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Ο Κερν αποσπάστηκε απότομα από τη βύθισή του 
μέσα στη μαύρη άβυσσο του ύπνου, τινάχτηκε 
πάνω κι αφουγκράστηκε. Όπως όλοι οι κυνηγη-

μένοι άνθρωποι, βρέθηκε μονομιάς ολότελα ξύπνιος, ξε-
σηκωμένος, έτοιμος να φύγει. Καθισμένος ασάλευτος στο 
κρεβάτι, με το κορμί γερμένο ελαφρά στο πλάι, συλλογι-
ζόταν με τι τρόπο να ξεφύγει αν λάχαινε να βρει τη σκάλα 
αποκλεισμένη.

Η κάμαρα βρισκόταν στο τέταρτο πάτωμα. Είχε ένα πα-
ράθυρο στην αυλή, μα δεν είχε μήτε εξωτερικό περβάζι μήτε 
μπαλκόνι για να μπορέσει να φτάσει αποκεί στην υδρορρόη. 
Από τούτη λοιπόν τη μεριά ήταν αδύνατον να φύγει. Ένας μο-
νάχα τρόπος απέμενε: να περάσει από τον διάδρομο στο πα-
τάρι και αποκεί στη σκεπή, για να φτάσει στο γειτονικό σπίτι.

Ο Κερν κοίταξε το φωσφοριζέ καντράν του ρολογιού του. 
Οι πέντε μόλις είχαν περάσει. Ήταν ακόμη σχεδόν ολοσκότει-
να. Τα σεντόνια στα άλλα δύο κρεβάτια σχημάτιζαν έναν γκρί-
ζο και διάχυτο λεκέ μες στο σκοτάδι. Ο Πολωνός που κοιμόταν 
κοντά στον τοίχο ρουθούνιζε.

Με προσοχή ο Κερν γλίστρησε έξω από το κρεβάτι και γλί-
στρησε αθόρυβα προς την πόρτα. Την ίδια στιγμή ο ξαπλωμένος 
άντρας σάλεψε. 

«Τι τρέχει;» ψιθύρισε.
Ο Κερν δεν αποκρίθηκε. Είχε βάλει το αυτί του στην πόρτα. 

Ο άλλος ανασηκώθηκε. Έψαξε στα ρούχα που είχε κρεμάσει στο 



10 ΕΡΙΧ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ

μπρατσόλι του σιδερένιου κρεβατιού. Ένας φακός τσέπης άναψε, 
φωτίζοντας με τον θαμπό και τρεμάμενο φωτεινό του κύκλο την 
καφετιά πόρτα και τη σιλουέτα του Κερν, που, αναμαλλιασμένος 
και με τσαλακωμένο σώβρακο, αφουγκραζόταν από την κλει-
δαρότρυπα.

«Άντε! Πες μας λοιπόν τι τρέχει…» είπε ο άντρας από το κρε-
βάτι με φωνή που μόλις ακουγόταν.

Ο Κερν όρθωσε το κορμί. «Δεν ξέρω, Στάινερ» αποκρίθηκε. 
«Ξύπνησα γιατί άκουσα θόρυβο».

«Θόρυβο; Τι θόρυβο, βλάκα;»
«Θόρυβο από κάτω. Φωνές ή πατήματα, δεν ξεχώρισα τόσο 

καλά».
Ο άνθρωπος σηκώθηκε, πήγε κι αυτός στην πόρτα. Φορούσε 

κιτρινισμένη πουκαμίσα, απ’ όπου έβγαιναν, φωτισμένες από 
τον φακό, δυο τριχωτά μυώδη πόδια. «Μένεις καιρό εδώ πέρα;» 
τον ρώτησε.

«Εδώ και δυο μήνες».
«Έγιναν καμιά φορά συλλήψεις σε αυτό το διάστημα;»
Ο Κερν έγνεψε «όχι».
«Μπα, θα παράκουσες. Θα άκουσες καμιά πορδή μέσα στη 

νύχτα και την πέρασες για βροντή». Γύρισε το φως του φακού 
του στο πρόσωπο του Κερν. «Πόσο χρονών είσαι; Καμιά εικο-
σαριά; Εκπατρισμένος;»

«Τι άλλο;»
«Γιέζους Κρίστους, τσο σιεμ στάλο…» γουργούρισε ξαφνικά 

στη γωνιά του ο Πολωνός.
Αυτός με την πουκαμίσα γύρισε τον φωτεινό κύκλο από 

την άλλη μεριά. Ένα σαγόνι με πυκνή σγουρή γενειάδα, μια 



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 11

κούφια μαυρίλα από ένα στόμα που έχασκε και δυο μάτια 
γουρλωμένα κάτω από πυκνά φρύδια πρόβαλαν μέσα από το 
σκοτάδι.

«Σκασμός με τον Ιησού Χριστό σου, Πολάκο!» μουρμούρισε 
αυτός που βαστούσε τον φακό. «Πάει καιρός που πέθανε. Έπεσε 
στον Σομ σαν στρατολογημένος εθελοντής».

«Τσο;»
«Η φασαρία ξαναρχίζει!» είπε ο Κερν τρέχοντας στο κρεβάτι. 

«Έρχονται από κάτω. Πρέπει να φύγουμε από τη σκεπή!»
Ο Στάινερ στριφογύρισε σαν σβούρα. Άκουγαν πόρτες να 

βροντάνε και ύστερα σιγανές, βαριές φωνές.
«Ώρα να στρίβουμε! Γρήγορα, Πόλσκι! Η αστυνομία!» Άρ-

παξε τα ρούχα του από το κρεβάτι. «Τον ξέρεις τον δρόμο;» ρώ-
τησε τον Κερν.

«Ναι. Δεξιά στο τέρμα του διαδρόμου. Πρέπει να ανεβούμε 
τη σκάλα, πίσω από το ντεπόζιτο του νερού».

«Πάμε!»
Ο άντρας με την πουκαμίσα άνοιξε αθόρυβα την πόρτα.
«Μάτκα μπόσκα» γουργούρισε ο Πολωνός.
«Σκασμός! Μην πεις τίποτα!»
Ο Στάινερ έκλεισε πίσω του την πόρτα. Ο Κερν κι αυτός 

γλίστρησαν τρέχοντας στον στενό βρόμικο διάδρομο. Έκαναν 
τόσο λίγο θόρυβο, που άκουγαν τη μισοκλεισμένη βρύση στον 
νεροχύτη να στάζει.

«Αποδώ» ψιθύρισε ο Κερν.
Βρήκε τη γωνιά και σκόνταψε πάνω σε κάτι. Κλονίστηκε, 

είδε μια στολή και θέλησε να γυρίσει πίσω. Την ίδια στιγμή 
ένιωσε να τον αδράχνουν από το μπράτσο.
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«Μη σαλεύεις! Ψηλά τα χέρια!» πρόσταξε μια φωνή μες στο 
σκοτάδι.

Τα ρούχα που κρατούσε ο Κερν έπεσαν κάτω. Το ζερβί του 
χέρι είχε μουδιάσει ολάκερο, γιατί είχε φάει το χτύπημα στον 
αγκώνα. Σε μια στιγμή ο άνθρωπος με την πουκαμίσα θέλησε 
να χυμήξει καταπάνω στη φωνή. Μα είδε τότε το περίστροφο 
που του έβαλε στο στήθος ένας δεύτερος πράκτορας και αργοσή-
κωσε ψηλά τα χέρια.

«Μεταβολή!» πρόσταξε η φωνή. «Σταθείτε μπροστά στο πα-
ράθυρο!»

Συμμορφώθηκαν και οι δυο.
«Για ψάξε τις τσέπες τους» είπε ο αστυνομικός με το περί-

στροφο.
Ο δεύτερος πράκτορας έψαξε τα πεσμένα ρούχα.
«Τριάντα πέντε σελίνια, ένας φακός τσέπης, μία πίπα, ένας 

σουγιάς, μία βρομοτσατσάρα. Αυτά είναι όλα».
«Χαρτιά δεν έχει;»
«Δυο τρία γράμματα, ή κάτι τέτοιο».
«Διαβατήριο;»
«Όχι».
«Πού είναι το διαβατήριό σου;» ρώτησε ο αστυνόμος με το 

περίστροφο.
«Δεν έχω» είπε ο Κερν.
«Φυσικά!»
Ο αστυνόμος έβαλε το περίστροφο στην πλάτη του ανθρώ-

που με την πουκαμίσα. «Και το δικό σου πού είναι; Θες ιδιαίτε-
ρη πρόσκληση, παλιόσκυλο;»

Οι δυο αστυνομικοί κοιτάχτηκαν. Αυτός που δεν είχε περί-
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στροφο έσκασε στα γέλια. Ο άλλος πέρασε τη γλώσσα στα χείλη 
του.

«Αχά! Κελεπούρι που πέτυχα!» είπε αργά. «Ο μεγάλος βασι-
λιάς των μπορντέλων!» Έκοψε απότομα την κουβέντα κι έφερε 
μια γερή γροθιά στο σαγόνι του ανθρώπου. «Ψηλά τα χέρια!» 
ούρλιαξε.

Του Κερν τού φάνηκε πως δεν είχε δει ποτέ του τέτοια ματιά.
«Σ’ εσένα μιλώ, σκατιάρη!» είπε ο αστυνομικός. «Βιάζεσαι, ε; 

Μπας και θέλεις να σου φρεσκάρω λιγάκι τις ιδέες;»
«Δεν έχω διαβατήριο» είπε ο άνθρωπος.
«Δεν έχω διαβατήριο» τον μιμήθηκε ο αστυνομικός. «Για 

κοίτα τον! Αυτός ο μπάσταρδος δεν έχει διαβατήριο, φυσικά. 
Μπορούσε να ’ναι κι αλλιώς; Ουστ! Ντυθείτε μάνι μάνι!»

Μια ομάδα αστυνομικοί έτρεχαν στον μακρύ διάδρομο. 
Άνοιγαν με βία τις πόρτες. Ένας απ’ αυτούς, με επωμίδες, πλη-
σίασε. «Τι είναι;»

«Δυο πουλάκια που ήθελαν να το σκάσουν περνώντας από 
τη σκεπή!»

Ο αξιωματικός τούς κοίταξε και τους δυο. Ήταν νέος. Είχε 
πρόσωπο χλωμό κι αδύνατο, μουστακάκι κομμένο με φροντί-
δα και μύριζε κολόνια. Ο Κερν τη γνώρισε. Ήταν η 4711. Ο 
πατέρας του είχε εργοστάσιο αρωματοποιίας. Εκεί είχε μάθει τα 
αρώματα ο Κερν.

«Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τούτους τους δυο» είπε ο αξι-
ωματικός. «Τα βραχιόλια!»

«Επιτρέπεται η αστυνομία της Βιέννης να χτυπάει τους αν-
θρώπους όταν τους συλλαμβάνει;» ρώτησε ο άντρας με την που-
καμίσα.
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Ο αξιωματικός σήκωσε το βλέμμα του. «Πώς ονομάζεστε;»
«Στάινερ. Γιόζεφ Στάινερ».
«Δεν έχει διαβατήριο και μας απείλησε» εξήγησε ο αστυνο-

μικός με το περίστροφο. 
«Επιτρέπονται πολύ περισσότερα απ’ όσα φαντάζεστε!» είπε 

ο αξιωματικός κοφτά. «Μπρος! Κατεβείτε!»
Ντύθηκαν και οι δυο. Ο αστυνομικός έβγαλε τις χειροπέδες.
«Ελάτε, χρυσά μου! Είσαστε πολύ καλύτερα έτσι. Η καδένα 

σάς έρχεται γάντι».
Ο Κερν ένιωσε την κρυάδα του ατσαλιού στο χέρι του. Ήταν 

η πρώτη φορά στη ζωή του που του περνούσαν χειροπέδες. Οι 
σιδερένιοι κρίκοι δεν τον εμπόδιζαν πολύ στο βάδισμα. Είχε 
όμως την εντύπωση πως δεν του αλυσόδεσαν μονάχα τα χέρια…

Έξω είχε αρχίσει να ξημερώνει. Δυο αστυνομικά αυτοκίνητα 
σταμάτησαν μπροστά στο σπίτι. Ο Στάινερ στράβωσε τα μούτρα. 
«Κηδεία πρώτης τάξεως. Πολύ ξεχωριστή· δεν συμφωνείς, μι-
κρέ;»

Ο Κερν δεν αποκρίθηκε. Προσπάθησε να κρύψει τις χειρο-
πέδες του όσο καλύτερα μπορούσε κάτω από το σακάκι του. Κάτι 
γαλατάδες είχαν σταθεί από περιέργεια στον δρόμο. Τα πρόσω-
πα φάνταζαν σαν ξέθωροι λεκέδες μέσα στο σκοτεινό πλαίσιο. 
Μια γυναίκα βάλθηκε να περιγελά σαρκαστικά.

Κάπου τριάντα άτομα οδηγήθηκαν μέσα στα ξέσκεπα αστυ-
νομικά αμάξια. Οι πιο πολλοί ανέβηκαν δίχως να βγάλουν 
μιλιά. Ανάμεσά τους βρισκόταν η σπιτονοικοκυρά, μια χοντρή 
ξανθή γυναίκα καμιά πενηνταριά χρονών. Ήταν η μόνη που 
έκανε φασαρία και διαμαρτυρόταν. Εδώ και μερικούς μήνες 
είχε μετατρέψει, μ’ ελάχιστα έξοδα, τα δυο τελευταία πατώμα-
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τα του ξεχαρβαλωμένου της σπιτιού σ’ ένα είδος οικογενειακής 
πανσιόν. Δεν άργησε να μαθευτεί πως εκεί μπορούσε να πιάσει 
κάμαρα όποιος ήθελε, δίχως να έχει τακτοποιημένα τα χαρτιά 
του, χωρίς να κάνει δήλωση στην αστυνομία. Η γυναίκα είχε 
μονάχα τέσσερις πραγματικούς ενοικιαστές δηλωμένους επί-
σημα στην αστυνομία: έναν πραματευτή, έναν υπάλληλο στην 
υπηρεσία καθαριότητας και δυο πόρνες. Οι άλλοι πήγαιναν το 
βράδυ, σαν έπεφτε η νύχτα. Ήταν σχεδόν όλοι τους εκπατρισμέ-
νοι και πρόσφυγες από τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία 
και την Ιταλία.

«Μπρος, ανέβα!» είπε ο αξιωματικός στη σπιτονοικοκυρά. 
«Θα τα εξηγήσεις στο τμήμα. Θα έχεις όσο καιρό θέλεις».

«Διαμαρτύρομαι!» φώναξε η γυναίκα.
«Διαμαρτυρήσου όσο θες. Για την ώρα σε συλλαμβάνουμε».
Δυο αστυνομικοί έπιασαν τη γυναίκα από τις μασχάλες και 

την πέταξαν μέσα στο αμάξι.
Ο αξιωματικός γύρισε τότε στον Κερν και στον Στάινερ. «Ας 

δούμε τώρα αυτουνούς τους δυο. Να τους επιτηρείτε με ιδιαίτερη 
προσοχή».

«Μερσί» είπε ο Στάινερ ανεβαίνοντας.
Ο Κερν τον ακολούθησε. Τα αμάξια έβαλαν μπρος.
«Εις το επανιδείν!» πέταξε μια γυναικεία φωνή από ένα πα-

ράθυρο.
«Κάντε μας λοιπόν τη χάρη να καθαρίσετε όλο τούτο το 

τσούρμο τους εμιγκρέδες!» ούρλιαξε τότε μια αντρική φωνή. 
«Θα έχετε τουλάχιστον οικονομία στο φαΐ».

Τα αστυνομικά αμάξια κυλούσαν αρκετά γρήγορα, γιατί 
οι δρόμοι ήταν ακόμη σχεδόν έρημοι. Ο ουρανός πίσω από 
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τα σπίτια ψήλωσε, φωτίστηκε, πήρε διάφανο γαλάζιο χρώμα, 
αλλά πάνω στο καμιόνι οι κρατούμενοι σχημάτιζαν έναν όγκο 
σκοτεινό, ως κλαίουσες ιτιές σε μέρα φθινοπώρου. Μερικοί 
αστυνομικοί έφαγαν πρόχειρα και ήπιαν καφέ από ρηχά πα-
γούρια.

Κοντά στη γέφυρα του Άσπερν ένα φορτηγό με λαχανικά 
πέρασε από τον δρόμο. Τα αυτοκίνητα της αστυνομίας φρένα-
ραν και πάλι άνοιξαν ταχύτητα. Την ίδια στιγμή ένας από τους 
κρατουμένους αρπάχτηκε από ένα στήριγμα του δεύτερου αμα-
ξιού και πήδησε κάτω, μα έπεσε λοξά πάνω στο φτερό. Το πα-
νωφόρι του πιάστηκε, και ο ίδιος γκρεμοτσακίστηκε πάνω στην 
άσφαλτο με έναν ξερό γδούπο.

«Σταματήστε! Πίσω!» φώναξε ο οδηγός. «Ρίχτε του! Το σκάει!»
Το αμάξι φρέναρε απότομα. Οι αστυνομικοί κατέβηκαν βια-

στικά. Έτρεξαν στο μέρος όπου ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος. Ο 
σοφέρ γύρισε να κοιτάξει. Σαν είδε πως ο άνθρωπος δεν έφευγε, 
έκανε πίσω σιγά σιγά το αμάξι.

Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος με την πλάτη. Το κεφάλι του 
πίσω είχε χτυπήσει σε μια πέτρα. Έμενε πεσμένος εκεί, με το πα-
νωφόρι του ξεσκισμένο, με χέρια και πόδια ανοιχτά, σαν μεγάλη 
χτυπημένη νυχτερίδα.

«Ανέβα!» φώναξε ο αξιωματικός.
Οι αστυνομικοί έσκυψαν. Ύστερα ένας από αυτούς όρθωσε 

το κορμί.
«Κάτι θα έχει σπάσει. Δεν μπορεί να σηκωθεί».
«Και βέβαια μπορεί να σηκωθεί! Σηκώστε τον!»
«Δώστε του μια γερή κλοτσιά να δυναμώσει!» είπε ράθυμα ο 

αστυνομικός που είχε χτυπήσει τον Στάινερ.
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Ο άνθρωπος βόγκηξε.
«Αληθινά δεν μπορεί να σηκωθεί» φώναξε ο άλλος. «Από το 

κεφάλι του τρέχει αίμα».
«Τι αναποδιά!»
Ο σοφέρ κατέβηκε από το αμάξι.
«Κανείς να μη σαλέψει!» φώναξε στους κρατουμένους πάνω 

από το κεφάλι του. «Τι συμμορία μπουνταλάδες! Μονάχα βλα-
κείες!»

Το αμάξι βρισκόταν τώρα πλάι στον πληγωμένο. Από ψηλά 
ο Κερν τον έβλεπε ξεκάθαρα. Τον γνώριζε. Ήταν ένας Πο-
λωνοεβραίος, καχεκτικός, με γκρίζα γένια, που όλο έτρεμαν. 
Πολλές φορές ο Κερν είχε μοιραστεί την κάμαρά του μαζί του. 
Τον θυμόταν πολύ καλά τον γέρο. Τον θυμόταν που σηκωνό-
ταν πρωί πρωί και μπροστά στο παράθυρο, με τα φυλαχτά από 
περγαμηνή με ρητά της Γραφής στα χέρια, έκανε την προσευχή 
του, κουνώντας ελαφρά το κορμί μια μπρος μια πίσω. Πουλούσε 
μπαμπάκια για κέντημα, κορδονέτα και κλωστές, και ίσαμε τότε 
τον είχαν απελάσει τρεις φορές από την Αυστρία.

«Απάνω! Ουστ!» πρόσταξε ο αξιωματικός. «Γιατί πήδη-
σες από το αμάξι; Θα ’χεις βαριά, το δίχως άλλο, τη συνείδηση. 
Ποιος ξέρει τι κλεψιές θα ’χεις κάνει ή τίποτε άλλες βρομιές».

Ο γέρος σάλεψε τα χείλη. Κοίταξε με ορθάνοιχτα μάτια τον 
αξιωματικό.

«Τι;» ρώτησε αυτός. «Τι λέει;»
«Λέει πως το έκανε από φόβο» αποκρίθηκε ο αστυνομικός 

που βρισκόταν γονατισμένος κοντά του.
«Από φόβο, φυσικά. Ας πει καλύτερα πως έχει σκοτώσει 

μάνα και πατέρα! Τι είπε;»
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«Είπε πως δεν ρίχνει στον εαυτό του κανένα φταίξιμο».
«Όλοι έτσι λένε. Μα τι να τον κάνουμε;»
«Πρέπει να φωνάξετε γιατρό» είπε ο Στάινερ ψηλά από το 

αμάξι.
«Βούλωσ’ το εσύ!» τον αγριοκοίταξε ο αξιωματικός με θυμό. 

«Πώς να ξετρυπώσουμε γιατρό πρωινιάτικα; Δεν μπορούμε να 
τον αφήσουμε στον δρόμο ως εκείνη την ώρα. Ύστερα θα λένε 
πως εμείς τον καταντήσαμε σε αυτή την κατάσταση. Όλα τα ρί-
χνουν πάντα στην καμπούρα της αστυνομίας».

«Πρέπει να τον πάτε στο νοσοκομείο το ταχύτερο» είπε ο 
Στάινερ.

Ο αξιωματικός τα ’χε χαμένα. Έβλεπε τώρα πως ο άνθρωπος 
ήταν σοβαρά τραυματισμένος και ξέχασε να προστάξει τον Στάι-
νερ να κλείσει το στόμα του.

«Στο νοσοκομείο! Δεν θα τον δεχτούν σε τέτοια χάλια. 
Χρειάζεται δελτίο εισαγωγής. Άσε που δεν μπορώ να κάνω 
του κεφαλιού μου. Πρέπει να τον παρουσιάσω πρώτα στην 
αναφορά».

«Να τον πάτε στο ισραηλιτικό νοσοκομείο» είπε ο Στάινερ. 
«Θα τον πάρουν δίχως δελτίο εισαγωγής και έκθεση, ακόμα και 
χωρίς χρήματα».

Ο αξιωματικός τον κοίταξε στα μάτια.
«Και πού τα ξέρεις αυτά εσύ;»
«Θα ’πρεπε να τον πάμε σ’ έναν Σταθμό Πρώτων Βοηθει-

ών» πρότεινε ο αστυνομικός. «Πάντα υπάρχει νοσοκόμος ή 
γιατρός εκεί πέρα. Θα κάνουν ό,τι χρειάζεται, κι εμείς θα τον 
ξεφορτωθούμε».

Ο αξιωματικός είχε πάρει την απόφασή του. «Καλά. Μα-
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ζέψτε τον. Θα περάσουμε από το Πρώτων Βοηθειών. Ένας απ’ 
αυτούς θα μείνει μαζί του. Μπελάς κι αυτός!»

Οι αστυνομικοί σήκωσαν τον άνθρωπο. Βόγκηξε και έγι-
νε σαν το πανί. Τον ακούμπησαν κατάχαμα μέσα στο αμάξι. 
Αυτός ανατρίχιασε και άνοιξε τα μάτια. Η ματιά του γυάλιζε 
με ασυνήθιστη λάμψη, φωτίζοντας το τυραγνισμένο του πρό-
σωπο.

Ο αξιωματικός δάγκωσε τα χείλη. «Τι χαζομάρα! Να πη-
δήσει από το αμάξι ένας άνθρωπος σε τέτοια ηλικία! Άιντε, να 
πηγαίνεις σιγά σιγά».

Κάτω από το κεφάλι του τραυματία σχηματίστηκε μικρή λί-
μνη από αίμα. Τα κομπιασμένα δάχτυλα έξυναν το σανιδένιο 
πάτωμα του αμαξιού. Τα χείλη άνοιξαν σιγά σιγά κι έδειξαν τα 
δόντια. Λες και πίσω από την ολέθρια μάσκα του κατακλυσμού 
του σκοτεινού του πόνου κάποιος άλλος γελούσε με άφωνο και 
περιφρονητικό γέλιο.

Ο αστυνομικός που είχε σκύψει κοντά στον γέρο γονάτισε 
ξανά στο πλευρό του και του βαστούσε το κεφάλι να μη χτυπιέται 
με του αμαξιού το τράνταγμα.

«Λέει πως θα ’θελε να πάει να ξαναβρεί τα παιδιά του, που 
τώρα θα πεθάνουν της πείνας» ανέφερε.

«Βλακείες! Δεν θα πεθάνουν της πείνας. Και πού το λοιπόν 
βρίσκονται;»

«Δεν θέλει να το πει. Αλλιώς θα τα απελάσουν. Δεν έχουν 
άδεια παραμονής».

«Όλα τούτα είναι παραμύθια. Τι είπε τώρα;»
«Σας παρακαλεί να τον συγχωρήσετε».
«Τι;» ρώτησε κατάπληκτος ο αξιωματικός.
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«Σας παρακαλεί να τον συγχωρήσετε για όλους τους μπελά-
δες που σας έβαλε».

«Να τον συγχωρήσω; Τι ιστορία είναι πάλι τούτη;» Ο αξιω-
ματικός κούνησε το κεφάλι και παρατήρησε στα μάτια τον ξα-
πλωμένο. 

Το αμάξι σταμάτησε μπροστά στις Πρώτες Βοήθειες. «Πάρτε 
τον μέσα!» πρόσταξε ο αξιωματικός. «Τον νου σας όμως! Κι εσύ, 
Ρόντε, μείνε κοντά του ώσπου να τηλεφωνήσω».

Σήκωσαν τον πληγωμένο. Ο Στάινερ έσκυψε. «Θα τα βρού-
με τα παιδιά σου. Θα τα βοηθήσουμε» είπε. «Καταλαβαίνεις, 
γέρο;»

Ο γέρος έκλεισε τα μάτια. Ύστερα τα άνοιξε πάλι. Τρεις αστυ-
νομικοί τον κουβάλησαν μέσα στο θεραπευτήριο. Τα χέρια του 
έπεφταν ξεκρέμαστα, σέρνονταν στο πεζοδρόμιο, σαν να μην εί-
χαν κιόλας ζωή. Σε λίγα λεπτά οι αστυνομικοί ξαναγύρισαν κι 
ανέβηκαν στο αμάξι.

«Μπας και είπε τίποτε άλλο;» ρώτησε ο αξιωματικός.
«Όχι. Το χρώμα του είχε γίνει σαν χωματένιο. Αν του έσπα-

σε η σπονδυλική του στήλη, δεν θα ζήσει πολλή ώρα».
«Μπα, θα μείνει ένας Εβραίος λιγότερος» είπε ο αστυνομικός 

που είχε χτυπήσει τον Στάινερ.
«Άκου να μου ζητήσει συγχώρεση!» μουρμούρισε ο αξιωμα-

τικός. «Αφάνταστο! Παράξενοι άνθρωποι…»
«Και μάλιστα σε τέτοιους καιρούς» είπε ο Στάινερ.
Ο αξιωματικός ξαναπήρε το ύφος του. «Θα σωπάσεις εσύ, 

μπολσεβίκε;» ούρλιαξε. «Θα σου τη ρίξουν εσένα τη μύτη σου!»
Έφεραν τους κρατουμένους στο αστυνομικό τμήμα της λεω-

φόρου Ελίζαμπετ. Έβγαλαν τις χειροπέδες από τον Στάινερ και 
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από τον Κερν, που πήγαν μαζί με τους άλλους σε μια μεγάλη 
αίθουσα βυθισμένη στο μισόφωτο. Οι περισσότεροι κάθισαν 
αμίλητοι. Είχαν συνηθίσει να περιμένουν. Μονάχα η χοντρή 
ξανθή σπιτονοικοκυρά εξακολουθούσε να κλαψουρίζει αστα-
μάτητα.

Κατά τις εννιά τούς φώναξαν, τον έναν ύστερα από τον άλλο. 
Έμπασαν τον Κερν σ’ ένα δωμάτιο όπου βρίσκονταν δυο αστυ-
νομικοί, ένας γραμματικός με πολιτικά, ο αξιωματικός κι ένας 
ηλικιωμένος αστυνομικός επιθεωρητής. Ο τελευταίος καθόταν 
σε μια ξύλινη πολυθρόνα και κάπνιζε πούρο.

«Ταυτότητα» είπε ο άνθρωπος στο γραφείο. Ήταν αδύνατος, 
γεμάτος σπιθούρια, ίδιος ρέγγα. «Όνομα;» ρώτησε με καταπλη-
κτικά βαθιά φωνή.

«Λούντβιχ Κερν».
«Γεννήθηκες;»
«Στις 30 Νοεμβρίου 1914, στη Δρέσδη».
«Γερμανός υπήκοος;»
«Όχι. Άπατρις! Μου αφαίρεσαν την ιθαγένειά μου».
Ο κομισάριος σήκωσε τα μάτια πάνω του. «Στα είκοσι ένα 

σου χρόνια; Τι έκανες;»
«Τίποτα. Τότε στέρησαν την ιθαγένεια από τον πατέρα μου. 

Κι όπως ήμουν ανήλικος, την έχασα κι εγώ».
«Και γιατί του τη στέρησαν την ιθαγένεια του πατέρα σου;»
Ο Κερν στάθηκε μια στιγμή δίχως να αποκριθεί. Η ζωή του 

εκπατρισμένου εδώ κι έναν χρόνο τού είχε μάθει να ζυγίζει κάθε 
του λέξη όταν τον ανέκριναν.

«Τον κατήγγειλαν, άδικα, πως ήταν εχθρός του καθεστώτος».
«Εβραίος;» ρώτησε ο γραμματέας.
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«Ο πατέρας μου. Όχι η μάνα μου».
«Αχά!» Ο κομισάριος τίναξε καταγής τη στάχτη του πούρου. 

«Γιατί δεν έμεινες στη Γερμανία;»
«Μας πήραν τα διαβατήριά μας και μας απέλασαν. Αν τυ-

χόν μέναμε, θα μας έβαζαν φυλακή. Κι αν έπρεπε οπωσδήποτε 
να μας κλείσουν φυλακή, προτιμούσαμε σε κάποια άλλη χώρα 
παρά στη Γερμανία.

Ο επιθεωρητής γέλασε. Σαν να τον διασκέδαζε η υπόθεση. 
«Σε καταλαβαίνω. Πώς όμως μπόρεσες να περάσεις τα σύνορα 
χωρίς διαβατήριο;»

«Έφτανε εκείνη την εποχή να περάσεις τα τσέχικα σύνορα 
και να κυκλοφορήσεις μέσα στη μεθοριακή ζώνη για να πάρεις 
πιστοποιητικό παραμονής. Είχαμε ακόμη ένα τέτοιο. Το πιστο-
ποιητικό αυτό επέτρεπε να μείνεις τρεις μέρες στην Τσεχοσλο-
βακία».

«Και ύστερα;»
«Ύστερα πετύχαμε άδεια παραμονής για τρεις μήνες. Κατό-

πιν χρειάστηκε να φύγουμε».
«Πόσο καιρό βρίσκεσαι στην Αυστρία;»
«Τρεις μήνες».
«Γιατί δεν πήγες να δηλωθείς στην αστυνομία;»
«Γιατί δεν θα αργούσαν να με απελάσουν».
«Ω!» Ο επιθεωρητής χτύπησε απανωτά το μπρατσόλι της 

πολυθρόνας με την παλάμη του. «Από πού το ξέρεις αυτό με 
τόση ακρίβεια;»

Ο Κερν δεν του είπε πως οι γονείς του κι αυτός, μόλις διάβη-
καν για πρώτη φορά τα αυστριακά σύνορα, είχαν πάει μονομιάς 
και δηλώθηκαν στην αστυνομία. Τους απέλασαν την ίδια μέρα. 
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Όταν ξαναγύρισαν, δεν ξαναδηλώθηκαν πια.
«Γιατί να μην είναι αλήθεια;» είπε.
«Εδώ δεν βρίσκεσαι για να κάνεις ερωτήσεις, αλλά για να 

απαντάς» τον κατσάδιασε τραχιά ο γραμματέας.
«Πού είναι τώρα οι γονείς σου;» ρώτησε ο επιθεωρητής.
«Η μητέρα μου βρίσκεται στην Ουγγαρία. Έβγαλε εκεί με 

την πρώτη άδεια παραμονής, γιατί κατάγεται αποκεί. Τον πατέ-
ρα μου τον έπιασαν και τον απέλασαν την ώρα που απουσίαζα 
από το ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πού βρίσκεται».

«Τι δουλειά κάνεις;»
«Ήμουν φοιτητής».
«Με τι ζούσες;»
«Έχω λίγα λεφτουδάκια».
«Πόσα;»
«Έχω πάνω μου δώδεκα σελίνια. Τα άλλα τα άφησα σε κάτι 

φίλους». Ο Κερν δεν είχε παραπάνω από δώδεκα σελίνια. Τα 
είχε κερδίσει πουλώντας σαπούνι, άρωμα και κολόνια. Μα αν 
τυχόν το έλεγε, θα τον τιμωρούσαν για παράνομη άσκηση επαγ-
γέλματος δίχως άδεια.

Ο επιθεωρητής σηκώθηκε και χασμουρήθηκε. «Αυτό είναι; 
Τελειώσαμε;»

«Υπάρχει κάτω άλλος ένας» είπε ο γραμματέας. 
«Πολύς θόρυβος για το τίποτα». Ο επιθεωρητής έριξε μια 

λοξή ματιά στον αξιωματικό. «Είναι απλούστατα άνθρωποι που 
μπήκαν στη χώρα κρυφά. Αυτό δεν μοιάζει καθόλου με κομ-
μουνιστική συνωμοσία. Ποιος τους κατήγγειλε;»

«Κάποιος που έχει τέτοια πανσιόν, και μάλιστα με κοριούς. 
Εμπορικός ανταγωνισμός, το δίχως άλλο».
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Ο κομισάριος έβαλε τα γέλια. Είδε τότε πως ο Κερν βρισκό-
ταν ακόμη μέσα στην αίθουσα. «Πάρτε τον κάτω. Ξέρεις τι σε 
περιμένει: δεκατέσσερις μέρες κράτηση και ύστερα απέλαση». 
Χασμουρήθηκε ξανά. «Αχ, πάω να φάω γκούλας και να πιω 
ένα ποτήρι μπίρα».

Οδήγησαν τον Κερν σ’ ένα κελί μικρότερο από το προηγούμε-
νο. Εκτός από κείνον υπήρχαν άλλοι πέντε κρατούμενοι. Μέσα 
σε αυτούς κι ο Πολωνός που είχε μοιραστεί μαζί του την ίδια κά-
μαρα. Ύστερα από ένα τέταρτο της ώρας έφεραν και τον Στάινερ. 
Κάθισε κοντά στον Κερν.

«Για πρώτη φορά βρίσκεσαι μέσα στη στρούγκα, μικρέ;»
Ο Κερν έγνεψε «ναι».
«Και λοιπόν; Θαρρείς πως μοιάζεις σαν φονιάς, έτσι δεν εί-

ναι;»
Ο Κερν δάγκωσε τα χείλη. «Πάνω κάτω. Τη φυλακή τη 

βλέπω ακόμη με τις παλιές μου ιδέες».
«Για την ώρα αυτό δεν είναι φυλακή» τον πληροφόρησε ο 

Στάινερ. «Είναι κράτηση. Η φυλακή είναι γι’ αργότερα».
«Κι εσύ έχεις κάνει φυλακή;»
«Ναι. Την πρώτη φορά το παίρνεις κατάκαρδα. Μετά συνη-

θίζεις. Και πιο πολύ τον χειμώνα. Αυτόν τον καιρό έχεις ησυχία. 
Ένας άνθρωπος χωρίς διαβατήριο είναι νεκρός με αναστολή. 
Έχει ίσα ίσα το περιθώριο να αυτοκτονήσει. Είναι το μόνο που 
του απομένει να κάνει».

«Και με διαβατήριο; Δεν θα του δώσει το διαβατήριο άδεια 
εργασίας στο εξωτερικό;»

«Και βέβαια όχι. Μα όταν το ’χεις, σου δίνει το δικαίωμα να 
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ψοφήσεις ήσυχα της πείνας, χωρίς να είσαι αδιάκοπα υποχρεω-
μένος να ’χεις τα μάτια σου τέσσερα. Είναι κι αυτό κάτι».

Ο Κερν κρατούσε τα μάτια καρφωμένα μπροστά του. Ο 
Στάι νερ τον χτύπησε στην πλάτη.

«Ψηλά το κεφάλι, παιδί μου! Τυχερός είσαι που ζεις στον 
εικοστό αιώνα, στον αιώνα του πολιτισμού, της προόδου και των 
ανθρωπιστικών ιδεωδών!»

«Θα μας δώσουν τίποτα να φάμε;» ρώτησε ένας φαλακρός 
ανθρωπάκος, καθισμένος σε μια γωνιά. «Ούτε καφέ;»

«Δεν έχεις παρά να σημάνεις στο γκαρσόνι» αποκρίθηκε ο 
Στάινερ. «Υπάρχουν τέσσερα μενού για να διαλέξεις. Εγώ θα 
σου σύστηνα το χαβιάρι φυσικά».

«Τρρροφή πολύ πολύ άσχημη εδώ» είπε ο Πολωνός.
«Μπα, να κι ο Ιησούς Χριστός μας!». Ο Στάινερ τον κοίταξε 

μ’ ενδιαφέρον. «Είσαι συνηθισμένος σε αυτά;»
«Πολύ άσχημη τρρροφή» ξανάπε ο Πολωνός. «Και πολύ 

λίγη…»
«Αχ, Θεέ μου!» φώναξε από τη γωνιά του ο φαλακρός. «Και 

να φανταστείς πως έχω ένα ψητό κοτόπουλο μέσα στη βαλίτσα 
μου. Πότε θα μας αφήσουν;»

«Σε δεκατέσσερις μέρες» αποκρίθηκε ο Στάινερ. «Είναι η 
συνηθισμένη ταρίφα για τους εκπατρισμένους που δεν έχουν 
χαρτιά. Έτσι δεν είναι, Ιησού Χριστέ, εσύ που ξέρεις από αυτά;»

«Δεκατέσσερις μέρες» βεβαίωσε ο Πολωνός. «Ή και πιο 
πολύ. Τρρροφή πολύ πολύ λιγοστή, πολύ άσχημη. Σούπα πολύ 
ανάρια».

«Κατάρα! Στο αναμεταξύ το κοτοπουλάκι μου θα χαλάσει.» 
βόγκηξε το ξεπουπουλιασμένο κρανίο. «Το πρώτο μου κοτό-
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πουλο ύστερα από δυο χρόνια. Έκανα οικονομίες δεκάρα δε-
κάρα για να μπορέσω να το αγοράσω. Λογάριαζα να το φάω 
σήμερα για μεσημεριανό».

«Περίμενε να βραδιάσει για να το κλάψεις» είπε ο Στάινερ. 
«Έτσι θα μπορέσεις να φανταστείς πως το ’χεις κιόλας φάει. Θα 
στενοχωρηθείς λιγότερο».

«Τι; Τι λες εκεί;» Ο άνθρωπος έριξε στον Στάινερ ένα βλέμ-
μα γεμάτο μανία, σαν μαχαιριά. «Θαρρείς πως είναι το ίδιο, σα-
λιάρη, τη στιγμή που δεν το ’χω φάει; Άσε που θα μπορούσα να 
φυλάξω ένα ποδάρι γι’ αύριο το πρωί».

«Δεν έχεις παρά να περιμένεις ως αύριο το μεσημέρι».
«Για μένα αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο» μπήκε στη μέση ο 

Πολωνός. «Εγώ δεν τρώει ποτέ κοτόπουλο».
«Και βέβαια δεν είναι σπουδαίο για σένα! Δεν έχεις εσύ μες 

στη βαλίτσα σου ψητό κοτόπουλο!» τον έκοψε αυτός που καθό-
ταν στη γωνιά.

«Μα και να ’χα, δεν θα ’ταν σπουδαίο. Εγώ δεν τρώει ποτέ 
κοτόπουλο. Εγώ δεν σηκώνει κοτόπουλο. Εγώ αναγούλα με 
πιάνει…» Ο Πολωνός φαινόταν πολύ ικανοποιημένος και χτέ-
νιζε τη γενειάδα του. «Για μένα καθόλου σπουδαίος το κοτό-
πουλο».

«Κανένας δεν σε ρώτησε, εξυπνάκια μου!» φώναξε το φαλα-
κρό κεφάλι με θυμό.

«Ακόμα και να ’χε δω μέσα κοτόπουλο, εγώ δεν τρώει» δια-
κήρυξε θριαμβευτικά ο Πολωνός.

«Θεέ μου, πού ακούστηκε τέτοιο πράγμα!» Ο ιδιοκτήτης του 
κοτόπουλου έκρυψε τα μάτια με τα δυο του χέρια απελπισμένος.

«Δεν κινδυνεύει καθόλου με το ψητό κοτόπουλο» είπε ο Στά-
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ινερ. «Ο Ιησούς Χριστός μας δεν αισθάνεται την αξία του. Είναι ο 
Διογένης των ψητών κοτόπουλων. Και τη βραστή κότα την τρως;»

«Ούτε αυτή» δήλωσε ο Πολωνός σταθερά.
«Και το κοτόπουλο με τις μπάμιες;»
«Καθόλου κοτόπουλο!» Ο Πολωνός ακτινοβολούσε.
«Σου ’ρχεται να τρελαθείς!» Αυτός που είχε το κοτόπουλο 

ένιωσε να του ’ρχονται δάκρυα από το μαρτύριο.
Ο Στάινερ γύρισε το κεφάλι. «Και τα αυγά, Ιησού Χριστέ; Τα 

αυγά της πουλάδας;»
Η ακτινοβολία χάθηκε. «Τα αυγά ναι. Τα αυγά της πουλά-

δας είναι καλά!» Ένα φως από νοσταλγία σαν να ’χε τυλίξει τα 
μπερδεμένα του γένια. «Πολύ πολύ καλά».

«Δόξα σοι ο Θεός! Επιτέλους, να που κάνει παραχώρηση σε 
τούτη την τελειότητα!»

«Αυγό πολύ πολύ καλό» επέμενε ο Πολωνός. «Τέσσερα, έξι, 
δώδεκα αυγά. Έξι αλά κοκ, τα άλλα στο τηγάνι, με τηγανητές 
πατάτες. Τηγανητές πατάτες και λαρδί».

«Να σωπάσει! Δεν μπορώ να τον υποφέρω άλλο! Σταυρώ-
στε αυτόν τον αδηφάγο Ιησού Χριστό!» άφριζε ο Κοτόπουλος.

«Κύριοι!» είπε μια ζεστή φωνή μπάσου με ρώσικη προφορά. 
«Τόση φασαρία για μια αυταπάτη! Κατάφερα και πέρασα ένα 
μπουκάλι βότκα. Μπορώ να σας προσφέρω; Η βότκα ζεσταίνει 
την καρδιά και ησυχάζει το πνεύμα».

Ο Ρώσος ξεβούλωσε το μπουκάλι, ήπιε και το έτεινε στον 
Στάινερ. Αυτός ήπιε μια γουλιά και πέρασε το μπουκάλι στον 
Κερν. Ο Κερν κούνησε το κεφάλι.

«Πιες, μικρέ!» είπε ο Στάινερ. «Είναι και τούτο ένα κομμάτι 
από τα άλλα. Πρέπει να το συνηθίσεις».
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«Βότκα πολύ πολύ καλό!» επιβεβαίωσε ο Πολωνός.
Ο Κερν κατέβασε μια γουλιά κι έδωσε το μπουκάλι στον 

Πολωνό, που πότισε το λαρύγγι του με μια έμπειρη κίνηση.
«Τη ρούφηξε όλη τούτος ο λάτρης των αυγών!» αναθεμάτισε 

ο άνθρωπος με το κοτόπουλο και του άρπαξε το μπουκάλι. «Εί-
ναι σχεδόν άδειο» είπε στον Ρώσο με λύπη, αφού ήπιε.

Ο Ρώσος έγνεψε σκύβοντας ελαφρά. «Δεν πειράζει. Θα μ’ 
αφήσουν ελεύθερο απόψε το αργότερο».

«Είσαι βέβαιος γι’ αυτό;» ρώτησε ο Στάινερ.
«Μου ’ρχεται να πω “δυστυχώς”. Ως Ρώσος, έχω διαβατήριο 

Νάνσεν».
«Διαβατήριο Νάνσεν;» επανέλαβε ο Κοτόπουλος με σεβασμό. 

«Αφού είναι έτσι, ανήκεις στην αριστοκρατία των απάτριδων».
«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχετε φτάσει ακόμη σε τούτο 

το στάδιο» είπε ο Ρώσος ευγενικά.
«Πήρατε σειρά πριν από μας» απάντησε ο Στάινερ. «Φτά-

σατε πρώτοι. Ολόκληρος ο κόσμος σάς συμπόνεσε πολύ. Εμάς 
ελάχιστα μας πονάει. Μας λυπάται, μα είμαστε ενοχλητικοί κι 
ανεπιθύμητοι».

Ο Ρώσος σήκωσε τους ώμους. Ύστερα άπλωσε το μπουκάλι 
στον τελευταίο άνθρωπο του κελιού, που είχε μείνει σιωπηλός 
ως τότε.

«Σε παρακαλώ, πιες κι εσύ μια γουλιά».
«Ευχαριστώ» είπε ο άνθρωπος κι αρνήθηκε την προσφορά. 

«Δεν είμαι από τους δικούς σας».
Όλοι τον κοίταξαν.
«Εγώ έχω διαβατήριο που ισχύει, έχω πατρίδα, κάρτα παρα-

μονής και άδεια για εργασία».
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Όλοι σώπασαν.
«Να με συγχωρείς» είπε ο Ρώσος, ύστερα από μιας στιγμής 

δισταγμό. «Μα γιατί βρίσκεσαι εδώ πέρα;»
«Φταίει η δουλειά μου» απάντησε ο άνθρωπος με υπεροψία. 

«Εγώ δεν είμαι πρόσφυγας δίχως τζάκι, σπίτι και χαρτιά. Είμαι 
κλέφτης εκ συμπτώσεως, που σέβεται τον εαυτό του, και κλέφτης 
στην τράπουλα. Είμαι πολίτης χωρίς αντίρρηση».

Το μεσημέρι τούς έδωσαν μια νερόβραστη φασολάδα χω-
ρίς φασόλια. Το ίδιο φαΐ το βράδυ, που το βάφτισαν όμως καφέ 
τούτη τη φορά, και μαζί μ’ αυτό ένα κομμάτι ψωμί. Στις εφτά η 
πόρτα ξεκλειδώθηκε. Ήρθαν να πάρουν τον Ρώσο, όπως το είχε 
προβλέψει. Χαιρέτησε τους άλλους σαν να ήταν παλιοί φίλοι.

«Θα περάσω σε καμιά δεκαπενταριά μέρες από το Καφέ 
Σπέρλερ» είπε στον Στάινερ. «Μπορεί να είστε έξω και να ’χω 
μασούρια. Γεια!»

Στις οχτώ ο κλέφτης στα χαρτιά και πολίτης χωρίς αντίρρηση 
ήταν ώριμος για συντροφιά με τους άλλους. Έβγαλε ένα πακέ-
το τσιγάρα και πρόσφερε. Όλοι βάλθηκαν να καπνίζουν. Με το 
σύθαμπο και τις καύτρες των τσιγάρων δημιουργήθηκε οικο-
γενειακή ατμόσφαιρα. Ο εκ συμπτώσεως κλέφτης είπε πως τον 
ανέκριναν απλά και μόνο μην είχε κάνει καμιά εργολαβία μέσα 
στους έξι τελευταίους μήνες. Δεν φανταζόταν πως θα μπορούσαν 
να του βρουν τίποτε. Πρότεινε τότε να παίξουν χαρτιά κι έβγαλε, 
σαν ταχυδακτυλουργός, μια τράπουλα μέσα από το σακάκι του.

Είχε τώρα σκοτεινιάσει, και το ηλεκτρικό δεν άναψε. Ο κλέ-
φτης είχε πάρει τα μέτρα του. Με μια καινούργια ταχυδακτυ-
λουργία έβγαλε ένα κερί και σπίρτα. Κόλλησε το κερί σε μια 
προεξοχή του τοίχου. Το κερί έδινε ένα θαμπό, πεταριστό φως.
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Ο Πολωνός, ο Κοτόπουλος και ο Στάινερ ζύγωσαν.
«Παίζουμε δίχως λεφτά, έτσι;» είπε ο Κοτόπουλος.
«Φυσικά» χαμογέλασε ο κλέφτης.
«Εσύ δεν παίζεις;» ρώτησε ο Στάινερ τον Κερν.
«Δεν ξέρω χαρτιά».
«Πρέπει να μάθεις, μικρέ. Τι θα κάνεις τα βράδια δίχως αυτά;»
«Αύριο, όχι σήμερα».
Ο Στάινερ γύρισε. Το αχνό φως τού έσκαβε αυλάκια στο 

πρόσωπο. «Τι τρέχει;»
«Τίποτα. Λίγο κουρασμένος. Αυτό είναι όλο. Θα ξαπλώσω 

λιγάκι στο μιντεράκι».
Ο κλέφτης ανακάτευε κιόλας τα χαρτιά. Είχε έναν κροταλι-

στό, κομψό τρόπο να τα ανακατεύει, κάνοντας να μπαίνουν τα 
μισά ανάμεσα στα άλλα μισά.

«Ποιος μοιράζει;» ρώτησε ο Πολωνός.
Ο πολίτης χωρίς αντίρρηση μοίρασε στον γύρο τα χαρτιά. Ο 

Πολωνός τράβηξε εννέα, ο Κοτόπουλος ντάμα, ο Στάινερ κι ο 
απατεώνας άσο.

Ο χαρτοκλέφτης σήκωσε γρήγορα τα μάτια. «Κόψε».
Πήρε ένα χαρτί. Πάλι άσος. Χαμογέλασε κι έδωσε τα υπό-

λοιπα στον Στάινερ. Αυτός τράβηξε χωρίς να δώσει σημασία στο 
χαρτί που βρισκόταν κάτω από τα άλλα… Ήταν άσος σπαθί.

«Τι τύχη!» γελούσε ο Κοτόπουλος.
Ο επαγγελματίας χαρτοκλέφτης δεν γελούσε.
«Από πού το ξέρεις αυτό το κόλπο;» ρώτησε σκεφτικός τον 

Στάινερ. «Μην είσαι της δουλειάς;»
«Όχι, είμαι απλός ερασιτέχνης. Κι όταν συναντώ ειδικευμέ-

νο, ευχαριστιέμαι περισσότερο».
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«Δεν είναι αυτό…» Ο απατεώνας τον κοίταξε. «Όμως αυτό το 
κόλπο εγώ το έβγαλα».

«Α, αλήθεια;» Ο Στάινερ έσβησε το τσιγάρο του. «Εγώ το 
έμαθα στη Βουδαπέστη, στη φυλακή, πριν από την απέλασή 
μου, από κάποιον Κάτσερ».

«Τον Κάτσερ! Α, τώρα καταλαβαίνω…» Κι ο απατεώνας 
αναστέναξε με ανακούφιση. «Α, καλά! Ο Κάτσερ είναι ένας από 
τους μαθητές μου. Καλά το άρπαξες το κόλπο».

«Ναι» είπε ο Στάινερ. «Τα ταξίδια διαμορφώνουν τα νιάτα».
Ο κλέφτης τού έδωσε πίσω την τράπουλα και τον εξέτασε 

προσεκτικά στο φως του κεριού. «Το φως είναι άσχημο, εμείς 
όμως παίζουμε φυσικά μονάχα για διασκέδαση, έτσι δεν είναι, 
κύριοι; Τίμια…»

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο
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