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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Δεν είχα τίποτα δικό μου. 

Η παράξενη αίσθηση, ότι μου ‘ταν απαγορευμένο να διεκδικήσω, εμπόδιζε όλες μου τις 

ενέργειες. 

Ενεργούσα βιαστικά, σπασμωδικά, σχεδόν σπαστικά. 

Δεν θα μπορούσα να χαρακτηρισθώ τεμπέλης, παρά μόνο αναποτελεσματικός. Έφτανε όμως 

αυτό σαν αρχή, για να πείσει τους πάντες, ότι τεμπέλης και συνάμα ανίκανος ήμουνα. 

Επιχείρησα να κατακτήσω κάτι ... να το κατακτήσω ολοκληρωτικά. Να μπορέσω να του 

επιτρέπω να με χαρακτηρίζει. Εγώ να του χαρίζω τους χαρακτηρισμούς. 

Να με λυτρώνει έτσι .... να με λευτερώνει. 

Κοίταζα γύρω μου και δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο. 

Σπατάλησα τον εαυτό μου κοιτάζοντας, ξανά και ξανά ..... 

Πίστευα, πως τεμπέλης και αναποτελεσματικός όπως ήμουν, δεν έβλεπα πολλά που υπάρχουν , 

πολλά μου διαφεύγανε. 

Όταν κουράστηκα, όταν για την ανικανότητά μου πείσθηκα και γω ο ίδιος τότε μόνο έπεισα τον 

εαυτό μου να ξεκουραστεί. 

Ο ύπνος ξεκίνησε σαν μακρινός, σχεδόν ξεχασμένος φίλος  σιγά - σιγά ο ερωτιάρης, κατέληξε ο 

καλύτερος μου σύντροφος. 

Σαν σύντροφος της ψυχής μου, σαν φίλος αγαπημένος, μου χάρισε ένα, ένα τα κομμάτια της 

δικής του ψυχής. 

Επιφυλακτικά στην αρχή, γενναιόδωρα στη συνέχεια. 

Η ψυχή του έγινε ψυχή μου, η μορφή του μορφή μου. 

Δανείσθηκα την ζωή μου, κλέβοντας τη δική του ζωή. 

Άρχισα επιτέλους να ζω. 

Ανακάλυψα της μουσικής τις νότες, 

οσμίστηκα της ζωής και του θανάτου τις μυρωδιές. 

Χόρεψα ο σπαστικός και αδύναμος τους πιο τρελλούς χορούς. 

Ανάπνευσα τις πιο ζωογόνες ανάσες. 

Αφουγκράστηκα, ακούμπησα, γεύτηκα. 

Είδα όλους τους ανθρώπους, αυτές τις ώρες της μοναδικής μου ικανότητας αυτούς που για ώρες, 

για μήνες και για χρόνια ανίκανο με είχανε. 

Γνώρισα γυναίκες και άντρες. 

Γνώρισα τον εαυτό μου αρσενικό και θηλυκό. 

Ακόμα και τώρα που σας γράφω, τον εαυτό μου ετοιμάζομαι να βυθίσω στης δύναμης μου τις 

στιγμές. 

Σας χρωστάω αδύναμοι τη δύναμη που στερήσατε, τη δύναμη που τώρα απέραντη μου δίνετε. 



Αφουγκραστείτε, ακουμπήστε, γευτείτε, οσμιστείτε, δείτε. 

Περιμένω με ανυπομονησία, μα...... 

Μα εύχομαι ταυτόχρονα ο πρόστυχος, ποτέ να μη βρεθείτε στη δική μου θέση, να μην 

ονειρευτείτε. 

Είμαι τεμπέλης και αναποτελεσματικός. 

Είμαι σπαστικός. 
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