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{ Eργο λυρικό γιά βαρύτονο (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), βαθύφωνο (ΧΟΡΟΣ) 
µικτή χορωδία, κρουστά καί [ηλεκτρονικούς {ηχους. 
 
Τό κείµενο δέν τραγουδιέται, φθογγίζεται. [ Ιδιαίτερα {εντονη προ-
φορά τ ~ων συµφώνων. ] Η χορωδία τραγουδ ~α [εκτός κειµένου µόνο 
φωνήεντα (π,χ, Α[ ια~ ι-α[ ια~ ι, {εα-{εα, [ ιού-[ ιού καί [ ιδίως µιά κραυγή 
{αλγους {αου-{αου), σέ [αντίθεση µέ τίς σκληρές συλλαβές το ~υ κειµέ-
νου. Τό τραγούδι τ ~ης χορωδίας δέν ε@ ιναι συνεχές. Μπαίνει κατά 
διαστήµατα καί διατρέχει τά µεγάφωνα, πού ε@ ιναι κυκλικά τοπο-
θετηµένα στήν α { ιθουσα. Στό [ ιντερλούντιο \οµως [ακούγεται [από 
\ολα τά µεγάφωνα, σάν νά τραγουδ ~α τό [ακροατήριο. 
 
Σκηνή Α 
] Ο [εκτελεστής πάνω σέ βάθρο στό βάθος τ ~ης σκην ~ης. ] Η σκηνή 
σκεπάζεται µέ µα ~υρο πανί, [αφώτιστο, πού [ανεβαίνει στό βάθρο 
καί τόν [εκτελεστή , τυλίγοντάς τον µέχρι τόν λαιµό. Φόντο µα ~υρο, 
[αφώτιστο. \ Ενα λευκό σπότ [από [αριστερά καί \ενα [από δεξιά φωτί-
ζουν µόνο τό πρόσωπο το ~υ [εκτελεστ ~η. (Νά φαίνεται \ενα πρόσωπο 
α[ ιωρούµενο στό κενό). Φωνή φυσική µέ {ενταση καί χρωµατισµό. 
Κίνηση µόνο κεφαλιο ~υ καί µατιω~ ν, {οχι σώµατος. Στά τελευτα ~ ια 
του λόγια κλείνει σιγά σιγά τά µάτια. Μέ τήν τελευταία συλλαβή 
τό κεφάλι του πέφτει µπροστά, τά σπότ σβήνουν, σκοτάδι. 
 
Μουσικό  [ ιντερλούντιο. 
 
Σκηνή Β  

Σκηνικό \οπως πρίν. Τά σπότ τώρα ε@ ιναι πράσινα. ] Ο [εκτελεστής 
φορ~α µάσκα πράσινη. Φωνή τελετουργική. Πρόσωπο [ακίνητο. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Σκηνή Α 

 
ΠΡΟΜ. 
 
Α[ιθέρα θεϊκέ, ταχύφτερες α@υρες, πόντια κύµατα, 
\ηλιε πανόπτη  
 

{ Ερχεται πάλι, κυκλοφέρνει πάνω [απ' τό κεφάλι µου, µέ [οσ-

µίζεται. Τό στόµα του µέ τόν κόκκινο [αφρό, τά α[ ιχµηρά του 

νύχια πού διαπερνο ~υν [εγκεφάλους, τά συρµάτινα δάχτυλα 

µέ τίς χιλιάδες βόλτ. ] Η σύριγγα γεµάτη δίπλα στό πυρωµέ-
νο σίδερο, ]η στέππα κυρτή, ]η φυτεία κοίλη, τά µεγάλα µά-

τια τ~ης [ Ησιόνης κλειστά σ' \εναν \ησυχο \υπνο. Χτυπω~  τόν 

χαλκά µου ρυθµικά στόν βράχο, τόν τσιµέντινο το~ ιχο 

"Χουάν, δέν θ' [αντέξω {αλλη [ανάκριση...". Κάποιος στηθο-

σκοπε~ ι, κάποιος νίπτει τά χέρια του, ]ο µαχαιρωτός διακό-

πτης, τό νύχι τρίζει, τό πόδι σπάζει στό γόνατο, τό λογχι-
σµένο πλευρό... Λαέ, [εκέκραξα 

 

Πάνω σ' α [υτό τό ξέρασµα το ~υ σύµπαντος, µιά σφα~ ιρα [από 

χω~ µα ξερό καί µύτες βράχων νά προεξέχουν, πάνω σ' α[υτό 

κάθησα καί µόχθησα. { Εργα το ~υ σκληρο ~υ βράχου καί τω~ ν 

χεριω~ ν µου, τά σµίλεψα \ενα \ενα τά στρογγύλεψα. { Εργα 

το ~υ χώµατος καί τω~ ν δακρύων µου, τά µάλαξα \ενα \ενα τά 

{εστησα. { Ετσι [εξάντλησα τόν ξερό βράχο καί τό ξερό χω~ µα, 

[αποκάλυψα τά δέντρα καί τίς θάλασσες καί τούς [εγκατέ-
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στησα. 

] Ο πυρσός µου κυκλοφορε~ ι [από χέρι σέ χέρι. Φωτίζει τούς 
[αραχνιασµένους ]ορίζοντες, καίει τά ξόανα µέ τίς φωλιές 
τω~ ν νυχτερίδων. ] Ο πυρσός µου δίπλα στή χύτρα, δίπλα στό 

[αµόνι , δίπλα στήν πηγή. [Από σπηλιά σέ σπηλιά, [από [αµ-

πάρι σέ [αµπάρι , [από κελί σέ κελί , α@ ινοι καί θούρια καί 
]υψωµένες ε[ ικόνες καί ]υψωµένες γροθιές. ] Η [ελπίδα τυφλή. 

] Ο θάνατος [απρόβλεπτος. Καί ]η Κασσάνδρα... ]η Κασσάν-

δρα! ] Η Κασσάνδρα πορνεύεται δηµόσια πάνω στόν τέ-
θριππο. Ο] ι [Αργε~ ιοι χειροκροτο ~υν. ] Η Κασσάνδρα στολίζει 
τό α[ ιδο~ ιο της µέ [ Εθνικά σήµατα. Ε[ ισπράττει χαρτονόµισµα 

καί δίνει ρέστα. 

 

Τί µέ κοιτάζεις ]υστερικό {ορνεο. { Εφαγες {ηπιες, [εκσπερµά-

τωσες. ∆έν {εχω σήµερα {αλλο συκώτι, {αλλη {αρθρωση {ασπα-

στη. Θά περιµένεις α {υριο, νά ξηµερώσει ]ο {αλλος α[ ιώνας. 
Καταπίνοντας τό κίτρινο σάλιο σου. Βλέποντας τήν στάθµη 

το ~υ κατακλυσµο ~υ, α [υτο ~υ πού θά σέ πνίξει, νά [ανεβαίνει. 
Μετρώντας {εντροµο τό ]υπόλοιπο τ~ης ζω~ ης σου σέ τέταρτα 

φεγγαριο ~υ.  

∆έν σέ φοβ ~αµαι πιά. Ο] ι κρίκοι σου, ο] ι φάλαγγες καί τά καρ-

φιά δέν µέ πονο ~υν. Τό {οξος σου τό χώνεψα. Σέ µάσησα. Σέ 
{εφτυσα. 

 

Α [ ια~ ι , α[ ια~ ι , {εκγονα τ~ης πέτρας καί το ~υ χώµατος , σ ~ας [εξαγό-

ρασα. [Ακούµπησα τό δάχτυλό µου στό στ~ηθος καί διόρ-

θωσα τόν ρυθµό. Καθάρισα τήν λάσπη [από τά µάτια. Τούς 
περπάτησα στά κύµατα, τούς {εβγαλα στήν [αντίπερα {οχθη. 
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Μ ' \ενα µακρύ λευκό χιτώνα καί τό φω~ ς [ατόφιο στίς πρωτό-

πλαστες πλάτες τους. [Αχάραχτοι δρόµοι , [αχάραχτοι καρ-

ποί. Πέλµατα νωπά πάνω σέ πράσινα φύλλα. Μεγάλα βή-

µατα, ε[υθύγραµµες τροχιές καί πίσω ο] ι ∆ίες , γερόντια τρέ-
µοντα, νά [ ιχνηλατο ~υν. 
 

[Από βράχο σέ βράχο, [από {ορος σέ {ορος , [από κελί σέ κελί, 
τό σω~ µα µου διαµελίζεται καί διανέµεται ε[ ις βρω~ σιν. [Από 

βράχο σέ βράχο, [από {ορος σέ {ορος [από κελί σέ κελί, σταγό-

να α\ ιµατος σέ σταγόνα ] ιδρώτα, τά κύτταρά µου [ανασυντί-
θενται , τό σω~ µα µου σχηµατίζεται , [αρτιώνεται , κι {επειτα 

πάλι διαµελίζεται καί διανέµεται. Κι [εσε~ ις {εξω [από α[υτή τήν 

ε[υωχία, λιµασµένοι. Λιµασµένοι γιά λίγη σάρκα, λίγη γνώ-

ση [απ' τήν σάρκα, λίγη \υπαρξη [απ' τήν σάρκα. {Αθερµοι , 
{αναιµοι {ασπερµοι θεατές τ~ης θέρµης το ~υ α\ ιµατος καί το ~υ 

σπέρµατος. 
 

{ Εχτισα τόν Παράδεισό µου, καί τόν συντηρω~ . Ο] ι \ηλιοι 
[ανατέλλουν ]ο \ενας µετά τόν {αλλον σέ διάφορα σηµε~ ια το ~υ 

]ορίζοντα. Τά ποτάµια κυλο ~υν πότε πρός τά κάτω πότε πρός 
τά πάνω, [αλλάζουν {οχθες , µπορε~ ις νά γεµίσεις καί ν ' [αδειά-

σεις \οποιο ποτάµι. Ο] ι καρποί ]ωριµάζουν στήν παλάµη µόλις 
κοπο ~υν. Πεδιάδες καί βουνά πού µεταβάλλονται κάθε πρωί, 
πού δέν ]υπάρχει τίποτα γιά σύνθεση, συµπληρωµατικά χρώ-

µατα, συµπληρωµατικά γένη, πού ο] ι πολλοί ε@ ιναι \ενας καί ]ο 

\ενας Κανένας. { Εxτισα τόν Παράδεισο πού στέρησες Κρο-

νίδη, συµβιβάσου Κρονίδη, ε@ ισαι [απ' {εξω, ]η θέση σου ε@ ιναι 
γνωστή, ]η [απόστασή σου µετρήθηκε [ακριβω~ ς , γράφτηκε σ' 

\ενα χαρτί καί πετάχτηκε στά σκουπίδια. Ο] ι µεταστάσεις σου 
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µάταιες , τόσο ]ο { Ολυµπος , τόσο τό Σινά, τίποτα. 

Θω~ πτε... Θω~ πτε... 
Μέ α [υστηρούς διαβ ~ητες χαράζουν πάνω στό χω~ µα τόν κύ-

κλο. [ Ελέγχουν τήν διάµετρο το ~υ τροχο ~υ καί το ~υ συρµατό-

σκοινου, µετρο ~υν τό µ ~ηκος το ~υ φάλαγγα καί τω~ ν καρφιω~ ν, 

φιλτράρουν τούς παράσιτους θορύβους , σηµειώνουν τήν 

γωνία πτώσεως φωτός , κι {επειτα κάθονται γύρω [από τόν 

κύκλο, στήν πρώτη σειρά, καί ]ετοιµάζουν τά σηµειωµατά-

ρια, τά µαγνητόφωνα καί τά πινέλα. [Αποδοκιµάζουν στήν 

ε{ ισοδο το ~υ Α [υτοκράτορα, [ανατριχιάζουν στήν [αντιστροφή 

το ~υ [αντίχειρά του πρός τά κάτω, κι {επειτα κάθονται καλύτε-
ρα καί παρακολουθο ~υν προσεκτικά τήν θλάση τήν [εξάρ-

θρωση καί τήν α] ιµοχυσία. Σκιτσάρουν τούς σπασµούς , [ηχο-

γραφο ~υν τίς [επικλήσεις καί τίς κραυγές , παίρνουν δε~ ιγµα 

τ~ης σάρκας καί το ~υ δέρµατος. Κι {επειτα, στ' [αµφιθέατρα, 

διδακτορο ~υν τήν σχέση πόνου καί λυγµο ~υ, στίς α{ ιθουσες 
[εκθέσεων κρεµο ~υν τά [εκµαγε~ ια το ~υ α\ ιµατος , στίς α{ ιθουσες 
συναυλιω~ ν διευθύνουν τά [ορατόρια τω~ ν Ρόγχων, στά σπου-

δαστήρια [αναπτύσσουν τήν δικαιοσύνη τ ~ης ] ιστορίας , τήν 

φυσική της [αναγκαιότητα. 

Θω~ πτε... Θω~ πτε… διαλογιζόµενοι θεατές το ~υ τεµαχισµο ~υ 

µου. Μικροσκόποι τω~ ν µαρτύρων. Πρακτικογράφοι τω~ ν κα-

τάκλυσµω~ ν. Συµβιβαστές στούς { ισκιους το ~υ Πυρσο ~υ µου. 

Α [υτοσυντηριστές , τρωκτικά τ~ης \υπαρξης. ∆ιαλεχτιστές , 

τρωκτικά τ ~ης [αλήθειας. 
Θω~ πτε... Θω~ πτε Εΰσκοποι [Αργεϊφόντες , ]ερπετά µέ τά µε-
ταλλικά κόκαλα καί τό πλαστικό δέρµα.  

 

] Ο {ανεµος το ~υ παγωµένου διαστήµατος στίς [ανοιχτές µου 
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σάρκες. [Ανάµεσα ο [υρανο ~υ καί γ ~ης , [ασβεστωµένου ταβα-

νιο ~υ καί τσιµέντινου δαπέδου. \ Ενας [οξύς @ηχος µέσα [απ' τά 

σπασµένα δόντια καί τά πρησµένα χείλη. Κάπου πρέπει νά 

βρίσκεται τό σω~ µα µου. Ζεστά κορµιά θά στέκονται {ορθια, 

χωρίς ]αλυσίδες νά τά συγκρατο ~υν, θά µπορο ~υν νά [ ισορ-

ροπήσουν στό κάθισµα τ~ης καρέκλας , θά περπατο ~υν στά 

δύο {οχι στά τέσσερα. Κάποιο {αλλο κορµί σέ [απόσταση 

]αφ ~ης , \ενα χέρι σέ νε~υµα, [ακούµπηµα {ωµων, συνωστισµός , 

\ενα ζεστό σφίξιµο γύρω γύρω, \ενα δωµάτιο γεµάτο χνω~ τα, 

λόγια σµάρι περιστεριω~ ν... Τόξερα! ] Η µεγάλη παρένθεση 

πού ξαφνικά σέ περικλείνει σέ σηκώνει ψηλά και σέ α[ ιωρε~ ι. 
[Ανάµεσα [ Ολύµπου καί γ~ης. Ο {υτε [επαναφορά ο {υτε ταξίδι. 
Ο {υτε παρών ο {υτε [απών. Ο {υτε µέ {ονοµα ο {υτε χωρίς {ονοµα. 

Ο {υτε ζωντανός ο {υτε νεκρός. [Ανάµεσα. Τόξερα τό τίµηµα 

τ~ης θυσίας χωρίς θύµα. Τό [αποφάσισα. 

 

Ο ] ι κρίκοι κουδουνίζουν τά κόκαλά µου. Τό µάτι το ~υ [αετο ~υ 

στό µάτι µου. ] Ο ο [υρανός σκοτεινιάζει. ] Ο [ Ωκεανός ε@ ιναι 
πιά πολύ µακριά. Τό τακούνι στά νύχια τω~ ν ποδιω~ ν. ] Ο το~ ι-
χος µιά ποµπή Παναθηναίων. ] Ο πέπλος [από καραβόπανο, 

τόν κρατο ~υν ληστές. [Ακολουθο ~υν πόρνες κανηφόροι. Πρό-

σωπα ] ιδρωµένα δουλεύουν πάνω στό σω~ µα µου, µιά 

βραχνή φωνή λέει συνεχίστε.  
 

Θω~ πτε... Θω~ πτε... [Αντέχω. Χαµόγελο πίσω [από ποτήρι κρύ-

ο νερό. Στό ταβάνι ]η [ Ιώ βιάζεται. Θω~ πτε. ] Ο ]εκατόνταρχος 
µέ τήν γυαλιστερή περικεφαλαία... [ Ηλεκτρικά καλώ-δια… 

Θω~ πτε...  Λα...ός  µου...  πρός...  σέ...  πα...ρα...δί...δω... 
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Σκηνή Β 

 
ΧΟΡΟΣ 

 
{Απολλον, {Απολλον 

[[Ανάµεσα σέ α\ ιµατα, ο[ ιµωγές , λέξεις [επιθανάτιες , ρόγχους… 

όγχους... όγχους... 
 

[ Εκε~ ινοι πού δέν φτιάχτηκαν [από πέτρα καί σίδερο. 

[[ Εκε ~~ ινοι πού [αρνήθηκαν νά µηρυκάζουν τόν [εµετό τους 
πάνω σέ \εναν στύλο, [εκε~ ινοι πού δέν {εγιναν καθ' ]οµοίωσιν 

[αλλά καθ' ]υπέρβασιν, σέ παραστέκουν καί σέ συγχωρο ~υν. 
] Η πρώτη \υβρις συντελέστηκε. ] Η {αλλη \υβρις [ακολουθε~ ι. 
Ποιός Σκυθικός βράχος καί ποιός Σταυρός θά τίς [εξιλεώσει; 
Λάθος ]ο ] Υµέναιος , λάθος ]ο χορός. ] Η µήτρα [ανάσκελη 

α] ιµορροε~ ι τό α# ιµα τ~ης [ανθρωπότητας. Μένουν ο] ι βράχοι µέ 
τό ναυαγισµένο σπέρµα πού ξεραίνεται στόν \ηλιο. Μένει τό 

χω~ µα καί τό δάκρυ, {η τά χαλίκια το ~υ ξεροπόταµου πού τά 

ρίχναµε πίσω µας µ' \εναν [αρσενικό {η \εναν θηλυκό [αριθµό.  

 

] Η φλόγα καίει στό ξέφωτο. ] Ο λύκος [αποστρέφει τά σου-

βλερά του δόντια κι [αποµακρύνεται. Πίσω [απ' τόν θάµνο 

ξεπροβάλλουν τά στεγνά δόντια το ~υ [ανθρώπου. 

Τά κρόταλα, τά κύµβαλα, τά θρακικά κρανία. ] Ο κλεµµένος 
[οργασµός –τά πεινασµένα στόµατα πού τόν καταδιώκουν. 

] Η µολυσµένη κληρονοµία –ο] ι σιδηρόφρακτες [ορδές τω~ ν 

ε[υλαβω~ ν. Ο ] ι κορυφές φωτίζονται διαδοχικά [αναγγέλλοντας 
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τίς ]αλώσεις. Καταµερίζονται τά λάφυρα καί τά πτώµατα. 

∆ίκαια. Καί τά ] ιµάτια. ∆ίκαια. Μιά [ Ιφιγένεια δική σου µιά 

δική µου. Μιά σκλήθρα τίµιο ξύλο δική σου µιά δική µου. 

Κι {επειτα τό σάρωµα τ ~ης [αρένας γιά τήν ]επόµενη τελετή. 

 

Ο ] ι [εκθρονισµένοι ∆ίες [ανατινάζουν τούς [ Ολύµπους. Ο ] ι 
[απελεύθεροι τούς λεηλατο ~υν. Κεράτινες σάλπιγγες , Τάγµα-

τα [Αχαιω~ ν, Τάγµατα Σταυροφόρων, στίφη [[ Εθνικω~ ν [ασµά-

των, ] Ιεριχώ... ] Ιεριχώ... [Aπό [ανθρώπου \εως κτήνους. [Από 

µαύρου δέρµατος \εως λευκο ~υ δέρµατος. ] O \ηλιος [ανεβαίνει 
καί κατεβαίνει µή τολµώντας τήν καταµέτρηση τω~ ν νηπίων. 

Καί τά ποτάµια [εξακολουθο ~υν νά ρέουν ξεπλένοντας , ]ο 

Σκάµαντρος , ]ο Ρ ~ηνος , τό ∆έλτα το ~υ Μεκόγκ. 

 

] Ο πυρσός προχωρε~ ι σέ [αλλεπάλληλες µεταστάσεις. ∆ίπλα 

στόν καταπέλτη, δίπλα στό βλ ~ηµα, δίπλα στόν πυρηνικό 

κω~ νο. [Από τήν τέφρα τω~ ν ξοάνων ξεφυτρώνουν λιλιπού-

τειοι Κρόνοι. \Αγιοι πατέρες ποιµαίνουν τήν λαιµαργία τους 
µέ σιδηρές ράβδους. Γεµάτες φάραγγες , γεµάτα πηγάδια, 

γεµάτοι κλίβανοι. [Απ' τήν πεδιάδα Γαί µέχρι τήν Πέτρα 

Μούκα καί τό δάσος το ~υ Κατύν, ] ιερατεύµατα [οργανώνουν 

τίς παγκόσµιες τελετές [ωµοφαγίας. [Αποπληρώνοντας Σκυ-

θικούς βράχους , τό α# ιµα µεταγγίζεται στό χω~ µα, κι ο] ι σάρ-

κες λιπαίνουν τίς Κοιλάδες τω~ ν [Αµφορέων καί τά τσιµέντι-
να ]οδοστρώµατα. Μέσα σέ µιά νύχτα ποιόν νά προλάβει 
κανείς νά θάψει. Ο ] ι {αστεγες νυχτερίδες τω~ ν ξοάνων φωλιά-

ζουν στά στόµατα καί τίς µασχάλες , καί τό ]υπόθερµο 

φεγγάρι χορταίνει τήν νεκροφιλία του. 
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Κι ]ο φλογισµένος ]ορίζοντας [εξακολουθε~ ι νά περιστέλλεται. 
Ο ] ι [απελεύθεροι [οπισθοχωρο ~υν, ]ενώνονται πλάτη µέ πλάτη. 

Βγάζουν µπροστά τούς ∆ίες καί τούς σφετεριστές ∆ιω~ ν. 

Α [υτοί πηδο ~υν µέσα στίς φλόγες καί σώζονται.  
Μέλη πού κρέµονται [από παράθυρα καί καρβουνιασµένα 

δέντρα. ∆ιεσταλµένα µάτια στό πάτωµα τω~ ν κάρων καί τω~ ν 

βαγονιω~ ν. Πρόσωπα [ανάσκελα µέ τίς ο [υλές τω~ ν µεγατόνων. 

Πάνω στήν {αµµο τ~ης καυτ ~ης [ερήµου τό { ιχνος ]ενός κανθά-

ρου πού σέρνει τό µήνυµα. ] Ο Σταυρός , δεµένος στήν {ακρη 

το ~υ µατωµένου [επιδέσµου, κατεβαίνει , [αέναα, στό χάος. 
 
{Απολλον {Απολλον. 
\ Υπατοι , Χθόνιοι , Ο [υράνιοι καί [αγορα~ ιοι. Θεοί ναυαγοί, 
θεοί µετανάστες , θεοί παλίνοστοι. Μέ \εναν {Αγνωστο Στρα-

τιώτη καί µιά σακατεµένη κιβωτό ]ο καθ' [\ενας. ] Η συµφωνία 
τ~ης [ερήµου. Καταµερισµένες [επικράτειες , καταµερισµένες 
προσευχές , καταµερισµένοι λαοφθόροι κεραυνοί. [ Ισορρο-

πία λατρείας. Μέσα σέ κάθε Κιβωτό χάρτινες πλάκες µέ 
]υπογραφές καί σφραγίδες. ∆ίπλα ]ο πυρσός , δίπλα τό Κοι-
νοβούλιο, ]ο {Αρειος Πάγος , τό {ασυλο ψυχοπαθω~ ν. Τό µάν-

να πέφτει [εξ ο [υρανο ~υ µέρα νύχτα τά παιδιά τό κλοτσο ~υν 

στό δρόµο. Μυριάδες θυρίδες µυριάδες [ανάτυπα ξαπλωµένα 
µεσα στίς θυρίδες. ] Η [ελευθερία το ~υ [ανάτυπου ]η δικαιο-

σύνη το ~υ [ανάτυπου ]η [αξιοπρέπεια το ~υ [ανάτυπου. Καί \οσοι 
θεραπεύτηκαν στήν Γαλιλαία, κληρονοµο ~υν κρανίων το-

πους καί τούς καλλιεργο ~υν. Κι \οσοι δέν θεραπεύτηκαν, 

µπαίνουν σέ κλινικές , [επιδένονται , {επειτα [ανοίγουν τά πα-

ράθυρα καί πηδο ~υν στό δρόµο. Τό κίνηµα καί τό [αντικίνηµα 
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το ~υ [ανάτυπου. ] Η διαλεκτική το ~υ [ανάτυπου ]η διόρθωση το ~υ 

[ανάτυπου.  

] Ο πυρσός περιπολε~ ι. ] Η \υβρις α] ιµοδοτε~ ι καί α] ιµοδοτε~ ιται. 
] Η [[εκκλησία το ~υ Λαο ~υ συνέρχεται σέ διαστήµατα τακτά. 

[Αποφασίζει ]οµόφωνα ]υπογράφει. ] Iερατεύµατα σπεύδουν 

καί συλλαµβάνουν [αµέσως τόν [εχθρό το ~υ Λαο ~υ. 

 
[Ανάµεσα σέ συρµατόσχοινα, τροχούς , φάλαγγες , 

βρόχους… όχους... όχους... 
] Ο [εχθρός το ~υ Λαο ~υ. {Ακουσα τά βήµατα τ~ης φρουρ ~ας καί 
τόν χτύπο στήν πόρτα. Ε @ ιδα τίς ]ερπύστριες νά σέρνονται 
στούς νυχτερινούς δρόµους καί {ενιωσα στό στ~ηθος µου τό 

[αγκοµαχητό τ~ης κυκλωµένης [αναπνο ~ης. [Ακολούθησα τήν 

συνοδεία µέχρι τό στόµιο το ~υ Λαβύρινθου, περπάτησα κε-
λιά ταξινοµηµένα µέ τούς α[ ιω~ νες καί ]ολονύχτησα µέ δάδες, 
λάµπες πετρελαίου, λάµπες [ηλεκτρικού, δίπλα στό σταυρω-

µένο σω~ µα το ~υ [εχθρο ~υ το ~υ Λαο ~υ. Μέσα σέ µιά νύχτα ποιόν 

νά προλάβει κανείς ν' [αποκαθηλώσει. Κύριε, σω~ σε τόν 

[εχθρό το ~υ λαο ~υ, τόν Λαό σου. ] Ο τροχός [εξακολουθε~ ι νά 
σφίγγεται , τό µαστίγιο νά σφυρίζει , τό κορµί νά [αλέθεται. 
Χειρουργικές προσωπίδες σκυµµένες στά χείλη του προ-

σπαθο ~υν νά ξεχωρίσουν τίς λέξεις. Τό καταβρέχουν γιά νά 

συνέλθει , τό [ενισχύουν µέ [αντιβιοτικά, τό τρέφουν µέ κά-

θετήρα. Λέξεις , λέξεις , ο] ι \οποιες λέξεις , ρόγχοι , κραυγές, 
ο] ι \οποιοι ψίθυροι , το ~υ [αποκοµµένου, το ~υ [αρνητ ~η τ~ης [αγω-

γ ~ης, το ~υ δραπέτη τ~ης θεραπείας. Ο ] ι τσιµέντινοι το~ ιχοι τ~ης 
Κιβωτο ~υ [αποµυζο ~υν τό δροσερό του \οραµα, κι [απέναντι , ο] ι 
α] ιµοσταγε~ ις χάρτινες πλάκες, α] ιµατοβαµµένες καί πεν-

τακάθαρες, κατατάσσουν, γιά λογαριασµό το ~υ Λαο ~υ, τίς λέ-
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ξεις τούς ρόγχους καί τίς κραυγές , σέ παραγράφους σελίδες 
καί τόµους.  
Λαέ σω~ σε τά θύµατά σου τούς [εχθρούς το ~υ λαο ~υ, τήν 

σάρκα σου. 

 
{Απολλον, { Απολλον. 

Φω~ ς σκοτάδι , θέση [αντίθεση, σύστηµα [αντισύστηµα, ]οδός 
{ανω ]οδός κάτω. Κι α [υτός πού δέν γιατρεύτηκε ο {υτε στίς Γα-

λιλα~ ιες ο {υτε στίς κλινικές , ]ο τελευτα~ ιος [ανθρώπινος πόνος , 

νά τά συντηρε~ ι. 
 
 
{Απολλον, Κύριε, Λαέ, στά πόδια σου καταθέτω τά φοβερά 

το ~υτα σκ ~ηπτρα καί τά µαντε~ ια στέφη. Ψηλάφησα τό πρόσω-

πο το ~υ Λαο ~υ, σηµε~ ιον [αντιλεγόµενον, τό πρόσωπό σου. Ν ~υν 

[απολύεις... 
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