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Β ρέχει εδώ και μήνες. το νερό έχει καλύψει σχε-
δόν τα πάντα με τον υπομονετικό ρυθμό του. 
σαν μπάσο συνοδεύει κάθε κίνηση αφήνοντας 

τα υπόλοιπα έγχορδα να σιωπούν από δέος. Κι έτσι 
απέλπιδες οι κινήσεις επιβραδύνονται.

Σε μια διαρκή μετανάστευση οι επιζώντες που έφτασαν 
στα βουνά βουλιάζουν στη λάσπη. Αυτός είχε καταλάβει 
μαζί με άλλους το ρετιρέ ενός ουρανοξύστη, μόνο που 
οι υπόλοιποι έφευγαν όσο λιγόστευαν οι ελπίδες τους για 
ξαστεριά. Εκείνος επέμενε ώσπου άφησε και τον τελευ
ταίο να τον εγκαταλείψει. Ήταν ένας νεαρός με ξανθά 
μαλλιά. Παρακαλούσε να τον ακολουθήσει για να μην 
ταξιδέψει μόνος, αλλά αυτός αρνήθηκε. Θα στεγνώσει 
ο ουρανός, του έλεγε. Δεν υπάρχει λόγος ν’ ανέβεις στα 
βουνά. Μα ο μικρός δεν άντεχε την αναμονή·κυρίως, ό
μως, δεν άντεχε τους αποχωρισμούς κι έτσι έφυγε γρή
γορα μέσα σ’ ένα αναποδογυρισμένο γραφείο.

Έμεινε μόνος να συγχέει το έξω γκρίζο με το μέσα.

Η υγρασία δε φεύγει από πάνω του ποτέ. Ξύπνησε από 
εφιάλτη πως είχε μουλιάσει ολόκληρος, πως το δέρμα 
του είχε συρρικνωθεί σε μία ρυτίδα και χιλιάδες διψα
σμένα φίδια τον πολιορκούσαν για να τον ρουφήξουν. 
Πετάχτηκε όρθιος. Διαπίστωσε πως έμπαιναν στάλες 
απ’ το σπασμένο τζάμι. Είχε αλλάξει η φορά της βρο
χής. Μαζεύτηκε πιο μέσα κι αναρωτήθηκε μήπως τα δι
ψασμένα φίδια ήταν ο ίδιος.

Πριν από εφτά μέρες, χωρίς να είναι εύκολος ο υπο
λογισμός του χρόνου σ’ αυτή τη μονοτονία, καταπιά
στηκε να σχεδιάσει ένα αερόστατο. Δεν είχε ιδέα αν πε
τούν τα αερόστατα με τη βροχή, αλλά δεν έχανε τίποτα 
να δοκιμάσει. Αποφάσισε πως θα κάνει το γύρο του κό
σμου, θα καταλήξει σε κάποιο βραχώδες όρος, θα σω
θεί απ’ τη λάσπη. Κι εκεί στη βροχερή κορφή θα περά
σει τη ζωή του αγναντεύοντας.

Μ’ αυτή την πρόκα συμπληρώνει όλα τα υλικά που χρει
άζεται. Τώρα κοιτά τις στοίβες με τα ξεχωρισμένα αντικεί
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Με το χαρτοκόπτη ξεφλουδίζει την επιφάνεια του ξύλου γύρω απ’ την τελευταία πρόκα κι ύστερα, 
με επιμέλεια τεχνίτη, τυλίγει γύρω της δυο σύρματα και τραβά. Οι περισσότερες λυγίζουν στη 
διαδικασία, όμως αυτή βγαίνει ευθεία ελευθερώνοντας τις σανίδες που σωριάζονται στο πάτωμα. 
Κουρνιάζει τον πονεμένο του αντίχειρα στο στόμα και μένει λίγο έτσι, σα βρέφος, να κοιτά την 
καταστροφή που δημιούργησε. Γεμάτος ο όροφος ξεκοιλιασμένες πολυθρόνες, εξαρθρωμένους 
βραχίονες, σαραβαλιασμένα έπιπλα. Ώς εκεί επιτρέπει στο βλέμμα του να φτάσει. Πιο πέρα δεν 
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μενα και προσπαθεί ν’ αποφασίσει. Συνταιριάζει 
τα κομμάτια των υφασμάτων. Σκούρα τα πε
ρισσότερα με υφή σκληρή. Παρατηρεί τις γω
νίες να βρει το ταίρι τους στο παζλ. Το συρρα
πτικό μεταμορφώνεται σε κλωστή και βελόνα. 
Καθισμένος στο πάτωμα με τα πόδια ανοιχτά για 
να κρατά ισορροπία φτιάχνει το ενήλικο κολλάζ 
του. Κρίμα να μην είναι πιο ζωηρά τα χρώμα
τα. Μ’ αυτά τα μαύρα και τα μπλε δεν μπορεί 
να σχηματίσει καμιά εικόνα. Ίσως ένα κοπάδι 
θαλάσσιες χελώνες που διασχίζουν τον ωκεανό 
ή κοράκια που κυκλώνουν έναν πνιγμένο.

Ξεκινά να ενώνει τα πανιά και θυμάται πώς 
άστραφτε η μεταλλική ράχη του συρραπτικού 
κι αντανακλούσε στο ταβάνι όταν η κυρία Σ. 
τακτοποιούσε τα χαρτιά της κάθε Δευτέρα, πώς 
του άρεσε να κυνηγά τη λάμψη με το βλέμμα 
και να στοιχηματίζει πού θα σταθεί την επόμε
νη στιγμή. Κάθε Δευτέρα ενώ γυρνούσε απ’ 
την κουζίνα με το ζεστό καφέ στο δεξί του χέ
ρι και τις προθεσμίες της εβδομάδας στο αρι
στερό. Προχτές νόμισε πως είδε το πρησμένο 
πτώμα της κυρίας Σ. να επιπλέει πλάι στο πα
ράθυρο και να του κλείνει το μάτι.

Τελικά το πανί του μοιάζει αρκετά με χελω
νοκόπαδο. Το απλώνει στο δάπεδο και θαυ
μάζει. Δεν είχε ιδέα πως ήταν τόσο ευρηματι
κός. Όσο θυμάται τον εαυτό του δούλευε, έπι
νε μπύρες και γελούσε πολύ. Πάντα γελούσε. 
Απ’ τα πιο παράξενα σημεία ξετρύπωνε αστεία 
από ’κείνα που δεν μπορείς να μοιραστείς με 
κανέναν. Δεν τον πείραζε τότε. Τώρα μπορεί 
να τον ενοχλεί λίγο, αν και έχει πάψει ν’ ανα
καλύπτει αστεία.

Κάνει στην άκρη όλα τ’ απομεινάρια των ε
πίπλων. Θέλει να συνδέσει τις πάνινες επιφά
νειες ώστε να τους δώσει μορφή μακρόστε

νου μπαλονιού. Τώρα το γραφείο ξεδιπλώνε
ται σαν αίθουσα χορού ή σκηνή θεάτρου. Ποιό 
μοναχικό έργο θα ανέβει άραγε. Μια παρά
σταση έχει παρακολουθήσει στη ζωή του και 
ώς σήμερα συγκρατεί μόνο τη διαδρομή της 
επιστροφής. Φυσούσε δυνατά και μια πλαστι
κή σακούλα έπεσε με φόρα στη μουσούδα ε
νός μεγαλόσωμου σκύλου. Αυτός πανικοβλή
θηκε κι άρχισε να τρέχει πάνωκάτω τραβολο
γώντας το αφεντικό του, έναν αδύνατο άντρα 
που φαινόταν ντροπιασμένος από το θέαμα 
που παρουσίαζε.

Τα σχέδιά του αποδείχτηκαν ακριβή. Αυτό το 
μπαλόνι μοιράζεται αναλογίες και χαρακτηρι
στικά με όλες τις απεικονίσεις που έχει ζηλέψει 
κατά καιρούς. Η τελευταία προσθήκη τα σχοι
νιά. Τα δένει με αυτοσχέδιους ναυτικούς κό
μπους στις άκρες·έτοιμα να υποδεχτούν το τα
ξιδιωτικό του κουβούκλιο.

Πόσες ώρες θα περάσει μέσα σ’ αυτό το κου
τί; Θα μουδιάζει και θα πιάνεται, αυτό το ξέ
ρει. Ο σκοπός ωστόσο είναι να μην επιβαρυν
θεί το μπαλόνι. Δεν πρέπει να το κάνει ευρύχω
ρο. Χρησιμοποιεί ύφασμα για να ’ναι ελαφρύ. 
Μόνο η βάση θα γίνει ξύλινη.

Νοιώθει λίγο σα νήπιο που παίζει με πλαστε
λίνες. Στοιχίζει τις τάβλες του όπως τα παιδιά 
αραδιάζουν τα πολύχρωμα σκουλήκια τους. 
Καρφώνει προσεκτικά τις ούγιες πάνω στο ξύλο 
κατασκευάζοντας έναν κύβο χωρίς σκέπασμα. 
Μπαίνει μέσα. Μοιάζει με παρατηρητήριο πά
νω σε κατάρτι πειρατικού πλοίου. Κοιτά τον ορί
ζοντα. Γκρίζο. Κανένα πλοίο δεν θα προσφέρει 
το αμπάρι του για λεηλασία. Όχι σήμερα.

Φέρνει τα σχοινιά γύρω απ’ το γείσο του κου
τιού του και το στήνει μπροστά στο παράθυ
ρο. Σέρνει τη φιάλη οξυγόνου ως εκεί. Ανοίγει 

τη βαλβίδα και περιμένει. Τα μάτια του δεμέ
να πάνω στο μπαλόνι. Περιμένει. Δεν είχε το 
κτίριο άλλο αέριο. Μόνο αυτή τη φιάλη βρήκε. 
Τεντώνει τις πτυχώσεις, ν’ αφήσει χώρο στο ο
ξυγόνο. Δυο μετέωρες κουκίδες τα μάτια του ο 
υπόλοιπος εξαϋλώθηκε, τον κατάπιε το νερό.

Το ύφασμα νεκρό σα φορεμένο δέρμα. Θέλει 
να του δώσει το φιλί της ζωής. Περιμένει.

Κάνει κρύο. Χώνεται μες στο κουτί. Περισσεύει 
μονάχα το κεφάλι του. Το διάφανο γκρίζο α
πλώνεται μπροστά του σαν υπερφυσικό σαλά
χι. Κλείνει τα μάτια και βυθίζεται. Στριμώχνεται 
ανάμεσα στα μαύρα καύκαλα. Χαζεύει τα λα
μπυρίσματα του ήλιου στο γαλάζιο και στριφο
γυρίζει το κορμί του στην υγρή θαλπωρή. Ένα 
ανεπαίσθητο χαμόγελο σγουραίνει τα μάγου
λά του. Ζεσταίνεται.

Μια αιωνόβια χελώνα κολυμπά δίπλα του. 
Του κλείνει το μάτι και τον τραβά μαζί της.

Η Έφη Γαβρήλου ζει στην Αθήνα και εργάζε-
ται ως σεναριογράφος. Μολαταύτα αποφεύγει 
τους ρόλους.

Σχόλιο Σύνταξης.
Τι, κι αν οι επιστήμονες κρούουν τον κώδω-

να του κινδύνου; Τι, κι αν οι καλλιτέχνες βοούν 
για την πρόληψη του επερχόμενου κακού. Η αν-
θρωπότητα συνεχίζει να βαδίζει προκλητικά στον 
δρόμο της καταστροφής της. Ποιό μέσο, θα μπο-
ρούσε, να εμποδίσει την συντέλεια; Ποιος τρό-
πος, θα οδηγούσε την Υδρόγειο σε ασφαλή νε-
ρά; Η συγγραφέας με το ένστικτό της αναπαρά-
γει μια υποθετική καταστροφή και παλεύει να μας 
αφυπνίσει από την μακαριότητα της αδιαφορίας. 
Μακάρι, να μη δούμε ποτέ τέτοιες στιγμές. Να 
μην τις ζήσουμε




