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Στημένος μπρὸς στὸν καθρέφτη τῆς εἰσόδου, ὁ Κριστιὰν σηκώνει βίαια τὸ γιακὰ τοῦ
ἀδιάβροχού του καὶ περνάει τὸ χέρι του στὰ μαῦρα σὰν κατράμι μαλλιά του, ἐκεῖ ὅπου
οἱ νέες τρίχες εἶναι φανερές. Ἔπειτα πλησιάζει τὸ πρόσωπό του στὸν καθρέφτη, ἀνοίγει
τὸ στόμα του, βγάζει τὴ γλώσσα του, ποὺ εἶναι τρυπημένη μ’ ἕνα χαλκά, κι ἐκπλήσσεται
γι’ ἄλλη μία φορὰ ποὺ ἡ γλώσσα σου δὲν ἔχει σχιστεῖ καὶ ποὺ δὲν ὑπάρχουν γδαρσίματα
στὸν οὐρανίσκο του. Συγκρατιέται νὰ μὴ συντρίψει τὴν εἰκόνα του μὲ τὴ γροθιά του.

Τὰ λόγια ποὺ μόλις εἶχε ἐξαπολύσει μὲς στὸ σαλόνι ἦταν τόσο φαρμακερὰ ποὺ δὲν
ἀκούγεται ἐκεῖ πιὰ θόρυβος, λὲς καὶ ἡ μητέρα του κι ὁ πατέρας του εἶχαν ἤδη ὑποκύψει
στὸ μοιραῖο δηλητήριό του.

Ὕστερα ἀπὸ τέτοιους καυγάδες, ὁ Κριστιὰν ἔχει συχνὰ εὐχηθεῖ νὰ τοὺς βρεῖ κατὰ τὴν
ἐπιστροφή του, τὰ χαράματα, πεθαμένους, σκοτωμένους ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ μίσους του.

Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλει πιά. Οἱ κρυφὲς κατάρες του πρὸς αὐτοὺς ἔχουν πάψει μέσα
του κι ὅταν τοὺς σκέφτεται τώρα, τοῦ σφίγγεται πιὰ ἡ καρδιά. Ἐντούτοις, μόλις βρεθεῖ
ἐνώπιόν τους, τοὺς λούζει καὶ πάλι ἀναπόφευκτα μὲ τὸν διαβρωτικὸ θυμό του.

Ὁ Κριστιὰν βγαίνει ἔξω βροντώντας τὴν πόρτα πίσω του.

*

Τὸ καθετὶ τὸν ἐκνευρίζει καὶ τὸν ἐξοργίζει ἀπόψε, σ’ αὐτὸ τὸ μπὰρ ὅπου ἔχει τραπε-
ζωθεῖ μὲ τοὺς φίλους του. Ἀνασαίνει μὲ δυσκολία λὲς καὶ μεταφέρει ἕνα πυρηνικὸ φορτίο
στὴ θωρακική του κοιλότητα.

Μιὰ ἁπλὴ παρατήρηση τοῦ Τζὲφ γιὰ τὴν κακοκεφιά του τὸν κάνει ξαφνικὰ ν’ ἀναπη-
δήσει. Τοῦ ρίχνει ἀμέσως ἕνα ντιρέκτ ποὺ τὸν σωριάζει καταγῆς. Ἀκολουθεῖ μιὰ συ -
μπλοκή. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τοῦ συμβαίνει κάτι τέτοιο.

*

Ὁ Κριστιὰν περπατάει μόνος του στὰ δρομάκια τοῦ κέντρου τῆς πόλης. Σκουπίζει μὲ
τὰ μανίκια του τὸ αἷμα ποὺ κυλάει ἀπ’ τὴ μύτη κι ἀπ’ τὸ στόμα του. Κλαίει. Τὸ κεφάλι
του εἶναι ἐντελῶς ἄδειο. Δὲν τὰ καταφέρνει πιὰ νὰ βάλει τὶς σκέψεις του σὲ μία σειρά.
Ἔχει διασχίσει ἕνα κατώφλι.

Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο, ὅταν ἔσπρωξε τὴν πόρτα ἑνὸς πρατηρίου, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ εἶπε
ἀμέσως νὰ ξεκουμπιστεῖ. Ὁ Κριστιὰν τοῦ φώναξε πὼς ἤθελε ἁπλῶς μία μπουκάλα κρασὶ
καὶ χαρτομάντιλα. Ὁ ἄλλος τὸν ἀπείλησε πὼς θὰ φωνάξει τὴν ἀστυνομία. Ὁ Κριστιὰν
τάπωσε θορυβωδῶς ἕνα χαρτονόμισμα τῶν εἴκοσι δολαρίων στὸ τεζάκι καὶ πῆγε νὰ βρεῖ
μία μπουκάλα. Ὅταν βγῆκε, ὁ πρατηριοῦχος τὸν σημάδευε μ’ ἕνα ὅπλο.
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Καθισμένος στὶς φτέρνες του, στὴν εἴσοδο ἑνὸς μακριοῦ διαδρόμου ποὺ βγάζει σὲ μιὰ
ἐσωτερικὴ αὐλή, ὁ Κριστιὰν ξερνάει.

῞Υστερα προχωράει μέσα στὴ στενὴ στοὰ κι ἀφήνεται νὰ σωριαστεῖ μὲς στὸ σκοτάδι,
λίγο πιὸ μακριά. Ἡ νύχτα εἶναι κρύα. Τρέμει.

*

Κάποιος τὸν σπρώχνει μὲ τὸ πόδι καὶ τὸν βρίζει. Ὁ Κριστιὰν θαρρεῖ πὼς ὀνειρεύεται,
ἀλλὰ οἱ κλωτσιὲς γίνονται πιὸ σκληρές. Ξυπνάει. Ἕνας ἄντρας τὸν σηκώνει βίαια καὶ τὸν
ἐκσφενδονίζει πρὸς τὴν ἔξοδο. Ὁ Κριστιὰν προσκρούει στὴν ψευδοροφὴ καὶ γδέρνει τὸ
μέτωπό του. Βγαίνει ἔξω τρέχοντας. Τὸ φῶς τὸν ἐκτυφλώνει.

Τὸ αἷμα στέγνωσε στὸ πρόσωπό του καὶ στὰ ροῦχα του. Μυρίζει οὖρα καὶ ξερατά.
Σηκώνει τὸ γιακὰ τοῦ ἀδιάβροχού του κι ἀρχίζει νὰ βαδίζει.

*

Ὁ Κριστιὰν κάθεται ἀνάμεσα στοὺς θάμνους, μὲ τὸ κεφάλι μέσα του στὰ χέρια του.
Ὕστερα ἀπὸ λίγο σηκώνεται πάνω καὶ πλησιάζει ἄκρη-ἄκρη στὸν ψηλοκρεμαστὸ

γκρεμό. Περπάτησε ὥρα πολλὴ ὥσπου νὰ βρεῖ τὸ ἰδανικὸ ἐτοῦτο μέρος. Ἀλλοῦ, ἡ κατη-
φοριὰ δὲν ἦταν ἀρκετὰ ἀπότομη ἢ κάποια ἐμπόδια θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν
πτώση του. Ἐδῶ ὁ θάνατος εἶναι ἐξασφαλισμένος.

Ἡ λύσσα ποὺ τὸν κατασπάραζε τὸν ἐγκατέλειψε. Ὅταν ξύπνησε, ἡ λύσσα του δὲν ἦταν
πιὰ ἐδῶ. Θὰ μποροῦσε νὰ χαρεῖ γι’ αὐτό, ὅμως ὁ πόνος ποὺ τὴν ἀντικατέστησε εἶναι
πολὺ χειρότερος. Ἐκεῖνο ποὺ θά ’θελε, αὐτὸ τὸ πρωινό, εἶναι νὰ μπορέσει ἁπλῶς νὰ ἐπι-
στρέψει στὸ σπίτι του, νὰ κάνει ἕνα ντοὺς καὶ νὰ χωθεῖ μὲς στὸ κρεβάτι του σὰν νὰ μὴν
εἶχαν ποτὲ ὑπάρξει οἱ τελευταῖοι μῆνες. Ὅμως τὰ πάντα γύρω του τὰ ἔχει κάνει ρημαδιό.
Δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ πάει πουθενά. Ταλαντεύεται στὴν ἄκρη τοῦ κενοῦ. Πονάει ἡ καρδιά
του κι αἰσθάνεται ὅλο καὶ περισσότερο ζαλισμένος.

Ὁ Κριστιὰν ξανακάθεται ἀνάμεσα στοὺς θάμνους, μὲ τὰ χέρια του νὰ καλύπτουν τὰ
μάτια του.

*

Κοντεύει δύο ἡ ὥρα ὅταν φτάνει στὸ σπίτι του. Δὲν βρίσκει πιὰ τὰ κλειδιά του. Ἴσως
νὰ τὰ ἔχασε κατὰ τὸν τσακωμό.

Τὸ αὐτοκίνητο τῶν γονιῶν του βρίσκεται ἀκόμη στὸ δρόμο τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνοι θά
’πρεπε νὰ εἶναι στὴ δουλειά τους.

Ὁ Κριστιὰν πλησιάζει στὸ παράθυρο τοῦ σαλονιοῦ. Φοβᾶται μήπως τοὺς βρεῖ ἐκεῖ
ὅπου τοὺς ἄφησε τὴν προηγουμένη, σκοτωμένους ἀπὸ τὶς ριπὲς τῶν λέξεων, ὅμως τὸ δω-
μάτιο εἶναι ἄδειο καὶ τὰ πάντα ἐκεῖ μέσα εἶναι σὲ τάξη.

Πηγαίνει στὴν πίσω βεράντα καὶ τοὺς βλέπει στὴν κουζίνα. Μὲ τοὺς ἀγκῶνες ἀκου -
μπισμένους πάνω στὸ τραπέζι, ὁ πατέρας του πιάνει τὸ κεφάλι του, μὲ τὸ βλέμμα χαμη-
λωμένο. Ἡ μητέρα του στέκεται ὄρθια στὸ πλάι του καὶ τοῦ χαϊδεύει τὰ μαλλιά. Θά
’λεγες ἕνας πίνακας. Ὁ Κριστιὰν πνίγεται μπρὸς στὸν πόνο ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ ἐτούτη τὴ
σκηνή. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πηδήξει.

Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Κριστιὰν ἑτοιμάζεται νὰ ξαναφύγει, τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ πατέρας
του. Μέσα σὲ τοῦτο τὸ βλέμμα, ὅλα ξαναγίνονται ξαφνικὰ ἐφικτά.
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Τὸ πέρασμά του ἔγινε μέσα στὴ σιωπή. Δὲν εἶχε τίποτα νὰ τοὺς πεῖ. Οὔτε κι ἐκεῖνοι.
Ὁ Κριστιὰν βρίσκεται ξαπλωμένος στὸ κρεβάτι του. Εἰσπνέει τὸ δροσερὸ ἄρωμα τῶν

σεντονιῶν ποὺ ἡ μητέρα του πρέπει νὰ τὰ στέγνωσε ἁπλώνοντάς τα στὸ σκοινί.

* Τίτλος πρωτοτύπου: «L’enfant prodigue», Cet imperceptible mouvement, xyz éditeur
(Romanichels poche), [Québec 2012], σσ. 71-74.

Ἡ μετάφραση αὐτὴ πρωτοδημοσιεύτηκε μὲ τὸν ἴδιο τίτλο στὸ περιοδικὸ Φρέαρ, τχ
18, Φεβρουάριος 2017, σσ. 93-95.
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