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One single dollar babe

1.
    

Αστραφτερά δεδομένα χαράζουν το σκοτάδι χοροπηδώντας από το πάτωμα έως την οροφή
του  δωματίου.  Μέσα  στην  πλεξούδα  οπτικών  ινών  11ης  γενιάς,  εκατομμύρια  πυγολαμπίδες
πληροφοριών  ταξιδεύουν  πιστές  στις  προκαθορισμένες  διαδρομές  τους.  Η  Γιούπι  ξυπνά
ενοχλημένη  απ’ τις  συσκευασμένες  αστραπές.  Κουλουριασμένη  στο  λευκό  κοχύλι  λήθης  από
ανθρακονήματα, αναστενάζει.  Η νυχτερινή δύσπνοια την είχε ωθήσει να αφήσει το καπάκι της
κλίνης ανοικτό κι ενώ έξω ξημερώνει, ακόμα περισσότερο φως μπαίνει απρόσκλητο στα μάτια της.
Προσπαθεί να απελευθερώσει το σώμα της από τα φθηνά, τραχιά σεντόνια κάνναβης. Οι άκρες
τους τις ξεφεύγουν διαρκώς αφού τα δάχτυλά της είναι παγιδευμένα. 

Η Γιούπι δεν έχει αποχωριστεί εδώ και πολλές ώρες τα κόκκινα γάντια του μποξ. Για άλλη
μια φορά  έχει κοιμηθεί αγκαλιά με τις σφιγμένες γροθιές της. Σηκώνεται και κοιτάζει έξω απ’ το
παράθυρο του διαμερίσματος. Οι ιπτάμενοι συρμοί τρέχουν πάνω απ’ το κεφάλι της σηκώνοντας
σύννεφα  σκόνης  στις  ταράτσες  των  πολυκατοικιών  της  Ουρούκ.  Οι  τουρμπίνες  των  βαγονιών
κάνουν τα πολυεστερικά τζάμια να τρίζουν,  μα τα τρένα δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την
ιλιγγιώδη  ταχύτητα  του  άγχους  που  πλημμυρίζει  κάθε  της  σκέψη,  μουδιάζοντας  τα  άκρα  της.
Χρωστάει τρία νοίκια. Κινδυνεύει με έξωση από το μικρό ισόγειο διαμέρισμα που κάποτε ήθελε να
αφήσει γιατί την έπνιγε το σκοτάδι και τα αδιάκριτα βλέμμα όσων διέσχιζαν τον πεζόδρομο κάτω
απ’ το παράθυρό της.  Η Γιούπι  απολύθηκε απ’ την προηγούμενη δουλειά της  ως βοηθός ενός
πανάκριβου ανδροειδούς λογοθεραπείας με δυο διδακτορικά εμφυτεύματα, σφηνωμένα στην κάρτα
της  μνήμης  του.  Στ’  αλήθεια  σιχαινόταν  να  στέκεται  δίπλα  σε  ένα  ψηφιακό  ανδρείκελο
επιδεικνύοντας  ασκήσεις  σωστής  άρθρωσης  στους  θεραπευόμενους  που  την  κοίταζαν  σαν
κομπάρσο  της  ζωής  της.  Σαν  αεροσυνοδό  σε  αστρόπλοιο  που  δίνει  σχήμα  στα  λόγια  του
ακουστικού αρχείου που αφορά την εύρεση των σωστικών μέσων του σκάφους σε  κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Οι μασητήρες, οι ζυγωματικοί και οι σφιγκτήρες μύες της να τεντώνονται και να
κλείνουν  στα  όρια  τους  και  οι  μεσοαστοί  πελάτες  να  γελούν  ειρωνικά  με  τις  γκριμάτσες  του
προσώπου της. Η Γιούπι έχει ένα πανέμορφο, ινδιάνικο πρόσωπο, ανίκανο να προσαρμοστεί στις
ανάγκες μιας μητρόπολης. Ίσως για αυτό να την απέλυσαν ξαφνικά και τώρα το όνειρο για ένα
διαμέρισμα με ένα ακόμα δωμάτιο και ένα μπαλκόνι να φαντάζει τόσο μακρινό.

Ξαφνικά χαμογελά δίχως να ξέρει τον λόγο. Ρίχνει το βλέμμα της στον “έξυπνο” σάκο του
μποξ με τα δυο χέρια που κρέμεται στο κέντρο του δωματίου. Πάει καιρός που έχει κουραστεί πια
να γρονθοκοπεί μονάχα τον εαυτό της, κουλουριασμένη σαν έμβρυο στο κοχύλι της. Ανοίγει ένα
μεταλλικό συρτάρι και βγάζει από μέσα του ένα παλιό ψηφιακό αρχείο που είχε ανακαλύψει στα
αζήτητα ενός ρακένδυτου πλανόδιου πωλητή. Πριν λίγες μόνο εβδομάδες δεν είχε ξανακούσει την
μουσική των ανθρώπων της πρωτοηλεκτρικής περιόδου.  Πλέον συλλαμβάνει  τον εαυτό της να
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αλλάζει διαθέσεις ακούγοντας αρχαίες μελωδίες που την κάνουν να χτυπά τα χέρια και τα πόδια της
ρυθμικά ή να μαστιγώνει το μέτωπό της με τα μακριά, μελαχρινά μαλλιά της.

Ακούγοντας το “lust for life” ενεργοποιεί τον σάκο που υψώνει τα δυο του χέρια απειλητικά
εναντίον της, περιμένοντας την επόμενή της κίνηση. Εκείνη, δίχως να πάρει το βλέμμα της από
πάνω του, ανοίγει τα παραθυρόφυλλα και ρίχνεται καταπάνω του. Οι διαβάτες πρέπει να δουν πως
η Γιούπι δεν γρονθοκοπεί πια τον εαυτό της. Παλεύει καμιά φορά κι ας ματώνουν τα σαρκώδη
χείλη της απ’ τις συνθετικές μπουνιές του άψυχου αντιπάλου της. Παλεύει όσο μπορεί κι ύστερα
σωριάζεται αποκαμωμένη στο όστρακό της, έχοντας σφραγίσει πρώτα το παράθυρό της, ευάλωτη
και πάλι στα περίεργα βλέμματα. Είναι δικαίωμα της να μάχεται όσο μπορεί…

2.

-Τα ρέστα δικά σου, λέει ειρωνικά ο πελάτης και της αφήνει μισό σεντ. Η Γιούπι καβαλά το
αερόπαπο κι εξαφανίζεται βλαστημώντας. Το κοκκινωπό απ’ την σκουριά όχημα, που μοιάζει με
ξεχαρβαλωμένο ποδήλατο, μουγκρίζει  καθώς διασχίζει  τους  χαμηλούς αεροδιάδρομους των πιο
ασήμαντων προαστίων της Ουρούκ. Ακόμα και δέκα μέτρα πάνω απ’ την πόλη, στο ύψος των τριών
ορόφων των κτιρίων της, οι υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης μοιάζουν το ίδιο βρωμερές. Τα
διαφημιστικά ολογράμματα που τραβούν την προσοχή των διερχόμενων στο κέντρο της  πόλης
απουσιάζουν. Το ίδιο και οι τρισδιάστατες επιγραφές προσφορών των πολυκαταστημάτων. Τέτοιες
επενδύσεις  έχουν προ πολλού κριθεί  ασύμφορες  σε γειτονιές  όπου η καταναλωτική  μανία  των
ανθρώπων εξαντλείται στα είδη πρώτης ανάγκης και σε μεταχειρισμένες συσκευές από τα σκοτεινά
υπόγεια κλεπταποδόχων. 

Η Γιούπι εργάζεται πια ως διανομέας σε κατάστημα φθηνών προσυσκευασμένων γευμάτων
για τον δυτικό τομέα της Ουρούκ. Στα μέρη όπου οι αλυσίδες εστιατορίων δεν θα έστελναν για
ψίχουλα τα πανάκριβα κι ευγενικά ανδροειδή τους, ως έρμαια στις ορέξεις των συμμοριών που θα
τα  διέλυαν  για  να  αποκτήσουν  τα  εξελιγμένα  τους  κυκλώματα  και  τα  πολύτιμα  μέταλλα  των
αρθρώσεών τους. Η αμοιβή της ίσα που την φτάνει για να πληρώσει το μισό της νοίκι και να
περάσει τον μήνα σε ένα κοχύλι όπου το στομάχι της θα σφίγγεται από τα χτυπήματα του κάθε
εφιάλτη που βλέπει γύρω της στον ξύπνιο της. Από τους φίλους της έχει εξαφανιστεί γιατί είναι
περήφανη Ινδιάνα και δεν ανέχεται άλλα κεράσματα. Το ίδιο κι απ’ τον Τσίντσι, έναν μελαχρινό
που τον “έκοψε” μέσα σε ένα βράδυ γιατί νόμιζε πως δεν ήταν κι εκείνος ερωτευμένος μαζί της και
δεν ήθελε να ‘χει κι άλλες σκοτούρες στο μικρό, εγκιβωτισμένο δράμα της. Πριν απολυθεί απ’ την
προηγούμενη δουλειά της έσπαγε για χρόνια το κεφάλι της για να βγάλει ένα δίπλωμα οδήγησης,
όμως ο φόβος την είχε πείσει πως ήταν ανίκανη να ξεχυθεί στις εναέριες λεωφόρους. Όπως είναι
φυσικό, δεν αναγνωρίζει ακόμα στον εαυτό της πως τον έχει πια ξεπεράσει. 

Νιώθει ξαφνικά το αερόπαπο να επιβραδύνει και το πρόσωπό της να τσαλακώνεται  από τις
διάφανες  ίνες  τεχνητού  μεταξιού  που  της  φράζουν  τον  δρόμο.  Μοιάζει  με  αβοήθητο  μυγάκι,
εγκλωβισμένο  στον ιστό μιας γιγάντιας αράχνης. Πατά κι άλλο το γκάζι μα αντί να απομακρύνεται
χάνει σιγά-σιγά ύψος και προσγειώνεται στο γλιτσιασμένο λιθόστρωτο, ανάμεσα σε ένα σύμπλεγμα
κάδων απορριμάτων και στην μάντρα μιας εγκαταλελειμμένης αποθήκης. Ξεγλιστρά απ’ το δίχτυ
και τραβά το σκάφος της μακριά απ’ τα σκοινιά. Δυο κατσαρίδες περνούν δίπλα απ’ τα πόδια της
και  με ένα ουρλιαχτό ξαπλώνει  φαρδιά-πλατιά στο οδόστρωμα απ’ τον τρόμο της.  Μέσα στον
πανικό της δεν έχει αντιληφθεί τους δυο τύπους που της είχαν στήσει ενέδρα, απλώνοντας τον ιστό
από  την  μια  άκρη  του  δρόμου  στην  άλλη.  Την  πλησιάζουν  αργά  στο  σκοτάδι.  Ο  πιο  ψηλός
μασουλάει ακόμα ένα γλιτσιασμένο σάντουιτς, ενώ ο άλλος την κοιτάζει λιγωμένος. Η Γιούπι είναι
σίγουρη πως θέλουν μόνο τα λεφτά της αφού σε όλη της την ζωή δεν είχε αντιληφθεί πόσο όμορφη
είναι, ενώ έχει να δει πολλούς μήνες το υπέροχο χαμόγελό της στον καθρέπτη. Στην νυχτερινή της
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βάρδια ένιωθε αρκετά άβολα συγκρίνοντας τον εαυτό της με τα λιγνά σώματα των διαφημιστικών
ολογραμμάτων.

Στην πραγματικότητα το χέρι που απλώνεται πάνω στο σώμα της δεν θέλει να αρκεστεί
μονάχα στο τσαντάκι με την κωδικοποιημένη κλειδαριά που έχει στην μέση της. Εκείνη για την
ώρα όμως φοβάται μόνο για τα χρήματα. Τα επτά σεντς των φιλοδωρημάτων. 

-Εξαφανίσου!, φωνάζει κι ούτε που πιστεύει πως η μύτη του άνδρα τρέχει αίμα από το δικό
της ντιρέκτ. Ο άλλος, ξαφνιασμένος, πετάει μακριά το σάντουιτς και τρέχει καταπάνω της, όμως
σκοντάφτει  στο  δίχτυ  της  δικής  του  παγίδας.  Η  ιθαγενής  καβαλά  το  σαραβαλιασμένο
αεριωθούμενο. Τα γρανάζια του τρίζουν καθώς πετά προς τον ουρανό της νύχτας. Η Γιούπι μοιάζει
με  Απάτσι  καλπάζοντας  πάνω σε  ένα  αλουμινένιο  πόνι  που  δεν  ξέρει  ούτε  να  χλιμιντρίζει.  Η
κοπέλα φέρνει κύκλους γύρω απ’ τα κεφάλια των ανδρών σαν γεράκι έτοιμο να επιτεθεί. Εφορμά
κατά πάνω τους για να τους τρομάξει μέχρι να το βάλουν στα πόδια και το καταφέρνει. Αιωρείται
λίγο σοκαρισμένη πάνω απ’ το σημείο που της επιτέθηκαν και το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται
σε μια συστάδα από κέρματα που λαμπυρίζουν στο σκοτάδι. Προσεδαφίζεται και βάζει γρήγορα
στην τσέπη της όσα άφησαν οι ληστές πίσω τους. Η Γιούπι για πρώτη φορά τα έβαλε με όσους την
υποτιμούν και φτάνει σπίτι με έξι δολάρια παραπάνω. Η αυτοπεποίθησή της χάνεται ξανά όμως
όταν διαπιστώνει πως τα χρέη της είναι πολύ περισσότερα. 

Γίνεται  ένας  στρόβιλος  καθώς  ξαπλώνει  κλαίγοντας  στο  κοχύλι  της  και  αποκοιμιέται
εξαντλημένη. Δίχως τα γάντια της αισθάνεται πως δεν μπορεί να αμυνθεί. Στο μυαλό της γυρεύει
τον Τσίντσι για να αποκοιμηθεί. Έπειτα από μόλις μια ώρα όμως ξυπνά γιατί κανένα σώμα δεν
βολεύεται για πολύ σε φανταστικές αγκαλιές. Ο Τσίντσι είναι επίσης ξάγρυπνος για τα μάτια της. Η
Γιούπι που όλα τα αναλύει και όλα τα μπερδεύει μέχρι να τα εξαφανίσει γιατί δεν χωρούν στο
όστρακό της, δεν θα το πίστευε ποτέ αυτό.

3.

Η ειδοποίηση της έξωσης αναβοσβήνει μαζί με το όνομά της στο ηλεκτρονικό κάδρο της
πόρτας εισόδου. Αυτοί οι ληστές δεν έχουν πρόσωπο για να χτυπήσει. Οι προσταγές  της εταιρείας
ακινήτων “Cityshell” ανεβοκατεβαίνουν τις οπτικές ίνες του δωματίου της και τα φωτόνια τους
κουβαλούν  πλέον μια απειλή και για την δική της ζωή. Η Γιούπι ορμά στον σάκο, λοιπόν, με το
“guns of brixton” στην διαπασών. Έχει πια βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπορεί να τον αποφεύγει με
άνεση και να του επιτίθεται με ριπές από δεξιά και αριστερά κροσέ χωρίς να προλαβαίνει να την
ματώνει. Εκείνη δεν θα το πίστευε ποτέ πως στα αλήθεια έχει γίνει μια καλή πυγμάχος. Θεωρεί πως
ο σάκος της έχει παλιώσει. Θα εξαντληθεί από την πάλη και θα την πάρει ο ύπνος απελπισμένη.
Έχει δεκαπέντε μέρες για να εγκαταλείψει το σπίτι. Η απώλεια του κοχυλιού και το φως έξω απ’ το
παράθυρό της είναι αυτά που την τρομάζουν περισσότερο.

4.

Οκτώ πάνοπλοι και καλοντυμένοι μπράβοι κόβουν βόλτες στην βροχή, περιμετρικά ενός
κτιρίου που μοιάζει με τσαλακωμένο κονσερβοκούτι. Δυο μονόφθαλμα ανδροειδή στέκονται στην
ετοιμόρροπη,  αψιδωτή θύρα εισόδου.  Οι  ηλεκτρικοί  κύκλωπες  σκανάρουν με  ακτίνες  χ  όποιον
μπαίνει στην αρένα. Η ουρανοκατέβατη Γιούπι προσγειώνεται μπροστά τους βιαστική, σαν πουλί
που το χτυπά καταιγίδα. Βγάζει την παραγγελία με τα οκτώ σάντουιτς και καθώς περιμένει τους
μπράβους  να  την  παραλάβουν,  απελευθερώνει  το  κεφάλι  της  από  την  ασημί  κουκούλα  του
αδιάβροχου. Ο άνδρας σταματά λίγα βήματα μακριά της και δίχως να είναι ικανός να θαυμάσει
σιωπηλός το υπέροχο πρόσωπό της,  μεταμορφώνεται σε θηρίο με μια μόνο γκριμάτσα κι έναν
σαλιάρικο βρυχηθμό.

-Για έλα λίγο πιο κοντά εσύ, μικρή.
Η Γιούπι υπακούει αδιάφορη για τις ορμόνες του που ανεβοκατεβαίνουν, αλλά η δεξιά της

παλάμη είναι ήδη σφιγμένη κι έτοιμη για ένα άπερκατ στο σαγόνι του. Μια εντολή έχει διασχίσει
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τον  νωτιαίο  μυελό  μέχρι  τα  δάχτυλα  της,  δίχως  να  έχει  υποστεί  καμιά  επεξεργασία  απ’ τον
υπεραναλυτικό εγκέφαλό της. Σε μια βδομάδα έχει αρχίσει στις μπουνιές άλλους δυο πελάτες με
μακριά  χέρια  δίχως  να  το  πολυσκεφτεί  και  χωρίς  να  έχει  συνειδητά  καμιά  εμπιστοσύνη  στις
δυνάμεις της. Η Γιούπι είναι όμορφη μα τα λιγωμένα βλέμματα και οι παράτολμες χειρονομίες δεν
είναι κοπλιμέντα που θα την βοηθήσουν να το διαπιστώσει. Παραδίδει τις συσκευασίες φαγητού
και  αποτραβιέται  με  ελαφριά  βήματα  προς  τα  πίσω,  σαν  πεταλούδα  που  πετά  μακριά  από  τα
αγκάθια, από το χοντρό χέρι που προσπάθησε να τυλιχτεί γύρω απ’ την μέση της. Έχει μάθει μποξ
μοναχή της και εξασκείται σε άμυνα και επίθεση στις νυχτερινές της βάρδιες στους σκοτεινούς
πεζόδρομους.

-Μόλις  έχασες  ένα  καλό  φιλοδώρημα,  κωλοπαίδι,απαντά  ο  μπράβος  προσπαθώντας  να
κρύψει την αμηχανία του για τα γέλια των συναδέλφων του που παρατηρούν την σκηνή.

Η νεαρή διανομέας καβαλά το αερόπαπο, μα πριν αποχωρήσει το βλέμμα της πέφτει σε μια
τρισδιάστατη  αφίσα  που  αναβοσβήνει  σαν  πάλσαρ  για  να  τραβήξει  το  ενδιαφέρον  της.  Ο
διαφημιστικός  λεκές  που  χορεύει  πάνω  στην  λαμαρίνα  ενημερώνει  τους  τζογαδόρους  της
μητρόπολης πως σε πέντε μέρες ξεκινά “Το ρινγκ του θανάτου”. Ένα τουρνουά αγώνων ανάμεσα
σε  cyborg  και  ανθρώπους  με  χρέη.  Η φιλεύσπλαχνη  πολιτεία  επιτρέπει  στους  απόκληρους  να
ρισκάρουν το τομάρι τους για να τα αποπληρώσουν. Άστεγοι, άνεργοι, κάθε λογής απελπισμένοι
και ναυάγια της ζωής, όπως και θεότρελοι τυχοδιώκτες, ποτισμένοι έως το κόκαλο με ντρόγκες
ευδαιμονίας,  τα  βάζουν  με  τετράχερους  πυγμάχους  με  στόχο  ένα  έπαθλο  αξίας  εκατοντάδων
δολαρίων.  Συνήθως παθαίνουν εσωτερική αιμορραγία από τα χτυπήματα των υπερανθρώπων ή
αποχωρούν από την παλαίστρα με μια ντουζίνα κατάγματα. Οι σίγουρα χαμένοι ποντάρουν λίγα
σεντς  στους  εαυτούς  τους  με το  δέλεαρ πως θα πάρουν πίσω μέχρι  και  πεντακόσιες  φορές  το
πενιχρό ποσό που στοιχημάτισαν, αν τυχόν κερδίσουν. Μια παράλογη σκέψη γυρνά στο κεφάλι της
καθώς  φορά  ξανά  το  ασημένιο  αδιάβροχο  και  απογειώνεται  σαν  έντομο.  Η  Γιούπι  τελικά  θα
μπορούσε να γίνει πολύ τολμηρή για να μπορεί να κλαίει μόνη στο πολύτιμο κοχύλι της.

5.

Κοιμάται κρατώντας στις χούφτες της το μοναδικό δολάριο που της έχει απομείνει από τα
λάφυρα. Για ξυπνητήρι έχει το “red pony” του john fahey που αντηχεί στον ύπνο της σαν ανέλπιστο
χάδι.  Το κοχύλι  ανοίγει  σιγά-σιγά.  Το ίδιο  και  τα  πρησμένα  της  μάτια  που  δυσφορούν  με  τις
λάμψεις  που  ανεβοκατεβαίνουν  το  μικρό  δωμάτιο.  Το  δεξί  είναι  μελανιασμένο  κάτω  απ’ το
βλέφαρο. Η Γιούπι έχει ξοδέψει τρία δολάρια για να αγοράσει άλλα δυο άκρα στον “έξυπνο” σάκο
που πλέον έχει γίνει ξανά ένας πολύ δύσκολος, τετράχερος αντίπαλος. Με τα υπόλοιπα δύο και τα
λιγοστά της φιλοδωρήματα τρέφεται με φθηνά προσυσκευασμένα σάντουιτς. Ανοίγει το ψυγείο και
βλέπει πως έχει απομείνει μόνο ένα μέχρι την επόμενη νύχτα. Την νύχτα του μεγάλου αγώνα στον
οποίο θα στοιχηματίσει υπέρ της το μοναδικό της κέρμα. Πιστεύει πως το όστρακό της είναι το
μοναδικό πράγμα το οποίο της αξίζει να ονειρεύεται καθώς κοιτάζει το μονάκριβό της δολάριο να
γυαλίζει πάνω στα σεντόνια. Για εκείνο το καβούκι άλλωστε σκοπεύει να ρισκάρει την ζωή της. 

Ανοίγει  το  παράθυρο.  Έχει  μεσημεριάσει.  Δυο-τρεις  περαστικοί  κοντοστέκονται  και
κοιτάζουν έκπληκτοι  την κοπέλα με το τραυματισμένο,  ινδιάνικο πρόσωπο.  Μια γειτόνισσα με
φαρμακερή γλώσσα προσποιείται πως χαϊδεύει το λευκό της σκυλάκι ενώ επεξεργάζεται αδιάκριτα
εκείνη και το εσωτερικό του μικρού της διαμερίσματος. 

-Επιτέλους θα ξεκουμπιστείς και θα ησυχάσουμε απ’ τον σαματά, μονολογεί με σφιγμένα
δόντια, καθώς προσποιείται πως χαιρετά την κοπέλα με ένα νεύμα κι ένα χαμόγελο, ψεύτικο σαν
φθηνιάρικη μάσκα κλόουν.

Η Γιούπι την αγνοεί γιατί δεν κρύβει κάλπικα χαμόγελα στο δέρμα της. Κάνει μεταβολή και
ρίχνεται στον σάκο. Στο σπίτι αντηχεί το “Smells like teen spirit”. Αποφεύγει τα χτυπήματα στην
κοιλιά της και καταφέρνει τρία απανωτά ντιρέκτ στον αντιπαλό της. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση
της  στιγμής  χάνεται  γρήγορα  όταν  πλησιάζει  το  ανδρείκελο  περισσότερο  από  ότι  θα  έπρεπε,
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εισπράττοντας ένα δυνατό κροσέ στο πρόσωπο. Μουγκρίζει από θυμό παρά την ζάλη της. Η οργή
της  αποκτά  την  νευρική,  ενστικτώδη  ευφυΐα  των  εντόμων  κι  επιτίθεται  με  ένα  κρεσέντο  από
δυνατές γροθιές κατευθείαν στο συνθετικό πρόσωπο του σάκου. Η επικάλυψη  ψευδοδέρματος
μορφάζει μιμούμενη τον ανθρώπινο πόνο. Η πυγμάχος είναι έτοιμη για το οριστικό χτύπημα όταν
πάνω στο ψεύτικο μούτρο του οργάνου φανερώνεται το ματωμένο πρόσωπο του Τσίντσι. Σαστίζει
για  λίγο  και  το  πληρώνει  ακριβά  με  μια  μπουνιά  στο  άδειο  της  στομάχι  που  την  ξαπλώνει
κουλουριασμένη στην φθαρμένη ακρυλική ρητίνη του δαπέδου. Μετανιώνει που ξέχασε πως μόνο
το κοχύλι της λήθης της είναι πρόθυμο να την αγκαλιάζει. Σέρνεται έως εκεί και περιμένει στωικά
τον λήθαργο να την απαλλάξει απ’ το κλάμα. Τα παράθυρά της θα παραμείνουν ανοιχτά. Η πόρτα
συνεχίζει να αναβοσβήνει το όνομά της και την αναγγελία της έξωσης. Τα σάλια της τρέχουν στα
σεντόνια καθώς κοιμάται νηστική.

6.

Κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέπτη έπειτα από πολλούς μήνες. Έχει δυο μάτια βαθιά.
Μοιάζουν με δυο διάφανα φουντούκια που γυαλίζουν, βουτηγμένα σε μια μπόρα από δάκρυα. Τα
σκισμένα της χείλη σχηματίζουν ένα χαμόγελο. 

-Γελαστό Σύννεφο, μονολογεί, έχοντας μόλις διαλέξει το όνομα με το οποίο θα αγωνιστεί.
Η Γιούπι είχε ξεπροβάλλει πριν λίγες ώρες σαν μαργαριτάρι απ’ το όστρακό της. Έφαγε το

τελευταίο της γεύμα βιαστικά κι ύστερα χαιρέτισε το κοχύλι και τον έξυπνο σάκο της με την ελπίδα
πως θα ξαναδεί την φωλιά της θλίψης της. Οι αστραπές δεδομένων συνέχισαν να διατάζουν τον
κόσμο ξοπίσω της.

Βαδίζει στους δρόμους τραγουδώντας δυνατά τις νότες από το soundtrack του αγώνα. Οι
χορδές ενός πάντζο που παίζει το “Idumea” της Gwenifer Raymond χοροπηδούν στο μυαλό και την
γλώσσα  της  αλλοπαρμένης  ινδιάνας  που  σεργιανίζει  την  Ουρούκ.  Η  ζέστη  του  καλοκαιριού
τσουρουφλίζει  το  λιθόστρωτο  και  οι  αναθυμιάσεις  των  δρόμων  δημιουργούν  κυματιστές
οφθαλμαπάτες στους μεταλλικούς τοίχους των κτιρίων. Θάλασσες από ατσάλι πάλλονται μέχρι τις
οροφές και οι στροβιλισμοί του αέρα από τους συρμούς που περνούν πάνω απ’ το κεφάλι της,
ανεμίζουν τα μαλλιά της, σαν η ιθαγενής της μητρόπολης να καλπάζει πάνω σε άλογο. 

“Καλώς ήρθατε στο ρινγκ του θανάτου”. Η Γιούπι δηλώνει το καινούριο της όνομα στο
γκισέ, ποντάρει το ακριβό της δολάριο στον εαυτό της και εισβάλλει στην τενεκεδένια αρένα. Οι
ιαχές αλλά και τα χτυπήματα του πλήθους στις εξέδρες πάνω στις λαμαρίνες, δεν μπορούν να την
αποσπάσουν από το δικό της άσμα που ανατριχιάζει τους νευρώνες της. Ένας ξεναγός την οδηγεί
μέσα από μια καταπακτή και αμέτρητους, δύσοσμους διαδρόμους σε μια μικροσκοπική, υπόγεια
αίθουσα αναμονής, όπου θα περιμένει την σειρά της να αγωνιστεί. Ο πανύψηλος άντρας σφραγίζει
την σιδερένια, ετοιμόρροπη θύρα και την αφήνει μόνη. Η Γιούπι κλείνει τα μάτια και αφήνεται
στην μουσική για να νικήσει τον τρόμο που την παραλύει. 

Ένας τεχνικός γενικών καθηκόντων, που εκτελεί παράλληλα και χρέη υπαλλήλου ιματισμού
και εξοπλισμού των μποξέρ, διαβάζει το πρόγραμμα των αγώνων και τα σωματικά χαρακτηριστικά
των  μονομάχων  για  να  τους  προμηθεύσει  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό.  Ξαφνικά  σταματά  να
σιγοσφυρίζει το “Burnin’ an’ lootin’ του Marley. Το όνομά του είναι Τσίντσι και είναι εκείνος που
είχε βαφτίσει κάποτε την Γιούπι “Γελαστό Σύννεφο”.
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7.

Το πάντζο έχει πια εξημερώσει την σιωπή και το σκοτάδι του θαλάμου αναμονής. Η θύρα
ανοίγει τρίζοντας σαν λυσσασμένο γατί και ο ξεναγός την οδηγεί μέσα από τις στοές κάτω από την
παλαίστρα. Από μια άλλη στοά καταφθάνει δίπλα της και ο αντίπαλός της. Ένα τετράχερο cyborg
που της ρίχνει δυο κεφάλια σε μπόι. Η καταπακτή του ρινγκ ανοίγει αυτόματα και η σιδερένια
πλατφόρμα τους ανεβάζει στην παλαίστρα. Το τεχνητό ξύλο του δαπέδου είναι γεμάτο με αίμα από
τα κορμιά των προηγούμενων μονομάχων. Το πλήθος ζητωκραυγάζει διψασμένο για μάχες και για
λίγα σεντς παραπάνω στις τσέπες του.

Εκείνη  νομίζει  εσφαλμένα πως  έχει  πάψει  πια  να  φοβάται  αλλά δεν  ξέρει  αν  έχει  ήδη
παραιτηθεί από το όνειρό της, αντικρίζοντας τον μυώδη, μεταλλαγμένο άντρα. Είναι δικαίωμά της
άλλωστε να μάχεται όσο μπορεί. Ο αγώνας αρχίζει πολύ γρήγορα. Ίσως χρειαζόταν άλλες δυο μόνο
ανάσες για να διώξει το μούδιασμα. Η Γιούπι μουδιάζει συχνά. Άλλοτε για το νοίκι που τρέχει.
Άλλοτε για την ζωή που κυλά δίχως όνειρα κι άλλοτε για τα όνειρα που συναντά κι αλλάζει δρόμο
απ’ τον φόβο της. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει την Γιούπι; 

Το Γελαστό Σύννεφο χοροπηδά όπως το προστάζουν οι μεταλλικές χορδές που συνταράζουν
τον νου του. Αποτραβιέται προς τα πίσω και μακριά από τις γωνίες κατά την διάρκεια της μελωδίας
και  ψάχνει  ένα  χτύπημα  όταν  οι  συγχορδίες  την  ξεκουφαίνουν.  Το  cyborg  σαστίζει  για  λίγο,
ανίκανο  να  προβλέψει  την  περιοδικότητα  των  κινήσεών  της.  Δέχεται  ένα  απαλό  χτύπημα  μα
ανταποδίδει με ένα δυνατότερο. Εκείνη δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει χωρίς να φοβάται πια, μα
δίχως να συνειδητοποιεί και πόσο θαρραλέα είναι. Στο δεύτερο ντιρέκτ στο πρόσωπο πέφτει για
λίγο στο έδαφος και βλέπει το κοχύλι της να ραγίζει. Η Γιούπι έχει μάθει να αγωνίζεται παράλογα
καμιά φορά, διαχωρίζοντας  το σώμα απ’ την σκέψη της. Κλαίει απεγνωσμένα κι επιτίθεται σαν
θηρίο μέχρι που ο υπεράνθρωπος την στριμώχνει στην γωνία και της χτυπά τα πλευρά με κροσέ.
Κρατιέται ζαλισμένη απ’ τα σκοινιά και που και που ρίχνει ντιρέκτ στον αέρα. Πέφτει στο έδαφος
και  τα  ηχεία  μετρούν  μέχρι  το  πέντε  μέσα  στους  αλαλαγμούς  του  ευυπόληπτου  όχλου  που
παρακολουθεί ένα καθόλα νόμιμο φεστιβάλ ανθρωποθυσιών. Ο τετράχερος πυγμάχος χοροπηδά
αλαζονικά πάνω απ’ το σώμα της. Η Γιούπι δεν ακούει παρά μονάχα τα νούμερα. Το τρίξιμο της
καταπακτής που ανοίγει περνά απαρατήρητο και από τους δυο μονομάχους. 

Το  Γελαστό  Σύννεφο  με  το  κοχύλι  της  λήθης  της  θρυμματισμένο  στην  φαντασία  της,
σηκώνεται  και  εφορμά  με  κραυγές.  Η  γροθιά  που  δέχεται  στο  στομάχι  την  εξοργίζει  ακόμα
περισσότερο, υπενθυμίζοντάς της τους εφιάλτες της. Χτυπά δίχως τεχνική πια το πρόσωπο που της
έχει  γκρεμίσει  και  την  τελευταία  ελπίδα.  Τα  μελανιασμένα  της  μάτια  βλέπουν  το  ματωμένο
πρόσωπο του Τσίντσι πάνω στον αντίπαλό της, όμως η Γιούπι δεν θέλει να την πατήσει δείχνοντας
οίκτο σε μια παλιά της οφθαλμαπάτη. 

Συνεχίζει  να  χτυπά  αλύπητα  ένα  πρόσωπο  και  να  κλαίει  όσο  εκείνο  δεν  ξεθωριάζει  κι
ύστερα αποκτά την τρυφερή φωνή του. Δεν έχει αντιληφθεί καν πως ο μελαχρινός άντρας έχει
μόλις πριν από λίγο σπάσει τα πλευρά του cyborg με ένα σφυρί. Ο Τσίντσι την αρπάζει απ’ τα χέρια
και την σέρνει με το ζόρι στην πλατφόρμα όπου και εξαφανίζονται κάτω απ’ το ρινγκ, κυνηγημένοι
απ’ τους μπράβους. Κανείς δεν ξέρει τους διαδρόμους και τα φρεάτια εξαερισμού καλύτερα από
εκείνον. Σε λίγα λεπτά τα ματωμένα τους πρόσωπα θα συναντήσουν την αργυρή όψη του αμίλητου
φεγγαριού. 

Πιασμένοι χέρι με χέρι θα σεργιανίσουν μέχρι την θάλασσα στον νότο. Κάθε φορά που θα
νιώθει την γροθιά της να σφίγγει και το βήμα της να επιβραδύνεται θα της σκάει ένα παθιάρικο φιλί
στο στόμα για να της υπενθυμίζει πως τα κοχύλια τους έχουν οριστικά σπάσει σε χίλια κομμάτια
για χάρη ενός καινούριου όνειρου.


