Το στίγμα
‘’Ονειρεύτηκα πως ανακάλυψα όλα τα μυστήρια του κόσμου και πως όλοι οι θεοί που
πίστεψα για τη χάρη αυτών των μυστηρίων, είχαν πεθάνει. Φευ!… Πάντα θα
προκύπτει ένα άλλο, νεότευκτο μυστήριο κι ένας νέος, τέκτονας θεός που η «υπόστασή
του» και οι ιδιαίτεροι συμβολισμοί τούς οποίους «αυτή» (θα) εκφράζει, θα το
«θεμελιώνουν»! ’’

Εδώ είναι η συνέχεια που οδηγεί στο τέλος. Εδώ. Σ’ αυτή την έρημο. Αυτή είναι η
απεικόνιση της Νέας Βαβυλώνας, που φτιάχτηκε πάνω στα συντρίμμια της Παλαιάς.
Η καταστροφή. Ο αφανισμός. Η Αποκάλυψη. Της πόλης που ήταν το κέντρο. Αυτής
της Γης. Της πανανθρώπινης. Κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου. Απ’ όπου μπορείς
να εμπορευτείς τα πάντα. Αλάτι, ενδύματα, χρυσό, τέχνες, φιλοσοφία, παραφροσύνη,
ασυδοσία, αμαρτία. Ακριβώς για όλα αυτά και πανανθρώπινη. Για όλους αυτούς τους
λόγους, μαζί και ξέχωρα. Κέντρο της παγκοσμιότητας. Το κέντρο της Γης που ήταν
παραπάνω από μια πόλη. Πριν το χαμό. Και το τέλος.
Η ησυχία αυτή… Η σιγή μετά τις έσχατες ημέρες της, αντικατοπτρίζονται σ’ αυτήν
εδώ την έρημο. Χωρίς τη «συνδρομή» και τη «βοήθεια» της ατμοσφαιρικής
διάθλασης πάνω στο θέαμα, μπορείς ευδιακρίτως να δεις αντικείμενα μακρινά να
φτιάχνουν είδωλα μετέωρα ή ανεστραμμένα. Να δεις. Τα νέα συντρίμμια. Ενός
κάποτε κυρίαρχου κι ένδοξου μέρους. Ενός πολιτισμού ατελεύτητου, ατέρμονου, μα
και προδιατεθειμένα θνησιμαίου. Του μέρους που μύριζε λιβάνι, λάβδανο, ρητίνη,
αλλά τώρα μυρίζει θειάφι. Του μέρους αυτού, που εξ αρχής ήτανε καταραμένο. Που
εξ αρχής από κάποιον δικαστή-θεό είχε δεδικασμένο. Να αισθανθείς την αρχή και το
τέλος του. Την ανατολή και τη δύση του. Τη λογική και την τρέλα του. Αυτό είναι η
έρημος. Φως και σκοτάδι. Χλαλοή και σιωπή. Σ’ αυτόν τον καιρό, σ’ αυτές τις μέρες,
όμως, πιο πολύ τα δεύτερα: Τέλος. Δύση. Τρέλα. Σκοτάδι. Σιωπή.
Σ’ αυτό το καυτό χουχούλιασμα του αέρα που σε λίγες ώρες θα γίνει παγερό
φύσημα και μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης από την πυρόξανθη άμμο, μία ογκώδης
δρομάδα καμήλα σέρνει μια σιλουέτα. Φαίνεται να έχει διανύσει τέτοια απόσταση
πάνω σ’ αυτό το χαλκοκέντητο, απέραντο χαλί, που σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες
κλιματολογικές συνθήκες, το αποθηκευμένο λίπος στη μία και μοναδική της
καμπούρα δεν επάρκεσε, αφού η καύση του και η μετατροπή του σε νερό στον
οργανισμό της, το εξάντλησε όλο. Αυτό για το αγέρωχο ζώο σημαίνει ταξίδι που σε
ημέρες υπερέβη τις δέκα και είναι πασιφανές πως η επόμενη όαση απέχει
παρασάγγας από το βεληνεκές που ορίζουν και καθορίζουν οι οφθαλμοί του*1. Τόσο
ώστε να μην μπορεί να οσμιστεί κάποια πηγή νερού και να οδηγήσει σε αυτή αυτόν
που θεωρητικά είναι οδηγός του. Είναι επίσης πασιφανές πως ο οδηγός του, μονίμως
σκυφτός κι ασάλευτος πάνω του, δεν χαλάλισε σταγόνα απ’ τα δικά του αποθέματα
στα ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία παγούρια που είναι κρεμασμένα στο ευμέγεθες
κύρτωμά του. Παγούρια-σκαπανείς της σάρκας του άμοιρου θηλαστικού, που
σκάπτουν μία ολοένα και μεγαλύτερη πληγή στο κοντό τρίχωμα της ραχοκοκαλιάς
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του απ’ τη ροπή που ασκείται, με την επίδραση της οποίας ταλαντώνονται όλα μαζί
όπως ένα εκκρεμές από την αδιάκοπη κίνηση στην πορεία που τραβάει, με τη
σιλουέτα σερνάμενη ανελλιπώς πίσω του. Στο κοντό, τραχύ κατά τ’ άλλα τρίχωμα
του λίαν υπομονετικού ζωντανού, που είναι βιβλικό σύμβολο του Διαβόλου.
Κάτι χαλάσματα που ακόμη προδίδουν το μεγαλείο μιας ύψιστης καλλιτεχνικά
μεσοποτάμιας αρχιτεκτονικής, διακοσμημένης με αραβουργήματα ζωγραφικής και
γλυπτικής γεωμετρικών σχημάτων τέλειας συμμετρίας, προσπαθούν να δηλώσουν το
νόημα της ύπαρξής τους. Μα ο καμηλιέρης, που εκτινάσσεται από την καμπούρα και
πηδά στο άνυδρο έδαφος, τα κοιτάει με βλέμμα βλοσυρό. Αν είχαν φωνή αυτά τα
ερείπια, θα ζητούσαν απ’ αυτόνε μοναχά την απόλυτη ησυχία, την οποία
απολάμβαναν πριν τον απρόσκλητο ερχομό.
Περπατά προς το άνοιγμα της ψηλότερης όλων αψίδας και κεντρικής πλέον, που
κάποτε μπορεί να ήταν απλώς μία εκ των πολλών στο μέγεθος της. Εκεί όπου ο
δυνατός ήλιος έχει μια σπάνια ευκαιρία να ρίξει φως στο σκοτισμένο εκείνο βλέμμα
που «μίλησε» στα αραβουργήματα, ανταπαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις
πλακωμένες από τη σκιά της φθοράς χάρες τους.
Οι κόρες δύο καταπράσινων ματιών, γίνονται στόχος των βελών της ίριδας, με τα
μαυράδια τους, μετά την εξακόντιση, σχεδόν να εξαφανίζονται και να περιορίζονται
από ομόκεντροι κύκλοι που ήταν, σε δύο αχνές μόνο κουκίδες. Δύο ματιών στο
χρώμα που απουσίαζε από τον τόπο στον οποίο άνηκαν τα πέτρινα απομεινάρια
τέχνης κι από όποιον άλλο τόπο συνάντησαν αυτά στο πέρασμά τους τις τελευταίες
δύο περίπου εβδομάδες.
Κάποιο κύμα αέρα προαναγγέλλει το επόμενο ξέσπασμα της «κινούμενης γης»,
που μπορεί να εξαφανίσει από το ορατό πεδίο σε ελάχιστο χρόνο έναν ολόκληρο
αμμόλοφο, μεταμορφώνοντας ασύλληπτες σε εύρος και σε πυκνότητα μάζες
κονιορτού. Μέσα σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που ασκεί τη δεδομένη στιγμή η
ατμοσφαιρική πίεση, ωθεί κάτω από το κάλυμμα κεφαλής που δεν επαρκεί για να
προστατέψει το οφθαλμικό ή το ρινικό του σύστημα το χέρι του, με τα δάκτυλα
εκτεταμένα σα βεντάλια και κοιτάζει μέσα από τη σχισμή που κάνουν δείκτης και
μεσαίο. Το μετεωρολογικό φαινόμενο, ευτυχώς δεν είναι για τον παροδίτη της
ερήμου, για το ζωντανό του μέσο μεταφοράς και για το ζωντανό σκιαγράφημα,
όπισθεν του μέσου μεταφοράς, άμεσα επικίνδυνο, αφού πρόκειται μόνο περί μιας
αεροδίνης, περί ενός ανεμοστρόβιλου μικρής έκτασης, κι όπως φαίνεται μικρής
χρονικής διάρκειας, που εκδηλώνει το ύστατο στάδιο του στροβιλίσματός του σε
απόσταση ασφαλείας από το τρίο. Στην κεκλιμένη της περιδίνηση, προσέχει το σχήμα
που παίρνει και φτιάχνει η φορά της, δεξιόστροφη, όπως συνήθως συμβαίνει στα
μέρη που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο. Το σχήμα της, που έχει προσέξει και του
έχει κάνει εντύπωση, είναι σπειροειδές.
Σκόνη φτάνει ως το σημείο που στέκονται, επιβεβαιώνοντας την έμμεση
επικινδυνότητα του στροβίλου· γεγονός που τον κάνει να κρατήσει για κάποια
χρονοδεύτερα την αναπνοή του. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει και το πρόσωπό του, από
την ανάγκη να αναπνεύσει, τώρα αποκαλύπτεται, φανερώνοντας ό,τι πιο απρόσκλητο
για αυτό το μέρος, αν στο δεύτερο, δηλαδή το μέρος, προσδώσεις πρόσωπο. Το
πρώτο, όμως, αυτό του άνδρα, μοιάζει να ‘ναι περισσότερο ακατάδεκτο. Ζοφερά
ακατάδεκτο. Πρόσωπο σκληρό, χαρακωμένο από τα χρόνια και τη μισανθρωπία.
Μάτια σχιστά, χωμένα σε δύο φρύδια που σχηματίζουν αμβλείες γωνίες. Ρουθούνια
που συστέλλονται και διαστέλλονται συνεχώς στην άκρη μιας μύτης ίσιας που
απολήγει σε κάτι που θυμίζει αιχμή δόρατος. Δόντια κλεισμένα, σφιγμένα, με
συμπαγές σμάλτο, ανάμεσα σε χείλια μονίμως σουφρωμένα κι ένα κοντοκουρεμένο,
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γκριζωπό μούσι. Έκφραση που δεν ανταποκρίνεται σε εξωτερικές προκλήσεις.
Έκφραση ανέκφραστη.
Από την καφετιά καλύπτρα του κεφαλιού του, ξεπροβάλλουν δέσμες ασημένιων
μαλλιών που ανεμίζουν προς τα έξω και πίσω, προσθέτοντας κι άλλη βλοσυρότητα,
κι άλλη ζοφερότητα. Μα μες απ’ όλον αυτόν τον ζόφο και τα αδρά σε υπερθετικό
βαθμό χαρακτηριστικά που παγώνουν, παραδόξως εκπέμπει κάτι. Κάτι ισχυρό. Μια
γοητεία. Μια αρρενωπότητα περισσή. Που απωθεί και ελκύει.
Φοράει Ζειρά· ένα φαρδύ ένδυμα· κάτι σαν μανδύα· κάτι σαν κάπα ή χλαίνη· όχι,
όμως, από τις πολεμικές, αλλά τις αρχοντικές. Του προφυλάσσει το κεφάλι η, επίσης
φαρδιά της, κουκούλα που έχει εσωτερικά κορδόνια, τραβηγμένα και δεμένα σφιχτά
γύρω από το σκληρόσαρκο, σκουροκόκκινο - λες κι από πορφυρό ψιμύθιο - πρόσωπό
του. Το ύφασμα του ενδύματος είναι Καμιλώ· υλικό και χρώμα του μαλλιού της
καμήλας. Την πλάτη του ζώνει μια Σουέτ δερμάτινη λουρίδα, με ένα τόξο και μία
φαρέτρα επί αυτής κρεμάμενα. Από κάτω, δίχως να φαίνονται ιδιαίτερα, τρία
φορέματα το ‘να πάνω στ’ άλλο, όπως αρέσκονταν να φορούν από αιώνων οι
Βαβυλώνιοι. Αυτά είναι από ύφασμα Κασμίρ· ίσως και Αλπακάζ. Τη μέση του
τονίζει η Μήτρα, μια μαβιά κορδέλα, μέσα από την οποία είναι περασμένοι ακινάκες
- μάχαιρες με τοξοτή τη λάμα της κόψης - κι ένα τεράστιο σπαθί, στο σχήμα της
«ημισελήνου», θηκαρισμένο. Τα πόδια του, ντύνουν σαν οστρακόδερμο μακριές
μπότες με επιγονατίδες και περικνημίδες, φτιαγμένες από τη δορά κάποιου
σκληρόπετσου ζώου. Κανένα σημείο τού κορμού ή των άκρων του δεν είναι γυμνό,
πλην των χεριών μόνο ως τον καρπό, για να μπορεί να κρατεί πιο σταθερά γκέμια ή
όπλα. Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για το ότι είναι ντυμένος σαν κρεμμύδι, και…
κανένας δευτερεύων. Ο ένας είναι η ζέστη της ερήμου την ημέρα. Ο άλλος το κρύο
της ερήμου τη νύχτα.
Το υπόλοιπο των χεριών του, καλύπτεται από μεταλλικά περικάρπια και δέρμα ίδιο
με αυτό των μποτών, σε όλο τους το μήκος, από τον καρπό μέχρι και τους αγκώνες.
Ακριβά κοσμήματα και χρυσοποίκιλτα στολίδια στολίζουν τον ζωστήρα του, τις
μπότες, τα δέρματα των χεριών του και το περιβραχιόνιο στο ένα του μπράτσο.
Περιδέραια φτιαγμένα από γυαλιστερές πέτρες και «ιερό ξύλο» είναι περασμένα από
το λαιμό του, που δεν θα δεις γυμνό. Το σημείο στην καρδιά του, φέρει χαϊμαλιά,
εντέχνως ραμμένα. Ο ρόλος τους δεν είναι συμβολικός, μα μόνο διακοσμητικός και
σκοπός τους δεν είναι να αποσπάσουν λίγη από την ευμένεια της Θεάς Τύχης.
Δυνατά στο άρωμα φυτικά έλαια εξακολουθούν να υπερκαλύπτουν αυτό του ιδρώτα
που αναδίδουν οι πόροι του σώματός του. Παρόλα αυτά, η υπερίσχυση του τεχνητού
αρώματος έναντι του φυσικού, δεν μπορεί να περιορίσει την εφίδρωση και να
αναστείλει την απώλεια νερού και άλλων σημαντικών στοιχείων, που ενδεχομένως να
χρειάζεται το σώμα του*2.
Είναι από μεγάλη αυλή, αλλά δεν είναι ευνούχος. Με τίποτα δεν θα μπορούσε να
είναι ευνούχος ένας άνδρας σαν και αυτόν! Είναι άρχοντας, αλλά όχι βασιλιάς. Ο
καλοζωισμένος δεν θα είχε επιβιώσει από μία τέτοιας έκτασης καταστροφή. Μία
καταστροφή σαν και αυτή που προηγήθηκε, σχετικά κοντά από ‘δω απ’ όπου και
βρίσκεται τώρα. Που βρίσκεται, όντας επιζών.
Παίρνει βαθιά ανάσα και σφουγγίζει τους κάθιδρους κροτάφους του και τα
ερυθρωπά από την ολοήμερη ακτινοβολία ζυγωματικά του με τους μυώδεις του
ώμους και το χοντρό ύφασμα του μανδύα που τους σκεπάζει. Νιώθει αφυδατωμένος.
Οι εκκρινείς, ιδρωτοποιοί του αδένες, έχουν στερέψει πλήρως. Έχουν στραγγίσει.
Ορθώνει τη στεγνή του γλώσσα στον ουρανίσκο του κι όπως διατηρεί κλειστά δόντια
και χείλη, διαστέλλει τα ρουθούνια του, βγάζοντας μια βαθιά και ηχηρή εκπνοή· έναν
ενδόμυχο αναστεναγμό. Σκέφτεται πως είναι επιτακτικό να βρει τροφή με πολύ λίπος.
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Με λίγα λόγια να βρει κρέας. Όπως κάνει τα μάτια του δύο γραμμές από τις ακτίνες
Του Φωτοδότη που τον βάλλουν χωρίς έλεος καψαλίζοντας την επιδερμίδα του,
στρέφει το βλέμμα του μετά από πολλή ώρα - ίσως και ώρες - απ’ την άλλη, στη
σκιερή σιλουέτα που τραβολογά άθελά του το ζώο. Είναι ακαθόριστη, εξαιτίας Του
ανηλεή ακτινοβόλου ψηλά, θεού Ήλιου. Όμως τούτος ο θεός, πλέον φαίνεται να ‘χει
καθιζάνει και να ‘χει κατέβει χαμηλά, όπως αυτή στέκει μαύρη, ακαθόριστη, στο
ύψος του λοφίσκου, έχοντας την κίτρινη, πυρακτωμένη σφαίρα «Του» πάνω και πίσω
της. Είναι ψεύτικος θεός αυτός. Ο άνδρας το γνωρίζει καλύτερα. Η εξύψωσή «Του»,
είναι μια αυταπάτη αυτού που τον επικαλείται. Κάθε επίκληση προς «Αυτόν», τον
ψευτο-θεό, απλώς ένα σχήμα λόγου, κι αυτό είναι το απόγειό «Του». Μέχρι εκεί
φτάνει ο μύθος «Του». Μέχρι εκεί και η απομυθοποίησή «Του». Μέχρι το σώμα μίας
απροστάτευτης γυναικούλας, ενός ουτιδανού γύναιου να τον «σβήσει» ολοκληρωτικά
από ‘κει που μόλις πριν έμοιαζε απρόσβλητος, απροσμάχητος. Γιατί υπάρχουν θεοί
και θεοί!…
Ο άνδρας τραβά τα γκέμια ακινητοποιώντας τον τετράποδο φορέα του μαρτυρίου
και του σώματός του. Ή του μαρτυρίου του σώματός του. Η γυναίκα στέκει ακίνητη
εκεί, πάντα ακαθόριστη, πάντα στο ύψος του λοφίσκου, στραμμένη στον
απροσπέλαστο άνδρα, μέχρι οι καλά προστατευμένες από τα πυκνά του τσίνουρα
μπάλες των ματιών του να εξοβελιστούν από τα ηλιακά πυρά, καθώς αυτή συνεχίζει
να στέλνει στη διαφανή τους πέτσα*3 την εικόνα της – ένα σκοτεινό είδωλο μαζί με
μια σκιά που χύνεται πάνω του και τον μαυρίζει. Τώρα, λόγω της έκλειψης του Ήλιου
από το σώμα της, βλέπει μόνο το φωτεινό περίγραμμά της. Όπως στέκεται απέναντί
της, έχοντάς την ανφάς, κάνει πέντε βήματα στα δεξιά, περπατώντας κυκλικά σε
σχέση με αυτή που είναι το κέντρο, κρατώντας το ίδιο μήκος ακτίνας, άρα και την
ίδια απόσταση. Κάνει άλλα τρία. Κι άλλα δύο, ενώ το είδωλο παραμένει εκεί,
ακίνητο. Θέλει να φύγει από τον ήλιο που έχει αντίκρυ. Τον ήλιο που τον τυφλώνει
και σκοτεινιάζει τη μορφή που έχει αντάμα· τη μορφή της. Γιατί θέλει να τη δει…
‘’Χμμμμφφφφ…’’. Βγάζει άλλη μία εκπνοή. Λιγότερο ηχηρή. Περισσότερο βαθιά.
Είναι τώρα στα πλαϊνά της, έχοντάς την, πια, προφίλ. Αυτή, γυρίζει σιγανά το κεφάλι
της προς τη μεριά του. Μα, τώρα, γι’ αυτόν δεν υπάρχει ο ήλιος αντίκρια. Η «γήινη»
και «προσανατολισμένη» του ματιά, πέφτει κατευθείαν πάνω στην «απόκοσμη» και
«αποπροσανατολισμένη» δικιά της. Επαναλαμβάνει την εκπνοή που είναι σαν
ενδόμυχος αναστεναγμός και την κοιτάζει, έπειτα, διερευνητικά από πάνω έως κάτω.
Αυτή τον κοιτάζει επίμονα, μα δίχως να βγάζει άχνα, όπως σκέφτεται κάτι που κανείς
δεν θα μάθει ποτέ. Με τη σειρά του σκέφτεται, ενθυμούμενος, την πρώτη φορά που
την είδε. Το ίδιο όπως και τότε. Ότι κοιτάζει την πιο όμορφη γυναίκα που είδε ποτέ
στη ζωή του.
Σατέν ύφασμα κρύβει ίσα-ίσα την περιοχή στο στήθος της και τη βουβωνική της
χώρα. Όχι, είναι Σουά Σοβάζ: Άγριο μετάξι. Μετάξι που λαμπυρίζει. Μα πριν
προλάβει να σκεφτεί κάτι ακόμα από αυτή, η σκέψη του διακόπτεται από ένα
απειλητικό γρύλισμα. Φυσά όλο τον συμπιεσμένο αέρα που κρατούσε στα πνευμόνια
του σ’ όλα τα χρονικά «δεύτερα» και «τρίτα» που προηγήθηκαν και γυρνάει μεμιάς
τραβώντας το σπαθί του, χωρίς να δει το αντικείμενο του στόχου, υπολογίζοντας μ’
ένα από τα δύο βασικά ένστικτα, αυτό της επιβίωσης, τη θέση στην οποία βρίσκεται.
Το θεόρατο κτήνος μουγκρίζει και τεντώνει τους μύες των ποδιών του, έτοιμο να
εκτοξευθεί εναντίον του άνδρα. Ίπταται κυριολεκτικά, φέρνοντας σε κοινή θέα δύο
ημικυκλικές σειρές από κοφτερούς, γυαλιστερούς οδόντες, με τους κυνόδοντες να
δεσπόζουν στην περίοπτή τους θέση.
Όπως αυτή κοιτάζει αμετακίνητη τους δύο τής αναμέτρησης να εφορμούν ο ένας
στον άλλο, ένα σχίσιμο σάρκας από σπαθιά φτάνει στα ντελικάτα, κουκλίστικα αυτιά
[4]

της και τρεις πιτσιλιές παχιού, καυτού αίματος στο σαν κέρινο προσωπάκι της,
αναδεικνύοντας κι αποδεικνύοντας τον πρωταγωνιστή αυτού του αγώνα – αυτής της
άνισης τελικά αναμέτρησης!…
[…]
Η σπάθα του, είναι, τώρα, στο θηκάρι του. Αφουγκράζεται τη σιωπή. Μπορεί πια
να φτύσει την πίκρα που κουβαλάει εδώ και ώρες στο σάλιο του, αφού επιτέλους θα
μπορέσει ξανά να ενυδατώσει τον αφυδατωμένο του οργανισμό. Ξετομαριάζει το
κτήνος με μία ματσέτα, ασθμαίνοντας. Είναι, πια, καταβεβλημένος από τις δύο
προσπάθειες που του πήραν’ όση δύναμη διατηρούσε. Της θανάτωσης και του
γδαρσίματος. Της θανάτωσης του όντος που μόνο ανυπόστατες φήμες ή
αλλοπαρμένες διηγήσεις το κρατούσαν αιώνες κι αιώνες, εποχές κι εποχές, στη ζωή.
Ωστόσο, σύντομα θα φάει. Θα ανακτήσει τις δυνάμεις που του στέρησαν ήλιος,
έρημος και αυτή, η γυναίκα, που, καθώς νυχτώνει, αισθάνεται να τον παρατηρεί,
πάντα δίχως να βγάζει άχνα. Όμως νυχτώνει, και οι κουρασμένοι του οφθαλμοί ήδη
ψάχνουν τα κούτσουρα που θα γίνουν κάρβουνα. Σε λίγο και οι τρεις τους: ήλιος,
έρημος, γυναίκα, θα αλλάξουν…
Νύχτα. Μαζί και κρύο. Η φωτιά είναι βάλσαμο. Το ψητό μέσα στην κόκκινη
αγκαλιά της, έχει αρπάξει. Είναι έτοιμο να φαγωθεί. Αρχίζει να κόβει μ’ έναν απ’
τους ακινάκες του μεγάλα κομμάτια κρέατος από την αυτοσχέδια σούβλα. Δεν έχει
πινάκιο. Όπως τα κόβει, τα πασπαλίζει με άλας και αραβικά μπαχαρικά και τα βάζει
απευθείας στο στόμα του. Στο ένα μέτρο υπάρχει άλλη μία φωτιά, πιο σιγανή, με ένα
χάλκινο, σφυρήλατο τσουκάλι. Σ’ αυτή βράζει το λίπος του κτήνους μαζί με μία
χούφτα ψιλοκομμένα σκόρδα και μερικά φύλλα λάχανου που άρπαξε από μία
αγροικία. Ήτανε εγκαταλελειμμένη. Άρα δεν είναι κλεμμένα, δεν είναι υφαρπαγμένα.
Προσθέτει κανέλα, για να γλυκάνει το μείγμα. Το λάχανο θα βοηθήσει στην
ανακούφισή του, γιατί είναι διουρητικό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του βραστού
ζουμιού, εντούτοις, προορίζεται για το διψασμένο ζώο που με μόχθο τον μετέφερε ως
εδώ. Σύντομα θα φάει κι αυτό. Μα πρώτα ο ίδιος.
‘’Δόξα σοι ο Άγνωστος Θεός’’.
Έχει λύσει κι έχει αφαιρέσει τα δέρματα από τους πήχεις του. Οι μύες τους, είναι
τσιτωμένοι. Όπως και οι φλέβες που τους διακλαδώνουν και πάλλονται. Είναι βέβαιο
πως κέρδισε εκ νέου όση ενέργεια έχασε κατά τη διάρκεια της ημέρας και δείχνει πιο
απρόσβλητος και πιο απροσπέλαστος από ποτέ. Το ροζιασμένο και σφικτό στο
κράτημα εσωτερικό των χεριών του, μεταφέρει στα δόντια του τις ψημένες σάρκες
που αχνίζουν καθώς τις μασουλάει έντονα με ήχους που προκαλούν. Δεν ξέρει, όμως,
ακόμη τι είναι «πρόκληση»…
Φυσάει άνεμος. Ο ουρανός είναι καθαρός από σύννεφα, και δισεκατομμύρια
φωτάκια στον θόλο του, αντιφεγγίζουν. Η Σελήνη, το λαμπρότερο από όλα τα φώτα
της «κατάστικτης» ουρανίου σφαίρας, φωταγωγεί το απέραντο, αμμώδες χαλί που
μοιάζει, τώρα, ασημοκεντημένο. Γιατί σήμερα έχει πανσέληνο. Και στο ουράνιο
στερέωμα, ένα φως δεσπόζει.
Παρά το τσουχτερό κρύο, η κουκούλα απ’ το κεφάλι του είναι λυμένη και ριγμένη
στους ώμους. Τα μακριά του, ασημόχρωμα με κοκκινωπές ανταύγειες, λόγω της
έκχυσης του σεληνιακού φωτός, μαλλιά ανεμίζουν σα ματωμένο λάβαρο μετά τη
μάχη, μπηγμένο όπου η φαντασία σου δύναται να αντέξει: σε χώμα ή σώμα!…
Ενώσω ανακατεύει με την κουτάλα το ζουμί, προσθέτοντας σπλάχνα του κτήνους
τεμαχισμένα σε μικρά κομματάκια, ρίχνει ένα βλέμμα προσοχής σε αυτή που δεν έχει
πάρει το δικό της από πάνω του. Παρότι τούτο, δεν του έχει ζητήσει ακόμη τίποτε.
Ούτε καν τον οίκτο του. Κι ας έχει να βάλει στο στομάχι της τροφή και νερό ποιος
ξέρει από πότε…
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…Από τότε που τη βρήκε, θα μπορούσε να είναι μία υπόθεση. Η καλύτερη δυνατή,
βάσει των μαθηματικών πιθανοτήτων. Που τη βρήκε εκεί πέρα, στα αποκαΐδια μιας
από ώρα σβησμένης φωτιάς, μες στα αίματα και τη γλίτσα, ολόγυμνη και σε στάση
εμβρυακή, θαρρείς κι αναγεννήθηκε από τη χάρη κάποιας θεάς. Έμοιαζε η καταγωγή
της να μην είναι από κει. Ούτε από κάπου αλλού. Αλλά και πάλι, για το πως βρέθηκε
σ’ εκείνο το ερημικό μέρος όταν αυτός περνούσε, δεν έχει απάντηση. Όταν τυχαία
περνούσε, αφήνοντας πίσω του μια για πάντα τα πνέοντα λοίσθια ενός πάλαι ποτέ
ακμάζοντα πολιτισμού, που μετεβλήθη σε κρανίου τόπο. Ναι, τυχαία. Εντελώς ή
διόλου. Με ακριβή σκοπό στον προορισμό του ή μη. Όπως πρέπει να ‘χει ένας
πολυπράγμων περιηγητής. Ένας μελετητής των φαινομένων που φαίνονται για
φυσικά και είναι και των φαινομένων που (πάλι) είναι φυσικά, έστω κι αν δεν
φαίνονται (πως είναι).
…Ίσως πάλι, όμως, να μην θέλει να ‘χει απάντηση. Να μην τον ενδιαφέρει. Ούτως
ή άλλως, δεν έχει χρόνο για τέτοια. Και δόξα τω Θεώ, από την «περιήγηση» της
σάρκας είναι παντελώς χορτασμένος. Τι κι αν είναι ακόμα εύρωστος στην κράση.
Έχει προ πολλού περάσει την ηλικία εκείνη που θα γινόταν να προκληθεί από ένα
άγουρο κι αμέστωτο κοριτσόπουλο – έστω και σαν αυτ… ‘’Θεέ, εσύ, Άγνωστε, δώσ’
μου τη δύναμη…’’, παραδέχεται ψιθυριστά, ευθέως μετά τον εκούσιο βαυκαλισμό
του σ’ ό,τι αφορά την ωρίμανση του θηλυκού που ‘χει μπροστά του, ώστε να
ξαλαφρώσει από μία ανεπιθύμητη, πιθανή αίσθηση ή απλά μία υποψία για τη δράση
κάποιας στιγμιαίας μέσα του ορμονικής έγχυσης, που γνωρίζει μόνο από διαίσθηση.
Ανεπιθύμητη… Πιθανή…
‘’Θεέ Άγνωστε… άγνωσται αι βουλαί των δημιουργημάτων «Σου»’’, δευτερολογεί
και η σκέψη του προδίδεται στην πηγή απ’ όπου προέρχεται (γυναίκα) με το ακαριαίο
σφίξιμο των μπροστινών του δοντιών που προκαλεί ο νευρικός σπασμός στο έως τότε
ακλυδώνιστο πρόσωπό του.
Πιστεύει στον Άγνωστο Θεό και τον τιμά λεκτικά όπως άλλοι τον Άγνωστο
Πολεμιστή. Είναι άγνωστος επειδή δεν του έχει αποκαλυφθεί υπό οιαδήποτε - ας
είναι - έκφανση.
Βουτάει την κουτάλα απότομα στο τσουκάλι με τη «σούπα» και γεμάτη την
προτείνει στη γυναίκα. Αυτή, την αρπάζει από τα χέρια του τρεις φορές πιο απότομα
και αδειάζει με μια κίνηση το περιεχόμενό της στο θεόστεγνο στόμα της. Το ελαφρά
σηκωμένο προς τα πάνω οβάλ της πηγούνι, υποχρεώνει μία μικρή ποσότητα από το
ρευστό μείγμα να τρέξει σαν καταρράκτης μέσα από το λεπτό, επίμηκες άνοιγμα που
φτιάχνουν τα τέλεια χείλη της. Παχυλές σταγόνες σπάζουν και γίνονται ρυάκια που
τρέχουν από δύο σαρκώδεις συμβολές για να πιτσιλίσουν τον αλαβάστρινο λαιμό της,
λεκιάζοντάς τον.
Ο άνδρας - που στο μεταξύ δεν έχει χάσει τίποτα απ’ όλα αυτά - έχει ήδη πριονίσει
με το μαχαίρι του κάποια καλά ξεροψημένα σημεία από τον ζωικό όγκο και της τα
πετά. Δεν της πετά τα πολύ αρπαγμένα, αλλά δεν είναι από φροντίδα. Θέλει απλώς να
δει την αντίδρασή της. Αυτή, σαν αίλουρος, τα αρπάζει πριν πέσουν στο χώμα και τα
μασουλάει με βουλιμία, τινάζοντας πίσω τα εβένινα κύματα των μαλλιών της.
Πρόδηλο είναι πως δεν τη νοιάζει η ποιότητα. Μόνο η ποσότητα. Τρώει ξανά και
ξανά, όσο αυτός της πετά κομμάτια, όπως ένα ψωριάρικο σκυλί που το έχεις
χορτάσει, αλλά θα συνεχίσει να τρώει για όσο θα του δίνεις, για όσο θα του πετάς.
‘’Χα!…’’, κάνει με μια περιπαιχτική διάθεση, μα ευθύς το μειδίαμά του παγώνει,
καθώς αυτή τον κοιτάζει…
Έχει χορτάσει και θέλει να κάτσει απόμερα. Δεν καπνίζει. Εδώ και καιρό
απεχθάνεται το κάπνισμα. Του στεγνώνει τη στοματική κοιλότητα, πράμα όχι και
τόσο βολικό για έναν περιηγητή κι ερευνητή που περιηγείται κι ερευνά, ως επί το
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πλείστον, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως αυτές – και τη δυσοσμία που τη
βάζεις!;… Συν τοις άλλοις, δεν διαθέτει περισσευούμενο νερό να χαραμίσει στη
γυάλινη φιάλη του ναργιλέ που κουβαλάει μαζί με τα όργανα σκόπευσης και
συντεταγμένων: τη Διόπτρα και το Οδόμετρον, αντίστοιχα.
Τον ναργιλέ, τον έχει κρατήσει ως αναμνηστικό, προσφέροντάς του, όμως,
περίοπτη θέση μαζί με τα λογής-λογής εργαλεία που βαραίνουν το σακίδιό του, αν
και «κλέβει» χώρο από πιο σημαντικές, για το λειτούργημα που ασκεί, συσκευές και
σίγουρα λιγότερο επιβλαβείς για την υγεία του, όπως ο Επιπεδοσφαιρικός του
Αστρολάβος, που εφευρέθηκε από τους Έλληνες κι εξελίχθηκε από τους Άραβες.
Δεν καπνίζει, λοιπόν. Και δεν ξαποσταίνει. Δεν ρεμβάζει και δεν αναπολεί.
Συλλογίζεται. Γιατί είναι ένας ερευνητής. Που πρέπει, τώρα, να κάνει τον
απολογισμό των ανακαλύψεών του, από τα πιο πρόσφατα ταξίδια του. Τον
απολογισμό των κόπων του.
…Έχει βγάλει το δερματόδετο, σαν εργόχειρο πολυσέλιδο, βιβλίο του, που οι
σελίδες του είναι απλά η «μετάφραση» αυτών, των χρόνιων κόπων. Οι έρευνές του,
οι γνωριμίες και συζητήσεις του με ανθρώπους του πνεύματος, οι θεωρήσεις του, οι
εκτιμήσεις του. Κι έπειτα τα πρακτικά των συζητήσεων, τα κείμενα με τους
προλόγους και τα κύρια θέματα, όπως και οι επίλογοι με τα εξ αυτών πορίσματα, οι
γκραβούρες, τα σχέδια, τα σύμβολα, οι αντιστοιχίες, οι επισημάνσεις, οι παραπομπές
– τα πάντα είναι σ’ αυτό μέσα, καταγεγραμμένα. Τονίζοντας με τη δική τους
υπόσταση και πνοή το παρελθόν κι ατενίζοντας το μέλλον. Την πνοή, αφού
αναπνέουν. Αφού έχουν υπόσταση. Όπως και τα απροσμέτρητα χιλιόμετρα. Οι χώρες
που ταξίδεψε, τα μέρη που επισκέφθηκε, οι πολιτισμοί που συνάντησε με όλες τους
τις εθυμοτυπίες, οι λαοί και οι ιδιαιτερότητες τους, οι παραξενιές τους… Προπάντων,
όμως, τα λόγια. Αυτά. Και τα λόγια που μεταφράζονται σε πράξεις.
Είναι στη σελίδα όπου έχει σχεδιασμένα τα πλατωνικά στερεά και στη λεζάντα
τους υπογραμμισμένα τα Στοιχεία, με τα οποία αυτά συνδέονται.
‘’Πνοή… Αέρας…’’, σκέφτεται, εξισώνοντας τις δύο νοητές μεταβολές του υλικού
κόσμου και συγκεράζοντάς τις σε ένα κοινό στοιχείο. ‘’Χμμμ… Οκτάεδρο’’.
Όλη του η πραγματεία, είναι γραμμένη με κατοπτρική γραφή. Καθρεπτιζόμενη.
Δεν το κάνει για λόγους κρυπτογράφησης. Δεν είναι αφελής· ούτε απονήρευτος. Μα,
κυρίως, δεν είναι ηλίθιος. Εξυπακούεται πως θα ‘τανε πανεύκολο σε μία ενδεχόμενη
κλοπή των συγγραμμάτων του ή μία μελλοντική ανακάλυψή τους, να γίνει αντιληπτή
κι απλά να τοποθετήσει ο (νέος) κάτοχος έναν καθρέπτη παράλληλα με το μήκος τής
κάθε σελίδας, ώστε αμέσως να γίνουν ευανάγνωστα τα επιμέρους κείμενα!… Άλλος
είναι ο λόγος. Είναι αριστερόχειρας, οπότε κρατώντας το φτερό και γράφοντας από
τα δεξιά προς τα αριστερά, το μελάνι στο χαρτί μουτζουρώνει λιγότερο. Και θέλει η
εικόνα των σελίδων του, να ‘ναι κατά το δυνατόν άψογη.
Επιλέγει τρία μακριά και ξεραμένα κλαδιά από μία συστάδα θάμνων δίπλα του,
που μετριάζει την ορμή του ανέμου. Τα κόβει για να ενισχύσει τη φωτιά που
τρεμοπαίζει από τα ρεύματά του. Σε λίγο θα γίνουν τα νέα της κάρβουνα. Χώνει τη
νέα καύσιμη ύλη στην πυρά, προσεκτικά, μην σβήσει, και σκαλίζει τα εναπομείναντα
πύρινα κάρβουνα, φυσώντας τα για να «πάρουν», με την ενίσχυση της άφορης,
σχεδόν υποτυπώδους χλωρίδας – με λίγα λόγια, τη συνδρομή των κλαδιών.
Χάνεται για μια στιγμή στο χορό που έχουν ξεκινήσει - αφού έχουν ανακάμψει - οι
φλόγες, χάνοντας και τον ειρμό της σκέψης του· κι όταν επανέρχεται, τον βρίσκει, με
τον δείκτη του χεριού του να ‘ναι καρφωμένος κάθετα στο τετράεδρο σχήμα που έχει
σχεδιάσει πάνω από το επόμενο Στοιχείο. Το Στοιχείο που αναφέρεται στη λεζάντα
και δεν είναι άλλο από την…
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‘’…Ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και φωτός με καύση… Φωτιά… Πυραμίδα
και πυρά!’’.
Κάθεται σε μία μεγάλη πέτρα, έχοντας στήσει αναλόγιο για το ανοιχτό του βιβλίο
τις παλάμες του, ως προεκτάσεις των πήχεών του. Τραβάει τον έναν από τους δύο και
ύστερα τοποθετεί όλη την έκταση της παλάμης στην επιφάνεια του επεξεργασμένου
χαρτιού. Την περνάει από πάνω, έχοντάς τη κάπως λοξά, σαν σπάτουλα, για να
νιώσει την υφή του. Όπως είναι, ο σπόνδυλός του αλλάζει κλήση, βοηθώντας τον
κορμό του σώματός του να σκύψει χωρίς να αφήσει αυτό που κρατάει, και γυρίζει τα
ενωμένα του ακροδάκτυλα, κάνοντάς τα τσάπα που εκσκάπτει μία χούφτα άμμο από
την παγωμένη έρημο.
‘’Έδαφος… Δηλαδή γη…’’, παραμιλάει, καθώς οσμίζεται τους κόκκους.
‘’Μμμμ… Κύβος’’.
Τρίβει το κρύο περιεχόμενο της χούφτας του, αισθανόμενος τη νοτισμένη του υφή.
‘’Πάχνη… Νερό… Και Εικοσάεδρο’’.
Του λείπει άλλο ένα. Το πέμπτο Στοιχείο. Η πέμπτη Ουσία. Είναι αυτό για την
απώτερη κατάκτηση και την ερμηνεία του οποίου μάχεται εκατονταετίες επί
εκατονταετιών το ανθρώπινο είδος σε όλα του τα στάδια, από τη γέννηση και την
ακμή του έως και σήμερα, την παρακμή και το θάνατό του: Το πνεύμα. Που
εμπερικλείει τα αρχέτυπα, τα θεμελιώδη συστατικά της ανθρώπινης φύσεως, της
ανθρώπινης νομοτέλειας. Του ανθρώπινου γένους. Σε όλα του τα εξελικτικά στάδια.
Ναι, εξελικτικά!…
…Αυτό που υποστήριξε ο Πυθαγόρας περί «Μετεμψύχωσης και Μετενσάρκωσης
του πνεύματος», μπορεί να είναι σωστό; Τολμώντας να σπάσει τα στεγανά μιας
αξιωματικής αρχής και καταργώντας αυθωρεί το δόγμα του παρά-Άδη (παρ-άδεισο)
Ηλυσίων Πεδίων και της Κοσμογονίας του Ησίοδου; Μπορεί οι θεοί τής αυτής
θρησκείας, να μην γεννήθηκαν ποτέ; Να μην υπάρχει πλέον ουδεμία αιτία ύπαρξής
τους, μιας και οι άνθρωποι, εν τέλει, γίνονται αλλιώς;…
Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, ψυχή, σάρκα και πνεύμα, είναι έννοιες
αλληλεπιδρόμενες κι αλληλοσυμπληρώμενες. Μπορεί αυτός που είναι αδέσμευτος κι
αδογμάτιστος να απορρίψει, εξίσου δογματικά με τους ιερείς της Ησιοδικής
Θεογονίας, τη θεωρία αυτή και τις αφελείς της δοξασίες;… ΝΑΙ! Η θεωρία τού «μετά
+ εν + ψυχόω-ω» και «μετά + εν + σωματόομαι» είναι πέρα για πέρα σωστή κι αυτό
παρατηρείται στην ενδελεχή, αέναη συνέχεια και ταυτοποίηση από γενεά σε γενεά
των συγγενικών προσώπων, όταν κι εφόσον υπάρχει ερωτικός δεσμός. Ο Κίλωνας και
οι ομοϊδεάτες του θρησκόληπτοι, μάλλον μάς στέρησαν μία μεγάλη αλήθεια,
θανατώνοντας τον Σάμιο μαθηματικό μετά από το συστηματικό κάψιμο των γραπτών
του, φράζοντας έτσι μία και καλή τη… ροή του λόγου του. Ο Πυθαγόρας, όμως, όπως
φαίνεται, είχε δίκιο. Η αναγέννηση και, σε τελική ανάλυση η αθανασία,
επιτυγχάνεται μέσω της κληρονομικότητας και της γενεαλογικής διαχρονικότητας.
Μπορεί, μάλιστα, αυτός του οποίου το όνομα σημαίνει το μακρόσυρτο: «εργαλείο που
γεννά ροή χρήσιμου υλικού που εξέρχεται μετά από πίεση κομματιάσματος επί άλλου
υλικού», να έχει προβλέψει με την Τετρακτύς του, χιλιάδες χρόνια πριν, κάτι
ασύλληπτο… Την ανακάλυψη και τεκμηρίωση των στοιχείων που, ως κρίκοι σε μία
αλυσίδα, ενώνονται έτσι ώστε να εκφράζουν στην πράξη το αποτέλεσμα μιας
γενετικής σχέσης*4. Μπορεί, κάλλιστα, πίσω από το άθροισμα των πρώτων
τεσσάρων φυσικών αριθμών 1 + 2 + 3 + 4 = 10, με το οποίο είναι δυνατόν να
κατασκευασθούν οι αναλογίες της τέταρτης, της πέμπτης και της ογδόης αρμονικής,
να κρύβεται όλη η αλήθεια της Απόλυτης Συμμετρίας, της Κοσμικής Αρμονίας και
της ομορφιάς!…

[8]

Ίσως το μυστικό της τελειότητας, να κρύβεται σε μία Τομή. Σε μία θεία αναλογία.
Οι αρχιτέκτονες στην Ελλάδα, πάντως, γνώριζαν αυτή την τάση, αν λάβουμε υπόψη
ότι η βάση και το ύψος της πρόσοψης του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών,
έχουν λόγο ίσο με αυτήν την Τομή. Αυτό που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς,
είναι ότι χαρακτηρίζει τη μορφή φυσικών σχηματισμών σε κάθε κλίμακα μεγέθους.
Από τη μικρότερη ορατή, όπως είναι ένα όστρακο θαλάσσης, μέχρι τη μεγαλύτερη,
όπως είναι ένας κυκλώνας. Ακόμα-ακόμα και μία μη ορατή, λόγω των μέσων που
διαθέτουμε στο παρόν (ή μάλλον δεν διαθέτουμε), όπως ένα σύμπλεγμα από
απομακρυσμένους μεταξύ τους αστέρες στον υπερουράνιο τόπο – πιθανά ένας
«γαλαξίας», σαν κι αυτόν στον οποίο αναφέρθηκε προ ετών κάποιος Δημόκριτος,
Έλληνας κι ετούτος… Ναι, είτε πρόκειται για εφαρμογή σε μία κατασκευή, είτε
πρόκειται για έναν απλό προσδιορισμό της μορφής κάποιου φυσικού αντικειμένου,
καταλυτικό ρόλο παίζει αυτό το γεωμετρικό σχήμα…
…Χώνει τα δάκτυλά του στην τσέπη της φόδρας του φαρδιού του μανδύα και
βγάζει ένα κοχύλι που έχει σπειροειδές σχήμα. Έπειτα στρέφει τους βολβούς των
ματιών του προς τα πάνω, στις αποικίες των άστρων, και κάνει τον συσχετισμό: ‘’Τα
κοχύλια, οι ανεμοστρόβιλοι και οι γαλαξίες, δεν έχουν καμία κοινή ιδιότητα και
διέπονται από διαφορετικούς φυσικούς νόμους – αυτό είναι βέβαιο. Η ανάπτυξη των
πρώτων, επηρεάζεται από τον διαθέσιμο χώρο. Των δεύτερων, εικάζουμε ότι
οφείλεται στη ροή του υγρού αέρα από περιοχές υψηλής πίεσης σε περιοχές χαμηλής
και στη συνάντηση αντίθετων ρευμάτων. Σ’ αυτό, συντελεί η περιστροφή του
πλανήτη μας – τώρα το γνωρίζουμε!… Λογικά, θα πρέπει τα ρεύματα να αποκλίνουν
από την ευθεία, έτσι ώστε στο βόρειο ημισφαίριο όλες οι αεροδίνες ή οι τυφώνες να
περιστρέφονται αντίθετα απ’ τη φορά των αντιστοίχων στο νότιο. Των δε τρίτων η
ανάπτυξη, πιθανά εξαρτάται από τη συγκέντρωση εξώτερης ύλης στις σπείρες:
Αέριων μαζών, αστρικής σκόνης και φυσικά των ίδιων των αστέρων
«συμφωτιζομένων αλλήλοις». Τούτο εστί γαλαξίας: «συναυγασμός δια την
πύκνωσιν». Αλληλεπίδραση. Δυνάμεων’’.
Ο Πυθαγόρας είχε δίκιο για τη γενεαλογική διαχρονικότητα· και ίσως αυτή να
είναι όλη κι όλη η αθανασία που ο άνθρωπος ποθεί να αποκτήσει…
Ίσως, πάλι, κι όχι. Ίσως η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση. Μπορεί κάποτε,
κάποιος γενετιστής να τεκμηριώσει μία θέση για την τάση που έχουμε ως είδος να
εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σε νέα δεδομένα, ρίχνοντας έτσι φως σε μία
απλή υπόθεση για ένα σύνθετο ζήτημα. Φως σαν από θαύμα, σε αυτή και στη
στραβομάρα μας του αόμματου*5. Μπορεί. Όμως, αν κάποτε ήμασταν ζώα και
είχαμε γραμμική σκέψη που κρινόταν από δύο σημεία - το «αίτιο» και το
«αποτέλεσμα» -, αποκλειστικά και μόνο στο στάδιο της συλλογής της τροφής…
τώρα, αν μη τι άλλο, ως είδος εξελιχθήκαμε. Γιατί, το πρώτο έμφυτο αίσθημα, αυτό
της προσωπικής επιβίωσης, μεταφράζεται, πρωτίστως, σε τροφοσυλλογή και μέσω
αυτής της επιδίωξης (και τελικώς ικανοποίησης) επιτυγχάνεται η διαιώνιση, πριν
πάμε στο δεύτερο έμφυτο: τη γενετήσιά μας πράξη. Αν εξελιχθήκαμε, τότε μαζί με
μάς εξελίχθηκε και η σκέψη μας ή εξελιχθήκαμε επειδή εξελίχθηκε η σκέψη μας κι
έγινε κυκλική, περνώντας από το ζωώδες και πρωτόγονο «το παρατηρώ, το αποκτώ,
το τρώω» στο «το παράγω, το συλλέγω, το διανέμω». Δια τούτο, το πρωτογενές
αίσθημά μας, μπολιάστηκε με συστατικά όπως η σύμπραξη, η συνέργεια, η
συναδελφικότητα και πέρασε από την προσωπική επιδίωξη του «αρπάζω τη σάρκα
και τη μασουλάω» - που πηγαία αναπαριστά η κτηνώδης βουλιμία της ύαινας και του
τσακαλιού - στην ομαδική επιδίωξη, πριν μπει στη ζωή μας για τα καλά ένα άλλο,
διαφορετικό αυτή τη φορά προσωπικό κέρδος: το χρηματικό. Αυτή, επομένως, είναι η
αλήθεια που μπορεί να εκφράζεται με την κατάκτηση μίας άλλης διάστασης κι ενός
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τρίτου επιπέδου: του χώρου. Ο χώρος κι ο χρόνος (που είναι ένα ακόμη επίπεδο) είναι
δύο καταστάσεις συνυφασμένες, γι’ αυτό κι αλληλένδετες.
Όλα, λοιπόν, γίνονται κυκλικά· όλα είναι ένας αέναος κύκλος.
…Και ναι και όχι!… Δεν διασχίζεις δύο φορές την ίδια έρημο. Την ίδια εποχή, την
ίδια ώρα, στον ίδιο τόνο της κατάτμησης του ωρολογίου, από τον ίδιο λόφο, από το
ίδιο σημείο κι να περάσεις ξανά… η άμμος του, ο λόφος ολόκληρος, δεν θα είναι τα
ίδια. Εκ των πραγμάτων, ο ουρανός θα έχει αλλάξει, τα ρεύματα του αέρα θα έχουν
αλλάξει, ο τρόπος που θα περπατήσεις, η διάθεσή σου θα έχει αλλάξει, η φράντζα
των μαλλιών σου, όλα θα έχουν αλλάξει. Κι ας διέσχισες την ίδια έρημο. Κι ας
πέρασες με κάθε δυνατή ακρίβεια και συνέπεια από το ίδιο σημείο.
‘’Ο χρόνος, το λοιπόν… Το τέταρτο επίπεδο. Η τέταρτη διάσταση. Οι
συντεταγμένες του, είναι οι ωοθήκες των Κοσμικών γεγονότων που επιβεβαιώνουν
την αέναη σπειροειδή επανάληψη αυτών. Των γεγονότων. Των συμβάντων.
Ο χρόνος, είναι η σπείρα της αιώνιας επανάληψης και μέσα σ’ αυτόν αποκτά ύλη
το πνεύμα. Το πνεύμα ως πέμπτη Ουσία· που ο Πλάτωνας ταύτισε με το πέμπτο
στερεό: Το Δωδεκάεδρο!
…Το στερεό αυτό, είναι ένα πολύεδρο με 20 κορυφές, 12 έδρες και 30 ακμές·
αποτελεί δε, την τρισδιάστατη μορφή του ιερού πυθαγόρειου συμβόλου που
συνδέεται ΚΑΙ με τα 5 πλατωνικά στερεά: Το «σύμβολο των Ουρανών» - όπως το
χαρακτήριζε ο εν λόγω φιλόσοφος -, είναι το γνωστό Πεντάγραμμο ή Πεντάμυχος…
Ή Πεντάλφα, καθότι οι 5 διασταυρωμένες της πλευρές, φέρουν 5 ελληνικά Άλφα –
σύμβολο πάσας αρχής!’’.
Κρατεί ένα μαύρο κάρβουνο, το οποίο έχει επίτηδες φτιάξει «μυτερό» με τη λεπίδα
ενός κοπιδιού που έβγαλε από μία ξύλινη, σκαλιστή (με το ίδιο κοπίδι) κασετίνα.
Καθώς σχεδιάζει ένα πρόχειρο σχέδιο του πενταγωνικού Δωδεκαέδρου, κάνει την
ταύτιση με την Πεντάλφα: ‘’Γγγχχχ… μμμμμ… Στο δισδιάστατο επίπεδό του, είναι
ένα ισοσκελές αστέρι. Αν, όμως, ενώσουμε τις άκρες των γωνιών, εγγράφουμε ένα
κανονικό πεντάγωνο-πεντάπλευρο, που όταν το προεκτείνουμε στον τρισδιάστατο
χώρο, σχηματίζει ένα κανονικό Δωδεκάεδρο. Σε κάθε του έδρα, μπορούμε να δούμε
το σχηματισμό ενός πενταγράμμου. Για την ακρίβεια, αν το ανοίξουμε σαν φύλλο,
έχουμε δύο «φύλλα» ενωμένα, στα οποία μετράμε δώδεκα μικρά ή δύο μεγάλα
(αποτελούμενα από δώδεκα μικρά) κανονικά πεντάγωνα. Αν στο καθένα τους, από τις
πέντε τους γωνίες, φέρουμε τα πέντε ίσα ευθύγραμμα τμήματα, τότε έχουμε δώδεκα
πεντάκτινα αστέρια!… ΑΨΟΓΑ!… Το Δωδεκάεδρο, όντως είναι η τρισδιάστατη
μορφή της Πενταμύχου!… Γιατί, όμως, «σύμβολο των Ουρανών»;’’, αναρωτιέται.
‘’…Η Πεντάμυχος, πέρα από σύμβολο των πυθαγόρειων, ήταν και σύμβολο ή
έμβλημα της θεάς της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτης. Της θεάς, εκτός των
άλλων, και της αποπλάνησης… Πως συνδέονται η γενεαλογική διαχρονικότητα, ο
θάνατος, η αναγέννηση, η αθανασία, η λογαριθμική σπείρα, το Δωδεκάεδρο των
θεών, η θεία αναλογία και η αέναη επανάληψη με την «Ουράνια Βασίλισσα»;…(:)
Αφροδίτη, για τους Έλληνες… Ή Ιστάρ, για τους Βαβυλώνιους…’’.
Αφήνει μετέωρο το βλέμμα του στο μαύρο πέπλο με τα εκατομμύρια των
εκατομμυρίων φωτάκια και κουνά πέρα δώθε την κεφαλή του, για να διαισθανθεί την
απεραντοσύνη του. Όπως παίρνει να ζαλιστεί από την εθελούσια αιώρηση,
εβρισκόμενος στο επέκεινα, η εικόνα που σχηματίζεται σιγά-σιγά με απόθεση τού
φαίνεται σαν ένα σμήνος από μυριάδες πυγολαμπίδες όπως θέλουν και πάνε να
κυριαρχήσουν, επικρατώντας στο πεδίο εμπρός του. Μπορεί το σύμπαν, αυτό το
«άπειρο» σε ύλη κι ενέργεια χωροχρονικό συνεχές, να είναι πεπερασμένο και μόνο ο
παντού, πάντα και παντώς σχετικός χρόνος να ορίζει κυκλικώς-σπειροειδώς τη
συνέχεια του;…
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Η σπείρα, είναι ο κύκλος που ξέφυγε από το επίπεδο και κατέκτησε το χώρο. Που
ξέφυγε από την καθαυτό επανάληψη. Είναι μεν ένας κύκλος, αλλά ένας κύκλος του
οποίου η κάθε επανάληψη διαφέρει κατά μία απόσταση. Μία απόσταση ας πούμε β.
Ορθόν το «ξυνόν αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας», αλλά και το «ψυχής εστί
λόγος εαυτόν αύξων»… Έτσι είναι. Μπορεί στην περιφέρεια του κύκλου η αρχή και
το πέρας να συμπίπτουν, μα και στο λόγο της ψυχής που αυξάνει από τον εαυτό του,
υπάρχει μία κρίσιμη διαφορά: Η απόσταση. Το βήμα της σπείρας. Πάντα (αρχικά)
φαίνεται ότι ξαναγυρίζει στα ίδια κι ότι κάτι επαναλαμβάνεται στο διηνεκές, με
απόλυτη ακρίβεια. Επαναλαμβάνεται, μα ποτέ δεν υφίσταται να συμβαίνει έτσι
αμετάβλητο, απαράλλακτο, αναλλοίωτο – ΚΑΙ ως προς το «αίτιο» ΚΑΙ ως προς το
«αποτέλεσμα».
Μπορεί στο σύμπαν να λαμβάνει χώρα η τάξη; Ή μήπως μονάχα μέσα από το χάος
υπάρχει συνέχεια σε αυτόν τον κόσμο;… Και ζωή… Και ομορφιά…
Μήπως η ομορφιά φέρνει το χάος και το χάος την αέναη επανάληψη των
γεγονότων;…
Μήπως, τελικά, η ασχήμια και η ομορφιά, είναι ένα προσωπείο, μια μάσκα; Μια
μάσκα που η μορφή της εξαρτάται (κι, αναλόγως, εναλλάσσεται) από τα
τεκταινόμενα και την πλοκή του έργου, όπως στο αρχαίο ελληνικό θέατρο;…
Έχουν περάσει μόνο ελάχιστα δεύτερα· ίσως κάποια δέκατα ενός «ορισμένου
χρόνου» που είναι χαμένος στους συλλογισμούς του, σαν σε όνειρο, και μόλις μετά
τον τελευταίο αυτό συλλογισμό για τη σχέση ομορφιάς και χάους, παρατηρεί ξανά τη
γυναίκα που έχει δίπλα του.
‘’Η Τομή… Κι ο Χρυσός της Κανόνας… Που, εκφραζόμενη από τον λόγο 1:1,618,
διαιρεί μία γραμμή με τον τελειότερο αισθητικά τρόπο, αποκαλύπτοντας μία από τις
κρυμμένες αρμονίες – ίσως, μάλιστα, και τη μία και μοναδική κρυμμένη Αρμονία,
της φύσεως, του κόσμου.
…Σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, το μάτι μας, εξαρχής, «θεωρεί» σε έναν άνθρωπο,
απολύτως συγκεκριμένα αρμονικότερες κι ομορφότερες κάποιες αναλογίες. Έτσι,
είναι εκ του φυσικού επόμενο να θεωρούμε ότι από όλους τους τύπους ανθρωπίνων
σωμάτων, ο πιο ελκυστικός είναι αυτός στον οποίο ο ομφαλός χωρίζει το σώμα σε
μέσο και άκρο λόγο. Επιπλέον, ανάλογα με το αν είναι μεγαλύτερος ο λόγος ή
μικρότερος, αν δηλαδή η απόσταση της μύτης του από το πάνω άκρο του κεφαλιού
του ανθρώπου αυτού είναι μικρότερη από όση απαιτεί η Χρυσή Αναλογία, τότε τού
ταιριάζουν εμφανώς πιο πολύ τα φουντωτά μαλλιά απ’ ότι τα κοντοκουρεμένα.
Αντιστοίχως, αν το κάτω άκρο είναι μικρότερο, τότε θα πρέπει να του ταιριάζουν…
χμμμ… τα γένια’’.
Ξαναπαρατηρεί τη γυναίκα, (υπο)στηρίζοντας έτσι τον συνειρμό του· τη λογική
συνάρτηση.
‘’Επακριβώς τα ίδια μπορούν να ισχύουν και για το φάρδος της λεκάνης, την
περιφέρεια των μηρών, το σχήμα και το μέγεθος έχμμμ… των στηθών ή των θηλών.
Επιπροσθέτως, ίσως κάποτε κάποιος μελετητής του αντικειμένου, μετά από έρευνα,
να αποφανθεί ότι το ποσοστό του σώματος που πρέπει μια γυναίκα να αφήνει γυμνό
ώστε να μεγιστοποιεί τη γοητεία που ασκεί στους άνδρες γύρω της, είναι...
καθορισμένο (κι αυτό) από τη «θεία αναλογία»… Παραδείγματος χάριν, 40 στα
100*6!… Επί τη βάσει αυτής της συνάρτησης, ο άνθρωπος ο οποίος πληροί τις
αρμονικότερες κι, ως εκ τούτου, τελειότερες των προϋποθέσεων που αφορούν τις
αναλογίες, έχει υπερβεί τη συμβατική του ανθρώπινη δομή κι έχει μεταβεί σε κάτι
άλλο, που ευκόλως θα ονόμαζα, εχμ… «θείο»!…’’.
…Η ομορφιά, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα μία μαθηματική υπόθεση!
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Πιάνει το σβέρκο του, αναριγώντας. Δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη κόπωση.
Περισσότερο νύστα. Σηκώνει το κεφάλι του να δει τον ουρανό με τα φωτάκια του,
που αναβοσβήνουν. Λίαν συντόμως, το έναστρο πέπλο του θα τον σκεπάσει. Είναι,
όμως, κι αυτός, ο αναθεματισμένος άνεμος, που τον ενοχλεί τα βράδια, κάθε που
πέφτει να κοιμηθεί άνευ σκέπης ή σκεπής. Που τον ενοχλεί, όχι τόσο στο σώμα, όσο
στα αυτιά. Γιατί, δεν ανέχεται το σφύριγμά του να διαπερνά τα τύμπανά του. Τον
χτυπά στα νεύρα και τον εκνευρίζει. Πιότερο κι από το κουνούπι που ζουζουνίζει
στον λοβό του αυτιού του. Αλλά σήμερα θα κάνει κάτι γι’ αυτό…
…Βλέπει το μισοφαγωμένο κτήνος. Δεν του μοιάζει, τώρα, καθόλου απειλητικό.
Ούτε το συγκεκριμένο, ούτε κάποιο άλλο ζωντανό που, ενδεχομένως, να τον
παρακολουθεί… Τον παρακολουθεί, μα δεν παραμονεύει. Δεν παραφυλάει. Μα,
απλά, φυλάει το ίδιο του το τομάρι από αυτόν. Είδε την τύχη του ομογάλακτου
συγγενή του κι επίδοξου, πρώην θηρευτή, να μετατρέπεται σε νυν καλοψημένη
βρώση και θήραμα, και κατάλαβε έως που φτάνουν τα πατήματά του. Ομοίως και τα
απειλητικά του γρυλίσματα.
Βγάζει από έναν δερμάτινο σάκο ένα σχοινί - διπλό σε πάχος από αυτό που
τραβολογάει ως τώρα το «άμοιρο» θήλυ -, που στο τελείωμά του, χωρίζεται και κάνει
διχάλα.
Οι δύο άκρες, φέρουν χαλκά. Λύνει τους σφιχτοδεμένους κόμπους τού υπάρχοντος
σχοινιού από τους καρπούς της, που παραδόξως δεν είναι πληγωμένοι όσο θα
περίμενε κανείς, και κλειδώνει σ’ αυτούς με κλειδί τους μεταλλικούς κρίκους,
δένοντας στη συνέχεια την άλλη άκρη τού ενισχυμένου συστρέμματος από ίνες
κάνναβης στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού. Η γυναίκα καταλαβαίνει την
πρόθεσή του και δείχνει να ενοχλείται, μα η μόνη της διαμαρτυρία, είναι ένα άναρθρο
επιφώνημα πόνου. Αυτός, αν και καταλαβαίνει ότι την πονά, δεν δείχνει να
πολυσκοτίζεται.
Το ευάλωτο πλάσμα, κουρνιάζει πίσω από έναν ξερό θάμνο και τουρτουρίζει.
Ποτέ, όμως, δεν θα του ζητήσει κάτι. Ό,τι κι αν κάνει, το κάνει αγόγγυστα. Αυτός
μηδέ από λύπηση, μα επειδή νυστάζει και βιάζεται, πηγαίνει ξανά στο σάκο κι
επιστρέφοντας, της πετάει περιφρονητικά μία βαμβακερή κουβέρτα. Έτσι κι αλλιώς,
του περισσεύει. Ή, μήπως, για να σκεπάσει τη γύμνια της;… Για (τον) ευνόητο
λόγο;… Όχι! Δεν έχει χρόνο για τέτοια!… Βγάζει, έπειτα, μία κέρινη ράβδο και
ανάβει το νήμα της με ένα πυρωμένο κάρβουνο, βάζοντας ασπίδα την τεράστια
παλάμη του. Τη γυρίζει επικλινώς, αφήνοντας να στάξουν αρκετές πηχτές
σταλαγματιές κηρού επάνω στην τραχιά επιδερμίδα του πήχη του. Πριν η λιπαρή
ουσία προλάβει να παγώσει, την πιάνει και αρχίζει να την πλάθει όπως τη μαλακιά
πλαστελίνη. Έχει κάνει την ευμάλακτη ύλη δύο μπίλιες με ένα ελαφρύ εξόγκωμα
στην κάθε μία, και τις τοποθετεί στους έξω ακουστικούς του πόρους για ωτοασπίδες.
Η απαξίωσή του απέναντι στην ανεπίσημη αλλά, κατά τα φαινόμενα, «δικαιωματικά»
ιδιοποιούμενή του σκλάβα, νικιέται από την επιθυμία του να την κοιτάξει για μια
τελευταία φορά πριν κοιμηθεί…
Κοιμάται όπως έχει μάθει να κάνει τόσα χρόνια. Λαγοκοιμάται. Αφήνοντας το
πρωταρχικό ένστικτο να μεριμνεί γι’ αυτόν.
Ο χρόνος κι ο χώρος, στον ύπνο αποκτούν μια σχετικότητα. Ο χρόνος ιδιαίτερα.
Που είναι, όμως, συνυφασμένος με τον χώρο. Η συνάρτηση της αληθινής του
διάρκειας με αυτή ενός ονείρου, είναι ασαφής κι άδηλη, λόγω της συγκεχυμένης
φύσης του δεύτερου. Εξαρτάται από το ποιος προΐσταται εδώ. Ποιος διαφεντεύει. Η
ψυχρή, υλιστική αντίληψη που προσδίδουν τα κλάσματα και οι τόνοι του
χρονομετρητή ή η νοερή αισθαντικότητα του ονείρου. Παρά ταύτα, ο αλχημιστής
προλαβαίνει να ονειρευτεί, αλλά η αίσθηση που τον κάνει να πεταχτεί με ένα κοφτό
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‘’Α!…’’ τού κλέβει τη θύμηση αυτού που είδε, συντελούμενο σε μια στιγμή,
αφήνοντας από πάνω μία αχλύ, – όπως αφήνει το σβήσιμο της φλόγας στο καντηλιέρι
έναν κυματοειδή καπνό στο νήμα. Αυτό που δεν προλαβαίνει, είναι να
συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα που τον περιβάλει. Γιατί, αυτό που έχει
μπροστά του, είναι ό,τι πιο νοερό και ταυτόχρονα ό,τι πιο πραγματικό. Στο όλο
απροσδιόριστο είναι ό,τι πιο ευδιάκριτα όμορφο μπορεί να προσδιοριστεί!…
Μέσα από τη διάθλαση της φλόγας, ό,τι πιο ελκυστικό έπλασε και γέννησε μία
μήτρα αυτής της φύσης, κάνει αυτό για το οποίο είναι πλασμένο!… Η μελαχρινή
στην κόμη, το πιο όμορφο θηλυκό που υπήρξε και ξανά δεν θα υπάρξει, καλεί,
αποθεώνοντας τη φύση!…
Δύο ντυμένα, με μακριές βλεφαρίδες, κατάμαυρα μάτια μισάνοιχτα και δύο γυμνά,
κατάλευκα πόδια ορθάνοιχτα, προσδίδουν ύλη στη σαγήνη! Χρόνο και χώρο στην
αποπλάνηση!…
Έχει τοποθετήσει τη γροθιά του κάτω από το τριχωτό του σαγόνι, ως στήριγμα του
κεφαλιού του. Νιώθει το πιγούνι του παγωμένο, όπως άλλωστε κι όλο του το σώμα.
Όπως το υπογένειό του ακουμπάει στην πρώτη από τις τρεις σειρές φαλαγγών των
δακτύλων του, σφίγγει τα δόντια του, με αποτέλεσμα να τσιτωθούν οι μύες των
ζυγωματικών του οστών. Τα ανοιχτά σε εξωτερικά αλλά κι εσωτερικά, τώρα,
ερεθίσματα ώτα του, ακροάζονται ετεροχρονισμένα τους μύχιους παλμούς στα
μηνίγγια του.
Αυτός κι αυτή, μπορεί να είναι ξένα σώματα, σαν το ζεστό λάδι στο κρύο νερό. Το
ένα κάθεται στο άλλο, μα ποτέ μεταξύ τους δεν αναμειγνύονται. Μπορεί. Όμως,
σήμερα λάδι και νερό θα γίνουν ένα. Μέχρι το φυτίλι να κάψει καλά. Μέχρι του
σημείου εκείνου, που η ζωή του φυτιλιού σε συνάρτηση με αυτή του άνδρα, ούσα μ’
αυτή συνδεδεμένη, θα τρεμοσβήσει μαζί με τη στερνή του ανάσα, όπως ακριβώς στις
λαϊκές δοξασίες.
Είναι ξαπλωμένη ανάσκελα, με το σεληνιακό χάδι να χαϊδολογεί το αριστερό μισό
της πρόσωπο, τον ώμο και το στήθος. Πάνω από τον μεταξωτό στηθόδεσμο που είναι
περισσότερο ριχτός παρά εφαρμοστός, με τη σειρά της κάνει στον εαυτό της ό,τι της
έκανε το φεγγαρόφωτο: Με το δεξί της χέρι χαϊδεύει την αριστερή της θηλή.
Κατόπιν, μεταφέρει το ίδιο χέρι στα δεξιά και πράττει ό,τι έπραττε και στο άλλο
στήθος. Το ύφασμα πέφτει απ’ το «εξόγκωμα» που σκαλώνει, κάνοντας έτσι να φανεί
ολόκληρο το ένα της ζουμερό κάλλος…
Οι ερωτικοί της μαστοί, είναι ελαφρώς καμπυλωτοί, ελαφρώς «κρεμαστοί», αλλά
όχι υπερβολικά χυμώδεις – γεγονός που τους κάνει ακόμα τελειότερους. Οι θηλές
της, είναι τσιτωμένες. Νομίζεις θα τρυπήσουν το ύφασμα που ακόμη καλά κρατεί από
τη μία μεριά και δεν έχει πέσει. Αυτή τον κάνει… αυτά κάνουν τον αποσβολωμένο να
σκεφτεί ότι είναι αψεγάδιαστα. Τα ομορφότερα που έχει δει ποτέ του γυμνά – κι
ακόμη δεν τα είδε εξ ολοκλήρου έτσι!… Η ολότητα του μοναδικού, πλέον, μη
εκτεθειμένου εύσαρκου, καμπυλόγραμμου «φεγγαριού», περιορίζεται από ένα
«φτενό» σύννεφο μεταξιού.
Τον έχει κάνει να αδυνατεί να σκεφτεί οτιδήποτε πρακτικό, τεχνοκρατικό,
προσανατολισμένο στα καθέκαστα, κι ασυνείδητα να αποποιείται οτιδήποτε, γι’
αυτόν, ωφέλιμο. Να αδυνατεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από την ίδια. ΑΥΤΗ
καθοδηγεί τις αισθήσεις του. ΑΥΤΗ κατευθύνει την εξέλιξη, σ’ αυτή και στην
επόμενη στιγμή που θα ‘ρθει. Αυτός, αυτό μόνο είναι εις θέση να σκεφτεί: Την
επόμενη στιγμή. Την επόμενή της πράξη. Και να δει: Τη συνέχεια της. Προτού
συμβεί. Μα ΑΥΤΗ είναι που την ορίζει. Που την τροφοδοτεί με επιπλέον περιπλοκή,
επιπλέον ίντριγκα. Που επιβάλλεται στη φαντασία του και γίνεται η φαντασίωσή του.
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Κι ας πρόκειται για τον άνδρα με την πιο ακλόνητη αυτοκυριαρχία, την πιο άκαμπτη
αυτοπεποίθηση.
Όλο το λαμπυρίζον μετάξι, έχει ήδη τραβηχτεί κατά μήκος του αλμπινικού,
φιδίσιου της κορμιού, όπως το φολιδωτό δέρμα του ερπετού καθώς αυτό το αλλάζει,
κι έχει γλιστρήσει πάνω απ’ τη σφιχτή της σάρκα, που την ντύνει, πια, μόνο η
πάλλευκη, νεανική της επιδερμίδα. Έχει τραβηχτεί, έχει γλιστρήσει και βρίσκεται
κάτω, ένα κουβάρι στους αστραγάλους της.
Το ζεύγος των δαχτύλων της, που ακραιφνώς ηδονικά, μα όχι επιτηδευμένως
λάγνα, αγγίζει τα κάτω χείλη του στόματός της, σύρεται, τώρα, στο σημείο της
τριχωτής συμβολής του διχαλωτού ανοίγματος που κάνουν τα λεπτόσχημα πόδια της.
Όπως είναι, γυρνάει ακουμπώντας στο έδαφος γόνατα και παλάμες και τεντώνεται
όπως ένα τσιτάχ που ξεμουδιάζει από ραχάτι, με το «επίμαχο σημείο» διαθέσιμο –
βορά στους πρησμένους του οφθαλμούς, από την καταρροή του αίματος που φέρνει η
αιφνίδια έκσταση!… Τίποτα, όμως, δεν ακούγεται. Τίποτα δεν βγαίνει από το στόμα
της, όπως κανείς - εν προκειμένω αυτός - θα περίμενε. Ούτε ένα νιαουριστικό
χουζούρι. Ούτε ένα φιλήδονο γουργούρισμα. Ούτε ένα άναρθρο επιφώνημα. Απλώς
μένει στημένη έτσι, θεόγυμνη στα τέσσερα…
Ο ώριμος άνδρας, σφίγγει τη γροθιά που στηρίζει ως τώρα το κεφάλι του και
σηκώνεται όρθιος, νιώθοντας ταυτοχρόνως μια ακούσια, μυϊκή σύσπαση να
συνταράσσει ολόκληρη την αριστερή πλευρά του λαιμού του. Περπατά αργά,
καθόλου διστακτικά, καθ’ όλα μαγεμένος κι αναψοκοκκινισμένος, σαν τον
θηριοδαμαστή που είναι σε έξαψη…
Όπως η εκπάγλου καλλονής μελαχρινή παραμένει περιπαθώς στα τέσσερα, με τα
μαστάρια της να κρέμονται και τα οπίσθια μέρια της τουρλωμένα, ηδυπαθώς να τον
προ(σ)καλούν, πηγαίνει από πίσω (της) και προσπαθεί να την αρπάξει απ’ τα πιο
καίρια σημεία, βάζοντας το ένα του χέρι εσωτερικά του τετρακεφάλου του ποδιού
της, φτάνοντας μέχρι τον δικέφαλό του, σχεδόν ανάμεσα στα σκέλια της, και το άλλο
στο μπούστο της. Μα το, εξ απειθείας αλλ’ εν ευθέτω χρόνω, «τετράποδο» δεν
τιθασεύεται, δεν πειθαρχείται. Του ξεφεύγει· κι όπως αυτός σκοντάφτει «πιάνοντας»
αέρα, ανεβαίνει πάνω στον βουβώνα του, καθώς αυτός γυρνά εν ακαρεί,
συμμειγνύοντας ισόποσα τα δύο βασικά ένστικτα – αυτά της αυτοάμυνας και της
γενετήσιας ορμής!…
Το αδάμαστο αιλουροειδές, τον έχει αρπάξει με τίποτα άλλο πέρα από τα μάτια
του. Αυτά τα μάτια! Σκοτεινότερα και πιο θελκτικά κι από αυτά της εβραϊκής Λίλιθ!
Σαν σπηλιές που θες να χαθείς στα βύθια τους!… Θες να φτάσεις εκεί που κανείς δεν
έφτασε. Εκεί απ’ όπου προέρχεται η λάμψη που βλέπεις, πάντα συνεχίζεις να βλέπεις
και δεν θέλεις να χάσεις. Το μοναδικό φως στο βάθος. Ένα στο καθένα… Αλλά είναι
απύθμενο!…
Οι γητειές της, τον έχουν συνεπάρει. Όπως είναι, την κολλάει πάνω του και τη
σφίγγει σα τανάλια, με το ένα του χέρι στην πλάτη της και το άλλο στο μαστό της,
καθώς της ρουφάει κυριολεκτικά τον λευκό της λαιμό. Τα σκούρα του άκρα, που
τυλίγουν το πάλευκο σώμα της, μοιάζουν και πάλι με αλμπίνο πύθωνα που μόλις
άρπαξε τη λεία του: ένα απροστάτευτο ζωάκι που χωρίς κανένα οίκτο τού προκαλούν
σφίξη, μέχρι η καρδιά και οι πνεύμονές του να παραδοθούν. Όμως, αυτό το αγρίμι,
δεν νικιέται! Δεν έχει την ανάγκη παροχής καμίας προστασίας, γιατί δεν μπορεί να
γίνει έρμαιο κανενός! Έρμαιό της, γίνεσαι εσύ!…
…Ο άνευ μίας ρανίδας πόσης κρασιού μεθυσμένος, χαλαρώνει το σφίξιμο και το
υποτιθέμενο «θήραμά» του ξεγλιστράει εύκολα τα δικά του άκρα από τις σάρκινες
τανάλιες, μεταφέροντας αυτομάτως το ένα στον αυχένα του και γραπώνοντάς τον
εκεί που ξεκινά ο σπόνδυλος από το κρανίο, ενώ το άλλο στον καβάλο του, στο
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σκληρό του μέλος… Παραμερίζει το φαρδύ ένδυμα και χουφτώνει μαζί και τα τρία
φορέματα που είναι το ‘να πάνω στ’ άλλο, φέρνοντας σε κοινή θέα τον ορθωμένο του
ανδρισμό… Κάνει το ίδιο χούφτωμα στο ίδιο, εις τριπλούν, ύφασμα και στο σημείο
που είναι η κλείδα του, σχίζοντάς το προς τα κάτω με τη μία, εκθέτοντας επιτέλους το
λαιμό του και το δασύτριχο, ασημί στήθος…
Όπως έχει κολλήσει το δικό της ολόγυμνο σώμα στο δικό του, γυμνό επιλεκτικά σε
σημεία, σηκώνεται ελαφρώς και ξανακάθεται επάνω του, ενώσω αυτός είναι
παραδομένος.
…Εκστασιασμένος, με το σύγκορμο ρίγος από τη βέβαιη πια ορμονική έγχυση στις
φλέβες του*7, αρχινά να λικνίζεται αργά και σταθερά στο ρυθμό της. Το σώμα της,
είναι τόσο μα τόσο ζεστό, σχεδόν καυτό, εν αντιθέσει με το δικό του, που παραμένει
ακόμα παγωμένο, παρόλη την ξέφρενη ροή του αίματός του. Κι εκεί, εκεί κάτω - μα
τη θεά Ιστάρ! -, είναι… ακόμα πιο ζεστή!…
Τον έχει πλήρως μαγγανέψει με μία μαγγανεία που δεν ξανάζησε για να
αντιδράσει, και που τον έχει κάνει άμοιρο αντίστασης… Είναι τάχα κι αυτή θεά και
αυτό είναι το ανάθεμά της; Την επέλευση ποιων δεινών, μόλις γεύθηκε στα χείλη
της;…
Ο κάποτε παγερός στα αισθήματα άνδρας, έχει, τώρα, κοκαλώσει και η
καταπράσινη ίρις των ματιών του, έχει παγώσει· γιατί μία κατάρα τον έχει χτυπήσει,
πριν πέσει εντελώς αναίσθητος!… Ή, μήπως, ήταν ευλογία;… Με τί τάχα έχει να
κάνει;… Με το «δισυπόστατο» της ανθρώπινης φύσης όπως εκφράζεται στον Ιανό
των Ρωμαίων ή με κάτι άλλο, πέρα απ’ το «καλό» και το «κακό», πέρα απ’ την
ανθρώπινη φύση;
[…]
Είναι ανάσκελα, ξαπλωμένος μεσ’ στον κουρνιαχτό τού ξημερώματος μιας μέρας
με ήλιο. Μιας μέρας της ερήμου. Έχει συνέλθει από πολύ βαθύ λήθαργο, κατά τον
οποίον δεν ονειρεύτηκε… Ή, μήπως, όχι;…
Μετά την ολική αναισθησία, παραδόξως δεν αισθάνεται κάποια ζαλάδα ή πόνο ή
κούραση ή θλίψη ή ντροπή για κάτι. Μονάχα μια απροσδιόριστη ευεξία και μια
γαλήνη ύστερα από μία «πάλη», από κάτι δυνατό, από κάτι έντονο…
Τα ρούχα του, περιέργως, είναι εξαφανισμένα, μα δεν δείχνει να νοιάζεται γι’ αυτό.
Αισθάνεται αναγεννημένος. Και πιο ακμαίος από ποτέ!… Θα ‘λεγε κανείς, σαν να
πρόκειται να μην ξαναπεθάνει – ΕΑΝ πέθανε!… Θα ‘λεγε… – αν μπορούσε να τον
δει, να τον νιώσει. Όμως, αυτός, νιώθει ότι είναι μόνος. Ότι δεν υπάρχει κανείς δίπλα
του ή παραδίπλα…
Τα μάτια του, έχουν ξεπρηστεί, μα τα τρίβει για να διώξει τη θολούρα και να
μπορέσει, έτσι, να επισημάνει την ακαθόριστη, πάλι - εξαιτίας τού φέροντα ως
ψεύτικου, θεού Ήλιου -, φύση της σκιερής γι’ ακόμη μια φορά σιλουέτας, που τώρα
είναι καβάλα στην ογκώδη καμήλα με τη μία καμπούρα και παίρνει ήδη, στα ψηλά
του αμμόλοφου, δρόμο να φύγει…
Ο ξαπλωμένος, ακόμα, άνδρας έρχεται στα γόνατα και φωνάζει ηχηρά ώστε να την
προλάβει: ‘’ΈΕΕΕΕ!!!!!!…’’. Η σιλουέτα με την καμήλα, παίρνοντας λίγα μέτρα πιο
πάνω στον αμμόλοφο, φαίνεται να καθαρίζει· μέχρι που γίνεται πέρα για πέρα
ευκρινής… Και τότε αυτός θυμάται. Το ταξίδι. Από την αρχή του ως… εδώ. Από την
αφετηρία του ως… το τέρμα. Το τέλος. Ή και πάλι την αρχή;…
…Θυμάται τα πάντα. Αυτή που φεύγει… Πλέον «εκείνη»… Κάτι πήρε απ’ αυτόν.
Και κάτι τού ‘δωσε. Κάτι τού άφησε. Σε μια δίνη… Πέρα από εκείνη των ματιών της,
που θυμάται απ’ όλα πιο πολύ. Ή σε μία δύνη, πιο σωστά;… Κάτι… Την κατάρα να
μην την ξανασυναντήσει. Ή την ευλογία. Ή, μήπως πάλι, την ευλογία να την
ξανασυναντήσει;… Ή την κατάρα για το ίδιο;…
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Ο θάνατος… Η αναγέννηση… Η αθανασία… Το Δωδεκάεδρο των θεών… Η θεία
αναλογία… Και… η θεά: Η «Ουράνια Βασίλισσα»!…
Κατευθύνεται γρήγορα προς τον σάκο του και τον αρπάζει με τη μία. Ψαχουλεύει
και βγάζει τάχιστα από μέσα το σημαντικότερό του όργανο, τ’ οποίο φυλάει ως κόρη
οφθαλμού. Αυτό που, συντριπτικά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, έχει
συνδράμει στις σπουδαιότερες έρευνες κι ανακαλύψεις του: το Κατοπτροσκόπιο· μια
οπτική διάταξη για τη συλλογή και εστίαση της ορατής ακτινοβολίας, με στιλπνή
επιφάνεια έμπροσθεν που λέγεται «φακός», δια του οποίου αυξάνεται το μέγεθος του
αντικειμένου που βρίσκεται μακριά· δηλαδή το μέγεθος του ειδώλου.
Φέρνει ως βάση τον κόνδυλο του αριστερού του αγκώνα στο αντίστοιχο γόνατο κι,
ευθύς αμέσως, το κάτοπτρο στο μάτι του. Σταθεροποιεί κι εστιάζει. Η ορατή
ακτινοβολία, του δίνει μονομιάς το είδωλο στ’ οποίο στοχεύει. Κεντράρει εκεί, στα
χέρια που τραβούν τα χαλινάρια του πανύψηλου ζώου. Καθώς αυτό έχει
ακινητοποιηθεί από ένα τράβηγμα των γκεμιών, ο φακός ανεβαίνει ψηλότερα,
φτάνοντας στον εβένινο χείμαρρο από απαστράπτοντα μαλλιά και στο πρόσωπο που
γυρίζει και τον κοιτάζει όλως τυχαίως(;) ακριβώς την ίδια στιγμή που το κοιτάζει κι
αυτός… Τα μάτια της! Μία λάμψη! Μία στο καθένα! Μία λάμψη σε ένα σκοτάδι! Σε
ένα απύθμενο βάθος!… Τίποτα δεν είναι τυχαίο… Εκείνη… Ξέρει… Διότι τον έχει
αντιληφθεί. …Εκείνη… Το πιο όμορφο θηλυκό που υπήρξε και ξανά δεν θα
υπάρξει!…
Μαστιγώνει τα αυτιά του ζώου με τα γκέμια που αδράχνει και δίνει από δύο μεριές
σφαλιάρα με τους γλουτούς της την πονεμένη του καμπούρα, γυρνώντας ξανά το
πρόσωπό της από την άλλη, για να πάρει πάλι το δρόμο της…
Δεν άκουσε ποτέ τίποτα από τη λαλιά της· ούτε τον τόνο της καν… Παρά μόνο τα
επιφωνήματά της και τα… βογκητά... Όλη τους η επαφή και η σχέση του ολίγιστου
χρόνου, από την μεσονύκτια εμφάνιση του πασιφαούς σεληνόφωτου έως και τις
πρώτες ‘λιαχτίδες του γλυκοχαράματος της Ηούς, τελέστηκε ανάρθρως, μα ουχί
σιγηλώς…
Επιτέλους κατανεύει.
Η σπείρα…
Η αιώνια· η αέναη επανάληψη…
Τώρα κι αυτός ξέρει…
Όσο κι αν χρειαστεί, θα αναμένει…
…Να την ξαναδεί.
Ξανά…
…Και ξανά!
…Και ξανά πάλι!
Μόνο δεν ξέρει πού, πότε, πώς…
Ξέρει, όμως, γιατί.
…
Εδώ είναι η συνέχεια που οδηγεί στην αρχή. Εδώ. Σ’ αυτή την έρημο.
…
Ο μανδυοφόρος που, τώρα, ωσάν ξαναγεννημένος είναι θεόγυμνος - γυμνός τώρα
και θεός! - κάνει την ύστατη εστίαση στο σώμα από το οποίο έχει πάρει την οσμή που
εισπνέει και τη δύναμη που αποπνέει… Και κάπου εκεί, στη «ράχη» του άγριου
αιλουροειδούς που αφηνιάζει εν πλήρη σιγή, του μαυρόφθαλμου πάνθηρα που σε
κατοπτεύει προτού το κάνεις εσύ, του μελαχρινού, απόλυτου θηλυκού, το βλέπει…
Βλέπει το έμβλημα. Το αστέρι με τα πέντε «Α» μέσα στο πεντάπλευρο. Βλέπει τη
στίξη στο δέρμα της, που τον στιγμάτισε αιωνίως. Τη στίξη, που του άφησε το στίγμα.
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Του ισοσκελούς αστεριού με τα πέντε γράμματα στις γωνίες του – ένα σε κάθε μία.
…Τα πέντε ελληνικά, κεφαλαία «Ι-Σ-Τ-Α-Ρ».

*1 Νευρικές ίνες και φωτοευαίσθητα κύτταρα αμφιβληστροειδών;
*2 Ηλεκτρολύτες, μέταλλα, γαλακτικό αμμώνιο, αμινοξέα, πρωτεΐνες;
*3 Κερατοειδής χιτώνας;
*4 DNA;
*5 Κάρολος Δαρβίνος;
*6 Κόλιν Χέντρι;
*7 Τεστοστερόνη;
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