
       
 
ΙΙΙ.3  ΕΛΕΤΘΕΡΑ  ΠΟΙΉΜΑΣΑ  ( 67 )                  

 
1. Οη νλεηξεκέλεο λπρηεξηλέο κνπ πεξηπιαλήζεηο 
 
Ω Φνίβε εζχ ζεά ηνπ νλείξνπ θαη ηεο αγάπεο, 
θφξε ηνπ Μνξθέα θαη ησλ παηδηθψλ κνπ πφζσλ ζπληξνθηά. 
Πνπ θάζε λχρηα κε ην γιπθφ ζνπ πέπιν κε ηπιίγεηο, 
κε ζπλεπαίξλεηο, κε αλεβάδεηο θαη καδί ςειά πεηάκε 
κέρξη ηηο πχιεο ηνπ Ωξίσλα θαη ησλ άιισλ αζηεξηζκψλ, 
έηζη πνπ φιεο κνπ νη αηζζήζεηο γεκίδνπλε θαη μερεηιάλε 
κέζα ζηα φλεηξα πνπ απιφρεξα κνπ πξνζθέξεηο. 
Καη ε θαξδηά κνπ αλνίγεη θαη φια ηα αγθαιηάδεη 
θαη φ,ηη κε ζηελαρσξεί θαη κε παηδεχεη ηελ εκέξα, 
κηθξαίλεη θαη εμαθαλίδεηαη θάησ ζηε γε. 
Καη ειεχζεξνο απ’ φια θαη απφ ηνλ εαπηφ κνπ, 
ςειά αλεβαίλσ θαη πιαληέκαη θαη αλνίγσ 
θαη εηζπλέσ κέζα κνπ ηε δσνγφλν ζνπ πλνή 
θαζψο ζηξνβηιηδφκαζηε καδί ρνξεχνληαο ζην δηάζηεκα, 
φιν θαη πην γξήγνξα φιν θαη πην ζθηρηά, 
ψζπνπ ηα ζψκαηά καο λα γίλνπλ έλα 
θαη νη ςπρέο καο κεηαμχ ηνπο λα ελσζνχλε 
γεκίδνληαο ε κία ηελ άιιε κε αγάπε. 
Σφηε νη πφζνη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ακβιχλνληαη 
θαη φια κηα πιεξφηεηα θαη ράξε ηα γεκίδεη. 
Καη βαζηιεχεη κηα αξκνλία θαη κηα ηάμε 
πνπ αλείπσηε ραξά θαη επηπρία θέξλεη, 
πνπ ζαλ ην ππξνηέρλεκα ηνλ νπξαλφ γεκίδεη, 
Μα ιίγν-ιίγν ρακειψλεη, ράλεηαη θαη ζβήλεη 
θαη κηα απαιή γαιήλε θαη εξεκία πίζσ ηεο αθήλεη 
θαη κηα γιπθηά αλάκλεζε ησλ φκνξθσλ ζηηγκψλ 
θαζψο πίζσ ζηε γε μαλά κε θέξλεηο 
θαη απαιά ζην πξνζθεθάιη κνπ κε αθνπκπάο, 
κε απνραηξεηάο θηιψληαο κε γιπθά θαη θεχγεηο. 
Καη κνπ θξαηάλε ζπληξνθηά απηέο νη αλακλήζεηο 
φηαλ ηνλ αλήθνξν ηεο εκέξαο αλεβαίλσ 
θαη κνπ ζηνιίδνπλ κε ρακφγειν ηα ρείιε 
ζα ζπιινγίδνκαη ην πφζν σξαία ήηαλ. 
Κη φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ κνπ ην αλαθνπθίδεη 
ε γιπθηά πξνζκνλή φηη ην βξάδπ ζα μαλάξζεηο, 
ζε νλεηξεκέλα κέξε λα κε ηαμηδέςεηο 
θαη κε πην πνιχ απφ ρζεο αγάπε θη επηπρία 
ηελ ςπρή κνπ πάιη απιφρεξα λα γεκίζεηο. 
 



2. Η ζεά ηεο αγάπεο θαη ηεο επηπρίαο 
 
Ω παλέκνξθε ζεά ηεο αγάπεο θαη ηεο επηπρίαο, πνπ πάληα ζνπ άξεζε  
λα παίδεηο καδί κνπ θαη λα κε πεηξάδεηο, κπαίλνληαο ζηα ζψκαηα 
σξαίσλ γπλαηθψλ πνπ γχξσ κνπ ήξεκα δνχζαλ ή αζφξπβα πεξλνχζαλ, 
θαη πνπ μαθληθά ράξε ζηε δηθή ζνπ γνεηεία θαη πεηξαρηηθή ζνπ δηάζεζε 
μππλνχζαλ θαη κε πεξηθχθισλαλ γηα λα κε θαηαθηήζνπλ. 
Πφηε ε κηα θαη πφηε ε άιιε, κε ηα δηθά ηνπο φπια ε θάζε κηα ηνπο, 
θαη πφηε πνιιέο καδί ζπγρξφλσο ζα λα ήηαλ ζπλελλνεκέλεο, 
παίδνληαο κεηαμχ ηνπο πνηα πεξηζζφηεξν ηελ θαξδηά κνπ ζα θεξδίζεη. 
Με ηε γνεηεία ηνπο πνπ εζχ απιφρεξα ηνπο δίλεηο 
κε αζηείξεπηε ραξά θαη αηζηνδνμία ηελ ςπρή κνπ γεκίδνπλ 
θαη θάλνπλ πάληα ην ρακφγειν ζηα ρείιε κνπ λ ’αλζίδεη, 
είηε καδί κνπ βξίζθνληαη θαη αγάπε κνπ πξνζθέξνπλ 
είηε καθξηά κνπ ράλνληαη κα εγψ ηηο ζθέπηνκαη θαη νλεηξνπνιψ. 
Πφζν ζα ήζεια ζεά απ’ επζείαο εζέλα λα γλσξίζσ, 
ζθηρηά λα ελσζνχκε θαη καδί ζνπ ςειά λα πεηάμσ 
θαη ζε θφζκνπο λα κε παο πνπ δελ έρσ πνηέ κνπ νλεηξεπηεί, 
ψζηε ε ραξά πνπ ληψζσ λα γίλεη κηα απέξαληε επηπρία 
θαη ε θαξδηά κνπ λα ρηππά ζε μέθξελν, ηξειφ ξπζκφ, 
θαζψο θη εγψ γηα ιίγν ζεφο ζα γίλσ φπσο θαη ζπ, 
κηα πνπ φιεο κνπ νη επηζπκίεο ζα έρνπλ πηα εθπιεξσζεί. 
Καη κεηά ηνλ μέθξελν ρνξφ πνπ καδί ζνπ ζα ρνξεχσ, 
δε κε πεηξάδεη θαζφινπ αλ ην ηίκεκα ζα είλαη λα ζβήζσ, λα ραζψ, λα κελ ππάξρσ, 
αξθεί ζε θάπνηνλ άιιν θφζκν βαζηά κεο ζηελ θαξδηά κνπ 
λα κείλνπλ ραξαγκέλεο κε αλεμίηειε γξαθή  
νη αλείπσηα γιπθέο ζηηγκέο πνπ ζα είρα δήζεη, παλέκνξθε ζεά, καδί ζνπ. 
ήκεξα, παλέκνξθε ζεά, άθνπζεο επηηέινπο ηελ επρή κνπ 
θαη ε κεγάιε κνπ ιαρηάξα άγγημε ηνλ πςειφ ζνπ ζξφλν 
θαη ζε έθαλε λα κε πξνζέμεηο θαη λα θαηέβεηο γηα ιίγν ζηε γε 
παίξλνληαο κάιηζηα ηελ ηφζν σξαία αλζξψπηλε κνξθή ζνπ. 
Έθιεςεο φ,ηη νκνξθφηεξα κάηηα ε θχζε ζα κπνξνχζε λα πιάζεη  
ληχλνληάο ηα κε ην γιπθχηεξν ρακφγειν πνπ κφλν εζχ μέξεηο λα ηαηξηάδεηο 
θαη αθνχ εμαθάληζεο κε καεζηξία θάζε άιιε ζπλαηζζεκαηηθή κνπ πξνζθφιιεζε 
εκθαλίζηεθεο μαθληθά κπξνζηά κνπ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζίγνπξε φηη 
ε παξάδνζε ηεο θαξδηάο κνπ ζηελ αθηηλνβνιία ζνπ ζα ήηαλ άκεζε θαη άλεπ φξσλ. 
’ επραξηζηψ, παλέκνξθε ζεά, γη’ απηή ηελ επηπρία πνπ απιφρεξα κνπ δίλεηο, 
πνπ φζν ζχληνκε θη αλ μέξσ φηη ζα είλαη, ηξέρσ θαη ηε καδεχσ ζηάια-ζηάια 
θαη ηε θπιάγσ κε κεγάιε πξνζνρή θη επιάβεηα ζ’ έλα ρξπζφ θνπηί 
θξπκκέλν βαζηά κεο ζηελ θαξδηά κνπ, πνπ ηίπνηα λα κελ κπνξεί λα ην αγγίμεη. 
Έηζη φηαλ εζχ θχγεηο θαη γπξίζεηο ζηνλ ςειφ ζετθφ ζνπ ζξφλν 
γηα λα ζπλερίζεηο ην δηαζθεδαζηηθφ ζνπ παηρλίδη κε ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ, 
εγψ ζα κπνξψ λα αλνίγσ πνπ θαη πνπ ην θνπηί απηφ,  
κε πξνζνρή θαη γηα ιίγν γηα λα κελ ηειεηψζεη, 
θαη ηφηε ε επηπρία ηελ θαξδηά κνπ απιφρεξα ζα γεκίδεη. 
Καη αθφκε φηη θαθφ ή άζρεκν ηξηγχξσ κνπ ζπκβαίλεη 
κ΄ έλα πιαηχ ρακφγειν ζηα ρείιε κνπ ζα η’ αληηκεησπίδσ  
πνπ φια ζα ηα ζθεπάδεη θαη ζα ηα μεπεξλά θαη ζα ηα ζβήλεη, 
ράξε ζηε γελλαηνδσξία ζνπ, παλέκνξθε ζεά. 
(Σημείωζη : Μεηαξύ ηων ποιημάηων 2 και 3 παπεμβάλλεηαι ηο πεζό 3 ηος Μέποςρ Δ  
πος ππέπει να διαβαζθεί εδώ)) 



3. Παιηέο κνπ αγάπεο αιεζκόλεηεο 
 
Παιηέο κνπ αγάπεο αιεζκφλεηεο, κεγάιεο, καγεπηηθέο, 
ινπινχδηα εζείο πνπ ζηελ άλνημε ηεο δσήο κνπ αλζίζαηε 
θαη κε ηε δξνζηά ζαο θαη ηελ επσδηά ζαο κε γεκίζαηε. 
ηηγκέο αμέραζηεο κε θάλαηε λα δήζσ θαη λα ληψζσ 
φηαλ ζε θφζκνπο καγηθνχο κε ηε ράξε ζαο κε νδεγήζαηε 
θαη ηε δσή κνπ κε θάλαηε λα αγαπήζσ θαη λα ραξψ, 
ψζηε θνηηψληαο πίζσ ηα ρξφληα απηά πνπ πέξαζαλ 
ηνλ εαπηφ κνπ κε ελζνπζηαζκφ λα θαινηπρίδσ, 
θη έλα ρακφγειν ηα ρείιε κνπ λα ζηνιίδεη 
ηηο γιπθέο αλακλήζεηο αλαπνιψληαο ππέξνρσλ ζηηγκψλ καδί ζαο. 
Αιιά θαη ηψξα πνπ ηα ρξφληα πέξαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πεξλνχλ, 
ε παξνπζία ζαο έληνλα κέζα κνπ ππάξρεη θαη δεζπφδεη, 
θη αλ αθφκε ε δξνζηά ζαο ζηγά-ζηγά καξαίλεηαη 
ε επσδηά ζαο δπλαηή θαη αλαιινίσηε παξακέλεη, 
θαζψο θαη ε γνεηεία ζαο πνπ απιφρεξα μερχλεηαη. 
Κη φηαλ θακηά θνξά πάιη ζηε δσή κνπ ζαο ζπλαληψ 
ζαλ ην παιηφ θξαζί πνπ φζν παιηψλεη ηφζν δπλακψλεη, 
κε ιαρηάξα ζέισ πάιη ην θξαζί ζαο λα γεπζψ 
αιιά θαη κε αγσλία κήπσο κε ηνλ θαηξφ έρεη ε γεχζε ηνπ ραιάζεη.  
Όηαλ ινηπφλ, ηηο πνιχ ζπάληεο ζηηγκέο, ε θαιή κνπ ηχρε κε βνεζάεη 
λα βξσ, λα θιέςσ θαη λα μαλαλνίμσ γηα ιίγν ην κπνπθάιη, 
βξίζθσ, πάληα κε αλείπσηε ραξά θαη επηπρία, 
φηη ην άξσκα θαη ε γεχζε ηνπ πάληα γιπθηά παξακέλεη. 
Καη πίλσ ηφηε γνπιηά γνπιηά θαη απφ ιίγν κε ιαρηάξα 
κήπσο πίλνληάο ην φιν καδί ε γνεηεία ηνπ ηειεηψζεη. 
ηελ θαξδηά κνπ πάληα μερσξηζηή ζα έρεηε ζέζε 
θη φζεο αγάπεο λέεο θαη λα 'ξζνπλ λα κε ηαξαθνπλήζνπλ, 
εζείο αθιφλεηεο εθεί ηε ζέζε ζα θξαηήζεηε, 
κα θαη ζε θάζε ζχγθξηζε ληθήηξηεο ζα βγείηε. 
Κη αλ νη θαηλνχξηεο κνπ αγάπεο θακηά θνξά ζα κ’ απνγνεηεχζνπλ, 
ηφηε απφ ηελ θξπςψλα ηνπ κπαινχ κνπ ζα ζαο βγάδσ 
θαη κε ηε θαληαζία κνπ γιπθηά θνπβέληα καδί ζαο ζα αξρηλψ, 
ψζηε ε κνλαμηά κνπ κε ηε βνήζεηα ζαο λα ράλεηαη, λα θεχγεη 
θαη πάιη έλα ρακφγειν ραξάο ζηα ρείιε κνπ ζ’ αλζίδεη, 
ηηο γιπθέο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ καδί ζαο μαλαδψληαο. 
 
4. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζαιεκέλνπ καο κπαινύ  
 
Απφ κηθξφ ε δσή πεηζκαηηθά θαη αιχπεηα κε ρηχπεζε 
θαη θάζε κνπ πξνζπάζεηα θαη φλεηξν αλειέεηα κνπ γθξέκηζε. 
Κάζε ραξά κνπ ζηέξεζε θαη κε πφλν θαη πίθξεο κε γέκηζε, 
ψζπνπ ν λνπο κνπ απνθακσκέλνο δελ άληεμε θαη ζάιεςε. 
Καη ηψξα ηνλ δηθφ ηνπ θφζκν δεκηνχξγεζε θαη δεη, 
απνκνλσκέλνο απφ φια θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο,  
ηηο δηθέο ηνπ ςεχηηθεο ραξέο δεκηνπξγεί θαη απνιακβάλεη 
κε ην παξακηθξφ γειά θαη κε ηα αζήκαληα ραίξεηαη. 
Καη έηζη, αληί ζηελ απειπηζία κνπ ηελ δσή κνπ λα ηεξκαηίζσ, 
ζηνλ θφζκν πνπ ν λνπο κνπ ζαλ αζπίδα δεκηνχξγεζε 
θαιψο ή θαθψο εμαθνινπζψ λα δσ θαη λα ππάξρσ. 



5. Οη δηώθηεο ηεο ςπρήο καο 
 
Με αγσλία ζθαξθάισλε ηα θαθνηξάραια βξάρηα ν θπλεγεκέλνο εαπηφο καο 
βάδνληαο φηη δπλάκεηο ηνπ απέκελαλ απφ ηνπο δηψθηεο ηνπ λα μεθχγεη  
πνπ ηνπο άθνπγε πίζσ ηνπ κε ηηο άγξηεο θξαπγέο ηνπο νινέλα λα ηνλ πιεζηάδνπλ. 
Ήηαλ φινη απηνί πνπ ζηε δσή ηνπ είρε βιάςεη θαη αδηθήζεη, 
ή πνπ ηνλ αγάπεζαλ θαη ηνλ εκπηζηεχηεθαλ θαη απηφο ηνπο πξφδσζε 
ή ηέινο πνπ ελψ κπνξνχζε θαη έπξεπε λα ηνπο βνεζήζεη δελ ην έθαλε. 
Καη ζθαξθάισλε απεγλσζκέλα αλ θαη ήμεξε κε βεβαηφηεηα 
φηη ζην ηέινο ζα ηνλ έθηαλαλ  θαη πίζσ απφ φπνπ μεθίλεζε ζα ηνλ γθξέκηδαλ 
θαη  φζν ςειφηεξα ζα είρε θαηνξζψζεη πξηλ ηνλ πηάζνπλ λα αλέβεη, 
ηφζν νδπλεξφηεξν θαη θαηαζηξεπηηθφηεξν θαηξαθχιηζκα ηνλ πεξίκελε. 
 
 
6. Ο Εζσηεξηθόο καο αηώληνο αγσληζηήο 
 
Σν ηξέμηκν δπλάκσλε ιεο θαη ηα πφδηα είραλ θηεξά, 
ηα εκπφδηα δξαζθειίδνληαο θαη φιν πην ςειά θαη πην ςειά, 
θάησ θνηηάδνληαο κε ζαπκαζκφ θαη ακέξηζηε ραξά θαη πεξεθάληα 
θαη ηα πλεπκφληα γέκηδαλ κε αλείπσηε επηπρία θαη αηζηνδνμία, 
θαζψο πξνρσξεί πξνο ηελ θνξθή πνπ ράλεηαη απφκαθξε ζηα λέθε. 
Μα ν Γίαο δήιεςε ην ιεβεληφθνξκν αγσληζηή. 
Γπν θεξαπλνχο ξίρλεη θαη γίλνληαη ηα πφδηα ηνπ βαξχ κνιχβη 
θαη πεξπαηά κε δπζθνιία, πέθηεη ζηα γφλαηα κπνπζνπιψληαο 
θαη ηέινο ζέξλεηαη ηξαβψληαο ην ζψκα κε ηα ρέξηα ηνπ. 
Μα δελ εγθαηαιείπεη κέρξη πνπ θηάλεη ζην ππθλφθπην ιηβάδη, 
φπνπ ηα ρφξηα ηνλ ηπιίγνπλ θαη ηνλ αθηλεηνπνηνχλ 
ραξίδνληαο ηνπ δεζηαζηά, μεθνχξαζε, γαιήλε. 
Δθεί απηφο αλάζθεια μαπιψλεη κε κάηηα ζθαιηζηά 
θαη νλεηξεχεηαη ζηελ θνξπθή λα θηάλεη θαη λα ηελ παηά. 
Κη είλαη ην φλεηξν ηφζν έληνλν πνπ δελ κπνξείο λα μερσξίζεηο, νχηε θαλείο, 
αλ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα φλεηξν θαη ην φλεηξν ε πξαγκαηηθφηεηα, 
θη αλ αθξηβψο ην αληίζεην ζηνλ θφζκν ηνπ ζπκβαίλεη. 
 
7. Φαληαζηώζεηο θαη ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα 
 
θέςεηο θαζάξηεο, φκνξθεο, ηεηξάγσλεο θαη πξαθηηθέο 
πνπ θαηεπζχλνπλ κηα δσή θαη ηελ αλαβαζκίδνπλ, 
θάπνηε κπιέθνληαη θαη γίλνληαη δπζάξεζηεο, πηθξέο, 
αλαζηαηψλνπλ ηελ ςπρή  θαη ηελ απνκνλψλνπλ. 
Καη έηζη θιεηζκέλνο ζην θαβνχθη ηνπ ζαλ ζ’ έλα άζξαπζην απγφ 
ν λνπο ζαζηηζκέλνο κπιέθεηαη θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ δεηάεη. 
Όκσο φ,ηη πξαγκαηηθφ, θαιφ ή θαθφ, ην απσζεί, ην δηψρλεη 
ζαλ θάηη πνπ ηνλ ελνριεί θαη δελ έπξεπε λα ζπκβαίλεη 
θαη ην αληηθαζηζηά κε ην θαληαζηηθφ, ην άπηαζην, ην σξαίν 
πνπ ηδαληθά θαη φπσο επηζπκεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο ην πιάζεη. 
Έηζη ζηνλ θφζκν ηνπ θιεηζκέλνο γπξεχεη επίκνλα λα πξνζηαηεπζεί 
κα ε πξνζπάζεηα ηνπ ράλεηαη θαη ζπαηαιάηαη αλψθεια, 
ελψ ε αγσλία θνξπθψλεηαη πσο ην απγφ θάπνηε ζα ζπάζεη 
θαη φ,ηη θνβφηαλ θαη απέθεπγε κπξνζηά ηνπ ζα ην ζπλαληήζεη 
θαη ηελ απνθαζηζηηθή κάρε ηεο δσήο δε ζα απνθχγεη. 



 
8. Η πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ ηεο δσήο 
 
-- Έια, είπε, λα κε ζπλαληήζεηο ηα ραξάκαηα, ν Απγεξηλφο, 
ζηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο ζειήλεο μππφιπηνο ζα πεξπαηάσ. 
-- ηηο πχιεο ηνπ Ωξίσλα ζα ζε ζπλαληήζσ, ηνπ είπα 
θαη πέηαμα πξνο ην είξην θαη ηνπο πιαλήηεο ηνπ 
γηα λα βξσ ηε δσή θαη λα πησ απ’ ηελ πεγή ηεο. 
Σν καθξηλφ ηαμίδη έγηλε κα ζα επαλαιεθζεί. 
Με αγσλία ην πεξηκέλσ καδί κε ηε ιχηξσζε, 
ηνπ εγσηζκνχ κνπ λα εθπιεξψζεη θάζε επηζπκία 
θαη ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ κνπ λα μεζθεπάζεη γηα ην θαιφ ή ην θαθφ  
φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ θαη απηή ηελ ιχηξσζε απφ θαηξφ πξνζκέλεη. 
ηηο αιιαγέο ησλ δσψλ ην άγλσζην ζα αληηκεησπίζσ 
κα δε κε θνβίδεη, αιιά κε ελδηαθέξνλ ην πξνζκέλσ 
θαη ρέξη-ρέξη ζηα πέηξηλα αιψληα κε ηνπο πνιινχο ζα πεξπαηήζσ, 
πνπ άιινη ηελ ηειείσζε θαη άιινη ηελ θαινπέξαζε δεηνχλ 
θαη ηηο επηινγέο κνπ ζα θάλσ καδί κε ηνπο ζπκβνχινπο κνπ 
πνπ κε αγάπε κε πεξηβάιινπλ θαη κε πξνζηαηεχνπλ. 
 
9. Επζεβείο πόζνη ηαμηδεπηή ηνπ ρξόλνπ 
 
– Έια λα πεηάμνπκε καδί ζην ρξφλν κνπ, είπε ε σξαία λεξάηδα. 
– Φνβάκαη ηεο είπα. Πνπ ζα κε παο; Θα πέζσ. 
– Κξαηήζνπ επάλσ κνπ, κνπ είπε, θαη θάζε θφβν ζνπ κε έλα 
γιπθφ θηιί κνπ ζα δηαιχζσ. Θα δεηο. Πεο κνπ πνπ λα ζε πάσ; 
– Πάκε ζην παξειζφλ ηεο είπα λα δηνξζψζνπκε 
 φ,ηη θαθφ ή ιάζνο έρεη γίλεη θαη ηψξα καο ηαιαλίδεη. 
 Μεηά γπξλάκε ζην παξφλ λα δνχκε  πσο ηα θαηαθέξακε. 
Σέινο, ζέισ ζην κέιινλ λα πεηάμνπκε λα δνχκε ηη καο πεξηκέλεη 
θαη ιάζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ λα πξνιάβνπκε. 
Έηζη, ζα ζετθνί ππξνζβέζηεο απφ επνρή ζε επνρή πεηψληαο 
ηελ πιάζε λα δηνξζψζνπκε ζα πξνζπαζήζνπκε 
θαη έλαλ «φκνξθν θφζκν καγηθφ θη αγγειηθά πιαζκέλν» 
νη δπν καδί κε ηα ηαμίδηα καο ζα νηθνδνκήζνπκε. 
 
10. Η θιεξνλνκηά κηαο άρξσκεο δσήο 
 
Σξεκφπαηδε ε θιφγα ζην θαληήιη ηνπ θειηνχ ηνπ 
θη ν εξεκίηεο ηελ θνίηαδε θαη ζιηβεξά ζπιινγηδφηαλ, 
κεηξψληαο κε επηκνλή φ,ηη θαιφ θαη ρξήζηκν έρεη θάλεη 
γηα ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ κα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. 
Καη αθνχ απφ ην κέηξεκα ζπκπέξαζκα δελ έβγαιε 
μάθλνπ νξζφο πεηάρηεθε ζαλ απφ εθηάιηε 
θαη ηεο δσήο ηνπ ην ππφινηπν κεηξψληαο 
λα ελεξγνπνηεζεί απνθάζηζε θαη κε δηπιή ηαρχηεηα λα δξάζεη, 
γηα ην θαιφ ή ην θαθφ, κηθξή έρεη ζεκαζία. 
Καη ην θελφ πνπ ηνλ αγθάιηαδε λα πξνθηάζεη λα γεκίζεη 
πξνηνχ ην ζχληνκν ηαμίδη ηνπ ηειεηψζεη. 
Κιεξνλνκηά απ’ ην πέξαζκά ηνπ ζηνπο γχξσ ηνπ λ’ αθήζεη  
θιεξνλνκηά θαιή ή θαθή, κηθξή έρεη ζεκαζία. 



11. Η ειπίδα πνπ δελ πεζαίλεη 
 
ηεο αγσλίαο ηα καχξα ζχλλεθα πεηψληαο 
ην θσο γπξεχσ γηα λα βξσ πξνηνχ λπρηψζεη, 
θαη ηεο ειπίδαο κηα αθηίλα θαβαιψληαο 
απφ ηε ζθνηεηλή άβπζζν λα βγσ θαη λα αλέβσ. 
Μα ε λχρηα έξρεηαη βαξηά θαη κε πξνθηαίλεη 
θαη φια γχξσ κνπ ράλνληαη θαη ζθνηεηληάδνπλ, 
θαη κάηαηα κηα ζπίζα θσο αλαδεηψληαο 
ην απειπηζκέλν ςάμηκν δε ζηακαηψ. 
Μέζα βαζηά κνπ πνηέ δελ παχσ λα πηζηεχσ 
φηη αχξην κηα θαηλνχξηα κέξα ζ’ αλαηείιεη, 
θαη ήιηνο ιακπεξφο θαη ληθεθφξνο 
ηα ζχλλεθα ηεο αγσλίαο ζ’ απνκαθξχλεη 
θαη ηε ςπρή κνπ κε εξεκία ζα γεκίζεη. 
Σφηε κηα αλείπσηε ραξά ζα κε θπξηεχζεη 
πνπ γηα φια φζα πέξαζα ζα κε απνδεκηψζεη. 
 
12. Η νπηνπία ησλ κάηαησλ αλαδεηήζεσλ 
 
Κάηη ςάρλσ λα βξσ, θάηη κνπ ιείπεη. 
α δαιηζκέλνο ζπλερψο ζηξηθνγπξίδσ, 
φ,ηη βξσ κπξνο κνπ ην δεηψ, ην δνθηκάδσ, 
αιιά κεηά ην πξνζπεξλψ θαη ην μερλάσ. 
Κάηη θαηλνχξην κε ηξαβά, θάηη πνπ ιάκπεη, 
πνπ φκσο ζακπψλεη γξήγνξα θαη ζβήλεη 
θη έλα θελφ μσπίζσ ηνπ αθήλεη 
ρσξίο θακηά επηζπκία λα επηζηξέςσ. 
Πνπ ζε λα βξσ απηφ πνπ ζα κε θάλεη 
θνληά ηνπ λα ζηαζψ θαη λα ζηεξηψζσ, 
θαη θάζε επηζπκία κνπ λα ζβήζεη 
γηα άιιεο αλαδεηήζεηο θαη ηαμίδηα ; 
Σφηε ην είλαη κνπ ζ’ απηφ ζα αθηεξψζσ, 
θαη φιεο ηηο δπλάκεηο κνπ ζα βάισ 
θάηη κεγάιν θαη ζσζηφ λα θαηνξζψζσ, 
θαη θάηη ρξήζηκν μσπίζσ κνπ λ’ αθήζσ, 
πξηλ ην ηαμίδη ηεο δσήο κνπ λα ηειεηψζεη. 
 
13. Ζεηώληαο δεζηαζηά ζηηο ειηαρηίδεο 
 
Γπκλφο μάπισζα πάλσ ζηηο ειηαρηίδεο θαη ηνπο δήηεζα λα κε δεζηάλνπλ, 
θη απηέο ζηνξγηθά κε ζήθσζαλ θαη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα 
πξνο ηελ πεγή ηνπο, ηνλ ήιην κε ηξάβεμαλ. 
Κη φηαλ ζηνλ ήιην πιεζίαζα, κηα πξσηφγλσξε δεζηαζηά κε ηχιημε. 
Σν ζψκα κνπ εμαεξψζεθε θαη άξρηζε λα κεγαιψλεη 
θαη φιε ηε γε πνπ είρα αθήζεη πίζσ κνπ κέζα ηνπ λα πεξηθιείεη, 
ραξίδνληαο θαη ζ΄ απηήλ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηελ δεζηαζηά πνπ ν ήιηνο δίλεη. 
Κη φηαλ πνιχ κεγάισζα, ηνλ ήιην αηελίδνληαο ίζνο πξνο ίζν έλνησζα. 
Όκσο ν ήιηνο πνπ ην αηζζάλζεθε, επζχο ηηο ειηαρηίδεο ηνπ απνζχξεη 
θαη ηφηε εγψ ζπξξηθλσκέλνο πίζσ ζηε γε ζαλ αζηξαπή επηζηξέθσ, 
πέθησ θαη ηνπξηνπξίδνληαο ιίγε δεζηαζηά θαη πάιη απνδεηάσ. 



14. H Οξρήζηξα ησλ πόζσλ καο 
 
Μνπζηθνί θαη αθξναηέο πεξίκελαλ ήζπρα ζηε θαηάκεζηε αίζνπζα ηνλ καέζηξν. 
Άλη’ απηνχ κπαίλεη βηαζηηθά έλαο ςειφο μεξαθηαλφο κε κία πειψξηα κπαγθέηα  
πνπ φηαλ ηε ζεθψλεη απηή αξρίδεη λα ιάκπεη ζαλ ππξαθησκέλε 
ζθνξπίδνληαο ζαλ απφ καγηθφ ξαβδί λεξάηδαο κία ρξπζή ζθφλε, 
πνπ φια ηα κνπζηθά φξγαλα ηπιίγεη θαη ηα θάλεη λα ιάκπνπλ. 
Κη φπσο ν καγηθφο καέζηξνο ηελ θνπλά, απηά αξρίδνπλ λα παίδνπλ κφλα ηνπο 
παξαζέξλνληαο ζε κία νπξάληα ζπκθσλία ηα ρέξηα ησλ ζαζηηζκέλσλ κνπζηθψλ, 
πνπ γξήγνξα ζπλέξρνληαη θαη αθνινπζνχλ κε πάζνο ηελ μέθξελε απηή κνπζηθή. 
Καη νη αθξναηέο ζπλεπαξκέλνη θαη ππλσηηζκέλνη θιείλνπλ ηα κάηηα 
δηαιέγνληαο απφ ηελ θνπξηνχλα ησλ απφθνζκσλ ήρσλ, απηνχο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ. 
Καη ηφηε ππέξνρα κπξνζηά ηνπο μεηπιίγνληαη κέζα ζε έλα ρξπζφ ζχλλεθν 
νη σξαηφηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο πνπ έδεζαλ κέρξη ζήκεξα. 
Βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα ρνξεχνπλ ζηνπο ξπζκνχο ηεο κνπζηθήο 
θαη ζπλεπαξκέλνη ιηθλίδνληαη θαη απηνί ζηα θαζίζκαηά ηνπο, 
ζηηγκέο αμέραζηεο θαη νλεηξεκέλεο ηεο δσήο ηνπο μαλαδψληαο. 
Καη φηαλ ε ζπλαπιία ηειεηψλεη θαη ν καγηθφο καέζηξνο θεχγεη, 
νη κνπζηθνί αγθαιηάδνπλ κε αγάπε θαη θηινχλ ηα φξγαλά ηνπο, 
ζαλ λα ήζαλ δσληαλά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ ιαηξεχνπλ. 
Καη απνρσξνχλ ληψζνληαο κέζα ηνπο κηα αλείπσηε ραξά, 
ζαλ ην πξψην βξαβείν ζε κνπζηθφ δηαγσληζκφ λα έρεη ν θαζέλαο ηνπο θεξδίζεη. 
Δλψ νη ζεαηέο εμαθνινπζνχλ κε θιεηζηά ηα κάηηα λα βιέπνπλ 
ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε δηάθνξεο ειηθίεο, μαλά θαη μαλά θαη μαλά, 
θαη λα ιηθλίδνληαη ζηελ αλάκλεζε ηεο ππέξνρεο κνπζηθήο πνπ δηάιεμαλ, 
έσο φηνπ απνθακσκέλνη λα θνηκεζνχλ πάλσ ζηα θαζίζκαηά ηνπο 
κε έλα ππέξνρν ρακφγειν επηπρίαο δσγξαθηζκέλν ζηα πξφζσπά ηνπο. 
Καη ην άιιν πξσί μππλνχλ θαη ηξέρνπλ ζην ηακείν γηα εηζηηήξηα, 
κε ηελ ειπίδα φηη ν καγηθφο καέζηξνο ζα μαλάξζεη ην βξάδπ 
θαη ηελ ππέξνρε απηή εκπεηξία πνπ έδεζαλ, ζα μαλαληψζνπλ. 
 
15. Σν δίιεκκα ηνπ δεκηνπξγνύ 
 
Όζν ε πέλα πξνρσξεί  απμάλνληαη νη απαηηήζεηο 
θαη ε πνηφηεηα ηελ παξαγσγή πεγαίλεη λα θξελάξεη. 
Ζ γνκνιάζηηρα ζπλέρεηα ηηο ιέμεηο ζβήλεη 
καδί κε ην ζπλαίζζεκα πνπ ηηο εδεκηνχξγεζε. 
Νέεο ιέμεηο θαη λέα ζπλαηζζήκαηα πξνβάινπλ  
θαη κέζα καο πάληα έλα ζπλαίζζεκα θπξηαξρεί. 
Δίλαη ν θφβνο πσο πνιιά απ’ απηά πνπ γξάθσ 
θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ζα ληξαπψ φηαλ ηα δηαβάδσ 
θη άζρεηα αλ νη άιινη κε αλαγλσξίδνπλ 
εγψ ηνλ εαπηφ κνπ ζα νηθηίξσ θαη ζα πεξηθξνλψ. 
Παξ’ φια απηά δε ζηακαηάσ θαη φιν ζπλερίδσ, 
γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα δεηνχλ λ’ απειεπζεξσζνχλ 
θαη απφ κέζα κνπ λα βγνπλ θαη λα θσλάμνπλ, 
κε ηε δηθή ηνπο ηε θσλή θαζέλα ηνπο, 
θαιή ή θαθή, γη’ απηά δελ έρεη ζεκαζία. 
Κη αλ νη άιινη ζα ηα αηζζαλζνχλ ή ζα γειάζνπλ, 
εθείλα πνιχ ιίγν ελδηαθέξνληαη. 
 



16. Μηα ςπρή πνπ δελ θξόληηζα 
 
Σν βξάδπ κηα κηθξή άζπξε θνπθνπβάγηα ρηχπεζε ην ηδάκη κνπ. 
Σεο άλνημα απνξεκέλνο θαη θνηηαρηήθακε ζηα κάηηα 
θαη ηφηε, κε ηα κάηηα, μεθηλήζακε κηα ζησπειή ζπλνκηιία. 
Μνπ είπε πσο εξρφηαλε λα κ’ απνραηξεηήζεη, 
πσο ήηαλ ε ςπρή παηδηνχ πνπ κφιηο είρε πεζάλεη 
γηαηί εγψ δελ θξφληηζα λα κπνξέζεη θη απηφ λα δήζεη. 
Απφξεζα θαη ηελ ξψηεζα αλ θάηη κπνξψ λα θάλσ. 
Μνπ είπε πσο γη’ απηήλ ήηαλε πηα αξγά, 
αιιά κπνξνχζα αλ ήζεια άιια παηδηά λα βνεζήζσ 
πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηξαθνχλ, εκβφιηα λα θάλνπλ, 
λα πηνχλε θαζαξφ λεξφ, γηαηί δελ είραλε ιεθηά. 
Μφιηο κνπ ην ‘πε πέηαμε θαη ράζεθε ζηα ζχλλεθα. 
Δγψ πνιχ ιππήζεθα θαη έπεζα ζε ιήζαξγν 
θη φιε ηε λχρηα έβιεπα εθείλα ηα παηδηά 
θαη ην πξσί πνπ μχπλεζα θαηάιαβα ακέζσο 
πσο ε θνπθνπβάγηα ήηαλε θη απηή ζην φλεηξφ κνπ. 
Όκσο, ήηαλ ην φλεηξν πνιχ πην δπλαηφ 
απ’ φζα άιια έρσ δεη ζ’ εηνχηε ηε δσή 
θαη κ’ έθαλε θαη άιιαμα απφςεηο, πξνηεξαηφηεηεο 
θαη λα βνεζήζσ πξνζπαζψ εθείλα ηα παηδηά, 
ψζηε νχηε θαη ζηνλ χπλν κνπ λα κε κ’ επηζθεθζεί 
κηα θνπθνπβάγηα ζαλ θη απηή πνπ ζα ‘λαη κηα ςπρή. 
Καη φζνη απφ ζαο δελ έρεηε ηέηνην φλεηξν δεη, 
βηαζηείηε λα πξνιάβεηε κήπσο θαη ζαο ζπκβεί. 
 
17. Η ηερλνινγηθή εμέιημε 
 
Σν καιιηαξφ ρέξη έπηαζε ην κεγάιν άζπξν θφθαιν. 
Σν θνίηαμε κε πεξηέξγεηα, ην ηξάβεμε κε δχλακε, 
ην ζήθσζε ςειά θαη θηχπεζε πνιιέο θνξέο θαη κε καλία 
ηνλ αζπξηζκέλν ζθειεηφ ηνπ μέλνπ θαη ηνλ δηέιπζε. 
Κξαχγαζε κ’ ελζνπζηαζκφ γηα ην θαηφξζσκά ηνπ 
θη νη ζχληξνθνί ηνπ δχγσζαλ ην θφθαιν λα ηνπ πάξνπλ, 
αιιά απηφο ηνπο απνκάθξπλε ρηππψληαο ηνπο κε θείλν. 
Καη ληψζνληαο ζα βαζηιηάο κε ην θαηλνχξην ηνπ φπιν, 
ην πέηαμε πνιχ ςειά ζηα ζχλλεθα λα θηάζεη. 
Κη απηφ αληί πίζσ ζηε γε μαλά λα επηζηξέςεη, 
πέξαζε ηελ αηκφζθαηξα θαη κπήθε ζε ηξνρηά. 
Κη φζν ηνπ ρξφλνπ ην ξνιφη ρηιηάδεο ρξφληα πήγαηλε κπξνζηά, 
ην θφθαιν κεγάισλε θη άιιαδε ηε κνξθή ηνπ, 
ψζπνπ ζ’ έλα δηαζηεκηθφ ζηαζκφ λα κεηακνξθσζεί. 
ηα ζπιάρλα ηνπ νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ θη εξεπλνχλ 
θη αηζηφδνμα, κε ζηγνπξηά, ην κέιινλ αηελίδνπλ 
θαη θάησ ηνπο ε γε αδηάθνξε θη αηψληα 
θπιάεη ζην αδηάθνπν ηνπ ρξφλνπ ηεο ηαμίδη. 
 



18. Τπαξμηαθέο πεξηπιαλήζεηο 
 
Κάζνκαη ήξεκνο θαη απνκνλσκέλνο κε ηα κάηηα κνπ θιεηζηά 
θη αδεηάδσ απφ θάζε ζθέςε θη έλλνηα ην κπαιφ κνπ. 

                      Όιεο νη αηζζήζεηο μεζσξηάδνπλ θη αδξαλνχλ γχξσ κνπ. 
Νηψζσ ην απφιπην θελφ, ην απφιπην ζθνηάδη, 
θαη πξνζπαζψ πίζσ απ’ απηφ λα δηαθξίλσ 
αλ θάηη θξχβεηαη, αλ θάηη ππάξρεη πνπ δελ βιέπσ. 
Ξάθλνπ κηα θσηεηλή αθηίλα μεπξνβάιιεη 
πνπ κεγαιψλεη γξήγνξα θαη κε ηξαβάεη ζε ηνχλει θσηεηλφ,  
κε ηαμηδεχεη θαη ζε κηα άιιε δηάζηαζε κε πάεη. 
Δθεί ηη βιέπσ δελ κπνξψ λα πσ δηφηη ιέμεηο ή έλλνηεο γηα εθείλα δελ ππάξρνπλ. 
Μφλν ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξψ λα ζπκεζψ 
πνπ είλαη εξεκία, ζηγνπξηά θαη νηθεηφηεηα, 
ζαλ θάπνηε ζηνλ θφζκν απηφ λα έρσ μαλαδήζεη. 
Όζν πιαληέκαη, ηφζν ν παιηφο κνπ θφζκνο μεζσξηάδεη 
θαη πίζσ πηα δε ζέισ λα γπξίζσ. 
Μα λα πνπ ε αθηίλα πάλσ κνπ θνιιάεη, 
ζα δπλαηφ ειαηήξην ζην ηνχλει κε ηξαβάεη 
θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νξκεηηθά κε θέξλεη. 
Καη ηψξα πηα φηαλ ηα κάηηα κνπ αλνίγσ 
λνζηαιγηθά φηη έδεζα πνζψ λα ζπκεζψ, 
κα φια έρνπλε ζβεζηεί θαη έρνπλ μεζσξηάζεη. 
Καη απνκέλνπλ κνλαρά ζπλαηζζήκαηα γιπθά, 
ε εξεκία, ε ζηγνπξηά, κηα απέξαληε γαιήλε, 
πνπ ηεο δσήο ην δξφκν κνπ εδψ ζα ζπληξνθεχνπλ. 
Κη έηζη μαλά ζηα ρείιε κνπ ρακφγειν ζ’ αλζίδεη 
θαη πφλνη θαη πξνβιήκαηα αζήκαληα ζα θαίλνληαη, 
πξνζσξηλά, πνπ ζχληνκα ζα εμαθαληζηνχλ, 
θαη απφ γαιήλε θαη ραξά ζ’ αληηθαηαζηαζνχλ. 
 
19. Η θνηλσληθνπνιηηηθή εμέιημε 
 
ην ζφιν ηνλ παλχςειν ηνπ ζετθνχ λανχ καο 
ρηιηάδεο πνιπέιαηνη θξέκνληαη θη αησξνχληαη. 
Μπξηάδεο ηα θαληήιηα ηνπο πνπ αλάβνπλ θαη δεζηαίλνπλ, 
κα φπσο θπζάεη ν άλεκνο απ’ ηα ζπαζκέλα ηδάκηα, 
ζπγθξνχνληαη κε δχλακε θαη ζβήλνπλ ηα θαληήιηα. 
Καη λα πξνιάβνπλ πξνζπαζνχλ πνιινί θαληειαλάθηεο 
λ’ αλάβνπλ ηα θαληήιηα απηά θαη ιάδη λα ηνπο βάδνπλ, 
πξνηνχ ν άγξηνο άλεκνο θάζε θαληήιη ζβήζεη 
θαη έλα ζθνηάδη απέξαλην ζην ζφιν απισζεί. 
Πφηε, φκσο, πξφθεηηαη λα ‘ξζεη ν ζετθφο ηερλίηεο 
πνπ λέα ηδάκηα, πην ζηεξεά, ζην ζφιν καο ζα βάιεη, 
πνπ ν αέξαο λα κε βξίζθεη πηα δξφκν γηα λα ηξππψλεη 
θη ήξεκα θη αξκνληθά λ’ αλάβνπλ ηα θαληήιηα 
θη νη πνιπέιαηνη πνηέ πιένλ λα κε ζπγθξνχνληαη ; 
Καη κε ην θσο ηνπο φινη καδί ην ζφιν λα θσηίδνπλ 
δνμάδνληαο ζηε ιάκςε ηνπο ην ζείν δεκηνπξγφ ηνπο. 
 



20. Αλαδνκώληαο ηνλ πύξγν ηεο αιήζεηαο 
 
Όινπ ηνπ θφζκνπ νη ζνθνί απ’ ηα παιηά ηα ρξφληα 
θηίδαλε θαη ζηεξίδαλε πχξγν ηεο επηζηήκεο. 
Μάδεπαλ κχξηα πιηθά πνπ ν θαζέλαο έβξηζθε 
θαη ηα ηνπνζεηνχζαλε ν πχξγνο λα ςειψζεη. 
Όκσο γηα ηα ζεκέιηα δελ είραλε θξνληίζεη. 
Σν έδαθνο πνπ δηάιεμαλ ήηαλ ιίγν ζαζξφ  
κα θαη γηα ηελ αλσδνκή κειέηε δελ ππήξρε, 
ρψξηα πνπ θάπνηα πιηθά θζείξνληαλ ζηνλ θαηξφ. 
Έηζη ν πχξγνο ςήισλε κα κε πνιιά πξνβιήκαηα 
θη φηαλ θπζνχζε άλεκνο ή γίλνληαλ ζεηζκνί 
ηκήκαηά ηνπ γθξεκίδνληαλ θαη είρακε θαη ζχκαηα. 
Καη ηξέραλε φινη νη ζνθνί γηα λα ηνλ ζπγθξαηήζνπλ 
θαη ηκήκαηα πνπ έπεζαλ λα η’ απνθαηαζηήζνπλ. 
Έηζη κε ηα κπαιψκαηα ν πχξγνο καο κεγάισλε 
κα φιν πνπ ςήισλε γηλφηαλ πην επηθίλδπλνο, 
πνπ θάπνηε κ’ έλα ζεηζκφ ή κηα κεγάιε ζχειια 
ζα έπεθηε θαη ηελ θαηαζηξνθή ζα έθεξλε ζηε θχζε, 
πνπ άιιε ηέηνηα ν άλζξσπνο δε ζα ‘ρε ζπλαληήζεη. 
Γη’ απηφ νη ζνθνί απνθάζηζαλ ζηα ρξφληα ηνπ Τδξνρφνπ 
λέν πχξγν λα θηηάμνπλε ζε έδαθνο ζηεξεφ, 
κε γλήζηα πιένλ πιηθά ζε εζηθά ζεκέιηα 
πνπ ζ’ άληεραλ εηο ηνπο ζεηζκνχο, ηηο ζχειιεο, ηνλ θαηξφ. 
Μειέηε λέα έθαλαλ, πνπ ‘λαη αληηζεηζκηθή, 
γη’ απηφ επηζηξαηεχζαλε ςπρή θαη θαληαζία 
βάιαλε θαη δηαίζζεζε, ζχλεζε θαη εζηθή. 
Κη απφ ηνλ παιηφ ηνλ πχξγν φ,ηη θαιφ ππήξρε 
ην πήξαλ θαη ην έβαιαλ ζην λέν θαηαζθεχαζκα 
θαη άθεζαλ πιένλ ηνλ παιηφ πχξγν λα εξεκσζεί. 
Έηζη, γνξγά εςήισλε ν πχξγνο ηεο αιήζεηαο 
θαη πέξαζε ηα ζχλλεθα θαη ινχζηεθε ζηνλ ήιην, 
θαη έθεξε ηε θψηηζε ζ’ φιε ηελ αλζξσπφηεηα 
θαη εμάιεηςε ηνλ θίλδπλν θάπνηαο θαηαζηξνθήο. 
Κη έδσζε γλψζε κε ζχλεζε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο γεο 
λα δήζνπλε εηξεληθά κ’ αγάπε θαη αζθάιεηα. 
 
21. ηελ ίξηδα  ηεο ζεξαπείαο 
Ζ πιεγσκέλε θνπθνπβάγηα πεξπαηνχζε ζην δάζνο. 
Ο γηαηξφο ηελ έπηαζε πξνζεθηηθά, 
ηελ πήγε ζην ζπίηη ηνπ θαη ηελ πεξηέζαιςε. 
Σν δεμί θηεξφ ηεο ήηαλ ζπαζκέλν 
θαη ζην δεμί ηεο κάηη είρε έλα κεγάιν άζπξν ζεκάδη. 
ε ιίγεο κέξεο ην θηεξφ έγηλε θαιά θαη ην ζεκάδη έθπγε. 
Ο γηαηξφο ηελ θνίηαμε βαζηά ζηα κάηηα θαη είδε. 
Δίδε θαη θαηάιαβε, θαηάιαβε θαη κειέηεζε, κειέηεζε θαη έκαζε, 
έκαζε θαη δίδαμε, δίδαμε θαη βνήζεζε, βνήζεζε θαη έζσζε. 
Ζ θνπθνπβάγηα γηαηξεκέλε πέηαμε ραξνχκελε πξνο ην δάζνο. 
Πνηέ δελ έκαζε ηα πφζα είρε πξνζθέξεη ζηνπο αλζξψπνπο 
θαη ζηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πγείαο ηνπο. 
 



22. Σαμίδη ζηελ άιιε δηάζηαζε 
 
Με αλνηγκέλα ηα θηεξά ηεο πξνζδνθίαο 
ζε άιινπο θφζκνπο καθξηλνχο πνζψ λα πάσ. 
Μηα πχιε ςάρλσ γηα λα βξσ θαη λα πεξάζσ 
ζε δηαζηάζεηο καθξηλέο απ’ ην δηθφ καο ζχκπαλ, 
φπνπ ν ρξφλνο είλαη ζηαηηθφο θαη ζπλππάξρνπλ 
παξφλ θαη παξειζφλ θαη κέιινλ θάζε κέξα. 
Σνπο λφκνπο θαη ηηο αιήζεηεο ηνπ θφζκνπ εθείλνπ λα γλσξίζσ 
θαη ηε δσή πνπ δνπλ εθεί λνήκνλεο ππάξμεηο 
λα δήζσ θαη λα δηδαρζψ φ,ηη θαιφ ππάξρεη. 
Κη αθνχ εθεί κε γλψζεηο θαη αηζζήζεηο ζα ρνξηάζσ 
θαη λέα ζπλαηζζήκαηα θαη πίζηε ζ’ απνθηήζσ, 
ηελ πχιε απ’ φπνπ πέξαζα ζα ςάμσ λα εληνπίζσ 
θαη πίζσ εηο ζηνλ θφζκν απηφ πάιη ζα επηζηξέςσ. 
Έηζη, κε ηελ ηζρχ απηή πνπ δίλνπλε νη γλψζεηο, 
παξάιιεια κε ζχλεζε κεγάιε θνξησκέλνο 
ηνλ θφζκν απηφ ηνλ αηειή πνπ κε αλεζπρεί, 
κε ηνχηα ηα εθφδηα καδί ζα ηνλ δηνξζψζνπκε 
θαη έλα θφζκν ηέιεην καδί ζα δηακνξθψζνπκε. 
Δθεί νη λφκνη νη θπζηθνί ζσζηά ζα ιεηηνπξγνχλ 
θαη νη λφκνη νη αλζξψπηλνη αρξείαζηνη ζα γίλνπλ, 
γηαηί ζσζηφ θαη δίθαην ζα είλαη απηνλφεηα 
θαη ην θαιφ κε απηφ πνπ θάλνπκε πάληνηε ζα ζπκπίπηνπλ. 
Έηζη ζηνλ θφζκν απηφλ εθεί ν ρξφλνο απισκέλνο 
κέιινλ, παξφλ θαη παξειζφλ καδί ζα ζπλππάξρνπλ 
ψζηε απ’ ην ρξφλν ειεχζεξνη λα δνχκε, λα πεηάκε 
θαη κεο ζηελ αησληφηεηα καδί λα πεξπαηάκε, 
ν έλαο ζηνλ άιιν δίλνληαο πλεπκαηηθέο ραξέο. 
Καη φινη καδί λα θηίδνπκε θαη λα δεκηνπξγνχκε 
ηνλ θφζκν καο πην φκνξθν θαη πην ηδαληθφ, 
ψζπνπ ζε θφζκν ζετθφ ζηγά-ζηγά λα θηάζνπκε 
θαη εθεί επηπρία απφιπηε φινη καο λα ρνξηάζνπκε. 
 
23. Η άθζαξηε νπηαζία ηεο δσήο καο 
Σα κεγάια καχξα κάηηα κνπ ’ξημαλ ηε καηηά ηνπο 
εγψ φκσο ζάζηηζα θαη ληξάπεθα θαη θνίηαμα αιινχ. 
Όηαλ εγψ ηα θνίηαμα εθείλα γχξηζαλ αιινχ  
θαη ην θξπθηνχιη ζπλερίζηεθε κεηαμχ καο 
ψζπνπ ζηε ζηάζε κνπ λα θηάζσ θαη λα θαηεβψ. 
Κη φηαλ νη πφξηεο έθιεηζαλ, ηα κεγάια σξαία κάηηα 
κε θνίηαμαλ ζηα κάηηα θη έλα ρακφγειν κνπ ράξηζαλ. 
Μάηαηα έπεζα πάλσ ζηελ πφξηα λα ηελ αλνίμσ. 
Σν κεηξφ μεθίλεζε θαη ηα σξαία καχξα κάηηα 
πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα κε θνηηνχλ γιπθά ρακνγειψληαο 
απνκαθξχλζεθαλ θαη ράζεθαλ γηα πάληα, 
θαη κάηαηα ηα ςάρλσ απφ ηφηε ζηα κεηξφ ηεο πφιεο. 
Γέθα ρξφληα πέξαζαλ θαη δελ ηα μαλαβξήθα,  
φκσο θάζε λχρηα, ρσξίο εμαίξεζε θακία, κα θακία, 
ηελ ππέξνρε καηηά ηνπο εκπξφο κνπ βιέπσ θαη ειπίδσ. 
 



24. Η άζθνπε αληηπαιόηεηα 
 
ηα πέηξηλα αιψληα ηνλ ζπλάληεζε. 
Μαδί ηνπ πάιεςε κα ληθεηήο θαλείο δε βγήθε, 
Έηζη ην βξάδπ εμαληιεκέλνη ζηακαηήζαλε 
ηα ρέξηα δψζαλε θη ν θαζέλαο ην δξφκν ηνπ πήξε. 
Σελ άιιε κέξα ηνλ μαλαζπλάληεζε  
πνπ θάιπαδε επάλσ ζην άινγφ ηνπ απέλαληί ηνπ. 
Σν θνληάξη ζήθσζε θαη θνληαξνρηππήζεθαλ. 
Σα θνληάξηα ζπάζαλε κα πάιη ληθεηήο θαλείο δε βγήθε. 
Σελ ηξίηε κέξα ζην ζηελφ γεθχξη ζπλαληήζεθαλ 
θαη δηαζηαχξσζαλ κε καλία ηα ζπαζηά ηνπο. 
Κη νη δπν πιεγψζεθαλ θαη κέζ’ ζην ξέκα πέζαλε 
πνπ κε νξκή ζην πέξαζκά ηνπ ηνπο παξέζπξε. 
Αθνχ κε ην λεξφ παιέςαλε απεγλσζκέλα 
ζε κηα φρζε βγήθαλε γηα λα ζσζνχλε 
θαη εμαληιεκέλνη μάπισζαλ ζην ρψκα. 
Δθεί έλα ζεξηφ ηνπο επηηέζεθε λα ηνπο θαηαζπαξάμεη. 
Γελλαία καδί ηνπ πάιεςαλ κε λχρηα θαη κε δφληηα 
θαη ηειηθά θαηάθεξαλ λα ην απνκαθξχλνπλ. 
Καη ηφηε ν έλαο ηνλ άιιν θνηηάδνληαο ζηα κάηηα 
κεηαλησκέλνη πνπ ν εγσηζκφο έρζξα ηνπο είρε θέξεη, 
ηα ηξαχκαηα θξνληίδνληαο ν έλαο γηα ηνλ άιιν, 
φξθν κεγάιν δψζαλε πνηέ λα κε καιψζνπλ 
κηα πνπ ν ηφπνο ηνπο ν φκνξθνο ρσξνχζε θαη ηνπο δπν. 
 
25. Η αηώληα θαξδηά ηεο κάλαο 
 
Με βία ηεο απέζπαζαλ ην κηθξφ αγνξάθη απφ ηελ αγθαιηά ηεο, 
θη φηαλ απηή πξνζπάζεζε λα ην πάξεη πίζσ 
ηε ρηχπεζαλ θαη ηελ έξημαλ θάησ. 
Κη έβιεπε ηνπο ζηξαηηψηεο λ’ απνκαθξχλνληαη  
κε ην παηδί ηεο πνπ ηελ θνίηαδε βνπβφ 
κε ηα ηξνκαγκέλα κάηηα ηνπ γεκάηα αγσλία θαη απνξία, 
ελψ ηα κηθξά ρεξάθηα ηνπ ήηαλ ηελησκέλα πξνο απηήλ, 
ζα λα ηελ αγθάιηαδαλ αθφκε. 
Πέξαζαλ ρξφληα πνιιά θαη ε θαεκέλε κάλα, 
θάζε θνξά πνπ πέξλαγαλ ζηξαηηψηεο απφ ην ρσξηφ ηνπο, 
ηνπο θνίηαδε κε αγσλία έλαλ-έλαλ ζηα βινζπξά ηνπο κάηηα 
πξνζπαζψληαο κάηαηα λα αλαγλσξίζεη 
ηα κάηηα ηνπ κνλάθξηβνπ παηδηνχ ηεο, 
πνπ ηεο θιέςαλε νη θαηαθηεηέο 
γηα λα ηνλ θάλνπλε δηθφ ηνπο. 
 



26. Η κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ πεξηκέλακε 
 
Οη επηζηήκνλεο βξήθαλε κε αθξίβεηα κεγάιε 
πσο ζ’ έλα ρξφλν έλαο θνκήηεο ζα ρηχπαγε ηε γε 
θη φιε ε δσή πάλσ ζ’ απηήλ ακέζσο ζα ραλφηαλ. 
Οη άλζξσπνη φηαλ ην ‘καζαλ ηαξάρηεθαλ πνιχ, 
κα γξήγνξα ην ρψλεςαλ θαη ηφηε νξγαλψζεθαλ 
ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο έκελε θαιχηεξα λα δήζνπλ, 
θαη φ,ηη ραξέο δελ έδεζαλ ηψξα λα απνιαχζνπλ. 
Σνπο πνιέκνπο ζηακάηεζαλ θαη φιεο ηηο ηαξαρέο, 
νη θπιαθηζκέλνη βγήθαλε απφ ηηο θπιαθέο. 
Πξνκήζεηεο ππνιφγηζαλ λα έρνπλ γηα έλα ρξφλν 
θαη ηελ πεξίζζηα κνίξαζαλ ζε θίινπο θαη γλσζηνχο. 
Υξήκαηα πνπ ζπζζψξεπαλ άξρηζαλ λα μνδεχνπλ 
θη νη πινχζηνη κνίξαζαλ πνιιά θαη ζηνπο θησρνχο. 
Απ’ ηηο δνπιεηέο γηλφληνπζαλ κφλν νη απαξαίηεηεο 
πνπ ρξεηάδνληαλ ηνλ ρξφλν απηφ γηα λα ζπληεξεζνχλ. 
Πεξηφξηζαλ παξαγσγή πνιιέο βηνκεραλίεο 
αθνχ ηα απνζέκαηα ήζαλ πηα αξθεηά, 
θη έηζη μεθαζάξηζε ε αηκφζθαηξα ιηγάθη 
θαη νη γελλήζεηο έπαπζαλ αθνχ δελ είραλ λφεκα. 
Καη ν θφζκνο φινο θξφληηδε σξαία λα πεξλάεη 
θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ άξρηζε λ’ αγαπάεη, 
πνπ ζχληνκα ζα έραλε καδί κ’ απηφλ ηνλ ίδην. 
Καζψο ε κέξα έθηαλε ππήξρε αγσλία 
νη άλζξσπνη γίλαλ επζεβείο θη άξρηζαλ πξνζεπρέο, 
αθνχ ζε άιιε δηάζηαζε επξφθεηην λα πάλε 
φπνπ ζα πέξλαγεο θαιά ελάξεηνο αλ ήζνπλ. 
Αιιά ν θνκήηεο άιιαμε ζην ηέινο δηαδξνκή 
θαη κνλαρά παιίξξνηεο πξνθάιεζε πεξλψληαο 
θη έηζη ν θφζκνο ζψζεθε απ’ ηελ θαηαζηξνθή. 
Μα ν θφζκνο φηαλ ην ‘καζε είρε ακεραλία 
δελ ήμεξε αλ λα ραξεί έπξεπε ή λα ιππεζεί 
πνπ απηήλ ηε κίδεξε δσή ζα ‘ρε λα ζπλερίζεη. 
Όκσο ζπνπδαίν κάζεκα πήξε απ’ ηνλ θνκήηε 
πσο ηελ δσή πάλσ ζηε γε κπνξνχζε λα βειηηψζεη 
θαη πσο απ’ ηε κηδέξηα ηνπ κπνξνχζε λα γιηηψζεη. 
 
27. Σν ρειηδόλη ηεο ςπρήο καο 
 
Σν πνπιί θειάεδεζε ιππεηεξά. 
είπε δπν ιέμεηο πάλσ ζηα θιαδηά, 
κεηά πέηαμε ςειά ζηα ζχλλεθα. 
Ήηαλ ρειηδφλη, ήηαλ ρειηδφλη, είπε ην δέλδξν. 
Σν θζηλφπσξν έθηαζε μαθληθά ηα θχιια φκσο δελ έπεζαλ. 
Σν θειάεδηζκα ηνπ αθνχγεηαη αθφκε. 
Θα μαλάξζσ, ιέεη, ζα μαλάξζσ. 
Ο ρεηκψλαο έθηαζε, ην ρηφλη έπεζε. 
Όκσο ηα θχιια έκεηλαλ θνιιεκέλα ζην δέλδξν πνπ ζηάζεθε ην ρειηδφλη. 
Σν πεξηκέλνπλ ψζπνπ λα γπξίζεη. Όκσο ζα γπξίζεη ; Πνηνο μέξεη! 
 



28. πάδνληαο ηα δεζκά ηεο ξνπηίλαο 
Πσο ζα ‘ζεια ν καχξνο θαβαιάξεο 
πνπ η’ φλνκά ηνπ ζα ‘ηαλε ν πφζνο, 
λα έξζεη έλα βξάδπ λα κε αξπάμεη, 
απφ ηελ πφιε ηεο ζπλήζεηαο λα κε βγάιεη 
θαη ζθιάβα ηνπ καδί ηνπ λα κε ζχξεη. 
ηε καθξηλή ζπειηά ηνπ λα κε πάεη θαη άγξηα εθεί λα κε βηάζεη. 
Να ληψζσ ηε ζεξκή ηνπ ηελ αλάζα, 
ηα ζηηβαξά ηνπ ρέξηα λα κε πλίγνπλ, 
θη φζν απηφο επάλσ κνπ μεζπάεη 
ηφζν εγψ θάησ απ’ ηνλ πφζν ηνπ λα ιηψλσ. 
Κη φια φζα ε ζπκβαηηθή αμηνπξέπεηα κνπ 
θη ε «θαζψο πξέπεη» απφ κηθξή εθπαίδεπζή κνπ 
δε ζ’ άθελε πνηέ κνπ λα ζθεθηψ λα θάλσ, 
ηψξα θάησ απ’ ηε δηθή ηνπ νξκή θαη ιχζζα ζα ηα δήζσ. 
Καη δηθαηνινγία ζα ‘ρσ, φηη φζν θη αλ πξνζπαζνχζα, 
ζηε δχλακε ηνπ δελ ζα κπνξνχζα λ’ αληηζηαζψ. 
Κη αλ γηα φια απηά πνπ ν πφζνο κνπ θνπληψλεη, 
κεγάιν ηίκεκα ζα πξέπεη λα πιεξψζσ, 
αο έξζεη ηφηε θη ν άιινο θαβαιάξεο, 
πνπ η’ φλνκα ηνπ ζα ‘ηαλε ν ράξνο, 
λα κε αξπάμεη θη απηφο θαη λα κε πάξεη, 
απφ ηελ ρψξα ηεο ζπλήζεηαο λα κε βγάιεη 
θαη απ’ ηελ ξνπηίλα κνπ γηα πάληα λα γιηηψζσ, 
έζησ θη αλ πξφθεηηαη ζην ηέινο λα ραζψ. 
 
29. Μεηαθπζηθέο αλαδξνκέο 
Μεγάινο θξχζηαιινο ήκνπλ ρξψκαηνο ξνδ  
ζε καθξηλφ πιαλήηε ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Ωξίσλα. 
Καη αθνχξαζηα θάζε ζηηγκή ηηο αθηίλεο θαηεχζπλα 
πνπ ν είξηνο επάλσ κνπ έξηρλε φιε ηελ κέξα, 
καδί κε ηα αδέιθηα κνπ, ηνπο άιινπο ρξσκαηηζηνχο θξπζηάιινπο. 
Καη κε ηε ζπιινγηθή ζπλεηδεηφηεηα καο, φινη καδί 
ηε δνπιεηά καο αδηάθνπα θαη κε φξεμε εθηεινχζακε 
θαη πνιιή ζπνπδαία θαη ρξήζηκε ηε ζεσξνχζακε, 
φζν κνλφηνλε θη αλ ζηνπο εθεί αλζξψπνπο θαηλφηαλ, 
κέζα ζηνπο αηψλεο θαη ηηο ρηιηεηεξίδεο πνπ πεξλνχζαλ. 
Καη φηαλ νη άιιεο αθηίλεο θάζεηα ηηο δηθέο κνπ ζπλαληνχζαλ, 
ηφηε θαηλνχξηα πιηθά κφξηα δεκηνπξγνχζαλ, 
θαη έηζη ε ελέξγεηα ζε χιε ιίγν-ιίγν κεηαηξέπνληαλ 
θαη λένη θξχζηαιινη απφ απηήλ κε ηνλ θαηξφ γελληφληαλ, 
θαη ην αέλαν δεκηνπξγηθφ ηνπο έξγν ζπλερίδνληαλ. 
Ώζπνπ έλα ρέξη απφ θεη κε ηξάβεμε θαη ηέξεηα κε έθαλε ζηε γε, ζηε ακνζξάθε. 
Αιιά εθεί, σ ζπκθνξά κνπ, ν κνρζεξφο αξρηεξέαο 
ζηνλ ηάθν δσληαλή κε έζαςε, γηαηί ζηηο ιάγλεο ηνπ νξέμεηο δε ζέιεζα λα ελδψζσ. 
Απφ ηφηε ζηε ακνζξάθε δελ ηνικάσ λα μαλαπάσ. 
Σψξα φκσο ε ςπρή κνπ ζην καθξηλφ πιαλήηε κνπ επέζηξεςε 
θαη εθεί άυιε απ’ ηηο ξαδηελεξγέο αθηίλεο ινχδεηαη, 
πνπ νη θξχζηαιινη ηα αδέιθηα κνπ αδηάθνπα θαηεπζχλνπλ 
θη ήξεκε θαη γαιήληα πάληα εθεί πιαληέηαη. 
 



30. Η επαλάζηαζε ησλ ιέμεσλ 
 
Με ππνκνλή μεθίλεζε λα αληηγξάθεη ζηηο ιεπθέο ζειίδεο 
παιαηά ζπγγξάκκαηα ν ζνθφο κνλαρφο ηνπ κεζαίσλα, 
δηνξζψλνληαο φ,ηη δελ ηνπ άξεζε θαη παξαιείπνληαο φ,ηη ηνλ ζφθαξε, 
ελψ ην θσο ηνπ ιπρλαξηνχ πνπ ηξεκφζβελε ηνλ θνίκηζε ζηελ πνιπζξφλα ηνπ. 
Ξαθληθά δπλαηφο άλεκνο πνπ κπήθε απ’ ηελ θακηλάδα 
άξρηζε λα μεθπιιίδεη ηα βηβιία πνπ ν κνλαρφο είρε λα αληηγξάςεη, 
απνζπψληαο κε νξκή φιεο ηηο ιέμεηο ηνπο, πνπ ζ’ έλα ηξειφ ρνξφ 
άξρηζαλ λα ζηξνβηιίδνληαη ζηε κεγάιε αίζνπζα ηνπ κνλαζηεξηνχ. 
Καη φηαλ ν ρνξφο θφπαζε, νη ιέμεηο πήγαλ θαη γέκηζαλ 
ηηο ιεπθέο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ κνλαρνχ κέρξη ηελ ηειεπηαία. 
Δλψ φζεο πεξίζζεςαλ πήγαλ θαη έιησζαλ ζην ιάδη ηνπ ιπρλαξηνχ, 
δεκηνπξγψληαο ζηνλ πάην ηνπ κηα κεγάιε καχξε θειίδα κειάλεο, 
εθηφο απφ ιίγεο, ηηο πην επηθίλδπλεο, πνπ πήγαλ θαη θξχθηεθαλ 
ζηελ καιαθή αγθαιηά ηνπ ζηππφραξηνπ θαη πεξίκελαλ. 
Κη φηαλ ν άλεκνο ζηακάηεζε, ην αξκφλην ηεο αίζνπζαο άξρηζε λα παίδεη 
θαη ν κνλαρφο μχπλεζε θαη άξρηζε κε έθπιεμε λα δηαβάδεη ην βηβιίν. 
Καη φζν δηάβαδε ηφζν ε έθπιεμε ηνπ κεγάισλε θαζψο θσηηδφηαλ  
θη άιιν ηφζν κεγάισλε θαη ε θιφγα ηνπ ιπρλαξηνχ 
πνπ μεπέξαζε ηελ αίζνπζα θη έθηαζε σο ηνλ νπξαλφ, 
θσηίδνληαο ηελ νηθνπκέλε θαη αθήλνληαο φιν ηνλ θφζκν εθζηαηηθφ. 
Κη φηαλ ν κνλαρφο ηειείσζε ην δηάβαζκα έκεηλε κε ην ζηφκα αλνηρηφ. 
Σφηε νη ιέμεηο πνπ θαηξνθπιαθηνχζαλ ζην ζηππφραξην, 
βγήθαλ θαη κπήθαλ ζην ζηφκα ηνπ θαη ηνλ θίκσζαλ. 
Καη ηφηε ην αξκφλην ζηακάηεζε θαη ε θιφγα ηνπ ιπρλαξηνχ έζβεζε 
θαη φιν ην κνλαζηήξη βπζίζηεθε ζηε ζησπή θαη ην ζθνηάδη, ελψ ν κνλαρφο 
έκεηλε αθίλεηνο κε ηα απιαλή ηνπ κάηηα λα αηελίδνπλ έθπιεθηα ην κέιινλ, 
θαη νη κφλεο ιέμεηο πνπ κπνξνχζε λα αξζξψζεη ήζαλ απηέο ηνπ ζηππφραξηνπ. 
 
31. Έγθιεκα ελ βξαζκώ ςπρήο 
 
Πεηάγεηαη νξζφο ν γέξνο ζαλ ειαηήξην, θνβεξά εθλεπξηζκέλνο. 
Βιάθεο, ειίζηνη, απαηεψλεο, θιέθηεο, εγθιεκαηίεο, 
πξνδφηεο, πνπιεκέλνη θσλάδεη ζθίγγνληαο ηε γξνζηά ηνπ 
θαη κεηά μαιαθξσκέλνο θάζεηαη γηα ιίγν ζηελ πνιπζξφλα ηνπ. 
ε ιίγν φκσο μαλαζεθψλεηαη αθφκε πην ζπκσκέλνο, 
θαη ην ίδην πβξενιφγην επαλαιακβάλεη θαη κάιηζηα επαπμεκέλν 
θαη μαλαθάζεηαη θαη απηφ επαλαιακβάλεηαη μαλά θαη μαλά. 
Ώζπνπ ζην ηέινο αγαλαθηηζκέλνο ζεθψλεη ηε καγθνχξα ηνπ 
θαη ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ ζπάεη, ηηο εθεκεξίδεο ηνπ 
ζην ηδάθη ηεο πεηάεη θαη ηηο θαίεη θαη ηε γξακκή ηνπ ηειεθψλνπ θφβεη. 
Έηζη κφλνο ηνπ θαη απνκνλσκέλνο κέζα ζην ζπίηη ηνπ βξάδνληαο ζην δνπκί ηνπ, 
θαληάδεηαη λα’ λαη ν ράξνληαο θαβάια ζη’ άινγφ ηνπ 
θαη κε ην θνβεξφ δξεπάλη ηνπ ηνπο αλζξψπνπο λα ζεξίδεη, 
φινπο φζνπο ηνλ ελνρινχλ θαη φζνπο γηα φια θηαίλε. 
Καη αθνχ ζηελ θαληαζία ηνπ ην καθάβξην έξγν ηνπ νινθιεξψλεη 
εμνπζελσκέλνο θαη βαξχο ζηελ πνιπζξφλα πέθηεη θη απνθνηκηέηαη, 
κ’ έλα ρακφγειν ηθαλνπνίεζεο ζηα ρείιε φηη ην θαζήθνλ ηνπ εθηέιεζε 
θαη ηελ ηάμε θαη δηθαηνζχλε ζηνλ ηαιαηπσξεκέλν πιαλήηε απνθαηέζηεζε. 
 



32. Σνικεξέο ππνζέζεηο – ηξειέο ζεσξίεο 
 
Σν κεγάιν νπξάλην ζψκα πέξαζε θιεγφκελν ηελ αηκφζθαηξα, 
ρηχπεζε ην έδαθνο κε νξκή θαη άλνημε ζαλ γαξχθαιιν. 
Οη δπλαηέο βξνρέο πνπ αθνινχζεζαλ γέκηζαλ ην κεγάιν ιάθθν πνπ άλνημε 
θαη ζηγά-ζηγά ζε κηα κηθξή ιηκλνχια ηνλ κεηέηξεςαλ. 
Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη ην λεξφ ηεο ιίκλεο ζηγά-ζηγά πξαζίληδε 
θαη απηή ε πξαζηλάδα βγήθε ζηηο φρζεο ηεο θαη άξρηζε λα επεθηείλεηαη 
ψζπνπ θάιπςε νιφθιεξν ηνλ μεξφ πιαλήηε. Οη ρηιηεηίεο δηαδέρνληαλ ε κηα 
ηελ άιιε θαη ζηγά-ζηγά ηα λεξά ηεο ιίκλεο θαζάξηζαλ θαη κέζα ηνπο 
δηαθαλή πιάζκαηα άξρηζαλ λα θηλνχληαη πνπ ιίγν-ιίγν άιιαδαλ κνξθή 
θαη ηέινο βγήθαλ απφ ηε ιίκλε θαη άξρηζαλ λα ζέξλνληαη 
θαη κεηά λα πεξπαηνχλ, θη χζηεξα λα ηξέρνπλ θαη λα πεηνχλ 
ψζπνπ γέκηζαλ θαη απηά κε δσή φιεο ηηο επείξνπο ηνπ πιαλήηε. 
Καη ηφηε έλα θαηλνχξην νπξάλην ζψκα ηελ αηκφζθαηξα πέξαζε 
θαη κφιηο πξνζγεηψζεθε ζηελ πινχζηα πιένλ γε 
απφ ηα ζπιάρλα ηνπ βγήθαλ άλζξσπνη πνπ ην ηνπίν ζαχκαζαλ 
θαη ζηνλ παξάδεηζν απηφ απνθάζηζαλ λα κείλνπλ. 
Όκσο ζε ιίγν κηα ηξνκεξή θαηαζηξνθή έγηλε ζηνλ πιαλήηε 
φηαλ πειψξηνο θνκήηεο θηχπεζε ηε γε καο 
θη φζνη απ’ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ‘ραλ έξζεη επέδεζαλ, 
γπκλνί θαη απξνζηάηεπηνη μεθίλεζαλ αγψλα, 
απ’ ηελ αξρή ζηγά-ζηγά ηε γλψζε θαηαθηψληαο 
θαη ηε δσή ηνπο κέζ’ ζηνπο αηψλεο ζπλέρεηα βειηηψλνληαο. 
Απηφ ην φλεηξν είδα ρζεο βξάδπ θαη απνθάζηζα λα ην δηεγεζψ 
κήπσο ηειηθά εληειψο θαληαζηηθφ δελ είλαη 
θαη κεξηθέο κεγάιεο αιήζεηεο κέζα ηνπ θξχβεη. 
 
33. Η δνθηκαζία ηνπ ζαλάηνπ 
 
Μαζεηεπφκελνο ηεξέαο ζηελ Αίγππην ππήξμα 
νθηψ ρηιηάδεο ρξφληα πξνηνχ ν Υξηζηφο λα γελλεζεί, 
θαη ηε δνθηκαζία ηνπ ζαλάηνπ έπξεπε λα πεξάζσ 
αλ ήζεια θαλνληθφο ηεξέαο λα ρεηξνηνλεζψ. 
Έηζη κε επηζεκφηεηα κεγάιε νη ηεξείο 
ζηε κεγάιε αίζνπζα κε ζπλφδεπζαλ ηεο ππξακίδαο,  
πνπ ν κεγάινο έιιελαο ν Μέκλσλ είρε θηηάμεη, 
θαη πνπ ρηιηάδεο ρξφληα αξγφηεξα, ηνπ Υένπνο ηελ νλφκαζαλ. 
Δθεί ζηνλ καξκάξηλν ηάθν κε μάπισζαλ ρσξίο θαγί θαη κε ιίγν λεξφ 
γηα ηξηάληα κέξεο, ψζηε κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ λα εμνηθεησζψ 
θαη απφ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο κνπ λα απειεπζεξσζψ, 
θαη εμάξηεζε απφ ηα πιηθά αγαζά πηα λα κελ έρσ, 
αιιά ζαλ ηεξέαο ζην πλεχκα θαη ζηελ ςπρή λα κπνξψ λα αθνζησζψ. 
Οη ηξηάληα κέξεο γξήγνξα πέξαζαλ θαζψο ε δηάρπηε ελέξγεηα ζηνλ ρψξν 
κε ρφξηαηλε θαη έηζη δελ πείλαζα θαη πνιχ ιίγν δίςαζα. 
Καη φηαλ κε επηηπρία ηε δνθηκαζία ηνπ ζαλάηνπ νινθιήξσζα, 
φινο ν ιαφο κε ππνδέρζεθε θαη κε ηίκεζε πνιχ 
θαη άμην ηεξέα κε έζηεςε ν αξρηεξέαο ζε κεγάιε ηειεηή. 
Έηζη ζα κπνξψ ηψξα θη εγψ κε ηνπο ζενχο λα ζπλνκηιψ 
θαη ηα ζειήκαηά ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο λα κεηαθέξσ. 
 



34. Σν θίιηξν πνπ δελ ην κνηξάζηεθα 
 
Ξαπισκέλνο ζην θξεβάηη ηνπ πφλνπ θνηηνχζα ηνλ γθξίδν νξίδνληα 
θαη πξνζεπρφκνπλ λα βξσ ηε ιχηξσζε έζησ θαη ζην ζάλαην. 
Ξαθληθά ε εμψπνξηα άλνημε θαη έλαο θαινληπκέλνο θχξηνο κπήθε, 
άθεζε έλα κπνπθάιη θξαζί ζην ηξαπέδη κνπ θαη έθπγε ακίιεηνο. 
εθψζεθα θαη ρσξίο λα ην πνιπζθεθηψ άξρηζα λα πίλσ 
θαη δελ ζηακάηεζα παξά κφλν φηαλ ην κπνπθάιη άδεηαζε. 
Πξνο κεγάιε κνπ ραξά, νη πφλνη κνπ ππνρψξεζαλ θαη έπαςαλ, 
ελψ κηα αθαηαλίθεηε δχλακε κε έθαλε λα ρνξεχσ ζπλέρεηα, 
ψζπνπ απνθακσκέλνο έπεζα ζην θξεβάηη κνπ θαη θνηκήζεθα. 
Σν πξσί είδα ζην ηξαπέδη κνπ ην κπνπθάιη πάιη γεκάην. 
Γελ ήηαλ ινηπφλ φλεηξν, ζθέθηεθα, ζεθψζεθα θαη μαλαήπηα. 
Απηή ηε θνξά κηα έληνλε ελέξγεηα κε πιεκκχξηζε 
θαη δνχιεπα αζηακάηεηα ψζπνπ λα ηειεηψζσ ηηο δνπιεηέο 
πνπ είρα ζην δηακέξηζκα  κνπ ιφγσ ηεο αξξψζηηαο κνπ παξακειήζεη. 
Σφηε ην θνπδνχλη θηχπεζε θαη ήξζε ν γείηνλαο λα κε δεη, 
θαη βιέπνληαο ην κπνπθάιη πνπ είρε μαλαγεκίζεη κνπ δήηεζε λα πηεη. 
Σνπ είπα πσο ήηαλ θάξκαθν θαη δελ κπνξνχζα λα ηνπ δψζσ. 
Απηφο επέκελε θαη αλαγθάζηεθα λα ηνλ δηψμσ ζπξψρλνληαο, 
παξ’ φιν πνπ ήηαλ θίινο θαη κε είρε ζηελ αξξψζηηα κνπ βνεζήζεη. 
ε ιίγν φκσο ε πφξηα μαλάλνημε θαη κπήθε ν θαινληπκέλνο θχξηνο 
πήξε ην κπνπθάιη θαη κπήθε βηαζηηθά ζην αζαλζέξ. 
Σνλ αθνινχζεζα θαηεβαίλνληαο ηξέρνληαο ζηηο ζθάιεο 
θαη ηνλ είδα λα κπαίλεη ζην δηπιαλφ πάξθν.  
Έηξεμα μσπίζσ ηνπ θσλάδνληαο θαη ηνλ έςαρλα σο ην βξάδπ. 
Απνθακσκέλνο γχξηζα θαη θνηκήζεθα ειπίδνληαο ζε θάηη. 
Γπζηπρψο ην πξσί πνπ μχπλεζα δελ ππήξρε κπνπθάιη 
θαη ην ρεηξφηεξν απ’ φια, νη πφλνη κνπ είραλ μαλαξρίζεη. 
 
35. Ο ηαμηδηώηεο ζην δαζόο ηεο δσήο 
 
Ο γπκλφο ηαμηδηψηεο κφιηο κπήθε ζην καγεκέλν δαζφο ζηακάηεζε.  
Ζ νκνξθηά ηνπ ηνλ ζάκπσζε θαη έκεηλε άθσλνο λα θνηηάεη. 
Ο ήιηνο κφιηο είρε αλαηείιεη θαη φπνπ νη αθηίλεο έπεθηαλ έδηλαλ δσή. 
Σα πνπιηά άξρηζαλ λα θειαεδνχλ θαη λα ηηηηβίδνπλ ζηε δηαπαζψλ γχξσ ηνπ, 
ζαλ θάηη λα δεηνχζαλ ή λα θνβνχληαλ θαη ηνλ θνχθαηλαλ. 
Ο ζφξπβνο μχπλεζε ην πειψξην καχξν πνπιί πνπ θνηκφηαλ. 
Απηφ ζηγά-ζηγά αλπςψζεθε θαη νη θηεξνχγεο ηνπ έθξπςαλ ηνλ ήιην. 
Σφηε φια ζην δαζφο πάγσζαλ θαη ηα πνπιηά ζηψπεζαλ, 
θη ν ηαμηδηψηεο μάπισζε ζην έδαθνο αθίλεηνο, παγσκέλνο. 
Σφηε ην καχξν πνπιί ηνλ ζήθσζε κε ηα γακςά ηνπ λχρηα 
θαη ηνλ πέηαμε ζηε δηπιαλή ιηκλνχια ζαλ αλεπηζχκεην ζθνππίδη. 
Καη ηφηε ν ήιηνο μαλαθάλεθε θαη ηα πνπιηά μαλαθειάεδεζαλ γιπθά 
θαη ε δσή ζην καγεκέλν δαζφο ζπλερίζηεθε ακέξηκλε. 
Σφηε ηα λεξά ηεο ιίκλεο μεπάγσζαλ ην παγσκέλν ζψκα 
θη ν ηαμηδηψηεο θνιπκπψληαο έθηαζε ζηελ φρζε, 
θαη έηξεμε λα απνκαθξπλζεί φζν πην γξήγνξα κπνξνχζε 
θαη πνηέ δελ μαλαγχξηζε ζην καγεκέλν δαζφο, 
πνπ ηφζν ιαρηαξνχζε κα φπνπ ήηαλ αλεπηζχκεηνο. 
 



36. Η κεισδηθή όαζε ηεο ειπίδαο 
 
Να μαπνζηάζεη ζηάζεθε ζηελ έξεκν ν θνπξαζκέλνο βηνιηζηήο 
θαη ην βηνιί ηνπ άξρηζε λα παίδεη, ηε δίςα ηνπ λα μεγειάζεη. 
Καη ηφηε κπξνο ζηα κάηηα ηνπ κηα φαζε μεπξφβαιε 
κε δψα θαη θπηά θαη αλζξψπνπο θαη ιηκλνχια, 
πνπ φια ηνπο ιηθλίδνληαλ θαη αξκνληθά ρφξεπαλ 
ζηηο λφηεο ηηο νπξάληαο κνπζηθήο πνπ έβγαδε ην βηνιί ηνπ. 
Καη θπκαηάθηα πνπ έπαηξλαλ πεξίεξγεο κνξθέο 
θαη απηά ζηε ιίκλε ρφξεπαλ θαη ιάκπαλε ζηνλ ήιην, 
παίξλνληαο ρξψκαηα πνιιά απ’ ηα νπξάληα ηφμα 
πνπ δηακνξθψλνληαλ καδί κεο ηηο δξνζνζηαιίδεο. 
Μα θαη ινπινχδηα θαη θπηά πνιχρξσκα αλζνχζαλ 
θαη γέκηδαλ κε επσδηέο κεζπζηηθέο ηε θχζε, 
κα θαη πνπιηά κεο ζηα θιαδηά θη εθείλα θειαεδνχζαλ 
θη νη άλζξσπνη ζπλφδεπαλ ηηο ζείεο κνπζηθέο, 
πνπ ηνπ βηνιηνχ ηνπ νη ρνξδέο κεισδηθά ζθνξπνχζαλ 
ελψ ρακφγεια ραξάο ζηα ρείιε ηνπο αλζνχζαλ. 
Μα μάθλνπ απφ ηελ θνχξαζε θαη ηε κεγάιε δίςα 
ν βηνιηζηήο ζηακάηεζε ην φξγαλν λα παίδεη 
θαη ηφηε φια πάγσζαλ θαη ν ρξφλνο εζηακάηεζε. 
Έγηλαλ φια αζπξφκαπξα ζαλ ζ’ άρξσκε ηαηλία 
θαη ησλ αλζξψπσλ νη καηηέο αλέθθξαζηεο θαη απιαλείο 
θνηηνχζαλε ζην άπεηξν αδηάθνξα ρακέλεο. 
Καη φιε ε εηθφλα ράλεηαη, μεζψξηαζε θαη  ζβήλεη 
θαη πάιη ζθέηε έξεκν μσπίζσ ηεο αθήλεη 
θαη κφλν ε αλάκλεζε ζην βηνιηζηή ζα κέλεη, 
ζα κηα ειπίδα πνπ ‘λαη πηα ζηελ έξεκν ζακκέλε. 
 
37. Ο αηώληνο πνιεκηζηήο ησλ θόβσλ καο 
 
Σν ερζξηθφ βέινο θαξθψζεθε ζην γπκλφ ζηήζνο 
ηνπ ηειεπηαίνπ πνιεκηζηή θαη ηνλ μάπισζε ζην έδαθνο. 
Σν αίκα πνπ έηξεμε πφηηζε ην δηπιαλφ ζάκλν. 
Σφηε ν ζάκλνο μαθληθά κεγάισζε θαη έγηλε έλα πειψξην δέλδξν 
κε κεγάια αξπαρηηθά ινπινχδηα πνπ ηα έληνκα ηξαβνχζαλ. 
Οη κέιηζζεο πνπ ηα επηζθέθηεθαλ εθεί αηρκαισηίζηεθαλ 
θαη φηαλ απηά μαλάλνημαλ ηα κεγάια πέηαιά ηνπο, 
βγήθαλ απφ κέζα ηνπο πνπιηά κεγάια θαη θαθάζρεκα  
πνπ, πάλσ απφ ηνπο ερζξνχο πεηψληαο, ηα απγά ηνπο έξηρλαλ. 
Καη απηά φηαλ ζην έδαθνο πέθηαλε θαη ζπάδνληαο, θσηηέο αλάβαλε, 
ψζπνπ ηνπο ερζξνχο θαη ηηο θαιχβεο ηνπο λα θάςνπλ σο ηνλ ηειεπηαίν. 
Σφηε ν πιεγσκέλνο πνιεκηζηήο ζεθψζεθε, 
ην βέινο έβγαιε θαη ην ‘ζπαζε καδί κε ηα δηθά ηνπ βέιε, 
θη έηζη γπκλφο ζηνλ νπξαλφ πςψζεθε θαη λα πεηάεη άξρηζε, 
θαηλνχξην ηφπν ςάρλνληαο λα βξεη θη εθεί λα θαηνηθήζεη. 
Όκσο ν αεηφο πνπ δήιεςε απηφ ην πέηαγκά ηνπ 
παίξλεη απφ πίζσ ηνλ πνιεκηζηή θξπθά θαη ηνλ ηπθιψλεη. 
Καη έηζη απηφο αηψληα ζηνπο νπξαλνχο πιαληέηαη, 
ρσξίο πνηέ πηα λα κπνξεί λα δεη ην πνπ πεγαίλεη. 
 



38. Σα θαληάζκαηα ηνπ κπαινύ καο 
ε πχξγν πειψξην, παιαηφ, πνπ ν ρξφλνο έρεη ιεζκνλήζεη, 
πνιιέο γεληέο γελλήζεθαλ, κεγάισζαλ θαη ράζεθαλ. 
Υάζεθαλ έηζη μαθληθά ρσξίο θακία εμήγεζε 
θαη νη ςπρέο ηνπο πνπ ήηαλ κε ηνλ πχξγν ζηελά ζπλδεδεκέλεο, 
θαληάζκαηα παξέκεηλαλ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. 
Κάζε γεληά θαη ζε κηα πηέξπγα ηνπ πχξγνπ θαηνηθνχζε 
θαη πίζηεπε φηη αθφκα δεη φπσο παιαηά φηαλ δνχζε, 
θαη φηαλ ηηο άιιεο γελεέο ζηνλ πχξγν ζπλαληνχζε 
ηηο έβιεπε ζαλ θαληάζκαηα θαη έηζη ηηο αγλννχζε. 
Ώζπνπ κηα κέξα έθηαζαλ νη λένη ηδηνθηήηεο. 
ηνλ πχξγν εγθαηαζηάζεθαλ, ηνλ θψηηζαλ, ηνλ άιιαμαλ. 
Καη ηφηε φιεο νη γεληέο λα θαηαιάβνπλ κπφξεζαλ 
φηη απηνί ήζαλ ηα θαληάζκαηα θη νη κφλνη δσληαλνί, 
ήζαλ νη λένη θάηνηθνη πνπ ηελ δσή ηνπο άιιαμαλ. 
Γη’ απηφ ινηπφλ ζπκθψλεζαλ ηνπο δσληαλνχο λα δηψμνπλ, 
λα ηνπο ηξνκάμνπλ θη αλ κπνξνχλ θαη λα ηνπο εμνληψζνπλ, 
ψζηε θη απηνί θαληάζκαηα θάπνηα ζηηγκή λα γίλνπλ 
θαη πηέξπγα ηνπ πχξγνπ απηνχ λα βξνπλ λα θαηνηθήζνπλ. 
Όκσο νη δσληαλνί θαληάζκαηα δε βιέπνπλ, δελ αθνχλε, 
θαη έηζη αλελφριεηνη ζπλέρηζαλ ζηνλ πχξγν ηνπο λα δνχλε. 
Καη ηφηε ηα θαληάζκαηα βάιαλ κεγάια κέζα 
πνπ λα ‘ρνπλ απνηέιεζκα άκεζν ηξαγηθφ 
θαη βξήθαλε ηερλάζκαηα πνπ δε ζα θαληαζηείηε 
θη αλ ηέινο ην επέηπραλ, πεξηκέλεηε λα δείηε. 
 
39. Οη λεξάηδεο θαη ε άλνημε 
Αλάιαθξα πξνζγεηψζεθε ε κηθξή λεξάηδα ζηελ θαηάθπηε πιαγηά. 
Μάδεςε δπν ρνχθηεο παπαξνχλεο θαη θχζεμε ζηηο αλνηρηέο ηεο παιάκεο. 
Σφηε απηέο πήξαλ δσή θη άξρηζαλ λα πεηνχλ ζαλ πεηαινχδεο 
θαη ζηγά-ζηγά θη νη άιιεο παπαξνχλεο αθνινχζεζαλ ηηο πξψηεο 
πεηψληαο ζε ζρεκαηηζκνχο ζα ζκήλε κηθξψλ πνπιηψλ. 
Μεηά ε λεξάηδα κάδεςε δπν ρνχθηεο καξγαξίηεο θαη ηηο θχζεμε, 
θη απηέο πήξαλ δσή θη έγηλαλ κέιηζζεο ,ηδηηδίθηα θη άιια έληνκα, 
πνπ κε ηνπο ήρνπο ηνπο κεισδηθά γέκηζαλ ηελ αηκφζθαηξα. 
Μεηά ε  λεξάηδα θχζεμε ζηηο δξνζνζηαιίδεο πνπ είραλ θαζίζεη ζηα ινπινχδηα 
θαη απηέο έγηλαλ κηα ιεπηή νκίριε πνπ ιακπχξηδε ζηνλ ήιην, 
θαη γέκηζε ηελ αηκφζθαηξα επσδηέο απ’ ηνπο ρπκνχο ησλ ινπινπδηψλ. 
Μεηά απ’ απηήλ ηελ πξνεηνηκαζία ε λεξάηδα θάιεζε ηηο θίιεο ηεο 
θαη φιεο καδί ηξαγνχδεζαλ γηα λα ππνδερζνχλ ηελ άλνημε 
πνπ έθηαζε βαζίιηζζα ζην άζπξν άξκα ηεο πνπ έζεξλαλ νη πήγαζνη. 
Καη ηα πνπιηά πνπ βξέζεθαλ εθεί ζπλφδεςαλ θη εθείλα ην ηξαγνχδη 
θαη ηα ηξαγνχδηα θη νη ρνξνί θξάηεζαλ σο ηε δχζε. 
Καη φηαλ ην γιέληη ηειείσζε θαη νη λεξάηδεο κε ηελ άλνημε έθπγαλ, 
ηφηε νη πεηαινχδεο θαη ηα αιιά έληνκα μαλάγηλαλ ινπινχδηα. 
Καη φηαλ ην θεγγάξη βγήθε ηα έινπζε κε αζεκέληα ζθφλε 
θαη ρηιηάδεο ππγνιακπίδεο άξρηζαλ λα πεηνχλ θαη λα αλαβνζβήλνπλ 
θάλνληαο ηελ πιαγηά λα κνηάδεη κε ρξηζηνπγελληάηηθν δέλδξν, 
σο ηα μεκεξψκαηα πνπ φια μαλάγηλαλ φπσο πξψηα 
θαη ηίπνηε δε καξηπξνχζε ην γιέληη πνπ έγηλε γηα ηελ ππνδνρή ηεο Άλνημεο. 
 



40. Οη Φαξαώ θαη νη ηεξείο ηνπο 
Γελ γλψξηζα κηθξφο γνλείο, κ' αλέζξεςαλ νη ηεξείο. 
Γλψζεηο κνπ έδσζαλ πνιιέο, κε πξφζεραλ θαη κε ηηκνχζαλ, 
κα ππήξρε θάπνην κπζηηθφ πνπ φινη κνπ ην έθξπβαλ. 
Μηα κέξα φκσο μαθληθά κε πήξαλ ζην παιάηη, 
πνπ ‘ρε πεζάλεη ν Φαξαψ θαη κφλν ηφηε έκαζα πσο ήκνπλ θη εγψ παηδί ηνπ. 
Ο λένο ηφηε Φαξαψ γηα ιίγν βαζίιεςε θη χζηεξα πέζαλε θη απηφο,  
θαη ηφηε φινη νη ηεξείο εκέλα θάλαλ Φαξαψ θαη εμνπζία κνπ ‘δσζαλ. 
Γξήγνξα φκσο θαηάιαβα πσο ήκνπλ πηφλη ηνπο 
θαη θάλαλε φ,ηη ζέιαλε απηνί θαη κέλα δε ινγάξηαδαλ. 
Κάπνηα ζηηγκή πνπ ζέιεζα θη εγψ λα αληηδξάζσ 
κνπ είπαλε ην κπζηηθφ πνπ παξά πνιχ κε ηάξαμε. 
Όηη παηδηά ηνπ Φαξαψ παίξλαλε λα αλαζξέςνπλε 
θη αλ θάπνηνο πνπ βαζίιεπε δελ ήηαλε ηνπ γνχζηνπ ηνπο, 
ηφηε ηνλ δειεηεξίαδαλ θαη βάδαλε ηνλ αδειθφ ηνπ, 
πνπ ρσξηζηά αλέηξεθαλ θαη είραλε δηθφ ηνπο. 
Έηζη, αλ λ’ αληηδξάζσ επέκελα, ζάλαηνο κε πεξίκελε 
θαη θάπνηνο άιινο αδειθφο, πνπ δελ είρα γλσξίζεη, ηε ζέζε κνπ ζα έπαηξλε. 
Γη’ απηφ θαη ζπκκνξθψζεθα κα ρξφληα ηψξα ζθέπηνκαη, 
ζαλ θάπνηε ν ζάλαηνο ζα κ’ έρεη πιεζηάζεη, 
φινπο καδί ηνπο ηεξείο λα ηνπο δειεηεξηάζσ 
θαη εηο ηνλ ηάθν κνπ καδί θη εθείλνπο λα ηνπο πάξσ. 
Έηζη ηε δπλαζηεία κνπ απ’ απηνχο ζα απαιιάμσ 
θαη φινη κνπ νη απφγνλνη ειεχζεξα ζα βαζηιέςνπλ. 
 
41. Η θπιαθή ηεο ςπρήο 
Κνπξαζκέλνο έθηαζε ν ηαμηδηψηεο ζηελ θνηκηζκέλε πνιηηεία. 
Σν ρηφλη είρε ζθεπάζεη ηα πάληα θη νη δξφκνη ήζαλ ηειείσο έξεκνη. 
Πίζσ απ’ ηα ζακπά ηδακηά έβιεπε θσο θεξηψλ λα ηξεκνζβήλεη 
θη αλ ηα ηδακηά θαζάξηδε, έβιεπε αλζξψπνπο μαπισκέλνπο αθίλεηνπο. 
Κηχπεζε πνιιέο πφξηεο αιιά θαλείο δελ ηνπ άλνημε. 
Σν θξχν θαη ε πείλα ηνλ είραλ θαηαβάιεη θαη μάπισζε ζ’ έλα παγθάθη. 
ε ιίγν μεκέξσζε αιιά θακία θίλεζε, θαλείο ήρνο ζηελ πφιε. 
Σα ηδάθηα ζβεζηά, ζθπιηά ή πνπιηά άθαληα, εθθιεζία αλχπαξθηε. 
Ήιηνο δε βγήθε κα νχηε θαη άλεκνο ηάξαμε ηελ απφιπηε εξεκία. 
εθψζεθε απνγνεηεπκέλνο λα θχγεη γηα άιιε πφιε, 
κα φπνην δξφκν θαη αλ έπαηξλε, πάιη ζην ίδην ζεκείν ηνλ έβγαδε, 
ζαλ φιε ε πφιε λα ήηαλ έλαο πειψξηνο ιαβχξηλζνο. 
Απειπηζκέλνο παξαβίαζε κηα πφξηα θαη κπήθε κέζα. 
Οη άλζξσπνη παξέκελαλ αθίλεηνη, παγσκέλνη, ζα ζε ρεηκέξηα λάξθε. 
Όζεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε λα ηνπο μππλήζεη δελ απέδσζαλ. 
Πξνκήζεηεο δελ ππήξραλ, νχηε θαη έπηπια θη νιφθιεξν ην ζπίηη ήηαλ 
έλαο εληαίνο ρψξνο ζαλ έλαο πειψξηνο νκαδηθφο ηάθνο. 
Σφηε απνθακσκέλνο μάπισζε θαη απηφο θη απνθνηκήζεθε, πεξηκέλνληαο 
ηελ άλνημε, ελψ ε πφξηα πνπ είρε αλνίμεη έθιεηζε κφλε ηεο 
θαη έλα θεξί ζπλέρηζε λα ηξεκνζβήλεη ρσξίο λα ιηψλεη. 
Έηζη ε πφιε μαλαβξήθε ηελ απφιπηε εξεκία θαη γαιελή 
πνπ είρε ηαξάμεη γηα ιίγν ν θνπξαζκέλνο ηαμηδηψηεο. 
Πεξηκέλεη άξαγε θη απηή ηελ άλνημε γηα λα μππλήζεη 
θαη άξαγε ε άλνημε ζα ‘ξζεη, θαη πνηέ; πνηνο μέξεη! 
 



42. Ο ηδαληθόο θόζκνο ηνπ 4000 κ.ρ. 
 
Μεηά απφ πεηξάκαηα θαη ρίιηεο δπν πξνζπάζεηεο 
ην καγηθφ παξάζπξν θαηάθεξα λα θηηάμσ 
πνπ κέζα απ’ εθείλν έβιεπεο ηη γίλεηαη ζην κέιινλ. 
Έηζη ζην ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηαμίδεςα θαη ζαχκαζα. 
Δίδα εθεί νη άλζξσπνη αξκνληθά λα δνχλε 
ζε ζπίηηα καξκάξηλα ιεπθά κε αγάικαηα θαη θήπνπο, 
πνηέ λα κελ ηζαθψλνληαη θη ν έλαο ηνλ άιιν λ’ αγαπά 
θαη λα έρνπλ φια ηα αγαζά πνπ ε ςπρή ηνπο ζέιεη. 
Γπν ρξφληα κφλν εξγάδνληαη, κέρξη ηα είθνζί ηνπο, 
θαη ην δηάζηεκα απηφ αξθεί γηα λα θαιχςεη 
παξαγσγή ησλ αγαζψλ ζε απηφκαηα εξγνζηάζηα 
πνπ νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ζ’ φιεο ηηο ειηθίεο. 
Παξάιιεια θαιχπηνπλε θαη ηηο ππεξεζίεο 
πνπ φινο ν θφζκνο ρξεηάδεηαη αξκνληθά λα δήζεη. 
Καη ηνλ ππφινηπν θαηξφ πνπ δνπλ αθηεξψλνπλ 
ζηηο ηέρλεο θαη ζηα γξάκκαηα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, 
θαη άιινη εηο ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. 
Μα θαη πνιινί ηνλ ρξφλν ηνπο επγεληθά πξνζθέξνπλ 
ζε ππεξεζίεο γηα αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο. 
Ζ κνπζηθή θαη ε πνίεζε θπξηαξρνχλ παληνχ 
θαη εθδειψζεηο γίλνληαη πνπ ηελ ςπρή επθξαίλνπλ. 
Σν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ηε βία απνθιείεη 
θαη θπιαθέο δελ ρξεηάδνληαη νχηε θαη δηθαζηήξηα. 
Ο έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ έρεη γίλεη ζπλήζεηα 
ψζηε ηεο γεο ν πιεζπζκφο ίδηνο λα παξακέλεη, 
θη φια ηεο γεο ηα αγαζά δίθαηα λα κνηξάδνληαη. 
Σφζν πνιχ κνπ άξεζε ην ζέακα απηφ 
πνπ απφ ην παξάζπξν ζηηγκή δελ μεθνιιάσ 
θαη φιν θαη παξαθαιψ αλ ήηαλ δπλαηφλ 
κέζα απφ ην παξάζπξν επηηέινπο λα πεξάζσ, 
θαη κεο ζηνλ θφζκν εθείλν ην κειινληηθφ 
θη εγψ λα πάσ θαη εθεί επηπρηζκέλνο λα γεξάζσ. 
 
43. Οη ζθπινγαηνθαπγάδεο καο 
Ζ γάηα έβγαιε ην θεθάιη ηεο απφ ηνλ ζθνππηδνηελεθέ θαη θνίηαμε έμσ. 
Όια θαηλφηαλ ήζπρα θαη ν ζαλάζηκνο θίλδπλνο είρε πεξάζεη. 
Ο άγξηνο ζθχινο είρε απνκαθξπλζεί θπλεγψληαο κηα θίιε ηεο 
ελψ νη ινηπέο ηεο παξέαο βγήθαλ απφ ηηο θξπςψλεο ηνπο θαη ηελ πιεζίαζαλ. 
Απηή ηξέκνληαο αθφκε, ηνπο δηεγήζεθε ηη είρε ζπκβεί 
θαη φιεο καδί εγθαηέιεηςαλ ηελ ηξνθή ηνπο ζηα ζθνππίδηα 
θαη αλέβεθαλ ζηα θεξακίδηα φπνπ αηζζάλνληαλ αζθαιείο. 
Δθεί άξρηζαλ ηελ θνπβέληα πνπ εμειίρζεθε ζε θαβγά, 
γηαηί νη γάηνη ήηαλ επηζεηηθνί αιιά νη γάηεο αλφξερηεο, 
αγσληψληαο γηα ηελ ηχρε ηεο θίιεο ηνπο πνπ θπλεγνχζε ν ζθχινο. 
Ο γείηνλαο πνπ μχπλεζε λεπξηαζκέλνο άξρηζε λα ηνπο πεηάεη πέηξεο, 
κηα κάιηζηα βξήθε ηελ Κιάξα ζην πφδη θη απηή νχξιηαμε απ’ ηνλ πφλν.  
Σφηε γάηνη θαη γάηεο έθπγαλ θαη πήγαλ ζηηο θξπςψλεο ηνπο 
θαη πάιη εζπρία βαζίιεςε ζηε θησρνγεηηνληά σο ην πξσί. 
 



44. Ο θύθινο ηεο δσήο ηνπ θνίληθα 
 
ην καχξν δαζφο κφλνο κνπ ρσξίο ζαλδάιηα πεξπαηψ. 
Σν πέηξηλν ηζεθνχξη κνπ αλνίγεη κνλνπάηη 
θαη ην θακέλν δέξκα κνπ καηψλεη θαη πνλεί. 
ελψ ζηε γε νιφγπξα θαη πίζσ απ’ ηηο ζπζηάδεο 
θξπκκέλνη θίλδπλνη κπνξεί λα κε θαηαζπαξάμνπλ. 
Όκσο εγψ αζηακάηεηα ην δξφκν κνπ ηξαβψ 
γηα λα βξσ έλα μέθσην ιίγν λα μαπνζηάζσ. 
Μα ε λχρηα έξρεηαη βαξηά θαη απιψλεη ην ζθνηάδη 
θαη βηαζηηθά εηο ηα θιαδηά ηνπ δέλδξνπ ζθαξθαιψλσ, 
θαη η’ αγθαιηάδσ δπλαηά ηα κάηηα κνπ πξηλ θιείζσ, 
γηα λα κελ πέζσ θαη ηξνθή ησλ δψσλ θαηαληήζσ, 
ψζηε γηα ιίγν ηηο δπλάκεηο κνπ λα βξσ λα ζπλερίζσ. 
Σν βξάδπ κηα δπλαηή βξνρή επινγεκέλε 
ην δέξκα κνπ μεπιέλεη θαη ηνπο πφλνπο απαιχλεη, 
θαη ηε θσηηά πνπ ηνπο ζπληξφθνπο κνπ έθαςε ηε ζβήλεη. 
Αθνχ ιίγεο δπλάκεηο κπφξεζα λα πάξσ, 
ην δξφκν γηα ηελ παξαιία κε θφπν ζπλερίδσ 
θαη ηελ απγή ηε θηάλσ πέθηνληαο μεξφο ζηελ άκκν.  
Σν δείιη φηαλ ηα κάηηα κνπ άλνημα επηηέινπο 
κηα κειαςή νκνξθηά βιέπσ λα κε θνηηάδεη. 
Γιπθφ ρπκφ απφ θνίληθα κνπ δίλεη γηα λα πησ 
ιίγν θαβνχξη πνπ έςεζε ηελ πείλα λα θνπάζσ. 
Δίρε θη απηή ινηπφλ ζσζεί απ’ ηελ θαηαζηξνθή 
γηαηί θη απηή ζηε ζάιαζζα είρε απφ ρζεο θαηέβεη. 
Έηζη θαη πάιη ηε δσή ζ’ αξρίζνπκε καδί 
αθνχ θη απηή ηνπο έραζε φινπο ηεο ηνπο ζπληξφθνπο, 
ψζηε ην ξεκαγκέλν καο κηθξφ απηφ λεζί 
πνπ ζηνλ σθεαλφ καθξηά είλαη απνκνλσκέλν, 
λέα δσή ζηγά-ζηγά απφ καο λα μαλαγελλεζεί 
θαη παηδηθέο γιπθέο θσλέο ηνλ ηφπν λα γεκίζνπλ. 
 
45. Η ηειεόξαζε ησλ πόζσλ καο 
 
Μπαίλσ κέζα ζηε ηειεφξαζε κε αγσλία 
ηελ άηπρε λέα λα πξνεηδνπνηήζσ θαη λα ζψζσ 
απφ ηελ ελέδξα πνπ νη θαθνί ηεο είραλ ζηήζεη. 
Μα απηή λα κε αθνχζεη δελ ζέιεη θαη ζπλερίδεη 
πηζηά ην ζελάξην θαη ηνλ ζθελνζέηε αθνινπζψληαο. 
Κη φηαλ νη θαθνί ηελ βηάδνπλ θαη θεχγνπλ, 
εγψ ζηελ αγθαιηά κνπ ηελ παίξλσ λα ηελ παξεγνξήζσ 
θαη κέζα ζηελ ηειεφξαζε καδί ηεο γηα πάληα ζε λα κείλσ, 
ελψ πίζσ ζηελ πξαγκαηηθή δσή δε ζέισ πηα λα γπξίζσ. 
Έηζη κε ηε γπλαίθα ησλ νλείξσλ κνπ επί ηέινπο 
ζε έλαλ θφζκν ςεχηηθν καδί ηεο ζα κπνξέζσ λα δήζσ.  



46. Επζεβείο πόζνη πνπ λαπαγνύλ 
Παξακνλή πξσηνρξνληάο θαη ε κεγαινχπνιε έζθπδε απφ θίλεζε. 
Όινη ηξέρακε θάηη λα πξνιάβνπκε πνπ δε καο πεξίκελε. 
Σφηε μαθληθά κηα αζηξαπή έιακςε θαη ν θεξαπλφο θηχπεζε ηελ πφιε. 
Ο ρξφλνο ηφηε ζηακάηεζε θαη φια θαη φινη πάγσζαλ αθίλεηνη. 
Μφλν εγψ εμαθνινπζνχζα λα θηλνχκαη θαη λα θάλσ φ,ηη ήζεια. 
Μπήθα ζε καγαδηά θαη  πήξα φ,ηη πνιχηηκν είρα επηζπκήζεη 
θαη δελ είρα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνθηήζσ, 
θαη ζαχκαζα απφ θνληά ηηο σξαίεο  πσιήηξηεο 
πνπ θνίηαδαλ αθίλεηεο κε βιέκκα απιαλέο θαη παγσκέλν. 
Γνθίκαζα ηα θαιχηεξα γιπθά θαη κεδέδεο ζηα εζηηαηφξηα. 
Μπήθα ζηελ ηξάπεδα θαη γέκηζα ηηο ηζέπεο κνπ ραξηνλνκίζκαηα. 
Καη ελψ επηπρηζκέλνο πεξπαηνχζα, έλαο δεχηεξνο θεξαπλφο θηχπεζε ηελ πφιε 
θαη ηφηε φια ζπλέρηζαλ ηνλ ξπζκφ ηνπο απ’ εθεί πνπ είραλ ζηακαηήζεη 
θαη κφλν εγψ έκεηλα αθίλεηνο ζαλ άγαικα λα βιέπσ θαη λα ζθέπηνκαη 
ρσξίο φκσο λα κπνξψ λα κηιήζσ ε λα αληηδξάζσ. 
Καη ην ρεηξφηεξν απ’ φια, γηα φινλ ηνλ θφζκν είρα γίλεη αφξαηνο 
θαη κφλν έλα ζθπιάθη κε πιεζίαζε θνπλψληαο ηελ νπξά ηνπ. 
Καη ηφηε ζθέθηεθα πσο ζα ‘ηαλ ίζσο ε κφλε κνπ παξέα θαη παξεγνξηά 
πνηνο μέξεη γηα πφζεο ψξεο, κέξεο, κήλεο ή ρξφληα. 
Καη ηφηε είδα λα πεξλνχλ απφ κπξνζηά κνπ ζαλ ζε ηαηλία, 
ν Ατ Βαζίιεο, λεξάηδεο, θαιηθάληδαξνη θαη αιιά  ζηνηρεηά, 
πνπ αθνχκε πσο ππάξρνπλ κα πνπ πνηέ δελ βιέπνπκε. 
Καη απηφ ήηαλ έλα πξνλφκηα πνπ κε ππεξεθάλεηα κε γέκηδε 
θαη γηα ηελ απεξηζθεςία θαη αθηλεζία κνπ θάπσο κε παξεγνξνχζε. 
 
47. Σν βηβιίν ηεο δσήο 
 
Με βνπιηκία δηάβαδα ην ρνληξφ βηβιίν κνπ. 
αλ δηςαζκέλνο ξνπθνχζα ιέμεηο, πξνηάζεηο θαη λνήκαηα 
θαη θαηαβξφρζηδα ηηο ζειίδεο φιν θαη πην γξήγνξα. 
Ώζπνπ κεηά ηελ ηειεπηαία, έθηαζα ζε κηα ιεπθή ζειίδα 
φπνπ ην βιέκκα κνπ αληθαλνπνίεην θαξθψζεθε δεηψληαο ηελ ζπλέρεηα. 
Σφηε ζαλ ζε νζφλε ελφο πνιχ γξήγνξνπ ππνινγηζηή 
ε ζειίδα γέκηζε γξάκκαηα πνπ κε ραξά άξρηζα λα ηα δηαβάδσ, 
θη φζν πην γξήγνξα δηάβαδα ηφζν πην γξήγνξα έηξερε ν ππνινγηζηήο. 
Καη ηφηε κε ραξά κνπ δηαπίζησζα, ζαλ κ’ έλα καγηθφ πνληίθη, 
φηαλ δεμηά θη αξηζηεξά θνπλνχζα ην βιέκκα κνπ, 
λέα θείκελα παξνπζηάδνληαλ θη έηζη κπνξνχζα λα δηαιέμσ 
ηα ζέκαηα πνπ κε εθπξνζσπνχζαλ θαη κε καγλήηηδαλ. 
Κη απηφ ζπλερίζηεθε γηα ψξεο πνιιέο ζεξθάξνληαο, 
σο φηνπ ηα γξάκκαηα λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άγλσζηα ζχκβνια, 
πνπ αθφκα θη αλ δελ ηα θαηαιάβαηλα κε ελδηαθέξνλ ηα έβιεπα 
θαη ηηο γλψζεηο κνπ πινχηηδαλ θαηά έλα πεξίεξγν ηξφπν, 
θαη κε ζπλαηζζήκαηα κε γέκηδαλ πνιιέο θνξέο πξσηφγλσξα. 
Καη ελψ λφκηδα φηη πιένλ ην κπαιφ κνπ είρε γεκίζεη, 
φιν θαηλνχξηνη ρψξνη αλνίγνληαλ γηα ηα δεδνκέλα, 
φπσο έλα πνιπψξνθν γθαξάδ πνπ φηαλ γεκίδεη ν έλαο φξνθνο,, 
βάδεηο ηα απηνθίλεηα ζηνλ επφκελν θαη νχησ θαζ’ εμήο. 
Καη απηφ γηα ψξεο ζπλερίζηεθε ψζπνπ εμνπζελσκέλνο 
ηα κάηηα κνπ λα θιείζσ θαη πάλσ ζηε ιεπθή ζειίδα λα απνθνηκεζψ. 



48, έλαο πνιύηηκνο θίινο 
 
Ο δπλαηφο ζφξπβνο ηεο ηειεφξαζεο κε μχπλεζε μαθληθά. 
Δθλεπξηζκέλνο ζεθψζεθα απ’ ηνλ θαλαπέ θαη πέξαζα ζην ζαιφλη. 
Δθεί ηα δπν παηδηά έβιεπαλ έλα ληνθηκαληέξ. 
Κάηη θίινη κνπ θπλεγνχζαλ κηα αιεπνχ θαη δελ ηελ έθηαλαλ. 
Ξαθληθά μεπξφβαιε έλαο έθηππνο θπλεγφο θαη ηε ζθφησζε. 
Σφηε ηα παηδηά άιιαμαλ θαλάιη θη εγψ ζχκσζα. 
Πέξαζα δπν θνξέο απφ κπξνο ηνπο αιιά δε κνπ έδσζαλ ζεκαζία. 
Απηφ κε ζχκσζε αθφκε πην πνιχ θαη πήγα ζηελ θνπδίλα. 
Όηαλ ζπκψλσ πάληα θάηη ζέισ λα βάισ ζην ζηφκα κνπ. 
Ζ θνπδίλα φκσο δελ είρε ηίπνηα παξά κφλν θξνχηα θαη ιαραληθά. 
Πέξαζα ζην ζαιφλη θαη ηφηε κηα έληνλε κπξσδηά κ’ αλεζχρεζε. 
Ήηαλ πξνθαλέο φηη πξνεξρφηαλ απ’ έμσ απ’ ην ζπίηη. 
Πιεζίαζα θαρχπνπηνο ηελ θιεηδσκέλε εμψπνξηα. 
Σφηε άθνπζα θάηη πεξίεξγνπο ζνξχβνπο ζηελ θιεηδαξηά 
ζαλ θάπνηνο λα πξνζπαζνχζε λα ηελ παξαβηάζεη κε αληηθιείδη. 
Οη γνλείο ησλ παηδηψλ θνηκφληαλ θαη θαλέλαλ δελ πεξηκέλακε. 
Πξνθαλψο ζθέθηεθα, πξφθεηηαη γηα δηαξξήθηε. 
Άξρηζα λα θσλάδσ κε φιε κνπ ηε δχλακε γηα λα ηνλ ηξνκάμσ. 
Σα παηδηά κνπ είπαλ δπν θνξέο λα ζσπάζσ κα εγψ ζπλέρηζα. 
Σειηθά ηα θαηάθεξα δηφηη νη ζφξπβνη ζηελ θιεηδαξηά ζηακάηεζαλ 
θαη ζε ιίγν αθνχζηεθε ζφξπβνο απηνθηλήηνπ πνπ απνκαθξπλφηαλ. 
Ήκνπλ ππεξήθαλνο πνπ είρα ζψζεη ηελ θαηάζηαζε. 
Γχξηζα θακαξσηφο θαη θάζηζα αλάκεζα ζηα παηδηά, 
θνπλψληαο ζξηακβεπηηθά ηελ νπξά κνπ γηα ην θαηφξζσκά κνπ. 
Δπηηέινπο θαηάιαβαλ ηελ αμία κνπ θαη κνπ έδσζαλ ζεκαζία 
ρατδεχνληαο ην παρχ κνπ ηξίρσκα γηα λα κε εξεκήζνπλ. 
 
49. Φπηείεο θαη πξνθεηείεο 
Σα άλζε μεξάζεθαλ μαθληθά ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο 
θαη απφ ηηο ξίδεο ηνπο μεπεηάρηεθαλ άγξηα θπηά 
πνπ ζπλερψο κεγάισλαλ θαη πχθλσλαλ γεκάηα αγθάζηα. 
Καη ην λεξφ ηεο ιίκλεο αρφξηαγα ξνπθνχζαλ θαη ηελ μέξαηλαλ, 
κέρξη πνπ ηνλ νπξαλφ πιεζίαζαλ θη αθφκε αλέβαηλαλ. 
Καη κέζα απ’ ηα θιαδηά ηνπο βγήθαλ θη άξρηζαλ λα ζέξλνληαη  
παξάμελα δψα γινηψδε, ρσξίο κνξθή θαη ζρήκα, 
πνπ ηνλ ρψξν αλάκεζα ζηα θιαδηά γέκηδαλ 
δεκηνπξγψληαο αδηαπέξαζην δαζφο πνπ ζηγά-ζηγά ηε ιίκλε έπληγε. 
Σφηε ηα ςαξηά ηεο ιίκλεο βγάιαλε θηεξά θαη πέηαμαλ καθξηά γηα λα ζσζνχλε, 
ελψ ηα ιηγνζηά λεξά έγηλαλ κε ηνλ θαηξφ πξάζηλν δειεηήξην 
πνπ ηελ αλάπηπμε ηνπ δάζνπο ζηακάηεζαλ θαη άξρηζαλ λα ην μεξαίλνπλ. 
Καη ηα γινηψδε πιάζκαηα άξρηζαλ λα απνζπληίζεληαη θαη λα κπξίδνπλ. 
Σφηε μαθληθά ρηιηάδεο θεξαπλνί ην μεξφ δάζνο ρηππνχλ, 
θαη κηα πειψξηα θσηηά φια ζηάρηε ηα θάλεη. 
Μεηά κηα κεγάιε θαηαηγίδα μεζπά γηα κέξεο πνιιέο 
πνπ ηα θαζαξά λεξά ηεο ιίκλεο μαλαθέξλεη. 
Σφηε ηα ςαξηά επηζηξέθνπλ πεηψληαο θαη αθήλνπλ ηα θηεξά ηνπο, 
ελψ ζηηο φρζεο ηα ινπινχδηα πάιη αλζίδνπλ 
θαη ε δσή ζηε ιίκλε, φπσο θαη πξψηα, ζπλερίδεηαη. 
 



50. Οη λόηεο ηνπ κπαινύ καο 
 
Σν πηάλν ζηακάηεζε απφηνκα, ηα δάρηπια πάγσζαλ. 
Οη λφηεο πνπ πεηνχζαλ ζαλ ραξνχκελεο πεηαινχδεο 
θαη δηέδηδαλ ηνπο ήρνπο ζηε ζνισηή αίζνπζα, 
μαθληθά παληθνβιήζεθαλ θαη αλήζπρεο 
έςαρλαλ δηέμνδν λα θχγνπλ έμσ ζην χπαηζξν. 
Μάηαηα, φκσο. Όια ηα ηδακηά ήηαλ εξκεηηθά θιεηζηά. 
Απνθακσκέλεο πήγαλ θαη θάζηζαλ πάλσ ζηα πιήθηξα 
ηνπ πηάλνπ πνπ ηεο δεκηνχξγεζαλ. 
Απφιπηε ζηγή επηθξάηεζε ζηελ αίζνπζα 
θαη νη αθξναηέο θξαηνχζαλ κε ππνκνλή ηελ αλάζα ηνπο. 
Ώζπνπ κηα αθηίλα βξήθε θαη ρηχπεζε ηα παγσκέλα δάρηπια 
θαη απηά μεπάγσζαλ θαη άξρηζαλ πάιη λα παίδνπλ. 
Απηή ηε θνξά φκσο ρσξίο κεισδία θαη ξπζκφ 
κα άγξηα θαη κε ζπκφ ζηε δηαπαζψλ. 
Καη νη λφηεο μαλαζεθψζεθαλ απφ ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ, 
φρη ζαλ πεηαινχδεο απηή ηε θνξά αιιά ζαλ άγξηεο κέιηζζεο 
πνπ πεηνχζαλ κε καλία θαη ζπγθξνχνληαλ κεηαμχ ηνπο, 
ψζπνπ απνθακσκέλεο λα πέζνπλ ζην γπαιηζηεξφ πάησκα. 
Δλψ νη αθξναηέο ζεθψζεθαλ κε νξκή 
θαη άξρηζαλ έλα μέθξελν ρνξφ, ν θαζέλαο ζην ξπζκφ ηνπ, 
πνπ φζν πήγαηλε θαη αγξίεπε θαη θνχλησλε σο ην βξάδπ. 
Καη θαηαπάηεζαλ θαη έιησζαλ ηηο λφηεο, 
πνπ ήηαλ πεζκέλεο ζην πάησκα, κέρξη ηελ ηειεπηαία. 
Σφηε ην πηάλν, μεθνχξδηζην πηα, ζηακάηεζε πάιη απφηνκα 
θαη νη ρνξεπηέο έπεζαλ ζην πάησκα ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν, 
αθίλεηνη θαη παγσκέλνη, ελψ ν πηαλίζηαο ζεθψζεθε ζνβαξφο 
θαη πέλζηκνο, άλνημε ηελ πφξηα θαη ράζεθε κεο ζην ζθνηάδη. 
 
51. Ο αρόξηαγνο ρξόλνο 
 
Πξνζπαζψ κάηαηα λα γεκίζσ ην ρξφλν 
θαη ξίρλσ ζ’ έλα πίζν Γαλαΐδσλ φ,ηη έρσ. 
Ρίρλσ ηηο ειπίδεο κνπ, ηνπο πφζνπο, ηα φλεηξα κνπ, 
κα ξίρλσ θαη ηα ακαξηήκαηα πνπ κε βαξαίλνπλ. 
Ρίρλσ θαη φ,ηη θέξδηζα κηα νιφθιεξε δσή 
θαη φιν απνγπκλψλνκαη απ’ ηα ππάξρνληα κνπ. 
Ώζπνπ πέθησ θαη εγψ ν ίδηνο κέζα 
αλαδεηψληαο κάηαηα ηελ αησληφηεηα, 
πνπ φιν ηελ θπλεγάσ θαη φιν θηλάεη γηα λα ‘ξζεη 
θαη φιν εμαθαλίδεηαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 
 



52. Σν δηπιό λαπάγην ησλ ςπρώλ 
 
Πνιεκηθφ ππνβξχρην ζην ηξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ 
πεξλψληαο πήγε ζην βπζφ ρσξίο θακία αηηία 
θαη πάλσ ζε  θνπξζάξηθν θαξάβη επηθάζηζε. 
Όκσο γηα ιφγν πεξίεξγν πνπ κφλν εθεί ζπκβαίλεη 
ησλ δπν ζθαθψλ ηα πιεξψκαηα έρνπλ εγθισβηζηεί 
θαη νη ςπρέο ζηα ζψκαηα αηρκάισηεο ζα κείλνπλ. 
Όηαλ ινηπφλ αληάκσζαλ ηα δχν ηα πιεξψκαηα, 
κεγάιν πφιεκν άξρηζαλ πνηνο ζα επηθξαηήζεη. 
Καζέλαο κε ηα φπια ηνπ κα ρσξίο απνηέιεζκα 
γηαηί λα πεζάλεη δπν θνξέο θαλείο ηνπο δελ κπνξεί. 
Γη’ απηφ θαη ζπκθηιηψζεθαλ θαη θάλαλε παξέα 
θαη ηζηνξίεο έιεγαλ ν έλαο ζηνλ άιιν θνβεξέο, 
γηα λαπκαρίεο πνπ έθαλαλ θαη άιιεο πεξηπέηεηεο, 
πνπ κε ελδηαθέξνλ άθνπγαλ νη κελ απφ ηνπο δε. 
ην ηέινο θαη  αληαιιαγέο ζειήζαλε λα θάλνπλ. 
θαη νη θνπξζάξνη δψζαλε ηνπο ηφζνπο ζεζαπξνχο ηνπο 
θαη πήξαλ γηα αληάιιαγκα ηα φπια απ’ ηνπο λαχηεο. 
Έηζη φινη αηζζάλζεθαλ κεγάινη βαζηιηάδεο. 
Οη λαχηεο κε ηα πινχηε ηνπο κπνξνχζαλ λ’ αγνξάζνπλ 
φ,ηη ζηνλ θφζκν ήζειαλ θαη λα ‘ρνπλ ππεξέηεο 
θαη φινη ζα ηνπο ζεβφληνπζαλ θαη ζα ηνπο πξνζθπλνχζαλ. 
Μα θη νη θνπξζάξνη θπξίαξρνη ζα ήζαλ κ’ απηά ηα φπια. 
ηε ζάιαζζα ζα δέζπνδαλ θαη ζα θπξηαξρνχζαλ 
θαη φινη ζα ηνπο ζεβφληνπζαλ θαη ζα ηνπο πξνζθπλνχζαλ. 
Έηζη ηα δπν πιεξψκαηα καδί θαιά πεξλνχζαλ 
ψζπνπ έλα θχκα δπλαηφ πνπ έγηλε απφ ζεηζκφ 
ην ππνβξχρην άξπαμε θαη πνιχ καθξηά ην πήγε.  
Καη δελ κπνξνχλ φινη απηνί λα δνχλε πηα καδί 
θαη νη κελ ζηνπο δε πψο δνχζαλε  αθφκε λα δηεγνχληαη. 
Έηζη κνλαρηθνί θη νη δπν θαη αθφκε πην ζιηκκέλνη 
πξνζκέλνπλε ηνλ ρξφλν γηα λα ‘ξζεη λα ηνπο ιπηξψζεη 
ή έλα θχκα  αληίζεην λα ηνπο μαλαελψζεη. 
 
53. Η δσή είλαη σξαία 
 
Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ζπλέβε αιιά έγηλε θάηη ζεκαληηθφ. 
Απφ ην πξσί πνπ ζεθψζεθα βιέπσ πνιχ θφζκν ζην ζπίηη. 
Όινη είλαη ιππεκέλνη θαη ληπκέλνη ζηα καχξα, 
νξηζκέλνη κάιηζηα θιαίλε θαη άιινη ζπδεηνχλ ρακειφθσλα. 
Αθνχσ λα αλαθέξνπλ πνιχ ζπρλά η’ φλνκα κνπ. 
Σνπο ξσηψ ηη ζπκβαίλεη επηηέινπο λα κνπ πνχλε, 
αιιά απηνί δείρλνπλ λα κε κε αθνχλ νχηε θαη λα κε βιέπνπλ. 
Απνγνεηεπκέλνο βγαίλσ απ’ ην ζπίηη θαη παίξλσ ηνπο δξφκνπο. 
Οη πφλνη ηεο καθξφρξνλεο αξξψζηηαο κνπ έρνπλ πεξάζεη εληειψο. 
Πεξπαηψ αλάιαθξνο θαη ζρεδφλ πεηψ απνιακβάλνληαο 
γηα πξψηε θνξά ηφζν πνιχ φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ κνπ 
θαη ζθέθηνκαη φηη ε δσή είλαη επί ηέινπο σξαία. 
 



54. Η ηύρε πνιιώλ πξσηνπνξώλ 
 
ε κηα καθξηλή θπιή θαη απνκνλσκέλε 
κεγάιε αξξψζηηα έπεζε πξηλ αξθεηνχο αηψλεο, 
θαη φινη ηπθισζήθαλε θαη ηα παηδηά πνπ ‘θαλαλ 
θαη απηά γελληφληνπζαλ ηπθιά γηα πάκπνιιεο γελεέο. 
Ώζπνπ κηα κέξα έθηαζε απφ ηνλ έμσ θφζκν 
θάπνηνο πνπ λέεο πεξηνρέο ήζειε λα εξεπλήζεη, 
θαη ηελ θπιή ζαλ γλψξηζε ιππήζεθε πνιχ 
θαη είπε λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ηνπο βνεζήζεη. 
Νέα εξγαιεία έδεημε πσο λα θαηαζθεπάδνπλ 
θαη κηα γξαθή ηνπο δίδαμε πνπ είλαη γηα ηπθινχο 
θαη έηζη κπνξνχζαλ φινη ηνπο λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ. 
Καη αθνχ κπνξνχζε απφ καθξηά λα βιέπεη ηη ζπκβαίλεη 
πνπ νη άιινη δελ κπνξνχζαλε λα δνπλ ή λα καληέςνπλ, 
γηα κάληε ηνλ ζεψξεζαλ ή θαη ζεφ αθφκα, 
θαη κε ηηκέο ηνλ γέκηζαλ θαη φινη ηνλ άθνπγαλ. 
Ώζπνπ κηα κέξα ζέιεζε ζ’ φινπο λα εμεγήζεη 
πσο ιεηηνπξγεί ε φξαζε θαη ηη είλαη ηα κάηηα, 
θη φηη γελλήζεθαλ ηπθινί γη’ απηφ κεηνλεθηνχζαλ 
θαη φ,ηη νη άιινη θάλνπλε λα θάλνπλ δελ κπνξνχζαλ. 
Όκσο δελ ηνλ θαηάιαβαλ θαη ζχκσζαλ ιηγάθη 
θαη είπαλ φηη ηξειάζεθε ν δφιηνο ηειεπηαία 
θαη ηφηε νη ηνπηθνί γηαηξνί δηάγλσζε έβγαιαλ 
πσο γηα ηελ ηξέια ηνπ απηή θηαίλε ηα δπν ηνπ κάηηα 
ηα δπν εμνγθψκαηα πνπ έβγαιε ζην θεθάιη 
θαη πνπ θαλείο απ’ ηε θπιή παξφκνηα δελ είρε.  
Ώζπνπ κηα κέξα εγρείξεζε ηνπ ‘θαλαλ ζαλ θνηκφηαλ, 
ηα δπν ηνπ κάηηα έβγαιαλ γηα λα ηνλ ζεξαπεχζνπλ. 
Καη ηψξα ν εμεξεπλεηήο κ’ φινπο ηνπο άιινπο κνηάδεη 
θαη νχηε λα πάεη πνπζελά κπνξεί, ηπθιφο πνπ είλαη, 
θαη θιαίγνληαο ηε κνίξα ηνπ δεη θαη αξγνπεζαίλεη. 
 
55. Μηα πνξεία ρσξίο κέιινλ 
 
ηε ζθηά θάζηζε λα μαπνζηάζεη ν θνπξαζκέλνο ηαμηδηψηεο. 
Γχξηζε θαη είδε πίζσ ηνπ απηνχο πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ. 
Αλαγλψξηζε ηνπο παιηνχο ηνπ εαπηνχο ζε δηάθνξεο ειηθίεο. 
Αλάκεζα ηνπο είδε ηνπο αλζξψπνπο πνπ είρε αγαπήζεη 
αιιά θη απηνχο πνπ ηνλ αγάπεζαλ θαη πίζηεςαλ ζ’ απηφλ. 
Κνίηαμε αιιά δελ είδε εθείλνπο πνπ είρε βνεζήζεη θαη ζψζεη. 
Αληίζεηα είδε φινπο φζνπο είρε αδηθήζεη θαη πιεγψζεη. 
Σαξαγκέλνο γχξηζε θαη θνίηαμε κπξνζηά ηνπ. 
Δίδε πνιχ θφζκν λα ηνλ πεξηκέλεη θαη ηξφκαμε. 
Ήζαλ φινη απηνί πνπ επξφθεηην λα ζπλαληήζεη ζηε δσή ηνπ, 
άγλσζηνη, ςπρξνί θη αθηιφμελνη, θη αλάκεζα ηνπο 
νη κειινληηθνί ηνπ εαπηνί πνπ ηνλ κειαγρφιεζαλ. 
Έηζη ινηπφλ ζα θαηαληνχζε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ; 
Κάηη ηέηνην δελ ζα ήζειε νχηε θαη λα ην ζθέθηεηαη.  
γη’ απηφ ζεθψζεθε θαη πήξε απνθαζηζηηθά ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 
 



56. Ο ζαζηηζκέλνο ηαμηδηώηεο ηνπ κπαινύ καο 
 
Αγέξσρνο πεηνχζε ν αεηφο ζηε δίλε ηνπ απείξνπ  
θαη ν ήιηνο ηνλ παξαθνινπζνχζε κε ηηο αθηίλεο ηνπ. 
Σα ζχλλεθα ηξνκαγκέλα ζπκππθλψζεθαλ θαη έιησζαλ 
θαη επινγία πφηηζε ηε δηςαζκέλε αλαηνιή. 
Ο ζαζηηζκέλνο ηαμηδηψηεο ηα θνίηαμε κα ηίπνηε δελ θαηάιαβε. 
Ζ κλήκε ηνπ είρε ζηακαηήζεη ζηα παηδηθά ηνπ ρξφληα 
θαη ην κπαιφ ηνπ ζνισκέλν δελ ηξαγνπδνχζε, 
ελψ ηα ίρλε ηνπ ζην μεξφ ρνξηάξη γξήγνξα ραλφληαλ.  
Μηα θνπθνπβάγηα ζέιεζε λα ηνλ αθνινπζήζεη 
κα κε ζπαζκέλα ηα θηεξά θαη ζνισκέλα κάηηα, πψο λα πεηάμεη ; 
Γη’ απηφ φ,ηη είρε λα ηνπ πεη ηνπ ην ‘πε εθείλε βηαζηηθά 
κελ απνκαθξπλζεί θαη δελ κπνξέζεη λα ηελ αθνχζεη. 
Καη πάιη φκσο ν ηαμηδηψηεο ηίπνηε δελ θαηάιαβε, 
έγηλε φκσο ειαθξφο ζαλ πνχπνπιν θη άξρηζε λα πεηάεη 
θαη ηνλ αεηφ πιεζίαζε ςειά, φιν θαη πην ςειά. 
ηα πφδηα ηνπ ε γε, πνπ ζηέλαδε βαξηά. 
Κη απηφο ραξνχκελνο πηα θαη απειεπζεξσκέλνο 
κε δένο ηελ θνηηνχζε θαη θάηη ηα ρείιε ηνπ ςέιιηζαλ, 
πνπ ν αέξαο ηα έπαηξλε θαη ηα κεινπνηνχζε 
θαη κε νξκή ηα ζθφξπηδε ζηα ηέζζεξα ζεκεία 
θαη ηα ‘θαλε δξνζνζηαιίδεο πνπ ην μεξφ ρνξηάξη πφηηδαλ. 
Ώζπνπ λέα άζπξα ζχλλεθα λα εκθαληζηνχλ 
πνπ ρξχζηδαλ ραξνχκελα ζηε δχζε ηνπ ειίνπ, 
θη ν αεηφο πεξήθαλνο λα θηάζεη ζηε θσιηά ηνπ. 
 
 
57. Οη πνιύηηκεο θεξαίεο πνπ καο ιείπνπλ 
 
Ό,ηη παξαλντθφ θαη αζχλδεην θαη απίζαλν, 
γίλεηαη πςειή ηέρλε πνπ ζπλαηζζήκαηα γελλά 
θαη ηνπο βαζείο κχζηεο ηεο αγγίδεη θαη ζπλεπαίξλεη, 
ζηελ πνίεζε, ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή. 
Καη εκείο νη άιινη, νη θνηλνί ζλεηνί, νη αδηθεκέλνη, 
αλήκπνξνη αθξναηέο θαη ζεαηέο θαη αλαγλψζηεο, 
κάηαηα πξνζπαζνχκε λα αληιήζνπκε ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα. 
Καη ληψζνπκε ζαλ άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο, 
πνπ ε θχζε καο ζηέξεζε ηηο πνιχηηκεο θεξαίεο 
πνπ απηνί νη κχζηεο νη πξνλνκηνχρνη απνιακβάλνπλ. 
Καη έηζη ζπρλά πξνζπνηνχκεζα φηη φια ηα ζαπκάδνπκε 
γηα λα κε δείρλνπκε ππνδεέζηεξνη θαη θαζπζηεξεκέλνη. 
Καη φινπο ηνπο εθζεηάδνπκε θαη φινη καο αξέζνπλ, 
θη αο κε θαηαιαβαίλνπκε γξη απ’ φ,ηη ιελ ή δείρλνπλ. 
Άιινηε πάιη ζέινπκε θαη λα ηνπο κηκεζνχκε, 
θη έηζη νη λέεο απηέο κνξθέο θπξηαξρνχλ ζηελ ηέρλε. 
 



  

58. Από ηελ Πόιε έξρνκαη 
 
Απφ ηελ Πφιε μεθίλεζα ακέζσο κεηά ηελ άισζε ηεο γηα λα γιηηψζσ, 
ηφζν εγψ φζν θαη ε θαλέια πνπ θνπβαινχζα καδί κνπ, φζε κπνξνχζα λα κεηαθέξσ 
γεκίδνληαο ηηο ζηηβαξέο κνπ ηζέπεο θαη ην γελλαίν κνπ ςειφ θαπέιν, 
κε ηειηθφ κνπ ζηφρν λα ηελ πάσ ζηελ θνξθή πνπ ρξχζηδε ζην ιηφγεξκα. 
Καη ελψ εγψ, πεξηκέλνληαο ην ιηνζήθσκα, ζθχξηδα κέζα κνπ ην γλσζηφ ζθνπφ 
«αξακπάο κε ηα θαξνχιηα», ζθεπηφκελνο ηα βάζαλα πνπ ‘ρεη ε αγάπε, 
θάπνηνο κνπ δήηεζε απαηηεηηθά λα βγάισ ακέζσο ην θαπέιν κνπ. 
Σφηε εγψ ην έθαλα, πξνζέρνληαο λα κε ρπζεί ε θαλέια, φρη ηφζν δηφηη ηνλ ιππήζεθα 
ή ηνλ θνβήζεθα αιιά θπξίσο δηφηη ήζεια λα «κε βξαρεί ε νκπξέια». 
Πην θάησ είδα ηνλ Φάληε κε έλα κπαζηνχλη λα ζπλαληά ην Ρεηζηλφιαδν 
θαη λα ζπλάπηνπλ νη δπν ηνπο, παξά ηηο αληίζεηεο απφςεηο, κηα κφληκε ηξπθεξή ζρέζε, 
¨φηε λεαλίζθνο ηηο δηέζρηδε ηαο ζθνηεηλάο νδνχο ησλ Παξηζίσλ, θέξσλ κέιαλα ξεληηθφηαλ, 
ηνπ παξαθεηκέλνπ σξνινγίνπ ζεκαίλνληνο ηελ δσδεθάηελ¨. 
Ξαθληθά ην ρξαπ-ρξνππ πνπ έθαλαλ ηα βήκαηα κνπ ζην ρηφλη 
μχπλεζαλ δπν θαηζαξίδεο πνπ κε θνίηαμαλ έθπιεθηεο κε κάηηα γαιάδηα,  
θαη έλα πνπιί θάηη κνπ ςηζχξηζε αλαζηαησκέλν πνπ φκσο εγψ δελ θαηάιαβα. 
Πιεζηάδνληαο ζηνλ πξννξηζκφ κνπ είδα ηνλ ςπρίαηξν κνπ λα κε πεξηκέλεη 
ελψ δχν λνζνθφκνη κνπ θφξεζαλ ηνλ θαηλνχξγην κνπ άζπξν ρηηψλα. 
Μπαίλνληαο ζηελ κεγάιε αίζνπζα είδα πνιινχο ζπλαδέιθνπο κνπ κε ηνλ ίδην ρηηψλα 
πνπ καο εκπφδηδε λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ρεηξαςίεο αβξνθξνζχλεο. 
Σψξα είκαη ζην θειί κνπ ήξεκνο θαη αζθαιήο θαη ην κφλν πνπ κε ιππεί είλαη φηη, 
έρνληαο έηζη ηα ρέξηα κνπ δεκέλα δελ κπνξψ λα εμαθνινπζψ λα γξάθσ 
ηέηνηα σξαία πνηήκαηα, φπσο απηφ θαη φπσο ηα άιια ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ, 
πνπ φινη γχξσ καο ζαπκάδνπλ θαη απνιακβάλνπλ θαη θαηαιαβαίλνπλ 
θαη πνπ πεξηκέλσ ν γηαηξφο κνπ λα κνπ ηα εμεγήζεη θάπνηε θαη ζε κέλα. 
 
59. Καη ζηελ θνξθή Καλέια  
 
Μεηά απφ πνιιέο δπζθνιίεο θαη παηψληαο επί πεξηηησκάησλ θαη πησκάησλ 
ζθαξθάισζα επηηέινπο θαη πάηεζα ζηελ πνιππφζεηε θνξθή. 
Φηάλνληαο εθεί κε ηελ γιψζζα έμσ απ΄ ηελ θνχξαζε θαη ην γιείςηκν ησλ ηζρπξψλ, 
είδα κε κεγάιε κνπ έθπιεμε λα κε πεξηκέλεη ε θίιε κνπ ε θπξία Καλέια. 
-- Ση ζέιεηο εδψ ηελ ξψηεζα, εζχ ε ηφζν αθαηάδεθηε θαη απιεζίαζηε ; 
-- Εεηψ πάληα ηνπο θνξπθαίνπο αλζξψπνπο, κνπ είπε αλαζηελάδνληαο, 
θαη ηνπο ηα δίλσ φια, κφλνλ φηαλ ηνπο βιέπσ λα θηάλνπλ ζηελ θνξπθή. 
Αθφκε κ΄ αξέζεη πνπ βιέπσ απφ ην ηειεζθφπηφ κνπ ηηο άιιεο γπλαίθεο 
θαη ηνπο αλζξψπνπο γεληθφηεξα ζαλ αζήκαληα κπξκήγθηα. 
Αιιά πιένλ θη απηφ δελ κνπ αξθεί θαη ζα ‘ζεια λ΄ αλέβσ αθφκε ςειφηεξα. 
Σφηε ν αεηφο πνπ άθνπζε ηελ επηζπκία ηεο ζέιεζε λα ηελ βνεζήζεη 
γη’ απηφ θαηέβεθε θαη ηελ άξπαμε θαη ηελ πήγε πξάγκαηη ςειφηεξα, 
θαη απφ ηφηε δελ ηελ μαλάδα νχηε μαλάθνπζα γη απηήλ. 
Κνηηψληαο απ’ ην ηειεζθφπηφ ηεο, είδα θαη εγψ θάησ ηνπο αλζξψπνπο 
πνπ φκσο δελ κνπ έκνηαζαλ θαζφινπ κε κπξκήγθηα, θάζε άιιν. 
Σφηε αθνχ πεξηπιαλήζεθα θαη δελ είρα πιένλ ηίπνηε λα θάλσ ζηελ έξεκε θνξπθή, 
πήξα μαλά απνγνεηεπκέλνο ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο θαηεβαίλνληαο, 
ζθεπηφκελνο κε ιχπε ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ μφδεςα άδηθα 
γηα κηα ηφζν άζθνπε θαη ρσξίο λφεκα νξεηβαζία πνπ θάζε ηφζν επαλαιακβάλνπκε.      
 



60. Κάλνληαο επηινγέο 
 
Μπξνζηά ζηα ζηαπξνδξφκηα ηεο δσήο πνπ κχξηνη δξφκνη δηαζηαπξψλνληαη, 
ν ηαμηδηψηεο ζαζηηζκέλνο θνληνζηέθεηαη ρσξίο ράξηε θαη δηεξσηάηαη: 
Πνηφλ δξφκν πξέπεη λα δηαιέμεη ζηνλ θάζε θφκβν πνπ απαληά, 
ψζηε λα θηάζεη αζθαιήο ζε θάπνην πξννξηζκφ, ζε θάπνην ζηφρν, 
ρσξίο ηνλ δξφκν ηνπ λα ράλεη ζε άζθνπεο πεξηπιαλήζεηο 
θαη ζηα ζεκεία απ΄ φπνπ μεθίλεζε πνιιέο θνξέο λα επηζηξέθεη ; 
Καη ςάρλνληαο ην ζαζηηζκέλν ηνπ κπαιφ λα βξεη ηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη, 
δελ έρεη αθφκα θαλ μεθαζαξίζεη ηη εξγαιεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 
Απηά λα είλαη ε ινγηθή; ε θαξδηά ηνπ; ην ζπκθέξσλ ηνπ;  
νη πφζνη ηνπ; ε ζπλείδεζε ηνπ; νη παξνξκήζεηο ηνπ; 
νη ζπκβνπιέο ησλ άιισλ; νη αλάγθεο ηνπ; νη επηζπκίεο ησλ άιισλ; 
Μάηαηα πξνζπαζεί λα καληέςεη ηη πξέπεη επηηέινπο λα θάλεη 
θαη ςάρλεη λα βξεη έλα ηειεζθφπην πνπ λα ηνπ επηηξέπεη απφ πξηλ λα βιέπεη 
ζην ηέινο θάζε δξφκνπ ηη ππάξρεη θαη ηη άιινη δξφκνη μεθηλάλε, 
πξνηνχ ηνλ δξφκν απηφλ κε θφπνπο θαη πξνζπάζεηαο λα πάξεη. 
Καη είλαη φια ηφζν κπεξδεκέλα, αβέβαηα θαη αιιεινζπγθξνπφκελα 
πνπ ίζσο κφλνλ ν Θεφο θαη ε ηχρε κπνξνχλ λα καο θαζνδεγήζνπλ 
θαθέο επηινγέο λα απνθχγνπκε θαη θάπνπ θη εκείο λα θηάζνπκε. 
Γηφηη κηα κφλν ζηηγκή θη απφθαζε κπνξεί ηα πάληα λα επεξεάζεη 
θαη ηε δσή καο λα αιιάμεη θαη ην κέιινλ καο λα θαζνξίζεη,   
θαη ζε κνλνπάηηα θαηεθνξηθά γηα πάληα λα καο νδεγήζεη 
πνπ ζε γθξεκνχο νδεγνχλ θαη παγίδεο θξχβνπλ, 
θαη πνπ ν δξφκνο ηεο επηζηξνθήο είλαη δχζβαηνο ή αδηάβαηνο. 
Έηζη θαη εγψ αλαζθνπψληαο ηηο επηινγέο πνπ κέρξη ηψξα έρσ θάλεη 
ζηνλ δξφκν ηεο δσήο κνπ πνπ κέρξη ζήκεξα αθνινχζεζα θαιψο ή θαθψο, 
πνπ ζηηο πην πνιιέο ε ηχρε θαη νη ζπκπηψζεηο κε νδήγεζαλ, 
αλ θαη δελ έρσ ηδηαίηεξν παξάπνλν γηα δηαδξνκέο πνπ αθνινχζεζα, 
φκσο πνιχ ζα ήζεια ηελ κεραλή ηνπ ρξφλνπ λα θαβαινχζα 
θαη πίζσ ζε θξίζηκα ζηαπξνδξφκηα λα γπξλνχζα, 
θαη άιιεο επηινγέο, πνπ ηψξα κνπ θαίλνληαη θαιχηεξεο, λα έθαλα. 
Αιιά θαη πάιη μέξσ θαιά πσο ηίπνηε δελ ζα κνπ εμαζθάιηδε, 
φηη θαη απηέο νη λέεο κνπ «ζσζηφηεξεο» ππνηίζεηαη επηινγέο κνπ 
ζε θαιχηεξν ζεκείν απφ απηφ πνπ βξίζθνκαη ζήκεξα ζα κε έθεξλαλ, 
δηφηη «θνηλή γαξ ε ηχρε θαη ην κέιινλ αφξαηνλ» πνπ έιεγαλ θη νη πξνγνλνί καο. 
 
61. Ξαλαξρίδνληαο ηελ δσή 
   
-- Έια λα ζε πάσ ζηελ κακά ζνπ, κνπ είπε ν πειαξγφο, 
λα μαλαξρίζεηο ηελ δσή ζνπ απφ κηθξφ παηδί. 
Να μαλαδήζεηο φια φζα έδεζεο ζηα παηδηθά ζνπ ρξφληα θαη κεηά  
αιιά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα πνπ ζήκεξα θαηέρεηο. 
Καη ηφηε ζα κπνξέζεηο λα κεγαινπξγήζεηο θαη παηδί ζαχκα λα ζεσξεζείο, 
θαη φινη ζα ζε ζαπκάδνπλ θαη ζαλ ππφδεηγκα ζα ζε ΄ρνπλ. 
Καη νη γνλείο θαη νη δάζθαινη ζνπ ζα ζε επαηλνχλ αληί λα ζε καιψλνπλ, 
θαη νη ζπκκαζεηέο ζνπ ζα ζε αγαπνχλ θαη αξρεγφ ζα ζε ‘ρνπλ. 
Καη ελψ φια απηά κνπ άξεζαλ θαη άπισλα ηα ρέξηα κνπ ζηνλ πειαξγφ 
λα έιζεη θαη πίζσ ζηα παηδηθά κνπ ρξφληα λα κε πάεη, 
δπζηπρψο ην μππλεηήξη ρηχπεζε θαη απνγνεηεπκέλνο μχπλεζα.  
 



62. Οη Δηακαξηπξίεο ηνπ Κίηζνπ 
 
-- Ο δξφκνο ζθνηεηλφο ζηακάηεζε απφηνκα κπξνο ζηνλ γθξεκφ πνπ ηνλ πεξίκελε αλππφκνλα, 
ελψ ην θνβηζκέλν θαξάγγη ειηζζφηαλ ζαλ θίδη πνπ ήζειε απφ θάπνπ λα μεθχγεη. 
-- Ο ήιηνο μεθίλεζε ην ιηνζήθσκα θαη άξρηζε ην ιηνδέζηακα ζηνλ θξχν ιππεκέλν θάκπν, 
πνπ μχπλεζε λσξίο ζήκεξα λα ηνλ ππνδερζεί κε αγσλία, θνξψληαο ηα θαιά ηνπ. 
-- Σελ πιάηε γχξηζα πεξηθξνλεηηθά ζηα βέιε πνπ κνπ έξηρλαλ κε αγάπε νη αληίπαινη κνπ, 
θαη έλα απ΄ ηα πνιιά πνπ ηξχπεζαλ ηελ παλνπιία κνπ πφηηζε ηελ θαξδηά κνπ κε αλαθνχθηζε. 
-- Κνπθφο αθνχσ ηνλ ήρν ηεο ζησπήο λα κνπ ιέεη ηα δηθά ηνπ πνπ ηνλ ηξφκαμαλ,  
θαη λα πξνζπαζεί λα κε πείζεη κε ιέμεηο θαη θηλήζεηο θαη θξαπγέο απειπηζίαο. 
-- Πξνζπαζψ απεγλσζκέλα λα δηψμσ ην ζθνηάδη πνπ θαηέιαβε ην δσκάηην κνπ, 
κα φζν ην απσζψ ηφζν απηφ επηζηξέθεη, ψζπνπ ζην ηέινο αλάβσ έλα θεξί θαη ην ζθνηψλσ. 
-- Ο ρξφλνο ζηακάηεζε γηα ιίγν λα μαπνζηάζεη θαη έηζη εγψ ηνλ πξνζπέξαζα θξπθά 
θαη ζπλερίδσ λα ηξέρσ, θη φζν θη αλ ηψξα απηφο αγσλίδεηαη δελ κπνξεί πηα λα κε θηάζεη. 
-- Σπθιφο βιέπσ φζα νη άιινη δελ βιέπνπλ θαη ακέζσο η’ αγνξάδσ, ελψ απηνί βιέπνπλ φζα 
δελ βιέπσ εγψ, θαη πξνζπαζνχκε κε ηίκηα ζπκθσλία ηα πξντφληα καο λα αληαιιάμνπκε. 
-- Πνιιά πνπιηά θάζνληαη ζην ίδην θιαδί αγαπεκέλα, αιιά θαη πνιιά θιαδηά δέρνληαη 
ππνκνλεηηθά ζπρλά ην ίδην πνπιί, ρσξίο απηφ λα ελνριεί νχηε ηα πνπιηά νχηε ηα θιαδηά. 
-- Πάλσ ζηελ ιάβα ζαλ αλαζηελάξηζζα μππφιεηε ζα πεξπαηήζσ θαη ιάγλα ζα ρνξέςσ, 
θαη αλ ρξεηαζηεί θαη κε ηελ ιάβα ζα ινπζηψ θαη θαζαξή θαη άηξσηε ζαλ ηηο Θεέο ζα γίλσ. 
-- Αλ νη Θενί ήμεξαλ φηη ππάξρσ, πην πνιχ ζα κε πξφζεραλ θαη ζα κε ππνιφγηδαλ θαη ίζσο λα 
κε βνεζνχζαλ, γη απηφ θη εγψ κε πξάμεηο πνπ ζνθάξνπλ, ηελ παξνπζία κνπ ζα ηνπο επηβάισ. 
-- Όηαλ νη άλζξσπνη δελ κε θαηαιαβαίλνπλ, εγψ πνιχ θαιά θαηαιαβαίλσ ηνλ εαπηφ κνπ, 
θαη φηαλ πάιη κε θαηαιαβαίλνπλ, ηφηε εγψ δελ θαηαιαβαίλσ ηη είλαη απηφ πνπ θαηαιαβαίλνπλ. 
-- Γηακαξηχξεηαη ινηπφλ έληνλα ν Κίηζνο, πνπ ηε ζχλδεζε φισλ ησλ αλσηέξσ δελ ελλνεί, 
αιιά νχηε θαη απηφ ηνχην ην λφεκα πνπ θξχβνπλ κπνξεί λα καληέςεη. Όκσο λα κελ αλεζπρεί 
θαη ππνκνλεηηθά λα πεξηκέλεη λα σξηκάζεη, νπφηε φια απηά ζα ηα θαηαιαβαίλεη. 
 
63. Η δηαίζζεζε 
 
Όινη έρνπκε κέζα καο θάπνηνλ λα καο θξνληίδεη, 
πνπ ελδηαθέξεηαη γηα καο θαη ην θαιφ καο ζέιεη, 
πνπ απφ θάζε θίλδπλν ζέιεη λα καο θπιάγεη 
κα θη απ΄ ηνλ εαπηφ καο πνπ θακηά θνξά ρσξίο κπαιφ δνπιεχεη. 
Δηλ΄ ν αλψηεξφο καο εαπηφο πνπ ηνλ πξννξηζκφ καο μέξεη, 
ην ηη ήξζακε λα κάζνπκε γηα λα εμειηρζνχκε. 
Γελ έρεη φκσο ηελ θσλή καδί καο λα κηιάεη, 
κα νχηε θαη ηελ ινγηθή καο ζέιεη λα επεξεάδεη, 
αιιά ην δεμί εκηζθαίξην ρξεζηκνπνηψληαο ηνπ κπαινχ καο 
σο δηαίζζεζε εκθαλίδεηαη θαη φιν καο πξνθπιάγεη, 
λα κελ αθνχκε ζπκβνπιέο πνπ ε ινγηθή καο δίδεη, 
κα πνπ φκσο επηδήκηεο γηα καο απνδεηθλχνληαη. 
Γηφηη ε δηαίζζεζε πιεξνθνξίεο έρεη 
κεο ζην ππνζπλείδεην πνπ είλαη πάξα πνιιέο, 
θαη έηζη κπνξεί θαιχηεξα ην κέιινλ λα πξνβιέπεη. 
Πξέπεη ινηπφλ ζηελή επαθή καδί ηεο λ΄ αλαπηχμνπκε 
θαη πην πνιχ απ΄ ηε ινγηθή ζ΄ απηή λα αθεζνχκε, 
ψζηε λα καο θαζνδεγεί θαη λα ηελ ππαθνχκε. 
Γη απηφ αο θαζαξίζνπκε ην κπέξδεκα πνπ αθνχκε 
θαη ήξεκα θαη ςχρξαηκα λα ηελ αθνπγθξαζζνχκε.   
 



64. Σαμίδηα ζηα κπαιά ησλ άιισλ  
 
ηελ παξαιία ζήκεξα, ελψ κε αγαλάθηεζε ζθεθηφκνπλ 
ηηο αδηθίεο  πνπ νη ηζρπξνί ζ΄ απηφλ ηνλ θφζκν θάλνπλ, 
έλα παιηφ κπνπθάιη βξίζθσ πνπ έλα ηδίλη απφ κέζα μεπεηηέηαη, 
πνπ κηα ινγηθή θαη δίθαηα επηζπκία κνπ ζα ήηαλ πξφζπκν λα θάλεη. 
Σφηε εγψ δεηψ κεο ζηα κπαιά ησλ ηζρπξψλ λα κπαίλσ 
θαη φπσο ζθέθηνκαη εγψ λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ θαη θείλνη. 
Έηζη θαη έγηλε, θαη απφ ηφηε απφ ηνπ ελφο ζηνπ άιινπ ηα κπαιά πεγαίλσ 
θαη πξάγκαηα λα θάλεη θαηαθέξλσ πνπ αιιηψο πνηέ δελ ζα 'θαλε. 
Καη έηζη ν θφζκνο θαη νη ιανί αλαθνπθίδνληαη θαη δελ θαηαπηέδνληαη, 
Ζ εθκεηάιιεπζε ζηακαηά θαη η΄ αγαζά πην δίθαηα κνηξάδνληαη, 
θαη πφιεκνη δελ γίλνληαη θαη γηα φια κηα δίθαηα ιχζε εθαξκφδεηαη. 
ηνλ ελζνπζηαζκφ κνπ επάλσ, Θεφο αηζζάλνκαη πσο έγηλα 
θαη απηή κνπ ηελ δχλακε θαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ ζθέθηνκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ. 
Έηζη κεο ζηα κπαιά ησλ ζπλεξγαηψλ θαη πειαηψλ κνπ κπαίλσ 
θαη ραξηζηηθέο γηα κέλα ζπκθσλίεο βάδσ λα ππνγξάςνπλ. 
Αιιά θαη απ΄ ηηο δηάθνξεο θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ εμαξηψκαη , 
δεηψ ζπκβάζεηο φιν ζθάλδαια γηα κέλαλε λα θάλνπλ. 
Καη φια απηά δελ κνπ ‘θηαλαλ θαη δελ κ’ ηθαλνπνηνχζαλ, 
γη’ απηφ θαη ζηα κπαιά ησλ γπλαηθψλ πνπ κνπ άξεζαλ άξρηζα λα κπαίλσ 
θαη λα δεηψ ηνπο θίινπο ηνπο λα αθήζνπλ θη εκέλα λα αγαπήζνπλ, 
πξάγκα πνπ κεγάιε αλαζηάησζε θαη ιχπε ζηνλ θχθιν κνπ δεκηνχξγεζε. 
Σν ηδίλη φκσο πνπ κε παξαθνινπζνχζε φια απηά ηα είδε 
θη έξρεηαη ζπκσκέλν θαη ηελ δχλακε πνπ κνπ έδσζε κνπ αθαηξεί. 
Κη έηζη εγψ αλήκπνξνο έρσ λα αληηκεησπίζσ ηψξα 
φινπο απηνχο πνπ αδίθεζα, παξέζπξα θαη γέιαζα. 
Καη ην ρεηξφηεξν απ΄ φια πνπ κε βαζαλίδεη είλαη, 
φηη νχηε ην δηθφ κνπ ην κπαιφ λα θνπκαληάξσ πηα κπνξψ, 
θαη έηζη αλεμέιεγθην θαη αραιίλσην θάλεη πηα ηψξα φηη ηνπ θαηεβεί 
θαη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα πξνο ηελ θαηαζηξνθή κε νδεγεί. 
 
65. Φόβνο θαη ζπκόο 
 
Πνιιέο θνξέο θάπνηνο ζπκφο κε πηάλεη μαθληθά 
θαη πξάμεηο θάλσ πνπ χζηεξα γηα θείλεο κεηαληψλσ, 
αθνχ θαθφ ζε κέλαλε κα θαη ζηνπο άιινπο θάλνπλ. 
Να αλαιχζσ ζέιεζα ηη ηνπο ζπκνχο κνπ πξνθαιεί 
θη είδα κε θάπνηα έθπιεμε λα θξχβεηαη απφ πίζσ 
ν θφβνο θαη ε απεηιή πνπ ηνπο δεκηνπξγεί. 
Φφβνο γηα θάηη πνπ απεηιεί εκέλα ή ηνπο δηθνχο κνπ, 
ην ζψκα, ηελ πγεία καο, ηελ θαινπέξαζε καο, 
ηε θήκε, ηελ ππφιεςε, αιιά θαη ηα ιεθηά καο, 
ην κέιινλ, ηελ θαξηέξα καο θαη ηελ αζθάιεηα καο. 
Όηαλ ινηπφλ αηζζάλνκαη πσο θίλδπλνο ππάξρεη, 
φηη π.ρ. δξφκν θαθφ ζα πάξνπλ ηα παηδηά κνπ, 
ηφηε εμαγξηψλνκαη κ΄ απηφλ πνπ κ΄ απεηιεί 
θαη βξίζθσ άπεηξεο θνξέο πσο είλαη ν εαπηφο κνπ, 
ή θάπνηνο π’ αγαπψ πνιχ θαη θηαηεη απηφο ν ίδηνο. 
Έηζη αλ απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά απνθηήζσ 

.                   απ΄ αλεμέιεγθηνπο ζπκνχο κπνξεί λα εξεκήζσ. 



 
66. Καη ιίγε επηζηεκνληθή θαληαζία  
 
ην ηέινο ηνπ αηψλα καο πνπ ηψξα δηαλχνκε 
πνπ νη επηζηήκεο φιεο ηνπο είραλ πνιχ πξννδεχζεη, 
έλαο δηαζηεκηθφο ζηαζκφο πνπ απ΄ ηνπο πιαλήηεο γχξηδε 
θη έλα ζσξφ πνιχηηκα ζηνηρεηά θνπβαινχζε, 
ζε έλα θαξάγγη έπεζε κεγάινπ παγεηψλα, 
θάπνπ ζηα Ηκαιάηα θαη κέζα ηνπ εράζεη. 
Γηα λα ην αλαζχξνπλε, ακέζσο θαηαζθεχαζαλ 
θάηη ππξηλνθίλεην πνπ ζαλ ηνλ κεηξνπφληηθα 
ην ρηφλη ακέζσο έιησλε θαη κέζα ηνπ θηληφηαλ. 
Καη φηαλ ηνλ πνιχηηκν ζηαζκφ ηνπο ελεηφπηζαλ, 
ζθέθηεθαλ πσο ηελ έξεπλα απηή αλ ζπλέρηδαλ, 
έλα βηβιίν γηα ηελ γε κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ 
γηα δηάθνξα επξήκαηα αλ ςάμνπλ θαη εμεηάζνπλ. 
Έηζη ινηπφλ ζπλέρηζαλ θαζ΄ φιν ηνπ ην κήθνο 
θαη βξήθαλ θαη αλέζπξαλ αλζξψπνπο θαη ζεξία, 
πνπ ‘ραλ κέζα ζηνπο πάγνπο ηνπ θάπνηε εγθισβηζηεί 
θαη πνπ ‘ραλ αλαιινίσηνη ζρεδφλ δηαηεξεζεί. 
Αλάκεζα ζηα επξήκαηα βξήθαλ θαη ηνλ ζπνπδαίν 
ηνλ θξίθν πνπ ζπλέδεε αλζξψπνπο θαη πηζήθνπο, 
πνπ ηφζα ρξφληα ςάρλνπλε λα βξνπλ θαη λα γλσξίζνπλ. 
Αιιά θαη ζηνπο δεηλφζαπξνπο θηάζαλ θαη ηνπο αλέζπξαλ  
θαη αθφκε παιαηφηεξα πξνρψξεζαλ θαη πήγαλ. 
Σφηε ινηπφλ εζθέθηεθαλ κεγάιν εξγαζηήξην 
κέζα ζηνλ παγεηψλα απηφ λα ην δεκηνπξγήζνπλ, 
θαη κε πνιιά πεηξάκαηα θαη ηελ γελεηηθή, 
ζηα φληα απηά πνπ βξήθαλε δσή λα μαλαδψζνπλ. 
ην ηέινο ηα θαηάθεξαλ θη είραλ ραξά κεγάιε, 
ηα δσληαλά επξήκαηα άξρηζαλ λα εξεπλνχλ 
θαη κε αλζξψπνπο παιαηνχο λα επηθνηλσλνχλ. 
Μα κέζα ζηα επξήκαηα ήζαλ θαη θάηη πιάζκαηα 
πνπ εξπεηά ζπκίδνπλε, ππγκαίνπο δεηλφζαπξνπο 
θαη είραλε θαη θέιπθνο πνπ έκνηαδε ηερλεηφ, 
κα θαη ην DNA  ηνπο ήηαλ πνιχ παξάμελν. 
Όηαλ θαη απηά δσληάλεςαλ είδαλ κε έθπιεμε ηνπο 
πσο ήηαλε λνήκνλα φληα έμσ απφ ηελ γε καο, 
πνπ θη αλ αθφκε δελ κπνξνχλ καδί καο λα κηινχλε, 
φκσο θαιά επηθνηλσλνχλ εθείλα κεηαμχ ηνπο. 
Ξέξνπλ λα νξγαλψλνληαη θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη 
θαη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο κφλα ηνπο λα θαιχπηνπλ. 
Σφηε νη επηζηήκνλεο κε θξίθε δηαπηζηψζαλε 
φηη απηά ηα πιάζκαηα ηελ ζθέςε ηνπο δεζκεχαλ, 
θαη έηζη απηά ηα αθεληηθά γίλεθαλ ζην εξγαζηήξην 
θαη νη άλζξσπνη θαηάληεζαλ πεηζήληα φξγαλά ηνπο. 
Όηαλ νη έμσ άλζξσπνη απηφ ην αληειήθζεζαλ  
πάξα πνιχ ηαξάρζεθαλ θη αξρίζαλε ζπζθέςεηο,  
αλ πξέπεη ην εξγαζηήξην επζχο λα θαηαζηξέςνπλ, 
ψζηε ε αλζξσπφηεηα κελ ππνδνπισζεί 
ζε φληα κε αδηεπθξίληζηεο πξνζέζεηο θαη δπλάκεηο. 



 
Ή αλ πάιη πξέπεη κε ηα φληα απηά λα επηθνηλσλήζνπλ 
θαη γλψζεηο θαη πνιηηηζκφ λα βξνπλ θαη λα αληιήζνπλ. 
Όκσο νη ζπληεξεηηθνί γξήγνξα επεθξάηεζαλ 
θαη έηζη κε ηα ππξεληθά ην εξγαζηήξην θάςαλε, 
ζθνηψλνληαο επξήκαηα, αλζξψπνπο θαη εμσγήηλνπο. 
Αιιά θαη κφληκε θξνπξά ζηνλ παγεηψλα άθεζαλ, 
κήπσο θαη θάπνηα πιάζκαηα έρνπλ επηβηψζεη 
θαη έηζη ηελ αλζξσπφηεηα ζε θίλδπλν ηελ βάινπλ. 
Μα γηα λα ζπλερίζνπλε θαη πάιη λα δηαβάδνπλ 
ηελ ηζηνξία απηήο ηεο γεο θαη επξήκαηα λα βξνχλε, 
ζε παγεηψλα δεχηεξν ζηηο Γαιιηθέο ηηο Άιπεηο 
έλα λέν κεράλεκα εθεί εγθαζηζηνχλε, 
θαη ςάρλνπκε θαη πάιη επξήκαηα λα βξνχλε. 
Όκσο εηνχηε ηελ θνξά έρνπλε ιάβεη κέηξα 
εθπιήμεηο επηθίλδπλεο λα κελ μαλαζπκβνχλε. 
 
67. Πξσηνρξνληάηηθνο κπνλακάο  
 
Παξακνλή πξσηνρξνληάο ηα δψξα πεξηκέλακε 
πνπ ν θαιφο καο ν κπακπάο έθεξε απφ ην γξαθείν, 
πνπ ζε ηζνπβάιηα έβαιε φρη πνιχ γεκάηα 
αλ ρξεηαζζεί κεο ζηελ ρξνληά θαη άιια λα πξνζζέζεη. 
Να κελ αλνίμνπκε έπξεπε εηνχηα ηα ηζνπβάιηα, 
ζηελ πιάηε λα ηα έρνπκε θαη λα ηα θνπβαιάκε 
θαη φηαλ αξγφηεξα παηδηά ζα θάλνπκε θαη 'κεηο, 
ζ΄ απηά λα ηα δσξίζνπκε λα έρνπλε θαη θείλα. 
Όκσο εγψ αλππφκνλνο φηαλ θαιά λπρηψλεη 
αλνίγσ ην ηζνπβάιη κνπ πνπ ‘ηαλ πνιχ βαξχ, 
θαη βιέπσ κέζα κε έθπιεμε λα ρεη κεγάιεο πιάθεο, 
πνπ φιεο «ρξέε» γξάθαλε θη ακέζσο εμεγνχληαλ 
πνηα ήηαλ ε πξνέιεπζε ηεο θάζε κίαο πιάθαο. 
Καη δηάβαζα πνπ έγξαθαλ «θνκπίλεο» θαη «απάηεο», 
«κίδεο», «θινπέο», «εμνπιηζκνχο», «δεκφζηεο ζπαηάιεο», 
«αξγνκηζζίεο», «δάλεηα», «ΓΔΚΟ», «ρξεκαηηζηήξην», 
«δεκφζηα έξγα», «ηδησηηθά» θαη «Οιπκπηαθνχο», 
θη άιια πνιιά πνπ εγψ κηθξφο δελ ηα θαηαιαβαίλσ. 
Καη απφ θάησ είραλε νλφκαηα ζπνπδαία, 
φισλ απηψλ πνπ έμππλα θαη κε σξαία θφιπα 
ηα ρξέε δεκηνχξγεζαλ γηα λα καο ηα κνηξάζνπλ. 
Δίδα γλσζηνχο πνιηηηθνχο θαη επηρεηξεκαηίεο, 
θπγφδηθνπο, θαηάδηθνπο, θη άιινπο εγθιεκαηίεο, 
θαη θάηη άιια νλφκαηα πνπ ΄ηαλ ηειείσο άγλσζηα. 
Καη ελψ απ΄ ηελ ζηελαρψξηα κνπ κνπ εξρφηαλε λα ζθάζσ 
πνπ κηα δσή φια απηά πξέπεη λα θνπβαιψ, 
ηφηε κηα ηδέα θαεηλή κνπ ΄ξρεηαη ζην κπαιφ. 
Απηνχο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ λα ςάμσ θαη λα βξσ 
θαη πίζσ πάιη εηο απηνχο ηα δψξα λα κνηξάζσ, 
γηα λα ηα θνπβαινχλ απηνί θαη εγψ λα εζπράζσ, 
θαη πάιη κε ηα παηρλίδηα κνπ λα απαζρνιεζψ. 

 


