
ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

1.

Οι κάτοικοι της πόλης περίµεναν τους εκδροµείς του 
Σαββατοκύριακου.
Αρκετοί είχαν βγει στα µπαλκόνια και µε τους αγκώνες στις 
κουπαστές χαζεύανε τα υβριδικά τετρακίνητα αυτοκίνητα που 
κατέφθαναν: φωταέριο, ηλιακή, ζαχαροκαλαµοκαύσιµα, και άλλες 
µορφές ενέργειας, ανάλογα µε την προέλευση και τα γούστα του 
καθενός.

Βενζινοκίνητα οδηγούσαν πια µόνο οι κάτοικοι της πόλης. Τα 
περιέφεραν επιδέξια στις λεωφόρους και στα στενά, βασανίζοντας µε 
ύφος µπλαζέ τις ξεχαρβαλωµένες αναρτήσεις και τα λιωµένα λάστιχα, 
στους νερόλακκους και στις ανωµαλίες της κατεστραµµένης ασφάλτου. 
Τα βροµόνερα και τ΄ασφάλτινα χαλίκια που στο πέρασµα των τρελών 
αυτοκινήτων πετάγονταν δεξιά κι αριστερά, έπεφταν πάνω στους 
εκδροµείς και στα απαλά τους ρούχα από ίνες νανοτεχνολογίες, 
κάνοντάς τους να τσιρίζουν και να βλασφηµούν χαρούµενα, πριν 
ορµήσουν στα βροµερά µπαρ όπου το κάπνισµα άτυπα επιτρεπόταν ακόµα 
και το ρίξουν στο ποτό και στα µεθυσµένα ερωτοτροπήµατα.

Σε λίγο οι κάτοικοι της πόλης πιάνανε δουλειά. Σε ξενοδοχεία, 
δωµάτια, µπάρ, καπηλειά, µπουρδέλα και σε πάσης φύσεως τρώγλες και 
ξενυχτάδικα. 

Οι περισσότεροι ζούσαν από τον τουρισµό.

Ήταν Παρασκευή απόγευµα. Σε λίγη ώρα δε θα 'βρισκες να παρκάρεις.

2. 

Ο ντεντέκτιβ Μέρλιν χάζευε αφηρηµένα έξω από το παράθυρο του 
γραφείου του. Το τοπίο φαινόταν θολό. Στην απέναντι ταράτσα 
χαµουρεύονταν δυο έφηβοι. Ήταν η ώρα τους, ανεβαίνανε κάθε 
σούρουπο. Που και που σταµατούσανε να κοιτάξουν κάτω στο δρόµο και 
να κόψουν κίνηση. Σε λίγο θα µπαίνανε µέσα στο µουχλιασµένο δώµα 
για να κάνουν έρωτα. Ύστερα θα ξαναβγαίνανε και θα χαζεύανε για 
λίγο το φεγγάρι που έκανε τα µάγια του πάνω στα ραγισµένα µπετά 
της πόλης. Κόντευε πανσέληνος.
Κι έπειτα θα κατεβαίνανε κάτω, για να τους ρουφήξει η καλοκαιρινή 
νύχτα της πόλης που διψούσε και ίδρωνε, σα να χε ορµονική 



διαταραχή.

3.
Το Σαββατοκύριακο αυτό θα γινόταν χαµός. ΄Ηταν το ράλι της πόλης. 
Αυτό γινόταν κατά διαστήµατα, ατάκτως, χωρίς πολλές ανακοινώσεις. 
Ένα µυστήριο κάλυπτε τη διοργάνωση και στην αρχή όσοι εκδροµείς το 
µάθαιναν ένιωθαν πολύ µέσα στην πιάτσα και τα πράγµατα. Βέβαια µε 
τον καιρό έγινε τόσο διάσηµο που το µάθαιναν και τα µικρά παιδιά.  

Γύρω από την έκβαση των αγώνων είχε στηθεί παράνοµα στοιχήµατα για 
το κάθε τι: ποιος θα τερµάτιζε πρώτος, δεύτερος, τελευταίος, ποιος 
θα τραυµατιζόταν και ποιος θα πέθαινε. Καθώς ο αυτός τζόγος είχε 
συνεπάρει και κατοίκους της πόλης και εκδροµείς εξίσου, ο τζίρος 
του ανέβαινε και µαζί του µια σκληρή µαφία που έστηνε αποτελέσµατα 
µε τους πιο ύποπτους τρόπους.
 
Οι κανόνες του ράλι ήταν σαφείς: σχεδόν ανύπαρκτοι. Επικίνδυνοι 
ελιγµοί, αµφιλεγόµενοι µηχανικοί έλεγχοι, ατελείωτες µηχανικές 
πατέντες, ασύδοτο ρίσκο. Παλιά σκουριασµένα αυτοκίνητα λιώνανε τα 
λάστιχά τους µε χειροφρενιές, σπάγανε τις αναρτήσεις τους 
καβαλώντας τα τσακισµένα κράσπεδα, και µουγκρίζανε µανιασµένα 
καίγοντας τα τελευταία καταφρονεµένα πετρελαιοπαράγωγα καύσιµα του 
πλανήτη. 

Βρώµικη αδρεναλίνη στην φθηνή, φθηνιάρικη πόλη.

3.

Όσοι κάτοικοι της πόλης είχαν διαµερίσµατα στις πολυκατοικίες που 
έβλεπαν στους δρόµους των αγωνιστικών διαδροµών, παρείχαν στους 
επισκέπτες θέσεις στα µπαλκόνια τους, µε το αζηµίωτο. Οι διαδροµές 
ήταν κάθε φορά διαφορετικές κι απρόβλεπτες, έτσι όλοι οι κάτοικοι 
της πόλης επωφελούνταν διαδοχικά και κανείς δεν είχε παράπονο.

Αν και τελευταία είχαν εµφανιστεί κτηµατοµεσίτες µε απαλά δροσερά 
κουστούµια, απεσταλµένοι βαθύπλουτων επενδυτών, που επιδιώκανε µε 
συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι να καθιερώσουν πάγιες διαδροµές, 
στοχεύοντας σε συγκεκριµένα ακίνητα, και παζαρεύανε ήδη να 
αγοράσουνε τα διαµερίσµατα που βρισκότανε στις πιο στάνταρ, 
κεντρικές λεωφόρους. Κάποιοι λίγοι κάτοικοι ενδώσαν και τα 
πούλησαν για πενταροδεκάρες. Οι περισσότεροι όµως δεν τους ήθελαν 
να ανακατεύονται. Είχαν γίνει πια σκληρόπετσοι, έχοντας επιζήσει 
τα πολύ δύσκολα χρόνια, τότε που η πόλη ερήµωνε σωρηδόν, τότε που 



η παλιά ζωή κατέρρεε, το χρήµα είχε εξαφανιστεί, και οι ίδιοι 
βρεθήκανε να κυκλοφορούνε µε παραπροπέρσινα λιωµένα παπούτσια. 

Τότε οι κτηµατοµεσίτες µε τα απαλά δροσερά κουστούµια ανέβασαν τις 
τιµές των προσφορών. Το πράγµα παιζότανε άσχηµα...

4.
Αυτά σκεφτόταν ο ντεντέκτιβ Μέρλιν χτυπώντας αφηρηµένα ένα 
κιτρινισµένο διαφηµιστικό στυλό στο δερµάτινο χαρτοφύλακα του 
γραφείου του. Ο χαρτοφύλακας είχε φθαρεί από τα πολλά χτυπήµατα. 
Το στυλό έγραφε: “Βουλκανιζατέρ ο Σάκης". Άσπρο µε κίτρινα 
γράµµατα.
Ο Σάκης…
Ο ντεντέκτιβ κοίταξε πάλι έξω από το παράθυρο. Να το το ζευγαράκι, 
βγήκε έξω να λουστεί λίγη φεγγαράδα. Έκατσαν ώρα µέσα, νύχτωσε για 
τα καλά…κάποιοι περνάνε καλά σ'αυτήν την πόλη.

Ο Σάκης…οι µύγες περπατούσαν στο σβέρκο του καθώς εκείνος 
ανοίγοντας τα καπώ των αυτοκινήτων και µε µια αστραπιαία µατιά, 
έβγαζε διάγνωση για το ποια βαλβίδα είχε µπουκώσει, ποιο µπουζί 
είχε χαλάσει και ποια διαφορά κάνει ο σωστός µάστορας, δηλαδή ο 
ίδιος, για να µη χάνουνε οι πελάτες τα λεφτά τους και το χρόνο 
τους και ποιος ξέρει τι άλλο, την υγεία τους δηλαδή, που πρέπει να 
τη βάζουνε πάνω από όλα, και τη δική τους και των δικών τους 
ανθρώπων, γιατί τα δικά του µάτια είχανε δει πολλά, δουλειά του 
ήτανε στην τελική, ο παλιότερος συνεργιατζής των αγώνων, τόσα 
χρόνια έλυνε τρακαρισµένα αυτοκίνητα…Κι αν σου φαίνεται ότι ζητάει 
πολλά στο λογαριασµό, κι άµα θες για οικονοµία, να πας στο γείτονα 
τον χθεσινό να σου αναλάβει το αµάξι, και µετά να µην ξεχάσεις να 
κάνεις και την προσευχή σου, κατάλαβες;  Άντε τώρα να τον συµπαθάς 
γιατί έχει δουλειά, πολύ δουλειά, όσοι ξέρουν, είναι µόνιµοι 
πελάτες…
Τα λεγε όλα αυτά µονορούφι σ' όποιον τολµούσε να διαµαρτυρηθεί ο 
Σάκης, και µετά γύριζε την πλάτη, άνοιγε το ψυγείο κι ρουφούσε και 
µια παγωµένη µπύρα.

5.

«Μέρλιν, κοίταξε να δεις, έχω ένα κούτελο, ένα όνοµα...Ναι, το 
αµάξι ήτανε πειραγµένο και θα φεύγε από το δρόµο στα σίγουρα, το 
υπογράφω, δεν έφταιγε η µικρή...Αυτό λέω σε σένα, αυτό θα πω και 
στους άλλους αύριο. 



Αλλά, κοίταξε να δεις, πες της να µην κάνει την έξυπνη γιατί δε θα 
κάθοµαι εγώ κάθε φορά να βγάζω το φίδι απ’ την τρύπα και να παίζω 
το κεφάλι µου...”

“Εγινε Σάκη, σου χρωστάω µία. Της τα χω πει και γω, την ξέρεις, 
ίδια ο πατέρας της..”

“Ο πατέρας της το φαγε το κεφάλι του”  είπε ο Σάκης και έκλεισε το 
τηλέφωνο.

Ο Μέρλιν κοιτάει τα ραγισµένα µπετά απέναντι. Το ζευγαράκι έχει 
φύγει. 
Ύστερα γυρνά προς τη νεαρή κοπέλα που κάθεται µε τα πόδια της πάνω 
στο γραφείο του,  τα χέρια δεµένα πίσω από το κεφάλι, φυσώντας το 
τσουλούφι της. Η κόρη του νεκρού κολλητού του, του καλύτερου 
οδηγού αγώνων που είχε δει η πόλη ποτέ. Ήταν θρύλος. Πέθανε πριν 
χρόνια, σ’ενα ανεξιχνίαστο τρακάρισµα. Όλα τα στόµατα τότε είχαν 
µείνει κλειστά.
Τώρα η µικρή του κόρη, που πήρε το ταλέντο και την τρέλα του 
πατέρα της σαν να της τα ταϊσανε µαζί µε το βρεφικό της γάλα, 
κάθεται απέναντί του, παίζοντας το κουλ, κατηγορούµενη για τον 
φόνο εξ αµελείας του συνοδηγού της, που σκοτώθηκε στο περασµένο 
ράλι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η µικρή βγήκε εκτός ελέγχου. 
“Οκ Ανν, από αυτόν είµαστε εντάξει. Έχουµε κι άλλους µπροστά µας 
όµως”

6.

O Mέρλιν περπατούσε αθόρυβα, σχεδόν αόρατος, στα βρώµικα σπασµένα 
πεζοδρόµια της πόλης. Φορούσε τη καφεγρκί καµπαρντίνα του, από 
αδιάβροχο ύφασµα νανοτεχνολογίας, που ανέπνεε, παίρνοντας τη 
θερµοκρασία του σώµατός του, και άλλαζε χρώµατα ανάλογα µε το 
περιβάλλον. Σωστό καµουφλάζ. Ο ντεντέκτιβ τη φορούσε πάντα. 
Κάποιοι υπέθεταν ότι τη φορούσε ακόµα και στον ύπνο του. 

Η ταµπέλα µε το νέον είχε χαλάσει και αναβόσβηνε ακανόνιστα, σαν 
κουφό φωτορυθµικό: "Μπαρ το γεράνι"

Ο Μέρλιν έσπρωξε την πόρτα που υποχώρησε µε ένα τρίξιµο. Πάντα 
έτριζε αυτή η πόρτα, κι από τότε που ήταν ακόµα καινούρια. 
Ο Τζέφρυ πίσω από την µπάρα έβαζε ένα ποτό και άκουγε ευγενικά 
έναν πελάτη. Ο πελάτης, ήδη ελαφρώς µεθυσµένος, χειρονοµούσε 
συναρπασµένος από την ίδια του τη διήγηση. O Τζέφρυ έγνεφε 



ευγενικά, και συνέχιζε τη δουλειά του. 

Ο Μέρλιν σκάναρε µε το µάτι το µπαρ. Ήταν πια πατείς µε πατώ σε. 
Οι τουρίστες λικνιζότανε άτσαλα παραπατώντας στο ρυθµό της 
περίεργης µουσικής, ένα ίζηµα απ' όλες τις µουσικές που είχε 
γεννήσει η πόλη στη µακρόχρονη ζωή της. 

Το µάτι του στάθηκε σε µιαν αφίσα.

µπαρ το γεράνι

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

µιας ντίβας

µόνο για λίγες µέρες.

Η Μάργκο Λέιν 

         λάιβ, 

ώρα: αργά.

Οι µουσικοί σταµάτησαν και κατέβηκαν. 
Κάτω από την πίστα, που στεκόταν πάνω από το πάτωµα σα ξεχασµένη 
σκαλωσιά, κοιµόταν ένας αδέσποτος σκύλος. 

Οι πελάτες περίµεναν µε ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι την είχαν 
ακουστά. Κάποιοι την είχαν δει λάιβ, τότε, παλιά. Μια αιθαλοµίχλη 
ψιθύρων τύλιγε το όνοµά της µυστήριας σταρ. 
….

Σκατά. 

Αντί για το σύνηθες τόνικ του, ο ντεντέκτιβ Μέρλιν παραγγέλνει 
µηχανικά µια βότκα. 
Ο Τζέφρυ σκοτεινιάζει ανεπαίσθητα,  αλλά του τη βάζει. Ο Τζέφρυ τα 
ξέρει όλα, είναι ο θεός του µπαρ. Αλλά οι πελάτες έχουν ελεύθερη 
βούληση. 



Ο Μέρλιν κατεβάζει µια µεγάλη γουλιά. 

Την ίδια στιγµή µια φιγούρα µε µαύρη κάπα, καθισµένη στην πιο 
σκοτεινή γωνιά του µπαρ, κατεβάζει την φαρδιά κουκούλα που της 
έκρυβε το πρόσωπο, σηκώνεται παραµερίζοντας απότοµα το σκαµπό, και 
ξεκουµπώνοντας το κουµπί πάνω στο στήθος που συγκρατεί την κάπα, 
περπατά  προς την πίστα, αφήνοντας το µαύρο ύφασµα να γλιστρήσει 
στο πάτωµα.
"Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας"

Η Μάργκο Λέιν χάιδεψε µε το στόµα το µικρόφωνο. 
Πριν προλάβουν να χειροκροτήσουν, η Μάργκο Λέιν άρχισε να 
τραγουδά.


