Στρατηγός Lee (19.11.2011)

Περισσότερο ειρωνική, παρά ακριβής ήταν η βάπτιση του τετρακύλινδρου,
τετράχρονου μόλις 797 κ.εκ. Suzuki ως “Στρατηγός Lee”.

Σε αντίθεση με την ισχυρή Dodge Charger και τις εκατοντάδες των ίππων που
παρήγαγε το
V8 μοτέρ της, όπως
τουλάχιστον “έπαιζε” στο σήριαλ των
dukes
,
το ταπεινό
LJ
80 είχε να
αντιπαραθέσει μόλις 41 ίππους. Το φαιοπράσινο χρώμα του πάντως, συνέτεινε
στο στρατιωτικό του βάπτισμα

Ήρθε στην οικογένεια ένα μουντό απόγευμα. Μάρτης του '85 ήταν και το συνόδευσε ένα μού
διασμα καθότι, συνέπεσε με εκείνο το αιφνίδιο άδειασμα που είχε επιφυλάξει ο Ανδρέας
στον Καραμανλή, τον και εθνάρχη αποκαλούμενο. Μια δεκαετία αργότερα θυμόμουν
ανθρώπους που τότε πανηγύριζαν, αλλά μιλούσαν πια με υποτιμητικά λόγια για εκείνο τον
ελιγμό. Η πολιτική όμως έτσι είναι, σχεδόν στο σύνολό της. Αποκτά την ηθική της βαρύτητα
μετά τα ολισθήματα.

Τέλος πάντων, για 26 περίπου μήνες συνόδευσε τον ήρωά μας, σε μια σειρά από τα
καλύτερα του χιλιόμετρα. Είτε έλκοντας τρέιλερ με το πρώτο μικρό rib, είτε φορτωμένο
με
surf σε
απομονωμένες παραλίες, είτε κουβαλώντας μοτοσικλέτες κοντά στις κορφές για την
τελική “επίθεση”. Σε χιονισμένες κοιλάδες ή σε ορμητικούς χειμάρρους. Περιττό να
αναφερθεί και η καθημερινή εμπλοκή του στο χαώδες κυκλοφοριακό της Αθήνας των μέσων
της δεκαετίας του '80.

Επίσης ήταν το όχημα που τον παρέλαβε εργένη, από τον πατρικό του ένα απόγευμα του
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Ιουνίου και τον άφησε στης εκκλησιάς την πόρτα. Στο αναμεταξύ είχε δεχτεί και την
ερώτηση από τον μέλλοντα κουμπάρο: “Είσαι σίγουρος! έτσι ;”Δυο ώρες αργότερα τον
επέστρεψε ύπανδρο στην νέα κατοικία τους. Ελάχιστοι άνθρωποι κατανοούν τις μεγάλες
στιγμές της ζωής τους την ώρα που τους συμβαίνουν.

Μαλακή οροφή, που όταν ξεπερνούσε τα 80 χιλιόμετρα νόμιζες ότι ήσουν σε κάποιο Stearm
an
, οι
πίσω θέσεις
αντικριστές, το παρμπρίζ λυνόταν και ακουμπούσε στο καπώ, με αληθινή τετρακίνηση,
πανάλαφρο, απλό. Το καλοριφεράκι του έσπαγε τη χειμωνιάτικη παγωνιά και υγρασία, για
a
/
c
ούτε λόγος, ήταν μια άκρως κομφορμίστικ υπερβολή. Ψηλό, κοντό, στενό δεν αποτελούσε
το παράδειγμα καλοστημένου αυτοκινήτου, αλλά ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. Ήταν
αληθινό πολυεργαλείο, πραγματικά αδάμαστο.

Θα το θυμάται τα ξημερώματα των αργιών με το τρέιλερ κοτσαρισμένο να κυνηγάει
γυαλιστερές επιφάνειες ώστε να το ξεκολλάει όλο το σύνολο και να γλιστράνε μαζί
ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο σε μια χαριτωμένη χορογραφία.

O Στρατηγός Lee παραχωρήθηκε ώστε να αποκτηθεί ένα SJ 410. Άλλο ένα λάθος.
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