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Ένασ ςκφλοσ, ο Μπακ, ζχει αφεντικό του το χρυςοκιρα Τηον Θόρντον, ο οποίοσ 
κάποτε του ζςωςε τθ ηωι. Ταξιδεφουν μαηί ωσ τθν Αλάςκα, ψάχνοντασ για χρυςάφι. 
Ο Μπακ ζρχεται ς' επαφι και με άλλουσ ςκφλουσ, αλλά αυτόσ είναι ο πιο ζξυπνοσ κι 
ο πιο δυνατόσ. Συμβαίνουν διάφορα ςυγκλονιςτικά περιςτατικά με πρωταγωνιςτζσ 
ανκρϊπουσ και ηϊα. Στο τζλοσ, ο Μπακ κα αναηθτιςει τθν πρωτόγονι του 
κατάςταςθ, δθλαδι κα επιςτρζψει ςτθν άγρια φφςθ. Σ' αυτό το απόςπαςμα από το 
βιβλίο Το κάλεςμα τθσ άγριασ φφςθσ ο Μπακ ςϊηει τθ ηωι τον αφεντικοφ του. 
Ο Μπακ, όπωσ πάντα, ιταν ξαπλωμζνοσ ςε μια γωνιά με το κεφάλι ακουμπιςμζνο 
ανάμεςα ςτα πόδια του και παρατθροφςε τθν κάκε κίνθςθ του αφεντικοφ του. Ο 
Μπάρτον, χωρίσ να 'χει προθγοφμενο, χτφπθςε ξαφνικά το Θόρντον ςτον ϊμο. 
Αυτόσ κλονίςτθκε, ςτριφογφριςε και κα 'πεφτε, αν δεν   κρατιόταν από τθν μπάρα 
του πάγκου*. 
Εκείνοι που παρακολουκοφςαν τθ ςκθνι άκουςαν κάτι που δεν ζμοιαηε οφτε με 
γάβγιςμα οφτε με ουρλιαχτό, αλλά με βρυχθκμό, και είδαν τον Μπακ να τινάηεται 
από το πάτωμα ςτο λαιμό του Μπάρτον. Αν γλίτωςε τθ ηωι του ιταν γιατί, από 
ζνςτικτο, ζβαλε το χζρι μπροςτά, αλλά κυλίςτθκαν ςτο ζδαφοσ με τον Μπακ από 
πάνω. Το ςκυλί άφθςε απ' τα δόντια του το μπράτςο του άντρα, όρμθςε πάλι ςτο 
λαιμό του κι αυτι τθ φορά πζτυχε να του τον ξεςχίςει. Τότε, κινικθκε το πλικοσ κι 
αποτράβθξε το ςκυλί, αλλά όςο κάποιοσ χειρουργόσ προςπακοφςε να ςταματιςει 
τθν αιμορραγία, εκείνο πθγαινοερχόταν με μανία πάνω κάτω, γρφλιηε άγρια, ζτοιμο 
να ορμιςει και πάλι, αλλά το ςταμάτθςαν τα χτυπιματα από τα ρόπαλα, που 
ζπεφταν πάνω του ςαν βροχι. Το ςυμβοφλιο που ςυγκροτικθκε από τουσ 
χρυςοκιρεσ αποφάςιςε ότι θ υπαιτιότθτα βάραινε εκείνον που είχε προκαλζςει το 
ηϊο, κι ζτςι ο Μπακ απαλλάχτθκε. Από εκείνθ όμωσ τθ μζρα θ φιμθ του 
εδραιϊκθκε και μιλοφςαν γι' αυτόν ς' όλουσ τουσ καταυλιςμοφσ τθσ Αλάςκασ. 
Αργότερα, όταν κόντευε να τελειϊςει ο χρόνοσ, ζςωςε και πάλι τθ ηωι του Τηον 
Θόρντον, αλλά με άλλο τρόπο. Οι τρεισ ςυνεταίροι είχαν κατεβάςει μια ςτενόμακρθ 
βάρκα με κοντάρι ς' ζνα επικίνδυνο ςθμείο με καταρράχτεσ, ςτο Φόρτυ Μάιλσ Κρικ. 
Ο Χανσ και ο Πίτε βάδιηαν κατά μικοσ τθσ όχκθσ ςυγκρατϊντασ τθν μ' ζνα ςκοινί, 
ενϊ ο Θόρντον κουμαντάριηετθ βάρκα με το κοντάρι κι ζδινε οδθγίεσ ςτουσ άλλουσ. 
Ο Μπακ, ανιςυχοσ και νευρικόσ, βάδιηε ςτθν όχκθ παράλλθλα με τθ βάρκα, χωρίσ 
να χάνει από τα μάτια του το Θόρντον. 
Σ' ζνα ιδιαίτερα επικίνδυνο ςθμείο, εκεί όπου μια ςειρά φφαλα* μόλισ ξεμυτοφςαν 
από το νερό του ποταμοφ, ο Χανσ λαςκάριςε το ςκοινί* —ενϊ ο Θόρντον ζκανε 
μανοφβρεσ με το κοντάρι— και, με τθν άκρθ του ςκοινιοφ ςτο χζρι, ζτρεχε κατά 
μικοσ τθσ όχκθσ για να ςυγκρατιςει τθ βάρκα, μόλισ κα περνοφςε τα φφαλα. Αυτό 
ζγινε και τϊρα το ςκάφοσ ζτρεχε με τζτοια ταχφτθτα, ςαν να το κινοφςε νερόμυλοσ, 
όταν ο Χανσ το ςταμάτθςε με το ςκοινί πολφ απότομα. Τότε θ βάρκα ςτριφογφριςε 
και αναποδογυρίςτθκε, ενϊ ο Θόρντον τινάχτθκε ζξω κι άρχιςε να τον παραςφρει το 
ρεφμα ςτο χειρότερο ςθμείο του καταρράχτθ, εκεί που οφτε κολυμβθτισ δεν 
μποροφςε να γλιτϊςει από τα ορμθτικά νερά. 
0 Μπακ δεν περίμενε οφτε λεπτό. Στισ τριακόςιεσ γιάρδεσ* και μζςα ςε μια φοβερι 
δίνθ* πλθςίαςε το Θόρντον. Όταν κατάλαβε ότι αρπάχτθκε από τθν ουρά του, το 
ςκυλί ζβαλε πλϊρθ για τθν όχκθ, κολυμπϊντασ μ' εκείνθ τθν υπζροχθ δφναμι του. 
Αλλά θ προςζγγιςθ γινότανε αργά, ενϊ το ρεφμα ζτρεχε μ' εκπλθκτικι ταχφτθτα. 
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Από κάτω ζφτανε το κανάςιμο βουθτό, όπου το άγριο και ορμθτικό νερό ιταν 
ακόμα πιο δυνατό, ζςκαηε πάνω ςτα βράχια και περνοφςε ανάμεςά τουσ ςαν μζςα 
από τα δόντια μιασ πελϊριασ χτζνασ. Όταν ζφτανεσ ς' εκείνο το ςθμείο, θ ζλξθ του 
νεροφ ιταν φοβερι και ο Θόρντον κατάλαβε, ότι δε κα 'φτανε ποτζ ςτθν όχκθ. 
Αρπάχτθκε μανιαςμζνα από ζνα βράχο, χτφπθςε πάνω ς' ζνα δεφτερο κι ζπεςε με 
ςφοδρότθτα πάνω ς' ζναν τρίτο. Αγκάλιαςε τθ γλιςτερι κορυφι με τα δυο του 
χζρια, άφθςε τον Μπακ και, μζςα ςτθ βουι του ανταριαςμζνου νεροφ, ακοφςτθκε 
να φωνάηει: «Φφγε, Μπακ, φφγε!». 
0 Μπακ δεν μποροφςε να κρατθκεί εκεί. Το ρεφμα τον παρζςυρε και, παρά τον 
απεγνωςμζνο αγϊνα του, δε γινόταν να επιςτρζψει πίςω. Όταν άκουςε τθν 
προςταγι του Θόρντον να επαναλαμβάνεται, ορκϊκθκε λίγο ζξω από το νερό, 
ςικωςε το κεφάλι του ψθλά, ςαν να 'κελε να ρίξει μια τελευταία ματιά, και 
ςτράφθκε υπάκουα προσ τθν όχκθ. Κολφμπθςε με όλθ του τθ δφναμθ, ϊςπου τον 
ανζςυρε ο Πίτε και ο Χανσ, τθ ςτιγμι ακριβϊσ που οι δυνάμεισ του τον εγκατζλειπαν 
και είχε αρχίςει να καταρρζει. 
Ήξεραν και οι δφο ότι ζνασ άνκρωποσ δεν μποροφςε να κρατθκεί παρά λίγα μόνο 
λεπτά από ζνα γλιςτερό βράχο και μζςα ς' ζνα τόςο ιςχυρό ρεφμα, γι' αυτό κι 
ζτρεξαν όςο γινόταν πιο γριγορα ς' ζνα ςθμείο, απζναντι από κει που κρεμόταν ο 
Θόρντον. Έδεςαν το ςκοινί που χρθςιμοποιοφςαν για τθ βάρκα γφρω από το λαιμό 
και τουσ ϊμουσ του Μπακ, προςζχοντασ να μθν τον πνίξουν ι να μθν τον εμποδίηει 
ςτο κολφμπι, και τον ζριξαν ςτο ρεφμα του ποταμοφ. Αυτόσ προχϊρθςε καρραλζα, 
αλλά όχι εντελϊσ ίςια προσ το ρεφμα. Ανακάλυψε το λάκοσ του αργότερα, όταν είδε 
το Θόρντον παράπλευρα και μακριά κι αιςκάνκθκε τθν ορμι του νεροφ να τον 
παραςφρει. 
Αμζςωσ ο Χανσ τράβθξε το ςκοινί, όπωσ ζκανε και με τθ βάρκα, κι αυτό τεντϊκθκε 
ςτθ δίνθ του ρεφματοσ. Ο Μπακ χάκθκε κάτω από τθν επιφάνεια, ϊςπου το κορμί 
του χτφπθςε ςτθν όχκθ και τον ζςυραν ζξω. Ήταν μιςοπνιγμζνοσ και ο Χανσ με τον 
Πίτε βάλκθκαν να του πιζηουν το ςτικοσ, για να φφγει το νερό. Στάκθκε ςτα πόδια 
του, αλλά ξανάπεςε. Τότε, ζφταςε ωσ αυτοφσ αχνι θ φωνι του Θόρντον και, 
παρόλο που δεν ξεχϊριηαν τισ λζξεισ, κατάλαβαν ότι είχε φτάςει ςτα όριά του. Η 
φωνι του αφεντικοφ του διαπζραςε τον Μπακ ςαν θλεκτρικό ρεφμα. Πετάχτθκε 
όρκιοσ κι ζτρεξε μπροςτά απ' τουσ άντρεσ ςτο ςθμείο όπου είχε πζςει πριν από λίγθ 
ϊρα. 
Του ξανάδεςαν το ςκοινί, τινάχτθκε κι όρμθςε ξανά ςτο νερό, αλλά αυτι τθ φορά 
κολυμπϊντασ ακριβϊσ μζςα ςτο ρεφμα. Τθν πρϊτθ φορά είχε κάνει λάκοσ, αλλά 
τϊρα δε κα το επαναλάμβανε. Ο Χανσ άφθςε ελεφκερο το ςκοινί, χωρίσ να το 
χαλαρϊςει πολφ, ενϊ ο Πίτε πρόςεχε να μθν μπερδευτεί. Ο Μπακ τράβθξε ςε 
ευκεία γραμμι προσ το Θόρντον, ζπειτα πιρε ςτροφι και με εκπλθκτικι ταχφτθτα 
βρζκθκε πλάι του. Εκείνοσ τον είδε που ερχότανε και, όπωσ ο Μπακ ζπεςε πάνω του 
ςαν αγριεμζνο κριάρι με όλθ τθ δφναμθ του ρεφματοσ που τον ζςπρωχνε, τον 
άρπαξε και τφλιξε τα χζρια του γφρω από τον αναμαλλιαςμζνο λαιμό του. Ο Χανσ 
ζδεςε το ςκοινί από ζνα δζντρο και τράβθξαν κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ 
τον Μπακ και το Θόρντον. Αυτοί, παλεφοντασ και αςφυκτιώντασ *,πότε ο ζνασ από 
πάνω, πότε ο άλλοσ, ςζρνονταν ςτον ανϊμαλο βυκό, ςβαρνίζοντασ ςε βράχια* και 
κοφτςουρα, ϊςπου ζφταςαν ςτθν όχκθ. 
Ο Θόρντον ςυνιλκε, όταν ο Χανσ και ο Πίτε τον ξάπλωςαν μπροφμυτα πάνω ς' ζνα 
κοφτςουρο και τον ταρακοφνθςαν πζρα δϊκε. Το πρϊτο του μζλθμα ιταν να ψάξει 



με τα μάτια για τον Μπακ, όπου πάνω από το ταλαιπωρθμζνο και άψυχο ςχεδόν 
κορμί του μοφγκριηε ο Νιγκ, ενϊ θ Σκιτ τοφ ζγλειφε το βρεγμζνο πρόςωπο και τα 
κλειςτά του μάτια. Ο Θόρντον, παρά το γεγονόσ ότι ιταν και ο ίδιοσ χτυπθμζνοσ και 
μελανιαςμζνοσ, πιγε προςεχτικά πάνω απ' τον Μπακ, τον εξζταςε και βρικε τρία 
πλευρά ςπαςμζνα. 
«Λοιπόν, κανονίςτθκε», ανακοίνωςε. «Θα καταςκθνϊςουμε ακριβϊσ εδϊ». Έτςι κι 
ζγινε, ϊςπου κεραπεφτθκαν τα πλευρά του Μπακ και ιταν πια ςε κζςθ να 
ταξιδζψει. 
 
* μπάρα του πάγκου: θ μακρόςτενθ ςανίδα όπου ακουμποφν και πίνουν το ποτό 
τουσ οι πελάτεσ ςτα μπαρ * (τα) φφαλα: βράχοι που βρίςκονται λίγο πιο κάτω από 
τθν επιφάνεια του νεροφ * λαςκάριςε το ςκοινί (λαςκάρω): ξζςφιξε, χαλάρωςε το 
ςκοινί * γιάρδεσ (θ γιάρδα): μονάδα μζτρθςθσ μικουσ ςτισ Αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ, 
ίςθ με 0,9144 μζτρα * (θ) δίνη: ιςχυρι περιςτροφικι κίνθςθ νεροφ ι ανζμου * 
αςφυκτιώντασ (αςφυκτιϊ): αδυνατϊντασ να αναπνεφςουν * ςβαρνίζοντασ ςε 
βράχια (ςβαρνίηω): όπωσ ςζρνονταν, χτυποφςαν πάνω ςε βράχια 
 

 

 


