
I

Θέλω να καταγράψω όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα. Όταν 
αργότερα θα ακούς άλλες φωνές να λένε τις φλυαρίες τους, όλες τους με 
τις σκιές, τις μισές αλήθειες, τα ψέματα και τις φαντασίες τους, μπορείς 
να ξαναγυρίσεις εδώ και να πιστέψεις ότι εσύ και μόνο εσύ κατέχεις την 
αλήθεια. Μόνο αυτό μπορώ να σου δώσω. Αφού το διαβάσεις όμως, να 
το κάψεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ούτε ένα κομματάκι από αυτές 
τις επιστολές και τα ημερολόγια να βρεθεί πάνω σου ή στο σπίτι σου. Θα 
καταλάβεις σύντομα γιατί σου το ζητάω αυτό.

Ήξερες ότι η Καλκούτα ήταν η πρωτεύουσα της Βρετανικής Ινδίας μέχρι 
το 1912; Οι Εγγλέζοι έχτισαν αυτή την πόλη, ενώνοντας έλη και βάλτους 
και λασπότοπους γεμάτους κουνούπια. Σήμερα, όταν περπατάς στην Τσα-
ουρίνγκι, με τις σειρές τα αρχοντικά και τις στοές και τα καταστήματα από 
τη μια μεριά, το τεράστιο πάρκο Μέενταν από την άλλη, το πανύψηλο 
μνημείο στην οδό Μέιο στην Εσπλανέιντ, μπορείς άραγε να φανταστείς 
ότι όλο αυτό δεν ήταν παρά μια απέραντη έκταση λάσπης; Οι Βρετανοί 
έφυγαν από τη χώρα μας πριν από είκοσι χρόνια, αλλά τα δημιουργήματά 
τους θα παραμείνουν για πάντα.

Μπορεί να μη σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία να σεργιανίσεις στην Τσα-
ουρίνγκι, γι’ αυτό θα προσπαθήσω να σου την περιγράψω με λόγια. Το 
μεγαλείο του ξενοδοχείου Γκρέιτ Ίστερν και μόνο θα σε έκανε να μείνεις 
με ανοιχτό το στόμα. Στο επίπεδο του δρόμου, αυτό το κομμάτι της Τσα-
ουρίνγκι είναι μια μεγάλη κιονοστοιχία, που διακόπτεται πότε πότε από 
κάθετους δρόμους: στη μία πλευρά το πλακόστρωτο δίνει τη θέση του 
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στην οδό Τσαουρίνγκι και την οδό Μπέντικ· στην άλλη έχεις το ένα μαγαζί 
μετά το άλλο να πουλάνε κοσμήματα, φανταχτερά προϊόντα, ποτά, ρούχα, 
ήδη πολυτελείας, εισαγόμενα φαγητά, ρολόγια, σάλια, χαλιά και κιλίμια, πο-
λυελαίους, φωτιστικά και κηροπήγια, σκαλιστά ξύλινα κουτιά, αντίκες… Τα 
πάντα μπορείς να βρεις σ’ αυτά τα μαγαζιά. Μια αστείρευτη πηγή πραγμά-
των. Μπορούν να σε θαμπώσουν και να σε τυφλώσουν. Στα αριστερά, προς 
τη βόρεια Τσαουρίνγκι, στην αποικιακή αίγλη της οδού Ολντ Κορτ Χάους, 
βρίσκεται το Γκρέιτ Ίστερν. Ο πρώτος όροφος αυτού του εκτυφλωτικά 
λευκού κτιρίου βρίσκεται πάνω από την κιονοστοιχία, λες για να ανυψώσει 
τους εκλεκτούς πελάτες και ενοίκους του λίγα μέτρα πάνω από το ρεύμα 
της απλής ζωής στο δρόμο.

Δεν έχω βρεθεί ποτέ στα δωμάτιά του ή στο εστιατόριο, την αίθουσα 
χορού, το μπαρ, τα καταστήματα που εξακολουθούν να φέρουν το σήμα 
του βρετανικού στέμματος και τα λόγια «Προμηθευταί της ΑΜ του Βασι-
λέως Αυτοκράτορος και της ΑΜ της Βασιλίσσης Αυτοκρατείρας», στην αί-
θουσα του τσαγιού όπου σερβιτόροι με πλήρη εξάρτυση –φαρδιά ζωστή-
ρα, ψηλό πτυχωτό καπέλο, φαρδιά ταινία στον ώμο, μπρούτζινα κουμπιά, 
μανικέτια, κολλαριστή στολή– κάνουν βαθιές υποκλίσεις και σερβίρουν 
τσάι που εσύ κι εγώ δεν θα πιούμε ποτέ. Αλλά μπορείς να κάνεις βόλτα –αν 
είσαι κατάλληλα ντυμένος και δεν προκαλείς υποψίες στους ένστολους 
φύλακες και το προσωπικό– και να δεις το χαλικόστρωτο δρομάκι, την 
καταγάλανη πισίνα, την πέτρα, το μάρμαρο και το γυαλί του κτιρίου, τους 
κήπους, το φροντισμένο γκαζόν, τα λουλούδια… ακόμα και η φύση μοιάζει 
να υπακούει στους λεφτάδες.

Όμως αυτό που με απασχολεί δεν είναι το μέσα. Έχω προσπαθήσει 
να σου δώσω μια φευγαλέα εικόνα από αυτό ώστε να μπορέσεις να φα-
νταστείς καλύτερα τον κόσμο που με απασχολεί – τον κόσμο πέρα από 
τους τοίχους του Γκρέιτ Ίστερν, τον κόσμο που βρίσκεται ακριβώς απ’ 
έξω, στο κατώφλι του. Αν κατέβεις τη στοά με τις κολώνες κάτω από το 
ξενοδοχείο το ξημέρωμα, ακριβώς όταν αρχίζει η χορωδία της αυγής, 
πολύ πριν ανοίξουν τα πολυτελή μαγαζιά ή ξεκινήσει το τρελό πηγαινέλα 
της ζωής στην Τσαουρίνγκι και την Μπ.-Μπ.-Ντ. Μπαγκ, θα δεις μια ει-
κόνα πολύ διαφορετική. Εδώ, ξαπλωμένοι στα γκάμσα τους, σ’ ένα σάκο 
από γιούτα, σ’ ένα κομμάτι μουσαμά ή πλαστικό ή σε όποιο άλλο κουρέλι 
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τους περισσεύει αφού καταφέρουν να τυλίξουν το σώμα τους, βρίσκο-
νται ξαπλωμένοι στη σειρά άντρες που κοιμούνται κουλουριασμένοι σαν 
έμβρυα. Όσοι έχουν πέδιλα τα χρησιμοποιούν για μαξιλάρι, διαφορετικά 
θα τους τα κλέψουν. Όσοι δεν έχουν βολεύονται χωρίς, ακουμπώντας το 
κεφάλι τους στο τσιμέντο. Οι φανέλες τους είναι γεμάτες τρύπες, φορά-
νε βρώμικα κουρελιασμένα λούνγκι που καθώς κοιμούνται τραβιούνται 
προς τα πάνω, αποκαλύπτοντας στον κόσμο την ντροπή τους, το δέρμα 
στις πατούσες τους είναι τόσο σκασμένο που θυμίζει το κατάστεγνο 
έδαφος κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα άσχημης ξηρασίας, δεν έχουν 
τίποτα για να προστατευτούν από την πρωινή πτώση της θερμοκρασίας. 
Το πρόσωπό τους και οι σκιές κάτω από τα μάτια τους φανερώνουν από-
λυτη εξάντληση, ακόμα κι όταν κοιμούνται τον ύπνο των ετοιμοθάνατων. 
Μόλις λίγα μέτρα τους χωρίζουν από τον κόσμο του μεγάλου πλούτου. 
Μέσα-έξω: ο κόσμος, από πάντα και για πάντα, χωρίζεται σ’ αυτές τις 
δύο κατηγορίες. Μέσα, η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν κάθε 
μέρα για να διατηρούνται τόσο πλούσια το γκαζόν και οι κήποι θα αρκού-
σε για να έχουν πόσιμο νερό όλοι αυτοί οι άνθρωποι για ένα μήνα. Έξω, 
οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι να βαδίσουν χιλιόμετρα ολόκλη-
ρα μερικές φορές για να φτάσουν σε μια δημόσια αντλία νερού. Αν στο 
δρόμο καταρρεύσουν από τη δίψα, ούτε τα σκυλιά δεν θα πάνε να κα-
τουρήσουν στο στόμα τους για να δροσίσουν την ξερή τους γλώσσα και 
το λαρύγγι τους. Οι άνθρωποι αυτοί κατουράνε στο δρόμο, χέζουν πίσω 
από θάμνους ή δίπλα στις γραμμές του τρένου, τρώνε μόνο ένα γεύμα 
με μούρι ή τσότου την ημέρα, αν σταθούν τυχεροί, ψάχνουν στις δια-
βάσεις και τους υπονόμους γύρω από τη Νιου Μάρκετ μήπως κάποιος 
έχει αφήσει ένα κομματάκι μπανάνα μέσα στο φλούδι της ή μια γωνίτσα 
σινγκάρα σ’ ένα πιάτο από φύλλο. Προσπαθούν να διώξουν το σμάρι 
των ζητιάνων που ψάχνουν επίσης για φαγητό αφημένο από τους χορτά-
τους πλούσιους, πλένονται στο λασπερό καφετί νερό που πετάγεται από 
σπασμένους σωλήνες. Θυμάσαι εκείνο το ποίημα που σου είχα διαβάσει; 
«Ποίηση, σήμερα σε αποχαιρετώ. | Ο κόσμος είναι πεζός από την πείνα 
| η πανσέληνος μοιάζει με γωνιά καψαλισμένου ψωμιού». Εσύ μπορεί να 
βλέπεις τη χλωμή χάλκινη πανσέληνο, εκείνοι όμως στο στρογγυλό της 
σχήμα βλέπουν κάτι φαγώσιμο.
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Ποιοι νομίζεις ότι είναι; Δεν είναι ζητιάνοι και σίγουρα δεν είναι αυτοί που 
βρίσκονται στη χειρότερη θέση στη χώρα μας – έχουν ρούχα να ρίξουν επά-
νω τους και διαθέτουν σωματικά την ικανότητα να εργαστούν, τουλάχιστον 
ακόμα. Δεν έχουν βρει ως τώρα μια γωνιά σε κάποια παραγκούπολη, αλλά 
οι τυχεροί από δαύτους θα τη βρουν. Η παραγκούπολη θα τους προσφέρει 
μια στέγη από φύλλα πλαστικού, ίσως από δέσμες άχυρο στερεωμένες με 
ξύλινους πασσάλους που θα σχηματίζουν μια σκηνή. Δεν θα κοιμούνται 
πάντα έξω, όπως τώρα. Αλλά σε μερικά χρόνια, οι περισσότεροι θα κολλή-
σουν κάποια αρρώστια –φυματίωση, χολέρα, δυσεντερία, ελονοσία– και θα 
πεθάνουν σαν σκυλιά. Ξέρεις τι γίνεται με τους νεκρούς τους; Να τους πάνε 
σε κάποιο αποτεφρωτήριο θα σήμαινε χρήματα για την αποτέφρωση, κα-
ταγραφή του θανάτου. Αυτό σημαίνει πιστοποιητικό θανάτου και χρήματα· 
περισσότερα χρήματα απ’ όσα βγάζουν σε μία εβδομάδα. Σημαίνει κάποιο 
όνομα, διεύθυνση, πλησιέστερους συγγενείς, ημερομηνία γέννησης. Αυτοί 
δεν έχουν τίποτα. Έτσι, τους πετάνε στον Χούγκλι μέσα στη νύχτα. Τα πτώ-
ματά τους σαπίζουν, ασπρίζουν και πρήζονται, ξεβράζονται στις όχθες, τα 
μισοτρώνε σκυλιά και αλεπούδες, αποσυντίθενται για λίγο στη στεριά και 
μετά τα ξανατραβάει το νερό στην πλημμυρίδα… Ακόμα και στο θάνατο η 
διαλυμένες ζωές τους δεν τους αφήνουν.

Έρχονται από τα προάστια, τα χωριά, τις επαρχίες, για να βρουν δου-
λειά στη μεγάλη πόλη. Από την Ουλουμπέρια, το Μπονσντρόνι, το Γκου-
τιαρισουάρι, το Μεντινίπουρ, το Μπίρμπαχαμ, το Λακσμικαντάπουρ, το 
Κάνινγκ. Οι πιο τυχεροί ανάμεσά τους θα γίνουν οδηγοί ρίκσο, πλανόδιοι 
πωλητές μπαλονιών ή φαγητού. Οι λιγότερο τυχεροί θα σκάβουν χαντά-
κια, θα μεταφέρουν τούβλα, άμμο, τσιμέντο, χαλίκι στο κεφάλι τους σε 
οικοδομές. Μερικοί θα πέσουν στη ζητιανιά. Μπορεί να ρωτήσεις: γιατί 
δεν γυρίζουν πίσω, αν αυτά τους περιμένουν στην πόλη; Θα απαντήσω με 
μια άλλη ερώτηση: ξέρεις τι ζωή τους περιμένει στον τόπο τους; Δεν τους 
βλέπουμε, γι’ αυτό δεν τους σκεφτόμαστε. Αλλά εγώ έχω δει τη ζωή τους, 
έχω ζήσει μαζί τους. Για λίγο. Θα σου τα πω.

Πρώτα όμως μια μικρή παρέκβαση. Προέρχεσαι από μια μικρομεσαία 
οικογένεια μιας μικρής πόλης. Μου έχεις πει για τα χρήματα που μόλις 
επαρκούν, για τη ζορισμένη ζωή, τους ασταμάτητους υπολογισμούς στο 
κεφάλι των γονιών σου ώστε να τα φέρουν βόλτα, την ανάγκη να το σκε-
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φτούν πολύ καλά πριν σου δώσουν, για παράδειγμα, πέντε πέις για τζαλ-
μούρι. Μου έχεις μιλήσει για το φόβο στα πρόσωπα των γονιών σου όταν 
πάθαινες ένα βήχα ή ανέβαζες πυρετό: πού θα βρίσκονταν τα επιπλέον 
χρήματα για το γιατρό, για φάρμακα;

Τι ήξερα εγώ από τέτοια ζωή, το ταχτοποιημένο αστόπαιδο που ήμουν, 
όταν ζούσα στο προστατευτικό κενό που είχε δημιουργηθεί από την προ-
σωρινή μικρή ευημερία του παππού μου – τετραώροφο σπίτι, αυτοκίνητα, 
πολλοί υπηρέτες; Τίποτα. Ναι, ήμουν ενεργός κομμουνιστής από το πρώ-
το μου έτος στο Κολέγιο της Προεδρίας, αλλά υπάρχει μεγάλη απόσταση 
ανάμεσα στο να είσαι ακτιβιστής από ιδεαλισμό που προέρχεται από βι-
βλία, συζητήσεις, τη φωτιά της νιότης, και στο να είσαι επειδή έχεις ζήσει 
όλες τις στερήσεις που έριξε πάνω σου η ζωή. 

Πέρυσι έγινα μάρτυρας ταραχών έξω από ένα μαγαζί τροφίμων με 
δελτίο στην οδό Μπενιατόλα, καθώς πήγαινα στο κολέγιο. Είχες ακούσει 
για τις ταραχές των τροφίμων που ξεσπούσαν παντού στην πόλη; Οι τιμές 
των τροφίμων ανέβαιναν σαν καταστροφικός άνεμος, δεν υπήρχαν δου-
λειές, προοπτικές, μέλλον – πώς γίνεται να μην είχαμε ακούσει τους δια-
περαστικούς ψιθύρους έξω από την πόρτα μας; Κι όταν οι ψίθυροι έγιναν 
φωνές και συνθήματα και οργισμένες πορείες, πυρπολήσεις λεωφορείων 
και βίαιες διαδηλώσεις, επηρέασαν καθόλου τον κόσμο μας; Ναι, αλλά σαν 
ιστορίες άλλων ανθρώπων, κουτσομπολιά, ιστορίες για να περνάει η ώρα.

Μια μέρα, καθώς πήγαινα στο κολέγιο, αναγκάστηκε να κατέβω από το 
λεωφορείο κοντά στην Παταλντάνγκα γιατί μια τεράστια πορεία κατέβαινε 
τη Χάρισον. «Θέλουμε δουλειές, όχι πτυχία!» φώναζαν. Στην προσπάθεια 
να αποφύγω τον μεγάλο δρόμο, όπου η γιγάντια, οργισμένη φουσκονεριά, 
ένα ποτάμι από μαύρα κεφάλια, πλησίαζε βήμα το βήμα μην αφήνοντας 
τον παραμικρό χώρο, άρχισα να βαδίζω στα στενάκια. Στην οδό Μπενια-
τόλα υπήρχε ένα ακόμα οργισμένο πλήθος, ακόμα περισσότερες φωνές, 
έξαλλοι διαπληκτισμοί και πανικός. Κατά καιρούς, μέσα από αυτόν τον συ-
νωστισμένο θρόμβο, ξεκολλούσε κάποιος άνθρωπος φορτωμένος μ’ έναν 
τεράστιο σάκο από γιούτα και προσπαθούσε να απομακρυνθεί, τρεκλίζο-
ντας κάτω από το βάρος που κουβαλούσε. Μου πήρε λίγη ώρα να κατα-
λάβω ότι λεηλατούσαν ένα μαγαζί τροφίμων με δελτίο. Η γραμμή ανάμεσα 
στους θεατές και τους συμμετέχοντες είχε σβηστεί εντελώς: όποιος κι αν 
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εμφανιζόταν στο δρόμο θα θεωρούσε κι εμένα, για τα πρώτα δευτερόλε-
πτα, κομμάτι του οργισμένου πλήθους. Όπως φαίνεται, ο ιδιοκτήτης είχε 
ανοίξει το μαγαζί μόνο για να ανακοινώσει στη νευρική ουρά που περίμενε 
απ’ έξω ότι δεν είχε άλλο ρύζι, κηροζίνη ή αλεύρι, παρά μόνο τζάγκερι. 
Κάποιος είχε φωνάξει ότι ο μαγαζάτορας φυλούσε τα τρόφιμα για να τα 
πουλήσει στη μαύρη αγορά και η ιδέα είχε πιάσει σαν σπίθα σε ξερόχορτα. 
Οι άνθρωποι που περίμεναν με τις ώρες κάθε Πέμπτη και Παρασκευή για 
πάνω από ένα μήνα μόνο για να γυρίσουν με άδεια χέρια, με τα αποθέματά 
τους να έχουν σχεδόν εξαντληθεί, είχαν χάσει πια την υπομονή τους. Δυο 
μαστάν της γειτονιάς πήδηξαν τη χαμηλή πόρτα μπροστά και είχαν αρχίσει 
να λεηλατούν το μαγαζί. Τους ακολούθησαν και άλλοι, που δεν τους εμπι-
στεύονταν και υποψιάζονταν ότι οι μαστάν θα την κοπανούσαν κρατώντας 
τα τρόφιμα για να τα πουλήσουν οι ίδιοι στη μαύρη αγορά.

Κανονικοί άνθρωποι της μεσαίας τάξης, σαν εμένα κι εσένα, να σκαλί-
ζουν σαν τα σκυλιά για λίγο φαγητό. Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Ναι, ως φοιτητής στο Κολέγιο της Προεδρίας «έκανα πολιτική», όπως είναι 
η ελαφρώς ντροπιαστική, ελαφρώς πρόστυχη έκφραση. Ήμουν για μικρό 
διάστημα μέλος της Φοιτητικής Ομοσπονδίας, της φοιτητικής πτέρυγας 
του ΚΚΙ(Μ), του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας (μαρξιστική πτέρυγα, 
όπως τους άρεσε να πιστεύουν) κι ενώ ήμουν ο λαμπρός διάττων αστέρας 
τους, μάθαινα την τέχνη κάνοντας τα συνηθισμένα. Αν έπρεπε να γίνει αφι-
σοκόλληση, αν έπρεπε να γραφτούν συνθήματα στους τοίχους, έβρισκα 
τις φράσεις («Οι εκμεταλλευόμενοι όλου του κόσμου ξυπνάνε», «Άλλαξε 
τον κόσμο, άλλαξε τον εαυτό σου», «Τώρα είναι η ώρα να λάμψουμε σαν 
φωτιά, να ξεπληρώσουμε το χρέος του αίματος με αίμα», «Φτωχοί, άκλη-
ροι χωρικοί έχτισαν αυτή τη χώρα. Είναι καθήκον μας να ξεπληρώσουμε 
το χρέος»). Αποφάσιζα ποιοι από μας θα έκαναν τη δουλειά και σε ποιο 
μέρος του κολεγίου ή της πόλης, έβρισκα την πιο κατάλληλη ώρα για να το 
κάνουν, ώστε να μην κινδυνεύουν από μια πιθανή επιδρομή της αστυνο-
μίας ή μπράβων του Κόμματος του Κογκρέσου. Αν έπρεπε να οργανωθεί 
μια πορεία ή μια καθιστική διαμαρτυρία ή το κλείσιμο κάποιου δρόμου, 
το κάψιμο ενός λεωφορείου, σχεδίαζα τη διαδρομή, τις λεπτομέρειες και 
τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης, μαζί με εναλλακτικά σχέδια, εκτιμώντας τα 
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πιθανά αδύναμα σημεία και προβλέποντας αυτά τα ενδεχόμενα. Γινόντου-
σαν μποϊκοτάζ μαθημάτων και πορείες στην Αμερικανική Πρεσβεία για να 
διαμαρτυρηθούμε για τον πόλεμο στο Βιετνάμ φωνάζοντας «Τσακίστε το 
μαύρο χέρι του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού» ή «Πώς σε λένε, πώς με λένε 
/ Βιετνάμ, Βιετνάμ». Ένα άλλο δημοφιλές σύνθημα ήταν «Το ματωμένο 
Βιετνάμ είναι το άλλο όνομα της Βεγγάλης».

Μαζί μ’ αυτά τα σταθερά ζητήματα της φοιτητικής πολιτικής ξέσπασαν 
και τα προβλήματα στο Κολέγιο της Προεδρίας λόγω της έξωσης φοιτητών 
από τον Ξενώνα Ινδουιστών. Συμμετείχα ενεργά στο κίνημα που ταρακού-
νησε το Κολέγιο της Προεδρίας και την καθωσπρέπει κοινωνία της Βεγγά-
λης εκείνους τους έξι μήνες του ’66 και του ’67. Το να πετάξουν μερικούς 
νέους από τον Ξενώνα Ινδουιστών έμοιαζε μικρό ζήτημα για να προκαλέ-
σει τόσες αναταράξεις. Οι ταραχές της Επανάστασης των Τροφίμων στην 
πόλη το ’66 εντάχθηκαν τέλεια σ’ αυτό το μέτωπο του πολέμου μας: το 
γκεράο στο διευθυντή του κολεγίου, η ακόλουθη επίθεση της αστυνο-
μίας με τα λατί στο χέρι στους φοιτητές που φρουρούσαν την πύλη του 
κολεγίου (αφού η αστυνομία δεν είχε δικαίωμα να μπει μέσα), η σύλληψη 
150 από αυτούς, η οργισμένη λεηλασία του εργαστηρίου της φυσικής από 
τους φοιτητές. Ναι, ήμουν στην ομάδα που έκλεισε το Πανεπιστήμιο της 
Καλκούτας για ενάμιση μήνα και το Κολέγιο της Προεδρίας για τέσσερις. 
Πρωτοφανή όλα αυτά. Όλα αυτά τα γεγονότα, ή το να τα διηγούμαι σαν 
ιστορίες, μου φαίνονται τώρα μόνο σαν μια σπίθα, μια μικρούτσικη σπίθα· 
με τον καιρό η σπίθα αυτή θα φαίνεται όλο και μικρότερη, πιο θαμπή. Η 
φλόγα που άναψε, ωστόσο, θα ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική ανάφλεξη.

Έπαιξα κι εδώ έναν παρεμφερή ρόλο, με μια διαφορά όμως, όπως θα 
δεις. Όλες μας οι ενέργειες, αρχικά, γίνονταν υπό την αιγίδα του ΚΚΙ(Μ). 
Κατάρτισα σχέδια για να παρακάμψουμε την Παράγραφο 144, η οποία είχε 
τεθεί σε ισχύ για όλη την οδό Κόλετζ εκείνη την εποχή και σήμαινε ότι η 
αστυνομία μπορούσε να σε συλλάβει αν δεν της άρεσε η μούρη σου. Πώς 
να τους αποφύγουμε στις πορείες; Αν περίμεναν στη Χάρισον, και κοντά 
στην Ιατρική Σχολή, αποφάσιζα ότι το να κατεβούμε την Κόλετζ σαν ένα 
μεγάλο πλήθος δεν θα βοηθούσε. Έτσι οι διαδηλωτές χωρίζονταν σε δύο 
ομάδες: η μία θα ξεκινούσε από την πύλη της Σχολής Χερ, η άλλη από 
την Πλατεία Κόλετζ. Αν η μία εμποδιζόταν από την αστυνομία σ’ αυτή την 
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πλευρά, η άλλη θα μπορούσε να συνεχίσει περνώντας τον Ξενώνα Ίντεν 
και πηγαίνοντας προς την Κολουτόλα.

Θα καταλάβεις σύντομα γιατί δεν ήμουν σ’ εκείνη την ομάδα των είκοσι 
δύο, που περιλάμβανε «ονόματα» σαν τον Κάκα, τον Μπιμόν Μποσού και 
τον Οσόκ Σεγούπτα, που ήταν περιφρούρηση στο κολέγιο, καθισμένοι 
σε χαλάκια μπροστά στην πύλη για ένα μήνα. Μέλη του Χάτρα Πορισάντ 
(ΧΠ), της φοιτητικής οργάνωσης του Κόμματος του Κογκρέσου, συνώ-
νυμου του κατεστημένου, τους έριξαν μια βόμβα από την ταράτσα της 
καφετέριας για να τους κάνουν να φύγουν. Τις πρώτες μέρες της κινητο-
ποίησής μας, όταν το να σε συλλάβουν και να σε χτυπήσουν σε κάποιο 
κρατητήριο αστυνομικού τμήματος στο Σοβαμπαζάρ είχε γίνει παράσημο, 
οι λιγότερο ελαφρόμυαλοι από εκείνους που κάναμε στρατηγικά σχέδια 
σε καθημερινή βάση έκαναν μια σκέψη: αν συλληφθούν όλοι, ιδίως όλοι 
όσοι βρίσκονται στην ηγεσία, ποιος θα συνεχίσει το κίνημα; Τη μέρα του 
γκεράο, στις 10 μ.μ., εφτά ώρες αφότου είχε αρχίσει, τρεις από μας βγή-
καν κρυφά από τον κλοιό που είχε σχηματίσει η αστυνομία γύρω από το 
κολέγιο. Γνωρίζαμε τις γωνιές και τις χαραμάδες του, τα αφύλαχτα σημεία 
στην περίμετρό του καλύτερα από εκείνους. Αυτό έγινε πριν ξεκινήσει η 
επίθεση με τα λατί κι έτσι ξεφύγαμε σώοι και αβλαβείς. 

Όσο για τους είκοσι δύο απείθαρχους απεργούς που κοιμόντουσαν 
στο γκαζόν του κολεγίου – τους επισκέφτηκα, κάθισα μαζί τους, πέρα-
σα ώρες συντροφιά τους, όπως και εκατοντάδες άλλοι, αλλά μου ήταν 
ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν έπρεπε εγώ να ανήκω σ’ αυτούς. Μια 
αόρατη σκιά με χώριζε από τους υπόλοιπους. Είχα μεγάλες αμφιβολίες γι’ 
αυτό, όπως και αρκετοί άλλοι που με κορόιδευαν πως φρόντιζα να είμαι 
ασφαλής, πως δεν μάτωνα τα χέρια μου, πως το στομάχι μου ήταν γεμάτο 
όταν εκείνοι έτρωγαν ένα γεύμα των έξι άνα στις φτωχογειτονιές του Κο-
λαμπαγκάν ή στο Μπαγκμπαζάρ, όπου οι ζητιάνοι της βόρειας Καλκούτας 
έδιναν δεκατρία πέις για να φάνε ψωμί, λαχανικά, κρεμμύδι και τουρσιά. 
Ορισμένες από αυτές τις επικρίσεις γίνονταν κατά πρόσωπο· η περισσό-
τερη γκρίνια γινόταν πίσω από την πλάτη μου. Καθώς είχα εκπαίδευση οι-
κονομολόγου, κρατιόμουν απεγνωσμένα από το σκοινί του πραγματισμού 
και της αποτελεσματικότητας: εσείς, τους ρωτούσα, θα κάνατε κακό στο 
κεφάλι ή τα δάχτυλά σας; Σ’ έναν πόλεμο, γιατί ήταν φανερό πως είχαμε 
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πόλεμο, θα θυσιάζατε ένα πιόνι ή το βασιλιά; Πώς θα βρείτε το δρόμο στο 
πυκνό δάσος αν χάσετε την πυξίδα σας;

Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου βασιλιά ή πυξίδα, αλλά ήξερα ότι δεν μπο-
ρούσα να χαθώ στους αγώνες της φοιτητικής πολιτικής. Αυτό ήταν πάρερ-
γο, μια παρέκκλιση. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρα· το 
αναπόφευκτο τέλος της αθωότητας, θα μπορούσες να πεις, που είναι τόσο 
απαραίτητο για να μεγαλώσεις. Όλες αυτές οι απεργίες –των φοιτητών, των 
τραμ, των λεωφορείων– όλος αυτός ο αναβρασμός να κλείσουμε ολόκλη-
ρη τη Βεγγάλη, να ψάξουμε εναλλακτικές… Με τι τεράστια ελπίδα είχαμε 
ξεκινήσει, ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, όχι λίγο λίγο, αλλά με 
ένα μεγάλο ασταμάτητο σπρώξιμο, σαν να μπορούσαμε να σταθούμε έξω 
από τον πλανήτη, να βάλουμε έναν τεράστιο μοχλό από κάτω του και να 
τον βάλουμε να γυρίζει σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Στα δύο 
χρόνια που πέρασα με τον φοιτητικό ακτιβισμό του ΚΚΙ(Μ) (ντροπιαστι-
κός, αναδρομικά, κι ερασιτεχνικός) υπήρχε μια σκέψη που γινόταν σταθερά 
αναπόδραστη: μπορούσαμε μόνο να προκαλέσουμε μια χαμηλής έντασης 
ενόχληση στην κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν θα φτάναμε σε κάτι κοσμογονικό, 
κάτι που θα έκανε το σύστημα να καταρρεύσει με πάταγο. Όλες αυτές οι 
βόμβες, το κάψιμο των τραμ, οι τίτλοι στις εφημερίδες – ποιο το όφελος; 
Η κατάσταση του λαού παρέμενε η ίδια. Η ζωή συνεχιζόταν όπως και πριν, 
επανερχόταν στο στάτους κβο, όπως η επιφάνεια του νερού όταν καταλα-
γιάσουν οι κυματισμοί από το ρίξιμο ενός βότσαλου, σαν το νερό να μην 
κρατάει την παραμικρή ανάμνηση από αυτούς.

Και τι μου έδωσε αυτό το μάθημα; Η σύντομη απάντηση είναι: ότι ήταν 
αδύνατο να μείνεις στο μαντρί του ΚΚΙ(Μ). Όταν προκηρύχτηκαν οι εθνικές 
εκλογές το 1967, το Κόμμα προσπάθησε να χαλιναγωγήσει τους πιο μαχητι-
κούς και ιδεαλιστές από μας, από φόβο μήπως χάσει την ευκαιρία να μπει σε 
μια κυβερνητική συμμαχία. Ήρθαν διαταγές από το κεντρικό γραφείο του 
Κόμματος ότι έπρεπε να σταματήσουμε τις απεργίες· ήταν πιο σημαντικό να 
κερδίσουμε τις εκλογές, να διεξαγάγουμε τον πόλεμό μας βελούδινα και ακο-
λουθώντας τους κανόνες του κατεστημένου, των ισχυρών. Έτσι, όλα κατέλη-
γαν σ’ αυτό το βρόμικο πράγμα – την εξουσία. Να είσαι στην κυβέρνηση, να 
ανήκεις στην καθεστηκυία τάξη, να είσαι από την πλευρά των θεσμών, εκείνων 
ακριβώς που νομίζαμε ότι πηγαίναμε να γκρεμίσουμε για τα καλά.
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Τα πράγματα όμως έχουν τη δική τους ορμή: οι ηγέτες των σωματείων 
που προσπάθησαν να ακολουθήσουν τις διαταγές και να ανακαλέσουν τις 
απεργίες έφαγαν ξύλο από τους οπαδούς τους. Όσοι από μας δεν ήθε-
λαν να χαρακτηριστούν προδότες, άβουλοι υπηρέτες του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, το οποίο γινόταν ταχύτατα εξίσου εξουσιομανές, ενταγμένο, 
συμβιβασμένο και συνένοχο με τα υπόλοιπα, αποφασίσαμε να συνεχίσου-
με τις διαμαρτυρίες μας, τις καταλήψεις και τις πυρπολήσεις λεωφορείων.

Μιλούσα λίγο και η σιωπή πάντα εκλαμβάνεται σαν ένδειξη δύναμης. 
Ενώ η σύντροφοί μου λυσσούσαν και φώναζαν, μιλώντας για αίμα και φω-
τιά, η ψυχρότητά μου έμοιαζε για κάποιο λόγο πιο στέρεη, πιο αξιόπιστη 
από τα χέρια που χτυπούσαν το τραπέζι, τα τραμ που καίγονταν στους 
δρόμους, τις βόμβες και τα συνθήματα.

Από πού να προμηθευτούμε τις πρώτες ύλες για τις βόμβες, από πού 
να αγοράσουμε τα φτηνά αυτοσχέδια πιστόλια από σωλήνες που άρχιζαν 
να εμφανίζονται στην αγορά μετά τον πόλεμο με την Κίνα, σε ποια απο-
θήκη, γκαράζ ή δωμάτιο ποιου σπιτιού σε κάποιο δρομάκι να συναρμολο-
γήσουμε τα εκρηκτικά χωρίς να μας υποπτευτεί κανείς, πού να τα ρίξουμε 
σε ακτιβιστές του Κόμματος του Κογκρέσου, σε ποια στιγμή και σε ποια 
φάση της σύγκρουσης, πού να κρυφτούμε σε οποιαδήποτε περιοχή όταν 
κατέφταναν οι έλεγχοι της αστυνομίας… Έγινα πολύ καλός σ’ αυτές τις λε-
πτομέρειες, τόσο καλός που αποφασίστηκε ότι δεν έπρεπε να είμαι ορα-
τός. Και αυτό ήταν τόσο προστατευτισμός εκ μέρους του αποσχισμένου 
πραγματικά αριστερού κινήματος, όσο και ξεκάθαρη στρατηγική σκέψη. 
Τους ήμουν πολύτιμος, επομένως δεν γινόταν να εκτίθεμαι στους κινδύ-
νους της πρώτης γραμμής. (Με όλα αυτά ακούγεται σαν να καθόμασταν 
στην καφετέρια της οδού Κόλετζ ή σε κάποιο τεϊοποτείο στην Ποτουα-
τόλα και να τα σχεδιάζαμε με ατελείωτες συζητήσεις. Όχι, δεν ήταν έτσι. 
Απλώς προέκυψε. Τα γεγονότα σχηματίζουν μοτίβα που μπορούμε να τα 
δούμε μόνο αναδρομικά. Αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας πολύ περισσό-
τερη πρόθεση και ικανότητα δράσης απ’ όση διαθέτουμε πραγματικά. Τα 
πράγματα συμβαίνουν επειδή συμβαίνουν.)

Τώρα πια αντιμετωπίζω όλον αυτό τον αναβρασμό σαν κάτι βαρετό 
και ασήμαντο σε σχέση με αυτό που είχα πραγματικά στο μυαλό μου 
– ένοπλη εξέγερση των χωρικών, μια πραγματικά εκτεταμένη αλλαγή 
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πορείας στα πάντα, αγροτική μεταρρύθμιση, παραγωγή τροφής, αναδι-
ανομή πλούτου, υλοποίηση του πραγματικού νοήματος του «Η σοδειά 
ανήκει σ’ εκείνους που την καλλιεργούν». Δίπλα σ’ αυτή την υπόθεση, 
οι φοιτητικές αναταραχές ήταν σαν μύγες γύρω από ένα άλογο: η ενό-
χληση που προκαλούσαν ήταν τόσο φευγαλέα που εξαφανιζόταν μ’ ένα 
τίναγμα της ουράς.

Κατάλαβα εντελώς ξεκάθαρα ότι το τελευταίο πράγμα που ήθελε το 
ΚΚΙ(Μ) ήταν η ριζική αλλαγή. Δοκίμασα πόση διαφωνία μ’ αυτό το ξεπού-
λημα θα μπορούσε να γίνει ανεκτή διατυπώνοντας την ανησυχία μου με 
αθώες ερωτήσεις. Καμία διαφωνία, όπως φάνηκε. Έφτασαν να τσιτάρουν 
τον πρόεδρο Μάο για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους: «Οι μάχες 
δίνονται μία μία και οι μεραρχίες του εχθρού καταστρέφονται μία τη 
φορά. Τα εργοστάσια χτίζονται ένα ένα. Οι αγρότες καλλιεργούν κάθε 
χωράφι με τη σειρά του. Βάζουμε στο πιάτο μας όλο το φαγητό που 
μπορούμε να καταναλώσουμε, αλλά το τρώμε μπουκιά μπουκιά· θα ήταν 
αδύνατο να το φάμε όλο μαζί. Αυτή είναι η λεγόμενη λύση “με το κομ-
μάτι”». Το επιχείρημά τους ήταν περίπου ως εξής: μια μικρή παρουσία 
των αριστερών κομμάτων στην κυβέρνηση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, 
αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία να ελιχθούμε ώστε να αποκτήσουμε πε-
ρισσότερη εξουσία και μ’ αυτή, στη συνέχεια, ακόμα περισσότερη, μέχρι 
που η χώρα θα διοικείται από μια κυβέρνηση εξ ολοκλήρου κομμουνι-
στική. Η Ινδία θα γίνει Βιετνάμ.

Προς το τέλος, το να ακούω αυτές τις κουβέντες και τα επιχειρήματα, 
ιδιαίτερα τα τσιτάτα του προέδρου Μάο, να βγαίνουν από το στόμα αυτών 
των συμφεροντολόγων, εξουσιομανών, διεφθαρμένων λακέδων του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος έκανε το αίμα μου να βράζει. Ούτε ένας τους δεν 
νοιαζόταν πραγματικά για την επανάσταση, παρά τα επίμονα μεγάλα λόγια 
τους γι’ αυτήν. Το μόνο που ζητούσαν ήταν εξουσία, κι η υπόλοιπη χώρα 
ας έκοβε το λαιμό της.

Μολονότι το θέαμα των πάλαι ποτέ επαναστατών να μετατρέπονται σε 
φιγούρες του κατεστημένου μέσα στους κόλπους του μεγάλου αυτού προ-
δότη, του ΚΚΙ(Μ), ήταν επώδυνο και ανυπόφορο, κάτι άλλο είχε αρχίσει 
να διαμορφώνεται, κάτι που επρόκειτο να εκραγεί με τη λάμψη χιλιάδων 
ήλιων στον ανύποπτο ουρανό – το Ναξάλμπαρι. Για μας που διαβάζαμε 
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τα ηλεκτρισμένα κείμενα του Τσαρού Μαζούμνταρ στη Λιμπερέισιον από 
τότε που είχαμε περάσει στο πανεπιστήμιο, η έκπληξη δεν ήταν τόσο τα 
ίδια τα γεγονότα του Μαΐου του 1967, όσο το γεγονός ότι συνέβησαν.

Όντας κανείς από τη Βεγγάλη, εκπλήσσεται όταν αποκαλύπτεται ξαφνι-
κά ότι όλα τα μεγάλα λόγια είναι το μέτωπο ενός γιγάντιου κύματος δράσης.
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