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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, µπορώ να πω 
ότι, όταν ο Βολόντια µε χτύπησε στ’ αυτί και µ’ έφτυ-
σε στο κούτελο, του έδωσα µια, που θα του µείνει 
αξέχαστη. Μετά ήταν που τον χτύπησα µε την γκα-
ζιέρα, ενώ µε το σίδερο τον χτύπησα το βράδυ. ∆ηλα-
δή δεν πέθανε καθόλου ακαριαία. Αυτό δεν αποδει-
κνύει ότι το πόδι τού το έκοψα πριν βραδιάσει. Τότε 
ήταν ακόµα ζωντανός. Τον Αντριούσα, όµως, τον 
σκότωσα απλώς από κεκτηµένη ταχύτητα και συ-
νεπώς δεν θεωρώ τον εαυτό µου υπεύθυνο γι’ αυτό. 
Γιατί ήρθαν κι έπεσαν στα χέρια µου ο Αντριούσα κι 
η Γελιζαβέτα Αντόνοβνα; ∆εν είχαν κανένα λόγο να 
πεταχτούν πίσω απ’ την πόρτα. Με κατηγορούν ότι 
είµαι αιµοδιψής, λένε ότι ήπια αίµα, µα δεν είναι 
αλήθεια – µονάχα έγλειψα τις λιµνούλες και τους 
λεκέδες απ’ το πάτωµα. Είναι απολύτως φυσιολο-
γική ανάγκη του ανθρώπου να εξαφανίζει τα ίχνη 
του, ακόµη κι όταν πρόκειται για το πιο µηδαµινό 
έγκληµα. Επίσης, δεν βίασα τη Γελιζαβέτα Αντό-
νοβνα. Πρώτον, δεν ήταν πια παρθένα και δεύτερον, 
ό,τι έκανα το έκανα µ’ ένα πτώµα και άρα δεν έχει 
λόγο να παραπονιέται. Τι σηµαίνει που ήταν ετοι-
µόγεννη; Εγώ το παιδί το τράβηξα έξω. ∆εν φταίω 
εγώ που δεν του έµελλε να ζήσει σ’ αυτό τον κόσµο. 
∆εν του ξεκόλλησα εγώ το κεφάλι, ήταν που είχε 
λεπτό λαιµό. ∆εν είχε πλαστεί γι’ αυτή τη ζωή. Εί-
ναι αλήθεια ότι µε την µπότα µου έλιωσα το σκύλο 
τους. Αλλά είναι πια τελείως κυνικό να µε κατηγο-
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ρούν για το θάνατο ενός σκυλιού, όταν δυο βήµατα 
παραδίπλα, θα έλεγα, αφανίστηκαν τρεις ανθρώπι-
νες ζωές. Το παιδί δεν το υπολογίζω. Εντάξει, σ’ 
όλα αυτά (µπορώ να συµφωνήσω µαζί σας) θα ήταν 
δυνατό να διακρίνει κανείς µια σχετική σκληρότητα 
εκ µέρους µου. Το να θεωρείται όµως έγκληµα ότι 
κάθισα και αφόδευσα επάνω στα θύµατά µου – ε, 
αυτό, συγγνώµη, αλλά είναι παράλογο. Η αφόδευ-
ση είναι φυσική ανάγκη και συνεπώς σε καµία πε-
ρίπτωση δεν είναι έγκληµα. Καταλαβαίνω, λοιπόν, 
την ανησυχία του συνηγόρου µου, ελπίζω ωστόσο σε 
πλήρη δικαίωσή µου.
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