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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Σύντομα κείμενα όπως τα Ορεινά μονοπάτια με έχουν απασχο-
λήσει ως μορφή και ως λόγος εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από 
την εποχή της εφηβείας. Καταγόμενος από την επικράτεια της 
ποίησης, μετανάστης στην πεζογραφία, αναζήτησα πάντα το εί-
δος που θα εναρμόνιζε τον μύθο με την αφαίρεση και τη σκέ-
ψη στην ουσία τους. Αλλά, βεβαίως, η φαινομενικότητα είναι η 
ουσία της πραγματικότητας.  
 
Όλες αυτές οι μικρές ιστορίες γράφτηκαν στο ύπαιθρο — καμιά 
σε κλειστό χώρο. 

 
Σπύρος Καρυδάκης 
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1 

Η ευτυχισμένη πόλη υπήρξε στ’ αλήθεια. Πύλες και τείχη κλει-
στά στους εχθρούς κι ανοιχτά στη μοίρα. Εκεί συμποσιαζόταν 
η ψυχή μου. Φύλαξα σκοπιά στο κάστρο μέρες και νύχτες, ξα-
γρύπνησα με το όπλο έτοιμο. Κι όταν μια φορά, μια μόνο φορά 
με πήρε ο ύπνος, μιαρές λαμπάδες φτιαγμένες από το λίπος 
των Θεών καίγαν όλο και πιο κοντά στο πρόσωπό μου, όλο 
και πιο θριαμβεύοντας, μέχρι που ξύπνησα εντέλει κι είδα την 
πόλη να φλέγεται, σαν φύλλο ξηραμπέλινο του φθινοπώρου. 
 
 

2 

Άμα σκαρφαλώνω σε βουνήσιο μονοπάτι, θυμάμαι πάντα τι 
χνάρι άφηνε το πέλμα σου απάνω στο δικό μου. Έτσι μπερ-
δεύονταν τα πόδια μας: Μηρός με μηρό, γόνατο με γόνατο, 
κνήμη με κνήμη, πέλμα με πέλμα, δάχτυλα με δάχτυλα. Κι όταν 
τα δέντρα σταλάζαν κομμάτια τ’ ουρανού, εγώ σου κερνούσα 
την ηδονή κι εσύ μου πρόσφερες την ομορφιά σου. 
 
 

3 

Τελειώνοντας η μέρα, κάθισα στο ξύλο να δω τους ανθρώπους. 
Όλο το ρόδο και το κρίνο πεσμένο στα βρόχινα νερά και πατη-
μένο. Χείμαρρος πραγμάτων, φιλήδονες σκιές που συγκεντρώ-
νουν πάνω τους σάρκες, κόκκαλα, λαχτάρα και λέξεις από 
παντού των πεθαμένων. Από την άκρη του φόβου αυτού ώς 
τον πόθο, υψώνεται το τείχος. Έναν τόνο εκείθεν του κόκκινου. 
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4 

Αν φωνάξω για βοήθεια, μην έρθεις. Το σώμα των ζωντανών 
πλασμάτων φαντάζει παράξενο, φυγαδευμένο από κόσμους ό-
που η πραγματικότητα είναι ένα μοχθηρό πείραμα. Τα πολύ-
πλαγκτα μάτια, το άπειρο των σωληνώσεων, υγρά όλο χρώμα 
και λάσπη. Αλλ’ επειδή είμαι μόνος κι αυτό μου περισσεύει, 
σου φωνάζω: Μείνε νεκρός, Αντώνη, εκεί τουλάχιστον όλα 
είναι τίποτα. 
 
 

5 

Το ψωμί που μου έδωσες το έφαγα όλο. Το κρέας που μου 
έδωσες το έφαγα όλο. Το κρασί που μου έδωσες το ήπια όλο. 
Τώρα πεινάω και διψάω περισσότερο, γι’ αυτό δεν θέλω να 
μ’ αγαπάς πια. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να με χορτάσεις. Όταν 
κοιτάζω τις χαλασμένες αρβύλες μου, καταλαβαίνω πως δεν 
έχω στον δρόμο σου απάτητο καιρό μα μόνο πατημένο. Και τι 
μου μένει λοιπόν άλλο από το να σβήσω τα ίχνη που άφησα σ’ 
αυτήν τη σκόνη; 
 
 

6 

Από τον παιδικό καιρό μου στο δάσος, σε θυμάμαι. Κάθε του-
φάκι στη δορά σου, τα κέρατα, τα τραγίσια πόδια σου με τις 
χηλές, μου αφυπνίζουν διαρκώς μια ανιάκαρα να πιστολίζει 
δίχως τέλος. Αυτό το δίχως τέλος με κυνηγά ως τα τώρα που 
έχω πολύ ξεπέσει σε τόπους αποκλειστικά ανθρώπινους. 
Έτσι, λοιπόν, δουλεύει η καρδιά τον αργαλειό της: Η αράχνη 
πετρώνει αργά μαζί με τον ιστό της· το μάρμαρο σημαίνει αργά 
τις λαθεμένες ώρες· αργά με τρώει ζωντανό η θύμησή σου. 
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7  

Μίμηση ερώτων. Έτσι περνάει ο καιρός της κάθε μέρας. Το 
σχέδιο του ουρανού, το βύσσινο και γαλανό του πέλαγου, όλα 
φθίνουν ολοένα φθορίζοντας. Και ο προφήτης που μέσα σε 
λαμπρούς σελαγισμούς φθέγγεται την κάθε λέξη του λοξά, δεν 
ξέρει ούτε την έλλειψή σου ούτ’ εσένα. Τι άλλο να σου πω; 
Ξαπλώνω ανάσκελα πάνω στο χώμα. Αυτό θα σου μιλήσει, 
καθώς μια αιμορραγία λύσσας μου και μίσους ξηλώνει από 
τον τόπο του το φως των ενταλμάτων σου. 
 
 

8 

Μπορεί κανείς να δει γιατί υποφέρω. Είναι αυτό το θέατρο με 
τα πολλά σκηνικά, τα φώτα, πλήθος έργα, κοστούμια, κόσμο 
και μουσικές όσο κρατά το γέλιο κι η αντοχή μου. Τούτο, 
λοιπόν, περιέχει η οδύνη στην καρδιά της: Κρυστάλλινη ομορ-
φιά που τεμαχίζει στα δυο, στα τέσσερα, στα οχτώ, στα χίλια 
κάθε καταφυγή και κάθε επιθυμία. 
 
 

9 

Όταν η νύχτα παραμονεύει από την πόρτα, τότε μπορείς κι 
εσύ πάλι να ελπίζεις στα θαύματα. Και τι άλλο θαύμα άραγε 
αντέχεις εχτός από τη μορφή από πηλό, τ’ αλλότρια χέρια που 
σκαρφαλώνουν στο κορμί σου όπως σε ξερολιθιά οι σαύρες; 
Απόρροια καλοσύνης των αισθημάτων, σκύλου μουσούδι όλο 
αδημονία που σε κοιτάζει από χαμηλά, πασπαλισμένο με ζά-
χαρη. Έτσι πληρώνεις τη χαρά. 
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10 

Δεν έχεις ψεγάδι στη μορφή σου, ούτε αλήθεια. Είσαι μόνο ένας 
ήρωας των γυμναστηρίων και των μπαρ. Ό,τι ακτινοβολεί 
σκοτάδι κάτω από το φως σου, είναι λαχτάρα σου και σπα-
ραγμός για κάτι που δεν ξέρω. Η κραυγή σου καθώς με ικε-
τεύεις ουρλιάζοντας «Μπαμπά μου!», μοιάζει σαν σπάσιμο ο-
στών. Όλος ο σκληρός ορίζοντάς σου πέφτει κάτω από τις 
πατούσες μου, για να τις γλείψει με μουγκρητά τσοπανόσκυ-
λου σε οχεία ή στρατιώτη που ψοφάει. Δεν θέλεις από μενα 
τίποτε καλό, μονάχα ό,τι σίχαμα ξερνούν οι πόροι του κορμιού 
και της ψυχής μου. Θα ’πρεπε να ’χα φύγει εξαρχής μακριά 
σου, ήδη απ’ όταν πρωτοξάπλωσες το δύο μέτρα μπόι σου, το 
μέσα και τ’ απέξω, μπροστά μου στα χαλίκια. Έτσι, θα ήσουν 
τώρα ένας αριθμός ακέραιος κοντά στους τόσους, κι όχι ένας 
γιος διακυβευμένος και χαμένος στο καραγκιοζηλίκι του έρωτα 
και στη φύση. 
 
 

11 

Ανάκριση. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως υπήρχε ακόμα 
ελπίδα, μα εσύ δεν πίστευες πια σε τίποτα αληθινό. Η Αρχό-
ντισσα των Μαντευμάτων, το πυρ του όγκου της, ο πυρήνας 
της σαφέστατος μες στη χάση του Μεγάλου Ενιαυτού σε περί-
μενε. Πριν ακόμα πονέσεις, τα ομολόγησες όλα με το νι και με 
το σίγμα. Αλλά είναι ωραίο να ξέρεις πως το τίποτε υπάρχει 
πάντα ζωντανό, σαν σαλαμάνδρα στη φωτιά, κι ακόμη πως οι 
μαστοί της Γης δεν τρέφουν παρά μονάχα αφανισμό και στα-
χτη. Έτσι, όταν γελάς, θα ξέρεις πια το τι κοστίζει η αλήθεια. 
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12 

Ο κισσός σκαρφαλώνει με πολλές θυσίες στον γκρεμό. Θέλει 
να φτάσει τη φωλιά στην κορυφή, να πνίξει τα γερακόπουλα. 
Αυτό μοιάζει με μύθο, κι όμως ο λόγος που περνά λοξά απ’ 
την ανάγκη, είναι και τούτος μια αλήθεια. Είχα δει εκεί πολλά 
σκοινιά μπερδεμένα, με κόμπους, που δεν ήξερες αν είναι για 
να κατεβεί κανείς ή για ν’ ανέβει. Ήταν εντέλει μια γη πολύ 
μακριά από τους ανθρώπους. Εκεί ακριβώς άρχισα κι εγώ να 
πεινάω για ψυχές αθώων. 
 
 

13 

Υπάρχει ένας κόσμος αβροφροσύνης και τηλεφωνημάτων. Ο 
δρόμος που οδηγεί σ’ αυτόν είναι γιορτάσιμος. Σκίζεται σαν 
χαρτί και πάλι γράφεται με λέξεις όλο πόνο και λαχτάρα. Η 
επιθυμία μου λοιπόν έρχεται από πολύ μακριά. Αλλά είναι ήδη 
προδιαγεγραμμένη κάτω από το χώμα. 
 
 

14 

Δεν μ’ ενδιαφέρει αν ζεις, αλλ’ αν μ’ αγάπησες. Τα μάτια σου 
ήταν μαύρα από λαχτάρα — αυτό πάντως το είδα. Οι αχιβάδες 
ανοίγουν με τη δικαιολογία του θανάτου. Βλέπεις το μέσα τους 
μα έχει φύγει πια εκείνο που τις έκανε ένα μοναδικό πράγμα. 
Λύνονται εντέλει οι πορσελάνινες μασέλες τους και τραβούν η 
καθεμιά τον δρόμο της. 
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15 

Αγόρι με κεφάλι μαύρο και λευκό, με ένα ζώο πάνω στους 
ώμους. Αυτό είδα από σένα παρατηρώντας την εικόνα σου μια 
νύχτα και μια μέρα. Θα ’χες στ’ αλήθεια και ψυχή κάτω απ’ 
το δέρμα σου, μα δεν συμπεριλαμβανόταν στην επιθυμία μου. 
 
 

16 

Οι άνθρωποι που περνούν δεν με κοιτούν, ούτε κι εγώ τους 
θέλω για δώρο μου. Γιορτάζω κάθε μέρα κι ένα μου όνομα, κι 
εδώ στο πάρκο κάθομαι και διασκεδάζω. Σήμερα, Απρίλης και 
Δευτέρα, έφτυσα κάτω κι έφτιαξα με τη λάσπη ένα χωμάτινο 
παιδί, που μου ’πε αμέσως «Καλημέρα». 
 
 

17 

Από τον φόβο, προτιμώ τον πανικό. Είναι σχεδόν ευφορία, ένας 

κόσμος χαλασμένος. Νιώθεις τον κίνδυνο μα δεν θες άλλο πα-

ρά παιδιάστικες άμυνες κι ανταμοιβές, γκρεμούς στο αδιαχώ-

ρητο και μια χούφτα φύλλα. Και ξέρεις πως θα νικηθείς στο 

τέλος-τέλος. 
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18 

Παιδιά παίζουν κρυφτό. Ξεφεύγουν άραγε εντέλει; Τα προσ-
μένει μια λιμνούλα με μαύρα ψάρια. Κρύβονται πίσω από τον 
φόβο. Κρέμονται από τον θάνατο. Το μέλλον τους βρίσκεται 
στις μέρες που έχουν περάσει. 
 
 

19 

Πέφτουν τα δέντρα και χαρίζονται στην οδύνη. Οι ρίζες τους 
κρέμονται στον αέρα, κρυμμένες εξολοκλήρου μες στη διαύγεια. 
Έτσι επιφαίνονται οι λάκκοι τους: Το λιγοστό χνάρι της ψυχής 
τους τυπώνεται με θλίψη. Κι όμως, όλο αυτό είν’ ένα ψέμα, 
αφού τα δέντρα δεν πονάνε. Μονάχα σβήνουν μία-μία σαν μα-
τιές οι απανωτές ψυχές του ανθρώπου. 
 
 

20 

Όλα τούτα αρκούν για να μάθει κανείς να περπατά σε τόπο με 
πολλές πέτρες. Το ανάστημά σου ήταν γραμμένο με φωτιά, τα 
χέρια σου μπορούσαν να περιγραφούν μονάχα από παιδιά κλεμ-
μένα. Ο λόγος που είπα πατώντας απάνω στα αίματά σου, 
έμοιαζε με παιχνίδι. 
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21 

Διψάω, και μου έδωσες αντί νερό χρυσάφι. Τι να την κάνω τη 
γενναιοδωρία σου. Είμαι πλασμένος από κερί, ακόμα και το φως 
άμα είναι λιγάκι ζεστό, με λειώνει. Αλλ’ άσφαλώς, κυνηγημέ-
νοι σαν εμένα, που μπορούν να γλιστρούν μες απ’ το μάτι της 
βελόνας, ξέρουν να ισορροπούν κι απάνω στην αιχμή της. 
 
 

22 

Φωνάζει η φωνή σου στο δωμάτιο. Κανείς δεν απαντά. Η 
μόνωση του σπιτιού σου ήταν πιο καλή απ’ ό,τι έπρεπε. 
 
 

23 

Βαδίζουν άνθρωποι. Ξέρουν πού πηγαίνουν. Είναι μέρα, μα 
όταν θα φτάσουν στον σκοπό τους θα ’ναι νύχτα. Φοράω δερ-
μάτινο μπουφάν κι έτσι έχω λιγότερη ανάγκη το δικό μου δέρμα. 
Ξεπετσιασμένος, αφήνω στους δρόμους αίμα και λόγια. 
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24 

Αν τα δέντρα μ’ εγκατέλειπαν έστω για μια στιγμή, θα από-
χρωματιζόταν η ψυχή μου. Η φύση μου φοράει το τραγικό κο-
στούμι. Απαλλαγμένος απ’ τα ρούχα, γαβγίζω τους περαστικούς 
σαν χαρούμενος σκύλος. Κάπως έτσι καλλιγραφείται η ανά-
γκη του έρωτα. Ξεφεύγει η ρόδα σου από τον δρόμο και τότε 
πρέπει να διαλέξεις πού θα πέσεις: Ή βυθός ή βράχος. 
 
 

25 

Η σκιά τρέφει το φως. Ποιος δεν το ξέρει; Υπάρχουν πολλά 
κράματα αγάπης και για όλα η αναλογία είναι εφτά προς ένα. 
Μόνο το δικό μου χέρι ψηφά για σένα εφτά στα εφτά, ερήμην 
της λογικής μου που σ’ αποστρέφεται πολύ. 
 
 

26 

Μετά τον έρωτα, πλύθηκε καλά. Ήταν μαυρομάλλης και λευ-
κόδερμος, η νύχτα με τον Γαλαξία, και το κορμί του παραδι-
νόταν τόσο γενναία ώστε νόμιζες σκοτώνεις ένα ζώο. Έτσι πέ-
ρασε και τούτη η βραδιά. Τώρα νιώθω την ανάγκη να φάω λίγο 
χώμα, όπως τα μωρά που τους λείπουν ασβέστιο και μέταλλα. 
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27 

Κοίτα πώς είναι το ζήτημα που με απασχολεί. Δεν έχω υλικά 
ούτε για τη φωτιά ούτε και για το χιόνι. «Έχω», σημαίνει ήδη 
μια κήρυξη πολέμου. Στην πραγματικότητα, ψάχνω εδώ για 
ζεστασιά και για δροσιά — δυο καταστάσεις της ευτυχίας. Όσο 
κοιτώ τριγύρω, τόσο καταλαβαίνω ότι ο τόπος δεν προσφέ-
ρεται για την αναψυχή μου. Η θέρμη του οφείλεται σε επι-
θυμίες που έχουν διαθλαστεί, και το αεράκι του δεν διαθέτει 
καθόλου στόχους. Αλλ’ έτσι, δίχως την ομορφιά να τρέχω πίσω 
της με γλώσσα έξω, πώς θα περπατήσω σ’ αυτό τον δρόμο; 
 
 

28 

Με είδες κι είπες: «Είσαι ένας κέδρος του βουνού, δεν κάνεις 
για στεφάνι στα μαλλιά μου». Παιδί ανυπόγραφο της πόλης, 
ξέρεις εσύ από κρίματα κι όχι από κρίσεις. Όπου άνθος ή φυ-
το εδώ, αναγράφεται Πωλείται ή Μην αγγίζετε — άπευθος 
κόσμος της μορφής, κατάλληλος μονάχα για στολίδι. Γι’ αυτό 
κι εσένα δεν θα σ’ ευωδιάσει ποτέ το ξύλο μου, και τα κε-
δρόμηλά μου δεν θα γιάνουν τη μαχαιριά σου. 
 
 

29 

Περνούν ηλίθιοι άνθρωποι με δίχως νου κι ούτε καρδιά. Η 
φωτιά τους είναι σβηστή κι ό,τι υπάρχει κοντά τους ζωντανό 
είναι μονάχα καλλωπισμένοι σκύλοι. Τα δέντρα πέφτουν κά-
ποτε ή ξεραίνονται όρθια, μα αυτοί κυλιούνται όλη τους τη 
ζωή μες στη σκιά τους. 
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30 

Υπήρχαν παντού κρυμμένα θηρία. Νόμιζες πως το σκοτάδι 
ξέρναγε δόντια. Δεν έβλεπες άλλο παρά την άσπρη λάμψη. 
Περπατούσες σε κείνο το δάσος καταμεσήμερο, αλλά ο ήλιος 
έλειπε. Ο θάνατός σου ήταν μονάχα μια στιγμή σταματημένη στο 
λαρύγγι. 
 
 

31 

Σπηλιές κλειστές. Ο χώρος που ανεβαίνει μέσα στη διαύγεια 
του χώματος και της πέτρας σαν σε κλιμακοστάσιο. Χίλιες νυ-
χτερίδες που φτερουγάνε, χίλιες κουρτίνες στη σειρά η μια μετά 
την άλλη με πούλιες και με χάντρες. Τα χρώματα κοιμούνται 
κάτω απ’ την ευθύνη τους. Και, ευτυχώς, ο λόγος δεν υπάρχει. 
 
 

32 

Όσον αφορά τον έρωτα, κρατούσα πάντα δεμένα σφιχτά και 
κλειδωμένα τα πιο καλά μου λόγια. Τα παιδιά παίζουν όπως 
πάντα. Είναι πολύ μικρά, γι’ αυτό γνωρίζουν επακριβώς τι εί-
ναι το παιχνίδι. Είπα για το ρόδο βέβαια, μα πιο πολύ για το 
γαρύφαλλο και κρίνο. Κι όμως, τώρα κοιτάζω και βλέπω πως 
ήταν όλα μέσα μου λυτά κι αδέσποτα, νερό και δίνη της ηδονής. 
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Δρόμος του λόγου και βέβαια σπαραγμός. Είμαι ελεύθερος, μα 
αν ήξερες πόσο βαθιά έχω κατεβεί στα υπόγεια, θα έβαζες στην 
πόρτα μου απ’ έξω κλειδί και σύρτη. Αυτή η υποθήκη της φυ-
λακής, είναι ακριβώς το λιγοστό που επιθύμησα από σένα. 
 
 

34 

Υπάρχουν αισθήματα τεμαχισμένα, τόσο ώστε μοιάζουν με α-
γάπη. Η απάτη τους, ο ίσκιος τους, διατρυπούν κάθε φωνή 
μου και συνείδηση. Ιδρώνει εδώ μπροστά μου ένας έφηβος 
δεκατριώ χρονώ ή το πολύ δεκατεσσάρω, με σορτσάκι και με 
γυμνό το πανωκόρμι. Καθώς παίζει μόνος του μπάλα, ο ήλιος 
τον ξεγυμνώνει ολότελα και τον παίρνει για πάντα στην επι-
κράτειά του. 
 
 

35 

Τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ξενιτιά που προελαύνει; 
Ένας λύκος. Μόνος του στο δάσος, ψάχνει για μιαν αγέλη. Ό-
ταν σκοτώνει για να φάει, ο θάνατος του δίνει μια λυρική δι-
καιολογία. Έτσι προχωράει στα βουνά: Σαν μηχανή γεμάτη 
χρόνο. Πώς να λυθεί τούτη η δολιχοδρομία προς την αλήθεια, 
δίχως την αίσθηση του ανέμου στο γυμνό κορμί σου. Πολλές 
οράσεις κυκλώνουν το μυαλό, αλλά μόνο μια θα δώσει νόημα 
σ’ αυτή την εξορία. Είναι ένα σχήμα ζώου που στρεβλώνει 
κάθε λειτουργικότητα, όμως μπορεί και να σε σώσει. 
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Περπατά και μιλά με όλους και ξοδεύεται λέγοντας πράγματα 
έξυπνα. Είναι ωραία, ψηλό κορμί, ξανθά μαλλιά, γαλανό μά-
τι. Δεν έχει λοιπόν ανακαλύψει ακόμα ότι όσο πιο πολύ θες, 
τόσο περισσότερο πρέπει να περιμένεις; 
 
 

37 

Στερήθηκα πολλά για να σε ιστορήσω. Από παιδί δεν έτρωγα, 
δεν έπινα, δεν αγαπούσα, κοιμόμουν δίχως στρώμα στο πά-
τωμα μ’ ορθάνοιχτα παράθυρα χειμώνα-καλοκαίρι. Και τώρα 
που επιτέλους ζωγράφισα πρώτη φορά τον τίτλο και το με-
γάλο αρχίγραμμά σου, βλέπω κι εσέ κι εμένα ξάφνου να σκο-
ντάφτουμε κουτρουβαλώντας με τα τέσσερα πάνω στη λέξη 
Τέλος. 
 
 

38 

Έχω υποθέσει πως οι εικόνες σου συνθέτουν μιαν αλυσίδα. 
Όσο απομακρύνεσαι και λες ελευθερώθηκες από την υποθέτι-
κότητά σου, τόσο σε δένουν πιο σφιχτά και σε σκλαβώνουν. 
Όταν υψώνεις το χέρι σου, στοιχειώνεις μορφές που αυτονο-
μούνται. Ένα μεγάλο τσούρμο προβάλλει από το σπασμένο 
σύνορό σου και σε λεηλατεί. Αυτό είναι μια μοίρα, κι όμως θα 
μπορούσες τουλάχιστον να είσαι πιο φειδωλός με την ευτυχία. 
Η ψυχή σου θα διαλυθεί κοιτάζοντάς σε στον καθρέφτη. 
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Φωνές μες στο μυαλό και μαύρη μοίρα: Αυτό ζητάς κι αυτό θα 
λάβεις. Κρατάς από κύκλους κι από σπείρες όπου η τρέλα έχει 
μια δομή της αρμονίας και της ανάγκης. Έχεις παιδιά κοπά-
δια, κι όταν εσύ θ’ αφανιστείς θα βγουν για να βοσκήσουν, να 
προσκυνήσουν τα δέντρα στις πλαγιές, να φάνε μες στην πό-
λη τους ανθρώπους. 
 
 

40 

Ένα δέντρο σαπίζει στη γαλήνη. Έχει διακρίνει στον σωρό 
μειδιαμάτων κι επιτηδεύσεων αυτό που λέγεται διαύγεια. Εκα-
τό δολοφόνοι του ψιθύρισαν πολλές φορές για τον χρόνο της 
ασφυξίας, εκατό πιερότοι χόρεψαν γύρω του χορούς των ί-
σκιων. Γλύτωνε πάντα απ’ το κακό, χιλιάδες χρόνια τώρα, και 
πέθανε μονάχα όταν οι έννοιες κι ο λόγος που αποτελούσαν 
την καρδιά του, διαλύθηκαν και γίναν επιστήμη. 
 
 

41 

Κρίμα στο μπόι σου, κρίμα στη θωριά σου. Ξεκίνησες πολύ 
πρωί κι ο θόλος τ’ ουρανού σ’ είχε παιδί του. Κράτησες τα 
μάτια ψηλά εκεί όπου όλοι σκύβαν. Πόση θεωρία ξοδεύτηκε 
απάνω στο κορμί σου, πόσος πόνος! Ήσουν διαθέσιμος σε όλους 
για την αγάπη και το μαχαίρι τους. Όσους πεινούσαν για σε 
τους χόρταινες, κανέναν δεν άφησες ποτέ σου λιμασμένον. Έτσι 
ήταν όταν θέλησες κι εσύ να επιθυμήσεις. Τότε όλοι φύγαν 
από μπροστά σου, φαΐ και νερό από τα χείλη του Ταντάλου. 
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Πουλιά πετούν και τα κοιτώ. Ένα νόημα μεγαλώνει σε κάθε 
τους φτερούγισμα. Κι όσο ζηλεύω το πέταγμά τους, κι όσο η 
φύση μου λαμποκοπά απ’ τη λαχτάρα, τόσο ένα κέλυφος με 
σκεπάζει από παντού κι όλο σκληραίνει. Είχα πετάξει πολύ ό-
ταν ήμουν παιδί, κι αυτή η καταπάτηση των νόμων έγινε πάνω 
μου βαριές πλάκες. Μα δεν θα νικηθώ, έτσι μες στο καβούκι 
μου θα γίνω σαν χελώνα. Συρτά, βουβά, παλεύοντας για εκα-
τό χρόνια, θα σκαρφαλώσω στα όρη. Κι όταν θα φτάσω στην 
κορφή, θα βγάλω απ’ την κρυψώνα τους τα παιδικά φτερά μου. 
 
 

43 

Ναι, γιατί όχι; Δεν πρέπει να σου πω για όλ’ αυτά; Ένας σκε-
λετός βαδίζει κατά δώθε και δεν ξέρεις αν έχει δόλο στην 
ανασαιμιά του, φωτιά που θα σου τη φυσήξει στα μούτρα ή 
άρωμα χιώτικης μαστίχας. Ναι, γιατί όχι; Θα σε ακολουθήσω. 
Αν έχεις σπίτι θα το βάψουμε μαζί, κι αν σ’ αρέσει να μιλάς θα 
το γεμίσουμε με λέξεις. Μπορεί ο θάνατος να γίνει μια κερένια 
κούκλα και να παίξεις μαζί του σαν κοριτσάκι. Αλλά είσαι 
μεγάλη πια, η σοβαρότητά σου δεν έχει χάσματα, κι ούτε καν 
ραγάδες. Ναι, γιατί όχι; Πάρε το μπουφάν μου και φόρεσέ το. 
 
 

44 

Είναι βαρύ να διαβαίνει ένας άνθρωπος σε κάμπο με λουλού-
δια. Διασταυρώνονται οι λωρίδες από πέτρα και χώμα. Σημα-
σιολογικά δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία του χωρίου εκτός από 
εκείνη του βάρους και του άνθους. Οι προτεραιότητες είναι 
ίδιες και για τον άνθρωπο και για το φυτό: Η επίδειξη της 
εξωτερικότητας, η παμφωνή της μορφής καθώς καλεί πιθανά 
πρόσωπα του έρωτα. Το βάρος και η διάβαση είναι ο νόμος 
της πορείας και του άγχους. 
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Ένα ζώο περνάει από τον ουρανό. Δεν μπορεί κανείς παρά να 
το δει σαν αστερισμό. Οι αστερισμοί είναι μια διάταξη αισθη-
μάτων. Οι σπίθες των στιγμών χαράς και μεγαλείου δίνουν τον 
τόνο και αρνούνται τη φυσική. 
 
 

46 

Μέσα στον κύκλο των αιτίων δημοσιολογείται κάθε επιθυμία. 
Κάθε δρόμος υπάρχει στον χάρτη, αλλ’ αν δεν τον περπατήσεις 
δεν ξέρεις αν είναι του κόσμου τούτου ή οδηγεί στον άλλο. Το 
όνειδος της ομορφιάς θα λάμψει μονάχα μια στιγμή, για κάτι 
που ανέρχεται και τα πουλιά παραμερίζουν. Είπε ο ναύτης: 
«Κοίτα αυτά τα κύματα. Καθένα τους είναι η ζωή μου, αλλά 
δεν ξέρω ποιο είναι ο θάνατός μου». Οι Πλειάδες είναι εφτά 
γυναίκες και σκέφτονται σαν μία. 
 
 

47 

Δεν πιστεύω στην αλήθεια, δεν πιστεύω ούτε στο ψέμα. Δεν 
πιστεύω σε τίποτα απ’ ό,τι ονομάζεται ανθρώπινο. Δηλαδή, τι 
να σου πω, βλέπω αγέλες έλλογων ζώων μα δεν καταλαβαί-
νω σε τι χρησιμεύουν. Βεβαίως, υπήρξα κάποτε κι εγώ κάτι 
σχετικό με τους ανθρώπους. Είχα χέρια, μάτια, λέξεις κι επι-
θυμίες. Ευτυχώς τα σκότωσα όλ’ αυτά εγκαίρως, και τώρα ζω 
ελάχιστος υπήκοος στο κράτος της κυανής και της ιώδους 
φλόγας. 
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Κράμα από φιλιά και απώθηση. Αν συλλογιέσαι πολύ τα πράγ-
ματα ένα-ένα ξεχωριστά, η παιδικότητα σε πνίγει. Τα μεσημέ-
ρια είναι λευκά, δεν έχουν δικαιολογία για τίποτα πάρεξ της 
μοναξιάς. Τα βράδια η επιθυμία διευρύνεται τόσο ώστε νομί-
ζεις τον θάνατο για χιόνι. Κλέβεις πουλιά από τον ουρανό και 
τα φυτεύεις στο συκώτι σου, μα τα πλάσματα του αιθέρα δεν 
μπορούν ν’ ανοίξουν τα φτερά μέσα στη σάρκα. Κι όταν από-
φασίσεις εντέλει ότι αυτό που σε κρατά στη ζωή είναι ο έ-
ρωτας, τότε παύεις ν’ αγαπάς. 
 
 

49 

Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε καλά μες στο πετσί μας, λέμε 
πως μείναμε πολύ σ’ αυτό τον τόπο. Διαλύουμε τη ζωή μας 
και πάμε να χτίσουμε αλλού την ίδια πάντοτε καλύβα. Δεν υ-
πάρχουν θηρία δεν υπάρχουν αγαπημένοι. Ο δρόμος συμπερι-
φέρεται σαν άστρο που πέφτει και τα σημεία σκοταδιού περι-
βάλλονται απλά από έναν κύκλο αιτίων και αποτελεσμάτων. 
Στην πορεία που παίρνεις λοιπόν δεν έχει ευθεία, δεν έχει στρο-
φές, δεν έχει διαστάσεις, μονάχα σπείρες. Κι έτσι μπορούμε 
να βλέπουμε την καταιγίδα καθώς τινάζει τον κεραυνό κατά 
πάνω μας και να χαιρόμαστε την ομορφιά της. 
 
 

50 

Αν καθόμουν να ζωγραφίσω, θα πέθαινα από τη δικαιοσύνη 
κάθε μορφής, τη μεγάλη, τη μικρή και την απειροστή, όλος ο 
κύκλος κι η τεθλασμένη κι η πυραμίδα μες στο κενό. Αυτό που 
μεταφέρεται με το χώμα από τη φύση στον καμβά, κι από κει 
στον νου και στην ψυχή του θεατή, δεν έχει τελικότητα ούτε 
εντέλεια, κι όμως ακόμα και μια στραβή γραμμή στο τετράδιο 
ιχνογραφίας ενός παιδιού, είναι ήδη μέρος του κόσμου. Η αυ-
γή του όντος διαμερίζει τα ιμάτιά της. Τα επιβάλλει εξίσου σ’ 
όποιον τα ζητήσει και σ’ όποιον τ’ αποστρέφεται. 
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Από το βουνό φαίνεται η σελήνη. Ένα κύμβαλο ανοιγοκλείνει 
τα σαγόνια του στο δάσος, και δεν γνωρίζεις αν αυτό που σε 
προφυλάσσει είναι το ίδιο με κείνο που σε απειλεί. Το φεγγα-
ρόφωτο στολίζεται από το φως των άστρων. Σκέφτεσαι ότι 
εδώ υπάρχει ένα λίκνο, μες στην ανταύγεια που ούτε αποκρύ-
πτει ούτε φανερώνει. Αν ο θάνατος είναι κάτι διαφορετικό από 
τη γέννηση, θα το μάθουμε λοιπόν τώρα. Πέφτει μες στη νύ-
χτα ένα δέντρο κι ένα άλλο μόλις φυτρώνει. Το μονοπάτι ουρ-
λιάζει και πεινά για τη σάρκα σου και την ψυχή σου. Αλλ’ 
όπως και να το κάνουμε το φεγγάρι τρέφει δωρεάν τα βρέφη. 
 
 

52 

Δηλαδή, θες να σ’ αγαπήσω. Αγάπησα ως τώρα σάρκες και 
κόκκαλα. Η πίστη είναι απλά μια εμμονή που δεν εμπιστεύεται 
τόσο τον εαυτό της ώστε να γίνει αλήθεια. Όταν σαλπίζει άλ-
λωστε η τελειότητα, ματαιώνεται και ρεύει. Να σε αγαπήσω 
λοιπόν και να κάνουμε μαζί μια βόλτα. Όταν περάσουμε μπρο-
στά από ένα σκυλί, θα σπάσει την αλυσίδα του και θα μας 
ακολουθήσει. Θα είμαστε ωραία εδώ, στην ερημιά αυτού του 
κάμπου, εσύ με μένα, εγώ με σένα κι ο σκύλος με τους δυο μας. 
Οι σκύλοι άλλωστε ζουν μια ζωή δραματική, γεμάτη φόβους 
κι επιθυμίες. 
 
 

53 

Είναι δύσκολο να πεθάνεις άμα δεν ξέρεις τρεις λέξεις. Ο τρό-
μος των αποδράσεων από τον κόσμο των σημείων προς κάθε 
αίγλη, προς κάθε τελειότητα, είναι το περιεχόμενό τους. Η 
έλλειψη της καθαρότητας μες στην πληθώρα των πολλαπλών 
διακρίσεων σε κάνει να μην επιθυμείς φωνές εδώ, στο λεξικό 
όπου κατοικείς. Οι τρεις αυτές λέξεις δεν είναι έννοιες πλή-
ρεις ούτε κι ελλειπείς. Η μία θα μπορούσε να είναι «πέτρα» μα 
δεν είναι. Η δεύτερη ίσως θα ήταν δυνατόν ν’ ακούγεται ως 
«στιγμή» αλλά μάλλον σου λέω ψέμα. Η τρίτη σίγουρα είναι 
αυτή που ξέρεις. Προετοιμάσου λοιπόν για τον θάνατο και 
φώναξέ τη στον εαυτό σου. 
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Η φωτιά έχει φουντώσει. Καίει ξύλα και κλαδιά, απ’ αυτά που 
μαζέψαμε το καλοκαίρι. Αν είχα τώρα μια σκέψη λάμψης θα 
σου μιλούσα για μαύρα δέντρα — το επάγγελμά μου αλλωστε 
είναι μαραγκός. «Ψυχή δέντρο», είπες σαν κρίση για μένα και 
τις ελλείψεις μου και τούτο με σφράγισε για πάντα — το επάγ-
γελμά μου άλλωστε είναι ν’ αποστρέφω το πρόσωπό μου από 
τους ανθρώπους. Και γιατί να περιμένω τη φωτιά να επιστρέ-
ψει από τον χώρο της πυραμίδας αυτής των αποδείξεων; το 
επάγγελμά μου άλλωστε είναι συγκολλητής. 
 
 

55 

Ήταν πολλοί άνθρωποι. Βήχαν και γελούσαν. Για να επιστρέ-
ψει κανείς από μια τέτοια απόσταση βωμών και διασαφήσεων, 
χρειάζεται ένα θάρρος και μια ματαίωση. Διαλέγουμε λοιπόν 
το μονοπάτι προσεχτικά, επειδή δεν θέλουμε να μας βγάλει σε 
τόπους της ειρήνης, αλλ’ εκεί όπου διασαλεύει τα πάντα ο 
διαμερισμός. Η αρμονία βλέπει συγχρόνως αριστερά, δεξιά, 
πάνω και κάτω και μέσα κι έξω, και σε αντικρίζει κατάματα. 
Όσο κι αν αποστρέφεις το πρόσωπο, δεν μπορείς να διώξεις την 
ομορφιά από μπρος σου. Σφυρίζουν παιδιά, σφυρίζουν φίδια. 
Ο χορτασμός που είχες τάξει μικρός στον εαυτό σου, ήταν μια 
φέτα ψωμί και τρεις ελιές. 
 
 

56 

Τουναντίον έπρεπε να μη με πιστέψεις. Ένα δώρο γίνεται κλω-
στή και βέλος. Όταν ήρθα έξω από την πόρτα σου, έλουζες τα 
μαλλιά σου. Χτύπησα πολλές φορές το ρόπτρο, που έμοιαζε 
με ράμφος κόρακα. Ήταν ένας μυκτηρισμός αντιπαραθέσεων, 
ένας κρότος που αναπαραγόταν βουστροφηδόν επ’ άπειρον 
σημείο προς σημείο. Εντέλει μου έφερες ένα μήλο λέγοντάς 
μου ότι δεν χρειάζεσαι φωτιά, ούτε νερό. Μια άκρη από τη 
σάρκα σου πρόβαλλε μες από τα φυλλώματα, ένα μέλος του 
σώματός σου, κι εκεί σε φίλησα. Δεν ξέρω αν ήταν φρύδι ή 
πέλμα, πάντως γέλασες και είπες πως επιτέλους με πιστεύεις. 
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Εδώ βλέπεις ένα παιδί και μια γάτα. Σύνολο που σημαίνει ότι 
τα πρόσωπα όταν σβήνουν προϋποθέτουν τη φωτιά και τον 
καπνό. Ο δόλος του σώματος είναι αυτός: Πότε φωνή, πότε 
κραυγή και πότε λόγος. Δεν έχω τίποτ’ άλλο να σου γράψω, 
αγαπημένη. Λίγα ουσιαστικά, ένα επίθετο και διαπιστεύσεις 
δίχως ουσία. 
 
 

58 

Γιατί λες ότι δεν υπάρχει κίνηση εδώ αλλά μονάχα θρέψη. 
Αφού όταν τρώει ένας άνθρωπος, πολλές αξίες αλλάζουν χέρια. 
Δώρο για μια αρμονικότητα του ανέμου: Σωροί πουλιών στο 
χώμα, σωροί επιτηδεύσεων. Κι όταν θα βρεις την άκρη της 
κλωστής, θα ξέρεις ότι από την άλλη άκρη καραδοκεί ένα 
θηρίο. 
 

 

59 

Είναι μια ρίζα του θανάτου που σε τραβά από τα βάθη προς το 
γλαυκό. Καθώς τα πόδια σου βρίσκουν αλάθητα ένα-ένα τα 
σκαλιά νομίζεις πως χορεύεις, όμως απλά τρικλίζεις. Αυτή η 
άνοδός σου προαπαιτούσε μια θυσία ανθρώπου, κι εσύ δεν 
είχες άλλον από τον εαυτό σου. Δεν φοβόσουν. Απλά ζητού-
σες τρεις ή τέσσερις λέξεις στη σειρά και δεν τις βρήκες. 
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Διαβάζει ένα βιβλίο και δεν ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια. Η 
ομορφιά είναι ενδεχομένως μια απόφαση να παγιδεύσεις γύρω 
σου αντικείμενα κι ανθρώπους. Αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτα 
σχεδόν, εκτός από τα πράγματα της τύρβης. Ένας ιστός πλέ-
κεται κάτω από τα πόδια του μέσα στο χώμα. Το δίχτυ τούτο 
έχει τη φύση της αυγής κι ακόμα του μεσονυχτιού. Θα τον 
αποκλείσει μες τη μοναξιά κι εκεί θα τον ξεχάσουμε όλοι. 
 

 

61 

Δεν θέλω να σου πω να ζήσεις για λογαριασμό μου, μα ούτε 
κι έχεις μέσα σου κάτι που γι’ αυτό ν’ αξίζεις τη ζωή σου. Ένα 
κοτόπουλο στο κρεοπωλείο κόβεται στα τέσσερα και θρέφει 
τέσσερις ανθρώπους για μια μέρα — εσύ πήρες ό,τι σου δό-
θηκε και το ’χασες αμέσως. Ούτε καν το ’παιξες στα ζάρια, 
ούτε το ξόδεψες, ούτε το χάρισες ούτε σου το κλέψαν. Απλά 
το άφησες να γλιστρήσει από την καρδιά σου, και τώρα τραυ-
λίζεις «Βοήθησέ με!» και «Συγγνώμη!» 
 
 

62 

Έχω έναν βώλο αλάτι μέσα στη μνήμη. Ό,τι θυμούμαι, μου 
επιστρέφεται ως τόκος από κάτι που το νόμιζα για τίποτα, κι 
όμως αβγάτισε στην αγορά κι έγινε περιουσία. Αρμύρα στα 
χείλη μου και θάνατος, γιατί το να θυμάσαι σημαίνει παρα-
γραφή της γνώσης, μια Νεκρά Θάλασσα κι ένα πιστόλι. 
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Δώσ’ μου κάτι και πάρε κάτι. Η δόξα θα συρθεί στην ομίχλη, 
ολόκληρο ζώο και μισό πουλί. Διάδοση λόγων επιμελημένων 
από ένστολους, καθώς η φύση του τοξότη θα υποφώσκει και 
θα μιλά. Έτσι θα φύγουμε και δεν θα επιστρέψουμε ποτέ, κι η 
πόλη θα πεθάνει. 
 
 

64 

Βλέπεις το στίγμα και νομίζεις ότι είναι ένα έντομο, αλλά σφάλ-
λεις. Ο καλλωπισμός του αγνώστου διαδηλώνει την άγνοιά 
σου. Πρόσφερέ μου κάτι, λες, έστω το χέρι σου ή μια λέξη 
καταδική σου, όμως δεν υπάρχει ένα νόημα στην ιδιοκτησία 
που να μπορεί να επιζήσει μετά από τρεις μέρες αγωνίας. Τώ-
ρα που θες να ξεράσεις, ο κόσμος δεν σου φτάνει. 
 
 

65 

Σύννεφα διαβαίνουν. Το ζώο έχει έναν προορισμό. Φτάνει κα-
νείς στον θάνατο παγιδευμένος μέσα σ’ ένα πρίσμα, κοιτά-
ζοντας πρόσωπα τριγύρω καθώς πασχίζουν από τρίγωνα να 
προαχθούν σε ρόμβους. Θεραπείες εκτελούνται μόνο αν έχεις 
ασφάλιση και χρήμα, αλλιώς ο φίλος σου και ο εχθρός σου, ο 
σκύλος σου κι ο λύκος, περιμένουν πότε θα γονατίσεις για να 
σε κομματιάσουν. 
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Η διαδρομή ήταν κατά σειρά διαμοιρασμός, λεωφόρος και πά-
λιν επιστροφή στον κύκλο. Σφαίρες εδώ δεν ξέρουμε, είναι 
ακριβές. Ζούμε εις βάρος των νεκρών, γιατί τα πράγματά μας, 
τα ζώα μας, τα σπίτια, έχουν αναβαθμιστεί σε έννοιες, αριθμούς 
και απόλυτο κενό. Στην αγορά της Κωμωδίας, ένα κλάμα ρί-
χνει τις πωλήσεις. 
 
 

67 

Ένα φιλί ζητούσα μόνο. Εσύ έδινες όλο το κρέας, τα κόκκαλα 
και τα πετσιά, μα το φιλί τ’ αρνιόσουν. Έβλεπα την πάχνη και 
την ομίχλη στον τόπο όπου τ’ αρνιά γελούσαν κι οι πεταλού-
δες τρώγαν γεράκια. Απόστρεφες τα χείλη σου, η φωνή σου 
σχημάτιζε με γενικότητες καθιερώσεων τη νύχτα. Ένας φαλλός 
ορθός μπροστά στο δώσιμο και στην επιθυμία σου, αυτό μο-
νάχα μου επέτρεπες να σου προσφέρω κι αυτό να σου στε-
ρήσω. 
 
 

68 

Όταν λέμε αρνιά εννοούμε αρνιά, όχι κάποια μεταφορά ύλης, 
τόπων κι ονομάτων από το πρόσωπο της φύσης στη μορφή 
του λόγου, τάχα ενόραση αναλογιών και ποιοτήτων. Το αρνί 
είναι ένα ζώο της ποίησης, όπως άλλωστε όλα τα παιδιά. Είτε 
άσπρο είτε μαύρο, σκηνογραφεί μια πλαγιά με ρείκια όπου οι 
άνθρωποι ή λείπουν ή κυλιούνται ματωμένοι. 
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Ό,τι ονομάζεται είναι αληθινό, γι’ αυτό δεν μιλάω ποτέ για 
τον εαυτό μου. Όταν χρησιμοποιώ πρώτο πρόσωπο στον λό-
γο, απλά φέρνω ανθρώπους στη σκηνή να πουν ελεύθερα για 
τον έρωτα και το φαΐ τους. Μερικές φορές συμφωνώ με αυτά 
που λένε, τις περισσότερες όμως όχι. Είμαι ένας πρέσβης της 
πολλαπλότητας στη χώρα του Ενός. 
 
 

70 

Περίπου έτσι είναι τα πράγματα σ’ αυτό τον τόπο: Δεν υπάρ-
χουν σφυριά, ούτε ψυχές. Μες στον πυρήνα του καθενός μας, 
στρογγυλοκάθεται κι από μια μύγα. Οι μύγες βέβαια είναι σε-
βαστές, αλλά πώς μπορούν να γίνουν υπόσταση του ανθρώπου. 
Όταν πολλοί από μας συγκεντρωνόμαστε για να διαδηλώσου-
με, βλέπεις δυο κοπάδια μύγες, ένα το δικό μας κι άλλο των 
εχθρών μας. Πολύτιμες ουσίες μας κυκλώνουν, ιδέες παλμού 
κι ουσίας, αλλά εμείς ελκόμαστε μονάχα από σκουπίδια, σά-
πιο κρέας και σκατά. 
 
 

71 

«Δημοφιλή πράγματα θέλω από σένα, ευνόητο λόγο», μου εί-
πες. Επίσης, μια φορά τον χρόνο μονάχα να υψώνεται η φωνή 
σε κραυγή. Τι να σου κάνω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. 
Ξέρω να διακρίνω ένα εκατομμύριο κρυστάλλους, τον καθένα 
ξεχωριστά με τις γωνίες του, τις όψεις και τη δική του από-
χρωση, εκεί όπου εσύ βλέπεις μονάχα μια φτυαριά γκρίζα 
άμμο. Έτυχε να βαδίζουμε μαζί σε έναν δρόμο με πίσσα να 
βράζει και ανθρώπους σκοτωμένους. Μα αυτό δεν σημαίνει 
πως μας σκεπάζουν από πάνω και τους δυο τα ίδια άστρα. 
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Δεν ξέρω τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά που λες. Ήρθα εδώ για να γε-
λάσω και να χορέψω. Αν εσύ κι οι δικοί σου κι όλη η φάρα 
σου κλαίτε και στηθοδερνόσαστε μες στο αίμα και στην πείνα, 
εμένα δεν με νοιάζει. Έχετε εγκατασταθεί μέσα στον κήπο με 
τ’ ανθισμένα παρτέρια, έχετε σταθεί πάνω στην πίστα του χο-
ρού. Οι κραυγές, η αγωνία σας, είναι για μένα θόρυβος. Ίσως 
κάποτε σας θυμηθώ τρώγοντας μια τυρόπιττα και σας πετάξω 
τα ψίχουλα. Τώρα όμως ξαναγυρίστε στις φωλιές σας πάνω 
στα δέντρα και ασχοληθείτε με τ’ αυγά σας. 
 
 

73 

Είμαι νομιμόφρων. Στήλες καπνού υψώνονται στην πόλη και 
δεν έχω ανάψει εγώ το καμίνι τους. Συνήθως λέω όχι στα 
πάντα, γι’ αυτό πολύ σπανίως χρειάζεται να βουλώνω με κερί 
τ’ αφτιά μου όταν περνάω μπροστά από τις Σειρήνες. Γιατί να 
παραπλανηθώ εφόσον δεν διαθέτω επιθυμίες. Τους περισσό-
τερους ανθρώπους άλλωστε τους μισώ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο κρατιέμαι μακριά 
απ’ όσους αγαπώ. Μια Τρίτη, ευτυχώς, δεν φτάνει για να είμαι 
ευτυχισμένος. 
 
 

74 

Στην απόφασή μου για σένα πρυτάνευσε το πιο πολύ η ά-
νοιξη. Όταν ο κόσμος ανθεί, θέλω πάντα να κυλιέμαι στο χώμα. 
Το καλύτερο χώμα υπάρχει στις βουνοκορφές, πορφυρωμένο 
από τους κεραυνούς, γι’ αυτό και σ’ εγκατέλειψα. Θυμάμαι 
ότι έκλαψα μετά, αλλά τι να κάνεις όταν θέλεις πολύ κι όταν 
δεν θέλεις. Το ρήμα βούλομαι είναι πολύ σημαντικό για τις 
φωνές όσο και για τις κραυγές. Εκεί όπου σκύβουν οι αν-
θρωποι, ανορθώνονται τα δέντρα. 
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Το είπες μια φορά, το είπες δύο. Όλο το σθένος μου δεν είναι 
παρά πέτρες. Η αλήθεια είναι βεβαίως πως με τούτο το υλικό 
έχω χτίσει πολλά, γιατί η πέτρα είναι εύπλαστη, πιο κατάλλη-
λη για την ψυχή παρ’ ότι οι λέξεις. Αυτό λοιπόν που λες και 
ξαναλές τ’ ακούω καλά. Συνήθως περνάει καιρός βασάνου και 
αγάπης ώσπου να δω τους πνιγμένους και τα ψάρια μες στη 
θάλασσα.  Εσύ βλέπεις μονάχα τους ωραίους κολυμβητές, ούτε 
τη σμέρνα στον βυθό, ούτε καν πάνω από το πέλαγος τον ου-
ρανό με τ’ άστρα. 
 
 

76 

Η ερώτηση που έκανες στους περαστικούς ήταν η εξής: «Α-
γαπάτε κάποιον άνθρωπο;» Πήρες πολλές απαντήσεις αν και 
οι περισσότεροι δεν σου δίναν σημασία. Μια κυρία είπε: «Τι 
να πετύχω σ’ αυτό τον τομέα εφόσον γνωρίζω τουλάχιστον 
500 άτομα, καθένα με τ’ όνομα και το επάγγελμά του». Αυτή η 
απάντηση ήταν η μόνη που σε προβλημάτισε. Ο θόρυβος από 
άνδρες και γυναίκες που πέφταν από τα παράθυρα ψηλών οι-
κοδομημάτων, σε ενοχλούσε. Έτσι, πήγες από την άλλη μεριά 
του δρόμου και στο εξής ρωτούσες: «Έχετε στο σπίτι σας κά-
ποιο ζωντανό πλάσμα εκτός από ανθρώπους; ένα ζώο, φυτό, 
έστω και κατσαρίδες;» 
  



33 
 

 

 
 

 
Μερικά από τούτα 

τα σύντομα κείμενα 
δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς 
στο περιοδικό Εντευκτήριο 

http://entefktirio.blogspot.gr 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα του Σ. Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2017. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2017. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2017. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για αν-

τρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδο-

ση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 

2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 

2017. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 

2017. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, 

analphabet 2017. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2017. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό 

βιβλίο, analphabet 2017. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2017. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, 

Πάπυρος 2017. 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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