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Homo Quantum  

 

1.Αθειείο «ζπλνδνηπόξνη»(αόξηζηα) 

 

Πεξπαηάκε θαηαθεξκαηηζκέλνη ζε αλόκνηνπο θύβνπο, 

κε δηαηξεκέλεο, απηόλνκεο θη ερζξηθέο κεηαμύ ηνπο 

αηζζήζεηο. 

Γηειθπζηίλδεο πνπ μερεηιώλνπλ ηα δεπηεξόιεπηα  

κε κεηαιιαγκέλα έλζηηθηα 

γηα λα ρσξνύλ ζηα θιάζκαηά ηνπο, 

βνιηθά θη απαξαηήξεηα από «θηιόδνμα» όλεηξα. 

Τεηξάγσλεο, ηξνκαγκέλεο  ινγηθέο 

θαη ηεζιαζκέλα ζώκαηα, 

ρσξηζκέλα ζε ινγήο-ινγήο ρσξνρξόλνπο, 

κε βάζε αζήκαληα θξηηήξηα. 

Νηύλνπκε ην γεινίν κε ηε ζεκαζία  

κηαο απαξαίηεηεο ζεόηεηαο 

εθήκεξεο θαη πνιππξόζσπεο 

γηα λα γιύθεη ζα ζθπιί ηελ ελνρή 

αλεμαξηήησο   επνρήο. 

Σηξώζακε ηηο δσέο καο  

ζ’ απνζηεηξσκέλα θαζίζκαηα  

πίζσ από ηα θνβηθά καο βιέθαξα 

θαη θαξηεξνύκε ηνλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν, 

ηνλ Λπηξσηή πνπ απαηηεί  

θάζε παξαθιάδη ηνπ κεζζηαληζκνύ. 

 

Ναξθσκέλα ζεξία, ζαξθνθάγνη ακλνί, 

αθειείο θαη αζηείνη, 

κπξνζηά ζηε ηξαγσδία 

πνπ γελλά ηα εξσηεπκέλα γέιηα καο. 

 

Βπζίδνπκε ηα πόδηα καο  

ζηηο ίδηεο παηεκαζηέο  

θαη παξακέλνπκε μέλνη  

αθόκα θη όηαλ είλαη ηαπηόρξνλεο. 
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Γεησκέλνη πάλσ ζε δάπεδα πνπ ππνκέλνπλ γηα αηώλεο, 

ηελ βαξεηή επηβεβαίσζε ηεο επαλάιεςεο ελόο δηζηαγκνύ. 

Ο θόβνο θπιάεη ηα έξκαηα, 

ή ηα έξκαηα εηζπλένπλ γηα νμπγόλν ηε κειαγρνιία 

ηεο αθηλεζίαο ηνπο; 

 

Θεσξία, ζεσξία, ζεσξία! 

Πξνθνξηθέο θσηηέο, βνιεκέλνη εκπξεζηέο θαη δηραζκέλνη 

ππξνζβέζηεο. 

 

 

 

 

2.Σε κηα ππνζεηηθή ύπαξμε(ζπγθεθξηκέλα) 

 

Οη ηνίρνη ζηελεύνπλ  

θαη δε δξαπεηεύεη ζηε ζεξηλή λύρηα, 

θαινππώλεηαη ζε βνπβά ζηέθηα 

θη αληί λα θνιπκπά ζην αίκα ηεο, 

η’ αθήλεη θαη πήδεη αλέγγηρην 

ζρεκαηίδνληαο ζξνκβώζεηο 

ζηα ράδηα ηεο. 

Οη ηνίρνη ζηελεύνπλ  

θαη ην ελνίθην αθξηβαίλεη 

θαη ζην απέλαληη παξάζπξν 

κηα κειαρξηλή δαθξύδεη 

κε κπνξώληαο λα δεη  

ηνλ αζηείν ζάλαηό κνπ, 

κέζα απ’ ην ηδάκη πνπ ζόισζε  

απ’ ηα ππαξμηαθά ηεο ρλώηα. 

Έρεη κηα θαξδηά θιεηζηή ζηα μέλα δάθξπα 

θη απερζάλεηαη η’ απξόζκελα ρακόγεια 

πνπ δηαιύνπλ ηε ζπλλεθηά ηεο 

ζαλ αθαηαλόεηνη ιεθέδεο 

ζηε πάληα καύξε κπινύδα ηεο.  
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3.Homo Quantum 

 

Δίκαη ν θβαληηθόο άλζξσπνο, 

κε θαηαθεξκαηηζκέλεο, 

ζε απεηξνειάρηζηα θιάζκαηα ρξόλνπ,  

εκηηειείο αλακλήζεηο. 

Δμνζηξαθηζκέλνο ζε ρηιηάδεο, μέλνπο εθηάιηεο, 

εληεηαικέλνο γηα ρηιηάδεο απνζηνιέο 

πνπ δεηνύλ ηελ πξνζνρή κνπ 

όηαλ γεκίδνπλ ηηο λύρηεο  

ηηο καύξεο εηθόλεο 

ηνπ πάζρνληα από ακλεζία ιήζαξγνύ κνπ. 

Δίκαη κηα ζθέςε ιεηςή  

πνπ απερζάλεηαη ηε ζπλέρεηα ηεο  

θαη ηξέκεη  

ηα πην ινγηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα. 

Κάζε κνπ θύηηαξν έρεη δέθα εξγνδόηεο  

θη έλαλ παλνύξγν Θεό 

πνπ θιεξνλνκνύλ ζηε ζάξθα κνπ 

παξάμελεο, ςπραλαγθαζηηθέο  ζπζπάζεηο θαη άγλσζηεο 

αζζέλεηεο, 

γηα λα ηεο ζπκίδνπλ ηα ρξέε ηεο. 

Δίκαη κηα κνλνδηάζηαηε, αδηαπέξαζηε  πιάλε, 

αόξαηε απ΄’ ηα θάηνπηξα  

πνπ κε γπκλό κάηη 

θαηαγξάθνπλ κνλάρα 

κηα αλεμήγεηε λεπξηθόηεηα 

ζ’ έλα άδεην από δσή 

ηερλεηώο θσηηζκέλν δσκάηην. 

 

-Καιεζπέξα! 

Καλείο δελ απαληά ζηηο ραηξεηνύξεο κνπ. 

Καλείο από εκέλα δελ αμίσζε πνηέ κηαλ απάληεζε. 

Δίκαη έλα ζύλνιν, ηνληζκέλσλ ςεθίδσλ 

θνιιεκέλν πάλσ ζ’ έλα αληαξό, ππαξμηαθό ηδάκη. 

Τππνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο θαη ζηεγλέο θπξηνιεμίεο 
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κε πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο 

ππνδύνληαη ηηο ζθέςεηο κνπ. 

Τξνκαγκέλα θηιηά θαη ηπθιά ράδηα 

εμαξγπξώλνληαη από ηελ αμηνζξήλεηε  ιαγλεία κνπ 

πνπ αξθείηαη ζηε ιαηξεία ζνιώλ πεξηγξακκάησλ 

θαη ζηα δάθξπα πνπ ζπληνλίδνπλ νη  ζηηγκηαίεο ακθηβνιίεο 

κνπ.  

 

Δίκαη ν θβαληηθόο άλζξσπνο. 

Μηα κέξα ζα ζπάζσ ηνπο θαζξέπηεο 

θαη ζα γπξίζσ αλάπνδα ηηο θόξεο ησλ καηηώλ κνπ 

αγαπώληαο, δηα ηεο αθήο,  

ην κνλαδηθό κνπ, εθήκεξν, ηξηζδηάζηαην απνηύπσκα 

πάλσ ζε έλαλ αδηακθηζβήηεηα ππαξθηό πιαλήηε. 

Έζησ θη αλ αθόκα απηή ε καηαηνδνμία κνπ 

αγγίμεη απιά ην αζηξηθό θσο 

ηελ ώξα πνπ ηα πόδηα κνπ 

ζα αθξνβαηνύλ 

ζε θζαξκέλεο, 

απ’ ην πείζκα κνπ νδνύο,  

πξνζπαζώληαο αμηνπξεπώο  

λα ραξάμσ κηα αθαηόξζσηε επζεία. 
 

 


