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Το μουρμουρητό ήταν απροσδιόριστο. Ελλόχευε στη σκοτει-
νή πτέρυγα, επέβαλλε την παρουσία του στον ξαπλωμένο 

άντρα πάνω στον οποίο έπεφτε το φως, στην έσχατη άκρη του 
αχανούς δωματίου.

Ήταν ένα ευχάριστο μουρμουρητό. Δημιουργούσε ένα στρώ-
μα ασφάλειας κάτω από την ανησυχία, κάτω από κείνο το τρομα-
κτικό άγχος που τον έκανε να νιώθει σαν να μπήγονταν παγερά 
δάχτυλα στο διάφραγμά του.

Προσπάθησε να συγκεντρωθεί στο μουρμουρητό. Ευτυχώς, 
ήταν αναγνωρίσιμο. Ξεχώριζε δύο φωνές και, όταν μπόρεσε να 
τις κατανοήσει, οι λέξεις είχαν κάποια σημασία. Αυτό ήταν καλό. 
Ελπιδοφόρο.

Σε λίγο, οι κουβέντες ίσως άρχιζαν να βγάζουν νόημα και έπει-
τα, Θεέ μου, θα μπορούσε να μάθει κάτι, και ο ανυπόφορος φό-
βος του θα υποχωρούσε.

Από το σημείο όπου κειτόταν μπορούσε να δει μονάχα ένα 
κομμάτι γυαλισμένου πατώματος, ένα τμήμα καλοστρωμένου 
άδειου κρεβατιού και ένα ψηλό σκεπασμένο παράθυρο, απόλυτα 
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σκοτεινό στην κορυφή, όπου το καλυμμένο φως πάνω από το κε-
φάλι του ήταν πολύ αχνό για να το φτάσει. Όλα αυτά του φαίνο-
νταν εντελώς άγνωστα. Δεν ήταν καν σίγουρος αν βρισκόταν σε 
νοσοκομείο. Αυτό ήταν απλώς μέρος της όλης κατάστασης. Ήξε-
ρε πώς ήταν ένα νοσοκομείο· αυτό ήταν καθησυχαστικό. Επρό-
κειτο για μεγάλα γκρίζα κτίρια, κακόγουστα διακοσμημένα με 
τεράστιες αφίσες που ανακοίνωναν δυσθεώρητα χρέη. Η θύμηση 
αυτών των πινακίδων του έφτιαξε τη διάθεση. Μπορούσε ακόμη 
να διαβάσει· ήταν βέβαιος γι’ αυτό. Μερικές φορές κάποιοι δεν 
μπορούν. Μερικές φορές, σε τέτοιες περιστάσεις, κάποιος μπο-
ρεί να αναγνωρίζει μόνο την ομιλία. Ήταν πολύ περίεργο το ότι 
αυτή η πληροφορία είχε έρθει τώρα στο μυαλό του. Το μυαλό του 
ήταν τόσο διαυγές όσο πήγαινε… όσο πήγαινε.

Συγκεντρώθηκε στο μουρμουρητό. Ερχόταν από πολύ μα-
κριά. Πρέπει να βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πόρτα, στην 
άλλη άκρη μέσα στο σκοτάδι. Η γυναίκα ήταν νοσοκόμα, φυ-
σικά. Η ανακάλυψη τον χαροποίησε βλακωδώς. Βελτιωνόταν. 
Από στιγμή σε στιγμή, και άλλα προφανή πράγματα σίγουρα θα 
έρχονταν στο μυαλό του.

Δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο άντρας, αλλά το μουρμουρητό του 
ακουγόταν ανθρώπινο και φιλικό. Άκουγε προσεκτικά.

«Δεν πρέπει να τον ανακρίνω εγώ ο ίδιος, βλέπετε». Άκουσε 
τα λόγια του άντρα με ήπιο ενδιαφέρον.

«Τολμώ να πω πως όχι». Ακούστηκε καυστική. «Είναι πράγ-
ματι πολύ σοβαρό. Αναρωτιέμαι γιατί τον άφησαν ολομόναχο σ’ 
εμάς εδώ. Δεν είναι πολύ καλό».

«Δεν χρειάζεται ν’ ανησυχείτε γι’ αυτό, δεσποινίς». Το μουρ-
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μουρητό ήταν θλιμμένο. «Μακάρι να έπαιρνα μία λίρα για κάθε 
τύπο που αναλαμβάνω. Θα είναι αρκετά ήσυχος, θα το δείτε. Πι-
θανότατα να μη θυμάται καν τι συνέβη – ή θα πει ότι δεν θυμάται 
ώσπου να δει έναν δικηγόρο. Έτσι λειτουργούν στις μέρες μας, 
σκαρφίζονται τα πάντα».

Ο ξαπλωμένος άντρας έμεινε ακίνητος. Το μουρμουρητό είχε 
πάψει να είναι καθησυχαστικό. Δεν ήταν πλέον χαρούμενος που 
έβγαζε νόημα. Άκουγε αχόρταγα. 

«Θα τον κρεμάσουν, υποθέτω» είπε η νοσοκόμα.
«Είναι υποχρεωμένοι, δεσποινίς». Ο άντρας ήταν απολογη-

τικός όσο και απόλυτος. «Ήταν ένας από μας, βλέπετε, οπότε δεν 
υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει. Αν κάποιος χτυπήσει αστυ-
νομικό, τιμωρείται. Είναι αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την 
ασφάλεια των πολιτών» πρόσθεσε με ικανοποίηση. «Επίσης, ο 
φίλος μας αποδώ είχε όλα αυτά τα λεφτά πάνω του. Αυτό από 
μόνο του εξηγεί κάπως τα πράγματα».

«Μπορώ να πω μόνο πως είναι πολύ δυσάρεστο». Η νοσο-
κόμα έσουρε τα πόδια της μόλις σταμάτησε να μιλάει, και ο ξα-
πλωμένος άντρας νόμισε πως θα μπει στον θάλαμο. Έκλεισε να 
μάτια του και παρέμεινε εντελώς ακίνητος. Δεν ακούστηκαν πια 
βήματα και η γυναίκα άρχισε πάλι να μιλάει.

«Είναι πολύ περίεργα εδώ, χωρίς κανέναν ασθενή» είπε και 
γέλασε κάπως προσποιητά, σαν να παραδεχόταν την παρουσία 
φαντασμάτων στις τεράστιες άδειες πτέρυγες. «Μόνο το βασικό 
προσωπικό έχει απομείνει, για να αντιμετωπίζουμε επείγοντα πε-
ριστατικά σαν αυτό. Είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο σε πλήρη 
ετοιμότητα στην πόλη, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Έχου-
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με απομακρύνει όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονταν εδώ. Εί-
μαι σίγουρη πως η κατάστασή τους βελτιώνεται στην εξοχή».

«Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι στην εξοχή» είπε ο 
αστυνομικός απρόσμενα. «Με ελέγχει συνεχώς και νιώθει μο-
ναξιά…» Η φωνή του έσβησε σε έναν εμπιστευτικό ψίθυρο και 
ο ξαπλωμένος άντρας στην άλλη άκρη της πτέρυγας άνοιξε ξανά 
τα μάτια του. 

Ξυλοδαρμός αστυνομικού. Ήξερε τι σήμαινε αυτό, όποια κι 
αν ήταν η διανοητική του κατάσταση. Ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν 
τόσο σοβαρό, που τον έκανε να ιδρώσει.

Στο παρελθόν είχε τέτοιους εφιάλτες και είχε γνωρίσει αστυνο-
μικούς. Τώρα κατέληξε να συλλογίζεται ότι είχε την εντύπωση πως 
είχε γνωρίσει αστυνομικούς πολύ καλά και τους είχε συμπαθήσει. 

Τι στην ευχή τού είχε συμβεί; Ο μπάτσος απέξω είχε μόλις 
πει ότι μπορεί να μη θυμόταν τίποτε από το περιστατικό. Λοιπόν, 
δεν θυμόταν. Δεν θυμόταν τίποτα και για τίποτα. Αυτό συνέβαινε 
εξαιτίας του άγχους, ή τουλάχιστον εν μέρει. Δεν θυμόταν τίπο-
τε απολύτως. Υπήρχε μονάχα εκείνη η κρυφή ανησυχία, εκείνο 
το επίμονο, νευρικό, τρομακτικό άγχος, πέρα από οποιοδήποτε 
ενδιαφέρον για την προσωπική του ασφάλεια· εκείνη η φρικτή 
μισοανακτημένη ευθύνη για το δεκαπέντε. Δεκαπέντε. Δεν είχε 
ιδέα τι σήμαινε αυτό το νούμερο. Εκείνο το κομμάτι είχε σβηστεί 
εντελώς. Αλλά ήταν τόσο επείγον όσο και ζωτικής σημασίας· γι’ 
αυτό ήταν βέβαιος. Υπερέβαινε όλα τα άλλα προβλήματά του· μια 
σοβαρή, ακαθόριστη αίσθηση καταστροφής.

Τώρα, σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, επρόκειτο να τον 
κρεμάσουν επειδή χτύπησε έναν αστυνομικό. Μπορεί να τον είχε 
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χτυπήσει και ο αστυνομικός· αυτό ήταν που τον βασάνιζε. Όπως 
κι αν είχε, εκείνος ο ανόητος μπάτσος μιλούσε σε μια νοσοκόμα 
γι’ αυτό, σαν να ήταν η κατάληξη προκαθορισμένη. Περίμεναν 
πως θα ζητούσε δικηγόρο, έτσι δεν είναι; Τι ωραία που θα βοη-
θούσε τον οποιονδήποτε δικηγόρο να οργανώσει την υπόθεση, 
αυτός που δεν θυμόταν καν το όνομά του!

Παρασυρμένος από την αγανάκτηση και την περίεργη προ-
σήλωση στον στόχο του, που ήταν ασύμβατη με την κατάστασή 
του, σηκώθηκε από το κρεβάτι.

Κινήθηκε πολύ γρήγορα και φυσικά, εν μέρει τυλιγμένος 
ακόμη στο καθησυχαστικό πέπλο της λειψής συνείδησης των 
πράξεών του, και έτσι δεν έκανε τον παραμικρό θόρυβο.

Διάλεξε την κοντινότερη πόρτα, αφού ως κι αυτός είχε τη σύ-
νεση να αποφύγει τους τύπους που μουρμούριζαν, και τα ξυπό-
λυτα πόδια του δεν έκαναν θόρυβο πάνω στα πλακάκια. Ήταν 
ένας πλατύς διάδρομος, καθαρός, όμως ασθενικά φωτισμένος, 
επειδή οι λάμπες ήταν πολύ αδύναμες, σχηματίζοντας ξεχωρι-
στούς κύκλους φωτός στο γυαλιστερό πάτωμα.

Ήταν μέσα σε έναν από κείνους τους κύκλους που είδε τη 
φουρκέτα. Έσκυψε μηχανικά για να τη σηκώσει και το κύμα του 
αμβλύ πόνου που τον κατέκλυσε καθώς λύγιζε τη μέση του τον 
φόβισε. Πολύ άσχημη η κατάσταση. Τι θα γινόταν τώρα; Υπέθε-
σε πως θα λιποθυμούσε, θα τον πήγαιναν πίσω σηκωτό και θα 
τον κρέμαγαν, επειδή έδειρε αστυνομικό. Θεέ μου, αυτή κι αν 
ήταν κακοτυχία!

Τα πλακάκια που πάγωναν τις γυμνές πατούσες του τον συ-
νέφεραν λιγάκι και για πρώτη φορά συνειδητοποίησε ότι δεν 
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φορούσε τίποτα και ότι οι τραχιές νοσοκομειακές πιτζάμες ήταν 
η μοναδική του περιβολή.

Κοίταξε τη σειρά τις λαμπερές πόρτες στα αριστερά του. Μία 
από αυτές θα μπορούσε να ανοίξει ανά πάσα στιγμή και να εμ-
φανιστούν οι Αρχές. Θα μπορούσε να είναι κάποιος τρομερός κι 
αλαζόνας αστυνομικός, με την ανάλογη αμφίεση, αντιπαθητικός.

Ήταν πραγματικός εφιάλτης. Η συγκεκριμένη ιδέα του φαι-
νόταν πιθανή και γραπώθηκε απ’ αυτήν με ευγνωμοσύνη. Η 
αποφασιστικότητα τον ξαλάφρωσε από μεγάλο μέρος της ανησυ-
χίας. Κατ’ αρχάς, δεν είχε και μεγάλη σημασία που το μυαλό του 
ήταν τόσο αναξιόπιστο. 

Και πάλι, ακόμα και στα όνειρα, κάποια προβλήματα είναι 
επείγοντα και ήταν προφανές ότι κάποιου είδους ρούχα ήταν 
απολύτως απαραίτητα, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή πιθα-
νότητα να ξεφύγει από την αστυνομία που παραμόνευε πίσω από 
κείνες τις απαστράπτουσες πόρτες.

Κοίταξε γύρω του ανήσυχα. Οι τοίχοι ήταν γυμνοί σαν άδειο 
πιάτο, αν εξαιρούσες τους πυροσβεστικούς κουβάδες,1 και δεν είχε 
διακρίνει την κόγχη κάτω από κείνη την πορφυρή σειρά ώσπου 
βρέθηκε μπροστά της, και τότε μια ματιά στο τζαμένιο ντουλά-
πι με το κόκκινο πλαίσιο τον ακινητοποίησε απότομα. Στάθηκε 
μπροστά στο ντουλάπι αποσβολωμένος. Μέσα υπήρχαν τα συ-
νηθισμένα σύνεργα. Ένα μαύρο αδιάβροχο, κάτω από το οποίο 
μόλις που ξεμύτιζαν ένα ζευγάρι μπότες που έφταναν ως πάνω 
από το γόνατο, ενώ η μάνικα ήταν τυλιγμένη γύρω από αυτό το 
σύνολο σχηματίζοντας καθαρές εραλδικές διακοσμήσεις.

Ο άντρας με τις πιτζάμες αγνόησε την προτροπή που ήταν 
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τυπωμένη πάνω στην επισμαλτωμένη πινακίδα η οποία σε κα-
λούσε να σπάσεις το τζάμι. Αντιθέτως, επικεντρώθηκε στην κλει-
δαρότρυπα που βρισκόταν στο λείο κόκκινο ξύλο. Όταν σήκωσε 
το χέρι του για να την αγγίξει, ανακάλυψε τη φουρκέτα και μια 
ζεστασιά ικανοποίησης τον πλημμύρισε. Άρα, ήταν ένα από κεί-
να να σπλαχνικά όνειρα στα οποία όλα πήγαιναν τελικά καλά 
– έτσι θα γινόταν, αν λειτουργούσε.

Δεν είχε χρόνο για εικασίες σχετικά με τα αλλόκοτα κατορθώ-
ματά του. Το λυγισμένο σύρμα άνοιξε εύκολα την κλειδαριά, σαν 
να το είχε ξανακάνει εκατοντάδες φορές. Η απουσία αδιάβρο-
χου παντελονιού τον ενοχλούσε, αλλά οι μπότες ήταν τεράστιες. 
Έφταναν ως τους μηρούς του και το πανωφόρι είχε μια ζώνη που 
έβγαινε και μπορούσε να περαστεί στις θηλιές που είχαν οι μπό-
τες. Το αδιάβροχο καπέλο που έπεσε μέσα από το σετ τού φάνηκε 
αστείο, όμως το φόρεσε και κούμπωσε το αδιάβροχο ως τον λαιμό 
με βαθιά ανακούφιση.

Δεν έβρισκε τίποτε ασυνάρτητο στη στολή του. Συνέχισε να 
κινείται με την απλή αποφασιστικότητα που προσδίδει μια επεί-
γουσα κατάσταση. Πίσω του υπήρχε ο κίνδυνος και μπροστά του 
κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Απομακρυνόταν από το ένα και πλη-
σίαζε στο άλλο. Και τα δύο φάνταζαν λογικά και ουσιώδη.

Οι παραταγμένες πόρτες παρέμεναν κλειστές. Δεν ακουγόταν 
κανένας ήχος και δεν ερχόταν πνοή από πουθενά. Ο διάδρομος 
ήταν άδειος και ήσυχος, αλλά συγχρόνως ανάσαινε. Ήταν ζωντα-
νός. Δεν είχε καμία ψευδαίσθηση σχετικά με αυτό. Όπου κι αν 
βρισκόταν, όποιος κι αν ήταν, μεθυσμένος, τρελός ή κοιμισμένος, 
ήταν ακόμη αρκετά ξύπνιος ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει ένα 
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ζωντανό κτίριο από ένα άδειο. Σίγουρα κυκλοφορούσαν άνθρω-
ποι εκεί μέσα.

Η πόρτα του ντουλαπιού, που δεν είχε κλείσει καλά, άνοιξε 
πάλι και τον ξάφνιασε καθώς τον άγγιξε. Αυτό ήταν άσχημο. Θα 
μπορούσε να προδοθεί με την πρώτη. Αν εκείνη η νοσοκόμα με 
το σερνάμενο βήμα έβγαζε το κεφάλι της έξω στην πτέρυγα, θα 
ήταν το πρώτο πράγμα στο οποίο θα αντανακλούσαν τα στηριγ-
μένα στη μύτη γυαλιά της. Έσπρωξε την πόρτα ξανά στη θέση της, 
βάζοντας πολύ περισσότερη δύναμη από όση πραγματικά ήθελε. 
Το λεπτό τζάμι έγινε μονομιάς θρύψαλα. Ο απαλός κρότος που 
έκαναν τα σπασμένα γυαλιά πάνω στα πλακάκια ήταν σχεδόν 
μουσικός, αλλά το αυτόματο κουδούνι πάνω από το ντουλάπι, 
που δυστυχώς δεν το είχε παρατηρήσει, ήταν ένα άλλο ζήτημα.

Τον ξεκούφανε, κάνοντας κάθε νεύρο του σώματός του να 
μουδιάσει ως τις ρίζες των μαλλιών του. Ούρλιαζε. Παραληρού-
σε. Τσίριζε τρέμοντας υστερικά μέσα στη νύχτα, και από κάθε 
πλευρά, αποπάνω του και αποκάτω του, άλλα κουδούνια συνη-
χούσαν με αυτό σε μια εξοργιστική κακοφωνία συναγερμού.
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Το κτίριο είχε σίγουρα κόσμο. Οι αισθήσεις του δεν τον είχαν 
εγκαταλείψει. Πόρτες άνοιγαν με δύναμη, βιαστικά βήματα 

τον πλησίαζαν, κραυγές, απότομες απαιτήσεις για πληροφορίες, 
υψωμένες ανάστατες φωνές, όλα στροβιλίζονταν γύρω από το κε-
φάλι του σαν μέλισσες από μια ανατραπείσα κυψέλη.

Το ’βαλε στα πόδια, ενώ το αδιάβροχο πανωφόρι του πλα-
τάγιζε και έδερνε τα ταλαιπωρημένα του πλευρά. Προσπέρασε 
τους θαλάμους των ανελκυστήρων και κατευθύνθηκε γρήγορα 
προς τη σκάλα. Φτάνοντας στον δεύτερο όροφο, συγκρούστη-
κε με έναν ηλικιωμένο άντρα που φορούσε μια λευκή ιατρική 
μπλούζα κι εκείνος του γράπωσε το μανίκι.

«Βιάζομαι, κύριε». Οι λέξεις ξέφυγαν απ’ το στόμα του κα-
θώς ελευθερωνόταν με ένα απότομο τράβηγμα. «Φροντίστε τους 
ασθενείς σας» φώναξε σε δεύτερο χρόνο, καθώς συνέχιζε προς 
τον παρακάτω όροφο.

Στο μεταξύ, τα ευλογημένα κουδούνια εξακολουθούσαν να χτυ-
πούν. Το διαπεραστικό ουρλιαχτό τους ήταν συναρπαστικό. Μα-
κάρι να μη σταματούσαν ωσότου πατούσε το πόδι του στο ισόγειο.
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Έφτασε στον χώρο της κεντρικής εισόδου πολύ νωρίτερα απ’ 
όσο περίμενε. Και εδώ επικρατούσε μια φρενήρης έξαψη. Κά-
ποιος είχε χαμηλώσει τα περισσότερα φώτα, έτσι η μεγάλη δί-
φυλλη πόρτα μπορούσε να ανοιχτεί αμέσως, και ο επιστάτης με 
ύφος αρχιλοχία παρότρυνε τους πάντες να επιταχύνουν.

Ο άντρας με το αδιάβροχο όρμησε προς το πλακόστρωτο πά-
τωμα, οδηγημένος ενστικτωδώς από το εγγύτερο ρεύμα κρύου 
αέρα. Μια νοσοκόμα παραμέρισε για να περάσει και ένας για-
τρός τον άγγιξε στον ώμο.

«Πού είναι, κύριε πυροσβέστη;»
«Στην πίσω πλευρά. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Καθησυχάστε 

τους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος». Παρατήρησε 
πως κατάφερε να ακουστεί εξαιρετικά αξιόπιστος. Είχε σχεδόν 
φτάσει στο κατώφλι της εξόδου εκτάκτου ανάγκης, όταν ένα κο-
ρίτσι σκόνταψε μπροστά του. Κάνοντας έναν ελιγμό για να την 
αποφύγει, την άκουσε να ψιθυρίζει.
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