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ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΥ 

ΟΧΙ!

Κι άλλο τελετουργικό; Πρέπει πάλι να καλέσω τις αόρατες 
δυνάμεις να εκδηλωθούν στον κόσμο του ορατού; Τι σχέση έχει 
αυτό με τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα; Οι νέοι τελειώ
νουν το πανεπιστήμιο και δε βρίσκουν δουλειά. Οι μεγαλύτε
ροι σε ηλικία συνταξιοδοτούνται χωρίς να έχουν χρήματα για 
να κάνουν κάτι. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρόνο καν να ονει
ρευτούν – δουλεύουν από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις πέντε το 
απόγευμα, πασχίζοντας να συντηρήσουν την οικογένεια, να 
πληρώσουν το σχολείο των παιδιών, αντιμετωπίζοντας αυτό 
που όλοι ξέρουμε με δυο λόγια ως «σκληρή πραγματικότητα».

Ο κόσμος δεν υπήρξε ποτέ τόσο διαιρεμένος όσο είναι 
σήμερα: θρησκευτικοί πόλεμοι, γενοκτονίες, έλλειψη σεβα
σμού προς τον πλανήτη, οικονομικές κρίσεις, κατάθλιψη, 
φτώχεια. Όλοι θέλουν άμεσα αποτελέσματα, για να λύσουν 
κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα της κοινωνίας ή τα 
προβλήματα στη δική τους ζωή. Τα πράγματα όμως φαντά
ζουν πιο μαύρα όσο προχωράμε προς το μέλλον.
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Κι εγώ εδώ, να προσπαθώ να συνεχίσω το δρόμο μου σε μια 
πνευματική παράδοση που οι ρίζες της βρίσκονται στο μακρι
νό παρελθόν, μακριά από όλες τις προκλήσεις του παρόντος; 

***

Μαζί με τον Ζ., που τον αποκαλώ Δάσκαλό μου, αν και μέσα μου 
έχουν αρχίσει να γεννιούνται κάποιες αμφιβολίες ως προς αυτό, 
κατευθύνομαι προς την ιερή βελανιδιά, που υπάρχει εδώ πάνω 
από πεντακόσια χρόνια τώρα ατενίζοντας με απάθεια τις αγω
νίες των ανθρώπων. Το μόνο που την απασχολεί είναι να ρίχνει 
τα φύλλα της το χειμώνα και να τα αποκτά ξανά την άνοιξη.

Δεν αντέχω πια να γράφω για τη σχέση μου με τον Ζ., τον 
οδηγό μου στην Παράδοση. Έχω δεκάδες ημερολόγια γε
μάτα σημειώσεις για τις συζητήσεις μας, που δεν τα διαβά
ζω ποτέ. Από τότε που τον γνώρισα στο Άμστερνταμ, το 
1982, έμαθα και ξέμαθα να ζω καμιά εκατοστή φορές. Όταν 
ο Ζ. με διδάσκει κάτι καινούριο, πιστεύω ότι ίσως εκεί να 
βρίσκεται το βήμα που λείπει για να φτάσω στην κορυφή 
του βουνού, η νότα που δίνει νόημα σε μια ολόκληρη συμ
φωνία, το γράμμα που ανακεφαλαιώνει το βιβλίο. Περνάω 
μια περίοδο ευφορίας, που σιγά σιγά τελειώνει. Κάποια 
πράγματα μένουν για πάντα, ωστόσο οι περισσότερες ασκή
σεις, οι πρακτικές εφαρμογές, τα διδάγματα χάνονται σε μια 
μαύρη τρύπα – ή έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. 

***
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Το έδαφος είναι βρεγμένο, υποθέτω ότι τα αθλητικά παπού
τσια μου, που πλύθηκαν με τόση σχολαστικότητα πριν από 
δύο μέρες, σε μερικά βήματα θα ξαναγεμίσουν λάσπη, όσο 
κι αν προσέξω. Η αναζήτηση της γνώσης, της γαλήνης του 
πνεύματος και της επίγνωσης της ορατής και της αόρατης 
πραγματικότητας έχει γίνει ρουτίνα πια για μένα και δε φέρ
νει πλέον αποτελέσματα. Όταν ήμουν είκοσι δύο χρονών, 
αφοσιώθηκα στο να μαθητεύσω στη μαγεία. Περπάτησα σε 
πολλούς δρόμους, έφτασα στο χείλος της αβύσσου για χρό
νια που είχαν σημασία, γλίστρησα κι έπεσα, παραιτήθηκα 
κι επέστρεψα. Φανταζόμουν πως στα πενήντα εννιά μου θα 
είχα πλησιάσει τον παράδεισο και την απόλυτη ηρεμία που 
νομίζω ότι βλέπω στο χαμόγελο των βουδιστών μοναχών. Το 
αντίθετο όμως: φαίνεται πως είμαι πιο μακριά από ποτέ.

Δεν έχω καταφέρει να βρω τη γαλήνη. Μερικές φορές έρ
χομαι σε σφοδρή σύγκρουση με τον εαυτό μου, η οποία μπο
ρεί να διαρκέσει μήνες. Και οι στιγμές που βυθίζομαι στην 
αντίληψη μιας μαγικής πραγματικότητας διαρκούν μονάχα 
δευτερόλεπτα – αρκετό χρόνο για να ξέρω πως ο κόσμος αυ
τός υπάρχει, και επίσης αρκετό για να με αφήσει μέσα στην 
απογοήτευση που αδυνατώ να αφομοιώσω όσα μαθαίνω.

Φτάνουμε.
Όταν τελειώσει το τελετουργικό, θα του κάνω μια σοβα

ρή συζήτηση. Βάζουμε τα χέρια μας στον κορμό της ιερής 
βελανιδιάς.

***
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Ο Ζ. λέει μια προσευχή των σούφι: 
«Θεέ μου, όταν προσέχω τις φωνές των ζώων, το θρόισμα των δέ-

ντρων, το μουρμουρητό των νερών, το κελάηδισμα των πουλιών, το 
σφύριγμα του ανέμου ή τον πάταγο της βροντής, βλέπω μέσα τους την 
απόδειξη της ενότητάς Σου. Νιώθω ότι Εσύ είσαι η υπέρτατη δύναμη, 
η παντογνωσία, η υπέρτατη γνώση, η υπέρτατη δικαιοσύνη.

»Θεέ μου, Σε αναγνωρίζω στις δοκιμασίες που περνάω. Επίτρεψε, 
Θεέ μου, στην ικανοποίησή Σου να γίνει και δική μου. Να γίνω η χα-
ρά Σου, η χαρά που νιώθει ένας Πατέρας για το παιδί Του. Και να 
Σε θυμάμαι με γαλήνη και αποφασιστικότητα, ακόμα κι όταν θα εί-
ναι δύσκολο να πω ότι Σε αγαπάω».

Κανονικά, αυτή τη στιγμή θα ένιωθα –για κλάσματα του 
δευτερολέπτου, πλην όμως θα ’ταν αρκετό– τη Μοναδική 
Παρουσία που κινεί τον Ήλιο και τη Γη και κρατάει τ’ αστέ
ρια στη θέση τους. 

Σήμερα όμως δε θέλω να μιλήσω με το Σύμπαν. Μου αρ
κεί να μου δώσει τις απαντήσεις που χρειά ζομαι ο άντρας 
που είναι δίπλα μου.

***

Αποτραβάει τα χέρια του από τον κορμό της βελανιδιάς, και 
κάνω το ίδιο κι εγώ. Μου χαμογελάει και του χαμογελάω κι 
εγώ. 

Κατευθυνόμαστε προς το σπίτι μου, αμίλητοι και δίχως 
να βιαζόμαστε. Καθόμαστε στη βεράντα για να πιούμε κα
φέ, χωρίς ακόμα να λέμε τίποτα.
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Κοιτάζω το τεράστιο δέντρο στη μέση του κήπου μου, με 
την κορδέλα δεμένη στον κορμό του, που την απέκτησε με
τά από ένα όνειρο. 

Βρίσκομαι στο χωριουδάκι Σεν Μαρτέν, στα Γαλλικά Πυ
ρηναία, σ’ ένα σπίτι που έχω μετανιώσει που το αγόρασα: 
με έχει καταλάβει, απαιτεί την παρουσία μου όποτε είναι 
δυνατό, γιατί χρειάζεται κάποιον να το φροντίζει, να διατη
ρεί την ενέργειά του ζωντανή.

«Δεν καταφέρνω πια να εξελιχθώ», ομολογώ, πέφτοντας 
όπως πάντα στην παγίδα τού να μιλήσω πρώτος. «Νομίζω 
ότι έχω φτάσει στα όριά μου». 

«Ενδιαφέρον. Εγώ πάντα προσπαθούσα να ανακαλύψω 
τα όριά μου, κι ως τώρα δεν έχω καταφέρει να τα φτάσω. Το 
σύμπαν μου όμως δε συνεργάζεται ιδιαίτερα, συνεχίζει να 
μεγαλώνει και δε με βοηθάει να το γνωρίσω ολόκληρο», με 
προκαλεί ο Ζ.

Με ειρωνεύεται. Εγώ όμως συνεχίζω.
«Τι ήρθες να κάνεις σήμερα εδώ; Να προσπαθήσεις να 

με πείσεις ότι κάνω λάθος, όπως πάντα. Λέγε ό,τι θέλεις, αλ
λά να ξέρεις ότι τα λόγια δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα. 
Δεν είμαι καλά».

«Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ήρθα σήμερα εδώ. Έχω προ
αισθανθεί τι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Πάντα ωστόσο 
υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για δράση», λέει ο Ζ., παίρνο
ντας ένα αχλάδι από το τραπέζι και στριφογυρίζοντάς το στα 
χέρια του. «Αν είχαμε μιλήσει νωρίτερα, δε θα ήσουν ακό
μα ώριμος. Αν μιλούσαμε αργότερα, θα είχες ήδη σαπίσει». 

Aleph017s185.indd   21 9/19/11   10:55:28 AM



ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

22

Δαγκώνει το φρούτο και δείχνει να απολαμβάνει τη γεύση 
του. «Τέλειο. Η κατάλληλη στιγμή».

«Έχω πολλές αμφιβολίες. Και οι μεγαλύτερες απ’ αυτές 
είναι αμφιβολίες που αφορούν την πίστη», επιμένω.

«Έξοχα. Η αμφιβολία είναι αυτή που κινεί τον άνθρωπο».
Όπως πάντα, ωραίες απαντήσεις και ωραίες εικόνες. Σή

μερα όμως δεν πιάνουν. 
«Θα σου πω τι νιώθεις», συνεχίζει ο Ζ. «Πως όλα όσα έχεις 

μάθει δεν έχουν βγάλει ρίζες, ότι μπορείς μεν να βυθιστείς 
στο μαγικό σύμπαν, αλλά δεν καταφέρνεις να παραμείνεις 
βουτηγμένος μέσα του. Ότι ίσως όλα αυτά να μην είναι πα
ρά μια φαντασίωση που δημιουργεί ο άνθρωπος για να διώ
ξει το φόβο του θανάτου».

Τα δικά μου ερωτήματα έχουν μεγαλύτερο βάθος: είναι 
αμφιβολίες για την πίστη. 

Για ένα μόνο είμαι σίγουρος: υπάρχει ένα παράλληλο σύ
μπαν, πνευματικό, που παρεμβαίνει στον κόσμο στον οποίο 
ζούμε. Πέρα απ’ αυτό, όλα τ’ άλλα –ιερά βιβλία, οδηγοί, εγ
χειρίδια, τελετές– μου φαίνονται παράλογα. Και, το χειρό
τερο, χωρίς επίδραση που να διαρκεί.

«Θα σου πω τι έχω νιώσει εγώ», λέει ο Ζ. «Όταν ήμουν νέ
ος, θαμπωνόμουν από όλα όσα μπορούσε να μου προσφέρει 
η ζωή, νόμιζα ότι μπορούσα να τα αποκτήσω όλα. Όταν πα
ντρεύτηκα, έπρεπε να διαλέξω μονάχα ένα δρόμο, επειδή 
είχα να συντηρήσω τη γυναίκα που αγαπάω και τα παιδιά 
μου. Στα σαράντα πέντε μου, πριν γίνω επιτυχημένο στέλε
χος σε κάποια επιχείρηση, είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν 
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και να φεύγουν από το σπίτι και πίστεψα ότι όλα ήταν μια 
επανάληψη των όσων είχα ήδη ζήσει. 

»Τότε ξεκίνησε για μένα η πνευματική αναζήτηση. Είμαι 
πειθαρχημένος άνθρωπος, και αφιέρωσα σ’ αυτή όλη μου 
την ενέργεια. Πέρασα περιόδους ενθουσιασμού και έλλει
ψης πίστης, μέχρι που κάποια στιγμή έφτασα να νιώθω ό,τι 
κι εσύ σήμερα».

«Ζ., όσο κι αν προσπαθώ, δεν καταφέρνω να πω “Βρίσκο
μαι πιο κοντά στο Θεό και στον εαυτό μου”», του εξομολο
γούμαι κάπως απεγνωσμένα.

«Αυτό συμβαίνει επειδή κι εσύ, όπως και όλοι οι άνθρω
ποι στον πλανήτη, πίστεψες πως ο χρόνος θα σε δίδασκε τον 
τρόπο να πλησιάσεις το Θεό. Ο χρόνος όμως δε διδάσκει. 
Μας φέρνει μόνο κούραση, την αίσθηση ότι γερνάμε».

Η βελανιδιά μοιάζει να με κοιτάζει. Σκέφτομαι ότι με
τράει τόσους αιώνες και το μόνο που έχει μάθει είναι πώς 
να παραμένει στο ίδιο μέρος. 

«Γιατί πήγαμε να κάνουμε τελετή γύρω από τη βελανιδιά; 
Πώς μας βοηθάει αυτό να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι;»

«Επειδή οι άνθρωποι δεν κάνουν πια τελετές γύρω από 
βελανιδιές. Και όταν κάνεις κάτι που μπορεί να θεωρηθεί 
παράλογο, αγγίζεις κάτι βαθιά στην ψυχή σου, στο πιο αρ
χαίο κομμάτι της, εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στην 
απαρχή των πάντων».

Είναι αλήθεια. Τον ρώτησα τι ήξερε και πήρα την απά
ντηση που περίμενα. Πρέπει να εκμεταλλευτώ καλύτερα κά
θε λεπτό κοντά του.
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«Ήρθε η ώρα της αναχώρησης», λέει απότομα ο Ζ.
Κοιτάζω το ρολόι. 
Του λέω ότι το αεροδρόμιο είναι κοντά, μπορούμε να συ

νεχίσουμε για λίγο την κουβέντα μας.
«Δεν εννοώ αυτό. Όταν πέρασα αυτό που περνάς τώρα κι 

εσύ, βρήκα την απάντηση σε κάτι που είχε συμβεί πριν γεν
νηθώ. Το ίδιο προτείνω να κάνεις κι εσύ».

Μετενσάρκωση; Πάντα με αποθάρρυνε από διαδικασίες 
επιστροφής σε περασμένες μου ζωές.

«Έχω πάει στο παρελθόν», του λέω. «Πρώτα όμως έμα
θα από τον ίδιο μου τον εαυτό. Το έχουμε συζητήσει. Έχω 
δει δύο ενσαρκώσεις μου: ένα Γάλλο συγγραφέα του δέκα
του ένατου αιώνα και...»

«Ξέρω».
«Έκανα λάθη που δεν μπορώ να τα επανορθώσω. Κι εσύ 

μου είπες να μην το ξαναεπιχειρήσω, γιατί το φταίξιμό μου 
θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Το να ταξιδεύεις σε προηγού
μενες ζωές είναι σαν να ανοίγεις μια τρύπα στο πάτωμα και 
να αφήνεις τη φωτιά από τον κάτω όροφο να κάψει το πα
ρόν».

Ο Ζ. πετάει ό,τι απέμεινε από το αχλάδι στα πουλιά του 
κήπου και με κοιτάζει εκνευρισμένος.

«Σε παρακαλώ, μη λες ανοησίες. Μη με κάνεις να πιστέ
ψω ότι έχεις στ’ αλήθεια δίκιο κι ότι δεν έμαθες τίποτα τα 
τελευταία είκοσι τέσσερα χρόνια που περάσαμε μαζί».

Ναι, ξέρω τι εννοεί. Στη μαγεία –και στη ζωή– υπάρχει 
μόνο το παρόν, το ΤΩΡΑ. Ο χρόνος δε μετριέται με τον τρό
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πο που υπολογίζεται η απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. 
Ο «χρόνος» δεν περνάει. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται πολύ να 
επικεντρωθεί στο παρόν. Σκέφτεται πάντα τι έκανε, με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε να το είχε κάνει καλύτερα, ποιες είναι 
οι συνέπειες των πράξεών του, γιατί δεν έκανε αυτό που 
έπρεπε. Ή τον απασχολεί το μέλλον, τι θα κάνει αύριο, τι 
μέτρα πρέπει να λάβει, ποιος κίνδυνος τον περιμένει στη γω
νία, πώς να αποφύγει αυτό που δε θέλει και πώς να πετύχει 
αυτό που πάντα ονειρευόταν.

Ο Ζ. συνεχίζει.
«Όπως κι αν έχει, εδώ και τώρα αρχίζεις να αναρωτιέ

σαι: Μήπως πράγματι κάτι δεν πάει καλά; Ναι, κάτι δεν πάει 
καλά. Την ίδια στιγμή ωστόσο έχεις επίσης την αίσθηση ότι 
μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου φέρνοντας το παρελθόν 
στο παρόν. Το παρελθόν και το μέλλον υπάρχουν μονάχα 
στο μυαλό μας.

»Παρ’ όλ’ αυτά, τούτη η στιγμή είναι πέρα από το χρόνο: 
είναι η Αιωνιότητα. Οι Ινδοί χρησιμοποιούν τη λέξη “κάρ
μα”, ελλείψει καλύτερης. Η έννοια όμως δεν εξηγείται επαρ
κώς. Δεν επηρεάζουν το παρόν σου τα όσα έκανες στην πε
ρασμένη σου ζωή. Αυτά που κάνεις στο παρόν θα απολυτρώ
σουν το παρελθόν σου και λογικά θα αλλάξουν το μέλλον».

»Δηλαδή...»
Κάνει μια παύση, όλο και πιο εκνευρισμένος που δεν 

μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να μου πει.
«...Δεν αρκεί να κάθεσαι εδώ και να χρησιμοποιείς λέ

ξεις που δε σημαίνουν τίποτα. Πήγαινε να πειραματιστείς, 
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ν’ αποκτήσεις εμπειρίες. Ήρθε η ώρα της δικής σου ανα
χώρησης. Να ξανακατακτήσεις το βασίλειό σου, που το έχει 
διαβρώσει η ρουτίνα. Πάψε πια να επαναλαμβάνεις το ίδιο 
μάθημα, αυτό δε θα σε βοηθήσει να μάθεις κάτι καινού
ριο».

«Δεν πρόκειται περί ρουτίνας. Είμαι δυστυχισμένος».
«Το όνομα αυτού που νιώθεις είναι ρουτίνα. Νομίζεις ότι 

τα πράγματα είναι έτσι επειδή είσαι δυστυχισμένος. Άλλοι 
υπάρχουν μέσα από τα προβλήματά τους και μιλούν συνέ
χεια γι’ αυτά, σαν από ψυχαναγκασμό: προβλήματα με τα 
παιδιά τους, με τους συζύγους τους, με το σχολείο, με τη δου
λειά, με τους φίλους. Δεν κάθονται να σκεφτούν και να πουν 
“Είμαι εδώ. Είμαι αποτέλεσμα όλων όσα συνέβησαν και θα 
συμβούν, αλλά είμαι εδώ. Αν έκανα κάτι λάθος, μπορώ να 
το διορθώσω, ή τουλάχιστον να ζητήσω συγχώρεση γι’ αυτό. 
Αν έκανα κάτι σωστά, είμαι πιο ευτυχισμένος και σε μεγα
λύτερη επαφή με το τώρα”».

Ο Ζ. παίρνει μια βαθιά ανάσα και ολοκληρώνει.
«Εσύ δεν είσαι πια εδώ. Είναι ώρα να πηγαίνεις, για να 

ξαναγυρίσεις στο παρόν». 

***

Αυτό φοβόμουν. Τον τελευταίο καιρό άφηνε υπονοούμενα 
ότι ήταν ώρα να αφοσιωθώ στον τρίτο ιερό δρόμο. Ωστόσο, 
η ζωή μου είχε αλλάξει πολύ από το μακρινό 1986, όταν το 
προσκύνημά μου στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα με είχε φέ
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ρει πρόσωπο με πρόσωπο με το πεπρωμένο μου – ή το «σχέ
διο του Θεού». 

Τρία χρόνια αργότερα, έκανα το Δρόμο της Ρώμης, στην 
περιοχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, μια επίπονη και ανια
ρή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ήμουν αναγκασμέ
νος για εβδομήντα μέρες να κάνω κάθε πρωί όλα τα παρά
λογα πράγματα που είχα δει στον ύπνο μου το προηγούμε
νο βράδυ (θυμάμαι ότι είχα μείνει τέσσερις ώρες σε μια στά
ση λεωφορείου, χωρίς να συμβεί τίποτα το σπουδαίο).

Από τότε είχα υπακούσει πειθήνια σε όλα όσα απαιτού
σε να κάνω η δουλειά μου. Στο κάτω κάτω, ήταν επιλογή μου 
και ευλογία για μένα. Άρχισα λοιπόν να ταξιδεύω σαν τρε
λός. Τα μεγαλύτερα μαθήματα μου τα δίδαξαν εκείνα ακρι
βώς τα ταξίδια.

Ή, μάλλον, πάντα ταξίδευα σαν τρελός, ήδη από τότε 
που ήμουν νέος. 

Το τελευταίο διάστημα όμως ήταν σαν να ζούσα σε αε
ροδρόμια και ξενοδοχεία, και η αίσθηση της περιπέτειας 
άρχισε να παραχωρεί τη θέση της σε μια βαθιά ανία. Όταν 
παραπονιόμουν ότι δεν μπορούσα να μείνω πολύ καιρό σε 
ένα συγκεκριμένο μέρος, οι άλλοι εκπλήσσονταν: «Μα είναι 
τόσο ωραίο να κάνεις ταξίδια! Κρίμα που δεν έχω κι εγώ λε
φτά για να κάνω το ίδιο!»

Το να ταξιδεύεις δεν είναι ποτέ θέμα χρημάτων, αλλά 
θάρρους. Πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής μου γυρίζοντας 
τον κόσμο ως χίπης. Πόσα λεφτά να είχα τότε; Καθόλου. Με 
το ζόρι μού έφταναν για να πληρώνω τα εισιτήρια. Ακόμα 
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κι έτσι όμως, πιστεύω πως εκείνα τα χρόνια ήταν από τα κα
λύτερα της νιότης μου: έτρωγα άσχημα, κοιμόμουν σε σιδη
ροδρομικούς σταθμούς, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με 
τους γύρω μου γιατί δε μιλούσα τη γλώσσα του τόπου, ήμουν 
αναγκασμένος να εξαρτώμαι από τους άλλους μέχρι και για 
να βρω κάπου να μείνω τη νύχτα.

Έπειτα από πολύ καιρό στο δρόμο, ακούγοντας μια γλώσ
σα που δεν καταλαβαίνεις, χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα 
που δεν ξέρεις την αξία του, περπατώντας σε δρόμους από 
τους οποίους δεν έχεις ξαναπεράσει, ανακαλύπτεις ότι το 
παλιό σου Εγώ, όπως και όλα όσα έχεις μάθει, είναι εντελώς 
άχρηστα μπροστά σε αυτές τις καινούριες προκλήσεις κι αρ
χίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι, θαμμένο στο υποσυνείδητό 
σου, υπάρχει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, τολμηρό, ανοιχτό 
στον κόσμο και σε νέες εμπειρίες.

Έρχεται όμως μια μέρα που λες «Αρκετά!».
«Αρκετά! Τα ταξίδια έχουν γίνει πια για μένα μονότονη 

ρουτίνα».
«Όχι, δεν είναι αρκετά. Ποτέ δε θα είναι αρκετά», επιμέ

νει ο Ζ. «Η ζωή μας είναι ένα συνεχές ταξίδι, από τη γέννη
ση ως το θάνατο. Το τοπίο αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν, 
οι ανάγκες παίρνουν άλλη μορφή, το τρένο όμως συνεχίζει 
να κινείται. Η ζωή είναι το τρένο, κι όχι ο σταθμός του τρέ
νου. Κι εσύ ως τώρα δεν ταξίδευες, αλλά άλλαζες χώρες, κά
τι εντελώς διαφορετικό».

Κουνάω το κεφάλι μου αρνητικά.
«Δε θα με βοηθήσει. Αν πρέπει να επανορθώσω για κάποιο 
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λάθος που έκανα σε άλλη ζωή –κι έχω βαθιά συνείδηση του 
λάθους αυτού–, μπορώ να το κάνω κι εδώ που βρίσκομαι. Σ’ 
εκείνο το μπουντρούμι υπάκουα απλώς στις εντολές κάποιου 
που φαινόταν να γνωρίζει τις βουλές του Θεού: στις δικές σου.

»Εξάλλου, έχω ήδη γνωρίσει τουλάχιστον τέσσερις αν
θρώπους από τους οποίους έχω ζητήσει συγχώρεση».

«Δεν ανακάλυψες όμως την κατάρα».
«Κι εσένα σε καταράστηκαν την ίδια εποχή. Το ανακά

λυψες;»
«Ναι, εγώ ανακάλυψα την κατάρα μου. Κι ήταν πιο σκλη

ρή από τη δική σου, να ’σαι σίγουρος γι’ αυτό. Εσύ στάθη
κες δειλός μία μόνο φορά, εγώ ήμουν άδικος περισσότερες. 
Αυτό όμως με απελευθέρωσε».

«Αφού πρέπει να ταξιδέψω στο χρόνο, γιατί πρέπει να τα
ξιδέψω στο χώρο;»

Ο Ζ. γελάει. 
«Επειδή όλοι μας έχουμε πάντα μια ευκαιρία να εξιλεω

θούμε. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να συναντήσουμε τους 
ανθρώπους τους οποίους βλάψαμε και να ζητήσουμε συγχώ
ρεση».

«Και πού θα πάω; Στην Ιερουσαλήμ;»
«Δεν ξέρω. Όπου δεσμευτείς να πας. Ανακάλυψε τι έχεις 

αφήσει στη μέση και ολοκλήρωσε το έργο σου. Θα σε κα
θοδηγήσει ο Θεός, γιατί εδώ και τώρα υπάρχουν όλα όσα 
έζησες κι όλα όσα θα ζήσεις. Τούτη τη στιγμή ο κόσμος δη
μιουργείται και καταστρέφεται. Εκείνοι που γνώρισες θα ξα
νάρθουν, εκείνοι που άφησες να φύγουν θα επιστρέψουν. 
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Μην προδώσεις τις χάρες που σου έχουν δοθεί. Αν καταλά
βεις τι συμβαίνει σε σένα, θα μάθεις τι συμβαίνει σε όλο τον 
κόσμο.

»Μη νομίσεις ότι ήρθα για να φέρω την ειρήνη. Ήρθα 
για να φέρω μάχαιρα».*

* Παραφθορά του στίχου 34 του κεφαλαίου ιʹ από το κατά Ματθαίον Ευαγγέ
λιο. (Σ.τ.Μ.) 
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