


 “...Με ρωτάς αν μπορώ να 
θυμηθώ. Η αληθινή ερώτηση είναι 
αν θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω. Οι 
λόγοι δεν είναι ηθικοί. Εξάλλου τις 
περισσότερες φορές η Ηθική γίνεται 
δέσμια της ανάγκης. Υποθέτω ότι 
τα φωτεινά γεγονότα  έχουν ένα  
δικό τους τρόπο να αφήνουν βαθύ 
το σημάδι τους στο κουρασμένο σώμα 
της ιστορίας. 
Θυμάμαι τον παλιό Κόσμο, όταν η 
«Κοσμική ειρήνη» σκέπαζε τις ζωές 
των ανθρώπων και όλοι υπάκουαν στα 
προστάγματα της Τάξης του Κόσμου. 
Θυμάμαι τις Φυλακές. Χαμένες 
ψυχές, δυστυχισμένοι ασυνείδητοι, 
δέσμιος ο καθένας μας  κάποιας 
Μοίρας, βασανιζόμαστε στις Φυλακές 
του Κόσμου σαν άβουλα πλάσματα. 
Μοναδική μας παρηγοριά το γαλάζιο 
του ουρανού που θύμιζε την ανθρωπιά 
μας. Ο Κυβερνήτης, ο διευθυντής  
των Φυλακών μαζί με τους Διοικητές, 
τους δεσμοφύλακες, μας ανάγκαζαν 
να κομματιάζουμε τα κορμιά μας 
στη δουλειά  για να ικανοποιούν 
εκείνοι την άναρχη απληστία τους.  
Εμείς, στις Φυλακές του Κόσμου 
ήμαστε οι απόκληροι, οι άθλιοι, οι 
μοιραίοι. 
Εμείς ήμαστε η αρχή...”

1. Εμείς

Eμείς, όλοι εμείς ξεχασμένοι στο 
κελί

σα μια κραυγή του τρελού που 
ξεψυχά

Εμείς, όλοι εμείς θλιβερή 
συνύπαρξη

τις πιο φριχτές προσευχές ακούσαμε

Εμείς, όλοι εμείς θεέ μου πως 
τολμήσαμε

της φυλακής τη ντροπή να σβήσουμε
Εμείς, όλοι εμείς μ΄ ένα όνειρο 

κοινό
τον τοίχο αυτό ίσως να γκρεμίσουμε

Πράξη 1 
Στις φυλακές του Κόσμου



“...Έξω είχε ξεσπάσει σάλος. Τα 

στρατεύματα του Κόσμου είχαν 

εισβάλλει στην Ανατολή. 

Η Τάξη απαιτούσε ζεστή σάρκα και 

επιστράτευε κάθε νέο. Εκείνος 

τόλμησε να αρνηθεί. Μόνος του, 

ένας μέχρι πριν λίγο συνηθισμένος 

άνθρωπος, ύψωσε το ανάστημά του 

ενάντια σε όσα θεωρούνταν αιώνια 

και αμετάβλητα. Όλοι συζητούσαν 

για την τόλμη (ή τη βλακεία 

του). «Είναι σίγουρα τρελός» 

σιγοψιθύριζαν οι κρατούμενοι. 

Τη μέρα που τον έφεραν μου 

έκαναν εντύπωση τα  μάτια του. 

Ακτινοβολούσαν οργή και πάθος, 

κρυμμένα πίσω από την εξάντληση. 

Δε ρωτήσαμε ποτέ το όνομά του. 

Όλοι τον φωνάζαμε «Στρατιώτη»...” 

2. Εδώ

Μη μου μιλάτε για χαρές – κάνει 
κρύο

Πάψτε τις κούφιες προσευχές – 
πικρό αντίο

Φέρτε τους γελωτοποιούς – και τους 
ψεύτες

Εδώ μπροστά και τους δραπέτες

       Εδώ είναι ο δρόμος
εδώ είναι η ζωή

ο δικός μας Κόσμος
η δική μας ζωή

 Απλά μια αίσθηση η οργή – μα τόσο 
ωραία

Να σε είχα τώρα μια στιγμή – κρυφή 
παρέα

Ο ήλιος βάφεται χακί- ίδιος πόνος
Τώρα που ξεψυχά ο χρόνος

Εδώ..
 

Εγώ αρνιέμαι να θαφτώ – μακριά σου

Γεννιέμαι και πεθαίνω εδώ

Εδώ..



“...Λίγο καιρό αργότερα  τον επισκέφτηκε 
μια κοπέλα. Την έλεγαν «Μελλίνα». Μια 
μελαχρινή κοπέλα με μοναδική ομορφιά. 
Ένα εξωτικό πλάσμα, λες και στα δυο της 
χέρια κουβαλούσε κάθε ανθρώπινη ευχή για 
ένα καλύτερο μέλλον. Ήμουν λίγο πιο κει 
όταν του είπε: «Δε γίνεται διαφορετικά». 
Ο Στρατιώτης την κοίταξε σα να ζητούσε 
οίκτο ή  συγχώρεση. Τα δυο μικρά της μάτια 
συννέφιασαν. Του έδωσε κρυφά ένα μικρό 
κομμάτι χαρτί. Εκείνος σκέπασε τα μάγουλά 
της με τις παλάμες του σα να φώλιασαν μέσα 
τους όλες οι ελπίδες. Η Μελλίνα έσπασε 
ένα τσιγάρο στα δύο, του έδωσε το μισό, 
κράτησε το υπόλοιπο και έφυγε βιαστικά. 
Σιωπή...” *επισκεπτήριο

3. Εκτός Ελέγχου 

Εκτός Ελέγχου μια ματιά 
αρκεί

εκτός ελέγχου σα μικρή 
στιγμή

εκτός ελέγχου λόγια στο 
χαρτί

εκτός ελέγχου και μετά 
σιωπή

 Σκέψου δυο λέξεις 
να πεις

 να με κερδίσεις
 Σκέψου μα μην 

προσπαθείς
 δε θα με πείσεις

Ίσως να φταίω κι εγώ
δεν σε πιστεύω

ίσως απλά δεν μπορώ
γι΄αυτό και φεύγω

Εκτός ελέγχου τελευταία 
φορά

εκτός ελέγχου σ΄αγαπώ 
διπλά

εκτός ελέγχου είπαμε 
πολλά

εκτός ελέγχου προχωράω 
μπροστά



“...Αυτό έκανε την αρχή. 

Εκείνο το μικρό χαρτάκι. Από 

εκείνη την ώρα ο Στρατιώτης 

έχασε κάθε δεσμό με τον 

παλιό Κόσμο, τον παλιό του 

εαυτό, το μέλλον που του 

είχαν επιβάλλει. Οι σκέψεις 

του έγιναν αχαλίνωτες και 

επικίνδυνες. Ονειρευόταν 

έναν άλλο Κόσμο, ελεύθερο από 

εκμετάλλευση, τύψεις, αδικία 

και βάσανα. Ελεύθερο από 

Φυλακές...”

Πράξη 2 
Η προετοιμασία

5. 4. Δε Σταματάω

Όταν θα μπορώ 
μ΄ ένα τσιγάρο στα δυο

να μάθω να ζω

όταν θα μπορώ 
με πάθος να αγαπώ
με μίσος να ζω

Τώρα έχω φίλους κι εχθρούς
ήχους σκληρούς και στόρια 

κλειστά
τώρα έχω χίλιους φραγμούς
νεκρούς σιωπηλούς με μια 

σημαία ψηλά

Δε σταματάω
Δε σταματάω ποτέ

Δε σταματάω (να σε 
σκέφτομαι)

Ναι ποτέ δε σταματάω ποτέ

Όταν θα μπορώ 
να μη φοβάμαι γιατί

θα είσαι εκεί

Όταν θα μπορώ 
το μέλλον να ονειρευτώ

μακριά απ΄το παρόν

Είμαι μια λέξη κοφτή
μια συλλαβή σε στίχο 

πικρό
Είμαι φωτιά και κραυγή
αναπνοή σε εργοστάσιο 

παλιό

 



“...Πρώτα άνοιξε κουβέντα σε 

μένα. Μπορεί να ήταν και γραφτό. 

Ή να΄ταν τυχερός. Γιατί με έπεισε 

αμέσως. Δεν είχα και τίποτα να 

χάσω εδώ που τα λέμε. Όλη μου τη 

ζωή την είχα περάσει κυνηγημένος 

στο δρόμο ή στις Φυλακές. 

Αποφάσισα πως όσο χρόνο μου έμενε 

έπρεπε να τον ζήσω ελεύθερος, 

έστω και πίσω από τα κάγκελα.

Εξέγερση λοιπόν. Αυτή ήταν η λύση 

στα βάσανα όλων μας. Εξέγερση 

ενάντια στους Διοικητές, τον 

Κυβερνήτη, τον Κόσμο όλο. Πώς θα 

γινόταν όμως εξέγερση από δύο 

σκλάβους μονάχα; Χρειαζόταν να 

πείσουμε κι άλλους να ανατρέψουν 

κάθε παλιά συνήθεια, κάθε σάπιο 

κατεστημένο στην κατεστραμμένη 

τους ζωή. 

Μαζί με την ελευθερία όμως 

είχε χαθεί και κάθε συνείδηση, 

κάθε αξιοπρέπεια. Σε μυστικές, 

χαμηλόφωνες συζητήσεις μας 

έλεγαν: «Πάλι καλά, τουλάχιστον 

έχουμε ένα πιάτο φαϊ..» και 

νιώθαμε τον μαύρο φόβο να τυλίγει 

τους τοίχους που μας πλάκωναν. 

Επιμέναμε...” 

5. Μη Μιλάς

Βλέπω τις ερωτήσεις
βλέπω και τον καυγά
γύρω οργή και πόνος

ψάξε τις απαντήσεις
και σπάσε τα δεσμά

Δεν μένει άλλος χρόνος

 Όσο δε μιλάς
 Όλου του Κόσμου οι νόμοι
 Θα γίνονται θηλειά
 Μη μιλάς
 Δε φτάνει μια συγγνώμη
 Για να κοιτάς ψηλά

Έχεις ακόμα δρόμο
μα όχι υπομονή

μονάχα ψευδαισθήσεις
Αγκάλιασες τον τρόμο

κακή επιλογή
παγώσαν οι αισθήσεις 

 Όσο δε μιλάς
 Όλου του Κόσμου οι νόμοι
 Θα γίνονται θηλειά
 Μη μιλάς
 Δε φτάνει μια συγγνώμη
 Για να κοιτάς ψηλά

 



6. Φόνος 

΄Αδειο κελί – άδειο δίχως ψυχή – 
σε υγρή φυλακή – και η ώρα είναι έξι
σκόρπια χαρτιά- μια βουβή μαχαιριά- 
στη σκληρή του καρδιά – και το αίμα 

θα τρέξει

Μια ζωγραφιά- μόνος μάρτυρας πια-
δυο κορδόνια λευκά- τατουάζ στο λαιμό 

του
Σώμα νεκρό- από κάποιο σταυρό- 

κι ένα σπιούνο φρουρό- που΄χε στο 
πλευρό του

 
Όπως θα σβήσει το κερί σαν το χάδι
έτσι θα φύγει η ζωή του το βράδυ

Μες στη σιωπή- είχε βλέπεις κλειδί-
άνοιξε το κελί- φονικό στο νου του
Δεν είδε ποιος- όμως ήταν νεκρός

ένας λάθος νεκρός- λάθος του 
μαχαιριού του

Ήταν νωρίς- όταν ο διευθυντής-
όχι άλλος κανείς- ζήτησε το φόνο

όμως μετά- αλλάξαν τα κελιά
σαν τυχαία ζαριά- για το στόχο τους 

μόνο

Δέκα τυφλές, φονικές μαχαιριές
δέκα μαύρες πληγές
μια κακή παγίδα

Δέκα γυμνές, σκοτεινές αφορμές
σαν εικόνες σκληρές
μια σκισμένη σελίδα

“...Ανάμεσά μας υπήρχαν 

ρουφιάνοι, τα Τσιράκια, που 

λογοδοτούσαν στους Διοικητές 

και δεν άφηναν τίποτε να 

συμβαίνει χωρίς να το μαθαίνει ο 

Κυβερνήτης.  Τα Τσιράκια είχαν 

πάντα στημένα αυτιά και μάτια. 

Έτοιμοι να προδώσουν κάθε Ηθική 

για να προστατέψουν την Τάξη 

του Κόσμου. Ήταν θέμα χρόνου 

να φτάσουν στον Κυβερνήτη οι 

διαθέσεις που είχαν γεννηθεί. 

Όταν αυτό τελικά έγινε, εκείνος 

δε δίστασε. Θεώρησε ότι βγάζοντας 

τον Στρατιώτη από τη μέση θα 

ανέκοπτε μια ροή γεγονότων που η 

ιστορία είχε ήδη αποφασίσει ως 

αμετάκλητα. Διέταξε τον Χυδαίο 

Αυγέρη, το μαντρόσκυλό του, να 

δολοφονήσει το Στρατιώτη την ίδια 

νύχτα. Του έδωσε το κλειδί του 

κελιού και το φονικό μαχαίρι...” 
*Συνωμοσία



“...Έτσι ήρθαν τα πράγματα. 

Βρήκε τρόπο η συγκυρία να 

αφήσει για όλους μας μια 

χαραμάδα ζωής. Ένα σημάδι 

ελπίδας ότι δεν είμαστε 

καταδικασμένοι από τη Μοίρα. 

Νωρίτερα ένας Διοικητής είχε 

μεταφέρει το Στρατιώτη σε άλλο 

κελί ώστε στο δικό του να πάει 

ένα Τσιράκι, ως πληρωμή σε 

κάποια δοσοληψία. Η θέα στον 

Ουρανό από εκεί ήταν, βλέπεις, 

καλύτερη. Καμιά φορά και τα 

Τσιράκια θέλουν να νιώθουν πιο 

κοντά στους ανθρώπους.

Έτσι μέσα στο σκοτάδι ο 

Αυγέρης σκότωσε κάποιον 

άλλο. Το πρωί βρήκαν το άψυχο 

κουφάρι και ήταν τότε που όλοι 

κατάλαβαν τί είχε γίνει. Ο 

Στρατιώτης στάθηκε τυχερός, 

αλλά είχε μπει στο στόχαστρο. 

Τί έπρεπε να κάνει; Στον 

πρωινό προαυλισμό ήρθε και 

ζήτησε τη γνώμη μου...”

*Ό,τι θα΄κανε ο καθένας

7. Δύο Μαθήματα 

Δυο μαθήματα πήρα στο δρόμο
Δυο μαθήματα για τη ζωή

Είναι οι νύχτες σου γεμάτες 
τρόμο

΄Aκου και σώπα στη βροχή

Πιστός να είσαι πάντοτε στους 
φίλους 

σ΄όσους σ΄αγάπησαν στην 
καταχνιά

Πιστός να είσαι και σε δύο 
μάτια

Μάτια που κρύβεις στην καρδιά

Να είσαι άνθρωπος για τους 
ανθρώπους

που βασανίζονται απ΄τη σκλαβιά
Και για εκείνους με χυδαίους 

τρόπους
πόλεμο να΄χεις συντροφιά

Αποφάσισε να το κάνει στο 

μεσημεριανό συσσίτιο. Μπροστά 

σε όλους. Με γυμνά χέρια. Για 

να δουν όλοι ότι με τα χέρια 

μας μπορούμε να υποτάξουμε τη 

Μοίρα. 

Ότι μπορούμε να παλέψουμε. 

*Εκδίκηση



Πράξη 3 
Στο μπουντρούμι 

“...Όταν έπεσαν πάνω του τα σκυλιά, 

Τσιράκια και Διοικητές, ο Στρατι-

ώτης ήταν στα γόνατα. Και από κάτω 

του το νεκρό σώμα του δολοφόνου. Με 

σμιγμένα φρύδια και ανελέητο βλέμμα 

μας κοίταζε όλους σα να ήθελε να 

τον θυμόμαστε έτσι, τις στιγμές που 

θα ακολουθούσαν. Τον έριξαν στην 

Απομόνωση. Εκεί τον βασάνιζαν χωρίς 

σταματημό. Ακούγαμε τη φασαρία, τις 

φωνές, τα ουρλιαχτά. Πώς άντεχε; 

Λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν. Αλλά 

δεν το έκαναν. Ο Κυβερνήτης διέταξε 

να τον βασανίζουν όλη νύχτα και να 

τον  κρεμάσουν το ξημέρωμα, μπροστά 

σε όλους, για να σπάσει το ηθι-

κό μας. Δεν έπρεπε να φύγει όρθιος 

και δυνατός. Έπρεπε να ισοπεδώσουν 

κάθε αμαρτωλή σκέψη για εναντίωση 

στην Τάξη του Κόσμου. Ήταν τότε που 

έφτασε κοντά στη σκέψη να τερματί-

σει ο ίδιος τη ζωή του. Σκέφτηκε να 

φύγει αθόρυβα, μέσα στη νύχτα...”

8. Ο θάνατος στην πόρτα μου 

Ο θάνατος στην πόρτα μου 
κρεμάει μια δικαιολογία
τα χνώτα του στα κάγκελα 
θυμίζουν μια απολογία

 
Όταν κάθε κύτταρο φωνάζει 

«παραιτήσου»
μην τους αφήσεις να φτάσουν 

στην ψυχή σου
όταν η πίστη σου θα κρέμεται 

σαν ψέμμα
Μην τους χαρίσεις του πόνου σου 

το βλέμμα

Ο θάνατος στην πόρτα μου με 
χαιρετάει και γνέφει

Τα χνάρια του στο πλάι μου και 
η φωνή μου δεν αντέχει

Όταν θυμάμαι μες στα μάτια 
καταιγίδες

κάπως φουντώνουν οι ευχές και 
οι ελπίδες

ίσως η ώρα η δική μου πλησιάζει
γι’ αυτό ετοιμάσου και βάλε τα 

καλά σου

Έγινα απόψε ταβάνι σε μεγάλο 
σπίτι

Και δένω απάνω μου μια δανεική 
γραβάτα

Έγινα απόψε αδιέξοδο θέαμα
μπροστά στα πέτρινα μάτια 

νεκρών παρατηρητών



Το κρεβάτι απόψε είναι στόμα 
αβύσσου
που με καταπίνει αργά

Οι κόρες λικνίζονται σε μια ξέ-
φρενη αρμονία
όπως πρέπει σε στιγμές έξαψης

Ο λεπτοδείκτης πατάει στις μύτες
βάζει τους αντίχειρες  με κομπα-
σμό κάτω απ΄τις μασχάλες
βγάζει τη γλώσσα στην καμπάνα 
της εκκλησίας

Η λάμπα γελάει πνιχτά στο σκο-
τάδι
κρύβει τα λάθη, 
με δείχνει
«Καλά τα κατάφερες!»

Αφήστε με! 
απόψε πενθώ 
για την απελευθέρωσή μου.
Αφήστε με! 
απόψε πενθώ 
για την απελευθέρωσή μου.

“...Ανήμπορος  ανάμεσα στην 

σκληρή πραγματικότητα και τις 

παραισθήσεις ένιωσε ένα δροσερό 

άγγιγμα στο μέτωπό του. Έγειρε 

το κεφάλι του μέσα στα δύο 

φιλόξενα χέρια αναζητώντας 

παρηγοριά. Ίσως και να ντρεπόταν 

που σκέφτηκε να εγκαταλείψει. Η 

Μελλίνα τον καθησύχασε όπως ο 

ήλιος καθησυχάζει την καταιγίδα. 

Τώρα ήταν εδώ εκείνη να του 

θυμίσει την αξία της ζωής, τη 

δική του αξία, όσα είχαν ακόμα 

να ζήσουν μαζί. Κι όμως την αυγή 

θα περνούσαν όλα στο παρελθόν. Η 

μορφή της τον κρατούσε ζωντανό, η 

Φυλακή τον ρουφούσε στο χαμό του. 

Εκείνη τον χάιδεψε τρυφερά, του 

χαμογέλασε με γλυκιά σιγουριά και 

τον άφησε...”

9. Μελλίνα 

Αυτό που ο Στρατιώτης δεν μπορούσε να γνωρίζει και ο Κυβερνήτης δεν 
μπορούσε να προβλέψει, ήταν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που πυροδοτήθηκαν. 
Οι υποστηρικτές μας είχαν αυξηθεί. Η οργή είχε ξεχειλίσει. Κάθε ουρλιαχτό 

του Στρατιώτη γινόταν κύμα ώθησης των φυλακισμένων συνειδήσεων. Κάθε 
σταγόνα από το αίμα του γινόταν σφυρί που έσπαγε σε κομμάτια τη θλίψη, 
την απογοήτευση και την άγνοια. Η αυτοθυσία του έδειχνε ένα αγνό φως σε 
όλους μας. Οι τύψεις μας έπνιγαν. Δεν κάναμε τίποτα για εκείνον. Ακόμα 

χειρότερα, δεν κάναμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Εκείνος πολεμούσε για 
εμάς κι εμείς κάναμε το σταυρό μας που ήμαστε ακόμα ζωντανοί.΄Aδικο, 

ατιμία, ντροπή. ΝΤΡΟΠΗ.



10. Η μπαλάντα της φυλακής 

Περπατούσε ντυμένος γκρίζα φορε-
σιά
όλο κοιτούσε ένα κομμάτι εκεί 
ψηλά
είναι γαλάζιο, εμείς το λέμε ου-
ρανό
φυλακισμένοι, σ΄ένα μαρτύριο φρι-
χτό
 
Ξεχνώ τον πόνο, αναρωτιέμαι στα 
κρυφά
ποιο είναι το μέλλον εκείνου εκεί 
του φουκαρά
κάποιος ψελλίζει, λίγο πιο πέρα 
στην αυλή
πως η κρεμάλα τον περιμένει την 
αυγή

Κάποιος δειλός μ΄ένα φιλί
κάποιος γενναίος με το σπαθί
άλλος με λόγια χαϊδευτικά
αυτός με χέρια γυμνά

Μα δεν πληρώνουν όλοι τόσο ακριβά
δε συναντούν το ριζικό τους σε 
κελιά
Εκείνος νιώθει στο λαιμό του τα 
σχοινιά
Γιατί αφέντη και φονιά δεν προ-
σκυνά

Όταν τον είδα δεν είχα τίποτα να 
πω
ούτε μια λέξη για να δικαιολογη-
θώ αυτός κι εγώ μέσα σε τοίχους 
φυλακής

ούτε ένα νεύμα, μέσα στους τοίχους 
της ντροπής

 Μες στο φουσάτο του διαβό-
λου

 Είπε για το άδικο του Κό-
σμου όλου

 Μα ήμαστε όλοι άβουλα σκυ-
λιά

 Δεμένοι σκλάβοι με μια 
σκάρτη σιγουριά

Απόψε οι τύψεις είναι ανάλαφρες 
σκιές 

Τα βάσανά μας είναι φάρσες κωμικές
Κι εμείς διαβάτες στην ομίχλη σα 

νεκροί
Νιώθουμε πάνω μας του Χάρου την πνοή

Ω, πόσο φταίξαμε, πόσο φταίξαμε
Να ανασάνουμε ελεύθεροι δεν το αντέ-

ξαμε
Σε τούτη την κρυφή αυλή της ατιμίας

Και η καρδιά μας ξεψυχά 
σε τούτο τον τρελό χορό της αδικίας

Κείνος που ζει μες στις ζωές των 
άλλων

Όταν πεθαίνει μαζί του παίρνει 
και τις ζωές των άλλων
Ή δεν πεθαίνει ποτέ.

Ποιο σύνθημα; Ποιο ρολόι; Ποια σά-
βανα;

Δεν περιμένουμε  
Δεν προσκυνούμε το σκοινί το λαδω-

μένο
Και την αχόρταγη του δήμιου θηλιά



“...Το ποτάμι των γεγονότων τώρα 

πια δε γύριζε πίσω. Η εξέγερση 

ήταν πλέον γεγονός. Καταλάβαμε 

τρεις πτέρυγες και φυλακίσαμε τα 

Τσιράκια κι όποιον άλλο μιλούσε για 

συμφιλίωση με τους βασανιστές μας. 

Εξουδετερώσαμε τους Διοικητές και 

οπλιστήκαμε. Βγάλαμε το Στρατιώτη 

από το μπουντρούμι της απομόνωσης. 

Ένα αίσθημα ελπίδας και ολοκλήρωσης 

μας είχε κυριεύσει. Ήμαστε 

ελεύθεροι..”

*Εξέγερση σε εξέλιξη

Σήμερα ο παπάς δε θα κάνει λει-
τουργία
Κανένας σκλάβος δε θα είναι σε 
ηρεμία
Δε θα κρεμάσουνε κανένανε σα ζώο
Δε θα τραβήξουνε κανένανε με βία

Κανείς δε θα ξεγυμνωθεί από τα 
πάνινα τα ρούχα
Κανένα άψυχο κορμί δε θα αφήσουνε 
στις μύγες
Ούτε πρησμένο λαιμό, ούτε και 
γυάλινα θα δούνε μάτια
Δε θα θρηνήσουνε κανέναν οι από-
κληροι 

Κάθε φυλακή που χτίζουμε ο καθέ-
νας
Χτίζεται με τις πέτρες της ντρο-
πής
Μέσα της κλείνεται η ελπίδα και 
κανένας
Να την γκρεμίσει δεν μπορεί, παρά 
εμείς

Εκεί που ήμασταν οι σκλάβοι μέχρι 
χτες
Στη φυλακή του Κόσμου
Μετά τις άκαρπες χιλιάδες προσευ-
χές
Θα κείτονται αύριο τα σάβανα του 
νόμου
 



11. Στου Αιώνα τη ζάλη

Σε παράξενη χώρα
Ένα πέταγμα τώρα
μια ρωγμή κι είναι ώρα
Μου μένει μια ανάσα βαριά

Μας στερήσαν πατρίδα
Στο όνειρό σου όμως είδα
σιγοκαίει η ελπίδα
τώρα είναι η δική μας σειρά

Δε θυμάμαι ποτέ μοναξιά
με πρόσωπο ξένο
Κι αν φοβάμαι τη γκρι συννεφιά
δεν είναι τίποτα γραμμένο

Δεν υπάρχουνε άλλοι
και η δίψα μεγάλη
Στου αιώνα τη ζάλη
θεριεύεις και γλυκά μ΄ακουμπάς

Δε θυμάμαι ποτέ μοναξιά
με πρόσωπο ξένο
Κι αν φοβάμαι τη γκρι συννεφιά
δεν είναι τίποτα γραμμένο

Πράξη 4
Η Εξέγερση

“...Μέχρι να πέσει η νύχτα οι 

Φυλακές του Κόσμου είχαν χωριστεί 

σε δύο στρατόπεδα. Λίγες ώρες 

μας χώριζαν από το ξημέρωμα. Ο 

Στρατιώτης αν και καταβεβλημένος, 

μας εμψύχωνε όλους. Εμψύχωνε 

όλους εμάς, που μέχρι εκείνο το 

πρωί ήμαστε δέσμιοι των αμαρτιών 

και του φόβου. Στο πρώτο φως θα 

κρινόταν το μέλλον μας, όπως και 

έγινε. Πιστεύω πως ακόμα κι αν 

όλα τελείωναν εκείνη τη στιγμή, 

όλοι θα φεύγαμε ευτυχισμένοι. 

Μερικές στιγμές ηρεμίας ήταν 

τώρα λες και γίνονταν βροχή που 

ξέπλενε την παλιά μας ζωή. Λες και 

διέγραφε τους παλιούς μας εαυτούς 

από την ιστορία που θα διάβαζαν 

οι μελλοντικές γενιές. Τα γέλια, 

το ποτό και οι φωνές  έπαιρναν 

τη μορφή μιας ανάγκης που υπήρχε 

πάντα, αλλά δεν είχε ζωντανέψει 

ποτέ...”



12. Κέρασμα 

Πίνω ακόμα μια γουλιά
Πικρή του χτες παρηγοριά
Στου ποτηριού τη συντροφιά
Και στο καρφί η μοναξιά

Πίνω απόψε που μπορώ
Το άγνωστο να αισθανθώ
Να μου χαϊδεύει τα μαλλιά
κι ο φόβος μου να ξεψυχά

Για όσους φύγουν
Για όσους γυρίσουν
Για μένα που ήμουν πάντα εδώ, κι 
ακόμα αντέχω
Κλείσε τα μάτια,
ξέχνα παλάτια
΄Ανοιξε όμορφα φτερά.

Σταμάτησα να απορώ
Κανέναν πια δε συγχωρώ
Παραφυλάω στη γωνιά
Και ξαγρυπνά η γειτονιά

Πίνω κοιτώντας τον εχθρό
Κάναμε δρόμο ως εδώ
Γλυκιά του πάθους αγκαλιά
Στου νέου κόσμου τα σκαλιά

Για όσους φύγουν
Για όσους γυρίσουν
Για μένα που ήμουν πάντα εδώ, κι 
ακόμα αντέχω
Κλείσε τα μάτια,
ξέχνα παλάτια 
΄Ανοιξε όμορφα φτερά.



“...Στη θέα της πρώτης υποψίας φωτός 

σφίξαμε τα χέρια και είπαμε αντίο. 

Ο Στρατιώτης έβγαλε από την τσέπη 

του και μου χάρισε το χαρτάκι της 

Μελλίνας,  που τώρα κρατάς εσύ και 

κοιτώντας το με ρωτάς αν θυμάμαι. 

Από τη μια γράφει «Ποτέ μόνος»,  από 

την άλλη «Βρες τον τρόπο»...”

13. Ερχόμαστε 
 

Ερχόμαστε λερωμένοι
χτυπημένοι, ασ΄τον κόσμο να λέει

Ερχόμαστε ματωμένοι
οργισμένοι σα μια φλόγα που καίει

Για χρόνια κλειδωμένοι και μόνοι
μια ζωή από σκόνη

Τώρα πετάμε στο φως
πιες λίγο ακόμα πριν φύγεις

Ίσως να γίνεις θεός
όταν τα μάτια σου ανοίγεις

Ερχόμαστε οπλισμένοι
κι οι γονείς μας κοιτάζουν με φόβο

Ερχόμαστε ιδρωμένοι
τα παιδιά μας αγκαλιάζουν στο δρόμο

Για χρόνια οι καρδιές μας σκουριάζουν
Σαν τα σίδερα μοιάζουν

Τώρα πετάμε στο φως
πιες λίγο ακόμα πριν φύγεις

Ίσως να γίνεις θεός
όταν τα μάτια σου ανοίγεις

*Η αντίστροφη μέτρηση



Οι KollektivA είναι:

Θανάσης Χουλιαράς: φωνή

Φάνης Μαργαρώνης: κιθάρες, φωνές

Γιώργος Θεοφάνους: κιθάρες, πλήκτρα, Theremin, φυσαρμόνικα, φω-

νές, ενορχήστρωση εγχόρδων, sound design

Μάκης Κρέτσης: φυσικά και ηλεκτρονικά κρουστά, φωνές, sound 

design

Γιώργος Παύλου: μπάσο, φωνές

Δημήτρης Γιαννούχος: τύμπανα, φωνές

Ενορχήστρωση: KollektivA

Ηχοληψία, editing: Δημήτρης Ρετουνιώτης, Γιώργος Θεοφάνους

Μίξη: Δημήτρης Ρετουνιώτης

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο studio KollektivA, με εξαίρεση τη 

φωνή της Βίκυς Αναστασίου, που έγινε στο Λονδίνο, από το Χρήστο 

Χατζησπύρου.

Mastering: Brian Lucey (Magic Garden Mastering)

Επιμέλεια παραγωγής: Νίκος Μακράκης

Οργάνωση και διεύθυνση παραγωγής: KollektivA

Φωνητικoί αυτοσχεδιασμοί στο 13: Βίκυ Αναστασίου

Στο 10 περιέχονται στίχοι από το ποίημα «Η Μπαλάντα της Φυλακής» 

του Oscar Wilde.

Artwork:


