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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική ή 
περιληπτική, ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιε-
χομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που 
ισχύουν στην Ελλάδα. 
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Αφιέρωση

Στις αθώες ψυχές που χάθηκαν στο Δίστομο, την
10η Ιούνη του 1944.
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I

Οργώνει το τέρας
Τα σκουριασμένα χωράφια
Κι οι πληγές 
Γδέρνουν τα χέρια στις πέτρες

Τα παράθυρα στενά 
Κι ακίνητα χαροπαλεύουν
Τις φωνές των φαντασμάτων 
Σαν ποτίζουν τις λεμονιές

Η θάλασσα μαρμαρωμένη 
Στέκεται ανάσκελα στον ήλιο
Ξεμπερδεύει τα λυχνάρια τ´ ουρανού της 
Και πενθεί

Καμένο το χώμα 
Ως τα πέρατα της άνομης μνήμης 
Μες στο στήθος της αστροφεγγιάς 
Βαμμένο το δειλινό

Τρέχουν οι φλέβες του δάσους 
Κόκκινο ποτάμι
Και το πικρό δηλητήριο 
Θολώνει τα σύννεφα ξανά



[6]

II

Μα η βροχή η διάφανη 
Είναι πάντα ευγενική
Ξεπλένει τις ασυγχώρητες αμαρτίες 
Των θνητών

Ποιος θυμάται τώρα 
Τον καπνό και την σκόνη;
Ποιος θυμάται τώρα 
Το βαρέλι με τις τρύπιες καρδιές;

Έχει ωραίο καιρό αυτή την εποχή 
Ανασαίνουν τα πλατάνια βαθιά
Κι οι μυρωδιές χορεύουν ανέμελα 
Στον αιθέρα

Ήρθε κι ο ταχυδρόμος στο χωριό 

Ο Φριτς πέθανε στον ύπνο του
Έγραψες με συμπόνια σπαραχτική 
Στο χαρτί το λευκό

Μου ζήτησες να τον συγχωρήσω 
Και πάλι μετά από χρόνια
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III

Πως μπορώ να αντέξω 
Τον μαύρο θάνατο 
Που θέλει να ξεφύγει 
Από τον εαυτό του;

Να ρωτήσεις 
Τις διακόσιες δεκαοκτώ ψυχές μου
Που λιώνουν το αλάτι 
Στα καθαρά τους νερά

Τον είδα 
Με τα μεγάλα άτολμα μάτια μου
Να βρομίζει την αθωότητα 
Της μικρής σου αδελφής
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IV

Γιατί δεν ήρθαν οι δαίμονες 
Να μου τα ξεριζώσουν;
Γιατί δεν μ´ άφησε κι ο χάρος 
Να αποκοιμηθώ κοντά της;

Εκείνη δάκρυζε πνιχτά
Αλλά μιλιά δεν έβγαλε
Σαν έτρεχαν τα ζεστά αίματα 
Απ´ τα πόδια της
Την ντροπή προσπάθησε να κρύψει 
Με τα χέρια

Εκείνος ατάραχος 
Τράβηξε το όπλο και τα πυροβόλησε
Μια σφαίρα σε κάθε παλάμη 
Μια σφαίρα 
Για κάθε έξι χρόνια ζωής
Ύστερα σήκωσε τα παντελόνια του 
Και έδεσε την ζώνη

Από τότε έχω να τον δω 
Μα θα τον αναγνώριζα 
Και στην κόλαση



[9]

V

Οι μπότες πουλάνε το αίμα του φεγγαριού
Και πίνουν των άστρων τ´ αγκάθια σε ψηλό ποτήρι 
Και δένουν την άνοιξη με τις αλυσίδες του μίσους 
Και χαμογελάνε με το χέρι σηκωμένο
Και ορκίζονται σε σιδερένιους σταυρούς

Άντρες καίνε σπίτια και νεκροταφεία
Στρατιώτες κόβουν τα κεφαλιά 
Των ξυπόλυτων παιδιών
Γυναίκες κλαίνε γονατιστές 
Μπροστά στην ακονισμένη λόγχη
Μια γριά ουρλιάζει - ουρλιάζει μέσα στις κατάρες

Άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αντώνης Πετράς γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1970 
στην Αθήνα.

Είχε την τύχη να είναι μαθητής στο πρότυπο δημοτικό 
σχολείο “Το Εργαστήρι”. Σπούδασε Μάρκετινγκ και 
Διαφήμιση, ενώ εργάζεται στον χώρο της επικοινωνί-
ας - από το νηπιαγωγείο, σχεδόν.

Γράφει κείμενα, ποιήματα, σενάρια, στίχους, βιβλία, 
κατασκευάζει ακατανόητα κολάζ, ζωγραφίζει αφηρη-
μένα σχέδια, συνθέτει παράξενη μουσική και ασχο-
λείται με τον συμβολικό πειραματικό κινηματογράφο.

Ατενίζει με επίγνωση την πνευματικότητα, επιμένει 
στην χρήση της κοινής λογικής και προειδοποιεί πως 
όσο δεν ασχολούμαστε με τα αρνητικά τόσο αυτά θα 
συσσωρεύονται εις βάρος των θετικών. Έχει εντοπί-
σει ως βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας την αμφι-
σημία και προτείνει ως άμεση και πρακτική λύση την 
κυριολεξία.

Ζει για να μαθαίνει και μαθαίνει για να ζει.
Αγαπάει απόλυτα τον αθώο έρωτα. 
Τον έρωτα που είναι ανίκητος στην μάχη.

http://ergastiri-school.gr
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ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Ποιητικές Συλλογές
Άγνωστη Μνήμη
Απόκρυφα Δάκρυα
Μικρές Συγκινήσεις
Περιπλανώμενη Μοναξιά
Ραγισμένες Διαδρομές
Σιωπηλή Συμφωνία
Έργο

Σενάρια
Ο Συγγραφέας
Η Σκάλα Του Βάγκνερ
Διάδωσέ Το
Ξαφνικά

Κολάζ Συλλογές
Collage Vol.1
Collage Vol.2

Μουσικά Έργα
Infinite Blue I (1994)
Ο Μάγος Με Τα Χρώματα (1998)
Η Πριγκίπισσα Αιώρα (2000)
Infinite Blue II (2004)
What Blondes Do Alone (2012)
Experimental (2015)
Ocean (2016)

Μυθιστόρημα
Τι Κάνουν Οι Ξανθές Όταν Είναι Μόνες
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