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ΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ

Ἕνας ἄντρας µὲ λεπτὸ λαιµὸ χώθηκε σ ’ ἕνα µπαοῦλο, 
ἔκλεισε ἀπὸ πάνω του τὸ καπάκι κι ἄρχισε νὰ πεθαίνει 
ἀπὸ ἀσφυξία.
  Ὁρίστε, εἶπε καθὼς πέθαινε ἀπὸ ἀσφυξία ὁ ἄντρας µὲ 

τὸ λεπτὸ λαιµό. Πεθαίνω ἀπὸ ἀσφυξία µὲς στὸ µπαοῦλο, 
ἐπειδὴ ἔχω λεπτὸ λαιµό. Τὸ καπάκι τοῦ µπαούλου εἶναι 
κλειστὸ καὶ δὲν µπαίνει καθόλου ἀέρας. Θὰ πεθάνω ἀπὸ 
ἀσφυξία, µὰ τὸ καπάκι τοῦ µπαούλου δὲν τὸ ἀνοίγω. Σιγὰ
σιγὰ θὰ εἶµαι νεκρός. Θὰ παρακολουθήσω τὴν πάλη τῆς
ζωῆς µὲ τὸ θάνατο. Θὰ ἔχουν καὶ οἱ δυὸ ἴσες πιθανότητες 
νίκης, ἄρα θὰ εἶναι µιὰ ἀφύσικη µάχη, γιατὶ ὑπὸ φυσιο-
λογικὲς συνθῆκες νικᾶ ὁ θάνατος, ἐνῶ ἡ ζωή, καταδικα-
σµένη σὲ θάνατο, µάταια ἀγωνίζεται ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ, 
τρέφοντας ὣς τὴν τελευταία στιγµὴ φροῦδες ἐλπίδες. Σὲ 
τούτη δῶ τὴ µάχη ὅµως ποὺ θὰ λάϐει χώρα τώρα, ἡ ζωὴ 
ξέρει πῶς νὰ νικήσει : νὰ κάνει τὰ χέρια µου ν ’ ἀνοίξουν τὸ 
καπάκι τοῦ µπαούλου. Γιὰ νὰ δοῦµε λοιπὸν ποιὸς θὰ κερ-
δίσει. Μονάχα ποὺ ἐδῶ µέσα βροµοκοπάει ναφθαλίνη.  Ἂν 
κερδίσει ἡ ζωή, θὰ πασπαλίσω ὅλα τὰ πράγµατα µὲς 
στὸ µπαοῦλο µὲ ταµπάκο ...  Ἰδού, ἀρχίζει : µοῦ εἶναι πιὰ 
ἀδύνατον ν ’ ἀναπνεύσω.  Ἔφτασε ἡ ὥρα µου, δίχως ἄλλο ! 
∆ὲν ὑπάρχει πιὰ καµία σωτηρία ! Οὔτε καὶ τίποτε ὑψηλὲς 
σκέψεις στὸ κεφάλι µου. Πεθαίνω ἀπὸ ἀσφυξία ! ...
Ἔ ! Τί εἶναι αὐτό ; Κάτι συνέϐη τώρα, ἀλλὰ δὲν µπορῶ νὰ κα-
ταλάϐω τί ἀκριϐῶς. Σὰν κάτι νὰ εἶδα, σὰν ν ’ ἄκουσα κάτι ! ...
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Ἔ ! Πάλι κάτι ἔγινε ! Θεέ µου ! ∆ὲν ἔχει καθόλου ἀέρα. 
Καταπῶς φαίνεται, πεθαίνω ...
Κι αὐτὸ πάλι τί εἶναι ; Γιατί τραγουδάω ; Πρέπει νὰ µοῦ 
πονάει ὁ λαιµός ... Ποῦ εἶναι ὅµως τὸ µπαοῦλο ; Γιατί βλέπω
τὰ πράγµατα τοῦ δωµατίου µου ; Κοῖτα νὰ δεῖς ποὺ βρέ-
θηκα ξαπλωµένος στὸ πάτωµα !
Μὰ ποῦ εἶναι τὸ µπαοῦλο ;
Ὁ ἄντρας µὲ τὸ λεπτὸ λαιµὸ σηκώθηκε ὄρθιος καὶ κοί-
ταξε γύρω του.
Πουθενὰ τὸ µπαοῦλο. Στὶς καρέκλες καὶ στὸ κρεϐάτι εἶδε 
πράγµατα βγαλµένα ἀπ ’ τὸ µπαοῦλο, ἀλλὰ τὸ µπαοῦλο 
δὲν ἦταν πουθενά.
Ὁ ἄντρας µὲ τὸ λεπτὸ λαιµὸ εἶπε :
 Πάει νὰ πεῖ ὅτι ἡ ζωὴ νίκησε τὸ θάνατο µὲ τρόπο ποὺ 

µοῦ εἶναι ὁλωσδιόλου ἄγνωστος.


