχιζοφρενούς. 

Άρχισε να φοράει τα ρούχα της, όταν ένιωσε μια τρί
τη παρουσία στην αίθουσα. 

Ήταν εκεί η Μαρί. Η Βερόνικα δεν ήξερε πότε μπή
κε, τι είχε ακούσει και τι είχε δει, αλλά και πάλι δεν έ
νιωθε ντροπή ή φόβο. Την κοίταξε όπως κοιτάμε έναν 
άνθρωπο που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. 

«Έκανα αυτό που πρότεινες», είπε. «Έφτασα μα
κριά». 

Η Μαρί παρέμεινε σιωπηλή· είχε ξαναζήσει κάποιες 
πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής της και ένιωθε μια μι
κρή αδιαθεσία. Ίσως ήταν ώρα να επιστρέψει στον κό
σμο, να αντιμετωπίσει την κατάσταση εκεί έξω, να πει 
ότι όλοι μπορούσαν να είναι μέλη μιας μεγάλης «Αδελ
φότητας», ακόμη και χωρίς να έχουν γνωρίσει από μέ
σα κάποιο άσυλο. 

Όπως εκείνη η κοπέλα, για παράδειγμα, που ο μό
νος λόγος για τον οποίο βρισκόταν στη «Βιλέτ» ήταν ό
τι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ποτέ δεν είχε γνω
ρίσει πανικό, φόβο, κατάθλιψη, μυστικιστικά οράμα-
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τα, ψυχώσεις, τους περιορισμούς που μπορεί να μας θέ
σει ο ανθρώπινος νους. Αν και είχε γνωρίσει τόσους ά
ντρες, ποτέ δεν είχε γευτεί τις πιο κρυφές των επιθυ-
μιών της - με αποτέλεσμα να της είναι άγνωστη η μισή 
ζωή της. Αχ, να μπορούσαν όλοι να γνωρίσουν και να 
συμβιώσουν με την εσωτερική τρέλα τους! Θα ήταν χει
ρότερος ο κόσμος; Όχι, οι άνθρωποι θα ήταν πιο δί
καιοι και πιο ευτυχισμένοι. 

«Γιατί δεν το έκανα αυτό ποτέ πριν;» 
«Θέλει να του παίξεις κι άλλη μουσική», είπε η Μα-

ρί κοιτάζοντας τον Έντουαρντ. «Του αξίζει, μου φαίνε
ται». 

«Θα το κάνω, αλλά απάντησέ μου: Γιατί δεν το έκα
να αυτό ποτέ πριν; Αν είμαι ελεύθερη, αν μπορώ να σκε
φτώ οτιδήποτε θέλω, γιατί πάντα απέφευγα να φαντα
στώ απαγορευμένες καταστάσεις;» 

«Απαγορευμένες; Άκουσε. Έχω υπάρξει δικηγόρος 
και γνωρίζω τους νόμους. Ήμουν επίσης καθολική και 
ήξερα απέξω μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής. Τι εν
νοείς "απαγορευμένες";» 

Η Μαρί την πλησίασε και τη βοήθησε να φορέσει το 
πουλόβερ. 

«Κοίταξε με καλά στα μάτια και μην ξεχάσεις αυτό που 
θα σου πω. Υπάρχουν μόνο δύο απαγορευμένα πράγμα-

213 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

τα -ένα απ το νόμο των ανθρώπων κι ένα απ' το νόμο του 
Θεού: ποτέ μην εξαναγκάζεις τον άλλο να δεχτεί μια σχέ-

ση, αυτό θεωρείται βιασμός- και ποτέ μην έχεις σχέσεις με 
παιδιά, γιατί αυτό είναι το χειρότερο από τα αμαρτήμα-

τα. Πέρα απ' αυτά, είσαι ελεύθερη. Πάντα υπάρχει κά
ποιος που να επιθυμεί ακριβώς το ίδιο που θες κι εσύ». 

Η Μαρί δεν είχε την υπομονή να καθίσει να διδάσκει 
σημαντικές αλήθειες σε κάποια που σύντομα θα πέ
θαινε. Μ' ένα χαμόγελο είπε «καληνύχτα» και αποχώ
ρησε. 

Ο Έντουαρντ δεν κουνήθηκε, περιμένοντας τη μου
σική του. Η Βερόνικα έπρεπε να τον ανταμείψει για την 
πελώρια ευχαρίστηση που της χάρισε, μόνο με το να 
στέκεται μπροστά της, αντικρίζοντας την τρέλα της χω
ρίς φόβο ή απέχθεια. Κάθισε στο πιάνο και ξανάρχισε 
να παίζει. 

Ένιωθε την ψυχή της ελαφριά και δεν την ταλάνιζε 
πια ούτε ο φόβος του θανάτου. Είχε ζήσει αυτό που πά
ντα έκρυβε απ' τον εαυτό της. Είχε βιώσει την ηδονή 
της παρθένας και της πόρνης, της σκλάβας και της βα
σίλισσας - περισσότερο σκλάβας παρά βασίλισσας. 

Εκείνη τη νύχτα, σαν από θαύμα, όλα τα τραγούδια 
που ήξερε ήρθαν στο μυαλό της και χάρισε στον Έντου
αρντ σχεδόν όση ευχαρίστηση της είχε δώσει και εκείνος. 
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ΜΌΛΙΣ ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΦΩΣ, ο δόκτωρ Ιγκόρ έμεινε έκπληκτος 
βλέποντας την κοπέλα καθισμένη στην αίθουσα ανα
μονής του γραφείου του. 

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και η μέρα μου είναι κλει
σμένη». 

«Το ξέρω ότι είναι νωρίς», είπε εκείνη. «Και η μέρα 
ακόμη δεν άρχισε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, μόνο λι
γάκι. Χρειάζομαι βοήθεια». 

Είχε κύκλους κάτω απ' τα μάτια και το δέρμα της εί
χε χάσει τη στιλπνότητά του - τυπικά συμπτώματα για 
άνθρωπο που πέρασε όλη τη νύχτα άυπνος. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ αποφάσισε τελικά να την αφήσει 
να μπει. 

Της είπε να καθίσει, άναψε το φως του γραφείου και 
τράβηξε τις κουρτίνες, θα ξημέρωνε σε λιγότερο από 
μια ώρα και σύντομα θα μπορούσε να κάνει οικονομία 
στο ηλεκτρικό - οι μέτοχοι πάντα σκέφτονταν τα έξοδα, 
όσο ασήμαντα και αν ήταν. 
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Έριξε μια γρήγορη ματιά στην ατζέντα του: η Ζέντκα εί
χε υποστεί το τελευταίο ινσουλινικό σοκ της και είχε α
ντιδράσει καλά - ή, καλύτερα, είχε επιβιώσει απ' αυτή την 
απάνθρωπη θεραπεία. Πάλι καλά που σ' αυτή τη συγκε
κριμένη περίπτωση ο δόκτωρ Ιγκόρ είχε απαιτήσει από 
το συμβούλιο του νοσοκομείου την υπογραφή δήλωσης 
με την οποία αναλάμβανε την ευθύνη για τις συνέπειες. 

Άρχισε να εξετάζει τις εκθέσεις. Δυο τρεις ασθενείς 
είχαν παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά στη διάρ
κεια της νύχτας, σύμφωνα με αναφορές των νοσοκόμων 
- ένας από αυτούς ήταν ο Έντουαρντ, που είχε γυρίσει 
στο θάλαμό του στις τέσσερις το πρωί και αρνήθηκε να 
πάρει τα χάπια για τον ύπνο. Ο δόκτωρ Ιγκόρ έπρεπε 
να πάρει μέτρα: όσο φιλελεύθερη και αν ήταν η «Βιλέτ» 
εσωτερικά, ήταν απαραίτητο να κρατήσουν την εικόνα 
ενός συντηρητικού και αυστηρού ιδρύματος. 

«Έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας ζητήσω», είπε η 
κοπέλα. 

Όμως ο δόκτωρ Ιγκόρ δεν της έδωσε σημασία. Πή
ρε ένα στηθοσκόπιο και άρχισε να ακροάζεται τους 
πνεύμονες και την καρδιά της. Έλεγξε τα αντανακλα
στικά της και εξέτασε το βυθό του αμφιβληστροειδούς 
με ένα μικρό φορητό φακό. Είδε ότι δεν είχε πια σχε
δόν καθόλου σημάδια δηλητηρίασης από Βιτριόλι - ή 
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Πικρία, όπως όλοι προτιμούσαν να την ονομάζουν. 
Στη συνέχεια σήκωσε το τηλέφωνο και ζήτησε από τη 

νοσοκόμα να φέρει ένα φάρμακο με πολύπλοκο όνομα. 
«Απ' ό,τι φαίνεται, δεν έκανες την ένεση σου χτες τη 

νύχτα», της είπε. 
«Όμως νιώθω καλύτερα». 
«Φαίνεται στο πρόσωπό σου: μαύροι κύκλοι, κούρα

ση, βραδύτητα αντανακλαστικών! Εάν θέλεις να εκμε
ταλλευτείς το λίγο χρόνο που σου μένει, κάνε, σε παρα
καλώ, ό,τι λέω εγώ». 

«Ακριβώς γι' αυτό είμαι εδώ. Για να εκμεταλλευτώ 
το λίγο χρόνο μου, αλλά με το δικό μου τρόπο. Πόσος 
καιρός μένει;» 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ την κοίταξε πάνω απ' τα γυαλιά του. 
«Μπορείτε να μου απαντήσετε», επέμεινε η Βερόνι

κα. «Δε νιώθω πια φόβο, ούτε αδιαφορία ούτε τίποτα. 
Έχω όρεξη για ζωή, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν αρκεί και 
έχω συμβιβαστεί με το πεπρωμένο μου». 

«Τότε τι θέλεις;» 
Μπήκε η νοσοκόμα με την ένεση. Ο δόκτωρ Ιγκόρ 

τής έγνεψε και εκείνη σήκωσε απαλά το μανίκι του που
λόβερ της Βερόνικας. 

«Πόσος καιρός μου μένει;» επανέλαβε η Βερόνικα, 
ενώ η νοσοκόμα τής έκανε την ένεση. 
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«Είκοσι τέσσερις ώρες. Ίσως λιγότερο». 
Η Βερόνικα χαμήλωσε τα μάτια και δάγκωσε τα χεί

λη, αλλά συγκρατήθηκε. 
«Θέλω να σας ζητήσω δύο χάρες. Πρώτον, να μου 

δώσετε ένα φάρμακο ή να μου κάνετε μια ένεση -ό,τι 
να 'ναι-, έτσι ώστε να μείνω, ξύπνια και να εκμεταλλευ-
τώ κάθε λεπτό απ' όση ζωή μου έμεινε. Νυστάζω πολύ, 
αλλά δε θέλω να κοιμηθώ άλλο, έχω πολλά να κάνω. 
Πράγματα που πάντα άφηνα για το μέλλον, όταν πί-
στευα οτι η ζωή είναι αιώνια. Πράγματα για τα οποία 
έχασα κάθε, ενδιαφέρον, όταν πίστεψα ότι η ζωή δεν ά-
ξιζε τον κόπο». 

«Ποια είναι η δεύτερη χάρη;» 
«Να βγω από δω και να πεθάνω έξω. Θέλω ν' ανέβω 

στο κάστρο της Λιουμπλιάνας, που πάντα βρισκόταν ε
κεί πάνω και ποτέ δεν είχα την περιέργεια να το δω α
πό κοντά. Θέλω να κουβεντιάσω με τη γυναίκα που που
λάει κάστανα το χειμώνα και λουλούδια την άνοιξη. Πό
σες φορές απαντηθήκαμε κι εγώ ποτέ δεν τη ρώτησα 
πώς τα περνάει; Θέλω να πάω στο χιόνι χωρίς πανω
φόρι, για να νιώσω την παγωνιά - εγώ, που πάντα ντυ
νόμουν καλά, από φόβο μην αρπάξω κανένα κρύωμα. 

»Επιτέλους, δόκτορα Ιγκόρ, θέλω να νιώσω τη βρο
χή στο πρόσωπό μου, να χαμογελάσω στους άντρες που 
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μ' ενδιαφέρουν, να δεχτώ όλες τις προσκλήσεις τους για 
καφέ. Θέλω να φιλήσο τη μητέρα μου, να της πω ότι την 
αγαπώ, να κλάψω στην αγκαλιά της - χωρίς να ντρέ
πομαι να δείξω τα συναισθήματά μου, που πάντα υ
πήρχαν κι εγώ τα έκρυβα. 

»Ίσως μπω στην εκκλησία να δω τις εικόνες που πο
τέ δε μου έλεγαν τίποτα και ίσως τελικά μου μιλήσουν. 
Αν ένας ενδιαφέρων άντρας με καλέσει σ' ένα κλαμπ, 
θα δεχτώ και θα χορεύω όλη νύχτα, μέχρι να καταρ
ρεύσω απ' την εξάντληση. Ύστερα θα πάω μαζί του 
στο κρεβάτι - αλλά όχι όπως πήγαινα με τους άλλους: 
άλλοτε γυρεύοντας να ασκήσω εξουσία, άλλοτε προ
σποιούμενη αισθήματα που δεν ένιωθα. Θέλω να πα
ραδοθώ σ' έναν άντρα, στην πόλη, στη ζωή και, τελικά, 
στο θάνατο». 

Έπεσε βαριά σιωπή, όταν τελείωσε η Βερόνικα. Για
τρός και ασθενής κοιτάζονταν στα μάτια, απορροφη
μένοι, ίσως παρασυρμένοι απ' το πλήθος των δυνατο
τήτων που πρόσφερε ένα απλό εικοσιτετράωρο. 

«Μπορώ να σου δώσω μερικά διεγερτικά φάρμακα, 
αλλά δε συνιστώ τη χρήση τους», είπε τελικά ο δόκτωρ I-
γκόρ. «Θα διώξουν τη νύστα, αλλά επίσης θα απομακρύ-
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νουν και τη γαλήνη που χρειάζεσαι για να τα ζήσεις όλα 
αυτά». 

Η Βερόνικα άρχισε να αισθάνεται άσχημα· πάντα ό
ποτε έκανε εκείνη την ένεση κάτι δυσάρεστο συνέβαινε 
στο σώμα της. 

«Άρχισες να χλομιάζεις. Ίσως είναι καλύτερα να ξα
πλώσεις και θα ξανασυζητήσουμε αύριο», είπε ο δό
κτωρ Ιγκόρ. 

Της ήρθε πάλι διάθεση να κλάψει, αλλά διατήρησε 
τον αυτοέλεγχό της. 

«Δεν υπάρχει αύριο και το ξέρετε καλά. Είμαι κου
ρασμένη, δόκτορα Ιγκόρ, τρομερά κουρασμένη. Γι' αυ
τό ζήτησα τα χάπια. Πέρασα τη νύχτα άυπνη μεταξύ α
πελπισίας και συγκατάβασης. Θα μπορούσα να πάθω κι 
άλλη υστερική κρίση φόβου, όπως χτες, αλλά σε τι θα 
ωφελούσε; Αφού έχω ακόμη είκοσι τέσσερις ώρες ζωής 
και τόσα πράγματα να κάνω, πήρα την απόφαση να α
φήσω κατά μέρος την απελπισία. 

»Σας παρακαλώ, αφήστε με να ζήσω το λίγο καιρό 
που μου απομένει - ξέρουμε και οι δύο ότι αύριο μπο
ρεί να είναι αργά». 

«Πήγαινε να κοιμηθείς», επέμεινε ο γιατρός. «Κι έ
λα πάλι το μεσημέρι να ξανασυζητήσουμε». 

Η Βερόνικα κατάλαβε ότι δεν υπήρχε διέξοδος. 

220 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

«Πάω να κοιμηθώ και θα ξαναγυρίσω. Έχουμε όμως 
ακόμη μερικά λεπτά;» 

«Λίγα λεπτά. Είμαι πολύ απασχολημένος σήμερα». 
«Θα μιλήσω ευθέως. Χτες το βράδυ, για πρώτη φο

ρά, αυνανίστηκα εντελώς ελεύθερα. Σκέφτηκα όλα όσα 
ποτέ πριν δεν είχα τολμήσει να σκεφτώ, βρήκα ευχαρί
στηση σε πράγματα που προηγουμένως με φόβιζαν ή με 
απωθούσαν». 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ πήρε όσο πιο επαγγελματική έκ
φραση μπορούσε. Δεν ήξερε πού μπορούσε να οδηγή
σει αυτή η κουβέντα και δεν ήθελε προβλήματα με τους 
ανωτέρους του. 

«Ανακάλυψα ότι είμαι διεστραμμένη, γιατρέ. Θέλω 
να ξέρω αν αυτό συνέβαλε στην απόπειρα αυτοκτονίας 
μου. Υπάρχουν πολλά που αγνοούσα για τον εαυτό 
μου». 

Μια απάντηση θέλει μόνο, σκέφτηκε ο άντρας. Δε χρει
άζεται να φωνάξω τη νοσοκόμα ως μάρτυρα, για να αποφύγω πι
θανές δίκες για σεξουαλική παρενόχληση. 

«Όλοι θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα», 
απάντησε. «Και οι σύντροφοι μας το ίδιο. Τι σου φαί
νεται στραβό;» 

«Εσείς να μου απαντήσετε». 
«Όλα είναι στραβά. Γιατί, όταν όλοι ονειρεύονται 
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και μόνο λίγοι πραγματοποιούν τα όνειρά τους, τότε οι 
άνθρωποι νιώθουν ότι είναι όλοι δειλοί». 

«Ακόμη κι αν αυτοί οι λίγοι κάνουν το σωστό;» 
«Αυτός που κάνει το σωστό είναι και ο πιο δυνατός. 

Σ' αυτή την περίπτωση, παραδόξως, οι δειλοί είναι οι 
πιο θαρραλέοι και κατορθώνουν να επιβάλλουν τις ιδέ
ες τους», 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ δεν ήθελε να προχωρήσει άλλο. 
«Σε παρακαλώ, πήγαινε να ξεκουραστείς λίγο. Έχω 

κι άλλους ασθενείς να δω. Αν συνεργαστείς, θα δω τι 
μπορώ να κάνω όσο αφορά στη δεύτερη χάρη». 

Η κοπέλα βγήκε. Επόμενη ασθενής ήταν η Ζέντκα, που 
επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, αλλά ο δόκτωρ Ιγκόρ τής 
ζήτησε να περιμένει λίγο- ήθελε να κρατήσει ορισμέ
νες σημειώσεις για τη συζήτηση που είχε προηγηθεί. 

Ήταν απαραίτητο να προσθέσει ένα εκτενές κεφά
λαιο σχετικά με το σεξ στη διατριβή του για το Βιτριό-
λι. Στο κάτω κάτω, από εκεί προερχόταν ένα μεγάλο 
ποσοστό ψυχώσεων και νευρώσεων - σύμφωνα με τον 
ίδιο, οι φαντασιώσεις είναι ηλεκτρικά ερεθίσματα στον 
εγκέφαλο και, όταν δεν πραγματοποιούνται, εκκενώ
νουν την ενέργειά τους σε άλλες περιοχές. 
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Όταν σπούδαζε ιατρική, ο δόκτωρ Ιγκόρ είχε διαβά
σει ένα ενδιαφέρον δοκίμιο σχετικά με τις σεξουαλικές 
παρεκκλίσεις: σαδισμό, μαζοχισμό, ομοφυλοφιλία, κο-
προφαγία, ηδονοβλεψία, βωμολοχιολαγνεία - ήταν μα
κρύς ο κατάλογος. Αρχικά, πίστευε ότι δεν ήταν παρά πα
ρεκκλίσεις μερικών απροσάρμοστων ανθρώπων, που δεν 
κατάφερναν να έχουν υγιή σχέση με το σύντροφο τους. 

Ωστόσο, καθώς αποκτούσε εμπειρία στο ψυχιατρικό 
επάγγελμα και συζητούσε με τους ασθενείς του, άρχισε 
να βλέπει ότι ο καθένας είχε κάτι διαφορετικό να διη
γηθεί. Κάθονταν στην αναπαυτική πολυθρόνα του γρα
φείου του με το βλέμμα χαμηλωμένο και άρχιζαν μα
κρές διαλέξεις γι' αυτά που οι ίδιοι αποκαλούσαν «α
σθένειες» (σαν να μην ήταν εκείνος ο γιατρός!) ή «δια
στροφές» (σαν να μην ήταν δική του δουλειά ως ψυχιά
τρου να κρίνει τι ήταν!). 

Και ένας ένας οι «φυσιολογικοί» άνθρωποι περιέ
γραφαν φαντασιώσεις που περιλαμβάνονταν στο περί
φημο βιβλίο για τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις - βιβλίο 
που άλλωστε υπεραμυνόταν του δικαιώματος του κα
θενός να απολαμβάνει τον οργασμό του όπως τον ήθε
λε, απ' τη στιγμή που δεν παραβίαζε το δικαίωμα του 
συντρόφου του. 

Γυναίκες που είχαν σπουδάσει σε σχολές καλογριών 
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ονειρεύονταν να τις ταπεινώνουν άντρες με κοστούμι 
και γραβάτα, υψηλόβαθμοι κρατικοί υπάλληλοι έλεγαν 
ότι ξόδευαν περιουσίες σε Ρουμάνες πόρνες, μόνο και 
μόνο για να μπορέσουν να τους γλείψουν τα πόδια- α
γόρια παθιασμένα με αγόρια, κοπέλες ερωτευμένες με 
συμφοιτήτριές τους- σύζυγοι που ήθελαν να βλέπουν τις 
γυναίκες τους να τις «παίρνουν» ξένοι γυναίκες που αυ-
νανίζονταν όποτε έβρισκαν κάποιο ίχνος απιστίας του 
άντρα τους- μητέρες που ήθελαν να κατασιγάσουν την 
παρόρμηση τους να δοθούν στον πρώτο τυχόντα που 
χτυπούσε το κουδούνι για να κάνει μια παράδοση- πα
τέρες που διηγούνταν κρυφές περιπέτειες με τους σπα
νιότατους τραβεστί που κατόρθωναν να περάσουν τους 
αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα. 

Και όργια. Όπως φαινόταν, όλος ο κόσμος ποθούσε 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να συμμετάσχει σε 
όργιο. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ άφησε λίγο το στιλό και σκέφτηκε 
τον εαυτό του: Και αυτός το ίδιο; Ναι, και αυτός θα ήθελε. Το 
όργιο, όπως το φανταζόταν, πρέπει να ήταν κάτι τελεί
ως αναρχικό, εύθυμο, όπου δεν υπήρχε πλέον η αίσθη
ση της ιδιοκτησίας - μόνο ηδονή και χάος. 

Ήταν άραγε αυτός ένας από τους κύριους λόγους για 
το μεγάλο αριθμό θυμάτων της Πικρίας; Γάμοι περιο-
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ρισμενοι σε μια αναγκαστική μονογαμία, όπου η σε
ξουαλική επιθυμία -σύμφωνα με μελέτες που ο δόκτωρ 
Ιγκόρ φυλούσε προσεχτικά στην ιατρική βιβλιοθήκη 
του- εξαφανιζόταν στο τρίτο ή τέταρτο έτος της συμ-
βίωσης. Από εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα αισθανόταν 
απόρριψη, ο άντρας ένιωθε σκλάβος του γάμου - και το 
Βιτριόλι, η Πικρία, άρχιζε να καταστρέφει τα πάντα. 

Οι άνθρωποι μπροστά στον ψυχίατρο μιλούσαν πιο 
ανοιχτά απ' ό,τι στον εξομολογητή, επειδή ο γιατρός 
δεν μπορεί να σε απειλήσει με την Κόλαση. Στη διάρ
κεια της μακράς ψυχιατρικής σταδιοδρομίας του ο δό
κτωρ Ιγκόρ είχε ακούσει ουσιαστικά τα πάντα απ' όσα 
οι άνθρωποι είχαν να διηγηθούν. 

Να διηγηθούν. Σπάνια να κάνουν. Ακόμη και μετά από 
τόσα χρόνια στο επάγγελμα, αναρωτιόταν γιατί φοβού-
νταν τόσο να είναι διαφορετικοί. 

Όταν ρωτούσε να μάθει την αιτία, η απάντηση που 
άκουγε συχνότερα ήταν: «Ο άντρας μου θα με θεωρή
σει πόρνη». Όταν βρισκόταν άντρας μπροστά του, έλε
γε πάντα: «Πρέπει να σέβομαι τη γυναίκα μου». 

Και σ' αυτό το σημείο έπαυε γενικά η συζήτηση. Δεν 
είχε κανένα όφελος να λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει ιδι
αίτερα σεξουαλικά χαρακτηριστικά, που διαφέρουν ό
σο και τα δακτυλικά αποτυπώματα: κανείς δεν ήθελε 
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να το πιστέψει. Ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να είναι 
ελεύθεροι στο κρεβάτι, από φόβο μήπως ο άλλος ήταν 
ακόμη σκλάβος των προκαταλήψεων του. 

«Δε θ' αλλάξω εγώ τον κόσμο», είπε απογοητευμέ
νος, ζητώντας από τη νοσοκόμα να στείλει μέσα την 
πρώην καταθλιπτική. «Τουλάχιστον μπορώ να διατυ
πώσω τις σκέψεις μου στη διατριβή μου». 

Ο Έντουαρντ είδε τη Βερόνικα να βγαίνει απ' το γρα
φείο του δόκτορα Ιγκόρ και να προχωράει προς το θά
λαμο. Ένιωσε την ανάγκη να της πει τα μυστικά του, να 
της ανοίξει την ψυχή του με την ίδια ειλικρίνεια και ε
λευθερία που και εκείνη -την περασμένη νύχτα- του εί
χε ανοίξει το κορμί της. 

Ήταν μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες που είχε 
περάσει από τότε που μπήκε στη «Βιλέτ» ως σχιζοφρε
νής. Όμως είχε καταφέρει να αντισταθεί και ήταν ευ
χαριστημένος - αν και η επιθυμία του να επιστρέψει 
στον κόσμο μας είχε αρχίσει να τον κάνει να νιώθει ά
βολα. 

Όλοι εδώ ξέρουν ότι η κοπέλα δε θα αντέξει ως το τέλος της 
βδομάδας. Δε θα ωφελούσε σε τίποτα. 

Ή ίσως, ακριβώς γι' αυτό, θα ήταν καλό να μοιρα-
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στεί μαζί της την ιστορία του. Εδώ και τρία χρόνια συ
ζητούσε μόνο με τη Μαρί, αλλά και πάλι δεν ήταν σί
γουρος ότι τον καταλάβαινε τελείως- ως μητέρα, πρέπει 
να θεωρούσε ότι οι γονείς του είχαν δίκιο, ότι ήθελαν μό
νο το καλό του, ότι τα οράματα του Παραδείσου ήταν 
ένα ανόητο εφηβικό όνειρο, εντελώς εκτός πραγματι
κότητας. 

Οράματα του Παραδείσου. Ακριβώς αυτά τον είχαν 
οδηγήσει στην κόλαση, σε ατελείωτους τσακωμούς με 
την οικογένεια του, σ' ένα αίσθημα ενοχής τόσο ισχυρό, 
ώστε τον κατέστησε ανίκανο να αντιδράσει και τον α
νάγκασε να καταφύγει σ' έναν άλλο κόσμο. Αν δεν ήταν 
η Μαρί, θα ζούσε ακόμη σ' αυτή τη διαφορετική πραγ
ματικότητα. 

Αφότου φάνηκε η Μαρί, τον φρόντιζε, τον έκανε να 
αισθάνεται και πάλι ότι κάποιος τον αγαπάει. Χάρη σ' 
αυτό, ο Έντουαρντ ήταν ακόμη ικανός να αντιλαμβά
νεται τι συμβαίνει γύρω του. 

Πριν από λίγες μέρες μια κοπέλα της ηλικίας του κά
θισε στο πιάνο για να παίξει τη «Σονάτα υπό το Σελη
νόφως». Χωρίς να γνωρίζει αν έφταιγε η μουσική, η κο-

πέλα, η σελήνη ή ο καιρός που είχε περάσει στη «Βιλέτ», 
ο Έντουαρντ ένιωθε ότι τα οράματα του Παραδείσου 
άρχιζαν και πάλι να τον ενοχλούν. 
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Την ακολούθησε ως το θάλαμο των γυναικών, όπου του 
έφραξε το δρόμο ένας νοσοκόμος: 

«Εδώ δεν μπορείς να μπεις, Έντουαρντ. Γύρνα στον 
κήπο- ξημερώνει και θα κάνει όμορφη μέρα». 

Η Βερόνικα κοίταξε πίσω. 
«Θα κοιμηθώ λίγο», του είπε γλυκά. «Θα μιλήσουμε 

όταν ξυπνήσω». 
Δεν καταλάβαινε γιατί, αλλά αυτός ο νέος είχε γίνει 

μέρος της ζωής της - έστω της λίγης που της απέμενε. 
Ήταν βέβαιη ότι ο Έντουαρντ ήταν ικανός να καταλά
βει τη μουσική της, να θαυμάσει το ταλέντο της- ακόμη 
και αν δεν κατάφερνε να πει ούτε λέξή, τα μάτια του τα 
έλεγαν όλα. 

Όπως αυτή τη στιγμή, στην πόρτα του θαλάμου, που 
έλεγαν πράγματα που η Βερόνικα δεν ήθελε να τ' ακούσει. 

Τρυφερότητα. Αγάπη. 
Η συμβίωση με ψυχασθενείς μ' έκανε να τρελαθώ γρήγορα. 

Οι σχιζοφρενείς δε νιώθουν έτσι - πάντως όχι για αν
θρώπους τούτου του κόσμου. 

Η Βερόνικα είχε την παρόρμηση να γυρίσει και να 
του δώσει ένα φιλί, αλλά κρατήθηκε- μπορούσε να τη δει 
ο νοσοκόμος, να το πει στο δόκτορα Ιγκόρ και σίγουρα 
ο γιατρός δε θα επέτρεπε να βγει απ' τη «Βιλέτ» μια γυ
ναίκα που φιλούσε σχιζοφρενείς. 
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Ο Έντουαρντ στάθηκε μπροστά στο νοσοκόμο. Η έλξη 
που ένιωθε για εκείνη την κοπέλα ήταν πιο δυνατή απ' 
ό,τι νόμιζε - αλλά έπρεπε να συγκρατηθεί- θα πήγαινε 
να ζητήσει τη συμβουλή της Μαρί, του μόνου ανθρώπου 
στον οποίο εκμυστηρευόταν τα μυστικά του. Σίγουρα 
θα του έλεγε ότι αυτό που ήθελε να νιώσει -έρωτα- ή
ταν επικίνδυνο και ανώφελο σ' αυτή την περίπτωση. Η 
Μαρί θα του ζητούσε να αφήσει τις βλακείες και να ξα
ναγίνει ένας φυσιολογικός σχιζοφρενής (και ύστερα θα 
έριχνε το γέλιο της ζωής της, επειδή ήταν μια φράση χω
ρίς νόημα). 

Πήγε με τους άλλους τροφίμους στην τραπεζαρία, έ
φαγε ό,τι του έφεραν και βγήκε για τον υποχρεωτικό 
περίπατο στον κήπο. Κατά τη διάρκεια της «ηλιοθερα
πείας» (εκείνη τη μέρα η θερμοκρασία ήταν υπό του 
μηδενός) προσπάθησε να πλησιάσει τη Μαρί. Όμως ε
κείνη έδειχνε να θέλει να μείνει μόνη. Δε χρειαζόταν να 
του πει τίποτα, αφού ο Έντουαρντ γνώριζε αρκετά από 
μοναξιά, ώστε να ξέρει να τη σέβεται. 

Ένας νεοφερμένος τρόφιμος τον πλησίασε. Δεν πρέ
πει να γνώριζε ακόμη κανέναν. 

«Ο Θεός τιμώρησε την ανθρωπότητα», έλεγε. «Την τι-
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μώρησε με την πανούκλα. Εγώ όμως τον είδα στα όνει
ρα μου· μου ζήτησε να έρθω να σώσω τη Σλοβενία». 

Ο Έντουαρντ άρχισε να απομακρύνεται, ενώ ο άν
θρωπος ούρλιαζε: 

«Νομίζεις ότι είμαι τρελός; Τότε διάβασε τα ευαγ
γέλια! Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του και ο Υιός Του έρ
χεται για δεύτερη φορά!» 

Όμως ο Έντουαρντ δεν τον άκουγε πια. Κοιτούσε τα 
βουνά απέξω και αναρωτιόταν τι του συνέβαινε. Γιατί ή
θελε να φύγει από κει, αν είχε βρει επιτέλους τη γαλή
νη που γύρευε; Γιατί να ρισκάρει να ντροπιάσει και πά
λι τους γονείς του, αφού είχαν πια λυθεί όλα τα οικογε
νειακά προβλήματα τους; Άρχισε να νιώθει νευρικότη
τα, πηγαίνοντας πέρα δώθε και περιμένοντας να βγει η 
Μαρί απ' τη βουβαμάρα της, για να μπορέσουν να μι
λήσουν - αλλά αυτή έμοιαζε πιο απόμακρη από ποτέ. 

Ήξερε πώς να δραπετεύσει από τη «Βιλέτ» - όσο αυ
στηρό κι αν φαινόταν το σύστημα ασφαλείας, είχε πολ
λά κενά- απλούστατα επειδή, όταν έμπαιναν μέσα, οι 
άνθρωποι δεν είχαν καμιά όρεξη να βγουν πάλι έξω. 
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Υπήρχε ένας τοίχος απ' τη δυτική μεριά στον οποίο μπο
ρούσε να σκαρφαλώσει χωρίς μεγάλη δυσκολία, αφού ή
ταν γεμάτος σχισμάδες· όποιος αποφάσιζε να τον προ
σπεράσει θα βρισκόταν ύστερα σε μια πεδιάδα και -πέ
ντε λεπτά αργότερα, κατευθυνόμενος βόρεια- θα συνα
ντούσε ένα δρόμο που οδηγεί στην Κροατία. Ο πόλεμος 
είχε τελειώσει, τα αδέρφια ήταν και πάλι αδέρφια, τα 
σύνορα δε φυλάσσονταν πια όπως πριν με λίγη τύχη θα 
μπορούσε να είναι σε λίγες ώρες στο Βελιγράδι. 

Ο Έντουαρντ είχε βρεθεί πολλές φορές σ' αυτό το 
δρόμο, αλλά πάντα αποφάσιζε να γυρίσει, επειδή δεν εί
χε ακόμη πάρει κάποιο σημάδι που να του λέει να προ
χωρήσει. Τώρα τα πράγματα διέφεραν: το σημάδι είχε 
έρθει με τη μορφή μιας κοπέλας με πράσινα μάτια, κα
στανά μαλλιά και τη φοβισμένη συμπεριφορά του αν
θρώπου που πιστεύει ότι ξέρει τι θέλει. 

Ο Έντουαρντ σκέφτηκε να πάει κατευθείαν στον τοί
χο, να βγει από κει και να μην τον ξαναδεί κανείς στη 
Σλοβενία. Όμως η κοπέλα κοιμόταν και ο Έντουαρντ 
ήθελε τουλάχιστον να την αποχαιρετίσει. 

Μετά την ηλιοθεραπεία η «Αδελφότητα» συγκεντρώθη
κε στο σαλόνι, όπου πήγε και ο Έντουαρντ. 
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«Τι κάνει εδώ αυτός ο τρελός;» ρώτηρε ο μεγαλύτε
ρος της ομάδας. 

«Άσ' τον», είπε η Μαρί. «Κι εμείς τρελοί είμαστε». 
Όλοι γέλασαν και άρχισαν να κουβεντιάζουν για τη 

συζήτηση της προηγουμένης μέρας. Το ερώτημα ήταν: 
Μπορούσε πραγματικά ο σουφιστικός διαλογισμός να 
αλλάξει τον κόσμο; Διατυπώθηκαν θεωρίες, προτάσεις, 
τρόποι χρήσης, αντίθετες ιδέες, κριτικές κατά του ομι
λητή, τρόποι να βελτιωθεί ό,τι δοκιμαζόταν εδώ και πολ
λούς αιώνες. 

Ο Έντουαρντ είχε βαρεθεί αυτού του-,είδους τις συ
ζητήσεις. Άνθρωποι που κλείνονταν σ' ένα ίδρυμα και 
έσωζαν από κει τον κόσμο, χωρίς να χρειαστεί να δια
κυβεύσουν τίποτα - επειδή ήξεραν ότι έξω όλοι θα τους 
αποκαλούσαν γελοίους, ακόμη και αν είχαν υιοθετήσει 
πολύ ρεαλιστικές ιδέες. 

Ο καθένας από εκείνους τους ανθρώπους είχε μια ι
διαίτερη θεωρία για όλα και πίστευε ότι η δική του α
λήθεια ήταν η μόνη σημαντική· περνούσαν μέρες, νύ
χτες, βδομάδες και χρόνια συζητώντας, χωρίς ποτέ να 
αποδεχτούν τη μοναδική αλήθεια πίσω από κάθε ιδέα: 
είτε καλή είτε κακή, υπάρχει μόνο όταν κάποιος προ
σπαθήσει να τη θέσει σε εφαρμογή. 

Τι ήταν ο σουφιστικός διαλογισμός; Τι ήταν ο Θεός; 
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Τι ήταν η σωτηρία - αν πράγματι ο κόσμος είχε ανάγκη 
να σωθεί, Τίποτα Αν όλοι εκεί -και απέξω- ζούσαν τη 
ζωή τους και άφηναν τους άλλους να κάνουν το ίδιο, ο 
Θεός θα βρισκόταν κάθε στιγμή σε κάθε κόκκο σινά-
πεως, στο συννεφάκι που εμφανίζεται και διαλύεται το 
επόμενο λεπτό. Εκεί βρισκόταν ο Θεός, αλλά και πάλι 
οι άνθρωποι πίστευαν ότι έπρεπε να συνεχίσουν να ψά-
χνουν, επειδή τους φαινόταν υπερβολικά αφελές να δε
χτούν ότι η ζωή ήταν μια πράξη πίστης. 

Θυμήθηκε την τόσο πολύ απλή, απλοϊκή, άσκηση 
που άκουσε να διδάσκει ο σουφιστής δάσκαλος, ενώ πε
ρίμενε τη Βερόνικα να γυρίσει στο πιάνο: να κοιτάξουν 
ένα τριαντάφυλλο. Χρειαζόταν τίποτα περισσότερο; 

Ακόμη και μετά την εμπειρία του διαλογισμού και 
αφού έφτασαν τόσο κοντά στα οράματα του Παραδεί
σου, κάθονταν και συζητούσαν, επιχειρηματολογούσαν, 
κατέκριναν και δημιουργούσαν θεωρίες. 

Το βλέμμα του διασταυρώθηκε με αυτό της Μαρί. 
Εκείνη το απέφυγε, αλλά ο Έντουαρντ ήταν αποφασι
σμένος να τελειώνει μια και καλή μ' αυτή την κατά
σταση. 

Την πλησίασε και την έπιασε απ' το χέρι. 
«Σταμάτα, Έντουαρντ». 
Μπορούσε να της πει: «Έλα μαζί μου». Όμως δεν ή-
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θελε να το κάνει μπροστά σ' όλους εκείνους που θα έμε
ναν έκπληκτοι απ' τη σταθερότητα της φωνής του. Γι' αυ
τό, προτίμησε να γονατίσει και να την ικετέψει με τα μά
τια. 

Άντρες και γυναίκες γέλασαν. 
«Σ' έχει κάνει αγία, Μαρί», σχολίασε κάποιος. «Φταί

ει ο χτεσινός διαλογισμός». 
Όμως τα τόσα χρόνια σιωπής του Έντουαρντ τον εί

χαν μάθει να μιλάει με τα μάτια- ήταν ικανός να περ
νάει μέσα τους όλη την ενέργεια του. Όπως ήταν από
λυτα σίγουρος ότι η Βερόνικα είχε αντιληφθεί την τρυ
φερότητα και την αγάπη του, έτσι ήξερε και ότι η Μα
ρί θα καταλάβαινε την απελπισία του, επειδή την είχε 
μεγάλη ανάγκη. 

Εκείνη αντιστάθηκε ακόμη λίγο. Τέλος, τον σήκωσε 
και τον πήρε απ' το χέρι. 

«Πάμε να κάνουμε μια βόλτα», του είπε. «Είσαι τα
ραγμένος». 

Ξαναβγήκαν μαζί στον κήπο. Μόλις έφτασαν σε ασφα
λή απόσταση, βέβαιοι ότι κανείς δεν άκουγε τι έλεγαν, 
ο Έντουαρντ έσπασε τη σιωπή. 

«Είμαι χρόνια στη "Βιλέτ"», είπε. «Έπαψα να ντρο-
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πιάζω τους γονείς μου, παράτησα τις φιλοδοξίες μου, αλ
λά τα οράματα του Παραδείσου παρέμειναν ίδια». 

«Το ξέρω αυτό», απάντησε η Μαρί. «Το έχουμε συ
ζητήσει πολλές φορές. Και ξέρω που το πας: είναι ώρα 
να φύγεις». 

Ο Έντουαρντ κοίταξε τον ουρανό· να ένιωθε και ε
κείνη όπως αυτός; 

«Κι αυτό εξαιτίας της κοπέλας», συνέγισε η Μαρί. 
«Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν εδώ, πά-
ντα στη στιγμή που δεν το περίμεναν και γενικά αφού εί
χαν πια παραιτηθεί απ' τη ζωή. Όμως, τώρα είναι η 
πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με μια νέα, όμορφη, υ
γιή κοπέλα - που έχει τόσα να ζήσει ακόμη στη ζωή της. 

»Η Βερόνικα είναι η μόνη που δε θα ήθελε να μείνει 
για πάντα στη "Βιλέτ". Κι αυτό μας έκανε να αναρωτη
θούμε: Κι εμείς; Τι γυρεύουμε εδώ;» 

Ο Έντουαρντ έγνεψε καταφατικά, 
«Πραγματικά, χτες το βράδυ, κι εγώ αναρωτήθηκα 

τι κάνω σ' αυτό το ψυχιατρείο. Και σκέφτηκα ότι θα ή
ταν πολύ πιο ενδιαφέρον να βρισκόμουν στην παραλία, 
στις Τρεις Γέφυρες, στην αγορά μπροστά στο θέατρο α
γοράζοντας μήλα και κουβεντιάζοντας για τον καιρό. 
Βέβαια θα με ταλάνιζαν πράγματα που έχω πια λη
σμονήσει, όπως απλήρωτοι λογαριασμοί, φασαρίες με 
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τους γείτονες, ειρωνικά βλέμματα ανθρώπων που δε με 
καταλαβαίνουν, μοναξιά, απαιτήσεις των παιδιών μου. 
Όμως πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μέρος της ζωής και 
το τίμημα που πληρώνεις αν αναγνωρίσεις ως τέτοια 
αυτά τα μικροπροβλήματα είναι μικρότερο από το τί
μημα που πληρώνεις για να τα αντιμετωπίσεις. 

«Σκέφτομαι να πάω σήμερα στο σπίτι του πρώην ά
ντρα μου μόνο και μόνο για να του πω "ευχαριστώ". Τι 
λες;» 

«Τίποτα. Να πάω άραγε στο σπίτι των γονιών μου 
και να πω το ίδιο;» 

«Ίσως. Κατά βάθος, η ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει 
στη ζωή είναι αποκλειστικά δική μας. Πολλοί άνθρωποι 
πέρασαν τις ίδιες δυσκολίες με μας και αντέδρασαν δια
φορετικά. Εμείς αναζητήσαμε το πιο εύκολο: μια ξε
χωριστή πραγματικότητα». 

Ο Έντουαρντ ήξερε ότι η Μαρί είχε δίκιο. 
" «Θέλω πολύ να ξαναρχίσω να ζω, Έντουαρντ. Να 

διαπράξω τα λάθη που πάντα ήθελα να κάνω, αλλά πο-
τέ δεν είχα το κουράγιο. Να αντιμετωπίσω τον πανικό 
που μπορεί να ξαναεμφανιστεί, αλλά η παρουσία του 
ίσα που θα μ' ενοχλεί, επειδή ξέρω ότι δεν πρόκειται 
να πεθάνω ή να λιποθυμήσω εξαιτίας του. Μπορώ να 
κάνω καινούριους φίλους και να τους μάθω να είναι 
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τρελοί, για να γίνονται έτσι σοφοί. Θα τους πω να μην 
ακολουθούν το εγχειρίδιο της καλής συμπεριφοράς, να 
ανακαλύψουν την προσωπική ζωή τους, τις επιθυμίες 
και τις περιπέτειες τους και να ΖΗΣΟΥΝ! Θα αναφέ
ρομαι στον Εκκλησιαστή για τους καθολικούς, στο Κο
ράνι για τους ισλαμιστές, στην Τορά για τους Ιουδαί
ους, στα κείμενα του Αριστοτέλη για τους άθεους. Δε 
θέλω να ξανακάνω ποτέ τη δικηγόρο, αλλά μπορώ να 
χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου για να δίνω διαλέ
ξεις σχετικά με ανθρώπους που γνώρισαν την αλήθεια 
της ύπαρξής αυτού του είδους και τα γραπτά των ο-
ποίων μπορούν να συνοψιστούν σε μια μόνο λέξη: "Ζή
στε". Αν ζήσεις εσύ, ο θεός θα ζήσει μαζί σου. Αν εσύ 
αρνηθείς να πάρεις τα ρίσκα σου, Εκείνος θα επιστρέ
φει στον απώτατο Ουρανό και θα παραμείνει απλά και 
μόνο θέμα φιλοσοφικών συζητήσεων. 

»Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Όμως κανείς δεν κά
νει το πρώτο βήμα, Ίσως από φόβο μήπως τον πουν 
τρελό. Τουλάχιστον αυτό το φόβο εμείς δεν τον έχουμε, 
Έντουαρντ. Περάσαμε ήδη από τη "Βιλέτ"». 

«Δε θα μπορούμε μόνο να κατέβουμε υποψήφιοι για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση θα 
εκμεταλλευόταν πολύ το παρελθόν μας!» 

Η Μαρί γέλασε και συμφώνησε: 
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/ 

«Με κούρασε αυτή η ζωή. Δεν ξέρω αν θα τα κατα
φέρω να ξεπεράσω το φόβο μου, αλλά βαρέθηκα την 
"Αδελφότητα", αυτό τον κήπο, τη "Βιλέτ" και το να προ
σποιούμαι την τρελή». 

«Αν το κάνω εγώ, θα το κάνεις κι εσύ;» 
«Δε θα το κάνεις». 
«Σχεδόν το έκανα πριν από λίγα λεπτά». 
«Δεν ξέρω. Με κούρασαν όλα αυτά, αλλά έχω πια συ

νηθίσει». 
«Όταν μπήκα εδώ με τη διάγνωση "σχιζοφρένεια", 

πέρασες μέρες και μήνες φροντίζοντας με και μου συ
μπεριφερόσουν όπως ταιριάζει σ' έναν άνθρωπο. Κι ε
γώ συνήθιζα με τη ζωή που είχα αποφασίσει να ζήσω, 
με την άλλη πραγματικότητα που δημιούργησα, αλλά ε
σύ δε μ' άφησες. 

»Τότε σε μίσησα, αλλά σήμερα σ' αγαπώ. Θέλω να 
φύγεις από τη "Βιλέτ", Μαρί, όπως εγώ βγήκα από το 
δικό μου, ξεχωριστό κόσμο». 

Η Μαρί απομακρύνθηκε χωρίς να δώσει απάντηση. 
Στη μικρή -και χωρίς αναγνώστες- βιβλιοθήκη της 

«Βιλέτ», ο Έντουαρντ δε βρήκε ούτε το Κοράνι ούτε τον 
Αριστοτέλη ούτε τους άλλους φιλοσόφους που είχε 
αναφέρει η Μαρί. Βρήκε όμως το κείμενο ενός ποιητή: 
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Γι' αυτό είπε σε μένα τον ίδιο: 
«Η τύχη του άφρονα θα είναι και δική μου». 

Πήγαινε, τρώγε το ψωμί σου με χαρά 
και πίνε με ηδονή το κρασί σου, 

επειδή ο Θεός δέχτηκε κιόλας τα έργα σου. 
Να είναι λευκά τα ιμάτια σου όλο τον καιρό 

και να μη λείπει το άρωμα απ' το κεφάλι σου. 
Απόλαυσε τη ζωή με την αγαπημένη 

όλες τις μάταιες μέρες σου 
πoυ ο Θεός σού παραχώρησε κάτω απ' τον ήλιο. 

Γιατί αυτή είναι η μερίδα που έχεις στη ζωή 
και στη δουλειά, ο μόχθος σου κάτω απ' τον ήλιο. 

Ακολούθα τα μονοπάτια της καρδιάς σου 
και τον πόθο των ματιών σου, 

ξέροντας ότι ο Θεός θα σου ζητήσει λογαριασμό. 

«Ο Θεός θα ζητήσει λογαριασμό στο τέλος», είπε δυνα
τά ο Έντουαρντ. «Κι εγώ θα πω: "Για κάμποσο καιρό 
στη ζωή μου κάθισα να βλέπω τον άνεμο, λησμόνησα να 
σπείρω, δεν απόλαυσα τις μέρες μου, ούτε καν ήπια το 
κρασί που μου πρόσφεραν. Όμως μια μέρα έκρινα τον 
εαυτό μου έτοιμο και γύρισα στη δουλειά μου. Διηγή
θηκα στους ανθρώπους τα οράματα μου για τον Παρά-
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δεισο, όπως έκαναν πριν από μένα ο Μπος, ο Βαν Γκογκ, 
ο Βάγκνερ, ο Μπετόβεν, ο Αϊνστάιν και άλλοι τρελοί". 
Βέβαια, Εκείνος θα πει ότι έφυγα από το ίδρυμα για να 
μη δω μια κοπέλα να πεθαίνει, μα αυτή θα είναι εκεί πά
νω, στον ουρανό, και θα παρέμβει για χάρη μου». 

«Τι λες εκεί;» τον διέκοψε ο υπεύθυνος της βιβλιο
θήκης. 

«Θέλω να φύγω από τη "Βιλέτ" αμέσως», απάντησε 
ο Έντουαρντ με τον τόνο της φωνής του πιο ανεβασμέ
νο απ' ό,τι συνήθως. «Έχω πράγματα να κάνω». 

Ο υπάλληλος πάτησε ένα κουδούνι και σε λίγο εμ
φανίστηκαν δυο νοσοκόμοι. 

«Θέλω να φύγω», επανέλαβε ταραγμένος ο Έντου
αρντ. «Είμαι καλά, αφήστε με να μιλήσω με το δόκτο
ρα Ιγκόρ». 

Όμως οι δυο άντρες τον είχαν κιόλας αρπάξει, ένας 
από κάθε χέρι. Ο Έντουαρντ προσπαθούσε να ελευθε
ρωθεί από τα χέρια των νοσοκόμων, αν και ήξερε ότι ή
ταν ανώφελο. 

«Σε πιάνει κρίση, ηρέμησε», είπε ο ένας. «Θα σε φρο
ντίσουμε». 

Ο Έντουαρντ άρχισε να χτυπιέται. 
«Αφήστε με να μιλήσω με το δόκτορα Ιγκόρ. Έχω 

πολλά να του πω. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβει!» 
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Οι δυο άντρες τον τραβούσαν κιόλας προς το θάλαμο. 
«Αφήστε με!» ούρλιαζε. «Αφήστε με να μιλήσω του

λάχιστον ένα λεπτό!» 
Ο δρόμος για το θάλαμο περνούσε μέσα απ' την αί

θουσα όπου ήταν μαζεμένοι όλοι οι άλλοι τρόφιμοι. Ο 
Εντουαρντ χτυπιόταν και η ατμόσφαιρα άρχισε να γε
μίζει ένταση. 

«Αφήστε τον ήσυχο! Είναι τρελός!» 
Μερικοί γελούσαν, άλλοι χτυπούσαν με τα χέρια τα 

τραπέζια και τις καρέκλες. 
«Εδώ είναι άσυλο! Κανείς δεν είναι αναγκασμένος 

να συμπεριφέρεται όπως εσείς!» 
Ο ένας από τους νοσοκόμους ψιθύρισε στον άλλο: 
«Πρέπει να τους φοβίσουμε, αλλιώς σε λίγο η κατά

σταση θα γίνει ανεξέλεγκτη». 
«Ένας τρόπος υπάρχει μόνο». 
«Δε θα αρέσει στο δόκτορα Ιγκόρ». 
«Χειρότερα θα είναι να δει ένα τσούρμο μανιακούς 

να διαλύουν το λατρευτό άσυλό του». 

Η Βερόνικα τινάχτηκε και ξύπνησε λουσμένη στον κρύο 
ιδρώτα. 

Η φασαρία έξω ήταν μεγάλη και εκείνη χρειαζόταν 

241 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

ησυχία για να συνεχίσει τον ύπνο της. Όμως ο σαματάς 
δε σταματούσε. 

Σηκώθηκε μισοζαλισμένη και πήγε στη σάλα, όπου 
είδε κάποιους να τραβούν τον Έντουαρντ και άλλους 
νοσοκόμους να καταφθάνουν βιαστικοί και με τις σύ
ριγγες έτοιμες. 

«Τι κάνετε;» φώναξε. 
«Βερόνικα!» 
Της μίλησε ο σχιζοφρενής! Είπε το όνομά της! Με 

ντροπή ανάμικτη με έκπληξη, προσπάθησε να πλησιά
σει, αλλά την εμπόδισε ένας νοσοκόμος. 

«Τι τρέχει; Εγώ δε βρίσκομαι εδώ επειδή είμαι τρε
λή! Δεν μπορείτε να μου φέρεστε κατά τέτοιο τρόπο!» 

Κατάφερε να απωθήσει το νοσοκόμο, ενώ οι άλλοι 
τρόφιμοι φώναζαν και έκαναν τόση φασαρία, που τρό
μαξε. Μήπως έπρεπε να βρει το δόκτορα Ιγκόρ και να 
φύγει αμέσως; 

«Βερόνικα!» 
Είπε πάλι το όνομά της. Με μια υπεράνθρωπη προ

σπάθεια, ο Έντουαρντ κατόρθωσε να απελευθερωθεί 
απ' τους δύο άντρες. Αντί να φύγει τρέχοντας, έμεινε 
όρθιος, ακίνητος, όπως είχε μείνει την προηγούμενη νύ
χτα. Σαν από μαγεία όλοι σταμάτησαν περιμένοντας 
την επόμενη κίνηση. 
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Ένας απ' τους νοσοκόμους ξαναπλησίασε, αλλά ο 
Έντουαρντ τον κοίταξε φορτίζοντας και πάλι το βλέμ
μα του με όλη την ενέργειά του. 

«Θα έρθω μαζί σας. Ξέρω που με πάτε και ξέρω ε
πίσης ότι θέλετε να το μάθουν όλοι. Περιμένετε μόνο έ
να λεπτό». 

Ο νοσοκόμος σκέφτηκε ότι δεν έχανε τίποτα να το 
διακινδυνεύσει- στο κάτω κάτω όλα φαίνονταν να έχουν 
επιστρέψει στη φυσιολογική τους κατάσταση. 

«Νομίζω ότι... νομίζω ότι σημαίνεις πολλά για μέ
να», είπε ο Έντουαρντ στη Βερόνικα. 

«Δεν μπορείς να μιλάς. Δε ζεις σ' αυτό τον κόσμο, δεν 
ξέρεις ότι με λένε Βερόνικα. Δεν ήσουν μαζί μου χτες τη 
νύχτα, σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν ήσουν». 

«Ήμουν». 

Του έπιασε το χέρι. Οι τρελοί φώναζαν, επευφημούσαν 
και αισχρολογούσαν. 

«Πού σε πηγαίνουν;» 
«Για θεραπεία». 
«Θα έρθω μαζί σου». 
«Δεν αξίζει. Θα τρομάξεις, ακόμη κι αν σου εγγυη

θώ ότι δεν πονάει, ότι δε νιώθεις τίποτα. Και είναι πο-
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λύ καλύτερα από τα ηρεμιστικά, επειδή το μυαλό ανα
κτά γρηγορότερα τη διαύγεια του». 

Η Βερόνικα δεν ήξερε για τι της μιλούσε. Είχε με
τανιώσει που του έπιασε το χέρι, ήθελε να φύγει το τα
χύτερο δυνατό, να κρύψει την ντροπή της, να μην ξα
ναδεί ποτέ αυτό τον άντρα που είχε δει ό,τι πιο βρόμι
κο μέσα της - και παρ' όλα αυτά συνέχιζε να της φέρε
ται τρυφερά. 

Όμως και πάλι, της ήρθαν στη μνήμη τα λόγια της 
Μαρί: δεν ήταν υποχρεωμένη να δίνει εξηγήσεις για τη 
ζωή της σε κανέναν, ούτε καν στον νεαρό που είχε μπρο-
στά της. 

«Θα έρθω μαζί σου». 
Οι νοσοκόμοι σκέφτηκαν ότι ίσως έτσι ήταν καλύτε

ρα: ο σχιζοφρενής δε χρειαζόταν πια καταστολή, πή
γαινε με τη θέλησή του. 

Όταν έφτασαν στον κοιτώνα, ο Έντουαρντ ξάπλωσε α
πό μόνος του στο κρεβάτι. Δύο άντρες περίμεναν εκεί, με 
μια παράξενη μηχανή και μια τσάντα με πάνινα λουριά. 

Ο Έντουαρντ γύρισε προς τη Βερόνικα και της ζή
τησε να καθίσει στο διπλανό κρεβάτι. 

«Σε λίγα λεπτά η ιστορία θα μαθευτεί σε όλη τη "Βι-
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λετ". Και όλοι θα ηρεμήσουν, επειδή ακόμη και η πιο 
μανιώδης παραφροσύνη εμπεριέχει μια δόση φόβου. 
Μόνο όποιος έχει περάσει αυτό εδώ ξέρει ότι δεν είναι 
και τόσο τρομερό». 

Οι νοσοκόμοι άκουγαν τη συζήτηση και δεν πίστευ
αν αυτά που έλεγε ο σχιζοφρενής. Πρέπει να πονούσε 
πολύ - αλλά κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό ε
νός τρελού. Το μόνο λογικό που είχε πει ο νεαρός ήταν 
εκείνο για το φόβο: η ιστορία θα μαθευόταν σ' όλη τη 
«Βιλέτ» και γρήγορα θα επικρατούσε και πάλι ησυχία. 

«Ξάπλωσες νωρίς», είπε ένας τους. 
Ο Έντουαρντ σηκώθηκε και άπλωσαν ένα είδος ε

λαστικής κουβέρτας. «Τώρα, μπορείς να ξαπλώσεις». 
Υπάκουσε. Ήταν γαλήνιος, σαν όλα αυτά να ήταν α

πλή ρουτίνα. 
Οι νοσοκόμοι έδεσαν με μερικά λουριά γύρω γύρω 

το σώμα του Έντουαρντ και έβαλαν ένα λάστιχο στο 
στόμα του. 

«Είναι για να μη δαγκώσει άθελα του τη γλώσσα του», 
είπε ένας απ' τους άντρες στη Βερόνικα, νιώθοντας ι
κανοποίηση που μαζί με την πληροφορία που έδινε την 
προειδοποιούσε κιόλας. 

Τοποθέτησαν την παράξενη μηχανή -όχι πολύ με
γαλύτερη από ένα κουτί παπουτσιών, με μερικά κου-
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μπιά, τρεις οθόνες με δείκτες- σε μια καρέκλα δίπλα στο 
κρεβάτι. Δύο σύρματα έβγαιναν απ' το πάνω μέρος και 
κατέληγαν σε κάτι σαν ακουστικά. 

Ένας απ' τους νοσοκόμους έβαλε τα ακουστικά στους 
κροτάφους του Έντουαρντ. Ο άλλος έμοιαζε να ρυθμί
ζει το μηχανισμό στρίβοντας κουμπιά, μία δεξιά, μία 
αριστερά. Μολονότι δεν μπορούσε να μιλήσει, εξαιτίας 
του λάστιχου στο στόμα, ο Έντουαρντ κρατούσε τα μά
τια του στραμμένα στα δικά της και φαινόταν να λέει: 
Μην ανησυχείς, μη φοβάσαι. 

«Είναι ρυθμισμένο για 130 βολτ σε 0,3 δευτρόλεπτα», 
είπε ο νοσοκόμος που είχε αναλάβει το χειρισμό της μη
χανής. «Ξεκινάει». 

Πάτησε ένα κουμπί και η μηχανή έβγαλε ένα βουητό. 
Την ίδια ακριβώς στιγμή, τα μάτια του Έντουαρντ θά
μπωσαν και το σώμα του συσπάστηκε πάνω στο κρε
βάτι με τόση μανία, που -αν δεν ήταν τα πάνινα λουριά-
θα είχε σπάσει τη σπονδυλική στήλη του. 

«Σταματήστε το!» ούρλιαξε η Βερόνικα. 
«Έχουμε σταματήσει», απάντησε ο νοσοκόμος βγά

ζοντας τα ακουστικά απ' το κεφάλι του Έντουαρντ. Α
κόμη όμως το σώμα εξακολούθησε να τινάζεται, το κε-
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φάλι να ταλαντεύεται απ' τη μια κι απ' την άλλη με τό
ση δύναμη, που ένας απ' τους άντρες αναγκάστηκε να 
το πιάσει. Ο άλλος έβαλε τη μηχανή σ' ένα σάκο και 
κάθισε να καπνίσει ένα τσιγάρο. 

Η όλη σκηνή κράτησε λίγα λεπτά. Το σώμα έμοιαζε 
να επιστρέφει στη φυσιολογική κατάστασή του, αλλά α
μέσως ξανάρχισαν οι σπασμοί - ταυτόχρονα ο ένας από 
τους νοσοκόμους έβαζε τη διπλή δύναμη για να κρατάει 
σταθερό το κεφάλι του Έντουαρντ. Σιγά σιγά οι συσπά
σεις άρχισαν να λιγοστεύουν, ώσπου έπαψαν εντελώς. Ο 
Έντουαρντ κρατούσε τα μάτια ανοιχτά και ένας από τους 
άντρες τα έκλεισε όπως γίνεται με τους πεθαμένους. 

Ύστερα πήρε το λάστιχο από το στόμα του νέου, τον 
έλυσε και έβαλε τα πάνινα λουριά στο σάκο όπου βρι
σκόταν η μηχανή. 

«Οι συνέπειες του ηλεκτροσόκ διαρκούν μια ώρα», εί
πε στην κοπέλα, που δε φώναζε πια και κοιτούσε σαν υ
πνωτισμένη. «Όλα είναι εντάξει- σύντομα θα είναι ό
πως πριν και μάλιστα πιο ήρεμος». 

Μόλις τον χτύπησε η ηλεκτρική εκκένωση, ο Έντουαρντ 
ένιωσε ό,τι και τις άλλες φορές: η φυσιολογική όραση 
του άρχισε να εξασθενεί σαν κάποιος να τραβούσε μια 
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κουρτίνα - μέχρι που τα πάντα εξαφανίστηκαν εντελώς. 
Δεν πονούσε, ούτε υπέφερε - αλλά είχε παρευρεθεί σε 
θεραπεία ηλεκτροσόκ και άλλων τρελών και ήξερε πό
σο τρομερή εικόνα ήταν. 

Ο Έντουαρντ ήταν τώρα γαλήνιος. Αν, πριν από λί
γα μόλις λεπτά, διαπίστωνε κάποιο καινούριο συναί
σθημα στην καρδιά του, αν άρχιζε να αντιλαμβάνεται 
ότι αγάπη δεν ήταν μόνο εκείνη που του έδιναν οι γο
νείς του, το ηλεκτροσόκ -ή ηλεκτροσπασμοθεραπεία, 
όπως προτιμούσαν να την αποκαλούν οι ειδικοί- σί
γουρα θα τον έκανε πάλι φυσιολογικό. 

Η κύρια συνέπεια της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ή
ταν η απώλεια της βραχείας μνήμης. Ο Έντουαρντ δεν 
έπρεπε να τρέφει απραγματοποίητα όνειρα. Δεν μπο
ρούσε να προσβλέπει σ' ένα μέλλον ανύπαρκτο- οι σκέ
ψεις του έπρεπε να παραμείνουν στραμμένες στο πα
ρελθόν, αλλιώς θα κατέληγε να θέλει να ξαναγυρίσει 
στη ζωή. 

Μια ώρα αργότερα, η Ζέντκα μπήκε στο σχεδόν άδειο 
θάλαμο - δεν υπήρχε παρά μόνο ένα κρεβάτι όπου ή
ταν ξαπλωμένος ένας νεαρός και μια καρέκλα όπου κα
θόταν μια κοπέλα. 
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Όταν έφτασε κοντά, είδε ότι η κοπέλα είχε ξανακά
νει εμετό και το κεφάλι της ήταν γυρμένο προς τα δεξιά. 

Η Ζέντκα στράφηκε να φωνάξει βοήθεια, αλλά η Βε
ρόνικα σήκωσε το κεφάλι της. 

«Δεν είναι τίποτα», είπε. «Έπαθα κι άλλη κρίση, αλ
λά πέρασε». 

Η Ζέντκα την έπιασε στοργικά και την πήγε στο μπά
νιο. 

«Είναι αντρικές τουαλέτες», είπε η κοπέλα. 
«Δεν είναι κανείς εδώ, μην ανησυχείς». 
Έβγαλε το λερωμένο πουλόβερ, το έπλυνε και το έ

βαλε πάνω στο σώμα του καλοριφέρ. Ύστερα έβγαλε τη 
δική της μάλλινη μπλούζα και της τη φόρεσε. 

«Κράτα τη. Εγώ ήρθα για να πω αντίο». 
Η κοπέλα φαινόταν απόμακρη, σαν να μην την εν

διέφερε τίποτα πια. Η Ζέντκα την πήγε πάλι στην κα
ρέκλα όπου καθόταν. 

«Ο Έντουαρντ θα ξυπνήσει σε λίγο. Ίσως αργήσει να 
θυμηθεί τι συνέβη, αλλά η μνήμη του θα επανέλθει γρή
γορα. Μην τρομάξεις αν δε σε αναγνωρίσει στα πρώτα 
λεπτά». 

«Δε θα τρομάξω», απάντησε η Βερόνικα. «Γιατί ού
τε κι εγώ αναγνωρίζω τον εαυτό μου». 

Η Ζέντκα τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα 
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της. Είχε μείνει τόσο καιρό στη «Βιλέτ», που δεν πεί
ραζε να μείνει λίγα λεπτά ακόμη μ' αυτή την κοπέλα. 

«Θυμάσαι την πρώτη συνάντηση μας; Εκείνη τη μέ
ρα σου διηγήθηκα μια ιστορία, με σκοπό να σου εξη
γήσω ότι ο κόσμος είναι ακριβώς όπως τον βλέπουμε. Ό
λοι θεωρούσαν το βασιλιά τρελό, επειδή ήθελε να επι
βάλει μια τάξη που δεν υπήρχε πια στο μυαλό των υ
πηκόων του. 

»Εν τω μεταξύ υπάρχουν πράγματα στη ζωή που, α
διάφορο από ποια πλευρά τα κοιτάζουμε, παραμένουν 
πάντα τα ίδια - και ισχύουν για όλο τον κόσμο. Όπως 
ο έρωτας για παράδειγμα». 

Η Ζέντκα πρόσεξε ότι τα μάτια της Βερόνικας έπαι
ξαν. Αποφάσισε να συνεχίσει: 

«Θα έλεγα ότι αν κάποια έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής 
και αποφασίζει να περάσει αυτό το λίγο χρόνο που της 
απομένει μπροστά σ' ένα κρεβάτι, κοιτάζοντας έναν ά
ντρα που κοιμάται, τότε υπάρχει κάτι από έρωτα. Κι α
κόμη περισσότερο: αν σ' αυτό το χρονικό διάστημα αυ
τή η γυναίκα έπαθε καρδιακή προσβολή και δεν είπε τί
ποτα -μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί να φύγει α
πό το πλάι του άντρα-, είναι επειδή αυτός ο έρωτας 
μπορεί να μεγάλωσε πολύ». 

«Μπορεί να είναι και απελπισία», είπε η Βερόνικα. 
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«Μια προσπάθεια να αποδείξει ότι στο τέλος τέλος δεν 
υπάρχουν λόγοι να συνεχίσει να αγωνίζεται σ' αυτή τη 
Γη. Δεν μπορώ να είμαι ερωτευμένη μ' έναν άντρα που 
ζει σε άλλο κόσμο». 

«Όλοι ζούμε στον κόσμο μας. Όμως, αν κοιτάξεις 
τον έναστρο ουρανό, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι διαφορε-
τικοί κόσμοι αλληλοσυνδυάζονται σχηματίζοντας αστε
ρισμούς, ηλιακά συστήματα και γαλαξίες». 

Η Βερόνικα σηκώθηκε και πήγε στο προσκεφάλι του 
Έντουαρντ. Χάιδεψε τα μαλλιά του με στοργή. Χαιρό
ταν που είχε κάποιον να μιλήσει. 

«Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν παιδί και η μη
τέρα μου με ανάγκαζε να μάθω πιάνο, έλεγα μέσα μου 
ότι θα μπορέσω να παίξω καλά μόνο όταν θα είμαι ε
ρωτευμένη. Χτες το βράδυ, για πρώτη φορά στη ζωή 
μου, ένιωσα τις νότες να ξεπετάγονται απ' τα δάχτυλά 
μου σαν να μην είχα κανένα έλεγχο του τι έκανα. Μια 
δύναμη με οδηγούσε, δημιουργούσε μελωδίες και α
κόρντα που ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα ήμουν ικανή να 
τα παίξω. Παραδόθηκα στο πιάνο, επειδή μόλις είχα 
παραδοθεί σ' εκείνο τον άντρα, χωρίς να αγγίξει ούτε 
τρίχα απ' τα μαλλιά μου. Χτες δεν ήμουν ο εαυτός μου, 
ούτε όταν παραδόθηκα στον έρωτα ούτε όταν έπαιξα 
πιάνο. Και πάλι, όμως, νομίζω ότι ήμουν ο εαυτός μου». 
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Η Βερόνικα κούνησε το κεφάλι. 
«Τίποτα απ' ό,τι λέω δεν έχει νόημα». 
Η Ζέντκα θυμήθηκε τις συναντήσεις της στο χώρο, 

με όλα εκείνα τα πλάσματα που αιωρούνταν σε διάφο
ρες διαστάσεις. Θέλησε να το πει στη Βερόνικα, αλλά 
φοβήθηκε μήπως την μπερδέψει ακόμη περισσότερο. 

«Πριν επαναλάβεις ότι πρόκειται να πεθάνεις, θέλω 
κάτι να σου πω: Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν τη 
ζωή τους ολόκληρη γυρεύοντας μια στιγμή σαν αυτή 
που έζησες εσύ χτες το βράδυ και δεν τη βρίσκουν. Γι' 
αυτό, αν πρέπει να πεθάνεις τώρα, πέθανε με την καρ
διά γεμάτη αγάπη». 

Η Ζέντκα σηκώθηκε. 
«Δεν έχεις τίποτα να χάσεις Πολλοί άνθρωποι δεν 

τολμούν να αγαπήσουν ακριβώς-γι' αυτό: επειδή δια
κυβεύουν πολλά πράγματα, πολύ μέλλον και παρελθόν. 
Στη δική σου περίπτωση υπάρχει μόνο το παρόν». 

Πλησίασε και έδωσε ένα φιλί στη Βερόνικα. 
«Αν μείνω κι άλλο εδώ, τελικά δε θα θέλω να φύγω. Θε

ραπεύτηκα απ' την κατάθλιψή μου, αλλά ανακάλυψα εδώ 
μέσα άλλα είδη τρέλας. Θέλω να τα κουβαλήσω μαζί μου 
και να αρχίσω να βλέπω τη ζωή με τα δικά μου μάτια. 

»Όταν μπήκα, έπασχα από κατάθλιψη. Σήμερα εί-
μαι τρελή και το καμαρώνω. Έξω θα συμπεριφέρομαι 
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ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι. Θα κάνω ψώνια στο σού-
περ μάρκετ, θα κάνω κοινότοπες συζητήσεις με τις φί
λες μου, θα χάνω πολύτιμο χρόνο μπροστά στην τηλεό
ραση. Όμως ξέρω ότι η ψυχή μου είναι ελεύθερη και 
μπορώ να ονειρευτώ και να μιλήσω με άλλους κόσμους, 
που, πριν μπω εδώ, ούτε καν στα όνειρα μου δεν τους εί
χα δει. . 

»Θα κάνω μερικές χαζομάρες, έτσι που να λένε οι 
άνθρωποι: "Από τη 'Βιλέτ' βγήκε!" Αλλά ξέρω ότι η ψυ
χή μου θα είναι πλήρης, επειδή η ζωή μου θα έχει νόη-
μα. Θα μπορώ να αγναντεύω ένα ηλιοβασίλεμα και να 
πιστεύω ότι πίσω του βρίσκεται ο Θεός. Όταν κάποιος 
θα μ' ενοχλεί πολύ, θα του πετάω κάποια σαχλαμάρα 
και δε θα με νοιάζει τι θα σκεφτούν, αφού όλοι θα λέ
νε: "Από τη 'Βιλέτ' βγήκε!" 

»Θα κοιτάζω τους άντρες στο δρόμο κατευθείαν στα 
μάτια, χωρίς ντροπή που θα με επιθυμούν. Όμως αμέ
σως μετά θα μπω σ' ένα μαγαζί με εισαγόμενα, θα α
γοράσω τα καλύτερα κρασιά που θα μου επιτρέπει η 
τσέπη μου και θα τα πιω συντροφιά με τον άντρα μου, 
επειδή θα θέλω να διασκεδάσω μαζί του - μ' αυτόν που 
αγαπώ πολύ. 

»Θα μου πει γελώντας: "Είσαι τρελή!" Κι εγώ θα α
παντήσω: "Ε, βέβαια, αφού ήμουν στη 'Βιλέτ'! Και η 
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τρέλα με απελευθέρωσε. Τώρα, λατρεμένε σύζυγέ μου, 
πρέπει να ζητάς άδεια κάθε χρόνο και να με πηγαίνεις 
να επισκέπτομαι επικίνδυνα βουνά, επειδή έχω ανάγκη 
να καταφεύγω στον κίνδυνο για να είμαι ζωντανή". 

»Οι άνθρωποι θα πούνε: "Βγήκε από τη 'Βιλέτ' και 
τρελαίνει τον άντρα της!" Κι εκείνος θα καταλάβει ότι 
οι άνθρωποι έχουν δίκιο και θα δοξάζει το θεό, επειδή 
τώρα αρχίζει ο γάμος μας κι εμείς είμαστε τρελοί, ό
πως είναι τρελοί αυτοί που επινόησαν τον έρωτα». 

Η Ζέντκα έφυγε, σιγοτραγουδώντας μια μουσική που 
δεν είχε ξανακούσει η Βερόνικα. 
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ΗΤΑΝ ΜΈΡΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΉ αλλά γεμάτη επιβράβευση. Ο 
δόκτωρ Ιγκόρ προσπαθούσε να διατηρήσει το φλέγμα 
και την απάθεια του επιστήμονα, αλλά μετά βίας κα
τόρθωνε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του: οι εξε
τάσεις για τη θεραπεία της δηλητηρίασης από Βιτριό-
λι έδιναν εκπληκτικά αποτελέσματα! 

«Δεν έχετε ραντεβού σήμερα», είπε στη Μαρί, που 
είχε μπει χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. 

«Δε θ' αργήσω πολύ. Για να πω την αλήθεια, θα ήθελα 
μόνο να ζητήσω μια γνώμη». 

Σήμερα όλοι θέλουν μόνο μια γνώμη, σκέφτηκε ο δόκτωρ 
Ιγκόρ, αφού θυμήθηκε τη Βερόνικα και την ερώτησή 
της για το σεξ. 

«Έκαναν ηλεκτροσόκ στον Έντουαρντ». 
«Ηλεκτροσπασμοθεραπεία· σε παρακαλώ να χρησι

μοποιείς το ορθό όνομα, αλλιώς θα φαινόμαστε ένα 
τσούρμο αδαών. (Ο δόκτωρ Ιγκόρ είχε κατορθώσει να 
κρύψει την έκπληξή του, αλλά αργότερα θα εξακρίβω
νε ποιος το είχε κανονίσει αυτό.) Και αν θέλεις τη γνώ-
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μη μου σχετικά, πρέπει να σου διευκρινίσω ότι η ηλε-
κτροσπασμοθεραπεία δεν εφαρμόζεται σήμερα όπως 
παλιά». 

«Μα είναι επικίνδυνο». 
«Ήταν πολύ επικίνδυνο· δεν ήξεραν την ακριβή τά

ση που χρειαζόταν, που έπρεπε να τοποθετήσουν τα η
λεκτρόδια και πολλοί πέθαιναν από εγκεφαλική αι
μορραγία στη διάρκεια της θεραπείας. Όμως τα πράγ
ματα άλλαξαν: σήμερα, η χρήση της ηλεκτροσπασμο-
θεραπείας επιστρέφει με πολύ μεγαλύτερη τεχνική α
κρίβεια και έχει το πλεονέκτημα να προκαλεί ταχεία α
μνησία, αποφεύγοντας τη χημική δηλητηρίαση από την 
παρατεταμένη χρήση φαρμάκων. Διάβασε κανένα ψυ
χιατρικό περιοδικό, σε παρακαλώ, και μη συγχέεις την 
ηλεκτροσπασμοθεραπεία με τα ηλεκτροσόκ των βασα
νιστών της Νότιας Αμερικής. 

»Ορίστε, έδωσα τη γνώμη που μου ζητήθηκε. Τώρα 
πρέπει να γυρίσω στη δουλειά μου». 

Η Μαρί δεν κουνήθηκε. 
«Δεν ήρθα να ρωτήσω αυτό. Αυτό που θέλω να μάθω 

είναι αν μπορώ να φύγω από δω». 
«Εσύ φεύγεις όποτε θέλεις και επιστρέφεις επειδή το 

επιθυμείς - και επειδή ο σύζυγος σου έχει ακόμη αρκε
τά χρήματα, ώστε να σε κρατάει σε τόσο ακριβό μέρος. 
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Θα έπρεπε ίσως να με ρωτήσεις: "Έχω θεραπευτεί;" Και 
η απάντησή μου είναι άλλη ερώτηση: "Έχεις θεραπευ
τεί από τι;"» 

»Θα μου πεις: "Αν έχω θεραπευτεί απ' το φόβο μου, 
απ' το σύνδρομο του πανικού". Κι εγώ θα απαντήσω: 
"Εδώ και τρία χρόνια, Μαρί, έχεις θεραπευτεί από 
αυτό"». 

«Άρα έχω θεραπευτεί». 
«Όχι βέβαια. Δεν είναι αυτή η αρρώστια σου. Στη 

διατριβή που γράφω για να την παρουσιάσω στην Α
καδημία Επιστημών της Σλοβενίας (ο δόκτωρ Ιγκόρ δεν 
ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες για το Βιτριόλι), επιχει
ρώ να μελετήσω τη λεγόμενη "φυσιολογική" ανθρώπι
νη συμπεριφορά. Πολλοί γιατροί πριν από μένα διε
νέργησαν αυτή τη μελέτη και κατέληξαν στο συμπέρα
σμα ότι η φυσιολογικότητα είναι απλώς θέμα κοινωνι
κής συναίνεσης· δηλαδή, εάν πολλοί άνθρωποι θεωρούν 
κάτι σωστό, τότε αυτό το πράγμα γίνεται σωστό. 

»Υπάρχουν πράγματα που ορίζονται από την αν
θρώπινη λογική: ότι βάζουμε τα κουμπιά στο μπροστι
νό μέρος του πουκάμισου είναι λογικό, αφού θα ήταν πο-
λύ δύσκολο να τα κουμπώσουμε στα πλάγια και αδύνα
το αν βρίσκονταν στην πλάτη. 

»Άλλα πράγματα, όμως, επιβάλλονται σιγά σιγά, ε-
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πειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έτσι 
πρέπει να είναι. Θα σου δώσω δυο παραδείγματα. Ανα
ρωτήθηκες ποτέ γιατί τα γράμματα στο πληκτρολόγιο 
της γραφομηχανής είναι τοποθετημένα με τη σειρά που 
έχουν;» 

«Δε με απασχόλησε ποτέ». 
«Ας ονομάσουμε αυτό το πληκτρολόγιο QWERTY, α

φού αυτά είναι τα γράμματα της πρώτης σειράς. Εγώ α
ναρωτήθηκα για την αιτία και βρήκα την απάντηση. Η 
πρώτη γραφομηχανή εφευρέθηκε το 1867 από τον Κρί-
στοφερ Σόουλς, για βελτίωση της καλλιγραφίας. Όμως 
υπήρχε ένα πρόβλημα: αν ο δακτυλογράφος έγραφε με 
μεγάλη ταχύτητα, οι χαρακτήρες συγκρούονταν και προ
καλούσαν εμπλοκή στη μηχανή. Έτσι ο Σόουλς επινόη
σε το πληκτρολόγιο QWERTY, το οποίο ανάγκαζε τους 
δακτυλογράφους να γράφουν αργά». 

«Δεν το πιστεύω». 
«Κι όμως είναι αλήθεια. Έτσι η Ρέμιγκτον -κατα

σκευάστρια ραπτομηχανών μέχρι εκείνη την εποχή-
χρησιμοποίησε το πληκτρολόγιο QWERTY για τις πρώ
τες γραφομηχανές της. Το οποίο σημαίνει ότι πολλοί 
άνθρωποι αναγκάστηκαν να μάθουν αυτό το σύστημα 
και πολλές εταιρείες άρχισαν να κατασκευάζουν τέτοια 
πληκτρολόγια, μέχρι που έγινε το μόνο υπάρχον σύ-

258 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

στημα. Επαναλαμβάνω: το πληκτρολόγιο των γραφο
μηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιά
στηκε με σκοπό την πιο αργή και όχι την πιο γρήγορη 
πληκτρολόγηση, κατάλαβες; Προσπάθησε να αλλάξεις 
θέση στα γράμματα και δε θα βρεις ούτε έναν αγορα
στή για το προϊόν σου». 

Όταν είδε πληκτρολόγιο για πρώτη φορά, η Μαρί α
ναρωτήθηκε γιατί δεν είχε αλφαβητική σειρά. Ποτέ ό
μως δεν επανέλαβε την ερώτηση - πίστευε ότι ήταν ο κα
λύτερος σχεδιασμός για ταχεία πληκτρολόγηση. 

«Ξέρεις καθόλου από Φλωρεντία;» ρώτησε ο δόκτωρ 
Ιγκόρ. 

«Όχι». 
«Θα έπρεπε να ξέρεις. Δεν είναι πολύ μακριά και ε

κεί βρίσκεται το δεύτερο παράδειγμα μου. Στον καθε
δρικό ναό της Φλωρεντίας υπάρχει ένα πανέμορφο ρο
λόι, σχεδιασμένο από τον Πάολο Ουτσέλο το 1443. Αυ
τό το ρολόι έχει μια παραξενιά: αν και δείχνει τις ώρες 
-όπως όλα τα άλλα-, οι δείκτες κινούνται προς την α
ντίθετη κατεύθυνση από αυτή στην οποία είμαστε συ
νηθισμένοι». 

«Τι σχέση έχει αυτό με την αρρώστια μου;» 
«Θα φτάσω κι εκεί. Ο Πάολο Ουτσέλο με τη δημι

ουργία αυτού του ρολογιού δεν είχε σκοπό να φανεί 
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πρωτότυπος: εκείνη την εποχή υπήρχαν ρολόγια όπως 
αυτό και ρολόγια με δείκτες που κινούνταν όπως οι ση
μερινοί. Για κάποια άγνωστη αιτία, ίσως επειδή ο δού
κας είχε ρολόι με δείκτες που ακολουθούσαν την κα
τεύθυνση που σήμερα αναγνωρίζουμε ως "σωστή", αυ
τή καθιερώθηκε και ως μοναδική - και το ρολόι του Ου-
τσέλο βρέθηκε να θεωρείται έκτρωμα, κάτι τρελό». 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ έκανε μια παύση. Όμως ήξερε ότι 
η Μαρί παρακολουθούσε το συλλογισμό του. 

«Πάμε, λοιπόν, στην αρρώστια σου. Κάθε άνθρωπος 
είναι μοναδικός, με ιδιαίτερες αρετές, ένστικτα, τρό
πους ευχαρίστησης και αναζήτησης της περιπέτειας. 
Όμως η κοινωνία τελικά επιβάλλει ένα συλλογικό τρό
πο δράσης και οι άνθρωποι δε σταματούν να αναρω-
τηθούν γιατί πρέπει να φέρονται έτσι. Απλώςτο απο
δέχονται, όπως οι δακτυλογράφοι αποδέχτηκαν το γε
γονός ότι το QWERTY είναι το καλύτερο δυνατό πλη
κτρολόγιο. Γνώρισες ποτέ κανέναν σ' όλη τη ζωή σου 
να έχει αναρωτηθεί γιατί οι δείκτες του ρολογιού πάνε 
προς τη μία κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη;» 

«Όχι». 
«Αν κάποιος ρωτούσε, είναι πολύ πιθανό να του 'λε-

γαν: "Είσαι τρελός!" Αν επέμενε στην ερώτηση του, οι 
άλλοι θα προσπαθούσαν να βρουν μια αιτία, αλλά σύ-
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ντομα θα άλλαζαν θέμα - επειδή δεν υπάρχει άλλη αι
τία εκτός από αυτή που σου ανέφερα. 

»Οπότε επιστρέφω στην ερώτησή σου. Ξανακάν' τη». 
«Έχω θεραπευτεί;» 
«Όχι. Είσαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που προ

σπαθεί να είναι ίδιος με τους άλλους. Κι αυτό, κατά τη 
δική μου άποψη, θεωρείται βαριά ασθένεια». 

«Είναι άσχημο να διαφέρεις;» 
«Άσχημο είναι να προσπαθείς να μοιάζεις με τους άλ-

λους: προκαλεί νευρώσεις, ψυχώσεις, παράνοια. Είναι ά-
σχημο να προσπαθείς να μοιάζεις με τους άλλους, επει
δή έτσι παραβιάζεις τη φύση. παραβαίνεις τους νόμους 
του Θεού - ο οποίος σε όλα τα δάση και τις ζούγκλες του 
κόσμου δεν έφτιαξε ούτε ένα φύλλο όμοιο με κάποιο άλ-
λο. Όμως εσύ θεωρείς τρέλα το να είσαι διαφορετική, γι' 
αυτό διάλεξες τη "Βιλέτ" για να ζήσεις. Επειδή εδώ, κα-
θώς όλοι είναι διαφορετικοί, καταλήγεις να είσαι ίδια με 
όλους. Κατάλαβες;» 

Η Μαρί έγνεψε καταφατικά. 
«Μην έχοντας το θάρρος να είναι διαφορετικοί», συ

νέχισε ο δόκτωρ Ιγκόρ, «οι άνθρωποι πάνε κόντρα στη 
φύση και ο οργανισμός αρχίζει να παράγει το Βιτριόλι 
-ή Πικρία, όπως είναι κοινώς γνωστό αυτό το δηλητή-
ριο». 
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«Τι είναι το Βιτριόλι;» 
Ο δόκτωρ Ιγκόρ αντιλήφθηκε ότι είχε παρασυρθεί 

πολύ και αποφάσισε να αλλάξει θέμα. 
«Δεν έχει σημασία τι είναι το Βιτριόλι. Αυτό που θέ

λω να πω είναι το εξής: Όλα δείχνουν ότι δεν έχεις θε
ραπευτεί». 

Η Μαρί είχε εμπειρία χρόνων στα δικαστήρια και 
αποφάσισε να την εφαρμόσει εδώ και τώρα. Η πρώτη 
στρατηγική της ήταν να προσποιηθεί ότι συμφωνούσε 
με τον αντίπαλο, με στόχο να τον τυλίξει αμέσως στα δί
χτυα άλλου συλλογισμού. 

«Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ ήρθα για πολύ συγκεκρι
μένο λόγο -το σύνδρομο του πανικού- και κατέληξα να 
παραμείνω για ένα λόγο πολύ αόριστο: αδυναμία να α
ντιμετωπίσω μια ζωή διαφορετική, χωρίς δουλειά και 
χωρίς σύζυγο. Συμφωνώ μαζί σας: είχα χάσει τη θέλη
ση να αρχίσω μια νέα ζωή, στην οποία θα έπρεπε να συ
νηθίσω απ' την αρχή. Και ακόμη παραπέρα: συμφωνώ 
ότι σ' ένα ίδρυμα, ακόμη και με τα ηλεκτροσόκ -συ
γνώμη, τις ηλεκτροσπασμοθεραπείες, όπως προτιμά
τε-, τα ωράρια, οι κρίσεις υστερίας μερικών τροφίμων, 
οι κανονισμοί, όλα είναι πιο υποφερτά από τους νόμους 
ενός κόσμου που, όπως λέτε, "κάνει το παν για να είναι 
ομοιόμορφος". 
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»Χτες το βράδυ, έτυχε ν' ακούσω μια γυναίκα να παί
ζει πιάνο. Έπαιζε τέλεια- σπάνια έχω ξανακούσει να παί
ζουν έτσι. Ενώ άκουγα τη μουσική, σκεφτόμουν όλους ε
κείνους που υπέφεραν για να συνθέσουν αυτές τις σονά
τες, τα πρελούδια, τα αντάτζιο. Πόσο τους γελοιοποίη
σαν όταν πήγαν να παρουσιάσουν τα κομμάτια τους -τα 
οποία διέφεραν- σ' εκείνους που είχαν το πάνω χέρι στον 
κόσμο της μουσικής. Πόσες δυσκολίες και ταπεινώσεις 
υπέστησαν στην προσπάθεια να βρουν κάποιον να χρη
ματοδοτήσει ορχήστρα. Πόσες αποδοκιμασίες μπορεί 
να άκουσαν από ένα κοινό ασυνήθιστο ακόμη σε τέτοιες 
μελωδίες. 

»Κι ακόμη χειρότερα, σκεφτόμουν: Όχι μόνο υπέ
φεραν οι συνθέτες, αλλά κι αυτή η κοπέλα παίζει τα έρ
γα τους με όλη τη δύναμη της ψυχής της, επειδή ξέρει 
ότι πρόκειται να πεθάνει. Κι εγώ δε θα πεθάνω; Που ά
φησα την ψυχή μου ώστε να μπορέσω να παίξω τη μου
σική τη ζωής μου με τόσο ενθουσιασμό;» 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ άκουγε σιωπηλά. Φαινόταν ότι αυ
τό που είχε σκεφτεί απέδιδε καρπούς, αλλά ακόμη ήταν 
νωρίς για να είναι βέβαιος. 

«Που άφησα την ψυχή μου;» ξαναρώτησε η Μαρί. 
«Στο παρελθόν μου. Σ' αυτό που ήθελα να ήταν η ζωή 
μου. Άφησα την ψυχή μου φυλακισμένη σ' εκείνη τη 
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στιγμή που είχα σπίτι, άντρα και μια δουλειά από την 
οποία ήθελα να απαλλαγώ, αλλά ποτέ δεν έβρισκα το 
κουράγιο να το κάνω. 

»Η ψυχή μου βρισκόταν στο παρελθόν μου. Όμως 
σήμερα έφτασε ως εδώ και την αισθάνομαι και πάλι 
στο σώμα μου, γεμάτη ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι να κά-
νω· ξέρω μόνο ότι εδώ και τρία γρόνια η ζωή μ' έ
σπρωχνε σ' ένα διαφορετικό μονοπάτι και εγώ δεν ή
θελα να το ακολουθήσω». 

«Μου φαίνεται ότι παρατηρώ μερικά συμπτώματα 
βελτίωσης». 

«Δε χρειαζόταν να ρωτήσω για να φύγω απ' τη "Βι-
λέτ". Έφτανε να διασχίσω την πύλη και να μην ξανα
γυρίσω ποτέ πια. Όμως έπρεπε να τα πω όλα αυτά σε 
κάποιον και τα λέω σε σας: Ο θάνατος αυτής της κοπέ
λας μ' έκανε να καταλάβω τη ζωή μου». 

«Μου φαίνεται ότι τα συμπτώματα βελτίωσης αρχί
ζουν να γίνονται θαυματουργή θεραπεία», γέλασε ο δό
κτωρ Ιγκόρ. «Τι σκοπεύεις να κάνεις;» 

«Να πάω στο Ελ Σαλβαδόρ να φροντίσω τα παιδιά». 
«Δε χρειάζεται να πας τόσο μακριά: σε λιγότερα α

πό διακόσια χιλιόμετρα από δω βρίσκεται το Σαράγε-
βο. Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά τα προβλήματα συνεχί
ζονται». 
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«Θα πάω στο Σαράγεβο». 
Ο δόκτωρ Ιγκόρ έβγαλε ένα συνταγολόγιο απ' το συρ

τάρι και το συμπλήρωσε με προσοχή. Ύστερα σηκώ
θηκε και πήγε τη Μαρί ως την πόρτα. 

«Πήγαινε στο καλό», της είπε και γύρισε προς το γρα
φείο κλείνοντας την πόρτα. Δεν του άρεσε να αποκτά συ-
μπάθειες με τους ασθενείς του, αλλά ποτέ του δεν κα
τάφερνε να το αποφύγει. Η Μαρί θα άφηνε κενό στη 
«Βιλέτ». 
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ΟΤΑΝ Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, η κοπέλα ήταν ακό
μη εκεί. Στα πρώτα του ηλεκτροσόκ περνούσε αρκετή 
ώρα προσπαθώντας να θυμηθεί τι είχε συμβεί - άλλω
στε αυτό ακριβώς ήταν η θεραπευτική επίδραση του η
λεκτροσόκ: προκαλούσε μερική αμνησία, έτσι που ο α
σθενής ξεχνούσε το πρόβλημα που τον ταλάνιζε και, με 
αυτό τον τρόπο, του επέτρεπε να ηρεμήσει. 

Όμως καθώς τα ηλεκτροσόκ γίνονταν όλο και πιο 
συχνά, τα αποτελέσματα τους έχαναν σε διάρκεια. Αμέ
σως αναγνώρισε την κοπέλα. 

«Μιλούσες για τα οράματα του Παραδείσου στον ύπνο 
σου», του είπε περνώντας το χέρι της στα μαλλιά του. 

Οράματα του Παραδείσου; Ναι, οράματα του Πα
ραδείσου. Ο Έντουαρντ την κοίταξε. Ήθελε να της τα 
διηγηθεί όλα. 

Εκείνη τη στιγμή, όμως, μπήκε μια νοσοκόμα με μια 
ένεση. 

«Πρέπει να την κάνεις τώρα», είπε στη Βερόνικα. «Ε
ντολή του δόκτορα Ιγκόρ». 
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«Έκανα κιόλας σήμερα, δε θα ξανακάνω άλλη», της 
απάντησε. «Ούτε με νοιάζει να φύγω από αυτό το μέρος. 
Δε θα υπακούσω σε καμιά εντολή, σε κανένα κανονισμό, 
σε τίποτα από αυτά που θέλετε να με αναγκάσετε να κά
νω». 

Η νοσοκόμα φάνηκε να είναι συνηθισμένη σε τέτοιου 
είδους αντιδράσεις. 

«Τότε, δυστυχώς, θα πρέπει να σας ναρκώσουμε». 
«Θέλω να σου μιλήσω», είπε ο Έντουαρντ. «Κάνε την 

ένεση». 
Η Βερόνικα σήκωσε τα μανίκια του πουλόβερ και η 

νοσοκόμα ενέχυσε το φάρμακο. 
«Καλό κορίτσι», είπε. «Δε βγαίνετε απ' αυτό το σκο

τεινό θάλαμο να κάνετε μια βόλτα έξω;» 

«Ντρέπεσαι γι' αυτό που συνέβη χτες το βράδυ», είπε ο 
Έντουαρντ ενώ περπατούσαν στον κήπο. 

«Πριν ντρεπόμουν. Τώρα είμαι περήφανη. Θέλω να 
μάθω για τα οράματα του Παραδείσου, γιατί βρέθηκα 
πολύ κοντά σ' ένα τέτοιο». 

«Πρέπει να κοιτάξω πιο μακριά, πέρα απ' τα κτίρια 
της "Βιλέτ"», της είπε. 

«Κάν' το». 
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Ο Έντουαρντ κοίταξε πίσω- όχι τους τοίχους των θα
λάμων ή τον κήπο όπου περπατούσαν σιωπηλοί οι τρό
φιμοι αλλά ένα δρόμο σε μια άλλη ήπειρο, σε μια γη ό
που ή έβρεχε πολύ ή δεν έβρεχε καθόλου. 

269 



Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΟΣΦΡΑΙΝΟΤΑΝ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ εκείνης της γης -
ήταν η εποχή της ξηρασίας· η σκόνη έμπαινε στη μύτη 
του και του προκαλούσε ευχαρίστηση, επειδή να νιώθεις 
τη γη σημαίνει να νιώθεις ζωντανός. Έτρεχε μ' ένα ει
σαγόμενο ποδήλατο, ήταν δεκαεφτά χρόνων και είχε 
μόλις τελειώσει το αμερικανικό κολέγιο που βρισκόταν 
στην Μπραζίλια, όπου σπούδαζαν όλα τα παιδιά δι
πλωματών. 

Σιχαινόταν την Μπραζίλια, αλλά αγαπούσε τους Βρα
ζιλιάνους. Ο πατέρας του είχε διοριστεί πρέσβης της Γιου
γκοσλαβίας πριν από δύο χρόνια, σε μια εποχή που ού
τε φαντάζονταν την αιματηρή διαίρεση της χώρας. Ο Μι
λόσεβιτς ήταν ακόμη στην εξουσία- άντρες και γυναίκες 
συμβίωναν με τις διαφορές τους και προσπαθούσαν να 
ζουν αρμονικά πέρα απ' τις περιφερειακές συγκρούσεις. 

Το πρώτο πόστο του πατέρα του ήταν ακριβώς η 
Βραζιλία. Ο Εντουαρντ φανταζόταν παραλίες, καρνα
βάλι, ποδοσφαιρικούς αγώνες, μουσική· κατέληξε όμως 
στην πρωτεύουσα, μακριά απ' τη θάλασσα, μια πόλη 
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φτιαγμένη μόνο και μόνο για να φιλοξενεί πολιτικούς, 
γραφειοκράτες, διπλωμάτες και τα παιδιά όλων αυτών, 
τα οποία δεν ήξεραν τι να κάνουν σ' αυτό το μέρος. 

Ο Έντουαρντ απεχθανόταν τη ζωή εκεί. Περνούσε τη 
μέρα βυθισμένος στη μελέτη. Επιχειρούσε να πιάσει φι
λίες με τους συμμαθητές του -χωρίς όμως να τα κατα
φέρνει-, γυρεύοντας -χωρίς να βρίσκει- έναν τρόπο να 
ενδιαφερθεί για αυτοκίνητα, αθλητικά παπούτσια της 
μόδας, σινιέ ρούχα, μοναδικά θέματα συζήτησης μετα
ξύ των νέων. 

Κάθε τόσο γινόταν κάποιο πάρτι, όπου τα αγόρια 
μεθούσαν στη μια άκρη του σαλονιού και τα κορίτσια 
παρίσταναν τα αδιάφορα στην άλλη άκρη. Πάντα κυ
κλοφορούσαν ναρκωτικά και ο Έντουαρντ τα είχε κιό
λας δοκιμάσει σε όλες τις παραλλαγές τους, χωρίς πο
τέ να καταφέρει να ενδιαφερθεί για καμιά- τον έπιανε 
υπερβολική ταραχή ή υπνηλία και έχανε το ενδιαφέρον 
για όσα συνέβαιναν γύρω του. 

Η οικογένεια του ανησυχούσε πολύ. Ήταν απαραί
τητο να τον προετοιμάσουν για να ακολουθήσει την ί
δια καριέρα με τον πατέρα του και, μολονότι ο Έντου
αρντ διέθετε σχεδόν όλα τα αναγκαία χαρίσματα -θέ
ληση για μελέτη, καλλιτεχνικό αισθητήριο, ευκολία στην 
εκμάθηση γλωσσών, ενδιαφέρον για την πολιτική-, του 
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έλειπε μια βασική ικανότητα για τη διπλωματία: αντι
μετώπιζε δυσκολίες στη συναναστροφή με τους άλλους. 

Όσο και αν οι γονείς του τον πήγαιναν σε γιορτές, ά
νοιγαν το σπίτι για τους φίλους του στο αμερικανικό κο
λέγιο και του έδιναν καλό χαρτζιλίκι, σπάνιες ήταν οι 
φορές που ο Έντουαρντ φαινόταν να κάνει παρέα με κά
ποιον. Μια μέρα τον ρώτησε η μητέρα του γιατί δεν έ
φερνε τους φίλους του για φαγητό. 

«Ξέρω πια όλες τις μάρκες αθλητικών παπουτσιών, 
ξέρω και τα ονόματα όλων των κοριτσιών που είναι εύ
κολα στον έρωτα. Δεν έχουμε πια τίποτα το ενδιαφέρον 
να συζητήσουμε». 

Μέχρι που έκανε την εμφάνισή της η Βραζιλιάνα. Ο 
πρέσβης και η γυναίκα του ησύχασαν κάπως, όταν ο 
γιος τους άρχισε να βγαίνει και να γυρίζει αργά το βρά
δυ. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς εμφανίστηκε, αλλά 
ένα βράδυ ο Έντουαρντ την έφερε για φαγητό στο σπί
τι. Η κοπέλα είχε καλή ανατροφή και οι γονείς έμειναν 
ευχαριστημένοι- ο νέος θα ανέπτυσσε επιτέλους την ι
κανότητα του στις σχέσεις με ξένους. Πέρα απ' αυτό 
σκέφτηκαν και οι δύο, χωρίς να το σχολιάσουν μεταξύ 
τους, ότι η παρουσία αυτής της κοπέλας απομάκρυνε 
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μια μεγάλη ανησυχία τους: ο Έντουαρντ δεν ήταν ομο
φυλόφιλος! 

Συμπεριφέρθηκαν στη Μαρία (αυτό ήταν το όνομά 
της) με την ευγένεια μελλοντικών πεθερών, παρότι ή
ξεραν ότι σε δυο χρόνια θα έπαιρναν μετάθεση σε άλ
λο μέρος και έτσι κι αλλιώς δεν είχαν καμιά διάθεση να 
παντρέψουν το γιο τους με γυναίκα από τόσο εξωτική 
χώρα. Στα σχέδια τους ήταν να συναντήσει κάποια κο
πέλα καλής οικογένειας στη Γαλλία ή τη Γερμανία, που 
να μπορεί να τον συνοδεύει με αξιοπρέπεια στη λαμπρή 
διπλωματική καριέρα που του ετοίμαζε ο πρέσβης. 

Ο Έντουαρντ όμως φαινόταν όλο και πιο ερωτευμέ
νος. Ανήσυχη η μητέρα το συζήτησε με τον άντρα της. 

«Η τέχνη της διπλωματίας είναι να κάνεις τον αντί
παλο να περιμένει», είπε ο πρέσβης. Μπορεί να μην ξε
περνάμε ποτέ τον πρώτο έρωτά μας, αλλά πάντα τελει
ώνει». 

Όμως ο Έντουαρντ έδειχνε σημάδια πλήρους αλ
λαγής. Άρχισε να εμφανίζεται στο σπίτι με παράξενα 
βιβλία, έστησε μια πυραμίδα στο δωμάτιο του και μα
ζί με τη Μαρία έκαιγαν κάθε βράδυ λιβάνι και έμεναν 
επί ώρες προσηλωμένοι σ' ένα παράξενο σχέδιο καρ
φωμένο στον τοίχο. Η απόδοση του Έντουαρντ στο α
μερικανικό κολέγιο άρχισε να πέφτει. 
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Η μητέρα δεν καταλάβαινε πορτογαλικά, αλλά έ
βλεπε τα εξώφυλλα των βιβλίων: σταυροί, πυρές, κρε
μασμένες μάγισσες, παράξενα σύμβολα. 

«Ο γιος μας διαβάζει επικίνδυνα πράγματα». 
«Επικίνδυνα είναι αυτά που συμβαίνουν στα Βαλκά

νια», απάντησε ο πρέσβης. «Κυκλοφορούν φήμες ότι η 
περιοχή της Σλοβενίας απαιτεί ανεξαρτησία κι αυτό 
μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο». 

Η μητέρα όμως δεν έδινε την παραμικρή σημασία 
στην πολιτική· ήθελε να μάθει τι συμβαίνει με το γιο της. 

«Και αυτή η μανία να καίει λιβάνια;» 
«Είναι για να καλύπτει τη μυρωδιά της μαριχουά-

νας», είπε ο πρέσβης. «Ο γιος μας έχει λάβει εξαίρετη 
μόρφωση· δεν είναι δυνατό να πιστεύει ότι αυτά τα α
ρωματικά ξυλάκια προσελκύουν πνεύματα». 

«Ο γιος μου μπλεγμένος με ναρκωτικά!» 
«Θα του περάσει. Κι εγώ κάπνισα μαριχουάνα στα 

νιάτα μου και, όπως τη βαριούνται όλοι, τη βαρέθηκα 
κι εγώ». 

Η γυναίκα του ένιωσε περηφάνια και ηρέμησε: ο σύ
ζυγος της ήταν άντρας με εμπειρίες, είχε μπει στον κό
σμο των ναρκωτικών και κατόρθωσε να βγει. Άντρας με 
τόσο μεγάλη δύναμη θέλησης ήταν ικανός να ελέγξει ο
ποιαδήποτε κατάσταση. 
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Μια ωραία μέρα ο Έντουαρντ ζήτησε ένα ποδήλατο. 
«Έχεις οδηγό και Μερτσέντες Μπεντζ. Τι να το κά

νεις το ποδήλατο;» 
«Για επαφή με τη φύση. Η Μαρία κι εγώ θα κάνου

με ένα ταξίδι για δέκα μέρες», είπε. «Υπάρχει εδώ κο
ντά ένα μέρος με τεράστιες ποσότητες κρυστάλλων και 
η Μαρία εγγυάται ότι μεταδίδουν θετική ενέργεια». 

Η μητέρα και ο πατέρας είχαν ανατραφεί σε κομου
νιστικό καθεστώς: οι κρύσταλλοι δεν ήταν παρά ορυκτά, 
είχαν συγκεκριμένη ατομική δομή και δεν εξέπεμπαν 
κανενός είδους ενέργεια - είτε θετική είτε αρνητική. Ρώ
τησαν και έμαθαν ότι αυτές οι ιδέες περί «κρυσταλλικών 
δονήσεων» είχαν αρχίσει να είναι της μόδας. 

Αν ο γιος τους αποφάσιζε να μιλήσει γι' αυτό το θέ
μα σε επίσημη δεξίωση, μπορεί να φαινόταν γελοίος 
στα μάτια του κόσμου. Για πρώτη φορά ο πρέσβης α
ναγνώρισε ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται σο
βαρή. Η Μπραζίλια ήταν πόλη που ζούσε με τις δια
δόσεις και σύντομα θα μαθευόταν ότι ο Έντουαρντ εί
χε μπλέξει με πρωτόγονες δεισιδαιμονίες. Οι αντίπα
λοι του στην πρεσβεία θα μπορούσαν να σκεφτούν ό
τι τα έμαθε από τους γονείς του και η διπλωματία -ε
κτός από τέχνη της αναμονής- ήταν επίσης η τέχνη 
να διατηρείς πάντα, σε οποιαδήποτε περίσταση, εμ-

276 



Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

φάνιση καθωσπρέπει και σύμφωνη με το πρωτόκολλο. 
«Παιδί μου, αυτό δε γίνεται να συνεχιστεί», είπε ο 

πατέρας. «Έχω φίλους στο υπουργείο εξωτερικών της 
Γιουγκοσλαβίας, θα γίνεις λαμπρός διπλωμάτης και 
πρέπει να μάθεις να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους». 

Ο Έντουαρντ έφυγε απ' το σπίτι και δεν ξαναγύρισε 
εκείνη τη νύχτα. Οι γονείς του τηλεφώνησαν στο σπίτι 
της Μαρίας, στα νεκροτομεία και νοσοκομεία της πό
λης - χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μητέρα έχασε την 
εμπιστοσύνη που είχε στο σΰζυγό της για τα οικογενει
ακά ζητήματα, αν και ήταν εξαίρετος διπλωμάτης με 
τους ξένους. 

Την επόμενη μέρα, ο Έντουαρντ έκανε την εμφάνι
ση του ψόφιος απ' την πείνα και την κούραση. Έφαγε 
και πήγε στο δωμάτιό του, άναψε τα λιβάνια του, έψα
λε τις μάντρα του και κοιμήθηκε το υπόλοιπο απόγευ
μα και τη νύχτα. Όταν ξΰπνησε, τον περίμενε ένα πο
δήλατο καινούριο, του κουτιού. 

«Πήγαινε να δεις τους κρυστάλλους σου», είπε η μη
τέρα, «θα εξηγήσω εγώ στον πατέρα σου». 

Και έτσι, εκείνο το στεγνό, σκονισμένο βράδυ, ο Έ
ντουαρντ κατευθυνόταν χαρούμενος προς το σπίτι της 
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Μαρίας. Η πόλη ήταν τόσο καλοσχεδιασμένη (σύμφω
να με τους αρχιτέκτονες) ή τόσο κακοσχεδιασμένη (σύμ
φωνα με τον Έντουαρντ), που δεν είχε σχεδόν καμιά 
γωνία. Κινιόταν στη δεξιά λωρίδα, σε δρόμο ταχείας 
κυκλοφορίας, αγναντεύοντας τον ουρανό γεμάτο σύν
νεφα, που όμως δεν έφερναν βροχή, όταν ξαφνικά αι
σθάνθηκε να ανεβαίνει με τεράστια ταχύτητα προς τον 
ουρανό που κοιτούσε - και αμέσως μετά να κατεβαίνει 
και να βρίσκεται στην άσφαλτο. 

ΜΠΟΥΜ! 
Έπαθα ατύχημα. 
Θέλησε να μετακινηθεί, επειδή το πρόσωπό του ήταν 

κολλημένο στην άσφαλτο, αλλά διαπίστωσε ότι δεν μπο
ρούσε πια να ελέγξει το σώμα του. Άκουσε τον ήχο αυ
τοκινήτων που φρέναραν, ανθρώπους που φώναζαν και 
κάποιον που πλησίασε και πήγε να τον αγγίξει, για να 
ακούσει αμέσως μια φωνή: «Μην τον αγγίζεις! Αν τον 
πιάσει κανείς, μπορεί να μείνει ανάπηρος για όλη τη 
ζωή του!» 

Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν αργά και ο Έντουαρντ 
άρχισε να φοβάται. Σε αντίθεση με τους γονείς του, ο ί
διος πίστευε στο Θεό και στη μετά θάνατον ζωή, αλλά και 
πάλι έβρισκε άδικο να πεθάνει στα δεκαεφτά του, με το 
βλέμμα καρφωμένο στην άσφαλτο, σε μια χώρα ξένη. 
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«Είσαι καλά;» τον ρωτούσε μια φωνή. 
Όχι, δεν ήταν καλά· δεν κατάφερνε να κουνηθεί, αλ

λά ούτε και να μιλήσει. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι 
δεν έχανε τις αισθήσεις του, αντιλαμβανόταν με ακρί
βεια ό,τι γινόταν και πού είχε μπλέξει. Δε θα λιποθυ
μούσε; Δεν τον λυπόταν ο Θεός ακριβώς τη στιγμή που 
είχε τόσο έντονα την ανάγκη Του ενάντια σε όλα και ό
λους; 

«Έρχονται οι γιατροί», μουρμούρισε κάποιος άλλος 
πιάνοντας του το χέρι. «Δεν ξέρω αν μπορείς να με α
κούσεις, αλλά μείνε ήρεμος. Δεν είναι τίποτα σοβαρό». 

Ναι, μπορούσε να ακούσει- θα ήθελε αυτή η φωνή 
-ενός άντρα- να συνεχίσει να μιλάει, να τον διαβεβαι
ώνει ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, αν και ήταν πια αρ
κετά μεγάλος ώστε να ξέρει ότι πάντα έτσι λένε όταν η 
κατάσταση είναι άσχημη. Σκέφτηκε τη Μαρία, την πε
ριοχή που είχε βουνά από κρυστάλλους γεμάτους θετι
κή ενέργεια - ενώ η Μπραζίλια είχε τη μεγαλύτερη συ
γκέντρωση αρνητικής ενέργειας που είχε αισθανθεί 
στους διαλογισμούς του. 

Τα δευτερόλεπτα έγιναν λεπτά, οι άνθρωποι συνέχι
ζαν την προσπάθεια να τον καθησυχάσουν και -για πρώ
τη φορά από το συμβάν- ο ίδιος άρχισε να πονάει. Ή
ταν ένας σουβλερός πόνος, που ερχόταν απ' το κέντρο 
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του μυαλού του και έμοιαζε να εξαπλώνεται σε όλο το 
σώμα του. 

«Έφτασαν», είπε ο άντρας που του κρατούσε το χέ
ρι. «Αύριο θα κάνεις και πάλι ποδήλατο». 

Όμως την επόμενη μέρα ο Έντουαρντ βρισκόταν σ' έ
να νοσοκομείο με τα δυο πόδια του και το ένα χέρι σε 
γύψο, χωρίς πιθανότητα να βγει μέσα στις επόμενες 
τριάντα μέρες και έχοντας να ακούει τη μητέρα του να 
κλαίει αδιάκοπα, τον πατέρα του να κάνει νευρικά τη
λεφωνήματα και τους γιατρούς να επαναλαμβάνουν α
νά πέντε λεπτά ότι το κρίσιμο εικοσιτετράωρο είχε πλέ
ον περάσει και ότι δεν υπήρχε εγκεφαλική κάκωση. 

Η οικογένεια τηλεφώνησε στην αμερικανική πρε
σβεία, που ποτέ δεν πίστευε τις γνωματεύσεις των δη
μόσιων νοσοκομείων και διατηρούσε μια υπηρεσία έ
κτακτων αναγκών, μαζί μ' έναν κατάλογο Βραζιλιάνων 
γιατρών, ικανών να περιθάλψουν τους δικούς της δι
πλωμάτες. Από καιρού εις καιρόν, στο πλαίσιο μιας πο
λιτικής καλής γειτονίας, έθεταν αυτές τις υπηρεσίες στη 
διάθεση και άλλων διπλωματικών αποστολών. 

Οι Αμερικανοί έφερναν τα τελευταίας γενιάς μηχα
νήματά τους, έκαναν δέκα φορές περισσότερες εξετά-
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σεις και τεστ και κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα πά
ντα: οι γιατροί του δημόσιου νοσοκομείου είχαν κάνει 
ορθή εκτίμηση και είχαν πάρει σωστές αποφάσεις. 

Οι γιατροί του δημόσιου νοσοκομείου μπορεί να ήταν 
καλοί, αλλά τα προγράμματα της βραζιλιάνικης τηλεό
ρασης ήταν τόσο χάλια όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέ
ρος του κόσμου και ο Έντουαρντ δεν είχε τι να κάνει. 
Η Μαρία εμφανιζόταν όλο και λιγότερο στο νοσοκο
μείο - ίσως είχε βρει άλλο σύντροφο για να τη συνοδέ
ψει στα βουνά με τους κρυστάλλους. 

Σε αντίθεση με την παράξενη συμπεριφορά της φι
λενάδας του, ο πρέσβης και η γυναίκα του τον επισκέ
πτονταν καθημερινά, αλλά αρνούνταν να του φέρουν τα 
πορτογαλικά βιβλία που είχε στο σπίτι, προφασιζόμε-
νοι ότι σύντομα θα έπαιρναν μετάθεση και δεν είχε α
νάγκη να μάθει μια γλώσσα που δεν επρόκειτο να του ξα-
ναχρειαστεί. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ο Έντου
αρντ αρκέστηκε στο να κουβεντιάζει με άλλους ασθε
νείς, να μιλάει για ποδόσφαιρο με τους νοσοκόμους και 
να διαβάζει κανένα περιοδικό που έπεφτε στα χέρια του. 

Ώσπου μια μέρα, ένας από τους νοσοκόμους του έ
φερε ένα βιβλίο που είχε μόλις αποκτήσει, αλλά το έ-
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βρίσκε «πολύ μεγάλο για να το διαβάσει». Αυτή ήταν η 
στιγμή που η ζωή του Έντουαρντ άρχισε να τον οδηγεί 
σ' ένα παράξενο μονοπάτι, που θα τον έφερνε στη «Βι-
λέτ», στην αποξένωση από την πραγματικότητα και στην 
παντελή απομάκρυνση του από τα πράγματα που θα έ
καναν οι νέοι της ηλικίας του στα χρόνια που θα ακο
λουθούσαν. 

Το βιβλίο μιλούσε για οραματιστές που ταρακούνη
σαν τον κόσμο, ανθρώπους που είχαν δική τους αντί
ληψη για τον επίγειο παράδεισο και αφιέρωσαν τη ζωή 
τους στο να την κάνουν κτήμα όλων. Σ' αυτούς περι
λαμβάνονταν ο Ιησούς Χριστός αλλά και ο Δαρβίνος, με 
τη θεωρία του ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πί
θηκο- ο Φρόιντ, που διαβεβαίωνε για τη σημασία των 
ονείρων ο Κολόμβος, που έβαλε ενέχυρο τα κοσμήμα
τα της βασίλισσας για να αναζητήσει μια καινούρια ή
πειρο- ο Μαρξ, με την άποψη ότι όλοι είναι άξιοι ίσων 
ευκαιριών. 

Ακόμη, συμπεριλαμβάνονταν άγιοι, όπως ο Ιγνάτιος 
Λογιόλα, ένας Βάσκος που είχε κοιμηθεί με όλες τις γυ
ναίκες με τις οποίες μπορούσε να κοιμηθεί, είχε σκο
τώσει κάμποσους εχθρούς του σε αναρίθμητες μάχες, 
μέχρι που τραυματίστηκε στην Παμπλόνα και αντιλή
φθηκε το νόημα του κόσμου στο κρεβάτι όπου ανάρ-
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ρωνε. Η Θηρεσία της Άβιλα, που ήθελε οπωσδήποτε να 
βρει το δρόμο του Θεού και τα κατάφερε μόνο όταν διέ
σχιζε τυχαία ένα διάδρομο και σταμάτησε μπροστά σ' 
έναν πίνακα. Ο Αντώνιος, ένας άντρας κουρασμένος απ' 
τη ζωή που έκανε και ο οποίος αποφάσισε να αυτοεξο
ριστεί στην έρημο για να ζήσει δέκα χρόνια μαζί με δαι
μόνια, δοκιμάζοντας κάθε είδους πειρασμό. Ο Φρα
γκίσκος της Ασίζης, ένας νέος σαν αυτόν, που αποφά
σισε να κουβεντιάζει με τα πουλιά και ν' αφήσει πίσω 
του όλα εκείνα που είχαν προγραμματίσει οι γονείς του 
για τη ζωή του. 

Άρχισε να διαβάζει το ίδιο βράδυ αυτό το «χοντρό βι
βλίο», επειδή δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει για να πε
ράσει την ώρα του. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα μπή
κε μια νοσοκόμα και τον ρώτησε αν χρειαζόταν κάτι, α
φού ήταν το μόνο δωμάτιο που είχε ακόμη το φως α
ναμμένο. Ο Έντουαρντ την έδιωξε με μια απλή κίνηση 
του χεριού, χωρίς να ξεκολλήσει τα μάτια απ' το βιβλίο. 

Οι άντρες και οι γυναίκες που ταρακούνησαν τον κό
σμο. Συνηθισμένοι άνθρωποι όπως και αυτός, ο πατέ
ρας του ή η φιλενάδα του -που ήξερε ότι την έχανε-, τα-
λανιζόμενοι απ' τις ίδιες ανησυχίες και αμφιβολίες που 
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αντιμετώπιζαν όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα 
τους. Άνθρωποι που δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τη θρησκεία, το Θεό, την ανάπτυξη του νου ή μιας νέ
ας συνείδησης, μέχρι που μια μέρα... Ε, μια μέρα απο
φάσισαν να κάνουν τη μεγάλη αλλαγή! Το βιβλίο γινό
ταν μάλιστα πιο ενδιαφέρον, επειδή έγραφε ότι σε κα
θεμιά από εκείνες τις ζωές υπήρχε μια μαγική στιγμή 
που τους έκανε να ξεκινήσουν την αναζήτηση του προ
σωπικού οράματος τους για τον Παράδεισο. 

Άνθρωποι που δεν άφησαν τη ζωή να περάσει μά
ταια και που, για να καταφέρουν αυτό που ήθελαν, έγι
ναν ζητιάνοι και κολάκεψαν βασιλιάδες- κατέλυσαν κώ
δικες και αντιμετώπισαν την οργή των ισχυρών της ε
ποχής- μεταχειρίστηκαν διπλωματία ή βία, αλλά ποτέ 
δεν παραιτήθηκαν, πάντα κατορθώνοντας να υπερνι
κήσουν κάθε δυσκολία που παρουσιαζόταν μετατρέπο
ντας τη σε πλεονέκτημα. 

Την άλλη μέρα ο Έντουαρντ έδωσε το χρυσό ρολόι 
του στο νοσοκόμο που του έφερε το βιβλίο και του ζή
τησε να το πουλήσει και να αγοράσει όσα βιβλία υπήρ
χαν με το ίδιο θέμα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο. Ξεκίνη
σε να διαβάζει βιογραφίες αυτών των ανθρώπων, αλλά 
πάντα τους περιέγραφαν σαν να ήταν εκλεκτοί, εμπνευ
σμένοι - και όχι κοινοί άνθρωποι που έπρεπε να παλέ-
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ψουν όπως οποιοσδήποτε άλλος για να υποστηρίξουν τις 
ιδέες τους. 

Ο Έντουαρντ εντυπωσιάστηκε τόσο από αυτά που 
διάβασε, ώστε σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να γί
νει άγιος, εκμεταλλευόμενος το ατύχημα για ν' αλλάξει 
πορεία στη ζωή του. Όμως τα πόδια του ήταν σπασμέ
να, δεν είχε δει κανένα όραμα στο νοσοκομείο, δεν πέ
ρασε μπροστά από κάποιο πίνακα που να συντάραξε 
την ψυχή του, δεν είχε φίλους για να χτίσει εκκλησία 
στο οροπέδιο της βραζιλιάνικης ενδοχώρας και οι έρη
μοι βρίσκονταν πολύ μακριά και αντιμετώπιζαν προ
βλήματα πολιτικής φύσης. Όμως ακόμη και έτσι, κάτι 
μπορούσε να κάνει: να μάθει να ζωγραφίζει και να προ
σπαθήσει να δείξει στον κόσμο τα οράματα που είδαν 
εκείνοι οι άνθρωποι. 

Όταν του έβγαλαν το γύψο και γύρισε στην πρεσβεία 
-όπου όλοι τον φρόντιζαν μέχρι παραχαϊδέματος, ενώ 
εκείνος απολάμβανε την προσοχή που δίνει στο γιο του 
πρέσβη το υπόλοιπο διπλωματικό προσωπικό-, ζήτησε 
από τη μητέρα του να τον γράψει σε μαθήματα ζωγρα
φικής. 

Εκείνη του είπε ότι ήδη είχε χάσει πολλά μαθήματα 
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στο αμερικανικό κολέγιο και ήταν πλέον καιρός να α
ναπληρώσει το χαμένο χρόνο. Ο Έντουαρντ αρνήθη
κε- δεν είχε την παραμικρή όρεξη να συνεχίσει να μα
θαίνει γεωγραφία και άλλες επιστήμες. 

Ήθελε να γίνει ζωγράφος. Σε μια στιγμή που ήταν α
φηρημένος εξήγησε την αιτία: 

«Θέλω να ζωγραφίσω τα οράματα του Παραδείσου». 
Η μητέρα του δεν είπε τίποτα και υποσχέθηκε να το 

συζητήσει με τις φίλες της, για να δει ποια είναι η κα
λύτερη σχολή ζωγραφικής σε όλη την πόλη. 

Όταν ο πρέσβης γύρισε το βράδυ από τη δουλειά, τη 
βρήκε να κλαίει στο δωμάτιο τους. 

«Το παιδί μας είναι τρελό», έλεγε με δάκρυα στα μά
τια. «Το ατύχημα πείραξε τον εγκέφαλο του». 

«Αδύνατον!» απάντησε θυμωμένος ο πρέσβης. «Τον 
εξέτασαν οι γιατροί που πρότειναν οι Αμερικανοί». 

Η γυναίκα του διηγήθηκε όσα είχε ακούσει. 
«Είναι η συνηθισμένη εξέγερση αυτής της ηλικίας. 

Κάνε υπομονή και θα δεις ότι όλα θα ξαναγίνουν όπως 
πριν», ήταν η αντίδραση του πρέσβη. 
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Αυτή τη φορά η αναμονή δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, 
επειδή ο Έντουαρντ βιαζόταν να αρχίσει να ζει. Δυο μέ
ρες αργότερα, αφού βαρέθηκε να περιμένει απάντηση 
από τις φίλες της μητέρας του, αποφάσισε να γραφτεί 
σε μαθήματα ζωγραφικής. Άρχισε να μαθαίνει τη χρω
ματική κλίμακα και την προοπτική, αλλά και να συνα
ναστρέφεται με ανθρώπους που δε μιλούσαν ποτέ για 
μάρκες αθλητικών παπουτσιών ή μοντέλα αυτοκινήτων. 

«Συναναστρέφεται με καλλιτέχνες!» έλεγε στον πρέ
σβη κλαίγοντας η μητέρα. 

«Άσε το παιδί», απαντούσε ο πρέσβης. «Θα βαρεθεί 
γρήγορα, όπως βαρέθηκε τη φιλενάδα του, τους κρυ
στάλλους, το λιβάνι και τη μαριχουάνα». 

Όμως ο καιρός περνούσε και το δωμάτιο του Έντου
αρντ μεταμορφωνόταν σε αυτοσχέδιο ατελιέ, με ζωγρα
φιές που φαίνονταν ακατανόητες στους γονείς του: κύ
κλοι, ασυνήθιστοι συνδυασμοί χρωμάτων, πρωτόγονα 
σύμβολα ανάκατα με ανθρώπους σε στάση προσευχής. 

Ο Έντουαρντ, το μοναχικό παιδί που δυο χρόνια 
στην Μπραζίλια δεν είχε φανεί με φίλους στο σπίτι, το 
γέμιζε τώρα με παράξενα άτομα, όλα κακοντυμένα και 
αχτένιστα, και άκουγαν δίσκους στη διαπασών, πίνο
ντας και καπνίζοντας χωρίς σταμάτημα, επιδεικνύοντας 
απόλυτη άγνοια πρωτοκόλλου και καλής συμπεριφο-
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ράς. Κάποια μέρα η διευθύντρια του αμερικάνικου κο
λεγίου κάλεσε τη σύζυγο του πρέσβη για να συζητήσουν. 

«Ο γιος σας πρέπει να έχει μπλεχτεί με ναρκωτικά», 
της είπε. «Η σχολική απόδοση του είναι κατώτερη του 
μετρίου και, αν συνεχίσει έτσι, δε θα μπορέσουμε να α
νανεώσουμε την εγγραφή του». 

Η γυναίκα πήγε κατευθείαν στο γραφείο του πρέσβη 
και διηγήθηκε όσα άκουσε. 

«Εσύ όλο λες ότι με τον καιρό τα πάντα θα ξαναγί
νουν φυσιολογικά!» ούρλιαζε υστερικά. «Ο γιος σου ναρ
κομανής, τρελός, με πολύ σοβαρό πρόβλημα στον ε
γκέφαλο κι εσένα σε απασχολούν τα κοκτέιλ και οι κο
σμικές συγκεντρώσεις!» 

«Μη φωνάζεις», την παρακάλεσε. 
«Θα φωνάζω σ' όλη τη ζωή μου όσο κάθεσαι άπρα

γος! Το παιδί χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνεις; 
Ιατρική βοήθεια! Εμπρός, κάνε κάτι!» 

Ανήσυχος μήπως οι φωνές της γυναίκας του τον φέ
ρουν σε δύσκολη θέση απέναντι στους υπαλλήλους του 
και επειδή το ενδιαφέρον του Έντουαρντ για τη ζω
γραφική κρατούσε πιο πολύ απ' ό,τι περίμενε, ο πρέ
σβης -άνθρωπος πρακτικός και γνώστης όλων των κα
τάλληλων διαδικασιών- κατέστρωσε μια επιθετική 
στρατηγική επίλυσης του προβλήματος. 
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Πρώτα τηλεφώνησε στο συνάδελφο του, τον Αμερι
κανό πρέσβη, και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να 
χρησιμοποιήσει τα ιατρικά εφόδια της πρεσβείας. Το 
αίτημα του έγινε δεκτό. 

Βρήκε πάλι τους διαπιστευμένους γιατρούς, τους ε
ξήγησε την κατάσταση και ζήτησε να ελέγξουν ξανά ό
λες τις παλιές εξετάσεις. Οι γιατροί, φοβούμενοι μή
πως βρεθούν μπλεγμένοι σε δίκη, έκαναν αυτό ακρι
βώς που τους ζητήθηκε - και κατέληξαν στο ότι οι ε
ξετάσεις δεν παρουσίαζαν τίποτα το μη φυσιολογικό. 
Πριν φύγει ο πρέσβης, του ζήτησαν επίμονα να υπο
γράψει ένα χαρτί, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανι
κή πρεσβεία δεν έφερε καμιά ευθύνη που υπέδειξε αυ
τούς τους γιατρούς. 

Ύστερα, ο πρέσβης πήγε στο νοσοκομείο όπου είχε 
νοσηλευτεί ο Έντουαρντ. Μίλησε με το διευθυντή, του 
εξήγησε το πρόβλημα του γιου του και ζήτησε -με πρό
φαση ένα τσεκάπ ρουτίνας- να του κάνουν εξετάσεις 
αίματος, μήπως διαπιστώσουν την ύπαρξη ναρκωτικών 
ουσιών στον οργανισμό του. 

Έτσι και έγινε. Και δε βρέθηκε κανένα ναρκωτικό. 
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Έμενε το τρίτο και τελευταίο στάδιο της στρατηγικής: 
να μιλήσει με τον ίδιο τον Έντουαρντ και να μάθει τι 
συμβαίνει. Μόνο αν είχε όλα τα στοιχεία στη διάθεση 
του, θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση που θα του 
φαινόταν σωστή. 

Πατέρας και γιος συναντήθηκαν στο σαλόνι. 
«Έχεις ανησυχήσει τη μητέρα σου», είπε ο πρέσβης. 

«Οι βαθμοί σου έπεσαν και υπάρχει κίνδυνος να μην α
νανεωθεί η εγγραφή σου». 

«Ανέβηκαν οι βαθμοί μου στα μαθήματα ζωγραφι
κής, πατέρα». 

«Βρίσκω πολύ ευχάριστο το ενδιαφέρον σου για την 
τέχνη, αλλά έχεις ολόκληρη ζωή μπροστά σου για να α
σχοληθείς με αυτή. Προς το παρόν το σημαντικό είναι 
να τελειώσεις τη μέση εκπαίδευση, για να μπορέσω να 
σε κατευθύνω σε καριέρα διπλωμάτη». 

Ο Έντουαρντ σκέφτηκε πολύ πριν πει κάτι. Σκέφτηκε 
και πάλι το ατύχημα, το βιβλίο για τους μεγάλους ορα
ματιστές -που τελικά δεν ήταν παρά η αφορμή για να 
βρει την πραγματική κλίση του-, σκέφτηκε τη Μαρία -
η οποία είχε εξαφανιστεί. Δίστασε πολύ, αλλά στο τέλος 
απάντησε: 
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«Μπαμπά, δε θέλω να γίνω διπλωμάτης, θέλω να γί
νω ζωγράφος». 

Ο πατέρας ήταν προετοιμασμένος γι' αυτή την απά
ντηση και ήξερε πώς να την υπερπηδήσει. 

«Θα γίνεις ζωγράφος, άλλα πρώτα τελείωσε τις σπου
δές σου. Θα κανονίσουμε να κάνεις εκθέσεις στο Βελι
γράδι, στο Ζάγκρεμπ, στη Λιουμπλιάνα, στο Σαράγεβο. 
Με τη δική μου επιρροή μπορώ να σε βοηθήσω πολύ, 
αλλά θέλω να τελειώσεις τις σπουδές σου». 

«Αν το κάνω αυτό, μπαμπά, θα διαλέξω τον πιο εύ
κολο δρόμο. Θα μπω σε μια οποιαδήποτε σχολή και θα 
σπουδάσω κάτι που δε θα μ' ενδιαφέρει, αλλά θα μου 
δίνει χρήματα. Τότε η ζωγραφική θα μπει σε δεύτερο 
πλάνο και στο τέλος θα λησμονήσω την κλίση μου. Πρέ
πει να μάθω να κερδίζω χρήματα με τη ζωγραφική». 

Ο πρέσβης άρχισε να εκνευρίζεται. 
«Έχεις τα πάντα, παιδί μου: οικογένεια που σε αγα

πάει, σπίτι, χρήματα, κοινωνική θέση. Ξέρεις όμως ότι 
η χώρα μας περνάει δύσκολη περίοδο, ακούγονται φή
μες για εμφύλιο πόλεμο- μπορεί αύριο να μην είμαι ε
δώ να σε βοηθήσω». 

«Θα βοηθήσω μόνος μου τον εαυτό μου, πατέρα. Έ
χε μου εμπιστοσύνη. Μια μέρα θα ζωγραφίσω μια σει
ρά με τίτλο "Τα οράματα του Παραδείσου". Θα είναι η 
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εικαστική ιστορία εκείνου που κάποιοι άνθρωποι βίω
σαν μόνο μέσα στην καρδιά τους». 

Ο πρέσβης επαίνεσε την αποφασιστικότητα του γιου 
του, έληξε τη συζήτηση μ' ένα χαμόγελο και αποφάσι
σε να του δώσει έναν ακόμη μήνα προθεσμία - άλλω
στε η διπλωματία είναι η τέχνη της αναβολής των απο
φάσεων, μέχρι τα προβλήματα να λυθούν από μόνα 
τους. 

Πέρασε ένας μήνας. Ο Έντουαρντ συνέχισε να αφιε
ρώνει όλο το χρόνο του στη ζωγραφική, στους παράξε
νους φίλους του, σε μουσικές που πρέπει να προκαλού
σαν κάποιου είδους ψυχική διαταραχή. Και σαν να μην 
έφταναν αυτά, αποβλήθηκε από το αμερικανικό κολέ
γιο, επειδή λογόφερε με μια καθηγήτρια σχετικά με την 
ύπαρξη των αγίων. 

Κάνοντας μια ύστατη προσπάθεια, καθώς δε χωρούσε 
πλέον περαιτέρω αναβολή αποφάσεων, ο πρέσβης φώ
ναξε πάλι το γιο του για μια συζήτηση μεταξύ αντρών. 

«Έντουαρντ, έχεις πια ηλικία που μπορείς να ανα
λάβεις την ευθύνη της ζωής σου. Κάναμε υπομονή όσο 
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γινόταν, αλλά είναι ώρα να τελειώσει αυτή η ανοησία με 
τη ζωγραφική και να επιδιώξεις να αρχίσεις την καριέ
ρα σου». 

«Η ζωγραφική είναι η επιδίωξη της καριέρας μου, 
πατέρα». 

«Αγνοείς τελείως την αγάπη μας και τις προσπάθει
ες μας για να σου δώσουμε καλή μόρφωση. Δεδομένου 
ότι ποτέ δεν ήσουν τέτοιος χαρακτήρας, δεν μπορώ πα
ρά να τα αποδώσω όλα αυτά στο ατύχημά σου». 

«Θέλω να καταλάβεις ότι σας αγαπώ περισσότερο α
πό οποιουσδήποτε άλλους και από καθετί στη ζωή μου». 

Ο πρέσβης ξερόβηξε. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τό
σο άμεσες εκδηλώσεις αγάπης. 

«Τότε, στο όνομα της αγάπης που μας έχεις, σε πα
ρακαλώ να κάνεις αυτό που θέλει η μητέρα σου. Πα
ράτα για λίγο καιρό αυτή την ιστορία με τη ζωγραφική, 
βρες φίλους που να ανήκουν στην κοινωνική τάξη σου 
και γύρνα στις σπουδές σου». 

«Με αγαπάς, πατέρα. Δεν μπορείς να μου το ζητάς 
αυτό, αφού πάντα μου έδινες το καλό παράδειγμα α
γωνιζόμενος για όλα αυτά που αγαπούσες. Δεν είναι δυ
νατό να θέλεις να είμαι άνθρωπος χωρίς δική μου βού
ληση». 

«Είπα: στο όνομα της αγάπης. Δε σ' το έχω ξαναπεί, 
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παιδί μου, αλλά τώρα σ' το ζητάω. Στο όνομα της αγά
πης που μας έχεις και που σου έχουμε, γύρνα στο σπί
τι σου - και εννοώ ουσιαστικά. Εξαπατάς τον εαυτό σου, 
αποφεύγεις την πραγματικότητα. 

»Από τότε που γεννήθηκες τρέφουμε για σένα τα με
γαλύτερα όνειρα της ζωής μας. Είσαι τα πάντα για μας: 
το μέλλον μας και το παρελθόν μας. Οι παππούδες σου 
ήταν δημόσιοι υπάλληλοι κι εγώ χρειάστηκε να αγωνι
στώ σκληρά για να γίνω δεκτός και να προχωρήσω στο 
διπλωματικό κλάδο. Κι όλα αυτά μόνο για ν' ανοίξω το 
δρόμο σε σένα, να κάνω τα πράγματα ευκολότερα. Έ
χω ακόμη το στιλό με το οποίο υπέγραψα το πρώτο έγ
γραφο ως πρέσβης και το φύλαξα με αγάπη για να το 
δώσω σε σένα τη μέρα που θα κάνεις το ίδιο. 

»Μη μας απογοητεύεις, παιδί μου. Δε θα ζήσουμε 
πολύ. Θέλουμε να πεθάνουμε ήσυχοι ξέροντας ότι πή
ρες καλό δρόμο στη ζωή σου. 

»Κάνε αυτό που σου ζητάω, αν μας αγαπάς αληθινά. 
Αν δε μας αγαπάς, συνέχισε αυτή τη συμπεριφορά σου». 

Ο Έντουαρντ έμεινε πολλές ώρες να κοιτάζει τον ου
ρανό πάνω από την Μπραζίλια, παρακολουθώντας τα 
σύννεφα που κινούνταν στο γαλανό φόντο - όμορφα αλ-
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λά δίχως μια σταγόνα νερό να ρίξουν στη στεγνή γη του 
κεντρικού οροπεδίου της Βραζιλίας- κι αυτός ε'νιωθε ά
δειος, όπως τα σύννεφα. 

Αν ακολουθούσε την επιλογή του, η μητέρα του θα 
κατέληγε να μαραθεί από τον πόνο, ο πατέρας του θα 
έχανε τον ενθουσιασμό του για την καριέρα του και θα 
έριχναν πάνω τους την ευθύνη για την αποτυχία τους 
στη μόρφωση του αγαπημένου παιδιού τους. Αν παρα
τούσε τη ζωγραφική, τα οράματα του Παραδείσου πο
τέ δε θα έβλεπαν το φως και τίποτα πια στον κόσμο δε 
θα του χάριζε τέτοια χαρά και ενθουσιασμό. 

Κοίταξε γύρω του, είδε τους πίνακες του, ξαναθυμή
θηκε την αγάπη και την αίσθηση κάθε πινελιάς και τους 
βρήκε όλους μέτριους. Και ο ίδιος ήταν κάλπικος· ήθελε 
να γίνει κάτι για το οποίο δεν ήταν από τους εκλεκτούς 
και το τίμημα θα ήταν η απογοήτευση των γονιών του. 

Τα οράματα του Παραδείσου ήταν για τους εκλεκτούς, 
που παρουσιάζονταν στα βιβλία ως ήρωες και μάρτυρες 
της πίστης την οποία έτρεφαν. Άνθρωποι που ήξεραν α
πό παιδιά ότι ο κόσμος τους είχε ανάγκη - και αυτά που 
υποστήριζε το βιβλίο ήταν επινοήματα μυθιστοριογρά
φου. 

Την ώρα του βραδινού είπε στους γονείς του ότι εί
χαν δίκιο: ένα νεανικό όνειρο ήταν και ο ενθουσιασμός 
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του για τη ζωγραφική είχε πια περάσει. Οι γονείς ευ
χαριστήθηκαν, η μητέρα έκλαψε απ' τη χαρά της και α
γκάλιασε το γιο της- όλα είχαν ξαναγίνει όπως πρώτα. 

Το βράδυ, ο πρέσβης γιόρτασε κρυφά τη νίκη του α
νοίγοντας ένα μπουκάλι σαμπάνια - που την ήπιε μό
νος. Όταν πήγε στο δωμάτιο, η γυναίκα του κοιμόταν 
ήσυχη, για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες. 

Την επόμενη μέρα, βρήκαν το δωμάτιο του Έντου
αρντ διαλυμένο, τους πίνακες κατεστραμμένους με κά
ποιο κοφτερό αντικείμενο και τον νέο καθισμένο σε μια 
γωνιά να κοιτάζει τον ουρανό. Η μητέρα του τον αγκά
λιασε, του είπε πόσο τον αγαπούσε, αλλά ο Έντουαρντ 
δεν απάντησε. 

Δεν ήθελε πια να ξέρει τίποτα περί αγάπης: τη σι
χάθηκε αυτή την ιστορία. 

Πίστευε ότι μπορούσε να τα παρατήσει και να ακο
λουθήσει τις συμβουλές του πατέρα του, αλλά το είχε 
παρακάνει: διέσχισε την άβυσσο που χωρίζει τον άν
θρωπο απ' το όνειρο του και τώρα δεν μπορούσε πια 
να γυρίσει πίσω. 

Δεν μπορούσε να πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ή
ταν λοιπόν πιο απλό να αποχωρήσει από τη ζωή. 
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Ο Έντουαρντ έμεινε ακόμη πέντε μήνες στη Βραζιλία, 
υπό τις φροντίδες ειδικών γιατρών, οι οποίοι διέγνωσαν 
μια σπάνια μορφή σχιζοφρένειας, ίσως συνέπεια ενός 
ατυχήματος με ποδήλατο. Ύστερα ξέσπασε ο πόλεμος 
στη Γιουγκοσλαβία, ο πρέσβης ανακλήθηκε βιαστικά, τα 
προβλήματα πλήθυναν εμποδίζοντας τους δικούς του 
να τον φροντίζουν και η μόνη διέξοδος ήταν να τον α
φήσουν στο καινούριο τότε άσυλο της «Βιλέτ». 
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ΟΤΑΝ Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΤΈΛΕΙΩΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ, είχε πια βρα
διάσει και έτρεμαν απ' το κρύο. 

«Πάμε μέσα», της είπε. «Σερβίρουν κιόλας βραδινό». 
«Όταν ήμουν μικρή και πήγαινα επίσκεψη στη για

γιά μου, πάντα έμενα να κοιτάζω έναν πίνακα που είχε 
στον τοίχο. Ήταν μια γυναίκα -η Παναγία, όπως λένε 
οι καθολικοί- στην κορυφή του κόσμου, με τα χέρια α
νοιχτά προς τη Γη και από μέσα τους ακτινοβολούσε 
φως. 

»Αυτό που τράβηξε πιο πολύ την προσοχή μου στον 
πίνακα ήταν ότι η γυναίκα πατούσε ένα ζωντανό φίδι. 
Τότε ρώτησα τη γιαγιά μου: "Δε φοβάται το φίδι; Μή
πως της δαγκώσει το πόδι ή τη σκοτώσει με το δηλητή
ριο του;" 

»Η γιαγιά μου απάντησε: "Το φίδι έφερε στη Γη το Κα
λό και το Κακό, όπως λέει η Αγία Γραφή. Κι εκείνη κρα
τάει στον έλεγχο της το Καλό και το Κακό με την αγάπη 
της"». 

«Τι σχέση έχει αυτό με την ιστορία μου;» 
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«Αφού σε γνώρισα μόλις πριν από μια βδομάδα, εί
ναι πολύ νωρίς να σου πω "σ' αγαπώ". Όμως μετά από 
αυτή τη νύχια, θα είναι πολύ αργά για να σ' το πω. Μα 
αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη τρέλα του άντρα και της 
γυναίκας: η αγάπη. 

»Μου διηγήθηκες μια ιστορία αγάπης. Το πιστεύω 
ειλικρινά ότι οι γονείς σου ήθελαν ό,τι καλύτερο για σέ
να και αυτή η αγάπη ήταν που σχεδόν κατέστρεψε τη 
ζωή σου. Αν η Παναγία, στον πίνακα της γιαγιάς μου, πα
τούσε το φίδι, σημαίνει ότι αυτή η αγάπη έχει δύο πρό
σωπα». 

«Καταλαβαίνω τι εννοείς», είπε ο Έντουαρντ. «Εγώ 
τους προκάλεσα να μου κάνουν το ηλεκτροσόκ, επειδή 
μου δημιουργείς σύγχυση. Δεν ξέρω τι αισθάνομαι και 
η αγάπη ήδη μια φορά με κατέστρεψε». 

«Μη φοβάσαι. Σήμερα ζήτησα από το δόκτορα I-
γκόρ να φύγω από δω, να επιλέξω τον τόπο όπου θα 
κλείσω τα μάτια μου για πάντα. Όμως, όταν είδα να σε 
αρπάζουν οι νοσοκόμοι, ένιωσα μέσα μου τι θα ήθελα 
να βλέπω όταν θα έφευγα από τον κόσμο: το πρόσωπο 
σου. Και αποφάσισα να μη φύγω πια. 

»Ενώ κοιμόσουν μετά το ηλεκτροσόκ, έπαθα άλλη 
μια κρίση και θεώρησα ότι ήρθε η ώρα μου. Κοίταξα 
το πρόσωπό σου, προσπάθησα να μαντέψω την ιστο-
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ρία σου και ετοιμάστηκα να πεθάνω ευτυχισμένη. Όμως 
ο θάνατος δεν ήρθε· η καρδιά μου άντεξε για άλλη μια 
φορά - ίσως επειδή είμαι νέα». 

Ο Έντουαρντ κατέβασε το κεφάλι. 
«Μην ντρέπεσαι που σ' έχω ερωτευτεί», συνέχισε η 

Βερόνικα. «Δε ζητάω τίποτα, μόνο να μ' αφήσεις να σ' 
αγαπώ και να παίξω πιάνο άλλη μια νύχτα - αν φτά
νουν ακόμη οι δυνάμεις μου. 

»Σε αντάλλαγμα μόνο ένα πράγμα σου ζητάω: αν α
κούσεις κάποιον να λέει ότι πεθαίνω, έλα στο θάλαμο, 
για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου». 

Ο Έντουαρντ έμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα και η 
Βερόνικα σκέφτηκε ότι γύρισε στον κόσμο του και δε θα 
ερχόταν σύντομα πίσω. 

Τελικά, εκείνος κοίταξε τα βουνά πέρα απ' τον τοί
χο της «Βιλέτ» και είπε: 

«Αν θέλεις να φύγεις, θα σε πάω έξω. Δώσε μου μό
νο λίγο χρόνο να πάρω τις ζακέτες και λίγα χρήματα. Ύ
στερα θα φύγουμε οι δυο μας». 

«Δε θα κρατήσει πολύ, Έντουαρντ, και το ξέρεις». 
Ο Έντουαρντ δεν απάντησε. Μπήκε και γύρισε α

μέσως με τις ζακέτες. 
«Θα κρατήσει μια αιωνιότητα, Βερόνικα. Περισσό

τερο από όλα τα πανομοιότυπα μερόνυχτα που πέρασα 

301 



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ 

εδώ, προσπαθώντας πάντα να ξεχάσω τα οράματα του 
Παραδείσου. Σχεδόν τα ξέχασα, αλλά μου φαίνεται ό
τι επιστρέφουν. 

»Πάμε να φύγουμε. Οι τρελοί κάνουν τρέλες». 
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ΕΚΕΊΝΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, όταν συγκεντρώθηκαν για το βραδινό, 
οι τρόφιμοι αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τέσσερα άτομα. 
Η Ζέντκα, που όλοι ήξεραν ότι είχε αφεθεί ελεύθερη με
τά από μακρά θεραπεία. Η Μαρί, που πρέπει να είχε 
πάει στον κινηματογράφο όπως το συνήθιζε αρκετά συ
χνά. Ο Έντουαρντ, που ίσως δεν είχε ακόμη συνέλθει 
από το ηλεκτροσόκ - μόλις το σκέφτηκαν αυτό, όλοι οι 
τρόφιμοι τρόμαξαν και άρχισαν να τρώνε σιωπηλοί. 

Τέλος, έλειπε η κοπέλα με τα πράσινα μάτια και τα 
καστανά μαλλιά. Εκείνη που όλοι ήξεραν ότι δε θα πρό
φταινε ζωντανή το τέλος της βδομάδας. 

Κανείς δε μιλούσε ανοιχτά για το θάνατο στη «Βι-
λέτ». Όμως οι απουσίες έγιναν αντιληπτές, μολονότι ό
λοι προσπαθούσαν να φέρονται σαν να μη συνέβαινε 
τίποτα. 

Μια φήμη άρχισε να κυκλοφορεί από τραπέζι σε τρα
πέζι. Μερικοί έκλαψαν, επειδή η κοπέλα έσφυζε από 
ζωή και τώρα θα ήταν στο μικρό νεκροτομείο που βρι
σκόταν στην πίσω πλευρά του ιδρύματος. Μόνο οι πιο 
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τολμηροί περνούσαν από κει - αλλά και αυτοί μόνο τη 
μέρα, όταν το φως περιέλουζε το μέρος. Υπήχαν εκεί 
τρία μαρμάρινα τραπέζια και συνήθως πάνω σε ένα απ' 
αυτά βρισκόταν ένα καινούριο σώμα καλυμμένο μ' ένα 
σεντόνι. 

Όλοι ήξεραν ότι η Βερόνικα ήταν εκεί τη νύχτα. Ό
σοι ήταν πραγματικά τρελοί σύντομα ξέχασαν ότι, για 
μια βδομάδα, το ίδρυμα είχε μια καινούρια φιλοξενού
μενη, που μερικές φορές τους τάραζε τον ύπνο με το 
πιάνο. Λίγοι απ' αυτούς που άκουσαν το νέο ένιωσαν 
κάποια θλίψη, ιδιαίτερα οι νοσοκόμες που βρίσκονταν 
μαζί με τη Βερόνικα τις νύχτες που πέρασε στην Εντα
τική. Όμως οι υπάλληλοι είχαν εκπαιδευτεί να μη δη
μιουργούν πολύ στενούς δεσμούς με τους ασθενείς, κα
θώς άλλοι έφευγαν, άλλοι πέθαιναν και οι περισσότεροι 
πήγαιναν απ' το κακό στο χειρότερο μέρα με τη μέρα. 
Η θλίψη τους κράτησε λίγο παραπάνω και ύστερα κα
ταλάγιασε. 

Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των τροφίμων μόλις, 
έμαθε το νέο προσποιήθηκε έκπληξη και στενοχώρια; 
αλλά ένιωσε ανακούφιση. Επειδή, για άλλη μια φορά, 
πέρασε απ' τη «Βιλέτ» ο Άγγελος του θανάτου και τους 
είχε χαρίσει τη ζωή. 
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ΣΤΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ» μετά το βραδινό, έ
να μέλος της ομάδας έφερε την είδηση: η Μαρί δεν εί
χε πάει στον κινηματογράφο. Έφυγε, για να μην ξανα
γυρίσει ποτέ και είχε αφήσει στον ίδιο ένα μήνυμα. 

Κανείς δε φάνηκε να δίνει μεγάλη σημασία: πάντα 
φαινόταν διαφορετική, πολύ τρελή, ανίκανη να προσαρ
μοστεί στην ιδανική κατάσταση που ζούσαν όλοι εκεί. 

«Η Μαρί ποτέ δεν κατανόησε πόσο ευτυχισμένοι εί
μαστε», είπε ένας τους. «Έχουμε φίλους με κοινά χα
ρακτηριστικά, ακολουθούμε κοινή πορεία, κάθε τόσο 
βγαίνουμε μαζί, προσκαλούμε ομιλητές να δώσουν δια
λέξεις για σημαντικά θέματα, συζητάμε τις ιδέες τους. 
Η ζωή μας απέκτησε την τέλεια ισορροπία, κάτι που 
πολλοί άνθρωποι έξω θα επιθυμούσαν να έχουν». 

«Χωρίς να υπολογίζουμε το γεγονός ότι στη "Βιλέτ" 
είμαστε προστατευμένοι από την ανεργία, από τις συ
νέπειες του πολέμου στη Βοσνία, τα οικονομικά προ
βλήματα, τη βία», σχολίασε άλλος. «Έχουμε βρει την 
τέλεια αρμονία». 
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«Η Μαρί μου εμπιστεύτηκε ένα μήνυμα», είπε εκεί
νος που είχε φέρει την είδηση, δείχνοντας έναν κλειστό 
φάκελο. «Μου ζήτησε να το διαβάσω δυνατά, σαν να ή
θελε να μας αποχαιρετίσει όλους». 

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνοιξε το φάκελο και έκα
νε αυτό που ζήτησε η Μαρί. Παραλίγο να σταματήσει 
στη μέση, αλλά ήταν πια πολύ αργά και συνέχισε ως το 
τέλος. 

Κάποτε, όταν ήμουν νεαρή δικηγόρος, διάβασα έναν Άγ
γλο ποιητή και μια φρράση του χαράχτηκε στο μυαλό μου: 
«Να είσαι σαν την πηγή που ξεχειλίζει και όχι σαν τη γούρ-
να που έχει πάντα το ίδιο νερό». Πάντα πίστευα ότι είχε 
άδικο: είναι επικίνδυνο να ξεχειλίζουμε, επειδή μπορεί να 

βουλιάξουμε περιοχές όπου ζουν αγαπημένα πρόσωπα και 
να τα πνίξουμε με την αγάπη και τον ενθουσιασμό μας. Έ
τσι προσπαθούσα σε όλη τη ζωή μου να είμαι σαν τη γούρ
να, χωρίς ποτέ να ξεπερνάω τα εσωτερικά όρια μου. 

Μα για κάποιο λόγο που αγνοώ έτυχε να προσβληθώ 
από το σύνδρομο του πανικού. Μεταμορφώθηκα σ' αυτό α
κριβώς που τόσο είχα αγωνιστεί να αποφύγω: σε μια πηγή 
που ξεχείλισε και πλημμύρισε τα πάντα γύρω της, γύρω 
μου. Το αποτέλεσμα ήταν ο εγκλεισμός στη «Βιλέτ». 

Αφού θεραπεύτηκα, ξαναγύρισα στη γούρνα και γνώρι-
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σα εσάς. Σας ευχαριστώ για τη φιλία σας, τη στοργή σας και 
τις τόσες ευτυχισμένες στιγμές. Ζήσαμε μαζί σαν τα ψάρια 
στο ενυδρείο, ευτυχισμένοι επειδή κάποιος μάς έριχνε φα
γητό σε συγκεκριμένες ώρες κι εμείς μπορούσαμε, όποτε το 
θέλαμε, να βλέπουμε τον απέξω κόσμο μέσα απ' το γυαλί. 

Όμως χτες, εξαιτίας ενός πιάνου και μιας γυναίκας που 
πρέπει σήμερα πια να έχει πεθάνει, ανακάλυψα κάτι πο
λύ σημαντικό: η ζωή εδώ μέσα ήταν ακριβώς ίδια με τη ζωή 
απέξω. Όπως εκεί, έτσι κι εδώ οι άνθρωποι σχηματίζουν ο
μάδες, υψώνουν τείχη και δεν αφήνουν τίποτα ξένο να τα
ράξει τις ασήμαντες υπάρξεις τους. Κάνουν διάφορα πράγ
ματα επειδή τα έχουν συνηθίσει, μελετούν θέματα χωρίς 
χρησιμότητα, διασκεδάζουν επειδή είναι αναγκασμένοι να 
διασκεδάζουν και ο υπόλοιπος κόσμος ας πάει να πνιγεί, 
ας τα βρει μόνος του. Το πολύ πολύ παρακολουθούν -ό
πως κάναμε κι εμείς τόσες φορές μαζί- το δελτίο ειδήσε
ων, μόνο για να έχουν επιβεβαίωση του πόσο ευτυχισμένοι 
είναι σ' έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα και αδικίες. 

Δηλαδή: η ζωή της «Αδελφότητας» είναι ακριβώς ίδια 
με τη ζωή σχεδόν όλων των ανθρώπων έξω - όλοι αποφεύ
γουν να μάθουν τι βρίσκεται πέρα απ' τα γυάλινα τοιχώ
ματα του ενυδρείου. Για μεγάλο διάστημα αυτό ήταν πα
ρήγορο και ωφέλιμο. Όμως οι άνθρωποι αλλάζουν και τώ
ρα εγώ βγήκα στην αναζήτηση περιπέτειας - ακόμη κι αν 
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είμαι εξήντα πέντε χρόνων και ξέρω τους πολλούς περιο
ρισμούς αυτής της ηλικίας. Πηγαίνω στη Βοσνία. Εκεί υ
πάρχουν άνθρωποι που με περιμένουν, αν και δε με γνω
ρίζουν - ούτε εγώ τους γνωρίζω. Όμως ξέρω ότι είμαι χρή
σιμη και το ρίσκο της περιπέτειας αξίζει χίλιες μέρες κα
λοπέρασης και άνεσης. 

Μόλις τελείωσε η ανάγνωση του γράμματος, τα μέ
λη της «Αδελφότητας» έφυγαν για τα δωμάτια και τους 
θαλάμους τους, λέγοντας μέσα τους ότι η Μαρί απο-
τρελάθηκε οριστικά. 
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Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΑΙ Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ διάλεξαν το πιο ακριβό ε
στιατόριο της Λιουμπλιάνας, ζήτησαν τα καλύτερα πιά
τα, μέθυσαν με τρία μπουκάλια κρασί εσοδείας '88, μιας 
από τις καλύτερες του αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια του φα
γητού δεν ανέφεραν ούτε μια φορά τη «Βιλέτ», το πα
ρελθόν, το μέλλον. 

«Μου άρεσε η ιστορία με το φίδι», έλεγε εκείνος ξα
ναγεμίζοντας το ποτήρι για πολλοστή φορά. «Όμως η 
γιαγιά σου ήταν πολύ γριά, δεν ήξερε να ερμηνεύει την 
ιστορία». 

«Σεβασμός στη γιαγιά μου!» φώναζε η Βερόνικα πιω
μένη, κάνοντας να γυρίσουν όλοι οι θαμώνες του ε
στιατορίου. 

«Μια πρόποση για τη γιαγιά της κοπέλας!» είπε ο Ε
ντουαρντ και σηκώθηκε. «Μια πρόποση για τη γιαγιά 
αυτής της τρελής εδώ μπροστά μου, που σίγουρα το 
'σκασε από τη "Βιλέτ"!» 

Οι διπλανοί έστρεψαν την προσοχή τους και πάλι 
στα πιάτα τους κάνοντας σαν να μη συνέβαινε τίποτα. 
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«Μια πρόποση για τη γιαγιά μου!» επέμεινε η Βερό
νικα. 

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ήρθε στο τραπέζι. 
«Ηρεμήστε, σας παρακαλώ». 
Ηρέμησαν για λίγα λεπτά, αλλά σύντομα άρχισαν να 

μιλάνε δυνατά, να λένε πράγματα χωρίς νόημα και να 
ενεργούν με τρόπο που έφερνε τους άλλους σε δύσκολη 
θέση. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ήρθε πάλι στο τρα
πέζι και είπε ότι δε χρειαζόταν να πληρώσουν το λογα
ριασμό, μόνο που έπρεπε να φύγουν την ίδια στιγμή. 

«Θα γλιτώσουμε τα χρήματα γι' αυτά τα πανάκριβα 
κρασιά!» είπε ο Έντουαρντ υψώνοντας το ποτήρι του. 
«Ας φύγουμε από δω πριν αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος!» 

Όμως ο άνθρωπος δε θα άλλαζε γνώμη. Τραβούσε 
ήδη την καρέκλα της Βερόνικας με μια φαινομενικά ευ
γενική κίνηση, που πραγματικό σκοπό είχε να τη βοη
θήσει να σηκωθεί το ταχύτερο δυνατό. 

Πήγαν στο κέντρο της μικρής πλατείας, στην καρδιά 
της πόλης. Η Βερόνικα κοίταξε το δωμάτιό της στη μο
νή και το μεθύσι τής πέρασε για μια στιγμή. Θυμήθη
κε ότι σύντομα θα πέθαινε. 

«Αγόρασε κι άλλο κρασί!» είπε στον Έντουαρντ. 
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Υπήρχε ένα μπαρ εκεί κοντά. Ο Έντουαρντ έφερε 
δυο μπουκάλια, κάθισαν και συνέχισαν να πίνουν. 

«Τι λάθος έχει η ερμηνεία της γιαγιάς μου;» ρώτησε 
η Βερόνικα. 

Ο Έντουαρντ ήταν τόσο μεθυσμένος, ώστε κατέβαλλε 
μεγάλη προσπάθεια για να θυμηθεί τι είχε πει στο ε
στιατόριο, αλλά το κατόρθωσε. 

«Η γιαγιά σου είπε ότι η γυναίκα πατούσε το φίδι, ε
πειδή η αγάπη πρέπει να κυριαρχεί πάνω στο Καλό και 
στο Κακό. Ωραία και ρομαντική ερμηνεία, αλλά δεν εί
ναι καθόλου έτσι. Γιατί εγώ έχω δει αυτή την εικόνα· εί
ναι ένα από τα οράματα του Παραδείσου που ήθελα να 
ζωγραφίσω. Αναρωτιόμουν γιατί πάντα ζωγράφιζαν την 
Παναγία με αυτό τον τρόπο». 

«Γιατί;» 
«Επειδή η Παναγία, η θηλυκή ενέργεια, είναι η με

γάλη κυρίαρχη του φιδιού, που συμβολίζει τη σοφία. Αν 
παρατηρήσεις το δαχτυλίδι του δόκτορα Ιγκόρ, θα δεις 
ότι έχει το σύμβολο όλων των γιατρών: δύο φίδια τυλιγ
μένα γύρω από ένα ραβδί. Η αγάπη κυριαρχεί της σο
φίας, όπως η Παναγία κυριαρχεί του φιδιού. Για εκείνη 
όλα είναι Έμπνευση. Δεν κάθεται να κρίνει το Καλό και 
το Κακό». 

«Και ξέρεις κάτι ακόμη;» είπε η Βερόνικα. «Η Πα-
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ναγία δε νοιάστηκε ποτέ για το τι έλεγαν οι άλλοι. Φα
ντάσου να έπρεπε να εξηγήσει σε όλους την ιστορία με 
το Άγιο Πνεύμα! Δεν εξήγησε τίποτα, είπε μόνο: "Έγι
νε έτσι κι έτσι". Ξέρεις τι θα είπαν οι άλλοι;» 

«Πώς δεν ξέρω; Ότι ήταν τρελή!» 
Γέλασαν και οι δύο. Η Βερόνικα σήκωσε το ποτήρι 

της. 
«Συγχαρητήρια. Έπρεπε να ζωγραφίζεις αυτά τα ο

ράματα του Παραδείσου που λες, αντί να μιλάς συνέχεια 
γι' αυτά». 

«Θ' αρχίσω με σένα», απάντησε ο Έντουαρντ. 

Δίπλα στη μικρή πλατεία υπάρχει ένα μικρό βουνό. Στην 
κορυφή του μικρού βουνού υπάρχει ένα μικρό κάστρο. 
Η Βερόνικα και ο Έντουαρντ ανέβηκαν το ανηφορικό 
δρομάκι με γέλια και βλαστήμιες, γλιστρώντας στον πά
γο και γκρινιάζοντας για την κούραση. 

Δίπλα στο κάστρο βρίσκεται ένας πελώριος κίτρινος 
γερανός. Σε όποιον πάει στη Λιουμπλιάνα για πρώτη 
φορά ο γερανός δίνει την εντύπωση ότι επισκευάζουν το 
κάστρο και ότι σύντομα θα είναι πλήρως αναπαλαιω
μένο. Οι κάτοικοι της Λιουμπλιάνας όμως ξέρουν ότι ο 
γερανός βρίσκεται εκεί πολλά χρόνια - αν και κανείς 
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δε γνωρίζει την πραγματική αιτία. Η Βερόνικα είπε στον 
Έντουαρντ ότι, όταν ζητούν από τα παιδιά στον παιδι
κό σταθμό να ζωγραφίσουν το κάστρο της Λιουμπλιά
νας, αυτά πάντα βάζουν στη ζωγραφιά και το γερανό. 

«Άλλωστε, ο γερανός είναι σε καλύτερη κατάσταση 
απ' το κάστρο». 

Ο Έντουαρντ γέλασε. 
«Έπρεπε να έχεις πεθάνει», της επισήμανε, ακόμη υ

πό την επήρεια του οινοπνεύματος αλλά και με κάποιο 
φόβο στη φωνή. «Η καρδιά σου δεν έπρεπε να αντέξει 
τέτοια ανάβαση». 

Η Βερόνικα του έδωσε ένα παρατεταμένο φιλί. 
«Κοίτα καλά το πρόσωπό μου», του είπε. «Κοίτα το 

με τα μάτια της ψυχής σου, για να μπορέσεις μια μέρα 
να το απεικονίσεις. Ξεκίνα απ' αυτό, αν θέλεις, αλλά 
άρχισε να ζωγραφίζεις. Αυτή είναι η τελευταία επιθυμία 
μου. Πιστεύεις στο Θεό;» 

«Πιστεύω». 
«Τότε θα μου ορκιστείς στο Θεό στον οποίο πιστεύ

εις ότι θα με ζωγραφίσεις». 
«Τ' ορκίζομαι». 
«Και ότι αφού με ζωγραφίσεις θα συνεχίσεις να ζω

γραφίζεις». 
«Δεν ξέρω αν μπορώ να το ορκιστώ αυτό». 
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«Μπορείς. Και θα σου πω και κάτι ακόμη: ένα ευχα
ριστώ, που έδωσες νόημα στη ζωή μου. Ήρθα σ' αυτό τον 
κόσμο για να περάσω όσα πέρασα, να αποπειραθώ να 
αυτοκτονήσω, να καταστρέψω την καρδιά μου, να συ
ναντήσω εσένα, να ανέβω σ' αυτό το κάστρο και να σ' 
αφήσω να χαράξεις το πρόσωπό μου στην ψυχή σου. 
Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ήρθα στον 
κόσμο: να σε κάνω να ξαναπιάσεις το μονοπάτι που πα
ράτησες. Μη με κάνεις να νιώσω ότι η ζωή μου ήταν ά
χρηστη». 

«Ίσως είναι πάρα πολύ νωρίς ή πάρα πολύ αργά-

πάντως, όπως έκανες εσύ, θέλω κι εγώ να σου πω: σ' α
γαπώ. Δε χρειάζεται να το πιστέψεις- ίσως είναι μια α
νοησία, μια φαντασίωσή μου». 

Η Βερόνικα αγκάλιασε τον Έντουαρντ και παρακά
λεσε το Θεό, στον οποίο δεν πίστευε, να την πάρει ε
κείνη τη στιγμή. 

Έκλεισε τα μάτια και ένιωσε ότι και εκείνος έκανε το 
ίδιο. Και ο ύπνος ήρθε βαθύς, χωρίς όνειρα. Ο θάνατος 
ήταν γλυκός, μύριζε κρασί και της χάιδευε τα μαλλιά. 
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Ο ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΕΝΙΩΣΕ ότι κάποιος τον χτυπούσε στον ώμο. 
Όταν άνοιξε το μάτια, είχε αρχίσει να χαράζει. 

«Μπορείτε να πάτε στο δημοτικό καταφύγιο», είπε ο 
φύλακας. «Θα παγώσετε αν μείνετε εδώ». 

Μέσα σ' ένα κλάσμα του δευτερολέπτου θυμήθηκε ό
λα όσα είχαν γίνει την περασμένη νύχτα. Στην αγκαλιά 
του ήταν κουρνιασμένη μια γυναίκα. 

«Είναι... είναι νεκρή». 
Όμως η γυναίκα κουνήθηκε και άνοιξε τα μάτια της. 
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Βερόνικα. 
«Τίποτα», απάντησε ο Εντουαρντ σηκώνοντάς τη. 

«Ή μάλλον, ένα θαύμα: άλλη μια μέρα ζωής». 
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ΜΌΛΙΣ Ο ΔΟΚΤΩΡ ΙΓΚΟΡ μπήκε στο γραφείο και άναψε το 
φως -ακόμη ξημέρωνε αργά, εκείνος ο χειμώνας κρα
τούσε πιο πολύ απ' όσο έπρεπε-, ένας νοσοκόμος χτύ
πησε την πόρτα. 

«Νωρίς ξεκινάμε σήμερα», είπε. 
Η μέρα προμηνυόταν δύσκολη εξαιτίας της συζήτη

σης με την κοπέλα. Γι' αυτή προετοιμαζόταν όλη τη βδο
μάδα και την προηγούμενη νύχτα λίγο είχε καταφέρει 
να κοιμηθεί. 

«Έχω ανησυχητικά νέα», είπε ο νοσοκόμος. «Εξα
φανίστηκαν δύο τρόφιμοι: ο γιος του πρέσβη και η κο
πέλα με το πρόβλημα στην καρδιά». 

«Είστε ανίκανοι. Η ασφάλεια του νοσοκομείου πάντα 
ήταν άκρως ελλιπής». 

«Είναι που κανείς δεν είχε ξαναεπιχειρήσει να το 
σκάσει», απάντησε τρομαγμένος ο νοσοκόμος. «Δεν ξέ
ραμε ότι ήταν δυνατό». 

«Έξω από δω! Πρέπει να ετοιμάσω έκθεση για τους 
ιδιοκτήτες, να ειδοποιήσω την αστυνομία και να πάρω 
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μια σειρά από μέτρα. Και πείτε ότι δε θέλω να με ξα-
ναδιακόψουν, γιατί όλα αυτά χρειάζονται ώρες!» 

Ο νοσοκόμος βγήκε κάτωχρος, επειδή ήξερε ότι μέ
ρος της ευθύνης γι' αυτό το πρόβλημα θα έπεφτε τελι
κά στους δικούς του ώμους, αφού έτσι κάνουν οι δυνα
τοί με τους αδυνάτους. Σίγουρα μέχρι το τέλος της μέ
ρας θα είχε απολυθεί. 

Ο δόκτωρ Ιγκόρ πήρε ένα σημειωματάριο, το έβαλε πά
νω στο τραπέζι και ετοιμαζόταν ν' αρχίσει να κρατάει 
σημειώσεις- αλλά τελικά άλλαξε γνώμη. 

Έσβησε το φως, κάθισε στο γραφείο, που φωτιζόταν 
αμυδρά από τον ήλιο που ακόμη ανέτελλε, και χαμογέ
λασε. Τα είχε καταφέρει. 

Σε λίγο θα άρχιζε να γράφει τις απαραίτητες σημει
ώσεις, όπου θα περιέγραφε τη μοναδική γνωστή θερα
πεία για το Βιτριόλι: τη συνειδητοποίηση της ζωής. Και 
θα έλεγε ποιο ήταν το φάρμακο που χρησιμοποίησε στο 
πρώτο μεγάλο πείραμα του με τους ασθενείς: τη συνει
δητοποίηση του θανάτου. 

Ίσως υπήρχαν και άλλα φάρμακα, αλλά ο δόκτωρ Ι
γκόρ είχε αποφασίσει να επικεντρώσει τη διατριβή του 
στο μοναδικό με το οποίο είχε την ευκαιρία να πειρα-
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ματιοτεί επιστημονικά, χάρη σε μια κοπέλα που είχε ει
σέλθει -άθελα της- στο πεπρωμένο του. Όταν ήρθε, η 
κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή: είχε βαριά δηλητη
ρίαση και βρισκόταν σε αρχή κώματος. Έμεινε μεταξύ 
ζωής και θανάτου σχεδόν μια βδομάδα, αρκετό καιρό για 
να συλλάβει εκείνος τη λαμπρή ιδέα του πειράματος. 
Όλα εξαρτιόνταν από ένα πράγμα και μόνο: την ι
κανότητα της κοπέλας να επιβιώσει. 

Και τα είχε καταφέρει. 
Χωρίς καμιά σοβαρή συνέπεια ή ανεπανόρθωτη βλά

βη· αν πρόσεχε την υγεία της, θα μπορούσε να ζήσει ό
σο εκείνος ή και ακόμη περισσότερο. 

Όμως ο δόκτωρ Ιγκόρ ήταν ο μόνος που το ήξερε αυτό, 
όπως ήξερε και ότι όσοι αποτυγχάνουν σε απόπειρα αυ
τοκτονίας έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν το εγχεί
ρημα τους αργά ή γρήγορα. Γιατί να μην τη μεταχειριστεί 
σαν πειραματόζωο, για να δει αν θα κατόρθωνε να εξα
λείψει από τον οργανισμό της το Βιτριόλι - την Πικρία; 

Και ο δόκτωρ Ιγκόρ κατέστρωσε το σχέδιο του. 
Χρησιμοποιώντας ένα φάρμακο γνωστό ως Φενοτάλ, 

κατάφερε να προκαλέσει συνέπειες παρόμοιες με αυτές 
της καρδιακής προσβολής. Η κοπέλα δεχόταν ενέσεις 
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με το φάρμακο επί μία βδομάδα και πρέπει να τρόμα
ξε πολύ, επειδή όλο αυτό τον καιρό σκεφτόταν το θά
νατο και ξαναθεώρησε ολόκληρη τη ζωή της. Μ' αυτό 
τον τρόπο, σύμφωνα με τη διατριβή του δόκτορα Ιγκόρ 
(«Η συνειδητοποίηση του θανάτου μας εμψυχώνει να 
ζήσουμε περισσότερο» θα ήταν ο τίτλος του τελευταίου 
κεφαλαίου της εργασίας του), η κοπέλα έφτασε να εξα
λείψει το Βιτριόλι από τον οργανισμό της και πιθανώς 
δε θα επαναλάμβανε την πράξη της. 

Σήμερα θα συναντιόταν μαζί της για να της πει ότι χά
ρη στις ενέσεις είχε κατορθώσει να αναστρέψει πλήρως 
τις συνέπειες των καρδιακών προσβολών. Η φυγή της 
Βερόνικας τον είχε γλιτώσει από τη δυσάρεστη θέση να 
πει για άλλη μια φορά ψέματα. 

Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ο δόκτωρ Ιγκόρ ήταν η με
ταδοτική παρενέργεια που θα είχε η θεραπεία της δη
λητηρίασης από Βιτριόλι. Η συνειδητοποίηση του αρ
γού και βέβαιου θανάτου είχε τρομάξει πολλούς στη 
«Βιλέτ». Σίγουρα όλοι αναλογίζονταν τι έχαναν και ω
θούνταν να επανεκτιμήσουν ο καθένας τη δική του ζωή. 
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Η Μαρί είχε ζητήσει εξιτήριο. Άλλοι ασθενείς ζη
τούσαν αναθεώρηση των περιπτώσεων τους. Η περί
πτωση του γιου του πρέσβη ήταν πιο ανησυχητική, ε
πειδή είχε εξαφανιστεί - σίγουρα προσπαθώντας να 
βοηθήσει τη Βερόνικα στη φυγή της. 

Ίσως είναι ακόμη μαζί, σκέφτηκε. 
Πάντως, ο γιος του πρέσβη γνώριζε τη διεύθυνση της 

«Βιλέτ», αν τυχόν ήθελε να επιστρέψει. Ο δόκτωρ Ιγκόρ 
ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα 
και δεν έδινε σημασία σε μικροπράγματα. 

Για λίγο τον κατέλαβε μια άλλη αμφιβολία: αργά ή γρή
γορα η Βερόνικα θα αντιλαμβανόταν ότι δεν επρόκει
το να πεθάνει απ' την καρδιά της. Σίγουρα, θα πήγαινε 
σε καρδιολόγο, ο οποίος θα της έλεγε ότι ο οργανισμός 
της ήταν απόλυτα φυσιολογικός. Εκείνη τη στιγμή θα 
σκεφτόταν ότι ο γιατρός που την παρακολουθούσε στη 
«Βιλέτ» ήταν τελείως ανίκανος. Όμως όλοι οι άνθρω-
ποι που τολμούν να ερευνήσουν απαγορευμένα θέματα 
χρειάζονται μια κάποια δόση θάρρους αλλά και ανο-
χής στην έλλειψη κατανόησης. 

Όμως όλες αυτές οι μέρες που θα έπρεπε να ζήσει 
με το φόβο του επικείμενου θανάτου της; 
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Ο δόκτωρ Ιγκόρ ζύγισε για πολύ τα υπέρ και τα κα
τά και αποφάνθηκε: δεν ήταν τίποτα το σοβαρό, θα θε
ωρούσε κάθε μέρα της ένα θαύμα - πράγμα το οποίο δεν 
παύει να ισχύει, αν αναλογιστούμε τα, πιθανά απρό-
σμενα γεγονότα που μπορεί να συμβούν σε κάθε δευτε-
ρόλεπτο της εύθραυστης ύπαρξής μας. 

Διαπίστωσε ότι οι αχτίδες του ήλιου δυνάμωναν, γεγο
νός που σήμαινε ότι αυτή την ώρα οι τρόφιμοι θα έ
παιρναν το πρωινό τους. Σε λίγο ο προθάλαμός του θα 
ήταν γεμάτος, θα επέστρεφαν τα προβλήματα της κά-

θε μέρας και καλό θα ήταν να αρχίσει να γράφει γρή
γορα τις σημειώσεις για τη διατριβή του. 

Άρχισε να καταγράφει σχολαστικά το πείραμα με τη 
Βερόνικα. Θα άφηνε για αργότερα την έκθεση για τις 
ελλιπείς συνθήκες ασφαλείας του κτιρίου. 
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