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1.
την περιφερεια του Ζλοτογκροντ ζοῦσε κάπο-

τε ἕνας ἐπιθεωρητὴς ὀνόματι Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς.
Ἀποστολή του ἦταν νὰ ἐλέγχει τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ
τῶν ἐμπόρων ὁλόκληρης τῆς περιφέρειας. Ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ὁ Ἄιμπενσυτς πήγαινε λοιπὸν ἀπὸ μαγαζὶ σὲ μαγαζὶ καὶ ἔλεγχε τὰ μέτρα, τὶς ζυγαριὲς καὶ τὰ
σταθμά. τὸν συνόδευε ἕνας ἐνωμοτάρχης μὲ πλήρη ἐξάρτυση. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, τὸ κράτος ἔδινε στοὺς ἐμπόρους
νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν χρειαζόταν, θὰ κατέφευγε ἀκόμα
καὶ στὰ ὅπλα γιὰ νὰ τιμωρήσει ὅσους ἔκλεβαν στὸ ζύγι,
τηρώντας πιστὰ ἐκείνη τὴν ἐντολὴ τῆς Ἁγίας γραφῆς ποὺ
κηρύττει ὅτι ὅποιοι ζυγίζουν μὲ κάλπικα ζύγια δὲν διαφέρουν διόλου ἀπὸ τοὺς ληστές.
Ὅσο γιὰ τὸ Ζλότογκροντ, ἦταν μιὰ περιφέρεια ἀρκετὰ
μεγάλη σὲ ἔκταση. περιελάμβανε τέσσερα μεγάλα χωριά,
δύο σημαντικὰ κεφαλοχώρια καί, τέλος, τὴν ἴδια τὴν κωμόπολη τοῦ Ζλότογκροντ.
γιὰ τὰ ὑπηρεσιακά του δρομολόγια, ὁ ἐπιθεωρητὴς
χρησιμοποιοῦσε μιὰ δίτροχη κρατικὴ σούστα μὲ ἕνα ἄσπρο ἄλογο· γιὰ τὴ φροντίδα του ἦταν ὑπεύθυνος ὁ ἴδιος ὁ
Ἄιμπενσυτς.
τὸ ἄλογο διατηροῦσε ἀκόμα ἀρκετὴ ἀπὸ τὴ χάρη του.
Ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια στὸ Σῶμα Μεταγωγῶν, τέθηκε
στὴ διάθεση τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ξαφνικὴ τύφλωση στὸ ἀριστερὸ μάτι, τὴν ὁποία δὲν μποροῦσε
νὰ ἐξηγήσει οὔτε ὁ κτηνίατρος. παρ’ ὅλα αὐτά, ἦταν ἕνα
23
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ἄλογο ρωμαλέο, ζεμένο σὲ μιὰ γρήγορη χρυσοκίτρινη σούστα. Στὴ θέση τοῦ καροτσιέρη, πλάι στὸν ἐπιθεωρητὴ Ἄιμπενσυτς, καθόταν κάποιες μέρες ὁ ἐνωμοτάρχης τῆς Χωροφυλακῆς, ὁ Βέντσελ Ζλάμα. Στὸ ὠχροκίτρινο κράνος
του ἄστραφταν ἡ χρυσὴ αἰχμὴ καὶ ὁ αὐτοκρατορικὸς δικέφαλος ἀετός. Ἀνάμεσα στὰ γόνατά του στήριζε ὄρθιο τὸ
τουφέκι, μὲ τὴν ξιφολόγχη περασμένη στὴν ἄκρη τῆς κάννης. Ὁ ἐπιθεωρητὴς κρατοῦσε στὸ ἕνα χέρι τὸ χαλινάρι
καὶ στὸ ἄλλο τὸ καμουτσίκι. κερωμένο μὲ φροντίδα, τὸ
ξανθὸ καὶ βελούδινο στριφτὸ μουστάκι του γυάλιζε χρυσαφένιο σὰν τὸν δικέφαλο ἀετὸ καὶ τὴν αἰχμὴ τοῦ κράνους.
Ἔμοιαζε φτιαγμένο ἀπὸ τὸ ἴδιο ὑλικό. ποῦ καὶ ποῦ ἀκουγόταν τὸ καμουτσίκι νὰ σχίζει χαρμόσυνα τὸν ἀέρα, καὶ
ἦταν σὰν νὰ γελοῦσε. τὸ ἄλογο κάλπαζε ὅλο περηφάνια
καὶ χάρη, μὲ τὴ ζωηράδα ἑνὸς ἀλόγου ποὺ ἀνήκει ἀκόμα
στὸ ἱππικό. τὶς ζεστὲς ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅταν οἱ
δρόμοι καὶ τὰ δρομάκια τῆς περιφέρειας τοῦ Ζλότογκροντ
εἶχαν πιὰ στραγγίσει γιὰ τὰ καλὰ καὶ ἔμοιαζαν σχεδὸν νὰ
διψᾶνε γιὰ λίγο νερό, ἕνα πελώριο φαιόχρυσο σύννεφο σκόνη σηκωνόταν καὶ σκέπαζε τὸ ἄλογο, τὴ σούστα, τὸν ἐνωμοτάρχη καὶ τὸν ἐπιθεωρητή. τὸν χειμώνα, ὅμως, ὁ Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς εἶχε στὴ διάθεσή του μόνο ἕνα μικρὸ διθέσιο ἕλκηθρο. τὸ ἄλογο κάλπαζε μὲ τὴν ἴδια χάρη, χειμώνα καλοκαίρι. τὸν χειμώνα, τὸ φαιόχρυσο σύννεφο ἔδινε
τὴ θέση του σὲ ἕναν χιονοστρόβιλο, ποὺ τύλιγε σὲ ἕνα ἀσημένιο πέπλο τὸν ἐνωμοτάρχη, τὸν ἐπιθεωρητὴ καὶ τὸ ἕλκηθρο, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα τὸ ἄλογο, ποὺ ἦταν σχεδὸν πάλλευκο
σὰν τὸ χιόνι.
Ὁ Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς, ὁ ἐπιθεωρητὴς τῆς ἱστορίας
μας, ἕνας ἄντρας γεροδεμένος, ἦταν βετεράνος στρατιωτικός. Δώδεκα χρόνια εἶχε ὑπηρετήσει ὡς μόνιμος ὑπαξιωματικὸς στὸ ἑνδέκατο σύνταγμα πυροβολικοῦ, ἀρχί-

Τ Ο Κ Α Λ Π Ι ΚΟ Ζ Υ Γ Ι

25

ζοντας ἀπὸ τὸ μηδέν, ὅπως λένε. Ὄντας ἄξιος στρατιωτικός, δὲν θὰ εἶχε ἐγκαταλείψει ποτὲ τὸν στρατὸ ἂν δὲν τὸν
ἀνάγκαζε ἡ γυναίκα του, μὲ τὸν αὐστηρό, σχεδὸν ἀμείλικτο τρόπο της.
Ἦταν παντρεμένος, ὅπως συμβαίνει σχεδὸν μὲ ὅλους
τοὺς μόνιμους ὑπαξιωματικούς. Ἀλίμονο, πόσο ἀβάσταχτη εἶναι ἡ μοναξιὰ γιὰ τοὺς μόνιμους ὑπαξιωματικούς!
Σὲ ὅλη τους τὴ ζωή, δὲν βλέπουν παρὰ μόνο ἄντρες –
ἄντρες καὶ τίποτε ἄλλο! οἱ γυναῖκες ποὺ τυχαίνουν στὸν
δρόμο τους πετοῦν γρήγορα μακριά τους σὰν τὰ χελιδόνια.
Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι οἱ ὑπαξιωματικοὶ παντρεύονται γιὰ
νὰ κρατήσουν κοντά τους ἔστω ἕνα χελιδόνι. Ὁ πυροτεχνουργὸς Ἄιμπενσυτς εἶχε, λοιπόν, καὶ αὐτὸς παντρευτεῖ
– μιὰ ἀδιάφορη γυναίκα, ὅπως ἦταν ὁλοφάνερο στὸν καθένα. Ἡ ψυχή του μαύρισε ἀπὸ τὴ στενοχώρια ὅταν ἔβγαλε τὴ στολή. Ἀπεχθανόταν νὰ κυκλοφορεῖ μὲ πολιτικά·
ἔνιωθε σὰν σαλιγκάρι ποὺ ἐξαναγκάζεται νὰ ἐγκαταλείψει
τὸ σπίτι του, τὸ σπίτι ποὺ ἔχει χτίσει μὲ τὸ ἴδιο του τὸ σάλιο, τὸ ἴδιο του τὸ αἷμα δηλαδή, δουλεύοντας ἀκατάπαυστα τὸ ἕνα τέταρτο τῆς σαλιγκαρίσιας του ζωῆς. Μὰ ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι καὶ πολλοὶ ἄλλοι συνάδελφοί του περνοῦσαν λίγο-πολὺ τὰ ἴδια. οἱ περισσότεροι ἦταν παντρεμένοι – ἀπὸ πλάνη, ἀπὸ μοναξιά, ἀπὸ ἔρωτα, ποιός ξέρει;
Ὅλοι ὑπάκουαν στὴ γυναίκα τους – ἀπὸ δέος καὶ ἀπὸ
ἱπποτισμό, ἀπὸ συνήθεια καὶ ἀπὸ τὸν τρόμο τῆς μοναξιᾶς,
ποιός ξέρει; κοντολογίς, πάντως, ὁ Ἄιμπενσυτς εἶχε φύγει
ἀπὸ τὸ στράτευμα. Ἔβγαλε τὴ στολή, τὴ στολὴ ποὺ τόσο
εἶχε ἀγαπήσει. Ἔφυγε ἀπὸ τὸν στρατώνα, τὸν στρατώνα
ποὺ τόσο εἶχε ἀγαπήσει.
κάθε ἀπόστρατος ὑπαξιωματικὸς δικαιοῦται ἕνα πόστο σὲ δημόσια ὑπηρεσία. Ὁ Ἄιμπενσυτς καταγόταν ἀπὸ
τὴν κωμόπολη νίκολσμπουργκ τῆς Μοραβίας καὶ εἶχε
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προσπαθήσει γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ νὰ μετατεθεῖ στὴν πατρίδα
του ὡς κατασχέτης ἢ δικαστικὸς ἐπιμελητής, μιᾶς καὶ
ἐξαιτίας τῆς γυναίκας του ἦταν οὕτως ἢ ἄλλως ἀναγκασμένος νὰ ἐγκαταλείψει τὸν στρατό, τὴ δεύτερη καὶ ἴσως
τὴν πραγματικὴ πατρίδα του. Ὅμως, ἐκείνη τὴν ἐποχὴ
καμία ὑπηρεσία στὴ Μοραβία δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ κατασχέτες οὔτε ἀπὸ δικαστικοὺς ἐπιμελητές. Ὅλες οἱ αἰτήσεις τοῦ Ἄιμπενσυτς ἀπορρίφθηκαν.
γιὰ πρώτη φορὰ τὸν κυρίευσε τότε πραγματικὴ ὀργὴ
γιὰ τὴ γυναίκα του. καὶ σὰν πυροτεχνουργὸς ποὺ ἦταν,
σὰν κάποιος ποὺ εἶχε ἀντέξει τόσα στρατιωτικὰ γυμνάσια
καὶ τὰ εἶχε βγάλει πέρα μὲ τόσους ἀνώτερους ἀξιωματικούς, ὁρκίστηκε νὰ μὴν ξανασκύψει τὸ κεφάλι στὴ γυναίκα του. τὴν ἔλεγαν ρεγγίνα. κάποτε εἶχε ἐρωτευτεῖ τὴ
στολή του. Ἔκτοτε εἶχαν περάσει πέντε ὁλόκληρα χρόνια.
Μὰ νά ποὺ τώρα, ἀφοῦ τὸν εἶχε δεῖ τόσες καὶ τόσες νύχτες
ὁλόγυμνο καὶ χωρὶς τὴ στολή του, καὶ ἀφοῦ τὸν εἶχε κάνει
δικό της, ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὸν ἴδιο νὰ φορᾶ πολιτικὰ ροῦχα,
ζητοῦσε ἀξιώματα καὶ σπιτικό, παιδιὰ καὶ ἐγγόνια, καὶ
ποιός ξέρει τί ἄλλο ἀκόμα!
Ἀλλὰ ἡ ὀργὴ δὲν ὠφελοῦσε σὲ τίποτε τὸν Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς, ἀφότου ἔλαβε τὴν εἴδηση ὅτι στὸ Ζλότογκροντ
εἶχε ὀρφανέψει ἡ θέση τοῦ ἐπιθεωρητῆ ἐπὶ τῶν μέτρων καὶ
σταθμῶν.
παράτησε τὰ πάντα. Ἄφησε πίσω του τὸν στρατώνα,
τὴ στολή, τοὺς συντρόφους καὶ τοὺς φίλους, καὶ κίνησε γιὰ
τὸ Ζλότογκροντ.

η
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βρισκόταν στὴν
ἀνατολικὴ μεθόριο τῆς αὐτοκρατορίας. Στὴν ἴδια περιοχὴ ὑπηρετοῦσε πρωτύτερα ἕνας ἀχαΐρευτος ἐπιθεωρητής. Ὅσο γιὰ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμά, οἱ ντόπιοι εἶχαν
χρόνια νὰ τὰ δοῦν στὰ μάτια τους, καὶ μονάχα οἱ παλαιότεροι τὰ θυμοῦνταν ἀκόμα. Μονάχα ζυγαριὲς ὑπῆρχαν.
Ζυγαριὲς καὶ τίποτε ἄλλο. οἱ ἔμποροι μετροῦσαν τὰ ὑφάσματα μὲ τὸν πήχη τοῦ χεριοῦ· ἄλλωστε, ὅλος ὁ κόσμος
ξέρει ὅτι τὸ ἀντρικὸ χέρι, ἀπὸ τὴν κλειστὴ γροθιὰ ὣς τὸν
ἀγκώνα, εἶναι ἴσο μὲ ἕναν πήχη, οὔτε περισσότερο οὔτε λιγότερο. Ἐπιπλέον, ὅλος ὁ κόσμος ξέρει ὅτι ἕνα ἀσημένιο
κηροπήγιο ζυγίζει μισὸ κιλὸ καὶ εἴκοσι γραμμάρια, ἐνῶ
ἕνα μπρούντζινο κηροπήγιο ζυγίζει πάνω-κάτω ἕνα κιλό.
καί, πράγματι, στὴν περιφέρεια τοῦ Ζλότογκροντ πολλοὶ
ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔδιναν δεκάρα γιὰ τὰ μέτρα καὶ τὰ
σταθμά. Ζύγιζαν μὲ τὸ χέρι καὶ μετροῦσαν μὲ τὸ μάτι.
Δὲν ἦταν τόπος εὐνοϊκὸς γιὰ ἕναν κρατικὸ ἐπιθεωρητή.
Ὅπως εἴπαμε, πρὶν ἀπὸ τὴν ἄφιξη τοῦ πυροτεχνουργοῦ
Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς, σὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη ὑπηρετοῦσε κάποιος ἄλλος ἐπιθεωρητής. Ἐπιθεωρητὴς νὰ σοῦ πετύχει!
γέρος, ἀδύναμος καὶ παραδομένος στὸ οἰνόπνευμα, δὲν
εἶχε ἐλέγξει ποτέ του τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ στὴν κωμόπολη τοῦ Ζλότογκροντ, πόσο μᾶλλον στὰ χωριὰ καὶ στὰ
κεφαλοχώρια ποὺ ὑπάγονταν στὴν περιφέρεια. γι’ αὐτὸ
καὶ ὅταν πέθανε, οἱ ντόπιοι τοῦ ἔκαναν μιὰ ἐξαιρετικὰ
ὡραία κηδεία. Ὅλοι οἱ ἔμποροι συνόδεψαν τὸ φέρετρό του·
περιφερεια του Ζλοτογκροντ
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ἐκεῖνοι ποὺ ζύγιζαν μὲ κάλπικα ζύγια, πάει νὰ πεῖ μὲ τὸ
ἀσημένιο καὶ τὸ μπρούντζινο κηροπήγιο, ἐκεῖνοι ποὺ μετροῦσαν μὲ τὸ χέρι ἀπὸ τὴν κλειστὴ γροθιὰ ὣς τὸν ἀγκώνα, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμα πού, χωρὶς ἰδιοτέλεια καὶ
λίγο-πολὺ γιὰ λόγους ἀρχῆς, θρηνοῦσαν πικρὰ γιὰ τὸν
χαμὸ ἑνὸς ἐπιθεωρητῆ ποὺ εἶχε περάσει καὶ ὁ ἴδιος τὴ ζωή
του δίχως νὰ τοῦ καίγεται καρφὶ γιὰ μέτρα καὶ σταθμά.
Διότι οἱ ντόπιοι ἔβλεπαν σὰν γεννημένους ἐχθροὺς ὅλους
ὅσοι ἐκπροσωποῦσαν μὲ ἀδιαλλαξία τὸν νόμο, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὸ κράτος. Ἡ τήρηση τῶν ἐπίσημων μέτρων καὶ
σταθμῶν ἦταν γιὰ κάθε ἔμπορο μιὰ σύγκρουση μὲ τὴν ἴδια
του τὴ συνείδηση.
τί σήμαινε, ὅμως, ὁ ἐρχομὸς ἑνὸς νέου, εὐσυνείδητου
ἐπιθεωρητή; Ὅσο βαθιὰ ἦταν ἡ θλίψη μὲ τὴν ὁποία ὁ κόσμος εἶχε συνοδεύσει τὸν προκάτοχό του στὸν τάφο, ἄλλη
τόση ἦταν καὶ ἡ δυσπιστία μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς ἔγινε δεκτὸς στὸ Ζλότογκροντ. Διότι ὅλοι εἶδαν
μὲ τὴν πρώτη κιόλας ματιὰ ὅτι δὲν ἦταν γέρος, οὔτε ἀδύναμος οὔτε μπεκρὴς ἀλλά, ἀντίθετα, γεροδεμένος, ἐπιβλητικὸς καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἔντιμος – ἔντιμος μέχρι τὸ κόκαλο.

τ
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οΣο ΔυΣΜενειΣ ηταν οι ΣυνΘηκεΣ ὅταν ὁ Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς ἀνέλαβε τὰ νέα του καθήκοντα στὴν
περιφέρεια τοῦ Ζλότογκροντ, ὅπου ἔφτασε τὴν ἄνοιξη, μιὰ
μέρα γύρω στὰ τέλη Μαρτίου. Στὸ βοσνιακὸ φρουραρχεῖο,
ἀπ’ ὅπου εἶχε ἔρθει ὁ πυροτεχνουργὸς Ἄιμπενσυτς, τὰ σκιουράκια εἶχαν κιόλας ξεμυτίσει ἀπὸ τὶς φωλιές τους, τὰ
ἄνθη τοῦ λαβούρνου ἔλαμπαν σὰν χρυσοκίτρινη βροχή, τὰ
κοτσύφια κελαηδοῦσαν πάνω στὸ γρασίδι καὶ οἱ κορυδαλλοὶ
τιτίβιζαν στὸν οὐρανό. Ὅταν ὁ Ἄιμπενσυτς ἔφτασε στὸ
Ζλότογκροντ, στὴ βόρεια μεθόριο τῆς αὐτοκρατορίας, οἱ
δρόμοι ἦταν ἀκόμα σκεπασμένοι ἀπὸ παχὺ κατάλευκο χιόνι, ἐνῶ ἀπὸ τὰ γεῖσα τῶν σκεπῶν κρέμονταν βλοσυροὶ καὶ
ἀμείλικτοι οἱ σταλακτίτες πάγου. τὶς πρῶτες ἡμέρες ὁ
Ἄιμπενσυτς ἔνιωθε λὲς καὶ εἶχε χάσει ξαφνικὰ τὴν ἀκοή
του. Ἂν καὶ καταλάβαινε τὴν ντόπια λαλιά, δὲν τὸν ἔνοιαζε
τόσο νὰ καταλάβει τί ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι, ὅσο τί εἶχε νὰ πεῖ
ὁ ἴδιος ὁ τόπος. Μὰ ὁ τόπος μιλοῦσε μὲ τρομακτικὲς λέξεις,
σὲ μιὰ γλώσσα πλασμένη ἀπό χιόνι, σκοτάδι, παγωνιὰ καὶ
σταλακτίτες – κι ἂς ἔλεγε τὸ ἡμερολόγιο πὼς ἦταν ἄνοιξη,
κι ἂς εἶχαν ἀνθίσει ἀπὸ καιρὸ οἱ μενεξέδες στὰ δάση γύρω
ἀπὸ τὸ βοσνιακὸ φρουραρχεῖο τοῦ Σιπόλγιε. Ἐδῶ ὅμως,
στὸ Ζλότογκροντ, οἱ κουροῦνες ἔκρωζαν γαντζωμένες στὶς
γυμνὲς ἰτιὲς καὶ στὶς καστανιές. Σὰν τσαμπιὰ κρέμονταν
ἀπὸ τὰ σκελετωμένα κλαριά, μοιάζοντας μᾶλλον μὲ φτερωτοὺς καρπούς, παρὰ μὲ πουλιά. τὸ μικρὸ ποτάμι, ὀνόματι Στρουμίνκα, κοιμόταν ἀκόμα κάτω ἀπὸ ἕνα βαρὺ
29
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στρῶμα πάγου, τὰ παιδιὰ ἔπαιζαν γλιστρώντας χαρούμενα
στὴν παγωμένη κοίτη του, καὶ ἡ χαρά τους βύθιζε τὸν δύστυχο ἐπιθεωρητὴ σὲ ἀκόμα πιὸ βαθιὰ θλίψη.
Ξάφνου, μὲς στὴ νύχτα, προτοῦ ἀκόμα τὸ καμπαναριὸ
σημάνει μεσάνυχτα, ὁ Ἄιμπενσυτς ἄκουσε τὸν πάγο νὰ
σπάζει μὲ ἐκκωφαντικὸ κρότο. παρόλο πού, ὅπως εἴπαμε,
ἦταν νύχτα, οἱ σταλακτίτες στὶς στέγες τῶν σπιτιῶν ἄρχισαν μεμιᾶς νὰ λιώνουν καὶ νὰ στάζουν βαριὰ στὸ ξύλινο
πεζοδρόμιο. Σὰν νυχτοπόρος ἀδελφὸς τοῦ ἥλιου, ἕνας
γλυκὸς καὶ ἁπαλὸς νοτιὰς τοὺς ἔκανε νὰ λιώσουν. Σὲ ὅλα
τὰ χωριατόσπιτα τὰ παραθυρόφυλλα ἄνοιξαν διάπλατα· οἱ
ἄνθρωποι φάνηκαν στὰ παράθυρα, ἐνῶ πολλοὶ ξεχύθηκαν
μάλιστα ἀπὸ τὰ σπίτια τους. παγερά, λαμπερὰ καὶ αἰώνια, τὰ ἀστέρια κρέμονταν χρυσαφιὰ καὶ ἀσημένια στὸν
ἀχνογάλανο οὐρανό, μοιάζοντας νὰ ἀφουγκράζονται ἀπὸ
ψηλὰ τὸ τρίξιμο καὶ τὴ βοὴ ἀπὸ τὸ σπάσιμο τῶν πάγων.
κάμποσοι χωρικοὶ ντύθηκαν βιαστικά, σὰν νά ’χε ξεσπάσει πυρκαγιά, καὶ κίνησαν γιὰ τὸ ποτάμι. Βαστώντας
πυρσοὺς ἢ φανάρια, στάθηκαν στὶς δύο ὄχθες του καὶ ἀπέμειναν νὰ παρατηροῦν τοὺς πάγους νὰ σπάζουν καὶ τὸν ποταμὸ νὰ ξυπνᾶ ἀπὸ τὴ χειμερία νάρκη του. Ἄλλοι, πάλι,
πηδοῦσαν μὲ χαρὰ μικροῦ παιδιοῦ πάνω στὶς μεγάλες
πλάκες τοῦ πάγου καὶ ἀφήνονταν νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὸ
ρεῦμα καὶ νὰ ταξιδέψουν γοργὰ μαζί του, κουνώντας πέρα-δῶθε τὸ φανάρι σὲ ὅσους ἔστεκαν στὴν ὄχθη. Ὕστερα
ἀπὸ κάμποση ὥρα, ἔδιναν μιὰ δρασκελιὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν
καὶ πάλι στὴ στεριά. Ὅλοι φέρονταν ἀνέμελα καὶ παιδιάστικα. γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν ἐρχομό του στὴν περιοχή,
ὁ ἐπιθεωρητὴς ἔπιασε κουβέντα μὲ τοὺς κατοίκους τῆς
κωμόπολης. Ὅλοι τὸν ρωτοῦσαν ἀπὸ ποῦ κρατοῦσε ἡ
σκούφια του καὶ τί σκόπευε νὰ κάνει στὰ μέρη τους. Ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε πρόθυμα καὶ καλοσυνάτα.
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Ὅλη τὴ νύχτα ἔμεινε ξύπνιος, μαζὶ μὲ τοὺς ντόπιους.
τὸ χάραμα, ὅταν πιὰ καταλάγιασε ὁ πάταγος ἀπὸ τὸ σπάσιμο τῶν πάγων καὶ πῆρε τὸν δρόμο γιὰ τὸ σπίτι του, ἔνιωσε νὰ βουλιάζει καὶ πάλι στὴ μοναξιὰ καὶ στὴ θλίψη.
γιὰ πρώτη φορὰ αἰσθάνθηκε ἐκεῖνο τὸ ρίγος ποὺ μᾶς διαπερνᾶ μονάχα ὅταν προαισθανόμαστε ὅτι κάτι κακὸ θὰ
συμβεῖ. κάτι τοῦ ἔλεγε ὅτι ἐδῶ, στὸ Ζλότογκροντ, θὰ
ἐρχόταν ἀντιμέτωπος μὲ τὸ πεπρωμένο του. γιὰ πρώτη
φορὰ σὲ ὅλη τὴ θαρραλέα ζωή του τὸν κυρίευσε φόβος.
καὶ γιὰ πρώτη φορά, ὅταν ἐπέστρεψε σπίτι ξημερώματα
καὶ ξάπλωσε στὸ κρεβάτι, δὲν ἔλεγε νὰ τὸν πιάσει ὕπνος.
Ξύπνησε τὴ γυναίκα του, τὴ ρεγγίνα. Ἀλλόκοτες σκέψεις
κλωθογύριζαν στὸ μυαλό του, ἔνιωθε τὴν ἀνάγκη νὰ τὶς
μοιραστεῖ μὲ κάποιον. Στὴν πραγματικότητα, ἤθελε νὰ
ρωτήσει γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόσο μόνοι. ντράπηκε,
ὅμως, καὶ εἶπε ἁπλῶς: «ρεγγίνα, τώρα πιὰ μείναμε ὁλομόναχοι!»
Ἡ γυναίκα του ἀνακάθισε στὰ μαξιλάρια, μὲς στὸ μενεξεδὶ νυχτικό της. τὸ φῶς τῆς αὐγῆς τρύπωνε δειλὰ ἀπὸ
τὶς γρίλιες. Στὰ μάτια τοῦ Ἄιμπενσυτς, ἡ γυναίκα του
φάνταζε σὰν τουλίπα ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ μαραίνεται ἀπὸ
ἐκείνη κιόλας τὴν πρώτη ἀνοιξιάτικη νύχτα στὸ Ζλότογκροντ. «ρεγγίνα», τῆς εἶπε, «πολὺ φοβᾶμαι ὅτι δὲν
ἔπρεπε ν’ ἀφήσω ποτὲ τὸ στρατόπεδο!»
«τρία χρόνια στρατόπεδο μοῦ φτάνουν καὶ μοῦ περισσεύουν» εἶπε ἡ γυναίκα. «Ἄσε με τώρα νὰ κοιμηθῶ!»
καὶ λέγοντας αὐτά, βούλιαξε πίσω στὰ μαξιλάρια. Ὁ
Ἄιμπενσυτς ἔσπρωξε τὸ παραθυρόφυλλο νὰ ἀνοίξει καὶ
κοίταξε ἔξω στὸν δρόμο. Μὰ τὸ χάραμα ἦταν κι αὐτὸ μαραμένο. Ἕνα μαραμένο χάραμα. Ἀκόμα καὶ τὸ χάραμα
εἶχε μαραθεῖ.
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που και να κοιτουΣεΣ, ἀντίκριζες παιδιά. παντοῦ

παιδιά. Ἀκόμα καὶ ὁ ἐνωμοτάρχης Βέντσελ Ζλάμα
εἶχε ἀποκτήσει δύο ἀπανωτὲς φορὲς δίδυμα, μέσα σὲ μόλις
εἴκοσι μῆνες. Ὁ τόπος εἶχε πλημμυρίσει παιδιά. Ὅπου καὶ
νὰ ἔστρεφε τὸ βλέμμα ὁ Ἄιμπενσυτς, ἔβλεπε παιδιά.
Ἔπαιζαν μὲς στὰ ρεῖθρα μὲ τὰ βρομόνερα. Ἔπαιζαν βόλους στὸ χῶμα. Ἔπαιζαν στὰ παλιὰ παγκάκια τοῦ ἄθλιου
πάρκου τῆς πόλης, ἑνὸς πάρκου χτικιάρικου, ἑνὸς πάρκου
ἑτοιμοθάνατου. Ἔπαιζαν μὲς στὴ βροχὴ καὶ στὴν καταιγίδα. Ἔπαιζαν τόπι, στεφάνι καὶ κορύνες. Ὅπου καὶ νὰ
ἔστρεφε τὸ βλέμμα ὁ ἐπιθεωρητὴς Ἄιμπενσυτς, ἔβλεπε
παιδιά, παντοῦ παιδιά. Ἡ περιοχὴ ἦταν καρπερή, δὲν χωροῦσε ἀμφιβολία.
Ἂν ὁ ἐπιθεωρητὴς Ἄιμπενσυτς εἶχε παιδιά, ὅλα θὰ
ἦταν διαφορετικὰ – τουλάχιστον ἔτσι τοῦ φαινόταν.
Ἔνιωθε ἀπέραντη μοναξιά. Ἔπειτα ἀπὸ δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια μὲς στὴ φαιόχρωμη στολὴ τοῦ πυροβολικοῦ,
τὰ πολιτικὰ ροῦχα τὸν ἔκαναν νὰ νιώθει ξένος, δίχως πατρίδα. Ὅσο γιὰ τὴ γυναίκα του, τί σήμαινε ἄραγε γιὰ
ἐκεῖνον; γιὰ πρώτη φορὰ ἀναρωτήθηκε τί λόγο, τί σκοπὸ
εἶχε νὰ τὴν παντρευτεῖ. Στὴ σκέψη αὐτὴ τρόμαξε γιὰ τὰ
καλά. τοῦ κόπηκαν τὰ γόνατα ἀπὸ τὸν φόβο του, διότι δὲν
φανταζόταν ποτὲ ὅτι ἦταν σὲ θέση νὰ τρομάξει. Ἔνιωσε,
ὅπως λένε, ἔξω ἀπὸ τὰ νερά του – καὶ ὅμως, δὲν εἶχε βγεῖ
ποτὲ ἀπὸ τὴ ρότα του! παρ’ ὅλα αὐτά, ἀφοσιώθηκε στὴν
ὑπηρεσία καὶ στὰ καθήκοντά του με στρατιωτικὴ πειθαρ32
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χία καὶ ἀπὸ τὸν φόβο ποὺ τοῦ γεννοῦσε ὁ ἴδιος ὁ φόβος.
ποτὲ ἄλλοτε δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐπιθεωρητὴς τόσο βαθιὰ ἀφοσιωμένος στὸ κράτος, στὸν νόμο,
στὰ μέτρα καὶ στὰ σταθμά.
Ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη ἀνακάλυψε ὅτι δὲν ἀγαποῦσε τὴ γυναίκα του. Ὅσο περισσότερο βούλιαζε στὴ
μοναξιὰ ποὺ τοῦ ἔφερναν ἡ πόλη, ἡ περιφέρεια, ἡ ὑπηρεσία
καὶ ἡ συναναστροφή του μὲ τοὺς ἀνθρώπους τόσο μεγάλωνε ἡ ἀνάγκη του γιὰ ἀγάπη καὶ θαλπωρή. καί, μεμιᾶς,
κατάλαβε ὅτι στὸ σπίτι του δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἀγάπη οὔτε
θαλπωρή. Μερικὲς φορὲς ξυπνοῦσε μὲς στὴ νύχτα, ἀνακαθόταν στὸ κρεβάτι καὶ περιεργαζόταν τὴ γυναίκα του. Στὸ
κιτρινωπὸ φῶς τῆς νυχτερινῆς λάμπας ποὺ βρισκόταν ψηλὰ πάνω στὴν ντουλάπα καὶ ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἔδιωχνε τὸ
σκοτάδι ἀλλὰ θύμιζε μάλιστα φωτεινὸ κουκούτσι καταμεσῆς τοῦ δωματίου, ἡ κοιμισμένη κυρία ρεγγίνα φάνταζε
στὰ μάτια τοῦ ἐπιθεωρητῆ Ἄιμπενσυτς σὰν ξεραμένος
καρπός. Ἀνακαθισμένος στὸ κρεβάτι, τὴν περιεργαζόταν
προσεκτικά. Ὅσο περισσότερο τὴν παρατηροῦσε τόσο
βάθαινε ἡ μοναξιά του. Ἦταν λὲς καὶ ἡ θέα της τοῦ ἔφερνε
ἀπὸ μόνη της μοναξιά. Σκεφτόταν ὅτι δὲν ἦταν δική του,
ὅτι δὲν τοῦ ἀνῆκε, ἔτσι ξαπλωμένη καθὼς ἦταν στὸ κρεβάτι, μὲ τὰ ὄμορφα στήθη, τὸ γαλήνιο παιδικὸ πρόσωπο,
τὰ αὐθάδικα κυματιστὰ φρύδια, τὸ γλυκὸ μισάνοιχτο στόμα μὲ τὰ δόντια νὰ γυαλίζουν ἀνεπαίσθητα ἀνάμεσα στὰ
βαθυκόκκινα χείλη. οὔτε ἴχνος πόθου δὲν τὸν τραβοῦσε
πιὰ κοντά της, ὅπως συνέβαινε ἄλλοτε τὶς νύχτες. Ἄραγε
τὴν ἀγαποῦσε ἀκόμα; τὴν ποθοῦσε ἀκόμα;
Ἦταν τόσο μόνος ὁ ἐπιθεωρητὴς Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς.
Μέρα-νύχτα ἦταν μόνος.
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οἱ πρῶτες τέσσερις ἑβδομάδες στὴν
περιφέρεια τοῦ Ζλότογκροντ, ὁ ἐνωμοτάρχης Βέντσελ Ζλάμα πρότεινε στὸν ἐπιθεωρητὴ νὰ προσχωρήσει
στὴ λέσχη τῶν παλαιότερων κρατικῶν ὑπαλλήλων, ἡ
ὁποία ἀπαρτιζόταν ἀπὸ κατασχέτες, δικαστικοὺς ἐπιμελητές, ἀκόμα καὶ δικαστικοὺς ὑπαλλήλους. Ὅλοι τους
ἔπαιζαν ταρὸ καὶ μπακαρά. Δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα μαζεύονταν στὸ καφὲ Μπρίστολ, τὸ μοναδικὸ καφενεῖο στὴν
κωμόπολη τοῦ Ζλότογκροντ. Ὅλα τὰ μέλη τῆς λέσχης
ἀντιμετώπιζαν τὸν ἐπιθεωρητὴ Ἄιμπενσυτς μὲ δυσπιστία, καὶ μάλιστα ὄχι μόνο ἐπειδὴ ἦταν ξένος καὶ νεόφερτος στὰ μέρη τους ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ τὸν λογάριαζαν γιὰ
ἄνθρωπο πέρα γιὰ πέρα τίμιο καὶ ἀδιάφθορο.
Ὅσο γιὰ τοὺς ἴδιους, ἦταν διεφθαρμένοι ὣς τὸ μεδούλι.
Δὲν δίσταζαν νὰ δωροδοκηθοῦν καὶ νὰ δωροδοκήσουν
ἄλλους. Ἐξαπατοῦσαν ὅλο τὸν κόσμο, ἀκόμα καὶ τοὺς
προϊσταμένους τους. Ὅμως, καὶ οἱ προϊστάμενοι ἐξαπατοῦσαν μὲ τὴ σειρά τους τοὺς ἀνωτέρους τους, ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ μακρινὲς μεγαλύτερες πόλεις. Στὴ λέσχη τῶν
κρατικῶν ὑπαλλήλων, ὁ ἕνας ἔκλεβε τὸν ἄλλο στὰ χαρτιά·
καὶ μάλιστα ὄχι ἀπὸ καθαρὴ ἀπληστία, ἀλλὰ ἁπλῶς καὶ
μόνο γιὰ τὴν ἡδονὴ τῆς ἐξαπάτησης. Μὰ ὁ Ἄνζελμ Ἄιμπενσυτς δὲν ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἀπάτης. καὶ αὐτὸ ποὺ
φούρκιζε ἀκόμα περισσότερο τοὺς γνωστούς του δὲν ἦταν
τόσο ὅτι ἐκεῖνος δὲν ἐξαπατοῦσε κανέναν ὅσο προπάντων
ὅτι ἀντιδροῦσε ἀδιάφορα ὅταν ἔπεφτε θύμα ἀπάτης, πράγφου κυληΣαν
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μα ποὺ τὸν ἔκανε νὰ νιώθει ἀκόμα μεγαλύτερη μοναξιὰ
ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους.
οἱ ἔμποροι τὸν μισοῦσαν, μὲ ἐξαίρεση ἕναν μονάχα,
γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ γίνει λόγος ἀργότερα. οἱ ἔμποροι τὸν μισοῦσαν ἐπειδὴ τὸν ἔτρεμαν. Ὅταν τὸν ἔβλεπαν νὰ καταφθάνει μὲ τὴ χρυσοκίτρινη σούστα του, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν ἐνωμοτάρχη, δὲν δίσταζαν ἀκόμα καὶ νὰ κλείσουν
τὶς πόρτες, κι ἂς ἤξεραν πολὺ καλὰ ὅτι θὰ ἀναγκάζονταν
νὰ ἀνοίξουν τὸ μαγαζί τους μόλις ὁ ἐνωμοτάρχης χτυποῦσε τρεῖς φορές. Ἀλλὰ ὄχι! Ἔκλειναν τὴν πόρτα,
ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξοργίσουν τὸν ἐπιθεωρητή, μιᾶς
καὶ ὁ ἴδιος εἶχε σύρει ἕνα σωρὸ ἄλλους ἐμπόρους στὰ δικαστήρια.
Ἀργὰ τὸ βράδυ, ὅταν γύριζε στὸ σπίτι, κάθιδρος τὸ καλοκαίρι, σχεδὸν ξεπαγιασμένος τὸν χειμώνα, τὸν περίμενε
μὲ σκυθρωπὴ ὄψη ἡ γυναίκα του. πῶς ἄντεχε νὰ ζεῖ ἐδῶ
καὶ τόσο καιρὸ μὲ μιὰ ἄγνωστη; Ἦταν λὲς καὶ εἶχαν γνωριστεῖ μόλις χθές! προτοῦ διαβεῖ τὸ κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ,
κοντοστεκόταν κάθε φορὰ ἀπὸ φόβο ὅτι ἡ γυναίκα του
ἴσως εἶχε ἀλλάξει ἀπὸ τὴν προηγούμενη μέρα, ὅτι θὰ ἦταν
μιὰ ἄλλη, μὰ ἐξίσου σκυθρωπή. Συνήθως τὴν ἔβρισκε νὰ
κάθεται σκυφτὴ καὶ νὰ πλέκει κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς λάμπας, μὲ ἀφοσίωση, ἀπέχθεια καὶ πικρία. καὶ ὅμως, ἦταν
χάρμα ὀφθαλμῶν, μὲ τὰ κορακίσια μαλλιά της χωρισμένα
ὁλόισια στὴ μέση, μὲ τὸ πεισμωμένο λεπτὸ πανωχείλι της,
ὅπου διαγραφόταν ἀπατηλὰ μιὰ παιδικὴ ἀναίδεια. Σήκωνε
μονάχα τὸ βλέμμα ἐνῶ τὰ χέρια της συνέχιζαν νὰ πλέκουν.
«νὰ στρώσω τὸ τραπέζι;» τὸν ρωτοῦσε. «ναί!» ἀπαντοῦσε ἐκεῖνος. καί, μεμιᾶς, ἡ ρεγγίνα ἄφηνε στὴν ἄκρη
τὸ ἐργόχειρο: ἕνα κουβάρι μαλλί, πράσινο σὰν δηλητήριο,
δύο ἀπειλητικὲς βελόνες καὶ μία ἀρχινισμένη κάλτσα ἡ
ὁποία στὴν πραγματικότητα ἔμοιαζε μᾶλλον μὲ ἀπομει-
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νάρι – ἕνα ἔργο ποὺ εἶχε γίνει κομμάτια προτοῦ καλὰ καλὰ
γεννηθεῖ.
Συντρίμμια, παντοῦ συντρίμμια! Μὲ τὸ βλέμμα στυλωμένο στὸ πλεκτό, ὁ Ἄιμπενσυτς ἄκουγε τοὺς ἐνοχλητικοὺς θορύβους ποὺ ἔκανε ἡ γυναίκα του στὴν κουζίνα, καὶ
τὴ στριγκιὰ φωνὴ τῆς ὑπηρέτριας. παρόλο ποὺ πεινοῦσε
σὰν λύκος, εὐχόταν νὰ ἀργήσει νὰ ἔρθει ἡ γυναίκα του ἀπὸ
τὴν κουζίνα. γιατί νὰ μὴν ὑπάρχουν παιδιὰ στὸ σπίτι;

Δ

6.

υο-τρειΣ φορεΣ την εΒΔοΜαΔα,

ὁ ἐπιθεωρητὴς
λάμβανε πλούσια ἀλληλογραφία. Ὡς εὐσυνείδητος
ὑπάλληλος ποὺ ἦταν, ταξινομοῦσε ὅλες τὶς ἐπιστολὲς μὲ
σχολαστικὴ ἐπιμέλεια. Ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν στεγαζόταν στὸ διοικητήριο
τῆς περιφέρειας, σὲ ἕνα μισοσκότεινο καμαράκι τῆς πτέρυγας ποὺ ἔβλεπε στὸ προαύλιο. Ὁ Ἄιμπενσυτς καθόταν
πίσω ἀπὸ ἕνα στενό πράσινο τραπέζι, ἔχοντας ἀντίκρυ του
τὸν νεαρὸ γραφέα του, ἕναν ἀπὸ τοὺς λεγόμενους «δόκιμους ὑπαλλήλους», ποὺ ἦταν κατάξανθος, προκλητικὰ ξανθός, θὰ ἔλεγε κανείς, καὶ βαθιὰ φιλόδοξος. λεγόταν γιόζεφ νόβακ. καὶ μόνο τὸ ὄνομά του ἔφερνε ἀπέχθεια στὸν
Ἄιμπενσυτς. Διότι τὸ ἴδιο ὄνομα εἶχε καὶ ἕνας μισητὸς
συμμαθητής του. Ἐξαιτίας του, ὁ Ἄιμπενσυτς εἶχε ἀναγκαστεῖ νὰ παρατήσει τὸ γυμνάσιο στὸ νίκολσμπουργκ καὶ
νὰ καταταγεῖ στὸν στρατὸ πρὶν τὴν ὥρα του. Ἐξαιτίας του
–ἂν καὶ αὐτὸ ἦταν μᾶλλον ἰδέα τοῦ ἐπιθεωρητῆ– εἶχε
παντρευτεῖ, καὶ μάλιστα εἰδικὰ αὐτὴ τὴν κυρία ρεγγίνα.
οὔτε λόγος ὅτι ὁ δόκιμος ὑπάλληλος δὲν ἔφταιγε διόλου
γιὰ τὴν τύχη τοῦ Ἄιμπενσυτς. Ὡστόσο, δὲν ἦταν μόνο
προκλητικὰ ξανθὸς καὶ φιλόδοξος, ἀλλὰ καὶ ἐκδικητικός.
πίσω ἀπὸ τὸ προσωπεῖο τῆς δουλοπρέπειας καὶ τῆς κολακείας φώλιαζε μιὰ ἐμμονὴ νὰ βλάψει τὸν προϊστάμενό
του – μιὰ ἐμμονὴ ὁλοφάνερη στὸν ἐπιθεωρητὴ Ἄιμπενσυτς. Ἀνάμεσα στὴν ἀλληλογραφία ποὺ ἔφτανε στὴν ὑπηρεσία βρίσκονταν καὶ ὁρισμένες ἐπιστολὲς σταλμένες ἀπὸ
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τὸν ἴδιο τὸν νόβακ, μὲ ἀλλαγμένο γραφικὸ χαρακτήρα.
Ἦταν ἀπειλητικὰ γράμματα καὶ καταγγελίες ποὺ ἔφερναν
ταραχὴ στὸν ἐπιθεωρητὴ Ἄιμπενσυτς. Διότι ἡ σχολαστικότητά του τοῦ ὑπαγόρευε νὰ διερευνᾶ κάθε καταγγελία
καὶ νὰ γνωστοποιεῖ κάθε ἀπειλὴ στὴ διοίκηση τῆς Χωροφυλακῆς. Μέσα του ὁμολογοῦσε στὸν ἑαυτό του πὼς δὲν
ἦταν φτιαγμένος γιὰ ὑπάλληλος, πόσο μᾶλλον γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ σὲ τοῦτα τὰ μέρη. Μακάρι νὰ εἶχε μείνει στὸ στρατόπεδο, ναί, στὸ στρατόπεδο. Στὸν στρατὸ ἦταν ὅλα ρυθμισμένα. Δὲν λάμβανε οὔτε ἀπειλητικὰ γράμματα οὔτε
καταγγελίες. Ἡ εὐθύνη κάθε στρατιώτη γιὰ ὅλα ὅσα ἔκανε ἢ δὲν ἔκανε βρισκόταν κάπου ψηλά, πάνω ἀπὸ τὸν ἴδιο
– οὔτε ὁ ἴδιος ἤξερε ποῦ ἀκριβῶς. πόσο ἁπλὴ καὶ ἐλεύθερη ἦταν ἡ ζωὴ στὸ στρατόπεδο!
Μιὰ μέρα ἔβαλε στὸν χαρτοφύλακά του δυὸ-τρία ἀπειλητικὰ γράμματα καὶ τὰ πῆρε στὸ σπίτι, κι ἂς ἔνιωθε ὅτι
μιὰ τέτοια κίνηση ἦταν ἀνέντιμη ἐκ μέρους του. κάτι
ὅμως τὸν ἔσπρωχνε νὰ δείξει τὰ γράμματα στὴ γυναίκα
του, καὶ τοῦ ἦταν ἀδύνατον νὰ ἀντισταθεῖ σὲ αὐτὴ τὴ σφοδρὴ ἐπιθυμία. Ἔφτασε, λοιπόν, ἀκριβῶς στὴν ὥρα του γιὰ
τὸ γεῦμα, ὅπως ἔκανε μονάχα τὶς ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες
δὲν εἶχε νὰ ἐλέγξει τὰ χωριὰ τῆς περιφέρειας. Ὅσο πλησίαζε στὸ μικρὸ σπίτι του στὴν ἄκρη τῆς πόλης, δίπλα στὸ
σπίτι τοῦ ἐνωμοτάρχη Ζλάμα, τόσο φούντωνε μέσα του ἡ
ὀργή. Ὅταν μάλιστα ἔφτασε στὴν ἐξώπορτα, σχεδὸν
ἔβραζε ἀπὸ τὸν θυμό του. Μόλις ἀντίκρισε τὴ γυναίκα του,
ποὺ καθόταν ὡς συνήθως πλάι στὸ παράθυρο, ἀπασχολημένη μὲ ἕνα καταπράσινο ἐργόχειρο, ξύπνησε μέσα του καὶ
ἕνα μίσος, ποὺ τρόμαξε ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο. Μὰ τί θέλω
ἀπὸ δαύτη; ἀναρωτήθηκε. Ὡστόσο, μὴ μπορώντας νὰ δώσει ἀπάντηση, ἐξοργίστηκε ἀκόμα περισσότερο. Μπαίνοντας στὸ σπίτι, πέταξε τὰ γράμματα στὸ στρωμένο τραπέ-
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ζι καὶ ψέλλισε μὲ ψιθυριστὴ φωνὴ – ἦταν λὲς καὶ οὔρλιαζε
βουβά: «Ὁρίστε, πάρε νὰ διαβάσεις τί κακό μοῦ ἔχεις κάνει!» Ἡ γυναίκα ἄφησε στὴν ἄκρη τὸ πλεκτό. Μὲ ἐπιμελεῖς κινήσεις, σὰν νὰ ἦταν ἡ ἴδια ὑπάλληλος τοῦ κράτους,
ἔπιασε νὰ ἀνοίγει τὴ μία ἐπιστολὴ μετὰ τὴν ἄλλη. Ἐν τῷ
μεταξύ, ὁ ἐπιθεωρητὴς Ἄιμπενσυτς εἶχε καθίσει ὀργισμένος στὴν καρέκλα του, δίχως νὰ βγάλει τὸ καπέλο καὶ τὸ
παλτό του, ἕτοιμος θαρρεῖς νὰ ξαναφύγει. Μὰ ὅσο πιὸ σιωπηλὰ καὶ προσεκτικὰ διάβαζε ἡ γυναίκα του τόσο φούντωνε μέσα του ἡ ὀργή. παρατηροῦσε τὴν ἔκφραση στὸ
πρόσωπό της. τοῦ φάνηκε ὅτι εἶχε πάρει ὄψη σκληρή, πονεμένη καὶ συνάμα μοχθηρή. κάποιες στιγμὲς ἔμοιαζε μὲ
τὴ μητέρα της. Ὁ Ἄιμπενσυτς θυμόταν πολὺ καλὰ τὴν πεθερά του. Ζοῦσε στὸ Στέρνμπεργκ τῆς Μοραβίας. τὴν τελευταία φορὰ ποὺ τὴν εἶχε δεῖ, στὸν γάμο του, φοροῦσε ἕνα
σταχτὶ μεταξωτὸ φουστάνι· σὰν πανοπλία ἀγκάλιαζε τὸ
ξερακιανὸ μαραμένο κορμί της μέχρι τὸν λαιμό, λὲς καὶ
τὴν ἀπειλοῦσαν βέλη καὶ δόρατα. Μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια
της κρατοῦσε ἕνα φασαμαίν· ὅταν τὸ κατέβαζε, ἔμοιαζε μὲ
ἱππότη ποὺ βγάζει τὴν προσωπίδα τοῦ κράνους του. Μὰ
νά ποὺ καὶ ἡ γυναίκα του ἄφησε νὰ πέσει ἕνα ἀόρατο φασαμαίν, μιὰ ἀόρατη προσωπίδα. Ἀφοῦ διάβασε προσεκτικὰ ὅλα τὰ γράμματα, σηκώθηκε καὶ τοῦ εἶπε: «Δὲν
πιστεύω νὰ φοβᾶσαι; Ἢ μήπως φοβᾶσαι;»
Ὥστε δὲν τῆς καίγεται καρφὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ
μὲ ἀπειλοῦν, σκέφτηκε ὁ ἐπιθεωρητὴς καὶ ἀποκρίθηκε:
«Ὥστε δὲν σοῦ καίγεται καρφὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ μὲ
ἀπειλοῦν! γιατί μὲ ἀνάγκασες νὰ ἐγκαταλείψω τὸν στρατώνα; γιὰ ποιόν λόγο; γιατί;»
Ἐκείνη δὲν ἀπάντησε. πῆγε στὴν κουζίνα καὶ ἐπέστρεψε μὲ δύο γαβάθες γεμάτες ἀχνιστὴ σούπα. Βουτηγμένος
σὲ ἕνα σιωπηλὸ μίσος, ὁ ἐπιθεωρητὴς Ἄιμπενσυτς ἔφαγε
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τὸ συνηθισμένο του γεῦμα – σούπα μανέστρα, μὲ βοδινὸ
κρέας καὶ κνέντελ μὲ δαμάσκηνα.
Δίχως νὰ πεῖ κουβέντα, βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τράβηξε γραμμὴ γιὰ τὴν ὑπηρεσία, μὴ ξεχνώντας ὅμως νὰ
πάρει μαζί του τὰ ἀπειλητικὰ γράμματα.

Σ

7.
το ΣΒαΜπυ,

ἕνα χωριὸ ποὺ ὑπαγόταν στὴν περιφέρεια τοῦ Ζλότογκροντ, ὁ λάυμπους γιαντλόφκερ ἦταν πιὸ ἰσχυρὸς καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἐνωμοτάρχη τῆς Χωροφυλακῆς. ποιός ἦταν ὅμως ὁ λάυμπους γιαντλόφκερ;
κανεὶς δὲν γνώριζε ἀπὸ ποῦ κρατοῦσε ἡ σκούφια του. Ὁ
κόσμος ἔλεγε ὅτι εἶχε ἔρθει πρὶν ἀπὸ χρόνια ἀπὸ τὴν
Ὀδησσὸ καὶ ὅτι δὲν ἦταν αὐτὸ τὸ ἀληθινό του ὄνομα. Ἦταν ἰδιοκτήτης τοῦ συνοριακοῦ καπηλειοῦ ἀλλὰ κανεὶς δὲν
γνώριζε μὲ ποιόν τρόπο εἶχε περάσει στὰ χέρια του. Ὁ
προκάτοχός του, ἕνας γερο-Ἑβραῖος μὲ γκρίζα γενειάδα,
εἶχε φύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ μὲ μυστηριώδη τρόπο. οὐδέποτε
διαλευκάνθηκαν οἱ συνθῆκες ποὺ τὸν εἶχαν ὁδηγήσει στὸν
θάνατο. εἶχε βρεθεῖ ξεπαγιασμένος στὸ δάσος τῆς συνοριακῆς γραμμῆς, μισοφαγωμένος ἀπὸ τοὺς λύκους. κανένας, οὔτε κὰν ὁ γερο-ὑπηρέτης Ὀνούφριος, δὲν ἤξερε τί
δουλειὰ εἶχε ὁ γερο-Ἑβραῖος νὰ διασχίσει τὸ δάσος μὲς
στὴν παγωνιά. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μιᾶς καὶ ὁ ἴδιος δὲν
εἶχε παιδιά, μοναδικὸς κληρονόμος του ἦταν ὁ ἀνιψιός του,
ὁ λάυμπους γιαντλόφκερ.
οἱ φῆμες ἤθελαν τὸν γιαντλόφκερ νὰ ἔχει διαφύγει
ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ ἐπειδὴ σκότωσε κάποιον χτυπώντας τὸν
κατακέφαλα μὲ ἕναν βαρὺ κῶνο ζάχαρης. παρεμπιπτόντως, μᾶλλον δὲν ἦταν φῆμες, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια. Ὁ λάυμπους γιαντλόφκερ δὲν παρέλειπε νὰ ἀφηγεῖται ὁ ἴδιος τὴν
ἱστορία σὲ ὅποιον εἶχε ὄρεξη νὰ τὴν ἀκούσει. Ὅπως ἔλεγε,
ἦταν κάποτε λιμενεργάτης καὶ εἶχε κάνει ἕναν ἐχθρὸ ἀνά41

