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Στο βιβλίο έχουν συγκεντρωθεί δηµοσιευµένα και ανέκδοτα κείµενα πεζογραφικής φόρµας του συγγραφέα, ο οποίος παράλληλα γράφει ποίηση και “ζωγραφίζει” οπτικά ποιήµατα. Ο τόµος καλύπτει την περίοδο 1972-2006.
Από χρόνια η κριτική έχει επισηµάνει ότι ο Μ.Μ. υιοθετώντας µια εικονοκλαστική γραφή
δεν ακολουθεί τις συµβατικές µορφές αφήγησης, επειδή προφανώς θεωρεί ότι αυτές δεν
µπορούν να αποδώσουν τη σύγχρονη πολυδιάστατη πραγµατικότητα. Μια “στάση” που
τον συνδέει βέβαια µε το µοντερνιστικό κίνηµα του 20ού αιώνα και µε όσους δείχνουν να
πιστεύουν ότι οι βασικές του αρχές ισχύουν και σήµερα, δηλ. την εποχή του “µεταµοντερνισµού”, όπως έχει χαρακτηρισθεί αυτή από καιρό.

«Καθοριστική για την επιλογή τεχνοτροπίας του συγγραφέα είναι η απουσία κάθε ουσιαστικής επικοινωνίας ανάµεσα στα πρόσωπα. Παρουσιάζεται ένας κόσµος όπου τα πρόσωπα είναι στην πραγµατικότητα το περιβάλλον τους, ο σωρός ασύνδετων καθηµερινών πράξεων µιας ζωής που παρελαύνει χαµένη στο πλήθος της λεπτοµέρειάς της.
Επίτευγµα αποτελεί ο πλούτος και η ποικιλία των εικόνων στην απόδοση ακριβώς του όγκου της λεπτοµέρειας, η ευφυία στην επιλογή τους και την ειρωνική τους αντιπαράθεση µέσα στη φαινοµενική ασυναρτησία της δοµής των κειµένων. Από λίγο-πολύ συµβατικές περιγραφές ή δείγµατα επιµεληµένης
πρόζας περνάµε σε σχήµατα υπαινικτικά, ελλειπτικά, σε εναλλακτικές εκδοχές περιγραφής του ίδιου
αντικειµένου, σε βασανιστικές επαναλήψεις που τονίζουν και συγχρόνως αυτοαναιρούνται, σε θραύσµατα λόγου. Όλες αυτές οι απόπειρες είναι το πρίσµα µέσα από το οποίο περνά το µοναδικό µήνυµα,
όχι όµως πριν επιδειχθούν και αποδειχθούν διάφορες οριακές δυνατότητες της γλώσσας ως µέσου
επικοινωνίας.
Ο Μιχαήλ Μήτρας δεν µοιάζει να ακολουθεί τη µόδα και να σαλπίζει το τέλος της λογοτεχνίας. Το µήνυµά του είναι το γλωσσικό πρόβληµα µιας εποχής όπου η πολυπλοκότητα και χαοτικότητα των µεγαλουπόλεων καθιστούν τον άνθρωπο ανίκανο να συλλάβει την κατάστασή του. Με αυτή την έννοια
τα κείµενα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά µιας εποχής και διεκδικούν τη θέση τους στους αναγκαίους
πειραµατισµούς της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας.»
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