
Κάθεσαι και κοιτάς. Τι κοιτάς. Τι νομίζεις ότι καταλαβαίνεις. Πώς τα μάτια σου 

διαστέλλονται πώς επιτρέπουν στο φως μέσα να περάσει. Και τι. Τι είναι αυτό που σε 

τραντάζει. Ποια η εικόνα που μέσα στο μυαλό σου τόσο βαθειά δημιουργείται και την 

φύση σου όλη αλλάζει. Τι την ζωή σου τροφοδοτεί και τι την συναρπάζει. Κάθεσαι και 

κοιτάς. Ζεις ζωή μικρή και αγνοείς. Μόνο αγνοείς. Πώς μπόρεσες ποτέ να επιτρέψεις στην 

σκέψη σου τόσο αέρινα ανέφελα και ωραία σε τέτοιο συλλογισμό να σε ποτίσει. Πως θα 

μπορούσα ποτέ εγώ για σένα εγώ να ζω. Πως τη ζωή μου θα τυλίξω και πόδια ξυπόλυτα 

γυμνά μπροστά σου θα εμφανίσω. Τυφλός προσκυνητής. Εγώ. Ο εισβολέας των 

ανθρώπων. Ποια η ανάγκη. Ποια η χρήση και ζωή που εσύ έχεις να προσφέρεις. Τίποτα 

νέο δεν θα πεις. Τίποτα άφθαρτο το στόμα σώμα και μυαλό στον κόσμο δεν θα φέρει. 

Κάθεσαι και κοιτάς. Τι κοιτάς. Τι θα καταλάβεις. Πέρασες πάνω από φυτά γυμνά αιώνες 

ξεχασμένα στο ίδιο μέρος άνυδρα τον ήλιο να κοιτάζουν προσευχές. Πέρασες και έφερες 

νερό βροχή πλυμμήρα και καλό την φύση να δονήσεις. Να κάνεις κάθε λογής σπαρτό αχνά 

να ξαναστήσει τον λιμασμένο του κορμό. Μίσχο τον μίσχο πότισες και άφησες έναστρους 

φρουρούς την νύχτα να φυλάνε. Με μουσικές απόκρυφες από ψηλά βουνά και βράχια 

τσακισμένα, από πεδιάδες μακρινές και από αρχαίες πόλεις σιγά να ψηθυρίζουν τον κάθε 

άγιο σου σκοπό. Και έχτισες το χώμα σε ναό. Γέμισες τα ποτάμια και τα φαράγγια τα βαθιά 

χάρη σε σένα με άγια νερά λαμπρά το σώμα τους ορίζουν. Μάζεψες έντομα νεκρά, μύγες 

σκορπιούς και ακρίδες. Σε μια γιγάντια φωτιά, πελώρια να καίει ουρανούς δώρισες κάθε 

μόλυνση και πόνου στεναγμό. Ήρθες και έφερες νερό και άφησες ζώα μεγάλα και μικρά, 

πουλιά αόρατα και φτερωτά αρπακτικά τον ίδιο ήχο να ψελίζουν. Με φθόγγους 

ελάχιστους, λειψούς έκοψες πέτρες στιβαρές, από τον χρόνο αυλακωμένες, χωμένες στα 

πιο βαθειά υπόγεια μες στο ψηλότερο βουνό και χάραξες. Πάνω σε πλάκες ιερές έθεσες 

την υπόσχεση. Τίθεται τώρα ες αεί. Εκτίθεται στα πάντα. Ήρθες ζωή μου φως και έφυγες 

σκοτάδι. Και από εκεί και πέρα όλα σε περίμεναν. Όλα. Όλα τα αγγιγμένα από εσένα 

ζωντανά. Όλα αναδιψασμένα. Επανειλημένα να μασουλούν χείλια ξερά τον χρόνο 

αψηφώντας. Ενάντια σε κάθε εισβολή, όλα απαράλαχτα σταθήκαν. Όπως τα άφησες. Με 

την γλυκιά υπόσχεση την δίψα να ποτίζει. Να ανοίγει χίλιες πληγές στον ουρανό και 

αμέσως να τις κλείνει. Να πέφτει αίμα η βροχή και γλύκα να μας θρέφει. Ήρθες ζωή μου 

φως και έφυγες σκοτάδι. Και είμαι το χώμα αυτό εγώ. Και είμαι εγώ η φύση. Και είμαι 

εγώ τα ζωντανά που χρόνια ατέλειωτα γυμνά σε αγκάθια σάρκινα σταθήκαν και παγώσαν 

όλα εκεί να βλέπουν πέρα μακρυά να αναμένουν να ρθεις. Και μια υπόσχεση παλιά ήρθαν 

τα χρόνια και από τις πλάκες τις αγνές, αιώνια φυλαγμένες πήραν και έσπειραν παντού. 

Και μόλυναν τα πάντα. Και έγινε δέσμια η φωτιά που εδώ τα πάντα έχει ορίσει μόνο τον 

ήχο αυτό αιώνια να καίει. Και έπαιρνε η γη και θερμαινόταν και όλα στο χωνευτήρι το 

καυτό το μάταια πυρωμένο θράφηκαν βία χώμα και ουρλιαχτά. Να σκάνε για πάντα τα 

πνευμόνια με πίεση αέρα μανιακού να σπέρνουν λόγια ανίερα στρεβλά που είχες κάποτε 

ευλογήσει. Κάνεναν άνθρωπο εδώ δεν θέλω πια να δω. Καμία ψυχή δεν θα αγγίξω. Κανένα 

σώμα αιθέριο γυμνό δεν θέλω εγώ να αντικρύσω. Μόνο εδώ. Εδώ αιώνια να ζω. 

Εισβάλοντας στα πάντα. Ξεχάστε μάτια δέρμα και φωνή. Ξεχάστε το όνομά μου. Και ότι 

σημάδι ανθρώπινο στον κόσμο έχω αφήσει φάτε το. Εξολοθρεύστε το. Ορμήστε και 

απολύστε το. Ξεγράψτε το και αφήστε με εδώ αιώνια να ζω να κείμαι να υπάρχω. Κάθεσαι 

εκεί και με κοιτάς. Τι θέλεις πια να μάθεις. Άσε την σκέψη σου αυτή στον πόνο να 



μουλιάσει και να βουτήξει σε κάθε κύτταρο κρυφό του σώματος σου ξεχασμένο και 

ευχήσου τον καρκίνο. Μόνο αυτό σε σένα πια αρμόζει. Τι βλάσφημος, ανίερος ανόητος 

σκοπός σε έκανε ετούτο να πιστέψεις. Πως θα μπορούσα εγώ για σένα εγώ να ζω. Χρόνια 

περίμενα στα μέρη τα χθόνια να φανείς. Εδώ να επιστρέψεις. Μα ήρθες ζωή μου κεραυνός 

και έκαψες τα πάντα. Και τώρα δεν έχει εδώ χαρά σε άλλον να προσδώσει. Δεν είναι αυτό 

που θες να βρεις. Δεν είναι αυτό που ψάχνεις. Δεν είναι πια εδώ και ούτε ποτέ θα έρθει. 

Μπήκες σε δάσος σκοτεινό, αιώνια μαγεμένο. Εδώ χορεύουν τα στοιχειά, εδώ αντηχούν 

κατάρες. Εδώ ψυχή πια δεν θα βρεις ούτε ζωή ανθρώπου. Εδώ που μπήκες δεν θα βγεις, 

οι νόμοι αυτού του τόπου εσχάτη έθεσαν ποινή σε όποιον με το όνομα αυτό το πόδι του 

πατήσει το δάσος μην βγάλει ζωντανός, βαθειά βαθειά να μαρτυρήσει. Είσαι ζωή μου πια 

ληστής και πάτριος προδότης. Και είμαι εγώ ο κυνηγός, τα όπλα μου γεμίζω. Τρέξε μακρυά 

όσο μπορείς, το δάσος εγώ ορίζω 


