
Στθ μιτρα μιασ μθτζρασ βρίςκονται δφο μωρά. Το ζνα ρωτά το άλλο:  

«Πιςτεφεισ ςτθ ηωι μετά τον τοκετό;»  

κι εκείνο απάντθςε, «Γιατί ρωτάσ; Φυςικά. Κάτι κα υπάρχει μετά τον τοκετό. 

Μπορεί να είμαςτε εδώ για να προετοιμαςτοφμε, για αυτό τι κα ακολουκιςει 

αργότερα.» 

«Ανοθςίεσ», είπε το πρώτο. «Δεν υπάρχει ηωι μετά τον τοκετό. Τι είδουσ ηωι κα 

ιταν αυτι»; 

Το δεφτερο είπε, «Δεν ξζρω, αλλά κα υπάρχει περιςςότερο φωσ από ό, τι εδώ. Ίςωσ 

να περπατάμε με τα πόδια μασ και να τρώμε με το ςτόμα. Ίςωσ να ζχουμε 

περιςςότερεσ αιςκιςεισ που δεν μποροφμε καν να φανταςτοφμε τώρα». 

Το πρώτο απάντθςε: «Αυτό είναι παράλογο! Το περπάτθμα είναι αδφνατο. Και να 

τρώμε με το ςτόμα; Γελοίο! Ο ομφάλιοσ λώροσ μασ δίνει τθν τροφι και όλα όςα 

χρειαηόμαςτε. Αλλά ο ομφάλιοσ λώροσ είναι πολφ κοντόσ. Οπότε, θ ηωι μετά τον 

τοκετό, λογικά, αποκλείεται». 

Το δεφτερο όμωσ επζμενε, «Λοιπόν, νομίηω ότι υπάρχει κάτι και ίςωσ είναι 

διαφορετικό από ότι είναι εδώ. Ίςωσ να μθ μασ χρειάηεται αυτό το φυςικό 'καλώδιο' 

πια». 

Και το πρώτο απάντθςε, «Ανοθςίεσ. Και επιπλζον, αν υπάρχει ηωι, τότε γιατί ποτζ 

κανείσ δεν ζχει γυρίςει πίςω από εκεί; Ο τοκετόσ είναι το τζλοσ τθσ ηωισ, και μετά 

από τον τοκετό δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο ςκοτάδι, ςιωπι και λικθ. Δεν οδθγεί 

πουκενά». 

«Λοιπόν, δεν ξζρω», λζει το δεφτερο, «αλλά ςίγουρα κα ςυναντιςουμε τθ μθτζρα 

και αυτι κα μασ φροντίςει». 

Τότε το πρώτο μωρό απάντθςε, «Μθτζρα; Πιςτεφεισ ςτθ μθτζρα; Αυτό είναι γελοίο. 

Αν θ μθτζρα υπάρχει, τότε ποφ είναι τώρα»; 

Το δεφτερο είπε: «Είναι παντοφ γφρω μασ. Είμαςτε περικυκλωμζνοι από αυτιν. 

Είμαςτε μζροσ τθσ. Είναι μζςα τθσ που ηοφμε. Χωρίσ αυτιν, αυτόσ ο κόςμοσ δεν κα 

μποροφςε καν να υπάρχει». 

Τότε είπε το πρώτο, «Λοιπόν, εγώ δεν τθν βλζπω, ζτςι είναι λογικό ότι δεν 

υπάρχει». 

Και τότε το δεφτερο μωρό απάντθςε, «Μερικζσ φορζσ, όταν κάνεισ θςυχία και 

επικεντρωκείσ και ακοφςεισ πραγματικά, μπορείσ να αντιλθφκείσ τθν παρουςία τθσ, 

και μπορείσ να ακοφςεισ τθν αγαπθμζνθ τθσ φωνι, να ςε καλεί από πάνω». 

Του Ούγγρου συγγραφέα Útmutató a Léleknek. 


