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     Στις διακοπές µου πέρασα υπέροχα! Κάθε πρωί φορούσα την ηλεκτρική πανοπλία µου 
και απογειωνόµουν στον καταγάλανο ουρανό. Όλη µέρα σκότωνα γιγάντια τέρατα, όπως τον 
πολυπλόκαµο Γλορξ, τον πανδαιµόνιο Νταγκίρα, τον Γάραθρον που τα µάτια του είναι 
τρείς µαύρες τρύπες, τον Γκαλαµπάρι το δηλητηριώδες καλαµάρι της Ανδροµέδας, την 
χιλιόστηθη Οίαιναγκ, την Ζµερ-Ναχ που έχει κοφτερά δόντια ακόµα και στο αιδοίο της, 
τον αιµοδιψή, ακανθώδη Χαρχαρίαν και το Ζνορφ, το απαίσιο πλαδαρό κτήνος που βελάζει 
εκκωφαντικά καθώς βράζει µέσα στις καυτές αναθυµιάσεις της αναπνοής του. Όταν έπεφτε 
το βραδάκι, επέστρεφα στην φωλίτσα µου και καθάριζα τις πατούσες µου απ’ τα αγκάθια του 
Χαρχαρίαν. Έπειτα έπεφτα για ύπνο και ονειρευόµουν ότι κολυµπάω και πάω για περίπατο 
στο δάσος. 
    Μια µέρα κινδύνεψα σοβαρά, όταν ο Γκαλαµπάρι, το δηλητηριώδες καλαµάρι της 
Ανδροµέδας, επιχείρησε να µε δηλητηριάσει. Διείσδυσε ύπουλα στην αθώα παραθαλάσσια 
ταβέρνα, στην οποία είχα κάτσει για να γευµατίσω, και ξάπλωσε φαρδύς-πλατύς στο πιάτο 
µου µεταµφιεσµένος σε κοινό τηγανητό καλαµαράκι και λουσµένος µε µπόλικο λεµόνι, 
ώστε να µην µυρίσω την χαρακτηριστική οσµή του. Όµως εγώ, όντας εκπαιδευµένος απ’ 
τους καλύτερους πράκτορες της Διαγαλαξιακής Οµοσπονδίας, τον αντιλήφθηκα (το χρώµα 
του ήταν ελαφρώς πιο σκούρο απ’ το συνηθισµένο) και τον πέταξα θαρραλέα στα µούτρα 
του σερβιτόρου, ο οποίος, προφανώς, ήταν συνεργάτης του. Φαίνεται ότι αυτή η ενέργεια, 
σε συνδυασµό µε τις κάπως προσβλητικές αναφορές µου στην µητέρα του προδότη 
σερβιτόρου, εξόργισε την διεύθυνση του καταστήµατος, η οποία κάλεσε την αστυνοµία. 
Ευτυχώς η παρεξήγηση λύθηκε µε ηρεµία µετά απ’ την παρέµβαση ενός πλανόδιου 
ναρκοµανούς, ο οποίος πανικοβλήθηκε στην θέα των αστυνοµικών και µου προσέφερε τον 
αναγκαίο αντιπερισπασµό, ώστε να πολτοποιήσω τον φριχτό Γκαλαµπάρι και να διακτινιστώ 
πίσω στο τοπικό φυλάκιο της Οµοσπονδίας χωρίς να πληρώσω τον λογαριασµό. 
    Μια άλλη φορά παραλίγο να µε καταπιεί το Ζνορφ, το απαίσιο πλαδαρό κτήνος που 
βελάζει εκκωφαντικά καθώς βράζει µέσα στις καυτές αναθυµιάσεις της αναπνοής του. 
Καθόµουν σε ένα ύψωµα και ξεκουραζόµουν µετά από µια σκληρή µάχη µε την Οίαιναγκ. 
Τότε µε πλησίασε αθόρυβα το Ζνορφ και, πριν να προλάβω να αντιδράσω, µε πυροβόλησε 
µε ηχητικά κύµατα απ’ το υπερόπλο του, το Γκουδούν, το οποίο κρεµόταν απ’ τον 
µαλλιαρό λαιµό του. Προς στιγµήν ένιωσα ότι είχε έρθει το τέλος µου. Εκείνη την στιγµή 
ξεπρόβαλλε µέσα απ’ την ζούγκλα ο βοσκός του Ζνορφ, ένας παχουλός κύριος µε φαλάκρα 
και παχύ µουστάκι, µια αληθινή όαση για τις ψείρες µετά απ’ την άνυδρη έρηµο του 
κεφαλιού του, και συγκράτησε το Ζνορφ την τελευταία στιγµή. Ευτυχώς, γιατί οι δυνάµεις 
µου είχαν εξαντληθεί και οι µπαταρίες της ηλεκτρικής πανοπλίας µου χρειάζονταν 
επαναφόρτιση µετά απ’ τις εκατό δέσµες ακτίνων λέηζερ, µε τις οποίες είχα στείλει πριν από 
µισή ώρα την χιλιόστηθη Οίαιναγκ στην εικοστή τρίτη διάσταση. Επέπληξα τον βοσκό που 
είχε αφήσει ελεύθερο το Ζνορφ και τον συµβούλεψα άλλη φορά να ασφαλίζει το Γκουδούν 
του κτήνους. Εκείνος µε κοίταξε απορηµένος και έκανε µε το χέρι του µια αλλόκοτη 
χειρονοµία αγγίζοντας διαδοχικά το µέτωπο, την κοιλιά, το δεξί και το αριστερό στήθος 
του, κάποιο σινιάλο προς τους δικούς του χωρίς αµφιβολία. Έπειτα γρύλισε µια δυσνόητη 
ρήση στην τοπική διάλεκτο και αποχώρησε µαζί µε το Ζνορφ και το Γκουδούν του. 
    Κατά τ’ άλλα νίκησα τα τέρατα µε σχετική ευκολία και µετά από δεκαπέντε µέρες 
αδιάκοπης δράσης επέστρεψα µε το διαγαλαξιακό διαστηµόπλοιό µου στο Αρχηγείο, όπου 



µε περίµεναν ο Καναπές και η Συσκευή. Ήταν ένα αξέχαστο καλοκαίρι και εύχοµαι του 
χρόνου να αντιµετωπίσω ακόµα περισσότερα τέρατα! 

" 
    Στο ταβάνι της αίθουσας λάµπει ένας τεχνητός ήλιος. Είναι ένα µεγάλο κόκκινο µάτι µε 
βλέµµα που καίει σαν καµινέτο. Το µάτι-ήλιος φωτίζει βασανιστικά την αίθουσα και είναι 
µονίµως καρφωµένο στον ήρωα ετούτης εδώ της ιστορίας. Κινηµατογραφεί όλα όσα 
συµβαίνουν. 
    Η αίθουσα είναι ένας χειρουργικός θάλαµος και ο ήρωας είναι ένα πειραµατόζωο. Είναι 
γυµνός και ξαπλωµένος δια της βίας σε ένα τραπέζι µπιλιάρδου. Τα χέρια και τα πόδια του 
είναι δεµένα σε στάση Προµηθέα. Από πάνω του στέκονται γιατροί και νοσοκόµες µε 
επικεφαλής τον σατανικό Δόκτορα Φιρλεφάτζ. Οι γιατροί φορούν τελετουργικές στολές από 
µαύρο, γυαλιστερό δέρµα. Ο καθένας φοράει και από µια µάσκα ζώου. Ο Δρ. Φιρλεφάτζ, 
ως επικεφαλής, φοράει την Τραγοκεφαλή. Οι υπόλοιποι φορούν µάσκα Φιδιού, Αετού, 
Κατσαρίδας και Καρχαρία. Οι νοσοκόµες είναι τρείς: µια µελαχρινή, µια ξανθιά και µια 
κοκκινοµάλλα. Φορούν µόνο κάλτσες (µαύρες µε ζαρτιέρες η µελαχρινή, λευκές κοντές µε 
δαντέλα η ξανθιά και ψηλές δικτυωτές µε λάστιχο η κοκκινοµάλλα) και κοµψά περιλαίµια 
(δεν χρειάζεται να αναφέρουµε ότι είναι βαµµένες και αρωµατισµένες στην εντέλεια). Η 
ιατρική οµάδα εφαρµόζει στο σώµα του ήρωα µια ποικιλία πρωτοποριακών τεχνικών µε 
αποκλειστικό σκοπό την µελέτη της πρόκλησης πόνου ως πηγής ηδονής για το θύτη και ως 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας.  
    Καρφώνουν βελόνες στους όρχεις του, αφαιρούν µεγάλα κοµµάτια απ’ το δέρµα του και 
έπειτα βρέχουν µε οινόπνευµα τις περιοχές των απογυµνωµένων µυών, κόβουν µε ένα 
ψαλιδάκι τις θηλές του, ξεριζώνουν τις τρίχες απ’ τις µασχάλες του αργά και απολαυστικά 
και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωµένα. Καθ’ όλη την διάρκεια της εγχείρησης ένας ορός 
καφεΐνης εξασφαλίζει την ολόψυχη συµµετοχή του αντικειµένου στις διαδραµατιζόµενες 
φρικαλεότητες. 
    «Τανάλια,» λέει αυστηρά ο Δρ. Φιρλεφάτζ. Η κοκκινοµάλλα νοσοκόµα του δίνει το 
εργαλείο, αφού πρώτα το γλείφει µε τρόπο πλήρη υπονοουµένων. Ο γιατρός ξεριζώνει δύο 
δευτερεύοντα δόντια του ασθενούς. «Σφυρί.» Καρφώνει τα δόντια βαθιά στο δεξί του µάτι. 
Έτσι το αριστερό παραµένει ανεπηρέαστο και συνεχίζει να διακρίνει ξεκάθαρα τον επίµονο, 
ανελέητο ήλιο που δεν δύει ποτέ. Ο ασθενής βογκάει. «Σκορπίνα.» Χώνει ολόκληρη την 
σκορπίνα στον πρωκτό του ασθενούς και έπειτα την τραβάει απ’ την ουρά και την βγάζει έξω 
µε µατωµένα κοµµατάκια εντέρου και σκατουλάκια γαντζωµένα στα αγκάθια της. Η 
µελαχρινή νοσοκόµα αισθάνεται το αιδοίο της υγρό όσο ποτέ. Ο ασθενής ουρλιάζει. Ο 
ήλιος καίει. «Πριόνι.» Ο Δρ. Κατσαρίδα κρατάει µε δύναµη το αριστερό πόδι του ασθενούς, 
ενώ ο Δρ. Φιρλεφάτζ το διχοτοµεί καθέτως (απ’ το πέλµα µέχρι την λεκάνη). Έπειτα ο Δρ. 
Φίδι πιάνει την άκρη του ενός τµήµατος και ο Δρ. Αετός την άκρη του άλλου και ανοίγουν 
την γωνία ανάµεσα στα δύο, έτσι ώστε να πλησιάζει, όσο είναι αυτό δυνατό, τις 180 µοίρες 
(εννοείται ότι το διχοτοµηµένο πόδι εξακολουθεί να συνδέεται µε την λεκάνη). Ο ήρωας 
βελάζει σαν πρόβατο που σουβλίζεται ζωντανό. «Σουγιά και λάδι.» Ο Δρ. Φιρλεφάτζ ανοίγει 
την κοιλιά του ασθενούς µε έναν σκουριασµένο σουγιά και αδειάζει καυτό λάδι στα σωθικά 
του. Ο ήλιος ουρλιάζει. Ο Δρ. Καρχαρίας σοδοµίζει την µελαχρινή νοσοκόµα, η οποία 
ταυτοχρόνως πραγµατοποιεί πεολειχία σε έναν οδοντιατρικό τροχό εν λειτουργία. Ο Δρ. 
Κατσαρίδα, ο Δρ. Φίδι και ο Δρ. Αετός αυνανίζονται πάνω απ’ την ανοιχτή κοιλιά του 
ασθενούς και εκσπερµατώνουν µέσα της, ενώ ο Δρ. Φιρλεφάτζ µαστιγώνει την ξανθιά και 
την κοκκινοµάλλα νοσοκόµα µε ένα καλώδιο υψηλής τάσης στολισµένο µε ξυραφάκια.  



    «Θταµατήθτε!» φωνάζει ο ξεδοντιασµένος ήρωας. «Θας παρακαλώ, θταµατήθτε! Όχι τον 
ήλιο! Όχι τον ήλιο! Κάντε µου ό,τι θέλετε αλλά θας παρακαλώ, θβήθτε αυτόν τον 
καταραµένο ήλιο!» Όµως ο ήλιος δεν δύει ποτέ. 
    Η ταινία γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία αλλά οι γιατροί συνελήφθησαν για 
παράβαση του υγειονοµικού κανονισµού, καθώς ο επιθεωρητής του Υπουργείου Υγείας 
ανακάλυψε ότι δεν είχαν πλύνει τα χέρια τους πριν απ’ την εγχείρηση. 

# 
    Ήταν έτοιµος να φύγει. Δεν αναρωτήθηκε ούτε για µια στιγµή αν θα έπρεπε να πάρει µαζί 
του οµπρέλα. Η ερώτηση δεν είχε νόηµα. Ο καιρός θα ήταν ίδιος µε χθες, ίδιος µε 
προχθές, ίδιος µε όλες τις γαµηµένες µέρες που χάνονταν στο απύθµενο παρελθόν: κρύο και 
σκοτάδι, ούτε ένα γαλάζιο χάδι, ούτε µια σταγόνα βροχής. Ο Αδόλφος Μαρξ κλείδωσε 
καλά την πόρτα και κατέβηκε τα σκαλοπάτια. 
    Βγήκε στον δρόµο. Άνυδροι άνθρωποι αγνοούσαν ο ένας τον άλλο γεµάτοι µε βιασύνη 
για ασήµαντες υποθέσεις. Έριξε µια φευγαλέα µατιά στον ουρανό, έτσι, για τους τύπους. 
Ήταν κατάµαυρος όπως πάντα. Ο ήλιος έλαµπε, όπως πάντα και εκείνος. Μα το αγωνιώδες 
ξόδεµά του δεν κατάφερνε να µειώσει την πηχτή µαυρίλα του ουρανίου θόλου, στον οποίο 
είχε την ατυχία να τοποθετηθεί. Έµοιαζε µε δηµοτική λάµπα σε αφέγγαρη νύχτα, καθώς η 
έκλειψη του ουρανού συνεχιζόταν. 
    Ένα χελιδόνι πέταξε ανέµελα πάνω απ’ το κεφάλι του. Σήµερα θα το κάνω, σκέφτηκε. Είχε 
µαζέψει τα χρήµατα. Μήπως τα ξέχασα σπίτι; Έψαξε αγχωµένος στις τσέπες του και τα βρήκε 
κρυµµένα στην αριστερή. Σήµερα λοιπόν! Ήταν κάτι που επιθυµούσε από καιρό. Η ιδέα του 
είχε καρφωθεί, όταν τον είχε δει για πρώτη φορά να κοιτάζει όλη την ανθρωπότητα αφ’ 
υψηλού πίσω απ’ τα κάγκελα της φυλακής του.  
     Έστριβε στην οδό Πατριδογνωσίας, όταν ξεκίνησε να τον γαργαλάει η σκέψη ότι είχε 
αφήσει ξεκλείδωτο το διαµέρισµα. Προσπάθησε να την αγνοήσει, µα εκείνη επέµενε. Και αν 
µπουν µέσα οι µπάτσοι και τα κάνουν όλα άνω-κάτω, για να βρουν ένας θεός γνωρίζει τι; Ποτέ δεν 
ξέρεις τι είδους τρελές υποθέσεις και συνεκτικές ψευδοπραγµατικότητες µπορούν να γεννηθούν στο 
συνωµοσιολογικό µυαλό του µπάτσου. Αυτοί πάσχουν από αντίστροφη µανία καταδίωξης, µανία 
ενοχοποίησης ας πούµε. Και αν δεν µπουν οι µπάτσοι, σίγουρα θα µπει η κυρία Θάτσερ, η µαλακισµένη 
κουτσοµπόλα θυρωρός. Πρέπει να γυρίσω πίσω! 
    Ο Αδόλφος Μαρξ δεν είχε άλλες αµφιβολίες. Έστριψε επιτόπου και επέστρεψε στο 
διαµέρισµα. Ανέβηκε τα σκαλοπάτια, έβαλε το κλειδί στην πόρτα και γκρεµίστηκε 
ανακουφισµένος από κάτι αιχµηρά σύννεφα. Η πόρτα ήταν διπλοκλειδωµένη. Εντάξει, λίγη 
προσοχή δεν βλάπτει στους καιρούς που ζούµε. 
    Ξαναβγήκε στον δρόµο. Ο ουρανός παρέµενε µαύρος, γεγονός που θα τον εξέπληττε αν 
γνώριζε πόσο σαθρά είναι τα θεµέλια της επαγωγικής µεθόδου. 
    Μόλις το κατάστηµα ζώων εισήλθε στο οπτικό πεδίο του, ένιωσε µια περίεργη 
ανατριχίλα, ένα µούδιασµα στο στήθος και πίσω απ’ τα αυτιά µαζί µε συσσώρευση αίµατος 
στο πέος του, σαν να πήγαινε στο πρώτο του ραντεβού ή µάλλον στο τελευταίο του. Το 
µεγάλο κλουβί µε τον αετό δέσποζε στην βιτρίνα του µαγαζιού. Πώς µπόρεσαν να φυλακίσουν 
έναν αετό; αναρωτήθηκε. Μα ακόµα και κλεισµένος σε κελί, ο φτερωτός λύκος διατηρούσε 
την αρχοντιά και την ανωτερότητά του, σαν αιχµάλωτος Ινδιάνος. Θα πρέπει να είναι βαρύ το 
κλουβί, σκέφτηκε ο Αδόλφος, θα µου φύγει η µέση να το µεταφέρω. Αλλά τι να κάνουµε, κάποια 
πράγµατα πρέπει να γίνουν. 
    Άνοιξε την πόρτα και αµέσως κουδούνισε ένα καµπανάκι. Ο καταστηµατάρχης έσπευσε 
να τον εξυπηρετήσει. «Τι θα θέλατε;» τον ρώτησε. «Αυτό εδώ!» απάντησε χωρίς περιστροφές 
ο Μαρξ. Η τιµή ήταν 58 Γκλοµπάλ. Του φάνηκε πολύ χαµηλή για ένα τέτοιο πουλί, µα δεν 
είπε κουβέντα. Πήρε το κλουβί και βγήκε έξω. 



    Το κλουβί ήταν δυσανάλογα ελαφρύ σε σχέση µε το µέγεθος του αετού που περιόριζε 
µέσα του. Καλύτερα, σκέφτηκε. Είµαι πολύ γέρος για χαµαλίκια. 
    Περπάτησε απ’ το µαγαζί µέχρι το κλουβί του τρέµοντας από έξαψη. Ο αετός ήταν 
σιωπηλός καθ’ όλη την διαδροµή και κοίταζε περιφρονητικά το νέο αφεντικό του. Λίγο πριν 
να πατήσει το πόδι του στην είσοδο της πολυκατοικίας, του καρφώθηκε η σκέψη πώς είχε 
ξεχάσει να πάρει τα ρέστα. Βρήκε τα 2 Γκλοµπάλ στην δεξιά τσέπη και χαλάρωσε. Δηλαδή 
δεν χαλάρωσε ακριβώς, µάλλον επανήλθε στην ρουτίνα της εφηβικής αγωνίας. Έριξε µια 
τελευταία µατιά στον ουρανό (ο ήλιος έλαµπε για τους νεκρούς) και µπήκε στο κτίριο. 
    Ανέβηκε τα σκαλοπάτια, διπλοξεκλείδωσε την πόρτα, µπήκε στο διαµέρισµα, 
ξαναδιπλοκλείδωσε. Ήταν ασφαλής στο καταφύγιό του. Άνοιξε το παράθυρο. Το 
χτυποκάρδι εντάθηκε. Σήκωσε το κλουβί και άνοιξε το πορτάκι του. «Φύγε! Είσαι 
ελεύθερος!» είπε στον αετό. Εκείνος βγήκε απ’ το κλουβί και χίµηξε έξω απ’ το παράθυρο. 
Έκανε δύο κύκλους στον αέρα µπροστά στον Μαρξ και κάγχασε µε χλευασµό, πριν να 
αποµακρυνθεί. 
    Ο Αδόλφος Μαρξ στεκόταν και κοιτούσε τον αετό που πετούσε µακριά στον µαύρο 
ουρανό. Ένιωθε συγκινηµένος. Και, καθώς τον κοιτούσε, ο αετός άρχισε να αλλάζει σχήµα, 
να µικραίνει, να χλοµιάζει, να εξασθενεί σαν µπαλόνι που τρύπησε και χάνει την αρχοντιά 
του στην ατµόσφαιρα, ώσπου µεταµορφώθηκε σε ένα άψογο καναρίνι. «Τι περίεργο!» 
µουρµούρισε ο Αδόλφος, ενώ το καναρίνι χανόταν στο βάθος του ουρανού. 
    Εκείνη την στιγµή ο ήλιος έσβησε και τα πάντα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.  
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