«Το μυθιστόρημα του Μισέλ Μπυσσί είναι εκπληκτικό με όλη
τη σημασία της λέξης. Ο συγγραφέας συνδυάζει με δεξιοτεχνία
το αστυνομικό και το ψυχολογικό μυθιστόρημα, εντρυφώντας
στην ανθρώπινη εσωτερικότητα. Οι αναγνώστες βυθίζονται
στην αφήγηση με τον ίδιο τρόπο που θα πιάνονταν στα δίχτυα
μιας γοητευτικής παγίδας, με ανάμεικτα συναισθήματα. Αν και
οι ήρωές του θυμίζουν περιπλανώμενες ψυχές, ο Μπυσσί τούς
σκιαγραφεί σε βάθος αποτυπώνοντας ανάγλυφα την περίπλοκη
φύση τους. Μια μεγάλη επιτυχία».
Le Figaro Littéraire
«Ο Μπυσσί δοκιμάζει τα όρια της έννοιας του χρόνου. Υπάρχει
εδώ το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, αυτή η νέα εκδοχή της
νοσταλγίας της παιδικής ηλικίας, αγαπημένο θέμα του Μπυσσί,
υπάρχει όμως έντονα και το στοιχείο της μετενσάρκωσης».
Le Point
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Ιούνιος 2010: Ο Εστεμπάν, δέκα ετών, εξαφανίζεται στην παραλία του
Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών,
χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.
Δέκα χρόνια αργότερα, η μητέρα του αγοριού, η Μαντί, έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της, μα ο πόνος και η αμφιβολία εξακολουθούν να φωλιάζουν μέσα της. Επιστρέφοντας στη Xώρα των Βάσκων, στην ίδια παραλία, αναγνωρίζει ξαφνικά τον χαμένο της γιο στο πρόσωπο του δεκάχρονου Τομ. Η Μαντί παρατάει τα πάντα και εγκαθίσταται στο χωριό του, το Μυρόλ της Οβέρνης.
Μπορεί άραγε εκείνη, που είναι τόσο λογική, να πιστέψει στο αδύνατο;
Θα μπορούσε ο Εστεμπάν να έχει γίνει Τομ; Άραγε κινδυνεύει ο Τομ
και είναι η Μαντί η μόνη που μπορεί να τον προστατεύσει;
Μια συγκλονιστική ιστορία για τον αρραγή δεσμό μεταξύ μητέρας και
παιδιού από τον Γάλλο μετρ του σασπένς Μισέλ Μπυσσί.
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Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ου ν Ε Π Ι Σ Η Σ

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ΜΥ Θ ΙΣΤΟ Ρ Η Μ Α

μ ε τα φ ρα σ η
σταυροσ παπασταυρου

Ο Μισέλ Μπυσσί γεννήθηκε
το 1965 στη Νορμανδία.
Είναι πολιτικός αναλυτής και
καθηγητής γεωγραφίας στο
Πανεπιστήμιο της Ρουέν.
Θεωρείται σήμερα ένας από
τους πιο πολυδιαβασμένους
Γάλλους συγγραφείς
αστυνομικών μυθιστορημάτων.
Τα βιβλία του, που δίνουν
μια αφορμή αναστοχασμού
γύρω από τα διακυβεύματα
της σύγχρονης εποχής, έχουν
αποσπάσει πολυάριθμα
λογοτεχνικά βραβεία, έχουν
μεταφραστεί σε περισσότερες
από τριάντα γλώσσες και έχουν
μεταφερθεί στην τηλεόραση
και στον κινηματογράφο.
Από τις Εκδόσεις Πατάκη
κυκλοφορούν επίσης
τα μυθιστορήματά του
Η μαμά έχει άδικο (2017) και
Άγρια όνειρα θα ‘βλεπα (2021).
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Ο καθηγητής Ίαν Στίβενσον, του Πανεπιστημίου του Αγίου
Ανδρέα, συγκέντρωσε χιλιάδες μαρτυρίες παιδιών, από κάθε γωνιά της Γης, που ισχυρίζονταν πως θυμούνταν την προη
γούμενη ενσάρκωσή τους. Οι μελέτες του μας επέτρεψαν να
προσδιορίσουμε ένα «πρότυπο Στίβενσον», επειδή οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν παρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιό
τητες μεταξύ τους: οι αλλαγές φύλου είναι σπάνιες, κάτω
από 5%· το παιδί αρχίζει να δίνει πληροφορίες για την προη
γούμενη ζωή του από την ηλικία των δύο χρονών και σταματά γενικά γύρω στα δέκα. Ο θάνατός του, στην προηγούμενη ζωή, είναι συνήθως βίαιος και πρόωρος· οι φυσικές ανωμαλίες, σωματικές και ψυχικές, είναι τότε συχνές: ουλές,
σημάδια εκ γενετής, φοβίες ή ανεξήγητα χαρίσματα.
«Και είναι σοβαρό άτομο αυτός ο καθηγητής Στίβενσον;
Θέλω να πω, είναι επιστήμονας; Έχει κάποιο εργαστήριο;
Τέλος πάντων δεν είναι τσαρλατάνος, μπορεί κανείς να τον
πιστέψει;»
«Τι εννοείς “μπορεί κανείς να τον πιστέψει”;»
«Να πιστέψει αυτά που λέει. Αυτές οι μαρτυρίες είναι
αληθινές ή όχι;»
«Και τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη σου, που καθορίζει αν
κάτι είναι αληθινό ή όχι;»
●9●
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«Δεν… δεν ξέρω… Υποθέτω πως, αν η πλειοψηφία των
ανθρώπων σκέφτεται το ίδιο πράγμα, αυτό θα πρέπει να
είναι μάλλον αλήθεια παρά ψέμα».
«Επομένως, αν λάβουμε υπόψη μας τους ινδουιστές, τους
βουδιστές, αλλά και το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων και
περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών, η πλειοψηφία των
ανθρώπων πάνω στη Γη πιστεύει στη μετενσάρκωση, είναι
πεπεισμένη ότι το σώμα μας δεν είναι παρά ένα ένδυμα…
κι ότι η ψυχή μας εξακολουθεί να ζει, όταν αυτό πεθαίνει».
«Και το αλλάζει όταν φθαρεί υπερβολικά, αυτό εννοείς;
Αυτή είναι η μετενσάρκωση; Η ψυχή είναι κάτι σαν ψύλλος,
που πηδάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή από άνθρωπο σε
σκύλο, από σκύλο σε γάτα κι από γάτα σε ποντίκι, είναι
τόσο απλό;»
«Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Αντίθετα, πρόκειται για ένα
μακρύ ταξίδι. Ένα ταξίδι από το οποίο δε διατηρούμε καμία ανάμνηση γενικά. Εκτός αν έχει δυσάρεστη εξέλιξη…»
«Τι πάει να πει δυσάρεστη εξέλιξη;»

● 10 ●
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Η ΝΗΠΙΑΚΗ Ψ ΥΧΗ
Άσε με να σου εξηγήσω, Μαντί. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Οι νηπιακές ψυχές είναι οι ψυχές που βρίσκονται στην αρχή του ταξιδιού τους. Ανακαλύπτουν τη ζωή και τον θάνατο. Ο μόνος σκοπός τους
σε αυτό το στάδιο είναι να μάθουν να επιβιώνουν.

ΕΝΑ

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Εστεμπάν
1

ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΟΓΙΚΗ. Ανεξάρτητη εκ πεποιθήσεως.

Ελεύθερη εκ φύσεως. Και αρκετά πλούσια.
Έτσι με βλέπει ο Εστεμπάν, ελπίζω, με το δεκάχρονο μυαλό του. Υποθέτω πως αυτή είναι και η εικόνα που δείχνω
στους ασθενείς μου. Δόκτωρ Μαντί Λιμπερί, ιατρός παθολόγος, Λεωφόρος Τιερ 29, Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ. Αξιόπιστη,
δυνατή, ειλικρινής. Κανείς δε χρειάζεται να γνωρίζει τα ελαττώματά μου, τις αμφιβολίες μου, τον μυστικό μου κήπο, και
πάνω απ’ όλα τον γιο μου.
Το διαμέρισμά μου, στον τρίτο όροφο της οδού Ετσεγκαράι, προσφέρει μία από τις ωραιότερες θέες στη Μεγάλη
Παραλία, που βρίσκεται εκατόν πενήντα μέτρα μακριά για
έναν ιπτάμενο χαλικοκυλιστή, το πουλί της βασκικής ακτής,
και μόλις σαράντα πέντε δευτερόλεπτα με αργό ρυθμό.
Γιατί να το εγκαταλείψω;
Είναι η ιεροτελεστία μας, κάθε πρωί, με τον Εστεμπάν,
πριν ξεκινήσουν οι επισκέψεις στο ιατρείο κι εκείνος φύγει
για το σχολείο, πριν καν πάρουμε μαζί το πρόγευμά μας:
φοράμε ό,τι βρούμε πεταμένο στα πόδια του κρεβατιού και
τρέχουμε στην παραλία. Και μόλις την άνοιξη το νερό ξεπεράσει τους δεκαεπτά βαθμούς, κολυμπάμε. Όλοι οι δρόμοι
του Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ οδηγούν στη θάλασσα, λες και η πό● 13 ●
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λη έχει χτιστεί έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να βλέπει ένα
μέρος των κυμάτων από το μπαλκόνι του.
Είναι μόλις οκτώ η ώρα. Η πλαζ του Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ
είναι σχεδόν έρημη. Μετράω λιγότερους από μια εικοσαριά
τουρίστες, διασκορπισμένους κατά μήκος του μεγάλου τόξου, ανάμεσα στο φράγμα των Αλόγων και το φράγμα του
Λιμανιού. Εγκατασταθήκαμε απέναντι από τη βεράντα του
Τόκι Γκοτσόα, του πανοραμικού εστιατορίου με τις πολύχρωμες φαγιάνς. Τέλος πάντων, το «εγκατασταθήκαμε» είναι υπερβολική λέξη. Ο Εστεμπάν άφησε να πέσει στην άμμο η κόκκινη πετσέτα που ανέμιζε στην πλάτη του σαν την
κάπα του Σούπερμαν, έβγαλε το μπλουζάκι Biarritz Olympique
που φορούσε και πέταξε στο ίδιο σημείο τις πράσινες εσπαντρίγιες του.
«Θα βουτήξουμε, μαμά;»
«Ένα δευτερόλεπτο, αγόρι μου».
Επαγγελματικά αντανακλαστικά. Παρατηρώ τα πάντα
με μάτι άγρυπνο. Τον Εστεμπάν κατ’ αρχάς. Τον σκελετό
του, που θυμίζει γαρίδα, τα κόκαλα που προεξέχουν, τις λεπτές κλείδες, τις κνήμες του, κάτω από το τεράστιο λουλακί μαγιό, στο ίδιο χρώμα με τον βασκικό ουρανό του πρωινού, με τη μικρή λευκή φάλαινα τυπωμένη στο αριστερό
μπατζάκι. Ο Εστεμπάν ανήκει ακριβώς στον μέσο όρο των
αγοριών της ηλικίας του, μετράω το βάρος και το ύψος του
κάθε Σάββατο, μετά την τελευταία επίσκεψη στο ιατρείο
μου. Άλλη μία από τις ιεροτελεστίες μας. Του επιτρέπω ν’
αγγίξει το πιάτο με το κεμπάμπ της εβδομάδας, μόνο αν η
κόκκινη καμπύλη δεν έχει ξεπεράσει τις φυσιολογικές τιμές.
«Λοιπόν, πάμε, μαμά;»
Ο Εστεμπάν περιμένει υπομονετικά να γδυθώ. Για να βγω
από το διαμέρισμα, φόρεσα μια απλή αραιοπλεγμένη πουκαμίσα. Αδύνατο να ξεφύγω από το χρώμα που έχει το μπι● 14 ●
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κίνι μου. Φούξια-λιλά. Μου αρέσει η αίσθηση αυτού του ανάλαφρου πανιού πάνω στο δέρμα μου, αυτού του αραιού διχτυού που φυλακίζει την κοιλιά μου κι αφήνει ελεύθερα τα
πόδια μου ως τη μέση των μηρών. Μου αρέσει να νιώθω ακόμη επιθυμητή, στα σαράντα μου σχεδόν, και όχι μόνο από
τους συνταξιούχους που βγάζουν βόλτα τα κανίς τους στην
προκυμαία της Ινφάντας.
Σαρώνω τη θάλασσα με το βλέμμα μου. Πέρα μακριά,
προς την κατεύθυνση του Αντάι και της παραλίας του Σοκόα, σέρφερ με μαύρες στολές, παραταγμένοι σαν αποικία
μυρμηγκιών, παλεύουν με τα κύματα. Πίσω τους, ο άνεμος
του Ατλαντικού χτυπάει με δύναμη πάνω στα ικουρινιάκ*,
που είναι μπηγμένα σε όλο το μήκος του κυματοθραύστη.
«Όχι. Όχι σήμερα, αγόρι μου. Έχει πάρα πολύ κύμα!»
«Μα τι λες τώρα;»
Ο Εστεμπάν κοιτάζει τη θάλασσα με δυσπιστία. Τα κύματα έχουν ύψος κάμποσα μέτρα. Δεν είναι χαζός. Ξέρει πως
είναι αδύνατο να κολυμπήσει κανείς κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο επιμένει, σχεδόν για τους τύπους.
«Μα είναι τα γενέθλιά μου σήμερα, μαμά!»
«Το ξέρω. Και λοιπόν; Τι αλλάζει; Δε θα πάμε να πνιγούμε, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκες!»
Ο Εστεμπάν μού χαμογελάει, μ’ εκείνο το ακαταμάχητο
χαμόγελο Μικρού Πρίγκιπα, που θα έκανε οποιαδήποτε μαμά να λυγίσει. Στα καθαρά μάτια του τρεμοπαίζει μια αδιό
ρατη θλίψη, σαν μια γρατζουνιά στην καρδιά. Περνάω το
χέρι μου μέσα απ’ τα ξανθά του μαλλιά για να τον παρηγορήσω, αλλά και για να τ’ ανακατέψω λιγάκι. Τον λατρεύω
έτσι, τον Μικρό μου Πρίγκιπα. Μισο-ονειροπόλο, μισο-αντάρτη. Και ευγνωμονώ κάθε βράδυ στο μπαλκόνι μου, όταν
* Βασκικές σημαίες. (Σ.τ.Σ.)
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ο Εστεμπάν κοιμάται σαν μωράκι, τον αστεροειδή απ’ όπου
έχει πέσει.
«Θα κάνουμε αύριο μπάνιο, αγόρι μου! Ή κι απόψε, αν
τελειώσω σχετικά νωρίς…»
Κάνει πως με πιστεύει.
«Σύμφωνοι, μαμά».
Ξέρει καλά πως δεν είναι του χαρακτήρα μου να διώχνω
άρον άρον τους ασθενείς μου. Συνεννοούμαστε χωρίς να
χρειάζονται εξηγήσεις και χωρίς να τους μετράμε, τρεις είναι αρκετοί, παραταγμένοι σε αναμονή… Τα υπόλοιπα είναι
ζήτημα βλεμμάτων, εμπιστοσύνης, συνενοχής. Κανένας
άντρας δε θα μπορέσει να μπει ποτέ ανάμεσά μας! Πρέπει
να κρατάω μια κενή θέση στο κρεβάτι μου για τον Εστεμπάν,
τα ξημερώματα που έρχεται να με βρει. Κανένας εραστής
δε θα μπορέσει ποτέ να με ξυπνήσει το πρωί μ’ ένα τόσο
κρυστάλλινο σ’ αγαπώ.
Ψαχουλεύω γρήγορα μέσα στην τσάντα μου και δίνω στον
Εστεμπάν ένα νόμισμα του ενός ευρώ.
«Θα φέρεις μια μπαγκέτα;»
Ακόμα μια ιεροτελεστία μας, από τότε που ο Εστεμπάν
πέρασε στην πέμπτη δημοτικού, στους μεγάλους! Μετά το
πρωινό μας μπάνιο σκουπίζεται, φοράει την μπλούζα του
και τρέχει να πάρει ψωμί. Μόνος του! Ένα λεπτό και τριάντα πέντε δεύτερα με γοργό ρυθμό. Έτσι έχει χρόνο ακόμα
και για να βάλει στο τραπέζι το πρωινό πριν εγώ τελειώσω
το ντους μου: μαρμελάδα από μαύρα κεράσια, γιαούρτι
πρόβειο, φρουτοχυμούς στυμμένους από την προηγουμένη.
Τρώμε μαζί, κάνει ντους ενώ εγώ μακιγιάρομαι και φεύγουμε και οι δύο, χέρι χέρι, εγώ για το ιατρείο, εκείνος για το
σχολείο.
Ο Εστεμπάν σφίγγει το νόμισμα στη γροθιά του.
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Γιατί βιαζόμουν τόσο να γυρίσουμε σπίτι εκείνο το πρωί;
Αφού δε θα κάναμε μπάνιο, είχαμε όλο τον χρόνο στη διά
θεσή μας.
Γιατί περιορίστηκα στο να τινάξω τους κόκκους της άμμου από τον ώμο του, να γλιστρήσω το βλέμμα μου στο επάνω μέρος του μαγιό του και να εξετάσω από συνήθεια την
εξέλιξη του αγγειώματος στον βουβώνα του, πριν τον αφήσω;
Γιατί δεν ξαναγύρισα κοντά του; Γιατί δεν έλεγξα αν μάζεψε την πετσέτα του; Αν φόρεσε την μπλούζα του; Αν πήγε
στον φούρνο από την οδό Κορντερί;
Μήπως επειδή για όλα επινοούμε ιεροτελεστίες; Για να
έχουμε την ησυχία μας; Για να ελέγχουμε τα πάντα; Για να
πείθουμε τον εαυτό μας ότι κανένα ατύχημα δεν πρόκειται
να συμβεί; Μήπως επειδή νιώθουμε ασφαλείς ακολουθώντας
στερεοτύπως την ίδια διαδρομή;
Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουμε είναι να χαλαρώνουμε τη φύλαξη. Να υποβιβάζουμε, από τεμπελιά, το
επίπεδο επαγρύπνησης. Και ν’ αποφεύγουμε τις ευθύνες
μας.
***
«Εστεμπάν;»
Βγάζω μονάχα το κεφάλι μου έξω απ’ το ντους, αφήνοντας το καυτό νερό να κυλάει πάνω στο δέρμα μου. Ο τοίχος
του μπάνιου, τίποτε παραπάνω από μερικά τιρκουάζ πλακάκια ζελίζ κολλημένα γύρω από έναν καθρέφτη δύο επί
τρία, μου στέλνει πίσω την εικόνα του κορμιού μου, που είναι ήδη μαυρισμένο από τις πρώτες ανοιξιάτικες αποδράσεις μας, από το σκαρφάλωμά μας με τα πόδια ως την κορφή του Λαρούν, τη διέλευσή μας μέσ’ από τα γάργαρα νερά
του Νιβ, την αδέξια πρώτη σου επαφή με την όρθια κωπηλασία στη λίμνη Σαιν-Πε, με το σερφ στο Γκεταρύ, με το τζάι
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αλάι* στο Αρκάνγκ. Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ζωή,
Εστεμπάν, για να γίνουμε πρωταθλητές.
«Εστεμπάν;»
Το χέρι μου αναζητά στα τυφλά τη βρύση και καταφέρνει να την κλείσει προτού πιτσιλίσει τα πάντα. Τυλίγω το
βρεγμένο κορμί μου σε μια πετσέτα. Με την πλάτη στον καθρέφτη. Θα επιθεωρήσω αργότερα τις ατέλειές μου.
«Εστεμπάν, γύρισες;»
Μόνο ο Πατρίκ Κοέν μού απαντά, η ώρα στον σταθμό
Φρανς Ιντέρ είναι οκτώ και τριάντα και ο δημοσιογράφος
ξεκινά την εκπομπή του ανακοινώνοντας ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Γαλλίας, στη Νότια Αφρική, αρνήθηκε να κατεβεί από το λεωφορείο για να προπονηθεί. Άραγε δε συμβαίνει τίποτα πιο ενδιαφέρον σε κάποια από τις πέντε ηπείρους; Κι έπειτα, τι διάολο γυρεύει ο Πατρίκ Κοέν στο σαλόνι μου;
«Εστεμπάν;»
Κάθε πρωί, με το που επιστρέφει από τον φούρνο, ο Εστεμπάν βρίσκει ευκαιρία, όσο εγώ είμαι στο ντους, ν’ αλλάξει
σταθμό, να βάλει Fun, Sky, NRJ ή, συχνότερα ακόμα, να κλείσει τελείως το ραδιόφωνο, για να γρατζουνίσει μερικά ακόρντα στην κιθάρα. Καμιά φορά, γράφει τις συνθέσεις του σε
παρτιτούρα. Ο Εστεμπάν είναι προικισμένο παιδί, είμαι βέβαιη πως έχει απόλυτο αυτί, αν και ποτέ δεν είχα τον χρόνο
να το ελέγξω.
Βγαίνω από το μπάνιο. Τα πόδια μου πλημμυρίζουν το
παρκέ, που είναι από λεύκα, ένα ξύλο που πάνω απ’ όλα δεν
πρέπει να πλένεται, πόσο μάλλον να μουσκεύεται. Η παραμικρή σταγόνα μπορεί ν’ αφήσει έναν λεκέ που δε φεύγει με
* Βασκικό παιχνίδι, παρόμοιο με το racquetball, όπου οι παίκτες, αντί
για ρακέτες, έχουν δεμένα στα χέρια τους καμπύλα καλάθια. (Σ.τ.Μ.)
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τίποτα… Μου είναι αδιάφορο! Μια βουβή αγωνία με βουτάει
απ’ τον λαιμό. Κάνω άλλο ένα βήμα προς την ανοιχτή κουζίνα και μαρμαρώνω.
Οι πατημασιές μου θα μείνουν αποτυπωμένες για πάντα
πάνω στα ξύλινα σανίδια. Είμαι ανίκανη να κινηθώ. Ανίκανη
να κοιτάξω οτιδήποτε άλλο πέρα από το τραπέζι της κουζίνας, που είναι άδειο. Κι από την κιθάρα, που είναι προσεκτικά ακουμπισμένη στο σταντ της.
Ο Εστεμπάν δεν έχει επιστρέψει.
Κάνω προσπάθεια να μην ουρλιάξω. Πείθω τον εαυτό μου
πως πρόκειται για φάρσα, ανοίγω μία μία τις πόρτες των
δωματίων μας, τις ντουλάπες μας, τα WC , σκύβω κάτω απ’
τα κρεβάτια, σκαρφαλώνω σ’ ένα σκαμπό και κοιτάζω πάνω από την γκαρνταρόμπα δίχως να νοιάζομαι αν θα γκρεμοτσακιστώ, ανοίγω ξανά τις πόρτες όλων των επίπλων, του
ψυγείου, του φούρνου, αρχίζω να τρελαίνομαι, η καρδιά μου
είναι έτοιμη να σπάσει, ξέρω να αναγνωρίζω την αρχή μιας
κρίσης πανικού.
Πού μπορεί να είναι ο Εστεμπάν; Σήμερα! Ακριβώς τη
μέρα των…
Ξαφνικά έχω μια ιδέα!
Τρέχω στο μπάνιο. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε, αλλά ο Εστεμπάν είναι κατεργάρης· περίμενε να βγω από το ντους, για
να πάει να κρυφτεί εκεί. Ή, πιο σίγουρα ακόμα, για να πάει
να βρει αυτό που έκρυψα! Σκύβω κρατώντας την ανάσα μου,
ανοίγω το χαμηλό έπιπλο κάτω από τον νιπτήρα.
Είναι εκεί…
Το δώρο για τα γενέθλιά του! Μια κιθάρα-λύρα, ένα σπάνιο όργανο, που τόσες φορές είχε ονειρευτεί ν’ αποκτήσει ο
Εστεμπάν μπροστά στη βιτρίνα του Atlantic Guitar: ήχος ηλεκτρικής ροκ κιθάρας και σχήμα αρχαίου οργάνου. Ο Εστε● 19 ●
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μπάν δε θα τολμούσε καν να φανταστεί ποτέ πως η μαμά
του θα μπορούσε να…
Κόβω το νήμα των σκέψεών μου.
Ο Εστεμπάν δεν είναι εδώ!
Ο Εστεμπάν δεν έψαξε να βρει το δώρο του. Ο Εστεμπάν
δε βρίσκεται πουθενά μέσα στο διαμέρισμα. Ο Εστεμπάν δε
γύρισε σπίτι.
Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ!
Με μάτια θολά, συμβουλεύομαι το ρολόι στον καρπό μου
που τρέμει. Πάνε πάνω από είκοσι πέντε λεπτά που τον
άφησα. Εκείνος χρειάζεται λιγότερα από τρία για να πάει
ως τον φούρνο, να πληρώσει και να επιστρέψει…
Η πετσέτα μου πέφτει κάτω μόνη της, δίχως να τη λύσω.
Φοράω το πρώτο ρούχο που βρίσκω μπροστά μου, ένα μακρύ
μπλουζάκι που είναι πεταμένο στα πόδια του κρεβατιού, και
κατεβαίνω τρέχοντας τη σκάλα. Διασχίζω την οδό Ετσεγκαράι, έπειτα την οδό Σαιν-Ζακ. Τα περισσότερα μαγαζιά είναι
κλειστά, μόνο μερικά ζευγάρια ογδοντάρηδων κάνουν περίπατο στους πεζόδρομους. Τα προσπερνώ δίχως να προλάβουν
να στρέψουν κανονικά το κεφάλι τους, παρά μονάχα να διακρίνουν τα οπίσθιά μου να διαγράφονται κάτω από το κοντό
μπλουζάκι μου και ν’ αναρωτηθούν μήπως ονειρεύονται.
Σπρώχνω με φούρια την τζαμένια πόρτα του Φούρνου της
Λαμιά και τη συγκρατώ την τελευταία στιγμή, πριν σπάσει
σε χίλια κομμάτια.
«Μήπως είδατε τον γιο μου;»
Δε σπαταλώ χρόνο για να παρατηρήσω αν υπάρχουν άλλοι πελάτες. Η φουρνάρισσα καρφώνει το βλέμμα της στο
πρόσωπό μου, που θυμίζει τρομαγμένο φάντασμα, υπερβολικά έκπληκτη για να επαληθεύσει αν αυτό που φοράω είναι
σάβανο.
«Όχι… Όχι σήμερα, κυρία Λιμπερί. Αλλά…»
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Έχω ήδη φύγει. Η παραλία απέχει λιγότερο από ένα λεπτό. Σαράντα δευτερόλεπτα με γοργό βήμα, ακόμα και στην
κατάστασή μου. Μια γιαγιά μπροστά μου παρκάρει τον σκύλο της, ένας παππούς τακτοποιεί το μπαστούνι του. Φτάνω
λαχανιασμένη στο Τόκι Γκοτσόα. Καθισμένοι στα τραπέζια,
κάποιοι τουρίστες παίρνουν το πρωινό τους στην ευρύχωρη
ξύλινη βεράντα, που βλέπει στην παραλία. Συνεχίζω, διακρίνω ένα μικρό κόκκινο στίγμα, ίσια μπροστά μου.
Ο στόχος μου. Η ελπίδα μου.
Σε κάθε βήμα του τρελού τρεχαλητού μου σηκώνω σύννεφα άμμου, που πνίγουν τους λιγοστούς τουρίστες, καθώς
περνάω από δίπλα τους.
Επιτέλους σταματώ.
Η κάπα του Σούπερμαν είναι εκεί, μπροστά μου, απλωμένη στην παραλία, τσαλακωμένη ακριβώς όπως την είχε
αφήσει ο Εστεμπάν, περίπου ένα μισάωρο πριν. Το μπλουζάκι Biarritz Olympique εκεί κι αυτό, λίγο πιο πέρα. Ο Εστεμπάν δεν το έχει φορέσει.
Το βλέμμα μου πασχίζει ν’ αγκαλιάσει όλη την παραλία,
όλη τη θάλασσα, από το φράγμα των Αλόγων ως τα ερείπια
του φρουρίου της Σοκόα, έπειτα ψάχνω για πατημασιές στην
άμμο, μπροστά μου, κάτω από τα πόδια μου, μα το μόνο που
διακρίνω είναι κάτι ασήμαντα βουναλάκια που ο άνεμος έχει
ήδη μετατοπίσει εκατό φορές.
Κανένα ίχνος από τον Εστεμπάν!
Τα γιγαντιαία κύματα της μανιασμένης θάλασσας βρυχώνται μπροστά μου, δαγκώνουν την παραλία, μιας και δεν
μπορούν να καταβροχθίσουν την πόλη. Δε θέλω να το πιστέψω, δε θέλω να τα κοιτάζω, θέλω να στραφώ προς τις λευκές προσόψεις των σπιτιών, τις τετραγωνισμένες βαθυκόκκινες ξυλοδεσιές, τις ανθισμένες ζαρντινιέρες κάτω απ’ τα
παντζούρια, τους πάγκους με τις διάφορες σπεσιαλιτέ στη
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σειρά, τους πλούσιους τουρίστες, να αναζητήσω με το βλέμμα κάποιο σκυλί με το οποίο ο Εστεμπάν ίσως ήθελε να παίξει, ένα κορίτσι ή ένα αγόρι της ηλικίας του, έναν πύργο στην
άμμο, μια σημαδούρα, όμως το βλέμμα μου το έχει μαγνητίσει ο ωκεανός.
Τα κύματα τώρα ξεπερνούν τα τρία μέτρα.
Οι οκτώ λέξεις της συμβουλής που του έδωσα ακούγονται
σαν σφυριές μέσα στο κεφάλι μου.
Όχι σήμερα, αγόρι μου. Έχει πάρα πολύ κύμα!
Θα τις ακούω σε όλη μου τη ζωή.
Ποτέ! Ποτέ ο Εστεμπάν δε θα με παράκουγε.

2
«Ο γιος σας φοράει μαγιό σορτς, σωστά;»
Οι δύο αστυνομικοί στέκονται μπροστά μου. Ο πρώτος
με κοιτάζει δίχως να κουνάει βλέφαρο, με μάτια στο χρώμα
της σέπιας, ακίνητα, λες κι είναι ζωγραφισμένα σε γυαλί. Τα
ανοιγοκλείνει σε ακανόνιστα διαστήματα, ύστερα από ένα
επίμονο παγερό βλέμμα. Το χρώμα των ματιών του δεύτερου δεν το ξέρω, δεν έχει σηκώσει το βλέμμα του από τη
στιγμή που μπήκα μέσα, είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο να
κρατάει σημειώσεις με ταχύτητα πολυβόλου, μόλις ανοίξω
το στόμα μου.
«Ναι. Μόνο το μαγιό του. Η μπλούζα και η πετσέτα του
ήταν ακόμη στην παραλία».
Τα μάτια του υπαστυνόμου ακινητοποιούνται πάλι. Δίπλα του, τα δάχτυλα του γραμματέα κροταλίζουν πάνω στο
πληκτρολόγιο.
«Ένα μπλε μαγιό τύπου σορτς, λοιπόν;» συνεχίζει ο υπα● 22 ●
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στυνόμος δίχως να πάψει να με κοιτάζει με το γυάλινο βλέμμα του.
Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο
ακριβής. Ξέρω πως εκείνη τη στιγμή οι πυροσβέστες χτενίζουν την παραλία και ότι ο υπαστυνόμος Λαζαρμπάλ έχει
ειδοποιήσει το λιμενικό. Τρία Ζόντιακ παραπλέουν την ακτή,
παρά τον άνεμο και τα θεόρατα κύματα.
«Λουλακί μάλλον».
«Λουλακί;»
Το κροτάλισμα στο πληκτρολόγιο σταματάει απότομα.
Μαντεύω πως ο γραμματέας ψάχνει για κάποια φωτογραφία όπου να υπάρχει λουλακί χρώμα. Τι χάσιμο χρόνου! Για
το χρώμα του μαγιό μίλησα ήδη σε πέντε τύπους με διαφορετικές στολές. Σχεδόν φωνάζω.
«Ναι, λουλακί! Δεν είναι δα πυρηνική φυσική. Ένα μπλε
που πλησιάζει προς το λιλά!»
Ο Λαζαρμπάλ ανοιγοκλείνει τρεις φορές τα μάτια, σημάδι αναμφίβολα βαθιάς ψυχικής αναστάτωσης, πριν καρφώσει και πάλι το βλέμμα του επάνω μου.
«ΟΚ , κυρία Λιμπερί. Ένα μαγιό λουλακί. Εκτός από το
χρώμα, υπάρχει καμιά άλλη λεπτομέρεια που θα μπορούσε
να μας βοηθήσει;»
Πρέπει να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Το υποσχέθηκα
στον εαυτό μου. Πάνω από είκοσι ναυαγοσώστες έχουν σταλεί σε αναζήτηση του Εστεμπάν. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν
τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν, πρέπει να το χωνέψω. Πρέπει να είμαι συνεργάσιμη. Ν’ απαντάω ξανά και ξανά. Να επαναλαμβάνω. Να ελπίζω.
«Στο αριστερό μπατζάκι του σορτς ένα σχεδιάκι, μια μικρή φάλαινα, άσπρη».
Το πληκτρολόγιο του γραμματέα αρχίζει πάλι να κροταλίζει. Τα μάτια του Λαζαρμπάλ μοιάζουν για πρώτη φορά
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να ζωντανεύουν, πότε με γρήγορες και πότε με αργές κινήσεις των βλεφάρων. Μήπως στέλνουν σήματα μορς και καλούν σε βοήθεια; Ή μήπως αντίθετα μου μεταδίδουν υποσυνείδητα κάποιο μήνυμα για να με καθησυχάσουν;
«Μην ανησυχείτε, κυρία Λιμπερί. Οι διασώστες έχουν φωτογραφία του γιου σας. Ξέρουν τη δουλειά τους. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε με ηρεμία. Πάμε απ’ την αρχή,
ο γιος σας είναι… δέκα χρονών;»
«Ναι… Σήμερα έχει τα γενέθλιά του…»
Τα μάτια του Λαζαρμπάλ ακινητοποιούνται πάλι, σαν να
γίνεται ένα στοπ καρέ.
«Δέκα χρονών λοιπόν, ακριβώς».
Δε μ’ αρέσει ο τρόπος που τονίζει αυτό το «ακριβώς». Τι
υπονοεί; Ότι τον εκπλήσσει αυτή η σύμπτωση; Τι σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην εξαφάνιση του Εστεμπάν και
τα γενέθλιά του;
«Δέκα χρονών» επαναλαμβάνει ο υπαστυνόμος. «Με συγχωρείτε, κυρία Λιμπερί, αλλά δεν είναι κάπως μικρός για να
τον αφήνετε μόνο του σε μια παραλία;»
Περισσότερο γαβγίζω παρά απαντώ, για να σκεπάσω το
τανγκό που παίζουν τα δάχτυλα του γραμματέα.
«Μένω στην οδό Ετσεγκαράι, εκατό μέτρα από την πλαζ.
Όλοι οι δρόμοι είναι πεζόδρομοι. Ο Εστεμπάν είναι συνηθισμένος. Είναι παιδί ώριμο για την ηλικία του. Ήρεμο. Υπεύθυνο».
Τα μάτια του Λαζαρμπάλ είναι άδεια. Απλώς με άκουσε;
Βρίσκεται εδώ για να με βοηθήσει; Ή μήπως άρχισε ήδη να
με προορίζει για δίκη;
«Είναι καλός κολυμβητής ο γιος σας;»
Βλέπω τι έχει κατά νου, το καθοίκι! Δεν πρόκειται να παίξω το παιχνίδι του. Ο γραμματέας μπορεί να γράψει τα πάντα, με κεφαλαία και χοντρά γράμματα.
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«Ο ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΙ. ΤΟΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑ! Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΝΙΓΗΚΕ. ΕΙΝΑΙ… ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ!»
Τα κενά μάτια του Λαζαρμπάλ δε με διαψεύδουν. Ένας
πόντος υπέρ τους.
«Ο πνιγμός του γιου σας δεν είναι παρά μία εικασία, κυρία Λιμπερί. Δεν μπορούμε ν’ αποκλείσουμε τίποτα για την
ώρα. Έστω κι αν…»
Έστω κι αν τι; ουρλιάζει μια φωνή μέσα στο κεφάλι μου.
«Έστω κι αν η παραλία κάθε άλλο παρά άδεια ήταν το
πρωί. Εντοπίσαμε πάνω από τριάντα πιθανούς μάρτυρες.
Για να μη λογαριάσουμε και τους τουρίστες στη βεράντα
του Τόκι Γκοτσόα, που έπαιρναν το πρωινό τους. Μόλις προ
ολίγου με διαβεβαιώσατε πως ο γιος σας είναι έξυπνος, υπάκουος. Δε θ’ ακολουθούσε έναν άγνωστο χωρίς ν’ αντισταθεί, κι αν αντιστεκόταν, κάποιος θα τον είχε δει ή ακούσει».
Κάποιος θα τον είχε δει… ή ακούσει. Το μόνο που κάνω
είναι να επαναλαμβάνω από μέσα μου τα αδιάψευστα επιχειρήματα του υπαστυνόμου Λαζαρμπάλ. Τα λόγια του αντηχούν μέσα στο κρανίο μου, που το νιώθω εξίσου κούφιο με
το γυάλινο βλέμμα του.
«Εξετάσαμε όλους τους τουρίστες που βρίσκονταν στην
παραλία» επιμένει ο αστυνομικός. «Κανένας δεν είδε τον γιο
σας να φεύγει από την πλαζ ή ν’ ακολουθεί κάποιον άγνωστο».
«Και ούτε τον είδε κανείς να πηγαίνει για μπάνιο!»
Ο Λαζαρμπάλ αντιδρά. Τα βλέφαρά του ανοιγοκλείνουν
γρήγορα τρεις φορές, και δύο πιο αργά. Το βλέμμα του κάνει να στραφεί προς την οθόνη του γραμματέα κι αμέσως
ακινητοποιείται πάλι.
«Έχετε δίκιο. Οι πρώτοι μάρτυρες βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό μέτρων και δεν είχαν κανέναν
λόγο να προσέχουν τον γιο σας. Βασικά κανείς δε θυμάται
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τίποτα, ούτε καν την παρουσία του στην παραλία. Εμπιστευόμαστε μόνο τη δική σας μαρτυρία».
Μα τι μαλάκας!
«Και η πετσέτα του; Το μπλουζάκι του;»
Ο Λαζαρμπάλ σηκώνει αργά το χέρι του, σαν μπάτσος
στην άκρη του δρόμου που ζητάει από έναν υπερβολικά
εκνευρισμένο οδηγό να ηρεμήσει.
«Κανένας δεν αμφισβητεί τα λόγια σας, κυρία Λιμπερί.
Το αντίθετο μάλιστα. Πράγματι βρήκαμε την πετσέτα και
την μπλούζα του, ακριβώς στο σημείο που τον αφήσατε. Όλα
μοιάζουν λοιπόν να δείχνουν ότι…» Τα μάτια του Λαζαρμπάλ προδίδουν επιτέλους ένα ρίγος ανησυχίας, ένα τρεμούλιασμα από κάτω προς τα πάνω, που δεν καταφέρνει να
ελέγξει. «Ότι σας παράκουσε. Ότι… ότι με το που γυρίσατε
την πλάτη σας, εκείνος έτρεξε κατευθείαν στη θάλασσα».
«ΟΧΙ!»
Με τα μεγαλύτερα γράμματα, γραμματέα! Χοντρά χοντρά και υπογραμμισμένα, έτσι μπράβο!
Το επαναλαμβάνω, ανεβάζοντας κι άλλο τον τόνο.
«ΟΧΙ! Είμαι βέβαιη πως ΟΧΙ! Ξέρω τον Εστεμπάν. Είναι
η μέρα των γενεθλίων του. Ανυπομονούσε να γυρίσει σπίτι,
να πάρει το δώρο του. Δε θα με παράκουγε ποτέ, πόσο
μάλλον σήμερα. Σίγουρα κάτι άλλο συνέβη!»
Τα ακίνητα μάτια του Λαζαρμπάλ μ’ εξοργίζουν. Κάποιο
φευγαλέο και ανόητο επαγγελματικό αντανακλαστικό με
κάνει να σκεφτώ πως ίσως έχει σωληνοειδή όραση, μια αναπηρία των ματιών που εμποδίζει την περιφερειακή όραση,
πράγμα που εξηγεί για ποιον λόγο είναι κλεισμένος σ’ ένα
γραφείο και δε βρίσκεται εκεί έξω να ψάχνει για τον γιο μου,
όπως οι άλλοι μπάτσοι.
«Εάν ακολουθήσω τον δικό σας συλλογισμό, κυρία Λιμπερί, αν δεχτώ την υπόθεση ότι ο γιος σας έχει πέσει θύμα
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απαγωγής, τότε οπωσδήποτε γνώριζε τον απαγωγέα, τον
ακολούθησε με εμπιστοσύνη. Πηγαίνει μήπως σε κάποιον το
μυαλό σας; Σε κάποιον δικό σας; Σε κάποιον συγγενή; Στον…
στον πατέρα του;»
«Ο Εστεμπάν δεν έχει πατέρα! Είμαι ανύπαντρη μητέρα.
Κι αφού θέλετε να τα μάθετε όλα, δεν πρόκειται για ατύχημα, κύριε υπαστυνόμε, είναι θέμα άποψης».
Τα μάτια του, μάτια αλόγου με παρωπίδες, δε με κρίνουν,
κάτι είναι κι αυτό. Ή αδιαφορούν εντελώς. Τα χέρια του ψαχουλεύουν κάπου δίπλα και αρπάζουν ένα μάτσο χαρτιά, ενώ
τα μάτια του δεν κινούνται χιλιοστό. Τελικά ίσως να έχει
υπερανεπτυγμένη περιφερειακή όραση. Όπως όλα τα αρπακτικά…
«Ποιος να είναι, λοιπόν;» ρωτάει ο Λαζαρμπάλ.
«Δεν ξέρω».
Ακουμπάει μπροστά μου μια στοίβα φωτογραφίες.
«Θα το εξακριβώσουμε. Θα ψάξουμε. Ήδη έχουμε στα
χέρια μας καμιά δεκαριά φωτογραφίες. Κυρίως από πελάτες του Τόκι Γκοτσόα. Είστε κι εσείς μέσα. Σχεδόν όλες έχουν
τραβηχτεί όταν ξαναπήγατε να ψάξετε για τον γιο σας».
Το βλέμμα μου πέφτει στις φωτογραφίες, βλέπω το υπερβολικά κοντό μπλουζάκι μου, τα γυμνά μου οπίσθια. Μήπως
μπανίζει κι αυτός τον πισινό μου, με το γερακίσιο βλέμμα του,
μολονότι το έχει καρφωμένο στο δικό μου; Ας το χαρεί λοιπόν! Ας απλώσει όσο θέλει τις σιχαμερές φωτογραφίες όλων
εκείνων των μπανιστηρτζήδων που κάθονταν στα τραπέζια,
φτάνει να ξαναβρεθεί ο γιος μου. Ο γραμματέας, λιγότερο
διακριτικός, δεν μπορεί να κρατηθεί και γυρίζει το κεφάλι,
όμως ο Λαζαρμπάλ μαζεύει αμέσως τις φωτογραφίες.
«Θα κάνουμε μεγεθύνσεις» διευκρινίζει ο αστυνομικός
«και θα σας ζητήσουμε να τις εξετάσετε όλες, μήπως και αναγνωρίσετε κάποιον. Έχουμε και μερικές φωτογραφίες από
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την παραλία λίγο πριν επιστρέψετε εκεί, αλλά ο Εστεμπάν
δεν εμφανίζεται σε καμία. Κανείς δεν τον συνάντησε ούτε
καν στους δρόμους του Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ. Ελλείψει άλλων
στοιχείων, η επικρατέστερη εκδοχή παραμένει λοιπόν ο…»
Μπορείς τώρα να σπάσεις τα πλήκτρα του πληκτρολο
γίου σου, κυρ γραμματέα!
«Ο ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΝΙΓΕΙ! Πόσες φορές να σας το
επαναλάβω; Μελετήστε τις φωτογραφίες σας, μεγεθύνετέ
τες, και θα δείτε πως ο Εστεμπάν έχει αφήσει την πετσέτα του, το μπλουζάκι του και τ’ αθλητικά του παπούτσια.
Αλήθεια, τα παπούτσια πού είναι; Δεν είναι δυνατόν ο
Εστεμπάν να πήγε να κολυμπήσει φορώντας τα!»
Θέλω να πιαστώ από αυτή την ελπίδα, από οποιαδήποτε
ελπίδα, να δεχτώ οτιδήποτε εκτός από το να φανταστώ το
κορμί του παιδιού μου να παρασύρεται από τη θάλασσα.
«Λυπάμαι πολύ, κυρία Λιμπερί, θα με περνάτε για κανένα τέρας που φαντάζεται τα χειρότερα, αλλά ο γιος σας
μπορεί να πλησίασε στη θάλασσα φορώντας τα παπούτσια
του, να τ’ άφησε απ’ έξω, δίπλα στο νερό, και στη συνέχεια
να τα παρέσυραν τα κύματα. Ή πιο απλά, ίσως κάποιος να
τα μάζεψε…»
«Και δε θ’ άγγιζε ούτε την μπλούζα ούτε την πετσέτα;»
«Είναι πιθανό. Μπορεί επίσης να έχουν θαφτεί στην άμμο, κάπου εκεί κοντά. Θα ψάξουμε».
Ο γραμματέας έχει πάψει από ώρα να κοπανάει τα πλήκτρα, αδιαφορώντας τι θα έλεγε κανείς για τα επιχειρήματά
μου, λες κι έχει ήδη πληκτρολογήσει όλες τις απαντήσεις που
του σφύριξε ο Λαζαρμπάλ. Μου απομένει ωστόσο ένα επιχείρημα ακόμα.
Αυτό που με συγκρατεί από το να βγω έξω τρέχοντας, να
πάω κατευθείαν στη θάλασσα και ν’ αφήσω το ρεύμα του
νερού να παρασύρει κι εμένα.
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«Η μπλούζα Biarritz Olympique δεν έχει τσέπη».
«Τι;»
«Ούτε το μαγιό του έχει τσέπη».
Για πρώτη φορά, τα μάτια του Λαζαρμπάλ είναι σε πλήρη εγρήγορση. Αρχίζουν να τρεμοπαίζουν σαν τρελαμένες
μέλισσες.
«Και λοιπόν;»
«Έδωσα στον Εστεμπάν ένα νόμισμα του ενός ευρώ, όπως
κάθε πρωί, για να πάει στον Φούρνο της Λαμιά. Αν είχε πάει
να βουτήξει, θα το είχε αφήσει αναγκαστικά στην παραλία.
Δεν πάει κανείς για μπάνιο μ’ ένα νόμισμα στη χούφτα του!
Δε βρήκα κανένα νόμισμα πάνω στην πετσέτα, ούτε στην άμμο ούτε πουθενά αλλού σε ακτίνα ενός μέτρου».
«Θα ψάξουμε, κυρία Λιμπερί. Θα χτενίσουμε όλη την παραλία, σας το υπόσχομαι».
«Δεν περίμενα εσάς, υπαστυνόμε! Έψαξα ήδη εγώ. Και
θα συνεχίσω να ψάχνω».
Και θα προσεύχομαι, θα προσεύχομαι φωναχτά να μην το
βρω.
Αν δεν το βρω ποτέ, σημαίνει πως ο Εστεμπάν δεν πήγε
να κολυμπήσει. Σημαίνει ότι ακόμη βρίσκεται κάπου, κρατώντας σφιχτά στη χούφτα του αυτό το νόμισμα του ενός
ευρώ.
Η ανεύρεση αυτού του νομίσματος είναι η καταδίκη του·
όσο συνεχίζεται η αναζήτηση, υπάρχει ελπίδα…
***
Τον έψαχνα, όλα αυτά τα χρόνια.
Έλπιζα, όλα αυτά τα χρόνια.
Μα δε βρήκα τίποτα.
Ούτε το νόμισμα.
Ούτε τον Εστεμπάν.
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