
Το σώμα μου. Δεν μπορώ να δω το σώμα μου. Τα μέλη μου διαχωρισμένα. Σίδερο κι 

ατσάλι. Πάντα εδώ. Ένα εδώ που ποτέ δεν μπόρεσα να ορίσω. Απελπισμένες άπειρες 

προσπάθεις με βία και με αίμα. Το σώμα μου. Δεν μπορώ να δω το σώμα μου. 

Διαχωρισμένα μέλη και μάτια διεσταλμένα. Με βία και με αίμα. Το αίμα είναι το 

περισσότερο. Κάθε νύχτα βάφω την άμμο άθελά μου και κάθε πρωί που ξημερώνει οι 

ίδιοι κόκκοι με χαιρετούν. Απαράλλαχτοι. Τόσο άιμα. Διασκορπισμένο με τόση βία 

παντού και δυνατά. Συνέπεια φυσική της ημερίσιας πίεσης που εφαρμόζεται πάνω 

μου μέχρι να φτάσει το επιθυμητό και αναγκαίο ποσοστό, όπου το αίσθημα της 

σύνθλιψης γίνεται τόσο αφόρητο για το ίδιο το σώμα πια σαν ξεχωριστή οντότητα, 

που λύνει τους αρμούς που συγκρατούν αυτό που ορίζεται ως σώμα μου και οδηγεί 

κάθε άκρο μοναχικά, ξεχωριστά και συγκεκριμένα πια στην απόλυτη συντριβή πάνω 

στην σιδερένια επιφάνεια, που λειτουργεί σαν ορισμός του μοναδικού εδώ μου, 

ύστερα από την ξέφρενη εναέρια πορεία του από το σημείο Α, που θεωρείται το 

σώμα μου, το δικό μου σώμα, το σώμα αυτό εδώ, ως το σημείο Β, που θεωρείται το 

σιδερένιο κάγκελο του κλουβιού του κόσμου μου. Και έτσι η άμμος βάφεται κόκκινη 

και κάθε πρωί που ξημερώνει προβάλλει πάλι καθαρή. Αμόλυντη και έτοιμη να 

δεχτεί ξανά τα προιόντα αυτής της δικής μου τέχνης. Έχω πια σταματήσει να 

σκέφτομαι.  Δεν με ενδιαφέρει πια. Κάπως την λένε την ακτή, κάπως θα βρέθηκα εδώ 

και κάποιο όνομα θα έχω. Ερωτήματα που καταστήθηκαν άσχετα μέσα σε αυτήν την 

αιώνια ακινησία. Τίποτα δεν προσφέρουν πια. Η ασχετοσύνη τους ειναι εκνευριστική. 

Απρόσφορη ακόμα. Κάποτε ημουν μαζί και τότε ζούσα και πια κανένα νόημα δεν 

έχει. Αντιπερισπασμοί που με απομακρύνουν από το κέντρο. Αυτό μπορώ ακόμα να 

το δω. Εκεί έξω. Υπάρχει επανειλημμένα. Σχεδόν σαν πλάσμα ζωντανό. Κρατάει 

ακίνητο την θέση του και περιμένει. Εκεί είναι το τέλος και η αρχή. Εκεί γεννιέμαι 

και πεθαίνω. Εκέι αρμόζει και ταιριάζει. Εκεί θα έπρεπε. Εκεί είναι ένας κύκλος με 

φωτιά σχεδιασμένος πάνω στην ακτή. Εκεί χορεύει η ουσία όλων των πάλευκων 

αγγέλων που χάθηκαν διαβάζοντας δοξαστικά κρυμμένα ευαγγέλια. Εκεί χορεύει με 

δάκρυα χαράς το θείο φως νικώντας πάντα το σκοτάδι. Ξανά και ξανά. Ιερά και 

πάλεται. Παλμοί κραυγές που κατακόρυφα χορεύουν και τρυπούν κάθε στρώση 

αυτής της γης, αποκαλύπτοντας κρυμμένους αιώνες τέφρας και συναντούν τον 

πυρήνα του πλανήτη και ύστερα αντανακλώνται πάλι πάνω δυνατά και συνταράσουν 

την ακτή κάνοντάς την να βοά μέσα βαθειά από το χώμα παρασέρνοντας όλα τα άηχα 

σε έναν ξέφρενο χορό φυλών παλιών, στη μέση γιγάντια φωτιά και γύρω όργιο 

παντού. Εκέι είσαι εσύ. Σώμα υπέροχο, λαμπρό. Με χίλιες αύρες μυστικές να σε 

αγκαλιάζουν. Με φως εξαίσιο χαράς να λάμπεις τόσο πιο ψηλά, σε μια πλημμύρα 

μουσικής να μου γελάς. Να μου γελάς. Να μου γελάς. Ξημερώνει. Γι’ αυτό μαζεύω 

τα άκρα μου. Να μου γελάς. Προετοιμάζομαι. Απελπισμένες άπειρες προσπάθειες. 

Να μου γελάς. Και έτσι αρχίζω. Βιολιά. Αρχίζω με βιολιά. Βιολιά να πάλονται 

οργασμικά και θεία παλεύοντας να συγκρατήσουν τις χορδές τους ενωμένες. 

Απόλυτη παράδοση. Να καίει η μουσική. Να τσουρουφλάει. Να τρυπάει το δέρμα και 

να φτάνει την αρχή. Βιάζοντας τα πάντα. Μόνο αν βιάζει μπορεί να λέγεται μουσική. 

Άπειρες νότες σαν σφυριά. Στο τελευταίο ρέκβιεμ του κόσμου. Και να έχουν ύλη οι 

φωνές. Να μην μπορεί να μετρηθεί το βάρος τους. Να εκτινάσονται πολύ και από 

βαθειά σαν ξέρασμα ψυχής όταν πεθαίνει. Με βία. Με ανίερη λατρεία. Χίλιες ακτίνες 

λαμπερές να σχηματίζουν θώλο και μια χρυσή βροχή στη σύγκρουσή τους. Να πιει η 

πλάση από φωνή. Και να είναι αέρας ο χορός. Να παίρνει να φουντώνει. Να 

ξεσηκώνει όλο το χώμα και την άμμο σε μια υπέροχη κραυγή. Να μην μένει όρθιο 

ούτε σπίτι. Σπίτια φυτά και ζώα, βράχοι απόκρυμνοι και ψάρια άπειρων βαθών να 

στροβιλίζονται για πάντα. Χορεύοντας για πάντα. Έτσι να ζουν και να πεθαίνουν. Εν 

χορώ. Οι γέννες εν χορώ. Και να είναι πίσσα το μελάνι. Βγαλμένο από τα τελευταία 



βάθη της αβύσου. Γνήσιο της Κόλασης σκοτάδι. Υγρό αερικό και πόνος. Πόνος 

φριχτός και απέραντος. Το έπος του πόνου. Πόνοι αρχαίοι βιβλικοί να ξαναζούν μέσα 

σε κάθε λέξη. Μόνο αν πονάει είναι λέξη. Μόνο αν πονάει είναι αγνό και θείο και 

λαμπρό και ιερό. Τόση προσπάθεια χρειάζεται. Αυτή είναι η απάντηση. Τίποτα 

λιγότερο. Ούτε τόσο. Μόνο αυτό. Απόλυτος, ανελέητος και ολοκληρωτικός 

εκσπλαχνισμός. Χωρίς ασφάλεια. Παράδοση. Χωρίς ελπίδα. Απελπισμένες άπειρες 

προσπάθειες για τον εκεί τον κύκλο. Ζωγραφισμένος με φωτιά εξαγνιστική. Αυτό 

χρειάζεται. Συμπαντική εξουθένωση. Αυτό χρειάζεται. Εκεί. Να μου γελάς. Αυτό 

χρειάζεται. Απελπισμένα μόνο αυτό.  


