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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

Η ΛΑΣΠΗ τον προστάτεψε όταν χτύπησε στο έδαφος 
και έμεινε μπρούμυτα εκεί που είχε πέσει, με την ελπί-
δα ότι δεν τον είχαν δει στο θαμπό φως του δειλινού 
και στη ζεστή δυνατή βροχή. Το πολυβόλο που είχε σκο-
τώσει τον οδηγό του και είχε τραυματίσει τον ίδιο είχε 
πάψει, αλλά η μάχη συνεχιζόταν πιο πέρα, εκεί όπου η 
υπόλοιπη φάλαγγα είχε σταματήσει απότομα. Άκουσε 
το πυροβόλο του Πανάρ να ανταποδίδει τα πυρά απε-
γνωσμένα – μετά μια έκρηξη το έκανε να σιγήσει. Η 
ανταλλαγή πυροβολισμών συνεχιζόταν, εκείνος όμως 
σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει, περιμένοντας το πολυ-
βόλο να ξανανοίξει πυρ, μα ο χειριστής του είχε πιθα-
νόν στρέψει την προσοχή του στην υπόλοιπη φάλαγγα.

Βάδισε με δυσκολία στη λάσπη με κατεύθυνση τα 
δέντρα όπου το χώμα ήταν στεγνό και συνέχισε να προ-
χωράει μέσα στο δάσος, μακριά απ’ τη μάχη. Ο πόνος 
στο μπράτσο τρύπωσε βαθύτερα στη σάρκα του κι ένιω-
σε ένα δυνατό κάψιμο. Δεν είχε ιδέα ποια κατεύθυνση 
έπρεπε να ακολουθήσει· η μοναδική του σκέψη ήταν να 
φύγει όσο μακρύτερα μπορούσε απ’ την ενέδρα. Ο ήλιος 
δεν είχε δύσει ακόμα, αλλά το πυκνό φύλλωμα των δέ-
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μα ήταν στεγνό, να περιμένει να ξημερώσει. Σε λίγο 
έπαψε να δίνει σημασία στους θορύβους του δάσους και 
αποκοιμήθηκε κοιτάζοντας τη βροχή. Μέσα στον ύπνο 
του άκουσε μια νεαρή γυναίκα να γελάει κάπου στο δά-
σος. Η φωνή της ακουγόταν πολύ κοντά, μα δεν μπο-
ρούσε να τη βρει – όταν έφτανε στο σημείο όπου νόμι-
ζε ότι βρισκόταν, η φωνή της φαινόταν να έρχεται από 
αλλού. «Ποιος είναι, ποιος είναι;» φώναξε, μα δεν πή-
ρε απάντηση, άκουγε μόνο το γέλιο. Και η βροχή συνέ-
χισε να πέφτει δυνατά…

Όταν άνοιξε τα μάτια, είχε ξημερώσει για τα καλά, 
είχε παρακοιμηθεί. Ανασηκώθηκε, και ενώ κοίταζε τον 
ήλιο που έλαμπε μέσα απ’ τα κλαδιά των δέντρων, κά-
τι κινήθηκε μέσα στο ψηλό χορτάρι, κάπου είκοσι μέ-
τρα πιο πέρα. Ένα κίτρινο δέρμα με βούλες φάνηκε για 
μια στιγμή και χάθηκε και πάλι. Κατάλαβε τι ήταν, αν 
και δεν είχε δει ποτέ ιαγουάρο. Προσπάθησε να σκε-
φτεί πώς να αμυνθεί· είχε χάσει το πιστόλι όταν είχε 
πηδήξει απ’ το τζιπ. Δεν υπήρχαν πέτρες εκεί κοντά, 
μόνο μερικά κλαδιά που δε θα τον προστάτευαν από 
έναν ιαγουάρο. Ένιωσε απελπισία – να έχει γλιτώσει 
απ’ την ενέδρα για να τον σκοτώσει ένα ζώο. Πέρασαν 
λίγα δευτερόλεπτα ενώ περίμενε ζαρωμένος, με την 
πλάτη στον κορμό του δέντρου. Ο ιαγουάρος φάνηκε 
και πάλι μέσα απ’ τα χορτάρια. Η καρδιά του άνδρα 
χτυπούσε δυνατά, ενώ τα μάτια του έμειναν καρφωμέ-
να στο ζώο με τρόμο. Εκείνο δεν τον πλησίασε. Απομα-
κρύνθηκε νωχελικά και χώθηκε στο δάσος. Ο άνδρας 
έμεινε για λίγο ακίνητος εκεί που βρισκόταν· ο ιαγου-

ντρων έκοβε το φως και ο δρόμος του ήταν σκοτεινός, 
με αποτέλεσμα να σκοντάφτει και να πέφτει ξανά και 
ξανά. Μερικές φορές έπεφτε πάνω στο πληγωμένο του 
μπράτσο και ούρλιαζε, βυθίζοντας το πρόσωπο στο χώ-
μα για να πνίξει τις κραυγές του. Όταν τελικά σταμά-
τησε να πάρει ανάσα, άκουσε ότι οι πυροβολισμοί είχαν 
πάψει· τώρα θα έρχονταν να τον πιάσουν. Έτρεμε. Η 
βροχή συνέχισε να πέφτει δυνατά και το πουκάμισό του 
ήταν μουσκεμένο και γεμάτο λάσπες. Δεν το έβγαλε. 
Ήταν η μόνη του προστασία απ’ τους αγκαθωτούς θά-
μνους και τα κουνούπια. Συνέχισε να βαδίζει, προσπα-
θώντας να μη σκέφτεται πόσο σοβαρό ήταν το τραύμα 
του· είχε την ψευδαίσθηση ότι πονούσε λιγότερο έτσι.

Η σιωπή τον ακολουθούσε. Όποτε σταματούσε και 
αφουγκραζόταν, άκουγε μόνο τον θόρυβο της βροχής· 
δεν τον κυνηγούσαν. Συνέχισε να βαδίζει, με το φεγγά-
ρι τώρα να λάμπει αμυδρά ανάμεσα απ’ τα δέντρα και 
να φωτίζει λίγο τον δρόμο του μέσα στο δάσος. Τελικά 
σταμάτησε μόλις έφτασε σ’ ένα ρυάκι. Σκέφτηκε: σώ-
θηκα – μα ένας οξύς πόνος στο πληγωμένο μπράτσο του 
τον έκανε να χάσει τη σιγουριά του. Έβγαλε το πουκά-
μισο και το έστυψε. Το τραύμα συνέχιζε να αιμορραγεί 
κι έβγαλε τη ζώνη και την έδεσε γύρω απ’ το μπράτσο 
του. Είχε ακόμα τις ταμπλέτες που έπαιρνε για το υψό-
μετρο και κατάπιε δύο, αλλά δεν τον ανακούφισαν κα-
θόλου απ’ τον πόνο, ούτε τη δύσπνοια απ’ την οποία 
υπέφερε από τότε που είχε έρθει στα βουνά. Δεν μπο-
ρούσε να συνεχίσει άλλο, είχε σκοτεινιάσει τώρα και 
έκατσε κάτω από ένα ψηλό μαονόδεντρο, όπου το χώ-
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ντας ένα μουλάρι. Δεν έδειχνε απειλητικός, απλά περί-
εργος και είχε ανοιχτόχρωμο δέρμα, ήταν ξένος. Ο υπο-
λοχαγός βγήκε απ’ το νερό. «Ζεις εδώ κοντά;» ρώτησε 
δίχως να το πιστεύει· το μουλάρι ήταν φορτωμένο και 
βουτηγμένο στις λάσπες· ο ξένος είχε κάνει μακρύ τα-
ξίδι. «Θέλω να πάω στην πόλη».

«Πόλη; Σε ποια πόλη;» είπε ο ξένος. Τα βότσαλα 
έτριξαν κάτω απ’ τις μπότες του, καθώς κατηφόρισε 
προς την κοίτη του ποταμού. Φορούσε αδιάβροχο μπου-
φάν και παλιό τζιν παντελόνι. Ήταν πράγματι ξένος, μα 
δεν έδινε την εντύπωση τουρίστα.

«Στην πλησιέστερη πόλη» είπε ο υπολοχαγός.
«Δεν υπάρχουν πόλεις εδώ» είπε ο άνδρας. «Έχει ένα 

ινδιάνικο χωριό δυο μέρες δρόμο με τα πόδια κι έναν κα-
ταυλισμό καταπατητών λίγο πιο κοντά. Τι σου συνέβη;»

Κάτι ανάμεσα στους σάκους του μουλαριού άστρα-
ψε στον ήλιο: η λάμα μιας μαχαίρας. «Έχει κανένα δρό-
μο;» ρώτησε ο υπολοχαγός. «Θα σταματήσω κανένα 
αυτοκίνητο».

«Α, πολύ μακριά, πολύ μακριά» είπε ο άνδρας και 
χάιδεψε το μουλάρι. «Από πού έρχεσαι;»

«Απ’ την πόλη. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Αν με πας 
εκεί…»

«Μα, δεν μπορώ να σε πάω εκεί» είπε ο άνδρας χά-
νοντας την υπομονή του. «Πού είναι η μονάδα σου;»

«Θέλω να περάσω απέναντι».
«Το ποτάμι; Γιατί; Δε θα τα καταφέρεις. Το ρεύμα 

είναι πολύ δυνατό».
«Είναι ευκολότερο να περάσω από κάπου αλλού;»

άρος μπορεί να ήταν ακόμα εκεί κοντά, και δεν ήθελε 
να κάνει κάτι που θα αγρίευε το ζώο. Όταν τελικά συ-
νέχισε την πορεία του, πήρε την αντίθετη κατεύθυνση 
από εκείνη που είχε πάρει ο ιαγουάρος. Δεν μπορούσε 
να καταλάβει πού βρισκόταν, αλλά ακόμα και αν είχε 
πυξίδα θα του ήταν άχρηστη, αφού δεν είχε ιδέα ποιο 
δρόμο έπρεπε να πάρει.

Δεν έβρεχε εκείνο το πρωί και είχε την εντύπωση πως 
κάλυψε μεγάλη απόσταση. Το μπράτσο του είχε μουδιά- 
σει όση ώρα κοιμόταν το προηγούμενο βράδυ. Πονούσε 
ακόμα, αλλά ο πόνος της προηγούμενης ημέρας είχε μει-
ωθεί αρκετά ώστε να νιώθει λίγη αισιοδοξία. Το μεση-
μέρι, με τον ήλιο να καίει, έφτασε σ’ ένα ποτάμι, σ’ ένα 
σημείο όπου το νερό έμοιαζε ρηχό. Το ρεύμα ήταν δυ-
νατό, αλλά του φάνηκε ότι το δάσος ήταν λιγότερο πυ-
κνό στην απέναντι όχθη και αποφάσισε να το διασχίσει. 
Όταν έβγαλε τις αρβύλες, νόμισε πως άκουσε κάτι απ’ 
την κατεύθυνση των δέντρων. Φαντάστηκε πως ήταν 
πάλι ο ιαγουάρος και ξαναφόρεσε τις αρβύλες βιαστι-
κά, πήρε ένα βαρύ ξύλο και οπισθοχώρησε προς το νε-
ρό, σαν προϊστορικός άνθρωπος έτοιμος να αμυνθεί· η 
ανθρώπινη φύση μπορούσε να επιστρέψει αστραπιαία 
στην πρωτόγονη κατάστασή της. Ο φόβος που είχε νιώ-
σει νωρίτερα τον συνεπήρε ξανά, μαζί με αγανάκτηση, 
λες και το ζώο έπαιζε ένα δόλιο παιχνίδι μαζί του. Το 
αίμα τού ανέβηκε στο κεφάλι και βύθισε τα πόδια στη 
λασπωμένη κοίτη του ποταμού, αποφασισμένος να μην 
κάνει βήμα πίσω.

Ένας άνδρας βγήκε απ’ το δάσος ατάραχος, τραβώ-
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τρόπο κάποιου που είναι συνηθισμένος να παρατηρεί 
τους άλλους, σαν να πρόκειται να τους κρίνει· ένας δά-
σκαλος ίσως.

«Θα μου έκανες μεγάλη χάρη αν με πήγαινες στην 
πόλη» είπε ο υπολοχαγός. «Είμαι αξιωματικός».

O άλλος κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Πρέπει να 
κάνω τον γύρο των χωριών κι έχω ήδη καθυστερήσει. 
Είναι δύσκολο να ταξιδεύει κανείς με αυτές τις καται-
γίδες. Στο χωριό θα βρεις κάποιον να σε πάει στην πό-
λη. Θα ζητήσω απ’ τους Ινδιάνους να σε βοηθήσουν».

«Έχει τηλέφωνο εκεί;»
«Τηλέφωνο; Στο χωριό;» Ο άνδρας κοίταξε τον υπο-

λοχαγό περιπαικτικά. «Όχι, δεν έχει τηλέφωνα πουθε-
νά εδώ». Ύστερα η έκφρασή του άλλαξε· μόλις είχε προ-
σέξει την κηλίδα του αίματος. «Είσαι πληγωμένος;» 
ρώτησε.

Ο υπολοχαγός κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
«Έπεσες και χτύπησες;»
«Όχι, σφαίρα».
«Ενέδρα; Πότε έγινε; Πού;» είπε ο άνδρας με ανη-

συχία στη φωνή.
Ο υπολοχαγός έκανε μια αόριστη χειρονομία προς 

την κατεύθυνση απ’ όπου είχε έρθει. Φάνηκε σαν να 
αδιαφορούσε, σαν να έκανε επίδειξη γενναιότητας, λες 
κι η ενέδρα να ήταν κάτι συνηθισμένο γι’ αυτόν – ή, 
απλά, δεν είχε ιδέα πού είχε συμβεί. 

«Είναι σοβαρό τραύμα; Άσε με να δω. Τι είναι αυτό 
κάτω απ’ το πουκάμισο;» είπε ο ξένος.

«Για να σταματήσει το αίμα».

«Όχι. Πουθενά εδώ κοντά».
Ο υπολοχαγός έδειξε το μουλάρι. «Αν με βοηθούσες 

να πάω απέναντι… πάνω στο ζώο;»
«Δεν μπορεί να μας σηκώσει και τους δύο. Γιατί θες 

να πας απέναντι; Το δάσος τραβάει εκατοντάδες χιλιό-
μετρα και στην άλλη πλευρά. Είσαι λιποτάκτης;»

«Τι; Όχι, όχι». Ο υπολοχαγός κοίταξε το ποτάμι. Το 
μπράτσο του είχε ξαναρχίσει να πονάει άσχημα. Ένα 
δέντρο πέρασε παρασυρμένο απ’ το ρεύμα και στην 
απέναντι όχθη καθόταν ένα μεγάλο πουλί και χτυπού-
σε τα φτερά του. «Πρέπει να πάω» είπε ο υπολοχαγός.

«Μην ανησυχείς» απάντησε ο άλλος. «Δε θα σε κα-
ταδώσω. Δεν έχει σημασία για μένα ό,τι και να ’σαι. 
Πεινάς;» Τράβηξε το μουλάρι πιο κοντά και έβγαλε λί-
γο φαγητό. Ο υπολοχαγός περίμενε με αξιοπρέπεια να 
πάρει κάτι να φάει. Ο ξένος τού έδωσε μερικές τηγανί-
τες και τις έφαγε όρθιος.

«Σε ακολουθώ για κάμποση ώρα» είπε ο άγνωστος. 
«Στην αρχή νόμισα πως είχες περάσει απ’ τα σύνορα. 
Υπέθεσα πως ήσουν λαθρέμπορος ή μετανάστης. Συνα-
ντάω κανέναν πότε πότε».

Ο υπολοχαγός τελείωσε το φαγητό του. «Αν μου έλε-
γες προς τα πού να πάω» είπε. «Θα ξέρεις τον δρόμο».

«Για το χωριό των Ινδιάνων; Θα σε πάω εγώ».
«Όχι. Για την κοντινότερη πόλη».
«Δε θα τα καταφέρεις μόνος σου». Ο άνδρας έψαξε 

τους σάκους του μουλαριού και του έδωσε ένα παγού-
ρι. «Έχασες τους συντρόφους σου, ε;» είπε αδιάφορα. 
«Πότε έγινε; Το ξέρεις πως έκανες κύκλους;» Είχε τον 
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το φερμουάρ του μπουφάν του και το κολάρο του κλη-
ρικού στο φτηνό καρό πουκάμισο του έδωσε ένα ξαφ-
νικό κύρος. «Δε γίνεται να τριγυρίζω στο δάσος με τα 
ράσα» είπε. «Με λένε Τόμας».

«Είσαι ξένος;»
«Άγγλος. Σπούδασα για λίγο στη Μαδρίτη».
«Τι κάνεις εδώ πέρα;»
«Εδώ είναι η ενορία μου. Όλο το δάσος».
«Δεν είναι πολύ μεγάλο για έναν μόνο παπά;»
«Στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρή ενορία από 

πλευράς ατόμων, λίγα ινδιάνικα χωριά. Αλλά επειδή εί-
ναι τόσο μακριά το ένα απ’ το άλλο, περνάω τον περισ-
σότερο καιρό καβάλα στο μουλάρι».

«Πας και στους καταπατητές;»
«Αν πήγαινα, οι Ινδιάνοι θα έπαυαν να έρχονται στην 

εκκλησία μου. Κάποιος άλλος απ’ την πόλη πάει κάθε 
δυο τρεις μήνες. Ω, είμαστε πολιτικάντηδες εμείς της 
εκκλησίας, ντρέπομαι που το λέω».

Το ποτάμι κυλούσε γουργουρίζοντας κάτω απ’ τον 
ήλιο του μεσημεριού. Περίμεναν μέχρι να σβήσει η φω-
τιά και μετά ο ιερέας σκόρπισε τα αποκαΐδια με την 
μπότα του. Χωρίς να το θέλει, η πράξη του είχε κάτι το 
βίαιο, σαν να βεβήλωνε έναν τάφο ή να κλοτσούσε το 
πτώμα ενός ζώου. Όταν δεν είχε μείνει πια κανένα ίχνος 
φωτιάς, οδήγησε το μουλάρι στην όχθη του ποταμού να 
πιει. «Ως τώρα δεν έχει βρέξει καθόλου σήμερα» είπε. 
«Αν είμαστε τυχεροί, θα κάνουμε μερικές ώρες δρόμο 
χωρίς βροχή».

«Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω;» είπε ο υπολοχα-

«Είναι ένας γιατρός στο χωριό» είπε ο άλλος. «Όχι 
ακριβώς γιατρός. Αλλά καλύτερα απ’ το τίποτα». Ήρ-
θε πιο κοντά και κοίταξε την κηλίδα στο πουκάμισο. 
«Ω, φαίνεται άσχημο». Εξέτασε σιωπηλός την πληγή 
μέσα απ’ την τρύπα στο ύφασμα. Η σχισμένη σάρκα και 
το ξεραμένο αίμα δε φαινόταν να του φέρνουν απο-
στροφή. Θα νόμιζες πως ήταν γιατρός αν δεν είχε ήδη 
πει ότι δεν ήταν – κάποιος που μπορούσες να εμπιστευ-
τείς σε μια στιγμή ανάγκης. 

«Καλύτερα να περάσω το ποτάμι» είπε ο υπολοχα-
γός. «Οι αντάρτες μπορεί να είναι ακόμα εδώ κοντά».

«Είναι εξίσου πιθανόν να πέσεις πάνω τους εκεί πέ-
ρα». Ο άνδρας πήγε στο μουλάρι και επέστρεψε με ένα 
καθαρό πουκάμισο κι ένα παντελόνι. «Φόρεσέ τα σε πε-
ρίπτωση που τους συναντήσουμε. Ξέρουν πως ξέφυ-
γες;»

«Όχι… Δεν ξέρω. Δε με ακολούθησαν».
«Έχουν πιάσει αιχμαλώτους; Μπορεί να τους πουν 

για σένα. Τουλάχιστον ξεφορτώσου τη στολή. Βγάλε τη, 
δεν τη χρειάζεσαι. Θα την κάψουμε. Αλλιώς μπορεί να 
την ξεθάψει κανένα ζώο».

Έφερε μια γκαζιέρα, έκανε τα ρούχα σωρό στο έδα-
φος και τους έβαλε φωτιά. Τα καινούρια ρούχα ήταν 
πολύ στενά για τον υπολοχαγό. Έδειχνε να τα έχει χα-
μένα και έμοιαζε πολύ νεότερος χωρίς τη στολή, πιο ξέ-
νος σε εκείνη τη γωνιά του δάσους απ’ τον ξένο. 

«Είσαι δάσκαλος;» ρώτησε ο υπολοχαγός.
«Τι;» Ο άλλος γέλασε νευρικά σαν να είχε ακούσει 

κάτι παράλογο. «Πώς σου ήρθε αυτό;» Κατέβασε λίγο 
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παξε ένα ξύλο, αλλά το ερπετό δεν κουνήθηκε. Έφτασαν 
σ’ ένα προσκυνητάρι: δε διέφερε από ξύλινη καλύβα, 
έμοιαζε με τα προσκυνητάρια αφιερωμένα στους νε-
κρούς ενός τροχαίου, που προσπερνάει κανένας στην 
άκρη του αυτοκινητόδρομου. Κάποιος πρέπει να είχε έρ-
θει με βάρκα να το χτίσει και ύστερα ίσως να μην επέ-
στρεψε ποτέ. Πίσω απ’ τα σκουριασμένα κάγκελα υπήρ-
χε ένα αγαλματίδιο της Παναγίας της Γουαδελούπης, ένα 
πεσμένο βάζο με πλαστικά λουλούδια κι ένα σκονισμέ-
νο καντήλι. Ο υπολοχαγός έκανε τον σταυρό του και συ-
νέχισε να προχωρεί, έχοντας τον νεκρό στον νου· κάποιος 
που είχε ίσως πνιγεί και το πτώμα του δεν είχε βρεθεί 
ποτέ. Η σκέψη τον γέμισε τρόμο, απελπισία. Ο θάνατος 
ήταν μια αφηρημένη έννοια μέχρι χθες, στην πρώτη του 
μάχη. Τα πόδια του μπαινόβγαιναν βαθιά στη μαλακή 
λάσπη κάνοντας θόρυβο. Ένα φίδι γλίστρησε αργά μπρο-
στά του, σαν να μην τον φοβόταν, όπως ο κροκόδειλος· 
οι άνθρωποι ήταν οι παρείσακτοι σ’ αυτό το μέρος και 
έπρεπε να κρατούν την απόστασή τους. Πιο μπροστά, το 
μουλάρι χλιμίντρισε μερικές φορές, ίσως κάτι να το είχε 
τρομάξει κι εκείνο. Άφησαν το ποτάμι και έστριψαν προς 
το δάσος, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι πνιγμένο 
στις φτέρες, όπου ο ιερέας έπρεπε να ανοίγει δρόμο με 
τη μαχαίρα. Σταμάτησαν να κατασκηνώσουν όσο είχε 
ακόμα φως, στην άκρη ενός ξέφωτου. 

«Έχω μόνο μια αιώρα. Κοιμήσου εσύ εκεί. Εγώ θα 
στρώσω κάτω» είπε ο ιερέας. Η αυστηρή φωνή του δεν 
επέτρεπε αντίρρηση, ούτε ευγνωμοσύνη.

Όταν άρχισε πια να βρέχει, το μικρό τους κατάλυμα 

γός. Ο ιερέας δε φάνηκε να καταλαβαίνει. «Στο μέρος 
όπου έγινε η ενέδρα. Μπορεί να έχει μείνει κανένας ζω-
ντανός».

Ο ιερέας κούνησε το κεφάλι. «Δε θα ’ναι κανένας 
εκεί. Οι αντάρτες θα έχουν πάρει όσους μπορούν να 
περπατήσουν. Είσαι καινούριος εδώ;» είπε. Το μουλά-
ρι έκανε μια απότομη κίνηση και ο άνδρας τράβηξε δυ-
νατά το χαλινάρι. «Πότε ήρθες στον νότο;»

«Πριν τρεις μήνες».
Ο ιερέας κοίταξε απέναντι απ’ το ποτάμι. «Ε, δεν 

είσαι εδώ πολύ καιρό. Πάμε να φύγουμε. Δεν είσαι σε 
κατάσταση να χάνεις άλλο χρόνο. Η υγρασία δεν κάνει 
καλό στο τραύμα σου. Μολύνεται. Μπορεί να σου κό-
ψουν το χέρι». Άρχισε να βαδίζει, τραβώντας το μουλά-
ρι ξοπίσω.

Ο υπολοχαγός στάθηκε αναποφάσιστος στην όχθη 
του ποταμού. «Αν έκανα κύκλους, εκείνο το μέρος πρέ-
πει να είναι στον δρόμο μας, έτσι δεν είναι;»

«Μην το σκέφτεσαι. Έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις. 
Είσαι ζωντανός».

Ο υπολοχαγός είπε δειλά «Έχω καθήκον…»
«Τι θες να κάνεις;» τον έκοψε ο ιερέας. «Δεν κάθο-

μαι εδώ άλλο εγώ. Γύρισε πίσω αν σ’ αρέσει. Θα ’ναι 
τρέλα πάντως. Δεν έχεις καν ιδέα από πού ήρθες».

Ο υπολοχαγός δεν επέμεινε και οι δυο άνδρες και το 
μουλάρι ακολούθησαν την όχθη του ποταμιού, βαδίζο-
ντας αντίθετα στο ρεύμα, σιωπηλοί. Το ποτάμι είχε ξε-
χειλίσει και τα πόδια τους βούλιαζαν στη λάσπη. Ένας 
κροκόδειλος λιαζόταν σ’ έναν βράχο κι ο υπολοχαγός άρ-
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Ο χριστιανισμός πάντα ήταν υπερβολικά ήπιος γι’ αυ-
τά τα μέρη… Εσύ πιστεύεις;»

«Ναι… Δεν το ’χω σκεφτεί».
«Χωρίς το σπαθί του κονκισταδόρου, η χριστιανική 

πίστη ποτέ δε θα είχε στεριώσει ανάμεσά τους» είπε ο 
ιερέας. Έπινε το τσάι του με το κεφάλι σκυφτό και το 
βλέμμα καρφωμένο στο κύπελλο. Ο τρόπος του είχε 
κάτι το μυστικοπαθές ή σοβαρό: ένας ιερωμένος σκυ-
φτός πάνω απ’ την Αγία Τράπεζα, να ετοιμάζει τον οί-
νο της μετάληψης. Τα αγέλαστα χείλη, το χλωμό δέρ-
μα, τα κιτρινωπά μαλλιά έμοιαζαν με μάσκα. Το πραγ-
ματικό πρόσωπο ήταν κρυμμένο πίσω τους – μπορού-
σες μόνο να μαντέψεις με τι έμοιαζε. «Για να λέμε την 
αλήθεια» είπε «ο χριστιανισμός τους έχει ακόμα ελά-
χιστα κοινά με τον δικό μας. Κάνω τα στραβά μάτια, 
φυσικά, αλλά ξέρω ότι προσκυνούν τους παλιούς θεούς 
τους με την ίδια ευλάβεια που προσεύχονται στον Ιη-
σού. Μόνο που αντί για θρησκεία το ονομάζουμε πα-
ράδοση, βέβαια».

«Είναι σαν παιδιά».
«Έτσι λες;» είπε ο ιερέας. «Κάποιος στην Εποχή των 

Κατακτήσεων θα έλεγε –ίσως δίχως κακή πρόθεση– το 
ίδιο πράγμα. Δε θα καταλάβαινε έναν λαό που απλά εί-
ναι διαφορετικός από μας». Κοίταξε το μουλάρι: μασού-
σε ήσυχα και έδιωχνε τις μύγες που πετούσαν τριγύρω 
του κουνώντας την ουρά. Για λίγο έμεινε σιωπηλός μέ-
σα στην αποπνικτική υγρασία της βραδιάς, σαν να είχε 
ξεχάσει για τι μιλούσε. «Είναι αλαζονεία να πιστεύου-
με ότι ο δικός μας τρόπος ζωής είναι όπως πρέπει να 

ήταν ήδη έτοιμο. Σκέπασε το μουλάρι και το έδεσε λί-
γο πιο πέρα, ύστερα γύρισε και έβγαλε την γκαζιέρα να 
ετοιμάσει τσάι. Έδεσε έναν μουσαμά ανάμεσα σε δύο 
δέντρα και έκατσαν αποκάτω, ενώ η καταιγίδα δυνά-
μωνε. Ο υπολοχαγός ήπιε το τσάι και σκέφτηκε τους 
άνδρες του. Ήταν όλοι τους πολύ νέοι, ίσως νεότεροι κι 
απ’ αυτόν, τόσο όμοιοι μεταξύ τους, που δυσκολευόταν 
να τους ξεχωρίσει. Άλβαρες, Λόπες, Μεντόσα, Βάργας… 
Για πολύ καιρό δεν μπορούσε να θυμηθεί πρόσωπα και 
ονόματα. Το μουλάρι έχωσε το κεφάλι στην ταΐστρα, οι 
πίθηκοι ησύχασαν και το σκοτάδι άρχισε να σιμώνει δια- 
σχίζοντας το ξέφωτο. Η ανάμνηση της φάλαγγας να κα-
τηφορίζει απ’ τα βουνά μέσα στη ζεστή βροχή, ενώ ο 
ήλιος έσβηνε, του πέρασε ξαφνικά απ’ τον νου: οι άν-
δρες του καθισμένοι στις καρότσες των καμιονιών με 
το κεφάλι σκυμμένο, ο οδηγός του να σφυρίζει κάποιο 
σκοπό, ο πυροβολητής να γέρνει πίσω στον πυργίσκο 
του θωρακισμένου Πανάρ για να πλύνει η βροχή το πρό-
σωπό του. Το όνομά του ήταν Γκαρσία ή Γκουτιέρες; Ο 
πόνος στο μπράτσο του επέστρεψε και ο υπολοχαγός 
περίμενε να κοπάσει πριν ρωτήσει τον ιερέα «Ζεις με 
τους Ινδιάνους;».

«Ναι».
«Τους έχεις εμπιστοσύνη;»
Ο ιερέας κατένευσε. «Βέβαια, η εμπιστοσύνη έχει 

άλλο νόημα εδώ, όπως και η έννοια της θρησκείας».
«Είσαι καθολικός;»
«Α, ναι, βέβαια. Αυτό που εννοώ είναι ότι οι Ινδιά-

νοι έχουν μια τραχιά πίστη. Ίσως έτσι να πρέπει να ’ναι. 
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«Ω, η πατρίδα μου…» Ο ιερέας έκανε μια μικρή χει-
ρονομία σαν να έδιωχνε μια μύγα· ήταν αρκετή να δια-
γράψει μια ολόκληρη ήπειρο απ’ τον χάρτη. «Δε μου 
λείπει. Εδώ είναι το σπίτι μου».

«Γιατί εδώ;»
«Ω, ματαιοδοξία ίσως; Νόμιζα πως μπορούσα να 

προσφέρω. Ή ίσως το έκανα για τον εαυτό μου. Σου 
ακούγεται λιγότερο ματαιόδοξο; Έτσι κι αλλιώς, η σω-
τηρία της ψυχής μου δεν έχει καθόλου σημασία».

Εκεί που μόλις έφτανε η ανταύγεια του φαναριού 
στεκόταν το μουλάρι. Το ζώο σήκωσε το κεφάλι στη βρο-
χή και ξεφύσησε. Ο ιδρώτας μούσκεψε το μέτωπο του 
υπολοχαγού, που έτρεμε απ’ τον πυρετό. Η πληγή είχε 
λεκιάσει το πουκάμισο που του είχε δώσει ο ιερέας. Ο 
ιερέας έριξε το μπουφάν του στους ώμους του υπολο-
χαγού. «Δεν είσαι καλά. Πρέπει να ξεκουραστείς. Έχου-
με πολύ δρόμο αύριο» είπε. Τελείωσε το τσάι του και 
έστρωσε να κοιμηθεί στη γη. «Πρέπει να είμαστε στο 
χωριό πριν νυχτώσει. Δε γίνεται να περάσεις άλλη νύ-
χτα στο δάσος. Το χέρι σου χρειάζεται φροντίδα». Βο-
ήθησε τον νεαρό άνδρα να ξαπλώσει στην αιώρα και 
κρέμασε γύρω της μια κουνουπιέρα, προτού ξαπλώσει 
κι αυτός στο χώμα. 

Αποκοιμήθηκε γρήγορα. Στην αιώρα ο υπολοχαγός 
άκουγε σιωπηλός τη βροχή, τον ιερέα που ανάσαινε βα-
ριά και το μουλάρι που μασούσε με το κεφάλι χωμένο 
στην ταΐστρα. Ένα αίσθημα αποτυχίας τον βασάνιζε μέ-
σα στο σκοτάδι – και ντροπή. Ένας αξιωματικός δεν 
έπρεπε να νιώθει έτσι. Τα πόδια του πονούσαν απ’ την 

ζουν όλοι οι άνθρωποι» είπε ύστερα. «Δε νομίζεις; Δεν 
είναι παιδιά. Είναι όπως εσύ κι εγώ. Ίσως, μάλιστα, να 
’ναι σοφότεροι από μας, κατά κάποιο τρόπο. Το δάσος 
τούς έχει μάθει πράγματα που εμείς οι μοντέρνοι άν-
θρωποι δυσκολευόμαστε ακόμα να καταλάβουμε».

«Νομίζεις πως δε θα κινδυνεύω εκεί;»
«Στο χωριό; Ω, όχι. Μην ανησυχείς. Είναι ευγενικοί».
«Ευγενικοί;»
«Ναι, ευγενικοί. Θα σε φροντίσουν επειδή θα ξέρουν 

ότι είναι σημαντικό για μένα. Έτσι σκέφτονται. Ακόμα 
κι αν διαφωνούν μαζί μου, προσποιούνται πως πείθο-
νται κι εγώ, με τη σειρά μου, προσποιούμαι πως τους 
πιστεύω».

Είχε σκοτεινιάσει τώρα και ο ιερέας πήρε ένα φανά-
ρι γκαζιού απ’ τις αποσκευές του και το άναψε. Ο ου-
ρανός είχε καθαρίσει. Τα μεγάλα γκρίζα σύννεφα είχαν 
απομακρυνθεί και είχαν φανεί τα αστέρια. Ο ιερέας 
έκατσε με την πλάτη σ’ ένα δέντρο, το τενεκεδένιο κύ-
πελλο με το τσάι ακόμα στα χέρια του. Το δάσος είχε 
τόσο θόρυβο όσο και τη μέρα, αλλά οι ήχοι ήταν διαφο-
ρετικοί. Το φανάρι ανάμεσα στους δύο άνδρες έβγαζε 
μια γκριζογάλανη λάμψη και το μουλάρι χτυπούσε τις 
οπλές του στο χώμα και ξεφυσούσε. Μια αίσθηση γα-
λήνης πλανιόταν στον αέρα, ο άνεμος είχε κοπάσει και 
η βροχή που έπεφτε καθάριζε την υγρασία. Ήταν δύ-
σκολο να πιστέψει κανείς ότι υπήρχαν σκοτωμένοι άν-
θρωποι κάπου εκεί έξω, μέσα στο σκοτάδι.

«Πρέπει να είσαι τρελός, να φύγεις απ’ την πατρίδα 
σου και να έρθεις εδώ» είπε ο υπολοχαγός.
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λύτερα να είχε βρει δουλειά ως σερβιτόρος σ’ ένα του-
ριστικό θέρετρο, όπου η ευγένειά του θα του είχε εξα-
σφαλίσει μεγάλα φιλοδωρήματα και το αφεντικό θα τον 
αγαπούσε επειδή θα εργαζόταν σκληρά, ποτέ δε θα αρ-
γούσε στη βάρδια του και δε θα παραπονιόταν. Και οι 
γκρίνγκας θα ερωτεύονταν τα όλο περιέργεια μάτια 
του, το μπρούτζινο δέρμα, τον τρόπο που έλεγε bitch 
αντί για beach ή estation αντί για station, και που έλε-
γε πάντα στα παιδιά να μένουν στη ρηχή μεριά της πι-
σίνας.

Το δάσος είχε σιωπήσει και το μουλάρι είχε πάψει να 
περιφέρεται τώρα. Είχε σηκωμένο το κεφάλι και στεκό-
ταν ακίνητο. Ξαφνικά πήγε να τρέξει προς το ξέφωτο, 
αλλά το σκοινί με το οποίο ήταν δεμένο το τράβηξε πί-
σω απ’ τον λαιμό και το ζώο άρχισε να τινάζει το κεφά-
λι του πέρα δώθε, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ελευ-
θερωθεί. Η συμπεριφορά του φάνηκε κωμική στον υπο-
λοχαγό, μέχρις ότου είδε κάτι να κινείται με μεγάλη τα-
χύτητα στους θάμνους. Ο ιαγουάρος βγήκε απ’ το χορ-
τάρι και άρπαξε με τα δόντια του το μουλάρι απ’ τον 
λαιμό. Το μουλάρι τινάχτηκε προς τα πίσω και άρχισε 
να κλοτσάει με τα πισινά του πόδια, μα ο ιαγουάρος εί-
χε γαντζωθεί πάνω του. Ο υπολοχαγός άρχισε να φω-
νάζει και ο ιερέας ξύπνησε, αλλά οι φωνές δεν τρόμα-
ξαν τον ιαγουάρο. Είχε δαγκώσει το μουλάρι στον λαι-
μό και κρατιόταν εκεί σφιχτά, με τα δόντια. Μόνο όταν 
ο ιερέας έτρεξε κατά πάνω του με τη μαχαίρα ο ιαγου-
άρος εγκατέλειψε τη λεία του και χάθηκε στο δάσος.

Ο ιερέας ακούμπησε τα χέρια του στον λαιμό του 

πολύωρη πεζοπορία των τελευταίων δύο ημερών. Η αι-
ώρα λικνίστηκε τρίζοντας κι ένας ελαφρύς αέρας που 
μύριζε βρεγμένο χώμα φύσηξε και ράντισε το πρόσωπό 
του με σταγόνες βροχής. Το μουλάρι έβγαλε το κεφάλι 
απ’ την ταΐστρα και χτύπησε το χώμα με τις οπλές με-
ρικές φορές, κοιτάζοντας προς τη μεριά του ξέφωτου.

Είχε εγκαταλείψει τους άνδρες του, σκέφτηκε ο υπο-
λοχαγός. Τι άλλο θα μπορούσε να είχε κάνει; Ένας οξύς 
πόνος στο μπράτσο τον έκανε να μορφάσει απ’ τον πό-
νο κι οι ενδοιασμοί του διαλύθηκαν στην εγωιστική λα-
χτάρα να επιβιώσει. Δεν μπορούσε να δει καλά μέσα 
στο σκοτάδι, αλλά ήταν φανερό πως ολόκληρο το μπρά-
τσο του ήταν πρησμένο. Άγγιξε διστακτικά το τραύμα, 
ξαφνιάστηκε από το πόσο πρησμένο ήταν. Σκέφτηκε με 
φρίκη ότι μπορεί να του έκοβαν το χέρι. Ακόμα κι αν 
κατάφερνε να φτάσει στο χωριό, τίποτε δεν ήταν σίγου-
ρο· δεν υπήρχε πραγματικός γιατρός εκεί, έτσι είχε πει 
ο παπάς. Έκλεισε το φερμουάρ του χοντρού μπουφάν, 
μα δε ζεστάθηκε. Η θερμοκρασία έπεφτε, έτσι του φαι-
νόταν. Το μουλάρι ξεφύσησε κι έκανε μερικά βήματα 
μπρος πίσω. Ο υπολοχαγός ήλπισε να ησυχάσει το ζώο, 
δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σκέφτηκε τον ντροπαλό δε-
κανέα που ήταν οδηγός του. Είχε άραγε χρόνο να σκε-
φτεί το σπίτι του την ώρα που πέθαινε; Ίσως είχε κά-
ποια κοπέλα που αγαπούσε κάπου αλλού στη χώρα. 
Αναρωτήθηκε τι τον είχε κάνει να καταταγεί στον στρα-
τό: μια οικογενειακή παράδοση, ο ιδεαλισμός, ένας κα-
λός μισθός… Δεν μπορεί να ήταν η αγάπη για τα όπλα, 
δεν ήταν τέτοιος τύπος. Ό,τι και να ήταν, πάντως, κα-
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Κουβάλησαν όλα τα πράγματά τους σε ένα άλλο ση-
μείο, στην απέναντι μεριά του ξέφωτου. Την αυγή άκου-
σαν τον ιαγουάρο να επιστρέφει στο μουλάρι. Ο ιερέας 
ήταν ξύπνιος, ξαπλωμένος στη γη. Δεν έβρεχε. Ο άνεμος 
φυσούσε απ’ την κατεύθυνση του ποταμού, κάνοντας 
το βρεγμένο χορτάρι να κυματίζει. Τα ακίνητα, βαριά 
σύννεφα ήταν χαμηλά στον ουρανό και σύντομα άρχισε 
πάλι να βρέχει, χοντρές σταγόνες έπεφταν πάνω στα 
φύλλα μιας μπανανιάς εκεί κοντά. Οι δύο άνδρες ξεκί-
νησαν, με τον ιερέα να πηγαίνει μπροστά, κρατώντας 
τη μαχαίρα. Πίσω στο ξέφωτο, ο ιαγουάρος τούς κοίτα-
ζε που έφευγαν. Είχε σύρει το μουλάρι σ’ έναν θάμνο 
και καθόταν και το φύλαγε. Ο ιερέας άνοιγε δρόμο με 
τη μαχαίρα, βαδίζοντας δίχως να κοιτάζει πίσω του. 
Ένιωθε αντιπάθεια για τον άνθρωπο που βοηθούσε. Δεν 
κορόιδευε τον εαυτό του ότι ήταν καλός άνθρωπος. 
Ξαφνικά η βροχή σταμάτησε. Τη μια στιγμή έβρεχε δυ-
νατά και την επόμενη δεν έπεφτε ούτε σταγόνα. Ήταν 
ένα απ’ τα πράγματα που θα φάνταζαν σχεδόν υπερ-
φυσικά σε κάποιον που δεν ήταν συνηθισμένος στις αλ-
λαγές του καιρού στο δάσος, αλλά όχι σ’ αυτόν – βάδι-
ζε με δυσκολία μέσα στη λάσπη, με τα κουνούπια ολό-
γυρα και τη σκέψη αλλού. Αυτή ήταν η γη του Θεού της 
Παλαιάς Διαθήκης, της οργής που δεν έχει έλεος, ένας 
κήπος της Εδέμ που είχε αφεθεί στην τύχη του. Δεν τον 
πείραζε – την προτιμούσε απ’ την Αγγλία ή από οπου-
δήποτε αλλού. Δε θα γύριζε ποτέ πίσω.

μουλαριού. Η βροχή που συνέχιζε να πέφτει μούσκεψε 
το πουκάμισο και το πρόσωπό του και ξέπλυνε το αί-
μα, αλλά κι άλλο αίμα έτρεχε απ’ την ανοιχτή πληγή. 

«Τι μπορούμε να κάνουμε;» είπε ο υπολοχαγός.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα ψοφήσει».
«Είμαστε ακόμα μακριά απ’ το χωριό, έτσι δεν εί-

ναι;» Κοίταξε τον ιερέα που έριχνε νερό αργά στο στό-
μα του μουλαριού. «Τον είχα δει – τον ιαγουάρο. Πριν 
σε συναντήσω» είπε διστακτικά.

«Τον είχες δει;» Ο ιερέας τον κοίταξε και χάιδεψε 
το κεφάλι του μουλαριού συνοφρυωμένος, δαγκώνοντας 
τα χείλη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον θυμό του, 
κάτω απ’ τη βροχή. Με τα βρεγμένα μαλλιά κολλημένα 
στο μέτωπο και τα αγριεμένα μάτια δεν έμοιαζε με ιε-
ρέα. «Σ’ ακολουθούσε και τον έφερες εδώ» είπε χαμη-
λόφωνα. Συνέχισε να χαϊδεύει το ζώο, ψιθυρίζοντάς του 
στα αγγλικά. «Τι κάνεις εδώ;» είπε απότομα. «Πήγαι-
νε να ξαπλώσεις». Του έκανε μια χειρονομία να φύγει. 
«Δεν υπάρχει λόγος να είσαι εδώ» πρόσθεσε με αόρι-
στη εχθρότητα.

«Όταν γυρίσω στην πόλη θα φροντίσω να αποζημι-
ωθείς, πάτερ». 

Ο ιερέας δεν είπε τίποτα. Ο υπολοχαγός επέστρεψε 
στην αιώρα. Ύστερα από λίγο ήρθε ο ιερέας και άρχισε 
να μαζεύει τα πράγματά τους. «Πρέπει να κοιμηθούμε 
κάπου αλλού» είπε. «Ο ιαγουάρος θα τριγυρίζει κάπου 
εδώ».

«Και το μουλάρι;»
«Ας το πάρει ο ιαγουάρος».
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