


 

 

 

Ο Δημήτρης Δεγαμινιώτης δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο.  
Είναι ένα ψευδώνυμο, είναι το alter ego μου, είναι η μάσκα που φορώ 
για να μπορέσω να γράψω  εκείνες τις στιγμές που γίνομαι κάποιος 
άλλος.  
Ωραίο πράμα η γραφή, δύσκολο..  
Δεν ξέρω πως γράφουν οι πιο πολλοί αλλα για μένα ειναι δύσκολο, 
σχεδόν εξουθενωτικό.. Έρχεται εκει που δεν το περιμένεις και πολλες 
φορές η ταχύτητα του περνά τα δάχτυλα στο πληκτρολογίου, δεν κοι-
τάζεις πισω, αν εχεις κανει ορθογραφικά, τι γράφεις, πως το γραφεις.. 
ειναι ένας χείμαρρος που απλα προσπαθείς να τον αποτυπώσεις με 
οποιον τροπο μπορεις.  
Ο Δημήτρης Δεγαμινιώτης δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο,  
αλλά ειναι μέσα μου.  
Ζει μέσα μου, συνυπάρχει, βιώνει την καθημερινότητα μου και κά-
ποιες φορές ζητά να βγεί.. Δεν ξέρω ποιά ειναι η μόρφη του, τον φα-
ντάζομαι γέρο, περιθωριακό, αλκοολικό, κουρασμένο, με μια απρο-
σμενη ελπίδα να σιγοκαίει μέσα του.  
Εάν θα έπρεπε να γράψω ενα βιογραφικό του αυτο δεν θα ηταν 
άλλο  παρα μονο πως ο Δημήτρης Δεγαμινιώτης  είναι αυτή η φωνη 
που υπάρχει μέσα μου..  
άλλες φορές μου ψιθυρίζει.. 
 και άλλες ουρλιάζει μέσα στην σιωπή της νυχτιάς.'' 
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μερος πρωτο } ιντερλουδικα 

 

 

Βραδινος επισκεπτης. 

Ποσο θα ‘θελα ενα βραδυ α-
ναμεσα στην ζαλη του ποτου 
και τις θύμησες να χτυπη-
σεις την πορτα χωρις λογο, 
να εισαι εκει. να σου ανοιξω 
και χωρις να πουμε κουβεντα 
να με παρεις αγκαλια.. να 
μου ψιθυρίσεις στο αυτι 
ποσο σου ελειψα κ να με φι-

λησεις απαλα στα χειλη.. να μου πεις πως ηρθες για λιγο, 
πως το πρωι δεν θα εισαι παρα μια αναμνηση του πιοτου 
και εγω σφιχτα να σε κρατω,  

ΔΙΑΟΛΕ.. 
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Δεν θα σε ρωτησω τιποτα, δεν θελω να ειμαστε μαζι, 
αυτος ο Ερωτας πεθανε ενα καλοκαιρι και μαζι του πε-
θανε μεσα μας καθε συναισθημα.. δωσαμε μαχη για να 
ξεσκισουμε ο ενας τον αλλον.. δεν ηθελες απλα να φυ-
γεις, ηθελες να με γαμησεις σε ολα, μα ολα τα επιπεδα.. 
σου ειπα φυγε μην με βαζεις να παιξω αυτο το παιχνιδι 
γιατι το ξερω καλυτερα απο σενα.. 

Αλλα εσυ εκει! 

Ηθελες να με γαμησεις σε ΟΛΑ τα επιπεδα.. 

Ανιση μαχη, μισος, μισος γιατι οτι αγαπας δεν μπορεις 
παρα και να το μισεις.. 

Η Αγαπη δεν εχει αδιαφορα συναισθηματα μωρο μου.. 

Η Αγαπη εχει συναισθηματα ζωντανα, συναισθηματα 
τρελας, ζηλειας, μισους.. 

Η Αγαπη μωρο μου ειναι ΖΩΝΤΑΝΗ.. 

ΖΕΙΣ και πεθαινεις για αυτην.. 

Η Αγαπη μωρο μου πολλες φορες δεν εκφράζεται μονο 
με φιλια και χαδια.. 

Η Αγαπη μωρο μου ειναι μια ΑΕΝΑΗ μαχη.. 

ή πολεμας ή βλεπω εναν νεκρο απεναντι μου.. 

Σε κρατω σφιχτα, σε μυριζω, φιλω το λαιμο σου και προ-
σπαθω να μην αφησω τον εαυτό μου να αισθανθει.. 
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Θελω να φυγεις μωρο μου.. 

Θελω να ανοιξω τα ματια μου και να εχεις φυγει.. να πω 
πως το μυαλο απλα μου κανει παιχνιδια.. και πως οχι δεν 
μυριζω το γαμημενο σου αρωμα στον διαδρομο.. 

Ο Ερωτας μωρο μου ειναι ενα επισκέπτης περιέργος.. 

Ενας επισκέπτης που ποτε δεν εισαι σιγουρος οτι τον φι-
λοξένησες. 

Κάποια γαμημένα βράδια σαν και τούτο. 

Μια κολα χαρτι, ενα πληκτρολογιο οπως θες πες το το α-
ποτελεσμα ειναι ιδιο.. 

Εγω εδω και εσυ εκει.. 

Εκει που; 

Που αραγε; 

Πολλες φορες σε σκεφτομαι πως εχεις φυγει μακρυα 
αλλα ποτε δεν βαζω το μυαλο μου να σκεφτει, που πραγ-
ματικα μπορει να εισαι τωρα; 

Εγω μωρο μου εδω.. 

Πινω το αγαπημενο μου ουισκι με μια κουβερλι στα πο-
δια, το τζακι να βρωμιζει την ατμοσφαιρα της πολης με 
επικινδυνα σωματιδια.. 
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Ξαφνικα ο Ελληνας γεμισε τζακια.. ο Ελληνας της οικο-
νομικης κρισης βιωνει την κριση του με την θαλπωρη της 
φλογας που βγαζει το πευκο οταν σιγοκαιγεται.. 

Ελληνες,  

ειμαστε περιεργα πλασματα.. περιθωριακοι Θεοι που κοι-
ταζουμε τους υπολοιπους απο ψηλα γιατι καποτε ημα-
σταν σπουδαιοι! 

Σας γραφουμε στα αρχιδια μας βρωμεροι λαοι! εμεις ει-
χαμε τον Σωκρατη οταν εσεις ησασταν ακομη βαρβα-
ροι.. 

Μοιαζουμε με πλουσιους κληρονομους που ολη μερα ει-
μαστε στο τσαρδι μας και πινουμε και γλεντουμε διχως 
αυριο… μοιαζουμε με τους Γαλατες που κοροιδευαν 
τους Ρωμαιους .. 

Πηγαινω στο μπαλκονι μου να φερω λιγα ξυλα ακομα, πε-
τρελαιο δεν εβαλα και φετος η ξυλοσομπα με γυριζει αρ-
κετες δεκαετιες πισω.. ειναι σαν μια μηχανη του χρονου 
που με γυριζει πισω στα παιδικα μου χρονια.. τοτε που μι-
κρος εβλεπα τον πατερα μου να ψηνει φλουδες απο μα-
νταρινι και πορτοκαλι πανω στην εστια της σομπας.. τοτε 
που εβαζε καστανα και περιμεναμε να ξεροψηθουν για 
να τα φαμε καιγοντας μας την γλωσσα και τα χειλη.. 
τοτε που ολη μου η ζωη και τα νυχια μυριζαν χωμα απο 
τις αλανες και τους αμμολοφους.. τοτε που τα καλοκαι-
ρια μυριζαν ξεφλουδισμενο δερμα, αντηλιακο και καρ-
πουζι.. τοτε που τα γελια και οι φωνες αντηχουσαν τα με-
σημερια στις γειτονιες και τα παπουτσια τα ειχα μονο 
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για τις γιορτες.. τοτε που οι παρεες μαζευοντουσαν με-
χρι αργα το βραδυ και οι πρωτοι Ερωτες επαιρναν 
μορφη.. τοτε που το κασετοφωνο στο αμαξι του πατερα 
επαιζε τα ιδια τραγουδια και τις στροφες στον δρομο για 
το σπιτι τις γνωριζα απεξω.. τοτε που καθομουν πισω στο 
καθισμα και ζητουσα, ζητουσα ζητουσα πραγματα.. κλαι-
γοντας πολλες φορες μην γνωριζοντας ποσες θυσιες οι 
γονεις εκαναν για να μην ζησουμε οτι και αυτοι.. οταν 
εχεις μεγαλωσει μεσα στην φτωχεια.. τοτε προσπαθεις 
να δωσεις στα παιδια σου το καλυτερο.. τοτε το θεω-
ρουσα υποχρεωση διχως να ξερω πως αυτη η απλη απο-
λαυση για μενα, ηταν κατι περιπλοκο και πολλες φορες 
δυσκολο να πραγματοποιηθει.. 

Ακομα θυμαμαι καλοκαιρια με κοντα παντελονακια και 
μακρυμανικα φουτερ, αγουρα κοριτσοπουλα, εφηβικα 
φλερτ τοτε που ακομα δεν γνωριζαμε τι να κανουμε με 
το πουλι μας.. Νιωθαμε ερωτευμενοι με την Μαρια, την 
Ελενη απο την κατω γειτονια που τα ειχε με εκεινον τον 
μεγαλο τον αδερφο του Στελιου.. 

Τωρα η Ελενη και η Μαρια ζουν καπου στο Παγκρατι, α-
νεργες με δυο παιδια η καθεμια παρατημενες απο ολους 
και ολα.. παρατημενες απο την ιδια την ζωη.. 

Οταν ημασταν παιδια υπηρχε αυτη η αθωοτητα.. αυτο το 
τρεξιμο, αυτη η φωνη που εβγαινε μεσα απο τα στηθη, 
επιμονη, στεντορεια επλαθε μικρους κατακτητες του κο-
σμου.. 

ημασταν Υπερανθρωποι! 
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με ματωμενα γονατα και καθαρες ψυχες πολεμουσαμε 
σε εναν φανταστικο κοσμο διαχωρισμενο απο τον κο-
σμο των Μεγαλων… τρωγαμε σε διαφορετικα τραπεζια 
και ολη μας η ζωη αρχιζε και τελειωνε στον Ηλιο.. 

Μικροι πολεμιστες του Ηλιου με τα ξυλινα οπλα μας απο 
τα καλουπια των τσιμεντενιων μελλοντικων πολυκατοι-
κιων ζουσαμε την καθε μας μερα εντονα, επιμονα.. ζου-
σαμε την καθε μας μερα σαν να ειναι ενα παραμύθι.. 

το δικο μας παραμυθι.. 

Καποια βραδια σαν και τουτο αναπολω στα υγρα μου μα-
τια απο τον καπνο του τσιγαρου μια αλλοτινη εποχη.. 

Μια εποχη που φωλιασε μεσα μου τοσο βαθεια που θα 
λεγες πως κρυφθηκε.. 

και ειναι κατι τετοια βραδια, βραδια χωρις εξαρσεις, 
βραδια μοναχικα, βραδια που πλημμυριζουν την ψυχη σου 
με εικονες αφηνοντας σου παντα ενα χαμογελο και μια 
μυρουδια.. 

Ειναι αυτη η ιδια μυρουδια που χανεται χρονο με τον 
χρονο απο πανω σου.. ειναι αυτη η ΙΔΙΑ μυρουδια που α-
ναζητας καποια γαμημενα βραδια σαν και τουτο. 
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Ένας Αστικός μύθος.  

Καθομαι στην βεραντα γυ-
μνος μεσα στο σκοταδι, το 
αερακι με χαιδευει απαλα 
ενω παιζω με το δαχτυλο μου 
τα παγακια μεσα στο Ουισκι.. 

Το μπουκαλι εχει φτασει 
κατω απο την μεση και μισο 

πακετο τσιγαρα σβησμενο στο τασακι. 

Ηρεμια αυτο ζητω τωρα,  

Tην απολυτη σιωπη συμμαχο της βραδυνης μου πλανης,  

Oραματα θεατρου σκιων κανουν οι γατες στον ακαλυ-
πτο, ο Καραγκιοζης, ο Μπαρμπα-Γιωργης περνουν απο 
μπροστα μου σαν αερικα μιας αλλοτινης εποχης, Aστικοι 
μυθοι γριων για στοιχειωμενα καχεκτικα σπιτια και ανεκ-
πληρωτους ερωτες μεσοαστικου ασπρομαυρου μελο-
δραματος,  

H εικονα αυτη μαυριζει και αλλο τον οριζοντα μου σαν 
χαζευω αυτες τις περιεργες σκιες και το πιοτο μου δινει 
την θεση του σε ενα ακομα.. 
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Ηρεμια, αυτο μονο ζητω. 

Αερακι να σερνει στις γωνιες του ακαλυπτου οτι εχει α-
πομεινει απο εκεινη την χαρτοσακουλα, να της δινει μια 
και να την σηκωνει ΨΗΛΑ και μετα παλι ΚΑΤΩ, Eρμαιο 
παιχνιδι στα χερια Tου, δειχνει ποιος ειναι το αφεντικο 
στα ξεραμενα σκουπιδια του καλοκαιριου.. 

Ηρεμια, αυτο μονο ζητω. 

Να ακουω τον ηχο απο το ποτηρι μου καθως τα παγακια 
παγωνουν τα χειλη μου καθως η μυρουδια του καπνου 
μπερδευετε με την γευση απο το φθηνο Ουίσκι στο 
στομα μου. 

Ηρεμια, αυτο μονο ζητω. 

Καθως ο οριζοντας μου κόβετε αποτομα απο τον ακαλυ-
πτο και δεν φθανω να δω τα ματια σου. 

Τα ματια ΣΟΥ, Αχ τα ματια σου. 

Θλιμμένα και υγρα ετρεμαν στο μισοφεγγαρο εκεινης 
της νυχτας λες και ηξεραν πως ειναι η τελευταια φορα 
που θα τα εβλεπα. 

Ποσο δικιο ειχες. 

Ηρεμια, αυτο μονο ζητω,  

Και ενα δικο σου φιλί για καληνυχτα, λιγο πριν χαθεις και 
εσυ σαν ενας ακομα ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ. 
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Η κούνια.  

Ώριμη πορεία. Αρχίδια… όσο 
υπάρχουν γυναίκες δεν υ-
πάρχει τέτοια πορεία στην 
ζωή μου.. μου αρέσει πολύ 
να γαμάω και αυτό θα βγει 
σε κακό.. δεν θέλω δεσμεύ-
σεις θέλω μόνο να γαμάω 
και να περνάω καλά.. 

Μεγαλώνω και ο χρόνος αντί να με κατευνάζει μου δίνει 
μια ακόμα κλωτσιά και με σηκώνει ακόμα πιο ψηλά.. ώ-
παααα.. πιο ψηλά.. πιο ψηλά.. 

Είμαι ακόμα σε εκείνη την παιδική κούνια φωνάζοντας ‘’ 
ψηλότερα.. ψηλότερα’’ τόσο ψηλά που το βλέμμα μου έ-
φτανε να βλέπει μόνο την θάλασσα μπροστά μου και 
τόσο ψηλά που φοβόμουν να πηδήξω από την κούνια.. ή-
μουν παιδί τότε και τα γόνατα μου σακατεμένα από τις 
τούμπες.. τα χέρια μου βρώμικα από το χώμα και ο χρό-
νος έσπρωχνε την δική μου κούνια για να μεγαλώσω πιο 
γρήγορα.. απλά τα χρόνια έχουν περάσει και τώρα γυρί-
ζοντας πίσω σε αυτήν την παραθαλάσσια παιδική χαρά 
βλέπω πως ενώ εγώ είμαι ίδιος όλα γύρω μου έχουν πα-
λιώσει.. κλείνω τα μάτια μου και μυρίζω την θάλασσα.. 
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κάθομαι στην ίδια κούνια σκουριασμένη πια.. και ακούω 
τα χρόνια της σε κάθε κούνημα μου.. είναι ένα Σάββατο 
θλιμμένο χειμωνιάτικο.. με έναν ήλιο να σε ζεσταίνει αν 
και ξέρεις πως το καλοκαίρι αργεί.. με έναν ήλιο να σου 
δίνει την ζεστασιά του απλόχερα και κάθε σημείο του 
κορμιού σου να ανατριχιάζει.. χωρίς να θέλεις.. γυρίζεις 
πίσω.. πίσω 20 χρόνια.. έχεις βαρύνει από τότε.. η κούνια 
δεν μπορεί να σε σηκώσει τόσο ψηλά.. μεγάλωσε και 
αυτή.. μεγάλωσες και εσύ.. δεν θέλεις να δεις πως φαί-
νεται η θάλασσα από ψηλά λες και κάτι σε κρατάει στην 
γη.. δεν θέλεις να λερώσεις τα χέρια σου ούτε τα καλά 
σου ρούχα.. πόσο όμως θα ήθελες να πιάσεις το χώμα.. 
να μυρίσεις λίγο από τότε που ήσουν παιδί να θυμηθείς 
πόσο ζωή είχε αυτός ο τόπος.. και πόσο έχει ερημώσει 
πια.. μόνο κάτι τσιγγάνοι είναι εδώ γύρω και έχουν κατα-
σκηνώσει για τα καλά.. και σαν να έχει κρύο τώρα.. σαν 
να έπεσε ο ήλιος και μην ξεχνιέμαι είναι ακόμα χειμώ-
νας.. μαζί με τον ήλιο φεύγουν και οι παιδικές εικόνες 
μου και το κρύο με επαναφέρει στο τώρα.. στο τώρα που 
αν και τα χρόνια γράφουν σιγά σιγά στο πρόσωπο μου 
σαν ένας ανελέητος μετρητής.. στο μυαλό μου τα βρί-
σκουν σκούρα.. αισθάνομαι το ίδιο μικρός με τότε.. αι-
σθάνομαι το ίδιο ευάλωτος με τότε.. ίσως να θέλω ένα 
χάδι και μια αγκαλιά.. ίσως και όχι.. ίσως να θέλω να 
νιώσω μια ζεστή ανάσα πάνω στο λαιμό μου ίσως και 
όχι.. ίσως να θέλω να γυρίσω στα παλιά ίσως να θέλω να 
έρχονται αυτές οι αναμνήσεις πιο συχνά.. δεν ξέρω.. κοι-
τάζω τα χέρια μου και έχουν γεμίσει σκουριά από την 
κούνια.. και ξέρω πως δεν φεύγει εύκολα από πάνω μου.. 
ας την αφήσω λοιπόν και εγώ για λίγο ακόμα.. θα αργήσω 
να ξαναέρθω κοντά της.. ίσως την επόμενη φορά που θα 
έρθω να μην υπάρχει τίποτα εδώ.. ίσως την επόμενη 
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φορά που θα έρθω να μην σταματήσω καν εδώ.. να προ-
σπεράσω χωρίς να κοιτάξω εκείνο το παιδί που με χαιρε-
τάει από εκείνη την κούνια ζητώντας να πάω να παίξω 
μαζί του.. που χρόνος για τέτοια πράγματα πια.. ίσως κά-
ποιο χειμωνιάτικο απόγευμα ξανά.. ποιος ξέρει πότε και 
ποιος ξέρει γιατί.. 
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Ίσως είναι η Αγάπη.  

Όμορφη ώρα.. 

Ένα ποτό και ένα τσιγάρο, 
απαλή μουσική και ρυθμοί 
που χαμηλώνουν αφήνο-
ντας σε να χαϊδέψεις το 
παρελθόν όπως ένα αδέ-
σποτο σκυλί.. 

Αισθάνομαι μέσα μου μια πελώρια θλίψη.. κατακλύζει 
καθε γωνία της ψυχής μου με τέτοια ορμή που αισθάνε-
σαι το τέλος σαν σωτηρία ΜΩΡΟ μου.. 

ΣΩΣΕ ΜΕ! 

Έλα ΕΔΩ και ΣΩΣΕ ΜΕ.. χωρίς πολλα γιατι, χωρίς εξηγή-
σεις, χωρίς πρέπει μωρο μου, απλα έλα και θα κλάψω σαν 
παιδί ανάμεσα στα στήθη σου.. 

Ισως τελικά η αγάπη να είναι ένα ηλιόλουστο πρωινό, το 
χαμόγελο της μάνας και η αγκαλιά του παππού σου.. 

Ίσως η αγάπη να είναι δίπλα σου.. 
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Και πολλές φορές δεν την βλέπεις, την αγνοεις, την θε-
ωρείς δεδομένη.. 

Ισως τελικά η αγάπη είναι δεδομένη, είναι το απέραντο 
γαλάζιο που χάνεται στον οριζοντα, πόσο μικρός αισθά-
νεσαι βλέποντας το; 

Χαιδεψε το κύμα που γλυφει τα πόδια σου και μουσκευει 
το μυαλό σου με αγάπη.. 

Πνίξε τα βάσανα σου μέσα της.. ΑΣΤΑ σαν χάρτινο κα-
ραβάκι να ταξιδέψουν μακρυά σου.. 

Η αγάπη ίσως είναι η κάθαρση, αυτή που πάντα αναζη-
τουσες αλλα ποτέ δεν εψαχνες.. 

Η αγάπη είναι μπροστά σου.. 

Καμουφλαρισμένη σε κάτι τόσο δεδομένο και απλό ο-
πως η ΑΕΝΑΗ κίνηση της θάλασσας.. 
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Μέρες ενός πρώιμου Οκτώ(μ)βρη.  

Οι μερες που περνουν ε-
χουν μια περιεργη θλιψη 
πανω τους.. βλεπω απενα-
ντι μου τα κτιρια μουντα 
και κιτρινισμενα, οκνοι 
παρατηρητες μιας γε-
νιας που σαπιζει μεσα 
στον εικονικο κοσμο, ε-
παναστατες δυαδικων 
ψηφιων, σχολιαζουν, δι-

καζουν, ερωτευονται, εννιοτε γαμανε με μια καμερα να 
κοιταζει τα χλωμα τους προσωπα, χανονται μεσα σε ενα 
κοσμο που τους προκαλει την αισθηση της ασφαλειας, 
κυριαρχοι και κλειδοκρατορες με ενα απλο restart, με 
ενα απλο log off. 

Ζωη που παιρνει μπρος με το πατημα ενος πληκτρου, ζωη 
που τελειωνει με ενα shutdown για να κοιμηθεις και να 
αρχισεις παλι απο την αρχη. 

Σηκω λιγο απο την οθονη του υπολογιστη σου, γαμα λιγο 
το αβαταρ που εχεις στο προφιλ σου και ανοιξε το πα-
ραθυρο να μπει καθαρος αερας. 
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Φαε σαν ανθρωπος και οχι βιαστικα, γαμα σαν σκυλι 
μαυρο και μην σκεφτεσαι ποσα interaction εχεις οση 
ωρα λειπεις, ναι η μουναρα που σου εκανε Like δεν υ-
παρχει στα αληθεια, το Μαρακι που εχεις διπλα σου υ-
παρχει, back to basics μαλακα μου.. 

Πριν πολλα χρονια που η τεχνολογια ηταν ο θερινος κι-
νηματογραφος της γειτονιας, εκεινα λοιπον τα χρονια ο 
κοσμος επαιρνε τα βουνα, ναι ξερω και εσυ εισαι ετοι-
μος να παρεις τα βουνα,  

ΠΑΡΤΑ! 

Πηγαινε να νιωσεις πως ειναι ο καθαρος αερας παρε και 
την κοπελα σου και ριξε της εναν πουτσο κατω απο ενα 
ελατο.. Να χυνεις και να φωναζεις 

- Ω Ελατο, Ω Ελατο! 

Να γαμας και να σε παιρνει ματι ο Γουινι το χαρωπο αρ-
κουδακι ενω μελισσες θα πετουν πανω απο την κεφαλα 
σου και κρυο ρυακι με γαργαρο νερο θα σου ξεπλενει 
τα παπαρια.. 

Back to Basics οχι συνεχεια αλλα ετσι για να σπαει λιγο 
αυτη η γαμημενη μονοτονια που σε τριγυριζει.. εχουμε 
φτασει σε σημειο να γινεται πολεμος εξω απο το σπιτι 
μας και μεις να λεμε ''# συμβαινει τωρα!!' 

Ναι μαλακα μου hashtag ειναι εξω απο το σπιτι σου και 
βαρανε την πορτα, καντο κοινοποιηση να σε βοηθησουν 
οι εικονικοι φιλοι σου.. να ερθουν με τα εικονικα καυλια 
τους να διωξουν τον οχτρο,  
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Log out - Go to sleep mode. 
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Μιλώντας στην θάλασσα. 

Πως γιναμε ετσι μωρο 
μου; 

Δυο ξενοι στην ιδια 
πολη.. μοιραζομαστε σε 
κορμια ξένα, κρατουμε 
τις φοβίες μας για τα 
μοναχικά μας βραδια.. 

Καποια βράδια αθελα μου σε σκεφτομαι.. παντα η ιδια 
σκεψη.. που να γυριζεις τετοια ώρα.. με ποιον εισαι, αν 
περνας καλα.. βλεπω την αλλη διπλα μου να ντύνεται.. ξε-
ρει πως θελω να φυγει.. την λυπαμαι.. δεν αισθανομαι τι-
ποτα για αυτην και το ξερει.. ενα ανουσιο γαμησι μια 
θλιμμένη Τριτη βράδυ.. χωρις πολλες κουβεντες.. ενα γα-
μησι αδιαφορο οπως τα βραδια που περνω τελευταια.. θα 
μου πεις παντα ετσι ησουν.. 

μικρη σημασια εχει.. 

Δεν ειναι ολοι οι ανθρωποι γεννημενοι για να ειναι χα-
ρουμενοι.. δεν μας αρεσει σε ολους η ευτυχια.. 

”μπορεις να μου δωσεις την μπλουζα μου;” 
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Δεν θελω να κατσει ουτε για ενα τσιγαρο.. 

Θελω να κουλουριαστω μονος στην πολυθρονα μου.. να 
κοιταξω τα φωτα της πολης να τρεμοπαιζουν σαν μα-
κρινά αστρα.. 

”θελω να μεινω μονος γλυκεια μου, καλυτερα να φυγεις” 

Την λυπαμαι.. πραγματικα.. της αξιζει κατι καλυτερο απο 
εμενα.. εγω δεν εχω να δωσω.. δεν ειχα ποτε να δωσω.. 
ισως καποτε μπερδευα την παιδικη παρορμηση μαζι με 
την καψουρα και αυτο το κοκτεηλ το ονομαζα Ερωτα 
αλλα μεσα μου ξερω πως δεν ηταν τιποτε αλλο παρα ε-
γωισμος και παιδικη ανεμελια.. 

Τι ειναι ο Ερωτας; 

Τι ειναι η Αγαπη μεσα σε εναν κοσμο που κυριαρχει το 
μίσος και η λιγοψυχιά; 

Τι ειναι η Αγαπη μωρο μου οταν διπλα σου, οχι σε καποια 
αλλη πολη, οχι σε καποια αλλη χωρα, διπλα σου.. ενας γε-
ρος πεθαινει αγκαλιασμενος με την γυναικουλα του 
γιατι δεν θελει να ειναι βαρος στα παιδια του; 

Που ειναι η Αγαπη οταν υπαρχουν μικρα παιδια που μη 
γνωριζοντας απο μνημονια, λιτότητα και ανεργία μπο-
ρουν να καταλαβουν πως η μαμα τους δεν εχει να τους 
δωσει χρήματα να παρουν αυτον τον ωραιο λουκουμα 
στο σχολειο.. 

Αυτη η γαμημενη αθωότητα των παιδιων ερχεται στο 
μυαλο μου μαζι με το θολό βλέμμα του γεράκου.. 
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κοσμοι αντίθετοι.. 

ο ενας δύει, ο αλλος ψοφά να ανατείλει,  

Χαμογελο, φωνες, κλάμματα…και μετα σιωπη. 

Υπαρχει ακομα Αγαπη σε τούτον τον τόπο; 

Ποτε ηταν η τελευταια φορα που χάιδεψες την μητέρα 
σου; Που αφησες για λιγο αυτα τα 

”Ελα ρε μανα ασε με τωρα.. ” 

και την πηρες μια αγκαλια; 

Το μονοπάτι της ζωης εκτος απο δύσβατο πολλες φορες 
ειναι απότομο και συντομο.. πολυ πιο συντομο απο οσο 
νομιζαμε μικροι.. 

Για αυτο σου λέω.. 

Υπάρχει ακομη Αγαπη σε τούτον τον τόπο; 

Ολα δικε μου ειναι εδω..προλαβαινεις ακομη.. ολα ειναι 
γυρω σου.. οι ανθρωποι που αγαπας.. τα ματια που προ-
σμενουν να σε δουν πιο συχνα.. οι λεξεις που καποτε τις 
ειπες και ηταν σκληρες.. 

Διορθωσε τα ΕΣΥ! 

Τι περιμενεις; 

Ποτε περιμενεις; 
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Αυριο; 

Ειναι αργα το αυριο.. μην αφηνεις την ζωη να κυλα χωρις 
νοημα απο διπλα σου.. 

Πολλες φορες σκεφτομαι την θαλασσα..εκεινη την 
μαυρη και σκοτεινη θαλασσα που σαν ενας μικρος πο-
ταμος αδειαζω το νερο μου μεσα της.. και η θαλασσα 
ειναι ομοιομορφη.. μολις το νερο μου χαθει μεσα της γί-
νεται θαλασσα και τουτο! Διπλα μου χιλιαδες, εκατομμύ-
ρια ποταμοι εκβάλουν το νερο τους μεσα της.. και ολοι 
μαζι γινομαστε μια θαλασσα.. ενα πράμα.. ενα πραμα 
μοναδικο που σε μαγευει καποια κρύα βραδια σαν και 
τουτο.. 

”Που μιλας γλυκε μου;” 

”Μιλαω στην θάλασσα μωρο μου, μιλαω στην θάλασσα.” 
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Ο βυθός. 

Δεν ξερω τι μου φταιει, αλ-
λες φορες ειναι ο καιρος, αλ-
λες οι ανθρωποι γυρω μου 
και αλλες φορες αυτη η γα-
μημενη ρουτινα που ζει μαζι 
μου.. 

Χορευουν διπλα μου ολες οι 
επιθυμιες που εμειναν φα-
ντασματα στης ζωης μου το 
δωματιο.. Ποσο ομορφες και 
απομακρες μοιαζουν τουτην 
την ωρα.. 

Ωρα περισυλλογης φορτιου 
ευθυνων σε τουτο το θολο λιμανι αυτο το χειμωνιατικο 
γιόμα.. κοιτα μωρο μου το καραβι πως γερνει στα αβαθή.. 

Μου αρεσει η μυρουδια του λιμανιου.. η απαρχή ενος 
νεου ταξιδιου ξεκινα απο εδω.. Mακραίνει το βλέμμα 
στον ορίζοντα ψαχνοντας το άγνωστο και νεα λιμανια – 
συγκινήσεις μιας ζωής που το κουφαρι της ψαροτρατας 
σου πηγαίνει απο ακτη σε ακτη.. Θα θελες να ταξιδεψεις 
αλλα ξερεις πως πριν προλαβεις να βγεις στα ανοιχτα, το 
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κυμα θα σε πλακωσει και θα βουλιαξεις στον μαυρο 
βυθο μιας απεραντης θαλασσας, αποκοσμης και σιωπη-
λης.. 

Θα μεινεις στον βυθο της για ΠΑΝΤΑ.. διπλα σου θα φυ-
τρωσουν κοραλια και στο κουφαρι σου θα φωλιασουν χι-
λια διαφορετικα ψαρια.. κειμήλιο ενος ναυαγιου λιγο εξω 
απο το λιμανι.. 

Ο πονος σου θα γινει λησμονια, το δακρυ σου δεν θα 
φαινεται παρα μονο θα ακουγεται το βουβο σου κλαμα 
να καλεις γυρω σου την συντροφια των ψαριων. 

ΚΟΙΤΑ ποση ομορφια υπαρχει διπλα σου.. 

ΑΓΑΠΗΣΕ το τελος χωρις εξαρσεις, αφέσου σε αυτην 
την μικρη κινηση που κανει το σωμα σου οταν πανω στην 
επιφανεια εχει Αντάρα.. 

ΤΥΧΕΡΕ! 

Ο αγέρας δεν σε αγγιζει και αυτο το ψιλό βρόχο που κα-
ποτε σε μελαγχολούσε δεν σε φτανει εδω. 
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Ο Φάρος. 

Μένω εδω μωρο μου, στα 
θέλω της ψυχής, στα χτυπο-
καρδια της ανόητης μου 
καρδιάς.. 

Προτιμώ ΜΟΝΟΣ παρά συ-
ναισθηματικά νεκρός μα-
κρυά σου.. 

Ενα θλιβερό τοπίο σαν τούτο βιάζει την ψυχή μου με ει-
κόνες σκληρές, με πιάνει και με πετά στον λακο της πε-
θυμιας, λάσπες πανω μου οι αμαρτιες, λόγια που αρχί-
ζουν και τελειώνουν με την λέξη 

ΕΣΥ.. 

ΕΣΥ λιμάνι της τρομαγμενης μου ψυχής,  

Άναψε το φάρο της καρδιάς σου πριν τα βράχια φιλιω-
σουν με τα θέλω της καρδιάς μου και η γερικη καρινα 
χαθεί για πάντα στην ανταριασμενη σου θάλασσα 
μωρο μου.. 
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Κλείνω τα ματια και σκέφτομαι το λιμάνι σου, φωνές παι-
διών, γέλια, τραγούδια και ύστερα σιωπή.. 

Ο φάρος δεν θα ανάψει για μένα ούτε απόψε το ξέρω, 
νιώθω πως το τέλος έχει πάρει την δική του αμετάκλητη 
πορεία.. 

Μπροστα στα βράχια σου που ομοιαζουν σαν τα πανέ-
μορφα πόδια σου εκει αφήνω το τελευταίο κύμα να με 
ρίξει.. 

Τουλάχιστον μωρο μου έστω και για μια στερνη φορα 
θα μυρίσω την αλμύρα πανω απο το κορμι σου και θα 
αισθανθω ξανά οπως τότε,  

ΖΩΝΤΑΝΟΣ. 
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Όλες οι ψυχές είναι ίσες.  

Κοιταζω εξω απο το 
μπαλκονι αυτον τον 
γκριζο ουρανο, αυτα 
τα γκριζα κτιρια που α-
πλωνονται γυρω μου, 

με περικυκλωνουν και πνιγομαι, βρισκονται παντου και 
πλησιαζουν ολο και πιο κοντα μου, τοσο ωσπου δεν μου 
αφηνουν παρα ενα μετρο ελευθεριας,  

- Tοσο σου φτανει! μια φωνη μεσα μου επιδεικτικα με 
νουθετεί και προτρεπει να ζησω σε αυτο το μικρο κουτι.. 
αυτη ειναι η ζωη σου φιλε μου.. αυτο το γαμημενο κουτι.. 
δεν εχει σημασια ποσο μεγαλο ή μικρο ειναι.. 

Ειναι το δικο σου κουτι.. και διπλα σου και απεναντι σου 
και πανω κατω ολουθε! 

Μικρα κουτια.. χωροι αναμονης πριν τον Θανατο, φυλα-
κές διχως σιδερα και ενστολους δεσμοφυλακες, ουτο-
πιες ελευθεριας σε εναν κοσμο που διαβαινει τις τελευ-
ταιες ενδοξες μερες της Πομπηίας σου.. αμεριμνος συ-
νεχιζεις πιστα να ακολουθεις τις συνηθειες σου ωσπου 
το τελος θα ερθει βιαια αλλα και τοσο ηρεμα.. τα κουτια 
θα αδειασουν απο τους εμψυχους ξενιτες τους και θα 
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μεινουν μονο οι αναμνησεις καποιων που καποτε εζη-
σαν εδω.. 

Εζησαν; ή απλα εκαναν εναν προγραμματισμενο κυκλο. 

Ξυπνα, Δουλεψε, Γαμησε την κυρα σου, Κοιμησου.. 

Αφηνουμε τις μερες να περνουν λες και εχουμε την α-
νεση ή την πολυτελεια να τις σκοτωνουμε ετσι ασκοπα.. 
Δεν γνωριζουμε πως η καθε στιγμη μετραει, ειναι μονα-
δικά μοναδικη ειναι μια ευκαιρια εξιλεωσης, συγχωρε-
σης, δημιουργιας, εκφρασης ΑΓΑΠΗΣ στους ανθρωπους 
που αγαπας πραγματικα αλλα ποτε δεν τους το δειχνεις.. 

Το θεωρεις δεδομενο μεχρι να καταλαβεις πως το δεδο-
μενο ισως να ηταν καλυτερα ποσοτικο.. να ειχες δειξει 
περισσοτερες φορες την Αγαπη σου σε κατι που τωρα 
ισως δεν το ξαναδεις.. 

Η ζωη ειναι σκληρη φιλε μου το ξερω, σε βαζει να διαχει-
ριστεις πραγματα που ποτε σου δεν ζητησες, ο πονος 
που σε περιμενει ειναι μπροστα σου, δεν ξερεις ποτε και 
με ποιον απο τους χιλιαδες τροπους θα ερθει αλλα ΘΑ 
ΕΡΘΕΙ.. 

Δημιουργησε! 

Πολεμησε τους φοβους σου και ριξε μια κλωτσια στην 
ΓΑΜΗΜΕΝΗ καρεκλα που ζεσταινει τον κωλο σου.. 

ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ! 

Ενας ανθρωπος ΙΣΟΣ με ολους τους αλλους! 
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ΙΣΟΣ με ανθρωπους πιο εξυπνους, πιο ομορφους, πιο 
πλουσιους φιλε μου απο σενα.. Η ασχημια σου δεν σε κα-
νει κατωτερο, το οτι δεν μπορεις να μιλησεις για μακρο-
οικονομια δεν σε κανει περιθωριακο, το οτι δεν εχεις 
χρηματα για να τα βγαλεις περα ενω ο κοσμος γυρω σου 
διασκεδαζει καθε μερα, πνιγει την φτωχεια του μεσα σε 
λαικες πιστες και ακριβα μαγαζια δεν σε κανει ανθρω-
πακο διπλα τους.. 

Εισαι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ! 

Γι' αυτο φροντισε αυτο το συντομο περασμα σου απο 
τον κοσμο να ειναι αξιομνημονευτο.. Η μιζερια ειναι για 
τους κουτούς για αυτους που τα ματια τους κοιταζουν 
μεχρι τον οριζοντα.. που ο κοσμος ολος για αυτους αρχι-
ζει και τελειωνει σε αυτο που βλεπουν.. 

Σηκωσε το βλεμμα σου πιο ψηλα! Περασε τα φθαρτα ο-
ρια,  

ΔΕΣ μακρυτερα! 

Οχι με τα ματια σου αλλα με το μεγαλειο της ΨΥΧΗΣ 
σου.. αυτην που ΟΛΟΙ εχουμε το προνομιο να την διαθε-
τουμε μεσα μας.. 

Τις ακριβεις διαστασεις τις δεν τις γνωριζω.. Δεν γνωριζω 
αν πιανει πολυ η λιγο χωρο μεσα μας.. Γνωριζω ομως πως 
ΟΛΕΣ οι ΨΥΧΕΣ ειναι ΙΣΕΣ. 
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Το βαπόρι φεύγει απο το Λαύριο για Αμέρικα. 

Σήκω, πλυσου, χεσε βια-
στικά και βαλε parfume 
στην μασχαλη, εχεις αργη-
σει το πλοιο για Αμερικα 
φευγει απο Λαυριο σε μιση 
ωρα.. 

Φορτισες μετανάστη το 
iphone σου; 

Του περασες τα τελευταια updates; 

Στο αμπαρι δεν θα εχει καλο σημα και η αλμυρα θα σα-
πισει τα κυκλώματα.. 

Πριν 1 βδομαδα ησουν υπάλληλος σε μεγαλη ελληνικη ε-
ταιρεια, ειχατε σλογκαν σας 

- Παρτε το προιον μας ειναι φτιαγμενο απο καθαρα ελ-
ληνικα χερια - 

Τωρα ανεργος μεταναστης εν ετη 2013 λιγο μετα το τε-
λος του κοσμου που δεν ηρθε γιατι ο ημερολογίτης των 
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Μάγια ειχε πιει πολυ ρουμι εκεινο το βραδυ που σκαλιζε 
το τελος του κοσμου πανω στην πετρα και εκανε λαθος.. 

Tαχες πονταρει ολα εκει.. ελεγες δεν γαμιεται αφου θα 
πεθανουμε που θα πεθανουμε ας κάμω την επανα-
σταση μου! 

Χωρισες την γυναικα, παραιτηθηκες απο την δουλεια, η-
πιες και επαιξες ολες σου τις οικονομιες.. 

Eιχες κατσει στην πολυθρονα σου εκεινο το βραδυ φο-
ρωντας ενα λευκο σαβανο με μια μποτιλια ουισκι διπλα 
σου και τα καλυτερα πουρα του περιπτερα κατω απο το 
σπιτι σου.. 

- Κυρ Μητσο, Δώκε μου τα καλυτερα σου πουρα! 

τουχες πει και εκεινος σου απαντησε πως εχει απο μια 
ελληνικη εταιρεία τα παραγουν οχι στην Κουβα αλλα κα-
που στο Αγρινιο, τους ειχε δειξει σου ειπε και σε ενα 
ντοκυμαντερ ο Τασος Κουλογλου.. 

- Ποιος λες εσυ; 

αυτος που γαμουσε την μιση Αθηνα; 

- ΟΧΙ! αυτος ηταν ο Τατσοπουλος αλλα μοιαζουν μεταξυ 
τους σαν το Διαολο με τον Αγγελο.. 

Ειχες παρει λοιπον τα ελληνικα πουρα και κααααααπνι-
ζες αργα και νωχελικα μονος στο διαμερισμα σου κοιτα-
ζοντας τον ουρανο εκεινο το κρυο βραδυ του Δεκεμβρη 
για εξωγηινους.. 
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Ετσι πιστευες πως θα τελειωσει ο κοσμος.. Εχθρικα πο-
λεμικα UFO με σχεδια των Μαγια και των Αβοργινων πο-
λεμιστων της Αυστραλιας θα ερχοντουσαν πανω απο 
την Γη και με τεραστια λεηζερ θα κατεστρεφαν τον Αν-
θρωπινο πονο και πολιτισμο.. 

Κοιτουσες τον ουρανο προς την μερια του Λυκαβητού 
καπου εκει πανω απο το Κολωνάκι τα περιμενες να φα-
νουν.. 

Ξαφνου! φωναζεις 

ΝΑΤΑ ΝΑΤΑ! 

αλλα δεν ηταν τιποτα παραπανω απο εναν μετροσε-
ξουαλ Κολωνακιώτη που εκανε κοντρες στην Σκουφα με 
το φτιαγμενο Mini Cooper του.. 

Ματαια περιμενες ολο το βραδυ, ξημερωσε, το τελος δεν 
ηρθε και η βαλιτσα που ειχες ετοιμασει αν ερθουν να 
σε παρουν την ξαναδειασες.. 

Η μονη σου ελπιδα πια αυτο το βαπορι που φευγει απο 
Λαυριο για Αμερικα.. 50€ το εισιτήριο για μια στοίβαξη 
στο αμπαρι.. ειναι το τελευταιο σου 50€ οπως οι παλιοι 
Τζογαδοροι που αφηνουν παντα ενα τετοιο στην κωλο-
τσεπη για να τους γυρισει το Ταξι αφραγκους στο σπιτι.. 

Το βαπορι σφυριξε 3 φορες, 3 σφυριγματα σηματοδο-
τουν την αλλαγη της ρότας σου. Δεν εισαι ανθρωπος πια 
εισαι αυτο που παντα φοβόσουν,  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΣ.  
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Το στοιχειωμένο σπίτι.  

Βγηκα εξω γρηγορα..  

Ηθελα να προλαβω να 
μην πιασει η βροχη.. αρ-
χιδια μεχρι να βγαλω το 
κρανος από το μηχα-
νακι ειχε αρχισει να ρι-
χνει καρεκλοποδαρα.. 

γαμω την πουτανα μου εχει αυτος ο γαμημενος καιρος 
γυρισματα.. από τα σαλονια στα αλωνια.. και τουμπαλιν.. 
σιγουρα τωρα ειμαι στα αλωνια αλλα δεν γαμιεται καλα 
είναι και εδω.. ξεκινησα να γυρισω σπιτι βιωνοντας την 
ρουτινα μου σε ολο το μεγαλειο της.. γυρω μου μυριζα 
βρεγμενο χωμα.. η βροχη ειχε αρχισει να το ποτιζει και 
εγω αφουγκαζομουν αυτην την μυρωδια που εστω για 
λιγο με ταξιδευε σε ένα δασος πυκνο και σκοτεινο σαν 
εκεινο που μικρος εκανα τον εξερευνητη με τους φιλους 
μου.. πριν το καψουν και αυτό.. τελικα αυτή η μυρωδια 
φερνει θυμησες από τα παλια.. σε ταξιδευει στις γειτο-
νιες και τις αλανες που εβλεπες σε αυτά τα μερη μικρος.. 
σε ταξιδευει σε εκεινα τα χρονια τα αθωα.. σε εκεινα 
τα χρονια που η μονη σου εννοια ηταν να βγεις εξω να 
παιξεις με τους φιλους σου..  
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Ποσο αγνωριστα εχουν γινει αυτά τα μερη τωρα πια.. 
ποσο τσιμεντο εχει καλυψει τις αλανες μου.. με ποσο τσι-
μεντο εχω καλυψει τις αναγκες μου.. παρολαυτα εγω 
μπορω να μυρισω ακομα το βρεγμενο χωμα τοσο ε-
ντονα που εχω την αναγκη να σταματησω και να το 
πιασω.. να κατσω κατω από την βροχη και να γινω μου-
σκεμα.. να αισθανθω λιγο το κρυο να με διαπερναει.. 

Τετοιες σκεψεις περνουσαν οση ωρα εκανα για να 
φτασω σπιτι με απότελεσμα να μην εχω συνειδητοποιη-
σει πως πηρα λαθος δρομο.. το καταλαβα όταν ειδα πως 
μπροστα μου πια δεν ειχα τα φωτα της πολης.. αλλα έναν 
χωματοδρομο.. 

Μα που στο διαλο ηρθα.. αναρωτηθηκα και πριν προλαβω 
να αρχισω να βριζω το εαυτο μου για την μαλακια που 
εκανα.. αυτό το μερος μου φανηκε τοσο οικειο.. απλα 
ειχα να ερθω χρονια εδώ.. ηταν το καταραμενο σπιτι..  

Πωπω παναγιτσα μου θα ελεγα πριν πολλα χρονια και θα 
το εβαζα στα ποδια τρεχοντας.. τωρα όμως νομιζω πως 
είναι μια καλη ευκαιρια να το δω.. και τι πιο καταλληλο 
σκηνικο από δαυτο.. πισσα σκοταδι.. το σπιτι πιο σκοτεινο 
από ποτε.. αερας, κρυο και αστραπες συνθετουν την τε-
λεια τρομακτικη εικονα για κάθε πιτσιρικη που σεβεται 
τον εαυτο του..  

 Οριστε λοιπον εφτασε ο καιρος για μια φορα να μπω και 
εγω εδώ μεσα.. ασε που είναι και μια καλη ευκαιρια για 
να στεγνωσουν και λιγο τα ρουχα μου.. 

Το καταραμενο σπιτι δεν ηταν τιποτε άλλο από ένα πα-
ρατημενο τροχοσπιτο της δεκαετιας του 70 στο τελος 
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του δρομου που σε βγαζει για το βουνο.. εκει λοιπον σε 
ένα υψωμα που θεα εχεις ολη την Αθηνα και λιγο πριν 
μπεις μεσα στο δασος.. στεκεται αγερωχο σκουρια-
σμενο και σαπισμενο αυτό το καταραμενο τροχοσπιτο.. 
ελεγαν πως εδώ ζουσε ένα ζευγαρι νιοπαντρο και πως σε 
έναν καυγα ο αντρας σκοτωσε την γυναικα του και 
μετα εξαφανιστηκε.. ελεγαν ακομα πως αν θα εμπαινες 
μεσα στο τροχοσπιτο θα εβλεπες στους τοιχους το 
αιμα… αυτά ακουγαμε και εμεις μικροι και δεν περνου-
σαμε ουτε σε ακτινα 1 χιλιομετρου από εκει.. γυρω γυρω 
παιδια ετσι λεγαμε.. γυρω γυρω..  

Να λοιπον σημερα που θα ειχα την ευκαιρια να σπασω 
έναν παιδικο μου φοβο.. να μπω στο καταραμενο σπιτι.. 
και όχι μονο να μπω.. αλλα να κατσω και να αναψω ένα 
τσιγαρο απολαμβανοντας σε κατασταση απολυτης ηρε-
μιας την Αθηνα από ψηλα..  

Δεν δειλιασα καθολου.. παρατησα το μηχανακι όπως ό-
πως στην δεξια μερια του δρομου και εψαξα βιαστικα 
για το πακετο με τα τσιγαρα.. βγαζοντας το από την 
τσεπη ευχαριστω την θεα τυχη που στο πακετο ειχε μει-
νει τουλαχιστον ένα τελευταιο τσιγαρο.. ποιος πηγαινε 
παλι πισω το τελευταιο περιπτερο πρεπει να ηταν γυρω 
στα 5 χλμ μακρυα μου.. αναπτηρα όμως δεν βρισκω και 
θα τρελαθω.. αναπτηρα αναπτηρα.. όχι ρε πουστη μου 
δεν εχω αναπτηρα.. τωρα την γαμισαμε για τα καλα.. τι-
ποτα δεν παει σημερα όπως πρεπει.. τσιγαρο χωρις φωτια 
σπιτι χωρις παντζουρια μηχανακι χωρις λαδια ασχετο 
αλλα εκεινη την στιγμη θυμηθηκα και το σερβις.. ωραια 
μαλακα τωρα τι κανουμε.. τιποτα παει ολο το concept.. 
αλλα αφου εφτασα ως εδώ θα μπω εστω και χωρις τσι-
γαρο..  
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Η πορτα ηταν μισανοιχτη και τα τρια σιδερενια σκαλο-
πατακια μπροστα της σκουριασμενα από τα χρονια.. α-
νεβηκα σιγα σιγα ακουγοντας τα να τριζουν ετοιμα να 
διαλυθουν.. μολις ανοιξα την πορτα ολοκληρη μου ηρθε 
μια μυρωδια ποτισμενου υφασματος και μουχλας.. σι-
γουρα δεν ηταν ότι πιο ευχαριστο μυριζα εκεινη την 
στιγμη και μαζι με το μισοφωτισμενο εσωτερικο του 
τροχοσπιτου αφου παραθυρα δεν υπηρχαν αρχισε το το-
πιο να μην μου δειχνει τοσο φιλικο.. μπροστα μου εβλεπα 
ένα εντοιχισμενο τραπεζι με κατι παλια πιατα κιτρινι-
σμενα πανω του.. το σκηνικο πανω στο τραπεζι συμπλη-
ρωνε ενας.. ενας αναπτηρας; Μα βλεπω καλα; Αναπτηρας 
είναι αυτός.. ε δεν το πιστευω.. τι τυχη τι τυχη.. κανω να 
τον αρπαξω και ξαφνικα ενας θορυβος μου κοβει την 
φορα..  

Φιλε ξαχνες κατι; Μια φωνη ακουστηκε και ολομεμιας ε-
νιωσα το σωμα μου να το διαπερνανε 220 volt..  

Φιλε ξαχνεις κατι; 

Η φωνη επανελαβε και ολο μου το ειναι ενιωθε πως δεν 
πρεπει να γυρισω πισω να κοιταξω. Ειχα βαλει στο μυαλο 
μου εκεινη την στιγμη διαφορα πραγματα πως θα γυριζα 
και θα εβλεπα το ζεκεβουλη, κανεναν αρχαιο θεο που 
δεν πηδηξε απο τον Ολυμπο και γυριζει τρισκαταρατος 
λιγα χιλιομετρα μακρια απο την χωματερη της Φυλης και 
χιλια αλλα δυο σεναρια, ασε που ηταν αυτο το μουδια-
σμα που με εκανε να εχω κατσικωθει σαν να κανω πα-
ρελαση, ακουνητος και με το κεφαλι ψηλα. Η σημαια μου 
ελειπε και ο τσολιας απο διπλα. Ειχα κλεισει τα ματια μου 
και ειχα σταματησει να αναπνεω. Ενιωσα ενα αγερι 
κρυο να ερχεται απο πισω μου και να στεκεται διπλα μου. 
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Τωρα θα την φαω την μαχαιρια τωρα θα την φαω την 
μαχαιρια σκεφτομουν και νομιζω πως το ποδια μου ειχαν 
αρχισει να με αφηνουν.. μολις αισθανθηκα την ανασα 
της αγνωστης οντοτητας να πεφτει στα χειλη μου λιπο-
θυμισα.. δεν θυμαμαι ακριβως αν κατουρηθηκα και λυ-
ποθυμησα η αντιστροφα.. 

Ανοιξα τα ματια μου εχοντας χασει την αισθηση του 
χρονου.. βρεθηκα ξαπλωμενος σε εκεινο το παλιοτρα-
πεζο με τα κιτρινισμενα πιατα και δυο μορφες απο πανω 
μου.. το τσιγαρο κατα ενα περιεργο τροπο στο στομα α-
ναμενο.. 

Καπινσσς;;; Μια φωνη ακουστηκε αλλα κοιταζοντας και 
τις δυο μορφες καμμια δεν ανοιγε το στομα.. 

Καπινσσς;;; Ξανακουστηκε η φωνη και μια λειζερια με τι-
ναξε στον αερα.. 

Καπινσσς;; Γελια και απο τα δυο και μετα λειζερια που 
διαπερνουσε το βρεγμενο και γυμνο..γυμνο;; τα καριολια 
με ειχαν γδυσει κορμακι μου.. 

Αυτο συνεχιζοταν για πεντε λεπτα.. με ρωτουσαν ΚΑΠΙΝ-
ΣΣΣ; Γελουσαν και τα δυο και μετα λειζερια .. σε καποια 
στιγμη δεν αντεχα αλλο τον πονο και αρχισαν να φω-
ναζω.. τσιριζα σαν 12χρονο κοριτσι που το κυνηγουσε 
παιδοφιλος να του δωσει γλυφιτζουρι.. 

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑαααααααααααααααααααααα καριο-
λια ποναω αααααααααααααααααααα Καπινσσς; Χαχα-
χαχαχαχα τζζζζζζζζζζζζζζιτ.. και ξαναλιποθυμησα.. 
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Πρεπει να ειχε αρχισει να σουρουπωνει.. ενα ζουζουνακι 
ειχε σκαρφαλωσει στο προσωπο μου και γρατζουνουσε 
τις τριχες απο την μυτη μου.. γυμνος αναμεσα σε φυλ-
λωσιες λιγα μετρα μακρυα απο το τροχοσπιτο με το γρα-
σιδι να μου δροσιζει τα αρχιδια και τις πρωτες ακτινες 
του ηλιου να ζεστενουν το μαυρισμενο απο τις λειζεριες 
κωλαρινο μου.. δεν ξερω τι ειχε συμβει πονουσα ολοκλη-
ρος.. και ειχα ενα τρομερο πονοκεφαλο.. τι διαολο σε 
πουστηδες εξωγηηινους επεσα; Εκτος απο πειραματα με 
πηδηξαν κιολας; Γαμω το κερατο μου τι τα θελα εγω τα 
στοιχειωμενα σπιτια και που ειναι τα ρουχα μου; Οχι ρε 
πουστη μου και που ειναι το μηχανακι μου; 

Γυμνος χωρις μηχανακι ειχα αρχισει να περνω τον κατη-
φορο για τον πολιτισμο.. ειχα βαλει και ενα τελειωμενο 
χαρτοκουτακι απο amita motion που βρηκα πεταμενο στα 
παπαρια μου.. σαν αρχαιος πρωτογονος ημουν που κατε-
βαινα το βουνο.. με θετικη ενεργεια στα παπαρια μου.. 
στο πρωτο σπιτι που συναντησα προς τον πολιτισμο ηταν 
μια γιαγια που μαζευε τα ρουχα απο την ταρατσα.. 

- Βοηθεια!!! Βοηθεια!!! Αρχισα να φωναζω και η γρια ε-
ντρομη αρχισε να μου πεταει οτι γλαστρα ειχε πανω 
στην ταρατσα.. διχως σταματημο συνεχισα επιταχυνο-
ντας το βημα στην κατηφορα και πετωντας το χαρτο-
κουτακι το οποιο εσταζε υπολοιματα χυμου στα χερια 
μου.. δεν προλαβα να καμω 15μετρα οταν πιτσιρικια σε 
ενα ξεφωτο επαιζαν ‘’μηλα’’ η κατι παρεμφερες δεν θυ-
μαμαι τωρα.. εκει και αν ανοιξα το βημα μου και αρχισα 
να τρεχω πιο γρηγορα πιο γρηγορα.. δεν ειμαι ρατσιστης 
αλλα τα πιτσιρικια ηταν γυφτακια και δεν ειναι να μπλε-
κεις με γυφτους.. πραγματικα ημουν σε απογνωση .. ειχα 
αρχισει να κουραζομαι τα ποδια μου να χουν ματωσει 
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και οι δυναμεις να με εγκαταλειπουν.. πλεον ειχα φτασει 
στο πρωτο κεντρικο δρομο.. θυμαμαι χαρακτηριστικα ε-
ναν πακιστανο που καθαριζε τα τζαμια να γυριζει και να 
με κοιταζει.. θυμαμαι πως καπου εκει παρεδωσα.. εκατσα 
κατω και περιμενα ναρθει η αστυνομια να με μαζεψει.. 

Ακουγοντας την σειρηνα απο μακρυα να ερχετε τα αυ-
τοκινητα που περνουσαν απο διπλα να στεκουν και να 
κοιταζουν αναρωτιομουν τι θα κατσω να τους πω τωρα.. 
νομιζω πως η ιστορια μου δεν θα γινοταν πιστευτη απο 
κανεναν και ετσι αποφασισα να σιωπησω.. αυτο που ε-
μαθα πολυ καλα εκεινο το βραδυ ειναι πως με τιποτα μα 
με τιποτα δεν θα ξαναπαω στο στοιχειωμενο σπιτι.. 

 

 

 

  



Δημήτρης Δεγαμινιώτης | απογιούρα 

σελ. 45 

 

 

Φοβάσαι, Μέρες, Ταξίδι, Άνοιξη, Αγάπη, Έρω-

τας. 

Φοβασαι τους δαιμο-
νες.. 

τους δαιμονες που κυ-
νηγουν τα βραδια 
σου.. 

τους δαιμονες που 
φωτιζουν της ψυχης 
σου τα βαθη.. 

τους δαιμονες που χωρις αυτους δεν θα μπορουσε η 
καθε μερα σου να παει παρα κατω, δεν θα μπορουσε η 
καθε μερα σου να ειναι ξεχωριστη.. 

Φοβασαι τα ΘΕΛΩ σου.. 

φοβασαι την ψυχη σου την ιδια που μαυρισε ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΩΡΑ, μαυρισε οπως μαυρισαν οι μερες σου.. 

φοβασαι πως ολα θα τελειωσουν γρηγορα.. ολα θα τε-
λειωσουν απλα.. 
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Οι αγαπες πεθαινουν μου ‘χες πει.. 

οι αγαπες πεθαινουν και μαζι με αυτες πεθαινεις και 
ΕΣΥ.. πανω σε ενα στρωμα φθηνο.. μεσα σε ενα ξενο-
δοχειο ανηλιαγο.. 

Μωρο μου τι φοβασαι; 

Τα βραδια μας ουτως η αλλος μενουνε νεκρα, μενουνε 
στεγνα.. 

τα βραδια σου ειναι βραδια λυπης.. 

Μερες.. 

μερες που μοιαζουνε τοσο ιδιες μεταξυ τους.. 

μερες που σε κανουν να θελεις να τελειωσουν πιο γρη-
γορα.. 

Τι εισαι; 

Τι κανεις σε αυτην την Γη; 

Ποιος ειναι ο λόγος υπαρξης σου; 

Καποτε μου φωναζες πως είμαστε άνθρωποι.. 

καποτε μου φωναζες οτι υπαρχει ζωη.. 

καποτε η ζωη ηταν στα χερια σου.. 

και τωρα.. 
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Τωρα, τωρα τι κανουμε; 

Φοβαμαι.. 

φοβαμαι τους ανθρωπους.. 

φοβαμαι πως.. 

Εχουμε κανει περιπλοκα τα απλα. 

Εχουμε κανει περιπλοκη την ιδια μας την ζωη.. 

Ενα ταξίδι.. 

ενα ταξιδι πολλες φορες χωρις εναν συγκεκριμενο προ-
ορισμο.. 

ενα ταξιδι που απλα μπαινεις μεσα στο αυτοκινητο.. 

βαζεις την αγαπημενη σου μουσικη και θες να παρεις 
οποιον δρομο βρεις μπροστα σου.. 

οπως ειπε και ενας φιλος σημασια δεν εχει ο προορι-
σμος, σημασια εχει το ταξιδι.. 

και αυτο το ταξιδι για εμενα ειναι ο μονος λογος που 
βρισκω μεσα σε αυτην την ζωη ακομα λογους.. 

ειναι ο μονος λογος που ξυπνω καθε πρωι και λεω απο 
μεσα μου.. 

ποσο θα θελα ενα ακομα τετοιο ταξιδι.. 
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ποσο θα θελα τον δρομο να ανοιγεται μπροστα μου.. 

ποσο θα θελα αυτην την σιωπη.. αυτην την αγαλιαση της 
ψυχης.. αυτο το χαμενο βλεμμα στον οριζοντα.. αυτες τις 
μυρουδιες της φυσης, αυτες τις μυρουδιες που φερνει 
παντα η Ανοιξη 

ΑΧ αυτη η Άνοιξη! 

Χρονια προσμενεις τα νυχτολουλουδα να τα μυρισεις.. 

χρονια προσμενεις να νιωσεις πως.. 

Υπαρχει ακομα ζωη! 

Υπαρχει ακομα ζωη και σε τουτον τον τοπο που ολα προ-
σπαθουν να μας αποδειξουν το αντιθετο.. 

που ολα, που ΟΛΑ προσπαθουν να μας πουν οτι πεθανες.. 

ΟΧΙ δεν πεθανες! 

Δεν πεθαινει ο ανθρωπος.. 

Η Αγάπη μπορει να γινει φωτια.. 

φωτια και να παγωσει στο διάβα της, τα ΠΑΝΤΑ. 

Η αγαπη μπορει να γινει φωτια και να μας καψει μωρο 
μου! 

Η αγαπη ειναι αυτος ο παραγοντας.. ειναι αυτη η μετα-
βλητη η οποια μπαινει στην ζωη σου εκει που η ρουτινα 



Δημήτρης Δεγαμινιώτης | απογιούρα 

σελ. 49 

εχει ΓΑΜΗΣΕΙ καθε σκεψη στο μυαλο σου μεσα.. ειναι 
αυτη η μεταβλητη που ερχεται να σου αλλαξει τα δεδο-
μενα μωρο μου.. 

Ο Έρωτας ειναι αυτη η αποτομη βροχη μεσα στο καλο-
καιρι.. 

Ο Ερωτας ειναι τα συννεφα στην μεγαλυτερη ξαστερια.. 

Ο Ερωτας ειναι μωρο μου ο λογος για τον οποιον ΟΛΟΙ 
θα επρεπε να τον ζησουν εστω και για μια φορα.. 

Αλίμονο σε αυτους που δεν εχουν ζησει τον Ερωτα.. 

Αλίμονο σε αυτους που πεθαινουν ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ.



Δημήτρης Δεγαμινιώτης | απογιούρα 

σελ. 50 

 

 

Το δέντρο της ζωής. 

Όλα στην ζωη ειναι 
μια επανάληψη, οι 
σχεσεις, τα τραγου-
δια, τα ομορφα δει-
λινά και τα χαμό-
γελα που εμειναν 
να θυμιζουν το προ-
διαγεγραμμένο τε-
λος. 

Δεν ξερω δικε μου πως οριζεις εσυ την δικη σου ευτυχια.. 
για μενα ευτυχια ειναι οτι δεν μου σκεπάζει την ομορφια 
αυτης της νυχτας.. 

Μου αρεσει να κοιμάται η πόλη και να μενω μονος.. α-
κομα και η Μαρισουλα εχει λουφάξει στο καλαθακι της. 
Ουισκι, τσιγαρο μια πολη που απλώνεται μπροστα μου.. 

Ποση αγαπη να αντεξει τουτος ο τοπος; 

Ποσα γαμημένα βράδια να περιμενεις ακομα ΕΚΕΙΝΗ; 



Δημήτρης Δεγαμινιώτης | απογιούρα 

σελ. 51 

Εχει γινει αστειο παλίο.. κουραστηκες καθε βραδυ να πε-
ριμενεις να ακουσεις ενα κλειδι στην πορτα.. ενα καλη-
σπερα, ενα γυρισα ξανα.. διπλα σου στοίβα οι αναμνη-
σεις απλωνονται καθε βραδυ άτακτα.. αξεστα, χωρις να 
σε ρωτουν αν θελεις πολλες φορες, χωρις να σε προετοι-
μαζουν για την ενταση της στιγμης, μιας στιγμης που 
ποτε δεν ηταν προτεραιοτητα..μιας κλειδωμενης στιγμης 
στο χρονοντουλαπο των αναμνησεων.. στα βραδια ε-
κεινα που κουλουριασμενος και γυμνος εκλιπαρουσες 
για λιγο αγαπη.. αγαπη που οι θλιμμενες πουτανες της 
ζωης σου ποτε δεν μπορεσαν να σου δωσουν.. ισως και 
ποτε να μην καταλαβαν αυτο που το βλεμμα λεει και τα 
χειλη δεν μπορουν να μεταφρασουν.. δεν ταιριαζουμε 
με ολους.. δεν αρεσουμε σε ολους.. απλα υπαρχουν κα-
ποιοι.. καποιοι που το ματι σου πολλες φορες δεν κοβει.. 
καποιοι που ερχονται στην ζωη σου σαν μια συνηθεια.. 
σαν ενα ακομα βαριεστημενο γαμησι και αφηνουν τα 
ιχνη τους σαν ελεφαντες μεσα στην λασπη μια πανε-
μορφης και πλημμυρισμένης πεδιαδας.. 

Δεν ξερω δικε μου που αρχιζει το θελω, που τελειωνει η 
καυλα και πως ορίζετε η Αγαπη.. δεν ξερω τιποτα απο 
αυτα.. ακομα δεν ξερω να σου πω πως ειναι να εισαι ε-
ρωτευμενος.. ποτε μου δεν το εζησα.. οχι γιατι δεν μπο-
ρεσα αλλα γιατι παντα κρατουσα καποια πραματα για 
μενα.. επαιρνα παντα τον ευκολο δρομο.. τα μονοπατια 
εκεινα που ειχαν γιορτες στις ακρες τους, ομορφες γυ-
ναικες και ανθισμενα λουλουδια.. 

Το αλλο μονοπατι ποτε δεν το δοκιμασα.. παντα το ειχα 
στο μυαλο μου μονοτονο και βαρετο.. τωρα που τα χρο-
νια περνουν οι γιορτες εδω εχουν αρχισει να κουραζουν 
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το μυαλο μου.. και καθε που παω να ξαποστασω ομορφες 
γυναικες με πιανουν να ξαναχορεψω.. 

Πριγκιπισσες, Νεραϊδες και Ξωτικα.. 

Το αλλο μονοπατι δικε μου.. παντα σκοτεινο.. παράλληλο 
αλλα παντα σκοτεινο.. δεν το βάδισα ποτές και ας μου 
ελεγαν καποιοι πως στην ακρη του βρισκεται το 

ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 
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Ο Έρωτας μωρό μου.. 

Η πολη ηρεμη, σκοτεινη, α-
γκαλιαζει μεσα στα τσιμε-
ντενια κουτια ψυχες βασα-
νισμενες, ψυχες που πριν 
κοιμηθουν ονειρεύονται ε-
ναν κοσμο λαμπερο. 

Στον δικο μου μικροκοσμο 
τα συστατικα της ευτυχιας 

εχουν νικοτίνη και αλκοολ, εχουν καποιες φορες ενα 
φθηνο γαμησι και παροδικες αγκαλιες. Καποια γαμη-
μενα βραδια σαν και τουτο θα ηθελα να με αγκαλιαζες 
οπως τοτε που νομιζα πως ο κοσμος ειναι γεματος λιβά-
δια κοκκινες παπαρούνες Τοτε που ενιωθα ανικητος, μο-
ναδικος, τοτε που τα ματια σου ελαμπαν στο πρωτο φως 
της μερας απο την δυναμη της Αγαπης, Αγαπη; οχι αποψε 
μωρο μου Κλεινομαι καθε μερα πιο πολυ πισω απο τα 
τείχη μου, θωρακίζομαι και γυαλίζω την πανοπλία που 
κρατουσα στο σεντούκι, μια μαχη που δεν ερχεται, μια 
αγαπη που πεθαινει στα βρωμικα στενα αυτης της απρο-
σωπης πολης, χανεται στην νυχτα οπως χανονται οι τε-
λευταιοι επισκεπτες σε ενα θερινο θερετρο τελη Αυγου-
στου..  
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Το πρωτο αγερι, οι πρωτες βροχες, το τοπιο που γινεται 
γκρίζο και διωχνει την ζεστη του ηλιου απο τις ξαναμμέ-
νες πετρες, ξεθωριασμενες να προσμενουν τον χει-
μωνα να σβησει απο πανω τους τις θυμησες.. 

Η νυχτα μεγαλωνει και μαζι της μεγαλωνω και εγω, με-
τραμε μαζι τις πρωτες ρυτίδες, μετραμε μαζι την σοφία 
που ποτιζει τα άγουρα κεφάλια μας 

Ο Ερωτας μωρο μου ειναι ενα μικρο παιδι, ανωριμο, υ-
περκινητικό.. ανταριάζει την ψυχή οπως το κύμα τον πα-
λιό κυματοθραύστη στο λιμάνι.. 

Ο Ερωτας μωρο μου πεφτει και πονά, ματωνει τα γόνατα 
και συνεχιζει να τρεχει γυρω σου διχως να σε αφηνει σε 
ησυχία,  

Ο Ερωτας μωρο μου κλαίει σαν μικρο παιδι.. εχει μια α-
θωότητα που η ψυχρή λογικη πολλες φορες αφήνει α-
πέξω,  

Ο Ερωτας μωρο μου εισαι ΕΣΥ! Το γερασμένο σου κορμι, 
οι φλέβες στα χερια σου και το καρδιοχτύπι της λησμο-
νιάς καθε φορα που τα βλέμματα μας τυχαία συναντιού-
νται,  

Ο Ερωτας μωρο μου φευγει οπως ΕΣΥ, ο Ερωτας μωρο 
μου φευγει οπως εκεινα τα ανέμελα καλοκαίρια. 
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Το πέταγμα του τρυποκάρυδου. 

Πετας τα ρουχα, γυ-
μνος αναβεις ενα τσι-
γαρο και πιανεις μια 
μπυρα.. 

Η μερα τελειωσε, η νυ-
χτα ειναι δικη σου.. 
ποσο γουσταρεις αυτην 
την μοναξια; 

Η μερα κυλησε οπως παντα ΣΚΑΤΑ.. 

Ξυπνας και δεν θες να σηκωθεις για κανενα λογο απο το 
κρεβάτι.. σου φταινε ολοι χωρις λογο, εξω εχει ηλιο, μα 
μεσα σου μαυριζεις ακομα πιο πολυ.. 

Δεν θες τους ανθρωπους.. δεν γουσταρεις τους μαλα-
κες.. δεν σ’ αρέσουν αυτες οι φθηνες καλημερες.. 

Ο κοσμος γυρω σου σκυθρωπός.. μυρμήγκια στοιβαγ-
μένα στα λεωφορεία.. αμίλητα και σκυφτά κατευθύνο-
νται άλλα για να πάνε στην όποια δουλειά τους εχει α-
πομείνει και άλλα απλα να περιπλανηθούν γιατι δεν μπο-
ρουν άλλο τους τέσσερις τοιχους.. 
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Βλεπεις τον κοσμο γυρω σου και νιωθεις αυτο το σφίξιμο 
στην ψυχή.. δεν ειμαστε πιά ίδιοι, αλλαξαμε.. 

Μπροστα στον φοβο της φτωχειας και της εξαθλιωσης 
γιναμε αγριμια.. 

Απο νωθρες αγελαδες και εκλεπτυσμένοι κύκνοι γιναμε 
τσακάλια και αλεπούδες, έτοιμοι να ξεσκίσουμε τον δι-
πλανό μας για ενα κομμάτι φαί, για λίγη ωρα παραπάνω 
θέρμανση και για ένα ξεκλείδωτο wifi.. 

Νεοέλληνες που ειχαμε μαθει να ζουμε στα πολλά, που 
ακόμα και τις παχιές μερες συνηθίζαμε να παίρνουμε 
δάνειο για να εχουμε 3 αμάξια, ακριβά ρουχα, το καλύ-
τερο κινητό και φυσικά διακοπές στις πιο πλασιάρικες 
ξαπλώστρες της Ψαρρού. 

Αντε τωρα να πεις στον Νεοέλληνα πως θα μάθεις να 
ζεις στα λιγοτερα, πως θα παψεις να πληρωνεις τον καθε 
μαλακα που σε χρέωνε 20 ευρώ ενα κοκτέηλ γιατι πριν ο 
μπαρμαν το φτιάξει έτριβε την παπάγια στα μεγάλα αρ-
χιδια του.. 

Άντε να πεις στον Νεοέλληνα πως υπάρχουν και μέσα 
μαζικής μεταφοράς πως για να τα βγαλει περα πρεπει να 
παρει λεωφορείο και να στοιβαχθεί με τον γέρο και τον 
αλλοδαπό.. 

Δεν ξερω απο πολιτικά, στα αρχίδια μου ο καθε μαλακας 
που εσυ ψηφίζεις, που εσυ ο ιδιος δινεις εξούσια σε αν-
θρώπους αμόρφωτους.. 
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Τους μεγαλωνεις τα αρχιδια για να γαμουν καλυτερα και 
μετα βριζεις και λες πως ΑΥΤΟΙ! σου φταινε.. 

Οχι μαλακα Νεοέλληνα μου και μεσα σε εσενα ειμαι και 
εγω.. 

Οχι δεν σου φταίνε αυτοι.. 

Δεν σου φταιεί κανεις αν εσυ μεγάλωσες μαθαίνοντας 
πως αν εισαι γυναίκα να παρεις γιατρο ή δικηγορο και αν 
εισαι αγορι θα σε βολέψουμε εμεις.. 

Εχεις βύσμα αγορι μου! 

Θα κανεις στρατο στα καλύτερα, σε περιμενει το τάδε 
κολέγιο και μετα οταν γυρισεις θα γινεις account 
manager ξύστα αρχιδια σου στην ταδε μεγαλη εταίρεια.. 

Το μελλον σου ειναι λαμπρο! 

Πηγαινε τωρα παιξε με τον Ρούλη και τον Φούλη.. 

Κοιμησου Αγορι μου.. 

Οοοοοολα σε αυτην την πουτανα την ζωη ειναι ετοιμα.. 

Ετσι κυλουσαν τα χρονια αργα.. οι πολυτελείς Porsche 
ανεβοκατέβαιναν την Αράχωβα νωχελικά.. 

- Τι θα βαλεις σημερα που θα κανεις σκι στον τρίτο δια-
δρομο τον μακρυ και τον κατηφορικό; Βαλε κατι ομορφο 
να βλέπει τα κωλομερια καλυτερα ο εκπαιδευτης.. το 
βράδυ θα μας γαμησει και τις δυο μπροστα απο το τζακι 
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στο Σαλέ του Κωστα.. ο Κωστας θα κοιτα με το μακρυ 
του πουρο.. ειναι ανωμαλος ο Κωστας αλλα εχει πολλα 
γελαδια εδω πανω στο βουνο.. τα νοικιάζει σε τουριστες 
και πανε βολτα στο χιονι.. 

- Θελω να με γαμησει στο χιονι! και να σβησει το πουρο 
του στην κουφάλα ενος δεντρου.. να βγει ο τρυποκάρυ-
δος και να πετάξει ψηλά.. το πεταγμα του να δημιουργή-
σει χιονοστιβάδα και αυτη να εξαφανίσει καθε τι ψευ-
τικο,  

καθε τι παράταιρο στην όμορφη εικόνα του βουνού. 
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Άνεργες νεράιδες και πουτάνες μάγισσες. 

Βραδιασε εξω αποψε και παλι ο-
πως καθε βραδυ, χορευω γυμνος 
με μια μποτιλια ρουμι στο χερι, 
βρεχω τα ξεραμενα χειλη μου και 
τραγουδω δυνατα τον χορο της 
βροχης σαν Ινδιανος σοφος.. προ-
σμενω μια βροχη xρονια τωρα.. 
μια βροχη συναισθηματων να 
ερθει και να με κατακλυσει.. να 

πεσουν πανω μου αστραπες οι θυμησες και καταγης να 
ριξουν το αψυχο κορμι μου.. 

Kορμι λευκο, αγυμναστο.. ταλαιπωρημενο απο τα χρονια 
και απο τις κακουχιες.. ταλαιπωρημενο απο ερωτες εφη-
μερους..σημαδια πανω του οι δαγκωνιες και οι μελανιες 
γυναικων αγριμια, αγριμια στερημενα απο την καυλα 
που τοσα χρονια δεν εζησαν.. που τοσα χρονια περιμε-
ναν.. καταπιεσμενα αγριμια αφηνουν την ψωλη μου να 
μπει μεσα τους φωναζοντας ”και αλλο, και αλλο” αγριμια 
της μιας βραδιας.. γυναικες που το πρωι φανταζουν τα-
λαιπωρημενες μαγισσες, ξεφτισμενες και παραμελημε-
νες στο ξέφωτο του δασους κανουν παρεα μονο με ξω-
τικα και νεραιδες απο ενα παραμυθι που εχει χρονια να 
ειπωθει σε βραδινά νανουρισματα.. 
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Ανεργες νεραιδες γυρνουν πανω κατω το ποταμι ψαχνο-
ντας τον παραμυθα που θα τις ξυπνησει μεσα απο τα 
χειλη του.. τα φτερα τους σιγα σιγα μαδουν.. το ποταμι 
φουσκωνει ετουτο το χειμωνα.. ο παραμυθας ξεχασμε-
νος στην ληθη, παρατημενος απο τους ανθρωπους αφη-
νει στο χρονοντουλαπο τις ξεπαστρεμενες νεραιδες.. 
τις πουτανες μαγισσες και τα παραφουσκωμενα ξωτικα, 
παρεα άσχημων βατραχων πανω στα τελευταια νου-
φαρα ενος χειμωνα ΒΑΡΥ… 

Το ποταμι αργει .. αργει τοσο να κυλησει που το νερο 
σιγα σιγα μενει στασιμο.. βουρκος γινεται οπου οι μικροι 
ηρωες κολυμπουν και μαυριζουν ολοενα πιοτερο την 
ψυχη τους.. 

Μια νεραιδα που δεν μπορει να πεταξει πια.. 

Μια μαγισσα που γαμιετε κατω απο το φως ενος χλωμου 
φεγγαριου, απόμακρου και σκοτεινου οπως αρμοζει στις 
πιο περιεργες ιστοριες τους.. 

Το δασος ειναι νεκρο.. φυλλα θροοιζουν και προϋπα-
ντουν το ΤΕΛΟΣ που ερχεται… 

Πια ο Ηλιος ισα που φαινεται, ισα που φωτιζει τα λιγοστα 
εκεινα πλατανια .. ισα που αφηνει το φως του να γλυκα-
νει τουτα εδω τα πλασματα που οι ψυχες τους μαυρες 
αφηνονται να μπολιαζουν το χωμα με σαρκα και αιμα… 

Τα παραμυθια μωρο μου ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ,  

πεθαινουν αν ο παραμυθας δεν ανοιξει τα χειλη του και 
στα ομολογησει.. 
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Η ξεπεσμενη νεραιδα δεν ειναι τιποτα αλλο απο ολα 
αυτα που μικρη φανταζοσουν να γινεις.. 

Η πουτανα μαγισσα ειναι η ψυχη σου και το παραγε-
μισμενο ξωτικο ειναι τα θελω σου.. 

Αυτο που πρεπει να αναρωτηθεις ειναι ,  

Ποιο ειναι αυτο το παιδι που περιμενει να ακουσει τα πα-
ραμυθια; 
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Mια θολή φωτογραφία. 

Καποιες φορες αναμεσα 
στην ζαλη του πιοτου, στην 
γαμημενη μοναξια που με 
περιβάλλει μερες μονές σαν 
και τούτη κλεινω τα ματια 
μου και σε φερνω σαν 
σκεψη μεσα στο μυαλο μου, 
θολη πια ο καιρος εχει περα-
σει απο πανω σου και εχει 
λειάνει συναισθήματα και 
εικόνες, αυτο που πριν για 

μενα ηταν βασανο, η σκεψη που με εκανε να δακρύζω 
μονος, η σκεψη γεματη αγριες γωνιες ψυχικων τραυμα-
των δινει την θεση της με την παροδο του χρονου σε μια 
φωτογραφια θολη και κιτρινιασμενη, κατάλοιπο αναμνη-
σης απο μια ζωη που χαθηκε σε ενα διαφορετικο παράλ-
ληλο συμπαν, εκει που εγω και εσυ ζουμε ευτυχισμένοι 
εναν ΕΡΩΤΑ διχως σημαδια κουρασης και ρουτινας σαν 
κουκλες παιδιων, παντα χαμογελαστες, πανεμορφες και 
περιποιημενες..σε ενα συμπαν με τα δικα σου θελω να 
ειναι ο λογος για να ζω και να πεθαινω καθε ξημερωμα, 
καθε βραδυ που σε εχω στην αγκαλια μου.. 
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Αυτη η θολη και κιτρινιασμενη φωτογραφια, κλειδωμενη 
στο χρονοντουλαπο της ψυχης μου βγαινει καποιες φο-
ρες μονη της και στέκεται μπροστα μου.. 

Πιστεψε με ποτε δεν της το ζητησα μα παντα την εβρι-
σκα εκει.. με περιμενε για να μου θυμησει πως οι δρομοι 
που ποτε δεν πηραμε θα μας στοιχειώνουν απογευματα 
κρύα και μεθυσμενα σαν και τούτο.. θα μας δειχνουν 
προς την θαλασσα και εκει το βλεμμα μας θα συναντά 
την μορφή σου.. 

Εισαι μια ασχημη γοργονα που οσο και αν κολυμπώ κο-
ντα σου η αποσταση μένει ίδια.. 

Αποσταση συναισθηματων, απουσία στιγμων.. 

Το βιβλιο μας γεμιζει σελιδες καθε μερα και το δικο σου 
κεφάλαιο.. 

ΘΕΕ μου! 

Ποσες σελιδες εχουν περασει απο τοτε.. ποσο ωραια θα 
ηταν να μπορουσα επιλεκτικα να γυριζω σε οποιο κεφά-
λαιο θελω στο βιβλιο της ζωης μου.. 

Δυστυχώς το δικο σου κεφάλαιο, η δικη σου αναμνηση 
περιορίζετε σε αυτες τις λιγες σελιδες, σε τουτη δω την 
φωτογραφια.. 

Δεν ξερω πια τι κανεις, που βρίσκεσαι, ποιος μυριζει το 
αρωμα στον λαιμο σου και παιρνει την δροσια που κρυ-
βουν τα χείλη σου.. σε ποια ανδρική αγκαλιά κρύβεσαι 
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απο τον τοσο αδικο για σενα κοσμο και σε ποιόν μοιρά-
ζεις τα ονειρα σου και τις φοβίες σου.. 

Ειναι αυτες οι γαμημενες κρυες νυχτες του χειμώνα που 
το χωμα ποτισμένο απο την πρωινη βροχη αναβλυζει την 
πεθυμια μιας μορφης ιδεατης, ενος μοναχικου καβα-
λαρη που γυρνα ασκοπα χωρις να εχει να δωσει μαχες.. 

Ο πολεμος τελειωσε και αυτος γέρος – σοφος μεσα στην 
ασχετοσύνη του κατεβαίνει απο το αλογο και πιανει το 
χωμα στα χερια του.. 

Η μυρουδια του μωρο μου εισαι ΕΣΥ.. 

Λιωνεις στα χερια του καθως η βροχη σε ξεπλενει.. κα-
τηφοριζεις και πεφτεις μεσα στην λασπη του βουρκου 
του, γίνεσαι ενα με αυτη.. 

Αναμνηση σε καθε επισκεψη του στον βουρκο της πεθυ-
μιάς. 
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Το Βασίλειο ενος αλλόκοτου Φθινοπώρου. 

Το καλοκαίρι έφυγε, ένα αλλόκοτο 
φθινόπωρο ποτιζει τις ψυχές μας με 
θλίψη.. 

Η ζέστη πέτρα μουσκευει στα πρω-
τοβροχια ενός σκληρού Θεού.. 

Ακόμη ζητάς αυτο το κάτι που δεν 
έρχεται.. 

Ο ορίζοντας μπροστα σου μαύρος 
οπως οι χειρότεροι εφιάλτες σου, 
τρεχεις προς τα εκει,  

τελευταία έξοδος.. 

Γυμνος σηκωνεις την βρεγμένη πετρα και την αφηνεις 
να κυλησει προς την θαλασσα.. 

ΑΧ αυτη η θαλασσα.. 

Η ομορφια της αποψε γαληνευει την ψυχη και οδηγει το 
σωμα γυμνο μεσα της.. 
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ΑΧ αυτη η θαλασσα.. 

Ζεστη αγκαλια απαλύνει και γλείφει τις πληγες σου.. 

Τα γονατα σου δεν ματωνουν πια οι πληγες ειναι βαθυ-
τερες, , ειναι αυτο το πλακωμα στην καρδια που δεν σε 
αφηνει να αναπνευσεις, να αισθανθεις 

ΛΕΦΤΕΡΟΣ.. 

ειναι αυτο το γυρισμα του μυαλου που σε κανει στα μα-
τια των αλλων περιεργο, σκοτεινο, απομακρο, θλιμμενο.. 
ειναι αυτη η θλιψη στα ματια σου, σε αυτα τα μαυρα 
σου ματια που μαρτυρουν πως το τελος ειναι κοντα.. 

Η αποστολη σου φθανει στο τελος της.. η μικρη σου και 
συντομη ζωη πνιγεται στα θελω ενός αδιαφορου ανθρω-
που, αξιες που περιοριζονται στο χρημα, στην εφημερη 
ευτυχια, το γαμησι της μια βραδιας.. 

Περιτριγυρίζεσαι απο κολακες.. φιλους στο γελιο και ξε-
νους στην αναγκη.. 

Η ΑΓΑΠΗ ειναι ανιδιοτελης.. 

Εγω μωρο μου δεν γνωριζω την Αγαπη, ειμαι βρωμικος 
απο τις αμαρτιες μια ζωης που ρουφηξα ως το μεδουλι.. 

Ειμαι βρωμικος και απλησιαστος με τα τείχη μου να δε-
σποζουν περίτρανα στο σκοτεινο Βασίλειο της ψυχης 
μου.. 
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Ενα Βασιλειο καταραμενο απο τους Θεους και την 
μοιρα, ενα Βασιλειο καταραμενο να ζει χωρις Αγαπη στο 
μουσκεμενο χωμα που εφεραν τα πρωτοβροχια αυτο του 
τοσο αλλόκοτου Φθινοπώρου. 
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Μία γέρικη καρικατούρα. 

Εχω βγει στο μπαλκονι, κρυ-
ωσε ο καιρος, χειμωνιαζει 
στους δρομους, χειμωνιαζει 
στις ψυχες μας Δικε μου, α-
ρωμα ενος ποτου και μυρου-
δια του τελευταιου σου τσι-
γαρου, ΜΟΝΟΣ ρεμβαζεις 
προς την δυτικη πλευρα της 
πολης, καπου εκει σε ολα 
αυτα τα αμετρητα γαμη-
μενα μικρα λαμπακια βρισκε-
ται 

ΑΥΤΗ. 

Γερασμενη απο το καμα της ζωης, ο χρονος σκληρος 
περνα απο πανω της, χαμηλωνοντας το υψος της, χρονο 
με τον χρονο, πονο με τον πονο, σε ενα αεναο Μυθικο 
παιχνιδι τιμωριας, σαν μια δυσμένεια απο τους δικους 
της Θεους, εκεινους που ειχε την αναγκη να πιστεψει,  

ΟΛΟΙ ΜΑΣ! εχουμε την αναγκη να πιστεψουμε σε κατι. 

ΕΛΠΙΔΑ,  
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ΑΓΑΠΗ.. 

Αναρωτιεμαι αυτη η γερικη φιγουρα, αυτη η καρικα-
τουρα και το μειασμα μιας περιθωριακης συνοικιας σε 
τι πιστευει; 

Ποια λυτρωση περιμενει να ερθει να της παρει τον ΠΟΝΟ, 
ποιος Θεος να γινει απο μηχανης και να της δωσει πισω 
την ΖΩΗ που δεν εζησε, την ΖΩΗ που ποτε δεν ζητησε.. 

Θαυμαζω τους ακουραστους ανθρωπους.. ειναι ανθρω-
ποι εργατες της ζωης, περνούν διπλα σου απαρατηρητοι 
και με ευλαβικη προσηλωση συνεχιζουν να δουλευουν, 
να δουλευουν, να δουλευουν.. καθε μερα, χωρις σταμα-
τημο, χωρις να περεκκλίνουν ουτε στο ελαχιστο της πο-
ρειας του.. μιας πορειας τοσο μικρης και τοσο επανα-
λαμβανομενης που σε κανει να θαυμαζεις την ανιδιοτέ-
λεια που κρύβεται μεσα στην ψυχη τους.. 

Ο κοσμος Δικε μου ειναι σκληρος.. Αδυσώπητος, καμου-
φλάρετε πολλες φορες με το μακιγιαζ της εφημερης χα-
ρας.. του γλεντιου που γίνεται μπροστα απο την ανταρια-
σμενη θαλασσα,  

ΚΟΙΤΑ! πως ερχεται καταπανω σου.. 

Βγαλε τα ρουχα και κολυμπησε μεσα της.. 

Η ζωη Δικε μου ειναι αυτη ακριβως η αντιθεση.. ειναι 
αυτο το διαχωριστικο τοιχίο αναμεσα σε εμενα και σε 
εκεινη την γερικη καρικατουρα.. εγω ΕΔΩ πισω απο την 
ασφαλεια του τσιμεντενιου κουτιου μου και ΕΚΕΙΝΗ 
εξω.. 
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Παρατημενη απο τους Θεους της, αδιαμαρτύρητα ανε-
βαινει τον Γολγοθα της, τον Αεναο Γολγοθα της.. 

ΜΟΝΗ,  

Κουρασμενη αλλα ΠΑΝΤΑ με αυτο το υπεροχο χαμογελο 
που σε κανει να αναρωτιέσαι, Αληθεια ποση ΖΩΗ αντε-
χεις μεσα σου; 

Γερικη μου φιγουρα το ξερω κρυωνεις, πεινας και νιω-
θεις ΜΟΝΗ, σε λιγο το ποτο μου τελειωνει.. εγω ειμαι απο 
τους τυχερους.. αποψε δεν θα κολυμπησω γυμνος στην 
δικια μου μαυρη θαλασσα και η σκεψη μου ηθελημένα 
θα παει σε πιο ευκολες για το νου εικόνες.. δεν σου 
κρυβω ομως πως ευχομαι να εχεις διπλα σου μια ζεστη 
αγκαλια εστω και αν αυτη η αγκαλια ειναι απο τον δικο 
σου Θεο εστω και αν αυτη η αγκαλια δεν μπορει να αγ-
γιξει τους ώμους σου, ας αγγιξει τοτε την ψυχη ΣΟΥ,  

Καλο σου ξημερωμα γερικη μου καρικατουρα. 
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μερος δευτερο } δεγαμιτης 

 

 

Μεταμεσονυκτιες σκεψεις {1}  

Κουτάκια μπύρας και τσι-
γάρα στο τραπεζάκι.. πιο 
κάτω τα ρούχα είναι πε-
ταμένα αριστερά και δε-
ξιά.. τα σεντόνια κάποια 
στιγμή πρέπει να τα αλ-
λάξω.. μπουρδέλο η γκαρ-
σονιέρα μπουρδέλο.. Πα-
ρασκευή βράδυ τι είχαμε 

τι χάσαμε - που θα πάμε σήμερα; Πουθενά.. Σήμερα λέω 
να κάτσω μέσα.. Βαριέμαι να βγω.. άσε που δεν θέλω να 
δω κανέναν.. έχω κάνει κεφάλι και με τις μπύρες και ε-
πειδή όταν πίνω μου αρέσει και να οδηγώ, καλύτερα να 
κάτσω μέσα.. Είναι από τις φορές που δεν μου κάνει ό-
ρεξη να βγω έξω να γνωρίσω μουνιά.. η να πάω στις κα-
βάτζες μου ρε αδερφέ.. ευτυχώς κάποιες καβάτζες δου-
λεύουν βράδυ και μπορώ να πάω να πιω ένα ποτό μόνος 
μου.. Καλή φάση.. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε κά-
νει ποτέ.. αλλά είναι καλή φάση.. τις πιο πολλές γυναίκες 
έτσι τις γνωρίζω.. πηγαίνω στο μαγαζί και κάθομαι σε μια 
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γωνία στο μπαρ.. παίρνω το βλέμμα το θλιμμένο -και το 
concept είναι έτοιμο. Εκτός από το ότι οι γυναίκες έρχο-
νται σε εσένα, χαλαρώνεις κιόλας, τα λες λίγο με τον 
εαυτό σου. Αλλά σήμερα όχι λέω να κάτσω μέσα.. Δεν 
γαμάμε κύριε σήμερα κλείσαμε.. Μας γαμάνε άλλοι 
αυτό τον καιρό έχουμε πάρει τον ρόλο τον παθητικό και 
να δεις που στο τέλος θα μας αρέσει.. Νομίζω πως το τε-
λευταίο καιρό είμαι πρωταγωνιστής σε όργιο.. Κάνω την 
πρωταγωνίστρια.. γαμίση-γαμίση και πάλι δώστου γα-
μίση.. μου έχουν αλλάξει τα φώτα. Έχω ανάδρομο Ερμή 
δεν εξηγείται αλλιώς.. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί έχω 
γίνει τόσο περίεργος, μου φταίνε όλοι και τα πάντα.. 
θέλω να βγω και να φωνάξω. «Γιατί δεν έρχεσαι.. γιατί 
δεν έρχεσαι όταν σε θέλω.. από της ζωής μου το ιερό ως 
της ψυχής μου το μπουρδέλο είσαι μια γέφυρα να πάω 
και ναρθώ»… Θέλω να βγω έξω και να το φωνάξω με όλη 
την δύναμη της φωνής μου, να βγούνε όλοι οι γείτονες 
έξω και να με κοιτάζουν, κάποιος μαλάκας θα φωνάξει 
την αστυνομία να με μαζέψει. Αλλά θέλω να βγω και να 
το φωνάξω: θέλω να το φωνάξω και να έρθει.. να έρθει.. 
Ξέρω δεν γίνονται αυτά που λέω αλλά θέλω να έρθει.. Να 
είναι σαν παραμύθι σαν κάτι μαγικό.. Να δω στο βάθος 
του δρόμου να έρχεται.. Να με πλησιάσει αργά-αργά και 
να με χαϊδέψει.. Να με κάνει να ηρεμήσω να με πάρει 
μια αγκαλιά.. Να ακουμπήσω το χέρι μου στον λαιμό της 
και να νιώσω τις φλέβες της να ανεβοκατεβαίνουν σε 
κάθε αναπνοή της.. Να ακουμπήσω τα χείλη μου στον 
ώμο της και να την φιλήσω τρυφερά.. Να αισθανθώ το 
δέρμα της, τόσο απαλό και λείο που τρέμεις ολόκληρος 
σε κάθε χάδι της.. Γιατί δεν έρχεσαι; Γιατί δεν έρχεσαι; 
Πόσο εγωϊστικό είναι όμως να θέλεις ένα τέτοιο πλάσμα 
να σε βγάλει από της ζωής σου το μπουρδέλο.. Εγωιστικό 
δεν είναι; Είναι σαν το πλυντήριο δεν αναμιγνύεις ποτέ 
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τα λευκά με τα σκούρα γιατί στο τέλος όλα θα βγουν 
μαύρα.. Πως λοιπόν θέλεις να έρθει το αγνό σε εσένα; 
Δεν το αξίζεις φίλε μου δεν το αξίζεις.. Και όμως λένε 
πως τα αντίθετα έλκονται, μαλακίες - όσες έχω γνωρίσει 
πουτάνες είναι σαν και εμένα Και εγώ μια πουτάνα εί-
μαι.. Μια μπεκρού πουτάνα.. Γιατί λοιπόν να ζητάω κάτι το 
οποίο δεν αξίζω; Γιατί λοιπόν να ζητάω κάτι για το όποιο 
δεν έχω την εικόνα του στο μυαλό μου; Και όμως και - 
εγώ θέλω να έρθει.. θέλω και εγώ να γίνω για λίγο παιδί. 
θέλω και εγώ να αισθανθώ μια γυναικεία αγκαλιά, να 
χαθώ μέσα της χωρίς να σκέφτομαι εάν κάποιος με βλέ-
πει και χαλάσει το πρεστίζ μου να χαθώ μέσα της και να 
κλάψω σαν μικρό παιδί.. Να χαθώ μέσα της και για μισό 
λεπτό να νιώσω γαλήνη να νιώσω καθαρός να νιώσω λίγο 
όπως ήμουν παιδί, αγνός, καθάριος - και μετά θέλω να 
φύγει.. Να φύγει μακριά μου πριν προλάβει η μαυρίλα μου 
να ποτίσει το δέρμα της πριν προλάβει να την αγγίξει, 
ακούγοντας αυτό το τραγούδι του Μάλαμα συνειδητο-
ποιώ πως στην δική μου ζωή δεν υπάρχει κάποιος για να 
έρθει.. Και ίσως αυτό είναι χειρότερο, να ακούς ένα τρα-
γούδι που σε αγγίζει τόσο πολύ και να μην μπορείς να το 
μετουσιώσεις σε μια μικρή εικόνα μέσα στο μυαλό σου.. 
Και εκεί κατηγορώ τον εαυτό μου που πάντα μα πάντα 
έμενε σε αυτό που έβλεπε. Τελικά το να είσαι αναίσθη-
τος σε όλες αυτές τις καταστάσεις έχει και το τίμημα 
του.. Χάνεις τον πραγματικό λόγο μιας σχέσης - που είναι 
η αγάπη. Και εκεί σκέφτομαι μα δεν υπάρχει αγάπη, 
ποιον κοροϊδεύουμε.. Και αρχίζω να μπερδεύομαι.. Και να 
συνέρχομαι.. να σκέφτομαι πόσες γυναίκες έχω γνωρί-
σει και να χαζογελάω λες και έχω κάνει κάποιο κατόρ-
θωμα.. Αλήθεια πόσες γυναίκες έχω πραγματικά γνωρί-
σει.. Μπορεί και καμία. Δεν πιστεύω πως έχω ζητήσει κάτι 
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άλλο πέρα από το σεξ. Ε, βέβαια, είδες μαλακία που έ-
κανα.. Έχασα τα καλύτερα. Αλήθεια όμως ποια είναι τα 
καλύτερα; 

Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει. Όταν παίζεις τον ρόλο 
του τρίτου σε πολλές σχέσεις τα απομυθοποιείς όλα -και 
τώρα τι γίνεται; Τι κάνεις εκείνες τις στιγμές που θέλεις 
λίγη αγάπη; Θέλεις αυτήν την ξεχωριστή φιγούρα να έρ-
θει και να γίνει μια γέφυρα στην ζωή σου και την ψυχή 
σου, να σε κάνει να νιώσεις την μαγεία του να είσαι άν-
θρωπος -τι κάνεις; Δεν ξέρω μάλλον αυτές τις στιγμές 
τις κρατάς μέσα σου.. Και όλες αυτές μαζί λειτουργούν 
αθροιστικά, είναι ένα κουτάκι μέσα σου που όλο και το 
γεμίζεις γεμίζεις, γεμίζεις- και αλίμονο σε αυτόν που δεν 
το ανοίξει ποτέ και αλίμονο σε αυτόν που έχει σταματή-
σει να πιστεύει σε παραμύθια.
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Μεταμεσονύκτιες σκέψεις {2} 

Γαμημενη αυπνια δεν σε 
μπορω αλλο με κουρασες.. 
δεν μπορω αλλο αυτα τα α-
τελειωτα βραδυα ξαπλωμε-
νος στο κρεβατι και βυθι-
σμενος στις σκεψεις.. κατα-
νταει κουραστικο και συ-
ναμα αντιπαραγωγικο εαν 
κανεις καποια πρωινη δου-
λεια… φφφφφφφφφφφ δυ-
σκολευομαι τωρα τελευταια 
να κοιμηθω ειναι αληθεια.. 
με φοβιζουν τα ονειρα μου.. 
δεν θελω να κοιμηθω.. δεν 
θελω να σκεφτομαι τιποτα.. 
τιποτα.. αφηστε με εδω.. προ-

χωρηστε παρακατω.. λεω να κατσω λιγο ακομα.. πρεπει 
να ανασυνταξω τις δυναμεις μου.. ποιες δυναμεις δεν 
εχουν απομεινει και πολλες.. στρατιωτης και εγω σε αυ-
τον τον πολεμο.. πωπω ασχημο πραγμα να μην ξερεις τι 
να γραψεις.. πιο ασχημο πραγμα να εχεις μεσα σου 
πραγματα και να μην μπορεις να τα εκφρασεις.. αρχιδια 
καταλυτης συναισθηματων ειναι το γραψιμο.. 
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Η αληθεια ειναι πως δεν μου εχει συμβει πολλες φορες 
να θελω να τελειωσω κατι και να μην το κανω.. για ολους 
τους γυρω μου αυτο που εχω ειναι τελειο.. για εμενα ει-
ναι μπερδεμα.. ειναι ιος και εξαπλωνετε ραγδαια.. και 
πρεπει να σε τελειωσω μικρη μου πρεπει γιατι αν δεν το 
κανω τωρα που ειναι αρχη μετα θα εχουμε προβλημα.. 
ξερεις εσυ.. θα εχουμε προβλημα.. στα ματια σου βλεπω 
τον εαυτο μου μικρο και γιαυτο δεν με ξεγελας.. τους 
αλλους γυρω μας μπορει αλλα εμενα οχι.. μπορει να αι-
σθανεσαι ερωτευμενη μαζι μου αλλα δεν εισαι.. και 
ποσο ομορφα ειναι αυτα τα παιχνιδια που μου κανεις.. 
δυστυχως τα ειχα κανει και εγω.. και ξερω πως σε στε-
ναχωρει το γεγονος οτι δεν σε αφηνω να πλησιασεις 
αλλα ετσι πρεπει να γινει.. γιατι αν εσυ πλησιασεις δεν 
θα εχουμε καλα ξεμπερδεματα εμεις.. η αληθεια ειναι 
πως εχω αργησει να σε χωρισω το ειχα παρει ελαφρα 
στην αρχη το θεμα μας.. δεν πιστευα οτι εχεις τετοιες 
δυνατοτητες.. και ακομα δεν μπορω να το πιστεψω αλλα 
ελα που συμβαινει.. 

Απο μικρος ακουγα ιστοριες που ελεγαν πως τα αντιθετα 
ελκονται.. και πως παντα υπαρχει καποιος που ειναι το 
αλλο σου μισο και σε συμπληρωνει.. δεν ξερω τι γινεται 
με τα αντιθετα και κατα ποσο ελκονται αλλα αυτο με το 
ομωνυμα ειναι αρρωστημενη κατασταση.. πολυ ιδιαι-
τερη και περιεργη ελξη.. ξερει τι θελεις.. ξερει ποτε 
στραβωνεις.. ξερει πως να σε στειλει απο την γη στον 
ουρανο και με ελευθερη πτωση παλι κατω.. και το ιδιο της 
κανεις και εσυ και ειναι ενα ανελεητο παιχνιδι χωρις 
σταματημο.. και εκει που θελεις να ηρεμησεις σε τσιτω-
νει.. και ξερεις πως αυτο θα συνεχιζετε και θα συνεχι-
ζετε.. και απο την μια δεν θελω να περασω παλιες κατα-
στασεις τοτε που διναμε τις μαχες σωμα με σωμα χωρις 
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πανοπλιες και με ξυλινα σπαθια και απο την αλλη τα χτυ-
πηματα που περνανε το τειχος σου ειναι τοσο εντονα 
τοσο ζωντανα που υπαρχουν φορες που θα προτιμουσες 
το τειχος σου να ειναι μικροτερο και πιο ευθραυστο για 
να τα απολαμβανεις συχνοτερα.. γλυκα εντονα και επι-
κινδυνα θανατηφορα.. καθε φορα που απολαμβανω ενα 
τετοιο χτυπημα.. καθε φορα που γινομαι ευαλωτος και α-
νοιγοντας τα χερια μου σε κλεινω στην αγκαλια μου.. 
καθε μια τετοια φορα απομακρυνομαι ολο και πιο πολυ 
απο αυτον που γνωρισες στην αρχη.. και καθε μια τετοια 
φορα μας φερνει ολο και πιο κοντα στον χωρισμο.. σου 
ειχα πει στην αρχη αν θυμαμαι καλα πως κρατα αποστα-
σεις για να περασουμε καλα.. ηθελες να ερθεις πιο κο-
ντα μου ομως εσυ.. δεν καταλαβαινεις πως το χαλασες 
εκεινη την στιγμη.. θα μπορουσαμε να περναμε τελεια.. 
ελευθερη σχεση.. χωρις πιεση χωρις τιποτα.. οχι δεν σου 
εφτανε εσενα αυτο.. στην αρχη σου εφτανε τωρα ομως 
οχι.. εκανες την επανασταση σου.. ηθελες να αφησεις 
τον εαυτο σου ελευθερο να εκφραστει και εγω σε κρα-
ταγα.. με εβαλες να διαλεξω.. αφου σου τοπα.. δεν ειναι 
πως δεν σε θελω ειναι πως δεν μπορω.. οριστε.. τι κατα-
λαβες τωρα; τωρα που μου δειχνεις τι αισθανεσαι για ε-
μενα χωρις να το πιεζεις χωρις να το κρατας μεσα σου;.. 
τι καταλαβες; μπουρδελο τα εκανες τα πραγματα μπουρ-
δελο.. δεν θελω ρε να με αγκαλιαζεις.. δεν θελω να σε 
μυριζω στα σεντονια μου.. δεν θελω να σε ακουω να μου 
ψιθυριζεις λογια γλυκα.. δεν θελω.. αισθανομαι περιεργα 
δεν το καταλαβαινεις; με πηγαινεις σε μονοπατια διαφο-
ρετικα.. ομορφα αλλα διαφορετικα.. και πιστεψε με θα α-
κολουθουσα αν δεν ησουν εσυ.. δεν μπορω να στο εξη-
γησω αλλα ξερω πως αυτο που εχουμε εμεις οι δυο θα 
τελειωσει.. ξερω πως να το κανω να τελειωσει και να μην 
εχω τυψεις.. ξερω πως να σε κανω να την θυμασαι αυτην 
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την σχεση.. ξερω καλα το ρολο του μαλακα να τον παιζω 
και θα μπορουσα ευκολα να σε πληγωσω.. δεν θελω να 
το κανω σε εσενα ομως αυτο.. δεν με βοηθας ομως δεν 
φευγεις.. ερχεσαι ολο και πιο κοντα μου και πιο κοντα 
μου και το κανεις με τοσο γρηγορο και περιτεχνο τροπο 
που πολλες φορες απλα γελαω απο αμηχανια.. και σι-
γουρα μοιαζεις με αγγελο αλλα σου ειπα δυστυχως μοια-
ζουμε και ισως να σε στεναχωρησει λιγο ο τροπος που 
θα τελειωσουμε αλλα δεν σε φοβαμαι καθολου.. θα 
βρεις τροπους για να το ξεπερασεις πολλους και ισως αν 
με εβρισκες πριν καποια χρονια να ηθελα να παιξουμε 
μαζι αυτο το παιχνιδι.. αλλα τωρα ειμαι κουρασμενος.. ναι 
καλα καταλαβες εχω χασει και εγω αιμα μεσα απο τε-
τοιες μαχες οπως θα χασεις και εσυ οταν θα το παιξεις 
για πρωτη φορα.. σε αυτο το παιχνιδι δεν υπαρχουν νικη-
τες και χαμενοι.. μονο δυο στρατιωτες ψυχικα εξουθε-
νωμενοι απο την μαχη.. δυο καρδιες ταλαιπωρημενες και 
πολλες αναμνησεις για εφοδια σαν κουτακια πρωτων 
βοηθειων κρεμασμενα στην πλατη σου.. ειναι ωραιο παι-
χνιδι μικρο μου αλλα δεν θα το παιξεις μαζι μου..
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