Απ' το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη

Ανάγνωσµα Πρώτο
Η πορεία προς το µέτωπο (28η Οκτωβρίου 1940)

Ξηµερώνοντας τ' Αγιαννιού, µε την αύριο των Φώτων, λάβαµε τη διαταγή να κινήσουµε πάλι
µπροστά, για τα µέρη όπου δεν έχει καθηµερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουµε τις
γραµµές που κρατούσανε ως τότε οι Αρτινοί, από Χειµάρρα ως Τεπελένι. Λόγω που εκείνοι
πολεµούσανε απ' την πρώτη µέρα, συνέχεια, κι είχαν µείνει σχεδόν οι µισοί και δεν αντέχανε άλλο.
∆ώδεκα µέρες κιόλας είχαµε µεις πιο πίσω, στα χωριά. Κι απάνω που συνήθιζε τ' αυτί µας πάλι στα
γλυκά τριξίµατα της γης, και δειλά συλλαβίζαµε το γάβγισµα του σκύλου ή τον αχό της µακρινής
καµπάνας, να που ήταν ανάγκη, λέει, να γυρίσουµε στοµόνο αχολόι που ξέραµε: στο αργό και στο
βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πολυβόλων.
Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαµε ασταµάτητα, ένας πίσω απ' τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με
κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαµε το γόνατο. Επειδή
το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόµους έξω, καθώς µες στην ψυχή µας. Και τις λίγες φορές όπου
κάναµε στάση να ξεκουραστούµε, µήτε που αλλάζαµε κουβέντα, µονάχα σοβαροί και αµίλητοι,
φέγγοντας µ' ένα µικρό δαδί, µία - µία εµοιραζόµασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό,
λύναµε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόµασταν µε λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίµατα. Τι
µας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιµό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος,
κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σηµάδι ότι κινούσανε, και πάλι σαν τα ζα
τραβούσαµε µπροστά να κερδίσουµε δρόµο, πριχού ξηµερώσει και µας βάλουνε στόχο τ'
αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ΄χε συνήθειο του, στην ίδια
πάντοτε ώρα ξηµέρωνε το φως.
Τότες, χωµένοι µες στις ρεµατιές, γέρναµε το κεφάλι, από το µέρος το βαρύ, όπου δεν
βγαίνουνε όνειρα. Και τα πουλιά µας θύµωναν, που δεν δίναµε τάχα σηµασία στα λόγια τους - ίσως
και που ασκηµίζαµε χωρίς αιτία την πλάση. Άλλης λογής εµείς χωριάτες, µ' άλλω λογιώ ξινάρια και
σιδερικά στα χέρια µας, που ξορκισµένα να ΄ναι.
∆ώδεκα µέρες κιόλας, είχαµε µεις πιο πίσω στα χωριά κοιτάξει σε κατρέφτη, ώρες πολλές,
το γύρο του προσώπου µας. Κι απάνω που συνήθιζε ξανά το µάτι µας τα γνώριµα παλιά σηµάδια,
και δειλά συλλαβίζαµε το χείλο το γυµνό ή το χορτάτο από τον ύπνο µάγουλο, να που τη δεύτερη
τη νύχτα σάµπως πάλι αλλάζαµε, την τρίτη ακόµη πιο πολύ, την ύστερη, την τέταρτη, πια φανερό,
δεν ήµασταν οι ίδιοι.Μόνε σα να πηγαίναµε µπουλούκι ανάκατο, θαρρούσες, απ' όλες τις γενιές και
τις χρονιές, άλλοι των τωρινών καιρών κι άλλοι πολλά παλιών, που ΄χαν λευκάνει απ' τα περίσσια
γένια. Καπεταναίοι αγέλαστοι µε το κεφαλοπάνι, και παπάδες θερία, λοχίες του 97 ή του 12,
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µπαλτζήδες βλοσυροί πάνου απ' τον ώµο σειώντας το πελέκι, απελάτες και σκουταροφόροι µε το
αίµα επάνω τους ακόµη Βουλγάρων και Τούρκων. Όλοι µαζί, δίχως µιλιά, χρόνους αµέτρητους
αγκοµαχώντας πλάι - πλάι, διαβαίναµε τις ράχες, τα φαράγγια, δίχως να λογαριάζουµε άλλο τίποτε.
Γιατί καθώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάν εκείνοι
στο Κακό, τέλος του αλλάζουν όνοµα, το λεν Γραµµένο ή Μοίρα - έτσι κι εµείς επροχωρούσαµε
ίσια πάνου σ' αυτό που λέγαµε Κατάρα, όπως θα λέγαµε Αντάρα ή Σύγνεφο. Με κόπο ξεκολλώντας
το ποδάρι απ' τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσαµε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά, ψιχάλιζε
στους δρόµους έξω καθώς µες στην ψυχή µας.
Κι ότι ήµασταν σιµά πολύ στα µέρη όπου δεν έχει καθηµερινές και σκόλες, µήτε
αρρώστους και γερούς, µήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναµε. Γιατί κι ο βρόντος πέρα,
κάτι σαν καταιγίδα πίσω απ' τα βουνά, δυνάµωνε ολοένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να
διαβάζουµε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων.Ύστερα
και γιατί, ολοένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα ν' απαντούµε, απ' τ' άλλο µέρος να ΄ρχονται, οι αργές οι
συνοδείες µε τους λαβωµένους. Όπου απιθώνανε χάµου τα φορεία οι νοσοκόµοι, µε τον κόκκινο
σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας µέσα στις παλάµες, και το µάτι τους άγριο για τσιγάρο. Κι
όπου κατόπι σαν ακούγανε για που τραβούσαµε, κουνούσαν το κεφάλι, αρχινώντας ιστορίες για
σηµεία και τέρατα. Όµως εµείς το µόνο που προσέχαµε ήταν εκείνες οι φωνές µέσα στα σκοτεινά,
που ανέβαιναν, καυτές ακόµη από την πίσσα του βυθού ή το θειάφι: «Όι, όι, µάνα µου», «όι, όι,
µάνα µου», και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό µουσούνισµα, ίδιο ροχαλητό, που ΄λεγαν, όσοι
ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου.
Ήταν φορές που εσέρνανε µαζί τους κι αιχµαλώτους, µόλις πιασµένους λίγες ώρες πριν, στα
ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωµούσανε κρασί τα χνώτα τους, κι οι τσέπες τους
γιοµάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όµως εµείς δεν είχαµε, ότι κοµµένα τα γιοφύρια πίσω µας, και τα
λίγα µουλάρια µας κι εκείνα ανήµπορα µέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς.
Τέλος, κάποια φορά, φανήκανε µακριά οι καπνοί που ανέβαιναν µεριές-µεριές, κι οι πρώτες
στον ορίζοντα κόκκινες, λαµπερές φωτοβολίδες.
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