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κρυψα της ν χτας το σιωπηλ  φως μ σα σε γυ λινα 
χ δια. Αρκο σε τ τε· δεν μουν καν νας αχ ριστος  

ονειροπ λος που επιζητο σε το ε κολο φευγι . Συν θως 
γιν ταν το αντ θετο, κι ,τι κατακτο σα, με τον κ πο των 
χερι ν μου το κατ φερνα.  τουλ χιστον τσι ν μιζα. 
σπου ρθαν εκε να τα σκοτειν  κ ματα και τ ραξαν τα 

πανι  μου. Αλ θεια μως, ποιος ακ μα υποστηρ ζει τι 
λα καμ νονται στην τ χη – ε τε ε ναι μικρ ς και γουρος, 
ε τε ζει σε γνοια· και το τι ακ μα ζει δηλαδ  το οφε λει 
στην εξ λιξη του ∆αρβ νου. Γι’ αυτ , ας αν βει πο  και πο  
κερ  απ  αγριομ λισσο της Κορσικ ς για χ ρη του Αγ ου, 
της φωτι ς και της Βαβυλ νας· ντροπ  δεν ε ναι. λλωστε 
κι εγ , μ χρι να καταλ ξω εδ , τριγυρνο σα τον λογισμ  
μου σε ασβεστωμ να ξωκλ σια του Αϊ-Λι  και σχημ τιζα 
στο στ θος μου ανθισμ νο ρ δο· σ μβολο μυστικ  και αρ-
χα ο που μου το δ δαξε νας θλιος σε μ α εξωτικ  χ ρα. 

 Ο Μαλτ ζος ιππ της, ο θλιος εκε νος ντρας που κου-
γε στο νομα Λο θηρος, αλλ  απαντο σε μον χα στο Ηρ -
κλειτος, μου ε χε εκμυστηρευτε  κ ποτε στις μακριν ς 
Αντ λλες, τι ο νθρωπος ε ναι σαν το δ ντρο, χρει ζεται 



Γιάννης Πολύζος 

 

~ 8 ~ 

φως εξ σου και σκοτ δι. Τ τε δεν τον πολυκατ λαβα, αλλ  
καθ ς κατ βαζα μ α γεννα α γουλι  απ  το φημισμ νο ρο -
μι της Μαρτιν κα, κο νησα το κεφ λι μου με θαυμασμ  κι 
ας μην ε χα την παραμικρ  ιδ α για ποιο πρ γμα μο  μι-
λο σε. Π ς θα μπορο σα, εξ λλου, αναρωτι μαι τ ρα· 
αφο  μου λειπε το β θος των απ θμενων ριζ ν και το ψος 
μιας κορφ χτιστης αετοφωλι ς. Μον χα σκι , ανεμοσκορ-
π σματα και για θ α την τρικυμ α μιας θ λασσας ε χα μ σα 
στη νεανικ  καρδι  μου. Εκε νο το βρ δυ μ λιστα, σ’ να 
κακ φημο μπαρ, –του οπο ου χω διαγρ ψει το νομα απ’ 
τη θ μησ  μου– με Ορλε νικα βουντο , δι τι μου φερνε 
φρικτο ς εφι λτες– απ ναντι απ’ το λιμ νι του Σαιν-Πι ρ 
και δ πλα απ’ το μπορντ λο «La rose noire», μελλε εγ  κι ο 
«Λο θηρος» να πολεμ σουμε πλ ι-πλ ι, και δυστυχ ς, νας 
μας να λαβωθε  θαν σιμα. Τ ρα, το ποιος ξεκ νησε τον καυ-
γ  ε ναι κ πως αμφ βολο· εξαρτ ται δηλαδ  με ποιανο  τη 
μερι  σουν. Ας πο με, αν γλυκοκοιτο σες τους Γ λλους 
ναυτικο ς, θα λεγες με σιγουρι  τι εγ  και ο «Λο θηρος» 
προκαλ σαμε την αναταραχ · απ  την λλη, ε ν ε χες ζυ-
μ σει ζαχαροκ λαμο στω και μ α φορ  στη ζω  σου  
ε χες φ ει ιγκου να στις πε νες του μεγ λου λιμο , σ γουρα 
θα παιρνες το μ ρος μας και θα βριζες με τα εσ ψυχ  σου 
τους αναθεματισμ νους ευρωπα ους –οι οπο οι, ποτε και 
φ ναζαν στερι , θεωρο σαν τι δικαιωματικ  αποκτο σαν 
εξουσ α στην κ θε αμ λυντη γη που τυχα α αγκυροβολο -
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σαν. Τ ρα, μως, που ξανασκ φτομαι απ  την νεση των 
περασμ νων χρ νων μου λα εκε να τα μικρ  κι ασ μαντα 
γεγον τα των νδοξων καιρ ν μου– ο αιματοβαμμ νος καυ-
γ ς σαν να ξεκ νησε μ νες νωρ τερα, σως και χρ νια.  

 ταν κατ φτασε στο σπ τι μου το συστημ νο γρ μμα, 
η διαταγ  της στρ τευσ ς μου, εγ , φυσικ  και απουσ αζα 
στο εξωτερικ . πως απουσι ζω και τ ρα, και σχεδ ν 
π ντα απ  την εξοχικ  αγροικ α των συγχωρεμ νων προγ -
νων μου. Ο τε δειλ ς, ο τε πολεμοχαρ ς μουνα τ τε. 
Αδι φορος περισσ τερο θα λεγα για σα συντελο νταν γ -
ρω μου· μως, επ δειχνα να ιδια τερο π θος για τα ε θραυ-
στα λεπιδ πτερα και για εκε νες τις γυνα κες που ε χαν σμι-
λεμ νη μ α απ κοσμη θλ ψη στα μ τια τους. Ορισμ νες φο-
ρ ς συναντο σα τη φθινοπωριν  μελαγχολ α στις κηλ δες 
των δι φανων φτερ ν, και λλες π λι, στα γατ σια τους 
βλ φαρα δι κρινα πολ χρωμες πεταλο δες. 
Το γρ μμα κλεινε με την εξ ς πρ ταση: η ελευθερ α 

της πατρ δας π νω απ  κ θε θε . Το τι απαιτο σε ο συ-
ντ κτης της επιστολ ς ο τε που το λογ ριασα, αφο  δεν 
υπ ρχε καμ α περ πτωση να καταταγ  – τουλ χιστον χι 
με τη θ λησ  μου. Τ τε ταν που ακ μα π στευα τι το 
καλ  κρυμμ νο μυστικ  το  σ μπαντος, και κατ’ επ κταση 
της διας της ζω ς, βρισκ ταν κ που αν μεσα απ  το 
ακαν νιστο, χαοτικ  το λ νε κ ποιοι, φτερο γισμα της 
πεταλο δας και στο γαλ νιο γουργουρητ  της γ τας. Ποιος 
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θα μπορο σε να με κατηγορ σει  στω να με περιφρον σει 
για τις απ ψεις που τρεφα στους τρυφερο ς βλαστο ς της 
σκ ψης μου; λοι τους ζο σαν τη β βαιη ζω , με ρ λο και 
χρονοδι γραμμα συγκεκριμ νο. Αρχ , μ ση, τ λος, πρω , 
μεσημ ρι, βρ δυ – νας αργ ς αποδεκατισμ ς δ χως 
απρ οπτα και ανακατατ ξεις. σοι το επ λεξαν καλ ς, 
σοι αναγκ στηκαν κρ μα τους. 
Το τηλεφ νημα ταν σ ντομο και λακωνικ , πως συνη-

θ ζουν να μιλο ν οι νομ δες του βορρ , κι κλεινε με μια 
ευχ . Να βρω τον δρ μο μου, μου ευχ θηκε στην κατακλε -
δα της κουβ ντας ο γ ρος επιστ της της αγροικ ας ταν και 
ξεμπ ρδεψε με τα καθ καστα. Με το που η τηλεφωνικ  
γραμμ  ν κρωσε, το πρ το πρ γμα που κανα ταν να ψα-
χουλ ψω τις τσ πες μου. σα λεφτ  ε χα κερδ σει με κ πο 
και πονηρι  απ  την πολ μηνη παρουσ α μου στη Μασσα-
λ α, δεν αρκο σαν ο τε να λαδ σω τον ευτελ στερο θαλασ-
σιν , στε να με περ σει ινκ γκνιτο σε κ ποιο βρωμερ  
αμπ ρι. Αν ο π λεμος πλησ αζε και οι θεο  αποκαθηλ -
νονταν, τ τε δε μου μενε παρ  να φ γω σο πιο μακρι  
μπορο σα. Υποσχ θηκα στον εαυτ  μου τι πριν το β λω 
στα π δια θα πρεπε οπωσδ ποτε, απ  σεβασμ  και ευγνω-
μοσ νη για σα μου προσ φερε, να αποχαιρετ σω τη γλυκι  
Ιωσηφ να. Η αμοιβα α συμπ θεια δεν εξελ χθηκε ποτ  σε 
ρωτα, τουλ χιστον απ  τη μερι  της, κι τσι, τα κ λλη της 
τα απ λαυσα μον χα σε μουσκεμ να νειρα, που μεταμ-
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φιεζ μουν σε σ τυρο θε  κι εκε νη σε ν μφη των γ ργαρων 
υδ των.  
Το σπ τι της, να ετοιμ ρροπο πανδοχε ο τεσσ ρων ορ -

φων, το οπο ο, στα μ τια μου, ομο αζε με ψιλ λιγνη γερ -
ντισσα που καμπο ριαζε ελαφρ ς προς τα μπροστ , ταν 
στριμωγμ νο αν μεσα απ  να γραφε ο κηδει ν και στο 
ομορφ τερο fleuriste που ε χαν συναντ σει ποτ  οι αισθ -
σεις μου. Βρισκ ταν φυτεμ νο στις λαϊκ ς γειτονι ς της π -
λης, εκε  που η αρμ ρα της θ λασσας, εκτ ς της δι βρω-
σης που προκαλο σε στα σιδερ νια τεχνουργ ματα, λ δωνε 
και τα φρεσκολουσμ να μαλλι  στο ψε σβ σε. ταν κοιν  
γν ρισμα, λοιπ ν, μεταξ  σων δι μεναν  επισκ πτονταν 
τα γραφικ  Μασσαλι τικα καντ νια, να χουν μ α γυαλ δα 
στα μαλλι  τους κι να ιδια τερο πρ ξιμο στα χε λη τους. 
Αν το μεγαλοστοματ δες ταν να κακ γουστο παρατσο -
κλι, που χρησιμοποιο νταν κατ  κ ρον για να περιγρ ψει 
την ταπειν  καταγωγ  σων β ζαξαν το γ λα τους στην 
παλι  συνοικ α, το απρεπ ς και σιχαμερ  τσιμπουκλο δες, 
με το οπο ο χαρακτ ριζαν οι ευγενε ς αριστοκρ τες τις νεα-
ρ ς κοπ λες μας, σκιζε τον κ σμο στα δ ο. Εμε ς κι εκε -
νοι, λιν ρι και μετ ξι, ηλιοκαμ να πρ σωπα και πο δρα, 
σ ρκα φτην  και δ ντια χρυσ . Απ  αντ δραση λοιπ ν κι 
εγ , αν και ξ νος σε εκε νον τον τ πο, ρχισα να καλλιεργ  
μ σα μου το δικαιολογημ νο μ σος και να το εκφρ ζω με 
ναν υπερφ αλο ψευτοτσαμπουκ , που η αλ θεια ε ναι τι 
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δεν μου τα ριαζε καθ λου. Υπ ρχαν μως κι εκε νες οι στιγ-
μ ς που οι καταστ σεις με εξωθο σαν πραγματικ  στα 
ρι  μου. ταν κουγα απ  τη μεσοτοιχ α του δωματ ου 
μου να κακομεταχειρ ζονται την καλ  μου φ λη, πιανα τον 
σουγι  και τον κ ρφωνα με οργ  στο κρεβ τι. Και δ σε 
σκ σιμο, και δ σε π νο, μ χρι να π ψει η ν μφη μου τα 
ουρλιαχτ , μ χρι να ματ σει απ’ τη σκουρι  των σκουλη-
κι ν το αχυρ στρωμα. πειτα, καθ μουν γυμν ς μπροστ  
στο ανοιχτ  παρ θυρο, ναβα τσιγ ρο, και χ ζευα για ρες 
ατ λειωτες τα πλο α π ς μπαινοβγα νανε στο λιμ νι· το να 
μετ  το λλο κι στερα π λι το λλο, κατ πιν το επ μενο 
και το μεθεπ μενο –β ρκες, κα κια, πολεμικ – σπου το 
φως του μεσαιωνικο  φ ρου δι κοπτε τσαλα την ψυχανα-
γκαστικ  καταμ τρησ  μου. 

 Το χρονικ  δι στημα κατ  το οπο ο βρισκ μουν στην 
Προβηγκ α επιχε ρησα να δ σω απ ντηση και σ’ να αδια-
ν ητο ερ τημα. Ξεκ νησα, λοιπ ν, να φιλοσοφ  καθ ς και 
να επεξεργ ζομαι με ιδια τερη μεθοδικ τητα, αλλ  και 
απαρ μιλλη στωικ τητα, την ιδ α πως τ ποτα δεν καμ νε-
ται στην τ χη, κι τι, μετ  απ  το κ θε τι, κρ βεται το επ -
μενο εγ  μου. Η λη σκ ψη –σαν σκευωρ α του νου μοι ζει 
τ ρα εκε νο το νοητικ  παραλ ρημα, αλλ  το προσπερν  
αμαχητ  μη θ λοντας να ταρ ξω περισσ τερο την ευα σθητη 
καρδι  μου– προ λθε απ’ τη διαπ στωση τι το δωμ τιο 
που νο κιαζα στο πανδοχε ο, ναντι κ ποιων πενιχρ ν θελη-
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μ των και μικροεπισκευ ν που αναλ μβανα, ταν το μονα-
δικ  που θ αζε ανεν χλητα στη θ λασσα. λα τα υπ λοι-
πα, λ γο-πολ , ε χαν και κ ποιο εμπ διο μπροστ  τους. Πα-
ρασυρ μενος απ  την παλ ρροια της αναλαμπ ς, για λ γο 
καιρ  παψα να ασχολο μαι με οτιδ ποτε παρεμβαλλ ταν 
στον φιλοσοφικ  σκοπ  μου, μ χρι και την Ιωσηφ να αγν η-
σα, και επιδ θηκα σε να ανελ ητο κυνηγητ  απ δειξης της 
θεωρ ας μου. Το λο εγχε ρημα απαιτο σε διαπιστ σεις 
ακριβε ς και ταυτ χρονα πραγματιστικ ς· αλλ  μην ξεγε-
λι σαι, εμβ θυνα στο ζ τημα τ σο- σο, σα-που και χι πε-
ρισσ τερο· σο ταν απαρα τητο, δηλαδ , στε να απομνη-
μονε ω τη συλλογιστικ  διαδρομ  των σκ ψε ν μου, ωσ -
του να με π ρει ο πνος. πως λ γου χ ρη το χνος που 
αφ νουν γυμν  π δια στην αμμουδι  μ χρι να τα σβ σει το 
επ μενο κ μα. Επ σης, επιδ ωκα σχεδ ν εμμονικ  να χω 
μυαλ  καθαρ  και διαυγ ς, σαν τα κρυστ λλινα νερ  του 
Calanques de Cassis, για αυτ , κ θε τ σο επισκεπτ μουν το 
χαμ μ του Το ρκου για την απαρα τητη αναζωογ νηση.  
Τ τε ταν που κοψα για πρ τη φορ  το πιοτ  και κ θε 

συνεπακ λουθ  του. Πολλο  στεναχωρ θηκαν και κ ποιοι 
απ ρησαν απ’ την εφ μερη παρ α μου με αυτ  μου την απ -
φαση, αλλ  δε γιν ταν διαφορετικ · ταν και αυτ ς λλος 
νας τρ πος στε να διατηρ σω ζωηρ  την πρωτοφαν  α -
σθηση που σ λευε, κατ  τρ πο ερωτικ , τα φ λλα της καρ-
δι ς μου. Γιατ  στο κ τω-κ τω, την ιδ α μπορο σα να τη 
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γρ ψω σε χαρτ  αλλ  το β ωμ  της χι. σως ε μαι αρκετ  
ακαταν ητος, τ ρα που το σκ φτομαι· σως λα ακο γονται 
ακαταλαβ στικα και μπερδεμ να, αλλ  δυστυχ ς, η μη κα-
ταγραφ  των πνευματικ ν μαχ ν, που δωσα με εκε νη την 
τυχη ιδ α, δεν μου αφ νει και πολλ  περιθ ρια εξ γησης. 
Ελπ ζω μ νο και ε χομαι να χεις βρεθε  κι εσ  σε μ α πα-
ρ μοια κατ σταση, που μ α σκ ψη, σο λογικ   παρ λο-
γη, αρκο σε στε να γκρεμ σει μονομι ς τη δ σπλαστη 
πραγματικ τητα γ ρω σου. 

 




