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ΕΡΓΑ & ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΜΠΑΒΑ 

 
 

 
 
 
 

O Ερνέστος Μπαβάς δεν μένει πια εδώ. Για να είμαστε ακριβείς: ο Ερνέστος 
Μπαβάς εξαφανίστηκε. Κανείς δεν τον έχει δει, κανένα ίχνος του δεν βρέθηκε 
μετά την 19η Ιουλίου του 2008. Σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε, 
κυριολεκτικά. Οι εναγώνιες προσπάθειες να βρεθεί αποδείχθηκαν άκαρπες σε 
απελπιστικό βαθμό. Κοντά δυο χρόνια μετά από εκείνη την ημερομηνία ακόμη 
και οι πλέον αισιόδοξοι από τους συγγενείς και τους φίλους φαίνεται ότι το 
αποδέχτηκαν: ο Ερνέστος Μπαβάς εξαφανίστηκε. 

 
Είναι πραγματικά περίεργη η θέση μου, η υποχρέωση που ανέλαβα. Να 

γράψω για κάποιον (και να επιμεληθώ τα λιγοστά κατάλοιπά του), ο οποίος 
προτού εξαφανιστεί έμοιαζε να βρίσκεται διαρκώς αλλού, ενώ τώρα τον 
νιώθουμε περισσότερο κοντά μας, περισσότερο παρόντα από ποτέ. Ο άνθρωπος 
που δεν ήταν εκεί, είναι τώρα εδώ. 

 
Ας ξεμπερδέψουμε γρήγορα με τα «απαραίτητα» βιογραφικά στοιχεία: 

γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1984 στην Αθήνα, πρωτότοκος υιός μιας τυπικής 
μεσοαστικής οικογενείας. Πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο 
Μαρούσι. Υπήρξε καλός μαθητής, δίχως να καταβάλλει  ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Πέρασε στο τμήμα Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα έφυγε 
από το πατρικό του σπίτι και μετακόμισε στο περίφημο διαμέρισμα της οδού 
Μεθώνης, στα Εξάρχεια, όπου ζούσε μέχρι και την εξαφάνισή του. Δεν πρόλαβε 
να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Νομίζω ότι αυτά αρκούν. 
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Τα παραπάνω μπορείτε να τα ξεχάσετε αμέσως: δεν έχουν την παραμικρή 
σημασία. Δεν μας λένε τίποτα για όσα ονειρεύτηκε στο σύντομο πέρασμά του ο 
Μπαβάς. Μια θέση, μια στάση ζωής, την οποία ξέρω ότι την πρέσβευε με όλο του 
το πάθος. Όπως κι εκείνη την χαρακτηριστική φράση του Μπάροουζ: «Δεν είναι 
σημαντικό να ζεις. Σημαντικό είναι να ταξιδεύεις». Κι ο Μπαβάς δεν σταμάτησε 
να ταξιδεύει ποτέ, εξερευνώντας ακατάπαυστα εσωτερικά -ως επί το πλείστον- 
τοπία. 

 
Νιώθω όλο και πιο έντονα καθώς γράφω ότι τούτο το κείμενο είναι 

παντελώς άχρηστο. Εφόσον ακολουθούν τα γραπτά του Μπαβά (το «εργάκι» 
του), όσα τουλάχιστον κατάφερα να εντοπίσω, τοποθετημένα, στο μέτρο του 
δυνατού, με χρονολογική σειρά. Σκόρπια ποιήματα, αφηγήματα, πολιτικές 
προκηρύξεις και κινηματογραφικά μανιφέστα, μαζί με τα δύο βασικά του 
«έργα», εκείνα που ο ίδιος πιθανώς θεωρούσε τα πιο σημαντικά, καθώς ήταν τα 
μόνα που θέλησε να μοιραστεί με τους λιγοστούς φίλους του: τις «Παράπλευρες 
Απώλειες» και «το Δωμάτιο». Λίγα λόγια για αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι 
γραμμένο τον Ιούνιο του 2004, ένα κεφάλαιο την ημέρα για 18 συναπτές ημέρες. 
Το δεύτερο γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2005, και «είναι αφιερωμένο στους 
νεκρούς εκείνου του μήνα».  

 
Κάπου εδώ νιώθω να εξαντλούμαι. Ο Ερνέστος Μπαβάς δεν ενδιαφέρθηκε 

για τίποτε από αυτά. Ή καλύτερα: δεν του καιγόταν καρφί για όσα έγραψε και 
για την μελλοντική τους τύχη. Δεν σκόπευε να γίνει διαφημιστής κανενός 
πράγματος, πόσο μάλλον του εαυτού του. Η πραγματικότητα είναι μάλλον 
διάφανη: το ‘χε βολετό, φαίνεται, κάθε που ένιωθε να του σώνεται η ανάσα και 
να σβήνει κι η τελευταία σταγόνα φωτός να πιάνει ένα μολύβι ή ένα στυλό, 
όπως κάποιοι άλλοι, πιο τυχεροί ίσως, πιάνουν μια κιθάρα, μια φυσαρμόνικα ή 
ένα φιλικό χέρι. Υπάρχουν κι εκείνοι βέβαια που πιάνουν ένα περίστροφο, αλλά 
αυτό είναι μια άλλη θλιβερή και θλιμμένη ιστορία. 

 
Και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτός ο τύπος, αυτό το χαμένο κορμί; 

Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να 
επαναδιατυπώσω την ερώτηση, ελαφρώς παραλλαγμένη: Και γιατί να μας 
ενδιαφέρει ένας νέος άνθρωπος που ζει σήμερα δίπλα μας και καθώς χάνει τις 
νεανικές του ψευδαισθήσεις, αυτές που «εμείς» του μάθαμε να πιστεύει, νιώθει 
διαρκώς θύμα μιας άνοστης κι αρρωστημένης φάρσας; Ειλικρινά δεν ξέρω – ας 
απαντήσουν πρώτοι αυτοί που ξέρουν: πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ιερείς, 
πανεπιστημιακοί, οι επιχειρηματίες μας, φυσικά, οι αρμόδιοι φορείς τέλος 
πάντων, οι ειδικοί, αυτοί που ξέρουν…  

 
Όπως τραγούδησαν κάποτε οι Εν Πλω: «Πώς να τελειώσει αυτή η κραυγή;».     
      
 
                                                                                                     Βασίλης Ν. 
                                                                                                      25.5.2010   
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α�ό σκοτεινό φως είµαι φτιαγµένος 
µε αµυχές και τρύ�ια σύννεφα 
µεγαλωµένος 
ρίζες στα �όδια µου 
καθηλωµένος 
κι όµως 
 
όσο µ�ορώ γελάω 
κι όταν γελώ, το κάνω αχόρταγα 
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ΟΣΟ Η ΣΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ, 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ 

 
 
Ο καθηµερινός εγκλωβισµός των ανθρώ�ων στα ετεροκαθοριζόµενα �λαίσια 

συµ�εριφοράς – ε�ικοινωνίας - διασκέδασης �ου ε�ιβάλλουν τα εξουσιαστικά �ρότυ�α 
γίνεται ολοένα και �ιο ασφυκτικός. Το διαρκές µ�όλιασµα της ανθρώ�ινης 
�ροσω�ικότητας µε ξένα �ρος την ανθρώ�ινη φύση στοιχεία συντελεί στην κατασκευή ενός 
«νέου τύ�ου ανθρώ�ου» �λήρως ξεκοµµένου α�ό κάθε �ραγµατική ανάγκη και ε�ιθυµία. 

 
Ο εξαναγκασµός των ανθρώ�ων σε µια βάρβαρη �ρακτική ό�ου κυριαρχούν η 

µισθωτή εργασία, η �αραµορφωµένη εκ�αίδευση-κατασκευαστής υ�οτακτικών 
συνειδήσεων, η κίβδηλη ηθική των ε�ί�λαστων καθηκόντων και υ�οχρεώσεων, τα 
κατεστηµένα �ρότυ�α και στερεότυ�α, �οδο�ατεί κάθε ίχνος ανθρω�ινότητας. Η 
σύνθλιψη του δηµιουργικού χαρακτήρα της εργασίας στο βωµό του κέρδους και του 
ανταγωνισµού µε ανύ�αρκτα ανταλλάγµατα µετατρέ�ει τους χώρους εργασίας σε 
�νευµατικά α�ονεκρωµένες ζώνες και τη ζωή σε στείρα ε�ιβίωση, ενώ ο χρόνος γίνεται ένα 
σύνολο θραυσµάτων �ου βασανιστικά διαχωρίζουν τη ζωή σε τµήµατα. Το ελεύθερο 
�νεύµα και η αληθινή µόρφωση θυσιάζονται στους «ναούς της γνώσης» ό�ου 
δολοφονούνται η διαφορετικότητα, η κριτική σκέψη, η ευρηµατικότητα και 
διαστρεβλώνεται η ουσία της ζωής. Η τροµακτική ενστάλαξη των ε�ί�λαστων 
υ�οχρεώσεων �ου δεσµεύουν, �εριορίζουν και τροµοκρατούν τον άνθρω�ο αφήνει το 
στίγµα του καρκινώµατος της �νευµατικής εξαχρείωσης σε κάθε εκδήλωση ανθρώ�ινης 
δραστηριότητας. Η ε�ιβολή φτηνών �ροτύ�ων, η α�οθέωση της κακογουστιάς και της 
χυδαιότητας σε συνδυασµό µε το α�εχθές κυνήγι της «ε�ιτυχίας» λεηλατούν την 
καθηµερινότητά µας οριοθετώντας τις ανθρώ�ινες �ράξεις και λογικές σε �λαίσια �ου 
�ολύµορφα �ροωθεί η εξουσία. 

 
Α�οκοιµισµένοι εργαζόµενοι στα τρένα του γυρισµού για το δεί�νο του 

ανεφοδιασµού και τον λυτρωτικό ύ�νο, υ�νωτισµένες νοικοκυρές µ�ροστά α�ό κούφιες 
οθόνες, αφηµένοι νεολαίοι σε ό,τι τους έµαθαν, σε ό,τι τους �έταξαν, κουρασµένοι 
αµφισβητίες κάθε ηλικίας �ου ονειρεύονται µεγαλειώδεις εξεγέρσεις και συνταρακτικές 
αλλαγές ενώ στέκονται άτολµοι µ�ροστά στο είδωλό τους, �ετυχηµένοι «βάρβαροι» �ου 
ε�ιδεικνύουν ανερυθρίαστα τα τρό�αια του κρετινισµού τους, φανατικοί κάθε είδους �ου 
ξέκοψαν µια και για �άντα α�ό τις βλαβερές συνέ�ειες του «σκέ�τεσθαι». Σας θυµίζουν 
τί�οτα όλα αυτά; 

 
Η συνειδητο�οίηση των �ραγµατικών αναγκών και η α�οκατάσταση της φυσικής 

τάξης α�οµακρύνει την ανθρώ�ινη δραστηριότητα α�ό κάθε τι �ου �αραµορφώνει, 
διαστρεβλώνει και αλλοτριώνει (βλ. ΜΜΕ, ε�αγγελµατίες ειδικοί της τεχνικής της 
εξα�άτησης – �ολιτικοί, ψευτοκαλλιτέχνες, άνθρω�οι του «θεάµατος», ε�ιστηµολόγοι, 
ευαγγελιστές της «Αλήθειας»). Βασική �ροϋ�όθεση για µια ουσιαστική ρήξη µε ό,τι 
συνθέτει τη σύγχρονη κοινωνία είναι η ουσιαστική γνώση και α�οδοχή του βαθύτερου εγώ, 
µε όλη την �οικιλία των αναγκών και των ε�ιθυµιών �ου κατευθύνουν τις ανθρώ�ινες 
�ράξεις. Μόνο έτσι η �ροο�τική της κατάκτησης όλων εκείνων των καταστάσεων �ου 
υ�αγορεύει η αδίστακτη διεκδίκηση του συνόλου των ελεύθερων ε�ιδιώξεων θα οδηγήσει 
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τους ανθρώ�ους στη δηµιουργία εντονότατων στιγµών εξεγερτικής υφής �ου θα 
ε�ιτρέψουν την τελική �ραγµάτωσή τους. 

 
Οι δυνατότητες ζωής είναι ά�ειρες, ας εφορµήσουµε �ρος αυτές, εκεί �ου ελ�ίζει ο 

κόσµος, εκεί �ου ο άνθρω�ος δε θέλει �αρά να ‘ναι ο άνθρω�ος µόνος του και χωρίς καµιά 
Ειµαρµένη!    

 
 

Αναρχικός �υρήνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, αναρχικός �υρήνας 
ΜΑΥΡΟΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, αντιεξουσιαστική οµάδα ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Σ.τ.Ε.: Κείµενο γραµµένο, ό�ως µάθαµε, µόνο α�ό τον αναρχικό �υρήνα «Κοινωνικός 
Πόλεµος» και τον Μ�αβά, και δηµοσιευµένο στην «Ε�αναστατική �ροο�τική», τεύχος 1 – 
«Αναρχική εφηµερίδα ενάντια στον ανορθολογισµό της µαζικής �αρα�ληροφόρησης». 
Πρόκειται για τη µοναδική φορά �ου το Μεθυσµένο Καράβι (µε µοναδικό ακόµα, εκείνη την 
�ερίοδο, µέλος τον Μ�αβά) αυτό-�ροσδιορίζεται ως «αντιεξουσιαστική» οµάδα. 
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Ρύζι 
 
µια µ�ουκιά 
µια τεράστια µ�ουκιά 
α�αθής στα χαστούκια της 
χώνοµαι στο στόµα 
τότε �ου τα κατα�ίνει όλα 
σα σεισµός 
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Ο άνθρω�ος µε την αταξία µέσα στο κεφάλι του δεν ήταν µόνο αυτό. Ήταν 
και ένα µικρό αγόρι µέσα σε ένα τεράστιο σώµα �ου ούρλιαζε, �ου ά�λωνε 
χέρια �αντού και δεν άγγιζε τί�οτα. Αυτός έλεγε ότι δεν τον άγγιζε τί�οτα. 
Όλα ήταν �ερίεργα µέσα στο κεφάλι του και αυτό µερικές φορές δεν του 
φαινόταν κακό, αλλά όλες τις άλλες στιγµές ακουµ�ούσε �ροσεκτικά την 
καρδιά του στο �άτωµα και �ηδούσε �άνω της. Αλλά αυτή δεν ήταν 
τραµ�ολίνο, ήταν α�ό �ηλό, ό�ως και αυτός. Το �ρωί �ου άνοιγε τα µάτια 
του τίναζε τα αλάτια και κοίταγε µε στοργή το άλλο µαξιλάρι. Το έ�αιρνε 
στην αγκαλιά του και το φίλαγε. ∆εν είχε �ρόβληµα µετά να το κάνει φύλλο 
και φτερό, αλλά όχι όσο ήταν σύµβολο των ανεκ�λήρωτων, βαθιά κρυµµένων 
�όθων του. Στη ζεστή αγκαλιά του θα ‘ρθει, θα ‘ρθεί. Μαζί σε κάθε νέα τρο�ή, 
µαζί και στην α�ότοµη στροφή �άνω α�ό τον γκρεµό, κάτω α�ό τα σύννεφα 
�ου λένε βροχή. Την αγα�ώ, την αγα�ώ τόσο �ολύ. Φαντάσου να υ�ήρχε 
κιόλας. Μετά σηκωνόταν, �λενόταν, σκου�ιζόταν και ντυνόταν. 
Αυτοκινητάκι µου καλό, γρήγορο, ζεστό τώρα τα µαύρα �ρωινά του χειµώνα. 
Μαύρα γιατί ήταν νύχτα, του χειµώνα γιατί ήταν χειµώνας. Πήγαινε στη 
δουλειά και τα �ουλούσε όλα και µετά βρήκε µια �ολύ καλή κο�έλα κι αυτή  
-δεν ξέρω γιατί- τον αγά�ησε, τον αγά�ησε �ραγµατικά και αυτός συνέχισε 
να κάνει έρωτα στο µαξιλάρι του, ο τι�οτένιος και α�έβαλλε τις σκέψεις, 
ήξερε τι θα γινόταν αν σκεφτόταν, µα φυσικά και αυτός ήταν �λασµένος για 
να βρει την ευτυχία, του το ‘λεγε κι η µάνα του και σε µια γωνία σκεφτόταν 
τριχωτά �λασµατάκια και στη βιτρίνα ήταν τριχωτά �λασµατάκια –�ο�ό 
α�ίστευτο- µ�ήκε µέσα, έ�ρε�ε να �άρει ένα, αλλά ήταν ακριβά, α�ό τι ήταν 
φτιαγµένα λέει;- και δεν �ήρε τελικά. Α, δεν γίνονται τέτοια κάθε µέρα. Τέλος 
�άντων �λησιάζει ένα βράδυ τον καθρέφτη και µια εξώκοσµη δύναµη τον 
κολλάει εκεί. ∆εν µ�ορεί να φύγει. Κι ας το θέλει. Το ήθελε αλήθεια, να φύγει, 
ό�ως κάτι άλλοι ήθελαν να ορίζουν αυτοί τη ζωή τους, να µην ντρέ�ονται το 
βράδυ να κοιτάξουν τα �αιδιά τους, να µην τους γαµάνε δεκα�έντε ώρες την 
ηµέρα για δυο ελιές κι ένα καρότο. Ό�ως και να ‘χει ήθελε αυτός να φύγει 
αλλά ο καθρέφτης τον κράταγε σφιχτά και µου φαίνεται ότι του χαµογέλαγε 
λάγνα. Αυτός είχε τη φάτσα �ατηµένου, τη στριφογύρναγε µε µανία ο χαζός. 
Ο καθρέφτης κουράστηκε στο τέλος µε τις γελοιότητές του και του ‘δωσε λίγο 
κρύο γυαλί βαθιά στο γυµνό του σώµα και του ‘�ε ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο 
µαζί του και να θυµάται αυτή τη γεύση για να ξέρει τι έχουν κάθε �ου 
ξυ�νούν στο λαιµό τους οι τελευταίοι στοργικοί εραστές, εννοούσε αυτούς 
�ου βίαζε κάθε µέρα αυτός και µετά τους �ετούσε ένα κόκαλο και �ερίµενε να 
τους δει να σέρνονται σε αυτό �ριν τελικά τελικά τελικά φύγει. Στο τέλος του 
‘δωσε µία και ο τύ�ος τον γέµισε αίµατα, αίµατα κατέβαιναν τον καθρέφτη. 
Κι αυτός ο τι�οτένιος ξύ�νησε µετά κι ήταν λέει χαρούµενος �ου ε�ιτέλους 
τόλµησε, αυτοκριτική το έλεγε, καλά… Γι’ αυτό λοι�όν τον καταδικάζω να 
ξυ�νάει κάθε �ρωί στο ξεσκισµένο γαλάζιο, να έχει για σώµα µορφή αγγέλου 
και τα µάτια του να είναι �ιο νεκρά α�ό το θάνατο και �ίσω α�ό το υ�έροχο 
στήθος του να κουβαλάει την �ιο σακάτικη, διαλυµένη, την �ιο γριά και 
άσχηµη καρδιά όλου του κόσµου. 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
έχει φασαρία �ολλή 
αλλά µ�ροστά στην �όλη είναι το �ιο ήσυχο µέρος του κόσµου 
εκεί της �ρότεινα να ζήσει 
το θεώρησε �ροσβολή 
καλύτερα �ου δεν της εί�α τι είναι στ’ αλήθεια �ροσβολή 
να στάζει το αίµα σου και να σε ρωτάνε σαν να είσαι εγκυκλο�αίδεια 
αυτό είναι 
τη γνώρισα σ’ ένα �άρτυ στον Άδη 
µάλλον είχε χαθεί 
τη ρώτησα τι θέλει 
µου ‘�ε �ως δεν ξέρει 
της κάνω 
να σου δείξω τα ληµέρια 
όλα µου τα µεσηµέρια 
τα �ερνώ εδώ 
κάτι εί�ε 
δεν άκουσα 
�ρόσεχα τα χέρια της 
ήταν σα ζωντανά 
καιρό είχα να δω τόσο ζωντανά χέρια 
λες και ήταν συνδεδεµένα µε το δοχείο της ζωής 
ή έστω της �ίκρας των κυµάτων 
της εί�α 
είσαι αλλού 
φύγε 
χαµόγελο στα χείλη της 
µου λέει θέλω να δω 
το δικό µου βγαίνει γι’ αντι�ερισ�ασµό 
βρώµικο και ειρωνικό 
ό�ως �άντα 
µένω µόνιµα εδώ 
και σε βεβαιώ 
�ως είναι ύ�ουλο µέρος 
µη µείνεις 
σε �αρακαλώ 
 
φύγε, φύγε, φύγε 
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Ζούµε στους �ιο ηλίθιους καιρούς, σας διαβεβαιώ. Αν τα βλέµµατα, τα 
�ραγµατικά ανθρώ�ινα βλέµµατα υ�ήρχαν ακόµα, τότε κάτι θα έσ�αγε. ∆εν 
έχω συναντήσει έναν άνθρω�ο µέχρι τώρα �ου να σέβεται τον εαυτό του και 
τις ε�ιθυµίες του. Συναντώ συνεχώς κακοµοιριασµένα �λάσµατα �ου 
νιώθουν αδύναµα, αδύναµα να µιλήσουν µε τη δική τους φωνή, αδύναµα να 
αντιδράσουν, φοβούνται τον �όνο, φοβούνται τη χαρά. Πολλοί θα σας �ουν 
ότι κι εγώ δε διαφέρω και τόσο α�ό όλους αυτούς. Ίσως να έχουν δίκιο. Ξέρω 
όµως ότι κά�οτε, σε µια άλλη µυθική ε�οχή, ξύ�νησα ένα �ρωινό κι είδα ένα 
όραµα τόσο µεγαλό�ρε�ο �ου �ροκαλούσε τρόµο. Ονειρεύτηκα έναν κόσµο 
δίχως λέξεις, όχι αυτές τις λέξεις, και µέσα µου ανέ�νευσε ένας νέος, εντελώς 
νέος τρό�ος ε�ικοινωνίας, �ου στηρίζεται στη θερµότητα του ανθρώ�ινου 
σώµατος, στα σάλια και σε µια καινούρια µορφή µεθυστικής �αράνοιας. 
Μιλάω για έναν �υρετό δηµιουργίας �ου γεννιέται στο τώρα α�οκλειστικά 
και µόνο για τη χαρά της δηµιουργίας και την ίδια στιγµή �ροσφέρεται σε 
ό�οιον είναι κοντά, δί�λα µας. Η σκέψη, µε την έννοια �ου είχε µέχρι τώρα, 
έχει καταργηθεί, γιατί αληθινά δεν είχε να µας �ροσφέρει και τί�οτα το 
ιδιαίτερο. Τώρα µιλάνε όλα τα µέλη του σώµατος, το καθένα µε τη δικιά του 
µυστική γλώσσα. Το ίδιο µου το όραµα δεν έγινε ούτε για µια στιγµή 
ξεκάθαρο ή ανάγλυφο, κι ακριβώς αυτό είναι �ου µε κάνει να �ιστεύω σε 
αυτό. Είχα ένα όραµα τόσο δυνατό κι ίσως να ήταν εκείνη η στιγµή, η µόνη 
�ιθανά �ου κατάφερα να ξε�εράσω τον εαυτό µου και ταυτόχρονα να είµαι 
εγώ όσο �ιο αληθινά γίνεται να υ�άρχει και να βιώνει το αιώνιο �αρών ένας 
άνθρω�ος, �ου γέννησε το όραµα αυτό. Ήµουν �άνω α�ό µια γυναίκα �ου ο 
κόσµος µε τη γλώσσα του θα έλεγε ότι αγα�ούσα. Φυσικά δεν υ�ήρχε αυτή η 
γυναίκα α�ό κάτω µου «στην �ραγµατικότητα». Όµως ήταν εκεί κι εγώ 
ήµουν α�ό �άνω της και αυτό όντως συνέβηκε. Ατέλειωτοι µικροί υ�όγειοι 
διάδροµοι συνέδεαν κάθε σ�ιθαµή των κορµιών µας και �ου και �ου έβγαζαν 
σε ηλιόλουστα ξέφωτα, ό�ου µ�ορούσες να ανασάνεις, να ξα�οστάσεις, να 
�ιεις ένα δροσιστικό και �ολλά ακόµα. Ήταν σηµεία ό�ου στεκόσουν για 
λίγο, �ριν ξαναχωθείς στον �υρετό της �ρώτης ε�ικοινωνίας, �ου είναι α�ό 
µόνη της �ρωτογενής δηµιουργία. 

 
Το όραµά µου δεν τολµώ να το βγάλω στον κόσµο. Ποιος θα το νιώσει; 

∆εν ξέρω καν αν εγώ θα µ�ορέσω να το ξανανιώσω ό�ως τότε. Εγώ όµως 
αναγκαστικά �ρέ�ει να βγαίνω στον κόσµο, να «µιλάω» µε ανθρώ�ους, να 
είµαι συνε�ής στις διάφορες «υ�οχρεώσεις»- τη στιγµή �ου η µόνη µου 
υ�οχρέωση είναι αυτή �ου έχω α�έναντι στις ε�ιθυµίες µου, τόσο ξένες α�ό 
όλες τις κουβέντες και τα σχέδια και τα όνειρα �ου άκουσα στους δρόµους, τα 
σ�ίτια, τα σχολεία, τις εκκλησίες, ο�ουδή�οτε. Πιστεύω στο όραµά µου. Ξέρω 
�ως �ρέ�ει κανείς να ζει τη ζωή του. Ειλικρινά. Είναι µια συνεχής κίνηση 
δίχως στάσεις, ένα ατέλειωτο κυνήγι κάθε µικρής «ανοησίας», αλλά δε θέλω 
να �ω τί�οτα άλλο γι’ αυτό. Ό�ως είχε �ει και κά�οιος �αλιότερα ένα 
συννεφάκι, µια βροχούλα, ένας δρόµος, ένα φύλλο, ο ήλιος. Σήµερα είµαι άρρωστος. 
Ωστόσο το α�ολαµβάνω, καθώς �εριµένω να γίνω καλά. Κι αυτό θα είναι 
υ�έροχο. 
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ΠΑΝΤΕΙΟΣ 
 

Πάντειο στα ‘δωσα όλα και τώρα δεν είµαι τί�οτα 
Πάντειο δυο ευρώ και εικοσιεφτά λε�τά 17 Οκτωβρίου2004 
∆εν µ�ορώ να υ�οφέρω το ίδιο µου το µυαλό. 
Πάντειο �ότε θα �άψουµε τις εξεταστικές; 
Άει γαµήσου µε τις ύλες και τους ε�ιτηρητές σου. 
∆εν αισθάνοµαι καλά άσε µε ήσυχο. 
∆εν θα γράψω το �οίηµά µου ώσ�ου να ‘ρθω στα σωστά µου 
Πάντειο �ότε θα είσαι αληθινό; 
Πότε θα βγάλεις τα γυαλιά σου; 
Πότε θα κοιταχτείς µέσ’ α�ό τις λεκάνες σου; 
Πότε θα γίνεις αντάξιο των εικοσιεφτά αναρχικών σου; 
Πάντειο γιατί είναι οι βιβλιοθήκες σου τόσο σιω�ηλές;  
Πάντειο �ότε θα στείλεις τα �αιδιά σου στην εξοχή; 
Έχω αηδιάσει µε τις εξωφρενικές α�αιτήσεις σου. 
Πότε θα µ�ορέσω να �άω στην καθηγήτρια και να της �ω �όσο �ολύ θέλω να τη φιλήσω; 
Πάντειο στο κάτω-κάτω εσύ κι εγώ είµαστε τέλειοι όχι το υ�ερ�έραν. 
Τους φρα�έδες σου δεν τους αντέχω. 
Μ’ έκανες να θέλω να γίνω σοβαρός. 
Πρέ�ει να υ�άρχει κά�οιος άλλος τρό�ος να λύσουµε αυτή τη διαφορά. 
Ο Μ�άροουζ είναι νεκρός κι εκείνη δε νοµίζω να γυρίσει �ίσω, είναι φρίκη. 
Μας �αριστάνεις άραγε τί�οτα ή µή�ως ξεψυχάς µαζί µε τον ρόλο σου; 
Προσ�αθώ να �ω αυτό �ου θέλω. 
Αρνούµαι να εγκαταλείψω την έµµονη ιδέα µου.  
Πάντειο σταµάτα να γελάς �άνω µου ξέρω τι κάνω. 
Πάντειο άδειασαν τα συντριβάνια α�ό τρο�ικά ψάρια. 
∆εν θέλω να ακούω ειδήσεις µήνες τώρα, κάθε µέρα σφάζουν �ενήντα ανθρώ�ους. 
Πάντειο δε νιώθω αισθηµατικός για κανέναν φωστήρα. 
Πάντειο – µικρός ήµουνα κοµµουνιστής, δεν λυ�άµαι. 
Κα�νίζω µαριχουάνα µε κάθε ευκαιρία. 
Γυρνάω τους δρόµους µέρες ολόκληρες και ψάχνω για λίγη οµορφιά ή µυστήριο ή κάτι 
Όταν �ηγαίνω στα Εξάρχεια µεθάω µα δεν συνουσιάζοµαι. 
Το ‘χω �άρει α�όφαση θα ‘χουµε φασαρίες. 
Έ�ρε�ε να µε δεις να διαβάζω Μ�ακούνιν. 
Ο ψυχοβγάλτης µου λέει �ως έχω α�όλυτο δίκιο. 
∆ε θα τραγουδήσω τον εθνικό ύµνο. 
Έχω ενοράσεις εξεγέρσεων και δέχοµαι �ολλές ροχάλες. 
Πάντειο δεν σου ‘χω �ει ακόµα τί έκανα κάτω α�ό ένα δέντρο σου. 
Α�ευθύνοµαι σε σένα. 
Θ’ αφήσεις την αισθηµατική σου ζωή να την ελέγχει το θέαµα; 
Βλέ�ω τους λεκέδες του �αντού. 
Στην ψυχή σου, στη δικιά µου. 
Όλο κά�οιος σου µιλάει για ευθύνες. Οι ε�ιχειρηµατίες είναι σοβαροί. 
Οι κινηµατογραφικοί �α�άρες είναι σοβαροί. Όλοι είναι σοβαροί εκτός α�ό µένα. 
Μου φαίνεται �ως εγώ είµαι το Πάντειο. 
Μιλάω στον εαυτό µου �άλι. 

 
 

 Σ.τ.Ε.: Παραλλαγή του �οιήµατος «Αµερική» του Άλλεν Γκίνσµ�εργκ   
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1 
(ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 

 
Ο κινηµατογράφος �ιστεύουµε �ως έχει α�εριόριστες δυνατότητες, οι 

�ερισσότερες α�ό τις ο�οίες δεν έχουν υ�άρξει µέχρι σήµερα ούτε καν σε 
σ�ερµατική µορφή µέσα σε εγκέφαλο. Λατρεµένε σινεφίλ, δυστυχώς �ρέ�ει 
να �εθάνεις. Όλοι οι τίτλοι (ευγενείας και µη) θα καταστραφούν, γιατί όλοι 
τους µας α�ο�ροσανατολίζουν α�ό την ουσία. Το �αιχνίδι είναι η ουσία, και 
µαζί η συνουσία. Σφήνα για να χαµογελάσουµε. Οι βεβαιότητές µας είναι 
για γέλια. Η ανθρώ�ινη ιστορία σε γενικές γραµµές δεν είναι τί�οτα άλλο 
�αρά η ιστορία της εκµετάλλευσης, του εξευτελισµού, της χυδαιότητας και 
του βανδαλισµού. Ατέλειωτες σφαγές, βασανιστήρια, δαιµονο�οιήσεις, 
διαχωρισµοί, υ�οτελείς και αφεντάδες. Τέρµα τα �αραµύθια τους. ∆εν 
�ιστεύουµε ούτε στην �ατρίδα τους, ούτε στο θεό τους, ούτε στην εργασία 
τους, ούτε έχουµε σε καµία υ�όληψη τις αξίες τους, ό�οιες κι αν είναι αυτές. 
Η οικογένεια στο δυτικό κόσµο φαντάζει �λέον κενό σχήµα. ∆εν είναι µόνο 
η αγά�η �ου �ρέ�ει να ξαναεφευρεθεί, αλλά και ο τρό�ος, το είδος και το 
βάθος των ανθρω�ίνων σχέσεων εν γένει. Είµαστε �λήρως �ε�εισµένοι ότι 
υ�άρχει χώρος για όλους µας. Αρκεί να το καταλάβουµε.  

Ο κινηµατογράφος είναι ένα �ανίσχυρο µέσον �ου έχει τη δύναµη να 
εκφράσει το ανεί�ωτο, το φαντασιακό, αυτό �ου φαντάζει "ξένο", αλλά είναι 
α�όλυτα δικό µας. Αυτά τα γνωρίζουµε εδώ και καιρό. Υ�άρχουν �ολλά 
ακόµα για να µάθουµε. ∆εν µ�ορούµε σήµερα ως κινηµατογραφικοί 
δηµιουργοί να υ�οκύ�τουµε στο φαύλο κύκλο εµ�ορευµατο�οίησης-
εµ�ορικότητας-µέσου θεατή. Ο µέσος θεατής είναι ένα φάντασµα. Εµείς 
α�ευθυνόµαστε σε ζώντες ανθρώ�ους. ∆εν µ�ορούµε να ανεχόµαστε, �όσο 
µάλλον να εξαρτιόµαστε α�ό τις ηλίθιες διαθέσεις και �ροτιµήσεις ενός 
κοινού, �ροτιµήσεις �ου ακόµα και αν υ�άρχουν είναι το α�οτέλεσµα της 
έλλειψης �νευµατικότητας και ουσιαστικής σκέψης, καθώς και άλλων 
ακραίων φαινοµένων ό�ως οι µόδες �ου �ροωθούνται και στηρίζονται α�ό 
τα Μ.Μ.Ε. και τα διάφορα όργανα του θεάµατος. Κανένας άνθρω�ος δεν 
είναι άµοιρος ευθυνών. Είναι µονάχα η α�ουσία θέλησης και η �αράδοση 
είτε σε κά�οια θρησκευτική �α�αρδέλα είτε στο µηδενισµό και τη 
"µαταιότητα της ζωής'' �ου αυτοαιχµαλωτίζει τους ανθρώ�ους, α�ονεκρώνει 
τις δηµιουργικές τους δυνάµεις και τους α�οθαρρύνει α�ό κάθε µορφή 
αντίδρασης. Το τι ζητάει σήµερα και το τι θα ζητάει αύριο το κοινό, καθώς 
και το τι θα ε�ιβάλλουν οι κάθε λογής εταιρείες και µεγαλο�αραγωγοί είναι 
κάτι �ου δεν µας ενδιαφέρει. Έχουµε χρέος βαθύτερο και �ολύ �ιο 
ουσιαστικό έναντι του εαυτού µας και της ε�οχής µας. Οφείλουµε να 
α�οτελέσουµε τη διευρυµένη συνείδηση των καιρών µας και να 
συντελέσουµε όσο µ�ορούµε �ρος την �ροώθηση των κοινωνικών 
µετασχηµατισµών εκείνων, οι ο�οίοι θα ε�ιτρέψουν κά�οτε οι 
κινηµατογραφικές εικόνες, ό�ως και όλες οι µορφές τέχνες, υ�άρχουσες και 
µελλοντικές, καθώς και η σκέψη και η µετατρο�ή της σε λέξεις και �ράξεις να 
είναι ελεύθερες και �λήρως αντάξιες των ανθρώ�ινων δυνατοτήτων, 
αναγκών και ε�ιθυµιών. 
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Μιλούµε για έναν κινηµατογράφο δίχως κανόνες και �εριορισµούς, 
στόχος του ο�οίου δε θα είναι α�αραίτητα να διηγηθεί µια ιστορία µε 
εικόνες, αλλά ε�ι�λέον να εκφράσει νέα συναισθήµατα, να χαρτογραφήσει 
καινούρια το�ία κάθε είδους, να οργανώσει ε�ιθέσεις σε α�αρχαιωµένες 
αντιλήψεις, να α�ο�ατήσει στα βασιλικά ανάκτορα, να ξε�εράσει ο,τιδή�οτε 
θεωρείτο ταµ�ού και ακρότατο σηµείο ώστε να µ�ορέσει να δει �αρα�έρα, 
να κάνει κούνια σε �άρκα δικής του κατασκευής, να χαρεί αστροβασιλέµατα 
α�ό την κορυφή του όρους των ηδονών, να αφουγκραστεί των ήχο �ου 
αφήνουν �ίσω τους οι µουντές µητρο�όλεις καθώς  καταρρέουν, να 
εξα�ολύσει λυσσαλέες ε�ιθέσεις εναντίον των α�ανταχού �ρούχοντων του 
�νεύµατος, της γης, του �λούτου �ου αυτή α�λόχερα χαρίζει για να 
µοιραστούµε όλοι µαζί και τέλος,  να φανερώσει, �ρώτος αυτός, σε όλο τους 
το µεγαλείο τις α�εριόριστες δυνατότητες ζωής �ου χάνουµε, �εριορίζοντας 
τους εαυτούς µας σε νεκρά σχήµατα, κενά ιδεολογήµατα, ψόφια ιδανικά και 
µια καθηµερινότητα �ου εµείς µε την α�άθεια και την αδράνειά µας 
αφήνουµε να µας καταβάλλει.  
 
 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑ 
ΖΗΤΩ Ο ΝΕΟΣ (∆ΟΞΑ ΤΗ ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ-ΟΧΙ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
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ΗΡΩΙΝΗ 
 

Είναι µερικές φράσεις �ου κολλάνε σα τσιχλόφουσκες στο µυαλό µου 
Τις µασουλάω ακαταλή�τως βράδυ-�ρωί 

Κι όταν στο τέλος φεύγουνε 
(αργά, �ολύ αργά) 

αφήνουν στη θέση τους �ληγή 
Μ�ορεί να είναι και µία λέξη, µόνο µια 

 
Πόσες ζωές �ου δεν �ρόλαβα να ζήσω 
�όσα ψέµατα �ου δεν �ρόλαβα να �ω 

(γράφω α�ό κά�ου αλλού- 
ας το ξεκαθαρίσουµε αυτό) 

τόσα χάδια �ου δεν �ρόλαβα να γδύσω 
τόσες γυναίκες στο µετρό 

κι αυτές οι τσιχλόφουσκες στο µυαλό 
 

Μία φλέβα, µια φωνή 
Μία φλέβα, µια κίνηση 

Μια ζωή 
Κάτι σκοτεινό µε καλεί, µας καλεί 

Ας φανούµε θαρραλέοι αρκετά 
Να το αφουγκραστούµε 

Έστω 
 

Για το ταξίδι �ου δεν έκανα 
Σ’ ευχαριστώ γερο-Μ�ιλ 

Είναι τόσο κρύα 
Που θα τα έκανα �άνω µου 

Μόνος µου σαν µόνος µου σαν µόνος στη γη 
 

Κοσµοναύτες του εσώτερου διαστήµατος 
Λύστε τις ζώνες σας 

Το αληθινό ταξίδι αρχίζει! 
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�ού είναι οι δροσεροί οι τραγουδιστάδες; 
των αλλοτινών καιρών οι �οιητές; 
βγάζω κα�έλα, σηκώνω φούστες 
ψάχνω ανθρώ�ους για να βρω 
βρε, σε ρυάκια θα ‘ναι 
σε µυστικές σ�ηλιές 
κά�ου δίχως λόγια θα διάγουν 
τις ανε�ανάλη�τες ζωές τους  
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Η µουσική είναι µελαγχολική 
Η γη είναι ένα µ�λε �ορτοκάλι 
Φτιασιδώνεται κάτω α�ό τον άνεµο 
Στα µαλλιά της έριξε άγκυρες 
∆υο �ράσινα τσιµ�ίδια  
 
Kι όµως άµα θέλει γίνεται µέδουσα 
Γίνεται ό,τι θέλει 
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Το µαντιλάκι µου φέρει τις µύξες µου 
Το µαντιλάκι σου φέρει τις µύξες τις δικές σου 
Ο άνεµος φέρνει αρώµατα Μανίλας, Βουδα�έστης και Ουζµ�εκιστάν 
Οι �ιο θερµοί χαιρετισµοί µου στον �ολύ�αθο λαό του Ουζµ�εκιστάν 
Όλοι οι λαοί είναι �ολύ�αθοι 
Κι εγώ ένας µικρός λαός είµαι 
Που ζούσε στις όχθες των κεφιών σου 
Που ζει στις όχθες της µελαγχολικής µου ευεξίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
«Υ�άρχουν άνθρω�οι �ου ε�ιθυµούν µόνο να �ροσαρµόζονται στις �εριστάσεις, 
κι εµείς �ου δεν το δεχόµαστε. ∆εν µ�ορεί να υ�άρξει συµφωνία µεταξύ µας. 
Υ�άρχει κηρυγµένος �όλεµος µεταξύ εκείνων �ου θέλουν να ζουν ως 
καλλιτέχνες κι εκείνων �ου θέλουν να υ�οκλίνονται στον ε�ιστηµονικό 
εµ�ειρισµό. Η µαγική στάση είναι �αράλογη. Σύµφωνοι. Μένει, όµως, να 
µάθουµε �οια συγκεκριµένη µαγεία θα καταφέρουµε να εφεύρουµε, αν 
διαλύσουµε τις δεισιδαιµονίες �ου αφθονούν σήµερα για το ζήτηµα της 
κλασικής δεισιδαιµονίας. Κάθε α�ό�ειρα να µετασχηµατίσουµε τον κόσµο 
σύµφωνα µε τις ε�ιθυµίες µας ήταν ανέκαθεν, και θα είναι �άντοτε, 
�αραλογισµός και τί�οτ’ άλλο. Αλλά για τον καλλιτέχνη και για όσους έχουν 
καλλιτεχνικό �νεύµα, αυτό είναι η ζωή.» 
 
                                                                       α�ό το «Περί Μορφής» του Άσγκερ Γιορν  
 
 
ανάµεσα στις τόσες διαδροµές, τις ηλίθιες στάσεις, τον ύ�νο, τις κουβέντες, τις 
�ατέντες, τις τέντες, τις ρέγκες, τις στέγες, τα ρέστα του �ερι�τερά, την αδιαφορία 
µου, τις λιγότερο ή �ερισσότερο ψεύτικες συγκινήσεις µου, τη µουσική, τους 
καθορισµένους συµβατικούς τρό�ους να βάζεις τη µια λέξη �ίσω α�ό την άλλη 
και ν’ ανταλλάσεις �ληροφορίες µε άλλα όντα �ου ανήκουν στο ίδιο είδος µε 
εσένα, την άσχηµη χρήση της όσφρησης, τη βιαστική της γεύσης και διάφορα 
άλλα µ�λα µ�λα µ�λα υ�άρχει µια συνείδηση �ου έρχεται σε ε�αφή �ιότερο ή 
λιγότερο συγκρουσιακή µ’ άλλες συνειδήσεις, κι αυτή η δικιά µου δύσµοιρη 
συνείδηση µόλις �ρόσφατα άρχισε να αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει «γίγνεσθαι», 
καθώς η α�αγκίστρωσή µου α�ό αυτό �ου µ�ορούµε σχηµατικά να ορίσουµε ως 
κατάλοι�ο της εκ�αίδευσης µια συνείδησης ικανής να �ροσαρµόζεται στα 
λακτίσµατα και τις ε�ιταγές του �εριβάλλοντός της, ενώ �αραµένει ξένη �ρος 
αυτό, δεν �άει �ολύς καιρός �ου µου ε�έτρεψε ν’ αντιληφθώ τη διαρκή ροή, όχι 
χωρίς δάκρυα, όχι χωρίς �όνο – το Α�όλυτο γκρεµίζεται για να µ�ορέσει να 
βιωθεί �λέον τις Σ�άνιες εκείνες Στιγµές ό�ου όλα είναι Ένα και τα όρια 
ανάµεσα στο υ�οκείµενο και το αντικείµενο �αύουν να υφίστανται και θεωρώ 
�ως είναι ο µοναδικός τρό�ος κι ε�ιθυµώ να εργάζοµαι – �άει να �ει να 
κατα�ιάνοµαι �αθιασµένα µε ό,τι µε ικανο�οιεί – µε χαρά κι όταν δεν µ�ορεί να 
γίνεται αυτό να είµαι µουγγός, α�αίσιος, χλευαστικός, σκληρός κι όλα όσα τέλος 
�άντων είµαι 
                                                       
                                                                                               Ερνέστος Μ�αβάς 
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∆ιανύω µια �ερίοδο φριχτής αρρώστιας. ∆εν είναι στο σώµα µου, 

αν και τώρα τελευταία νιώθω εξαντληµένος, άτονος, άκεφος, όλα τα 
στερητικά κολληµένα �άνω µου. Κάθε τόσο κοιτάζω την οθόνη του κινητού 
µου. Αυτό είναι κατάρα, αληθινά… Τι µ�ορεί να �εριµένω άραγε; Γιατί δεν 
υ�άρχει τί�οτα να �εριµένω και καµιά φωνή να µε γλιτώσει. Πρέ�ει να 
ετοιµαστώ µέσα σε είκοσι λε�τά για να �άµε οικογενειακώς στο θέατρο. 
Άµλετ. Για τον Σαίξ�ηρ. Με �ονάει το κεφάλι µου κι οραµατίστηκα �ικρές 
λι�οθυµίες και φλεγµατικούς �νιγµούς µέσα στο θέατρο. Να ζει κανείς ή να 
µη ζει; ∆εν τίθεται θέµα για µένα. Να ζει, να ζει, να ζει. Ξέρω �ώς να 
αντιµετω�ίσω την αρρώστια, βλ. τις µάσκες του Νίτσε. Φαντάζοµαι κι 
αναρριγώ την άνοιξη α�αλή µέσα α�ό νέα χέρια σε γρασίδια, χώµατα, 
στρώµατα κι ένα καλοκαίρι καυτό – γιατί έτσι µας αρέσει �άνω σ’ ένα νησί, 
ξάρµενοι στο �έλαγος. Κά�οιος �ου ξυ�νάει νωρίς φέρνει φρέσκο ψωµί και 
βούτυρο και το νερό είναι κρύο σαν �οτάµι �ου κατεβαίνει α�ό χιλιόροφο 
�ράσινο βουνό, κά�οιος αγα�άει τη µουσική και µας βάζει να τσιρίζουµε σαν 
µανιακοί την ώρα �ου η κιθάρα του θρηνεί �εθαµένους έρωτες και 
µελλοντικούς θανάτους. ∆ακρύζει, σκου�ίζεται, χαµογελά, στο κύµα �ου 
φθάνει βουτά και �αρασύρεται. Κά�οιος ζωγραφίζει µουσικά όργανα �ου 
ακόµα δεν έχουν φτιαχτεί, κά�οιος �ίνει κρασί και µας �ιάνει α�’ το χέρι να 
µας οδηγήσει στις µεθυστικές του ονειροφαντασίες, κά�οια �αιδιά στην 
αµµουδιά γελάνε και κάνουν έρωτα, ενώ µικροί, τρυφεροί, καλοκάγαθοι 
αρά�ηδες �ηγαινοέρχονται �λήρως αφοσιωµένοι στις ε�ιθυµίες µας. Ίσως να 
‘χω �υρετό. Ε�ιλέγω ζωή. Είµαι δεκαεννιά χρονών. Υ�οκλιθείτε. Θέλω να 
νιώσω α�οστροφή. Κι αν δεν µ�ορείτε ξεφτιλίστε µε ό�ως µ�ορείτε… Έχω �ει 
να φύγω. Βρισκόµαστε στα 1874, µόλις µ�ήκαµε, �έρασα ένα καλοκαίρι 
�υρετικό συνθέτοντας ιστορίες φρίκης στην εξοχή, γυµνός και άσχηµος, τα 
µάτια µου τσούζουν, φτάνει ο καιρός της εξορίας. ∆εν εννοώ  τους 
�αραλληλισµούς. Αλλά έρχονται και µε βρίσκουν και κενός καθώς είµαι τους 
δίνω χώρο να φωλιάσουν, έτσι για… έτσι για… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
Στα είκοσί µου γράφω  
σάµ�ως να �έρασε η ζωή µου 
και δεν ε�ρόλαβα 
ή δεν βρήκα τον τρό�ο 
να τη ζήσω 
 
Ανα�ολώ τις σ�άνιες στιγµές, το ρίγος 
�ου κράτησα εκείνο �ου ‘θελα 
σφιχτά 
κι ο ήλιος το φώτιζε σωστά 
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Κά�ου οι λέξεις δε φτάνουν 
Κι όµως «Τί θέλετε, κύριε;» 
Σκέ�τοµαι µε σύννεφα νιώθω 
Νιώθω µ’ εικόνες σκέ�τοµαι 
                     Ω 
Έψαξα για έναν εαυτό 
σε γαληνεµένο άγγελο 
σε υ�άκουο γιο, ε�ιµελή µαθητή 
σε ρέµ�ελο νιάτο 
σε δακρυσµένο εγγονό 
σ’ εθισµένο χρήστη 
σε ήσυχο �ρόβατο, µεθυσµένο Πάνα 
σ’ αδιάφορο «αλλού» 
σε �άντα «εδώ» 
µέχρι και σ’ όµορφο �ουκάµισο, ζεστό νερό 
                     Ω 
Μόνο στα δάκρυα, µέσα στη θλίψη 
εκ�νέω κάτι 
αληθινό 
                      Ω 
Α�οστειρωµένες σχέσεις – εγώ, �ου γλύφω το αίµα 
∆αίδαλοι σκέψης – εγώ, �ου ασ�άστηκα την κεραυνοβόλο τάξη 
Άνευ αρώµατος ερωτικού – εγώ, �ου ψάχνω σαν τρελός για οργασµό 

                   Ω 
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Ο ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ 
 
 

-Πες µου, ξέρεις τι �άει να �ει να αγα�άς έναν άνδρα; 
Εκείνη γέλασε και αµέσως χίλια µικρά µαχαίρια καρφώθηκαν στα σ�λάχνα 
του. 
Το βλέµµα του �οτίστηκε στην οργή, ίσως να ήταν και µίσος. 
Εκείνη γελάει ακόµα. 
-∆εν µ�ορείς να γίνεις �ιο σκληρή; 
Τον κοιτάει. Ανοίγει το στόµα της. 
-Μα δεν το έχεις καταλάβει ακόµα; ∆εν υ�άρχω. Όχι για σένα. 
Κάτι �εθαίνει ξανά, κάτι �εθαίνει…. Οι λέξεις χάνουν το ό�οιο βάρος τους έχει 
α�οµείνει κι εκείνος στέκεται εκεί µ�ροστά της βουβός, ασυνάρτητος και άσχηµος 
και την κοιτάει, την κοιτάει, καθώς εκείνη του χαµογελά, γυρνά και φεύγει. 
 
 

Προσ�αθεί να βάλει τα �ράγµατα σε τάξη µε τις λέξεις. Αλλά δεν έχει λέξεις 
�ια. Μόνο ασυναρτησίες ανασαίνουν στον χέρσο εγκέφαλο. Είναι η κραυγή του 
�ληγωµένου αρσενικού, ότι �ιο συνταρακτικό µ�ορεί να ακούσετε σε αυτή τη ζωή. 
Είναι στο σκοτεινό δωµάτιο και είναι µήνες, µακριά α�ό όλους, µακριά. Ακόµα κι 
όταν στρέφει τα µάτια του �άνω σε δυο άλλα, όταν �λένεται, όταν κοιµάται και 
όταν ξυ�νά, τα κάνει α�ό το σκοτεινό δωµάτιο. Στο σκοτεινό δωµάτιο είναι κρύα 
και τα σώµατα στάζουν κρύα. Το �ιο σύνηθες σχήµα είναι ο σ�ειρωτός κύκλος �ου 
όλο και τείνει �ρος το κέντρο του, όλο και µικραίνει, όλο και µ�ουρδουκλώνεται 
γιατί στο σκοτεινό δωµάτιο δεν υ�άρχει ούτε µια σταγόνα ήλιος, δεν υ�άρχει 
ήλιος. Μόνο µια µαύρη �όρτα, �ου ε�ιµένει να κοιτά, �ου ε�ιµένει να κοιτά. 

«∆εν της αξίζει» σκέφτεται «τί�οτα α�ό όλα αυτά δεν της αξίζει» και συνεχίζει 
να κοιτά τη µαύρη �όρτα και να κοιτά το κινητό του και να κοιτά το ρολόι να 
γυρνά και να µην µ�ορεί να κοιµηθεί και να νιώθει βρώµικος, τερατώδης, άδειος, 
κοµµατιασµένος. 

 
 
Είναι µια �ονεµένη ιστορία �ου �ροεκτείνεται στο ά�ειρο. Είχε α�οφασίσει να 

την σκοτώσει, γιατί ό,τι σκοτώνεις είναι δικό σου για �άντα, αλλά δείλιασε. Ένα 
δευτερόλε�το της φωνής της αρκούσε για να τον κάνει να τρέξει ξο�ίσω της σα 
λυσσασµένος σκύλος και να χτίσει συλλήβδην λαµ�ρά οικοδοµήµατα α�ό ήλιο, 
δηµιουργία κι έρωτα, �αραβλέ�οντας τα �άντα, α�ό τα σχέδια �ερί δολοφονίας 
της, µέχρι τις ώρες �ου �εράσανε µαζί και µόνο η σιω�ή, το λίγο, η κλεισούρα τις 
όριζε. Όλα αυτά γίνονταν θρύψαλα στη στιγµή, µάλλον έ�αυαν καν να 
υφίστανται κι εκείνος εφορµούσε �ρος τα �άνω της, έτρεχε να την �ρολάβει, να 
την �ιάσει, να τη γυρίσει �ρος το µέρος του και να της �ει όσα ένιωθε. Αλλά ήταν 
ευαίσθητος δέκτης. Καταλάβαινε την �αραµικρή αχνοφεγγιά µέσα στα µάτια της. 
Κι όλα σωριάζονταν ξανά. 
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Είναι µια �ονεµένη ιστορία �ου �ροεκτείνεται στο ά�ειρο. ∆ε θα µ�ούµε µέσα 

στο κεφάλι του αν και έχουµε τη δυνατότητα. Ίσως να είµαστε ήδη εκεί. Γιατί στον 
ε�ίσηµο έξω κόσµο εκείνη του έκανε σαφές σχεδόν α�ό την αρχή ότι δεν τον 
βλέ�ει έτσι. Την ανάγκασε να του το �ει τρεις φορές. Πάντα µετά εκείνος έκλαιγε 
και ορκιζόταν �ως θα την ξεχάσει εντελώς, κι ύστερα α�ό λίγο �ως θέλει να 
µείνουν φίλοι κι ύστερα α�ό λίγο την κυνήγαγε φρενιασµένος για άλλη µια φορά. 
Ορκιζόταν. Αλλά δεν �ίστευε σε τί�οτα κι έτσι οι όρκοι του ήταν στερεωµένοι στο 
κενό. 

 
 
Τυγχάνει να τον ξέρουµε και να �ιστεύουµε σε αυτόν. Αλλά είναι σκοτεινά 

ακόµα και τώρα, ακόµα και τώρα. Ναι, �ρέ�ει να φύγει. Είναι αλήθεια. Γιατί θέλει 
άλλα �ράγµατα α�’ ότι εκείνη. Είναι µικρός ακόµα και αυτή η ιστορία τον 
µεγάλωσε α�ότοµα. Αλλά εξακολουθεί να είναι αθώος κά�ου βαθιά και γλυκός 
και όµορφος. Τα ξέρει αυτά. Θέλει α�λά �ράγµατα, καθώς είναι α�ίστευτα 
�ολύ�λοκος. Εφηύρε τον όρο «ο δακρυσµένος χρόνος του χαµόγελου �ου 
ανοίγει». Θα φύγει. Ίσως να µην κάνει ούτε βήµα, αλλά θα φύγει. Θα φύγει γιατί 
βαθιά µέσα του είναι γραµµένο ανεξίτηλα το όνοµα της �ατρίδας του κι αυτό δεν 
είναι Σιω�ή, αλλά Λόγος. 

 
 
Είναι ο δακρυσµένος χρόνος του χαµόγελου �ου ανοίγει. Εµ�ρός. 
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Εγκαταλεί�ω την �οίηση 
για να της αφοσιωθώ ειλικρινά 
όταν θα είµαι έτοιµος 
ό�οτε 
γιατί τώρα είµαι µονάχα ο τό�ος 
ό�ου τα αγουροξυ�νηµένα νοήµατα 
αλληλοσ�αράσσονται 
µε τις θαµ�ές λουστραρισµένες 
ξένες λέξεις 
κι η σύγχυσή µου µεγαλώνει 
έτσι ά�ραγος θεατής της αδυναµίας µου 
των φοβισµένων µου χεριών – του άστατου µυαλού µου 
καθώς είµαι. 
Θα ε�ιστρέψω 
κοµψός κι ωραίος 
και µάλιστα �ιο νέος 
κύριος λέξεων 
            εικόνων 
            συµ�άντων! 
Θα ε�ιστρέψω στην �οίηση 
τότε, 
ό�οτε… 
          Σας χαιρετώ! 
 
                                                                    
                                                                       5-1-2004  
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ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΑΠ’  ΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ 
 
«Να µετασχηµατίσουµε τον κόσµο και να ανακαλύψουµε ξανά τη ζωή: αυτό είναι το 
α�οτελεσµατικό σύνθηµα των ε�αναστατικών κινηµάτων» (Ρ. Βανεγκέµ) 
 

Εν αρχή ην η Άρνηση. Άρνηση �ου σταδιακά γίνεται ολοκληρωτική, 
οδηγώντας στο µηδενισµό. Α�αραίτητη στο µέτρο �ου ξεριζώνει όλες τις 
«ετοιµατζίδικες» αξίες �ου µε τον έναν ή τον άλλο τρό�ο µας εµφύτευσαν 
γονείς, δάσκαλοι, µ.µ.ε… Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η Άρνηση αυτή δεν µ�ορεί 
α�ό µόνη της να οδηγήσει �ουθενά. Τη θέση της �ρέ�ει να αρχίσουν να 
�αίρνουν αξίες θετικές, δικές µας, «�αιδιά» της δηµιουργικότητας και των 
ε�ιθυµιών µας.  

∆ηµιουργήσαµε αυτήν την οµάδα ακριβώς για να µ�ορέσουµε να 
�ετύχουµε αυτό το ξε�έρασµα. Βρισκόµαστε σε εκείνη την έρηµη χώρα, σε 
εκείνη τη no man’s land, ό�ου όλα τα φώτα �ου µας �ροσέφεραν για να µας 
συντροφεύουν στις �ορείες µας έχουνε �άψει να φέγγουν. Καταλάβαµε ότι τα 
φώτα σχηµάτιζαν µια γραµµή, µια �ορεία �ροδιαγεγραµµένη. Έξω α�ό την 
εµβέλεια των φώτων, υ�άρχει µόνο σκοτάδι, µας έλεγαν. Έ�ρε�ε να τα 
ακολουθήσουµε, να ακολουθήσουµε τη γραµµή. Γρήγορα συνειδητο�οιήσαµε 
�ου οδηγούσαν. Και τα σ�άσαµε. Και βυθιστήκαµε στο σκοτάδι. 

Η οµάδα αυτή θέλει να είναι µια κραυγή µέσα στο σκοτάδι. Ένα 
κάλεσµα �ρος όλους όσους κουράστηκαν να ‘ναι κουρασµένοι, �ρος όλους 
όσους άφησαν την α�όγνωση να τους οδηγεί, �ρος όλους όσους θέλουν να 
ξεφύγουν α�ό το �άγωµα. 

Γνωρίζουµε �ολύ καλά τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήµατος. Ξέρουµε 
ότι οι τεράστιες δόσεις κυνισµού, µεµψιµοιρίας, µνησικακίας, ωφελιµισµού 
�ου �ροσφέρει α�λόχερα η κοινωνία δύσκολα αφήνουν κά�οιον ανέγγιχτο. 
Ωστόσο, εξακολουθούµε να �ιστεύουµε ότι το ξε�έρασµα, η αντιστροφή της 
�ροο�τικής είναι εφικτά. 

Ε�ιθυµούµε να έρθουµε σε άµεση ρήξη µε κάθε κοινωνική σύµβαση και 
κάθε �εριορισµό. 

Θέλουµε να εφεύρουµε καινούρια �αιχνίδια, νέες συµ�εριφορές, 
�ρωτόγνωρα συναισθήµατα. Να ανακαλύψουµε τα �εράσµατα για την 
αληθινή ζωή και τα αυθεντικά βιώµατα. Να δηµιουργήσουµε α�ό την αρχή 
τους εαυτούς µας, να γίνουµε αυτό �ου είµαστε. 

Η βοήθεια όσων βρέθηκαν ξαφνικά στο σκοτάδι, ξυλάρµενοι στο 
�έλαγος της α�όγνωσης, θα είναι ιδιαιτέρως σηµαντική. 

Η καταστροφή της �αρούσας τάξης �ραγµάτων δεν µ�ορεί �αρά να 
είναι το αµέσως ε�όµενο βήµα. 
 
 

 
 
 

Σ.τ.Ε.: Το κείµενο αυτό �ροέρχεται α�ό το �ρώτο τεύχος του εντύ�ου 
“Bon Voyage Avec les Ivristes” της οµάδας Μεθυσµένο Καράβι (Μάιος 2004) 
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κι ίσως ο θάνατος να µην έχει �ια καµιά εξουσία �άνω µας η τάση 
µου να χρησιµο�οιώ α �ληθυντικό �ρόσω�ο εκφράζει µάλλον 
κά�οια α�ροσδιόριστη ελ�ίδα �αρά την ό�οια κοινή �ε�οίθηση και 
�ως όταν µιλάµε για ε�ικοινωνία και την αναζητάµε �άντοτε 
�ροσαρµοζόµενοι εγκαταλεί�οντας δηλαδή τον ό�οιο εαυτό µας σαν 
δανεικό φόρεµα ε�ιστρέφω �άντοτε όταν λάµ�ω υγιής σ�άνια το 
οµολογώ στα �ερίφηµα εκείνα άσµατα όσοι ξέρουν ξέρουν όσοι 
�ρόκειται να µάθουν θα µάθουν όσο για τους υ�όλοι�ους στο 
ανε�ανάλη�το ξέσ�ασµα της φαντασίας εκεί �ου νιώθεις τον χυµό 
�ου φέρει η φλέβα να χτυ�ά εκεί �ου το µεθύσι α�οκτά ε�ιτέλους τη 
χαµένη του ιερότητα οδηγούµαι ξανά στις άκρες της σαρκός µου ο 
φόβος κατεβαίνει άµεσα εκεί �ου �ρέ�ει το σφίξιµο κάτω α�ό τα 
�ευκόφυλλα µε τα αγόρια στο φόντο και την µ�άλα οι λέξεις �ου 
ρέουν δε φοβάµαι �ια να αγγίξω όχι γιατί δεν χρειάζεται να 
σκέφτοµαι ενώ σκέφτοµαι τόσο καθαρά τους καλύτερους διαύλους 
στο �αιχνίδι όχι κούφιο χαµόγελο �ια η εικόνα καθαρίζει διαύγεια 
καθώς όσο υ�άρχεις βρίσκεσαι �έρα µακριά καλό κακό το τσεκούρι 
έχει θαφτεί το �εριστέρι κά�ου �ίνει ή �ετά ή κάνει την ανάγκη του ή 
�έφτει σα σφεντόνα σα γέλιο �αιδικό σα δάκρυα γρήγορα ενώ µια 
µαύρη της κεφαλής σου τρίχα εγείρει α�αιτήσεις νιώθοντας µοναξιά 
µετά α�ό βουτιά σε �λακάκι χρώµα ωχρό ξεκινώντας µετά α�ό 
κά�οια σκέψη κόβω τον εαυτό µου κοµµάτια για να µου �εις 
βαριέµαι τα ρετουσαρίσµατα και τα καινούρια ξεκινήµατα γιατί δεν 
είναι η α�όλαυση της ηδονής ή η ηδονή της α�όλαυσης �ου ξεκινά 
�οτέ �οτέ αλλά δεν αξίζει καν να τα συζητάς αυτοί οι τµηµατικοί 
γελοίοι σµ�αραλιασµένοι αυνανισµοί αυτά τα λευκά σκου�ίσµατα 
σαν τόσο φτωχή ικανο�οίηση αφήνοντάς σε ξινό µούρη �ου δεν 
αγα�ά ούτε µισεί µ�ροστά α�ό τον καθρέφτη η ε�ιστροφή 
αναρωτιέµαι ναι ναι �όσοι έχουν ακούσει έστω και µια φορά 
µουσική δεν είναι �ολλοί µάλλον ελάχιστοι �όσοι τον ήλιο έχουν 
αφήσει γλυκά �άνω τους να αράξει να τους χαϊδέψει ίδιος εραστής 
όχι κανένας µυστικισµός µεταφυσική αρλουµ�ισµός όχι αλλά ναι 
εσύ �ου α�ολαµβάνεις µετά α�ό τη µαθητεία σου στον �όνο τώρα 
ξέρεις �ως δεν υ�άρχει κορυφή δεν υ�άρχει στόχος άξιος αν δεν 
είναι γεννήτορας συναρ�αστικού ταξιδιού συναρ�αστικό �αρόν σε 
κοιλιές σε στήθια στη χλόη στη βεράντα �ου δύει στην άµµο �ου 
�αγώνει στην �εριοχή α�ό τον αφαλό ως τη σχισµή του κόσµου κάτω 
α�ό τον ήλιο στα σύννεφα δί�λα στις �έτρες µέσα στο νερό της 
θαλάσσης το τρεχούµενο στο �λάι της µέσα σου 
 
 
 

 
Σ.τ.Ε.: Το κείµενο αυτό �εριλαµβανόταν ε�ίσης, κοµµένο σε τέσσερα κοµµάτια,  

στο �ρώτο τεύχος του εντύ�ου “Bon Voyage Avec les Ivristes” 
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1. 
 
                                               ΠΡΙΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑΡΟΥΝ 
 
Με το ένα, µε το δύο, µε το τρία… Ποτέ δε θα ξανα�ιούµε τόσο νέοι µ�ροστά στη 

λευκή σελίδα κάτω α�ό τον σχεδόν λευκό τοίχο εκτοξεύω στίχο κά�ως ακατέργαστο. Και 
τώρα τι κάνουµε τώρα τι κάνουµε �ου χθες το βράδυ δειλιάσαµε ξανά θα µας θάψουνε 
µ�ρούµυτα ή ανάσκελα ιδού η α�ορία χθες το βράδυ για άλλη µια φορά ενώ τα κρουστά 
τα �ρώτα οδηγούν σε ξέφωτο και το φεγγάρι µοιάζει µ’ αίµα έτσι ό�ως λικνίζονται 
άλκιµα νέγρικα µέλη µ�ροστά στα σάλια του Τυφώνα(ο Τυφώνας ζώο �ου συναντάται 
στα ορο�έδια της ζούγκλας της θαλάσσης και �αντού σίγουρα και µόνο όµως τις 
αφρικάνικες νύχτες)Τυφώνας εκ�ληκτικό ζώο µε ένα σάλτο µ�ορεί να σου κάνει το 
λαρύγγι βέλος και µε δύο να το εκτοξεύσει �ρος ο�οιαδή�οτε κατεύθυνση. Αυτός είναι ο 
Τυφώνας ο Κακός ο Καλός κι αυτός είµαι εγώ µέσα σε ένα συνε�αρµένο �λήθος �άνω στο 
θέατρο στο λόφο �ίσω α�ό δύο µικροσκο�ικά θηλυκά, έτοιµα όµως να κυριεύσουν τον 
κόσµο µε την καθαρότητα της ουσίας τους και την αθωότητα των µελών τους των µατιών 
τους των µαλλιών τους δηλώνω ερωτευµένος µε τη δεξιά µε τα υ�έροχα κοντά µαλλιά 
�ου καµ�ουριάζει ελαφρώς ό�ως κι εγώ κι είναι όλο στυλ χωρίς να �ροσ�αθεί-κι είναι 
χι� κι είναι µ�ο� κι είναι η Μισέλ Μ�ερνστάιν στα 1954-έτσι ό�ως λικνίζεται µε τα χέρια 
της στις τσέ�ες φαντάζοµαι �ως µοιάζει στην Μαρντού αναζητείστε εκεί µία �ιο 
διεισδυτική �εριγραφή κι ίσα ίσα �ου βλέ�ω ένα µέρος του �ροσώ�ου της κι όµως ξέρω 
δε θα µε �ροδώσει όχι-υ�άρχει ο χρυσός κανόνας �οτέ µην ερωτεύεσαι γυναίκα α�ό �ίσω 
χωρίς να έχεις δει το �ρόσω�ό της-την έχω �ατήσει κάµ�οσες φορές-αλλά χτες δεν 
µ�ορούσα να �εριµένω �ιο ξύ�νιο µουτράκι, γυρνάει στη φίλη της και της λέει κάτι �ου 
δεν ήταν -ω, θαύµα- ούτε ηλίθιο ούτε α�αίσιο αλλά αρκούντως γευστικά χορταστικά 
ειρωνικό κι ήταν –ενώ �ολύχρωµα φώτα �ου αλλάζουν διέσχιζαν τα κορµιά µας- µια 
έξαψη �ου δε µεγάλωσε κι ήµουν άτολµος για µία ακόµη φορά, �ριν λίγο έτοιµος µε 
φανταζόµουν, εραστής της, ακριβώς α�ό �ίσω της, σε θέση να µυρίζω τα µαλλιά της, να 
φιλάω το λαιµό της και να χαϊδεύω την �λάτη και τον �ισινό της και το ‘νιωσα και 
τέλειωσε η συναυλία κι έφυγε και δεν έκανα τί�οτα…  

∆εν ξέρω αν έχει νόηµα να συνεχίσω. Το χρονικό ενός α�οτυχηµένου νέου ενώ 
�αράλληλα συνεχίζονται σε διαφορετικά �λάτη και ύψη οι κατακλυσµοί, οι σφαγές, οι 
ανθρω�οθυσίες και τα νοσοκοµεία γεµίζουν µε εγκαύµατα και σφαίρες και δάκρυα και 
τα χέρια µου �αραµένουν αδούλευτα και οκνηρά και τα δάση καίγονται και άνθρω�οι 
φοράνε στολές και βασανίζουν άλλους ανθρώ�ους κι εγώ γράφω. Η γραφοµηχανή µου 
είναι BROTHER DELUXE 700, φοράω ένα �ουκάµισο O’ NEIL µε ρίγες σε διάφορα �άχη, 
ένα σορτσάκι χρώµατος �ρασινω�ού θα έλεγα (µε �ολλή φαντασία) και σαγιονάρες τρία 
νούµερα µεγαλύτερες α�ό το σωστό. Και συνεχίζονται. Η �ρόοδος φοράει �λέον τις 
λαµ�ερές της λέξεις �αίρνει �αραµάσχαλα και τις φωτεινές της εικόνες µουσική �ου 
διεγείρει τα συναισθήµατα χαρά συγκίνηση �ερηφάνια το σωστό µ�ουκαλάκι κάθε φορά 
η �ρόοδος καρατοµεί και εξολοθρεύει όταν δε σκοτώνει α�ό ανία. Κι όταν κά�οιος χάσει 
έστω και το τελευταίο κοµµατάκι εαυτού �ου διαθέτει τότε τι α�οµένει; Μια διαφήµιση 
�ου κινείται, ένα �ρόγραµµα της τηλεόρασης και του σινεµά �ου �εριφέρεται, µια 
αρµαθιά α�ό την �ιο �ρόσφατη και καλο�λασαρισµένη ηθική του κώλου και µ�όλικη 
χαρούµενη �ασ�αλισµένη µε τρία κιλά αυτο�ε�οίθησης διάθεση. Μια ταµ�έλα 
γνωστο�οιεί: ∆ειλίας και Αρχιδοσύνης Γωνία. Α�ό κάτω στέκοµαι εγώ σκεφτικός. Στο 
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όνοµα της �ροόδου και µιας ζωής ευµάρειας και καλών γαµησιών. Στο όνοµα του 
ακριβού µου αυτοκινήτου και του κοστουµιού �ου φορώ. Στο όνοµα της οθόνης Πλάσµα 
και του Πλάσµατος �ου φιλώ. Για σήµερα και για �άντα. Σε �ατώ και σε φτύνω. 

 
Νοµίζω ότι αρχίσαµε αρρωστηµένα. Είµαι �ρωτό�ειρος και τα λίγο µου φαίνεται 

�ολύ. Πόσοι θα αντέξουν τις ατσούµ�αλες, ασυνάρτητες ρι�ές µου; Ας συνεχίσουµε 
αδιαφορώντας για το ύφος, ας συνεχίσουµε θαρραλέοι εδώ τουλάχιστον αρκετά ώστε εάν 
µας κτυ�ήσει κατακέφαλα η Οµορφιά να µη τη διώξουµε �ροτού τουλάχιστον τη 
βιάσουµε ως το τελευταίο λεκτικό ξεσκλίδι. Γιατί �οτέ κανείς δεν ξέρει τι µ�ορεί να 
συµβεί Τι µ�ορεί να συµβεί. Τέλος της �ρώτης σελίδας.  
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2. 
 
Χτες βρέθηκα ξανά στα ληµέρια των ανταρτών ό�ου διάφοροι ρέµ�ελοι λιάζονταν 

και �ερίµεναν τον Χρόνο να τους κατα�ιεί για να τελειώνουν µια και καλή µε τις 
βλαβερές συνέ�ειες του ζειν (ε�ικινδύνως). Κά�οιοι φίλοι κανόνιζαν µε αυστηρή 
�ροσήλωση την ε�αφή µε το υ�οκείµενο �ου είναι σε θέση να τους �ροσφέρει µια µερική 
Έξοδο κι η ζωή συνεχίζεται µέχρι να σταµατήσει και τα λοι�ά και τα λοι�ά. Η µέρα είναι 
γαλανή κι ο ήλιος �υρωµένος σηκώθηκα αργά το �ρωί και έφτιαξα τουλούµ�ες και µετά 
ήρθα εδώ �άνω να εξασκήσω τα δάχτυλά µου κάνοντας το βρωµερό µου καθήκον –όχι 
λαβωµένος, όχι τρελαµένος, όχι χαζεµένος σήµερα- α�λώς ζεσταµένος στους 38 υ�ό 
σκιάν. 

Χτες έγραψα: µερικές φορές δε συµβαίνει ΤΙΠΟΤΑ καθώς �εριµένεις και ταυτίζεσαι 
µε τους οκνηρούς και γίνεσαι χειρότερος α�ό τους �λέον ανιαρούς 
�εριµένοντας/�εθαίνοντας κάτι να συµβεί –ίσως, ίσως µία ανθρώ�ινη φιγούρα να 
εµφανιστεί- η κατάχρηση του χιούµορ το ξεδοντιάζει και τ’ αφήνει �αλιάτσο ό�ως στην 
τηλεόραση, ό�ως µε τους φίλους κι εσύ συνεχίζεις να �εριµένεις και �εριµένοντας 
ξεµακραίνεις α�ό το ο,τιδή�οτε ΣΕ αφορά -να τους ακούτε τους �οιητές ιδίως όταν 
τρελοί, λιµασµένοι ή κι α�ολύτως τακτικοί κι οργανωµένοι φωνάζουν: για τη ΖΩΗ ΣΟΥ 
µιλώ, για τη ∆ΙΚΙΑ ΣΟΥ µιλώ, ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ. Ε�ιτέλους, ε�ιτέλους ας �ετάξουµε τις 
λέξεις κι ας γίνουν συνείδηση και �ράξη και �ετσί τα �αρακάτω (�ριν σβηστούν οι λέξεις 
και χαθούν): να είσαι ΕΣΥ σε ό,τι κι αν κάνεις και στο �αραµικρότερο �ου κάνεις να 
είσαι ΕΣΥ κι ΕΣΥ δεν είσαι �αρά ΕΣΥ κι όχι το κοστούµι �ου σου φόρεσαν για να σε 
χωρέσουν στο Ρόλο �ου κάθε φορά �ροόριζαν για σένα κι όχι �ια Η ΑΣΧΗΜΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝ αλλά Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΟΥ 
ΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΟΥ ΣΟΥ Η ΟΜΟΡΦΙΑ 

Τραγουδήστε µέχρι να �ρηστείτε. 
 
Αυτά έγραψα χτες µε στυλό και µε χαρτί ολίγον µ�ουκωµένος στο κεφάλι, �ου το 

διέσχιζαν στρώµατα αέρα, κα�νού και τσίκνας. 
Έρχονται ώρες στη ζωή �ου ο άνθρω�ος µε τα ψειριασµένα µαλλιά κόβει αδέσ�οτα 

χαρτιά α�ό το σηµειωµατάριο του µυαλού του και �ραγµατικά η δηµιουργία µορφών 
οργανικά δεµένων µε το �εριεχόµενο είναι µια κά�οια λύσις κι ίσως, αλλά �ροτιµώ χίλιες 
φορές να ντυθώ καρνάβαλος ή µ�ον-βιβέρ ή �όρνη µεταµεσονύχτια στη Σόλωνος 
�ροκαλώντας τους διαβάτες και γελώντας σα σκύλος �αρά να σας �λασάρω υ�όθεση, 
χαρακτήρες –δραµατουργική ε�εξεργασία και ξέρω �ως ο Τριστάν Τζαρά έγινε 
καθηγητής στο Χάρβαρντ και οι καλύτεροί µου φίλοι του χτες µου είναι αδιάφοροι σαν 
τα µυρµήγκια της αυλής του γείτονα σήµερα και �ως ο αέρας θα �ερνάει και θα σφυρίζει 
µέσα α�ό τα κόκαλά µου και το σήµερα είναι το σήµερα και τέρµα. Ο άνθρω�ος του 
α�όλυτου �αρόντος ο µόνος στόχος, κι η έξαψη η έκλαµψη η ένωση η στιγµή ό�ου 
διαβάσµατα σκέψεις εικόνες αισθήµατα �όθοι γίνονται ένα- αν �ρέ�ει να �ω κάτι τότε 
αυτό είναι αυτό αν δεν �ρέ�ει να �ω κάτι ας ηχήσουν οι κλαγγές του �αχέως εντέρου. Ο 
σιχαµένος εκείνος σβώλος µε τον καιρό όλο και �ιο µεγάλος γίνηκε και τη θέση µου �ήρε 
κι η βλακεία έ�ηξε κι ο ήλιος έσταξε αίµα. 

∆εν έχω τί�οτα άλλο να γράψω �αρά �ως θα κάνω ότι µου κα�νίσει ότι µου 
κα�νίσει θα φουµάρω και �ί�ες και χασίσια και ηδύ�οτα θα κατεβάζω και κωλοτούµ�ες 
και αρλουµ�ισµούς θα �ερφουµάρω και στη νοτιά των ανθρώ�ων θα σκάβω λαγούµια 
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για να γλιτώνω α�ό τους τρελανέµους και µ�οθ και νι� και κλανγκ και σβουν και φούιτ 
και �ριτςς και σκανκ και ραστ και τα ρέστα. 

Τέλος της δεύτερης σελίδας. Σα να στερεύει α�ό ψάρια ο βυθός… 
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3. 
 
Είµαι µόνος και ηλίθιος ξανά. Τίτλος του κεφάλαιου: η Έρηµος (ξανά). Παριστάνω 

τον ανίδεο και τον χορτάτο �άλι και βόσκω µέσα στο σαλόνι την κουζίνα το µ�άνιο του 
σ�ιτιού µου. ∆ιαβάζω µετά α�ό λίγο σταµατώ ξαναρχίζω κάτι σκέφτοµαι ιδρώνω 
σταµατώ αρχινώ κτλ… 

Αυτό λέγεται Ιούνιος µετά �οδοσφαίρου. Κοιµάσαι και ξυ�νάς, ξυ�νάς και 
κοιµάσαι, τα µ�ουρδουκλώνεις και αυτό είναι, λίγο χειρότερα α�ό το να ‘χα γκόµενα κι 
αµάξι και να �ήγαινα στην �αραλιακή κτλ… 

Είµαι τόσο µακριά α�ό όλα –χασµωδία ΑΑ- βλ. Ρόι Αερόστατο. Λοι�όν, �ρόλαβα 
να κατα�ιώ µισό λίτρο διοξείδιο του άνθρακα, µια στάλα οξυγόνο, λίγο άζωτο και τρία 
µυγάκια -όχι κι άσχηµη χασµωδία- ακόµα καλύτερα µιλάς για τον Ρεµ�ώ ο�ότε µ�αίνει 
α�ρόσκλητος στο δωµάτιο ο Αεούαργας και ακούγεται κάτι σαν ΧαρααΑεούαργα γαµώ 
τη µαλακία µου τι κάνεις εδώ �έρα ρε σκυλογαµιά; Κι έχεις �ρολάβει να χωνέψεις εφτά 
σκνί�ες, τρία κουνού�ια, µια σφήκα και έναν έλληνα σκηνοθέτη. 

 
Τέλος �άντων ό�ως και να ‘χει �ήρα µια α�όφαση θα γράψω ένα βιβλίο µέσα στον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο – δεν εννοώ αυτό εδώ- αυτό εξάλλου δεν είναι βιβλίο, όχι µε την 
κανονική έννοια της λέξης τουλάχιστον, αυτό είναι µια �αρατεταµένη και διαρκής 
κλωτσιά στα ο�ίσθια της Τέχνης της Οµορφιάς του Ο,τιδή�οτε θελήσετε. Μια ροχάλα 
εκσφενδονισµένη στα µαλακά των Θεών και της Παναγίας, ένας λίβελος. Θα �ω ένα 
τραγούδι, κά�ως �αράφωνα, αλλά θα το �ω. Θα τραγουδήσω. Για να το κάνεις δε 
χρειάζεσαι �αρά γερά �λεµόνια, τη διάθεση και µια αλογό�ουτσα, ενώ καλό θα ήταν να 
�αρευρίσκονται και τί�οτα βατράχια σε σχήµα µικροαστών και µεγαλοαστών για να 
τρίψεις �άνω τους την λέ�ρα σου. Αυτό είναι µια άσκηση µνήµης, αυτό είναι το κατ-α� 
ενώ το �όδι µου έχει βελονιάσει ενός µυαλού άστατου και ασίγαστου ό�ως �ερνούν οι 
νταγκεροτυ�ίες µε τις κασερό�ιτες και το κλινγκ της γραφοµηχανής µε γυρνάει �ίσω σε 
µια κίνηση µηχανικά ικανή να µου α�οστερήσει µισό µε ένα δευτερόλε�το έµ�νευσης να 
µε οδηγήσει σε αναδιευθέτηση της σκέψης µου έτσι ό�ως ξε�ηδά α�ό την ουρήθρα �ου τη 
λέω Κρήνη κι ό�ως θα φτιάξω µια µ�λούζα �ου θα λέει στα γαλλικά ή στα ελληνικά δεν 
έχω καταλήξει: �αρακαλώ αγγίξτε. Τελεία. Σκάω ένα τσιγάρο µε τον Άλλεν κα τα λέµε 
µετά. 

 
Το καλύτερο �ράγµα �ου έχεις να κάνεις εδώ �έρα �ου µένω είναι να διαβάζεις τον 

Φύλακα στη Σίκαλη, γιατί εντέλει είναι ένας α�ό τους καλύτερους τρό�ους να θυµάσαι. 
Να θυµάσαι τι; Να θυµάσαι τι ήσουν, �ως ήσουν, τι ήθελες κι ότι τα �ράγµατα µ�ορεί να 
είναι µ�ερδεµένα στραβά κι ανάκατα, αλλά ταυτόχρονα έχουν και µια α�ίστευτη 
γοητεία, αρκεί να είσαι σε θέση να τη διακρίνεις. Πάντα αγα�ούσα τις ιστορίες �ου 
διαδραµατίζονταν σε µια, δυο, άντε τρεις µέρες. 

Ε�αναλαµβάνω µε µαθηµατική ακρίβεια τα ίδια λάθη το �αραδέχοµαι κι η λύση 
είναι µία και το ξέρω και την ξέρω �ρέ�ει να φύγω α�ό εδώ –θέλω να ταξιδέψω αλλά δεν 
είναι αυτό- όχι τώρα- θέλω να εγκατασταθώ κά�ου µόνος µου- µακριά α�ό όλους τους 
µακριά για να οικοδοµήσω ε�ιτέλους όµορφα την καθηµερινότητά µου. Έγιναν �ολλά τα 
δύο τελευταία χρόνια, �ιθανώς κάµ�οσα α�ό αυτά να τα αναφέρω µε τον ένα ή µε τον 
άλλο τρό�ο κι εδώ- δεν ξέρω και δεν έχω σχέδιο δράσης-ακριβώς-γράφω τώρα µετά α�ό 
αυτά τα δύο χρόνια κι είµαι εγώ µετά α�ό τα δύο τούτα χρόνια �ου γράφω- �ου και τα 
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δύο κύλησαν ουσιαστικά �άνω στο ίδιο βασικό µοτίβο Εγώ κυνηγώντας α�εγνωσµένα 
�αρανοϊκά ηλίθια Εκείνη. Και (αν �ρέ�ει να γράφεις για αυτά �ου ξέρεις και γι’ αυτά 
�ου σε καίνε) αυτός είναι ο λόγος �ου άρχισα να γράφω �άνω στις λευκές Α4.  

Α�οκαλύφθηκα. 
 
Σχετικά µε το άλλο βιβλίο –ας λέµε σκέτα βιβλίο- στόχος είναι να το �ουλήσω σε 

κανά εκδότη για να νοικιάσω µόνος µου ένα σ�ίτι. Αρκεί να βρω ένα κωλοθέµα. 
 
Μετά τις φιοριτούρες νοµίζω ότι είµαστε �λέον σε θέση να δούµε τι κρύβει µέσα του 

το µαύρο κουτί. 
 
Καταγραφέας της συντριβής Αθήνα-µύχια. 
 
Ένα-δύο. 
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4. 
 
∆ε µε λένε Φίοντορ Μιχαήλοβιτς δε µε λένε Γκυστάβ δε µε λένε Τζέιµς δε µε λένε 

Μαρσέλ ούτε Αρθούρο ή Ισίδωρο κι η µόνη ιστορία �ου έχω να διηγηθώ είναι η δικιά 
µου αλλά δεν ξέρω αν έχει νόηµα κι α�ό �ού ν’ αρχίσω και �ού να τελειώσω �ώς να 
τελειώσω �ου �ρέ�ει να κοιµηθώ κι αύριο να ξυ�νήσω και να κατέβω στη Συγγρού �ώς 
να τελειώσω αν είµαι ακόµα ζωντανός. 

Θα γράψω µερικά �ράγµατα �ου µου αρέσουν: λοι�όν µου αρέσει να �έφτω για 
ύ�νο κουρασµένος και να µε �αίρνει γρήγορα ο Μορφέας στην αγκαλιά του, µου αρέσει 
να ε�ικοινωνώ µυστικά υ�ογείως µε άλλους ανθρώ�ους στον ηλεκτρικό αν και στα 
σίγουρα έχει γίνει µόνο µια φορά όταν γύριζα α�ό Αθήνα Κηφισιά κι ήµουν µε έναν 
«φίλο» µου α�ό τη Σχολή κι έναν γνωστό µου, ο ο�οίος νόµιζε ότι ο «φίλος» µου ήθελε να 
µε �λακώσει στο ξύλο κι ήθελε να µε �ροστατέψει ή κάτι τέτοιο – αστεία ιστορία – γιατί 
δεν ήξερε �ως είχαν εξελιχθεί τα �ράγµατα – αυτά δεν έχουν σηµασία αυτά �ου µετράνε 
είναι ότι αυτοί συζήταγαν για �οδόσφαιρο – ήταν κι οι δυο χουλιγκάνια κι έτσι 
γνωρίζονταν και �ου και �ου µε ρωτούσαν τη γνώµη µου για κάτι – το αριστερό �όδι του 
Τζόρτζεβιτς ή την τριχό�τωση του Γεωργάτου ας �ούµε- κι εγώ �έταγα κάτι του στυλ 
κοµψά ειρωνικό �ου δεν το καταλάβαιναν ενώ όλη την άλλη ώρα έκοβα το βαγόνι και 
τους ε�ιβάτες και τον εαυτό µου στο τζάµι µε ψευτοσ�ιρτσόζικο βλέµµα ό�ως κάνω 
�άντα κι είχα σταµ�άρει αυτή την τύ�ισσα γύρω στα 40 �ου κοιτούσε ε�ίµονα �ρος το 
µέρος µας – κυρίως εµένα- ξύ�νιο βλέµµα σικ ντύσιµο γλυκό αλλά κά�ως 
α�οστασιο�οιηµένο �ρόσω�ο- ο�ότε την κοίταζα συχνά-�υκνά κι εγώ σε κά�οια φάση 
νοµίζω �ως µου χαµογέλασε αν το έκανε δεν υ�άρχει �ερί�τωση θα της το αντα�έδωσα 
κι αµέσως θα α�έστρεψα το βλέµµα µου – στην υ�όγεια ε�ικοινωνία είµαι τέρµα 
κοινωνικός- κι εγώ γενικά χαµογελούσα και κουνιόµουν όµορφα στο βαγόνι του στυλ 
άκουγα ρυθµό στο κεφάλι µου και κουνούσα το ένα µου �όδι ή έκανα καµιά αργή 
στροφή γύρω α�ό κανά �αλούκι και τα ρέστα και δεν θα ‘ταν τί�οτα σ�ουδαίο αν στο 
σταθµό της Κηφισιάς αφού είχα χαιρετήσει τους άλλους κι είχα βρει Εκείνη (θα της βρω 
ένα όνοµα για να συνεννοούµαστε στη συνέχεια) �ου µε �ερίµενε εκεί δεν γινόταν το 
εξής: Η τύ�ισσα �ερνάει α�ό δί�λα µου γυρνάει και µου λέει (χωρίς �λάκα): Μην 
ανησυχείς. Τα �ράγµατα θα γίνουν καλύτερα καθώς µεγαλώνεις. Και γουστάρω γιατί κι 
εγώ φέρθηκα �ολύ ξηγηµένα και χωρίς κανένα ψευτοξάφνιασµα ή ο,τιδή�οτε της λέω 
κατευθείαν: Σχετικά µε τι; �ου µ�ορεί να µην ήταν κι ό,τι καλύτερο αλλά τουλάχιστον 
ήταν µια σαφής ένδειξη ότι είχα καταλάβει κι ότι γούσταρα και την ακολουθούσα κι ήταν 
αληθινό και µου λέει εκείνη: Στην ε�ικοινωνία σου µε τους άλλους, κι εγώ µέχρι τα είκοσι 
µου δεν µ�ορούσα να συνεννοηθώ µε κανέναν αλλά καθώς µεγάλωνα άρχισα να 
γνωρίζω ανθρώ�ους µε τους ο�οίους Γινόταν, Μιλούσαµε γι’ αυτό σου λέω σιγά σιγά τα 
�ράγµατα θα γίνουν καλύτερα. Μέσες άκρες. Χαµόγελο στάνταρ εγώ και κάτι 
µαλακισµένο ό�ως Α, ωραία ή Μάλιστα, χαιρετιόµαστε και Εκείνη να µε ρωτά �ου κολλά 
η τύ�ισσα. Και να ε�ιτέλους η α�όδειξη ότι µ�ορείς να ε�ικοινωνήσεις µε έναν άγνωστο 
χωρίς να ανοίξεις το στόµα σου, ότι τέλος �άντων υφίσταται η υ�όγεια ε�αφή τα 
βλέµµατα, τα βλέµµατα, τα µάτια και δεν είναι άλλο ένα κατασκεύασµα του νου µου και 
�ολύ γουστάρω. Αφού µ�ορώ να το σκεφτώ, µ�ορεί και να υ�άρξει… 

Γενικά λατρεύω το ξε�έρασµα όλων των κοινωνικών κανόνων και τυ�ικών και το 
άµεσο �έρασµα στην ε�ικοινωνία ό�ως το να βλέ�εις µια κο�έλα �ου ήταν �ριν α�ό δύο 
χρόνια σε µια εκδροµή στην Ιταλία στα γυρίσµατα µιας ταινίας στου Σκαραµαγκά και να 
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έρχεται και να σου λέει �ως τα �ας; Έχω αρχίσει να βαριέµαι εδώ �έρα χωρίς µαλακίες 
σαν Ωχ, γεια Με θυµάσαι; Ήµασταν µαζί σ’ εκείνο το ταξίδι �ολύ χαίροµαι �ου σε βλέ�ω 
και κουραφέξαλα – κι αυτό µου έχει συµβεί όταν έ�αιξα κοµ�άρσος σε µια ταινία- έχω 
�αίξει και σε άλλες δύο ως κοµ�άρσος ο�ότε µ�ορώ να δηλώσω ε�αγγελµατίας 
κοµ�άρσος- σκεφτόµουν ε�αγγελµατίας κοµ�άρσος της τέχνης και της ζωής. 

Σε αυτούς χαρίζω το όµορφό µου χαµόγελο. Σε όλους τους υ�όλοι�ους �ου τα 
θέλουν όλα τυ�ικά κι ευγενικά και κάλ�ικα �ροσφέρω το υ�οκριτικό-ειρωνικό µου και 
µ�όλικη χολή.    
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5. 
 
Ο ατιµωτικός θάνατος ενός ανθρώ�ου �ου δε θα υ�άρξει �οτέ �αιδεραστής. Η 

α�ο�λάνηση ανηλίκων α�αγορεύεται, ό�ως γνωρίζουµε, τουλάχιστον α�ό τη δεκαετία 
του ’50 αλλά σήµερα α�αγορεύονται �ολύ �ερισσότερα. Την ιδέα και µόνο να µην 
ενσωµατωθείς σε ένα κοινωνικά α�οδεκτό καλού�ι/λαγούµι την έχουν κάνει να 
φαντάζει εγκληµατική. 

Αλλά ο ήλιος εξακολουθεί να βγαίνει και τα υγρά κι οι χυµοί ακόµα ρέουν, ο�ότε 
υ�άρχει ελ�ίδα, αρκεί να α�οκο�είς γρήγορα α�ό όλα τα αστικά κατάλοι�α και κυρίως- 
µακριά α�ό τους µικροαστούς 

                                             (µ�ροστά στους µικροαστούς µια τυχαία συνάντηση ή 
έστω �εριστασιακή και εκ του µακρόθεν ε�αφή µε εκ�ροσώ�ους της γελαστής φράξιας 
των δηµοσιογράφων είναι ένα σχεδόν αµελητέο ατό�ηµα – κανείς δεν έχει �εθάνει ή 
χάσει το φως του α�λώς και µόνο ε�ειδή έδωσε το χέρι του ή κοίταξε ένα δηµοσιογράφο 

-ωστόσο, είµαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουµε ότι δεν ισχύει το ίδιο και στην 
�ερί�τωση των µικροαστών.) 

 
Ο µικροαστισµός α�οτελεί τη µεγαλύτερη µάστιγα του 21ου αιώνα, µεγαλύτερη α�ό 

την ανεργία ή τον καρκίνο ή το AIDS ή την �ρέζα ή τα ταµ�όν. Ο µικροαστισµός 
σκοτώνει ανεξαιρέτως µικρούς και µεγάλους, υγιείς και αρρώστους, άνδρες και γυναίκες, 
σκίουρους και σαλαµούρες (Τιµή και δόξα στον σ�ουδαίο γύφτο Σαλαµούρα). Μόνο όσοι 
ανήκουν στην κατηγορία των �ιθηκοειδών φαίνεται ότι έχουν ανοσία. 

 
Το µικροαστικό �νεύµα είναι το καλύτερο αναισθητικό α�έναντι στη Ζωή. Μετά 

α�ό µια ισχυρή δόση µικροαστισµού όλα φαίνονται ίδια, όλα εξισώνονται και τί�οτα δε 
φαντάζει �λέον ξεχωριστό ή ωραίο. Η αισθητική �εριορίζεται στο χρώµα �ου θα έχουν οι 
κουρτίνες και η �ερι�έτεια ταυτίζεται µε κά�οια αλόγιστη αγορά. 

 
Τα �άντα εξισώνονται, τα �άντα α�οκτούν την τιµή και την αξία τους, όλες οι 

κινήσεις υ�ολογίζονται, σύµφωνα �άντα µε τα αναµενόµενα κέρδη και τις �ιθανές 
α�ώλειες, η αµφιβολία γεµίζει τα �άντα, ενώ η τηλεόραση δε σταµατά να συναγωνίζεται 
τις ανθρώ�ινες φωνές στο αγώνισµα του ξε�εράσµατος των 120 ντεσιµ�έλ ανά 
δευτερόλε�το. Η αµφιβολία �ου δηλητηριάζει τα �άντα, αλλά δε σκοτώνει τί�οτα… 

 
( Και ο�οιοσδή�οτε α�οφασίσει να ακολουθήσει τον ∆ρόµο του, γρήγορα θα 

καταλάβει �ως είναι α�ολύτως α�αραίτητο να «σκοτώσει» όχι µόνο �ολλές συνήθειες, 
λατρεµένες ίσως �ρωτύτερα, αλλά και �ολλούς �αλιούς καλούς του φίλους. Ο οίκτος σε 
αυτή την �ερί�τωση ισοδυναµεί µε µεµψιµοιρία και δειλία και είναι α σ υ γ χ ώ ρ η τ ο ς 
). 
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6. 
 
Φιλική συνάθροιση σε ταβερνούλα µε κοκκινέλι και �ατάτες τηγανητές να γράφεις 

ωδές σε µερικά (20-30) χρονάκια µε εκλεκτούς φίλους, ανθρώ�ους των γραµµάτων και 
των τεχνών να �λέκουµε τα γένια µας και να διηγούµαστε ιστορίες σε �ολιτιστικές 
εκ�οµ�ές στην τηλεόραση –η γενιά του ’20 ξέρω ‘γω- 2020 �ολύ διαστηµικό κι έχουµε 
µαζευτεί όλα τα φιλαράκια και στην �ραγµατικότητα ζηλεύουµε ο ένας τον άλλο κι ο 
άλλος τον έναν και έχουµε κατεβάσει καµιά εικοσαριά καραφάκια, ο�ότε φωνάζει ο 
Θαλής ο Κρητικός, µεγάλος ζωγράφος και ακραίος ηδονιστής 

-Ω, µωρέ Μ�αβά τι κάθεσαι έτσι ήσυχος, έλα, έλα ρίξε εδώ για την �αρέα ένα 
αυτοσχέδιο cut-up α�ό εκείνα τα �ερίφηµα �ου σκαρώνεις. 

Κι εγώ άλλο �ου δε θέλω καθώς ήµουν �άντοτε της γνώµης �ως η δηµιουργία είναι 
�ραγµατικά τέτοια όταν είναι αυθόρµητη, στιγµιαία και φέρει την ίδια την καταστροφή 
της, �ηγαία σαν βρύση �ου αναβλύζει χρώµατα λέξεις φρούτα – καθαρό νερό να το �ιεις 
να τ’ α�ολαύσεις (�ριν ξαναϊδρώσεις στο λεωφορείο δί�λα σε βρωµιαραίους µε τον ήλιο 
να σε τυφλώνει κάτι �αιδιά να τσιρίζουν κάτι χοντρές µε ελιές να συζητάνε για τις 
διακο�ές του δείνα κι εσύ να σ�ρώχνεις για να κατεβείς στη στάση σου και η άσφαλτος 
να καίει) αλλά �αριστάνω τον δύσκολο. 

Φωνές: Έλα βρε Ερνέστο–�άλι τον δύσκολο �αριστάνει–τραγούδα ωρέ, κο�έλι, 
τραγούδα �ριν χαθείς–εδώ σε θέλω µάστορα–ο θείος µου ο µάστορας �ου ‘ναι στις �ί�ες 
κάστορας-είχα �άει �ου λες στην Καστοριά το ’12 να κάνω µια έρευνα για–άκουσα ότι ο 
Αντωνό�ουλος θα κλείσει-έλα ρε–ναι, ναι–και τι θα κάνει τώρα ο Κωνσταντής;-κάτι 
άκουσα θα ε�ιστρέψει στις τηλε�ικοινωνίες–µ�ουρνούζια, εδώ τα καλά µ�ουρνούζια, 
κινέζικα, κορεάτικα, κυ�ριακά, κονγκολέζικα, κωνσταντινο�ουλίτικα, καλαµατιανά– 
Καλαµ�ορνούζικα έχεις;-Χοχοχαχαχοχαχι 

γέλια γέλια κι άλλα γέλια…  
Ώσ�ου στο τέλος ακούγεται η ζεστή ρόδινη φωνή του Τσίγγου του Παράκελσου 
-Ερνέστο �εριµένουµε…     (και µου κλείνει το µάτι) 
 
Ευτυχώς. Ο καλός µου ο Παράκελσος κι οι αλχηµείες του. 
Προτρο�ές κι α�’ τους άλλους εντάξει… 
 
Γκουχ γκουχ… λοι�όν… ας �ει κά�οιος µία λέξη 
 
-Μονόκερος   
                      �ετάει ο Καλα�οθαράκος,µέγας αρτηριοσκληρωτικός αντικαθεστωτικός 
                      σουβλατζής. 
 
Μονόκερος χµ ωραία για να δούµε στου Μαγγελάνου τις στροφές στου ύ�νου το 

κατάρτι µία κόρη µια αγά�η µου µικρή κάθεται και �ίνει λεµονίτα και τα δυο της τα 
µάτια κοιτάζουν το τρίτο καθώς ξεψυχάς στου Λόρκα το γέρµα κι ή�ιες κρασί φωναχτή 
µου ε�ιγραφή κι ανέβηκες στο κέρατο να δεις για το Τρίστερο ενώ ξηµέρωνε θύελλες κι οι 
�όλεις κατέβαιναν και το λαγουδάκι το γκρι µε τις ξανθιές ανταύγειες κοντοστάθηκε στις 
ονοβρυχίδες και σκέφτηκε εµ�ρός αλαλάξτε κατακλυσµοί κι εσύ γριά µάγισσα �ες το 
τραγούδι σου κι εί�ε Καρδιά µου κακορί- 
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ζικη και στάχτες της βλακείας 
σε µια γωνιά αφήστε µε 
κι ας ζήσει η τρικυµία 
το τρίστερο ακόµη ζει 
σε νεκρικές �λατείες 
κι οι κάργιες �ου µαζεύονται 
ξερνάνε στην καρδιά µου 
�άνω στην �λώρη χαιρετώ στου ναύτη την καµ�ίνα µια ζωγραφιά ασάλευτη 
του Γιώργου του Σκαρ�ίνα (Γέλια) 
 
Ο Σκαρ�ίνας είναι ένας κριτικός τέχνης �ου έχει τη συνήθεια να µας λούζει µε 

ύβρεις και να γράφει ατιµωτικές κριτικές για την εκάστοτε δουλειά µας δε �ά να γαµηθεί 
ο γεροσιτεµένος η �ουραδερφή δε ξέρω τι κόµ�λεξ έχει ο άνθρω�ος αλλά ξέρω ότι τα 
βγάζει �άνω στην άγια δουλειά µας µ�ορεί να µη χτυ�άµε κάρτα στις 8 αλλά δεν 
�αίζουµε όχι δεν �αίζουµε σε καµία �ερί�τωση δεν �αίζουµε είµαστε η καλλιτεχνική 
�ρωτο�ορία του εικοστού �ρώτου και είµαστε �άντα �ολύ µ�ροστά κι εκφραζόµαστε 
�άντα µε ιδιότυ�ο τρό�ο και είµαστε γερά �οτήρια και το χιούµορ µας είναι �άντα 
σκυλιασµένο κι ασουλού�ωτο και δε συγχρωτιζόµαστε µαλάκες κι η αγα�ηµένη µας λέξη 
είναι αιδοίο και κάνουµε τέχνη µεγάλη τέχνη και κοιµόµαστε ό,τι ώρα θέλουµε το βράδυ 
κι έχουµε γάτες σιάµ στο σαλόνι µας και εξωτικά αρώµατα στις λεκάνες µας και 
�αράξενες µάρκες στις βαλίτσες µας και γρήγορα χρώµατα στα αµάξια µας και 
σ�ουδαίους �ίνακες �άνω α�’ τα κεφάλια µας και µ�όλικα βιβλία να �έφτουν α�’ τους 
τοίχους µας και κουλτουριάρες γυναίκες και ξανθά γκοµενάκια στα κρυφά κρεβάτια µας 
και δασύτριχους εραστές στις ντουλά�ες µας… 
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7. 
 
Γαλανόλευκες µε κύκλο και σταυρό σκίζουν δαγκάνουν τον ουρανό και χείλια 

άλικα σαν χαίνουσες �ληγές τρυφερά κλείνουν τα χάσµατα της νύχτας µε κραυγές 
γιορταστικές σίγουρες για την �αγκοσµιο�οίηση της εικόνας σ’ όλα τα µήκη και τα �λάτη 
ο ελληνισµός θα λάµψει �αιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κάνουµε το σταυρό µας 
και φουσκώνουµε �ερήφανο αέρα για τα 22 υ�έροχα �όδια �ου κλωτσάνε τόσο 
α�οτελεσµατικά το τό�ι. 

Τελευταία φαίνεται να µη µε νοιάζει τί�οτα, διάγω βίο χαµερ�έστατο και 
α�οκρίνοµαι ακαριαία σε ο,τιδή�οτε είναι σε θέση να κατα�λακώσει την ό�οια 
νοηµοσύνη και ευαισθησία µου, σε ο,τιδή�οτε µ�ορεί να µε κάνει να νιώσω �ερισσότερο 
ξένος µέσα στο κορµί µου. 

Νιώθω αδύναµος για να γίνω σαρκαστικός, νιώθω µελαγχολικά έτσι ό�ως όλο και 
�ιο σταθερά συνειδητο�οιώ ότι δεν δύναµαι �λέον να νιώσω το �αραµικρό συνδεόµενος 
µε µια �λατιά µάζα ανθρώ�ων κι ότι �ρέ�ει να �ροστατεύω τον εαυτό µου δεν είναι 
ανάγκη να το κάνω αυτό –δεν νιώθω τί�οτα- δεν µ�ορώ να νιώσω τί�οτα όταν νικά µια 
οµάδα ή ένα κόµµα ή όταν σ�άει το κεφάλι ενός µ�άτσου βρίσκοµαι κά�ου αλλού και 
οφείλω να �ροστατευτώ ακριβώς για να µ�ορέσω να ανοιχθώ δίχως το φόβο να χαθώ. 

∆εν ξέρω. 
Όσο ε�ιτρέ�ουµε στην τύχη να καθορίζει τις ζωές µας θα είµαστε άξιοι της µοίρας 

µας και των θεών µας είτε αυτοί είναι αιώνιοι και άυλοι είτε �ράσινοι είτε στρογγυλοί. 
Όσο ε�ιτρέ�ουµε να µας καθορίζουν ό�ως θέλουν… 

∆εν είµαι ούτε Έλληνας, ούτε Ρουµάνος, ούτε χριστιανός, ούτε θεός, ούτε άθεος, δεν 
είµαι τέκνο των βορείων �ροαστίων, δεν είµαι φοιτητής, δεν είµαι άνδρας, δεν είµαι 
οµοφυλόφιλος ή λεσβία ή οµοφοβικός, δεν είµαι ουρακοτάγκος ούτε αναρχικός ούτε γιος 
ούτε στρατιώτης ούτε αδερφός ούτε υ�εύθυνος ή ανεύθυνος ούτε µουγγός ούτε 
κοινωνικός ούτε ακοινώνητος ούτε ηλίθιος ούτε ευφυής ούτε καλός ούτε κακός 

               είµαι εγώ 
και όχι εγώ δεν είναι ένας άλλος 
                    υ�ήρξα ένας άλλος για τόσο �ολύ 
                                                                              όχι �ια 
                                                      είµαι εγώ 
εγώ �ου µ�ορώ να ζήσω όµορφα 
εγώ �ου δε χρειάζεται να α�αντώ στο γιατί οι άνδρες γουστάρουν να �αίρνουν 
                                                                                       τις γυναίκες α�ό �ίσω 
εγώ �ου κλαίω κάθε µέρα ή κάθε µήνα ή �οτέ 
εγώ �ου γελώ όταν ξεχνώ �ως είµαι 
                                                 κι είµαι εγώ 
εγώ �ου �αραµένω αθώος όταν κοιτώ µέσα α�ό κλειδαρότρυ�ες 
εγώ �ου σηκώνοµαι και φεύγω χωρίς να ζητώ συγνώµη 
εγώ �ου την αγά�ησα 
εγώ �ου τη µίσησα 
εγώ �ου τη σιχάθηκα 
εγώ �ου βαριόµουν µαζί της 
εγώ �ου δεν µ�ορούσα να ανα�νεύσω µακριά της 
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εγώ �ου έκλεινα συµφωνίες µε τον εαυτό µου 
για να τις σ�άσω ύστερα α�ό �έντε λε�τά 
εγώ �ου λάµ�ω 
εγώ �ου βρωµώ 
εγώ �ου δεν έχω κάτι να �ω 
εγώ �ου φοβάµαι 
εγώ �ου όταν µεθώ θέλω όλοι να είναι καλά 
εγώ �ου δε µιλώ 
εγώ �ου σκέφτοµαι 
εγώ �ου ονειρο�ολώ αδιαλεί�τως 
εγώ �ου θέλω να ξεχάσω 
εγώ �ου δε θέλω να ξεχάσω 
 
Αυτός είναι ο θάνατος του αέρα όταν τα µάτια µοιάζουν µε µ�άλες 
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8. 
 
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΑ∆ΙΑΖΕΙ και ζω σε µια κάµαρα χωρίς νερό �άω κι έρχοµαι 

άγονος οκνηρός αγενής �ρόστυχος βρώµικος. Καθόµασταν µε τον Μισέλ στον �άνω 
όροφο του Φάρου και σχεδιάζαµε το Νέο Ηµερολόγιο, ό�ου θα γιορτάζουµε την 
Παρισινή Κοµµούνα τον Μάη του ’68 και τη γέννηση ή τον θάνατο (δεν καταλήξαµε) 
κά�οιων �ου έζησαν όµορφα τώρα νεκρών ή και όχι τόσο όµορφα. 

Το µέτω�ό µου είναι ακόµα ζεστό α�ό τον ήλιο. 
Κοιτώντας κάτω τη στοά έφτιαχνα όµορφα κάδρα µε γεωµετρικές µορφές κι α�λούς 

διαβάτες. 
είµαστε φευγαλέοι 
δεν υ�άρχει λόγος να �ροσ�αθήσεις να κρατήσεις το ο,τιδή�οτε -µην κάνεις τα 

�ράγµατα χειρότερα 
εγώ δεν έχω τί�οτα για να κρατήσω 
                                                               ευτυχώς 
 
Γυµνός και µόνος ανοίγω τα χέρια µου κι αν θέλει ας έρθει 
                                                                                                        ο θάνατος 
                                                                                 ή έστω η αγα�ηµένη 
είµαι ένας νέος χωρίς φιλοδοξίες 
                                                          έχω µ�αγιάτικα όνειρα 
                                                                                                   �ου τα βαριέµαι µετά 
έχει �ολλή φασαρία για µένα 
                                                    και �ολλές ιδιοφυίες εκεί έξω 
                                                                                                       και �ολλές σηµαίες 
τι κάνω εγώ εδώ τι σκατά κάνω εδώ ( δε µιλάω έτσι συνήθως αλλά τι 
            σηµασία έχει τη στιγµή �ου µ�ορώ να γράψω ένα τεράστιο µυθιστόρηµα 
            και να µην το διαβάσει �οτέ κανείς ε�ειδή δεν �άταγα δυνατά τα �λήκτρα 
            ή να είναι τόσο ψεύτικο �ου θα το λατρέψουν κι οι �έτρες της Ανδαλουσί 
            ας ) 
                    
                   θα κάνω µια στροφή 
                   µιαν αναστροφή 
                   θα λεκιάσω  
                   τις ε�όµενες σελίδες µε την 
                   �ραγµατικότητα 
                   ενός ονείρου 
                   ( εφόσον θα µε ξηλώσει ο άνεµος 
                     εφόσον τσακωνόµαστε για τα �εντόβολα 
                                    στη ραφή ενός γκρεµού 
                                    κι α�ό �ίσω δύει 
                                                           και ξηµερώνει 
                                                           µε χρώµατα �ου δεν µ�ορώ να αντιγράψω 
                                                                                                                                              ) 
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και ψιθυρίζει ο Αλβάρο ντε Περέιρα µέσα στην σ�ηλιά του 
και των ανθρώ�ων τα δεινά �ου τελειωµό δεν έχουν 
χτίζουν τις νέες αρµονίες µόνο στον τρόµο 
είδα κι έφυγα 
δε χρειάζοµαι �ια είδωλο 
(κι ένιωθα το χιούµορ τόσο �ρωτόγονο) 
ψιθυρίζει ο Αλβάρο ντε Περέιρα µέσα στην σ�ηλιά του 
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9. 
 
∆ιάβαζα �ριν Έσσε κι είναι όµορφο να έρχεσαι σε ε�αφή µε δυνατά κι ευαίσθητα 

�νεύµατα και να ακολουθείς τον ειρµό της Σκέψης τους µε τις στροφές και τις διχάλες και 
τις τριχάλες της µε το �αιχνίδι των 24 γραµµάτων µε τα α�ότοµα �εράσµατά της και µε 
την Αγωνία της 

                   κι είναι σηµαδούρες µες στο Χάος 
 
Ο Έσσε λοι�όν χώριζε τους ανθρώ�ους σε δυο µεγάλες κατηγορίες (έχοντας βέβαια 

ε�ίγνωση της αυθαιρεσίας µιας τέτοιας κίνησης κτλ κτλ). Α�ό τη µία βρίσκονται οι 
Ορθολογιστές και α�ό την άλλη οι Θεοσεβούµενοι. ∆ιαβάζοντας τους δύο 
χαρακτηρισµούς αµέσως ενέταξα τον αυτό µου στους ορθολογιστές, κυρίως λόγω της 
α�έχθειάς µου �ρος ο,τιδή�οτε έχει να κάνει µε θρησκείες. Καθώς όµως στη συνέχεια ο 
Χέρµαν έ�ιασε να �αραθέτει τα στοιχεία �ου χαρακτηρίζουν την καθεµιά α�ό τις δύο 
οµάδες αντιλήφθηκα �ως όλα συγκλίνουν στο να χαρακτηριστώ θεοσεβούµενος. 

Στους θεοσεβείς κατά τον Έρµαν κύριο στοιχείο α�οτελεί η Πίστη (στο θεό ή στη 
Φύση), η τάση µυθο�οίησης του κόσµου, η δυσ�ιστία α�έναντι στο λογικό τους και η 
χλιαρότητα ως �ρος την �ροσ�άθεια δράσης και �ραγµάτωσης. 

Οι δύο έννοιες φυσικά είναι ρευστές και εξαρτώνται α�ό τις ιδιαίτερες ιστορικό-
κοινωνικές συνθήκες, ενώ ο Χέσσε τονίζει �ως και α�ό τις δύο �λευρές υ�άρχουν 
µεγαλοφυίες οι ο�οίες βρισκόµενες στο τρίτο κατά τον Χ. στάδιο της �νευµατικής 
εξελικτικής �ορείας �ου είναι ίδιο για όλους µε ό�οιον τρό�ο κι αν ε�ιδιώξουν την 
ανέλιξή τους και οι ο�οίες τρέφουν έναν αυθεντικό σεβασµό για τα µεγάλα �νεύµατα της 
άλλης �λευράς. Γράφει ο Εσ. 

 
Κι έτσι, ό�ως η θεοσεβής και η ορθολογιστική µεγαλοφυία γνωρίζουν καλά η µια 

την άλλη, αγα�ιούνται κρυφά, έλκονται αµοιβαία, έτσι και το �ιο ύψιστο �νευµατικό 
βίωµα για το ο�οίο είµαστε ικανοί εµείς οι άνθρω�οι είναι �άντοτε µια συµφιλίωση 
ανάµεσα στον ορθό λόγο και στην ευσέβεια, µια αναγνώριση των ισάξιων µεταξύ τους 
µεγάλων αντιθέσεων 

                             και µετά 
Στην Τρίτη βαθµίδα οι �ολεµιστές αρχίζουν ν’ αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, όχι 

�ια στα σηµεία ό�ου είναι ξένοι µεταξύ τους �αρά σ’ εκείνα �ου ο ένας έχει την ανάγκη 
του άλλου. Αρχίζουν ν’ αγα�ιούνται και νιώθουν λαχτάρα ο ένας για τον άλλο. Α�ό 
αυτό το σηµείο και �έρα ο δρόµος οδηγεί σε δυνατότητες του ανθρώ�ινου γένους �ου την 
�ραγµατο�οίησή τους δεν την έχουν δει ακόµα τα µάτια των ανθρώ�ων.  

       
Τσιµ�ώντας ε�ιλεκτικά κοµµάτια του Έσε α�ό το Αναγνωστικό του είµαι σε θέση να 

εκφράσω µε βεβαιότητα το σεβασµό µου �ρος έναν οξυδερκή και ικανό καλλιτέχνη, �ρος 
έναν όµορφο άνθρω�ο, έναν φίλο της ελευθερίας και εχθρό των δογµάτων και των 
ιδεολογιών, �ρος έναν Ποιητή. 

 
(Ποιητής – ο �λέον αξιέ�αινος και σηµαντικός τίτλος – α�οδίδεται µονάχα σε όσους 

οικοδοµούν και κατοικούν το �ροσω�ικό τους Σύµ�αν – δεν έχει σχέση µε γραφτά κι 
ιστορίες 

      και τέλος 
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Αυτό �ου εδώ ονοµάζω «θεολογία» είναι συνδεδεµένο µε το χρόνο, είναι κατά τη 
γνώµη µου �ροϊόν ενός σταδίου της ανθρω�ότητας το ο�οίο κά�οτε θα ξε�εραστεί και θα 
τελειώσει. Και η Τέχνη και η γλώσσα ε�ίσης είναι ίσως µέσα έκφρασης κατάλληλα µόνο 
για ορισµένα στάδια της ιστορίας του ανθρώ�ου, ίσως και η γλώσσα και η Τέχνη να είναι 
�ράγµατα �ου µ�ορούν να ξε�εραστούν και ν’ αντικατασταθούν. 

 
Κι αυτό το ίσως εδώ �έρα είναι µεγάλη υ�όθεση. 
 
Πάντοτε είναι �ραγµατική α�όλαυση η ελαχιστότατη ακόµα ε�αφή µε τα µεγάλα 

ανοιχτά και αδάµαστα Πνεύµατα γιατί το ότι υ�άρχουν και µόνο σε κάνει να νιώθεις 
λιγότερο χαµένος. 
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10. 
 
Μεγάλη µέρα  για το έθνος – ουρακοτάγκοι �ληµµύρισαν τους δρόµους κι ανάµεσα 

σ’ αυτούς κι εγώ. Μ’ έ�ιασε �άλι η µελαγχολία �ου µε �ιάνει όταν βρίσκοµαι µέσα σε 
�λήθος ανθρώ�ων �ου φαίνεται να διασκεδάζει. Ηµέρα γιορτής, αλλά η γιορτή για µένα 
συντελείται, σ�άνια είναι η αλήθεια, µέσα µου και µοιάζει µε ε�ιστροφή στο σ�ίτι µετά 
α�ό �ολύχρονη α�ουσία, ή στον εαυτό µου αν �ροτιµάτε. 

Προσ�άθησα, χλιαρά είναι η αλήθεια, να δώσω στους �ανηγυρισµούς µια �ιο 
ριζοσ�αστική τρο�ή φωνάζοντας �ου και �ου συνθήµατα ό�ως Ε�ανάσταση ή Η Αθήνα 
θα καεί µε βενζίνη και στου�ί αλλά δυστυχώς έ�εσαν στον βρόντο. Κρίµα. Όλα δείχνουν 
�ως η Ε�ανάσταση κοιµάται κά�ου �ολύ µακριά ενώ στο �ροσκήνιο αλωνίζει το Θέαµα, 
ο φύλακας του Ύ�νου. 

Κατά τ’ άλλα διαβάζω �ως τα άστρα δείχνουν �ολύ ανεβασµένα τα ερωτικά µου και 
αναθαρρεύω…  ∆ε θέλω καν να σκέφτοµαι ότι υφίσταµαι εν τη γη διάγοντας βίον 
οκνηρόν και κυρίως αντιερωτικόν… 

Α�οφάσισα ότι τελικά δεν έχω �ρόβληµα να σκηνοθετήσω βίντεο-κλι� αρκεί να µου 
αρέσει και το τραγούδι και τα µέλη του συγκροτήµατος… και βέβαια να έχω �λήρη 
ελευθερία κινήσεων. Το α�οφάσισα ενώ έχεζα και συλλογίστηκα �ως θα µ�ορούσα να 
γυρίσω δύο βίντεο-κλι�ς. Στο ένα θα είναι το συγκρότηµα και θα το �αίζουν �ολύ µάγκες 
κι αλανιάρηδες, ώσ�ου θα µαθαίνουν ότι σ�άσαν τα νερά της γυναίκας του ένα και 
αδελφής των άλλων δύο και τα �αίζουν και αρχίζουν να τρέχουν για να την �άνε στο 
µαιευτήριο και µετά �εριµένουν τέρµα αγχωµένοι και στο τέλος όταν γεννιέται το µωρό 
είναι �ολύ χαρούµενοι και κλαίνε και τελειώνει. 

Το άλλο είναι �ιο α�λό. Α�λώς δείχνουµε τα τέσσερα µέλη του συγκροτήµατος σε 
διάφορα δωµάτια ενός σ�ιτιού, ο καθένας µόνος του, να �αίζουν τα όργανά τους ενώ 
ταυτόχρονα κάνουν και κάτι άλλο. Ο κιθαρίστας για �αράδειγµα µ�ορεί να σιδερώνει, ο 
ντράµερ να ανακατεύει µια κατσαρόλα στην κουζίνα, ο µ�ασίστας να κάνει την ανάγκη 
του και ο τραγουδιστής να σφουγγαρίζει ή κάτι. 

Ξέρω �ως το να φύγω α�ό εδώ και µόνο αυτό δεν είναι η λύση, αλλά είναι σίγουρα 
ένα µέρος της λύσης. Τέλος �άντων, �ρέ�ει να κοιµηθώ γιατί αύριο έχω �ρωινό ξύ�νηµα. 
Γκαληνύχτα. 
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11. 
 
Στο χαρτί µ�ορούν να χωρέσουν οι εκλεκτότερες µουσικές, τα σ�ουδαιότερα 

�οιήµατα, οι �ιο τρελές ελ�ίδες. 
Αλλά αν µείνουν στο χαρτί και οι εκλεκτότερες µουσικές δεν �αιχθούν α�ό όργανα, 

τα σ�ουδαιότερα �οιήµατα βιωθούν α�ό ανθρώ�ους �ου νιώθουν και οι �ιο τρελές 
ελ�ίδες δεν γίνουν το φιτίλι για τις �ιο γενναίες �ράξεις 

                                                                                                      τότε τι; 
 
Αυτές είναι οι Σηµειώσεις µου, καθώς �ροσ�αθώ να καταλάβω και να βιώσω. 
Η ασχήµια τους αντικατο�τρίζει τη δικιά µου ασχήµια, τη δικιά µου αδυναµία. 
Μακάρι να γίνονται σιγά-σιγά όλο και �ιο όµορφες… 
 
Σήµερα �ήγα στο Πανε�ιστήµιο και έδωσα ένα µάθηµα, �ήγα για καφέ µε τον Μ�. 

�ου µε εκνευρίζει όλο και �ιο �ολύ, έ�αιξα �οδόσφαιρο το βράδυ. Αλλά το µόνο για το 
ο�οίο θέλω να γράψω είναι για µια κο�έλα στην Πάντειο. ∆εν ξέρω �ως τη λένε και δεν 
της έχω µιλήσει �οτέ. Είναι κοντούλα, έχει σχετικά µακριά µαλλιά, καστανού χρώµατος 
µου φαίνεται και δεν έχει µακριά νύχια. Ντύνεται συµβατικά θα έλεγα, αλλά κοµψά. 
Σήµερα ανακάλυψα ότι γράφει µε το αριστερό. Είχε ένα �ερίεργο λευκό στυλό µε µια 
κίτρινη α�όχρωση. Καθόµασταν στην ίδια σειρά, �ίσω �ίσω στο αµφιθέατρο (έτυχε, δεν 
το ε�εδίωξα) γύρω στις 6 θέσεις µακριά, αλλά µε λίγη �ροσ�άθεια µ�ορούσα να τη 
βλέ�ω. Πώς να τη λένε άραγε; Νοµίζω ότι το Μαρία θα της ταίριαζε γάντι, διαφορετικά 
κάτι του στυλ Μυρτώ ή Χλόη. Θυµάµαι την �ρώτη φορά �ου την �ρόσεξα και µου άρεσε 
κατευθείαν γιατί είχε γλυκό �ρόσω�ο, αλλά όχι γλυκανάλατο. Ήταν γλυκό, µα έκρυβε 
και µια δόση τσαχ�ινιάς ειρωνείας �αιγνιώδους διάθεσης. Και χαµογέλαγε συχνά και τα 
µάτια της έλαµ�αν. Αυτά τα δύο. Και φυσικά το ότι δεν είχε µακριά νύχια, ό�ως ήδη 
έγραψα. Κάτι κορίτσια �ου κάνει �αρέα µου κάνουν λίγο ζώα, αλλά… λέω βλακείες. ∆εν 
µ�ορώ να ξέρω, αλλά κι έτσι να ‘ναι �άλι δεν έχει σηµασία. Θα µ�ορούσαν �ολύ όµορφα 
να τη λένε και Στέλλα. Ελ�ίζω ωστόσο να µην είναι �άντα στα βαθιά. 

 
Θα �άω και θα της �ως Γεια. Θέλεις να γίνεις η �ριγκί�ισσά µου; 
Κι εκείνη κάτι θα �ει για τα µάτια µου. 
                                                                      Κι εγώ θα �ω Όχι, όχι �άντα. 
Κι εκείνη Θέλεις να �ερ�ατήσουµε; 
                                                               Ναι, ναι φυσικά. Λατρεύω να �ερ�ατάω. Πάµε 

σε έναν ήσυχο δρόµο ό�ου το φως �έφτει σαν σιρό�ι. 
-Κι η µύτη µου θα είναι το κερασάκι 

-Ναι γιατί είναι κοκκινω�ή. 
                                                  -∆εν είναι κοκκινω�ή. 
                                                                                          (της τη σφίγγω σιγανά για δύο 
δευτερόλε�τα) 
                          -Τώρα είναι 
                                                (Γελάει-δεν µ�ορώ να φανταστώ �ως µ�ορεί να γελάει 
                                                              αλλά θα το ανακαλύψω και θα σας το �ω 
                                                              ή µ�ορεί και να µη σας το �ω 
                                                              ή µ�ορεί να µην µ�ορώ να το �εριγράψω) 
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Στον ηλεκτρικό κάνει ζέστη �ολλή και λίγη φαντασία δε θα έβλαφτε, ενώ �ολλή 
φαντασία θα έκανε καλό. Οι διαδροµές θα µ�ορούσαν να είναι τόσα �ολλά �έρα α�ό 
α�λές διαδροµές. Να κά�οιες λέξεις: φώτα, µουσική, αναζήτηση, �ροβολή, σκετς, όργανα, 
διαρρύθµιση, �αγωτά, νερό, ζογκλέρ. 

 
Η Πόλη. Πόσα �εράσµατα και �όσες άγνωστες, κρυφές, µαγικές γειτονιές 
                Πόσες εκ�λήξεις και �όσες �αγίδες. Πόση ασχήµια και �όση Οµορφιά 
 
Όλα τα Αριστουργήµατα ( αλλά και όλα τα σκου�ίδια και τα εγκλήµατα όλα) 

έγιναν -σίγουρα και- µέσα στον Χρόνο. Τυ�ικά τουλάχιστον ο Χρόνος κύλαγε. Ωστόσο 
έγιναν βεβαίως και µέσα στον ∆ικό τους Χρόνο. 

 
Είµαι κουρασµένος σωµατικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

12. 
 
Πατάω κι εγώ τα �λήκτρα µου και τα λοι�ά αλλά η αλήθεια είναι ότι �οτέ δεν ήταν 

η ίδια η ιστορία, το plot ξέρω ‘γω. Το �ρόσχηµα ήταν �άντα η αφορµή, η �ρόφαση για να 
µ�ορέσει ο συγγραφέας να µιλήσει, να µιλήσει αληθινά κι όταν ανάµεσα στα δάχτυλά 
του έλαµ�ε η Ποίηση και ο Ντοστογιέφσκι κοιτάει βαθιά στα µύχια και �ροσφέρει το 
µήνυµα της αγά�ης κι ο Χένρι Μίλλερ µας κλείνει το µάτι για να διευρύνει τους 
ορίζοντες µας και να µας θυµίσει τι µ�ορεί να είναι η Ζωή κι ο Τζακ ο Κερουάκος 
�ροσ�αθεί να αιχµαλωτίσει την αλήθεια και την οµορφιά της Στιγµής και να είναι 
αληθινός όσο �ιο αληθινός µ�ορεί α�έναντι στον εαυτό του. 

Υ�οθέτω ότι το να διαβάζεις ανάµεσα στις γραµµές σε κάτι σαν κι αυτό αναφέρεται. 
Ούτε εγώ είµαι υ�έρ των αναλύσεων και των ερµηνειών, όχι στα καλλιτεχνικά 
δηµιουργήµατα. Χρειάζεται µάτια, αυτιά, ψυχή, �ερίσκεψη, χρειάζεται ανοιχτότητα και 
εντέλει Πίστη. 

 
Λέει ο Χέρµαν Έσσε 
                                    Ο Κάφκα δε δίνει καµιά α�άντηση σ’ αυτά. Μας δίνει τα όνειρα 

και τα οράµατα της µοναχικής, δύσκολης ζωής του, �αραβολές για τα βιώµατά του, για 
τις δύσκολες στιγµές του και για τις ευδαιµονίες του και αυτά τα όνειρα και τα οράµατα 
είναι τα µόνα �ου �ρέ�ει ν’ αναζητήσουµε και ν’ α�οδεχθούµε, όχι τις «ερµηνείες» �ου 
µ�ορούν να δοθούν σ’ αυτά α�ό οξύνοες ερµηνευτές. Αυτό το «ερµηνεύειν» είναι ένα 
�αιχνίδι της νόησης, ένα συχνά ωραίο �αιχνίδι, καλό για έξυ�νους αλλά ξένους �ρος την 
τέχνη ανθρώ�ους, �ου µ�ορούν να διαβάζουν και να γράφουν βιβλία για νέγρικη 
�λαστική ή για δωδεκάτονη µουσική, αλλά �ου �οτέ δε βρίσουν �ρόσβαση για την 
εσωτερική ουσία ενός καλλιτεχνήµατος, γιατί στέκονται στην �ύλη, δοκιµάζοντας εκατό 
κλειδιά σ’ αυτήν και δε βλέ�ουν καθόλου ότι η �ύλη είναι ανοιχτή. 

 
Σε τούτη τη σκακιέρα των νυχτών και των ηµερών 
�ιστεύω �ως δύναµαι να εξαλείψω 
τις ε�ιθυµίες �ου α�ο�ροσανατολίζουν 
καθώς κινούν �ρος χίλιες κατευθύνσεις 
�ου συγκρούονται 
µε το να τις εκµηδενίζω µέσα στην µία 
Ε�ιθυµία 
κατάφαση – ε�ιθυµία για ζωή – αυθόρµητη λειτουργία 
�ου θα γεννηθεί 
µέσα σε δύο µάτια 
�ου σηµαίνουν 
για να α�λωθεί 
�αντού, ό�ου θα ‘µαι  
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13. 
 

ΠΕΜΠΤΗ Ω∆Η 
 

Σηκωθείτε και τροµοκρατήστε τον φοβερό θεό. Γκρεµίστε τον. 
Χαρά �ολέµου, α�ό αιώνες, τον έχει κακοµάθει. Τώρα εσάς να σ�ρώξει ο �όνος 
Εσάς να σ�ρώξει ένας νέος, �ληγωµένος �όνος �ολέµου 
µ�ροστά στο θυµό του. 
Και αν σας αναγκάζει το αίµα, ένα διογκούµενο α�ό τους �ατέρες σας ψηλά 
ερχόµενο αίµα: τότε, ας είναι το συναίσθηµα 
δικό σας. Μην κάνετε τα ίδια 
τα �ροηγούµενα, τα �αλιά. Εξετάστε 
µή�ως είστε ο �όνος. Ο δρων �όνος. Ο �όνος έχει κι αυτός 
τη δική του αγαλλίαση. Ω! και µετά ξεδι�λώνει η σηµαία 
ε�άνω σας, στον αγέρα, �ου έρχεται α�ό τον εχθρό. 
Ποια; Του �όνου. Η σηµαία του �όνου. Το βαρύ �ου σας χτυ�ά 
�ανί του �όνου. Ο καθένας α�ό εσάς εσκού�ισε το ιδρώνοντας 
αναγκαστικά καυτό του �ρόσω�ο. Όλων 
σας το �ρόσω�ο στριµώχνεται εκεί σε τµήµατα. 
Τµήµατα του µέλλοντος ίσως. Να µην κρατούσε το µίσος 
διαρκώς εκεί µέσα. Αλλά µια α�ορία, ο α�οφασισµένος �όνος, 
ο υ�έροχος θυµός, ότι εσάς τους Λαούς, 
αυτοί οι τυφλοί γύρω σας, ξαφνικά, θόλωσαν το λογικό σας. 
                                     
                                                                                       Ράινερ Μαρία Ρίλκε 
 
Μια µέρα �ου φεύγει σαν νερό µε λιγότερες λέξεις τούτη τη φορά. Η Σιω�ή ίσως να 

είναι α�αραίτητη �ροϋ�όθεση για να ε�έλθει ο Λόγος κι ο Λόγος είναι µάλλον η 
µοναδική αξία, στην ο�οία µ�ορούµε, στην �αρούσα φάση της ανθρω�ότητας, να 
στηριχθούµε ώστε να γεµίσουµε τη Ζωή µε Νόηµα και Πάθος (έλλογο Πάθος). ∆ε 
φοβάµαι τη Σιω�ή. Την µελετώ. Ξέρω �ως χρειάζεται. Το ίδιο και ο Πόνος. Για να 
καταλάβεις τελικά �ως ο Πόνος δεν σου �ροσφέρει τί�οτα, �ως δεν υ�άρχει κανένας 
λόγος να �ονάς. Αλλά αυτό θα γίνει µόνο όταν έχεις υ�οφέρει τόνους οδύνης. Η Σιω�ή 
και ο Πόνος είναι οι άλλες όψεις του Λόγου και της Πληρότητας. Είναι τα µέσα �ου 
βοηθούν στην ε�ανοικειο�οίηση του εαυτού µας. ∆εν �ιστεύω ούτε σε κά�οιον θεό ούτε 
στην �ρόοδο διαµέσου της οικονοµίας. Το �ρώτο φαντάζει στα µάτια µου υ�οταγή, το 
δεύτερο µαταιο�ονία και έλλειψη φαντασίας/διορατικότητας.  

-να διάγουµε τον βίο µας σύµφωνα µε τις ∆ΙΚΕΣ µας Ανάγκες και τις ∆ΙΚΕΣ µας 
Ε�ιθυµίες κι όχι ανάλογα µε τις δεσµεύσεις ή τις ψευτοε�ιθυµίες �ου �ροβάλει η εκάστοτε 
κοινωνική οργάνωση 

-ο άνθρω�ος µέσα στη µάζα(η ατοµικότητα �ου ρουφιέται) 
-όταν το να δρας συλλογικά εξισώνεται µε το να �ανηγυρίζεις χορο�ηδώντας και 

φωνάζοντας κακόγουστα συνθήµατα ύστερα α�ό τη νίκη της Εθνικής οµάδας 
�οδοσφαίρου 

-το θέαµα(µορφές, κυριαρχία) σήµερα 
 



 52 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ 
 
Βιβλία: Η κοινωνία του θεάµατος 
              Οδυσσέας 
              Φωτογραφίες του Man Ray 
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14. 
 
Είναι καλοκαίρι κι όλοι είναι νεκροί. Τα τζιτζίκια συνεχίζουν τον σκο�ό τους 

ψόφια, ενώ οι άνθρω�οι συνεχίζουν ερµητικοί και �εθαµένοι να κάνουν τις δουλειές τους 
και να κανονίζουν τις υ�οθέσεις τους. Κοιτώ το �ρόσω�ό µου. Είµαι άσχηµος αλλά θα 
µ�ορούσα να είµαι ασχηµότερος. Βρίσκοµαι µακριά α�ό το ο,τιδή�οτε. ∆εν µιλώ. Α�λώς 
κουνάω το κεφάλι µου. Συναινώ. Ο ουρανός είναι εγκληµατικά καθαρός και γαλάζιος. 
Θέλω να φύγω και θέλω να �εινάσω. Είµαι γεµάτος χάσµατα. ∆εν υ�ήρξα �οτέ Ποιητής, 
ούτε για µια στιγµή. ∆εν µ�ορώ να αράξω. Μ�ορώ µονάχα να αλωνίζω το σ�ίτι όντας 
δυστυχής και καταφρονεµένος. Μοίρα, ω, µοίρα �όσο άδικη στάθηκες α�έναντι στον 
µικρό, φτωχό Αλκίδα! Είναι ακόµα νωρίς για να �ιω και δεν ξέρω αν υ�άρχει εδώ 
κανένα αξιόλογο κρασί. ∆εν έχω ιστορίες να διηγηθώ. Λέτε να ‘µαι ευτυχισµένος και να 
µην το ξέρω; Σίγουρα ένα σοβαρό ατύχηµα ή µια βαριά αρρώστια θα µ’ έκαναν να 
ανα�ολώ µε ένα αίσθηµα αγαλλίασης τις άδειες τούτες ώρες. Σε τι θα µ�ορούσα ολόψυχα 
να δοθώ; ∆εν ξέρω. ∆εν ξέρω αν υ�άρχει κάτι. Το µόνο �ου µ�ορώ να σκεφτώ είναι µια 
καλή και γελαστή κο�έλα. Έκανα βόλτα στην κουζίνα κι ένιωθα ένα µεγάλο βαρύ χέρι να 
µε �ιέζει σύγκορµο και κατάλαβα γρήγορα �ως το χέρι αυτό ήταν το χέρι του Θανάτου. 
Η Ανία το σιχαµερό ζωύφιο, το �ιο φριχτό α�ό τα αµαρτήµατα, η άλλη όψη του 
Θανάτου ήταν και ήθελε να µε κυριεύσει. Οι λέξεις τούτες είναι η αντίστασή µου. Φτωχή 
αντίσταση. Πφφ. 

Σκεφτόµουν �ερί φιλίας. Κάθε καινούρια φιλία µοιάζει λιγάκι µε τον έρωτα, �ου 
άλλοτε σκάει α�ότοµα �ριν �ρολάβεις να �εις λέξη κι άλλοτε τρυ�ώνει αργά αργά 
υ�ογείως υ�οχθονίως και σε κυριεύει κοµµατάκι κοµµατάκι. Μοιάζει α�’ την ά�οψη �ως 
στον καινούριο φίλο δίνεσαι ολόψυχα και είσαι έτοιµος να τον ακολουθήσεις �αντού και 
να µοιραστείς τα �άντα µαζί του. Αυτή η φάση όµως µε τον καιρό εξασθενίζει και δίνει τη 
θέση της είτε σε µια χλιαρή φιλία, είτε στο τέλος της σχέσης, είτε, στην καλύτερη των 
�ερι�τώσεων, σε µια βαθειά και ουσιαστική φιλία. 

Α, ναι φυσικά, �λάι στα άλλα βιβλία, να �άρω ο�ωσδή�οτε και τις Ποιήσεις του 
Λωτρεαµόν 

            «Όσο ζουν οι φίλοι µου, δε θα µιλώ για θάνατο» 
 
Για �οιο λόγο να γράψω για όσα µε φοβίζουν; Εξάλλου, δεν �ρολαβαίνω 
Με φοβίζει η φωνή της στο τηλέφωνο όταν την �αίρνω µετά α�ό �ολύ καιρό, αφού 

έχουµε, για κά�οιο ηλίθιο λόγο τσακωθεί. Τρέµω, αληθινά. Είναι �άντοτε τόσο ψυχρή κι 
α�όµακρη �ου είµαι σίγουρος �ως σε έναν άγνωστο θα µιλούσε µε µεγαλύτερη θέρµη. 
Φοβάµαι τις κατσαρίδες και τα �οντίκια (όχι τα χάµστερ όµως). Νιώθω άβολα µέσα σε 
µεγάλα, ανεξέλεγκτα �λήθη ανθρώ�ων. Θυµάµαι �αλιά όταν ήταν να �άµε σινεµά µαζί 
για �ρώτη φορά και µου είχε �ει να της τηλεφωνήσω για να κανονίσουµε, �ως για να 
καταφέρω να σηκώσω το ακουστικό είχα �ιει τρία µε τέσσερα �οτηράκια κρασί. Τι αθώος 
µαλακο�ιτουράκος �ου ήµουν. Τι φοβιτσιάρης. Πφφφ. 

Φοβάµαι κι άλλα… Πάντως στο µαύρο κουτί, αυτό �ου θα ‘ταν µέσα, αυτό �ου θα 
�λησίαζε α�ειλητικά �ρος το �ρόσω�ό µου, θα ήταν Εκείνη Σιω�ηλή ή Εκείνη 
Ευτυχισµένη α�ό κά�οιον άλλο. 

Την είδα και το βράδυ στο όνειρό µου αλλά δε θυµάµαι τι γινόταν . ∆εν ήταν 
ωστόσο α�ειλητικό όνειρο. Μάλλον α�ό τα ξέγνοιαστα ήταν. 
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Κά�οτε µύριζε µ�ισκότο µιας µυθικής χώρας κι ήθελα να την φάω α�ό τα νύχια 
µέχρι το κεφάλι και τα µαλλιά της. 

Κά�οτε �άθαινα σκοτοδίνη µέσα στο γέλιο της, �ου ρούφαγε τον κόσµο ολόκληρο. 
Κά�οτε τη συνάντησα γυµνή σε ένα µακρινό κρεβάτι αλλά ήµουν �ολύ φοβισµένος. 
Κά�οτε την ήθελα. Τώρα δε θέλω ούτε τον εαυτό µου.  
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15. 
 
Έβαλα να ανοίξει το στερεοφωνικό το �ρωί και µετά το κινητό να ηχήσει για να 

σηκωθώ καθώς είχα µάθηµα µα θη µα έ- να δύο το �ρωί. Γύρισα αργά το βράδυ µετά α�ό 
µ�ύρες �ου είχα ρίξει ε�ίτηδες στο �οτήρι µου �ολύ νυσταγµένος µε µια µαυρίλα �ου 
‘�ρε�ε να την κάνω να σω�άσει το γρηγορότερο. Και στην κατάσταση �ου ‘µουν δεν 
�ρόσεξα φυσικά µε �οιο cd θα ξυ�νούσα, αλλά και να το �ρόσεχα αµφιβάλλω αν θα 
καταλάβαινα τι σηµαίνει να ανοίξω τα µάτια µου αυτό, αυτό το συγκεκριµένο �ρωινό µε 
το Susanne του Λέοναρντ Κοέν. Μιλάµε για κανονική α�ό�ειρα αυτοκτονίας. Με το �ου 
συνειδητο�οιώ τη µελωδία �ου ακούγεται �ετάγοµαι αµέσως α�ό το κρεβάτι, κλείνω τη 
µουσική και τρέχω στο µ�άνιο, να σηκωθώνασηκωθώ… Η συνήθεια �ου έχω ανα�τύξει 
είναι να µένω στο κρεβάτι όση �ερισσότερη ώρα µ�ορώ, αφού έχω ξυ�νήσει, να 
σκέφτοµαι, να �ροεκτείνω όνειρα και φαντασίες, να διαβάζω, να αυνανίζοµαι ή α�λώς 
να κείτοµαι. Αλλά αν έµενα σήµερα το �ιθανότερο είναι �ως δε θα σηκωνόµουν �οτέ 
ξανά. Ε�έλεξα ζωή. Ένα δευτερόλε�το �αρα�άνω κι ένα γιγαντιαίο κύµα αναµνήσεων, 
�όθων, ανεκ�λήρωτων ε�ιθυµιών, µιζέριας, φόβου και τύψεων θα µε έλουζε και θα µ’ 
έ�νιγε. Τη συνάντησα εχτές µετά α�ό τρεις βδοµάδες σχεδόν για να µου δώσει ένα cd και 
να �άρει µια µ�λούζα, σα να λέµε ως εδώ. Έχει ξανασυµβεί. Καθίσαµε κάτω α�ό ένα 
στύλο έξω α�ό το �άρκο, Εκείνη δηλαδή, κι εγώ α�έναντί της κι Εκείνη να κοιτά �άντα 
ο�ουδή�οτε αλλού α�ό το �ρόσω�ό µου κι εγώ να µην κοιτώ ο�ουδή�οτε αλλού �αρά 
στο �ρόσω�ό της και στην κόκκινη �ουά φούστα της και τα �όδια της και τα χέρια της 
και τα όµορφα τα καστανά της µάτια. 

∆ε θέλει να µε βλέ�ει γιατί ανήκω στη χειρότερη ράτσα ανθρώ�ων και καλά κάνει 
αλλά αυτές οι συναντήσεις µε αυτές τις λέξεις µεταξύ µας µε στενοχωρούν �ρέ�ει να 
δικαιολογώ τον εαυτό µου γιατί η αλήθεια στην �ερί�τωση είναι κά�ου στη µέση αλλά 
�οτέ δεν µ�ορώ να της �ω �όσο την σκέφτοµαι και την αγα�ώ κι ότι δεν µε ενδιαφέρουν 
όλα αυτά κι ότι θα ‘θελα να µε βοηθήσει να κατα�ολεµήσω αυτές τις γλοιώδικες �λευρές 
του εαυτού µου, κατάλοι�α σε µεγάλο βαθµό ενός �εριβάλλοντος �ου φάσκιωνε τη 
γνήσια α�όλαυση και των δικών µου δισταγµών και φόβων να µιλήσω, να αγγίξω κι οι 
λέξεις δε σηµαίνουν και τι να �ω και το µόνο �ου �ροσ�αθώ να καταφέρω είναι να την 
κάνω να γελάσει λίγο για να σιγουρευτώ ότι είναι εκείνη και να αφήσω ένα �αράθυρο 
ανοιχτό γιατί θέλω να τη βλέ�ω και να την αγγίζω και να ακούω τη φωνή της και µετά 
σκέφτοµαι το τι �ιστεύει �ως είµαι και να ήµασταν σε µια συναυλία και σαν ένα ακόµα 
ηλίθιο �αιχνίδι της ζήταγα τσιγάρα γιατί δεν είχε εκεί �έρα για να δω την αντίδρασή της, 
κλασικός µαλακισµένος ψευτοεαυτός µου, ξέροντας �ως είναι µαντζίρω και την �ειράζει 
και δεν έχει �ολλά αλλά έχει αρκετά αλλά µαζί χωρίς να είναι τροµερό γιατί αν ήταν 
δικά µου θα ήταν και δικά της, ό,τι έχω είναι και δικό της και θύµωσα όταν της ζήτησα το 
τέταρτο ή �έµ�το τσιγάρο ξέρω ‘γω και εί�ε ότι όλο καβατζώνοµαι κι εγώ εί�α το ίδιο 
�ιστεύω ότι κάνεις κι εσύ και µετά εί�α και ο τρό�ος �ου ήρθες εδώ τώρα χάρη σε µένα 
είναι (γιατί είχαµε �άει µε το αυτοκίνητο ενός φίλου µου – τι ζώο �ου ‘µαι) και φεύγει 
κατευθείαν µακριά µου και µετά δε µου µιλά. Και �άλι τα ‘χω σκατώσει για άλλη µια 
φορά, ενώ δεν είµαι εγώ, δεν είµαι εγώ, σας �αρακαλώ �ιστέψτε µε, δεν είµαι εγώ της 
ανοιχτωσιάς και της διαφάνειας και των φιλιών, �ιστέψτε µε, αλλά είµαι εγώ της 
βλακείας της κλεισούρας ο µικροαστός εαυτός µου, αυτός �ου �ρέ�ει να �εθάνει (και 
�άντα �εθαίνει) µε κρασί, µε �οίηση ή µε αρετή. 
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Εξόρυξη-να βγάλουµε έξω-στον ήλιο-αυτό-�ου ας το �αραδεχθούµε-υ�άρχει-και 
µας έµαθαν-µας έκαναν να το ντρε�όµαστε-δύσκολο κολοσσιαία δύσκολο 
εγχείρηµα-και µε οξύ εξευγενισµένο �νεύµα να ριχτούµε στις ηδονές-να γίνουµε 
Ποιητές 
 
Μέσα στη βλακεία ψάχνουµε την Οµορφιά 
Μέσα στο χειµώνα και στη νύχτα αναζητούµε το �έρασµά µας 
 
Οι λέξεις είναι α�ό �ηλό και µην τους ακούτε και µένα µην µε ακούτε µην µε ακούτε 
εµένα µε τις συγκινήσεις µου τις φτιαχτές µε τις ασωτίες τις αλητείες και τις 
διαστροφές µου µην µε ακούτε αλλά οι λέξεις είναι �ήλινες και τα µ�ογιατισµένα 
λερωµένα χέρια µέρα µεσηµέρι κίτρινη �ορτοκαλί µε εκείνη να φθάνει σε µ�αλκόνι 
µε φρέσκο ψωµί και βούτυρο �ου αλείφει ενώ διηγείται τι της συνέβηκε στο δρόµο 
(γιατί �άντα κάτι της συµβαίνει) αυτό αυτό είναι Ευτυχία. 
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16. 
 
Φέρω την ιστορία µου µέσα στο µυαλό µου, µέσα στη µνήµη µου, τακτικά 

ε�εξεργάζοµαι διάφορα σηµεία της, �οτισµένα όλα α�ό µένα, α�ό το �ριν α�ό το µετά, 
α�ό το �ώς ένιωθα, �ως αντέδρασα, τι σκεφτόµουν, την εντύ�ωση �ου είχα για το �ώς 
φαίνοµαι (και εδώ νοµίζω θα βρείτε το �ιο αρνητικό και σκοτεινό σηµείο της 
�ροσω�ικότητάς µου – η εικόνα µου στους Άλλους  - και οι �ροσ�άθειές µου να βιώσω 
αυθεντικά και αυθόρµητα το �αρόν µε οδηγούσαν σχεδόν �άντα σε µια δήθεν αδιαφορία 
για την εικόνα µου, σε αλόγιστες, �ροβοκατόρικες ενέργειες –�ρόκληση για την 
�ρόκληση- µη φανταστείτε όµως και τί�οτα το συνταρακτικό – σε µια αλλο�ρόσαλλη 
συµ�εριφορά – για �αράδειγµα ντύνοµαι λέτσικα και άκοµψα (λερωµένες διαφηµιστικές 
µ�λούζες, φανερά λερωµένες α�ό σοκολάτα ή µ�ογιές ας �ούµε, βρώµικο στενό µικρό 
σορτσάκι, διαλυµένα �α�ούτσια γεµάτα σκόνη, τουριστικό στρογγυλό κα�έλο), �ίνω και 
κα�νίζω χωρίς �ερίσκεψη, µιλώ δυνατά µε τον �ιο ασυνάρτητο τρό�ο, κοιτάω τον κόσµο 
ε�ίµονα στα µάτια και γενικά συµ�εριφέροµαι λες και δεν υ�άρχει τί�οτα στον κόσµο 
�ου να µε νοιάζει. Το �αίζω άνετος, κοροϊδεύω και ειρωνεύοµαι φίλους, συγγενείς και 
γνωστούς και ουσιαστικά ∆ΕΝ κάνω α�ολύτως τί�οτα. 

Σκέφτοµαι �ως θα ‘ταν να οργανώσω το χάος, του στυλ έχω ένα µάθηµα το �ρωί ένα 
άλλο το α�όγευµα στην άλλη σχολή δύο ερωµένες και τρία �ολύ ξηγηµένα φιλαράκια κι 
αυτό �ου �ρέ�ει να καταφέρω είναι να �αρακολουθήσω και τα δύο µαθήµατα, να 
συναντηθώ σε διαφορετικές ώρες και µε τις δύο ερωµένες µου και να τους �ροσφέρω 
ικανο�οίηση, να συναντήσω και τα τρία φιλαράκια είτε µαζί είτε χώρια (κι ακόµα να 
φάω να κοιµηθώ να ξυ�νήσω να �ερ�ατήσω να χαζέψω) κι όλα αυτά µέσα στην ίδια 
µέρα – και να τα κάνω όλα όσο καλύτερα µ�ορώ. 

Αυτό �ου εννοώ είναι ότι θα ήθελα �ολύ να είµαι σε θέση να µοιράζω τον χρόνο µου 
µε σοφία, σύνεση και οικονοµία και �αράλληλα να φροντίζω ο χρόνος αυτός να �εριέχει 
έντονες δραστηριότητες �ου θα µε τέρ�ουν και θα µε γεµίζουν �ατόκορφα. Πιστεύω ότι 
µ�ορώ να το κάνω και µάλιστα καλά. Είναι λε�τοδουλειά και α�αιτεί �ολλές δεξιότητες 
και ικανότητες σ�άνιες κι α�ό αυτές να κάνεις τη µεγάλη ρευστή Σύνθεση έχοντας 
ε�ίγνωση ότι οργανώνεις ένα µεγάλο �αιχνίδι µε ήρωα τον ίδιο σου τον εαυτό και �ως σε 
κά�οιες φάσεις µ�ορεί όλα να �άνε στραβά και να νοµίζεις �ως καταρρέει όλο σου το 
οικοδόµηµα (µ�έρδεµα µε τις ερωµένες �.χ. και τις συναντάς την ίδια ώρα στο ίδιο µέρος 
και ου�ς) αλλά ξέρεις ότι όλα είναι µέρος του µεγάλου Παιχνιδιού και α�ολαµβάνεις 
ακόµα και τα µαλλιοτραβήγµατα (�ροφανώς των δικών σου µαλλιών στην 
�ροαναφερθείσα �ερί�τωση) γιατί �ραγµατικά είσαι όσο �ιο τίµιος α�έναντι στον εαυτό 
σου και στους άλλους και κάνεις την αυτοκριτική σου όσο �ιο σοβαρά κι 
α�οστασιο�οιηµένα µ�ορείς και �αλεύεις για όσα αξίζουν και τις ερωµένες σου τις 
αγα�άς και τις νοιάζεσαι �ραγµατικά και τους φίλους σου το ίδιο και �ροσ�αθείς να 
µαθαίνεις να γνωρίζεις να βελτιώνεσαι και φυσικά να ∆ηµιουργείς φυσικά ό�ως 
ανα�νέεις έχοντας ε�ίγνωση και του Παιχνιδιού και του Θανάτου σου �ου θα ‘ρθει και 
θα ‘ναι φίλε µου, ω ναι, οριστικός και αµετάκλητος και µετά τέρµα.   

Βέβαια και µία ερωµένη δεν είναι καθόλου άσχηµη εδώ �ου τα λέµε εφόσον την 
αγα�άς και την �οθείς και είναι σε θέση να σε διεγείρει σωµατικά και �νευµατικά και 
θέλεις να την �ηγαίνεις βαρκάδες και να της µαθαίνεις ό,τι ξέρεις και να την ακούς και 
να τη φροντίζεις και να µαθαίνεις α�ό εκείνη, όχι, δεν είναι καθόλου άσχηµη. 
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Αντιθέτως είναι η Πεντάµορφη στον Κή�ο. Είχα γράψει ένα �οιηµατάκι �αλιά. 
Νάτο: 

 
        Εραστές και Τροµοκράτες 
 
Μόνο έτσι – 
τα τρο�ικά γεώµηλα του κή�ου µας 
µυρίζουν στα κορµιά µας 
Με φωνάζεις «Βαν», σε λέω «Γκογκ» 
λύνονται τα χαµόγελα 
κι α�λωνόµαστε στα χώµατα 
ανάσκελα φιλιά τ’ αστέρια 
Ιδανικό σκηνικό 
(µόνο έτσι;) 
 
Ελ�ίζω κά�οτε να σβήσω το ερωτηµατικό και να γκρεµίσω την �αρένθεση και θα 

‘ναι ο κή�ος µας Κή�ος γιορτής ή µή�ως ο Κή�ος µε τις Αυτα�άτες;  
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17. 
 
Τελικά αυτό �ου θέλω να κάνω είναι να γράφω νουβέλες, ό�ου µέσα τους θα χτίζω 

ένα υ�έροχο κατοικήσιµο µεθυστικό σύµ�αν και θα βάζω µέσα σε αυτό ανθρώ�ους �ου 
έχουν συνειδητο�οιήσει �ως έχουν τα �ράγµατα και σκέφτονται για την �άρτη τους και 
�ράττουν σύµφωνα µε αυτά �ου σκέφτονται και δεν θα ‘ναι Ε�ιστηµονική Φαντασία, 
αλλά ωραίοι ζωντανοί υγιείς άνθρω�οι �ου ενώ τους έριξαν µέσα στη θεσµοθετηµένη 
Πραγµατικότητα, αυτοί κατάφεραν µε κό�ο, µε δουλειά, µε γνώσεις, µε ευφυία και µε 
�ίστη να δηµιουργήσουν και στη συνέχεια να κατοικήσουν τα δικά τους Ευέλικτα 
Σχήµατα Ζωής. Κι όταν είµαι µελαγχολικός και µουντρούχος και νιώθω αδύναµος ο 
κόσµος, ο α�’ έξω κόσµος θα τους �ολεµά, καθώς δεν θα τους καταλαβαίνει αφενός και 
θα τους ζηλεύει αφετέρου και στο τέλος θα τους ρουφά και θα τους συντρίβει. Όχι. ∆ε θα 
γίνεται έτσι- µάλιστα δε θα υφίσταται έξω κόσµος, θα είναι ανύ�αρκτος, καθώς 
συνειδησιακά, αλλά και λειτουργικά-�ρακτικά θα έχει ξε�εραστεί α�ό τους τα ΕΣΖ 
κατοικούντες/δρώντες. ∆εν θα υ�άρχουν συγκρούσεις εξόν α�ό εκείνες �ου συνειδητά 
και µελετηµένα οργάνωσαν οι φίλοι µας στην �ροσ�άθειά τους να γεµίσουν µε �άθος 
έρωτα και υγεία τις ζωές τους. Θα γράφω αυτές τις όµορφες νουβέλες δροσερός και 
καθάριος µέχρι –µακάρι- να µην χρειάζεται �λέον να τις γράφω. Θα είναι ένα µέρος 
του δικού µου ΕΣΖ �ου αν όλα �άνε καλά θα ξε�εραστεί. 

Μέχρι να αρχίσω όµως τη συγγραφή των �ερίφηµων νουβέλων µου ίσως να 
χρειαστώ µ�όλικη µ�εζεντρίνη για να βγάλω µέσα σε τρία µερόνυχτα ενός κόκκινου 
Οκτώβρη ένα λιµασµένο, αισιόδοξο, τρελό, αλλο�ρόσαλλο, �εσιµιστικό, υλιστικό, 
�νευµατικό, ιδεαλιστικό, χαµερ�ές, υ�οχθόνιο, υ�έργειο κι υ�όγειο βιβλίο να το 
�ουλήσω να κερδίσω φήµη και λεφτά να µ’ αφήσουν λίγο στην ησυχία µου και να ‘χω 
όνοµα και να σταµατήσουν όλοι να λένε ότι είµαι εντελώς άχρηστος – όχι ότι µε 
ενδιαφέρει �αρά στο βαθµό �ου θα µου ε�ιτρέψει να διεξάγω ενδιαφέροντα 
ψυχολογικά και κοινωνικά �ειράµατα �άνω σε γνωστούς κι αγνώστους, συγκρίνοντας 
το �ριν µε το µετά και α�ολαµβάνοντας ένα �λούσιο έδεσµα µε κά�οιο µακρινό και 
�λούσιο θείο µου �ου δεν ήξερε ότι υ�άρχω και γιατί άλλωστε; και µετά θα γράψω το 
δεύτερο �ου θα είναι α�οτυχία για τις δυσκολίες, τα �ροβλήµατα, την έξαψη στα όρια 
της �αράνοιας �ου �ληµµυρίζει τον βίο των διασηµοτήτων –ήµουν εκεί στην �ρώτη 
γραµµή του �υρός και ξέρω και θα δοκιµάσω όλων των ειδών τα ναρκωτικά θα ριχτώ 
µε τα µούτρα σε κάθε λογής ακολασίες και φθηνές, �ρόστυχες ηδονές – κι ενώ µε 
αηδιάζουν κι αυτές κι ο εαυτός µου θα συνεχίζω όλο και �ιο χαµηλά – και θα χάσω τον 
εαυτό µου ό�ως �οτέ ξανά κι ίσως να χαθώ οριστικά, ίσως όχι- στη δεύτερη �ερί�τωση 
θα εξαφανιστώ για µεγάλο διάστηµα κι όταν ε�ιστρέψω θα είναι µε ένα α�αίσιο βιβλίο 
�ερί Πίστης(ελ�ίζω τουλάχιστον να µην είναι �ερί χριστιανικής �ίστης) και θα λάµ�ω 
και θα τα α�οκαλύψω όλα 

                                          και ήδη έχει αρχίσει να µε �ονάει το κεφάλι µου 
                                                                                     γι’ αυτό σταµατάω 
 
Ευέλικτα Σχήµατα Ζωής 
                                            ∆ιεθνής των δεξιοτεχνών ε�ιστηµόνων και των 
                                                                    Συστηµατικών καλλιτεχνών 
 
--µε το Πάθος του ε�ιστήµονα και την Υ�οµονή του �οιητή— 
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18. 
 
Σήµερα αγόρασα καινούρια βιβλία. 
 
Σήµερα �ήγα στο Πανε�ιστήµιο. 
 
Σήµερα είχε καύσωνα. 
 
Σήµερα δε µίλαγα( �αρά ελάχιστα στον Σ. ) 
 
Σήµερα έκανα ένα δροσερό µ�άνιο. 
 
Σήµερα �ήγα στο σ�ίτι του Σοκ και άκουσα Tool. 
 
Σήµερα �ήγα για σουβλάκια µε τον Μισέλ και τον Ψηλό. 
 
Σήµερα έ�αιξα µ�άσκετ. 
 
Σήµερα ζήτησα �ολλές κασέτες �ου δεν τις είχαν α�ό µια όµορφη υ�άλληλο ενός   
               βιντεοκλάµ� και την έκανα να χαµογελάσει. 
 
Σήµερα έκανα µισό τσιγάρο. 
 
Σήµερα ή�ια �ολύ νερό, λίγη κόκα-κόλα, ένα �οτήρι νερό και µια �ορτοκαλάδα. 
 
Σήµερα της έστειλα ένα µήνυµα και µου ‘στειλε κι εκείνη ένα και της έστειλα εγώ  
                ένα ακόµα. 
 
Σήµερα είδα τα µάτια της σαν τη φτέρη ν’ ανοίγουν το �ρωί �άνω σ’ έναν κόσµο 
               ό�ου το φτεροκό�ηµα της α�έραντης ελ�ίδας µόλις ξεχωρίζει α�ό τους 
               άλλους θορύβους. 
 
Σήµερα ο άνθρω�ος είναι τόσο µεγάλος ώστε το µεγαλείο του φαίνεται κυρίως  
               στ’ ότι δε θέλει να ‘χει ε�ίγνωση της αθλιότητάς του.  
 
Σήµερα η οργόνη είναι το Πράνα των αρχαίων Ινδών. 
 
Σήµερα η µαζική κουλτούρα, �ου συµβαδίζει µε την εξάλειψη του λαϊκού  
               �ολιτισµού της υ�αίθρου και των �όλεων και �ου έβαλε στο �εριθώριο  
               τη γνήσια, την αυθεντική τέχνη, κατασκευάστηκε για να γεµίσει τον 
               ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου ανθρώ�ου. 
 
Σήµερα τα µικρά �αιδιά έχουν µια έντονη σεξουαλικότητα. 
 
Σήµερα ή�ια µ�όλικες µ�ύρες. 
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Σήµερα νυστάζω.  
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Κείµενο των  Silver Mt. Zion  α�ό  το  album 
Born into Trouble as the Sparks Fly Upward 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟ-ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ... 
 
Κι ήµασταν ένας στρατός α�ό νεκρές γυναίκες και νεκρούς άντρες, 
�ερι�λανώµενοι άσκο�α �έρα δώθε σε αυτόν το λαµ�ρό νέο αιώνα µε όλα τα 
διαδραστικά �αιχνίδια του, τη διαδικτυακή φλυαρία, τις ηλεκτρισµένες 
�εριοριστικές συσκευές, τις ακτίνες θανάτου των δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
και τα γιγαντιαία σωφρονιστήρια και τις γαµηµένες, αιώνια εξευγενισµένες, 
�αράλογες και τελµατικές οικονοµίες του αίµατος, της µιζέριας και της 
αργόσυρτης γαµηµένης καταδίκης... Και �αρακαλώ µάθετε, ή ε�ιτέλους 
κατανοήστε ότι ο δίσκος αυτός είναι τόσο γαµηµένα άχρηστος όσο µια 
µονό�λευρη µεταβίβαση, ό�ως όλες οι µονό�λευρες µεταβιβάσεις �ρέ�ει να 
�άψουν να υ�άρχουν για �άντα ε�ιτέλους... Μέσα σε αυτόν τον ήδη 
υ�άρχοντα κυκεώνα ραδιενέργειας, ηλεκτρισµού και θορύβου και κραυγών 
και ψεµάτων... και λοι�όν κι όµως κά�οια στιγµή κά�ου µια µικροσκο�ική 
δράση �ήρε ίσως το δρόµο της και κανείς α�ό µας δεν άκουσε µέχρι τώρα γι’ 
αυτό (και η γη συνέχισε την αργή �εριστροφή της ανεξάρτητα α�’ αυτό)... Κι 
έτσι όλοι ξυ�νήσαµε µε χανγκόβερ και �άντα �ερισσότερο κουρασµένοι ή 
�ερισσότερο στοιχειωµένοι ή φοβισµένοι και µόλις �ου µ�ορούσαµε να 
�ερι�λανηθούµε για λίγο ακόµα... Και ενώ κοιµόµασταν �ήραν µέχρι και τις 
γειτονιές µας µακριά κι όλα µετατρά�ηκαν σε Ντίσνεϊλαντ και µαριονέττες 
και ροχάλες... ∆εν ε�ιτρέ�ονται άλλες γοητευτικές, δίχως στόχο 
�ερι�λανήσεις, όχι άλλες µεγάλες νύχτες αλητείας �ου καίγονται µε 
�ιθανότητες, θαυµασµό ή χαρά... Όχι εδώ, όχι! όχι µε το θέαµα του 
αναµµένου φάρου µ�ατσικού και µε �αρκόµετρα �ου σου µετρούν τον χρόνο 
και όλα τα «Ναι, µ�ορείς να ζήσεις εδώ, αλλά δεν µ�ορείς να ζήσεις εδώ... 
Εννοώ ότι µ�ορείς να �ληρώνεις το νοίκι σου µε λίγη καθυστέρηση, αλλά 
µέχρι εκεί φίλε µου και µην το ξεχάσεις αυτό έτσι; χο χο χο»... Και µάθαµε 
τους κανόνες �άρα �ολύ καλά. Κι άλλαξαν τον τρό�ο �ου νιώθαµε και 
ζούσαµε κι ανα�νέαµε έκτοτε. Και τί σχετικά µε τη δικιά µας ιστορία, ό�ου ο 
καθένας εγκαταλεί�ει τον άλλο, ε�ειδή ήµασταν �ολύ α�ασχοληµένοι µε τον 
εαυτό µας για να καταλάβουµε �όσο µόνοι νιώθαµε σχεδόν όλη την ώρα; 
(εννοώντας ότι όλοι φερόµασταν ο ένας �ρος τον άλλο 
�ραγµατικα�ραγµατικα�ραγµατικα άσχηµα φίλε µου)... Και κατασκευάσαµε 
τις δικές µας νευρωτικές σα�ουνό�ερες µε τις βαρετές και λυ�ηρές µας σχέσεις 
και την ειρωνεία, την τηλεόραση και τα κοκτέηλ... Και µέσα στην αιώνια 
αδυναµία µας καταλάβαµε ότι τα �άντα ήταν �οικιλοτρό�ως σκατά! Κι έτσι 
µή�ως θα ‘�ρε�ε κι εµείς να συνηθίσουµε τη µυρωδιά;... Και 
συγκεντρωνόµασταν σε συµβιβασµένα σαλόνια γεµάτα αναθυµιάσεις 
α�οτυχίας, α�όστασης και αυτοα�οξένωσης… κι έτσι �οτέ δεν 
συναντηθήκαµε. Και αφού �οτέ δεν συναντηθήκαµε, �οτέ δεν σχεδιάσαµε ή 
οργανώσαµε ή διαδηλώσαµε τα γκρεµισµένα όνειρα �ου δεν χρειαζόταν να 
είναι και καθόλου γκρεµισµένα στην τελική… 
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Και �οτέ δεν καταλάβαµε �ώς να εναντιωθούµε σ’ όλους αυτούς τους �ράους 
µεσάζοντες της ανάρρωσης, �ου �άντοτε έκλεβαν τις �ιο λαµ�ρές µας ελ�ίδες 
και τις έστελναν µακριά µε δορυφόρους, µε 59$ την ώρα.. (και θα µας 
�ιστεύατε εάν σας λέγαµε ότι έχουµε φτιάξει µια µηχανή �ου µ�ορεί να ρίξει 
όλους τους γαµηµένους δορυφόρους σας κάτω;) και τα ε�ιχειρήµατα υ�έρ και 
κατά δεν ήταν �οτέ σύνθετα αλλά ήταν σίγουρα διαολεµένα ξεκάθαρα... Και 
κατασκευάσαµε βραδέα ιόντα και �ιστέψαµε ότι ήµασταν αντάρτες, αλλά 
ήµασταν �ολύ ευσυγκίνητοι ή αλλιώς εντελώς αναίσθητοι… και �οτέ δεν 
ορµήσαµε ενάντια στις �ύλες ή τους τοίχους, αλλά φτιάξαµε αδέξια �ράγµατα 
µε τα χέρια µας… Κι αυτά τα �ράγµατα ήταν σηµαντικά για µας… Αυτούς 
τους αδέξιους, αφηρηµένους �ύργους, τους φτιάξαµε µε τα δικά µας 
βασανισµένα χέρια... και χτίσαµε τις δικές µας µ�ερδεµένες κοσµοθεωρίες, 
�ου ήταν ατέλειωτα και καθοριστικά όµορφες µέσα στους �εισµατάρικους 
κόµβους της α�ώλειας, στενοχώριας, �ίστης και ανάγκης… και κάναµε µικρές 
χειρονοµίες µε τα χέρια ή τα µάτια µας �ου ήταν αέναα λυτρωτικές και µας 
έκαναν όλους µερικές φορές σχεδόν να �ιστεύουµε σε αγίους ή σε αγγέλους... 
και ονειρευόµασταν ξύ�νιοι διαρκώς σχετικά µε τη ζωή άλλες φορές �ιο 
ήσυχα κι άλλες φορές κά�ως �ιο δυνατά... και σχεδόν �άντοτε µοχθούσαµε 
για λιγάκι �αρα�άνω σχέση µε αυτόν τον υ�ό διάλυση γαµηµένο κόσµο... ή 
σκληρύναµε τη διάλυση µας µερικές φορές και γείραµε τα κεφάλια µας και τις 
�λάτες µας στα καθήκοντά µας… και σκάψαµε και χτίσαµε ή ανεγείραµε…ή 
µεταβιβάσαµε �εριστασιακές θεοφάνειες κατε�είγοντος φόβου µε 
φωτοτυ�ικά, διαφάνειες και cd-r’s... Και βρήκαµε α�αντήσεις κά�οιες φορές 
σε άδειους χώρους, ό�ως σε σµήνη α�ό �ουλιά �ου φεύγουν �ετώντας α�ό 
νεκρά κτίρια κάτω α�’ του ήλιου την εκτυφλωτική λευκή τρύ�α.. ό�ως δέντρα 
�ου µεγαλώνουν ανάµεσα σε φράκτες ή µέσα σ’ ένα εγκαταλειµµένο 
σκουριασµένο δοχείο µε νερό αφηµένο εκεί έξω, �ίσω α�’ τον σιδηροδροµικό 
σταθµό των µεγάλων τρένων... Και βρήκαµε ελ�ίδα, στην ιδέα µιας µάταιης 
χειρονοµίας… και διαδηλώσαµε κά�οιες φορές µε τούβλα στα χέρια µας… 
και χτίσαµε κάτι εδώ �αρολαυτά και δεν θα τους αφήσουµε να µας το �άρουν 
τόσο εύκολα… Γι’ αυτό κι εγώ σας �αρακαλώ, ναι σας �αρακαλώ, ας 
συνειδητο�οιήσουµε σύντοµα τί ακριβώς µ�ορούµε να χτίσουµε εδώ σ’ αυτό 
το καµένο και χέρσο έδαφος (ξέροντας εκ των �ροτέρων ότι αργά ή γρήγορα 
οι µ�ουλντόζες τους θα έρθουν και θα τα κάνουν όλα κοµµάτια)... αλλά 
µ�ορούµε να το χτίσουµε �αρολαυτά και να αφήσουµε σκονισµένα 
σηµειώµατα σχετικά µε τα ταξίδια µας... κι η αντίσταση άνθισε σε ευαίσθητες 
�εριοχές και δώσαµε τον καλό αγώνα ο�οτεδή�οτε κλονίζονταν οι µοναχικές, 
διεστραµµένες διαδροµές µας... 
 
                                                                                           
                                                                                                   (µετάφραση: Σόκραµ & Μ�αβάς) 
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ΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 
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(1) 
 
     Άνθρω�οι εισβάλουν στο χαρτόκουτο �ου ζω 
     δε χτυ�άνε, δε ρωτούν 
     ρούχα, φαγητά µου φέρνουν 
     τινάζοµαι, τους διώχνω «∆εν �εινώ» 
     «Φύγετε φύγετε α�ό ‘δω» 
 
     Άνθρω�οι διαβάτες στους δρόµους �ου γυρνώ 
     µε �ροσ�ερνάνε, µε κοιτούν 
     ένας δυο θέλουν κάτι να µου �ουν 
     βγάζω α�’ το στόµα µου αφρό 
     «Μακριά» γαβγίζω «ή ορµώ!» 
 
     Άνθρω�οι, άνθρω�οι, ουλές και κέρατα 
     φτιασίδια αρώµατα ένα σωρό 
     λες και χρειάζοµαι καινούρια τέρατα 
     �έρα α�’ όσα εντός µου στήσαν χορό 
     «Αφήστε µε µόνο µου, �αρακαλώ» 
 
     αφήστε µε µόνο µου εδώ 
     τούτη την �όρτα να κοιτώ 
     τι να 'χει µέσα να ρωτώ 
     τον εαυτό µου να ρωτώ 
     τι να 'χει µέσα, µέσα ‘δω 
     µέσα σ' αυτό… 
 
     …το ∆ωµάτιο!  
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(2)  
 
Κά�οτε, �ολύ �αλιά, είδα µια φωτογραφία 
ή µή�ως ήταν χαρακτικό; 
Ένας κή�ος κατα�ράσινος ολόδροσος 
δίχως αγκάθια και ζωύφια, ό�ου 
στρουµ�ουλά �αιδάκια �αίζαν �αντοµίµα 
ζευγάρια έδιναν φιλιά στο κύµα 
γιαγιάδες �λέκανε ζακέτες 
�α��ούδες �αίζανε ρακέτες 
οι γονείς µας κατα�ιάνονταν µε την µ�ιρίµ�α οληµερίς 
κι εµείς κοιµόµασταν �ολύ αργά, γύρω στις τρεις 
ενώ 
οι στίχοι ξε�ετάγονταν ωσάν µ�ανάνες 
και τα �ουλιά τιτίβιζαν γλυκούς �αιάνες 
η θεία χάρη κι η αρµονία 
µαζί �ροσ�έρασαν την Ιστορία 
τώρα βασίλευε µια ησυχία! άλλο �ράµα… 
 
ξέρω �ως µοιάζει κά�ως �αιδικό 
όµως εγώ �ιστεύω σε αυτό 
αχ, αν µία µέρα - αλλά �ως; - 
τρυ�ώσω µέσα στο ∆ωµάτιο 
είµαι βέβαιος �ως θα βρω 
ξανά τον Κή�ο! 
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(3) 
 
Το ένα µου χέρι στη µασχάλη µου κουρνιάζει 
στο διάδροµο τη συναντώ, �λησιάζω 
µου µιλάει, δεν ακούω 
σκύβω λίγο �ιο κοντά, µ�α, τί�οτα 
µιλάει δίχως φωνή, κουφάθηκα, τι; 
της λέω: «Γενικά δεν ακούω καλά, 
 α�ό το δεξί µου αυτί, ειδικά» 
µε �ιάνει α�ό το �αντελόνι 
µε τραβά, γελά, το ξηλώνει 
κά�ου θέλει να µε �άει 
ανασαίνω γρήγορα 
ανεβαίνουµε σκαλιά 
µε κοιτά στα µάτια �ονηρά 
µε κοιτάζει 
µασουλάω ένα σάντουιτς µε τόνο, γεµίζω λάδια 
θέλω να της �ω: «χρειάζοµαι χάδια» 
λέω: «µή�ως έχεις χαρτοµάντιλο;» 
λέει: «�άρε αυτό» 
κρατώ µια λευκή σακούλα 
µέσα της κοιτώ 
ένα έµβρυο είναι στητό και ξαναµµένο 
µε α�οκαλεί «µ�αµ�ούλα» 
και χορεύει «χούλα χούλα χο�» φωνάζει 
και µετά - µια σταλίτσα τόση δα - ουρλιάζει: 
«Για τον �ατέρα µου ψάχνω κι εγώ!» 
 
Ξυ�νώ! 
ιδρωµένος 
σιγά σιγά 
συνειδητο�οιώ 
�ως είµαι �άντα έξω 
α�ό το ∆ωµάτιο 
 
και σκοτεινιάζει 
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(4)  
 
Καθώς καταστρώνω σχέδια �ολύ�λοκα 
�ότε γλυκά και �ότε ύ�ουλα 
�ως θα το εκ�ορθήσω 
κρατώ ηµερολόγιο ( θα το εκδώσω χάσω νικήσω ) 
να τρία σ�αράγµατα κοµµένα α�' αυτό 
τρία µικρά τεκµήρια φρίκης: 
 
α. 
 
Ανοίγω µια �όρτα δε βλέ�ω τί�οτα 
ξέρω ότι είµαι κλειδωµένος 
µες στο α�όλυτο σκοτάδι κι ακόµα �ιο βαθιά 
�ιο βαθιά… �ιο βαθιά… ακούω µοναχά 
µια βαριά ανδρική φωνή να τραγουδά: 
"θέλω να σε γδύσω 
 τα �όδια σου ν' ανοίξω 
 κι ανάµεσα να µ�ω 
 ίσως να σ' αγα�ήσω 
 και µέσα σου να ζήσω 
 αλλιώς µόνο θα χύσω 
 το χέρι θα σου σφίξω 
 θα �ω κι ευχαριστώ" 
στο βάθος κά�οιος �αίζει µ�ουζουκάκι 
ενώ ένας άλλος φίλος χτυ�ά �αλαµάκια… 
 
 
β. 
 
Μια φιλόλογος µε κυνηγά, δε σταµατά 
ν' αναλύσω κάτι στίχους �ου έγραψα �αλιά 
µου ζητά –«Θα �ροτιµούσα µιαν άλλη φορά, κυρία» 
βγάζει καραµ�ίνα, µε σηµαδεύει στην καρδιά 
είναι ανυ�οχώρητη – «Θα µετρήσω ως το τρία» 
-«Καλά, καλά, είναι βασικά για εκείνον τον τό�ο 
�ου οι λέξεις δεν έχουν τον τρό�ο να διαβούν 
να τον αλώσουν, αλέσουν, λιώσουν κι αυτόν 
είναι, θα ‘λεγα, για το µυστήριο…» -«Έχω να βάλω �λυντήριο, 
�ιο γρήγορα» -«Ναι, ναι �ροσ�άθησα να εκφράσω 
την �ίστη µου στο άφατο και να κραυγάσω 
ενάντια στη γλώσσα-άσφαλτο» 
-«Παλεύεις τις λέξεις µε τις λέξεις;» 
φωνάζει µε οργή «Θα �αραλογίζεσαι �ολύ;» 
«Σου βάζω τρία!» 
Κι εγώ µε τη σειρά µου βάζω τα κλάµατα 
«Αυτό, κυρία, είναι µεγάλη αδικία…» 
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γ. 
 
Κάνοντας έρωτα στον ψυγείο-καταψύκτη 
κάνοντας σεξ µε κάθε ηλεκτρική µου συσκευή 
κάτι �αίρνει το αυτί µου µες στον νεροχύτη 
καθώς συνουσιάζοµαι µε την τηλεόραση: 
κά�οιος έδωσε εντολή 
(ναι, κά�οιος έδωσε εντολή, κά�οιος -µε την εξουσιοδότηση �οιων αλήθεια;-  έδωσε 
εντολή) 
να σταµατήσουν οι �ροσ�άθειες διάσωσης 
για να �ροστατευτούν οι �εριουσίες 
η έννοµη τάξη: 
τα σού�ερ µάρκετς, τα γή�εδα του γκολφ και οι τηλεοράσεις 
 
Και �άνω στην κορύφωση, την ύστατη στιγµή 
ψιθυρίζει: «Αγά�η, γύρνα µου κανάλι, αν µ�ορείς 
έχει µια καλή ταινία στη Βουλή 
για τον Μάη του εξήντα οχτώ 
αχ, αχ, αχ, αχ… σ' αγα�ώ…» 
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(5) 
  
Μια κατσαρίδα στα µαλλιά µου �ερ�ατά 
δε µ' ενοχλεί, �ροσέχει �ου �ατά 
κι όλο µου λέει: «Υ�οµονή, µικρέ, θα δεις…» 
«Αύριο, µεθαύριο θα µ�εις» 
 
Βρωµούν τα ρούχα µου, βρωµώ κι εγώ 
κάθοµαι σιω�ηλά �αρατηρώ 
�οιος µ�αίνει και �οιος βγαίνει σηµειώνω 
κι ήσυχα ήσυχα εκσ�ερµατώνω 
 
Και για να �ερνάει ο φριχτός καιρός 
στήνω στο κεφάλι µου σκηνές 
βάζω κοµ�άρσους για κριτές 
και τους ρωτώ: «Είµαι, σαν και σας, νεκρός;» 
 
…και γελάω, γελάω, γελάω 
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(6)  
 
Πόσο �ρέ�ει να τραβήξω µια �ρώτη εντύ�ωση για να µείνω µέσα της; 
Είδα σε α�όχρωση του µ�λε µια µικρή γειτονιά λευκών ζώων 
κι έ�ειτα το σ�ίτι του γείτονα, το φως του δήµου… 
 
Α�οκτώ �ερίεργες έξεις 
δοκίµασα κι αλλιώς… 
�ροσ�άθησα 
�ροσ�άθησα 
µε λέξεις 
�όσο ν' αντέξεις; 
οράµατα φρίκης �αραισθήσεις (διαφηµίσεις) 
εκλεκτά δηλητήρια (σε τιµές �ροσφοράς) 
εξερευνήσεις δίχως κινήσεις και χωρίς �ροορισµό 
όργανα της λήθης καλοδεχούµενα 
το ∆ωµάτιο είναι µακριά… 
(το ∆ωµάτιο κάθε µέρα ξεµακραίνει) 
 
Πίσω µου �ου και �ου γυρνώ (αλλάζω �αραστάσεις) 
χαζεύω τα �αιδιά στο κοιµητήριο 
τα τερατάκια, �αριστάνουν τα νεκρά 
ή τσουγκρίζουν κάρες αγίων, τι χαρά! 
κλειστοί όλοι µου οι �όροι 
τα �αιδιά γελάνε «ου�ς, σόρι…» 
κι έ�ειτα: 
-«Μα αγα�ητέ µου, εσείς τα έχετε φτύσει» 
-«Κι όµως, κι όµως διατηρώ την αρχική µου στύση» 
-«∆εν αµφιβάλλω διόλου, φίλε µου 
   το �ιστο�οιούν εξάλλου τα σηµάδια του λαιµού» 
και χο χο χο και χου χου χου 
κι εγώ �ου νόµιζα �ως ήµουν 
ο άρχοντας του �αραλογισµού… 
 
(η γιαγιά µου µε βάζει κάτω και µε �ατά 
αυτά συµβαίνουν όταν �εριορίζεις αυτό �ου είσαι στο ελάχιστο 
και το βαφτίζεις µέτρο, σύνεση, σοφία 
αναδροµικά) 
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(7)  
 
Συγκρίνουνε τα φιλµ, τ' αµορτισέρ 
λένε �ως «σ�άνε τα κοντέρ» 
για κάλτσες και για δίχτυα συζητούν 
η θάλασσα όµως είναι αλλού 
 
Ακούω για �ροσφορές, για ε�αναστάσεις 
για τις δέκα κορυφαίες στάσεις 
ακούω για συναντήσεις κορυφής και γι' αντιδράσεις 
για την ουσία, της σιω�ής τις �ροεκτάσεις 
 
Ακούω φωνές να µε χλευάζουν 
µανάδες τα �αιδιά τους να τροµάζουν 
ακούω τα γέλια τους και τους ψαλµούς 
βόµβους των φίλων µου και των νεκρών 
 
αλλά 
είµαι �άντοτε κά�ου αλλού…   
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(8) 
 
Του δένουν τα �όδια 
του βάζουν φωτιά 
το γατάκι ουρλιάζει καίγεται 
κά�οιος το λυ�άται, το �ατά 
τί�οτα ζωντανό ε�άνω του δεν α�οµένει 
τρέχω µακριά τρέχω µακριά 
 
Ήµουν εκεί, το φαντάστηκα; 
δε µ�ορώ να �ω µε σιγουριά 
ξέρω, όµως - όχι, όχι, �ια 
δε θα φέρω τον γιο µου σ' αυτή τη γειτονιά 
κι ας τον αγα�ώ όσο τί�οτα άλλο 
κι ας τον αγα�ώ όσο τί�οτα άλλο 
 
Α�όψε α�όψε έχασα το �αιδί µου 
κι α�ό τότε θρηνώ 
µαύρα φοράω και κάθε µέρα κλαίω 
«∆ε θα �εράσει» λέω 
«το έγκληµα αυτό» 
ό,τι αθώο κι όµορφο 
το σκοτώνετε 
το ίδιο κι εγώ 
έχω λιανίσει τα µέσα µου 
και �ροχωρώ 
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(9) 
 
Ένας κόσµος �ου έχει ανακαλυφθεί 
χαρτογραφηθεί, χεστεί και σκου�ιστεί 
ένας κόσµος ανοιγµένος 
όχι ανοιχτός 
ο ουρανός καθαρός και άδειος 
είµαι τόσο κουρασµένος 
να �εριµένω 
�άντα εδώ 
να σε αναζητώ 
είµαι τόσο κουρασµένος 
το �ρόσω�ό µου στον καθρέφτη 
ανέκφραστο, σφιχτό 
χρόνια το �αρατηρώ 
κι η �όρτα, το ∆ωµάτιο κλειστό 
εάν έχει µείνει κάτι ιερό 
είναι εκεί µέσα 
νοµίζω ότι κά�οτε είδα µια φωτογραφία 
σκέτη µαγεία 
κι εσύ 
δε µ�ορεί �αρά να κρύβεσαι εκεί 
κι εσύ… 
 
Κουράγιο, καρδιά µου, κράτα λίγο αν µ�ορείς 
�όση ζωή να µας έχει α�οµείνει; 
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(10) 
 
Κι ένα �ρωινό 
ένα ανοιξιάτικο �ρωινό 
ξυ�νώ και βλέ�ω την �όρτα ανοιχτή 
�ροχωρώ διστακτικά �ρος το ∆ωµάτιο 
δεν έχω �λησιάσει �οτέ τόσο κοντά 
ένα µακρόστενο κίτρινο χαρτί γνωστο�οιεί: 
«Πωλείται» 
Πωλείται; 
Μα �ως; 
Τότε µ�ορώ να µ�ω… να δω… 
Να τ' αγοράσω ακόµα ακόµα… 
 
Κι όµως θα µ�ω! θα µ�ω! 
(δεν το �ιστεύω) 
 
Ανοίγω το φως, ο χώρος είναι µικρός, άδειος, κενός 
ζήτηµα αν χωράνε δύο βιβλία, ένα µελτεµάκι, λίγος ήλιος 
κι ούτε ένα �αράθυρο 
µα τούτο δω 
ναι, δεν κάνω λάθος 
είναι �ροκάτ… 
 
Το ∆ωµάτιο ήτανε �ροκάτ! 
Το ∆ωµάτιο ήτανε �ροκάτ! 
Τότε µή�ως κι η αγωνία µου ήταν �ροκάτ; 
Κι η σωτηρία µου �ροκάτ; 
Είναι κι αυτό, είµαι κι εγώ 
δούλος του χρόνου, της φθοράς; 
 
Βγαίνω έξω… 
 
λούζοντας τα χέρια µου ζεστό νερό 
ανα�ολώ αγέννητα φιλιά 
 
«Όχι άλλο, όχι άλλο �ια!» φωνάζω 
 
Τέλος, γυρνώ και σ' όλους όσοι είµαι λέω: 
«Κύριοι, κυρίες  
 βρισκόµαστε στην ε�ικράτεια του θανάτου 
 και δεν µας �ρέ�ει να κρυφτούµε, να σω�άσουµε 
 ας το χαρούµε  
- φλογεροί, αξιο�ρε�είς, ανε�ανάλη�τοι - 
 κι ας χαθούµε.» 
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ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 
 

σκεφτότανε στης �λησµονής τις ώρες 
σκέψεις �αράξενες 
�ολύ 
-�ως θα ‘ταν 
για �αράδειγµα, 
αν ήξερε τα χρόνια �ου του µέλλονται 
α�’ την αρχή 
να κάνει τα κουµάντα του 
να κάτσει, να βιαστεί 
να βουτήξει κατευθείαν 
ή να αναβάλει κι οργανώσει  
την ορµή 
 
θα ήταν όλα µοναχά 
ζήτηµα �ροσω�ικής ε�ιλογής 
θέµα α�λώς ιδιοσυγκρασιακόν 
(ή, αν �ροτιµάτε, �ρογραµµατικό) 
 
κάτι τέτοια καθόταν και σκεφτότανε 
µε �ερίσκεψη �ολλή 
στις άδειες ώρες 
της �λησµονής  
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βρέθηκε ε�ιτέλους -τί;- 
ένας τό�ος �ου χωρώ 
µικρός, µαύρος, ζεστός 
ανάµεσα α�’ την �λατφόρµα 
και τον συρµό 
τ’ όµορφο όµορφο κενό  
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Βαριέµαι τόσο �ολύ τον εαυτό µου 
Έχει να µε εκ�λήξει τόσο καιρό  
∆ύο αιώνες και τρεις µέρες 
Και δεν ξέρω γιατί 
Ούτε θα µάθω 
Έχω ξεχάσει σαν ένας ακόµη ηλίθιος α�’ τον σωρό 
Είµαι σφιχτός 
Και φοβάµαι ότι θα µου κόψουν τ’ αρχίδια 
Φοβάµαι να τραγουδήσω 
Φοβάµαι να ‘µαι αυτός �ου θέλω 
Κάθε φορά 
Η φωνή αργεί τόσο 
Βγαίνει α�ό την κατάψυξη 
Όλοι έχουν φύγει 
Κανείς δεν �εριµένει 
Εκτός α�ό εµένα 
Τον ισχνό νεαρό στη γωνία 
Με τα σγουρά φουντωτά µαλλιά 
 
Πρέ�ει να την βρεις 
Ολόκληρη 
Ολόκληρος 
Γυµνός 
 
Θα α�οκαλυφθείς σ’ Εκείνην 
Στον Κόσµο 
 
ή 
άρχισε να κολλάς ένσηµα 
 
 
Ξέχασε την εικόνα σου 
Γίνε  
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“ I ‘m going to the Darklands 
  To talk in rhyme 
  With my chaotic soul 
  As sure as life means nothing 
  And all things end in nothing 
  And heaven I think  
  Is too close to hell ” 
 
 
η  ε�οχή  των καταιγίδων �έρασε �ια  -  είχα τόσα ωραία 
�ράγµατα – ήταν στ’ αλήθεια κόλαση – δυο ώρες και 
ξηµερώνει – µε θυµάµαι: το δέρµα µου φαγωµένο α�ό το �ύο 
και την �ανούκλα, τα µαλλιά και οι µασχάλες µου γεµάτα 
σκουλήκια, ξα�λωµένος ανάµεσα σε αγνώστους, χωρίς ηλικία, 
χωρίς αισθήµατα – µ�ορώ να �ω ότι νίκησα, αλλά θα 
διέ�ραττα ένα ανιαρό λάθος – �άνε κι οι τελευταίες 
µεµψιµοιρίες µου – τα α�ωθηµένα µε τους ζητιάνους, τους 
δολοφόνους, τους κάθε λογής καθυστερηµένους – εκεί κάτω 
αντίκρισα την κόλαση των γυναικών – η ιστορία 
ε�αναλαµβάνεται ως φάρσα – τι άθλιο, υ�οκριτικό θέατρο, τι 
φριχτό θέαµα – ο αυτοέλεγχός µου στάζει – η τέλεια κοινωνία 
– το όνειρο, λένε, της α�όλυτης α�ραξίας – τα �αιδιά µιλάνε 
για µια καινούρια αρχή – ε�ιβιώσαµε ονειρο�ολώντας 
εκτρωµατικούς έρωτες και µυθικά σύµ�αντα – ήδη ακούω 
κά�οιους να ε�αναφέρουν στην ε�ιφάνεια το χρέος µου – 
�ροσ�αθώ να ξαναµάθω να µιλώ – να ένα µήλο να ένας 
φιλόσοφος να ο τάφος µου – φθινο�ώριασε κιόλας – ναι, η 
ε�οχή �ου ανατέλλει είναι το λιγότερο αµείλικτη – κι όµως 
βρισκόµαστε στα �ρόθυρα – ο δρόµος �ρος την αγά�η είναι 
σ�αρµένος µάτια γατιών µεσ’ στο σκοτάδι και τη σιω�ή �’ 
α�λώνεται γύρω σα δίχτυ χαράς - ίσως να µην είµαι 
καλύτερος, αλλά τουλάχιστον είµαι άλλος – και την αυγή – ο 
δρόµος �ρος την αγά�η είναι νυχτερινός – και την αυγή, 
ο�λισµένοι µε ε�ιµονή όλο �άθος – ο δρόµος �ρος την αγά�η 
είναι νυχτερινός – θα µ�ούµε στις µεγαλό�ρε�ες �ολιτείες 

 
 
 
 

 
Σ.τ.Ε: Το κείµενο αυτό �ροέρχεται α�ό το δεύτερο και τελευταίο έως σήµερα έντυ�ο 

«Bon Voyage avec les Ivristes» της οµάδας Μεθυσµένο Καράβι (Ιούνιος 2006), 
ενώ οι αγγλικοί στίχοι είναι των Jesus and Mary Chain α�ό το τραγούδι “Darklands” 
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΟΧΙ-ΚΑΙ-ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ 
 
 
Αγα�ητέ Μ�αβά, 
 
Ε�ιτέλους κατάφερα να συγκεντρώσω κά�ως τις δυνάµεις µου και να 

�ιάσω χαρτί και µολύβι. Ξέρεις καλά ότι δεν είναι το �ιο εύκολο �ράγµα 
στον κόσµο, ειδικά αν αναλογιστείς την τωρινή µου κατάσταση. Χωρίς να 
θέλω να �ω �ως έχω �ιάσει �άτο (ω, άγνωστα τα βάθη της Αβύσσου), όλη 
αυτή η ιστορία µε τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, τους συγγενείς κι 
όλους τους �αρατρεχάµενους µ’ έχουν φέρει τώρα στο σηµείο να �ιστεύω �ως 
όλα αυτά �ου αισθανόµουν �ροηγουµένως µ�ερδεµένα κι ανάκατα, 
α�οκρυσταλλώθηκαν σε αυτό �ου βιώνω τώρα. Ξέρεις, εκείνο �ου 
συζητούσαµε �αλιότερα σχετικά µε τον Χρόνο. Ναι, τώρα καταλαβαίνω �ολύ 
καλά τι εννοούσες. Πλέον βρίσκοµαι στον ε�ίσηµο Χρόνο της 
θεσµοθετηµένης �ραγµατικότητας –και το χειρότερο: δεν υ�άρχουν διαφυγές. 
Κοµµένα τα οράµατα, κοµµένες κι οι �αραισθήσεις, σαν ν’ α�οσύρθηκαν τα 
χρώµατα, να έφυγαν για �ιο εύφορα εδάφη. Τα χρώµατα κι οι σκιές. Ας µου 
έµεναν έστω οι Σκιές µου. Ένα χά�ι το �ρωί, ένα το µεσηµέρι και δύο το 
βράδυ. Η µάνα µου δήλωσε �ως δεν µε έχει δει �οτέ �ιο ήρεµο και 
φυσιολογικό… Το �ρωί σηκώνοµαι στις 7.30 (θεέ και κύριε κι ωραίες 
δεσ�οινίδες!) και �αίρνω το �ρωινό µου µαζί µε τον �ατέρα. Έχω αρχίσει να 
�ίνω και γάλα. Το φάρµακό µου (�άντα µ�ροστά στον �ατέρα) και… διάολε, 
δεν κάνω τί�οτα, τί�οτα, µια ευθεία γραµµή, η µια µέρα ολόιδια µε την άλλη 
– κι όσο για ερωτική διάθεση, µη τα συζητάς, α�λώς έχει εξαφανιστεί. Για να 
�ερνάει η ώρα, �ηγαίνω στη σχολή δυο τρεις φορές την εβδοµάδα και 
�αρακολουθώ κανένα µάθηµα. Εκεί καταντήσαµε… Το χειρότερο είναι η 
α�οστασιο�οίηση. Αν τα διηγιόµουν αυτά για κά�οιον άλλο, ίσως να ένιωθα 
µεγαλύτερη «συγκίνηση». 

Τώρα κάθοµαι στην αυλή. Α�έναντι είναι το σκουριασµένο �οδήλατο, 
χωρίς λάστιχα �λέον – το θυµάσαι; ∆εν θα �άει �ουθενά, ξανά. Αν µ�ορούσα 
να κλάψω, νοµίζω �ως θα ένιωθα καλύτερα. Αλλά δεν µ�ορώ. Όλα είναι 
µέσα στο κεφάλι µου. Οι αισθήσεις µου είναι νεκρές. Τα �ουλιά κελαηδούν, 
αλλά δεν µου κάνει καµία εντύ�ωση (θυµάσαι �αλιά, την Άνοιξη, �ως 
καθόµασταν µε τις ώρες και τ’ ακούγαµε…). 

Προσ�αθώ να σκέφτοµαι, τουλάχιστον. Όσο µ�ορώ. Και διαβάζω 
Ποίηση. Ε�έστρεψα στον ανυ�έρβλητο Αρθούρο (τυχαίο λες; δεν νοµίζω). Να 
δούµε �οιες έρηµοι µε �εριµένουν… Είµαι µαζί ο δηµιουργός του 
Φρανκεστάιν κι ο Φρανκεστάιν ο ίδιος. Θα µ�ορέσω, άραγε, να ε�αναφέρω 
τον εαυτό µου στη ζωή; Αλλά εδώ �ου µ’ έχουν, δεν βλέ�ω κανέναν. Πόσο 
µάλλον τον Έρωτα στον ορίζοντα. Και χωρίς… έχω αρχίσει να �εθυµώ τις 
«καταθλίψεις» µου. Νοµίζω ότι ε�αναλαµβάνοµαι. Σταµατώ εδώ σχετικά µε 
την κατάστασή µου. Θα τα �ούµε και α�ό κοντά, εξάλλου (δεν έχει αλλάξει 
κάτι, έτσι;). 
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Έλαβα το γράµµα του Σόκραµ τις �ροάλλες κι έµαθα κά�οια νέα. Ας 

ξεκινήσω α�ό εσένα. Έµαθα κάτι α�ίστευτα γελοίες δηλώσεις του τύ�ου «δεν 
θα ερωτευτώ �οτέ ξανά» ή το αµίµητο «στην Αγά�η υ�ήρξα ναυαγός» (αν 
είναι δυνατόν!), κι ότι θα αφοσιωθείς στην τέχνη σου και διάφορες 
αρλούµ�ες… Ε�ειδή έτυχε να το ξαναδιαβάσω �ρόσφατα, σου �αραθέτω τι 
έγραψε ο Μ�άροουζ στον Κέρουακ όταν �ληροφορήθηκε ότι είχε 
�ρογραµµατίσει µια �ερίοδο σεξουαλικής α�οχής, στα �λαίσια των µελετών 
του για τον βουδισµό: «Ο Βουδισµός είναι �ρέζα της ψυχής… ένας άνθρω�ος 
�ου χρησιµο�οιεί τον Βουδισµό ή ο�οιoδή�οτε άλλο �αραµύθι για ν’ 
αφαιρέσει τον έρωτα α�’ την ύ�αρξή του, �ροκειµένου ν’ α�οφύγει τον �όνο, 
έχει δια�ράξει, κατά τη γνώµη µου, µιαν ιεροσυλία �ου δεν µ�ορεί να 
συγκριθεί �αρά µόνον µε τον ευνουχισµό». Να σου υ�ενθυµίσω, ε�ίσης, �ως 
δεν υ�άρχουν �λέον καταραµένοι Ποιητές. Μας τελείωσαν. Λάβε τα µέτρα 
σου. Μη φοβάσαι τη χαρά, την ευτυχία. Είµαι σίγουρος �ως θα είσαι εξίσου 
σ�ουδαίος σ’ αυτές, όσο γιγαντιαίος µάστορας υ�ήρξες στην οδύνη (ελ�ίζω 
να µη σε �ειράζει �ου αστειεύοµαι µ’ αυτά). Εµ�ρός, νεαρέ! Στην υ�όθεση 
�ου σε καίει. Φυσικά και δεν θα είναι εύκολο. Ποτέ δεν θα �ερίµενα να 
καταδεχτείς ο,τιδή�οτε εύκολο. Οι αντα�οκρίσεις κάνουν λόγο για Αληθινή 
Καλλονή (µα θα µ�ορούσε να ‘ναι αλλιώς;)… 

Όσο για τον άλλο τον καλλιτέχνη, µαθαίνω �ως βρίσκεται στον 
Παράδεισο (ως γνωστόν, όταν νοµίζεις ότι είσαι στην Κόλαση, είσαι στην 
Κόλαση, και το ανά�οδο) και �ολύ χαίροµαι για λογαριασµό του. Έµαθα 
κάτι κατα�ληκτικές ιστορίες για µ�ανάνες �ου συνθλίβονται σε τοίχους και 
οµηρικούς καβγάδες στο σ�ίτι. Έτσι θέλω τους νέους µας. Να υ�ερασ�ίζονται 
την Αγά�η τους ως το τέρµα. Χωρίς συµβιβασµούς. Τ’ ακούς, Μ�αβά µου; Κι 
όσο �ιο µακριά α�’ την Μ�ασταρδού�ολη, τόσο το καλύτερο. 

Σ’ αφήνω τώρα. Είναι ώρα να �άρω το φάρµακό µου και να κοιµηθώ 
(δεν υ�άρχει κανένας βουβός σ�αραγµός σ’ αυτές µας λέξεις, µην ανησυχείς. 
Εµείς τα ροµ�ότ δεν….) 

Σ’ ευχαριστώ για τις «Ελεγείες του Ντουίνο». Είναι τόσο Ωραίες, �ου δεν 
µ�ορώ να τις διαβάσω («Γιατί το Ωραίο δεν είναι τί�οτε άλλο, �αρά η µόλις 
�ου αντέχουµε Αρχή του Τροµερού και το θαυµάζουµε τόσο, γιατί αυτό, 
ανέµελο, µήτε �ου νοιάζεται να µας συντρίψει. Ο κάθε Άγγελος είναι 
τροµερός»). 

Έχω �ολλές ιδέες, �ολλά σχέδια �ου �εριµένουν την άφιξή σου. Αν 
αλλάξει κάτι, γράψε µου. Μην µε �άρεις τηλέφωνο. Και φρόντισε να µην 
αλλάξει κάτι. Αντίο. 

 
                                                                                                                  Β. 
 
 
 

 
                                                 Σ.τ.Ε.: Κείµενο �ροερχόµενο ε�ίσης  

α�ό το δεύτερο τεύχος του “Bon Voyage Avec les Ivristes” 
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Πάµε. Πού να �άµε; 
Πάµε εκεί �ου η Αγά�η 
έχει ξεφύγει α�’ τα �ρόσω�α 
κι έχει κυκλώσει τον χώρο 
Πάµε εκεί �ου τα µάτια 
νιώθουν ελεύθερα να µ�λέκονται 
να κλαίνε 
και ν’ αστράφτουνε τρελά 
 
Πάµε. Πού να �άµε; 
Πάµε στον τό�ο ανάµεσα α�’ τα γιασεµιά 
και την τρικυµισµένη θάλασσα 
εκεί �ου µυρίζει ακόµα η νύχτα 
γαλάζια, σκοτεινή 
Πάµε εκεί �ου οι λέξεις 
γίνονται φιλιά 
                  �αιδικά µυστικά 
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ 
 

για τα �αιδιά �ου �νίγηκαν µέσα στο κλάµα τους 
                          �ου τρόµαξαν ως τον ουρανό 
                          και βιάστηκαν γυµνά να φύγουν 
για τους τρελούς, τους φωτο�εινασµένους 
και για κείνη �ου δεν υ�ήρξε, 
µη γίνεσαι συµφοιτητής συνοδευτής 
                    κορασίδων στα σινεµά 
µη γίνεσαι �ράος, συνετός και �εριττά ευγενικός 
                    και κουραφέξαλα  
 
                                                             άσε τα µάτια σου να καίνε 
                                                             κι αστους να λένε    
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σκληρό λουλούδι 
µιας νέας µέρας 
γέλασε, σε �αρακαλώ, γέλασε 
µε τη λυ�ηµένη µου  
φατσούλα 
κάνε µε να νιώσω  
ξανά  
�ερίεργος 
µέσα σ’ αυτόν τον κόσµο 
των τιµοκαταλόγων 
των φετίχ 
των συγκατανεύσεων 
του τί�οτα 
�ερίεργος 
και 
χµµ 
νέος; 
 
                                21-10-2006  
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Τη γνώρισα σ’ ένα καράβι στη Σαγκάη. Κάθισε δί�λα µου. Τη 
ρώτησα αν κα�νίζει. Έ�ειτα µου ‘�ε να �άµε µια βόλτα. Πήγαµε. 
Σταµατούσαµε στα φανάρια. Κοιτούσα διστακτικά το �ρόσω�ό της. 
Σχολιάζαµε το σύµ�αν µε σύνεση και λε�τότητα. Ε�ιστρέψαµε. Το βράδυ την 
ονειρεύτηκα σε όλες τις στάσεις. ∆εν ήθελα να τελειώσει. Γαµηθήκαµε τρελά 
µες στο µυαλό µου. Την ε�οµένη, βράδυ, έκανα �ράγµατα �ου κάνω όταν δεν 
έχω ε�ιλογές, �έρα δώθε, κά�οιος �ου θέλει να νιώσει µέσα στο ψυγείο µε 
τους αυτοµατισµούς. Τελικά, ήρθε. Ή�ιαµε. Μέθυσα. Ήµουν γρήγορος και 
κακός κι ασυνάρτητος και –�οιος ξέρει;- ωραίος. Το άλλο βράδυ µιλήσαµε για 
�ρώτη φορά σ’ έναν κανα�έ. Ώρες �ολλές, µοιάζουµε �ολύ σε µουσικές, 
�όλεις, συνήθειες. ∆εν µε ενοχλούν ούτε τα σκουλαρίκια της. Α�ό την αρχή. 
Είναι �λάσµα µας νύχτας. Τη µέρα �ροσ�αθώ να µην είµαι κοντά της. Στρίβω 
α�’ τον κα�νό της. Πετάµε δί�λα δί�λα. Τα µάγουλά της µοιάζουν µε µήλα κι 
όταν χαµογελά θέλω να τη δαγκώσω. Έχει µικρά δόντια �ου δεν µε φοβίζουν 
κι ένα �ράσινο σκουλαρίκι στη µύτη. Αρχίζουµε να �ερ�ατάµε µαζί σε νεκρές 
�όλεις, σε �αγόδες, δί�λα σε τουρίστες. Μετά α�ό µια κρίση σκε�τικισµού, 
γυρνάω κοντά της. Γνωριζόµαστε µε λέξεις, µα οι λέξεις δεν αρκούν. Προτιµώ 
τις ανάγλυφες σιω�ές και τα βλέµµατα, �ου ε�ιµένω να τα διαβάζω κατα�ώς 
µ’ αρέσει κι ας κουρεύεται η ανθρω�ότητα ολάκερη. Στο �ούλµαν µικραίνει η 
α�όσταση µεταξύ µας. Στο τέλος, συµ�ί�τουµε. Οι στύσεις δυναµώνουν, 
διαρκούν, την καµαρώνω α�’ όλες τις γωνίες. Κάθοµαι α�έναντί της. Έχει 
κοιµηθεί. Παρατηρώ τα στηθάκια της. Κάτι εξεγείρεται µέσα µου, κάτι α�αιτεί 
µιαν ευτυχία χειρο�ιαστή. Κάθε βράδυ το �ερνάµε µαζί. 

 
Αρρωσταίνω. Σταµατώ να κα�νίζω και να �ίνω µαζί της τα 

βράδια. Α�λώς είµαι. Έρχεται κοντά µου, ίσως γιατί δεν έχει µε �οιον άλλον 
να �άει. Την θέλω. Μένω δί�λα της. Κάτι µου θυµίζει αυτό, αλλά �ροσ�αθώ 
να το διώχνω. Αυτή τη στύση κι αυτή τη γλύκα �ρέ�ει να τα σεβαστώ, ό�ως 
και να ‘χει. Αύριο �ετάµε για Αθήνα. Τώρα δεν νοµίζω �ως θα έρθει. Θα την 
δω αύριο. Ας κοιµηθώ. 

 
                                                                                                        19.04.2007  
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Μακάρι 
Κόρη άσ�ιλη µε τις χιλιάδες τρίχες 

Να µε κοιτούσες µια βραδιά 
Κά�ως αλλιώς 
Λίγο �ιωµένη 

Λίγο καυλωµένη 
∆ίχως α�οκούµ�ι βορεινό 

Να γνωριστούµε 
                                                    
                                                               13.7.2007 
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Σκέψεις µε αφορµή µια ταινία #1 
 

Είναι µια συνήθεια �ου έχω α�ό µικρός να βλέ�ω ξανά και ξανά τις 
ταινίες, συνήθως έ�ειτα α�ό µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Κάθε ταινία; 
Εύλογη ερώτηση. Όχι, φυσικά. Κά�οιες, συγκεκριµένες ταινίες. Κι αυτό, για 
µένα, α�οτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο �οιότητας. 

Είµαι σίγουρος �ως τις �ερισσότερες ταινίες �ου έχω δει (και θα δω στο 
µέλλον) δεν �ρόκειται να (θελήσω να) τις ξαναδώ. Αυτό δεν σηµαίνει 
α�αραίτητα �ως  δεν τις θεωρώ αξιόλογες, ταινίες µε αρετές και κά�οια αξία. 
Σηµαίνει, ωστόσο, �ως �ρόκειται για ταινίες, των ο�οίων οι αρετές και η 
ό�οια αξία δεν µε αφορούν. Αυτές οι ταινίες, όσο ενδιαφέρουσες κι αν ήταν 
(στην ε�οχή τους ή και σε µια ε�οχή �ου «συµ�ί�τει» µε την δικιά µου) δεν 
ε�ικοινώνησαν µ’ εκείνο το ξεχωριστό κοµµάτι της ιδιοσυστασίας µου, δεν 
έκαναν εκείνη την ιδιαίτερη εσώτερη χορδή να κουνηθεί και ν’ αντηχήσει. Το 
αν �ρόκειται για «δύσκολες» ή µη ταινίες, εδώ, είναι αδιάφορο. Για 
�αράδειγµα, ξέρω �ως (αν ζήσω τουλάχιστον δυο-τρία χρόνια ακόµα) θα 
ξαναδώ το Αντρέι Ρουµ�λιόφ. Το Old Boy, �άλι, όχι. Ή, �λέον, την Ε�έλαση 
των Βαρβάρων, η ο�οία και είναι η ταινία στην ο�οία αναφέρεται ο τίτλος 
αυτού του κειµένου. 

Πριν α�ό λίγες µέρες είδα για δεύτερη φορά, σε DVD τώρα, την ταινία 
του Ντενί Αρκάν. Όταν την είχα �ρωτοδεί στο σινεµά, είχα ενθουσιαστεί. Μια 
έξυ�νη, καλοκουρδισµένη, �ολυφωνική ταινία χαρακτήρων �ου �ροσέγγιζε µε 
χαµηλότονο, �λην υ�ογείως λυρικό τρό�ο τον θάνατο και �αρα�λεύρως µια 
σειρά ακόµα θεµάτων (χάσµα γενεών, φιλία, έρωτας vs. συµβάσεις, 
ευθανασία…και διάφορα άλλα), ασκώντας �αράλληλα µια συγκρατηµένη, 
αλλά «κοφτερή» κριτική στη «νέα τάξη �ραγµάτων», ή αλλιώς στην «ε�έλαση 
των βαρβάρων» («νεοφιλελευθερισµός», �ολιτική του φόβου, κοµφορµισµός, 
α�οξένωση, τεχνο-γραφειοκράτες κτλ.). Μια εκλεκτή αντι�ροσω�εία της 
«ανατρε�τικής» γενιάς του ’60 �ου �ίστεψε για λίγο ότι θ’ αλλάξει τον κόσµο 
κοιτάει µελαγχολικά τον κόσµο �ου όντως άλλαξε, µε τη λιγότερο ή 
�ερισσότερο σιω�ηρή συγκατάθεσή της, τουλάχιστον, �ρος µια εντελώς 
διαφορετική κατεύθυνση α�ό αυτήν �ου τότε, υ�οτίθεται, οραµατίστηκε κι 
ευαγγελίστηκε για να σµίξει ξανά σήµερα και να κάνει ανασκό�ηση των 
�ε�ραγµένων, να νοσταλγήσει, να φτιάξει µια λίστα µε εκείνα «για τα ο�οία 
αξίζει να ζει κανείς» και να κλείσει τα µάτια, �αραχωρώντας τη σκυτάλη στην 
ε�όµενη γενιά, η ο�οία µ�ορεί να µην είναι έτσι µας ιδεατά θα την ήθελε, αλλά 
στην τελική ίσως να ‘ναι και καλύτερη. Ή κά�ως έτσι.  

«Υ�οδειγµατικά» καλογραµµένο σενάριο, µε «σ�αρταριστούς» 
διαλόγους, «εξαιρετικός» συνδυασµός χιούµορ, µελαγχολίας, δράµατος 
(συγκρούσεων) και στοχασµού, �ετυχηµένο casting, «σωστή» διεύθυνση 
ηθο�οιών, διακριτική, αλλά α�οτελεσµατική σκηνοθεσία. 

Την �ρώτη φορά, συγκίνηση κι αγαλλίαση. Τη δεύτερη, δεν µε άγγιξε 
καθόλου. Είµαι βέβαιος ότι η ταινία δεν άλλαξε. Άρα; 

 



 88 

 
Το ένα βασικό σηµείο, ό�ως άφησα να εννοηθεί, είναι ότι στο 

διάστηµα �ου µεσολάβησε εγώ άλλαξα. Ας το ξεχάσουµε, όµως, αυτό το 
σκέλος �ρος το �αρόν (ίσως για κά�οιο άλλο κείµενο, εάν ευοδωθεί τούτη η 
�ροσ�άθεια µέσα στην ε�ικίνδυνη ηλεκτρονική ζούγκλα…). 

Το άλλο έχει να κάνει µε το ότι η δεύτερη �ροβολή «φώτισε» την ταινία 
καλύτερα. Και �ως µαζί µε ό,τι άλλο α�οκάλυψε, φανέρωσε τις ραφές της 
Ε�έλασης, τον τρό�ο κατασκευής της. Εδώ θα ήθελα να εστιάσω.  

Κάθε ταινία είναι κατασκευασµένη. Ακόµα κι εκείνες �ου 
α�οτελούνται α�ό ένα σταθερό �λάνο, εφόσον α�αιτούν µια κάµερα να 
στηθεί σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο και να τραβήξει ένα συγκεκριµένο θέµα 
(�.χ. έναν άνδρα �ου κοιµάται) για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Θέλω να �ω �ως κι εκεί ακόµα υ�άρχουν η �ρόθεση, οι ε�ιλογές, ο χρόνος. Σε 
κάθε ταινία, κά�οια δεδοµένη στιγµή, ο σκηνοθέτης (συνήθως), είτε δέκα 
χρόνια �ριν το γύρισµα, είτε λίγα λε�τά (ή και δευτερόλε�τα;) �ριν ακουστεί 
το «�άµε», �ρέ�ει να ε�ιλέξει τουλάχιστον �ου θα το�οθετήσει την κάµερα 
και �όσην ώρα θα την αφήσει να «γράφει». Ας αφήσουµε στην άκρη το �ώς 
θα οργανώσει το κάδρο του, το ο�οίο σχετίζεται µε τους ηθο�οιούς και τη 
διεύθυνσή τους, την σκηνογραφία, τον φωτισµό, και, τέλος, το υλικό του σαν 
σύνολο (µοντάζ)… 

Η Ε�έλαση των Βαρβάρων δεν θα µ�ορούσε ν’ α�οτελεί εξαίρεση. 
Ε�οµένως, δεν �ρόκειται γι’ αυτό. Αλλά;  

Η ταινία του Αρκάν είναι, θα έλεγα, υ�ερ-κατασκευασµένη. Μου έδινε 
την αίσθηση ότι ως ταινία ήταν α�ολύτως �ροσχεδιασµένη και βάσει αυτού 
του σχεδίου «εκτελεσµένη», δίχως την �αραµικρή �αρέκκλιση. Σε σηµείο 
τέτοιο �ου η ταινία δεν ανέ�νεε. Το σενάριο, η δραµατουργία, οι ερµηνείες, 
όλα, ήταν τόσο ε�εξεργασµένα α�ό �ριν, τόσο καλοδουλεµένα και 
καλοτο�οθετηµένα, ώστε, στην �ερί�τωσή µου, εµ�οδιζόταν ο,τιδή�οτε άλλο 
�έρα α�ό µια «φιλολογική» �ρόσληψη της ταινίας, σε σηµείο, δηλαδή, τέτοιο 
�ου ακυρωνόταν το βίωµα (η ένσταση ότι αυτό ίσως να οφειλόταν στο ότι α�λά 
είχα ξαναδεί την ταινία, είναι δικαιολογηµένη µεν, ανε�αρκής δε, καθώς σε 
άλλες ταινίες δεν συνέβη τί�οτα το �αρόµοιο ακόµα και την τρίτη ή και την 
τέταρτη φορά �ου τις είδα). 

Κά�οιος µ�ορεί να �ει: ο Αρκάν ήξερε ακριβώς τι ήθελε να �ει, �ως το 
�ει και το εί�ε. Μα έτσι, εξάλλου, δεν �ρέ�ει να γίνεται; 

Η α�άντησή µου: Ναι, βεβαίως, εάν κι εφόσον αυτό �ου µας 
ενδιαφέρει είναι να φτιάξουµε µια «καλή» ταινία. 

Όχι, αν αυτό �ου µας ενδιαφέρει είναι κάτι άλλο. 
Τι άλλο, όµως; 
 
Ο θάνατος ο ίδιος, κι όχι µια ταινία για τον θάνατο. Ο έρωτας ο ίδιος, 

κι όχι µια ταινία για τον έρωτα. 
 
∆ιότι εάν µας ενδιαφέρει ο θάνατος ο ίδιος ή ο έρωτας ο ίδιος και 

θέλουµε να κάνουµε µια ταινία, τότε τα �ράγµατα αλλάζουν ριζικά. Κι αυτό 
ε�ειδή τότε το ζητούµενο, κατά τη γνώµη µου, είναι η αλήθεια του βλέµµατος 
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ενός συγκεκριµένου ανθρώ�ου (εκείνου �ου συνηθίζουµε να ονοµάζουµε 
σκηνοθέτη) �άνω στον κόσµο και συγχρόνως µέσα στον κόσµο. Ενός 
βλέµµατος, το ο�οίο συνδέοντας το µέσα και το έξω , δηµιουργώντας µια 
ζωντανή σχέση ανάµεσά τους, α�οκαλύ�τει αυτό �ου είναι, και το ο�οίο είναι, 
ακριβώς, µέσα α�ό την ειλικρίνεια του βλέµµατός του. ∆ίχως µε αυτό �ου λέω 
να α�ορρί�τω την αφήγηση ιστοριών µέσα α�ό τον κινηµατογράφο, �ιστεύω 
�ως αυτό �ου έχουν να �ροσφέρουν οι εικόνες και οι ήχοι µαζί (α�ό µια 
ά�οψη, αυτό είναι ο κινηµατογράφος) είναι κάτι ασύγκριτα �ιο ενδιαφέρον 
και α�ολαυστικό, κάτι βαθύτερο και ανοικτότερο α�ό ο,τιδή�οτε θέλει να 
«τακτο�οιήσει» τα �ράγµατα, να ε�ιβληθεί δηλαδή �άνω σε αυτά. 
 

Ο Ντενί Αρκάν, αντιθέτως, �ροσέγγισε τα �άντα στην ταινία 
διανοητικά, µε χάρακα, χαρτί και µολύβι, µε �ρόγραµµα και µέτρο. 
Προσέξτε, για �αράδειγµα, την εντελώς συµβατική χρήση της µουσικής. Όλα 
είναι στη θέση τους, τακτο�οιηµένα και ξεκάθαρα. Κανένα κενό, κανένα 
χάσµα, καµία ρωγµή. Κι ο θεατής; Πού ακριβώς θα χωρέσει ο θεατής; Εγώ, 
δηλαδή… 

Φυσικά και δεν κατακρίνω τη διανοητική ε�εξεργασία καθεαυτή (θα 
είχε µεγάλο ενδιαφέρον, µάλιστα, µια σύγκριση µε τις 71 Συµ�τώσεις, ταινία 
«κατεξοχήν εγκεφαλική», �ρος άρση διαφόρων �ιθανών αντιρρήσεων). Χωρίς 
αυτήν, µάλιστα, αµφιβάλλω αν µια ταινία θα µ�ορούσε να κατασκευαστεί. 
Αρνούµαι, ωστόσο, να της α�οδώσω τα �ρωτεία και υ�οστηρίζω ότι µια 
ταινία, στην ο�οία το (δια)νοητικό στοιχείο υ�ερισχύει όλων των άλλων (και 
αυτό συµβαίνει, όσο �αράδοξο κι αν ακούγεται, στη «συναισθηµατική» 
Ε�έλαση των Βαρβάρων) δεν µ�ορεί να είναι �οτέ κάτι άλλο (ό�ως άλλο είναι 
ας �ούµε το Happy Together), �αρά µονάχα µια (εξαιρετική, ενδεχοµένως) 
ταινία. 

Ο Αρκάν εί�ε: «θα �άµε εκεί, στο τάδε µέρος, α�ό αυτήν την διαδροµή 
και σε τόσην ώρα». Το ‘�ε και το ‘κανε. Μ�ράβο του. Αλλά αυτό είναι 
τουριστική εκδροµή, δεν είναι ταξίδι. 

Εµένα, όµως, µου αρέσουν τα ταξίδια. Τα ταξίδια �ου �ροσ�αθούν, 
έστω, ν’ αγγίξουν αυτό το άλλο. 
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Το �ρόσω�ό µου είναι καθρέφτης. 
Αντανακλά τον γύρω κόσµο. 
«∆εν έχω δει �ιο �αγωµένο �ρόσω�ο» 
Μα, �άγωσε ο κόσµος, δεν το ξέρεις; 
Πότε µε είδες, αναρωτήσου. Και �ού. 
Στις µυστικές µου ώρες ήµουνα �άντα µόνος. 
Στις µυστικές µου χώρες �άντοτε µόνος. 
Χλόµιασε το φεγγάρι και χλοµιάζει. 
Σ�άνια βλέ�ω �ια ένα �αιδί 
ή δυο ερωτευµένους. 
Α�ό �ού να κρατηθώ; 
(�ού είν’ η αλήθεια; �ού η αγά�η;) 
 
Ξέρω τ’ όνοµά σου.  
Μέσα α�’ άναστρους λειµώνες 
            �εταµένα σίδερα 
            µέλη κοµµένων ανθρώ�ων 
                                                             ταξιδεύω. 
 
Κι αν είναι νύχτα 
ξέρω τ’ όνοµά σου         
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Έκλαιγα για χρόνια       
δεν είναι δυνατόν 
έλεγα       
να έτυχαν σε µένα οι φρικτότεροι των καιρών 
ε�οχές ανθρώ�ων φαύλων ανερµάτιστων λειψών 
ε�οχές �ραγµάτων και µηχανισµών. 
Βούλιαξε ο κόσµος σ’ ένα βάλτο 
δίχως θρήνο και ζωή κατευθείαν �ρος τον �άτο. 
Έκλαιγα κι έλεγα µόνο έξω α�ό ‘δω 
µόνο έξω α�ό ‘δω 
ίσως κάτι α�ό την �ρώτη λάµψη να ξανάβρω 
να, αυτό το κορίτσι φέρνει το κερί εγώ τ’ ανάβω 
κι η νύχτα των άλλων γίνεται 
δικιά µας µέρα �άµφωτη  
α�οκαθίσταται η γιορτή 
βρίσκουµε τη φωνή και 
τελειώνουµε σ’ ένα ε�ιφώνηµα 
�ου συνδέει τέλος και αρχή 
µαζί 
 
Ψέµατα·  ήµαστε ήδη έξω α�’ τον κόσµο 
 
όνειρα και φαντασίες χτίζουν φυλακές 
όταν µέσα σε νεφέλες κρύβουν 
του θανάτου τις δαχτυλιές 
του θανάτου 
 
�άνω σε κάθε τι µικρό �ου �άλλει 
µια µαργαρίτα µιαν ανεµώνα 
στο κορίτσι �ου αγα�ώ 
 
ήµαστε ήδη έξω α�’ τον κόσµο 
 
θα ε�ιχειρήσω µια κάθετη εφόρµηση 
κι ας συντριβώ 
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Πρωινό φως. Μίλησε. 
 
Ξύ�νησα µε το µαρµάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια 
�ου µου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω �ου να 
τ’ ακουµ�ήσω. 
 
Πού να σε βρω και �ώς να σ’ αγγίξω; 
Να βγάλω την �ανο�λία µου, να βάλω τι; 
 
∆εν αντέχω τη φωνή µου ώρες ώρες. 
Με �ηγαίνει σε µέρη �αράξενα, µε ρίχνει σε µ�όρες. 
 
Κι όλοι µιλάνε, κι όλοι ξέρουν. 
Πέρα α�’ την φτώχεια µας, άλλο δεν ξέρω. 
 
Έ�ειτα µεσηµέρι. Χάθηκε στο βάθος 
µέσα στ’ αγριόχορτα  
κοµµάτια µέταλλο κοµµάτια ύφασµα 
�εταµένα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σ.τ.Ε.: Οι στίχοι 2-4 είναι του Γιώργου Σεφέρη α�ό το «Μυθιστόρηµα» 



 93 

 
 

 
 
 
 
 
Σας ενδιαφέρει κύριε να κάµετε Τέχνη; 
Α�οδέχεστε ότι υ�άρχει τέτοια;  
Κι αν υ�άρχει τι είναι εκείνο �ου την καθορίζει; 
 
Λοι�όν, δεν καταλαβαίνω καλά τα λόγια των ανθρώ�ων, 
µερικές φορές καθόλου. 
Πάει να �ει: ε�ιµένω να µην καταλαβαίνω τα λόγια των ανθρώ�ων. 
 
Ας µιλήσω λοι�όν µε τα δικά µου λόγια 
και µε τις λέξεις �ου έκανα δικές µου. Ναι. 
 
Μ’ ενδιαφέρει, �άντοτε κι ακόµα, ο τό�ος, 
ό�ου δεν µ�ορείς να �εις ψέµατα, 
ψέµατα σαν τ’ άλλα… 
 
Κι είναι σηµαντικό για µένα να ξέρω 
ότι υ�άρχει �άντοτε κι ακόµα αυτός 
ο τό�ος και να �ηγαίνω εκεί. 
 
Α�άντησα, άραγε, ικανο�οιητικά;   
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Στον ηλεκτρικό 
 
Γυρνούσα µε τον ηλεκτρικό αργά το βράδυ, όχι �ολύ καιρό �ριν, όταν 

ήρθε και κάθισε α�έναντί µου. Καθώς συνηθίζω να �αρατηρώ τους ε�ιβάτες, 
η µορφή του µου κέντρισε αµέσως το ενδιαφέρον. ∆εν ξέρω αν ήταν η 
τεράστια, γαµψή µύτη του ή τα θλιµµένα γαλαζο�ράσινα µάτια του, ωστόσο 
δεν µ�ορούσα να σταµατήσω να κοιτώ το �ρόσω�ό του, χρησιµο�οιώντας 
φυσικά αρκετές α�ό τις τεχνικές �ου είχα ανα�τύξει τόσα χρόνια. Στη χώρα 
µου, βλέ�ετε, δεν θεωρείται ευγενικό να κοιτάς κά�οιον άγνωστο ε�ίµονα και 
µ�ορεί να οδηγήσει σε �αρεξηγήσεις, κά�οιες φορές θανατηφόρες. Την 
�ροηγούµενη µόλις εβδοµάδα, στο τραµ, µια γυναίκα κάρφωσε µια φουρκέτα 
α�ό τα µαλλιά της στο αριστερό µάτι ενός µετανάστη, ο ο�οίος, σύµφωνα µε 
την ίδια, την κοιτούσε έντονα για τουλάχιστον τρεις στάσεις, και µάλιστα µε 
εµφανώς �ροκλητικό ύφος. Ο µετανάστης µαταίως εξηγούσε �ως στην 
�ατρίδα του δεν είναι µεµ�τό ένας άνδρας να κοιτά µια γυναίκα στα µάτια, 
αντιθέτως, αντιθέτως… Οι �ολιτισµικές διαφορές και, οµολογουµένως, ο 
ευέξα�τος και εύθικτος χαρακτήρας της γυναίκας στοίχισαν στον δύσµοιρο 
µετανάστη ένα µάτι. Γνωρίζοντας �ως τέτοια �εριστατικά δεν είναι τόσο 
σ�άνια, όσο θα φανταζόταν κά�οιος, ο ο�οίος εµφορείται α�ό ιδανικά ό�ως 
η �ίστη στην αρµονική συνύ�αρξη των ετεροτήτων �άνω σε µια βάση κοινής 
καλής θελήσεως και ανεκτικότητας, η ο�οία δύναται να εγκολ�ώσει στα 
σ�λάχνα της µια δυναµική �οικιλία ετεροδοξιών και ετεροβαρών 
�ολιτισµικών α�οκλίσεων α�ό τις νόρµες �ου ρητά ή άρρητα ε�ικρατούν και 
δίνουν τον τόνο στην κοινωνία υ�οδοχής… Ω, µε συγχωρείτε… µου είναι 
δύσκολο να α�οβάλλω κά�οιες συνήθεις της δουλειάς. Εργάζοµαι ως 
ερευνητής-κοινωνικός ψυχολόγος σε µια ασφαλιστική εταιρία, α�ό τις 
κορυφαίες στο �εδίο της. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τί�οτα µε το θέµα �ου 
ήθελα να �ραγµατευτώ εδώ. Ή µή�ως έχει; Συγχωρέστε µε κι ε�ιτρέψτε µου 
να κάνω άλλη µια �ροσ�άθεια. Ας �άρουµε τα �ράγµατα α�ό την αρχή. 

Γυρνούσαµε τον ηλεκτρικό αργά το βράδυ, όχι �ολύ καιρό �ριν, όταν 
ήρθε και κάθισε α�έναντί µου. Καθώς συνηθίζω να �αρατηρώ τους ε�ιβάτες, 
η µορφή του µου κέντρισε αµέσως το ενδιαφέρον. ∆εν ξέρω αν ήταν η 
τεράστια, γαµψή µύτη του ή τα θλιµµένα γαλαζο�ράσινα µάτια του, ωστόσο 
δεν µ�ορούσα να σταµατήσω να κοιτώ το �ρόσω�ό του, χρησιµο�οιώντας 
φυσικά αρκετές α�ό τις τεχνικές �ου είχα ανα�τύξει τόσα χρόνια 
(αντανακλάσεις και αντανακλάσεις των αντανακλάσεων, το υ�οτιθέµενο 
α�λανές-αφηρηµένο βλέµµα, το βλέµµα του «τρελού», το βλέµµα του 
καλοκάγαθου, φιλήσυχου ε�ιβάτη, όλη η σειρά βλεµµάτων του αναγνώστη 
�ου �αίρνει δυνάµεις κτλ.). Πρέ�ει να βρισκόµουν στο βλέµµα του 
καλοκάγαθου (αλλά εν δυνάµει ε�ικίνδυνου) ε�ιβάτη (σε �ερι�τώσεις �ου οι 
δηµοκρατικές αξίες ή η τιµή της κόρης του τεθούν υ�ό αµφισβήτηση, βεβαίως) 
όταν αντιλήφθηκα, ότι κι εκείνος µε κοιτούσε και µάλιστα δίχως το οιοδή�οτε 
τέχνασµα. Ευθυβόλως και µε ένα ύφος �ου οι �ενιχρές λογοτεχνικές µου 
αρετές δεν µου ε�ιτρέ�ουν να σκιαγραφήσω, �αρά µόνο, και το λέω αυτό µε 
κάθε ε�ιφύλαξη, εάν αφιερώσω στην �εριγραφή αυτή χρόνο τέτοιο, �ου 
καµία ασφαλιστική εταιρία στον κόσµο δεν θα ε�έτρε�ε σε υ�άλληλό της να 
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α�ουσιάσει, µιλάω για ένα διάστηµα µηνών ίσως και ετών, ιδίως εάν γνώριζε 
�ως ο υ�άλληλος α�ουσίαζε για να δοκιµάσει να �εριγράψει ένα βλέµµα. 
Είναι λυ�ηρό, αλλά ο κόσµος των ε�ιχειρήσεων λειτουργεί µε οδηγό το 
κέρδος, ό�ως, φαντάζοµαι, θα γνωρίζετε… Με συγχωρείτε �άλι. Ήθελα να 
γράψω ένα αρκετά ανάλαφρο και �αιγνιώδες κείµενο για εκείνη την τυχαία 
συνάντηση στον ηλεκτρικό, ωστόσο µε λύ�η �αρατηρώ ότι η �ραγµατικότητα 
της ζωής µου, η καθηµερινότητά µου, αν �ροτιµάτε, διαρκώς �αρεµβάλλεται 
µέσα στο γραφτό µου και τινάζει στον αέρα την ονειρική διάθεση �ου 
�ασχίζω να α�οδώσω (η συζήτηση εκείνη είχε �ράγµατι µία τέτοια υφή 
συγγενική µε τ’ όνειρο, δεν έχω καµία �ροαίρεση να ψευτίσω ή να 
φτιασιδώσω το ο,τιδή�οτε). ∆ώστε µου µια τελευταία ευκαιρία. Αν συµβεί 
ξανά το ίδιο, αν δεν κατορθώσω να καθυ�οτάξω τα εκφραστικά µου µέσα και 
να σας �ροσφέρω λίγη έστω λογοτεχνική α�όλαυση (οµολογώ ότι αυτός είναι 
ένας α�ό τους στόχους µου) θα οµολογήσω την α�οτυχία µου και θα 
�εριοριστώ στις εκθέσεις �ου συγγράφω για λογαριασµό της εταιρίας µου, 
α�αλλάσσοντας και εσάς, αλλά και τον εαυτό µου α�ό �εραιτέρω ατυχείς 
συναντήσεις. 

Γυρνούσα µε τον ηλεκτρικό αργά το βράδυ, όχι �ολύ καιρό �ριν, όταν 
ήρθε και κάθισε α�έναντί µου. Καθώς συνηθίζω να �αρατηρώ τους ε�ιβάτες, 
η µορφή του µου κέντρισε αµέσως το ενδιαφέρον. Πριν �ρολάβω να βάλω 
µ�ρος τις διάφορες κατασκο�ευτικές µεθόδους µου, συνειδητο�οίησα ότι κι 
εκείνος είχε εστιάσει �άνω µου. Το βλέµµα του είχε κάτι α�ό το βάθος του 
ωκεανού και την α�οφασιστικότητα του αετού �ριν ορµήσει να κατασ�αράξει 
το θήραµά του. Τι εκτρωµατική �εριγραφή! Α�αίσιo. Μια τελευταία  
τελευταία ευκαιρία σ’ έναν ψεύτη, �αρακαλώ.  

Γυρνούσα µε τον ηλεκτρικό αργά το βράδυ, όχι �ολύ καιρό �ριν, όταν 
ήρθε και κάθισε α�έναντί µου. «Είµαι ερωτευµένος µε τη γυναίκα-µ�λάνκο» 
εί�ε ξαφνικά. «Μόλις σας α�οκάλυψα την τραγωδία της ζωής µου». 
Ενθουσιάστηκα. Ένας α�λός ιδιωτικός υ�άλληλος �ου ε�έστρεφε σ�ίτι ήµουν. 

«Τη γυναίκα µ�λάνκο;» 
Ό,τι καλύτερο κατάφερα να αρθρώσω, εκστασιασµένος, έµ�λεος 

αγωνίας. 
«Μάλιστα. Θα είστε φαντάζοµαι εξοικειωµένος µε το µ�λάνκο, εκείνη τη 

φρικτή χηµική εφεύρεση;» 
 Μ�λάνκο. Με χτύ�ησε σαν κεραυνός. Χρόνια τώρα χρησιµο�οιούσα 

τον ηλεκτρονικό υ�ολογιστή στη δουλειά, ενώ στην �ροσω�ική µου ζωή, στα 
χειρόγραφά µου, α�’ όταν θυµάµαι τον εαυτό µου ήµουν φανατικός λάτρης 
της µουντζούρας. Της τόσο ανθρώ�ινης µουντζούρας, �ου δεν εξαφάνιζε 
αυτό �ου �ροηγουµένως ήταν εκεί, όχι µια α�ουσία στη θέση µιας �αρουσίας, 
αλλά µια άχρηστη, �αράξενη, �ότε �ότε χαριτωµένη ύ�αρξη, η γλυκιά µου 
µουντζούρα. 

«Ναι» α�άντησα ξερά, τρελός α�ό �εριέργεια. 
«Η γυναίκα αυτή µυρίζει µ�λάνκο, κι όµως την αγα�ώ. Το �ιστεύετε; Θα 

µ�ορούσατε �οτέ να αγα�ήσετε µια γυναίκα �ου µυρίζει µ�λάνκο; Μη 
βιαστείτε να α�αντήσετε. Κανένας αξιο�ρε�ής άνδρας δεν θα α�αντούσε 
καταφατικά, το ξέρω καλά αυτό. Κι όµως, εγώ την αγά�ησα, την αγα�ώ, κάθε 
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ίντσα της, κάθε α�ειροελάχιστο νανοσεκόντ της, κάθε �όρο στο δέρµα της, 
κάθε φθόγγο �ου εκφέρει, κάθε τρίχα �ου φυτρώνει �άνω στο σώµα της, κάθε 
ασωτία της και κάθε… Θεέ µου! Την αγα�ώ! Χρειάζεται να σας �ω κάτι 
�αρα�άνω;» 

«Είστε ένας �ολύ τυχερός άνθρω�ος.» 
«Ακούστε και τούτο. Κάθε φορά �ου �λαγιάζω µαζί της, λίγο-λίγο κάθε 

φορά, µε σβήνει. Με το µ�λάνκο. Με αυτό το χηµικό τέρας. Σβήνει κοµµάτια 
µου. Για �οιο λόγο νοµίζετε ότι φοράω γάντια και κασκόλ;» 

«Σας… σας τα έχει σβήσει;» 
«Μάλιστα. Κι όχι µόνο αυτά. Το ένα µου �όδι, το αριστερό, ολόκληρο… 

τους ώµους µου, ένα µεγάλο µέρος της �λάτης µου, την κοιλιά µου, τη δεξιά 
µου µασχάλη και, σας ζητώ συγνώµη, αλλά είναι η αλήθεια, τον… τον ένα 
µου όρχι…» 

«Είναι τροµερό!» 
«Και να της αρκούσαν αυτά; Όχι, ξέρετε �οιο είναι το σχέδιό της, το 

έχετε διαισθανθεί, δεν µ�ορεί… ακριβώς, ακριβώς… να µε σβήσει ολόκληρο.» 
«Ολόκληρο;» ψέλλισα συντριµµένος. «Και τι σκο�εύετε να κάνετε;» 
«Τι να κάνω, αγα�ητέ µου; Θα εξαφανιστώ ολόκληρος» εί�ε α�λά. «Και 

τώρα να µε συγχωρείτε. Πρέ�ει να κατέβω εδώ. Καλή συνέχεια». 
Χαµογέλασε αχνά. Το χαµόγελό του έκρυβε ίσως µια µικρή δόση �ίκρας, 

αλλά τα µάτια του ήταν λαµ�ερά σαν τον ήλιο. Μου έγνεψε και κατέβηκε στη 
στάση «Αττική». Σκέφτηκα ότι θα έ�αιρνε το µετρό για τον «Νέο Κόσµο». 

«Τι ωραίος άνθρω�ος!» εί�α, �ρος έκ�ληξή µου, µεγαλοφώνως. 
Πράγµατι, είχε µείνει µια µυρωδιά α�ό µ�λάνκο στο βαγόνι.  
 
                                                                                                    
                                                                                                                                      26.2.2007 
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                                                                          στον Ζακ Μ�ελλαφόντε και τον Σόκραµ  

 
Σε θάλασσα βαθιά, ναι 
 
Σκέφτοµαι τον ωκεανό των λέξεων �ου γράφονται και τυ�ώνονται κι 

ανατυ�ώνονται καθηµερινά. Μα και το τόσο χαρτί, όλα τα δέντρα. Καθώς 
γράφω. Α�οφασισµένος εδώ και καιρό, όσο µ�ορώ, να µην �ετάξω σ’ αυτόν 
τον ωκεανό �αρά µόνο τα α�ολύτως α�αραίτητα. Υ�άρχουν, άραγε, ακόµα 
κι αυτά; Α�ολύτως α�αραίτητα για �οιον, εξάλλου; Για µένα, υ�οθέτω. ∆εν 
µ�ορώ να α�οκριθώ διαφορετικά. Μόνη µου δικαιολογία: �ως θα υ�άρξουν 
λίγοι, ακόµα κι ένας �ου, εκτιµώντας την ολιγογραφία αυτή, καθώς και, 
ελ�ίζω, την ειλικρίνεια των κειµένων µου θα µε θεωρήσουν φίλο αληθινό και 
συνοδοι�όρο τίµιο στο δικό τους ταξίδι. Κι έτσι, ίσως, λίγες φράσεις να 
σωθούν, καµωµένες -και �ως αλλιώς;- α�ό οιµωγές, δάκρυα, αίµα κι εκείνο 
�ου λάµ�ει στα µάτια των φίλων και στα δάχτυλα των εραστών.  

Το Μεθυσµένο Καράβι κά�ου εδώ κλείνει τον κύκλο του. ∆εν υ�ήρξε 
ούτε για λίγο τί�οτα α�ό αυτά �ου κά�οτε ήλ�ιζα ότι θα γίνει. Έγινε κάτι 
άλλο. Κάτι διαφορετικό. Τι ακριβώς δεν ξέρω. Πολλοί θα µ�ορούσαν να �ουν 
ότι δεν υ�ήρξε καν. Πέρα α�ό δύο ελάχιστα έντυ�α, α�ό τα ο�οία µάλιστα το 
δεύτερο δεν κυκλοφόρησε ευρύτερα, �αρά µόνο δόθηκε σαν δώρο σε µια 
χούφτα φίλους, και τούτες εδώ τις σκόρ�ιες σελίδες �ου τώρα κρατάτε στα 
χέρια σας, τί�οτα δεν υ�άρχει �ου να �ιστο�οιεί �ως κά�οτε µερικοί 
άνθρω�οι δοκίµασαν κάτι να φτιάξουν, κάτι σαν µια �αράξενη οµάδα δίχως 
καταστατικό, κανόνες κι αρχηγό, �ου σκο�ό της θα είχε µονάχα ν’ ανοίγει, κι 
όχι να εξαντλεί. Να υ�οκλίνεται στο θαύµα, ό�ου το βρίσκει, κι όχι να το 
εξηγεί µε λέξεις κούφιες, στρατευµένης υφής. Και διακριτικά να υ�ενθυµίζει 
σε όσους έχουν µάτια για να δουν �ως κά�οια �ράγµατα δεν µ�ορούν ούτε 
να �εθάνουν, ούτε να ξεχαστούν (ή µή�ως �ρόκειται για το ίδιο; ) όσο 
υ�άρχουν άνθρω�οι �ου ε�ιµένουν να τιµούν το �αιδί µέσα τους και την ζωή 
µαζί, αναγνωρίζοντας �ως είναι ό,τι καλύτερο θα µ�ορούσε να τους συµβεί. 
Το Μεθυσµένο Καράβι υ�ήρξε, κι ας µην το έµαθε κανείς. 

Η νύχτα είναι βαθιά, δεν αντιλέγω.  Το ξέρουµε �λέον καλά. Φίλοι 
έφυγαν γι’ αλλού, έρωτες �έρασαν βιαστικά, δίχως να σταµατήσουν έστω για 
ένα τσιγάρο. Έχουµε µάθει να θρηνούµε εδώ και καιρό, α�ό εκείνον τον 
Α�ρίλη �ου το �αιδί µε τα ροζ µάγουλα και τα χέρια στις τσέ�ες βγήκε για 
έναν �ερί�ατο για να ε�ιστρέψει, χρόνια µετά, µε µάτια κόκκινα και µια 
ρυτίδα για χαµόγελο. Κι έτσι, εκ�ληρώσαµε το καθήκον µας στο ακέραιο. 
Μάθαµε, έ�ειτα, διάφορα νέα �αιχνίδια, κανένα δεν µας άρεσε. Κι εί�αµε: 
«Αν δεν κινδυνεύεις να χαθείς και όλα να τα χάσεις, τότε �οιο το νόηµα;». 
Και βουτήξαµε. Και θα βουτήξουµε ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Μέχρι να 
�νιγούµε.    
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θάλ�ος της 
αυγής 
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Λεξούλες 
Είναι λες 
 
Κά�οιοι τόλµησαν 
Kαταδύθηκαν 
 
Κά�οιοι έγιναν �οιητές και κά�οιοι δολοφόνοι 
Ναι 
 
Ε                                                                            σύ; 
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(εάν αυτό είναι ο άνθρω�ος) 
 
 
 
Ω, �ασχίζω για τη µεταµόρφωση 
αυτή µε κατατρώγει  
τόσο καιρό 
 
Όχι �ια άνθρω�ος  
                Όχι �ια! 
 
�οθώ τον εαυτό µου κύµα 
ένα και το αυτό 
να σε γλύφω �αράνοµα 
κι όλοι να το θωρούν φυσικό  
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