
Βουτηγμένος στα σκατά. Εδώ. Ναι μου είχε λείψει. Έχω καιρό πολύ να το επισκεφτώ. 

Το μέρος αυτό που τόσο συχνά με είχε θρέψει και σε στιγμές απείρου βάθους και 

φωτιάς υπήρξε εδώ για μένα πάντα τόσο πολύ είχα αγνοήσει. Είχα πιστέψει, ελπίσει 

πως ίσως για πάντα θα απομακρυνθώ. Δεν γελάνε άλλο οι άγγελοι. Εδώ. Βουτηγμένος 

σε σκατά και εκκρίσεις όλων των ειδών από το σώμα σου. Την μεγάλη βία σου. Εδώ 

μόνο μου ταιριάζει. Πάντα εδώ να επιστρέφω, να ξέρω, να θυμάμαι. Πως μία είναι η 

μοίρα. Μέσα στα σκατά όλοι να ζουν να κολυμπούν να αγγαλιάζουν. Μόνο εκεί 

πηγαίνουμε. Εδώ μόνο μας αρμόζει. Καμία άσπρη ελπίδα πέρα μακρυά. Μόνο αυτή η 

μυρωδιά αιώνια να μας ακολουθεί. Μέσα στα σκατά. Καλό είναι. Μπορώ να θυμηθώ. 

Να θυμηθώ γιατί υπήρξα. Τι είμαι εδώ να κάνω. Πόσα σκουπίδια έχουν περικυκλώσει 

τον πλανήτη. Σε τι βρωμερό κλοιό τον έχουν θέσει. Πόσα μικρόβια νόμισαν πως στον 

θρόνο μπορούν να ανέβουν. Ένας είναι ο βασιλιάς. Αρχίδια. Μουνιά. Κάθε λογής 

βρισίδια.  

Δεν σε αντέχω πια. Εσύ ζωή. Δεν σε αντέχω. Να πας να γαμηθείς σου εύχομαι. Να πας 

και να γαμιέσαι. Να γαμιέσαι να γαμιέσαι στον αιώνα τον άπαντα. Να γίνει ο κώλος 

σου ρουφήχτρα. Να τρως πούτσους μεγάλους γιγάντιους από παντού. Κάθε σου τρύπα 

έυχομαι πάντα γεμάτη να ναι. Τίποτα πια δεν αξίζει εδώ.  

Φαντάζομαι τώρα. Να σε σκοτώσω. Αυτό θα θελα. Να βρω κάθε τρόπο δυνατό να σου 

προκαλέσω τον μεγαλύτερο πόνιο που έχει ποτέ νιώσει ανθρωπινο πλάσμα ζωντανο. 

Πόνο που ορίζει τα όρια του σώματος. Πόνο θεόρατο. Αρχαίο. Να πάρω καυτές λεπίδες 

και να στις χώσω ανάμεσα στα νύχια και το μαλακό των δαχτύλων. Να τις μπήγω όλο 

και πιο μέσα βλέποντας το δέρμα σου να αντιδρά. Σιγά σιγά να καίγεται. Να σκαλίσω 

με γυαλί τα μάτια σου και στις κόχες μέσα να κατουρήσω. Να δω τα κατουρά μου με 

το άιμα σου το φρέσκο να αναμειγνύονται. Και να το ξέρεις. Να το καταλαβαίνεις. Να 

πάρω ψαλίδες και να τις χώσω στην ουρήθρα σου. Να τις βάλω όλες μέσα. Να τις 

νιώσεις να γλιστράνε όλο και πιο βαθιά. Να διαπεράσουν όλο το βάθος του πέους σου. 

Της άχρηστης αυτής απόφησης που μόνο ασχήμια στον κόσμο έχει να προσφέρει. 

Βλάσφημο γέννημα φύσης κακής και μήτρας χαλασμένης. Γιατί και η μάνα σου τα ίδια 

σκατά θα ήταν. Από βιαστή θα σε έπιασε και σε υπόνομο σε έφερε στον κόσμο. 

Αγκαλιά με τις κουράδες σε έβγαλε. Από πίσω. Από τον κώλο. Ενώ έχεζε στο φυσικό 

της μέρος. Και καθώς είναι μέσα εκεί οι ψαλίδες να τις ανοίξω. Να νιώσεις τους ιστούς, 

τα αγγεία και τους μύες σου να σχίζονται, να αποκόπτονται, να ξεχωρίζουν. Να έχεις 

δύο ματωμένα σκουλήκια πια ανάμεσα στα πόδια σου. Και με το ίδιο εργαλείο να κόψω 

τα δυο σου τα αρχίδια τα βρώμικα, τα σάπια, τα γερασμένα. Που μόνο ρυτίδες πια τα 

βλέπουν. Που είναι η εικόνα της απόλυτης ασχήμιας αυτύ εδώ του κόσμου. Να τα 

κόψω, να δω το αίμα να πετιέται μαζί νε τα χύσια σου τα άχρηστα, που μόνο πόνο 

βρώμα και σκατό στον κόσμο έχουν φέρει. Να τα κόψω και στο στόμα να τα χώσω. Κα 

με ένα σφυρί να σου σπάσω τα δόντια. Την πίεση. Το φαντάζεσαι; Φαντάζεσαι τον 

πόνο. Μέταλλο με δύναμη να συγκρούεται με όλα σου τα δόντια; Και με χατζάρες να 

σε ανοίξω στα δύο. Μια τομή από τον οισοφάγο ως τον πούτσο σου άλλοτε. Να σε 

ανοίξω και να δεις τα μέσα σου. Να δεις τα όργανά σου. Να αφήσω κάθε μικρόβια να 

μπει και να κάνει όσες φωλιές γουστάρει. Να γαμιούνται μέσα σου όλοι οιργναισμοί 

της φύσης. Όργιο να κάνουν. Να σε πνίξουν. Να αναπαράγωνται και να σου φέρνουν 

τις μολύνσεις. Και να το βλέπεις. Όλο αυτό το κλειστό σώμα να στο ανοίξω. Να στο 

αποκαλύψω. Για να ξέρεις τι έισαι. Τι είναι το μέσα σου. Μην ζεις πια σε άλλο ψέμα. 



Και να σου αλλάξω θέση σε όλα σου τα εντόσθια. Τα σπλάχνα σου να μαγαρίσω. Να 

τα μολύνω με λύσσα φονική. Να σου ανοίξω τρύπες μικρές στους πνέυμονες και να 

ρίξω αλκοόλ. Σε παρακαλώ φαντάσου το. Τον πόνο αυτής της αποστείρωσης. Το 

κάψιμο των ιστών σου μέσα. Να αποσπαράξω τα έντερά σου. Να τα ξεριζώσω να τα 

δαγκώσω και να τα φτύσω μέσα σου πάλι. Κομμάτια μικρά ματωμένα. Με άιμα σάλιο 

και σκατά να είναι γεμισμένος. Πρησμένος. Παραφουσκωμένος. Έτοιμος ν σκάσεις. 

Αρχίδι. Μουνί. Καρίολη. Κόπανε. Γαμιά. Γαμώ τη μάνα σου την μάυρη την πουτάνα. 

Γαμώ τη βρώμα σου. Γαμώ και σένα και ότι νομίζεις πως ξέρεις και πιστέυεις. Πόση 

οργή θέλεις να δείς. Πόση λύσσα για τα πάντα. Πόσο φόβο θες να νιώσεις. Είναι 

αρκετό; Είναι αρκετό εδώ; Είναι; Αυτή τη γλώσσα θέλω σε σένα να μιλώ. Αυτός ο 

βόθρος σου αξίζει. Μόνο εδώ νιώθεις άνετα. Στο σπίτι σου. Παράσιτο. Ελπίζω να 

πεθάνεις. Να πεθάνεις άσχημα. Με πόνο και βρωμιά. Να πεθάνεις και να σε δούνε. Να 

μην σε κλάψει κανείς. Όλοι να σε μισούνε. Μισητός από τη χώρα. Από τον κόσμο όλο. 

Από όλο το σύμπαν και ότι άλλο πέρα από αυτό υπάαρχει. Να σε πλάκώσει το βάρος 

του μίσους. Ένα ψέμμα η ζωή σου. Να πεθάνεις και να δημοσιοποιήσουμε όλοι τον 

θάνατό σου. Να μην τον χάσει κανείς. Να τον αναπαράγουμε συνέχεια. Να τον 

βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Να ευφραινόμαστε. Να ανυψωνώμαστε σε μέρη ιερής 

θείας χαράς. Να τον κυρήξουμε εθνική γιορτή. Γιορτή του είδους. Ζωωγόνο μέρα και 

να γιορτάζουμε για όλη τη βδομάδα. Σε κάθε σου επέτειο όλο και πιο πολύ. Να μην σε 

ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ να μην μείνεις σε ησυχία. Πάντα αυτό το μίσος να σε 

κυνηγά. Οργή μεγάλη. Σήκωσε φωτιά. Κάψτα. Κάψτους και φύγε. Φύγε μακρυά. Οργή. 

Πώς σου φαίνεται αυτό; Είναι αρκετό; Είναια ρκετή αυτή η οργή; Δεν μιλάς. Δεν 

μπορείς πια να μιλήσεις. Μια κόκκινη μάζα σαπισμένου κρέατος. Όσοι ποτέ δεν ήταν 

δεν έχουνε φωνή. Δεν έχουνε φωνή οι ξεχασμένοι. Οι ατιμασμένοι και οι νεκροί. Δεν 

έχουν οι υπάνθρωποι φωνή. Ανύπαρτκη είναι. Δεν σε ακούω. Στην τέχνη σου εγώ μέσα 

κατουράω χέζω και τη χύνω. Μόνο για αυτό είναι. Να φύγεις να πεθάνεις να χαθείς. 

Ψώφα. 


