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1.

«ΝΑ ΤΑ ΠΑΛΙ» είπε ξάφνου ο γιατρός και όρθωσε το κορμί 

του. Απρόσμενα όπως τα λόγια του, το κοντινό βουητό από 

τους κινητήρες των αεροπλάνων είχε γλιστρήσει στη γαλήνη 

της νεκρικής κάμαρας. Έγειρε το κεφάλι στον σβέρκο, μισό-

κλεισε τα μάτια και αφουγκράστηκε.

Σαν ένα μικρό δυναμό, κρυμμένο σε κάποια γωνιά του 

σπιτιού, που είχε πάρει μπροστά ανεβάζοντας γρήγορα στρο-

φές, έτσι δυνάμωνε και ο επίμονος βόμβος από τα νυχτερινά 

σμήνη. Θα μπορούσε –έτσι τουλάχιστον φάνηκε στην αρχή– 

να έρχεται κάλλιστα από το κελάρι ή από το γειτονικό σπίτι… 

Μα δεν χωρούσε αμφιβολία πως ήταν τα νυχτερινά βομβαρδι-

στικά, που προανήγγελλαν την παρουσία τους. Έρχονταν από 

την Αγγλία, πετώντας σε μεγάλους σχηματισμούς πάνω από 

την ακτή που στεφάνωνε τη Βόρεια Θάλασσα σε απόσταση 

μόλις λίγων χιλιομέτρων από τη μικρή επαρχιακή πόλη.  

Με τους προβολείς τους έδειχναν στα επόμενα σκάφη την 

πορεία πτήσης πάνω από την Ολλανδία, για να εξαφανιστούν 
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στη συνέχεια πέρα από τα ανατολικά σύνορα, στην καρδιά της 

νύχτας. Μερικές ώρες αργότερα ακούγονταν να επιστρέφουν 

και πάλι, πάνω από κάποιο άλλο, βορειότερο ή νοτιότερο, 

σημείο της χώρας. Ο ήχος τους έσβηνε προς τη μεριά της 

θάλασσας.

Ο άντρας και η γυναίκα που έστεκαν δίπλα στο κρεβάτι 

αναποφάσιστοι, όπως στέκουν οι άνθρωποι που νιώθουν συγ-

χρόνως φόβο και θλίψη, ανασήκωσαν και αυτοί με τη σειρά 

τους τα μάτια και αφουγκράστηκαν.

«Από τόσο νωρίς κιόλας» ψιθύρισε μονολογώντας ο γιατρός.

Ο Βιμ τον κοίταξε σαστισμένος από το πλάι, σαν να μην 

ήταν σίγουρος σε τι ακριβώς αναφερόταν η παρατήρησή του.

Οι πρώτοι κρότοι της νύχτας, ξεροί και υπόκωφοι, έμοια-

ζαν παράφωνοι μπροστά στο ανεπαίσθητο, σχεδόν μελωδικό 

βουητό των αεροπλάνων. Οι πόρτες και τα τζάμια στα παρά-

θυρα έτριξαν και σείστηκαν, ενώ ολόκληρο το σπίτι απο-

κρίθηκε στις εκρήξεις με ένα ελαφρό, σύντομο τράνταγμα.  

Η αρχή ήταν πάντα συγκλονιστική, όσες φορές κι αν την είχε 

ζήσει κανείς.

Ήταν γύρω στα τέλη Μαρτίου, οι μέρες είχαν αρχίσει να 

μακραίνουν και πάλι. Όταν ο γιατρός φάνηκε γύρω στις επτά, 

έξω είχε ακόμα φως.

Παρ’ όλα αυτά, όπως έκανε μήνες τώρα, η Μαρί είχε 

συσκοτίσει στο πάνω πάτωμα το δωμάτιο όπου έμενε «εκεί-

νος». Είχε επινοήσει ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα με 

σπάγκους και καρφιά. Προτιμούσε να το κάνει η ίδια, από 
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φόβο μην τυχόν και τον δουν από τον δρόμο – μια μάλ-

λον υπερβολική έγνοια, μιας και στην αντικρινή πλευρά δεν 

υπήρχαν σπίτια.

Το σπίτι τους βρισκόταν στο δυτικό άκρο της πόλης, σε 

έναν δρόμο με ομοιόμορφες νεόδμητες κατοικίες –σαλοτρα-

πεζαρία στο ισόγειο, τρεις κρεβατοκάμαρες με λουτρό στον 

πρώτο, και μια σοφίτα με αποθήκη κάτω από τη στέγη– απέ-

ναντι από ένα πάρκο, πίσω από το οποίο, με τα κανάλια και 

τα φράγματα να σπάζουν τη μονοτονία του τοπίου, απλωνό-

ταν ως το βάθος του δυτικού ορίζοντα η απεραντοσύνη της 

υπαίθρου, με τα θερμοκήπια και τα βοσκοτόπια που είχαν 

ερημώσει από τον πόλεμο. Πιο πίσω άχνιζε η θάλασσα, εκεί 

όπου μια λωρίδα αστραφτερής πάχνης ένωνε σαν ασημένια 

ραφή τη γη με τον ουρανό και το νερό.

Τούτη η βραδινή ιεροτελεστία συσκότισης αποτελούσε 

μέρος μιας σειράς από προληπτικά μέτρα ασφαλείας τα 

οποία είχαν καθιερωθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα που 

είχε εγκατασταθεί στο σπίτι ο ξένος. Μάλιστα από τότε που 

εκδηλώθηκε η αρρώστια του, η Μαρί εκτελούσε με ακόμα 

μεγαλύτερη επιμέλεια τις ίδιες κινήσεις, με ένα ακαθόριστο 

συναίσθημα ότι εκείνη και ο άντρας της διέτρεχαν σοβαρότερο 

κίνδυνο από έναν ασθενή παρά από κάποιον υγιή.

Εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες ήταν κατάκοιτος. Κοντά 

έναν χρόνο τώρα, η διαμονή του στο δωμάτιο είχε στραγγίσει 

και την τελευταία σταγόνα ζωής από μέσα του. Μα τώρα,  

ο πυρετός ξανάδινε στο πρόσωπό του χρώμα και σχήμα.  
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Τις τελευταίες ημέρες δεν έλεγε σχεδόν λέξη πια. Το τέλος 

του ήταν ζήτημα χρόνου.

Τα βράδια, όταν η Μαρί άναβε στην κάμαρά του το φως, 

εκείνος έστρεφε το πρόσωπο προς τον τοίχο, όπως συνήθιζε 

να κάνει από παλιά. Όταν το αχνό φως της ημέρας έδινε τη 

θέση του στο μουντό και άτονο φως της ηλεκτρικής λάμπας, 

το πρόσωπό του έδειχνε ωχρό σαν περγαμηνή. Μα το εξα-

σθενισμένο του κορμί έμενε βαρύ και ασάλευτο κάτω από τις 

μάλλινες κουβέρτες. Η λάμπα κρεμόταν χαμηλά στη μέση 

της κάμαρας ρίχνοντας περισσότερο σκιές παρά φως.

Από τότε που τον έκρυβαν στο σπίτι τους, είχαν βιδώσει 

έναν γλόμπο χαμηλών κηρίων, για να κάνουν οικονομία. Και 

γύρω από το λευκό, γαλακτώδες καπέλο της λάμπας είχαν κρε-

μάσει ένα γαλαζωπό πανί για να απορροφά περισσότερο φως.

Ο Βιμ και η Μαρί δεν ήταν εκ φύσεως λιγόψυχοι. Όταν 

πήραν την απόφαση να κρύψουν κάποιον στο σπίτι τους, γνώ-

ριζαν καλά ότι έπαιρναν τεράστιο ρίσκο – τουλάχιστον στον 

βαθμό που ήταν δυνατόν να το αξιολογήσουν από πριν. Άλλω-

στε, κάθε ρίσκο ανήκει στην κατηγορία των «εκπλήξεων» και, 

ως τέτοιο, είναι αδύνατον να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.

Τι θα συνέβαινε αν καμιά φορά, κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, έμπαινε στον πειρασμό να ανοίξει από μόνος του 

το παράθυρο και να βγάλει έξω το κεφάλι του; Ή αν άναβε 

το φως μέσα στη νύχτα, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει 

τις μαύρες κουρτίνες; Όχι από κακή πρόθεση ή για να τους 

παίξει άσχημο παιχνίδι… Ωστόσο, με έναν άνθρωπο στη δική 
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του θέση δεν μπορούσαν ποτέ να είναι βέβαιοι κατά πόσο την 

επόμενη κιόλας στιγμή δεν θα έκανε κάποια κουταμάρα. Στο 

κάτω κάτω, δεν είναι και λίγο πράγμα επί δώδεκα μήνες, ή 

συχνά ακόμα και περισσότερο, να ζεις με τον φόβο, ολομόνα-

χος μέσα σε τέσσερις τοίχους, καθιστός ή βηματίζοντας πάνω 

κάτω – με τσόχινες παντόφλες, ασφαλώς.

Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου: ούτε η καθαρίστρια,  

η οποία ερχόταν δύο φορές την εβδομάδα και περνούσε τη 

μισή μέρα στο σπίτι, ούτε οι γείτονες έπρεπε να μυριστούν 

ποτέ ότι έκρυβαν κάποιον στο πάνω πάτωμα, ακόμα και αν 

«δόξα τω Θεώ» μπορούσαν να τους έχουν απόλυτη εμπι-

στοσύνη. Στον δρόμο τους ζούσαν μόνο «καλοί» άνθρωποι.  

Και ποιος ξέρει αν άραγε δεν έκρυβαν κι εκείνοι κάποιον που, 

φορώντας τσόχινες παντόφλες, περιφερόταν αθόρυβα μέσα σε 

μια κάμαρα, κάποιον που καλά θα έκανε να μην ξεμυτίσει 

από την πόρτα με το φως της ημέρας; Εν πάση περιπτώσει, 

ήταν καλύτερα να μην κάνουν λόγο για τέτοια ζητήματα.  

Τα κουτσομπολιά έπαιρναν κι έδιναν…

«Κανείς δεν πρέπει να το μάθει, μ’ ακούς;… Μόνο υπό 

αυτόν τον όρο» είχε πει στην αρχή η Μαρί.

«Ασφαλώς», αποκρίθηκε ήρεμα ο Βιμ, «κανείς απολύτως, 

το θεωρώ αυτονόητο. Μα πρέπει να το σκεφτείς καλά, θα μας 

φέρει ένα σωρό…»

«Το έχω ήδη σκεφτεί» απάντησε η Μαρί. Ως σύζυγός της 

θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν ενεργούσε ποτέ απερίσκεπτα. 

«Κανείς, ούτε και η Κόμπα ακόμα».
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«Ούτε και η Κόμπα, σύμφωνοι» τη διαβεβαίωσε ο Βιμ.

Η Κόμπα ήταν η αδελφή του. Έμενε σχετικά κοντά, σε 

κάποιο προάστιο της πρωτεύουσας, μισή ώρα απόσταση με 

το τραμ. Οι δύο γυναίκες τα πήγαιναν περίφημα μεταξύ τους. 

Η Κόμπα τους επισκεπτόταν τόσο συχνά ώστε ήταν αδύνα-

τον να της το κρατήσουν μυστικό για πολύ καιρό. Εξάλλου, 

ποιος ο λόγος να το κρατήσουν μυστικό από την Κόμπα;… 

Αλλά ο Βιμ είχε πει «σύμφωνοι». Ο καλύτερος δάσκαλος 

ήταν ο χρόνος. Και σε τελευταία ανάλυση, πολλές φορές τα 

πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά απ’ ό,τι υπολογίζουμε.

«Και ο Έρικ;» συνέχισε η Μαρί

«Ο Έρικ;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Βιμ προτού επα-

ναλάβει την ερώτηση: «Ο Έρικ;» Δεν υπήρχε αμφιβολία 

ότι η Μαρί ανησυχούσε. Από το μυαλό της περνούσαν τα 

πιο απίθανα ονόματα. «Μα πού τον θυμήθηκες; Από τότε 

που παντρευτήκαμε, δεν... για στάσου…» είπε πασχίζοντας  

να θυμηθεί. «… Αν δεν κάνω λάθος, ήρθε μόνο μία φορά να 

μας δει. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε από τον Έρικ… 

Αντίθετα, τι θα κάνουμε αν τυχόν έρθει η μητέρα;»

Η Μαρί σάστισε. «Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό…» 

Έφερε και τα δύο χέρια στο κεφάλι κι έπιασε να φτιάχνει τα 

μαλλιά της μολονότι δεν συνέτρεχε λόγος… «Πώς θα το πάρει 

η μητέρα;… Ή αν χρειαστεί να φιλοξενήσουμε κόσμο;…»

«Ώστε σκέφτεσαι να της το πεις;»

«Μα αν έρθει να μείνει μαζί μας, Βιμ, προφανώς και 

πρέπει να της το πω».
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«Δεν το βρίσκω καθόλου προφανές» είχε πει ο Βιμ ισιώ-

νοντας τη γραβάτα του…

Το πρώτο κύμα των αεροπλάνων πετούσε τώρα πάνω από 

τη συστάδα των σπιτιών.

Και οι τρεις τους έστεκαν ασάλευτοι, στην ίδια, ελαφρώς 

σκυφτή στάση –ποτέ δεν ένιωθες εντελώς αμέριμνος– με το 

κεφάλι γερμένο λίγο στο πλάι. Στο άκουσμα των εκρήξεων 

που αντηχούσαν κατά διαστήματα η μία μετά την άλλη,  

οι μύες στον σβέρκο τους συσπώνταν από την τεταμένη προ-

σοχή και την απειλή που πλανιόταν πάνω από τα κεφάλια 

τους, η οποία έκανε το σπίτι να σείεται συθέμελα, παραδομένο 

θαρρείς σε μιαν αβέβαιη προσμονή. Οι κινητήρες μούγκριζαν 

σαν δαιμονισμένοι. Τα τεχνητά δημιουργήματα με τους δεκά-

δες μοχλούς και την αυλακωτή λαμαρίνα, πλασμένα για μια 

φτερωτή και βραχύβια ζωή, τράνταζαν τη γη και τον ουρανό 

με τον ρυθμικό χτύπο της ατσαλένιας τους καρδιάς. 

Εδώ, στο δωμάτιο του πάνω ορόφου, είχε πεθάνει ένας 

άνθρωπος.

«Να τα πάλι…» Το ίδιο έλεγε πάντα κι εκείνος. Μερικές 

φορές, όταν δειπνούσαν όλοι μαζί στην τραπεζαρία –η μοναδική 

φορά της ημέρας που είχαν συμφωνήσει να κατεβαίνει στο ισό-

γειο–, έγερνε το κεφάλι απότομα στον σβέρκο, αποκαλύπτοντας 

τα μεγάλα, τριχωτά του ρουθούνια κάτω από την έντονα γαμψή 

μύτη, και με μπουκωμένο το στόμα, ενώ τα χέρια του φύτευαν 

θαρρείς κάθετα στο τραπέζι το μαχαιροπίρουνο, πρόφερε αυτές 

τις τρεις λέξεις: «Να τα πάλι!» Λες και τους περίμενε.
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Αν τύχαινε να αργήσουν στο ραντεβού τους, κι εκείνος 

καθόταν μονάχος στην κάμαρά του, ενίοτε ακόμα και ξαπλω-

μένος στο κρεβάτι, πεταγόταν ευθύς όρθιος και πρόφερε το 

ίδιο ξόρκι μέσα στη βουβή σοφίτα.

Από τους τρεις τους, εκείνος τα άκουγε πάντα πρώτος.

«Τ’ ακούω να πλησιάζουν…» είχε πει πάλι ένα βράδυ.

Ο Βιμ δεν έδειξε να σκοτίζεται. «Α, ναι» αποκρίθηκε, 

μάλλον ρωτώντας παρά καταφάσκοντας, όχι τόσο με την 

πρόθεση να τον αμφισβητήσει ή να τον διαψεύσει, όσο με 

εκείνο τον διακριτικό και αδιάφορο τρόπο με τον οποίο 

αφήνουμε μετέωρο ένα ζήτημα που ναι μεν ενδέχεται να 

είναι εφικτό αλλά όχι απαραίτητα τη δεδομένη στιγμή.  

Εν πάση περιπτώσει, αυτός δεν ήταν λόγος για να διακόψει 

το δείπνο του.

«Πράγματι» είπε διστακτικά η Μαρί, προτού φέρει το 

πιρούνι στο στόμα της. «Πράγματι, έχει δίκιο ο Νίκο… Δεν 

τ’ ακούς;» είπε και ύψωσε το μαχαίρι λογχίζοντας τον αέρα.

«Τόσο νωρίς σήμερα» συνέχισε ο Νίκο και κοίταξε το 

ρολόι στον αντικρινό τοίχο. «Επτά και δέκα». Τα μάτια του 

έλαμψαν – δεν τον γελούσαν τα αυτιά του. Ο βόμβος δυνά-

μωνε ολοένα και περισσότερο. Ήταν αντιληπτός ακόμα και 

για τον Βιμ.

Οι πρώτοι κρότοι της νύχτας, ξεροί και υπόκωφοι, έμοια-

ζαν παράφωνοι μπροστά στο ανεπαίσθητο, σχεδόν μελωδικό 

βουητό των αεροπλάνων. Οι πόρτες και τα τζάμια στα παρά-

θυρα έτριξαν και σείστηκαν, ενώ ολόκληρο το σπίτι απο-
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κρίθηκε στις εκρήξεις με ένα ελαφρό, σύντομο τράνταγμα.  

Η αρχή ήταν πάντα συγκλονιστική, όσες φορές κι αν την είχε 

ζήσει κανείς.

«Θα βιάζονται να επιστρέψουν νωρίς σπίτι τους. Μαρί, 

σε παρακαλώ, μου περνάς τις πατάτες;» είπε ο Βιμ. Ένιωθε 

ικανοποιημένος με αυτήν την κοφτή εξήγηση και πίστευε ότι 

είχε ξεκαθαρίσει μια και καλή το μάλλον αδιάφορο ζήτημα. 

«Φάτε! Θα κρυώσει!»

«Όχι, Βιμ, όχι» ανταπάντησε κάπως ενοχλημένος ο Νίκο, 

λες και το ζήτημα είχε υπαρξιακό νόημα για τον ίδιο και, 

αφήνοντας το κεφάλι να γείρει και πάλι μπροστά, είπε με 

μπουκωμένο το στόμα: «Όχι, κάποιος λόγος θα υπάρχει… 

Μάλλον έχουν μακρύ δρόμο μπροστά τους, καταλαβαίνεις; 

Ίσως έχουν στόχο το Βερολίνο, ή… ναι, το δίχως άλλο το 

Βερολίνο, ο αεροδιάδρομος για το Βερολίνο περνά ακριβώς 

από πάνω μας». Μιλούσε με πειστικότητα, λες κι είχε βάλει 

κι αυτός το χεράκι του στην κατάστρωση του σχεδίου για την 

αεροπορική επιδρομή εκείνης της νύχτας.

«Πώς πέρασες τη μέρα σου, Νίκο;» τον ρώτησε ο Βιμ, 

βάζοντας οριστικά τέλος σε κάθε κουβέντα για το Βερολίνο.

Και ο Νίκο αποκρίθηκε στον ίδιο, καλοκάγαθο τόνο: 

«Ευχαριστώ, Βιμ, δεν έχω λόγο να παραπονιέμαι, η πανσιόν 

είναι φιλόξενη. Έκανα λίγη εξάσκηση στις ξένες γλώσσες, 

στ’ αγγλικά και στα γαλλικά». 

Έτσι απαντούσε συνήθως, ανάλογα με το πώς είχε κυλή-

σει η μέρα του.
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«Και πόσες παρτίδες σκάκι κέρδισες;» ρώτησε κάπως 

πειραχτικά ο Βιμ.

Διότι έπαιζε σκάκι, όχι και τόσο καλά, αλλά με αμείωτο 

ζήλο.

Όταν ο Νίκο ήταν στις καλές του, σκαρφιζόταν μια εξίσου 

περιπαικτική απάντηση, όπως για παράδειγμα: «Καμία, Βιμ, 

καμία απολύτως, είχα πολύ γερό αντίπαλο σήμερα…»

Έπαιζε πάντα μοναχός του. Καθόταν με τις ώρες στο 

δωμάτιό του, σε ένα μικρό τετράγωνο τραπέζι, έχοντας μπρο-

στά του τη σκακιέρα με τα πιόνια. Η αντικρινή θέση ήταν 

αδειανή… ε2-ε4, ε7-ε5, η1-η3 κ.λπ. Συχνά περνούσε ώρες 

ολόκληρες, με το κεφάλι στηριγμένο στα χέρια, βυθισμένος 

σε σκέψεις. Άραγε τον απασχολούσε πράγματι κάποιο σκα-

κιστικό πρόβλημα; Ή μήπως κάτι άλλο;…

Από το πρωί περίμενε πώς και πώς να πάει πέντε το 

απόγευμα για να φανεί η Μαρί με την εφημερίδα.

Κρυμμένος πίσω από την κουρτίνα παρατηρούσε την εφημε-

ριδοπώλισσα να διασχίζει βιαστικά τη μικρή αυλή του σπιτιού. 

Συχνά έβγαινε εσπευσμένα από το δωμάτιο –φορώντας πάντα 

παντόφλες, όπως είχαν συμφωνήσει από την αρχή– και ακου-

μπώντας στην κουπαστή της σκάλας τέντωνε τα αυτιά του για 

να ακούσει την εφημερίδα να γλιστρά μέσα από τη σχισμή της 

πόρτας και κατόπιν να πέφτει με έναν χαρακτηριστικό γδούπο 

στο πέτρινο δάπεδο. Τα λεπτά που ακολουθούσαν ήταν συχνά 

πιο συγκλονιστικά από κάθε άλλη στιγμή της λαθραίας ζωής 

του. Άραγε το καταλάβαιναν – οι οικοδεσπότες του;
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Έστεκε ψηλά στο κεφαλόσκαλο και περίμενε τη Μαρί να 

βγει από το δωμάτιό της –τέτοια ώρα καθόταν συνήθως και 

έραβε– για να σηκώσει την εφημερίδα. Εκείνη την ξεδίπλωνε, 

διάβαζε τους τίτλους (Ψέματα! Μονάχα ψέματα! Μα δεν 

γινόταν αλλιώς, μια εφημερίδα ήταν απαραίτητη αν ήθελες να 

μάθεις πού μοίραζαν τρόφιμα), ξεφύλλιζε τις σελίδες, χάζευε 

τα κοινωνικά, κηδείες, αρραβώνες, γεννήσεις –ούτε λόγος ότι 

ακόμα και μεσούντος του πολέμου οι άνθρωποι ερωτεύονταν 

κι έφερναν στον κόσμο παιδιά, όπως και πριν– και ανέβαινε 

τα σκαλιά δίχως να σταματήσει το διάβασμα.

«Νίκο» ψέλλιζε χαμηλόφωνα ώστε, ακόμα κι αν κάποιος 

κρυφάκουγε, η φωνή της ήταν αδύνατον να φτάσει στα αυτιά 

του. Ο μόνος που μπορούσε να την ακούσει ήταν εκείνος. 

Άλλωστε η Μαρί ήξερε ότι έστεκε στο πλατύσκαλο και αδη-

μονούσε: «Νίκο, πάλι είχες δίκιο, πράγματι…» Της άρεσε να 

του χαρίζει μικρές στιγμές χαράς.

Συχνά, όμως, τύχαινε να το ξεχάσει, με αποτέλεσμα να 

πιάνει πρώτος στα χέρια του την εφημερίδα ο Βιμ, όταν 

επέστρεφε από το γραφείο στο σπίτι. Άλλοτε, πάλι, η Μαρί 

έλειπε εκείνη την ώρα στην πόλη για ψώνια.

Τότε ο Νίκο καθόταν στο πλατύσκαλο δίνοντας σκληρή 

μάχη με τον εαυτό του – μήπως άραγε να δοκίμαζε, παίρ-

νοντας χίλιες προφυλάξεις… Θα μπορούσε να βγάλει ακόμα 

και τις παντόφλες του… και να κατεβεί ακροπατώντας στο 

ισόγειο… με τις κάλτσες θα έκανε ακόμα λιγότερο θόρυβο… 

ή να γλιστρήσει πάνω στην κουπαστή της σκάλας, όπως έκανε 
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παιδί ακόμα· ήξερε σε ποια σκαλοπάτια υποχωρούσαν και 

έτριζαν τα ξύλα: το τρίτο και το πέμπτο σκαλί μετρώντας από 

πάνω, το πρώτο και το τέταρτο στο δεύτερο μισό της σκάλας.

Αλλά στο τέλος δεν το τολμούσε. Ακόμα κι αν ήταν πεπει-

σμένος ότι κανείς μα κανείς στον κόσμο δεν θα τον έπαιρνε 

είδηση… Ήταν ενάντια στη συμφωνία τους, γι’ αυτό και 

εγκατέλειπε το σχέδιο. Σχεδόν ξεπερνούσε τις δυνάμεις του. 

Κανείς δεν είχε ιδέα πόσο σκληρή μάχη έδινε μέσα του. 

Κάτι τέτοιες στιγμές φρόντιζε να φέρνει ευθύς κάτι άλλο 

στον νου του – τη φρίκη και τα μαρτύρια που μοιραία τον 

περίμεναν, και από τα οποία είχε ξεφύγει για να βρεθεί τώρα 

αντιμέτωπος με άλλου είδους δεινά. «Παντού παραμονεύουν 

η φρίκη και τα μαρτύρια» έλεγε μονολογώντας. «Παντού».

Ύστερα σηκωνόταν όρθιος για να γλιστρήσει και πάλι στο 

καμαράκι του.

«Για δες», είπε ο γιατρός όταν οι ομοβροντίες της αντιαε-

ροπορικής πυροβολαρχίας άρχισαν να πυκνώνουν στη γύρω 

περιοχή, «φαίνεται πως ζορίζουν τα πράγματα».

Τα σμήνη των νυχτερινών βομβαρδιστικών ακούγονταν 

να πετούν πάνω από τη συστάδα των σπιτιών. Ήταν λες και 

διέσχιζαν απ’ άκρη σ’ άκρη ολόκληρο το σπίτι.

Ο γιατρός κοιτούσε πότε τον άντρα και πότε τη γυναίκα, 

νιώθοντας τη συγκρατημένη αγωνία τους μπροστά στον 

θάνατο, παρατηρώντας τους ίσκιους που έριχνε η κρεμαστή 

λάμπα πάνω στην κιτρινωπή οροφή της κάμαρας.
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Ύστερα έσκυψε και πάλι πάνω από το κρεβάτι και έπιασε 

να ψηλαφίζει το πτώμα που, ώρα με την ώρα, πάγωνε ολοένα 

και περισσότερο.

Ο Βιμ είχε σταυρώσει τα χέρια πίσω από την πλάτη, το 

βλέμμα στυλωμένο στο δάπεδο. «Πρέπει να τον θάψουμε», 

σκεφτόταν, «δεν μπορούμε να αφήσουμε άταφο έναν νεκρό. 

Πώς, όμως;…»

«Μια τέτοια νύχτα στο αντιαεροπορικό καταφύγιο, με το 

σπίτι να σωριάζεται πάνω από το κεφάλι σου…» Ο γιατρός 

δεν αποτελείωσε τη φράση του. Οι νεκροί δεν ανασταίνονται. 

Μπορείς να πεθάνεις οπουδήποτε. Αλλά όχι να ζήσεις…

Διστακτικά η Μαρί ακούμπησε το χέρι της στο ψηλό 

κάγκελο στα πόδια του κρεβατιού. Ένιωθε λες και άγγιζε 

τον ίδιο τον νεκρό. Τον κοίταξε. Κειτόταν αξύριστος και 

ανέκφραστος, με τα μάτια κλειστά. Ανακατωμένα και αχτέ-

νιστα, τα μαύρα μαλλιά του έπεφταν στο μάλλον χαμηλό 

και οστεώδες μέτωπο, ενώ τα γένια στα μάγουλά του είχαν 

φουντώσει κατά τη διάρκεια της αρρώστιας και γυάλιζαν 

κατακόκκινα. Το μισάνοιχτο στόμα με το ελαφρώς κρεμα-

στό σαγόνι τόνιζε ακόμα περισσότερο το ωοειδές σχήμα του 

βασανισμένου προσώπου του. Πόσο γερασμένος έδειχνε! 

Η τωρινή του όψη και οι αναμνήσεις της από τον αλλοτινό 

Νίκο, τον άντρα που είχαν κρύψει στο σπίτι τους, χαρά-

χτηκαν μέσα στη Μαρί γεννώντας της μια σειρά από πρω-

τόγνωρες σκέψεις. Περίεργο που δεν την είχε απασχολήσει 

ποτέ σε τέτοιον βαθμό όσο ήταν ζωντανός. Μολονότι δεν 




