


 

 

  



 

 

 

ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 

Ο Φρέντι Ότας εξομολογείται, Μέρος Α΄ 





 

 

 

ΚΕΛΙ 2607 
Σωφρονιστικό Κατάστημα Εξιλέωσης 

Μονάδα Απερίσκεπτων Καταστροφέων Ζωών 
Καθαρτήριο Διεστραμμένων 

16/7/2020 
 

 

 

 

 

χω περάσει είκοσι οχτώ χρόνια σε τούτον το γαμημένο λάκ-

κο της κόλασης. Τώρα μου λένε πως μπορώ να καταγράψω τα 

δεινά μου σ’ απομνημονεύματα και, γράφοντας, να ξεφύγω α-

ποδώ. 

Όλα εκείνα τα θρησκευτικά σκατά που περιφρονούσα και 

παράκουγα έχουνε βγει αληθινά. Υπάρχει ο Παράδεισος για 

τους καλούς, η Κόλαση για τους τερατωδώς Κακούς με κεφα-

λαίο κάπα. Κι υπάρχει και το Καθαρτήριο για τύπους σαν ελό-

γου μου – σαρκαστικά καθάρματα που επωφελήθηκαν από ’να 

διεστραμμένο σύστημα και προκάλεσαν καταστροφή. Έχω 

τσουρουφλιστεί μες στα κρίματά μου για δυο δεκαετίες και βά-

λε. Έχω ξαναζήσει την επίγεια ζωή μου ως την τελευταία δυ-

στοπική της λεπτομέρεια. Οι πανούργοι φύλακές μου με δελεά-

ζουν πια με μια συμφωνία: 

Κατάγραψε το γεμάτο κυνισμό κι αποκρουστικό σου ταξίδι. 

Σάλπισε θριαμβευτικά την αλήθεια. Ξελαρυγγιάσου, χοροπήδα 

μέχρι τον Παράδεισο σαν μαϊμού.  

Μωρό μου, είναι καιρός να ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ. 

Το Καθαρτήριο είναι σκατούπολη. Έχεις το κορμί που ’χες 

κι όταν τα τίναξες στη Γη. Τρως φαγητό τρίτης θέσης και τίποτ’ 

Έ 
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άλλο. Δεν έχεις αλκοόλ, τσιλημπουρδίσματα, μοιραίες γκόμενες. 

Κακοποιημένα θύματά μου περνούν απ’ το κελί μου. Μου θυμί-

ζουν τα πολλά μου κρίματα και με κεντάνε με πυρωμένες τσι-

μπίδες. Λούγκρες κατεβαίνουν απ’ τον Παράδεισο και με ξεχέ-

ζουν, που τους είχα ξεμπροστιάσει πίσω στη δεκαετία του ’50, 

όταν τους σιχαινόντουσαν όλοι. Ήταν η δουλειά μου. Παγίδευα 

έκλυτες διασημότητες και μαλάκες πολιτικούς, και τους γαμού-

σα τα πρέκια στο Confidential. Την ψυχή μου πουλούσα σ’ εκείνη 

τη βρομοφυλλάδα. Τώρα ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ οικτρά.  

Και λοιπόν;  

Οι μετάνοιες είναι για τους αποτυχημένους χωρίς αρχίδια. 

Η εξομολόγηση είναι που ανακουφίζει τον άγριο εαυτό και τον 

ξεσκίζει ως τη χρηστή εξιλέωση. Ω κόσμε, άκου το θρηνητικό 

μου παρακάλι: 
Βγάλτε με αποδώ, γαμώτο! 

Οι φύλακές μου μ’ έχουν εφοδιάσει με στιλό και χαρτί.  

Έχουν μαζέψει μια πλήρη σειρά από τεύχη του Confidential. Οι 

συνάψεις μου σφύζουν από φαρμακερές αναμνήσεις, ένα εκα-

τομμύριο από δαύτες. Φρέντι Ότας, 1922-1992. Είμ’ ένας αδέ-

σποτος μπάτσος, ένας ντετέκτιβ, πανούργος και μανούλα στους 

εκβιασμούς. Είμαι ο δαιμονικός από μηχανής θεός του άθλιού 

μου τόπου και χρόνου. Είμαι ο Κέρβερος που κρατούσε αιχμά-

λωτο το Χόλιγουντ. Είμαι ο άνθρωπος που τα σεξοτσουρουφλι-

σμένα του μυστικά θέλετε ν’ ακούσετε, εσείς, το ενοχλητικό αν-

θρωπομάνι.  

Το Confidential ήταν προάγγελος του ίντερνετ όπως ήταν στα 

πρώτα χρόνια του. Τα κουτσομπολιά που σερβίραμε με το σωρό 

ήταν αληθινά, τόσο που σ’ αηδίαζαν. Οι σημερινοί καυχησιάρηδες 

μπλόγκερ και τα δικά τους κουτσομπολίστικα κείμενα; Κότες, χέ-

στηδες, όλοι τους. Εμείς κεντρίζαμε τα στούντιο. Κάτι παραφου-

σκωμένους αξιωματούχους τους χέζαμε. Ρίχναμε βρόμα κι όποιον 

πάρει ο χάρος. Πουλούσαμε μπανιστήρι στην Αμερική, τους κάνα-

με πρεζάκηδες που περίμεναν τη δόση τους. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΗ 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΜΙΝΤΙΑ. Σκαρώ-

σαμε τη δικιά μας γλώσσα, που ’λεγε τα σύκα σύκα και τον πού-

τσο πούτσο. 

Είναι το ελεεινό λεξικό του ξεκατινιάσματος και της  

αχρειότητας, η γλοιώδης γλώσσα της λασπολογίας, η καύλα του 

εκβιασμού και της απειλής. Σκέφτομαι και γράφω μ’ αλγοριθ-

μικές παρηχήσεις. Η γλώσσα πρέπει να τα χώνει, να βαράει με 

το βούρδουλα. Η γλώσσα προσβάλλοντας απελευθερώνει. Το 

Confidential μου το δίδαξε αυτό. Η εξομολόγησή μου με τη ζαλι-

στική της διάλεκτο θα σας κάνει να χωριστείτε στα δύο. Υπάρ-

χει η Αμαρτία και υπάρχει κι η Εξιλέωση, γαμιόληδες – και τί-

ποτ’ άλλο. 

Το Καθαρτήριο είναι τιμωρία. Χτες είχα τον Μοντγκόμερι 

Κλιφτ να με πιρουνιάζει. Το Confidential του ’χε βάλει την τα-

μπέλα «Λιλά Λιλιπούτειος» και «Πριγκίπισσα Γαριδούλα».  

Ο JFK ακολούθησε τον Μόντι. Τον είχα ξεκατινιάσει για τον  

εθισμό του και την πομπή του από κολ γκερλ. Η Μέριλιν Μον-

ρόε με κέντρισε έπειτα για να εξιλεωθώ. Η Μέριλιν ήταν πιπού. 

Τσιμπούκωνε τομάρια φαρμακοποιούς, ΧΧΧ, αυστηρώς ακατάλ-

ληλο. Σε αντάλλαγμα της χορηγούσαν βλαβερό Nembutal. Δε θα 

’πρεπε ίσως να το ’χα ξεφουρνίσει – όμως ήταν μες στα συ-

νταγματικά μου δικαιώματα!!! 

Με κατατρώει η ειλικρίνεια, με τσακίζουν οι αναμνήσεις. 

Είμαι αναζωογονημένος, αναγεννημένος. Η μεγαλοπρεπής πα-

λαβή μου λεωφόρος της μνήμης ξεκινά ΤΩΡΑ.  

 



 

 

 

ΝΤΕΛΙ ΤΩΝ ΝΕΪΤ ΚΑΙ ΑΛ 
Μπέβερλι Χιλς 

14/8/92 
 

 

 

 

 

 

 

ούλευα στο Ηθών του Χόλιγουντ το ’51. Μάθαμε για έναν 

γαμηστρώνα που τον λειτουργούσαν σ’ ένα διαμερισματάκι στη 

Βίλα Ιλέιν. Πήγα σφαίρα εκεί.»  

Μεταφερόμαστε στο σεπαρέ μου. Και να το ακροατήριό 

μου: τέσσερις αρχιδάτοι της σόου μπίζνες, σε χειρότερη κατά-

σταση απ’ ό,τι εγώ. Περπατούρες, μπαστούνια και φιάλες οξυ-

γόνου κλείνουν το διάδρομο ως την κουζίνα. Ο Τσατίλας Φρέντι 

είναι το κέντρο της προσοχής.  

Είναι τέλη καλοκαιριού του ’92. Είμαι εβδομήντα κι έχω τα 

χάαααaλια μου. Έχω κατεβάσει ουίσκι με τη σέσουλα και κα-

πνίζω τρία πακέτα την ημέρα απ’ όταν έσκασα μύτη στον κό-

σμο. Έχω εμφύσημα, αντλία για κλύσματα. Η λαχτάρα μου εί-

ναι να πατήσω τα ογδόντα. Πιο πιθανό είναι να βγάλει ο ήλιος 

κέρατα. 

«Λοιπόν, Φρέντι; Πας στο γαμηστρώνα και μετά τι;» λέει  

ο Σολ Σάιντελ. 

Ο Αμαρτωλός Σολ. Πιπινάκιας απ’ την αρχή. Παραγωγός 

ταινιών «μπιτς πάρτι» στα άρρωστα σίξτις. Τον έβγαλα  

μέσ’ απ’ τα σκατά το ’66. Ήταν ξεσκισμένος από τα τσιγαριλί-

κια και πηδούσε δύο ανήλικες.  

«Δ 
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«Εντάξει», είπα. «Πάω λοιπόν στο γαμηστρώνα και κρυφο-

κοιτάζω από ’να πλαϊνό παράθυρο: Σκατά – να ο Σαμ Σπίγκελ, 

ο τύπος που ’κανε την παραγωγή στον Λόρενς της Αραβίας και 

στη Γέφυρα του ποταμού Κβάι. Κάνει γλειφομούνι σε μια τύ-

πισσα εκατόν σαράντα κιλά. Την είχες γαμήσει με κάτι τέτοιο 

τότε, το ’51. Είπα του Σάμπο, ώρα να πληρώσεις τα οφειλόμε-

να. Διαλέγεις ανάμεσα στη σύλληψη για προσβολή των χρηστών 

ηθών και στη μηνιαία δωρεά στο Ταμείο Σύνταξης του Φρεντ 

Ότας». 

Τα φιλαράκια μου κακάρισαν. Έπεσα με τα μούτρα σ’ ένα 

σάντουιτς Ρούμπεν κι ένιωσα μια σουβλιά στο στήθος. Κατέβα-

σα ένα χάπι καρδιοτονωτικής δακτυλίτιδας. Είδα τον Τζουλς 

Σλότνικ να ρουφάει από τη μάσκα οξυγόνου του και ν’ ανάβει 

ένα Camel Light. Ο Τζούλι έκανε την παραγωγή σε κάτι πο-

μπώδεις ταινίες που πάτωναν, για τις κακουχίες των εργατών 

γης. Ας τον πούμε κύριο Παραδόκαυλο. Ανάγκαζε όλες του τις 

οικιακές βοηθούς να του παίρνουν πίπα. Τους κρατούσε την 

πράσινη κάρτα για να κάμπτει την άρνησή τους να τον τσι-

μπουκώνουν ημερησίως. 

«Πες μας άλλη μία, Φρέντι», είπε ο Σιντ Ρέσνκικ.  

Ο Σίντστερ ήταν ο κύριος Μαράζι κι Ολοκαύτωμα. Έκανε 

την παραγωγή σε σαβουροντοκιμαντέρ για την ισλαμική τηλεό-

ραση. Ήταν ο Βασιλιάς των Ψωλοφίλ. Τις ήθελε μεγάααααλες. 

Έσπασα την γκλάβα μου για μια ιστορία. Δύο γκέι που τα 

’χαν τα χρονάκια τους πέρασαν σουλατσάροντας δίπλα απ’ το 

σεπαρέ. Αυτό μου θύμισε κάτι. 

«Είχα πληροφορίες για ένα πιτζάμα πάρτι με άντρες μόνο, 

το ’56», είπα δείχνοντας τις λούγκρες. «Πλήρωσα κάτι σκληρά 

αγόρια της Αστυνομίας του Λος Άντζελες ένα κατοστάρι τον 

έναν για να κάνουμε ντου και πήρα μαζί και τη φωτογραφική 

μου μηχανή. Οι συκιές ήταν στοιβαγμένες σ’ ένα πενταολέ με 

τον Ροκ Χάντσον, τον Σαλ Μινέο κι έναν τύπο με κάτι γιγάντιες 

κύστες ακμής. Το Confidential το ’βγαλε στα μανταλάκια.  
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Η Universal μου ’σκασε πέντε χήνες για να βγάλω από το άρ-

θρο το όνομα του Χάντσον». 

Το σεπαρέ ξεκαρδίστηκε μία κι άλλη μία. Του Τζούλι Σλότ-

νικ του ’χε κοπεί η ανάσα. Ο Αλ Γουέξλερ κακάρισε κι έφτυσε 

ένα κομμάτι κουλούρι, που πέταξε κι έσκασε στην πόρτα.  

Ο Άλκι Αλ είχε έξι πορνομάγαζα κι οχτώ κλινικές πλαστι-

κής. Έπεσε πάνω σ’ ένα φορτηγό γεμάτο Μεξικανούς μετανά-

στες κι άφησε έξι νεκρούς. Το μείωσα σε πταισματάκι. Ο Αλ κι 

αν μου χρωστούσε μεγάααααλη χάρη. 

Τέλειωσα το σάντουίτς μου. Ο Άλκι Αλ έκανε ότι σαλπίζει 

μια φανφάρα. Ξεφούρνισα το ισόβιο μότο μου: «Θα κάνω οτι-

δήποτε εκτός από φόνο. Θα δουλέψω για οποιονδήποτε εκτός 

απ’ τους Κόκκινους». 

Τα αγόρια χειροκρότησαν και χαχάνισαν. Ένιωσα μια ζόρι-

κη σουβλιά στο στήθος. Κατέβασα δακτυλίτιδα και βαθιές γου-

λιές ουίσκι. 

Το κορν μπιφ και το ξινολάχανο στο σάντουιτς γρονθοκό-

πησαν το στομάχι μου. Παραζαλίστηκα, είχα δυσπεψία. Ξέρασα 

κόρα ψωμιού. Έσκασε στο πιάτο μου. 

Το σεπαρέ ήρθε τούμπα. Τα φιλαράκια μου εξανεμίστηκαν. 

Η όρασή μου θόλωσε, σκοτείνιασε. Φύλλα ημερολογίου γύρισαν 

αστραπιαία πίσω. Δεκαετίες εξαφανίστηκαν, αναστράφηκαν. 

Μπορεί να ’μαι νεκρός. Μπορεί απλώς να ονειρεύομαι αυτά 

τα σκατά– 

 



 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΛΟΠΩΝ 
Γραφείο Ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες 

Δημοτικό Μέγαρο 
4/2/49 

 

 

 

 

 

 

α με στο ’49. Τα πάω μια χαρά. Είμαι σωματαράς, αφεντι-

κό, και γαμάω τρεις τρεις τις καυτές τσούλες. 

Είμαι ωραίος, πουτσαράς. Ένας λάγνος Λιβανέζος. Με το 

καλημέρα, ένα τομάρι με κάμποσα στην καμηλίσια του καμπού-

ρα. Πρώην πεζοναύτης. Εκπαίδευα φαντάρους στη Νήσο Πάρις 

και τους έστελνα στη Σαϊπάν μπασμένους στα κόλπα. Μπήκα 

στην Αστυνομία του Λος Άντζελες στα τέλη του ’45. Το ’ριξα 

στις κομπίνες γρήηηηηγορα. 

Έφτιαξα μια σπείρα διαρρηκτών. Δούλευαν στην περιοχή 

μου στο κέντρο. Μπούκαραν σε ενεχυροδανειστήρια και φαρ-

μακεία που πουλούσαν ναρκωτικά. Εγώ κανόνιζα τις δουλειές 

και τα παιδιά ξάφριζαν το παραδάκι και την ντρόγκα. Ήταν νυ-

χτοπερπατητές στις 2.00 τα χαράματα. Εγώ ήμουν το Κάθαρμα 

Μπάτσος Μαχαραγιάς τους. 

Είμαι διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, άμα τα τσεπώνω δεν 

κωλώνω. Έχω τη συκοφαντία ψωμοτύρι. Είναι η υπαρξιακή μου 

μοίρα αυτή. Στην υπνούπολη τη Μασαχουσέτη είχα μια συνηθι-

σμένη οικογενειακή ζωή. Ο μπαμπάς και η μαμά μ’ αγαπούσαν. 

Κανένας δε με γάμησε απ’ τα γεννοφάσκια μου. Ζούσα με τον  

********** 

Ν 
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κώδικα ενός κουλ τύπου: Υπάρχουν σκατά που δε θα τα κάνω. 

Ο κώδικάς μου καταστράφηκε στις 4/2/49. 

Μονοπωλούσα έναν καθρέφτη. Χτενίστηκα, έδεσα τη γρα-

βάτα μου. Ο Σάι Ντεβόρ είχε σχεδιάσει τη στολή εργασίας μου 

και μου ’ρχότανε κουτί. Γύρω μου, στο Τμήμα, βοή φοβερή που 

σε ξεκούφαινε. Σειρήνες και φάροι στο φουλ, πιστολίδι στη 

συμβολή 9ης και Φιγκερόα. 

Δύο χτυπημένοι. Ένας τροχονόμος, ένας ληστής. Ο μπάτσος 

τη βγάζει δεν τη βγάζει. Ο άλλος έχει επιφανειακά τραύματα. 

Και οι δύο μεταφέρονται τώρα στο νοσοκομείο Τζόρτζια Στριτ 

Ρισίβινγκ.  

Το τμήμα βούιζε τζαζεμένο. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν αστα-

μάτητα. Το βουητό με βομβάρδιζε. Άκουγα φονικά μουρμουρη-

τά μπερδεμένα σ’ ένα γκεστάλτ όχλου διψασμένου για λιντσά-

ρισμα.  

Άκουσα βαριά βήματα. Μια ανάσα που βρομούσε οινό-

πνευμα. 

«Αν κοιτάχτηκες αρκετά, σου ’χω κάτι». 

Γύρισα. Ήταν ένα γομάρι απ’ το Κλοπών, ο Χάρι Φρί-

μοντ. Ο Χάρι είχε φήμη βρομερή σαν την ανάσα του. Στις τα-

ραχές που ’χαν ξεσπάσει το ’43 απ’ τους κουστουμάτους λα-

τίνους, είχε καθαρίσει δυο πατσούκο. Μαστρόπευε τραβεστί 

πόρνες από ’να μπαρ με γυναικωτούς. Ήταν τύφλα μέρα με-

σημέρι. 

«Ναι, Χάρι;» 

«Χρησίμεψε σε κάτι, λεβέντη μου», μου λέει. «Είν’ ένας 

φονιάς μπάτσων στην Τζόρτζια Στριτ. Ο αρχηγός Χόραλ πι-

στεύει πως θα ’πρεπε να τ’ αναλάβεις εσύ. Είναι μια ευκαιρία 

που δε θα ’θελες να τη χάσεις». 

«Να αναλάβω τι πράμα; Ο μπάτσος δεν είναι νεκρός». 

Ο Χάρι δυσανασχέτησε. Μου ’δωσε ένα κλειδί σε μπρελόκ.  

«4-Α-32», είπε. «Είναι στη θέση του επικεφαλής της βάρ-

διας. Κοίτα κάτω από το πίσω κάθισμα». 
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Το ’πιασα. Ο Χάρι πρόσεξε την έκφρασή μου. Στη μούρη 

του ζωγραφίστηκε ένα Το ’πιασε τώρα. Έκλεισε το μάτι κι  

έφυγε βαλσάροντας. 

Πήρα βαθιές ανάσες, στάθηκα ασάλευτος. Ρούφηξα κι εγώ 

το γκεστάλτ του όχλου που δίψαγε για λιντσάρισμα. Διέσχισα 

το δωμάτιο παραπατώντας, πήγα κάτω βαδίζοντας σαν ζόμπι. 

Μπήκα στο γκαράζ. 

Βρήκα τη θέση του επικεφαλής βάρδιας. Να το 4-Α-32. Το 

κλειδί ταίριαζε στη μίζα. Το γκαράζ ήταν σκοτεινό. Οι σωλήνες 

στο ταβάνι έσταζαν. Οι σταγόνες του νερού έπαιρναν αλλόκοτα 

χρώματα και κάθε λογής σχήματα. 

Μαρσάρισα και βγήκα στη Σπρινγκ Στριτ. Οδήγησα αργά-

αααα. Είχαν τον ληστή στην πτέρυγα ασφαλείας. Θα τον μετέ-

φερα, υποτίθεται. Πάνε σαράντα τρία χρόνια από τότε. Είναι 

χαραγμένο ακόμα στη μνήμη μου σε σινεμασκόπ και ήχο ντόλ-

μπι σαράουντ. Βλέπω ακόμα τους περαστικούς στο δρόμο. 

Να το. Το Ρισίβινγκ στην Τζόρτζια Στριτ. 

Η πτέρυγα ασφαλείας ήταν στη βορινή πλευρά. Η πτέρυγα 

των νομοταγών στη νότια. Ένα στενό πέρασμα χώριζε το κτίριο 

στα δύο. Τότε σκέφτηκα: 

Ξέρουν πως θα το κάνεις. Ξέρουν ότι είσαι τέτοιος τύπος. 

Έβαλα το χέρι κάτω απ’ το πίσω κάθισμα. Έβγαλα τα χαρ-

τιά μεταγωγής του Ραλφ Μίτσελ Χόρβατ. Άρπαξα ένα 32άρι 

κοντόκαννο περίστροφο.  

Το ’βαλα στην μπροστινή μου τσέπη κι έπιασα τα χαρτιά. 

Βγήκα απ’ το περιπολικό. Διέσχισα το πέρασμα και μπήκα  

απ’ την πόρτα της πτέρυγας ασφαλείας. 

Στο γραφείο υποδοχής καθόταν ένας αστυνομικός. Έδειξε 

έναν αλήτη δεμένο με χειροπέδες σ’ ένα λούκι. Φορούσε μπου-

φάν, χακί παντελόνι με σχισίματα κάτω. Είχε τ’ αριστερό χέρι 

σε νάρθηκα. Ήταν σημαδεμένος απ’ την ακμή και τα στοματικά 

έλκη. Φώναζε από μακριά πρεζάκιας. Έδειχνε θρασύς όσο δεν 

παίρνει. 
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Ο τύπος στο γραφείο έκανε μια χειρονομία σαν να ’κοβε 

λαιμό. Του ’δωσα τα χαρτιά κι έβγαλε τις χειροπέδες απ’ τον 

αλήτη και του τις φόρεσε ξανά.  

«Bon voyage, γλυκέ μου», είπε. 

Έσπρωξα τον αλήτη έξω και του ’δειξα το πέρασμα. Προ-

χώρησε μπροστά μου. Δεν ένιωθα τα πόδια μου. Η καρδιά μου 

πήγαινε να σπάσει. Κάπου σαν να ’χασα τα μέλη μου. 

Δεν υπάρχουν παράθυρα απ’ όπου μπορεί κανείς να μας 

δει. Δεν περνάει κανείς πεζός από την Τζόρτζια Στριτ. Δεν  

υπάρχουν μάρτυρες. 

Έβγαλα τ’ όπλο από την τσέπη κι έριξα πάνω απ’ το κεφά-

λι μου. Το όπλο κλότσησε και ξαναζωντάνεψε τα μέλη μου.  

Οι σφυγμοί μου ήταν διακόσιοι το λεπτό. 

Ο αλήτης γύρισε. Κούνησε τα χείλια. Μια τσιριχτή λέξη 

βγήκε. Έβγαλα το υπηρεσιακό μου περίστροφο και τον πυροβό-

λησα στο στόμα. Τα δόντια του ανατινάχτηκαν. Σωριάστηκε. 

Έβαλα στο δεξί του χέρι τ’ άλλο σιδερικό για να δείχνει αυτοά-

μυνα. 

Προσπάθησε να πει «παρακαλώ». Βλέπω τακτικά σ’ όνειρο 

τούτη τη σκηνή. Οι λεπτομέρειες αποκλίνουν και ποικίλλουν. Το 

«παρακαλώ» υπάρχει πάντα. Είμαι ζωντανός. Αυτός όχι. Το 

τρομερό ρεζουμέ είναι αυτό. 

 

 

μπάτσος έζησε. Είχε διαμπερές τραύμα. Σε μία βδομάδα 

είχε αναλάβει ξανά υπηρεσία.  

Μοχθηρή και βάναυση εκδίκηση. Οικτρά λανθασμένη εκ των 

υστέρων. Ένα ράγισμα στην κρύπτη της ψυχής μου. Ο Χάρι 

Φρίμοντ το κυκλοφόρησε. Ο Φρέντι Ο. είναι σωστός. Ο αρχηγός 

Σ. Μπ. Χόραλ μου ’στειλε ένα μπουκάλι Old Crow. Το σώμα 

ενόρκων του ’δωσε τα παπούτσια στο χέρι δυο μήνες αργότερα. 

Τον τσάκωσαν σε μια κομπίνα με κολ γκερλ. Έφεραν έναν προ-

σωρινό αρχηγό. 

Ο 
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Ραλφ Μίτσελ Χόρβατ. 1918-1949. Κλοπές αυτοκινήτων/ένο- 

πλες ληστείες/επιδειξίας. Εθισμένος στα βαρβιτουρικά και στο 

κρασί.  

Ο Ράλφι άφησε μια χήρα και δυο παιδιά. Μ’ έτρωγαν θυελ-

λώδεις τύψεις και τις καταλάγιαζα με μίζες εξιλέωσης. Εμβά-

σματα. Μία φορά το μήνα. Ψεύτικες υπογραφές. Όλα ανώνυμα. 

Το πιάσατε – ο Ράλφι είναι νεκρός, εγώ όχι. 

 

 

εωφόρος της Μνήμης. Τα πάω φίνα το ’49. Είμαι γαμημένος 

μέχρι τ’ αυτιά το ’92.  

Χώθηκα στην τρύπα μου. Έμεινα εκεί και την Ημέρα της 

Εργασίας. Έκανα λούπα στη Λεωφόρο κι έριξα τελευταίες μα-

τιές σε πρόσωπα αγαπημένα, πρόστυχα, χαμένα.  

Σκάλισα λευκώματα. Οι παλιές φωτογραφίες έβαλαν μπρος 

τα γρανάζια. Είμαι εκεί με τον Φρανκ, τον Ντίνο, τον Σάμι.  

Έσπασα πόδια για πάρτη τους. Αυτοί τραβιούνται ανατριχια-

σμένοι, σέρνονται παρέκει. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του 

κρεβατιού μου στο παλιό τσαρδί μου. Το ’λεγα «Αεροδιάδρο-

μο». Τότε ήμουν ο κος Τρίπορτο. Αεροσυνοδούς, στάρλετ, σταρ, 

τις έπαιζα όλες. Η Λιζ Τέιλορ κι εγώ κάναμε τριολέ με μια 

γκόμενα ονόματι «Μπαρμπ», δοκιμάζοντας κάθε είδους χου-

φτώματα. Υπάρχουν φωτογραφίες της χαμένης μου αγάπης, της 

Τζόι Λάνσινγκ. Φωτογραφίες της αληθινής μου αγάπης της Λόις 

Νέτλετον. Ήμουν νέος και πουτσαράς. Αχχχχ – γαμημένο γλυκό 

μυστήριο της ζωής. 

Να το λεξικό μου κι ο λεξιλογικός μου θησαυρός. Ήταν δι-

δακτικά εργαλεία για τους έξαλλους γραφιάδες στο Confidential. 

Να χρησιμοποιείς παρηχήσεις, να τραβάς τις λέξεις. Οι ομοφυ-

λόφιλοι είναι «τζαζκαραμπαζούδες». Οι λεσβίες, «τζιβιτζιλού-

δες». Οι αλκοόλες, «χαϊντιρλάντερ». Να εκχυδαΐζεις και να δί-

νεις ζωντάνια. Πλάσε μια τρεεεεελή λαϊκίστικη γλώσσα. Κάνε 

την να τραγουδάαααα, ακόλαστη κι απολαυστική. 

Λ 
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Τα φιλαράκια μου έσκασαν μύτη την Ημέρα της Εργασίας. 

Ψήσαμε μπιφτέκια και μπεκρουλιάσαμε. Έφυγαν στις 2.00 τα 

χαράματα. Ένα τάγμα νοσοκόμων τους πήρε σηκωτούς και τους 

κατέβασε στις λιμουζίνες τους. Περπατούρες έτρεμαν, φιάλες 

οξυγόνου έπεφταν, κύλαγαν. Σπάραξ’ η καρδιά μου. 

Βολεύτηκα και παρακολούθησα μια επανάληψη των Δύο 

ατσίδων με τον Τζακ Γουέμπ. Είχα εξαγοράσει τέσσερις φορές 

τον μπεκρούλιακα δικαστή στα τραβήγματα του Γουέμπ για 

μεθυσμένη οδήγηση. Είχα μανικώσει τη σύζυγό του, τη γαμάτη 

τραγουδίστρια Τζούλι Λόντον. Είπε ότι ’μουν ο καλύτερος, ότι 

την είχα πιο μεγάλη απ’ όλους. 

Μια βόμβα υδρογόνου έσκασε στην καρδιά μου. Πυρηνικά 

μανιτάρια μ’ έζωσαν. Τέρατα φτιάχτηκαν από δαύτα. Ο Τζόνι 

Ρέι. Ο Μόντι Κλιφτ. Πολιτικοί που τους ξεκατίνιασα, σταρ του 

σινεμά που τους ξετίναξα. Ένα ολέθριο καλειδοσκόπιο κατηγό-

ριας. 

Με πήδηξαν. Έπιασαν τα J’accuse, j’accuse, j’accuse!!! Μου 

κόπηκε η ανάσα. Το αριστερό μου χέρι εξερράγη. Πάτησα το 

κουμπί ιατρικής έκτακτης ανάγκης στο τηλέφωνό μου. 

Έπειτα, κάτι θολές αναλαμπές. Είναι οι τίτλοι φρίκης της 

Herald: ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ, Κος ΦΟΒΟΣ, ΣΑΜΑΝΟΣ 

ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ. Μετά, ένας πάταγος. Η πόρτα μου γκρεμίζεται. 

Έχω μια μάσκα στα μούτρα μου. 

Είμαι νεκρός. Κι έρχεται έτσι το Καθαρτήριο και τούτη η 

εξομολόγηση. 

 



 

 

 

Η ΓΑΜΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΠΕΖΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ 
Κέντρο του Λος Άντζελες 

4/10/52 
 

 

 

 

 

 

 

εντρικός Τομέας. Χαζή πρωινή βάρδια. Ο Φρέντι που κάνει 

ό,τι γουστάρει, τώρα δεν έχει τι να κάνει. 

Είχα διαλύσει τη σπείρα μου των διαρρηκτών. Οι βασικοί 

είχαν εθιστεί στην παραμύθα κι ήταν απελπισμένοι κι επιρρε-

πείς στα καρφώματα. Είχα ξεπαραδιαστεί στον τζόγο. Ζούσα 

με το μισθό ενός κορόιδου μπάτσου κι ήμουν να με κλαιν οι 

ρέγγες. Ο Γουίλιαμ Χ. Πάρκερ έγινε αρχηγός το ’50. Θέσπισε 

ηθικές μεταρρυθμίσεις και γέμισε τις τάξεις μας με μια φάλαγ-

γα από καρφιά για να μυρίζονται τα παραπτώματα και τις  

ατασθαλίες. Οδηγούσα μια νταβατζίδικη Packard. Την κέρδισα 

στα ζάρια στη γειτονιά των αράπηδων. Οι σπιούνοι το κάρφω-

σαν στον Κέρβερο τον Πάρκερ. Με φώναξε και με τσιτσίρισε.  

Ο Πάρκερ με προειδοποίησε να μην είμαι «μπολσεβίκος». «Έχω 

και τα τέσσερα μάτια μου πάνω σου», είπε. 

Έβρεχε κείνη τη μέρα. Ένας τρελός μουσώνας. Άγριοι  

αέρηδες με μαστίγωναν στην πεζή μου περιπολία. Στάθηκα  

σ’ έναν τηλεφωνικό θάλαμο και κάλεσα το Τμήμα. Ο τηλεφωνη-

τής μου ’πε να πάω σφαίρα στο 668 της Σάουθ Όλιβ. Γύριζαν 

ένα επεισόδιο του Racket Squad στο λόμπι. Χρειάζονταν ένα 

σκληρό αγόρι να διώχνει όσους ήθελαν αυτόγραφο. 

Κ 
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Πήγα. Βρέθηκα με πρίμο άνεμο να κάνω σλάλομ στο λα-

σπόχιονο. Ήταν ένα ιατρικό κτίριο. Το λόμπι ήταν κατάφωτο. 

Μεμιάς πέτυχα νταβαντούρι, είχε ανάψει καβγάς.  

Φώτα, κάμερες, μικρόφωνα. Πάμε, με τη μία. 

Ένας τύπος μ’ αφτιά κανατοχέρουλα τα ’πρηζε σ’ ένα ξαν-

θό μανούλι. Αυτός φορούσε παντελόνι φαρδύ πάνω στενό κάτω, 

και μακρύ τζάκετ. Αυτή ’ταν μπαλκονάτη, βα-βα-βουμ. 

Το καστ και το συνεργείο ήταν γύρω απ’ τη σκηνή. Ο Αφτιάς 

άρπαξε την ξανθιά απ’ το μπράτσο και τη μωλώπισε. Αυτό με 

πόνεσε στ’ αρχίδια, με χτύπησε στις χορδές της καρδιάς. Πήγα 

πίσω του. Είδε τη σκιά μου και μεμιάς γύρισε. Με τη χούφτα του 

’ριξα μια στη μύτη. Μια αριστερή, έπειτα, στο λαρύγγι. Τον χτύ-

πησα με το γόνατο στα παπάρια καθώς σωριαζόταν.  

Η ξανθιά υποκλίθηκε. Εγώ της έβγαλα το καπέλο. Ο Αφτιάς 

ντάντευε τη σπασμένη του προβοσκίδα και βογκούσε «μαμά». 

Το συνεργείο και το καστ χειροκρότησαν.  

«Είναι ο πρώην άντρας μου», είπε η ξανθιά. Μου χρωστάει 

τρεις μήνες διατροφή». 

Τον κλότσησα στο κεφάλι και του πήρα το πορτοφόλι.  

Ο Αφτιάς βόγκηξε ξανά για τη μαμά του. Το καστ και το συ-

νεργείο σφύριξαν και ποδοκρότησαν. 

Το πορτοφόλι ήταν βαρύ. Έψαξα στη θήκη για το ρευστό 

και μέτρησα μια θάλασσα από κατοστάρικα. Τα ’δωσα στην 

ξανθιά. Τα ’ριξε μες στο τσαντάκι της κι έριξε κι ένα δολάριο 

πάνω στον πρώην της.  

«Για τα παλιά», του είπε και λίγο μετά συμπλήρωσε:  

«Ήταν καλός στο πήδημα». 

Γέλασα. Έβαλα το χέρι στην τσέπη και της έδωσα μια κάρ-

τα. Η διακριτική φινέτσα φαίνεται. Η κάρτα γράφει απλώς  

τ’ όνομά μου, το τηλέφωνό μου και «Κος Εικοσιπεντάποντος». 

Η ξανθιά έριξε μέσα την κάρτα μαζί με το παραδάκι. Ένας 

τύπος φώναξε:  

«Γύρισμα, Τζόι. Σκηνή 16-Β». 
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Μου ’κλεισε το μάτι κι απομακρύνθηκε. Φόρεσα χειροπέδες 

στον Αφτιά, με τα χέρια στην πλάτη, και κάλεσα το Tμήμα από 

τηλέφωνο με κερματοδέκτη. Λόλαγουντ: Φιλμάρισαν τη σκηνή 

με τον πρώην αναίσθητο και δεμένο χάμω. 

Βγήκα έξω κι έκανα ένα τσιγάρο. Ένα περιπολικό ήρθε και 

πήρε τον πρώην στην Τζόρτζια Στριτ.
1

 Σκέφτηκα τον Ραλφ Μί-

τσελ Χόρβατ. Ένας πιτσιρικάς μου ’φερε πίσω την κάρτα μου. 

Εκείνη είχε γράψει από πίσω: «Τζόι Λάνσινγκ. Στο Googie’s 

απόψε στις 8:30». 

 

 

χω ένα φίνο εργένικο τσαρδί πάνω απ’ τo Σάνσετ Στριπ. 

Είναι φίσκα στις γιαπωνέζικες σημαίες και στα Λούγκερ σε 

προθήκες. Υπάρχει ένα περισκόπιο στημένο στη βεράντα μου. 

Κάνω μπανιστήρι σε γειτόνισσες και μαντεύω τη φάση τους.  

Είμαι μπανιστηρτζής. Είναι κάτι βαμπιρικό. Μελετώ τους 

ανθρώπους. Ψοφάω να μαθαίνω τα κρυφά τους σκατά. 

Η κρεβατοκάμαρά μου έχει μια μεγάαααααλη ντουλάπα. 

Έχω εξήντα κουστούμια ραμμένα από τον Σάι Ντεβόρ. Τα συρ-

τάρια στη σιφονιέρα μου είναι γεμάτα δαντελωτά εσώρουχα. Οι 

αγριόγατες-ερωμένες μου μου αφήνουν mucho ενθύμια. 

Έχω ένα φάκελο για τον Ραλφ Μίτσελ Χόρβατ. Στοιχεία 

από αστυνομικά τμήματα και σωφρονιστικά καταστήματα σ’ 

όλη τη χώρα. Ξέρω όλα τα μυστικά του Ράλφι. 

Πήδηξε ένα πουστρόνι Μεξικανό στο αναμορφωτήριο. Ήταν 

πατέρας δύο καθυστερημένων παιδιών. Μαστρόπευε τη γυναίκα 

του για να καλύψει τα χρέη του στο πόκερ. Έπαιρνε παράνομα 

βαρβιτουρικά από ’ναν Κινέζο φαρμακοποιό. 

                                        
1

  Σ.τ.Μ.: Στο εν λόγω τριώροφο κτίριο της Τζόρτζια Στριτ συστεγάζονταν 

ως το 1957 το νοσοκομείο Τζόρτζια Στριτ Ρισίβινγκ και το Αστυνομικό 

Τμήμα της Τζόρτζια Στριτ. 

Έ 
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Ξέθαψα τούτη τη βρόμα. Με βοήθησε να αποστασιοποιηθώ 

από τον Ράλφι. Να προφυλαχτώ από την εξουσία που ασκούσε 

πάνω μου. Μάθε τον εχθρό σου. Ξέρω τούτο το άθεο ευαγγέλιο 

απ’ τα γεννοφάσκια μου.  

Ντύθηκα στην πένα για την Τζόι Λάνσινγκ. Φόρεσα τα κρο-

κοδιλέ μοκασίνια μου κι έκρυψα το σιδερικό μου σε μια θήκη 

ώμου. Λίγη λοσιόν Lucky Tiger – και μια σύντομη διαδρομή με 

τα πόδια μέχρι το ραντεβού. 

Το Googie’s ήταν ένα στέκι για καφέ στη γωνία Σάνσετ και 

Κρέσεντ Χάιτς. Η διαστημική αισθητική με τσίτωσε. Φώτα φθο-

ρισμού/δερματίνη/χρώμιο. Μοδάτο μαγαζί για σκατάδες της σό-

ου μπίζνες καθ’ οδόν για την Κόλαση. 

Μπήκα μέσα. Η Τζόι Λάνσινγκ πήγαινε από τραπέζι σε 

τραπέζι. Φορούσε ένα θεόστενο φόρεμα και μια πενιχρή πασμί-

να από μινκ με ετικέτα ενεχυροδανειστηρίου επάνω. Το μαγαζί 

βούιζε με μια βρόμα απ’ το Γκλεντέιλ: Μια θαμώνας του 

Googie’s είχε παίξει σε μια ερωτική σκηνή με τον Μπομπι Μί-

τσαμ. Ο Κακός Μπομπ το ’χε γυρίσει στα γλωσσόφιλα. Φουμά-

ρισαν έναν μπάφο πίσω από τα στούντιο της RKO κι ύστερα 

εκείνη τον τσιμπούκωσε μες στη Ford του, μοντέλο του ’51. 

Μόλις μπήκα στο μαγαζί, σηκώθηκε σούσουρο. Μύριζα μπα-

τσίλα, το ’ξερα. Χώθηκα σ’ ένα σεπαρέ και ξεκούμπωσα το σα-

κάκι μου. Μια συκιά πέρασε και μπάνισε το όπλο μου. Πήγε σε 

μια συντροφιά από κότες ένα σεπαρέ παραπέρα. Για άκου κι 

αυτή τη βρόμα: Ο μπάρμαν στο Κόκπιτ Λάουντζ έβγαζε στο 

σφυρί αγοράκια. Ο Αντλάι Στίβενσον των Δημοκρατικών βρέθηκε 

μπλεγμένος κι έγινε ρεζίλι. Οι κότες κακάρισαν – χα, χα, χα!!! 

Η Τζόι κάθισε. Έδειξα την ετικέτα του ενεχυροδανειστηρίου. 

Την έβγαλε και την έριξε στο τασάκι. 

«Σ’ ευχαριστώ για την πρόσκληση», της λέω. 

«Σ’ ευχαριστώ για την εκδίκηση. Ο τύπος μου ’σπασε τον 

αριστερό καρπό την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου το ’49». 

«Παραείσαι νέα για να ’χεις πρώην σύζυγο». 
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«Ναι, κι είμαι σε διάσταση και με τον υπ’ αριθμόν δύο. Θα 

πήγαινα στο Ρίνο για ένα διαζύγιο στα πεταχτά, αλλά μπορεί 

να μην έπιανε. Παντρευτήκαμε στην Τιχουάνα, κι η χαρτούρα 

θα ’χε ρίσκο». 

«Μπορώ να κάνω κάτι;» 

«Μπάτσος δεν είσαι;» 

Άναψα τσιγάρο και της πρόσφερα ένα. Η Τζόι έγνεψε αρνη-

τικά. 

«Είναι αποφυλακισμένος υπό όρους και φουμάρει μπά-

φους. Θα μπορούσες να καλέσεις το Ναρκωτικών. Ίσως αυτό να 

βοηθούσε». 

Κούνησα το κεφάλι μου για να δείξω ότι απορρίπτω την  

ιδέα της. 

«Δώσ’ μου τη διεύθυνσή του», είπα. «Κάτι θα σκεφτώ». 

«Θα ’ναι εδώ στις εννιάμισι. Μένει στη ΧΑΝ απ’ όταν τον 

πέταξα έξω κι ο μάγειρας εδώ παίρνει τα τηλεφωνήματά του. 

Είναι μακενίστας αλλά δεν είναι γραμμένος στο σωματείο.  

Αφού σε συνάντησα, του πούλησα ένα ψεύτικο μήνυμα από σέ-

να. Είσαι παραγωγός στη Fox, υποτίθεται, και του ’χεις δου-

λειά. Θα τον συναντήσεις στο πάρκινγκ». 

Γέλασα και της είπα: 

«Κι ήσουν τόσο σίγουρη πως θα το ’κανα;» 

Γέλασε.  

«Έλα τώρα, Φρέντι. Το σόου που ’δωσες προηγουμένως στο 

σετ και το “Κύριος Εικοσιπεντάποντος”; Υπάρχει κάτι που δε 

θα ’κανες για τα φράγκα ή το μουνί;» 

Ένας Μεξικανός σερβιτόρος πέρασε από δίπλα. Τον άρπα-

ξα από τη θηλιά της ζώνης και τον σταμάτησα. Είδε το κανόνι 

μου κι αναρίγησε. Του ’δωσα ένα δεκαδόλαρο.  

«Τράβα στην κουζίνα και φέρε μου ένα σακουλάκι χόρτο. 

Ειδάλλως, φεύγεις με το βραδινό τρένο για το Κουλιακάν». 

Ο Μανουέλ έκανε «Sí, sí» κι έφυγε. Η Τζόι γέλασε κι έκα-

νε τράκα ένα τσιγάρο. Ξεφύσησα ένα ψηλό δαχτυλίδι καπνού. 
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Ξεφύσησε ένα ψηλότερο. Έφτασαν στο ταβάνι κι έγιναν μανι-

τάρια αλά Χιροσίμα. 

Ο Μανουέλ γύρισε με το mota
2

. Του ’πα να του δίνει. Το 

κοτέτσι ανέλυε τώρα άλλον ένα σβόλο χρυσού. Η Άβα Γκάρ-

ντνερ πηδιόταν, λέει, με τον Σινάτρα. Πηδιέται μ’ έναν αρχιδάτο 

κομπάρσο στο Monogram. 

«Πώς σε λένε στ’ αλήθεια;» τη ρώτησα. 

«Τζόις Βάσμανσντορφ». 

«Δώσ’ μου μερικά στοιχεία ακόμα». 

«Είμαι απ’ το Σολτ Λέικ Σίτι. Εικοσιτεσσάρων χρονών. Πή-

γα στo σχολείο της MGM, μα δεν βγήκε τίποτα από κει». 

«Αλλά τώρα είσαι ανερχόμενη;» 

Έσβησε το τσιγάρο της.  

«Έχω παίξει σε έξι ταινίες χωρίς ν’ αναφέρομαι στους τίτ-

λους, και σε τέσσερις που μ’ αναφέρουν. Και σ’ άλλες τρεις που 

θα βγουν σύντομα, το Racket Squad, το Gangbusters και μια κω-

μωδία με την Τζέιν Ράσελ». 

«Πες μου καμιά βρόμα για τη Ράσελ». 

«Τι να πω; Η αρετή της βγάζει μάτι κι είναι παντρεμένη μ’ 

εκείνον τον κουόρτερμπακ των Rams». 

Κοίταξα γύρω στην αίθουσα. Πού και πού γίνομαι παρανο-

ϊκός. Οι δύο κοντοκουρεμένοι δίπλα στον πάγκο που ’δινε φα-

γητό σε πακέτο; Είναι αγόρια του Μπιλ Πάρκερ. Τους είχα δει 

στα Κεντρικά. Σουφροχείληδες πουριτανοί που κυκλοφορούσαν 

για να τσακώσουν διεφθαρμένους μπάτσους. 

«Θα χρειαστείς λεφτά για ν’ απολαύσεις τη συντροφιά 

μου», έκανε η Τζόι. 

Ξανακοίταξα γύρω στην αίθουσα, με την όρασή μου ακτί-

νων Χ. Ένας αλήτης που τον είχα τσιμπήσει γι’ απάτη, μ’ είδε 

και την έκανε. Η Τζόι είπε: 

                                        
2

  Σ.τ.Μ.: Η μαριχουάνα στη μεξικάνικη αργκό. 
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«Πήγε εννιάμισι. Ψάξε για έναν μικροκαμωμένο με μεγάλο 

πομπαντούρ». 

Γύρισα στο πάρκινγκ. Το πομπαντούρ άραζε χαλαρό πάνω σε 

μια Mercury του ’51. Ζύγωσα. Μπάνισε τη θήκη στον ώμο μου.  

«Σκατά…» είπε.  

Φόραγε ανοιχτόχρωμο πανταλόνι. Κάτουρο κύλησε, σκέπα-

σε τα ρεβέρ του. Το ’παιξα διπλωμάτης. 

«Δέξου το διαζύγιο χωρίς όρους. Θα διαπραγματευτώ εγώ 

τη διατροφή που θα πληρώνεις. Θα στέλνεις την επιταγή απευ-

θείας σ’ εμένα. Θα παίρνω το μερτικό μου και θα δίνω τα υπό-

λοιπα στη μις Λάνσινγκ». 

Το πομπαντούρ σήκωσε τα χέρια του. Σήμαινε, Μη με βα-

ρέσεις, αφεντικό. Έβγαλα το σακουλάκι με το χόρτο και, ταυ-

τόχρονα, με μια κίνηση, έπιασα τ’ αριστερό του χέρι. Πίεσα δυ-

νατά κι απέσπασα ένα πλήρες σετ αποτυπωμάτων.  

Ψιλόβρεχε. Έδειξα προς το δρόμο. Ο πρώην αντρούλης #2 

την έκανε τρεχάτος. 

«Το Χόλιγουντ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον 

σαν ελόγου σου», άκουσα μια φωνή και γύρισα. Να η Πηδηχτή 

Τζόι. Ξέρει από ευκαιρίες. 

«Εννοείς, θα μπορούσα εγώ να χρησιμοποιήσω το Χόλι-

γουντ». 

Με φίλησε. Τη φίλησα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. 

 

 

έρω από ευκαιρίες. Κοστίζουν λεφτά, γλυκιά μου. Λήστεψα 

ένα γραφείο στοιχημάτων δύο ημέρες αργότερα. 

Μια μάσκα του Χίτλερ έκρυβε το πρόσωπό μου. Μπήκα 

με μια άδεια τσάντα για ψώνια και βγήκα με τέσσερα χιλιά-

ρικα. Έσκασα τα μισά στην Τζόι. Με τα υπόλοιπα χρηματοδό-

τησα τις μπίζνες μου. Ένας φαρμακοποιός του Μπέβερλι Χιλς 

με προμήθευσε με σωρούς από χάπια για να τα σπρώξω.  

Ο Χάρι Φρίμοντ μου πούλησε οχτώ αχρησιμοποίητα σιδερικά. 

Ξ 




