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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αντιγράφω όσα ποιήµατα –µε την ορθογραφία τους–, βρήκα 

στα ξεχασµένα –και ταλαιπωρηµένα από τον χρόνο και τις περι-
πέτειές του–  χαρτιά µου. ∆εν είχαν ηµεροµηνία  –πάντα αντι-
παθούσα τις ηµεροµηνίες–, κι έτσι η σειρά που παρουσιάζονται 
εδώ δεν είναι αυστηρά χρονολογική. Τα χωρίζω σε πέντε 
περιόδους που αντιστοιχούν σε πέντε φάσεις της προσωπικής 
µου ζωής. Πάντως, τα οµοιοκατάληκτα προηγούνται, γραµµένα 
πριν από την απελευθέρωση του 1944, στην οποία και 
αναφέρεται το "Ύµνος Απελευθερωτικός". Τα υπόλοιπα πρέπει 
να γράφτηκαν στο διάστηµα µέχρι το 1946, όταν, µε την είσοδό 
µου στο Πολυτεχνείο, τελείωσε η περίοδος χάριτος, και άρχισε ο 
αγώνας για το επάγγελµα.  

∆εν συµπεριέλαβα το παιδικό µου πατριωτικό ποίηµα του 
1940, το οποίο δεν µπόρεσα να βρω και για το οποίο αισθάνοµαι  
ακόµη υπερήφανος. ∆εν θυµάµαι παρά µόνο τους πρώτους στίχους 

[ Αγαπητέ Μπενίτο 
\ολα πιά φινίτο. 
Τά χάλια σου πέστα 
καί µή ζητ ~ας ρέστα. 
Μπρός βαθύ καί πίσω ρέµα πο~ υ θά π ~ας; 

\ Οσο κι {αν πατήσεις φρένα τά µο~ υτρα σου θά φ~ας 

Ήταν το παρθενικό µου ποίηµα (είχε δηµοσιευτεί σε µια εφη-
µερίδα της εποχής, νοµίζω λεγόταν «Εξόρµησις») και το µονα-
δικό κείµενο που έγραψα µε τόση έξαρση, ενθουσιασµό κι αµερι-
µνησία. Πολύ αργότερα θα αντιλαµβανόµουν το κόστος και τις 
συνέπειες της γραφής. 
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Τα ποιήµατα δεν γράφτηκαν για να δηµοσιευτούν. Από-
τελούσαν το έµµετρο ηµερολόγιό µου, για όσα διάβαζα, σκεφτό-
µουν, ή υπέφερα. Σαν λογοτεχνήµατα δεν τα εκτιµούσα πολύ, γι΄ 
αυτό και τα παραπέταγα. Τα θεωρούσα άσκηση για όσα σκόπευα 
τότε να γράψω στο µέλλον. Και έτσι πράγµατι ήταν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11] 



 
 
 
 
 
 

Α 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΑΡΕΤΡΑ 
 
 
{ Ισως [αδειάσει το ~υ κόσµου ]η φαρέτρα 
Σάτυρους δίπλα µου µήν ξανανοιώσω. 

{ Ισως το ~υ τάφου µου ]υψώσουν τήν πέτρα 
λόγια [αγάπης καί ξεϊδρώσω. 
 

{ Ισως ροδίσει τ' {ατονό µου α# ιµα 
πείνας µή νοιώσω κρύο νεκροπάνι 
τ' {ασπρα κροτάφια µου τά ρουφηµένα 
{ ισως στολίσει δάφνης στεφάνι. 
 
Κι { ισως... @ Ω κόρη, νά τρέµει τό χέρι 
χρόνια ]απλωµένο [εσέ ζητιανεύει. 
Μπρός στήν ε[ ικόνα σου [ανάβει ]αγιοκέρι 
µέρα καί νύχτα. Πο ~υ 'σαι, θά σ' ε\υρει; 
 

{ Ισως. Μά πάλι χωρίς πόνους, µίση 
µ' {ερωτα πλούτη καί δόξα καί γνώση 
κείνη ]η µέρα ποτέ δέ θά σβήσει. 
Γύρω µου ]ο διάβολος θά ξεφαντώσει. 
 

{Ασπρο τριαντάφυλλο δίχως [αγκάθι 
ποιός δέν θά µέθαγε στ' {αρωµά σου 
ποιός δέν θα ξέπλενε {ασβηστα πάθη 
µέσα στά φύλλα µές στήν καρδιά σου. 
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Κάτι πού {ητανε κάτι πού [εχάθη. 
Κάτι πού κύλησε στό πρω~ το βόλι 
µέσα στ~ης κόλασης τ' {αδυτα βάθη. 
∆ε~ιρτ' [ Εριννύες, γελάστε διαβόλοι. 
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
 
 
Σάν καρτερ~α πιά \ετοιµη 
]η γ ~η τήν πλέρια στέψη 
[από τό χέρι της σπυρί 
στήν [αγκαλιά της νά δεχτε~ι 
νά γλυκοαναθρέψει, 
στέκει καί περιµένει. 
Κι \οταν τή σπίθα φύσηξα 
γερή φωτιά νά δώσει, 
κι \οταν σηκώνω τό σπαθί  
καί καρτερω~  την νά σταθε~ι 
τήν κόψη ν' [ασηµώσει 
σά λείψανο σωπαίνει. 
Σκαρί παρθενοτάξιδο 
\αγιαστο τό κουρµπάτσι  
κι [αµύρωτο τό θυµιατό. 
Μά γοργοσβήνει τ' ]ορατό 
[ανέλεο τό χαράτσι. 
Τρεµούλιασα στ' [ανήµπορο 
Μαντάλωσα τήν πόρτα µου 
[εσφάλισα τά µάτια 
κι {εσκυψα µέσα κε~ι βαθιά  
στ' [ανάερα παλάτια 
\οπου µονάχη µαρτυρ~α 
]η θεόπνοη κυρά. 
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Στή µέση τ' [ανακούρκουδα 
σάβανο τυλιγµένη 
στέκει {αρχοντας {αστεφτος 
µαστιγωµένη [Αθην ~α 
θλίψη µαρµαρωµένη. 
-Πές µου [αρχόντισσα κυρά 
τί {εγινε ]η λαλιά σου; 
Σάν µ' \αρπαξες [απ' τά ε{ιδωλα  
-@ηταν δική σου ]η λέξη 
δική σου καί ]η [απόφαση- 
καί µ' {εφερες κοντά σου 
πρώτη φορά µ' [αρνήθηκες 
τ~ης δράσης τή χαρά. 
-Ε@ ιµαι κοντά σου κι ε@ ιµαι σύ 
κι ε@ ιµαι τό πρόσταγµα. 
Κι {αν ε@ ιναι ]η τιάρα µου χρυσ~η 
κάποτε πέρα τήν πετω~  καί τό ροδόσταµα 
χλωµαίνει στ' {ακρατο κρασί. 
Γεννήθηκα µονάχη µου κι ]ολάκερη 
µά, {οχι, δέν γεννήθηκα καί πλέρια 
-πλήρωση ε@ ιναι ]ο θάνατος-. 

] Η φράση µου ε@ ιναι παρδαλή παράταιρη  
ζήτησε τά ληµέρια. 
Ε@ ισαι κοντά µου κι ε@ ιµαι σύ 
κι ε@ ιναι τά {απιαστα. 
Γεννήθηκα ]ολάκερη 
γεννήθηκα µισή 
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µπορω~  \ολα νά τά δω~  νά τ' [αγκαλιάσω; 
Μ' [αρνήθηκαν. Σ' [αρνήθηκα. 
Ε@ ιναι µπροστά ]η πίστη 
]η [απόδειξη ρηχή. 
Τ' [αγνό νερό πού πίναµε 
λίµνασε καί βροµίστη. 
Ζητάω τήν [Αρχή.  
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
 
 
Κυλ~α ]ο χρόνος στ~ης ζω~ ης τό µονοπάτι. 

{Απειρες γιά τό {απειρο ζωές καί µία 
γιά µέ. Σκληρό ε@ ιναι τό κεντρί το ~υ ζευγολάτη. 
Κάποια µορφή θά γεννηθε~ι [από ] ιστορία. 
 
Κάποια φωνή θά [αντηχήσει στό σκοτάδι 
κάποια φωνή µές στόν [ανύπαρχτον [αγέρα 
θά ]υψωθε~ι. Μπορε~ι νά βγε~ι κι [από τόν \Αδη 
µά τί σηµαίνει; [Αρκε~ι πού θ' [ακουστε~ι µιά µέρα. 
 

\ Οµοιο τ~ης Κίρκης τό ραβδί τό µαγεµένο 
ε[υλογηµένη προσταγή σωτήρια α{υρα 
πού θά φουσκώνει τό πανί τό ζαρωµένο 
καί τήν καρένα θά ε[υλογε~ι. Καινούργια Λαύρα! 
 
Καί τότε, τότε θ' [ακουστε~ι, {οχι [απ τό δω~ µα 
[αγέρωχο περπάτηµα, περήφανο, γεµ ~ατο 
πάνω στό µάρµαρο τή σάρκα {η τό χω~ µα 
τό κόκκινο. Ποιός νοιάζεται τί θάναι [από κάτω. 
 
Τότε θά λείψει ]η [αγκύλωση [απ' τό χέρι. 
Xωρίς τρεµούλιασµα ]ο δείχτης πιά θά κλείνει 
πέρα [από τό σκούριασµα τό µεσηµέρι 
στό γέλιο τ~ης α[υγ ~ης {η στο ~υ βραδιο ~υ τή δύνη. 
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] Ο {αρχοντας θά σταµατήσει νά δειλιάζει. 
Κάτι στά µάτια του πετιέται καί τά κλείνει. 
Σέ κάθε β~ηµα του δέ στέκει νά σκεπάζει 
τ' [αχνάρι πού καλά καλά δέν ε@ ιχε µείνει. 
 
Καί λεύτερος θά τιναχτε~ι µπροστά γιά κε~ινο 
πο [υ ]η φύση του τόσον καιρό κοιλοπονο ~υσε. 
Πάνω [απ' τό σύνολο, πιασµένος [απ' τό κρίνο 
τ~ης ζωνταν ~ης ζω~ ης. Ε{ ιδωλο, πές µου, πο~υσαι; 
 
Κυλ~α ]ο χρόνος στ~ης ζω~ ης τό µονοπάτι. 
Σβήνουν βουνά, ξεσκίζονται µυαλά καί στήθη. 
Μ' [αθάνατος βρυκόλακας, α[υτό τό κάτι 
σάν πάντα µο~υ φωνάζει: -Παραµύθι. 
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ΠΡΩΪΝΟΣ  ΗΛΙΟΣ 
 
 
Σκοτάδια νύχτας! Πού ]η ψυχή [αξέγνοιαστη [αγρικάει 
το ~υ \ηλιου τήν [ανατολή. Στήν {οµορφη παρθένα 
µέ τήν [ορθή κορµοστασιά, πού σιγοτραγουδάει 
που γοργοπλέει τά πέλαγα τ~ης φαντασίας γέννα. 
 
Σκοτάδια νύχτας. Πού πνοή, ζωντάνια ]η [ελπίδα παίρνει 
πού {εχει σάρκα ]η χαρά, ]η [αλήθεια πού φυτρώνει  
στ~ης σκέψης τόν [ανθόκηπο, ]ο πόθος πού µακραίνει  
στό θε~ιο γλυκοπότισµα. Τ' {ονειρο ξεφαντώνει! 
 
Σκοτάδια νύχτας! Στίς κορφές τίς πυκνοσκεπασµένες  
µέ χρώµατα καί µυρωδιές [αγάπης πίστης γνώσης 
γοργανεβαίνουν ο] ι ψυχές διπλοστεφανωµένες. 

\ Ηλιε µή διώχνεις τ' \οραµα. Ξηµέρωµα µή σώσεις. 
 
Μή µο ~υ χτυπ~ας τήν πόρτα µου, σταµάτα λίγο [απ' {εξω 
{ασε µε στό τρεµούλιασµα το~υ θεϊκο~υ [ονείρου 
{ασε µε, \ηλιε το~υ [εδω~ , {ασε µε, πω~ ς ν' [αντέξω 
µέ τό βαρύ µαγκάνι σου στή ζάλη τέτοιου γύρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[20] 



ΥΜΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ 
 
 
Τ' [ανήµερο θεριό πού [ανάσκαψε 
τήν ] ιερή γωνιά 
καί σκόρπισε συντρίµµια 
τ~ης [εκκλησι ~ας τά λάβαρα 
τό φ~αγαν {αλλα [αγρίµια. 
 
 Π ~ηρε ]η φλόγα κι {αναψε [απ' το ~υ βουνο~υ τά βάθη 
 [εσκόρπισε τά σύννεφα ξέπηξε τόν [αγέρα 
 {εχυσε φλόγα στίς καρδιές καί α# ιµα στούς κροτάφους 
 γέµισε [αχό τά στόµατα καί σίφουνα τά στήθια 
 γέµισε χο~υφτες µέ λαβές δάχτυλα µέ σκανδάλες 
 µέ πολεµόχαρες κραυγές τά πέρατα το ~υ κόσµου 
 µ' \οπλων κλαγγές καί βογκητά κι ] ιδρω~ τες καί κατάρες. 
 Γέµισε ]ο τόπος µέ φωτιά γέµισε ]ο κ~ηπος στάχτη 
 γέµισε [ο [αγρός µέ α\ιµατα ]η χαράδρα µέ θανάτους. 
 
Καί τό κουρέλι πού [εµόλυνε  
τ~ης λευτερι ~ας τήν παρθενιά 
στο ~υ βράχου της τόν { ισκιο 
µπρουµουτιασµένο λούφαξε 
στο ~υ πόθου του τήν καταχνιά. 
 
 Κόψη [αστραπή στά σπλάχνα του καί καφτερό µολύβι 
 βόλι-καρδιά σάρκα-α[ ιχµή κράνος-{αδειο κεφάλι 
 κρέας καί σίδερο µαζί, α# ιµα µυαλά καί λάσπη. 
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 {Ανοιξε ]η γ ~η τό σκέπασε. {Ανοιξε τό σκοτάδι 
 καί τόσυρε στά πιό πυκνά στά πιό µεγάλα βάθη. 
 Κανένας δέν τό µελετ ~α, κανείς δέν τ' [ονοµάζει. 
 
Ξεµακρυσµένα [απ' τ' []αλυσόδεµα 
χιλιόχρωµα πανιά 
κυλήσανε στό ρέµα 
τ~ης πεθυµι~ας το ~υ  {ονειρου 
πού διάλεξε καθένα. 
 
 ∆ε~ιτε το ~υ κόσµου τ {αρµενα τόν \ηλιο φορτωµένα 
 δε~ιτε τά µάτια ξέφρενα λυµένα τά µαλλιά 
 δε~ιτε τά στήθη σταυρωτά τά µπράτσα τυλιγµένα 
 τό µάγουλο στό µάγουλο τό φω~ ς στά µέτωπά τους 
 δε~ιτε το ~υ κόσµου τά φιλιά. 
 
Γοργοκυλ ~α καί τό ο [υρανόλευκο. 
Πανί µικρόφτιαχτου σκαριο ~υ 
πελώριου πεπρωµένου 
µοίρας α[ ιώνιας, σύµβολο 
Λαο ~υ λευτερωµένου. 
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ΑΝΑΜΝΗΣΗ 
 
 
Σπίθα ζεστή 
-νεκρο ~υ µνηστή- 
νοιώθω νά µέ φουντώνει 
καί στήν καρδιά 
ξερά κλαδιά 
µαζεύει κι [ασηµώνει. 
 
Κάποια ε[υχή 
κάποια [Αρχή 
στέµµατα ξεπεσµένα 
κάποια µορφή  
κάποια γραφή 
κι {ονειρα µατωµένα. 
 
Γλυκοµιλ~α 
τ' [αργοφιλ~α 
στέκει τά καµαρώνει 
µά πάλι, νά 
σάν νά πον ~α 
τά σπ~α καί τά σαρώνει. 
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ΜΥΗΣΗ 
 
 
Παλιό µου [αγαπηµένο ε[ ικονοστάσι. 
Πίσω [απ' τήν κρυστάλλινή σου θύρα 
[αργοσαλεύει ]ολόκληρη ]η πλάση 
[[ ιδέα καί µορφή, στέµµα, πορφύρα. 
 

] Ο ο [υρανός ξεµάκρυνε [απ' τό χω~ µα 
τόσο πολύ πού χάνεται στά \υψη. 

[Ανθρώπινος ]ο {ανθρωπος στό γιόµα 
κι \ολα λουφάξανε µπροστά στή θλίψη. 
 
Τρέλλα ]ο ρυθµός! Νά πιάνει καί ν' [αφήνει. 
Γεννάει ]η [ανηµποριά, θρηνάει τό πάθος 
κι α[ ιώνια ]ο λογιστής γράφει καί σβήνει 
χωρίς νά βρίσκει τό σωστό {η τό λάθος. 
 

] Ιεροφάντης τράβηξε τό πέπλο 
[απ' τ~ης {{ Ισιδας τό πέτρινο κεφάλι. 
Παρθένο [αναδύθηκε τό τέµπλο 
[από τ~ης {αµµου τ~ης καυτ~ης τή ζάλη. 
 
Φάνηκε τό πουλί µέ τό κλωνάρι. 
Κι @ηταν ρητή ]η προσταγή [απ' τό χρόνο: 
Φρεσκοφτιαγµένο [ ιδανικο ~υ θηκάρι 
παγόδα, [εκκλησιά, παλάτι, θρόνο. 
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Καί στό φωτόδοτο το~υ Ρ~α ληµέρι 
πρώτη [αρχή µύηση τελευταία 
]ο ] ιεροφάντης µούβαλε στό χέρι 
σηµαιοκόνταρο, χωρίς σηµαία. 
 

\ Υψωσε, µο~υπε, κάποιο µπαϊράκι 
τράβηξε [απ' τή θήκη τό µαχαίρι, 
\οταν βαθιά βαθιά σκαφτε~ι τ' α[υλάκι 
ποτίζονται \ολα τ~ης γ ~ης τά µέρη. 
 
Τό παθιασµένο χούφτιασµα το ~υ [αγέρα 
πού µπήγει βρόµια νύχια στήν παλάµη 
στό βαθυσκόταδο [αργοφεγγίζει µέρα 
κι ]υψώνει τό κουρέλι στό καλάµι. 
 

\ Ενα σπαθί, {η \ενα γιαταγάνι 
κι ]ο καβαλάρης δέθηκε στή σέλλα. 
Ποτέ δέν παίρνει κόκκαλα ]η πλάνη 
κι ]η [απόδειξη [αγνάντεψε τήν τρέλλα. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Παλιό µου [αγαπηµένο ε[ ικονοστάσι. 
Στήν {ερηµη γωνιά σου στέκω πάλι 
θρηνώντας τήν πνοή σου πού {εχω χάσει 
γονατισµένος, µέ σκυφτό κεφάλι. 
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∆ΙΑΨΕΥΣΗ 
 
 
 
Σάν [αποµείνει ]ο πυρσός 
στό χέρι σου χλωµή πυγολαµπίδα 
καί σκοτεινιάσει ]η [εκκλησιά πού φώτιζες 
γύρισε πίσω. 

] Η [οµορφιά πού πλάστηκε [απ' τά χέρια της 
πού π~ηρε τήν πνοή της 
πού µύρισε [απ' τό σω~ µα της 
@ηταν πολύ. 
Καί τω~ ν κορµιω~ ν τό ξέφρενο τό σπάραγµα 
-κορµιω~ ν πού πρέπει νάταν δυό- 
καί τ~ης καυτ~ης [ανάσας τό τρεµούλιασµα 
-[ανάσας µι~ας [από δυό στόµατα βγαλµένης- 
καί τω~ ν µατιω~ ν τό σβήσιµο 
στό θάµπος τ~ης [αλήθειας πού [αγγίχτηκε 
πέσαν βαριά 
στά χέρια σου τ' [αµύρωτα. 
Νά ]η γωνιά. 
Πω~ ς ξέφυγες; 
Νά το σηµάδι το ~υ κορµιο ~υ [απ' τ' [ανακούρκουδα 
καί τό ροκάνισµα το~υ κοµµατιο ~υ το ~υ ξεραµένου 
σουράβλι πού τεντώνει  
καί σπάζει τίς χορδές. 
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Τώρα 
ε@ ιναι ]η σειρά τω~ ν κίβδηλων στιγµω~ ν 
τω~ ν νόθων ]οραµάτων. 
Ε@ ιναι ]η σειρά το ~υ τίποτα. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 
Καί @ηρθε ]η στιγµή 
\οπως πάντα. 
  

 ] Η µέρα τράβηξε τά στήθια της 
 µιά γκρίζα γραµµή στόν ]ορίζοντα 
καί γύρισα. 
 
 Γρήγορο ράβδισµα τ~ης µνήµης 
 -{ασαρκα ]οµίχλινα ]ερπετά- 
 γρήγορη θέση 
 γρήγορη {ωθηση 
 κι ε@ ιδα 
 τ' [αρχα~ια µονοπάτια 
 τ' [αρχα~ια πτώµατα. 
 
 Ε@ ιµαι µπροστά δυό χρόνια πίσω. 
 
 Τό πόµολο @ηρθε στό χέρι µου 
 ]η πόρτα µέ κατάπιε 
καί νάµαι 
 πρω~ τος το ~υ χορο ~υ 
 [αναστενάρης \αγιαστος 
 στήν κρύα στάχτη 
 πιασµένος στό φτερό µι~ας νυχτερίδας 
 πού σκούζει. 
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 ] Ο κισσός ε@ ιναι στή θέση του 
 τό σκυλί [αγέραστο  
 κι ]ο σκοπός στ' [οργανέτο του. 
 Μιά [ακρίδα κάθισε στήν {ακρη το ~υ µατιο ~υ 
 {εξυσε τήν κοιλιά της 
 κι [απολιθώθηκε. 
 [Ακίνητες γραµµές  
 [ακίνητη σιωπή 
 κι [οσµή κοπρι ~ας. 
 

\ Οπως πάντα 
\ Οπως πάντα 
 
Κοµµάτι πάγος στήν πυρωµένη {ασφαλτο 
πού λιώνει  
κι [εξατµίζεται. 
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
 
\ Ενας χρόνος πέρασε 
µιά σελίδα {αγραφτη 
τυλίγει τήν [απόσταση 
καί πέφτει  
καί χάνεται. 
Κι [απ' τό τρελλό κυνήγηµα τ~ης πεταλούδας 
λίγη χρυσή σκόνη στά δάχτυλα 
καί µιά καινούργια α[υλακιά 
στό µέτωπο. 
 
Φώλιασαν πελαργοί στά κιονόκρανα 
το ~υ πρώτου στοχασµο ~υ 
πού πάντα περιµένει 
νά φτάσουν τά καµπαναριά στά σύννεφα 
νά σηκωθο ~υν ο] ι [ Ολύµπιες α[ ισθ~ητες 
α[υλα~ιες σ' \ενα [απόρθητο 
α{υριο 
πού δέν {ερχεται. 
 

\ Ενας χρόνος πέρασε. 
Στό πέτρινο δωµάτιο το ~υ βασιλι ~α 
µουχλιασµένη [ακινησία 
]υγρή σιωπή. 
Κάποια [αχτίδα 
πού τρύπησε τό σύννεφο 
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φώτισε τή σταγόνα 
πού κύλαγε 
σιγά σιγά 
στό µάρµαρο. 
 

\ Οποιος χόρτασε τή γλυφάδα τω~ ν στεναγµω~ ν του 
νάρθει κοντά 
ν' [ακούσει τό παραµύθι τ~ης [οµορφι~ας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[34] 



ΕΙΚΟΝΑ 
 
Στέκει µπροστά µπροστά µιά ε[ ικόνα. 
Καί πίσω της χοντρόφτιαχτο τραπέζι 
καί πίσω της [ατσάλινος διαβήτης 
καί πίσω της σοφά χαρτιά. 
 
Στέκει µπροστά µπροστά µιά ε[ ικόνα. 
Καί πίσω της τό ξύλινο µαγκάνι  
καί πίσω της τό χέρι το ~υ ζητιάνου 
καί πίσω της λύκου µατιά. 
 
Στέκει µπροστά µπροστά µιά ε[ ικόνα. 
Ε@ ιναι µικρή µά τί σωστή ε[ ικόνα! 
Καί πίσω της ξεκούρντιστο ρολόϊ 
καί πίσω της σβηστή φωτιά. 
 
Στέκει µπροστά µπροστά µιά ε[ ικόνα. 
[Από τήν { ιδια [απ' τό χέρι της φτιαγµένη 
καί πίσω της -ε@ ιναι δική µου ε[ ικόνα- 
καί πίσω της πικρή νυχτιά. 
 
Στέκει µπροστά µπροστά µιά ε[ ικόνα. 
Σηκώνει τό σκυµµένο της κεφάλι 
κι ε@ ιν' τόσο φωτεινή τόσο µεγάλη 
πού πίσω της δέν  βλέπω πιά. 
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XΤΕΣ 
 

    Στόν Ο.Ε. 
 

{ Εσπρωξα τή µολυβένια πόρτα τ~ης σιωπ~ης. 
Ο] ι στιγµές στάθηκαν {ορθιες 
τό βλέµµα σήµανε [ανάσταση 
τό [αχνόγελο α[υγή. 

 
Μέσα βαθιά στά µάτια σου 
τρεµούλιασµα χορταριασµένης α{ισθησης 
λαχτάρα [απόκρυφης φωτι ~ας 
πού ]απλώνεται στό στ~ηθος 
καί φορ~α  
το ~υ γυµνο~υ σου πόθου 
τό φωτοστέφανο. 
 
Ε@ ιδα τό στόµα σου [ανοιχτό. 

[Αγωνία γοργόρυθµης [αναπνο~ης 
πού πνίγεται  
στά πυρωµένα χείλη 
στίς γρήγορες καρδιές. 
 

[Απόνα κρίκο χάλκινο 
µισοπρασινισµένο 
χυτή ]ως τή µέση φορεσιά 
κορµιο ~υ [αχνισµένου 
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µακριά µαλλιά 
διάφανο πέπλο 
διάφανη σιωπή 
διάφανη λίµνη 
πού καθρέφτιζε 
τό [αραγµένο σου χαµόγελο. 
 

{ Ησουν µαζί µου  
χτές 
στ' [απρόσιτα \υψη 
στή [αγκαλιά τ~ης λύτρωσης 
κοντά στό Θεό 
τή στιγµή τ~~ης ζω~ ης 
πούλεγες 

[Αγάπη. 
 
∆ικό σου χτές 
λευκή γραµµή  
τω~ ν πελαργω~ ν  
πού [αποµακρύνονται. 
∆υό στάλες φθινοπώρου 
κι \ενα φύλλο  
ξερό 
στό πεζοδρόµιο. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 

Σο ~υ ε@ ιχα πε~ι νά µήν {ερθεις µόνη. 
] Ο @ηχος τ~ης [αναπνο ~ης µέσα στό {αδειο δωµάτιο 
]ο τροµερός α[υτός @ηχος 
πού µάζεψε τούς [ανθρώπους σέ [αγέλες  
καί τά λόγια σέ [ακατάληπτους στοχασµούς 
θά µ ~ας [εξουθενώσει. 
Καί τότε θά γυρίσω νά σέ δω~  µέ τά µάτια τω~ ν µύθων µου 
θά γυρίσεις νά µέ δε~ις µέ τά µάτια το ~υ µέλλοντός σου 
καί θά συµφωνήσουµε [απαράδεκτα. 
 
Σο ~υ ε@ ιχα πε~ι νά µήν {ερθεις γυµνή. 
Γιατί τά πανιασµένα µου δάχτυλα ε@ ιναι [ασύδοτα 
γιατί {εψαξαν µέ τή σειρά \ολους τούς [ανθρώπους 
καί δέν {εµενες παρά µόνον [εσύ. 
[Αλλιω~ ς, [εγώ πού δέν {ηθελα πιά νά µαντεύω 
θά σήκωνα τόν πυρσό µέχρι τό πρόσωπο 
{ετσι πού νά φαίνονται χίλιοι µέσα στίς κόρες τω~ ν µατιω~ ν 
{ετσι πού νά φαίνονται πολλές χιλιάδες 
µιά [ατέλειωτη σειρά δαδιά [αναµµένα 
πού ψάχνουνε γιά τά { ιχνη τ~ης Περσεφόνης. 
 
Σο ~υ ε@ ιχα πε~ι νά µή γυρίσεις πίσω νά δε~ις. 
Προχώρησε, [αφο ~υ [ελπίζεις, τήν α[υταπάτη σου 
φύσηξε, [αφο ~υ θές, τούς πηλούς σου.  
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Τά νέα σου δάκρυα α{υριο θά µείνουν µετέωρα 
δέν θά βρίσκουν τά µάγουλά µου γιά νά κυλ ~ησουν. 
Μόνο, µή γυρίσεις πίσω νά δε~ις. 
Κι [εγώ πού θά ε@ ιµαι ]εδω~ , κοντά στίς [αδειασµένες σελίδες  
θά σκουπίζω τίς λέξεις πού µάδαγες καί δέν κατέληγαν 
καί θά φτιάχνω στ~ηλες [από [αλάτι πού νά σο ~υ µοιάζουν. 

[Αν [ακούσεις τά νερά νά τραβιο ~υνται µή γελαστε~ις 
ε@ ιναι ]η {αµπωτη. 
Θά ξανάρθουν σέ λίγο νά σκεπάσουν τά µάτια µου. 

\ Οµως [εσύ νά φυσ~ας τούς πηλούς σου 
µέ δύναµη 
µέχρι πού νά πεθάνεις. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Πρόσταξε δαίµονα. 
Μές στίς πτυχές το ~υ µανδύα σου 
[αφρισµένα κύµατα 
χίλιες κοχλασµένες ζωές 
δελφίνια πού πετο ~υν ψηλά  
καί ξαναπέφτουνε 
µ' \ενα καµάκι καγχασµο ~υ στήν πλάτη 
χωρίς @ηχο χωρίς καθρέφτισµα 
στήν {αµετρη στοργή τ~ης θλίψης σου. 
 
Πρόσταξε δαίµονα. 
Ν' [αναλυθε~ι ]ο κορεσµός 
νά δροσιστο ~υν τά µ ~ηλα 
νά ξεπλυθο ~υν τά σκηνικά πού χάσκουνε 
τήν [ελεεινή τους ]υπόθεση. 
Κι [απ' τόν [αφρό σου ξέχωρη νύφη 
[ορθή στο ~υ χρόνου τό λείψανο 
φλόγα το ~υ Προµηθέα 
στό ]υπόγειο. 
 

\ Ενας πιό πάνω χτύπος στήν καρδιά. 
Γιά µιά στιγµή 
µιά χούφτα α# ιµα στούς κροτάφους. 
Τάχα τί {αλλο περιµένετε; 
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ΕΠΙΚΛΗΣΗ 
 
{ Ελα πίσω 
στήν ]ορµή πού ξεσήκωσε ]ο \ ιµερος τω~ ν χειλιω~ ν σου 
στό καλούπι το ~υ ζεστο ~υ σου κορµιο ~υ 
στή φωνή το ~υ [ονείρου πού {επλασες. 

] Ο καλπασµός τ~ης [ανάσας σου 
θερµή ]υπόκρουση στό ξύπνηµα τ~ης ζω~ ης 
θά µαζέψει τίς σκόρπιες α[ ισθήσεις σου στό ∆ελφικό θυµιατό 
καί θά πλέξει µέ δροσερά λόγια 
τό λευκό στεφάνι τ~ης [απεραντοσύνης σου. 

] Ηγραµµή τω~ ν κλεισµένων βλεφάρων σου 
ο [υράνιο τόξο στό γυµνό σου κορµί 
θά φωτίσει τόν \υπνο το~υ µύθου σου 
καί θά ρίξει στό σύθαµπο 
τή σωστή [ακτίνα το~υ προορισµο~υ σου. 
 

{ Ελα πίσω 
νά προσκυνήσουµε τά ψηφιδωτά τω~ ν τρούλων µας 
ν' ]απλώσουµε τήν [εκπνοή µας στά φτερά τ~ης νοσταλγίας 
νά στεγνώσουµε τά βλέµµατα στίς [αναµµένες {ακρες το ~υ λευκο ~υ 

σύννεφου. 
 

] Υπάρχει µέσα σου µιά [αλήθεια 
µιά µοναδική [αλήθεια 
πού πατ ~α στίς κορυφές τω~ ν α[ ιώνων 
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\οπως ]ο πρωϊνός \ηλιος στίς κορυφές τω~ ν βουνω~ ν. 

] Υπάρχει µέσα σου µιά [απόδειξη 
το ~υ χρώµατος τω~ ν πουλιω~ ν 
]υπάρχει µέσα σου µιά βεβαίωση. 
Γέµισε ]ο περίβολος γυάλινα βλέµµατα 
γέµισε πέτρινους κροτάφους 
κι ο{υτε τά σουράβλια τω~ ν [αναστενάρηδων. 
 

{ Ελα πίσω. 
Μιά [αράχνη τριγυρν~α τό {αγαλµα πού σκάλισες 
πλέκοντας τή συρµάτινη σαρκοφάγο του. 

] Ο µίτος σου χάθηκε στήν [αρχή 
καί ]ο µανιασµένος τα~υρος περιφέρεται τώρα [ασύδοτος 
στίς φλέβες µας. 
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ΓΕΝΝΗΣΗ 
 
Μιά α[υγή κι \ενα σούρουπο 
στ~ηθος µέ στ~ηθος δυό σώµατα 
πρώτη στερνή [αντάµωση. 
 
Σάν ξαναµπουσουλάει τό δευτερόλεπτο 
λίγο µελάνι πράσινο [επιγράφει τό [εξώφυλλο 
κι ]η [ ιαχή το ~υ ξαναγεννηµένου φοίνικα 
[εξακοντίζει τίς στάχτες της. 
 
∆ίπλα δίπλα. 
 

\ Ενα καινούργιο φύλλο τινάζει τή δροσιά του. 
] Ο ο@ ιστρος τω~ ν φτερω~ ν του  
σεισµός στούς θρόνους τω~ ν θεω~ ν 
κι ]η ρύµη τω~ ν [ονείρων του 
ξανέµισµα στο ~υ χρόνου τό κοµπόδεµα. 
 

\ Ενας α[υχένας διπλωµένος 
γυµνά τά ξάρτια [από [αναπνοές  
{ερηµοι σταλακτ~ ιτες τω~ ν δακρύων. 
Γρήγορο \υψωµα στούς τρούλους τω~ ν σταυρω~ ν 
[αναποµπή τω~ ν βραχνιασµένων \υµνων 
καί µιά φωτογραφία ξεσκονισµένη. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
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[Αγάπη καί στοργή γιά τ' {ονειρο 
τ' {οµορφο {ονειρο 
τό παιδικό 
τό [ανεπανάληπτο. 
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ΠΡΩΤΟXΡΟΝΙΑ 
 
Τέτοιες στιγµές 
πού στόλισαν τά δάχτυλα τίς χάρτινες ]αφές τους 
πού κρέµασαν ο] ι [αγκαλιές σέ ψεύτικα κλωνάρια 
τίς συντριµµένες συγκινήσεις τους 
πού ο] ι κόρες διάπλατες χαζεύουν  
στό χτύπηµα το ~υ ρολογιο ~υ 
τό σχ~ηµα 
τ~ης µι~ας [ακόµα τούφας {ασπρων µαλλιω~ ν 
πού [αλλάζουνε φιλήµατα καί χαίρονται καί τραγουδο ~υν 
τό χάσµα το ~υ ]επόµενου χιλιόµετρου 
περνω~  στίς µύτες τω~ ν ποδιω~ ν 
ψηλαφητά, [ανεπαίσθητα 
µήν ταράξω τήν µακάρια πτώση τους 
µή σκουπίσω τούς χνωτισµένους καθρέφτες 
καί τραβηχτε~ι τό χέρι τ~ης Προσπάθειας 
-ποι~ας Προσπάθειας;- 
καί σηκωθο~υν [αµείλικτες ο] ι α[υλα~ιες τ~ης Παρουσίας. 
 
Γυρίζει ]ο νο ~υς µου κατά κε~ι 
στό λάκκο µέ τό βουρκόνερο 
τήν \ωρα το ~υ µεσηµεριο~υ 
πού ]ο \ηλιος {επεφτε µέ τό κεφάλι: 
Τά βόδια ξαπ[λωµένα νωχελικά 
µέ τό α[ ιώνιο πηχτό τους βλέµµα 
τήν {εγκατη [ανάσα τους 
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µόνο \ενα κοµµάτι λασπωµένης ράχης 
καί κάθε α[ ιώνα µιά σταγόνα χρόνου 
νά σέρνεται πάνω της µέ δισταγµό. 
 

[ Εφέτος 
κρέµασα στό δέντρο µου 
µιά τερρακότα α[ ιγυπτιακή 
µιά [αχιβάδα καφεάσπρη 
και \ενα κοµποσκοίνι ]αγιορείτικο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[46] 



ΤΡΕΛΛΗ 
 
Κοίταξα τήν [απόσταση τω~ ν µατιω~ ν σου 
[απόσταση [απέραντη 
µέσα [από τήν ]υδάτινη παρένθεση το ~υ σκαριο ~υ σου. 
 
Ψηλάφησα τά χείλη σου 
-ξεφλούδιστες ]αψ ~ ιδες το ~υ {ερωτά σου- 
πικρή καµπύλη 
πικρή γεύση 
πικρή {αρθρωση 
τ~ης ]υποψίας πού στέγνωνε τό α# ιµα σου. 
 
Κι \οµως. 
Πο ~υ πήγαινες  
\οταν τά πεπρωµένα φέρναν τό γύρο τ~ης λιµνοθάλασσας 
-µιά συρµάτινη θηλειά στήν {ακρη το ~υ καλαµιο~υ- 
\οταν {εκοβες τά κλαδιά τ~ης σάρκας σου 
νά πλέξεις τό στεφάνι το~υ ταξιδιο~υ σου 
 
Πο ~υ πήγαινες 
µ έ ν α ν   φ ρ ι χ τ ό  τ ρ ό π ο  
σ ά ν  τ ρ ε λ λ ή 
\οταν χτυπο ~υσαν ο] ι φτερο ~υγες σου τίς καµπάνες το ~υ ]εσπερινο ~υ 

σου 
πο ~υ πήγαινες 
χωρίς τό φίληµα τ~ης µοίρας σου  
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χωρίς τό ψέµα το ~υ καιρο ~υ σου 
µόνη 
δίχως [ανάσα 
δίχως δικαίωση 
πο ~υ πήγαινες τίς προφητε~ιες τω~ ν σπλάχνων σου 
τό σκηνικό τ~ης παλιννόστησής σου; 
 
Μ έ ν α ν  φ ρ ι χ τ ό  τ ρ ό π ο   
σ ά ν  τ ρ ε λ λ ή! 

] Η [εξιλέωση. 
 

@ Ω τό πρω~ το β~ηµα 
πού δέν µένει ποτέ µόνο  
ποτέ {αδικο. 
Νά µπορο~υσα νά ξεκινήσω πάλι µαζί σου 
χωρίς νά σκέπτοµαι 
χωρίς νά ξέρω. 
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ΑΚΤΙΝΑ 
 
Καί ξαφνικά µιά ]ηλιαχτίδα πέρασε 
[ανάµεσα στ' [αγκωνάρια 
{επεσε πάνω στόν µουχλιασµένο το~ιχο 
κι {ανοιξε µιά πληγή κατακόρυφη. 
Τότε φάνηκαν τά κλεισµένα µάτια 
φωτίστηκαν τά σκονισµένα µεστά στήθια 
κι {ελαµψε πάνω στήν καυτή {αµµο  
]η λίµνη τ~ης χίµαιρας. 
Γυµνόποδη, γυµνόκορµη 
στήν [αγκαλιά το ~υ πρώτου {ανεµου 
ράβδισε µέ τά µαλλιά τά σύννεφα 
{εκαψε µέ τά χνω~ τα τούς καλαµω~ νες 
καί σκέπασε τά νυχτολούλουδα 
θυσία  
στό {αρωµα το ~υ [απόµακρου πού τάζει. 
Κι ]ο [ανακούρκουδος λυγµός 
σηκώθηκε, τεντώθηκε 
ζύµωσε θρύλους χ`ω~ µα καί νερό 
καί {επλασε καί φούρνισε στό στόµα το ~υ \ηλιου. 
 
Καί \οµως {ηξερα τόν \ηλιο. 
 
Μένει [ακόµη µιά στιγµή [αναποφάσιστη 
κι {επειτα ]η [αδηµονία τ~ης [αναρρίχησης  
στήν κορυφή το ~υ [ Ολύµπου. 
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[ Εκε~ι, [ακούµπησε τήν κόκκινη χλαµύδα της 
κι @ηρθε 
γυµνή [από θάλασσα 
µέ µία χούφτα φύκια στίς µασχάλες 
νά δε~ι στά µάτια µου τό σχ~ηµα το ~υ κορµιο ~υ της 
νά καρπωθε ` ~ ι τή δύναµη τ~ης µοίρας µου 
ν [́αναλωθε~ι στόν [οργασµό πού {αναψαν  
τά τόσα χτές 
γυµνή [από µυστικά 
µέ µία χούφτα {αµµου στό κεφάλι. 
 
Κάποια σουρντίνα. 
Σκουπίστηκαν τά χέρια  
πατήθηκαν τά φύκια 
ξεπλύθηκαν τά χρώµατα 
κι [απόµεινε 
\ενα δεµάτι στοχασµοί 
\ενα κουβάρι {ονειρα 
κι ο] ι σάλπιγγες τ~ης ∆εύτερης Παρουσίας. 
 
∆έν ]υπάρχει πλήρωση στό φω~ ς. 
Μονάχα ο] ι παλάµες στά µάγουλα 
µιά παρένθεση [οδύνης. 
Τ' [απόµακρου τό σύθαµπο 
κλαρί [αγριελι ~ας στό µέτωπο 
πού κοίτεται στά σύνορα 
καί µιά [επιγραφή στούς θαρρετούς 
ο [υκέτι Φο~ιβος {εχει καλύβην. 
 
 

[50] 



Κάποιος πρέπει νά {ερθει νά δροσίσει τά µάτια 
πού {αφησαν στίς κορυφές το~υ [ Ολύµπου  
τά τελετα~ια τους δάκρυα. 
 
Ο] ι πέτρινες φυσιογνωµίες τω~ ν [αγαλµάτων 
παραστάτες το ~υ ο[υράνιου τόξου 
πού βγ ~ηκε [απ' τό καµίνι τ~ης ζω~ ης 
πού βάφτηκε στόν \ ιδρωτα το ~υ σύµβολου 
στάζοντας 
µέρα µέ τή µέρα στιγµή µέ τή στιγµή 
παράταση [αναπνο ~ης 
δικαίωση το ~υ πόνου. 
 
Πέτρα στήν πέτρα 
τά τείχη θά ]υψωθο ~υν 
-[ανεπαίσθητα!- 

{ Εχω [ακόµη νά µουχλιάσω τούς τοίχους 
µέ τά χνω~ τα µου. 

{ Εχω [ακόµη νά φτιάσω τό φω~ ς  
µέ τά µάτια µου. 

{ Εχω [ακόµη, νά κοιµηθω~ . 
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ΑΙΣΘΗΣΗ 
 
 
 
Νά ξενυχτήσει [απόψε ]η θύµηση 
στίς [αγκαλιές τω~ ν ]οραµάτων 
νά ψάξει στω~ ν µατιω~ ν της τά κατάβαθα 
στά ζαρωµένα τω~ ν δαχτύλων δέρµατα. 
Καί στο ~υ καινούργιου µισοφέγγαρου 
τό στενό φω~ ς 
νοτισµένες [ανταύγειες συγκινήσεων 
τρεµουλιασµένες ραχοκοκκαλιές 
πού γέρνουνε 
στήν κίτρινη α[ ιωνιότητα κάποιας στιγµ ~ης. 
 
Νύχτα γεµάτη χρώµατα 
πού δέν ξηµέρωσε ποτέ 
λίγες σταγόνες {ονειρο 
σέ µισοανοιγµένα χείλη [εξοµολόγησης 
κι \ενας δεσµός πού [ανέβηκε τό [ανάχωµα, 
σύρριζα στά σανδάλια τω~ ν θεω~ ν 
\ενας βωµός στ~ης γ ~ης τά σύνορα 
δύο κορµιά συντονισµένα 
[ ισορροπία [επικίνδυνη 
στά τσιµεντένια περιθώρια τ~ης {εντασης. 

\ Ενας κόσµος σέ µιά µορφή 
µιά µορφή σ' \εναν {ερωτα. 
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Κι \οταν τό {εφηβο χέρι ξεκίνησε 
κατά κε~ι πού ο βαθύς κόρφος περιµένει 
κι \οταν σήκωσε τις χαραγµένες πλάκες τω~ ν µυστηρίων 
καί χάραξε στίς λευκές 
-]η πρώτη ρυτίδα το ~υ µετώπου του- 
ποιός δέν γέµισε τήν [αγκαλιά του 
µέ θυµάρια καί δεντρολίβανα 
κόκκινους κρίνους µα~υρα γαρύφαλλα 
ποιός δέν [ασήµωσε τίς [αρχαγγελικές ροµφα~ιες 
καί δέν βρόντηξε στούς Καιάδες τήν παρουσία του; 
 

{ Οµορφη ]η στιγµή  
{{οµορφη ]η [απάτη 
τ~ης [απροσµάχητης πορείας  
στά πέρατα. 
Ε@ ιναι µακριά πού ]ο [αντίλαλος 
σούρνοντας πίσω του τά ξέφτια τ~ης [ατσαλένιας πανοπλίας του 
θάρθει γιά νά σωριάσει  
τήν τελευταία του πνοή 
[απ' τά γρανίτινα παραπετάσµατα 
στά κρύα πόδια τ~ης [ανένδοτης µεγαλειότητας. 
 
Βαθιά στίς κόγχες κατακάθισαν τά ]οράµατα 
Τ~ης χτεσιν ~ης φων ~ης  
πού σάρωσε ]η καταιγίδα  
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τό καταφύγιο 
στοιχειωµένο καράβι  
στή µαύρη θάλασσα. 
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ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΙΑ 
 
 
 
[Απόψε 
τήν ω\ ρα πού ]η κενή κορνίζα σκοτεινιάζει βαθαίνοντας 
πρίν κλείσω τά µάτια ]οριστικά 
καί βυθιστω~  στή νύχτα τήν [απέραντη 
{ελα νά γύρεις πάνω στό κρεββάτι µου 
νά µέ σκεπάσει ]ο { ισκιος το ~υ κορµιο ~υ σου. 
 

\ Ολα πιά π~ηραν  
τήν ]αφή 
µι~ας πεταλούδας [ακίνητης 
τήν {οψη  
µι~~ας λίµνης παγωµένης. 
 
∆εξιά κι [αριστερά µου δυό ψηλ [α κεριά 
-µιά νύχτα δω~  µιά νύχτα κε~ι σέ διάφορα προσκέφαλα 
ντυµένα στ' {ασπρα {η τά µαβιά- 
[ανάφτηκαν καί κα~ιν. 

[Απ' τόνα τους ξεκίνησε τό φω~ ς 
\ενα σπυρί σέ µιά παλάµη [ανυψωµένη 
µιά λαµπαδηφορία στούς α[ ιω~ νες 
κι {εφτασε κι {αναψε καί τ' {αλλο. 

{ Ετσι {εκλεισε ]ο κύκλος µας. 
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Τώρα 
θά περάσω σιγά σιγά 
µέσα [από τά δυό το ~υτα µνηµε~ια 
στήν {αλλη {οψη τ~ης [αγωνίας µας. 

{ Ισως ε@ ιναι προσανατολισµένη. 
 
Καί µένει ]η σκιά σου 
πού σιγά σιγά [αποσύρεται 
καθώς σηκώνεις τήν ποδιά σου στό πρόσωπο 
καί κλα~ις. 
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ΑΝΑΡΡΩΣΗ 
 
 
 
Κι {ετσι δέν µο ~υ µένει πιά καµιά [αµφιβολία. 

@ Ηρθε κι α[υτός µιάν [απρόοπτη µέρα 
τάχα σάν [απρόσκλητος {η σάν ξαφνικός 
µέ τά µεγάλα καί βαριά του βήµατα 
µέ τίς γνωστές ]οριακές [αξιώσεις 
κι \ολα [εκε~ινα ο# ια δή ε[ ιώθασιν. 
 

[ Εγώ \οµως πάντα @ηµουν [ανένδοτος 
καί δέν χάρηκα καθόλου γιά τήν γνωριµία. 
Γιατί {αν {ηθελα ε@ ιχα \ολα τά [επιτήδεια µέσα 
κι [εκε~ινο τό µικρό θάρρος 
νά σταµατήσω τήν πορεία ]οριστικά. 

{ Ισως ζήτησα πολλά χωρίς [ανταπόκριση 
καί [ ιδίως χωρίς ο@ ικτο. 

\ Οµως {αν δέν υπάρχει ]η [απέρατή µας δυνατότητα 
δέ µένει παρά ]η συµπαθητική µας φυσιογνωµία 
καί ]η ]οποιαδήποτε περιφερόµενη [επιείκεια. 
 
Κάπου τρε~ις µ ~ηνες {εκανα νά τόν πείσω 
µέρα καί νύχτα, συνεχω~ ς 
µέ τό τεράστιο [επιβάλλον 
τό [επιβάλλον τ~ης α[υτόχθονης δύναµης 
πού µεταθέτει τά ]\ορια τ~ης [εξουσίας. 
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Πίσω [από τή σκοτεινή τούτη ω\ ρα 
δέν ]υπάρχει πιά καµιά [αµφιβολία 
ο {υτε γιά τά πρόσωπα ο {υτε γιά τά πράγµατα. 
Κι [αρχίζει ]η τελευταία ]ετοιµασία 
πού γίνεται [οδυνηρή [αφο~υ ε@ ιναι [αµετάκλητη. 

@ Ηταν κι α[υτό κάτι πού τό περίµενα 
γιατί ε@ ιχα διαβε~ι το π~υρ καί τό \υδωρ. 
Τώρα πιά δέν [αποµένει κανείς κίνδυνος. 
 
Κι \οµως, ]υπάρχουν ο] ι φωνές πού κοίτονται 
στά κράσπεδα του διπλανο ~υ πεζοδροµίου. 

] Υπάρχει \ενα πλ ~ηθος δάχτυλα 
πού χώνονται σέ [αχτένιστα µαλλιά 
πού σφίγγουν ω[ χρά µάγουλα  
πού σκουπίζουν ]υγρά µάτια 
πρίν κλείσουν πόρτες καί παράθυρα, ]ερµητικά. 

] Υπάρχουν [ακόµη ο] ι ρακένδυτες µορφές  
µέ τά ]υψωµένα χέρια -φύτρωµα 
σέ κάποια τροπική [ατµόσφαιρα. 
 

\ Ολα α[υτά είναι \ενας βέβαιος κίνδυνος 
]ο κίνδυνος τω~ ν {αθλιων ε[ ιδώλων 
πού ε[υγονο ~υν κατοπτριζόµενα. 
 

{Ας µή σταθε~ι κοντά µου κανείς 
{αν δέν {ηπιε µέ τό Xάρο του 
καί δέν @ηρθε στόν πατέρα του καβάλα. 
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{Ας µήν µέ πλησιάσει \οποιος ε@ ιναι [λεπρός 
καί δέν {εφτιαξε τή δική του κοιλάδα. 
Γιατί {εχω πίσω µου µιά παράδοση θαυµάτων 
καί γιατί θά ε@ ιµαι [αµείλικτος. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 
 

@ Ηταν \ενα καλοκαίρι µοναδικό 
τόσο φρέσκο καί τόσο {εντονο 
σά τά κόκκινα το ~υτα γαρύφαλλα. 
Μέ τίς πληγές του προσεχτικά [επουλωµένες 
καί τίς [αγάπες του διάπλατα [εκστατικές 
χωρίς προηγούµενο καί χωρίς ]επόµενο 
µιά σταγόνα ζω~ ης. 
 
-Ε{ ιµαστε \ολοι κάτι [αναιµικά πλάσµατα 
πού δέν [αξιωθήκαµε τό βλέµµα το~υ [απέναντι παράθυρου 
τό [αγκάλιασµα τ~ης βραδιν ~ης γωνι~ας. 
Πήραµε ξαφνικά τό χρ~ ισµα το ~υ {ερωτα 
στά σκέλια µι~ας µητροµανο ~υς [ανθρωπότητας. 

{ Ετσι, @ηταν τά καλοκαίρια µοναδικά 
ε@ ιχα ξεχάσει τά µα ~υρα µου γυαλιά 
{η, ταξιδεύαµε γιά τή Φλωρίδα. 
Κάποτε \οµως πρέπει νά µπο ~υνε στή σειρά 
\ολα [ετο ~υτα, χωρίς πρόφαση. 

{ Εχουµε τόση [ανάγκη το ~υ ]εαυτο ~υ µας 
[ ιδίως σήµερα. 
Κάθε φορά καί πιό µόνοι  
καί πιό [ακατάληπτοι, [εµε~ις 
καί ]ο [οβάλ καθρέφτης τ~ης ντουλάπας-. 
 
Το ~υτο τό καλοκαίρι ε@ ιναι \ενα κοµµάτι κρύσταλλο 
{οχι σάν κε~ινα πού συνήθως κατασκευάζουµε 
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µέ διάφορες συνθετικές συνταγές 
γιά νά µπορέσουµε νά σταθο ~υµε {ορθιοι  
καί νά µιλήσουµε λογικά. 
Μά σάν τά καθαρά ποτήρια τ~ης Γιαγι ~ας 
\οταν  ξεκλείδωνε τόν µπουφέ, τά [απογεύµατα 
µετά τόν µεσηµεριανό \υπνο 
καί µ ~ας {εβαζε στή σειρά καί µοίραζε τά κουταλάκια. 
 
Σέ κάποιον [εξοχικό δρόµο 
[αφήσαµε τήν φροντίδα τ~ης [επαφ ~ης 
Θυµ ~αµαι τό χείµαρρο τω~ ν α[ ισθηµάτων  
πού κάποια [ανεξήγητη [ακινησία τ~ης γλώσσας [εµπόδιζε. 
Τά δάχτυλά µας πού ε@ ιχαν [αποκάµει 
στριφογυρίζοντας \ενα λουλούδι κι \εναν περισπασµό. 
Καί τήν [αγχώδη [αναζήτηση τ~ης λέξης 
τ~ης πρώτης λέξης τ~ης µαγικ~ης 
πού θά µ ~ας [ελευθέρωνε τό στ~ηθος, τήν [αναπνοή 
καί θά µ ~ας {αφηνε γυµνούς καί {αναυδους.  
Α [υτό κρατ ~α κάπου µιά α[ ιωνιότητα. 
Μέχρι πού πέφτει κάθε [επιχείρηµα  
καί χάνεσαι στό κενό 
χωρίς φωνή χωρίς {αρθρωση 
[εγκαταλείποντας τά µάτια σου στά δυό {αλλα µάτια  
καί τήν [αλήθεια σ' \ενα κοινό {ενστικτο. 
 

\ Ολα [εκε~ι στό τέλος το ~υ [εξοχικοὺ δρόµου 
συγκατάνευσαν. 
Κι ]ο σκύλος πού µ ~ας κούνησε τήν ο [υρά του 
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καί τό κοπάδι µέ τά [ηχηρά καλησπερίσµατα 
κι ο] ι λε~υκες µέ τίς [ατέλειωτες ]υποκλίσεις. 

\ Ολα @ηταν µαζί µας καί @ηταν σίγουρα  
προτο ~υ προφτάσουµε νά ]ερµηνεύσουµε τόν ]εαυτό µας. 
Τότε κράτησα [ανάµεσα στά χέρια µου γιά λίγο 
]ολόκληρο τό νόηµα το ~υ µεστωµένου καλοκαιριο ~υ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Κάπου [εδω~  πρέπει νά σταµατο ~υν ο] ι µν ~ηµες τω~ ν λογικω~ ν 

[ανθρώπων. 
Πιό πέρα [αρχίζει ]η προσπάθεια  
νά σο~υ [ελευθερώσω τίς κινήσεις 
[από τίς περιπτύξεις το~υ ]εκατόγχειρα. 

{ Εχει καταλαγιάσει πιά ]η [απαίτηση 
κι \ολα τά βλέµµατα [εξαντλο ~υνται 
σέ συµφωνίες συναλλαγ~ης. 
 
Πιό πέρα διαχωρίζουµε τήν ]υφήλιο 
σέ δυό [αντίθετες κατευθύνσεις. 

] Ο \ενας τρέχει νά σέ βρε~ι 
]ο {αλλος τρέχει νά σ' [αποφύγει. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[64] 



∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
 

] Η ] ιστορία {αρχισε µ' \ενα λάθος. 
Πού µεγάλωσα. Τί νά πο ~υµε τώρα 
γιά τούς µικρούς [ανθρώπους τω~ ν περιστατικω~ ν 
καί τίς σηµαδεµένες ω# ρες τω~ ν συναντήσεων. 
 

@ Ηταν \ενας ω[ χρός \ηλιος στά πρωϊνά µας προσκέφαλα 
γιά νά σηκώνει µιά ]ολόϊδια µέρα 
µέ τίς βουβές κραυγές καί τίς πνιχτές συγκινήσεις 
πού ρίχναµε µέσα µας. 

@ Ηταν \ενας βαρύς { ισκιος στά πρώτα µας βήµατα. 
Καρφιτσωµένα χαµόγελα κι ε[υγενικές ]υποκλίσεις. 
 
Καί ξαφνικά \ολα {εφυγαν τόσο γρήγορα 
τόσο ξαφνικά 
[εγκαταλείποντας τίς νουθετήσεις τ~ης χτεσιν ~ης 
καί τίς φροντίδες τ~ης ]εποµένης. 

\ Ολα πετάχτηκαν µέ τήν [αδηµονία το ~υ [ονείρου 
χίλιες φωνές καί χίλιες κατευθύνσεις 
{απληστες. 

@ Ηταν τ' [ασκί µέ τούς [ανέµους [ορθάνοιχτο 
κι {ηµουνα τό σκαρί 
 

] Ο ρόλος τ~ης γυναίκας {επεσε σέ σένα 
γιατί βρέθηκα µέσα στά πόδια σου  
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καί γιατί {ηξερες νά ]υποκριθε~ις. 
Κι \οµως ]υπ~ηρχε µιά πορεία [ανάµεσα στά λιπαρά σου σκιρτήµατα 
πέρ' [απ' \ολους τούς νόµους -[εξασφαλίσεις τω~ ν θεω~ ν- 
µέ ξέπλεκα µαλλιά καί γυµνά χέρια 
] ικέτης µι~ας µόνο φορ~ας πού ]υπόσχεται 
µι~ας µόνο στιγµ ~ης πού [εξιλεώνει. 
 
Μά [εσύ πω~ ς µπόρεσες νά περπατήσεις δίχως {ερωτα 
πω~ ς µπόρεσες νά {ερθεις {ετσι ]απλά 
µέ τά { ιδια σχήµατα καί τά { ιδια ξόρκια 
στούς νέους βωµούς τω~ ν ]οραµάτων µας. 
 

{ Ισως νά @ηταν ]η κατάρα τω~ ν πληγωµένων 
 
Τέλειωσες τήν [αγάπη µι~ας ]ηλικίας  
στήν τύψη καί τήν καταφορά. 
 
Τώρα κείτοµαι δίπλα σου καί σαρκάζω 
µέ τή δύναµη τω~ ν α[ ιώνων πού µ ~ας χωρίζουν 
µέ τήν δύναµη το ~υ πόθου πού µ ~ας µεθ~α. 
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ΠΑΘΟΣ 
 
 
 
Xτές βράδυ πάλι µ~ας ξετίναξε τό πάθος 
στό τέρµα µι~ας πορείας [αλλεπάλληλης  
παλι ~ας \οσο καί ]η ψυχή µας. 
 
Xτές βράδυ πάλι µοναχοί  
µέσα στά λυσσασµένα χέρια  
]η προαιώνια παλινδρόµηση. 
Πάνω στά µάτια µας ]ο δαίµονας 
βαθιά στά στήθη µας ]ο [αχός 
καί γύρω [από τά χείλη µας ξεδιάντροπο  
\ενα χαµόγελο πολιτισµένο. 
 
Xτές βράδυ πάλι µείναµε νεκροί 
γιατί {εχουµε \ενα πεινασµένο α# ιµα 
καί γιατί φερόµαστε µέ σύνεση. 
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∆ΡΟΜΟΙ 
 
Α [ [υτοί ο] ι µικροί δρόµοι γυρίζουν πίσω τίς µέρες 
µέ τρεµουλιαστό σαλιωµένο δάχτυλο 
µέ τό χερούλι τ~ης [απογευµατιν ~ης ροµβίας 
καί τή φωνή το ~υ παγωτατζή µέ τά χωνάκια καί τό [ανάµικτο. 
 
Κάποτε [εδω~  @ηταν τό µεγάλο ο[ ικόπεδο 
µέ τίς πολλές κι [ανεξερεύνητες φωνές του. 

[ Εκε~ινο πού µ ~ας δέχτηκε {ανηβα, [αδύνατα, ω[ χρά 
[εκε~ινο πού µ ~ας τάϊσε τό χω~ µα του τούς {ηχους του καί τήν 

[ακορεσιά του 
καί τή φωνή µας πού \ολο {εδενε 
καί τή µατιά µας πού [ηρεµο ~υσε. 
Μέχρι πού {αρχισε νά τρέµει τό δέρµα µας 
καί νά ζητ~α [επίµονα πληροφορίες. 
Τώρα ε@ ιναι δηµόσιος κ~ηπος 
µέ κλαδεµένα πράσινα καί χρωµατιστά χαλίκια 
µέ παιδιά δεµένα σέ ταµπέλες [απαγορευτικές 
µέ τσιµεντένια καθίσµατα 
\οπου ο] ι {ανθρωποι [αποθέτουν τήν [ακινησία τους. 
 
Κάπου [εδω~  @ηταν ]η κληµαταριά µέ τίς σακκο~υλες 
κι ]ο [ασβεστωµένος ντενεκές µέ τό βασιλικό. 
Τώρα στήν { ιδια γ ~η {εχουν φυτρώσει σίδερα 
πού [ανεβάζουν τήν ψυχή µας κάπου δέκα πατώµατα 
γιά νά τ~ης δείξουνε τόν { ιλιγγο πρίν τήν γκρεµίσουν. 
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Ζήτησα νάβρω δυό [ατόφιες πέτρες 
\οπως [εκε~ινες πού σηµάδευαν τά παιδικά µας γόνατα 
καί τά περάσµατα το ~υ κήπου καί τ~ης α[υλ~ης. 

\ Ολα ε@ ιναι σκεπασµένα µέ τσιµέντα κι {ασφαλτο. 
∆έν µένει ο{υτε µιά γωνιά µέ χω~ µα. 
 
Κι \οµως α[υτός ]ο δρόµος {ητανε δικός µας. 
Μ~ας τόν ε@ ιχαν [αφήσει ο] ι µεγαλύτεροι 
µαζί µέ τά παιχνίδια κάθε [εποχ ~ης καί τά συνθήµατα 
\οταν [αρχίσαν νά φορο ~υνε τά µακριά τους παντελόνια  
καί νά µιλο ~υνε [εµπιστευτικά.  
Μένουν σ' \ενα πεζούλι [ακόµα χαραγµένα  
τά [ονόµατά µας, κοντά στην ]ηµεροµηνία τήν [ανοιξιάτικη 
σάν @ηρθε κι ]η δική µας ]η σειρά ν' [αποδηµήσουµε. 
 
Περνω~  καί σκέφτοµαι τίς γλάστρες καί τ' [αρώµατα 
τά γέλια τ' [αναφυλλητά. 

\ Ολα τά π~ηραν µαζί τους ο] ι προσωπικοί {ανθρωποι 
[εκε~ι πού ταξιδεύουν {αν ζο ~υν 
[εκε~ι πού ζο~υν {αν ταξιδεύουν. 
 
Α [υτοί ο] ι µικροί δρόµοι ε@ ιναι µέσα µας 
σάν τά προγονικά µπρούτζινα καντηλέρια. 
Κανένα φω~ ς δέν τά [αντικατέστησε 
σηκωµένα ψηλά στή ζεστή παλάµη 
φωτίζοντας ακόµη τήν βραδινή [εξώπορτα. 
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ΑΡΓΑ 
 
 
Τώρα πού ε@ ιναι πιά τόσο [αργά 
ταχτοποιω~  τ' [απείραχτα σκεπάσµατα 
ταχτοποιω~  µαζί καί τόν ]εαυτό µου. 
 

\Απλωσα µπρός [ανοιχτές τίς παλάµες µου 
κι {αφησα τή θάλασσα νά ξεφύγει. 
προσµένουν τόσοι κόλποι νά τήν δεχτο ~υν  
καί τόσοι {ανεµοι νά τ~ης µιλήσουν. 

] Ο χρόνος! 
] Ο χρόνος δέν περιµένει τά δύσκολα βήµατα 
κλείνει τίς πύλες το ~υ ]ενός ναο ~υ 
τά µάτια καί τά στόµατα 
καί προχωρε~ι καί χτίζει \εναν {αλλο. 
 

{ Ετυχε κάποιος µ ~ηνας νά χάσει τή σκυτάλη  
κι ]ο κόσµος [αποµένει δίχως θέαµα. 
 
Ε@ ιναι ]η ω\ ρα τω~ ν τυπικω~ ν [αποκρίσεων 
{ας [ακουστο~υν τά λόγια τω~ ν δυνατω~ ν. 
 
Λοιπόν, [ακόµη λίγο χρω~ µα γιά τά µάγουλα 
κι ]η {αλλη µέρα θάναι Κυριακή 
µέ τή διάθεση νά µείνει περισσότερο στό κρεββάτι 
κοντά σ' \εναν καφέ καί µιά πιθανότητα. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 
 

∆έν {ενιωσα τό πυρωµένο µάγµα. 
δεν {ακουσα τό [αστραποβόληµα πού φόρτωσε στά µάτια µου το 

φω~ ς. 
Κάποια πετυχηµένη ]αρµολόγηση το ~υ χρόνου στό πρότυπο 
σάν ]υποχώρηση το ~υ ]υγρο ~υ στοιχείου 
σάν κάθαρση [ακυβέρνητης σιγ ~ης.  

@ Ηταν ]η µο~ιρα µου γραµµένη στ' [αστέρια 
κι ο] ι πιθανότητες \ενα τίποτα στούς κύκλους τ~ης α[ ιωνιότητας. 
 
Μά τί σηµαίνει. 

[ Εχω δίπλα τό κρεββάτι µου καί ε@ ιµαι \ενας θεός. 
[Αρπαξα τά λιθάρια µάλαξα τά σίδερα 
ξανέµισα τά πέρατα τ~ης γ ~ης. 
Xρώµατα µα~υρα, κίτρινα λευκά κι ]ο Πύργος τ~ης Βαβέλ, 
\ενας, ]ο { ιδιος πόλεµος, στούς πλόκαµους τ~ης καταιγίδας. 
Κι [[εκε~ι πού ]η µέρα {εκλεισε τά βλέφαρα 
πού σταύρωσε τά χέρια κι {εσκυψε καί [αφουγκράστηκε 
{εγινε πέτρινη πύλη στό βάθος µι~ας φάραγγας  
{εγινε λόγος σκοτεινός κι [αβέβαιος 
θεµατοφύλακας µι~ας {αδειας κρύπτης 
{εγινε Ναός. 

{ Εκλεισα στίς παλάµες µου λίγον [αέρα καί ξεκίνησα. 
Μπροστά µπροστά \ενας σωρός [εγκαταλείψεις 
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[ακόµη µιά θυσία στόν {ολεθρο 
µιά [αφαίρεση µιά πληρωµή στίς ] ιερές κολω~ νες 
σάν προαιώνια [απαίτηση κάποιας [αρχ ~ης 
στρογγυλοκαθισµένης στά σύννεφα. 
Ψηλό κερί στόν { Ολυµπο 
προσκύνηµα στούς { ισκιους τούς πέτρινους 
α[ ιχµές µι~ας βουλιαγµένης πολιτείας στήν {αµµο, 
σφραγίδα τ~ης σιωπ~ης. 
Στό [αργόσυρτο µουρµούρισµα το ~υ θρύλου 
κάποια θωπεία 
κάποια προσευχή  
στούς τάφους τω~ ν Μονάδων. 
 

\ Οµως κανείς δέν θέλησε νά πε~ι 
κανείς δέν µπόρεσε νά πε~ι 
πέρα [απ' τίς κοντινές πλαγιές πού σβήνουνε 
ο] ι τελευτα~ιες [αντηχήσεις τ~ης φων ~ης του. 
 
Καί στέφτηκε τ~ης σκέψης ]η βασίλισσα 
\ενας παγκόσµιος νοµοθέτης. 
Καί στράγγισε ]η [αναπνοή [από τά σύννεφα, 
\ενα ραβδί γιά τούς [αχούς, [ασκί για τούς [ανέµους 
κι ]η [απόδειξη κοντάρι στά λάβαρα. 
Ε@ ιναι ]ο χορός το ~υ [αριθµο ~υ ]ο χορός το ~υ [απείρου 
κι ε@ ιµαι ]ο σκοπός κι ]η φόρµιγγα. 

] Ο χρόνος \ενα σπαγκιασµένο φάντασµα κι ]ο γύρος µιά [αγκαλιά 
στιγµ~ης. 
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Μένει τό πήδηµα στό χάος. 
Πόσο [ασήµαντα τά δάφνινα στέφανα! 
Τά µάνταλα τ~ης φύσης σφραγισµένα κι ]ο νόµος {ανοµος. 
Τί νοιάζοµαι ποιός [απ' τούς δυό µας τρέχει στό διάστηµα; 
Αυτό πού τρέχει στό µέτωπό µου ε@ ιναι ] ιδρώς. 
 
Θά γυρίσω νά ψάξω [εκε~ι πού ξέχασα τόν { ισκιο µου. 
Πίσω [απ' τίς [αραχνιασµένες λέξεις, στούς ρηχούς ω[ κεανούς 
πίσω [απ' τά διαφορικά συστήµατα καί τίς µακριές [εξισώσεις 
στό κατώφλι τ~ης [αναπνο ~ης. 

{ Ισως ]υπάρχει [ακόµα 
\ Ενα {απειρο κλεισµένο στά στήθη µου 
-]η  θεία βλόγηση, ]η θεία κατάρα- 
κι ]η δύναµη το ~υ [απλήρωτου ]η [Αρχή 
τρίακµο µοναδικό κι [απόλυτο  
τ~ης ζοφερ~ης πορείας στά πεζοδρόµια. 
 
Ε@ ιµαι ]η θυµέλη το ~υ [αστρικο ~~υ χορο ~υ 
γιατί πολύ [επόνεσα. 
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ΘΑΥΜΑ 
 
 

# Ωρες πολλές τό κούτσουρο µισόκαιγε στό τζάκι 
µάταια περιµένοντας τό σύντροφο -\ενα σύντροφο- 
γιά ν' [ακουµπήσει καί νά χαθε~ι. 
 

\ Ενα κλ~ιµα σιωπηλ ~ης [εγκαρτέρησης 
χλωµό καί [ακίνητο [από τήν χαύνωση τ~~~~~~~ης περιπέτειας. 
 
∆υνάστης {εκπτωτος στίς λεωφόρους ]η βροχή 
ταχτοποιο ~υσε τά σκισµένα ρο ~υχα τ~ης κραιπάλης της 
καί [αποσυρόταν βιαστικά 
[αφήνοντας τίς τελευτα~ιες σταγόνες στίς {ακρες τω~ ν κλαδιω~ ν  
νά τρέµουνε τό πήδηµα στήν {ασφαλτο. 
Κάποιος πού τίναξε τό δέντρο τίς [αποτέλιωσε. 
Κι ]η φύση [ανακλαδίστηκε µέ τίς παλάµες στόν α[υχένα. 
 
Τότε 
ρίξαµε κι [εµε~ις λίγο νερό στό τζάκι 
καί [ανακλαδιστήκαµε [από συνήθεια. 
Πίσω [από προσωπίδες µολυβένιες 
στούς προβολε~ις τ~ης βραδιν ~ης πυγολαµπίδας  
κλείναµε χίλιες φορές τό γ~υρο 
µετρώντας κοµποσκοίνια νεκρω~ ν [αποφάσεων. 
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{ Επειτα 
νίβαµε τά χέρια [από τό α# ιµα µας 
καί δέρναµε τό µαξιλάρι γιά νά φουσκώσει. 
Κι \οταν ]ο µ ~υθος [ονοµάτιζε τά µυστικά κι [ανείπωτα 
τά καταχωνισµένα στ' {αδυτα τ~ης τρικυµίας πού ταξιδεύει 
[αρκο ~υσαν ο] ι µικροί φόβοι το ~υ ]εαυτο ~υ µας 
γιά νά γυρίσουµε [αµέτοχοι, [απ' τίς Συµπληγάδες 
στούς στέρφους τόπους τ~ης [ανέκπληχτης συνέχειας. 
 

{ Ισως δέν ε{ιδαµε σωστά τά {ονειρα. 
\ Οµως θυµ ~αµαι πω~ ς [ακούµπησαν τά βλέµµατα  
σέ µιάν α[υθόρµητη [αντιστήριξη. 
Γιά ν' [ακουστο ~υνε βήµατα στό {ερηµο πλακόστρωτο 
καί νά στηθο ~υν ο] ι λυχνοστάτες νέων [ελπίδων. 
Θυµ ~αµαι πω~ ς πλησίαζαν ο[ ι {ακρες τω~ ν χεριω~ ν 
προσµένοντας τήν φαντασµαγορία τ~ης µίξης καί τ~ης {εκρηξης 
-πάντα [ανεβαίνει στούς ] ιστούς τω~ ν πεπρωµένων ]η ε[ ικόνα σου 
γιά νά ξεδιπλωθε~ι καί νά ε[υλογήσει 
τά στεφανώµατα τ~ης {εφηβης δηµιουργίας. 
Κι [εκε~ι πού σέρνανε τά θυµιατά [ασηµένια µοιρολόγια 
τό χρω~ µα τ~ης [ανατολ ~ης [ανάγγειλε 
τό [ανθρώπινο καλοκαίρι. 
Μιά στιγµή κρεµάστηκε στόν \ηλιο 
χαϊδεύοντας τή θέρµη της 
µέ καθαρή κι [[ακλόνητη παλάµη. 
 
 
 
 

[77] 



 
Πάνω στόν µυστικό {αµβωνα τ~ης νέας [αλήθειας 
ντύθηκε τήν [οµορφιά το ~υ {ερωτα 
κι \απλωσε τίς φτερο ~υγες της γιά νά χωρέσει. 
Μέσα στήν [αγκαλιά τ~ης [αγάπης [αρχίζει ]ο µίτος τ~ης 

[απολύτρωσης. 
Ε@ ιναι ]ο πέπλος ]ο µοναδικός πού ξέχασε νά πέσει 
[αφήνοντας κάποια µικρή γωνιά στό {απειρο 
\οσο γιά νά πατήσουνε τά δάχτυλα το~υ ]ενός ποδιο ~υ. 
 
Λένε πώς θάµπωσαν τά µάτια σου 
µετρώντας µερικά {ασπρα δόντια 
βλέποντας στίς θηλές το ~υ στήθους τόν [οργασµό 
καί στ' [ανοιγµένα χείλια τήν {εξαρση. 
Λένε πώς δέν χώρεσες τήν ω\ ρα τ~ης α[ ιωνιότητας 
πώς λύγισες στό φω~ ς το ~υ Μυστηρίου. 
 
Κι \οµως θά µπορο ~υσες νά µή µιλήσεις γιά λίγο. 

{ Ισως ε@ ιχα προλάβει µέ γεµάτο δισάκι  
τά µυστικά µονοπάτια το ~υ \ηλιου 
πρός τή χαµένη καλύβα τ~ης Πηγ ~ης. 
Πέρα [από τόν µαντικό τρίποδα 
µέσα στήν ∆ελφική [επιγραφή. 

{ Ισως ε@ ιχα προλάβει, πρίν νά κλειστο ~υν στούς τάφους τά 
[ερωτήµατα. 

\ Οταν µατώθηκες στίς φάραγγες 
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ψάχνοντας γιά τά { ιχνη τω~ ν [ανέµων 
δέν µπορε~ις νά ]ησυχάσεις πέρα [απ' τό Θαβώρ. 
 

[Ακόµη α[υτό τό κούτσουρο µισοκαίει 
ζητώντας \ενα σύντροφο γιά ν' [ακουµπήσει καί νά χαθε~ι 
µέ µιά [εκτυφλωτική {εκρηξη. 
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ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙXΟΥ 
 
 
Ε@ ιπα ν' [αφήσουµε τίς φαρδιές λεωφόρους τω~ ν [αντιφάσεων 
µέ τά συµπλέγµατα τω~ ν {ηχων πού δέν [ακούγονται 
τά φορτωµένα πέλµατα πού δέν µπορο ~υν νά κινηθο ~υν. 
Πέρα µακριά στά σφιγµένα χείλη το ~υ ]ορίζοντα 
µιά [ανώµαλη γραµµή ]απλώθηκε καί πέτρωσε στήν κρύα 

θάλασσα 
-πιό κάτω βρίσκεται το χάος τ~ης ]αµαρτίας- 
δίνοντας \ενα νόηµα κι \εναν προορισµό  
στίς {ασπρες χα~ιτες τω~ ν κυµάτων. 
Βαθύς κι [αντίθετος ]ο {ανεµος 
βαθιά καί [ακατασίγαστη ]η ]ορµή  
τ~ης ]αλµυρ~~ης πορείας. 
Καί µέσα στήν ]υγρή [αντάρα το ~υ [αφρισµένου ποδοβολητο ~υ 
\ενας [αγώνας προαιώνιος, \ενα κατάρτι 
πυρσός [ανέσπερης νοσταλγίας 
χαµένος στήν [αρχαία µας [αναζήτηση. 
Γιά νά σκιστε~ι το ~~~~~~~υ πρόναου τό παραπέτασµα 
καί νά προβάλει ]η λάβα τω~ ν [εγκάτων 
µιά [εκθαµβωτική [ανάδυση. 
Τότε θά δέναµε τίς κατευθύνσεις στήν πρώτη δέστρα 
θά στρώναµε µέ τίς παλάµες τά µαλλιά 
καί θ' [αποβιβαζόµασταν  
µέ ]απλές συνοµιλίες νευµάτων. 
 

] Υπάρχει µιά τέτοια [ανάσα πού γυρεύει 
τά χείλη το ~υ πετρωµένου βασιλι ~α. 
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Μά περιµένοντας [ανέβηκαν τά χρόνια στά σύννεφα 
λευκά χρόνια λευκά σύννεφα 
το ~υ [ανυπόστατου. 
 
Ε@ ιπα νά γυρίσουµε στούς στενούς δρόµους το ~υ παρελθόντος 
µέ τίς χωµάτινες α[υλές, τίς καγκελένιες πόρτες πού καλωσόριζαν 

τούς [ερχοµούς. 
[ Εκε~ι ]υπάρχει [ακόµη \ενα σπασµένο κεραµίδι 
µέ τό ζεστό σου σάλιο στή µιά του {οψη. 

] Υπάρχει στόν [αέρα τό χαµόγελο, τό πρω~ το σου 
τόσο [απρόοοπτο, τόσο [επιτακτικό 
πούκανε [εσένα νά ντραπείς κι [εµένα νά µεγαλώσω. 
 
Γύρισα λοιπόν [εδω~  καί σέ περιµένω 
[ανάµεσα σέ το~υτα τά φεγγίσµατα 
πού τέντωναν τίς χορδές το ~υ κορµιο ~υ µας, 
το ~υτες τίς θερµές [αγκαλιές πού {αδειασαν  στίς [αποβάθρες, 
το ~υτα τά κρυφά σχολιά τ~ης ψυχ~ης µας  
καί τίς κρυστάλλινες πηγές τ~ης ε[υαισθησίσς µας. 

\ Ολα α[υτά τά τρυφερά κτερίσµατα 
τά κρέµασα στούς τοίχους το ~υ δωµατίου µου 
πού [αρχίζουν τώρα νά χορταριάζουν. 
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ΟΤΑΝ ΝΥXΤΩΝΕΙ 
 
 
Το ~υ χρόνου σά σήµερα... 
-Τόσες µέρες στοιβαγµένες  
ξερόφυλλα στήν πόρτα τ~ης α[υλ~ης 
σάν µιά στιγµή πού ξεψύχησε. 
Μά \οταν στολίζεις τά µάτια κι [αναστηλώνεις τά χαµόγελα 
δέν πρέπει νά θυµ ~ασαι- 
 
Το ~υ χρόνου σά σήµερα θά βάζω στή σειρά 
τά διάφορα το~υτα µικρά [ενθύµια 
-λογ ~ης λογ ~ης χαϊµαλιά φανταχτερές κορδέλλες 
κόκκινες χάντρες ο [υρανιές καί κίτρινες 
φλουριά τσιµπίδια κι [ασηµόχτενα 
διπλόφαρδες βελέντζες 
καί τό φαρδύ φουστάνι τ~ης κυρούλας 
πούσερνε στό χαγιάτι τά µυστικά- 
χίλια λιθάρια σάν {ασωτα παιδιά 
για νά στεριώσουνε τό νέο µου σπίτι. 
 
Το ~υ χρόνου σά σήµερα θ' [ανοίξω τά παράθυρα  
νά ]υποδεχτω~  τόν καινούργιο \ηλιο. 
Θά κατεβω~  µέ γρήγορα χέρια νά σκουπίσω τήν α[υλή 
[από τ' [απόνερα καί τίς πευκοβελόνες 
ταχτοποιώντας τίς ω# ρες πού ω] ρίµασαν  
καί τούς γυρολόγους πού περιµένουν. 
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Α [υτές τίς σταγόνες πού κρέµονται στ' [απέναντι κεραµίδια 
θ' ]απλώσω τό χέρι νά τίς πάρω 
νά τίς φορέσω διαµάντια στό µέτωπο. 
Κι α[υτά τά µικρά {ασπρα σύννεφα 
πού τόσα χρόνια κρυφοµιλο ~υν µέ τήν κορφή 
θά τά περάσω γύρω στή µέση µου 
γιά νά µπορω~  καλύτερα να χορεύω. 
 
Το ~υ χρόνου σά σήµερα θά λύσω τά χαλινάρια τω~ ν [ανέµων 
καί θά πετάξω µαζί τους [ανέµελη 
στίς [ανοιχτές [αγκαλιές πού περιµένουν. 
 

[ Εγώ, ]η [Αγγελική. 
 
-Καί \ολα α[υτά γιά νά µπορέσει νά νυχτώσει πιό γρήγορα. 
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ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ 
 
 
 

[ Εδω~  κοντά ]υπάρχει µιά ]υποψία! 
Τά χτεσινά µας λόγια ζάρωσαν  τά µέτωπα 
{αφησαν µιά τελευταία [ανάσα και σωριάστηκαν. 

\ Ο,τι προφτάσαµε κι [αγγίξαµε @ηταν µιά [αστραπή  
πού πέρασε µαζί µας στήν α[ ιωνιότητα. 
Τώρα ζητ~αµε τίς φωνές τω~ ν ]ηρώων 
γιά νά τινάξουµε [απ' τό κεφάλι τή στάχτη 
καί νά ]ετοιµάσουµε τ' α[υριανά {επαθλα. 
 

[ Εδω~  κοντά ]υπάρχει \ενα α{ισθηµα ζω~ ης! 
Α {υριο θά σταθο ~υµε [αµέτρητοι, χωρίς νόηµα 
χωρίς νά στοχαζόµαστε τήν βαριά ] ιστορία µας 
χωρίς να προµηνύουµε τά παιδιά µας. 

\ Οποιος ε@ ιναι δυνατός δηµιουργε~ι τίς συνέπειες. 
Κι \οποιος [αντέξει τήν ]υπεύθυνη µαρτυρία του 
θά ξεδιπλώνει σέ µιά κώχη τό χρόνο  
φτιάχνοντας τή ζωή του \ενα σωρό στιγµές [αναπάντεχες. 
 
Κάποτε \ολοι [ετο ~υτοι τραγουδο ~υσαν καί πέθαιναν 
[αγαπο ~υσαν καί πέθαιναν, [απαντο~υσαν καί πέθαιναν. 

] Εµε~ις δέν µάθαµε ποτέ τί θά πε~ι θάνατος. 
Α [υτά καί κάτι {αλλα ζεστά νοσταλγήµατα 
µείνανε µέσα στίς κάννες τω~ ν \οπλων µας 
σάν τίς γεµίσαµε λίπος, τή µέρα τ~ης [Ανακωχ ~ης. 
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[ Εµε~ις {εχουµε µάθει τί θά πε~ι ζωή.  
Κι α[υτό θά ε@ ιναι ]η τιµωρία µας. 
 
Μόλις ε{ιχαµε σαλιώσει τά µαλλιά στή λάµψη µι~ας φωτοβολίδας  
καί τρέχαµε ν' [αγαπηθο ~υµε µέ κάποια περαστική. 
Μόλις ε{ιχαµε σκουπίσει τά χέρια [από τίς κηλίδες, 
α[υτές πού πιό αργά θα µένανε [ανεξίτηλες, 
\οταν ]η πρώτη καµπάνα ξετίναξε τό κορµί µας  
πιό πέρα [από τά τελευτα~ια συρµατοπλέγµατα 
γράφοντας πάνω στίς παλιές τίς νέες λέξεις   
α[υτές πού θά φωνάζαµε µέ τήν { ιδια {εξαρση  
καί µέ τήν { ιδια [ασυδοσία. 
 

[ Εµ ~ας µ~ας βρ~ηκε ]η πιό [απρόοπτη µέρα 
σάν πάντα, [απασχοληµένους "κατά πρηνο ~υς" 
ψάχνοντας γιά τό τέρµα τ~ης ψυχ~ης µας. 
{ Επειτα γυρίσαµε στόν καινούργιο \ηλιο 
συνεχίζοντας τό { ιδιο β~ηµα [ ιλίγγου. 
Καί γίναµε ο] ι [εκλεκτοί µι~ας [αδυσώπητης [ανάγκης   
νά µείνουµε µονάχοι καί [αστόλιστοι. 
 

[ Εδω~  κοντά ε@ ιναι ]η [εποχή τ~ης σπορ~ας. 
Κανείς δέν µπορε~ι νά κρατήσει τά χέρια µας. 
Α [υτά τά χέρια πού σήκωσαν [αβοήθητα 
τό σάπιο φέρετρο µι~ας [εποχ ~ης  
α[υτά τά χέρια πού τώρα ξέρουν 
πώς τό δικό µας φέρετρο ε@ ιναι [ασήκωτο. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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] Ο πρωϊνός \ηλιος ε@ ιναι χαρούµενος καί φρέσκος σάν µικρό παιδί. 
Ξυπν ~α µέ τήν ε[ ικόνα τ~ης [απροσδόκητης ε[υκαιρίας 
πηδ ~α χαρούµενα [απ' τίς κορφές στά κεραµίδια καί τά µέτωπα 
]απλώνει τίς νυχτερινές καρδιές µας στά παράθυρα 
καί µ ~ας µεθ~α µέ γεύση τρεχούµενου νερο ~υ. 
Σήµερα λούζει τό κορµί µας µιά [ενατένιση 
καί ε@ ιναι ε[υκαιρία -µοναδική- νά ξηµερώσει. 
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ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟXΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

 
Τό βραδινό χέρι 
πού [αποµακρύνεται 
-µαζί µέ τήν καρδιά µου- 
]απλωµένο  
]υστερικό 
σάν ] ικεσία 
πού δένει τήν [απόσταση 
µ' \ενα ρ~ ιγος. 
 
Στίς {ακρες τω~ ν δαχτύλων 
βελούδινη ]αφή 
τά χείλη σου 
]η τελευταία σου λέξη 

[Αγάπη µου  
[Oδύνη 
[Aποχαιρετισµός. 
 
Τά πικρά τά µάτια 
τρέµισαν  
καί βυθίστηκαν 
σ' \ενα δάκρυ 
πούγινε θάλασσα 
ταξίδι 
[ανάµνηση. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ 
 
 
 
Σκέφτοµαι πω~ ς 
θα µπορο ~υµε νά µιλ~αµε [από σήµερα 
[αφο ~υ κι [εχτές 
{ηµασταν τό { ιδιο ζωντανοί καί τό { ιδιο ]υπεύθυνοι 
µέ τά µεγάλα µας µάτια σ' \ενα φαντασµαγορικό θέαµα πού µ ~ας 
µαγεύει 
καί µ ~ας λυµαίνεται 
καθώς ]η {ασπρη σκόνη 
τό χαµηλό ντιβάνι κι ]η ζωντανή ζωγραφιά. 
Σάν κλείσει [ακόµη µιά φορά ]ο κύκλος τ~ης [αγορ~ας 
µ' [εκε~ινον τόν γυµνό τρόπο τω~ ν τύπων τω~ ν \ηλων 
βλέπω πόσο ξεχείλισαν τά δάχτυλα. 
Α [υτό τό [αρχε~ιο τ~ης µνήµης πού πρεσβε~υαν 
{εγινε µιά κηλίδα α# ιµα καί µ~ας σκέπασε. 
Κι \οµως τό πρωΐ πρέπει να ε@ ιναι  [απόφαση 
καί {οχι χτεσινή [απορία 
]η φωνή πρέπει νά ε@ ιναι ]υπόσταση 
καί {οχι ]υπόθεση 
τά µάτια του κοιλάδα καί {οχι φάραγγα. 
Μιά γοερή [επίταση στά {εσχατα 
καί ε[ ισερχόµεθα ε[ ις τήν χορείαν τω~ ν [αθανάτων 
µέ \ολη τήν καλή µας θέληση. 
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Κάποια ρωγµή στά µολυβένια παραπετάσµατα 
καί [ ιδίως µιά κώχη φεγγαριο~υ  
νά πε~ι τά \ηµερα λόγια  
πού [απαιτο ~υνται. 
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ΑΡΜΟΝΙΑ 
 
 
 
 
Α [υτός ]ο Θεός 
κι α[υτό τό ]αµάρτηµα 
α[υτός ]ο {ερωτας 
κι α[υτή ]η πλήξη 
α[υτή ]η ζωή 
κι ]ο κάθε θάνατος 
ε@ ιναι τόσο ]αρµονικά. 
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ΚΟXΥΛΙ 
 
 
 
 
Μέσα σέ το ~υτο τό κοχύλι 
]υπάρχει \ενα χαµόγελο 
γεµ ~ατο δυνατή θάλασσα 
γεµ ~ατο µυστικό ταξίδι 
γεµ ~ατο νύχτα [αξεδιάλυτη. 

[ Ετο ~υτο τό κοχύλι ε@ ιναι δικό µου. 
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ΑΜΠΟΤΕ 
 
 
 
 
  Κάποτε  
  τά λόγια µας  
  θά µ ~ας σώσουν. 
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ΠΡΩΤΗ  ΤΟΥ  XΡΟΝΟΥ 
 
 
Ποιός θά µπορέσει νά τελειώσει µέ τόν ]εαυτό του; 

[Αφήσαµε τά χρόνια νά κυλήσουν σέ ξένη [αναζήτηση 
ψάχνοντας γιά τά χνάρια κάποιας ε[ ικόνας πού πέρασε 
{η κάποιας [οργ ~ης πού περιµένει. 
Βαθιές τοµές στίς [απηχήσεις τω~ ν [ανέµων 
καί πύρινα [επιγράµµατα στά ]υπέρθυρα τω~ ν κατακτήσεων. 
Περάσαµε τούς κύκλους τω~ ν χεριω~ ν 
µ' \ενα σωρό [ανέµελες προτάσεις 
µέ προσταγές α[ ιωρούµενες  
µ' \ενα ψέµα παγκόσµιο κι [οδυνηρό. 

[Αφήσαµε τά χρόνια τά µυστικά 
χωρίς ο{υτε µι~ας στιγµ ~ης [ενατένιση. 
Καί µείναν {ανοιχτες ο] ι [αµπάρες το ~υ βάθους 
-µιά ο [υτοπία πού κανείς δέν [επιχείρησε- 
γιατί δέν ε@ ιχε [ακόµη περισσέψει ]ο πόνος 
καί δέν ε{ιχαµε [αποµείνει χωρίς φωνή. 
 

{ Ισως κάποιος γλυτώσει µιά τόση σπατάλη 
µέ τά λόγια του. 

{ Ισως [εξιλεώσει τούς α[ ιω~ νες 
Κάποιος 

{ Ισως στολίσει µ' [επιχειρήµατα τήν [απάτη. 
Μά τώρα ποιός θά τελειώσει πού ε@ ιναι τόσο [αργά; 
Ποιός θά [αντισταθεί στήν α] ιµατηρή µας πορεία 
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\οταν ]η δύναµη µακελεύει τόν ]εαυτό της 
και ]η σκέψη προστατεύει τήν ]οµηρεία της; 
 
Α [υτό πού περιµένει τήν πρωϊνή ω\ ρα 
γιά νά προβάλει τίς [αντικρυνές βουνοκορφές 
δέν ε@ ιναι ]η {αχνα µι~ας ε[υχ~ης 
ο {υτε τό πν~ ιγος µι~ας κατάρας. 

{ Ετσι θά µπορούσαµε µέ τόν καιρό 
νά γυρίσουµε τίς καρδιές µας [απ' \ολες τίς µπάντες 
νά τίς δε~ι ]ο \ηλιος. 
–Τ' {αγραφα {η τά γραµµένα {η τά [ονείρατα 
]]η {εκρηξη µι~ας µέρας τοποθετηµένης! 
Μιά [αγκαλιά [από θερµές συγκινήσεις 
κοντά στίς µν~ηµες των λευκω~ ν µαλλιω~ ν 
καί τά τριξίµατα τ~ης ρίζας–. 
Ε@ ιναι µιά [απολιθωµένη [ατµόσφαιρα 
τό σκάσιµο κάποιας [επιδερµίδας 
κι ]ο ρόγχος µι~ας χελώνας  πού σέρνεται. 
 
Μέ τήν ε[υκαιρία το ~υ χρόνου πού πέρασε 
{εφυγε \ο,τι µπόρεσε να φύγει. 
Κι ο] ι Ζαρατο ~υστρες κι ο] ι Θεοί κι ο] ι ∆αίµονες 
στ~ηλες µνηµε~ια κι [αγάλµατα 
σ' \ενα χορταριασµένο µαυσωλε~ιο. 
Κι {εχουµε µείνει µόνοι µας, ο] ι { ιδιοι 
πρώτη [απαίτηση τω~ ν ζωντανω~ ν 
ultima ratio defuncti. 
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ΤΑ  ΜΑΛΛΙΑ  ΜΟΥ 
 
 
Τά µαλλιά µου ε@ ιναι κόκκινα 
τό κόκκινο τ~ης πληγ ~ης  
τό κόκκινο τ~ης ]ηµέρας 
  
  Α {υριο 
  πού τά χέρια θ' [αποσυρθο ~υν 
  [από τίς χειραψίες τω~ ν συστάσεων 
 
Τά µαλλιά µου στάζουν α# ιµα 
πίκρα καί α# ιµα 
µ~ισος καί α# ιµα 
 
  Α {υριο  
  πού τά λόγια θα [επιστρέψουν 
  [απ' τίς [αναζητήσεις τω~ ν δρόµων 
  καί τίς περιπλανήσεις τω~ ν σαλονιω~ ν 
  
Τά µαλλιά µου ε@ ιναι [ανένδοτα 
\οπως τό µ ~ηλο τ~ης ∆ηµιουργίας 
 
  Α {υριο 
  πού τά µάτια θα πληµµυρίσουν 
  [από τή θέρµη τ~ης πέτρας 
  καί τό χάδι τ~ης γ ~ης  
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Τά µαλλιά µου 
  θά ρίξουνε τίς α[υλα~ιες 
  τω~ ν τελευταίων πράξεων 
  θά σκεπάσουν τή γύµνια  
  τω~ ν βιασµένων καρδιω~ ν 
  θά σκουπίσουν τή λάσπη  
  τω~ ν [ανοιγµένων πελµάτων 
 
  Θ' [αφήσουν τούς τόπους 
  τω~ ν λυγρω~ ν συναντήσεων 
  θά κλείσουν τίς πόρτες  
  τω~ ν στεγανω~ ν δωµατίων 
 
Τά µαλλιά µου 
  θά καθαιρέσουνε τά χαµόγελα 
  θά λύσουν τά νε~υρα 
  θά [ελευθερώσουν τούς µορφασµούς 
 
Τά µαλλιά µου ε@ ιναι κόκκινα 
γιά ν' [αµυνθο ~υν. 
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ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ  ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ 
 
 
 

@ Ω µή µο ~υ πε~ιτε, [αγαπηµένη µου 
πώς πέρασα σιωπηλός {η πέρασα [αδιάφορος  
τήν πυρωµένη [ατµόσφαιρα τ~ης καλλον ~ης σας 
 
Μήν πε~ιτε πώς δέν {εσυρα καυτή τήν [ανάσα µου 
[από τά {ασπρα δόντια στά κίτρινα δόντια 
-µ' \ολες τίς ποικιλίες τ~ης [απλυσι ~ας καί τ~ης τερηδόνας- 
[από τά στήθη χωρίς στήθια στά στήθη πού πληµµύρισαν 
-µ' \ολες τίς παραλλάξεις το ~υ ζόφου καί το ~υ µάρµαρου- 
[από τά χείλη τ~ης πηγ ~ης στόν πάτο το ~υ νερόλακκου 
[απ' τό βλέµµα το ~υ [αετο~υ στ' α[υτί τ~ης νυχτερίδας 
[από τή πίκρα του δαφνόφυλλου στή γλύκα του λωτο ~υ. 
Μήν πε~ιτε πώς δέν {εψαξα µέ σύνεση 
µήν πε~ιτε πώς δέν χάϊδεψα δέν φύλαξα µέ ] ιερή λατρεία 
τούς τόσους τόµους τ~ης βιογραφίας σας 
\οταν έµε~ις δέν ε}ιχαµε \ενα κοµµατάκι χαρτί  
νά ψήσουµε τίς ρέγκες  το ~υ συσσιτίου. 
 
Μιά στοίβα µορφές \ενας σωρός ε[ ικόνες 
µέ ξεγδαρµένα χρώµατα µέ κορνίζες σαθρές 
παραπεταµένες σέ κοινή διάθεση 
[ανήµπορες σέ κοινή [απληστία. 

{ Ηρθαµε κι [εµε~ις σοβαροί τό περασµένο σάββατο 
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µ' \ενα φραγγέλιο σκορπίσαµε τούς [ανίκανους τυµβωρύχους 
µέ µιά µάσκα τροµάξαµε τούς κακούς µιµητές  
βγάλαµε τά σκληρά µας λόγια τά [απαγγείλαµε  
{επειτα θυµηθήκαµε τή µεγάλη µας [επιείκεια  
δακρύσαµε καί κάναµε ε[ ις µνήµην πολλές δωρεές. 
 
Μιά θάλασσα ]αµαρτίες. 
Ρίξαµε \εναν σταυρό ν' ]αγιάσουµε τά \υδατα 
ραντίσαµε συγχρόνως µε τήν [αηδία µας τήν περιφρόνησή µας 
βουτήξαµε µετά τά δάχτυλα στόν κόρφο καί σταυροκοπηθήκαµε. 
 

@ Ω µή µο ~υ πε~ιτε πώς δέν @ηρθα. 
Ψηλάφισα µέ τόσον {ερωτα στίς {ακρες τω~ ν δαχτύλων 
τά βλέφαρα, τίς τρύπες τ`ων καρφιω~ ν 
τό νόηµα το \ ~υ λόγου πού δέν ]ολοκληρώθηκε 
τό νόηµα τ~ης [αγάπης πού δέν @ηρθε. 
Γονάτισα καί ζέστανα τά κρυφά σας {ονειρα 
βυθίστηκα στό ν ~αµα τ~ης µυστικ~ης σας νοσταλγίας  
σ~ας σήκωσα τά πόδια τόσο ψηλά 
πού πονέσατε. 
 
Μ' \εναν [ασφυκτικό καρπό, µ' \εναν καρπό [ανώριµο 
στήν ] ιεροτελεστία τ~ης {ανοιξης, τήν ] ιεροτελεστία τ~ης βροχ~ης 
τήν [εποχή τ~ης [ανάπτυξης , τήν [επαλληλία το ~υ χρόνου 
ξαπλωµένη {ετσι µέ τόση κατάνυξη 
µέ τά χέρια καί τά πόδια {ορθια 
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σάν \ενα [ανάσκελο βατράχι 
µουντζώνατε τόν ο[υρανό. 
 
Τώρα βέβαια ε@ ιναι καί τά α[ ισθήµατα 
[εκε~ινα πού κρατο ~υσαν τίς χλωµές λαµπάδες τ~ης τελετ ~ης 
καί τόν γύρο το ~υ λεπτότατου ]υµένος σας. 
Θα µπορο~υσαν νά γανώσουν τά τοιχώµατα τω~ ν [αρτηριω~ ν µας 
νά µεταθέσουν τά συρµατοπλέγµατα τω~ ν [αγώνων µας 
γύρω [απ' τό [ατλαζένιο λάβαρό σας. 
Θά µπορο~υσαν νά µετριάσουν τούς [οργασµούς τω~ ν στοχασµω~ ν 

µας 
καί ν' [αναστρέψουν τίς ]ορµές τω~ ν α[ ιώνων µας  
χαρίζοντάς σας \εναν κόσµο γιά τίς γιορτές τ~ης [Αποκρι~ας. 
 
Ε@ ιναι [ακόµη ο] ι [ανησυχίες καί τά ρίγη 
τά ρίγη τω~ ν κακόγραµµων κλαδιω~ ν, πού απογύµνωσαν 
ο] ι χειµωνιάτικοι µ ~ηνες, ο] ι [αληθινοί, ο] ι βάναυσοι 
ο] ι µ ~ηνες πού ξεχειλο ~υν δύναµη, πού βοο ~υν ]ορµή, πού ξερνο ~υν 

σπέρµα. 
Τά ρίγη πού µπερδεύουν τήν [ανάσα σας  
πού καταδυναστεύουν τό ρυθµό σας 
στό µεγαλε~ιο µι~ας ]υπερκόσµιας µεσολάβησης 
στήν τραγικότητα µι~ας συνταρακτικ ~ης [επιστροφ~~ης 
µέ τίς {αγραφες πλάκες το ~υ µαρτυρίου. 
Α [υτά τά ρίγη µετουσιώνοντας 
κάποιο [ακριβό διαµαντικό {η κάποια βραδινή τουαλέτα. 
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@ Ω [αγαπηµένη 
 
Ε{ ιπαµε νά τεντώσουµε τά πληγιασµένα νε~υρα 
νά [εκβιάσουµε τούς χτύπους τω~ ν παλµω~ ν 
ε{ιπαµε νά ξεπλύνουµε τούς πόρους 
α[υτούς πού γεµίσατε µέ τά σάλια σας 
νά φτάσουµε τίς στάθµες το ~υ πόνου καί το ~υ α\ιµατος 
ν' [ανοίξουµε τίς στρόφιγγες το ~υ κορµιο ~υ µας 
νά τίς µειώσουµε 
 
Ε{ ιπαµε νά σηκώσουµε τά βλέµµατα 
πάνω [απ' τό πηγάδι τω~ ν λιπαρω~ ν σκιρτηµάτων σας 
πάνω [από τό φράγµα τω~ ν ]υποκριτικω~ ν στεναγµω~ ν σας 
πάνω [από τίς τρύπες πού γέµιζαν τά µάτια σας. 
 
Βέβαια µ ~ας βοηθήσατε \οσο {επρεπε. 
Μεταφέρατε τήν ]ηδονική σας πρόκληση 
[από τή ρίζα το ~υ ]ενός α[υτιο ~υ στή ρίζα το ~υ {αλλου 
κι [εµε~ις [αφεθήκαµε 

[Ανακατέψατε φύλλα δάφνης καί φύλλα συκ~ης 
κι [εµε~ις ]οραµατιστήκαµε. 

] Υποσχεθήκατε τήν τέλεια δύναµη τήν κρίσιµη ω\ ρα 
µέσα στήν ]ορµή καί µέσα στά σπλάχνα σας 
κι [εµε~ις [ενεργο~υµε 
Βέβαια µ ~ας βοηθήσατε \οσο γινόταν 
µέ τίς ] ιερές [επικλήσεις σας καί τίς µυστικές ο[ ιµωγές σας 
µ' [εκε~ινα τά ]υπέροχα πόδια σας 
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πού τά προσφέρετε κατεβασµένα, λυγισµένα, µισοκλεισµένα {η 
[ανοιχτά. 

 
{ Επειτα τραβήξατε τά χείλη [απ' τ' [απογυµνωµένα µας πιά 

κόκκαλα 
σκουπίσατε µέ το πετσί µας τά µεριά σας 
καί κοιµηθήκατε. 
 
@ Ω! 
 
Πο ~υ ε@ ιναι ]η στιγµή πού θά κοιτάζουµε µ' [αδάκρυτα µάτια 
τά κενά κράνη καί τά πλυµένα συρµατοπλέγµατα 
πο ~υ ε@ ιναι ]η στιγµή πού θά δεχτο ~υµε  
µέ καθαρή καρδιά τό φίληµα τ~ης µεταµέλειας 
\οπου µέ σίγουρο β~ηµα θα δρασκελίσουµε 
τό δαπανηµένο µας σπέρµα, τά συντριµµένα µας νοσταλγήµατα 
πού θ' [αρνηθο ~υµε τούς [ασφόδελους καί θά πετάξουµε τίς 

µαργαρίτες. 
 
Πού θά σκουπίσουµε τό πρόσωπο [από τά χνω~ τα τω~ ν ο[ ικτιρµω~ ν 
πού θά [αδειάσουµε τόν δίσκο [απ' τω~ ν περαστικω~ ν τά κέρµατα 
-τήν πρόσφορη [οδύνη καί τούς κοµµούς τ~ης συγκατάβασης- 
θά ξύσουµε [απ' τό στ~ηθος την κόρα το ~υ [εναγκαλισµο~υ 
κι [απ' τήν παλάµη τά λέπια τ~ης χειραψίας. 
~Πού θά ξεχάσουµε στά κατάρτια τά µα~υρα πανιά 
-καηµένη Πασιφάη καηµένη Φαίδρα πω~ ς πονέσατε- 
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{ετσι γιά νά χαζέψουµε τίς πτώσεις [απ' τόν [απόκρηµνο βράχο 
καί νά χαρο ~υµε τίς συναγωνιζόµενες προσποιήσεις  

[ Ελελε ~υ [ Ιο ~υ [ Ιο ~υ. 
 
Πο ~υ ε@ ιναι ]η στιγµή πού θά λύσουµε τά σκοινιά τ~ης συσκευασίας 

µας 
Πο ~υ ε@ ιναι ]η στιγµή πού θ' [αγνοήσουµε, πού θά συγκροτηθο ~υµε. 
 

@ Ω µήν πε~ιτε 
 
Τόσους α[ ιω~ νες συντεταγµένοι 
κοκκαλωµένοι µπροστά στή γυαλισµένη σας σάλπιγγα 
µέ τά µάτια προσηλωµένα  καί τ' α[υτιά [ανοιχτά 
περιµένουµε νά [εκπαιδευτε~ι ]η [εκπνοή σας 
νά πάψει πιά νά 'ναι στριγγλιά, νά γίνει σάλπισµα. 
 

@ Ω µήν πε~ιτε πώς δέν @ηρθα γυµνός, δέν @ηρθα \ετοιµος  
µήν πε~ιτε πώς δέν σ~ας κόρεσα 
µέ τό α# ιµα µου  
[αγαπηµένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[105] 



ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
 
Ο] ι [εγκαταλειµµένοι δρόµοι [αντηχο ~υν  
τό χτύπηµα τ~ης καµπάνας. 

{Αδειοι ο] ι δρόµοι 
{αδειος ]ο κόσµος 
]ο [αέρας [ακίνητος 
κι ]ο [αντίλαλος τ~ης ψαλµωδίας 
κατακαθίζει 
βαρύς 
στά πεζοδρόµια. 
 
Πίσω [απ' τήν µισοκλεισµένη γρίλια 
τρέµει \ενα καντήλι 
κι ]η γάτα 
περιµένει καθιστή 
στό κεφαλόσκαλο. 
 
Κάπου µακριά 
ο] ι {ανθρωποι πηγαίνουν  
πίσω [απόνα φέρετρο 
τό [ακάνθινο κεφάλι τους 
τά λογχισµένα σώµατά τους. 
 
∆υό σκούροι µενεξέδες τά πελώρια µάτια τους 
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Πίσω [απόνα φέρετρο 
φλόγες [ ισχνές  
στίς τρύπες τ~ης παλάµης τους 
κύµατα λιβανιο ~υ 
[απ' τ' [ανοιγµένα στόµατά τους. 
 
Κάπου µακριά 
πίσω [απόνα φέρετρο ο] ι {ανθρωποι ταξιδεύουν  
τό {εργο τους. 
 

[Αφήσανε τήν πόλη 
[αφήσανε τήν χώρα. 
 
∆έν ξαναγύρισαν. 
 
Κι {εµεινε [ασήκωτος [από τό χάος ]ο \ηλιος 
[αγύριστο τό µάγγανο τ~ης γ ~ης. 

] Η νύχτα  
ξαπλωµένη στίς ταράτσες 
[ανακλαδίζεται. 
 
Κι ο] ι µέρες κυλο ~υν 
καί τά χρόνια κυλο~υν 
καί τό καντήλι σιγά σιγά σβήνει 
κι ]η γάτα κουρασµένη [αποκοιµήθηκε. 
 
Ποιός θά µετακινήσει τή νύχτα 
τή µοναξιά. 
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Ο] ι δρόµοι τ~ης πολιτείας χάσκουνε  
κενοί. 
Μόνο ]η [ανάµνηση τ~ης καµπάνας 
καί τά σκληρά µου βήµατα στην {ασφαλτο. 
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
 
 
 
∆έν µπορω~  νά καταλάβω τή θάλασσα  
\οταν ]απλώνει τό δειλό της χάδι 
µιάν ]αρµυρή [ανάσα πού σέ καλε~ι στά [ερωτιάρικα χέρια της  
\ενας ψίθυρος πού τριγυρίζει τά πόδια σου θαµµένα στήν {αµµο 
σπρώχνοντας \ενα ρ~ ιγος πρός τά γόνατα  
\εναν πνιγµό πρός τήν καρδιά. 
 
Κι α[υτό τό ]υπερήφανο τοπίο πού γονάτισε  
σάν ] ιερός προσκυνητής  
κι {επειτα ξάπλωσε [ανάσκελα καί σούρθηκε νοσταλγικά στά ]υγρά  

της χείλη 
συντρίβοντας τό σω~ µα του σ' \ενα σωρό µικρούς κόκκους 

[ασήµαντους  
α[υτούς πού παίζουµε τώρα µέ τά δάχτυλα 
γεµίζοντας µιάν {αδεια λέξη {η \ενα τρύπιο {ονειρο. 
 
Κι [εσένα πού γυρίζεις τόσα χρόνια τό γυµνό σου κορµί  
[από βότσαλο σέ βότσαλο καί [από βράχο σέ βράχο 
[αφήνοντας στόν {ανεµο τή µυρωδιά τ~ης µασχάλης σου 
ταΐζοντας τούς πεινασµένους πόρους σου µέ ]αλάτι 
καί ζωντανεύοντας  µέ φύκια τούς [αρχαίους πόθους  σου. 
∆έν µπορω~  νά καταλάβω τή θάλασσα 
\οταν ]ο ο [υρανός σκεπάζει µέ τίς µα~υρες του παλάµες τό  

πρόσωπο 
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νά µήν [αντικρύζει τό κρύο της [αντιφέγγισµα  
καί τόν πνιχτό βόγγο πού προµηνάει κεριά [αναµµένα 
και µαυροφορεµένα [αναφυλλητά γύρω [από {αδεια φέρετρα. 
 
Κι α[υτόν τόν ]υπερήφανο βράχο πού δέρνεται 
[ανήµπορος νά ]υπερασπιστε~ι το σχ~ηµα το ~υ κορµιο ~υ του   
 
Κι [εσένα να χαίρεσαι α[υτή τήν [οδύνη κι α[υτό τόν [ακατάσχετο 

[οργασµό 
γυµνή στήν {ακρη τ~ης [αµµουδι ~ας 
-µέσα στά µέλη σου τό λαίµαργο νερό πού [αφρίζει- 
µέ τά µάτια κλειστά καί τήν ψυχή παραδοµένη µέχρι τό  

κόκκαλο. 
 
∆έν µπορω~  νά καταλάβω τή θάλασσα. 
 
Ε@ ιναι ]ο τόπος µου στά νύχια ]ενός [αετο~υ  
µιά ρυτίδα γ ~ης κάθετη στόν {ανεµο. 
Κίτρινο χω~ µα στόν \ηλιο [απέναντι 
-\ενα κοµµάτι \ηλιος κοσκινισµένος- 
πού σκίζει τά γυµνά µας πέλµατα 
ψάχνοντας µάταια γιά µιά σταγόνα  
σταγόνα [από \ ιδρωτα {η [από α# ιµα. 
Καί τό νερό, νερό τ~ης γ ~ης πού ποτέ δέν βρέθηκε 
νερό το ~υ ο [υρανο ~υ πού ποτέ δέν {επεσε. 
Μαζεύουµε τά δάκρυά µας σέ µιά χούφτα καί περιµένουµε. 
Κι ]η πέτρα ]η σχιστή ]η {ορθια 
\ενα ψηλό τριγύρω παραπέτασµα 
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πού [αντανακλ ~α τό βάθος τω~ ν µατιω~ ν µας τό γδο ~υπο τω~ ν 
βηµάτων µας 

τω~ ν λιγοστω~ ν βηµάτων µας πού τέλειωσαν  
πρίν [από χρόνια \ολη τήν  {εκταση. 

] Η πέτρα πού ψήνουµε τά ψωµιά µας 
ψωµιά κάθε ]ηλικίας 
πού χτίζουµε τά σπίτια µας  
σπίτια γενι ~~ας βαριά κι [απόρθητα. 
 
Καί τ' [αγριοθύµαρα ο] ι [αφάνες τά χαµόκλαδα. 
Τά κα~ιµε κάθε καλοκαίρι καί ξαναγίνονται 
τά κα~ιµε κάθε µέρα καί ξαναβγαίνουν 
µιά θηλιά στεγνή που σφίγγει τή νοσταλγία µας  
κι [αποστραγγίζει τά βλέµµατά µας. 
 
Κι ]ο \ηλιος ]ο βαθύς ]ο [απότοµος 
πάνω µας καθισµένος [απ' τό πρωΐ 
µέ τά µακριά του νύχια στις σάρκες µας 
µέ τά καυτά του χείλια στήν καρδιά µας. 
 
Θάθελα νά µπορο ~υσα ν' [ανοίξω τά παράθυρα  
πιό πέρα [από το χω~ µα πού [εκλιπαρε~ι  
πιό πέρα [από τήν πέτρα πού καίγεται 
πιό πέρα [από τόν  \ηλιο πού µ ~ας τυφλώνει. 
Θάθελα νά κοιτάξω [απέναντι, νά δω~  \εναν λόφο πράσινο 
νά δω~  \ενα καινούργιο µονοπάτι 
ν' [ακούσω @ηχο τρεχούµενου νερο ~υ. 
Θάθελα λίγο τόπο {ηρεµο, νά τακτοποιηθω~ . 
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Πω~ ς τάχα ]ετοιµάστηκες γιά τή θάλασσα; 
∆έν µπορω~  νά καταλάβω τή θάλασσα. 
∆εν µπορω~  νά καταλάβω τό ρυθµό σου. 
Μέχρι ποιό πλάτος, µέχρι ποιόν ]ορίζοντα; 
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ΝΥΧΤΑ 

 
\ Ενας [αργόσχολος τερµίτης 
π~ηρε τό δρόµο τ~ης ραχοκοκκαλι ~ας 
καί µιά πνοή σάν [από [αγέρα 
{αγγιξε τή µετέωρη σταγόνα το ~υ { ιδρωτα. 
 
Κάτι πάει νά κινηθε~ι  
µέσα σ' α[υτό τό τέλµα. 
Κάποι νε~υρο τεντώθηκε 
]υστερικά 
καί \ενα ρ~ ιγος ταξιδεύει 
[από τήν κορυφή µέχρι τά δάχτυλα. 
Φούσκωσε ]ο παλµός τό στ~ηθος. 
Ο] ι κόρες τω~ ν µατιω~ ν θολώνουν  
καί χάνονται. 
 
Μέσα σέ το ~υτα τά χέρια 
στριφογυρίζει µιά [επιθυµία 
µέσα σέ το ~υτα τά πόδια 
ξερνάει κάποιο {ενστιχτο. 
 
Τί θά µπορέσεις τάχα νά µο ~υ δώσεις 
[επίµονη στιγµή; 
Πέσαµε τόσες φορές στό λευκό σου σάβανο 
δυό κορµιά τσακισµένα. 

\ Οπου κοιτάξεις ε@ ιναι ]ο ] ιδρώτας µου 
]ο ] ιδρώτας µι~ας [ελπίδας 
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]οπου [ακουµπήσεις ε@ ιναι ]η φωνή µου 
]η φωνή µι~ας [επίκλησης. 

@ Ηρθα τόσες φορές γεµ ~ατος [απόφαση. 
Τά πρω~ τα µου µάτια, τά πρω~ τα µου λόγια 
ε@ ιναι πάνω στά στήθη σου. 
Κοίταξέ τα. 

[Αστέγνωτα. 
Ε@ ιχες µαζέψει τούς στεναγµούς µου 
σ' \ενα κόµπο µέ µιάν ]υπόσχεση. 

{ Εµαθα νά φωνάζω "[αγάπη µου" 
{εµαθα νά φωνάζω "{ερωτά µου" 
πο ~υ ε@ ιναι ]η [απάντηση; 
 
Μέσα σέ το ~υτα τά χέρια \ενα σπάραγµα 
µέσα σέ το ~υτα τά χείλη 
\ενας [αχός. 
 
Ν ~αµα 
 
Πο ~υ ε@ ιναι ]η [αγάπη µου; 
Ε@ ιναι µέσα στή ψυχή µου. 
Σήµερα δέν κοιµηθήκαµε {αδικα. 
]υπαρχει µιά [ηχώ 
µέσα στά {απειρα πρόσωπα 
]υπάρχει \ενα. 
Καληµέρα φίλοι µου. 
Ποιός µπορε~ι ν' [ακούσει  
]οσα δέν πω~ ; 
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Ε@ ιµαι [από προχτές  
στίς πηγές το \ ~υ [Αλιάκµωνα. 
Ταξίδεψα τόσα χρόνια µέ τόσους κόπους 
τό ρέµα του. 

{ Οχι 
]οπως ]η φύση τό φέρνει 
στά χαµηλά 
στά σκέλια καί στά γόνατα 
[αλλά [ανάντι 
\οπως µο | ~υ τάχτηκε. 

{Αφησα πίσω µου πεδιάδες 
{αφησα πλαγιές  
{αφησα ρέµατα. 
 
Στις κορυφές. 
 
Ρωτ~ηστε α[υτούς πού λύγισαν 
στό θάνατο {η στήν τρέλλα. 

@ Ηταν µαζί µου. 
{ Οταν ]η α{ισθηση περάσει 
τό γυρισµό. 

{ Οταν ]η {ενταση περάσει 
τή δυνατότητα. 
 
Στίς πηγές. 
 
∆υό τεντωµένες παλάµες 
γεµάτες \ ιδρωτα 
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στις σάρκες τ~ης γ ~ης. 
 
Ε@ ιναι ]η [αγάπη µου µές στήν ψυχή µου 
ε@ ιναι ]η ψυχή µου [απέραντη. 
 
∆έν χρειάζοµαι πιά τή φωνή σου 
ξέρω τό "νέον {οργανον" 
καί τό παλιό. 

{ Οµως δέν πρόκειται νά µιλήσω  
γιά τόσο τωρινά πράγµατα. 
Πρόκειται νά µιλήσω  
για µένα. 
 
[Αγάπη µου 
µιά [αντένα 
περνάει τ' [ανάστηµα 
πού µο ~υ δόθηκε. 
Μιά [αντένα 
σηκώνει ψηλά 
τήν τόση µου δύναµη 
τήν τόση µου κρίση. 
Σηκώνει ψηλά  
στήν [απόκριση  
η στήν τρέλλα. 
Μή φοβ~ασαι 
-[αγάπη µου- 
τά γόνατα το ~υ Προφήτη. 
Μή φοβ~ασαι τόν ∆αίµονα. 

 [Ακούµπησε. 
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Θα σο~υ δείξω τον {ανθρωπο 
\ενα µ ~υθο 
\ενα µόχθο 
\ενα τίποτα. 
Θα σο~υ δείξω τήν καρδιά µου 
\ενα πάθος 
\ενα πάθηµα 
\ολα. 
 
Στην {αλλή {ακρη το ~υ χρόνου 
στήν {ακρη το ~υ Σταυρο ~υ 
στέκει \ενα παράδειγµα. 
 
Ε@ ιναι το α# ιµα µου ζεστό  
καί πληµµύρισε. 
Ε@ ιναι ]η σκέψη µου µικρή 
καί σκεπάστηκε. 
Ε@ ιναι τά µάτια µου µεγάλα 
καί ε@ ιδαν. 
 
ποιός τόπος 
καί ποιός χρόνος 
θά χωρέσει 
τέτοια στιγµή. 
 
Ε@ ιναι ]η [αγάπη µου. 
Ε@ ιναι ]η [αγάπη µου. 
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