
Ολόκληρη η Έυρώπη υποφέρει τούτες τις ημέρες 
κάτω από αυτόν τον καύσωνα. Τριάντα βαθμοί υπό 
σκιάν, μέσα Ιουνίου, ελαφροί σωρείτες στον ουρανό, 
κάθε μέρα το ίδιο. Λένε ότι θα γίνει το καλοκαίρι του 
αιώνα. Το πρωί στις εφτά περνάει κάτω από τα πα-
ράθυρά του το πρώτο αυτοκίνητο που καταβρέχει 
τον δρόμο. Ξυπνάει μέσα στην ίδια μελαγχολία που 
χθες το βράδυ τον αποκοίμισε.

Πήγε στον κουρέα από ανία. Κομμωτήριο για κυ-
ρίους. Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης έχει μανία με την 
ιππασία. Παντού δίπλα στους καθρέφτες καπελάκια 
τζόκεϋ, μαστίγια, φωτογραφίες αλόγων και κυνηγε-
τικών σκυλιών. Ένας κουρέας με χόμπυ την ιππασία 
ή ακόμα και το κυνήγι στο δυτικό Βερολίνο είναι 
κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τα στολίδια της καλοζωΐας 
δείχνουν ιδιαίτερα απρόσωπα και ψεύτικα σ’ αυτήν 
τη συντηρούμενη πόλη, ενώ πάλι το μικροαστικό και 
το ημιπρολεταριακό φαίνονται σαν υπερβολικά το-
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νισμένα, σαν εκτός τόπου και χρόνου. Παντού λείπει 
το κανονικό, κάτι που τώρα πραγματικά θα το χρεια-
ζόταν.

Στη διπλανή του πολυθρόνα είναι ξαπλωμένος 
ένας ηλικιωμένος άντρας που εγκαταλείπει το χέρι 
του σε μια νεαρή κομμώτρια για μανικιούρ.

Η κοπέλα κάθεται μπροστά του σ’ ένα σκαμνί και 
αυτός κρατάει στο δεξί του χέρι μια εφημερίδα. Δεν λέει 
τίποτα και διαβάζει. Η κομμώτρια όμως κάνει το σχό-
λιο πάνω σ’ αυτό που ο πελάτης μάλλον διαβάζει εκεί-
νη τη στιγμή. Μιλάει για τη χθεσινή επίθεση των Ισρα-
ηλινών στο αεροδρόμιο του Έντεμπε στην Ουγκάντα. 
Όλοι οι αεροπειρατές. είναι νεκροί. Μπράβο τους λέει, 
είναι απίθανοι οι Ισραηλινοί! ο Αμίν θα είχε αφήσει αυ-
τούς τους βρομιάρηδες να φύγουν, τους βρομιάρηδες... 
Συγχίζεται και μέσα στον πολιτικό ζήλο δεν βρίσκει 
τις εύστοχες εκφράσεις της φρίκης. Και όμως ό,τι λέει 
ακούγεται κάπως ανώδυνο. Αισθάνεται κανείς ότι δεν 
είναι ο δικός της ζήλος που την παρασύρει. Προσπαθεί 
να ικανοποιήσει τον πελάτη της. Λέει αυτά που εκείνος 
θέλει να ακούει και αυτό όλο και εμφανέστερα, όσο 
αυτός παραμένει ήσυχος και σιωπηλός. Τον δικό της 
προσωπικό ζήλο, σκέφτεται, θα τον γνώριζα μάλλον 
καλύτερα, αν θα με έπιανε να προσπαθώ να της πάρω 
τη σειρά στο ταμείο του σουπερμάρκετ.
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Ο κουρέας που του κόβει τα μαλλιά του διηγείται 
συγχρόνως, πώς το περασμένο καλοκαίρι περιπλα-
νιόταν στο Μανχάταν και έψαχνε άδικα ολόκληρη 
την πόλη για ένα ποτήρι γάλα. Γάλα πουθενά, παντού 
ουίσκυ, αλλά ούτε μια σταγόνα γάλα δεν βρίσκεις, είχε 
κολλήσει η γλώσσα μου...

Τώρα, νωρίς το πρωί ξαναρχίζει γύρω του η γενική 
ομιλία, που στην πραγματικότητα είναι ένας πολλα-
πλός κυκεώνας ομιλιών, όπου το μεγαλύτερο μέρος απ’ 
ό,τι λέγεται, αλληλοαναιρείται, όπου όλα καταντούν 
σχεδόν ανώδυνα, γιατί η ομιλία συνεχίζεται χωρίς στα-
ματημό και το χορωδιακό μιας αδιάκοπης λογοδιάρ-
ροιας ανεβαίνει πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων 
και αντηχεί, όπως σε έναν τεράστιο τρούλλο στα γερ-
μανικά πάνω από τη Γερμανία. Του είναι γνώριμο εδώ 
και χρόνια από τα βιβλιοπωλεία που δούλευε. Παντού 
όπου υπάρχουν πελάτες, δημιουργείται αυτή η φλυ-
αρία για τα πάντα και για το πεπρωμένο των ανθρώ-
πων, από το παιδί θαύμα ώς τον πιο κακορίζικο. Του 
συμβαίνει συχνά να αισθάνεται μέσα της κάποια άνεση 
ή τουλάχιστον ασφάλεια και κυρίως όταν δεν χρειάζε-
ται να συμμετέχει ενεργητικά.

Του αρέσει η φλυαρία γιατί είναι περιττή πολυτέ-
λεια. Πόσες ανόητες επαναλήψεις χρησιμοποιούν οι 
άνθρωποι, πόσες εκφράσεις και ονόματα τρίτων, και 
παρ’ όλα αυτά, χωρίς να ακούει ο ένας τον άλλον, πε-
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τυχαίνουν σχεδόν πάντα τις πιο ωραίες ομοφωνίες. 
Όσο κανένας δεν φωνάζει ή διατάζει, όσο κανένας δεν 
φτάνει σε πραγματική αδυναμία έκφρασης.

Έδώ και μιάμιση εβδομάδα δεν δουλεύει πια. Δεν 
παραιτήθηκε ούτε δηλώθηκε άρρωστος. Ένώ θα είχε 
κάθε δικαίωμα για μια ιατρική βεβαίωση. Να σε εγκα-
ταλείπουν, είναι τέλος πάντων σκληρότερη συμφορά 
από μια σκωληκοειδίτιδα.

Κατά το μεσημέρι παίρνει ένα λεωφορείο για τον 
Ζωολογικό κήπο.* Μετά από μερικές στάσεις το όχημα 
είναι τόσο γεμάτο, που στο στρίμωγμα δεν θα μπορού-
σε ούτε να πέσει λιπόθυμος. Σφηνωμένος ανάμεσα σε 
ώμους, στήθη, πλευρά θα παρέμενε όρθιος ακόμα και 
έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Από το δεξιό του μπα-
τζάκι κρατιέται ένας μικρός μαθητής, σαν να ανήκει σ’ 
αυτόν, και μιμείται σφυρίζοντας τη σειρήνα ενός περι-
πολικού που περνάει. Για μια στιγμή αναρωτήθηκε για 
την πραγματική του ηλικία. «Όταν, όντας παιδί συνα-
ντούσα έναν τέτοιο άντρα όπως είμαι εγώ τώρα, τον 
κοίταζα φοβισμένα και τον αισθανόμουν σαν ναζί». 
Τότε δεν μπορούσε να εμπιστευτεί άντρες που είχαν 
την τωρινή του ηλικία, γιατί κατά τη γνώμη του, τη 
δύναμη και την πλήρη σωματική ανάπτυξη μπορού-

* Bahnhof Zoo, συγκοινωνιακός κόμβος στο κέντρο του Δ. Βε-
ρολίνου δίπλα στον Ζωολογικό κήπο (σ.τ.μ.).
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σαν να την έχουν αποκτήσει μόνο μέσα στο έγκλημα 
και στην ακολασία. Γιατί ο άντρας που τον είχε υπό την 
προστασία του, ο πατέρας, που του εξήγησε τους ναζί, 
ήταν ήδη τόσο πολύ πιο αδύνατος και ήδη τόσο αξιολύ-
πητα μεγάλος στην ηλικία, πενήντα πέντε χρόνια μεγα-
λύτερος από αυτόν, και είχε σχεδόν τελειώσει τη δικιά 
του ζωή σαν άντρας.

Ακόμα και πολύ μετά τη διάλυση του χιτλερικού 
κράτους του αρέσει του πατέρα να ξαλαφρώνει περι-
φρονώντας τους ανθρώπους, όταν μπορεί να ισχυρίζε-
ται, για τον έναν ή για τον άλλον ότι ήταν ναζί. Γράφει 
στο περιθώριο των βιβλίων «Ναζιστικό γουρούνι!» 
όταν έχει διαπιστώσει σε κάποιον συγγραφέα την «κα-
φετιά ιδεολογία». Μόνο που ποτέ δεν ήταν αγωνιστής, 
ήταν πάντοτε απλώς ένας που μισούσε. Από αυτόν 
έμαθε συναισθηματικά τι είναι πολιτική, πολύ πριν να 
μπορέσει να εκφράσει τη δική του γνώμη. Γιατί ένα 
πράγμα μπορεί να το αισθανθεί: Ότι αυτό το πάθος 
προέρχεται από κάτι μεγαλύτερο από αυτά που μπο-
ρούν να προξενήσουν το σπίτι και η οικογένεια. Αργό-
τερα αντιλαμβάνεται πως δεν είναι μόνο εναντίον των 
ναζί, αλλά και εναντίον της εφαρμοσμένης πολιτικής 
κάθε κατεύθυνσης που ο πατέρας του εξοργίζεται γρή-
γορα και τυφλά. Φτάνουν οι ανηλεείς φιλονικίες που 
τώρα ξαφνικά τον βασανίζουν πάλι καθώς τα θυμάται. 
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Το πιο οδυνηρό, το πιο βαθιά χαραγμένο στη μνήμη 
του φαίνεται σήμερα το αξεδιάλυτο μπέρδεμα που δη-
μιουργήθηκε στα τελευταία χρόνια της εφηβείας, όταν 
αναμείχθηκαν το πολιτικό πάθος και οι ελιγμοί σε-
ξουαλικών ορμών. Τίποτα δεν διατηρούσε την έννοιά 
του, όλα λέγονταν «εν βρασμώ ψυχής» και τα κρυφά 
κίνητρα δάνειζαν στα προφασιζόμενα την ανατρεπτι-
κή τους δύναμη. Ποτέ δεν ξανάζησε τέτοια κατάσταση 
διαλόγου όπου οι λέξεις και μάλιστα ξένες λέξεις να 
μπορούν να τον αγγίζουν τόσο βαθιά και να τον τραυ-
ματίζουν. Δεν ήταν πια διαφωνίες αλλά ένας ξέφρενος 
αλαλαγμός καταστροφής. Πιστεύει ότι και αυτός ο 
ίδιος μισήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκειά τους. Αυτό 
άλλαξε πια μόνο στα χρόνια του «διαφωτισμού του». Η 
πολιτική του σκέψη φέρεται πια τόσο δοκιμασμένη και 
ανώτερη ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει με έναν 
ιστορικό και φιλικό τρόπο τον πατέρα, την ίδια την 
προέλευσή της από την εμπάθεια και τα ακατανόητα 
λόγια. Σήμερα του είναι πού και πού πάλι δύσκολο να 
παρακολουθήσει μια εξημμένη πολιτική παρουσίαση. 
Η έξαψη κάνει τη σκέψη του να ξεφεύγει και το ερώτη-
μα: τι βρίσκεται από πίσω; από πού αντλεί ο ομιλητής 
το πάθος του; τραβάει το ενδιαφέρον του περισσότερο 
από όσο μπορεί να είναι χρήσιμο για την κατανόηση 
προγραμμάτων και επιχειρημάτων.
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Στον Ζωολογικό κήπο, σε ένα παγκάκι στη σκιά. 
Φύλακες τριγυρίζουν και καταβρέχουν τα σκονισμέ-
να δρομάκια. Δυο συνταξιούχοι, ο καθένας μόνος του 
σ’ ένα παγκάκι, ο καθένας με ένα γιαπωνέζικο τραν-
ζίστορ δίπλα του, βαλμένα στον ίδιο σταθμό. «Γύρω 
από την Μπερολίνα». Έλεύθερος χρόνος μέχρι το τέ-
λος της ζωής. Καθημερινά έβδομη μέρα της δημιουρ-
γίας. Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη διάθεση να συγχω-
ρήσει κάποιον. Αλλά δεν ξέρει ποιον. Δεν βρίσκεται 
κανείς εκεί γύρω. Η ξεκούραση τον κάνει περισσότερο 
ευσυγκίνητο από όσο μπορεί ο ίδιος να αντέξει. Χωρίς 
μια αρμονία με κάτι, με κάποιον δεν μπορεί πια να συ-
νεχίσει. Τα ζώα δεν τον συγκινούν.

Αλλά αισθάνεται ότι η πίστη στον Θεό δεν βρίσκε-
ται πια τόσο μακριά όπως ίσως φαίνεται στις ημέρες 
που έχει κάτι να κάνει. «Γιατί όχι; Γιατί δεν θα έπρεπε 
να βρει και ο Θεός τη θέση που του αξίζει μέσα στη γε-
νική αταξία του χρόνου που κόλλησε, δίπλα σε τόσες 
και τόσες ισότιμες αβεβαιότητες; Δεν είναι και αυτός 
παρά ένα συναίσθημα ανάμεσα σε άλλα».

Μια μητέρα που πλέκει. Τα χέρια της δουλεύουν 
σαν κλέφτες, μηχανικά, τρελά. Το πρώτο μανίκι ενός 
γκρι πουλόβερ φυτρώνει από την αγκαλιά της. Με-
ριμνά για τον χειμώνα σαν το μυρμήγκι του μύθου. 
Δίπλα της μισοκοιμάται ο γιος της, ένα πρησμένο 
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αγόρι. Η ηλικία του έχει γίνει απροσδιόριστη, έχει 
μογγολισμό.

Μετά από λίγο αρχίζει να κουνιέται, τινάζεται 
μέσα στο αιώνιο φλέγμα. Μια παρατήρηση το δυσκο-
λεύει. Έίναι η καμηλοπάρδαλη στον περίφρακτο χώρο 
της. Μάλιστα προφέρει: «καμηλοπάρδαλη». Συγχρό-
νως κουνάει και το κεφάλι όπως κάνουν οι μεγάλοι, 
όταν αντιδρούν σε κάτι ανήκουστο ή κάτι ανάρμοστο, 
αλλά η κίνησή του δείχνει περίεργα τεχνητή, αντρίκια, 
έμπειρη και συγχρόνως φρεσκοαποκτημένη. Ναι, λέει 
η μητέρα του χωρίς να σηκώσει τα μάτια από το πλε-
κτό της, είναι καμηλοπάρδαλη. Τώρα αυτός κουνάει 
πιο ορμητικά το κεφάλι του και λέει δυο φορές ξεφυ-
σώντας: «καμηλοπάρδαλη... καμηλοπάρδαλη». Βάζει 
δηλαδή τα δυνατά του να εκφέρει κάτι πέρα από τη 
χαζή αναγνώριση της καμηλοπάρδαλης ως καμηλο-
πάρδαλης. Η καμηλοπάρδαλη έχει αφήσει ένα περι-
στέρι να καθίσει πάνω στο στενό κεφάλι της, ανάμε-
σα στα αυτιά της, χωρίς να το διώχνει. Η εικόνα θα 
μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στη μητέρα μια 
μικρή έκπληξη. Έίναι τουλάχιστον τόσο ιδιόρρυθμη 
όσο και οι «ομιλούσες φωτογραφίες» κάθε βδομάδα 
στο Stern. Όμως αυτή δεν κοιτάζει και λέει ξανά: Ναι, 
Χέρμπερτ, αυτό είναι μια καμηλοπάρδαλη. Η καμηλο-
πάρδαλη είναι το ψηλότερο ζώο στη γη. Το καθυστε-
ρημένο παιδί γνέφει καταφατικά. Τώρα δεν λέει πια 
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τίποτα. Ο ενθουσιασμός απέτυχε. Λίγο πριν από το 
νόημα, λίγο πριν η χαρά να εκφραστεί με λόγια ανα-
γκάζεται να παραιτηθεί και βυθίζεται πίσω στην κλη-
ρονομική σύστασή του. Ένα περιστέρι στη μέγγενη. 
Το κεφάλι του στηρίζεται πάλι στραβά και με απάθεια 
στη ράχη του πάγκου.

Ο χρόνος που πέρασε με τον καθυστερημένο τον 
έβαλε σε σκέψεις. Λέει στον εαυτό του «Και έτσι γίνε-
ται, και μάλιστα μια χαρά. Προς τι οι πολλές άσκοπες 
παρατηρήσεις, η βιαστική κατανόηση που περιφέρε-
ται προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τι; Το πραγματι-
κά αξιοπρόσεκτο θα εμφανίζεται πάντα σαν κομμα-
τάκι μιας βαθιάς πανίσχυρης τυπολογίας που για μας 
είναι τόσο δύσκολο να τη συλλάβουμε ως όλον και να 
τη συγκρατήσουμε όπως για τον καθυστερημένο το 
περιστέρι πάνω στο κεφάλι της καμηλοπάρδαλης».

Καμιά είδηση από τη Χάννα. Γύρισε πίσω στους ξέ-
νους. Από κει δεν θα μπορέσει να την ξαναφέρει.

Πώς ήταν να ερωτεύεσαι; Η απότομη γνωριμία 
με μια άγνωστη, η ευαίσθητη κοινωνική ανάφλεξη, 
η πτώση θερμοκρασίας από το ξένο στο οικείο, που 
πάντα μας κάνει να χλωμιάζουμε ελαφρά. Η απότομη 
οικειότητα προς το ξένο διαμέρισμά της, το ξένο γού-
στο της, τα ξένα ρούχα της, τους ξένους φίλους της, 
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την ξένη αυτοπεποίθησή της. Να κοιμηθεί μαζί της για 
πρώτη φορά, του προκάλεσε λιγότερη αμηχανία παρά 
όταν τη ρώτησε για το επίθετό της. Και πόσες τρελές 
πράξεις, πόση αλληλογραφία, πόσα χαϊδευτικά υπο-
κοριστικά και πόσοι νόμοι χρειάστηκαν κάποτε για 
να δώσουν βιογραφική σημασία σ’ αυτήν τη χειρονο-
μία καλοσωρίσματος! Πάθος, αλληλογραφία πιθανώς, 
τρέλες που σήμερα δεν ανήκουν παρά στο τέλος, στην 
κρίση, στον χωρισμό, στην αναχώρηση.

Τώρα λίγο μετά την κατάρρευση της απόλαυσης 
εμφανίστηκαν πάλι οι ίδιοι πόνοι που τους αισθα-
νόταν από παιδί. Αισθάνεται σαν από τότε να μην 
έχει κάνει ούτε ένα βήμα. Ίσως ζει χωρίς αίσθηση 
του παρελθόντος όπως ο Σλέμιλ* χωρίς τη σκιά του. 
Μετά από τριάντα ένα χρόνια, σκέφτεται, αν το δεις 
επιφανειακά, μισή ανθρώπινη ζωή χωρίς βιογραφία. 
Ήρεμη εποχή που δεν δημιουργεί πεπρωμένα. Όπου 
δεν μπόρεσε να ωριμάσει πραγματικά. Από τότε που 
άρχισε να έχει συνείδηση του εαυτού του μέχρι και 
τη σημερινή μέρα η ίδια κατάσταση που διατηρείται 
επίμονα, μια κατάσταση με ανάπτυξη, ανέσεις και 
μεταρρυθμίσεις αλλά χωρίς πολιτική δύναμη, χωρίς 

* Peler Schlemihl, ψευδώνυμο του σατιρικού συγγραφέα 
Ludwig Thoma (1867-1926) (σ.τ.μ.).
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αγώνες, χωρίς ρήξη. Τριάντα χρόνια ισορροπημένου 
παρόντος όπου μεγάλωσε αλλά παρέμεινε μικρός, 
με το ογκώδες πνεύμα πάνω από το κεφάλι, που η 
ύπαρξή μας δεν μπόρεσε να το βάλει σε κίνηση.

Στην ανάμνηση της διάρκειας όλα εμφανίζονται 
στην ίδια γραμμή ισάξια παρόντα. Στη θέση της δια-
φοράς, στη θέση ενός μέτρου του χρόνου που να μπο-
ρεί να διακρίνει ανάμεσα στην ελπίδα και την αντί-
φαση, την ανάμνηση και την πρόοδο, εξαπλώνεται 
μια παράξενα συμπυκνωμένη, συλλεκτική, νευρική 
συγχρονικότητα. Διατηρούμε από τον εαυτό μας ένα 
πρόσωπο που αποτελείται από μια γρήγορη διαδοχή 
εικόνων· πού και πού φαίνεται σαν να τινάζεται, χω-
ρίς όμως να παρουσιάζει ρωγμές, απότομα πηδήματα 
ή να χλωμιάζει.

Ξανααισθάνεται στα δάχτυλά του ένα από τα πιο 
πρώτα αγγίγματά του: όταν τσιμπολογούσαν στο χέρι 
του πατέρα, το χαλαρωμένο, ρυτιδιασμένο και σημα-
δεμένο από γεροντικούς λεκέδες δέρμα. Κάτι που του 
προκαλούσε τότε αλλά και τώρα, θλίψη και φόβο. Πιο 
έντονα απ’ ό,τι συνήθως, σκέφτεται, πολύ πιο έντονα. 
(Γιατί αυτά που έχουν σημασία για εκείνον δεν πρέπει 
βέβαια κατά κανένα τρόπο να είναι ήδη κοινός τόπος 
στην επιστημονική έρευνα της παιδικής ηλικίας!)

Δεν θυμάται άλλη φορά που να είχε υποφέρει 
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από έναν τόσο οργισμένο φόβο, που να στρέφεται 
τόσο εναντίον του Θεού, όπως όταν άνοιγε πρόωρα 
την πόρτα της τραπεζαρίας και παρατηρούσε κρυφά 
τον πατέρα του στον μεσημεριανό του ύπνο. Αυτός 
κοιμόταν πάντοτε καθιστός σε μια ψηλή πολυθρό-
να. Δηλαδή όταν έπρεπε να ατενίζει αυτόν που ήταν 
αδύνατο να του απευθυνθεί. Όμως μισή ώρα αργό-
τερα ερχόταν ο πατέρας στο δωμάτιό του και έπινε 
εκεί τον καφέ του. Έτσι κάθε απόγευμα γιόρταζε 
σιωπηλά την ανάσταση του νεκρού. Το εντυπωσια-
κό φαινόμενο της ανάστασης έφτιαξε τότε ιστορία 
μέσα του. Ύστερα έρχεται ένα βιβλίο με εικόνες του 
Βίλχελμ Μπους, που του το διαβάζουν και του το δεί-
χνουν και που το φτηνό εναντίον της γυναίκας χιού-
μορ του φαίνεται να διασκεδάζει τον πατέρα. Πρό-
κειται για έναν άντρα που μεθάει από χαρά επειδή 
επιτέλους κατάφερε να θάψει την εριστική γυναίκα 
του. Όμως τότε, το ίδιο κιόλας βράδυ, αυτή γυρίζει 
ξαφνικά πίσω, στέκεται ξανά μπροστά στην πόρτα 
του. Νόμιζαν πως ήταν νεκρή, εξηγούν τα στιχάκια, 
και στα σχέδια εμφανίζεται σαν μια αποκρουστικά 
χαρούμενη μορφή. Βλέποντάς την ο άντρας της πε-
θαίνει από τρόμο. Και όμως αυτές οι εικονογραφη-
μένες ιστορίες του Μπους του έφερναν παρηγοριά 
μέσα από τη φρίκη: εκεί στις εικόνες αποδεικνυόταν 
το ανακλητό του θανάτου, η πιθανότητα επιστροφής 
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από την ύστατη απουσία. Έτσι τελικά η νεκροφανής 
κυρία Ζάουερμπροτ χάριζε ακόμα περισσότερη πα-
ρηγοριά από τον αναστημένο Θεάνθρωπο. Έφόσον 
αυτός δεν συνεχίζει. Μετά το θαύμα εξαφανίζεται 
για πάντα μέσα στην ανάληψή του.

Χρόνια μετά, η εποχή των αιχμαλώτων που επέ-
στρεφαν καθυστερημένα, η θρησκεία των αγνοου-
μένων, τα τεράστια ξανανταμώματα στους δυτικο-
γερμανικούς σταθμούς, όπως τα ζούσε κι αυτός στα 
επίκαιρα των πρώτων επισκέψεών του στον κινημα-
τογράφο, όλα αυτά ήταν αυθεντικές μεταμορφώσεις 
της Ζάουερμπροτ. Ακόμη και μερικά πράγματα στη 
λογοτεχνία προκαλούν παρόμοια φρίκη, τα Ζόμπι της 
Αϊτής, τα παρόντα πνεύματα του Σαίξπηρ. Δεν τον 
ελκύει όμως η πνευματική υφή ή το τρομακτικό των 
φαντασμάτων, αλλά πάντοτε μόνο το χειροπιαστό, 
ήρεμο σώμα με την εμπειρία του θανάτου. Από αυτό 
το ίδιο περιβάλλον της κληρονομιάς, της εξαΰλωσης 
και των σωματικών υπολοίπων δημιουργούνται ο φό-
βος και ο πόθος που τελικά τον δένουν με το γραπτό, 
το βιβλίο και αργότερα την πώληση των βιβλίων, το 
επάγγελμα που διδάχτηκε και που το ασκούσε με μί-
σος και αγάπη συγχρόνως. Η πρώτη λέξη που μπορεί 
να γράφει καθαρά, χωρίς κενά ανάμεσα στα γράμμα-
τα είναι Ρίχαρτ, το όνομά του. Όταν είναι έτοιμο, το 
πηγαίνει στους γονείς του και αυτοί το τοποθετούν 
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στον φάκελο, όπου ήδη φυλάσσονται το πρώτο του 
δόντι, τα πρώτα του μαλλιά, τα πρώτα του νύχια. 
Τοποθετούν το γραφτό του μαζί με τα πεταμένα και 
νεκρά αντικείμενα του σώματός του που θέλουν να 
συγκεντρώσουν γι’ αυτόν.


