Ζοζὲφ Κεσὲλ
O ΣΤΑΥΡΟΣ*

ΤΑΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ Η ΩΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ. Ἡ μικρὴ λεττονικὴ πόλη ποὺ βρισκόταν
μερικὰ βέρστια1 ἀπόσταση ἀπὸ τὰ ρωσικὰ σύνορα κοιμόταν κάτω ἀπὸ τὰ κρύα
ἀστέρια.
Μισοσκόταδο γέμιζε μὲ μυστήριο καὶ γοητεία τὸ ἰδιαίτερο γραφειάκι μὲ τὴ φτωχικὴ
ἐπίπλωση, ὅπου μὲ εἶχαν παρασύρει κάποιοι φίλοι. Στὸν τοῖχο τοῦ μικροῦ δωματίου μας
ἕνας γυάλινος πίνακας ἐπέτρεπε νὰ βλέπεις τὸ ὑπόγειο νυκτερινὸ κέντρο, ὅπου ξένοι κερδοσκόποι κι ἀστυνομικοὶ ἔρχονταν νὰ πιοῦν παράνομα γαλλικὰ λικέρ, παρασκευασμένα
στὴ Γερμανία, καὶ νὰ χορέψουν μὲ εὐκαιριακὲς συντρόφισσες. ῾Η ὀρχήστρα ποὺ τὴν ὁδηγοῦσε ἕνας βιολιστὴς μὲ ὕφος ἀπογοητευμένου πρίγκιπα, ἔπαιζε νεοϋορκέζικα φόξ-τρότ,
βὰλς τοῦ Μονάχου καὶ τσιγκάνικους σκοπούς, δυσάρεστη δοκιμασία γιὰ τὰ νεῦρα, ράθυμη
ἀναλγησία, ὑστερικὴ χαρά. Ἀπ’ τὸ ὀπτικὸ πεδίο ποὺ τὸ ἐπέτρεπε ὁ διαφανὴς πίνακας
περνοῦσαν νεαρὲς γυναῖκες, ὡραῖες στὴν πλειονότητά τους, μὲ συγκρατημένη συμπεριφορὰ καὶ μάτια μελαγχολικά – ρωσίδες πρόσφυγες ποὺ ἡ πείνα τὶς εἶχε ρίξει στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ἀντρῶν.
Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν φορτισμένη ἀπὸ μέθη, ἀπὸ εὔκολη ἂν καὶ κρυφὴ ἀπόλαυση˙ στὸ
χῶρο μας αὐτὸν εἰσῆλθε συνοδευόμενος ἀπὸ ἀσφαλεῖς συντρόφους ἕνας ὠχρὸς καὶ ψηλὸς
νέος, ποὺ εἶχε πρόσφατα διασχίσει τὰ σύνορα.
Κάθισε στὸ τραπέζι μας, ποὺ ἦταν γεμάτο μπουκάλια μὲ σαμπάνια καὶ στὸ ὁποῖο
ἄχνιζαν ποτήρια μὲ καφτὸ τσάι. Ἐνῶ ξαναπιάναμε τὴ συζήτησή μας ποὺ εἶχε διακοπεῖ
ἀπὸ τὸν ἐρχομό του, ἐκεῖνος ἄνοιξε ἀργὰ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ τὰ μπουκάλια κι ἄρχισε νὰ πίνει.
Πότε-πότε σταματοῦσε σὰν ἐξουθενωμένος ἀπὸ τὴν ὀδύνη κι ὕστερα ξανάπιανε τὸ ποτήρι
του.
Λίγο-λίγο τὰ μάτια του ἀποχρωματίζονταν. Μιὰ σύσπαση ἔκανε τὰ μάγουλά του νὰ
τρέμουν. Ξαφνικὰ ἄρχισε νὰ μιλάει, καὶ ἡ φωνή του ἀποκάλυπτε ἕναν τόσο σοβαρὸ πόνο
ποὺ ἔκανε ἀμέσως νὰ σταματήσει κάθε ψίθυρος στὸ γραφειάκι μας. Ἀκόμα κι αὐτὸς ὁ
θόρυβος τῆς ὀρχήστρας ἔμοιαζε νὰ σβήνει.
Νά τί μᾶς ἀφηγήθηκε.
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Μὲ συνέλαβαν στὴν Πετρούπολη στὴ διάρκεια τῆς ἀνταρσίας τῆς Κρονστάνδης2. Ἡ
τρομοκρατία ποὺ ὁ ρυθμός της εἶχε μετριαστεῖ, ξαναβρῆκε τὴ βιαιότητα τῶν ταραγμένων
ἐποχῶν. Θά ’λεγες πὼς μιὰ ἄγρια σκύλα μόλις εἶχε ἀρχίσει νὰ μαίνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν
πόλη. Τὴν ἔνιωθες νὰ γυροφέρνει στὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν καὶ στοὺς δρόμους. Πάνω ἀπὸ
τὴν πρωτεύουσα ὁ θόρυβος τοῦ κοντινοῦ κανονιοβολισμοῦ εἶχε διακοπεῖ, ὅμως οἱ διαβάτες
ἔκαναν πὼς δὲν ἔδιναν καμιὰ σημασία σ’ αὐτό. Καταλαβαίνετε τὸ βαθμὸ ὑποδούλωσης

1. Τὸ βέρστι εἶναι παρωχημένη ρωσικὴ μονάδα μήκους ποὺ ἰσοῦται μὲ 1,0668 χιλιόμετρα.
2. Ἐπιθαλάσσιο φρούριο καὶ ναυτικὴ ρωσικὴ βάση στὴ νῆσο Κότλιν τοῦ Φινλανδικοῦ κόλπου, 49 χλμ. δυτικὰ τῆς
Πετρούπολης. Ἡ πόλη κτίστηκε ἀπὸ τὸν Μέγα Πέτρο. Στὴ βάση αὐτὴ σημειώθηκαν στάσεις ναυτῶν τὸ 1905 καὶ τὸ
1917, καθὼς καὶ ἀντιμπολσεβικὴ ἐξέγερση τῶν ναυτῶν τὸ 1921, ἡ ὁποία κατεστάλη σὲ λίγο χρόνο.

ποὺ ἀντιπροσώπευε ὁ φόβος αὐτός; ῾Η πνοὴ τῆς ἐξέγερσης – ἴσως τῆς ἐλευθερίας – βροντοῦσε πάνω στὰ κεφάλια, κι ὁ κόσμος σὰν κουφὸς πάσχιζε νὰ καταπνίξει τὴν ἐλπίδα
ποὺ ἔκανε τὶς ἄθλιες καρδιές τους νὰ χτυποῦν ταχύτερα. Γιατὶ δὲν ἔπρεπε οἱ σπιοῦνοι
ποὺ εἶχαν διασκορπιστεῖ παντοῦ ν’ ἀντιληφθοῦν ἕνα θραῦσμα χαρᾶς σὲ κανένα πρόσωπο.
Νὰ μὲ συνέλαβαν ἄραγε ἐπειδὴ δὲν μπόρεσα ν’ ἀποκρύψω ἕνα ἀναγάλλιασμα ἐλπίδας
ἢ γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο; Ὁρκίζομαι στὸν Θεὸ πὼς τὸ ἀγνοῶ. Ἄλλωστε αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρει διόλου ἀφοῦ δὲν πρόκειται γιὰ μένα στὴν ἱστορία ποὺ σᾶς ἀφηγοῦμαι.
Ὅταν δυὸ στρατιῶτες μ’ ἔσπρωξαν μέσα στὸ θάλαμο τὸν ἐπονομαζόμενο τῆς προφυλάκισης, ἦταν περασμένα μεσάνυχτα. Τὸ χλωμὸ φῶς ἑνὸς γλόμπου ποὺ κρεμόταν ἀπ’ τὸ
ταβάνι ἄφηνε νὰ φαίνεται ἕνα σύμφυρμα κορμιῶν ξαπλωμένων ὅπως τύχει πάνω σὲ σανίδες.
Γι’ ἀρκετὴν ὥρα δὲν τολμοῦσα νὰ σαλέψω, ἐξετάζοντας τὴν αἴθουσα. Ἦταν πελώρια
καὶ μοῦ φαινόταν τεράστια ἐξαιτίας τοῦ σκοταδιοῦ ποὺ συγκεντρωνόταν στὶς γωνιὲς καὶ
τοῦ χλωμοῦ φωτὸς ποὺ ἀφάνιζε τὶς γραμμές. Ἄνθρωποι κοιμόντουσαν μὲ τὸ κεφάλι τους
χωμένο μὲς στὰ μπράτσα τους καὶ φαινόταν μονάχα ἡ σκούρα κηλίδα τῶν μαλλιῶν
τους˙ ἄλλοι μετακινοῦνταν ἀδιάκοπα σὰν κάμπιες. Ἡ σύγχυση τῶν μπλεγμένων σωμάτων τους, τὸ κουρασμένο μυαλό μου, τὸ φαντασματικὸ φέγγος μ’ ἔκαναν νὰ δῶ σὲ αὐτὰ
τὰ κορμιὰ κουλοχέρηδες, καμπούρηδες, ἀποκεφαλισμένους...
Ἡ νευρικὴ ἐξάντληση τῆς ἡμέρας μὲ κατέβαλε ξαφνικά. Ξάπλωσα σ’ ἕνα παλιοκρέβατο
ὅπου ὑπῆρχαν μόνο δύο κοιμισμένοι... Ἀπ’ τὸ διάδρομο ἔφτανε ὣς ἐμᾶς ὁ ρυθμικὸς βηματισμὸς τοῦ φρουροῦ... Ἀκαθόριστα βογγητὰ τῶν συντρόφων μου αἰωροῦνταν μὲς στὴν
αἴθουσα. Σύντομα μοιράστηκα μαζί τους τὸ πυρετικό τους ὄνειρο.
Ὅταν ξύπνησα ἀπὸ τὸν ταραγμένο ὕπνο μου, ἕνα λερὸ φέγγος εἰσερχόταν ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ συγκεχυμένη βουὴ γέμιζε τὸ διαδρομάκι ποὺ εἶχε σχηματιστεῖ ἀνάμεσα ἀπὸ
τὰ στριμωγμένα τὸ ἕνα μὲ τ’ ἄλλο κρεβάτια ἔτσι ποὺ σχημάτιζαν κάτι σὰν συνεχόμενο
παλιοκρέβατο. Ὧρες πέρασαν δίχως νὰ βρῶ τὸ κουράγιο νὰ κουνηθῶ˙ ὁ ἴδιος ὁ χρόνος
ἔμοιαζε, σ’ αὐτὸν τὸν καταραμένο θάλαμο, στερημένος ζωῆς. Κατὰ ἄτακτα διαστήματα
ἄνοιγε ἡ πόρτα κι ἕνας φυλακισμένος καλοῦνταν στοῦ ἀνακριτῆ. Αὐτὸ δὲν τάραζε κανέναν
κι ὁ δυστυχισμένος, εἴτε ἐπέστρεφε πιὸ χαρούμενος εἴτε πιὸ πελιδνός, ξανασυναντοῦσε
τὴν ἀδιαφορία ποὺ εἶχε χαιρετήσει τὴν ἀναχώρησή του.
Ἐντούτοις, ὅταν ὁ ἤδη μεθυσμένος δεσμοφύλακας οὔρλιαξε:
– Σπεράνσκι, στὴν πόλη, μὲ τὰ πράγματά σου!
ὁλόκληρη ἡ φυλακὴ ἐπανέλαβε τὸ ὄνομα αὐτό, κι ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος ἄντρας τὸ φώναξε
κι ὁ ἴδιος μὲ φρενιασμένη χαρά.
Ρώτησα ἕναν γείτονά μου τί σήμαινε αὐτὸ τὸ κάλεσμα, κι αὐτὸς μοῦ ἀπάντησε:
– Tὸ μεσημέρι ἐλευθερώνουν τοὺς τυχεράκηδες, ποὺ νὰ τοὺς πάρει ὁ διάολος.
Γιὰ νὰ γλιτώσω ἀπ’ αὐτὴ τὴ σκέψη, βάλθηκα νὰ μελετάω μὲ ζωηρότατη προσοχὴ τοὺς
συντρόφους μου! Μπορεῖ νὰ ἔμαθα ἀργότερα νὰ τοὺς γνωρίζω μὲ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ
ἐπαγγέλματά τους, ὅμως μὲ εἶχε ἤδη ἐντυπωσιάσει τὸ ἀπερίγραπτο συνονθύλευμα τῶν
φυσιογνωμιῶν τους, τῶν ἐνδυμάτων τους, τῆς στάσης τους. Ὑπῆρχαν ἐκεῖ μέσα, πλάιπλάι, δυνατὰ κορμιὰ καὶ ξυρισμένα κρανία χειρωνακτῶν, μουλωχτὰ βλέμματα κερδοσκόπων, φίνα χέρια διανοουμένων, μαραγκιασμένα καὶ τρεμάμενα μάγουλα παλαιῶν
ὑπαλλήλων, ὑπεροπτικὲς φωνὲς τῶν τσεκιστῶν, κι ἐγὼ δὲν ξέρω τί ἄλλο ἀκόμη, κοντολογὶς
ὅ,τι μπορεῖ νὰ πιάσεις ρίχνοντας τὰ δίχτυα στὸν κόσμο τῆς ἐργασίας, τῶν ἐπιχειρήσεων,
τῆς συνωμοσίας, τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀθωότητας.
Ἐντούτοις μιὰ ὁμοιότητα ἀποτυπωνόταν σὲ τοῦτα τ’ ἀταίριαστα πρόσωπα: ἡ ἀνησυχία. Ὅσο προχωροῦσε ἡ μέρα, γινόταν πιὸ ἀδελφική, πιὸ τραγική. Οἱ ἄντρες αὐτοὶ δὲν
κατόρθωναν διόλου νὰ βροῦν ἀνάπαυση. Τὰ δάχτυλα συσπῶντο, νευρικὰ τὶκ τσάκιζαν τὰ
πρόσωπα. Κάποιοι μονολογοῦσαν, κάποιοι ἄλλοι κυκλοφοροῦσαν μὲ τὴ σειρὰ στὸ δια-
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δρομάκι. Κι ὅσο ἐλαττωνόταν τὸ φῶς, τόσο ἡ ἔξαψή τους γινόταν ἐξοργιστική, ἀνυπόφορη.
Τὰ μάτια διαστέλλονταν ἀπ’ τὸν τρόμο ἢ συστέλλονταν σὰν νὰ μὴν τολμοῦσαν πιὰ νὰ
βλέπουν˙ οἱ κόρες τῶν ματιῶν ἐναλλακτικὰ ἔλαμπαν, ἔσβηναν, γίνονταν βαθιὲς κι ἔπειτα
ξαφνικὰ ἄδειες.
Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα ἀγωνίας, ἄναψε ὁ γλόμπος τοῦ ταβανιοῦ. Ἀπὸ ἕνα κρεβάτι ἔφυγε ἕνας ἀναστεναγμὸς ποὺ τὸν ἐπανέλαβαν κι ἄλλα στόματα. Εὐθύς, σὲ ὁλόκληρη
τὴν αἴθουσα ἀκουγόταν ἕνας ἀπέραντος στεναγμός. Σερνόταν ἀσταμάτητα μὲ μιὰν αὐξομείωση τρόμου, ρόγχος ἐπίμονος καὶ χαμηλὸς ποὺ διαπέρασε ὅλη μου τὴ σάρκα, κατακυρίευσε τὴ σκέψη μου, τὴ θέλησή μου, τὴν ἀπέχθειά μου καὶ μὲ ἐξανάγκασε σὲ λίγο νὰ
στενάζω κι ἐγὼ ὅπως οἱ ἄλλοι. Ἄχ! τὸ θανατερὸ οὐρλιαχτὸ τῶν ζώων μπρὸς στὸν κίνδυνο,
αὐτὸ τὸ ὑπέρτατο λαχάνιασμα ἐμπρὸς στὸν δήμιο ποὺ βρίσκεται σὲ ἀναμονή. Ὅσοι δὲν
τὸ ἔχουν ἀκούσει δὲν θὰ καταλάβουν ποτὲ τί σήμαινε οὔτε καὶ θὰ καταλάβουν ποτὲ τὴ
σιωπὴ ποὺ συνέτριψε ὅλα τὰ στήθη μὲ τὸ κάλεσμα ποὺ ἀντήχησε, ἂν καὶ παρόμοιο μὲ τὸ
πρωινό:
– Ὁ τάδε... ὁ τάδε... ὁ τάδε... στὴν πόλη, μὲ τὰ πράγματά σας.
Μάντεψα τότε πὼς αὐτὸ τὸ κάλεσμα ἦταν, ἀνάλογα μὲ τὶς ὧρες, ἡ φωνὴ τῆς λύτρωσης
ἢ τοῦ θανάτου κι ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς ζοῦσα μονάχα ἀνάλογα μὲ αὐτὸ τὸν μοιραῖο ρυθμό.
Ἦρθε ὅμως μιὰ νύχτα νὰ ταράξει τὴν ὀδυνηρὴ παθητικότητα τῆς ὕπαρξής μου. Ἔφεραν στὸ θάλαμό μας ἕναν καινούργιο αἰχμάλωτο. Συνέβη τότε ἡ ἴδια σκηνὴ ὅπως καὶ μὲ
τὸν δικό μου ἐρχομό. Διάφορα κορμιὰ ἀνορθώθηκαν, οἰμωγὲς καὶ κατάρες ζωντάνεψαν
τὸ σκοτάδι, ὕστερα ἔγινε σιωπὴ κι ἄντρας – ὅπως εἶχα κάνει κι ἐγώ – στάθηκε ἀκίνητος.
Καθὼς ἡ ἐνθύμηση τῶν πρώτων λεπτῶν ποὺ εἶχα περάσει μέσα στὴ φυλακὴ μὲ προδιέθεταν γιὰ οἶκτο, τὸν κάλεσα.
Ἦρθε στὴν κουσέτα μου καὶ μοῦ εἶπε:
– Eὐχαριστῶ ποὺ μὲ βγάλατε ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, σύντροφε˙ θὰ ζητοῦσα συγγνώμη ποὺ
σᾶς ἐνόχλησα ἂν δὲν χαιρόμουν τόσο πολὺ γιὰ τὴ γνωριμία σας.
Αὐτὴ ἡ ἤρεμη καὶ σκωπτικὴ εὐγένεια μὲ συγκίνησε περισσότερο ἀπ’ ὅσο θὰ μποροῦσε
νὰ τὸ εἶχε κάνει ἡ θερμότερη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης. Ἦταν σὰν θαρραλέα πνοὴ μέσα
σ’ αὐτὴ τὴ φυλακὴ ποὺ ἀπέπνεε τὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἐξευτελισμό. Μοῦ ὑπενθύμιζε πὼς
ἤμουν ἄνθρωπος καὶ πὼς εἶχα ἕναν ἄνθρωπο δίπλα μου. Ἔσφιξα δυνατὰ τὸ δροσερὸ χέρι
τοῦ συντρόφου μου καὶ ντράπηκα ποὺ ἔνιωσα τὸ δικό μου νὰ εἶναι ἱδρωμένο.
– Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς συστηθῶ, εἶπε: Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς Ἰμπάνεφ, δραματουργὸς
ποὺ δὲ σφυρίχτηκε ποτὲ γιατὶ δὲν παίχτηκε ποτέ.
Εἶπα τὸ ὄνομά μου. Τότε μονάχα κάθισε στὸ παλιοκρέβατό μου καὶ μοῦ πρόσφερε
ἕνα τσιγάρο. Ὁ καπνὸς πέταξε γκρίζος ψηλά, πάνω ἀπὸ τοὺς ξαπλωμένους φυλακισμένους. Ὁ γλόμπος σκόρπιζε πενιχρὰ τὸ φῶς του, κι ἂν κάποιος ποὺ κοιμόταν ἔκανε μιὰ
κίνηση, μιὰ ὑπερμεγέθης καὶ χλωμὴ σκιὰ χόρευε στοὺς τοίχους.
– Εἶναι ἀρκετὰ θλιβερὸ τὸ μαγαζί σας, εἶπε ὁ Ἰμπάνεφ ὕστερα ἀπὸ μερικὰ λεπτά.
Δὲν ἀπάντησα τίποτα, προσπαθώντας νὰ διακρίνω τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου
του. Ὅμως αὐτὰ συγχωνεύονταν σὲ μιὰν ἀσαφὴ κηλίδα. Μόνο τὰ χείλη του διαγράφονταν
κατὰ διαστήματα ὅταν τραβοῦσε μιὰ ρουφηξιὰ ἀπ’ τὸ τσιγάρο του. Ἦταν ἄτριχα καὶ
κοντυλογραμμένα. Μία ματωμένη σχισμὴ τὰ ἔσκαβε στὴ μέση τους.
– Μιὰ ἀνάμνηση ποὺ τοῦ ἄφησαν οἱ τσεκιστὲς ὅταν τὸν συνέλαβαν, σκέφτηκα.
Ὡστόσο δὲν τοῦ μίλησα καθόλου γι’ αὐτὸ γιὰ νὰ μὴ διακόψω τὴ σιωπὴ ποὺ μᾶς ἕνωνε
καλύτερα ἀπὸ ὁποιαδήποτε συζήτηση. Κοιμηθήκαμε πλάι-πλάι.
Ἀπὸ τὸ ἑπόμενο πρωὶ μπόρεσα νὰ γνωρίσω καλύτερα τὸν Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς. Καθὼς
ὁ δεσμοφύλακας Πενιάκ, μεθυσμένος κατὰ τὸ συνήθειο του, τὸν ἔσπρωχνε, ὁ Ἰμπάνεφ
τὸν βούτηξε ἀπὸ τοὺς ὤμους καὶ τοῦ εἶπε ἀργά:
– Ἄκου, σκύλας γιέ. Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ ἐπιτρέψεις στὸν ἑαυτό σου νὰ μ’ ἀγγί-
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ξει, θὰ σοῦ σπάσω τὰ μοῦτρα μὲ τὴ γροθιὰ ποὺ βλέπεις. Καὶ κοίτα, θὰ δεῖς ἂν λέω ψέματα. Ἐν τῶ μεταξὺ κι ἐπειδὴ ἔχεις παρ’ ὅλ’ αὐτὰ καλὴ μούρη κι ἐγὼ δὲν εἶμαι κάνα
κάθαρμα, πάρε ἕνα τσιγάρο.
Κι ὁ Πενιὰκ ὁ μεθύστακας, ὁ Πενιὰκ τὸ κτῆνος, ψιθύρισε σὰν σὲ παραίσθηση:
– Εὐχαριστῶ τὴν Εὐγένειά Σας.
Καὶ δὲν συνέχισε τὴν ἐπίσκεψή του ἐκεῖνο τὸ πρωινό.
Ὁ Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς μοῦ διηγήθηκε τὴ ζωή του. Μιλοῦσε μὲ εὐχέρεια καὶ μέτρο.
Τὰ πάντα σ’ αὐτὸν ἔπαιρναν μιὰ ρυθμική, εἰρωνική, γοητευτικὴ τροπή. Ἡ μονόχρωμη
φωνή του ἔδινε μὲ φευγαλέες χροιὲς ἀπρόβλεπτη ἀξία στὶς λέξεις.
Ἐδῶ ὁ προσκεκλημένος μας σταμάτησε, γέμισε ξέχειλα τὸ ποτήρι του καὶ σκύβοντας
πάνω της παρέμεινε σκεφτικός. Ὁ θόρυβος τῆς ὀρχήστρας κυρίευσε βίαια τὸ γραφειάκι
μας. Σὲ λίγο, ὁ νεαρὸς ἄντρας, μὲ τὸ βλέμμα του πάντοτε χαμένο στὴ χρυσαφένια σαμπάνια, συνέχισε.
– Μοῦ φαίνεται πὼς ἐδῶ, σὲ αὐτὸ τὸ εὐγενὲς καὶ διαυγὲς ὑγρό, ξαναβλέπω τὸ χαμόγελο τοῦ Ἀντρέι, ἕνα πονεμένο χαμόγελο ποὺ ἔκανε μερικὲς φορὲς νὰ ἐμφανίζονται σταγονίδια αἵματος στὰ σκασμένα χείλη του. Βλέπω ἐπίσης τὰ ξανθωπὰ μαλλιά του καὶ τὰ
ἀκανόνιστου μεγέθους, γαλανὰ μὲ γκρίζες ἀνταύγειες μάτια του, τὰ καλά, περιπαιχτικὰ
καὶ κυρίως νεανικὰ μάτια του ὅλο ἀγωνία νὰ δοῦν, νὰ συγκρατήσουν, ν’ ἀγαπήσουν.
Ἀπέρρεε ἀπ’ αὐτὰ μιὰ ἰσχυρὴ ἡσυχία ποὺ ἁπλωνόταν σὲ ὁλόκληρο τὸ γερὸ σὰν νεαρὸ
δεντρὶ σῶμα του.
Ὁ Ἰμπάνεφ μοῦ ἀφηγήθηκε τὰ παιδικά του χρόνια σ’ ἕνα μικρὸ κτῆμα στὰ περίχωρα
τῆς Τούλα3, τὴν ἐφηβεία του ὡς κυνηγὸς καὶ ποιητής, τὰ τρία του πολεμικὰ χρόνια στὴ
Γαλικία4 καὶ στὸν Ντβίνα5, ποὺ πέρασαν χωρὶς νὰ τραυματιστεῖ. Θυμᾶμαι πὼς τελείωσε
ὡς ἑξῆς:
– Ὅπως βλέπετε, εἶμαι τυχερός. Ἄλλωστε ἀπὸ τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 1917 μὲ συνέλαβαν
τρεῖς φορές. Πάντοτε μὲ ἄφηναν ἐλεύθερο μολονότι δὲν εἶχα πάντοτε καθαρὴ τὴ συνείδηση.
– Καὶ τώρα; τὸν ρώτησα.
– Ὤ! τώρα εἶμαι ἄμωμης ἀθωότητας. Μ’ ἔπιασαν γιὰ νὰ συμπληρώσουν τὸν ἀριθμό,
θαρρῶ.
– Τότε τρέφετε θετικὲς ἐλπίδες;
– Οὔτε ναί, οὔτε ὄχι. Ἡ μηχανή τους τοῦ τρόμου εἶναι τελείως τρελή. Δίνει χάρη ἢ σκοτώνει στὴν τύχη. Εἶχα ἕναν φίλο ποὺ ὀνομαζόταν Ἐρμόλιεφ καὶ τουφεκίστηκε στὴ θέση
κάποιου Ἐρμόλοφ. Βλέπετε...
Ὅταν ἔπεσε ἡ νύχτα, εἴχαμε δεθεῖ μὲ τὴν ἀδελφικὴ ἐκείνη φιλία ποὺ σφυρηλατεῖται
μονάχα παρουσία τοῦ θανάτου.
Δὲν ξέρω σὲ τί μέσα προσέφυγε, πάντως ὁλόκληρος ὁ κοιτώνας τὸν ἀγάπησε. Οἱ ἴδιοι
οἱ δεσμοφύλακες καὶ οἱ φρουροὶ τοῦ συμπεριφέρονταν μὲ ἕνα εἶδος σεβαστικῆς χαρᾶς
καὶ ἀδέξιας τρυφερότητας.
Ἔτσι, ὅταν ὁ Πενιὰκ ἦρθε ἕνα πρωὶ νὰ τὸν πάρει γιὰ νὰ τὸν πάει στὸν ἀνακριτή, ὅλοι

3. Βιομηχανικὴ πόλη στὸ εὐρωπαϊκὸ τμῆμα τῆς Ρωσίας, σὲ ἀπόσταση 165 χλμ. νότια τῆς Μόσχας.
4. Περιοχὴ τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης, βόρεια τῶν Καρπαθίων, ποὺ ἀνήκει στὴν Πολωνία, μὲ κυριότερη πόλη τὴν
Κρακοβία, καὶ στὴν Οὐκρανία, μὲ κυριότερη πόλη τὸ Λβόφ. Αὐτὴ ἡ Γαλικία εἶναι ἄσχετη ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη αὐτόνομη
περιφέρεια τῆς βορειοδυτικῆς Ἰσπανίας.
5. Ὁ ποταμὸς Δυτικὸς Ντβίνα (λεττ. Νταουγκάβα), πηγάζει στὴ νοτιοδυτικὴ Ρωσία κι ἀφοῦ διασχίσει τὴ βόρεια
Λευκορωσία καὶ τὴ Λεττονία, ἐκβάλλει στὸν κόλπο τῆς Ρίγας, στὴ Βαλτικὴ θάλασσα.
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οἱ φυλακισμένοι περίμεναν τὴν ἐπιστροφή του μὲ ἀγωνία ποὺ δὲν τοὺς ἦταν οἰκεία, ἀφοῦ
κανένα ἐγωιστικὸ στοιχεῖο δὲν ὑπεισερχόταν σ’ αὐτήν. Μία ὥρα πέρασε ποὺ μοῦ φάνηκε
πιὸ ἀτελείωτη κι ἀπὸ ὅλες ἐκεῖνες ποὺ εἶχα ζήσει στὴ φυλακή. Τέλος ἐμφανίστηκε ὁ
Ἰμπάνεφ. Ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς τὸ ἴδιο ἐρώτημα ξεπήδησε:
– Ἒ λοιπόν; Τί συνέβη;
– Μὰ τίποτα, φίλοι μου, εἶπε ὁ Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς. Μοῦ ἔθεσαν κάποια ἐρωτήματα
ποὺ ὅλοι σας ἔχετε ἤδη ἀκούσει, κι ἐγὼ ἀπάντησα ὅσο καλύτερα μποροῦσα, αὐτὸ
εἶν’ ὅλο.
Φαινόταν τὸ ἴδιο ἤρεμος ὡς συνήθως, ὅμως ἀπὸ τὸν κουρασμένο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
ἦρθε νὰ καθίσει δίπλα μου, κατάλαβα πὼς δὲν εἶχε πεῖ τὴν ἀλήθεια. Τὸν ἔπιασα ἀπὸ τὸν
ὦμο καὶ τοῦ ψιθύρισα:
– Ἐλάτε, διηγηθεῖτε μας, Ἀντρέι.
Ὁ Ἰμπάνεφ μὲ κοίταξε διερωτώμενος ἂν ἔπρεπε νὰ μιλήσει.
– ῾Η ἐμπειρία μου μπορεῖ πάντοτε νὰ σᾶς χρησιμεύσει, εἶπε τελικά, ὥστε ν’ ἀποφύγετε
ὁρισμένες ἐκπλήξεις. Ὅταν μπῆκα στὸ ἀνακριτικὸ γραφεῖο, ὁμολογῶ πὼς δὲν μπόρεσα
νὰ συγκρατήσω μιὰ βρισιά, γιατὶ ἀναγνώρισα στὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θὰ μὲ
ἀνέκρινε ἕναν ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς συντρόφους μου στὸ μέτωπο, τὸν Γκόρνεφ, πρώην ἀξιωματικὸ τῆς φρουρᾶς ποὺ τὸν ἔβλεπα ἀκόμη συχνὰ ἐδῶ καὶ τὸν ἀγαποῦσα. Τὸν προειδοποίησα ἀμέσως πὼς δὲν θὰ ἔκανα καμία δήλωση καὶ πὼς ἤξερε γιὰ μένα ὅλα ὅσα
μποροῦσαν νὰ τὸν ἐνδιαφέρουν. Χαμογέλασε διφορούμενα καὶ εἶπε:
– Γιὰ σᾶς ναί, ὄχι ὅμως γιὰ τὸν Ν..., λόγου χάριν, μὲ τὸν ὁποῖο εἶστε πολὺ συνδεδεμένος
κι ὁ ὁποῖος μᾶς εἶναι ὕποπτος στὴν ὑπόθεση τῆς Κρονστάνδης. ῾Υπολογίζουμε σὲ σᾶς νὰ
μᾶς πληροφορήσετε.
«Καθὼς δὲν ἀπαντοῦσα τίποτα, συνέχισε προσηνέστατα:
– Ἐξάλλου, ἀγαπητέ μου Ἀντρέι, θὰ ἔχετε κάθε ὄφελος νὰ μπεῖτε στὶς ὑπηρεσίες μας.
Εἶναι καλὴ εὐκαιρία. Σκεφτεῖτε ἐπὶ πλέον πώς, ἐφόσον δὲ δεχτεῖτε, εἶμαι ὑποχρεωμένος
νὰ σᾶς ἐμπλέξω στὴν ὑπόθεση Ν..., πράγμα ποὺ ἐνέχει κινδύνους».
Ὁ Ἰμπάνεφ ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ γελάει εἰλικρινά.
– Θαρρῶ, συνέχισε, πὼς ἔχασα τὴ στιγμὴ ἐκείνη κάθε αὐτοέλεγχο καὶ πὼς ἔλουσα τὸ
ζῶο αὐτὸ μὲ ὅρους ποὺ δὲν θὰ ἤθελα νὰ σᾶς τοὺς μεταφέρω. Ἐκεῖνος δὲ συγκινήθηκε
διόλου, χτύπησε τὸ κουδούνι κι εἶδα ἕναν στρατιώτη νὰ εἰσάγει στὸ γραφεῖο... τὴ μητέρα
μου καὶ τὴν ἀδελφή μου. Ὁ Γκόρνεφ μοῦ εἶπε σιγανά:
– Οἱ κυρίες αὐτὲς εἶναι ἀκόμη ἐλεύθερες, ἀγαπητὲ Ἀντρέι, καὶ τὶς κάλεσα γιὰ νὰ σᾶς
παρακαλέσουν νὰ εἶστε λογικός.
«Ἐκεῖνο ποὺ συνέβη στὴ συνέχεια δὲν ἀξίζει νὰ σᾶς τὸ διηγηθῶ, ὅμως ξέρω πὼς ἀκόμα
καὶ γιὰ νὰ ἐπανακτήσω τὴν ἐλευθερία μου δὲ θ’ ἀποδεχόμουν ν’ ἀνανεώσω αὐτὴ τὴ συνάντηση κατὰ τὴν ὁποία ἡ καημένη μου ἡ μάνα ἔτρεμε μὴ μὲ ὠθοῦσε μὲ μία λέξη της
στὴν προδοσία ἢ στὸν θάνατο».
Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς ἔκανε ἄσχημο ὕπνο καὶ ἡ εὐθυμία του
ἦταν τεταμένη, λιγότερο ζωηρή. Νομίζω πὼς φοβόταν ἀσταμάτητα μήπως ξαναβρεῖ τὴ
μητέρα του ἢ τὴν ἀδελφή του στὸ γραφεῖο τοῦ Γκόρνεφ, καὶ πὼς αὐτὸ τὸ ἄγχος τὸν ἐμπόδιζε νὰ αὐτοελέγχεται τόσο τέλεια ὅπως τὸ εἶχε κάνει μέχρι τότε.
Ἔτσι, δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ κρύψει τὴ νευρικὴ δυσφορία ποὺ τοῦ προξενοῦσε ἡ
Μάργκα, ἡ γυναίκα δήμιος. Λησμόνησα, θαρρῶ, νὰ σᾶς μιλήσω γι’ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, ποὺ
ἐπισκέπτεται ὡστόσο τοὺς εἰδεχθέστερους ἐφιάλτες μου. Ἡ Μάργκα, προερχόμενη ἀπὸ
ἕναν λεττονικὸ συνοικισμό, εἶχε ὑπηρετήσει πρὶν ἀπὸ τὸ Πραξικόπημα ὡς ὑπηρέτρια
κι ὕστερα εἶχε διοριστεῖ σὲ κάποιο τυχαῖο Σοβιὲτ6 κι ἔχοντας πάρει προαγωγή, δήμιος
6. ῾Η ρωσικὴ λέξη σοβιὲτ ποὺ σημαίνει συνέλευση ἔγινε διεθνὴς πολιτικὸς ὅρος μὲ τὴ σημασία τῶν συνελεύσεων
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στὴν Τσεκά7. Ἡ ντυμένη μ’ ἕναν ἐπενδύτη κι ἕνα δερμάτινο παντελόνι μορφή της, ἦταν
οἰκεία στοὺς φυλακισμένους, γιατὶ, ἔχοντας ὑποστεῖ μιὰ παράξενη ἕλξη, κοινὴ στοὺς
ἀνθρώπους τοῦ ἐπαγγέλματός της, ἐρχόταν νὰ περάσει τὶς κενὲς ὧρες της ἀνάμεσα στὰ
μελλοντικὰ θύματά της. Ἀκουμποῦσε στὸν τοῖχο καὶ κάπνιζε βαριά, σιωπηλά. Ἡ καθημερινὴ παρουσία της ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα φρίκης τῆς ζωῆς μας.
Ὁ ᾽Αντρέι εἶχε προσπαθήσει νὰ μὴν τῆς δίνει καμιὰ σημασία. Ἀλλὰ τώρα, ὅταν τὴν
ἔβλεπε μὲ τὰ ξανθά, ξεθωριασμένα, κοντοκουρεμένα της μαλλιά, τὸ στενὸ μέτωπό της, τὸ
στόμα της μὲ τὰ μεγάλα, σαρκώδη χείλη, τοὺς ἀσύμμετρους ὤμους της, ἀναρριγοῦσε ἀπὸ
νοσηρὴ ἀποστροφή. Μιὰ φορὰ μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε τὴν ἀκούσια ὁμολογία:
– Αὐτὴ ἡ γυναίκα μὲ τρομάζει. Δὲ γνώριζα μέχρι τώρα τί εἶναι ὁ φόβος. Εἶμαι σίγουρος
σήμερα πὼς ἔχει τὸ πρόσωπο τῆς Μάργκας. Σὰν σκέφτομαι πὼς αὐτὰ ἐκεῖ τὰ χέρια της,
τὰ μαλακὰ καὶ βρόμικα, μποροῦν νὰ μὲ σκοτώσουν ἕνα βράδυ καὶ πὼς στὸ ὕστατο ἀναπήδημά μου τὰ πλαδαρὰ στήθη της θ’ ἀνατριχιάσουν ἴσως ἀπὸ μιὰν ἀπαίσια ἡδονή, ἡ
σάρκα μου ὅλη συστέλλεται, τὸ μυαλό μου ταλαντεύεται. Ἂν αὐτὴ ἡ γυναίκα μ’ ἀποτελειώσει, θὰ μ’ ἀποτελειώσει τρελό.
– Ἀντρέι Σεγκέγιεβιτς, Ἀντρέι Σεργκέγιεβιτς...
Εἶναι ὅ,τι βρῆκα ὅλο κι ὅλο νὰ πῶ, ἔτσι πολὺ ποὺ μὲ συνέθλιβε τὸ ἄγχος αὐτοῦ τοῦ
ἰσχυροῦ ἄντρα. Ἡ τελευταία ἀναπνεύσιμη πνοὴ τῆς φυλακῆς εἶχε πετάξει...
Μέρες περάσανε. Φώναξαν πολλὲς φορὲς τὸν Ἰμπάνεφ στοῦ ἀνακριτῆ. Ἐπέστρεφε ἀπ’
τὸ γραφεῖο του μὲ τὰ δόντια σφιγμένα, χλωμός, καὶ μοῦ ἔλεγε: «Τίποτα τὸ νέο!»
Στὴν τελευταία ὡστόσο ἐπίσκεψή του, ὁ Πενιὰκ ποὺ τὸν συνόδευε τοῦ εἶπε στὸ διάδρομο:
– ῾Η ἀδελφὴ τῆς Εὐγενείας σας (ἔτσι ἀποκαλοῦσε πάντοτε ὁ δεσμοφύλακας τὸν Ἰμπάνεφ) βρίσκεται φυλακισμένη ἐδῶ. Μ’ ἐπιφόρτισε νὰ μεταφέρω στὴν Εὐγένειά σας αὐτὸν
τὸ σταυρό. Ζητάει ἀπὸ τὴν Εὐγένειά σας νὰ προσέξετε τὸ μικρὸ κουμπὶ ποὺ βρίσκεται
στὸ κέντρο του.
Τὴν ἴδια κιόλας νύχτα, ὁ Ἰμπάνεφ μοῦ ψιθύρισε μὲ θριαμβευτικὸ τόνο:
– Σύντροφε, ἡ Λεττονὴ δὲ θὰ μ’ ἔχει. Ἔχω δηλητήριο μέσα στὸ σταυρὸ κι ἂν τὰ πράγματα χαλαρώσουν, δὲ φοβᾶμαι πιὰ τίποτα.
Συλλογίστηκε καὶ πρόσθεσε:
– Γιὰ μεγαλύτερη σιγουριά, ὅταν θὰ μὲ πᾶνε γι’ ἀνάκριση, θὰ θέλατε νὰ μοῦ φυλάξετε
τὸ ἀντικείμενο ἐτοῦτο, δὲν εἶν’ ἔτσι;
Σὲ λίγο ἄκουσα τὴν ἀναπνοή του πιὸ κανονικὴ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πολὺν καιρό.
Κι ἡ ἑπομένη ὑπῆρξε ἡ τρομερὴ ἐκείνη μέρα ποὺ ἡ ζωή μου μοῦ φαίνεται νὰ σταμάτησε. ῾Ο Ἀντρέι ξύπνησε νωρίτερα ἀπὸ μένα κι ὅταν ἄνοιξα τὰ μάτια μου μὲ προειδοποίησε πὼς ἔπρεπε νὰ ξαναπάει στοῦ Γκόρνεφ καὶ πὼς μοῦ ἐμπιστευόταν τὸν δηλητηριασμένο καὶ πολύτιμο σταυρό. Ἐπέστρεψε πολὺ χαρούμενος.
– ῾Η ἀδελφή μου ἀφέθηκε ἐλεύθερη, μοῦ εἶπε˙ ὁ Γκόρνεφ θὰ πρέπει νὰ εἶδε ὅτι δὲ θὰ
πετύχαινε κανένας ἐκβιασμὸς μὲ μένα. Ἄλλωστε ὁλοκλήρωσε ἤδη τὸ ἐρωτηματολόγιο.
Ἔχει καθαρὰ μπουχτίσει μὲ δαῦτο.
Φλυαρήσαμε ὅλο τὸ ἀπόγευμα. Κανένας δὲν ἦρθε νὰ μᾶς διακόψει ἐκτὸς ἀπὸ τὴ

ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων ποὺ ἀποτέλεσαν τὴ βάση τῆς πολιτικῆς ὀργάνωσης τῶν ἐργατῶν κατὰ τὴν Ὀκτωβριανὴ
Ἐπανάσταση καὶ στὴ συνέχεια τοῦ λαϊκοδημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς ΕΣΣΔ.
7. Τσεκὰ (συντομ. τοῦ ρωσ. Τchrezvytchaïnaïa Komissia «Ἔκτακτη Ἐπιτροπή»), ὀργάνωση μὲ ἀποστολὴ τὴ συντριβὴ κάθε ἐπαναστατικοῦ στοιχείου καὶ τὴν πάταξη τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κερδοσκοπίας στὴ Σοβιετικὴ Ρωσία (τέλη
1917-1922), ἡ πρώτη πολιτικὴ ἀστυνομία τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος. Τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Τσεκὰ προκρίναμε νὰ
τοὺς ἀποκαλοῦμε, ὅπως καὶ στὸ πρωτότυπο, τσεκιστές.
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Μάργκα. Ἀκούμπησε κατὰ τὸ συνήθειο της στὴν πόρτα καὶ κάπνισε σιωπηλά. Ὅταν
ἔφυγε, ὁ Ἀντρέι τὴν παρακολούθησε μὲ προκλητικὸ βλέμμα. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ φρουρὸς
φώναξε τὴ μοιραία φράση:
– Ἰμπάνεφ, στὴν πόλη, μὲ τὰ πράγματά σου.
Ἀπέραντη σιωπὴ ἁπλώθηκε μέσα στὸ θάλαμο. Ὁ Ἀντρέι εἶχε μισοσηκωθεῖ καθὼς δὲν
καταλάβαινε τίποτα.
Ὁ στρατιώτης ἐπανέλαβε:
– Ἰμπάνεφ, στὴν πόλη, μὲ τὰ πράγματά σου.
Ἕνα μουρμουρητὸ κατάπληξης ἔτρεξε τότε πάνω στὰ παλιοκρέβατα. Ἔφεγγε ἀκόμη.
Ἡ ὥρα τῆς ἀποφυλάκισης εἶχε πρὸ πολλοῦ περάσει κι ἡ ὥρα τῶν ἐκτελέσεων ἀργοῦσε
πολὺ ἀκόμη νά ’ρθει.
Ἔτσι, ὅλοι μας ἄφωνοι, δὲν ξέραμε ἂν ἔπρεπε νὰ τρέμουμε ἢ νὰ χαροῦμε.
Μονάχα ὁ Ἀντρέι φάνηκε σταθερός.
– Ὁ Γκόρνεφ ἐκδικεῖται, μοῦ εἶπε χαμηλόφωνα. Ἂς ἀγκαλιαστοῦμε, ἀδελφέ.
– Μὰ ὄχι, φώναξα ἀπωθώντας τον, ἐπειδὴ μοῦ φαινόταν πὼς τὸ φιλί μου ἦταν μιὰ καταδίκη. Δὲν εἶστε ἔνοχος, σᾶς ἀποφυλακίζουν, αὐτὸ εἶν’ ὅλο.
– Τὸ νιώθω πολὺ καλὰ πὼς ὄχι, εἶπε πολὺ ἤρεμος.
– Ἰμπάνεφ, στὴν πόλη, μὲ τὰ πράγματά σου! εἶπε ὁ φρουρὸς γιὰ τρίτη φορά.
Τότε φώναξε ὁ Ἀντρέι μὲ θαρραλέα φωνή:
– Ἀντίο, σύντροφοι, κρατῆστε ἀπὸ μένα μιὰ καλὴ ἀνάμνηση.
Κατευθύνθηκε πρὸς τὴν πόρτα.
Παρέμεινα σὰν ἀποβλακωμένος˙ στὴν ἄκρη τῆς αἴθουσας, ὑστερικοὶ λυγμοὶ ἀνατάραζαν τὴ σιωπή.
Ἀπότομα, βιαστικὰ βήματα σφυροκόπησαν τὸ διάδρομο κι ἕνας στρατιώτης ἔτρεξε
πρὸς ἐμένα. Νόμισα πὼς ἐρχόταν νὰ μὲ πάρει κι ἐμένα, ἀλλ’ ἐκεῖνος φώναξε:
– Ὁ Ἰμπάνεφ σοῦ ζητάει τὸ σταυρὸ ποὺ σοῦ ἄφησε σήμερα τὸ πρωί.
Ἔψαξα στὶς τσέπες μου κι ἀμέσως αἰσθάνθηκα τὸ ἱερὸ ἔμβλημα. Μὲς στὴ χαρά του
ἐπιστρέφοντας ἀπ’ τὸν ἀνακριτή, ὁ Ἀντρέι εἶχε ξεχάσει νὰ μοῦ τὸν ξαναπάρει. Θὰ τὸ παρέδινα στὸν στρατιώτη ὅταν μιὰ σκέψη πέρασε ἀπ’ τὸ μυαλό μου, μιὰ σκέψη τόσο ὀξεία
ποὺ αἰσθάνθηκα σὰν νὰ μὲ κάρφωσε ἕνα δόρυ.
Ὁ δυστυχισμένος ζητοῦσε τὸ σταυρό του γιὰ νὰ σκοτωθεῖ. Κι ἂν ὡστόσο ἔσφαλλε, δὲν
θὰ τὸν σκότωνα στέλνοντάς του τὸ δηλητήριο; Ἐκεῖνος ἦταν κύριος τῆς τύχης του, ἤμουν
ὅμως κι ἐγώ;
Ὅρμησα πάνω στὸν στρατιώτη καὶ φώναξα σφίγγοντάς του τά χέρια:
– Στὸ ὄνομα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, πᾶνε τὸν Ἰμπάνεφ γιὰ ἐκτέλεση;
Ἐκεῖνος μὲ κοίταξε κατάπληκτος κι ἀποκρίθηκε μὲ ὁλοφάνερη εἰλικρίνεια:
– Νὰ σωριαστῶ ἐπὶ τόπου ἂν τὸ ξέρω. Δὲ μᾶς λένε τίποτα. Ἤμουν στὸ διάδρομο ὅταν
ὁ ἄντρας μοῦ ζήτησε νά ’ρθω νὰ σοῦ μιλήσω. Πρέπει μάλιστα νὰ ἐπιστρέψω γρήγορα,
εἰδεμὴ θὰ τὸ πληρώσω ἀκριβά.
– Περίμενε, περίμενε λίγο ἀκόμη, τὸν ἱκέτεψα.
Ὅλα μπερδεύονταν μέσα στὸ κεφάλι μου: ὁ Ἀντρέι, ἡ Λεττονή, ὁ σταυρός. Τί νὰ ἐπέλεγα; Νὰ τὸν ἀφήσω στὴ γυναίκα δήμιο; Νὰ τὸν ἀφήνω νὰ μὲ καταραστεῖ ὅταν ἐνώπιόν
της θὰ ἔνιωθε τὰ λογικά του νὰ σαλεύουν; Ἢ νὰ τὸν σκοτώσω μὲ βεβαιότητα ἐνῶ ἀπέμενε
ἡ ἐλπίδα τῆς ἀπελευθέρωσής του;
Ὁ στρατιώτης ἀνυπομονοῦσε:
– Ἄντε λοιπόν, τὸν ἔχεις αὐτὸν τὸ σταυρό; Πρέπει νὰ πηγαίνω.
Δὲν ξέρω πῶς μουρμούρισα:
– Θὰ πεῖς στὸν Ἰμπάνεφ πὼς τὸν ἔχασα καὶ πρὸ πάντων νὰ μὲ συγχωρήσει.
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Ὁ ἀφηγητὴς σώπασε μὲ ἕνα σαρκαστικὸ χαμόγελο. Ὁ θόρυβος τῶν βιολιῶν ξανάρχισε
ν’ ἀκούγεται στὸ γραφειάκι μας. Μέσα ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα ποὺ εἶχε φτιαχτεῖ στὸν τοῖχο,
εἴδαμε μιὰ μελαχρινὴ γυναίκα, μὲ γυμνὰ τὰ στήθη καὶ τὴν κοιλιά της, νὰ χορεύει ὑπέροχα
καὶ μελαγχολικά. Ὡστόσο ὁ νεαρὸς μουρμούριζε σὰν γιὰ λογαριασμό του:
– Ἀφέθηκα ἐλεύθερος μερικὲς ἑβδομάδες ἀργότερα, χωρὶς ν’ ἀνακριθῶ. Ἔκανα τὸ πᾶν
γιὰ νὰ μάθω τί εἶχε ἀπογίνει ὁ ᾽Αντρέι. Κανένα νέο του δὲν ἔφτασε ὣς ἐμένα. Καὶ τώρα,
ὅπως καὶ τὴν ὥρα ποὺ ρωτοῦσα τὸν στρατιώτη, δὲν ξέρω ἂν γλίτωσα τὸν ἀδελφικό μου
σύντροφο ἀπὸ τὸν θάνατο ἢ ἂν δὲν τοῦ τὸν ἔκανα φρικτό. Φίλοι μὲ βοήθησαν νὰ περάσω
τὰ σύνορα, ὅμως ἐδῶ ὅπως κι ἐκεῖ, ὁ μικρὸς δηλητηριασμένος σταυρὸς ποὺ φοράω στὸ
λαιμὸ μὲ πνίγει.
Στὴν κοινὴ αἴθουσα ἡ ὀρχήστρα ἔπαιζε καταιγιστικά, ὁ χορὸς γινόταν φλογερὸς καὶ
μία χορωδία μεθυσμένων καὶ θλιμένων φωνῶν κρατοῦσε τὸ ρυθμό. Ἦταν μεθυσμένος ἢ
κατηλειμμένος ὁ χλωμὸς νέος ποὺ στὸ τραπέζι μας, μὲ τὸ κεφάλι του χωμένο μὲς στὰ
χέρια του, ἐπαναλάμβανε σὰν θρηνολογώντας:
– Ἀντρέι, Μάργκα...

* Τίτλος πρωτοτύπου: «La croix», La steppe rouge, Gallimard/folio, 1923, σσ. 135-152.
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