
MM ¶¶ AA MM ¶¶ OO YY ™™ KK AA



T O Y  I ¢ I O Y

£EATPIKA

EÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÍÈÔÚÂ¤˜...!, K¤‰ÚÔ˜ 2003

K·ÏÈÊfiÚÓÈ· NÙÚ›ÌÈÓ, ™ÔÎfiÏË˜-KÔ˘ÏÂ‰¿ÎË˜ 2007,
2Ë ¤Î‰ÔÛË 2010

TÔ Á¿Ï·, K¤‰ÚÔ˜ 2006, 5Ë ¤Î‰ÔÛË 2011

OÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ – Ì›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ˙ˆ‹, K¤‰ÚÔ˜ 2008

¶¿ÏÈ Î·Ï¿... (TÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙË˜ X¿ÚÏÂ¸) 
™ÔÎfiÏË˜-KÔ˘ÏÂ‰¿ÎË˜ 2011

¶‹ÚÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙË˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙË˜, K¤‰ÚÔ˜ 2012

¶EZO°PAºIA

M·ÌÔ‡ÛÎ·, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, K¤‰ÚÔ˜ 2012



BAΣIΛHΣ KATΣIKONOYPHΣ

MM ¶¶ AA MM ¶¶ OO YY ™™ KK AA

Έ ν α  µ ε λ α γ χ ο λ ι κ ό  µ υ θ ι σ τ ό ρ η µ α

( . . . π ο υ  έ χ ε ι  π λ ά κ α )

KE∆POΣ



ISBN 978-960-04-4327-1

© Bασίλης Kατσικονούρης, 2012
© Eκδόσεις Kέδρος, A.E., 2012
www.kedros.gr
e-mail: books@kedros.gr



Στην Kατερίνα µου



Aποσπάσµατα

από τις σηµειώσεις του συγγραφέα περί

θνητότητος και άλλων δερµατικών παθήσεων.

Σηµείωση 1323: Ναι! Η ανθρώπινη ύπαρξη µέσα

στον κόσµο έχει νόηµα τελικά!

Σηµείωση 1324: Πρόβληµα: Ο κόσµος, όµως, τι νόηµα

έχει;

....................................................................................

Σηµείωση 100.323 (40 χρόνια µετά. Περίπου): Ναι! Eί-

ναι αλήθεια! Και ο κόσµος έχει νόη-

µα τελικά!

Σηµείωση 100.324: Πρόβληµα: Αν όµως ο κόσµος ήταν

διαφορετικός, τότε και το νόηµα δε θα

ήταν διαφορετικό;

Σηµείωση 100.325 (τελική): Γαµώτο...



ΠPIN TO ΠPΩTO KEΦAΛAIO

Το µπαρ ήταν της κακιάς ώρας. Ανέδιδε τόσο
απελπιστικά µια αίσθηση δεκαετίας ’70, που ακόµα
και η προσπάθεια του ιδιοκτήτη του να το κάνει να
θυµίζει έστω δεκαετία ’80 το έκανε πιο πολύ ’70. 
Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ήταν τελικά το µόνο στοιχείο
που διατάρασσε κάπως όλη αυτήν τη βουβή, απόλυ-
τη επικράτηση του αριθµού εβδοµήντα επί των πά-
ντων εκεί µέσα. Πολύ απλά γιατί αυτός θύµιζε δεκαε-
τίες του ’60 και του ’50. Σαν µπάρµαν από γύρισµα
παλιάς ταινίας που το συνεργείο έφυγε και τον ξεχά-
σαν πίσω από τον πάγκο. Με µια µεζούρα πάλευε να
γεµίσει µε απόλυτη ακρίβεια τα ποτήρια, στα πρόθυ-
ρα της λιποθυµίας όταν του ξέφευγε µια στάλα ποτό
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παραπάνω και ο µόνος λόγος που δε λιποθυµούσε
ήταν ότι, εάν το έκανε, υπήρχε κίνδυνος να πέσει πο-
λύ περισσότερο ποτό στα ποτήρια των πελατών.

Οι οποίοι πελάτες ήταν δυο ηλικιωµένοι παλιοί
κοµµουνιστές που λογοµαχούσαν για την προκήρυξη
της ΠΣΚ, της φοιτητικής παράταξης της ΚΝΕ, στην
εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73. Με τέτοια ζέση
και αίσθηση του επείγοντος, ώστε, εάν εκείνη τη στιγ-
µή άνοιγε η πόρτα του µπαρ, θα φαινόντουσαν απέξω
φοιτητές µε µακρύ µαλλί και φαβορίτα, παντελόνι κα-
µπάνα και ψηλοτάκουνα παπούτσια να τρέχουν πάνω
κάτω στην Πατησίων. Φυσικά και δεν υπήρχε τέτοια
περίπτωση όταν άνοιξε η πόρτα. Ήταν απλώς ένας
Αρχάγγελος. 

Εννοείται, χωρίς τα φτερά του.
Με ύφος και περπάτηµα που φανέρωνε ότι σε µία

κρυφή γωνιά του Παραδείσου έβαζε κι έβλεπε κάθε
βράδυ το Πυρετός το Σαββατόβραδο πέρασε µέσα.
Τώρα πια η αίσθηση δεκαετίας του ’70 είχε φτάσει
στο ζενίθ της εκεί µέσα µε την έλευση του Αρχάγγε-
λου Τραβόλτα. Και θα ήταν ακόµα χειρότερα, αν ο
νεαρός άγγελος που τον ακολουθούσε έβλεπε κι αυ-
τός πού και πού το σχετικό dvd. Όµως αυτός µπήκε
απλώς όπως µπαίνει ένας άγγελος σ’ ένα µπαρ.
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Κάθισαν σ’ ένα γωνιακό τραπέζι. Οι δύο ηλικιω-
µένοι κοµµουνιστές, που σε κάποια ακαθόριστη νιό-
τη τους σίγουρα θα είχαν συµµετάσχει στο ΕΑΜ, αν
όχι και στην κατάληψη των χειµερινών ανακτόρων,
τους κοίταξαν όπως θα κοίταζε ο Στάλιν τον Τρό-
τσκι να του προσφέρει ένα τεράστιο big Mac µαζί µε
κόκα κόλα light. Η ενστικτώδης καχυποψία τους
προς καθετί µεταφυσικό ή, ακόµα χειρότερα, αµερι-
κάνικο είχε χτυπήσει ακαριαία κόκκινο. Ο Αρχάγγε-
λος τους ανταπέδωσε το βλέµµα µε µια µατιά άπει-
ρης, ζεστής αγάπης, όπως ίσως και ο Τρότσκι θα
κοίταζε τον Στάλιν, προσφέροντάς του το χάµπουρ-
γκερ και την κόκα κόλα µε ασπαρτάµη. Πράγµα που
τους τσάτισε ακόµα περισσότερο και τους έκανε να
γυρίσουν στη διαφωνία τους για την προκήρυξη της
ΚΝΕ µε πολύ µεγαλύτερη ένταση και νεύρα.

Ο Αρχάγγελος περιέφερε τώρα το φωτισµένο του
βλέµµα της Αγάπης γύρω στο χώρο. Ναι. Ήταν στο
σωστό µέρος. Στη σωστή στιγµή. Κοίταξε και δίπλα
του τον νεαρό άγγελο. Με το λάθος άτοµο.

Σε όλη τη διαδροµή, από τον ουρανό στη γη, ο
µικρός δεν είχε ανοίξει το στόµα του να πει κουβέ-
ντα. Φανταστική παρέα για να κάνει κανείς την ψυ-
χανάλυσή του.
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Ο Αρχάγγελος την έκανε. Και δε µιλάµε για παι-
δική ηλικία συνηθισµένης διάρκειας. Τουλάχιστον
τρεις χιλιετίες και κάνα δυο η εφηβεία, µε το γνωστό
µάλιστα πρόβληµα καθορισµού του φύλου που έχουν
οι άγγελοι. Όταν τελείωσε, ανέπτυξε και την κοσµο-
θεωρία του. Ο.K, αυτό δεν κράτησε πολύ. Υπάρχει
ένας καλός Θεός κι εµείς οι κάπως λιγότερο καλοί
άγγελοι ανάµεσα σε Αυτόν και στους ελάχιστα κα-
λούς ανθρώπους, και τα λοιπά. Καµία αντίδραση.
Έπιασε και το θέµα των γυναικών. Εκεί τα ’µπλεξε
άσχηµα, απορυθµίστηκε τελείως και βρέθηκε να λέ-
ει σόκιν ανέκδοτα µε τη Μαρία Μαγδαληνή. Αλλά
ούτε και τότε ακούστηκε κάποια κουβέντα ή σχόλιο
από το στόµα του νεαρού Aγγέλου. Στο τέλος ανα-
γκάστηκε να σιωπήσει κι ο ίδιος και για πρώτη φο-
ρά στην αιώνια ζωή του σκέφτηκε µήπως είχαν δί-
κιο κάποιοι που συνδέουν την αιωνιότητα µε την
πλήξη.

Τώρα εδώ όµως, σ’ αυτό το συναρπαστικό, γεµά-
το ζωντάνια και παλµό µέρος, όλη η κούραση και η
πλήξη του ταξιδιού παρέα µ’ ένα νεαρό, αµίλητο άγ-
γελο είχαν εξαφανιστεί. Το πρόβληµα ήταν ότι δεν
εξαφανιζόταν και ο νεαρός, αµίλητος άγγελος. Καθι-
σµένος εκεί δίπλα, περίµενε σιωπηλός, ανέκφραστος
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και απολύτως εκνευριστικά όχι σε θέση να µοιραστεί
µε τον Αρχάγγελο το µεγαλείο τού να βρίσκονται
επιτέλους σ’ ένα εντελώς σύγχρονο και τρέντι γήινο
µπαρ. Φαινόταν πως τίποτα δε θα µπορούσε να τον
βγάλει από αυτή την κατάσταση. Να κάθεται δηλα-
δή απλώς εκεί και να περιµένει. Αυτή ακριβώς η
σκέψη έκανε τον Αρχάγγελο να θυµηθεί: Τι ήταν τε-
λικά εκείνο που περίµενε ο σύντροφός του. Έψαξε
στην τσέπη από το άσπρο, λινό του σακάκι. Έβγαλε
και κράτησε ψηλά στο φως µια ρώσικη κούκλα.
Ύστερα την έφερε και την κούνησε νευρικά µπρο-
στά στα µάτια του νεαρού αγγέλου, όπως ένας κυνη-
γός κουνάει ένα κλαράκι µπροστά στα νυσταλέα µά-
τια του ελαφρώς καθυστερηµένου κυνηγόσκυλου που
µόλις του πούλησαν. Καµία αντίδραση – εκτός από
τους Εαµίτες παππούδες στο µπαρ, στους οποίους η
ύψωση ενός ξεκάθαρα ρώσικου συµβόλου στη µέση
ενός καπιταλιστικού µπαρ σίγουρα κάτι έκανε.

Ο Αρχάγγελος άρχισε να µιλάει µε αργή, υποµο-
νετική φωνή, όπως ένας κυνηγός στο ελαφρώς καθυ-
στερηµένο λαµπραντόρ που µόλις αγόρασε:

«Τι νοµίζεις ότι κρατάει τον κόσµο, µικρέ; Ο νό-
µος της βαρύτητας µήπως;»

Και µε µία κίνηση σπουδαίου ταχυδακτυλουργού
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αφαίρεσε το πρώτο κάλυµµα της κούκλας, το κράτη-
σε ψηλά πάλι µέσα στο φως του µπαρ και ύστερα το
άφησε να πέσει στο πάτωµα. 

Χαµογέλασε. Ανησυχητικά κάπως.
«Βλέπεις; Έπεσε! Ενώ για κοίτα τι γράφει εδώ...»
Και µε µία κίνηση ακόµα πιο σπουδαίου ταχυδα-

κτυλουργού έβγαλε την από κάτω κούκλα και την
έφερε κι αυτήν µπροστά στο πρόσωπο του Aγγέλου.
Περίµενε µέχρι εκείνος να διαβάσει τη φράση που
ήταν γραµµένη πάνω στην κούκλα. Περίµενε.

Τελικά είπε να τη διαβάσει µόνος του.

« ∏ ·Á¿Ë Ô ˘ ‰ ¤  Ô Ù Â  Â Î  ›  Ù Â È ».

Έκανε µια µεγάλη παύση για να υπογραµµίσει το
νόηµα της φράσης. Όταν κατάλαβε ότι η υπογράµ-
µισή του άρχισε να γίνεται µία ευθεία που τείνει στο
άπειρο, συνέχισε:

«Η αγάπη, µικρέ, αυτή κρατάει τον κόσµο. Κι
όταν εξαφανιστεί, τότε ο κόσµος θα πεθάνει, θα κα-
ταστραφεί».

Σκέφτηκε να υπογραµµίσει πάλι, αλλά µετά βαρέ-
θηκε. Ποιο το νόηµα να υπογραµµίζεις το νόηµα,
όταν σε κοιτάνε χωρίς νόηµα;
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Με αυτό που επρόκειτο όµως να του πει τώρα σί-
γουρα θα προκαλούσε αίσθηση.

«Σ’ αυτό το σηµείο βρισκόµαστε τώρα: Εδώ που
ήρθαµε, κανείς πια δεν αγαπάει κανέναν!»

Τον κοίταξε ίσια µέσα στα µάτια. Συγκριτικά, η
επιφάνεια του Πλούτωνα έσφυζε από ζωή. Όταν
ένιωσε ότι η κοφτερή του µατιά γινόταν και αυτή µια
ευθεία µε τάση προς το άπειρο, έστρεψε κι άρχισε να
κοιτάει κάπως ντροπαλά γύρω του. Από τον πάγκο οι
δύο υπερήλικες Εαµίτες είχαν σταµατήσει τον τσα-
κωµό τους και τον κοιτούσαν µ’ ένα ύφος θιγµένο,
σαν να έλεγαν «δεν πιστεύω να εννοείς εµάς, έτσι;».
Ο δε µπάρµαν κρατούσε µια στάση του τύπου: «Ο.Κ.,
και ποιο είναι το πρόβληµα αν δεν αγαπάς κανέναν;»

Ο Αρχάγγελος ξαναστράφηκε στον άγγελό του,
που τελικά ήταν κατά βάσιν ένα ζωντανό πλάσµα,
τουλάχιστον από την άποψη ότι δεν πέθαινε για τί-
ποτα από ενδιαφέρον.

«Παλιά... Παλιότερα, οι άνθρωποι έφτιαχναν κά-
τι σαν κύτταρα µεταξύ τους µε την αγάπη, κι έτσι
συναρµολογούσαν τον κόσµο, δε διαλυόταν. Τέλος
πάντων, έτσι ήταν, δεν ξέρω γιατί. Όµως τώρα...
Τώρα σαν να µην έχει µείνει κανένα κύτταρο ζωντα-
νό να τον κρατάει. Εκτός...»
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Κι ανασήκωσε τους ώµους µε µια έκφραση που
θα µπορούσε να σηµαίνει ότι εµένα δε µε νοιάζει,
αλλά έτσι το λέω, για την περίπτωση που µέσα στην
κατατονική σου αδράνεια θα µπορούσε να σ’ ενδια-
φέρει επιτέλους κάτι, όπως το τέλος του κόσµου
ίσως; (ηλίθιο, απαθές και πλαδαρό σαν πεσµένο αρ-
χίδι, αγγελοειδές πλάσµα...)

«Εκτός από ένα ζευγάρι λοιπόν: Ένας ζωγράφος
και µια δακτυλογράφος. Οι τελευταίοι που αγαπήθη-
καν, εδώ, σ’ αυτήν τη γη. Καταλαβαίνεις, µικρέ. Ο κό-
σµος όλος κρατιέται από αυτό το τελευταίο κύτταρο
τώρα, από µια κλωστή. Εάν αυτοί οι δύο χωρίσουν...»

Έκανε µια δυσοίωνη παύση. Από αυτές που συνή-
θως κάνουν οι ήρωες στις σαπουνόπερες και αµέσως
πέφτουν διαφηµίσεις. «Και να σου πω και κάτι;» συνέ-
χισε τελικά ο Αρχάγγελος, όταν κατάλαβε ότι ο Άγγε-
λος µάλλον περίµενε τις διαφηµίσεις. «Έµαθα ότι τώ-
ρα τελευταία δεν τα πάνε και πολύ καλά µεταξύ τους».

Εδώ έκανε σιωπή. Για την περίπτωση που κά-
ποιος κρεµόταν από τα χείλη του. Τα χείλη του
ήταν απολύτως εντάξει και ο Άγγελος παρέµενε σε
κατάσταση αναµονής, κάτι σαν «εντάξει, πες µου τ’
άσχηµα νέα τώρα».

«Όµως εµείς... γι’ αυτό είµαστε εδώ εµείς, ε;» συ-
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νέχισε κεφάτα ο Αρχάγγελος. Ο Άγγελος τώρα έδει-
χνε ότι επιτέλους τα καταλάβαινε όλα, µόνο αυτό το
«εµείς» φαινόταν να τον µπερδεύει κάπως, γιατί κοί-
ταζε τριγύρω ανήσυχος, να δει ποιους εννοούσε ο
Αρχάγγελος. Ο οποίος διευκρίνισε: «Θέλω να πω...
Γιατί να τελειώσουν όλα έτσι; ∆εν είναι και άσχηµο
µέρος η Γη. Ναι, κι αυτό το µπαρ, µου αρέσει. Νο-
µίζω ότι θα παραγγείλω µία βότκα τελικά, θα ’θελες
κι εσύ κάτι; Όχι; Καταλαβαίνω, καλύτερα να είσαι
νηφάλιος εσύ, δεν είναι κι εύκολη η αποστολή
σου...» Χαµογέλασε ξανά· ήταν καλός στα υπονοού-
µενα. Ο Άγγελος πάλι, όχι. Εξακολουθούσε να κοι-
τάζει γύρω του. Σιγά σιγά όµως τα µάτια του σταθε-
ροποιήθηκαν πάνω στον Αρχάγγελο. Στην επιφά-
νεια του Πλούτωνα, µέσα τους, είχε αρχίσει να σχη-
µατίζεται κάτι σαν ένα ερωτηµατικό.

«Ναι, η αποστολή σου. Ορίστε, τη βλέπω κιόλας
σκυµµένη πάνω από το γράµµα, το τελευταίο γράµ-
µα που γράφει στον φίλο της τον ζωγράφο και του
ανακοινώνει το χωρισµό».

Πραγµατικά, κάπου στο βάθος του µαγαζιού, µέ-
σα στο µισοσκόταδο, άρχισε να φαίνεται κάτι σαν
το ολόγραµµα µιας κοπέλας σκυµµένης πάνω από
ένα γράµµα.

19

M Π A M Π O Y Σ K A



Ο Αρχάγγελος έγειρε πίσω ικανοποιηµένος. Πά-
ντα του άρεσε όταν το κατάφερνε αυτό. Η εικόνα
βέβαια φλουτάριζε λίγο, αλλά, αν σκεφτόταν κανείς
τις συνθήκες... Σκέφτηκε µάλιστα να πειραµατιζό-
ταν και µε κάποιο είδος µουσικής υπόκρουσης, αλλά
δεν είχε το σιντί µε τους Bee Gees µαζί του.

Ο Άγγελος, αντίθετα, είχε γείρει µπροστά, παρα-
κολουθούσε τώρα µε πραγµατικό ενδιαφέρον. Απ’
την άλλη µεριά, ο ιδιοκτήτης έδειχνε κάπως ανήσυ-
χος. ∆εν µπορούσε βέβαια να δει τίποτα, αλλά ένιωθε
τον αέρα µιας µοντέρνας τεχνολογίας να πνέει στο
µαγαζί του, κι αυτό ήταν ήδη αρκετά ανησυχητικό.

Η κοπέλα στην εικόνα σταµάτησε το γράψιµο κι
έφερε το χέρι της να σκουπίσει τα µάτια της.

Ο Αρχάγγελος χαµογέλασε.
«Αχ, αυτές οι θνητές γυναίκες... Είχα ακούσει ότι

είναι κάπως µελοδραµατικές. Θ’ αφήσουµε όµως
εµείς να συµβεί αυτό, µικρέ; Ε... θέλω να πω εσύ δη-
λαδή. Γιατί εγώ, να, αισθάνοµαι λίγο κουρασµένος
απ’ το ταξίδι. Μου φαίνεται ότι θα σε περιµένω
εδώ». Έγνεψε στον πάγκο. «Μία Σµιρνόφ, παρακα-
λώ!»

Ο ιδιοκτήτης άρπαξε τη µεζούρα του µε τρελή
χαρά.
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«Στο κάτω κάτω εσύ, µικρέ, ξέρεις πώς µιλάνε
στους ανθρώπους, έχεις διαβάσει και όλα αυτά τα
βιβλία µε τα ποιήµατά τους». Θυµήθηκε ότι κάποτε
είχε διαβάσει και ο ίδιος ένα τεράστιο βιβλίο ποίη-
σης µε άπειρα ονόµατα ανθρώπων και δίπλα στο κα-
θένα ένα δεκαψήφιο αριθµό. Ενδιαφέρον ήταν.

«Έχεις φυλάξει κιόλας πολλούς απ’ αυτούς σαν
ήταν παιδιά. Αλήθεια, πώς να ’ναι; Άγγελος-φύλα-
κας, εννοώ. Ποτέ µου δε φύλαξα κανέναν».

Και σαν να θυµήθηκε και κάτι άλλο ακόµα.
«...ένα παιδί µονάχα, κάποτε... Μου ζητούσε να

του φέρω χιόνι...»
Έκανε µια κίνηση του χεριού του µπροστά στο

πρόσωπό του, σαν ν’ απόδιωχνε ένα µυγάκι.
«Μπα, ούτε που θα µε θυµάται τώρα πια. Ας εί-

ναι, δεν πειράζει».
Κοίταξε το ρολόι του.
«Λοιπόν, έχουµε δ ύ ο ώρες ακόµα µέχρι το τέλος

του κόσµου. Είναι αυτό κατανοητό;»
Ο Άγγελος έγνεψε ναι, πράγµα που ενθουσίασε

τον Αρχάγγελο.
«Φυσικά, εννοώ δύο ώρες µε τον δικό µας τρόπο».

Έβγαλε κι άρχισε να ψάχνει ένα ξεφτισµένο οργκα-
νάιζερ.
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«Εδώ: Έχουµε 1994. Για την ακρίβεια, παραµονή
Πρωτοχρονιάς του 1994. Μισό λεπτό να υπολογί-
σω... Μέχρι τα µεσάνυχτα που θα έχουµε Πρωτο-
χρονιά του 2014... ναι, καλά το είπα, µας κάνει δύο
δικές µας ώρες, αγγελικές. Αν νοµίζεις ότι µπορείς
να κάνεις κάτι... Θα σε βοηθήσω κι εγώ, να, πάρε
αυτήν την µπαµπούσκα, θα σου χρειαστεί. Θα τα
καταφέρεις εσύ, είµαι σίγουρος». Και µε ένα δυο πα-
τρικά χτυπηµατάκια στην πλάτη τον ανάγκασε να
σηκωθεί από το τραπέζι.

Ο Άγγελος στεκόταν όρθιος τώρα από πάνω του,
κρατώντας στην αγκαλιά του την µπαµπούσκα, σαν
το εξώγαµο µωρό του, που µόλις του είχαν φέρει
έξω από την πόρτα του. Ο Αρχάγγελος είχε ήδη αρ-
χίσει να ασχολείται περισσότερο µε τη Σµιρνόφ του,
που αργούσε να έρθει, καθώς πέρα στον πάγκο ο
ιδιοκτήτης πάλευε να του βάλει ακριβώς την ακριβή,
και µε την ακρίβεια που όριζε ο νόµος, ποσότητα
στο ποτήρι.

Ύστερα αντιλήφθηκε την εκκρεµότητα µε τον
Άγγελο, που στεκόταν πάνω από το κεφάλι του σαν
µπάτλερ µε κάποιας µορφής µαλάκυνση που περίµε-
νε την επόµενη εντολή. Με ακόµα ένα, λιγότερο πα-
τρικό, χτυπηµατάκι τον ανάγκασε να κινηθεί. Πράγ-
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µατι, ο Άγγελος προχώρησε προς το βάθος του
µπαρ, εκεί όπου ήταν η εικόνα. Πριν εξαφανιστεί
µέσα της, ο Αρχάγγελος τον σταµάτησε:

«Πες µου όµως, Άγγελε, έτσι, καλού κακού. Θυ-
µάσαι πού άφησες τα φτερά σου;»

Ο Άγγελος ανοιγόκλεισε τα βλέφαρά του.
«Θυµάµαι, Αρχάγγελε...» Είπε.
Μπήκε στην εικόνα και εξαφανίστηκε µαζί της.

Ο µπάρµαν έφερε τη Σµιρνόφ.
«Ο φίλος σας τι θα πάρει;» ρώτησε τον Αρχάγγελο.
«Θα παραγγείλει όταν γυρίσει από την τουαλέ-

τα», είπε αυτός.
Έγνεψε χαρωπά εις υγείαν στους γέρους Εαµίτες,

που από το σκαµπό τους εξακολουθούσαν να τον
κοιτάζουν όπως οι παππούδες του Μάπετ σόου. Από
τη δεκαετία του ’70, φυσικά.

«Μήπως έχετε να βάλουµε και λίγο µουσική;» ρώ-
τησε τον ιδιοκτήτη.

Εκείνος έµεινε ακίνητος, αποσβολωµένος ίσως
µπροστά στην προοπτική ότι ένα µπαρ θα µπορούσε
να παίζει και µουσική.

«Τι µουσική;» ρώτησε βραχνά.
«Bee Gees;»
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