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Βερόνα, κατεχόμενη βόρεια Ιταλία
9 Σεπτεμβρίου 1943

«Si deve far coraggio, maggiore».
Ο Μάρτιν Μπόρα πονούσε τόσο, ώστε δεν κατάλαβε 

λέξη.
«Dobbiamo pulire le ferite».
Ο πόνος ήταν τέτοιος, που ούτε αυτή τη φράση κατά-

λαβε.
Κουράγιο. Καθάρισμα των πληγών. Το αίμα παλλόταν 

πίσω από τα βλέφαρά του, παλμοί γοργοί, στην τυφλή 
λάμψη ματιών σφαλιστών, και στο βάθος του στόματός 
του, εκεί όπου τα δόντια του έτριζαν από το σφίξιμο, ένας 
ακόμα παλμός της καρδιάς μετρούσε αλαφιασμένα τον 
χρόνο μέσα του.

«Κουράγιο, κουράγιο. Προσπαθήστε να κάνετε κουρά-
γιο».

Μια μικρή ποσότητα σάλιου άρχισε να σχηματίζεται 
κάτω από τη γλώσσα του, ώσπου στο τέλος αναγκάστηκε 
να καταπιεί. Το σήκωμα του φορείου επέτεινε σε τέτοιον 
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12 ΜΠΕΝ ΠΑΣΤΟΡ

βαθμό τους φρικτούς πόνους στο αριστερό του μπράτσο, 
ώστε ολόκληρο το σώμα του κατέρρευσε μαζί του. Το μόνο 
που κατάφερε ήταν να μαζέψει μια ρηχή, κοφτή ανάσα 
ψηλά στο στήθος του, σαν άνθρωπος που πρέπει να κλά-
ψει, ή να ξεσπάσει.

Τον ακουμπούσαν πάνω στο τραπέζι των επειγόντων 
περιστατικών. Έβγαζαν τις μπότες του. Ένιωθε τα πόδια 
του να σκίζονται με την αφαίρεση του άκαμπτου δέρ-
ματος, λες και του ξερίζωναν το κόκαλο από το γόνατο. 
Φώτα άναψαν απότομα από πάνω του, ανθρώπινες φωνές 
ταξίδεψαν τεράστιες αποστάσεις για να φτάσουν σε εκεί-
νον, πάνω του, μέσα του.

Αίματα πετάγονταν τριγύρω καθώς οι νοσοκόμοι έκο-
βαν και απομάκρυναν τα αιματοβαμμένα του ρούχα, ενώ 
ο Μπόρα δεν εννοούσε να αφεθεί, μάγκωνε το σώμα του, 
σφιγγόταν όσο μπορούσε πάνω στην απόγνωσή του, επι-
χειρούσε να αντισταθεί στον πόνο. Να τον πολεμήσει, 
λες και ήταν δυνατόν να πολεμήσει αυτή την κατάσταση, 
τη στιγμή που ολόκληρη η αριστερή πλευρά του έμοια-
ζε εγκλωβισμένη σε μια γιγάντια μέγγενη, από όπου δεν 
υπήρχε καμία ελπίδα να αποσπαστεί χωρίς να ξεριζώσει 
χέρι και πόδι πάνω στην προσπάθεια. Η αριστερή του 
παλάμη, ήδη ρημαγμένη, σχισμένη σε λωρίδες, ανάβλυζε 
αίμα, ρουφούσε ακόρεστα τη ζωή από μέσα του −πνεύμο-
νες, στομάχι, οστά−, κι όλο του το είναι έμοιαζε να ξερ-
νιέται από το σακατεμένο άκρο του, ένα εμετικό κόκκινο 
πράγμα, που μέχρι τότε γέμιζε το σώμα του.

Έλυναν ήδη το παντελόνι της στολής του. Ανήσυχα χέ-
ρια απλώθηκαν στο ματωμένο τρίχωμα του βουβώνα του, 
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γυρεύοντας να ψηλαφίσουν μηρό και γόνατο. Ο λαιμός 
του τεντώθηκε, άκαμπτος, στην προσπάθεια της πλάτης 
του να ανασηκωθεί.

«Κράτα τον κάτω, κράτα τον κάτω», είπε μια φωνή. 
«Πρέπει να τον κρατάς ακίνητο, αδελφή».

Οι αρθρώσεις μάγκωσαν, σαν σε κρίση επιληψίας. Ο 
Μπόρα αντιστεκόταν στον πόνο, όχι στην προσπάθεια να 
τον ακινητοποιήσουν.

Δεν μπορούσε να καταπιεί, ούτε μπορούσε να πει ότι δεν 
μπορούσε να καταπιεί, κι όταν κάποιος του έδωσε νερό –κα-
ταλάβαινε πως το στόμα του λυνόταν, γιατί οι ανάσες του άρ-
χιζαν να ξεφεύγουν αποκεί σπασμωδικά−, το υγρό ανάβλυσε 
στο λαρύγγι του και χύθηκε από το πλάι του προσώπου του.

Θα καταπιάνονταν με το αριστερό του μπράτσο στη συ-
νέχεια. Ετοιμάστηκε να το υπομείνει, και πάλι ένας παρο-
ξυσμός πόνου άνοιξε βίαια το στόμα του, διάπλατα, καθώς 
το σώμα του παραδινόταν σε ένα βίαιο τρέμουλο, όμως 
δεν θα ούρλιαζε. Γραπώθηκε από το χείλος του τραπεζιού, 
δεν θα ούρλιαζε. Ο λαιμός του αγκυλωνόταν, σκλήραινε, 
δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα του −αδύνατον, αδύνα-
τον!−, χτυπιόταν και κοπανούσε το κεφάλι του πάνω στη 
σκληρή επιφάνεια που τον είχαν ακουμπήσει, όμως δεν εν-
νοούσε να ουρλιάξει.

«Βάλε κάτι κάτω από το κεφάλι του, αδελφή, το χτυπά-
ει πάνω στο τραπέζι».

Το σκάψιμο των χεριών στις σάρκες του μπράτσου, του 
βουβώνα και του μηρού του επιταχύνθηκε κι ύστερα στα-
μάτησε. Συνεχίστηκε, αργά. Αργά. Σκάψιμο, τράβηγμα, 
ξεκόλλημα. Η στιγμή της γέννησης του ανθρώπου πρέπει 
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να ήταν κάπως έτσι, μια ανήμπορη, εμετική πάλη να βγεις 
έξω, στην ασφυκτική οσμή του αίματος −μια μυρωδιά χα-
σάπικου−, κι ένας πόνος απερίγραπτος να κατακλύζει τα 
πάντα.

Θα διαλυόταν. Αν κατάφερνε να φτάσει στο τέλος, θα 
κατέληγε μια σάρκα εξαμβλωμένη, κι αν δεν τα κατάφερνε, 
θα πέθαινε.

«Κρατήστε τον ακίνητο!»
Τότε κάποιος απέσπασε βίαια το δεξί του χέρι από το 

χείλος του τραπεζιού και το κράτησε σφιχτά.
Ο Μπόρα ένιωθε να βουρκώνει από την ανακούφιση 

που συνόδεψε εκείνη την επαφή, σαν να ήταν το άγγιγμα 
αυτό η εκμαίευσή του από τον θάνατο, η σωτηρία του από 
τα σαγόνια και τη μήτρα του θανάτου. Έπαψε να αντιστέ-
κεται, και ξαφνικά γλίτωνε από τη μέγγενη.

Τα φώτα τον τύφλωναν, έβλεπε αίματα να σκεπάζουν 
το τεντωμένο του σώμα και ανθρώπους να εργάζονται 
πάνω στο γυμνό, κόκκινο σκέπασμα, με γυαλιστερά εργα-
λεία και κομμάτια βαμβακιού.

Έξω, έξω. Έβγαινε έξω.
Ο σφιγκτήρας τον έσυρε προς ένα εφιαλτικά επώδυνο 

μεταίχμιο, τον τραβούσε έξω, ο πόνος ήταν φοβερός, αφό-
ρητος στο πέρασμα. Ο Μπόρα ούρλιαξε μία φορά, κι ύστε-
ρα η έξοδος από τη μήτρα του πόνου ξεκόλλησε μαζί κι ό,τι 
απέμενε από το αριστερό του χέρι.

Το πρωί, ο ουρανός είχε το μαυρισμένο χρώμα ενός μώλω-
πα. Το ψηλό παράθυρο του νοσοκομείου φάνταζε θλιβερό 
και ζοφερό, και κάτω από εκείνο το μωλωπισμένο φως ο 
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Μπόρα ρώτησε, δίχως να διστάσει: «Θα χρειαστεί μεταμό-
σχευση, ή είχε απομείνει αρκετή επιδερμίδα;».

«Καταφέραμε να το αποκαταστήσουμε με όση επιδερμί-
δα απέμενε, ταγματάρχα. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε 
το ακρωτηριασμένο σημείο και να αφαιρέσουμε αρκετές 
νευρικές απολήξεις, ώστε να μην πονάει ιδιαίτερα, αργότε-
ρα. Λυπάμαι πολύ».

Ο Μπόρα απέστρεψε το βλέμμα του από τον χειρουργό.
«Και το πόδι μου;»
«Εφόσον δεν αναπτυχθεί γάγγραινα, ευελπιστούμε να 

το σώσουμε».
Ξαφνικά, ο Μπόρα ένιωσε την ανάγκη να κάνει εμετό. 

Μόνο που αυτή τη φορά η αντίδρασή του δεν είχε καμία σχέ-
ση με την αναισθησία, ούτε με τον πόνο. Είπε πως καταλά-
βαινε, όμως δεν ήθελε να κοιτάξει το αριστερό του μπράτσο.

Ο Ιταλός χειρουργός, ο οποίος ήταν αρκετά υψηλόβαθ-
μος και ηλικιωμένος ώστε να πει τη γνώμη του σε έναν 
Γερμανό αξιωματικό, κούνησε το κεφάλι του. «Δεν βοήθη-
σε τα πράγματα το ότι περιμένατε δύο ώρες μέχρι να αφή-
σετε να σας απομακρύνουν».

«Προηγούνταν οι τραυματισμένοι άντρες μου. Ακόμα κι 
έτσι, έχασα δύο».

«Τρεις χάσατε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι βέβαιος 
πως αναρωτιέστε, τα μεταλλικά θραύσματα στη βουβωνική 
σας χώρα δεν τραυμάτισαν τα γεννητικά σας όργανα».

«Μάλιστα». Ο Μπόρα δεν γύρισε να τον κοιτάξει, είχε 
καρφώσει το βλέμμα του σε ένα αόριστο σημείο του κρε-
βατιού. «Σας ευχαριστώ».

Η απαίσια μυρωδιά του απολυμαντικού και του αίματος 
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κατέκλυζε το δωμάτιο. Το σώμα του ήταν που την ανέδιδε. 
«Η βέρα μου πού είναι;»

«Εδώ».
Παραπέρα από το κρεβάτι, τα πάντα είχαν ένα απαίσιο 

υπόλευκο χρώμα. Το παράθυρο είχε ένα μαρμάρινο περ-
βάζι με νερά, σαν σάρκα γεμάτη φλέβες. Οι μικρές ρωγμές 
στον τοίχο από κάτω σχημάτιζαν στο περίπου το αόμματο 
προφίλ ενός αλόγου.

«Θα δεχτείτε να πάρετε κάτι για τον πόνο;»
Ο Μάρτιν Μπόρα κούνησε το κεφάλι του αριστερά δε-

ξιά πάνω στο μαξιλάρι, όμως ήταν πολύ αδύναμος για να 
αρνηθεί με λόγια.

Λάγκο, 29,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά  
της Βερόνα 

21 Νοεμβρίου 1943

Δύο μήνες αργότερα, όταν άνοιξε τα μάτια του στο σκο-
τάδι, ο Μπόρα συνέλαβε τον εαυτό του να κρατά την 
αναπνοή του. Βάλθηκε να ψηλαφεί τα άκρα του, ελέγχο-
ντας διστακτικά τα συνήθως πονεμένα σημεία του αρι-
στερού μπράτσου και του ποδιού του, σημεία στο σκο-
τάδι, με όρια ακαθόριστα, όπως συμβαίνει όταν ξυπνά το 
σώμα του ανθρώπου.

Σπάνιζαν οι φορές που δεν ένιωθε πόνο, κι η ευλογη-
μένη αδυναμία, αποτέλεσμα του να μην αισθάνεται τίποτε, 
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είχε καταστεί πολυτέλεια εκείνους τους τελευταίους μήνες. 
Ανάσκελα στο κρεβάτι, απέφυγε την οποιαδήποτε κίνηση 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκείνη την πολύτιμη πα-
ροδική ισορροπία, αν και το να μην αισθάνεται δεν ήταν το 
ίδιο με το να αισθάνεται καλά. Έτσι θα ήταν, έτσι έπρεπε να 
είναι, έως ότου το σώμα του τον συγχωρούσε για αυτό που 
είχε συμβεί τον Σεπτέμβριο.

Ήταν αδύνατο να είχε αποφύγει την επίθεση με χειρο-
βομβίδα, όμως η σάρκα του την απέρριπτε, όπως και την 
αλήθεια του ακρωτηριασμού. Εξακολουθούσε να ντρέπε-
ται που είχε βρεθεί να κείτεται ανήμπορος πάνω στο τραπέ-
ζι του χασάπη στα επείγοντα, με τα τραύματά του ραμμένα 
και το σώμα του μέσα στα αίματα, όπως όταν γεννήθηκε, 
σε όλο το μήκος των άκρων του, που τις βρομιές τους μά-
ζευε με ένα σφουγγάρι μια Αδελφή του Ελέους. Η τρομερή 
γύμνια του στήθους και της κοιλιάς, των μηρών και του 
βουβώνα του κάτω από τις υπομονετικές περιποιή σεις των 
παρθένων χεριών της συνέχιζε να φωλιάζει στη μνήμη του. 
Το ότι είχε υπομείνει τους φρικτούς πόνους σαν αγρίμι με 
τα μάτια γουρλωμένα, δίχως να ουρλιάξει, δεν αρκούσε 
για να συγχωρέσει τον εαυτό του.

Οπότε ο Μπόρα ξύπνησε κρατώντας την αναπνοή του, 
ώστε να μην ξυπνήσει τον πόνο, την ώρα που έξω από το 
δωμάτιο, έξω από το διοικητήριο, ο άνεμος φυσούσε με 
ορμή, παρασέρνοντας μια σελήνη λεπτή σαν φρύδι.

Μέχρι να πάει η ώρα επτά εκείνο το πρωί, ένας θυελλώ-
δης, ακόμα ψυχρότερος άνεμος είχε αρχίσει να φυσά από 
τον βορρά, αδειάζοντας τους δρόμους του Λάγκο, μιας 
πολίχνης όπως τόσες άλλες, που δεν συνόρευε με λίμνη, 
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παρά το όνομά της, χαμένη στους αγρούς της ευρύτερης 
περιοχής της Βερόνα. Ο Μπόρα καθόταν στο γραφείο του 
και μελετούσε κάποια έγγραφα, έχοντας το αυτί του στο 
βουητό των παλλόμενων τηλεφωνικών καλωδίων έξω. 
Άκουσε, επίσης, να μένει στο ρελαντί και κατόπιν να σβή-
νει ο κινητήρας κάποιου αυτοκινήτου μπροστά στο διοικη-
τήριο, όμως δεν είχε καμία περιέργεια να πάει στο παράθυ-
ρο και να δει ποιος ήταν.

Ακόμα και όταν ήρθε ο υπασπιστής και χτύπησε την 
πόρτα του, ο Μπόρα δεν σταμάτησε να γράφει.

«Ναι, τι;» αρκέστηκε να πει. Αφού ενημερώθηκε για τον 
επισκέπτη, πρόσθεσε: «Εντάξει, πες του να περάσει».

Ο νεοφερμένος ήταν μελαχρινός και νευρώδης, με ζωη-
ρά μαύρα μάτια και ένα μουστάκι σαν κάμπια κατά μήκος 
του χείλους του. Ο μουντός συνδυασμός σκούρου γκρι 
και μαύρου, των χρωμάτων της στολής του Φασιστικού 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σχημάτιζε έναν λεκέ που 
απορροφούσε το φως εκείνη τη σκοτεινή φθινοπωρινή 
ημέρα. Οι νεκροκεφαλές και οι πιασμένες σε δεμάτι ρά-
βδοι πάνω στις επωμίδες του μαρτυρούσαν πως ήταν μέ-
λος των επίλεκτων δυνάμεων.

«Viva il Duce».
Ο Μπόρα δεν ανταπέδωσε τον φασιστικό χαιρετισμό, 

παρέμεινε καθισμένος και κοίταξε τον άντρα με τρόπο 
που δεν φανέρωνε τις διαθέσεις του. Έδωσε στο πρόσωπό 
του μια αρκούντως ουδέτερη έκφραση ενώ ρωτούσε ξερά: 
«Πώς μπορώ να βοηθήσω;»

«Εκατόνταρχος Γκαετάνε Ντε Ρόζα, του Συντάγματος 
Μούτι». 
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Ο επισκέπτης μιλούσε λες και βρισκόταν σε κέντρο εκ-
παίδευσης, με φωνή δυνατή και καθαρή, που αντηχούσε 
στο δωμάτιο.

«Ταγματάρχης Μάρτιν Μπόρα, της Βέρμαχτ», απάντη-
σε ο Μπόρα. Κι αιφνιδιάστηκε όταν ο βραχύσωμος άντρας 
του απηύθυνε τον λόγο στη συνέχεια στα γερμανικά, σε 
στρωτά γερμανικά, με μια πομπώδη, συνειδητή ένταση 
στον τρόπο που χρησιμοποιούσε τους ρηματικούς χρό-
νους, καθώς εξηγούσε τον λόγο της παρουσίας του εκεί.

Είχε να κάνει με έναν φόνο, όπως πληροφορήθηκε 
κατ’ αρχάς ο Μπόρα, καθισμένος στην καρέκλα του, με το 
αριστερό του μπράτσο κατεβασμένο και το δεξί του χέρι να 
αγγίζει ψύχραιμα μια πένα ακουμπισμένη πάνω στη γυαλι-
στερή επιφάνεια του γραφείου.

«Γιατί δεν μου μιλάτε στα ιταλικά;» ρώτησε τότε, στα 
ιταλικά.

«Γιατί; Να σας πω, ταγματάρχα, νόμιζα…»
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνετε σε τόσο κόπο. 

Όπως βλέπετε, μιλώ κι εγώ ιταλικά».
Ήταν προφανές πως ο Ντε Ρόζα απογοητεύτηκε. Ο 

Μπόρα ήξερε καλά πως αυτοί οι φασίστες εκστασιάζονταν 
με καθετί γερμανικό, επιχειρούσαν να μιμηθούν τους συ-
μπατριώτες του, σε σημείο που κατέληγαν να ακούγονται 
εκνευριστικά δουλοπρεπείς. Είχε μάθει να ξεκόβει κάθε 
απόπειρα κολακείας του μέσα από την επίδειξη γνώσεων 
γύρω από τη γεωγραφία και τα ήθη της Γερμανίας. Και 
τώρα, επέλεξε να μπει κατευθείαν στο θέμα.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι ήρθατε να με βρείτε, εκατό-
νταρχε Ντε Ρόζα, όμως δεν αντιλαμβάνομαι πώς, ή ακόμα 
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και γιατί, θα έπρεπε να σας συνδράμω. Ο βίαιος θάνατος 
ενός διακεκριμένου στελέχους του Κόμματος αποτελεί σο-
βαρό ζήτημα. Η αστυνομία της Βερόνα θα είναι καταλλη-
λότερη από εμένα για να διεξαγάγει τη σχετική έρευνα».

Ο Ντε Ρόζα δεν υποχώρησε έτσι εύκολα αυτή τη φορά. 
«Το περίμενα πως μπορεί να μου δίνατε μια τέτοια απά-
ντηση, ταγματάρχα. Έτσι, μερίμνησα να φέρω μαζί μου 
αυτό. Παρακαλώ, διαβάστε». Παρέδωσε έναν φάκελο στον 
Μπόρα, ο οποίος τον άνοιξε με έναν χαρτοκόπτη και άρχι-
σε να διαβάζει. Έτσι όπως στεκόταν απέναντι στο φως που 
έμπαινε από το παράθυρο, ο Ντε Ρόζα έμοιαζε να λάμπει 
από ικανοποίηση στη θέα της σφραγίδας στην κεφαλίδα 
της επιστολής, του τετραγωνισμένου αετού με τις απλω-
μένες φτερούγες, σύμβολο του Γερμανικού Αρχηγείου στη 
Βερόνα.

Θα ήταν ανώφελο να φέρει την όποια αντίρρηση στις 
σύντομες εντολές που περιλάμβανε η επιστολή. Ο Μπόρα 
άφησε κάτω το χαρτί, αγριοκοιτάζοντας τον βραχύσωμο 
άντρα, και προετοιμάστηκε να ακούσει τη συνέχεια.
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