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Εαυτός Ανύπαρκτος, Ενδορφίνη μηδέν (για όλους τους λίγους)



το βιβλίο αυτό γράφτηκε μόνο του, δεν το έγραψε κανείς 
είναι η ιστορία της ψυχής που φυλακίστηκε μες στο σώμα 
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Έχουν ζωή τα λουλούδια
που φυτρώνουν στα γρασίδια;
Έχουν ζωή τα λουλούδια
που διψούν για νερό;
Έχουν ζωή τα λουλούδια
που γίνονται παιχνίδια
στα χέρια κοριτσιών;

Στη Μαιρούλα, 
στο διαμάντι της σύμπλοκης ζωής μου 

9

Μ’ αρέσουν τα αξιοπρεπή Γ΄ κατηγορίας ξενοδοχεία στο 
κέντρο της πόλης. Αυτά για τους περαστικούς επαρχιώ-
τες πωλητές με το ριγέ κουστούμι, το άσπρο πουκάμισο, 
το χοντρό μάγουλο, το δαχτυλίδι και το πρεζόνυχο στο 
μικρό δάχτυλο – για τους περαστικούς της μιας διανυ-
κτέρευσης. Εκεί ηρεμώ κάποιες βραδιές, περαστικός απ’ 
τη ρουτίνα της ξενέρας, ξεχασμένος στο δωμάτιο με τα 
μάτια καρφωμένα στο ταβάνι, περιμένω τη βαλίτσα με 
τα βάσανα, να την πάω στον σταθμό του τρένου για μα-
κριά. Με τρελαίνουν το ξεθωριασμένο, κίτρινο, χαρμανέ 
χρώμα που βγάζουν οι λάμπες κι αυτή η ύπουλη ησυχία 
που τη διακόπτει μόνο καμιά φωνή που μιλά στο τηλέ-
φωνο με το ανατολικό μπλοκ ή ο σουμιές του ξύλινου 
κρεβατιού, συντονισμένος με το προσκεφάλι που ρυθμικά  
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βαράει τον τοίχο, δηλώνοντας ότι δύο ανθρώπινα όντα 
επιδίδονται σε γενετήσια πράξη. Εκεί δραπετεύω από το 
ψέμα, την πλάνη της αγέλης. Εκεί ξέρω ότι δεν είμαι 
κατσαρίδα και κάνω τα δικά μου σχέδια για το ταξίδι 
στα έγκατα του εαυτού μου με σκοινί τα πάθη μου και 
κρανοφάναρο τις αμαρτίες μου. Είμαι κι εγώ επαρχιώτης 
πωλητής και η πραμάτεια μου: ΒΑΣΑΝΑ.

9

Σαν μίζα που δεν παίρνει μπρος είναι κι απόψε η ψυχή μου 
και σαν του πάγου το γλυπτό ανατριχιάζει το κορμί μου.
Μες στο λυχνάρι του Αλαντίν κλεισμένος, μόνος, 

βουλωμένος, 
σύγχρονο τζίνι της ζωής, αιώνια καταδικασμένος.
Πώς μπήκα πάλι φυλακή κανείς δεν ξέρει να απαντήσει, 
πρόβλημα μαθηματικό με ξεχασμένη λύση.
Θέλω να βγω, να σκορπιστώ, ν’ αρχίσω τις μαγείες, 
τις χάρες να υπηρετώ και τις κρυφές επιθυμίες.
Να σας χαρίσω ηδονές, λαγνείες, ευτυχίες,
πρόστυχους πόθους για μικρές, αγόρια για κυρίες.
Αέρινος πραματευτής, που την πραμάτεια μου χαρίζω,
αρκεί το βούλωμα να βρεις, ανοίγεις και σκορπίζω. 
Να διαλυθώ στον ουρανό, για μακροβούτια  

πλάι στ’ αστέρια
κι ό,τι ζητήσεις θα σ’ το βρω. Θα ζεις για πάντα καλοκαίρια. 
Μονάχα βγάλε με αποδώ, μια ανάσα μόνο ελευθερίας,
κι ύστερα θα με ξαναβρείς, γωνία πίκρας κι αμαρτίας.
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Εκεί που σκόνταψες προχθές, περιπλανώμενος γυρνώντας,
ψάχνοντας βάλσαμο να βρεις, στα γόνατα παρακαλώντας.

9

Το φεγγάρι μισοφαίνεται μέσα στα μπαμπακιασμένα 
σύννεφα. Μοιάζει με χείλη ανάμεσα στα άσπρα γένια 
άγιου Βασίλη σε παιδικά Χριστούγεννα.  Έχει πανσέλη-
νο κι ο ουρανός είναι ασημένια φωτεινός, σαν κόρη που 
έχει βάλει τα καλά της, σαν Ιφιγένεια έτοιμη να σφαχτεί 
πάνω στον βωμό του έρωτα.

Στο οροπέδιο έχει πάρτι απόψε, το πάρτι των ψυχών. 
Κάθε τέτοια νύχτα, μία τον χρόνο, οι ψυχές παρτάρουν. 
Διαλέγουν το μεγάλο ξέφωτο πάνω στο βουνό και συ-
ναντιούνται. Δε λείπει καμία, περιμένουν πώς και πώς 
αυτή τη βραδιά, ίσως και να φτιάχτηκαν μόνο για μια 
βραδιά, αυτήν. Δεν τους νοιάζει τι θα γίνουν μετά, ας 
καούν σαν την πεταλούδα στο κερί της λάμπας, αρκεί να 
τις δουν όλοι να καίγονται στην πυρά της ηδονής, της κό-
ρης του έρωτα και της αμαρτίας, αρκεί να φανεί η φλόγα 
τους όπως του Τσάλεντζερ, που μια βραδιά έγινε πυρο-
φάνι και φώτισε όλη τη Γη. Θέλουν να ζήσουν μόνο μια 
βραδιά – τη βραδιά των ψυχών.

Έλα κι εσύ, πιάσε με απ’ το χέρι και πάμε, είμαστε 
καλεσμένοι απόψε. Πάμε στο πάρτι των ψυχών.

9
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Μια εκκρεμότητα μ’ εμένα μου τριβελίζει το μυαλό
Αν είν’ αυτός ο ίσιος δρόμος και του διαβόλου ο στραβός
Πού να τελειώνει η αμαρτία και πού ν’ αρχίζει η χαρά
Ποιος να κουρδίζει το ρολόι και πότε δεν ξαναχτυπά
Πόσο χρεώνουνε τα λάθη, πότε τελειώνουνε τα πάθη
Πότε με φίλαγες στο στόμα, πότε με πέταγες στο χώμα
Πότε μου έμαθες το κόλπο να μην ξαναπονέσω πια
Πότε σε φώναξα, αλήθεια και μου ’πες, μ’ έψαξες αργά.
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Μ’ αρέσει να κοιτάζω το ταβάνι και να κλαίω για παρέα,
γιατί η μοναξιά της ύπαρξης μόνο με κλάμα συντροφεύει.
Ψυχή καλή, ψυχή νεκρή, ανθός ολέθρου φρικιασμένου,
νιότη σκαμμένη σαν πληγές πά’ στο κορμί του κολασμένου.

9

Φορτώσανε τζάντζαλα μάντζαλα 
πήραν τον σκύλο, τη γιαγιά, την κατσίκα τη Φλώρα, 
τον γκόμενο της γυναίκας, τον boyfriend του μικρού, 
τον μόδιστρο,
δυο τραγουδιστές, 
τρεις Ρωσίδες,
τον πλαστικό –μη χρειαστεί κάνα μίνι ρετουσάρισμα πριν 

το Nammos–, 
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παρεό για τον Πάνορμο,
το βαλιτσάκι με τα ναρκωτικά,
χαρτί υγείας, 
σαμπάνιες Κριστάλ,
το βιβλίο της Γιάννας, 
τον τσελεμεντέ,
την Εσπρέσο, 
το τελευταίο αριστούργημα του Μάγουλο Κουνέλιο, 
κι αφού στριμώχτηκαν στο λαμαρινένιο σαρανταπεντάμε-

τρο κονσερβοκούτι,
που έκανε δώρο ο μπαμπάς τη μέρα της συγχώρεσης της 

μαμάς μετά την παρτούζα της με τους Νιγηριανούς, 
σαλπάρισαν για τη θρυλική Μύκονο.

Η ελληνική κλασική οικογένεια Χωραφά των βορείων προ-
αστίων πάει ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

9

Ενδορφίνη είναι μια ενδογενής αμίνη που 
παράγεται από τον εγκέφαλο και προσκολ-
λάται στους υποδοχείς των νευρώνων, προ-
καλώντας διάφορα συναισθήματα. Ευτυ-
χία, χαρά, αυτοπεποίθηση, πληρότητα. Εί-

ναι βασική θερμορρυθμιστική ουσία, είναι παυσίπονη, ου-
σία που ελέγχει την ψυχοσυμπεριφορά. Γενικά είναι από 
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τις βασικότερες ουσίες –αν όχι η βασικότερη– που ελέγ-
χουν τη λειτουργία του σώματος και της ψυχής. Στους 
ίδιους υποδοχείς δεσμεύεται και η ξαδέρφη της, η ηρωί-
νη, την οποία παρασκεύασε η φαρμακευτική βιομηχανία 
Μπάγερ τροποποιώντας τη μορφίνη σε διακετυλομορφίνη, 
σε μία προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα των μορφινο-
μανών, λόγω της μεγάλης τοξικότητας της μορφίνης και 
κατά συνέπεια του μεγάλου βαθμού εξάρτησης που δη-
μιουργούσε. Εκείνη την εποχή η μορφίνη χρησιμοποιού-
νταν ως παυσίπονο στους τραυματίες των πολέμων (στον 
αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο και στη συνέχεια στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο). Εξού και το όνομά της, «ηρωίνη» 
(θα δρούσε ηρωικά και θα αποτελούσε ένα φάρμακο-νι-
κητή στο πρόβλημα). Δυστυχώς, αποδείχτηκε πιο τοξική, 
άρα και πιο εξαρτησιογόνος, μεγαλώνοντας το πρόβλημα 
και παρασύροντας πολλούς ανθρώπους στα δίχτυα της.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και ως αντιβηχικό –μάλιστα 
αυτός ήταν κατ’ άλλους και ο πρώτος της σκοπός–, κα-
ταστέλλοντας το κέντρο του βήχα. Τόσο τα παλαιότερης 
γενιάς αντιβηχικά όσο και μερικά σύγχρονα περιέχουν 
κωδεΐνη (συγγενή οπιούχο ουσία). Είναι τα γνωστά... 
«ρόπια». Η απόκτησή τους ήταν λόγος διάρρηξης φαρ-
μακείων από ναρκομανείς.

Όταν εισέρχεται στον οργανισμό η ηρωίνη, το σώμα 
σταματά να παράγει ενδορφίνη. Με αποτέλεσμα, όταν 
σταματάς την ηρωίνη να μένεις χωρίς τη βασικότερη ου-
σία ψυχοσυμπεριφοράς, και όχι μόνο. Πονάς, κρυώνεις, 
ξερνάς, υποφέρεις ψυχικά και σωματικά, δεν κοιμάσαι 
και αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει γωνιά στον πλανήτη να 
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σταθείς για να αισθανθείς χάλια. Και το «χάλια» είναι 
καλύτερο σε σύγκριση με το ακατονόμαστο, απόκοσμο 
και εξωσυμπαντικά απαίσιο συναίσθημα που βιώνει η 
ύπαρξή σου. Όλα αυτά μέχρι να επανέλθει η ενδορφίνη 
στα κανονικά, προ της χρήσης ηρωίνης, επίπεδα, πράγμα 
που αμφισβητείται και δεν είναι καθόλου σίγουρο.

Κοινώς: τη γάμησες.

9

Ο ΛΆΚΗΣ 

«Πού ’σαι συ; Καλέ, τι ωραίος σκύλος είσαι συ;»
«Τι λέει, ρε, το άτομο; Μιλάμε, ρε, την ίδια γλώσσα 

και μου μιλάς;»
«Τι κούκλος που είσαι σύ;  Έλα, βρε, να σε χαϊδέψω!»
«Τι λε’ ρε, να με πιάσει και να μου βάλει το λουρί 

και να με πάρει δικό της, να με ανεβάσει στο διαμέρισμα 
και να με βγάζει μια φορά τη μέρα για να κατουρήσω 
και να χέσω και να με βάζει να τις κάνω τον καραγκιόζη 
κάθε φορά για να με ταΐσει αυτά τα ψεύτικα κόκαλα…»

« Έλα βρε σου λέω, να σε φιλήσω!»
«Γρρρρρρρ». 
«Γιατί κάνεις το κακό σκυλάκι και μου δείχνεις τα 

δοντάκια σου;»
«Χραααατς». 
«Ααααχ!» 
«Πάρ’ τα, μωρή καριόλα!»
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Ο εγκέφαλος δε μένει ποτέ ο ίδιος, πάντα αλλάζει. Αλ-
λάζουν οι συνάψεις, οι συνδέσεις δηλαδή των νευρικών 
κυττάρων μεταξύ τους, μέσω των οποίων επικοινωνεί το 
ένα με το άλλο και επιτελείται η λειτουργία της συνείδη-
σης, τα συναισθήματα, οι χαρές, οι φόβοι, οι αγωνίες, ο 
πόνος, η δίψα, η ντροπή, η πείνα, η ηδονή και το μεγά-
λο έπαθλο: η ευτυχία, την οποία η δημιουργία επινόησε 
ως αντάλλαγμα, ως λύτρωση από το μαρτύριο στο οποίο 
υποβάλλει κάθε δημιούργημά της. 

Το μαρτύριο της ύπαρξης.
Ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει.
Τα πάντα είναι κωδικοποιημένες συμπεριφορές που 

παράγει ο εγκέφαλος μετά από ερεθίσματα που λαμβάνει 
από το περιβάλλον του, αφού τα επεξεργαστεί το υποσυ-
νείδητό του ως κομμάτι του υποσυνειδήτου του σύμπα-
ντος, εις τους αιώνας των αιώνων.

Εγώ, εαυτός και ψυχή είναι έννοιες που θέλουμε πολύ 
να υπάρχουν ως απάντηση του μεγάλου ερωτήματος, από 
πού ήρθαμε και πού πάμε. 

Αν πάμε…

9
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ΓΙΆ ΚΆΠΟΙΆ

Τα χρόνια μου σωθήκαν απάνω στο βουνό,
τα χείλη μου στραβώσαν, τα ρούχα μου ματώσαν.
Πελέκαγα να θάψω την άγια θύμησή σου,
τη φλόγα της πνοής σου, το κάτασπρο κορμί σου.
Του νου μου το καράβι στο πέλαγος πνιγμένο,
στου χάρου το καρνάγιο βαθιά μπαταρισμένο.
Βρεγμένα τα μαλλιά σου και μπαίνεις στο μετρό,
δερμάτινο τσαντάκι, κατάμαυρο μανό.
Τραβάς για Πορτομπέλλο, μετά για Πικκαντίλι,
περνάς από μπροστά μου, μ’ ανάβεις το καντήλι.
Ψυχή στα δυο κομμένη, καθένας και κομμάτι, 
πάνω στο εικονοστάσι, σου κύλησ’ ένα δάκρυ.
Η φλόγα του κεριού μου τρεμόπαιξε λιγάκι,
σινιάλο του πολέμου και στην πληγή φαρμάκι.
Δραπέτευσα απ’ τη ζήση για να ’ρθεις να με βρεις,
στο έργο το αντεργκράουντ θυμήσου να κρυφτείς.

9

Χτες μου χτύπησε την πόρτα ο Θεός. Μπήκε μέσα, κάθι-
σε στο σαλόνι και μου ανακοίνωσε την απόφασή του. Θα 
μου επιτρέψει να γίνω πάλι ουραίος. Θεωρεί ότι πρέπει 
να λήξει η τιμωρία μου ως ανθρώπου. 

Μπορώ πάλι ν’ αποκτήσω ουρά και ν’ ασχοληθώ με 
όλες τις βασικές λειτουργίες των ουραίων. Τις ενστικτώ-


