
Θα έρθει μια μέρα. Θα έρθει μια μέρα που το φως θα τρυπώσει παντού. Θα μπει με βία 

και θα τα σπρώξει όλα ανοιχτά. Θα έρθει μια μέρα που θα μπορέσω να σταθώ στα 

πόδια μου. Θα τα απλώσω γερά τριγύρω. Θα πατήσω στιβαρά στο χώμα. Θα τα μπήξω, 

θα τα σπρώξω, να μπούνε να χωθούν. Μέσα βαθιά να κατακτήσουν. Με βία να 

ανακυρήξουν για δικό τους κάθε χιλιοστό. Να μπούνε μέσα, να νιώσουν, να χωθούν. 

Θα κατέβουν κάτω στα έγκατα τα παλιά τα σκοτεινά. Θα βγάλουν ρίζες και όλο θα 

μεγαλώνουν. Πιο κάτω πιο κάτω πιο βαθιά. Εκεί που κατοικούν πλάσματα πανάρχαια 

της λύπης η αρχή. Αυτά που στέλνουν τον ήλιο ψηλά κάθε ανατολή. Αυτά που τον 

καρφώνουν. Μαζί τους να ζω, να περιβληθώ, να ευδοκιμήσω. Σε πελώρια αγκαλιά. Να 

απλώνεται πέρα μακριά και γύρω παντού. Όλοι για μένα να διψάνε. Όλοι για μένα να 

απλώνουν χέρια δάχτυλα και κάθε λογής σώματος άκρα. Όλοι σε μένα με μανιασμένη 

εμμονή να θέλουν να φτάσουν. Να γευτούν από την ουσία την θεϊκή. Να φράξει κάθε 

κατασκεύασμα πολιτισμού. Να κατακλυστούν τα πάντα από τένοντα σώματα. Να 

πνίξουν τους ανθρώπους και κάθε σημάδι που άφησαν ποτέ πάνω στον κόσμο. Να τους 

εξωλοθρεύσουν. Να φύγουν να σβηστούν. Από άκρη σε άκρη αφανισμός. Είμαι 

γεμάτος από πάνω ως κάτω με μίσος. Μίσος πανάρχαιο βουητό. Το μίσος βράζει μέσα 

μου. Μίσος για ότι ζωντανό. Μολυσμένο και κακό. Μίσος για τη ζωή την ίδια. Μίσος 

για τους ζώντες τους νεκρούς για αυτούς που είναι να ρθουν. Για κάθε χώρα πόλη και 

χωριό. Για κάθε αυτοκρατορία βασίλειο βουλή. Για κάθε ποτάμι στεριά ωκεανό. Για 

όλα τα σπίτια των ζώων τις φωλιές. Κάθε πλάσμα που πάτησε ποτέ το πόδι του στο 

χώμα το μισώ. Κάθε φτερό που άπλωσε εύχομαι φωτιά να αρπάξει. Κάθε παιδί που 

γεννιέται με αρρώστιες να το θάβουν ακόμα ζωντανό. Να βασιλέψει η φρίκη. Ο νους 

με τρόμο να κρυφτεί. Μαύρος αέρας και στάχτη μόνο παντού. Ο κόσμος όλος στάχτη. 

Καλυμμένος. Να μην έχει σχήμα. Να μην μπορεί να νοηθεί. Χωρίς εικόνα. Άπειρη 

στάχτη. Τα δέντρα τα ζώα τα πουλιά θηρία ανήμερα κατασκέυάσματα μυαλού κάθε 

έννοια ανθρώπου όλη η τέχνη και η χαρά όλα σε στάχτες μειωμένα. Μείωση. Αυτό 

είναι. Μείωση ζωής. Περίμενα. Περίμενα. Περίμενα. Και λίγο ακόμα. Έδινα. 

Πρόσφερα. Παρέδινα. Το σώμα. Τον πόθο. Το μυαλό. Εικόνες μέλλοντος κρυμμένες. 

Λόγια χοές. Όλα με ευλάβεια σε έναν ψεύτικο θεό. Περίμενα. Σκεφτόμουν. 

Προσπαθούσα. Κατανάλωνα αποθέματα λίπους με κόπο μαζεμένα. Αυτά που ήταν να 

μου κρατήσουν μια ζωή. Αυτά που ήταν να με περιφέρουν χρόνια. Αυτά που θα με 

στήριζαν. Λίπος άλλο δεν έχω πια να δώσω. Δεν με βλέπουν πια. Δεν μπορώ να ειδωθώ. 

Με στέρεψε. Με αποδέσμευσε. Με έσπρωξε βαθιά και όλο πέφτω. Με βίασε να 

μεταλλάξω. Να επωμισθώ εγώ το νέο είδος. Τίποτα από αυτά δεν ήταν ειμαρμένο. 

Τίποτα στο συμβόλαιο δεν έγραψε κανείς. Δεν συμφωνήθηκαν αυτά. Άλλα. Άλλα. 

Άλλα μεγάλα και τρανά. Με αγάπη ήσυχη. Αυτό θα ήταν το εργαλείο. Με απαλά φιλιά. 

Με εσώγειους ψαλμούς θα αλλάζαμε τις μέρες. Ιδιωτικά. Προσωπικά. Έχω. Εγώ. Εγώ 

έχω. Νέο. Εγώ έχω επωμισθεί το νέο είδος. Τώρα το μίσος μας κινεί. Μίσος για σένα. 

Μην γυρίσεις το κεφάλι. Μην πάρεις τα βλέμμα. Με μάτια ορθάνοιχτα με φλέβες 

παραπρησμένες φουσκωμένες από αιμα πηχτό λουσμένοι στον ιδρώτα με μαλλιά με 

λάσπη καλυμμένα με τα ίδια μας τα υγρά πλυμμένοι χωρίς ρούχα γυμνοί όπως θα 

έπρεπε με δόντια φαγωμένα με χείλια ματωμένα από χίλιες σκέψεις με όλα μας τα 

κόκκαλα διατεθειμένα διαγραμμισμένα εκτεθειμένα με τα κόκκαλα και όλα 

παρελαύνουμε. Δες μας. Πάμε. Πορεία και πομπή. Ανοίξτε δρόμο για το μίσος. Πέστε 

ξαπλώστε ετοιμαστείτε. Τίποτα ίδιο δεν θα βγει. Παρελάυνουμε. Δες μας. Το νέο είδος. 



Εμείς. Η ανοιχτή υπόσχεση. Δες μας. Εμείς που γίναμε το μίσος. Παρελάυνουμε για 

εσάς. Να καθαρίσει η γη. Να έρθει το σκοτάδι. Οι άνθρωποι ποτέ ξανά. Εσύ ποτέ ξανά. 


