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Πρόλογος
Τα αχνάρια των προγόνων μας δεν μένουν
μόνο στα χώματα που μας γέννησαν.
Χαράζονται στη μνήμη με τα ήθη
και τα έθιμα που μας κληροδότησαν.
Γι’ αυτό δεν έχει σημασία σε ποιο
σημείο της Υφηλίου ζούμε.
Αρκεί να διαιωνίζουμε τη γλώσσα μας,
τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας
Επιλογή στοχασμών
Δύο είναι τα μεγάλα γεγονότα της ζωής μας,
που δεν χωρούν ουδεμία αμφισβήτηση:
Η γέννησή μας, και ο θάνατός μας.
*
Η παγκοσμιοποίηση ήταν ένα απατηλό όνειρο,
που τελικά κατέληξε σε εφιάλτη.
*
Η λεβεντιά της ψυχής δεν φθείρεται ποτέ.
Πάντα ανθίζει και διαιωνίζεται με την αγάπη.
*
Ο χρόνος δεν χάνεται… Εμείς χάνουμε ανόητα
το χρόνο μας με τα τόσα ανούσια που πράττουμε,
στο διάβα του βίου μας.
*
Η Αργώ βούλιαξε μέσα σε ξένες, αφιλόξενες θάλασσες.
Δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες επιστροφής, χωρίς κουπιά
πλεύσης για τον εναγώνιο επαναπατρισμό…
*
Η αλήθεια έχει διαφορετική υπόσταση για
τον καθένα. Ανάλογα ποιος την κοιτάει, τι πιστεύει,
και τι ψάχνει να ξεδιακρίνει πίσω από αυτήν.
*
Αντανάκλαση και οι ψυχές των ανθρώπων,
αντικαθρεφτίζουν ό,τι τις ρίχνουμε μέσα.
*
Λαθεύουν όσοι πιστεύουν πως όταν φέρεσαι
διαφορετικά στον καθένα, υποκρίνεσαι.
Διότι ο καθένας είναι μια ξεχωριστή οντότητα,
και χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση.

*

Η ύπαρξη του καθενός είναι ένα πολύπλοκο και άλυτο
μυστήριο, που δεν λύνεται ούτε με το θάνατο.
*
Η προσωπική αλήθεια του καθενός έχει διαφορετικό
εμβαδόν. Σύμφωνα με τα όρια της σκέψης του,
και της πνευματικής του ανάπτυξης.
*
Τον ίδιο Θεό οι διαφορετικές φυλές ανθρώπων
τον ντύνουν με άλλα ενδύματα, τον υμνούν σε άλλη
γλώσσα, και τον αποκαλούν με άλλο όνομα.
*
Ο σκεπτόμενος άνθρωπος δεν χάνει άσκοπα το χρόνο του.
Δημιουργεί! Έτσι πληροί την ύπαρξή του,
μέχρι να γίνει ένα με το Υπερπέραν.
*
Ένας καλός και ειλικρινής φίλος, που μας κατανόησε σωστά,
και μας αγαπά πραγματικά, δεν θα μας μισήσει ποτέ.
Ακόμα και αν φταίξαμε.
*
Τη λεβεντιά της ψυχής λίγοι την έχουν,
και οι πολλοί τη φθονούν.
*
Τη σοφία του Σύμπαντος την συναντάμε στην
τελειότητα των λουλουδιών. Με τα πολυποίκιλά τους
χρώματα, τα σχήματα, την ομορφιά τους,
και την ευωδιά τους.
*
Πάντα νομίζουμε πως αγαπάμε τους ανθρώπους
πιο πολύ, από όσο μας αγαπούν εκείνοι. Αυτό όμως
είναι εγωιστικό. Διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς
την αγάπη των άλλων.
*
Η αγάπη έχει βάθος, πλάτος, και πολλές τρικυμίες,
τόσο που τελικά φοβόμαστε να αγαπήσουμε.
*
Ακόμα και εκείνοι που μας πλήγωσαν, μας δίδαξαν
κάτι: το να μην τους μοιάσουμε.
*
Έποικοι πια. Όχι μετανάστες! Εξήντα χρόνια
παραμονής στην Αυστραλία.
ωριμάσαμε πλέον. Μέχρι σήψης.
*
Η επιείκεια είναι κόρη της καλοσύνης,
και αδελφή της συγχώρεσης.
*

Άλλο να νομίζεις ότι έχεις δίκαιο,
κι άλλο να έχεις πράγματι δίκαιο.
*
Οι απογοητεύσεις μάς δίδαξαν πολλά,
τόσα πολλά, που δεν εμπιστευόμαστε πια κανέναν.
*
Ξελογιάστρα η θύμηση αναπολεί ό,τι θέλει
εκείνη, χωρίς να μπορεί να ρίξει λίγο βάλσαμο,
στις πικρές μας στιγμές.
*
Ο στοχαστής ξεπερνάει τις γήινες λύπες του
όταν οραματίζεται μια ιδανική και ανώδυνη ζωή,
στις επάλξεις της ουτοπίας.
*
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Μνημόνια
κάνει διαρκώς ενέσεις βοήθειας στην Ελλάδα.
Μήπως οι πολλές ενέσεις, και οι δόσεις, την αποτελειώσουν;
*
Συνύπαρξη σημαίνει να μπορείς να επιβιώνεις
και με τους τους ανθρώπους που δεν σε αγαπούν.
*
Πικρός ο θάνατος! Πολύ πικρός,
διότι μετά από την κηδεία ένας άνθρωπος
δεν θα γυρίσει ποτέ πάλι στο σπίτι.
*
Ένας ανάπηρος ήρωας καταντά στο τέλος
ένα βάρος, για αυτούς που τον φροντίζουν.
Η Πατρίδα τον λησμονεί μέσα στην ανωνυμία του.
*
Δίναμε αιώνια αδελφική αγάπη. Δίναμε…
Αφού γνωρίζουμε πως τίποτα δεν διαρκεί αιώνια.
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