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—Μιά σοκολάτα με ντονατς, παρ-ηπει)ε ό Κόκορας.

Τίς πρώτες πρωινες ωρες, ενα κουριερ με

Εφερε μ.εγςι τό σπίτι τοΰ 'Έκτορ Μπε)ασκοαράν Σάυν

έναν καφετί φάκελο. Πήρε τό φιλοδώρημ του κι εφυγε,

Ό "Εκτορ απομεινε με την πορτα τοΰ διαμερισματος

άνοιχτη, τα ματια ακόμη θολά καί τό φακελο στό χερι.

Άφού -ήπιε δύο χυμους γκρεηπ-φρούτ κατασκευασμ.ε-

νους απο πρασινωπο πολτό, κάθισε στο τραπεζάκι της

κουζινούλας καί άνοιξε τό φάκελο : μισή σελίδα μ' ένα μη-

νυμ.α γραμμενο στη γραφομηχανή : Μήν άνακατευτεϊς, ενα

αεροπορικό είσιτηριο για τή Νέα 
ς
Υόρκη στό ονομα του,

και μια φωτογραφια πολαρόιντ οπου φαινοταν κα ,ατα

ένας αντρας μέ τό λαρυγγι του κατακρεουργημ.ενο απο ενα

σουγια.

Πάλι θάνατος.
"Εχασε δέκα λεπτά άναζητωντας το πακετο με τα

τσιγαρα του, μεγφι νά τό 6ρεϊ κατω άπό τό μαξιλάρι,

Εκλεισε την πορτα τοΰ σπιτιού, που ειχε μείνει ανοιχτη,

και γύρισε στό τραπέζι τής κουζίνας γιά νά δεί τή φωτο-

γραφία.

Οί πρώτες ωρες τοΰ πρωινού τον αποσυντόνιζαν, ηταν

τόσο κενες, τόσο άδέξιες, γεματες με μιά Εξωπραγματικη

αίσθηση, που τον εκανε να μην ανατρωριζει τον εαυτο του.

e o νεκρος τής φωτογραφιας ηταν νεοτερος άπό τον

Ρωμαίο, παρ' Ποι αύτά ειχε γκριζα μαλλιά στούς κροτα-

φους, κομμενα με τήν ψιλή, καί ενα τετραγωνο προσωπο

μέ θεληματικό πιγούνι. Δέν μπορούσε νά δει- περισσοτερα

γιατί τό κεφάλι ηταν γερμ.ενο προς τά εμπρος εξαιτιας
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Τής μαχαιριάς. Τόν ειχαν καθίσει σε μια καρεκλα καί

τά χέρια δεμενα στήν πλάτη κάτι πού έμοιαζε με

νί, μάλλον μ.έ συρμ,α.

"Ενας άστυνομιχος, σκεφτηκε ό ”Εκτορ, χωρις να ξέ-

ρει γιατί• ισως άπό το κοντοκουρεμ.ενο μαλλί, η απο Τό

κακοραμμ.ενο γκρί κοστουμι που τοΰ εφερνε αοριστα

μυαλό τήν εικονα τοΰ μυστικού αστυνομικού, τών (L-

ρωρών σέ πολυτελή ξενοδοχεία, τών τοκογλύφων στην

είσοδο τοΰ Ένεχυροδανειστηριου.

Καί τι' στό διά6ολο ειχαν να κανουν όλα αύτα μ'

εκείνον ; Δεν ειχε ανακατευτεί σε τιποτα, 6ρισκοταν εδώ

καί δυό μήνες σέ μια σχεδόν 6ουδιστικη ενατενιση τών

δρόμων τοΰ κέντρου τής πολης, κάνοντας ατελειωτους

περιπατους, σκαλίζοντας στα περιχωρα, παζαρευοντας

στα παλαιο6ι6λιοπωλεϊα, 6λέποντας τα συννεφα η την

κυκλοφορία άπο το παράθυρο τοΰ γραφείου. Δυό μήνες εν

αναμονή ένος πραγματος στο οποίο θά άξιζε τον κοπο να

επενδύσει τή ζωη του. Καί τωρα αυτό : δύο νεκροί και ενα

άεροπορικό είσιτηριο για τή Νέα 
€Υόρκη για να μη χωσει

τη μυτη του στήν ίστορία. Άλλά, αν δέν ήθελαν νά χωσει

τη μυτη του στην ίστορία, γιατί τοΰ 36αζαν τον

στό μπάνιο και τοΰ έστελναν τη φωτογραφια τοΰ αλλου ,

Ένώ πλενόταν με κρύο νερό, γιατί ό θερμοσιφωνας

γκαζιού δέν λειτουργούσε, πήρε μια αποφαση απροσμεν-η

για το χαρακτηρα του : αποφασισε να περιμενει μια αε:α
ακομη πριν αποφασισει να κανει στην ακρη η να ανακατευ-

τεϊ στήν ίστορία. Δυό λεπτα αργοτερα ειχε άλλάξει τρωμη.
—Στή Νέα Τόρκη να πάει η καριόλα υ.ανα σας !

ειπε τρεμοντας απο το κρυο.
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