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Όσοι νόμιζαν πως αυτός ο πόλεμος θα τέλειωνε γρήγορα είχαν όλοι 
σκοτωθεί από καιρό. Εξαιτίας του πολέμου, ακριβώς. Γι’ αυτό και, 
τον Οκτώβριο, ο Αλμπέρ άκουσε με μεγάλη επιφύλαξη τις φήμες 
περί ανακωχής. Δεν τις πίστεψε περισσότερο απ’ όσο είχε πιστέψει 
την προπαγάνδα του πρώτου καιρού που ισχυριζόταν, για παρά-
δειγμα, ότι οι σφαίρες των Γερμαναράδων ήταν τόσο μαλακές, που 
έσκαζαν σαν παραγινωμένα αχλάδια πάνω στις στολές, κάνοντας 
τα γαλλικά συντάγματα να σπαρταράνε στα γέλια. Μέσα σε τέσσε-
ρα χρόνια, ο Αλμπέρ είχε δει αμέτρητους τύπους να πεθαίνουν από 
τα γέλια τρώγοντας γερμανικές σφαίρες.

Το συνειδητοποιούσε κι ο ίδιος, η άρνησή του να πιστέψει ότι 
θα γινόταν ανακωχή ήταν κάτι σαν ξόρκι· όσο περισσότερο ελ-
πίζεις στην ειρήνη, τόσο λιγότερη πίστη δίνεις στα μαντάτα που 
την αναγγέλλουν, είναι ένας τρόπος για να μην τη γρουσουζέψεις. 
Μόνο που, μέρα με τη μέρα, αυτές οι πληροφορίες κατέφθαναν 
κατά όλο και πιο πυκνά κύματα κι από παντού άκουγες να επανα-
λαμβάνουν πως ο πόλεμος θα τέλειωνε στ’ αλήθεια. Διαβάστηκαν 
μάλιστα και ομιλίες, απίστευτο σχεδόν, για την ανάγκη να απο-
στρατευτούν οι πιο ηλικιωμένοι στρατιώτες που σέρνονταν χρόνια 
στο μέτωπο. Όταν η ανακωχή έγινε τελικά μια βάσιμη προοπτική, 
η ελπίδα να βγουν ζωντανοί άρχισε να κυριεύει ακόμα και τους 
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πιο απαισιόδοξους. Αποτέλεσμα, ουδείς ενθουσιασμός για μια εν-
δεχόμενη επίθεση. Έλεγαν ότι η 163η Μεραρχία θα επιχειρούσε 
να κάνει γιουρούσι στην άλλη μεριά του Μεζ. Ορισμένοι ήθελαν 
ακόμη να χτυπηθούν με τον εχθρό, γενικά, όμως, όσοι το έβλεπαν 
από κάτω, από τη μεριά του Αλμπέρ και των συντρόφων του, μετά 
τη νίκη των Συμμάχων στη Φλάνδρα, την απελευθέρωση της Λιλ, 
την κατατρόπωση των Αυστριακών και τη συνθηκολόγηση των 
Τούρκων, οι άντρες δεν είχαν τη φρενίτιδα των αξιωματικών. Η επι-
τυχία της ιταλικής επίθεσης, οι Άγγλοι στο Τουρνέ, οι Αμερικάνοι 
στο Σατιγιόν… οι στρατιώτες έβλεπαν ότι τα πράγματα ήταν σε 
καλό δρόμο. Οι περισσότεροι στη μονάδα άρχισαν να ροκανίζουν 
τον χρόνο, και διέκρινε κανείς μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα σ’ αυτούς που, όπως ο Αλμπέρ, προτιμούσαν να περιμέ-
νουν το τέλος του πολέμου καθισμένοι ήσυχα ήσυχα με όλη τους 
την εξάρτυση, καπνίζοντας και γράφοντας γράμματα, κι αυτούς 
που τρώγονταν να εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες για να 
αλληλοσφαχτούν ακόμα λίγο με τους Γερμαναράδες. 

Αυτή η διαχωριστική γραμμή συνέπιπτε ακριβώς με τη γραμμή 
που χώριζε τους αξιωματικούς απ’ όλους τους άλλους άντρες. Καθό-
λου περίεργο, έλεγε μέσα του ο Αλμπέρ. Οι αρχηγοί θέλουν να κερ-
δίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο έδαφος, έτσι ώστε να μπορούν 
μετά να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος. Ήταν έτοιμοι να σου 
υποστηρίξουν πως τριάντα μέτρα παραπάνω μπορούν ν’ αλλάξουν 
πραγματικά την έκβαση της σύρραξης και πως το να πεθάνεις σήμε-
ρα είναι ακόμα πιο χρήσιμο από το να ’χες πεθάνει χθες.

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκε και ο υπολοχαγός ντ’ Ολνέ-Πρα-
ντέλ. Όταν μιλούσαν γι’ αυτόν, όλοι παρέλειπαν το μικρό όνομα, 
το πρόθεμα ευγενείας, το «Ολνέ», την παύλα, και τον έλεγαν σκέ-
το «Πραντέλ», ξέροντας πως αυτό τον έκανε μπαρούτι. Το έκαναν 
εκ του ασφαλούς, αφού εκείνος το θεωρούσε ζήτημα τιμής να μην 
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το δείχνει ποτέ. Ανακλαστικό της τάξης του. Ο Αλμπέρ δεν τον 
συμπαθούσε. Ίσως επειδή ήταν ωραίος. Ψηλός, λεπτός, κομψός, 
με σκούρα καστανά μαλλιά, πλούσια και κυματιστά, ίσια μύτη, 
λεπτά και καλοσχεδιασμένα χείλη. Και σκούρα γαλάζια μάτια. Για 
τον Αλμπέρ, ένα παλιόμουτρο. Κι επιπλέον, μ’ ένα μονίμως οργίλο 
ύφος. Ένας τύπος νευρικός, που δεν είχε σε τίποτα έναν κανονι-
κό ρυθμό: πάταγε ή γκάζι ή φρένο· μέση κατάσταση δεν υπήρχε. 
Προχωρούσε με τον έναν ώμο προτεταμένο σαν να ετοιμαζόταν 
να σπρώξει καμιά ντουλάπα, ερχόταν καταπάνω σου ολοταχώς και 
καθόταν απότομα· αυτός ήταν ο κανονικός του ρυθμός. Ήταν, μά-
λιστα, αλλόκοτο εκείνο το κράμα· με το αριστοκρατικό παρουσια-
στικό του, έδινε την εντύπωση ανθρώπου εξαιρετικά πολιτισμένου 
και συνάμα βαθιά βάναυσου. Λίγο κατ’ εικόνα αυτού του πολέμου. 
Ίσως γι’ αυτό να ένιωθε τόσο καλά εκεί. Μαζί με όλα αυτά, και δυ-
νατές, τετράγωνες πλάτες, απ’ την κωπηλασία μάλλον, ή το τένις.

Κάτι ακόμα που δεν άρεσε στον Αλμπέρ ήταν οι τρίχες του. 
Μαύρες τρίχες παντού, μέχρι και στις φάλαγγες των δαχτύλων, 
τούφες που πρόβαλλαν απ’ τον γιακά, κάτω ακριβώς από το μήλο 
του Αδάμ. Σε καιρό ειρήνης, θα ξυριζόταν σίγουρα πολλές φορές 
τη μέρα για να μην δείχνει άνθρωπος του υποκόσμου. Υπήρχαν, 
φυσικά, γυναίκες στις οποίες είχε πέραση αυτό, όλη αυτή η τρίχα, 
αυτή η αρσενική πλευρά, η άγρια, η αρρενωπή, η αόριστα σπανιό-
λικη. Η Σεσίλ, ας πούμε… Αλλά και χωρίς να σκεφτεί τη Σεσίλ, ο 
Αλμπέρ δεν τον χώνευε τον υπολοχαγό Πραντέλ. Και, κυρίως, δεν 
τον εμπιστευόταν. Γιατί του άρεσε να ορμάει. Το γιουρούσι, η επί-
θεση, η κατάκτηση, τα απολάμβανε πραγματικά όλ’ αυτά.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, σαν να είχε χάσει κάπως το 
σφρίγος του. Ήταν φανερό πως η προοπτική της ανακωχής τού έρι-
χνε το ηθικό, του έκοβε την πατριωτική του ορμή. Η σκέψη ότι ο 
πόλεμος τελείωνε τον σκότωνε τον υπολοχαγό Πραντέλ.
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Είχε γίνει ακόμα πιο νευρικός. Η έλλειψη ενθουσιασμού στο 
στράτευμα τον ενοχλούσε πολύ. Όταν όργωνε τα χαρακώματα και 
απευθυνόταν στους άντρες, όσο κι αν πάσχιζε να βάζει στα λόγια 
του όλο τον ενθουσιασμό που μπορούσε, να μιλάει για συντριβή 
του εχθρού, στον οποίο μια τελευταία ανταλλαγή πυρών θα έδινε 
τη χαριστική βολή, δεν εισέπραττε παρά κάτι μπερδεμένα μουρ-
μουρητά, οι στρατιώτες συγκατένευαν σκύβοντας το κεφάλι πάνω 
απ’ τις αρβύλες τους. Δεν ήταν μόνο ο φόβος να πεθάνουν, ήταν η 
ιδέα να πεθάνουν τώρα. Το να πεθαίνεις τελευταίος, σκεφτόταν ο 
Αλμπέρ, είναι τόσο ηλίθιο όσο και το να πεθαίνεις πρώτος.

Κι όμως, αυτό ακριβώς επρόκειτο να συμβεί.
Ενώ μέχρι τώρα περνούσαν μέρες αρκετά ήσυχες περιμένοντας 

την ανακωχή, ξαφνικά άναψαν τα αίματα. Έπεσε διαταγή εκ των 
άνω να πάνε να παρακολουθήσουν από πιο κοντά τι έκαναν οι Γερ-
μαναράδες. Δεν ήταν, ωστόσο, ανάγκη να ’ναι κανείς στρατηγός 
για να καταλάβει πως έκαναν ό,τι και οι Γάλλοι, περίμεναν δηλαδή 
το τέλος. Αλλά όχι, έπρεπε να πάνε να δούνε. Από κει και μετά, κα-
νείς δεν μπόρεσε να ξαναβάλει τα γεγονότα στη σωστή τους σειρά. 

Για κείνη την αναγνωριστική επιχείρηση, ο υπολοχαγός Πρα-
ντέλ διάλεξε τον Λουί Τεριέ και τον Γκαστόν Γκριζονιέ, δύσκολο 
να πει κανείς για ποιον λόγο, έναν νέο κι έναν γέρο, ένας συνδυα-
σμός πιθανόν της δύναμης και της πείρας. Αρετές άχρηστες έτσι 
κι αλλιώς, αφού και οι δύο δεν έζησαν ούτε μισή ώρα απ’ τη στιγ-
μή που τους ανατέθηκε η αποστολή. Κανονικά, δεν χρειαζόταν να 
προχωρήσουν πολύ. Έπρεπε να ακολουθήσουν μια βορειοανατο-
λική γραμμή, γύρω στα –πόσα;– διακόσια μέτρα, ν’ ανοίξουν μια 
τρύπα στο συρματόπλεγμα, ύστερα να συρθούν μέχρι την επόμενη 
σειρά από συρματοπλέγματα, να ρίξουν μια ματιά και να επιστρέ-
ψουν λέγοντας ότι όλα πήγαιναν καλά, αφού ήταν σίγουρο ότι δεν 
υπήρχε τίποτε να δουν. Οι ίδιοι οι στρατιώτες δεν φοβούνταν, άλ-
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λωστε, που θα πλησίαζαν τόσο τον εχθρό. Δεδομένου του στάτους 
κβο των τελευταίων ημερών, ακόμα κι αν τους αντιλαμβάνονταν οι 
Γερμαναράδες, θα τους άφηναν να κοιτάξουν και να ξαναφύγουν, 
θα ήταν κάτι σαν παιχνίδι. Μόνο που, τη στιγμή που προχωρούσαν 
όσο πιο σκυφτοί μπορούσαν, οι δύο παρατηρητές πυροβολήθηκαν 
σαν λαγοί. Ακούστηκε ο θόρυβος των σφαιρών, τριών, και μετά 
έπεσε βαθιά σιωπή· για τον εχθρό, η υπόθεση είχε λήξει. Από την 
από δω μεριά, προσπάθησαν αμέσως να τους δουν, καθώς όμως 
είχαν τραβήξει βόρεια, δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το σημείο στο 
οποίο είχαν πέσει.

Γύρω από τον Αλμπέρ, έμειναν όλοι με κομμένη την ανάσα. 
Ύστερα, φωνές. Καθάρματα. Οι Γερμαναράδες είναι πάντα ίδιοι, 
άτιμη φάρα! Αγριάνθρωποι κ.λπ. Κι από πάνω, έναν νέο κι έναν 
γέρο! Όχι πως αυτό άλλαζε τίποτα, στο μυαλό όλων, όμως, οι Γερ-
μαναράδες δεν είχαν αρκεστεί να σκοτώσουν δύο Γάλλους στρα-
τιώτες, είχαν γκρεμίσει δύο εμβλήματα. Με λίγα λόγια, οργή, με-
γάλη οργή.

Στα λεπτά που ακολούθησαν και με μια ταχύτητα για την οποία 
δεν το είχαν και πολύ ικανό, από τα μετόπισθεν, όπου ήταν απορίας 
άξιο πώς είχε φτάσει κιόλας η πληροφορία, το πυροβολικό άνοιξε 
πυρ με 75άρες κατά των γερμανικών γραμμών.

Μετά, η κλιμάκωση.
Οι Γερμανοί απάντησαν. Απ’ τη γαλλική πλευρά, δεν χρειάστη-

κε πολλή ώρα να σημάνει γενικό προσκλητήριο. Θα τους έδιναν 
ένα καλό μάθημα, τους μαλάκες. Ήταν 2 Νοεμβρίου του 1918. Λι-
γότερο από δέκα μέρες πριν από το τέλος του πολέμου, κι ας μην 
το ήξεραν ακόμη.

Κι ήταν και η Ημέρα των Νεκρών. Όσο κι αν δεν έδιναν σημασία 
στα σύμβολα…

Να μαστε λοιπόν πάλι ζαλωμένοι, σκέφτηκε ο Αλμπέρ, έτοιμοι 
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να σκαρφαλώσουμε τις σκαλωσιές (έτσι έλεγαν τις σκάλες που 
χρησιμοποιούσαν για να βγαίνουν απ’ τα χαρακώματα) και να ορ-
μήσουμε με το κεφάλι προς τις εχθρικές γραμμές. Όλα τα παιδιά, 
ο ένας πίσω απ’ τον άλλον, τεντωμένοι σαν τόξα, να ξεροκαταπί-
νουν το σάλιο τους. Ο Αλμπέρ ήταν τρίτος, πίσω από τον Μπερί 
και τον νεαρό Περικούρ, που γύρισε σαν να ’θελε να βεβαιωθεί 
πως ήταν όλοι εκεί. Οι ματιές τους διασταυρώθηκαν, ο Περικούρ 
τού χαμογέλασε, το χαμόγελο ενός παιδιού που ετοιμάζεται να 
κάνει μια ωραία πλάκα. Προσπάθησε κι ο Αλμπέρ να χαμογελά-
σει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Περικούρ ξαναγύρισε μπροστά του. 
Περίμεναν τη διαταγή για την επίθεση, η ένταση στην ατμόσφαι-
ρα ήταν σχεδόν απτή. Οι Γάλλοι στρατιώτες, σκανδαλισμένοι από 
τη συμπεριφορά των Γερμαναράδων, είχαν τώρα συγκεντρωθεί 
στην οργή τους. Από πάνω τους, οι οβίδες αυλάκωναν τον ουρα-
νό και προς τις δύο κατευθύνσεις και έκαναν τη γη να τρέμει μέχρι 
μέσα στα χαρακώματα.

Ο Αλμπέρ κοίταξε πάνω απ’ τον ώμο του Μπερί. Ο υπολοχα-
γός Πραντέλ, ανεβασμένος σ’ ένα μικρό προκεχωρημένο φυλάκιο, 
σάρωνε με τα κιάλια τις εχθρικές γραμμές. Ο Αλμπέρ ξαναπήρε τη 
θέση του στη σειρά. Αν δεν γινόταν τόσος σαματάς, θα μπορού-
σε να σκεφτεί καλύτερα τι ήταν αυτό που δεν του πήγαινε καλά, 
αλλά τα διαπεραστικά συρίγματα ακούγονταν το ένα πίσω από 
τ’ άλλο, διακοπτόμενα μόνο από τις εκρήξεις, που σ’ έκαναν να 
τρέμεις απ’ την κορφή ως τα νύχια. Άντε να συγκεντρωθείς, σε 
τέτοιες συνθήκες.

Για την ώρα, τα παιδιά είναι εν αναμονή της διαταγής για επίθε-
ση. Καλή ευκαιρία για να παρατηρήσουμε τον Αλμπέρ.

Αλμπέρ Μαγιάρ. Ένα λεπτό αγόρι, κάπως λεμφατικής κράσης, 
διακριτικό. Λιγομίλητος, πολύ καλός στους αριθμούς. Πριν απ’ 
τον πόλεμο, ήταν ταμίας σ’ ένα υποκατάστημα της Τράπεζας Πα-
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ρισινής Ένωσης. Η δουλειά δεν του άρεσε, έμενε όμως για χάρη 
της μητέρας του. Η κυρία Μαγιάρ τον είχε μοναχογιό και λάτρευε 
τους ηγέτες. Οπότε, φυσικά, ο Αλμπέρ διευθυντής τραπέζης, ούτε 
να το συζητάτε, ήταν ενθουσιασμένη, πεπεισμένη ότι «με την εξυ-
πνάδα του» δεν θ’ αργούσε να αναρριχηθεί στην κορυφή. Αυτή τη 
μανία με την εξουσία την είχε από τον πατέρα της, αναπληρωτή 
υπο διευθυντή στο Υπουργείο Ταχυδρομείων, ο οποίος αντιλαμ-
βανόταν την ιεραρχία της υπηρεσίας του σαν μια παρομοίωση με 
το σύμπαν. Η κυρία Μαγιάρ αγαπούσε όλους ανεξαιρέτως τους 
ηγέτες. Δεν καθόταν να ψειρίσει ούτε τα χαρίσματά τους ούτε την 
προέλευσή τους. Είχε φωτογραφίες του Κλεμανσό, του Μοράς, 
του Πουανκαρέ, του Ζορές, του Ζοφρ, του Μπριάν… Από τότε που 
είχε χάσει τον άντρα της, ο οποίος διηύθυνε μια διμοιρία ένστολων 
φρουρών στο μουσείο του Λούβρου, οι μεγάλοι άντρες τής προκα-
λούσαν αισθήσεις ανομολόγητες. Ο Αλμπέρ δεν είχε ενθουσιαστεί 
καθόλου με την τράπεζα, αλλά την είχε αφήσει να λέει, με τη μητέ-
ρα του ήταν πάντα το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Παρ’ όλα 
αυτά, είχε αρχίσει να καταστρώνει τα δικά του σχέδια. Ήθελε να 
φύγει, έκανε όνειρα για το Τονκίνο, αρκετά αόριστα, είναι η αλή-
θεια. Σίγουρα, πάντως, ν’ αφήσει τη δουλειά του λογιστή, να κάνει 
κάτι άλλο. Αλλά ο Αλμπέρ δεν ήταν γρήγορος, ήθελε για όλα πολύ 
χρόνο. Και πολύ σύντομα προέκυψε και η Σεσίλ, το κεραυνοβόλο 
πάθος, τα μάτια της Σεσίλ, το στόμα της Σεσίλ, το χαμόγελο της 
Σεσίλ, και μετά, όπως ήταν επόμενο, τα στήθια της Σεσίλ, ο κώλος 
της Σεσίλ, πού μυαλό για άλλα πράγματα.

Με τα σημερινά κριτήρια, ο Αλμπέρ δεν ήταν πολύ ψηλός, ένα 
εβδομήντα τρία, αλλά για την εποχή του ήταν καλά. Παλιά, τα κο-
ρίτσια τον κοίταζαν. Η Σεσίλ κυρίως. Δηλαδή, ο Αλμπέρ είχε κοι-
τάξει πολύ τη Σεσίλ, οπότε κάποια στιγμή, απ’ το πολύ που ένιω-
θε πως κάποιος την κοίταζε έτσι επίμονα, αδιάκοπα σχεδόν, είχε 
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αντιληφθεί την ύπαρξή του και τον είχε κοιτάξει κι εκείνη με τη 
σειρά της. Το πρόσωπό του ενέπνεε τρυφερότητα. Μια σφαίρα τού 
είχε χαρακώσει τον δεξή κρόταφο στη μάχη του Σομ. Είχε φοβηθεί 
πάρα πολύ, αλλά την είχε γλιτώσει με μια ουλή όλη κι όλη σε σχήμα 
παρένθεσης, που του τραβούσε λιγάκι το μάτι προς το πλάι και του 
έδινε ένα κατιτίς. Στην επόμενη άδειά του, η Σεσίλ, ονειροπόλα και 
γοητευμένη, την είχε χαϊδέψει με τις άκρες των δαχτύλων, πράγμα 
που δεν του είχε ανεβάσει ιδιαίτερα το ηθικό. Ως παιδί, ο Αλμπέρ 
είχε μικρό, χλωμό και σχεδόν στρογγυλό πρόσωπο, με βαριά βλέ-
φαρα που τον έκαναν να μοιάζει με θλιμμένο πιερότο. Η κυρία Μα-
γιάρ στερούνταν το φαγητό της για να του δίνει εκείνου κόκκινο 
κρέας, σίγουρη πως ήταν έτσι άσπρος επειδή του έλειπε αίμα. Άδι-
κα ο Αλμπέρ τής εξηγούσε χίλιες φορές πως αυτό δεν είχε καμία 
σχέση, η μητέρα του δεν ήταν απ’ τους ανθρώπους που αλλάζουν 
εύκολα γνώμη, έβρισκε συνέχεια παραδείγματα, λόγους, σιχαινό-
ταν να ’χει άδικο, ακόμα και στα γράμματά της επανερχόταν σε 
πράγματα ειπωμένα πριν από χρόνια, ήταν πραγματικά πολύ κου-
ραστικό. Τόσο, που ν’ αναρωτιέται κανείς αν δεν ήταν αυτός ο λό-
γος που ο Αλμπέρ κατατάχτηκε αμέσως μόλις άρχισε ο πόλεμος. 
Όταν το έμαθε η κυρία Μαγιάρ, χάλασε τον κόσμο από τις φω-
νές, ήταν όμως γενικά τόσο εκδηλωτική, που ποτέ δεν μπορούσες 
να ξεχωρίσεις πότε τρόμαζε πραγματικά και πότε έπαιζε θέατρο. 
Ούρλιαζε, τραβούσε τα μαλλιά της, αλλά συνήλθε σχεδόν αμέσως. 
Καθώς είχε μια αρκετά κλασική αντίληψη για τον πόλεμο, δεν άρ-
γησε να πειστεί πως ο Αλμπέρ «με την εξυπνάδα του» γρήγορα θα 
διέπρεπε, θα ’παιρνε βαθμούς, τον έβλεπε στο μέτωπο, στην πρώ-
τη γραμμή. Μέσα στο μυαλό της, ο γιος της έκανε κάποια ηρωική 
πράξη, γινόταν αμέσως αξιωματικός, λοχαγός, ταγματάρχης, και 
πιο πάνω, στρατηγός, πόσα τέτοια δεν βλέπουμε στον πόλεμο. Ο 
Αλμπέρ ετοίμαζε τη βαλίτσα του και την άφηνε να λέει.
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Με τη Σεσίλ, ήταν τελείως διαφορετικά. Ο πόλεμος δεν την 
τρόμαζε. Κατ’ αρχάς, ήταν ένα «πατριωτικό καθήκον» (ο Αλμπέρ 
εξεπλάγη, δεν την είχε ξανακούσει να προφέρει αυτά τα λόγια) και, 
εξάλλου, δεν υπήρχε πραγματικά λόγος να φοβάται, επρόκειτο για 
μια τυπική σχεδόν διαδικασία. Όλοι το έλεγαν.

Ο Αλμπέρ απ’ τη μεριά του διατηρούσε μια μικρή επιφύλαξη, 
αλλά η Σεσίλ ήταν λίγο σαν την κυρία Μαγιάρ, είχε αρκετά αμε-
τακίνητες απόψεις. Κατ’ αυτήν, ο πόλεμος δεν θα κρατούσε πολύ. 
Ο Αλμπέρ ήθελε πολύ να το πιστέψει· έτσι κι αλλιώς, μ’ εκείνα τα 
χέρια, μ’ εκείνο το στόμα, με όλα εκείνα, η Σεσίλ μπορούσε να λέει 
ό,τι ήθελε στον Αλμπέρ. Όποιος δεν την ξέρει δεν μπορεί να κα-
ταλάβει, σκεφτόταν ο Αλμπέρ. Για μας, αυτή η Σεσίλ δεν θα ήταν 
παρά ένα ωραίο κορίτσι, τίποτ’ άλλο. Για κείνον, ήταν τε λείως 
άλλο πράγμα. Ο κάθε πόρος του δέρματός της αποτελούνταν από 
ένα ειδικό μόριο, η αναπνοή της είχε ένα ιδιαίτερο άρωμα. Είχε 
μπλε μάτια, εντάξει, αυτό εσάς δεν σας λέει τίποτα, για τον Αλ-
μπέρ, όμως, εκείνα τα μάτια ήταν ένα βάραθρο, μια άβυσσος. Να, 
πάρτε το στόμα της κι ελάτε για μια στιγμή στη θέση του, στη 
θέση του Αλμπέρ μας. Απ’ αυτό το στόμα είχε πάρει φιλιά τόσο 
τρυφερά και καυτά, που ένιωθε τα σωθικά του να παίρνουν φωτιά, 
να είναι έτοιμα να εκραγούν, είχε νιώσει το σάλιο της να κυλάει 
μέσα του, το είχε ρουφήξει με πάθος, ήταν ικανή για τέτοια θαύ-
ματα, γι’ αυτό και η Σεσίλ δεν ήταν απλά η Σεσίλ. Ήταν… Οπότε, 
αυτομάτως, μπορούσε να υποστηρίζει ότι τον πόλεμο θα τον έκα-
ναν μια μπουκιά· ο Αλμπέρ είχε ονειρευτεί τόσες φορές να ’ταν μια 
μπουκιά για τη Σεσίλ…

Σήμερα, βέβαια, έκρινε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Ήξερε 
πως ο πόλεμος ήταν μια τεράστια λοταρία με αληθινές σφαίρες, 
στην οποία το να έχεις επιζήσει μετά από τέσσερα χρόνια ήταν 
πραγματικό θαύμα.
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Και το να καταλήξεις θαμμένος ζωντανός λίγα βήματα πριν από 
το τέλος του πολέμου, αυτό, ειλικρινά, θα ήταν πραγματικά το κε-
ρασάκι.

Κι όμως, αυτό ακριβώς θα συμβεί.
Θα θαφτεί ζωντανός ο μικρός Αλμπέρ.
Επειδή «στάθηκε άτυχος», θα έλεγε η μητέρα του. 
Ο υπολοχαγός Πραντέλ στρέφεται προς τους άντρες του, καρ-

φώνει το βλέμμα του στο βλέμμα του πρώτου από κείνους που στέ-
κονται δεξιά κι αριστερά του και τον κοιτάνε σαν να ’ναι ο Μεσ-
σίας. Κουνάει το κεφάλι και παίρνει μια βαθιά αναπνοή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αλμπέρ βρίσκεται να τρέχει σκυφτός 
μέσα σ’ ένα σκηνικό συντέλειας του κόσμου, πνιγμένος κάτω από 
τις οβίδες και τις σφαίρες που σφυρίζουν, σφίγγοντας το όπλο με 
όλη του τη δύναμη, το βήμα του βαρύ, το κεφάλι χωμένο ανάμεσα 
στους ώμους. Το χώμα βουλιάζει κάτω απ’ τις αρβύλες, έβρεξε πολύ 
τις τελευταίες μέρες. Κοντά του, κάποιοι ουρλιάζουν σαν τρελοί, 
για να μεθύσουν, να πάρουν κουράγιο. Άλλοι, αντίθετα, προχω-
ρούν όπως αυτός, συγκεντρωμένοι, με το στομάχι κόμπο, το στό-
μα στεγνό. Όλοι ορμούν προς τον εχθρό, οπλισμένοι μ’ έναν ανυ-
πέρβλητο θυμό, μια επιθυμία για εκδίκηση. Τελικά, είναι ίσως μια 
διεστραμμένη συνέπεια της είδησης περί ανακωχής. Ύστερα από 
όσα έχουν τραβήξει, τώρα που βλέπουν τον πόλεμο να τελειώνει 
έτσι, με τόσους συντρόφους νεκρούς και τόσους εχθρούς ζωντα-
νούς, σχεδόν επιθυμούν μια σφαγή, να τελειώνουν μια και καλή. 
Θα μπορούσαν να σφάξουν τον οποιονδήποτε.
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