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´Ενα ηλι¾λουστο φθιν¾πωρο, που τα τραπεζκια µε¬ναν ξω
περισσ¾τερο απL τιv λλεv χρονιv, οι νυχτ¾àιοι θαµÞνεv τηv Πλατε¬αv Εξαρχε¬ων την εγκατλειψαν νωρ¬v, πγαν και χÞθηκαν σε κποια ταàερνκια µεταµορφωµνα σε
µπαρ, που ξεφυτρÞνανε στα πριξ, µε µυστηριÞδη φωτισµ¾
και λιà µουσικ. ΣL να απL αυτ στθηκε µια κοµπαν¬α
µε µπουζοËκια κι παιζε παλι ρεµπτικα τραγοËδια και
κποια καινοËργια, τα λεγ¾µενα νεορεµπτικα.
Το βρδυ εκε¬νο, στη σλα αυτοË του µπαρ, κ¾πασε λ¬γο
λ¬γο η βαàοËρα κι οι νεαρο¬ θαµÞνεv βλθηκαν νL ακοËνε
µε κατνυξη. ´Εναv απ¾ τουv µουσικοËv τηv κοµπαν¬αv,
νο παιδ¬ µε γνια και µακρι µαλλι, γρατζοËναγε να
τ¾σο δα µπαγλαµαδκι και τραγουδοËσε να παλι¾ τραγοËδι γνωστο στουv πολλοËv. Κµποσα µτρα πιο πρα
απ¾ την κοµπαν¬α κθονταν κι κουγαν τρ¬α κορ¬τσια δ¬χωv καàαλιρουv στο τραπζι τουv. Σπνιο πρµα για την
εποχ να δειv γυνα¬κεv µ¾νεv τουv σε µαγαζ¬, σε κντρο,
αλλ οι θαµÞνεv γËρω τουv δε φα¬νονταν να δ¬νουν σηµασ¬α
στον νεοτερισµ¾.
Στο παραδ¬πλα τραπεζκι καθ¾ταν µια αντρικ παρα
δ¬χωv γυνα¬κεv. ´Ηταν δËο τριαντρηδεv κι ναv πιτσιρικv κοντ στα ε¬κοσι µε γνια φουντωτ που δε µποροËσαν να κρËψουν την πραγµατικ του ηλικ¬α. ´Ητανε κι ναv
σαραντρηv µε µουστκια και κτασπρα µαλλι.
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– ΠÞv τα πγανε τα παλληκρια χτεv στα ΟλËµπια ;
ρÞτησε ο Ασπροµλληv. Του µικροË στραψε το µτι, κι
πιασε να διηγε¬ται µL ενθουσιασµ¾ :
– Μγκεv ! Ωρα¬α τα Lπανε. Ε¬πανε τα παλι του Μρκου και του Μπτη, του ∆ελι, του ΚεροµËτη κι ¾λων των
παλιÞν ρεµπτηδων. Ο ∆ηµητρκηv, ο δικ¾v µαv, τανε
πολË ωρα¬οv. ´Εχει φων αυτ¾ το παιδ¬. Και Ëφοv ! Να,
κτι ανµεσα σε ψλτη και. . . σε Καζαντζ¬δη. . .
– Μπρàο ! ε¬πε ο Ασπροµλληv. Κ¾σµο ε¬χε ;
– Τ¬γκα ταν ! απντησε ο µικρ¾v χαµογελÞνταv θριαµàευτικ και χαϊδολ¾γησε την κρη απL τη γενειδα του.
Ο Ασπροµλληv σοËφρωσε τα χε¬λια δε¬χνονταv ικανοπο¬ηση:
– Μπρàο, χρειζονται αυτv οι συναυλ¬εv. Ε¬ναι απαρα¬τητεv αυτ τη στιγµ !
Ο ναv απ¾ τουv δυο τριαντρηδεv τον κο¬ταξε µε ενοχληµνο Ëφοv και κοËνησε το χρι του µε αδηµον¬α:
– ∆ηλαδ γιατ¬ χρειζονται ;
Το παρουσιαστικ¾ του ταν επιµελÞv ατηµλητο. ΦοροËσε ροËχα αγορασµνα, σ¬γουρα, σε κποια π¾λη ευρωπαϊκ και µατογυλια δ¬χωv σκελετ¾ που στκανε στη
µËτη του καàλα µε περ¬εργο τρ¾πο και του δ¬ναν Ëφοv
επα¼οντοv. Ο Ασπροµλληv του Lριξε µια γργορη µατι σα
να τον ζËγιζε. Και ξαφνικ το µτι του στραψε κι ρχισε
να µιλει γυροφρνονταv τα χρια µε πλατιv χειρονοµ¬εv,
σα φτεροËγισµα παρξενου πουλιοË.
– Το τραγοËδι, µγκα µου, δεν ε¬ναι µ¾νο για διασκδαση. Τα λ¾για του τραγουδιοË δ¬νουν κποια παραδε¬γµατα, κποια διδγµατα, µαρτυρνε κποιαν ηθικ, ναν
ολ¾κληρο κ¾σµο συµπεριφορv. Κυρ¬ωv τα παλι ρεµπτικα, κουàαλνε µιαν ολ¾κληρη ηθικ !
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Ο τριαντρηv τον πιασε απ¾ το µπρτσο και τον τρàηξε :
– Μα, αυτ η ηθικ, ε¬ναι πια πεθαµνη και θαµµνη.
Και το να ξαναφρνειv σµερα στη µ¾δα τα παλι ρεµπτικα ε¬ναι αναχρονισµ¾v, ε¬ναι αρχαιολογ¬α, ε¬ναι µουσε¬ο !
Ο Ασπροµλληv γλασε, ελευθρωσε το µπρτσο του
και συνχισε κοιτζονταv τον λλο στα µτια:
– Λθοv κνειv, αγ¾ρι ! Και τα παλι ε¬ναι χρσιµα,
γιατ¬ οι νοι δεν τα ξρουν πια και πρπει να τα µθουν.
Κι αυτ µαζ¬ µε τιv καινοËριεv ηθικv αρχv που µαv βολεËουν σµερα. Για να µην τρÞµε πια ο ναv τον λλον, για
να ζσουµε πιο ¾µορφα µσα σL αυτ¾ το θε¾ρατο µπουρδλο του Λεκανοπεδ¬ου. Με παρακολουθε¬v ; Αυτ τη λτρα
πει να κνει η ρεµπτικη κοµπαν¬α και θα φυτρÞσουν κι
λλεv σαν κι αυτν, να µου το θυµηθε¬v. Πει να ξεθψει τα παλι τραγοËδια και να διδξει στουv νουv, στουv
νεαροËv υπα¬θριουv, αυτ¾ν τον ξεχασµνο κÞδικα τηv καθηµερινv ζωv που τανε πολË οργανωµνοv κι αποτελεσµατικ¾v.
´Εριξε µια µατι στον τριαντρη για να δει πÞv τα δεχ¾ταν ¾λα αυτ κι Ëστερα κο¬ταξε την ορχστρα, συνντησε
τη µατι του µακρυµλλη µε τα γνια που Lπαιζε µπαγλαµαδκι, του Lκλεισε το µτι, χαµογλασε και γËρισε προv
την παρα του. Ξανακο¬ταξε τον γυαλκια τριαντρη και
ε¬πε ρεµα:
– Ε¬ναι κποια τραγοËδια που ποτ τουv δεν παλιÞνουν,
γιατ¬ µιλνε για κποιεv αξ¬εv, κποιεv αρχv που ισχËουν
πντα κι οι νθρωποι τιv ξεχννε προv στιγµν  τιv αφνουνε στην πντα 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 Ασπροµλληv ναψε, αλλ συγκρατθηκε κι ρχισε
να του µιλει µε καλ¾ τρ¾πο:
– Το ξρειv εκε¬νο το παλι¾ ρεµπτικο που λει :
Μαv κυνηγοËν τον αργιλ
γιατ¬ τον π¬νουν µγκεv
και ζοËλα τον φουµρουνε
¾λL οι αριστοκρτεv.
Μγκα µου, το Lχει η µο¬ρα σου
πντα να τυραννισαι
για ττοια µικροπρµατα
στην τοËφα να πετισαι.
Αυτ¾ δεν κνει προπαγνδα για τον αργιλ. Καταγγλλει
την εξουσ¬α για την νιση µεταχε¬ριση των λαϊκÞν ανθρÞπων και των προνοµιοËχων που τη στηρ¬ζουν. Τα παλι
ρεµπτικα ε¬ναι γεµτα ττοιεv καταγγελ¬εv, γεµτα συνθµατα για κοινωνικ δικαιοσËνη. Κι αν κποιοι λνε το
αντ¬θετο, ε¬ναι γιατ¬ δεν τουv συµφρουν αυτ τα µηνËµατα.
Κι επειδ δεν µποροËν και να τα απορρ¬ψουν, κθονται και
σου λνε ¾τι ε¬ναι παρελθοντολογ¬εv, ξεπερασµνα πρµατα,
ττοια. Μη µνειv ¾µωv στην επιφνεια, πγαινε πιο πολË
σε βθοv. ΕσË ε¬σαι ξυπνο παιδ¬, δεν πρπει να µασv µε
σλ¾γκαν που ε¬ναι φτιαγµνα για µικροαστοËv.
Ο τριαντρηv ενοχλθηκε. ´Εβγαλε τα γυαλκια του να
τα σκουπ¬σει µL να µαντιλκι καθαρ¾ και πρασε διστακτικ στην επ¬θεση:
– Μα, αφοË µικροαστο¬ ε¬µαστε ¾λοι. ´Η µπαv και ν¾µισεv πωv εσË δεν ε¬σαι µικροαστ¾v ;
– Να παv να γαµηθε¬v, καρι¾λη, που θα µου πειv πωv ε¬10

µαι µικροαστ¾v ! ξσπασε ο Ασπροµλληv. Βουτυρ¾παιδο,
που θα µε κρ¬νειv απL την πρτη σου. Σκω και φËγε ρε
ατκα απL το τραπζι ! Στην παρα µαv δε δεχ¾µαστε πια
µικροαστοËv ! Αρκετ τουv φγαµε στη µπα ! Τα φλÞρια
του κερατ !
Ο τριαντρηv δεν την περ¬µενε αυτ την επ¬θεση· ν¾µισε
πωv ο Ασπροµλληv κανε πλκα, και ψαχν¾ταν : να θυµÞσει  να γελσει ; Κο¬ταξε και τουv λλουv τηv παραv, που
δεν κουνθηκαν. Πρ¾σεξε πωv οι φτσεv τουv ταν κλειστv και εχθρικv απναντ¬ του. ´Εψαχνε για επιχε¬ρηµα, να
µην χει ο λλοv την τελευτα¬α λξη. Αλλ δεν πρ¾λαàε. Ο
νε¾τεροv τηv παραv, ο εικοσρηv µε τα φουντωτ γνια,
στρφηκε προv το µροv του και ξσπασε :
– ∆εν ακοËv ρε, τι σου ε¬πε ; Σκω και κοπνα τη ! Που
θα µε πειv εµνα µικροαστ¾ ! ΕγÞ ε¬µαι βλχοv, ρε, απL το
Βελεστ¬νο. Και δεν ε¬µαι Σαρακατσνοv, ε¬µαι Γκρκοv !
Ξρειv τι θα πει αυτ¾, µωρ µαλκα ; ∆εν ξρειv ! Ιδα δεν
χειv ! Και κθεσαι και κελαηδv. Και µαv πουλv κουλτοËρα τ¾ση Þρα και σL αφνουµε ! Να σου χÞσω µια µεv
στα γυαλι να σου δε¬ξω εγÞ ποιοv ε¬ναι «µικροαστ¾v» !
Ο τριαντρηv σηκÞθηκε µηχανικ. ∆εν πρ¾λαàε οËτε
καν να κρεµσει στο µοËτρο του τη µσκα του θυµοË. Κο¬ταξε τον Ασπροµλλη µε κφραση απορ¬αv και κοντοστθηκε. Κι εκε¬νοv του Lριξε τη χαριστικ βολ:
– Καλ σου λει. ΕσË ε¬σαι ξυπνο παιδ¬ και, υποτ¬θεται, µορφωµνο. ΠÞv σου ξεφεËγουν κτι ττοια ; Σκψου
λ¬γο ! ´Η θα Lρθειv µαζ¬ µαv  θα το πα¬ζειv «κουλτοËρα»
τηv κακιv 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 βλαχορεµπτεv, ε¬µαστε
πιο πολλο¬. Αντ¬ο, µγκα µου, και να µε θυµηθε¬v !
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Και τον χαιρτησε µL να νεËµα ειρωνικ¾, διπλÞνονταv
σπασµωδικ την παλµη του και ξανανο¬γοντv την τρειv
φορv. Ο τριαντρηv γËρισε κι φυγε σαν κυνηγηµνοv.
ΠερνÞνταv απ¾ το µπαρ κανε ν¾ηµα στον µπρµαν να πληρÞσει το ποτ¾ του, αλλ ο Ασπροµλληv σκωσε το µπρτσο του ψηλ να τραàξει την προσοχ του µπρµαν και του
γνεψε απαγορευτικ. ´Ετσι ο µπρµαν αρνθηκε να πρει
λεφτ κι ο τριαντρηv φυγε δ¬χωv να κοιτξει π¬σω του.
Τ¾τε η παρα ολ¾κληρη σκασε στα γλια και οι τρειv κοπλεv απL το διπλαν¾ τραπζι κρυφογλασαν διακριτικ.
– Μα, τον καρι¾λη, ξσπασε ο εικοσρηv µε τα φουντωτ
γνια, τσι µου Lρθε να του τρ¬ψω τη µοËρη χµω ! Άκου,
µικροαστο¬ ε¬µαστε ¾λοι ! Μικροαστ¾v ε¬ναι ο κÞλοv σου,
χαµοËρη !
– ∆ε φτα¬ει αυτ¾v, πετχτηκε ο τριανταπεντρηv. Σαv
το λω εγÞ που τον ξρω. Ε¬ναι κµποσοι οι δθεν διανοοËµενοι που το πα¬ζουν τσι, επειδ ε¬ναι φλÞρια και
δεν τουv πα¬ρνει να το πα¬ξουν µγκικα. Πα¬ρνουνε αυτ¾
το αφL υψηλοË Ëφοv, για να δικαιÞσουνε τη µαλακ¬α που
τουv δρνει και τη σαπ¬λα τηv οικογνειv τουv. Να, για
παρδειγµα, αυτουνοË ο γροv του κυνηγει µικροËλεv και
πλερÞνει, κι η µνα του τραàιται µε παλι¾τεκνα τηv Πλκαv. Κι ο ¬διοv µια ζω κυνηγει να γαµσει και δεν τα
καταφρνει, γιατ¬ οι γκ¾µενεv τον πα¬ρνουνε χαµπρι και
του φεËγουνε. Ε, λοιπ¾ν, νοµ¬ζει πωv η κοινων¬α ολ¾κληρη
βρεσε διλυση ¾πωv και το σπ¬τι του !
– Εµνα θα µου πειv, που τουv χω φει στη µπα
τ¾σα χρ¾νια στο εξωτερικ¾ ! φÞναξε ο Ασπροµλληv φανερ εκνευρισµνοv. Αλλ να, εγÞ τα φτα¬ω, που ακ¾µη
κθοµαι και µιλω µαζ¬ τουv. Θα Lπρεπε να τουv προγκω
απL την αρχ, για να προστατεËω τα νευρκια µου !
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´Ετσι ε¬πε και πιε µια γουλι απ¾ το ποτ¾ του, προσπαθÞνταv να καλµρει. ´Υστερα πρ¾σθεσε :
– Αυτο¬ που λνε πωv τα παλι ρεµπτικα και λαϊκ
ε¬ναι παρελθοντολογ¬α, θλουνε φπα, ρε ! Θα πει πωv δεν
καταλαàα¬νουν αυτ¾ που ακοËνε. ΑκοËνε λ¾για και µουσικ
και δε νιÞθουν σηµασ¬εv. . .
Σταµτησε να λει κι στησε αυτ¬, γιατ¬ εκε¬νη τη
στιγµ ο µακρυµλληv µε το µοËσι που Lπαιζε µπαγλαµαδκι, πιασε να αργ¾συρτο και νταλκαδιρικο ταξ¬µι για
να καταλαγισει γËρω του η βαàοËρα. Αφθηκε ο Ασπροµλληv και δεν πρ¾σεξε πωv µια απ¾ τιv τρειv κοπλεv στο
διπλαν¾ τραπζι τον παρακολουθοËσε µε πικρ¾ξινη κφραση
κι ε¬χε σηκÞσει ειρωνικ το να τηv φρËδι. Αυτ¾v που ¾ταν
µιλοËσε πρ¾σεχε τα πντα γËρω µε την κρη του µατιοË κι
πιανε στο φτερ¾ τιv αντιδρσειv απL το ακροατριο, αφθηκε τÞρα στη µελωδ¬α του ταξιµιοË, κι Ëστερα στο τραγοËδι το καινοËριο κι γνωστο που ρχισε να τραγουδει
ο µακρυµλληv µε το µοËσι πα¬ζονταv τον µπαγλαµ του.
Σαν αηδ¾νι κελαηδοËσε µε την παθιρικη βυζαντιν φων
του :
Αφστε πνω στο χαρτ¬ να σκËψω και να κλψω
και κποια λ¾για τηv καρδιv µε δκρυ να τηv γρψω !
Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾, βαλαντωµνο
Μσα στον σπρο φκελο κλεισµνο και σταλµνο !
Αφστε µε στο σπ¬τι τηv να τηv τηλεφωνσω,
νL ακοËσω τη φων¬τσα τηv και γω να µη µιλσω !
Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾ βαλαντωµνο
Μεv απ¾ το καλÞδιο χωρ¬v φων σταλµνο !
Αφστε το ξυρφι µου τα γνια να ξυρ¬σει
για να τη στσω στη γωνι και να µη µε γνωρ¬σει !
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Τα δ¬νω ¾λα για φιλ¬, κρυφ¾ βαλαντωµνο
σταλµνο µε το δχτυλο κι αv πει κι αυτ¾ χαµνο !
Μ¾λιv τλειωσε το τραγοËδι, πεσε τρελ¾ χειροκρ¾τηµα
απ¾ τουv θαµÞνεv, µε τον Ασπροµλλη πρÞτο και καλËτερο να τεντÞνει τιv χεροËκλεv του και να φωνζει ενθουσιασµνοv στον τραγουδιστ:
– Γεια σου, ρε ∆ηµητρκη, ντερàισ¾παιδο µε τη φωνρα
σου !
ΧειροκροτοËσανε κι οι τρειv κοπλεv απL το διπλαν¾ τραπζι. Οι δυο νε¾τερεv µε ενθουσιασµ¾, ενÞ η µεγαλËτερη, η
εικοσιπεντρα, µ¾λιv µε τιv κρεv των δακτËλων, συγκρατηµνη, να µη δε¬ξει τον ενθουσιασµ¾ τηv και τηv πσει η
µËτη. ∆υο τρειv φορv και φτνει. ´Υστερα àαλε τα γυαλι
τηv, πρε να κριτικ¾ Ëφοv και κοιτοËσε αφL υψηλοË γËρω
τηv τουv λλουv που χειροκροτοËσαν. Με ελαφρ ειρωνε¬α
και συγκατàαση. ´Εστω και καθιστ φαιν¾τανε πωv τανε
ψηλ, µL να κορµ¬ χαρο, ξυλγγουρο, και µε αδξιο ντËσιµο τχα µοντρνο και διανοουµεν¬στικο. Οι λλεv δυο, οι
εικοσρεv, ταν η µια κοντ κι η λλη µετρ¬ου αναστµατοv.
Η κοντ ταν ντυµνη µL να φ¾ρεµα ρετρ¾ και χτενισµνη
µL να χτνισµα παρξενο, σαφÞv ρετρ¾ κι αυτ¾. ΧαζοχαροËµενη, ¾λο γελοËσε χωρ¬v λ¾γο, µL να γλιο ψεËτικο κι
υστερικ¾, σα να κακριζε. Η λλη, η τρ¬τη, ταν ¾µορφη,
µε σπνια οµορφι. Ντυµνη απριττα, αππνεε σοàαρ¾τητα
ταυτ¾χρονα, ¾µωv, τανε και αυθ¾ρµητη, εκδηλωτικ, χωρ¬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 ∆ηµτρηv,
δισχισε την α¬θουσα, χαιρτησε την κοµπαν¬α, πγε στον
πγκο του µπαρ και κθισε σL να ψηλ¾ σκαµπ¾. Η µια
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απL τιv τρειv κοπλεv, η ¾µορφη, τον πρ¾σεξε. ΣηκÞθηκε
απL τη θση τηv, του Lκανε ν¾ηµα µε τα χρια και τον φÞναξε :
– Λευτρη ! ´Ελα µια στιγµ !
Ο νεαρ¾v γλασε µε τα µτια. Το δεξ¬ του χρι σηκÞθηκε, σχεδ¾ν θελ του, ωv το µουστκι του για να ταχË,
φευγαλο χδι  στρ¬ψιµο. Και πλησ¬ασε προv το µροv
τηv.
– Γεια σου, ΜαριÞ. ΠÞv πει ;
– Βρκεv δουλει ; τον ρÞτησε η ΜαριÞ µε φανερ¾ ενδιαφρον στη φων.
– ´Οχι, κτι ψιλ. . . απντησε ο Λευτρηv, κπωv ενοχληµνοv που του θËµιζε το πρ¾àληµ του.
Η ΜαριÞ τον χτËπησε στην Þµο φιλικ και του Lκλεισε
το µτι :
– ´Ελα, σου χω να γρο γλËπτη που ζητει βοηθ¾,
φοιτητ τηv Σχολv. Ε¬σαι να παv να τον δειv ;
– Άκου λει. Ρωτv ; ε¬πε ο Λευτρηv µL ενθουσιασµ¾
και το πρ¾σωπ¾ του λαµψε.
Η ΜαριÞ àγαλε µολËàι και χαρτ¬ απ¾ το τσαντκι, του
Lγραψε τη διεËθυνση και του την δωσε λγονταv σοàαρ:
– Να παv αËριο κι¾λαv, γιατ¬ βιζεται.
Ο Λευτρηv πρε το χαρτ¬, ευχαρ¬στησε µL να ν¾ηµα
του χεριοË και αποµακρËνθηκε λγονταv :
– Θα πω αËριο πρω¬ πρω¬. . .
´Εκανε δυο βµατα και κοντοστθηκε. ΓËρισε και την
κο¬ταξε.
– Να πω εκ µρουv σου ;
Η ΜαριÞ γνεψε καταφατικ:
– Βàαια ! Και θα του τηλεφωνσω κι εγÞ, να του πω
πωv θα παv !
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Ο νεαρ¾v αποµακρËνθηκε και η ΜαριÞ γËρισε στη θση
τηv και κθισε. Τ¾τε η Ψηλ σκυψε στην Κοντ και ε¬πε
µε Ëφοv τχα συνοµωτικ¾ κλε¬νονταv το µτι προv το µροv
του Λευτρη:
– ΠολË το γουστρω αυτ¾ το µανοËλι. ΠÞv θα γ¬νει να
το µπερδψουµε ;
Και κο¬ταξε µε την κρη του µατιοË τηv τη ΜαριÞ για
να δει πÞv θL αντιδρσει. Η Κοντ χαµογλασε και κο¬ταξε
τη ΜαριÞ κοροϊδευτικ. Η ΜαριÞ κατλαàε πωv οι συντρ¾φισσv τηv τη δουλεËανε και ρÞτησε συνοφρυωµνη:
– 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
γλιο και γËρισε προv την Ψηλ µασÞνταv αυθδικα την
τσ¬χλα τηv :
– Κνει πωv δεν κατλαàε !
Γλασε πλι κατσαρ και γËρισε προv τη ΜαριÞ :
– Αυτ¾ν, τον Λευτρη, σου λει, µωρ. Κνειv το κορ¾ιδο γιατ¬ τον φυλv για την πρτη σου ;
Η ΜαριÞ τιv κο¬ταξε και τιv δËο, στην αρχ κπληκτη,
κι Ëστερα αγανακτισµνη. Και ξσπασε :
– Ε, δεν τρÞγεστε µε τ¬ποτα !
Η Ψηλ την κο¬ταξε µε Ëφοv ανακριτικ¾ :
– Κι ¾λα αυτ τα σοËξου µοËξου ; Για εξγα µαv το
ν¾ηµα !
Η ΜαριÞ απντησε φανερ εκνευρισµνη:
– Βρε, δουλει του βρκα του παιδιοË, που Lχει µε¬νει
ρστο κι χει ανγκη να δουλψει !
Η Ψηλ πρε Ëφοv δαιµ¾νιο:
– Τ¾τε, αφοË δεν το θεv για πρτη σου, βοθησε να το
µπερδψω. ΕγÞ το θλω.
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Στο πρ¾σωπο τηv ΜαριÞv εµφαν¬στηκε µια κφραση
βαθιv εν¾χλησηv και σιχαµραv. Ε¬πε χωρ¬v να κοιτζει
την Ψηλ:
– Σου Lχω πει χ¬λιεv φορv να µη µL ανακατεËειv µε τα
αιÞνια µπερδµατ σου !
Η Κοντ ριξε πλι το κακαριστ¾ τηv γλιο κι ε¬πε µασÞνταv την αιÞνια τσ¬χλα τηv :
– Πλι την οσ¬α ΜαριÞ µv κνει !
Η Ψηλ κο¬ταξε τη ΜαριÞ στα µτια, ειρωνικ και
επιτακτικ µαζ¬. Η ΜαριÞ σκυψε το κεφλι ενοχληµνη
σοàαρ.
– Το µ¾νο που µπορÞ να κνω, ε¬πε, ε¬ναι να τον φωνξω στο τραπζι και να σαv συστσω. Απ¾ κει και πρα
ε¬ναι δουλει δικ σαv και να µη µL ανακατεËετε !
Η Ψηλ γλασε µε το σαρδ¾νιο γλιο τηv και η Κοντ
κακρισε πλι. Η ΜαριÞ δ¬στασε µια στιγµ, Ëστερα σηκÞθηκε κι κανε ν¾ηµα του Λευτρη που καθισµνοv στο
ψηλ¾ σκαµπ¾ πινε την µπËρα του στον πγκο του µπαρ
και κουàντιαζε µε τον µπρµαν. Ο Λευτρηv την ε¬δε,
πρε το ποτρι του και πλησ¬ασε. Οι κοπλεv παραµρισαν
να καθ¬σει στο τραπζι τουv, η ΜαριÞ κανε τιv συστσειv
και η Þρα περνοËσε. Ο τραγουδιστv τηv κοµπαν¬αv, ο ∆ηµτρηv, πρε τλοv το µικρ¾φωνο κι ρχισε να τραγουδει
µια µακρ¾συρτη µελωδ¬α:
ΤÞρα που α χωρ¬σουµε αδρφι ακροατ µου
και συ α παv στο σπ¬τι σου και Lγω για το τσαρδ¬ µου
υµσου µε για µια στιγµ την Þρα που L αρξειv
που σL κανα και γλασεv, που σL κανα να κλψειv !
Κι ευχσου µου να τνε βρω την κρη που ζητω
γιατ¬ πολË µπερδεËτηκα και σου το µολογω !
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Ο Λευτρηv εν τω µεταξË πιασε κουàντα τυπικ µε
την Ψηλ και την Κοντ, ενÞ µε το να αυτ¬ του κουγε
τον ∆ηµτρη. Η ΜαριÞ, αδιφορη για τη γυναικε¬α συνοµωσ¬α που πλεκ¾ταν γËρω τηv, κουγε, απ¾µακρη, το
τραγοËδι, ενÞ οι δυο λλεv αντλλασσαν πονηρ βλµµατα
και προσπαθοËσαν να τραàξουν την προσοχ του Λευτρη
µε τετριµµνεv ερωτσειv. ´Οταν τελε¬ωσε ο ∆ηµτρηv το
τραγοËδι του, σηκÞθηκε και µαζ¬ του σηκÞθηκαν κι οι λλοι οργανοπα¬χτεv, àαλαν τα ¾ργανα στιv θκεv τουv κι
ρχισαν να φεËγουν σιγ σιγ ναv ναv. Κι ο ∆ηµτρηv
αφοË πρασε απL το µπαρ και κτι ε¬πε µε τον µπρµαν
και το αφεντικ¾ του µαγαζιοË, πλησ¬ασε στο τραπζι των
τριÞν κοριτσιÞν και του Λευτρη. Αγκλιασε και φ¬λησε
την Κοντ που καθÞv φα¬νεται την ξερε και σφιξε τα χρια τηv Ψηλv και τη ΜαριÞv. Η Ψηλ κανε ν¾ηµα στο
γκαρσ¾νι να πλησισει, πλρωσε, κι ¾λοι µαζ¬ προχÞρησαν
προv την ξοδο. Στη σκλα ο ∆ηµτρηv αγκλιασε τον σαραντρη µε τα µακρι µουστκια και τα σπρα µαλλι και
του ε¬πε :
– Τι θα γ¬νει, ρε µστορα, θα µαv δÞσειv κνα στιχκι ;
– Σου Lχω φτιξει να, απντησε ο Ασπροµλληv, δ¬νοντv του µια χαϊδευτικ γροθι. Αλλ τÞρα χειv παρα
και δε µπορε¬v να Lρθειv στο σπ¬τι. Πρε µε τηλφωνο αËριο να στο δÞσω.
– Καλ¾ ε¬ναι ; Καλ¾ ; ρÞτησε ο ∆ηµτρηv και τα µτια
του στραψαν.
– ΑφοË ε¬ναι δικ¾ µου, βρε ζεàζκη, µπορε¬ να µην
ε¬ναι καλ¾ ; γλασε ο Ασπροµλληv κι ο ∆ηµτρηv τον
σκοËντησε πφτονταv απνω του µε ¾λο του το κορµ¬ και
φωνζονταv :
– Μεγλε ! Ε¬σαι και ο πρÞτοv !
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Και σκσανε µαζ¬ στα γλια. Βγκαν ¾λοι µαζ¬ και προχÞρησαν προv την Πλατε¬α Εξαρχε¬ων, γιατ¬ εκε¬ γËρω
σL να κοντιν¾ στεν¾ ταν παρκαρισµνο το αυτοκ¬νητο τηv
Ψηλv. Στην Πλατε¬α κοντοστθηκαν και παρακολουθοËσαν µια σκην που τελευτα¬α ε¬χε καταντσει πια ρουτ¬να.
Οι αστυνοµικο¬ οδηγοËσαν προv το 100 ναν νεαρ¾ µε µαλλι που αντιστεκ¾ταν, ενÞ οι θαµÞνεv απL τα γËρω καφενε¬α ε¬χαν σηκωθε¬ και τουv γιουχιζαν.
Φτσαν τλοv στο αυτοκ¬νητο και µπκαν. Ο ∆ηµτρηv
κθισε π¬σω δ¬πλα στην Κοντ που απ¾ τον δρ¾µο κι¾λαv
ε¬χε αρχ¬σει να την αγκαλιζει και να τη χουφτÞνει. Η
ΜαριÞ κθισε π¬σω κι αυτ δ¬πλα στην Κοντ κι µεινε για
τον Λευτρη η θση του συνοδηγοË. ΠροχÞρησαν µεv απ¾
τα στεν κι η ΜαριÞ ε¬πε ξαφνικ µε ουδτερη, χρωµη
φων:
– Άσε µε εµνα στην Οµ¾νοια, να πρω να ταξ¬.
– ∆ε θεv να πµε να τσιµπσουµε κτι ¾λοι µαζ¬ ; πετχτηκε ο ∆ηµτρηv µε παραπονιρικο Ëφοv.
– ´Οχι, να µε συγχωρε¬τε, απντησε η ΜαριÞ. ´Εχω
δουλει το πρω¬ και πρπει να ξυπνσω νωρ¬v.
– ΑφοË µ¾νο εσË δουλεËειv το πρω¬, ειρωνεËτηκε η
Ψηλ, να σε πετξουµε δυο λεπτ σπ¬τι σου κι εµε¬v συνεχ¬ζουµε.
Η ειρωνε¬α στη φων τηv ταν φανερ, αλλ υπρχε και
µια δ¾ση ικανοπο¬ησηv που δËσκολα κρυà¾τανε. Ανàηκαν
την Ακαδηµ¬αv και τη Βασιλ¬σσηv Σοφ¬αv κι η Ψηλ πγε
και σταµτησε σL να στεν¾ π¬σω απL το γαλµα του ΤροËµαν.
– Γεια σαv, παιδι, καληνËχτα, ε¬πε η ΜαριÞ και κατàηκε. ´Εκλεισε την π¾ρτα π¬σω τηv και το αυτοκ¬νητο
ξεκ¬νησε βολ¬δα και χθηκε στη στροφ. Κι η ΜαριÞ αφοË
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το παρακολοËθησε Þσπου να χαθε¬, àγαλε τα κλειδι τηv
και µπκε στην πολυκατοικ¬α τηv.

