Έρηµος
Άµµος µέχρι εκεί που φτάνει το µάτι κι απέραντες ευθείες.
∆ιασχίζω την έρηµο και για πολλές ώρες δεν βλέπω τίποτ’ άλλο εκτός απ’ τις
εναλλαγές στις αποχρώσεις του κίτρινου. Τα λιγοστά συντρίµµια και οι µικροί θάµνοι
µοιάζουν µε λάθη στον καµβά ενός ζωγράφου που δεν άντεξε την απόλυτη απλότητα.
Απ’ το παράθυρό µου, όλα φαίνονται απόµακρα κι απρόσιτα. Η µία εικόνα
διαδέχεται την άλλη ακολουθώντας το ίδιο µοτίβο. Οι λέξεις αρχή και τέλος χάνουν
το νόηµα τους σµίγοντας σε ένα διαρκές παρόν. Το µόνο που αλλάζει είναι ο αριθµός
τον άδειων µπουκαλιών στη θέση του συνοδηγού.
Μειώνω την ταχύτητά µου ώσπου να ακινητοποιηθεί το τοπίο που µε περιβάλλει. Ο
ήχος του κινητήρα σβήνει δίνοντας τη θέση του σε µια καινούρια σιωπή. Πατάω
πάνω την άσφαλτο και ο καυτός αέρας µου τυλίγει το πρόσωπο. Γύρω µου, ο ουρανός
δένει µε τον ορίζοντα σχηµατίζοντας έναν τέλειο κύκλο. Όπου κι αν πάω, θα είµαι
πάντα στο κέντρο.
Αρχίζω να περπατάω στην έρηµο βλέποντας τα βήµατά µου να βουλιάζουν. Οι
λεπτές αµµοκορυφές ενώνονται σαν χαρτογραφηµένες διαδροµές κι ακούω την ηχώ
του αέρα που τις διασχίζει. Τα βλέφαρά µου κλείνουν αφήνοντας µια µικρή σχισµή
για να βλέπω.
Η αυξανόµενη ένταση του αέρα µου ξεραίνει τα χείλη. Κόκκοι µεταφέρονται
αλλάζοντας τα σχήµατα των αµµόλοφων. Τo δέρµα µου καλύπτεται σιγά-σιγά από
µια λεπτή στρώση άµµου. Μπροστά µου, ένας µικρός ανεµοστρόβιλος γεννιέται και
εξαφανίζεται λες και δυο άνεµοι αποφάσισαν να δείξουν τη στιγµιαία ένωσή τους.
Περνάω δίπλα από ένα αµάξι που κάηκε πριν χρόνια. Το παραµορφωµένο σχήµα
του µε αγριεύει. Φαντάζοµαι χτυπήµατα µε ρόπαλα, µια µολότοφ και φλόγες.
Όσο προχωράω, η θερµοκρασία πέφτει και ο αέρας δροσίζει. Η άµµος γίνεται
σκληρότερη και διευκολύνει τα βήµατά µου.
Καινούρια χρώµατα τραβάν την προσοχή µου, µια µεγάλη κόκκινη σκηνή και ένας
άντρας ντυµένος στα λευκά. Μου κάνει νόηµα να πλησιάσω και ακουµπάει τις
παλάµες του στους ώµους των παιδιών του. Από κοντά φαίνονται οι ρυτίδες του
προσώπου του. Μιλάµε µε νοήµατα, µε λέξεις από διάφορες γλώσσες. Είναι ψαράς,
λέει, και το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά του. Τους δείχνω φωτογραφίες από τον τόπο
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µου και τα µάτια τους µε κοιτάν γεµάτα ερωτηµατικά. Κάποια στιγµή, ο πατέρας
εξαφανίζεται κι επιστρέφει κρατώντας έναν ασηµένιο δίσκο µε δύο αχνιστά
φλιτζάνια. Με τα µάτια του λέει, «ακολούθησέ µε». Φτάνουµε σε κάτι πέτρες και µου
κάνει νόηµα να καθίσω. Μπροστά µας, η θάλασσα. Με αφήνει να απολαύσω τη
γεύση της µέντας κι ύστερα, για πρώτη και τελευταία φορά, χαµογελάει.
Ώρες αργότερα, όταν πια η άµµος δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θυµάµαι τα λόγια
ενός φίλου, «ξέρεις, η έρηµος είναι ένα αχανές τίποτα».
∆εν έχω ακούσει χειρότερο ψέµα.

2

