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Ο έγχορδος κυνηγός
( παραισθησιακή μυθολογία με άμετρες ραψωδίες)

 

1.

Μια φορά κι έναν καιρό, ένας άνθρωπος που ήταν όλοι οι άνθρωποι μαζί μα
και ο Κανένας, επέλεξε να θυσιάσει την προκαθορισμένη ζωή του κυνηγώντας μιαν
ευχή.  Αρνήθηκε να ζήσει όπως ζούσαν για αιώνες οι πρόγονοί του και θέλησε να
απαντήσει με κάθε κόστος στα ερωτήματα που μετάγγιζε το σύμπαν  στο μικρό του
κεφάλι. Το πότε ακριβώς συνέβη κάτι τέτοιο όπως και το γιατί, δεν το γνωρίζουμε.
Μονάχα τον τόπο όπου ξεκίνησε το ταξίδι αυτού του παράξενου άνδρα μπορούμε να
βεβαιώσουμε. Η απεραντοσύνη κι οι μακρόσυρτες σιωπές της αφρικάνικης σαβάνας,
ήταν η αφετηρία του. Εκεί ήταν που ο έγχορδος κυνηγός ξέφυγε απ’ το πεπρωμένο
του κι απέγινε μια αθάνατη αλληγορία.

Μια φορά κι έναν καιρό,  λοιπόν.  Ούτε πριν, ούτε μετά.  Κι αν είναι κανείς
ιστορικός ή αρχαιολόγος δεν θα δεχτεί την αλήθεια μέχρι να σκοντάψει η αξίνα του
πάνω στο κουφάρι του πρώτου τοξότη. Δεν θα την πιστέψει μέχρι να χωρέσει τον
μύθο του μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονολογία. 
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Όμως συνέβη μια φορά κι έναν καιρό ένας άνθρωπος να ζήσει κυνηγώντας τις
ευχές  του,  σπάζοντας  για  πρώτη  φορά  το  κέλυφος  των  αισθήσεων  και  των
πρωταρχικών του ενστίκτων.  Ο άνδρας αυτός συνέβη απλά,  όπως η Ποίηση,  της
οποίας  το κουφάρι επίσης δεν έχει ανακαλυφθεί γιατί είναι ακόμα ζωντανή όπως  ο
έγχορδος κυνηγός.  Μαζί γυροφέρνουν στο εδώ και στο πουθενά και  γειώνουν τα
ανθρώπινα  όνειρα  ποτίζοντας  τα  άστρα   με  τις  μεταφορές  της  κοσμικής  τους
μελωδίας... 

...Όπως τα ψάρια είναι τα άστρα του νερού 
και στροβιλίζονται 

σε τρεις και παραπάνω διαστάσεις.
Ελαφριά κι απρόοπτα, 

δίχως της μνήμης την θηλιά 
να τα βαραίνει.

Όπως το φολιδωτό κρανίο του ιχθύ
αναγνωρίζει την θάλασσα ως χρόνο

και κινείται μ’ άνεση ακροβάτη
σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Όπως τα γνώριμα γίνονται πρωτόγνωρα
στην κωμικοτραγική αλληλουχία ενός σπειροειδούς χάους,

όπως η πείρα δεν έχει καμιά θέση στο άπειρο,
έτσι ακριβώς έρχονται τα Όνειρα...



                                                                                                                                        toelatirio.wordpress.com

2.

Μια φορά κι  έναν καιρό,  ο  καυτός αέρας  φύσηξε πάνω στο μέτωπο του
έγχορδου κυνηγού  τσουρουφλίζοντας την τεντωμένη και υπερβολικά λεπτή στρώση
δέρματος που ντύνει το ανθρώπινο  κρανίο. Ο άνδρας ξύπνησε κάτω απ’ την σκιά
μιας ακακίας σε σχήμα ομπρέλας και κοίταξε γύρω του. Οι σύντροφοί του στο κυνήγι
κοιμούνταν δίπλα του, ανενόχλητοι απ’ τα έντομα που στριφογυρνούσαν πάνω απ’ τα
αυτιά τους και μπαινόβγαιναν με θράσος στα ρουθούνια τους. Μια καμηλοπάρδαλη
ζαλισμένη απ’ τον ήλιο, τσιμπολογούσε το κλαρί ενός δέντρου, λίγες εκατοντάδες
μέτρα, μακριά του. Το  μεσημέρι  ήταν  ήσυχο  στην  ατέλειωτη  σαβάνα.  Οι
ημίτυφλοι, μαύροι ρινόκεροι είχαν πάψει να επιτίθενται στις σκιές και στους κορμούς
των δέντρων βλέποντας παντού εχθρούς. Οι πιο επικίνδυνοι θηρευτές της θαμνώδους
έκτασης, είχαν αποτραβηχτεί στα δροσερά τους λημέρια προσπαθώντας να ξεχάσουν
την πείνα τους μέχρι τις ψυχρότερες ώρες. Το ίδιο και οι  ύαινες, τα μαραμπού και τα
τσακάλια.  Τα  αιλουροειδή  και  οι  πτωματοφάγοι,  χάριζαν  απλόχερα  την  σύντομη
ξενοιασιά που δικαιούνταν καθημερινά τα χορτοφάγα τους θηράματα.

Η κοιλιά του έγχορδου κυνηγού,  γουργούριζε όπως κι εκείνες των θηρίων, μα
δεν βιαζόταν καθόλου να φτάσει η ώρα που το άστρο της ζωής θα χαμήλωνε στο
στερέωμα. 

Για έναν ανεξήγητο λόγο, για το τότε ανθρώπινο είδος, ήθελε να παραμείνει
όσο το δυνατόν περισσότερο στον ίσκιο της ακακίας. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα άλλο
από το να αγναντεύει τα κύματα ενός ωχρού ωκεανού από ξερά αγριόχορτα,  καθώς
τα παρέσερνε ο θερμός αέρας. Να νιώθει τις ξερές στάλες των σπόρων τους, στο
μέτωπό του. Γι’ αυτό έμενε άυπνος.

Αυτή ήταν η αγαπημένη του συνήθεια  κι αυτή τον διαχώριζε απ’ το γένος του.
Εκείνη την γαλήνια ώρα είχε συνηθίσει ο άνθρωπος που ήταν όλοι οι άνθρωποι μαζί,
μα και ο Κανένας,  να ξυπνά πριν απ’ τους συντρόφους του και να σκέφτεται. Όχι
ακριβώς γιατί είχε καταλάβει την σημασία της σκέψης για την εξελικτική πορεία του
είδους του, ούτε γιατί πίστευε ακόμα πως ήταν ικανός να λύσει άμεσα, κάποια από
τις λιγοστές ανάγκες του. Ο έγχορδος κυνηγός σκεφτόταν όπως παίζει ένα νήπιο.
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Όπως  το  μικρό  αγόρι  που  μπουσουλούσε  στριμωγμένο  στους  κροτάφους  του  κι
έβλεπε τον κόσμο μέσα από τα  μάτια του. Σκάρωνε δικές του λέξεις και έννοιες
κοιτώντας  την  τρομακτική  απεραντοσύνη  του  αφρικάνικου  ορίζοντα.  Γύρευε
νοήματα πέρα από τα συνηθισμένα. Πέρα από τα σύνορα της πείνας, του κινδύνου
και του φόβου. Κι όσο περισσότερες σκέψεις έκανε, τόσες ερωτήσεις γεννούσε το
κεφάλι του που έμεναν αναπάντητες.

Μία  όμως  ήταν  η  αγαπημένη  ερώτηση  του  πρώτου  τοξότη  και  αυτήν  θα
απευθύνει και πάλι στους συντρόφους του όταν θα ξυπνήσουν σιγά-σιγά από τον
μεσημεριανό τους λήθαργο. 
-Ποιος φυσά πιο πολύ στην σαβάνα; Ο άνεμος ή ο χρόνος;

Ο  δύστυχος  άνδρας  προσμένει  μιαν  απάντηση  από  τους  σοφότερους  της
αγέλης  του.  Εκείνοι  δείχνουν  να  μην  τον  καταλαβαίνουν  και  προσπερνώντας  τα
λόγια του, καλούν τον ονειροπαρμένο τους σύντροφο να επιστρέψει μαζί τους στον
δρόμο του κυνηγιού. Ο άντρας κοιτάζει μια την χλωρίδα που λυγίζει απ’ τις ριπές του
νοτιά και μια τα ρυτιδιασμένα, σκυθρωπά πρόσωπα των σοφών, φέρνοντάς τα στην
μνήμη του νεότερα. Για κάποιο λόγο είναι  σίγουρος πως ο αέρας και ο χρόνος είναι
δυο εντελώς άσχετες μεταξύ τους έννοιες. 

Κανείς έως τότε δεν είχε βλασφημήσει με τόσο αθώο βλέμμα.   Η μυθολογία
της  φυλής  των  Ενανάγκη,  ήταν  βέβαιη  πως  ο  άνεμος  σπρώχνει  τον  ήλιο  και  το
φεγγάρι, το φως και το σκότος,  να αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους λιγοστεύοντας τις
ζωές όλων των πλασμάτων. Όμως ο έγχορδος κυνηγός είχε ήδη παρατηρήσει πως ο
αέρας  φυσά  όπως  του  καλοφανεί,  ενώ  ο  ήλιος,  το  φεγγάρι  και  οι  αστερισμοί,
ακολουθούν πιστά τις τροχιές τους στον ουράνιο θόλο. 
-Ποιος φυσά πιο πολύ στην σαβάνα, λοιπόν; Ο άνεμος ή ο χρόνος;

Ο έγχορδος κυνηγός είδε τα θυμωμένα πρόσωπα των πρεσβύτερων να χάνουν
την υπομονή τους και δεν ξεστόμισε ξανά την ερώτησή του. Ακολούθησε σιωπηλός
τους υπόλοιπους. Στην διαδρομή τους μέσα στο άγνωστο, αναζητούσε στον μικρό
του  νου   τον  τρόπο  που  θα  τον  έκανε  να  κερδίσει  χρόνο  για  να  σκέφτεται
περισσότερο .

 Βαδίζοντας μέσα στα αγκάθια για ατελείωτες ώρες, οι κυνηγοί κατόρθωσαν
τελικά  να  ξεχωρίσουν  ένα  γέρικο  γκνου  από  την  αγέλη  του.  Το  σκότωσαν,
λιθοβολώντας και λογχίζοντάς το με τα ακόντιά τους, λίγο πριν το σούρουπο, έπειτα
από έναν αγώνα ζωής η θανάτου και για τις δύο πλευρές. Η μάχη ήταν σκληρή. Δυο
σύντροφοί  του  έσπασαν  τους  βραχίονες  των  χεριών  τους  από  τις  οπλές  του
υπόλοιπου  κοπαδιού,  ενώ  άλλοι  τρεις  αιμορραγούσαν  για  ώρες.  Το  σκληρό  και
μισοκαμένο  κρέας  του  χορτοφάγου  θηλαστικού  όμως,  κατάφερε  τουλάχιστον  να
χορτάσει για άλλη μια μέρα τα τυμπανισμένα στομάχια της φυλής των Ενανάγκη...
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Είναι μονάχα αυτές οι παύσεις στις σκιές των τροπικών μεσημεριών,
αυτές οι αχνιστές σιωπές

που απρόσμενα με εξημερώνουν.
Αυτή η σκασμένη γη που με γεννά αγρίμι

και με κατασπαράζει ανήμπορο.
Πάνω σ’ αυτήν βαριανασαίνει

η ουτοπία μιας απάτητης γαλήνης.

Σ’ αυτές τις παύσεις όπου η πείνα δεν υπαγορεύει το κάθε μου βήμα,
εκεί που ούτε τα κέρατα του μαύρου ρινόκερου,

ούτε τα νύχια της λεοπάρδαλης μπορούν να με φοβίσουν.

Εκεί είναι που γυρεύω μια ευχή που θα στοιχειώσει τον ύπνο μου
και έναν δαίμονα για να ξορκίσει τους θεούς μου.

Μα αντί γι’ αυτόν σκοντάφτω πάνω σε ερωτήματα.

Ποιος φυσάει;
Ο αέρας ή ο χρόνος;

Ποιος ξεθωριάζει τις συμβουλές των σοφών
και ποιος αυλακώνει τις κοιλάδες; 

Ποιος ζωγραφίζει τα ποτάμια και τα ρυάκια της σαβάνας 
σκαρώνοντας χάρτες 

πάνω στα αγαπημένα μας πρόσωπα;

Κι αυτό το καταραμένο κεφάλι 
γιατί μου γνέφει πάντα σιωπηλό
κι ανίκανο να μου απαντήσει;
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3.

Μια φορά και έναν καιρό, ο έγχορδος κυνηγός έκλεβε χρόνο απ’ τον πολύτιμο
ύπνο του και  βυθιζόταν στις σκέψεις του.  Άλλοτε ξεμάκραινε απ’ τις φωτιές των
Ενανάγκη  και  χανόταν  στο  σκοτάδι  δίχως  να  τον  αντιληφθεί  κανείς.  Πλάι  στα
τσακάλια και  τα γουργουρητά του γατόπαρδου άκουγε τα ταμπούρλα να χτυπούν
συνοδεύοντας ρυθμικά το άναρχο σφύριγμα του ανέμου και το μυαλό του σκάρωνε
παράξενες θεωρίες.

Με τον καιρό, ο παράταιρος άνδρας κοιμόταν ολοένα και λιγότερο.  Ολοένα
και λιγότερο ενδιαφέρον έδειχνε και για τις γιορτές της φυλής του. Δεν χόρευε, τόσο
πολύ όπως παλιά, με τους συντρόφους του. Προτιμούσε να παίρνει την θέση του
ανάμεσα στα μέλη της πρωτόγονης ορχήστρας. Εκεί  χτυπούσε σιωπηλός το τύμπανό
του χαμένος στις σκέψεις του και με το βλέμμα καρφωμένο στον έναστρο ουρανό. 

Οι Ενανάγκη, συνήθιζαν να χορεύουν μέχρι το πρωί, όταν ήταν χορτάτοι. Ο
έγχορδος κυνηγός χτυπούσε πιο γρήγορα με τα χέρια του την τεντωμένη μεμβράνη
από δέρμα βουβαλιού όταν το φως έδιωχνε το σκοτάδι πάνω από το μέτωπό του.
Άφηνε τον ρυθμό του κρουστού του, έρμαιο του ασυνείδητου της αναπνοής και του
χτύπου της καρδιάς του κι εκείνος ρουφιόταν στις παραισθησιογόνες του εικασίες για
την πλάση. Κάπως έτσι, σιγά-σιγά, άρχισε να λύνει τις αστείες πρώτες απορίες του
και να γεννάει άλλες.  Έμεινε έκπληκτος με τα πρώτα συμπεράσματά του για τον
κόσμο γύρω του. Σε κάτι έδειχνε να του χρησιμεύει ο νους του, λοιπόν. Δεν ήταν
απλά ένας υποβολέας αναγκών ή ένας παθητικός δέκτης ερεθισμάτων. Ούτε φυσικά,
ένας σκέτος επεξεργαστής δεδομένων.

Ο άνθρωπος όταν το σκέφτηκε καλά, είπε στον εαυτό του πως ο χρόνος δεν
υπάρχει. Η μέρα και η νύχτα και το απαλό γλίστρημα των αστερισμών πάνω στον
ουράνιο θόλο, μοιάζει με τον ήχο των τυμπάνων. Είναι ο ρυθμός που επάνω τους
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χτίζεται η μελωδία της ζωής στα μήκη και τα πλάτη ολάκερου του σύμπαντος. Ναι, ο
άνδρας ήταν σίγουρος πως ο χρόνος δεν υπήρξε ποτέ. Ο χρόνος ήταν ο ρυθμός των
ζωντανών. Οι κύκλοι του δώρου της ζωής, που μέσα τους όφειλαν να φτιάξουν μια
δική τους μελωδία. Αυτά συμπέρανε ο πρώτος τοξότης που τότε δεν γνώριζε πως στα
αλήθεια ο χρόνος, βρίσκει το θεϊκό του νόημα και το δέος, μονάχα στα έρμαια του
μεταβολισμού και της οργανικής χημείας.

Μα  ένα  τέτοιο  μυστικό  θα  ήταν  πολύ  δύσκολο  να  το  μοιραστεί  με  τους
συντρόφους του. Εκείνοι δεν ήθελαν να χάσουν τον ύπνο τους για κάτι τόσο παλαβό
και ανούσιο, όσο η σκέψη και οι υπαρξιακές αναζητήσεις του. 

Ο έγχορδος κυνηγός αποφάσισε κι έβαλε σκοπό της ζωής του να βρει έναν
τρόπο να κάνει το κυνήγι πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο. Έτσι, όλα τα μέλη της
φυλής των Ενανάγκη θα έβρισκαν χρόνο να συλλογίζονται. Ή μάλλον, όχι ακριβώς
περισσότερο χρόνο, αλλά ρυθμό. Οι σύντροφοί του είχαν ανάγκη από περισσότερο
συντονισμό  με  το  κοσμικό  ταμπούρλο.  Ένιωσε  βέβαιος  πως  μόνο  έτσι  θα  τον
καταλάβαιναν. Αν η ζωή τους γινόταν λιγότερο κουραστική και επικίνδυνη. Γιατί ο
άνδρας  είχε  ανάγκη  να  νιώσει  πως και  οι  συνοδοιπόροι  του  στο  κυνήγι  και  στο
γλέντι, θα τον καταλάβαιναν.

Κι έτσι έπαψε πια να στοχάζεται μονάχα για τον εαυτό του, κάτω απ’ τις σκιές
τα  μεσημέρια  και  αφιέρωσε  τον  χρόνο  του  γυρεύοντας   να  φτιάξει  ένα  όπλο
καλύτερο και πιο αποτελεσματικό απ’ το πέτρινο στιλέτο και το ακόντιο. Και πάνω
σε  ένα  μεγάλο  ακόντιο  έδεσε  ένα  σκοινί  ανακαλύπτοντας  το  τόξο  και  με  ένα
μικρότερο δόρυ έφτιαξε το βέλος. Και όταν τελειοποίησε την εφεύρεσή του κι έγινε
άριστος στο σημάδι,  την παρουσίασε στο γένος του. Όλοι παραδέχθηκαν τότε, το
πόσο σοφός  ήταν.  Όχι  γιατί  οι  σύγχρονοί  του  μαγεύτηκαν  από  την  ιδιότητα  της
χορδής να  μετατρέπει  την δυναμική της  ενέργεια   σε  κινητική για  την αιχμηρή
σαΐτα,  αλλά  γιατί  ήταν  πια  ικανοί  να  σκοτώνουν  πιο  σβέλτα  και  πιο  νόστιμα
θηράματα. 

Γύρω  απ’ την  φωτιά  και  το  καψαλισμένο  σώμα  μιας  αντιλόπης,  οι  μάγοι
έφτιαξαν τραγούδια στον πρώτο τοξότη και τον εξυμνούσαν. Και τότε προσπάθησε ο
άνδρας να τους ξετυλίξει και τις δικές του σκέψεις. Αυτές τις σκέψεις για τον χρόνο,
το  σκοτάδι  και  το  φως  και  τον  κοσμικό  ρυθμό.  Όμως  εκτός  από  τα  παιδιά,  οι
σύντροφοί του δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τα λόγια του. Ο πρώτος τοξότης,
δεν τους κράτησε  κακία. Συλλογίστηκε πως ήταν πολύ νωρίς για να κατανοήσουν τις
ιδέες του.  Άλλωστε και εκείνου του είχε πάρει χρόνια μέχρι να τις συλλάβει. Κι έτσι,
πήρε το τόξο του που θα του εξασφάλιζε ασφάλεια και τροφή, και αποφάσισε να
κάνει ένα ταξίδι στην απέραντη σαβάνα, δίνοντας τον χρόνο και την ελευθερία στα
αγαπημένα  του  πρόσωπα  να  σκεφτούν  τα  λόγια  του  με  την  ησυχία  τους.  Οι
πρεσβύτεροι, του αναγνώρισαν αυτό το δικαίωμα αναγνωρίζοντας πόσα πολλά είχε
προσφέρει στην φυλή τους. 

Ένα πρωί, ο έγχορδος κυνηγός χαιρέτισε τους άλλους Ενανάγκη και χάθηκε
στα βάθη της Αφρικής αναζητώντας κι άλλες ιδέες. 
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Μονάχα ο αέρας φυσά 
και μπαινοβγαίνει στα ρουθούνια μας

σαν εκτινασσόμαστε έξω απ’ την υγρή άβυσσο
ενός ακόμα εφιάλτη.

Μες στην σπηλιά του λάρυγγα 
το κτήνος της ντροπής ταΐζεται με σάλιο

και στραγγαλίζει
κάθε κραυγή  απελπισίας μας

Πάνω στην υγρή, σεισμογενή μας  γλώσσα
ξεπροβάλλει το καρδιοχτύπι 
κι ανοίγουν  τις ρωγμές τους

τα χαμόγελα .

Είμαστε οι κολυμβητές των αρχαίων ονείρων
με σάρκες άγουρες και άμαθες.

Τουρτουρίζουμε μουλιασμένοι στην συνήθεια 
και ζεσταινόμαστε απ’ την πιο απεγνωσμένη μας ελπίδα.
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4.

Μια φορά κι έναν καιρό, ο πρώτος τοξότης τόλμησε να φτάσει μόνος έως την
κοίτη του γιγάντιου ποταμού. Κανείς δεν τον είχε πλησιάσει ποτέ πριν από εκείνον.
Οι Ενανάγκη προτιμούσαν  την δυσεντερία των σκονισμένων νερόλακκων, από τα
κοφτερά σαγόνια των θηρίων που σύχναζαν στις όχθες για να πιουν το κρυστάλλινο
νερό του αεικίνητου, διάφανου φιδιού.  Έχοντας στον ώμο του το τόξο του και
την πέτσινη φαρέτρα του στην πλάτη, ο έγχορδος κυνηγός δεν δίστασε να πλύνει το
πρόσωπό του πλάι στα κοφτερά σαγόνια των κροκόδειλων. Εκεί είδε πρώτη φορά
την αντανάκλασή του καθαρή, μέσα στο υδάτινο  κάτοπτρο.  

Τρεις μέρες και τρεις νύχτες που δεν ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες σαν
αυτές  που  μετρούν  τα  δικά  μας  ρολόγια,  έμεινε  στις  όχθες  του  ποταμού
αφομοιώνοντας τον ρυθμό του νερού, της ζωής και του θανάτου. Είδε τις μάχες των
λεόντων  με  τα  ερπετά  κι  άκουσε  τις  κραυγές  του  αφρικάνικου  ελέφαντα  να
σκοτεινιάζουν τα μεσημέρια. Την  ζέβρα να καλπάζει το απόγευμα ασπρόμαυρη και
λίγο πριν το σούρουπο να διαμελίζεται  σε κατακόκκινα απομεινάρια από τέσσερα
ζευγάρια κυνόδοντες και τα ράμφη των  νηστικών μαραμπού που ανταγωνίζονταν σε
πείνα τα αιλουροειδή, πλασμένα φτερωτά από την ανάγκη.  

Αργά την τρίτη νύχτα, λίγο πριν σβήσει η σελήνη, ο πρώτος τοξότης ξύπνησε
από τον ύπνο του δίπλα στην φωτιά και είδε την Ποίηση να λούζει τα μαλλιά της και
να  κολυμπά μπλεγμένη  στην  υγρή αγκαλιά  του αιμοβόρου ποταμού.  Η σκιά  της
πανέμορφης γυναίκας  γέμισε φως σαν έφτασε στην όχθη και  φανερώθηκε  γυμνή
μπροστά του. Πριν να προλάβει να σταθεί ο άνδρας στα πόδια του, η κοπέλα είχε
αρχίσει να μιλά κι εκείνος την είχε ήδη ερωτευθεί. Χιλιάδες λέξεις ρυθμικές σαν το
νερό πήγαζαν από το στόμα της. Λέξεις που ο έγχορδος κυνηγός δεν είχε ξανακούσει,
μα τις είχε ονειρευθεί. Λέξεις που δεν καταλάβαινε την σημασία τους με τα αυτιά
του, αλλά μονάχα με τα μάτια και την φαντασία του. Κάθε ήχος από το θεϊκό της
στόμα ξερίζωνε  τα δέντρα από το χώμα και τα φύτευε  να τρέχουν με τρεμάμενες
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φυλλωσιές στην ράχη του ανέμου. Η κοπέλα έφτιαξε ένα δρόμο με τα ριζικά τους
έως το Άλφα του Κενταύρου και κάλεσε τον άνδρα να τον περπατήσουν. Ο Ίλιγγος
τους εκσφενδόνισε στο διάστημα και τους γύρισε πίσω μέσα σε μια στιγμή. Στην
διαδρομή τους, όπου σημάδευε η γυναίκα με το στόμα της, ο ουρανός πύκνωνε και
αραίωνε και το φως καμπύλωνε την ξέφρενη, ευθεία ρότα του σχηματίζοντας τοξωτά
γεφύρια, παρακαμπτήρια μονοπάτια  για το άπειρο. Έτσι, σιγά-σιγά και με τα μάτια,
ο άνθρωπος που ήταν όλοι οι άνθρωποι μαζί, μα και ο Κανένας, έμαθε τον ήχο που
γεννούσε το κόκκινο μέσα στην σιγαλιά του μαύρου, την ακολουθία των φθόγγων
που γέμιζε με ήρεμο νερό τον ποταμό, τον σγουρή τρικυμία του φιλιού και το όνομα
της Ποίησης, δίχως εκείνη να του το πει. 
-Κάτσε δίπλα μου,  σε  παρακαλώ, Εσένα ερωτεύτηκα για πρώτη μου φορά και
τελευταία, ικέτευε  την  Ποίηση  ο  μαγεμένος  πρώτος  τοξότης,  όμως  εκείνη  δεν
απαντούσε στα λόγια του.  Συνέχιζε να αλλάζει  με τις λέξεις  της τον κόσμο όλο,
εκτός από την φωτιά του έγχορδου κυνηγού που καψάλιζε με τα πύρινα βέλη της τον
νου του, γεννώντας στην καρδιά του τις σημασίες του θαύματος και της τραγωδίας.
Μονάχα λίγο πριν χαράξει του απευθύνθηκε καλώντας τον να την ακολουθήσει και
δίχως να περιμένει την απάντησή του, χάθηκε κολυμπώντας από τα μάτια του.
-Τώρα πια με είδες. Ξέρεις πως μοιάζω, κυνηγέ. Είναι αδύνατον να συνεχίσεις την
ζωή σου μέσα στο κουβάρι της μοίρας που την άφησες.

 Ο άνθρωπος έτρεξε ξοπίσω της, ξεσηκώνοντας τα φλαμίνγκο από τον λήθαργό
τους στο ένα πόδι, μα με την πρώτη ακτίνα του ήλιου την έχασε από το βλέμμα του
μέσα στην γαλάζια σπείρα που άνοιξε στον ορίζοντα η αιφνιδιαστική σιωπή της .

Τον αναστατωμένο άνδρα δεν τον χωρούσε πια ο τόπoς κι έτσι αποφάσισε να
την  γυρέψει  μέσα  στην  ατέλειωτη  σαβάνα.  Μέρες  ολόκληρες  περπατούσε
αναζητώντας την, δίχως να πεινά και να διψάσει. Το τόξο του παρέμενε άνεργο στην
πλάτη του, ενώ ο ίδιος ούρλιαζε μάταια το όνομά της και τις λέξεις της στην ερημιά,
δίχως  απόκριση. Τα χρώματα, τα θηρία και τα δέντρα τον αγνοούσαν, όπως και
εκείνη. 

Λιπόσαρκος και  καταπονημένος με μια μικρή αγέλη από ύαινες στο κατόπι
του, ο έγχορδος κυνηγός αποφάσισε να επιστρέψει στην φυλή του. Βρήκε τα χνάρια
των Ενανάγκη πάνω στο αφυδατωμένο χώμα και τα ακολούθησε.  Στο διάβα του,
ανακατεμένα  μέσα  στους  θάμνους  και  στ’  αγκάθια,  αντίκριζε  τα  οστά  των
συντρόφων του. Τρομαγμένος ο άνδρας, βάδιζε ολοένα και πιο γρήγορα, παρά τις
κακουχίες,  για να φτάσει  κοντά στα μέλη της φυλής του που θα είχαν απομείνει
ζωντανά.  Μα  ποιο  θηρίο,  αναρωτιόταν,  δεν  χορταίνει  την  πείνα  του  ούτε  με
δεκαπέντε ανθρώπους;

Λίγο μετά το σούρουπο, είδε μια φωτιά να σπάει το τσόφλι του ερέβους της
προϊστορικής νύχτας. Πλησίασε και αντίκρισε τους αλλοτινούς συνοδοιπόρους του
να φαντάζουν τέρατα,  δίπλα στις φλόγες που τους έγλυφαν τα πρόσωπα.  Ελάχιστοι
είχαν πια απομείνει στην αγέλη του. Άλλοι είχαν σκοτωθεί και άλλοι είχαν τραβήξει
για  άγνωστα  μέρη,  σαν  κι  εκείνον.  Με  πλαδαρά,  δυσκίνητα  σώματα,  οι
εναπομείναντες,  τσακώνονταν  μεταξύ  τους  για  ένα  κομμάτι  κρέας.  Οι  τοξότες
Ενανάγκη που έβλεπε μπροστά του,  φαίνεται  πως δεν είχαν ακούσει  καθόλου τα
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λόγια  του  ονειροπαρμένου  τους  συντρόφου  πριν  αποχωριστούν.  Κανείς  τους  δεν
γύρεψε  την  σιωπή  και  την  σκέψη  κάτω  απ’  την  σκιά  των  δέντρων.  Είχαν
αποδεκατίσει  τα  θηράματα  της  περιοχής  τους  με  τα  βέλη  τους  κι  ύστερα
δολοφονούσαν ο ένας τον άλλον με τα τόξα τους για  το ποιος θα κατασπαράξει το
μεγαλύτερο μερίδιο από τις λιγοστές αντιλόπες που είχαν απομείνει στα μέρη τους. Ο
πρώτος τοξότης είδε το μέλλον τους μέσα στα  τρομακτικά τους μάτια. Οι άνδρες
που αψιμαχούσαν κραδαίνοντας τα στιλέτα τους, ήταν ήδη νεκροί. Μέχρι το επόμενο
γέμισμα της σελήνης, η ανθρώπινη λαλιά θα είχε σβήσει εντελώς από τον τόπο του. 

Ο έγχορδος  κυνηγός  δεν  φανερώθηκε  εντέλει  μπροστά  τους.  Χάθηκε   στο
σκοτάδι καθώς σκεφτόταν πόσο κακό είχε κάνει στους Ενανάγκη χαρίζοντας τους το
δώρο του τόξου, πριν να είναι έτοιμοι να το αποδεχτούν. Απελπισμένος πήρε τον πιο
δύσβατο δρόμο και τράβηξε για εκεί που κανείς δεν είχε πάει ποτέ. Στην έρημο. Στο
αποκούμπι του θανάτου. Ακολούθησε το ένστικτό του, αναθέτοντας όλες τις ελπίδες
του στην  Ποίηση. Οι ενοχές  και τα δάκρυα συνόδεψαν  κάθε του βήμα.

Οι μέρες ντύθηκαν στοιχειά,
γδέρνονται πάνω στην άνυδρη πέτρα

και τριγυρνάνε  στα σκοτάδια σου.
Όλα γύρω μου απέγιναν σκιές,

που μέσα τους κρύβονται οι φόνοι του γένους μας.

Αθώα, δακρυσμένα μάτια,
εκτελούν την διαταγή της αυτοχειρίας τους,

καθώς ο θάνατος
απέγινε πιο εύκολος απ’ την ζωή.

Ναρκωμένα θηρία, σαρκοφάγοι αμνοί,
αφελείς και αστείοι,

μπροστά στην τραγωδία
που γεννά τα ερωτευμένα γέλια μας.

Έφυγες δίχως να μου πεις ποιος είμαι,
χάθηκες μέσα στην σπείρα της σιωπής

που γέννησε το τίποτα, το έγκλημα
 και το μαζί σου.
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5.

Μια φορά κι έναν καιρό, ένας άνδρας περπάτησε έως τις απαρχές της Σαχάρας,
συντροφιά με τους εφιάλτες του. Βάδισε πάνω στα ύστατα  λημέρια της αντιλόπης,
γδέρνοντας τα πόδια του  εκεί που ανθίζουν μονάχα οι πέτρες και  σταμάτησε να
σκεφτεί κάτω απ’ το λιοπύρι, αντιμέτωπος με το πρώτο του δίλημμα ανάμεσα στην
Ποίηση και την Δίψα. Έγλυψε τον ιδρώτα και τα δάκρυά του και συνέχισε τον δρόμο
του προς τα εμπρός, διαλέγοντας την Μούσα για πυξίδα.  Χάθηκε δίχως φόβο στην
εύπλαστη γεωγραφία της άμμου, κουβαλώντας αδιαμαρτύρητα την βουβή του πίκρα. 

Το  κοσμικό  ταμπούρλο  χτυπούσε  μανιασμένα  στα  μηλίγγια  του,  όταν  οι
γάμπες του μετάνιωναν το παράτολμο ταξίδι του. Το κορμί του, απέμεινε ρευστό κι
ανυπότακτο σαν λίμνη κι ο έγχορδος κυνηγός σωριάστηκε πάνω στην καυτή άμμο,
λιπόθυμος. Η Ποίηση κατέβηκε απ’ τις σπείρες του γαλαξία της  κι έσυρε το σώμα
του έως την δροσιά της νύχτας. Έβρεξε με νερό τα θρυμματισμένα του χείλη και
τάισε την καρδιά του με χάδια από απ’ τα αστρικά της χέρια. Όταν άνοιξε τα μάτια
του,  ο  άνδρας δεν την είδε  πουθενά στον ξύπνιο του.  Μονάχα ανθρώπινες  σκιές
διέκρινε  να  τρέχουν  δίπλα  του,  εκμεταλλευόμενες  το  φιλόξενο  σκοτάδι.   Στα
περιγράμματά τους αναγνώρισε κάποιους απ’ τους συντρόφους του. Άλλοι, του ήταν
άγνωστοι. Μαζί τους έτρεξε και ο πρώτος τοξότης που κανείς δεν ξέρει αν επέζησε
εκείνης της νύχτας ή αν συνέχισε τον δρόμο του σαν σύμβολο μαζί με τις υπόλοιπες
σκιές, γιατί στ’ αλήθεια  εκείνος υπήρξε  όλοι οι άνθρωποι μαζί, μα κι ο Κανένας. 

Το σκοτάδι στον κόσμο, κράτησε έως ότου ο έγχορδος κυνηγός να ξεδιψάσει
σε έναν άλλο ποταμό και να χορτάσει με ώριμους, γλυκούς χουρμάδες την πείνα του.
Όταν  ξημέρωσε,  είχε  ήδη  φτάσει  ακολουθώντας  την  τεράστια  κοίτη,  έως  την
θάλασσα που αντίκριζε για πρώτη φορά. Δεν είχε δει ποτέ ξανά την γη να τελειώνει.
Πού να βρισκόταν όμως η αγαπημένη του; Κάτω απ’ τον ίσκιο μιας φοινικιάς κάθισε
και περίμενε πάλι την νύχτα μήπως και του φανερωθεί. 
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Κουρασμένος απ’ την σιωπή και την απουσία της, άρχισε να χτυπά την χορδή
του τόξου του ρυθμικά. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι ναυαγοί των αισθήσεων που
κάθονταν με τις πλάτες στηριγμένες πάνω στα αθάνατα δέντρα. Ο πρώτος τοξότης
αντιλήφθηκε πως κάθε τόξο είχε άλλο ήχο. Κι έτσι φτιάχτηκε η πρώτη συγχορδία.
Χρειαζόταν το τόξο κάθε ονειροπόλου.  Καθώς το απροσδιόριστο σκοτάδι συνέχιζε
να διακόπτεται μονάχα από τα λαμπερά του στίγματα, οι τοξότες κατάλαβαν πως
μέσα στο χάος του κοσμικού ρυθμού, μονάχα οι νότες εκείνων των στιγμών  έδιναν
αξία στην ζωή τους. 

Η  Ποίηση  δεν  φανερώθηκε  εκείνο  το  βράδυ  στα  μάτια  του  ερωτευμένου
ανθρώπου που παρηγορήθηκε  στην υγρή αγκαλιά της Μουσικής. Όμως δεν έχασε το
κουράγιο του. Το πρωί έγινε ένα  με τους υπόλοιπους τοξότες  κι έφτιαξε ένα τόξο με
επτά χορδές, μία για κάθε νότα. Μαζί με αυτό, μπήκε ο έγχορδος κυνηγός σε μια
σχεδία όταν σουρούπωσε και παραδόθηκε στα κύματα δαμάζοντάς τα με την πρώτη
μελωδία του ανθρώπινου γένους. 

Μέσα  στην  αντάρα  του  πελάγους,  εκείνη  φανερώθηκε  επιτέλους  στον
θαλασσοπόρο κι άρχισε να εκσφενδονίζει ολόγυρά τους, τους στίχους του ταξιδιού
του, ακολουθώντας τον ρυθμό και την  μουσική του. Οι λέξεις της σφηνώθηκαν πια
οριστικά στις πέντε αισθήσεις του και κύλισαν στο αίμα του, όταν έγιναν τραγούδι.

Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν, ο ερωτευμένος κυνηγός ενώθηκε μέσα στο
αλμυρό  νερό  με  την  Ποίηση  και  γέννησαν  την  πρώτη  ραψωδία,  δίχως  να  την
δηλώσουν στα μητρώα κάποιου ληξιαρχείου. Άπατρις...

Κι ο Κανένας επέζησε, δίχως να είμαστε σίγουροι για το ποιο ήταν το όνομά
του. Ίσως για μια στιγμή να ήταν ο κατασυκοφαντημένος Θερσίτης που οι θεοί και οι
άρχοντες τον ήθελαν πάντα δειλό και άσχημο. Ίσως και όχι. Πάντως επέζησε από
όλες  τις  κακοτοπιές  και  τις  τραγωδίες  του,  ακολουθώντας  τις  ευχές  του.  Κι  ο
έγχορδος κυνηγός ζει ακόμα τις προφητείες του γιατί ποτέ κανείς δεν αγάπησε με
τόση αυταπάρνηση την Ποίηση, όσο εκείνος.   Αν ζει καλά, ή όχι, δεν έχει σημασία
σε τούτο τον μύθο. Ποιος από εμάς θα τον κρίνει μόνος του, άλλωστε;... 

Θάλασσα,
η πρώτη μάνα κι ερωμένη
Υγρό, θρασύ και άτσαλο,

το πρώτο φιλί
ενός ασχημάτιστου αμφίβιου

που ψάχνει ακόμα
στα κοσμικά συντρίμμια

τις ρίζες της καταστροφής του.

Ποιος είμαι δεν γνωρίζω.
Ίσως η άλλη όψη του Θερσίτη
που κουβαλά πίσω από βρισιές,

το βαρύ φορτίο του αλληλοσπαραγμού
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των αδερφών του.

Πάνω απ’ τις ανήκουστες φωνές μας
βασιλεύει η σκουριά της επανάληψης.

Το στοιχειό του χρυσού και οι σοφοί  του ειδήμονες
ταριχεύουν τις λέξεις μας

και τοιχοκολλούν την άμουση αποσύνθεσή τους
στις λεωφόρους των δικών μας μύθων.

Βαδίζω ακόμα ανώνυμος και άπατρις
μέσα στις ερήμους,

όπου οι ορδές των λόγιων Ιερέων του Μίσους,
τσιμπολογούν τα σώματα των αρχικών μας στίχων,

σχηματίζοντας με γρυλλίσματα 
τις περισπούδαστες αγέλες τους.

 Διασχίζω το ξεκάρφωτο στερέωμα
καβάλα στην ράχη της πρώτης μου ευχής.

Να απομείνω γυμνός μπροστά
στην τελειότητα του άσπλαχνου απείρου
που γεύομαι όταν μπαίνω στο σώμα σου.

Το αλμυρό νερό,
η μήτρα της ραψωδίας του γένους μου.

Στα πόδια της Ποίησης του Καθενός μας,
κείτεται η αξία του κόσμου.
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Φωτογραφίες

1,2,4-Προϊστορικές βραχογραφίες-Σπήλαιο Lascaux-Γαλλία

3-Βραχογραφία τελετουργικού χορού-Σαχάρα-Νότια Λιβύη

5-Βραχογραφία- Σπήλαιο “cueva de las manos”-Παταγονία

6-Graffiti-Banksy


