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Μονόλογος ενός πρόζθσγα μ’ έναν ζπαζμένο καθρέπηη. 

Σηο ρόλο ηοσ ειδώλοσ, ο Ηράκλειηος 

 

1.Τν αλαγλσξηζηηθό παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ 

 (ην θόλην απνηειείηαη από ηξεηο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

κηα πηλαθίδα ζεκαηνδόηεζεο-STOP) 

 

«Τα πάληα ξεη», 

όπσο νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο 

θαη όια ηα έξκαηα ηνπ αέξα. 

 

Πνηνο θπζάεη; 

Ο αέξαο ή ν ρξόλνο;  

Πνηνο παίξλεη καθξηά ζνπ ηηο ζπκβνπιέο 

θαη η’ απόλεξα ηνπ ρξόλνπ; 

 

Νόκηδεο πσο αθξνβαηείο. 

Όινη απηό λνκίδνπλ. 

Άιινη ζε ζπάγθνπο 

θη άιινη ζε ιεσθόξνπο. 

Πεο κνπ, 

ηί είλαη πην δύζθνιν; 

 

Τώξα πνπ μεκαληάισζεο  

ηελ αληηθαηηθή ζηγνπξηά ζνπ 

θαη θύηξσζαλ άγξππλνη θαλόλεο 

ζηα θελά πνπ είρεο αθήζεη, 

πώο ληώζεηο ζνθό κνπ ιείςαλν; 

 

Ξεθάξθσηνο, 

κε ηζαθηζκέλα ζηεγαλά, 

πσο ζεο λα θιάςεηο; 

Με ιπγκνύο ή κ’ ηθεζίεο; 
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Όηαλ θνηηάο ην πξόζσπό ζνπ  

ζην ξππαξό λεξό κηαο ζπγθπξηαθήο ιαθθνύβαο, 

ηί βιέπεηο; 

Ρίδεο ή δίρηπα; 

 

Εηλ’ ε απόγλσζή ζνπ 

βνπηεγκέλε ζην αίκα, 

ή ρξεηάδεζαη λα εμαιεηθζείο  

από πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο; 

 

Οη θαιηθάηδαξνη, 

ηα ηέξαηα κηαο λέαο κπζνινγίαο, 

θνιπκπώληαο ζη’ αιθνόι, 

ηηο αξγίεο, 

πξηνλίδνπλ ην δύζηπρν θιαξάθη 

πνπ βξήθαλ θαηαθύγην. 

Ύζηεξα, 

ζεθώλνληαη αγρσκέλνη «9 παξά» 

θαη ηξέρνπλ πξνο ην ζάλαην. 

 

«Τα πάληα ξεη», 

γηαηί δε ζπκάζαη ηίπνηα, πηα. 

 

 

 

2.Η ζηηγκηαία έπαξζε(ην θόλην εμαθαλίδεηαη) 

 

Κη όκσο, 

όζνη κπόιηαζαλ ηνπο θόβνπο 

ζηηο ξπηίδεο κνπ, 

ζα ληξνπηαζηνύλ, ηειηθά, 

απ’ ηε δεηιία ηνπο. 

Θα αθπδαησζνύλ 

ζα ηα λαπάγηα 

πνπ μέβξαζε ε ζάιαζζα, 

ην κεζεκέξη ελόο ηξεινύ λνηηά. 
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Θα απνκείλσ δηαθξηηηθά αηώληνο, 

ειαθξύο θη απηάξθεο, ζα καησκέλε Θδέα.  

  

3. Η θαηαλόεζε ζηνπο αζώνπο 

(ην θόλην επηζηξέθεη σο κνλαδηθό θαηαθύγην) 

 

Γηα πνην ιόγν ηδξώλεη ν πιαλεκέλνο, 

αλ όρη γηα λα ινπζηεί ηε θαηάξα, 

ελόο πιαζηνύ εμαγληζκνύ; 

Αλ όρη  

γηα ηνλ ίδην ιόγν 

πνπ ε ίδηα ζαύξα, 

ςάρλεη εδώ θη εθεί, 

θαηακεζήο κηαο πύξηλεο κέξαο, 

έλα δξνζεξό ιηζαξάθη 

λ’ αλαθνπθίζεη ηε θνηιηά ηεο 

από ηε θόιαζε ελόο άξηνπ «επηνύζηνπ»; 

 

4.Ο πξννξηζκόο 

(ην θόλην είλαη έλαο αλνξζόγξαθνο ράξηεο)] 

 

Έξπσ  

ηζαιαθσκέλνο από κηα αηκνβόξα αηζηνδνμία 

ζηε ιάζπε ελόο ππνθεηκεληθνύ εδώ 

πνπ ζεκαδεύεηαη από ηε ραξά θαη ηηο εθθξίζεηο κνπ. 

Όηαλ νη δηαβάηεο, κε ξσηνύλ πνπ πεγαίλσ, 

εγώ ρακνγειώ θη απαληώ 

πσο δε μέξσ 

γηαηί πξώηε θνξά έξρνκαη. 
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5. Ο Έξσηαο σο ην κνλαδηθό αληίδνην κηαο άζεκεο πείλαο 

(ην θόλην ζνιώλεη θαη ράλεηαη, ζηγά-ζηγά, ζαλ ηε δσή) 

 

Ζσ, 

κέζα ζε κηα αλάπαπια 

ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο θαη ιηηήο αλαπλνήο κνπ. 

Θα θνπζθώζσ ην ζηνκάρη κνπ αέξα, 

λα κνηάδσ ζαξθώδεο ζα ην κήιν 

ησλ πξσηόπιαζησλ 

θαη ηίκηνο ζαλ ακαξηία 

πνπ πεξηείρε ην θηιί θαη ηελ απώιεηα. 

Όηαλ ηα αζήκαληα ζπληξίκκηα 

ηεο βηνπνξηζηηθήο κνπ θύζεο  

ζθνξπίζνπλ 

ζε κηα παξζέλα, 

από ζηαπξνθόξνπο θαη ζεδιόλγθ, 

ακκνπδηά, 

ζα μεθνιιήζσ, 

 από ηα ιεμηθά ηεο κνηξνιαηξείαο, 

ηελ απαηζηνδνμία από ηα ζπλώλπκα ηεο ζνθίαο. 

Θα θσλάμσ ηελ αγάπε κνπ, 

λα θνιπκπήζεη ζηελ πνξθπξή κνπ, 

θαη γεκάηε πιεγέο,   

ζάιαζζα. 

Θα πεξηγειάζνπκε καδί, 

ηελ αηώληα Μνλαμηά 

πνπ ζθέπαδε η’ απιόρεξα ράδηα ηεο, 

κε θιεγόκελνπο θόβνπο. 

 

Τα πάληα ξεη; 

 

 
 

 


