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-----Τουβαλοφ----- 

“I can show you fear in a handful of dust.” 

T.S. Elliot 

«Όςο μπορείσ να μ’ αγαπάσ.» 

Ραφλοσ Σιδθρόπουλοσ 

«Be yourself no matter what they say.» 

Sting 

 

 

 

6 

Βγικα απ’ το Τικόρα ςφυρίηοντασ το Paranoid. Δεν ιμουν καλά, 

αλλά τουλάχιςτον είχα κάτι να περιμζνω. Τθ ίτα δεν ικελα να τθ 

ςυναντιςω πάλι. Δεν μ’ ζνοιαηε τόςο που δεν με γοφςταρε. Εντάξει, 

με ‘νοιαηε, αλλά αυτό που με ‘τςουηε ιταν που με είχε πάρει για 

τρελό. Καριόλα. 

Δεν πειράηει, το είχα ςκεφτεί. Κα ζφευγα με τθν Ζλςα. Άλλωςτε ιταν 

πολφ πιο ενδιαφζρουςα. Μαηί κα κάναμε ζνα ςατανικό ηευγάρι. Οι 

Μπόνι και Κλάιντ τθσ μουςικισ. Δεν ιταν άςχθμθ ιδζα. 

Τθσ είχα πει να μθν πιει πολφ και να μθν αργιςει να φφγει απ’ το 

μπαρ. Δεν φοβόμουν για εκείνθ, για τουσ άλλουσ φοβόμουν. Αλλά 

δεν μποροφςα να τθν προςζχω, είχα δουλειά να κάνω. 

Οι Χιτάνοσ κα είχαν ςτρϊςει νάιλον κάτω. Κα μου είχαν και 

χειρουργικι ςτολι, μάςκα και προςωπίδα. Δεν μποροφςα τα αίματα, 

δεν ικελα να λερωκϊ. Υπολόγιηα ότι κα τζλειωνα ςε μία, δφο το 

πολφ ϊρεσ. Σικωςα τα μανίκια και μπικα ςτο ερείπιο. 

~~ 

Ο Εμ –Τηζι με τον Στεφ ιταν εκεί. Μόνοι τουσ. Με περίμεναν. 

«Ροφ είναι ο ςτόχοσ;» τουσ ρϊτθςα. 

«Ζγινε μαλακία», είπε ο Στεφ. 

«Σασ ξζφυγε;» 

«Μακάρι.» 

Ιταν ςυντετριμμζνοσ. Ο Εμ-Τηζι μου ζκανε νόθμα να πάω κοντά του. 

Μ’ ζπιαςε απ’ τον ϊμο ςυντροφικά και με πιγε ςτθν άκρθ του 
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γκρεμοφ. Μου ζδειξε κάτω. Κι εκεί, είκοςι μζτρα, πάνω ς’ ζνα βράχο, 

ιταν το ςϊμα του Κυριάκου, ςε πολφ παράξενθ ςτάςθ. Ο κϊλοσ του 

και το πρόςωπο του ζβλεπαν προσ τα πάνω. Στο μυαλό μου άρχιςαν 

να παίηουν πάλι το Tubular Bells του Πλντφιλντ. 

Ο Στεφ μου εξιγθςε τι είχε γίνει. 

~~~ 

Είδαν τθ ίτα να περνάει. Ρίςω τθσ φϊναηε ο Κυριάκοσ. Δεν 

καταλάβαιναν τι ζλεγε, αλλά δεν χρειαηόταν να ξζρουν ελλθνικά: 

«ίτα, ςυγνϊμθ, γφρνα πίςω». Κάτι τζτοιο μάλλον. 

Σαν ζφταςε μπροςτά ςτο ερείπιο τον αρπάξανε. Μερικζσ μπουνιζσ 

και μζςα. Είχε ςαςτίςει. Τουσ μίλθςε ςτα ελλθνικά ςτθν αρχι. Πταν 

είδε ότι δεν καταλάβαιναν τουσ μίλθςε αγγλικά. Με προφορά 

Χάρβαρντ ςίγουρα. 

Ριγε να το ςκάςει. Ο Εμ-Τηζι του ζδωςε κλωτςιά ςτα μοφτρα. Χορόσ 

και πολεμικζσ τζχνεσ μοιάηουν. 

Ο Κυριάκοσ ςθκϊκθκε κλαίγοντασ. Αυτό κα ικελα να το δω. 

«Τι ςασ ζκανα;» τουσ ρωτοφςε. «Ράρτε το πορτοφόλι μου. Ο 

πατζρασ μου κα ςασ δϊςει κι άλλα», τουσ ζλεγε. «Είναι ςπουδαίοσ ο 

πατζρασ μου», τουσ ζλεγε, «κα ςασ γαμιςει.» Μετά άλλαηε 

τροπάριο. «Μθ μου κάνετε κακό», τουσ ζλεγε 

Το παράξενο ιρκε μετά. Ζτςι είπε ο Στεφ. Ξαφνικά, από εκεί που 

παρακαλοφςε, άρχιςε να κάνει ςαν τρελόσ. Οφρλιαξε ςαν ηϊο και 

πιγε να το ςκάςει απ’ τθν άλλθ μεριά. Είχε ςκοτάδι, ιταν 

ταραγμζνοσ, δεν ιξερε ποφ πιγαινε. Βοφτθξε κατακόρυφο ςτο 

βράχο. 

~~~~ 

Κοιτοφςα τον Κυριάκο. Αυτό δεν ιταν μζροσ του ςχεδίου. 

Τουλάχιςτον είχε πζςει μόνοσ του. Μπορεί να ζλεγαν ότι ιταν 

αυτοκτονία λόγω ερωτικισ απογοιτευςθσ. Θ ίτα κα γινόταν χάλια. 

Αλλά κάτι δεν μου κακόταν καλά. 

«Μασ ζκανεσ να ςκοτϊςουμε», είπε ο Στεφ. «Κι εςφ δεν μπλζχτθκεσ 

κακόλου.» 

Ναι, είχε δίκιο. Ρζρα απ’ τθν θκικι αυτουργία δεν είχα ανακατευτεί. 

Οι Χιτάνοσ είχαν μια τάςθ να με ςϊηουν. 
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«Δυςτφχθμα ιταν», του είπα. 

«Ναι, αλλά εμείσ τον φζραμε εδϊ.» 

«Στεφ, να βλζπεισ τθ κετικι πλευρά τθσ ηωισ. Δεν ζχεισ αίμα ςτα 

χζρια ςου.» 

Ο Εμ-Τηζι μου ζκανε νόθμα. 

«Ναι, ναι, κα ςασ δϊςω τα υπόλοιπα λεφτά. Αφριο το απόγευμα κα 

βρεκοφμε ςτο ίδιο μζροσ, ςτθν αςτυνομία.» 

Φυςικά το επόμενο απόγευμα κα βριςκόμουν ςτθν πλατεία 

Τραφάλγκαρ και κα ζτρωγα παγωτό με τθν Ζλςα. Σιγά μθν τουσ 

ζδινα τα λεφτά. Τα είχαν κάνει ςκατά. Μου ςτζρθςαν τθ χαρά των 

βαςανιςτθρίων. 

«Και τϊρα τι κάνουμε;» είπε ο Στεφ. 

«Μαηζψτε τα νάιλον κι ό,τι άλλο φζρατε και φφγετε. Το πτϊμα δεν 

κα το βρουν πριν ξθμερϊςει. Εγϊ κα μείνω λιγάκι.» 

Δεν ιταν πωσ ικελα να χαρϊ το κρίαμβο μου. Κάτι με ενοχλοφςε. 

Άναψα ζνα Gitanes κι άφθςα τθν Καλαμαηοφ ςτον τοίχο. Οι Χιτάνοσ 

μάηεψαν τα ςτοιχεία. Μετά ιρκαν κοντά μου και κοιτοφςαμε όλοι 

μαηί τον νεκρό. Ο Εμ-Τηζι άφθςε για λίγο τα νάιλον κι ζκανε κάποια 

νοιματα ςτο Στεφ. 

«Τι λζει;» τον ρϊτθςα. Κατάλαβα ότι μιλοφςε για το κεφάλι του 

νεκροφ. 

«Λζει ότι του φαίνεται περίεργο.» 

«Κι εμζνα. Τι;» 

«Ζτςι όπωσ είναι γυριςμζνο.» 

«Ναι, τι;» 

«Δεν μπορεί να ‘γινε απ’ τθν πτϊςθ.» 

«Μιπωσ το κάνατε εςείσ;» 

«Με τίποτα», ξεκίνθςε να λζει ο Στεφ. 

Ο Εμ-Τηζι ζκανε νοιματα. Κατάλαβα τι ζλεγε. Για να γυρίςεισ το 

κεφάλι ενόσ ενιλικα εκατόν ογδόντα μοίρεσ πρζπει να είςαι 

πραγματικά πολφ δυνατόσ. Εκτόσ κι αν… 

«Εκτόσ κι αν τι;» 

Ζκανε τθ χειρονομία που είναι παγκόςμια, για κωφοφσ και μθ: Τα 

κζρατα του διαβόλου. 

Τότε κατάλαβα τι γυρνοφςε ςτο κεφάλι μου, μαηί με τθ μουςικι του 

Πλντφιλντ. Πςοι ζχουν διαβάςει το De Exorcismis, το επίςθμο 
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κείμενο τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ ι ζςτω ζχουν μερικζσ ταινίεσ 

ανάλογου περιεχόμενου, το ξζρουν. Οι δαίμονεσ ςυχνά ςκοτϊνουν 

ζτςι τα κφματα τουσ: Τουσ γυρνάνε το κεφάλι μζχρι που να κοιτάνε 

πίςω, μια διαςτρζβλωςθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Υπάρχει ςτουσ 

πίνακεσ του Λερϊνυμου Μποσ. 

Δεν ιταν δυςτφχθμα. Οφτε αυτοκτονία. 

Τόςο καιρό νόμιηα ότι μποροφςα να παίηω με το διάβολο, χωρίσ 

απϊλειεσ. Ρίςτευα ότι είχα καβαλιςει το δαιμονικό και πιγαινα. 

Αλαηονεία, κανάςιμθ αμαρτία. Ο διάβολοσ δεν ιταν με το μζροσ 

μου. Ο διάβολοσ δεν είναι με το μζροσ κανενόσ. Μόνο εξυπθρετοφμε 

τα ςχζδια του. 

Μςωσ όλα αυτά που ζκανα να οδθγοφςαν εδϊ. Μςωσ ικελε να 

βοθκιςω να ςκοτωκεί ο Κυριάκοσ. Μπορεί ςε κάποιο εναλλακτικό 

ςφμπαν να γινόταν ο ςωτιρασ τθσ Γθσ, ο νζοσ Μωυςισ. Μπορεί ςε 

κάποιο εναλλακτικό μζλλον να γινόταν μεγάλοσ θγζτθσ. 

Το βζβαιο ιταν ότι ςτο δικό μου ςφμπαν είχε πεκάνει οριςτικά και 

αμετάκλθτα. 

Ο Στεφ με τον Εμ-Τηζι μου είπαν ότι κα ζφευγαν. Δϊςαμε ραντεβοφ 

για να τουσ πάω τα λεφτά. Ιμουν ςίγουροσ ότι δεν κα τουσ ξαναδϊ. 

Αλλά όταν ο άνκρωποσ κάνει ςχζδια ο κεόσ γελάει. 

~~~~~ 

Ζμεινα άλλα δζκα λεπτά ςτο ερείπιο. Είπα ότι το ζκανα για να ψάξω 

για κάποια τελευταία ςτοιχεία, κάτι που ξεχάςαμε. Ράντα ζτςι 

καταρρζουν τα τζλεια εγκλιματα, από μια μικρι ατζλεια. Αλλά κάκε 

τόςο πιγαινα και κοιτοφςα το πτϊμα του Κυριάκου. Δεν τον είχα 

ςκοτϊςει, αλλά ιμουν λιγάκι υπεφκυνοσ για τον κάνατο του. Κι αυτό 

είναι κάτι που δεν το ςυνθκίηεισ εφκολα, όςο κακόσ κι αν είςαι. 

Οι μόνοι που δεν ζχουν πρόβλθμα με τουσ φόνουσ που διαπράττουν 

είναι οι πιςτοί. Κι εγϊ δεν πίςτευα ςε κάτι. Ικελα να ξεπεράςω κάκε 

θκικι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που κάνεισ ςαν να τρωσ για πρϊτθ 

φορά ςοφςι. 

Θ ανκρωποκτονία είναι ταμποφ. Για να το ξεπεράςει ο δολοφόνοσ 

πρζπει να ζχει ζνα Τοτζμ: Κλαν, φυλι, κρθςκεία, κράτοσ, ζκνοσ, κάτι 

που να δικαιολογεί το φόνο. 
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Εγϊ δεν είχα. Εντάξει, ιταν Δαπίτθσ. Εντάξει, τα είχε φτιάξει με τθ 

ίτα. Δεν αρκοφςε. 

Για να ςκοτϊνεισ χωρίσ τφψεισ, πρζπει να πιςτεφεισ χωρίσ 

αμφιβολίεσ. 

Ριρα δυο βακιζσ ανάςεσ. Ζριξα ςφαλιάρα ςτα μοφτρα μου. Το 

αλκοόλ και θ απόρριψθ τθσ ίτασ με είχαν κάνει ςυναιςκθματικό. 

Ζπρεπε να ςυνζλκω. Ο Κυριάκοσ πζκανε. Τίποτα δεν άλλαξε ςτο 

Σφμπαν. 

Γφριςα να φφγω και τότε ζπεςε πάνω μου ζνα φορτθγό. 

~~~~~~ 

 

♫♫Θα ςε θυμηθώ 

Σαν τρελό φορτηγό 

Με τα φρένα ςπαςμένα, με τα φρένα ςπαςμένα 

Να πέφτεισ ςε μένα.♫♫ 

Τραγουδοφςε ο Ράριοσ κι όλα ιταν ωραία. Μετά με χαςτοφκιςαν. 

Άνοιξα τα μάτια. Ρροςπάκθςα να καταλάβω τι ζβλεπα. Ροιον 

ζβλεπα. 

«Με κυμάςαι, ρε ποφςτθ; Ρεσ μου ποφ είναι. Τϊρα!» 

Ζμοιαηε με τον Μάρλον Μπράντο ςτο Αποκάλυψθ, Τϊρα. Αλλά 

μιλοφςε ελλθνικά και τον ιξερα. 

«Κα ςε κάνω κομματάκια, αρχίδι», είπε ο Μάρλον. 

Κοίταξα το ταβάνι. Άκουςα τθ μουςικι που ερχόταν απ’ το Τικόρα. 

Μφριςα τον αζρα. Ιμουν εκεί ςτο ερείπιο. Κι αυτόσ από πάνω μου 

ιταν ο Άνεμοσ.  

Ο Βαςιλιάσ είχε ζρκει για να πάρει πίςω τθν κόρθ του. Ρϊσ με είχε 

βρει; Κυμικθκα τον νεκρό Κυριάκο. Δουλειά δεν ζχει ο διάολοσ, 

γαμάει τα παιδιά του. 

«Στο Κιρα Ραλάσ», του είπα. 

«Και θ Ζλςα ποφ είναι;» 

«Γι’ αυτι δεν ρϊτθςεσ;» 

«Κόψε τισ μαλακίεσ.» 
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Με κοπάνθςε πάλι. Ραραλίγο να λιποκυμιςω, είδα τα φϊτα του 

φορτθγοφ, αλλά ζμεινα ξφπνιοσ. 

«Και τα λεφτά εκεί είναι», του είπα. 

«Δεν με νοιάηει για τα λεφτά», είπε ο Άνεμοσ. 

Κι εκεί κατάλαβα ότι δεν ιξερα τι γινόταν. Δεν ρωτοφςε για τθν κόρθ 

του, δεν ρωτοφςε για τα λεφτά. Τι ζψαχνε; Θ Καλαμαηοφ ιταν εκεί, 

όπωσ ςυνικωσ ζπαιρνε μζροσ ς’ όλα τα ςθμαντικά. Αν ικελε κα τθν 

είχε πάρει. Τι ζψαχνε; 

«Ο δικζφαλοσ αετόσ του τριάντα τρία. Ροφ είναι;» 

«Ο ποιοσ αετόσ;» 

Ο Άνεμοσ ζψαξε γφρω να βρει κάτι κανάςιμο. Ζπιαςε ζνα γυαλί και 

μου το ‘φερε ςτα μοφτρα. Ετοιμαηόταν να μου κάνει ό,τι είχα 

ςχεδιάςει να κάνω εγϊ ςτον Κυριάκο. Μάχαιρα ζδωκεσ. 

«Το νόμιςμα, καριόλθ, το νόμιςμα.» 

Ζψαχνε για το χρυςό εικοςαδόλαρο που του είχα βουτιξει. Κι ιταν 

πιο ςθμαντικό απ’ τθν κόρθ του και τα χριματα. 

«Εκεί μζςα το ζχω», του είπα και του ζδειξα τθ κικθ τθσ Καλαμαηοφ. 

Το βόδι ςθκϊκθκε και πιγε να τθν πιάςει. Ρριν κάνει μιςό βιμα του 

κοπάνθςα ζνα τοφβλο ςτθ βάςθ του κρανίου. Σωριάςτθκε. Τον 

κλϊτςθςα ςτα μοφτρα. Μετά ζπιαςα τθν Καλαμαηοφ.  

Με τθ κικθ μαηί ηφγιηε είκοςι κιλά άνετα. Στάκθκα από πάνω του και 

τθ ςικωςα. Κα του ζλειωνα το κεφάλι. Ικελα αίμα. 

 

Μςωσ να πιςτεφετε ότι θ Κόλαςθ είναι κάτω, ςτα Τάρταρα τθσ 

φπαρξθσ, κι ο Ραράδειςοσ ψθλά, ςτα ουράνια μπλε που ξοδεφει ο 

κεόσ για να είναι ινκόγκνιτο.  

Θ πραγματικότθτα είναι λίγο πιο δυςάρεςτθ. Ο Ραράδειςοσ με τθν 

Κόλαςθ διαχωρίηονται με μια τρίχα. Πχι τρίχα γουρουνιοφ ι 

ανκρϊπου. Είναι τρίχα αγγζλου. Τόςο λεπτι που μποροφν να 

χωρζςουν δζκα περοφκεσ φτιαγμζνεσ από μαλλί αγγζλου πάνω ςτο 

κεφάλι μιασ καρφίτςασ. 

Κι όπωσ ιμουν ζτοιμοσ να ςπάςω το κεφάλι του βαςιλιά άκουςα το 

«Ψιτ». 
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Ψιτ κάνουν ςτισ γάτεσ. Αλλά κοίταξα. 

Εκεί απζναντι ςτεκόταν θ Ζλςα. Κακόλου παραδειςζνια. Κρατοφςε 

ζνα όπλο με τα δυο τθσ χζρια και με ςθμάδευε ςτο κεφάλι –κάπου 

ανάμεςα ςτα μάτια. Ρατοφςε τα δυο τθσ πόδια δυνατά κάτω κι ζτςι 

όπωσ τα είχε ανοίξει λιγάκι, με λυγιςμζνα γόνατα, το μεταξζνιο 

μαφρο φόρεμα είχε ανζβει ςτουσ μθροφσ τθσ. Ιταν ςαν κόμπρα.  

Τθ καφμαςα για λίγο μζχρι που πρόςεξα καλφτερα το όπλο. Ιταν θ 

δεφτερθ φορά που με ςθμάδευαν μ’ αυτό. 

«Ο Χουάν ιταν;» 

«Μαηί με τθ Ηόε.» 

Θ μουςικι του Πλντφιλντ, Εξορκιςτισ, μυρωδιά από λουλοφδια και 

κειάφι. Ο Χουάν με κυνθγοφςε ι μιπωσ όλα ιταν ζνα αςτείο; 

«Σου είπε να με ςκοτϊςεισ;» 

«Πχι, αυτό το κάνω για δικι μου ευχαρίςτθςθ», είπε θ Ζλςα. 

«Με μιςείσ.» 

«Δεν μου αρζςει να μου λζνε τι να κάνω.» 

«Δεν κα ηθτιςω ςυγνϊμθ, το ξζρεισ.» 

«Δεν κ’ άλλαηε τίποτα.» 

Ο Άνεμοσ κουνικθκε λιγάκι. Δφςκολα κα ςθκωνόταν. Ακοφμπθςα 

τθν Καλαμαηοφ κάτω και κοίταξα το θφαίςτειο. 

«Και τι κεσ τϊρα; Να πθδιξω;» 

«Ρροτιμϊ να το κάνω εγϊ.» 

«Αλικεια;» 

Γφριςα να τθν αντιμετωπίςω. Δεν κα με λυπόταν, το ζβλεπα ςτα 

μάτια τθσ. Οι κόμπρεσ δεν λυποφνται. Ο Χουάν τθσ είχε δϊςει τα 

κλειδιά τθσ δφναμθσ. 

Άνοιξα τα χζρια ςτο ςιμα του ςταυροφ. Ικελα να το κάνω πιο 

δραματικό. 

«Σ’ αγάπθςα», τθσ είπα, χωρίσ να το εννοϊ. Ρροςπακοφςα να 

κερδίςω χρόνο, να τθν κάνω να φλυαριςει, μιπωσ και προλάβω να 

ςκεφτϊ κάτι. 

Εκείνθ είπε μόνο: 

«Κανζνασ κανόνασ.» 

Εγϊ τθσ το ‘χα μάκει. 
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Μετά ο χρόνοσ ξεκίνθςε να κυλάει πιο αργά. Είδα να μιςοκλείνει τα 

μάτια, είδα να κουνιοφνται οι τζνοντεσ ςτα χζρια τθσ. Κα πατοφςε τθ 

ςκανδάλθ. Μφριηε αςφόδελουσ και κλοφβιο αβγό. Κα μποροφςε να 

γίνει μια ζκρθξθ εκείνθ τθ ςτιγμι και να καταποντιςτεί θ Σαντορίνθ 

ολόκλθρθ. Ωραία κα ιταν. Ακουγόταν ζνα τραγοφδι από το Τικόρα. 

Ζπιαςα το ρεφραίν. 

I am the eye in the sky 

Looking at you 

I can read your mind 

I am the maker of rules 

Dealing with fools 

I can cheat you blind 

Δεν άκουςα τον πυροβολιςμό, αλλά είδα τθ λάμψθ ςτο ςκοτάδι. 

Ζνιωςα για ζνα απειροελάχιςτο διάςτθμα πόνο ςτο κεφάλι. Μετά 

ςκοτάδι.  

Με είχε ςκοτϊςει. Και πιγα ςτθν Κόλαςθ με τςάρτερ. 

 

~~~~~{}~~~~~ 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

~{1}~ 

Ο κάνατοσ δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τισ επικανάτιεσ εμπειρίεσ. Πχι 

μόνο δεν βλζπεισ τθ ηωι ςου να περνάει μπροςτά απ’ τα μάτια ςου, 

αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Πταν πεκαίνεισ λθςμονείσ. 

Χωρίσ μνιμθ δεν ζχουμε ταυτότθτα. Χωρίσ μνιμθ δεν γνωρίηουμε. 

Χωρίσ μνιμθ δεν υπάρχουμε. 

Θ πιο ζντονθ απϊλεια όμωσ όταν πεκαίνεισ δεν είναι του ςϊματοσ 

και τθσ μνιμθσ. Ριο παράξενθ είναι θ ζλλειψθ χρόνου. Τι ξζρει το 

ψάρι για το νερό που μζςα του κολυμπάει όλθ του τθ ηωι; Τίποτα. Τι 

ξζρει ο άνκρωποσ για τον χρόνο; 

Θ ηωι είναι μεταβολζσ. Οι μεταβολζσ δθμιουργοφν το χρόνο. Απ’ τισ 

αδιόρατεσ ςτο υποατομικό επίπεδο των κβάντων ζωσ τισ 

μακροςκοπικζσ –και πάλι αδιόρατεσ για τθν ανκρϊπινθ διάρκεια- 

των γαλαξιϊν. Αυτόσ είναι ο χρόνοσ: Θ αλλαγι. 

Ο χρόνοσ ξεκίνθςε απ’ τθν αρχικι αλλαγι. Μζςα ςτο κενό ζγινε κάτι. 

Κι αυτό το κάτι άλλαξε. 

Πταν πεκαίνεισ δεν υπάρχει πια χρόνοσ. Θ αιωνιότθτα που μασ λζνε 

οι Γραφζσ είναι ςκατά. Δεν είναι απόλυτο ςκοτάδι, γιατί το ζρεβοσ 

είναι θ ζλλειψθ του φωτόσ, μια ζλλειψθ που αντιλαμβάνεται ο 

εγκζφαλοσ. Κι ο εγκζφαλοσ ζχει ςταματιςει να πλθρϊνει το ρεφμα. 

Θ αιωνιότθτα είναι ζνα πολφ φρικτό μζροσ. Και διαρκεί για πάντα. 

Αν χανόμαςταν εντελϊσ, αν γινόμαςταν ζνα με τον Ωκεανό τθσ 

Φπαρξθσ, όλα κα ιταν καλά. Δυςτυχϊσ το επζκεινα δεν είναι 

ελειμον, ειδικά με τουσ κολαςμζνουσ. Εγκζφαλο δεν ζχεισ, οφτε 

μάτια, χζρια, γεννθτικά όργανα και τερθδόνα. Αλλά ζχεισ νου! Τι 

ςθμαίνει αυτό; 

~~ 

Κα προςπακιςω να το εξθγιςω με μια εικόνα, με μια μεταφορά, 

πϊσ αλλιϊσ να μιλιςεισ για το ανείπωτο; 

Φανταςτείτε ότι ςτζκεςτε ςε μια αίκουςα με αμζτρθτεσ 

αντικατοπτρίςεισ του εαυτοφ ςασ. Αυτι κα μποροφςε να είναι θ 
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αίκουςα των κατόπτρων. Απζναντι ςασ και παντοφ τριγφρω, ίςωσ να 

είςτε μζςα του, υπάρχει ζνα ρολόι, ζνασ μετρονόμοσ, μια κλεψφδρα, 

κάποιο όργανο που μετράει το χρόνο. 

Αν ςυμβεί κάτι κα υπάρξει χρόνοσ. Πμωσ όλθ θ άμμοσ είναι ςτο 

πάνω μζροσ τθσ κλεψφδρασ, δεν πζφτει κόκκοσ. Οι δείκτεσ του 

ρολογιοφ είναι ςτο δϊδεκα. Το εκκρεμζσ είναι ακίνθτο. Δεν υπάρχει 

χρόνοσ.  

Αυτι είναι θ αίκουςα των κατόπτρων. Και είναι το καλφτερο μζροσ 

για να περάςεισ μια Εποχι ςτθν Κόλαςθ. Γιατί ζχει και χειρότερα. 

~~~ 

Το δωμάτιο τθσ μοναξιάσ είναι ζνα χϊροσ που χωράει ακριβϊσ 

εςζνα –και τίποτα άλλο. Δεν ςτζκεςαι όρκιοσ οφτε είςαι 

ξαπλωμζνοσ, δεν υπάρχει πάνω-κάτω ςτο κάνατο. Θ βαρφτθτα είναι 

κομμάτι του χρόνου. 

Το δωμάτιο τθσ μοναξιάσ είναι ςαν να ςε ζχουν κλείςει ςε μια 

πλαςτικι ςακοφλα και να ‘χουν ρουφιξει όλο τον αζρα από κει 

μζςα. Και δεν είςαι απομονωμζνοσ, δεν είςαι μόνοσ, είςαι μόνο εςφ. 

Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από εςζνα, κλειςμζνο ςτθν πλαςτικι 

υπαρξιακι ςου ςακοφλα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν νιϊκεισ 

αςφυκτικά. Γιατί δεν νιϊκεισ. Αυτό κα ιταν μια παρθγοριά. Το 

χειρότερο είναι ότι δεν νιϊκεισ. 

Κι ζτςι παγιδευμζνοσ ςτο παντοφ και ςτο πάντοτε ιμουνα. Ακόμα κι 

οι χρόνοι των ρθμάτων που χρθςιμοποιϊ δεν είχαν νόθμα. Δεν 

«ιμουνα». Οφτε τότε οφτε τϊρα οφτε ςτο μζλλον. Ριο πολφ ςαν 

απαρζμφατο, όχι ριμα. 

~~~~ 

Κι φςτερα υπιρξε ζνα «φςτερα». Ζγινε μια κβαντικι διακφμανςθ 

μζςα ςτο τίποτα, κάτι τόςο αλλοπρόςαλλο κι ανεξιγθτο όςο θ 

Μεγάλθ Ζκρθξθ ι το Fiat Lux 

Στθν Κόλαςθ του τίποτα το ζνιωςα ςαν μια ςταγόνα βροχισ ςτθν 

ζρθμο. Θ ζρθμοσ ιταν μεγαλφτερθ απ’ το Σφμπαν. Θ ςταγόνα 

μικρότερθ από δάκρυ. Μα δθμιοφργθςε εκείνο το Φςτερα. 

Ιταν βαςανιςτιριο, γιατί μετά τθ ςταγόνα του χρόνου ζπεςα πάλι 

ςτο τίποτα. Ακινθτοποιθμζνοσ μζςα ςε παγετϊνα, πάνω ςε πλανιτθ 
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με τθν βαρφτθτα του Κρόνου, αςάλευτοσ μζςα ςε παρκινςονικό 

ςϊμα. 

Κανζνασ ιχοσ, καμία απόκριςθ. Σαν να ηεισ ζνα καφμα που χάνεται 

πριν το καταλάβεισ. Και μετά μια φωνι. Εκείνθ του Λόρκα. Και μετά 

πάλι πίςω. 

Και μετά φωσ. Βγικα απ’ το ςκοτάδι ςαν ν’ ανζβαινα με άδεια 

πνευμόνια απ’ τθν άβυςςο ςτθν επιφάνεια. Κι είδα. Το φεγγάρι! 

Ζπεςα πάλι πίςω. Αλλά δεν μποροφςε να με κρατιςει ο κάνατοσ. 

Είχα κυμθκεί. Χωρίσ λθςμονιά δεν υπάρχει κάνατοσ. Κι εγϊ είχα 

κυμθκεί. 

~~~~~ 

Αναδφκθκα ςτον εαυτό μου και πιρα ανάςα. Ζνιωςα ςαν να 

ρουφοφςα ψυχι.  

Και τότε τουσ είδα. Ο Εμ-Τηζι ακριβϊσ από πάνω μου. Μόλισ μου είχε 

δϊςει το φιλί τθσ ηωισ. Ιταν μια μικρι ανατροπι ςτο παραμφκι. 

Είχα γίνει θ πριγκίπιςςα, θ ωραία κοιμωμζνθ κι ο αμίλθτοσ πρίγκιπασ 

με είχε φιλιςει για να με φζρει πίςω, για να με ξυπνιςει. 

Ο Στεφ ιταν παραδίπλα. Είπε κάτι, δεν ιταν ιςπανικά, κάτι άγνωςτο, 

και μου ζςφιξε το κεφάλι. Ρόνεςα! Ιταν τόςο ωραίο αίςκθμα. 

Ρονάω, άρα ηω. 

Ριγα να γελάςω, δεν τα κατάφερα. 

«Θρζμθςε», είπε ο Στεφ και με κράτθςε. 

«Σ’ αγαπάω», του είπα ςτα ελλθνικά. 

 

Και μόνο αυτό το λίγο με πιρε προσ τα κάτω πάλι, προσ τθν άβυςςο. 

Κρατικθκα ςτθν επιφάνεια. 

«Ζχαςεσ πολφ αίμα», είπε ο Στεφ. 

Ζκανα ν’ αγγίξω τον πόνο. Κατάλαβα ότι το κεφάλι μου ιταν 

τυλιγμζνο με ροφχο. 

Θ ςφαίρα είχε εξοςτρακιςτεί ςτο κρανίο μου. Θ Ζλςα δεν ιταν θ 

καλφτερθ ςκοπεφτρια. Το μυαλό μασ το προςτατεφουν δυνατά οςτά, 

ειδικά τουσ χοντροκζφαλουσ. Αν μια ςφαίρα χτυπιςει το κρανίο με 
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γωνία μεγαλφτερθ από εκατόν είκοςι μοίρεσ δεν το τρυπάει, 

εξοςτρακίηεται. 

Με είχε πάρει ξϊφαλτςα. Είχα μπει ςτο κάνατο, είχα πεκάνει για 

τρία λεπτά, αλλά με ςϊςανε οι Χιτάνοσ, και πάλι. 

Σαν φφγανε απ’ το ερείπιο ζμειναν ςτθν περιοχι να πθγαίνουν πζρα 

δϊκε, ζτςι μου είπε. Κάτι δεν τουσ άρεςε. Άκουςαν τον 

πυροβολιςμό. Δεν τουσ ιταν δφςκολο να φανταςτοφν από ποφ 

προερχόταν. Ζτρεξαν πίςω.  

Θ Ζλςα είχε φφγει. Είδαν πεςμζνουσ κάτω δυο άντρεσ. Ο ζνασ ιταν ο 

Άνεμοσ, δεν τον ιξεραν. Ο άλλοσ ιμουν εγϊ, να αιμορραγϊ απ’ το 

κεφάλι. 

Με φορτϊςανε ςε μια πόρτα παρατθμζνθ και με πιγαν ς’ ζναν 

εξϊςτθ, για να πάρω αζρα και να μου δϊςει το φιλί τθσ ηωισ ο Εμ-

Τηζι. 

«Είςτε οι φφλακεσ άγγελοι μου», του είπα. 

«Για τα λεφτά το κάνουμε. Αν πεκάνεισ πϊσ κα μασ τα δϊςεισ;» 

«Εντάξει, μιςκοφόροι άγγελοι. Θ Καλαμαηοφ;» 

Δεν τθν είχαν δει. Θ Ζλςα τθν είχε πάρει μαηί τθσ. 

Ζκανα να ςθκωκϊ πάλι. Ξεκίνθςα να βυκίηομαι.  

«Βαςτιξου, ζρχονται», άκουςα τον Εμ-Τηζι να λζει. 

Αλλά δεν μποροφςε να ιταν εκείνοσ. 

Είδα μπλε και κόκκινα φϊτα, μπλε και κόκκινα φϊτα. Σειρινα. 

 

~~{2}~~ 

 

Κλαςικι μουςικι. Μότςαρτ. Άςπρο και μαφρο. Τετράγωνα. Σκάκι. 

Φόντο μαφρο. Με άςπρα τετράγωνα. Φόντο άςπρο. Με μαφρα 

τετράγωνα. Κάκε μαφρο ζχει ςτισ τζςςερισ κορυφζσ τζςςερα μαφρα. 

Στισ τζςςερισ πλευρζσ τζςςερα άςπρα. Κάκε άςπρο ζχει ςτισ 

τζςςερισ κορυφζσ τζςςερα άςπρα. Στισ τζςςερισ πλευρζσ τζςςερα 

μαφρα. 
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Κα μποροφςε να είναι φωσ και ςκοτάδι, αλλά δεν ξεχωρίηουν δεν 

διαχωρίηονται, δεν είναι απ’ τθ μια το μαφρο κι απ’ τθν άλλθ το 

άςπρο. Ανακατωμζνα. Φτιάχνουν κάτι μαηί. Αςπρόμαυρο. 

Νιϊκω φαγοφρα. Νιϊκω, ζχω ςϊμα. Μου τρζχουν τα ςάλια, το 

νιϊκω, ζχω ςϊμα, ζχω ςτόμα, ζχω ςάλια. Κι αυτά τα χζρια που 

ακουμπάνε ςτα γόνατα μου δεν κζλουν να ςθκωκοφν και να 

ςκουπίςουν τα ςάλια. Ζχω χζρια. Ζχω πόδια. Ζχω ρόδεσ. Ζχω ρόδεσ; 

Είμαι μζςα ςτο ςκάκι. Στο ςκάκι; 

Είμαι ηωντανόσ; 

 

~~ 

Βεβαιϊκθκα ότι ηοφςα όταν ςτάκθκε μπροςτά μου μια εξαιρετικά 

αδφνατθ γυναίκα. Ιταν τόςο αδφνατθ που αν γφριηε ςτο πλάι κα 

εξαφανιηόταν, δφο διαςτάςεισ είχε. Με κοίταξε, είδε ότι τθν ζβλεπα, 

κατάλαβε ότι τθν ζβλεπα κι άρχιηε να βρίηει τόςο πρόςτυχα που κα 

ζκανε τον Μπουκόφςκι να ςκίςει τα γραπτά του. 

Κι αφοφ μ’ ζβριςε αρκετά ζφυγε μακριά φωνάηοντασ: 

«Γιατρζ, γιατρζ, γαμϊ τθ μάνα ςου, γιατρζ. Ξφπνθςε το ηόμπι, 

γιατρζ, γαμϊ τθν κωλάρα ςου.» 

Μετά από λίγο ακοφςτθκαν τρεχαλθτά μεσ ςτο ςκάκι. Ο ςβζρκοσ μου 

ιταν δεμζνοσ με κάτι, όπωσ και τα μάτια μου, δεν μποροφςα να 

γυρίςω να κοιτάξω. Πλα δεμζνα. Χζρια. Ρόδια δεν ζνιωκα. 

Στο οπτικό μου πεδίο, που ιταν ακριβϊσ μπροςτά, μπικε ζνασ 

ξανκοτρίχθσ μουςάτοσ με γυαλιά και άςπρθ ρόμπα. Ιταν ο γιατρόσ-

γαμϊ-τθ-μάνα-ςου. 

Μου φϊτιςε τα μάτια μ’ ζνα ςτυλό φακό. 

 

«Μ’ ακοφσ;» είπε. 

Είχε ωραία φωνι ηεςτι. Ριγα να του πω ότι φυςικά και τον άκουγα. 

Αυτό που βγικε απ’ το ςτόμα μου, αυτό που είπα ιταν ζνα μπλιου 

μλι μπλα χμ ςβου. 

Είχα χάςει τθν ικανότθτα τθσ ομιλίασ. Αλλά ο γιατρόσ-ςου-γαμϊ-τθ-

μάνα χάρθκε. Μια νοςοκόμα, μαηί με τθν αδφνατθ γυναίκα που είχα 

πρωτοδεί όταν ξεκίνθςα να βλζπω, ςτάκθκαν πίςω του. Πλοι ιταν 

ενκουςιαςμζνοι. 
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«Είναι καφμα, γαμϊ τθ μάνα ςου, καριόλθ», είπε θ αδφνατθ γυναίκα 

κι ζκανε κάτι επαναλθπτικά τικ με όλο τθσ το ςϊμα. 

Για λίγο αναρωτικθκα μιπωσ κα ιταν καλφτερο να επιςτρζψω ςτο 

άςπρο μαφρο. 

«Μθν ανθςυχείσ, Μπίλθ», είπε ο γιατρόσ. «Αυτό είναι το Ξφπνθμα. 

Είναι παράξενο, αλλά ςε λίγεσ μζρεσ κα πετάσ και πάλι.» 

 

~~~ 

 

Μου πιρε μια βδομάδα να μιλιςω και δφο να περπατιςω. Αν ιμουν 

παιδί κα το ζκανα ςε χρόνια. Μάκαινα να είμαι απ’ τθν αρχι. Θ 

μθτζρα μου ερχόταν κάκε μζρα να με δει. Κι ευχαριςτοφςε το Κεό 

για το καφμα.  

Από τθ Σαντορίνθ με πιγαν με ελικόπτερο ςτθν Ακινα, απευκείασ 

ςτο χειρουργείο. Θ εγχείρθςθ πζτυχε, ο αςκενισ ςχεδόν απεβίωςε. 

Δεν πζκανα, δεν ζπεςα πάλι ς’ εκείνθ τθν Κόλαςθ του Ροτζ, αλλά 

ζπακα αυτό που λζγεται τραυματικι λθκαργικι εγκεφαλίτιδα, 

απζκτθςα ζναν παρκινςονικό νου –και ςϊμα. Είχαν κλειδϊςει όλοι 

οι μυσ, εκτόσ από εκείνουσ που εξαςφαλίηουν τθν επιβίωςθ, όλουσ 

όςοι λειτουργοφν αςυνείδθτα. Χάκθκα ςε μια Αλάςκα, ς’ ζνα 

παγωμζνο κόςμο, όπου θ ςυνείδθςθ μου περίμενε να ςυμβεί κάτι 

για να βγει απ’ τθν κατάψυξθ. 

Ζμεινα ζτςι παγωμζνοσ για τρία χρόνια. Κάτι που δεν μποροφςα να 

πιςτζψω μετά. Κι ιμουν τυχερόσ. Άλλοι με εγκεφαλίτιδα μπορεί να 

ξεπαγϊςουν μετά από τριάντα ι και ςαράντα χρόνια, και να 

βρεκοφν ς’ ζναν άγνωςτο κόςμο, ς’ ζνα άγνωςτο ςϊμα, με τθν ψυχι 

που είχαν πριν τριάντα χρόνια. 

Εγϊ ιμουν τυχερόσ. Τρία χρόνια ιμουν ςτθν πτζρυγα του 

νευρολογικοφ κι ανίατου του Άγιου Κοςμά. Κι ίςωσ να ζμενα εκεί για 

πάντα. Αλλά ζτυχε να διοριςτεί ζνασ νεαρόσ νευρολόγοσ, ο Κοτηιάσ, 

που ιταν και ςινεφίλ. Εκείνοσ είχε τθν ιδζα να μου δϊςει 

λεβοντόπα. 

Θ λεβοντόπα είναι πρόδρομοσ τθσ ντοπαμίνθσ. Τθ δίνουν ς’ όςουσ 

πάςχουν από Ράρκινςον ι ιογενι εγκεφαλίτιδα. Θ δικι μου 
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περίπτωςθ ιταν διαφορετικι, αφοφ τθν ακινθςία τθν είχε 

προκαλζςει ο τραυματιςμόσ. 

Θ μθτζρα μου υπζγραψε υπεφκυνθ διλωςθ κι ανζλαβε κάκε 

ευκφνθ, πριν μου χορθγιςουν λεβοντόπα.  

Μου ζδωςαν ζνα γραμμάριο τθν πρϊτθ μζρα. Ζφταςαν μζχρι τα 

τζςςερα τισ επόμενεσ. Τίποτα δεν γινόταν. Κι ζνα πρωινό, χωρίσ 

λογικι εξιγθςθ, το νευρικό μου ςφςτθμα ξεπάγωςε κι ζγινα 

άνκρωποσ ξανά. 

Ράντα ικελα δυο καφζδεσ το πρωί, για να ξυπνιςω. Χρειάςτθκα και 

λίγθ παραπάνω L-Dopa. 

 

~~~~ 

 

Κακϊσ πλθςίαηε ο καιρόσ για το εξιτιριο ζνιωκα διαρκϊσ 

χαροφμενοσ και ςε απόλυτθ εγριγορςθ. Κι είχα ζνα αίςκθμα 

απόλυτθσ ευφορίασ. Ιταν ςαν να ιμουν ςτον Ραράδειςο. Κι ο 

Ραράδειςοσ ιταν μια νευρολογικι κλινικι. 

ίξανε τθ δόςθ και μπόρεςα να ιςορροπιςω λιγάκι. Ο Κοτηιάσ 

παραδζχτθκε ότι ιμουν ζτοιμοσ να φφγω. Αλλά δεν ικελε να με 

χάςει. Ιμουν το καφμα του, ο Λάηαροσ που επζςτρεψε απ’ τουσ 

νεκροηϊντανουσ. 

«Τι ζγινε τα τελευταία τρία χρόνια; Τι ζχαςα;» τον ρϊτθςα το 

τελευταίο πρωινό που ξυπνοφςα εκεί. 

«Τίποτα το ιδιαίτερο», είπε ο Κοτηιάσ. «Να ςου πω τθν αλικεια, το 

πιο ενδιαφζρον πράγμα για μζνα ιταν το δικό ςου Ξφπνθμα.» 

 

~~~~~ 

 

Ιρκε θ μθτζρα μου κι ζφερε καινοφρια ροφχα, ςτο γοφςτο τθσ 

πάντα. Μόλισ ντφκθκα μου άφθςε και κάτι ςτο χζρι.  

«Αυτό είναι δικό ςου. Το είχεσ μζςα ςτο παποφτςι ςου.» 
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Ιταν το χρυςό νόμιςμα, το εικοςαδόλαρο με τον αετό. Κυμικθκα 

τον Άνεμο. Το ζψαχνε με μανία. Είχε κάποια αξία λοιπόν. 

 

~~~~~~ 

 

Το απόγευμα άφθςα τθ μάνα μου ςτο ξενοδοχείο και κατζβθκα ςτθν 

Ομόνοια. Είχε τρομακτικι ηζςτθ, κανείσ δεν κυκλοφοροφςε ζξω. 

Μζχρι να φτάςω εκεί που ικελα ζφαγα ό,τι τηανκ φουντ βρικα, μαηί 

μ’ ζνα παγωτό και μια ςοκολάτα. Οι γεφςεισ ιταν πολφ πιο ζντονεσ 

από πριν. Δεν ξζρω αν ζφταιγε θ λεβοντόπα ι ότι είχα πεκάνει. Στο 

κάνατο δεν ζχει οφτε ςοκολάτεσ οφτε κορίτςια οφτε λεωφόρουσ. 

Είναι καλφτερο να ηεισ. 

Μπικα ςτο πρϊτο μαγαηί που είχε μεταχειριςμζνα και χρυςαφικά. 

Πλοι ιξεραν ότι ιταν ενεχυροδανειςτιριο και κλεπταποδοχείο. Το 

ιξεραν οι κλζφτεσ, το ιξεραν οι μπάτςοι, το ξζραμε κι εμείσ. 

Ο μαγαηάτορασ ιταν ζνασ νάνοσ. Για να φτάνει ςτθ βιτρίνα πατοφςε 

πάνω ς’ ζνα ςκαλοπάτι. 

«Ζχω κάτι για ποφλθμα», του είπα. 

«Δεν αγοράηω», είπε ο νάνοσ. 

«Εντάξει. Για δεσ το μιπωσ μπορείσ να το φτιάξεισ. Ζχει 

γρατηουνιςτεί.» 

Άφθςα ςτον πάγκο το εικοςαδόλαρο. Εκείνοσ φάνθκε να γοθτεφεται 

αρχικά απ’ το χρυςό. Μα μόλισ το πιαςε ςτα χζρια του πάγωςε. 

Αν τον είχα προειδοποιιςει ίςωσ να το ζκανε πιο κρυφά, πιο 

διακριτικά, και να μου ζλεγε ότι αξίηει δζκα χιλιάδεσ δολάρια. Πμωσ 

εκείνοσ ςάςτιςε ςαν να ζβλεπε τθ Χιονάτθ. Του το άρπαξα απ’ το 

χζρι. 

«Δεν πειράηει», του είπα, «κα το πάω κάπου αλλοφ, μιπωσ το 

αγοράςουν.» 

«ΔΕΝ ΜΡΟΕΛΣ!» φϊναξε ο νάνοσ κι είχε φωνι τενόρου. 

Ράτθςε ζνα κουμπί και κατζβθκε θ ςιδεριά ςτθ βιτρίνα. 

«Κα ςε κοροϊδεφςουν», είπε. 

«Κι εςφ όχι;» 
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«Πχι. Αλλά κα πάρω ποςοςτό. Δζκα τοισ εκατό.» 

«Τι είναι;» 

Γζλαςε και μου εξιγθςε. Ο Διπλόσ Αετόσ του 1933 είναι ζνα απ’ τα 

πιο ςπάνια νομίςματα του κόςμου. Αρχικά είχαν φτιαχτεί πολλζσ 

χιλιάδεσ, αλλά τα ζςτειλαν για λιϊςιμο ξανά. Γλίτωςαν μόνο είκοςι 

δφο κι απ’ αυτά τα εννιά καταςτράφθκαν. Υπάρχουν 13 Διπλοί Αετοί 

ς’ όλον τον κόςμο. Τα 12 ανικουν ςτο κράτοσ των ΘΡΑ. Μόνο ζνα 

κυκλοφορεί ιδιωτικά, και το είχε για πολφ καιρό ο Φαροφκ, ο 

βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου. Πμωσ είχε κλαπεί κι είχε εξαφανιςτεί. 

«Μζχρι ςιμερα», είπε ο νάνοσ και μου ηιτθςε να το ξαναδεί. 

«Είναι ςίγουρα αυτό;» 

Με κοίταξε απαξιωτικά. 

«Θ ποιότθτα του χρυςοφ είναι χαρακτθριςτικι. Ζχει ενενιντα τοισ 

εκατό χρυςάφι και δζκα τοισ εκατό χαλκό. Δωσ μου.» 

Το ζβαλε ςε μια ηυγαριά και το ζλεγξε. Μετά το παρατιρθςε ςτο 

φωσ του μεγεκυντικοφ φακοφ. 

«Ναι» είπε τελικά, «είναι υπζροχο, είναι…» 

«Ρόςο κοςτολογείται;» 

«Δεν κοςτολογείται. Τι νομίηεισ; Εξαρτάται απ’ το ςυλλζκτθ. Μςωσ να 

ενδιαφζρεται ο Γουζιτημαν.» 

«Ρεσ ζνα νοφμερο.» 

«Κα πάρω το δζκα τοισ εκατό.» 

«Ράνω κάτω πεσ.» 

«Στρογγυλοποιθμζνα… Από οκτϊ ζωσ δζκα εκατομμφρια.» 

«Δζκα εκατομμφρια. Δεν είναι κι άςχθμα», του είπα. 

Ο νάνοσ απόρθςε. Μετά κατάλαβε τθν παρεξιγθςθ. 

«Συγνϊμθ», είπε χωρίσ να κρφβει το χαμόγελο. «Πχι δραχμζσ. Δζκα 

εκατομμφρια δολάρια.» 

Κάπου εκεί μου κόπθκε θ ανάςα. Και μου πιρε δζκα δευτερόλεπτα 

για ν’ αναπνεφςω ξανά. 

 

~~~{3}~~~ 
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Τα λεφτά δεν φζρνουν τθν ευτυχία, αλλά ςίγουρα κάνουν πιο 

ευχάριςτθ τθ δυςτυχία. Ιμουν ςίγουροσ γι’ αυτό ςτο αεροδρόμιο 

του Φουναφοφτι, τθσ κεντρικισ ατόλθσ του Τουβαλοφ. 

Ο νάνοσ χρειάςτθκε λίγουσ μινεσ για να βρει τον κατάλλθλο 

ςυλλζκτθ. Το ποφλθςε οκτϊ εκατομμφρια, ζτςι μου είπε. Βρζκθκα με 

εφτά εκατομμφρια ςε ελβετικι τράπεηα. 

Το πρϊτο που ζκανα ιταν ν’ αγοράςω ειςιτιριο για το Τουβαλοφ. 

Κα πιγαινα μόνοσ μου τελικά, αλλά κα πιγαινα. Χρειάςτθκε ν’ 

αλλάξω τρεισ πτιςεισ. Το τελευταίο αεροπλάνο το πιρα απ’ το Νάδι, 

ςτα Φίτηι. Ιταν ζνα Dash-8, μεγζκουσ λεωφορείου, με δφο ζλικεσ. Οι 

επιβάτεσ ιμαςταν τρεισ όλοι κι όλοι, όςοι και το πλιρωμα. 

Το αεροδρόμιο του Φουναφοφτι ιταν μικρότερο απ’ τθσ Νάξου. Θ 

ατόλθ που είναι θ πρωτεφουςα ζχει πζντε χιλιάδεσ πλθκυςμό και 

τουσ λιγότερουσ τουρίςτεσ από κάκε άλλθ χϊρα. 

Γιατί είχα πάει; Ρριν ςυναντιςω τον Χουάν δεν το ιξερα καν, δεν το 

είχα ακουςτά. Αλλά μετά είχε γίνει κάτι ςαν τάμα, όπωσ οι 

μουςουλμάνοι πάνε ςτθ Μζκκα και οι χριςτιανοί ςτουσ Άγιουσ 

Τόπουσ. Ζπρεπε να περπατιςω εκεί. 

Στθ μάνα μου δεν είχα πει τίποτα. Ράω διακοπζσ, αυτό. Σε κανζναν 

δεν είπα. Δεν είχα κανζναν. Μόνο ςτθν υπάλλθλο του γραφείου 

«Τουβαλοφ;» είχε ρωτιςει. «Ροφ είναι αυτό;» 

Το ζψαξε ςτον υπολογιςτι τθσ. Το βρικε. Απόρθςε περιςςότερο. 

«Επιςτιμονασ είςτε», μου είχε πει. 

«Επιςτιμονασ; Γιατί;» 

«Γράφει ότι υπάρχει εκεί το κζντρο μελζτθσ του μπλε ςκουλθκιοφ.» 

«Τι ‘ν’ αυτό;» 

«Κάποιο ςκουλικι μάλλον», είπε θ Τηίνα. 

Ρζρα απ’ τθ Τηίνα κανείσ άλλοσ δεν ιξερε ποφ βριςκόμουν. Είχα 

απομείνει μόνοσ, πιο μόνοσ από ποτζ. Και μου άρεςε. Αν μποροφςα 

να γίνω αςτροναφτθσ και να βρεκϊ ςτον Άρθ για να καλλιεργϊ 

πατάτεσ Νάξου, κα το ζκανα. Δεν ικελα να ζχω ςχζςθ με τουσ 

ανκρϊπουσ, δεν ικελα οφτε ζρωτα. 

Ο τρίλεπτοσ κάνατοσ και ο τρίχρονοσ εγκλειςμόσ κα ζπρεπε να με 

είχαν κάνει ν’ αποηθτϊ τθ ςυντροφιά. Δεν ξζρω αν φταίει που είμαι 
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ανιςόρροποσ, αλλά είχε ςυμβεί το αντίκετο. Είχα πάει ςτο πιο 

μακρινό νθςί του κόςμου και ςκόπευα να μείνω εκεί. 

Κ’ αγόραηα ζνα ςπιτάκι κοντά ςτθ κάλαςςα, όλα είναι κοντά ςτθ 

κάλαςςα ςτο Φουναφοφτι και κα περνοφςα τισ ϊρεσ μου ςτθν 

παραλία, ντυμζνοσ με τον ιλιο. Απραξία. Αυτό ικελα. 

Υπιρχε και κάτι ακόμα που με είχε οδθγιςει εκεί. Δεν ικελα να το 

πω οφτε ψικυριςτά, δεν ικελα να το ςκζφτομαι, δεν ικελα να το 

κυμάμαι, αλλά ό,τι κι αν ζκανα παρζμενε εκεί: 

Ρροςπακοφςα να κρυφτϊ. Είχα κάνει ςυμφωνία με το διάβολο και 

τθν είχα ακετιςει. 

~~ 

Το ξενοδοχείο μου ιταν ζνα ςυγκρότθμα από πζντε ςτοφντιο ςτθ 

ςειρά. Πταν πιγα ιταν κατειλθμμζνο άλλο ζνα. Ζμενε ζνασ Γάλλοσ 

υδροβιολόγοσ, που τον ςυνάντθςα ςτθν είςοδο. Τον είδα με τα 

βιβλία του και τα όργανα να ετοιμάηεται να βγει. 

«Μελετάτε τα ςκουλικια;» του είπα. 

«Τα ποια;» 

«Τα μπλε ςκουλικια.» 

«Χζλια είναι», είπε ςχεδόν προςβεβλθμζνοσ. «Τα O. triserialis nani 

είναι χζλια.» 

«Κι είναι μπλε;» 

Δεν απάντθςε. Ζφυγε χολωμζνοσ.  

Το ςτοφντιο ιταν ευπρεπζςτατο. Είχε δορυφορικι τθλεόραςθ που 

ζπιανε μόνο κινζηικα κανάλια. Είχε και VHS, με δυο καςζτεσ πάνω. 

Μία ερωτικι και μία για τα μπλε ςκουλικια, μάλλον χζλια. Ζβαλα τθ 

δεφτερθ και ξάπλωςα. 

Ιταν μεςθμζρι, αλλά είχα μπερδευτεί διαςχίηοντασ τόςεσ ηϊνεσ 

ϊρασ. Ζκλειςα τα μάτια για να ξεκουραςτϊ. Κοιμικθκα. 

~~~ 

Μια πολφ ευχάριςτθ παρενζργεια τθσ λεβοντόπασ είναι τα όνειρα. Θ 

ζξτρα ντοπαμίνθ ςε κάνει να βλζπεισ πιο ζντονα όνειρα. 

Ρεριςςότερα χρϊματα, μυρωδιζσ και γεφςεισ, πολφ ζντονα 

ςυναιςκιματα, και το καλφτερο: Μυκιςτορθματικι πλοκι. 
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Κι ζβλεπα ςτον φπνο μου τον όκι, το ςκφλο μου, αλλά δεν ιταν 

δελφίνι όπωσ τον είχα δει παλιότερα, ιταν ςκυλόψαρο. Ιταν μζςα 

ςε φζρετρο κι ζλεγε: «Με πονάει το κεφάλι μου.» 

«Τι ζχεισ;» τον ρϊτθςα. 

«Σκουλικια», είπε ο όκι. 

Κι άνοιξε το ςτόμα του. Από μζςα ζβγαιναν ςκουλικια που ζμοιαηαν 

πιο πολφ με φφκια και μφριηαν ζτςι, κάλαςςα. 

«Με ςυγχωρείσ», του είπα. 

Ζνιωκα ότι ζφταιγα. 

~~~~ 

Ξφπνθςα και ιταν ακόμα μζρα. Είχε ηζςτθ κι υγραςία μαηί. Ο αζρασ 

μφριηε κάλαςςα. Θ μζςθ κερμοκραςία ςτο Φουναφοφτι, όλο το 

χρόνο, είναι τριάντα βακμοί Κελςίου, δεν υπάρχει χειμϊνασ και 

καλοκαίρι.  

Ντφκθκα και βγικα ζξω να περπατιςω. Το Φουναφοφτι είναι μια 

μακρόςτενθ ατόλθ, μια λωρίδα γθσ ςτθ μζςθ του μεγαλφτερου 

ωκεανοφ. Υπάρχει μόνο ζνασ δρόμοσ. Στο ςτενότερο κομμάτι τθσ απ’ 

τθ μια μεριά τθσ κάλαςςα ωσ τθν άλλθ είναι είκοςι μζτρα, ςχεδόν 

όςο ο δρόμοσ. Και μζγιςτο υψόμετρο ζχει τρία μζτρα.  

Ξεκίνθςα να περπατάω προσ τον ιλιο, ενϊ ςκεφτόμουν ότι δεν ιταν 

κακόλου ειδυλλιακό μζροσ. Ιταν ζνασ μπορχικόσ λαβφρινκοσ. Ο 

Μπόρχεσ το είχε πει: Ο χειρότεροσ λαβφρινκοσ αποτελείται από μια 

ευκεία. Δεν μπορείσ να χακείσ. 

Τα κφματα ακοφγονταν να ςκάνε ςτθν ακτι κι απ’ τισ δφο πλευρζσ. 

Το νερό βριςκόταν δεξιά κι αριςτερά, δεκαπζντε μζτρα απ’ τθ μια, 

δζκα απ’ τθν άλλθ, αυτόσ ιταν κι ο λόγοσ που τον προτιμοφςαν τα 

μπλε χζλια. 

Ο δρόμοσ ιταν γεμάτοσ από μικρζσ τρφπεσ. Ιξερα γιατί. Το 

Φουναφοφτι ιταν το μοναδικό μζροσ αναπαραγωγισ των μπλε 

χελιϊν, που ιταν κάτι ςαν ηωντανό απολίκωμα, πολφ αρχαίοσ 

οργανιςμόσ. 

Ππωσ τα ευρωπαϊκά χζλια γεννάνε ςτθ κάλαςςα των Σαργαςςϊν, 

ζτςι και τα Κυανά γεννάνε ςτο Τουβαλοφ. 

Το παράξενο μ’ αυτά τα χζλια είναι ότι τα αρςενικά πάνε απ’ τθν 

ανατολικι πλευρά, τθν πλευρά του ανοικτοφ ωκεανοφ. Τα κθλυκά 
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πάνε απ’ τθ δυτικι πλευρά, τθν πλευρά τθσ λιμνοκάλαςςασ, που 

είναι ανοικτι. 

Στ’ ανατολικά, τα αρςενικά αδειάηουν το ςπζρμα τουσ. Στα δυτικά, 

τα κθλυκά γεννάνε τα αβγά. Εκείνθ τθ μζρα θ μια πλευρά του 

νθςιοφ είναι άςπρθ και θ άλλθ κοκκινωπι. 

Τα δφο φφλα των χελιϊν δεν ςυναντιοφνται ποτζ. Δεν κάνουν ζρωτα, 

δεν ψικυρίηουν ερωτόλογα, δεν ανταλλάςουν κάρτεσ του Αγίου 

Βαλεντίνου οφτε όρκουσ αιϊνιασ αγάπθσ, δεν τςακϊνονται, δεν τα 

ξαναβρίςκουν. 

Τ’ αγόρια χφνουν και πεκαίνουν. Τα κορίτςια γεννάνε και πεκαίνουν. 

Τόςο κοντά, τόςο μακριά. Ροτζ δεν ςυναντιοφνται. 

Πμωσ το Φουναφοφτι και τα υπόλοιπα ςτο Τουβαλοφ είναι ατόλεσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι είναι κοραλλιογενι κι από κάτω είναι διάτρθτα. 

Ϊςμωςθ. Τα ίδια τα χζλια, τα ενιλικα άτομα, παρότι δεν ξεπερνάνε 

τα δζκα εκατοςτά, δεν χωράνε να περάςουν. Χωράνε τα αβγά τουσ 

και το ςπζρμα τουσ. 

Κάτω απ’ το Τουβαλοφ ενϊνεται το κθλυκό με το αρςενικό. 

Γονιμοποιοφνται τα αβγά. Και φυςικά δεν υπάρχει κανζνασ 

κθρευτισ να τα απειλεί. 

Τα αβγά ςκάνε τρία φεγγάρια μετά, ςτθν πανςζλθνο πάντα, και οι 

νφμφεσ που είναι μπλε βγαίνουν μζςα απ’ το χϊμα του νθςιοφ. 

Ρλθμμυρίηουν τα πάντα εκείνθ τθ μζρα. Κι οι ντόπιοι τθν ζχουν 

γιορτι. Είναι θ Μπλε Νφχτα και κανείσ δεν επιτρζπεται να βγει απ’ το 

ςπίτι του. 

Τα μικροςκοπικά χζλια, δεκάδεσ διςεκατομμφρια, πζφτουν ςτθ 

κάλαςςα.  

Αυτό που μελετάνε οι επιςτιμονεσ κι ακόμα πιο πολφ τουσ 

παραξενεφει, είναι ότι τα μιςά πζφτουν ςτθν μεριά τθσ 

λιμνοκάλαςςασ, τ’ άλλα ςτθ μεριά του ωκεανοφ. Κι ενϊ ακόμα δεν 

ζχουν γεννθτικά όργανα ξεχωρίηουν τθν πορεία τουσ, χωρίηονται. 

Αυτά που πζφτουν ανατολικά κα επιςτρζψουν ωσ αρςενικά, αυτά 

που πζφτουν δυτικά κα επιςτρζψουν ωσ κθλυκά. 

Τα μικρά που κα γίνουν αρςενικά πάνε ςτθ Χιλι, όπου κεωροφνται 

ςπουδαίοσ μεηζσ. Τα μικρά που κα γίνουν κθλυκά πάνε ςτθν Κίνα, 

όπου κεωροφνται ςπουδαίοσ μεηζσ. 
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Πςα επιβιϊςουν επιςτρζφουν ςτο Τουβαλοφ για αναπαραγωγι και 

για κάνατο. 

Αυτι είναι θ μοίρα των Κυανϊν Χελιϊν, που είναι πιο παλιά απ’ τουσ 

δεινόςαυροφσ. Κι εγϊ αναρωτιόμουν μιπωσ είναι μοίρα όλων των 

πλαςμάτων. Μιπωσ ποτζ δεν ςυναντιόμαςτε. 

 

~~~~~ 

 

Θ Μπλε Νφχτα ιταν ς’ ζνα μινα, ςτθν επόμενθ πανςζλθνο, και 

ςκεφτόμουν ότι κα ιμουν εκεί για να τθ δω. Για τθν ϊρα 

περπατοφςα μζςα ςτθν κάψα. 

Ο ιλιοσ δθμιουργοφςε Φάτα Μοργκάνα ςτθν άςφαλτο. Ζμοιαηε ο 

ουρανόσ ν’ αντανακλάται κάτω, λεσ και είχαν κατζβει τα Ουράνια 

ςτθ Γθ. 

Κι από κει μζςα, είδα μζςα ςτον αντικατοπτριςμό, τρεισ φιγοφρεσ 

λεπτζσ ςαν κλωςτζσ. Ζρχονταν προσ το μζροσ μου. Δεν υπιρχε κι 

άλλοσ δρόμοσ να πάνε. Μιςόκλειςα τα μάτια για να δω καλφτερα. 

Ανατρίχιαςα, κι ασ είχε 35 βακμοφσ. Δεν είχα καταλάβει τι ζβλεπα 

ακόμα, αλλά ο εγκζφαλοσ βλζπει πριν απ’ τθ ςυνείδθςθ. 

Χρειαηόμουν λίγο χρόνο να επεξεργαςτϊ το κζαμα των τριϊν, ίςωσ 

για να πιςτζψω ςτα μάτια μου. 

Κι αλικεια για λίγο φαντάςτθκα ότι ο ςκφλοσ μου ο όκι κα 

εμφανιηόταν ανάμεςα τουσ, παίηοντασ καςτανιζτεσ με τα μπροςτινά 

του πόδια. 

Δεν κα ιταν και τόςο παράξενο. Γιατί αυτοί που είδα να πλθςιάηουν 

απ’ τον νότο του Φουναφοφτι ιταν γνωςτοί. Να ςυναντιςεισ ζναν 

γνωςτό ςτο Τουβαλοφ, τυχαία, είναι λιγότερο πικανό απ’ το να ςου 

πζςει ςτο κεφάλι μια μπάλα από τιτάνιο, εξάρτθμα ωςικοφ 

δορυφόρου. 

Το να ςυναντιςεισ τρεισ γνωςτοφσ είναι ςαν να ςε χτυπιςει 

ολόκλθροσ ο δορυφόροσ. 

Κι όμωσ τουσ είχα εκεί μπροςτά μου. Τουσ τρεισ Χιτάνοσ, που με 

είχαν ςϊςει απ’ τουσ Αμερικάνουσ ςτα Χανιά. Τουσ Χιτάνοσ που μου 

είχαν δϊςει το φιλί τθσ ηωισ. 
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Μζςα ςτθ Φάτα Μοργκάνα ζμοιαηαν να ζχουν αμυγδαλοειδείσ 

αφρεσ ι ςαν να ζχουν φτερά. Ιταν ο Στεφ κι ο Εμ-Τηζι. Ιταν κι ο 

Μπίκο. Ιταν ςτο Τουβαλοφ και με πλθςίαηαν χαμογελϊντασ. 

Δεν γφριςα να τρζξω. Ροφ να πάω; Θ ευκεία είναι ο χειρότεροσ 

λαβφρινκοσ. 

 

~~~~{4}~~~~ 

 

Στο Φουναφοφτι δεν πρόκειται να βρεισ μπιτσ μπαρ, παρότι όλθ θ 

ατόλθ είναι δφο παραλίεσ. 

Είχαμε κάτςει, τζςςερισ ξζνοι, ζξω από ζνα παντοπωλείο, ζνα 

μαγαηάκι με πζντε ράφια, τρϊγαμε SPAM και πίναμε κοκακόλα. 

Σ’ αυτό το νθςιωτικό ςφμπλεγμα δεν υπάρχουν ςχεδόν κακόλου ηϊα 

εκτροφισ, τι να φάνε; Μόνο λίγα γουροφνια υπάρχουν και είναι 

περιςςότερο ςαν κατοικίδια. Επιπλζον δεν υπάρχει ηάχαρθ ι μζλι ι 

κάποια γλυκαντικι ουςία.  

Για πρωτεΐνθ βαςίηονταν ςτα ψάρια. Για ηάχαρθ ς’ ζνα ενδθμικό 

φροφτο, το πάου πάου, που είναι γλυκό και δθλθτθριϊδεσ. Ρεριζχει 

ανονακίνθ, μια νευροτοξικι ουςία που θ χρόνια κατανάλωςθ τθσ 

προκαλεί εγκεφαλίτιδεσ παρόμοιεσ με το Ράρκινςον ι με αυτό που 

είχα πάκει για τρία χρόνια. 

Ζτςι ζτρωγαν ελάχιςτο κρζασ και ελάχιςτθ ηάχαρθ, ςχεδόν κακόλου. 

Αυτά άλλαξαν όταν οι Αμερικάνοι ζριξαν τθν ατομικι βόμβα. Τότε οι 

Γιαπωνζηοι αποςφρκθκαν απ’ τα νθςιά και τ’ ανζλαβαν οι ΘΡΑ. Μαηί 

με τον ςτρατό πιγαν τισ κονςζρβεσ SPAM και τθν κοκακόλα. 

Οι Τουβαλιανοί εκίςτθκαν. Ρλζον ςτθ χϊρα κεωρείται πλοφςιοσ 

εκείνοσ που μπορεί να ςου κάνει το τραπζηι και ν’ ανοίξει μόνο 

κονςζρβεσ SPAM. Κι όλοι πίνουν κοκακόλα. Διαρκϊσ. Θ ηάχαρθ είναι 

το πιο ςκλθρό ναρκωτικό. 

Ππωσ ζπινα τθ δικι μου ς’ εκείνο το παντοπωλείο κοιτοφςα τουσ 

ςυνδαιτυμόνεσ μου κι αναρωτιόμουν πόςο ςτθμζνθ ιταν θ παρτίδα. 

~~ 

«Ρρζπει να φφγεισ αμζςωσ», είπε ο Μπίκο. 
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Χαιρόμουν που τον ζβλεπα. Τον είχα δϊςει ςτθν αςτυνομία κι 

αιςκανόμουν άβολα μ’ αυτό, αλλά ιταν ωραίοσ τφποσ, μου ‘χε 

λείψει ςχεδόν. 

«Το αμζςωσ ςτο Τουβαλοφ είναι ςχετικό», του είπα. «Ρότε φεφγει το 

επόμενο αεροπλάνο; Μεκαφριο;» 

«Φφγε με πλοίο.» 

«Σιγά μθ φφγω και κολυμπϊντασ. Είμαςτε ςτθ μζςθ του Ειρθνικοφ.» 

Ιπια λίγθ κοκακόλα. Θ ηάχαρθ ζκανε τα δόντια μου να πονάνε. 

Άραγε είχαν οδοντίατρο ςτο νθςί;  

Ο Εμ-Τηζι ζκανε κάποια νοιματα. Κατάλαβα πάνω κάτω τι ζλεγε πριν 

να μου εξθγιςουν. Ιταν κάτι ςαν: «Δεν καταλαβαίνει. Ρρζπει να τον 

πάρουμε με το ηόρι.» 

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω», είπα δείχνοντασ τουσ, «είναι πϊσ ςτο 

διάολο βρεκικατε εδϊ; Με ακολουκιςατε; Κι εςφ δεν ιςουν 

φυλακι;» 

Ζφαγα μια κουταλιά SPAM. Ιταν αθδιαςτικό. Αλλά δεν είχα φάει 

τίποτα τισ τελευταίεσ ϊρεσ, οπότε ιταν καλό. 

«Μπίλθ», ζκανε ο Στεφ ςαν να προςπακοφςε να με κακθςυχάςει. 

«Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα απ’ όςο μπορείσ να καταλάβεισ.» 

«Εςφ είςαι ο αρχθγόσ τελικά;» 

«Δεν ζχουμε ιεραρχία.» 

«Τι είςτε; Ο μυςτικόσ ςτρατόσ των Λςπανϊν τςιγγάνων. CIA; 

Τρομοκράτεσ;» 

Ο Εμ-Τηζι είχε διαβάςει τα χείλθ μου. Ζκανε νόθμα ότι ιμουν τρελόσ 

κι όχι χαηόσ. 

«Μπίλθ, αν νομίηεισ ότι ο κόςμοσ ςου είναι ςκατά, ποφ να δεισ και 

τουσ άλλουσ.» 

«Των άλλων ανκρϊπων;» 

«Των άλλων Κόςμων.» 

Δεν ζκανε πλάκα. Μάλλον εκείνοσ ιταν τρελόσ. 

«Το βαςικό κζμα είναι», είπε ο Μπίκο, «ότι μζχρι να φφγεισ και να 

φφγουμε, μεκαφριο ζςτω, δεν γίνεται να πασ πιο κάτω ςτο δρόμο.» 

«Γιατί;» 

«Απαγορεφεται, γι’ αυτό.» 

Είδα τον Εμ-Τηζι να τον μαλϊνει. Κατάλαβα γιατί. 
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Γιατί ιμουν άνκρωποσ και ιμουν νζοσ. Αν πεισ ς’ ζναν νζο ότι 

απαγορεφεται να κάνει κάτι είναι ςαν να του κζτεισ το ερϊτθμα: Κα 

το κάνεισ ι είςαι κότα; 

Είναι το Ραράδοξο τθσ Γζνεςθσ. Ο Κιποσ τθσ Εδζμ ιταν απζραντοσ. 

Χιλιάδεσ δζντρα. Αν ζμεναν όλα απλϊσ Δζντρα, τότε θ πικανότθτα 

να φάνε το Μιλο οι Ρρωτόπλαςτοι ιταν μθδενικι. 

Αλλά ο Ραντογνϊςτθσ που μάλλον δεν ςκάμπαηε τίποτα από 

ανκρϊπινθ ψυχολογία, ιταν λιγάκι αψυχολόγθτοσ όπωσ λζνε, τι 

ζκανε; Τουσ είπε: Μπορείτε να τρϊτε απ’ όλα. Εκτόσ από Εκείνο. Και 

τουσ το ζδειξε. 

Ράλι καλά που δεν ζβαλε νζον πινακίδεσ ν’ αναβοςβινουν από 

πάνω του: Φάε με, Φάε με. (Αυτό μπορεί να λειτουργοφςε κι 

αποτρεπτικά.) 

Ζτςι κι εγϊ, ωσ άλλοσ Αδάμ, μόλισ άκουςα ότι απαγορεφεται να πάω 

παρακάτω ιξερα τι ζπρεπε να κάνω. Αλλά δεν τουσ το είπα. 

Συμφϊνθςα να επιςτρζψω ςτο ξενοδοχείο. 

«Εςείσ πϊσ με βρικατε; Δεν μου είπατε», τουσ ρϊτθςα κακϊσ 

περπατοφςαμε προσ το βορρά. 

«Το πρόβλθμα ςου δεν είμαςτε εμείσ. Ασ ποφμε ότι εμείσ είμαςτε οι 

καλοί τθσ ιςτορίασ.» 

«Κι εγϊ είμαι ο κακόσ;» 

«Εςφ είςαι θ πριγκίπιςςα, το ζπακλο.» 

Δεν ικελαν να μου πουν περιςςότερα, δεν χρειαηόταν να ξζρω 

περιςςότερα, ζτςι λζγαν. Με ςυνόδευςαν πίςω ςτο ξενοδοχείο και 

περίμεναν να μπω ςτο δωμάτιο μου. Είχε ςχεδόν νυχτϊςει. Άνοιξα 

τθν τθλεόραςθ και τθν ζβαλα δυνατά. Στο κινζηικο κανάλι ζδειχνε 

κάτι που ζμοιαηε με ςειςμό 8.1 ίχτερ ςτθ Νζα Ηθλανδία. Και 

αναβόςβθνε με κόκκινα μια προειδοποίθςθ. Διεκνισ λζξθ. 

Τςουνάμι. 

~~~ 

Κανζνα κελί δεν μποροφςε να με κρατιςει μακριά απ’ το 

Απαγορευμζνο. Το παράκυρο του μπάνιου ζβλεπε πίςω. Ρερίμενα 

να νυχτϊςει για τα καλά και πιδθξα ζξω. Τουσ είδα να ςτζκονται 

ςτθν μπροςτά αυλι και να μιλάνε. Οι λζξεισ που άκουςα δεν ιταν 

ιςπανικζσ. Μςωσ τςιγγάνικα. Ζμοιαηαν πιο αρχαία, ςαν ςανςκριτικά, 

αλλά λζνε πωσ από εκεί ξεκίνθςαν οι τςιγγάνοι. Το πιο παράξενο δεν 
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ιταν θ γλϊςςα που μιλοφςαν. Το παράξενο ιταν ότι άκουγα τρεισ 

φωνζσ. Θ μία ιταν του Εμ-Τηζι. 

Ζφυγα τρζχοντασ ςκυφτόσ, με τα παποφτςια ςτο χζρι για να μθ μ’ 

ακοφςουν. Ριγαινα προσ τα νότια, όπου υπιρχε μια φιμθ για 

πανςζλθνο κι απαγορευμζνα φροφτα. 

Ρζραςα το παντοπωλείο με τα Spam κι είχα προχωριςει αρκετά, 

όταν πάτθςα το πρϊτο. Ιταν ςαν να ‘χα λιϊςει μια μφξα. Κοίταξα 

τθν πατοφςα μου. Φωςφόριηε γαλάηια. 

Συνζχιςα παρακάτω, λίγο πιο αργά, και τότε ξεκίνθςε το καφμα. 

Μπροςτά μου και πίςω μου, παντοφ ςτθν ευκεία τθσ ατόλθσ, 

ξεκίνθςαν να βγαίνουν απ’ το χϊμα γαλάηιεσ φωςφορίηουςεσ 

κλωςτζσ. Αναβόςβθναν, όπωσ οι πυγολαμπίδεσ, αλλά ιταν 

μακρουλζσ λάμψεισ. 

Οι προνφμφεσ, οι λάρβεσ των χελιϊν ζβγαιναν μζςα απ’ το χϊμα. 

Είχαν εκκολαφτεί είκοςι εννιά μζρεσ νωρίτερα απ’ το προβλεπόμενο. 

Σταμάτθςα για να καυμάςω –και για να μθν πατιςω κάποια. Ιταν 

κάτι που μόνο με τριπλι δόςθ LSD, μαηί με πεγιότ και αμανίτα 

μουςκάρια, μποροφςεσ να δεισ. 

Ζνασ διάδρομοσ γαλάηιων λάμψεων μπροςτά και πίςω μου που 

αναβόςβθναν ςυγχρονικά. Τα χζλια είχαν ςυντονίςει τθν 

περιοδικότθτα κι αυτό που ςχθματιηόταν ιταν ζνα γαλάηιο κφμα απ’ 

το βορρά προσ το νότο, και παραδίπλα προσ τθν Ρανςζλθνο. 

Το Βόρειο Σζλασ δεν άξιηε οφτε μια δεκάρα ςε ςχζςθ μ’ αυτό που 

είχαν δθμιουργιςει τα ςκουλικια. Γιατί ο ουρανόσ αντανακλοφςε 

τθν γαλαηωπι αφρα κι ζφτιαχνε κζαμα που ελάχιςτοι άνκρωποι 

είχαν δει. Μιπωσ γι’ αυτό δεν ικελαν τουρίςτεσ ςτο Τουβαλοφ; 

Μπορεί να ιταν ζνα οικογενειακό μυςτικό. 

Το πιο υπζροχο ιταν ότι θ λάμψθ των χελιϊν είχε ρυκμό. Ιταν 

μουςικι από φωσ. Δεν αναβόςβθναν χαοτικά. Γριγορα κατάλαβα το 

ρυκμό, ιταν θ Ακολουκία Φιμπονάτςι: 5, 3, 2, 1, 1, 0. 

Και μετά πάλι αντίςτροφα:  0, 1, 1, 2, 3, 5.  

Κακόλου πρωτότυπο, όλο το Σφμπαν είναι ςτθμζνο πάνω ςτθ 

Φιμπονάτςι. Μερικά διςεκατομμφρια από προνφμφεσ χελιϊν 

ζπαιηαν μουςικι με φωσ όλεσ μαηί, χωρίσ να χάνουν οφτε χτφπο. 
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Αλλά πάνω που είχα ςυνθκίςει το ρυκμό είδα ότι άρχιςε να χάνεται. 

Ζνα ςτιγμιαίο χάοσ φωτόσ, ζνα ανακάτωμα για λίγο. Και μετά θ 

αποκάλυψθ:  

Οι δυο πλευρζσ του φωτεινοφ ποταμιοφ άρχιςαν να διαχωρίηονται. 

Αυτά που πιγαιναν να πζςουν ςτα ανατολικά, ςτον ωκεανό, και να 

επιςτρζψουν κάποτε ωσ αρςενικά ςυνζχιηαν με το 5, 3, 2, 1, 1, 0. 

Εκείνα που πιγαιναν προσ τθ λιμνοκάλαςςα, για να επιςτρζψουν 

κάποτε ωσ κθλυκά, άλλαξαν ρυκμό. Ράλι Φιμπονάτςι, αλλά κόντρα: 

0, 1, 1, 2, 3, 5. 

Ζγιναν δφο ρεφματα που αναβόςβθναν ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, 

αλλά οι κοινοί τόνοι, ζδιναν τθ μουςικι. 

Αν παιηόταν ςε μουςικι κα ιταν ζτςι 

 

 

 

Και το κθλυκό με το αρςενικό διαχωρίςτθκε ζτςι, τραγουδϊντασ, 

παίηοντασ μουςικι, ζςτω με φωσ, γιατί τι είναι θ μουςικι πζρα από 

ρυκμό. 

Είχαν διαχωριςτεί, αλλά κρατοφςαν τον ρυκμό τουσ, ιταν ςε 

απόλυτο ςυγχρονιςμό, κάτι ςαν υπόςχεςθ επιςτροφισ, αιϊνιασ 

ςφνδεςθσ. 

Φςτερα το ζνα κομμάτι, το 5, 3,2,1,1 άρχιςε να πζφτει ςτον ωκεανό. 

Το άλλο ςτθ λιμνοκάλαςςα και ν’ απλϊνονται εκεί μζςα, μια 

πανδαιςία που απλωνόταν με ρυκμό ςτο νερό, απλωνόταν προσ τισ 

δυο μεριζσ βάφοντασ μαηί και τον ουρανό. 

Κι ιμουν ευτυχιςμζνοσ που το είχα δει. Αν είχα πάκει και κάνει τόςα 

χρόνια, μόνο για να δω αυτό το κζαμα, ιμουν ευτυχιςμζνοσ. Είχα 

μείνει εκεί ακίνθτοσ, μζςα ςε μια απζραντθ τελειότθτα.  

~~~~ 
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Δεν άργθςε πολφ να ςβιςει το υπερκζαμα. Δεν ξζρω πόςο ακριβϊσ 

κράτθςε και δεν ζχει ςθμαςία.  

Τότε αναβόςβθςε ςτο μυαλό μου ζνα λαμπάκι. Ιταν ζνα από εκείνα 

τα μικρά, αλλά ςθμαντικά, που ςου λζνε ότι κοντεφει να τελειϊςει θ 

βενηίνθ. 

Κυμικθκα κάτι που είχα διαβάςει παλιότερα, ςτο ςχολείο ίςωσ. 

Βιοφωταφγεια. Θ ικανότθτα των ηωντανϊν οργανιςμϊν να παράγουν 

φωσ. Ρϊσ το κάνουν; 

Στάκθκα και παρατθροφςα τισ μπλε λάρβεσ να εξαφανίηονται ςτθ 

κάλαςςα. 

Ρϊσ το κάνουν; Ρϊσ παράγουν φωσ; Μου ιρκε ςτο νου ςαν εικόνα θ 

κακθγιτρια βιολογίασ, θ Ανετάκθ, μια ψθλι κακθγιτρια, 

αντρογυναίκα, να λζει: 

«Είναι θ οξείδωςθ μιασ ομάδασ χθμικϊν ουςιϊν που τισ λζμε… 

Εωςφορίνεσ ι λουςιφερίνεσ.» 

Πλο εκείνο δεν ιταν ακριβϊσ καφμα κεϊκό. Ριο πολφ ο Εωςφόροσ 

ζπρεπε να πάρει τα εφςθμα. Το Τουβαλοφ ολόκλθρο γιόρταηε τθ 

Νφχτα του Εω-φωςφοριςμοφ. Κι εγϊ είχα πάει εκεί για να κρυφτϊ 

απ’ το Διάβολο. 

Μάλλον ιμουν καλόσ ςτο να παίρνω λάκοσ αποφάςεισ. 

~~~~~~ 

Συνζχιςα να προχωράω προσ το νότο, χωρίσ να τρζχω πια, χωρίσ να 

βιάηομαι, είχα θρεμιςει απ’ τθν ομορφιά που είδα. 

Ρθγαίνοντασ παρακάτω, κι ενϊ οι λάμψεισ των τελευταίων χελιϊν 

ζςβθναν ςτον ωκεανό, αντιλιφκθκα νευρικότθτα και 

υπερδραςτθριότθτα ςτισ καλφβεσ των ντόπιων, δεξιά κι αριςτερά 

ςτο δρόμο. 

Ακοφγονταν κλάματα και φωνζσ, προςταγζσ και περιςςότερα 

κλάματα. Οι Τουβαλιανοί ζβγαιναν απ’ το ςπίτι και γζμιηαν τθ βάρκα 

με Spam και κοκακόλα.  

ϊτθςα κάποιουσ τι γινόταν. Δεν μου απαντοφςαν. Είχαν 

επικεντρωκεί να ςτοιβάηουν προμικειεσ ςτισ βάρκεσ. 
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Μόνο ςε μια καλφβα ταλαιπωρθμζνθ και παλιά, όπου κακόταν ζνασ 

γζροντασ φαφοφτθσ, με το δζρμα ξεραμζνο ςτα κόκαλα χωρίσ κρζασ 

από κάτω, μόνο εκεί επικρατοφςε θρεμία. 

Ο γζροσ ιταν γαλινιοσ ςαν Βουδιςτισ μοναχόσ. 

Τον ρϊτθςα ςτα αγγλικά τι ςυνζβαινε, χωρίσ να ζχω πολλζσ ελπίδεσ 

να μου απαντιςει. Και όμωσ, μίλθςε με προφορά που κφμιηε Τηον 

Γουζιν. 

«Τα ςκουλικια», μου είπε. 

«Τα χζλια;» 

«Ναι, βγικαν νωρίτερα. Ζπρεπε να βγουν το επόμενο φεγγάρι.» 

«Και τι ςθμαίνει αυτό;» 

Είπε κάτι ςτθ γλϊςςα τουσ. Ακοφςτθκε πολφ μελωδικό, κι ζτςι όπωσ 

το είπε χαμογελϊντασ ζμοιαηε ςαν να είχε πει: Δωρεάν παγωτό για 

όλουσ. 

Αλλά δεν το άφθςε ζτςι, ζπρεπε να μου εξθγιςει τι ςθμαίνει αυτό, 

γιατί τα χζλια βγικαν νωρίτερα, γιατί οι Τουβαλιανοί φόρτωναν τισ 

βάρκεσ τουσ. 

Τελευταία φορά είχε ςυμβεί τον Οκτϊβριο του 1972. Τα ςκουλικια 

βγικαν νωρίτερα και φφγανε. Λίγο μετά πζραςε απ’ το Φουναφοφτι 

ο Κυκλϊνασ Μπεμπζ, που κακόλου μπεμπζ δεν ιταν. Το νθςί 

καταςτράφθκε ςχεδόν ολόκλθρο –το 90% 

Ο γζροσ ξαναείπε εκείνθ τθ φράςθ που ςτθ γλϊςςα τουσ, ςυγγενικι 

με τα χαβανζηικα, ζμοιαηε ςαν δωρεάν παγωτό. Και μετάφραςε: 

«Το Τζλοσ του Κόςμου», μου είπε και ξελιγϊκθκε να γελάει. 

Ακριβϊσ όπωσ το είχε πει ο ποιθτισ: 

This is the way the world ends 

This is the way the world ends 

This is the way the world ends 

Not with a bang but a laughter. 

~~~~~~~ 

Άφθςα το γζλιο του πίςω μου και ςυνζχιςα να περπατϊ προσ το 

νότο, προσ το φεγγάρι. Δεν είχε νόθμα αυτό που ζκανα, αλλά ιταν 

φυςικό. 
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Ιμουν ςαν ζνα χζλι κι εγϊ. Με κακοδθγοφςε ζνα id βακφτερο από 

εκείνο που μίλθςε ο Φρόυντ, βακφτερο απ’ τον εαυτό μου, ίςωσ ζνα 

απζραντο δίκτυο από Ids, κάτι ςαν τθν πρωταρχικι ενζργεια του 

ίδιου του Κόςμου, ίςωσ βακφτερο κι απ’ τον ίδιο τον Κόςμο, κάτι ςαν 

τθν κρυφι αρμονία του Θράκλειτου, βάκθ κάτω απ’ τα βάκθ, ωσ τα 

αχανι ζγκατα του ανείπωτου, ζνα προαιϊνιο id βακφτερο απ’ όλα τ’ 

άλλα, οφτε καλό οφτε κακό, οφτε θκικό οφτε ανικικο, οφτε 

ορκολογικό οφτε παράλογο, οφτε ςε τάξθ οφτε ςε αταξία, θ 

αςτείρευτθ δθμιουργικι δφναμθ που εκπορεφεται απ’ το κακαυτό 

πνεφμα του Σφμπαντοσ, αυτι θ αιϊνια αυτοπραγματοφμενθ 

βοφλθςθ, θ καρδιά του ςκότουσ και του φωτόσ, το υπερβατικό 

κζντρο των πραγμάτων και των ουςιϊν. 

Ρροχωροφςα προσ το φεγγάρι, ςε μια ατόλθ του Ειρθνικοφ, ς’ ζναν 

λαβφρινκο ευκεία, ενϊ ο κόςμοσ ζφτανε ςτο τζλοσ του. 

Κι αναρωτιόμουν: Τι επζλεξα; Ροφ βρίςκεται θ ελεφκερθ επιλογι; 

Ιμουν ζνασ μζτριοσ που ςαν βρζκθκε μπροςτά μου θ Καλαμαηοφ 

ζπεςα με τα μοφτρα. Ροιοσ άνκρωποσ κα αρνιόταν τον Καρπό απ’ το 

Δζντρο τθσ Ακαναςίασ; Ο Εωςφόροσ το είχε πει ςτθν Εφα: «Πποιοσ 

φάει απ’ το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ του Καλοφ και του Κακοφ δεν κα 

πεκάνει, κ’ ανοίξουν τα μάτια του και κα γίνει ωσ κεόσ.» 

Ζτςι ιμουν προγραμματιςμζνοσ, αυτό είχε προαποφαςιςτεί, αυτό 

ζκανα, καμία ελευκερία. Κι ζτςι βρζκθκα ςτο Τουβαλοφ, μόνοσ, πιο 

μόνοσ από ποτζ. 

Κα πζκαινα χωρίσ ζρωτα. Και το χειρότερο ιταν ότι δεν μ’ ζνοιαηε. 

Γιατί είχε πεκάνει ο ζρωτασ μζςα μου. Δεν μποροφςα να ερωτευτϊ 

γιατί δεν μποροφςα να επιλζξω. Κι όταν ο άνκρωποσ παφει να 

επιλζγει παφει να είναι και άνκρωποσ. Τα ηϊα κι οι άγγελοι δεν 

επιλζγουν, μόνο κάνουν. 

Αυτό ιταν το πιο νεκρό κομμάτι τθσ ηωισ μου. Ριο χαμθλά δεν 

γινόταν. Είχα προδϊςει τουσ φίλουσ, είχα καταςτρζψει το Ηωρη, το 

κεϊκό ταλζντο, είχα παραδϊςει τθν Ζλςα ςτθν Καλαμαηοφ, τα είχα 

κάνει ςκατά όλα. 

Θ ιςτορία μου τζλειωνε αρνθτικά. Δεν ιμουν ςτο Κάνςασ πια, δεν 

είχα καρδιά, δεν είχα κάρροσ, δεν είχα μυαλό, και δεν κα γυρνοφςα 

ποτζ ςπίτι. 
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Και δεν μ’ ζνοιαηε. Ιμουν πιο άδειοσ από χιονοδρομικό κζντρο τον 

Αφγουςτο. 

Τίποτα. Οφτε μια ςτάλα ζρωτα μζςα μου. Και ςυνζχιηα να περπατϊ 

προσ το φεγγάρι, εκεί όπου ςυναντοφςε τον ωκεανό, εκεί που 

τζλειωνε το νθςί.  

Θ αντανάκλαςθ ςτο νερό μεγάλωνε όςο πλθςίαηα, ενϊ το φεγγάρι 

από πάνω ζμενε το ίδιο. Και μετά κατάλαβα ότι θ πανςζλθνοσ 

ζφτιαχνε το δρόμο τθσ ςτα δεξιά μου. Αυτό μπροςτά δεν ιταν θ 

αντανάκλαςθ ςτο νερό. 

Ιταν μια φωτεινι ςκθνι, ακριβϊσ ςτθν άκρθ του Φουναφοφτι. 

Ρλθςίαςα και ζχανα περιςςότερο τθ ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα. 

Γιατί όλο εκείνο ιταν λάκοσ. 

Στθν άκρθ τθσ ατόλθσ, ςτθ μζςθ του Ειρθνικοφ Ωκεανοφ, ιταν 

ςτθμζνθ μια ςκθνι τςίρκου.  

Και φυςικά δεν μποροφςα να κάνω τίποτα άλλο, δεν υπιρχε άλλθ 

επιλογι, απ’ το να μπω. 

 

 

~~~~~{5}~~~~~ 

 

Θ παράςταςθ δεν είχε αρχίςει ακόμα. Μόνο ζνασ προβολζασ ζπεφτε 

ςτθ μζςθ τθσ ςκθνισ, φωτίηοντασ το χϊμα. Ακουγόταν μουςικι του 

Νίνο ότα. 

Δεν είχα πρόβλθμα να βρω κζςθ. Το τςίρκο ιταν άδειο, κακόλου 

παράξενο αφοφ ερχόταν το τζλοσ του κόςμου. Ζκατςα κι ακοφμπθςα 

πίςω. Ρροτοφ βαρεκϊ και πριν καταλάβω ότι μφριηε ποπ κορν κι 

αςφόδελουσ, ακοφςτθκε ντραμσ να χτυπάει ειςαγωγι. 

Ο προβολζασ μετατοπίςτθκε και κφκλωςε τον παρουςιαςτι τθσ 

παράςταςθσ, τον κονφεραςιζ. 

Ψθλό ςκλθρό καπζλο, ςμόκιν και παντελόνι με ρίγεσ. Μακριά 

δάκτυλα. Μάτια τονιςμζνα με άι-λάινερ.  

Ιταν ο Χουάν.  

Φυςικά και με είχε βρει.  
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Μάλλον δεν με είχε βρει, με είχε οδθγιςει ωσ το νθςί τθσ 

λουςιφερίνθσ. Ιμουν μόνο ζνα χζλι. 

«Κυρίεσ και κφριοι, μανταμσ ε μεςιζσ, λείντισ εντ τηζντλεμεν, 

καλωςιρκατε.» 

Κοίταξα γφρω. Ιμουν ο μοναδικόσ κεατισ. 

«Καλϊσ ιρκατε ςτο Τςίρκο τθσ Γνϊςθσ του Καλοφ και του Κακοφ.» 

Θ μουςικι δυνάμωςε. Κι ενϊ πριν ο Χουάν απευκυνόταν γενικά ςτο 

κοινό, ςτο ανφπαρχτο κοινό, μετά τθν τελευταία φράςθ και τθν 

υπόκλιςθ, ςικωςε τα μάτια, με κοίταξε και μου είπε: 

«Σε περιμζναμε, Μπίλθ!» 

Κα μποροφςα να ςθκωκϊ να φφγω, αλλά ποφ να πιγαινα; Ιταν το 

τζλοσ του κόςμου, κι αν δεν ιταν ολόκλθρου κα ιταν ςίγουρα του 

Φουναφοφτι, που με το επερχόμενο τςουνάμι κα γινόταν Νζα 

Ατλαντίδα. 

Οπότε, αφοφ κα ζπαιηα αυτό το ρόλο, κα τον ζπαιηα καλά. Ξεκίνθςα 

να χειροκροτάω. Αργά ςτθν αρχι, δίνοντασ το ζναυςμα να 

χειροκροτιςουν κι οι άλλοι, όπωσ γίνεται ςτισ ταινίεσ, ςαν να ιταν 

όλο αυτό μια κωμωδία, μια φάρςα. Ανζβαςα το ρυκμό. Δεν 

ακοφςτθκε τίποτα άλλο. Οφτε καν θχϊ απ’ τα δικά μου 

χειροκροτιματα. Ιμουν ο μόνοσ κεατισ. Σε τι κζαμα; 

Ο κονφεραςιζ Χουάν μου ζλυςε τθν απορία. Ζκανε δυο βιματα πίςω 

και είπε ςτο μικρόφωνο που κρεμόταν απ’ τθ ςκθνι: 

«Καλωςορίςτε τισ…» Ντραμσ με ςαςπζνσ «… Αγάπεσ του Μπίλθ.» 

~~ 

Ρρϊτθ μπικε θ ίτα. Φοροφςε τα ροφχα που τθν είχα πρωτοδεί, 

ςτθν τρίτθ λυκείου. Τηιν ςορτςάκι και πουκάμιςο καρό δεμζνο πάνω 

απ’ τον αφαλό. 

Κανονικά κα ζπρεπε να ςθκωκϊ και να φωνάξω: «ίτα! Τι κάνεισ 

εδϊ; Φφγε! Κα καταςτραφεί ο Κόςμοσ.» 

Αλλά με το «κανονικά» είχα ςταματιςει ν’ αςχολοφμαι. Πταν 

ςταμάτθςε κι εκείνο ν’ αςχολείται με μζνα. 

Θ ίτα περπάτθςε ευκεία μζχρι τθ μζςθ τθσ ςκθνισ, ακριβϊσ ςτο 

κζντρο, ενϊ ο προβολζασ τθν ακολουκοφςε. Το μικρόφωνο κατζβθκε 

και το ζπιαςε με τα δφο χζρια. Κοίταξε κάπου μακριά, ςτο άπειρο 
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και είπε με τθν υπζροχθ φωνι τθσ:  

«Καλντεζρα.» 

Κανείσ δεν χειροκρότθςε. Κι ιταν κρίμα γιατί το είχε πει τόςο ωραία. 

Μετά είπε:  

«Τικοόρα.» 

Θ ορχιςτρα ζπαιξε ροκ μουςικι για λίγο. 

Μετά είπε: 

«Κυριαάκοσ.» 

Τότε ακριβϊσ άναψε ζνασ δεφτεροσ προβολζασ και φϊτιςε ςτθν 

άλλθ μεριά τθσ ςκθνισ. Από εκεί μπικε τρζχοντασ αςτεία ο 

Κυριάκοσ. Το κεφάλι του ιταν ςτθ κζςθ του. Ριγε και πιρε το 

μικρόφωνο απ’ τθ ίτα. 

Και ςαν να ζκανε stand-up comedy άναψε ζνα τςιγάρο. Ζβθξε. 

Σίγουρα δεν κάπνιηε και μετά είπε: 

«Γιατί πζραςε ο πρωκυπουργόσ το δρόμο;» 

Μια παφςθ. 

«Επειδι τον ψθφίςατε.» 

Τφμπανο και πιατίνι, του – πσσ 

Κανζνα γζλιο δεν ακοφςτθκε. 

«Δφςκολο κοινό ςιμερα. Τι ζγινε; Σασ δείρανε οι μπάτςοι;» 

Τφμπανο και πιατίνι, του – πσσ 

Κανζνα γζλιο. 

«Ι μιπωσ ζπρεπε να πω οι… κλϊτςοι;» 

Γζλαςε μόνοσ του και βγικε κάνοντασ υπόκλιςθ. 

Ζμεινε ο προβολζασ τθσ ίτασ που πιρε πάλι το μικρόφωνο. 

Στάκθκε, με κοίταξε, ζτςι νομίηω, αλλά δεν υπιρχε και κανείσ άλλοσ 

να κοιτάξει. Και είπε με τθ φωνι τθσ: 

«Ψυχαάκιασ.» 

«Τρελαάρασ.» 

Ζκανε υπόκλιςθ. Ο προβολζασ τθσ δυνάμωςε.  

«Χειροκροτιςτε τθ ίτα!» είπε ο κονφεραςιζ. Δεν χειροκρότθςα. 

Οφτε κανείσ άλλοσ. 

Θ ίτα ζφυγε περπατϊντασ ζτςι όπωσ περπατοφςε πάντα. 
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~~~ 

Μετά ακοφςτθκαν τρομπζτεσ, όχι μεταποκαλυπτικζσ, αλλά 

μεξικάνικεσ. 

«Κυρίεσ και κφριοι», είπε ο Χουάν. «Χρειαηόμαςτε μια εκελόντρια.» 

Μεσ ςτθ ςκθνι πιδθξε θ Ηόε. Φοροφςε ζνα αςτραφτερό κορμάκι με 

τουσ γλουτοφσ τθσ να λάμπουν ςαν τα δίδυμα φεγγάρια τθσ Τηζι Λο. 

Σαραντάρα και τζλεια, μεξικανι κεά. 

Χαιρετϊντασ και ςτζλνοντασ φιλιά πιγε ςτθν άκρθ τθσ ςκθνισ όπου 

υπιρχε ζνασ τροχόσ όρκιοσ, μεγάλοσ ςαν άνκρωποσ. Στάκθκε πάνω 

του, με ανοιχτά πόδια και χζρια, ςαν να ιταν θ Βιτροφβια γυναίκα. 

Ο Χουάν μίλθςε ςτο μικρόφωνο: 

«Λευτζρθ, κα μασ βοθκιςεισ;» 

«Φυςικά, μαζςτρο.» 

Ο μπουηουξισ που είχαμε δει να παίηει ςτθν Αμοργό εμφανίςτθκε 

απ’ το ςκοτάδι. Ριγε ςτο τροχό κι ζδεςε τα χζρια και τα πόδια τθσ 

Ηόε. Μετά τον γφριςε. Εκείνθ γυρνοφςε και χαμογελοφςε, πάνω 

κάτω, πάνω κάτω. 

Ακοφςτθκαν πάλι τα ντραμσ τθσ αγωνίασ. Ο Χουάν τράβθξε το 

ςακάκι του. Από κάτω ζκρυβε μια ηϊνθ με μαχαίρια και μπαλτάδεσ. 

«Και με κλειςτά μάτια», είπε ο Χουάν. 

«Φυςικά, μαζςτρο.» 

Ο Λευτζρθσ ζτρεξε και του ζβαλε ζνα μαντιλι. Τα ντραμσ ςυνζχιηαν. 

Ο Χουάν πζταξε το πρϊτο μαχαίρι. Καρφϊκθκε δίπλα ςτο πρόςωπο 

τθσ, κόβοντασ μια τοφφα απ’ τα μαλλιά τθσ.  

Θ Ηόε χαμογελοφςε, πάνω κάτω, γφρω γφρω. 

Το δεφτερο μαχαίρι τθσ ζςκιςε το κορμάκι ςτο φψοσ τθσ μζςθσ. 

Χωρίσ να χυκεί ςταγόνα αίμα. 

Θ Ηόε χαμογελοφςε, πάνω κάτω, γφρω γφρω. 

Ζβγαλε ζναν μπαλτά απ’ τθ ηϊνθ. Τον πζταξε χωρίσ ςκζψθ. Ο 

μπαλτάσ πιγε και καρφϊκθκε ανάμεςα ςτα πόδια τθσ. 

Θ Ηόε χαμογελοφςε, πάνω κάτω, γφρω γφρω. 

«Και το τελευταίο», είπε ο μαχαιροβγάλτθσ Χουάν. Ζπιαςε ζναν 

μεγάλο μπαλτά.  
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Τον πζταξε με δφναμθ. Εκςφεντονίςτθκε και ακοφςτθκε όταν 

τρφπθςε τον τροχό, κόβοντασ μαηί και το μικρό δάκτυλο τθσ Ηόε. 

Αλλά εκείνθ δεν οφρλιαξε. 

Θ Ηόε χαμογελοφςε, πάνω κάτω, γφρω γφρω. 

Μ’ ζπιαςε φαγοφρα ςτο μζλοσ φάνταςμα, ςτο χαμζνο μου 

δαχτυλάκι.  

Ο Χουάν ζβγαλε το μαντιλι και φϊναξε: 

«Χειροκροτιςτε τθ κεά του ζρωτα των Μάγια.» 

Κανείσ δεν χειροκρότθςε. Οφτε εγϊ. Ο Λευτζρθσ μπικε και τθν 

ζβγαλε απ’ τθ ςκθνι. 

~~~~ 

Τότε ακοφςτθκαν αςτραπζσ και βροντζσ απζξω. Αλλά δεν ζβρεχε, 

ιταν θλεκτρικι καταιγίδα ςε ξθρό αζρα. Κι ακοφςτθκε ζνασ ακόμα 

πρωτόγνωροσ ιχοσ, ςαν κάτι να φεφγει, ςαν νερό που χάνεται, και 

ςαν χιλιάδεσ πλάςματα που ουρλιάηουν χωρίσ φωνι. 

Ο προβολζασ μζςα ςτθν ςκθνι ζςβθςε. Ζμεινε μοναδικό φωσ εκείνο 

που ερχόταν απ’ ζξω, αςτραπζσ ξανά και ξανά, ςαν ζνα χαλαςμζνο 

ςτροβοςκόπιο, χωρίσ ρυκμό. 

Ακοφςτθκε θ φωνι του Χουάν μζςα ςτο ςκοτάδι, βιβλικι και 

ςατιρικι μαηί, να λζει: 

«Ζλα να ςου δείξω πϊσ πρζπει να τιμωρθκεί θ μεγάλθ πόρνθ, που 

κάκεται πλάι ςε πολλά νερά και γεμίηει το κφπελό τθσ με το αίμα των 

αγίων. Οι βαςιλιάδεσ τθσ γθσ αμάρτθςαν μαηί τθσ, κι οι κάτοικοι τθσ 

γθσ μζκυςαν απ’ το κραςί τθσ πορνείασ τθσ». 

Και τότε άνοιξαν περιςςότερα φϊτα κι είδα τθ Μόλλυ να κάκεται 

πάνω ς’ ζνα κόκκινο κθρίο, που ζμοιαηε με ταφρο, αλλά είχε δζκα 

κζρατα, και παντοφ ιταν γεμάτο αυτοκρατορικοφσ τίτλουσ, 

προςβλθτικοφσ για το Κεό.  

Και γφρω τθσ ακολουκοφςαν κθρία πολλά, τίγρεισ και λιοντάρια κι 

ζνασ κουτςόσ ςκφλοσ. 

Θ Μόλλυ ιταν ντυμζνθ ςτθν πορφφρα και ςτο κόκκινο, ολόχρυςο 

από το μάλαμα, και ςτολιςμζνθ πολφτιμα πετράδια και 

μαργαριτάρια· ςτο χζρι τθσ κρατοφςε ζνα χρυςό ποτιρι γεμάτο 

ποτό.  
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Ράνω ςτθν τζντα αναβόςβθνε μια επιγραφι: «Βαβυλϊνα θ μεγάλθ, 

θ μάνα των πορνϊν και των βδελυγμάτων τθσ γθσ».  

Θ Μόλλυ πάτθςε ςτα δυο τθσ πόδια, πάνω ςτθ ράχθ του κθρίου 

ςτάκθκε, κι άρχιςε να χορεφει ιρλανδζηικουσ χοροφσ. Το ζκανε 

υπζροχα, ακόμα κι εκεί. 

«Χειροκροτιςτε τθν πόρνθ τθσ Βαβυλϊνασ», είπε ο Χουάν.  

Κανείσ δεν χειροκρότθςε. 

Θ Μόλλυ με το κθρίο και τθν ακολουκία των ηϊων ζκανε 3 κφκλουσ 

προσ τα δεξιά, μετά 2 κφκλουσ προσ τ’ αριςτερά, μετά 1 δεξιά, μετά 1 

αριςτερά, και τελικά βγικαν απ’ τθ ςκθνι. Ο κουτςόσ ςκφλοσ άργθςε 

λιγάκι παραπάνω, αλλά ιταν πολφ γλυκόσ, ζτςι όπωσ προςπακοφςε. 

~~~~~ 

Ακριβϊσ εκείνθ τθ ςτιγμι μπικαν απ’ τθν είςοδο, όπωσ είχα κάνει κι 

εγϊ, οι τρεισ Χιτάνοσ. Ζτρεξαν ςτθ μζςθ τθσ ςκθνισ και κοίταξαν ςτισ 

εξζδρεσ να με βρουν. 

«Μπίλθ, πρζπει να φφγεισ», φϊναξε ο Στεφ. 

«Καλωςορίςτε τουσ κλόουν μασ», είπε ο Χουάν ςτο μικρόφωνο. 

Ο Μπίκο κάτι πιγε να κάνει, αλλά ςκόνταψε κι ζπεςε πάνω ςτον 

Στεφ. Ο Εμ-Τηζι ξεκίνθςε να χορεφει τισ φιγοφρεσ του Μάικλ Τηάκςον, 

αλλά για πρϊτθ φορά χόρευε χειρότερα κι απ’ τθ Μαντόνα. 

Ο Στεφ ςθκϊκθκε και πιγε κυμωμζνοσ προσ τον Χουάν, αλλά 

πάτθςε μια μπανανόφλουδα κι ζπεςε ξανά. Ο Μπίκο βρζκθκε μ’ 

ζναν κουβά ςφθνωμζνο ςτο πόδι του, ενϊ ο Εμ-Τηζι ζκανε το μίμο, 

παριςτάνοντασ ότι είχε παγιδευτεί ς’ ζνα γυάλινο κλουβί –αλλά 

μπορεί και να ‘χε παγιδευτεί ςτ’ αλικεια. 

Με χίλια ηόρια ο Στεφ ςθκϊκθκε. Ιταν ςαν να πατοφςε ςε γλιςτερό 

ζδαφοσ, όλο ζπεφτε. Αλλά κατάφερε να προχωριςει και να φτάςει 

κοντά ςτο Χουάν. 

«Μθν τον κρατάσ», είπε ο Στεφ δείχνοντασ προσ τισ εξζδρεσ, 

δείχνοντασ εμζνα. 

«Δεν τον κρατάω», είπε ο Χουάν. «Μόνοσ του μζνει.» 

~~~~~~ 
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Τότε ζςβθςαν όλα τα φϊτα κι ακοφςτθκε ςουίνγκ τηαη. Ρνευςτά, 

ζγχορδα και κοφτζσ φράςεισ. 

 Ο προβολζασ φϊτιςε τθν είςοδο τθσ ςκθνισ. Κι εκεί εμφανίςτθκε θ 

Μιςζλ, που φοροφςε ζνα κολλθτό λευκό φόρεμα που 

αςτραφτοκοποφςε ςαν να ιταν αςθμζνια λζπια, τόςο ςτενό που τθν 

ζκανε να περπατάει ςαν γοργόνα που μόλισ είχε αποκτιςει πόδια, 

και ςίγουρα δεν φοροφςε εςϊρουχα από κάτω. 

Θ Μιςζλ πιγε αργά ςτθ μζςθ τθσ ςκθνισ. Ρερνϊντασ δίπλα απ’ τον 

Μπίκο τον άγγιξε ελαφρά ςτον ϊμο. 

Στάκθκε κρατϊντασ το μικρόφωνο. Ζβγαλε ζναν αναςτεναγμό και 

μετά ξεκίνθςε να τραγουδάει, ςαν να νιαουρίηει θ πιο όμορφθ γάτα 

που ζχει περάςει απ’ το γατοβαςίλειο: 

«I wanna be loved by you, just you 

And nobody else but you 

I wanna be loved by you, alone! 

Boop-boop-a-doop!» 

Συνζχιςε το τραγοφδι τθσ κι όλοι ακοφγαμε ςαν να ιταν θ πρϊτθ 

φορά που ακοφγαμε γυναίκα. Κράτθςε τόςο λίγο. Σαν τζλειωςε 

χειροκρότθςα, πϊσ κα μποροφςα αλλιϊσ; Το ίδιο ζκαναν κι οι τρεισ 

Χιτάνοσ κλόουν. 

Θ Μιςζλ με ζδειξε με το μικρό τθσ δαχτυλάκι, μου ζκλειςε το μάτι, 

και βγικε. 

Τότε ο Στεφ φϊναξε ςτον Χουάν, ςαν να περίμενε να τελειϊςει το 

διάλειμμα:  

«Δεν ςου ανικει.» 

«Οφτε ςε ςασ. Τι κεσ;» του είπε ο Χουάν. 

«Τον πιζηεισ να διαλζξει.» 

«Καμιά πίεςθ. Δεν είναι κιρυγμα. Ραράςταςθ βλζπει.» 

Τουσ ζκανε νόθμα να τραβθχτοφν πίςω κι ζπιαςε το μικρόφωνο. 

Ζςβθςαν όλα τα φϊτα, εκτόσ απ’ τον προβολζα του κονφεραςιζ. 

«Κυρίεσ και κφριοι, μαντάμσ και μεςιζσ, λζιντισ εντ τηζντλεμεν, και 

τϊρα το μεγάλο μασ νοφμερο.» 

~~~~~~~ 

Ακοφςτθκε μια γλυκιά μπόςα-νόβα από μια κικάρα. Ζπαιξε ζνα 

μζτρο και μετά μπικε θ φωνι. 
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«Tall and tan and young and lovely 

The girl from Ipanema goes walking and 

When she passes each one she passes goes laboo-du-di-daa» 

Δεν ιταν γλυκιά, δεν ιταν μπλουη, δεν ιταν ροκ. Ιταν ηεςτι ςαν 

αγκαλιά, αλλά μαηί και ςαν χαςτοφκι. 

Ο προβολζασ άνοιξε κι ζδειξε το χϊμα τθσ αρζνασ. Τίποτα. Οφτε ζνα 

δίχτυ αςφαλείασ. Αλλά θ φωνι τθσ τραγουδοφςε. Το φωσ ςτράφθκε 

προσ τα πάνω. 

Εκεί, ς’ ζνα τεντωμζνο ςχοινί, 34 μζτρα πάνω απ’ το ζδαφοσ, 

κακόταν θ Μαφρθ Ζλςα, κι ζπαιηε μποςανόβεσ με τθν Καλαμαηοφ. 

Τα τρία χρόνια που είχαν περάςει τθν είχαν κάνει ακόμα πιο όμορφθ 

–και πολφ πιο κακιά. Ραραλίγο να ξεχάςω ότι ιταν εκείνθ που με 

είχε πυροβολιςει ςτο κεφάλι και με ςκότωςε. Αλλά είδα τα μάτια 

τθσ και κυμικθκα. Ιταν τόςο ςκοτεινι και τόςο ποκθτι, μια 

Αφζντρα, μια κεά του ςκότουσ. Κι ιταν μόλισ δεκαεννιά χρονϊν. Ροφ 

κα ζφτανε; 

Φοροφςε μαφρα, όπωσ πάντα, ζνα μακρφ φόρεμα από τοφλι. Ζτςι 

όπωσ τθν φϊτιηε ζνασ προβολζασ από πίςω μπόρεςα να δω ότι είχε 

βάλει ςιλικόνθ ςτα βυηιά τθσ. Πχι υπερβολικι, τα είχε τονίςει, να 

είναι ιςάξια τθσ περιφζρειασ. 

Κι όπωσ ζπαιηε κικάρα και τραγουδοφςε ιταν χειρότερθ από Σειρινα 

και Κίρκθ μαηί. Μεςμεριςτικι, ςε υπνϊτιηε χωρίσ να φασ λωτοφσ. 

Ζφταςε ωσ το ςθμείο όπου υπάρχει ςόλο και τότε άναψε ζνασ ακόμα 

προβολζασ. Ζδειξε το χϊμα. Ο Ηωρη Σαντ ιταν εκεί κάτω, παντοτινόσ 

πιςτόσ τθσ Ζλςασ, κι ζπαιηε το ςαξόφωνο. Αλικεια μποροφςε να 

παίξει τα πάντα. 

Τουσ άκουγα μαηί κι ιταν πραγματικά υπζροχοι, μου ιρκαν δάκρυα, 

αλλά τότε μου τράβθξε το μάτι μια ζλλειψθ. Γφριςα προσ τθν είςοδο 

τθσ ςκθνισ. Ζλειπε θ αντανάκλαςθ τθσ Σελινθσ ςτο νερό. 

Κι ενϊ θ Ζλςα ζπιαςε τθν τελευταία ςτροφι κατζβθκα τα ςκαλιά ωσ 

τθν είςοδο. Κοίταξα ζξω. Δεν ζλειπε το φεγγάρι. Ζλειπε θ κάλαςςα. 

Τα νερά είχαν τραβθχτεί κι είχε μείνει μόνο ςτεριά. Ερχόταν το 

Τζλοσ. 

~~~~~~~~ 
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Ζνιωςα ζνα χζρι ςτον ϊμο μου, όχι εχκρικά, πατρικά μάλλον. Ο 

Χουάν ςτεκόταν πίςω μου. Θ φωνι του ακοφςτθκε ανκρϊπινθ, 

διόλου φωνι κονφεραςιζ, ακοφςτθκε κουραςμζνθ και βραχνι, όπωσ 

τθ μζρα που τον πρωτογνϊριςα, τότε ςτο πλοίο για τισ Κυκλάδεσ. 

«Ζτςι είναι, γιε μου», είπε κι ζκανε ζνα βιμα για να ςτακεί απζναντι 

μου. «Κι ο πατζρασ μου κζλθςε να κρυφτεί. Κι εγϊ το ίδιο ζκανα 

όταν ιρκε θ ϊρα. Πμωσ δεν μπορείσ να ξεφφγεισ από τον εαυτό ςου. 

Γιατί αυτό που ςε κυνθγάει, τϊρα, πάντα, αυτό που ςε κυνθγάει 

είναι ο εαυτόσ ςου, να το ξζρεισ.» 

«Εγϊ νιϊκω να με κυνθγάσ εςφ», του είπα. 

«Εγϊ; Νομίηεισ ότι εγϊ τα ζκανα όλα αυτά;» 

«Ροιοσ;» 

«Κυμάςαι τισ Ερινφεσ;» 

«Τφψεισ;» 

«Ζτςι παρουςίαςαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ τθ διαταραχι τθσ τάξθσ. Αλλά 

δεν μπορείσ να είςαι κάτι άλλο από αυτό που είςαι.» 

«Και ποιοσ ορίηει τι είμαι;» του είπα, ενϊ ςκεφτόμουν τον αζναο 

κφκλο επιςτροφισ των χελιϊν. 

«Το Ρολυςφμπαν.» 

Γζλαςα. Μου άρεςε θ απάντθςθ του. Δεν είχε πει το πεπρωμζνο, ο 

κεόσ κι ο διάβολοσ, θ τφχθ, το χάοσ, το Σφμπαν. Γιατί όλα αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονταν ςτο Ρολυςφμπαν. Multiverse, χωράει τα πάντα 

και ςυμφζρει. 

Ρροτοφ του απαντιςω κάτι, κι αλικεια δεν ιξερα τι κα μποροφςα 

να του πω, μπικαν ςτθ μζςθ οι Χιτάνοσ. 

«Δεν του χρωςτάσ τίποτα», είπε ο Μπίκο. 

«Φοράσ ακόμα τθν κόκκινθ μφτθ κλόουν», του είπα. 

Τθν ζβγαλε. 

«Αλικεια», χϊκθκε ο Στεφ, «μθν αφεκείσ ςτισ ςκζψεισ του.» 

«Είναι πολφ αργά γι’ αυτό, δεν νομίηετε;» είπε ο Χουάν κι ζδειξε ζξω. 

Θ κάλαςςα είχε τραβθχτεί πολλά χιλιόμετρα προσ τα μζςα. Ψάρια 

ςπαρταροφςαν ςτθ νζα ξθρά. Πμωσ το χειρότερο ιταν αυτό που κα 

ακολουκοφςε. Γιατί το νερό δεν χάνεται. Τραβιζται προσ τα πίςω, 

προσ το μζροσ του ςειςμοφ και μετά επιςτρζφει. Το νερό είναι το πιο 

ιςχυρό ςτοιχείο, πάντα υποχωρεί και πάντα νικάει. 

«Γιατί το κάνεισ αυτό;» ρϊτθςα τον Χουάν κι ζδειξα τθν επικείμενθ 

καταςτροφι. 
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«Εγϊ;» ζκανε ο Χουάν με γνιςια απορία. 

«Ροιοσ;» 

«Ροιοσ είναι ο ΜΕΓΑΛΟΣ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ; Ροιοσ ζπνιξε όλθ τθν 

ανκρωπότθτα κι όλα τα ηϊα και τα φυτά, επειδι δεν του ζκαναν το 

κζφι; Ροιοσ δθμιοφργθςε τον Κατακλυςμό; Ροιοσ κατζςτρεψε τα 

Σόδομα και τα Γόμορρα, επειδι ζκαναν ςεξ παρά φφςιν; Τι πάει να 

πει παρά φφςθ;» 

Οι Χιτάνοσ χϊκθκαν ςτθ μζςθ κι άρχιςε ο διάλογοσ. Ζλεγε ο Χουάν, 

ζλεγαν κι αυτοί, αλλά εγϊ δεν ικελα ν’ ακοφω.  

Ριγα ωσ τθ μζςθ τθσ ςκθνισ. Ζνασ προβολζασ άναψε πάνω μου. Το 

φωσ με τφφλωνε. Ραράξενο ιταν. Συνικωσ το ςκοτάδι ςε τυφλϊνει. 

Υπιρχε κόςμοσ ςτισ εξζδρεσ, αλλά δεν μποροφςα να δω πρόςωπα. 

«Τι κζλετε από μζνα;» είπα ςαν τραγικόσ θκοποιόσ. 

«Ρρζπει να διαλζξεισ.» 

«Γιατί;» 

«Γιατί ο Κόςμοσ ολόκλθροσ κρζμεται απ’ τθ δικι ςου επιλογι.» 

«Τθ δικι μου;» 

«Και κάκε άλλου.» 

Ζβαλα το χζρι για να δω ποιοσ μιλοφςε. Δεν είδα. 

«Τι επιλογζσ ζχω;» τουσ είπα. 

Οι προβολείσ ζφυγαν από πάνω μου. Ζδειξαν τθν αριςτερι πλευρά 

ςτισ εξζδρεσ. Εκεί κακόταν θ μαφρθ Ζλςα. Δίπλα τθσ είχε τθν 

Καλαμαηοφ.  

Δόξα, ςεξ, νιάτα, χριμα.  

Οι προβολείσ μετακινικθκαν, ζδειξαν τουσ Χιτάνοσ. Ο πρϊτοσ 

κρατοφςε μια προτομι του Σωκράτθ, που μάλλον υπονοοφςε τθν 

αυτογνωςία, ο δεφτεροσ μια αγιογραφία γυναίκασ που κιλαηε, 

μάλλον ζλεγαν για τθν οικογζνεια, κι ο τρίτοσ τθ φωτογραφία ενόσ 

γζρου που ξάπλωνε ςε μια λίμνθ γαλινθσ. 

Στάκθκα για να ςκεφτϊ. Ζπρεπε να διαλζξω, δεν γινόταν να 

κρφβομαι και να υπεκφεφγω. Ράντα πρζπει να διαλζγεισ με ποια 

πλευρά είςαι. 

Κι είχα τισ προςφορζσ: 

Απ’ τθ μια, όμορφθ ηωι ςε ζνταςθ. Ρου ίςωσ να τζλειωνε νωρίσ. 

Απ’ τθν άλλθ, όμορφθ ηωι ςε θρεμία. Ρου κα κρατοφςε πολφ. 
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Να φωτίςεισ και να καείσ ςαν πυροτζχνθμα; 

Να φωτίςεισ και να καείσ ςαν κερί; 

Το καλό και το κακό, το φωσ και το ςκοτάδι, το θκικό και το ανικικο, 

το αρςενικό και το κθλυκό, το αιϊνιο δίπολο.  

Γιατί ζπρεπε να διαλζξω; Οι ςτιγμζσ δυςτυχίασ ιταν αυτζσ που με 

ζκαναν να εκτιμϊ τθν ευτυχία. Θ υγεία δεν ζχει ςθμαςία, αν δεν 

ξζρεισ πϊσ είναι θ αρρϊςτια. 

Τα αντίκετα δεν είναι εχκροί, είναι μζροσ του ίδιου πλαιςίου. Το 

καφμα ιταν εκείνθ θ μπλε αποκάλυψθ που αναδφκθκε κάτω απ’ τα 

πόδια μου πριν λίγθ ϊρα.  

Δεν κα μποροφςε να υπάρχει το καφμα χωρίσ το αρςενικό και το 

κθλυκό. Κι ο κάνατοσ τουσ ιταν που δθμιουργοφςε τθ ηωι. Κι θ ηωι 

τουσ οδθγεί αναπόφευκτα ςτο κάνατο.  

Τίποτα ηωντανό δεν είναι ακάνατο. Αλλά ο κάνατοσ δίνει ηωι. 

 

Δεν είναι πάλθ, δεν είναι αντίκεςθ, είναι ςυγκεραςμόσ. 

Θ μουςικι ζχει ματηόρε και μινόρε.  

Θ ηωι ζχει αμαρτία και ακωότθτα.  

Δεν ικελα να είμαι άγιοσ.  

Οφτε και φονιάσ. 

Οπότε μποροφςα να είμαι τα πάντα. Ππωσ το είχε πει ο άγιοσ 

φονιάσ, ο Μπάροουη: Τίποτα δεν είναι αλθκινό, όλα επιτρζπονται. 

Ναι, ο κόςμοσ είναι maya. Κάνε ό,τι νιϊκεισ. 

Ζδειξα τθν Ζλςα, που κακόταν ςτισ κερκίδεσ, και τθσ ζκανα νόθμα ότι 

κα πιγαινα. Είδα τθ ςκοτεινιά ςτο βλζμμα τθσ ν’ αςτράφτει ςαν 

μαφρθ τρφπα. 

Κακϊσ ανζβαινα, αργά, τα ςκαλιά, είδα τον Εμ-Τηζι να πθγαίνει ςτον 

Χουάν και να του δίνει μερικά κατοςταδόλαρα. Ο Χουάν είχε 

κερδίςει το ςτοίχθμα. 

~~~~~~~~~ 

Ζφταςα δίπλα ςτθν Ζλςα. Μφριηε ςαν αμαρτία ανολοκλιρωτθ. Δίπλα 

τθσ είχε τθν Καλαμαηοφ, όρκια και γυμνι. Κι ζνα μζτρο παραδίπλα 
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κακόταν ο Ηωρη Σαντ, κρατϊντασ εκείνο τον γκροτζςκο χάλκινο 

φαλλό, το ςαξόφωνο. 

«Συγνϊμθ», τθσ είπα, ζςκυψα και τθ φίλθςα. 

Το ςτόμα τθσ ιταν απολαυςτικό ςαν τισ καραμζλεσ μόκα με 

βοφτυρο. Κι ιταν αποπλανθτικό ςαν τθ Σπθλιά του Ρλάτωνα. 

Μποροφςεσ να μπεισ εκεί μζςα, ν’ αλυςοδεκείσ οικειοκελϊσ, και να 

μείνεισ ςτθν αυταπάτθ των ςκιϊν για πάντα. 

Κακϊσ ωρίμαηε γινόταν όλο και πιο ιςχυρι. Στα ςαράντα κα ιταν πιο 

δυνατι από ατομικι ζκρθξθ. 

Δεν κρατικθκα, όςο χαηό κι αν ιταν. Σικωςα το χζρι και χοφφτωςα 

το νζο βυηί. Ιταν ςχεδόν ςαν αλθκινό. Λίγο παραπάνω τζλειο απ’ 

όςο ςυνθκίηουν να είναι τα αλθκινά βυηιά. 

«Στο ανταπόδωςα», μου είπε θ Ζλςα ςαν βγικα απ’ τθ ςπθλιά τθσ. 

«Ροιο απ’ όλα;» 

«Με βίαςεσ. Σε ςκότωςα.» 

Είχε αλλάξει και τα δόντια τθσ. Ρριν ιταν κανονικά, πιο ανκρϊπινα. 

Νομίηω ότι τα κάτω ιταν λίγο ςτραβά. Ρλζον τα είχε κάνει τζλεια. Σε 

ςχιμα και ςε λευκότθτα. Λίγο παραπάνω τζλεια απ’ όςο ςυνθκίηεται 

να είναι τ’ αλθκινά δόντια. 

«Δεν πζκανα», τθσ είπα.  

«Κρίμα», ζκανε θ Ζλςα, χωρίσ κακόλου να αςτειεφεται.  

«Δεν ηιτθςα ςυγνϊμθ για τα παλιά», τθσ είπα και γονάτιςα πιο 

χαμθλά, ςαν να τθν προςκυνοφςα. Ζπιαςα τισ άκρεσ απ’ το τοφλινο 

φόρεμα τθσ. 

«Για ποιο τότε;» 

«Γι’ αυτό!» 

Ρετάχτθκα πάνω και τθν κουκοφλωςα με το φόρεμα. Σαν να ζπαιηα 

ςε φάρςα. Μετά τθν ζςπρωξα ςτισ εξζδρεσ κι ζπεςε πίςω. Άρπαξα 

τθν Καλαμαηοφ. Ο Ηωρη Σαντ μου ζπιαςε τον καρπό. 

Ιταν μόνο ζνα δευτερόλεπτο. Σκεφτόμουν ότι αυτι, θ Καλαμαηοφ, 

ιταν το επίκεντρο τθσ τραγωδίασ. Κι είχε διαδοκεί εξαιτίασ μου, ςε 

ομόκεντρουσ κφκλουσ που όλο απλϊνονταν. Οπότε μποροφςα να 

κάνω κάτι καλό και όμορφο, να τθν εξαφανίςω απ’ τον κόςμο.  
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Δεν ξζρω τι ςκεφτόταν ο Ηωρη. Αλλά, ςαν άκουςε τισ ςκζψεισ μου, με 

άφθςε. Και είπε: 

«Καλι τφχθ.» 

Ιταν ξθγθμζνο άτομο ο μικρόσ. 

Ριρα τθν κικάρα και κουτρουβάλθςα τα ςκαλιά προσ τθν ζξοδο. Θ 

Ζλςα ελευκερϊκθκε και φϊναξε: «Κλζφτθσ! Ριρε τθν κικάρα!» 

Πλοι γφριςαν να με δουν, ζνιωςα τα μάτια τουσ πάνω μου. Άκουςα 

τον Στεφ να λζει:  

«Μα τι κάνει; Τελειϊςαμε.» 

Και νομίηω ότι ο Χουάν είπε:  

«Είναι θλίκιοσ.» 

Δεν ξζρω τι ακοφςτθκε, πόςεσ βριςιζσ και πόςεσ βλαςτιμιεσ, γιατί 

εκείνθ τθ ςτιγμι βγικα ζξω, με τθν Καλαμαηοφ και τίποτα άλλο. 

 

~~~~~~{6}~~~~~~ 

 

Ξεκίνθςα να τρζχω ςτον ξεραμζνο πυκμζνα, ακολουκϊντασ τθ 

κάλαςςα που υποχωροφςε. Δεν ιμουν Οδυςςζασ που αναηθτοφςε 

τθν Λκάκθ. Δεν ιμουν Αχιλλζασ που γφρευε τθν υςτεροφθμία. Δεν 

ιμουν ιρωασ.  

Πλοι οι κεοί κι οι διάβολοι ιταν εναντίον μου –κι οι άνκρωποι δεν 

με ςυμπακοφςαν ιδιαίτερα. Μ’ εξαίρεςθ τον Ηωρη. 

Ιμουν ο Μαργίτθσ, εκείνθ θ ομθρικι φιγοφρα που χάκθκε ςτα βάκθ 

των αιϊνων, που καταποντίςτθκε ςτθν ιςτορία, το κωμικό βιβλίο του 

Ομιρου, όπωσ και το δεφτερο μζροσ τθσ Ροιθτικισ του Αριςτοτζλθ, 

όπου ζγραφε για τθν Κωμωδία. Θ Τάξθ ποτζ δεν ικελε τθν κωμωδία. 

Ιμουν ο Μαργίτθσ, ιμουν ο Θλίκιοσ, ιμουν ο Τρελόσ, ναι, ιμουν ο 

Τρελόσ τθσ Αρκάνασ, που κάνει το βιμα ςτο γκρεμό χωρίσ κανζνα 

προςτάτθ, οφτε κεό οφτε διάβολο, χωρίσ κανζνα κζρδοσ. 

Ζτρεχα με τθν Καλαμαηοφ ςτο χζρι, ζτρεχα προσ τθν άβυςςο, τον 

μεγαλφτερο γκρεμό απ’ όλουσ, χωρίσ να φοβάμαι να τθν αντικρίςω 

πια. Ρίςω άκουγα φωνζσ ν’ ακολουκοφν, να με κυνθγάνε ςαν 

ςκυλιά. 
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Τι ικελαν να ςϊςουν; Εμζνα, τθν Καλαμαηοφ ι τον Κόςμο; 

Ο πυκμζνασ ιταν κατθφορικόσ, παντοφ πζκαιναν ψάρια, 

ςπαρταρϊντασ ςτον αζρα χωρίσ οξυγόνο. Ρρϊτα ιταν τα πιο μικρά, 

αλλά κακϊσ κατθφόριηα μζςα ςτθν άδεια κάλαςςα προςπερνοφςα 

όλο και μεγαλφτερα ψάρια, μεγαλφτερα από μζνα, και μζδουςεσ και 

χζλια κι άλλα που δεν ξζρω πϊσ τα λζνε, όλα καρφωμζνα ςτον 

πυκμζνα. 

Κυμικθκα τον αγαπθμζνο μου ποιθτι κακϊσ προςπερνοφςα ζνα 

καρκινοειδζσ: “I should have been a pair of ragged claws scuttling 

across the floors of silent seas.” 

Οι φωνζσ πίςω μου ζμοιαηαν ν’ απομακρφνονται. Ι μπορεί να μθν 

ακοφγονταν καλά, γιατί ζνασ καινοφριοσ κόρυβοσ ερχόταν από 

μπροςτά. 

Σταμάτθςα να πάρω ανάςα. Ζνιωςα το ζδαφοσ να τραντάηεται. 

Κοίταξα και το είδα. Ρζρα μακριά, ζμοιαηε ςαν βουνό, βαμμζνο με 

μπλε του κοβαλτίου ανακατωμζνο με πολφ λευκό, ερχόταν θ 

κάλαςςα. 

Το νερό επζςτρεφε. 

Γι’ αυτό είχαν φφγει οι διϊκτεσ μου. Δεν είχαν κουραςτεί.  

Τα ψάρια ζνιωςαν τθ ςωτθρία τουσ να πλθςιάηει και ξεκίνθςαν να 

ςπαρταράνε πιο ζντονα.  

Δεν υπιρχε άλλοσ δρόμοσ για μζνα. Ο Τρελόσ των Ταρϊ ζπεςε ςτο 

γκρεμό. Μάλλον ο γκρεμόσ ερχόταν κατά πάνω μου. 

Είδα ζνα λευκό καρχαρία εκεί, να κάνει υπομονι, ςαν να με 

περίμενε. Ζκατςα δίπλα του. 

~~ 

Πλα ιταν ςωςτά βαλμζνα. Θ κάρτα του Τρελοφ ικελε κι ζνα λευκό 

ςκφλο. Ο όκι δεν μποροφςε να ζρκει. Βρικα το ςκυλόψαρο. 

Ο Τρελόσ. Είχα ξεκινιςει το ταξίδι ωσ καλόσ και θκικόσ κι όλα τα 

ρζςτα. Ρζραςα βουνά και δοκιμαςίεσ. Είχα γίνει ο κακόσ τθσ 

ιςτορίασ. Ναι, το παραδζχομαι. Κι είχα πεκάνει. Κι είχα αναςτθκεί. 

Τι είχα κερδίςει; Ιμουν ςτο μθδζν. Ρϊσ μπορείσ να κερδίηεισ όταν 

είςαι ςτο μθδζν; 
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Μποροφςα, γιατί αιςκανόμουν ωραία. Ναι αυτό ιταν το 

ςυναίςκθμα που είχα, και το ςυναίςκθμα ζχει ςθμαςία, κάποιεσ 

φορζσ μόνο το ςυναίςκθμα ζχει ςθμαςία. Ζνιωκα καλά. Δεν ιμουν 

χαροφμενοσ οφτε ολοκλθρωμζνοσ. Αλλά ζνιωκα καλά. 

Τι ςιμαινε αυτό; Πτι δεν μ’ ζνοιαηε πια. Ιξερα ποιοσ ιμουν και δεν 

μ’ ζνοιαηε . Οφτε το δίλθμμα του Καλοφ και του Κακοφ, οφτε ο 

ςυγκεραςμόσ τουσ. Οφτε γινγκ γιάνγκ, τίποτα. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι, κακϊσ άκουγα τον γκρεμό να πλθςιάηει, 

φωτίςτθκα. 

Πλα είναι Maya, εκτόσ από τθν ευχαρίςτθςθ που νιϊκεισ όταν τρωσ 

ζνα παγωτό. 

Πταν μεκάσ και γίνεςαι μφςτθσ. 

Πταν κάνεισ ςεξ και γίνεςαι ακάνατοσ. 

Πταν κοιτάσ τον ιλιο να δφει. 

Πταν ακοφσ το αγαπθμζνο ςου τραγοφδι ςτο ρθπιτ. 

Πταν ς’ αγκαλιάηει κάποιοσ για είκοςι ζνα δευτερόλεπτα. 

Πταν κλζβεισ το κράτοσ. 

Πταν πίνεισ νερό –ειδικά όταν είςαι διψαςμζνοσ και πίνεισ νερό. 

Πταν βουτάσ ςτο νερό. 

Πταν ζχεισ ςκάςει και καταφζρνεισ να πασ για κατοφρθμα. 

Πταν ξυπνάσ από ζναν εφιάλτθ. 

Πταν βλζπεισ όνειρα όπου πετάσ. 

Πταν θ γιαγιά ςου φτιάχνει τθγανίτεσ με μζλι. 

Πταν βλζπεισ τα δζντρα να πετάνε πράςινα νζα φφλλα, ςτθν αρχι 

τθσ άνοιξθσ. 

Πταν μαγειρεφεισ για τουσ φίλουσ ςου. 

Πταν μεκάτε με τθν παρζα τόςο πολφ που χορεφετε ακόμα και το 

ςυρτάκι του Ηορμπά. 

Πταν καίγεςαι απ’ τον ιλιο και βουτάσ ςτθ κάλαςςα. 

Πταν παίρνεισ ςτα χζρια ςου ζνα μικρό πλαςματάκι και είναι παιδί 

ςου. 

Πταν δίνεισ κρυφά ςτον παπποφ ςου που πεκαίνει ζνα τελευταίο 

τςιγάρο, να ‘χει για το δρόμο. 

Πταν μζνεισ ξάγρυπνοσ ωσ το πρωί, γιατί ζκανεσ ζρωτα τόςο όμορφο 

που δεν κεσ να κοιμθκείσ. 

Πταν ακοφσ ζνα αςτείο και γελάσ. 

Πταν αγαπάσ. 

Πταν βλζπεισ τον άνκρωπο που αγάπθςεσ, το παιδί που αγάπθςεσ, 
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τθ μουςικι που αγάπθςεσ, τα βιβλία που αγάπθςεσ, τισ ταινίεσ, τα 

φαγθτά, τα μζρθ, όλα όςα αγάπθςεσ. 

Το ςυναίςκθμα. Αυτό που νιϊκεισ με όλο ςου το ςϊμα. Αυτό που 

ζχεισ και μοιάηει με αιωνιότθτα. Τι είναι πιο μεγάλο; 

~~~ 

Ο καρχαρίασ δίπλα μου ςυμφϊνθςε. Ρερίμενε το νερό να ζρκει, για 

να νιϊςει πάλι.  

Ζκατςα λίγο καλφτερα ςτο βράχο κι ζβαλα τθν Καλαμαηοφ ςτο πόδι 

για να παίξω. Τθ δοκίμαςα. Ιταν κουρδιςμζνθ, όπωσ πάντα. 

Το παράξενο ιταν ότι δεν με τίναξε, δεν με ζδιωξε, παρότι κα τθν 

κατζςτρεφα, μαηί με τον εαυτό μου. Μάλλον ο Τρελόσ είναι πολφ 

παράξενοσ για να τον καταλάβει το Κακό. 

Αλλά δεν μου ζδωςε τθ δφναμθ τθσ. Το κατάλαβα όταν ζπιαςα το 

πρϊτο ακόρντο. Ζνα απλό Ντο ιταν, αλλά ακοφςτθκε με τρίξιμο. 

Θ Καλαμαηοφ, εκεί μπροςτά ςτο χαμό τθσ, είχε γίνει μια κανονικι 

κικάρα. Μςωσ να το ζκανε για να με εκδικθκεί. Οπότε ζπρεπε να 

παίξω ζτςι όπωσ ιξερα, κι ό,τι ιξερα. Δεν είχα να περιμζνω για 

βοικεια από πουκενά. Οφτε κεόσ οφτε διάβολοσ. Τουβαλοφ. 

Κι θ αλικεια είναι ότι μου άρεςε αυτό. Ιμουν εγϊ. Μπορεί να 

ιμουν τρελόσ και μόνοσ, αλλά ιμουν εγϊ. Κι ικελα να παίξω ζνα 

εφκολο τραγοφδι για τθν αγάπθ. Χωρίσ παράξενα ακόρντα και 

πολφπλοκα ςόλο. Ναι, κάτι απλό. Γιατί θ αγάπθ είναι απλι. Ζπιαςα 

εκείνο που είχε γράψει ο Κωμόπουλοσ, ο ςκθνοκζτθσ. και 

τραγουδοφςε ο Ραφλοσ. 

Ξεκίνθςα να παίηω το Να μ’ αγαπάσ. 

Κι ίςωσ να ιταν πράγματι πζντε το πρωί, ς’ εκείνθ τθ μεριά του 

Ειρθνικοφ, ςτον άδειο πυκμζνα μιασ επερχόμενθσ καταςτροφισ, 

δίπλα ς’ ζναν λευκό καρχαρία που λίγο θρζμθςε ςαν ξεκίνθςα να 

τραγουδϊ τουσ ςτίχουσ: 

«Σου γράφω πάλι από ανάγκθ 

θ ϊρα πζντε το πρωί 

το μόνο πράγμα που ζχει μείνει 

όρκιο ςτον κόςμο είςαι ‘ςυ. 

Τι να τισ κάνω τισ τιμζσ τουσ; 

Τα λόγια τα κεατρικά, 
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μεσ ςτθν οκόνθ του μυαλοφ μου, 

ψεφτικα είδωλα νεκρά. 

Να μ’ αγαπάσ, 

όςο μπορείσ, 

να μ’ αγαπάσ.» 

~~~~ 

Δεν πρόλαβα να τραγουδιςω τθ δεφτερθ ςτροφι. Κακϊσ τζλειωνα 

το ρεφραίν είδα τον γκρεμό να ζρχεται, τον Ωκεανό που κακόλου 

Ειρθνικόσ δεν ιταν να επιςτρζφει, το Τζλοσ του Κόςμου. 

Άφθςα τθν Καλαμαηοφ ςτθν άκρθ. Τθ χάιδεψα. Δεν ιταν κακι, 

αντικείμενο τθσ κακίασ ιταν, ποτζ δεν κα μποροφςε ν’ αποκτιςει 

τθν ελευκερία τθσ τρζλασ. 

Το ςκυλόψαρο δίπλα μου χοροπθδοφςε πια, άκουγε τθ ηωι να 

ζρχεται πίςω. 

Κι ζπειτα γφριςε θ κάλαςςα, ο γκρεμόσ ζπεςε ςτον τρελό. 

~~~~~ 

Μςωσ να ιταν ωραίο να ζχω επιηιςει. Το πιο ωραίο ιταν ότι είχα 

ηιςει. 

Είναι ανϊφελο να μετράμε ςε χρόνια και ςε μζρεσ. Πλα περνάνε. Θ 

ηωι είναι maya. Πςα χρόνια θμερολογιακά και να ηιςεισ, αυτά που 

νιϊκεισ είναι ςθμαντικά. 

Τι μετράει; Ο κεόσ κι θ αρετι; Ο διάβολοσ κι θ αμαρτία; Το ηεν κι θ 

ιςορροπία; 

Πλα είναι αλθκινά, αλλά τίποτα δεν είναι ςτο τζλοσ. Πλα είναι ιερά, 

όμωσ όλα επιτρζπονται. 

Κακϊσ με ζπνιγε το τςουνάμι, που είναι ςαν να πζφτει πάνω ςου 

διάφανθ χιονοςτιβάδα, δεν λυπικθκα. Το νερό με πιγαινε πάνω 

κάτω, γφρω γφρω, ιταν λιγάκι ςαν λοφνα παρκ, χαροφμενοσ 

κάνατοσ, κι είχα πιάςει τθν Καλαμαηοφ, για παρθγοριά,  και για να 

βεβαιωκϊ ότι κα καταςτραφεί μαηί μου. 

Με κλειςτά τα μάτια και το ςτόμα ζπεςα ςτον γκρεμό. Ο Τρελόσ τθσ 

Ταρϊ ζπεςε ςτον γκρεμό ι μπορεί να είχε πζςει ο γκρεμόσ μζςα του. 
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Αυτό ιταν το Τζλοσ του Κόςμου. Ο κάνατοσ μου ιταν το Τζλοσ του 

Κόςμου. Γιατί οι άνκρωποι κα ςυνζχιηαν ν’ αγαπάνε και να τρϊνε 

παγωτά. Αλλά εγϊ δεν κα ιμουν. 

Κακϊσ χανόμουν άκουγα τον Sting να τραγουδάει 

He's the hero of the day 

It takes a man to suffer ignorance and smile 

Be yourself no matter what they say 

Και χαμογελοφςα.  

Είναι ωραίο να χάνεςαι ζτςι. Χαμογελϊντασ. 

 

~~~~~~~{7}~~~~~~~ 

 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Νθςιά τθσ Αυγισ, νιςοι Μάρςαλ, Ειρθνικόσ Ωκεανόσ 

 

Ο Αμάτα ζφαγε το χαςτοφκι απ’ τον πατζρα του. Δεν μίλθςε. Κι θ 

μάνα του δεν είχε μιλιςει. Νόμιηε ότι κα τον υπεραςπιηόταν. Ράντα 

το ίδιο νόμιηε, αλλά εκείνθ ποτζ δεν είπε κάτι. Βγικε απ’ το ςπίτι 

χωρίσ να κλάψει. Είχε ςταματιςει να κλαίει πριν καιρό. 

Κατζβθκε ςτθν παραλία. Το τςουνάμι είχε ςκάςει ςτο Τουβαλοφ τθν 

προθγοφμενθ μζρα, το είχαν δει ςτισ ειδιςεισ. Στα νθςιά Μάρςαλ 

ζφταςαν τα απομεινάρια τθσ βίασ, κφματα τυφϊνα, κακόλου 

πρωτόγνωρα για το νθςί. Άλλωςτε εκεί ιξεραν κι από πυρθνικζσ 

εκριξεισ. Τι να ςου κάνει το τςουνάμι; 

Ρερπατοφςε και κλωτςοφςε τα βότςαλα ςτο νερό. Ζφαγε ξφλο πάλι. 

Γιατί; Ο Αμάτα δεν μποροφςε τ’ αγγλικά, δεν μποροφςε το ςχολείο. 

Δεν μποροφςε τουσ ςυμμακθτζσ του.  

Ιξερε πωσ είχε πρόβλθμα.  

Του το είχε πει ο δάςκαλοσ: «Ζχεισ πρόβλθμα». 

Το είχε πει ςτον πατζρα του: «Ο Αμάτα ζχει πρόβλθμα». 

Του το ζλεγαν και τα παιδιά ςτο ςχολείο: «Ζχεισ πρόβλθμα». 
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Αλλά εκείνοσ αιςκανόταν μια χαρά. Μιπωσ είχαν οι άλλοι 

πρόβλθμα; Δεν του άρεςε το μζροσ τουσ. Σε κανζναν δεν άρεςε, 

αλλά εκείνοσ κα ζφευγε. Ραλιότερα λυπόταν τθ μθτζρα του. Μετά 

τθν ξεπζραςε κι εκείνθ. Δεν ζκανε τίποτα να τον υπεραςπιςτεί. Μόνο 

κοιτοφςε με τα κλιμμζνα μάτια τθσ. Δεν τον ζνοιαηε, ζπρεπε να 

φφγει. 

Ριγε λίγο πιο μακριά από εκεί που ςυνικιηε. Ρζραςε τθ ςτροφι, 

εκεί όπου γυρνοφςε θ παραλία προσ τα νότια. Είδε τα ςκουπίδια απ’ 

το τςουνάμι ςτθν παραλία. Οι τυφϊνεσ πάντα ζφερναν πράγμα, 

αλλά το τςουνάμι ιταν ςαν χριςτουγεννιάτικο δϊρο. 

Κι άλλοι κάτοικοι ιταν κατζβει να μαηζψουν. Θ χϊρα ιταν φτωχι, 

ηοφςε ςαν επαίτθσ των ΘΡΑ, που τουσ αποηθμίωναν για τισ 

πυρθνικζσ δοκιμζσ. Και φυςικά τουσ ζδιναν ελάχιςτα. 

Κάποιοι μάηευαν τα ψάρια που είχε βγάλει το νερό. Ζνα γιγάντιο 

κράψαλο, πάνω από τρία μζτρα μακρφ, κουνιόταν ακόμα όταν 

ζπεςαν πάνω του με ματςζτεσ να το κόψουν για να το κάνουν 

παςτό. 

Άλλοι μάηευαν τα ξφλα. Είτε κορμοφσ δζντρου και κλαδιά είτε 

απομεινάρια απ’ τα ςπίτια των Τουβαλιανϊν, κα χρθςίμευαν για 

οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

Τα πτϊματα που ξεβράηονταν τα ςτοίβαηαν ςε μια άκρθ για να τα 

κάψουν όλα μαηί. 

Ο Αμάτα πιγε παρακάτω. Δεν τουσ άντεχε τουσ ανκρϊπουσ, δεν 

μποροφςε να είναι κοντά τουσ, του προκαλοφςαν δυςφορία. Στθν 

άκρθ τθσ νότιασ παραλίασ είδε ζνα ωραίο ξφλο να επιπλζει, 

φουςκωτό και λαμπερό. Τον τράβθξε από μακριά, κατάλαβε ότι ιταν 

κάτι ξεχωριςτό. 

Μπικε με τα γόνατα ωσ το νερό να το περιμζνει. Το είδε να πθγαίνει 

προσ τουσ άλλουσ. Βοφτθξε μζςα ολόκλθροσ –κι ασ ζτρωγε ξφλο απ’ 

τον πατζρα πάλι. 

Το ζπιαςε. Τθν ζπιαςε. Ιταν μια κικάρα.  

Βγικε ζξω και πιγε όςο πιο κρυφά μποροφςε ςτο καταφφγιο του. 

Είχε φτιάξει ζνα χαηό μζροσ, κάτι ςαν ςπθλιά. Ιταν δικό του, κανείσ 

άλλοσ δεν ζμπαινε εκεί. 
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Σκοφπιςε τθν κικάρα, τθν ςτζγνωςε όςο καλφτερα μποροφςε. Μετά 

τθν κράτθςε ζτςι όπωσ τθν κρατοφςε ο Βαςιλιάσ. Κοίταξε τθν αφίςα 

που είχε ςτο καταφφγιο του.  

Δεν είχε κάνει ποτζ μακιματα μουςικισ, οφτε είχε πιάςει κικάρα. 

Ιξερε πϊσ γίνεται μόνο γιατί κάποιοσ Αμερικανόσ ςτρατιϊτθσ του 

είχε δϊςει ζνα περιοδικό Rolling Stone, που είχε αφίςα τον Ζλβισ με 

τθ κρυλικι Gibson  J-200. 

Είχε ακοφςει τθ μουςικι του Βαςιλιά, όλοι τθν ιξεραν. 

Χτφπθςε τισ χορδζσ ςτθν τφχθ. Ακοφςτθκαν τζλεια. Τισ ξαναχτφπθςε. 

Ακόμα καλφτερα. Ξεκίνθςε να βαράει ςτθν τφχθ, μπικε ζνα τζλειο 

ροκ εν ρολ.  

Θ Καλαμαηοφ ποτζ δεν ζκανε λάκοσ. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 




