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Jingle bells

1.

Η σύλληψη

Κρυμμένες  στο  υγρό  σκοτάδι  οι  αναπνοές  ντύνονται  ψίθυροι
λησμονώντας για λίγο την ενοχή. Το παρελθόν και το μέλλον της στενάχωρης
κάμαρας  εξαφανίζονται  μέσα  στον  ιονισμένο  χυλό  των  ενστίκτων  και  των
ονείρων.  Μονάχα οι  τάβλες  που συγκρατούν το στρώμα της κλίνης  τρίζουν
ρυθμικά, υποδηλώνοντας την ελάχιστη σημασία της ως τόπος συνεύρεσης. 

Τα  πέταλα  του  λουλουδιού  ανοίγουν  και  ο  στήμονας  παλινδρομεί
αναποφάσιστος  μέσα  στο  μεθυστικό  άρωμά  του.  Η  υγρή  γύρη  του  ανθήρα
αφήνεται στο στίγμα και κατρακυλά σαν ποτάμι προς την ωοθήκη του άνθους.
Το  ωμό,  αγνό  πάθος,  καταλαγιάζει.  Το  φως  και  οι  τύψεις  επιστρέφουν
δριμύτερα στο δωμάτιο και επιτίθενται στα αγκαλιασμένα σώματα. 

2.

Η γέννηση

 Γύρω στα μεσάνυχτα,  το αμνιακό υγρό θα μουσκέψει  τα σκέλια της
γυναίκας σημαίνοντας την άφιξη του βρέφους. Προηγουμένως, κανένα άστρο
δεν έλαμψε παραπάνω από ό,τι του αναλογούσε στον θολό ουρανό της πόλης.
Ούτε κάποιος κομήτης διέσχισε την νύχτα από άκρη σε άκρη, ούτε η Αφροδίτη,
ο Άρης ή ακόμα και ο Δίας, εντυπωσίασαν ιδιαίτερα με την παρουσία τους στο
στερέωμα. 

Το ανήσυχο βλέμμα της αποστρέφεται τους προβολείς του χειρουργείου
και  πέφτει  πάνω  στα  λευκά  πλακάκια  της  αίθουσας.  Ανάσες,  σφίξιμο  του
κορμού και πόνος. Όλα τα εκτελεί και τα ανέχεται μηχανικά. Έχει μεγαλύτερες
σκοτούρες στο μυαλό της. Ο άντρας της κρατά το χέρι με τα μάτια καρφωμένα
στο δάπεδο. Που και που αναστενάζει ανυπόμονα. 
-Να την χαίρεστε! 
-Ήταν ατύχημα, είναι η φράση που κοντοστέκεται ανείπωτη σαν κόμπος στον
λαιμό του Τζόζεφ.

Η φωνή της νοσοκόμας δεν καταφέρνει να ταράξει τα παγωμένα γονικά
πρόσωπα ούτε και να καλύψει το κλάμα του μωρού. Το αντρόγυνο κοιτάζει τον
καρπό του, βουβό. Ύστερα ανοίγει τα τέσσερα χέρια του και τον αγκαλιάζει με
την αγχωμένη του αγάπη. Κανείς από τους δύο δεν κοιτά το παιδί στα μάτια. 
-Πότε λες να της το πούμε;
-Τρελάθηκες; Είναι πολύ νωρίς για να το συζητήσουμε, αυτό.   
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-Πρέπει να το σκεφτούμε, όμως.
-Πρέπει; Είσαι σίγουρη;
-Μα δεν οφείλει να γνωρίζει;
-Θέλει δεν θέλει θα το μάθει. Ας μην βιαζόμαστε. Θα τα βρει όλα μπροστά της,
άλλωστε.
-Πού;
-Παντού.
-Ίσως  και  να  έχεις  δίκιο.  Ίσως  πάλι  να  είμαστε  τυχεροί  και  να  μην  την
αντιληφθούν.
-Αποκλείεται, Μαρία.
-Μα πώς είσαι τόσο σίγουρος;
-Πρέπει να ξεκουραστείς, αγάπη μου. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε γι’ αυτό.
-Εμείς φταίμε.
-Μετάνιωσες κι εσύ;

3.

Η επίσημη καταχώρηση της ύπαρξης

Ο Γκασπάρ  πατά απότομα το  γκάζι  μέχρι  το  τέρμα του.  Η μηχανή
γρυλλίζει  σαν  καμήλα  δυσαρεστημένη  με  τα  γούστα  του  αναβάτη  της.  Η
διθέσια, κίτρινη lotus κολλά την πλάτη και τον αυχένα του πάνω στο δερμάτινο
κάθισμα, καθώς επιταχύνει πάνω στο οδόστρωμα της παραλιακής λεωφόρου.
Τα ασθενικά φοινικόδεντρα που στεφανώνουν την διαδρομή της, μοιάζουν με
σκιές γιγάντων, έρμαιων του πρωινού αέρα. 

 Θα χαιρετίσει τον υπάλληλο του parking με ένα και μόνο νεύμα και
αφού σταθμεύσει έξω από το τραπεζικό μέγαρο θα κολλήσει το κεφάλι του στο
τιμόνι, γυρεύοντας δύναμη για να σταθεί στα πόδια του. Ο ήλιος τον καίει πίσω
απ’ τα τζάμια και ο ιδρώτας που αναβλύζει από κάθε του πόρο, μυρίζει αλκοόλ
και γυναικεία αρώματα. Ένα μπουκαλάκι νερό fiji θα κατέβει γρήγορα στον
ουρανίσκο του και θα εξέλθει σχεδόν αμέσως από το δέρμα του ανακατεμένο
με οινόπνευμα. 

Ο Γκασπάρ  θα  κοντοσταθεί  μπροστά στην  είσοδο.  Θα καταπιεί  δυο
τσίχλες  με  γεύση  μέντα  κάτω  από  την  επιγραφή  του  γυάλινου  κτίσματος.
“Gold, Myrrh and Incense-Banking and Investements”. Οι ηλεκτρονικές θύρες
ανοίγουν και στον μεθυσμένο νου του στροβιλίζονται οι διαχρονικές αξίες των
συμβολισμών. Στα τέλη του εικοστού πρώτου αιώνα, ο μύρος και το λιβάνι,
που κάποτε ήταν πολύτιμα σαν  το ασήμι, δεν είχαν καμιά αξία. Όμως ένας
χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν θα είχε ποτέ την ίδια απήχηση στα μυαλά
των πελατών του, αν το όνομά του ήταν μια και μόνο λέξη. Το όνομα ενός
πολύτιμου μετάλλου. 
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Χρυσός, σμύρνα και λιβάνι. Πόσο ανακουφίζονταν οι άνθρωποι, όταν οι
ηγέτες του γένους τους πόνταραν τις οικονομίες τους και τους κόπους τους σε
κάτι  τόσο ευωδιαστό, ευλαβές και ποιητικό! Έναν συνδυασμό ξεδιάντροπου
υλισμού και λυρικού ιδεαλισμού σε απόλυτη ισορροπία.

 Με  τα  πόδια  πάνω  στο  γραφείο  και  το  κεφάλι  ζαλισμένο  από  την
βραδινή κραιπάλη, η θέα των αφρισμένων κυμάτων στον ορίζοντα ανακατεύει
το στομάχι του. Το τηλέφωνο ξαφνικά του τρυπά τα αυτιά καλώντας τον να
επιστρέψει στα καθήκοντά του. Εκνευρισμένος από τον επίμονο, μονότονο ήχο,
ξηλώνει με μια κίνηση όλα τα καλώδια που τον συνδέουν με τον έξω κόσμο.
Ύστερα βουτά στον καναπέ του και ρεμβάζει τα αρρωστιάρικα συννεφάκια του
πρωινού  που  διαλύονται  ανεπαίσθητα  μέσα  στο  χλωμό  γαλάζιο  του
μητροπολιτικού  θόλου.  Τα  βλέφαρά  του  κλείνουν  σιγά-σιγά  ενώ  κείτεται
ανάσκελα και ξύνει αυτάρεσκα και νανουριστικά τους εξουθενωμένους, από τα
προπληρωμένα όργια, όρχεις του.

Η πόρτα του γραφείου χτυπά. Ο Γκασπάρ αισθάνεται ανίκανος ακόμα
και να βρίσει τον εισβολέα. Αρκείται σε ένα σαλιάρικο, βραχνό επιφώνημα για
να επιβεβαιώσει  την φυσική παρουσία του στο γραφείο.  Ο Μελχιώρ,  με το
ατσαλάκωτο μαύρο κουστούμι και την αταίριαστη πράσινη γραβάτα, περπατά
στις μύτες γύρω του, ξύνοντας το κεφάλι του. 
-Τι θες πάλι;, ενώ το χέρι του σπουδαίου ανδρός, συνεχίζει να τρίβεται πάνω
στον καβάλο του παντελονιού του.
-Δεν θα σε κουράσω, Γκασπάρ. Μόνο κάτι υπογραφούλες, χρειάζομαι.
-Άσε τα πάνω στο γραφείο και θα σε φωνάξω εγώ.
-Δυστυχώς, επείγουν. 
-Και η ησυχία μου, επείγει.
-Γκασπάρ,  τις χρειάζομαι για τα καινούρια μας μέλη. Θες να σε βοηθήσω;
-Γιατί να μην θέλω, Μελχιώρ;
-Άσε τα υπόλοιπα πάνω μου, τότε.

Ο Μελχιώρ σκύβει στο προσκεφάλι του ημιλιπόθυμου CEO manager
και  βάζει  την  πένα  στο  χέρι  του.  Έπειτα,  σαν  να  είναι  ο  εμψυχωτής  μιας
άβουλης μαριονέτας, κατευθύνει τα δάχτυλα του προϊσταμένου του πάνω στα
έγγραφα  και  αποσπά  τις  μουτζουρωμένες,τρεμουλιαστές  υπογραφές  του.
Ξύνοντας πάλι το κεφάλι του θα αποχωρήσει από το δωμάτιο ακούγοντας τα
ροχαλητά του Γκασπάρ.

Στην  τεράστια  αίθουσα  του  τρίτου  ορόφου,  τα  πληκτρολόγια
συντονίζονται με τους χτύπους των τηλεφώνων, αναπαράγοντας την εταιρική
μελωδία  της  καινούριας  μέρας.  Τα  χαμηλά  χωρίσματα   από γαλαζοπράσινη
μελαμίνη κρατούν τους υπαλλήλους μακριά από οποιαδήποτε οπτική επαφή.
Μόνο  μια  ταμπέλα  πάνω  από  το  κεφάλι  του  μυωπικού  άνδρα  διαχέει  την
αφηρημένη  σοφία  της  στον  χώρο.  “Ενσυναίσθηση  είναι  το  κλειδί  για  κάθε
κλειστή πόρτα”.  Τρέχα, γύρευε...Τα γυαλιά του υπαλλήλου που χοροπηδούν,
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καθώς  το  χαμηλόβαθμο  στέλεχος  ξύνει  την  μύτη  του,  παραμορφώνουν  τα
γράμματα της κάνοντας τα θαμπά και δυσανάγνωστα. Ο Βαλτάσαρ ξεκολλά
από  το  δέρμα  του  τις  κιτρινισμένες  μασχάλες  του  κάποτε  ολόλευκού  του
πουκάμισου και απομακρύνει από το μέτωπό του την λαδωμένη του φράντζα.
Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, πια. Έχει αφεθεί στο έλεος της ρουτίνας του. Ο
εταιρικός  ψυχαναλυτής  είχε  επισημάνει  πως  βρίσκεται  στα  πρόθυρα  της
κατάθλιψης.

 Οι  αθάνατοι  μάγοι,  κάποτε  ήταν  σοφοί  αστρολόγοι.  Οι  άνθρωποι
κρέμονταν από τις γνώσεις και τα χείλη τους για να μάθουν το μέλλον τους και
να εξηγήσουν τις συμφορές που τους έβρισκαν. Οι επιστήμες, οι εξελιγμένες
μέθοδοι  μηχανογράφησης,  η  γραφειοκρατία  και  η  κατακόρυφη  πτώση  της
χρηματιστηριακής αξίας του μύρου όμως, έχουν μετατρέψει τον Βαλτάσαρ σε
απλό τραπεζικό κλητήρα. Το λιβάνι τουλάχιστον, σύμβολο του Μελχιώρ, κρατά
ακόμα  τον  μυσταγωγικό  χαρακτήρα  του  στις  συνειδήσεις  των  ένθεων
ανθρώπων και τα καντήλια των ιερέων.
-Είσαι έτοιμος, Βαλτάσαρ;
-Μάλιστα, επίτροπε.
-Μην με λες επίτροπο. Δεν αντέχω άλλο την ψυχρότητά σου, λέει ο Μελχιώρ
χαϊδεύοντας απαλά την πλάτη του κλητήρα. Το αδιάκριτο βλέμμα μιας νεαρής
τηλεφωνήτριας θα τον ωθήσει να κάνει ένα βήμα πίσω.
-Μπορείς να ξεκινήσεις τις αποστολές στους παραλήπτες, Βαλτάσαρ.

Τα έντυπα γλιστρούν από τα χέρια του Μελχιώρ πάνω στην σκονισμένη
επιφάνεια  του  επίπλου.  Οι  επιστολές  θα  κλειστούν  σε  φακέλους  και  θα
ταχυδρομηθούν στους ενδιαφερόμενους την ίδια ημέρα. 

Το βρέφος κοιμάται ήσυχο, βυθισμένο στην άγνοια για το χρέος του που
συνεχώς  μεγαλώνει,  σαν  δράκος  που  τρέφεται  εξαργυρώνοντας  κάθε  του
όνειρο.  Τα φορτηγά που περνούν έξω από την λασπωμένη αυλή της παλιάς
μονοκατοικίας δεν το ενοχλούν πια, τα βράδια. Η μητέρα του χαρίζει ένα θερμό
φιλί στο μικρό του μέτωπο, ισιώνει τα ιδρωμένα του τσουλούφια με τα χάδια
της και έπειτα αποχωρεί σιωπηλά από την κάμαρα. Ο άντρας στην κουζίνα την
περιμένει ανυπόμονος, κρατώντας τον φάκελο.
-Τον άνοιξες;
-Ναι.
-Πώς μας βρήκαν τόσο γρήγορα;
-Στο είχα πει πως θα την αντιληφθούν, αμέσως.
-Δεν ξέρεις πόσο με εκνευρίζει αυτή η σιγουριά σου.
-Δεν θα με ρωτήσεις πόσα της ζητάνε;
-Πόσα;
-Σαράντα πέντε χιλιάδες δηνάρια.
-Μα γιατί;
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-Τα κυμαινόμενα επιτόκια ανέβηκαν πάλι.
-Μα πώς θα καταφέρει να τους ξεχρεώσει;
-Θα βρει τον δρόμο της...
-Πώς θα της το πούμε;
-Έχουμε καιρό, μπροστά μας. 
-Δεν θα αντέξω να της εξομολογηθώ την αλήθεια.
-Μην ανησυχείς Μαρία. Άλλωστε υπάρχουν κι άλλοι να την ενημερώσουν για
τις υποθέσεις της. 
-Ποιοι;
-Ξέρω  εγώ;  Οι  δάσκαλοι,  ο  παπάς,  η  τηλεόραση,  το  internet.  Κάποιος  θα
βρεθεί...

4.
Τα πρώτα χρόνια

Η  πομπή  κυλούσε  πάνω  στην  βραδινή  λεωφόρο,  ανενόχλητη.  Το
σβησμένο  σούρουπο  τσουλούσε  στην  επιφάνεια  της  θάλασσας  και
καθρεπτιζόταν  ξεθυμασμένο  πάνω  στα  φιμέ  τζάμια  των  αυτοκινήτων.  Οι
μοτοσικλετιστές   που  προπορεύονταν  φρόντιζαν  να  ακυρώνουν  για  όσο
χρειαζόταν την εξουσία κάθε φωτεινού σηματοδότη που έβρισκαν στο διάβα
τους.  Με  αυτόν  τον  τρόπο   εξασφάλιζαν  την  προτεραιότητα  του  ηγεμόνα
απέναντι στους υπηκόους του.

 Μέσα  στα  πολυτελή  αυτοκίνητά,  οι  σωματοφύλακες  γέμιζαν  με
ψίχουλα τα καστόρινα καθίσματα, μασουλώντας σάντουιτς. Σαν έφτασαν στον
προορισμό τους,  τέσσερις  άντρες  πλαισίωσαν την λιμουζίνα  του Ηρώδη.  Ό
ένας  άνοιξε  την  πόρτα  του  οχήματος.  Ο  ηγέτης  ξεπρόβαλλε  και  αφού
ανασήκωσε το παντελόνι του ρουφώντας την κοιλιά του, τους κοίταξε ράθυμα
και συνέχισαν όλοι μαζί τον δρόμο τους προς την είσοδο.

Ο Γκασπάρ  μπεκρόπινε  στο  σαλόνι  της  έπαυλης,  συντροφιά  με  δυο
ημίγυμνες καλλονές. 
-Μα τι έγινε, πάλι; 
-Τίποτα το ιδιαίτερο, Ηρώδη. Διαδικαστικό είναι το ζήτημα.
-Μα εσύ ζητάς τα τριπλά! Πώς να τους καθησυχάσω; Το πολιτικό κόστος στις
εκλογές θα είναι τεράστιο! 
-Να σου συστήσω την Σόνια και την Μιρέλα. Πώς σου φαίνονται; Δεν είναι
αξιαγάπητες;
-Θέλεις να μου εξηγήσεις πρώτα;
-Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς αν ακούσεις την συμβουλή μου. 
-Είμαι όλος αυτιά.
-Καταρχάς  φίλε  μου,  μην  ανησυχείς.  Η  προμήθειά  σου  θα  διπλασιαστεί.
Επιπλέον θέλω να ξέρεις πως προς το παρόν δεν θα σε ενοχλήσει ο όχλος. Το
καινούριο χρέος θα μετακυλιστεί εξολοκλήρου στις επόμενες γενιές και κυρίως
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σε όσους είναι τώρα έως δύο ετών. Έχεις αρκετό χρόνο λοιπόν να σκεφτείς τι
θα κάνεις.
-Σαν τι να κάνω, δηλαδή;
-Αυτό θα το συζητήσεις με τους συμβούλους μου. Έλα μωρέ. Ξέρεις τώρα, τι
χρειάζεται. Δεν είσαι και πρωτάρης. Καινούρια σώματα ασφαλείας, καταγραφή
προσωπικών  δεδομένων  των  μαθητών,  ντρόγκες,  ξενοφοβία  και  όλες  τις
κλασικές  μαλακίες.  Θα  σπάσεις  τον  τσαμπουκά  στα  κωλόπαιδα  και  θα  τα
βάλεις να τρώγονται μεταξύ τους.
-Μάλιστα...Και η προμήθειά μου θα διπλασιαστεί, έτσι;
-Φυσικά.
-Ωραία. Εντάξει. Να μην ανησυχώ, δηλαδή;
-Θα τα φροντίσουμε όλα, εμείς. Πότε σε αφήσαμε ξεκρέμαστο;
-Έχεις  δίκιο.  Αλλά  πρέπει  να  καταλάβεις  και  την  θέση  μου.  Λοιπόν,  σε
καληνυχτώ.
-Μα που πας; Δεν ψήνεσαι για καμιά παρτουζίτσα;
-Όχι, σήμερα Γκασπάρ. Έχω οικογενειακό γύρισμα για τηλεοπτικό μαγκαζίνο.
Κάποια άλλη φορά.
-Όπως θες.

Σε τίποτα δεν φαινόταν να ξεχωρίζει εκείνο το παιδί  από τα υπόλοιπα.
Αντίθετα άργησε να περπατήσει στα δυο του πόδια, ενώ ακόμα και όταν το
κατάφερε επέμενε να περιφέρεται την περισσότερη ώρα μπουσουλώντας. Σαν
να  προτιμούσε  να  συναναστρέφεται  περισσότερο  με  τις  γάτες  που
μπαινόβγαιναν στην μικρή αυλή από ότι να γυροφέρνει ανάμεσα στους γονείς
της, οι οποίοι συνεχώς καυγάδιζαν. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που η Κάθυ
καθυστέρησε και να μιλήσει ντύνοντας την φωνή της με τις λέξεις του θυμού
τους.

Τα πρώτα χρόνια στο σχολείο ήταν σχεδόν αδιάφορη και ίσως τα μόνα
πράγματα που έμαθε εκεί ήταν να μην ξύνει την μύτη της, να μην τρώει τα
νύχια της και να μην νιαουρίζει δυνατά όταν βαριέται. 

Συνεχώς χαμένη σε παράξενες  σκέψεις  και  οράματα με εκρήξεις  και
πυροτεχνήματα-λουλούδια  που  φύτρωναν  στον  νυχτερινό  ουρανό,
σκουντουφλούσε  σε  καθετί  στο  διάβα  της  και  γελούσε  έπειτα  δυνατά,
αντιμέτωπη με τις μελανιές που χάριζε απλόχερα η αφηρημάδα στο σώμα της. 

Η κόρη του Τζόζεφ και της Μαρίας δεν σαγήνεψε μέχρι τα δώδεκά της
έτη με τα θεόσταλτα λόγια της κανένα σώμα ιερέων και γραμματιζούμενων έξω
από κάποιον μεγαλοπρεπή ναό. Δεν έπραξε ποτέ κανένα θαύμα. Θαύμα ήταν
ίσως που είχε γλιτώσει από την επίμονη περιέργειά της για τον ηλεκτρισμό.
Κάποτε έφτιαξε ένα τρενάκι από φρούτα κι ύστερα το συνέδεσε με δυο χάλκινα
σύρματα στην πρίζα, προκαλώντας βραχυκύκλωμα σε ολόκληρη την συνοικία.
Εκείνη παρέμεινε τότε ατάραχη, οκλαδόν, μαγεμένη από τους σπινθήρες και
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την  μυρωδιά  του  καμένου  μήλου,  το  οποίο  παρίστανε  την  μηχανή  της
αμαξοστοιχίας  της.  Από  τα  παραπάνω  λοιπόν,  εύκολα  θα  μπορούσε  να
συμπεράνει κανείς πως ο κόσμος των αρσενικών Λυτρωτών δεν θα μπορούσε
να περιμένει την σωτηρία του από ένα κοριτσάκι με το όνομα Κάθυ, που αντί
να περνά τον χρόνο του δοκιμάζοντας ρούχα στις κούκλες του, αρεσκόταν να
παίζει με καλώδια και κατσαβίδια. 

Όλα συνηγορούσαν πως η ύπαρξή της θα περνούσε απαρατήρητη, σαν
ένα ακόμα όνομα στα μητρώα κάποιου ηλεκτρονικού ληξιαρχείου, μέχρι που
μια  βροχερή  μέρα  γεμάτη  κεραυνούς  συναντήθηκε  στην  αίθουσα  ένός
ασήμαντου γυμνασίου της Νέας  Αλεξάνδρειας με τους νόμους του Ομ και του
Φάραντεϊ για τα ηλεκτρικά πεδία...

5.

Οι 13 απόστολοι μιας αδιανόητης ελευθερίας

Ο Ηρώδης ξεψυχά ήσυχα πάνω στο κρεβάτι του. Ο συνονόματος γιος
του,  που  προς  το  παρόν,  λόγω  των  ανεξακρίβωτων,  παλαιών  φημών  περί
πιθανής  νοθείας   του  γαλάζιου  αίματος  του  οίκου  με  αυτό  μιας  τσαχπίνας
οικιακής οικονόμου, μας διαφεύγει αν είναι ο πέμπτος ή ο έκτος στην σειρά
διάδοχος της δυναστείας, αναστενάζει με ανακούφιση. Ο λιγνός μεσήλικας που
προσέχει  την  διατροφή  του  και  αποφεύγει  τις  κραιπάλες  του  πατέρα  του,
εκτελεί  πλέον  ο  ίδιος  χρέη  εκλεγμένου  πρωθυπουργού  συνεχίζοντας  την
παράδοση. 

Ο υιός, ο εκλεκτός, θα αφήσει για λίγα λεπτά το πτώμα να ξεκινήσει
δίχως  συντροφιά  την  αποσύνθεσή  του  και  έπειτα  θα  επιστρέψει  κοντά  του
συνοδευόμενος  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  οικογένειας  και  μια  ντουζίνα
φωτορεπόρτερ. Τα φλας θα κάνουν την νύχτα μέρα στο ημιφωτισμένο δωμάτιο.
Ο πρωθυπουργός,  κοιτάζοντας  τους  δημοσιογράφους  να  απαθανατίζουν  την
σπάνια στιγμή, κλείνει τα μάτια του γέροντα πνίγοντας ένα “επιτέλους” στο
λαρύγγι  του.  Η  δημοσίευση  των  εικόνων  του  οικογενειακού  δράματος  στα
social media θα ανεβάσει μέσα σε λίγα λεπτά την δημοτικότητά του κατά δέκα
μονάδες  γενικά  στο  πόπολο  και  κατά  είκοσι  ειδικά  στους  υπέργηρους
ψηφοφόρους που φοβούνται μην πεθάνουν μόνοι.
-Τελειώνω!,  φωνάζει  ο  Γκασπάρ κι  έπειτα  από λίγο ξαπλώνει  στο πλάι  της
εξωτικής ιερόδουλης ανάβοντας ξανά το πούρο που είχε αφήσει στο τασάκι. Η
όψη του, που αχνοφαίνεται πίσω απ’ τον καπνό, είναι γαλήνια και αγέραστη
όπως αρμόζει  σε έναν αθάνατο μάγο της  οικονομίας.  Μετά από λίγα λεπτά
μοναχικής απόλαυσης θα ενοχληθεί από το ροχαλητό της μελαψής κοπέλας και
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θα την σπρώξει  άγαρμπα πάνω στα ολισθηρά,  μεταξωτά σεντόνια  προς  το
χείλος  του κρεβατιού,  υποδεικνύοντάς  της   πως η αφεντιά  του επιθυμεί  να
ξεκουμπιστεί. Ο ήχος του τηλεφώνου όμως του υπογραμμίζει πως τελικά δεν
θα  καταφέρει  να  απολαύσει  ήρεμος  την  ευωδιαστή,  ανοιξιάτικη  νύχτα.  Οι
επείγουσες ειδοποιήσεις της συσκευής προβάλλονται στην ξύλινη οροφή του
δωματίου.  Ο  Γκασπάρ  αποφασίζει  να  κρατήσει  τους  τύπους  και  ας  του
κοστίσουν λίγα λεπτά γαλήνης.
-Τα συλλυπητήριά μου, μικρέ. 
-Έλα Γκασπάρ. Κόψε την πλάκα. Κανείς δεν τον άντεχε άλλο τον γεροξεκούτη!
-Από ό,τι βλέπω πάντως, ακόμα και μετά τον θάνατό του δεν σταμάτησε να σε
καλομαθαίνει  με δωράκια.  Προηγείσαι  με 14% στις  δημοσκοπήσεις  εξαιτίας
του, δίχως να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου.
-Οι  ταραχές  στις  ανατολικές  συνοικίες  όμως  δεν  έχουν  σταματήσει.  Τα
τσογλάνια είναι τα μόνα πλάσματα που αντιδρούν στις επιπλέον περικοπές που
αφορούν το εισόδημα των γονιών τους. Και το παράξενο είναι πως ουρλιάζουν
πως  δεν  θα  σταματήσουν  αν  δεν  καταργηθούν  εντελώς  τα  χρήματα.  Οι
παιδοψυχολόγοι,  μα  και  οι  έφηβοι  πράκτορες-μαθητές  μας  ενημερώνουν
συνεχώς  πως  όλο  και  περισσότερα  παιδιά  θεωρούν  τα  ίδια  τα  δηνάρια  ως
βασική πηγή της οικογενειακής τους μιζέριας. Ένα τυφλό μίσος απέναντι στα
λεφτά έχει κυριεύσει τους ανήλικους πολίτες των ανατολικών μπλοκ. Απορώ
πως σκαρφίστηκαν κάτι  τόσο πρωτόγονο.  Κάτι  που η εκπαίδευσή τους στις
αίθουσες δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Τι σόι δεισιδαιμονία είναι αυτή; 
-Με κούρασες Ηρώδη. Αν σε φοβίζει ένα τσούρμο κωλόπαιδων τότε μάντρωσέ
τα, δίχως δεύτερη σκέψη. Απαγόρεψε την κυκλοφορία τους και δεν θα έχεις
κανένα πολιτικό κόστος αφού τα ανήλικα δεν ψηφίζουν. 
-Προς το παρόν είναι μια λύση. Όμως σε λίγα χρόνια θα πρέπει να έχουν μάθει
να αγαπούν το χρήμα για να  αποπληρώσουν το χρέος τους.
-Πως να αγαπούν κάτι που δεν έχουν;
-Μα πως μπορείς να το λες εσύ αυτό, Γκασπάρ; Είμαστε όλοι συνεργοί σε αυτή
την υπόθεση. Το κατά κεφαλή χρέος έχει φτάσει πια τα 76.000 δηνάρια για
όσους  γεννήθηκαν  κοντά  στην  νύχτα  της  μεγάλης  κατάρρευσης.  Πρέπει  να
συμμορφωθούν γρήγορα, λοιπόν. 
-Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις κούκλε και δεν με αφορούν. Ήδη σε βοήθησα
αρκετά.

Η Κάθυ κάνει ζικ-ζακ ανάμεσα στα στενά της συνοικίας αποφεύγοντας
τις φωτιές και τα μπλόκα της πάνοπλης παιδικής αστυνομίας. Αυτοκινούμενοι
κάδοι  σπουπιδιών,  με  τρελαμένα  απ’  τις  φλόγες  κυκλώματα  πλοήγησης,
ξεπετάγονται  από  τα  πεζοδρόμια.  Ξοπίσω  τους  τρέχουν  πιτσιρικάδες  που
τραγουδούν συντονισμένα “η αστυνομία δεν μας σταματά, θα κάψουμε απόψε
όλα τα λεφτά”, σαν χορωδία με γλυκές φωνούλες που ψάλλει ένα αθώο παιδικό
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άσμα.  Στην  γωνία  του  δρόμου  δυο  κοριτσάκια  κρατούν  στα  χέρια  τους
αυτοσχέδιες δάδες από τις δεσμίδες των χαρτονομισμάτων που έχουν αρπάξει
από  ένα  σπασμένο  μηχάνημα  ανάληψης.  Η  Κάθυ  παραμένει  σιωπηλή  και
σκεπτική. Κοιτάζει την έναστρη νύχτα και μια μακρινή αστραπή υπαινίσσεται
πως η λύση του προβλήματος βρίσκεται στον ουρανό και όχι στην καύση λίγων
χαρτονομισμάτων. Σκύβει και πιάνει ένα χάλκινο νόμισμα των 2 δηναρίων από
το οδόστρωμα.
-Και με αυτά τι θα κάνουμε;, αναρωτιέται ενώ ο νους της σκέφτεται πως οι
αρχές  θα  μπορούσαν  να  τυπώσουν  μέσα  σε  λίγα  λεπτά  τα  δηνάρια  που
καταστρέφουν οι συνομήλικοί της τριγύρω της. 

Πριν προλάβει  να συνεχίσει  τον  ειρμό της  οι  ένστολες  δυνάμεις  της
τάξης θα φανερωθούν μπροστά της αναγκάζοντας τα παιδιά να επιστρέψουν
σπίτια  τους,  τηρώντας  με  το  ζόρι  την  απαγόρευση  κυκλοφορίας  μετά  το
σχολείο για τους ανήλικους πολίτες της Νέας Αλεξάνδρειας.
-Πού ήσουν;, λέει η Μαρία με κατακόκκινα μάτια, σημάδι πως η μικρή μόλις
είχε διακόψει άλλον έναν καυγά.
-Ξέρεις πόσα χρωστάς;, λέει κι ο Τζόζεφ παγερά, σαν να μιλά στα έπιπλα, και
ξαπλώνει στον καναπέ.
-Να πεις στους φίλους σου πως αν συνεχίσετε έτσι κάθε βράδυ το χρέος σας θα
ξεπεράσει  το  εκατομμύριο  μέσα  σε  έναν  μήνα,  συνεχίζει  γεμάτος  ζήλια,
αντικρίζοντας καλύτερα την νεότητα που πάλλεται στα ροδαλά μάγουλα της
Κάθυ.

Το κορίτσι πηγαίνει στο δωμάτιό του, έχοντας αφήσει τους πάντες να
πιστεύουν πως σε όλη της την ζωή θα παραμείνει ανίκανη να συμμετάσχει στην
δημιουργία ενός θαύματος. Εκεί θα παραμείνει για μια ολόκληρη εβδομάδα, με
λίγα διαλείμματα φυσικά για την ανακούφιση των κατεστημένων σωματικών
αναγκών του ανθρώπινου σώματος. 

Σε  ένα  από  τα  εκατομμύρια  παιδικά  φόρουμ  του  κυβερνοχώρου
δεκατρία πιτσιρίκια γνωρίζονται  και  συνομιλούν μεταξύ τους  με αφορμή το
Βόρειο Σέλας και τις ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες. Ο Τζόζεφ και η Μαρία,
ανακουφισμένοι  που  η  Κάθυ  δεν  ξεμυτίζει  πια  μετά  απ’ το  σχολείο,  δεν
υποπτεύονται τίποτα όταν η μικρή θα αρχίσει να κουβαλά μετασχηματιστές και
πηνία  από  συσκευές  που  βρίσκει  στα  σκουπίδια  ή  κλέβει  από  αποθήκες
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όταν επιστρέφει απ’ το σχολείο και κλείνεται στο
δωμάτιό της. Η φαντασία τους δεν χωρά τα αδέξια θαύματα που σκαρφίζονται
τα  παιδιά  στις  φτωχογειτονιές  της  Νέας  Αλεξάνδρειας,  της  οικονομικής
πρωτεύουσας του κόσμου.

6.

Ο νηστικός δείπνος
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-Μου έλειψες πολύ!
-Κι  εμένα,  απαντά  ναζιάρικα  ο  Μελχιώρ,  σκαρφαλωμένος  στην  πλάτη  του
συντρόφου του. Με αργές, κυκλικές κινήσεις απλώνει τα αιθέρια έλαια μύρου
πάνω στο σκληρό του δέρμα.
-Είσαι ακόμα πολύ πιασμένος, αγάπη μου.
-Ναι...
-Και αυτή η εμμονή σου να σε πασαλείβω με μύρο ενώ στέκεσαι ακίνητος με
κάνει να ανατριχιάζω. Νιώθω σαν νεκρόφιλος!

Η  εικόνα  των  αναταραχών  στις  ανατολικές  συνοικίες  στην
ολογραμματική οθόνη έχει παραδόξως τονώσει το ενδιαφέρον του Βαλτάσαρ
για την ζωή. 
-Λες να καταφέρουν τίποτα;, ρωτά χαμηλόφωνα τον εραστή του.
-Έλα  Βαλτάσαρ,  μην  ονειροπολείς  πάλι.  Πως  να  τα  βάλουν  λίγες  χιλιάδες
πιτσιρίκια με ολόκληρο στρατό, δίχως καν την στήριξη των γονιών τους;

Μα  ο  Βαλτάσαρ  δεν  σταματά  να  ονειρεύεται  ένα  θαύμα  απ’  το
πουθενά...

“Το μήκος μιας κεραίας είναι αντιστρόφως ανάλογο με την συχνότητα
εκπομπής της”. 

Αυτή η πειραματικά επαληθευμένη διαπίστωση κυριαρχεί στην πρώτη
συνάντηση  των  13  απόστολων.  Η  πίστη  σε  αυτήν  και  σε  άλλες  παρόμοιες
αλήθειες είναι που τους κάνει να συζητούν ισότιμα μεταξύ τους, δίχως κάποιος
από αυτούς να παριστάνει τον θεόσταλτο καθοδηγητή των βημάτων τους προς
τον κοινό τελικό σκοπό. 

Τα παιδιά  συνδιαλέγονται  ήσυχα γύρω από το  τεράστιο  τραπέζι  που
βρίσκεται  στο  εστιατόριο  ενός  εγκαταλελειμμένου  εργοστασίου  ηλεκτρικών
καλωδίων,  στην  βιομηχανική  ζώνη  της  πόλης.  Ίχνος  φαγητού  ή  έστω ενός
σκεύους με αποφάγια δεν υπάρχει πουθενά. Πάνω στις σάπιες τάβλες κείτονται
μουτζουρωμένες σελίδες, κουλούρες χάλκινων συρμάτων, μετασχηματιστές και
αμέτρητα  μικρά  και  μεγάλα  πηνία.  Οι  ψίθυροι  γίνονται  μικρές  κραυγούλες
κάθε  φορά  που  η  φαντασία  ολοκληρώνει  στην  πράξη  κάποιο  σκέλος  του
μεγαλεπήβολου πλάνου των πιτσιρικάδων. Ύστερα συνεχίζουν την κουβέντα
τους με πολύ σοβαρό ύφος, όπως αρμόζει στον σχεδιασμό ενός τόσο φιλόδοξου
παιχνιδιού.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Κάθυ επιστρέφει  στο σπίτι,  διαπερνώντας
σαν  σκιά  τα  αστυνομικά  μπλόκα.  Το  χαστούκι  του  Τζόζεφ  θα  την  αφήσει
ατάραχη όπως και τα ουρλιαχτά της μάνας της. Θα δεχτεί τις “κυρώσεις” για
την αργοπορία της, αδιαμαρτύρητα . Ξαπλώνοντας στο κρεβάτι της θα κοιτάξει
για  λίγο  έξω  απ’  το  παράθυρο.  Οραματίζεται  πάλι  τα  πυροτεχνήματα-
λουλούδια στον ουρανό, πριν παραδοθεί σε έναν βαρύ λήθαργο, δίχως όνειρα.
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-Έλα να καμαρώσεις τι κατάφερες!, θα της φωνάξει ο χαιρέκακος Τζόζεφ το
πρωί και θα χαθεί αμέσως απ’ το κατώφλι της κάμαράς της.

Η εκφωνήτρια στην οθόνη του σαλονιού εξακοντίζει  ανέκφραστη τις
κατάρες της.

...Η  μεγαλύτερη  επιχείρηση  από  καταβολής  της  παιδικής  αστυνομίας
έλαβε χώρα χθες στις ανατολικές συνοικίες. Οι αρχές συνέλαβαν 700 ανήλικους
ταραχοποιούς όλων των φυλών, δίνοντας τέλος στις συγκρούσεις που μαίνονταν
για εβδομάδες. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σύσσωμη η κυβέρνηση
και  ο  πρωθυπουργός,  θέλοντας  να  επιβραβεύσουν  τους  συνεργάσιμους  με  τις
Αρχές γονείς όλων των κακοποιών στοιχείων, αποφάσισαν να αυξήσουν κατά
20%  τους  μισθούς  τους.  Το  επιπλέον  κόστος  στους  προϋπολογισμούς  των
επόμενων ετών θα το επωμιστεί εξολοκλήρου η καταραμένη γενιά ανηλίκων που
είδε το φως έως και δυο έτη πριν την νύχτα της μεγάλης κατάρρευσης. Το κατά
κεφαλή χρέος της, πλέον ανέρχεται στα 120.000 δηνάρια...
-Σε ευχαριστώ πολύ για το καλό που έκανες στην τσέπη μου, λέει με τα μάτια
του να στάζουν ειρωνεία ο πικρόχολος Τζόζεφ, κραδαίνοντας τον φάκελο του
ταχυδρομείου που στο εσωτερικό του αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ενώ η
μονίμως  άβουλη  Μαρία  παραμένει  σιωπηλή  και  ανήμπορη  να  κρίνει  αν  οι
παραπάνω ειδήσεις αποτελούν ένα καλό ή ένα κακό νέο.
-Το χρέος δεν είναι αληθινό, πατέρα, απαντά αδιάφορα η Κάθυ με το βλέμμα
της διχασμένο ανάμεσα στην λύπη και την περιφρόνηση.
-Και τι είναι αλήθεια, τότε;
-Πως το  μήκος μιας  κεραίας  είναι  αντιστρόφως ανάλογο με  την  συχνότητα
εκπομπής της.
-Ορίστε;
-Αυτή είναι όντως μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια,  πατέρα. Όλα τα άλλα είναι
απλά θεωρίες.

Η Κάθυ δεν έχει χρόνο για εξηγήσεις. Θα αρπάξει την τσάντα της και θα
αναχωρήσει για το σχολείο. 

7.

Η τέλεση του θαύματος

-Δεν  έχω χρόνο  για  τις  φοβίες  του  Ηρώδη,  Μελχιώρ.  Πες  του  πως  δεν  με
βρήκες. 
-Μα επιμένει πως είναι εξαιρετικά επείγον, Γκασπάρ. 
-Ασχολήσου εσύ μαζί του. 
-Όπως επιθυμείς.

Μα στην πραγματικότητα ούτε ο επίτροπος έχει χρόνο για χάσιμο. Ο
Βαλτάσαρ τον περιμένει στο αεροδρόμιο φορώντας ένα χαβανέζικο πουκάμισο.
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Στην βαλίτσα του έχει 5 εκατομμύρια δηνάρια σε χαρτονομίσματα των εκατό.
Δεν πρόκειται για ένα σκάνδαλο υπεξαίρεσης κεφαλαίων αφού την επιταγή έχει
υπογράψει ο ίδιος ο Γκασπάρ τον προηγούμενο μήνα, μαζί με δεκάδες άλλα
έγγραφα  τα  οποία  ποτέ  δεν  διάβασε,  ζαλισμένος  από  το  αλκόολ.  Στην
πραγματικότητα το τσεκ αφορούσε το τετραπλάσιο ποσό. Ο κλητήρας  είχε
ξοδέψει τα υπόλοιπα χρήματα πληρώνοντας τις εγγυήσεις των 700 παιδιών που
είχαν συλληφθεί στις ταραχές. 

Ο Μελχιώρ θα αλλάξει ρούχα στα εταιρικά λουτρά και θα εξέλθει από
το κτίσμα φορώντας μια καρό βερμούδα κι ένα ροζ μπλουζάκι με στάμπα τον
καταραμένο αριθμό 666. Έπειτα από λίγα μέτρα θα κάνει  μεταβολή και  θα
αντικρίσει για τελευταία φορά τα μοβ γράμματα κάτω απ’ τις τρεις καμήλες και
το άστρο του  εταιρικού λογότυπου. “Gold, Myrrh and Incense-Banking and
Investements’. 

“Η ελευθερία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά η δυνατότητα για
δράση”. 

Η Κάθυ θα ρουφήξει για μια τελευταία φορά την φράση του Ερρίκο
Μαλατέστα στην οθόνη και θα το σκάσει απ’ το παράθυρο, φορτωμένη με ένα
παραφουσκωμένο  σακίδιο  στην  πλάτη.  Στην  διαδρομή  της  προς  την
βιομηχανική ζώνη τα λόγια του θα στριφογυρνούν συνεχώς σαν γαλαξίες στο
κεφάλι  της,  μαζί  με  τον  νόμο   που  συσχετίζει  το  μήκος  κύματος  ενός
ηλεκτρομαγνητικού  σήματος  με  το  μήκος  της  κεραίας  που  το  εκπέμπει.  Σε
εμάς, τους υπόλοιπους, μας είναι αδύνατον να διανοηθούμε πως ένας φυσικός
νόμος  και  τα  λόγια  ενός  επαναστάτη  μπορούν  να  ζευγαρώσουν  γεννώντας
χειροπιαστά θαύματα μέσα στο μυαλό  ενός  παιδιού.  Το  ένστικτο  της  Κάθυ
όμως είναι βέβαιο πως η ελευθερία προσεγγίζεται με την μέθοδο της ατόπου
απαγωγής. Βγάζοντας δηλαδή πρώτα από όλα απ’ την μέση ό,τι την εμποδίζει
να την γευτεί. 

Οι πυλώνες υψηλής τάσης στέκουν σαν γιγάντια σκιάχτρα γύρω απ’ τον
κεντρικό σταθμό ηλεκτροδότησης της Νέας Αλεξάνδρειας. Τα μουγκρητά των
μετασχηματιστών  τρελαίνουν  τα  πουλιά  και  αποπροσανατολίζουν  τις
νυχτερίδες που δεν τολμούν να πλησιάσουν τις εγκαταστάσεις. 

 Το κοριτσάκι είναι κρυμμένο πίσω από τους θάμνους στην άκρη του
χωματόδρομου που κυλά παράλληλα με την δυτική περίφραξη του σταθμού. Οι
φύλακες  περιπολούν  διαρκώς  κάθε  τετραγωνικό  μέτρο  στο  εσωτερικό  της.
Ακόμα και τα πιο απρόσιτα σημεία είναι παγιδευμένα με υπέρυθρες κάμερες
παρακολούθησης. Όμως η Κάθυ δεν θέλει να εισβάλλει στον σταθμό. Θέλει
απλά να πλησιάσει τα πηνία του μετασχηματιστή υψηλής τάσης του δυτικού
τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε έναν από τους πυλώνες, λίγα μέτρα έξω από τον
καγκελόφραχτο χώρο. Θα συρθεί απαρατήρητη πάνω στο χώμα, ακριβώς κάτω
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από  τις  δέσμες  φωτός  των  περιστρεφόμενων  προβολέων  και  θα  φτάσει
ανενόχλητη μέχρι τους πρόποδες του μεταλλικού σκελετού. 

Το μουγκρητό των πηνίων μετατρέπεται πλέον σε τρέμουλο πάνω στο
σώμα της, καθώς το μικρό κορμί της συντονίζεται με το ογκώδες εξάρτημα της
κατασκευής. Ο μετασχηματιστής βρίσκεται τριάντα μέτρα πάνω απ’ το έδαφος.
Η Κάθυ ανεβαίνει προς την βάση στήριξής του, σκαρφαλώνοντας πάνω στους
ρόμβους που σχηματίζουν οι σιδερένιες αντηρίδες του σκελετού. Λίγα μόλις
μέτρα  πριν  τον  προορισμό  της  θα  κοιτάξει  προς  τα  κάτω.  Ο  χορός  των
πολλαπλών σκιών του πυλώνα, οι οποίες αλλάζουν θέσεις όπως τις προστάζουν
οι  τέσσερις  περιστρεφόμενοι  προβολείς  που  τον  σημαδεύουν  εναλλάξ,  της
προκαλεί  ίλιγγο.  Ο  πανικός  της  υπαγορεύει  να  γυρίσει  πίσω.  Εκείνη  όμως
στρέφει  τα  μάτια  της  προς  τον  ουρανό.  Βρίσκει  στο  γαλήνιο  στερέωμα  το
αντίδοτο  της  ζάλης  της.  Ύστερα  κοιτάζει  τους  λόφους  και  τα  βουνά  που
στεφανώνουν  την  πόλη  μέχρι  την  θάλασσα  και  στον  νου  της  έρχονται  οι
σύντροφοί της που θα είναι ήδη εκεί και θα την περιμένουν να φέρει σε πέρας
την αποστολή της. Η Κάθυ βρίσκει το θάρρος και συνεχίζει την αναρρίχησή
της. Φτάνει στην πλατφόρμα των συντηρητών και αδειάζει μπροστά στα πόδια
της  το  εσωτερικό  του  σακιδίου.  Τοποθετεί  προσεχτικά  12  ασύρματα
κατευθυντικά  πηνία  έτσι  ώστε  το  καθένα  τους  να  σημαδεύει  και  από  ένα
ύψωμα της πόλης. Στις 2:01, μετά τα μεσάνυχτα, μια ακτίνα λέηζερ από ένα
παιδικό μπρελόκ θα διασχίσει για 5 δευτερόλεπτα την απόσταση μεταξύ μιας
βουνοκορφής  και  του  πυλώνα  και  θα  την  βοηθήσει  να  κάνει  κάποιες
διορθώσεις στην στόχευσή της. Μέχρι τις 2:12 ο προσανατολισμός όλων των
πηνίων  θα  έχει  συντελεστεί.  Η  Κάθυ  θα  ξεμπερδέψει  γρήγορα  με  την
συνδεσμολογία των υλικών και θα ξεκινήσει την κάθοδό της προς το έδαφος,
απλώνοντας προσεκτικά το καλώδιο που κουβαλά μαζί της.

Ο  Ηρώδης  χορεύει  αγκαλιά  με  τον  Γκασπάρ  και  τον  υπουργό
Προστασίας  του  Πολίτη  στο  προαύλιο  του  πρωθυπουργικού  μεγάρου.  Το
τηλέφωνο  του  τελευταίου  χτυπά,  όμως  ο  ελληνικής  καταγωγής  υπουργός
Τσιγκοχοΐδης το αγνοεί. Είναι μαγνητισμένος από το στήθος της συνοδού του
μάγου, το οποίο παρατηρεί να πάλλεται προς το μέρος του σε αργή κίνηση σαν
ευπρόσδεκτο τσουνάμι, εξαιτίας του ουίσκι. 

Το  καμένο  μυαλό  του  Γκασπάρ  δεν  έχει  αναρωτηθεί  καθόλου  τις
προηγούμενες ώρες για την απουσία των δυο παλιών ομότιμών του. Παρά τα
καψόνια που τους υποβάλλει καθημερινά, γνωρίζει πως είναι οι στυλοβάτες του
χρηματοπιστωτικού  ομίλου.  Μόνο  τον  Μελχιώρ  και  τον  Βαλτάσαρ
εμπιστεύεται  για  την  βρώμικη  δουλειά  και  την  γραφειοκρατία.  Είναι  τόσο
αφοσιωμένοι που δεν θα τους πέρναγε ποτέ απ’ το μυαλό να τον εξαπατήσουν.
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-Τι μαλάκες, μονολογεί κι έπειτα ο συνδυασμός της κόκας με το αλκοόλ τον
ωθούν να ζηλέψει τον υπουργό που σαλιαρίζει με την προπληρωμένη ερωμένη
του.
-Σήκωσε  ρε  το  τηλέφωνό  σου  που  μας  έχει  ζαλίσει  και  άσε  τους
γεροντοέρωτες!

Ο  Τσιγκοχοΐδης  υπακούει  ντροπιασμένος  και  με  την  σειρά  του,
σεβόμενος  τα πανάρχαια εθιμοτυπικά κάθε ιεραρχημένης  αγέλης,  ξεσπά τον
θυμό του πάνω στον διευθυντή της ασφάλειας της πρωτεύουσας. 
-Άσε  μας  μωρέ  κι  εσύ  που  βλέπεις  πολύχρωμα  ufo  στον  ουρανό!  Αν  με
ξαναενοχλήσεις θα σε ξηλώσω!

Ο διευθυντής της ασφάλειας θα απαιτήσει με ακόμα πιο χυδαίο τρόπο
να τον αφήσουν κι εκείνον ήσυχο να αποκοιμηθεί, δίπλα στην εκνευρισμένη
από  το  απότομο  ξύπνημα  σύζυγό  του,  από  τον  υπαστυνόμο  που  είχε
παρατηρήσει  εκείνες  τις  πράσινες,  κόκκινες  και  κίτρινες  δέσμες  φωτός  που
είχαν λάμψει πριν λίγα λεπτά πάνω απ’ τα κτίρια της Νέας Αλεξάνδρειας.
-Μα εγώ δεν μίλησα ποτέ για εξωγήινους, θα μονολογήσει ο χαμηλόβαθμος
ένστολος κι ύστερα, μην βρίσκοντας στους άδειους δρόμους ούτε έναν αθώο
νεαρό  για  να  προσάγει  στο  τμήμα,  θα  ξεσπάσει  με  γροθιές  στο  τιμόνι  της
μοτοσικλέτας τον θυμό του.
-Κωλομηχανάκι!

Η  Κάθυ  θα  έχει  πια  απομακρυνθεί  γύρω  στα  εκατό  μέτρα  από  τον
πυλώνα, όταν θα νιώσει στο σκοτάδι πως το καλώδιο που απλώνει πίσω της
έχει  πλέον  τεντωθεί.  Θα  ακουμπήσει  στο  έδαφος  μια  συστοιχία  μπαταριών
λιθίου και θα κοιτάξει το ρολόι της. 2: 27. Έπειτα από τρία λεπτά το κοριτσάκι
θα  ενώσει  τους  ακροδέκτες  των  συσσωρευτών  με  τα  γυμνά  σύρματα  από
χαλκό. Οι υπόλοιποι απόστολοι, ακροβολισμένοι σε κάθε σημείο του ορίζοντα
της πόλης, θα τροφοδοτήσουν ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο τις διατάξεις των
πομπών  τους.  Δώδεκα  δέσμες  των  είκοσι  χιλιάδων  βολτ  η  καθεμία,  θα
ταξιδέψουν από τον πυλώνα προς τα ισάριθμα επαγωγικά πηνία που βρίσκονται
στους λόφους γύρω απ’ την πόλη. Εκεί θα μετατραπούν από κυκλώματα που
καταλήγουν σε κρυσταλλικούς ταλαντωτές σε μικροκύματα υψηλής ισχύος και
μέσω των κεραιών των παιδιών θα πλημμυρίσουν τον ουρανό της πόλης με
λουλούδια-πυροτεχνήματα  με  την  ταχύτητα  του  φωτός.  Τα  ηλεκτρικά
βεγγαλικά θα τα διαδεχτεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η γαλάζια κουρτίνα
ενός  παλλόμενου  σέλαος  και  οι  κρότοι  από  τις  ηλεκτρικές  συσκευές  που
αυτοαναφλέγονται. Έπειτα, τα πάντα θα βυθιστούν στο σκοτάδι. 

Κάθε τραπεζικό, κρατικό και εταιρικό δεδομένο έχει πλέον καταστραφεί
μαζί  με  τους  σέρβερ  στα  υπόγεια  των  μεγάρων,  των  υπουργείων  και  των
χρηματοπιστωτικών  ομίλων.  Το  χρέος  μιας  ολόκληρης  γενιάς  έχει  προς  το
παρόν διαγραφεί. 
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“Η ελευθερία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά η δυνατότητα για
δράση”, σιγοτραγουδά η Κάθυ σε έναν δικό της σκοπό, ενθουσιασμένη από το
συλλογικό  θαύμα  των  δεκατριών  αποστόλων,  επιστρέφοντας  στο  σπίτι.  Οι
γονείς της κοιμούνται βαριά και δεν έχουν καταλάβει την απουσία της. Εκείνη
θα κοιμηθεί σαν νεοσσός πουλιού και θα δει στον ύπνο της έναν πλανήτη με
δεκατρία θαυματουργά φεγγάρια, όπου το κάθε παιδί θα μπορεί να απευθύνει
τις ευχές του.

Το πρωί δεν θα χρειαστεί να ξυπνήσει νωρίς για να χωθεί ξανά σε μιαν
αίθουσα.  Αντίθετα,  θα απολαύσει  την καλοκαιρινή λιακάδα από έναν λόφο,
μαζί με τους συντρόφους της. Οι δρόμοι της Νέας Αλεξάνδρειας είναι γεμάτοι
από  κόσμο  που  κουβεντιάζει  σε  μεγάλες  παρέες.  Οι  ενήλικοι  άνθρωποι
συζητούν μεταξύ τους  προσπαθώντας  να  φανταστούν επιτέλους  τρόπους  να
ζήσουν  χωρίς  την  ανάγκη  του  κράτους  και  των  τραπεζικών  ομίλων.  Η
κυβέρνηση,  ορφανή  από  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης,  επιστρατεύει  τους
αστυνομικούς για τελάληδες που φωνάζουν με ντουντούκες πως η καταστροφή
του δικτύου οφειλόταν σε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο “στιγμιαίας διάρρηξης
της ιονόσφαιρας”. Αυτή είναι η επίσημη αλήθεια όπως την σκαρφίστηκαν οι
διαπλεκόμενοι με τις αρχές σεβάσμιοι επιστήμονες, αφήνοντας εμβρόντητους
τους  συναδέλφους  τους.  Οι  πολίτες  πετούν  ό,τι  βρουν  μπροστά  τους  στα
όργανα της τάξης που παίζουν απροκάλυπτα με τις νοημοσύνες τους.
-Τι  κάνετε  εσείς  εδώ;,  θα  αναρωτηθεί  καχύποπτα  ο  εμπειρογνώμονας,
αντιμέτωπος με ένα τσούρμο πιτσιρικιών να αγναντεύουν την θέα δίπλα στον
κατεστραμμένο  πομπό  που  του  έχει  προκαλέσει  το  ενδιαφέρον.  Το
χαμογελαστό νιαούρισμα της Κάθυ όμως θα τον κάνει να αναρωτηθεί αν στέκει
στα συγκαλά του που του πέρασε απ’ το μυαλό πως όλος αυτός ο σαματάς έχει
προκληθεί από μια χούφτα ανηλίκων.

-Με κατέστρεψες!, φωνάζει έντρομος ο Ηρώδης στον Γκασπάρ που κυλιέται
στο πάτωμα σε ένα παραλήρημα νευρικού γέλιου. 
-Κοιτάχτε ρε, έναν ηγέτη!, ανταπαντά ο μάγος που δεν μπορεί να συνέλθει με
τίποτα από το μεθύσι.
-Πιάστε  τον!,  ουρλιάζει  σαν  κακομαθημένο  παιδί  ο  πρωθυπουργός  και  ο
Τσιγκοχοΐδης, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεχάσει την ταπείνωσή του ως εραστή
την προηγούμενη νύχτα, θα περάσει ο ίδιος ένα ζευγάρι μαγνητικές χειροπέδες
στα χέρια του Γκασπάρ.

-Πολύ  με  ανάβουν  οι  ειδήσεις  τις  τελευταίες  μέρες,  μωρό  μου,  ψιθυρίζει
ηδονικά ο Μελχιώρ στο αυτί του Βαλτάσαρ που χασκογελά κοιτάζοντας τις
εξελίξεις στην Νέα Αλεξάνδρεια στο κινητό του τηλέφωνο. Εκείνος γυρνά προς
τον  εραστή  του  και  λιώνει  ένα  μάνγκο  στο  στήθος  του,  αφού  πρώτα  έχει
διαπιστώσει πως είναι εντελώς μόνοι τους κάτω απ’ τους κοκοφοίνικες.
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-Με μάνγκο, ρε Βαλτάσαρ;
-Αφού το λιβάνι σου είναι εντελώς αντί-κούκου, Μελχιώρ...


