
Το περασµένο καλοκαίρι ο διεθνούς φήµης τραγουδι-

στής της ποπ Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από

τη ζωή τον Ιούνιο του 2009, µε επισκέφτηκε στο σπίτι

µου, που βρίσκεται σε µια συνοικία κοντά στο κέντρο της

πόλης. Εκείνη τη νύχτα το σώµα µου είχε γεµίσει µε αµι-

τριπτυλίνη, η οποία µου είχε προξενήσει σοβαρές γα-

στρεντερικές διαταραχές – είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, από

τις αρχές κιόλας εκείνης της εβδοµάδας. Η κατάθλιψή

µου, αν και έµοιαζε περισσότερο αντιµετωπίσιµη σε σχέ-

ση µε το πρόσφατο παρελθόν, ήταν ο κύριος άξονας πά-

νω στον οποίο προσάρµοζα τη ζωή µου τα τελευταία χρό-

νια. Ο γιατρός µου, στην προσπάθειά του να µε κάνει να

συνέλθω και να ζήσω κι εγώ επιτέλους σαν κανονικός άν-

θρωπος, µου χορήγησε και ένα τετρακυκλικό αντικατα-

θλιπτικό φάρµακο – συγκεκριµένα, ποσότητες µαπροτιλί-

νης –, όµως δυστυχώς δεν είχα καταλάβει για την ώρα

κάποια σηµαντική διαφορά ή βελτίωση. 
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Εργάζοµαι σε µια εταιρία δηµοσκοπήσεων. Σιχαίνοµαι

τη δουλειά µου, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει αποµεί-

νει λίγο µυαλό στο φτωχό µου κεφάλι. Από το πρωί στις

οχτώ µέχρι αργά το µεσηµέρι ταξινοµώ τα αποτελέσµατα

που προκύπτουν από τις έρευνες της εταιρίας, µια δου-

λειά µηχανική, απολύτως βαρετή, που όµως µου δίνει

ακόµα την τυπική ελευθερία να ζω χωρίς ιδιαίτερη ανη-

συχία. Θέλω από τώρα, που είναι ακόµα νωρίς, να ξεκα-

θαρίσω ότι σε γενικές γραµµές είµαι καλά και δεν έχετε

µπροστά σας έναν σχιζοφρενή που αραδιάζει τις ασυναρ-

τησίες του για να κερδίσει απλώς την προσοχή των υπο-

λοίπων. Και η ασθένειά µου είναι µια πολιτισµένη ασθέ-

νεια· µπορώ να σας εξηγήσω σε βάθος τις προσπάθειες

του γιατρού µου να µε συνεφέρει, αλλά και τη γενικότερη

ατυχία µου να διατηρώ ζωντανή τη ροπή µου προς την

κατάθλιψη, έχοντας εξασφαλίσει ωστόσο έναν αξιοπρεπή

ρυθµό σε ό,τι αφορά την καθηµερινή µου ζωή. Στην εται-

ρία που προανέφερα βρίσκοµαι περίπου τρία χρόνια, από

τότε που µετακόµισα δηλαδή στην πρωτεύουσα και νοί-

κιασα αυτό το χαριτωµένο σπίτι κοντά στον σιδηροδροµι-

κό σταθµό. 

Αν και επισήµως είµαι ένας άνθρωπος που ταλαιπω-

ρείται από αµέτρητα ψυχολογικά προβλήµατα, είµαι βέ-

βαιος – γεγονός που επισηµαίνω και στον γιατρό µου –

ότι τα εν λόγω προβλήµατα οφείλονται στις συνθήκες κά-

τω από τις οποίες ζω και δεν εµπίπτουν στη σφαίρα των
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πραγµατικών ψυχικών νόσων. Είµαι δηλαδή κατά συνθή-

κην καταθλιπτικός, έχοντας συλλάβει από καιρό το νόη-

µα όσων συµβαίνουν γύρω µας. Με λίγα λόγια, η κατά-

θλιψή µου οφείλεται στην ισχυρή πεποίθησή µου ότι η

ζωή δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο την παρουσιάζουν

– και για να προσθέσω µια προσωπική πινελιά, κατά βά-

θος είναι ανυπόφορη, ας το παραδεχτούµε. Ποιος τόλµη-

σε να µιλήσει για έναν µεγάλο ∆ηµιουργό, για το θαύµα

αυτού του κόσµου; Εγώ δε διακρίνω τίποτα συγκλονιστι-

κό... Εντάξει, η αρµονία της φύσης αποτελεί από µόνη

της µια έκπληξη, αλλά δεν µπορώ να δηλώσω εντυπωσια-

σµένος από τα υπόλοιπα, ειδικά αν πάρω ως δείγµα εµέ-

να τον ίδιο. 

Πάντως, στ’ αλήθεια υπήρξα τυχερός και βρήκα αυτό

το σπίτι στην πιο ευχάριστη γειτονιά της πόλης. Αν και ο

θόρυβος των αµαξοστοιχιών που πηγαινοέρχονται διακό-

πτει κάθε άλλη δραστηριότητα που µπορεί να έχει κανείς

εκείνη την ώρα, παραδόξως το ωραίο µου σπίτι διαθέτει

µια χαριτωµένη αυλή, η οποία εκτείνεται από το φράχτη

µέχρι την ξύλινη πόρτα που χτυπάει λυσσαλέα ο άνεµος

το χειµώνα, και ακόµα στον κήπο έχουν φυτρώσει πολλά

λουλουδάκια γύρω από µια γέρικη οξιά, που προφανώς

βρίσκεται σ’ αυτό το σηµείο εδώ και πολλά χρόνια. Ο κή-

πος µου είναι ολάνθιστος και τόσο ευχάριστος, όπως

ακριβώς οι γείτονές µου. ∆εν µπορώ να είµαι αχάριστος.

Περιτριγυρίζοµαι από µερικούς πολύ ωραίους τύπους οι

13

H  A N A Σ T A Σ H  T O Y  M A Ϊ K Λ  T Z A K Σ O N



οποίοι, αν και έχουν πλήρη γνώση της βαθύτερης επιθυ-

µίας µου να αποµονώνοµαι, µε αγαπούν και θέλουν πά-

ντα να µε φροντίζουν, στερώντας µου προσώρας τη χαρά

να πραγµατοποιήσω τον βαθύτερο στόχο της ζωής: την

αυτοχειρία. Ένας από τους πιο κοντινούς µου γείτονες

είναι ο κύριος Μιν, ένας υπέρβαρος άντρας γύρω στα

εξήντα, χήρος εδώ και µια πενταετία, ένας βαρετός µα

τόσο αισιόδοξος άνθρωπος, του οποίου το σώµα, µολονό-

τι βαρύ και δυσκίνητο, είναι πληµµυρισµένο από χαρά

και άπειρες εµπνεύσεις, τις οποίες µου αραδιάζει µε εν-

θουσιασµό όταν µε επισκέπτεται για τον απογευµατινό

µας καφέ. Ο κύριος Μιν, παρ’ όλο που επιµένει να περι-

γράφει σε όλο τον κόσµο την τραγική ιστορία της αγαπη-

µένης του συζύγου, έχοντας καταντήσει πια γραφικός,

πλην όµως πολύ συµπαθής (συνέβη το εξής: η γυναίκα

του βγήκε από το νοσοκοµείο υγιέστατη έπειτα από µια

πολύωρη επέµβαση, η ίδια και ο κύριος Μιν ξεκίνησαν

και πάλι κανονικά τη ζωή τους, µέχρι που την επόµενη

κιόλας εβδοµάδα από το εξιτήριό της έπεσε στην τρύπα

ενός υπονόµου την οποία είχαν ξεχάσει ακάλυπτη οι ερ-

γάτες ενός δηµοτικού συνεργείου· ο κύριος Μιν από τότε

βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη µε τη δηµοτική αρχή, συ-

ντάσσοντας και καταθέτοντας νέες µηνύσεις κάθε µέρα

σχεδόν), µε νοιάζεται σαν πατέρας και πάντα προσπαθεί

να µε πείσει ότι αν δω τη ζωή µου από διαφορετική οπτι-

κή γωνία ίσως αλλάξω γνώµη για τα µακάβρια σχέδιά
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µου. Ο άλλος αγαπηµένος µου γείτονας είναι ο Τζο, ένας

νεαρός που έφτασε στην πόλη µόλις πέρσι το φθινόπωρο

για να σπουδάσει και νοίκιασε ένα δωµάτιο ακριβώς δί-

πλα µου, σε ένα µεγάλο σπίτι µε πολύ µεγαλύτερη αυλή

από τη δική µου, το οποίο διαθέτει πέντε ολόκληρα αυ-

τόνοµα δωµάτια, που όµως παραµένουν κλειστά, µιας

που ο ιδιοκτήτης τους ζει στο εξωτερικό και νοικιάζει µό-

νο ένα απ’ αυτά στον φτωχό Τζο. Ο Τζο είναι ίσως ο µο-

ναδικός κανονικός µου φίλος. Κανονικός σηµαίνει ότι

µπορεί κάποια φορά να µου χτυπήσει την πόρτα και να

πάµε µαζί να πιούµε µια µπίρα ή να έρθει σπίτι µου και

να δούµε µια ταινία στην τηλεόραση. Είναι πολύ ευγενικό

παιδί και µε αφήνει να του µιλάω µε τις ώρες για το όνει-

ρό µου να αυτοκτονήσω – όταν βρίσκεται, µάλιστα, σε

πολύ καλή διάθεση, µου προτείνει και ο ίδιος µερικούς

τρόπους, συνήθως τους πιο ανώδυνους. Μπορώ να πω

ότι αν είχα την τάση να παίξω έναν περισσότερο ενεργό

ρόλο στη µικρή µας κοινωνία, θα ήµουν σχεδόν ευτυχής

µε όσα έχω: την αηδιαστική µου εργασία, το θλιβερό µου

σπιτάκι και τους κακόµοιρους γείτονές µου. 

Όπως ανέφερα παραπάνω, µε επισκέφτηκε ο Μάικλ

Τζάκσον. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν καυτό, ατελείωτο,

όπως όλα τα καλοκαίρια. Ωστόσο εκείνη η νύχτα της

19ης Ιουλίου ήταν µια παγωµένη νύχτα, ο αέρας κόντευε

να σπάσει τα παράθυρα και λίγο πριν τα µεσάνυχτα έπια-

σε µια φοβερή µπόρα που αποσυντόνισε τελείως τις αι-
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σθήσεις των κατοίκων αυτής της πόλης. Θυµάµαι καλά

ότι το απόγευµα εκείνης της µέρας µε είχε επισκεφτεί ο

κύριος Μιν, ζητώντας µου να τον βοηθήσω µε µια διατύ-

πωση σε µια νέα µηνυτήρια αναφορά προς το δήµο για

το θέµα της γυναίκας του. Είχαµε καθίσει στον καναπέ

µέχρι που ο καιρός χάλασε αναπάντεχα, και έτσι ο κύριος

Μιν έφυγε για το σπίτι και την ασφάλειά του. Εγώ πήρα

τα φάρµακά µου και προσπάθησα να κοιµηθώ νωρίς 

– πονούσε και το στοµάχι µου –, χωρίς όµως αποτέλε-

σµα, δεν αισθανόµουν κουρασµένος, και αφού παρακο-

λούθησα το δελτίο ειδήσεων πήρα µια καρέκλα και κάθι-

σα στο παράθυρο κοιτώντας έξω. Ο διαβολεµένος αέρας

θόλωνε την εικόνα της γειτονιάς και η µπόρα, που δεν

άργησε να ξεσπάσει, διέλυσε την αρµονία του χώρου.

Στο τέλος, αυτό που έµεινε ήταν ένα γκρίζο και θολό το-

πίο, µε τη βαριά ατµόσφαιρα και τη µυρωδιά της βροχής,

και όλοι σίγουρα θα πίστεψαν ότι η µπόρα πέρασε, αφού

ο καιρός ήταν και πάλι γλυκός και ακίνδυνος, όµως πριν

απ’ τα µεσάνυχτα οι ουράνιες δέσµες φωτός που έλαµψαν

για λίγο στον ουρανό εξαφανίστηκαν διαµιάς και, σαν να

άνοιξαν γιγάντιες σακούλες από τα σύννεφα, το νερό άρ-

χισε να καταλήγει στο χώµα βίαια, δίχως έλεος για τους

άτυχους κατοίκους που βρίσκονταν ανυποψίαστοι στους

δρόµους απολαµβάνοντας την καλοκαιρινή νύχτα. Τώρα

τα πράγµατα χειροτέρεψαν. Σαν να µην έφτανε το νερό,

η λάµψη µιας πρώτης αστραπής προµήνυε µια δύσκολη
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νύχτα. Και, πράγµατι, σε λίγο δεν ακουγόταν τίποτα άλ-

λο, ούτε τα τρένα, που ρουφήχτηκαν και εκείνα από τον

λυτρωτικό ήχο της µανιασµένης φύσης, παρά µόνο οι κε-

ραυνοί και ο εκκωφαντικός θόρυβος της καταιγίδας. 

Όταν άρχισα να νυστάζω και αποφάσισα πια να ξα-

πλώσω λίγο, ακούστηκαν χτυπήµατα στην πόρτα. Στην

αρχή, δηλαδή, δεν κατάλαβα ότι επρόκειτο για την πόρ-

τα – είχα την εντύπωση ότι εκείνο το υπόκωφο τακ τακ
ήταν άλλο ένα παιχνίδι της βροχής στο ξύλινο υπόστεγο

του σπιτιού. Έτσι, λοιπόν, δεν έδωσα σηµασία και έκλει-

σα τα µάτια µου. Όµως σε λίγο τα χτυπήµατα ακούγο-

νταν περιοδικά, απόκτησαν συγκεκριµένο ρυθµό και κά-

ποια σταθερότητα στην έντασή τους, και έτσι σηκώθηκα

να ελέγξω. Πράγµατι, κάποιος βρισκόταν πίσω απ’ την

πόρτα. Φοβήθηκα αρκετά, δεν το κρύβω, µιας και κανείς

δε µε επισκέπτεται τέτοια ώρα – οι επισκέψεις του κυρί-

ου Μιν ή του Τζο γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµα-

τα ή, τέλος πάντων, κι αν ακόµα καµιά φορά δεν τηρείται

αυτό, απέκλεισα ενστικτωδώς το ενδεχόµενο να είναι

ένας απ’ τους δυο τους. Από τη µία θα σκεφτόταν κανείς

ότι αφού είναι τόσο σφοδρή η επιθυµία µου να αφήσω

αυτό τον κόσµο, µπορεί και να δελεαζόµουν από το ενδε-

χόµενο ότι ένας επικίνδυνος κακοποιός θα ορµούσε µέσα

και θα µε δολοφονούσε, όµως σε καµία περίπτωση αυτό

δεν είναι αλήθεια, αφού µια τέτοιου τύπου δολοφονία,

εντελώς άχαρη, θα ήταν ένας άδικος, σχεδόν κωµικός θά-
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νατος στη συνείδησή µου. Αν κατάφερνα να αυτοκτονή-

σω, θα αυτοκτονούσα µε την αξία µου. Βέβαια, θα ήταν

λογικό να συµπεράνω ότι οι κακοποιοί δε χτυπούν την

πόρτα, εκτός αν µπλοφάρουν, φυσικά, αλλά ούτε καν αυ-

τές οι σκέψεις πρόλαβαν να απλωθούν στο µυαλό µου,

αφού γρήγορα έφτασα ως εκεί και δειλά δειλά άνοιξα,

προσεκτικά, για να µπορώ να έχω ένα ελάχιστο οπτικό

πεδίο από εκείνη τη θέση. Ήταν ο Μάικλ Τζάκσον. Τον

αναγνώρισα αµέσως. Ήταν ακριβώς όπως τον θυµόµουν,

όπως προφανώς τον θυµούνται όλοι από τις δηµόσιες εµ-

φανίσεις του και τις φωτογραφίες. Η βροχή τον είχε κά-

νει µούσκεµα. Χωρίς να µιλήσει, µου έκανε ένα νεύµα να

τον αφήσω να µπει. ∆εν ήµουν σίγουρος αν έπρεπε να το

κάνω. Τον κοίταξα καχύποπτα για µερικά αµήχανα δευ-

τερόλεπτα, ώσπου ο ίδιος έσπασε τη σιωπή. 

«Θα µε αφήσεις να περάσω; Έχω γίνει χάλια... Θα χα-

λάσουν και τα µαλλιά µου...» 

∆εν είπα τίποτα, όµως θεώρησα σωστό να µην τον

αφήσω έξω µε τέτοιο καιρό. 

«Πέρνα...» είπα σχεδόν µέσα απ’ τα δόντια µου και

έπειτα άνοιξα διάπλατα την πόρτα. 

Εκείνος µε ένα ελαφρύ σάλτο, φανερά ικανοποιηµένος

που είχε γλιτώσει το περαιτέρω µουσκίδι, βρέθηκε στο

καθιστικό. 

«Περίµενε να σου φέρω µια πετσέτα να σκουπιστείς.

Θα µου καταβρέξεις όλο το σπίτι έτσι όπως είσαι!» του
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είπα, ενώ ήδη έψαχνα µια µεγάλη πετσέτα µπάνιου, την

οποία και του έδωσα όταν γύρισα στο καθιστικό. Την πή-

ρε και, αφού σκουπίστηκε καλά καλά, µου την επέστρεψε

ευχαριστηµένος. «Εντάξει, φύγε τώρα!» του είπα µε φανε-

ρή νευρικότητα, αλλά εκείνος χαµογέλασε – είχε ένα

ύφος σαν να µου έλεγε ότι είχα τρελαθεί. 

«Πού να πάω µε αυτό τον καιρό; Θα αστειεύεσαι βέ-

βαια», είπε µε κοφτή αλλά σταθερή φωνή και, χωρίς να

πάρει την άδειά µου, κάθισε σε µια από τις πολυθρόνες. 

Κάθισα και εγώ απέναντί του, κάπως εκνευρισµένος

που είχα πια ξαγρυπνήσει µε την αναπάντεχη εκείνη επί-

σκεψη. Με κοιτούσε αδιάφορα, µε µια σχετική συµπά-

θεια, θα έλεγα, σαν να περίµενε κάτι από µένα. Του µί-

λησα.

«Ο Μάικλ δεν είσαι;» 

«Ναι, ο Μάικλ», έδωσε την αυτονόητη απάντηση και

σταύρωσε τα χέρια του παρατηρώντας ερευνητικά το σα-

λόνι. Φαινόταν ήρεµος.

«∆εν έχεις πεθάνει;» ρώτησα και έκανα λίγο πίσω την

πλάτη µου στην πολυθρόνα για να βολευτώ καλύτερα.

∆εν απάντησε. «Ναι, έχεις πεθάνει, δεν µπορεί, το διάβα-

σα στην εφηµερίδα, το έλεγε συνέχεια και η τηλεό-

ραση...» 

∆ε φαινόταν και πολύ ενθουσιασµένος από την κουβέ-

ντα µας – δεν τον αδικούσα, αφού δε συζητούσαµε και τί-

ποτα πρωτότυπο. 
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«Έχεις τίποτα φαγώσιµο;» ρώτησε τότε και έσφιξε

έντονα τα χείλη του, µια αδικαιολόγητη πράξη, φαινοµε-

νικά, που ωστόσο έδωσε έµφαση στο γεγονός ότι πει-

νούσε. 

Τον κοίταξα από πάνω µέχρι κάτω. Φορούσε ένα δερ-

µάτινο παντελόνι, επίπεδα παπούτσια και ένα ξεφτισµένο

λευκό πουκάµισο. Έδειχνε ταλαιπωρηµένος, όχι πάντως

και σε πολύ κακή κατάσταση, όµως η κούραση ήταν εµφα-

νής πάνω του. Σηκώθηκα και του έριξα ένα φιλικό βλέµ-

µα. Φάνηκε ότι του άρεσε – τον είδα που χαµογέλασε. 

«Περίµενε, θα σου βάλω να φας... Να, κάτσε στο τρα-

πέζι...» είπα και έκανα µια κίνηση µε τον ώµο µου, δεί-

χνοντάς του το τραπέζι στην άκρη του δωµατίου.

Εξαφανίστηκα για λίγο στην κουζίνα και ύστερα από

λίγο ακούµπησα µπροστά του ένα πιάτο µε κρέας και λα-

χανικά. Στην αρχή το κοίταξε σαν να ήθελε να εντοπίσει

κάτι µέσα του, όµως δεν άργησε να αρπάξει το πιρούνι

και το µαχαίρι και να ξεκινήσει το φαγητό. Έτρωγε σιω-

πηλός. Είχα καθίσει δίπλα του και τον έβλεπα από κοντι-

νότερη ακόµα απόσταση. Έµοιαζε µε παιδί – ποτέ δεν

περίµενα ότι θα ήταν τόσο συµπαθής.

«Σου αρέσει;» τον ρώτησα ενώ είχε ήδη αδειάσει το µι-

σό πιάτο. 

«Ναι, είναι πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ...» είπε µε τον

ίδιο σεµνό τρόπο και πετάχτηκα και πάλι στην κουζίνα

για να του φέρω ένα αναψυκτικό. 
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Στ’ αλήθεια χρειαζόταν το φαγητό, γιατί από τη στιγ-

µή που έφαγε µου φάνηκε πολύ πιο ζωηρός, σαν να ξύ-

πνησε από λήθαργο. Έβαλα να φτιάξω καφέ και για τους

δυο µας και επιστρέψαµε στο καθιστικό. Το µυαλό µου

είχε κατακλυστεί από χιλιάδες απορίες, αλλά τελικά έµει-

να και πάλι βουβός, σαν να είχα καταπιεί τη γλώσσα µου. 

«Καταλαβαίνεις, Μάικλ, ότι αισθάνοµαι κάπως πε-

ρίεργα µε την επίσκεψή σου, ε;» του είπα αργότερα. 

«Μα γιατί;» µε ρώτησε µε ένα ειλικρινές, έκπληκτο

βλέµµα στο πρόσωπό του.

Του έκοψα στη µέση τη γουλιά. 

«Μα πώς µπορείς να µην καταλαβαίνεις; Πώς; Το θεω-

ρείς φυσιολογικό αυτό δηλαδή;» Κάλυψα το πρόσωπό µου

µε τις παλάµες µου. Αυτός µε κοιτούσε µέσα στα µάτια,

πασχίζοντας να αντιληφθεί τον προβληµατισµό µου.

«Εντάξει, είναι µεγάλη µου τιµή που βρίσκεσαι εδώ, αλλά

θέλω να πω ότι µάλλον δε θα έπρεπε να είσαι εδώ... Κατα-

λαβαίνεις, έτσι δεν είναι;» 

«Μα γιατί;» συνέχισε µε το ίδιο απορηµένο ύφος, το

οποίο αποκτούσε όλο και µεγαλύτερη δόση αθωότητας

όσο περνούσε η ώρα. 

«Πρώτα απ’ όλα, δε γνωριζόµαστε. ∆ηλαδή εγώ σε ξέ-

ρω, αλλά δεν είµαστε φίλοι. Αν δεν ήσουν µάλιστα αυτός

που είσαι, δε θα σου άνοιγα. ∆ε θα άνοιγα σε έναν άγνω-

στο... Και επίσης είσαι νεκρός. Συνεπώς, δεν υπάρχει κα-

µία δικαιολογία για την παρουσία σου εδώ. Πες µου ότι
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µε καταλαβαίνεις τουλάχιστον, ότι καταλαβαίνεις αυτά

που σου λέω, για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε». 

«Πού θα κοιµηθώ;» 

Αυτή ήταν η µόνη του αντίδραση στα λεγόµενά µου.

Συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερα εύφορο έδα-

φος για συζήτηση. Κι όµως, δεν µπορούσα να του θυµώσω

µε κανέναν τρόπο. Το ύφος του, τα µεγάλα του µάτια, τα

οποία εξέπεµπαν µόνο τρυφερότητα, µε έπεισαν να στα-

µατήσω τις κουβέντες και να του ετοιµάσω να κοιµηθεί.

Αρχικά σκέφτηκα να του στρώσω στον καναπέ, όµως ήταν

φιλοξενούµενος – και µάλιστα ο Μάικλ Τζάκσον. Έτσι,

αφού δεν υπήρχε δεύτερο κρεβάτι, του παραχώρησα το

δικό µου και εγώ θα πήγαινα να κοιµηθώ στον καναπέ. 

Κοιµήθηκα ήσυχος. Μάλιστα, είδα και ένα γαλήνιο

όνειρο, ότι βουλιάζω µέσα σε τεράστιους κωνικούς αµµό-

λοφους, σε µια µαλακή µεταφυσική νησίδα. Ήµουν γυ-

µνός και κάπως νεότερος, το σώµα µου στροβιλιζόταν και

εξαφανιζόταν µέσα στην άµµο, που ήταν υγρή και τόσο

δροσερή· δίπλα κυλούσαν ρυάκια που κατέληγαν στη µε-

γάλη θάλασσα, που και εκείνη όµως δε φαινόταν ατέλει-

ωτη και επικίνδυνη, αλλά ήταν σαν ένα υδάτινο έπιπλο

βολεµένο στον παράξενο χώρο. Είχαµε φτάσει εκεί µε

ένα τρένο-καράβι το οποίο ξεκινούσε από το µεγάλο λι-

µάνι, που και εκείνο στο όνειρο έµοιαζε περισσότερο µε

πιάτσα ταξί απ’ όπου τα τρενάκια-καραβάκια έφευγαν

κάθε µισή ώρα περίπου για εκείνο τον παραδεισένιο προ-
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ορισµό. Και, αν θυµάµαι καλά, δεν ήταν ακριβώς νησί,

αλλά ένα νησί-χωριό, ή κάτι παρόµοιο· µια ευλογηµένη

γεωγραφική κουκκίδα που γέµισε µε συγκίνηση τις αισθή-

σεις µου. 

Την ώρα που κοιµόµουν ξέχασα ότι στο δωµάτιό µου

βρισκόταν ο Μάικλ Τζάκσον, αλλά ήταν το πρώτο πράγ-

µα που µου ήρθε στο µυαλό όταν ξύπνησα, κατά τις

εφτά. Ο καιρός πλέον είχε φτιάξει. Έριξα µια φευγαλέα

µατιά από το παράθυρο: ο ήλιος είχε πάρει και πάλι τη

θέση του στο θερινό βασίλειο, η χτεσινοβραδινή βροχή

φάνταζε πολύ µακρινή. Με διστακτικά βήµατα έφτασα

ως το δωµάτιό µου και χτύπησα απαλά την πόρτα. Ήταν

ξύπνιος, µου άνοιξε αµέσως. «Καληµέρα!» µου είπε ευδιά-

θετος και πιο ξεκούραστος, βέβαια, από την προηγούµε-

νη νύχτα. Τα µαλλιά του βρίσκονταν σε καλύτερη κατά-

σταση και τώρα ένα πλατύ χαµόγελο δέσποζε στο πρό-

σωπό του – ακόµα και τα ρούχα του φαίνονταν πιο όµορ-

φα πάνω του.

«Καληµέρα, Μάικλ! Μια χαρά σε βλέπω!» του είπα και

τον κάλεσα στην κουζίνα, όπου θα έφτιαχνα πρωινό. 

Σε λιγότερο από µία ώρα έπρεπε να βρίσκοµαι στο

γραφείο µου, αλλά εκείνη η µέρα ήταν µια ειδική περί-

πτωση: έπρεπε πρώτα να δω τι θα κάνω µε τον φιλοξε-

νούµενό µου. Όση ώρα ήµασταν στην κουζίνα δε µιλήσα-

µε καθόλου· κοιταζόµασταν µόνο αµήχανα, µε την ίδια

ευτυχώς συµπάθεια της πρώτης µας συνάντησης χτες το
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βράδυ. Του έκανα νόηµα να κατευθυνθεί προς το σαλόνι,

όπου και κάτσαµε να πάρουµε το πρωινό µας. Ήµουν σί-

γουρος ότι αν δεν ξεκινούσα εγώ την κουβέντα εκείνος δε

θα άνοιγε το στόµα του. Ήταν τόσο απορροφηµένος στο

πιάτο του, που έπρεπε να χτυπήσω µία φορά παλαµάκια

στον αέρα για να µε προσέξει. Καθάρισα το λαιµό µου µε

ένα ελαφρύ βήξιµο και ξεκίνησα να του µιλάω σε πολύ

σοβαρό τόνο. 

«Κοίταξε, Μάικλ. ∆εν είσαι χαζός άνθρωπος, έχεις πε-

τύχει τόσα και τόσα στη ζωή σου. Πρέπει να προσπαθή-

σεις να µε καταλάβεις. Για µένα... για µένα είναι συγκλο-

νιστικό που είσαι εδώ· πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέ-

ση µου. Είσαι ο Μάικλ Τζάκσον! Καταλαβαίνεις;» 

«Ναι, ναι», έκανε και µου έριξε µια καθησυχαστική µα-

τιά χωρίς να σταµατήσει το φαγητό του. 

Συνέχισα: «Θα πρέπει να µιλήσουµε. ∆εν ξέρω πώς

βρέθηκες εδώ, γιατί ήρθες σε µένα... ∆εν είχα το χρόνο

να σκεφτώ. Θέλω να µου πεις τι έχει συµβεί. Τουλάχι-

στον να ξέρω την αλήθεια...» 

Τότε, αφού κατάλαβε ότι είχα αρχίσει να νιώθω ένα

βάρος µε την ασάφεια της κατάστασης, κούρνιασε καλύ-

τερα στη θέση του και προσπάθησε να πει κάτι. 

«∆εν ξέρω γιατί ήρθα σε σένα... Αλήθεια, θέλω να µε

πιστέψεις. Το ένστικτό µου µε οδήγησε... ∆ε θέλω να σε

πιέσω. Έπιασε και εκείνη η καταραµένη βροχή χτες... Αν

είναι, δεν πειράζει, θα φύγω». 
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«Μα όχι, όχι, δεν είναι αυτό!» σηκώθηκα και φώναξα

µε µια σχετική ένταση. «∆ε µε ενοχλείς, Μάικλ, δεν εν-

νοώ αυτό. ∆ε δικαιούµαι όµως µια εξήγηση; Σ’ τα είπα

και πριν. ∆εν το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εδώ ο φυσι-

κός σου χώρος;» 

Κοίταξε το πάτωµα και άφησε να του ξεφύγει ένας ανα-

στεναγµός. Ύστερα είπε µε ένα δισταγµό στη φωνή του: 

«Ναι, δεν είµαι τρελός, καταλαβαίνω... Ξέρω τι λες.

Θα έχεις χιλιάδες απορίες». 

Εγώ στο µεταξύ είχα ξανακαθίσει. Τώρα σηκώθηκε

αυτός και έκανε µια µικρή βόλτα γύρω απ’ τον καναπέ. 

«Θέλω να ζήσω, αυτό είναι όλο... Αναφέρεις συνέχεια

ότι πέθανα. Ε λοιπόν τι έγινε; Τώρα είµαι εδώ, γιατί να

συζητάµε οτιδήποτε άλλο; Αν δε µε θες, κάπου θα βρω να

µείνω, δε θέλω να στενοχωριέσαι. Απλώς θεώρησα ότι θα

µε ήθελες εδώ, αφού διάλεξα εσένα». 

Είχε πια µεταµορφωθεί σε έναν άνθρωπο που µιλούσε

µε µια στοιχειώδη λογική, όσο κι αν αυτή η λογική παρε-

ξέκλινε από την εκλογικευµένη σκέψη που θα περίµενε

κανείς. 

«Γιατί εµένα, Μάικλ; Γιατί;» τον ξαναρώτησα, δίνο-

ντας έµφαση στην ερώτηση, πιέζοντας µε φοβερή δύναµη

το µπουκάλι µε το γάλα που είχα µπροστά µου, µε αποτέ-

λεσµα µια µικρή ποσότητα να χυθεί στο τραπέζι. 

«Λυπάµαι... Σ’ αυτή την ερώτηση δεν µπορώ να απα-

ντήσω. Πες ότι είσαι ο εκλεκτός...» 
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Σκούπισε ένα ψίχουλο που είχε κολλήσει στο στόµα

του και ανασήκωσε τους ώµους του, σαν να ήθελε να µου

εκφράσει την ειλικρινή του πρόθεση ότι δεν είχε στην

πραγµατικότητα και πολλά να µου πει ή, ακόµα περισσό-

τερο, ότι δε σκόπευε να µου αποκρύψει κάτι και ότι

κανένας σκοτεινός άσος δεν κρυβόταν στο µανίκι του. Ο

Μάικλ µίλησε µε ευθύτητα και εγώ τον πίστεψα. Τον πί-

στεψα επειδή τον εµπιστεύτηκα ή επειδή απλώς ήθελα

να τον πιστέψω. Ενστικτωδώς, εκείνη ακριβώς την ώρα

αποφάσισα να µη συνεχίσω τις ερωτήσεις. Αν ήταν να ει-

πωθεί κάτι άλλο, θα λεγόταν στην ώρα του. Τώρα προεί-

χε κάτι άλλο, να λυθούν κάποια λειτουργικά προβλήµατα

σχετικά µε την επίσκεψή του και την ενδεχόµενη διαµονή

του, και ακόµα όφειλα να επινοήσω µια έξυπνη µέθοδο

συµβίωσης και ισορροπίας της σχέσης µας. Το πρώτο

πράγµα που έκανα ύστερα από αυτή τη σύντοµη στιχοµυ-

θία µας ήταν να τηλεφωνήσω στην εταιρία και να τους

ενηµερώσω ότι ήµουν άρρωστος. ∆ε θα κατάφερνα, λοι-

πόν, να πάω στη δουλειά εκείνη τη µέρα. 
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