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Ο Κάιν επιστρέφει με τσεκούρι και σχοινιά και αρχίζει να διαλύει το σπασμένο 
παρμπρίζ. Πηδάει στο καπό και κλοτσάει το γυαλί με το πόδι του ώσπου να υποχωρήσει 
προς τα μέσα από την πλευρά του συνοδηγού, ώστε να μην τραυματίσει περισσότερο 
τον άντρα. Έπειτα το τραβάει προς τα έξω σαν βρεγμένο χαλί και προσπαθεί να 
υπολογίσει πώς θα περάσει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου για να σύρει έξω τον 
άντρα. 
     Όπως στέκεται πάνω στο καπό μουσκεμένος από την καταιγίδα, με τα μαλλιά του να 
έχουν κολλήσει στο μέτωπο παραμορφώνοντας τα χαρακτηριστικά του, δεν θυμίζει 
τίποτα οικείο. Μοιάζει με στοιχειό της φύσης που περιμένει τον επόμενο κεραυνό να 
του υποδείξει πώς να κινηθεί, τι να κάνει. 
    Μικροκαμωμένος και μυώδης, ο Κάιν ακουμπάει τα χέρια και το στήθος του στο καπό 
και, σπρώχνοντας με τις παλάμες, περνάει τα πόδια στο κάθισμα του συνοδηγού και 
τρυπώνει ανάποδα μέσα. Κρατώντας αντίσταση με το αριστερό πόδι πάνω στο 
κάθισμα, δοκιμάζει να τυλίξει τα χέρια του στον θώρακα και στους ώμους του άντρα 
για να τον σπρώξει προς τα έξω, με μια εντυπωσιακή για την ηλικία του ευλυγισία. 
     «Άφησέ τον να πεθάνει», ψιθυρίζει η Χουλιέτα. 
     «Δεν υπάρχει περίπτωση». Ο τόνος του δεν σηκώνει αντίρρηση. 
      Ακουμπάει απαλά το κεφάλι του άντρα στο κάθισμα και κλοτσάει με μανία την 
πόρτα του, μήπως και την ανοίξει από μέσα. Το πρόσωπό του μορφάζει από οργή, 
την οργή του ανίσχυρου. Όπως δέχτηκε να βοηθήσει τη Χουλιέτα, έτσι πασχίζει τώρα 
να βοηθήσει έναν ξένο. 
     «Θέλω να έρθεις στη θέση μου», της λέει, και για μια στιγμή εκείνη νομίζει ότι μιλάει 
στον άντρα. «Θα τον τραβήξω με το σχοινί κι εσύ θα προσέχεις τον κορμό και τη μέση 
του μέχρι να τον πάρω στα χέρια μου». 
     Ο Κάιν περνάει το σχοινί κάτω από τις μασχάλες του άντρα και, σχηματίζοντας έναν 
πρόχειρο κόμπο στο στήθος του, αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι ελεύθερο και το πετάει 
έξω. Βγαίνει και δείχνει στη Χουλιέτα πώς να κρατηθεί από το καπό για να περάσει στο 
κάθισμα.  
     Εκείνη υπακούει στις οδηγίες του. Τον κοιτάζει μόνο για μια στιγμή, ελπίζοντας ότι 
θα αλλάξει γνώμη. 
     «Δεν μπορείς να τον σώσεις, Κάιν». 
     Δεν καταλαβαίνει την επιμονή στο βλέμμα του. Ίσως και ο ίδιος να μην καταλαβαίνει 
γιατί ξαφνικά επείγεται να γλιτώσει αυτό τον άγνωστο· ίσως να μπερδεύει το πείσμα 
του με κάποια αίσθηση καθήκοντος. 
     Ωστόσο, η Χουλιέτα κάνει ακριβώς αυτό που της ζητάει, για να μη σπάσει η 
σπονδυλική στήλη του οδηγού, για να μη σκιστούν το στήθος και η κοιλιά του από τα 
γυαλιά που έχουν απομείνει στο παρμπρίζ. Η σκέψη ότι τον φροντίζει την ενοχλεί. Το 
κάνει όμως με ευλάβεια. Δεν μπορεί να τιμωρήσει ένα άβουλο σώμα. 
      Ο Κάιν τον τραβάει και, όταν καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν το κεφάλι και τους 
ώμους, παρατάει το σχοινί, κάθεται στο καπό και, κρατώντας αντίσταση με τα πόδια 
στον ουρανό του αυτοκινήτου, σέρνει τον άντρα στην αγκαλιά του. 
      Δείχνει τόσο ενθουσιασμένος με το κατόρθωμά του, που ξαποσταίνει για μια στιγμή, 
αναπνέοντας με δυσκολία, καθώς το κεφάλι του άντρα βαραίνει στο στήθος του. Τον 
κρατάει σφιχτά, τον προστατεύει, σχεδόν δείχνει να φοβάται ότι κάτι θα συμβεί και 
αυτός ο ξένος θα εξαφανιστεί μέσα από τα χέρια του. Έπειτα τον ξαπλώνει στο καπό 
για να τον πιάσει σωστά και να τον κουβαλήσει μέχρι το πανδοχείο. 
     Ο δρόμος, ανηφορικός, ελίσσεται σαν φίδι από την κορυφή του υψώματος. Το νερό 
της βροχής ξεχύνεται σαν να τρέχει καταπάνω του, στο ύψος των αστραγάλων του, για 
να τον εμποδίσει. Το άλλοτε άνυδρο τοπίο μοιάζει με απέραντο βάλτο και το πανδοχείο, 
μια ερημωμένη κιβωτός, περιμένει υπομονετικά τον κατακλυσμό να ολοκληρώσει το 
έργο του. 



     Τα παντζούρια είναι κλειστά, μερικά από αυτά καρφωμένα, δεν ξέρεις τι θέλουν να 
κρύψουν και από ποιον. Ίσως πίσω τους να ζουν άνθρωποι, ίσως πάλι να μην έχει μείνει 
τίποτα ζωντανό εκτός από το ίδιο το κτίριο, που παραμονεύει σ’ αυτή τη σκοτεινή 
απεραντοσύνη σαν θάνατος. 
   Για να μειώσει την απόσταση, ο Κάιν θα πρέπει να ανέβει τα σκαλοπάτια που έχει 
λαξεύσει πρόχειρα στην πλαγιά. Περίεργο, σκέφτεται η Χουλιέτα, πώς το πείσμα ενός 
γέρου μ’ ένα ξένο σώμα στην αγκαλιά του μπορεί να μετατρέψει έναν χαμηλό λόφο σε 
βουνό. 
     Δεν του αρέσει που είναι αναγκασμένος να τον περάσει από την κεντρική είσοδο 
στην οποία βλέπουν τα μισά δωμάτια, αλλά δεν έχει άλλον τρόπο να τον μπάσει στο 
κτίριο. Το πανδοχείο μοιάζει με κακοφτιαγμένο κασόνι· οι προσθήκες που γίνονται 
έπειτα από κάθε δυνατό σεισμό έχουν αλλοιώσει ολότελα τη φτιαξιά του· δεν 
έχει απομείνει τίποτα να τη θυμίζει, εκτός από την πρόσοψη. Ένα γερασμένο πρόσωπο 
που, αντί για σώμα, έχει πόρτες, προστατευμένες από έναν μαντρότοιχο, όμοιο με 
προπύργιο στην ερημιά. 
     «Είναι κανείς κάτω;» 
     «Κοιμούνται όλοι». 
     «Πάρε το όπλο του από το κάθισμα του συνοδηγού και ψάξε για τα χαρτιά του», της 
λέει και αρχίζει να προχωράει με δυσκολία από το βάρος του άντρα στα χέρια του. 
     Η Χουλιέτα αρχίζει να ψάχνει τις θήκες και τα ντουλαπάκια του αυτοκινήτου. Δεν 
βρίσκει πουθενά το διαβατήριό του, αλλά μόλις αρπάζει την άδεια οδήγησης, το βλέμμα 
του ξένου στη φωτογραφία την κάνει να παγώσει. Ο άντρας ατενίζει τον φωτογραφικό 
φακό με θράσος, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και για τίποτα να λογοδοτήσει. Αυτό είναι 
το πραγματικό του μούτρο, και όχι το ματωμένο πρόσωπο που αντίκρισε πριν από λίγο. 
     Τι θα συμβεί αν ο τραυματίας συνέλθει; Το πανδοχείο βρίσκεται σε μια παλάμη γης, 
σχεδόν σβησμένης από τον χάρτη, νότια της Τιχουάνα· παλιό καταφύγιο, άλλοτε για 
επαναστάτες, άλλοτε για εγκληματίες, είναι σαν να βρίσκεται εκεί για κάποιον λόγο, 
σαν να το έχει ξεβράσει η γη για να κρύβει τους παραβάτες. 
   Είναι πολύς καιρός τώρα που η Χουλιέτα ζει κυνηγημένη. Πιστεύει όμως ότι, ακόμα κι 
αν χρειαστεί να ζήσει στη σκιά για την υπόλοιπη ζωή της, κάποια μέρα θα την αφήσουν 
στην ησυχία της. Αν καταφέρει και μείνει ζωντανή, θα ’ρθει μια μέρα που δεν θα τη 
θυμούνται πια.  
   Οι γονείς θα λένε την ιστορία της στα παιδιά τους, αλλά δεν θα μιλάνε για τη Χουλιέτα, 
γιατί δεν θα έχει απομείνει τίποτα δικό της μέσα στους θρύλους που θα συνοδεύουν το 
όνομά της. Θα μιλάνε μόνο για ένα κορίτσι που περίμενε τον θάνατο για να τον 
ξεγελάσει. Κανένας δεν θα φαντάζεται το πραγματικό πρόσωπό της. Κανένας δεν θα 
πιστεύει ότι ένα τόσο γενναίο κορίτσι είχε τόσο φοβισμένα μάτια. 
   Ίσως ο έρωτας να τη βοηθούσε να τα αντέξει όλα. Όταν όμως σε έχουν αγαπήσει με 
τόση δύναμη, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να σου λείψει η αγάπη. Να σου 
την αρπάξουν από τα χέρια τη στιγμή που πίστεψες ότι καμιά δύναμη αυτού του 
κόσμου δεν μπορεί να σου τη στερήσει. Να τη χάσεις όχι από κάποιο τραγικό ατύχημα, 
αλλά από ένα συμβόλαιο θανάτου. 
   Τώρα πια δεν πιστεύει ότι τα συναισθήματα μπορούν να κρατήσουν για πάντα, ότι 
μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο. Έχει φτάσει ακόμα και ν’ αναρωτιέται αν ένα 
ανθρώπινο πλάσμα έχει από τη φύση του ανάγκη για αγάπη ή αν η ανάγκη του αυτή 
δηλώνει απλώς γενετική ανωμαλία. 
  Από την άλλη, αν η αγάπη δεν ήταν τόσο σημαντική όσο η τροφή, το σώμα της δεν θα 
υπέφερε από τέτοια ασιτία. 
  Βρίσκεται ξεχασμένη στην Τιχουάνα. Τα σύνορα δεν μοιάζουν με πέρασμα σε μιαν 
άλλη γη, αλλά με μιαν απόσταση που ποτέ δεν θα καταφέρει να διανύσει ό,τι κι αν 
κάνει. Θα γεράσει βλέποντας τα σύνορα της Αμερικής, ξέροντας ότι ο Έντι ζει κάπου 
εκεί. Η μοναδική της ευκαιρία να τον βρει είναι να μεταναστεύσει παράνομα. 
   Κάποτε, και μόνο η σκέψη μιας τέτοιας ζωής έμοιαζε με όνειρο. Τώρα που ξέρει με τι 
μοιάζει η ζωή της, τέτοια όνειρα έχουν σβήσει για πάντα. 



     Η Χουλιέτα έχει δει τον χάρτη του Ουρανού. Έχει δει την πόρτα του Παραδείσου να 
ανοίγει για πεινασμένους και ασήμαντους ανθρώπους σαν κι εκείνη. Θα της ήταν 
ευκολότερο να πατήσει τη γη της επαγγελίας αν ήταν πόρνη ή αν μετέφερε κοκαΐνη. Δεν 
θέλει όμως. Όχι τώρα πια, όχι έτσι. Η ψυχή της είναι τόσο εξουθενωμένη, που της είναι 
αδύνατο να ξαναβρεί τη χαρά, σε όποιο χώμα κι αν πατήσουν τα πόδια της. 
     Τώρα η καταιγίδα έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο κι εκείνη κλείνει την πόρτα 
για να μη φτάνει στ’ αυτιά της το ουρλιαχτό του ανέμου. Είναι πραγματικά κακός 
οιωνός. Αισθάνεται ναυτία όταν βλέπει τον Κάιν να ξεγυμνώνει τον επισκέπτη τους. 
   «Τι θα κάνουμε τώρα;» 
   «Θα περιμένουμε», απαντάει εκείνος, ανασηκώνοντας τους ώμους του. Το κορμί του 
άντρα είναι διπλωμένο στο κρεβάτι κι ο Κάιν το αγγίζει λες και δίνει μορφή σε ένα 
κομμάτι από πηλό. 
   Η Χουλιέτα σημαδεύει τον άντρα με το όπλο και στέκεται ακίνητη. 
   «Έπρεπε να τον είχες αφήσει στο αυτοκίνητο». 
   «Έχεις την εντύπωση ότι θα πέθαινε;» λέει ο γέρος και χαμογελάει βεβιασμένα. 
   «Να τον αποτελειώσω εγώ;» 
    Ο Κάιν εξοργίζεται με την πρότασή της. Της αρπάζει βίαια το όπλο και τη χαστουκίζει. 
   «Αν θες ακόμη να σε βοηθήσω, θα γίνουν όλα με τον δικό μου τρόπο. Το κατάλαβες; 
Δεν θέλω νεκρούς στο πανδοχείο μου». 
   «Κι αν σε σκοτώσει;» 
  «Θα φροντίσω να μην το κάνει». 
 «Τι θα του πεις όταν ξυπνήσει;» 
 «Αυτό να το σκεφτείς εσύ, μικρή. Εσύ θα φροντίσεις για τις λεπτομέρειες». 
  Η Χουλιέτα περίμενε αυτό τον άντρα από την πρώτη στιγμή που μετακόμισε στο 
πανδοχείο. Σχεδόν του έδειξε τον δρόμο για να τη βρει. Δεν είχε κανένα σχέδιο στο 
μυαλό της εκτός ίσως από την ιδέα μιας τελικής αναμέτρησης. 
     Τώρα που τον έχει μπροστά της, καταλαβαίνει πόσο απροετοίμαστη είναι. Όλα θα 
ήταν πιο εύκολα αν εκείνος έβγαινε νεκρός από το στραπατσαρισμένο του αυτοκίνητο. 
Θα ήταν ένας δίκαιος θάνατος, σκέφτεται, αλλά είναι η τελευταία που μπορεί να 
ζητήσει δικαιοσύνη. 
     Καμιά φορά, όταν βρίσκει το κουράγιο να ανακαλέσει το παρελθόν, αναρωτιέται 
ποιο πραγματικά ήταν το λάθος της. Κάθε φορά καταλήγει σε μια διαφορετική 
απάντηση· κάθε φορά εγκαταλείπεται για λίγο στην αυταπάτη ότι η καινούργια της 
απάντηση μπορεί να αλλάξει όσα έγιναν και να σταματήσει τον χρόνο. 
     «Σου δίνω μια ευκαιρία να διαλέξεις», της λέει ο Κάιν, κλειδώνοντας το όπλο του 
άντρα σ’ ένα μεταλλικό ντουλάπι. «Ή θα μιλήσεις στην αστυνομία και στο 
Αμερικανικό Προξενείο ή θα εξαφανιστείς και θα τον παραδώσω εγώ. Έχεις όσες μέρες 
θέλεις. Όμως μονάχα ανάμεσα στα δυο μπορείς να διαλέξεις. Άλλη επιλογή δεν έχεις». 
      Πρέπει να κλείσει έναν τελευταίο λογαριασμό, σκέφτεται. Πρέπει να μιλήσει σ’ αυτό 
τον άντρα, να αναμετρηθεί μαζί του. Αυτή η κατάρα που ξεκίνησε με τη νεροποντή και 
τον σεισμό πρέπει να κάνει τον κύκλο της. Πρέπει να ολοκληρωθεί και να χαθεί, όποιον 
από τους δύο κι αν πάρει μαζί της. 
 


