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«ΝΑ ΜΕ ΦΑΝΕ, να με ροκανίσουν τα ποντίκια. Χιλιάδες

πεινασμένοι αρουραίοι. Εκείνοι οι τεράστιοι που μοιάζουν με

κακοφτιαγμένες γάτες. Αυτό είναι τέλος!... Ανεπανάληπτο, δρα-

ματικό, συναισθηματικά κορυφαίο. Σκέψου! Κανείς δεν θα μεί-

νει ασυγκίνητος. Όπως και να το κάνεις, το σοκ θα είναι μεγά-

λο. Κάποιοι μπορεί να μην αντέξουν το θέαμα. Ίσως να απο-

χωρήσουν. Άλλοι –φαντάζομαι, οι γυναίκες– θα κλείσουν τα

μάτια με το χέρι και θα κοιτάνε κλεφτά ανάμεσα από τα δάχτυ-

λα. Θα υπάρξουν και ορισμένοι που θα βγάλουν κραυγές αη-

δίας. Ίσως να βρίσουν κιόλας. Μα, στο τέλος, όλοι θα φύγουν

ικανοποιημένοι – θα δεις! Θα το συζητάνε για χρόνια…»

«Δεν είναι άσχημη ιδέα!... Θα το αντέξεις όμως; Το βρίσκω

κάπως βάρβαρο! Δεν θα προτιμούσες κάτι λιγότερο οδυνηρό;»

«Μα γιατί; Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν είναι λο-

γικό, εφόσον μπορείς, να επιλέγεις έναν θάνατο ξεχωριστό;

Ε λοιπόν, εγώ το προτιμώ. Θα ήθελα έναν θάνατο διαφορετι-

κό, εξαίρετο, έναν θάνατο εντελώς πρωτότυπο. Τέτοιον που

να λένε οι άλλοι: “Ρε, θυμάστε τότε, στην εκτέλεση του τάδε;

Αξέχαστο! Σφίχτηκε το στομάχι μου! Έκανα τρεις μέρες να ξα-

ναφάω! Του άξιζε όμως του πούστη! Ήταν μεγάλο κάθαρμα!”.

Δεν είμαι κάνας ιδιόρρυθμος ποιητής ούτε κάνας εκκεντρικός

καλλιτέχνης. Απλώς, έχω βαρεθεί ν’ ακούω για καρκίνους και
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αυτοκινητιστικά. Έχω σκυλοβαρεθεί να μαθαίνω για κυριλέ

εκτελέσεις παρανόμων και ισόβιες καθείρξεις. Ας έχω θάνα-

το φριχτό, μα –προς Θεού!– όχι “θλιβερό πολύ”, που λέει κι ο

ποιητής. Από την άλλη –πίστεψέ με–, θα έχει τρομερό ενδια-

φέρον! Θα σου υποδείξω τρωκτικά που γνωρίζω καλά. Μιλώ

τη γλώσσα τους! Αλήθεια! Ζουν κάτω απ’ τη γη εδώ και πάρα

πολύ καιρό, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Λιμοκτονούν. Θα με ρο-

κανίσουν ολόκληρο. Λίγο λίγο… σιγά σιγά… Δεν θ’ αφήσουν

ούτε κοκαλάκι! Θα μου πιουν το αίμα ως την τελευταία σταγό-

να. Θα ρουφήξουν ακόμα και τη στερνή μου ανάσα – θα δεις!

Δεν θα σε απογοητεύσω!... Αναπνέω ακόμη, έτσι δεν είναι;…»

Τον έγδυσαν τελείως. Τον άφησαν ολόγυμνο. Τον έφτυσαν

απ’ την κορφή ως τα νύχια. Παντού. Χωρίς περιφρόνηση, χω-

ρίς μίσος. Τον έφτυσαν σοβαρά, τελετουργικά, με στιλ. Η ορ-

γή, ο θυμός, η χαρά της δικαίωσης και η νοσηρή ηδονή της

εκδίκησης άρμοζαν μόνο στους απολίτιστους. Όχι, δεν υπήρ-

χε καμιά ομοιότητα των συγκεκριμένων υπηκόων με τις ορ-

δές των βαρβάρων που παρήλαυναν εκστασιασμένες μπρο-

στά από τον εκάστοτε μελλοθάνατο και τον εξευτέλιζαν δίχως

έλεος. Τον είχαν ποτίσει από πάνω ως κάτω με κάθε είδους

ανθρώπινη έκκριση και ακαθαρσία, χωρίς την παραμικρή

απόκλιση από το εθιμοτυπικό. Το θύμα, αποδεικνύοντας τις

ανθρώπινες αδυναμίες του, αηδίασε. Άρχισε να φτύνει τη χο-

λή του και κάτι άλλο, κάτι υδαρές και σιχαμερό, σαν ξινισμέ-

νο γάλα. Στο τέλος άδειασε εντελώς το στομάχι του. Τον κού-

ρεψαν γουλί. Του έκαναν στο πάνω μέρος του κρανίου μια μι-

κρή τομή με πεντάρι χειρουργικό νυστέρι –τέτοια που να μην

επιφέρει θάνατο–, χωρίς να του χορηγήσουν αναισθητικό.

Έβαλαν στο αριστοτεχνικά σκισμένο σημείο αιμοστατικό, πε-

Δημήτρης Μητσοτάκης: Η μονοκατοικία
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ριορίζοντας έτσι τη ροή του αίματος. Η πύλη για το πιο μαχη-

τικό τρωκτικό ήταν έτοιμη...

«Ευχαριστώ! Τώρα είμαι καθαρός». Η τομή τον πονούσε, μα

έσφιγγε τα δόντια. «Το μυαλό είναι το πιο άχρηστο όργανο,

μα ταυτόχρονα –τι ειρωνεία!– είναι ο πιο εκλεκτός μεζές. Τα

μικρά ετούτα ζώα, όταν μυρίζονται ανθρώπινο μυαλό, κάνουν

γιορτή! Τρελαίνονται! Παλεύουν, μάχονται ποιο θα το κατα-

σπαράξει πρώτο. Η πιο κτηνώδης μάχη! Ούτε τα λιοντάρια

δεν διεκδικούν έτσι. Πρώτη φορά θα δοθεί μάχη για μένα!

Δεν είναι συγκινητικό;…» 

Δίπλα στον λάκκο με τα αγριεμένα από την πείνα τετράποδα,

ένας τεράστιος επίπεδος χώρος, με διαστάσεις σταδίου ολυ-

μπιακών προδιαγραφών, σκαμμένος σαν θεμέλιος χώρος

ανέγερσης ουρανοξύστη. Χιλιάδες διογκωμένα από τη σήψη

πτώματα βρίσκονταν πεταμένα εκεί, σαν ψόφια σκυλιά, άλ-

λα μισοφαγωμένα και άλλα διαμελισμένα. Η δυσωδία ήταν

αφόρητη. Μια στρατιά πεινασμένων, εξαθλιωμένων, μα όχι

βάρβαρων, λεηλατούσε τα πιο φρέσκα κομμάτια ανθρώπινου

κρέατος. Τα έκρυβε μες στα κουρελιασμένα ρούχα και σκαρ-

φάλωνε τον θεόρατο πύργο από κουφάρια, προσπαθώντας

να βγει έξω από τον νεκρότοπο, να βρει μια γωνίτσα και ν’

απολαύσει το γεύμα της. Οι πιο χορτάτοι –υπήρχαν και τέ-

τοιοι– περίμεναν υπομονετικά την τελετή.

«Όχι, δεν θέλω εξομολόγο… Τα κρίματά μου είναι δικά μου,

μόνο δικά μου».

Τέτοιο ουράνιο τόξο δεν είχε ξαναδεί. Και τόσο κοντά!
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Ένιωθε πάνω στο δέρμα του τη διαφορετική θερμοκρασία κά-

θε χρώματος… 

Τόσα πρόσωπα από το παρελθόν! Πού το ’μαθαν και ήρθαν;…

Επιτέλους, αιωρούνταν στα σύννεφα. Και δεν ένιωθε φό-

βο. Και δεν έπεφτε... 

Όμορφες γυναίκες, ζεστές, με μεγάλα μάτια και αληθινό

χαμόγελο. Χαρά σαν λευκό παλτό… Γλυκιά μουσική. Μελω-

δία σιρόπι. Παιδί με τσέπες γεμάτες ζαχαρωτά.

«Μωρό μου, χύνομαι!»

Όλος ένα ποτάμι…

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η στιγμή για την οποία όλοι αδη-

μονούσαν.

Ο τρομερός δήμιος έκανε την εμφάνισή του. Οι μανάδες

ταρακούνησαν τα πιο αφηρημένα παιδάκια και τους επέστη-

σαν την προσοχή. Έδειξαν με το δάχτυλο τον Νάνο που θα

απόκοβε τη γλώσσα…

Οι τρομερές κραυγές του θύματος υπογράμμισαν, για μία

ακόμα φορά, την υπερευαισθησία του ανθρώπινου σώματος

και τη μηδαμινή αντοχή του στον πόνο. Η ένταση που προ-

κλήθηκε από το σωματικό άλγος αύξησε την αρτηριακή πίε-

ση και ποτάμια αίματος νίκησαν κατά κράτος τις πηκτικές

ιδιότητες του αιμοστατικού. Το πρόσωπό του έμοιαζε κατα-

κρεουργημένο. Όταν ολοκληρώθηκε η αποκοπή, ο βραχύ-

σωμος σφαγέας σήκωσε τη γλώσσα πάνω από τον ώμο του

και την επέδειξε στον κόσμο, κρατώντας την πάντα με τη με-

γάλη μεταλλική τσιμπίδα. Ήταν το σύνθημα.

Ο εντυπωσιακός, λαμπερός τελετάρχης μίλησε.

«Ρίξτε τον μέσα!»




