


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1

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.




