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Δημήτρης Δημητριάδης

Ω θείε αιθήρ και ταχύπτεροι άνεμοι
πηγές ποταμών κι αναρίθμητο γέλασμα
θαλάσσιων κυμάτων και παμμήτορ γη,
και τον παντεπόπτη κύκλο τού ήλιου καλώ
δείτε με πώς πάσχω θεός από θεούς.
Κοιτάξτε εξουθενωμένος
από τι κακώσεις θ’ αγωνιστώ
με τον μακρότατο χρόνο·
τέτοια ευτελή δεσμά βρήκε για μένα
ο νέος ταγός των μακάρων·
ναι ναι στενάζω για το παρόν και το μέλλον
πάθημα, μέχρι που να δοθεί τέρμα
σ’ αυτά τα μαρτύρια.
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τιμή της ανταρσίας στην μαύρη αγορά (1981-2006), Η νέα εκκλησία 
του αίματος (1983), Το ύψωμα (1991), Η άγνωστη αρμονία του άλλου 
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