
Όλοι. Όλοι εδώ. Ελάτε όλοι. Θέλω να έρθετε όλοι. Να είστε όλοι. Αφήστε σπίτια, 

μαγειρεία και ναούς και πετάξτε τα όλα από πάνω σας. Βγείτε και ελάτε. Αφήστε τα όλα 

και ελάτε. Αφήστε μανάδες κόρες και αδερφές, σύζηγους γιους και αδέρφια και ελάτε. 

Βγάλτε μαύρα και κάθε φορεσιά πένθιμη θανάτου. Κάθε ρούχο που να θυμίζει χώμα βαθύ 

κακό και ελάτε στα λουλούδια. Ελάτε και πιείτε απ το νερό. Πιείτε και μεθύστε. Πάρτε τις 

κούπες και σπάστε τις. Πάρτε τις και σπάστε τις. Να γεμίσει η γη από κάτω με θρύψαλα. 

Να πατάμε πάνω σε κομμάτια. Πάρτε τις και γεμίστε τις κρασί γλυκό από τα χέρια των 

αγγέλων ποτισμένο. Γεμίστε τις και πιείτε το. Πιείτε μέχρι να μην υπάρχει άλλο μυαλό μες 

στο κρανίο σας. Πιείτε μέχρι να είστε όλοι από κρασί. Χιλιάδες χρυσά σταφύλια να 

στεφανώνουν χίλια κορμιά μέσα στη νύχτα με φως ευλογημένα. Ελάτε και πάμε. Πάρτε 

τις κούπες, πιείτε και σπάστε τις. Καθίστε σε τραπέζια και μην φάτε. Καθίστε και ανεβείτε 

πάνω τους. Πάνω. Με τα πόδια. Δυνατά. Να πατάτε με πόδια γυμνά ξυπόλυτοι. Ελάτε και 

πηδήξτε. Βάλτε κάθε κρυμμένη δύναμη που μπορεί να υπάρχει στο κορμί σας. Κάθε 

τελευταία δεξαμενή ενέργειας. Εξαντλείστε τα όλα. Πηδήξτε δυνατά και σπάστε τα. Πάρτε 

πιάτα και πετάξτε τα στο χώμα το μαύρο το βαθύ. Στο κακό το χώμα. Φέρτε κρεβάτια 

πικρά από σίδερο φτιαγμένα, ζωσμένα με κάθε λογής κάγκελα. Φέρτε τα κι αυτά. 

Κουβαλήστε τα. Στον ώμο, με τα χέρια, σπρώξτε τα, τρεις τρεις, όλοι μαζί, με σκοινιά και 

με το σώμα. Όπως μπορεί ο καθένας. Όμως όλοι. Φέρτε τα. Στοιβάξτε τα. Το ένα πάνω 

στο άλλο. Όπως όπως. Κάντε σωρό τεράστιο και πηδήξτε. Κάντε τα σίδερα να τρίξουν να 

αγκομαχούν. Βάλτε χέρια στα κάγκελα τα βαριά και τραβήξτε. Τραβήξτε. Βγάλτε τα. 

Εξαρθρώστε τα. Αποσπαράξτε και απολύστε. Τίποτα ενωμένο να μην μείνει. Φέρτε και 

τύμπανα. Τρομπέτες και βιολιά. Φέρτε κάθε λογής κιθάρα. Φέρτε τα πιάνα τα μεγάλα. 

Φέρτε τρομπόνια πάνχρυσα και ασημένια φλάουτα. Φέρτε τα για μετά. Πάρτε όλους τους 

ανάπηρους σε κάθε σπίτι και σηκώστε τους. Κάντε τους να συρθούν. Πάρτε κάθε 

υποστήριγμα και σώματος φυλακή. Φέρτε τους και βάλτε τους όλους να στηθούν μαζί. Κι 

ας είναι ματωμένοι. Κι ας είναι λιπόσαρκοι χλωμοί. Κι ας μην μπορούν να ανασάνουν. 

Όλοι εκεί για το θαύμα το μεγάλο και τρανό. Και πάρτε τα όλα. Πάρτε τις κούπες, τα πιάτα, 

τα τραπέζια, τα κρεβάτια και τα κάγκελα και ότι άλλο έχει να φέρει ο καθείς. Σηκώστε τα 

ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορείτε. Όσο σας επιτρέπει η ανθρώπινη φύση σας και λίγο ακόμα. 

Σηκώστε τα και με δύναμη οργής μανίας τρέλας τρελής και κεραυνοβολημένους μυς 

πετάξτε τα όλα κάτω. Κάθετα στο χώμα. Να σπάσουν όλα κάτω. Στο χώμα το μάυρο το 

βαθύ. Το κακό το χώμα. Σπάστε τα. Να κάνει θόρυβο κλαγγής, σίδερο κι ατσάλι. Να 

σπάσουν με κραυγή σχεδόν ανθρώπινη. Με θείο κρότο μεγάλου οργασμού. Να διαπεράσει 

τόσα και τόσα στρώματα χώμα. Χώμα αιώνων άγονο και να ξυπνήσει τους νεκρους. 

Σπάστε τα. Ξυπνήστε τους. Δώστε τους να ξέρουν. Να μάθουν και να ξέρουν. Γιορτή. 

Γιορτή οι ζωντανοί. Οι ζωντανοί γιορτάζουν. Άστε δάκρυα στα μάτια να κυλούν και να 

θολώνει κάθε εικόνα. Έτσι είναι πιο καλά. να χορεύετε θολά. Τρελά και μανιασμένα. Και 

δάκρυα να φεύγουν να πετούν και να ποτίζουν του κόσμου τα φυτά χορτάρια δέντρα και 

λουλούδια φυτρωμένα από τα δάκρυα ανθρώπων. Χορεύετε τρελά. Χορεύετε για πάντα. 

στροβιλιστείτε πηδήξτε και φωνάξτε. Πέστε κάτω και κυλιστείτε ζωντανοί. Δώστε τους να 

ξέρουν. Βάλτε τα δυνατά σας. Όπως μπορεί ο καθείς. Να ξέρουν από εδώ και πέρα. Αυτό 

είναι το μανιφέστο μας. Γιορτάζουν οι ζωντανοί από δω και πέρα. Και πάρτε τώρα ότι 

όργανο μουσικό θείας μελωδίας και μελιού ζεστού παχύρευστου και παίξτε. Παίξτε και 



χορέψτε. Όλοι μαζί και πάμε. Δώστε το. Αρθρώστε το. Αποδείξτε το. Ποτέ παιδί δεν 

πέθανε στον κόσμο αυτόν. Ποτέ κανένα. Όλα εδώ είναι. Βγάλτε τα. Νιώστε τα. Μυρίστε 

τα. Να γεμίσει ο τόπος με παιδιά. Ξέφρενα να ξαμολιούνται ξυπόλυτα στα πάντα. Ελάτε 

και πάμε. Όλοι μαζί και πάμε. Δείτε μας. Δείτε και μάθετε. Να ξέρετε από εδώ και πέρα. 

Να ξέρει ο τόπος και το χώμα. Το καινούργιο χώμα. Εδώ γιορτή. Εδώ χαρά. Εδώ το 

πανηγύρι.  


