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῾Ο ἀποκλεισμός

“Σήκω!”, τοῦ φωνάζω γιά τρίτη φορά. “Θά χάσουμε τό τραῖνο,
δέν ἀκοῦς; Ξύπνα ἐπιτέλους!”.
Τότε (ἐνῶ μέχρι νά ὑψώσω τή φωνή ὁ φίλος μου παρέμενε
ἀπαθής) νά τον πού πετάγεται ἀπό τά σκεπάσματα, χωρίς ἐν
τούτοις νά σηκωθεῖ ἀπό τό κρεβάτι, καί μέ τή μπαγιάτικη, πρωινή
φωνή του, γουρλώνοντας ταυτόχρονα τά μάτια πρός τό
παράθυρο:
“Τί εἶναι αὐτά; », μουγκρίζει. «Δέν καταλαβαίνω. Γιά στάσου· πῶς
ἔγινε; Ἀκόμα στέκονται ὄρθια;”.
Εἶναι ἱδρωμένος σάν νά βγαίνει ἀπό ἐφιάλτη.
“Σύνελθε καί μάλιστα γρήγορα”, τοῦ λέω. Τό τραῖνο φεύγει σέ
μισή ὥρα. Κατέβασα τίς βαλίτσες. Τρέχα νά ρίξεις νερό στά
μοῦτρα σου”.
“ Δέν εἴμαστε καλά. Ξέρεις τί λές; Νερό! Τί τό ᾿θελα νά ξυπνήσω!
Κι ἐσύ τί κάνεις ἐκεῖ; Καί, πρῶτα πρῶτα, ποῦ πατᾶς; Τό κρεβάτι
ποῦ ἀκουμπάει; Μήν κουνιέσαι καθόλου. Κάτι κακό θά μᾶς βρεῖ”.
“ Τί κακό θά μᾶς βρεῖ; ᾿Ηρέμησε. Μετακινοῦμαι καί δέν πατάω πιά
στό χαλί, ἀφοῦ σέ ἐνοχλεῖ τόσο”. Καί, ἀνοίγοντας τό διασκελισμό
μου, ὑπό τόν ἦχο ἑνός τριγμοῦ, μετατοπίζομαι, σπεύδοντας
μάλιστα ἀμέσως νά τόν καθησυχάσω: “Μήν νομίζεις· εἶχα
καθαρίσει τά παπούτσια μου πρίν μπῶ. Τά σκούπισα στήν
πατσαβούρα, ἔξω ἀπό τήν πόρτα”.
“Μά τί λές;”. Τινάζεται στήν κάτω ἀριστερή γωνία τοῦ κρεβατιοῦ
σά νά τόν χτύπησε ἠλεκτρικό ρεῦμα. “Παλάβωσες;”. Καί
σκύβοντας πρός τό πάτωμα· “τό πρόβλημα δέν εἶναι βεβαίως στό
χαλί”, προσθέτει, “μά στό ἴδιο τό πάτωμα”.

“Τί;”.
“Στό ἴδιο τό ἀναθεματισμένο πάτωμα. Τόση ἐντύπωση σοῦ κάνει;
Ἔσφαλα, ἔκανα ὀλέθριο λάθος, γιά νά μήν πῶ ὅτι ἔκανα τρέλα
κανονική. Πῶς μοῦ μπῆκε ἡ ἰδέα νά ἀγοράσω διαμέρισμα στόν
πέμπτο ὄροφο, σέ τόσο ἐπισφαλές κτίσμα; Στά θεμέλια οἱ πέτρες
ἔχουν ἀρρωστήσει. Μαδᾶνε σάν χαλβάς τοῦ μπακάλη. Μιά ματιά
στό ὑπόγειο ἀρκεῖ γιά νά σοῦ κοποῦν τά πόδια. Τά ξύλινα δοκάρια
τά τρώει τό σαράκι. Οἱ τοῖχοι -σά σφουγγάρια- ξερνᾶνε συνέχεια
ὑγρασία. Καί τέλος τό πάτωμα -ἐδῶ θέλω νά φθάσω- βρίσκεται σέ
τέτοιο χάλι πού, μέσα ἀπό τίς ρωγμές τῶν σανιδιῶν, βλέπει κανείς
τούς γείτονες. Μέ λίγη προσπάθεια μπορεῖς νά δεῖς ἀπό τή θέση
σου τόν κύριο μέ τή ρόμπα πού πίνει τόν καφέ του ἀπό κάτω. Τά
μαυρισμένα σανίδια τρίζουν σέ κάθε βῆμα σάν νά περνάει
ἁμαξοστοιχία. Μή μοῦ μιλᾶς λοιπόν γιά ἀναχωρήσεις. Δέν τό
κουνᾶμε ἀπό ‘δῶ. Διότι, ποιός ἐγγυᾶται ὅτι μέ τήν παραμικρή
κίνηση, δέν θά βουλιάξει τό κρεβάτι μαζί μέ τό πάτωμα γιά νά
βρεθῶ -ζωντανός ἄραγε ἤ νεκρός;- σέ κανέναν ἀπό τούς
παρακάτω ὀρόφους;”
Αὐτό δέν τό εἶχα προβλέψει. Νόμιζα πώς εἶχα ὀργανώσει τό ταξίδι
ὅπως ἔπρεπε, ἀλλά νά πού διαψεύδομαι.
“Φίλε μου”, δοκιμάζω πιό ἤρεμα, “σήκω σέ παρακαλῶ. Τά
μπαγκάζια σου τά φόρτωσα. ’Ανεβοκατέβηκα τρεῖς φορές τή
σκάλα χωρίς πρόβλημα. Κι ὄχι μόνον αὐτό. ῎Εχω παρατήσει τό
αὐτοκίνητο, ξεκλείδωτο, στή μέση τοῦ δρόμου. Πρέπει νά
σηκωθεῖς. Πάρε βαθιά ἀνάσα καί χαλάρωσε. ῞Οταν ἐπιστρέψουμε
ρυθμίζεις τό ζήτημα τοῦ σπιτιοῦ μέ τόν καλύτερο τρόπο. Θά σοῦ
βρῶ ἐγώ, ἄν χρειαστεῖ, δικηγόρο, νά προσβάλει τό πωλητήριο
συμβόλαιο. Σέ βεβαιώνω ὅμως ὅτι τά πράγματα δέν εἶναι τόσο
τραγικά ὅσο σοῦ φαίνονται. Τό κτίσμα ἀσφαλῶς εἶναι παλιό ἀλλά
διατηρεῖται, κατά τή γνώμη μου, ἀρκετά καλά. ῎Αν χρειαστεῖ θά

ἀπαιτήσουμε στατική ἐνίσχυση τοῦ ὑπάρχοντος μέ ἐμφυτεύσεις
τσιμεντένιων ὑποστηλωμάτων ἤ μέ ἐκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Θά
σοῦ συστήσω τόν καλύτερο μηχανικό. Πρέπει τώρα νά ντυθεῖς,
δέν χωράει ἄλλη καθυστέρηση. Εἰδεμή, τό ταξίδι ξέχασέ το”.
᾿Ενῶ τοῦ μιλάω ἔχει χώσει τό κεφάλι του ἀνάμεσα στά γόνατα.
“Εἴμαστε χαμένοι. Τό σπίτι πέφτει”.
“Ἔ, τί νά πῶ τότε;”, παίρνω κι ἐγώ πάλι φόρα ἀλλάζοντας
ἐπιχείρημα. “῞Ενας λόγος παραπάνω νά ἐξαφανιστοῦμε. Ἐάν
ὑποθέσουμε ὅτι πέφτει, χίλιες φορές καλύτερα νά εἴμαστε ἔξω
παρά μέσα. Καλύτερα ἄστεγοι παρά νεκροί”.
“ Δέν μέ προσέχεις καθόλου πού μιλάω. Βιάζεσαι. Κι ἀπορῶ
βέβαια μέ τήν ἐλαφρότητα πού κρίνεις. Ποιός λέει ὅτι ἄν
διαταράξουμε τήν ἰσορροπία, ἄν μετακινηθοῦμε ἀπερίσκεπτα, δέν
θά προκαλέσουμε τήν τύχη μας; Κάθε μικροκίνηση μπορεῖ νά γίνει
αἰτία καταρρεύσεως τοῦ οἰκοδομήματος. Δέν κερδίζουμε τίποτε μέ
βιασύνες”.
“Ἄκουσέ με προσεκτικά: ἡ κατάσταση δέν εἶναι μαύρη. ῎Ας μήν
ὑπερβάλουμε. Δέν θά ἀντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα.
῾Ησύχασε λοιπόν”, τοῦ λέω γιά νά τόν καλοπιάσω. “Βγάλε ἀργά
τίς πιτζάμες σου. Κι ἐγώ -νά!- σοῦ φέρνω, χωρίς βιαστικές
κινήσεις, τή φανέλα καί τό παντελόνι”.
᾿Αλλά τήν ἴδια ἐκείνη στιγμή πού νομίζω ὅτι ἀρχίζω νά τόν
καλμάρω, τήν ὥρα πού ἐπιχειρῶ ἕνα νέο βῆμα πρός τή ντουλάπα
-χράπς-, τό σάπιο σανίδι ὑποχωρεῖ καί τό ἀριστερό μου πόδι
βυθίζεται στό πάτωμα.
“῎Ωχ!”
Τραντάζομαι, προσπαθῶ νά ἀναδυθῶ σπρώχνοντας τό δεξί πόδι
στό διπλανό σανίδι, ἀλλά ξαφνικά σπάζει κι αὐτό, καί βρίσκομαι
μετέωρος· ὁ μισός ἐδῶ κι ὁ ἄλλος μισός κάτω.
“Τί γρουσουζιά”, ψιθυρίζω. “᾿Απίστευτο”. Καί προσπαθῶ,

σφίγγοντας τήν κοιλιά, νά ἀνεβάσω, ἕνα ἕνα, τά πόδια μου ἐπάνω.
“Σοῦ τό εἶπα”, λέει ψυχρά ἐκεῖνος.
“Δῶσε μου τό χέρι. Βόηθα”.
᾿Αλλά ἐκεῖνος δέν ἀπαντᾶ· παραμένει ἀκίνητος.
Καταφέρνω μονάχος νά ἀπεμπλέξω τό ἕνα πόδι κι ὕστερα τό
ἄλλο.
Πῶς δέν τό πρόσεξα; Τά σανίδια εἶναι σέ ἄθλιο κατάντημα. Μέ
προσοχή ἕρπω μέχρι τό κρεβάτι, ἀνεβαίνω ἐπάνω καί κάθομαι
δίπλα του. ᾿Από τήν τρύπα πού ἄνοιξα, φαίνεται τώρα ὁλοκάθαρα
ὁ κύριος στό σαλόνι ἀπό κάτω. Κοιτάζει πρός τό μέρος μας. Τό
τραπέζι του εἶναι λερωμένο ἀπό τούς σοβάδες πού γκρέμισα μέ
τήν πτώση μου.
“Μείνετε ἀκίνητοι”, μᾶς λέει. “᾿Εγώ κάθομαι ἔτσι ἀπό χθές. Μιά
ἀνάσα καί τό σπίτι κατέρρευσε”.

