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Ο Μαύρος Κάιν

Ten million slaves
crossed that ocean

They had shackles on
their legs

Don't know where,
where they're going
Don't know where,
where they've been

Otis Taylor-
Ten million slaves

Ο Θεός ξύνει το πηγούνι Του στοχαστικά. Αναστενάζει με ανακούφιση αγναντεύοντας την
ασχήμια της δημιουργίας Του απ’ την κλιματιζόμενη θαλπωρή του γραφείου Του, στον 666ο όροφο
της  Λεωφόρου της  Επαγγελίας.  Η πυκνή,  τριγωνική  και  καθαγιασμένη  γενειάδα  πάλλεται  σαν
ανάστροφο, χιονισμένο βουνό, εκσφενδονίζοντας σκόνη και ξερά κομμάτια θείας επιδερμίδας σε
όλες  τις  γωνιές  του  δωματίου.  Έξω  απ’ τους  διαφανούς  τοίχους,  πάνω  απ’ τις  ταράτσες  των
επιχρυσωμένων πύργων κατά μήκος του οδοστρώματος, αναβοσβήνουν ολογράμματα υποσχέσεων.
Ιονισμένες  λέξεις  και  αλλόκοτα  σύμβολα,  σαν  σύννεφα  βροχής  που  σπέρνουν  καταιγίδες
νεογέννητων πολυεστερικών ονείρων στους αμνούς που βαδίζουν αγχωμένοι τα πεζοδρόμια του
εμπορικού κέντρου New Vision. 

Κανείς τους δεν γνωρίζει το ακριβές όνομα του Θεού, μα όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι
ανώνυμος.  Αντίθετα,  του  ανήκουν  όλα  τα  ονόματα.  Το  ιονισμένο,  διαφημιστικό  σέλας  στα
ανατολικά τον ονομάζει Love-Dreaming, σαν τον φθηνό ερωτικό ονειροπροβολέα με πτυσσόμενη
κονσόλα για εύκολη αποθήκευση, που προκαλεί  το ενδιαφέρον των εργατών στις  βιομηχανικές
ζώνες. 

Ο πανταχού  παρών αντιλαμβάνεται  την  άφιξη  του  αρχάγγελου  Μιχαήλ  και  με  μια  του
σκέψη και μόνο ανοίγει την συρόμενη πόρτα από νικέλιο.
-Τα ποσοστά των φυλών ανάμεσα στον γήινο πληθυσμό επαναπρογραμματίστηκαν σύμφωνα με το
θέλημά  Σας  για  τον  επόμενο  αιώνα.  Οι  χρωματιστοί  καταραμένοι  θα  διπλασιαστούν  όπως  το
επιθυμείτε  και  όπως  προστάζουν  οι  νόμοι  της  αγοράς.  Όσοι  αντέξουν  νηφάλιοι  στις  αστικές
ζούγκλες  θα  εργαστούν  στα  κατασκευαστικά  έργα,  τις  συγκοινωνίες,  την  εστίαση  και  την
κατάκτηση  του  διαστήματος.  Οι  ασθενέστεροι  θα  προμηθεύονται  πενιχρά  επιδόματα  και  θα
απασχολούνται στις συμμορίες της παραοικονομίας μας, μέχρι να αλληλοσπαραχθούν. Επίσης, ο
πληθυσμός των γυναικών θα αυξηθεί κατά 20% για να απορροφηθεί επαρκώς απ’ τα κορμιά τους η
αναμενόμενη αρσενική οργή για τις προσεχείς μεταρρυθμίσεις, λέει ξερά ο κάθιδρος ψηλόλιγνος
άνδρας με το γυαλιστερό κουστούμι από μικροΐνες ασημιού. Έπειτα, δίχως ίχνος συναισθήματος,
σαν ανδροειδές που εκτελεί ανούσιες αγγαρείες, κάνει μια υπόκλιση σεβασμού κι εξαφανίζεται
σέρνοντας τα λουστρίνια του εξουθενωμένος στον μαύρο γρανίτη του δαπέδου. 

Πόσο αρέσει στον Θεό να κάνει καψόνια στους αρχαγγέλους. Για αυτό τους επιβάλλει να
ανεβαίνουν τα τελευταία 66 πατώματα του μεγάρου Του με τα πόδια.

Ο Πάνσοφος γελά κοιτάζοντας την συκιά με τον μαύρο κρεμασμένο Ιούδα που κοσμεί την
μακρόστενη  αίθουσα.  Γελά  δυνατά  φανερώνοντας  την  μαλαματένια  οδοντοστοιχία  Του  από
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τριάντα δυο πολύτιμους σβώλους που κάποτε βρέθηκαν στον πυθμένα του ποταμού Κολοράντο
από  Ιρλανδούς  χρυσοθήρες.  Την  ίδια  στιγμή,  σαν  ένα  κλάσμα  από  τις  βουλές  Του  να
ολοκληρώνεται με ένα μονάχα Του γέλιο, ένα μαύρο κοριτσάκι γεννιέται στο ετοιμόρροπο υπόγειο
ενός μαιευτηρίου του Ντάλας. Παρά τις φήμες περί του αντιθέτου, ο Θεός δεν  ασχολείται και πολύ
με τόσο ταπεινές περιπτώσεις υπάρξεων. Για αυτό και δεν θα μάθει ποτέ  πως στο μέλλον ο  ιερέας
μιας ασήμαντης ενορίας Του θα την βαφτίσει με το συνηθισμένο όνομα Νίνα, βουτώντας την σε μια
κιτρινισμένη απ’ την χρήση, πλαστική κολυμπήθρα.

...Μεταξύ μας Πανάγαθε δεν χρειάζονται οι ονομαστικές συστάσεις. Τα ονοματεπώνυμα ήταν
πάντα αρκετά αφηρημένα για να προσδιορίσουν τους θριάμβους και τις τραγωδίες μας. Μονάχα στον
ωκεανό των μεταφορών βρίσκεται  η  αλήθεια και  η  ουσία  κάθε αιματοβαμμένης διαφωνίας μας.
Είμαι η άχρονη τελεία την στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης που σφετερίζεσαι, Κύριε. Είμαι εκατομμύρια
ευχές  από  διάττοντες  αστέρες  που  συντρίβονται  στην  βουτυρένια  όψη  του  φεγγαριού  γιατί  είσαι
κουφός στους αθώους. Είμαι αυτός που του έκλεισε ο Νώε την μπουκαπόρτα κατάμουτρα αφήνοντάς
τον να πνιγεί στην λάσπη, επειδή φαντάστηκε το ανίδωτο όνειρο μακριά απ’ την φρικιαστική Σου
κόλαση. 
-Άνοιξε, ρε κωλόγερε!

Μα εκείνος  προτίμησε να βάλει  στην μαούνα του ένα ζευγάρι βόδια παραπάνω από έναν
κουρελή με καψαλισμένο μέτωπο...

...Τον Άβελ τον σκότωσε η φιλαργυρία Σου,  Κύριε.  Ο μεγαλοκτηνοτρόφος ήταν ο πρώτος
διορισμένος Σου εκπρόσωπός,  λαίμαργε σαρκοφάγε. Γνωρίζω καλά όλα τα μυστικά Σου γιατί εγώ
ήμουν εδώ πριν από εσένα...

Η  Νίνα  στέκεται  μπροστά  στον  σπασμένο  καθρέπτη.  Δένει  σε  κότσο  τα  μαλλιά  της
αδιαφορώντας για το είδωλό της. Τεντώνει τα μαύρα δαχτυλίδια της κόμης της κρυφοκοιτάζοντας
τον κόσμο έξω απ’ το νοικιασμένο τροχόσπιτο. Χαλίκια,  χώμα σαν σκόνη βλέννας και δυο ξεροί
θάμνοι μεσολαβούν μέχρι τον σκουριασμένο φράχτη του οικισμού. Το κλάμα του μωρού διακόπτει
μια φευγαλέα ονειροπόλησή της για μιαν άλλη ζωή, χωρίς περιφράξεις. 

Η  Νίνα  αγνοεί  τα  πάντα  για  τις  θείες  αποφάσεις  και  τους  σκοπούς  της  γέννησής  της.
Γνωρίζει μόνο πως η μάνα της το έσκασε για την Νέα Ορλεάνη με έναν λευκό πλασιέ καλλυντικών
όταν εκείνη ήταν δεκαέξι ετών, ενώ ο Άιζακ, κάτι μεταξύ νόμιμου συζύγου, βιολογικού πατέρα και
δήμιου,  είχε  καταδικαστεί  σε  είκοσι  χρόνια  φυλάκιση  για  μια  αποτυχημένη  ληστεία
κοσμηματοπωλείου όταν ήταν τριών ετών. 

Η  κοπέλα  επίσης  αγνοεί  πάρα  πολλά  και  για  την  γέννηση  της  δικής  της  κόρης.
Μαστουρωμένη έως το κόκαλο και αναβλύζοντας πολυκαιρισμένο ουίσκι, είχε ξεράσει δίχως πόνο
στην ζωή το κοριτσάκι, στο ίδιο μαιευτήριο που είχε κι εκείνη συναντήσει για πρώτη φορά τα
μουχλιασμένα, άδεια όνειρα του κόσμου. Γέννησε  χωρίς να αρθρώσει ούτε κραυγή. Ήσυχα. Το
βρέφος ξεπρόβαλλε στην σιωπή, όπως ξεπροβάλλει ένα πουλί πάνω από μια κορυφογραμμή. Ο
πατέρας του είχε εξαφανιστεί προ πολλού. Η ίδια δεν θυμάται αν είχε πει ποτέ  σε εκείνον τον
νεαρό,  που το μόνο που ονειρευόταν ήταν να πουλάει  χόρτο σε αστέρες  του Hollywood στην
Καλιφόρνια, πως ήταν έγκυος.  

Πρώτα γεννήθηκε η Σάρα και μετά την αγάπησε. Μέχρι τότε ήθελε να την αγνοεί, χωρίς
επιτυχία. Το έμβρυο της φαινόταν ένα μεγάλο ερωτηματικό που μεγάλωνε μέσα της μέρα με την
μέρα.
-Άλλο ένα σκατοξημέρωμα μας βρήκε!, λέει γελώντας η γριά με τους φθόγγους να σφυρίζουν σαν
άνεμοι ανάμεσα στα δόντια της, καθώς στέκεται στην ξεχαρβαλώμένη πόρτα του τροχόσπιτου. 
-Καλημέρα, απαντά η Νίνα και αποχαιρετά με ένα υγρό, ζεστό φιλί στο μέτωπο την κόρη της.
-Το γάλα της είναι στο ψυγείο, Άντζι. 
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Η γριά παίρνει την θέση της μάνας δίπλα στην αυτοσχέδια κούνια από ξύλινα κιβώτια και η
Νίνα  βγαίνει  στον  δρόμο.  Διασχίζει  τις  καπνισμένες  φωτιές  στα  βαρέλια,  την  μυρωδιά  της
μαριχουάνας που κοιμίζει τον οικισμό και σταματά μπροστά από ένα περίστροφο που κείτεται στην
είσοδο του φράκτη. Δίχως να γνωρίζει το γιατί το σπρώχνει με το πόδι της μέσα στα πυκνά αγκάθια
ενός χαμηλού θάμνου και συνεχίζει την διαδρομή της. Πρέπει να περπατήσει δυο χιλιόμετρα μέχρι
το μπεργκεράδικο του Τομ. Στα πρώτα εκατό βήματα έχει προλάβει να δει δυο αστυνομικούς να
ποδοπατούν γελώντας έναν πιτσιρικά, με  κορμάκι γυαλιστερό και μαύρο σαν την πίσσα, ζητώντας
του  να  τους  αποδείξει  πως  το  πράσινο  ποδήλατο  που  βρίσκεται  πεσμένο  δίπλα  του  δεν  είναι
κλεμμένο. Το στομάχι της Νίνα ανακατεύεται και στα ρουθούνια της στριφογυρνά η μυρωδιά του
καμένου λαδιού που αναβλύζουν οι φριτέζες. 

Στρίβει στην 7η Λεωφόρο. Δυο μαύροι άστεγοι τσακώνονται με έναν λευκό οδοκαθαριστή,
ενώ ένα τζάνκι που ισορροπεί με κόπο στα δυο του πόδια, περιμένει τον καυγά τους να τελειώσει
για να ζητήσει ψιλά. Το αποστεωμένο πρόσωπό του συσπάται καθώς μονολογεί, προβάροντας τις
ατάκες του που δεν πείθουν ούτε τον ίδιο. Η Νίνα διαπιστώνει πως για άλλη μια μέρα δεν έχει
αλλάξει τίποτα  στην Γη και στρέφει το βλέμμα της στους διαφημιστικούς αιθέρες. 
-Ποιος δεν έχει φάει ακόμα το σπέσιαλ θεϊκό μπέργκερ του Τομ με διπλό τυρί και ζαμπόν; Κανείς
δεν μπόρεσε να φάει μόνο ένα, επικαλείται η βασιλεία των ουρανών.

Ο Θεός κοιμάται ακόμα στο γραφείο Του στην Λεωφόρο της Επαγγελίας. Η δημιουργία Του
αυτορρυθμίζει τα αδιέξοδα της και εκτονώνει τέλεια το τυφλό μένος των ανθρώπων για την μιζέρια
τους. Είχε μεγάλη έμπνευση όταν αποφάσισε να τους κατασκευάσει σε πολλές αποχρώσεις και να
τους χωρίσει αυστηρά σε δυο φύλα.

Ο  σοφός  άνδρας  ξαφνικά  αλλάζει  πλευρό  δίχως  να  καταφέρει  όμως  να  διώξει  απ’ το
προσκεφάλι Του το ενοχλητικό όνειρο που τον επισκέπτεται που και που για δεκάδες πλέον αιώνες.

...Μην προσποιείσαι πάλι πως αγνοείς την ύπαρξή μου, Πάνσοφε! Σου μιλά το μεγαλύτερο
σφάλμα  Σου.  Έτσι  θες  να  πιστεύεις  για  να  μην  απελπίζεσαι.  Πως  είμαι  κι  εγώ  ένα  απ’ τα
κατασκευάσματά Σου.

Από  όλους  τους  ανθρώπους  όμως  πιο  πολύ  με  την  αφεντιά  μου  ασχολήθηκες.  Αρχικά
κατέβηκες απ’ τα σύννεφα για να μου φυτέψεις έναν μαύρο σβώλο στο μέτωπο με την πύρινη ρομφαία
Σου. Ύστερα με βουτούσες και με έβαφες ανάλογα με την περίσταση στους πολύχρωμους βούρκους
της απέραντης διαστροφής Σου για να ανακαλύπτεις συνεχώς νέους κόσμους και να τους ξεμωραίνεις
με κλεμμένα και λογοκριμένα θαύματα. 

Κάποτε υπήρξα ο Ναβάχο σαμάνος  που τώρα είναι αλκοολικός καθαριστής τζαμιών στον 69ο
όροφο ενός ουρανοξύστη στο Σαν Φρανσίσκο. Οι παλιοί του φίλοι, τα τσακάλια στις βουνοκορφές,
είναι  πλέον  οικόσιτοι  ντελάληδες  που  ουρλιάζουν  πάνω  σε  τσιμεντένιες  ταράτσες  ασυνάρτητες,
κατακίτρινες ειδήσεις με βαρύγδουπους τίτλους, τρυπώντας τα αυτιά του λησμονημένου Ινδιάνου με
βίτσια διασημοτήτων. 

Ακόμα πιο πριν ήμουν μια στήλη άλατος. Το απομεινάρι σκόνης απ’ το στήθος της ανυπάκουης
Σάρας  που  σνίφαραν  οι  ιεραπόστολοι  αρχάγγελοι  Σου  ψέλνοντας  «αλληλούια» καταμεσής  του
αφρικάνικου αέρα, πάνω από σκελετωμένα βρέφη. 

Μια φορά κι έναν καιρό ήθελες κι άλλα χέρια για τις φυτείες Σου και τα διάλεξες μαύρα για
να ταΐσεις τα κονκλάβια των κατακτητών στο όνομά Σου. Τώρα δεν σταματάς να βρέχεις με αίμα τους
ουρανούς Σου, ταΐζοντας την κοιλιά Σου με δωρεές τραπεζιτών που φοροαπαλλάσσουν το νωθρό τους
σπέρμα.

Οι  ασθματικές  ριπές  του  προαστιακού  ανέμου  κουβαλούν  μαζί  τους  αναθυμιάσεις  από
καμένο χαλκό. Μια απόκοσμη πεδιάδα πυλώνων και μετασχηματιστών υψηλής τάσης  σιγοβράζει
δίπλα σε ένα απέραντο νεκροταφείο αυτοκινήτων, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά της. Φτάνει
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στην διασταύρωση και κοντοστέκεται. Το στομάχι της σφίγγεται και το κορμί της μουδιάζει. Δεν
θέλει να ξαναπάει στην δουλειά.
-Ωραίος κώλος, νέγρα!, κραυγάζει ο οδηγός του περιπολικού που περνά από δίπλα της στρίβοντας
στην περιφερειακή οδό με κόκκινο και με την κόρνα να ουρλιάζει σαν ξαναμμένο ζώο. 

Διστάζει μα κάνει  το επόμενο βήμα και αντικρίζει  πίσω απ’ την γωνία του δρόμου την
βαθυγάλανη ταμπέλα με το κίτρινο λογότυπο. 

Το μπέργκερ του Τομ!
Το καλύτερο μπέργκερ από καλλιέργειες κυτταρικής θρέψης!

 Δίπλα από τις  φράσεις ξεπετάγεται σαν κεφάλι φιδιού η τρισδιάστατη φωτογραφία ενός
ζουμερού μπιφτεκιού. Ακριβώς πάνω απ’ την πινακίδα, στερεωμένη σε ένα μεταλλικό κοντάρι στην
οροφή  του  κτιρίου,  σιγοκυματίζει  με  κόπο  η  ξεθωριασμένη  αστερόεσσα  επιδεικνύοντας  τον
τετράγωνο ουρανό της πλαισιωμένο από αιμάτινες ρίγες. 

Η Νίνα έχει άλλα διακόσια μέτρα να διανύσει. Ο δρόμος είναι έρημος. Ο δρόμος είναι η
έρημος.  Το  περιπολικό  έχει  σταματήσει  μπροστά  από  έναν  άντρα  στο  χρώμα  του  κάστανου.
Εκείνος σηκώνει ψηλά τα χέρια του, που μοιάζουν με εύκαμπτα κλαδιά συκιάς για τις αισθητικές
ανάγκες  αυτής της  παραβολής. Δυο κάνες τον σημαδεύουν την στιγμή που αφήνει μπροστά στα
πόδια του το τσουβάλι προτηγανισμένων σβώλων πατατάλευρου που είχε κλέψει απ’ τις αποθήκες.
Αυτά είναι τα τριάντα αργύριά του.
-Έλα μέσα γρήγορα και μην ανακατεύεσαι με αυτά, φωνάζει συλλαβιστά ο Τομ στην κοπέλα με τα
τρεμάμενα χείλη  πριν  ακόμα εκείνη  αρθρώσει  μια  φράση,  όπως  ένα  ματαιόδοξο  «αφήστε  τον
ήσυχο». 

Μα η Νίνα είναι δυο μήνες ερωτευμένη με τα μάτια του πεινασμένου που την κοιτούν κι
εκλιπαρούν την προσοχή της. Εκείνη τον είχε προμηθεύσει με αντικλείδι για την αποθήκη. Εκεί
έκαναν βιαστικά έρωτα. Εκεί υπήρχε περισσότερος χώρος απ’ το τροχόσπιτο. Δεν τον λυπόταν. Τον
ήθελε.

 Ο αποτυχημένος ληστής με την αξιοθρήνητη λεία της χαμογελά κι εκείνη του ανταποδίδει
τον  χαιρετισμό  με  δυο  δάκρυα.   Ο  ένας  μπάτσος  εκνευρίζεται  με  την  αυθάδειά  του  και  τον
ξαπλώνει στην άσφαλτο μπρούμυτα, πιέζοντας το κεφάλι του στο κράσπεδο. Ο άλλος χιμά πάνω
του και τον ραβδίζει με το κλομπ στην πλάτη. Η αστερόεσσα κυματίζει πλέον περήφανη καθώς ο
λευκός  τεξανός  άνεμος  θυμάται  τους  πιο  ένδοξους  κι  αιμοδιψείς  αιώνες  του.  Ο  Θεός  ακόμα
κοιμάται αδιάφορος. Ο Τομ αρπάζει το μπράτσο της Νίνα και την πηγαίνει προς την είσοδο του
μαγαζιού με το ζόρι. Η γυναίκα σκέφτεται την Σάρα. Τις πάνες, το γάλα, την καταδίκη της μικρής
να μεγαλώσει  μέσα σε ένα τροχόσπιτο  γεμάτο μπαλώματα από παλιές  κάλτσες  και  ρούχα.  Να
παίζει και να τριγυρνά χοροπηδώντας καθώς θα εξοικειώνεται με τους φόνους, τους βιασμούς και
όλα τα παράνομα θαύματα μιας ξεχασμένης συνοικίας. Δεν μπορεί να την αφήσει μόνη, εκεί. Η
κοπέλα πρέπει να παραμείνει αμέτοχη. Άλλωστε είναι έξω με αναστολή για δυο τσιγαριλίκια. 
-Κάτσε στα αυγά σου, σκύλα!, φωνάζει ο μπάτσος όταν θα τολμήσει να κοιτάξει πίσω της.

Τα  «αυγά» της είναι οι  ψησταριές του Τομ. Σύντομα θα βρεθεί δίπλα τους σαν κλώσα,
υπάκουη στο πεπρωμένο της. Δεν μπορεί να ρισκάρει την δουλειά της. 

Οι  εστίες  φυσικού  αερίου  ανάβουν  την  στιγμή  που  δυο  περιπολικά  και  μια  διμοιρία
καταστολής καταφθάνουν για ενισχύσεις.  Δεκάδες άνδρες και  γυναίκες ζητούν τον λόγο για το
ξυλοκόπημα του «Ιούδα» απ’ τους αστυνομικούς.  Εκείνοι πυροβολούν στον αέρα και ραβδίζουν
τους πιο αυθάδεις. Η Νίνα σκύβει και κοιτάζει προς τα έξω μέσα απ’ τις φωτιές των εστιών. Η
κόλαση ξεπροβάλλει πίσω απ’ τα φλόγιστρα, μα ο νους της ταξιδεύει πέρα από τα στενά χρονικά
όρια  ενός  επαναλαμβανόμενου  παρόντος.  Ένα  γκόσπελ  αναβλύζει  απ’  το  ηχείο  του  μικρού
ραδιοφώνου που την συντροφεύει στην βάρδια της. Η γυναίκα βλέπει τις παλλόμενες γλώσσες που
το τραγουδούν. Βλέπει στους παφλασμούς του λασπωμένου ποταμού τους στίχους του δεμένους σε
ραβασάκια με τους αφρούς. Ποιος είναι στ’ αλήθεια ο ποταμός του οράματός της που πλέον μέσα



                                                                                                                                 Το Ελατήριο-(toelatirio.wordpress.com)  

του  κολυμπάει  ο   ληστής,  σπρώχνοντας  προς  μια  ασφαλή όχθη την κούνια  της  κόρης  της;  Ο
Νείλος,ο Νίγηρας ή ο Μισισιπής;

Η Σάρα στριφογυρνά μέσα του για λίγο ακόμη όπως την προστάζουν τα ρεύματα κι έπειτα
ακουμπά την αμμώδη όχθη του. Οι μπούκλες ανεμίζουν πάνω απ’ το βελούδινο προσωπάκι της και
το αθώο της βλέμμα είναι καρφωμένο στον ουρανό. Η Νίνα ονειρεύεται όμως πως τίποτα δεν θα
της χαριστεί απ’ τους αιθέρες και πως η ζωή του μωρού της είχε μόλις σωθεί απ’ τον δικό της
έρωτα. Ανάμεσα στα οράματά της τον βλέπει δεμένο με χειροπέδες, να προσπαθεί να τρέξει μακριά
απ’ το περιπολικό. Μια ριπή θα τον ξαπλώσει στην άσφαλτο. Το πλήθος θα απομακρυνθεί. Όλοι
τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση και σε λίγο στο σημείο θα έχουν απομείνει μονάχα οι δήμιοι και το
τρόπαιό τους να κολυμπά στο αίμα του. 

Ο Θεός ξυπνά και δεν μπορεί να απολαύσει το πρωινό Του. Στο μυαλό Του στριφογυρνά
ακόμη το όνειρο. Δεν είναι ανάγκη να μαντέψει την συνέχεια του. Την έχει δει χιλιάδες φορές στο
παρελθόν. 

-Χριστός ανέστη!
Εσύ τον καθάρισες Πανάγαθε γιατί ήθελες όλους τους χιτώνες δικούς Σου. 
Εσύ που σκάβεις το στήθος μου με το άροτρο της θλίψης και σπέρνεις τους δηλητηριώδεις Σου

φόβους κάτω απ’ την πέτσα μου. 
Ο αρνητής κάθε ξεθυμασμένου έρωτα που σερβίρεις στα ευσεβή σου τσιράκια.

-1, σήμερα! Σε θέλω.
-0, αύριο! Ποιος στο διάολο είσαι;

Δεν είμαι η Εύα ούτε ο Αδάμ, Κύριε. Είμαι το δαγκωμένο μήλο που θέλει να σφηνώσει στον
λαιμό Σου!

Ο Τομ υπογράφει αδιάφορος ένα έντυπο συμμόρφωσης με τον νέο εταιρικό νόμο εναντίον
των  έμφυλων  διακρίσεων  και  των  σεξουαλικών  παρενοχλήσεων  στους  χώρους  εργασίας  των
καταστημάτων  του.  Το  αφηρημένο  στίγμα  της  υπογραφής  του  ξεχύνεται  έξω  απ’ την  σελίδα
χαρτιού, πάνω στην γκρίζα μελαμίνη του γραφείου του, αφού το βλέμμα του είναι καρφωμένο στην
Νίνα που στέκεται απαθής, με μια ανοξείδωτη τσιμπίδα στο χέρι της, πάνω από  καμιά δεκαριά
μισοκαμένα μπιφτέκια.
-Ποιος  δεν  έχει  φάει  ακόμα  το  σπέσιαλ  θεϊκό  μπέργκερ  του  Τομ  με  διπλό  τυρί  και  ζαμπόν;,
αναρωτιέται ξανά το διαφημιστικό σέλας στον ουρανό έξω απ’ το εστιατόριο,  σαν να μην έχει
συμβεί ένας φόνος, κάνοντας και τον Θεό τον ίδιο να το λιγουρευτεί για μια στιγμή καθώς ρίχνει το
πανάγιο βλέμμα Του πάνω απ’ τις δυτικές συνοικίες.

Η Νίνα,  πλημμυρισμένη  από ενοχές  και  παραισθήσεις,  θρηνεί  τον  άνδρα που  ποτέ  δεν
υπερασπίστηκε, εγκλωβισμένη στις αναθυμιάσεις του λίπους. Στα νέφη καπνισμένης σάρκας που
πνίγουν  στην  σιωπή   τις  κραυγές  κάθε  Νίνας,  για  να  μην  διαταραχτεί  η  γαλήνη  της  επίγειας
δημιουργίας Του. 

Η μυρωδιά  του  κρέατος  ερεθίζει  τον  Τομ.  Σαν υπνωτισμένος  την  ακολουθεί  μέχρι  την
γυναίκα. Απλώνει το κατάλευκο, δεξί του χέρι ανάμεσα στα σκέλια της, ενώ στο αριστερό κρατά
ακόμα τον υπογεγραμμένο αντισεξιστικό κανονισμό. 
-Τα έκαψες! Δεν πειράζει,όμως. Δείξε μου που είσαι καλή,τελικά, ψιθυρίζει λάγνα στο αυτί της και
το άσπρο του πρόσωπο αναψοκοκκινίζει από πόθο.
-Έχω δει στις κάμερες πως εσύ τον έβαζες στην αποθήκη μου. Αν μου το παίξεις δύσκολη θα τους
φωνάξω να σε μαζέψουν κι εσένα.

Η κοπέλα κάνει μεταβολή και κοιτάζει το αίμα που έχει απομείνει στο κράσπεδο. Εκείνος
κολλά στο σώμα της και τρίβεται πάνω στην πλάτη, τους γλουτούς και τα πόδια της. Το μαύρο της
χέρι  μπήγει  την  τσιμπίδα  στο  αριστερό  του μάτι.  Το πρόσωπό της  παραμένει  ανέκφραστο  και
παγωμένο, κόντρα στο καυτό υποσαχάριο αίμα που κυλά στις φλέβες της. Τον αφήνει αβοήθητο να
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σφαδάζει  στο  γλιτσιασμένο  δάπεδο  της  κουζίνας  και  μπροστά  στα  έκπληκτα  μάτια  των
συναδέλφων της περπατά σαν σκιά προς την πόρτα. Φτύνει κατάμουτρα τον σκονισμένο τεξανό
αέρα και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Ο Θεός είναι πολύ θυμωμένος. Τρίβοντας νευρικά την
ηλεκτρισμένη, λευκή του γενειάδα κλείνει απότομα το τηλέφωνο σε έναν επενδυτή ακινήτων. 

Λίγες  εκατοντάδες  μέτρα  πριν  τον  οικισμό  λυόμενων,  ένας  κεραυνός  συγκλονίζει  τον
ουρανό  και  οι  σειρήνες  των  περιπολικών  που  ακούγονται  από  μακριά,  πλαισιώνουν  με  τα
ουρλιαχτά τους τον κρότο του. Η Νίνα ξεκινά να τρέχει γρήγορα κι ανάλαφρα σαν να περπατά
πάνω στα νερά των βιβλικών ποταμών. Φτάνοντας αντικρίζει την μηχανή ενός αστυνομικού και την
Άντζι  πεσμένη δίπλα στα σκαλιά του σκουριασμένου τροχόσπιτου.  Πέφτει  στα γόνατα και  την
τυλίγει στην αγκαλιά της. Χαϊδεύει τα λευκά μαλλιά της γριάς ενώ εκείνη ικετεύει την συγχώρεσή
της.
-Δεν τον είδα να μπαίνει.

Ο ένστολος κρατά την Σάρα στην δική του, τραχιά αγκαλιά.  Τα χέρια του μοιάζουν με
ηλιοκαμένους άσπρους πύθωνες τυλιγμένα γύρω απ’ το μωρό που κλαίει γιατί νιώθει από ένστικτο
πως τούτη η σιωπή αξίζει να σπάσει μονάχα απ’ τους δικούς του λυγμούς. Οι μουσκεμένες του
βλεφαρίδες αδυνατούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα μέσα στα περιγράμματα των ματιών του.  Τα
φράγματά τους καταρρέουν απελευθερώνοντας δυο ρυάκια που κυλούν στα μάγουλα κι εκβάλλουν
στο άρρωστο χώμα. Η Νίνα βλέπει στα δάκρυα της κόρης της τον νεκρό ληστή να την βγάζει
ασφαλή στην όχθη του αέναου ποταμού κι ύστερα να πνίγεται παρασυρμένος από τις δίνες των
νερών.  Σηκώνεται  στα  πόδια  της  και  τρέχει  προς  την  περίφραξη  του  οικισμού.  Οι  σειρήνες
ακούγονται  ολοένα  και  πιο  κοντά.  Ο  αστυνομικός  αφήνει  την  μικρή  στο  κατώφλι  του
παραπήγματος  και  ρίχνεται  στο  κατόπι  της.  Κάτω  απ’ τον  μικρό  θάμνο  κείτεται  ακόμη  το
περίστροφο ενός ασήμαντου, φαντασμένου μικροπωλητή  μαριχουάνας. Το αρπάζει και τρυπά με
τρεις σφαίρες το κορμί του άντρα. Η Άντζι την πλησιάζει βαστώντας την Σάρα. Ανταλλάσει το
μωρό και τα κλειδιά από το σαραβαλάκι της με το περίστροφο. 
-Άστα όλα πάνω μου κι εξαφανίσου, κορίτσι.

Η Νίνα χάνεται και η γριά χαμογελά καθώς περιμένει τους υπόλοιπους φύλακες της θείας
τάξης με το χέρι στην σκανδάλη. Δίχως την μικρή Σάρα να της γλυκαίνει τα πρωινά, η Άντζι δεν
έχει  τίποτα  πλέον  να  χάσει  πέρα  από  το  χαμόγελο  που  φορά  καθώς  περιμένει  να  δώσει  την
τελευταία της μάχη.

Ο Θεός κάνει πως δεν ξέρει γιατί είναι τόσο εκνευρισμένος αφού προσποιείται πως δεν
ασχολήθηκε ποτέ με  τις  ανάγκες  τόσο ασήμαντων υπάρξεων.  Θα καταπιεί  δυο ηρεμιστικά  και
χαζεύοντας τους αιθέρες, παραγεμισμένους με τα διαφημιστικά σύννεφα των νέων εντολών Του, θα
αποκοιμηθεί. Όμως ο ύπνος Του δεν θα τον απαλλάξει απ’ τα βάσανά Του.

...Σταμάτα επιτέλους να παριστάνεις τον ανήξερο. Είμαι αυτός που σε ανάγκασε να γεννηθείς
στα ηλιόλουστα ύψη των γραφείων κάποιας πολυεθνικής στρατιάς δολοφόνων. Το αιώνιο παιδικό
σύμβολο που σε τρομάζει. Άλλοτε κόκκινος, άλλοτε κίτρινος κι άλλοτε στο χρώμα της νύχτας Σου.
Άλλοτε άντρας κι άλλοτε γυναίκα μα ποτέ χωρίς πάθη, ανέραστε γεροξεκούτη.
-Γεννηθήτω το θέλημά Μου.

Αυτό δεν θα το ξαναπείς σε εμένα. Και μην παριστάνεις πάλι τον έκπληκτο. Τάχα μου πως
αναρωτιέσαι ποιος μπορεί να βρίσκει το θράσος να σου μιλάει έτσι.

Είμαι ο Μαύρος Κάιν στην διασταύρωση μιας μητρόπολης. Στέκομαι ανάμεσα σε ανελέητους
φτωχοδιάβολους και αλλοπαρμένους προφήτες που τραγουδούν απάνθρωπους ύμνους, ραντισμένους
με πατσουλιά από σταρλετίτσες μιας χρήσης. Είμαι αυτός που σε είδε πρώτος να φτιάχνεις την επίγεια
κόλαση από τα απομεινάρια ενός παραδεισένιου κήπου.
Είμαι ο μόνος λόγος που υπάρχεις...
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Ο Θεός ξυπνά και κοιτάζει την ολογραμματική οθόνη της δημιουργίας Του. Τα πάντα στις
λεωφόρους φλέγονται. Ρίχνει μια γροθιά στον μαύρο, διακοσμητικό Ιούδα αποκαθηλώνοντάς τον
απ’ την συκιά, νιώθοντας ανήμπορος να σβήσει τόσες πολλές φωτιές.

Το ελατήριο, ανάμεσα σε άλλα, 
είναι  και συγγραφέας των βιβλίων:

Στον πλανήτη Darwin-εκδόσεις στάσει εκπίπτοντες-2018
(νουβέλα επιστημονικής φαντασίας)

(σ)τάσεις φυγής-εκδόσεις στάσει εκπίπτοντες-2020
                            (συλλογή διηγημάτων)


