THE BAR CAT
Για τις γάτες…

Στα παιδιά µου,
Σπύρο και Ματίλντα.

Είµαι η Ψιψί-Σαµάνθα.
Είµαι βοηθός κοµµώτρια-γάτα σ’ ένα µοντέρνο κοµµωτήριο της πόλης
αρκετά χρόνια τώρα.
Είµαι λίγο εύσωµη, έχω πυκνή γούνα χρώµατος καφέ-κρεµ και είµαι
περήφανη για τα ωραία, πράσινα, αµυγδαλωτά µάτια µου – άλλωστε
όλες οι γάτες καυχιώνται για τα υπέροχα µάτια τους.
Είµαι ευχαριστηµένη από την αφεντικίνα µου, η οποία είναι
συνεπέστατη στις πληρωµές του µισθού µου, δε µε υποχρεώνει να
δουλεύω υπερωρίες και γενικά µου συµπεριφέρεται πολύ καλά. Οι
περισσότερες πελάτισσες είναι επίσης ικανοποιηµένες από την δουλειά
που τους προσφέρω και δικιολογηµένα, αφού καµία άλλη βοηθός
κοµµωτριάνθρωπος δεν µε φτάνει στο πιστολάκι και στο λούσιµο.
Ωστόσο είµαι µια ανήσυχη γάτα. Ψάχνω να βρω το επάγγελµα που θα
µου ταιριάζει περισσότερο.

Μια ηλιόλουστη µέρα, όπως είµαι ξαπλωµένη τεµπέλικα στο χαλάκι
µπροστά στην είσοδο του κοµµωτηρίου και οι ακτίνες του ήλιου
χαιδεύουν το φουντωτό τρίχωµά µου, η µατιά µου πέφτει στο τζάµι του
απέναντι µαγαζιού όπου είναι κολληµένο ένα ενοικιαστήριο. Αµέσως µια
δυνατή φλασιά διαπερνά το µυαλουδάκι µου και µου έρχεται η φοβερή
ιδέα που θ’ ανατρέψει την ζωή µου. Σηκώνοµαι, τεντώνοµαι νωχελικά
και πηγαίνω να πάρω το νούµερο του τηλεφώνου.
∆εν αργώ να τηλεφωνήσω:
– Καληµέρα σας, είµαι η κοµµώτρια-γάτα του κοµµωτηρίου που
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δικό σας µαγαζί, το οποίο
ενδιαφέροµαι να νοικιάσω για ν’ ανοίξω ένα µπαρ. Πολλές γάτες ζούµε
σ’ αυτή την περιοχή και είναι µια καλή ιδέα να αποκτήσουµε κι εµείς ένα
στέκι.
– Αν νοµίζετε ότι θα πιάσει ένα γατοµπάρ στην περιοχή, δε φέρνω
αντίρρηση. ∆ιστάζω µόνο, µήπως οι γείτονες διαµαρτυρηθούν.
– Για ποιο λόγο να διαµαρτυρηθούν; Και προηγουµένως µπαρ ήτανε.
– Ναι ήταν µπαρ, όµως άλλο ν’ ακούγονται ανθρώπινες φωνές κι άλλο ν’
ακούγονται νιαουρίσµατα, γιατί εσείς θα µιλάτε τη δική σας γλώσσα.

Έπειτα είναι κι οι αδέσποτες γάτες που δεν έχουν τρόπους. Αφήστε µε να
το σκεφτώ.
– Εντάξει, να το σκεφτείτε. Πάντως, γνωρίζετε καλά, ότι υπάρχουν
επίσης και άνθρωποι που είναι απολίτιστοι και δεν έχουν καθόλου
καλούς τρόπους. Γι αυτό, σας παρακαλώ πολύ, δείτε το θετικά. Θα σας
τηλεφωνήσω σε µια βδοµάδα για ν’ ακούσω την απάντησή σας.
Καληµέρα σας.
– Εντάξει. Πώς ονοµάζεστε;
– Ψιψί-Σαµάνθα.
– Καληµέρα σας ψιψί-Νιόβη, ελπίζω να τα ξαναπούµε.
Από τότε κάθε µέρα, όταν δεν υπάρχει πελατεία, κάθοµαι στο χαλάκι της
εισόδου περιµένοντας να περάσει η βδοµάδα, αγνατεύοντας το µαγαζί,
µε το όνειρο να φτιάξω το πιο πρωτοποριακό trendy Cat Bar του κόσµου.
Ακόµα δεν το έχω πει στην αφεντικίνα µου, επειδή τίποτα δεν είναι
σίγουρο και δε θέλω να χάσω τη δουλειά µου. Το συζητώ όµως µε τις
τριγύρω αδέσποτες γάτες, οι οποίες είναι σύµφωνες και
κατενθουσιαµένες. Μόνο προβληµατίζοµαι, αν θα δεχόµαστε
ανθρώπους. Βέβαια, όσο περισσότερη πελατεία υπάρχει, τόσο πιο
κερδοφόρα επιχείρηση θα είναι. Έπειτα, είναι πια καιρός να
αναθερµανθούν οι σχέσεις µας µε τους ανθρώπους κι αυτή τη στιγµή
δίνεται η ευκαιρία να συµβεί σ’ αυτόν εδώ τον χώρο. Πάντως η δική µου
καρδιά είναι ζεστή και φιλόξενη και η διάθεσή µου πρόθυµη για µια
τέτοια προσπάθεια.

Μετά από τηλεφωνική συµφωνία µε τον κ. Πετρουλίδη να υπογράψουµε
συµβόλαιο εντός των ηµερών, η χαρά µου είναι απερίγραπτη.
Ανακοινώνω την απόφασή µου για τη νέα µου δουλειά στην αφεντικίνα,
η οποία όχι µόνο δε νευριάζει, αλλ’ αντιθέτως, ενθουσιάζεται.
– Ψιψί-Σαµάνθα, θα ’ρχοµαι συχνά να σε βλέπω και να περνάω την ώρα
µου.
Το ίδιο βράδυ οι γατογειτόνισες κι εγώ µαζευόµαστε στα γνωστά
σκαλάκια που είναι το στέκι µας και το γιορτάζουµε, τρώγοντας τα πιό

διαλεχτά φαγητά των σκουπιδοτενεκέδων. Είµαστε χαρούµενες που
δηµιουργείται µια όµορφη γωνιά για µας.
– Καλή επιτυχία, ψιψιφωνάζουµε όλες µαζί.
Έτσι, την Κυριακή, µε την απόλυτη ευτυχία αποτυπωµένη στο πρόσωπό
µου και πατώντας µε το δεξί πόδι για γούρι, ανοίγω το µαγαζί. ∆εν
µπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι πατώ στο έδαφος ενός δικού µου
επαγγελµατικού χώρου. Περνούν κάµποσα λεπτά ώσπου να συνέλθω
από τη συγκίνηση και στη συνέχεια αρχίζω να µελετώ το χώρο, ώστε να
σχεδιάσω πρόχειρα µια διακόσµηση. Ύστερα στέκοµαι µπροστά στην
εξώπορτα µε κορδωµένο ύφος και χαιρετώ τις περαστικές γάτες που
δείχνουν κι αυτές χαρούµενες για το καινούργιο µας απόκτηµα.
Ένας γάτος που µένει στο σπίτι ενός αρχιτέκτονα, θα µε βοηθήσει στη
διακόσµηση µε όσες γνώσεις έχει αποκοµίσει από το αφεντικό του.
Ξεκινάµε τοποθετώντας γυάλινα στρογγυλά ντουλάπια µε καθρέφτες,
όπου βάζουµε µέσα φιρµάτες γατοτροφές, ξηρούς καρπούς, τσιπς,
κράκερς, φτιάχνοντας σερβίτσια σε σχήµα γάτας ή ζωγραφισµένα µε
γάτες. Σε µια βδοµάδα κιόλας έχουµε τελειώσει.
Τα επόµενα βήµατα είναι δύο.
Να βάλω το στοµάχι µου σε µια τάξη, αρχίζοντας δίαιτα, δηλαδή
τρώγοντας µία φορά τη µέρα, για να είµαι πιο ελκυστική µε τη νέα µου
στολή και ιδιότητα. Έπειτα, πρέπει να προσλάβω τέσσερις γατοκοπέλες
για σερβιτόρες, δύο γάτους για σερβιτόρους, άλλους δύο για µπράβοπορτιέρηδες κι ένα γάτο για ντιτζέι.
Κι αυτοί είναι:
Η ψιψί-Κική της κυρά-Αρετής, που φεύγει από το σπίτι για να ζήσει µια
πιο ξέφρενη ζωή, καθώς έχει µπουχτίσει µαζί της. Είναι ψηλή,
λεπτόκορµη, µε χνουδωτό πορτοκαλί τρίχωµα και κίτρινες ίριδες.
Η ψιψί-Ζωή του σαλονιού, η οποία θα φεύγει τα βράδια από τη
µονοκατοικία που µένει, θα δουλεύει στο µπαρ και το πρωί θα
επιστρέφει σπίτι. Είναι µικροκαµωµένη, λίγο παχουλή, µ’ ένα υπέροχο
µουτράκι µε στρογγυλά πράσινα µάτια και φουντωτή άσπρη γούνα.
Η ψιψί-Μαγκί, µια αδέσποτη αλήτισσα που µε χαρά δέχτηκε την
πρόσκλησή µου. Έχει αθλητικό σώµα και µακρύ απαλό µαύρο τρίχωµα,
µε βερικοκί ανταύγειες.
Η ψιψί-Λουλού έχει πάει µε όλους τους γάτους της πόλης και συνεχίζει
να ζει έτσι. Ζει σε µια γειτονιά, όπου όλοι την ταΐζουν. Με παρακάλεσε

να την προσλάβω. Έχει καµπύλες και µεταξένια κοντότριχη γούνα
χρώµατος κανελί µε χρυσαφιές ανταύγειες.
Ο ψιψί-Κοκό γκέι γάτος και ο ψιψί-Νικ. Καλοί φίλοι. Έµεναν σε ένα
συνεργείο αυτοκινήτων, ώσπου µια µέρα έφαγαν κλωτσιά από τον
ιδιοκτήτη. Ο ψιψί-Κοκό είναι µικρόσωµος µε γκριζογάλανη γούνα και
ασηµένια µύτη. Ο ψιψί-Νικ έχει µαλακό πιτσιλωτό τρίχωµα και είναι
λεπτός και ψηλός.
Ο ψιψί-Τοτό κοιµάται σε µία ντίσκο από όπου θα παίρνει τα σι-ντι. Έχει
µεσαίο µέγεθος, µε τρίχωµα κρεµ-ασηµί.
Ο ψιψί-Νεγκρό και ο ψιψί-Γκρι είναι τεράστιοι αρσενικοί γάτοι που
ζούσαν στο σταθµό του τρένου. Τα νεύρα τους έχουν γίνει κορδελάκια
από τα σφυρίγµατα των τρένων και δέχονται την πρότασή µου
ν΄αλλάξουν γειτονιά µε µεγάλη χαρά. Ο ψιψί-Γκρί έχει κοντότριχη γούνα
χρώµατος γκρί-µπεζ. Ο ψιψί-Νεγκρό είναι κατάµαυρος, µε πορτοκαλιά
µάτια και γυαλιστερό τρίχωµα.
Πριν ανοίξει το µπαρ, συγµεντρωνόµαστε για ν΄ αποφασίσουµε αν θα
δεχόµαστε ανθρώπους και σκύλους. Η προσέλευση των φίλων-γατών σε
αυτή την σύναξη είναι ανέλπιστα µεγάλη.Ύστερα από µικρές διαφωνίες,
συναποφασίζουµε να µη δεχόµαστε σκύλους, όσο ακίνδυνοι κι αν είναι,
κι από ανθρώπους µόνο τους ζωόφιλους. Φεύγοντας, όλες οι γάτες µε
συγχαίρουν για την γατίσια επιχείρηση που θα ζωντανέψει αρσενικά και
θηλυκά γατιά.

Είναι απόγευµα Σαββάτου. Το γατοπροσωπικό είναι πανέτοιµο για τα
εγκαίνια του νεοσύστατου Cat Bar.
Η πρόσκληση είναι αυστηρά µόνο για γάτες.
«Ηµέρα Σάββατο, 30 Μαρτίου, στις 9 το βράδυ, θα γίνουν τα εγκαίνια
του Cat Bar, που ανήκει σε όλες εσάς, τις αξιοθαύµαστες γατούλες.
Ψιµατς, ψιµουτς, σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά.»

Το στέκι µας είναι φωτισµένο µε σπινθηρίζουσες, πολύχρωµες λαµπίτσες
και στολισµένο µε ροζ κορδέλες, κόκκινα µπαλόνια, πορτοκαλί µπάλες.
Έχουµε παραγγείλει γατοτροφές πρώτης ποιότητας, που θα συνοδευτούν

µε γαλλική σαµπάνια την οποία έστειλε ένας Γάλλος γάτος, παντοτινός
µου φίλος.
Οι προσκεκληµένοι έρχονται ντυµένοι µε τα πιο trendy ρούχα της
γατίσιας κοινωνίας. Οι θηλυκές γατούλες φοράµε λαµέ, εξώπλατα,
στρετς, µακριά φορέµατα. Οι αρενικοί γάτοι έχουν ένα µαύρο
φιογκοκορδόνι στο λαιµό. Κάθε καλεσµένος φέρνει µία γατοκονσέρβα
φαγητού ή γατολιχουδιές ή ψαροκόκκαλα καλοδιατηρηµένα και
τυλιγµένα σε αλουµινόχαρτο µε φιογκάκι.
Τους καλωσορίζω µε λίγα λόγια.
– Αγαπηµένοι µου φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο καινούργιο µας
στέκι. Σας υπόσχοµαι να περνάµε συναρπαστικές βραδιές – και µε τη
βοήθειά σας, βέβαια. Από µέρους µου θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ.
Σας ευχαριστώ και ψιψιγειά σας.
Το γλέντι δεν αργεί να δυναµώσει. Οι ώρες περνούν φανταστικά,
συνταρακτικά. Η σαµπάνια ρέει στα ποτήρια, τα κουτιά των γατοτροφών
εκσφενδονίζονται από τη µια άκρη του χώρου στην άλλη, τα πιάνουµε,
τ’' ανοίγουµε και τρώµε χορεύοντας στο ρυθµό της σάµπα. ∆ε λείπουν τα
διάφορα πηγαδάκια µε ζωηρές ψιψικουβεντούλες.
– Αχ, πού αγόρασες αυτό το καταπληκτικό φόρεµα ψιψί-Λολί;
– Από τη µέρα που έλαβα την πρόσκληση για τα εγκαίνια, ξεφύλλισα
όλα τα περιοδικά µόδας της τρελοαφεντικίνας µου και διάλεξα αυτό το
σχέδιο. ∆εν είναι ωραίο; Μόνο που η γατοµοδίστρα το χρέωσε ακριβά.
Αλλά χαλάλι. Άξιζε.
– Γειά σου, ψιψί-Σπυρί. Πώς πάνε οι νυχτερινές περιπολίες στα σοκάκια
της πόλης; Βρίσκεις καλό πράγµα;
– Η λιτότητα και η χαµηλή ποιότητα κυριαρχούν στα σκουπίδια. Με την
ακρίβεια υποφέρουµε κι εµείς, µαζί µε τους ανθρώπους. ∆ε βαριέσαι.
– Έι, καλέ µου φίλε, ψιψί-Πιπί. Τι χαµπάρια;
– Μια χαρά. Έλα να σε κεράσω ένα ποτό.
– Γιατί όχι; Ας πιώ άλλο ένα. Είναι µια καταπληκτική βραδιά απόψε.
Το Cat Bar εδραιώθηκε.

Τις πρώτες βραδιές όλα λειτουργούν ικανοποιητικά. Το Cat Bar γίνεται
ολοένα και καλύτερο και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα φθάσει στο
ψηλότερο ποιοτικό επίπεδο, όπως πιστεύουµε. Οι bar cats είµαστε
εντυπωσιακές µπρος και πίσω από τη µπάρα, σερβίροντας µ’ ένα δικό
µας πρωτότυπο στυλ, όπως κάνουν επίσης κι οι αρσενικές γάτες. Οι
πορτιέρηδες δε φεύγουν από την είσοδο, παρά µόνο µπαίνουν εναλλάξ
µέσα για ένα ποτό ή για µια σύντοµη χιουµορίστικη κουβεντούλα, ενώ ο
γατο-ντιτζέι δε µας αφήνει στιγµή χωρίς µπαρίστικη µουσική
υπόκρουση.
Μέχρι στιγµής µόνο γάτες απαρτίζουν την πελατεία µας, γεγονός
καθόλου ευκαταφρόνητο, ένα βράδυ όµως έρχεται κι ο πρώτος µας
πελατάνθρωπος. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι αρχίζουµε να
προσελκύουµε «ανθρώπινο υλικό». Έτσι θ’ αναπτυχθεί µια
ουσιαστικότερη επαφή και φιλία µεταξύ µας. Στην αρχή οι
γατοπορτιέρηδες δίστασαν να του επιτρέψουν να µπει, όµως, έπειτα από
ένα ζωοφιλικό τεστ, του επετράπη η είσοδος. Η ψιψί-Ζωή του σερβίρει
ουίσκυ µε πάγο µε ντροπαλή τσαχπινιά κι έτσι ο πάγος σπάει.
Μετά την έλευση του πρώτου πελατανθρώπου άρχισαν να έρχονται κι
άλλοι άνθρωποι, που, όταν αποχωρούν από το χώρο µας έχουν ένα
χαµόγελο στο πρόσωπο. Η ικανοποίησή µας είναι µεγάλη, όταν
βλέπουµε τους πελάτες µας ευχαριστηµένους και ιδιαίτερα τους
πελατανθρώπους.
Ο ψιψί-Τοτό παίζει όλα τα είδη της µουσικής και αρέσει. Η ψιψί-Λουλού
χορεύει µαζί µε τον ψιψί-Κοκό. Η ψιψί-Μαγκί λικνίζεται κι αυτή
µπροστά στο µπαρ, ενώ η ψιψί-Κική και η ψιψί-Ζωή ανεβαίνουν στην
µπάρα και χορεύουν τρελά.
Η γατοζωή κυλά θαυµάσια.

Κάποιες φορές, ευτυχώς, έρχονται απρόπτα, ευχάριστα γεγονότα στην
ζωή, όπως τα γατοανθρώπινα ερωτικά κλικ, που µεταµορφώνουν µαγικά
τους εµπλεκόµενους.
Πρώτο ερωτικό συµβάν, ο κεραυνοβόλος έρωτας της ψιψί-Λουλού µε
έναν πελατάνθρωπο, που από τότε έχει γίνει συχνός θαµώνας του
µαγαζιού. Είναι ένας γοητευτικός νέος άντρας, µετρίου αναστήµατος,
µοντέρνα ντυµένος. Τα κύµατα της αγάπης του µεταµορφώνουν την

ψιψί-Λουλού σε ελκυστική γατογυναίκα, όποτε βρίσκονται µαζί έξω από
το µπαρ.
– Καλησπέρα, ζουπηχτούλα µου.
– Γειά σου, έρωτά µου.
–Τι ώρα τελειώνεις να φύγουµε;
Ρουφηχτά φιλάκια. Αστράκια.
–Έρχοµαι σε λίγο, µωρό µου. Να σερβίρω έναν τελευταίο γατο-πελάτη
και το σκάµε.
– ∆εν πιστεύω να γλυκοκοιτάζεις κάποιον πελάτη.
– Ε, «ζηλιαρόγατε», τον καθησυχάζει. Μα µόνο εσένα έχω στη ζωή µου.
Όταν τριγυρνούν στους δρόµους της νυχτωµένης πόλης αγκαλιασµένοι
πάνω στην µηχανή του, τραγουδούν δυνατά:
“A man has loved a cat
A cat has loved a man
Everything is all right
What a strange thing.”
∆εύτερο ερωτικό συµβάν είναι αυτό της ψιψί-Μαγκί µε έναν πανύψηλο
άντρα, µεσαίας ηλικίας. Η µπαργάτα παίρνει µορφή αγριογατογυναίκας,
όταν είναι µαζί στα λουσάτα ξενοδοχεία της πόλης και κάνουν τρελό
έρωτα. Ένας παθιασµένος έρωτας έχει γεννηθεί.
Και το τρίτο ερωτικό συµβάν έρχεται µε πρωταγωνίστρια την πρώην
αφεντικίνα µου που δίνει το παρόν κάθε βράδυ στο Cat Bar. Ο έρωτάς
της είναι πλέον φανερός. Η δύναµη της αγάπης του ψιψί-Νικ και το
γατοπεριβάλλον του µαγαζιού τη µεταµορφώνουν σε µια αιλουροειδή
γυναίκα, που χορεύει, πίνει, κουβεντιάζει, ερωτοτροπεί.
– Καλησπέρα σε όλους σας.
Και τρέχει να πέσει στην αγκαλιά του ψιψί-Νικ.
Κι εκείνος γεµάτος χαρά, την αρπάζει ψιθυρίζοντάς της.
– Γειά σου, χαριτωµένη µου γατούλα.

∆υστυχώς, όµως, έρχονται και οι απρόσµενες, άσχηµες καταστάσεις από
’κει που δεν το περιµένεις.
Όπως ένα βροχερό βράδυ, όταν εµφανίστηκε η πρώτη από τις διάφορες
µαφίες της γειτονιάς και των κοντινών περιοχών. Στην αρχή ήταν µόνο η
γατοµαφία. Οι αγριόγατες άρχισαν να περιφέρονται στους δρόµους γύρω
από το µπαρ ενώ σιγά-σιγά οι εµφανίσεις τους όλο και πυκνώνουν. ∆ε

µας έχουν πειράξει µέχρι στιγµής, αλλά το περιµένουµε κι είµαστε
σίγουροι ότι θα θελήσουν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους.
Από τη µεριά τους, τα περιστέρια κάλεσαν τη δική τους περιστεροµαφία
για προστασία. Φοβούνται να κυκλοφορήσουν, επειδή έχουν
συγκεντρωθεί πολλοί γάτοι στην περιοχή εξαιτίας του µπαρ. Η απαίτησή
τους είναι να µπει λουκέτο στο µαγαζί.
Τρίτη εµφανίστηκε η ποντικοµαφία, αργοπορηµένη κάπως, γιατί, όπως
καταλάβαµε, η απόφαση να δράσουν δε βγήκε οµόφωνα στη συνέλευσή
τους και δικαιολογηµένα, γιατί φοβούνται περισσότερο από όλους.
∆εν άργησε να σκάσει µύτη και η ανθρωποµαφία, η οποία είναι ανήσυχη
για την εξάπλωση κι άλλων γατοµπάρ στην περιοχή. Οι άνθρωποι
φοβούνται µήπως η πόλη γίνει µία γατούπολη.
∆εν τα είχαµε προβλέψει όλα αυτά, γι αυτό αναγκάζοµαι να
συγκεντρώσω τα πιο τακτικά µέλη του µπαρ για να συζητήσουµε τα
τρέχοντα δυσάρεστα συµβάντα, ώστε να πάρουµε µια θέση. Τελικά όλοι
συµφωνούµε το πρώτο βήµα να είναι διπλωµατικό, για ν’ αποφύγουµε
εµπόλεµες καταστάσεις.
Έτσι, όταν ένα βράδυ εµφανίζονται τρεις γατοµαφιόζες µπροστά στο Cat
Bar, βγαίνω έξω στην πόρτα να τις συναντήσω.
– Ψιψί-γάτες, γειά σας, περάστε να πάρετε ένα ποτό, κερνάει το µαγαζί.
– Ψιψί-Νιόβη δε θέλουµε να µπούµε µέσα, γιατί µας πήρες τη δουλειά.
– Ποιά δουλειά σας πήρα, δεν καταλαβαίνω.
– Εµείς θέλαµε να νοικιάσουµε αυτό το µαγαζί.
– ∆εν το ήξερα. Ο ιδιοκτήτης δε µου ανέφερε κάτι τέτοιο.
–Ποιός ξέρει τι θα του είπες, για να το πάρεις από µας.
– Ειλικρινά, δε σας καταλαβαίνω. ∆εν του είπα κάτι για σας, γιατί
απλούστατα δε γνώριζα. Ελάτε µέσα να τα συζητήσουµε. Γιατί
στεκόµαστε εδώ έξω;
– Εντάξει θάρθουµε, αλλά για λίγο, µη µας δουν οι δικοί µας.
Η ψιψικουβέντα συνεχίζεται στο µπαρ µε ποτό και γατοτροφές. Όµως
καµία συµφωνία δεν επιτυγχάνεται. Οι αγριόγατες φεύγουν
αποφασισµένες να συνεχίσουν να διεκδικούν και ν’ απαιτούν.
Η επόµενη διπλωµατική προσπάθεια εστιάζεται στην περιστεροµαφία
και την ποντικοµαφία. Προσκαλώ τους περιστεραρχηγούς. Κανένα
αποτέλεσµα και µ’ αυτούς. Εµµένουν στις θέσεις τους γιατί φοβούνται
πολύ, όπως µου είπαν, την εξολόθρευσή τους από τους γάτους. Την ίδια

απάντηση πήρα κι από τους ποντικούς, που είναι κι αυτοί ανένδοτοι.
Όλοι ζητούν το κλείσιµο του µπαρ.
«Ωιµέ, είµαι µια απογοητευµένη, επιτυχηµένη γάτα-επιχειρηµατίας.»
Έπειτα απ’ όλα αυτά, η τελευταία µου ελπίδα είναι η ανθρωποµαφία.
Ευτυχώς, οι άντρες της νύχτας συζητούν µαζί µου ήρεµα και µε
καθησυχάζουν ότι θα προσπαθήσουν να βρουν µια λύση και ότι δεν
επιθυµούν δυσάρεστες καταστάσεις.

Αν και οι διπλωµατικές µας προσπάθειες είναι τεράστιες, εντούτοις ένας
εµφύλιος πόλεµος ξεσπά. Τα αντίπαλα στρατόπεδα είναι δύο: εµείς οι
bar cats µε τους ανθρωποµαφιόζους και η γατοµαφία µε την
περιστεροµαφία και την ποντικοµαφία.
Οι οδοµαχίες γίνονται κυρίως τα βράδια. Μόλις οι µπράβο-πορτιέρηδες
βλέπουν τον εχθρό να πλησιάζει, µας ειδοποιούν και τότε µαζευόµαστε
για να τον αντιµετωπίσουµε. Σκηνές µικροσυµπλοκών εκτυλίσσονται
στους δρόµους. Σµήνη περιστεριών µας βοµβαρδίζουν από αέρος,
πετώντας πέτρες στα κεφάλια µας, ενώ οι αγριόγατες χρησιµοποιούν
µικρά όπλα, νικώντας αρκετές φορές µε την καταπληκτική ευλυγισία, τα
υπερκοφτερά νύχια και τους αιχµηρούς τους κυνόδοντες. Όσο για τα
ποντίκια, τρέχουν γρήγορα από τη µια µεριά στην άλλη ανάµεσα στα
πόδια µας, προσπαθώντας να βάλουν τρικλοποδιές, ώστε να πέσουµε
κάτω.

Αυτές είναι οι πολεµικές συµπλοκές που αµαυρώνουν το έργο µας και τη
γατογειτονιά. Όµως, παρά τις δυσκολίες, το Cat Bar λειτουργεί κανονικά
και µάλιστα µε επιτυχία.
Τελευταίο επίτευγµά µας είναι η διοργάνωση µιας mini συναυλίας στο
µαγαζί µε το διάσηµο αµερικάνικο συγκρότηµα Lone Cats, που ήρθαν να
τραγουδήσουν χωρίς αµοιβή, ειδικά για µας, συνοδευόµενοι από το
µάνατζέρ τους.
Η συναυλιακή βραδιά είναι αξιοθαύµαστη. Το µαγαζί και τα πεζοδρόµια
γεµίζουν ασφυκτικά από γάτες κι ιδιαίτερα από νεαρές γάτες, φαν του
συγκροτήµατος.

“Ηello, hello baby-cat. I love you so much.”
Κι όλοι µαζί παραληρούµε επαναλαµβάνοντας:
“Ηello, hello baby-cat. I love you so much.”
Οµολογουµένως είναι ένα πρωτότυπο µουσικό πανδαιµόνιο που
συνοδεύεται από µεγάλες δόσεις νιαουρισµάτων. Είναι η πιο τρανταχτή
εκδήλωση των τελευταίων δέκα ετών στα γατίσια χρονικά.
Καθόλη τη διάρκεια του ρεσιτάλ, οι αγριόγατες είναι ανεβασµένες πάνω
στα κλαδιά των δέντρων από όπου µας παρακολουθούν ζηλόφθονα, µε
µάτια να λαµπυρίζουν µέσα στο σκοτάδι σαν πυγολαµπίδες. Τα
περιστέρια έχουν κουρνιάσει στα µπαλκόνια των πολυκατοικιών και
κοιτάζουν όλη αυτή τη λαµπρή εκδήλωση µε µεγάλη περιέργεια,
πετώντας που και που από πάνω µας κι εκσφενδονίζοντας τις
κουτσουλιές τους, ενώ τα ποντίκια µπαινοβγαίνουν από τις τρύπες,
τρέχοντας ανάµεσα στους ακροατές προξενώντας µικρή αναστάτωση.
Όλα αυτά δεν ανατρέπουν τίποτα. Η συναυλία στεφανώνεται µε
επιτυχία.

Όλα µπορούν να συµβούν σε αυτό τον κόσµο, όπως εγώ, η ψιψί-Νιόβη,
να ερωτευτώ τον αρχηγό των ανθρωποµαφιόζων. Κάποιοι πιστεύουν ότι
συνδέθηκα µαζί του για να έχω προστασία. Όµως δεν είναι αλήθεια. Τον
έχω ερωτευτεί. Μέσα σε έναν πόλεµο, µια αγάπη φούντωσε.
Όποτε εκείνος µπαίνει στο Cat Bar σκιρτάει η καρδούλα µου και τρέχω
να τον σερβίρω.
– Γεια χαρά, µικρή µου Αφροδίτη. Φέρε µου µια τεκίλα ωραία
σερβιρισµένη, σαν κι εσένα.
Κι εγώ αναρωτιέµαι, γιατί µε προσφωνεί έτσι. Ρωτώ την αφεντικίνα µου,
η οποία µου εξηγεί τι ήταν η Αφροδίτη, δηλαδή, ότι ήταν µια ωραία θεά
της αρχαιότητας.
«Πω-πω είµαι µια Αφροδίτη-γάτα θεά. Για φαντάσου ψιψί-Σαµάνθα.»
µονολογώ.
Ένα βράδυ ο αγαπηµένος µου µου φέρνει ένα ωραίο δώρο. Μεγάλη
έκπληξη για µένα όταν ανοίγω το κουτί και βλέπω ένα περιλαίµιο-κολιέ
µε µια πράσινη λαµπερή πέτρα επάνω.
– Αγάπη µου, τι όµορφο που είναι, σ΄ευχαριστώ.
–Ταιριάζει µε τα µάτια σου, γατούλα µου.
–Πάω να το δείξω στις φίλες µου.

–Καλά, στάσου να στο φορέσω πρώτα.
Το βάζει στο λαιµό µου. Τρέχω στις φίλες µου και στέκοµαι µπροστά
τους.
– Ω ψιψί-Νιόβη, είναι θαυµάσιο.
– Ω ψιψί-Νιόβη, είναι υπέροχο.

Ο λατρεµένος µου προτείνει να σκεφτούµε ένα σχέδιο εξόντωσης των
αντιπάλων, για να πάψει πια ο πόλεµος, γιατί σε λίγο καιρό θ’ αρχίσει να
έχει σοβαρές επιπτώσεις στο Cat Bar. Συµφωνώ.
Οι µέρες όµως περνούν κι ιδέες εξολόθρευσης δεν κατεβάζει η κούτρα
µας. Οι αψιµαχίες, οι µικροσυµπλοκές στους δρόµους και η µικρο-βία
συνεχίζονται. Εκτός αυτών λαµβάνουµε κι απειλητικά µηνύµατα στα
κινητά µας, αλλά κρατάµε την ψυχραιµία µας – όσο είναι εφικτό κάτι
τέτοιο. Γιατί δουλειά, ξενύχτι, χορός, ποτό, πόλεµος, όλ’ αυτά µαζί,
σύντοµα θα µας κάνουν να καταρρεύσουµε.
– Τι λες ψιψί-Σαµάνθα, να βάλουµε έναν ντετέκτιβ να τους
παρακολουθεί;
– Ποιόν άνθρωπο να βάλουµε;
– Όχι άνθρωπο, αλλά γάτα.
– Γάτα; Και ποιά γάτα;
– Την τυφλή γάτα της κυράπου είναι η µόνη που δεν έχει πατήσει
το πόδι της εδώ. Ειδικά αυτή, δεν πρόκειται να την υποψιαστούν.
– Μα αφού δε βλέπει. Πώς θα τα καταφέρει;
– ∆ε βλέπει, αλλά ακούει κι οσφραίνεται.
– Χµ. ∆εν είναι κι άσχηµη η ιδέα σου.
– Λοιπόν τρέξε να τη βρεις και να της το προτείνεις. Πες της ότι θα
τρώει τις καλύτερες γατοτροφές µε το καλύτερο ποτό και τονισέ της να
µην έρθει ποτέ στο Cat Bar.
– Οκέι, χρυσέ µου.
Πράγµατι, η τυφλή γατούλα δέχεται πρόθυµα να βοηθήσει χωρίς κανένα
αντάλλαγµα και χάρηκε πολύ που θα προσφέρει επιτέλους κάτι κι αυτή,
αφού τόσο καιρό δεν την έκαναν παρέα, επειδή δε βλέπει.
Καταφέρνει να εισχωρήσει στη µαφιόζικη γατοπαρέα, η οποία όχι απλώς
τη υποδέχεται καλά, αλλά την προστατεύει κιόλας, λόγω της αναπηρίας
της.

– Έλα ψιψί-Ματί µαζί µας κι άσε τις µπαργάτες.
– Είµαι µαζί σας αγριόγατες. Εσείς είστε πραγµατικές φίλες µου.
Κάθε µέρα, πριν επιστρέψει στην κυρά, συναντιέται κρυφά µ’
εµένα και τον αρχιµαφιόζο µου, και µας δίνει αναφορά.
Παρόλα αυτά η γατοµαφία είναι ανίκητη.

Ένα βράδυ όµως, εντελώς απροσδόκητα, ο πιο πονηρός από τους
αγριόγατους την παρακολουθεί. Μάλλον κάτι ύποπτο µυρίστηκε.
Παραδόξως, η καηµένη η ψιψί-Ματί δεν αντιλαµβάνεται αυτή την
παρακολούθηση, ευτυχώς όµως εµείς την παίρνουµε είδηση.
Όπως στεκόµαστε στο κρυφό σηµείο της συνάντησής µας, περιµένοντάς
την, διακρίνουµε σκιά γάτας σε µια γωνία, σε µικρή απόσταστη από την
ψιψί-Ματί και πριν µας πλησιάσει η γατούλα-ντέντεκτιβ, κρυβόµαστε.
Εκείνη ψάχνει κι αφού δε µας βρίσκει, στέκεται δίπλα σ’ ένα δέντρο και
µας περιµένει. Εµείς βέβαια δεν εµφανιζόµαστε και περιµένουµε να
δούµε τις επόµενες κινήσεις του αγριόγατου, γιατί είναι σίγουρο πως ο
αντίπαλός µας είναι εκεί πέρα. Περνούν είκοσι λεπτά αγωνίας χωρίς να
εµφανισθεί γάτα. Κάποια στιγµή αναχωρούµε κι εµείς, χωρίς να
µπορέσουµε να ενηµερώσουµε την ψιψί-Ματί γι αυτό που είδαµε. Κι
έτσι ούτε γάτα, ούτε ζηµιά.
Ύστερα από µια τέτοια νύχτα, η ψιψί-Ματί δεν ξαναπηγαίνει στις
αγριόγατες φοβούµενη για τη ζωή της, µην την ανακαλύψουν.

Σήµερα είναι τα γενέθλια του ψιψί-Τοτό και οργανώνουµε ένα πάρτιέκπληξη. Παραγγείλαµε µία τεράστια τούρτα σε σχήµα ψαριού
αποτελούµενη από ψαροκόκκαλα πασπαλισµένα µε µαγιονέζα, και το
βράδυ µε την άφιξη του ψιψί-Τοτό στο Cat Bar, όλοι µαζί του ευχόµαστε
δυνατά:
– Ηappy birthday ψιψι-Τοτό. Για πάντα ευτυχισµένος.
Κι ο Τοτό σβήνει τα κεράκια κατενθουσιασµένος.
Αργότερα, η τούρτα περιφέρεται σε όλο το Cat Bar και µοιράζεται στους
θαµώνες, ενώ ο ψιψί-Τοτό βάζει την πιο ωραία µουσική και µας
απογειώνει. Ακολουθεί τρελός χορός, από ροκ εν ρολ µέχρι τσιφτετέλι.

Μαζί µ’ εµάς γιορτάζουν κι οι ανθρωποµαφιόζοι. Ο γλυκός µου χορεύει
ξέφρενα µαζί µου κι ανεβαίνουµε στο πιο ψηλό επίπεδο ευφορίας, χαράς,
διασκέδασης και τρέλας, όχι µόνο εµείς οι δύο, αλλά και όλοι οι
πελάτες, φίλοι και γνωστοί του µπαρ.
Η περιστεροµαφία, η γατοµαφία και η ποντικοµαφία περιφέρονται έξω
από το µαγαζί ρίχνοντας κλεφτές µατιές µε ζήλεια.Τι κουτοί που είναι.
Θα µπορούσαµε να ήµασταν όλοι µαζί και να γιορτάζαµε
συµφιλιωµένοι. Τι κρίµα.
Είναι άνοιξη.
Η µέρα µεγαλώνει και
µέρα µε τη µέρα οι συµπλοκές λιγοστεύουν και
µέρα µε τη µέρα ο εµφύλιος καταλαγιάζει και
έρχεται ηµέρα που ο εχθρός µας καταλαβαίνει το λάθος του κι έτσι,
µια µέρα τα ποντίκια έρχονται στο µπαρ για συµφιλίωση,
µια άλλη µέρα τα περιστέρια και
αργότερα, προς µεγάλη µας έκπληξη, οι αγριόγατες.
Τώρα το Cat Bar είναι για όλους. Είναι το στέκι των οικόσιτων γατών,
των αγριόγατων, των περιστεριών, των ποντικών και των ανθρώπων.
Πέντε διαφορετικά «είδη» ενωµένα.
Έγινε όµως µια συµφωνία µεταξύ µας.
Οι αγριόγατες να προσέχουν πώς χρησιµοποιούν τα κοφτερά τους
δόντια.
Τα περιστέρια να µη ρίχνουν κουτσουλιές όταν πετούν µέσα στο µπαρ.
Τα ποντίκια να µην τρέχουν ανάµεσα στα πόδια µας και µας ενοχλούν.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αγαπηµένοι µου σινεφίλ, εδώ τελειώνει
ευχάριστα µια γατοϊστορία κι ελπίζω να µείνει στο µυαλουδάκι σας για
αρκετό καιρό.
Λέτε να ήρθε ο αιώνας της γάτας;

