


ανθολόγιο

ΞΕΝΟΣ ΕΙΜΙ

Στον Τάσο Καπερνάρο

Ξένος ειμί και μισθοφόρος- 
κάθε φορά που στη στροφή βλέπω τη θάλασσα
το νιώθω.

Όλη τη μέρα πολεμώ σε ξένο τόπο
τα βράδυα, κάτω απ’ το λύχνο
καθώς με πιάνει η νοσταλγία της πατρίδας 
συγγράφω την ανάβασή μου

Ξένος ειμί και μισθοφόρος-
αν τη διαβάσετε να είστε επιεικείς 
στην εποχή μου
δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πεθαίνεις.

Χρίστος Ρουμελιωτάκης
Ξένος ειμί 
και άλλα ποιήματα 
Εκδ. Τυπωθήτω



Το χειροκρότημα

Να ξυπνάει κανείς 
δεν είναι λίγο
Έτσι, 
κάθε μέρα 
την κάθε ημέρα
υποδεχόμενοι,
εις αυτήν
και εις εαυτόν
προσκυνηματικά
ας χτυπάμε
παλαμάκια!

Νίκος Χούλης



Ο Καστανάς

Γύρω του, 
φώτα εορταστικά, πλουσιοπάροχα, 
τον ματαιώνουν.
Δικά του τ’ αμίλητα κάρβουνα, 
του χειμώνα η διάρκεια, 
τα χέρια του
που επιμένουν
να τον κρατάνε στο σκεποβόρι, 
στην ανάμνηση, στον εφήμερο
βιοπορισμό, μόνο.

Νίκος Χούλης



Η κατεδάφιση

Ανίσχυρο, παραδομένο,
μισό ερείπιο
συντρίμματα, θολές
εκτινάξεις
απροκάλυπτη βοή, 
το καταπίνουν…
Πέφτει 
ένα, δυο χτυπήματα
και πέφτει 
μπροστά
στην υπεροψία
του τέρατος εκσκαφέα…
άμορφη, 
προς απομάκρυνση μάζα.

Νίκος Χούλης



Το δώρο

Τώρα
που ένα κομμάτι γης
για σας 
μία ξεχασμένη
είναι εικόνα
αδερφοί μου
Πεύκο, κατάνυξης
κρατώ, δώρο
ιερό, από της
επιβλάστησης
το πύρινο υφάδι.
Πλησιάζω, βλέπω
τα ξεθωριασμένα
στις φωτογραφίες
από τον καιρό 
και το θρήνο
πρόσωπά σας, 
το άβατον
του περιβάλλοντός σας
προσκυνώ
και μες τον εκμηδενισμό 
η προσωρινότης μου 
αδερφοί, 
ένα τέλειο 
της Ζωής
ή και της μοίρας μου
αναμορφωτή 
αυτό με κάνει.

Νίκος Χούλης



«Τα μάτια στην έρημο
πρέπει να είναι δυνατά σαν πέτρες»

Παροιμία του λαού του Ουϊγκούρ

Ό,τι ήταν να ξοδευτεί, 
ξοδεύτηκε.
Τέρμα
οι προσπάθειες, οι προβλέψεις, 
οι παρυφές της χαράς
Οι κρύσταλλοι της Ελπίδας…
Παντού,
η καθαρότητα της γαλήνης
Έρημος ασυνήθιστη

η δικαίωση ή μη
των Πάντων.

Νίκος Χούλης



Δωμάτιο 9 

Δέκα επί
τριάντα
τριακόσιες
ομοιοκατάληκτες
γρίλιες
φανερώνουν
κρύβοντας
το φεγγάρι·
μάσκες οξυγόνου, 
ρυθμιζόμενες
εισπνοές, 
κατάκοιτα στήθη,
έμφορτα
χέρια αδειανά,
πεσμένα φτερά 
από τη λύπη…
ονειρέψου…
θα κοιμηθείς…
ονειρέψου…
ελαιόδεντρα, 
των αρρώστων
την εντύπωση
για ευτυχία
και κάμπους
και λόφους
κι αμπελουργούς
μπροστά 
απ’ το καλύβι σου
το χτιστό· 
στου καιρού

στων καιρών
και των χελιδονιών
το τσαρδάκι.

Νίκος Χούλης



Παρουσίες

Η σπασμένη τρομπέτα, 
το λιωμένο κερί, 
το τραπέζι
η πρώτη και η τελευταία
στιγμή
το μαχαίρι, 
δυο στέφανα.
Υπήρξε
κάποτε 
εδώ
υπήρξε, 
ένα σπίτι 
Ήταν αληθινό…
δεν ήτανε…
ψηλαφούσε τη γη
η ταράτσα του
έβλεπε τ’ άστρα
σαν ετούτο, 
που μέσα του, 
τα φιλιά μας
γυμνάζουν τη σιωπή 
τη νέα, 
που εξ’ αιτίας μας 
ανατέλλει.

Νίκος Χούλης



Ως το Βλαδιβοστόκ

Ξέρεις την ορμή του βίου μας
Τι θέρμη έχει, τι ηδονή υπέρτατη

Κ.Καβάφης

Πρωινό Κυριακής, με ζέστη. Η αναχώρηση. Αναμέτρηση μ’ έναν φόβο σκοτεινό, αλλά και 
με μία λαχτάρα λαμπερή καθώς ξεκινώ τούτο το ταξίδι. Σέρρες ~ Θεσσαλονίκη~ Μόσχα. 
Άλλο ένα ημερολόγιο έτοιμο να γιομίσει. Καινούριες λέξεις από μακριά πάω να συναντήσω. 
Τίποτα πιο μακρινό από τα βάθη του καθενός μας κι ας τραβώ ως το Βλαδιβοστόκ. Η 
σοφία της μη κίνησης κι όμως κυνηγημένος κυνηγός διαλέγω την περιπλάνηση.

Κάθε μορφή της περιπλάνησης είναι κι ένας αστερισμός των αντιφάσεων της εποχής 
στο υψηλότερο σημείο της έντασής τους. Κι είναι η κορύφωση αυτή της έντασης που 
επιτρέπει να δεις ότι βρίσκεσαι στο χείλος μιας καταστροφής αλλά και κάτω από τις 
αστραπιαίες λάμψεις του ανέλπιστου, Αυτού-που-δεν-υπάρχει-ακόμα.

Βάλτερ Μπένγιαμιν

Μόσχα.  Η  λαϊκή  γειτονιά  του  ξενοδοχείου,  πρόσωπα  σκαμμένα,  βαθουλωμένα,  νιώθω 
αμέσως  τόσο  οικεία.  Η  κωμική  σύλληψή  μου  από  την  αστυνομία  και  η  ανέλπιστη 
απελευθέρωση. Παίρνω τους δρόμους, η Κόκκινη πλατεία, τουρίστες, πλούτος προκλητικός, 
πανέμορφες κοπέλες, μυρίζει αλκοόλ ο χρόνος. Προσπαθώ να βρω σημεία που να συγκινούν 
σε μία δύσκολη πόλη.

Αγαπώ τα  ταξίδια,  τα  θεωρώ  προσπάθειες  επιστροφής.  Αναζήτηση  σημαδεμένη  με 
σταθμούς, κάθε φορά που πλησιάζουμε σε τόπους που ταιριάζουν στους πόθους μας. 
Ποίηση και ταξίδι έχουν την ίδια υπόσταση, το ίδιο αίμα και από όλες τις πράξεις τις 
δυνατές στον άνθρωπο, αυτές είναι οι μόνες χρήσιμες και οι μόνες σκόπιμες.

Ιβ Μπονφουά

Nizny Novogrod. Το ξενοδοχείο στις όχθες του Βόλγα, από ψηλά. Πόσο αγαπώ τα μεγάλα 
ποτάμια, τα ταξίδια με ποταμόπλοια… εξάλλου ο Τομ Σώγερ και ο Χωκ Φιν πρωτοέμαθαν 



να αλητεύουν ταξιδεύοντας σε ποτάμια. Άρχισα να αγαπώ αυτήν την πόλη. Λουλούδια και 
μπύρες στους δρόμους. Προσπαθώ να οργανώσω την ορμή του σώματος, τα γόνατα όμως 
να  λυγίζουν,  η  φθορά  των  υλικών,  η  Αγία  Δύναμη.  Στην  εξοχή,  στο  Makarovo,  με 
ποταμόπλοιο,  οικογένειες  να  κατασκηνώνουν  στην  όχθη,  να  μαζεύουν  μανιτάρια,  να 
ψαρεύουν, παιδιά να κολυμπούν στο Βόλγα, ευωδιάζει ο χρόνος, σφίγγω να κρατήσω τις 
στιγμές, αποχαιρετώ τις γριούλες που φτιάχνουν και πουλούν μπουκέτα με αγριολούλουδα 
στην πλατεία. Φεύγω σημαίνει πεθαίνω και από λίγο κάθε φορά.

Αλλά η σκέψη μου πετούσε κι έπιασα να συλλογιέμαι το ταξίδι μας στο ποτάμι, κι είχα 
συνέχεια μπρος στα μάτια μου το πρόσωπο του Τζιμ, πότε τυλιγμένο από το φως της 
ημέρας, πότε μισοσβησμένο από τη νύχτα, πότε με θύελλα και πότε με φεγγάρι. Κι όλο 
πλέαμε και πλέαμε στο ποτάμι, κουβεντιάζοντας, γελώντας, τραγουδώντας.

Μ. Τουαίν, Οι περιπέτειες του Χάκλμπερυ Φιν

Τρένο Νο 14, προς Ekateriniburg. Πλύθηκα και είμαι έτοιμος για την τελετή του ταξιδιού. 
Κολλημένος στο τζάμι του τρένου και να φεύγουμε. Τα Ουράλια, δάση, λιβάδια, μα πέρα 
απ’ αυτά, το βλέμμα με μια πλησμονή να τυλίγει και να τυλίγεται στο τοπίο. Στιγμές το 
τζάμι θολώνει και τρομάζω τόσο. Η γιαγιούλα από το πάνω κρεβάτι κουβέντα επίμονα να 
ζητεί.  Στο  διάδρομο  κόσμος  πολύς,  όλοι  μ’  ένα  τσάι  στο  χέρι,  μικρές  παρέες  να 
σχηματίζουν. Ο μόνος ξένος. Μπαίνοντας, από την προσωπική μυθολογία, στην Σιβηρία, 
όλες  οι  αχανείς  εκτάσεις,  πάνω  στο  σώμα  διασχίζοντας.  Βραδιάζει  και  ζητώ  συγνώμη 
αφήνοντας το τζάμι.

… να είμαι όλοι οι άνθρωποι κι όλοι οι τόποι…
Τι μπορεί να μου δώσει η Κίνα που η ψυχή μου δεν μου το έχει δώσει. Μέσα μας είναι 
που τα τοπία έχουν τοπίο. Αιώνιοι διαβάτες του εαυτού μας, δεν υπάρχουν τοπία πέρα 
από αυτό που είμαστε. Η ζωή είναι αυτό που εμείς την κάνουμε να είναι. Τα ταξίδια 
είναι οι ίδιοι οι ταξιδιώτες. Κάθε δρόμος, μέχρι και αυτός ο δρόμος του Έντεπφουλ, θα 
σε οδηγήσει στην άκρη του κόσμου.

Φερνάντο Πεσσόα 

Ekateriniburg. Ώρες για να βρω το ξενοδοχείο. Βροχή δυνατή. Να επιμένω να γυρνώ στους 
δρόμους και να ψάχνω. Εκατοντάδες μεθυσμένοι γύρω από την πλατεία. Ήρθε και κάθισε 
δίπλα μου μια κοπέλα πανέμορφη, ταράχτηκα. Τι λίγες λέξεις γνωρίζω για να αποδώσω κάτι 
από το θάμβος του περάσματός της. Η πόλη να περιβάλλεται από τα Γκούλαγκ. Σταμάτησε 
για λίγο να βρέχει. Στον κεντρικό πεζόδρομο μαυροντυμένοι ακροδεξιοί με υψωμένη την 
κόκκινη  σημαία  με  το σφυροδρέπανο.  Ένας κοζάκος  με  το  ακορντεόν  του  στο  μετρό, 
συθέμελοι  ήχοι,  κρότοι  μεθυσιού,  η  εικόνα  του  με  γιόμισε  δύναμη  και  απαντήσεις. 
Αναγνωρίζω  στους  δρόμους  τον  Αλιόσα,  τον  πρίγκιπα  Μίσκυν,  τον  Αντρέι  Ρουμπλιόφ. 
Παίρνω το τραμ και ακολουθώ ως το τέρμα πορείες άγνωστες. Βαδίζω με μια ευλάβεια. 
Συναντώ τον Μαρκ, την Τατιάνα και τον Βαλεντίνο, ταξιδεύουν με ωτο-στοπ στην Σιβηρία, 
ήπιαμε μπύρες με βροχή, όμορφα πρόσωπα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Υποπτευόμαστε πως ακόμα και αν το ταξίδι στο μοντέρνο κόσμο έχει καταληφθεί από 
το εμπόρευμα – ακόμα κι αν τα δίκτυα γιορτινής αμοιβαιότητας μοιάζουν να έχουν 
εξαφανισθεί  από τον  χάρτη,  ακόμα κι  αν  ο  τουρισμός  δείχνει  να έχει  θριαμβεύσει, 



ακόμα κι  έτσι  – εμείς  συνεχίζουμε να καταλαβαίνουμε  το ταξίδι  σαν μια διαδικασία 
αμοιβαιότητας  παρά  αποξένωσης  …  συνεχίζουμε  να  υποπτευόμαστε  ότι  άλλα 
μονοπάτια ακόμα επιμένουν, άλλα περάσματα απαρατήρητα πάνω στο χάρτη … ίσως 
ακόμα  και  «μυστικά»  μονοπάτια  συνδεδεμένα  με  την  οικονομία  του  χαρίσματος, 
λαθραίες πορείες, για ελεύθερα πνεύματα.

Χακίμ Μπέι

Τρένο Νο 222 προς Ιρκούτσκ, παρακολουθώ από το τζάμι όπως στον κινηματογράφο. Μία 
γιαγιούλα  στην  πράσινη  πλαγιά  κεντά  το  εργόχειρό  της  φυλάσσοντας  τρία  κατσικάκια. 
Κεντρική Σιβηρία. Μόλις αφήσαμε το Ομσκ, τόπος εξορίας για τον Ντοστογιέφσκι. Μία 
αδυναμία  στο  σώμα,  η  δίψα  με  κρατά  στο  τζάμι.  Στις  ολιγόλεπτες  στάσεις  γιαγιούλες 
πωλούν παστά ψάρια, πιρουσκί, αυγά και ηλιόσπορους. Το ταξίδι ως στάση προσευχής, ως 
πολεμική στάση. Ο Γενίσεϊ ποταμός στο Κρασνόσαγιαρκ. Ένα κόκκινο αστέρι μας οδηγεί, 
τάιγκα, στέπες, πράσινη έρημος. Κάνει κρύο, συμπτώματα δυσεντερίας, στιγμές νιώθω το 
αχανές να με συντρίβει, η απόσταση και η εγγύτητα, συντονίζω την ανάσα με το κύλισμα του 
τρένου, τόποι εξορίας τα τοπία έξω, ως το Βλαδιβοστόκ, ως την άκρη, σαν τους ορειβάτες 
με τις κορφές, στο μάταιο της κίνησης να εξαντλούμαι.

Τα παιδιά  χρειάζονται  μονοπάτια  για  να τα  εξερευνήσουν.  Αν  ανασκάψουμε  τις 
παιδικές  μνήμες,  θυμόμαστε  πρώτα  τα  μονοπάτια  και  μετά  τους  ανθρώπους  και  τα 
πράγματα.

Στα σανσκριτικά, ο σκακιστής και ο προσκυνητής λέγονται και οι δύο “αυτοί που 
φτάνουν στην αντίπερα ακτή”.

Οι  σούφηδες  φέρονται  στους  εαυτούς  τους  ως  “ταξιδευτές  καθ’  οδόν”  και 
χρησιμοποιούν  την  ίδια  έκφραση  με  τους  νομάδες  για  το  δρομολόγιο  της 
μετανάστευσής τους.

Ο Λι Πο ξεκίνησε την ανάβασή του προς το όρος του Ψύχους, για να φτάσει στην 
μικρή του καλύβα, απλά για να παρακολουθήσει την διαδοχή των εποχών.

Μπρους Τσάτουιν

Τρένο Νο 12 προς Ulan Ude. Η διαδρομή από το Irkutsk σύριζα στη λίμνη Βαϊκάλη για 
πολλές ώρες. Κολλημένος στο τζάμι. Η λίμνη σαν θάλασσα, κόσμος πολύς στις όχθες της, 
αγριεμένη ομορφιά. Στο kupe πρωτόγνωρη η ατμόσφαιρα καθώς αυτήν τη φόρα προτίμησα 
τη λαϊκή θέση, την Platskartny, ένα βαγόνι με 54 κρεβάτια δίχως χωρίσματα, ένας τεράστιος 
κοιτώνας.  Κουβέντα με κάτι  Ουζμπέκους που κάτι  προσπαθούσαν να  μου πουν για τον 
Μέγα Αλέξανδρο και την χώρα τους. Διάλεξα το κρεβάτι που βρισκόταν κατά μήκος του 
παραθύρου, όλο το σώμα ένα βλέμμα, η ιδανική θέση για κάθε ταξίδι.  Κολλημένος στο 
τζάμι, τι λαμπερή χαρά. Δάση, ποτάμια, λίμνες, λιβάδια, συνέχεια. Το απέραντο γαλάζιο της 
Σιβηρίας. 

Κάθε εποχή έχει  και τον δικό της Οδυσσέα και την Οδύσσεια που της αρμόζει.  Η 
αρχαία Οδύσσεια είναι αδιανόητη χωρίς την επιστροφή στην Ιθάκη. Η Οδύσσεια του 
Δον Κιχώτη είναι αδιανόητη χωρίς την άρνηση επιστροφής στο χωριό του, την Μάντσα. 
Στην Οδύσσεια του Δάντη το άνοιγμα στην απεραντοσύνη κάνει το άπειρο μέτρο του 
ανθρώπου,  ενώ  στην  Οδύσσεια  του  Τζόυς  η  Οδύσσεια  είναι  μέσα  στην  Ιθάκη  της 
σύγχρονης πόλης.

Σάββας Μιχαήλ



Ulan Ude. Κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Σχιστά μάτια, το τεράστιο κεφάλι του Λένιν 
στην  πλατεία,  νεαρά  παιδιά  να  χορεύουν  break dance στον  κεντρικό  πεζόδρομο, 
απαγορευμένη πόλη μέχρι  πριν  λίγα χρόνια,  στο παζάρι  να  χάνομαι,  στην εκκλησία  να 
ησυχάζω με κόπο, κόσμος να κάνει μπάνιο στο βρώμικο ποτάμι,  η στέπα να ξυπνά μία 
ελευθερία γυμνή, ανάμεσα σε αγελαδάρηδες να πίνω τσάι, στο βουδιστικό μοναστήρι κρότοι 
οι  προσευχές,  οι  αντοχές των αρθρώσεων,  στα όνειρα όλο με φίλους,  η μοιρασιά και  η 
μοναξιά, άγριες φράουλες και βατόμουρα καρποί στα χείλη, μέσα από το δάσος στην νύχτα 
με μια συντροφιά νεαρών παιδιών να πίνουμε αγκαλιασμένοι, τι λαμπερή έκπληξη.

Η υπόθεση του ταξιδιού είναι κοινή σε όλους. Είτε πας να βρεις τη γυναίκα με τα χρυσά 
μαλλιά, που μια τρίχα της έφερε ο άνεμος στον πύργο σου, είτε φεύγεις νοσταλγώντας 
χώρες  μυθικές,  ηπείρους  βυθισμένες  στο  σκότος  κι  ανοίγεσαι  στον  Ωκεανό.  Έχεις 
πάντα ένα σκοπό. Την συνάντηση με το θαύμα, που πέρα από κάθε ταλαιπωρία και 
εκμηδένιση του ιδιωτικού σχήματός σου επιτρέπει να δεις την αιωνιότητα από αντίκρυ. 
Αυτό είναι το νόημα του ταξιδιού, να παραδίδεται στην κίνηση, να ξεχνά την έννοια του 
χώρου εν ονόματι του χρόνου που το αφήνει να κυλά πλάι του. Τον χρόνο να αστοχεί 
πίσω του διασχίζοντας μπροστά του ολοένα καινούριες εκτάσεις.  Το ταξίδι  διδάσκει 
στον άσωτο νέο το μέγεθος της ζωής. 

Συρραφή αποσπασμάτων – Νίκος Γ. Πεντζίκης

Τρένο  Νο  270  προς  Khabarovsk.  Σταματώ  για  τον  Αμούρ  ποταμό,  μετά  από  ένα 
εξαντλητικό ταξίδι 65 ωρών όπου λύγισε το σώμα κάτω από ένα λοιμώδες κλίμα. Ξεχωριστή 
πόλη, κτίρια αρχοντικά. Πλησιάζω πια στον ωκεανό. Παίρνω τους δρόμους. Στο τέλος της 
κεντρικής λεωφόρου ο Αμούρ ποταμός, συγκίνηση και ρίγος. Μαούνες, πλοιάρια, κόσμος 
πολύς στην προκυμαία. Μπαίνω στο πρώτο καραβάκι δίχως να γνωρίζω που πάει. Ευτυχώς 
πάει  μακριά.  Ανάμεσα σε ανθρώπους όμορφους τόσο,  παίζω μαζί τους ντόμινο,  μπύρες, 
λουλούδια αφημένα χάμω από την εξοχή. Βρέχει με δύναμη, υπάρχω με δύναμη. Πόσο θα 
ήθελα συντροφιά με τον Ανδρέα Εμπειρίκο να διασχίζαμε την Σιβηρία, μαζί να αλητεύαμε 
παίρνοντας από πίσω τα κορίτσια της στέπας, μαζί στον Αμούρ ποταμό. 

Και ιδού πάλι ταξιδεύω σ’ όλων των θαλασσών τα πλάτη
σ’ όλων των φαλαινών τα βοσκοτόπια      και τώρα όπως και τότε εν ωκεάνειο αίσθημα
γεμίζει την καρδιά μου          τα πάντα σε τούτη την πανδέγμονα μεγαλοσύνη
παίρνουν τις διαστάσεις του απροσμέτρητου,     του αχανούς
και όλα και τα μικρά και τα μεγάλα, το νοητά και τα ακατάληπτα
και τα συνήθη και τα ασυνήθη       την όψη παίρνουν όλα        του μυθικού

Ανδρέας Εμπειρίκος

Τρένο  Νο  6  προς  Βλαδιβοστόκ.  Μετά  από  9.500  χλμ,  διασχίζοντας  την  Σιβηρία, 
περιμένοντας να αντικρίσω τον Ωκεανό. Χαράζει και κολλημένος στο τζάμι. Ο Ωκεανός με 
το πρώτο θαμπό φως της μέρας. Ρίγος σ’ όλο το σώμα, η πιο δυνατή στιγμή. Παρά την 
αθρόα εισβολή μικροβίων στο στομάχι, η χαρά έφτανε ως τον μύθο, σαν τότε πριν χρόνια 
πολλά  στο  Πόρτο  που  πρωτοαντίκριζα  τον  Ωκεανό.  Καράβια  δίπλα  στο  σταθμό, 
μικροσκοπικοί γιαπωνέζοι τουρίστες, θηριώδεις ρωσίδες, τα ξενοδοχεία γιομάτα, θα πρέπει 
να κοιμηθώ στον σταθμό. Ο Σεργκέι άστεγος και Στάλκερ, να ζει στο σταθμό χρόνια, από 
τους ήρωες του Ντοστογιέφσκι βγαλμένος, με μία αρχοντιά αφόρητη, μαζί να αλητεύουμε 



βρώμικοι και ξένοι.  Το βράδυ στην παραλία κόσμος πολύς, καραόκε, παγωτά, μουσικές, 
στιγμές  να  νιώθω  το  αχανές  της  Σιβηρίας  να  μ’  έχει  τσακίσει  και  άλλες  μια  βαθιά 
ευγνωμοσύνη που αξιώθηκα τούτο το ταξίδι. Αύριο η επιστροφή, προς Μόσχα. Ξαπλωμένος 
στο πεζούλι, εξουθενωμένος, ποια άκρη θα μιας καταλαγιάσει από την μέθη, γέρνω προς τον 
Ωκεανό, πέρα η Ιαπωνία. 

Γιατί άραγε ταξιδεύουμε; Από περιέργεια, από προβολή, από αλλοφροσύνη, ταξιδεύουμε 
σαν  πολεμιστές,  σαν  τους  παλιούς  προσκυνητάδες  της  Ρωσίας  και  τους  ασίκηδες  της 
ανατολής,  σαν  εραστές  στα  απέραντα  σώματα  των  κοριτσιών,  σαν  τον  Μάξιμο  τον 
καυσοκαλυβίτη, σαν Muzenidis Tours
Ταξιδεύουμε γιατί μας λείπει η σοφία της μη κίνησης, γιατί έτσι μαλακώνουν οι πληγές και 
το πέρασμα του χρόνου,  γιατί ως πλάνητες και  ανέστιοι  σπουδάζουμε την καμπύλη του 
χρόνου,  γιατί είναι  απλά υπέροχο να υπάρχεις κολλημένος στο τζάμι του τρένου και να 
φεύγεις, γιατί δεν είμαστε δένδρα αλλά πουλιά, γιατί ταξιδεύοντας φοβάσαι λιγότερο
ή  γιατί  καλύτερα,  επειδή  φοβάσαι  περισσότερο,  γι  αυτό  και  ταξιδεύεις,  μ’  αυτήν  τη 
δαιμονισμένη αδημοσύνη ζωής έναντι του θανάτου
Ταξιδεύουμε γιατί, ίσως τελικά έτσι μπορούμε πιο εύκολα και πιο επιτήδεια να ξεγελάμε τα 
κορίτσια και τους εαυτούς μας καλύτερα, ποιος ξέρει…

Πρόχειρες και σκόρπιες σκέψεις του τρένου

Παρασκευάς Γ. Βάκαλος



Ο ίδιος χρόνος ο διαφορετικός χρόνος με κύματα με φυλακή με 
χιόνι  με απόγνωση με ησυχία με χάπια με αγκαλιές με χαρά με 
λουτρά με λεπίδια με φιλιά με χωρισμούς με σπασμούς με μάχες 
με ψέματα με προσμονή με τον πατέρα χωρίς τον πατέρα με τα 
Βουνά  με  τους  αγίους  με  τις  σκιές  με  τα  κορίτσια  με   την 
αδημοσύνη με την νύχτα με τους κρότους με τον αδελφό με την 
φθορά τα παγωτά με τους δρόμους με τα άκρα με τις φωτιές τα 
στήθη  με  τα  πουλιά  με  τους  γιατρούς  τους  κεραυνούς  με  την 
πληγή με τα απόκρημνα με την ενοχή με τα βιβλία τις επιστροφές 
με το λύγισμα τις προσχώσεις με τον τρόμο τις μουσικές με την 
απώλεια  τον  διασυρμό με  την  παλάμη με  την  ηλικία  την  ικεσία 
τον  ζόφο τον  ιδρώτα τα  αντιφλεγμονώδη με  τρόμο με πνιγμονή 
με αίμα με βελόνες με λειμώνες με έρημο με χορούς με σπασμούς 
με  παραδοχή  με  μισά  φιλιά  με  ολόκληρα  φιλιά  με  διάλυση  με 
έλκος με λαχτάρα με απειλή με αγωνία με κατάνυξη με συντριβή

Παρασκεάς Γ. Βάκαλος






