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´Ενα ηλι¾λουστο φθιν¾πωρο, που τα τραπεζ�κια µε¬ναν �ξω

περισσ¾τερο απL τιv �λλεv χρονι�v, οι νυχτ¾àιοι θαµÞ-

νεv τηv Πλατε¬αv Εξαρχε¬ων την εγκατ�λειψαν νωρ¬v, π�-

γαν και χÞθηκαν σε κ�ποια ταàερν�κια µεταµορφωµ�να σε

µπαρ, που ξεφυτρÞνανε στα π�ριξ, µε µυστηριÞδη φωτισµ¾

και λ�ιà µουσικ�. ΣL �να απL αυτ� στ�θηκε µια κοµπαν¬α

µε µπουζοËκια κι �παιζε παλι� ρεµπ�τικα τραγοËδια και

κ�ποια καινοËργια, τα λεγ¾µενα νεορεµπ�τικα.

 Το βρ�δυ εκε¬νο, στη σ�λα αυτοË του µπαρ, κ¾πασε λ¬γο

λ¬γο η βαàοËρα κι οι νεαρο¬ θαµÞνεv β�λθηκαν νL ακοËνε

µε κατ�νυξη. ´Εναv απ¾ τουv µουσικοËv τηv κοµπαν¬αv,

ν�ο παιδ¬ µε γ�νια και µακρι� µαλλι�, γρατζοËναγε �να

τ¾σο δα µπαγλαµαδ�κι και τραγουδοËσε �να παλι¾ τρα-

γοËδι �γνωστο στουv πολλοËv. Κ�µποσα µ�τρα πιο π�ρα

απ¾ την κοµπαν¬α κ�θονταν κι �κουγαν τρ¬α κορ¬τσια δ¬-

χωv καàαλι�ρουv στο τραπ�ζι τουv. Σπ�νιο πρ�µα για την

εποχ� να δειv γυνα¬κεv µ¾νεv τουv σε µαγαζ¬, σε κ�ντρο,

αλλ� οι θαµÞνεv γËρω τουv δε φα¬νονταν να δ¬νουν σηµασ¬α

στον νεοτερισµ¾.

 Στο παραδ¬πλα τραπεζ�κι καθ¾ταν µια αντρικ� παρ�α

δ¬χωv γυνα¬κεv. ´Ηταν δËο τριαντ�ρηδεv κι �ναv πιτσιρι-

κ�v κοντ� στα ε¬κοσι µε γ�νια φουντωτ� που δε µποροË-

σαν να κρËψουν την πραγµατικ� του ηλικ¬α. ´Ητανε κι �ναv

σαραντ�ρηv µε µουστ�κια και κ�τασπρα µαλλι�.
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 – ΠÞv τα π�γανε τα παλληκ�ρια χτεv στα ΟλËµπια ;

ρÞτησε ο Ασπροµ�λληv. Του µικροË �στραψε το µ�τι, κι

�πιασε να διηγε¬ται µL ενθουσιασµ¾:

 – Μ�γκεv ! Ωρα¬α τα Lπανε. Ε¬πανε τα παλι� του Μ�ρ-

κου και του Μπ�τη, του ∆ελι�, του ΚεροµËτη κι ¾λων των

παλιÞν ρεµπ�τηδων. Ο ∆ηµητρ�κηv, ο δικ¾v µαv, �τανε

πολË ωρα¬οv. ´Εχει φων� αυτ¾ το παιδ¬. Και Ëφοv ! Να,

κ�τι αν�µεσα σε ψ�λτη και. . . σε Καζαντζ¬δη. . .

 – Μπρ�àο ! ε¬πε ο Ασπροµ�λληv. Κ¾σµο ε¬χε ;

 – Τ¬γκα �ταν ! απ�ντησε ο µικρ¾v χαµογελÞνταv θριαµ-

àευτικ� και χαϊδολ¾γησε την �κρη απL τη γενει�δα του.

 Ο Ασπροµ�λληv σοËφρωσε τα χε¬λια δε¬χνονταv ικανο-

πο¬ηση:

 – Μπρ�àο, χρει�ζονται αυτ�v οι συναυλ¬εv. Ε¬ναι απα-

ρα¬τητεv αυτ� τη στιγµ� !

 Ο �ναv απ¾ τουv δυο τριαντ�ρηδεv τον κο¬ταξε µε ενο-

χληµ�νο Ëφοv και κοËνησε το χ�ρι του µε αδηµον¬α:

 – ∆ηλαδ� γιατ¬ χρει�ζονται ;

 Το παρουσιαστικ¾ του �ταν επιµελÞv ατηµ�λητο. Φο-

ροËσε ροËχα αγορασµ�να, σ¬γουρα, σε κ�ποια π¾λη ευ-

ρωπαϊκ� και µατογυ�λια δ¬χωv σκελετ¾ που στ�κανε στη

µËτη του καà�λα µε περ¬εργο τρ¾πο και του δ¬ναν Ëφοv

επα¼οντοv. Ο Ασπροµ�λληv του Lριξε µια γρ�γορη µατι� σα

να τον ζËγιζε. Και ξαφνικ� το µ�τι του �στραψε κι �ρχισε

να µιλ�ει γυροφ�ρνονταv τα χ�ρια µε πλατι�v χειρονοµ¬εv,

σα φτεροËγισµα παρ�ξενου πουλιοË.

 – Το τραγοËδι, µ�γκα µου, δεν ε¬ναι µ¾νο για διασκ�-

δαση. Τα λ¾για του τραγουδιοË δ¬νουν κ�ποια παραδε¬γ-

µατα, κ�ποια διδ�γµατα, µαρτυρ�νε κ�ποιαν ηθικ�, �ναν

ολ¾κληρο κ¾σµο συµπεριφορ�v. Κυρ¬ωv τα παλι� ρεµπ�-

τικα, κουàαλ�νε µιαν ολ¾κληρη ηθικ� !
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 Ο τριαντ�ρηv τον �πιασε απ¾ το µπρ�τσο και τον τρ�-

àηξε :

 – Μα, αυτ� η ηθικ�, ε¬ναι πια πεθαµ�νη και θαµµ�νη.

Και το να ξαναφ�ρνειv σ�µερα στη µ¾δα τα παλι� ρεµπ�-

τικα ε¬ναι αναχρονισµ¾v, ε¬ναι αρχαιολογ¬α, ε¬ναι µουσε¬ο !

 Ο Ασπροµ�λληv γ�λασε, ελευθ�ρωσε το µπρ�τσο του

και συν�χισε κοιτ�ζονταv τον �λλο στα µ�τια:

 – Λ�θοv κ�νειv, αγ¾ρι ! Και τα παλι� ε¬ναι χρ�σιµα,

γιατ¬ οι ν�οι δεν τα ξ�ρουν πια και πρ�πει να τα µ�θουν.

Κι αυτ� µαζ¬ µε τιv καινοËριεv ηθικ�v αρχ�v που µαv βο-

λεËουν σ�µερα. Για να µην τρÞµε πια ο �ναv τον �λλον, για

να ζ�σουµε πιο ¾µορφα µ�σα σL αυτ¾ το θε¾ρατο µπουρ-

δ�λο του Λεκανοπεδ¬ου. Με παρακολουθε¬v ; Αυτ� τη λ�τρα

π�ει να κ�νει η ρεµπ�τικη κοµπαν¬α και θα φυτρÞσουν κι

�λλεv σαν κι αυτ�ν, να µου το θυµηθε¬v. Π�ει να ξεθ�-

ψει τα παλι� τραγοËδια και να διδ�ξει στουv ν�ουv, στουv

νεαροËv υπα¬θριουv, αυτ¾ν τον ξεχασµ�νο κÞδικα τηv καθη-

µεριν�v ζω�v που �τανε πολË οργανωµ�νοv κι αποτελεσµα-

τικ¾v.

´Εριξε µια µατι� στον τριαντ�ρη για να δει πÞv τα δεχ¾-

ταν ¾λα αυτ� κι Ëστερα κο¬ταξε την ορχ�στρα, συν�ντησε

τη µατι� του µακρυµ�λλη µε τα γ�νια που Lπαιζε µπαγλα-

µαδ�κι, του Lκλεισε το µ�τι, χαµογ�λασε και γËρισε προv

την παρ�α του. Ξανακο¬ταξε τον γυαλ�κια τριαντ�ρη και

ε¬πε �ρεµα:

 – Ε¬ναι κ�ποια τραγοËδια που ποτ� τουv δεν παλιÞνουν,

γιατ¬ µιλ�νε για κ�ποιεv αξ¬εv, κ�ποιεv αρχ�v που ισχËουν

π�ντα κι οι �νθρωποι τιv ξεχν�νε προv στιγµ�ν � τιv αφ�-

νουνε στην π�ντα επ¬τηδεv.

 – Ποιεv αξ¬εv δηλαδ� ; Τα νταϊλ¬κια, τα νταàατζηλ¬κια

και τα χασ¬σια ; αυθαδ¬ασε ο �λλοv.
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 Ο Ασπροµ�λληv �ναψε, αλλ� συγκρατ�θηκε κι �ρχισε

να του µιλ�ει µε καλ¾ τρ¾πο:

 – Το ξ�ρειv εκε¬νο το παλι¾ ρεµπ�τικο που λ�ει :

 Μαv κυνηγοËν τον αργιλ�

 γιατ¬ τον π¬νουν µ�γκεv

 και ζοËλα τον φουµ�ρουνε

 ¾λL οι αριστοκρ�τεv.

 

 Μ�γκα µου, το Lχει η µο¬ρα σου

 π�ντα να τυραννι�σαι

 για τ�τοια µικροπρ�µατα

 στην τοËφα να πετι�σαι.

 Αυτ¾ δεν κ�νει προπαγ�νδα για τον αργιλ�. Καταγγ�λλει
την εξουσ¬α για την �νιση µεταχε¬ριση των λαϊκÞν ανθρÞ-

πων και των προνοµιοËχων που τη στηρ¬ζουν. Τα παλι�
ρεµπ�τικα ε¬ναι γεµ�τα τ�τοιεv καταγγελ¬εv, γεµ�τα συν-
θ�µατα για κοινωνικ� δικαιοσËνη. Κι αν κ�ποιοι λ�νε το
αντ¬θετο, ε¬ναι γιατ¬ δεν τουv συµφ�ρουν αυτ� τα µηνËµατα.

Κι επειδ� δεν µποροËν και να τα απορρ¬ψουν, κ�θονται και
σου λ�νε ¾τι ε¬ναι παρελθοντολογ¬εv, ξεπερασµ�να πρ�µατα,
τ�τοια. Μη µ�νειv ¾µωv στην επιφ�νεια, π�γαινε πιο πολË
σε β�θοv. ΕσË ε¬σαι �ξυπνο παιδ¬, δεν πρ�πει να µασ�v µε

σλ¾γκαν που ε¬ναι φτιαγµ�να για µικροαστοËv.
 Ο τριαντ�ρηv ενοχλ�θηκε. ´Εβγαλε τα γυαλ�κια του να

τα σκουπ¬σει µL �να µαντιλ�κι καθαρ¾ και π�ρασε διστα-
κτικ� στην επ¬θεση:

 – Μα, αφοË µικροαστο¬ ε¬µαστε ¾λοι. ´Η µπαv και ν¾-
µισεv πωv εσË δεν ε¬σαι µικροαστ¾v ;

 – Να παv να γαµηθε¬v, καρι¾λη, που θα µου πειv πωv ε¬-
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µαι µικροαστ¾v ! ξ�σπασε ο Ασπροµ�λληv. Βουτυρ¾παιδο,

που θα µε κρ¬νειv απL την π�ρτη σου. Σ�κω και φËγε ρε
ατ�κα απL το τραπ�ζι ! Στην παρ�α µαv δε δεχ¾µαστε πια
µικροαστοËv ! Αρκετ� τουv φ�γαµε στη µ�πα ! Τα φλÞρια
του κερατ� !

 Ο τριαντ�ρηv δεν την περ¬µενε αυτ� την επ¬θεση· ν¾µισε
πωv ο Ασπροµ�λληv �κανε πλ�κα, και ψαχν¾ταν : να θυµÞ-
σει � να γελ�σει ; Κο¬ταξε και τουv �λλουv τηv παρ�αv, που
δεν κουν�θηκαν. Πρ¾σεξε πωv οι φ�τσεv τουv �ταν κλει-

στ�v και εχθρικ�v απ�ναντ¬ του. ´Εψαχνε για επιχε¬ρηµα, να
µην �χει ο �λλοv την τελευτα¬α λ�ξη. Αλλ� δεν πρ¾λαàε. Ο
νε¾τεροv τηv παρ�αv, ο εικοσ�ρηv µε τα φουντωτ� γ�νια,
στρ�φηκε προv το µ�ροv του και ξ�σπασε:

 – ∆εν ακοËv ρε, τι σου ε¬πε ; Σ�κω και κοπ�να τη ! Που
θα µε πειv εµ�να µικροαστ¾ ! ΕγÞ ε¬µαι βλ�χοv, ρε, απL το
Βελεστ¬νο. Και δεν ε¬µαι Σαρακατσ�νοv, ε¬µαι Γκρ�κοv !
Ξ�ρειv τι θα πει αυτ¾, µωρ� µαλ�κα ; ∆εν ξ�ρειv ! Ιδ�α δεν

�χειv ! Και κ�θεσαι και κελαηδ�v. Και µαv πουλ�v κουλ-
τοËρα τ¾ση Þρα και σL αφ�νουµε ! Να σου χÞσω µια µεv
στα γυαλι� να σου δε¬ξω εγÞ ποιοv ε¬ναι «µικροαστ¾v» !

 Ο τριαντ�ρηv σηκÞθηκε µηχανικ�. ∆εν πρ¾λαàε οËτε

καν να κρεµ�σει στο µοËτρο του τη µ�σκα του θυµοË. Κο¬-
ταξε τον Ασπροµ�λλη µε �κφραση απορ¬αv και κοντοστ�-
θηκε. Κι εκε¬νοv του Lριξε τη χαριστικ� βολ�:

 – Καλ� σου λ�ει. ΕσË ε¬σαι �ξυπνο παιδ¬ και, υποτ¬θε-

ται, µορφωµ�νο. ΠÞv σου ξεφεËγουν κ�τι τ�τοια ; Σκ�ψου
λ¬γο ! ´Η θα Lρθειv µαζ¬ µαv � θα το πα¬ζειv «κουλτοËρα»
τηv κακι�v Þραv και θα φαv τα µοËτρα σου ! Γιατ¬ η βαρι�
κουλτοËρα σταv ΕυρÞπαv το σιχα¬νεται το µικροαστιλ¬κι.

Και γιατ¬ εµε¬v οι. . . αγορα¬οι, οι βλαχορεµπ�τεv, ε¬µαστε
πιο πολλο¬. Αντ¬ο, µ�γκα µου, και να µε θυµηθε¬v !
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 Και τον χαιρ�τησε µL �να νεËµα ειρωνικ¾, διπλÞνονταv

σπασµωδικ� την παλ�µη του και ξανανο¬γοντ�v την τρειv
φορ�v. Ο τριαντ�ρηv γËρισε κι �φυγε σαν κυνηγηµ�νοv.
ΠερνÞνταv απ¾ το µπαρ �κανε ν¾ηµα στον µπ�ρµαν να πλη-
ρÞσει το ποτ¾ του, αλλ� ο Ασπροµ�λληv σ�κωσε το µπρ�-

τσο του ψηλ� να τραà�ξει την προσοχ� του µπ�ρµαν και του
�γνεψε απαγορευτικ�. ´Ετσι ο µπ�ρµαν αρν�θηκε να π�ρει
λεφτ� κι ο τριαντ�ρηv �φυγε δ¬χωv να κοιτ�ξει π¬σω του.
Τ¾τε η παρ�α ολ¾κληρη �σκασε στα γ�λια και οι τρειv κο-

π�λεv απL το διπλαν¾ τραπ�ζι κρυφογ�λασαν διακριτικ�.
 – Μα, τον καρι¾λη, ξ�σπασε ο εικοσ�ρηv µε τα φουντωτ�

γ�νια, �τσι µου Lρθε να του τρ¬ψω τη µοËρη χ�µω ! Άκου,
µικροαστο¬ ε¬µαστε ¾λοι ! Μικροαστ¾v ε¬ναι ο κÞλοv σου,

χαµοËρη !
 – ∆ε φτα¬ει αυτ¾v, πετ�χτηκε ο τριανταπεντ�ρηv. Σαv

το λ�ω εγÞ που τον ξ�ρω. Ε¬ναι κ�µποσοι οι δ�θεν δια-
νοοËµενοι που το πα¬ζουν �τσι, επειδ� ε¬ναι φλÞρια και

δεν τουv πα¬ρνει να το πα¬ξουν µ�γκικα. Πα¬ρνουνε αυτ¾
το αφL υψηλοË Ëφοv, για να δικαιÞσουνε τη µαλακ¬α που
τουv δ�ρνει και τη σαπ¬λα τηv οικογ�νει�v τουv. Να, για
παρ�δειγµα, αυτουνοË ο γ�ροv του κυνηγ�ει µικροËλεv και

πλερÞνει, κι η µ�να του τραàι�ται µε παλι¾τεκνα τηv Πλ�-
καv. Κι ο ¬διοv µια ζω� κυνηγ�ει να γαµ�σει και δεν τα
καταφ�ρνει, γιατ¬ οι γκ¾µενεv τον πα¬ρνουνε χαµπ�ρι και
του φεËγουνε. Ε, λοιπ¾ν, νοµ¬ζει πωv η κοινων¬α ολ¾κληρη

β�ρεσε δι�λυση ¾πωv και το σπ¬τι του !
 – Εµ�να θα µου πειv, που τουv �χω φ�ει στη µ�πα

τ¾σα χρ¾νια στο εξωτερικ¾ ! φÞναξε ο Ασπροµ�λληv φα-
νερ� εκνευρισµ�νοv. Αλλ� να, εγÞ τα φτα¬ω, που ακ¾µη

κ�θοµαι και µιλ�ω µαζ¬ τουv. Θα Lπρεπε να τουv προγκ�ω
απL την αρχ�, για να προστατεËω τα νευρ�κια µου !
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´Ετσι ε¬πε και �πιε µια γουλι� απ¾ το ποτ¾ του, προ-

σπαθÞνταv να καλµ�ρει. ´Υστερα πρ¾σθεσε :
 – Αυτο¬ που λ�νε πωv τα παλι� ρεµπ�τικα και λαϊκ�

ε¬ναι παρελθοντολογ¬α, θ�λουνε φ�πα, ρε ! Θα πει πωv δεν
καταλαàα¬νουν αυτ¾ που ακοËνε. ΑκοËνε λ¾για και µουσικ�

και δε νιÞθουν σηµασ¬εv. . .
 Σταµ�τησε να λ�ει κι �στησε αυτ¬, γιατ¬ εκε¬νη τη

στιγµ� ο µακρυµ�λληv µε το µοËσι που Lπαιζε µπαγλαµα-
δ�κι, �πιασε �να αργ¾συρτο και νταλκαδι�ρικο ταξ¬µι για

να καταλαγι�σει γËρω του η βαàοËρα. Αφ�θηκε ο Ασπρο-
µ�λληv και δεν πρ¾σεξε πωv µια απ¾ τιv τρειv κοπ�λεv στο
διπλαν¾ τραπ�ζι τον παρακολουθοËσε µε πικρ¾ξινη �κφραση
κι ε¬χε σηκÞσει ειρωνικ� το �να τηv φρËδι. Αυτ¾v που ¾ταν

µιλοËσε πρ¾σεχε τα π�ντα γËρω µε την �κρη του µατιοË κι
�πιανε στο φτερ¾ τιv αντιδρ�σειv απL το ακροατ�ριο, αφ�-
θηκε τÞρα στη µελωδ¬α του ταξιµιοË, κι Ëστερα στο τρα-
γοËδι το καινοËριο κι �γνωστο που �ρχισε να τραγουδ�ει

ο µακρυµ�λληv µε το µοËσι πα¬ζονταv τον µπαγλαµ� του.
Σαν αηδ¾νι κελαηδοËσε µε την παθι�ρικη βυζαντιν� φων�
του:

 Αφ�στε π�νω στο χαρτ¬ να σκËψω και να κλ�ψω

 και κ�ποια λ¾για τηv καρδι�v µε δ�κρυ να τηv γρ�ψω !

 Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾, βαλαντωµ�νο

 Μ�σα στον �σπρο φ�κελο κλεισµ�νο και σταλµ�νο !

 Αφ�στε µε στο σπ¬τι τηv να τηv τηλεφων�σω,

 νL ακοËσω τη φων¬τσα τηv και γω να µη µιλ�σω !

 Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾ βαλαντωµ�νο

 Μεv απ¾ το καλÞδιο χωρ¬v φων� σταλµ�νο !

 Αφ�στε το ξυρ�φι µου τα γ�νια να ξυρ¬σει

 για να τη στ�σω στη γωνι� και να µη µε γνωρ¬σει !
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 Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾ βαλαντωµ�νο

 σταλµ�νο µε το δ�χτυλο κι αv π�ει κι αυτ¾ χαµ�νο !

 Μ¾λιv τ�λειωσε το τραγοËδι, �πεσε τρελ¾ χειροκρ¾τηµα
απ¾ τουv θαµÞνεv, µε τον Ασπροµ�λλη πρÞτο και καλË-
τερο να τεντÞνει τιv χεροËκλεv του και να φων�ζει ενθου-
σιασµ�νοv στον τραγουδιστ�:

 – Γεια σου, ρε ∆ηµητρ�κη, ντερàισ¾παιδο µε τη φων�ρα

σου !
 ΧειροκροτοËσανε κι οι τρειv κοπ�λεv απL το διπλαν¾ τρα-

π�ζι. Οι δυο νε¾τερεv µε ενθουσιασµ¾, ενÞ η µεγαλËτερη, η
εικοσιπεντ�ρα, µ¾λιv µε τιv �κρεv των δακτËλων, συγκρα-

τηµ�νη, να µη δε¬ξει τον ενθουσιασµ¾ τηv και τηv π�σει η
µËτη. ∆υο τρειv φορ�v και φτ�νει. ´Υστερα �àαλε τα γυαλι�
τηv, π�ρε �να κριτικ¾ Ëφοv και κοιτοËσε αφL υψηλοË γËρω
τηv τουv �λλουv που χειροκροτοËσαν. Με ελαφρ� ειρωνε¬α

και συγκατ�àαση. ´Εστω και καθιστ� φαιν¾τανε πωv �τανε
ψηλ�, µL �να κορµ¬ �χαρο, ξυλ�γγουρο, και µε αδ�ξιο ντË-
σιµο τ�χα µοντ�ρνο και διανοουµεν¬στικο. Οι �λλεv δυο, οι
εικοσ�ρεv, �ταν η µια κοντ� κι η �λλη µετρ¬ου αναστ�µατοv.

Η κοντ� �ταν ντυµ�νη µL �να φ¾ρεµα ρετρ¾ και χτενισµ�νη
µL �να χτ�νισµα παρ�ξενο, σαφÞv ρετρ¾ κι αυτ¾. Χαζοχα-
ροËµενη, ¾λο γελοËσε χωρ¬v λ¾γο, µL �να γ�λιο ψεËτικο κι
υστερικ¾, σα να κακ�ριζε. Η �λλη, η τρ¬τη, �ταν ¾µορφη,

µε σπ�νια οµορφι�. Ντυµ�νη απ�ριττα, απ�πνεε σοàαρ¾τητα
ταυτ¾χρονα, ¾µωv, �τανε και αυθ¾ρµητη, εκδηλωτικ�, χω-
ρ¬v ο αυθορµητισµ¾v τηv να φα¬νεται υπερàολικ¾v.

 Εκε¬νη την στιγµ� �ναv νεαρ¾v που ε¬χε µπει απ¾ Þρα

και στεκ¾τανε στην π¾ρτα ¾σο τραγουδοËσε ο ∆ηµ�τρηv,
δι�σχισε την α¬θουσα, χαιρ�τησε την κοµπαν¬α, π�γε στον
π�γκο του µπαρ και κ�θισε σL �να ψηλ¾ σκαµπ¾. Η µια
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απL τιv τρειv κοπ�λεv, η ¾µορφη, τον πρ¾σεξε. ΣηκÞθηκε

απL τη θ�ση τηv, του Lκανε ν¾ηµα µε τα χ�ρια και τον φÞ-
ναξε :

 – Λευτ�ρη ! ´Ελα µια στιγµ� !
 Ο νεαρ¾v γ�λασε µε τα µ�τια. Το δεξ¬ του χ�ρι σηκÞ-

θηκε, σχεδ¾ν �θελ� του, ωv το µουστ�κι του για �να ταχË,
φευγαλ�ο χ�δι � στρ¬ψιµο. Και πλησ¬ασε προv το µ�ροv
τηv.

 – Γεια σου, ΜαριÞ. ΠÞv π�ει ;

 – Βρ�κεv δουλει� ; τον ρÞτησε η ΜαριÞ µε φανερ¾ εν-
διαφ�ρον στη φων�.

 – ´Οχι, κ�τι ψιλ�. . . απ�ντησε ο Λευτ�ρηv, κ�πωv ενο-
χληµ�νοv που του θËµιζε το πρ¾àληµ� του.

 Η ΜαριÞ τον χτËπησε στην Þµο φιλικ� και του Lκλεισε
το µ�τι :

 – ´Ελα, σου �χω �να γ�ρο γλËπτη που ζητ�ει βοηθ¾,
φοιτητ� τηv Σχολ�v. Ε¬σαι να παv να τον δειv ;

 – Άκου λ�ει. Ρωτ�v ; ε¬πε ο Λευτ�ρηv µL ενθουσιασµ¾
και το πρ¾σωπ¾ του �λαµψε.

 Η ΜαριÞ �àγαλε µολËàι και χαρτ¬ απ¾ το τσαντ�κι, του
Lγραψε τη διεËθυνση και του την �δωσε λ�γονταv σοàαρ�:

 – Να παv αËριο κι¾λαv, γιατ¬ βι�ζεται.
 Ο Λευτ�ρηv π�ρε το χαρτ¬, ευχαρ¬στησε µL �να ν¾ηµα

του χεριοË και αποµακρËνθηκε λ�γονταv :
 – Θα π�ω αËριο πρω¬ πρω¬. . .

´Εκανε δυο β�µατα και κοντοστ�θηκε. ΓËρισε και την
κο¬ταξε.

 – Να πω εκ µ�ρουv σου ;
 Η ΜαριÞ �γνεψε καταφατικ�:

 – Β�àαια ! Και θα του τηλεφων�σω κι εγÞ, να του πω
πωv θα παv !
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 Ο νεαρ¾v αποµακρËνθηκε και η ΜαριÞ γËρισε στη θ�ση

τηv και κ�θισε. Τ¾τε η Ψηλ� �σκυψε στην Κοντ� και ε¬πε
µε Ëφοv τ�χα συνοµωτικ¾ κλε¬νονταv το µ�τι προv το µ�ροv
του Λευτ�ρη:

 – ΠολË το γουστ�ρω αυτ¾ το µανοËλι. ΠÞv θα γ¬νει να

το µπερδ�ψουµε ;
 Και κο¬ταξε µε την �κρη του µατιοË τηv τη ΜαριÞ για

να δει πÞv θL αντιδρ�σει. Η Κοντ� χαµογ�λασε και κο¬ταξε
τη ΜαριÞ κοροϊδευτικ�. Η ΜαριÞ κατ�λαàε πωv οι συντρ¾-

φισσ�v τηv τη δουλεËανε και ρÞτησε συνοφρυωµ�νη:
 – Ποιο µανοËλι ;
 Η Ψηλ� την κο¬ταξε µε ειρωνε¬α π¬σω απL τα γυαλι�

τηv και δε µ¬λησε ενÞ η Κοντ� αµ¾λησε το κακαριστ¾ τηv

γ�λιο και γËρισε προv την Ψηλ� µασÞνταv αυθ�δικα την
τσ¬χλα τηv :

 – Κ�νει πωv δεν κατ�λαàε !
 Γ�λασε π�λι κατσαρ� και γËρισε προv τη ΜαριÞ:

 – Αυτ¾ν, τον Λευτ�ρη, σου λ�ει, µωρ�. Κ�νειv το κο-
ρ¾ιδο γιατ¬ τον φυλ�v για την π�ρτη σου ;

 Η ΜαριÞ τιv κο¬ταξε και τιv δËο, στην αρχ� �κπληκτη,
κι Ëστερα αγανακτισµ�νη. Και ξ�σπασε:

 – Ε, δεν τρÞγεστε µε τ¬ποτα !
 Η Ψηλ� την κο¬ταξε µε Ëφοv ανακριτικ¾:
 – Κι ¾λα αυτ� τα σοËξου µοËξου ; Για εξ�γα µαv το

ν¾ηµα !

 Η ΜαριÞ απ�ντησε φανερ� εκνευρισµ�νη:
 – Βρε, δουλει� του βρ�κα του παιδιοË, που Lχει µε¬νει

ρ�στο κι �χει αν�γκη να δουλ�ψει !
 Η Ψηλ� π�ρε Ëφοv δαιµ¾νιο:

 – Τ¾τε, αφοË δεν το θεv για π�ρτη σου, βο�θησε να το
µπερδ�ψω. ΕγÞ το θ�λω.
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 Στο πρ¾σωπο τηv ΜαριÞv εµφαν¬στηκε µια �κφραση

βαθι�v εν¾χλησηv και σιχαµ�ραv. Ε¬πε χωρ¬v να κοιτ�ζει
την Ψηλ�:

 – Σου Lχω πει χ¬λιεv φορ�v να µη µL ανακατεËειv µε τα
αιÞνια µπερδ�µατ� σου !

 Η Κοντ� �ριξε π�λι το κακαριστ¾ τηv γ�λιο κι ε¬πε µα-
σÞνταv την αιÞνια τσ¬χλα τηv :

 – Π�λι την οσ¬α ΜαριÞ µ�v κ�νει !
 Η Ψηλ� κο¬ταξε τη ΜαριÞ στα µ�τια, ειρωνικ� και

επιτακτικ� µαζ¬. Η ΜαριÞ �σκυψε το κεφ�λι ενοχληµ�νη
σοàαρ�.

 – Το µ¾νο που µπορÞ να κ�νω, ε¬πε, ε¬ναι να τον φω-
ν�ξω στο τραπ�ζι και να σαv συστ�σω. Απ¾ κει και π�ρα

ε¬ναι δουλει� δικ� σαv και να µη µL ανακατεËετε !
 Η Ψηλ� γ�λασε µε το σαρδ¾νιο γ�λιο τηv και η Κοντ�

κακ�ρισε π�λι. Η ΜαριÞ δ¬στασε µια στιγµ�, Ëστερα ση-
κÞθηκε κι �κανε ν¾ηµα του Λευτ�ρη που καθισµ�νοv στο

ψηλ¾ σκαµπ¾ �πινε την µπËρα του στον π�γκο του µπαρ
και κουà�ντιαζε µε τον µπ�ρµαν. Ο Λευτ�ρηv την ε¬δε,
π�ρε το ποτ�ρι του και πλησ¬ασε. Οι κοπ�λεv παραµ�ρισαν
να καθ¬σει στο τραπ�ζι τουv, η ΜαριÞ �κανε τιv συστ�σειv

και η Þρα περνοËσε. Ο τραγουδιστ�v τηv κοµπαν¬αv, ο ∆η-
µ�τρηv, π�ρε τ�λοv το µικρ¾φωνο κι �ρχισε να τραγουδ�ει
µια µακρ¾συρτη µελωδ¬α:

 ΤÞρα που �α χωρ¬σουµε αδ�ρφι ακροατ� µου

 και συ �α παv στο σπ¬τι σου και Lγω για το τσαρδ¬ µου

 �υµ�σου µε για µια στιγµ� την Þρα που �L αρ�ξειv

 που σL �κανα και γ�λασεv, που σL �κανα να κλ�ψειv !

 Κι ευχ�σου µου να τ�νε βρω την �κρη που ζητ�ω

 γιατ¬ πολË µπερδεËτηκα και σου το µολογ�ω !
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 Ο Λευτ�ρηv εν τω µεταξË �πιασε κουà�ντα τυπικ� µε

την Ψηλ� και την Κοντ�, ενÞ µε το �να αυτ¬ του �κουγε
τον ∆ηµ�τρη. Η ΜαριÞ, αδι�φορη για τη γυναικε¬α συ-
νοµωσ¬α που πλεκ¾ταν γËρω τηv, �κουγε, απ¾µακρη, το
τραγοËδι, ενÞ οι δυο �λλεv αντ�λλασσαν πονηρ� βλ�µµατα

και προσπαθοËσαν να τραà�ξουν την προσοχ� του Λευτ�ρη
µε τετριµµ�νεv ερωτ�σειv. ´Οταν τελε¬ωσε ο ∆ηµ�τρηv το
τραγοËδι του, σηκÞθηκε και µαζ¬ του σηκÞθηκαν κι οι �λ-
λοι οργανοπα¬χτεv, �àαλαν τα ¾ργανα στιv θ�κεv τουv κι

�ρχισαν να φεËγουν σιγ� σιγ� �ναv �ναv. Κι ο ∆ηµ�τρηv
αφοË π�ρασε απL το µπαρ και κ�τι ε¬πε µε τον µπ�ρµαν
και το αφεντικ¾ του µαγαζιοË, πλησ¬ασε στο τραπ�ζι των
τριÞν κοριτσιÞν και του Λευτ�ρη. Αγκ�λιασε και φ¬λησε

την Κοντ� που καθÞv φα¬νεται την �ξερε και �σφιξε τα χ�-
ρια τηv Ψηλ�v και τη ΜαριÞv. Η Ψηλ� �κανε ν¾ηµα στο
γκαρσ¾νι να πλησι�σει, πλ�ρωσε, κι ¾λοι µαζ¬ προχÞρησαν
προv την �ξοδο. Στη σκ�λα ο ∆ηµ�τρηv αγκ�λιασε τον σα-

ραντ�ρη µε τα µακρι� µουστ�κια και τα �σπρα µαλλι� και
του ε¬πε :

 – Τι θα γ¬νει, ρε µ�στορα, θα µαv δÞσειv κ�να στιχ�κι ;
 – Σου Lχω φτι�ξει �να, απ�ντησε ο Ασπροµ�λληv, δ¬-

νοντ�v του µια χαϊδευτικ� γροθι�. Αλλ� τÞρα �χειv παρ�α
και δε µπορε¬v να Lρθειv στο σπ¬τι. Π�ρε µε τηλ�φωνο αË-
ριο να στο δÞσω.

 – Καλ¾ ε¬ναι ; Καλ¾ ; ρÞτησε ο ∆ηµ�τρηv και τα µ�τια

του �στραψαν.
 – ΑφοË ε¬ναι δικ¾ µου, βρε ζεàζ�κη, µπορε¬ να µην

ε¬ναι καλ¾ ; γ�λασε ο Ασπροµ�λληv κι ο ∆ηµ�τρηv τον
σκοËντησε π�φτονταv απ�νω του µε ¾λο του το κορµ¬ και

φων�ζονταv :
 – Μεγ�λε ! Ε¬σαι και ο πρÞτοv !
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 Και σκ�σανε µαζ¬ στα γ�λια. Βγ�καν ¾λοι µαζ¬ και προ-

χÞρησαν προv την Πλατε¬α Εξαρχε¬ων, γιατ¬ εκε¬ γËρω
σL �να κοντιν¾ στεν¾ �ταν παρκαρισµ�νο το αυτοκ¬νητο τηv
Ψηλ�v. Στην Πλατε¬α κοντοστ�θηκαν και παρακολουθοË-
σαν µια σκην� που τελευτα¬α ε¬χε καταντ�σει πια ρουτ¬να.

Οι αστυνοµικο¬ οδηγοËσαν προv το 100 �ναν νεαρ¾ µε µαλ-
λι� που αντιστεκ¾ταν, ενÞ οι θαµÞνεv απL τα γËρω καφε-
νε¬α ε¬χαν σηκωθε¬ και τουv γιουχ�ιζαν.

 Φτ�σαν τ�λοv στο αυτοκ¬νητο και µπ�καν. Ο ∆ηµ�τρηv

κ�θισε π¬σω δ¬πλα στην Κοντ� που απ¾ τον δρ¾µο κι¾λαv
ε¬χε αρχ¬σει να την αγκαλι�ζει και να τη χουφτÞνει. Η
ΜαριÞ κ�θισε π¬σω κι αυτ� δ¬πλα στην Κοντ� κι �µεινε για
τον Λευτ�ρη η θ�ση του συνοδηγοË. ΠροχÞρησαν µεv απ¾

τα στεν� κι η ΜαριÞ ε¬πε ξαφνικ� µε ουδ�τερη, �χρωµη
φων�:

 – Άσε µε εµ�να στην Οµ¾νοια, να π�ρω �να ταξ¬.
 – ∆ε θεv να π�µε να τσιµπ�σουµε κ�τι ¾λοι µαζ¬ ; πε-

τ�χτηκε ο ∆ηµ�τρηv µε παραπονι�ρικο Ëφοv.
 – ´Οχι, να µε συγχωρε¬τε, απ�ντησε η ΜαριÞ. ´Εχω

δουλει� το πρω¬ και πρ�πει να ξυπν�σω νωρ¬v.
 – ΑφοË µ¾νο εσË δουλεËειv το πρω¬, ειρωνεËτηκε η

Ψηλ�, να σε πετ�ξουµε δυο λεπτ� σπ¬τι σου κι εµε¬v συ-
νεχ¬ζουµε.

 Η ειρωνε¬α στη φων� τηv �ταν φανερ�, αλλ� υπ�ρχε και
µια δ¾ση ικανοπο¬ησηv που δËσκολα κρυà¾τανε. Αν�àηκαν

την Ακαδηµ¬αv και τη Βασιλ¬σσηv Σοφ¬αv κι η Ψηλ� π�γε
και σταµ�τησε σL �να στεν¾ π¬σω απL το �γαλµα του ΤροË-
µαν.

 – Γεια σαv, παιδι�, καληνËχτα, ε¬πε η ΜαριÞ και κα-

τ�àηκε. ´Εκλεισε την π¾ρτα π¬σω τηv και το αυτοκ¬νητο
ξεκ¬νησε βολ¬δα και χ�θηκε στη στροφ�. Κι η ΜαριÞ αφοË
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το παρακολοËθησε Þσπου να χαθε¬, �àγαλε τα κλειδι� τηv

και µπ�κε στην πολυκατοικ¬α τηv.


