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Μετάφραση: Μαρία Μυρώνη
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Για όλους τους υπέροχους δασκάλους
που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα
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πνεύματα zώων-oδηγητών

Αρκούδα
η Αρκούδα συμβολίζει τη δύναμη, την ενδοσκόπηση και τη γνώ-
ση. η Αρκούδα μάς διδάσκει πώς να αφυπνίζουμε τις έμφυτες
δυνατότητές μας. καθώς είναι εξαιρετικά δυνατή, η Αρκούδα
αντιδρά με μανία απέναντι σε οτιδήποτε ή οποιονδήποτε απειλεί
τη φωλιά της, υπενθυμίζοντάς μας ότι πρέπει να προστατεύου-
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μια και μπορεί να τρέφεται κα-
τά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης με το λίπος που έχει απο-
θηκεύσει στο σώμα της, το πνεύμα της μας δείχνει πώς να κά-
νουμε χρήση των πόρων που κρύβουμε μέσα μας οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την επιβίωσή μας, αλλά και πώς να παραμέ-
νουμε σε ισορροπία κατά τη διάρκεια της αλλαγής. η Αρκούδα
δραστηριοποιείται μέρα και νύχτα, καθρεφτίζει τη δύναμη του
ήλιου και τη διαίσθηση της σελήνης, και μας παροτρύνει να ελέγ-
χουμε τη δύναμή μας με βαθυστόχαστο συλλογισμό.

Κολιμπρί
Το κολιμπρί συμβολίζει την ευκινησία, την ευτυχία και το θαύ-
μα. Το κολιμπρί μάς διδάσκει πώς να είμαστε σε εγρήγορση κά-
θε στιγμή και πώς να είμαστε ευέλικτοι και ευκίνητοι στις διά-
φορες αλλαγές που σημειώνονται στη ζωή. Με τον παιχνιδιάρι-
κό χαρακτήρα του, το κολιμπρί μάς υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι
πιο γεμάτη όταν απολαμβάνουμε ό,τι κάνουμε και όταν κρατά-
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με τα θετικά κάθε κατάστασης. Όντας ο πιο δεξιοτέχνης αερο-
πόρος στον κόσμο των πτηνών, το κολιμπρί συμβολίζει την επί-
τευξη αυτού που φαίνεται να είναι αδύνατο. Μια και είναι το μο-
ναδικό πτηνό που μπορεί να πετάει προς τα πίσω, το κολιμπρί
μάς ενθαρρύνει να εξερευνούμε και να θυμόμαστε τις γλυκές
στιγμές του παρελθόντος χωρίς όμως να κολλάμε σε αυτό.

Νυχτερίδα
η Νυχτερίδα συμβολίζει τη μετάβαση, την αναγέννηση και την
πρωτοβουλία. η Νυχτερίδα μάς διδάσκει πώς να αντιμετωπί-
ζουμε τους φόβους μας και να εναγκαλιζόμαστε την αλλαγή.
Με τη δυνατότητά της να προσανατολίζεται τέλεια στο σκοτά-
δι, η Νυχτερίδα μάς παροτρύνει να εμπιστευόμαστε τα ένστικτά
μας και να αποκωδικοποιούμε το κρυμμένο νόημα των λόγων
που εκστομίζονται καθώς και αυτών που δεν έχουν ειπωθεί. Το
πνεύμα της Νυχτερίδας, ως φύλακας της νύχτας, μας ενθαρρύ-
νει να καταπολεμούμε τους φόβους που κρύβονται στις σκο-
τεινές γωνίες του μυαλού μας και να εμπιστευόμαστε την εσώ-
τερη καθοδήγησή μας. καθώς είναι το μοναδικό θηλαστικό με
φτερά, η Νυχτερίδα καθρεφτίζει τη δυνατότητα κάποιου να μπο-
ρεί να κινείται σε μεγάλα ύψη και να ενστερνίζεται οτιδήποτε νέο
και την ταραχώδη αλλαγή.

Οπόσουμ
Το οπόσουμ συμβολίζει την εμφάνιση, τη στρατηγική και την
ευελιξία. Το οπόσουμ μάς διδάσκει πώς να κάνουμε χρήση του
παρουσιαστικού μας και πώς να προσδιορίζουμε πότε οι άλλοι
προβάλλουν ψεύτικες εντυπώσεις. ως ταλαντούχος ηθοποιός,
το οπόσουμ είναι δάσκαλος στο να σχηματίζει μια εικόνα που
θα του επιτρέψει να πετύχει με τον πιο αποτελεσματικό και απο-
δοτικό τρόπο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. καθώς είναι ικανό

�� ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ
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να προσποιείται τον νεκρό όποτε θέλει, το πνεύμα του οπόσουμ
μάς υπενθυμίζει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως φαί-
νονται και ότι μπορεί να υπάρχουν κρυμμένα νοήματα. ως ένα
μαρσιποφόρο που κουβαλάει το μικρό του στον μάρσιπο, το
οπόσουμ μάς ενθαρρύνει να αναζητούμε τα αθέατα ταλέντα μας
και την κρυμμένη μας σοφία στις δικές μας αποσκευές.

Ενυδρίδα
η Ενυδρίδα συμβολίζει τη χαρά, το γέλιο και τη συνιδιοκτησία.
η Ενυδρίδα μάς διδάσκει να αποδεσμευόμαστε από την ανάγκη
να ελέγχουμε τα πράγματα. Μας διδάσκει επίσης να αναζητού-
με το παιδί που κρύβεται μέσα μας, προκειμένου να χαρούμε τη
ζωή και όλα αυτά που μας προσφέρει. καθώς είναι από τη φύση
της περίεργη, η Ενυδρίδα μάς υπενθυμίζει ότι τα πάντα στον κό-
σμο έχουν ενδιαφέρον αν τα κοιτάξουμε από τη σωστή οπτική
γωνία. γρήγορη και ευκίνητη καθώς είναι στο νερό, μας φανερώ-
νει πώς να ξεγλιστράμε από τα προβλήματα και από τις συναι-
σθηματικές μεταπτώσεις της ζωής με ευκολία και ευελιξία. Επει-
δή είναι από τα λίγα ζώα που ξέρουν να χρησιμοποιούν εργαλεία,
η Ενυδρίδα μάς ενθαρρύνει να πετυχαίνουμε ισορροπία μεταξύ
του αγνού παιχνιδιού και του δεξιοτεχνικού εφοδιασμού.

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2: Η ΗΧΩ ��
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Πίσω από κάθε δημιουργία, κρύβεται η πίστη που τη στηρίζει.
Ο ενθουσιασμός δε σημαίνει τίποτα: έρχεται και φεύγει. Αλλά αν
κανείς έχει πίστη, τότε θαυμαστά πράγματα μπορεί να συμβούν.

χΕΝρι ΜιλΕρ
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ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
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1

Ντέαρ

Το Άλογο μας μεταφέρει μέσα από ένα απέραντο φυσικό
ανάγλυφο, με το κοράκι να κάθεται ψηλά στον λαιμό του.

Τριποδίζει με σιγουριά. ο ήχος από τις οπλές του που συνα-
ντούν το έδαφος θυμίζει σύρσιμο και τσαλαπάτημα μαζί, ήχος
που μου δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι φτάνουμε κάπου, ότι
σημειώνουμε πρόοδο. παρά το γεγονός ότι κυνηγάμε εβδομά-
δες τώρα χωρίς κανένα ίχνος του εχθρού.

Έτσι τους αποκαλώ· ο εχθρός. Μερικές φορές εναλλάσσω τον
χαρακτηρισμό με τον όρο εισβολείς ή ακόμη και παρείσακτοι. και
έπειτα από μια ιδιαίτερα μακρά ημέρα κυνηγιού, όπου καταλή-
γω να είμαι κομμάτια, αναφέρομαι σε αυτούς ως δαίμονες.

πάντως δεν τους αποκαλώ ποτέ με το πραγματικό τους όνο-
μα. δεν αναφέρομαι ποτέ σε εκείνους ως ρίχτερ.

Μπορεί να είναι απέθαντοι ρίχτερ, δεν παύουν όμως να είναι
ρίχτερ, και η παλόμα με προειδοποίησε να μην πληροφορήσω
ποτέ τον Ντέις για τις σκοτεινές ρίζες του. ισχυρίστηκε ότι δεν
υπάρχει λόγος να ξέρει εκείνος πως η ύπαρξή του οφείλεται σε
μαύρη μαγεία του χειρίστου είδους. και παρά το γεγονός ότι το
να κρύβω μια τόσο τρομερή αλήθεια με κάνει να αισθάνομαι ανει-
λικρινής στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω και άπιστη,
θεωρώ πραγματικά ότι η γιαγιά μου έχει δίκιο.

Εάν κάποιος πρέπει να του το πει, αυτή είναι η Τσέπι, η μη-
τέρα του. Αλλά αυτή μέχρι στιγμής έχει προτιμήσει τη σιωπή.
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χαλαρώνω το κράτημά μου αφήνοντας λίγο τη μέση του
Ντέις, και αναστενάζω καθώς κοιτάζω τριγύρω. χαζεύω το γυα-
λιστερό πράσινο χορτάρι που απλώνεται ολόγυρα –τα μυτερά
φύλλα του λυγίζουν και πατικώνονται κάτω από τον αργό αλ-
λά βαρύ καλπασμό του Αλόγου– καθώς και τη σειρά από ψηλά
δέντρα που οριοθετούν την περίμετρο και παρέχουν προστασία
σε πουλιά, πιθήκους και σκίουρους που περνούν πότε πότε ψά-
χνοντας για καρύδια. Το βλέμμα μου κόβει σαν λεπίδα το απο-
γευματινό φως που ξεθωριάζει – αναζητώντας, πάντοτε αναζη-
τώντας. Αλλά όπως πάντα, δεν υπάρχει κανένα σημάδι διαφθο-
ράς, κανένα σημάδι της παρουσίας τους.

Μήπως τους έπιασε η Φύλακας των Οστών;
η σκέψη αυτή κολλάει επίμονα στο μυαλό μου, με ευχαριστεί

εξάλλου και μου αρέσει. δε θέλω να την αποδιώξω, όσο απίθανη
κι αν είναι. δεν αμφιβάλλω ότι η βασίλισσα του κατώτερου κό-
σμου, που τρέφεται με αστέρια, έχει ένα κρανίο για πρόσωπο
και μια φούστα πλεγμένη από ερπετά, είναι παραπάνω από ικα-
νή για να τους πιάσει, για να μην πω να τους εξολοθρεύσει, ξέ-
ρω όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πολύ εύκολο.

Εγώ δημιούργησα αυτό το χάος κι εγώ πρέπει να διορθώσω
τα πράγματα.

«Ακόμη μου φαίνεται περίεργο». πιέζω τα χείλη μου στο
σβέρκο του Ντέις, οι λέξεις μου πνίγονται κάτω από τα μακριά,
στιλπνά μαύρα μαλλιά του. «Ξέρεις, αυτός ο αέναος κύκλος νύ-
χτας και μέρας. φαίνεται πολύ φυσιολογικός, πολύ συνηθισμέ-
νος για ένα τόσο ασυνήθιστο μέρος».

Μελετώ τη σκιά που σχηματίζεται με το σούρουπο και που
δείχνει να μας ακολουθεί καταπόδας. Μια απίθανη, επιμήκης
σιλουέτα ενός κορακιού με έναν κάτισχνο λαιμό και δύο ψηλών
ατόμων που κάθονται καβάλα σε ένα άλογο με πόδια τόσο τε-
ντωμένα και αδύνατα που δείχνουν να μην μπορούν να σηκώ-
σουν το βάρος των κορμιών τους – μια εξογκωμένη σιλουέτα
που προμηνύει τον σύντομο ερχομό της νύχτας.

�� ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ
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ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2: Η ΗΧΩ ��

Είναι αλήθεια βέβαια πως αυτό που προσδιορίζουμε ως νύ-
χτα στον κατώτερο κόσμο δεν είναι παρά ένα ασήμαντο ξεθώ-
ριασμα του φωτός, χωρίς να έχει καμία σχέση με τον βαθύ, σκο-
τεινό και αστροκέντητο ουρανό του Νέου Μεξικού τον οποίο
έχω πλέον συνηθίσει. πάντως, χαίρομαι για τον ερχομό της ού-
τως ή άλλως. χαίρομαι που αυτή η μέρα φτάνει στο τέλος της.

Ακουμπάω το πιγούνι μου στον ώμο του Ντέις και συνεχίζω
από κει που σταμάτησα. «για να μην πω ότι δεν υπάρχει ίχνος
ήλιου – πώς είναι δυνατόν; πώς γίνεται να ανατέλλει και να
δύει όταν δεν υπάρχει;»

Αντί για απάντηση ο Ντέις γελάει, ο ήχος βγαίνει βραχνός, βα-
θύς και τόσο σαγηνευτικός που φέρνω το σώμα μου πιο κοντά
στο δικό του μέχρι να κολλήσει γερά πάνω του. Είμαι αποφασι-
σμένη να γίνω ένα με κάθε κοιλότητα και καμπύλη της πλάτης
του, θέλω να με αισθάνεται κι εκείνος όπως τον αισθάνομαι εγώ.

«Μα υπάρχει ήλιος». γυρίζει το κεφάλι του για να με κοιτάξει.
«ο λέφτφουτ τον έχει δει». Τα παγερά γαλάζια μάτια του συλ-
λαμβάνουν τα δικά μου, αντικατοπτρίζοντας τα μακριά μαύρα
μαλλιά μου, τα φωτεινά πράσινα μάτια μου και το χλωμό δέρμα
μου μέχρι που αποστρέφω το βλέμμα μου, ζαλισμένη από το
θέαμα.

«κι εσύ τον πιστεύεις;» συνοφρυώνομαι, αδυνατώ να συ-
γκρατήσω τη δυσπιστία που διαφαίνεται από τη φωνή μου. Εί-
μαι πεπεισμένη ότι πρόκειται για ακόμη μια από τις φανταστικές
ιστορίες που ο γέρος πνευματιστής έλεγε στον Ντέις όταν ήταν
μικρός.

«φυσικά». ο Ντέις ανασηκώνει τους ώμους. «κι αν είμαστε
τυχεροί, ίσως μια μέρα τον δούμε κι εμείς».

Τρίβω τα χείλη μου μεταξύ τους και χώνω το ένα μου χέρι μέ-
σα από το πουλόβερ του. Τα δάχτυλά μου είναι παγωμένα, η σάρ-
κα του ζεστή, αλλά εκείνος ούτε που τραβιέται. Αντιθέτως, κα-
λωσορίζει το άγγιγμά μου πιέζοντας την παλάμη μου πάνω στο
σώμα του.
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«Το μοναδικό πράγμα που θέλω να δω τώρα είναι…» προ-
σπαθώ να επικεντρωθώ στη δουλειά που ξεκινήσαμε να κάνου-
με, αλλά πολύ γρήγορα η σκέψη ξεθωριάζει μαζί με τα λόγια μου.

ο πειρασμός που νιώθω για τον Ντέις είναι τόσο έντονος,
και πρέπει να νιώθει κι εκείνος το ίδιο, γιατί στη στιγμή στρίβει
το Άλογο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το παροτρύνει να δια-
νύσει ξανά καλπάζοντας τη φαρδιά, χορταριασμένη πλαγιά, με
κατεύθυνση έναν αγαπημένο προορισμό και των δυο μας.

Τον πιάνω πιο σφιχτά από τη μέση, χώνω τα γόνατά μου στην
κλείδωση των ποδιών του. πασχίζω να αποδιώξω το μπαράζ
ενοχών που με κατακλύζουν πάντοτε έπειτα από ένα μακρύ,
άκαρπο κυνήγι. υποσχέθηκα στην παλόμα ότι θα τους βρω και
θα τους καταδιώξω. ορκίστηκα ότι θα διώξω τους ρίχτερ έξω
από τον κατώτερο κόσμο προτού βρουν ευκαιρία να κάνουν
κάποιο κακό που θα μπορούσε να έχει επίδραση στον Μεσαίο
και τον Ανώτερο κόσμο.

πίστεψα ότι θα ήταν εύκολο. πίστεψα ότι εκείνα τα απέθα-
ντα φρικιά θα ξεχώριζαν σαν τη μύγα μες στο γάλα σε μια θαυ-
ματουργή χώρα με πλούσια βλάστηση και αξιαγάπητα πνεύμα-
τα ζώων. Ήμουν πεπεισμένη ότι μαζί με τον Ντέις θα τους νικού-
σαμε με ευκολία. Αλλά τώρα πια δεν είμαι και τόσο σίγουρη.

«Μην ανησυχείς», λέει ο Ντέις με φωνή τόσο σίγουρη όσο
και τα λόγια του. «Μαζί θα τους βρούμε». Έπειτα, συναντώντας
το δύσπιστο βλέμμα μου, προσθέτει: «δεν το ξέρεις; η αγάπη
νικάει τα πάντα».

Αγάπη.
η ανάσα μου παγώνει, τα μάτια μου γουρλώνουν, ενώ κάθε

προσπάθεια να απαντήσω κολλάει στον λαιμό μου που ξεράθη-
κε απότομα.

Εκείνος τραβάει τα χαλινάρια του Αλόγου, το οποίο σταμα-
τάει λίγο πριν από τη Μαγική πηγή, και με βοηθάει να κατεβώ
κρατώντας τα χέρια μου στα δικά του. παρερμηνεύοντας τη
σιωπή μου, λέει: «Μήπως βιάστηκα;»
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Εγώ καθαρίζω τον λαιμό μου, επιθυμώντας διακαώς να του
πω ότι δε βιάστηκε καθόλου. Ότι το κατάλαβα από την πρώτη
νύχτα που εμφανίστηκε στα όνειρά μου, ότι το ένιωσα από την
ημέρα που έπεσα πάνω του στην Τρύπα του Λαγού – το κύμα
της ανυπέρβλητης αγάπης που κυλούσε ανάμεσά μας.

Εύχομαι να μπορούσα απλώς να του πω, να ομολογήσω ότι
είμαι τρομοκρατημένη όσο και ενθουσιασμένη. Να του πω πως
το να νιώθω ότι με αγαπάει αληθινά εκείνος είναι το πιο εκπλη-
κτικό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ.

πεθαίνω να του εξηγήσω πως όποτε είμαι μαζί του είναι σαν
να με έχει φουσκώσει κάποιος με ήλιον – τα πόδια μου δε με κρα-
τούν στο έδαφος.

Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον.
Είναι το πεπρωμένο μας.
Αλλά τώρα, ύστερα από τόσες εβδομάδες που είμαι το κορί-

τσι του, αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η λέξη από Α.
ο Ντέις τεντώνει το κεφάλι του, ρίχνοντάς μου ένα βλέμμα

τόσο ονειροπόλο που είμαι σίγουρη πως θα τις ξεστομίσει –αυ-
τές τις δύο όχι και τόσο ασήμαντες λέξεις– και προετοιμάζομαι.

Αλλά εκείνος απλώς γυρίζει από την άλλη και κατευθύνεται
προς τη θερμή πηγή που αφρίζει, ενώ μια λεπτή στρώση ατμού
χορεύει κατά μήκος της επιφάνειάς της. Με αφήνει με την απο-
γοήτευση ότι η στιγμή χάθηκε, αν και παράλληλα παραμένει
ασφαλής στην ίδια της την αλήθεια.

Ξεφορτωνόμαστε τα ρούχα μας, ο Ντέις μένει μόνο με το
μπλε σκούρο μαγιό του ενώ εγώ τουρτουρίζω καθώς μένω μό-
νο με το μαύρο μπικίνι που φοράω μέσα από τα ρούχα. Μπαίνω
στο νερό με τον Ντέις ξοπίσω μου και η καρδιά μου χτυπάει με
ανυπομονησία καθώς πηγαίνω προς την πλατιά όχθη με τους
βράχους, ξέροντας ότι το κυνήγι τελείωσε για σήμερα – τώρα
ξεκινάει η διασκέδαση.

χαμογελάω ντροπαλά. Το βλέμμα μου αιχμαλωτίζεται από
τους δυνατούς, τετραγωνισμένους ώμους του, το γυαλιστερό
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σκούρο δέρμα του, την υπόσχεση των χεριών του που κρέμονται
ορθάνοιχτα και χαλαρά στα πλευρά του. Αναρωτιέμαι εάν θα
συνηθίσω ποτέ αυτή την εικόνα – εάν θα συνηθίσω ποτέ τον ίδιο.
Έχουμε ανταλλάξει τόσο πολλά φιλιά μεταξύ μας και παρ’ όλα
αυτά, όποτε εκείνος βρίσκεται κοντά μου, όποτε είμαστε μόνοι
μας, νιώθω όπως με το πρώτο φιλί.

Εκείνος μπαίνει στο νερό πλάι μου, το νερό τού καλύπτει το
στήθος ενώ τα χείλη μας ενώνονται και πιέζονται και η ανάσα
μας γίνεται ένα. Τα δάχτυλά μου αναζητούν την έντονη γωνία
του σαγονιού του, εντοπίζοντας τα αξύριστα, σκληρά γένια του
που κάνουν το δέρμα μου να ανατριχιάζει, καθώς εκείνος παί-
ζει με τα κορδόνια του μαγιό στο πίσω μέρος του λαιμού μου.
φροντίζει πάντως να αποφύγει το δερμάτινο πουγκί που κρέ-
μεται από τον λαιμό μου, ξέροντας πως αυτό περιέχει την πηγή
της δύναμής μου ή μία από αυτές τέλος πάντων – ότι το περιε-
χόμενό του μπορούμε να το δούμε μόνο εγώ και η παλόμα.

«Ντέαρ…» Το όνομά μου είναι ένας ψίθυρος που σύντομα
ακολουθείται από πολλά φιλιά που κατεβαίνουν από τον λαιμό
μου, περνούν από τον ώμο μου και κατεβαίνουν ακόμη πιο κά-
τω, ενώ εγώ κλείνω τα μάτια μου και παίρνω μια κοφτή ανάσα.
Νιώθω διχασμένη μεταξύ του ελκυστικού του αγγίγματος και
της ανάμνησης ενός τρομερού ονείρου που συνέβη σε αυτήν εδώ
την πηγή, σε μια στιγμή λίγο πολύ σαν κι αυτή.

Ένα όνειρο όπου ο αδελφός του κατέστρεψε τον παράδεισό
μας, κλέβοντας την ψυχή του Ντέις μαζί με τη ζωή του, ενώ το
μόνο που μπορούσα εγώ να κάνω ήταν να βλέπω.

«Τι συμβαίνει;» Αντιλαμβανόμενος μια αλλαγή στη διάθεσή
μου, σηκώνει το βλέμμα του προς το δικό μου. Αλλά εγώ απλώς
κουνάω το κεφάλι μου και τον τραβάω πάνω μου, μη βλέποντας
τον λόγο να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί του ούτε να χαλάσω
τη στιγμή αναφέροντας τον κέιντ.

η ανάσα του επιταχύνεται καθώς τα χείλη του συναντούν
ξανά τα δικά μου. και όταν με σηκώνει στην αγκαλιά του, έχω
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την ελαφρά αίσθηση ότι κάτι γλοιώδες και ξένο γλιστράει πά-
νω από το πόδι μου.

Αφήνομαι στο φιλί, αποφασισμένη να το αγνοήσω, ό,τι κι αν
είναι αυτό. Είμαστε σε μια θερμή πηγή – μια μαγική θερμή πηγή,
αλλά και πάλι θερμή πηγή. πιθανότατα θα είναι κάποιο φύλλο
ή κάποιο μπουμπούκι που έπεσε από τον θόλο που σχηματίζουν
οι κληματαριές πάνω από τα κεφάλια μας.

Επικεντρώνομαι στην αίσθηση των χειλιών του που κολλά-
νε γερά στη σάρκα μου καθώς κολλάω σφιχτά πάνω του. Τυλί-
γω τα πόδια μου γύρω από τα δικά του όταν ακόμη ένα γλοιώ-
δες πράγμα περνάει ξυστά από τον γοφό μου προτού βγει στην
επιφάνεια δίπλα μου με ένα ηχηρό πλοπ που σύντομα ακολου-
θείται από άλλο ένα. κι άλλο ένα.

Μέχρι που μας χωρίζει ένας ηχηρός συρφετός από πράγμα-
τα που ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια. Τα βλέμματά μας ανα-
γκάζονται να ξεκολλήσουν μόνο και μόνο για να ξεροκαταπιού-
με με τρόμο καθώς η πηγή γεμίζει με πρησμένα, άψυχα ψάρια που
χάσκουν με το στόμα ανοιχτό – ενώ τα κενά τους μάτια μάς κοι-
τάζουν επικριτικά.

προτού προλάβω να μπήξω τις φωνές, ο Ντέις με αρπάζει
στην αγκαλιά του και με τραβάει έξω από την πηγή. Με κρατάει
σφιχτά κόντρα στο στήθος του καθώς κοιτάζουμε τρομοκρα-
τημένοι και με κομμένη την ανάσα μια αλήθεια που δεν μπο-
ρούμε να αρνηθούμε· ο εχθρός βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω.
Ζει και βασιλεύει και διαφθείρει τον κατώτερο κόσμο. κι εάν
δεν τον βρούμε σύντομα, θα διαφθείρει και τους υπόλοιπους
κόσμους.
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Της το είπες;» ο Ντέις γνέφει προς την μπλε πύλη της παλό-
μα καθώς εγώ γλιστράω μέσα στο παλιό φορτηγάκι και βο-

λεύομαι δίπλα του.
«Όχι ακόμη». Μασουλάω το μάγουλό μου από μέσα και απο-

μακρύνω το βλέμμα μου από το δικό του. Τον ακούω που μουρ-
μουρίζει απαλά χμμμμ καθώς βάζει μπρος και ξεκινάει. ο ήχος
που κάνει ο Ντέις μού είναι γνώριμος και είναι σαν να λέει: Δε
νομίζω ότι συμφωνώ με τις μεθόδους σου, αλλά είμαι σίγουρος
ότι θα έχεις τους λόγους σου.

ο Ντέις δεν επικρίνει.
Είναι τόσο καλός, ευγενικός και δεκτικός, δε θα σκεφτόταν

ποτέ να σχολιάσει.
Είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του καλού.
Το αποτέλεσμα μιας ψυχής χωρισμένης στα δύο – εκείνος εί-

ναι το αγνό μισό, αντίθετα με τον δίδυμο αδελφό του. Ενώ η δι-
κή μου ψυχή είναι συνηθισμένη – περιπλανιέται στις ποικίλες
σκιάσεις του φωτός και του σκότους, κλίνοντας είτε προς τη μία
είτε προς την άλλη ανάλογα με την περίσταση.

«θα το έκανα», λέω με φωνή πολύ τσιριχτή για να πείσει, αλ-
λά αυτό δε με σταματάει. «Μέχρι όμως να φτάσουμε σπίτι ήταν
με κάποιον πελάτη –έχει ξεκινήσει να τους βλέπει πάλι– και
ώσπου να τελειώσει, είχα ήδη αποκοιμηθεί».

«και σήμερα το πρωί;» Με κοιτάζει, τα χείλη του ζαρώνουν
στις άκρες, γνωρίζοντας πως η παλόμα είναι υπέρμαχος της κα-
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