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Β
ρισκόμαστε εννιά χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο. 
Μας αντικατέστησαν χτες. Τώρα η κοιλιά μας είναι 
γεμάτη άσπρα φασόλια και βοδινό, είμαστε χορ-

τάτοι κι ευχαριστημένοι. Μάλιστα μπορέσαμε να γεμίσουμε 
την καραβάνα μας και για το βράδυ. Μας δώσαν ξέχωρα και 
διπλή μερίδα λουκάνικο και ψωμί· μεγάλη υπόθεση! Τέτοια 
πολυτέλεια έχουμε να τη δούμε πολύ καιρό. Ο μάγειρας, με το 
κόκκινο σαν ντομάτα κεφάλι, έφτασε να μας μοιράσει ο ίδιος 
το φαΐ. Γνέφει με την κουτάλα του στον καθένα μας, καθώς 
περνάμε, και του δίνει μια γερή μερίδα. Τα ’χει χαμένα, μην 
ξέροντας πώς θα μπορέσει ν’ αδειάσει ως τον πάτο το καζάνι 
του. Ο Τιάντεν κι ο Μύλλερ ξετρύπωσαν κάτι γαβάθες και 
τις γεμίσαν ξέχειλα, για ρεζέρβα. Ο Τιάντεν από αχορταγιά, 
ο Μύλλερ από πρόβλεψη. Πού το βάζει ο Τιάντεν τόσο φαΐ 
είναι αίνιγμα για όλο τον κόσμο, κι ωστόσο είναι ίσιος σαν 
τάβλα, τσίρος σωστός.

Μα το πιο σπουδαίο είναι που μας δώσανε και διπλή με-
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ρίδα καπνό. Δέκα πούρα για τον καθένα μας, είκοσι τσιγάρα 
και δυο κομμάτια καπνό για μάσημα· έτσι πρέπει. Έκανα τρά-
μπα με τον Κατζίνσκυ τον καπνό μου με τα τσιγάρα του. Έτσι 
τα έκανα σαράντα. Μου φτάνουν και μου παραφτάνουν για 
μια μέρα.

Για να πούμε την αλήθεια, τούτη η διανομή δεν ήτανε 
προορισμένη για μας. Οι Πρώσοι δεν είναι και τόσο ανοιχτο-
χέρηδες. Τη χρωστάμε απλά και μόνο σε λάθος υπολογισμούς.

Πριν από δεκαπέντε μέρες, ανηφορίσαμε στην πρώτη 
γραμμή ν’ αντικαταστήσουμε συντρόφους. Ο τομέας μας ήταν 
αρκετά ήσυχος. Έτσι, ο σιτιστής είχε παραλάβει τρόφιμα σε κα-
νονική ποσότητα, για τη μέρα που θα γυρίζαμε, κι είχε ετοιμά-
σει ό,τι έπρεπε για τους εκατόν πενήντα άντρες του λόχου. Μα 
ακριβώς την τελευταία μέρα, γίνηκε στο μέρος μας τρομερός 
βομβαρδισμός. Το βαρύ πυροβολικό των Εγγλέζων γάζωνε 
ασταμάτητα τη θέση μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ με-
γάλες απώλειες, και μονάχα ογδόντα γυρίσαμε πίσω.

Φτάσαμε νύχτα και τρυπώσαμε δίχως χασομέρι στη θέση 
μας, για να μπορέσουμε επιτέλους να κοιμηθούμε μια φορά 
στα γεμάτα. Γιατί ο Κατζίνσκυ έχει δίκιο, ο πόλεμος δεν θα 
’ταν τόσο αβάσταχτος αν μπορούσαμε να κοιμόμαστε πιο 
πολύ. Ο ύπνος στην πρώτη γραμμή δεν λογαριάζεται και δε-
καπέντε μέρες κάθε φορά εκεί πέρα είναι μεγάλο διάστημα.

Είχε πια μεσημεριάσει όταν οι πρώτοι από μας ξεγλίστρη-
σαν έξω από τα παραπήγματα. Μισή ώρα αργότερα, βρισκό-
μασταν όλοι με την καραβάνα στο χέρι, μαζεμένοι γύρω από 
το καζάνι, με το μοσκοβολιστό, γεμάτο λίπος φαΐ. Μπροστά 
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μπροστά ήτανε, φυσικά, οι πιο πεινασμένοι: ο μικροκαμωμένος 
Άλμπερτ Κροππ, που έχει το πιο καθαρό μυαλό απ’ όλους μας, 
χάρη στο οποίο έχει γίνει κιόλας υποδεκανέας. Ο Μύλλερ, που 
κουβαλάει ακόμη μαζί του τα σχολικά του βιβλία, ονειρεύεται 
να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις για όσους δεν πρόλαβαν να 
δώσουν και, τις ώρες του βομβαρδισμού, αυτός κοπανιέται με 
τα θεωρήματα της φυσικής. Ο Λέερ, που έχει αφήσει μακριά 
γενειάδα κι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στα κορίτσια των μπορδέ-
λων για αξιωματικούς. Παίρνει όρκο πως τα κορίτσια εκεί είναι 
υποχρεωμένα, κατ’ απαίτηση του διοικητή, να φοράνε μεταξω-
τά πουκάμισα και, για τις βίζιτες, πρώτα πρώτα του διοικητή, να 
κάνουν προηγουμένως μπάνιο. Ο τέταρτος είμαι εγώ, ο Πάουλ 
Μπόυμερ. Είμαστε κι οι τέσσερις δεκαεννιά χρονών, βγήκαμε 
κι οι τέσσερις από την ίδια τάξη, για να πάμε στον πόλεμο.

Ξοπίσω μας έρχονται οι φίλοι μας: ο Τιάντεν, ένας αδύ-
νατος κλειδαράς, στην ίδια ηλικία μ’ εμάς, ο μεγαλύτερος λι-
μάρης της παρέας. Κάθεται να φάει, λιγνός σαν σπιρτόξυλο, 
και σηκώνεται χοντρός σαν γκαστρωμένος κοριός. Ο Χάγιε 
Βέστους, κι αυτός δεκαεννιά χρονών, ανθρακωρύχος, που 
μπορεί μ’ ευκολία να βουτήξει με το χέρι του μια κουραμάνα 
και να σου πει: «Μάντεψε τι βαστώ». Ο Ντέτεριγκ, χωρικός, 
που όλο στο χτήμα του και στη γυναίκα του έχει το νου του. 
Και, τέλος, ο Στάνισλας Κατζίνσκυ, ο εγκέφαλος της παρέας 
μας, σκληρός, κατεργάρης, πονηρός. Είναι σαράντα χρόνων, 
με σταχτί μούτρο και γαλάζια μάτια, πεσμένους ώμους, και 
μυρίζεται διαβολεμένα τον κίνδυνο, το καλό φαΐ και τις πιο 
καλές μεριές για να προφυλαγόμαστε.
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Η παρέα μας αποτελούσε την κεφαλή της φάλαγγας που 
πέρναγε μπροστά απ’ το καζάνι. Είχαμε αρχίσει να χάνουμε 
την υπομονή μας, γιατί ο σιτιστής στεκόταν ακόμη εκεί ασά-
λευτος και καρτέραγε σαν χαζός.

Ώσπου ο Κατζίνσκυ τού φώναξε:
«Άντε, ξεσκέπασε το καζάνι σου, Χένρι. Τα φασόλια πα-

ραβράσανε!».
Ο άλλος κούνησε το κεφάλι σαν κοιμισμένος.
«Ας μαζευτούνε πρώτα όλοι».
Ο Τιάντεν χασκογέλασε.
«Όλοι μας εδώ είμαστε…»
Ο δεκανέας του μαγειρείου δεν είχε αντιληφθεί τίποτα 

ακόμη.
«Ναι, θα ’θελες. Πού είναι λοιπόν οι υπόλοιποι;»
«Δεν θα τους ταΐσεις εσύ σήμερα! Νοιάζονται για δαύτους 

τα χειρουργεία και ο κοινός τάφος».
Του μάγειρα του ήρθε ταμπλάς όταν έμαθε τι είχε γίνει. 

Σείστηκε ολάκερος.
«Κι εγώ που μαγείρεψα για εκατόν πενήντα άντρες!»
Ο Τιάντεν του ’δωσε φιλικά μια σπρωξιά.
«Ε, ας χορτάσουμε κι εμείς μια φορά. Μπρος, αρχίνα!»
Ξαφνικά, του Τιάντεν τού κατέβηκε μια λαμπρή ιδέα. Το 

μυτερό παιδικό μούτρο του φωτίστηκε. Τα μάτια του μικρύνα-
νε πονηρά, τα μάγουλά του τρεμουλιάσαν και ζύγωσε όσο πιο 
κοντά μπορούσε στο καζάνι.

«Μα τότε… φίλε μου… παρέλαβες και κουραμάνα για εκα-
τόν πενήντα άντρες, ε;»
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Ο δεκανέας, στεναχωρημένος ακόμη και με το νου του αλ-
λού, έγνεψε ναι.

Ο Τιάντεν τον άρπαξε απ’ το χιτώνιο.
«Και λουκάνικα;»
Ο ντοματοκέφαλος έγνεψε πάλι ναι.
Τα σαγόνια του Τιάντεν έτρεμαν.
«Και καπνό;»
«Ναι, απ’ όλα».
Ο Τιάντεν κοίταξε τριγύρω του, λάμποντας από χαρά.
«Μα το Θεό! Αυτό θα πει να ’χεις τύχη! Άρα, όλα τούτα εί-

ναι για μας! Ο καθένας θα πάρει… για σταθείτε… μα την πίστη 
μου… ναι, θα πάρουμε όλοι μας διπλή μερίδα».

Μόνο που η ντομάτα ξύπνησε και το ξέκοψε μεμιάς:
«Όχι, αυτό δεν γίνεται».
Τότε όμως ξυπνήσαμε κι εμείς και στριμωχτήκαμε μπρο-

στά.
«Και γιατί δεν γίνεται, βρε κορόιδο;» ρώτησε ο Κατζίνσκυ.
«Το φαΐ είναι για εκατόν πενήντα κι όχι για ογδόντα».
«Αυτό θα το δούμε!» είπε ο Μύλλερ βραχνά.
«Απ’ το καζάνι, ναι. Μα δεν μπορώ να δώσω πάνω από 

ογδόντα μερίδες από τ’ άλλα» επέμεινε η ντομάτα.
Ο Κατζίνσκυ θύμωσε.
«Γίνε γενναιόδωρος έστω και μια φορά… Το φαΐ που έχεις 

αρκεί όχι μονάχα για ογδόντα, αλλά φτάνει και παραφτάνει 
για όλο τον δεύτερο λόχο! Ωραία λοιπόν, μοίρασέ μας το! 
Εμείς είμαστε ο δεύτερος λόχος!»

Τον στριμώξαμε τον παλικαρά. Κανένας δεν τον άντεχε. 
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Πολλές φορές ως τότε είχαμε πάρει εξαιτίας του το συσσίτιο με 
μεγάλη καθυστέρηση στο χαράκωμα και μάλιστα παγωμένο. 
Γιατί, σαν είχαμε λίγο βομβαρδισμό, αυτός δεν τολμούσε να 
ζυγώσει αρκετά μαζί με τα καζάνια. Έτσι, οι σύντροφοί μας, για 
να πάνε να πάρουν το συσσίτιό τους, ήταν αναγκασμένοι να 
κάνουν πολύ μεγαλύτερο δρόμο από τους άλλους δυο λόχους. 
Ο Μπούλκε, για παράδειγμα, του πρώτου λόχου, ήταν πολύ 
πιο καλός τύπος. Ας ήτανε χοντρομπαλάς σαν φώκια. Όσες 
φορές ήταν ανάγκη, έσερνε μονάχος του τα καζάνια ίσαμε την 
πρώτη γραμμή.

Είχαμε φτάσει πια στο αμήν και δίχως άλλο θα είχαμε κά-
νει πέρα το σιτιστή, αν δεν τύχαινε νά ’ρθει πάνω στην ώρα ο 
λοχαγός μας. Ρώτησε γιατί γινόταν ο καβγάς και περιορίστηκε 
να πει:

«Ναι, χτες είχαμε μεγάλες απώλειες…».
Ύστερα κοίταξε μέσα στο καζάνι.
«Σαν καλά είναι τα φασόλια».
Η ντομάτα έγνεψε ναι.
«Είναι μαγειρεμένα με λίπος και κρέας».
Ο λοχαγός μάς κοίταξε. Ήξερε τι είχαμε στο νου μας. Ήξε-

ρε ακόμα κι άλλα πολλά, γιατί είχε μεγαλώσει μαζί μ’ εμάς κι 
όταν πρωτόρθε στο λόχο ήταν απλός δεκανέας. Σήκωσε άλλη 
μια φορά το καπάκι του καζανιού και μύρισε. Φεύγοντας είπε:

«Να μου φέρετε κι εμένα ένα γεμάτο πιάτο. Και να μοιρα-
στούν όλες οι μερίδες. Δεν θα μας βλάψει».

Η ντομάτα έκανε το βλάκα όσο ο Τιάντεν χοροπηδούσε:
«Τι σε κόφτει εσένα; Για κοιτάξτε τον! Λες κι είναι δικό 
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του το φαΐ! Άντε, άρχισε, γερο-φαταούλα. Και το νου σου, μην 
κάνεις λάθος στο μέτρημα».

«Άντε ξεφορτώσου με!» ούρλιαξε η ντομάτα.
Τα ’χε χαμένα. Τέτοιο πράγμα δεν μπορούσε να το χω-

ρέσει το μυαλό του. Δεν καταλάβαινε πια σε τι κόσμο ζούσε. 
Και σαν να ’θελε να δείξει πως τώρα πια για τίποτε δεν τον 
ένοιαζε, βάλθηκε να μας μοιράζει με δική του πρωτοβουλία κι 
από μισό λίτρο μέλι.

Σήμερα, αληθινά, η μέρα είναι όμορφη. Ήρθε ακόμα και το 
ταχυδρομείο. Σχεδόν όλοι μας πήραμε γράμμα κι εφημερίδες. 
Τώρα κάνουμε βόλτες στο λιβάδι, πίσω απ’ τα παραπήγματα. 
Ο Κροππ βαστάει παραμάσχαλα ένα καπάκι από κουτί μαρ-
γαρίνης.

Δεξιά, στην άκρη του λιβαδιού, έχουν χτίσει μεγάλα κοινά 
αποχωρητήρια, μια γερή οικοδομή με σκεπή. Αυτά όμως εί-
ναι για τους νεοσύλλεκτους, που δεν έχουνε μάθει ακόμη να 
βολεύονται με το οτιδήποτε. Εμείς γυρεύουμε κάτι καλύτερο. 
Πραγματικά, υπάρχουν παντού σκόρπιες κασόνες, ατομικές, 
που χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό. Είναι τετράγωνες, καθα-
ρές, από σκέτο ξύλο, ερμητικά κλειστές, με βολικό και άψογο 
κάθισμα. Έχουν στα πλάγια χερούλια και μπορείς να τις μετα-
φέρεις όπου θες.

Βάζουμε τρεις στο γύρο και καθόμαστε με την άνεσή μας. 
Και δεν θα σηκωθούμε αποκεί αν δεν περάσουνε δυο ώρες.

Θυμάμαι ακόμη, στην αρχή, τότε που ήμασταν νεοσύλλε-
κτοι, πόσο ντρεπόμασταν στο στρατώνα κάθε φορά που ήμα-
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σταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε τα κοινά αποχωρη-
τήρια. Δεν υπάρχει πουθενά πόρτα κι είκοσι άντρες κάθονται 
κει, ο ένας πλάι στον άλλον, λες και κάθονται μέσα στο τρένο. 
Φτάνει μια ματιά για να τους επιθεωρήσεις όλους. Ο φαντά-
ρος, βλέπεις, πρέπει να βρίσκεται συνέχεια υπό παρακολού-
θηση.

Από τότε μάθαμε και ξεπεράσαμε για τα καλά τούτο το μι-
κρό αίσθημα της ντροπής. Με τον καιρό, μάθαμε κι άλλα.

Μα εδώ, στο ύπαιθρο, αυτό είναι σωστή απόλαυση. Δεν 
καταλαβαίνω πια γιατί πρώτα κλείναμε δειλά τα μάτια γι’ 
αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι κάτι φυσικό, όπως το πιοτό και 
το φαΐ. Κι ίσως ίσως να μην υπήρχε καν ανάγκη να κάνουμε 
λόγο γι’ αυτό, αν δεν έπαιζε τόσο ουσιαστικό ρόλο κι αν δεν 
ήτανε για μας κάτι καινούριο. Για τους παλιούς, βέβαια, τέτοια 
πράγματα ήταν από πολύ καιρό ασήμαντα.

Το στομάχι κι η χώνεψη είναι κοινή υπόθεση για το φα-
ντάρο, πιο πολύ από κάθε άλλον άνθρωπο. Από τούτα αντλεί 
τα τρία τέταρτα του λεξιλογίου του. Ό,τι πιο ρωμαλέο μπορεί 
να ’χει η έκφραση της πιο έντονης χαράς, ή του πιο παρά-
φορου θυμού του στρατιώτη, με τέτοια λόγια δίνεται. Είναι 
αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε άλλους τρόπους ομιλίας τόσο 
σύντομους και τόσο σταράτους. Όταν γυρίσουμε στα σπίτια 
μας, οι οικογένειές μας κι οι δάσκαλοί μας θα μείνουν με το 
στόμα ανοιχτό με τις κουβέντες μας. Εδώ όμως αυτή είναι η… 
καθομιλουμένη γλώσσα.

Για μας, αυτά τα πράγματα έχουνε ξαναβρεί το χαρακτή-
ρα της αθωότητας, έτσι που γίνονται αναγκαστικά μπροστά σ’ 
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όλα τα μάτια. Εκτός απ’ αυτό, είναι για μας τόσο φυσικά, που 
λογαριάζουμε πολύ την άνεσή μας· να μπορούμε να παίξου-
με, για παράδειγμα, ίσαμε το τέλος μια παρτίδα χαρτιά δίχως 
να ’χουμε φόβο απ’ τις οβίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι, για να 
χαρακτηρίσουν οι άνθρωποι τις κάθε λογής φλυαρίες, έχου-
νε σκαρφιστεί την έκφραση «σκατοκουβέντες». Τα μέρη που 
αναφέραμε είναι για τους στρατιωτικούς γωνιές για κουτσο-
μπολιό και ισοδύναμα με το τραπέζι της παρέας.

Για την ώρα, εδώ νιώθουμε καλύτερα παρά σε οποιαδή-
ποτε τουαλέτα με άσπρες πολυτελέστατες φαγιάντσες· σ’ εκεί-
να μπορεί να υπάρχει υγιεινή, μα εδώ υπάρχει καλοπέραση.

Τέτοιες ώρες είναι γεμάτες θαυμάσια ξενοιασιά. Από 
πάνω μας ο γαλάζιος ουρανός. Στα ουρανοθέμελα κρέμονται 
κίτρινα αερόστατα παρατήρησης, που λούζονται στον ήλιο, 
όπως και τ’ άσπρα συννεφάκια από σράπνελ· πότε πότε, κα-
θώς κυνηγάνε κάποιον αεροπόρο, αναπτύσσονται σε μεγά-
λες δέσμες.

Το βαρύ βρόντημα του μετώπου φτάνει στ’ αυτιά μας σαν 
μακρινή θύελλα. Τον κρότο τον σκεπάζουν περνώντας οι κη-
φήνες από τα μελίσσια.

Κι ολόγυρά μας απλώνεται τ’ ανθισμένο λιβάδι. Οι τρυ-
φερές μυτούλες του χόρτου σαλεύουνε. Άσπρες πεταλούδες 
σιμώνουν πεταρίζοντας. Ζυγιάζονται μέσα στο ζεστό κι απαλό 
αέρα του κατακαλόκαιρου. Όσο για μας, διαβάζουμε τα γράμ-
ματα και τις εφημερίδες, καπνίζουμε, βγάζουμε το πηλήκιό 
μας και τ’ αποθέτουμε κοντά μας στο γρασίδι. Τ’ αεράκι παίζει 
με τα μαλλιά μας. Παίζει με τα λόγια και με τις σκέψεις μας.
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Οι τρεις κασόνες όπου καθόμαστε βρίσκονται ανάμεσα 
στις κόκκινες λαμπρές παπαρούνες…

Ακουμπάμε στα γόνατά μας το καπάκι απ’ το κουτί της 
μαργαρίνης. Έχουμε έτσι ένα καλό στήριγμα για να παίξουμε 
χαρτιά. Ο Κροππ έχει φέρει τράπουλα. Από καιρό σε καιρό 
αλλάζουμε το μουντζούρη για να παίξουμε μια παρτίδα ραμί. 
Θα μπορούσαμε να καθόμαστε έτσι ως τη Δευτέρα Παρουσία.

Από τα παραπήγματα φτάνουν στ’ αυτιά μας σκοποί από 
ακορντεόν. Παρατάμε κάθε τόσο τα χαρτιά και κοιταζόμαστε. 
Τότε ένας από μας λέει: «Παιδιά μου, παιδιά μου…» ή «Φτάνει 
να μη μας βγει ξινό…». Και μένουμε για μια στιγμή βουβοί. 
Νιώθουμε μέσα μας ένα δυνατό αίσθημα αμηχανίας. Όλοι μας 
το ’χουμε. Δεν χρειάζεται διόλου να πολυκουβεντιάζουμε γι’ 
αυτό. Εύκολα θα μπορούσαμε να μη βρισκόμασταν τώρα κα-
θισμένοι εδώ στα κασόνια μας… Παραλίγο να μην ήμασταν…

Να γιατί όλα για μας είναι σήμερα έντονα, πρωτόγνωρα: 
οι κόκκινες παπαρούνες και το καλό φαΐ, τα τσιγάρα και το 
καλοκαιρινό αεράκι.

Ο Κροππ ρωτάει:
«Έχει κανείς από σας νέα από τον Κέμμεριχ;».
«Είναι στο Σαιν Ζοζέφ» λέω εγώ.
Ο Μύλλερ συμπληρώνει πως ο Κέμμεριχ έφαγε τραύμα 

διαμπερές στο μηρό. Έτσι, θα μπορέσει να πάρει άδεια και να 
πάει για λίγο στο σπίτι του.

Αποφασίζουμε να πάμε να τον δούμε τ’ απόγευμα.
Ο Κροππ βγάζει από την τσέπη του ένα γράμμα.
«Έχετε χαιρετίσματα από τον Κάντορεκ».
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Γελάμε, ο Μύλλερ πετάει το τσιγάρο του και λέει:
«Πόσο θα ’θελα να βρισκότανε κι αυτός εδώ πέρα!».

Ο Κάντορεκ ήταν καθηγητής μας· σοβαρός ανθρωπάκος, με 
γκρίζο κοστούμι που έκανε λούκια και με κεφάλι όμοιο με 
εντομοφάγου πόντικα. Είχε το ίδιο μπόι πάνω κάτω με το δε-
κανέα Χίμμελστος, «τον τρόμο του Κλόστερμπεργκ». Είναι στ’ 
αλήθεια κωμικό το πόσο συχνά η δυστυχία στον κόσμο έρχε-
ται από τους κοντούς· αυτοί είναι πολύ πιο ενεργητικοί και 
ανυπόφοροι από τους ψηλούς. Πάντα βάζω τα δυνατά μου να 
μην ανήκω σε αποσπάσματα με κοντόσωμους επικεφαλής, τις 
πιο πολλές φορές είναι κακόψυχοι.

Στο μάθημα της Γυμναστικής, ο Κάντορεκ μας έβγαζε τέ-
τοιους λόγους, ώσπου στο τέλος η τάξη ολάκερη, στη γραμμή, 
τράβηξε με τη συνοδεία του στο στρατολογικό γραφείο να κα-
ταταγεί. Τον βλέπω ακόμη μπροστά μου, με τα γυαλάκια του 
που πετάγαν σπίθες, ενώ μας κοίταζε κι έλεγε:

«Θα πάτε όλοι στρατιώτες, δεν είν’ έτσι, σύντροφοι;».
Τούτοι οι παιδαγωγοί έχουν σχεδόν πάντα τον πύρινο 

λόγο τους έτοιμο στην τσέπη του γιλέκου τους. Είναι αλήθεια 
πως τον πασάρουν όλη την ώρα, με τη μορφή μαθημάτων. 
Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μας περνούσαν τότε από το νου.

Ωστόσο, ένας από μας δίσταζε και δεν ήθελε να ’ρθει. 
Ήταν ο Γιόζεφ Μπεμ, ένα χαρούμενο χοντρό παιδί. Μα στο 
τέλος τον καταφέρανε κι αυτόν. Πρέπει να προσθέσω πως δεν 
μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ίσως κι άλλοι να σκέ-
φτονταν όπως αυτός, μα κανένας δεν μπορούσε εύκολα να 
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ξεφύγει. Γιατί, εκείνη την εποχή, ακόμα κι ο πατέρας και η 
μάνα σου εύκολα σου πετούσαν κατάμουτρα τη λέξη «δειλός». 
Και τούτο γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα για ό,τι θα 
γινόταν. Για να πούμε την αλήθεια, οι πιο λογικοί απ’ όλους 
ήταν οι απλοί και φτωχοί άνθρωποι. Από την πρώτη κιόλας 
στιγμή λογιάσανε τον πόλεμο δυστυχία, ενώ η καλή αστική 
κοινωνία δεν βαστιόταν από τη χαρά της. Κι όμως, αυτή ίσα 
ίσα μπορούσε καλύτερα να λογαριάσει τις συνέπειες.

Ο Κατζίνσκυ υποστηρίζει πως σε τούτο φταίει η εκπαίδευ-
ση, που μας αποβλακώνει, και αυτά που λέει ο Κατ δεν τα λέει 
χωρίς να τα σκεφτεί.

Παράξενο πράγμα. Ο Μπεμ ήταν από τους πρώτους που 
πέσανε. Σε μια επίθεση χτυπήθηκε στα μάτια. Τον πήραμε 
για πεθαμένο και τον παρατήσαμε εκεί, γιατί χρειάστηκε να 
οπισθοχωρήσουμε βιαστικά. Τ’ απόγευμα, τον ακούσαμε ξάφ-
νου να φωνάζει. Κι είδαμε πως πάσχιζε να συρθεί ως τα χα-
ρακώματα. Δεν είχε μείνει στον τόπο. Είχε λιποθυμήσει. Μα 
καθώς δεν έβλεπε πια και τρελός από τους πόνους, αμέλησε 
να φυλαχτεί. Κι έτσι σκοτώθηκε πριν προλάβει κανένας μας 
να φτάσει κοντά του να τον πάρει.

Φυσικά, δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνη γι’ αυτό στον 
Κάντορεκ. Διαφορετικά, τι θα γινόταν ο κόσμος αν έβλεπε 
φταίξιμο σε τούτο; Χιλιάδες Κάντορεκ υπήρχανε παντού. Κι 
όλοι τους ήταν σίγουροι πως κάναν το καλύτερο – με τρόπο 
βολικό και με κανένα κόστος για τους ίδιους.

Και για τούτο ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρεοκο-
πήσει στα δικά μας τα μάτια.
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Στα δεκαοχτώ μας χρόνια, οι δάσκαλοί μας θα ’πρεπε να 
’ταν σύμβουλοι κι οδηγητές. Έπρεπε να μας ανοίξουν το δρό-
μο προς την ωριμότητα, την εργασία, το χρέος, τον πολιτισμό 
και την πρόοδο. Να μας προετοιμάσουν για το μέλλον. Με-
ρικές φορές τούς κοροϊδεύαμε, τους σκαρώναμε μικρές φάρ-
σες, στο βάθος όμως τους είχαμε εμπιστοσύνη. Στα μάτια μας 
αντιπροσώπευαν το κύρος μαζί με μια διορατικότητα πιο με-
γάλη και μια γνώση πιο ανθρώπινη από των άλλων. Μα ο 
πρώτος νεκρός που αντικρίσαμε έσβησε μέσα μας τούτη την 
πίστη. Βρεθήκαμε αναγκασμένοι να παραδεχτούμε πως εμείς 
ήμασταν πιο τίμιοι από εκείνους. Αυτοί μάς ξεπερνούσανε 
μονάχα στα κούφια λόγια και στην καπατσοσύνη. Ο πρώτος 
βομβαρδισμός μάς έδειξε το λάθος μας και γκρέμισε μέσα μας 
την κοσμοθεωρία που μας είχανε χαράξει.

Αυτοί γράφανε, βγάζανε ακόμη λόγους. Κι εμείς, εμείς βλέ-
παμε τα φορεία με τους λαβωμένους και τους ετοιμοθάνατους. 
Για κείνους η υπέρτατη αξία ήταν να υπηρετούν το κράτος. 
Αλλά εμείς είχαμε κιόλας μάθει πως ο φόβος του θανάτου εί-
ναι πιο δυνατός. Παρ’ όλα αυτά, μήτε στασιαστές είχαμε γίνει, 
μήτε λιποτάκτες, μήτε δειλοί – όλοι τούτοι οι χαρακτηρισμοί 
τούς έρχονταν τόσο εύκολα στο στόμα. Εμείς αγαπούσαμε την 
πατρίδα μας όσο κι εκείνοι και σε κάθε επίθεση βαδίζαμε θαρ-
ραλέα μπροστά. Είχαμε ωστόσο μάθει να ξεχωρίζουμε μερικά 
πράγματα. Είχαμε αρχίσει ξάφνου να βλέπουμε, και βλέπαμε 
πως στο δικό τους το σύμπαν τίποτα δεν στεκόταν πια ορθό. 
Και βρεθήκαμε απότομα φοβερά μονάχοι κι έπρεπε ολομό-
ναχοι να τα βγάλουμε πέρα…
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Πριν ξεκινήσουμε για να δούμε τον Κέμμεριχ, μαζεύουμε 
όλα του τα πράγματα. Ίσως να του χρησιμέψουν για την επι-
στροφή στο σπίτι.

Στο χειρουργείο υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όπως πάντα μυ-
ρίζει φαινόλη, σαπίλα και ιδρώτα. Στα παραπήγματα έχουμε 
συνηθίσει σε πολλά. Μα εδώ σου ’ρχεται λιγοθυμιά κι ας είσαι 
συνηθισμένος. Ρωτάμε σε πολλές μεριές πού είναι ο Κέμμε-
ριχ. Βρίσκεται πλαγιασμένος σ’ ένα θάλαμο και μας δέχεται με 
αχνή χαρά κι αδύναμη ταραχή. Την ώρα που ήτανε αναίσθη-
τος, του κλέψαν το ρολόι του.

Ο Μύλλερ κουνά το κεφάλι:
«Πάντα σ’ το ’λεγα να μην πάρεις μαζί σου ένα τόσο καλό 

ρολόι».
Ο Μύλλερ είναι λιγάκι αργόστροφος και φλύαρος. Διαφο-

ρετικά θα σώπαινε, γιατί, φως φανάρι, δεν θα βγει ζωντανός 
ο Κέμμεριχ από τούτον το θάλαμο. Δεν είναι σπουδαίο αν 
δεν ξαναβρεί το ρολόι του. Το πολύ πολύ να το στέλνανε στο 
σπίτι του.

«Πώς τα πας λοιπόν, Φραντς;» ρωτάει ο Κροππ.
Ο Κέμμεριχ σκύβει το κεφάλι.
«Καλά… Μονάχα που με παιδεύουνε τούτοι οι καταραμέ-

νοι πόνοι στα πόδια».
Κοιτάμε το κρεβάτι του, το πόδι του είναι ξαπλωμένο κάτω 

από ένα συρματένιο τόξο κι από πάνω η κουβέρτα σχηματίζει 
κουμπέ. Δίνω του Μύλλερ μια κλοτσιά στο καλάμι. Είναι ικα-
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νός να πει στον Κέμμεριχ αυτό που μας είπαν έξω οι νοσοκό-
μοι, πως ο Κέμμεριχ δεν έχει πια πόδι. Του το κόψανε. Η όψη 
του είναι φριχτή, πότε κίτρινη και πότε σταχτιά. Στο πρόσωπό 
του χαράζονται εκείνες οι παράξενες γραμμές που μας είναι 
τόσο γνώριμες, μια και τις έχουμε δει πολλές φορές. Για να 
πούμε τη μαύρη αλήθεια, αυτές δεν είναι γραμμές, δεν είναι 
ρυτίδες. Είναι πιο πολύ σημάδια. Κάτω από το δέρμα του, δεν 
πάλλεται πια η ζωή. Σταμάτησε στην άκρη του κορμιού του. 
Ο θάνατος δουλεύει μέσα στον οργανισμό του, απλώνεται 
κιόλας κυρίαρχος στα μάτια του. Να τι απέγινε ο σύντροφός 
μας ο Κέμμεριχ, αυτός που, πριν από λίγο καιρό ακόμα, έψηνε 
μαζί μας στη σούβλα αλογίσιο κρέας, αυτός που ζάρωνε, μαζί 
μας πάλι, και μαζευόταν μέσα στην τρύπα που άνοιξε η οβίδα. 
Είναι αυτός κι όμως δεν είναι πια ο ίδιος. Η εικόνα του είναι 
σβησμένη και θαμπή, όπως η φωτογραφική πλάκα που τρά-
βηξαν πάνω της δυο φωτογραφίες μαζί. Ακόμα κι η φωνή του 
έχει μέσα της κάτι από θάνατο.

Θυμάμαι τη μέρα που φύγαμε για το μέτωπο. Η μάνα του, 
μια καλή χοντρή γυναίκα, τον συνόδεψε στο σταθμό. Έκλαιγε 
ακατάπαυστα. Το πρόσωπό της ήτανε φουσκωμένο, πρησμέ-
νο από τα δάκρυα. Ο Κέμμεριχ ντρεπότανε λιγάκι, γιατί εκεί-
νη δεν μπορούσε καθόλου να συγκρατηθεί, έλιωνε ολάκερη. 
Είχε διαλέξει ανάμεσα σ’ όλους εμένα και μ’ έπιανε κάθε στιγ-
μή από το μπράτσο, ικετεύοντάς με να προσέχω τον Φραντς 
της όσο θα βρισκόμασταν στο μέτωπο. Η αλήθεια είναι πως 
ο Φραντς έμοιαζε με παιδί. Ήτανε τόσο λεπτά τα κόκαλά του, 
που ύστερα από τέσσερις βδομάδες πορεία με το γυλιό στην 
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πλάτη είχε πάθει κιόλας πλατυποδία. Μα πώς μπορεί κανείς 
μέσα στον πόλεμο να προσέχει τον άλλον!

«Τώρα θα πας στο σπίτι σου» λέει ο Κροππ. «Αλλιώς, για 
να ’παιρνες άδεια, θα ’πρεπε να καρτερούσες τρεις τέσσερις 
μήνες το λιγότερο».

Ο Κέμμεριχ γνέφει ναι. Δεν μπορώ να κοιτάζω τα χέρια 
του. Λες κι είναι κέρινα. Μέσα στα νύχια του είναι χωμένη η 
βρομιά των χαρακωμάτων· είναι μαύρη και γαλαζωπή σαν 
φαρμάκι. Σκέφτομαι πως τα νύχια τούτα θα συνεχίσουν να 
μεγαλώνουν, με τρόπο απερίγραπτο, σαν φυτά μέσα στη γη, 
όταν ο Κέμμεριχ θα ’χει πάψει πια από καιρό ν’ ανασαίνει. Τα 
βλέπω μπροστά μου. Στριφογυριστά σαν τιρμπουσόν να με-
γαλώνουν ολοένα σύγκαιρα με τα μαλλιά, πάνω στο καύκαλο 
που λιώνει, όπως το χόρτο στο γόνιμο χώμα, απαράλλαχτα 
όπως το χόρτο. Πώς μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα;

Ο Μύλλερ σκύβει. 
«Σου φέραμε τα πράγματά σου, Φραντς».
Ο Κέμμεριχ γνέφει με το χέρι.
«Βάλ’ τα κάτω απ’ το κρεβάτι».
Ο Μύλλερ τα ’βαλε. Ο Κέμμεριχ ξαναμιλάει για το ρολόι 

του. Πώς να τον ησυχάσουμε χωρίς να του εμπνεύσουμε τη 
δυσπιστία; Ο Μύλλερ σηκώνεται κρατώντας στο χέρι ένα ζευ-
γάρι μπότες αεροπόρου. Είναι θαυμάσια εγγλέζικα άρβυλα, 
από κίτρινο μαλακό δέρμα, που φτάνουν ως τα γόνατα και 
δένουν με κορδόνια ως επάνω. Είδος πολύ ζηλευτό. Ο Μύλ-
λερ τα κοιτάζει γεμάτος θαυμασμό. Βάζει τις σόλες τους επάνω 
στις χοντροκαμωμένες του αρβύλες και ρωτάει:
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«Θα τις πάρεις μαζί σου τις μπότες σου, Φραντς;».
Κάνουμε κι οι τρεις την ίδια σκέψη. Ακόμα κι αν γιατρευό-

ταν, μονάχα τη μία θα μπορούσε πια να φορέσει. Θα ’τανε 
λοιπόν για κείνον άχρηστες. Κρίμα να μείνουν εδώ, γιατί, 
όπως είναι φυσικό, οι νοσοκόμοι θα τις τσιμπήσουνε μόλις ο 
Φραντς κλείσει τα μάτια.

Ο Μύλλερ συνεχίζει:
«Δεν τις αφήνεις εδώ;».
Ο Κέμμεριχ δεν θέλει. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχει.
«Μπορούμε όμως να τις ανταλλάξουμε» επιμένει ο Μύλ-

λερ. «Εδώ, στο μέτωπο, είναι πιο χρήσιμες».
Ο Κέμμεριχ δεν θέλει ν’ ακούσει τίποτα.
Σπρώχνω τον Μύλλερ με το πόδι. Κι αυτός ξαναβάζει με 

δισταγμό τις όμορφες μπότες κάτω απ’ το κρεβάτι.
Κουβεντιάζουμε ακόμα λιγάκι και σε λίγο αποχαιρετούμε 

το σύντροφό μας.
«Περαστικά σου, Φραντς».
Του υπόσχομαι πως θα ξανάρθω αύριο. Ο Μύλλερ λέει κι 

αυτός το ίδιο. Έχει βάλει στο μάτι τις μπότες και θέλει να ’χει 
το νου του.

Ο Κέμμεριχ αναστενάζει. Έχει πυρετό. Έξω σταματάμε ένα 
νοσοκόμο και του ζητάμε να κάνει μια ένεση στον τραυματία.

Αρνείται.
«Αν κάναμε μορφίνες σ’ όλο τον κόσμο, θα θέλαμε βαρέ-

λια…»
«Έχεις και παραέχεις όμως για τους αξιωματικούς!» λέει ο 

Κροππ με κάποιο μίσος.
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Μπαίνω βιαστικά στη μέση και δίνω τσιγάρο στο νοσοκό-
μο. Το παίρνει κι ύστερα του λέω:

«Μα δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις μια ένεση;».
Η ερώτησή μου τον προσβάλλει.
«Αν δεν το πιστεύεις, γιατί μου το ζητάς;»
Του βάζω στο χέρι κάμποσα ακόμα τσιγάρα.
«Κάνε μας τη χάρη…»
«Ε, καλά, ας είναι!» λέει αυτός.
Ο Κροππ πάει ξοπίσω του, γιατί δεν του ’χει εμπιστοσύνη 

και θέλει να δει τι θα κάνει. Εμείς τον περιμένουμε έξω.
Ο Μύλλερ ξανακάνει κουβέντα για τις μπότες.
«Θα μου πηγαίνανε θαυμάσια. Με τούτες εδώ τις βάρκες 

βγάζω φουσκάλες πάνω σε φουσκάλες. Λες να βαστάξει ως 
αύριο ο Φραντς, ώσπου να τελειώσει η υπηρεσία; Αν τυχόν 
πεθάνει τη νύχτα, αντίο, μπότες».

Ο Άλμπερτ επιστρέφει. Ρωτά:
«Τι γνώμη έχετε για…».
«Πάει χαμένος» απαντάει ο Μύλλερ, κοφτά.
Ξαναπαίρνουμε το δρόμο για τα παραπήγματα. Σκέφτο-

μαι το γράμμα που θα πρέπει να γράψω αύριο στη μάνα του 
Κέμμεριχ. Κρυώνω, θα ’θελα ένα ποτήρι πιοτό. Ο Μύλλερ 
ξεριζώνει φυλλαράκια χορτάρι και τα μασουλά. Ξάφνου, 
ο μικροκαμωμένος Κροππ πετάει το τσιγάρο του, χτυπάει 
εξαγριω μένος τα πόδια, κοιτάζει γύρω του με πρόσωπο τα-
ραγμένο, αλλοιωμένο, και τραυλίζει:

«Σκατά κι απόσκατα!».
Συνεχίζουμε αρκετή ώρα το δρόμο μας. Ο Κροππ έχει 
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ησυχάσει. Τα ξέρουμε αυτά. Στο μέτωπο τα λέμε μανιακή 
κρίση. Τα περνάμε όλοι με τη σειρά.

Ο Μύλλερ τον ρωτά:
«Τι σου ’γραψε ο Κάντορεκ;».
Ο άλλος γελάει λέγοντας:
«Μου ’γραψε πως είμαστε η “Σιδηρά Νεολαία”».
Πικρογελάμε κι οι τρεις μας. Ο Κροππ ξεσπάει σε βρισιές, 

είναι ευχαριστημένος που μπορεί να μιλάει…
Να λοιπόν τι σκέφτονται, να τι σκέφτονται οι εκατό χι-

λιάδες Κάντορεκ! «Σιδηρά Νεολαία». Νεολαία! Κανένας μας 
δεν είναι πια είκοσι χρονών. Όσο για τα νιάτα μας! Όσο για 
τα νιάτα! Πάνε, πέρασαν εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε γέροι.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2

Π
αράξενο μου φαίνεται όταν αναλογίζομαι πως 
στο σπίτι, μέσα σ’ ένα συρτάρι, βρίσκονται ένα 
μάτσο ποιήματα κι ένα δράμα αρχινισμένο: ο 

«Σαούλ». Αφιέρωσα γι’ αυτά άφθονα βράδια – όλοι σχεδόν 
το ίδιο δεν κάναμε άλλωστε; Όλα τούτα όμως μου φαίνονται 
τώρα τόσο αλλότρια, που δεν μπορώ πια μήτε να τα φανταστώ.

Από τότε που ήρθαμε εδώ, έχουμε αποκοπεί απ’ την παλιά 
ζωή μας, άθελά μας. Πασχίζουμε πολλές φορές να βρούμε την 
αιτία και την εξήγηση, μα δεν τα πολυκαταφέρνουμε. Ειδι-
κά για εμάς, που είμαστε είκοσι χρονών, όλα είναι ιδιαίτερα 
μπερδεμένα: για τον Κροππ, τον Μύλλερ, τον Λέερ κι εμένα, 
για όλους εμάς που μας αποκαλεί ο Κάντορεκ «Σιδηρά Νε-
ολαία». Οι μεγαλύτεροι στρατιώτες είναι γερά δεμένοι με τα 
περασμένα. Έχουν μια βάση. Έχουν γυναίκες, παιδιά, επαγ-
γέλματα. Έχουν ενδιαφέροντα αρκετά δυνατά, που ο πόλεμος 
είναι ανίκανος να τα καταστρέψει. Εμείς όμως, στα είκοσί μας 
χρόνια, μονάχα τους γονιούς μας έχουμε, άντε και καμιά φι-
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λεναδίτσα μερικοί. Σιγά το πράμα. Στην ηλικία μας, η εξουσία 
των γονιών είναι περιορισμένη στο ελάχιστο και οι γυναίκες 
λίγο μας απασχολούν ακόμη. Πέρα απ’ αυτά, τίποτα ιδιαίτερο 
δεν υπήρχε: κάποια υπερφιλόδοξα όνειρα, κάποιες φαντασιο-
πληξίες και το σχολειό. Η ζήση μας δεν πήγαινε μακρύτερα. 
Κι από τούτα, τίποτα δεν έχει απομείνει. Ο Κάντορεκ θα ’λεγε 
πως βρισκόμασταν ακριβώς στο κατώφλι της ζωής. Πραγμα-
τικά, έτσι είναι. Δεν είχαμε ακόμη ριζώσει. Σαν το ποτάμι, ο 
πόλεμος μας παρέσυρε στο διάβα του. Για τους άλλους, που 
είναι πιο μεγάλοι, ο πόλεμος είναι μια διακοπή. Μπορούν να 
σκεφτούν και πράγματα έξω απ’ αυτόν. Εμάς όμως μας άρ-
παξε και δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει. Εκείνο που ξέρου-
με για την ώρα είναι απλά πως έχουμε γίνει κτήνη με τρόπο 
παράξενο κι οδυνηρό, σε σημείο συχνά να μην μπορούμε να 
νιώσουμε μήτε καν θλίψη.

Αν ο Μύλλερ λαχταράει τις μπότες του Κέμμεριχ, δεν θα πει 
πως νιώθει λιγότερη συμπόνια για το σύντροφό του από κά-
ποιον άλλον, που θα τον εμπόδιζε ο πόνος να κάνει τέτοιες 
σκέψεις. Απλώς ο Μύλλερ μπορεί να ξεχωρίζει τη διαφορά. 
Αν τυχόν οι μπότες μπορούσαν να χρησιμεύσουν και στο πα-
ραμικρό στον Κέμμεριχ, ο Μύλλερ θα προτιμούσε να βαδίσει 
ξυπόλυτος πάνω σ’ αγκαθωτό σύρμα παρά να σκεφτεί με τι 
τρόπο θα μπορούσε να τις αποκτήσει. Μα οι μπότες είναι κάτι 
που δεν έχει καμιά σχέση με την υγεία του Κέμμεριχ, ενώ ο 
Μύλλερ μπορεί μια χαρά να τις χρησιμοποιήσει. Ο Κέμμε-
ριχ θα πεθάνει και κάποιος οπωσδήποτε θα κληρονομήσει 
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τις μπότες του. Γιατί λοιπόν να μην τις πάρει ο Μύλλερ; Αυ-
τός έχει σίγουρα πιο πολλά δικαιώματα από το νοσοκόμο. Κι 
όταν ο Κέμμεριχ πεθάνει, θα είναι πολύ αργά για τις μπότες. 
Να γιατί ο Μύλλερ έχει από τώρα ανοιχτά τα μάτια του.

Έχουμε χάσει την αίσθηση απ’ όλες τις άλλες σχέσεις, γιατί 
είναι σχέσεις τεχνητές. Μονάχα η πραγματικότητα λογιάζεται 
κι έχει σημασία για μας. Κι οι καλές μπότες είναι σπάνιες!

Αυτό δεν γίνηκε μέσα σε μια μέρα. Όταν παρουσιαστήκαμε 
στη στρατολογία, ήμασταν ακόμη μια τάξη από είκοσι μαθη-
τές που γεμάτοι περηφάνια πήγαμε να ξυριστούμε όλοι μαζί 
–κάμποσοι μάλιστα για πρώτη φορά–, πριν μπούμε στην 
αυλή του στρατώνα. Δεν είχαμε ξεκαθαρισμένα σχέδια για το 
μέλλον. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είχανε σταθερές ιδέες για 
τη σταδιοδρομία και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό 
και ξέρανε πρακτικά ποιο δρόμο θα ’πρεπε να πάρει η ζωή 
τους. Μα εμάς, αντίθετα, μας είχανε παραφουσκώσει με αμ-
φίβολες θεωρίες. Κι αυτές, στα μάτια μας, δίνανε στη ζωή και 
στον πόλεμο επίσης έναν ιδεαλιστικό και σχεδόν ρομαντικό 
χαρακτήρα.

Η στρατιωτική μας εκπαίδευση κράτησε δέκα βδομάδες. 
Και τούτο το διάστημα στάθηκε αρκετό να μας μεταμορφώ-
σει πιο ριζικά απ’ ό,τι δέκα χρόνια στο σχολείο. Μάθαμε πως 
ένα καλογυαλισμένο κουμπί είναι πιο σπουδαίο από τέσσερις 
τόμους του Σοπενάουερ. Απορημένοι στην αρχή, θυμωμένοι 
στη συνέχεια και στο τέλος αδιάφοροι, παραδεχτήκαμε πως 
το προβάδισμα δεν το ’χει το πνεύμα, αλλά η βούρτσα για το 
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γυάλισμα των παπουτσιών. Όχι η σκέψη, αλλά το σύστημα. 
Όχι η ελευθερία, αλλά η στρατιωτική εκπαίδευση. Είχαμε 
πάει να γίνουμε στρατιώτες μ’ ενθουσιασμό και καλή θέλη-
ση κι έκαναν ό,τι μπορούσαν για ν’ αηδιάσουμε το στρατό. 
Μέσα σε τρεις βδομάδες, καταλάβαμε πολύ καλά πως ένας 
γαλονάς ταχυδρόμος είχε πάνω μας πολύ περισσότερα δικαι-
ώματα απ’ όσα είχαν άλλοτε οι γονιοί μας, οι δάσκαλοί μας κι 
όλα τα πνεύματα του πολιτισμού, από τον Πλάτωνα ίσαμε τον 
Γκαίτε. Με τ’ άγρυπνα και ξύπνια νεανικά μας μάτια, είδαμε 
πως η κλασική αντίληψη για την πατρίδα, όπως την είχανε 
χαράξει μέσα μας οι δάσκαλοί μας, κατέληγε εδώ, για την ώρα, 
σε μια απογύμνωση της προσωπικότητας, τέτοια που δεν θα 
τολμούσες ποτέ να τη ζητήσεις ακόμα κι από τον πιο ταπεινό 
υπηρέτη.

Να χαιρετάς, να στέκεσαι προσοχή, να κάνεις βηματισμό 
παρέλασης, να παρουσιάζεις όπλα, να κλίνεις επί δεξιά ή επ’ 
αριστερά, να σμίγεις τις φτέρνες χτυπώντας τα τακούνια, ν’ 
ακούς βρισιές και να τρως χίλιες κατσάδες… Με άλλο φως, 
διαφορετικό, είχαμε αντικρίσει την αποστολή μας, και βρί-
σκαμε πως μας προετοιμάζανε για να γίνουμε ήρωες όπως 
ντρεσάρουν τ’ άλογα του τσίρκου. Μα δεν αργήσαμε να συ-
νηθίσουμε. Καταλάβαμε μάλιστα πως ένα μέρος από τούτα 
ήταν απαραίτητο, αλλά και πως ένα άλλο μέρος ήτανε περιττό. 
Ο στρατιώτης έχει όσφρηση σε τέτοια ζητήματα.

Την τάξη μας τη σκορπίσανε ανά τρεις ή ανά τέσσερις μαθητές 
στους διάφορους λόχους. Έτσι, βρεθήκαμε μαζί με ψαράδες, 
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με χωρικούς, με εργάτες και με κατσαρομάλληδες χειροτέ-
χνες. Γρήγορα γίναμε φίλοι μαζί τους. Ο Κροππ, ο Μύλλερ, ο 
Κέμμεριχ κι εγώ πήγαμε στον ένατο λόχο, με διοικητή μας το 
δεκανέα Χίμμελστος.

Τον θεωρούσαν το πιο βρόμικο γουρούνι του στρατώνα 
κι ήταν περήφανος γι’ αυτό. Ένας κοντός ανθρωπάκος, που 
υπηρετούσε δώδεκα χρόνια τώρα, με κοκκινόξανθο στριφτό 
μουστάκι – ταχυδρόμος πριν μπει στο στρατό.

Τον Κροππ, τον Τιάντεν, τον Βέστους κι εμένα μας είχε 
βάλει στο μάτι, γιατί ψυχανεμίστηκε τη βουβή μας δυσπιστία. 
Ένα πρωί, υποχρεώθηκα να του ξαναστρώσω το κρεβάτι δε-
κατέσσερις φορές. Πάντα έβρισκε κάτι στραβό και το χάλαγε 
για να το ξανακάνω. Ολάκερο εικοσιτετράωρο –μαζί με τις 
παύσεις, φυσικά– γυάλιζα ένα ζευγάρι παλιά άρβυλα, σκλη-
ρά σαν πέτρα, και κατάφερα να τα κάνω τόσο μαλακά, που 
ακόμα κι ο ίδιος ο Χίμμελστος δεν μπόρεσε να πει τίποτα. 
Έκανα την κάμαρά του σαν καινούρια από το τρίψιμο με μια 
απλή οδοντόβουρτσα. Ο Κροππ κι εγώ είχαμε αρχίσει την 
αγγαρεία που μας έβαλε, να σκουπίσουμε το χιόνι της αυλής 
του στρατώνα με μια βούρτσα του χεριού και μια ξύστρα, και 
θα επιμέναμε ώσπου να ξεπαγιάσουμε, αν κατά τύχη δεν 
περνούσε αποκεί ένας υπολοχαγός, που μας έδιωξε και κα-
τσάδιασε άσχημα τον Χίμμελστος. Μα για κακή μας τύχη, το 
αποτέλεσμα ήταν να λυσσάξει ακόμα πιο πολύ ο Χίμμελστος 
μαζί μας. Φύλαγα σκοπός κάθε Κυριακή τέσσερις βδομάδες 
συνεχόμενες κι όλο αυτό το διάστημα ήμουνα και θαλαμοφύ-
λακας. Έκανα με πλήρη εξάρτυση, σ’ ένα χωράφι που το ’χαν 
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αφήσει σε αγρανάπαυση, υγρό και γλιστερό, ασκήσεις με άλ-
ματα και πρηνηδόν, ώσπου έγινα πια ένας όγκος από λάσπη 
κι έπεσα κάτω απ’ την εξάντληση. Τέσσερις ώρες αργότερα, 
παρουσίασα στον Χίμμελστος τα ρούχα και την εξάρτυσή μου 
ολοκάθαρα. Είναι αλήθεια πως μου μάτωσαν τα χέρια από το 
τρίψιμο. Στάθηκα προσοχή, μαζί με τον Κροππ, τον Βέστους 
και τον Τιάντεν, για ένα τέταρτο της ώρας, με τρομερό κρύο, 
δίχως γάντια. Κι ενώ τα γυμνά μας δάχτυλα ήταν ακουμπι-
σμένα στη σκανδάλη, ο Χίμμελστος έφερνε βόλτες γύρω μας 
παραμονεύοντας την παραμικρή μας κίνηση για να μας βρει 
κάποιο ψεγάδι. Οχτώ συνεχόμενες φορές, στις δύο τη νύχτα, 
κατέβηκα τρέχοντας από το πάνω πάτωμα του στρατώνα στην 
αυλή, μόνο και μόνο γιατί το σώβρακό μου κρεμόταν λίγα 
εκατοστά έξω από το σκαμνάκι όπου έπρεπε κανονικά να βά-
ζει ο καθένας μας τα ρούχα του. Δίπλα μου έτρεχε ο δεκανέας 
Χίμμελστος και με πατούσε στα γυμνά μου δάχτυλα. Όταν 
κάναμε ασκήσεις με τη λόγχη, ήμουνα πάντα υποχρεωμένος 
να αναμετρηθώ με τον Χίμμελστος. Εγώ βάσταγα ένα βαρύ 
σιδερένιο όπλο κι αυτός ένα ξύλινο, ευκολομεταχείριστο. Έτσι 
μπορούσε μια χαρά να με χτυπά στα χέρια και να με κάνει με-
λανό απ’ τις ξυλιές. Για να πω την αλήθεια, μια φορά μ’ έπια-
σε τέτοια μανία, που έπεσα καταπάνω του στα τυφλά και του 
έφερα στο στομάχι τέτοιο χτύπημα, που έπεσε κάτω φαρδύς 
πλατύς. Όταν θέλησε να με αναφέρει, ο διοικητής του λόχου 
τον κορόιδεψε λέγοντάς του πως έπρεπε να ’ταν πιο προσεχτι-
κός. Τον ήξερε καλά τον Χίμμελστος και φαινόταν να το φχα-
ριστιέται που την έπαθε. Έγινα άσος στην αναρρίχηση. Σιγά 
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σιγά έφτασα να μην έχω ταίρι στις ασκήσεις με κάμψη του 
γονάτου. Τίποτα δεν μας έκανε να τρέμουμε τόσο πολύ όσο τα 
ξεφωνητά του. Ωστόσο, εκείνο το ξεφρενιασμένο άλογο δεν 
κατάφερε να μας υποτάξει.

Μια Κυριακή, ο Κροππ κι εγώ ήμασταν αγγαρεία. Κουβα-
λούσαμε μέσ’ από την αυλή τους κουβάδες της «Καλλιόπης», 
περασμένους από ένα ξύλο, για να τους αδειάσουμε. Πάνω 
στην ώρα έλαχε να περνά, ντυμένος στην τρίχα, ο Χίμμελστος. 
Σταμάτησε μπροστά μας και μας ρώτησε αν μας άρεσε τούτη 
η δουλειά. Και τότε, να! Αδιαφορώντας για το τι μπορούσε να 
μας συμβεί, παραπατήσαμε κι αδειάσαμε τον κουβά στα πόδια 
του. Λύσσαξε, μα το μέτρο ήταν αποτελεσματικό.

«Θα σας περάσω από στρατοδικείο!» φώναζε.
Ο Κροππ, που δεν βαστιόταν πια, αποκρίθηκε:
«Ναι, μα πρώτα θα γίνουν ανακρίσεις. Και τότε θα τα ξε-

ράσουμε όλα».
«Πώς μιλάτε έτσι σ’ ένα δεκανέα;» ούρλιαξε ο Χίμμελστος. 

«Τρελαθήκατε; Περιμένετε δα να σας ρωτήσουν! Τι νομίζετε 
πως θα κάνετε;»

«Θα τα ξεράσουμε όλα αναφορικά με τον κύριο δεκανέα» 
είπε ο Κροππ, σε άψογη στάση προσοχής, με τα δάχτυλα στη 
ραφή του παντελονιού του.

Τότε ο Χίμμελστος κατάλαβε τα σκούρα κι έστριψε κανο-
νικά. Είναι αλήθεια πως, πριν τον χάσουμε από τα μάτια μας, 
γύρισε και μας πέταξε τη φοβέρα:

«Θα σας τρίψω τη μούρη».
Μα από κείνη την ώρα η εξουσία του είχε τελειώσει. Πά-
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σχισε άλλη μια φορά να μας κάνει ασκήσεις στο ακαλλιέργη-
το χωράφι: άλματα και ύστερα πρηνηδόν. Για να πούμε την 
αλήθεια, εκτελούσαμε κάθε φορά τα παραγγέλματά του, έπρε-
πε να τα εκτελέσουμε. Μα κάναμε τόσο αργά τις ασκήσεις, 
που ο Χίμμελστος τα ’χε χαμένα. Πέφταμε με το πάσο μας στα 
γόνατα και ύστερα κάναμε κάμψεις χεριών και όλα τ’ άλλα. 
Στο αναμεταξύ, αυτός έδινε μανιασμένος άλλο παράγγελμα. 
Αλλά πριν ιδρώσουμε εμείς, αυτός είχε βραχνιάσει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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