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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ TO ΕΡΓΟ TOY

Ο Γιαροσλάβ Χάσεκ (1883-1923) γεννήθηκε σ’ ένα περιβάλλον αριθμών
και αριθμητικών πράξεων. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής
μαθηματικών. Ο νεαρός ήταν μια φύση ανησυχητική, ασυμβίβαστη με
μια ροπή προς το αστείο και τη σάτυρο. Νωρίς άφησε το επάγγελμα του
τραπεζικού για να ασχοληθεί με τις αναζητήσεις του. Γύρισε όλες τις
χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης κάνοντας τον
δημοσιογράφο, τον πλανόδιο μάγο, τον ηθοποιό και τον
ταχυδακτυλουργό. Έτσι πλησίασε κι έζησε τις χαρές, τα πανηγύρια και
τους θρήνους των απλών ανθρώπων, των ξωμάχων της γης, των
κτηνοτρόφων, των φτωχών βιοπαλαιστών. Έγραψε πολλά
χιουμοριστικά διηγήματα που τα συγκέντρωσε σε δεκάξι τόμους.

Με την έκρηξη του Α ‘ Παγκόσμιου Πόλεμου βρέθηκε στρατιώτης στα
χαρακώματα του Ανατολικού Μέτωπου και πιάστηκε αιχμάλωτος από
τους Ρώσους.

Με το τέλος του πόλεμου επιστρέφοντας στην πατρίδα του άρχισε να
γράφει το ξακουστό έργο «ο καλός στρατιώτης Σβέικ» που έγινε εθνικό
μνημείο λόγου για τους Τσέχους πατριώτες. Δεν πρόλαβε όμως να το
ολοκληρώσει γιατί πέθανε το 1923 στο Αίπνιτσε της Τσεχοσλοβακίας.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOY ΧΑΣΕΚ

Κάθε ηρωική εποχή έχει ανάγκη από τους μεγάλους επώνυμους ήρωες
της, από τους ηγέτες της. Υπάρχουν όμώς και οι αφανείς, οι
καθημερινοί ήρωες που σημαδεύουν με την πορεία τους την ιστορία…
ίσως αυτοί να ‘ναι πιο πάνω από το Ναπολέοντα και το Μέγα
Αλέξανδρο.

Στους δρόμους, στα στενά της Πράγας, ακόμα και σήμερα, μπορείς να
συναντήσεις ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι ρόλο έπαιξαν στη
δεδομένη μεγάλη στιγμή ενός ιστορικού γεγονότος. Αυτός ο
άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος ανώνυμος του πλήθους δε δίνει δεκάρα
για συνεντεύξεις και προβολές, αλλά και κανείς δημοσιογράφος δεν τον
πλησιάζει. Αν τον ρωτήσεις πώς τον λένε με το αγγελικό του αθώο
χαμόγελο θα σου αποκριθεί:

- Με λένε Σβέικ.

Κι αυτός δε θα ‘ναι άλλος από το παλιό καλό στρατιώτη Σβέικ… Τον
πασίγνωστο στους απλούς ανθρώπους της Βοημίας που βρισκόταν
κάτω από την αυστριακή κατοχή… Ναι, μην αμφιβάλετε. Αυτός είναι η
ανεξίτηλη δόξα και τιμή της Τσεχοσλοβακίας, ακόμα και τώρα που
ζούμε σε ειρήνη και δημοκρατία.

Ειμαι τρελός απ’ αγάπη γι’ αυτόν τον καλοκάγαθο στρατιώτη Σβέικ…
Μέσα σε τούτο το λογοτεχνικό ιστόρημα σχεδιάζοντας τη φιγούρα του,
μέσα στα γεγονότα του γεγονότα του παγκόσμιου πόλεμου, είμαι
σίγουρος πώς θα τον αγαπήσετε κι εσείς.

Δεν άναψε την πυρκαγιά στο ναό της Εφέσου σαν τον παλαβό
Ηρόστρατο, που ήθελε να τον γράψουν οι ιστορίες και τα σχολικά
βιβλία…

Ο καλός μου στρατιώτης Σβέικ…



«Ο καλός στρατιώτης Σβέικ» είναι μια σπαρταριστή και ζωντανή σάτυρο
του πολέμου με καθημερινούς απλοϊκούς ήρωες.

Αλλά μέσα από τις κωμικές σκηνές βγαίνει όλη η φρίκη και η
τραγικότητα του πολέμου, η διάρθρωση της σκληρής και στεγνής
στρατιωτικής κοινωνίας κι ο κουφιοκεφαλισμός των συμφερόντων των
αυλών και των δυνάμεων, που χωρίς κανένα ενδοιασμό έριχναν και
ρίχνουν ακόμα τους λαούς στη φωτιά και στο θάνατο.

Στον «Καλό στρατιώτη Σβέικ» υπάρχει ακόμα η αγάπη για την απλή ζωή,
οι μικροχαρές των καθημερινών ανθρώπων, η συναδέλφωση των μη
αξιωματούχων και το αίσθημα. Αυτό το αίσθημα αντιπροσωπεύεται από
τον ίδιο τον αντί-ήρωα Σβέικ, που ανάλογα με τις περιστάσεις κλαίει και
γελάει… Και πολλές φορές αναλαμβάνει και φορτώνεται τις ευθύνες
των άλλων.

Αν υπήρχαν πολλοί Σβέικ σ’ αυτόν τον κόσμο, δε θα υπήρχαν πόλεμοι,
αλλά το γέλιο και η καλή διάθεση να ζεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΦΛΙΑΣ
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— Αυτά λοιπόν…

— Ποια λοιπόν;

— Να λέω πώς σκότωσαν τον φερδινάρδο.

Κουβέντιαζε η σπιτονοικοκυρά με τον Σβέικ που εδώ και μερικά χρόνια
είχε πάρει το απολυτήριο του στρατού με τον θαυμάσιο χαρακτηρισμό



«διανοητικά καθυστερημένος». Τα κατάφερνε όμως τώρα μια χαρά με
το εμπόριο των σκυλιών. Πουλούσε κάτι κακομούτσουνα και
ψωριασμένα παλιόσκυλα που 0εν ήταν με κανένα τρόπο χάρμα των
ματιών. Όμως o αφιλότιμος, παρά την ελαττωμένη νοητική του
ικανότητα, τα παρουσίαζε σαν σκυλιά ράτσας. Άι στην ευχή του!…

— Μιλούσες για έναν φερδινάρδο κυρά Μύλλερ’ μου. Ποιος είναι απ’
τους όύο; Αυτός που δουλεύει στις ταπετσαρίες του Προύζα; Α, ο
άνθρωπος έχει πλάκα. Μια μέρα αντί για κρασί έκανε λάθος κι ήπιε ένα
μπουκάλι σαμπουάν για τα μαλλιά. Ή μήπως είναι ο φερδινάρδος
Κοκόσκα που μαζεύει απ’ τους δρόμους τις κοπριές; Τώρα όμως τι
σκοτιζόμαστε. Όποιος απ’ τους δυο κι αν είναι σπουδαία τα λάχανα.

— Μα που ζεις καημένε μου; Δεν άκουσες ποτέ για τον χοντρομπαλά
τον Αρχιδούκα φερδινάρδο από την Κονοπίστα;

— Αυτός είναι; ,

— Ναι… Τον πυροβόλησαν στο Σεράγεβο με περίστροφο. Ηταν μαζί του
κι η Αρχιδούκισσα. Ταξίδευαν με αυτοκίνητο.

— Αυτοκίνητο; Μωρέ τι μας λές; Ε… βέβαια… Οι μεγάλοι έχουν τα
μεγαλεία τους. Αλλά να έχει ένα τέτοιο τέλος… κάπου δεν ταιριάζει… Δε
δένεται.

— Χμ… κούνησε το κεφάλι η γυναίκα.

— Μα κυρά μου το Σεράγεβο βρίσκεται στη Βοσνία, απόρεσε ο Σβέικ.
Σίγουρα οι Τούρκοι έκαναν τη δουλειά. Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε
παίρνοντάς τους τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη… Τι δηλαδή… Θα πρεπε
να τα είχαμε από πιο παλιά. Έτσι θ’ αποφεύγαμε το κακό. Και πώς έγινε;
Γιά πες μου; Τυραννίστηκε πολύ;

— Καθόλου. Έμεινε στον τόπο… Αλλά τι βρίσκουν τέλος πάντων οι
άνθρωποι και παίζουν με παιγνίδια που κάνουν μπαμ



- μπαμ. Μα το Θεό δε μπορώ να τους καταλάβω. Να… εδώ πιο κάτω,
πριν από μερικές μέρες, ένας το ρίξε στο παιχνίδι με το μπιστόλι του και
πάει στον άλλον κόσμο μια ολόκληρη οικογένεια. Ο θυρωρός άκουσε
τους πυροβολισμούς και πήγε να δει, αλλά είδε κι αυτός τον χάροντα με
το δρεπάνι… Συγγνώμη, με το μπιστόλι ήθελα να πω.

— Πάντως πρέπει να παραδεχτείς κυρά Μύλλερ μου πώς υπάρχουν και
περίστροφα που με τίποτα δεν παίρνουν φωτιά. Ο φονιάς του
Αρχιδούκα σίγουρα θα ήταν ντυμένος στην τρίχα.

— Γιατί το λες αυτό;

— Δε γίνεται ένας κουρελής να σκοτώσει έναν ολόκληρο Αρχιδούκα.
Αυτό θα ήταν σκάνδαλο. Ύστερα είναι και πιο πραχτικά. Ένας
καλοντυμένος μπορεί να πλησιάσει κάποιον επίσημο… Τα κουρέλια θα
ξεχώριζαν σαν τη μύγα στο γάλα. Ε… όσο μυωπία κι αν έχουν οι
αστυνομικοί σε κάτι τέτοιες στιγμές ενεργούν αστραπιαία Ο κακομοίρης
ο Σβέικ είχε ρευματισμούς κι έτριβε τα πόδια του συνέχεια με μια
πραχτική αλοιφή. Έτσι έκανε ένα μικρό διάλλειμμα στο διάλογο με τη
σπιτονοικοκυρά του.

— Πρέπει να ήταν πολλοί, έτσι ψιθυρίζεται, μουρμούρισε η κυρά
Μύλλερ.

— Εμ, να μην ήταν πολλοί; Ολόκληρο Αρχιδούκα σκότωσαν. Έτσι
γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν αποφασίζεται η εκτέλεση ενός
διάδοχου ή ενός βασιλιά το κουβεντιάζουν πρώτα δύο και τρεις και
πέντε. Ο ένας λέει τη γνώμη του κι ο άλλος, συμφωνεί ή διαφωνεί. Το
πιο σπουδαίο απόλα είναι να στήσει ένα καλό καρτέρι. Α, μη το
συζητάς… Στα σίγουρα, μια κι άρχισαν θα περιλάβουν και τον Τσάρο και
την Τσαρίνα και το σόι τους… Γιό όνομα του Θεού όμως ας μη γίνει
τίποτα με τον αυτοκράτορά μας… Έχει ο γέρος μας που να τους χιλιάσει
ένα σωρό εχθρούς. Πιο πολλούς κι απ’ το μακαρίτη τον φερδινάρδο.



— Λες;

— Λέω… Εγώ έχω αυτιά και μπαίνω στα κρασοπουλιά. Προχτές το
βράδυ ένας που τα είχε κοπανήσει λιγάκι ρητόρευε αντιβασιλικά. Έλεγε
πως όλοι οι μονάρχες του κόσμου θα ρθει ο καιρός που θα πέσουν και
τότε ούτε ο Άρειος Πάγος δε θα μπορέσει να τους σώσει.

— Κι ύστερα;

— Ε… να δε θέλησε να πληρώσει το λογοριασμό κι ο νταβερνιάρης
φώναξε τον αστυνομικό. Ο τύπος χτύπησε και τον νταβερνιάρη και τον
αστυνομικό. Τότε ήρθαν κι άλλοι αστυνομικοί και τον βούτηξαν
κατευθείαν για το κάγκελο.

— Αχ χάλασε ο κόσμος! αναστέναξε η κυρα-Μύλλερ.

— Αχ θα πάει κατά διαόλου κι η Αυστρία μας! έκανε σε δεύτερο πλάνο ο
Σβέικ. Όταν χάνεται ένας διάδοχος, που να ψάξεις να βρεις άλλον. Όταν
υπηρετούσα ένας στρατιώτης σκότωσε το λοχαγό του. ‘Ηθελε ντε και
καλά να του μιλήσει. Ο λοχαγός του ρίξε μια σφαλιάρα κι ο στρατιώτης
του ρίξε μια σφαίρα. Απλά πράγματα δηλαδή, όπως λένε κι οι γραφές.
«Οδοντοστοιχία αντί οδόντος».

— Κι ύστερα τι έγινε ο στρατιώτης;

— Κρεμάστηκε με τιράντες και το παράξενο ήταν πώς δεν ήταν δικές
του. Τις δανείστηκε από το σκοπό για να μη του πέφτουν όπως είπε τα
εσώβρακα. Ο δεσμοφύλακας τιμωρήθηκε έξι μήνες και του είπαν για
μετέπειτα θα δουν. Δεν τ’ αγαπούσε όμως καθόλου τα κάγκελα και τα
μπουντρούμια. Ήταν και ατσίδας εδώ που τα λέμε, Έτσι βρέθηκε να ναι
παπάς σε κάποια πόλη της Ελβετίας.

— Τι σου λέω κι εγώ… χάλασε ο κόσμος.

— Ναι… ειναι σπάνιο φαινόμενο οι έντιμοι άνθρωποι. Έναν



καλοντυμένο κι έναν μ’ έντιμη εμφάνιση θα 6ε κι ο διάδοχος μπροστά
του πριν ακούσει τον πυροβολισμό.

— Οι εφημερίδες γράφουν πώς έγινε κόσκινο από τις σφαίρες…

Πράγματι η δουλειά έγινε με αστραπιαία ταχύτητα. Εγώ θα
χρησιμοποιούσα για το καθάρισμα δουκών, διαδόχων κι άλλων
γαλαζοαίματων ένα πολυβόλο πρώτης τάξης. Δυο λεφτά κι είκοσι
θύματα, με γέλια και τραγούδια του χάροντα. Τώρα θυμήθηκα εκείνον
τον βασιλιά της Πορτογαλίας που φύτεψαν σφοίρ^ς στο βαρελίσιο του
κορμί. (Εδώ που τα λέμε λίγο πολύ όλοι οι βι σιλιάδες έχουν τα ξύγκια
τους).

Αυτά είπε ο ανεκδιήγητος καθυστερημένος Σβέικ και τράβηξε κατά τη
«Νταμιλάνα» να ρίξει κανένα ποτήρι στο στεγνό λαρύγγι του.

* * *

Μοναδικός πελάτης στη νταβέρνα (πελάτης να σου πετύχει) ήταν ο
Μπρετσνάιντερ, αστυνομικός με πολιτικά σε μυστική αποστολή. Μάταια
όμως προσπαθούσε ν’ ανοίξει συζήτηση και να πάρει πληροφορίες από
τον κρασόπώλη Πάλιβεκ.

— Όμορφο καλοκαίρι είπε ο της ασφάλειας:

— Τρίχες κατσαρές, του αποκρίθηκε ο Πάλιβεκ.

— Ε… ναι βέβαια… στο Σεράγεβο. .

— Λες για το κρασοπουλιό στο Νούσλε; Κακόφημο μαγαζί.

— Λέω για το Σεράγεβο της Βοσνίας. Εκεί σκότωσαν τον Αρχιδούκα
φερδινάρδο. Ποιος λες να στήσε τη δουλειά;



— Κι ήρθες να ρωτήσεις εμένα^άνθρωπέ μου; Δεν έχω ιδέα από
Σεράγεβο και πράσιν’ άλογα. Δουλειά μού είναι να γεμίζω τα ποτήρια με
κρασί.

Ο αστυνομικός καθόταν σ’ αναμμένα κάρβουνα.

— Εκεί δεν είχες κάποτε κρεμασμένη τη φωτογραφία του Αυτοκράτορα;
ρώτησε.

— Την κατέβασα να την καθαρίσω από τα μυγοφτύματα.

— Αχ… καταραμένο Σεράγεβο.

Ο κρασοπώλης δεν έπεσε στην παγίδα.

— Στη Βοσνία πρέπει να κάνει τρομερή ζέση αυτή την εποχή. Θυμάμαι
όταν υπηρετούσα ο λοχαγός μας την έβγαζε με πάγο στο κεφάλι.

— Σε ποιο σύνταγμα υπηρετούσες κύριε Πάλιβεκ;

— Ωχού… Τέτοιες λεπτομέρειες ποιος μπορεί να τις θυμάται τώρα; Δεν
είμαι περίεργος τύπος και δεν ενδιαφέρομαι για κάτι τέτοιο… Κι αυτό
πάντα μου βγαίνει σε καλό.

Ο άνθρωπος της ασφάλειας απελπισμένος παράτησε κάθε προσπάθεια.
Τα μάτια φωτίστηκαν κάπως όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ο
Σβέικ.

— Μια μπύρα, έδοσε παραγγελιά.

— Τι μπύρα;

— Αφού όλη η Βιέννη τα’ βάψε μαύρα, δε μπορώ παρά να πιώ μαύρη
μπύρα.

Στην καρδιά του Μπρετσνάιντερ βρόντηξε η ελπίδα.



— Πραγματικά, έκανε. Μόνο στην Κονοπίστα πήρε το μάτι μου δέκα
μεσίστιες σημαίες.

— Και δεν ήταν δώδεκα;

— Γιατί θα’πρεπε να ήταν δώδεκα;

— Για να κάνουμε μια ντουζίνα. Μιλάς πιο απλά και καταλαβαίνεσαι
όταν μιλάς με ντουζίνες, είπε με μοναδική σοβαρότητα ο Σβέικ.

Γιά μια στιγμή κανείς απ’ τους δυο δε μίλησε. Μετά ο Σβέικ δεν άντεξε
στον πειρασμό.

— Σε τελευταία ανάλυση είναι τυχερός. Ταξίδεψε για την αιωνιότητα…
για έναν καλύτερο κόσμο. Τι να κάνουμε. Δεν ήταν γραφτό να ζήσει και
να γίνει Αυτοκράτορας. Όταν υπηρετούσα κάποιο ανδητο άλογο έριξε
κάτω έναν ολόκληρο στρατηγό και τον άφησε ξερό στον τόπο. Και να
δεις ατυχία… Ήταν να πάρει προαγωγή. Να γίνει στρατάρχης. Το
γεγονός έγινε σε μια από τις τόσες και τόσες επιθεωρήσεις. Ποτέ δε
χώνεψα αυτά τα γεγονότα. Νομίζω κάπως έτσι έγινε και στο Σεράγεβο.
Σε μια άλλη επιθεώρηση, οι αθεόφοβοι μου βρήκαν είκοσι ξηλωμένα
κουμπιά. Έφαγα δεκαπέντε μέρες απομόνωση με δυο μέρες στα
σίδερα. Αλλά τι τα θέλεις ένας στρατός πρέπει να έχει πειθαρχία… Ο
λοχαγός έλεγε πάντα. «Πειθαρχία ηλίθια κατασκευάσματα… χωρίς
πειθαρχία θα σκαρφαλώνετε σαν τις μαϊμούδες στα δέντρα…
Πειθαρχία ζώα…». Τότε συλλογίστηκα ένα πάρκο με πολλά δέντρα και
πάνω σε κάθε δέντρο έναν στρατιώτη. Μ’ έπιασε τρέμουλο και κρύος
ιδρώτας.

— Η δουλειά στο Σεράγεβο έγινε σίγουρα από τους Σέρβους,
προσπάθησε ο αστυνομικός να επαναφέρει σ’ αυτό το γεγονός τη
συζήτηση.

— Διαφωνώ ριζικά! είπε με απόλυτη πεποίθηση ο Σβέικ. Οι Τούρκοι
είναι υπεύθυνοι.



— Οι Τούρκοι;

— Ναι και να σου πω το λόγο.

— Ε… λοιπόν είμαι όλος αυτιά.

— Το 1912 έγιναν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Οι Έλληνες, οι Σέρβοι κι οι
Βούλγαροι νίκησαν τους Τούρκους  ̂ Οι τελευταίοι περίμεναν τους
Αυστριακούς να τρέξουν σε βοήθειά τους. Και επειδή δεν έγινε κάτι
τέτοιο, σκότωσαν τον Διάδοχο.

Ο παράξενος φίλος μας Σβέικ γύρισε απότομα προς τον νταβερνιάρη
και τον ρώτησε.

— Πες μου μπορεί κανείς να νιώσει αγάπη ει αυτά τ’ άπιστα
Τουρκόσκυλα;

— Οι πελάτες για μένα είναι όλοι ίσοι. Ακόμα και οι Τούρκοι. Δε δίνω
φράγκο για τα πολιτικά. Μπορείς να πιεις το κρασί σου, μπορείς να
κάτσεις κάτω, μπορείς να πεις ότι θέλεις. Καρφί δε μου καίγεται. Δεν
έχω κανένα λόγο να στεναχωριέμαι αν αυτός που σκότωσε τον
Αρχιδούκα ήταν Τούρκος, Σέρβος, Τσέχος, καθολικός,
διαμαρτυρόμενος, μουσουλμάνος, διάολος τον πατέρα.

— Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς πώς η Αυστρία έχασε κάτι απ’ την
ψυχή της, μίλησε ο Μπρετσνάιντερ με την ελπίδα να παρασύρει τους
άλλους σε εξομολογήσεις.

— Α… αυτό δε μπορεί να το αρνηθεί κανείς πετάχτηκε ο Σβέικ. Δε
γίνεται να γίνει διάδοχος ο πρώτος βλαμένος που θα συναντήσεις στο
δρόμο σου. Αλλά κι αυτός ο αθεόφοβος δε μπορούσε να είναι λιγάκι
πιο χοντρός.

— Γιατί;

— Μα το πράγμα μιλάει από μόνο του. Άκου, λοιπόν. Αν ήταν πιο



χοντρός από καιρό θα πάθαινε αποπληξία… Τότε που κυνηγούσε τις
ηλικιωμένες γυναίκες που μάζευαν ξερά χόρτα και μανιτάρια στο κτήμα
του στην Κονοπίστα… Κοινώς θα σκάζε και δέ θα μας έκανε άνω κάτω.
Άιντε να ψάχνεις τώρα να βρεις το δολοφόνο του… Αλήθειά τι να κάνει
αυτή την ώρα η χήρα του. Αχ την καημενούλα! Άραγε θα βρει εύκολα
άλλον Αρχιδούκα να παντρευτεί; Άιντε ας πούμε ότι θα βρει. ‘Ενα
ταξιδάκι στο Σεράγεβο και θα μείνει για δεύτερη φορά χήρα… Στο Ελίμ
υπήρχε ένας δασοφύλακας με το περίεργο όνομα Πίντορ. Τον
σκότωσαν οι λαθροκυνηγοί. Άφησε χήρα και δυο παιδιά. Ούτε ένας
χρόνος δεν είχε περάσει κι η γυναίκα έκαμε δεύτερο γάμο με το
δασοφύλακα του Μυντλοβάρν. Αλλά κι αυτόν τον σκότωσαν.
Παντρεύτηκε τρίτο… Κι αυτός όμως δεν είχε καλύτερη τύχη.

Κι ο Σβέικ συνέχισε.

— Δεν έφτανε αυτό… οι τρεις μακαρίτες της αφήσανε κληρονομιά έξι
μπομπιράκια, ζωή να χουν. Αλλά για να χουν ζωή πρέπει να χουν και
ψωμάκι του θεού. Τότε πήρε απόφαση η κυρά και παρουσιάστηκε στο
μεγάλο αφεντικό. Κι εκείνος στο άψε σβήσε βρήκε τη λύση. Της είπε να
παντρευτεί με τον τελωνοφύλακα Ζάρες. Αλλά κι εδώ τα ίδια. Πνίγηκε
στο ψάρεμα κι άφησε πίσω του δύό μυξιάρικα. Ο επόμενος άντρας της
ήταν μουνουχιστής γουρουνιών. Αυτός με το σφυρί της έλυωσε τα
κόκκαλο. Ακόμα κι όταν τον πήγαν στην κρεμάλα δεν δήλωσε μετάνοια.
Έβρισε μάλιστα και την Αυτού Μεγαλειότητα…

— Τι ακριβώς είπε; ρώτηδε με κάποια ελπίδα ο αστυνομικός.

— Μα δεν μπορώ… Δεν μπορώ να το πω… Καταλαβαίνεις, δεν
ξεστομίζονται εύκολα τέτοια πράγματα. Ήταν τόσο φοβερά λόγια που
μόλις ακούστηκαν ένας από τους δικαστές τρελάθηκε. Δεν ήταν απ’ τις
συνηθισμένες βρισιές που κάθε τόσο ακούγονται από μεθυσμένους για
τον Αυτοκράτορα.

— Για πες μου… για πες μου γι’ αυτές τις βρισιές.



— Ουφ πια!… μπήκε στη μέση ο ταβερνιάρης. Δεν ρχετε τίποτ’ άλλο να
πείτε; φιρί φιρί το πάτε για φασαρίες;.

— Τι βρισιές ακούγονται από τους μεθυσμένους; επέμενε ο
Μπρέτσνάιντερ.

— Ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Και συ ακόμα αν κατεβάσεις τα ποτήρια
σου κι ακούσεις τον αυστριακό ύμνο θα πεις αρκετά για τον
αυτοκράτορά μας… Αν απ’ αυτά τα μισά είναι αλήθειες, αρκούν για να
τον σιχαθείς μια για πάντα. Όχι πώς ο φουκαριάρης ο γεράκος μας
αξίζει όλα αυτά… Βλέπεις τον βρήκαν όλα τα βάσανα του κόσμου. Ο γιος
του ο Ροδόλφος χάθηκε νέος. Τη γυναίκα του την καρφώσανε με μια
λίμα. Πάει κι ο Γιόχαν ‘ Ορθ. Στο Μεξικό ο αδελφός του, ο εκεί
αυτοκράτορας, εκτελέστηκε… Και τώρα στα γεράματα έχασε και τον
Αρχιδούκα, τον διάδοχό του. Κι από πάνω έχεις και μερικούς να λένε
ό,τι κατεβάζει η κούτρα τους. Πάντως εγώ το δηλώνω πώς είμαι ένας
απ’ τούς πιστούς του, έτοιμοι να καταταγώ εθελοντής, αν αυτή τη
στιγμή γίνει πόλεμος.

Ο Σβέικ σταμάτησε για μια ακόμη φορά. Όχι βέβαια για πολύ. Μόλις
άδειασε το ποτήρι του συνέχισε.

— Να μου το θυμηθείτε πως θα’χουμε πόλεμο. Οι παλιότουρκοι μας
σκότωσαν έναν δικό μας, τότε κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να
πάρουμε εκδίκηση. Στο πλευρό μας θα σταθούν κι οι Σέρβοι και οι
Ρώσοι.

Ήταν μια προφητική ώρα κι ήταν απόλαυση να παρακολουθεί κανείς το
συλλογισμό του απλοϊκού Σβέικ. Δεν ήταν ότι δεν είχαν ειρμό οι
κουβέντες του, αλλά δεν ήταν δυνατόν να κατανοηθούν εκείνη τη
στιγμή. Στο πρόσωπό του λαμποκοπούσε όλος ο ενθουσιασμός της
κουβέντας.

— Υπάρχει όμως κι η περίπτωση να γίνουν τα πράγματα πιο περίπλοκα.



— Δηλαδή;

— Μπορεί να μας κηρύξουν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Βλέπεις είναι
σύμμαχοι με τους Τούρκους κι είναι και καθαρματάκια άλφα μεγέθους.
Τότε βέβαια θα ναι φυσικό να συμμαχήσουμε με τους Γάλλους… Και
τότε η φωτιά θ’ ανάψει παντού.

Ο Μπρετσνάιντερ σηκώθηκε με μια μοναδική επισημότητα.

— Παρακαλώ να μ’ ακολουθήσεις·, είπε. Έχω κάτι να σου πω.

Έφυγαν… Στο δρόμο πολύ παραξενεύτηκε ο Σβέικ όταν ο άλλος του’
δείξε την αστυνομική του ταυτότητα και του 1 πε πώς τον συλλαμβάνει.
Έκανε πολλαπλά ποινικά αδικήματα. Έφτασε μάλιστα ως το αδίκημα της
έσχατης προδοσίας.

Επέστρεψαν για μια στιγμή στη νταβέρνα.

— Ήπια πέντε μπύρες κι έφαγα δυο λουκάνικα με ψωμί, είπε προς τον
Πάλιβεκ ο Σβέικ. φέρε μου κι ένα ποτήρι δυνατό κρασί να πάνε κάτω τα
φαρμάκια, φεύγω… ειμαι υπό κράτηση.

Ο Μπρετσνάιντερ γύρισε και κοίταξε στην κουζίνα τη γυναίκα. Μετά
ρώτησε τον ντάβερνιάρη.

— Γυναίκα σου είναι;

— Μάλιστα.

— Μπορεί να κρατήσει το μαγαζί μόνη της;

- Μπορεί.

— Τότε κανόνισέ το. Το βράδυ θα ρθω να σε πάρω.

— Μη μου στενοχωριέσαι Πάλεβικ, πήγε να τον παρηγορήσει ο Σβέικ.



Ξέρεις την κατηγορία που μου ρίχνουν. Έσχατη προδοσία.
Ψιλοπράγματα δηλαδή.

— Μα… μα εγώ δεν είπα τίποτα… Ήμουν πολύ προσεχτικός…

— Πώς δεν είπες… Σε συλλαμβάνω επειδή είπες για μυγοφτύματα στην
εικόνα του Αυτοκράτορα.

Ο Σβέικ κι ο άνθρωπος της ασφάλειας βγήκαν πάλι στο δρόμο. Ο
καλοκάγαθος ανθρωπάκος μας στράφηκε προς τον αστυνομικό και του
είπε σα να του ‘ λεγε κάποιο μεγάλο κρατικό μυστικό.

— Να φύγω από το πεζοδρόμιο;

— Μα γιατί;

— Γιατί είμαι υπό κράτηση.

— Όχι.

— Ω τι μεγαλοψυχία. Νόμιζα πώς οι κρατούμενοι δεν έχουν το
δικαίωμα να περπατούν πάνω σε πεζοδρόμιο..

Σε λίγο είχαν φτάσει στην πόρτα της αστυνομίας.

— Μικρός αλλά ωραίος ο περίπατός μας! έκανε ο αμίμητος Σβέικ.

Κι ενώ ο Σβέικ έμπαινε στο ανακριτικό γραφείο, ο κρασοπώλης Πάλιβεκ
παράδινε τα κλειδιά και την ευθύνη της νταβέρνας στη γυναίκα του που
έκλαιγε γοερά.

— Θα πάψεις καμιά φορά επιτέλους; τη μάλωσε. Ε… δέ με πηγαίνουν
και για κρεμάλα! Τι στο καλό… Για πέντε δέκα μυγοφτύματα στην εικόνα
του Αυτοκράτορα. Στο κάτω κάτω δεν είμαι εγώ ο εγκληματίας αλλά οι
μύγες.



Μ’ αυτό τον αμίμητο και προφητικό τρόπο έκανε την παρουσία του στη
σκηνή του Παγκόσμιου Πόλεμου ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Οι ιστορικοί
που πιθανόν θα μελετήσουν τις προφητείες και την πορεία του θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους ,ότι δεν ήταν διπλωμάτης, αλλά ένας
απλός και καθυστερημένος άνθρωπος. Δε θα πρέπει όμως ν’ αρνηθούν
το γεγονός, πώς τα λόγια του στη ν/ταβέρνα, σε γενικές γραμμές
βγήκαν αληθινά. Όσο για τον ίδιο έμπλεξε σε σπαρταριστές περιπέτειες
που θα τις δούμε παρακάτω.
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Η δολοφονία του Διάδοχου εφερε στην αστυνομία για ανάκριση πολύ
κόσμο.

— Θα πληρωθεί πανάκριβα αυτό το αποτρόπαιο γεγονός’ δήλωνε και
ξαναδήλωνε ο υπεύθυνος του ανακριτικού τμήματος.

Εκείνη τη στιγμή ο Σβέικ έμπαινε στο κρατηρήριο του πρώτου όροφου
όπου τον περίμεναν άλλοι έξι συγκρατούμενοι του. Οι πέντε κάθονταν
μαζί σ’ ένα μπάγκο, ενώ ο έκτος ήταν ολομόναχος κουλουριασμένος σε
μια γωνιά.

— Και πώς βρεθήκαμε όλοι μας εδώ βρε παιδιά; ρώτησε ο Σβέικ.

— Για τον ξακουστό φόνο του δοξασμένου Αρχιδούκα, είπε ο ένας με
πίκρα.

— Ναι, γι’ αυτόν αποκριθήκαν κι οι άλλοι.

— Κι εσύ; ρώτησε τον έκτο που ήταν διπλωμένος στη γωνιά.

— Εμένα μη μ’ ανακατεύετε με τα πολιτικά. Άιντε και μη βρω το μπελά
μου στα καλά καθούμενα.

— Και γιατί βρίσκεσαι τότε μαζί μας.



— Μόνο για απόπειρα ληστείας και για φόνο.

— Α… μόνο γι αυτά; Κι εγώ νόμιζα!…

Όλοι οι άλλοι, οι «συνωμότες» μέσα σε εισαγωγικά είχαν πιαστεί
περίπου όπως κι ο Σβέικ, σε καφενεία, σε κρασοπουλειά ή σ’ άλλα
δημόσια μέρη. Μόνο ένα χοντρούλη που τα μάτια του ήταν δακρυσμένα
πήγαν και τον πήραν απ’ το σπίτι του γιατί εκείνο το βράδυ στο στέκι της
γειτονιάς είχε κεράσει δυο νεαρούς Σέρβους φοιτητές. Στις ανακρίσεις
των αστυνομικών απαντούσε μόνο με δυο λέξεις.

— Ειμαι χαρτοπώλης.

— Ε… και;

Ένας άλλος μικροσκοπικός σαν κουκούτσι ήταν καθηγητής της ιστορίας.
Τον είχαν πιάσει σε μια νταβέρνα τη μέρα της δολοφονίας. Ανάλυε
ιστορικά και ψυχολογικά τα πολιτικά εγκλήματα.

— Το κίνητρο… ειναι τόσο απλό σαν το αυγό του Κολόμβου.

— Όπως και τα κάγκελα που σε περιμένουν! του είπε ο αστυνο που τον
έπιασε.

Ο τρίτος από τους κρατούμενους ήταν πρδέδρος του διοικητικού
συμβούλιου της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Ντόμπρολι». Τη μέρα
που τον έπιασαν το σωματείο του έδινε φιλανθρωπικό χορό. Ο
αστυνόμος του τμήματος της περιοχής πήγε και τους είπε να
διακόψουν γιατί η Αυστρία είχε εθνικό πένθος.

— Εντάξει λεβεντόπαιδο… Μόνο ας τελειώσει τούτο το κομμάτι.

Τώρα καθόταν στο παγκάκι του κρατητήριου σαν πένθιμη Μαγδαλινή.
Σκεφτόταν τις αρχαιρεσίες που θα γίνονταν τον Αύγουστο κι αυτός δε
θα ταν έξω να θέσει υποψηφιότητα και να ξαναβγεί πρδέδρος. Δέκα
φορές στη συνέχεια έβγαινε και φέτος να την πάθει έτσι. Του ρχοταν να



σκάσει απ’ το κακό του.

Όσο για τον τέταρτο άνθρωπο της «εθνοπροδοσίας» αυτός ήταν η
προσωποποίηση του καλούν και τ’ αγαθού. Άγιος άνθρωπος σας λέμε.
Δεν είχε βάλει >(τοτέ τον φερδινάρδο στο στόμα του. Μια δυο μέρες δεν
είπε λέξη για την υπόθεση. Και ξαφνικά στην τρίτη μέρα, εκεί στο
καφενείο που έπαιζε πρέφα κερδίζοντας, φώναξε απ’ τον ενθουσιασμό
του.

— Τετέλεστα’ ο ρήγας σου, όπως κάτω στο Σεράγεβο.

Ο πέμπτος «εθνοπροόότης» ήταν σαν αναμαλλιασμένο κοπρόσκυλο.
Στο λαϊκό εστιατόριο που έτρωγε τον έπιασαν και δεν είχε ο κακομοίρης
ιδέα από τη δολοφονία, δεν είχε προλάβει να διαβάσει τις
εφημερίδες… Εκεί που καθόταν είδε απέναντί του να κάθεται
ξεδιάντροπα σχεδόν ένας άγνωστος.

— Έριξες μια ματιά στον τύπο;

— Όχι.

— Και δεν ξέρεις τίποτα;

— Όχι.

— Μπορείς να καταλάβεις γιατί σου μιλάω.

— Μέντιουμ είμαι; Για ότι κι αν μου λες δεκάρα δε δίνω.

— Θα ‘πρεπε όμως να ενδιαφέρεσαι.

— Έριξα τα ποτήρια μου, άναψα το τσιγάρο μου, όμορφες μάσες, χάψες
και λοιπά. Όσο για τις εφημερίδες δεν έχω καμιά όρεξη να τις διαβάσω
και να με πιάσει ξυνίλα.

— Και για τη δολοφονία στο Σεράγεβο;



— Νομίζεις πώς σκοτίζω τη φαιά μου ουσία για τις δολοφονίες που
γίνονται στο Παρίσι, στην Πράγα, στη Βιέννη, στο Σεράγεβο και στου
διαβόλου τη μάνα; Αυτές είναι δουλειές για την αστυνομία και τα
δικαστήρια… Αν οι άνθρωποι είναι για δέσιμο και πάνε και
σκοτώνονται, εγώ θα πρέπει να χαλάω τις ωραίες συνήθειές μου;

Τώρα στο κελί του δε λέει τίποτ’ άλλο παρά μονάχα δυο λέξεις.

— Ειμαι αθώος! ειμαι αθώος…

Αλλά οι αστυνομικοί δεν τον πιστεύουν και τρίβουν τα χέρια τους από
ικανοποίηση μια κι έχουν κάμποσους στο κρατητήριο.

Ο Σβέικ άκουσε για τις τόσο τρομερές συνωμοσίες ενάντια στην τιμή
του έθνους. Δεν άντεξε τότε στον πειρασμό να μη σηκωθεί και να μη
δόσει μερικές εξηγήσεις.

—Ειμαστε για γέλια και για κλάματα. Πρώτοι φορά μπλέξαμε έτσι,
αγαπητοί μου αδελφοί. Ότι κι αν λένε μας περιμένουν δύσκολες ώρες
και σκληρές τιμωρίες, μια και δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη
ρημάδα τη γλώσσα μας. Εδώ αρχιδούκες σκοτώνονται κι εμάς μας
πιάνει το παράπονο γιατί μας έριξαν έτσι ξαφνικά στο κάγκελο.
Μπορείτε να διανδηθείτε τη διαφορά; Αλλά υπάρχει ένας σοβαρός
λόγος ψο όλα αυτά. Δεν πρέπει λιγάκι να γίνει κάποιος θόρυβος για τον
φερδινάρδο, πριν απ’ την ταφή του; Ολόκληρος διάδοχος του Θρόνου
και να μην τον ξέρουν οι υπήκοοί του. Μη στενοχωριέ-

ατέ όμως..Οσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολύ θα το γλεντήσουμε το
γεγονός. Εξάλλου δέν είμαστε κι οι πρώτοι που Θα πάνε στο
στρατοδικείο για ψύλου πήδημα ή για μυγόφτυμα. Τόσοι και τόσοι
προηγήθηκαν.

»Κάποτε μια μάνα καταδικάστηκε γιατί έπνιξε τα νεογέννητα παιδιά της.
Μόλο που φώναζε πώς είχε μόνο ένα παιδί και πώς το πνίξε απαλά,
χαϊδεύοντας σχεδόν τον λαιμό του, την καταδίκασαν, για διπλό φονικό.



Αν μπει κάτι στο μυαλό του δικαστή με τίποτα δε μπορείς να τοίβ το
βγάλεις.

»‘0ταν υπηρετούσα βρήκαμε κάποια μέρα σκοτωμένο το σκυλί του
λοχαγού. Αμέσως σήμαινε συναγερμός κι ο καλός αξιωματικός μας
διέταξε να κάνουν ένα βήμα μπροστά  ̂ όσοι είχαν αριθμό δέκα.
Ανάμεσά τους είμουνα κι εγώ. «Ψωριάρηδες, τομάρια, καθάρματα της
κοινωνίας» ούρλιαξε. «Μου φργ.ατε το σκυλί. Θα τραβήξετε γι αυτό τα
μαρτύρια του Χριστού. Δεκατέσσερις μέρες περιορισμό. Κι (Λιτή είναι
μόνο η αφ(ή». Κι αυτή η τιμωρία ήταν για έ\?α σκυλί. Εδώ όμως έχουμε
ολόκληρο Αρχιδούκα… Δε θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι έχασε;

— Ειμαι αθώος … αθώος.

— Καημένε μου ο πιο αθώος απ’ όλους ήταν ο Χριστός. ειναι να μην
πέσςις στα” χέρια της εξουσίας.

Αυτός είναι, ο καλός ανθρωπάκος μας ο Σβέικ και πλάγιασε σε μια
γωνιά όπου τον πήρε αμέσως ένας γλυκός κι αέρινος ύπνος.

Σε πέντε λεπτά μπήκαν άλλοι δυο στο κρατητήριο. Ο ένας ήταν απ’ τη
Βοσνία με ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του τον φόβο. .Κι ο άλλος ήταν
ο χοντροταβερνιάρης ο Πάλιβεκ. Ο τελευταίος μόλις είδε τον Σβέικ τον
ξύπνησε.

— Α… «αυτό είναι πολύ ευχάριστο… έκανε χαμογελώντας ο Σβέικ.

— Ευχάριστο.

— Φυσικά. Επιτέλους πρέπει κάποτε να πιστέψουμε πώς και οι
αστυνομικοί κρατούν κάποτε Το λόγο τους. Πρέπει ν’ αποκαταστήσουμε
ανάμεσά μας την εμπιστοσύνη.

— Δε με παρατάς κι εσύ κι η εμπιστοσύνη σου! μούγκρισε ο άλλος. Πες
μου όμως πώς βρέθηκα ανάμεσα σε κλέφτες και σε λωποδύτες;



— Δεν υπάρχουν κλέφτες και λωποδύτες, όλοι για τον μακαρίτη τον
αρχιδούκα είμαστε εδώ.

— Τρίχες… Εμένα μ’ έπιασαν για τα μυγοφτύματα, είπε κι εξήγησε για
την εικόνα του Αυτοκράτορα που οι μύγες τέλος πάντων την είχαν κάνει
αποχωρητήριό τους..Πανάθεμα τα έντομα του διαόλου. Τις κακιές
πράξεις τους εγώ θα τις πληρώσω στα σίδερα.

Ο Σβέικ το’ ρίξε και πάλι στον ύπνο, αλλά δεν πρόλαβε να δει όνειρα. Σε
λίγο ήρθαν και τον πήραν για ανάκριση. Δεν ήξερε βέβαια εκείνη τη
στιγμή για Γολγοθάδες, για μαρτύρια και για σταυρώσεις. Τώρα που να
πήγαινε το μυαλό του στην εποχή του Χριστού.

— Θέλω να φτύσω! γύρισε κι είπε ξαφνικά στον αστυνομικό.

— Απαγορεύεται. Υπάρχουν κι επιγραφές που το λένε.

— Τότε να με πας στο μέρος που επιτρέπεται.

Ύστερ’ από λίγο μπήκε στο ανακριτικό γραφείο λάμποντας σαν
ανοιξιάτικος ήλιος.

— Γειά και χαρά σας, αγαπητοί μου. Λοιπόν πώς τα πάμε.

Η απάντηση ήταν να του κοπεί η ανάσα από μια γροθιά που του δοσαν
στα πλευρά. Μετά τον έστησαν μπροστά σ’ έναν άγριο ανακριτή, σαν
εκείνον που περιγράφουν τα γκαγκστερικά έργα.

— Ν’ αφήσεις κατά μέρος τις ψευτοαφέλειες, μούγκρισε. Ηλίθιε!

— Μα είμαι ηλίθιος. Γ ι’ αυτό το λόγο με διέγραψαν από τις καταστάσεις
του ενδόξου σώματος του αυτοκρατορικού στρατού. Δηλαδή έχω κι
επίσημο σφραγισμένο χαρτί. Δεν λέω αερολογίες.

Τα δόντια του ανακριτή έτριξαν επικίνδυνα.



— Τα χεις τετρακόσια και παραπάνω. Έτσι δείχνει το έγκλημα που
έκανες.

— Για να χουμε καλό ρώτημα τι έγκλημα έκανα;

Ο κύριος με το αυστηρό ύφος του απαρίθμησε έναν κατάλογο
εγκλημάτων σα να ταν σερβιτόρος που διάβαζε κατάλογο φαγητών.
Έσχατη προδοσία. Υβρισμός της Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας και
των άλλων γαλαζοαίματων. Κίνηση για ανταρσία. Συνωμοσία που
έφτασε τη δολοφονία του Αρχιδούκα στο Σεράγεβο.

— Λοιπόν τι έχεις να πεις γι αυτά εθνοπροδότη; ρώτησε τελικά.

— Σαν πολλά δεν είναι; είπε ο Σβέικ. Κάνε και καμιά έκπτωση.

— Ώστε τα παραδέχεσαι.

— Και γιατί όχι. Πρέπει να υπακούουμε στην εξουσία. Να έχουμε
πειθαρχία. Λοιπόν όταν ήμουν στρατιώτης…

— Σκασμός! Δε σε ρώτησα για το στρατιωτικό σου.

— Α… κι εγώ νόμισα…

— Με ποιους κάνεις συντροφιά;

— Με τη σπιτονοικοκυρά μου.

— Σε ποιους πολιτικούς κύκλους ανήκεις;

— Δηλαδή ποια εφημερίδα διαβάζω;

— Ακριβώς.

— Τη «Λαϊκή Πολιτική». Ξέρετε είναι αυτό το φύλλο που όσοι ξέρουν
γράμματα λένε πώς απευθύνεται σε ζωάκια της αυλής… οικιακά ζώα.



— Πάρτε τον από μπροστά μου! πάνιασε απ’ το κακό του ο ανακριτής.

Καθώς τον τράβηξαν έξω ο Σβέικ έκανε μια υπόκλιση ευγένειας και με
απαλή φωνή χαιρέτησε τον θηριοδαμαστή.

— Να είστε πάντα τόσο ευγενικός! Καληνύχτα.

Μόλις βρέθηκε στο κρατητήριο τον περιτριγύρισαν οι συγκρατούμενοι
του κι έπεσαν σωρός οι ερωτήσεις.

— Η ανάκριση; Μα έχει τόση πλάκα! Πρώτα σου ρίχνουν μια στα παΐδια.
Μετά σε βρίζουν. Και στο τέλος σε πετάνε έξω από το γραφείο.

»Στις παλιές εποχές τα πράγματα ήταν χειρότερα. Στις τότε ανακρίσεις
χρησιμοποιούσαν καυτά σίδερα και λυωμένα μολύβια κι ότι μπορεί να
φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Άλλους πάλι τους έκαναν μικρά μικρά
κομματάκια με το τσεκούρι η τους τρόχιζαν… ειδαν τα μάτια του
ανθρώπου καταπληχτικά πράγματα… Τώρα, τώρα δεν βλέπουν τίποτα.
Τώρα σπάζεις πλάκα και κάνεις κέφι με τον βασανιστή. Τη σουπίτσα μας
την έχουμε. Συνοδεύεται μάλιστα κι από ψωμάκι. Την κανάτα με το νερό
την έχουμε. Κι εόώ που τα λέμε ποντίκια δέν υπάρχουν, ούτε
φαρμακερές αράχνες. Βέβαια το γαφείοτου ανακριτή είναι κάπως
μακρυά, αλλά σιγά το πράμα. Άλλους φέρνουν, άλλους πηγαίνουν…
Όπως και να το κάνουμε δέν σ’ αφήνουν να νιώσεις μοναξιά. Α… να μην
τα θέλουμε και πολλά!… Αρκεί που ξέρουμε πώς δε Θα μας πούνε στο
άψε σβήσε «πάρτε τον από εδώ και σουβλίστε τον ή κάψτε τον ! Ή
μήπως ο κύριος προτιμάει κάτι πιο δυναμικό;… ». Τώρατη σήμερον
ημέρα πρέπει να το πούμε, ο» άνθρωποι είναι πιο πολιτισμένοι.

Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο φιλαράκος, άνοιξε η πόρτα κι ο φρουρός
τον φώναξε:

— Σβέικ ετοιμάσου για ανάκριση.

— Δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά να μόλις πριν από λίγο ανακρίθηκα.



Μήπως κάνεις κάποιο λάθος; Μη ξεχνάς πώς μ’ αυτό τον τρόπο θα
παραπονεθούν οι συνάδελφοί μου από δω και που δεν τους καλέσατε
καθόλου. Μη μου πουν ότι έχω προνομιακή μεταχείριση.

— Σκασμός… Και κάνε γρήγορα.

Έτσι βρέθηκε ύστερα από λίγο και πάλι στον άνθρωπο με τα ζωώδη
χαραχτηριστικά.

— Εισαι ένοχος ή δεν είσαι; έκανε άγρια εκείνος — Εσείς τι θέλετε να
είμαι κύριε; τον ρώτησε με την απόλυτη αφέλειά του ο Σβέικ.

‘ Ο ανακριτής έγραψε κάτι χωρίς να δευτερώσει το λόγο. Ο φιλαράκος
δεν είχε κανένα ενδοιασμό να θέσει από κάτω φαρδιά πλατιά την
υπογραφή του. «Για όλα όσα κατηγορούμαι είμαι ένοχος.

ΙΩΣΗΦ ΣΒΕΙΚ»

— Μήπως έχετε και κάτι άλλο να υπογράψω μια κι έχω το μολύβι στα
χέρια μου; απευθύνθηκε προς το ανθρωποειδές. Ίσως θα με φωνάξετε
και πάλι αύριο.

— Αύριο θα δικαστείς.

— Τι ώρα; Μην είναι απ’ τα χαράματα. Ξέρετε μ’ αρέσει πάρα πολύ ο
πρωινός ύπνος.

— Έξω! πρόσταξε μ’ ένα μουγκρητό το θεριό. Πηγαίνοντας προς το κελί
του ο Σβέικ είπε στο δεσμοφύλακα.

— Ειμαι πολύ ευχαριστημένος…

— Τι; Πως; έκανε ο άλλος μ’ απορία.

— Τα πάντα εόώ μέσα πηγαίνουν ρολόι.



Μπαίνοντας οι αμπάρες έτριξαν ανατριχιαστικά, αλλά στο πρόσωπο του
φιλαράκου μας ήταν απλωμένο ένα καθησυχαστικό χαμόγελο. ’

— Τι έγινε πατρίδα; τον ρώτησαν αμέσως οι άλλοι.

— Υπόγραψα πώς ίσως εγώ να σκότωσα τον φερδινάρδο. ‘Υστερα
ξάπλωσε σε μια γωνιά λέγοντας με παράπονο.

— Κρίμα… Δεν έχω ένα ξυπνητήρι.

Το πρωί τον ξύπνησαν χωρίς ξυπνητήρι οι δεσμοφύλακες και στις έξι
βρισκόταν κιόλας στο δικαστήριο.

— Ζωή χαρά, ζωή χαρά… Πρωί πρωί στη δουλειά, τραγούδησε ο Σβέικ.
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Έκαναν καλή Εντύπωση στο Σβέικ τα κρατητήρια των δραστήριων της
Πράγας. Ήταν καθαρά. Ο δεσμοφύλακας λιγάκι χοντρός φορούσε την
κόκκινη τη γεμάτη σειρήτια και στολίδια στολή του. Η όλη εικόνα θύμιζε
ρωμαϊκή μεγαλόπρέπεια..

Από την άλλη μεριά όμως μέσα σ’ αυτή τη μεγαλοπρέπεια είχε στήσει το
θρόνο της η αυτής μεγαλειότητα, η υπερδύναμη του κόσμου, η
γραφειοκρατία. Στα χίλια εννιακόσια δεκατέσσερα βρισκόταν στη
μεγάλη της ακμή. Καταπίεζε, κάγχαζε, πρόδινβ ακόμα και συγχωρούσε
τους ανθρώπους. Εδώ βρίσκονταν οι πατριάρχες του νόμου και της
κατά γράμμα δικαιοσύνης. Οι τσαρλατάνοι και οι σαλτιμπάγκοι και οι
καιροσκόποι που κοίταζαν τον κατηγορούμενο σα λουκούμι κι ήταν
πάντα έτοιμοι να τον καταβροχθίσουν. Ήταν τα σαρκοβόρα και τ’ άγρια
θεριά της αυστριακής επικράτειας. Βέβαια μέσα σ’ αυτή τη Βαβυλωνία
υπήρχαν κι άτομα με υπευθυνότητα και αίστημα.

Σ’ έναν τέτοιο ανακριτή έπεσε ο Σβέικ.



— Ώστε εσείς είστε ο κύριος Σβέικ, είπε με φυσική ευγένεια.

— Ο περιβόητος κι ο ξακουστός. Ναι είμαι ο Σβέικ γιατί έτυχε να έχω
πατέρα τον Σβέικ και μάνα τη Σβέικ.

Ο ανακριτής έριξε ένα αμυδρό χαμόγελο.

— Κι ομολογήσατε το έγκλημά σας.

— Σαν καλός πολίτης… ειμαι σίγουρος πως είμαι ο καλύτερος πολίτης
της χώρας.

— Μήπως σαν κακοποίησαν ή σας πίεσαν να υπογράψετε αυτή την
κατάθεση;

— Α… όχι. Εγώ τους ρώτησα αν έπρεπε να υπογράψω κι αυτοί μου
έδοσαν αμέσως τη συγκατάθεσή τους. Τί στην ευχή, για μια
παλιουπογραφή θα χαλούσαμε τις καρδιές μας;

— Ειστε καλά κύριε Σβέικ;

— Δεν είμαι και τόσο καλά. Οι ρευματισμοί μ’ έχουν σακατέψει. Μάλλον
χρειάζομαι φυσιοθεραπεία.

— Χμ τότε… πήγε να πει κάτι ο γερο-ανακριτής χαμογελώ’ ντας. Καλά θα
ταν να σε στείλω  ̂στον ιατροδικαστή για εξέταση.

— Τόσος κόπος για μένα. Στο κάτω-κάτω οι γιατροί δεν έχουν καιρό για
χάσιμο. Ύστερα με είδε στην αστυνομία κάποιος γιατρός.

— Δεν έχει σημασία κύριε Σβέικ. Μια δεύτερη γνώμη έχει πάντα την
αξία της. Για λίγο χρονικό διάστημα θα σας παρακολουθεί μια αρμόδια
επιτροπή κι ως τότε, ώς το αποτέλεσμα θα ξεκουραστείτε. Αλήθεια τί
ήταν αυτό που είπατε στην αστυνομία για πόλεμο;

— Όπου να’ναι ο πόλεμος θα ξεσπάσει κύριε.



— Μήπως νιώσατε πως κάποιος που και που σας στρώνει στο κυνήγι;

— Ένα αυτοκίνητο μια φορά παραλίγο να με κάνει κομμάτια.

Αυτά είπαν και κάπου εδώ τέλειωσε η δεύτερη ανάκριση. Στο κελί του ο
Σβέικ είπε προς τους άλλους.

— Τώρα θα μ’ εξετάσει η ιατροδικαστική υπηρεσία.

— Α… από ιατροδικαστή πέρασα κι εγώ είπε κάποιος νεαρός. ειπε πως
είμαι διανοητικά καθυστερημένος. Τότε είχα κλέψει κάτι χειροποίητα
χαλιά. Τώρα βρίσκομαι εδώ για μια αλωνιστική μηχανή. Απ’ ότι μου είπε
ο δικηγόρος μου δε μπορούν τίποτα να μου κάνουν. Αφού είμαι
βλαμενος, δεν είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου. Σ’ όλη μου τη ζωή
μπορώ να κάνω ότι θέλω.

— Όχι, όχι… Δεν πρέπει να χουμε εμπιστοσύνη στους ιατροδικαστές,
είπε ένας άλλος με μάτια όπου φώλιαζε η πονηριά. Κάποτε
κυκλοφόρησαν ψεύτικα χρήματα. ‘Ακουσα την ίδια μέρα μια διάλεξη
του ψυχίατρου Χέβεροκ για την επιληψία. Όταν με πιάσανε έκανα τον
επιληπτικό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ρούφηξα όλο το μελάνι από το
μελανοδοχείο, δάγκωσα το πόδι ενός γιατρού. Τελικά έβγαλαν την
απόφαση πως είμαι μια χαρά και μ’ έκλεισαν στα σίδερα.

— Εγώ τα πηγαίνω μια χαρά με τους γιατρούς από το στρατιωτικό και
δώθε, έκανε ο Σβέικ. Τότε ένας κτηνίατρος με γιάτρεψε.

— Ωχ, μωρέ μιλάτε γι αυτά τα καθάρματα σα να είναι άγιοι, είπε ο
άσχημος. Πριν από λίγο καιρό βρήκαν στα χωράφια ένα σκελετό κι
είπαν πως ο άνθρωπος σκοτώθηκε πριν από σαράντα χρόνια με αμβλύ
όργανο. Και για τη δολοφονία αυτή με πιάσανε και με χώσανε στο
φρέσκο κι ας γράφουν 39 χρονώ τα επίσημα χαρτιά της γέννησης και
της βάφτισής μου.

— Ο κάθε άνθρωπος έχει τις αδυνμαίες του κι ο καθένας μπορεί να



κάνει κάποιο λάθος, αμόλυσε την απίθανη φιλοσοφία του ο Σβέικ. Κι οι
γιατροί δεν είναι γομάρια, είναι άνθρωποι. Μια φορά σε μια γέφυρα,
καθώς γυρνούσα στο σπίτι μου ΄ρθε μια γροθιά αδέσποτη κι είδα τον
ουρανό σφοντύλι. Έπεσα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν από πάνω μου
ο πράξας με το φανό του. Τον άκουσα να λέει. «Ωχού, έκανα λάθος».
Μου ρίχνει άλλη μια γιατί ήταν πολύ θυμωμένος για το λάθος του. Άλλη
μια φορά ένας καθωσπρέπει κύριος μάζεψε ένα σκυλί παγωμένο και το
πήγε σπίτι του. Κι εκείνο όταν ζεστάθηκε ρίχτηκε και δάγκασε όλη την
οίκογένεια.Στο τέλος πήγε στην κούνια, ξέσκισε το μωρό και το
καταβρόχθισε. Ένας μαραγκός ένα βράδυ αντί για το σπίτι του άνοιξε
την εκκλησία, ξεντύθηκε και ξάπλωσε πάνω στην άγια τράπεζα
πιστεύοντας πως είναι το κρεβάτι του. Για σκεπάσμτά του
χρησιμοποίησε τα ιερά σεντόνια που είχαν κεντημένα γράμματα και
φράσεις από την Αγία Γραφή. Στο τέλος το Ευαγγέλιο και τα ψαλτήρια
τα’βάλε για μαξιλάρι. Το πρωί τον ξύπνησε ο καντηλανάφτης. «Αμάν,
λάθος έκανα» είπε ο μαραγκός όταν αντιλήφτηκε που βρισκόταν.
«Τώρα μάλιστα» έκανε ο καντηλανάφτης. «Ο δεσπότης πρέπει ν’
αγιάσει ξανά την άγια τράπεζα». Γ ι’ αυτό λοιπόν σας λέω ότι όλοι οι
άνθρωποι έχουν τα ελαττώματά τους.

Τρεις κύριοι ντυμένοι μ’ όλη τη σοβαρότητα του κόσμου σχημάτισαν
την ιατρική επιτροπή που θα ασχολιόταν με την διανοητική κατάσταση
του Σβέικ και το συσχετισμό της με τα εγκλήματα του κατηγορητήριου.
Ο καθένας τους ανήκε σε διαφορετικό ψυχιατρικό κύκλο. Αλλά παρόλες
τις διχογνωμίες, στην περίπτωση του Σβέικ συμφώνησαν. Τόση
εντύπωση τους έκανε η παρουσία του.

Ο καλός φιλαράκος μας μόλις μπήκε στο γραφείο τους είδε την
φωτογραφία του Αυτοκράτορα και φώναξε μ’ ενθουσιασμό;

— Ζήτω η Μεγαλειότητα, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ ο Πρώτος!

Μετά απ’ αυτό δε χρειάζονταν άλλα μέτρα και σταθμά να μετρήσουν και
να ζυγίσουν τη διανοητική ανεπάρκεια του κατηγορούμενου.



— Ποιο είναι πιο βαρύ το ράδιο ή το μολύβι; τον ρώτησαν.

— Μήπως τα ζύγισα καμιά φορά…

— Πιστεύεις στη Δεύτερη Παρουσία;

— Αν δεν τη δω πως θα πιστέψω…

— Μπορείς να μετρήσεις τη διάμετρο της γης;

— Δε μπορώ… Μπορώ όμως να σας βάλω κι εγώ ένα αίνιγμα. Έχουμε
ένα σπίτι. Υπάρχουν τρία πατώματα κι οχτώ παράθυρα σε κάθε πάτωμα.
Στις στέγες εξέχουν τρεις καπνοδόχοι. Σε κάθε όροφο κάθονται τρεις
οικογένειες. Λοιπόν σας ρωτώ πότε πέθανε η γιαγιά της καθαρίστριας;

Οι τρεις γιατροί κοιτάχτηκαν με σημασία.

— Ξέρεις πόσο βαθύς είναι ο Ειρηνικός; τον ξαναρώτησαν.

— Δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είναι πιο βαθύς από το
ποτάμι της Πράγας.

— Πόσο κάνουν 12.897 και 13.863.

— 729, αποκρίθηκε μ’ απόλυτη σιγουριά ο Σβέικ.

— Δε νομίζω πως χρειάζονται κι άλλες ερωτήσεις είπε ο πρδέδρός της
επιτροπής. Αρκετά λοιπόν.

— Και γω δεν το νομίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ έκανε ο Σβέικ με
ευγένεια.

Αφού έφυγε q κατηγορούμενος τα τρία μεγάλα κεφάλια της
νευρολογίας και ψυχιατρικής δεν είχαν καμιά αμφιβολία για την
καταφανή πνευματική ανεπάρκεια. Μετά κάθησαν κι έγραψαν τη
γνωμάτευσή τους. Πρότειναν να σταματήσει κάθε δικαστική δίωξη κι ο



Σβέικ να μπει σε νευρολογική κλινική για εξετάσεις και κυρίως για να
διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.

Όσο για τον καλό μας ανθρωπάκο εξηγούσε και πάλι τα καθέκαστα
στους άλλους φυλακισμένους.

— Δε δίνουν δεκάρα για τον φερδινάρδο.

— Τί λες τώρα; Γι αυτόν μας έχουν χώσει στο φρέσκο.

— Βρε έχουν πλάκα οι άνθρωποι. ειπαμε για το ράδιο, για το βάθος του
Ειρηνικού και κάτι άλλα. Στο τέλος έκριναν πως αυτά ήταν αρκετά και…
να μαι πάλι εδώ.

— Εγώ δεν το βγάζω απ’ το μυαλό μου πως όλοι αυτοί eiyo\
παλιάνθρωποι.

— Καλά που υπάρχουν κι αυτοί.

— Δε μπορώ να σε καταλάβω.

— Ειναι το πιπέρι της ζωής. Σπάζουν τη μονοτονία βρε αδελφέ. Για
φανταστείτε έναν κόσμο μόνο με καλούς. Θα ήταν ένας κόσμος
γιομάτος ανία. Θα είχαμε σιχαθεί τον ίδιο μας τον εαυτό.
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Αργότερα στο ψυχιατρείο ο Σβέικ μιλούσε και έλεγε καλά λόγια για τον
εαυτό του και για τους άλλους τρόφιμους.

— Λευτεριά. Κάνεις ότι σου καπνίσει χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε
κανένα. Κυλιέσαι, ουρλιάζεις, ξεγυμνώνεσαι, παραμιλας, δαγκώνεις,
χτυπάς και τα τέτοια. Αν όλα αυτά κάποιος τα’ κανε στο δρόμο θα ταν και
περίεργα και παράξενα και τρελά. Στο ψυχιατρείο θεωρούνται πολύ
φυσικά. Ούτε… ούτε στα όνειρά τους οι σοσιαλιστές είδαν τέτοιου



είδους λευτεριά. Μπορεί να σαι Θεός, διάβολος, Παναγιά, Πάπας,
Ναπολέοντας, Βασιλιάς, Αυτοκράτορας, Άγιος… ειναι γιομάτος ο
παράδεισος απόλους κι απόλες τις ιδέες. Την πιο μεγάλη φασαρία κάνει
ένας φιλαράκος που λέει πως είναι ο δεκάξι τόμος της Μεγάλης
Εγκυκλοπαίδειας. Έχει πλάκα ο άνθρωπος. Από τον καθένα ζητάει να
βρει τη λέξη «ραπτομηχανή». Αλήθεια το λέω ότι κι αν κάνει κάποιος
είναι καλώς καμωμένο.

Πραγματικά η υποδοχή που είχαν κάνει στο Σβέικ όταν πρωτομπήκε στο
ψυχιατρείο ήταν ανεπανάληπτη. Τρεις φορές τον έλουσαν και του
έκαναν λουτρό… Κι αυτός χαμογελούσε.

— Χίλιες φορές είναι απ’ τα δημόσια λουτρά καλύτερα. Αν μου κόβατε
λιγάκι τα νύχια και μου ψαλιδίζατε τα μαλλιά, θα χω να το λέω όσο ζω.

Δεν του χάλασαν το χατήρι. Ύστερα τον τύλιξαν σ’ ένα σεντόνι και τον
πήγαν στο κρεβάτι του. Του’ ριξαν ένα πάπλωμα και του είπαν.

Να κοιμηθείς σαν αγγελούδι.

Γιομάτος αγαλίαση έκλεισε τα βλέφαρά του κι αποκοιμήθηκε βλέποντας
ευτυχισμένα όνειρα. Σαν ξύπνησε του’δοσαν γάλα με μικρά
μπουκώματα ψωμιού. Τον τάισαν χωρίς ο ίδιος να κουνήσει ούτε ένα
δαχτυλάκι του. Ξανακοιμήθηκε κι αργότερα θεόγυμνο τον πήγαν στην
Επιτροπή των Ψυχίατρων Τότε ήταν που θυμήθηκε εκείνη την απίθανη
εποχή που είχε περάσει «περιοδεύων» για το στρατό.

— Πέντε βήματα μπροστά και πέντε πίσω, διέταξε ο αρχιψυχίατρος
βγάζοντας τον ανθρωπάκο μας απ’ τις ονειροπολήσεις του.

Ο Σβέικ έκανε δέκα.

— Σου είπα πέντε.

— Μη στεναχωριέστε, δεν κουράζουμε εύκολα.



Μετά άρχισαν να τον χτυπούν με τα σφυριά κάτω από το γόνατο.

— Ξέρεις να τραγουδάς;

— Ε… τί στο καλό!… Όμως δεν είμαι ούτε αηδόνι, ούτε πιάνω καλά τους
ήχους.

Δεν έχω τη μανούλα μου Να με παρηγορήσει Να ‘ρθει δυο λόγια να μου
πει.

Σταμάτησε απότομα.

— Τ’ άλλο δε μπορώ να το θυμηθώ.

Καρδιά μου πάψε να πονάς Να κλαις και να λυπάσαι — Πάλι δεν το
θυμάμαι, που να παρ’ η ευχή.

Οι δυο γιατροί κοιτάχτηκαν παράξενα.

— Σ’ έχει εξετάσει άλλη φορά ψυχίατρος;

— Α… βέβαια! ειχα αυτή την τιμή. Ήταν τότε που με πήραν στρατιώτη.
Ξέρετε είπαν πως είμαι διανοητικά καθυστερημένος.

— Μωρέ τετρακόσια τα χεις. Ήθελες ν’ αποφύγεις…

— Μα όχι… όχι σας λέω. Απλά είμαι κάμποσο βλαμένος. Αυτό το ξέρουν
πια κι ο επιλοχίας του 91 συντάγματος, αλλά και η στρατολογία. Δεν
έχετε παρά να ρωτήσετε.

Σε λίγο οι γιατροί έδοσαν εντολή στους νοσοκόμους να τον πάνε στο
δωμάτιο 3 κι είπαν να ταχτοποιηθεί πρόχειρα γιατί δεν Θα μενε πολύ.
Το μεσημέρι κιόλας του δοσαν στο χέρι το εξιτήριο με τη σημείωση
«προσποιείται τον διανοητικά καθυστερημένο».

— Μα όχι, θέλω να μείνω εδώ έχει και καλό φαγητό, ούρλιαξε ο Σβέικ.



Αλλά αυτή τη φορά δεν του καναν το χατήρι.
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Πέρασαν πια οι απίθανα ευχάριστες μέρες του ψυχιατρείου. Ο Σβέικ
έπεσε ξαφνικά στα βάρβαρα χέρια ενός σύγχρονου δήμιου του
Νέρωνα… Λοιπόν πώς αυτό το ρωμαϊκό σύστημα επιβιώνει ως τα
σήμερα είναι άξιο απορίας.

— Στο κάγκελο! ούρλιαξε ο αστυνόμος Μπράουν.

— Δεν έχω κανένα λόγο να μην πάω στο κάγκελο, χαμογέλασε
καλοσυνάτα ο Σβέικ. Δωμάτιο του Θεού είναι κι αυτό.

— Ν’ αφήσεις τ’ αστεία κάθαρμα! ούρλιαξε ξανά ο αστυνόμος Δε θα ναι
όσο βολικά νομίζεις.

— Α… μη στεναχωριέστε, δεν έχω δα και πολλές απαιτήσεις!

Στο κελί του υπήρχε ακόμα ένας κρατούμενος που καθόταν σαν άγαλμα.

— Καλημέρα… τον χαιρέτησε ο Σβέικ.

Ο άλλος δεν έβγαλε μιλιά!

— Μια χαρά είναι εδώ, έτσι; Βλέπω πως έτριψαν και γυάλισαν τα
σανίδια. Με περίμεναν φαίνεται.

Ο σοβαρός σηκώθηκε κι άρχισε τις βόλτες του πέρα δώθε. Ο Σβέικ για
να περάσει την ώρα του το ρίξε στο διάβασμα των εφημερίδων του
τοίχου. Οι κρατούμενοι είχαν αυτόν τον θαυμάσιο τρόπο να ξεσπούν.
‘Έβριζαν την αστυνομία, την κοινωνία, την εξουσία, τη ζωή και το
θάνατο. Έγραφαν άσχημα λόγια αλλά και ποιήματα. Μπροστά σ’ ένα
τέτοιο λυρικό δημιούργημα είχε σταθεί ο καλός ανθρωπάκος μας
γιομάτος θαυμασμό.



To ποτάμι ο ήλιος λάμπουν.

Κάθομαι στην όχθη και σε καρτερώ.

Πότε θα ‘ρθεις ακριβή μου…

— Αφήστε με! Ανοίξτε την πόρτα, ούρλιαξε ο άλλος και διέκοψε τη
μελέτη του Σβέικ. Αλλά δέν πρόκειται, αλλοίμονο να μ’ αφήσουν.

Ξαφνικά, σα να αντιλήφτηκε για πρώτη φορά τον φιλαράκο μας άρχισε
τον λόγο.

— Μια ζώνη θέλω… Μήπως έχεις μια ζώνη; Να κρεμαστώ να
γλυτώσω…

— Αμέσως κύριε… Αν δε σ’ εξυπηρετήσω εγώ ποιος θα σ’
εξυπηρετήσει, έκανε πρόθυμα ο Σβέικ κι άρχισε να βγάζει τη ζώνη του…
Αλλά… Να, κοίταξε γύρω σου… Δεν υπάρχει μέρος να κρεμάσεις το
όργανο, την αγχόνη. Α… είναι ο μπάγκος. Μόνο που θα χρειαστεί να
γονατίσεις… Στο στρώσιμο των αυτοκτονιών, μη μου πεις είμαι σαΐνι.

Ο άνθρωπος κοίταξε τη ζώνη κι ύστερα ξέσπασε σε δάκρυα…

— Παιδάκια μου Ι Γυναικούλα μου χρυσή. Άκουσον! Άκουσον κύριε! Μ’
έκλεισαν μέσα με την κατηγορία «μεθύσι και όργια». Ποιον; Εμένα; Τον
άνθρωπο του Θεού.

Το ξέσπασμά του συνεχίστηκε στην πόρτα με γροθιές. Στο παραθύρι
φάνηκε ο φύλακας.

— Μα τί συμβαίνει εόώ τέλος πάντων;

— Θέλω να φύγω.

— Και που θα πας.



— Στο γραφείο μου… στην υπηρεσία μου… στην οικογένειά μου…
Λογαριασμό θα σου δώσω;

Ο φρουρός ξεκαρδίστηκε στα γέλια κι απομακρύνθηκε στο διάδρομο.

— φαίνεται πως τα χει μαζί σου, αλλά απορώ γιατί; Τώρα θα μου πεις
αστυνομικός δεν είναι; Πες μου βρε άνθρωπε — μια και σου πέρασε η
διάθεση να κρεμαστείς — πως βρέθηκες να σαι και μεθυσμένος και
διεφθαρμένος.

— Δε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι πως από κάποιο μέρος με
πέταξαν έξω κι εγώ ήθελα να ξαναμπώ για ν’ ανάψω το πούρο μου. Ε…
να… ο προϊστάμενός μου είχε τα γενέθλιά του και πήγαμε για κρασί σε
μια νταβέρνα. Από εκεί σε άλλη, σε άλλη… Που να τις θυμηθώ όλες.
Σίγουρα θα ξεπεράσαμε τον αριθμό είκοσι… Όχι πως κατέβαζα ποτάμια
το κοκκινέλι. Μια μπουκάλα στο κάθε μέρος. Αστεία πράγματα, δηλαδή.
Μετά την νταβέρνα δώδεκα χάσαμε τον προϊστάμενο αν και τον είχαμε
δεμένο με λουρί. Μυστήριο παραμένει ώς τα τώρα το λύσιμό του.Στο
τέλος βρέθηκα — και εγώ δεν ξέρω πως — σ’ ένα κακόφημο κέντρο.
Λένε πως πρόσβαλα κάποια γυναίκα και πως με το μαχαίρι μου έσκισα
την τραγιάσκα κάποιου άντρα… Σκέψου αδικία αδερφέ μουί… Σκέψου
αδικία. Μόνο γι αυτά τα πράγματα μ’ έκλεισαν στα σίδερα… Εμένα τον
σοβαρό, τον μετρημένο, τον τίμιο οικογενιάρχη. Τώρα το νιώθω… ειμαι
έγας άνθρωπος χωρίς ελπίδα… Α ξέχασα να σου πω… Λένε πως
έστρωσα στο κυνήγι και τα κορίτσια της ορχήστρας και πως έφτυσα σ’
ένα καφέ κι ακόμα πως έσπασα το μάρμαρο ενός τραπεζιού.

— Δυσκολεύτηκες να το σπάσεις ή μόνο με μια γροθιά.

— Με μια γροθιά και τέρμα. Δεν είμαστε παιδάκια.

— Αυτό είναι.

— Τί αυτό είναι;



— Γι αυτό σ’ έπιασαν. Νόμισαν ότι έκανες προπόνηση.

— Α… στο καλό.

— Δε μου λες. Ο καφές, που τον έφτυσες ήταν σκέτος ή με κονιάκ;

—Μα…

— Αν ήταν με κονιάκ η κο .]γορία είναι πιο σοβαρή. Βλέπεις στοιχίζει
περισσότερο. Στο >ικαστήριο τα ζυγίζουν όλα σαν τους Εβραίους.

— Στο δικαστήριο… Αχ… έκανε κι έπεσε πάλι σε συλλογή.

— Το ξέρουν στο σπίτι σου; Ή θα το μάθουν απ’ τις εφημερίδες.

Θα το γράψουν και οι εφημερίδες… ειμαι για κλάματα.

— Σίγουρα… Δε χρειάζεται κουβέντα… ειναι μια σπαρταριστή ιστορία
και θα ‘ ναι κρίμα να μη τη μάθουν και να μη γελάσουν οι αναγνώστες.
Τις προάλλες δέν έγινε το ίδιο στη «Νταμιλάνα»; Κάποιος έσπασε στο
κεφάλι του τον καθρέφτη του μαγαζιού. Εγώ ο ίδιος γροθοκοπήθηκα μ’
έναν πεθαμενατζή. Οι απογευματινές εφημερίδες έγραψαν ολόκληρο
μυθιστόρημα. Έχει, σου λέω μεγάλη πλάκα ο κόσμος με τις απίθανες
πιθανότητές του. Με τις φασαρίες του ήθελα να πω. Νομίζω πως καλά
θα έκανες από εόώ να γράψεις ένα γράμμα στις εφημερίδες, όπου θα
διαβεβαιώνεις πως δεν έχεις καμιά σχέση με τον δράστη και πως
πρόκειται για απλή^συνωνυμία. Μέτα θα πρέπει να ειδοποιήσεις στο
σπίτι σου να κρατήσουν το απόκομα της διάψευσης για να το διαβάσεις
όταν θα βγεις απ’ τη φυλακή και να χαρεί η ψυχή σου.

«Ο Σβέικ είδε ξαφνικά το σύντροφό του να τρέμει.

— Κρυώνεις; τον ρώτησε με αφέλεια.

— Πάει πια το μεγαλείο μου… Πάει πια η προαγωγή μου.



— Έχεις δίκιο… Και με λερωμένο το ποινικό σου μητρώο ούτε βοηθός
χασάπη δε γίνεσαι. Το γλέντησες αλλά πολύ ακριβά βρε αδερφέ μου θα
το πληρώσεις; Αλήθεια πως θα ζήσουν τα παιδιά σου και η γυναίκα σου
με σένα κλεισμένο στη φυλακή;

Αυτό ήταν. Ο άνθρωπος ξανάρχισε το θρήνο.

— Παιδιά μου!… Γυναίκα μου καλή!…

— Σιγά άνθρωπέ μου… Σιγά.

— Έχω πέντε παιδιά. Το μεγαλύτερο κοντεύει τα δώδεκα. ειναι και
πρόσκοπος, έκανε με καμάρι.

— Πρόσκοπος; Α… θυμήθηκα κάτι πράγματα. Όταν υπηρετούσα στο 41
σύνταγμα, οι πρόσκοποι είχαν ρημάξει τα περιβόλια των χωρικών. Στο
τέλος έπιασαν τρεις. Ο μικρότερος κλωτσούσε σαν άγριο άλογο. Στο
τέλος τους δέσαμε. ειχαν προλάβει όμως να δαγκώσουν οχτώ
χωρικούς…

Ο άλλος όμως δέν άκουε. ειχε τον καημό του. Του’ ρχόταν βαριά της
φυλακής τα σίδερα. ειχε χάσει την υπόληψή του ο άνθρωπος.

— Χαντακώθηκες για όλη σου τη ζωή φίλε μου, του είπε με ειλικρίνια ο
Σβέικ. Οι φίλοι σου θα σε διαβάσουν στις εφημερίδες κι ρπό στόμα σε
στόμα θα γίνεις παραμύθι. Αλλά μη στεναχωριέσαι. Οι περισσότεροι
άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο δέν έχουν υπόληψη. Εσύ δέν είσαι ούτε
μια μυγούλα μες το γάλα.

Ξαφνικά ακούστηκαν μπότες στο όιάόρομο. Ένας δεσμοφύλακας άνοιξε
την πόρτα και μπήκε στο κελί.

— Σβέικ έλα μαζί μου! είπε κάπως απότομα.

— Δεν πρέπει, έκανε ευγενικά ο φιλαράκος μας. Προηγείται ο κύριος.
Να του φάμε τώρα τη σειρά; Το θεωρείται σωστό;



Ασυγκίνητος από αβρότητες ο δεσμοφύλακας βούτηξε το Σβέικ απ’ τον
γιακά και τον έσυρε στο διάδρομο.

Σε λίγο βρισκόταν μπροστά στον αστυνόμο.

— Εισαι ο Σβέικ;

— Μάλιστα.

— Και πως βρέθηκες εδώ;

— Γιατί διαμαρτυρήθηκα που με πέταξαν νηστικό έξω από το
ψυχιατρείο. Άραγε τώρα τί θα γίνει; Ξέρετε έχω το κακό συνήθειο ν’
αναρωτιέμαι.

— Νομίζω πως θα ‘ταν καλύτερα να σε στείλουμε στη διεύθυνση της
αστυνομίας, είπε καλοσυνάτα ο αστυνόμος.

— Για να το λέτε… Εξάλλου αξίζει τον κόπο η διαδρομή.

— Ωραία… βλέπεις λοιπόν Σβέικ πως με την κουβέντα όλα
διορθώνονται.

— Ναι, η συνενδηση είναι το άπαν του παντός, ω άπαν.

Στο δρόμο προς τη Γενική Ασφάλεια τον συνόδευε ένας αστυνομικός
που κρατούσε στη μασχάλη του το «Εγχειρίδιο του φυλακισμένου». Στο
δρόμο Σπαλένα έπεσαν σε μια μάζα ανθρώπων που προσπαθούσε κάτι
να διαβάσει στον τοίχο.

— Διαδήλωση κάνουν; ρώτησε.

— Α… αστεία πράγματα… Επιτρέπονται κάτι τέτοια;

— Τότε;

— Ε… να μωρέ. ειναι διάγγελμα του αυτοκράτορα για την κήρυξη του



πολέμου.

— Καλά τα’λεγα εγώ αλλά δε με πίστευαν στο ψυχιατρείο… Αν κι αυτοί
θα’πρεπε να το ξέρουν πιο καλά…

— Ποιοι αυτοί;

— Μη κάνεις πως δεν ξέρεις… Οι αξιωματικοί που είναι κλεισμένοι εκεί
μέσα.

Ο λαός τους διέκοψε με τις ζητωκραυγές του.

— Ζήτω η νίκη! Ζήτω ο Φραγκίσκος Ιωσήφ!

Κάποιος κατέβασε το χέρι του στην τραγιάσκα του Σβέικ και κείνη
χώθηκε ώς τ’ αυτιά του.

— Ναι, θα νικήσουμε, φιλοσόφησε ο ανθρωπάκος μας μπαίνοντας στη
Γενική Ασφάλεια.

Ναι, ο πόλεμος ήταν στο κατώφλι της σύγχρονης ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας μοίρας.
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Στο χτίριο της Εθνικής Ασφάλειάς μόνο κάποιοι, μετρημένοι στα
δάχτυλα του χεριού, αναρωτιόντουσαν πόσο ενθουσιασμό είχαν για
τον πόλεμο οι Τσέχοι. Οι περισσότεροι, θεριεμένοι με αιμοβόρικα
ένστιχτο γλεντούσαν το γεγονός. Εξάλλου για τα τσακάλια υπήρχε η
αφορμή…

— Λυπάμαι ειλικρινά… είπε ένας γραφειοκράτης μυστικός στον Σβέικ.

— Να μη λυπάσαι καθόλου. Έτσι ήταν γραμμένο νά γίνει, του
αποκρίθηκε ο ανθρωπάκος μας. Να’ μαι λοιποί που’ μαι πόλι κοντά σας.



,

— Δε νομίζεις ότι παραείσαι ηλίθιος;

Αλλά αμέσως άλλαξε τόνο και συνέχισε μελιστάλαχτα.

— Όχι, κύριε Σβέικ… Αλλά τόσες σκοτούρες έχουμε κι εμείς. Εξάλλου
εξαιτίας της διανοητικής σου κατάστασης δε νομίζω πως έχεις την
πλήρη ευθύνη των πράξεών σου. Δε γίνεται να τα σχεδίασες όλα μόνος
σου. Πες μου ποιος κρύβεται πίσω…

— Πίσω… Τί είναι αυτό πάλι;

— Μόνος σου προκάλεσες τη συγκέντρωση; Μη μου πεις πως δε
κρύβεται άλλος πίσω από τον ενθουσιασμό και τα ζήτω σου;

— Α… Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου όταν είδα όλους εκείνους
μπροστά στο διάγγελμα του Αυτοκράτορα να το διαβάζουν και να μην το
χειροκροτούν. Διάολε ολόκληρος Αυτοκράτορας μιας κραταιής
Αυτοκρατορίας… Ε … τί; δεν αξίζει ένα χειροκρότημα; Δεν τους
καιγότανε καρφί, πιστέψτε με. Κι εφόσον κηρύχτηκε ο πόλεμος πρέπει
οπωσδήποτε να νικήσουμε. Δε συμφωνείτε;

Ο Σβέικ μιλούσε και στα μάτια του είχε συγκεντρωθεί η αθωότητα όλου
του κόσμου. Από το βλ  ̂υα αυτό εκνευρίστηκε ο ανακριτής. (Αλήθεια
ποιος θα έμενε απαθής μπροστά σε μια τέτοια αθωότητα;).

— Χρειάζεται βέβαια ενθουσιασμός, είπε το όργανο. Όμως στη δική
σου περίπτωση;

— Μα γιατί;

— Ειναι ας πούμε ειρωνία για έναν κρατούμενο.

— Ναι, βέβάια:.. Δεν ξεχνάει όμως κι ένας κρατούμενος ότι έχει
καθήκον απέναντι στο έθνος. Αυτό δέν γίνεται να είναι ειρωνία.



Άναψε για τα καλά ο άλλος.

— Δρόμο ούρλιαξε. Και μην ξαναβρεθείς μπροστά μου. Δεν πρόκειται
να γλυτώσεις στη δεύτερη φορά το στρατοδικείο.

Ο Σβέικ πολύ συγκινημένος άρπαξε αυθόρμητα το χέρι του
γραφειοκράτη και το φίλησε.

— Αν καμιά φορά θελήσετε κάποιο σκυλί, εδώ είμαι εγώ… Ξέρετε
εμπορεύομαι σκυλιά.

Ελεύθερος πια από δεσμά, κελιά, ανακριτήρια και αστυνομίες ο
ανθρωπάκος μας ξεκίνησε για το σπίτι του. Μπροστά στη νταβέρνα
όμως δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό… Άκρα του κόσμου η σιωπή
μέσα. Κάτι λίγοι πελάτες με θλιμένα μάτια κουτσόπιναν χωρίς να
μιλούν. Ήταν εκεί κι ο καντηλανάφτης του ‘Αγιου Απολινάριου. Μη
χειρότερα! Πίνουν κι οι καντηλανάφτες κρασί;

— Να’μαι λοιπόν ξανά! φώναξε όλο χαρά ο Σβέικ.

Η κυρία Πάλιβεκ, χωρίς ν’ απαντήσει πλένοντας τα ποτήρια
μουρμούριζε…

— Δέκα… Δέκα χρόνια.

— Πέρασαν κιόλας οι εφτά μέρες! έκανε κεφάτος ο φιλαράκος.

— Ήταν καλός, ήταν προσεχτικός, ήταν και νοικοκύρης, συνέχισε η
κυρία Πάλιβεκ.

Το φάντασμα του νταβερνιάρη πλανιόταν στο κρασοπουλιό κι έδινε σ’
όλους μελαγχολία.

— Σε μια τέτοια ανακατωσούρα ποιος μπορεί να ναι απόλυτα
προσεχτικός;



— Σήμερα είχαμε δυο κηδείες, είπε ο καντηλανάφτης για ν’ αλλάξει
κουβέντα.

— Πολύ θα θελα να ξέρω για τις στρατιωτικές κηδείες, έκανε ο Σβέικ.

Σε λίγο οι πελάτες πλήρωσαν τα ποτά τους κι έφυγαν. Ο Σβέικ έμεινε
μόνος με την κυρία Πάλιβεκ.

— Έναν αθώο δέκα χρόνια φυλακή! Μυστήρια πράγματα! έκανε ο
φιλαράκος.

— Μα… τα παραδέχτηκε ο καημένος.

— Τί παραδέχτηκε;

— Τα μυγοφτύματα του Αυτοκράτορα… Στη δίκη είπαν για λόγους
συγγένειας και τέτοια. Τί να πω! φοβήθηκα τόσο πολύ! Αλλά δε θα
ξεχάσω ποτέ το πονεμένο βλέμα που μου ρίξε την τελευταία στιγμή ο
άντρας μου. Και στ’ αυτιά μου πάντα θ’ ακούω την κραυγή του που
βγάλε στο διάδρομο όταν τον πήραν απ’ την αίθουσα του δικαστηρίου:
«Στ’ άρματα».

— Αλήθεια τί γίνεται με τον Μπρετσνάιντερ; Δε φαίνεται κατά δω;

— Φάνηκε μια δυο φορές… Ήπιε καναδυό ποτήρια κι αφού ζεστάθηκε
του ρθε να μάθει ποιος έρχεται και ποιος συχνάζει εδώ. Κάθεται, στήνει
τ’ αυτί του να πιάσει κουβέντες κι άλλα. Αλλά ξέρεις τί λόξα έχουν οι
άνθρωποι. Δεν κουβεντιάζουν τίποτ’ άλλο από το ποδόσφαιρο….
Ιδιαίτερα όταν βλέπουν τον κύριο μυστικό. Κατάφερε όμως να μπλέξει
κάποιον που ασχολείται με ταπετσαρίες…

— Μα καθυστερημένος ήταν ο άνθρωπος;

— Την έπαθε όμως ο καημένος ο άντρας μου… Τον ρώτησε αν
μπορούσε να σηκώσει ντουφέκι ενάντια στους Σέρβους κι εκείνος
αποκρίθηκε πως δεν είχε περάσει ποτέ στη ζωή του δάχτυλο στη



σκανδάλη… «Ωραία, άλλη μια καλή περίπτωση έσχατης προδοσίας»,
αναφώνησε ο Μπρετσνάιντερ κι έτριψε με χαρά τα χέρια του.

— Μερικοί δε θα ξαναγυρίσουν πια. Βάλε μου ένα ποτήρι κοκκινέλι να
πάνε κάτω τα φαρμάκια.

Στο δεύτερο ποτήρι να σου «στη φωνή κι ο γάιδαρος». Ο άνθρωπος της
ασφάλειας φάνηκε καμαρωτός στην πόρτα. Κάθησε πλάι στον Σβέικ και
παράγγειλε μπύρα. Περίμενε υπόμονετικά ν’ ανοίξει πρώτος το στόμα
του ο καλός ανθρωπάκος μας.

— Αχά! έκανε ο Σβέικ ξαφνικά. Ο Σιμπέρια από το Στράσκοβ πουλάει το
χτήμα του. ειναι δεκαοχτώ στρέματα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό
και στο σχολείο,

Ο αστυνομικός πήγαινε να σκάσει.

— Κύριε Σβέικ με μεγάλη έκπληξη ακούω πως ενδιαφέρεστε για
χτήματα.

— Κύριε «ασφαλιστικέ», εσύ λοιπόν; Πόσο χαίρομαι που σε
ξαναβλέπω. Πως πάνε τα πράγματα στην Εθνική Ασφάλεια. Εκεί σε είδα
την τελευταία φορά. Μου συγχωρείς τον ενικό αλλά μαζί σου νιώθω
οικεία. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τη γνωριμία μας. Έρχεσαι
ταχτικά στο κρασοπουλιό.

— Σήμερα ήρθα ειδικά για σένα. Έμαθα στο αρχηγείο πως είσαι
σκυλέμπορος. Θα ήθελα ένα σκυλί ράτσας.

— Οπωσδήποτε θα σ’ εξυπηρετήσω. Θέλεις κάτι καθαρόαιμο ή μήπως
καμιά διασταύρωση;

— Το καθαρόαιμο είναι πιο καλό!

— Αστυνομικό σκυλί; Απ’ αυτά που μυρίζονται τ’ αχνάρια των
δολοφόνων και των προδοτών; Ή μήπως το χρειάζεσαι για άλλες



βοηθητικές δουλειές;

— Θα χαιρόμουν ένα τερριέ που να μη δαγκώνει.

— Χωρίς δόντια; Ξέρω ένα που το χει κάποιος κρασοπώλης.

— Τότε ένα ράττερ.

Ο αστυνομικός φαινόταν πως δέν είχε ιδέα από σκυλιά. Το μόνο που
ήξερε ήταν η εντολή του αρχηγείου.

— Τα ράττερ δέν έχουν το ίδιο ύψος. Άλλα είναι μικρά κι άλλα είναι
μεγάλα. ειναι εντελώς ακίνδυνα και χαδιάρικα.

— Και πόσα χρήματα…

— Ανάλογα με το μέγεθος… Όσο πιο μικρό, τόσο πιο ακριβό!

— Θέλω μερικά μεγάλα…

— Τα μαντρόσκυλα κάνουν πενήντα κορώνες το ένα. Προτιμάς
κουτάβια ή μεγαλωμένα σκυλιά;

— Δε βαριέσαι το ίδιο κάνει. Θα ρθω αύριο τ’ απόγευμα στις εφτά να τα
πάρω…

— Ωραία.

Αυτά είπαν κι έριξαν τα ποτήρια τους κι άναψαν τα αίματά τους κι ήρθαν
σε-κέφι πολύ. Όσο για τον αστυνομικό, που εκείνη τη μέρα δεν είχε
υπηρεσία, έλεγε και ξανάλεγε πως αγαπούσε τη λευτεριά την
επανάσταση και την αναρχία. Στο έβδομο ποτήρι φώναξε:

— Ζήτω η επανάσταση! Κάτω η επιστράτευση!

Εκεί τη στιγμή έσκυψε ο Σβέικ και του είπε στ’ αυτί.



— Σύρμα! Μπήκε πελάτης…

Η κυρία Πάλιβεκ σε μια γωνιά έκλαιε σιωπηλά.

— Μην κλαις κυρία μου, της είπε ο αστυνομικός. Σε τρεις μήνες θα
νικήσουμε και τότε θα δοθεί γενική αμνηστεία. Θα κάνουμε ένα γλέντι
για το γυρισμό του άντρα σου και θα χορεύουν αγκαλιά οι καρέκλες με
τα τραπέζια.

Όταν γύρισε στο σπίτι του ο Σβέικ η σπιτονοικοκυρά του τα χάσε.

— Γύρισες! του είπε με απόλυτη απορία.

— Γύρισα.

— Κι εγώ νόμισα πως θα μενες χρόνια… Γι αυτό… τον λυπήθηκα. ειναι
φύλακας στην πόρτα ενός μπαρ… Μετά η αστυνομία έκανε άνω κάτω το
δωμάτιο. ειπαν πως πρόλαβες και πήρες τα ενοχοποιητικά στοιχεία.
Τον λυπήθηκα κύριε Σβέικ.

Ο φιλαράκος άνοιξε την πόρτα της κάμαρης του κι είδε στο κρεβάτι του
τον Αδάμ και την Εύα να κοιμούνται του καλού καιρού. «Ο φύλακας κι ο
φύλακας άγγελός του» σκέφτηκε.

— Αφεντικό! φώναξε ο Σβέικ και ταρακούνησε τον παρείσακτο.

-Χμ…

— Ξύπνα, είναι ώρα για φαγητό.

— φαγη,.,τό!

— Ναι, διάολε… Αν αργήσεις ακόμα λίγο οι ψησταριές θα κλείσουν.

— Σκα… σί… λα μου!

— Όξω… φώναξε ο Σβέικ.



— Μα το’χω πληρώσει ώς τις οχτώ.

Τελικά έβαλε τα παντελόνια του κι είπε στη γυναίκα να ντυθεί. Ύστερα
του καλού καιρού έπιασε κουβέντα με τον φιλαράκο μας. Του =ίπε για
τα θαυμάσια και τα καλά που γίνονται στο καμπαρέ.

— Έλα ένα βράδυ… Σου υπόσχομαι πως θα τα περάσεις ζάχαρη. Το
κέντρο λέγεται «Μιμόζα». Έχουμε, σου λέωΓ παστρικά πράματα…
Κούκλες με άδεια της αστυνομίας.

Χωρίς να πολυλογούμε το παράνομο ζευγάρι έφυγε με τη γυναίκα να
βρίζει συνέχεια γιατί της χάλασαν το ερωτικό της χουζούρι. Όσο για την
κυρά-Μύλλερ σα μετανοούσα Μαγδαληνή ζητούσε συγχώρεση.

— Αν δε με συγχωρέσεις θα πέσω απ’ το παράθυρο, είπε στον Σβέικ.

— Ναι, αλλά απ’ το δικό σου παράθυρο σε παρακαλώ… Αν Θέλεις
πήγαινε και στο δικό μου. ειναι ολάνοιχτο. Βλέπει και στο δρόμο.

Η σπιτονοικοκυρά μπήκε με λυγμούς στο δωμάτιο του Σβέικ.

— Θα το κλείσω γιατί μπάζει υγρασία και θα μου αρρωστήσεις, είπε κι
έκλεισε το παράθυρο.

Ύστερα άλλαξε σεντόνια και σιγύρισε το δωμάτιο. Γυρνώντας στην
κουζίνα με τη βροχή στα μάτια κόμπιασε.

— Τα δυο… τα δυο σκυλιά στην αυλή ψοφήσανε κύριε. Κι ο Άγιος
Βερνάρδος το σκάσε.

— Άι στο καλό πάλι μπερδέματα με την αστυνομία θα χουμε.

— Δα… δα… δα…

— Τί θέλεις να πεις χριστιανή υου;



— Δάγκωσε ένα αστυνομικό τη στιγμή που έψαχνε κάτω από το κρεβάτι
σου. Ύστερα τρύπωσε σε μια γωνιά και δεν ήθελε να βγει.
Επικαλέστηκαν το νόμο… Το διέταξαν… Τίποτα… Το τράβηξαν και
ξαναδάγκωσε. Ύστερα πήδηξε και το σκάσε από το σπίτι. Εμένα… μ’
έσκασαν στις ερωτήσεις,.. Αυτοί μου Κάποιος επιθεωρητής ύστερα από
την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας θα προσπαθούσε σίγουρα να βρει
στα μυστικά κονδύλια της αστυνομίας τι σήμαιναν τα στοχεία Β 40
κορώνες, φ 50 κορώνες Μ 80 κορώνες και άλλα. Σίγουρα θα
φαντάζονταν πως ήταν αρχικά ντόπιων προδοτών του έθνους… Όλα
αυτά δε σήμαιναν τίποτ’ άλλο παρά μονάχα είδη σκυλιών, απ’ αυτά που
αγόρασε ο Μπρετσνάιντερ και τα κουβάλησε στην αστυνομία. Ο Σβέικ
μάλιστα ήταν ευτυχισμένος που τα ξεφορτώθηκε γιατί δεν εύρισκε ώς
τα τότε τόσο κουτό αγοραστή.

Αργότερα ήρθε κι ο αστυνομικός Κάλος για να ψαρέψει τον φιλαράκο
μας. Το μόνο που κατόρθωσε ήταν ν’ αγοράσει κι αυτός ένα ψωριάρικο
σκυλί.

— Να χα ακόμα καναδυό αστυνομίες θα τα περνούσα μια χαρά
μουρμούρισε ο Σβέικ.

7

Όταν τα αυτοκρατορικά αυστριακά στρατεύματα το’ ριξαν στο φευγιό
ακόμα κι από τη Σερβία, το υπουργείο της εθνικής άμυνας, ψάχνοντας
κάτι για διέξοδο βρήκε τον καλόβολο Σβέικ. Τον προσκάλεσαν τότε σε
μια βδομάδα μέσα να παρουσιαστεί στις υγειονομικές υπηρεσίες. Το
φουκαρά… η τόσο ευγενική και τιμητική πρόσκληση τον βρήκε στο
κρεβάτι με φριχτούς πόνους στις αρθρώσεις… φώναξε την κυρά-
Μύλλερ και με πολύ επίσημο τρόπο της είπε.

— φεύγω κυρά-Μύλλερ μου γλυκειά με παίρνουν στρατιώτη. Και
παίρνω το ντουφέκι μου για τη γραμμή την πρώτη. Από παντού μας



περιτριγυρίζουν εχθροί.

— Ποιο ντουφέκι καλέ; Εσύ δε μπορείς να σηκώσεις τα πόδια σου,

— Θα μου φέρεις το καροτσάκι του γείτονα και θα με πετάξεις ώς την
υγειονομική επιτροπή. Για τον καλό πατριώτη πάντα υπάρχει κάποιος
τρόπος.

Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάμα.

— Καλέ μου Σβέικ εσύ χρειάζεσαι γιατρό!

— Για τα πόδια μου;

— φυσικά.

— Έχω τ’ άλλο μου το κορμί εγώ… Δε φοβάμαι… Δόξα στο Θεό είναι
υπέροχος στόχος και καλό κυνήγι για τα κανόνια και τις μπόμπες.
Μπορώ σου λέω να γίνω ένα θαυμάσιο θύμα… τί στο καλό μια
εξυπηρέτηση μας ζήτησε ο πόλεμος και θα του χαλάσουμε το χατήρι;

Η κυρά-Μύλλερ έφυγε κι ο Σβέικ άρχισε να τραγουδάει με κέφι. Ήταν
ένα γνωστό διεγερτικό πολεμικό εμβατήριο.

Του έκοψε τη φόρα ο γιατρός Πάβεκ που άρον άρον τον είχε ξεσηκώσει
η Μύλλερ για να δει τον φιλαράκο μας. Ο Σβέικ υπάκουος όπως πάντα
άφησε τον επιστήμονα να κάνει την επιστήμη του.

— Να μείνεις στο κρεβάτι και να χαλαρώσεις όσο μπορείς.

Στην κουζίνα μίλησε με τη σπιτονοικοκυρά.

— Μη χειρότερα γιατρέ. Το ρίξε στα πολεμικά εμβατήρια και
στους,εθνικούς ύμνους. Με στείλε και του αγόρασα ένα χάρτη. Πάνω
του σημείωνε τα πεδία συγκρούσεων και παραμιλούσε για μάχες και
πολεμικά μέτωπα.



— Καλά δεν παίρνει τα παυσίπονα και τα καταπραϋντικά;

— Ούτε κάν πήγε στο φαρμακείο.

Δυο μέρες είχε καιρό ο Σβέικ να προετοιμαστεί. Αγόρασε ένα
στρατιωτικό καπέλο, φρόντισε να έχει στη διάθεσή του το καροτσάκι
του γείτονα καθώς και τις πατερίτσες του… Έ βέβαια έπρεπε να δείχνει
αξιοπρεπής ανάπηρος…

— Α! ξέχασα τα λουλούδια! έκανε κάποια στιγμή.

— Τί ξέχασες, αγόρι μου; τον ρώτησε μ’ ένα ξέσπασμα τρυφερότητας κι
οδύνης η κυρά-Μύλλερ.

— Τα λουλούδια στο πέτο. Αλλοιώς δε θα μαι όπως πρέπει.

Έτσι βγήκε και ξεκίνησε για την υγειονομική υπηρεσία. Στητός,
καμαρωτός κι αγέρωχος.

— Εμπρός! Στο Βελιγράδι φώναζε που και που.

Ο κόσμος τον χειροκροτούσε κι οι αστυφύλακες τον χαιρετούσαν με
σεβασμό!

Ο λαός μαζεύτηκε τότε από τα συνθήματα αλλά οι καβαλάρηδες της
χωροφυλακής τον διέλυσαν. Δεν ήθελαν να διασαλευτεί η τάξη.
Άρπαξαν τον Σβέικ και τον συνόδεψαν ώς τη στρατολογία για να μη
δημιουργήσει άλλη αναταραχή.

Την άλλη μέρα τα «Νέα της Πράγας» έγραψαν με πρωτοσέλιδο τίτλο.

«Ο ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»

Στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα ο πατριωτισμός φλογίζει
τις καρδιές των πιστών της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα.
Χθες οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από συγκίνηση όταν σε



αναπηρικό καροτσάκι παλιός πολεμιστής ζητωκραύγαζε υπέρ’του
Έθνους και των ιερών μας. Η στιγμή ήταν ιερή και θύμησε την
αυταπάρνηση των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Ο ήρωας με το
καροτσάκι και τα δεκανίκια ας γίνει φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.
Σημειώνουμε ακόμα t πως πήγαινε στη στρατολογία να καταταγεί
εθελοντής, να πολεμήσει για τα πάτρια. Και μόνο η πολεμική ιαχή «Στο
Βελιγράδι» μας γέμισε συγκίνηση, αλλά και πεποίθηση για τη νίκη».

Τα ίδια περίπου έγραφε και η γερμανόφωνη εφημερίδα «Πράγκερ
Τάγκμπλαττ»:

«Τον ανάπηρο εθελοντή τον ακολουθούσαν πολλοί κάτοικοι
γερμανικής καταγωγής, περιτριγυρίζοντας τον με τα κορμιά τους για να
τον προστατεύσουν από Τσέχους πράχτορες της Αντάντ, που είχαν
σκοπό να τον λυντσάρουν…».

Τρεις εφημερίδες ονόμασαν τον Σβέικ γενναίο των γενναίων και πρώτο
πατριώτη της χώρας. Μόνο ο γιατρός Μπάρυτσε που θεωρούσε τον
τσέχικο λαό σα μια συμμορία τεμπελχανάδων φώναξε:

— Πάρτε τον από μπροστά μου τον ηλίθιο.

— Γιατρέ μου πραγματικά είναι ηλίθιος και μάλιστα με επίσημη
σφραγίδα, δήλωσε ο επιλοχίας.

— Αυτό τι σημαίνει πάλι;

— Απαλλάχτηκε από το στρατό για πνευματική ανεπάρκεια.

— Τίποτ’ άλλο;

— Αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω ότι πάσχω κι από ρευματισμούς,
είπε ο Σβέικ. Αλλά θέλω να υπηρετήσω το έθνος και τον Αυτοκράτορα
ώς την τελευταία σταλαματιά του αίματός μου… Μόνο που είναι
πρισμένα τα γόνατά μου.



Ο αρχίατρος κοίταξε άγρια τον καλό φιλαράκο μας. Μετά ούρλιαξε στα
γερμανικά.

— Στο κρατητήριο!

Ο Σβέικ σηκώθηκε και στηρίχτηκε στα δεκανίκια του. Δυο στρατιώτες
πήγαν να τον πάρουν για το μπουντρούμι. Και τότε διαπίστωσε κάτι το
απόλυτα τραγικό. Οι ρευματισμοί του είχαν πάει περίπατο.

Τα σπαθιά γυάλιζαν στον ήλιο. Ο Σβέικ και οι φρουροί του έφτασαν στο
μνημείο Ραντέσκυ.

— Στο Βελιγράδι! Στο Βελιγράδι! φώναξε και πάλι ηρωικά.

8

Αξέχαστη εποχή με τις κακίες και τους ρομαντισμούς της… Οι
στρατιωτικές υπηρεσίες έκαναν το παν για να μην αποφύγουν οι
τεμπελχανάδες το στρατιωτικό. Σε κάθε επιστράτευση υπήρχαν εκείνοι
που προφασίζονταν τους άρρωστους. Έλεγαν πως ήταν φυματικοί,
καρδιοπαθείς, πως είχαν κοίλη, αρθρίτιδα, ρευματισμούς κι άλλα
τέτοια. Τα μαρτύρια αυτονών κατά κάποιο τρόπο είχαν κωδικοποιηθεί.
Τσάι και ασπιρίνες για τρεις μέρες χωρίς φαγητό. Πλούσιες δόσεις
κινίνου. Πλύση στομαχιού δυο φορές τη μέρα με ζεστό νερό. Κλύσμα με
αφροσάπουνσ και γλυκερίνη. Τύλιγμα με σεντόνια μουσκεμένα από
παγωμένο νερό. Μερικοί ηρωικοί άντρες περνούσαν όλα τα στάδια και
στο τέλος ξαπλωμένοι σ’ ένα στρατιωτικό φέρετρο πήγαιναν για το
νεκροταφείο.

Ο Σβέικ βρισκόταν σ’ ένα από τα κελιά των στρατιωτικών φυλακών κι
άκουγε με κέφι για τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί οι
συγκρατούμενοι του.

— Και συ παληκάρι μου τί έχεις; τον ρώτησε κάποιος που μαρτυρούσε



δώ και τρεις βδομάδες.

— Ρευματισμούς.

— Και γι αυτό σε κουβάλησαν εδώ.

— Ακριβώς.

— Εγώ έχω αναιμία, έχω μισό στομάχι και δεν έχω πέντε πλευρά. Τα
λέω και δε με πιστεύουν.

Δίπλα βρισκόταν ένας κωφάλαλος που τα κλύσματα και οι πλύσεις του
στομαχιού τον είχαν κάνει ταντέλα. Την τελευταία φορά όταν τον
έφεραν πίσω τινάχτηκε και… μίλησε.

— φτάνει πια… Γιατρεύτηκα! Ας μπει τώρα κάποιος άλλος στην εντατική
θεραπεία.

— Άκου… Το παιόί μίλησε! είπε ο Σβέικ γιομάτος απορία. Μα εδώ
έχουμε να κάνουμε μ’ αληθινούς επιστήμονες.

Εκείνος που κράτησε πιότερο από τους άλλους ήταν κάποιος που έλεγε
πως τον είχε δαγκώσει ένα λυσσασμένο σκυλί. Δάγκωνε και ξέσκιζε ότι
εύρισκε μπροστά του. Όλα τα φερσίματά του καλά και άγια… Μάνο
αφρούς δε μπόρεσε να βγάλει από το στόμα. Τον γαργαλούσαν οι
συγκρατούμενοι του ωσότου τον έπιανε διαρκές τρέμουλο. Μια μέρα
όμως έφτασε στο αμήν της αντοχής. Μπαίνοντας ο γιατρός στο
κρατητήριο πετάχτηκε ορθός και χαιρέτησε κανονικός — Γιατρέ μου
λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι το σκυλί που με δάγκωσε φαίνεται
πως δεν ήταν λυσσασμένο.

Ο γιατρός του ‘ρίξε ένα καυτό κι ειρωνικό βλέμμα,

— Λαμβάνω την τιμή να πώ πως μάλλον δε με δάγκασε κανένα σκυλί. Ο
ίδιος με τα δικά μου τα δόντια άρπαξα το χέρι.



Δεν άργησαν πολύ οι κύριοι τουκρατητήριου. Τον έκαναν πακετάκι και
τον έστειλαν στο στρατοδικείο με την κατηγορία ότι τραυμάτισε τον
εαυτό του.

— Το πιο όμορφο κόλπο είναι να κάνεις τον τρελό!. . Δεν ακούτε τον
διπλανό που φωνάζει για τις φωτιές του μεσαίωνα και για το Γαλιλαίο; Ο
δεύτερος πότε κάνει το σκυλί και ποτέ το πολυβόλο. ειναι τώρα τρεις
βδομάδες με το ίδιο τροπάρι.

— Δε βαριέσαι, μπήκε στην κουβέντα ένα ανθρωπάκι του Θεού.
Υπάρχουν κόλπα και κόλπα. Εγώ ξέρω ένα σομπατζή που με μερικά
φραγκοδίφραγκα έχει την ικανότητα να σ’ ανεβάσει πυρετό… Από τον
πονοκέφαλο και τη φλόγωση μπορεί να πηδήξεις κάτω απ’ το
παράθυρο.

— Σιγά το πράμα! ήρθε μια φωνή από την άλλη μεριά του κρατητήριου.
Εδώ πιο κάτω υπάρχει μια γριά που μπορεί να σου στραμουλήξει το
πόδι, να μείνεις σακάτης μια ζωή. Εγώ το έβγαλα με πέντε δεκάρικα και
τρία ούζα.

— Εμένα η αρρώστια μου ρθε λιγάκι ακριβή. Ξόδεψα πάνω από
διακόσιες δραχμές. Δοκίμασα όλα τα δηλητήρια και τα φαρμακευτικά
κατασκευάσματα, αρσενικό, βιτριόλι, στρυχνίνη, όπιο, κι άλλα.
Σακάτεψα τα πνευμόνια μου, τα σηκώτια μου, το στομάχι μου, την
καρδιά μου και δε μπορούν να καταλάβουν την ασθένιά μου.

— Όλα αυτά όμως δε φτάνουν σε αποτελεσεματικότητα την ένεση με
την παραφίνη στο χέρι. Ένας ξάδερφός μου τη δοκίμασε, του’ κοψαν το
χέρι και γλύτωσε μια για πάντα από το στρατιωτικό.

— Βλέπεις λοιπόν πόσο νοιάζεται για μας η Αυτού Μεγαλειότητα ο
Αυτοκράτορας! έκανε χαρούμενα ο Σβέικ. Πέστε μου ποια άλλη
υπηρεσία Θα μπορούσε να μας κάνει αυτό το υπέροχο κλύσμα, που
κάνει λαμπίκο τα στομάχια μας. Ούτε απορυπαντικό να ήταν.



Εκείνη τη τσιγμή δόθηκε η ευκαιρία στον Σβέικ ν’ αφεθεί σε μια από τις
μακροσκελείς ιστορίες της στρατιωτικής του θητείας.

— Όταν υπηρετούσα, σαν αρρώσταινε κάποιος τον έριχναν στο κατώι
για νάβρει νωρίς την υγειά του. Αποτελεσματικά μέτρα σας λέω. Εκεί
δέν υπήρχαν ανέσεις, αλλά σάπιο σανιδένιο πάτωμα… Ούτε ένα
πτυελοδοχείο για παράδειγμα. Ένας με τύφο στα ούλα κι ένας άλλος με
ευλογιά ανταμώθηκαν εκεί. Έφαγαν της χρονιάς τους και πέθαναν από
σπασμένα πλευρά κι εσωτερική αιμοραγία. Την υπόθεση την πήραν οι
εφημερίδες και την έκαναν μυθιστόρημα. ‘ Εγινε ακόμα θέμα και στη
βουλή. Έ… λοιπόν η στρατιωτική διοίκηση έκανε κάτι το πολύ πραχτικό.
Απαγόρευσε την ανάγνωση των εφημερίδων κι ‘ άρχισαν να ψάχνουν
όλα τα σακίδια. Ο διάολος πολλά ποδάρια έχει αδελφέ μου.. Λοιπόν στο
δικό μου το σακίδιο βρήκαν μια εφημερίδα… ειχα τυλίξει κάτι ρέγγες…
Ο συνταγματάρχης ούρλιαξε, έβγαλε τ’ απωθημένα τού, έφτασε να με
πει βρωμοσοσιαλιστή και στο τέλος μου σβούριζε και μια στα μούτρα.
Εγώ όμως προσοχή και χαιρετούρα. Έπρεπέ να δείχνω πάντα πως
πειθαρχώ… Ο υπασπιστής, καλό ανθρωπάκι δε με χτύπησε στο ίδιο
μέρος, αλλά λίγο πιο κάτω, προς το στόμα. Στο τέλος το ριξαν στα
γαυγίσματα σα να ταν σκυλιά του δρόμου. Παρόλ’ αυτά δεν τσαλάκωσα
ούτε στιγμή τη στρατιωτική μου στάση.

— Εισαι βλάκας πέρα για πέρα λοιπόν; ρώτησε ο διοικητής.

— Μάλιστα, είμαι».

Έφαγα μερικές ακόμα κι ύστερα για δυσ βδομάδες μου στέρησαν την
κουραμάνα και για ένα μήνα ήμουν υπεύθυνος για την Καλλιόπη. Στο
τέλος μ ‘ έκλεισαν στο πειθαρχείο δεμένο χειροπόδαρα, ενώ δόθηκε
αυστηρή εντολή να μη χρησιμοποιούνται ούτε για το τύλιγμα της
ρέγγας οι εφημερίδες. ‘ Εγινε όμως ακριβώς το αντίθετο. Όλοι
κρυφοόιάβαζαν και διοχέτευαν πληροφορίες στους δημοσιογραφικούς
κύκλους. Κι ο τύπος δε χάριζε κάστανα. Οι τίτλοι έδιναν κι έπαιρναν. «Οι
στρατιώτες στα βασανιστήρια της κόλασης» και τέτοια Δεν άργησε το



ζήτημα να φτάσει και πάλι στην αυτοκρατορική βουλή με επερώτηση
από την αντιπολίτευση προς τον υπουργό στρατιωτικών. Έστειλαν στην
Πράγα μια επιτροπή και τιμωρήθηκε ένας στρατιώτης, γιατί μόνο αυτός
έκανε την ιεροσυλία να πει ποιος έφταιγε για το πρισμένο μάτι του. Ο
συνταγματάρχης χόρευε απ’ τη χαρά του… Έγιναν τότε πολλά
ευτράπελα… Που να σας τα λέω. Μουλάρωσε ο διοικητής, μουλάρωσε
και το σύνταγμα… Στο τέλος ο καημένος ρίχτηκε πάνω στ’ άλογό του κι
όρμησε έξω… Πήγε, όπως μάθαμε αργότερα, κατευθείαν στο
ψυχιατρείο.

Ενώ διηγόταν τούτη την ιστορία ο Σβέικ μπήκε στο κρατητήριο ο γιατρός
Σκουνστάιν.

— Μακούνα! φώναξε.

— Παρών κι αξούριστος.

— Κλύσμα κι ασπιρίνη.

— Μά … στα — Κόβαρικ!

— Εδώ είμαι.

— Πλύση και κινίνο.

— Να σαι καλά γιατρέ μου.

— Σβέικ!

— Στις διαταγές σας δόκτορα, είπε ευγενικά ο ανθρωπάκος.

Ο γιατρός του ρίξε ένα πλάγιο βλέμα.

— Εσύ τι έχεις; τον ρώτησε.

— Ρευματισμούς.



— Α… έτσι ε; έκανε ειρωνικά ο γιατρός. Και πως σε βρήκε βρε παιδί μου
αυτή η φοβερή αρρώστεια; φαντάζομαι πόσο θα υποφέρεις.

— Ναι, υποφέρω πολύ.

— Όταν είναι ειρήνη σίγουρα θα πηδάς σαν κατσίκι… Όταν όμως είναι
πόλεμος πιάνονται τα ρημάδια τα πόδια σου.

— Τα γόνατά μου, γιατρέ… λαμβάνω την τιμή…

— Ξέρω, ξέρω… Όλη τη νύχτα σε σουβλίζουν.

— Καμιά φορά και τη μέρα.

— Άι στο καλό σου… Μα τότε η περίπτωσή σου είναι σοβαρή.

— Σοβαρή., σοβαρότατη, κύριε.

— Μη μου στεναχωριέσαι. Θα σε ξελιγώσω στη δίαιτα και στην πλύση
και θα γίνεις περδίκι. Δε θα περπατάς, 0ε θα τρέχεις, θα πετάς.

Μετά στράφηκε στο νοσοκόμο.

— Γ ράψε για τον Σβέικ: Απόλυτη δίαιτα, δυο φορές πλύση με χλιαρό
αλατόνερο και μια φορά τη μέρα κλύσμα.

— Σωτήρα μου! αναφώνησε ο φιλαράκος μας.

Ο γιατρός αγρίεψε.

— Θα σας δείξω εγώ τί θα πει να μη θέλεις να πας στο στρατό! ούρλιαξε.
Σαν κι εμάς έχουν περάσει δεκάδες κι εκατοντάδες από τα χέρια μου.
Σας υπόσχομαι πως τουλάχιστον για είκοσι χρόνια θα με βλέπετε στα
όνειρά σας.

— Λαμβάνω την τιμή… ακούστηκε μια φωνή.



— Ποιος είσαι μωρέ που με διακόπτεις;

— Στρατιώτης Κόβαρικ κι είμαι για κλύσμα.

— Να πας.

— Έγινα τελείως καλά. Το άσθμα μου πέρασε…

— Το κλύσμα θα το κάνεις για να χεις καλό ταξίδι. Δε θέλω να
παραπονεθεί  ̂πως σε παραμελήσαμε.

Όσο για τον φιλαράκο μας, ήταν απόλαυση να τον ακούς Έλεγε
καλοκάγαθα στο νοσοκόμο που του κανε το κλύσμα.

— Μη μου στεναχωριέσαι. Έχεις ορκιστεί πίστη στον Αυτοκράτορα και
πρέπει να κάνεις αωστά τη δουλειά σου. Αυτό είναι το υπέρτατο
καθήκον. Σκέψου λιγάκι, απ’ αυτά τα κλύσματα κρέμεται η σωτηρία του
Έθνους. Εμπρός, λοιπόν γενναίε στρατιώτη της σαπουνάδας.

Την άλλη μέρα ο αρχίατρος επισκέφτηκε τους θάλαμους.

Πως τα περνάνε τα πουλάκια μου; ρώτησε.

Σ’ αυτό το θαυμάσιο ίδρυμα; τα περνάμε φίνα και ωραία! είπε
χαρούμενος ο Σβέικ.

Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος από την αγωγή.

— Και βέβαια.

— Τότε να επαναληφτεί και να προστεθεί μια ασπιρίνη και τρεις
κουταλιές κινίνο.

— Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, γιατρέ.

Ο Σβέικ στη συνέχεια δοκίμασε όλες τις φάσεις της «θεραπείας > Όταν
τον τύλιξαν στα βρεμένα σεντόνια, χειμώνα καιρό, ο γιατρός βρισκόταν



κοντά του:

— Ειναι θαυμάσια! αναφώνησε ο ανθρωπάκος μας. Νομίζω πως
βρίσκομαι στα απαλά κύματα της θάλασσας.

— Κι οι ρευματισμοί σου;

— Δε βλέπω καμιά καλυτέρευση γιατρέ μου.

Τότε εφάρμοσαν καινούργιες «θεραπείες», πιο δυναμικές.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή η αριστοκράτισσα φον Μποντζενάιμ, χήρα
στρατηγού, της μπήκε να ψάξει και να βρει τον γενναίο ανάπηρο που
τόσα και τόσα είχαν γράψει οι εφημερίδες. Στο τέλος έμαθε και
παρουσιάστηκε με την κυρία της τιμής της και μ V έναν υπηρέτη στο
νοσοκομείο. Βρήκε τον φιλαράκο πετσί και κόκκαλο από την απόλυτη
δίαιατα. Τη συνόδεψε ώς το δωμάτιο ο αρχίατρος τρέμοντας κι
αναλογιζόμενος τις συνέπειες της τραγικής κατάστασης. Μια βαρώνη
και χήρα στρατηγού, δέν ήταν παίξε γέλασε.

— Αξιότιμη κυρία, αύτός είναι ο ξακουστός Σβέικ, έκανε και δαγκώθηκε.

— Εγώ αγαπάω τους ήρωες και Τσέχους.

Μετά γύρισε στον υπηρέτη, ένα πονηρόμουτρο με φαβορίτες
καταγώγιού και τον όιέταξε να βγάλει τις λιχουδιές. Η κυρία επί των
τιμών, μια ψηλή με μελαγχολικό πρόσωπο γυναίκα, διόρθωνε τα
αχυρομαξιλάρια δείχνοντας τάχα Ενδιαφέρον για τον ήρωα. Πέρα από
τα τρόφιμα, που ήταν ότι εκλεχτό είχε η αγορά της Αυστροουγγρικής
Αυτοκρατορίας, η γαλαζοαίματη βαρώνη. έδοσε στο Σβέικ ένα
χρυσόδετο βιβλίο με τον τίτλο -Ανέκδοτα από τη ζωή του
Αυτοκράτορα», Του έδοσε ακόμα σοκολάτες, μια οδοντόβουρτσα,
τσιγάρα, κρασί, ξηρούς καρπούς κι όλα τα καλά του παράδεισου μέχρι
και καλυντικά. Το τελευταίο δώρο ήταν ένα όμορφο άσπρο λουλούδι σ’
ένα μικρό κομψό ανθοδοχείο. Όταν όλα αυτά απλώθηκαν μπροστά στον



ηρωικό ανάπηρο, με τους άλλους συντρόφους του τριγύρω να
καταπίνουν τα σάλια, τότε η φιλάνθρωπη κυρία άφησε τη συγκίνησή της
να γίνει δάκρυο.

- Θεέ και Κύριε ευλόγησον τον υιόν σου στη γη! σταυροκοπήθηκε ο
Σβέικ.

Ύστερα άρπαξε ένα κοτόπουλο ψητό και του δώσε να καταλάβει. Ο
αρχίατρος, μπροστά στην τόση αδιαντροπιά και εξαθλίωση, ένιωσε να
του κόβονται τα πόδια. «Σίγουρα θ’ αποκαλυφτούμε», σκέφτηκε.

— Γενναίε ανάπηρε… Έχεις μεγάλη όρεξη. Τώρα σίγουρα είσαι καλά και
θα φύγεις, όπως πολύ το επιθυμείς, για το μέτωπο. ειμαι χαρούμενη
που σε γνώρισα.

Αυτά είπε, κι αφού μοίρασε τσιγάρα και σοκολάτες σ’ όλους
αποχώρησε.

Πριν έλθει πίσω ο γιατρός, ο Σβέικ πρόλαβε και μοίρασε στους
συντρόφους του τα τρόφιμά. Αγαλίασαν στομάχια και ευφράνθηκαν
καρδιές… Σε τρία λεπτά υπήρχε μόνο ένας σωρός από κόκκαλο. Το
κρασί και τα άλλα ποτά εξαφανίστηκαν. Την οδοντόκρεμα την έφαγε
κάποιος σα να ταν το πιο νόστιμο προϊόν του κόσμου. Ένας άλλος ήπιε
το υγρό βερνίκι για τα νύχια, την κολόνια και το οινόπνευμα.

Ντροπή σας! ούρλιαξε επιστρέφοντας στο θάλαμο ο γιατρός. Πήγαν
χαμένα τα κλύσματα και οι πλύσεις, των στομαχιών. Τα δηλητηριάσατε
με τις τροφές της βαρώνης… Αλλά τώρα είναι που θα σας πεθάνω στο
πλύσιμο. Αύριο θα σας περιλάβει ειδική ομάδα.

Μετά γύρισε στον Σβέικ και τον ρώτησε:

— Γνωρίζεις την αξιότιμη βαρώνη;

— Μα και βέβαια. ειναι μητριά μου. Μ’ εγκατάλειψε όταν ήμουν μικρός



και τώρα με ξαναβρήκε.

— Δηλαδή το τραβάει ο οργανισμός σου για λίγα ακόμη κλύσματα.

— Όπως ο διψασμένος το νερό.

Ήταν κάτι το απίστευτα τρομερό πως ένιωθαν εκείνο το βράδυ οι
κρατούμενοι του στρατιωτικού νοσοκομείου που από το ψητό
κοτόπουλο έπεσαν στο τσάι με το παξιμάδι.

Ο αρχίατρος από την άλλη μεριά κράτησε το λόγο του. Συνόδεψε την
ειδική επιτροπή στους θάλαμους από κρεβάτι σε κρεβάτι κι είχε αυτή η
επίσκεψη μια μοναδική επισημότητα.

Κάποια στιγμή οι άνθρωποι της επιτροπής συναντήθηκαν με τον Σβέικ
και τότε άνοιξε ανάμεσά τους ένας από τους πιο σπαρταριστούς
διάλογους όλων των ιστοριών του κόσμου — Ορίστε να η γλώσσα μου!
είπε με δυσκολία και στο πρόσωπό του σχηματίστηκε εκείνο το απίθανο
ηλίθιο χαμόγελο.

Ειναι πνευματικά καθυστερημένος! δήλωσε κάποιος.

— Το κάνει επίτηδες για ν’ αποφύγει το στρατιωτικό.

— Κι εσύ γουνάκι μου τί σκέπτεσαι; ρώτησε ο προέόρος της επιτροπής.

— Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω ότι δεν σκέπτομαι τίποτα.

Η ηλιθιότητα της ηλιθιότητας! μούγκρισε ο πρώτος. Και δε μπορείς να
σκεφτείς τίποτα βρε ιπποπόταμε;

— Ειμαι στρατιώτης και δεν μου επιτρέπεται. Έτσι μας έλεγαν τότε που
υπηρετούσα και που ακόμα δεν είχε χαλάσει ο κόσμος. Η σημερινή
σαπίλα…

— Σκασμός!



— Δεν μπορώ να σκάσω γιατρέ μου γιατί είμαι θεονήστικος.

— Εισαι υποκριτής και ψεύτης και κάνεις τον ηλίθιο… είσαι ο
αρχιαπατεώνας της Αυτοκρατορίας.

— Μπράβο μου! Και δέν τόξερα. Πρώτος στο απατεωνιλίκι δηλαδή… σ’
όλη την Αυστρία και Ουγγαρία και τα περίχωρα.

— Σου είπα να σκάσεις.

— Μα το άκουσα, δεν είμαι κουφός.

— Δε θέλω να βγάλεις μιλιά.

— Μάλιστα… Δε θέλετε να βγάλω μιλιά.

Οι γιατροί άλληλοκοιταχτηκαν. Ύστερα φώναξαν τον Επιλοχία και του
ειπαν.

— Να τον πάρείς από μπροστά μας. Όχι μόνο δεν ειναι καθυστερημένος
αλλά από πάνω μας δουλεύει, δουλεύει στο στρατό, τις υπηρεοίες, την
Αυτοκρατορία ολόκληρη.

Ο Σβέικ ακολούθησε τον υπαξιωματικό σφυρίζοντας ένα σταρτιωτικό
Εμβατήριο.

9

Στις στρατιωτικές φυλακές, ένας αρχιφύλακας παράλαβε τον Σβέικ. Τον
κοίταξε σα να κοίταζε σκουλήκι. Κάποια στιγμή Ετοιμάστηκα να τον
ποδοπατήσει.

— Όμορφα, έκανε με τη μπάσα φωνή του. Θα τα περάσουμε όμορφα
αγόρι μου… Τόσοι και τόσοι άλλοι έπεσαν στα χέρια μας.

Αυτά είπε και πλησίασε τη γροθιά του προς τη μύτη του Σβέικ.



— Μύρισε! τον διέταξΕ.

— Α… δε νομίζω πως ευωδιάζει. Μάλλον μυρίζει νεκροταφειο.

— Ω… τί πλάκα! έκανε ο αρχιφύλακας κι έριξε μια γροθιά στο στομάχι
του φιλαράκου μας. Βγάλε ότι έχεις στη τσέπη μη και στα κλέψουν οι
άλλοι. Και σ’ ότι θα οε ρωτήσω μη μου πεις ψέματα.

Ύστερα γύρισε προς το λοχία.

— Κλειστόν στο δεκάξι μαζί με τδυς άλλους και να χετε το νου σας. Αν
σηκώσέι κεφάλι στην απομόνωση και στο καθαρτήριό. Όποιος κάνει το
ζόρικο την πληρώνει ακριβά. Και κοίταξε λεβέντη (είπε προς τον Σβέικ)
όταν θα’ ρχονται για Επιθεώρηση θα λες: «Λαμβάνω τη τιμή να σας
πληροφορήσω πως Εδώ τα περνάμε πολύ καλά και δεν έχουμε κανένα
παράπονο».

— Μάλιστα. Θα λέω: «Λαμβάνω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι εδώ
τα περνάμε πολύ καλά, το ίδιο ευχόμαστε και για σας».

— Σκασμός!… Μην κάνεις τον έξυπνο.

— Μάλιστα…

— Και τώρα γδύσου και μείνε μόνο με το σώβρακο. Και δρόμο για το
δεκάξι.

Στο 16 συμβίωναν εικοσι στρατιώτες με το σώβρακο μοναδικό ρούχα
απάνω τους. Ήταν αυτοί που στα χαρτιά τους περιγράφονταν σαν πολύ
ύποπτοι. Τους είχαν γυμνούς για να μη σκάσουν από τη ζέστη του
στενού κελιού. Τα βρακιά τους ήταν καθαρά. Αν δεν υπήρχαν τα
κάγκελα στα παράθυρα θα νόμιζε κανείς πως βρισκόταν σε δημόσια
λουτρά.

Ο λοχίας παράδωσε τον Σβέικ σ’ έναν μαλλιούρα στρατιώτη.



— Αύριο θα δεις πλάκα, έκανε εκείνος. Θα ρίξουμε γέλιο μέχρι που να
δακρύσουμε.

— Γιατί θα ρθει καμιά επιτροπή;

— Όχι καημένε. Θα πάμε στην εκκλησία και θα είμαστε κάτω από τον
άμβωνα.

Οι κρατούμενοι δεν είχαν το νου τους στο θεό όταν πήγαιναν στο
στρατιωτικό παρεκκλήσι. Κάθε άλλο. Απλά ήταν μια ευχάριστη διακοπή
κι ένα σπάσιμο της μονοτονίας στη ζωή του κελιού. Μια άλλη χαρά ήταν
η αναζήτηση αποτσίγαρων στην αυλή και στους διαδρόμους… Ναι, μη
σας φαίνεται παράξενο. Εκείνες τις στιγμές ένα αποτσίγαρο νικούσε την
παντοδυναμία του Θεού και την αναζήτηση της σωτηρίας της ψυχής.

Το πιο θαυμάσιο σημείο της λειτουργίας ήταν το κήρυγμα του
στρατιωτικού παπά Όττο Καντζ… ειχε κέφι ο άνθρωπος και τα λόγια του
σκορπούσαν ευδιαθεσία και γέλιο. Δεν ήταν από εκείνες τις αυστηρές
μορφές που μιλούσαν για τα χίλια μαρτύρια της κόαλσης. Αλλά όταν
έριχνε τα καθιερωμένα ποτηράκι του, τότε πια δε μπορούσε κανείς να
τον πιάσει. Επινοούσε δικές του προσευχές, δικά του ευαγγέλια και
δική του λειτουργία. Δεν ήταν καθόλου σπάνια τα μαλώματα με τον
ψάλτη… Όσο για το δισκοπότηρο το χρησιμοποιούσε για να
ευφραίνεται η καρδούλα του.

Παλιότερα, με σπουδές ανώτατης εμπορικής, τα είχε καταφέρει να
ξεκοκκαλίσει και να χρεωκοπήσει την εταιρία Καντζ και Σία κι αφού
έστειλε τους δυο συνέταιρους στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική κι
επειδή δέν είχε μείνει ούτε ένα κοκκαλάκι χωρίς να το γλείψει, πήρε τη
μεγάλη απόφαση ν’ αφιερωθεί στο θεό και στον Ιησού, αν και στην
καταγωγή ήταν Εβραίος, φυσικά πρώτα βαφτίστηκε χριστιανός. Αμέσως
κατατάχτηκε στο στρατό. Ο αφιλότιμος ένα πρωινό έγινε τύφλα στο
μεθύσι κι ούτε καν κατάλαβε πως πήγε στην εκκλησιά και πως
χειροτονήθηκε με τις ιαχές του πλήθους: «άξιος, άξιος, άξιος», φυσικά



ο κόσμος εννοούσε την αξιοσύνη του στο μεθύσι, αλλά ποιος κοίταζε
τότε τέτοιες λεπτομέρειες.

— Προσοχή! Προσοχή! φώναξε προς «βρακαδες». Ήρθε η ώρα…
Κατεργάρηδες, αλήτες, κλέφτες και λωποδύτες, για να ακούσουμε,
ξέρετε το «Πάτερ ημών…». Έσκυψε και κοίταξε τα γυμνό τέκνα εν Κυρίω
αγαπητά.

Χασκογελούσαν όλοι γιατί ήξεραν το πανηγύρι που θ’ ακολουθούσε. Οι
τελευταίοι μάλιστα — πού στο διάολο είχαν ξετρυπώσει μια τράπουλα
κι έπαιζαν χαρτιά. Μάλλον θα την είχαν κρυμένη σε κάποιο στασίδι της
εκκλησιάς.

— Όμορφα! έκανε ο Σβέικ.

— Και που είσαι ακόμα του: αποκρίθηκε ο διπλανός του.

Ηταν ένας μοβόρικος τύπος που είχε κάνει πίττα τα τρία δάχτυλα ενός
συναδέλφου του για ν’ αποφύγει το στρατιωτικό.

— Ο παπάς μας τα κοπάνησε για τα καλό σήμερα. Να, τώρα θα τον
ακούσεις να ρίχνει τις χριστοπαναγίές του.

Πράγματι ο παπάς ήταν στα μεγάλα του κέφια. Σκύβοντας στον άμβωνα
κόντεψε να πέσει και να ξαπλωθεί στο πάτωμα μακάρια.

— Έί εσείς, που τρέχει το διαολομυαλό σας; Καθάρματα του κερατά!
ούρλιαξε. ειστε άσωτοι και πορεύεστε στο δρόμο της κακίας.

— Ποιον δρόμο αφεντικό! ούρλιαξε ένας χοντρός με σκισμένο βρακί.
Εμείς δε βγαίνουμε από τα κάγκελα. Δε μας παίρνουν να μας πάνε… άτα
— Γι αυτό ακριβώς λέω. Τεμπελιάζετε μες το χαμάμ-κελί σας σαν τα
κοπρόσκυλα. Ψειριάρηδες, βρωμιάρηδες, αντίχριστοι, βερνίκια του
σατανά. Υψώστε και καμιά φορά τα μάτια σας προς τον Κύριο, κακό δεν
κάνει. Όλα στον κόσμο διαρκούν μια στιγμή. Μόνο ο Θεός είναι αιώνιος



(και… το κρασί, είπε σε χαμηλότερο τόνο). Θα πρέπει να προσεύχεστε
μέρα και νύχτα για την αιωνιότητα των ψυχών σας… Και όαν πρέπει σε
μάνα μονάχά ν’ αφήνετε αυτό το βαρύ καθήκον. Μ’ άκούτε ρε… Μ’
ακούτε pε τσογλάνια;

— Λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε ότι σας ακούμα δέσποτα
άγια.

— Δεσπότης και ξερός σας. Τον ουρανό μωρέ κοιτάξτε και τα
δεσποτιλίκια και τις αγιοσύνες αφείστε τα για τους παπάδες. Άι στο
διάολο από εκεί. Ανέβηκα στον άμβωνα να σώσω τις ψυχές σας και σεις
ξεκαρδίζεστε στα γέλια. Άλοίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι
υποκριτές, κολασμένοι λιποτάχτες ενός ένδοξου στρατού. Λίγος καιρός
σας απομένει να μετανοήσετε.

Ξαφνικά, σε μια στιγμή ησυχίας ένας λυγμός ακούστηκε από κάποιον
του γυμνού εκκλησιάσματος. Ήταν ο Σβέικ που είχε συγκινηθεί κι είχε
αναλυθεί σε δάκρυα. Ο παπάς για μια στιγμή ξαφνιάστηκε. Αμέσως
όμως συνήλθε Kal· συνέχισε ορμητικός.

— Ορίστε κύριοι — που κεριά και λιβάνια να το καλό παράδειγμα…
Αλλά, αν είναι αληθινό. Α… μπα, αποκλείεται. Σήκω απάνω βρε ρεμάλι
της κοινωνίας που μυξοκλαίς μπροστά στον αντιπρόσωπο του κυρίου. Ε
βέβαια, τα βρήκες σκούρα τώρα… Σαν γυρίσεις όμως πίσω στο κελί θα ‘
ρχίσεις πάλι τα ίδια. Μπας όμως και τρελλάθηκες και θέλεις ν’
ακολουθήσεις την οδό της σωτηρίας;… Α, που να χαθείς αρχικερατά.
Λέω για σένα εκεί στο βάθος που τολμάς να ξεψειρίζεσαι στο σπίτι του
Θεού. Η εκκλησιά βρε που να πας στο διάολο, είναι για σοβαρά
πράματα κι όχι για ψείρες. Αρχιφύλακα Σλάβικ, μου φαίνεται πως σε
δέρνει η τεμπελιά και δεν εφαρμόζεις αυστηρά τους κανονισμούς. Θα
πω στο Θεό να ρίξει κανένα αστροπελέκι στο κεφάλι σου. Δε βλέπεις
αντίχριστε πως εκεί πίσω, το σπίτι του «Πατέρα» μου το έχουν
καταντήσει σπίτι εμπορίου; Ανταλλάσουν πουκάμισα με κουραμάνες
και μ άλλα αμαρτωλά υλικά αγαθά.



Ύστερα κατέβηκε από τον άμβωνα και μαζί με τον αρχιφύλακα μπήκαν
στο ιερό. Σε λίγο ο Σλάβικ ξαναβγήκα και πήγε κατευθείαν στο μέρος
που ήταν ο Σβέικ. Τον πήρε και σχεδόν τον έσυρε προς το Άγιο Βήμα.

— Άι στο διάολο τενεκέ ξεγάνωτε, με συγκίνησες! έκανε μισοφιλικά και
μισοαστεία ο παπάς.

— Εγώ παναγιώτατε;

— Μη μου πεις όμως πως έκλαιγες στ’ αλήθεια γιατί θα σκάσω στα
γέλια.

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω πως δεν έκλαιγα στ’ αλήθεια.
Μάρτυρας μου όμως ο Θεός πως έχω σοβαρό σκοπό.

— Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός θεοκατάρατε.

— Να φανεί στο εκκλησίασμα κάποιος μετανοημένος αμαρτωλός.

Ο παπάς τον κοίταξε σα να χε μπροστά του το πιο αξιοπερίεργο ζώο του
κόσμου. Ο άγιος Φραγκίσκος απ’ το εικονοστάσι φάνηκε, παρά την
αυστηρότητα της μορφής του σα να χαμογέλασε.

— Άτιμο παιδί!… Νομίζω πως οι δύό μας θα τα πάμε καλά… Αλήθεια
πως κι έτσι έπεσες στα μέρη μας;

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω πως δεν έχω ιδέα γι αυτό. Δεν
έχω ιδέα για την κατηγορία. Δεν έχω ιδέα για την αναποδιά που με
δέρνει. Ίσως ο Θεός…

— Άσε το Θεό εκεί που βρίσκεται, διάολε! Αλλά μ’ αρέσεις. Θα
κουβεντιάσω την περίπτωσή σου με το «δεύτερο γραφείο». Όμως
αρκετά είπαμε… Έχω κι αυτή τη … λειτουργία. Ας κλείσω το στόμα μου
γιατί είναι έτοιμο για άνομους λόγους…

Όταν ο Σβέικ επέστρεψε στους γυμνούςσυνάδελφους όλοι τον



ρωτούσαν να μάθουν.

— Ειναι σκνίπα βρε παιδιά τους αποκρίθηκε. Αλλά ας τον αφήσουμε να
συνεχίσει το αλληλούια.

Εγώ βάζω στοίχημα πως θα του πέσουν τα άγια από τα χέρια του.

Οι φυλακισμένοι απολάμβαναν εκείνη την ώρα τον παπά τούς σα μια
πρεμιέρα μιας ξεκαρδιστικής παράστασης του Σαρλώ. Το κάθε
απρόοπτο θα το βλέπαν την κάθε στιγμή. Ο ιερέας παρουσιάστηκε τότε
στην Ωραία Πύλη φορώντας ανάποδα τα άμφια. Η αγαλλίαση του
εκκλησιάσματος είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Ακόμα κι ο βοηθός
του, που κατέβαλε κάποια προσπάθεια, τα’κανε θάλασσα. Ήταν
λιποτάχτης από το εικοσιοχτώ σύνταγμα, λωποδύτης, πορτοφολάς και
τέτοια.



Κάποτε ο τρελόπαπας φώναξε σαν τον Ταρζάν στη ζούγκλα.

— Εις το όνομα του πατρός.

Κι ύστερα από λίγο, χωρίς τον καθιερωμένο σεβασμό προς το τυπικό:

— Και τώρα δρόμο τσογλάνια του κερατά! ούρλιαξε. Δε δείξατε ούτε
σπειρί από τον οφειλόμενο σεβασμό στη διδασκαλία του Κυρίου.
Γελάτε και βήχετε κι αυθαδιάζετε μπροστά στον, αντιπρόσωπο της
ουράνιας βασιλείας… Λωποδύτες εγώ είμαι η Παρθένα.

— Παρθένα ο διαλόπαπας! ακούστηκε να μουρμουρίζει ένας στο πίσω
μέρος.

— Εγώ είμαι ο αντιπρόσωπος της Αγίας Παρθένας, του Ιησού Χριστού
και του Θεού ημών. Αμήν. Κι αν ξανακάνετε τον Οίκο του Κυρίου οίκο
εμπορίου θα σας στείλω κατευθείαν στα καζάνια της κόλασης. Άι στο
διάτανο τώρα.

Αυτά είπε και μπήκε στο ιερό για ν’ αδειάσει στο δρόμο του στομαχιού
το αγιασμένο κοκκινέλι της νταμιτζάνας της Άγιας Τράπεζας. Και πάνω
στις αναθυμιάσεις του κρασιού θυμήθηκε ξαφνικά τον Σβέικ. Τότε
έβγαλε τα ιερά και τράβηξε ίσα για το «Άλφα Δύο».

Στο Άλφα Δύο επικεφαλής ήταν ο Μπέρνις. Ένας άνθρωπος χωρίς το
αυστηρό και το τυπικό του αξιωματικού μιας τέτοιας υπηρεσίας. Ήταν
γλεντζές, καλοπερασάκιας και δέν έδινε πεντάρα για τους φακέλους και
τα έγγραφά τους. Αποτέλεσμα αυτής της ανεμελιάς ήταν να χάνονται
πολλά χαρτιά. Ο Μπέρνις αυθαίρετα τ’ άντικαταστούσε με άλλα. Έτσι
κάμποσες φορές οι λιποτάχτες χαρακτηρίστηκαν σαν κλέφτες και οι
κλέφτες σαν λιποτάχτες. Ακόμα πρέπει ν’ αναφέρουμε για το γνήσιο της
ιστορίας μας πως το μυαλό του γεννούσε και το χέρι του κατέγραφε
φανταστικές ιστορίες έσχατης προδοσίας κι ορισμένα άλλα τέτοιου
είδους ωραία πράγματα.



— Γεισ χαραντάν! τον ξάφνιασε η φωνή του παπά.

— Καλώς τον. .

— Πως τα πάμε;

— Τρίχες. Έχουν ανακατευτεί τα μ… χάρτα κι άιντε να βρεις την άκρη.
Εσύ αμολάς μερικά «Κύριε ελέησον και τη βρίσκεις αδελφέ μου.

— Δεν τ’ αφήνεις όλα να παν στο διάολο, όπως το κάνω κι εγώ και να
ρίξουμε κανένα… χαρτάκι;

— Δενυπάρχειδεκάρα τσακιστή… Προχτές με ξεπουπούλιασε ο
συνταγματάρχης. ειχε μια ρέντα αδελφέ μου!

— Κι εσύ παπά μου πως τα σκυλοπερνάς;

— Δεν έχω υπηρέτη. ειχαν ένα θεοφοβούμενο, μ’ είχε πρίξει στη
μετάνοια και στην προσευχή. Δεν άντεξα και τον έστειλα .στο μέτωπο. Ο
δεύτερος που μου στειλαν έτρωγε σαν ελέφαντας και τα γράφε όλα στο
λογαριασμό μου. Πάει κι αυτός για την πρώτη γραμμή. Σήμερα όμως ο
Κύριος μου’δείξε τον άνθρωπό μου. Το όνομά του είναι Σβέικ και είναι
στο Δεκάξι. Θα ήθελα να μου πεις αν μπορώ να τον πάρω.

Ο Μπέρνις έψαξε αλλά δε μπόρεσε να βρει τον φάκελο του Σβέικ.

— Πως διάολο χάνονται τα χαρτιά δε μπορώ να κατλάβω. Ειναι κι αυτός
ο λοχαγός Λίνχαρτ.,. Ίσως νά βρίσκεται εκεί.

Πήρε τηλέφωνο… Του απάντησαν .πως ο ίδιος ο Μπέρνις είχε πάρει το
φάκελο από το γραφείο του λοχαγού κι είχε υπογράψει στο βιβλίο
εξερχομένων.

— Πανάθεμά τους. . Δεν ξέρουν τι τους γίνεται! μούγκρισε ο Μπέρνις.
Να σαι σίγουρος παπά μου πως αυτοί οι διάβολοι έχουν εξαφανίσει το
φάκελο για να μ’ αναστατώσουν τη ζωή! Υπάρχει μια χρόνια διαμάχη



ανάμεσά μας.

Σ’ αυτή τη διαμάχη οφείλονταν πως δέν είχαν εξεταστεί οι δικογραφίες
των κρατούμενων στις φυλακές ως το 1918. Τα χαρτιά του Σβέικ
βρέθηκαν στα αρχεία του στατοόικείου ύστερα από τον πόλεμο μέσα σ’
ένα φάκελλο που έγραφε το όνομα Γιοσέφ Κούντελα και τον υπότιτλο
«Υπόθεση δεδικασμένη».

— Λοιπόν; έκανε ο παπάς κάπως ανυπόμονος.

— Δεν κατάλαβες. Τα χαρτιά του Σβέικ πήγαν περίπατο. Αλλά μήν μου
στεναχωριέσαι και χαλάσει η επιδερμίδα σου. Εγώ θα τα καταφέρω και
θα τον πάρεις.

— Και πως στο διάτανο θα τα καταφέρεις.

— Ε., για αρχάριους μας περνάς τώρα; Ή μήπως πρώτη φορά θα το
κάνουμε;

Μόλις έφυγε ο αξιοπερίεργος παπάς ο Μπέρνις κάλεσε στο γραφείο
του τον Σβέικ και τον άφησε να περιμένει στη γωνιά, γιατί του
τηλεφώνησαν από την αστυνομία. Ο Σβέικ κοίταξε γύρω του με
περιέργεια, Οι φωτογραφίες που κρέμονταν στους τοίχους ήταν
υπέροχες… Καλλιτεχνία, όχι χαζομάρες. Εκεί μια σέρβικη Οικογένεια
κρεμασμένη. Στην άλλη μεριά ένα καμένο χωριό… Στα δέντρα
κρέμονταν άντρες σαν ώριμα φρούτα. Τί υπέροχα δείγματα ανθρωπιάς
και πολιτισμού! Ε., μα τι τώρα! Στην Ευρώπη βρισκόμαστε κι όχι στην
Κεντρική Αφρική! Κι όλον αυτόν τον πολιτισμό (στις φωτογραφίες) τον
φρουρούσαν στρατιώτες με την εφόπλου λόγχη μη τυχόν και περνούσε
κάποιος ιερόσυλος να ξεκρεμάσει τους κρεμασμένους.

— Λοιπόν Σβέικ.

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω πως είμαι παρών…



— Τί θα γίνει με σένα λοιπόν; Θα παραδεχτείς την ενοχή σου ή θα πας
κατευθείαν στο στρατοδικείο;

Ο υπολοχαγός το χε σύστημα ν’ ανακρίνει μ’ αυτόν τον τρόπο όταν
έχανε τα χαρτιά. Νόμιζε πως ήταν από τους μεγαλύτερους ψυχολόγους
της κεντρικής Ευρώπης και των περιχώρων. Μια φορά έστειλαν στις
φυλακές ένα τσιγγάνο που χε κλέψει ένα πουκάμισο. Ο Μπέρνις τον
έβγαλε συνωμότη και προδότη των ιερών και των όσιων της
Αυτοκρατορίας. Ήθελε λέει να φτιάξει ανεξάρτητο βασίλειο με Σλάβο
βασιλιά!!

— Ωστε αρνείστε τα πάντα!

Ο Σβέικ ήταν η μοναδική έκφραση της σιωπής.

— Άιντε λοιπόν πέστα να ξεμπερδέψουμε μια ώρα νωρίτερα. Γιατί σ’
έφεραν στις φυλακές;

— Με βρήκαν μοναχούλι κι ορφανούλι στο δρόμο.

— Δεν μπορώ να καταλάβω… Με κοροϊδεύεις;

— Όχι κύριε… Όπως το ιιαιόί του ρολογά, πέρισυ, το ριξαν στη φυλακή
επειδή το βρήκαν να τριγυρίζει έρημο στο δρόμο… Έτσι και μένα. ειμαι
περίπτωση σας λέω.

Ο αξιωματικός έγινε ολόκληρος ένα ερωτηματικό. Πέρασε απ’ το μυαλό
του πώς πραγματικά ο Σβέικ ήταν η μοναδική περίπτωση που
συνάντησε στα τόσα χρόνια της υπηρεσίας του. Ύστερα του την έδωσε
στο κεφάλι κι άρχισε να ουρλιάζει.

— Μην ξαναπέσεις άλλη φορά στα χέρια μου…

— Λαμβάνω την τιμή να σας υπενθυμίσω που δεν έπεσα εγώ στα χέρια
σας αλλά εσείς με ρίξατε.



— Πάρτε τον αποδώ μη τον στείλω στο διάτανο.

— Μ’ έστειλαν κι άλλοι πριν από σας. Συνήθισα πια.

Αρον, άρον τον πήρε ο φρουρός και τον έκλεισε στο κρατητήριο
νούμερό δεκάξι. Ο Μπέρνις φώναξε αμέσως τον αρχιφύλακα Σλάβικ.

— Τον Σβέικ θα τον πάρει ο παπάς, φρόντισε για την αποφυλάκισή του
και τα λοιπά.

— Να τον στείλω με τα σίδερα.

— Για τα σίδερα είσαι εσύ κι η χοντροκεφαλιά σου… Βρε χαμένο κορμί
δε σου είπα πως θ’ αποφυλακιστεί; ειδες κανένα αποφυλακισμένο να
τριγυρνάει στους δρόμους με χειροπέδες;

Ο αρχιφύλακας κοκκίνησε και θα’νιώθε μεγάλη αγαλλίαση αν
μπορούσε με τα ίδια του τα χέρια να πνίξει τον υπολοχαγό. Στην
επιστροφή έδωσε μερικές ξεγυρισμένες κλωτσιές στον πρώτο φαντάρο
που βρήκε μπροστά του.

* * *

Η τελευταία νύχτα στο κελί ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για τον Σβέικ.
Δίπλα του ακούγονταν μουγκρητά πόνου από ένα στρατιώτη που ο
επιλοχίας, έτσι για πλάκα, του είχε σπάσει τα πλευρά. Στα διαλλείματα
της σιωπής κάποιος βλάσφημος έσπαγε τις ψείρες κι ακουγόταν
ανατριχιαστικά το τσακ τσακ. Η θολή γκαζόλαμπα ανάδινε μυρουδιά
πετρέλαιου που ανακατευόταν με τη μπόχα των κορμιών
δημιουργώντας εξαίσια αρωματική ατμόσφαιρα. Ο Σβέικ δε χόρταινε ν’
αναπνέει. Από το διάδρομο ακουγόταν ο ρυθμικός θόρυβος από τα
αρβιίλια των φρουρών. Από το καγκελόφραχτο παράθυρο ο φύλακας
που και που έριχνε κάποια ματιά στο δεκάξι.

Το πρωί στις οχτώ φώναξαν το Σβέικ και τον πήραν.



— Ε… φιλαράκο, του πε ένας συγκρατούμενος του. φρόντισε όταν
επιστρέψεις για κανένα αποτσίγαρο.

Αλλά ο Σβέικ δέν επέστρεψε.

— Μα τι έγινε! ρωτούσαν οι βρακάδές.

— Τον πήγαν για εκτέλεση! τους πληροφόρησε ένας φρουρός που ταν
γνωστός για την πλούσια φαντασία του.
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Φτου κι απ’ την αρχή.· Μια νέα σπαρταριστή και τραγική πορεία. Ο
καλός ανθρωπάκος μας Σβέικ έμελλε να περάσει κι άλλα πολλά που θα
μας κάνουν να γελάσουμε και να κλάψουμε. ,

Με τιμητική φρουρά από δυο στρατιώτες, ένα χοντρό κι ένα λιγνό,
περπατούσε καμαρωτά χωμένος μες το τριπλόφαρόο βρακί του.

— Από που είσαι φίλε; έσπασε τη σιωπή ο χοντρός.

— Από την Πράγα…Με δυο άλφα.

— Και στο μυαλό σου τί έχεις;

— φαιά ουσία… Λιγοστή βέβαια… Έτσι μου είπαν οι γιατροί.

— Μήπως σκέπτεσαι να μας το σκάσεις;

Αυτή τη φορά την ερώτηση την έκανε η οδοντογλυφίδα.

— Δεν έχει λόγο πια να κάνει κάτι τέτοιο, αφού αποφυλακίστηκε, αντί
για τον Σβέικ αποκρίθηκε ο χοντρός.

— Και τί δουλειά έχεις στον παπά; συνέχισε η οδοντογλυφίδα.



— Αυτός ξέρει,είπε ο Σβέικ.

— Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις;

— Δεν μου καίγεται καρφί…

— Εισαι λιγάκι περίεργος φίλε, έκανε με συμπάθεια ο χοντρός.

— Σα να με πάνε στο εκτελεστικό.

— Λες να το κάνει ο παπάς;

— Πόλεμο έχουμε, όλα γίνονται.

— Εισαι πολιτικός κρατούμενος; τον ρώτησε η οδοντογλυφίδα.

— Θα χε μεγάλη πλάκα αν ήμουν.

— Μήπως είσαι σοσιαλιστής;

Ο χοντρός άρχισε να στριφογυρίζει ανήσυχα. Δεν του άρεσε η τροπή
που έπαιρνε η συζήτηση.

— Δε βγάζουμε τίποτα μ’1 αυτή την κουβέντα, είπε. Μας βλέπουν κι οι
άλλοι. Καλύτερα να βγάλουμε τις ξιφολόγχες που τραβάνε σα μαγνήτες
τα βλέμματα.

Ύστερα γύρισε προς τον Σβέικ με καλοσυνάτη διάθεση

— Τί θα’λεγες για ένα τσιγαράκι;

— Διψώ! είπε απεγνωσμένα σαν το Χριστό ο Σβέικ.

— Δεν είναι άσχημη ιδέα κι ούτε κακό να πάμε για κανένα ποτηράκι
έκανε ο χοντρός και πλατάγισε τη γλώσσα του.

— Σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα απόμερο κουτούκι.



— Ειστε οι φύλακες άγγελοί μου, έκανε με συγκίνηση ο Σβέικ. Εγώ θα
πρότεινα το «Μενεξέ». Θα ακούσουμε βιολί και φυσαρμόνικα χάρμα.

— Ε… ας πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μίλησε ο χοντρός για.
λογαριασμό όλων. Εξάλλου ο δρόμος μας είναι μακρύς και μια στάση
μας χρειάζεται, τη δικαιούμαστε βρε αδελφέ.

Στο δρόμο ο Σβέικ τους είπε ένα σωρό σπαρταριστές ιστορίες για το
«Μενεξέ» και περιέγραψε το κάθε τι. Όταν έφτασαν εκεί ήταν ακριβώς
όπως τα είχε διηγηθεί. Οι δυο φρουροί έβγαλαν τον οπλισμό τους και
τον άφησαν σε σίγουρο μέρος στην κουζίνα. Ε… τι διάολο δε πήγαινε να
πίνουν αρματωμένοι κι έτοιμοι για μάχη.

— Αχ τι γούστο που έχει ο κόσμος! αναστέναξε ο Σβέικ.

Μια κοπέλα τραγουδούσε βραχνά ένα ερωτικό τραγούδι.

— Σκασμός! ακούστηκε να φωνάζει κάποιος κι ύστερα έπεσε μακάριος
στα όνειρά του.

Σηκώθηκε κι άλλες φορές και φώναξε την ίδια λέξη, σαν να ήταν η
μοναδική στο λεξιλόγιό του.

Ο Σβέικ κι η συντροφιά του παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον το
γλέντι στο «Μενεξέ». Ο φιλαράκος είχε χίλιες καλές αναμνήσεις από τα
προπολεμικά του συμπόσια στη νταβέρνα. Οι άλλοι δυο βέβαια δεν
είχαν τίποτα να θυμηθούν. Βέβαια ο χοντρός το γλεντούσε σε άλλο
επίπεδο. Απολάμβανε το κρασί και τους μεζέδες.

— Λέω να σηκωθώ, είπε ξαφνικά.

— Το πήρες απόφαση; ταν ρώτησε ο Σβέικ.

— Ε… διάολε, τον χορό τον αγαπάει κι ο Θεός κι ο διάολος.

Ύστερα έριξε μια ματιά στο διπλανό τραπέζι που καθόταν ένα κορίτσι



της νύχτας που έβριζε και βλασφημούσε. Ήταν ότι έπρεπε για το κέφι
του.

Ο Σβέικ ρουφούσε το κοκκινέλι σα νερόφιδο. Η οδοντογλυφίδα χόρεψε
και μετά αποκαμωμένος γύρισε στο τραπέζι. Το γλέντι φούντωσε και
μαζί του φούντωσε κι ο πόθος για το όμορφο φύλο. Τα χαϊδολογήματα
με τα κορίτσια έδιναν κι έπαιρναν.

— Μάνα μου!

— Καρδιά μου!

Μέτα ήρθε στη συντροφιά ένας στρατιώτης, μουτράκι πρώτης τάξης.
Καλό ανθρωπάκι δηλαδή.

— Ειστε να μην πάτε στο μέτωπο;

— Ρωτιούνται τέτοια πράγματα, συνάδελφε! έκανε ο Σβέικ.

— Τότε πρέπει να κάνετε την ένεση.

— Ποια ένεση;

— Με το πετρέλαιο. Κρεβάτωμα δυο ώς έξι μήνες και την απαλλαγή
στην τσέπη σου.

Ο χοντρός έπινε συνέχεια. Ο Σβέικ τον κοίταξε και σκέφτηκε. «Σίγουρα
είναι πρδέδρος στο κόμμα των βαρελοφρόνων».

Αργότερα ο Σβέικ — αν και ήταν κρατούμενος — τους οδήγησε στο σπίτι
του παπά.

— Χμ…! έκανε ο χοντρός. Σα να μυρίζει μου φαίνεται κρασί.

— Σκασμός! έκανε ο Σβέικ αν κι ο ίδιος είχε ακούσει τα τσουγκρίσματα
των ποτηριών στο διαμέρισμα του παπά.



Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα κι ο παπάς με τα εσώρουχα και τύφλα
μεθυσμένος βγήκε για να δηλώσει στην πράξη το ρητό της Γραφής
«οίνος ευφραίνει καρόίαν ανθρώπου».

— Ο Σβέικ … Πανάθεμά σε γιατί άργησες; Και μέθυσες βρε
<οπρόσκυλο.

— Λαμβάνω την τιμή να παρατηρήσω πως κι εσείς είστε ελαφρώς
μεθυσμένος… Κοινώς τα κοπανήσατε.

— Βλάσφημε… Εγώ κοινώνησα μωρέ. Κι επειδή είμαι παπάς έχω
δικαίωμα να παίρνω όση κοινωνία θέλω.

Και σε άλλο τόνο:

— Μόνο δε θέλω ν’ ακούσω να μου πεις ότι βρωμάνε τα πόδια σου.

— Οχι.

— Πίνεις κονιάκ;

— Μόνο ρακί.

— Ωραία! Αυτόν που είχα πιο μπροστά έπινε μόνο νερό και μούγκριζε
μόνο σα βόδι. Ε… δε μ’ αρέσουν τα μουγκρίσματα. Μ’ αρέσουν οι
υπηρέτες που έχουν αρχές.

Οι άλλοι δε μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους.

— Τύφλα είστε μωρέ; Και μάλιστα σε ώρα υπηρεσίας; Αυτό δε μπορώ
να το καταπιώ. Θα φωνάξω τη στρατονομία. Εσύ Σβέικ να τους
προσέχεις.

«Άκου ρε φίλε μου…» σκέφτηκε ο Σβέικ. «Το πρωί κρατούμενος και το
βράδυ δεσμοφύλακας. Τί σου επιφυλάσσει τέλος πάντων η τύχη».



— Άι στ ανάθεμα! ακούστηκε ύστερα από λίγο ο παπάς. Στη
στρατονομία δε σηκώνει κανείς τ’ ακουστικό. Ξεκουμπιστείτε από εδώ
και να μη σας ξαναδώ στα μάτια μου.
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Η μεγάλη πλάκα έγινε την τρίτη μέρα από τότε που ο Σβέικ έγινε
υπηρέτης του παπά. Ο παπάς κι ο υπολοχαγός Χέλμιχ, στο σπίτι του
τελευταίου, έπιναν ωσότου έγιναν τύφλα στο μεθύσι. Ειδοποιήθηκε ο
Σβέικ να πάει να συμμαζέψει το αφεντικό του από το δρόμο, που τον
είχαν πετάξει σαν άδειο τσουβάλι. Ο καλός φιλαράκος με χίλιους
κόπους πήγε να τον κουβαλήσει στο σπίτι.

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω…

— Βρε άι στο διάτανο που θ’ αναφέρεις… Από που ξετρύπωσες,
πανάθεμά σε;

— Ήρθα να σας πάρω στο σπίτι.

— Και που … είμαι τώρα; Στο δρόμο;

— Λαμβάνω την τιμή να σας διαβεβαιώσαω ότι βρίσκεσθε στο δρόμο.

— Σοβαρά; Και πως έγινε αυτό;

— Λαμβάνω…

— Να μη λαμβάνεις.

Κι εκεί που πήραν την πορεία της επιστροφής, τα μάτια του παπά
γλάρωσαν… Μετά άνοιξε μόνο το ένα. Σαν είδε τον Σβέικ ρώτησε.

— Ποιος… είσαι εσύ;

— Ο υπηρέτης σας.



— Μπα; ο Θεός μου έστειλε και υπηρέτη; Μεγάλο τ’ όνομά του… Που
ήμουν, στον αρχιεπίσκοπο; Μου’ φύγε το μυαλό μου με τα τόσα βάσανα
και δε θυμάμαι.

Ο Σβέικ είδε κι απδέιδε πως με την ευγένεια δε γίνεται να συνεννοηθεί
κι άλλαξε τροπάριο.

— Άιντε άγιε πατέρα, να μη σου ψάλλω τον εξάψαλμο.

Προχώρα για το σπίτι κι άσε τον αρχιεπίσκοπο στη μακαριότητά του.
Ξηγηθήκαμε;

Προχώρησαν στο δρόμο για το σπίτι. Κάλυψαν δηλαδή ακόμα λίγα
μέτρα.

— Ποιος είναι ο μάγκας; ρώτησε’ κάποιος.

— Αδερφός μου, του αποκρίθηκε ο Σβέικ

— Κοιτάξτε βρε παιδιά πως καταντούν καμιά φορά κι οι στρατιωτικοί.

— Ήρθε με άδεια.,. Ε… και το ρίξε λιγάκι στην τρελή.

Κάποτε έφτασαν στην στάση με τα αμάξια. Ο Σβέικ θέλησε να πάρει
κάποιο για να μεταφέρει τον παπά.

— Όχι ρε! του είπε ο αμαξάς. Αυτό το μούτρο το γνωρίζω και δε θέλω να
λερώσω την άμαξά μου. Βρωμίζει κι από πάνω δέν πληρώνει αδερφέ.

Με τα πολλά όμως ο αμαξάς δέχτηκε. Ο παπάς την είχε αράξει στο
πεζοδρόμιο του καλού καιρού και τάραξε το σύμπαν με το ροχαλητό
του. Ο Σβέικ αγωνίστηκε να τον σηκώσει και να τον βάλει στ’ αμάξι.

— Πως είστε όμορφη κυρία μου; Πως τα περάσατε; Τοαγοράκι σας;

Ο Σβέικ άκουσε το παραμιλητό του παπά και είπε με απότομο κι



αυστηρό ύφος. .

— Σκασμός και φρόνιμα!

— Μάλιστα κύριε συνταγματάρχα.

Ο Όττο Κατζ συμμαζεύτηκε στη γωνιά του και τόριξε στη μελαγχολία.

Ειμαι ένα μικρό παιδάκι Μοναχό και ορφανό

Ύστερα άρχισε να λέει άλλες διάφορες ασυναρτησίες, να κακαρίζει σαν
κότα, να μουγκρίζει σα βόδι και να γγαρίζει σα γάιδαρος. Στο τέλος
επανήλθε στις βρισιές του τις τόσο χαριτωμένες. Ο Σβέικ όλα αυτά τ’
αντιμετώπισε με την αυστηρότητα που έπρεπε.

Κάποια στιγμή ο παπάς άρχισε να κλαίει γοερά.

— Αδέρφια μου αλήτες πουλιά! Αχ αδέρφια μου είμαι μονάχος μου
στον κόσμο! Σαν την καλαμιά στον κάμπο! Λυπηθείτε με!

— Επιτέλους θα το κλείσεις το ρημάδι; Όλος ο κόσμος το κατάλαβε ότι
είσαι σταφίδα στο μεθύσι.

— Εγώ μεθυσμένος! Ας γελάσω! Βρε εγώ μετάληψη έκανα. Δεν ήπια. Δε
μπορεί ένας ιερέας να είναι μεθύστακας.

Γιά μια στιγμή έμεινε σιωπηλός σα να χε μετανιώσει για ότι είπε.

— Ειμαι αμαρτωλός! το γύρισε. ειμαι καταραμένος… Και κοίτα εδώ
υπηρέτη… Θέλω να μου σπάσεις τα μούτρα.

— Όχι αφεντικό!

— Έλα… Ρίξε τη γροθιά σου.

— Σου φτάνει μια ή μήπως προτιμάς δυο κι έξω.



— Βρε ρίξε δυο να είμαστε εντάξει!

Ο Σβέικ του ρίξε δυο γροθιές κι ο παπάς είδέ τον ουρανό σφοντύλι.

— Ξέρεις βοηθάνε στη χώνεψη. Δυο τρεις γροθιές στο φαγητό για να
χεις στομάχι δυνατό. Και τώρα φιλαράκο μου έχω σφοδρή επιθυμία να
μου σκίσεις το πουκάμισο, να μου στραμπουλίζεις το πόδι, να μου
βγάλεις τα νύχια και τα δόντια. Τέλος πάντων αν μπορείς πνίξε με και
πέταξα με στο ποτάμι. Σ’ όποιο ποτάμι θέλεις, δέν έχει σημασία.

Λίγο πριν δρασκελίσει την πόρτα του ο ιερέας άρχισε να φωνάζει.

— Βοήθειααα! Κλέφτες και ληστές και δολοφόνοι!

Ο Σβέικ τον βούτηξε στα δυνατά του χέρια και με το έτσι θέλω τον
τράβηξε στο εσωτερικό.
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— Δε μπορώ να θυμηθώ! έκανε ο ιερέας την άλλη μέρα.

— Λαμβάνω την τιμή να ρωτήσω τί δέ μπορείτε να θυμηθείτε;

— Πως διάολο βρέθηκα από το κοεβάτι στον καναπέ.

— Δεν πέσατε καθόλου στο κρεβάτι.

— Μα… πως; Μα το Θεό νιώθω πιασμένος ολόκληρος… Σα να μου’
δοσαν ένα γερό ξύλο. Αλήθεια τί έγινε χθες;

— Γίνατε σταφίδα στο μεθύσι. Καλό θα ήταν να κάνατε ένα μπάνιο και ν’
αλλάξετε.

Ο παπάς σηκώθηκε με τρομερό πονοκέφαλο κι άρχισε να ψάχνει τις
τσέπες του για ασπιρίνη.



— Αχ Θεέ και Κύριε! Μόνο τριανταπέντα τάληρα έχω. Δε μου λες
παλληκάρι μου τί θα φάμε και τί θα πιούμε; Να πουλήσουμε τον καναπέ;
Ο σπιτονοικοκύρης είναι ταξίδι και δε θα μας πάρει μυρουδιά. Το
καλύτερο απ’ όλα είναι να κάνουμε ένα θαλασσοδάνειο από το λοχαγό
Σνάγκελ. Αυτός προχτές κέρδισε στο χαρτί κι όσο να ναι διαθέτει
ψιλικόν οξύ. Θα πας λοιπόν;… Αν δε ρίξει τίποτα τράβηξε για τον
υπολοχαγό Μάχλερ στο στρατόπεδο Βερσοβίτσι. Τρίτος στον κατάλογο
βρίσκεται ο λοχαγός Ρίσερ στο Χράντκανο. Πες τους πως δεν έχω να
πληρώσω το χορτάρι για τ άλογό μου… Α… θα σου δώσω ένα γράμμα
να ταιριάζει και στους τρεις. Ο Σνάμπελ είναι ειδικός στα ποτά. Ρώτησέ
τον πια μάρκα τσίπουρο είναι καλή για την περίπτωσή μου… Για τη
σωτηρία της ψυχής μου.

Ο Σβέικ έφερε σε πέρας την αποστολή σα να ταν γεννημένος γι αυτό.
Σκέφτηκε πως η αγορά χορταριού δεν ήταν σοβαρός λόγος να πετύχει
το θαλασσοδάνειο. Θα ταν πιο αποτελεσματικό να τους πει πως ο παπάς
είχε μπλέξει με άτιμες γυναίκες και χρειαζόταν βοήθεια να βγει
καθαρός. Έτσι κατόρθωσε να φορτώσει τρία θαλασσοδάνεια και στους
τρεις.

— Έχουμε εξασφαλίσει τη στερεά και την υγρή τροφή τουλάχιστον για
τρεις μέρες.

— Κι είπες για γυναικοδουλειά;

— Ήταν το μόνο που θα μπορούσε να πιάσει παπά μου.

— Κι αν θελήσουν να μάθουν το όνομα και τη διεύθυνση της γυναίκας;

— Αυτά… Τα έχουν κιόλας!

— Βρε δαίμονα τί έκανες πάλι;

— Τους έδωσα τη διεύθυνση μια σκελετόγριας που είναι και κουφή και
δε βλέπει καλά και κουτσαίνει απ’ το δεξί της πόδι… Να εδώ πιο κάτω



κάθεται.

— Κι αυτοί τί είπαν;

— Μα δέν τους είπα ότι είναι ξεδοντιασμένη ογδοντάρα. Τους μίλησα
για ένα δεκαεξάχρονο λυγερό πλάσμα… Μπουκιά και συγχώριο…
Παρόλα όμως αυτά πρέπει να πουλήσουμε και το πιάνο… Πιάνει ένα
στρέμα τόπο.

— Ποιος διάολος το σηκώνει; ειναι βαρύ σα σίδέρο.

— Απέξω περιμένουν δυο χαμάληδες… Τους έφερα επιστρέφοντας από
τους αξιότιμους φίλους σας.

— Για να δω, τί άλλο σκάρωσες;

— Βρήκα κι αγοραστή για τον καναπέ… Έφερα πέντε μπουκάλια κονιάκ
από εκείνο που ευφραίνει την καρδία του ανθρώπου.

Αφού αναφέρθηκε κανονικά κι έδωσε απαντήσεις σ’ όλες τις απορίες
του παπά ο Σβέικ έφυγε να κανονίσει τις πωλήσεις του καναπέ και του
πιάνου. Ύστερα από μια ώρα γύρισε και βρήκε τον παπά θρονιασμένο
μπροστά στο τραπέζι της κουζίνας να έχει αδέιάσει το πρώτο μπουκάλι
του κονιάκ. ειχε γίνει και πάλι σταφίδα.

— Που λες παιόί μου Σβέικ μη με βλέπεις που πίνω! .. Έχω καημό στην
καρδιά… Από αύριο όμως θ’ αλλάξω ριζικά, θ’ ανοίξω καινούργια
σελίόα στη ζωή μου. Το μεθύσι είναι η’ ένταση και η έκφραση ενός
χυδαίου υλισμού… Το μεθύσι είναι όργανο του σατανά, με το οποίο
θέ^ει να αποδιοργανώσει τον άνθρωπο.

— Τί ωραία που τα λέτε;

— Και που είσαι ακόμα… Αν αδειάσω ακόμα ένα μπουκάλι δε θα
πιάνουν χαρτωσιά μπροστά μου ο Σωκράτης, ο Χριστός, ο Βούδας και
οι άλλοι του τέτοιου είδους.



Στο τέταρτο μπουκάλι άρχισε να μιλάει για την ομορφιά της γυναίκας
και για τη γοητεία των χαρτιών και της πράσινης τσόχας.

— Άλλο πράμα να στα λέω κι άλλο πράμα να τ’ απολαμβάνεις αγαπητό
μου παιδί. Ο επίγειος παράδεισος… Μια και τον άλλον παράδεισο δεν
τον ξέρουμε ας αρκεστούμε σ’ αυτόν… Αμήν.

Συζήτησαν μερικές ώρες σα να ‘ταν οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου.
Ωσότού ο παπάς έπεσε σε παραλήρημα κι άρχισε ξανά τις ασυναρτησίες
του. Στο τέλος ο Σβέικ τον σήκωσε για να τον μεταφέρει στο κρεβάτι του.

— Στράτα, στρατούλα… Σιγά σιγά αγοράκι μου θα μάθεις να περπατάς.

-— Μα έμαθα πέρισυ… θυμάσαι που πηγαίναμε στο σχολειό και
μαθαίναμε για τον Πλάτωνα κι άλλα ελληνικά ανέκδοτα;

Τελικά κατέληξε να βλέπει με τη φαντασία του δεκάδες ανθρώπους που
ήθελαν να τον καταπιούν.

— Για όνομα του Θεού βρε παιδιά! Λουκάνικο φραγκφούρτης είμαι ή
κοκορέτσι ελληνικό;

Σε λίγο ακούστηκε το ροχαλητό του σα να γινόταν πόλεμος, σεισμός και
καταποντισμός.
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Ο Σβέικ κάποια από τις επόμενες μέρες πήγε να δει την κυρία Μύλλερ,
την παλιά σπιτονοικοκυρά του. Του άνοιξε μια συγγενής και τον
πληροφόρησε πως η Μύλλερ, μετά την παρέλαση με το καρότσι,
πέρασε στρατοδικείο και κλείστηκε σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

— Να προχτές μου στείλε κι ένα γράμμα της.

Ο Σβέικ πήρε και διάβασε το γράμμα… Κι εμείς το δίνουμε χωρίς τις



τρομερές ανορθογραφίες του.

«Ανίνκα μου.

ειμαι καλά το ίδιο επιθυμώ και για σένα. Εδώ δε μου λείπει τίποτα..: Έχω
καλή συντροφιά. Η γυναίκα στα δεξιά μου έχει κοιλιακά. Η άλλη τύφο!
Κι η άλλη λένε πως έχει χολέρα… Ωραία δηλαδή!

Αχ τον καημένο τον κ. Σβέικ τον έστησαν στον.., τοίχο! Μπαμ-μπαμ!
Όταν τελειώσει ο πόλεμος κι οι μπόμπες θα πάω λίγα αγριολούλουδα
στον τάφο του. Τον καλό μου! Α… ναι… μέσα στο σεντούκι, κάτω από τα
σεντόνια είναι το σκυλάκι του… Μάλλον θα ψόφησε… Μπορεί κι εσύ να
πάθεις το ίδιο… Ξέρεις δεν είναι καθόλου δύσκολο».

— Αχ, καλέ μου κύριε! έκανε απαρηγόρητη η ξαδέρφη… Το κακόμοιρο
το σκυλάκι. Πάει στον παράδεισο των σκυλιών. Όσο για το δωμάτιό σας,
το νοίκιασαν κάτι μοδιστρούλες… Γέμισαν τους τοίχους με αφίσες και
τα πεζούλια των παραθυριών με γλάστρες.

Ύστερα από κάμποση ώρα κι αφού ξέδωσε με τις κλάψες της η γυναίκα,
ρώτησε ξαφνικά.

— Μήπως είσαι λιποτάχτης; Αχ… μη!… Για όνομα του Θεού, θα βρω το
μπελά μου. Ο στρατός δέν καταλαβαίνει τίποτα.

— Αχά να’τα και τ’ αστεία! έκανε ο Σβέικ. Και βέβαια είμαι λιποτάχτης,
κυρία μου. Για να ξεφύγω σκότωσα κάτι λίγα ανθρωπάκια.
Ψιλοπράγματα δηλαδή! Δέκα λοχίες και πέντε επιλοχίες. Αν με
περάσουν απ’ το στρατοδικείο, μόνο εικοσάκις σε θάνατο 0α’με
καταόικάσουν. Σε παρακαλώ όμως, μη το πεις σε κανένα..: Ξέρεις τώρα
τα γραφειοκρατικά και τις ταλαιπωρίες.

— Και… και… γιατί ήρθες εόώ.

— Να σε παρακαλέσω να πάρεις τα ρούχα μου από το πλυντήριο και να



ρίξεις ναφθαλίνη στο αξιοσέβαστο κουστούμι μου. Α… μη ξεχάσεις να
σώσεις την αγάπη μου στα αγγελούδια που κοιμούνται στο κρεβάτι
μου.

Από το πρώην σπίτι του ο Σβέικ πήγε στο οινοπωλείο «Δαμιλάνα».

— Όχι, δέν σερβίρω σε λιποτάχτες, είπε αμέσως η κ. Πάλιβεκ.

— Μα δέν… είμαι.

— Δεν έχει σημασία.

Από δίπλα ακούστηκε κάποιος να δίνει μια εξήγηση.

— Ο άντρας της σαπίζει στη φυλακή κι £ίναι αθώος σαν αρνάκι ενώ οι
φυγόστρατοι γυρνούν ελεύθεροι σαν αδέσποτα σκυλιά. Χτες σε
γύρευαν κύριε λιποτάχτη.

Ο κλειδαράς Σμίτσοφ, πήγε κοντά στον Σβέικ και του ψιθύρισε.

— Περίμενε με έξω. Θέλω να σου μιλήσω.

Προχώρησαν σ’ ένα στενοσόκακο σα συνωμότες.

— Ξέρεις κι ο γιος μού είναι λιποτάχτης, μίλησε πρώτος ο γέρος.

— Μα εγώ δεν είμαι,του αποκρίθηκε ο Σβέικ.

Ο άλλος με κανένα βασίλειο δε θα μπορούσε .να τον πιστέψει. Έβαλε
στο χέρι του φιλαράκου μας ένα πενηντάρικο.

— Πάμε σ’ ένα νταβερνάκι εδώ κοντά να ρίξουμε κάνα ποτήρι, πρότεινε.

Γύρω στα μεσάνυχτα ο Σβέικ γύρισε στο σπίτι. Ο παπάς έλειπε και
φάνηκε μόνο όταν ο πετεινός λάλησε τρεις φορές, δηλαδή κοντά στο
χάραμα.



— Βάλε μου ένα κουβά κοκτέιλ. Πρέπει να δυναμώσω γιατί έχουμε
λειτουργία στο σύνταγμα.

14

— Για το Θεό και την πατρίδα.

Ετσι ξέρουν αυτοί που κάνουν τους πολέμους να ρίχνουν το σύνθημα
και να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Από τα αρχαία χρόνια γνωρίζουμε την
ψυχολογική προπαρασκευή με θυσίες και θρησκευτικές τελετές. Στην
Πολυνησία πριν φάνε τους αιχμάλωτους ιεραπόστολους οι
ανθρωποφάγοι στολίζονται, χτυπούν τις μουσικές τους, επικαλούνται
τους προγόνους τους και χορεύουν. Στα χρόνια του Μεσαίωνα και της
Ιερής Εξέτασης με φαντασμαγορικές τελετές και θρησκευτικούς λόγους
κι αφορισμούς έβαζαν στη φωτιά το θύμα, χωρίς να εξαιρούν τις
γυναίκες και τα παιδιά. Αλλά και σήμερα σέρνουν στην κρεμάλα τους
θανατοποινίτες με τις ευλογίες κάποιου ιερέα.

Αυτή η θαυμάσια παράδοση δέν ήταν δυνατόν να μην ακολουθηθεί και
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δε γινόταν να μην επικαλεστούν και τα
δυό εμπόλεμα μέλη την παρέμβαση του Θεού, όχι βέβαια για ανακωχές
και συμφωνίες, αλλά για την τελική νίκη. Ένας παπάς ήταν πάντοτε
παρών στις εκτελέσεις των λιποταχτών προδοτών, δειλών και όλων των
εις «ων». Μπροστά στα μάτια του μελλοθάνατου ανέμιζαν τον σταυρό
για την σωτηρία της κολασμένης ψυχής.

— Ο δικός σου ο θάνατος δεν είναι τίποτα μπροστά στο μαρτύριο του
Ιησού.

— Βρε παπά μου… Δεν ξέρω τί τράβηξε ο Ιησούς, αλλά ξέρω πως θα
πεθάνω… Μπορείς να με σώσεις;

— Βλάσφημε!… Μου ζητάς να εναντιωθώ στη βουλή Εκείνου.



Έτσι έσερναν και στα δυό εμπόλεμα μέρη ομάδες ομάδες τους
στρατιώτες στη σφαγή.

Οι λειτουργίες έδιναν κι έπαιρναν. Με τις ευλογίες του Θεού οι
στρατιώτες πήγαιναν για την πρώτη γραμμή κι ύστερα ρίχνονταν στη
φωτιά και στο θάνατο. Μια φορά σταχαρακώματα σε μια λειτουργία
πέρασε ένα εχθρικό αεροπλάνο κι έριξε τη μπόμπα. Έπεσε ακριβώς
στην Αγία Τράπεζα και την έκανε κομμάτια. Από τον ιερέα δεν έμεινε
τίποτα παρά κάτι λίγα κομμάτια ματωμένου ράσου. Από τότε ο παπάς
έγινε μάρτυρας και ήρωας και μνημονευόταν σ’ όλες τις εκκλησιές του
μετώπου. Το ίδιο γινόταν και στην άλλη μεριά!

Αλλά ας επανέλθουμε στον αγαπητό μας Σβέικ και στον ξακουστό παπά
Όττο…

Ο φιλαράκος του ετοίμασε ένα κοκτέιλ μούρλια. Θα μπορούσε να
μεθύσει κι έναν ελέφαντα.

Ο παπάς συγκινήθηκε σφόδρα.

— Που τα μαθές αυτά τα καλά πράγματα βρε θηρίο.

— Μου τα’ μάθε ένας γέρο θαλασσόλυκος όταν αλήτευα στο λιμάνι.
Αυτός ισχυριζόταν τότε πως αν πιεις κάτι καλό δε βουλιάζεις στη
θάλασσα.

Τα μάτια του παπά γυάλισαν.

— Με τέτοιο οινόπνευμα στο στομάχι μου θα κάνω μια λειτουργία που
θα χαλάσει ο κόσμος.

Αργότερα ο Σβέικ φόρτωσε σ’ ένα αμάξι τη φορητή Αγία Τράπεζα και
τράβηξαν για το στρατόπεδο, στο σύνταγμα. Ο αμαξάς φαινόταν πως
είχε διάθεση γαι κουβεντολόι.

— Σας έδωσαν και καταλάβατε οι Σέρβοι, έκανε.



— Από που έβγαλες αυτό το συμπέρασμα;

— Απ’ τον παπά σου… Δεν τον βλέπεις; ειναι τύφλα;

— Αυτόν… η μάνα του όταν τον γέννησε αντί για γάλα του έδωσε ρακί!

Στο σύνταγμα έβαλαν την Αγία Τράπεζα πάνω στην εξέδρα. Ξαφνικά ο
παπάς θυμήθηκε τον ψάλτη του.

Που είναι ο διάολος; ούρλιαξε.

— Στους ουρανούς άγιε πατέρα! του αποκρίθηκε κάποιος.

— Να τσακιστεί να κατέβει γρήγορα.

— Δε μπορεί… Τον διέλυσε μια μπόμπα.

Έτσι έμελλε στον Σβέικ να γίνει και ιεροψάλτης.

— Την ξέρεις τη δουλειά;

— Όχι αλλά η δοκιμή είναι δωρεάν. Στο στρατό και μάλιστα σε περίοδο
πολέμου είμαστε αναγκασμένοι να μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα.

— Ωραία, λοιπόν!

Ο λόγος του παπά προς το στράτευμα ήταν σύντομος.

— Συγκεντρωθήκαμε εδώ, πριν φύγετε για το μέτωπο, για να
παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας χαρίσει τη νίκη και να σας
προφυλάξει από κάθε κίντυνο. Δεν θέλω να σας κουράσω πιο πολύ. Στο
καλό και με τη νίκη.

Ακολούθησε η λειτουργία που κι αυτή κράτησε μόνο δέκα λεπτά. Ο
Σβέικ ήταν ο άνθρωπος κίνηση. Έτρεχε μια στα δεξιά και μια στ’
αριστερά… Έμοιαζε με τον Ινδιάνο που χόρευε γύρω από δεμένο λευκό
αιχμάλωτο. Όλοι του καναν πλάκα. ειχαν πολύ καιρό να γελάσουν… Και



με τα καμώματα του Σβέικ γέλασαν με την ψυχή τους. Ακόμα κι οι
αξιωματικοί γύρω από το συνταγματάρχη το ριξαν στο ανέκδοτο και στο
τσιγάρο.

Στο τέλος ο ιερέας σήκωσε το δισκοπότηρο (που δεν ήταν τίποτ’ άλλο
παρά το κύπελο του ποδοσφαίρου) και προσευχήθηκε πίνοντας το
περιεχόμενο μονορούφι.

— Κοίτα αδελφέ μου, μαέστρος ο άγιος πατέρας… Ακόμα και τη
μετάληψη «εν ριπή οφθαλμού» την έριξε στο στομάχι του.
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— Αυτός είμαι! Κι όποιου του αρέσω!

— Πάτερ μου πάλι ελαφρώς τα ήπιατε…

Κι ήταν αλήθεια… Δεν άφηνε στιγμή ο φιλότιμος εκπρόσωπος του Θεού
που να μην είναι σουρωμένος. Από την εκκλησία στα ποτήρια του κι από
εκεί κάπου κάπου, όταν τον βαστούσαν τα πόδια του επέστρεφε στο
σπίτι, ένα κουρέλι και μισό. Όταν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει καθόταν
απέναντι στον Σβέικ και του’ λεγε για τα όνειρά του. Του απάγγελνε
ακόμα και ποιήματα του Χάινε.

Μαι άλλη φορά ο Σβέικ έκανε και πάλι τον ψάλτη σε μια υπαίθρια ομιλία
του μηχανικού. Αλλά από κάποιο μοιραίο λάθος προσκλήθηκε από το
σύνταγμα ακόμα ένας παπάς με φρόνηση και σοβαρότητα. Ε… λοιπόν
τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να ξαναγίνει στον αιώνα τον άπαντα.

— Καλώς τον παπά! έκανε ο Όττο Καντζ. Τί θα λεγες για ένα κρασάκι; Ο
υπηρέτης μου (έδειξε τον Σβέικ) κρατάει ολόκληρη νταμιζάνα… Ο Θεός
να τον έχει καλά. Πιες λοιπόν «οίνος ευφραίνει καρδίαν…». Έλα μη
ντρέπεσαι. ειναι το καλύτερο φάρμακο για τον πονοκέφαλο… Και
σήμερα μου’ρχεται να κόψω το κεφάλι μου.



Ο μυαλωμένος ιερέας έφυγε κουνώντας το κεφάλι και πολύ λυπημένος
για την κατάντια του στρατιωτικού παπά μας. Ο Όττο άρχισε αμέσως τη
δική του χαρακτηριστική λειτουργία. Μέσα του ο οίνος — αυτό που
κοινά λέμε κρασί μετουσιωνόταν σε αίμα άγιο της ιεροσύνης του.
Ύστερα ήρθε ο λόγος μεστός από «βεβαίως» και «ίσως» και βρισιές και
γλωσσικές μπουρδουκλωσιές. Το μηχανικό δε μπορούσε να κρατηθεί.

Σύσσωμο ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

Τελειώνοντας πήραν τη φορητή τράπεζα και τα άλλα ιερά, ο Σβέικ
μάλωσε με τον εισπράκτορα του τραμ, γιατί αρνιόταν το φόρτωμά του,
αλλά στο τέλος κατόρθωσαν να φτάσουν στο σπίτι χάνοντας μόνο το
αρτοφόρι.

Εκείνο το βράδυ ακούστηκε ένα δειλό αλλά καθαρό χτύπημα στην
πόρτα.

— Ποιος διάολος είναι νυχτιάτικα! μούγκρισε ο παπάς.

Ο Σβέικ άνοιξε και στην πόρτα παρουσιάστηκε ο φρόνιμος και καλός
ιερέας που κατά λάθος είχε βρεθεί στην υπαίθρια λειτουργία του
μηχανικού. Ήταν παλιός καθηγητής των θρησκευτικών,

— Α… είμαι κατάπληχτος! έκανε ρίχνοντας μια ματιά στο δωμάτιο.
Βλέπω πως δεν έχετε τον Εσταυρωμένο! Στ’ αλήθεια που προσεύχεστε
και που διαβάζετε τ’ Άγιο Ευαγγέλιο;… Βέβαια… Κάτι υπάρχει πάνω από
το κρεβάτι σας, αλλά δε με βοηθάει η όρασή μου.

— Ειναι η «Σουζάνα στο μπάνιο» κι από κάτω γυμνή μια παλιά μου
φιλενάδα. Στα δεξιά είναι ένας γιαπωνέζικος πίνακας που δείχνει μια
γκέισσα στο κρεβάτι μ’ έναν αιωνόβιο σαμουράι. Το Ευαγγέλιο το έχω
στην κουζίνα…

— Χμ… πήγε κάτι να πει ο άλλος.



— Σβέικ φέρτο κι άνοιξέ το στην τρίτη σελίδα.

Ο Σβέικ πήγε για να εκτελέσει την εντολή και σε λίγο απ’ την κουζίνα
ακούστηκαν ξεβουλώματα μπουκαλιών κι άλλοι τέτοιοι θόρυβοι. Ο
θεοσεβούμενος ιερέας έμεινε σα στήλη αλατιού όταν είδε να στήνονται
μπροστά τους τρεις μπουκάλες κοκκινέλι. Έφριξαν τα μάτια του και
συνταράχτηκε από τα θεμέλια η ύπαρξή του.

— Αυτός είναι ο παράδεισος, συνάδελφε. Και κοίτα… μπορείς να πιεις
χωρίς δισταγμό, το κρασί είναι αγιασμένο, -

— Όχι, όχι… Εγώ ήρθα… ειστε το πρόβατο που έφυγε από το ιερό
κοπάδι κι ήρθα να σας επαναφέρω.

— Χωρίς όμως μια γουλιά;. Διάολε, πως να το κάνουμε; Το λαρύγγι
χρειάζεται μια σχετική υγρασία… Στο κάτω κάτω ένα ποτηράκι δεν είναι
αμαρτία!

Έτσι ήπιε το πρώτο ποτήρι ο ιερωμένος καθηγητής. Μηχανικά ήπιε και
το δεύτερο και το τρίτο και μερικά<αΧλα. Αμέσως οι δυο συνάδελφοι
μπήκαν στην ουσία της κουβέντας και στο γράμμα και πνεύμα των
Γραφών (πανάθεμά τους…).

— Εχεις ιδέα από σύγχρονη τεχνολογία; ρώτησε ο CKto.

— Τί θέλεις να… να πεις…

— Παλιότερα στην κόλαση μπορούσε κανείς να συναντήσει πίσσες και
καζάνια και τέτοια. Σήμερα όλα έχουν αυτοματοποιηθεί και
λειγουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν βραστήρες αυτόματοι και
με υψηλή τάση. Τα κλάμματα κι οι οδυρμοί μπήκαν στο βιομηχανικό
κύκλωμα και γίνονται δίσκοι και κασσέτες για να τ’ ακούν στον
παράδεισο «όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά». ειναι το κάτι άλλο σου
λέω… Στον παράδεισο τα συντριβάνια βρέχουν κολώνιες και η
φιλαρμονική παίζει Μπραμς. Σκυλοβαριούνται οι άνθρωποι. Γι αυτό



στη μαύρη αγορά έχουν περάσει τα ρεμπέτικα και τ’ άλλα λαϊκά.

— Α… όχι… όχι… έκανε ο άλλος σε κάποια στιγμή που συνήλθε. Η
θρησκεία είναι βαθιά σκέψη… Η Αγία Τριάδα…

— Σβέικ ο παπάς από δω άρχισε να παραμιλάει.

— Και τί φταίω εγώ.

— Διάολε βάλτου ακόμα ένα διπλό ούζο.

Ήπιε κι άλλο ο άγιος άνθρωπος κι άρχισε το Αλληλούια.

— Δεν πιστεύεις λοιπόν στην Άγια Παρθενία; Δεν πιστεύεις στο Θεό
άρχισε να ρωτάει. Τότε γιατί έγινες παπάς;

— Μα είναι ένα θαυμάσιο επάγγελμα… Ούτε κουράζεσαι, ούτε κλέβεις,
ούτε ρημάζεις. Η Αυτοκρατορία αποφάσισε πως χρειάζεται τις
υπηρεσίες μου. Μπορούσα να πω όχι; Αν ήταν δυνατόν! Εξάλλου όλο
αυτό το σκυλολόι που ντύνεται το χακί και τραβάει για τα σύνορα
χρειάζεται τον αντιπρόσωπο του Θεού… Δεν έχεις ακούσει πως όλοι οι
πόλεμοι γίνονται για τη θρησκεία και την Οικογένεια και την πατρίδα;
Όσο για το Θεό ποιος τον είδε, ποιος τον ξέρει! Ενώ εμένα με βλέπουν
και με ξέρουν και με θεωρούν έναν μικρούλη Θεό πάνω στη γη.

— Βλάσφημε! έκανε ο φρόνιμος παπάς χτυπώντας το ένα χέρι του στο
τραπέζι, ενώ με το άλλο έριχνε το περιεχόμενο ακόμα ενός ποτηριού
στο αναστατωμένο αλλά και διψασμένο στομάχι του.

Ύστερα συνέχισε με ̂ άτια που έλαμπαν.

— Ο Θεός είναι παντοδύναμος, πανάγαθος και πολυεύσπλαχνος… Τον
σέβομαι, όπως επίσης σέβομαι και τους αγίους, πλην από τον άγιο
Σεράπιο… Το όνομά του μου κάθεται στο λαιμό.

— Και δεν πήγαινε στη Νομαρχία να του το αλλάξουν! μπήκε στην



κουβέντα κι ο Σβέικ.

— Προσκυνώ την αγία Λουτσία, τον άγιο Βερνάρδο και τους άλλους.

Μετά η γλώσσα του μπερδεύτηκε και δεν ήξερε τί έλεγε. Έτσι η
συζήτηση είνε σημαντικά ενδιαφέρουσα.

— Τα νήπια… Ο Ηρώδης ο άτιμος… Η κότα που κοιμάται και δεν κάνει
αυγά. Εσύ διαολόπαπα δέν πιστεύεις στην Παναγιά.

— Βρε άσε τη δική μου την πίστη και ρίξε κανά ποτήρι να συνέλθεις·

Καινούργια μπουκάλια, καινούργιο κρασί, διάθεση παράδεισου…
Μόνο που έλειπαν τα χερουβείμ.

— Να δηλώσεις εδώ και τώρα πως δεν πιστεύεις στο Θεό! είπε ο Όττο.

— Να… πως;…

— Αλλοιώς δεν έχει κρασί.

— Εγώ δεν απαρνιέμαι την πίστη μου, όπως δεν την απαρνήθηκαν οι
πρώτοι Χριστιανοί στις κατακόμβες. Αν δεν μου δώσεις κρασί θ’
αγοράσω με δικά μου λεφτά… Στο κάτω ‘ κάτω τα δικά σου λεφτά είναι
αντίχριστα.

— Α… εδώ δε θα τα πάμε καλά. Υμνώντας τον κύριο τα βγάζω.

— Πιστεύω εις έναν Θεόν πατέρα… Δώστε μου την Αγία Γραφή.

Ο Σβέικ του δώσε το πρώτο βιβλίο που βρήκε μπροστά του. Ύστερα τον
κουβάλησαν στο κρεβάτι. Αποκοιμήθηκε κρατώντας στην αγκαλιά του
το Δεκαήμερο του Βοκκάκιου.

Έτυχε δηλαδή. Υπήρχε πιθανότητα να κρατούσε και τον Εραστή της
Λαίδης.
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Ο Όττο Καντζ διάβαζε την εγκύκλιο του Υπουργείου Στρατιωτικών που
είχε καινούργιες εντολές για τη θεία Μετάληψη.

— Τους κοπρίτες! φώναξε.

— Άγιε πατέρα παρεκτρέπεστε! έκανε ο Σβέικ.

— Κοίτα να δεις… Με στέλνουν στην πλατεία Καρόλου να μεταλάβω
τους βαριά τραυματισμένους, λες και δέν υπάρχει άλλος παπάς σ’
ολόκληρη την.Πράγα… Γιατί δέ στέλνουν τον θεοθσεβούμενο φίλο μας;
Δε ξέρω.διάολε… Ξέχασα πώς γίνεται η δουλειά!

— Ε… θ’ αγοράσουμε ένα ιερό βιβλίο και θα μάθουμε… Τί στην οργή…
θα υπάρχει κάποια συνταγή γι αυτρ.^

Αργότερα βρήκαν το βιβλίο και διάβασαν πως γίνεται με λάδι
αγιασμένο από τον Επίσκοπο.

Παρακάτω ο Σβέικ διάβασε:

— «Συγχώρησε τις αμαρτίες του, που με την όραση, την ακοή, τη γεύση,
την οσμή, την ομιλία και την αφή διέπραξε.

— Με την αφή τί στ’ ανάθεμα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος! διέκοψε την
ανάγνωση ο παπάς.

— Χίλια υυο πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα το ξάφρισμα ενός
πορτοφολιού… Ή σε κάποιο χορό… καταλαβαίνετε, Πάτερ μου… Τα
ρημάδια τα χέρια έχουν αδυναμίες στις καμπύλες.

— Καλά καλά… Ας τ’ αφήσουμε αυτά. Πετάξου ν’ αγοράσεις ένα
μπουκαλάκι λάδι αγιασμένο από τεν επίσκοπο.

Ο Σβέικ βγήκε αμέσως στην αγορά. Γύρισε μπακάλικα και σούπερ



μάρκετ, ακόμα και φαρμακεία ζητώντας λάόι αγιασμένο. Αλλού
ξεκαρδίζονταν στα γέλια… Αλλού τον πετούσαν έξω με τις κλωτσιές κι
αλλού έπαιρναν τηλέφωνο τα ψυχιατρεία. Κάποτε έφτασε στην Εταιρία
Πόλακ και Σία.

— Παρακαλώ λάόι αγιασμένο από επίσκοπο… για δέκα κορώνες.

— Δώστου μισό κιλό από το σπορέλαιο νούμερο τρία, είπε τ’ αφεντικό
στον υπάλληλο.

Ύστερα ο καταστηματάρχης γύρισε χαμογελώντας, στον Σβέικ.

— Ειναι άλφα ποιότητας. Αλλά να ‘ χεις υπόψη σου ότι έχουμε και
βούρτσες και βερνίκια και μπογιές… Ότι θέλετε.

Στο μεταξύ κάποιος στρατιώτης πήγε στο σπίτι του παπά και τον
πληροφόρησε πως την αυριανή μετάληψη θα παρακολουθούσε και «Η
Γυναίκεια Οργάνωση για το Θρησκευτικό φρόνημα του Στρατού».

— Στο διάολο να πάνε οι καρακάξες! μούγκρισε.

Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε ό Σβέικ.

— Έτοιμο το λάδι, άγιε πατέρα.

— Άγιος και ξερός.

— Πάλι τα νευράκια σας έχετε.

— Χρειαζόμαστε κι ένα καμπανάκι συνέχισε απτδητος ο Σβέικ.

— Και τί το θέλουμε;

— Να το χτυπάμε καθώς θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, να βγάζει το
καπέλο του ο κόσμος. Πρέπει να εμπνέουμε σεβασμό. . Ευλάβεια προς
τα μυστήρια. Ένας παπάς έσπασε, στο ξύλο έναν ανάπηρο γιατί δέν είχε



βγάλει το καπέλο.

Ο Σβέικ δέν άργησε να βρει το καμπανάκι. Το ξεκρέμασε με μαεστρία
από την εξώπορτα.

— Δεν έχεις το Θεό σου! του είπε ο παπάς — Γιατί πάτερ μου εσείς τον
έχετε;

Ο Όττο βγήκε για μισή ώρα να πάει στο κοντινό κουτούκι να ρίξει τα
Ποτήρια του. Ακριβώς τότε δρασκέλισε το κατώφλι του σπιτιού του ένας
σοβαρός και στητός ψαρομάλλης άντρας. Στο πρόσωπό του ήταν
απλωμένα όλο το πείσμα και όλη η κακία του κόσμου.

— ’ Ω στε λείπει! έκανε απότομα. Πήγε να ρίξει τα ποτήρια του.

— Γιατί; Με τα δικά σου τα λεφτά πίνει; ρώτησε άγρια ο Σβέικ.

— Με τα όικά μου βέβαια! Αλλά που θα μου πάει. Θα τον περιμένω ώς
το πρωί.

Αυτά είπε κι έφτυσε στο πάτωμα της κουζίνας.

— Κύριε απαγορεύεται το πτύειν.

— Θα φτύσω και θα ξαναφτύσω! Τέτοιοι είναι οι στρατιωτικοί παπάδες.
.

— Παρακαλώ… Η ευγένεια δε βλάφτει! Στο κάτω κάτω της γραφής τί
νομίζετε πως είστε. Απόβρασμα της κοινωνίας…

Ο σοβαρός άνθρωπος τινάχτηκε επάνω και στο πρόσωπό του φάνηκαν
σημάδια υστερίας.

— Πως τολμάς; Ένας υπηρέτης.

— Εισαι ένα βρωμερό γουρούνι και για τους υπηρέτες και για τους



άλλους. Τι το πέρασες κύριε… Εδώ είναι σπίτι ιερέα, δέν είναι καφενείο
και οίκος ανοχής… εισαι ένα σιχαμερό σκουλήκι κι είμαι σίγουρος πως
είσαι γνωστός στην πιάτσα.

Ο κύριος το ‘ρίξε στις βρισιές και στις βλαστήμιες που ντρεπόμαστε να
τις γράψουμε. Αλλά ο Σβέικ ατάραχος και με σταράτα λόγια τον
αντιμετώπισε. Στο τέλος ο σοβαρός βρόντηξε την πόρτα και τράπηκε σε
φυγή προτού πάθει αποπληξία. Ο Σβέικ άνοιξε το παράθυρο και τον
παρακολούθησε. Τον είδέ να κάνει βόλτες στην αυλή περιμένοντας τον
παπαΌττο. Πράγματι κάποια στιγμή ο ιερέας φάνηκε κι ανέβασε τον
επισκέπτη στο δωμάτιό του.Ο Σβέικ χωρίς μιλιά πήρε ένα πτυελοδοχείο
και το ‘βάλε μπροστά στον κύριο σοβαρό.

— Μα τί έπαθες Σβέικ; ρώτησε ο Όττο,

— Μ’ όλο το σεβασμό προς την ιεροσύνη σας σας αναφέρω πως ο
κύριος έχει την κακιά συνήθεια να φτύνει όπου να ναι.

— Σε παρακαλώ Σβέικ άφησέ μας μόνους.

Θα είναι για το γραμμάτιο, έσπασε πρώτος τη σιωπή ο παπάς.

— Ακριβώς… Και υποθέτω…

— Αχ… ο άνθρωπος βασανίζεται και μόνο με υποθέσεις και ελπίδες
αναπνέει. Με πίστη και ευσπλαχνία… όπως θέλει κι ο Κύριος.

— Τα λεφτά όμως;…

— Η ύλη, ω αυτή η ύλη πλανεύει τις καρδιές των ανθρώπων και οδηγεί
τα βήματά τους στην αμαρτία. Αλλά όμως το δάνειο είναι δάνειο, έστω
κι αν έχει βουνό τους τόκους… Έλα, αδελφέ… 12.000 δραχμές… Θα τα
πάρεις σίγουρα, έστω κι αν περιμένεις ώς την αιωνιότητα:

— Δηλαδή… -πως … δέν… άρχισε έκπληχτος να κομπιάζει ο άλλος.



— Εγώ … εδώ είμαι! μίλησε ξανά ο παπάς. Κι ένας αντιπρόσωπος του
Θεού είναι διαχρονικός κι αιώνιος.

Του άλλου το πρόσωπο πήρε το χρώμα του παντζαριού.

— Απάτη! ούρλιαξε σχεδόν. Κατάχρηση εμπιστοσύνης.

— Κύριε σας παρακαλώ κοντεύετε να πάθετε αποπληξία. Ο καθαρός
αέρας θα σας βοηθήσει να συνέλθετε… Σβέικ; Που είσαι.

— Έφτασα, άγιε!

— Οδήγησε τον κύριο στον καθαρό αέρα του καυσαέριου. Εδώ τον
έπιασε κλειστοφοβία.

— Μια φορά τον πέταξα.

— Τώρα να το δευτερώσεις.

— Αμέσως!

— Αυτά παθαίνει όποιος δε σέβεται τον ιερέα… Εσείς αγαπητέ μου
κύριε δέν έχετε διαβάσει τους Πατέρες. Κάπου γράφουν «Όποιος τιμά
τον ιερέα, τιμά τον ίδιο το Χριστό. Όποιος βρίζει τον ιερέα ντροπιάζει το
Χριστό. Ο κύριος μας τον ιερέα όρισε αντιπρόσωπό του στη γη».

Ο παπάς κι ο Σβέικ έτρωγαν κι έπιναν στην κουζίνα όταν χτύπησε η
πόρτα. Ο Σβέικ πήγε ν’ ανοίξει.

— Αυτός ήταν πάλι. Τον κλείδωσα στο μπάνιο, έκανε γυρνώντας στο
τραπέζι. Να μας αφήσει τουλάχιστον να φάμε.

— Δεν ήταν σωστό Σβέικ. Όποιος και να είναι ο επισκέπτης πρέπει να
κρατήσουμε τους κανόνες της φιλοξενίας. Ξεκλείδωσε τον σε
παρακαλώ.



Ο καλός φιλαράκος μας έφερε τον άγριο στο τραπέζι, αλλά δέν άντεξε
και του άρχισε τον εξάψαλμο.

— Έχει καταντήσει σιχαμερή βόέλα. Μου φέρνει στο νου τον Μπούσεκ
από το Λίμπεν. Δεκαοχτώ φορές τον πέταξαν έξω από το κρασοπουλιό
του Έξνερ και άλλες τόσες ξαναγύρισε γυρεύοντας την πίπα του Πγ ϋύσε
απ τον τοίχο στο παράθυρο και στην κουζίνα και στην καπνοόόχο. Τον
τράβηξαν οι πυροσβέστες απ’ τη σκεπή. Γαϊδουρινή υπομονή σας
λέω… Θα μπορούσε να γίνει ακόμα και υπουργός.

Ο αγριομούτσουνος φαινόταν σα να μην άκουσε τίποτα.

— Το χρέος… Με το χρέος τι θα γίνει; ρώτησε. Γι αυτό θέλω να
μιλήσουμε.

— Να μιλήσουμε, γιατί όχι! έκανε ο παπάς. Αμολείστε τη γλώσσα σας
και πείτε ότι θέλετε. Όλος ο χρόνος είναι όικός σας.

— Σας δάνεισα όταν είχαμε ειρήνη. Τώρα τα πράγματα έσφιξαν γι αυτό
ζητάω να ταχτοποιήσετε την οφειλή σας. Ο υπολοχαγός Γιανάτα μου
χρωστούσε εφτά χιλιάδες και σκοτώθηκε. Ο Πρέσεκ πιάστηκε
αιχμάλωτος από τους Ρώσους. Ο λοχαγός Βίχτερλε σκοτώθηκε απ’ τους
δικούς μας κατά λάθος. Ο Μάτσεκ αιχμαλωτίστηκε… Καταλαβαίνετε
τώρα… Δεν ξέρω τί να κάνω.

— Ένας τρόπος υπάρχει μόνο να εισπράξετε τις οφειλές, μίλησε ο Σβέικ.

— Ποιος τρόπος; ρώτησε μ’ ελπίδα ο τοκογλύφος.

— Να πάτε στο μέτωπο και να γίνετε… μακαρίτης… Ο κύριος ιερέας από
δω θα κάνει μια ειόκή λειτουργία και θα παρακαλέσει το Θεό να σας
στείλει στο μέρος που βρίσκονται ο» σκοτωμένοι που αναφέρατε.

— Να λείπουν τα αστεία! είπε άγρια ο άλλος. Οι υπηρέτες δέν έχουν
δικαίωμα να μιλούν.



— Σβέικ τί θα γίνει με τον κύριο; ρώτησε ο παπάς.

— Ειναι τρελός.

— Νόμιζα πως θα μας πει κανένα αστείο να γελάσουμε, αλλά αυτός
ζητάει να το βουλώσεις, αν και δυο φορές τσακώθηκε μαζί σου. Αυτή
την αμαρτία δέν τη σχωρνάει ούτε ο παπάς. Αύριο έχουμε μια μεγάλη
ιερή τελετή και πρέπει να είμαστε καθαροί στην καρδιά και στο πνεύμα.
Πες του λοιπόν πως δε θέλω να κολαστώ… Δεν πρόκειται να πάρει
δεκάρα και μπορεί με την άνεσή του να πάει στο διάολο.

— Δεν το κουνάω από δω, ούρλιαξε ο τοκογλύφος.

— Τον παραδίνω στα χέρια σου Σβέικ. Κάνε το καλύτερο.

Για πότε ο άγριος επισκέπτης βρέθηκε ξανά έξω από το σπίτι δεν το
κατάλαβε ούτε ο ίδιος. Όσο για τον παπά εκείνη τη νύχτα το’ρίξε στην
ψαλμωδία και στο ρεμπέτικο… Απίθανος συνδυασμός. Δε συμφωνείτε;
Ο Σβέικ κρατούσε τη δεύτερη φωνή.

Την άλλη μέρα ο παπάς κι ο Σβέικ πήγαν για τη θεία μετάληψη, αλλά οι
τραυματίες είχαν αποδημήσει εις Κύριον. Ο καλός φιλαράκος μας
στεναχωρέθηκε πολύ.

— φτου να πάρ’ η οργή και τα είχαμε ετοιμάσει όλα τόσο ωραία! έκανε.
Δε παραλείψαμε τίποτα.

Ο Όττο δεν άντεξε στο γεγονός κι άνοιξε φασαρία με το διευθυντή του
νοσοκομείου.

— Εγώ πληρώνομαι, κύριε, για να κάνω τη δουλειά μου, ούρλιαξε. Και
τώρα δεν έχω τί να κάνω. Έπρεπε τέλος πάντων κάποιους άλλους να
βρείτε να μεταλάβω. Τί στο διάολο χάθηκαν οι μελοθάνατοι;

Ο Σβέικ όλη αυτή την ώρα καθόταν στον προθάλαμο της φρουράς κάτω
από τα περίεργα μάτια των στρατιωτών. Κρατούσε με μοναδική



περηφάνια το «άγιο μόρο».

— Ειναι ότι πρέπει για το καθάρισμα του ντουφεκιού, είπε ένας
κρεμανταλάς.

— Λίγο σεβασμός συνάδελφε, του αποκρίθηκε ένας νεοσύλλεχτος
θεοφοβούμενος. Πρέπει να ελπίζουμε…

— Ελπίδες και πράσιν ‘ άλογα. Αυτά είναι για τους παπάδες. Κάποιος
κάποτε ήρθε δώ και μας μίλησε για την καλοσύνη του Θεού και την
ειρήνη του κόσμου. Όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος ευλόγησε τα όπλα. Ο
Θεός από ειρηνοποιός έγινε αρχιστράτηγος και υπεύθυνος κηδειών.
Έχω δει ακρωτηριασμένους εγώ που έφριξε το μάτι μου.

— Και τους θάβαν ζωντανούς, άρπαξε το λόγο κάποιος άλλος. Γι ανα
δίνουν τις στολές στα νέα στρατευμένα παιδιά.

— Έτσι φτάσαμε στη νίκη! είπε ο Σβέικ.

— Βρε κοθώνι της κοινωνίας… τί ξέρεις εσύ από νίκη; Την έχεις αράξει
και κάνεις τον έξυπνο;

ειπαν κι άλλα σοβαρά αστεία. Ένας στρατευμένος δάσκαλος μάλιστα
είπε πως οι πόλεμοι γίνονται όταν εμφανιστούν κηλίδες στον ήλιο και
πως σύνοτμα η επιστήμη θα προβλέπει τις εχθροπραξίες, ακόμα και τα
αποτελέσματα.

— Εσείς με τις παλιοσοφίες σας χαλάτε τον κόσμο του είπε ένας
δεκανέας.

— Α όχι, οι κηλίδες είναι γεγονός! πετάχτηκε στη μέση ο Σβέικ. Κάποτε,
όταν είδα τέτοια φαινόμενα στον ήλιο έφαγα ξύλο στην νταβέρνα που
κόντεψα να πεθάνω.

Όταν ο παπάς κι ο Σβέικ βγήκαν από το νοσοκομείο να φύγουν έπεσαν
πάνω σέ μια κυρία του «σωματείου για τη θρησκευτική αγωγή του



στρατιώτη». Οι φαντάροι και οι τραυματίες τη χλεύαζαν και την
κορόιδευαν.

— Ειναι τρομερό, άγιε πατέρα… Η διαφθορά… Αλλοίμονο στα
απολωλότα πρόβατα… Ο στρατιώτης χωρίς την πίστη δέ μπορεί να
νικήσει… Η θρησκεία, η οικογένεια, η πατρίδα…

— Σβέικ πάμε γρήγορα γιατί αυτή εδώ μ’ έπριξε! φώναξε ο παπάς
αφήνοντας κατά μέρος κάθε ευγένεια.

Σαν έφτασαν στο σπίτι ο παπάς την άραξε στη πολυθρόνα δίνοντας
εντολές στον καλό φιλαράκο μας.

— φέρε κρασί να πάνε κάτω τα φαρμάκια… Ας τολμήσουν ξανά να με
.φωνάξουν για μετάληψη και θα τα πούμε. Α… μη ξεχάσεις να γυαλίσεις
τις μπότες μου με το άγιο μύρο. Τι στο διάτανο… Δε θα τ’ αφήσουμε να
πάει χαμένο! -
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Κάποτε όμως η καλή σχέση του Σβέικ και του παπά έσπασε. Ένα βράδυ
έπαιζαν χαρτιά ο Όττο κι ο λοχαγός Λούκας. Ο Όττο έχασε… Κι όμως
επέμενε.

— Έλα ακόμα μια παρτίδα.

— Μα αφού είσαι πανί μέ πανί.

— Κι η εφεδρεία μου; Ξεχνάς πως έχω τον Σβέικ.

—Και θα τον παίξεις αφιλότιμε;

— Γιατί όχι;

— Τότε θα σου δανείσω δέκα χιλιάδες κι αν δεν μου τις φέρεις



μεθαύριο το πρωί σου παίρνω τον υπηρέτη.

— Όχι, να το παινευτώ αλλά ο Σβέικ είναι καταπληχτικός άνθρωπος. Έχει
το προτέρημα να είναι και ηλίθιος.

— Τότε μου κάνει και κλείνουμε τη συμφωνία,

Ο παπάς στη συνέχεια έχασε τα δανεικά χιλιάρικα και τράβηξε για το
σπίτι του βρίζοντας την κακή του τύχη.

— Αχ, καλέ μου Σβέικ! αναστέναξε μόλις μπήκε. Τί καλός άνθρωπος που
είσαι!

«Κάποιο λάκο έχει η φάβα», σκέφτηκε ο φιλαράκος.

— Άγιε πατέρα!

— Έχασα στα χαρτιά αγαπητέ μου!

— Ε… πρώτη φορά είναι;

— Πρώτη φορά όμως έχασα εσένα. Δανείστηκα δέκα χιλιάδες δραχμές
κι έβαλα εσένα υποθήκη. Μεθαύριο το πρωί θα σε παραδώσω στο
λοχαγό Λούκας.

— Το πρόβλημα λύνετε εύκολα, αποκρίθηκε ο Σβέικ. Έχω φυλαγμένα
δέκα χιλιάρικα.

— Σβέικ είσαι θησαυρός.

Αλλά ο ‘Οττο Καντζ την μεθεπομένη όταν πήγε να δώσει τα δέκα
χιλιάρικα, ξεχάστηκε και το’ρίξε στο παιχνίδι. Σε δυο παρτίδες πάνε τα
χιλιαρικάκια του Σβέικ.

— Το πεπρωμένο! μουρμούρισε όταν βρέθηκε στο σπίτι του. Κανένας,
καλέ μου Σβέικ δε μπορεί να τα βάλει, κανείς με την παντοδύναμη



μοίρα, φαίνεται πως είναι γραφτό να γίνεις υπηρέτης του Λούκας… Θα
πέσεις στα γαμψά του νύχια! … Άτυχο παιδί!

Ο Σβέικ το’ ρίξε αμέσως στις ιστορίες με τα χαρτιά και τα πράσινα
τραπέζια… Στο μεταξύ έκανε ένα κοκτέιλ παρηγοριάς για τον παπά που
θα έκαιγε ακόμα και τα σκότια ενός ελέφαντα.

— Θέλω να με σκοτώσεις! δήλωσε σοβαρά ο παπάς.

— Ξεχνάτε, πάτερ μου, την εντολή «ου φονεύσεις».

— Ειμαι ένα παλιόμουτρο, ένα κατακάθι της κοινωνίας!

Έτσι ο Σβέικ βρέθηκε να υπηρετεί τον αξιότιμο χαρτοπαίχτη αστυνομικό
Λούκας.

Ο Λούκας φαινόταν αξιωματικός ατσαλάκωτος, όπως είναι όλοι οι
Γερμανοί αξιωματικοί… Παρόλα αυτά όμως είχε και κάτι άλλες
στιγμούλες. Ενώ στους κύκλους της στρατιωτικής αριστοκρατίας
μιλούσε κι έγραφε γερμανικά, στο σπίτι του διάβαζε τσέχικα βιβλία.
Κάποτε όταν ήταν εκπαιδευτής στη σχολή έφεδρων αξκυματικών είχε
πει με εμπιστευτικό τόνο.

— Ρε παιδιά κι εγώ Τσέχος είμαι, που να μας πάρει η οργή, αλλά δεν
είναι ανάγκη να βγάλω διαλαλητάδες να το μάθει όλη η χώρα.

φώναζε πολλές φορές, νεύριαζε. Δεν έβριζε όμως κι ούτε έκανε τον
καμπόσο. Στα λόγια και στη συμπεριφορά του ήταν πάντα προσεχτικός.
Σιχαινόταν την κολακεία και τα’λεγε ωμά και κοφτά στους ανωτέρους
του. Γι αυτό και δεν του’δίναν ή του’ δίναν με πολύ δυσκολία τις
προαγωγές. Δε χώνευε τα καρφιά και τους τσςίνακογλύφτες. Τους
υπηρέτες του δεν τους θεωρούσε στρατιώτες. Προσπαθούσε με τη
λογική αλλά και με τις σφαλιάρες να τους διορθώσει. Κάθε φορά που
του ‘στελναν καινούργιο υπηρέτη μουρμούριζε.



— Άλλο καθήκι με καπέλο… Γουρούνι πρώτης τάξης.

Ο άνθρωπος είχε μια παθολογική αγάπη για τα ζώα. Στο σπίτι του
συζούσε μ’ ένα καναρίνι, με μια γάτα αγκύρας και μ’ ένα λυκόσκυλο. Ως
τα τότε οι υπηρέτες του ήταν άγριοι με τα ζώα κι αυτό εξόργιζε τον
λοχαγό.

— Λαμβάνω την τιμή να παρουσιοστώ… πήγε να πει ο Σβέικ.

— Ξέρω… ξέρω… Σ’ έστειλε ο Όττο Καντζ… Ελπίζω να είσαι όπως το
είπε. Από το σπίτι μου πέρασαν πάνω από δώδεκα υπηρέτες και δεν
έμεινε κανένας… Δε μ’ αρέσουν οι τσαπατσουλιές, οι ψευτιές και οι
τσιριμόνιες. Οι διαταγές μου θέλω να εκτελούνται αμέσως. Εδώ μέσα η
ανυπακοή είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα.

Ξαφνικά κατάλαβε πως ο νέος υπηρέτης δεν τον πρόσεχε.

— Τί κοιτάζεις μωρέ;

Ο Σβέικ που κοίταζε το καναρίνι στο κλουβί γύρισε κι είδε με τα πολύ
αθώα μάτια του το νέο αφεντικό.

— Αυτό το καναρίνι είναι Χαρτς, μουρμούρισε.

Ο λοχαγός έκανε κάποια στιγμή ν’ αρχίσει τις βρισιές, αλλά
αντικρίζοντας το αγγελικό πρόσωπο του φιλαράκου μας του κόπηκε η
διάθεση.

— Ο παπάς μου είπε πως είσαι ηλίθιος και πράγματι είσαι, είπε.

— Παρακαλώ, κύριε λοχαγέ να πιστέψετε πως ο ιερέας δεν είπε
ψέματα. ειμαι διανοητικά καθυστερημένος, όπως μ’ έκρινε απολύοντάς
με η υγειονομική επιτροπή του στρατού. Η αρρώστια μου είναι
αγιάτρευτη.

— Τάξη, καθαριότητα, αλήθεια… Καμιά παρέκκλιση… γιατί υπάρχει κι η



αγία ράβδος. Προπάντων μη μου πεις ποτέ ψέματα.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω πως σ’ αυτόν τον ψεύτικο κόσμο
οι ψεύτες δεν έχουν πέραση. Πολλές φορές ξεχνούν το ψέμα που έχουν
πει. Τα μπερδεύουν και τα κάνουν θάλοΓΟσα. Το καθαρό το μέτωπο
είναι διαμάντι στην κοινωνία.

Ο λοχαγός έριξε το βάρος του σε μια πολυθρόνα και το βλέμμα του στις
αρβύλες του Σβέικ.

— Να τις γυαλίζεις!

— Δεν κατάλαβα… κύριε.

— Τις αρβύλες σου. Θέλω να φαίνεσαι σαν στρατιώτης κι όχι σαν
κοπρόσκυλο της γειτονιάς. Να παρ’ ο διάολος να πάρει δε θα βρεθεί
ένας υπηρέτης που να’χει λιγάκι στρατιωτικό παράστημα; Κάποιος που
μου τύχε κάποτε, μου κλεψε τη μεγάλη κι επίσημη στολή και την
πούλησε στα παλιατσίδικα. Α… και κάτι άλλο. Μερικές βραδιές μ’
επισκέφτονται τη νύχτα και μένουν εδώ κυρίες. Θα μας φέρνεις τον
καφέ στην κρεβατοκάμαρη μόνο σαν ακούσεις να χτυπάει το κουδούνι.
Κατάλαβες;

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι κατάλαβα μια χαρά. φυσικά
αν μπω στην κρεβατοκάμαρα χωρίς να χτυπήσω θα είναι προσβολή για
την κυρία. Μια φορά, θυμάμαι, πήγα μια κοπέλα στο δωμάτιό μου… Και
τη στιγμή που κάναμε — ξέρετε τώρα τι — μπαίνει ξαφνικά η
σπιτονοικοκυρά μου με καφέ’.. Α… δε τα χάσε καθόλου. Αλά μου ρίξε
τον καφέ στα μούτρα.

— Έτσι είναι Σβέικ, πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τις γυναίκες είπε και
χαμογέλασε ο λοχαγός.

Μέτα το στρατώνα η . μεγαλύτερη αγάπη μου ήταν οι γυναίκες.



Ο Σβέικ περιεργάστηκε το διαμέρισμα του λοχαγού… Παντού φαινόταν
η παρουσία της γυναίκας. Ήταν μια κομψή γκαρσονιέρα πρώτης τάξης.
Μια γυναίκα του κέντησε μερικά απ’ τα εσώρουχα. Διέκοψε το έργο στη
μέση γιατί την έπιασε ο άντρας της και την έκανε τούμπανο στο ξύλο.
Μια άλλη στόλισε την κρεβατοκάμαρα και μια τρίτη του γέμισε την
κουζίνα με μαγειρικά σκεύη. Δηλαδή οι γυναίκες του του είχαν
δημιουργήσει έναν παράδεισο.

Ο Σβέικ αφού έλυσε τις περιέργειές του ρίχτηκε στη δουλειά. Το βράδυ
αναφέρθηκε κανονικά στο λοχαγό.

— Όλα είναι εντάξει, εκτός από μια μικρή ζημιά, δήλωσε.

— Τί ζημιά.

— φαίνεται πως τρελάθηκε ο γάτος κι έκανε μεζέ το καναρίνι.

— Τί είπες μωρέ; Ζητώ επιγόντως εξηγήσεις!

— Γνωρίζω πως οι γάτοι και τα πουλιά δεν έχουν και τόσο επαφή με τη
φιλία. Σκέφτηκα όμως πως αν ο ένας συνηθίσει τον άλλο θα
δημιουργούσα για πρώτη φορά στην ιστορία των ζώων μια τέτοια
επαφή κι αγάπη. Έτσι έβγαλα το καναρίνι και το’ βαλαψπροστά στη
μουσούδα του γάτου, για να συνηθίσει τη μυρουδιά του… Αλλά αυτό το
παλιοκάθαρμα «χραπ» και βούτηξε το καναρίνι από τη χούφτα μου. Δεν
πίστευα πως είχε τόσο μοβόρικα ένστιχτο. Κι ο διάολος το κατάπιε με τα
πούπουλα. Λένε πως τα γατιά δεν καταλαβαίνουν από μουσική και
.κελαηδήματα, αλλά από μεζέδες είναι ειδικοί.

Αυτά έλεγε ο Σβέικ και σύγχρονα κοιτούσε τον Λούκας στα μάτια μ’ όλη
την ειλικρίνεια του κόσμου. Κι ο τελευταίος που στην αρχή είχε τη
διάθεση να τον πνίξει, συγκρατήθηκε, έπεσε βαριά σε μια πολυθρόνα
και αναστενάζοντας είπε.

— Εισαι θεοπάλαβος πανάθεμά σε!



— Από μικρό παιδί, κύριε λοχαγέ!

Ύστερα ανάπτυξε τη θεωρία του για την ευθανασία των γάτων… ειπε για
δυο τρεις μεθόδους θανάτου.

— Ε., κάτι ξέρουμε κι εμείς απ’ αυτά.

— Και τ’ αγαπάς πραγματικά τα ζώα.

— Πάρα πολύ. Περισσότερο όμως αγαπώ τα σκυλιά, γιατί μπορώ και τα
ρίχνω στην αγορά.

Ειπαν κι άλλα για γατιά, για σκυλιά, για παπαγάλους, για πουλιά και για
τα χίλια αξιοπερίεργα της ζωής των ζώων. Η ανάλυση που έκανε ο
φιλαράκος μας πάνω στη ζωή των σκυλιών ήταν καταπληχτική. Ο
λοχαγός έμεινε μ’ ανοιχτό το στόμα.

— Δηλαδή αν είχα ένα σκυλί θα το περιποιόσουν; ρώτησε στο τέλος Θα
τ’ αγαπούσες, ειχα κάποτε ένα φοξ τερριέ αλλά … τέλος πάντων.

— Ειναι απ’ τις πολύ καλές ράτσες.

— Τώρα θα ξαπλώσω γιατί αύριο είμαι αξιωματικός υπηρεσίας. Αλλά
εσύ ψάξε για ένα φοξ τερριέ.

Ο Σβέικ την άραξε στην πολυθρόνα κι άρχισε να ξεφυλλίζει τις
εφημερίδες… έτσι δηλαδή για να περάσει η ώρα του.

— Ρε τι συμβαίνουν σ’ αυτόν τον κόσμο! αναφώνησε σε κάποια στιγμή.
Ο σουλτάνος να απονέμει στον Κάιζερ το χρυσό μετάλλιο! Κι εγώ ούτε
έναν πολεμικό σταυρό!

Ύστερα πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του κάτι άλλο. Έτρεξε σαν
τρελός στην κρεβατοκάμαρη του λοχαγού και τον ταρακούνησε…

— Ναι, ναι! έκανε εκείνος μέσα από τον ύπνο του.



— Με το γάτο δε μου είπατε τί θα γίνει.

Ο Λουκάς γύρισε από την άλλη μεριά μουρμομρίζοντας μες στον ύπνο
του:

— Τρεις μέρες περιορισμό με νερό και… ξερό ψωμί!

Ο φιλαράκος μας βγήκε από το δωμάτιο και βούτηξε το γάτο που ήταν
ξαπλωμένος στα στρωσίδια.

— Τρεις μέρες παλιόφιλε γάτε. Εμπρός να σε κλείσω στο πειθαρχείο.

Έσιαξε το πέτο του σακακιού του. Ξεσκόνισε τα υποδήματά του κι ήταν
έτοιμος να βγει να ψάξει για το σκυλί. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα
και κάποια κυρία με δυο πολύ μεγάλες βαλίτσες ζήτησε το λοχαγό.

— Δεν είναι εδώ! είπε cl Σβέικ.

— Τίς βαλίτσες στην κρεβατοκάμαρα. Ήρθα να τον δω.

— Έχει υπηρεσία θα γυρίσει το βράδυ. Κι εγώ πρέπει να βγω για την
αγορά ενός σκυλιού. Δε μπορώ να σας αφήσω μόνη σας στο σπίτι. Ο
ζαχαροπλάστης της γειτονιάς άφησε μόνο του κάποιον πελάτη και
πετάχτηκε για τσιγάρα. Όταν γύρισε στο ταμείο του δεν υπήρχε ούτε
δραχμή.

Η νεαρή κυρία αμέσως το ρίξε στα κλάματα.

— Τί να γίνει κυρία μου! Εμείς οι στρατιωτικοί, βλέπετε την πειθαρχία
την έχουμε σα θεό. Κι ο λοχαγός διέταξε να μην αφήνω κανένα στο
σπίτι. Δυστυχώς για σας ειμαι υποχοεωμένος να τον ακούσω.

Στο τέλος η κυρία έβγαλε τα επισκεπτήριο της κι ένα πενηντάρικο
φιλοδώρημα. Ο Σβέικ αρνήθηκε το φιλοδώρημα και της πρότεινε να
πάνε μαζί στους στρατώνες.



— Θα του δώσω το επισκεπτήριό σας και θα περιμένετε την απάντηση
στην πύλη. Εδώ δεν πρόκειται να σας αφήσω. ειναι καιρός λοιπόν…
Πάμε.

Στους στρατώνες άνοιξε κουβέντα με τους αλφαμίτες, μίλησε για τα
πολεμικά μέτωπα και για την εσωτερική κατάσταση. Θυμήθηκε τα
νειάτα του και δέν έδωσε δεκάρα για τις ανήσυχες βόλτες της ωραίας
κυρίας. Αφού έκλεισε όλες τις ουζητήσεις τότε φιλοτιμήθηκε ν’ ανέβει
στα γραφεία και να παρουσιαστεί στο λοχαγό Λούκας.

— Λαμβάνω την τιμή κύριε να σας δώσω αυτό εδώ το ραβασάκι… ειναι
από μια όμορφη κυρία.

Ο λοχαγός άνοιξε το γράμμα και διάβασε.

«Καλέ μου Ερρίκο Ο άντρας μου απειλεί να με σκοτώσει, θα σε
παρακαλέσω πολύ για λίγες μέρες να με φιλοξενήσεις. Ο υπηρέτης σου
είναι ένας γάιδαρος και μισός… Αχ, Ερρίκο μου πόσο δυστυχισμένη
είμαι!

Η Κάτυ σου»

Ο λοχαγός φάνηκε να ταράχτηκε. Ύστερα στράφηκε στο Σβέικ και σε
αυστηρό τόνο του είπε:

— Τί της έκανες μωρέ; Γιατί σε αποκαλεί γάιδαρο;

— Λαμβάνω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι δεν της έκανα τίποτα.
Αλλά παρά την ευγένειά μου η κυρία ήθελε να στήσει το τσαντήρι της
στο σπιτικό μας… Κι εγώ υπακούοντας στις διαταγές σας δεν την άφησα
να την αράξει με τα μπαούλα της για όλη της ζωή.

— Αχ! αχ! αναστέναξε ο Λούκας.

Τον μιμήθηκε κι ο Σβέικ.



— Καλά, εγώ έχω το βάσανο. Εσύ όμως γιατί αναστενάζει’:

— Γιατί ξέρω τι θα πει τσιμπούρι. Δηλαδή συμμετέχω -

— Και που το ξέρεις;

— Την έπαθε ένας φίλος μου ταπετσέρης… Τόσο είχε αγαναχτήσει ο
άνθρωπος με την κολιτσίδα αραβωνιαστικιά του που μια νύχτα άνοιξε
το γκάζι και πάνε κι οι δυο. Έγιναν αστεράκια στον ουρανό. Οι γυναίκες
αφεντικό μόνο φασαρίες μπορούν να φέρουν.

— Να πάρ’ ο διάολος! είπε ο Λούκας μέσα από τα δόντια του
καταλαβαίνοντας ότι ο Σβέικ είχε απόλυτο δίκιο. Αλλά με πήρε που με
πήρε το ποτάμι. Ύστερα πήρε χαρτί και μολύβι κι έστειλε την απάντηση:

«Λατρευτή μου Κάτυ Δυστυχώς σήμερα είμαι αξιωματικός υπηρεσίας.
Θα γυρίσω στο σπίτι στις δέκα το βράδυ. Θα με περιμένεις εκεί. Ο Σβέικ
πήρε εντολή να σε υπακούει.

Ο Ερρίκος σου».

Στο σπίτι η Κάτυ ανέλαβε αμέσως το ρόλο της κυρίας.

— Και δε θέλω αγένειες εκ μέρους σου είπε κάποια στιγμή στον Σβέικ.

— Θα’ μαι ευγενικός και υπάκουος κυρία. Έτσι με διάταξε ο κύριος.

— Να κουβαλήσεις αμέσως τις βαλίτσες μου στην κρεβατοκάμαρη.

— Μάλιστα.

Η δουλειά που ακολούθησε ήταν σκληρή και γρήγορη. Ο Σβέικ ίδρωνε
και ξίδρωνε αλλά δε διαμαρτυρόταν. Στο τέλος όταν η κυρία
κουράστηκε άφησε να γίνει κάπως αργός ο ρυθμός τακτοποίησης των
πάντων. Πήρε καθαρά σιδερωμένα σεντόνια και έστρωσε το κρεβάτι. Τα
μαξιλάρια τακτοποιώντας τα τα χάιδευε με μια τρυφερότητα ανείπωτη.



Ύστερα έστειλε τον Σβέικ για ψώνια. Έβαλε ένα φουστάνι που άφηνε να
φαίνονται πολλά από το ελκυστικό σώμα της. Ήπιε εκλεκτό κρασί.
Κάπνισε αρωματικά τσιγάρα. Και τελικά αποσύρθηκε στην
κρεβατοκάμαρη. Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της.

— Σβέικ!

— Μάλιστα κυρία.

— Να ρθεις αμέσως εδώ.

Ο καλός ανθρωπάκος μας μπήκε και την είδε ημίγυμνη και προκλητική.

— Βγάλε τις αρβύλες και πέταξε από πάνω σου το παντελόνι.

To βράδυ που επέστρεψε ο λοχαγός Λούκας ο Σβέικ έδωσε αναφορά.

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι ικανοποιήθηκαν όλες, μα ΟΛΕΣ οι
επιθυμίες της κυρίας,

— Μπράβο Σβέικ… Αλήθεια σου ζήτησε πολλά πράγματα;

— Νομίζω έξι… Έκαμα ότι ήθελε και πολλές φορές χωρίς να μου το
ζητήσει. Και σας πληροφορώ ότι το έκανα με μεγάλη μου ευχαρίστηση,
σχεδόν με ευτυχία.

Πυρκαγιές, βροντές κι αστραπές σ’ όλα τα μέτωπα… Αφανίζονταν
στρατιώτες, χωριά και πολιτείες. Στην Πράγα όμως ο Λούκας, ο Σβέικ κι
ο ξανθός άγγελος περνούσαν αλησμόνητες μέρες ευτυχίας… Αλλά, πως
να το κάνουμε παραείχαν γνωριστεί. Γι αυτό κι αποφάσισαν τη σύγκλιση
πολεμικού συμβουλίου για να βρουν τον τρόπο να της δώσουν τα
παπούτσια στο χέρι.

— Καλύτερα να το μάθει ο άντρας της,είπε ο Σβέικ.

— Μα τι λες τώρα;



— Για να’ρθει να την πάρει και να ησυχάσετε κύριε. Κάτι τέτοιο έγινε και
πέρσυ… Μόνο που άντρας τους μαύρισε και τους δυο στο ξύλο… Στην
περίπτωσή μας όμως δε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

— Και γιατί;

— Ε., πως θα το κάνουμε… Ένας αξιωματικός σε καιρό πολέμου είναι
καθόλα αξιοσέβαστος. Τον τρέμουν όλοι. Εξάλου εσείς δεν έχετε καμία
ευθύνη για την εδώ παρουσία της κυρίας. Ούτε την προσκαλέσατε, ούτε
την παρακαλέσατε. Μόνη της ήρθε.

— Έχεις δίκιο Σβέικ. Θα πρέπει να του στείλω ένα τηλεγράφημα κι ό,τι
θέλει ας γίνει.

Η κυρία το άλλο πρωί βλέποντας στην πόρτα τον άντρα της κόντεψε να
πάθει αποπληξία. Μετά έκανε τις συστάσεις.

— Ο λοχαγός Λούκας… Από δω ο σύζυγός μου.

— Χαίρομαι! έκανε όλος ευγένεια και χαμόγελο ο κύριος Βέντλερ.

— Παρακαλώ… Δεν κάθεστε. Τσιγαράκι;

Ο έμπορος κριθαριού (αυτό ήταν το επάγγελμά του) άναψε το τσιγάρο
και με τα πολύ πονηρά μάτια του κοίταξε τον Λούκας.

— ’Ωστε φεύγετε για το μέτωπο.

— Με το 91ο σύνταγμα, μόλις τελειώσει η εκπαίδευση των έφεδρων
βαθμοφόρων. Τη μετάθεση τη ζήτησα ο ίδιος. Βλέπετε υπεράνω όλων η
πατρίδα… Εσείς πως τα πάτε;

— Ε… όχι και τόσο καλά… Το εμπόριο πέφτει σχεδόν κατακόρυφα…
Αλλά που θα πάει; Θα διορθωθούν τα πράγματα.

— Ναι, θα διορθωθούν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι κεντρικές



δυνάμεις θα νικήσουν τις αποδιοργανωμένες δυνάμεις των Ρώσων,
των Άγγλων και των Γάλλων, μόλις ο στρατός μας σπάσει τ’ ανατολικό
μέτωπο, ο πόλεμος θα τελειώσει. Εξάλλου κι οι Τούρκοι δήλωσαν πως
είναι με το μέρος μας.

Ειπαν κι άλλα για την πολεμική κατάσταση και για την πορεία του
Ευρωπαϊκού Πολέμου. Και ξαφνικά ο μεγαλέμπορας μίλησε με έκδηλη
τη συγκίνησή του.

— Κάνατε πολλά για τη γυναίκα μου λοχαγέ. Σας ευχαριστώ πολύ.

— Α… τίποτα. Μη νιώθετε καμιά υποχρέωση. Σαν άντρας έκανα ότι
μπορούσα. ·

— Από καιρό ήθελε να ρθει να τη δει κάποιος γιατρός… Βρήκ’
την’ευκαιρία όταν έλειψα για εμπορικές υποθέσεις. Έτσι δέν είναι
αξιότιμη, κυρία; γύρισε και ρώτησε ξαφνικά τη γυναίκα του.

Ο λοχαγός αμέσως θέλησε να διορθώσει τα πράγματα και να μην
αφήσει τη συζήτηση να εκτραχηλιστεί. Έτσι είπε ξανά για τις
επιχειρήσεις,για τις μάχες, για τις δυνάμεις των εμπόλεμων, για τις
θέσεις και τις γραμμές, για τις στρατιές και τα τμήματα και για τόσα άλλα
όμορφα πράγματα.

— Ναι αλλά πάει η Αγγλία κι η Γαλλία κι η Ρωσία, είπε ο έμπορας.

— Όχι ακόμα! Τα ηρωικά στρατεύματά μας…

— Βρε άνθρωπε του θεού εγώ μιλάω για τις αγορές του κριθαριού της
μπύρας. Αυτές με ζεματούν και με καίνε, φοβάμαι πως θα χάσω και .
Ιταλία.

— Η Ιταλία θα τηρήσει ευνοϊκή για μας ουδετερότητα.

— Ναι, αλλά δεν έρχεται μαζί μας.



Ο έμπορας ήταν οργισμένος… Δεν ήταν και λίγο. Οι δουλειές του και η
γυναίκα του πήγαιναν κατά διαόλου. Και δόξα στον τρισκατάρατο ο
πόλεμος συνεχιζόταν.

— Η Ιταλία είναι μεγάλη δύναμη. Αν επιτεθεί ενάντια ‘ Γαλλία και στη
Σερβία θα τελειώσει νωρίς ο πόλεμος και θα πάψει να σαπίζει στις
αποθήκες μου το κριθάρι της μπύρας. Που ναι ο Ιταλός υπουργός των
εξωτερικών, εκείνος ο φανφαρόνος Μαρκήσιος Τζουλιάνο;

Ο Λούκας καθισμένος στην πολυθρόνα κάπνιζε αμέριμνος την πίπα του
στέλνοτανς προς την οροφή ωραιότατα δαχτυλίδια καπνού. Άκουγε μ’
ένα ελαφρό χαμόγελο τη στατιστική του απατημένου συζύγου για τα
εργοσάσϊα της μπύρας που είχαν κλείσει. Έβλεπε με μια μοναδική
απάθεια την αγανάχτηση του έμπορα που βγήκε έξω από τον
προϋπολογισμό του κέρδους του.

Κάποια στιγμή ο παρείσαχτος συνήλθε και γύρισε στην ωραία κυρία.

— Κάτυ ετοιμάσου…

— Τί… τί;… έκανε εκείνη φοβισμένη.

— Ντύσου να φύγουμε διάολε… Έχω ένα σωρό δουλειές.

Την ώρα που η Κάτυ ντυνόταν στην κρεβατοκάμαρη ο σύζυγος έλεγε
εμπιστευτικά στ’ αυτί του εραστή.

— Μη στεναχωριέστε!

— Μα … πως στεναχωριέμαι… Ξέρετε είμαι ευαίσθητος.

— Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Πέρσυ μου το σκάσε μ’ έναν
επιστάτη σχολείου. Πήγα στο Ζάγκρεμπ να τους βρω και μου δωσαν μια
τρομερή παραγγελία. Εκλεισα συμφωνία μ’ ένα εργοστάσιο μπύρας για
εξακόσια σακιά πρώτη ύλη. Αχ… τα Βαλκάνια τότε ήταν αληθινός
θησαυρός… Τώρα παν στ’ ανάθεμα όλα…



Ξαφνικά παρουσιάστηκε μέσα από την κρεβατοκάμαρη σαν λαμπρό
αστέρι η Κάτυ.

— Και οι βαλίτσες μου; ρώτησε.

— φαντάζομαι πως ο κύριος Λούκας θα είχε την καλοσύνη να μας τις
στείλει.

— Ναι, αλλά την άλλη φορά — για όνομα του Θεού — μη μου
φορτωθείς με τόσες αποσκευές.

Ο λοχαγός κι ο έμπορος έσφιξαν με θέρμη τα χέρια τους σα να ταν
παλιοί φίλοι απ’ το γυμνάσιο.

— Θα σας περιμένουμε κι εμείς καμιά φορά! έκανε ο μπυρένιες. Η
ανταπόδοση της φιλοξενίας είναι υποχρέωση.

— Κανείς δε μπορεί ν’ αρνηθεί να δεχτεί να φιλοξενήσει μια όμορφη
κυρία, αποκρίθηκε ο Λούκας. Γι αυτό δε θέλω να νιώθετε καμιά
υποχρέωση.

Όταν γύρισε στο υπνοδωμάτιό του ο λοχαγός είδε το γράμμα της Κάτυ
μαζί με τέσσερις χιλιάδες δραχμές. Ας δούμε λοιπόν το περιεχόμενο
του σημειώματος.

«Λοχαγέ Λούκας ειστε ένα άνανδρο και δειλό καθαρματάκι. Δεν πήρατε
το μέρος μου κι αφήσατε αυτό το γουρούνι να με πάρει μαζί του. Μόνο
τα σκουληκάκια σαν καί σας είναι δυνατόν να επικαλεστούν τη λέξη
φιλοξενία. Για να μη νιώθω καμιά υποχρέωση σε δειλούς, αφήνω
τέσσερις χιλιάδες δραχμές για τα έξοδα που κάνατε. Παρακαλώ να τις
μοιραστείτε με τον υπηρέτη σας».

— Τιγράκι η κυρία, σιγομουρμούρισε.

— Χωρίς νύχια, του αποκρίθηκε ο Σβέικ… Α… αρχηγέ σας άφησε και
τούτο το χτενάκι για ενθύμιο.



— Βάλτο στη συλλογή μου Σβέικ.

— Των γυναικείων εσώρουχων;

— Όχι ρε βλάκα… Στα αντικείμενα. Και κάθησε να γράψεις ένα γράμμα.

— Α… αξιότιμε κύριε λοχαγέ… Γιατί θέλεις να στεναχωράς το μυαλό
σου; Ξεχάστηκα και σου μίλησα και στον ενικό.

— Πάντα στον ενικό να μου μιλάς Σβέικ. Λιγάκι τους τύπους ας τους
παραμερίσουμε.

Ο Σβέικ έβαλε μπροστά του κόλα και μολύβι κι άρχισε να γράφει.

«Αγαπητέ κύρε μεγαλέμπορα.

Να ευχαριϋτήσετε εκ μέρους μου την κυρία σύζυγό σας για τις τέσσερις
χιλιάδες δραχμές που πρόσφερε για τις υπηρεσίες μου και τη φροντίδα
μου να γίνει πιο άνετη η διαβίωσή της στην Πρ‘3γα. Εγώ ότι έκανα το
έκανα με μεγάλη χαρά. Γι αυτό θα κρατήσω τη χαρά και θα μου
επιτρέψετε, χωρίς να σας κακοφανεί, να επιστρέψω τα χρήματα τα
οποία καΓ σας ανήκουν, το σεβασμό μου και την εκτίμησή μου για σας
και την κυρία.

Ιωσήφ Σβέικ υπηρέτης του λοχαγού Λούκας».

— Και η άλλη δουλειά τί γίνεται; ρώτησε ο λοχαγός.

— Το σκυλί; Α… Ναι, έχω κάτι υπόψη μου. Βέβαια είναι μια δύσκολη
περίπτωση, αλλά κάτι θα κάνω… Πού θα μου πάει, θα το βάλω στο χέρι.

Την τελευταία φράση την άκουσε μόνο ο καλός φιλαράκος μας. Ύστερα
σκέφτηκε «πρέπει να μάθω τις συνήθειες του, τί το ταΐζουν… Ίσως να
χει το τετράποδο στο σπίτι μας καλύτερη τύχη. Όσο για τη σκυλίσια
πίστη στ’ αφεντικά του αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ένα όμορφο
ψητό και μοσχομυροόάτο λουκάνικο τα στέλνει όλα στη λησμονιά».



Αργότερα κοντά στο κάστρο σ’ ένα νταβερνάκι δυο άτομα μυστήρια
συνωμοτούσαν.

— Κάθε βράόι σου λέω.

— Και τα σαβατόβραόα;

— Ναι, στις οχτώ η ώρα η υπηρέτρια το βγάζει βόλτα.

— Και τα λουκάνικα;

— Δεν τα βάζει στο στόμα του ούτε βραστά, ούτε τηγανιτά, ούτε ψητά.

— Τί στο διάολο βάζει στο στόμα του.

— Μερικά είναι καλομαθημένα σα δεσποτάδες… Από εκείνους που στο
τραπέζι τους θεωρούν απαραίτητο το μαύρο χαβιάρι και το
καταβροχθίζουν σα νηστήσιμο.

— Ως τώρα με το λουκάνικο ήταν η πιο σίγουρη μέθοδος. Έχω πιάσει κι
έχω πιάσει, σκυλιά. Αλλά για πες μου είναι πράγματι φοξ τερριέ; Γιατί
αλλοιώς θα βρω το διάολό μου με το λοχαγό.

— Όπως εγώ είμαι ο Μπλάχνικ κι εσύ ο Σβέικ. Σπουδαίο σκυλί σου λέω,
αλλά μόνο που πρέπει να μάθουμε τι τρώει.

Την άλλη μέρα στις οχτώ ο Σβέικ πλησίασε την υπηρέτρια με το σκυλί.

— Καλημέρα δεσποινίς, της είπε.

— Καλημέρα, του αποκρίθηκε κι εκείνη ζυγιάζοντας τον.

— Θα είχατε την καλοσύνη να μου πείτε ποιος δρόμος τραβάει για το
Ζίζκωφ; Βλέπετε είμαι στρατιώτης και δεν ξέρω. Μόλις ήρθα στην
Πράγα. Αλήθεια από που είστε;

— Από το Βόντνανυ.



Μου φαίνεται πως θα βγούμε και ξαδέλφια.

— Άιντε καλέ κύριε… ειμαι καλό κορίτσι.

— Αλήθεια σας λέω… ειμαι από το Πρότιβιν.

Ο Σβέικ, στς πορείες του είχε γνωρίσει όλα τα χωριά της Νότιας
Βοημίας. Ο στρατιώτης που συνέχεια μετακινείται έχει αυτό το
προνόμιο. Όσο για την υπηρέτρια δε μπορούσε να συγκρατήσει την
ευτυχία της που ξαφνικά βρήκεένα συμπατριώτη, ένα δικό της
άνθρωπο στο κέντρο της Πράγας.

— Μα τότε θα ξέρεις τον κρεοπώλη, έκανε.

— Ποιον κρεοπώλη; ρώτησε ο Σβέικ.

— Τον Πέζχαρ στην πλατεία του Πρότιβιν.

— Και βέβαια.. Παλιόφιλος… Αδερφός σου λέω… ειναι καλός
άνθρωπος. Στο κατάστημα του μπορεί να βρεις μέχρι και συκωτάκια
από πουλιά.

— Κι ο πατέρας σας; ρώτησε το κορίτσι.

«Που στο διάολο το πάει» σκέφτηκε ο Σβέικ. Ύστερα ‘αμέσως
αποκρίθηκε.

— Ειναι κοντά στα εβδομήντα. Αλλά έχει ένα σκυλί σαΐνι.

Το αφιλότιμο όμως προτιμάει για μεζέ τα σπουργίτια.

— Το δικό μας τρώει συκωτάκια γιαχνί.

— Χοιρινά ή μοσχαρίσια;

— Α… δέν κάνει επιλογή. Ότι να’ναι.



Σε λίγο ήρθε και το σκυλί κι ο Σβέικ έπαιξε μαζί του. «Τώρα που θα μου
πας άτιμο. Θα σε πιάσω».

Αργότερα ο Σβέικ μίλησε με το Μπλάχνικ, τον σκυλοκλέφτη.

— Εντάξει θα του σερβίρω συκωτάκια μόσχου και το πράγμα θα γίνει.
Θα τους ρίξω και ρίγανη να είναι νόστιμα.

Το απόγεμα κιόλας το σκυλί βρισκόταν στο σπίτι του λοχαγού. Ήταν
αγριεμένο κι έδειχνε τα δόντια του. Ήθελε να ξεσκίσει άνθρωπο. Το’
δέσαν στο πόδι του τραπεζιού της κουζίνας. Χτυπήθηκε,
ξαναχτυπήθηκε, γαύγισε, έκανα τ’ αδύνατα δυνατά για να ξεφύγει, αλλά
αφού διαπίστωσε πως όλα ήταν μάταια υποτάχτηκε.

— Πως να το βαφτίσουμε; ρώτησε ο Μπλάχνικ.

— Θα τον λέμε Μαξ, δήλωσε ο Σβέικ.

Κι ύστερα γύρισε κι είπε αυστηρά στο σκυλί.

— Σήκω επάνω Μαξ!

Το κακόμοιρο αναγνωρίζοντας πια την καινούργια εξουσία σηκώθηκε.

— Ας τον λύσουμε απ’ τα δεσμά πρότεινε ο Σβέικ.

Όταν τον έλυσαν όρμησε προς την πόρτα αλλά τη βρήκε ερμητικά
κλειστή. Γαύγισε δυο τρεις φορές με μια φανερή μελαγχολία… Αφού
έκανε μερικές βόλτες γύρω από το τραπέζι αποφάσισε, ν’ αλλάξει
στάση. Χώθηκε κάτω από το τραπέζι έφαγε το συκώτι που του’ βαλαν
μπροστά τουκι ύστερα το’ ρίξε στον ύπνο.

Αργότερα, όταν ο σκυλοκλέφτης έφυγε ο Σβέικ πήγε και ψώνισε συκώτι
και ετοίμασε το γεύμα του Μαξ.

— Μαξ έλα εδώ και γρήγορα! φώναξε προς το σκυλί.



Ο Μαξ υπάκουσε. Ο Σβέικ τον πήρε στην αγκαλιά του κι άρχισε να τον
χαϊδεύει τρυφερά. Τότε το σκυλί φάνηκε να ξαναβρίσκει τον εαυτό του.
Άρχισε να κουνάει την ουρά του και να νιώθει άνετα. Κι ο καλός
ανθρωπάκος μας του σιγομουρμούριζε ένα ωραίο παραμύθι με
κεντρικό ήρωα κάποιο σκυλί. Το βράδυ σαν γύρισε ο λοχαγός από τους
στρατώνες ο Σβέικ κι ο Μαξ ήταν οι καλύτεροι φίλοι μέσα σ’ όλη τη
ζήση.

Αλλά ας δούμε λιγάκι τι γινόταν στο σπίτι του συνταγματάρχη που είχε
χάσει το σκύλο του.

— Ποιος άτιμος μου τον έκλεψε; Ποιος τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο. Θα
τον περάσω στρατοδικείο. Θα τον ντουφεκίσω. Θα τον κάνω να ξεράσει
αίμα. Θα τον λιανίσω κι ύστερα θα τον χώσω στα πιο σκοτεινά και υγρά
μπουντρούμια.

Στάθηκε για μια στιγμή.να πάρει ανάσα.

— Ο άτιμος! μούγκρισε ξανά με λύσσα.
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Ένα λοφίο πάνω σ’ εvα μικρούλι πουλάκι, που ο λαός το ονομάζει
μπούφο. Έτσι ονομάζει και τους φανταχτερούς ανθρώπους που δεν
έχουν πολύ μυαλό. Κάτι τέτοιο περίπου ήταν κι ο συνταγματάρχης
Κράους. Όταν μιλούσε, χανόταν στη φλυαρία του και πηδούσε από τη
μια έννοια στην άλλη. Οι συνάδελφοί του έσπαζαν πλάκα με την ψυχή
τους.

— Το πεζοδρόμιο είναι για τους πεζούς και πεζός είναι. .

— Το βιβλίο αποτελείται από φύλλα… Βέβαια φύλλα έχουν και τα
δέντρα.



— Το παράθυρο είναι για το φως και το φως χρειάζεται…

Και δέν έφταναν όλα αυτά ήταν από πάνω και θεοφοβούμένος.
Νοικοκύρης με τα όλα του. Εκεί που τον έπιαναν τα όιαβόΛια του ήταν οι
αιχμάλωτοι.

— Τί στο διάτανο τους θέλουμε και δέν τους καθαρίζουμε να ησυχάσει
ο τόπος! ούρλιαζε. Να ησυχάσει η Αυτοκρατορία κι ο Θεός! Εξάλλου
έχω πληροφορίες πως στην κόλαση υπάρχουν κάμποσες αδειανές
θέσεις.

Αλλά ας γυρίσουμε στην τριμελή πια συντροφιά μας, στον Λούκας, στον
Σβέικ και στο σκυλάκι τους τον Μαξ.

Σαν γύρισε απ’ το στρατόπεδο ο Λούκας πήρε -απ’ το λουράκι τον Μαξ
να βγει περίπατο.

— Να μου τον προσέχετε! έκανε ο Σβέικ. Δε σας ξέρει και μπορεί να το
σκάσει… Α και να μη περάσετε από την πλατεία Χάβλισεκ…

— Γιατί;

— Γίνονται πολλά σκυλοπνιξίματα.

— Δεν καταλαβαίνω.·

— Υπάρχει ένα χασαπόσκυλο… Μεγάλος κοπρίτης… Πνίγει τα ξένα
σκυλιά. Θεωρεί το μέρος ιδιοκτησία του.

Ο Μαξ χοροπηδούσε στο δρόμο. Ο λοχαγός πήρε την πορεία να βγει
στο δρόμο Πάνσκα. Εκεί είχε ραντεβού με μια κοπελίτσα του γλυκού
νερού. Στο μυαλό του στριφογύριζε η δουλειά που τον περίμενε την
επομένη μέρα. ειχε να κάνει μ’ έναν ολόκληρο ευρωπαϊκό πόλεμο κι όχι
με ποντικοτέτοια… Και ξαφνικά ακούστηκε το στρατιωτικό παράγγελμα
στάσης.



— Αλτ.

Την ίδια στιγμή το σκυλί έδωσε μια και ξέφυ,γε από τα χέρια του
γαυγίζοντας χαρούμενα. Έτρεξε προς τον άνθρωπο που είχε προστάξει
το «αλτ». .

Ο Λούκας έμεινε για μια στιγμή έκπληχτος. Ύστερα κοίταξε… τον
συνταγματάρχη Κράους.

— Λοχαγέ είναι σοβαρό παράπτωμα να μη χαιρετάς έναν ανώτερό
σου… Αλλά έχεις κάνει και κάτι άλλο… σχεδόν έγκλημα.

— Εγώ;

—Ναι Λοχαγέ… Από πότε η αξιοπρέπεια ενός αξιωματικού του
επιτρέπει να κυκλοφορεί στο δρόμο με κλεμένο σκυλί;

— Το … το σκυλί… πήγε να πει ο Λούκας.

— Ειναι δικό μου! τον διέκοψε αυστηρά ο Κράους. ειναι ο φοξ…
Κλεμένο σκυλί από στρατιωτική τιμή δε μπορούν να συμβαδίσουν,
κύριε.

Στο μεταξύ και το σκυλί γύρισε προς το λοχαγό κι άρχισε να του γαυγίζει
θυμωμένα.

Ύστερα ο συνταγματάρχης συνέχισε το κατηγορητήριο. Ο λοχαγός είχε
όλη τη διάθεση να του σπάσει τα μούτρα και επειδή δε μπορούσε
ένιωθε την οργή να τον πνίγει.

— Μπορείτε λοχαγέ να συνεχίσετε τον περίπατό σας. Δεν έχω τίποτ’
άλλο να σας πω, ήταν τα τελευταία λόγια του συνταγματάρχη.

Ο Λούκας στρίβοντας στη γωνιά ξανάκουσε το άνθρωποφάγο «άλτ».
Ένας κακομοίρης στρατιώτης δε χαιρέτησε γιατί σκεφτόταν τη μάνα του
και την αρραβωνιαστικό του στο χωριό.



— Θα τον σκοτώσω! μούγκρισε κι ο λοχαγός κι εννοούσε τον καλό
ανθρωπάκο μας Σβέικ.

Την ίδια ακριβώς ώρα ο καλός στρατιώτης Σβέικ κουβέντιαζε του καλού
καιρού μ’ ένα φαντάρο, που μ’ ένα μάτσο χαρτιά περίμενε το λοχαγό.

— Ειναι να βάλει κάτι υπογραφές, είπε.

Καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκι και σε λίγο υψηλή πολιτική.

— Η Αυστρία πάει κατά διαόλου…

— Κι ακόμα παρά πέρα.

— Όσο για τον Αυτοκράτορα ένας κοιμίστρας και μισός. Αυτός δεν ξέρει
να μοιράσει ένα τσουβάλι άχυρα σε δυο γαϊδούρια και μου κάνει
πόλεμο.

— Εγώ σου λέω πώς δέν έχει ιδέα ότι γίνεται πόλεμος.

— Κάνει σα μωρό παιόί… Λένε πως τον ταΐζουν με μπιμπερό.

— Τι περιμένεις από γέρο άνθρωπο;

ειπαν κι άλλα πολλά και στόλισαν με ωραία κοσμητικά επίθετα και τον
Αυτοκράτορα και την Αυστρία. Τους έκοψε όμως τη διάθεση για
παραπέρα κουβέντα ο λοχαγός Λούκας.

Κοίταξε μ’ ένα βλέμα έσχατης αγριάδας τον Σβέικ κι ύστερα υπόγραψε
στα γρήγορα τα χαρτιά.

Ο Σβέικ είδε την κατάσταση με τα αγγελικά αθώα μάτια του και θέλησε
να προλάβει το κακό.

— Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω ότι δέν έχετε πια γάτο. Έφαγε τη
μπογιά των παπουτσιών και τίναξε τα πέταλα. Το κορμάκι του λυώνει



στο διπλανό υπόγειο.

— Το σκυλί μωρέ.. Γιατί έκλεψες το σκυλί; ούρλιαξε ύστερα από μια
στιγμή σιωπής κι απελπισιάς ο λοχαγός.

— Λαμβάνω…

— Να μην λαμβάνεις.

— Θέλω να πω πώς τ’ απόγεμα βγήκα βόλτα με το Μάξ και δέν είναι
δυνατόν να τον έκλεψα ο ίδιος. Μάλιστα απορώ που γυρίσατε χωρίς
αυτόν. Μάλιστα, μ’ όλο το σεβασμό θα θ^λα να σας ρωτήσω.

— Τι να με ρωτήσεις βρε κατακάθι της κοινωνίας;

— Δεν είμαι κλέφτης κύριε λοχαγέ.

— Ήξερες όμως ότι ήταν κλεμένος.

— Αυτό όιαφερει.

— Και γιατί μωρέ έφερες στο σπίτι μου ένα κλεμένο ζώο;

— Για να σας ευχαριστήσω κύριε.

— Τόσο ηλίθιος είσαι;

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι τόσο ηλίθιος είμαι.

— Τι σου’ κανα Θέ μου και μου στέλνεις στο σπίτι μου τέτοιους τρελούς!

Ο Σβέικ τον κοιτούσε με τα όλο καλωσύνη και αθωότητα μάτια. Ο
λοχαγός εγκαταλείφτηκε στην απελπισία του. Ένιωθε πως δέν
μπορούσε ούτε ένα χαστούκι να δώσει.

— Πήγαινε για εφημερίδες παλιόσκυλο! μουρμούρισε σχεδόν χωρίς
θυμό.



Όταν ο καλός στρατιώτης επέστρεψε το πρόσωπό του έλαμπε από
χαρά.

— Εδώ… εδώ κύριε λοχαγέ. Ο συνταγματάρχης δίνει μια λεπτομερή
περιγραφή. Δεν ξέχασε την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια. Όλος ο κόσμος
πεντακόσιες δραχμές αμοιβή κι αυτός δίνει χίλιες. Ξέρετε υπάρχουν
μερικοί πομ κλέβουν σκυλιά κι ύστερα τα επιστρέφουν να πάρουν την
αμοιβή. Ήξερα έναν…

— Πάψε Σβέικ και δρόμο για ύπνο… Οι σαχλαμάρες σου δέν έχουν όρια
και δέν έχω σκοπό να ξημερωθώ.

Ξάπλωσε κι ο ίδιος αλλά ο ύπνος του ήταν ανήσυχος. Έβλεπε εφιάλτες…
Πήγε, λέει ο Σβέικ κι έκλεψε τ’ άσπρο άλογο του διάδοχου της
Αυστρίας. Κι ύστερα ο διάδοχος πήγε να κάνει επιθεώρηση στο
σύνταγμα κι είδε τον Λούκας πάνω στ’ άλογό του. Το πρωί ξύπνησε
πνιγμένος στον ιδρώτα με τα μέλη του κορμιού του να τον πονάνε. ____

Στο πρωινό τραπέζι ο Σβέικ τον ρώτησε μ1 όλη την αθωότητα του
κόσμου.

— Μήπως θέλετε να σας βρω κάποιο άλλο σκυλί για να μη μου
στενοχωριέστε;

— Εκείνο που θέλω είναι να σε στείλω στο στρατοδικείο και να
ησυχάσω… Αλλά δε βαριέσαι… Ποιο στρατοδικείο θα βρεθεί να
καταδικάσει ένα τέτοιο τρελό;

Ο Σβέικ πήγε στην κουζίνα να συγυρίσει κι αμέριμνος το ρίξε στο
τραγούδι.

Στρατιώτες στο δρόμο περνάνε και λεν το τραγούδι σιγά

— Κοπρίτη για σένα όλα πάνε καλά, είπε ο λοχαγός αναστενάζοντας.



Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα κι ο Σβέικ άνοιξε.

— Αγγελιοφόρος από το στρατώνα κύριε λοχαγέ.

— Ωχ θα’ναι για το σκυλί.

— Όχι… Ο συνταγματάρχης ζητάει να σας δέι για υπηρεσιακό ζήτημα.

Σε λίγα λεπτά ο Λούκας βρισκόταν στο γραφείο του συνταγματάρχη.

— Κύριε Λοχαγέ πριν από δυο χρόνια κάνατε μια αίτηση για μετάθεση
στο ενενήντα ένα σύνταγμα, που έχει την έόρα του στο Μπουντέζσβιτς.
ειναι, απ’ ότι θυμάμαι μια μεγάλη κι όμορφη πόλη… Βέβαια πέφτει
κάπως μακρυά…

Για μια στιγμή σταμάτησε. Ακρα σιωπή έπεσε στο γραφείο.

— Πάει το σκυλί μου… είπε ξαφνικά ο συνταγματάρχης. Δε θέλει να
φάει, δέ θέλει να πιει, δέ θέλει να γαυγίσει… Στο ενενήντα ένα
σύνταγμα υπάρχει έλλειψη αξιωματικών γιατί όλοι τους σχεόόν
σκοτώθηκαν στο σερβικό μέτωπο. Κι ο πόλεμος συνεχίζεται λοχαγέ.
Άντρες σαν κι εσένα δέν πρέπει-να βολτάρουν με ξένα σκυλιά στις
πόλεις, αλλά να πολεμάνε στο μέτωπο.

Από το γραφείο του συνταγματάρχη ο Λούκας πήγε στη λέσχη των
αξιωματικών, όπου του ανακοινώθηκε πώς σε δυο τρεις μέρες
θα’πρεπε να φύγει. Οι συνάδελφοί του θα του ετοίμαζαν το
αποχαιρετιστήριο γλέντι.

Στο σπίτι του με φωνή που έσταζε φαρμάκι είπε στο Σβέικ.

— Να ετοιμάσεις τα μπογαλάκια μας για το μέτωπο.

— Μάλιστα κύριε.

— Και υπόψη, θα ‘ ρθεις μαζί μου.



— Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω πώς μ’ αρέσει πάρα πολύ το μέτωπο.
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— Τη βαλίτσα βρε ζώο! Που είναι η βαλίτσα; ούρλιαξε ο λοχαγός
Λούκας.

— Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω κύριε λοχαγέ ότι μας.την έκλεψαν. Θα
πρέπει να ξέρετε πώς οι σταθμοί είναι γεμάτοι λωποδύτες… Πριν δυο
χρόνια στο βορειοδυτικό σταθμό έκλεψαν από μια μητέρα το καροτσάκι
με το μωρό της. Πούλησαν το καροτσάκι και το μωρό το παράδωσαν
στην αστυνομία λέγοντας πως το βρήκαν πεταμένο στο σοκάκι να
κλαίει. Τη δύστυχη μάνα την περίλαβαν οι εφημερίδες χαραχτηρίζοντάς
την απάνθρωπη κι άκαρδη και σκληρή. Όσο για τις βαλίτσες… αυτό
είναι το κυρίως έργο των κλεφτών… Ας πούμε είναι η ειδικότητά τους.

— Εσύ παιδί μου πηγαίνεις απ’ το κακό στο χειρότερο. Αλλά πες μου, τι
υπήρχε στη βαλίτσα που χάθηκε;

— Τίποτα που ν’ αξίζει κύριε λοχαγέ. Ο καθρέφτης της κρεβατοκάμαρης
και μια μεγάλη κρεμάστρα… Κι αυτά δεν ήταν δικά μας, αλλά του
σπιτονοικοκύρη.

— Μα πως; έκανε μ’ απορία ο δύστυχος αξιωματικός.

— Όλα αυτά θα τα επιστρέψουμε… Μην ανησυχείτε. Μόλις κυριέψουμε
μια εχθρική πόλη θα βρούμε δεκάδες καθρέφτες και δεκάδες
κρεμάστρες.

— Το ξέρεις ότι μπορώ να σε ξανακλείσω στη φυλακή;

— Δεν το ξέρω κύριε γιατί δέν μου το έχετε πει άλλη φορά.

Απέναντί τους στο τραίνο καθόταν με μοναδική απάθεια ένας φαλακρός
κάπως ηλικιωμένος άντρας. Ο λοχαγός ούτε καν τον πρόσεξε



Απελπισμένος καθώς ήταν από την κουβέντα του με τον Σβέικ άνοιξε τα
Στρατιωτικά Νέα κι άρχισε να διαβάζει για τις καινούργιες μπόμπες που
μπορούσαν να καταστρέψουν με μοναδική ευκολία πόλεις και χωριά.

— Α… κύριε, ακούστηκε πάλι η φωνή του καλού στρατιώτη. Κύριε
φαλακρέ, δέν είστε ο κ. Πουρκράμπικ της Σλαβικής Τράπεζας;

Ο άλλος δέν καταδέχτηκε ν’ αποκριθεί.

— Οι ειδικοί λένε πώς ο κάθε άνθρωπος έχει περίπου 60.000 ως
70.000 τρίχες στο κεφάλι. ‘ Ενας γιατρός υποστήριξε σε κάποιο
συνέδριο πως η φαλάκρα είναι δείγμα διανοητικής ανωμαλίας.

Εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι το ανεπανάληπτο. Ο φαλακρός κύριος που
φαινόταν να’ναι αφοσιωμένος στην ανάγνωση της εφημερίδας,
πετάχτηκε επάνω κι όρμησε ενάντια στον Σβέικ.

— Βρωμογούρουνο! μούγκρισε κι έσπρωξε τον καλό στρατιώτη στο
διάδρομο.

Ύστερα γύρισε πίσω και συστήθηκε στο λοχαγό. Δεν ήταν ο
Πουρκράμπικ της Σλαβικής Τράπεζας αλλά ο στρατηγός φον
Σβάρτσμπρυργκ. Πήγαινε από στρατόπεδο σε στρατόπεδο κι από
μέτωπο σε μέτωπο επιθεωρώντας όλες τις μονάδες. Δεν υπήρχε άλλος
τόσο φοβερός και τρομερός. ειχε υποχρεώσει σε αυτοκτονία πολλούς
αξιωματικούς κι από πάνω καμάρωνε.

— Αυτό θα πει στρατιωτικό φιλότιμο! έλεγε. Δηλαδή σωστός χάροντας
ο άνθρωπος.

— Ειστε μόνιμος αξιωματικός; ρώτησε τον Λούκας.

— Μα… λίστα…

— Και γι’ αυτό το βρωμογούρουνο δέν ξέρετε ότι είστε υπεύθυνος; Πώς
λέγεστε;



— Λούκας.

— Και που υπηρετείτε;

— Ήμουν.

— Δε σας ρώτησα που είσασταν αλλά που είστε.

— Στο ενενήντα ένα σύνταγμα, μόλις με μετάθεσαν.

Α… σας μετάθεσαν… Δεν νομίζω ότι θα ενοχληθείτε αν φύγετε αμέσως
για το μέτωπο…

Μα στο μέτωπο θα πάω.

Ο στρατηγός δέν άργησε να το ξαναρίξει στη μελέτη της εφημερίδας. Ο
Λούκας ξαναβγήκε στο διάδρομο να κανονίσει τους λογαριασμούς του
με τον Σβέικ. Αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει μια κι
έξω τα πράγματα. Τον είδε στο παράθυρο, με μια μακάρια έκφραση στο
πρόσωπό του, ν’ αγναντεύει τον απέραντο κάμπο. Μέσα στην αφέλειά
του ήταν ο πιο Ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου.

— Σβέικ ετοιμάσου! ούρλιαξε ο λοχαγός.

— Ειμαι πάντα έτοιμος λοχαγέ μου.

— Θα φας ξύλο με το κιλό.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι δέν είχα ιδέα πώς ήταν
στρατηγός. ειναι ολόφτυστος με τον προϊστάμενο της Σλαβικής
Τράπεζας που τα κοπανούσαμε μαζί σ’ ένα νταβερνάκι της γειτονιάς
μου. Ένα βράδυ είχε γίνει σταφίδα και κάποιος καλαμπουρτζής τού
γράψε στη φαλάκρα ενα ανέκδοτο. Ύστερα έφυγαν όλοι κι έμεινα μόνος
μαζί του. Ε… λοιπόν όταν συνήλθε θέλησε να με σφάξει σαν
κοτόπουλο… όπως θέλετε κι εσείς αυτή τη στιγμή.



Την τελευταία φράση την είπε με τέτοιο παράπονα, που θα μπορούσε
να ραγίσει και την πιο σκληρή καρδιά.

— Μετά, τόση φασαρία για ένα τόσο μικρό λάθος, εξακολούθησε ο
Σβέικ. Θυμάμαι καλά τις τρίχες που διάβασα σ’ εκείνο το άρθρο: εξήντα
ως εβδομήντα χιλιάδες. Μόνο ένας στρατηγός θα μπορούσε να
παρεξηγηθεί… Κάποτε στη γειτονιά μου…

Ο λοχαγός έκλεισε τ’ αυτιά του και μπήκε πάλι στη θέση του. Αλλά σε
λίγο εμφανίστηκε κι ο Σβέικ.

— Λαμβάνω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι σε λίγο φτάνουμε στο
σταθμό Τάμπορ… Εκεί κάνουν κάτι λουκάνικα που τρώει η μάνα και στο
παιδί δε δίνει. Μήπως θέλετε να σας φέρω…

— Εκείνο που θέλω είναι να εξαφανιστείς από μπροστά μου.

— Μάλιστα λοχαγέ.

Ο Σβέικ χαιρέτησε και βγήκε. Δεν άργησε να πιάσει κουβέντα με το
σιδηροδρομικό υπάλληλο του βαγονιού.

— Αλήθεια πώς δουλεύει αυτό τσ μαραφέτι; ρώτησε για τα κουδούνια
κίνδυνου;

— Να πατώντας αυτό όώ το κουδούνι το κόκκινο… Τότε το τρένο θα
σταματήσει αμέσως. Ο μηχανισμός είναι συνδεμένος μ’ όλα τα βαγόνια.

Έτσι όπως κουβέντιαζαν στηρίχτηκαν στο στύλο με το κουδούνι… Και
τότε κάποιο δάχτυλο το πάτησε.

— Όχι, δέν το’ κανα εγώ… Δεν είμαι δα κανά βυζανάρικο ή κανένας
αλήτης, δήλωσε ο Σβέικ.

— Ούτε κι εγώ, είπε έντρομος ο υπάλληλος.



— Το σπουδαίο είναι πως το σύστημα λειτούργησε και σταμάτησε το
τρένο… Ας το θεωρήσουμε σαν πρόβα, έκανε χαρούμενος ο καλός
ανθρωπάκος μας. Ας είναι, αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ.

— Και τις διακόσιες δραχμές.

— Ποιες;

— Το πρόστιμο διάολε.

— Το κακό δεν είναι εκεί. Αλλά να … έχουμε πόλεμο και τα τρένα
κουβαλάνε στρατιώτες, λοχαγούς, στρατηγούς και άλλα πράματα. Γιά
πέντε λεπτά μπορεί να χαθεί μια μεγάλη νίκη. Για πέντε λεπτά έχασε στο
βατερλώ ο Ναπολέοντας.

Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο λοχαγός, κι είδε και κατάλαβε. Το μόνο που
μπόρεσαν να προφέρουν τα χείλη του ήταν το όνομα του Σβέικ.

Ο ανθρωπάκος μας χαιρέτησε κανονικά κι είπε.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι μου ρίχνουν την ευθύνη ότι
εγώ σταμάτησα το τρένο. Κάνετε πως δέν με ξέρετε για να μη
μπερδευτείτε κι εσείς.

Ο υπεύθυνος της αμαξοστοιχίας σφύριξε και το τρένο ξαναπήρε το
δρόμο του.

— Δουλεύετε πολύ καιρό στα τρένα, τον ρώτησε αμέριμνος ο Σβέικ.

ειπε κι άλλα πολλά για μουγκούς σιδηροδρομικούς που έχαναν κι
έβρισκαν ξανά τη λαλιά τους. Ο υπεύθυνος αρκετή ώρα δέν έβγαλε λέξη
από το στόμα του. Στο τέλος όμως δέν άντεξε και είπε:

— Ειμαι υποχρεωμένος κύριε να σε κατεβάσω στο Τάμπορ και να σε
παραδώσω στο σταθμάρχη.



— Ειναι μορφωμένος άνθρωπος, ρώτησέ ο Σβέικ.

— φυσικά.

Πολύ μ’ αρέσει να κουβεντιάζω με μορφωμένους ανθρώπους.



Όταν το τρένο έφτασε στο Τάμπορ ο Σβέικ σαν καλός στρατιώτης
παρουσιάστηκε στο λοχαγό Λούκας και με πολύ σεβασμό του είπε.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι κατεβαίνω να παρουσιαστώ
στον σταθμάρχη,

Ο Λούκας είχε πια παραδεχτεί τη μοίρα του και δέν είπε τίποτα. Δε
νιαζόταν ούτε για τον Σβέικ, ούτε για τον φαλακρό στρατηγό, ούτε για
τον πόλεμο στα μέτωπα. Θα πήγαινε όπου του γράφε η μοίρα του.

Ύστερ’ από λίγο παρόλη την αδιαφορία του άκουσε τον Σβέικ να
καυγαδίζει με το σταθμάρχη γύρω από τη μόρφωση και την επιστήμη
στην αυτοκρατορία. Εκείνη τη στιγμή το τρένο ξεκίνησε ενώ ο Σβέικ στο
σταθμό συνέχιζε την ακαδημαϊκή του φασαρία. Ο Λούκας αναστέναξε μ’
ανακούφιση. Επιτέλους είχε απαλλαγεί από τον απίθανο υπηρέτη του.

— Μα είμαι αθώος! ελεγε και ξανάλεγε ο Σβέικ στο σταθμό.

— Εσείς δε χτυπήσατε το συναγερμό;

— Κύριε σταθμάρχα είστε μορφωμένος άνθρωπος…

Ο Σβέικ με το αγγελικό κι αθώο πρόσωπο και τις όμορφες κουβέντες
του κατόρθωσε να πείσει το ακροατήριο. Τότε ένας καλοντυμένος
κύριος προσφέρθηκε να πληρώσει το πρόστιμο. Επίσης έδωσε άλλες
εκατό δραχμές στο Σβέικ για το φύλλο πορείας και τ’ άλλα χαρτιά που τα
είχε μαζί του ο λοχαγός Λούκας. Ύστερα έσκυψε στ’ αυτί του καλού
στρατιώτη και του είπε εμπιστευτικά.

— Αν σε πιάσουν αιχμάλωτο οι Ρώσοι να πας να βρεις τον Ζέμαν στη
νταβέρνα Ζνταμπούνωφ. Θα τους ειδοποιήσω να σε περιποιηθούν.

— Τότε θα φροντίσω να πιαστώ αιχμάλωτος. Μ’ αρέσει να βλέπω ξένες
χώρες και ξένους τόπους.

Στο σταθμό ο Σβέικ κάθησε σε μια γωνιά και χωρίς να το καταλάβει έτσι



χαζεύοντας ξόδεψε σε μπύρες τις πενήντα δραχμές που είχε. Έτσι
έμεινε πανί με πανί. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή μπήκε στην αίθοΑτα μια
ομάδα από στρατονόμους μ’ επικεφαλής ένα λοχία.

— φύλλο πορείας και άλλα! ζήτησαν επιταχτικά από τον καλό
ανθρωπάκο μας.

— Δεν τα’χω μαζί μου. Ταξιδεύουν με τον ταξιδιωτικό σάκο του λοχαγού
Λούκας του ενενήντα ένα συντάγματος.

Καμαρωτός σα σκεπάρνι ο Σβέικ, ανάμεσα στις ξιφολόγχες οδηγήθηκε
στο στρατιωτικό διοικητή του σταθμού, έναν έφεδρο ανθυπολοχαγό.

— Τι έκανες στην αίθουσα;

— Ειμουν στο τρένο του Μπουντέζοβιτς και με κατέβασαν στο σταθμό
για να πληρώσω ένα πρόστιμο. ειμαι υπηρέτης του λοχαγού Λούκας.
ειπαν τάχα πώς χτύπησα ένα κουδούνι.

— Εισαι παλαβός άνθρωπέ μου;

— Ναι, με πιστοποιητικό και σφραγίδα.

Ο ανθυπολοχαγός τον κοίταξε με καινούργιο ενδιαφέρον.

— Για συνέχισε λοιπόν.

— Χάσαμε τη βαλίτσα… Ύστερα βρέθηκε ένας γεροδιάολος φαλακρός
αντιστράτηγος… Προμυνήματα καταστροφής κύριε διοικητή μου…
Αυτός ο παλιοφαλάκρας μου μπήκε στη μύτη και του είπα μερικά
λογάκια του θεού… έτσι για να μπει στον ίσιο δρόμο… αλλά που
αυτός… Τότε ο λοχαγός, Λούκας αναγκάστηκε να με βγάλει στο
διάδρομο… Κι εκεί είπαν πως εγώ σταμάτησα το τρένο, λες κι είμαι
κανένας τρομοκράτης.

— Καλά… Πέρασαν τρένα και τρένα από τότε.



— Ε… να κάθησα στο σταθμό κι άρχισα τις μπύρες και ξεχάστηκα.

«ειναι τρελός για δέσιμο», σκέφτηκε ο ανθοπολοχαγός. «Τέτοιο τρελό
δέν έχω ξαναδεί άλλη φορά. Άλλους τους πιάνεις στην πράξη και
αρνούνται κι αυτός εδώ τα μολόγησε χαρτί και καλαμάρι».

— Εμπρός καθήκι της κοινωνίας… Δρόμο! Να κόψεις εισητήριο και να
φύγεις με το επόμενο τρένο. Πάρτε τον από δω.

Τον πήραν αλλά οε δυο λεπτά επέστρεψε ξαναμένος ο δεκανέας
Παλάνεκ.

— Τι συμβαίνει δεκανέα;

— Αυτός κύριε δέν έχει δέκάρα τσακιστή και δέν του βγάζουν όωρεάν
εισειτήριο…

—Ας πάει με τα πόόια να του φύγουν και τ’ άλατα. Στο τέρμα του
όρόμου σίγουρα θα τον βγάλουν λιποτάχτη και δέ συμμαζεύεται.

Έτσι ξεκίνησε στον καινούργιο όρόμο του ο Σβέικ. Δε σκεφτόταν τις
φουσκάλες που θα έβγαζαν τα πόόια του ούτε τον ιόρώτα.
Προχωρούσε αμέριμνος και τραγουόούσε φανταρόκι εγώ στην πένα
Αγαπούλα μου για σένα Πήρα το όρόμο το στρατί Γιατί μ ‘ αγάπησες
εσύ.

Τα σκυλιά λούφαξαν απ’ τις αγριοφωνάρες και τα φάλτσα και τα
παράθυρα του όιπλανού χωριού έκλεισαν ερμητικά. Κανένα εμπόόιο
στο όρόμο. Ποιος ξέρει μπροστά στο τραγούόι του Σβέικ ίσως να το’
βαζαν στα πόόια οι εχθροί. Αλλά κανένας από τους φαλακρούς
στρατηγούς δέν είχε το μυαλό να το σκεφτεί.
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Να προχωράς. Να.,διασκίζεις άγριες περιοχές. Να μην έχεις χάρτες και



πυξίδες, τότε μπορείς να διεκδικήσεις τον τίτλο του πολέμαρχου και του
μεγάλου εξερευνητή. Ο Ξενοφώντας με το ένστιχτο oδήγησε τους
αρχαίους Έλληνές του στη θάλασσα. Οι Γότθοι, οι Μογγόλοι άπλωσαν
τις επικοάτιες τους παντού χωρίς να ‘χουν ιδιαίτερες νεωγραφικές
γνώσεις.

— Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μπουντέζοβιτς! μουρμούρισε κάποια
στιγμή ο μεγάλος οδοιπόρον, της Κεντρικής Ευρώπης, ο καλός
στρατιώτης Σβέικ.

Ανάμεσ’α στο Κρέτωφ και στο Βραζ συναντήθηκε με μια γριούλα’ που
γύριζε από την εκκλησιά και της φίλησε με σεβασμό το χέρι.

— Που, με την ευχή μου, στρατιώτη; τον ρώτησε.

— Για το Μπουντέζοβιτς. Εκεί είναι το σύνταγμά μου.

— Μα εσύ πας για το Κλάτοβυ. Αχ παιδάκι μου σίγουρα έχασες το
δρόμο σου!

— Ε…τυχερά πράματα γιαγιούλα μου, αποκρίθηκε ο Σβέικ. Ελπίζω πως
κι από ouf θα φτάσω στο προορισμό μου.

— Κρύψου σ’ αυτούς τους θάμνους. Θα πεταχτώ να σου φέρω λίγη
σούπα να ζεσταθείς. Δε γίνεται να ρθεις στο χωριό γιατί υπάρχει
χωροφυλακή και σίγουρα θα σε πιάσουν για λιποτάχτη ή κατάσκοπο.

— Όχι γιαγιούλα… Ακόμα και οι χωροφύλακες είναι καλοί άνθρωποι…

— Τότε περίμενε θα σου φέρω τη σούπα κι ύστερα πήγαινε πιο κάτω.
Θα βρεις ένα σπίτι. ειναι του αδερφού μου Μελισάρεκ. Να… αυτός είναι
ο δρόμος.

Δεν πέρασε μια ώρα κι ο καλός στραστιώτης χτυπούσε την πόρτα του
γερου-Μελισάρεκ.



— Τα χαρτιά σου στρατιώτη; αγρίεψε εκείνος.

— Τα πήρε το τρένο κι έφυγε.

— Λιποτάχτη!…

Ο Σβέικ συνέχισε όλη τη νύχτα την πορεία. Κοντά στο Πούτιγκ είδέ μια
καλύβα και πήγε να μπει μέσα, αλλά κοντοστάθηκε ακούοντας μια
φωνή.

— Από ποιο σύνταγμα;

— Από το. ενενήντα ένα.

Στο μισοσκόταδο ο Σβέικ είδέ τρεις λιποτάχτες στρατιώτες να
ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ήταν χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι γιατί
πίστευαν πως σε δυο μήνες ο πόλεμος θα τέλειωνε σε δυο μήνες και θα
δίνονταν γενική αμνηστεία.

— Θα ‘ ρθεις μαζί μας; τον ρώτησαν.

— Να με ρωτείστε το πρωί, τους αποκρίθηκε κι αποκοιμήθηκε αμέσως.

Το πρωί σαν άνοιξε τα μάτια του είδέ πως οι άλλοι το είχαν σκάσει. Στα
πλάγια είδε ένα χωριό και προχώρησε. Αλλά ήταν το χωριό που η
γριούλα του είπε να μην πάει.

— Από τύχη έχω βουνό! μουρμούρισε.

— Ει που πας εσύ; τον ρώτησε ένας χωροφύλακας βγαίνοντας ξαφνικά
μπροστά του.

— Στο σύνταγμά μου, στο Μπουντέζοβιτς…

— φίλε με δουλεύεις; αγρίεψε ο αστυνομικός…

— Καθόλου.



— Μα από κει έρχεσαι διάολε! Έλα, πάμε στο τμήμα. .

— Πάμε… Μ’ αρέσει να γνωρίζω αστυνόμους.

Ο αστυνόμος του ρίξε μαι ματιά κατανδησης.

— Κοίταξε το χάρτη της Βοημίας, πάνω από το κεφάλι σου, του είπε. Θα
διαπιστώσεις και μόνος σου ότι πήρες αντίθετη πορεία.

— Κι όμως πηγαίνω στο Μουντέζοβιτς, αποκρίθηκε απτδητος ο Σβέικ.

— Μα έχεις άδικο… Και ξέρεις πως με τον τρόπο αυτό χειροτερεύεις τα
πράματα.

— Το ξέρω, αλλά επιμένω.

— Τότε γιατί δέν πήρες το τρένο, άνθρωπε του θεού.

— Δεν είχα χρήματα για εισειτήριο.

— Μα είσαι στρατιώτης κι έχεις φύλλο πορείας.

— Δεν έχω φύλλο πορείας.

— Τότε τι στο διάτανο στρατιώτης είσαι.

— Ιωσήφ Σβέικ του ενενήντα ένα συντάγματος.

— Και πως έχασες το όρόμο;

— Δεν τον ήξερα καλά και φαίνεται πως έκανα το γύρω. Δεν
παραπονιέμαι όμως. Γνώρισα τόσα μέρη και τόσους ανθρώπους.
Ακόμα και αστυνόμους.

— Και ποιους άλλους;

— Μερικούς στρατιώτες.



— Κουβέντιασες μαζί τους;

— Ναι, τους ρώτησα σε ποιο σύνταγμα υπηρετούσαν.

— Κι άλλα πολλά…

— Όχι… Όλα τ’ άλλα τα ξέρω απόξω κι ανακατωτά.

— Ακόμα και την οργάνωση του στρατού; ρώτησε ο αστυνόμος.

Σιγά τα λάχανα.

— Μιλάς τα ρώσικα.

— Όχι

Ο αστυνόμος σηκώθηκα οπό το κάθισμά του γιομάτος περηψάνεια.

Ομολόγησε τάχα τα πάντα και κράτησε το κυριώτερο για να τον
πιστέψουμε, tine προς τον υπασπιστή του. Νόμισε πως με τον τρόπο
αυτό θα με τουμπάρει… Πέφτω όμως εγώ σε τέτοιες παγΐδές; Βάλτον
στο κελί για ύποπτο κατασκοπείας!

Να μην τα πολυλογούμε ο Σβέικ αναφέρθηκε σαν αξιωματικός των
ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Για τον αστυνόμο αυτό το μέγα
κατόρθωμα θα του άνοιγε το όρόμο για προαγωγές, ευμενείς
μεταθέσεις και όιακρίσεις.

Αργότερα, μετά το φαγητό, ξανακάλεσε τον καλό ανθρωπάκο μας.

— Σε περιποιηθήκαμε, ε; Καλό φαγητό… Καλό όωμάτιο…

— Δεν έχω κανένα παράπονο.

— Αλήθεια, στη Ρωσία άκουσα πως πίνουν τσάι με ρούμι.

— Ρούμι; Τέτοιο πίνουν σ’ όλο τον κόσμο «Γκάφα η Ερώτησή μου»



σκέφτηκε ο αστυνόμος «Ε… όσο να ναι ένας κατάσκοπος θεν πέφτει σε
τόσο χοντροκομένες παγίδες».

— Μη μου πας όμως πως οι Ρωσίδες δέν ξεχωρίζουν για την ομορφιά
τους;

— Σ’ όλες τις χώρες υπάρχουν όμορφες γυναίκες.

— Γιατί ήθελες να πας στο ενενήντα ένα σύνταγμα;

— Προορισμός μου το μέτωπο.

— Ειναι ο πιο σύντομος δρόμος να φτάσει κανείς κοντά στο ρωσικό
στρατό. ·

Κοίταξέ το Σβέικ. Δεν είδέ τίποτ’ άλλο στο πρόσωπό του παρά το αιώνιο
αγγελικό χαμόγελο.

— Αύριο θα σε στείλω στο Πίσεκ.

— Α, ναι… Το ξέρω. Έχω πάει το 1910 στα μεγάλα γυμνάσια της
αυτοκρατορικής στρατιάς.

Στο πρόσωπο του ενωμοτάρχη χαράχτηκε ένα άπλετο χαμόγελο
ευτυχίας. Η ανακριτική μέθοδός του είχε αποδώσει πέρα από το
προσόοκούμενο. Αργότερα κάθησε κι έγραψε το δεύτερο φύλλο της
αναφοράς του.

«Διάλεξε το ενεννήντα ένα σύνταγμα να βρεθεί στο μέτωπο και να
επιστρέψει, με τα μυστικά και τις πληροφορίες που συνέλεξε στις τάξεις
του εχθρού», έγραφε ανάμεσα στ’ άλλα ο καταπληχτικός και δαιμόνιος
αστυνόμος. «Πρόκειται σίγουρα για στέλεχος κι όχι για απλό πράχτορα.
Το 1910 είχε παρακολουθήσει τα γυμνάσια του αυτοκρατορικού
στρατού στο Πίσεκ…».

Άστραφτε κι έλαμπε ο αστυνόμος… Έτσι άνοιξε την καρδιά του στον



υπασπιστή.

— Οχι, δεν τους ταιριάζει η κρεμάλα. Οι κατάσκοποι κάνουν το καθήκον
προς την πατρίδα. Θα ταν καλύτερα ένα πιο αντρίκιο τέλος… Ας πούμε
το στήσιμο μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μετά την εκτέλεσή
τους θα τους έπρεπαν στρατιωτικές τιμές.

Αργότερα του ρθε να ρωτήσει τον Σβέικ.

— Έχεις, φωτογραφική μηχανή;

— Όχι.

— Γιατί; … Δεν θέλεις να βγάζεις φωτογραφίες;

— Αφού δέν έχω μηχανή!

— Αν είχες.

— Αν είχαν φτερά, ακόμα και τα γουρούνια’ θα πετούσαν.

— Θα ταν εύκολο να φωτογραφίσεις ένα σιδηροδρομικό σταθμό;

— Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δε χρειάζεται καθόλου να στήσεις
τη σκηνή.

Άλλη αναφορά έστρωσε ο αστυνόμος για τις φωτογραφικές ικανότητες
του «κατάσκοπου» και για τη δυνατότητα του να φωτογραφίσει τον
σταθμό. «Αν είχε φωτογραφική μηχανή σίγουρα θα φωτογράφιζε
στρατιωτικές μας θέσεις. Πλην όμως κανείς δε μπορεί να μας
βεβαιώσει για τη δύναμη της μνήμης του».

Φούσκωσε σα διάνος ο αστυνόμος που τακτοποίησε τόσο επίσημα και
τόσο καλά το ζήτημα. Η επιτυχία ήταν δική του.

— Ελπίζω να μην έχεις κανένα παράπονο, επτε την άλλη μέρα στο Σβέικ



ο αστυνόμος.

— Να με κάψει ο Θεός, του αποκρίθηκε ο καλός ανθρωπάκος μας.
Μάλιστα θα σας πρότεινα να μείνω ισόβια φιλοξενούμενος σας. .

— Αυτό δε γίνεται. Σήμερα κιόλας φεύγεις για την υποδιοίκηση…

— Δηλαδή θα γνωρίσω κι άλλο κόσμο, έκανε ο Σβέικ με χαρά. Πάντως
όπου κι αν βρεθώ θα σας γράψω.

Στο δρόμο ο Σβέικ κι ο χωροφύλακας κουβέντιαζαν σαν παλιόφιλοι. Σε
κάποια στιγμή το όργανο του νόμου είπε:

— Δε νομίζεις πως κάνει αρκετό κρύο.

— Νομίζω…

— Για κανένα ποτηράκι’. είναι ότι πρέπει. Αλλά μην πας σ6 κανέναν που
πάμε και ποιος είσαι.

— Ειμαι τάφος..? Μη νοιάζεσαι γι αυτό.

Έτσι οι δυο τους στη νταβέρνα παρουσιάστηκαν σαν δυο αγαπημένα
αθελφάκια.

— Αδέλφια έτσι; τους ρώτησέ ο κρασοπώλης;

— Από μάνα και πατέρα, του αποκρίθηκε, ο Σβέικ.

— Κι εσύ παληκάρι μου έχεις άδεια;

— Σήμερα γυρίζω στη μονάόα μου.

Ύστερα από καναδυό τρεις ώρες ο χωροφύλακας θυμήθηκε να κοιτάξει
το ρολόι του.

— Αμάν η ώρα είναι τρεις…



— Πειράζει πολύ; τον ρώτησε ο Σβέικ.

— Να σου πω. Αυτή τη στιγμή ο μοίραρχος έχει βγει για φαγητό. Γιατί να
πάμε και να ξεροσταλιάζουμε στην υποδιοίκηση;

— Σωστά… Εξάλλου εόώ είναι μια χαρά και κάνουμε κέφι. Κοίταξε έξω
κύριε χωροφύλακα. Το χιόνι πέφτει σα βαμβάκι.

— Εντάξει, μ’ έπεισες. Ας πιούμε ακόμα μια κανάτα κρασί.

Αργότερα, όταν έπεσε το σκοτάδι ξεκίνησαν για το Πίσεκ αλλά δέν
έβλεπαν τη μύτη τους. Κατρακύλησαν, παράπεσαν, γλύστρησαν και
κόντεψαν να χαθούν.

— Θα χαθούμε, έτσι όπως πάμε, δήλωσε ο χωροφύλακας.

— Α… ας μη χαλάμε γι αυτό την’καρόιά μας… Υπάρχει τρόπος…

— Ποιος τρόπος;

— Χειροπέδες έχεις;

— Έχω. Και τις έχω πάντα πρόχειρες.

— Τότε ας ενώσουμε τα χέρια μας.

Έτσι ενωμένοι με τα δεσμά του νόμου οι παράξενοι ταξιδιώτες
συνέχισαν το οδοιπορικό τους. Ύστερα από φοβερές στιγμές έφτασαν
επιτέλους στον προορισμό τους.

Ο υποδιοικητής, μοίραρχος Καίνιγκ, μύρισε πρώτα την ατμόσφαρα.
Ύστερα υποχρέωσε το χωροφύλακα να κάνει «χα»… Κι αμέσως έβαλε
τις φωνές.

— Ρακί, κρασί, κονιάκ, ρούμι, τσέρυ, τζιν, ουίσκυ… Χωροφύλακα είσαι
τύφλα στο μεθύσι που να σε πάρει και να σε σηκώσει.



— Για να μη παγώσουμε κύριε υποδιοικητή, είπε ο Σβέικ.

— Εσύ βούλωστο, είπε ο υποδιοικητής.

— Μάλιστα θα το βουλώσω αμέσως.

Ο ενωμοτάρχης βοηθός του διοικητή έστελνε στο διάολο τον ανώτερό
του εκείνο το βράδυ. Η υπόθεση Σβέικ τους κράτησε ξάγρυπνους όλη τη
νύχτα κι ήταν ο έρμος καλεσμένος σε γλέντι.

— φτου, π’ ανάθεμα την ηλιθιότητα των αστυνόμων!

μούγκριζε στιγμές στιγμές ο μοίραρχος. Από που κι ώσπου
χαραχτηρίστηκε κατάσκοπος, ένας αποβλακωμένος φανταράκος… Με
ποια κριτήι λύ πολύ να το ‘χει σκάσει απ’ τη μονάδα του.

Ύστερα έστρεψε το άγριο κι αυστηρό βλέμα του προς τον Σβέικ.

— Από που λιποτάκτησες νεαρέ;

— Από πουθενά.

Ο μοίραρχος έμεινε να κοιτάει το αγγελικό κι αθώο χαμόγελο του Καλού
στρατιώτη.

— Και τη στολή που τη βρήκες; ήταν η δεύτερη ερώτηση.

— Κάθε στρατιώτης έχει τη στολή του.

— Κι είσαι στρατιώτης;

— Μάλιστα στο ενενήντα ένα σύνταγμα και δέν έφυγα ούτε στιγμή.

— Μα ΐ:

— Ε… να… Κάπου κάπου γυρίζω στα πέριξ.



— Αυτό τί σημαίνει πάλι;

— Τραβώ το δρόμο για τη μονάδα μου. Ρωτώ που είναι το
Μπουντέζοβιτς. Μου λένε πως είναι προς τα νότια κι ο αστυνόμος του
Πούτιμ με στέλνει στα βόρεια. Τί να κάνω ο έρμος;

— Δηλαδή ψάχνεις σ’ όλο τον κόσμο να βρεις το σύνταγμά σου;

— Ακριβώς.

Και κάθησε ο καλός ανθρωπάκος, και διηγήθηκε την απίθανη πορεία
και περιπέτειά του.

Ο μοίραρχος φάνηκε να τον πιστεύει και καθώς ήταν συνετός και
μυαλωμένος άνθρωπος μ’ ένα παραπεμπτικό έγγραφο έστειλε τον
Σβέικ στο σύνταγμά του, με το τρένο.

Τη μέρα που έφτασε στο στρατόπεδο, αξιωματικός υπηρεσίας ήταν ο
λοχαγός Λούκας… Ο Σβέικ τον πλησίασε μ’ ένα άπλετο χαμόγελο αλλά
και με υπακοή.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ήρθα.

Τη σκηνή της συνάντησης των δυο αντρών τη διηγούνταν σαν ανέκδοτο
για πολύ καιρό οι στρατιώτες. Μόλις αντίκρυσε τον Σβέικ ο λοχαγός
έπεσε κάτω ανάσκελα και σχεδόν έβγαζε αφρούς από το στόμα του.
Αργότερα όταν συνήλθε κάπως κλειδώθηκε με τον Σβέικ στο γραφείο
του αξιωματικού υπηρεσίας.

— Αχ δε θα γλιτώσω εύκολα από σένα! μούγκρισε ο λοχαγός. Αλλά να
ξέρεις υπάρχει ένταλμα να σε πιάσουν για λιποτάχτη. Έτσι το πρωί θα
περάσεις από αναφορά συντάγματος. Κανόνισε την πορεία σου. Εγώ
δέν πρόκειται να κουνήσω το δαχτυλάκι μου.

Ύστερα συνέχισε.



— Τόσον καιρό απορώ πως δέ σε σκότωσα. Έχω τραβήξει . τα πάθη του
Χριστού με σένα.

— Το αντιλαμβάνομαι κύριε λοχαγέ.

— Μην αρχίσεις τα παλιά… Πάψε.

— Παύω, κύριε.

Μετά τον τόσο όμορφο διάλογο ο Λούκας έδωσε όιαταγή να κλείσουν
τον καλό στρατιώτη στο κρατητήριο.

— Μόνο έτσι θα ηρεμήσω! μουρμούρισε.

Στο κρατητήριο ο Σβέικ έπιασε κουβέντα μ’ ένα λεβεντόπαιδο της
σχολής αξιωματικών.

— Κι εσάς της σχολής σαν κλείνουν μέσα;

— Δυστυχώς…

— Και πως έγινε ρε παληκάρι;

— Ένα βράδυ ήρθα πιωμένος και κατά λάθος έριξα τη γροθιά μου και
μάτωσα τις μύτες ενός αξιωματικού. Καθαρή παραξήγηση δηλαδή…
Βέβαια ήρθαν μερικοί να μας χωρίσουν. και τότε έγινε της κακομοίρας.
Η μονάδα μετατράπησε σε παλαιστήριο… Με σένα τι έγινε;

— Οδύσεια σου λέω, έκανε ο καλός ανθρωπάκος και διηγήθηκε τις
περιπέτειές του.

— Τι λες βρε αδερφάκι μου… Εσύ ξεπέρασες και τις περιπέτειες του Τομ
Σώγιερ… να μη αου πω πως είσαι ο νέος Κουκ των εξερευνήσεων.

— Απόψε πάντως θ’ αράξω το κοκκαλάκι μου…

— Κι αύριο θα συναντηθούμε ίσως στην κρεμάλα. Ο συνταγματάρχης



Σρέντερ είναι ένα στριμένο ανθρωπογούρουνο.

Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο δεσμοφύλακας μ’ ένα
τετάρτο ψωμιού κι ένα παγούρι νερό για τους δυο.

— Να λοιπόν κι ο καλός μας άγγελος! είπε ο νεαρός. Μας φέρνει όλα τα
καλά του παράδεισου. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ τη φιλοξενία
του.

— Αύριο εξυπνάκια θα δεις πόσα απίόια χωράει ο σάκος!

— Γιατί αύριο θα μας δώσουν κι απίόια; ρώτησε ο Σβέικ.

— Αύριο θα μας υποδεχτούν στην κρεμάλα σαν ήρωες, είπε ο Μάρεκ…
Αλλά αδελφέ μου εδώ κανένας κανονισμός δέν ισχύει. Ο
δεσμοφύλακας που στην πολιτική του ζωή θα ήταν ένας ωραίος κι
αξιοπρεπής άνθρωπος, το στρατιωτικό σύστημα τον μετέτρεψε σε
χτήνος.

— Δε βαριέσαι νεαρέ μου… Κάποιος θα πρεπε να κάνει κι αυτή τη
δουλειά.

Την ίδια στιγμή έφεραν κάποιο λυχνάρι για^να φωτίζει τα όνειρα των
κρατούμενων. Κι ύστερα έμειναν μόνοι οι δυο τους.

— Λοιπόν να μαστέ! έκανε ο νεαρός.

— Ναι, αλλά αύριο έχουμε πολλές συγκινήσεις, γι αυτό ας κοιμηθούμε.

Σε λίγο όμως μίλησε ο νεαρός υποψήφιος αξιωματικός.

— Λοιπόν Σβέικ; Τί σκέφτεσαι.

— Το χρυσό μετάλλιο αντρείας.

— Μα τι λες τώρα.



— Το πήρε ο Μλίκο, ένας μαραγκός. Ήταν ο πρώτος στρατιώτης που
είχε την τύχη μια οβίδα να του κόψει το πόδι. Του πέρασαν ξύλινο και με
το μετάλλιο καμάρωνε σα γύφτικο σκεπάρνι. Μια φορά ήρθε στα χέρια
με κάτι χασάπηδες. ΚάΤτοιος του βούτηξε το ξύλινο πόδι και μ’ αυτό τον
έκανε τόπι στο ξύλο. Ο Μλίκο έχασε όλη την περηφάνια του ως το
σημείο μάλιστα να πάει το μετάλλιο στο ενεχυροδανειστήριο. Έτσι
έχασε και το μετάλλιο και το ξύλινο πόδι.

— Μα το πόδι γιατί;

— Έτσι έκρινε η νέα υγειονομική επιτροπή. ειπην πως δέν το χρειάζεται.
Το ξεβίδωσαν και το πήραν.

— Δηλαδή κι η όόξα είναι πίτουρα!

— Ακριβώς φίλε μου.

— Τότε εγώ προτείνω να αναβιώσουμε δω μες τη φυλακή το ηρωικό
πνεύμα τραγουδώντας. Ας τραγουδήσουμε το «Πυροβολικό».

Το πυροβολικό, το πυροβολικό Πολύ το αγαπώ, πολύ το αγαπώ Ας τ’
ακούω κι ας πεθάνω Στο κανόνι μου επάνω.

Φωνές, κακό, έξω από το κρατητήριο.

— Α… μη στεναχωριέσαι. Θα’ναι ο δεσμοφύλακας με τον έφεδρο
υπολοχαγό, τον φίλο μου Π έλικαν. Ας συνεχίσουμε.

Τότε άνοιξε η πόρτα κι ο δεσμοφύλακας έβαλε τις φωνές.

— Τι το περάσατε εδώ μωρέ; Ζούγκλα;

— Γιατί; Μήπως εσύ είσαι εναντίον του πυροβολικού; ρώτησε ειρωνικά
ο νεαρός φυλακισμένος.

— Σκασμός! έκανε ο υπολοχαγός. Τέτοια ώρα απαγορεύεται κι ο



εθνικός ύμνος. Με τις αγριοφωνάρες σας δέν θα ξεσηκώσετε μόνο το
στρατόπεδο, αλλά θα ξυπνήσετε κι όλη την πόλη.

— Λαμβάνω την τιμή να ζητήσω συγγνώμη, κύριε υπολοχαγέ, για τα
φάλτσα, αλλά με την εξάσκηση θα τα καταφέρουμε.

— Κάθε βράδυ ή ίόια δουλειά γίνεται,είπε ο δεσμοφύλακας.

— Μιλάνε όλοι, μιλάνε κι οι… Άιντε ας μη συνεχίσω, θα παρακαλούσα,
κύριε υπολοχαγέ, να σας μιλήσω ιδιαιτέρως.

Ο δεσμοφύλακας μούγκρισε αλλά βγήκε έξω από το κελί.

— Τα τσιγάρα σου γρήγορα.

— Έχω στούκας…

— Ε… να σε πάρει και να σε σηκώσει. Ολόκληρος υπολοχαγός και να
καπνίζεις στούκας; Τι να κάνουμε στην ξέρα καλό είναι και το χαλάζι.

Έτσι εξασφάλισαν τον επιούσιον καπνόν και μερικά ακόμα τραγουδάκια
για την αγάπη και τη φύση.

* * *

— Τους συντρίψαμε, κύριε συνταγματάρχη, έλεγε στον συνταγματάρχη
Σρέντερ ο υπολοχαγός Κρέτσμαν.

Ένας ανθυπολοχαγός κόντεψε να σκάσει από τα γέλια. «Βρε τον
αφιλότιμο, παραστένει τον τραυματισμένο ήρωα, ενώ είναι γνωστό σ’
όλους πως τον κλώτσησε αγελάδα». Αλλά τους συλλοϊσμούς του τους
διέκοψε η φωνή του συνταγματάρχη.

— Γιατί άραγε απουσιάζει ο λοχαγός Λούκας; ρώτησε.

— Γράφει ποιήματα! αποκρίθηκε κοροϊδευτικά ο λοχαγός Σάγκνερ.



— Τί;…

— Για τη γυναίκα του μηχανικού. ειναι μια κούκλα να γλείφεσαι.

Ο συνταγματάρχης έδειξε να κατσουφιάζει με την τροπή της κουβέντας.

— Γράφει και κάτι σάτυρες που δε μπορείς να κρατήσεις την κοιλιά σου
από τα γέλια.

Τα νέα από το μέτωπο ήταν άσχημα. Me βαριά καρόιά ο
συνταγματάρχης πήγε να πάρει την αναφορά συντάγματος.

— Ωστε εσύ είσαι ο μεθυσμένος φιλόσοφος! έκανε προς το νεαρό
έφεδρο αξιωματικό που την προηγούμενη νύχτα την είχε βγάλει με τον
Σβέικ στη φυλακή. Τα κοπανάς κι ύστερα τσαλακώνεις το πηλήκιο
αξιωματικού με το εθνόσημο. εικοσι μέρες φυλακή… Κι ύστερα στα
μαγειρεία να καθαρίσεις πατάτες.

«Ζάχαρη…» σκέφτηκε ο τιμωρημένος. «Καλύτερα στις πατάτες παρά με
τις οβίδες στο μέτωπο.

Ύστερα ο διοικητής σταμάτησε μπροστά στο Σβέικ και ειλικρινά
θαύμασε το αγγελικό χαμόγελό του. Τον θαυμασμό του τον εξέφρασε
με μια λέξη κι ένα ερωτηματικό.

— Ηλίθιος;

— Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχη, ηλίθιος!

— Μήπως είσαι ο υπηρέτης του λόχαγού Λούκας;

— Ακριβώς.

— Ο λοχαγός έχει το δικαίωμα να διαλέξει για υπηρέτη του όποιον
θέλει,αλλά έχει την υποχρέωση να τον εκπαιδεύσει.



— Που να βρει καιρό με τις γυναίκες! μουρμούρισε κάποιος
αξιωματικός. ;

Μετά ο συνταγματάρχης εξέτασε πιο προσεχτικά το παρουσιαστικό του
καλού στρατιώτη.

— Τρεις μέρες φυλακή κι ύστερα να παρουσιαστείς στο λοχαγό σου!
ανακοίνωσε στα γρήγορα την ποινή.

Για τρεις μέρες από το κρατητήριο δέν ακούγονταν τίποτ’ άλλο
παράμόνο πατριωτικά τραγούδια, θούριοι και εμβατήρια, ενώ ο
δεσμοφύλακας έβγαζε αφρούς από το στόμα του. Λίγο ακόμα και
σίγουρα θα κατέληγε σε τρελοκομείο.

21

— Εγώ το ‘λεγα αλλά δε με πίστευαν, έλεγε ο νεαρός εθελοντής στη
φυλακή όταν είδέ ότι πήγαιναν να τους πάρουν.

— Τί έλεγες; τον ρώτησε ο Σβέικ.

— Ότι θα μας στείλουν στην Ουγγαρία.

Σε λίγο το σύνταγμα θα αποβιβαζόταν στα βαγόνια. Ο καλός σταστιώτης
κι ο εθελοντής κουβέντιαζαν σα να ταν στο κεντρικό πάρκο της Πράγας.

— Στα Καρπάθια και στις πεδιάδες θ’ ανακατευτούμε, θα γίνουμε ένα με
άλλες εθνότητες.

— Αχ αυτές οι διασταυρώσεις τί πλάκα έχουν, έκανε τη απίθανη
δήλωσή του ο Σβέικ. Στην Πράγα, μια φορά κι έναν καιρό, είχα ένα φίλο
νέγρο, τον σερβιτόρο Κρίστιαν. Ο πατέρας του ήταν βασιλιάς μιας
αφρικάνικης φυλής… Τον ερωτεύτηκε μια τρελοδασκάλα ποιήτρια…
Πήγαν σ’ ένα ξενοδοχείο να κουβεντιάσουν για’ άνεμους και ύδατα…
Αποτέλεσμα της κουβέντας αυτής (αργότερα βέβαια) ήταν να βγει ένα



αφράτο σαν το γάλα μωρό. Σ ένα μήνα όμως άρχισε να γίνεται
μελαχροινό και σε έξι μήνες έγινε μαύρο σαν κόλαση. Έμοιασε τον
παπούλη τον βασιλιά της ζούγκλας. Η κοπέλα τρελάθηκε και κλείστηκε
σε φρενοκομείο.

Περνούσαν ανάμεσα απ’ τον κόσμο… Το δρόμο άνοιγε η φρουρά. Ο
Σβέικ γιομάτος στρατιωτικό ενθουσιασμό χαιρετούν σε τα πλήθη. Γ
έλουσαν ακόμα και τ’ αφτιά του, ενώ ο εθελοντής προσπαθούσε να
κρατήσει κάποια σοβαρότητα.

Χειροκροτήματα, ζητωκραυγές, κακό. Στην πλατφόρμα ήταν η
στρατιωτική μπάντα. Ο αρχιμουσικός ακούγοντας τα χειροκροτήματα
και βλέποντας τον Σβέικ με συνοδεία νόμισε πως πρόκειται για κάποιον
επίσημο κι έδωσε το σύνθημα για την υπόκρουση του εθνικού
αυστριακού ύμνου.

Εκείνη τη στιγμή, που στο διάολο βρέθηκε, και πετάχτηκε στην
πλατφόρμα ο στρατιωτικός παπάς Λασίνα… Τρίκλισε γιατί από το
προηγούμενο βράδυ έτρωγε κι έπινε συνέχεια.

— Αλτ φώναξε ξαφνικά με τη μεθυσμένη του φωνή. Το σύνθημα Θα το
δώσω εγώ. Κάντε ανάπαυση. Έχω μια μικρή δουλειά και Θα
ξαναγυρίσω.

φεύγοντας έπεσε πάνω στη συνοδεία του Σβέικ.

— Γιά που με το καλό;

— Στο Μπρουκ, πάμε παπά μου, του αποκρίθηκε ο Σβέικ. Αν Θέλεις
μπορείς να ρθεις μαζί μας… Εξάλλου μας λείπει ο παπάς.

— Και γιατί να μην έρθω;

Έτσι ο παπα Λασίνα χώθηκε στο βαγόνι των κρατούμενων και
ξαπλώθηκε στο μπάγκο του καλού καιρού. Ο Σβέικ με απόλυτο σεβασμό



προς την ιεροσύνη του έβγαλε τη χλαίνη και του την έριξε να μην
κρυώσει.

— Μανιτάρια… κρεμυόάκια… δάφνη! μουρμούρισε ο παπάς,

— Πρώτα μπαίνουν τα κρεμυόάκια, έκανε ο Μάρεκ.

— Ο παπάς έχει όίκιο… Όσο περισσότερο κρεμύόι βάλεις τόσο
καλυτέρο γίνεται το γιαχνί μανιτάρια, συμπλήρωσε ο καλός στρατιώτης.
Ο ταβερνιάρης της γειτονιάς μας έβαζε μπόλικο κρεμύόι. Το κρεμύόι
προκαλεί δίψα κι έτσι το κρασί κι η μπύρα ξοδεύονται με το κιλό.
Έξυπνος άνθρωπος σας λέω.

— Χρρρ! ακούστηκε το ροχαλητό του ιερέα που είχε χωθεί κιόλας στα
όνειρά του.

Του δεκανέα, που ήταν επικεφαλής της φρουράς, του πονούσε η
καρδιά… Δεν ήξερε τί να κάνει με τον μεθυσμένο παπά-Λασίνα.

Πρέπει να πάω στο σταθμό ν’ αναφέρω… είπε.

— Και θα εγκαταλείψεις τη διαταγμένη υπηρεσία σου; τον ρώτησε ο
νεαρός εθελοντής. Γνωρίζεις τί σημαίνει αυτό; Δεν έχεις δικαίωμα ν’
αφήσεις αφύλαχτους τους κρατούμενους, ούτε να στείλεις κάποιον
άλλον αν δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Οι κανονισμοί κύριε δεκανέα…
οι κανονισμοί… Αν δέν τους τηρήσεις πάνε περίπατο τα γαλονάκια
σου…

Στο πρόσωπο του δεκανέα εκφράστηκε όλος ο τρόμος που είχε αρχίσει
να φωλιάζει στην ψύχη του.

— Ο παπάς μπήκε… μπήκε μόνος του… ειναι “ανώτερός μου… Πως
μπορώ λοιπόν να τον όιώξω;… μουρμούρισε.

— Κάνεις λάθος… Εσύ είσαι ο ανώτερος εόώ γιατί βρίσκεσαι σε
διαταγμένη υπηρεσία.



— Ε… βέβαια! έκανε κι ο Σβέικ. Ακόμα κι ο αυτοκράτορας να ‘ ρθει δέν
πρέπει να τον αφήσεις να μπει στο βαγόνι. ειναι σα να κάνει έφοδο ο
αξιωματικός υπηρεσίας και να στείλει το φρουρό να πάρει τσιγάρα…
Γίνονται αυτά τα πράγματα;

— Εσύ να το βουλώσεις! αγρίεψε ο δεκανέας… Εσύ είσαι που είπες
πρώτος στον παπά ν’ ανέβει.

— Εγώ μπορεί να λέω ότι μου καπνίσει. Εσένα θα στείλουν στα κάτεργα.
Ξέρεις είμαι μ’ έπίσημα χαρτιά ηλίθιος.

Από την άλλη μεριά ο νεαρός εθελοντής χαμογέλασε… Ύστερα αμόλησε
την ερώτησή του:

— Πόσα χρόνια έχεις στο στρατό δεκανέα;

— Τρία και τώρα περιμένω να γίνω λοχίας.

— Αυτό ξέγραψέ το… Εδώ θα σου βγάλουν και τις σαρδέλες που έχεις.

— Το σπουδαίο είναι πως όποιος χάνει το αξίωμά του τον
τσουβαλιάζουν αμέσως για το μέτωπο, συμπλήρωσε ο Σβέικ.

Ο παπάς, εκείνη τη στιγμή, άρχισε να κουνιέται και να μουρμουρίζει.

— Σίγουρα θα ονειρεύεται κανένα τεράστιο βαρέλι κρασί, είπε με
βεβαιότητα ο Σβέικ. Εγώ ξέρω από τέτοια πράγματα. Έκανα υπηρέτης
του ξακουστού παπα Κάντζ. Μια φορά, που λέτε…

Με πολύ αστείο τρόπο ο Σβέικ άρχισε να διηγείται σπαρταριστές
ιστορίες από τη ζωή του με κείνον τον απερίγραφτο παπά. Ξαφνικά
όμως ο Μάρεκ τον διέκοψε.

— Μα δέν υπάρχει, βρε αδερφέ, επιθεωρητής στο τρένο; ρώτησε. Θα
μπορούσες να αναφερθείς σ’ αυτόν με άνεση κι όχι να κάθεσαι και να
τεμπελιάζεις μπροστά σ’ ένα μεθυσμένο παπά.



Ο δεκανέας δέν ήξερε τι να πει και τι να κάνει.

— Περιφρονείς τις διαταγές και τις διατάξεις δεκανέα, συνέχισε.
Σύμφωνα με μια διάταξη που υπογράφτηκε στις 21 του Νοέμβρη του
1879 οι κρατούμενοι στρατιώτες πρέπει να ταξιδεύουν σε βαγόνι που
τα παράθυρά του να ναι καγκελόφραχτα και να ‘χει και Τεπόζιτο με
νερό. Ο πρώτος όρος είναι εντάξει. Αλλά με το τεπόζιτο τι γίνεται; εισαι
παράνομος και σίγουρα θα ‘χεις φασαρίες.

— Ειναι πολύ σπουδαίο και υπεύθυνο να συνοδεύεις κρατούμενους
κυρ δεκανέα μου! συμπλήρωσε μ’ όλη την αφέλεια του κόσμου ο Σβέικ.
εισαι υποχρεωμένος να εφαρμόζεις τις διατάξεις. Χωρίς νόμους τί
διάολο θα γίνει στην κοινωνία μας… Α, ναι τώρα που το θυμήθηκα… Να
μη το ξεχάσω… Μόλις σημάνει η ώρα έντεκα, να με ενημερώσεις.

— Αυτό πάλι τι σημαίνει; ρώτησε σα χαμένος ο δεκανέας.

— Θα πάω στα φορτηγά βαγόνια με τους άλλους στρατιώτες.

— Μα πώς; Αφού είσαι κρατούμενος.

— Κλείνω την ποινή μου…Θα θυμάσαι πώς στις έντεκα με τιμώρησε
οΌυνταγματάρχης. Δε μπορείς να με κρατήσεις χωρίς λόγο. Στρατός θα
πει τάξη και πειθαρχία.

Ο δεκανέας έμεινε για μια άλλη φορά μ’ ανοιχτό το στόμα.

— Ωχού μπέρδεμα! έκανε ο νεαρός εθελοντής. Από τη μια μεριά’, κυρ
δεκανέα, δεν έχεις δικαίωμα να κρατάς ένα στρατιώτη που έληξε η
ποινή του. Όμως απαγορεύεται σ’ οΓχαιονδήποτε να βγει από το βαγόνι
των κρατούμενων. Η ώρα είναι όέκα και μισή. ‘Εχεις μόνο μισή ώρα
καιρό. Χρόνος που δε φτάνει ούτε ν’ αυτοκτονήσεις.

Ο δεκανέας κοίταζε γύρω του σαν παγιδευμένο πουλί. Δεν ήξερε από
που να πιαστεί.



— Αλήθεια τι θα σε πείραζε να μείνεις εδώ και να μην πας στο άλλο
βαγόνι; ρώτησε μ’ ελπίδα τον Σβέικ. Εκεί δέν έχει χώρο και δέν έχει
καθαρό αέρα… Κλεισούρα του όιαόλου… σου λέω…

Πήγε κι άλλα τέτοια να πει αλλά ένας τρομερός θόρυβος τον σταμάτησε.
Ο παπάς γυρίζοντας στ’ άλλο πλευρό έπεσε από τον καναπέ, και καθώς
ήταν φουσκωμένος σα μπαλόνι, έσκασε και βρόντηξε. Αλλά ο θεοσεβής
ούτε που το πήρε μυρουδιά. Συνέχισε του καλού καιρού τον ύπνο του.

* * *

Ειναι παρατηρημένο στο στράτο. Το φίδι - στους αιώνες των αιώνων -
βάζουν τους έφεδρους να το βγάλουν από την τρύπα. Έτσι διοικητή της
αμαξοστοιχίας είχαν ορίσει τον έφεδρο ανθυπολοχαγό Μράζ. Ο
φουκαράς τα είχε κάνει θάλασσα κι εκείνη την ώρα χτυπιόταν σαν
κοτόπουλο. Αν και ήταν καθηγητής μαθηματικών δε μπορούσε να τα
βγάλει πέρα με τα βαγόνια, τους στρατιώτες και τ’ άλογα. Του
περίσευαν μερικές στρατιωτικές κουζίνες και του βγαίναν έλλειμμα μια
γραφομηχανή και δυο εθελοντές ανθυπολοχαγοί.

Λίγο παραξενεμένος στάθηκε στο βαγόνι των κρατουμένων.

—Ποιος είναι αυτός εκεί που κοιμάται,… ρώτησε, δείχνοντας το
στρατιωτικό ιερέα.

— Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω… κόμπιαζε ο καημένος ο δεκανέας.

— Ε… ανάφερε που να σε πάρει και να σε σηκώσει.

—Ειναι ένας λεβεντόπαπας ασίκης και καραμπουζουκλής, θυμήθηκε τα
μάγκικά του ο δεκανέας. Τα κοπάνησε κύρε ανθυπολοχαγέ και μπήκε με
το έτσι θέλω στο βαγόνι μας. Και καθώς είναι ανώτερός μας δέ
μπορούσαμε να τον σβερκώσουμε και να τον στείλουμε στο διάολο…
Συγγνώμη…στην ευχή του Θεού ήθελα να πω.



— Να πάρει και να σηκώσει… Αλλού περισεύουν άλογα κι αλλού
παπάδες… Άκουσε δεκανέα, πρέπει ν’ αναφέρεις το γεγονός στο
υπασπιστήριο.

Μετά πήγε να συνεχίσει την επιθεώρηση,, αλλά τον πρόλαβε ο
αεικίνητος Σβέικ.

Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω πώς δέν έχω πια καμιά θέση σ’ αυτό
εόώ το βαγόνι. Η ποινή μου ήταν ως τις έντεκα. Παρακαλώ να με
στείλετε με τους άλλους στρατιώτες ή στον… λοχαγό Λούκας.

— Όνομα; ρώτησε ο νεαρός αξιωματικός.

— Ιωσήφ.

— Επώνυμο;

— Σβέικ.

— Α… ώστε εάύ είσαι;

— Μάλιστα… Απ’ ότι θυμάμαι δηλαδή.

— Ο λοχαγός Λούκας με παρακάλεσε να σε κρατήσω εδώ ως ότου
φτάσουμε στο Μπρούκ.. Μη τυχόν και ξεχαστείς και χαθείς στο όρόμο.

Ύστερα από πέντε λεπτά ο παπάς ξύπνησε.

— Αχ Χριστέ μου! Που στο διάτανο βρίσκομαι; έκανε.

— Στο βαγόνι των κρατούμενων! του αποκρίθηκε με δουλικό χαμόγελο
ο δεκανέας.

Ο παπάς προσπάθησε να θυμηθεί, αλλά δέν τα κατάφερε — Που πάμε;
ρώτησε.

— Στο Μπρούκ.



— Και τι στο διάολο θέλουμε εκεί;

— Εκεί πηγαίνει όλο το ενενήντα ένα σύνταγμα.

Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα…

Δε μπορούσε να καταλάβει τίποτα.

Τον κατατόπισε όσο μπορούσε ο νεαρός εθελοντής.

— Καλά όλα αυτά, είπε ο ιερέας… Πότε έχουμε συσίτιο;

— Όταν φτάσουμε στη Βιέννη.

— Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι.Να είχαμε τουλάχιστον κανά μπουκάλι
ρακί, να ζεσταθούμε.

Ο γλυψιματίας δεκανέας έβγαλε απ’ τη χλαίνη του ένα μπουκάλι…

— Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω… Μη με παρεξηγήσετε…

— Να σε παρεξηγήσω .. Μα εσένα σ’ έστειλε ο Θεός παιδί μου
..Ευλογημένο τ’ όνομά του.

Με την πρώτη γουλιά το μπουκάλι έφτασε στη μέση… Ύστερα τ’ αλλλο
μισό το’δώσε στον Σβέικ.

— Ρίξε κι εσύ καημένο παιδί… Αυτό είναι ο παράδεισος… Ο Σβέικ έριξε
στο στομάχι του το ποτό και φιλοσόφησε.

— Αυτά έχει ο πόλεμος.

Αργότερα,δηλαδή αμέοώς μετά, ο παπάς έστειλε τον Σβέικ στην
αποθήκη τροφίμων τα φαγώσιμα και κρασί.

— Τώρα αν έχει και τσίπουρο, μην τ’ αφήσεις να πάει χαμένο,
συμπλήρωσε.



Από τον δεκανέα πήρε μερικά δεκάρικα δανεικά κι αγύριστα. Ένα
μάλιστα το δώσε στον καλά στρατιώτη για φιλοδώρημα.

— Να μ’ αγοράσεις και μερικά πούρα… να ‘ναι Αβάνας. Τ’ άλλα δεν μου
κάνουν, μου φέρνουν βήχα. Κοίταξε και για κανένα κομμάτι ολλανδικό
κεφαλοτύρι. ειναι καλός μεζές για το τσίπουρο.

— Κοίτα να δεις… ένας παπάς…! δέν μπόρεσε πια να κρατηθεί ο
δεκανέας.

— Καί τι παπάς…. παπάδαρος! συμπλήρωσε ο Σβέικ.

— Και τα δεκάρικά μου τί θα γίνουν;

— Εγώ θα στα δώσω πίσω… Δε μ’ αρέσει να με κερνούν και τρίτος να
πληρώνει… που λέει κι η παροιμία. Πρέπει κανείς να ‘χει το κεφάλι του
ψηλά σ’ αυτή τη ζωή… Κι ας κινδυνεύει να του το κόψουν… Όσο για
σένα δεκανέα… Έχω μερικά ράματα για τη γούνα σου. Πως κάνεις για
δυο δεκάρικα, αδερφέ μου! Που να σε ζητούσαν να θυσιάσεις και τη
ζωή σου.

Στη Βιέννη ο καλός στρατιώτης Σβέικ κόλλησε στην κουζίνα των
αξιωματικών για να φροντίσει τις παραγγελίες του καπετάν παπά.
φορτωμένος μ’ όλα τα καλά του κόσμου πήγε να επιστρέψει στο βαγόνι
των κρατούμενων. Όμως κάπου στην πλατφόρμα έπεσε πάνω στο
λοχαγό Λούκας.

— Για που αφεντικό με τόσα καλούδια; ρώτησε ειρωνικά ο λοχαγός.

— Εγώ αφεντικό! απόρησε ο Σβέικ.

— Έτσι όπως πάμε, εκεί θα καταλήξουμε.

— Σε σας τα φέρνω κύριε λοχαγέ, είπε ο ανθρωπάκος μας, μόλις
συνήλθε. Να, τώρα είμουν έτοιμος να σας ρωτήσω σε ποιο βαγόνι
είστε… Αλλά κι αυτό το χτήνος,ο υπεύθυνος της αμαξοστοιχίας, δέν



ξέρω για ποιο λόγο, μου είπε να μη σας πλησιάσω.

— Δηλαδή.

— Η ποινή μου έληγε στις έντεκα και ζήτησα να μ’ αφήσει λεύτερο
να’ρθω κοντά σας. Όμως αυτός μου ‘ πε να κάτσω στ’ αυγά μου. Σα να
σας προκάλεσα τε ιοια καταστροφή… Οχι, όχι… Εγώ σας σέβομαι… Σας
εχτιμώ τοσο… Πίνω κρασί στ’ όνομά σας. Αν έφταιξα σε κάτι, χωρίς να
το ξέρω, θέλω να με τιμωρήσετε παραδειγματικά.

— Εντάξει Σβέικ…. Μην κάνεις έτσι, Θα δω την υπόθεση.

— Κακοτυχιά, κύριε λοχαγέ… Μου ρχεται να τρελαθώ.

— Όλα θα διορθωθούν… Πήδα τώρα στο τρένο.

— Μάλιστα, κύριε λοχαγέ… Όπως δίατάζετε.

0· παρακάτω διάλογος έγινε στο στρατόπεδο Μπρουκ την ώρα που ο
Σβέικ στο θάλαμο των αξιωματικών περίμενε το λοχαγό να γυρίσει από
το θέατρο. Ο άλλος ήταν ο υπηρέτης του ταγματάρχη Βενζλ, ένας κοντός
και λιπόσαρκος τύπος. Εκείνη τη στιγμή έλεγε:

— Τι να σου πω συνάδελφε… Γυρίζει ο γεροξούρας σαν το γομάρι όλη
τη νύχτα. Αν είχα τουλάχιστο το κλειδί κάτι θα υπήρχε να βρέξω το
λάρύγκι μου.

— Ειναι γνωστός ο ταγματάρχης. Έχει ρημάξει τα κελάρια του
στρατοπέδου. Αλλά δε μπορώ να καταλάβω πως γίνεται η δουλειά.

— Μ’ ένα σημείωμά του.

— Άι στο καλό.

— Το πηγαίνω και μου δίνουν το πράμα.



— Αν σου’ λεγε να ξαφρίσεις to ταμείο; Τ ώρα δέν είναι εδώ και τον
κακολογείς. Ντροπή σου!

Εδώ στάμάτησε ο διάλογος γιατί εμφανίστηκε ο λοχαγός. Ο Σβέικ
χαιρέτησε στρατιωτικά κι ανάφερε.

— Λαμβάνω την τιμή ν’, αναφέρω ότι τα πάντα πηγαίνουν ρολόι.

Ο λοχαγός δεν πρόσεξε το τσιγάρο που κρεμόταν στα χείλη του Σβέικ κι
έτσι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει παρατήρηση.

— Εσύ ποιος είσαι; ρώτησε ξαφνικά τον υπηρέτη του ταγματάρχη.

— Στρατιώτης Μικουλάσεκ… πήγε να πει γιομάτος τρόμο ο άλλος.

Ο Σβέικ πήγε προς το μέρος της βαλίτσας.

— Τί απόμεινες μωρέ σαν άγαλμα; Μίλα λοιπόν; Ποιος είσαι;

Ο Μικουλάσεκ δέν μπορούσε ν’ αρθρώσει λέξη. Ένιωθε ολόκληρο το
κορμί του μουδιασμένο.

— Λαμβάνω την τιμή… ακούστηκε η φωνή του Σβέικ.

— Εσύ πάλι τί θέλεις;

—… Ν’ αναφέρω ότι το περίστροφο είναι αδειανό.

— Να το γεμίσεις γρήγορα!

— Δεν έχουμε σφαίρες κύριε λοχαγέ… Αλλά εόώ που τα λέμε δε
χρειάζονται κιόλας… Θα ξοδέψετε σφαίρες για τον υπηρέτη ενός
ταγματάρχη; Δεν τον βλέπετε πως τρέμει σαν το φύλλο. Ένα χαμένο
κορμί είναι και τίποτ’ άλλο.

Γυρίζοντας προς τον Μικουλάσεκ του ψιθύρισε:.



— Σου έδωσα τη ζωή συνάδελφε. Κοίταξε να σουφρώσεις κανά
μπουκάλι καλό κρασί από τον ταγματάρχη να γιορτάσουμε τη σωτηρία
σου.

Στη κάμαρη του ο λοχαγός ρώτησε.

— Περίμενες πολύ ώρα;

— ’Οση ώρα κι αν περίμενα ήταν χαρά μου…

— Πάψε να στέκεσαι προσοχή… Μου τη όίνεις στα νεύρα. Μόνο άκου τί
θα σου πω.

— Ειμαι όλος αυτιά κύριε.

— Ξέρεις το όρόμο Σοπρόνυ; Θα πας σ’ ένα σιδεράδικο στον αριθμό 16.
Ο μαγαζάτορας είναι Μαγυάρος και τον λένε Κακόνυ… Εσύ όμως αύριο
θα πας στο σπίτι του στον πρώτο όροφο και θα δώσεις το γράμμα στην
κυρία. Θα προσέξεις καλά μη σε πάρει μυρουδιά κανείς. Πρόκειται για
σοβαρό ζήτημα.

— Κατάλαβα κύριε… Πρόκειται για κρατικό μυστικό. Και θα πάρω
απάντηση;

— Ναι… θα πεις πως σε διέταξαν να πάρεις… Και τώρα άσε με
ήσυχο.ειμαι πεθαμένος στην κούραση.

Το βράδυ ο Λούκας ήταν στο θέατρο. Δε μπορέσε να δει καλά τις
όμορφες καμπύλες από τις Εβραιοπούλες του μπαλέτου γιατί είχε
ξεχάσει να πάρει τα κυάλια του. Όμως όταν έφευγε, εντελώς τυχαία η
ματιά του έπεσε.πάνω σε μια όμορφη κυρία που τη συνόδευε ένας
μεσόκοπος άντρας. Η μοίρα ένωσε τα φλέματα του λοχαγού μας και της
κυρίας… Κι ήταν μια ένωση συγκλονιστική. Στη γκαρνταρόμπα ο φίλος
μας ρώτησε κι έμαθε τ’ ονοματεπώνυμο.

Σ’ ένα μπαρ πήρε ένα μπουκάλι κονιάκ, μελάνι πένακαι χαρτί κι έγραψε



για μια ακόμη φορά ερωτικό γράμμα.

«Αγαπητή μου Εντελώς τυχαία χτες το βράδυ βρισκόμουν στο θέατρο κι
είδα την αγανάκτησή σας για το αληθινα ταπεινό θέαμα. Αυτή δεν ήταν
καλλιτεχνική παράσταση παρά θέατρο κακής ποιότη-‘ τας που σκοπό
είχε να διεγείρει τα ζωώδη αντρικά ένστικτα…

Τότε κατάλαβα πως οι δυο μας αγαπάμε το καλό γούστο και πήρα το
θάρος να σας γράψω.

Δε θέλω να επέμβω στην ιδιωτική σας ζωή, αλλά ο σύζυγός σας
αφήνεται και παρασέρνεται στο βούρκο και σας παραμελεί… Θα θελα ν’
ανταμωθούμε οι δυο μας και να μιλήσουμε για την τέχνη και τη ζωή. Θα
περιμένω απάντησή σας».

— Άκουσες Σβέικ;

— Για το κρατικό μυστικό;

— Για το θεάτρο.,.Ναι, διάολε, για το μυστικό.

Στο όρόμο, την επόμενη ο Σβέικ συναντήθηκε με τον παλιό τον φίλο
δέκανέα Βόντισκα.

— Που με το καλό παλιόφιλε; τον ρώτησε ο δεκανέας.

— Δε μπορώ να σου πω. ειναι μυστικό.

— Μ’ εμένα μυστικά;

— Εντάξει… Στη φιλία μας όμως να μην το πεις σε κανένα.

Έτσι άρχισε πάλι τις απερίγραφτες διηγήσεις του ο Σβέικ.

Μετά γύρισαν την κουβέντα στα παλιά. Πήγαν στο «Κόκκινο Αρνί» ήπιαν
γλυκό κρασί κι έφαγαν παϊδάκια. Αργότερα έφτασαν μπροστά στο



σιδεράδικο του Κακόνυ.

— Θα πεταχτώ στο πρώτο πάτωμα, θα δώσω το γράμμα και θα πάρω
την απάντηση, έκανε ο Σβέικ. Σε δυο λεπτά θα μαι κάτω.

— Δε γίνεται… Δεν πρόκειται να σ’ αφήσω μόνο ούτε στιγμή…
αποκρίθηκε ο άλλος. Τόσον καιρό έχουμε να τα πούμε. Εξάλλου
βρίσκεσαι σε κίντυνο και πρέπει να σε προσέχω. Οι Μαγυάροι δέν
αστειεύονται.

— Άιντε να μη τους πω που να πάνε… Εξάλλου δέ μας /διαφέρει ο
Μαγυάρος αλλά η γυναίκα του.

— Εγώ θαρθώ και τούμπες να φέρνεις.

— Μη ξεχνάς πως πρόκειται για τρομερό κρατικό μυστικό.

— Δεν πρόκειται να περιμένω στο όρόμο σα σκυλί.

— Περίμενε σα γάιδαρος… Το ίόιο κάνει.

— Θάρθω καί θα πολεμήσω στο πλάι σου αν χρειαστεί.

Ανέβηκαν και χτύπησαν το κουδούνι. Τους άνοιξε μια υ τηρετριούλα.

— Παρακαλώ, τους είπε ευγενικά.

Την κυρία σου θέλουμε… Έχουμε ένα γράμμα από κάποιον κύριο.

Στρογγυλοκάθησαν στον καναπέ του χώλ. Η υπηρέτρια ξαναφάνηκε σε
λίγο.

— Δε μπορεί να σας δέχτεί η κυρία.

— Και το γράμμα;

— Δώστε το σε μένα.



— Ναι, αλλά θα περιμένουμε εδώ οπωσδήποτε την απάντησή της.

Σε λίγο άκουσαν από μέσα μουγκρητά βοδιών και κάτι άλλους
τρομερούς θορύβους.

— Σε βουστάσιο πέσαμε; αναρωτήθηκε ο Σβέικ.

Δεν πρόλαβε όμως να ολοκληρώσει τις σκέψεις του. Ένας αγριεμένος
άνθρωπος πετάχτ κε στο χωλ.

— Ποιος απατεώνας έστειλε αυτό το γράμμα; ούρλιαξε.

— Όχι, κύριε έτσι! είπε ο Βόντιτσκα… Έτσι κάνουν μόνο τα μοσχάρια .
Μίλα λοιπόν σαν άνθρωπος!

Ξαναμούγκρισε το θεριό.

— Νόμισα πως πρόκειται για επίταξη, είπε τελικά.

— Δεν είναι άσχημη ιδέα. Εδώ χωράει ένας λόχος.

— Ποιος έγραψε αυτό το γράμμα; Ποιος είναι αυτός ο λοχαγός;

— Δεν υπάρχει κανένας λοχαγός, κύριε είπε μ’ αξιοπρέπεια ο Σβέικ. Εγώ
έγραψα το γράμμα κι έβαλα παραπλανητική υπογραφή. ειμαι πολύ
ερωτευμένος με τη γυναίκα σας.

Η τρικλοποδιά που έβαλε ο Βρντιτσκα έσωσε τον Σβέικ απ’ το μαινόμενο
ταύρο. Μετά ο σκαμπανέας βούτηξε τον άτυχο σύζυγο και τον πέταξε
έξω από την πόρτα του ίδιου του σπιτιού του.

Ο Σβέικ βγήκε στο κεφαλόσκαλο και συμμάζεψε την πετσέτα του
φαγητού που είχε πέσει απ’ το Μάγυάρο. Μετά χτύπησε διακριτικά την
πόρτα της κουζίνας και με μια υπόκλιση προς την οικοδέσποινα είπε
ταπεινά.



— Την έφερα να μην την τσαλαπατήσουν.

Ύστερα χαιρέτησε κανονικά κι επέστρεψε στο χωλ.

Έξω στο όρόμο γινόταν της κακομοίρας. Ο Κακόνυ μόλις μπόρεσε να
συρθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο. Οι γείτονες άρχισαν να του ρίχνουν
νερό, να τον συνεφέρουν. Ο Βόντιτσκα πάλευε με τους αστυνομικούς
και τα κατάφερνε καλά. Στο μεταξύ έτρεξαν σε βοήθειά του και μερικοί
περαστικοί Τσέχοι στρατιώτες… Έτσι γιατί τους φαγού ρίζαν οι γροθιές
τους.

Ήταν κρίμα όταν φάνηκε η περίπολος κι έβαλε τέρμα σ’ αυτό το ωραίο
θέαμα.
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Το χαιρόταν με την καρδιά του ο συνταγματάρχης Σρέντερ… Ο λοχαγός
Λούκας είχε τα κακά του τα χάλια.

— Το ξέρεις φυσικά… Τον δικό σου… τον Σβέικ τον κρατούν στο
φρουραρχείο.

— Μα… μάλιστα.

— Κι έχει ανακατωθεί τ’ όνομά σου! είπε χαιρέκακα ο, συνταγματάρχης.
Έχω εδώ τα αποκόματα των εφημερίδων. Να κι η αναφορά του διοικητή
της αστυνομίας…

Ο Λούκας πήρε στα χέρια του την εφημερίδα και διάβασε:

«Οι στιγμές που περνούμε είναι ιστορικές. Γι αυτό δε μπορούμε τίποτα
να παραβλέψουμε. Πρέπει να εξοντώσουμε όσους εναντιώνονται στον
κοινό αγώνα των λαών της αυτοκρατορίας. Πρέπει να εξοντώσουμε
τους συνωμότες. Αλήθεια τί συμβαίνει με τους άντρες εκείνους που
κακοποίησαν το σεβαστό έμπορα Κακόνυ; Σε ποια εθνικότητα ανήκουν;



Και τι σχέση έχει ο λοχαγός Λούκας που το όνομά του αναμίχτηκε στην
υπόθεση; Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι».

— Ειδες ποιος υπογράφει;

— Μπέλα Μπαραμπάς. Δημοσιογράφος και βουλευτής, κύριε
συνταγματάρχη.

— Καθαρματάκι άλφα άλφα. Δε θα μπορέσουμε εύκολα να τον κάνουμε
να σιωπήσει.

Ο καημένος ο λοχαγός μας διάβασε και τις άλλες εφημερίδες και δε θα
μπορούσε να πει κανείς πως ανατρίχιασσε από συγκίνηση.

— Τα βλέπεις λοιπόν, κύριε λοχαγέ… έκανε ο συνταγματάρχης. Αντί να
κάνουμε εμείς τις ανακρίσεις και τις κριτικές, τις κάνουν για
λογαριασμό αυτών των άτιμων των Μαγυάρων οι εφημερίδες, επειδή
στα χέρια αυτονών βρίσκεται η λογοκρισία… Αλλά που θα μας πάνε.
Δόθηκε κιόλας εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθούν οι
αρχισυντάχτες.

»Όσο για την αφεντιά σου τα γνωρίζουμε όλα. Στη τσέπη του Σβέικ
βρήκαμε το γράμμα σου προς την κυρία Κακόνυ. Βέβαια ο υπηρέτης
σου ισχυρίστηκε πως το γράμμα ήταν δικό του… Τον έβαλαν να το
αντιγράψει κι αυτός ο αφιλότιμος το … κατάπιε… Μετά ισχυρίστηκε ότι
τη νύχτα που κοιμήθηκε στο κρατητήριο ξέχασε την αλφαβήτα. Ο Σβέικ
μαζί με το φίλο του Βόντιτσκα ισχυρίζονται πως όλα είναι ένα
καλοστημένο αστείο… Παράξενος τύπος ο υπηρέτης σου ε;

Ο λοχαγός Λούκας δέν ήξερε τί να πει.

— Μεταξύ μας, κύριε λοχαγέ, συνέχισε με τόνο συνωμοτικό ο
συνταγματάρχης. Πόσες φορές πλάγιασες με τη λεγάμενη; Ή αρκείσαι
στα ραβασάκια και στους πλατωνικούς έρωτες; Αυτό μην το πεις ούτε
για αστείο. Όταν ήμουν στην ηλικία σου…



Πήρε ένα ονειροπόλο ύφος και συνέχισε:

— Ειχα πάει για επιθεώρηση στο Ερλάου… Για εικοσιπέντε μέρες, κάθε
βράδυ τους έδινα και κατλάβαιναν στις Ουγγαρέζες.

Υστερα σηκώθηκε από την καρέκλα.

— Σε καταλαβαίνω λοχαγέ… Μόνο που στα θαλάσσωσε αυτός ο Σβέικ.
Αλλά να λέμε και του χαζού το δίκιο. Σου έμεινε πιστός. Και μάλιστα —
ας τον ανεβάζουν χαζό και τον κατεβάζουν βλάκα — στην υπόθεση
φέρθηκε πανέξυπνα.

Ειπαν κι άλλα. Ύστερα ανακοινώθηκε στον Λούκας πως θα τοποθετιόταν
διοικητής του εντέκατου λόχου, που σε μαι βόομάδα θα’φεύγε για τ’
ανατολικό μέτωπο, με αγγελιοφόρο τον … Σβέικ.

— Ε… αυτό δέν το περίμενα! μουρμούρισε. Διοικητής…
Αγγελιοφόρος… Αύριο ίσως και στρατηγός…

Ο επιλοχίας σαν έμαθε για τον Σβέικ, σταυροκοπήθηκε.

— Ο Σβέικ αγγελιοφόρος και άλλα… παραμύθια.

Στο μεταξύ στα κρατητήρια στις εφτά ξυπνούσαν οι κρατούμενοι. Εκείνο
το πρωί μπήκε μέσα ο Μάρεκ, ο καλός φίλος του Σβέικ από το
πειθαρχείο του Μουντέζοβιτς.

— Να υμνείτε τον Κύριο, αδελφοί! έκανε.

— Στους αιώνες, των αιώνων, αμήν.

Χαρές πανηγύρια, που βρέθηκαν οι δυο τους ξανά. Ο υποψήφιος
αξιωματικός είχε περάσει κρυφά και τσιγάρα. Άναψε ένα και το πέρασε
από χέρι σε χέρι.

— Αρνήθηκα να καθαρίσω τ’ αποχωρητήριο και με στέλνουν



στρατοδικείο, είπε ο Μάρεκ. Α, δέν έχω παράπονο. Με θυμούνται κάθε
τόσο.

— Μωρέ ένας τρόπος υπάρχει να τα περάσεις καλά, έκανε ο Σβέικ. Να
κάνεις τον παλαβό. Ένας δάσκαλος στα κρατητήρια της Πράγας ήταν να
περάσει στρατοδικείο κι εκτελεστικό, γιατί τάχα λιποτάχτησε από το
μέτωπο. ε… λοιπόν είπε στο στρατιωτικό γιατρό πως από μικρός ήθελε
να γυρίσει τον κόσμο, να γνωρίσει άγνωστα μέρη. ειπε πως κοιμήθηκε
και ξαφνικά βρέθηκε στο Αμβούργο.·.. Την άλλη στιγμή στο Λονδίνο… Ο
πατέρας του ήταν μεθύστακας, η μητέρα του τρελή, η αδέλφή του είχε
αυτοχτονήσει, ο αδερφός του είχε πηδήξει από μια γέφυρα, ο παππούς
του σκότωσε τη γιαγιά κι αυτοπυρπολήθηκε. (Μη μου πείτε… όμορφη
οικογένεια). Ένας ξάδερφός του είχε καταδικαστεί όέκα φορές σαν
πυρομανής, μια ξαδέρφη του πήδηξε από τον έκτο όροφο στο δρόμο…

— Ε… Σβέικ… μας έπριξες.. Τί έγινε τέλος πάντων με το δάσκαλο;

— Τον απάλλαξαν, και τον έδιωξαν από το στρατό.

Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και κάλεσαν τον Σβέικ και τον Βόντιτσκα
για ανάκριση. Βρήκαν στο γραφείο του τον ανακριτή Ρούλλερ να
διαβάζει τη «Σεξουαλική αγωγή του Στράους. Από τη μελέτη τον
απόσπασε ο βήχας του Βόντιτσκα.

— Τί… τί γίνεται εδώ;

— Ο στρατιώτης του μηχανικού Βόντιτσκα είναι κρυολογημένος, κύριε,
του αποκρίθηκε με σεβασμό ο Σβέικ. Κι όταν κρυολογεί τον πιάνει
γαϊδουρόβηχας.

— Α… εσείς, είστε; είπε αυστηρά ο ανακριτής…

— Εμείς είμαστε.

— Τα βρωμόσκυλα του…



— Μην το πείτε. To χουμε ακούσει πολλές φορές, κύριε.

— Δε θα σας αφήσω να κοπροσκυλιάζετε στα κρατητήρια. Θα γυρίσετε
στις μονάδες σας και θα σας τιμωρήσουν οι αξιωματικοί σας. Να πάτε
για ενημέρωση στο γραφείο επτά… Και… καλό βόλι στο μέτωπο.

— Λαμβάνω την τιμή να προσκαλέσω, όταν απολυθούμε να ρθέτε μαζί
μας σ’ ένα νταβερνάκι, μούρλια…

— Βρε, άι στο διάολο από δω… Ας μη είχε δώσει εντολή ο
συνταγματάρχης Σρέντερ και θα τα λέγαμε.

Έτσι βρέθηκαν στη συγκινητική στιγμή του αποχαιρετισμού οι δυο
φίλοι.

— Όταν τελειώσει ο πόλεμος ξέρεις που θα με βρεις, έκανε
κατασυγκινημένος ο Σβέικ. Σ’ εκείνο το περίφημο παλιό κρασοπουλιό.
Στη «Στάμνα».

Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, και ξεκίνησε ο καθένας για τη μονάδα του.
Ο Σβέικ δεν άντεξε και γύρισε γιά έναν ύστατο λόγο. ·

— Μην το ξεχάσεις παλιόφιλε.

— Δεν πρόκειται να το ξεχάσω.

— Στις έξι το βράδυ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος — Εγώ λέω στις
εξήμιση… Βολεύει καλύτερα.

— Γιατίίί! φώναξε από μακρυά.

— Μπορεί ν’ αργήσωωω!

— Όχι, στις έξι ακριβώς!

— Έγινεεε!



Έτσι χωρίστηκαν οι δυο καλοί φίλοι, ο στρατιώτης Σβέικ κι ο δεκανέας
Βόντιτσκα.
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Ο υπουργός των οικονομικών καθόταν το τραπέζι της αποθήκης… Α…
μην φανταστείτε καμμιά εξοχότητα… Έτσι φώναζαν οι φαντάροι τον
σιτιστή Βένεκ. Πιο πέρα ήταν ένας χοντρός γενειοφόρος στρατιώτης, ο
Μπαλούν που ήταν στη μοίρα του να γίνει ο νέος «οικιακός βοηθός»
του λοχαγού Λούκας. Μπροστά τους έκανε βόλτες ο ίδιος ο λοχαγός.

— Στα τσακίδια, που να σας πάρει ο διάολος! ούρλιαξε. Υπηρέτης να
σου πετύχει. Την πρώτη φορά που τον έστειλα στη λέσχη για φαΐ, μου
φερε πίσω το μισό.

— Ένα μεζεδάκι μόνο κύριε λοχαγέ. Μ’ είχε πιάσει το στομάχι μου και
παρά λίγο…

— Σκασμός!

— … Να λιποθυμήσω.

— Κι ο μπακλαβάς; Δεν έφερες ούτ’ ένα κομματάκι.

— Ξέρετε, έχω αδυναμία…

— Και τα κεφτεδάκια τί τα’κάνες; Την κοτόσουπα; Το ψητό; Το τουρσί;
Τις άντζούγες; Ταινία έχεις μωρέ μόσχε σιτευτέ στο στομάχι σου;

— Έτσι φαίνεται, κύριε λοχαγέ.

— Οι μπακλαβάδες; Οι δεύτεροι που σε στειλα να πάρεις;

— Μου πέσαν στο δρόμο.

— Άι στο διάολό λοποδύτη. Ο σιτιστής μου’ πε πως σε είδέ από το



παράθυρο να τρως το φαγητό. Τα κατέβασες όλα μ’ επιμέλεια στην
τεράστια βρωμοκοιλιά σου.

Μετά γύρισε στο σιτιστή και τον κατακεραύνωσε.

— Κι εσύ λοχία δέν είσαι άμοιρος ευθυνών. Που έψαξες ;.<ωρέ και
βρήκες τούτο το μούτρο;

— Δεν βρήκα άλλον πιο κατάλληλο, κύριε. Μπορεί να είναι το
αρχικάθαρμα του λόχου, αλλά ότι και να του πεις το ξεχνάει αμέσως. Γιά
σκεφτείτε να ξεκινήσει για τη μάχη και να ξεχάσει το ντουφέκι του στα
ουρητήρια. Έτσι σκέφτηκα πως μόνο σαν υπηρέτης θα μπορούσε να
σταθεί.

— Δε σκέφτηκες όμως πως θα μου τρώει όλο το φαγητό.

— Ε… όχι κι όλο κύριε λοχαγέ, είπε Μπαλούν. Κάτι περίσεψε και για
σας… Και να ξέρετε πεινούσα κι άλλο, όπως μπόρεσα για πρώτη φορά
στη ζωή μου να κρατηθώ. Ύστερα μη ξεχνάτε πως είμαι η πρώτη κοιλιά
του λόχου… ΓΓ αυτό, κύριε θα σας παρακαλούσα να φροντίσετε να μου
δίνουν διπλή μερίδα, γιατί αλλοιώς καήκαμε κι οι δυό.

— Εισαι και θρασύς από πάνω… Αλήθεια λοχία, συνάντησες άλλη φορά
τέτιο φαινόμενο;

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω πως ο Μπαλούν είναι μοναδικός.

— Γι αυτό να τον πας στο δεκανέα Βαίντεχόφερ, να τον δέσει
χειροπόδαρα μπροστά στις χύτρες που τηγανίζουμε το κρέας, να τον
τυλίξουν για καλά ο» μυρουδιές και οι αχνοί… Να δούμε τότε θα του
κοπεί η όρεξη;… Και που είσαι, τη μερίδα του ας τη δώσουν σε κάποιον
άλλον φαντάρο.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Λούκας αποφάσισε να φύγει από την αποθήκη,
αλλά τον πρόλαβε ένα άλλο γεγονός. Η πόρτα άνοιξε σιγά και δειλά



δειλά μπήκε μέσα ο Σβέικ.

— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι γύρισα πάλι…

— Συμφορά μου! έκανε ο λοχαγός αντικρύζοντας την αιώνια
χαμογελαστή γαλήνη του Σβέικ.

Ύστερα ο καλός στρατιώτης γύρισε προς το σιτιστή και του είπε:

— Λαμβάνω την τιμή να σας παραδώσω τούτα τα χαρτιά. ειναι δέοντος
χαρτοσημασμένα και υπογραμμένα από το σύνταγμα. Λένε για την
αμοιβή και την τροφή μου.

Αφού παραδόθηκαν τα χαρτιά ο Λούκας ζήτησε να μείνει μόνος του με
τον Σβέικ. Τον έπνιγε η αγανάχτηση αλλά συγκρατήθηκε με μια γροθιά
στο τραπέζι.

— Ηλίθιε! μούγκρισε.

— Όσο γι αυτό είμαι και το καυχιέμαι! αποκρίθηκε ο καλός στρατιώτης.
Εξάλλου το γράφουν και τα χαρτιά.

— Πως μου την έφερες βρε άτιμε;

— Μα έδωσα το γράμμα και ομολογώ πως η κυρία Κακόνυ ήταν
φανταστική… Βέβαια υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά πήρα την
ευθύνη επάνω μου. ειπα πως το γράμμα ήταν δικό μου.

Κι ο Σβέικ συνέχισε.

— Αλλά ο διάολος έχει πολλά ποδάρια.

— Άσε τις παροιμίες θεοι^βλαβε.

— Μετά μπλέχτηκα σ’ ένα μικροκαυγά, έκανε απτδητος ο καλός
στρατιώτης. Γι αυτό κι ο συνταγματάρχης με διόρισε αγγελιοφόρο στο



λόχο σας. Μου είπε πως σας περιμένει. Αλλά με καθυστέρησαν μισή
ώρα στο φρουραρχείο.

— Και μου βγάζεις λόγο από πάνω; Άι στο διάτανο!

Ο Λούκας χωρίς να χάσει καιρό βγήκε και τράβηξε για το γραφείο του
συνταγματάρχη. Στην αποθήκη μπήκε ο σιτιστής που τόση ώρα είχε
στημένο τ’ αυτί του έξω από την πόρτα.

— Έξω από εδώ! φώναξε και κοίταξε άγρια τον Σβέικ.

— Λυπάμαι λοχία αλλά είμαι υπό τις διαταγές υψηλά ιστάμενων και δεν
υπακούω σε κανένα άλλο. Πρώτα ήμουν βοηθός του λοχαγού.
Γίναμε^φίλοι… φάγαμε ψωμί κι αλάτι. Αλήθεια σαν πολίτης τί δουλειά
κάνεις;

— Ειχα φαρμακείο στο Κράλους! έκανε κατάπληχτος ο Βάνεκ μπροστά
στην απλότητα και φιλικότητα του Σβέικ.

— Δούλεψα κι εγώ κάποτε σε φαρμακείο, στον κ. Κοκόσκα στην Πράγα,
αν τον έχεις ακουστά.

Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και ζήτησαν το λοχία στο
σύνταγμα. Έτσι ο Σβέικ απόμεινε μόνος.

Σε λίγο ξαναχτύπησε το τηλέφωνο κι ο καλός στρατιώτης, σαν αφεντικό
στο γραφείο του, έπιασε τρελή κουβέντα με τον τηλεφωνητή του
δωδέκατου λόχου.

— Αγγελιοφόρος ε; είπε ο άλλος.

— Έτσι μου το γράφε η μοίρα…

— Τότε θα ξέρεις πότε φεύγουμε.

— Για που;



— Για το μέτωπο μωρέ.

— Άι στο καλό, με δουλεύεις.

— Μα την Παναγία… Αλλά εσύ… αγγελιοφόρος και να μην το ξέρεις;

— Μόλις βγήκα από το στρατοδικείο.

— Α… έτσι… Τότε θα ρθω να τα πούμε από κοντά.

Ο Σβέικ πήγε να κάνει τσιγάρο, αλλά το τηλέφωνο ξανακουόούνισε.
Ήταν ο Λούκας που ζητούσε το σιτιστή. Ύστερα άρχισαν τα καθιερωμένα
πια κοσμητικά επίθετα που ο πολύς κόσμος — επειδή δεν ξέρει — τα
ονομάζει βρισιές.

— Να γκρεμοτσακιστείς βλακόμουτρο να μου βρεις τον λοχία φουξ,
ήταν η κατάληξη.

— Ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό, κύριε λοχαγέ. ειναι τιμή για μένα.

Έτσι ο ανθρωπάκος μας πήρε σβάρνα τον στρατώνα, ψάχνοντας για
ψύλο στ’ άχυρα… Και τον βρήκε στο μαγαριόΑ/α ρίχνει μερικά
μοσχομυριστά κοψίδια στον στόμαχό τού.

— Γρήγορα λοχία…. Τί κάθεσαι; Πρρε οέκα άντρες και τράβα στην
αποθήκη να παραλάβεις κονσέρβες… και κάνε γρήγορα.

— Μπα… πήγε να πει ο λοχίας φουξ.

— Τί;… Αντιμιλάς; ειμαι ο αγγελιοφόρος του λόχ^υ… Και ξέρεις τί
σημαίνει αυτό… Πειθαρχείο κλπ.

Ο λοχίας σκοτώθηκε να πάει με δέκα στρατιώτες στην αποθήκη.

* * *

Το τηλέφωνο χτύπησε ξαφνικά κι ο μισοκοιμισμένος Σβέικ τινάχτηκε



επάνω κι άρπαξε τ’ ακουστικό.

— Πάρε χαρτί και καλαμάρι, ακούστηκε από την άλλη μεριά του
σύρματος η φωνή του τηλεφωνητή.

— Εδώ ενδέκατος λόχος.

— Κι εκατοστός να είσαι δε με νοιάζει.

Ειπε πολλά χαζά κι ακατανόητα ο άλλος κι έβαλε σ’ ένα σωρό σκέψεις
τον καλό στρατιώτη μας.

— Να επαναληφτεί παρακαλώ.

— Τι στο διάτανο μου λες… Τί να επαναληφτεί;

— Το σύνθημα βρε χτήνος. Το σήμα!

— Ποιος σήμα;

— Αυτό που σου είπα τώρα δα…

— Δεν άκουσα τίποτα… φαίνεται μας διέκοψαν οι μυστικές υπηρεσίες.

— Άι στο διάολο ρε…

— Πες το ξανά… ειμαι έτοιμος.

Ο τηλεφωνητής άρχισε να διαβάζει ένα ακατανδητο μύνημα για τον
Σβέικ.

— Ε… μίλα στη μαλλιαρή να σε καταλάβω.

— «Να παρουσιαστείτε αύριο στη διοίκηση του συντάγματος…
Υπογραφή συνταγαμτάρχης Σρέντερ… Εντάξει καθήκι;

— Μια στιγμή… ειπες: «υπογραφή συνταγματάρχης Σρέντερ Καθήκης».



Ακολούθησε ένα μπέρδεμα από τηλεφωνήματα από λόχο σε λόχο… Δεν
ήταν και μικρή η είδηση. Τα στρατό την άλλη μέρα θα ξεκινούσαν για το
μέτωπο.

* * *

Γυρνώντας στο σπίτι του ο λοχαγός Λούκας έπιασε τον χοντρό υπηρέτη
του να καταβροχθίζει τηγανητά λουκάνικα.

— Συγγνώμη, κύριε λοχαγέ… Λαμβάνω την τιμή δηλαδή, κατά πως το
‘λεγε κι ο Σβέικ.

— Εντάξει Μπαλούν… Από αύριο θα έχεις διπλή μερίδα.

— Τί σας έλεγα κι εγώ ο.καημένος, κύριε λοχαγέ;

Το ίδιο βράδυ τ’ αυτιά του Σβέικ από τα τηλεφωνικά κουδουνίσματα
πρίστηκαν. Έτσι άφησε κρεμασμένο το ακουστικό και κοιμήθηκε
αγγελικά, σα να βρισκόταν στον παράδεισο. Το άλλο πρωί τοποθέτησε
το ακουστικό στη θέση του…Κι εκείνο άρχισε αμέσως να κουδουνίζει.

— Λέγετε…

— Τί να πω μωρέ που να σέ πάρει και να σε σηκώσει! ακούστηκε η
φωνή του λοχαγού. Όλη τη νύχτα που ήσουνα;

— Σας ορκίζομαι, κύριε λοχαγέ δίπλα ακριβώς από το τηλέφωνο.

— Έχουμε κανένα νέο;

— Μάλιστα… Έχουμε ένα νέο.

— Λέγε μωρέ και μ’ έσκασες…

— Ένα σήμα.

— Και τί λέει το σήμα;



— Να παρουσιαστείτε στις εννιά στον συνταγματάρχη.

— Δεν πάει κι αυτός μαζί με σένα στο διάολο.

— Να του το πείτε κύριε λοχαγέ.

* * *

Ύστερα από “μια αναμονή ανάμειχτη μ’ ανέκδοτα κι ανησυχίες έφτασε
κάποτε η μέρα που οι στρατιώτες στοιβάχτηκαν σαν εμπορεύματα στα
βαγόνια. Καθώς το τρένο κυλούσε προς τη Βουδαπέστη ο Λούκας
φώναξε τον Σβέικ.

— Πες στον Μπαλούν όταν σταματήσουμε στη Βουδαπέστη να μου
φέρει κάτι κουλουράκια που βρίσκονται στο βάθος της βαλίτσας
μου,τυλιγμένα σ’ αλουμινόχαρτο… Α… και να πεις στο λοχία Βάνεκ πως
θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά. Τρεις φορές του ζήτησα καταστάσεις
με τον ακριβή αριθμό των αντρών του λόχου κι αυτός μ’ έγραψε στα
παλιά του τα παπούτσια.

— Άκου που σου λέω, έλεγε ο Σβέικ στον λοχία όταν συναντήθηκαν…
Του χάλασαν τις γυναικοδουλειές του γι αυτό βρίζει συνέχεια.

— Πάντως για τον αριθμό των αντρών δέν φταίω εγώ… Εγώ μετράω
κονσέρβες και κιλά… φταίνε αυτά τα τεμπελχανόσκυλα οι λοχίες…
Επρεπε να ήμουν εγώ διοικητής του λόχου. Θα τους έβαζα τα δυο πόόια
σ’ ένα παπούτσι… ειναι άόικο βρε παιδιά να μου λέει τέτοια πράγματα.

Ο Μπαλούν άκουγε μ’ ανοιχτό το στόμα έτοιμος να χάψει κάποια μύγα
(αν του τύχαινε μπροστά του).

— Α… και για σένα Μπαλούν έχω μια εντολή.

— Τι… Μη μου το πεις απότομα και πεινάσω.

— Ο λοχαγός έχει στις αποσκευές του κάτι κουλουράκια πολυτελείας.



Να τα, έχεις έτοιμα για τη Βουδαπέστη.

— Ωχ., ωχ!…

— Τί έπαθες βρε χοντρέ;

— Το στομάχι μου…

— Τι;…

— Λάθος… το χέρι μου ήθελα να πω…

— Αν δε μπορείς να τα βγάλω εγώ.

— Δεν υπάρχουν πια!… Ήταν τόσο λίγα!

— Και το αλουμινόχαρτο;

— Τί; ειχαν κι αλουμινόχαρτο;

Ο Σβέικ τον κοίταξε με οίκτο.

Άιντε καημένε μου… Μόλις πιάσουμε στεριά γράψε κανένα γράμμα
στους δικούς σου, να σου στείλουν καμιά πενηνταριά κιλά χοιρομέρι ή
καβουρμά, να ησυχάσεις απ’ το στομάχι σου.

— Όχι τίποτ’ άλλο ντροπιάζεις κι εμένα που σε σύστησα στο λοχαγό,
συμπλήοωσε κι ο Βάνεκ.
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Ο Μπαλούν έτρεμε σαν το φύλλο στο βοριά.

— Λαμβάνω την τιμή… πήγε να πει ο Σβέικ.

— Άστα τα τυπικά και στην ουσία Σβέικ, τον έκοψε ο Λούκας. Συμβαίνει
τίποτα;



— Να… τα κουλουράκια, κύριε λοχαγέ…

— Ακόμα κι ο Μπαλούν δέ φρόντισε να τα βγάλει;

Ύστερα γύρισε στο χοντρό.

— Ρε συ… Δεν εκτέλεσες τη διαταγή μου;

— Την εκτέλεσα κύριε λοχαγέ ο ίδιος, πετάχτηκε ο Σβέικ.

Αλλά πριν με διατάξετε..

— Δηλαδή;

— Να … πεινούσα κι έφαγα τα αφράτα κουλουράκια.

— Εσύ ή ο Μπαλούν; ρώτησε δύσπιστα ο Λούκας.

— Εγώ αυτοπροσώπως, κύριε… Ο’ Μπαλούν δε θα τολμούσε κάτι
τέτοιο.

— Δηλαδή ούτε το στομάχι του θα τολμούσε;

— Ούτε… Τί παιδιά είμαστε τώρα;

Τον Μπαλούν τον έπιασε ακατάσχετη τρεμούλα.

— Εσύ μωρέ τί έχεις; τον ρώτησε ο λοχαγός;.,

— Έχει θέρμες, κύριε λοχαγέ, πετάχτηκε ο Σβέικ

— Ό… ό… όχι!…

— Τότε;

— Ε… ε… εγώ… έφαγα… τα … κουλούρια.

— Ειδατε, κύριε λοχαγέ; Ούτε μια καλή πράξη δε μ’ αφήνει να κάνω ο



χοντρός. Ντενεκές ξεγάνωτος… Δεν είναι όμως κακός .. Στην πολιτική
του ζωή ήταν κλητήρας σε μια τράπεζα… Τον έστειλαν να εισπράξει και
γύρισε με εκατό δραχμές παραπάνω… Τις επέστρεψε αμέσως στον
ταμία. Μια άλλη μέρα τον έστειλαν να πάρει ένα σάντουιτς και το κανε
μια χαψιά… Καταλαβαίνετε τώρα, κύριε λοχαγέ.

Σε λίγο όμως όλοι ξανανέβηκαν στο τρένο που ξεκινούσε. Στο βαγόνι
του επιτελείου γινόταν της τρελής… Την αναστάτωση την προκάλεσε
ένα τηλεγράφημα της ταξιαρχίας άκρα εμπιστευτικό. Ο αξιωματικός
διοικητής το διάβασε προσεχτικά και στην πρώτη στάση διάταξε την
παρουσίαση των στρατιωτικών μονάδων. Εκεί γνωστοποίησε την
προδοσία της Ιταλίας, που τη νύχτα στις 22 του Μάιου συντάχτηκε με
τους εχθρούς της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

— Αλλά γρήγορα οι προδότες θα μετανιώσουν, είπε με στόμφο. Εμείς κι
εσείς, ο ηρωικός στρατός μας, θα νικήσουμε και θα ταπεινώσουμε τους
εχθρούς της Αυτού Μεγαλειότητας.

Το πέρας της ομιλίας καλύφτηκε από τα τυπικά ζήτω των τμημάτων.
Αμέσως οι στρατιώτες μπήκαν στα βαγόνια ξανά έχοντας έναν
πονοκέφαλο παραπάνω… Την Ιταλία.

— Οικονομία… Το παν είναι η οικονομία, έλεγε ο Σβέικ. Τώρα που
έχουμε κι άλλο στόμα… δηλαδή κι άλλο μέτωπο, επιβάλλεται από τα
πράγματα.

— Δηλαδή θα μας κάνουν οικονομία και στο φαγητό; ρώτησε μ’ αγωνία
ο Μπαλούν.

— Δε θα προλαβαίνουμε ούτε μαγείρεμα, ούτε τίποτα του αποκρίθηκε ο
σιτιστής λοχίας… Ξερή τροφή και βλήματα και σφαίρες και τέτοια.

— Δηλαδή θα μας κόψουν τη μερίδα.

— Αυτό είναι σίγουρο.



— Ωχώ… ο καημένος μου!

Αυτά έλεγαν οι απλοί φαντάροι… Οι αξιωματικοί όμως μιλούσαν σ’ άλλο
τόνο. Μιλούσαν για τον καινούργιο εχθρό αλλά και τη σιδερένια
πειθαρχία που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στο στράτευμα. Ο υπολοχαγός
Ντουμπ, που στην πολιτική ζωή του ήταν δάσκαλος, έδινε κι έπαιρνε
στην κουβέντα. Αυτός πάντα έλεγε την ιστορία των Αψβούργων, με
περηφάνεια στους μαθητές του. Όταν έφτανε στον Φραγκίσκο Ιωσήφ,
απ’ το στόμα του έσταζε μέλι.

Αλλά τί μπορούν να μας πουν οι κύριοι Ιταλοί; αναρωτήθηκε. Όλο
συνωμοσία και προδοσία είναι. Εγώ το’λεγα πάντα πως ο ιταλικός
στόλος κινείται ύποπτα στην Αδριατική, αλλά κανένας δε με πίστευε.
Τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας για τον θρόνο και
τον Αυτοκράτορα.

* * *

Ξαφνικά ξεχύθηκε μέσα στα βαγόνια του συρμού η φήμη πως θα
γύριζαν πίσω με προορισμό πια τα σύνορα της Ιταλίας. Κι αυτή η φήμη
δικαιολογιόταν από τα παράξενα πράματα που έγιναν εκεί σε λίγο.
Άδειασαν το τρένα και η υγειονομική υπηρεσία το απολύμανε με
προσοχή. Ύστερα οι μονάδες διατάχτηκαν να πάρουν θέση στο πλάι της
σιδηροδρομικής γραμμής. Κάποιος γερο-στρατηγός θα έκανε
επιθεώρηση. Εμφανίστηκε στητός και τροπαιοφόρος χαμογελούσε
πολύ ηλίθια Και το χαμόγελό του είχε μια καταπληκτική ομοιότητα με το
χαμόγελο του Αυτοκράτορα στις επίσημες δεξιώσεις (εκεί που η
ηλιθιότητα φτάνει στο αποκορύφωμά).

— Ωραία! Ωραία! έλεγε κάθε τόσο; λες κι είχε κολήσει σ’ αυτή τη λέξη η
βελόνα του γραμμόφωνου:

Υστερότερα ήρθαν δυο γεροντοκόρες καρακάξες και μοίρασαν τσίχλες
και ένα φυλλάδιο με προσευχές. Εκεί μέσα ήταν κλεισμένες οι κατάρες



και τ’ αναθέματα του αρχιεπίσκοπου της Βουδαπέστης ενάντια στους
αιμοχαρείς εχθρούς. Παρακαλούσε το θεό να κάνει κομματάκια
κομματάκια ή καλύτερα κιμά τους Ρώσους, τους Άγγλους, τους Σέρβους
τους Γάλλους και τους Γιαπωνέζους. Σφαγή στη σφαγή, κεφάλια στα
κεφάλια, δικαιοσύνη και ελέησον ημάς αμήν.

Στο σιδηροδρομικό σταθμό έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα…
Ολόκληροι λόχοι είχαν ξεχαστεί από την επιμελητεία του στρατού και
δυο μερόνυχτα δεν είχαν πάρει συσσίτιο… Έτσι βγήκαν γύρα στις
συνοικίες για κάνα κοτέτσι και κάνα κοτόπουλο. Άλλοι πάλι το είχαν
ρίξει στη ζητιανιά.

Μασκαραλίκια πράματα δηλαδή… Κι όλα αυτά από τη στιγμή που
έμαθαν πως η Ιταλία είχε μπει στο στρατόπεδο των αντιπάλων τους.

Ο υπολοχαγός Ντουμπ — κατά τις διαδόσεις ρουφιάνος με λοφίο στην
πολιτική του ζωή — είχε το συνήθειο να πιάνει κουβέντα με τους
Στρατιώτες. Έτσι κάποια μοιραία στιγμή συναντήθηκε με τον Σβέικ. Ο
καλός στρατιώτης κοίταζε στην κολώνα που ήταν μπροστά του την
αναρτημένη φωτογραφία του αυστριακού στρατιώτη να κατατροπώνει
τον εχθρό.

— Σ’ αρέσει; τον ρώτησε ο υπολοχαγός.

—Κοντεύω .να κάνω εμμετό. Έχω δει παραστάσεις και, παραστάσεις.
Τέτοια αηδία δεν ξανάδα.

— Γ ιατί;

— Κρατάει λάθος την ξιφολόγχη.

— Ε… καλά τώρα.

— Ύστερα δέν είναι ανάγκη να σουβλίζει τον Κοζάκο τη στιγμή που
σηκώνει τα χέρια του να παραδοθεί. ειναι άνανδρο.



— Δε μας τα λές καλά στρατιώτη. εισαι δηλαδή με το Ρώσρ;

— Τους λυπάμαι όλοι/ς και τον δικό μας και τον Ρώσο, αλλά προπαντός
την ξιφολόγχη… ειναι χρήσιμο εργαλείο. Ανοίγεις τα φρέσκα καρύδια
μια χαρά.

Ο Ντουμπ τα’χάσε με την απάντηση του Σβέικ και τον κοίταξε
αγριεμένος.

— Με γνωρίζεις στρατιώτη; ρώτησε απότομα.

— Μάλιστα κύριε υπολοχαγέ.

— Ε… τότε δέ με ξέρεις καλά.

— Λαμβάνω την τιμή να σας πω κύριε λοχαγέ και να σας βεβαιώσω ότι
γνωρίζω πως υπηρετείτε στο τάγμα μας.

Το γαλήνιο πρόσωπο του Σβέικ έκανε τον αξιωματικό να λυσσάξει.

— Έχεις αδέρφια;

— Έχω ένα αδελφάκι κύριε υπολοχαγέ.

— Κι είναι βλάκας σαν κι εσένα;

— Όχι… ειναι συνταξιούχος δάσκαλος.

Ο υπολοχαγός κατάλαβε πως δέν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και
διέταξε μεταβολή. Ο ίδιος ξεκίνησε να βρει νέα θύματα για διδασκαλία
των ιδανικών της πίστης, του Αυτοκράτορα και της πατρίδας. Αλλά δεν
πέτυχε καλή σοδειά. Έτσι σκέφτηκε πως έπρεπε να ζητήσει από το
διοικητή τη σύλληψη και τη φυλάκιση του Σβέικ. Όταν συναντήθηκε με
τον ανώτερό του Σάγκνερ του τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι.

— Αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα θα χάσουμε το κύρος μας σαν



αξιωματικοί, κατάληξε. Θα γίνουμε ρεζίλι των σκυλιών.

— φτάνει κύριε, τον διέκοψε ο Σάγκνερ. Με τον Σβέικ μόνο ο λοχαγός
Λούκας μπορεί να ασχοληθεί, γιατί τον έχει στο λόχο του. Εξάλλου
αυτού του είδους οι ποινές ανήκουν στην αρμοδιότητα του
φρουραρχείου.

— Μα κύριε διοικητή πρέπει να τιμωρηθεί για παράδειγμα.

— Θα γνωρίζεις βέβαια κύριε λοχαγέ πως πρόκειται για ηλίθιο…

Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σταθμό ένα τρένο με ανυπόταχτους,
άρωστους, φυλακισμένους, αλήτες και άλλους τέτοιου είδους
στρατιώτες. Ανάμεσά τους ήταν κι ο εθελοντής υποψήφιος
αξιωματικός, ο παλιός αγαπητός μας Μάρεκ… Στο φάκελό του ήταν
γραμμένη η φράση «ύποπτος πολιτικά».

— Ώστε αναρχικός μουρμούρισε ο Σάγκνερ σκύβοντας στο
εμπιστευτικό έγγραφο. Κρίμα στα προσόντα και στη μόρφωσή σου
μωρέ! Αλλά θα σε χρησιμοποιήσω να καταγράψεις τα γεγονότα και να
κρατάς το αρχείο του τάγματος. Θέλω το τάγμα μας να γίνει η ιστορία
του στρατού και του πολέμου.

— Στο γράψιμο χρονικών είμαι μάνα! αποκρίθηκε με καμάρι ο Μάρεκ.

— Από σήμερα θα πάρεις θέση στο επιτελείο κι αμέσως θ’ αρχίσεις την
καταγραφή των γεγονότων.

Για το ποιόν του Μάρεκ ενημερώθηκε ο λοχίας Βάνεκ και χάρηκε πολύ.

— φιλαράκο μου, του είπε, δε με νοιάζει αν είσαι ύποπτος πολιτικά.
Καρφί δε μου καίγεται. Αλλά το καλό που σου θέλω μη βγάλεις μιλιά
μπροστά στον τηλεφωνητή Χοντούσκυ. ειναι κάρφαρος πρώτης τάξης.
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Η αμαξοστοιχία είχε ξεκινήσει πάλι για το μέτωπο. Οι στρατιώτες
γκρίνιαζαν για το στοίβαγμα, για το συσσίτιο, για τον πόλεμο. Στον
πρώτο σταθμό ένας λόχος ανακάλυψε πως του είχαν κλέψει τα καζάνια
του ή πιθανότατα να τα είχαν πουλήσει οι μάγειροι κι οι βοηθοί. Οι
άντρες προσκολήθηκαν σε άλλο λόχο κι επειδή το φαγητό ήταν στιφάδο
έγινε ένας στιφαδοκαυγάς άλλο πράμα.

Ύστερα το τρένο μπήκε πάλι στην πορεία του. Στο δεύτερο σταθμό ξανά
η φασαρία, ξανά τ’ ανακάτωμα. Πίσω ακριβώς από το χτίριο υπήρχε μια
νταβέρνα που την ανακάλυψαν μερικοί Ούγγροι στρατιώτες… Εκεί
ανακάλυψαν και δυο Εβραίους που προθυμοποιήθηκαν να κεράσουν
ρακί και να φάνε ξύλο. Το ξύλο, αλλά και το ρακί το απολάμβανε κι ο
αξιωματικός της ομάδας. Συνηθισμένα πράγματα δηλαδή.

Ο υπολοχαγός Ντουμπ μιλούσε όπως πάντα με τους στρατιώτες.
Ξαφνικά πιο πέρα ξεχώρισε μια ομάόα κι ανάμεσά τους τον Σβέικ.
Πλησίασε πατώντας στις άκρες των δαχτύλων του κι άκουσε τη φωνή
του καλού στρατιώτη γεμάτη κέφι και ζωή.

— Τα σαραβαλιασμένα λάφυρα μας, τα κανόνια, είναι περίεργο που
φέρουν τα γράμματα «Αυτοκρατορικό Βασιλικό πυροβολικό. Αλλά μη
στεναχωριέστε και γι’ αυτό υπάρχει η εξήγηση. Τ’ άρπαξαν πρώτοι από
μας οι Ρώσοι και τώρα ξανάρθαν στα χέρια μας. Το χρήμα πρέπει να
κυκλοφορεί… Συγγνώμη ήθελα να πω τα κανόνια…

Το μάτι του Σβέικ πήρε τον υπολοχαγό κι έτσι συνέχισε μ’ έναν τόvo
περηφάνιας.

— Δεν πρέπει ν’ αφήνουμε τίποτα το δικό μας στα χέρια του εχθρού.
Αλλοιώς δέ θα είμαστε άξιοι υπερασπιστές της πατρίδας.

—Δρόμο στρατιώτη, μούγκρισε ο Ντουμπ.

— Όπως θέλετε κύριε υπολοχαγέ.



Ο Ντουμπ άρχισε χωρίς χρονοτριβή το κήρυγμα για τις αρετές του
αυτοκρατορικού καθεστώτος. Έλεγε τόσες πολλές βλακείες που δέ
βρέθηκε ούτε ένα αυτί να συλλάβει τα λόγια του Στο μεταξύ ο Λούκας
έτυχε πιο κάτω να πέσει πάνω στον Σβέικ. ·

— Λαμβάνω την τιμή να σας πω «σαν τα χιόνια» κύριε λοχαγέ! έκανε
χαρούμενα ο καλός στρατιώτης.

— Λιγάκι σεβασμός προς τους ανωτέρους! μούγκρισε ο λοχαγός.

— Μια φορά ήμουνα στις διαταγές του ταγματάρχη Μπούμεραγκ, του
επιλεγόμενου «Θείος Ερυθρόδερμος»… Ξέρετε γιατί;

— Ξέρω ξέρω, αποκρίθηκε χαμογελώντας ο Λούκας Ο καλός
στρατιώτης, τον κοίταξε με θαυμασμό!

— Όλα τα ξέρετε, κύριε λοχαγέ! Όλα!

— Ναι… Ξέρω πως στο τέλος θα με παλαβώσεις.

* * *

Κάποτε το τρένο έφτασε στο σταθμό Χουμενέ. Εκεί γύρω είχε γίνει μια
μεγάλη μάχη με τους Ρώσους πριν λίγες μέρες. Μερικοί αιχμάλωτοι
βρίσκονταν στην πλατφόρμα. Ένας χωροφύλακας είχε περάσει χαλινάρι
σ’ ένα αιχμάλωτο παπά και τον κέντριζε μ’ ένα σουβλί σαν τα βόόια στο
χωράφι, φοβερά πράγματα δηλαδή, που δε μπορούσε — σε κανονικές
συνθήκες — να τα χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό!

— Ειναι προδότες! πετάχτηκε ένας νεαρός ανθυπολοχαγός.

—Αν είναι προδότες να τους στήσουν στον τοίχο… Όχι να τους
γδέρνουν ζωντανούς ή να τους ταπεινώνουν μ’ αυτόν τον τρόπο,
αποκρίθηκε ο Κράους.

— Καλά τους κάνουν! πετάχτηκε ο πολυσυζητημένος Ντουμπ.



Δολοφόνησαν στο Σεράγεβο το διάδοχό μας, το καμάρι μας! Οι
χωροφύλακες της πατρίδας μας εκδικούνται.

Ακούγοντας αυτές τις αηδίες ο Λούκας κόντεψε να κάνει εμμετό. Βγήκε
από το βαγόνι των αξιωματικών και πήγε να βρει τον αγαπημένο
του’Σβέικ.

— Τι θα γίνει βρε Σβέικ. Θα βρούμε κανένα μπουκάλι ρακί;

— Αν και είμαστε έξω από τα νερά μας, κύριε λοχαγέ, θα φροντίσω να
βουτήξω ότι μπορώ.

— Πάρε ένα κατοστάρικο, αλλά να μην πεις τίποτα για μένα.

Έτσι ο Σβέικ ξεκίνησε για μια ακόμα μυστική αποστολή. Στρίβοντας στη
γωνία συναπαντήθηκε με τον υπολοχαγό Ντουμπ.

— Λαμβάνω την τιμή… πήγε να του πει.

— Με ξέρεις; άρχισε πάλι το τροπάρι ο υπολοχαγός.

— Δε θέλωκύριε να σας γνωρίσω απ’ την ανάποδη. Θέλω να σας ξέρω
απ’ την καλή, μια και καλή.

Ο Ντουμπ έμεινε κόκαλο.

— Χάσου από τα μάτια μου κοθώνι! μούγκρισε στο τέλος.

Ο Σβέικ πήγε να χαθεί από τα μάτια του, αλλά τελικά ο Ντουμπ σκέφτηκε
να τον ακολουθήσει. Ο καλός στρατιώτης πέρασε από την αγορά και
μπήκε στην απαγορευμένη και μυστική ζώνη, εκεί που οι φαντάροι
βρίσκουν του βαρελιού το νέκταρ αφορολόγητο. Μια παράγκα ήταν
αποθήκη και κέντρο ανεφοδιασμού.

Ο Σβέικ μπήκε κι αμέσως ζήτησε ένα μπουκάλι με μεταβγαλμένο ρακί.



— Εκατό! έκανε ο Εβραίος μαγαζάτορας.

— Ούτε τσακιστή δεκάρα αν δέν το δοκιμάσω.

Πιο κάτω τον περίμενε ο υπολοχαγός.

— Κοθώνι της κοινωνίας!…

— Λαμβάνω την τιμή…

— Που ήσουνα μωρέ;

— Πήγα κι αγόρασα καραμέλες και σικουλάτα… Ορίστε κύριε
υπολοχαγέ… δοκιμάστε…

— Και κάτω από το χιτώνιο; Βγάλτο γρήγορα.

— Ποιο το χιτώνιο;

— Το μπουκάλι άτιμε στρατιώτη.

Το μπουκάλι είχε πάνω του μια καινούργια ετικέτα με πεντακάθαρα τα
γράμματα «Ούζο σπέσιαλ».

— Νεράκι του Θεού είναι κύριε υπολοχαγέ… Διαυγέστατο βρήκα το
μπουκάλι άδειο και το γέμισα. Το στιφάδο φταίει..

— Ποιο στιφάδο μωρέ;

— Αυτό που φάγαμε χθες και που φέρνει δίψα;

— Τότε γιατί δέν το πίνεις; ρώτησε ο Ντουμπ με μάτια που γελούσαν
ειρωνικά.

«Που θα μου πάει τώρα» σκεφτόταν ο υπολοχαγός. «Με μια γουλιά θα
πεταχτούν έξω τα μάτια του…» Αλλά απατήθηκε οικτρά. Ο Σβέικ
στρώθηκε του καλού καιρού κι άδειασε το μπουκάλι με την ησυχία^του.



— Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε υπολοχαγέ ότι αν. και
κάπως βαρύ το «νερό» το ήπια και το φχαριστήθηκε η ψυχή μου. Ήταν
από ιαματική πηγή.

— Θα σε κάνω να φτύσεις αίμα στρατιώτη…

— Ειχα μια φορά ένα φίλο, Γιόχαν τον λέγανε, που έφτυσε αίμα.

Ύστερα από λίγο ο καλός στρατιώτης βρισκόταν στο βαγόνι των
αξιωματικών κάνοντας νοήματα στον λοχαγό Λούκας.

— Σε δέκα λεπτά, κύριε λοχαγέ θα είμαι τύφλα στο μεθύσι! μίλησε σιγά.
ΓΓ αυτό δώστε μου τρεις ώρες χρόνο να ξαπλώσω και να ξεμεθύσω.

— Τι είπες μωρέ;

— Μ’ έπιασε ο υπολοχαγός Ντουμπ. Του είπα πως το μπουκάλι είχε
νερό… Έτσι ήπια όλο το μεταβγαλμένο ρακί.

— Ουστ παλιοτόμαρο! Δρόμο! φώναξε ο Λούκας.

Βασικά δεν ήταν θυμωμένος με τον Σβέικ, αλλά ένιωθε αηδία με τον
συνάδελφό του Ντουμπ.

* * *

Ο Μάρεκ που είχε αναλάβει την αρχειοθέτηση της ιστορίας του
τάγματος κόντευε να σκάσει στα γέλια. Με τη φαντασία του έβλεπε
τέρατα και σημεία στο μέλλον από τις βλακώδεις ανθρώπινες
αδυναμίες και πράξεις.

— Μάρεκ; πήγε κάτι να πει ο σιτιστής Βάνεκ.

— Μη με διακόπτεις. ειναι άγιο και ιερό και δύσκολο να γράψει κανείς
την ιστορία του μέλλοντος. Χρειάζεται η υπόθεση κι ο σκελετός.



— Να σου φέρω ένα σκελετό από την ιατρική σχολή.

— Βλάσφημε…

Ύστερα τα μάτια του χώθηκαν στ’ άπειρο έξω από το παράθυρο…

«Σε δυο μήνες θα διασπάσουμε το ρωσικό μέτωπο», σκεφτόταν. «Με
εφόπλου λόγχη θα διαλύσουμε την εχθρική μεραρχία, θα βαδίσουμε
από νίκη σε νίκη… Κι ύστερα από τρεςι μήνες το τάγμα μας θα
αιχμαλωτίσει τον τσάρο».

Αλλά γι αυτό θα σου πω μια άλλη φορά, έκανε φωναχτά ο Μάρεκ.

— Για ποιο; τον ρώτησε ο λοχίας.

— Για την αιχμαλωσία του Τσάρου.

— φίλε μου λυπάμαι… Χρειάζεσαι ψυχίατρο.

— Πρόσεξε πως μιλάς στον ιστορικό του ηρωικού τάγματός μας… Αλλά
τις υπηρεσίες μου δέν έχω την απαίτηση να τις εκτιμήσεις εσύ… Η
Αυτού Μεγαλειότητα ο Αυτοκράτορας, όταν θα όώσει δεξίωση για τη
νίκη στα ανάκτορα, θα με καλέσει να διαβάσω την ιστορία του
νικηφόρου στρατού. Κι ύστερα θα αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς
μας… Γιατί ένα τάγμα της νίκης δέν γίνεται να μην έχει πολλούς
νεκρούς.

— Αλήθεια Μάρεκ εγώ πως θα πεθάνω; Με ποιον τρόπο δηλαδή;

— Σιγά σιγά… Κάτι θα σκεφτώ και για σένα.

Έτσι βυθίστηκε για μια ακόμη φορά στο μέλλον.

— Θα μπεις στον εχθρικό τομέα και θα τραυματιστείς. Τη νύχτα θα σε
βρουν οι Ρώσοι και σε βάλουν στο σημάδι. Έτσι θα προσφέρεις μια
μεγάλη υπηρεσία στη Αυτοκρατορία.



— Με το που θα με βάλουν στο σημάδι;

— Ο εχθρός βρε ανδητε θα ξοδέψει επάνω σου τα πολύτιμα
πυρομαχικά του. Αυτό θα γίνει με πολλούς άντρες του τάγματος οπού η
Αγία Ρωσία θα μείνει δίχως σφαίρες και οβίδες!… ιωνία η μνήμη όλων
μας. λοιπόν! Εγώ όμως πρεπει να επιζήσω α να είμαι η ζωντανή
μαρτυρία τούτης της ιστορίας…

* * *

Τη συζήτηση για τη μέλλουσα ιστορία και κρίση διέκοψε το άνοιγμα της
πόρτα και η εμφάνιση του υπολοχαγού Ντουμπ.

— Που είναι ο Σβέικ; ρώτησε.

— Κοιμάται του καλού καιρού του αποκριθήκαν.

— Να τον ξυπνήσετε.

— Λαμβάνω την τιμή κύριε υπολοχαγέ να σας αναφέρω ϋος θεωρώ τον
ύπνο ιερό, είπε ο Μάρεκ.

— Εγώ δέν τον θεωρώ.

Ο Μάρεκ κοίταξε προς το μέρος του Σβέικ και φώναξε.

— Σβέικ στα όπλα! φωτιά, στα όπλα!

Ο Σβέικ όμως δέν κουνήθηκε. Μόνο μουρμούρισε γυρνώτας από την
άλλη πλευρά.

— Ξυπνείστε τους πυροσβέστες.

— Τα βλέπετε κύριε υπολοχαγέ; Τί σας έλεγα; έκανε ο Ιάρεκ.

— Εσύ ποιος είσαι;… Με ξέρεις εμένα;



— Εγώ είμαι ο Μάρεκ, της σχολής εφέδρων κι εσάς σας χωρίζω.

— Α, εσύ είσαι που έκανες και στη φυλακή.

— Μάλιστα, είχα την τιμή να περάσω κι από το κάγκελο. Το τρατοόικείο
όμως αργότερα με θεώρησε αθώο και μ’ έστειλε μέσως στη μονάδα
μου. Και τώρα είμαι ο αρχειοθέτης της ίτορίας του τάγματος… Έχω
βλέπετε κάποιο υπεύθυνο πότο…

— Δε θα το’χεις για πολύ καιρό, ούρλιαξε ο Ντουμπ.

— Όπως θέλετε… Μπορείτε να με βγάλετε αναφορά.

— Και νομίζεις πως θα διστάσω να το κάνω;

Ο υπολοχαγός είχε βγει έξω από τα ρούχα του… Έτσι ρυγε χωρίς να
διαπιστώσει αν πράγματι είχε πιει νερό ή αλκοόλ Σβέικ. Αργότερα
συνήλθε και γύρισε. Βρήκε τον καλό

στρατιώτη χαμογελαστό να κάνει γυμναστική.

— Κάνε «χα» στρατιώτη, τον διέταξε.

Ο Σβέικ έβγαλε όλο τον αέρα απ’ τα πνεμόνια του μ’ όλες τις
αναθυμιάσεις του ρακιού.

— Βρωμοκοπάς αλκοόλ άτιμε…

— Μα πριν από λίγο ήπιαμε τσάι και ρούμι.

— Άστα τα πονηρά στρατιώτη… Ύστερα κοιμόσουν σαν βόδι…

— Επειδή δεν είχα κλείσει βλέφαρο όλη τη νύχτα. Σκεφτόμουν κάτι
θαυμάσια γυμνάσια τον καιρό που υπηρετούσα τη θητεία μου.

Κι άρχισε την ατέλειωτη διήγηση. Ο υπολοχγός δεν άντεξε και χωρίς να
πει λέξη υποχώρησε. Στο βαγόνι των αξιωματικών ένιωσε την ανάγκη να



πει τα βάσανά του στον διοικητή Σάγκνερ… αλλά ο τελευταίος ζήτησε
συγγνώμη και πήδησε στο σταθμό.

Στο μεταξύ, λίγο αργότερα το τρένο πλησίζε προς τα χαρακώματα των
Καρπαθίων.Η πεδιάδα ήταν ανασκαμένη από τις οβίδες και τον πόλεμο.
Παλιοσίδερα, ανθρώπινα κορμιά, μέλη του σώματος, κουρελιασμένα
ρούχα, κράνη… όλα τα σημάδια της καταστροφικής μανίας των
ανθρώπων. Στο ΜέζοΛάμπορυζ ο παλιός σταθμός είχε γίνει ερείπια και
στη θέση του κτίστηκε μια καινούργια παράγκα.

Εκεί κοντά ήταν πεταμένο ένα τρύπιο καζάνι φαγητού.

Το βλέπεις Μπαλούν; ρώτησε τον σύντροφό του ο Σβέικ.
Αντιπροσώπευε πενήντα καραβάνες σισίτιο.

—Λες να πάθουμε κι εμείς τέτοιο κακό; έκανε μ’ αγωνία ο χοντρός.

— Αυτό γίνεται ταχτικά στο μέτωπο, αποκρίθηκε ατάραχος ο καλός
στρατιώτης.

Ο υπολοχαγός Ντουμπ προσπαθούσε να εξηγήσει στο διοικητή Σάγκνερ
πως ένας στρατός των Κεντρικών Δυνάμεων μόνο νίκες μπορούσε να
φέρει. Κάποια στιγμή τα μάτια του Σάγκνερ έλαμψαν χαρούμενα. ειχε
σκεφτεί τη λύση. Μόλις έφταναν στα χαρακώματα θα στελνε τον Ντουμπ
για ανίχνευση πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Αργότερα ο υπολοχαγός, κοντά σε κάποιο ανάχωμα συναντήθηκε
ακόμα μια φορά με τον Σβέικ.

— Τί γίνεται εόώ πέρα; ρώτησε αυστηρά.

— Κοιτάζουμε κύριε υπολοχαγέ, του αποκρίθηκε ο Σβέικ.

— Και τί κοιτάζετε;

— Τη χαράδρα.



— Και ποιος σας έδωσε αυτή τη διαταγή;

— Ο συνταγματάρχης Σλάγκερ πριν ξεκινήσουμε για το μέτωπο. Μας
είπε χαραχτηριστικά να εξετάσουμε με προσοχή τα μέρη που δόθηκαν
μάχες για να σπουδάζουμε τον πόλεμο. Σ’ αυτό εκεί το ρέμα βλέπουμε
το άχρηστο βάρος που πρέπει να πετάξει ο στρατιώτης όταν είναι να το
βάλει στα πόόια. φαίνεται καθαρά πως πρέπει να πετάξεις ότι κουβαλάς
όταν κάποιος σε στρώσει στο κυνήγι.

«Ω πα!… Εδώ θα τον στριμώξω τώρα» σκέφτηκε ο υπολοχαγός και
ζύγιασε την ερώτησή του.

— Δηλαδή πρέπει να πετάει κανείς και τ’ όπλο και τη λόχη;

— Όλα κι όλα, κύριε υπολοχαγέ τα άρματα είναι για τους λεβέντες. Και
το τραγούδι το λέει… «Τ’ αντρειωμένου τ’ άρματα το χάρο δέν
φοβούνται»… Αλλά κοιτάξτε εκεί κάτω… βρίσκεται μια πάπια.

— Τί πάπια;

— Ένα καθήκι δηλαδή… Τώρα πως βρέθηκε δω το καθήκι…

— Σκασμός!

— Όπως διατάξετε.

— Δρόμο!… Αυτή είναι η διαταγή μου… Εσύ όμως Σβέικ να μείνεις.

Κοιτάχτηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον σαν κοκόρια. Αλλά ο Σβέικ πιο
γρήγορος αμόλυσε την κουβέντα του.

— Ωραίος καιρός, κύριε υπολοχαγέ… Ζέστη τη μέρα και δροσιά τη
νύχτα.

Ο Ντουμπ δεν άντεξε άλλο και τράβηξε το περίστροφο.



— Ξέρεις τ’ είναι τούτο; ρώτησε — Ένα ολόιδιο έχει κι ο λοχαγός
Λούκας.

— Ε… θα χεις νωρίς προβλήματα μαζί του αν συνεχίσεις αυτή την
προπαγάντα.

«Αντεθνική προπαγάντα»… Μ’ αυτή τη φράση μαγεύτηκε ο
υπολοχαγός. «Να κάτι με το οποίο μπορεί να τον κολήσω στον τοίχο».

Δεν άργησαν να πάρουν ξανά το τρένο για την ανατολή… Συνέχισαν να
βλέπουν νεκροταφεία και καταστροφές. Κάπου συνάντησαν κι ένα
υγειονομικό τρένο κατακαταστρεμένο από μπόμπες.

— Ε… όχι και τα νοσοκομειακά! αγανάχτησε κάποιος.

— Ειδες όμως σημάδι! θαύμασε ο Σβέικ.

* * *

Ο Μάρεκ ήταν βυθισμένος όπως πάντα στα όνειρα και στις σημειώσεις
του. Κάπου κάπου ύψωνε τη φωνή του και όιηγιόταν σκηνές από το
μέλλον . Σε μια τέτοια στιγμή τον άκουσαν να λέει.

— Ανάμεσα στην ηρωική ομάδα που ανάλαβε ν’ ανατινάξει την
τεθωρακισμένη αμαξοστοιχία πρώτος και καλύτερος ήταν ο σιτιστής
Βάνεκ, που μεταμφιεσμένος σε φιλήσυχο χωρικό μπήκε στις τάξεις του
εχθρού και πιάστηκε αιχμάλωτος. Αλλά παρά τα βασανιστήρια δέν
πρόδωσε την πατρίδα. Το στρατοδικείο των Ρώσων τον χαρακτήρισε
κατάσκοπο και τον καταδίκασε σε θάνατο. Όταν τον ρώτησαν ποια ήταν
η τελευταία επιθυμία του αποκρίθηκε. «Να στείλτε μύνημα στους
συμπολεμιστές μου στο τάγμα πως πεθαίνω με την βεβαιότητα πως
τελικά θα νικήσουμε.

Μ’ αυτά τα λόγια ο ηρωικός λοχίας έπεσε… Και συνειδητοποιώντας ο
εχθρός πως έχει ν’ αντιμετωπίσει και στη συνέχεια του πολέμου



τέτοιους άντρες, έχασε τελείως το ηθικό του.

— Ο καημένος… ο ηρωικός Βάνεκ! μουρμούρισε ο Σβέικ και δυο
δάκρυα κύλησαν απ’ τα μάτια του. Αλήθεια ποιά ακριβώς μέρα τον
εκτέλεσαν;

— Στις 16 του Σεπτέμβρη.

— Βρε άι στο διάβολο που με εκτέλεσαν αφού είμαι εδώ και σας μιλώ!
σηκώθηκε αγαναχτισμένος ο λοχίας.

— Στις 16 του Σεπτέμβρη θα χεις την τύχη να γίνεις ήρωας, του
αποκρίθηκε με σοβαρότητα ο Μάρεκ. Τί στο κάλο δέν πιστεύεις ένα
ιστοριοδίφη;

— Κι εμένα!… έκανε με παράπονο ο Χοντούσκυ ο τηλελφωνητής.

— Αχ με συγχωρείς συνάδελφε… Κάτι έχω γράψει και για σένα… Μόνο
που δεν έτυχε να το πω φωναχτά, είπε ο Μάρεκ.

Ύστερα έσκυψε στα χαρτιά του και διάβασε.

— Χοντούνσκυ, τηλεψωνητής. Τον τραυμάτισε βαριά μια νάρκη κι έτσι
όπως έπεφτε στο χαράκωμα τηλεφώνησε για τελευταία φορά στο
διοικητή του: «Ζήτω το ηρωικό τάγμα… Ζήτω η νίκη!

— Σ’ ευχαριστώ Μάρεκ, μουρμούρισε ο τηλεφωνητής.
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Κάποτε το τάγμα έφτασε στο Σάνοκ να ενισχύσει τη σιδερένια ταξιαρχία,
αλλά εκεί ήταν τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που κανένας δε
μπορούσε να βρει την άκρη. Οι Ρώσοι υποχωρούσαν. Οι Γερμανοί αντί
να τους κυνηγούν έκαναν σφήνες μέσα στ’ αυστριακά στρατεύματα… Το
χάος είχε γίνει κατάσταοη. Έγιναν φασαρίες παρεξηγήσεις, κακό.



Ένας στρατηγός έχοντας το πάθος της ρητορικής εκφωνούσε
πατριωτικούς λόγους. Ένας Γερμανός συνταγματάρχης θύμωνε κι
ήθελε να κάνει το δικό του. Τελικά ο ενδέκατος λόχος ξεκίνησε για
μπροστά. Ο Σβέικ έψαχνε για άνθρωπο. Τον έτρωγε η γλώσσα του για
κουβέντα. Τελικά είδε το λοχαγό Λούκας κοι πήγε κοντά του.

— Μια χαρά μας τα’ πε ο στρατηγός, έκανε. Προπαντός για την
αλληλογραφία που πρέπει να έχουμε με τους δικούς μας. Όταν
υπηρετούσα τη θητεία μου πήρα. ένα γράμμα που το φυλάω σαν
κειμήλιο.

Άνοιξε το πορτοφόλι του κι έβγαλε από εκεί ένα παμπάλαιο και
καταλερωμένο χαρτί. Άρχισε να διαβάζει χαρούμενα.

«Βρε ηλίθιο κατασκευάσμα, τενεκέ ξεγάνωτε, ερπετό της κοινωνίας…
Γεια και χαρά σου λοιπόν… που να πνιγείς και να μη σε σώσει κανένας.
Ήρθε με άδεια στην Πράγα ο δεκανέας Κρις και μου πε τα καθέκαστά
σου μ’ ένα τσουλίόιον… Με το ίδιο νόμισμα θα σε πληρώσω κι εγώ.

Και δέν είμαι το κορόιδο που νομίζεις χωρίς αγάπη και φιλιά
ΜΠΟΖΕΝΑ»

— Θα πάτε στο Μάλυ-Πόλανφκ, έδωσε τη διαταγή ο λοχαγός Λούκας
στον τηλεφωνητή Χοντούσκυ, τον σιτιστή Βάνεκ, τον αγγελιοφόρο Σβέικ
και τον υπηρέτη του Μπαλούν. Θ’ αφήσετε τα σακίδια σας στα κάρα. Θα
πάτε μέσα απ’ τα χωράφια και θα προετοιμάσετε καταλύματα και θα
βρείτε τρόφιμα.

— Δηλαδή θα φάμεί έκανε με λαχτάρα ο Μπαλούν.

Στο όρόμο τους τύλιξε η νύχτα μ’ όλα τα σκοτάδια κι μ’ όλους τους
φόβους της.

— Ειμαστε χαμένοι, είπε ξαφνικά ο Μπαλούν.



— Ε… και τι πειράζει, του αποκρίθηκε ο ατάραχος Σβέικ.

— Κι αν μας αρχίσει κάνα πολυβόλο; Μας έστειλαν σαν πρόβατα στη
σφαγή…

— Δεν πειράζει… Θα πέσουμε σαν ήρωες ξανάπε ο Σβέικ.

— Και τα χωράφια μου;

— Θες να πεις πως τα χωράφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία από τον
Αυτοκράτορά μας… από τον αγαπημένο μας πατέρα της πατρίδας; Θα
ήθελα να ξέρω τί σας έχουν μάθει στο στρατό μωρέ;

— Ε… κάτι μας είπαν για μεγάλους σωτήρες και μεγάλες πατρίδες, αλλά
που να τα θυμάμαι τώρα! Έπρεπε όμως κι αυτός ο ευλογημένος
αυτοκράτορας να μας ταΐζει κάπως καλύτερα.



Ο Σβέικ τον κοίταξε αυστηρά.

— Το καλό τάισμα προσθέτει βάρος. Και το παραπανίσιο βάρος δεν
βοηθάει στην κίνηση, στην πορεία και στη μάχη. Κι ο αυτοκράτορας δεν
είναι κουτός σαν κι εσένα.

Πιο πέρα ακούστηκαν γαυγίσματα κι ο καλός στρατιώτης έστειλε στο
διάολο τα αόρατα κακά σκυλιά. Ύστερα γύρισε στην πλάκα.

— Γαυγίζουν από χαρά, είπε. Έτσι κάνουν όταν βλέπουν ή μυρίζονται
στρατιώτες… Γιατί όσο να’ναι θα γλείψουν κάποιο κόκκαλο.

Πράγματι εκείνη τη στιγμή πετάχτηκαν μπροστά τους, χαρούμενα και
κουνώντας τις ουρές τέσσερα κοπρόσκυλα… Ο Σβέικ τα χάιδεψε
καλοσυνάτα.

Σε λίγο είδαν τα φώτα του χωριού. Χτύπησαν την πρώτη πόρτα.

— Οι Ρώσοι με κατάστρεψαν, τα παιδιά μου έχουν ευλογιά κι ο άντρας
μου που έφυγε στο μέτωπο μου είπε να μην ανοίγω σε κανέναν. Αλλά τα
παλληκάρια επέμειναν ως ότου το πορτόφυλο άνοιξε και προυσιάστηκε
αυτοπροσώπως ο δήμαρχος. Ο ίδιος είχε παίξει πριν το ρόλο της
πονεμένης γυναίκας.

— Θέλουμε κατάλυμα για το λόχο μας, μπήκε αμέσως στο ψητό ο Σβέικ.

— Το χωριό είναι μικρό… Τα τρόφιμα μας τα πήραν όλα οι Ρώσοι.
Καλύτερα είναι να σας πάω στο Κροσιένκο, τρία τέταρτα από δω ειναι
πλούσιο χωριό με τρόφιμα και πλουμιστά σκεπάσματα… Εδώ φτώχια
και κακομοιριά. Οι Ρώσοι δε σεβάστηκαν ούτε τις δικές μου αγελάδες…
Μου τα πήραν τα πουλάκια μου.

Κι οι άτιμες αγελάδες εκείνη την ώρα διάλεξαν να μουγκρίσουν στο
διπλανό Οτυβλο.

— Κακόχρονο να’χετε ψοφίμια του κερατά! μούγκρισε αμέσως κι ο



δήμαρχος.

Ύστερα διατηρώντας τέλεια την ψυχραιμία του είπε.

— Ειναι η αγελάδα του γείτονα… Άρρωστη κι αδύνατη… Οι άτιμοι οι
Ρώσοι της πήραν το παιδάκι της… Α, ναι… μόλα αυτά το ξέχασα. Μια
στιγμή να φορέσω τη γούνα μου και φύγαμε για το Κροσιένκο.

— Μια φορά κι έναν καιρό — άρχισε ο Σβέικ — καλή ώρα σαν κι εμάς
μια περίπολος πήγε σ’ ένα χωριό στο δήμαρχο να βρει κατάλυμα… Κι
αυτός δεν τους βρήκε.

— Και… και τότε τί έγινε; ρώτησε ο Βάνεκ.

— Τον κρέμασαν στο πιο εκεί δέντρο, που από τότε ονομάστηκε
«δέντρο του δήμαρχου»…

Ύστερα γυρίζοντας προς τον χωρικό ρώτησε.

— Αλήθεια, κύριε, ποιο είναι το πιο κοντινό δέντρο;

— Να… εκεί απέναντι είναι ένα πλατάνι! αποκρίθηκε σαστισμένος ο
δήμαρχος.

— Ε… τότε είσαι τυχερός.Θα σε κρεμάσουμε από το πλατάνι που είναι κι
ωραίο δέντρο. Έχουμε πόλεμο, αγαπητέ μου κι έχουμε διαταγή να
βρούμε κατάλυμα εδώ κι όχι στο Βόρειο Πόλο.

— Μα εγώ… εγώ αγαπώ τ’ αυτοκρατορικά στρατό, έκανε τρέμοντας ο
δήμαρχος… Το είπα για πιο ευρυχωρία… Αλοίμονο, δε θα βρούμε
κατάλυμα στα παιδιά μας; Στα σπλάχνα μας;

Μόλις ο δήμαρχος μπήκε να ντυθεί ο Χοντούσκυ έβαλε τις φωνές.

— Που είναι ο Μπαλούν βρέ παιδιά;



Εκείνη τη στιγμή επέστρεψε ο Μπαλούν ακροπατώντας σα γάτα.

— Στο κελάρι… Ήμουν στο κελάρι να διαπιστώσω αν υπάρχουν
τρόφιμα.

Ο αφιλότιμος είχε ένα κιούπι με τουρσί και το στόμα του ήταν γεμάτο
ζυμάρι.

— Τύφλα να’χουν τα γουρούνια! μουρμούρισε ο Βάνεκ.

— Για σας το φερα το τουρσί… Μα τους Άγιους Σαράντα.

Ύστερα βγήκαν έξω και προχώρησαν προς το κέντρο του χωριού. Ένα
κοπάδι σκυλιά έκαναν χαρές και πανηγύρια γύρω τους. Ήταν γιατί κάτω
από το αμπέχωνό του ο Μπαλούν είχε ένα μεγάλο κομμάτι σαλάμι που
μοσχομύριζε σκόρδο.

Εν πάσει περιπτώσει τα κατάφεραν κι ο λόχος τους βρήκε κατάλυμα στο
εργοστάσιό, σε μερικά σπίτια, στους αχερώνες, στις αποθήκες της
εκκλησιάς και σ’ άλλα οικήματα. Ο σιτιστής με δυο άλλους βγήκαν να
ψάξουν για ένα γουρούνι. Αλλά παντού τους έλεγαν πως τα πήραν όλα
οι Ρώσοι. Ε… έφτασαν να χτυπήσουν και την πόρτα του Εβραίου.

— Δεν έχω γουρούνι τους είπε, αλλά μπορώ να σας πουλήσω την
αγελάδα μου… ειναι ένα ζώο άλφα άλφα.

Το ζώο βέβαια ήταν εκατό χρονώ και δέν άξιζε ούτε για τα σκυλιά. Κι
όσο για τον Εβρίαο ζήτησε μια εκπληκτικά μεγάλη αποζημίωση.

— Ειναι το μοναδικό ζώο σ’ όλη την Ευρώπη, έκανε,

— Βέβαια, είπε κι ο Βάνεκ. Ευτυχώς δεν το πήραν είδηση από κάποιο
μουσείο.

— Αξίζει πολλά… Όχι… Μη μου το πάρετε… Τ’ αγαπώ… Το… το θέλω! Δε
σας το δίνω.



Που να πάρ’ η ευχή, τέτοιοι είναι οι Εβραίοι όλου του κόσμου!
μούγκρισε ο λοχίας.

Στο τέλος σκέφτηκαν πως στην ξέρα καλό ήταν και το χαλάζι κι
οδήγησαν την αγελάδα στα μαγειρεία του λόχου. Ο Εβραίος
εξακολούθησε για άλλο ένα τέταρτο τους θρήνους και τους
θεατρινισμούς. Στο σπίτι του όμως έτριψε τα χέρια του από χαρά.

— Τί κορόιδα που είναι τα φανταράκια όλου του κόσμου! μουρμούρισε.

Η μεγάλη πλάκα έγινε κατά το μαγείρεμα της αγελάδας… Όχι μόνο δεν
έβραζε, αλλά δεν έβγαζε ούτε ζουμί. Ήταν σκληρή σαν πετσί και το
κρέας της αντί να ξεκοκαλιστεί σφιγγόταν πιο πολύ στα κόκκαλο. Μέχρι
κι ο Μπαλούν διαμαρτυρήθηκε βγάζοντας από το στόμα του ένα
σπασμένο δόντι.

Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν για το Σταράσολ και το Στάμπωφ. Το
παλιογέλαδο το είχαν ακόμα στο καζάνι.

Ο λοχαγός Λούκας πήγαινε καβάλα στ’ άλογό του Ξαφνικά είδε τον Σβέικ
να περπατάει με ύφος πολέμαρχου, σαν να βιαζόταν να ριχτεί στη μάχη.
Οι άλλοι είχαν βγάλει τις γλώσσες τους απέξω.

Ο υπολοχαγός Ντουμπ στη τελευταία διμοιρία συνέχιζε το βιολί του.
Έβγαζε πύρινους πατριωτικούς λόγους.Ό Σβέικ τον κοίταζε κλίνοντας
την κεφαλή του επαριστερά.

— Τί με κοιτάς έτσι μωρέ; τινάχτηκε ο υπολοχαγός.

. — Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε υπολοχαγέ, ότι υπακούω
σε δική σας εντολή.

— Σε δική μου εντολή;

— Μάλιστα. Μου είχατε πει να μην τραβήξω τα μάτια μου από το στόμα
σας. Κι επειδή ο στρατιώτης είναι υποχρεωμένος να υπακούει πάντα



στις εντολές των ανωτέρων του…

— Σε διατάζω να κοιτάς από την άλλη μεριά.

— Μάλιστα! αποκρίθηκε ο Σβέικ και γύρισε αμέσως προς τα δεξιά.

Σε πεντε λεπτά.

— Τι κοιτάς εκεί πέρα στρατιώτη; ούρλιαξε ο υπολοχαγός.

— Εσείς μου είπατε να στρίψω την κεφαλή μου στα δεξιά.

— Χριστέ κι Απόστολε] σταυροκοπήθηκε ο Ντουμπ… φύγε από δω
μωρέ.

— Μάλιστα.

Ετσι έμεινε στο τέλος της φάλαγγας ο Σβέικ και περπατούσε με την
ησυχία του.

Ξαφνικά έφτασε καλπάζοντας ένας αγγελιοφόρος φέρνοντας διαταγές
από την ταξιαρχία. Ο λόχος θα πρεπε τώρα να τραβήξει για το φέλστυν
γιατί στο Στάμπωφ είχαν κιόλας καταυλιστεί δυο συντάγματα από το
Πόζεν. Έτσι δε θα’βρίσκαν νέα καταλύματα.

Ο λοχαγός Λούκας αμέσως έστειλε τον Βάνεκ και τον Σβέικ να βρουν
καταλύματα.

— Και κοίταξε Σβέικ… φρόνιμα. Δε θέλω να μου ρθουν παράπονα από
τον κόσμο, είπε.

— Αχ κύριε λοχαγέ… Χθες το βράδυ είδα ένα άσχημο όνειρο!
Λουζόμουνα, λέει, στο διάδρομο του σπιτιού μου. Αναποδογυρίστηκε η
λεκάνη και γιόμισε σαπουνόνερα το ταβάνι. Κάτι τέτιο, παλιότερα, είχε
γίνει στ’ αλήθεια.



— Σβέικ.

— Μάλιστα.

— Σε διατάζω ν’ αφήσεις τις χαζομάρες και να προσέξεις εδώ στο χάρτη
το δρόμο που θα πάρετε.

Έτσι ξεκίνησαν ο γενναίος λοχίας Βάνεκ κι ο καλός στρατιώτης Σβέικ.
Άλλη μια αποστολή, άλλη μια πορεία. Ήταν μετά το μεσημέρι κι ο τόπος
μύριζε αποσυνθεμένα κορμιά. Εδώ είχαν καταστραφεί από τις οβίδες
και τις σφαίρες ολόκληρα τάγματα στρατιωτών.

— Το τοπίο δε μοιάζει καθόλου με την Πράγα, είπε με αφέλεια ο καλός
στρατιώτης.

— Μετά τον πόλεμο η πεδιάδα θα είναι από τις παραγωγικότερες της
Ευρώπης, μίλησε κι ο Βάνεκ. 0\ αγρότες δε θα χρειάζονται λίπασμα.

Κάποτε έφτασαν σε κάποιο σταυροδρόμι.

— Εγώ λέω να πάμε προς τ’ αριστερά, είναι όμορφο το τοπίο. Έχει και
λουλούδια, είπε ο Σβέικ.

— Μα αφού ο χάρτης λέει προς τα δεξιά! διαμαρτυρήθηκε ο Βάνεκ.

— Και τί είναι ο χάρτης να τον βάλουμε μπροστά από μια τέτοια
ομορφιά.

Ο καλός στρατιώτης είχε αρχίσει κιόλας να κατηφορίζει προς τ’
αριστερά.

— Εσύ λοχία μπορείς να πας όπου θέλεις, φώναξε. Θα συναντηθούμε
στο φέλστυν. Να δούμε όμως ποιος θα φτάσει πρώτος.

Το απόγεμα ο Σβέικ έφτασε στη γέφυρα. Στο ποτάμι είδέ να κάνει το
μπάνιο του ένας Ρώσος αιχμάλωτος, που το είχε σκάσει από το διπλανό



χωριό. Ο καημένος, μόλις είδέ τον καλό στρατιώτη αρματωμένο. Το
βάλε στα πόόια κατάγυμνος.

Ο Σβέικ πήγε κοντά στα ρούχα του και τα κοίταζε με μεγάλη περιέργεια.

— Θα μου ‘ρθει μια χαρά, μουρμούρισε.

Αμέσως άρχισε να βγάζει τα δικά του. τα ρούχα και να φοράει τα
ρώσικα. Σε λίγο καθρεφτιζόταν κατευχαριστημένος στα ποταμίσια
νερά… Ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του η στρατιωτική περίπολος
που έψαχνε για τον Ρώσο αιχμάλωτο. Ήταν Μαγυάροι κι έπιασαν
αμέσως τον καλό στρατιώτη Σβέικ.

Τον μετέφεραν το ίδιο βράδυ σε στρατόπεδο Ρώσων αιχμαλώτων.
Μόνο την άλλη μέρα ο κακόμοιρος κατάλαβε τί είχε γίνει. Τότε πήρε μια
κιβωλία κι έγραψε στον τοίχο.

«Εδώ έμεινε μια νύχτα ο Ιωσήφ Σβέικ από την Πράγα, που ήταν
αγγελιοφόρος του ενδέκατου λόγου του ενενήντα ένα συντάγματος,
που κατά λάθος πιάστηκε σαν Ρώσος αιχμάλωτος ενώ έψαχνε για
κατάλυμα του λόχου».

ΤΕΛΟΣ
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