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Η πάχνη απλώνεται τρυφερά 
πάνω στα φύλλα, στα κλαδιά 
και στην καρδιά μου. Με είχε 

καταλάβει μια ασυνήθιστη βαριεστι-
μάρα. Ξαπλωμένη κάτω από την φυλ-
λωσιά του οπωροφόρου γεύομαι ένα 
ζουμερό μάνγκο κι αναρωτιέμαι για 
το σκοπό της ζωής μου. Ποια είμαι; 
Γιατί τόση ευτυχία; Τι ήρθα να κάνω 
εδώ; Πετάω το κουκούτσι και παίρνω 
ακόμα ένα φρούτο.

Μυρμήγκια τρέχουν δίπλα μου 
στο χώμα. Μερικά από δαύτα ανε-
βαίνουν στη γυμνή μου σάρκα. Τα 
αφήνω να βαδίζουν ανενόχλητα πά-
νω μου. Μου προκαλούν ευχάριστη 
ανατριχίλα, ενώ συνεχίζω να απολαμ-
βάνω το δεύτερο μάνγκο. Τα ζουμιά, 
που τρέχουν στα χέρια και στο σαγό-
νι μου, λύνουν την δίψα τους. Τι υπο-
μονετικοί φίλοι! Με απότομη κίνηση 
τα τινάζω από πάνω μου. 

Ένας γνώριμος συριγμός ακούγε-
ται στη ρίζα, που ακουμπάω τα πόδια 
μου. Διακόπτω το γεύμα μου κι ανα-
γκαστικά κοιτάζω προς τα κει. Ο φι-
λαράκος δείχνει χαρούμενος κι αρχί-
ζει να τυλίγεται γύρω από την γάμπα 
μου. Μετά κουλουριάζεται στο μη-
ρό μου κι όταν φθάνει στο όρος της 
Αφροδίτης, του καλαρέσει και θρο-
νιάζεται ανάμεσα στα σκέλια μου. Το 
κρύο, φολιδωτό του πουκάμισο με α-
νατριχιάζει αλλά συγχρόνως με θέλγει. 
Ανασηκώνει το κεφάλι του και βγάζο-
ντας την διχαλωτή γλώσσα προσπα-
θεί, όχι να μου ρίξει δηλητήριο, αλλά 
να με γλείψει: «Ήρθε η στιγμή. Κόψε 
το μήλο. Από πάνω σου είναι. Η γη 
θα γίνει δικιά σου. Δικιά μας!»

Κάθε φορά τα ίδια μου λέει. Αλλά 
σήμερα τον προσέχω, γιατί η βαριε-
στιμάρα μου δεν έχει όρια. Είναι και 
τα υπαρξιακά μου στην μέση. Κι ας 
μην μιλήσω για τον προκομμένο. Πιο 
κει, κλωτσάει πέτρες στα ποτάμια και 
στις λιμνούλες. Όταν βαρεθεί, τότε 
ρίχνεται σε ηλίθιους αγώνες με τους 
πιθήκους. 

«Θεέ μου!» μουρμουρίζω.
«Θες κάτι;» ακούγεται από τα σύν-

νεφα. Δεν απαντώ, ως συνήθως.
«Άκου με, καλή μου. Κόψε το μή-

λο» επιμένει ο όφις.
«Άραγε, τι γεύση να ‘χει;» τον ρω-

τάω.
«Υπέροχη. Θεϊκή!»
«Θέλετε κάτι;» ξανακούγεται βρο-

ντώδης η φωνή από τα ψηλά.
 Αμάν, αυτή η υπερπροστασία! Δεν 

σκέφτομαι το παραμικρό. Απλώνω 
βαριεστημένα το χέρι μου και πιά-
νω το μήλο. Με ένα χραπ το κόβω 
από το κλαδί. Το επεξεργάζομαι. Το 
μυρίζω. 

«Φάτο. Είναι γλυκό. Το καλύτερο 
εδώ μέσα,» επιμένει ο εκμαυλιστής.

Το δαγκώνω. Σα να σκοτείνιασε 
ξαφνικά. Έτσι, μου φαίνεται. Τι γεύ-
ση! Τρέλα μου φέρνει. Θέλω κι άλλο. 
Το θέλω όλο στο στόμα. Να το φάω 
μονομιάς!

Απέναντι μου, ο γυμνός άντρας με 
κοιτάζει με αποτροπιασμό. 

«Τι κάνεις;» μου φωνάζει αλλά δεν 
του δίνω σημασία. Έχω βυθιστεί στους 
χυμούς του απαγορευμένου φρού-
του.

«Γιατί παράκουσες;» ωρύεται. Δεν 
του δίνω σημασία. Είμαι αλλού. Τα-
ξιδεύω σε πρωτόγνωρες ηδονές. Α-
πλώνω το χέρι μου και προσφέρω λί-
γο, απ’ ότι απέμεινε.

«Φάε κι εσύ. Μπρος. Ας τις δυσκο-
λίες».

Ενώ ο όφις ξελιγώνεται στα γέ-
λια, εκείνος το παίρνει και παρά την 
γκρίνια του, τελικά το δαγκώνει. Πριν 
καλά-καλά το γευτεί, η φωνή του 
Πατέρα ακούγεται από τα ηχεία του 
Παραδείσου.

«Στα τσακίδια κι οι δυο σας. Μη 
σας ξαναδώ μπροστά μου, γιατί και 
‘γω δε ξέρω τι θα σας κάνω».

Και τι δε τους έκανε; Τελειωμό δεν 
είχαν οι τιμωρίες. Τι εξώσεις! Τι κατα-
κλυσμοί! Τι σφαγές! Ακόμα πληρώ-
νουμε τα κομμένα. Κι αν η κυρά Εύα 
είχε ντέρτια, καημούς κι ανικανοποί-
ητες ορέξεις, εμείς, οι κατοπινοί, σε 
τι φταίξαμε;

μια ασυνήθιστη μέρα
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