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Της Κρίσης

Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη άνεμος
έτσι που να πετάξουν στον ουρανό
όλα τα θαλασσοπούλια
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« Άνεμος »
Θάλασσα και φωτιά
έσμιξαν τα όνειρα μου.
Έζησα τα τερτίπια
των αέρηδων, του βοριά, του γαρμπή
στις βρεγμένες νύχτες,
από την πούλια ως τον αυγερινό
με εξαίσια τραγούδια της ψυχής.
Και ενώ στεκόμουν
στη γκρίζα γωνιά,
η Θέα ακόμα με ζαλίζει.
Στεγνός χωρίς καμιά σκέψη στα φύλλα της καρδιά,
ακούω το λίκνισμα της θάλασσας
το αγκομαχητό τ’ ανέμου,
πουναι της Πάρου η φωνή!...
Γεγονότα θαμπά
μικρές Ιστορίες
γνωριμίες εξασθένησαν,
θάνατοι μας πολιόρκησαν
τραγούδια που χορέψαμε.
Κλαίμε σαν πλοίο παροπλισμένο
κόβοντας τον ίσκιο μας στα δυο…
Οι φωνές σταμάτησαν
οι νύχτες είναι μαύρες.
Κύριε κύριε επίβλεψον εξ’ ουρανού
δελφίνια και διαβατάρικα πουλιά
κλέψανε τα όνειρα μου.
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Πόνος
Πέντε πουλιά πετάξανε στους ώμους μου
όλα τα χρώματα της γης
στον γκρίζο χέρσο ουρανό.
Ο δρόμος χάθηκε δεν είναι αυτός που πήραμε.
Βλέπω κομμένα τα χέρια μου,
τώρα με χτυπάει ο άνεμος από παντού.
Κάποιος πληρώνει.
Τους τοίχους δεν τους ξεπερνάς.
η μανία του βοριά άφησε σημάδια.
Τα πάντα είναι δύσκολα,
χαμένα πάθη.
Ώρες χωρίς συνείδηση
φόντο κρίσης σκούρα χρώματα,
μέρες αμφίβολης χαράς.
Διώξτε απ’ τους κήπους τα φαντάσματα
κι αγκαλιαστείτε να προφτάσετε
το αίμα μην παγώσει και η καρδιά σκιστεί.
Κρατάτε όνειρα ζεστά στα παγωμένα χέρια
και απλώστε τα στον ήλιο.
Ο πόνος στη ζωή είναι,
κάποια στιγμή θ' ανθίσει ο ουρανός.....
Ξημέρωσε και όμως το φως ακόμα είναι λίγο.
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‘’ Ad tuum, Domine, tribunal appelo’’
"Στο δικαστήριο σου κύριε ασκώ έφεση"
Τερτυλλιανός

Δεν κλαίω για την μάνα
που στο ένα χέρι το παιδί
και στο άλλο μια σακούλα ρούχα.
Δεν κλαίω για την δυστυχία
δεν μπορώ,
τα δάκρυά έγιναν αλάτι πικρό,
γιατί δεν μοιράζεις ίσια τα δίκαια.
Ασκώ έφεση με δικαιοσύνη Ανθρώπινη,
δεν θα γίνω άδικος
όπως εσύ ήσουν μαζί τους.
Δεν άκουσες τις κραυγές των πλασμάτων σου,
να σμίγουν με τον πανικό
τα κύματα του Αιγαίου,
δεν σεβάστηκες την ασημαντότητα τους.
Δεν δέχομαι τις θέσεις σου
περί σκόπιμης δοκιμασίας.
Δεν είδες την αγωνία του μικρού …
στο παγωμένο νερό με ένα κογχύλι στη παλάμη,
τη μάνας του να σπάει τη πέτρα
να βρει το κρυμμένο μαργαριτάρι
να προσεύχεται σε σένα.
Δεν είδες το βλέμμα των παιδιών
περιμένοντας να σκάσει η βόμβα δίπλα τους
και τους δικούς του
να το μεταφέρουν σε μια τάβλα με σημαία.
Δεν είδες την αγωνία λίγα μέτρα από την ακτή
και τα συνεργεία
να μαζεύουν τα κορμιά…
………
Εσύ ο Μέγιστος των Ελεύθερων
ο δημιουργός
στέρησες το δικαίωμα ζωής για εκατομμύρια ψυχές.
………
Ad tuum, Domine, tribunal appelo’’

11

Ειμαρμένη
Χριστέ μου άδεια ἡ Σόλωνος
μονάχα εγώ και συ έχουμε μείνει,
κι ένα πρεζόνι πεταμένο
στο γκρι του δρόμου...
Κατακόκκινα εκατόφυλλα
στο βάζο του γραφείο
πάντα μου φέρνουνε στο νου
το αίμα που έβγαζα στα νιάτα μου.
Η εποχή ήρθε σκληρή·
τα εκατόφυλλα μάδησαν,
λύγησαν στα μάτια μου
τα μπουμπούκια σαν πόνος της ψυχής…
Μπερδεμένα λόγια μου έρχονται και γράφω,
Ποια στιγμή νικά τις μοίρες
πόσο είμαστε ελεύθεροι,
η πορεία της ζωής μας,
Προκαθορίζεται;
Όλα θολά, στο μυαλό στην καρδιά.
όλα μηδαμινά,
απλές σταγόνες από κρύσταλλο,
μπροστά σε σένα, θεία Ειμαρμένη.
Πικρό το βράδυ αυτό.
ανοίγω τα παράθυρα,
οι νύχτες μου έχουν πάντα ένα άρωμα μελαγχολίας.
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Ολική Επαναφορά
(Μετά από 50 Χρόνια ‘1968 – 2018’)

Κάθομαι και ακούω μουσική
της θάλασσας τον ήχο.
Της καθαρής θάλασσας της Άνοιξης.
που ‘ναι ολόκληρη από χαρούμενες νότες
και κύματα βουβά οργισμένα.
Κάτι σαν χτύπος της καρδιάς,
σαν βαθύς αναστεναγμός.
Η θάλασσα ολόφωτη.
η μπάντα με τις κόκκινες στολές
τις φούντες στις περικεφαλαίες.
Κοντσέρτα γνωστά λυπητερά παίζονταν,.
Η Κουλουρη σαν φόντο
-σαν μέσα από τεράστια οθόνηπροβάλλονταν παράξενες εικόνες.
Πρωτόγνωρες, ωστόσο οικείες
εγώ, στη μουσική πλέον δοσμένος
-σα να ‘χει γκρεμιστεί του χρόνου ο τοίχος.......
Και ξαφνικά, η μπάντα σταματά,
οι εικόνες δεν υπάρχουν.
Με παφλασμούς θόρυβο πολύ και αφρούς,
η θάλασσα χάνεται στο βυθό της.
Οι μουσικοί;
οι μουσικοί χάνονται κι αυτοί.
Κανένα φως, κανένας ήχος πια.
Όλες οι λεύκες τα κυπαρίσσια δείχνουνε μεσάνυχτα.
έξω απόλυτη ησυχία,
φεύγει η σκέψη μου λοξοδρομεί
Τριάντα δυο χρόνια ....
Ολική επαναφορά
Για την τελευταία αφετηρία της ζωής
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Αδιέξοδο
Όλα υπό διάλυση
τα πάντα καταρρέουν
ανεβαίνει συνεχώς η παλίρροια.
Χάθηκε η κατά κεφαλή πνευματική καλλιέργεια
και το λυκόφως
θάβεται στα χρώματα του γκρι.
Οι καλλίτεροι φύγαν
χωρίς επιστροφή,
υπάρχει στέρηση παντού.
Το λυκαυγές ξεχασμένη υπόθεση,
ας μην κοιτάμε πίσω,
κοίτα μπροστά,
είναι αδιέξοδο.

14

Κατακαλόκαιρο
Η Αθήνα ζεστή λίγος κόσμος,
πάντα είναι ωραία.!
Φάνηκαν τα αρχοντικά,
φάνηκαν και οι ασχήμιες....
Στολισμένα κάθονται γύρω της τα βουνά,
νυφικά λάμπουν τα μαρμαρά της!
ο Ήλιος του δειλινού
περπατάει μόνος στους ερήμους της δρόμους και κλαίει.
Κλειστές πόρτες
κλειστά παράθυρα,
η πολιτεία δείχνει νεκρή,
η πολιτεία άλλοτε γεμάτη ζωή,
λαμπρές γιορτές!
Αλλά ένα κακό πνεύμα πέρασε
μαρμάρωσε την χαρά.
Σήμερα η πόλις πεθαίνει...
Άνθρωποι κλεισμένοι στο σκοτάδι
και οι ψυχές δεμένες σε σώματα νεκρά...
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Μετάλλαξη
Τις προάλλες ήρθαν
και έκλεψαν την ηρεμία μου
δεν μίλησα….
Μπήκαν σπίτι μου σκότωσαν την ψυχή μου
και ένα απόγευμα ,
το πιο καθαρό απ’ όλα,
ατέλειωτα τα χρώματα
και ο Ήλιος στη γραμμή του δειλινού,
χωρίς κανένα φόβο
παίρνουν την καρδιά μου
αφαιρούν τα χρώματα
μου παίρνουν την πνοή...
Αντίδραση καμία
μάθαμε να μην μιλάμε.
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Casabula
Φέρω μια καλύβη
ένα κήπο να οδοιπορώ
κι, ένα ρυάκι να καθρεφτίζομαι,
ένα χωρίς ραφή χιτώνα
να μην με βρίσκει ὁ άνεμος
πού βασανίζει τούς γυμνούς
μέσα στο χρόνο!
Θα στήσω περίλαμπρο ναό,
ἡ δύση με κόκκινα τριαντάφυλλα ,
να γέρνει ὁ ήλιος αντίκρυ μου
και να μη βασιλεύει,
να κατεβαίνουν τα πουλιά
να πίνουνε στις χούφτες μου
όλη μου την αγάπη!
Κι όταν ξεδιψάνε τα πουλιά
το φως αλλάζει μαξιλάρι,
τότε χάνονται τα όνειρα
και η Αγάπη κλαίει.
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- Το Άγαλμα –
Πλατεία Εξαρχείων

Χωρίς κεφάλι, χωρίς άκρα
όμως υπάρχει,
λευκό μάρμαρο μπογιατισμένο μαύρο.
Χωρίς βήμα αλλάζει εποχή,
όλους τους κοιτά με το' να μάτι,
με πάθος που ξαφνιάζει
εμποδίζοντας τις εικόνες να αποτυπώνονται.
Ο ματωμένος ήλιος της δύσης,
η μουσική
οι βρωμιές στο κορμί του
σε πληγώνουν...
Η πόλις ζαβωμένη
μέσα στη ματιά του.
Άσπρο λείο κομματιασμένο αγνό κορμί
χαμογελάει με το φρύδι σηκωμένο
απ' τον αυγερινό ως τον αποσπερίτη.
Κοιτάζει το αδιέξοδο
μέσα από λάμψεις μολότοφ, κροτίδων,
ξανάμενα κορμιά μίσους...
στενοί δρόμοι διαφορετικής άποψης
οδηγούν στα ερείπια.
Όλη μέρα η πλατεία σε χρώματα στενάχωρα μουντά.
Θα ξαναυπάρξουν παιδικές φωνές;
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Παιδικά Όνειρα
Μας κλείδωσαν έξω,
δεν αναπνέουμε
ζούμε χωρίς κεφάλι,
οι αυτοκτονίες περισσεύουν
πεθαίνουμε και δεν το ξέρουμε…
Μας δίνουν λόγια,
απαξίωση των πάντων,
τοίχοι γεμάτοι προβλήματα.
Μας πήραν τα όπλα και όλα τα άλλα
ακόμα την ψυχή μας.
Αντίδραση καμία.
...........
Πετάω στα μακρινά μου όνειρα
όπου Ήλιο ήθελα να έχει.
Χιλιάδες ακούω μελωδίες μικρών παιδιών…..
Επιστρέφω εκεί που είχα πρωτομπουμπουκιάσει
στον ρυθμό πατώντας επάνω των μεγάλων επιθυμιών.
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Τα Πουλιά
Εξαντλήσατε κάθε προσπάθεια για το μέλλον σας,
απορρίψατε τον αγώνα σας
φεύγετε για αλλού,
ξεκινάτε νέα ζωή αναζητώντας υποκατάστατο εαυτό.
Το παρελθόν το αφήσατε
η ζωή σας έγινε ζυγός
δεν αντιμετωπίζετε·
αντιπαρατίθεστε με ‘ανίκανους’,
μια πολιτισμένη εφεύρεση
και η ψευτιά ενοποιεί τις απόψεις
διοχετεύει σκέψεις πλένει εγκεφάλους,
μια βιολογική ανάγκη των οικόσιτων.
Το μέλλον δεν υπάρχει
νεκρή αντιπαράθεση
αντίγραφο κουφάρι
που καταβροχθίζετε σαν άγρια ζώα,
τραβώντας ο καθένας ένα κομμάτι.
Μη χαθείτε
μη μαυρίσουν τα σωθικά σας,
μη χυθούν τα μάτια σας
και χαθεί η γενιά σας.
Οι δυνατότητες τελείωσαν
οι ήρωες είναι κουρασμένοι, αποδεκατισμένοι,
η αναζήτηση επιβίωσης
μακριά πολύ μακριά ·
σιωπηλά νόμιμα η λαθραία.
Εκτεθειμένοι στην καυτή έρημο
υποχωρείτε κάτω από τη σκιά του δέρματός σας
στο κουκούλι σας
για μόνιμη χειμερία νάρκη.
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Κάθαρση
Αυτές τις φλόγες κυνήγησα,
και με κυνήγησαν
Ό,τι αγάπησα
ό,τι πόνεσα και πονώ
πέρα από αγωνίες,
στιγμές της ζωής μου.
Μπήκα γυμνός
αόρατος,
ρευστή αδιαμόρφωτη ζωή
αεικίνητος
έδινα, μόνο έδινα
δεν φοβόμουν τη φωτιά,
ήμουν καθαρός.
Εδώ είναι σκοτάδια
Φωτιές έχουν ανάψει
και όσο οι φλόγες μεγαλώνουν
τα πρόσωπα αστράφτουν
γίνονται Ήλιος.
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Αναγέννηση
Μύριζε ξεραμένα φύκια και υγρασία η ακτή,
στεφανωμένα άγρια κατσίκια
έπιναν αλμύρα.
Το νερό έφεγγε χρώματα δειλινού
που μέσα του φαινόντουσαν ζαβές εικόνες
σπαθιά μαχαίρια.
Έβαλα τα χέρια μου
και έσπασα την γυαλάδα του νερού,
το αίμα πάγωσε στο μπράτσο μου
που ήταν βαθύ κόκκινο από τον ήλιο.
Τότε το χρυσοκόκκινο σύννεφο
μεγάλωσε έφτασε στην ψυχή μου
και μαύρο σαν την νύχτα
βγαίνει από μέσα μου
φεύγει.
Ξαφνικά ο Ήλιος έσκισε τα σύννεφα,
η θάλασσα ίσιωσε τις εικόνες
ζωντάνεψε η ψυχή μου.
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Ελπίδα
Μια ψυχή ανάμεσα σε ξεραμένα λουλούδια
και ανάνθιστες βιολέτες,
υποψία άνοιξης στο δρόμο
-που δεν τον καταδέχονται ποτέ τα χελιδόνιαξεπρόβαλε δειλά - δειλά
μικρό κλαδάκι,
ήταν η ελπίδα τελικά.
Πλησίασα με αγάπη περισσή,
τους μίσχους ζέστανα με την αγάπη μου,
τις νύκτες τα όνειρά μου λίπαινα τις ρίζες της,
στα φύλλα της οι πόθοι μου δροσοσταλίδες
πρόσμενα το χαμόγελο,
το πρώτο λουλούδι.
Και ήρθε η πρώτη βλάστηση
όπου ο ενθουσιασμός γίνεται υπόσχεση
η χαρά με το άγγιγμα ενός χελιδονιού
που ράμφισε το χνούδι από τα φύλλα,
ύστερα το πρώτο ανθοπέταλο πρόφτασε το καλοκαίρι.
Είναι η ελπίδα τελικά!
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Ειδήσεις
Σήμερα ακούσατε ειδήσεις;
βάσανα, βάσανα.
Αχ αυτός ο κόσμος! βάσανα γεμάτος
που να ακούσεις και τις λεπτομέρειες,
αχ αύτη η βαρηκοΐα,
αχ αύτη η μυωπία..
Μπα μπα!...
οι μετοχές ανεβαίνουν...
Θέλει παρακολούθηση το χρηματιστήριο.
Ναι ε;
Είκοσι κεφάλια έκοψαν σήμερα...
και κάψανε τριάντα...Βόμβα έσκασε και σκότωσε εξήντα
Έπιασαν παιδόφιλο..
Οι επιστήμονες κάθε ηλικίας φεύγουν...
και τόσα και τόσα σπουδαία ακόμα...
Μετά τι μας μέλλει,
αν έπεσε κατά μεσις του δρόμου
άνεργος, από ασιτία;
Τι μας μέλλει
αν λιποθύμησε παιδάκι
στη αυλή του σχολίου του;...
Τι μας μέλλει εμάς
αν αυτοκτόνησε κάποιος κακoμοιρης...
Τι μας μέλει εμάς και αν πνίγηκαν σαράντα
Πως γίναν όλα αυτά;
Γιατί γίναν;
Παρακαλώ, Παρακαλώ, πολύ μας σκοτίσατε
Αχ αυτά τα μέσα ενημέρωσης!
Ασυδοσία! Μας κούρασαν
…………………………
Και όλοι περνάμε μέσα στη εποχή ετούτη
με λασπωμένα βήματα,
βαρήκοοι και μύωπες θλιβεροί!
Χαράμι η λέξη ανθρωπιά.
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Ανάμνηση
Θα πω τι έμεινε σε μένα.
Θα μιλήσω μέσα από υγρασία γεμάτη φύκια.
Τα χέρια λερωμένα
πάνω στο χαρτί που γράφω.
Ανήσυχος ανοιγοκλείνω τα μάτια
όλες τις στιγμές.
Δεν περιμένω απαντήσεις
ιστορίες φανταστικές.
Σε φρούτο καλοκαιρινό,
ξεφλουδίζω ένα κομμάτι του Αιγαίου.
Κοίτα! Ο χρόνος έχει αφή…
άκουσε μουρμουρίζει ενοχλημένος.
Οι Βολεμένοι ολόκληρο τον καρπό.
Εμείς χαμάδα…
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Νέα εποχή
Φθινόπωρο μελαγχολικό,
μαύρισε ο ορίζοντας στην αλλαγή,
ο άνεμος χτυπά το πρόσωπο αλύπητα μέσ’ τις καρδιές.
Εσύ βρέθηκες σε μακρινό πλάνο,
μόνο η μορφή σου
κρατιέται σκαλωμένη σε κλαδί ροδιάς.
Γνωρίζεις άραγε πόσο βάσανο είναι οι αναμνήσεις
μέσα στα όνειρα φτιαγμένες,
ανοίγοντας καινούργιες γλυκές πληγές.
Θα έρθει η αλλαγή όταν αποζητάς το δάκρυ να ξεπλένει τη ματιά σου
και μην ξεχνάς τα λουλούδια έρχονται την άνοιξη
ανθισμένες οι ψυχές,
θάλασσα και ουρανός μαζί.
Τώρα θα δεχτώ το αύριο,
εκεί θα φωτίζεται το παρόν σου.
Ένα τσούρμο ηλιαχτίδες θα σου χαρίσω
δώρο στο νέο σου μονοπάτι
και θα είμαστε μαζί σε πόλη επαρχιακή,
όπου θα βρίσκουμε διέξοδο όταν πονάμε.
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Η Πηγή
Η πηγή μολύνθηκε,
πες στις γυναίκες του χωριού
μην πλύνουν τα ρούχα τους,
κάθισε επάνω της το πράσινο της μούχλας
η σαπίλα του θανάτου.
Ρυπάνθηκε η γη.
Χιλιάδες έντομα μας ενοχλούν
τα’ αηδόνια έχασαν την λαλιά τους…
Μυρίζαμε τον νοτισμένο ήλιο
και ο αποσπερίτης έριχνε στον ουρανό
τις χρυσαφένιες του άγκυρες
κοιμόταν ο βοριάς,
στεκόμαστε με τις αισθήσεις τεντωμένες
ν’ έρθει ο Απόλλων να παίξει τον αυλό
τότε τ’ αηδόνια είχανε λαλιά…
Τώρα το ίδιο αυτό νερό
σβήνει τη δίψα των αλόγων;
σβήνει τη δίψα των πουλιών;
Άραγε το ίδιο αυτό νερό ποτίζει τα λουλούδια ;
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Ταξίδι Ελπίδας … (Βαγδάτη - Αιγαίο)
Ι
Λυκαυγές το σκοτάδι διαλύθηκε
νεκρού σιωπή από την εκεί μεριά της θάλασσας.
Πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν που έβγαζε ο δρόμος,
ρωτούσαν για σταθμό έψαχναν λιμάνι, κοιτούσαν για φαΐ.
Ένας έστελνε από βρεγμένο κινητό μήνυμα,
άλλοι μετρούσαν κορμιά. Πάλι μέτρησαν κορμιά.
Η Θάλασσα σήκωσε τα φτερά της,
ο ήλιος πάτησε το πρώτο σκαλί
και όλα μύριζαν ελπίδα.
Φύσηξε ο Αίολος
Κοντούλα και μελαχρινή, είχε αντισταθεί στον θάνατο,
με χέρια μουλιασμένα απ’ αλμυρό νερό
χείλη ξερά, μάγουλα γρατσουνισμένα,
έχασε το σπλάχνο της,
μιλούσε δάκρυζε η φωνή της, παραπατούσε
Ικέτευε, Ικέτευε, Ικέτευε.
ΙΙ
Νεκρική σιγή στο πρώτο φως….
η θάλασσα ανάπνεε του Αιγαίου τον αέρα.
Το μέτρημα λειψό.
Μας είπαν, πως χάθηκε στα ξαφνικά
σαν έπεσε ένα αστέρι.
Πίσω το χωράφι πάγωσε
τα λίγα πουλιά σιώπησαν
οι ουρανοί ανοίξανε δεν ήρθε η ημέρα,
σκοτάδι, οι κεραυνοί χώριζαν τον ουρανό,
το μελαχρινό κορίτσι που έψαχνε για ελπίδα,
δεν άντεξε τον θάνατο…
ΙΙΙ
Τότε συνέβη μεγάλο θαύμα
Άνοιξαν οι ουρανοί
φάνηκε ο Ήλιος λαμπρός παγωμένος πρωινός,
ο ήλιος του Αιγαίου
και είδαμε όλοι μας
το μικρό μελαχρινό κορίτσι με ένα μικρό αγόρι
να πετάνε σαν πουλιά, δυο περιστέρια,
τους πήρε ο Αυγερινός τα πρωινά αστέρια….
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Ὁ κήπος
Μυρίζει χόρτα ξερά βρεγμένα
μουχλιασμένα
κήπος παρατημένος
Έντομα και πουλιά
σε αγώνα επιβίωσης.
Κρατώ το καλάμι
και προχωρώ
με πόδια τυλιγμένα,
επάνω μου ξαπλωμένο το φεγγάρι
Δίπλα τα οπωροφόρα ωρίμαζαν,
για πλιάτσικο
ορμούσαν και τα ρήμαζαν

29

Νέα Εποχή
Σαν έρχεται η άνοιξη
με τη ζωή στα κάγκελα βαλμένη
στο μυαλό λίγο λίγο το αίμα στάζει
Ό,τι κάναμε πονέσαμε,
από τα τριαντάφυλλα που κόψαμε
για να υψώσουμε πύργο χωρίς θεμέλια
ως τα παράθυρα που ναι κλειστά
και τα κομμένα δένδρα.
Τώρα θα σταυρωθούμε
σε ξερή άνυδρη γη.
Τα σύννεφα μαύρα,
από τα παράθυρα θα βγουν σπαθιά
και εμείς με το κεφάλι κάτω,
γιατί δεν αντιδράσαμε
περιμένουμε
το σπαθί,
να θερίσει ότι απέμεινε από μας.
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Σήμερα
Σήμερα φόρεσα ένα χαμόγελο,
κι όλοι λεν πως μ᾿ αγαπούν,
Το κορίτσι μου χάρισε λουλούδι,
ένα παιδί μου χάρισε την αθωότητα του
οι άνθρωποι με αγαπούν!
Πάντα θα ‘χούμε ανάγκη από ουρανό
μια θάλασσα θα υπάρχει
κι εν᾿ άσπρο πουλί, από πάνω,
Έτσι βιώνετε η αγάπη
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Κοριτσάκι του δρόμου
Άνοιξη, λυκόφως
χρώματα μουντά
μύριζε εσπερινό.
Άχραντα μυστήρια στο βάθος του Σαρωνικού.
Βλέπω δίπλα μου ένα πρόσωπο στο τζάμι
πιασμένο από την σιωπή
λαβωμένο μικρό πουλί
Άτονη η φωνή,
στάλα - στάλα το αίμα της
ένα μάτσο άοσμα τριαντάφυλλα.
Ήρθε σαν μαύρο σύννεφο
σαν μαχαιριά...
Έρημο κορίτσι με ρουχαλάκι
ξεφτισμένο και τριμμένο
με ένα σκίσιμο μπροστά,
ξυπόλυτο στο γκρι του δρόμου.
Φύτρωσε εκεί
που δεν φυτρώνουν τα λουλούδια,
ντυμένο αθωότητα
γεμάτο πληγές έρημο και μοναχό
Μαραμένο σαν κρίνο…
Ξεχείλιζε γλυκιά ομορφιά,
τα μάτια της μελαγχολικά...
Απροστάτευτο… με σκεπή τον ουρανό
μας έδινε το αίμα της.
με χαμόγελο που έσκιζε την καρδιά μας.
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Μεσ᾿ ἀπὸ τὸ βάθος τῶν καλῶν καιρῶν
οἱ ἀγάπες μας πικρὰ μᾶς χαιρετᾶνε.»
(Κ. Καρυωτάκης)
Δε φταίει η ζωή για την πίκρα
στριφογυρνάει δαιμονισμένα
σκορπώντας δεξιά κι αριστερά το δηλητήριο της.
Είμαστε στο σκοτάδι
προσφέροντας την άγνοια μας.
Φταίει η ζωή για την κακία;
φταίνε οι κόσμοι μας;
φταίνε οι άνθρωποι για τους σταυρούς μας;
μήπως φταίει αν πάνω στα μάτια μας έπεσε μαύρο;
Δεν μας καλεί με το αίμα της, παρα με το φως της,
όχι με τα λόγια,
αλλά με την ειλικρίνεια και σιωπή
αυτών που μας άφησαν όλα αυτά παρακαταθήκη
που ζούμε,
που πιστεύουμε και μας αρέσει.
Μας καλεί με τα μάτια της σιωπής και μας κοιτά βαθιά.
ο πόνος έχει αύριο,
ωστόσο χθες σωριάστηκα κάτω,
τα χείλη μου σφραγίστηκαν
ο φόβος μπήκε στο στέρνο μου
σαν ένα διαπεραστικό σφύριγμα,
τα κρινα έπαψαν να βγάζουνε ανθούς,
το στοργικό νερό τους ήταν μονάχα ένα πέλαγος θλίψης
στο οποίο δεν θέλω να ναυαγήσω κοιμώμενος,
ωστόσο συμπορεύομαι.
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Της Ψυχής και της αγάπης

Όλα τα νίκησα εκτός της μοναξιάς
όλα τα απαρνήθηκα εκτός από την αγάπη……
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Χρόνος
Στη Μάρω

Βλέπουμε πως πληθαίνουν τα πεσμένα φύλλα,
πως χάνονται οι ίσκιοι από τα πουλιά,
πως πέφτουν τα πιστεύω
που πάνω τους είχαμε χτίσει την ζωή.
Καταλαβαίνω μέρα με την μέρα πιο πολλά
διδάσκομαι ακόμα,
εμείς ορίζουμε την μοίρα.
Βλέπω καθαρά και συ το βλέπεις,
μας ξέχασαν,
και εμείς καρτερικά προσμένουμε
να μας τονώσει
η τεσσαράκοντα πέντε ευδόκιμος υπηρεσία.
Είναι δικά μας τούτα τα χρόνια
και γω και συ πρέπει να μείνουμε όρθιοι,
να πάρουμε γερά υλικά να ξαναχτίσουμε
πάλι τα ίδια χρόνια.
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Γενέθλια
του Σωτ.

Ο κόσμος γυρίζει
σαν απλώνεις τα χεράκια σου.
Ξυπνάς ο ήλιος στάζει την χωρίστρα σου
κι ως ανταμώνει η ματιά μας,
νεράιδες και πεντάμορφες
σε καλωσορίζουν!
Θα κεντήσω
με το φως του φεγγαριού
πυγολαμπίδες
να χορεύουνε στο πάθος
να σε ραίνουν
χρυσαφένιοι καταρράκτες.
Και αν στη μέση του πελάγους
ακούσεις των σειρήνων το άσμα
δεν θ’ αράξεις.
Στα χέρια το τιμόνι να κρατάς,
πάντα το καράβι να κυβερνάς
κι όσο δεν τελειώνει το ταξίδι
θα’ ναι δικός σου ο κόσμος όλος.
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Εφηβεία…
Στη Νατ.

Βήμα σταθερό, ο κόσμος είναι δικός της,
χαμόγελο το μπλε του ουρανού
της θάλασσας τα πλάτη.
Σμίγει η χαρά της ηλικίας.
Μεγαλώνοντας λίγο σου μιλώ,
και όσο μπορώ θα γεμίζω τις χούφτες σου
με κεχριμπάρι
και χρυσόσκονη αστεριών.
Ορατές νότες έγχρωμες,
υπερκόσμια μουσική
στον αέρα του κόσμου.
Όμορφες νύχτες θα φέξουν την ψυχή σου.
Ανθίζουν κρίνα
και ένα φως που μεγαλώνει,
ανθίζουν τα κλαδιά της άνοιξη,
όλα αγάπη είναι,
ομορφιά του αυγερινού και φως του μεσημεριού.
Μην αράξεις πουθενά
άπλωσε τα φτερά σου,
ακολούθα τα δικά σου αστέρια
και θα είναι δικός σου ο κόσμος όσο δεν τελειώνει.
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Όταν Ήρθες 16/1/2018
Στη Κατ.

Στης ημέρας σου το πανηγύρι
χορό άνοιξαν οι Καρυάτιδες.
Στάμνες νέκταρ μεθύσαμε όλοι.
Αυλοί παιάνες ανεμίζουν τις νότες,
στο ξέσπασμα του πρωινού,
καθώς η μέρα μας τύλιγε γλυκά!
Άλκιμοι Θεοί
μπροστάρηδες, με τα κορμιά,
να καίνε θείο ιδρώτα.
Κι εκεί, που αλλάζει ο νους
με το βλέμμα εικόνες,
‘ προβάλεις ’
η πρώτη της ημέρας!
τα μαντίλια ανέμιζαν σημαίες,
καλωσορίζοντας το κάλλος!!
Ο ερχομός σου γιορτή,
άνθιζε παράδεισο,
καθώς πορφύρες χρώματα,
έβαψαν τα πάντα.
Σιγανή φωνή,
κάλεσμα, να ικανοποιεί τα ένστικτα,
κι από φαρέτρα τα βέλη έπεφταν βροχή.
Ώσπου στα χείλη άνθισαν και μείναν τα χαμόγελα!
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Τελευταίες ώρες
Στη Μοναξιά της γριάς μάνας

Πολλά χρόνια ήρθανε
σε ρίξανε.
Χρόνια ταλαιπωρημένα
Οργώσανε την όψη,
δύναμη καμία.
Ξεχάστηκε η λογική
ξεχάστηκε το γέλιο.
Τον ουρανό κοιτάς
έχοντας παρηγοριά,
που στη μνήμη φέρνεις
ευτυχίες που πέταξαν,
αναμνήσεις όλης σου της ζωής
Ανθρώπους προσμένεις
να έρθουν σαν τα χελιδόνια
να φέρουνε την Άνοιξη
μύρα στη ψύχη σου,
γιατί είσαι τώρα μες της μοναξιά την χώρα
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Η Ψυχή των Σωτήρων
Από παιδί έμαθα ν' αγαπώ τις πεταλούδες,
Όμως καμιά δεν συγκρίνεται
με την κρυφή πεταλουδίτσα της καρδιάς μου.
Εισβάλλει στην αυλή μου ξαφνικά
σαν μαγική χορεύτρια των αιθέρων
η κιτρινόμαυρη πεταλούδα
της μακρινής χαράδρας των Σωτήρων.*
Πετά από λουλούδι σε λουλούδι
ακροβατεί στις φυλλωσιές των δέντρων.
Μάταια παίζοντας με μιαν απόχη
παιδιά -πουλιά παλεύουν να την πιάσουν.Λικνίζεται ελεύθερη στον άνεμο
γητεύοντας το βλέμμα των παιδιών
γιατί ποτέ δεν έτυχε να δουν
τίποτε πιο όμορφο αυτό το καλοκαίρι.
Άνθη του κήπου χίλια χρώματα του έρωτα
ουράνιες του ήλιου αγκαλιές
λαχανιασμένα κύματα βουβά,
απλώνονταν δειλά στο πέταγμά της,
Μα εκείνη ανυποψίαστη
δραπέτης από δάσος χιλιοπράσινο,
με τις πεταλούδες σαν αναρίθμητους καρπούς πάνω στα δέντρα
πετά απ' όνειρο σε όνειρο μόνο για λίγη ανασεμιά .
Κι ύστερα πάλι της ψυχής μου η ψυχή
κρύβεται στην καρδιά μου μεθυσμένη.
Η κιτρινόμαυρη μου πεταλούδα
της μυθικής χαράδρας των Σωτήρων.
*Χαράδρα των Σωτήρων είναι οι Πεταλούδες στην Πάρο
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Ψυχανάλυση
Ανάμεσα στο σώμα και τα χέρια σου
ένα φτερό ένα κοχύλι
ένας μικρός θεός που τραγούδα
γεμίζοντας την καρδιά
νοσταλγία και απέραντο πόνο.
Ένα χελιδόνι βουτά στη ψυχή
και με αφήνει μοναχό
στους ατέλειωτους κύκλους του.
Πάντα αφήνομαι στα χέρια σου
σαν μικρό παιδί που δίνεται στα χάδια.
Ύστερα γίνομαι χελιδόνι,
όμως το κορμί μου αδιάφορο λες,
ακίνητο
κλείνεται στη μοναξιά του.
Περπατώ χωρίς πυξίδα
όλος ο κόσμος είναι δικός μου
όμως κάτι μου λείπει.
Ακούω την φωνή σου
ψάχνω πουλιά χαμένα στην ομίχλη,
καμιά φορά σα να ανοίγει ο ουρανός
για μια στιγμή χαίρομαι
Ανοίγω τα μάτια,
δεν έχω ελπίδα.
Ύστερα πάλι ομίχλη καταχνιά.
Φεύγω με την ελπίδα της ύστερης φοράς.
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Όλυμπος
Ήθελα να γνωρίσω τούς θεούς
και ανέβηκα ψηλά.
Τότε με πήρε σαν μάνα αγκαλιά
και με έβαλε κοντά του.
Ήπια νερό από πηγές
χόρτασα ήλιο
πράσινο αναπνέοντας,
άσπρο πεδίο της ψυχής.
Βαθιές χαράδρες χάραξαν την καρδιά μου
όπως χάραζαν τις όμορφες πλαγιές του.
όταν ανέβαινα ψηλά
στεφάνια της καρδιάς μου,
νεροσυρμές πουλιά έλατα μου χαμογελούν,
αετοί σπαθίζανε τα σύννεφα,
όνειρό είχα κάθε φορά στο Μυτικα
να πιάσω ένα αστέρι….
Γνώρισα τους θεούς και έφτασα κοντά τους,
τους χάρισα την Πίστη μου,
μου χάρισαν Αγάπη και Ελπίδες.
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Ζεστή Κοιλάδα
Ρόμπολα λαμπάδες, πανύψηλες οξιές,
μαύρα έλατα στα χαμηλά τα πεύκα.
Όλη η χλωρίδα του βουνού..
Η φύση αναριγεί
κι ένας κομήτης πέφτει.
Πρωινό δοξαστικό.
Στα ψηλά αφήσαμε τις λίμνες,
ποικιλόχρωμα μανιτάρια στο διάβα μας,
στο ρέμα της αρκούδας
αγκαλιά χιλιάδες χρώματα.
Ατέλειωτο το φως
με ήρεμους βοριάδες και νωπούς νοτιάδες
Φλέγγα και Αυγό
και στη μέση η Βαλια Κάλντα.
Τα ηλιοτρόπια παρατεταγμένα ανατολικώς.
Οι ηλιαχτίδες ανακλαδίζονται
ανάμεσα στους ίσκιους
Χωνόμαστε στην αγκαλιά της,
το νερό της μας δροσίζει,
οι μυρουδιές της μας ανάστησαν
χανόμαστε στο πράσινο.
Χρωματίζω την σιωπή
σε μαγική εικόνα μέσα στην ψύχη μου.
Τέλειωσε η μέρα τόσο γρήγορα.
Απογευματινός εσπερινός.
Άχραντα μυστήρια της φύσης
ατελείωτη χαρά.
Πορεύομαι και γεύομαι
ουράνιες μυρουδιές.
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Φίλοι τo πάλαι ποτέ
Η μοίρα έφερε αυτούς που δεν γνωρίζαμε
ότι θα διασχίσουν το δρόμο μας.
Κάποιες φορές, όλοι αυτοί,
έκαιγαν μες στην καρδιά μας,
μας έδιναν λάμψη στα μάτια,
μουσική στα χείλη,
φτερά στα πόδια μας,
πεταλούδες στο στόμα μας…
Άλλες φορές
κάτω από τα μανιασμένα σύννεφα
η γαλάζιους ουρανούς ανεβαίναμε,
οι κορφές χαρούμενες ταξίδευαν μαζί μας,
και όλοι εμείς αμίλητοι
μετράγαμε τα βήματα μας στον αέρα.
Τα γνώριμα μου τα βουνά η ζωή μας.
Ζούσαμε τις στιγμές,
πάντα ήθελα φίλους να ‘χω.
Χώρο είχε δι᾿ αυτά όλα ἡ καρδία μου
θέρμη απαράμιλλη που λέγεται Φιλία!
Όμως τα μανιασμένα σύγνεφα έρημα στο λυκαυγές,
καινοί άχρωμοι γαλάζιοι ουρανοί,
βουνά χωρίς μιλιά στην ατμόσφαιρα.
Τα χρόνια έφυγαν
Αμίλητοι έρχονται οι φίλοι μου
σε μια οθόνη απέναντι μου
μου θυμίζουνε κομμάτια της ζωής μου!......
με χρώματα ξεθωριασμένα!
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Η Νιότη μας
Οι διπλανοί χόρευαν φώναζαν διασκέδαζαν
με την ψύχη τους
νύχτες και νύχτες τώρα.
Τα αγόρια έγιναν ένα με τα φιλιά των κοριτσιών
ένα με την αναπνοή των λουλουδιών,
μωσαϊκό καπνισμένοι τοίχοι.
Ανέμελοι ξεχασμένοι μ’ ένα ποτήρι στο δεξί τους χέρι
γεμάτο βερμούτ,
βινύλιο, μουσική της εποχής.
Ακουμπισμένη στο στήθος μου
έκανες την αδιάφορη,
ήσουν παιδί.
Έψαχνες κι έψαχνες μες στη σιωπή
έψαχνες να βρεις την έκφραση της πεταλούδας
λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί…
Ζήσαμε πολλά!
Αυτή την εποχή έχουμε κάπου μέσα μας
κι ενώ κλείνουμε τα μάτια μας,
όλα γίνονται μια σταγόνα πόνος
σε δειλινού χρώματα οι αναμνήσεις.
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Γνώση
Περιορίστηκε ο χρόνος.
πουλιά με συντροφεύουν
σε αλίμενα νησοσπαρμενα πέλαγα,
η στις κορυφές που μάταια περιμένουν.
Μού ναι δύσκολο να το πιστέψω
όμως σας εκμυστηρεύομαι
είναι φανερό
δεν σας το κρύβω,
ασχέτως που το νοιώθω
της ψυχής μου το ρυτίδωμα
οι δυνάμεις λιγοστεύουν,
το αισθάνομαι στα βαθιά του είναι μου.
Όμως θα το μάθω τελευταίος.
Από πού;
Από τα χαμόγελα των παιδιών,
από την αιώνια νιότη της φύσης,
τα βουνά και τα λουλούδια
που κάθε εποχή γεννιούνται.
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Εις το επανειδείν
Καλή αντάμωση βουνά και φυλαγμένα μου λημέρια,
καλή αντάμωση νύχτες φεγγαρόλουστες,
Άστρα χρυσή μου σκέπη,
πιστοί μου φίλοι,
πλατάνια πεύκα κι έλατα
μπριλάντια μαργαριτάρια.
Καλή αντάμωση δροσιά των βουνών χιλιομυρωμένη,
Ποτάμια, λίμνες, φαράγγια,
σχοινιά, υλικά
πλαγιές χιονισμένες κορυφές.
Καλή αντάμωση Βαράσοβα
που από του τόξου το πλάι
τα μάτια μαγνητίζουν
οι λείες σου πλευρές,
και πέρα από τα καθαρά νερά
που πάντα με δροσίζουν…
Αναμνήσεις που δεν τις βάζει ο νους!

49

Κραυγές
Όταν κατάστρεψαν τον Σαρωνικό

Με πόδια γυμνά βουτηγμένα στα μαύρα βρώμικα νερά
φίδια τυλιγμένα στο λαιμό μου,
χωρίς αναπνοή πουλιά και ψάρια
με πόνο στη καρδιά ψάχνω τον ουρανό.
Ξερά λουλούδια τα μάγουλα των παιδιών
τα δένδρα χωρίς ανθούς
η καρδιά μου πληγωμένη,
λόγια δεν υπάρχουν το κακό είχε γίνει.
Χτύπησαν καμπάνες
η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει.
Όλοι βρίζουνε με μάτια παθιασμένα,
με σφιγμένες γροθιές.
Όλα έχουν αλλάξει
Είναι σούρουπο την ώρα που πέθαναν τα πάντα,
έμεινα με τον θυμό μου
και ένα κλαδί γεμάτο πίσσα.
Η πληγωμένη θάλασσα δείχνει την μαυρίλα
οι καμπάνες συνεχίζουν να χτυπούν,
τα άσπρα πόδια της κοπέλας
μέσα στις μαργαρίτες στάζουν μαύρο αίμα.
Μαύρες σαΐτες τα πουλιά της πίκρας
Τα πάντα πονάνε η μέρα κλαίει
ένα ρολόι με δυο μαύρους δείκτες,
ένα σύννεφο μαύρο σαν την ψυχή μας.
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Νέα μέρα
Ο ήλιος κατρακυλάει από τις κορφές των βουνιών,
μπροστά μου κήπος γεμάτος αίματα
ο ουρανός χίλια κομμάτια,
τα βουνά γκρίζα βαριά στο λυκαυγές.
Θα ελέγξω στη κλωστή
τ’ αστέρια με την σειρά που έχω μαζέψει.
Πρέπει να πετάξω
εδώ που έφτασα,
έστω με σπασμένα τα φτερά.
και θα ανάψω όλα τα φώτα της ημέρας
με τ’ αστέρια που μάζεψα την νύκτα.
Είναι ωραίο το πρωί, να βλέπεις την ημέρα
κι ανάσταση
να νομίζεις πως η φύση γιορτάζει.
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Περιεχόμενα
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Τεχνικά βιβλίου
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