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Είχα φάει δέκα µέρες φυλακή, επειδή, λέει, δεν εί-

χα καθαρίσει καλά την ξιφολόγχη µου. Είχε σηµάδια

από σκουριά. Οι Τούρκοι όµως δε σκάγανε για τέ-

τοια. Γιατί όταν ορµήξαµε να καθαρίσουµε εκείνο το

χαράκωµα στο Σαραντάπορο, η ξιφολόγχη που µου

κάρφωσε ο Τούρκος ήταν τόσο σκουριασµένη που

έσπασε µέσα στον ώµο µου. Ο γιατρός µετά µου εί-

πε πως είχα αργήσει να κοιτάξω την πληγή και,

παρ’ όλο που είχα βγάλει τη λάµα, το τραύµα είχε

µολυνθεί και ήµουν σοβαρά. Αλλά, στο χαµό που γι-

νόταν τότε, ήµουν τυχερός που είχα βρει και γιατρό.

Είχα πυρετούς κι όλα τα κρέατα πάνω µου τρέµα-

νε κι η ράχη µου έσπαγε προς τα πίσω από µόνη

της. Μα το χειρότερο ήταν που τα τσαούλια µου
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χτυπάγανε και κλειδώνανε, κι όσο κι αν προσπαθού-

σα, δεν µπορούσα να τα ανοίξω παρά µόνο µε τα χέ-

ρια µου. Ήµουνα, λέει, σοβαρά και έπρεπε να καθα-

ρίσουνε πάλι την πληγή, γιατί τα φάρµακα από µόνα

τους δε θα κάνανε δουλειά. Με βάλανε κάτω και ζω-

ντανό µου κόψανε τον µισό ώµο. Κι ύστερα πάλι πά-

λευα µε τον πόνο και τον πυρετό, γιατί είχε έρθει κι

άλλη παρτίδα µε τραυµατίες κι εµένα µε ξεχάσανε.

Ένα παλικάρι µονάχα, καινούργιος απ’ το Ναύπλιο,

ερχόταν δυο φορές τη µέρα και µε κοιτούσε και µου

άλλαζε τα φασκιά στην πληγή και µου ’δινε πότε

πότε και κάτι χάπια, για τον πυρετό, έλεγε. Έτσι

τράβηξα πολύ. Ούτε που θυµάµαι πόσο.

Ο πόλεµος είχε τελειώσει κι όλοι από τη σειρά

µου είχανε φύγει, άλλοι για τα χωριά τους, άλλοι για

τον τάφο. Όταν πια σηκώθηκα και µπορούσα να

πάρω τα πόδια µου, ήµουνα µονάχος και µε το ’να

χέρι σακατεµένο για πάντα. Ίσα που µπορούσα να

το ’χω να κρέµεται στο πλάι, γι’ αυτό και το βόλευα

πάντα στην τσέπη του σακακιού, γιατί, όταν κρεµιό-

ταν, µε πονούσε.

Το ’κοψα για πίσω µε τα πόδια. Είχε ανοίξει ο

καιρός και δε µ’ ένοιαζε και πολύ. Τα µέρη τα ’ξερα,

και τόσο καιρό στο νοσοκοµείο είχε πλακωθεί η

καρδιά µου. Ήθελα αέρα. ∆εν ήµουνα εγώ συνηθι-
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σµένος στην κλεισούρα. Μέχρι που ’φυγα για τον

πόλεµο, όλη µέρα ήµουνα στα λαγκάδια µε τα ζω-

ντανά κι έπειτα µε τους Ευζώνους, όλο έξω στο βου-

νό. Στο χωριό έφτασα ένα βράδυ αργά. Είχα µέρες

πολλές στο δρόµο κι είχαν αγριέψει όλα πάνω µου,

µαλλιά, γένια. Κοίταξα από τη χαραµάδα και µονά-

χα ένα καντήλι έφεγγε στο σπίτι µπροστά από τις

εικόνες. Χτύπησα την πόρτα δυνατά, να τους ξυπνή-

σω, γιατί είχανε µανταλωµένα και δεν µπόρεσα να

ανοίξω. Άκουσα από µέσα το σούρσιµο της µάνας κι

ύστερα το σύρτη, και βγήκε στην πόρτα µε τη νυχτι-

κιά, τα µαλλιά λυµένα. Με κοίταξε σαν να µη µε

γνώριζε.

– Ρε µάνα, ο Τακούλας είµαι.

Έγειρε το κεφάλι στο πλάι, γιατί δε µε πίστεψε.

– Ο Τακούλας, µόη. Ο γιος σου ο µικρός.

Σήκωσε τα χέρια ψηλά και τα χτύπησε στα γό-

νατα:

– Παιδάκι µ’.

Μ’ αγκάλιασε και µε πασπάτεψε στο πρόσωπο,

να δει αν ήµουν εγώ κάτω από τα γένια. Κι έστεκε

έτσι κάµποση ώρα µπροστά στην πόρτα να µ’ ακου-

µπάει, για να το πιστέψει. Έπειτα άναψε τη λάµπα

κι έστρωσε µια πετσέτα στο τραπέζι και µου ’βγαλε

να φάω. Κι έβγαλε και το ψωµί το φρέσκο κι απ’ το
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κρασί που φύλαγε για τους ξένους, κι όση ώρα έτρω-

γα έστεκε στο σκαµνί µε τα χέρια πλεγµένα στην πο-

διά και µοναχά µε κοιτούσε. Είδε που το δεξί το ’χα

κουλό, αλλά δε µου ’πε τίποτα. Όταν τελείωσα, µά-

ζεψε και µου ’πε να πάω να ξαπλώσω και θα τα λέ-

γαµε το πρωί. Ξάπλωσα κι άφησα την πόρτα ανοι-

χτή. Όταν νόµισε ότι µε πήρε ο ύπνος, βγήκε πάλι

από το δωµάτιο και πήγε µπροστά στα εικονίσµατα,

κι όλη νύχτα µουρµούριζε γονατιστή και σταυροκο-

πιόταν. Εγώ κοιµήθηκα καλά και χορτάτος.

Το πρωί µου ’ψησε καφέ, που ’χα να πιω απ’ την

κηδεία του πατέρα µου, και όση ώρα έπινα µε κοι-

τούσε και περίµενε να της µιλήσω. Της είπα, και

µου ’πε κι εκείνη πως όταν γύρισαν οι άλλοι κι εγώ

δεν ήµουν µαζί τους µε λογάριασε για πεθαµένο. Ο

Μηνάς του µπατσι-Γιάννη τής είπε να µη στεναχω-

ριέται και πως είχα ξεµείνει πιο πίσω και θα ’ρχό-

µουνα, αλλά δεν τον είχε πιστέψει. Και πως το κα-

ντήλι στα εικονίσµατα το είχε ανάψει για µένα. Της

είπα να µη στεναχωριέται άλλο, γιατί τώρα ήµουν

εδώ, και τότε έµπηξε τα κλάµατα. Έτσι όπως όταν

είχε πεθάνει ο Χρήστος, ο αδερφός µου.

Περάσανε κάνα δυο µέρες κι η µάνα µου δεν έφυ-

γε από το σπίτι καθόλου. Πέρασε όλο το σόι και µε

καλωσόρισε, κι η αδερφή του πατέρα µου µου ’φερε
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πεσκέσι δυο λουκούµια. Η γριά η Σιδερέσαινα µου

’πε πως θα µου ’βρισκε και νύφη τώρα που ’χα γυρί-

σει να κάνω σπίτι δικό µου. Αλλά, παρ’ όλο που όλοι

χαιρόντουσαν που ήµουν πίσω, τους είδα πώς κοι-

τούσανε το χέρι µου το κουλό. Γιατί ήµουνα είκοσι

δυο το πολύ, κι έτσι που ’µουνα σακατεµένος δε θα

µ’ έπαιρνε καµία, γιατί και βιος δεν είχα πολύ.

Σαν τελειώσανε τα σούρτα φέρτα µε τους µουσα-

φιραίους, είπα στη µάνα µου ότι θα πήγαινα να δω

τα ζωντανά, γιατί δυο µέρες τώρα κι εκείνη τα είχε

παρατηµένα. Μου ’πε πως όσο έλειπα τα ’χανε κλέ-

ψει όλα, µάλλον ο Γιώργος του κουτσού, κι ήταν και-

ρός τώρα που τα βόλευε µόνο µε το περιβόλι και ό,τι

της έφερνε ο µπατσι-Γιάννης πού και πού. Της είπα

πως θα πήγαινα να του ζητήσω το λόγο και να τα

πάρω πίσω, γιατί τα δικά µας τα ζώα τα ήξερα, και

πως αν µου ’κανε κόνξες, θα τον σκότωνα τον πού-

στη. Πήρα µαζί και το όπλο και πήγα στην Πανα-

γία, που ’χε το µαντρί.

Τον βρήκα κάτω από τη συκιά που ’χε εκεί κοντά,

να καπνίζουνε µε τον αδερφό του. ∆εν του µίλησα,

µονάχα µπήκα στη στάνη και ξεχώρισα τα δικά µου.

Όσο που να τα βγάλω όµως έξω, ζύγωσε και µε ρώ-

τησε τι έκανα. Του ’πα να κάτσει πίσω, που δεν ντρε-

πότανε να κλέβει από χήρα γυναίκα, αλλά, πριν ση-
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κώσω το όπλο, ζύγωσε ο αδερφός του και µ’ ένα

γκέλµπερ µε χτύπησε στο χέρι το κουλό κι έχασα το

φως µου.

Με βρήκε ο µπατσι-Xρήστος, ο πρωτοξάδερφος

της µάνας µου, µισοπεθαµένο από το ξύλο, και µ’

έφερε σπίτι πάνω στο µουλάρι. Και µέρες πολλές η

µάνα µου έκλαιγε δίπλα στο στρώµα. Ήταν κι η Σι-

δερέσαινα κάθε µέρα σπίτι και µου ’δινε µαντζούνια

και γιατροσόφια. Κι όταν όλοι φεύγανε από δίπλα κι

η µάνα µου κοιµότανε, έκλαιγα κι εγώ. Γιατί ήµουν

άντρας µισός κι ούτε το σπίτι µου δεν µπορούσα να

κρατήσω. Άµα ήταν ο Χρήστος, έλεγα. Άµα ήταν ο

Χρήστος εδώ, θα τους ξεκοίλιαζα τους πούστηδες

σαν τ’ αρνιά. Ήµουνα όµως µόνος κι όλοι οι δικοί

µου ήταν στον τάφο.

Έγιανα, αλλά από την ντροπή δεν έβγαινα από

το σπίτι. Μόνο στο κτήµα πήγαινα και στις ελιές. Κι

η µάνα µου όλο µαράζωνε που µε ’βλεπε έτσι, χτι-

κιασµένο κι ανίκανο.

Και δεν πέρασε χρόνος και πέθανε κι εκείνη από

τη στεναχώρια της που ήµουν έτσι κακόµοιρος και

πάλευα και δεν µπορούσα να κάνω τίποτα. Από τη

στεναχώρια µου δεν µπόρεσα να κλάψω στην κηδεία.

Είχε, ευτυχώς, τις αδερφάδες της και τη θάψανε

όπως έπρεπε. Ούτε το µνήµα της δεν µπόρεσα να
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σκάψω. ∆υο µέτρα γης, εγώ που κάποτε γονάτιζα τα

µοσχάρια στο χώµα.

Κι όλο σκεφτόµουνα τι να κάνω. Γιατί τη µάνα

µου την είχαν στείλει στο χώµα οι γιοι του κουτσού,

κι εγώ ήµουνα µοναχός και σακάτης και δεν µπορού-

σα ούτε τις ελιές να τινάξω.

Πήγα µια µέρα στη Σιδερέσαινα για να πάρω µια

αλοιφή για το χέρι, γιατί πάλι άλλαζε ο καιρός και

µε πονούσε. Και µε κάθισε για ένα ποτήρι κρασί και

τα είπαµε. Της είπα τότε πως ήθελα να ’χα το Χρή-

στο µια µέρα µονάχα, να πάµε να πάρω πίσω αυτά

που ’ταν δικά µας. Και πως όλοι µε είχανε παρατη-

µένο. Κι ο Θεός ακόµα.

Ώρα πολλή µε άκουγε και δεν έλεγε κουβέντα.

Μόνο µε άκουγε. Κι όταν µε πήρανε τα κλάµατα, µου

’πε πως ήµουν παλικάρι και πως δεν έπρεπε να

κλαίω. Μου ’πε πως είχε ακούσει από τη µάνα της,

που της έµαθε για τα µάγια και τα µαντζούνια, πως

στο χώµα το δικό µας οι πεθαµένοι κοιµούνται µονά-

χα και πως δεν είναι πεθαµένοι. Γι’ αυτό και καρφώ-

νουν το µαυροµάνικο πάνω από τον τάφο και τους

θάβουν µπρούµυτα, για να µην µπορούν να σηκω-

θούν. Κι άµα κάνουν να σπρώξουν µε την πλάτη, να

τους καρφωθεί η λάµα και να ξαναγείρουν. Άµα ήθε-

λα να σηκώσω το Χρήστο, µου ’πε, ήξερε τον τρόπο,
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αλλά ήταν αµαρτία, γιατί ήταν διαβασµένος, κι άµα

κάποιον τον διαβάζει ο παπάς, δεν κάνει να τον βγά-

ζεις από το χώµα. Αλλά ήταν αµαρτία, µου ’πε, κι αυ-

τό που περνούσα εγώ, και το κρίµα το ’παιρνε εκείνη,

γιατί είχε κάνει κι άλλα, κι ένα ακόµα δε µετρούσε.

Την αγαπούσε ο Θεός και κάθε φορά τη συχώραγε.

Μου τα ’πε όλα σιγά, έτσι όπως πρέπει να µαθαίνεις

και τα λόγια για το βασκάνεµα. Μου ’πε µονάχα να

µην αγκαλιάσω το Χρήστο άµα θα σηκωθεί, µήτε να

τον φιλήσω, γιατί θα θυµηθεί πώς είναι να ’σαι µε

τους ζωντανούς και δε θα θέλει µετά να γυρίσει στον

τάφο. Κι επειδή είναι διαβασµένος µε το ξόδι, δεν

έκανε να περπατάει µε τους ζωντανούς, παρά να κά-

νει ό,τι είναι να κάνει και να γυρίσει πάλι πίσω.

Το ίδιο βράδυ, όταν σκοτείνιασε, πήρα το φτυάρι

και πήγα στο νεκροταφείο. Μούσκεψα το χώµα µε

νερό από τη βρύση του Καλόγερου, εκεί που πίνουνε

οι νεράιδες, έτσι όπως µου ’πε η Σιδερέσαινα. Είπα

τα λόγια, έβγαλα το µαυροµάνικο από το χώµα κι

έσκαβα µέχρι αργά. Όταν άνοιξα το φέρετρο, βρήκα

το Χρήστο µπρούµυτα, µε τα χέρια δεµένα στην πλά-

τη. Του τα ’λυσα, τον γύρισα ανάσκελα και του ’στα-

ξα στο στόµα νερό και λάδι από το καντήλι του.

– Σήκω, ρε αδερφέ. Σήκω γιατί µας έχουνε κάνει

κακό.
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Ήταν το αυτί του γεµάτο στα χώµατα, όµως µε

άκουσε και άνοιξε τα µάτια – θολά σαν τσιµπλια-

σµένα. Με κοίταξε.

– Τι είναι, ρε Τάκη, και µε σηκώνεις; Είναι αµαρ-

τία που µε ξυπνάς.

– Είναι αµαρτία, Χρήστο, αλλά περισσότερο αµαρ-

τία είναι που µε έχετε αφήσει όλοι σας µοναχό κι εί-

µαι σακάτης και θέλουνε να µε στείλουνε και µένα

στον τάφο.

Του τα ’πα όλα. Κι όπως ήταν ατίναχτος από τα

χώµατα, σηκώθηκε και µου ’πε να πάµε στο σπίτι να

πιει και να φάει. Πήγαµε και κάναµε τον κύκλο, µη

µας δει κανένας. Του ’βγαλα ελιές και τυρί, αλλά

έφαγε µόνο το ψωµί και το κρασί. Έτσι, βρώµικος

από το χώµα, χωρίς να πει κουβέντα. Όταν αποφάι-

σε, µου ’πε να του δώσω ένα τσιγάρο. Το ρούφηξε

αργά κι έπειτα µου ’πε:

– Πάµε, Τάκη.

Εγώ πήρα το όπλο κι εκείνος το σίδερο από το

τζάκι. ∆εν περπατήσαµε πολύ και, µ’ όλο το σκοτά-

δι, δεν παραπάτησε πουθενά. Κάθε του βήµα ήταν

σίγουρο, σαν του σκυλιού τη νύχτα. Φτάσαµε στο

σπίτι και πήδησε σαν ίσκιος πάνω από την αυλό-

πορτα και µου άνοιξε από µέσα το σύρτη:

– Έλα.
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Κι έπειτα γλίστρησε κάτω από τη χαραµάδα της

εξώπορτας και πάλι µου άνοιξε από µέσα:

– Έλα.

Τους βρήκαµε στα κρεβάτια τους να κοιµούνται.

Και δίπλα οι γυναίκες τους και τα µωρά. ∆εν αφήσα-

µε κανέναν ζωντανό. ∆εν άφησε κανέναν ζωντανό.

Τους έσκισε τους λαιµούς στον ύπνο κι ύστερα τους

έσπασε τα κόκαλα και ρούφηξε το µεδούλι. Κατάλα-

βα πως ο αδερφός µου είχε ξεχάσει τους ζωντανούς

και µαζί µ’ αυτούς και να λυπάται. Όταν τελείωσε,

γύρισε και µου ’πε:

– Είδες, ρε, γιατί δεν έπρεπε να µε σηκώσεις; Τώ-

ρα που µ’ είδες, θα µε σιχαθείς και θα µε ξεχάσεις

ότι µε έχεις αδερφό, και ούτε τον τάφο µου δε θα

’ρχεσαι να φροντίζεις.

Βούρκωσα. Όχι γιατί είχε δίκιο. Βούρκωσα γιατί

εγώ ακόµα και τότε τον αγάπαγα όπως πριν. Μ’ είχε

αλαφρώσει και µου ’χε σταθεί. Μου ’χε σταθεί έτσι

όπως στέκεται ο αδερφός. ∆ε µε είχε ξεχάσει.

– Όχι, ρε Χρήστο. Είσαι αδερφός µου, ρε. Τώρα

που σε χρειάστηκα, πιο πολύ από ποτέ.

Και τον αγκάλιασα και τον φίλησα στο πρόσωπο,

έτσι που τα χώµατα στα µάγουλά του γίνανε λά-

σπες. Μ’ έσπρωξε πίσω και µε τράνταξε από τους

ώµους:
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– Τι έκανες, ρε Τάκη; Τώρα θα θυµάµαι, ρε. Τώ-

ρα θα θυµάµαι και δε θα γυρνάω να ’µαι µόνος µου

στον τάφο.

Τον κοίταξα και τον αγκάλιασα πάλι. Ούτε κι εγώ

ήθελα να ’µαι µόνος µου πια.

Πήρα πίσω τα πρόβατα, και τα δικά µου και των

αδερφών. Κι έφτιαξα και µαντρί καινούργιο, κι όλοι

θαυµάσανε που ο σακάτης ήταν προκοµµένος. Και

µου κάνανε και προξενιά, γιατί όλες τις δουλειές τις

κατάφερνα, παρ’ όλο που ήµουν κουλός. Και κανέ-

ναν δεν παραξένεψε που όλα τα ’φτιαχνα τα βράδια,

γιατί τους είχα πει πως ο ήλιος µου χαλνάει το χέρι,

κι όλοι το ’χανε πιστέψει. Μόνο η Σιδερέσαινα, κά-

θε απόγιοµα που κίναγα για τις δουλειές, κουνούσε

το κεφάλι και µου ’λεγε πως είναι αµαρτία να τρώω

µε τους πεθαµένους.
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