Υ πάρχω ;
Το ρήμα «υπάρχω»
δεν υπάρχει.
Για να υπάρξω, πρέπει
να το διαπιστώσει άλλος.
Άρα Συνυπάρχω.
Σας καλώ να συνυπάρξουμε
εν χορδαίς και οργάνοις
με τους δικούς μας ήχους
να βυθιστούμε…
Έλα, ταπεινά να βρεθούμε
με τη διαφορετικότητα των σκέψεών μας.
Έλα να πάμε στο μέλλον.
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Η

σφεντόνα

Το ξύλο της σφεντόνας είναι το παρόν.
Το λάστιχο είναι το παρελθόν
που, όσο πιο γερό είναι
σε συνδυασμό με τη δύναμη του χεριού
που το τραβά προς τα πίσω,
τόσο πιο μακριά πάει η πέτρα στο μέλλον.
Η δύναμη είναι η γνώση και η πέτρα-στόχος, το μέλλον.
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Με

τα ώτα στην καρδιά

Ακούω βήματα στους αιώνες και μεθάω, στα πανηγύρια,
στις πεδιάδες, στα βουνά.
Αναζητώ στη μουσική μου τις πορείες των ανθρώπων
στη χώρα μου.
Διεισδύω στα χρόνια που πέρασαν αλλά και σε αυτά που θα έρθουν,
ψάχνω στις ψυχές και φέρνω μπροστά μου τα σώματα
που χόρεψαν, που γέλασαν, που πόνεσαν και δάκρυσαν
για ό,τι φεύγει και για ό,τι έρχεται.
Με μια πρωτόγονη σαμπούνα
υμνώ ό,τι ύμνησε το θείο και ποίησε το θεϊκό.
Ψάλλω στις εκκλησίες, στα ρεμπετάδικα, στις μουσικές σκηνές,
στα θέατρα και στις πλατείες.
Καταθέτω με μουσική τα βλέμματα που αγναντεύουν τη θάλασσα.
Με κυκλώνουν φαντάσματα και αερικά στην Πλατεία Εξαρχείων,
στα ροκάδικα και στα κλαρίνα της Πλατείας Βάθης.
Συνθέτω στις αρχαίες τραγωδίες. Εδώ ο χρόνος είναι τα όργανα
και ο κορυφαίος, ο Ήφαιστος με τη φωτιά που καίει,
και λικνίζομαι με αφρικανικούς ρυθμούς σε ρέιβ πάρτι
με κορίτσια φευγάτα που διψούν για όνειρα.
Η τζαζ και η πεντατονική Ήπειρος με ελευθερώνουν.
Ο Πόντος και η λύρα του με γειώνουν.
Οι χοροί και οι ρυθμοί της Κρήτης με απογειώνουν.
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Διαλογίζομαι, προσεύχομαι για την αρμονία στον κόσμο.
Ανταποδίδω στην προσφορά της παράδοσης τον ήχο μου.
Ψάχνω στο χώμα, το μυρίζω, απλώνω γυμνό το σώμα μου
στη θερμοκρασία του.
Ακουμπάω το αυτί μου να ακούσω στα βαθιά του.
Εκφράζομαι για να επικοινωνήσω.
Σκεφτείτε με τις σκέψεις μου, εναρμονιστείτε ακούγοντας
εν χορδαίς και οργάνοις τη μουσική μου που είναι
η δικιά σας αντανάκλαση.
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