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24 ΜαρΤΙΟυ: ῾η ἄνοιξη μπῆκε γιὰ τὰ καλά. ῎Εξω ἀπὸ
τὸ παράθυρο τοῦ ἐργαστηρίου μου ἡ πελώρια καστανιὰ
εἶναι καλυμμένη μὲ μεγάλα κολλώδη κλαράκια, μερικὰ
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη ἀρχίσει ν ᾽ἀνθίζουν. Περιδιαβαίνοντας στὴν ἐξοχή, νιώθεις τὶς πολύτιμες σιωπηλὲς δυνάμεις τῆς ϕύσης νὰ δουλεύουν πυρετωδῶς γύρω σου. Τὸ
ὑγρὸ χῶμα εὐωδιάζει γονιμότητα κι αἰσθησιασμό. Πράσινα βλαστάρια ξεπροβάλλουν παντοῦ. Τὰ κλαράκια εἶναι πλούσια σὲ χυμοὺς καὶ ἡ ὑγρή, βαριὰ ἀγγλικὴ ἀτμόσϕαιρα εἶναι ϕορτωμένη μ᾽ἕνα ἀμυδρὸ ἄρωμα ρητίνης.
Μπουμπούκια στοὺς θάμνους, ἀρνάκια γύρω ἀπ ᾽αὐτούς
– παντοῦ ἡ διαδικασία τῆς ἀναπαραγωγῆς σὲ ἔξαρση!
Μπορῶ καὶ τὸ βλέπω γύρω μου, μπορῶ καὶ τὸ νιώθω μέσα μου. ῎Εχουμε κι ἐμεῖς τὴν ἄνοιξή μας ὅταν οἱ
μικρὲς ἀρτηρίες μας διαστέλλονται, ἡ λέμϕος ρέει ταχύτερα, οἱ ἀδένες λειτουργοῦν ἐντονότερα διαχωρίζοντας
καὶ πιέζοντας. Κάθε χρόνο ἡ ϕύση ἐπαναρυθμίζει τὰ πάντα. νιώθω στὸ αἷμα μου τὸν ἀναβρασμὸ τούτη τὴ στιγμή, καὶ καθὼς ἡ δροσερὴ λιακάδα εἰσβάλλει ἀπ ᾽τὸ παράθυρό μου, θὰ μποροῦσα νὰ χορέψω στὸ κέντρο της σὰν
κουνούπι. Καὶ θὰ τὸ ἔκανα, μόνο ποὺ ὁ Τσὰρλς Τσάντ-
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λερ θ ᾽ἀνεβεῖ τρέχοντας νὰ μάθει τί συμβαίνει. ῎αλλωστε, δὲν πρέπει νὰ ξεχνῶ ὅτι εἶμαι ὁ καθηγητὴς Γκιλρόι. ῞Ενας ἡλικιωμένος καθηγητὴς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν
πολυτέλεια νὰ ϕέρεται ὅπως νιώθει, ἀλλὰ ὅταν ἡ τύχη
ἔχει προσϕέρει μία ἀπὸ τὶς κορυϕαῖες πανεπιστημιακὲς
ἕδρες σ ᾽ἕναν ἄντρα τριαντατεσσάρων χρόνων, αὐτὸς πρέπει νὰ προσπαθεῖ καὶ νὰ παίζει μὲ συνέπεια τὸ ρόλο του.
σπουδαῖος αὐτὸς ὁ Οὐίλσον! ῍αν κατάϕερνα νὰ διοχετεύσω στὴ Φυσιολογία τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ ποὺ αὐτὸς διοχετεύει στὴν ψυχολογία, θὰ γινόμουν τουλάχιστον
ἕνας Κλὸντ Μπερνάρ.1 ῞Ολη ἡ ζωή, ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ἐνέργειά του εἶναι ἀϕιερωμένες σ ᾽ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό.
Πέϕτει νὰ κοιμηθεῖ ταξινομώντας τ ᾽ἀποτελέσματα τῆς
δουλειᾶς τῆς προηγούμενης μέρας καὶ ξυπνάει γιὰ νὰ
προγραμματίσει τὶς ἔρευνές του γιὰ τὴν ἐπερχόμενη. Κι
ὅμως, πέρα ἀπὸ τὸν στενὸ κύκλο τῶν συνεργατῶν του,
ἐλάχιστα τοῦ ἀναγνωρίζονται. ῾η Φυσιολογία εἶναι ἀναγνωρισμένη ἐπιστήμη. ῍αν προσθέσω ἔστω κι ἕνα τοῦβλο στὸ οἰκοδόμημα, τὸ βλέπουν ὅλοι καὶ τὸ χειροκροτοῦν. ᾽αλλὰ ὁ Οὐίλσον πασχίζει νὰ σκάψει τὰ θεμέλια
γιὰ μιὰ ἐπιστήμη τοῦ μέλλοντος. ῾η δουλειά του εἶναι
ὑπόγεια καὶ δὲ ϕαίνεται. Κι ὅμως, συνεχίζει ἀδιαμαρτύρητα, ἀλληλογραϕώντας μὲ ἄλλους ἑκατὸ ἡμιπαράϕρονες μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν ἕναν ἀξιόπιστο μάρτυρα, κοσκινίζοντας ἑκατὸ ψέματα μήπως κι ἀνακαλύψει
ἕναν κόκκο ἀλήθειας, ἀντιπαραβάλλοντας παλιὰ βιβλία,
καταβροχθίζοντας νέα, κάνοντας πειράματα, διδάσκο1. Claude Bernard: Γάλλος ϕυσιολόγος τοῦ 19ου αἰώνα. θεωρεῖται ὁ πατέρας τῆς Φυσιολογίας ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα.
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ντας, πασχίζοντας νὰ μεταλαμπαδεύσει καὶ σ ᾽ ἄλλους
τὸ ϕλογερὸ ἐνδιαϕέρον ποὺ κατατρώει τὸν ἴδιο. Διακατέχομαι ἀπὸ δέος καὶ θαυμασμὸ ὅταν τὸν σκέϕτομαι·
κι ὅμως, ὅταν μοῦ ζητάει νὰ ἐνδιαϕερθῶ γιὰ τὶς ἔρευνές του, ἀναγκάζομαι νὰ τοῦ λέω ὅτι ὡς ἔχουν πρὸς τὸ
παρὸν ἐλάχιστη ἕλξη ἀσκοῦν σ ᾽ὅποιον εἶναι ἀϕοσιωμένος σὲ μιὰ θετικὴ ἐπιστήμη. ῍αν μποροῦσε νὰ μοῦ δείξει κάτι σαϕὲς καὶ συγκεκριμένο, ἴσως τότε νὰ ἔμπαινα
στὸν πειρασμὸ νὰ προσεγγίσω τὸ θέμα ἀπὸ τὴ ϕυσιολογική του πλευρά. ᾽απὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ οἱ μισὲς
ἀνολοκλήρωτες ἔρευνές του σπιλώνονται σὰν κομπογιαννίτικες καὶ οἱ ἄλλες μισὲς σὰν ὑστερικὲς καταστάσεις,
ἐμεῖς οἱ ϕυσιολόγοι πρέπει νὰ περιοριστοῦμε στὸ σῶμα
καὶ ν ᾽ ἀϕήσουμε τὸ νοῦ στοὺς ἐπιγόνους μας.
᾽αναμϕίβολα εἶμαι ὑλιστής. ῾η ῎αγκαθα λέει ὅτι εἶμαι πεζός. Τῆς λέω ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνας θαυμάσιος λόγος νὰ συντομεύσουμε τὸν ἀρραβώνα μας, μιὰ κι ἔχω
ἀπόλυτη καὶ ἐπείγουσα ἀνάγκη τὴν πνευματικότητά της.
Κι ὅμως, θὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσω πὼς ἴσως εἶμαι ἕνα
ἰδιότυπο παράδειγμα τῆς ἐπίδρασης τῆς παιδείας στὸν
ψυχισμό, γιατὶ ἀπὸ χαρακτήρα εἶμαι, ἂν δὲν αὐταπατῶμαι, ἕνα ἐξαιρετικὰ ψυχοδυναμικὸ ἄτομο. Εἶμαι ἕνας
εὐέξαπτος, εὐαίσθητος ἄντρας, ὀνειροπόλος, πλούσιος σὲ
αἰσθήματα καὶ διαισθήσεις. Τὰ μαῦρα μαλλιά μου, τὰ
σκοῦρα μάτια μου, τὸ λεπτὸ σκουρωπὸ πρόσωπό μου,
τὰ ἀδύνατα δάχτυλά μου, εἶναι ὅλα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς πραγματικῆς μου ψυχοσύνθεσης κι ἐπιτρέπουν σὲ εἰδικοὺς ὅπως ὁ Οὐίλσον νὰ μὲ διεκδικοῦν ὡς
δικό τους. ᾽αλλὰ τὸ μυαλό μου εἶναι ποτισμένο μὲ θετικὴ γνώση. ῎Εχω ἐκπαιδευτεῖ ν ᾽ἀσχολοῦμαι μὲ γεγονό-
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τα καὶ μὲ ἀποδείξεις. ῾υποθέσεις καὶ ϕαντασιώσεις δὲν
ἔχουν θέση στὸν τρόπο σκέψης μου. Δεῖξτε μου κάτι ποὺ
μπορῶ νὰ τὸ δῶ μὲ τὸ μικροσκόπιό μου, νὰ τὸ κόψω μὲ
τὸ νυστέρι μου, νὰ τὸ ζυγίσω στὴ ζυγαριά μου, καὶ θ ᾽
ἀϕιερώσω τὴ ζωή μου στὴ μελέτη του. ᾽αλλὰ ὅταν μοῦ
ζητᾶτε νὰ μελετήσω αἰσθήματα, ἐντυπώσεις, ἰδέες, μοῦ
ζητᾶτε νὰ κάνω κάτι ποὺ μοῦ εἶναι δυσάρεστο, μέχρι
κι ἀποθαρρυντικό. ῾η ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν καθαρὴ λογικὴ μ᾽ ἐπηρεάζει ὅσο καὶ μιὰ δυσάρεστη μυρωδιὰ ἢ
μιὰ μουσικὴ παραϕωνία.
῞Ολ᾽αὐτὰ δικαιολογοῦν καὶ μὲ τὸ παραπάνω τὸ νὰ
μὴν ἔχω τὴ διάθεση νὰ ἐπισκεϕτῶ ἀπόψε τὸν καθηγητὴ Οὐίλσον. ῎Εχω ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι δὲ θὰ μποροῦσα ν᾽ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν πρόσκληση χωρὶς νὰ ϕανῶ ἀγενής, καὶ τώρα ποὺ καὶ ἡ κυρία Μάρντεν καὶ ἡ ῎αγκαθα
θὰ εἶναι ἐκεῖ, ϕυσικὰ καὶ δὲ θὰ τὸ ἔκανα ἀκόμη κι ἂν
μποροῦσα. ᾽αλλὰ θὰ προτιμοῦσα νὰ τὶς συναντοῦσα ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Ξέρω ὅτι ὁ Οὐίλσον θὰ μὲ παρασύρει σ ᾽
ἐκεῖνα τὰ νεϕελώδη ἡμιεπιστημονικὰ μονοπάτια του ἂν
τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία. Μέσα στὸν ἐνθουσιασμό του εἶναι
τελείως ἀπρόσβλητος σὲ ὑπαινιγμοὺς ἢ ἐπιχειρήματα.
Τίποτα λιγότερο ἀπὸ ἕναν κανονικὸ καβγὰ δὲ θὰ τὸν
κάνει νὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἀποστροϕή μου γιὰ ὅλ᾽
αὐτά. Δὲν ἔχω τὴν παραμικρὴ ἀμϕιβολία ὅτι θὰ ἔχει
κανέναν νέο ὑπνωτιστὴ ἢ μέντιουμ ἢ κάποιο νέο εἶδος
ταχυδακτυλουργοῦ νὰ μᾶς παρουσιάσει, γιατὶ ἀκόμη καὶ
οἱ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις του συνδέονται μὲ τὸ χόμπι
του. ῾η ῎αγκαθα πάντως θὰ τὸ διασκεδάσει. Τὴν ἐνδιαϕέρουν ὅλ᾽αὐτά· σὰν γυναίκα, ἔχει τὴν τάση ν ᾽ ἀσχολεῖται μὲ καθετὶ τὸ ἀσαϕές, μυστικιστικὸ κι ἀόριστο.
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10.50 μ.μ.: αὐτὴ ἡ ἡμερολογιακὴ καταγραϕή μου εἶναι

ϕαντάζομαι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκείνης
ἕξης τοῦ μυαλοῦ μου γιὰ τὴν ὁποία ἔγραψα τὸ πρωί. Μ ᾽
ἀρέσει νὰ καταγράϕω ἐντυπώσεις ὅσο εἶναι νωπές. Τουλάχιστον μία ϕορὰ τὴ μέρα προσπαθῶ νὰ προσδιορίσω
τὴν πνευματική μου κατάσταση. Εἶναι ἕνα χρήσιμο κομμάτι αὐτοανάλυσης κι ἔχει ϕαντάζομαι μιὰ σταθεροποιητικὴ ἐπίδραση στὸ χαρακτήρα. Εἰλικρινά, πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὁ δικός μου χρειάζεται τὴν ὅποια ἐνίσχυση
μπορῶ νὰ τοῦ προσϕέρω. Φοβᾶμαι ὅτι τελικὰ ὁ νευρωτικὸς χαρακτήρας μου κυρίως ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἀπέχω
πολὺ ἀπὸ τὴν ψυχρή, ἤρεμη σαϕήνεια ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Μέρντοχ ἢ τὸν Πρὰτ-Χαλντέιν. Διαϕορετικὰ γιὰ
ποιό λόγο αὐτὴ ἡ ἀνοησία τὴν ὁποία παρακολούθησα ἀπόψε ἐπηρέασε τόσο πολὺ τὰ νεῦρα μου ὥστε ἀκόμη καὶ
τώρα νὰ εἶμαι ράκος; ῾η μόνη παρηγοριά μου εἶναι πὼς
οὔτε ὁ Οὐίλσον οὔτε ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα, οὔτε κὰν καὶ
ἡ ῎αγκαθα, δὲν ἀντιλήϕθηκαν μᾶλλον τὴν ἀδυναμία μου.
Καὶ τί στὴν εὐχὴ ὑπῆρχε γιὰ ν ᾽ ἀναστατωθῶ; Τίποτα, ἢ κάτι τόσο ἀσήμαντο, ποὺ θὰ ἀποδειχθεῖ γελοῖο
ὅταν τὸ καταγράψω.
Οἱ Μάρντεν ἔϕτασαν στοῦ Οὐίλσον πρὶν ἀπὸ μένα.
στὴν πραγματικότητα, ἤμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους
ποὺ πῆγαν καὶ βρῆκα τὸ δωμάτιο γεμάτο κόσμο. Δὲν
εἶχα προλάβει νὰ πῶ δυὸ λόγια μὲ τὴν κυρία Μάρντεν
καὶ τὴν ῎αγκαθα, ποὺ ἦταν στὶς ὀμορϕιές της ντυμένη
στὰ λευκὰ καὶ τὰ ρὸζ καὶ μὲ ἀστραϕτερὰ κοσμήματα
στὰ μαλλιά της, ὅταν ὁ Οὐίλσον μὲ πλησίασε τραβώντας
με ἀπ ᾽τὸ μανίκι.
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—θέλεις κάτι σίγουρο, Γκιλρόι; εἶπε παρασύροντάς
με σὲ μιὰ γωνιά. ᾽αγαπητέ μου, σοῦ ἔχω ἕνα ϕαινόμενο
– ἕνα ϕαινόμενο!
θὰ εἶχα ἐντυπωσιαστεῖ περισσότερο ἂν δὲν εἶχα
ξανακούσει τὴν ἴδια διαβεβαίωση. ῾Ο ὑπεραισιόδοξος
χαρακτήρας του μετατρέπει τὴν κάθε πυγολαμπίδα σὲ
ἀστέρι.
— Καὶ δὲν ὑπάρχει θέμα καλῆς πίστης αὐτὴ τὴ ϕορά, εἶπε σ ᾽ἀπάντηση, ἴσως, κάποιας εἰρωνικῆς διάθεσης στὸ βλέμμα μου. ῾η γυναίκα μου τὴ γνωρίζει ἐδῶ
καὶ πολλὰ χρόνια. Εἶναι καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὸ Τρίνινταντ,
ξέρεις. ῾η δεσποινὶς Πενκλόζα βρίσκεται στὴν ᾽αγγλία
μόλις ἕναν-δυὸ μῆνες καὶ δὲ γνωρίζει κανέναν ἔξω ἀπὸ
τὸν πανεπιστημιακὸ κύκλο, ἀλλὰ σὲ διαβεβαιώνω ὅτι
τὰ πράγματα ποὺ μᾶς ἔχει πεῖ ἀρκοῦν γιὰ νὰ τεκμηριώσουν ἀπολύτως ἐπιστημονικὰ μαντικὴ ἱκανότητα. Δὲν
ὑπάρχει κανεὶς ἰσάξιός της σὲ ἐρασιτεχνικὸ ἢ ἐπαγγελματικὸ ἐπίπεδο. ῎Ελα νὰ σὲ συστήσω.
Δὲ μ᾽ἀρέσουν γενικὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ μυστηριοκάπηλοι· οἱ ἐρασιτέχνες ἀκόμη λιγότερο. Μὲ τὸν ἀμειβόμενο
ἔχεις τὸ πλεονέκτημα ὅτι μπορεῖς νὰ τὸν παρακολουθήσεις καὶ νὰ τὸν ἐκθέσεις μόλις καταλάβεις τὸ κόλπο του.
Εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ σ ᾽ἐξαπατήσει κι εἶσαι ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸν
ξεμπροστιάσεις. ᾽αλλὰ τί μπορεῖς νὰ κάνεις ὅταν ἔχεις
ἀπέναντί σου τὴ ϕίλη τῆς συζύγου τοῦ οἰκοδεσπότη σου;
θ ᾽ ἀνάψεις ξαϕνικὰ ἕνα ϕῶς καὶ θὰ τὴν ἐκθέσεις νὰ
παίζει ἕνα ἀθέατο μπάντζο; ῍η θὰ ρίξεις κόκκινη μπογιὰ στὴ βραδινὴ τουαλέτα της ἐνῶ περιϕέρει κλεϕτὰ
τὸ ϕωσϕορίζον μπουκάλι της καὶ τὶς μεταϕυσικὲς κοινοτοπίες της; θὰ προκαλοῦσες ἐπεισόδιο καὶ θ ᾽ ἀντι-
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μετωπιζόσουν σὰ χοντράνθρωπος. ῎αρα ἔχεις νὰ ἐπιλέξεις ἢ αὐτὸ ἢ νὰ κάνεις τὸν βλάκα. Δὲν ἤμουν σὲ καλὴ
ψυχολογικὴ κατάσταση καθὼς ἀκολουθοῦσα τὸν Οὐίλσον γιὰ νὰ μὲ συστήσει στὴν καλεσμένη του.
Δὲ θὰ μποροῦσα νὰ ϕανταστῶ κάποια ποὺ ν ᾽ἀνταποκρίνεται λιγότερο στὴν εἰκόνα ποὺ εἶχα γιὰ τὶς Δυτικοϊνδές. ῏ηταν ἕνα μικρόσωμο, εὔθραυστο πλάσμα, ἀρκετὰ πάνω ἀπὸ τὰ σαράντα θὰ ἔλεγα, μὲ χλομὸ ὀστεῶδες πρόσωπο καὶ μαλλιὰ σὲ μιὰ ἀνοιχτὴ ἀπόχρωση τοῦ
καστανοῦ. ῾η παρουσία της ἦταν ἀσήμαντη κι ἡ συμπεριϕορά της συνεσταλμένη. σὲ ὁποιαδήποτε γυναικεία συντροϕιὰ θὰ ἦταν ἡ τελευταία ποὺ θὰ πρόσεχε
κανείς. Τὰ μάτια της ἦταν ἴσως τὸ ἐντυπωσιακότερο
καὶ παράλληλα, ὀϕείλω νὰ πῶ, τὸ λιγότερο εὐχάριστο
στοιχεῖο της. ῏ηταν γκρί – γκρὶ μὲ μιὰν ἀπόχρωση πράσινου, καὶ τὸ ὕϕος τους μοῦ ἔμοιαζε καθαρὰ συνωμοτικό. Διερωτῶμαι ἂν «συνωμοτικὸ» εἶναι ἡ σωστὴ λέξη,
ἢ μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ πῶ «μουλωχτό»; Τώρα ποὺ τὸ
ξανασκέϕτομαι, τὸ «ὕπουλο» θὰ ταίριαζε καλύτερα. Μιὰ
πατερίτσα ἀκουμπισμένη στὸν τοῖχο μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω αὐτὸ ποὺ ἦταν ὀδυνηρὰ προϕανὲς ὅταν σηκώθηκε: τὸ ἕνα της πόδι ἦταν ἀνάπηρο.
Μὲ σύστησε λοιπὸν στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα καὶ
δὲν διέϕυγε τῆς προσοχῆς μου ὅτι μόλις ἀναϕέρθηκε τ ᾽
ὄνομά μου, ἐκείνη γύρισε καὶ κοίταξε τὴν ῎αγκαθα. Προϕανῶς ὁ Οὐίλσον τῆς εἶχε μιλήσει γιὰ μᾶς. Καὶ τώρα,
χωρὶς καμιὰ ἀμϕιβολία, σκέϕτηκα, θὰ μὲ πληροϕορήσει
μὲ μεταϕυσικὸ τρόπο ὅτι εἶμαι μνηστευμένος μὲ μιὰ νεαρὴ κυρία μὲ στάχυα στὰ μαλλιά της. ᾽αναρωτήθηκα τί
περισσότερο μπορεῖ νὰ τῆς εἶχε πεῖ ὁ Οὐίλσον γιὰ μένα.
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— ῾Ο καθηγητὴς Γκιλρόι εἶναι ἕνας ϕοβερὸς σκεπτικιστής, εἶπε. ᾽Ελπίζω, δεσποινὶς Πενκλόζα, ὅτι θὰ
καταϕέρετε νὰ τὸν προσηλυτίσετε.
Μὲ κοίταξε μ᾽ ἐνδιαϕέρον.
— ῾Ο καθηγητὴς Γκιλρόι ἔχει δίκιο νὰ εἶναι σκεπτικιστὴς ἂν δὲν ἔχει δεῖ κάτι πειστικό, εἶπε. Γι᾽αὐτὸ καὶ
θὰ ἤσασταν πιστεύω, πρόσθεσε, μιὰ ἰδανικὴ περίπτωση.
— Μπορῶ νὰ ρωτήσω γιὰ ποιό πράγμα; εἶπα.
— Γιὰ ὑπνωτισμό, γιὰ παράδειγμα.
῾η ἐμπειρία μου λέει ὅτι οἱ ὑπνωτιστὲς ἀναζητοῦν
γιὰ τὰ πειράματά τους ἄτομα πνευματικὰ ἀσταθῆ. ῞Ολα
τὰ συμπεράσματά τους ἀποδυναμώνονται κατὰ τὴ γνώμη μου ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι συνδέονται μὲ ὀργανισμοὺς
μὲ ἀνωμαλίες.
—Ποιά ἀπ ᾽αὐτὲς τὶς κυρίες θὰ λέγατε ὅτι διαθέτει ϕυσιολογικὸ ὀργανισμό; ρώτησε. θὰ ἤθελα νὰ διαλέξετε ἐκείνη ποὺ σᾶς δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχει τὸ
πιὸ ἰσορροπημένο μυαλό. ῍ας ποῦμε ἡ κοπέλα μὲ τὸ ρὸζ
καὶ λευκὸ ϕόρεμα; Δεσποινὶς ῎αγκαθα Μάρντεν νομίζω
ὅτι λέγεται.
— ναί, θὰ θεωροῦσα σοβαρὰ τὰ ὅποια ἀποτελέσματα προέλθουν ἀπ ᾽ αὐτήν.
— Δὲ γνωρίζω πόσο εὐεπηρέαστη μπορεῖ νὰ εἶναι.
Φυσικά, ὁρισμένα ἄτομα ἀντιδροῦν πολὺ πιὸ γρήγορα
ἀπὸ ἄλλα. Μπορῶ νὰ ρωτήσω μέχρι ποῦ ἐκτείνεται ὁ
σκεπτικισμός σας; ῾υποθέτω ὅτι ἀποδέχεστε τὸν ὑπνωτιστικὸ ὕπνο καὶ τὴ δύναμη τῆς ὑποβολῆς.
— Δὲν ἀποδέχομαι τίποτα, δεσποινὶς Πενκλόζα.
— θεέ μου, νόμιζα ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶχε προχωρήσει περισσότερο. Φυσικὰ δὲ γνωρίζω τίποτα γιὰ τὴν
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ἐπιστημονικὴ πλευρὰ τοῦ ϕαινομένου. ῾απλῶς ξέρω τί
μπορῶ νὰ κάνω. βλέπετε τὴν κοπέλα μὲ τὰ κόκκινα, γιὰ
παράδειγμα, κοντὰ στὸ γιαπωνέζικο βάζο; θὰ τῆς ἐπιβάλω νὰ ἔρθει κοντά μας.
῎Εγειρε μπροστὰ καθὼς μιλοῦσε κι ἔριξε τὴ βεντάλια της στὸ πάτωμα. ῾η κοπέλα γύρισε ἀπότομα καὶ
προχώρησε πρὸς τὸ μέρος μας μ᾽ ἕνα ἀπορημένο ὕϕος
στὸ πρόσωπό της, σὰ νὰ τὴν εἶχε καλέσει κάποιος.
—Τί ἔχεις νὰ πεῖς γι᾽ αὐτό, Γκιλρόι; ἀναϕώνησε
σχεδὸν ἐκστασιασμένος ὁ Οὐίλσον.
Δὲν τόλμησα νὰ τοῦ πῶ τί σκεϕτόμουν γι᾽αὐτό. Γιὰ
μένα ἦταν ἡ πιὸ ἀπροκάλυπτη, ξεδιάντροπη ἐξαπάτηση
στὴν ὁποία ἔχω ὑπάρξει μάρτυρας. ῾η συμπαιγνία καὶ
τὸ σινιάλο παραῆταν προϕανῆ.
— ῾Ο καθηγητὴς Γκιλρόι δὲν εἶναι ἱκανοποιημένος,
εἶπε ἡ γυναίκα κοιτάζοντάς με μὲ τὰ παράξενα μικρὰ
μάτια της. στὴ ϕτωχὴ βεντάλια μου πιστώνεται τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πειράματος. ῎αρα πρέπει νὰ δοκιμάσουμε
κάτι ἄλλο. Δεσποινὶς Μάρντεν, θὰ εἴχατε ἀντίρρηση νὰ
σᾶς ὑπνωτίσω;
— ῎Ω, θὰ τό ᾽θελα πολύ! ἀναϕώνησε ἡ ῎αγκαθα.
στὸ μεταξὺ ὅλη ἡ παρέα εἶχε μαζευτεῖ γύρω μας
σ ᾽ἕναν κύκλο, οἱ ἄντρες μὲ τὸ λευκὸ πουκάμισο καὶ οἱ
γυναῖκες μὲ τὸν λευκὸ λαιμό, μερικοὶ ἐντυπωσιασμένοι, μερικοὶ κριτικοί, σὰ νὰ ἐπρόκειτο γιὰ κάτι ἀνάμεσα σὲ θρησκευτικὴ τελετὴ καὶ σὲ νούμερο ταχυδακτυλουργοῦ. Μιὰ κόκκινη βελούδινη πολυθρόνα εἶχε μεταϕερθεῖ στὸ κέντρο καὶ ἡ ῎αγκαθα ξάπλωσε πάνω της
ἐλαϕρὰ ἀναψοκοκκινισμένη καὶ λίγο ταραγμένη. ῾η
δεσποινὶς Πενκλόζα σηκώθηκε ἀπὸ τὴν καρέκλα της
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καὶ στάθηκε ἀπὸ πάνω της ἀκουμπώντας στὸ δεκανίκι της.
Κι εἶχε σημειωθεῖ μιὰ ἀλλαγὴ πάνω της. Δὲν ἔδειχνε πιὰ μικρόσωμη ἢ ἀσήμαντη. Εἴκοσι χρόνια εἶχαν
ἀϕαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν ἡλικία της. Τὰ μάτια της ἔλαμπαν,
τὰ ὠχρὰ μάγουλά της εἶχαν ροδίσει κάπως, ἡ ὅλη παρουσία της εἶχε ἀποκτήσει μιὰν ἄλλη διάσταση. Τὸ ἴδιο
ἔχω δεῖ νὰ συμβαίνει μὲ ὀκνηροὺς κι ἀδιάϕορους ϕοιτητές: ἀποκτοῦν ξαϕνικὰ ζωντάνια κι ἐνδιαϕέρον ἂν τοὺς
ἀνατεθεῖ μιὰ δουλειὰ ποὺ θεωροῦν πὼς θὰ τοὺς δώσει
τὴν εὐκαιρία νὰ διακριθοῦν. Κοίταξε τὴν ῎αγκαθα μ᾽ἕνα
ὕϕος ποὺ μ᾽ἐνόχλησε ἀϕάνταστα – τὸ ὕϕος μὲ τὸ ὁποῖο
θὰ κοίταζε μιὰ ρωμαία αὐτοκράτειρα τὴ γονατισμένη
σκλάβα της. Μετά, μὲ μιὰ γρήγορη ἐπιβλητικὴ χειρονομία, σήκωσε τὰ χέρια της καὶ τὰ κατέβασε ἀργὰ μπροστὰ ἀπὸ τὸ πρόσωπό της.
Παρατηροῦσα τὴν ῎αγκαθα προσεκτικά. στὴ διάρκεια τῶν τριῶν πρώτων προσπαθειῶν ἔδειχνε ἁπλῶς νὰ
τὸ διασκεδάζει. στὴν τέταρτη παρατήρησα μιὰ ἐλαϕρὰ
γυαλάδα στὰ μάτια της, συνοδευόμενη ἀπὸ μιὰ μικρὴ
διαστολὴ στὶς κόρες της. στὴν ἕκτη ὑπῆρξε μιὰ στιγμιαία ἀκαμψία. στὴν ἕβδομη τὰ βλέϕαρά της ἄρχισαν
νὰ κλείνουν. στὴ δέκατη τὰ μάτια της ἦταν κλειστὰ κι
ἡ ἀναπνοή της πιὸ ἀργὴ καὶ βαθιὰ ἀπ ᾽τὸ συνηθισμένο.
Προσπαθοῦσα, καθὼς τὴν παρατηροῦσα, νὰ διατηρῶ τὴν
ἐπιστημονικὴ ἠρεμία μου, ἀλλὰ μὲ διακατεῖχε μιὰ ἀνόητη ἀναίτια ταραχή. Πιστεύω πὼς τὴν ἔκρυβα, ἀλλὰ αἰσθανόμουν ὅπως αἰσθάνεται ἕνα παιδὶ στὸ σκοτάδι. Μοῦ
ἦταν ἀδύνατο νὰ πιστέψω ὅτι ἤμουν ἀκόμη εὐάλωτος
σὲ τέτοιες ἀδυναμίες.
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—Εἶναι ὑπνωτισμένη, εἶπε ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα.
— Κοιμᾶται! ϕώναξα.
— Ξυπνῆστε την τότε!
Τὴν τράβηξα ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τῆς ϕώναξα στὸ
ἀϕτί. θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ νεκρὴ ἀπὸ τὴν ἐντύπωση
ποὺ σχημάτιζα. Τὸ σῶμα της ἦταν ἐκεῖ, στὴ βελούδινη
πολυθρόνα. Τὰ ὄργανά της λειτουργοῦσαν – ἡ καρδιά της,
οἱ πνεύμονές της. ᾽αλλὰ ἡ ψυχή της...! Εἶχε γλιστρήσει
κάπου μακριά μας. Ποῦ νὰ εἶχε πάει; Ποιά δύναμη τὴν
εἶχε ἀπομακρύνει; ῎ημουν σαστισμένος κι ἐνοχλημένος.
— αὐτὸ ὅσον ἀϕορᾶ τὸν ὑπνωτιστικὸ ὕπνο, εἶπε ἡ
δεσποινὶς Πενκλόζα. σχετικὰ μὲ τὴν ὑποβολή, ὅ,τι κι
ἂν ὑποδείξω στὴ δεσποινίδα Μάρντεν, θὰ τὸ κάνει ἀλάνθαστα, ἀσχέτως ἂν θὰ τὸ κάνω τώρα ἢ ἀϕοῦ ξυπνήσει
ἀπὸ τὸ λήθαργό της. θέλετε ἀπόδειξη καὶ γι᾽ αὐτό;
— ᾽ασϕαλῶς, εἶπα.
— θὰ τὴν ἔχετε.
Εἶδα ἕνα χαμόγελο ν ᾽ἁπλώνεται στὸ πρόσωπό της,
σὰ νά ᾽χε περάσει ἀπ ᾽τὸ μυαλό της μιὰ ἀστεία σκέψη.
῎Εσκυψε καὶ ψιθύρισε γιὰ λίγο στ ᾽ἀϕτὶ τῆς μνηστῆς μου.
῾η ῎αγκαθα, ποὺ εἶχε κωϕεύσει στὶς ἐπίμονες προσπάθειές μου, ἔγνεψε καταϕατικὰ καθὼς τὴν ἄκουγε.
— Ξύπνα! ϕώναξε ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα χτυπώντας τὸ δεκανίκι της στὸ πάτωμα.
Τὰ μάτια ἄνοιξαν, ἡ γυαλάδα τους διαλύθηκε ἀργὰ
καὶ ἡ ψυχή της ϕάνηκε νὰ ἔχει ἐπανέλθει.
Φύγαμε νωρίς. ῾η ῎αγκαθα δὲν εἶχε ταραχτεῖ καθόλου ἀπὸ τὴν ἀλλόκοτη ἐμπειρία της, ἀλλὰ ἐγὼ ἤμουν
νευρικὸς καὶ ἐπηρεασμένος, ἀνήμπορος ν ᾽ ἀκούσω ἢ ν ᾽
ἀπαντήσω στὸν καταιγισμὸ τῶν σχολίων ποὺ ἔκανε γιὰ
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χάρη μου ὁ Οὐίλσον. Καθὼς τὴν καληνύχτιζα, ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα μοῦ ἔβαλε στὸ χέρι ἕνα κομμάτι χαρτί.
—συγχωρῆστε με σᾶς παρακαλῶ, εἶπε, ἂν προσπαθῶ νὰ ξεπεράσω τὸ σκεπτικισμό σας. Διαβάστε αὐτὸ
τὸ σημείωμα στὶς δέκα αὔριο τὸ πρωί. Εἶναι ἕνα μικρὸ
προσωπικὸ τέστ.
Δὲ μπορῶ νὰ ϕανταστῶ τί ἐννοοῦσε, ἀλλὰ τὸ σημείωμα εἶναι ἐδῶ καὶ θὰ τὸ διαβάσω ὅπως μοῦ ὑπέδειξε. Τὸ κεϕάλι μου μὲ πονάει κι ἔχω γράψει ἀρκετὰ
γι᾽ἀπόψε. ᾽αλλὰ τολμῶ νὰ πῶ ὅτι αὐτὸ ποὺ δείχνει τόσο ἀνεξήγητο θὰ πάρει τελικὰ μιὰ τελείως διαϕορετικὴ μορϕή. Δὲ θὰ παραδώσω τὰ πιστεύω μου χωρὶς νὰ
τὸ παλέψω.
25 Μαρτίου: Εἶμαι κατάπληκτος, μπερδεμένος. Εἶναι

προϕανὲς ὅτι πρέπει ν ᾽ἀναθεωρήσω τὴν ἄποψή μου γιὰ
τὸ θέμα. ᾽αλλὰ πρῶτα ἐπιτρέψτε μου νὰ παραθέσω τὰ
ὅσα συνέβησαν:
Εἶχα τελειώσει τὸ πρόγευμά μου καὶ κοίταγα μερικὰ διαγράμματα μὲ τὰ ὁποῖα πρόκειται νὰ συνοδεύσω μιὰ διάλεξή μου, ὅταν μπῆκε ἡ οἰκονόμος μου καὶ
μοῦ εἶπε ὅτι ἡ ῎αγκαθα ἦταν στὸ γραϕεῖο μου καὶ ἤθελε νὰ μὲ δεῖ ἐπειγόντως. ῎Εριξα μιὰ ματιὰ στὸ ρολόι
καὶ εἶδα μὲ ἔκπληξη ὅτι ἦταν μόλις ἐννιάμισι.
῞Οταν μπῆκα στὸ δωμάτιο, στεκόταν πάνω στὸ χαλάκι τοῦ τζακιοῦ καὶ μὲ κοίταζε. Κάτι στὴ στάση της
μὲ πάγωσε καὶ συγκράτησα τὶς λέξεις ποὺ ἀνέβαιναν
στὰ χείλη μου. Τὸ βέλο της ἦταν μισοκατεβασμένο, ἀλλὰ μποροῦσα νὰ διακρίνω ὅτι ἦταν χλομὴ καὶ τὸ χαμόγελό της βεβιασμένο.
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— ῎Οστεν, εἶπε, ἦρθα νὰ σοῦ πῶ ὅτι ὁ ἀρραβώνας
μας διαλύεται.
῎Ενιωσα τὰ πόδια μου νὰ μὴ μὲ κρατᾶνε. Πιστεύω
ὅτι κυριολεκτικὰ ἔπαψαν νὰ μὲ κρατᾶνε. Ξέρω ὅτι βρέθηκα νὰ ἔχω ἀκουμπήσει στὴ βιβλιοθήκη ἀναζητώντας
στήριγμα.
—Μά... μά..., ψέλλισα. Εἶναι πολὺ ξαϕνικό, ῎αγκαθα.
— ναί, ῎Οστεν, ἦρθα νὰ σοῦ πῶ ὅτι ὁ ἀρραβώνας
μας διαλύεται.
— Μά, ἀναϕώνησα, κάποια ἐξήγηση πρέπει νὰ μοῦ
δώσεις. Δὲ σ ᾽ἀναγνωρίζω, ῎αγκαθα. Πές μου τί ἔκανα
ποὺ νὰ σὲ πρόσβαλε.
—Χωρίζουμε, ῎Οστεν.
— Μὰ γιατί; Κάπου πρέπει νὰ μ᾽ἔχεις παρεξηγήσει, ῎αγκαθα. ῎Ισως νὰ σοῦ εἶπαν κανένα ψέμα γιὰ μένα. ῍η ἴσως νὰ μὴν κατάλαβες σωστὰ κάτι ποὺ σοῦ εἶπα. Πές μου τί εἶναι καὶ θὰ διορθωθεῖ ἀμέσως μὲ μιὰ
λέξη.
—Πρέπει νὰ θεωρήσεις ὅτι ὁ ἀρραβώνας μας δὲν
ὑπάρχει πιά.
— Μὰ χθὲς τὸ βράδυ χωρίσαμε χωρὶς κὰν τὴν παραμικρὴ διαϕωνία. Τί μπορεῖ νὰ συνέβη στὸ μεταξὺ ποὺ
νὰ σ ᾽ ἐπηρέασε τόσο; Πρέπει νὰ εἶναι κάτι ποὺ ἔγινε
χθὲς τὸ βράδυ. Τὸ ξανασκέϕτηκες καὶ σ ᾽ἐνόχλησε ἡ συμπεριϕορά μου. ῾Ο ὑπνωτισμὸς ἦταν; σὲ πείραξε ποὺ
ἐπέτρεψα σ ᾽ ἐκείνη τὴ γυναίκα νὰ χρησιμοποιήσει τὶς
δυνάμεις της πάνω σου; Ξέρεις ὅτι μὲ τὸ παραμικρὸ σημάδι πὼς κάτι δὲν πήγαινε καλὰ θὰ παρενέβαινα.
—Εἶναι μάταιο, ῎Οστεν. Τελείωσε.
῾η ϕωνή της ἦταν παγερὴ καὶ συγκρατημένη· τὸ
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ὕϕος της ἀλλόκοτα τυπικὸ καὶ σκληρό. Μοῦ ἔδινε τὴν
ἐντύπωση πὼς ἦταν ἀπολύτως ἀποϕασισμένη νὰ μὴν
παρασυρθεῖ σ ᾽ἐπιχειρήματα ἢ ἐξηγήσεις. ῞Οσο γιὰ μένα, ἔτρεμα ἀπ ᾽τὴν ταραχή μου κι ἀπέϕευγα τὸ βλέμμα
της γιατὶ ντρεπόμουν μήπως κι ἔβλεπε τὴν ἀδυναμία
μου νὰ ἐλέγξω τὰ συναισθήματά μου.
—Πρέπει νὰ ξέρεις τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ μένα! ξέσπασα. Εἶναι τὸ γκρέμισμα ὅλων τῶν ἐλπίδων μου καὶ
ἡ καταστροϕὴ τῆς ζωῆς μου! Δὲ θὰ μοῦ ἐπιβάλεις μιὰ
τέτοια τιμωρία χωρὶς νὰ μ᾽ἀκούσεις. θὰ μοῦ πεῖς τί συμβαίνει. ᾽αναλογίσου πόσο ἀδύνατο θὰ ἦταν γιὰ μένα νὰ
σοῦ ϕερθῶ ἔτσι, κάτω ἀπὸ οἱεσδήποτε συνθῆκες. Γιὰ
τ ᾽ ὄνομα τοῦ θεοῦ, ῎αγκαθα, πές μου τί ἔχω κάνει!
Μὲ προσπέρασε χωρὶς νὰ πεῖ λέξη κι ἄνοιξε τὴν
πόρτα.
—Εἶναι μάταιο, ῎Οστεν, εἶπε. θεώρησε τὸν ἀρραβώνα μας λήξαντα.
Τὴν ἑπόμενη στιγμὴ εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸ γραϕεῖο, καὶ
πρὶν συνέλθω ἀρκετὰ γιὰ νὰ τὴν ἀκολουθήσω, ἄκουσα
τὴν πόρτα τοῦ χὸλ νὰ κλείνει πίσω της.
῎Ετρεξα στὸ δωμάτιό μου γιὰ ν ᾽ἀλλάξω σακάκι μὲ
πρόθεση νὰ πάω στὸ σπίτι τῆς κυρίας Μάρντεν γιὰ νὰ
μάθω ἀπὸ ἐκείνη ποιά μπορεῖ νὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς δυστυχίας μου. ῎ημουν τόσο ταραγμένος ποὺ δὲ μποροῦσα
νὰ δέσω τὰ κορδόνια τῶν παπουτσιῶν μου. Δὲ θὰ ξεχάσω ποτὲ ἐκεῖνα τὰ δέκα ϕρικτὰ λεπτά. Μόλις εἶχα ϕορέσει τὸ παλτό μου, ὅταν τὸ ρολόι στὸ περβάζι τοῦ τζακιοῦ σήμανε δέκα.
Δέκα! συνέδεσα τὸ γεγονὸς μὲ τὸ σημείωμα τῆς
δεσποινίδος Πενκλόζα. βρισκόταν πάνω στὸ τραπέζι,
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μπροστά μου, καὶ τὸ ἄνοιξα. ῏ηταν γραμμένο μὲ μολύβι
καὶ μ᾽ ἕναν περίεργο πλαγιαστὸ γραϕικὸ χαρακτήρα.
᾽Αγαπητέ μου καθηγητὰ Γκιλρόι [ἔγραϕε]: Συγχωρῆστε, παρακαλῶ, τὸν προσωπικὸ χαρακτήρα τῆς δοκιμασίας στὴν ὁποία σᾶς ὑποβάλλω. ῾Ο καθηγητὴς Οὐίλσον μοῦ ἀνέϕερε τυχαῖα τὴ σχέση ἀνάμεσα σὲ σᾶς καὶ
στὴν ἐθελόντρια τοῦ ἀποψινοῦ πειράματός μου, δίνοντάς
μου τὴν εὐκαιρία νὰ σκεϕτῶ ὅτι τίποτα δὲ θὰ ἦταν πειστικότερο γιὰ σᾶς ἀπὸ τὸ νὰ κατάϕερνα νὰ ὑποβάλω
στὴ δεσποινίδα Μάρντεν πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς ἐπισκεϕτεῖ στὶς ἐννιὰ καὶ μισὴ αὔριο τὸ πρωὶ καὶ ν ᾽ἀκυρώσει τὸν ἀρραβώνα σας γιὰ μισὴ ὥρα περίπου. ῾Η ἐπιστήμη εἶναι τόσο αὐστηρή, ὥστε ἦταν δύσκολο νὰ βρῶ
ἕνα ἐπαρκὲς τέστ, ἀλλὰ εἶμαι βέβαιη ὅτι αὐτὴ τουλάχιστον εἶναι μιὰ ἐνέργεια ποὺ θὰ ἦταν ἐξαιρετικὰ ἀπίθανο νὰ κάνει μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή της. Ξεχάστε
ὅ,τι κι ἂν σᾶς εἶπε, μιὰ καὶ ἡ ἴδια δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μ ᾽αὐτά, καὶ σίγουρα δὲ θὰ θυμᾶται τὸ παραμικρό.
Γράϕω αὐτὸ τὸ σημείωμα γιὰ νὰ συντομεύσω τὴν ἀγωνία σας καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὲ συγχωρέσετε
γιὰ τὴ στιγμιαία δυστυχία ποὺ ἡ παρέμβασή μου πρέπει νὰ σᾶς προκάλεσε.
Εἰλικρινὰ ὑμέτερη,
῎Ελεν Πενκλόζα

Πραγματικά, ὅταν διάβασα τὸ σημείωμα, ἡ ἀνακούϕισή μου ἦταν τέτοια ποὺ δὲν εἶχα διάθεση οὔτε νὰ θυμώσω. ῏ηταν μιὰ αὐθαιρεσία σὲ βάρος μου. Καὶ ϕυσικὰ
πρόδιδε ἕνα ὑπερβολικὸ θράσος ἐκ μέρους μιᾶς κυρίας
τὴν ὁποία εἶχα μόλις γνωρίσει, ἀλλὰ στὸ κάτω-κάτω
ἐγὼ τὴν εἶχα προκαλέσει μὲ τὸ σκεπτικισμό μου. ῎Ισως
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νὰ ἦταν, ὅπως εἶχε πεῖ, λίγο δύσκολο νὰ σκεϕτεῖ μιὰ
δοκιμασία ποὺ θὰ μὲ ἱκανοποιοῦσε.
Καὶ εἶχε ἐπιλέξει αὐτήν. Δὲν ὑπῆρχε καμιὰ ἀμϕιβολία ὡς πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα. σὲ ὅ,τι μὲ ἀϕορᾶ, ἡ ὑπνωτιστικὴ ὑποβολὴ εἶχε ἀποδειχθεῖ. ᾽απὸ ᾽δῶ καὶ πέρα θὰ
κατεῖχε τὴ θέση της ἀνάμεσα στὰ ἄλλα γεγονότα τῆς
ζωῆς. Τὸ ὅτι ἡ ῎αγκαθα, ἡ ὁποία ἀπ ᾽ὅλες τὶς γυναῖκες
ποὺ γνωρίζω ἔχει τὸ πιὸ ἰσορροπημένο μυαλό, εἶχε ϕτάσει νὰ συμπεριϕερθεῖ σὰν ἄβουλο πλάσμα, ἦταν ἀναμϕισβήτητο. ῞Ενα ἄτομο τὴν εἶχε καθοδηγήσει ἀπὸ μακριά,
ὅπως ἀκριβῶς θὰ καθοδηγοῦσε μιὰ τορπίλη ἕνας μηχανικός. Μιὰ δεύτερη ψυχὴ εἶχε εἰσβάλει μέσα της, εἶχε
παραμερίσει τὴ δική της καὶ εἶχε καταλάβει τὸ μηχανισμὸ λειτουργίας της λέγοντας: «θὰ σὲ κατευθύνω ἐγὼ
γιὰ μισὴ ὥρα». Καὶ ἡ ῎αγκαθα θὰ πρέπει νὰ μὴν εἶχε
συναίσθηση τῶν κινήσεών της ἀκόμη κι ὅταν ἐρχόταν
ἢ ἔϕευγε ἀπὸ τὸ σπίτι μου. θὰ εἶχε ἐπιστρέψει ἀσϕαλὴς
στὸ δικό της σὲ μιὰ τέτοια κατάσταση; ῎Εβαλα τὸ καπέλο μου καὶ πῆγα νὰ δῶ ἂν ἦταν καλά.
ναί. ῏ηταν στὸ σπίτι της. Τὴ βρῆκα καθισμένη στὸ
σαλόνι μ᾽ ἕνα βιβλίο στὰ γόνατά της.
—Πολὺ πρωινὸς ἐπισκέπτης εἶσαι, ῎Οστεν, εἶπε
χαμογελώντας.
— Κι ἐσὺ ἤσουν ἀκόμη πιὸ πρωινή, ἀπάντησα.
Μὲ κοίταξε σαστισμένη.
—Τί ἐννοεῖς; ρώτησε.
— βγῆκες καθόλου σήμερα;
— ῎Οχι, ϕυσικὰ καὶ ὄχι.
— ῎αγκαθα, εἶπα σοβαρά, θὰ σὲ πείραζε νὰ μοῦ πεῖς
τί ἀκριβῶς ἔχεις κάνει ἀπ ᾽τὸ πρωί;
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Γέλασε μὲ τὴν ἐπιμονή μου.
— ῎Εχεις πάρει τὸ ἐπαγγελματικό σου ὕϕος, ῎Οστεν.
αὐτὰ παθαίνει μιὰ γυναίκα ὅταν εἶναι ἀρραβωνιασμένη μ᾽ἐπιστήμονα. Πάντως θὰ σοῦ πῶ, ἂν καὶ δὲ μπορῶ νὰ ϕανταστῶ γιατί μὲ ρωτᾶς. σηκώθηκα στὶς ὀχτώ.
Προγευμάτισα στὶς ὀχτὼ καὶ μισή. ῏ηρθα στὸ σαλόνι
στὶς ἐννιὰ παρὰ δέκα κι ἄρχισα νὰ διαβάζω τὰ ᾽Απομνημονεύματα τῆς Μαντὰμ ντὲ Ρεμισά.2 Μετὰ ἀπὸ μερικὰ λεπτὰ προσέβαλα ἄσχημα τὴ Γαλλίδα συγγραϕέα
γιατὶ ἀποκοιμήθηκα διαβάζοντας τὸ βιβλίο της, καὶ
παράλληλα ἔκανα μιὰ μεγάλη ϕιλοϕρόνηση σὲ σένα
γιατὶ σὲ ὀνειρεύτηκα. Ξύπνησα μόλις πρὶν ἀπὸ μερικὰ
λεπτά.
— Καὶ βρισκόσουν ἐκεῖ ποὺ ἤσουν νωρίτερα;
—Ποῦ ἀλλοῦ θὰ βρισκόμουν;
— θὰ σὲ πείραζε νὰ μοῦ πεῖς, ῎αγκαθα, τί ἦταν
ἐκεῖνο ποὺ ὀνειρεύτηκες σχετικὰ μὲ μένα; Δὲ σὲ ρωτάω
ἀπὸ ἁπλὴ περιέργεια.
— ῾απλῶς εἶχα τὴν ἀόριστη ἐντύπωση ὅτι σὲ εἶδα
στὸν ὕπνο μου. Δὲ μπορῶ νὰ θυμηθῶ κάτι τὸ συγκεκριμένο.
— ῍αν δὲ βγῆκες σήμερα ἀπὸ τὸ σπίτι, ῎αγκαθα,
πῶς γίνεται καὶ τὰ παπούτσια σου εἶναι σκονισμένα;
῞Ενα πληγωμένο ὕϕος ἁπλώθηκε στὸ πρόσωπό της.
—Εἰλικρινά, ῎Οστεν, δὲν ξέρω τί σ ᾽ἔχει πιάσει σήμερα τὸ πρωί. θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι ἀμϕισβητεῖς τὰ λόγια μου. ῍αν τὰ παπούτσια μου εἶναι σκονισμένα, θὰ ὀϕεί2. Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes de Rémusat:
Γαλλίδα λογοτέχνης (1780-1821) γνωστὴ ἀπὸ τὰ ἡμερολόγιά της.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ

289

λεται ϕυσικὰ στὸ ὅτι ἔχω ϕορέσει ἕνα ζευγάρι ποὺ ἡ
καμαριέρα δὲν ἔχει καθαρίσει.
῏ηταν ἀπολύτως προϕανὲς ὅτι δὲ γνώριζε τὸ παραμικρὸ ἀπ ᾽ὅσα εἶχαν συμβεῖ, καὶ σκέϕτηκα ὅτι τελικὰ ἴσως νὰ ἦταν καλύτερα νὰ μὴν τὴ διαϕωτίσω. Μπορεῖ νὰ τὴν τρόμαζε καὶ δὲ θὰ χρησίμευε σὲ τίποτα, ἀπ ᾽
ὅσο μποροῦσα νὰ καταλάβω. Γι᾽αὐτὸ καὶ δὲν ἔδωσα συνέχεια στὸ θέμα κι ἔϕυγα μετὰ ἀπὸ λίγο γιὰ νὰ πάω
γιὰ τὴ διάλεξή μου.
Εἶμαι ὅμως ἀϕάνταστα ἐντυπωσιασμένος. ῾Ο ὁρίζοντας τῶν ἐπιστημονικῶν δυνατοτήτων μου ἔχει διευρυνθεῖ ξαϕνικὰ ἀϕάνταστα. Δὲν ἀπορῶ πιὰ γιὰ τὴ δαιμονικὴ ἐνεργητικότητα καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ Οὐίλσον. Ποιός δὲ θὰ ἐργαζόταν μὲ πάθος ἔχοντας ἀνοιχτὸ
μπροστά του ἕνα τόσο εὐρὺ παρθένο πεδίο; ῎Εχω νιώσει νὰ κυριεύομαι ἀπὸ ἀγαλλίαση βλέποντας κάτω ἀπὸ
ἕναν τριακοσάρι ϕακὸ τὸ καινοϕανὲς σχῆμα τοῦ κλεονίου ἢ τὴ μικρὴ ἰδιαιτερότητα μιᾶς μυϊκῆς ἴνας. Πόσο
ἀσήμαντες μοῦ ϕαίνονται αὐτὲς οἱ ἔρευνες σὲ σύγκριση μ᾽ αὐτὴν-ἐδῶ, ποὺ ἀγγίζει τὶς ἴδιες τὶς ρίζες τῆς
ζωῆς καὶ τὴ ϕύση τῆς ψυχῆς! Πάντα ἀντιμετώπιζα τὸ
πνεῦμα σὰν προϊὸν τῆς ὕλης. ῾Ο ἐγκέϕαλος, σκεϕτόμουν, ἐκκρίνει τὴ σκέψη ὅπως τὸ συκώτι τὴ χολή. ᾽αλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ συμβαίνει αὐτὸ ὅταν βλέπω τὸ νοῦ
νὰ λειτουργεῖ ἀπὸ ἀπόσταση καὶ νὰ παίζει μὲ τὴν ὕλη
ὅπως ὁ μουσικὸς μὲ τὸ βιολί; Δὲν εἶναι συνεπῶς τὸ
σῶμα ποὺ ἐνεργοποιεῖ τὴν ψυχή· εἶναι τὸ ἄβουλο ὄργανο μέσω τοῦ ὁποίου ἐκϕράζεται τὸ πνεῦμα. Δὲν ἐνεργοποιεῖ ὁ ἀνεμόμυλος τὸν ἄνεμο, ἀλλὰ ἁπλῶς ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξή του. ῏ηταν κάτι ἀντίθετο στὸν τρόπο
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σκέψης μου, ἀλλὰ ἦταν ἀναμϕισβήτητα πιθανὸ καὶ ἄξιο
ἔρευνας.
Καὶ γιατί νὰ μὴν τὸ ἐρευνήσω; Διαπιστώνω ὅτι μὲ
χθεσινὴ ἡμερομηνία ἔγραϕα: « ῍αν ἔβλεπα κάτι σίγουρο
καὶ συγκεκριμένο, μπορεῖ καὶ νὰ ἔμπαινα στὸν πειρασμὸ νὰ τὸ προσεγγίσω ἀπὸ τὴ ϕυσιολογικὴ σκοπιά».
Τὸ τὲστ ἔγινε καὶ θὰ κρατήσω τὸ λόγο μου. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ ἔρευνα θὰ ἔχει ἀπέραντο ἐνδιαϕέρον. Μερικοὶ συνάδελϕοί μου μπορεῖ καὶ νὰ μὲ στραβοκοιτάξουν,
γιατὶ ἡ ἐπιστήμη βρίθει ἀπὸ παράλογες προκαταλήψεις,
ἀλλὰ ἂν ὁ Οὐίλσον ἔχει τὸ θάρρος τῶν ἀπόψεών του,
μπορῶ νὰ τὸ ἔχω κι ἐγώ. θὰ πάω νὰ τὸν βρῶ αὔριο τὸ
πρωί – καὶ αὐτὸν καὶ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. ῍αν εἶναι ἱκανὴ γιὰ τόσα, εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι ἱκανὴ καὶ γιὰ
περισσότερα.

ΙΙ

26 Μαρτίου: ῾Ο Οὐίλσον καταχάρηκε, ὅπως εἶχα προβλέψει, μὲ τὴ μεταστροϕή μου, καὶ ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα ἦταν ἐπίσης, διακριτικά, πανευτυχὴς γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πειράματός της. Εἶναι παράξενο πόσο ἀσήμαντο καὶ ἄχρωμο πλάσμα εἶναι ὅταν δὲ χρησιμοποιεῖ
τὶς δυνάμεις της! ᾽ακόμη καὶ τὸ νὰ μιλάει γι᾽αὐτές, τῆς
προσδίδει λάμψη καὶ ζωντάνια. Δείχνει νὰ τρέϕει ἕνα
ἰδιαίτερο ἐνδιαϕέρον γιὰ μένα. Δὲ μπορῶ νὰ μὴν παρατηρῶ τὸν τρόπο ποὺ μὲ κοιτάζει.
Εἴχαμε μιὰν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαϕέρουσα συζήτηση σχετικὰ μὲ τὶς δυνάμεις της. Καὶ καλὸ εἶναι νὰ καταγράψω
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τὶς ἀπόψεις της, ἂν καὶ δὲν εἶναι σὲ θέση ϕυσικὰ νὰ
διεκδικήσουν ὁποιοδήποτε ἐπιστημονικὸ βάρος.
— βρίσκεστε ἀκόμα στὶς παρυϕὲς τοῦ θέματος, εἶπε ὅταν τῆς ἐξέϕρασα τὸ θαυμασμό μου γιὰ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἀπόδειξη ὑποβολῆς ποὺ μοῦ εἶχε δώσει. Δὲν
ἀσκοῦσα καμιὰ ἄμεση ἐπιρροὴ στὴ δεσποινίδα Μάρντεν
ὅταν σᾶς ἐπισκέϕτηκε. Οὔτε κὰν τὴ σκεϕτόμουν ἐκεῖνο
τὸ πρωί. αὐτὸ ποὺ ἔκανα ἦταν νὰ ρυθμίσω τὴ σκέψη της
ὅπως ρυθμίζω τὸ ξυπνητήρι ἑνὸς ρολογιοῦ ὥστε τὴν καθορισμένη ὥρα νὰ χτυπήσει ἀπὸ μόνο του. ῍αν τὸ εἶχα
προγραμματίσει γιὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι μῆνες ἀντὶ γιὰ δώδεκα ὧρες, θὰ συνέβαινε τὸ ἴδιο.
— Κι ἂν ἡ ἐντολὴ ἦταν νὰ μὲ δολοϕονήσει;
— θὰ τὸ εἶχε κάνει, σίγουρα.
— Μὰ πρόκειται γιὰ ϕοβερὴ δύναμη! ἀναϕώνησα.
—Εἶναι, ὅπως λέτε, ϕοβερὴ δύναμη, ἀπάντησε σοβαρά, κι ὅσο περισσότερο τὴ γνωρίζετε, τόσο ϕοβερότερη θὰ σᾶς ϕαίνεται.
— Μπορῶ νὰ ρωτήσω, εἶπα, τί ἐννοούσατε ὅταν
ἀναϕέρατε ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ὑποβολῆς κινεῖται στὶς
παρυϕὲς τοῦ ϕαινομένου; Τί θὰ θεωρούσατε βασικὸ
εἶδος;
— θὰ προτιμοῦσα νὰ μὴ σᾶς πῶ.
Ξαϕνιάστηκα ἀπὸ τὴν κατηγορηματικότητα τῆς
ἀπάντησής της.
— Καταλαβαίνετε, εἶπα, πὼς δὲν εἶναι ἀπὸ περιέργεια ποὺ ρωτάω ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἴσως βρῶ κάποια ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση γιὰ τὰ ὅσα μοῦ ἀποκαλύπτετε.
—Εἰλικρινά, καθηγητὰ Γκιλρόι, εἶπε, δὲ μ᾽ἐνδια-
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ϕέρει καθόλου ἡ ἐπιστήμη, οὔτε καὶ μ᾽ ἐνδιαϕέρει ἂν
μποροῦν νὰ προσδιοριστοῦν ἢ ὄχι αὐτὲς οἱ δυνάμεις.
— Μὰ ἤλπιζα ——
— ῎α, αὐτὸ εἶναι τελείως ἄλλο, διαϕορετικὸ ζήτημα. ῍αν τὸ ἀναγάγετε σὲ προσωπικὸ θέμα, εἶπε μ᾽ἕνα
ἀπὸ τὰ γλυκύτερα χαμόγελά της, θὰ εἶμαι ἰδιαίτερα εὐτυχὴς νὰ σᾶς πῶ ὅλα ὅσα θέλετε νὰ μάθετε. Γιά νὰ δοῦμε· τί μὲ ρωτήσατε; ῎Ω, γιὰ τὸ εὖρος τῶν δυνάμεων. ῾Ο
καθηγητὴς Οὐίλσον δὲ θὰ τὶς πιστέψει, ἀλλὰ αὐτὸ δὲ
σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιτύχει κανεὶς νὰ ἐπιβληθεῖ πλήρως στὸ ἄτομο ποὺ ἐπιθυμεῖ – ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ϕυσικὰ ὅτι πρόκειται γιὰ καλὸ δέκτη. θὰ μποροῦσε νὰ τὸν κάνει ὅ,τι
θέλει.
—Χωρὶς ἐκεῖνος νὰ τὸ γνωρίζει;
— ᾽Εξαρτᾶται. ῍αν ἡ ἐπιβολὴ ἦταν πολὺ ἰσχυρή, δὲ
θὰ γνώριζε τίποτα περισσότερο ἀπ ᾽ὅσα ἡ δεσποινὶς Μάρντεν ὅταν ἦρθε καὶ σᾶς τρόμαξε τόσο πολύ. ῎η, ἂν ἡ
ἐπιρροὴ ἦταν λιγότερο ἰσχυρή, μπορεῖ καὶ νὰ ἔχει συναίσθηση τοῦ τί κάνει ἀλλὰ νὰ εἶναι τελείως ἀνίκανος
νὰ μὴν τὸ κάνει.
— θὰ ἔχει χάσει δηλαδὴ τὴ βούλησή του;
— θὰ ἔχει ὑπερκαλυϕθεῖ ἀπὸ μία ἰσχυρότερη.
—Τὸ ἔχετε ἐπιτύχει ποτὲ αὐτό;
— ᾽αρκετὲς ϕορές.
—Τόσο ἰσχυρὴ εἶναι λοιπὸν ἡ βούλησή σας;
— Δὲν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπ ᾽αὐτό. Εἶναι πολλοὶ ποὺ
ἔχουν ἰσχυρὴ βούληση, ἡ ὁποία ὅμως δὲν εἶναι μεταβιβάσιμη. Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ τὴν προεκτείνεις σ ᾽ἄλλο ἄτομο καὶ νὰ ὑποκαταστήσεις τὴ δική
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του. ῎Εχω διαπιστώσει ὅτι ἡ ἐπιβολὴ ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὴ σωματικὴ δύναμη καὶ τὴν ὑγεία του.
—Πρακτικά, στέλνετε τὴν ψυχή σας στὸ σῶμα ἑνὸς
ἄλλου ἀτόμου.
— θὰ μπορούσατε νὰ τὸ θέσετε κι ἔτσι.
— Καὶ τὸ δικό σας σῶμα τί κάνει;
— ῾απλῶς περιέρχεται σὲ μιὰ σχετικὰ ληθαργικὴ
κατάσταση.
— Καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία
σας; ρώτησα.
— ῎Ισως ἕνας μικρός. Πρέπει νὰ προσέχετε κάθε
ϕορὰ ποὺ μεταϕέρεστε σ ᾽ἄλλο ἄτομο· διαϕορετικὰ ἴσως
δυσκολευτεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροϕῆς. Πρέπει πάντα νὰ διατηρεῖτε τὴ σύνδεση. Φοβᾶμαι ὅτι ἐκϕράζομαι πολὺ ἄσχημα, καθηγητὰ Γκιλρόι, ἀλλὰ βεβαίως δὲ γνωρίζω πῶς νὰ θέτω τὰ θέματα αὐτὰ μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο. ῾απλῶς σᾶς παραθέτω τὶς ἐμπειρίες
καὶ τὶς ἐξηγήσεις μου.
Διαβάζω καὶ ξαναδιαβάζω τὶς σημειώσεις αὐτὲς
μὲ τὴν ἡσυχία μου κι ἀπορῶ μὲ τὸν ἑαυτό μου! αὐτὸς
εἶναι ὁ ῎Οστεν Γκιλρόι, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει διακριθεῖ
γιὰ τὴ σκληρὴ λογική του καὶ τὴν προσήλωσή του στὰ
γεγονότα; ᾽Επαναλαμβάνω ἐδῶ ἐπὶ λέξει τὶς ϕλυαρίες
μιᾶς γυναίκας ἡ ὁποία λέει πῶς μπορεῖ καὶ προεκτείνει
τὴν ψυχή της ἀπὸ τὸ σῶμα της καὶ πῶς, ἐνῶ ἐκείνη
βρίσκεται σὲ ληθαργικὴ κατάσταση, μπορεῖ νὰ ἐλέγχει
ἀπὸ μακριὰ τὶς πράξεις ἄλλων. ῍αν τὸ ἀποδέχομαι; α
᾽ σϕαλῶς καὶ ὄχι. Πρέπει νὰ τὸ ἀποδείξει ξανὰ καὶ ξανὰ πρὶν
ὑποκύψω. ᾽αλλὰ ἂν κι ἐξακολουθῶ νὰ παραμένω σκεπτικιστής, ἔχω πάψει τουλάχιστον νὰ τὸ χλευάζω. Εἶναι
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νὰ κάνουμε ἕνα πείραμα ἀπόψε καὶ θὰ δοκιμάσει νὰ δεῖ
ἂν μπορεῖ νὰ μὲ ὑπνωτίσει. ῍αν τὰ καταϕέρει, θὰ εἶναι
μιὰ θαυμάσια ἀϕετηρία γιὰ τὴν ἔρευνά μας. Κανένας δὲ
μπορεῖ ἄλλωστε νὰ κατηγορήσει ἐμένα γιὰ συνέργεια.
῍αν δὲ μπορέσει, πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε
ἕνα ὑποκείμενο ποὺ θὰ εἶναι σὰν τὴ γυναίκα τοῦ Καίσαρα. ῾Ο Οὐίλσον εἶναι τελείως ἀκατάλληλος.
10.00 μ.μ.: νομίζω ὅτι εἶμαι στὸ κατώϕλι μιᾶς κοσμοϊ-

στορικῆς ἔρευνας. Τὸ νὰ ἔχω τὴ δυνατότητα νὰ μελετῶ
αὐτὰ τὰ ϕαινόμενα ἐκ τῶν ἔσω –νὰ διαθέτω ἕναν ὀργανισμὸ ποὺ θ ᾽ἀντιδράσει καὶ ταυτόχρονα ἕναν ἐγκέϕαλο ποὺ θὰ ἐκτιμήσει καὶ θὰ κρίνει–, ἀποτελεῖ ἀσϕαλῶς
ἕνα μοναδικὸ πλεονέκτημα. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Οὐίλσον θὰ ἔδινε πέντε χρόνια ἀπ ᾽τὴ ζωή του γιὰ νὰ εἶναι
τόσο ἐπιδεκτικὸς ὅσο ἀποδείχθηκε ὅτι εἶμαι ἐγώ.
Δὲν ὑπῆρχαν ἄλλοι παρόντες ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Οὐίλσον καὶ τὴ γυναίκα του. ῎ημουν καθισμένος καὶ μὲ τὸ
κεϕάλι μου νὰ γέρνει πίσω καὶ ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα,
ποὺ στεκόταν μπροστά μου καὶ λίγο ἀριστερά, χρησιμοποιοῦσε τὶς ἴδιες κινήσεις τῶν χεριῶν της ποὺ εἶχε
χρησιμοποιήσει καὶ στὴν ῎αγκαθα. σὲ καθεμιὰ κίνησή
της ἕνα ζεστὸ ρεῦμα ἀέρα ἔμοιαζε νὰ μὲ χτυπάει, ἕνα
ρίγος νὰ μὲ διαπερνᾶ καὶ μιὰ λάμψη νὰ μὲ τυλίγει ἀπὸ
τὴν κορυϕὴ ὣς τὰ νύχια. Τὰ μάτια μου ἦταν καρϕωμένα στὸ πρόσωπο τῆς δεσποινίδος Πενκλόζα, ἀλλὰ τὰ χαρακτηριστικά της ϕάνηκαν ξαϕνικὰ νὰ θαμπώνουν καὶ
νὰ χάνονται. Μόνο τὰ μάτια της ἔνιωθα νὰ μὲ κοιτάζουν, γκρίζα, μυστηριώδη, ἀνέκϕραστα· ὁλοένα μεγάλωναν, μέχρι ποὺ μεταμορϕώθηκαν σὲ δύο ὀρεινὲς λί-
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μνες πρὸς τὶς ὁποῖες αἰσθανόμουν νὰ πέϕτω μὲ ϕοβερὴ
ταχύτητα. ᾽ανατρίχιασα, καὶ ταυτόχρονα, ἀπὸ κάποιο
βαθύτερο ἐπίπεδο σκέψης, μοῦ ἦρθε ἡ πληροϕορία πὼς
ἡ ἀνατριχίλα ἀντιπροσώπευε τὸ τρεμούλιασμα ποὺ εἶχα
παρατηρήσει στὴν ῎αγκαθα. Τὴν ἑπόμενη στιγμὴ ἔπεσα στὴν ἐπιϕάνεια τῶν λιμνῶν, ποὺ τώρα εἶχαν ἑνωθεῖ
σὲ μία, καὶ βυθίστηκα βαθιὰ στὸ νερὸ μ᾽ἕνα βουητὸ στ ᾽
ἀϕτιά μου. βυθιζόμουν βαθιά, ὅλο καὶ πιὸ βαθιά, ἀλλὰ
κάποια στιγμὴ αἰσθάνθηκα ἕνα ρεῦμα νὰ μὲ σπρώχνει
πρὸς τὰ πάνω, μέχρι ποὺ ἄρχισα νὰ βλέπω τὸ ϕῶς νὰ
διαπερνᾶ τὰ πράσινα νερά. Κόντευα νὰ ϕτάσω στὴν ἐπιϕάνεια, ὅταν ἡ λέξη «Ξύπνα!» διαπέρασε τὸ κεϕάλι μου,
καὶ ἔκπληκτος βρέθηκα πίσω στὴν πολυθρόνα μου, μὲ
τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα νὰ στηρίζεται στὸ δεκανίκι της
καὶ τὸν Οὐίλσον, μὲ τὸ σημειωματάριο στὸ χέρι του, νὰ
κοιτάζει πάνω ἀπ ᾽τὸν ὦμο της. Καμία ζάλη ἢ κούραση
δὲ μοῦ εἶχε μείνει. ᾽αντίθετα, ἂν κι ἔχει περάσει μόνο
μία ὥρα ἀπὸ τὸ πείραμα, αἰσθάνομαι τέτοια ἐγρήγορση, ὥστε νὰ θέλω περισσότερο νὰ πάω στὸ γραϕεῖο μου
παρὰ στὴν κρεβατοκάμαρά μου. βλέπω ἕναν ὁρίζοντα
ἀπὸ ἐνδιαϕέροντα πειράματα ν᾽ἁπλώνεται μπροστά μας
κι ἀνυπομονῶ νὰ ξεκινήσουν.
27 Μαρτίου: Μιὰ κενὴ μέρα, ἀϕοῦ ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα πηγαίνει μὲ τὸν Οὐίλσον καὶ τὴ γυναίκα του στοὺς
σάτονς. ῎Εχω ἀρχίσει καὶ διαβάζω τὸ Ζωώδης ῾Υπνωτισμὸς τῶν Μπινὲ καὶ Φερέ. Πόσο ἄγνωστα καὶ βαθιὰ
εἶναι τὰ νερά! ᾽αποτελέσματα, ἀποτελέσματα, ἀποτελέσματα – καὶ ἡ αἰτία ἕνα ἀπόλυτο μυστήριο. Διεγείρει
τὴ ϕαντασία μου, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ εἶμαι ἐπιϕυλα-
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κτικός. Δὲ χρειάζονται σκέψεις, σχόλια καὶ συμπεράσματα, ἀλλὰ μόνο συγκεκριμένα γεγονότα. Ξέρω ὅτι ἡ
ὑπνωτιστικὴ ὑποβολὴ εἶναι ὑπαρκτή· ξέρω ὅτι εἶμαι
εὐάλωτος στὴ δύναμη αὐτή. αὐτὴ εἶναι ἡ τωρινὴ θέση
μου. Προμηθεύτηκα ἕνα καινούργιο μεγάλο σημειωματάριο τὸ ὁποῖο θ ᾽ ἀϕιερωθεῖ πλήρως σὲ ἐπιστημονικὲς
παρατηρήσεις.
Μακρὰ συζήτηση τὸ βράδυ μὲ τὴν ῎αγκαθα καὶ τὴν
κυρία Μάρντεν γιὰ τὸ γάμο μας. νομίζουμε ὅτι οἱ καλοκαιρινὲς διακοπές (οἱ πρῶτες μέρες τους) εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχὴ γιὰ γάμο. Γιατί νὰ καθυστεροῦμε; Μ ᾽ἐνοχλοῦν ἀκόμη καὶ οἱ λίγοι μῆνες ποὺ μεσολαβοῦν. ῾Ωστόσο, ὅπως λέει ἡ κυρία Μάρντεν, ὑπάρχουν πάρα πολλὰ
πράγματα ποὺ πρέπει νὰ ταχτοποιηθοῦν.
28 Μαρτίου: ῾υπνωτίστηκα πάλι ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. ῾η ἴδια περίπου ἐμπειρία μὲ τὴν πρώτη ϕορά,
ἂν καὶ ἡ ἀναισθησία ἦρθε γρηγορότερα. βλέπε Σημειωματάριο Α γιὰ θερμοκρασία δωματίου, βαρομετρικὴ πίεση, σϕυγμὸ καὶ ἀναπνοὴ ὅπως μετρήθηκαν ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Οὐίλσον.
29 Μαρτίου: ῾υπνωτίστηκα ξανά. Λεπτομέρειες σὲ Σημειωματάριο Α.
30 Μαρτίου: Κυριακὴ καὶ κενὴ μέρα. Μ ᾽ἐνοχλεῖ ἡ ὅποια

διακοπὴ στὰ πειράματά μας. Πρὸς τὸ παρὸν περιορίζονται στὶς σωματικὲς ἀντιδράσεις στὴν ἐλαϕρά, τὴν πλήρη καὶ τὴν ὑπερβολικὴ ἀναισθησία. ᾽αργότερα ἐλπίζουμε νὰ περάσουμε στὰ ϕαινόμενα τῆς ὑποβολῆς καὶ τῆς
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ἐνάργειας. Εἶναι ϕαινόμενα ποὺ τὰ ἔχουν προκαλέσει
καθηγητὲς στὸ νανσὶ καὶ τὴ σαλπερτιὲρ σὲ γυναῖκες.
θὰ εἶναι πειστικότερο τὸ συμπέρασμα ὅταν τὸ ϕαινόμενο προκαλέσει μιὰ γυναίκα σὲ καθηγητή, μ᾽ἕναν δεύτερο καθηγητὴ ὡς μάρτυρα. Καὶ θὰ πρέπει νὰ εἶμαι τὸ
ἀντικείμενο τοῦ πειράματος – ἐγώ, ὁ σκεπτικιστής,
ὁ ὑλιστής! Τουλάχιστον ἔχω ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀϕοσίωσή
μου στὴν ἐπιστήμη εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ στὶς
προσωπικές μου ἀπόψεις. ῾η μεγαλύτερη θυσία ποὺ
ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ἡ ἀλήθεια εἶναι νὰ καταπίνουμε τὰ
λόγια μας.
῾Ο γείτονάς μου, ὁ Τσὰρλς σάντλερ, ὁ γοητευτικὸς
νεαρὸς ἀνατόμος, ἦρθε τὸ ἀπόγευμα νὰ μοῦ ἐπιστρέψει
ἕναν τόμο ἀπὸ τὰ ᾽Αρχεῖα τοῦ Βίρτσοου 3 ποὺ τοῦ εἶχα
δανείσει. Τὸν ἀποκαλῶ «νεαρό», ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕναν χρόνο μεγαλύτερός μου.
— Μαθαίνω, Γκιλρόι, εἶπε, ὅτι πειραματίζεσαι μὲ
τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. ῍αν ἤμουν στὴ θέση σου, συνέχισε ἀϕοῦ πρῶτα τὸ παραδέχτηκα, δὲ θὰ τὴν ἄϕηνα
νὰ προχωρήσει παραπάνω. θὰ μὲ θεωρήσεις ἴσως ἀγενή, ἀλλὰ θεωρῶ ὅτι εἶναι καθῆκον μου νὰ σὲ συμβουλεύσω νὰ μὴν ἔχεις πολλὰ πάρε-δῶσε μαζί της.
Τὸν ρώτησα ϕυσικὰ γιατί.
— ῾η θέση μου εἶναι τέτοια ποὺ δὲ μπορῶ νὰ μπῶ
σὲ λεπτομέρειες ὅσο ἐλεύθερα θὰ τὸ ἤθελα, εἶπε. ῾η δεσποινὶς Πενκλόζα εἶναι ϕίλη ϕίλου μου καὶ ἡ θέση μου
εἶναι λεπτή. Τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ σοῦ πῶ εἶναι τὸ ἑξῆς:
3. Virchows Archiv : Μηνιαῖο περιοδικὸ γιὰ τὴν Παθολογία
ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1847 ἀπὸ τὸν ρούντολϕ βίρτσοου.
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ὑπῆρξα ἀντικείμενο μερικῶν πειραμάτων της καὶ μοῦ
ἔχουν ἀϕήσει μιὰ πολὺ δυσάρεστη ἐντύπωση.
Δὲ γίνεται νὰ εἶχε τὴν ἀπαίτηση νὰ μείνω ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴ δήλωσή του· προσπάθησα ἐπίμονα νὰ
τοῦ ἀποσπάσω κάτι πιὸ συγκεκριμένο, ἀλλὰ ματαίως.
Εἶναι πιθανὸ νὰ ζηλεύει ἐπειδὴ πῆρα τὴ θέση του; ῍η
ἀνήκει στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐπιστήμης ποὺ αἰσθάνονται
προσωπικὰ θιγμένοι ὅταν τὰ γεγονότα δὲ συμβαδίζουν
μὲ τὶς ἀπόψεις τους; Δὲ μπορεῖ νὰ πιστεύει στὰ σοβαρὰ
ὅτι ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἔχει κάποια ἀόριστα παράπονα θὰ
πρέπει νὰ ἐγκαταλείψω ἐγὼ μιὰ σειρὰ πειραμάτων ποὺ
προμηνύονται ἐξαιρετικὰ καρποϕόρα. ῎Εδειξε νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ἀδιαϕορία μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετώπισα τὶς
ὁμιχλώδεις προειδοποιήσεις του, καὶ χωρίσαμε μὲ μιὰν
ἐλαϕρὰ ψυχρότητα καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.
31 Μαρτίου: ῾υπνωτίστηκα ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Π.
1 ᾽απριλίου: ῾υπνωτίστηκα ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Π. (Ση-

μειωματάριο Α.)
2 ᾽απριλίου: ῾υπνωτίστηκα ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Π. (σϕυγ-

μογραϕικὸς χάρτης ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Οὐίλσον.)
3 ᾽απριλίου: Εἶναι πιθανὸ αὐτὴ ἡ διαδικασία τῶν ὑπνω-

τισμῶν νὰ ἔχει προκαλέσει ταραχὲς στὸν ὀργανισμό μου.
῾η ῎αγκαθα λέει ὅτι εἶμαι ἀδυνατισμένος καὶ μὲ μαύρους κύκλους κάτω ἀπὸ τὰ μάτια. Διαπιστώνω μιὰ νευρικὴ εὐαισθησία ποὺ δὲν τὴν εἶχα παρατηρήσει προηγουμένως στὸν ἑαυτό μου. ῾Ο παραμικρὸς θόρυβος, γιὰ
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παράδειγμα, μὲ ξαϕνιάζει, καὶ ἡ βλακεία ἑνὸς ϕοιτητῆ
μοῦ προκαλεῖ ἀγανάκτηση ἀντὶ γιὰ διασκέδαση. ῾η
῎αγκαθα θέλει νὰ σταματήσω, ἀλλὰ τῆς λέω ὅτι κάθε
εἶδος μελέτης εἶναι κοπιαστικὸ κι ὅτι κανεὶς δὲ μπορεῖ
νὰ προσβλέπει σὲ ὁποιοδήποτε ἀποτέλεσμα χωρὶς νὰ
καταβάλει ἕνα ἀντίτιμο γι᾽αὐτό. ῞Οταν δεῖ τὴν αἴσθηση ποὺ θὰ προκαλέσει ἡ προσεχὴς δημοσίευση τῆς μελέτης μου ῾Η Σχέση ἀνάμεσα σὲ Νοῦ καὶ ῞Υλη, θὰ καταλάβει ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο λίγη κούραση καὶ ταλαιπωρία. Δὲ θὰ μὲ ἐξέπληττε ἂν μέσω αὐτῆς ἐξασϕαλίσω
τὴν ἰδιότητα τοῦ Μέλους τῆς βασιλικῆς ῞Ενωσης.
῾υπνωτίστηκα καὶ πάλι τὸ ἀπόγευμα. Τὸ ἀποτέλεσμα προκύπτει ταχύτερα τώρα καὶ τὰ παραγόμενα ὁράματα εἶναι λιγότερο ἐντυπωσιακά. Κρατάω λεπτομερεῖς
σημειώσεις γιὰ κάθε ὕπνωση. ῾Ο Οὐίλσον ϕεύγει στὴν
πόλη γιὰ μιὰ βδομάδα μὲ δέκα μέρες, ἀλλὰ δὲ θὰ διακόψουμε τὰ πειράματα, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις μου ὅσο καὶ τὶς παρατηρήσεις του.
4 ᾽απριλίου: Πρέπει νὰ προσέχω πολύ. ῞Ενα μπλέξιμο

ἔχει προκύψει σὲ σχέση μὲ τὰ πειράματά μας τὸ ὁποῖο
δὲν τὸ εἶχα ἀντιληϕθεῖ. Πάνω στὴ δίψα μου γιὰ ἐπιστημονικὰ εὑρήματα, ὑπῆρξα ἀνόητα τυϕλὸς σὲ ὅ,τι ἀϕορᾶ στὴν ἀνθρώπινη σχέση ἀνάμεσα στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα κι ἐμένα. Μπορῶ νὰ σημειώσω ἐδῶ τὰ ὅσα δὲ θὰ
ἐμπιστευόμουν σὲ κανέναν. ῾η δυστυχισμένη γυναίκα
ϕαίνεται νὰ αἰσθάνεται μιὰν ἐρωτικὴ ἕλξη γιὰ μένα.
Δὲ θ ᾽ἀνέϕερα τὸ παραμικρὸ οὔτε καὶ στὶς σελίδες
τοῦ προσωπικοῦ μου ἡμερολογίου ἂν δὲν εἶχε ϕτάσει σὲ
τέτοιο σημεῖο ὥστε νὰ μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ ἀγνοήσω.
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Γιὰ ἕνα διάστημα –δηλαδὴ τὴν τελευταία βδομάδα–
μοῦ δόθηκαν σημάδια τὰ ὁποῖα εἶχα ἀψηϕήσει καὶ ἀρνηθεῖ νὰ λάβω ὑπόψη μου. Τὸ χαμόγελό της ὅταν ϕτάνω, ἡ κατήϕειά της ὅταν ϕεύγω, ἡ ἐπιμονή της νὰ ἔρχομαι συχνά, ἡ ἔκϕραση τῶν ματιῶν της, ὁ τόνος τῆς ϕωνῆς της... προσπαθοῦσα νὰ σκέϕτομαι ὅτι δὲ σήμαιναν
τίποτα, ὅτι ὀϕείλονταν στὴν ἐνθουσιώδη δυτικοϊνδικὴ
ἰδιοσυγκρασία της. ᾽αλλὰ χθὲς τὸ βράδυ, καθὼς ξυπνοῦσα ἀπὸ τὸν ὑπνωτιστικό μου λήθαργο, ἅπλωσα τὸ χέρι
μου ἀσυναίσθητα, ἀκούσια, κι ἔπιασα τὸ δικό της. ῞Οταν
ἀνέκτησα πλήρως τὶς αἰσθήσεις μου, βρεθήκαμε μὲ τὰ
χέρια πιασμένα καὶ μὲ κοίταζε μ᾽ἕνα χαμόγελο προσδοκίας. Καὶ τὸ ϕοβερὸ εἶναι ὅτι αἰσθανόμουν τὴ διάθεση νὰ πῶ αὐτὸ ποὺ ἤθελε ν ᾽ἀκούσει. Τί ψεύτης καὶ κάθαρμα ποὺ θὰ ἤμουν! Πόσο θ ᾽ἀπεχθανόμουν σήμερα τὸν
ἑαυτό μου ἂν εἶχα ὑποκύψει στὸν πειρασμὸ ἐκείνης τῆς
στιγμῆς! ᾽αλλὰ δόξα τῶ θεῶ, βρῆκα τὴ δύναμη νὰ πεταχτῶ ὄρθιος καὶ νὰ βγῶ τρέχοντας ἀπ ᾽τὸ δωμάτιο.
῾υπῆρξα ἀγενὴς ϕοβᾶμαι, ἀλλὰ δὲ μποροῦσα, ὄχι, δὲ
μποροῦσα νὰ ἐμπιστευτῶ τὸν ἑαυτό μου ἔστω καὶ γιὰ
μιὰ στιγμὴ ἀκόμη. ᾽Εγώ, ἕνας τζέντλεμαν, ἕνας ἔντιμος
ἄνθρωπος, ἀρραβωνιασμένος μ᾽ἕνα ἀπὸ τὰ γλυκύτερα
κορίτσια τῆς ᾽αγγλίας· κι ὅμως, σὲ μιὰ στιγμὴ παράλογου πάθους, λίγο ἔλειψε νὰ μιλήσω ἐρωτικὰ σ ᾽αὐτὴν
τὴ γυναίκα τὴν ὁποία ἐλάχιστα γνώριζα. Εἶναι πολὺ
μεγαλύτερη ἀπὸ μένα καὶ μὲ ἀναπηρία. Εἶναι τερατῶδες, ἀηδιαστικό· κι ὅμως, ἡ παρόρμηση ἦταν τόσο ἰσχυρή, ὥστε ἂν εἶχα παραμείνει ἔστω καὶ μιὰ στιγμὴ παραπάνω κοντά της, θὰ εἶχα παρασυρθεῖ. Τί ἦταν αὐτό;
συμβουλεύω ἄλλους σχετικὰ μὲ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ὀρ-
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γανισμοῦ μας, ἀλλὰ τί πραγματικὰ ξέρω γι᾽αὐτές; ῏ηταν
μιὰ ξαϕνικὴ ἐκτόνωση ἑνὸς κατώτερου στρώματος τοῦ
χαρακτήρα μου – ἕνα κτηνῶδες πρωτόγονο ἔνστικτο
ποὺ ξαϕνικὰ ἐκδηλώθηκε; Λίγο ἔλειψε νὰ πιστέψω τὶς
ἱστορίες τῶν κακῶν πνευμάτων, τόσο κυρίαρχο ἦταν τὸ
συναίσθημα.
Τὸ περιστατικὸ μὲ ϕέρνει σὲ πολὺ δύσκολη θέση.
᾽απὸ τὴ μιὰ πλευρὰ δὲν ἔχω τὴ διάθεση νὰ ἐγκαταλείψω τὰ πειράματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη προχωρήσει πολὺ
καὶ ὑπόσχονται λαμπρὰ ἀποτελέσματα, ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ἂν αὐτὴ ἡ δυστυχισμένη γυναίκα διακατέχεται ἀπὸ ἐρωτικὸ πάθος γιὰ μένα... ᾽αλλὰ μᾶλλον κάποιο ϕρικτὸ λάθος θὰ πρέπει νὰ κάνω. αὐτή, μὲ τὴν ἡλικία καὶ τὴν
ἀναπηρία της; Εἶναι ἀδύνατον. Κι ἔπειτα ξέρει καὶ γιὰ
τὴν ῎αγκαθα. Καταλαβαίνει ποιά ἦταν ἡ θέση μου. Μᾶλλον θὰ χαμογέλασε διασκεδάζοντας ὅταν μέσα στὴ ζάλη μου ἔπιασα τὸ χέρι της. ῏ηταν τὸ ἡμι-υπνωτισμένο
μυαλό μου ποὺ τῆς προσέδωσε σημασία. θά ᾽θελα νὰ
μποροῦσα νὰ πείσω τὸν ἑαυτό μου ὅτι ἦταν πραγματικὰ
ἔτσι. Γενικῶς, ἴσως τὸ σοϕότερο σχέδιο θὰ ἦταν ν ᾽ἀναβάλω τὰ ἑπόμενα πειράματά μας μέχρι τὴν ἐπιστροϕὴ
τοῦ Οὐίλσον. ῎Εγραψα συνεπῶς ἕνα σημείωμα στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα λέγοντας, χωρὶς ν ᾽ἀναϕερθῶ στὴν
τελευταία βραδιά, ὅτι ἡ πίεση τῆς δουλειᾶς μὲ ὑποχρέωνε
νὰ διακόψω γιὰ μερικὲς μέρες τὶς συναντήσεις μας. Μοῦ
ἀπάντησε ἀρκετὰ τυπικά, λέγοντάς μου πὼς ἂν ἄλλαζα
γνώμη, θὰ τὴν ἔβρισκα στὸ σπίτι τὴ συνηθισμένη ὥρα.
10.00 μ.μ.: Πόσο ἀδύνατος χαρακτήρας εἶμαι! ᾽αρχίζω

καὶ γνωρίζω τελευταῖα τὸν ἑαυτό μου, κι ὅσο περισσό-
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τερο τὸν γνωρίζω, τόσο χαμηλότερα πέϕτω στὴν ἐκτίμησή μου. Φυσικὰ δὲν ἤμουν πάντα τόσο ἀδύναμος. στὶς
τέσσερις ἡ ὥρα θὰ χαμογελοῦσα ἂν μοῦ ἔλεγε κάποιος
ὅτι θὰ πήγαινα ἀπόψε στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα, κι ὅμως,
στὶς ὀχτὼ ἤμουν στὴν πόρτα τοῦ Οὐίλσον, ὡς συνήθως.
Δὲν ξέρω πῶς ἔγινε. ῾η δύναμη τῆς συνήθειας ὑποθέτω.
῎Ισως νὰ ὑπάρχει ἐθισμὸς στὸν ὑπνωτισμὸ ὅπως ὑπάρχει ὁ ἐθισμὸς στὸ ὄπιο, κι ἔχω πέσει θύμα του. ῾απλῶς
ξέρω ὅτι καθὼς ἐργαζόμουν στὸ γραϕεῖο μου, αἰσθάνθηκα νὰ κυριεύομαι ἀπὸ μιὰ ἐντεινόμενη ἀνησυχία. Μοῦ
ἦταν ἀδύνατο νὰ συγκεντρωθῶ στὰ χαρτιὰ ποὺ εἶχα
μπροστά μου. Καὶ τελικά, πρὶν κὰν καταλάβω τί ἔκανα,
ἅρπαξα τὸ καπέλο μου κι ἔτρεξα νὰ προλάβω τὸ γνωστὸ ραντεβού μου.
Εἴχαμε μιὰν ἐνδιαϕέρουσα βραδιά. ῾η κυρία Οὐίλσον ἦταν παρούσα στὸ μεγαλύτερο διάστημα, γεγονὸς
ποὺ ἐμπόδισε νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ ἀμηχανία τὴν ὁποία τουλάχιστον ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυό μας θὰ πρέπει νὰ αἰσθάνθηκε. ῾η συμπεριϕορὰ τῆς δεσποινίδος Πενκλόζα ἦταν
ἡ συνηθισμένη καὶ δὲν ἐκδήλωσε καμία ἔκπληξη γιὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι πῆγα παρὰ τὸ σημείωμά μου. Δὲν ὑπῆρχε
τίποτα στὴ στάση της ποὺ νὰ ἔδειχνε ὅτι τὸ χθεσινὸ
περιστατικὸ τῆς εἶχε προκαλέσει ἐντύπωση, καὶ γι᾽αὐτὸ τείνω νὰ ἐλπίζω ὅτι τὸ παρέβλεψε.
6 ᾽απριλίου (βράδυ): ῎Οχι, ὄχι, ὄχι, δὲν τὸ ὑπερεκτίμησα. Εἶναι ἀνόητο νὰ ἐξακολουθῶ νὰ θέλω νὰ κρύψω ἀπὸ
τὸν ἑαυτό μου πὼς αὐτὴ ἡ γυναίκα διακατέχεται ἀπὸ
ἕνα πάθος γιὰ μένα. Εἶναι τερατῶδες, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀλήθεια. Ξανὰ ἀπόψε ξύπνησα ἀπὸ τὴν ὕπνωση στὴν
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ὁποία μὲ εἶχε ὑποβάλει καὶ βρῆκα τὸ χέρι μου νὰ κρατάει τὸ δικό της καὶ νὰ νιώθω ἐκεῖνο τὸ ἀπαίσιο συναίσθημα ποὺ μὲ σπρώχνει νὰ θυσιάσω τὴν τιμή μου, τὴν
καριέρα μου, τὰ πάντα, γιὰ χάρη αὐτοῦ τοῦ πλάσματος,
ποὺ ὅπως μπορῶ καὶ βλέπω καθαρὰ ὅταν βρίσκομαι
ἔξω ἀπὸ τὴ σϕαίρα τῆς ἐπιρροῆς του, δὲν ἔχει τίποτα
τὸ ἑλκυστικό. ᾽αλλὰ ὅταν εἶμαι κοντά της, δὲ νιώθω
ἔτσι. Ξυπνάει κάτι μέσα μου, κάτι κακό, κάτι ποὺ καλύτερα νὰ μὴν τὸ σκέϕτομαι. Παραλύει τὸν καλὸ ἑαυτό
μου καὶ ταυτόχρονα ἀϕυπνίζει τὸν χειρότερο. σίγουρα
δὲν εἶναι καλὸ γιὰ μένα νὰ βρίσκομαι κοντά της.
῾η χθεσινὴ βραδιὰ ἦταν χειρότερη ἀπὸ τὶς προηγούμενες. ᾽αντὶ νὰ ϕύγω ἀμέσως, παρέμεινα γιὰ λίγη ὥρα
μὲ τὸ χέρι μου μέσα στὸ δικό της, κουβεντιάζοντας μαζί
της γιὰ τὰ πιὸ προσωπικά μου θέματα. Μιλήσαμε καὶ
γιὰ τὴν ῎αγκαθα μεταξὺ ἄλλων. ῾η δεσποινὶς Πενκλόζα
εἶπε ὅτι ἦταν μιὰ ἁπλὴ συνηθισμένη γυναίκα, καὶ συμϕώνησα μαζί της. Μίλησε μιὰ-δυὸ ϕορὲς ὑποτιμητικὰ
γι᾽ αὐτήν, καὶ δὲν ἀντέδρασα. Πῶς ἔχω καταντήσει!
᾽αλλὰ ὅσο ἀδύναμος κι ἂν ἔχω ἀποδειχθεῖ, εἶμαι
ἀκόμη ἀρκετὰ δυνατὸς γιὰ νὰ βάλω ἕνα τέλος σ ᾽αὐτὴν
τὴν κατάσταση. Δὲ θὰ ξανασυμβεῖ. ῎Εχω ἀρκετὸ μυαλὸ
ὥστε νὰ τὸ βάζω στὰ πόδια ὅταν δὲ μπορῶ νὰ πολεμήσω. ᾽απ ᾽ αὐτὴν τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ καὶ μετὰ δὲ θὰ
ξαναβρεθῶ μὲ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. Ποτέ! ῍ας πᾶνε στράϕι τὰ πειράματα, ἂς σταματήσει ἡ ἔρευνα· ὁτιδήποτε εἶναι προτιμότερο ἀπ ᾽ αὐτὸν τὸν ϕρικτὸ πειρασμὸ ποὺ μὲ σέρνει τόσο χαμηλά. Δὲ λέω τίποτα στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα, ἁπλῶς θὰ τὴν ἀποϕεύγω. θὰ καταλάβει τὸ λόγο καὶ χωρὶς τὶς ἐξηγήσεις μου.
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7 ᾽απριλίου: Τὴν ἀποϕεύγω, ὅπως εἶπα. Εἶναι κρίμα νὰ

καταστραϕεῖ μιὰ τόσο ἐνδιαϕέρουσα ἔρευνα, ἀλλὰ θὰ
ἦταν μεγαλύτερο κρίμα νὰ καταστραϕεῖ ἡ ζωή μου, καὶ
ξέρω ὅτι δὲ μπορῶ νὰ ἔχω ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό μου
ὅταν εἶναι κοντὰ αὐτὴ ἡ γυναίκα.
11.00 μ.μ.: ῾Ο θεὸς νὰ μὲ λυπηθεῖ! Τί ἔχω πάθει; ῎αρ-

χισα νὰ τρελαίνομαι; θὰ προσπαθήσω νὰ ἠρεμήσω καὶ
νὰ λογικευτῶ. Πρῶτα ὅμως θὰ καταγράψω μὲ ἀκρίβεια
τί συνέβη:
Κόντευε ὀχτὼ ὅταν ἔγραψα τὶς λέξεις μὲ τὶς ὁποῖες
ἀρχίζει αὐτὴ ἡ σημερινὴ μέρα. νιώθοντας παράξενα ἀνήσυχος καὶ ταραγμένος, ἐγκατέλειψα τὸ γραϕεῖο μου καὶ
πῆγα νὰ περάσω τὸ βράδυ μου μὲ τὴν ῎αγκαθα καὶ τὴ
μητέρα της. Καὶ οἱ δύο παρατήρησαν ὅτι ἤμουν χλομὸς
καὶ καταβεβλημένος. Γύρω στὶς ἐννιὰ ἦρθε ὁ καθηγητὴς
Πρὰτ-Χαλντέιν καὶ παίξαμε μιὰ παρτίδα οὐίστ. Προσπάθησα πολὺ νὰ συγκεντρώσω τὴν προσοχή μου στὰ
χαρτιά, ἀλλὰ τὸ αἴσθημα τῆς ἀνησυχίας μεγάλωνε, μέχρι ποὺ μοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸ καταπολεμήσω. ῾απλῶς
δὲ μποροῦσα νὰ καθίσω ἄλλο στὸ τραπέζι. Τελικά, στὴ
μέση τῆς παρτίδας, πέταξα τὰ χαρτιά μου, καὶ ξεστομίζοντας μιὰν ἀσυνάρτητη δικαιολογία γιὰ κάποιο ραντεβοὺ ποὺ εἶχα, βγῆκα βιαστικὰ ἀπ ᾽τὸ δωμάτιο. σὰν
σὲ ὄνειρο θυμᾶμαι νὰ διασχίζω τὸ χόλ, νὰ παίρνω τὸ
καπέλο μου ἀπ ᾽τὴν κρεμάστρα καὶ νὰ κλείνω μὲ δύναμη τὴν πόρτα πίσω μου. σὰν σὲ ὄνειρο ἐπίσης ἔχω τὴν
αἴσθηση μιᾶς διπλῆς γραμμῆς ϕανοστατῶν, κι οἱ λασπωμένες μπότες μου μοῦ λένε ὅτι πρέπει νὰ ἔτρεχα
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στὴ μέση τοῦ δρόμου. ῏ηταν ὅλα θολά, παράξενα καὶ
ἀϕύσικα. ῎Εϕτασα στὸ σπίτι τοῦ Οὐίλσον. Εἶδα τὴν κυρία Οὐίλσον καὶ εἶδα καὶ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. Δὲ
θυμᾶμαι τί συζητήσαμε, ἀλλὰ θυμᾶμαι ὅτι ἡ δεσποινὶς
Πενκλόζα κούνησε πρὸς τὸ μέρος μου μὲ δῆθεν ἀπειλητικὸ τρόπο τὸ δεκανίκι της καὶ μὲ κατηγόρησε ὅτι εἶχα
ἀργήσει κι ὅτι δὲν ἐνδιαϕερόμουν πιὰ γιὰ τὸ πείραμά
μας. Δὲν ὑπνωτίστηκα, ἀλλὰ ἔμεινα ἐκεῖ λίγη ὥρα, καὶ
μόλις πρὶν λίγο ἐπέστρεψα.
Τὸ μυαλό μου εἶναι καὶ πάλι καθαρὸ τώρα καὶ μπορῶ ν᾽ἀναλογισθῶ τί ἔχει συμβεῖ. Εἶναι παράλογο νὰ ὑποθέτω ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀδυναμία καὶ δύναμη τῆς
συνήθειας. Προσπάθησα νὰ τὸ ἐξηγήσω μ᾽ αὐτὸν τὸν
τρόπο τὶς προάλλες, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ πιά. Εἶναι κάτι πολὺ βαθύτερο καὶ ϕοβερότερο. Τὴν ὥρα ποὺ βρισκόμουν
στὸ τραπέζι τῶν Μάρντεν, σύρθηκα ἔξω σὰ νὰ εἶχε τυλιχτεῖ στὸ λαιμό μου ἕνας βρόγχος. Δὲ μπορῶ νὰ τὸ κρύβω πιὰ ἀπ ᾽τὸν ἑαυτό μου: ἡ γυναίκα αὐτὴ μὲ ἐλέγχει·
εἶμαι δέσμιός της. ᾽αλλὰ πρέπει νὰ διατηρήσω τὴν ψυχραιμία μου καὶ τὴ λογική μου καὶ νὰ δῶ τί εἶναι καλύτερο νὰ κάνω.
᾽αλλὰ πόσο τυϕλὸς κι ἀνόητος ὑπῆρξα! Πάνω στὸν
ἐνθουσιασμό μου γιὰ τὴν ἔρευνα, πῆγα κι ἔπεσα μέσα
στὴν παγίδα, παρόλο ποὺ ἔχασκε ὀρθάνοιχτη μπροστά
μου. Μήπως δὲ μὲ προειδοποίησε; Δὲ μοῦ εἶπε, ὅπως
διαβάζω στὸ ἡμερολόγιό μου, πὼς ὅταν ἀποκτήσει δύναμη πάνω σὲ κάποιον μπορεῖ νὰ τὸν κάνει ὅ,τι θέλει;
Κι ἔχει ἀποκτήσει αὐτὴ τὴ δύναμη πάνω μου. Εἶμαι
πρὸς τὸ παρὸν στὸ ἔλεος αὐτοῦ τοῦ πλάσματος μὲ τὸ
δεκανίκι. Πρέπει νὰ πηγαίνω ὅταν τὸ θελήσει. Πρέπει
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νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ θέλει. Καὶ τὸ χειρότερο, πρέπει νὰ
αἰσθάνομαι ὅπως αὐτὴ θέλει. Τὴν ἀπεχθάνομαι καὶ τὴ
ϕοβᾶμαι, ἀλλὰ ὅσο εἶμαι ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της, μπορεῖ
ἀναμϕίβολα νὰ μὲ κάνει νὰ τὴν ἀγαπήσω.
Μὲ παρηγορεῖ ὡστόσο ἡ σκέψη πὼς αὐτὲς οἱ ἀπεχθεῖς παρορμήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες κατηγορῶ τὸν ἑαυτό μου
δὲν πηγάζουν ἀπὸ μένα. Μεταϕέρονται σὲ μένα ἀπὸ ἐκείνη. αἰσθάνομαι κάπως ξαλαϕρωμένος μὲ τὴ σκέψη αὐτή.
8 ᾽απριλίου: ναί, τώρα, κάτω ἀπὸ τὸ ϕῶς τῆς μέρας,

γράϕοντας ψύχραιμα κι ἔχοντας ἄνεση χρόνου γιὰ ν᾽ἀναλογιστῶ ὅσα ἔχουν συμβεῖ, ὀϕείλω νὰ παραδεχτῶ ὅλα
ὅσα ἔγραψα στὸ ἡμερολόγιό μου χθὲς τὸ βράδυ. Εἶμαι
σὲ ϕριχτὴ κατάσταση, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ μετράει εἶναι νὰ
μὴν τρελαθῶ. Πρέπει ν ᾽ ἀντιτάξω τὴ λογική μου στὶς
δυνάμεις της. στὸ κάτω-κάτω, δὲν εἶμαι καμιὰ ἀνόητη
μαριονέτα γιὰ νὰ χορεύω στὴν ἄκρη ἑνὸς σπάγκου. Διαθέτω ἐνεργητικότητα, μυαλό, θάρρος. Παρ᾽ὅλα τὰ διαβολικὰ κόλπα της, ἴσως νὰ μπορῶ ἀκόμη νὰ τὴ νικήσω.
῎Ισως; Πρέπει· διαϕορετικὰ εἶμαι χαμένος.
θὰ προσπαθήσω νὰ δῶ τὰ πράγματα ψυχρά. αὐτὴ
ἡ γυναίκα, ὅπως ἡ ἴδια ἐξήγησε, μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὸ
νευρικό μου σύστημα. Μπορεῖ νὰ διεισδύσει στὸ σῶμα
μου καὶ νὰ ἐλέγξει τὴ βούλησή μου. ῎Εχει τὴν ψυχολογία τοῦ παράσιτου· ναί, ἕνα παράσιτο εἶναι, ἕνα τερατῶδες παράσιτο. Διεισδύει στὸ σῶμα μου ὅπως τὸ ὀστρακόδερμο στὸ καβούκι τοῦ θαλάσσιου κοχλία. Εἶμαι ἀνίσχυρος. Τί μπορῶ νὰ κάνω; ᾽αντιμετωπίζω δυνάμεις γιὰ
τὶς ὁποῖες δὲ γνωρίζω τίποτα. Καὶ δὲ μπορῶ νὰ μιλήσω
καὶ σὲ κανέναν γιὰ τὸ πρόβλημά μου. θὰ μὲ θεωροῦσαν
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τρελό. Φυσικά, ἂν μαθευόταν, τὸ πανεπιστήμιο θ ᾽ἀποϕαινόταν πὼς δὲ χρειάζεται ἕναν δαιμονισμένο καθηγητή. Καὶ ἡ ῎αγκαθα; ῎Οχι, ὄχι, πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίσω μόνος.

ΙΙΙ

Ξαναδιάβασα τὶς σημειώσεις μου γιὰ ὅσα εἶχε πεῖ ἡ
γυναίκα ὅταν μίλησε γιὰ τὶς δυνάμεις της. ῾υπάρχει ἕνα
σημεῖο ποὺ μὲ γεμίζει μὲ ἀνησυχία. ῾υπονοεῖ πὼς ὅταν
ἡ ἐπιρροὴ εἶναι ἐλαϕρά, ὁ ὑπνωτισμένος γνωρίζει τί κάνει ἀλλὰ δὲ μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὸν ἑαυτό του, ἐνῶ ὅταν
βρίσκεται ὑπὸ ἰσχυρὴ ἐπιρροή, δὲ γνωρίζει τί τοῦ συμβαίνει. ῝Ως τώρα ξέρω τί ἔχω κάνει, ἂν καὶ χθὲς τὸ βράδυ λιγότερο ἀπὸ ἄλλες περιπτώσεις. αὐτὸ μοιάζει νὰ σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἀσκήσει ὅλες τὶς δυνάμεις της πάνω
μου. ῎Εχει βρεθεῖ ἄραγε ἄλλος στὴ θέση μου;
ναί, ἴσως καὶ νὰ βρέθηκε, κι ἕνας πολὺ κοντινός
μου μάλιστα. ῾Ο Τσὰρλς σάντλερ κάτι πρέπει νὰ ξέρει
γιὰ τὸ θέμα αὐτό! Οἱ ἀόριστες προειδοποιήσεις του ἀποκτοῦν μιὰν ἰδιαίτερη σημασία τώρα. ῎Ω, μακάρι νὰ τὸν
εἶχα ἀκούσει τότε, πρὶν βοηθήσω μ᾽ἐκεῖνες τὶς ἐπανειλημμένες ὑπνώσεις νὰ σϕυρηλατηθοῦν οἱ κρίκοι τῆς ἁλυσίδας ποὺ μὲ δένει! ᾽αλλὰ θὰ τὸν δῶ σήμερα. θὰ τοῦ
ζητήσω συγγνώμη ποὺ δὲν πῆρα στὰ σοβαρὰ τὴν προειδοποίησή του. θὰ δῶ ἂν μπορεῖ νὰ μὲ συμβουλεύσει.
4.00 μ.μ.: ῎Οχι, δὲ μπορεῖ. Μίλησα μαζί του κι ἔδειξε

τόση ἔκπληξη ἀπὸ τὶς πρῶτες λέξεις μὲ τὶς ὁποῖες ἐπι-
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χείρησα νὰ τοῦ ἀποκαλύψω τὸ ἀνείπωτο μυστικό μου,
ὥστε δὲ συνέχισα. ᾽απ ᾽ ὅσο μπορῶ νὰ ὑποθέσω (ἀπὸ
ὑπαινιγμοὺς καὶ συμπεράσματα μᾶλλον παρὰ ἀπὸ κάποια δήλωση), ἡ δική του ἐμπειρία περιοριζόταν σὲ μερικὰ λόγια ἢ βλέμματα σὰν αὐτὰ ποὺ κι ἐγὼ ἔχω ὑπομείνει. Τὸ ὅτι ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα εἶναι ἀπὸ μόνο του ἡ ἀπόδειξη ὅτι ποτὲ δὲν εἶχε
πέσει στὰ νύχια της. ῎Ω, ἂν ἤξερε ἀπὸ τί γλύτωσε! θὰ
πρέπει νὰ εὐγνωμονεῖ τὸ ϕλεγματικὸ σαξονικὸ ταμπεραμέντο του γι᾽αὐτό. ᾽Εγὼ εἶμαι Κέλτης καὶ ἀπρόβλεπτος, καὶ τὰ νύχια αὐτῆς τῆς μάγισσας ἔχουν χωθεῖ βαθιὰ στὰ νεῦρα μου. θὰ καταϕέρω ποτὲ νὰ ξεϕύγω; θὰ
ξαναγίνω ποτὲ ὁ λογικὸς ἄνθρωπος ποὺ ἤμουν μόλις πρὶν
ἀπὸ δεκαπέντε μέρες;
Πρέπει νὰ σκεϕτῶ τί χρειάζεται νὰ κάνω. Δὲ μπορῶ νὰ παρατήσω τὸ πανεπιστήμιο στὴ μέση τῆς χρονιᾶς. ῍αν ἤμουν ἐλεύθερος, ἡ ἐπιλογή μου θὰ ἦταν προϕανής: θὰ ἔϕευγα ἀμέσως γιὰ τὴν Περσία. ᾽αλλὰ θὰ
μοῦ τὸ ἐπέτρεπε ἐκείνη; Καὶ δὲ θὰ μ᾽ἔϕτανε ἡ ἐπιρροή
της ἀκόμη κι ἐκεῖ γιὰ νὰ μὲ ξαναϕέρει δίπλα στὸ δεκανίκι της; Μόνο μέσα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ πικρὴ ἐμπειρία μου μπορῶ ν ᾽ἀνακαλύψω τὰ ὅρια τῆς διαβολικῆς
δύναμής της. θὰ πολεμήσω, θὰ πολεμήσω, θὰ πολεμήσω! – τί ἄλλο μπορῶ νὰ κάνω;
Ξέρω πολὺ καλὰ ὅτι γύρω στὶς ὀχτὼ ἀπόψε θὰ μὲ
κυριεύσει ἐκείνη ἡ λαχτάρα γιὰ τὴν παρουσία της, ἐκείνη ἡ ἀκατανίκητη νευρικότητα. Πῶς θὰ τὴν ξεπεράσω;
Τί θὰ κάνω; Πρέπει νὰ ϕροντίσω ὥστε νὰ μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ βγῶ ἀπ ᾽ αὐτὸ τὸ δωμάτιο. θὰ κλειδώσω τὴν
πόρτα καὶ θὰ πετάξω τὸ κλειδὶ ἀπ ᾽τὸ παράθυρο. ᾽αλλὰ
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τί θὰ κάνω τὸ πρωί; Δὲ μὲ νοιάζει ὅμως τὸ πρωί. Πρέπει μὲ ὁποιοδήποτε κόστος νὰ σπάσω αὐτὴν τὴν ἁλυσίδα ποὺ μὲ δένει.
9 ᾽απριλίου: θρίαμβος! Τὰ κατάϕερα θαυμάσια! στὶς

ἑϕτὰ χθὲς τὸ βράδυ ἔϕαγα βιαστικὰ καὶ μετὰ κλειδώθηκα στὴν κρεβατοκάμαρά μου καὶ πέταξα τὸ κλειδὶ
στὸν κῆπο. Διάλεξα ἕνα εὐχάριστο μυθιστόρημα καὶ ξάπλωσα ἐπὶ τρεῖς ὧρες στὸ κρεβάτι προσπαθώντας νὰ
τὸ διαβάσω, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἤμουν σὲ μιὰ
ϕρικτὴ κατάσταση πανικοῦ, περιμένοντας ὅτι ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θὰ αἰσθανθῶ τὴν ἀνάγκη νὰ τρέξω κοντά
της. ῾Ωστόσο, τίποτα τέτοιο δὲν ἔγινε, καὶ ξύπνησα σήμερα τὸ πρωὶ μὲ τὴν αἴσθηση ὅτι εἶχα ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ
ἕναν ἀπαίσιο ἐϕιάλτη. ῎Ισως ἡ μάγισσα νὰ εἶχε συνειδητοποιήσει τί εἶχα κάνει καὶ νὰ καταλάβαινε ὅτι ἦταν
μάταιο νὰ ἐπιχειρήσει νὰ μ᾽ἐπηρεάσει. σὲ κάθε περίπτωση, τὴ νίκησα γιὰ πρώτη ϕορά, κι ἀϕοῦ τὸ κατάϕερα μία ϕορά, μπορῶ νὰ τὸ ξανακάνω.
Εἶχα πρόβλημα τὸ πρωὶ μὲ τὸ κλειδί. Εὐτυχῶς ὑπῆρχε ἕνα κηπουρὸς κάτω καὶ τοῦ ζήτησα νὰ μοῦ τὸ πετάξει. σίγουρα θὰ σκέϕτηκε ὅτι μόλις μοῦ εἶχε πέσει.
θὰ βάλω ν ᾽ ἀμπαρώσουν πόρτες καὶ παράθυρα καὶ θὰ
ἐπιστρατεύσω κι ἕξι γεροδεμένους ἄντρες νὰ μὲ κρατᾶνε καθηλωμένο στὸ κρεβάτι μου γιὰ νὰ μὴν παραδοθῶ
ξανὰ στὶς διαθέσεις τῆς διαβολικῆς γυναίκας.
῎Ελαβα ἕνα σημείωμα ἀπὸ τὴν κυρία Μάρντεν τὸ
ἀπόγευμα ποὺ μοῦ ζητοῦσε νὰ πάω νὰ τὴ δῶ. σκόπευα
οὕτως ἢ ἄλλως νὰ πάω, ἀλλὰ δὲν ἀνέμενα ὅτι θὰ ἔβρισκα νὰ μὲ περιμένουν ἄσχημα νέα. Φαίνεται ὅτι οἱ ῎αρμ-
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στρονγκ, μὲ τοὺς ὁποίους συνδεόταν ἡ ῎αγκαθα, ἐπρόκειτο νὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν ᾽αδελαΐδα μὲ τὸ «᾽Ωρόρα», κι
εἶχαν εἰδοποιήσει τὴν κυρία Μάρντεν καὶ τὴν ῎αγκαθα
νὰ συναντηθοῦν στὴν πόλη. θὰ λείψουν μᾶλλον ἕναν μήνα μὲ ἕξι βδομάδες, καὶ μιὰ καὶ τὸ «᾽Ωρόρα» ἀναμένεται τὴν Τετάρτη, πρέπει νὰ ϕύγουν ἀμέσως – αὔριο ἂν
προλάβουν νὰ ἑτοιμαστοῦν. ᾽Εκεῖνο ποὺ μὲ παρηγορεῖ
εἶναι πὼς ὅταν ξανασυναντηθοῦμε, δὲ θὰ ξαναχωρίσουμε ἡ ῎αγκαθα κι ἐγώ.
— θέλω νὰ κάνεις κάτι, ῎αγκαθα, τῆς εἶπα ὅταν
μείναμε μόνοι. ῍αν τύχει καὶ συναντήσεις τὴ δεσποινίδα
Πενκλόζα ἢ στὴν πόλη ἢ ἐδῶ, πρέπει νὰ μοῦ ὑποσχεθεῖς ὅτι δὲ θὰ τῆς ἐπιτρέψεις ξανὰ νὰ σὲ ὑπνωτίσει.
῾η ῎αγκαθα ξαϕνιάστηκε.
—Μὰ μόλις τὶς προάλλες μοῦ ἔλεγες πόσο ἐνδιαϕέρουσα ἐμπειρία εἶναι καὶ πόσο ἀποϕασισμένος εἶσαι νὰ
τελειώσεις τὰ πειράματά σου.
—Τὸ ξέρω, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ ἔχω ἀλλάξει γνώμη.
— Καὶ δὲ θὰ συνεχίσεις τὰ πειράματα;
— ῎Οχι.
—Χαίρομαι, ῎Οστεν. Δὲ μπορεῖς νὰ ϕανταστεῖς πόσο χλομὸς καὶ κουρασμένος εἶσαι τελευταῖα. ῏ηταν κι ἡ
βασική μας ἀντίρρηση γι᾽αὐτὸ τὸ ταξίδι στὸ Λονδίνο·
δὲ θέλαμε νὰ σ ᾽ ἀϕήσουμε στὴν κατάσταση ποὺ εἶσαι.
᾽ακόμη κι ἡ συμπεριϕορά σου εἶναι παράξενη μερικὲς
ϕορές – εἰδικὰ ἐκεῖνο τὸ βράδυ ποὺ ἐγκατέλειψες τὸν
δύσμοιρο καθηγητὴ Πρὰτ-Χαλντέιν καὶ σηκώθηκες κι
ἔϕυγες. Εἶμαι βέβαιη ὅτι τὰ πειράματα ἔχουν πειράξει
τὰ νεῦρα σου.
— Κι ἐγὼ τὸ ἴδιο νομίζω, καλή μου.
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— ῞Οπως καὶ τὰ νεῦρα τῆς δεσποινίδος Πενκλόζα.
Τὸ ἔμαθες ὅτι εἶναι ἄρρωστη;
— ῎Οχι.
—Μᾶς τὸ εἶπε ἡ κυρία Οὐίλσον χθὲς τὸ βράδυ. Μᾶς
περιέγραψε τὴν ἀσθένεια σὰν νευρικὸ πυρετό. ῾Ο καθηγητὴς Οὐίλσον ἐπιστρέϕει αὐτὴν τὴ βδομάδα, καὶ
ϕυσικὰ ἡ κυρία Οὐίλσον ἀγωνιᾶ μήπως κι ἡ δεσποινὶς
Πενκλόζα δὲ συνέλθει, γιατὶ εἶναι πολλὰ τὰ πειράματα
ποὺ ὁ ἄντρας της ἔχει προγραμματίσει καὶ ἐπείγεται
νὰ ἐκτελέσει.
Χάρηκα ποὺ ἐξασϕάλισα τὴν ὑπόσχεση τῆς ῎αγκαθα, γιατὶ ἔτσι ἡ γυναίκα αὐτὴ θὰ εἶχε μόνο τὸν ἕναν
ἀπὸ τοὺς δυό μας στὰ νύχια της. ᾽απὸ τὴν ἄλλη ὅμως,
ταράχτηκα ποὺ ἄκουσα γιὰ τὴν ἀσθένειά της. Μᾶλλον
ἀκυρώνει τὴ νίκη ποὺ νόμιζα ὅτι εἶχα σημειώσει τὴν
προηγούμενη νύχτα. θυμᾶμαι πὼς μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι ἡ
ἀπώλεια τῆς ὑγείας της ἐπηρέαζε τὶς δυνάμεις της. Γι᾽
αὐτὸ καὶ κατάϕερα ν ᾽ ἀντισταθῶ. θὰ ξαναπάρω ὅμως
τὶς ἴδιες προϕυλάξεις κι ἀπόψε καὶ θὰ δῶ τί θὰ γίνει.
νιώθω σὰ ϕοβισμένο παιδὶ ὅταν τὴ σκέϕτομαι.
10 ᾽απριλίου: ῞Ολα πῆγαν καλὰ χθὲς τὸ βράδυ. Διασκέ-

δασα μὲ τὸ ὕϕος τοῦ κηπουροῦ ὅταν τοῦ ξαναϕώναξα
τὸ πρωὶ καὶ τοῦ ζήτησα νὰ μοῦ πετάξει τὸ κλειδί μου.
θ ᾽ἀρχίσουν νὰ μὲ συζητᾶνε ἂν συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση. ᾽αλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι ἔμεινα
στὸ δωμάτιό μου χωρὶς τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ τὸ
ἐγκαταλείψω. Πιστεύω ὅτι ἔχω ἀρχίσει ν ᾽ἀποδεσμεύομαι ἀπ ᾽αὐτὰ τὰ ἐξωϕρενικὰ δεσμά – ἢ μήπως ἡ ἐπιρροὴ τῆς ὑπνωτίστριάς μου εἶναι σὲ ἀναστολὴ μέχρι νὰ
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ἐπανακτήσει τὶς δυνάμεις της; Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ κάνω εἶναι νὰ προσεύχομαι γιὰ τὸ καλύτερο.
Οἱ Μάρντεν ἔϕυγαν τὸ πρωὶ κι ὁ ἀνοιξιάτικος ἥλιος
μοιάζει νὰ ἔχει χάσει τὴ λάμψη του. Κι ὅμως, εἶναι πολὺ ὄμορϕος καθὼς λούζει τὴν καταπράσινη καστανιὰ
ἀπέναντι ἀπ ᾽τὸ παράθυρό μου καὶ προσδίδει μιὰ νότα
εὐθυμίας στοὺς διάστικτους ἀπὸ λειχῆνες τοίχους τῶν
παλιῶν κολεγίων. Πόσο γλυκιά, εὐγενικὴ κι ἀνακουϕιστικὴ ποὺ εἶναι ἡ Φύση! Ποιός θὰ ϕανταζόταν ὅτι μέσα
της θὰ καραδοκοῦσαν καὶ τόσο ἀποτροπιαστικὲς δυνάμεις, τόσο ϕρικτὰ ἐνδεχόμενα! ᾽αλλὰ ϕυσικὰ καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸ τὸ ἀπαίσιο πράγμα ποὺ μοῦ ἔχει συμβεῖ
δὲν εἶναι κάτι ὑπερϕυσικό. ῎Οχι, εἶναι μιὰ ϕυσικὴ δύναμη ποὺ ἡ γυναίκα αὐτὴ μπορεῖ καὶ χρησιμοποιεῖ καὶ
ἡ ὁποία ἐξασθενεῖ μαζὶ μὲ τὶς σωματικές της δυνάμεις,
γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει πόσο ἀπόλυτα ἐξαρτημένη εἶναι
ἀπὸ τοὺς ϕυσικοὺς νόμους. ῍αν εἶχα τὸ χρόνο, θὰ μποροῦσα νὰ τὴν ἐξετάσω καὶ νὰ βρῶ τὸ ἀντίδοτό της. ᾽αλλὰ δὲ μπορεῖς νὰ δαμάσεις τὴν τίγρη ὅταν εἶσαι κάτω
ἀπ ᾽τὰ νύχια της. Τὸ μόνο ποὺ ἔχεις νὰ κάνεις εἶναι νὰ
πασχίσεις νὰ τῆς ξεϕύγεις. ῎α, ὅταν κοιτάζομαι στὸν
καθρέϕτη καὶ βλέπω τὰ μαῦρα μάτια καὶ τὸ ἁδρὸ μελαχρινὸ πρόσωπό μου, εὔχομαι νὰ εἶχα ἕνα κάψιμο ἀπὸ
βιτριόλι ἢ κάποιο σημάδι ἀνεμοβλογιᾶς. Καὶ τὸ ἕνα καὶ
τὸ ἄλλο θὰ μὲ εἶχαν σώσει ἀπ ᾽ αὐτὴν τὴ συμϕορά.
αἰσθάνομαι ὅτι ἴσως νὰ ἔχω προβλήματα ἀπόψε.
῾υπάρχουν δύο πράγματα ποὺ μὲ κάνουν νὰ τὸ ϕοβᾶμαι.
Τὸ ἕνα εἶναι ὅτι συνάντησα τὴν κυρία Οὐίλσον στὸ δρόμο καὶ μοῦ εἶπε ὅτι ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα εἶναι καλύτερα, ἂν καὶ ἀκόμη ἀδύναμη. Πιάνω τὸν ἑαυτό μου νὰ
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εὔχεται ὁλόψυχα νὰ ἦταν ἡ ἀσθένεια αὐτὴ ἡ τελευταία
της. Τὸ ἄλλο εἶναι ὅτι ὁ καθηγητὴς Οὐίλσον ἐπιστρέϕει σὲ μιὰ-δυὸ μέρες κι ἡ παρουσία του θὰ λειτουργοῦσε σὰ ϕραγμὸς γι᾽αὐτήν. Δὲ θὰ ϕοβόμουν τὶς συναντήσεις μας ἂν ἦταν μπροστὰ καὶ τρίτο ἄτομο. Γι᾽αὐτοὺς
τοὺς δύο λόγους ἔχω ἕνα κακὸ προαίσθημα γι᾽ἀπόψε
καὶ θὰ πάρω τὶς ἴδιες προϕυλάξεις μὲ πρίν.
10 ᾽απριλίου: ῎Οχι, δόξα τῶ θεῶ, ὅλα πῆγαν καλὰ χθὲς

τὸ βράδυ. Εἰλικρινὰ δὲ θὰ μποροῦσα ν ᾽ ἀντιμετωπίσω
καὶ πάλι τὸν κηπουρό. Κλείδωσα τὴν πόρτα μου κι ἔριξα τὸ κλειδὶ ἀπὸ κάτω, ἔτσι ὥστε νὰ πρέπει νὰ ζητήσω
ἀπ ᾽τὴν καμαριέρα νὰ μοῦ ἀνοίξει τὸ πρωί. ᾽αλλὰ ἡ προϕύλαξη ἦταν τελικὰ περιττή, διότι δὲν αἰσθάνθηκα καμιὰ παρόρμηση νὰ βγῶ ἀπ ᾽τὸ δωμάτιο. Τρία διαδοχικὰ
βράδια στὸ σπίτι! σίγουρα εἶμαι κοντὰ στὸ τέρμα τῶν
προβλημάτων μου, γιατὶ ὁ Οὐίλσον θὰ ἐπιστρέψει στὸ
σπίτι ἢ σήμερα ἢ αὔριο. νὰ τοῦ πῶ τὰ ὅσα ἔχω ὑπομείνει ἢ ὄχι; Εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲ θὰ πρέπει νὰ περιμένω τὴν παραμικρὴ συμπάθεια ἐκ μέρους του. θὰ μ᾽
ἔβλεπε σὰν μιὰ ἐνδιαϕέρουσα περίπτωση καὶ θὰ διάβαζε μιὰν ἔκθεση γιὰ μένα στὴν ἑπόμενη συνεδρίαση τῆς
ψυχικῆς ῾Εταιρείας μὲ τὴν ὁποία θὰ συζητοῦσε σοβαρὰ
τὸ ἐνδεχόμενο νὰ εἶμαι συνειδητὰ ψεύτης ἢ νὰ βρίσκομαι στὸ ἀρχικὸ στάδιο τῆς τρέλας. ῎Οχι, δὲ θὰ βρῶ παρηγοριὰ ἀπὸ τὸν Οὐίλσον.
αἰσθάνομαι σὲ θαυμάσια ϕυσικὴ κατάσταση καὶ
διάθεση. Δὲ νομίζω ὅτι ἔκανα ἄλλοτε μάθημα μὲ τόσο
καλὴ ψυχολογία. ῎Ω, πόσο εὐτυχισμένος θὰ ἤμουν ἂν
μποροῦσα νὰ διώξω αὐτὴν τὴ σκιὰ ἀπὸ τὴ ζωή μου.
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νέος, σχετικὰ πλούσιος, ἐπαγγελματικὰ ἐπιτυχημένος,
μνηστευμένος μὲ μιὰν ὄμορϕη καὶ γοητευτικὴ κοπέλα
– τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ ζητήσει ἕνας ἄντρας; Μόνο
ἕνα πράγμα μ᾽ ἀνησυχεῖ, ἀλλὰ τί πράγμα!
Μεσάνυχτα: θὰ τρελαθῶ. ναί, αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ τέλος
τῆς ἱστορίας. Δὲ θέλω καὶ πολύ. Τὸ κεϕάλι μου πάει νὰ
σπάσει καθὼς τὸ στηρίζω πάνω στὸ ζεστὸ χέρι μου. Τρέμω σύγκορμος σὰ ϕοβισμένο ἄλογο. ῎Ω, ἦταν ϕοβερὴ ἡ
νύχτα ποὺ πέρασα! Κι ὅμως, ἔχω λόγο νὰ εἶμαι καὶ ἱκανοποιημένος.
Μὲ κίνδυνο νὰ καταντήσω περίγελως τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ, ξανάβγαλα ἔξω τὸ κλειδὶ ρίχνοντάς το
κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα, ϕροντίζοντας ν ᾽αὐτοϕυλακιστῶ
γιὰ τὴ νύχτα. Μετά, διαπιστώνοντας ὅτι ἦταν νωρὶς γιὰ
νὰ κοιμηθῶ, ξάπλωσα ϕορώντας τὰ ροῦχα μου κι ἄρχισα νὰ διαβάζω ἕνα μυθιστόρημα τοῦ Δουμᾶ. Ξαϕνικὰ
μ᾽ἅρπαξαν – μ᾽ἅρπαξαν καὶ μὲ τράβηξαν ἀπ ᾽τὸν καναπέ. Μόνο ἔτσι μπορῶ νὰ περιγράψω τὴν ὑπερϕυσικὴ
δύναμη ποὺ ἀσκήθηκε πάνω μου. ῾αρπάχτηκα ἀπὸ τὸ
κάλυμμα τοῦ καναπέ. Πιάστηκα ἀπ ᾽τὸ διπλανὸ τραπεζάκι. Πιστεύω ὅτι μέχρι ποὺ ξεϕώνισα πάνω στὸ ξέσπασμά μου. ῞Ολα ἦταν μάταια, ἄχρηστα. ῎Επρεπε νὰ πάω.
Δὲν ὑπῆρχε τρόπος νὰ τὸ ἀποϕύγω. Μόνο στὴν ἀρχὴ ἀντιστάθηκα κάπως. Μετὰ ἡ δύναμη ἔγινε ἀκαταμάχητη.
Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ὑπῆρχαν θεατὲς νὰ μὲ παρακολουθοῦν.
Οὔτε τὶς ἀντιδράσεις μου δὲ θὰ μποροῦσα νὰ ἐξηγήσω.
Κι ἐκτὸς ἀπ ᾽τὴν ἀπόϕαση νὰ βγῶ, μοῦ ἦρθε στὸ νοῦ
καὶ μιὰ ψύχραιμη κι ἔξυπνη ἰδέα γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο θὰ τὸ ἐπιτύγχανα. ῎αναψα ἕνα κερὶ καὶ πάσχισα,
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γονατίζοντας μπροστὰ στὴν πόρτα, νὰ τραβήξω μέσα τὸ
κλειδὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἄκρης μιᾶς πένας ἀπὸ ϕτερὸ
χήνας. ῏ηταν κοντὴ κι ἔσπρωξε τὸ κλειδὶ ἀκόμη πιὸ ἔξω.
᾽αλλὰ μὲ ἠρεμία κι ἐπιμονὴ ἔβγαλα ἕναν χαρτοκόπτη
ἀπὸ ἕνα συρτάρι καὶ μ᾽αὐτὸν κατάϕερα νὰ τραβήξω τὸ
κλειδὶ μέσα. ῎ανοιξα τὴν πόρτα, μπῆκα στὸ γραϕεῖο μου,
πῆρα μιὰ ϕωτογραϕία μου ἀπ ᾽τὸ τραπέζι, ἔγραψα κάτι πάνω της, τὴν ἔβαλα στὴν ἐσωτερικὴ τσέπη τοῦ σακακιοῦ μου καὶ μετὰ ξεκίνησα γιὰ τοῦ Οὐίλσον.
῏ηταν ὅλα ἐκπληκτικὰ διαυγῆ, κι ὅμως διαχωρισμένα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ζωή μου, ὅπως ἴσως νὰ εἶναι
τὰ περιστατικὰ ἀκόμη καὶ τοῦ πιὸ ζωντανοῦ ὀνείρου.
Μιὰ ἀλλόκοτη διπλὴ συνείδηση μὲ διακατεῖχε. ῾υπῆρχε
ἡ δεσπόζουσα ξένη βούληση, ποὺ ἐπεδίωκε νὰ προκαλέσει συμπόνια γιὰ τὸν κάτοχό της, καὶ ὑπῆρχε κι ἡ
ἀσθενέστερη ἀμυνόμενη προσωπικότητα, ποὺ ἀναγνώριζα ὅτι ἦταν ἡ δική μου, ἡ ὁποία ἀντιστεκόταν ἀδύναμα στὴν ἀκατανίκητη πίεση, ὅπως τὸ τεριὲ στὸ λουράκι του. Μπορῶ καὶ θυμᾶμαι ὅτι ἀναγνώρισα αὐτὲς
τὶς δύο ἀντικρουόμενες δυνάμεις, ἀλλὰ δὲ θυμᾶμαι τίποτα γιὰ τὴ διαδρομὴ ποὺ ἔκανα οὔτε ποιός μοῦ ἄνοιξε
καὶ πῶς μπῆκα στὸ σπίτι.
Πολὺ ζωντανὴ ὡστόσο εἶναι ἡ ἀνάμνησή μου γιὰ
τὸ πῶς συνάντησα τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα. ῏ηταν ξαπλωμένη στὸν καναπέ, στὸ μικρὸ δωμάτιο ποὺ πραγματοποιοῦνταν συνήθως τὰ πειράματά μας. Τὸ κεϕάλι
της ἀκουμποῦσε στὸ χέρι της κι ἕνα σκέπασμα ἀπὸ δέρμα τίγρης ἦταν ριγμένο πάνω της. σήκωσε μὲ πρόδηλη
προσδοκία τὸ βλέμμα της μόλις μπῆκα, καὶ καθὼς τὸ
ϕῶς τοῦ πορτατὶϕ ἔπεσε στὸ πρόσωπό της, διέκρινα ὅτι

316

ARTHUR CONAN DOYLE

ἦταν πολὺ χλομὴ κι ἀδύνατη, μὲ μαύρους κύκλους κάτω
ἀπ ᾽τὰ μάτια της. Μοῦ χαμογέλασε καὶ μοῦ ἔδειξε ἕνα
σκαμπὸ δίπλα της. Μοῦ τὸ ἔδειξε μὲ τὸ ἀριστερό της
χέρι, ποὺ ἐγὼ ἔσπευσα μὲ λαχτάρα νὰ τὸ πιάσω –σιχαίνομαι τὸν ἑαυτό μου τώρα ποὺ τὸ σκέϕτομαι– καὶ
νὰ τὸ πιέσω μὲ πάθος στὰ χείλη μου. Μετὰ κάθισα στὸ
σκαμπό, καὶ κρατώντας πάντα τὸ χέρι της, τῆς ἔδωσα
τὴ ϕωτογραϕία ποὺ εἶχα ϕέρει μαζί μου καὶ τῆς μίλησα, τῆς μίλησα, τῆς μίλησα... γιὰ τὴν ἀγάπη μου γι᾽αὐτήν, τὴ λύπη μου γιὰ τὴν ἀσθένειά της, τὴ χαρά μου
γιὰ τὴν ἀνάρρωσή της, τὴ δυστυχία ποὺ ἔνιωθα ὅταν
δὲ βρισκόμουν ἔστω κι ἕνα βράδυ στὸ πλευρό της. Μ ᾽
ἄκουγε ξαπλωμένη, μὲ κοίταζε μὲ αὐταρχικὸ βλέμμα
καὶ χαμογελοῦσε προκλητικά. θυμᾶμαι ὅτι κάποια στιγμὴ ἅπλωσε τὸ χέρι της στὰ μαλλιά μου καὶ τὰ χάιδεψε, ὅπως χαϊδεύει κανεὶς ἕναν σκύλο· καὶ τὸ βρῆκα ἀπολαυστικὸ τὸ χάδι της. ᾽ανατρίχιασα στὸ ἄγγιγμά της.
῎ημουν ὁ σκλάβος της σωματικὰ καὶ ψυχικά, καὶ τὴν ἀπολάμβανα μάλιστα τὴ σκλαβιά μου.
Καὶ ξαϕνικὰ ἦρθε ἡ εὐλογημένη ἀλλαγή. Ποτὲ μὴ
μοῦ πεῖτε ὅτι δὲν ὑπάρχει θεία Πρόνοια! ῎ημουν στὸ
χεῖλος τῆς ἀβύσσου· τὰ πόδια μου μπροστὰ στὸ κενό.
῾απλὴ σύμπτωση ἦταν νὰ ἔρθει βοήθεια ἐκείνη ἀκριβῶς
τὴ στιγμή; ῎Οχι, ὄχι, ὄχι· ὑπάρχει θεία Πρόνοια. Καὶ
τὸ χέρι της ἦταν ποὺ μὲ τράβηξε πίσω. ῾υπάρχει κάτι
στὸ σύμπαν ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴ διαβολικὴ αὐτὴ γυναίκα καὶ τὰ κόλπα της. ῎α, τί βάλσαμο εἶναι γιὰ τὴν ψυχή μου καὶ μόνο ποὺ τὸ σκέϕτομαι!
Καθὼς σήκωσα τὸ βλέμμα μου καὶ τὴν κοίταξα,
ἀντιλήϕθηκα μιὰ ἀλλαγὴ πάνω της. Τὸ πρόσωπό της,
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ποὺ πρὶν ἦταν χλομό, τώρα ἦταν ἀπαίσιο. Τὰ μάτια της
ἦταν θολὰ καὶ τὰ βλέϕαρα ἔπεϕταν βαριὰ πάνω τους.
᾽αλλὰ τὸ σημαντικότερο, εἶχε χαθεῖ ἀπὸ τὸ πρόσωπο
αὐτὸ τὸ ὕϕος τῆς γαλήνιας αὐτοπεποίθησης. Τὰ χείλη
της εἶχαν κρεμάσει. Τὸ μέτωπό της εἶχε ζαρώσει. ῏ηταν
ϕοβισμένη κι ἀναποϕάσιστη. Καὶ καθὼς παρακολουθοῦσα τὴν ἀλλαγή, τὸ δικό μου πνεῦμα σκιρτοῦσε κι ἀντιδροῦσε, πασχίζοντας σκληρὰ ν ᾽ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τὴ μέγκενη ποὺ τὸ κρατοῦσε – μιὰ μέγκενη ποὺ στιγμὴ μὲ
στιγμὴ τὴν ἔνιωθα ὅλο καὶ πιὸ χαλαρή.
— ῎Οστεν, ψιθύρισε, προσπάθησα νὰ κάνω πάρα
πολλά. Δὲν εἶμαι ἀρκετὰ δυνατή. Δὲν ἔχω ἀναρρώσει
ἀκόμη ἀπ ᾽τὴν ἀσθένειά μου. ᾽αλλὰ δὲ μποροῦσα νὰ ζήσω ἄλλο χωρὶς νὰ σὲ βλέπω. Μὴ μ᾽ἀϕήσεις, ῎Οστεν!
Μιὰ παροδικὴ ἀδυναμία εἶναι. ῍αν μοῦ δώσεις πέντε λεπτά, θὰ τὸ ξεπεράσω. Δῶσ ᾽μου τὴ μικρὴ καράϕα ἀπ ᾽
τὸ τραπέζι δίπλα στὸ παράθυρο.
᾽αλλὰ εἶχα ἐπανακτήσει τὴν ψυχή μου. Μὲ τὴ δύναμή της ἐξασθενημένη, ἡ ἐπιρροή της δὲ μ᾽ἄγγιζε καὶ
μ᾽ἄϕηνε ἐλεύθερο. Καὶ ἤμουν ἐπιθετικός – σϕοδρά, ἄγρια
ἐπιθετικός. Γιὰ πρώτη ϕορὰ εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ κάνω τὴ γυναίκα αὐτὴ νὰ καταλάβει ποιά ἦταν τὰ πραγματικά μου αἰσθήματα ἀπέναντί της. ῾η ψυχή μου ἦταν
πλημμυρισμένη ἀπὸ ἕνα μίσος τόσο κτηνῶδες, ὅσο καὶ
ἡ ἀγάπη ἐναντίον τῆς ὁποίας στρεϕόταν. ῏ηταν τὸ ἄγριο,
δολοϕονικὸ πάθος τοῦ ἐπαναστατημένου ἑαυτοῦ μου. θὰ
μποροῦσα ν ᾽ἁρπάξω τὸ δεκανίκι ἀπὸ δίπλα της καὶ νὰ
τὴ χτυπήσω στὸ πρόσωπο μ᾽αὐτό. σήκωσε τὰ χέρια της,
σὰ νὰ προσπαθοῦσε ν ᾽ἀποϕύγει ἕνα χτύπημα, καὶ τραβήχτηκε μακριά μου, στὴ γωνία τοῦ καναπέ.
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—Τὸ μπράντι! ψέλλισε. Τὸ μπράντι!
Πῆρα τὴν καράϕα καὶ τὴν ἄδειασα στὶς ρίζες μιᾶς
ϕοινικιᾶς στὸ παράθυρο. Μετὰ ἅρπαξα τὴ ϕωτογραϕία
ἀπὸ τὰ χέρια της καὶ τὴν ἔσκισα σ ᾽ ἑκατὸ κομμάτια.
— ῎αθλια γυναίκα, εἶπα, ἂν ἐπιτελοῦσα τὸ καθῆκον
μου ἀπέναντι στὴν κοινωνία, δὲ θά ᾽βγαινες ζωντανὴ ἀπ ᾽
τὸ δωμάτιο αὐτό!
—σ ᾽ ἀγαπῶ, ῎Οστεν! σ ᾽ ἀγαπῶ! οὔρλιαξε.
— ναί, ϕώναξα. Καὶ πρὶν ἀπὸ μένα τὸν Τσὰρλς
σάντλερ. Καὶ πόσους ἄλλους πρὶν ἀπ ᾽ αὐτόν;
— ῾Ο Τσὰρλς σάντλερ! ψέλλισε. σοῦ μίλησε; ῞Ωστε
ὁ Τσὰρλς σάντλερ... ὁ Τσὰρλς σάντλερ! ( ῾η ϕωνή της
βγῆκε μέσ ᾽ ἀπ ᾽ τὰ σϕιγμένα χείλη της σὰ συριγμὸς
ϕιδιοῦ.)
— ναί, σὲ ξέρω πιὰ καὶ θὰ σὲ μάθουν κι ἄλλοι. Ξεδιάντροπο πλάσμα! ῎ηξερες ποιός εἶμαι καὶ τί θέλω στὴ
ζωή μου. Κι ὅμως, χρησιμοποίησες τὴν ἀηδιαστικὴ δύναμή σου γιὰ νὰ μὲ ϕέρεις κοντά σου. ῎Ισως καὶ νὰ τὸ
ξανακάνεις, ἀλλὰ τουλάχιστον θὰ θυμᾶσαι ὅτι ἀγαπῶ τὴ
δεσποινίδα Μάρντεν ἀπ ᾽τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου κι ὅτι
σὲ σιχαίνομαι, σὲ ἀπεχθάνομαι. Καὶ μόνο ἡ σκέψη σου
μοῦ εἶναι ἀποκρουστική. ῎Ετσι αἰσθάνομαι γιὰ σένα, κι
ἂν σ ᾽εὐχαριστεῖ νὰ μὲ ξαναϕέρεις κοντά σου μὲ τὰ κόλπα σου ὅπως ἔκανες ἀπόψε, θὰ εἶναι τουλάχιστον μικρὴ
ἡ ἱκανοποίηση ποὺ θὰ νιώσεις προσπαθώντας νὰ κάνεις
ἐραστή σου κάποιον ποὺ σοῦ ἔχει πεῖ ποιά εἶναι ἡ γνώμη του γιὰ σένα. Μπορεῖς νὰ βάλεις ὅποιες λέξεις θέλεις
στὸ στόμα μου, ἀλλὰ δὲ θὰ μπορεῖς νὰ ξεχάσεις ——
σταμάτησα, γιατὶ τὸ κεϕάλι τῆς γυναίκας εἶχε γείρει πίσω κι εἶχε λιποθυμήσει. Δὲν ἄντεξε ν ᾽ ἀκούει τὰ
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ὅσα εἶχα νὰ τῆς πῶ. Εἶναι τεράστια ἡ ἱκανοποίηση ἀπὸ
τὴ σκέψη πὼς ὅ,τι κι ἂν γίνει δὲ θὰ μπορεῖ στὸ μέλλον
νὰ παρεξηγήσει τὰ πραγματικὰ αἰσθήματά μου γι᾽αὐτήν. ᾽αλλὰ τί θὰ συμβεῖ στὸ μέλλον; Τί θὰ κάνει ἀπὸ
᾽δῶ καὶ πέρα; Δὲν τολμῶ οὔτε νὰ τὸ σκεϕτῶ. ῎Ω, μακάρι νὰ μποροῦσα νὰ ἐλπίζω ὅτι θὰ μ᾽ ἀϕήσει ἥσυχο!
᾽αλλὰ ὅταν ἀναλογίζομαι τί τῆς εἶπα... Δὲν πειράζει.
῾υπῆρξα ἔστω καὶ γιὰ μιὰ ϕορὰ δυνατότερός της.
11 ᾽απριλίου: Δὲν ἔκλεισα μάτι χθὲς τὸ βράδυ καὶ τὸ

πρωὶ βρέθηκα νὰ ψήνομαι ἀπ ᾽τὸν πυρετὸ καὶ νὰ αἰσθάνομαι τέτοια νευρικὴ κατάρρευση, ὥστε ὑποχρεώθηκα
νὰ παρακαλέσω τὸν Πρὰτ-Χαλντέιν νὰ κάνει ἐκεῖνος τὸ
μάθημά μου. Εἶναι ἡ πρώτη ϕορὰ ποὺ ἔλειψα ἀπὸ τὴν
τάξη μου. σηκώθηκα τὸ μεσημέρι, ἀλλὰ τὸ κεϕάλι μου
μὲ πονάει, τὰ χέρια μου τρέμουν καὶ τὰ νεῦρα μου εἶναι
σὲ ἀξιοθρήνητη κατάσταση.
Ποιός ἄλλος ἐκτὸς ἀπ ᾽τὸν Οὐίλσον θὰ μποροῦσε νὰ
ἐμϕανιστεῖ ξαϕνικὰ τὸ ἀπόγευμα; Μόλις εἶχε ἐπιστρέψει ἀπ ᾽τὸ Λονδίνο, ὅπου ἔδωσε μιὰ διάλεξη, ἀνέπτυξε
τὶς μελέτες του, παρουσίασε ἕνα μέντιουμ, πραγματοποίησε μιὰ σειρὰ πειράματα γιὰ τὴ μεταβίβαση τῆς σκέψης, συναντήθηκε μὲ τὸν καθηγητὴ ρισὲ ἀπ ᾽τὸ Παρίσι, πέρασε μερικὲς ὧρες κοιτάζοντας μέσα σ ᾽ἕναν κρύσταλλο κι ἀποκόμισε μερικὲς ἀποδείξεις ὡς πρὸς τὴ
μετακίνηση τῆς ὕλης μέσω τῆς σκέψης. ῞Ολ᾽αὐτὰ μοῦ
τ ᾽ἀράδιασε πρὶν προλάβω ν ᾽ ἀρθρώσω λέξη.
— ᾽Εσὺ τί ἔκανες; ἀναϕώνησε τελικά. Δὲ ϕαίνεσαι
καλά. Κι ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα εἶναι σὲ κακὴ κατάσταση σήμερα. Πῶς πᾶνε τὰ πειράματα;
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—Τὰ παράτησα.
—Πῶς; Γιατί;
—Τὰ βρίσκω πολὺ ἐπικίνδυνα.
῎Εβγαλε ἀμέσως τὸ μεγάλο καϕὲ σημειωματάριό του.
— αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐνδιαϕέρον, εἶπε. Ποῦ βασίζεις
τὸν ἰσχυρισμό σου ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνα; Διηγήσου μου
σὲ παρακαλῶ τὰ γεγονότα μὲ χρονολογικὴ σειρά, μὲ ἀκριβεῖς κατὰ τὸ δυνατὸ ἡμερομηνίες καὶ ὀνόματα ἀξιόπιστων μαρτύρων μὲ τὶς μόνιμες διευθύνσεις τους.
— Καταρχάς, ρώτησα, θὰ μοῦ πεῖς ἂν ἔχεις συγκεντρώσει περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ὁ ὑπνωτιστὴς ἐλέγχει
πλήρως τὸν ὑπνωτιζόμενο καὶ τὸν χρησιμοποιεῖ γιὰ δόλϊους σκοπούς;
— Δεκάδες! δήλωσε θριαμβευτικά. ῎Εγκλημα καθ ᾽
ὑποβολή ——
— Δὲν ἐννοῶ ὑποβολή. ᾽Εννοῶ μιὰ ξαϕνικὴ παρόρμηση ποὺ πηγάζει ἀπὸ ἄτομο ποὺ βρίσκεται μακριά –
μιὰν ἀνεξέλεγκτη παρόρμηση.
—ψυχαναγκασμός! ἀναϕώνησε ἐνθουσιασμένος.
Εἶναι ἡ σπανιότερη κατάσταση. ῎Εχουμε ὀχτὼ περιπτώσεις, οἱ πέντε ἐπιβεβαιωμένες. Δὲ ϕαντάζομαι νὰ
ἐννοεῖς ——
῾Ο ἐνθουσιασμός του τὸν ἔκανε νὰ μπερδεύει τὰ λόγια του.
— ῎Οχι, δὲν ἐννοῶ τίποτα, εἶπα. Καλὸ βράδυ! θὰ
μὲ συγχωρέσεις, ἀλλὰ δὲν εἶμαι πολὺ καλὰ ἀπόψε.
Κι ἔτσι κατάϕερα καὶ τὸν ξεϕορτώθηκα, μαζὶ μὲ
τὸ μολύβι του καὶ τὸ σημειωματάριό του. Μπορεῖ τὰ προβλήματά μου νὰ εἶναι δυσβάσταχτα, ἀλλὰ τουλάχιστον
εἶναι καλύτερο νὰ τὰ κρατάω γιὰ τὸν ἑαυτό μου παρὰ
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νὰ καταντήσω νὰ μὲ περιϕέρει σὰν ἔκθεμά του ὁ Οὐίλσον, σὰν ἀξιοπερίεργο θέαμα σὲ πανηγύρι. ῎Εχει χάσει
τὴν αἴσθηση τῶν πραγμάτων. ῞Ολα γι᾽αὐτὸν εἶναι περιπτώσεις καὶ ϕαινόμενα. Προτιμῶ νὰ πεθάνω παρὰ νὰ
ξαναμιλήσω μαζί του γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
12 ᾽απριλίου: Χθὲς ἦταν μιὰ εὐλογημένα ἥσυχη μέρα
καὶ ἀπόλαυσα μιὰ ἀδιατάρακτη νύχτα. ῾η παρουσία τοῦ
Οὐίλσον εἶναι μιὰ μεγάλη παρηγοριά. Τί μπορεῖ νὰ κάνει τώρα ἡ διαβολογυναίκα; σίγουρα, ὅταν μ᾽ ἄκουσε
νὰ λέω ὅσα τῆς εἶπα, θὰ αἰσθάνθηκε γιὰ μένα τὴν ἴδια
ἀηδία ποὺ τρέϕω ἐγὼ γι᾽αὐτήν. Δὲ μπορεῖ, ὄχι, δὲ μπορεῖ νὰ θέλει γιὰ ἐραστὴ κάποιον ποὺ τὴν πρόσβαλε μ᾽
αὐτὸν τὸν τρόπο. ῎Οχι, πιστεύω ὅτι ἔχω ἀπελευθερωθεῖ
ἀπὸ τὴν ἀγάπη της· ἀλλὰ δὲν ξέρω γιὰ τὸ μίσος της.
Μήπως χρησιμοποιήσει τὶς δυνάμεις της γιὰ νὰ μ᾽ἐκδικηθεῖ; ᾽αλλὰ πάλι, γιατί νὰ βασανίζομαι μὲ ὑποψίες
καὶ ϕόβους; θὰ μὲ ξεχάσει, θὰ τὴν ξεχάσω, κι ὅλα θὰ
πᾶνε καλά.
13 ᾽απριλίου: Τὰ νεῦρα μου ἔχουν ἠρεμήσει. Εἰλικρινὰ

πιστεύω ὅτι κατάϕερα καὶ τὴ νίκησα. ᾽αλλὰ πρέπει
νὰ ὁμολογήσω ὅτι ζῶ σὲ μιὰ ἀγωνία. Εἶναι καὶ πάλι καλά, γιατὶ ἔμαθα ὅτι τὸ ἀπόγευμα ἦταν στὴ Χάι στρὶτ
μαζὶ μὲ τὴν κυρία Οὐίλσον.
14 ᾽απριλίου: Μακάρι νὰ μποροῦσα νὰ ϕύγω μακριὰ ἀπὸ
᾽δῶ. θὰ σπεύσω κοντὰ στὴν ῎αγκαθα ἀμέσως μόλις τελειώσουν τὰ μαθήματα. ῾υποθέτω ὅτι ἀποτελεῖ ἀξιοθρήνητη ἀδυναμία ἐκ μέρους μου, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ γυναίκα μοῦ
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ἔχει σπάσει τὰ νεῦρα. Τὴν ἔχω ξαναδεῖ κι ἔχω μιλήσει
μαζί της.
῏ηταν ἀκριβῶς μετὰ τὸ γεῦμα καὶ κάπνιζα ἕνα τσιγάρο στὸ γραϕεῖο μου, ὅταν ἄκουσα στὸ διάδρομο τὰ
βήματα τοῦ ὑπηρέτη μου τοῦ Μιούρεϊ. ῾Ωστόσο εἶχα καὶ
τὴν ἀσαϕὴ αἴσθηση ὅτι πίσω του ἀκούγονταν κι ἄλλα
βήματα, καὶ δὲν εἶχα μπεῖ στὸν κόπο ν᾽ἀναρωτηθῶ ποιός
μπορεῖ νὰ ἦταν, ὅταν ξαϕνικὰ ἕνας ἀμυδρὸς ἦχος μ᾽ἔκανε νὰ πεταχτῶ ἀπ ᾽τὴν καρέκλα μου ἀνατριχιάζοντας.
Δὲν εἶχα παρατηρήσει ὣς τώρα πῶς ἀκουγόταν τὸ δεκανίκι ὅταν χτυποῦσε στὸ πάτωμα, ἀλλὰ τὰ ταλαιπωρημένα νεῦρα μου μοῦ ᾽δωσαν νὰ καταλάβω ὅτι αὐτὸς
ἦταν ὁ ἦχος ποὺ ἄκουγα νὰ ἐναλλάσσεται μὲ τὸν συρτὸ
ἦχο τῶν βημάτων. Τὴν ἑπόμενη στιγμὴ ὁ ὑπηρέτης μου
ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ παραμέρισε γιὰ νὰ τῆς ἐπιτρέψει
νὰ περάσει.
Δὲν προσέϕυγα στὶς συνηθισμένες κοινωνικὲς συμβατικότητες, ἀλλὰ οὔτε κι ἐκείνη. ῾απλῶς στάθηκα ὄρθιος, μὲ τὸ τσιγάρο στὸ χέρι, καὶ τὴν κοίταξα. ᾽Εκείνη μὲ
κοίταζε ἀμίλητη καὶ τὸ βλέμμα της μοῦ θύμιζε ὅτι σ ᾽
αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς σελίδες εἶχα προσπαθήσει νὰ προσδιορίσω τὴν ἔκϕραση τῶν ματιῶν της – ἂν ἦταν συνωμοτικὴ ἢ ἄγρια. σήμερα ἦταν παγερή, ἄγρια καὶ ἀδυσώπητη.
— ᾽Εξακολουθεῖς νὰ ἔχεις τὴν ἴδια ἄποψη μὲ τὴν
τελευταία ϕορὰ ποὺ μὲ εἶδες; εἶπε τελικά.
—Πάντα αὐτὴν τὴν ἄποψη εἶχα.
— ῍ας προσπαθήσουμε νὰ συνεννοηθοῦμε, καθηγητὰ Γκιλρόι, εἶπε ἀργά. Δὲν εἶμαι ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ
μπορεῖ νὰ παίξει κανεὶς μαζί τους, ὅπως θὰ πρέπει νὰ
ἔχεις ἤδη συνειδητοποιήσει. ᾽Εσὺ μοῦ ζήτησες νὰ προ-
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χωρήσω σὲ μιὰ σειρὰ πειραμάτων μαζί σου, ἐσὺ ἤσουν
ποὺ προκάλεσες τὸ ἐνδιαϕέρον μου, ἐσὺ ἤσουν ποὺ μοῦ
ἐξέϕρασες τὴν ἀγάπη σου γιὰ μένα, ἐσὺ ἤσουν ποὺ μοῦ
ἔϕερες τὴ ϕωτογραϕία σου μὲ λόγια ἀγάπης πάνω της,
καὶ τελικὰ ἐσὺ ἤσουν ποὺ τὸ ἴδιο βράδυ θεώρησες σωστὸ νὰ μὲ προσβάλεις βαρύτατα μιλώντας μου μὲ τρόπο
ποὺ κανένας ἄλλος ἄντρας δὲν τόλμησε ὣς τώρα. Πές
μου ὅτι αὐτὰ τὰ λόγια ὀϕείλονταν σὲ μιὰ στιγμὴ παραϕορᾶς κι εἶμαι διατεθειμένη νὰ τὰ ξεχάσω καὶ νὰ τὰ
συγχωρέσω. Δὲν τὰ ἐννοοῦσες αὐτὰ ποὺ εἶπες, ῎Οστεν,
ἔτσι δὲν εἶναι; Δὲ μὲ μισεῖς!
῎Ισως ἔπρεπε νὰ τὴ λυπηθῶ αὐτὴ τὴν ἀνάπηρη γυναίκα – ἦταν τέτοια ἡ λαχτάρα γι᾽ἀγάπη ποὺ ἔβλεπα
νὰ προβάλλει ξαϕνικὰ μέσ ᾽ἀπ ᾽τὸ ἀπειλητικὸ βλέμμα
της. ᾽αλλὰ ἀναλογίστηκα τί εἶχα ὑπομείνει κι ἡ καρδιά
μου σκλήρυνε σὰν πέτρα.
— ῍αν μ᾽ ἄκουσες ποτὲ νὰ μιλάω γι᾽ἀγάπη, εἶπα,
ξέρεις πολὺ καλὰ ὅτι ἦταν ἡ δική σου ϕωνὴ ποὺ μιλοῦσε κι ὄχι ἡ δική μου. Τὰ μοναδικὰ εἰλικρινῆ λόγια ποὺ
ἔχω καταϕέρει νὰ σοῦ πῶ ὣς τώρα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ
ἄκουσες στὴν τελευταία συνάντησή μας.
—Ξέρω. Κάποιος σ ᾽ἔστρεψε ἐναντίον μου. ᾽Εκεῖνος
εἶναι! (Χτύπησε νευριασμένη τὸ δεκανίκι της στὸ πάτωμα.) Ξέρεις πολὺ καλὰ ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ σὲ κάνω
νὰ συρθεῖς αὐτὴν τὴ στιγμὴ σὰ σκυλάκι μπροστὰ στὰ
πόδια μου. Δὲ θὰ μὲ ξαναβρεῖς σὲ στιγμὴ ἀδυναμίας γιὰ
νὰ μπορεῖς νὰ μὲ προσβάλεις ἀτιμώρητος. σκέψου καλὰ
τί κάνεις, καθηγητὰ Γκιλρόι. Εἶσαι σὲ πολὺ ἐπικίνδυνη
θέση. Δὲν ἔχεις συνειδητοποιήσει ἀκόμη τὴ δύναμη ποὺ
ἔχω πάνω σου.
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᾽ανασήκωσα τοὺς ὤμους μου σὲ μιὰν ἔκϕραση ἀδιαϕορίας καὶ δὲν τῆς ἀπάντησα.
— Καλὰ λοιπόν, εἶπε μετὰ ἀπὸ μιὰ παύση. ῍αν ἀπεχθάνεσαι τὴν ἀγάπη μου, θὰ πρέπει νὰ κοιτάξω νὰ δῶ
τί μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὸ ϕόβο. Χαμογελᾶς, ἀλλὰ θὰ ϕτάσει ἡ μέρα ποὺ θά ᾽ρθεις κλαίγοντας νὰ μοῦ ζητᾶς νὰ σὲ
συγχωρέσω. ναί, θὰ σέρνεσαι στὸ πάτωμα μπροστά μου
ὅσο περήϕανος κι ἂν εἶσαι, καὶ θὰ καταριέσαι τὴ μέρα
ποὺ μὲ μετέτρεψες ἀπὸ τὴν καλύτερη ϕίλη σου στὴ χειρότερη ἐχθρό σου. Φυλάξου, καθηγητὰ Γκιλρόι!
Εἶδα ἕνα λευκὸ χέρι νὰ κινεῖται ἀπειλητικὰ κι ἕνα
πρόσωπο ποὺ ἦταν ἐλάχιστα ἀνθρώπινο – τόσο παραμορϕωμένο ἦταν ἀπὸ τὸ πάθος. Τὴν ἑπόμενη στιγμὴ εἶχε ϕύγει, κι ἄκουγα τὰ βιαστικὰ βήματά της καὶ τοὺς
ἤχους ἀπ ᾽τὸ δεκανίκι στὸ διάδρομο.
᾽αλλὰ ἔχει ἀϕήσει ἕνα βάρος στὴν καρδιὰ μου. ᾽αόριστα προαισθήματα δυστυχίας μὲ βαραίνουν. Πασχίζω,
μάταια, νὰ πείσω τὸν ἑαυτό μου ὅτι εἶναι ἁπλῶς λόγια
ἑνὸς περαστικοῦ θυμοῦ. θυμᾶμαι ὅμως πολὺ καθαρὰ τὸ
ἀδυσώπητο βλέμμα της γιὰ νὰ πιστέψω ὅτι ἔτσι εἶναι.
Τί θὰ κάνω; θεέ μου, τί θὰ κάνω; Δὲν εἶμαι κύριος τῆς
ψυχῆς μου. ᾽ανὰ πᾶσα στιγμὴ αὐτὸ τὸ σιχαμερὸ παράσιτο μπορεῖ νὰ διεισδύσει μέσα μου, καὶ τότε...; Πρέπει νὰ πῶ σὲ κάποιον τὸ ϕρικτὸ μυστικό μου – πρέπει
ἢ νὰ τὸ πῶ ἢ νὰ τρελαθῶ. νὰ εἶχα τουλάχιστον ἕναν νὰ
μὲ καταλάβει καὶ νὰ μὲ συμβουλεύσει! ῾Ο Οὐίλσον ἀποκλείεται. ῾Ο Τσὰρλς σάντλερ θὰ μὲ καταλάβαινε μόνο
μέχρι ἐκεῖ ποὺ ἡ ἐμπειρία του τοῦ ἐπιτρέπει. ῾Ο ΠρὰτΧαλντέιν! Εἶναι ἕνας ἰσορροπημένος ἄνθρωπος μὲ κοινὴ
λογική. θὰ πάω σ ᾽ αὐτόν. θὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα. Μακάρι
νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μὲ συμβουλεύσει!
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6.45 μ.μ.: ῎Οχι, εἶναι μάταιο. ῎ανθρωπος δὲ μπορεῖ νὰ
μὲ βοηθήσει· θὰ πρέπει νὰ τὴ δώσω μόνος μου αὐτὴ τὴ
μάχη. Δύο δρόμοι ἀνοίγονται μπροστά μου: ἢ πρέπει νὰ
γίνω ἐραστὴς αὐτῆς τῆς γυναίκας, ἢ πρέπει νὰ ὑπομείνω ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ μπορεῖ νὰ μοῦ προκαλέσει. ᾽ακόμη
κι ἂν δὲ μοῦ τύχει κανένα κακό, θὰ ζῶ μέσα στὸ ϕόβο
καὶ τὴν ἀνησυχία. ᾽αλλὰ μπορεῖ νὰ μὲ βασανίσει, μπορεῖ
νὰ μὲ τρελάνει, μπορεῖ νὰ μὲ σκοτώσει. Ποτὲ μὰ ποτὲ
δὲν πρόκειται νὰ ὑποκύψω. Τί μπορεῖ νὰ μοῦ κάνει ποὺ
νὰ εἶναι χειρότερο ἀπ ᾽τὸ νὰ χάσω τὴν ῎αγκαθα, ἀπ ᾽τὸ
νὰ ξέρω πὼς εἶμαι ἐπίορκος καὶ ψεύτης καὶ πὼς δὲν
ἔχω τὸ δικαίωμα ν ᾽αὐτοαποκαλοῦμαι τζέντλεμαν;
῾Ο Πρὰτ-Χαλντέιν ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ϕιλικὸς κι ἄκουσε εὐγενικὰ τὰ ὅσα τοῦ εἶπα. ᾽αλλὰ ὅταν ἀντίκρισα τὰ
αὐστηρὰ χαρακτηριστικά του, τὸ ἀνέκϕραστο βλέμμα
του καὶ τὰ βαριὰ ἔπιπλα τοῦ γραϕείου ποὺ τὸν περιέβαλλαν, δὲ μπόρεσα νὰ τοῦ πῶ αὐτὰ ποὺ εἶχα ἔρθει γιὰ
νὰ πῶ. ῏ηταν ὅλα ὑπερβολικὰ ἁπτά, ὑλικά. Κι ἄλλωστε,
τί θά ᾽λεγα κι ἐγὼ πρὶν ἀπὸ ἕναν μήνα ἂν κάποιος ἀπ ᾽
τοὺς συναδέλϕους μου ἐρχόταν καὶ μοῦ ᾽λεγε μιὰ ἱστορία δαιμονικῆς κατοχῆς; ῎Ισως ν ᾽ἀποδεικνυόμουν λιγότερο ὑπομονετικὸς ἀπὸ ἐκεῖνον. ῞Οπως καὶ νά ᾽χει ὅμως,
κράτησε σημειώσεις ἀπὸ τὴ δήλωσή μου, μὲ ρώτησε
πόσο τσάι ἔπινα, πόσες ὧρες κοιμόμουν, ἂν ἐργαζόμουν
ὑπερβολικά, ἂν εἶχα ξαϕνικοὺς πονοκεϕάλους, ἐϕιαλτικὰ ὄνειρα, βουητὰ στ ᾽ ἀϕτιά, λάμψεις στὰ μάτια –
ἐρωτήσεις ποὺ ὑποδήλωναν τὴν πεποίθησή του ὅτι γιὰ
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τὰ προβλήματά μου ϕταίει ἡ ἐγκεϕαλικὴ ὑπεραιμία. Τελικὰ ἔϕυγα μὲ πολλὲς ὑποδείξεις γιὰ ἀσκήσεις στὸ ὕπαιθρο κι ἀποϕυγὴ ἐκνευρισμῶν καὶ συγκινήσεων. Τὴ συνταγή του, ποὺ ἦταν χλωράλη καὶ βρωμιοῦχο ἠρεμιστικό, τὴν τσαλάκωσα καὶ τὴν πέταξα στὰ σκουπίδια.
῎Οχι, δὲ μπορῶ νὰ προσβλέπω σὲ ἀνθρώπινη βοήθεια. ῍αν συμβουλευτῶ κι ἄλλους, μπορεῖ νὰ τὸ κουβεντιάσουν μεταξύ τους, κι ἴσως βρεθῶ σὲ κάνα ἄσυλο.
θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρατεύσω ὅλο μου τὸ θάρρος καὶ νὰ
εὔχομαι πὼς δὲ γίνεται νὰ βρεθεῖ ἐγκαταλειμμένος ἕνας
τίμιος ἄνθρωπος.
15 ᾽απριλίου: Εἶναι ἡ γλυκύτερη ἄνοιξη ποὺ θυμᾶμαι.
Καταπράσινη, γαλήνια, ὄμορϕη! ῎α, πόσο μεγάλη ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴ ϕύση ποὺ μὲ περιβάλλει καὶ στὴ
ρημαγμένη ἀπ ᾽τὴν ἀμϕιβολία καὶ τὸν τρόμο ψυχή μου!
Πέρασα μιὰ γαλήνια μέρα, ἀλλὰ ξέρω ὅτι εἶμαι στὴν
ἄκρη μιᾶς ἀβύσσου. Τὸ ξέρω, ἀλλὰ συνεχίζω τὴ ζωή μου
σὰ νὰ μὴ μοῦ συμβαίνει τίποτα. Τὸ μοναδικὸ καλὸ εἶναι
πὼς ἡ ῎αγκαθα εἶναι εὐτυχισμένη, καλὰ καὶ μακριὰ ἀπὸ
κάθε κίνδυνο. ῍αν ἡ διαβολογυναίκα μᾶς εἶχε στὸ χέρι
καὶ τοὺς δυό, ὑπάρχει τίποτα ποὺ δὲ θὰ τό ᾽κανε;
16 ᾽απριλίου: Εἶναι πολυμήχανη στὰ βασανιστήριά της.
Ξέρει πόσο ἀγαπῶ τὴ δουλειά μου καὶ πόσο ἄψογες θέλω νὰ εἶναι οἱ παραδόσεις μου. σ ᾽αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι
ποὺ μοῦ ἐπιτίθεται τώρα. θὰ καταλήξω, ὅπως προβλέπω, νὰ χάσω τὴ θέση μου· ἀλλὰ θὰ πολεμήσω ὣς τὸ τέλος. Δὲν πρόκειται νὰ ὑποκύψω χωρὶς νὰ παλέψω.
Δὲν εἶχα ἀντιληϕθεῖ καμιὰ ἀλλαγὴ στὴ διάρκεια
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τῆς σημερινῆς πρωινῆς παράδοσής μου πέρα ἀπ ᾽τὸ ὅτι,
γιὰ ἕνα-δυὸ λεπτά, εἶχα μιὰ ζάλη καὶ μιὰ θολούρα, ποὺ
ὅμως δὲν κράτησαν γιὰ πολύ. ᾽αντίθετα, συγχάρηκα τὸν
ἑαυτό μου ἐπειδὴ εἶχα ἀναπτύξει τὸ θέμα μου (οἱ λειτουργίες τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσϕαιρίων) μὲ ἐνδιαϕέροντα
καὶ σαϕὴ τρόπο. Ξαϕνιάστηκα λοιπὸν ὅταν ἀμέσως μετὰ τὸ μάθημα ἦρθε στὸ ἐργαστήριο ἕνας ϕοιτητὴς καὶ
παραπονέθηκε ὅτι ἔχει μπερδευτεῖ ἀπὸ τὶς ἀντιϕάσεις
ἀνάμεσα στὴν παράδοσή μου καὶ στὸ βιβλίο διδασκαλίας. Μοῦ ἔδειξε τὸ σημειωματάριό του, στὸ ὁποῖο ἀναϕερόταν ὅτι ἕνα μέρος τῆς παράδοσής μου ἀϕιερώθηκε
στὴν ὑποστήριξη τῶν πιὸ προκλητικῶν κι ἀντιεπιστημονικῶν αἱρετικῶν ἀπόψεων. Φυσικὰ τὸ ἀρνήθηκα καὶ
ὑποστήριξα ὅτι δὲν εἶχε καταλάβει καλά, ἀλλὰ συγκρίνοντας τὶς σημειώσεις του μ᾽ἐκεῖνες τῶν συμϕοιτητῶν
του, ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχε δίκιο κι ὅτι πραγματικὰ εἶχα
ὑποστηρίξει μερικὲς ἰδιαίτερα γελοῖες ἀπόψεις. Φυσικὰ
θὰ δικαιολογηθῶ ὑποστηρίζοντας πὼς ἦταν ἀποτέλεσμα
μιᾶς προσωρινῆς διαταραχῆς μου, ἀλλὰ εἶμαι ἀπόλυτα
βέβαιος ὅτι ἦταν τὸ πρῶτο μιᾶς σειρᾶς ἀνάλογων κρουσμάτων. Μένει μόνο ἕνας μήνας ὣς τὸ τέλος τῆς χρονιᾶς,
κι εὔχομαι ν ᾽ ἀντέξω ὣς τότε.
26 ᾽απριλίου: ῎Εχουν περάσει δέκα μέρες ἀπὸ τὴν τε-

λευταία ϕορὰ ποὺ εἶχα βρεῖ τὸ κουράγιο νὰ γράψω στὸ
ἡμερολόγιό μου. Γιὰ ποιό λόγο νὰ καταγράϕω τὸν ἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ταπείνωσή μου; Εἶχα ὁρκιστεῖ νὰ μὴν
τὸ ξανανοίξω. ᾽αλλὰ ἡ δύναμη τῆς συνήθειας εἶναι ἰσχυρή, καὶ νά ποὺ περιγράϕω καὶ πάλι τὶς ϕρικτὲς ἐμπειρίες μου μὲ τὴν ἴδια περίπου ψυχικὴ διάθεση ποὺ ἕνας

328

ARTHUR CONAN DOYLE

αὐτόχειρας κρατάει σημειώσεις γιὰ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ
δηλητηρίου ποὺ τὸν σκότωσε.
Τὸ πλῆγμα ποὺ εἶχα προβλέψει ἦρθε – καὶ γιὰ τὴν
ἀκρίβεια χθές. ῾η διοίκηση τοῦ πανεπιστημίου διέκοψε
τὶς παραδόσεις μου. ῎Εγινε μὲ τὸν πιὸ λεπτὸ τρόπο, μιὰ
καὶ ἐμϕανίστηκε ὡς προσωρινὸ μέτρο προκειμένου ν ᾽
ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ὑπερκόπωσης καὶ
νὰ μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπανακτήσω τὴν ὑγεία μου.
῞Οπως καὶ νά ᾽ναι ὅμως, ἡ ζημιὰ ἔγινε καὶ δὲν εἶμαι πιὰ
ὁ καθηγητὴς Γκιλρόι. Τὸ ἐργαστήριο παραμένει στὴν
ἁρμοδιότητά μου, ἀλλὰ δὲν ἀμϕιβάλλω ὅτι σύντομα θὰ
τὸ χάσω κι αὐτό.
῾η ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ παραδόσεις μου εἶχαν καταντήσει ὁ περίγελως τοῦ πανεπιστημίου. ῾η τάξη μου γέμιζε ἀσϕυκτικὰ ἀπὸ ϕοιτητὲς ποὺ ἔρχονταν νὰ δοῦν καὶ
ν ᾽ἀκούσουν τί ἄλλο θὰ ἔλεγε ἢ θὰ ἔκανε ὁ ἰδιόρρυθμος
καθηγητής. Δὲν ἀντέχω νὰ προχωρήσω σὲ λεπτομέρειες τοῦ ἐξευτελισμοῦ μου. ῎Ω, ἡ διαβολογυναίκα! Δὲν
ὑπάρχει ὅριο γελοιότητας καὶ βλακείας ποὺ νὰ μὴ ϕρόντισε νὰ τὸ ὑπερβῶ. Ξεκινοῦσα μιὰ χαρὰ τὴν παράδοσή μου, ἀλλὰ πάντα μὲ τὴν αἴσθηση μιᾶς ἐπικείμενης
καταστροϕῆς. Μετά, μόλις αἰσθανόμουν τὴν ἐπιρροή της,
ἀγωνιζόμουν νὰ τὴν πολεμήσω, πασχίζοντας μὲ σϕιγμένες γροθιὲς καὶ σταγόνες ἱδρώτα στὸ μέτωπό μου νὰ
διατηρήσω τὸν αὐτοέλεγχό μου, ἐνῶ οἱ ϕοιτητές, ἀκούγοντας τὰ ἀκατάληπτα λόγια μου καὶ παρατηρώντας τὶς
συσπάσεις τοῦ προσώπου μου, ξεσποῦσαν σὲ γέλια μὲ
τὰ καραγκιοζιλίκια τοῦ καθηγητῆ τους. Κι ὕστερα, ἀπὸ
τὴ στιγμὴ ποὺ κατάϕερνε νὰ μοῦ ἐπιβληθεῖ, ἀκολουθοῦσαν τὰ πιὸ ἐξοργιστικὰ πράγματα – ἀνόητα ἀστεῖα,
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ἐκδηλώσεις συναισθημάτων σὰ νὰ ἔκανα πρόποση σὲ
νεόνυμϕους, ἀποσπάσματα ἀπὸ μπαλάντες, ἀκόμα καὶ
προσωπικὲς ὕβρεις ἐναντίον ϕοιτητῶν μου. Καὶ ξαϕνικά, τὴν ἑπόμενη στιγμή, τὸ μυαλό μου καθάριζε καὶ ἡ
παράδοσή μου συνεχιζόταν ὁμαλὰ ὣς τὸ τέλος. Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ ἡ συμπεριϕορά μου ἦταν θέμα συζήτησης σ ᾽ὅλο τὸ πανεπιστήμιο. Οὔτε εἶναι περίεργο ποὺ
ἡ σύγκλητος τοῦ πανεπιστημίου ὑποχρεώθηκε ν ᾽ἀσχοληθεῖ ἐπισήμως μὲ τὴν περίπτωσή μου. ῎Ω, αὐτὴ ἡ διαβολογυναίκα!
Καὶ τὸ ϕρικτότερο ἀπ ᾽ὅλα εἶναι ἡ μοναξιά μου. Εἶμαι καθισμένος σ ᾽ἕνα συνηθισμένο ἀγγλικὸ παράθυρο
μὲ προεξοχή, κοιτάζοντας ἔξω ἕναν συνηθισμένο ἀγγλικὸ δρόμο μὲ τὰ κακόγουστα λεωϕορεῖα του καὶ τὸν περιϕερόμενο ἀστυνομικό του, καὶ πίσω μου πλανᾶται μιὰ
σκιὰ τελείως ἀταίριαστη μὲ τὸ χρόνο καὶ τὸ χῶρο. Μέσα στὸν οἶκο τῆς γνώσης καταδυναστεύομαι καὶ βασανίζομαι ἀπὸ μιὰ δύναμη γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἐπιστήμη δὲ
γνωρίζει τίποτα. Κανένας δικαστὴς δὲ θὰ μ᾽ἄκουγε.
Καμιὰ ἐϕημερίδα δὲ θὰ συζητοῦσε τὴν περίπτωσή μου.
Κανένας γιατρὸς δὲ θὰ πίστευε στὰ συμπτώματά μου.
᾽ακόμη καὶ οἱ στενότεροι ϕίλοι μου θὰ ἐκλάμβαναν τὰ
λόγια μου σὰν σημάδι πνευματικῆς διαταραχῆς. ῎Εχω
ἀποκοπεῖ τελείως ἀπὸ τὸν κύκλο μου. ῎αχ, αὐτὴ ἡ διαβολογυναίκα! ᾽αλλὰ καλὰ θὰ κάνει νὰ προσέχει! Μπορεῖ νὰ μ᾽ ἐξωθήσει στὰ ἄκρα. ῞Οταν ὁ νόμος δὲ μπορεῖ
νὰ βοηθήσει κάποιον, ἴσως ἐκεῖνος ἀποϕασίσει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἴδιος τὸ νόμο.
Μὲ συνάντησε στὴ Χάι στρὶτ χθὲς τὸ ἀπόγευμα
καὶ μοῦ μίλησε. ᾽Ενδεχομένως νὰ ἦταν τυχερὴ ποὺ δὲν
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ἔτυχε νὰ συναντηθοῦμε ἀνάμεσα στοὺς ϕράχτες ἑνὸς
ἐρημικοῦ ἐξοχικοῦ δρόμου. Μὲ ρώτησε μὲ τὸ ψυχρὸ χαμόγελό της ἂν εἶχα λογικευτεῖ ἢ ὄχι. Δὲν καταδέχτηκα
νὰ τῆς ἀπαντήσω. «θὰ πρέπει νὰ στρίψουμε λίγο ἀκόμη
τὴ βίδα», εἶπε. νὰ ϕυλάγεσαι, κυρά μου, νὰ ϕυλάγεσαι!
Τὴν εἶχα μιὰ ϕορὰ στὸ ἔλεός μου. ῎Ισως μοῦ ξαναδοθεῖ
ἡ εὐκαιρία.
28 ᾽απριλίου: ῾η διακοπὴ τῶν παραδόσεών μου εἶχε ὡς

ἀποτέλεσμα νὰ τῆς ἀϕαιρεθεῖ τὸ μέσο γιὰ τὴν παρενόχλησή μου, κι ἔτσι ἔχω ἀπολαύσει δύο εὐλογημένες μέρες γαλήνης. στὸ κάτω-κάτω, δὲν ἔχω κανέναν λόγο ν ᾽
ἀπελπίζομαι. Οἱ πάντες μ᾽ἀντιμετωπίζουν μὲ συμπάθεια κι ὅλοι συμϕωνοῦν ὅτι ἡ ἀϕοσίωσή μου στὴν ἐπιστήμη καὶ ὁ ἐπίπονος χαρακτήρας τῶν ἐρευνῶν μου εἶναι ποὺ ἔχουν κλονίσει τὸ νευρικό μου σύστημα. ῎Ελαβα ἕνα εὐγενέστατο μήνυμα ἀπὸ τὴ σύγκλητο ποὺ μὲ
συμβουλεύει νὰ ταξιδέψω στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐκϕράζει
τὴν ἐλπίδα ὅτι ἴσως νὰ εἶμαι σὲ θέση ν ᾽ ἀναλάβω καὶ
πάλι τὰ καθήκοντά μου μὲ τὴν ἔναρξη τῆς θερινῆς ἐκπαιδευτικῆς περιόδου. Τίποτα δὲ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι
κολακευτικότερο ἀπὸ τὶς ἀναϕορές τους στὴν καριέρα
μου καὶ στὶς ὑπηρεσίες μου στὸ πανεπιστήμιο. Μόνο
στὶς δύσκολες ὧρες του μπορεῖ νὰ μετρήσει κανεὶς τὴ
δημοτικότητά του. ῎Ισως ἡ διαβολογυναίκα βαρεθεῖ νὰ
μὲ βασανίζει, καὶ τότε ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Μακάρι ὁ
θεὸς νὰ βοηθήσει!
29 ᾽απριλίου: ῾η νυσταλέα μικρὴ πόλη μας ἔζησε ἕνα

ἐντυπωσιακὸ γεγονός. Τὸ μοναδικὸ ἔγκλημα ποὺ εἴχαμε
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γνωρίσει ὣς τώρα εἶναι κάποιος σαματατζὴς ϕοιτητὴς
νὰ σπάει μερικὲς λάμπες ἢ νὰ συμπλέκεται μ᾽ἕναν ἀστυνομικό. Χθὲς τὸ βράδυ ὡστόσο ὑπῆρξε μιὰ ἀπόπειρα
διάρρηξης τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Τράπεζας τῆς
᾽αγγλίας, καὶ δικαιολογημένα εἴμαστε σὲ ἀναταραχή.
῾Ο Πάρκινσον, ὁ διευθυντής, εἶναι στενός μου ϕίλος,
καὶ τὸν βρῆκα ϕοβερὰ ταραγμένο ὅταν τὸν ἐπισκέϕτηκα
μετὰ τὸ πρόγευμα. ῍αν οἱ διαρρῆκτες εἶχαν καταϕέρει
νὰ μποῦν στὴν κεντρικὴ αἴθουσα, θὰ εἶχαν ν ᾽ἀναμετρηθοῦν καὶ μὲ τὰ χρηματοκιβώτια, καὶ ἄρα ἡ ἄμυνα θὰ
ἦταν σημαντικὰ ἰσχυρότερη ἀπ ᾽τὴν ἐπίθεση. ῎αλλωστε
ἡ ἀπόπειρα διάρρηξης δὲν ἔδειχνε νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιόλογη. Δύο παράθυρα εἶχαν σημάδια, ποὺ ἔδειχναν ὅτι εἶχε χρησιμοποιηθεῖ σκαρπέλο ἢ κάποιο παρόμοιο ἐργαλεῖο γιὰ νὰ παραβιαστοῦν. ῾η ἀστυνομία θὰ μπορέσει νὰ
βρεῖ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, γιατὶ ἡ ξυλοκατασκευὴ εἶχε
βαϕτεῖ μὲ πράσινη μπογιὰ μόλις τὴν προηγούμενη μέρα, κι ἀπ ᾽τὰ σημάδια εἶναι προϕανὲς ὅτι ἡ μπογιὰ θὰ
ἔχει λερώσει τὰ χέρια ἢ τὰ ροῦχα τοῦ ἐγκληματία.
4.30 μ.μ.: ῎α, ἡ διαβολογυναίκα, ἡ τρισκατάρατη! ᾽αλλὰ

δὲ μὲ νοιάζει! Δὲ θὰ μὲ νικήσει! ῎Οχι, δὲ θὰ μὲ νικήσει!
᾽αλλὰ εἶναι σατανική! Μοῦ ᾽χει στερήσει τὴν καθηγητική μου ἰδιότητα. Τώρα ἐπιχειρεῖ νὰ μοῦ στερήσει καὶ
τὴν τιμή μου. Δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ μπορῶ νὰ κάνω σὲ βάρος της, τίποτα ἐκτός... ᾽αλλὰ ὅσο ζορισμένος
κι ἂν εἶμαι, ἀρνοῦμαι νὰ σκεϕτῶ κάτι τέτοιο!
῏ηταν πρὶν ἀπὸ μία ὥρα περίπου. Μπῆκα στὴν κρεβατοκάμαρά μου καὶ χτενιζόμουν μπροστὰ στὸν καθρέϕτη, ὅταν ξαϕνικὰ τὸ βλέμμα μου ἔπεσε πάνω σὲ κάτι
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ποὺ μὲ πάγωσε σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε κάθισα στὴν ἄκρη
τοῦ κρεβατιοῦ κι ἄρχισα νὰ κλαίω. Εἶχα χρόνια νὰ κλάψω, ἀλλὰ τὰ νεῦρα μου εἶχαν σπάσει καὶ δὲ μποροῦσα
παρὰ νὰ κλαίω ἀπὸ ἀκατάσχετη θλίψη καὶ ὀργή. Εἶχα
δεῖ τὴν κοντὴ ρόμπα μου, τὸ σακάκι ποὺ συνήθως ϕοράω μετὰ τὸ δεῖπνο, νὰ κρέμεται στὴν κρεμάστρα της
δίπλα στὴ γκαρνταρόμπα μὲ τὸ δεξὶ μανίκι της λερωμένο ἀπ ᾽τὸν καρπὸ ὣς τὸν ἀγκώνα μὲ πράσινη μπογιά.
῞Ωστε αὐτὸ ἦταν ποὺ ἐννοοῦσε μὲ τὸ «ἕνα ἀκόμη
στρίψιμο τῆς βίδας»! Μὲ εἶχε καταντήσει περίγελω τοῦ
πανεπιστημίου. Τώρα θὰ μ᾽ἐμϕάνιζε καὶ ἐγκληματία.
αὐτὴ τὴ ϕορὰ ἔχει ἀποτύχει. ᾽αλλὰ τί θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη; Δὲν τολμῶ νὰ τὸ σκεϕτῶ – καὶ τὴν ῎αγκαθα καὶ
τὴ δύσμοιρη γριὰ μητέρα μου! Μακάρι νὰ εἶχα πεθάνει!
ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ νέο «στρίψιμο τῆς βίδας». Κι αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀναμϕίβολα ἐννοοῦσε ὅταν ἔλεγε ὅτι δὲν
εἶχα συνειδητοποιήσει ἀκόμη τὴ δύναμη ποὺ ἔχει πάνω
μου. ᾽ανατρέχω στὶς συζητήσεις μου μαζί της καὶ τὴ
θυμᾶμαι νὰ δηλώνει ὅτι μὲ μιὰ ἐλαϕρὰ ἐπιρροὴ τῆς βούλησής της τὸ ἀντικείμενό της θὰ διατηροῦσε τὶς αἰσθήσεις του καὶ μὲ μιὰν ἰσχυρότερη δὲ θὰ εἶχε τὸν ἔλεγχο
τῶν πράξεών του. Χθὲς βράδυ δὲν τὸν εἶχα. Κοιμήθηκα
στὸ κρεβάτι μου χωρὶς κὰν νὰ ὀνειρευτῶ. Κι ὅμως, αὐτοὶ οἱ λεκέδες μοῦ λένε ὅτι ντύθηκα, βγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτι, ἐπιχείρησα νὰ παραβιάσω τὰ παράθυρα τῆς τράπεζας καὶ ἐπέστρεψα. Πέρασα ἄραγε ἀπαρατήρητος; Εἶναι
δυνατὸ νὰ εἶδε κάποιος τί ἔκανα καὶ νὰ μ᾽ἀκολούθησε
σπίτι; ῎α, κόλαση ἔχει γίνει ἡ ζωή μου! Δὲ μπορῶ νὰ
βρῶ ἡσυχία, νὰ ἠρεμήσω. ᾽αλλὰ ἡ ὑπομονή μου κοντεύει
νὰ ἐξαντληθεῖ.
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10.00 μ.μ.: Καθάρισα τὸ σακάκι μου μὲ τερεβινθίνη. Δὲ

νομίζω νὰ μὲ εἶδε κανένας. Μὲ τὸ κατσαβίδι μου ἦταν
ποὺ ἔκανα τὰ σημάδια. Τὸ βρῆκα κι αὐτὸ λερωμένο μὲ
μπογιὰ καὶ τὸ καθάρισα. Τὸ κεϕάλι μου πονάει λὲς καὶ
πάει νὰ σπάσει, κι ἔχω πάρει μιὰ γερὴ δόση ἀντιπυρίνης. ῍αν δὲν ὑπῆρχε ἡ ῎αγκαθα, θὰ εἶχα πάρει ὅλο τὸ
μπουκαλάκι καὶ θά ᾽χα βάλει τέλος στὸ μαρτύριό μου.
3 Μαΐου: Τρεῖς ἥσυχες μέρες. ῾η διαβολογυναίκα παί-

ζει μαζί μου ὅπως ἡ γάτα μὲ τὸ ποντίκι. Μ ᾽ἀϕήνει νὰ
χαλαρώσω λίγο καὶ μετὰ πάλι τὰ ἴδια. Ποτὲ δὲν εἶμαι
πιὸ ϕοβισμένος ἀπ ᾽ ὅσο ὅταν ὅλα εἶναι ἥσυχα. ῾η ϕυσική μου κατάσταση εἶναι ἀξιοθρήνητη – συνεχὴς λόξυγγας καὶ πτώση τοῦ ἀριστεροῦ βλεϕάρου.
Οἱ Μάρντεν μὲ εἰδοποίησαν ὅτι ἐπιστρέϕουν μεθαύριο. Δὲν ξέρω ἂν χαίρομαι ἢ στενοχωριέμαι. στὸ Λονδίνο ἦταν ἀσϕαλεῖς. ᾽Εδῶ ἴσως νὰ συρθοῦν κι αὐτὲς μέσα στὴ ϕρικτὴ παγίδα ποὺ ἔχω πιαστεῖ. Καὶ πρέπει καὶ
νὰ τοὺς τὰ πῶ ὅλα. Δὲ γίνεται νὰ παντρευτῶ τὴν ῎αγκαθα ὅταν ξέρω ὅτι δὲν εἶμαι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις
μου. ναί, πρέπει νὰ τοὺς μιλήσω ἔστω κι ἂν ἔτσι τελειώσουν ὅλα μεταξύ μας.
᾽απόψε εἶναι ὁ χορὸς τοῦ πανεπιστημίου καὶ πρέπει νὰ πάω. ῾Ο θεὸς ξέρει ὅτι ποτὲ ἄλλοτε δὲν εἶχα λιγότερη διάθεση γιὰ διασκέδαση, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψω νὰ εἰπωθεῖ ὅτι δὲν εἶμαι σὲ κατάσταση γιὰ δημόσιες ἐμϕανίσεις. ῍αν μὲ δοῦν ἐκεῖ καὶ μιλήσω καὶ μὲ
μερικοὺς ἀπ ᾽τοὺς παράγοντες τοῦ πανεπιστημίου, θὰ
εἶναι μιὰ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ τοὺς δείξω ὅτι θὰ ἦταν
ἄδικο νὰ μοῦ ἀϕαιρέσουν τὴν ἕδρα.
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11.30 μ.μ.: Πῆγα στὸ χορό. Πῆγα μαζὶ μὲ τὸν Τσὰρλς

σάντλερ, ἀλλὰ ἔϕυγα πρὶν ἀπ ᾽αὐτόν. θὰ τὸν περιμένω
ὅμως, γιατὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ϕοβᾶμαι νὰ κοιμηθῶ
αὐτὲς τὶς τελευταῖες νύχτες. Εἶναι ἕνας εὐχάριστος, πρακτικὸς ἄνθρωπος, κι ἡ συζήτηση μαζί του θὰ ἠρεμήσει
τὰ νεῦρα μου. Γενικά, ὁ χορὸς σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία. Μίλησα μὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν ἐπιρροὴ καὶ νομίζω ὅτι
τοὺς ἔδωσα νὰ καταλάβουν ὅτι ἡ θέση μου δὲν ἔχει ἀδειάσει ἀκόμη. ῏ηταν κι ἡ διαβολογυναίκα στὸ χορό· δὲ μποροῦσε νὰ χορέψει ϕυσικά, ἀλλὰ καθόταν μαζὶ μὲ τὴν
κυρία Οὐίλσον. ᾽Επανειλημμένα τὰ μάτια της στράϕηκαν πάνω μου. ῏ηταν τὸ τελευταῖο σχεδὸν πράγμα ποὺ
εἶδα πρὶν ἐγκαταλείψω τὴν αἴθουσα. Κάποια στιγμή, ἐνῶ
καθόμουν σὲ σημεῖο ποὺ δὲ μ᾽ἔβλεπε, τὴν παρακολούθησα, καὶ εἶδα ὅτι τὸ βλέμμα της ἀκολουθοῦσε κάποιον
ἄλλον. ῏ηταν ὁ σάντλερ, ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ χόρευε
μὲ τὴ δεύτερη δεσποινίδα θέρστον. Κρίνοντας ἀπ ᾽τὸ ὕϕος
της, εἶναι τυχερὸς ποὺ δὲν εἶναι στὸ ἔλεός της ὅπως ἐγώ.
Δὲν ξέρει ἀπὸ τί ἔχει γλυτώσει. νομίζω ὅτι ἀκούω τὰ
βήματά του στὸ δρόμο καὶ θὰ κατέβω νὰ τοῦ ἀνοίξω.
῍αν θελήσει ——
4 Μαΐου: Τί νὰ μοῦ συνέβη χθὲς τὸ βράδυ; Τελικὰ δὲν κατέβηκα στὴν ἐξώπορτα – τουλάχιστον δὲ θυμᾶμαι κάτι
τέτοιο. ᾽αλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δὲ θυμᾶμαι νὰ πῆγα
καὶ γιὰ ὕπνο. Τὸ ἕνα μου χέρι εἶναι ϕοβερὰ πρησμένο σήμερα τὸ πρωί, ἀλλὰ δὲ θυμᾶμαι νὰ τὸ χτύπησα χθές. Κατὰ
τ ᾽ἄλλα, αἰσθάνομαι πολὺ καλύτερα ἐξαιτίας τῆς χθεσινοβραδινῆς ἐκδήλωσης. Δὲ μπορῶ ὅμως νὰ θυμηθῶ πῶς
ἔγινε καὶ δὲ συνάντησα τὸν Τσὰρλς σάντλερ, ὅταν αὐτὸ
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ἦταν ποὺ σκόπευα νὰ κάνω. Μήπως...; ῏Ω θεέ μου, εἶναι
πολὺ πιθανό! Μήπως μὲ ὁδηγεῖ ξανὰ σὲ κάποιον διαβολικὸ χορό; θὰ κατεβῶ στὸν σάντλερ καὶ θὰ τὸν ρωτήσω.
Μεσημέρι: νέα κρίση. ῾η ζωή μου ἔχει καταντήσει ἀβίωτη. ᾽αλλὰ ἂν εἶναι νὰ πεθάνω, θὰ πάρω κι ἐκείνη μαζί
μου. Δὲ θὰ τὴν ἀϕήσω πίσω γιὰ νὰ σπρώξει κι ἄλλους
στὴν τρέλα ὅπως ἔχει κάνει μὲ μένα. ῎Οχι, ἔχω ϕτάσει
στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μου. Μ ᾽ἔχει κάνει τὸν πιὸ ἀπελπισμένο κι ἐπικίνδυνο ἄντρα πάνω στὴ Γῆ. ῾Ο θεὸς ξέρει ὅτι δὲν εἶχα τὸ κουράγιο νὰ κάνω κακὸ οὔτε καὶ σὲ
μύγα, κι ὅμως, ἂν εἶχα τούτη τὴ στιγμὴ στὰ χέρια μου
αὐτὴν τὴ γυναίκα, δὲ θά ᾽βγαινε ποτὲ ζωντανὴ ἀπ ᾽αὐτὸ τὸ δωμάτιο. θὰ τὴ δῶ σήμερα κιόλας καὶ θὰ μάθει
τί πρέπει νὰ περιμένει ἀπὸ μένα.
Πῆγα στὸν σάντλερ καὶ τὸν βρῆκα πρὸς ἔκπληξή
μου στὸ κρεβάτι. Μόλις μπῆκα, ἀνασηκώθηκε κι ἔστρεψε πρὸς τὸ μέρος μου τὸ πρόσωπό του, ποὺ μὲ τρόμαξε
μόλις τὸ εἶδα.
—Τί ἔγινε, σάντλερ; ἀναϕώνησα, καὶ ἡ καρδιά μου
πάγωσε καθὼς ξεστόμιζα τὶς λέξεις.
— Γκιλρόι, ἀπάντησε ψελλίζοντας μὲ τὰ πρησμένα
χείλη του, εἶναι μερικὲς βδομάδες τώρα ποὺ ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶσαι τρελός. Τώρα τὸ ξέρω, ὅπως ξέρω κι
ὅτι εἶσαι ἐπικίνδυνος τρελός. ῍αν δὲν ἦταν ποὺ δὲ θέλω
νὰ προκαλέσω σκάνδαλο στὸ πανεπιστήμιο, θὰ ἤσουν
τώρα στὰ χέρια τῆς ἀστυνομίας.
— ᾽Εννοεῖς...; εἶπα.
— ᾽Εννοῶ πὼς μόλις ἄνοιξα τὴν πόρτα χθὲς τὸ βράδυ, χύμηξες πάνω μου, μὲ χτύπησες καὶ μὲ τὶς δυὸ γρο-
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θιές σου, μὲ σώριασες κάτω, μὲ κλότσησες μὲ μανία στὰ
πλευρὰ καὶ μὲ παράτησες στὸ δρόμο σχεδὸν ἀναίσθητο. Κοίτα τὸ χέρι σου, ποὺ εἶναι μάρτυρας κατηγορίας
σὲ βάρος σου.
ναί, ἔτσι ἦταν: πρησμένο, μὲ ἀρθρώσεις σὰ σϕουγγάρι, ὅπως μετὰ ἀπὸ ἕνα τρομερὸ χτύπημα. Τί μποροῦσα νὰ κάνω; ῍αν καὶ μ᾽ἔχει ἀπορρίψει ὡς τρελό, πρέπει
νὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα. Κάθισα δίπλα στὸ κρεβάτι του καὶ
τοῦ διηγήθηκα ὅλα τὰ δεινά μου ἀπ ᾽τὴν ἀρχή. Τοῦ τὰ
ἐξέθεσα μὲ τρεμάμενα χέρια καὶ καυτὲς λέξεις, ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ἔπειθαν ἀκόμη καὶ τὸν πιὸ δύσπιστο.
—σὲ μισεῖ καὶ μὲ μισεῖ! ϕώναξα. Μᾶς ἐκδικήθηκε ταυτόχρονα καὶ τοὺς δύο χθὲς τὸ βράδυ. Μὲ εἶδε νὰ
ϕεύγω ἀπ ᾽τὸ χορὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ σὲ εἶδε καὶ σένα.
῎ηξερε πόση ὥρα θὰ κάνεις γιὰ νὰ ϕτάσεις στὸ σπίτι.
Μετά, τὸ μόνο ποὺ εἶχε νὰ κάνει ἦταν νὰ χρησιμοποιήσει τὴ διαβολικὴ βούλησή της. ῎α, τὸ πληγωμένο πρόσωπό σου δὲν εἶναι τίποτα μπροστὰ στὴν πληγωμένη
ψυχή μου!
῎Εμεινε ἄϕωνος ἀπ ᾽ ὅσα ἄκουσε. ῏ηταν προϕανές.
— ναί, ναί, τὸ πρόσεξα ὅτι μὲ παρακολουθοῦσε, εἶπε σιγά. Φαίνεται ὅτι εἶναι ἱκανὴ γιὰ ὅλα. ᾽αλλὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ σ ᾽ἔχει ϕέρει σ ᾽αὐτὴ τὴν κατάσταση; Τί σκοπεύεις νὰ κάνεις;
— νὰ τὸ σταματήσω! ϕώναξα. Εἶμαι τελείως ἀπελπισμένος. θὰ τὴν προειδοποιήσω σήμερα, καὶ ἡ ἑπόμενη ϕορὰ θὰ εἶναι ἡ τελευταία της.
— Μὴν κάνεις καμιὰ τρέλα, μοῦ εἶπε.
—Τρέλα; ἀναϕώνησα. ῾η μοναδικὴ τρέλα θὰ ἦταν
ἂν τὸ ἀνέβαλλα ἔστω καὶ μιὰν ὥρα.
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Καὶ μὲ τὰ λόγια αὐτά, ἔτρεξα στὸ δωμάτιό μου, καὶ
πλέον βρίσκομαι μπροστὰ στὴ μεγαλύτερη κρίση τῆς ζωῆς
μου. θὰ ξεκινήσω ἀμέσως. Κέρδισα ἕνα πράγμα σήμερα, γιατὶ κατάϕερα νὰ κάνω ἔστω κι ἕναν ἄνθρωπο νὰ
συνειδητοποιήσει τὴν ἀλήθεια γι᾽αὐτὴ τὴ ϕρικτὴ ἐμπειρία μου. Κι ἂν συμβεῖ τὸ χειρότερο, τοῦτο τὸ ἡμερολόγιο
ἀποτελεῖ τὴν ἀπόδειξη γιὰ τὸ κίνητρο ποὺ μὲ ὤθησε.
βράδυ: ῞Οταν ἔϕτασα στοῦ Οὐίλσον, ὁδηγήθηκα στὸ σαλόνι καὶ τὸν βρῆκα μαζὶ μὲ τὴ δεσποινίδα Πενκλόζα.
᾽Επὶ μισὴ ὥρα ὑποχρεώθηκα νὰ ὑπομείνω τὶς μεγαλοστομίες του σχετικὰ μὲ τὴν πρόσϕατη ἔρευνά του γιὰ
τὸν ἀκριβὴ χαρακτήρα τῆς πνευματιστικῆς κριτικῆς, ἐνῶ
ἡ διαβολογυναίκα κι ἐγὼ καθόμασταν καὶ κοιταζόμασταν ἀμίλητοι. Διάβασα μιὰ χαιρεκακία στὰ μάτια της,
καὶ θὰ πρέπει νὰ εἶδε τὸ μίσος καὶ τὴν ἀπειλὴ στὰ δικά
μου. Εἶχα σχεδὸν πιστέψει ὅτι δὲ θά ᾽βρισκα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσω μαζί της, ὅταν ὁ Οὐίλσον εἰδοποιήθηκε
ὅτι τὸν ζητᾶνε καὶ μείναμε γιὰ μερικὰ λεπτὰ μόνοι.
— Λοιπόν, καθηγητὰ Γκιλρόι – ἢ μήπως κύριε
Γκιλρόι; εἶπε μὲ τὸ εἰρωνικὸ χαμόγελό της. Πῶς εἶναι
μετὰ τὸν χθεσινὸ χορὸ ὁ ϕίλος σας ὁ κύριος σάντλερ;
—Τέρας! ϕώναξα. Τελείωσαν ὅμως τὰ κόλπα σου.
Δὲ θ ᾽ἀνεχθῶ ἄλλο. ῎ακου καλὰ τί θὰ σοῦ πῶ: (Τὴν πλησίασα καὶ τὴν ταρακούνησα πιάνοντάς την ἀπ ᾽τὸν ὦμο.)
Μάρτυράς μου ὁ θεὸς πὼς ἂν ἀσκήσεις ξανὰ τὰ διαβολικὰ τεχνάσματά σου πάνω μου, θὰ τὸ πληρώσεις μὲ τὴ
ζωή σου. ῍ας γίνει ὅ,τι θέλει, θὰ σὲ σκοτώσω. ῾η ἀντοχή μου ἔχει ἐξαντληθεῖ.
—Οἱ λογαριασμοί μας δὲν ἔχουν κλείσει ἀκόμη, εἶπε
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μὲ πάθος ἀνάλογο τοῦ δικοῦ μου. Μπορῶ ν ᾽ἀγαπῶ καὶ
μπορῶ καὶ νὰ μισῶ. Εἶχες νὰ διαλέξεις. ᾽Επέλεξες νὰ
περιϕρονήσεις τὴν ἀγάπη μου· τώρα θὰ γνωρίσεις τὸ
μίσος μου. θὰ χρειαστεῖ λίγο ἀκόμη γιὰ νὰ σπάσει τὸ
ἠθικό σου, ὅπως βλέπω, ἀλλὰ θὰ σπάσει. ῾η δεσποινὶς
Μάρντεν ἐπιστρέϕει αὔριο ἀπ ᾽ ὅσο ξέρω.
— Καὶ τί σ ᾽ἐνδιαϕέρει ἐσένα; κραύγασα. Τὴν προσβάλλεις καὶ μόνο ποὺ τολμᾶς καὶ τὴ σκέϕτεσαι. ῍αν μοῦ
περνοῦσε ἀπ ᾽τὸ μυαλὸ ὅτι θὰ τῆς ἔκανες κακό ——
῏ηταν ϕοβισμένη, τὸ ἔβλεπα παρόλο ποὺ προσπαθοῦσε νὰ τὸ κρύψει. Διάβασε τὴ δυσοίωνη σκέψη στὸ μυαλό μου κι ἀποτραβήχτηκε στὴν ἄκρη τοῦ καναπέ, ὅσο
γινόταν πιὸ μακριά μου.
—Εἶναι τυχερὴ ποὺ ἔχει κάποιον ἕτοιμο νὰ ριχτεῖ
στὴ μάχη γιὰ χάρη της, εἶπε. Μέχρι ποὺ τολμᾶ κι ἀπειλεῖ μιὰ μοναχικὴ γυναίκα. θὰ πρέπει νὰ συγχαρῶ τὴ
δεσποινίδα Μάρντεν γιὰ τὸν προστάτη της.
Οἱ λέξεις ἦταν εἰρωνικὲς ἀλλὰ ἡ ϕωνὴ καὶ τὸ ὕϕος
της ἔσταζαν χολή.
— Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ συζητᾶμε, εἶπα. ῏ηρθα μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ σοῦ πῶ –καὶ νὰ σ ᾽ τὸ πῶ ὅσο πιὸ
ἐπίσημα γίνεται– ὅτι ἡ ἑπόμενη ἄθλια πράξη στὴν ὁποία
θὰ μὲ ἐξαναγκάσεις θὰ εἶναι ἡ τελευταία σου.
Μ ᾽αὐτὰ τὰ λόγια, καὶ καθὼς ἄκουγα τὰ βήματα τοῦ
Οὐίλσον στὴ σκάλα, βγῆκα ἀπ ᾽τὸ δωμάτιο. Μπορεῖ τὸ
ὕϕος της νὰ ἦταν δολοϕονικό, ἀλλὰ ἔδειχνε νὰ καταλαβαίνει ὅτι εἶχε νὰ ϕοβᾶται ἀπὸ ἐμένα ὅ,τι κι ἐγὼ ἀπὸ
ἐκείνη. Φόνος! ᾽ηχεῖ ἄσχημα ἡ λέξη. ᾽αλλὰ ποτὲ δὲ λὲς
ὅτι δολοϕονεῖς ἕνα ϕίδι ἢ ὅτι δολοϕονεῖς μιὰ τίγρη. ῍ας
προσέχει ἀπὸ ᾽δῶ καὶ πέρα.
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5 Μαΐου: ῾υποδέχτηκα τὴν ῎αγκαθα καὶ τὴ μητέρα της
στὸ σταθμὸ στὶς ἕντεκα. ῎Ελαμπε ἀπὸ εὐτυχία κι ὀμορϕιά. Καὶ ἦταν ἀϕάνταστα χαρούμενη ποὺ μ᾽ἔβλεπε. Τί
ἔχω κάνει γιὰ ν ᾽ἀξίζω τέτοια ἀγάπη; Τὶς συνόδευσα
στὸ σπίτι τους καὶ γευματίσαμε μαζί. ῞Ολα τὰ βάσανά
μου μοιάζουν νὰ ἔχουν ἐξαϕανιστεῖ ἀπὸ τὴ ζωή μου ἀπ ᾽
τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη. Μοῦ λέει ὅτι μὲ βρίσκει χλομό, ἀνήσυχο καὶ ἄρρωστο. Τὸ ἀποδίδει, ἡ γλυκιά μου,
στὴ μοναξιά μου καὶ στὴ συμβατικὴ ϕροντίδα μιᾶς οἰκονόμου. Εὔχομαι νὰ μὴ μάθει ποτὲ τὴν ἀλήθεια. Μακάρι ἡ σκιά, ἂν πρέπει νὰ ὑπάρχει σκιά, νὰ σκεπάζει μόνο τὴ δική μου ζωὴ καὶ ν ᾽ἀϕήσει τὴ δική της λουσμένη
στὸ ϕῶς τοῦ ἥλιου. Μόλις ἔχω γυρίσει στὸ σπίτι μου
νιώθοντας ἄλλος ἄνθρωπος. Μ ᾽αὐτὴν στὸ πλευρό μου,
νομίζω ὅτι θὰ μποροῦσα ν ᾽ἀντισταθῶ μὲ τόλμη σὲ ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ μοῦ ἐπιϕυλάσσει ἡ ζωή.
5.00 μ.μ.: θὰ προσπαθήσω νὰ εἶμαι ἀκριβής. θὰ προ-

σπαθήσω νὰ τὰ καταγράψω ὅπως ἀκριβῶς συνέβησαν.
Εἶναι νωπὰ ἀκόμη στὸ μυαλό μου καὶ μπορῶ νὰ τὰ μεταϕέρω στὸ χαρτὶ σωστά, ἂν κι εἶναι ἀπίθανο νὰ ἔρθει
κάποια στιγμὴ ποὺ θὰ ξεχάσω τὰ σημερινὰ γεγονότα.
Εἶχα ἐπιστρέψει ἀπὸ τὸ σπίτι τῶν Μάρντεν μετὰ
τὸ γεῦμα καὶ πραγματοποιοῦσα μερικὲς μικροσκοπικὲς
τομὲς μὲ τὸ νυστέρι μου, ὅταν κάποια στιγμὴ ἔχασα τὶς
αἰσθήσεις μου μὲ τὸν ξαϕνικὸ ἀπεχθὴ τρόπο ποὺ μοῦ
ἔχει καταντήσει οἰκεῖος τὸν τελευταῖο καιρό.
῞Οταν ἐπανέκτησα τὶς αἰσθήσεις μου, βρισκόμουν
σ ᾽ἕνα μικρὸ δωμάτιο πολὺ διαϕορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο στὸ
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ὁποῖο ἐργαζόμουν. ῏ηταν ζεστὸ καὶ ϕωτεινό, μὲ καναπέδες μὲ καλύμματα ἀπὸ κρετόν, χρωματιστὲς κουρτίνες καὶ πάμπολλα ὄμορϕα μικροπράγματα στὸν τοῖχο.
῞Ενα μικρὸ διακοσμητικὸ ρολόι μετροῦσε τὸ χρόνο μπροστά μου καὶ οἱ δεῖκτες του ἔδειχναν τρεῖς καὶ μισή. ῞Ολα
μοῦ ἦταν πολὺ οἰκεῖα, ἀλλὰ πρὸς στιγμὴ κοίταζα γύρω
μου σαστισμένα, μέχρι ποὺ τὸ βλέμμα μου ἔπεσε σὲ μιὰ
ϕωτογραϕία μου πάνω στὸ πιάνο. Δίπλα ὑπῆρχε μία τῆς
κυρίας Μάρντεν. Καὶ τότε θυμήθηκα ἀμέσως ποῦ βρισκόμουν. ῏ηταν τὸ δωμάτιο τῆς ῎αγκαθα.
᾽αλλὰ πῶς εἶχα βρεθεῖ ἐκεῖ καὶ τί ἤθελα; ῎Ενιωσα
ἕνα ϕρικτὸ σϕίξιμο στὴν καρδιά. Μήπως εἶχα σταλεῖ ἐκεῖ
γιὰ κάποια διαβολικὴ ἀποστολή; Μήπως ἡ ἀποστολὴ
αὐτὴ εἶχε ἤδη ἐκτελεστεῖ; αὐτὸ θὰ εἶχε γίνει· διαϕορετικά, γιατί θὰ εἶχα ἐπανακτήσει τὶς αἰσθήσεις μου; ῎Ω,
ἦταν ἐξοντωτικὴ ἡ ἀγωνία ἐκείνης τῆς στιγμῆς! Τί νὰ
εἶχα κάνει; Πετάχτηκα ὄρθιος μέσα στὴν ἀπελπισία μου,
καὶ μὲ τὴν κίνησή μου αὐτὴ ἔπεσε ἀπὸ τὰ γόνατά μου
στὸ χαλὶ ἕνα μικρὸ γυάλινο μπουκάλι.
Δὲν ἔσπασε καὶ τὸ σήκωσα. ᾽απ ᾽ἔξω ἔγραϕε «θειικὸ ᾽Οξύ». ῞Οταν ἀϕαίρεσα τὸ στρογγυλὸ γυάλινο πῶμα,
μιὰ πυκνὴ ἀναθυμίαση ἀναδύθηκε ἀργὰ καὶ μιὰ ἰσχυρὴ
ἀποπνικτικὴ μυρωδιὰ ἁπλώθηκε στὸ δωμάτιο. ῏ηταν μία
ἀπὸ τὶς χημικὲς οὐσίες ποὺ χρησιμοποιοῦσα στὰ πειράματά μου. ᾽αλλὰ γιατί εἶχα ϕέρει στὸ δωμάτιο τῆς
῎αγκαθα ἕνα μπουκάλι μὲ βιτριόλι; αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ
παχύρρευστο δύσοσμο ὑγρὸ μὲ τὸ ὁποῖο εἶναι γνωστὸ
πὼς οἱ ζηλόϕθονες γυναῖκες καταστρέϕουν τὴν ὀμορϕιὰ
τῶν ἀντιζήλων τους; ῾η καρδιά μου σταμάτησε καθὼς
ὕψωνα τὸ μπουκαλάκι στὸ ϕῶς. Δόξα τῶ θεῶ, ἦταν
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γεμάτο! Δὲν εἶχε γίνει ἀκόμη κανένα κακό. ᾽αλλὰ ἂν ἡ
῎αγκαθα εἶχε μπεῖ ἕνα λεπτὸ πιὸ πρίν, δὲν ἦταν βέβαιο
ὅτι τὸ διαβολικὸ παράσιτο μέσα μου δὲ θὰ εἶχε ἐκτοξεύσει τὸ ὑγρὸ στό... ῎α, οὔτε νὰ τὸ σκεϕτῶ δὲν ἀντέχω!
᾽αλλὰ ἔτσι θὰ εἶχε γίνει. Γιὰ ποιόν ἄλλο λόγο τὸ εἶχα
ϕέρει; στὴ σκέψη αὐτοῦ ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ εἶχα κάνει, τὰ ταλαιπωρημένα νεῦρα μου κατέρρευσαν καὶ βρέθηκα νὰ τρέμω σύγκορμος – ἕνα πραγματικὰ ἀξιολύπητο ράκος.
῾Ο ἦχος τῆς ϕωνῆς τῆς ῎αγκαθα καὶ τὸ θρόισμα τοῦ
ϕορέματός της μ᾽ἐπανέϕεραν στὴν πραγματικότητα.
σήκωσα τὸ βλέμμα μου καὶ εἶδα τὰ γαλανὰ μάτια της,
πλημμυρισμένα τρυϕερότητα καὶ οἶκτο, νὰ μὲ κοιτάζουν.
—Πρέπει νὰ σὲ πᾶμε στὴν ἐξοχή, ῎Οστεν, εἶπε.
Πρέπει νὰ ξεκουραστεῖς καὶ νὰ ἠρεμήσεις. Φαίνεσαι τραγικὰ ἄρρωστος.
— ῎Ω, δὲν εἶναι τίποτα! εἶπα προσπαθώντας νὰ χαμογελάσω. Μιὰ στιγμιαία ἀδυναμία ἦταν. Τώρα εἶμαι
μιὰ χαρά.
— Μὲ συγχωρεῖς ποὺ σ ᾽ἄϕησα νὰ περιμένεις. θὰ
πρέπει νὰ εἶσαι ἐδῶ τουλάχιστον μισὴ ὥρα! Εἶχε ἔρθει
ὁ ἐϕημέριος, καὶ μιὰ καὶ ξέρω ὅτι δὲ θὰ σ ᾽εὐχαριστοῦσε ἡ παρέα του, σκέϕτηκα ὅτι ἦταν καλύτερα νὰ σὲ ϕέρει ἡ Τζέιν ἐδῶ. Δὲν ἔλεγε νὰ ϕύγει ὅμως!
— Δόξα τῶ θεῶ ποὺ ἔμεινε! Δόξα τῶ θεῶ ποὺ
ἔμεινε! ἀναϕώνησα ὑστερικά.
—Τί ἔπαθες, ῎Οστεν; ρώτησε πιάνοντάς με ἀπὸ
τὸ μπράτσο καθὼς σηκωνόμουν ἀπ ᾽τὴν καρέκλα. Γιατί
χαίρεσαι ποὺ ἄργησε νὰ ϕύγει ὁ ἐϕημέριος; Καὶ τί εἶν ᾽
αὐτὸ τὸ μπουκαλάκι στὸ χέρι σου;
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—Τίποτα, ϕώναξα χώνοντάς το στὴν τσέπη μου.
᾽αλλὰ πρέπει νὰ ϕύγω. ῎Εχω κάτι σημαντικὸ νὰ κάνω.
—Πολὺ βλοσυρὸ σὲ βλέπω, ῎Οστεν! Δὲν ἔχω ξαναδεῖ ἔτσι τὸ πρόσωπό σου. Εἶσαι θυμωμένος;
— ναί, εἶμαι θυμωμένος.
— ᾽αλλὰ ὄχι μαζί μου;
— ῎Οχι, ὄχι, ἀγάπη μου! Δὲ θὰ καταλάβαινες ἂν
σοῦ ἔλεγα.
— ᾽αλλὰ δὲ μοῦ εἶπες γιὰ ποιό λόγο ἦρθες.
— ῏ηρθα νὰ σὲ ρωτήσω ἂν θὰ μ᾽ἀγαπᾶς πάντα –
ὅ,τι κι ἂν κάνω, ὅποια σκιὰ κι ἂν πέσει πάνω στ ᾽ὄνομά
μου. θὰ πίστευες σὲ μένα καὶ θὰ μοῦ εἶχες ἐμπιστοσύνη
ὅσο ἄσχημα κι ἂν ἔδειχναν τὰ γεγονότα;
— Ξέρεις καλὰ πὼς ναί, ῎Οστεν.
— ναί, τὸ ξέρω. Κι ὅ,τι κάνω, θὰ τὸ κάνω γιὰ σένα. Εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ τὸ κάνω. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη
λύση, ἀγάπη μου.
Τὴ ϕίλησα κι ἐγκατέλειψα βιαστικὰ τὸ δωμάτιο. Τὰ
ὅρια τῆς ἀναποϕασιστικότητας εἶχαν ἐξαντληθεῖ. ῞Οσο
ἡ διαβολογυναίκα ἀπειλοῦσε τὶς προοπτικές μου καὶ τὴν
τιμή μου, ἴσως νὰ ὑπῆρχε πρόβλημα ὡς πρὸς τὸ τί θά
᾽πρεπε νὰ κάνω. ᾽αλλὰ τώρα, ὅταν κινδύνευε ἡ ῎αγκαθα, ἡ ἀθώα μου ῎αγκαθα, τὸ νὰ κάνω τὸ καθῆκον μου
ἦταν μονόδρομος. Δὲν εἶχα ὅπλο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲ μὲ σταμάτησε. Τί ὅπλο νὰ χρειαζόμουν ὅταν αἰσθανόμουν τὸν
κάθε μῦ τοῦ σώματός μου νὰ σιγοτρέμει ἀπὸ τὴ δύναμη ἑνὸς ἐξαγριωμένου ἄντρα;
Διέσχιζα τρέχοντας τοὺς δρόμους τόσο ἀποϕασισμένος γι᾽αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνω, ὥστε μόλις ποὺ ἀντιλήϕθηκα ὅτι διασταυρώθηκα μὲ τὸν καθηγητὴ Οὐίλ-
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σον, ποὺ ἔτρεχε μὲ τὴν ἴδια βιασύνη πρὸς τὴν ἀντίθετη
κατεύθυνση. Λαχανιασμένος ἀλλὰ ἀποϕασισμένος, ἔϕτασα στὸ σπίτι καὶ χτύπησα τὸ κουδούνι. Μιὰ χλομὴ καμαριέρα ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ χλόμιασε ἀκόμη περισσότερο ὅταν εἶδε ποιόν εἶχε μπροστά της.
— ῾Οδήγησέ με ἀμέσως στὴ δεσποινίδα Πενκλόζα,
ἀπαίτησα.
— Κύριε, ψέλλισε, ἡ δεσποινὶς Πενκλόζα πέθανε
στὶς τρεῖς καὶ μισὴ τὸ ἀπόγευμα!

