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ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

31 Μαρτίου 1958

Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως
Έτσι περίπου:

                                                 Όπως όταν ανοίγει
ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς,

νιώθω σα ν’ άνοιξα
μια τρύπα στη γη

και φωτίζω τον Άδη.

Λίγο πριν την νύχτα

Κοιτώντας το βλέμμα σου, θαρρούσα πως έβλεπα,
πρώτη φορά, ουρανό που κυμάτιζε.
Στο βάθος του ανταύγειες υποπράσινες σύνθεταν
ένα χρώμα ακαθόριστο. Ένα χρώμα από πνεύμα,
από φως, ένα αγίασμα.
                                 Νύχτωνε κι όμως
Θαρρούσα πως σάλευαν στους τοίχους λουλούδια,
σάμπως χαράζοντας πέρα σε κάποιο
βάθος ν’ ανταύγαζε. Τα μάτια σου δέσποζαν.
Θωρώντας αυτή τους την ατλάζινη κίνηση
να πηγαίνει και να ‘ρχεται, δε μπορούσα να ειπώ
τι ακριβώς μου θυμίζανε. Μπορεί την Αγία
Άννα στους βράχους, ορθή, με του σύμπαντος
το διάφανο στέφανο γύρω στο στήθος της.
Μπορεί κάτι άλλο που τόχα συλλάβει
ο ίδιος εγώ, αλλά μούκαψε τη σκέψη και χάθηκε.
Θαρρούσα πως έβλεπα τη γιορτή των χρωμάτων,
τη γιορτή της φωτιάς, τη γιορτή του νερού
και της βλάστησης.
                           Κι όλα
μαζί, σ’ ένα όρθιο ποτάμι που ανέβαινε
και χύνονταν επάνω στον γαλάζιο ουρανό,
σε δυό οροπέδια, που αχτιδίζαν δυό διάφανες
λίμνες: τα μάτια σου.
                               Ποιος είναι άραγε
απ’ τους δυό μεγαλύτερος; ο κόσμος ή ο άνθρωπος;

Σε λίγο, βαδίζαμε μόνοι, κοιτάζοντας
πέρα στο βάθος. Είχεν απ’ ώρα
δύσει ο ήλιος. Πρίν να προφτάσει,
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γλυκός σαν μετέωρο μάτι παιδιού,
ν’ ανατείλει ο έσπερος, πήραν να γίνονται
πράγματα άλλα μές στον ορίζοντα.
Μέσα στο ημίφως σηκωνόνταν αυλαίες.

Άναψεν άξαφνα όλα τα μέσα
      φώτα του ο κόσμος.

Τα τρύπια χέρια

«Εγώ δε έχω να σου δώσω τίποτα» είπες. «Τίποτα,
είναι τρύπια τα χέρια μου»
                                       Ενώ
τον ουρανό που ήταν πάνω μου εσύ μου τον έφερνες.
Κ’ η πολιτεία ήταν όμορφη εκείνο το βράδυ.
Κι όλα είχαν όψη τρυφερή και ήρεμη. Κ’ η βροχή
σαν ένα διάφανο έπεφτε φως’ αραιή, απαλή,
σα καλωσύνη σε λουλούδια. Βαθιά στην καρδιά μου
σιγοψιχάλιζε ένα φως σαν στριμμένο μετάξι.
Μα περπατούσαμε σιγά στο δρόμο, γιατί εσύ,
κρατούσες κάτι σαν γρανίτη ή βαρύ φως. Γιατ’ είχες
εσύ τα χέρια σου γιομάτα. Τόσο, που
μόλις εσήκωνες το βάρος. Μόλις που μπορούσες
να ορίζεις το βήμα σου.
                                   Γιατ’ είχες τα χέρια σου
φορτωμένα με πέτρες κομμένες απ’ το

λατομείο του ήλιου.
                             Άπ’ αύριο
θ’ αρχίζω να χτίζω.

Τέσσερες στιγμές

Όταν μπήκα στο σπίτι μου, κάτι δε χώραγε.
Σκοντάφταν οι αγκώνες μου’  τα πόδια μου ακόμη
κι’ όρθια, δε χώραγαν. Κοιταζόμουν στα δυό
πλευρά μου, δεν έβρισκα. Σα να μ’ είχε ένας ήλιος,
να μ’ είχαν οι ίδιες μου αχτίνες μπερδέψει
-ένα δίχτυ, από λάμψη- σ’ έναν ορίζοντα.
Κοιτούσα, μιλούσα:
                              «Δε χωράω πουθενά.
Και δεν είσαι κ’ εδώ να ψαλιδίσεις το φως
       που ξεβγαίνει απ’ το στήθος μου».

                                 *

Είναι νύχτα κ’ είναι άνοιξη.
Ένα χαμόγελο, σαν ένα λεπτότατο
φρύδι σελήνης, γλυκαίνει τα πάντα.
Κι’ ο ουρανός δεν υπάρχει, σα να πέρασε μέσα μου.
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Ένα στάχυ απ’ αστέρια σαλεύει στο στήθος μου.

…Από την ίδια νύχτα

Δε μπορώ να σου γράψω. Όλα αλλάζουνε, ρέουν,
λάμπουν παράξενα. Αυτή τη στιγμή,
στο τραπέζι μου απάνω διακλαδίζονται δέκα
ρυάκια φωτιάς. Δεν έχω πια δάχτυλα.
                                                       Μόνο
το πρόσωπο μου αντιστέκεται
να μείνει σαν πρόσωπο.
Για μένα, για σένα,
για όλο τον κόσμο.

                                  *

Η πένα μου έλιωσε. Έγινε φως.
Μιάν αχτίδα χρυσή που τυλίχτη στο χέρι μου.
Κ’ οι λέξεις που σούγραψα, τρεμόπαιξαν λάμποντας
κι’ άλλαξαν θέσεις. Χοροπήδησαν πάνω
στις γραμμές του χαρτιού, μπερδεύτηκαν, έγιναν
αντηλιές, πεταλούδισαν και γιομίσαν το σπίτι.

Η αυγή στα τζάμια

Τα χέρια σου πέρασαν
μέσα στο πνεύμα μου

και φτιάχνουν λουλούδια.

Το ποτάμι

Εγώ θα σε λέω Μαρία. Μπορείς να με λες
κ’ εσύ αδελφό, ή ποτάμι’
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                                     γιατί,
έχω μέσα μου ένα τραγούδι όπως ένα
μεγάλο ποτάμι που έχει χάσει τις άκρες του,
που μπορούνε, λαμπρά δαχτυλίδια, οι στροφές του
να καλύψουν την έρημο. Να φτάσει, αναβλύζοντας
ατέλειωτες μάζες φωτός εξαπτέρυγες,
ως εκεί που κανένα ποτάμι δεν έφτασε
σε τούτο τον κόσμο. Να φτιάξει μια διάφανη
λίμνη στα πόδια σας, να βλέπετε μέσα σας.
Να γίνει δυο ζώνες χρυσές: μια για τ’ άπειρο
       και μια για τη γη.

            ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
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Ο άνθρωπος και τα φαινόμενα

Το χέρι σου είναι σπαθί.
Πρίν χτυπήσει τη πόρτα, δεν ήξερα.

Αδιάκοπα τώρα, νερό θαλασσί
αναβλύζει η καρδιά μου. Πόσες μέρες και νύχτες,

πόσα χρόνια, δεν ήξερα. Θάμουνα φαίνεται
γιομάτος ραγίσματα. Πολύς ουρανός

καταστάλαξε μέσα μου.

Η επική ποίηση

Κ’ ένας ήχος γιομάτος ήλιο κι’ αγάπη
είναι ένα έπος. Είναι μια σφαίρα.
σ’ αιώνια κίνηση. Και το φύλλο ενός δέντρου
κ’ οι ιμάντες που στρέφονται γύρω από ένα
μόριο φωτός συγκρατώντας το στο άπειρο
είναι ένα έπος.
                    Καθώς τα πρωτόνια
Βομβαρδίζουνε το άτομο
έτσι βομβάρδιζε την ψυχή μου το κράτος
των ηλίων του Θεού’  και σήκωσε μές
στην καρδιά μου πανύψηλα αισθήματα – κύματα
φως, χοροστρόβιλους. Όλα όσα βλέπω
γίνονται μέσα μου φθόγγοι και πια
δεν μου μένει άλλο τίποτα. Πως και με τι
να ερευνήσω το χρόνο, το χώρο,
τη μάζα της ύλης, ν’ απλώσω αριθμούς
στο μεγάλο τραπέζι μου;
                                     Όλα
γίνονται φθόγγοι. Δε μου μένει παρά
να φυσήξω αλαφρά αλλά αιώνια, σαν ένας
αγέρας τριαντάφυλλου, σ’ όλο
τον κόσμο.
                 Ακόμη και μια
σταγόνα αγάπης σ’ ένα βιβλίο
            είν’ ένα έπος.
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Ανασύνθεση

Γράφοντας, προσπαθώ να μπάσω τις λέξεις μου
την ημέρα με την αγάπη της. Τον ήλιο, τ’ αστέρια,
τα πράγματα –όλα να στρέφονται, όπως
και μέσα στο σύμπαν, μέσα στην ποίηση.
Όπου φως κι όπου βλέφαρο σ’ ένα δίσκο μικρότερο,
σε μια σφαίρα, ένα σχήμα βιβλίου, που θάναι
και δίσκος και σφαίρα και άπειρο. Όλο
τον κόσμο με ανέπαφες τις αχνές του γραμμές,
την αρμονία όπως είναι φωτισμένη από μια
καλοσύνη παγκόσμια – κινώντας σε ανάταση
             τις γραμμές και τα χρώματα.

Να φτιάξω έναν κόσμο που τίποτα
δε θα του λείπει. Έναν κόσμο όπως ήταν
πριν ακόμη φθαρεί. Πριν ακόμη σκοτώσει
ο Κάιν τον Άβελ. Ν’ αναβλύζουνε οι λέξεις μου
νερό και χορτάρι. Ν’ αναβλύζουνε ζώσα
             σιωπή και χαμόγελο.

Ώρα 12 τη νύχτα

Το χαρτί, στο τραπέζι, το χέρι μου.
Περιμένω. Όπου νάναι, θ’ αρχίσουν να πέφτουν.,
Η ψυχή μου, δεν είναι παρά
ένα σπήλαιο σιωπής, που από πάνω του κρέμονται
            αμέτρητοι
φωτεινοί σταλαχτίτες. Πόσοι αιώνες χρειαστήκαν
για να γίνουν δεν ξέρω – είναι τα ποιήματα
που έχω να γράψω.
                          Ξέρω πως όσα
είναι τα κύματα κι όσα τ’ αστέρια
είναι τα ποιήματα που έχω να γράψω.
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Η δημιουργία ενός άστρου

Φύλαξε μου αυτούς τους λυγμούς που ανεβαίνουν,
δένονται κόμποι, σπαρταρούν σαν μια δέσμη
καρδιές στο λαιμό σου. Φύλαξε μου κι αυτήν
την παράξενη θάλασσα που έχει πετρώσει
πίσω απ’ τα μάτια σου. Μου χρειάζονται όλα
να φτιάξω το κύμα μου. Με τι θα συνθέσω
τη χαρά που υποσχέθηκα; Τα χρυσά της πανιά
με τι θα τα υφάνω; Καλά είναι όλα,
καλό το νερό και το φως και το χώμα.
                                                        Αλλά πως
θα τους δώσω την κίνηση; Πως τη φωτιά;
Πως αλλιώς θ’ αναδώσουν αχτίνες και πως
θα μπουν στην αιώνια σταθερή τους τροχιά,
σαν ένας δακτύλιος μικρών ζαφειριών
που στρέφεται γύρω απ’ το δίσκο του πνεύματος; Όχι
πως φτάνουνε μόνα τους,
                                     Αν
Προσέξεις, θα δεις πως πλάθοντας καίγονται
               μαζί και τα χέρια μου.

Η ξεχειλισμένη στάμνα

Πάσχα είναι στη Σπάρτη, στον κόσμο,

στο άπειρο. Πάσχα παντού.
Πηγαίνοντας –τ’ άλλο πρωί θα σου κλείσω
μια μουσική από γύρη κι από
λεμονάνθια στο γράμμα μου.
Θα σου στείλω ένα φως διαλεγμένο από την
επιφάνεια του κύματος, που σκεπάζει την άνοιξη
τ’ άσπρα περβόλια της.
                                   Τα χιόνια θα λιώνουν
ψηλά στον Ταΰγετο κι ότι κι αν πεις,
η καρδιά μου, Μαρία, είναι μια στέρνα.
Γιομίζει όταν χίλια ρυάκια
μαζί κατεβαίνουνε
μέσα της –
                  Τότε λοιπόν
ξεχειλίζει και τρέχει, ιδρώνοντας όπως
             μια στάμνα στο άπειρο.

Το αναγνωστικό  «Ήλιος και ζωή»

Ήρθες προχτές και μου αντάλλαξες
το παρόν με το μέλλον.    Κατάκλυσες
με φως τα τετράδια μου. Τόσος πολύς

10



ουρανός που περίσσεψε, τι να τον κάνω;
Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το Αναγνωστικό της χαράς.

Το «Ήλιος και ζωή» για τ’ αγράμματα παιδιά του αιώνα μου.
                                                                                                 Ένα

βιβλίο – βουνό, να γυρίζουν
στον ήλιο τη μέρα ανάμεσα στ’ άστρα

τη νύχτα οι σελίδες του.

Η ποίηση κ’ η ζωή

Δεν τελειώνει η ποίηση, όπως
κι ο ουρανός δεν τελειώνει. Όπως οι ώρες του Θεού
κ’ οι στροφές του πλανήτη μας. Οι ανταύγειες της
           ζωής,
διατηρούν το σχήμα της μέσα στην ποίηση. Όσο
θα πηγαίνει και θάρχεται η θάλασσα, όσο
θα γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο
θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο το χέρι τους,
θα υπάρχει κι η ποίηση,
                                    Η ποίηση γεννιέται
μαζί με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα,

μαζί με τον πόνο. Παραδείγματος χάρη,
πολλών μου σελίδων η ποίηση γεννήθηκε
           μαζί με τα μάτια σου.

Ο κόσμος κ’ η ποίηση

Απλά πράγματα όλα τους. Η τάξη τους είναι
φροντισμένη απ’ το χέρι σου. μια δέσμη από χρώματα

στο βάζο του χρόνου.
                                                   Άλλωστε, τι

θαρρείς πως στο βάθος είναι η ποίηση; Είναι η γύρη
των πραγμάτων του σύμπαντος. Η γύρη σε πράξεις,

η γύρη σε οδύνη, σε φως, σε χαρά, σε αλλαγές,
σε πορεία, σε κίνηση,

                                                         Η ζωή κ’ η ψυχή
σ’ ένα αιώνιο καθρέφτισμα μέσα στο χρόνο.

Τι νομίζεις, λοιπόν’  κατά βάθος η ποίηση
είναι μι’ ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη

όλο τον κόσμο.
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Ο άνθρωπος ο κόσμος κ’ η ποίηση

Ανάσκαψα όλη τη γη για να σε βρω.
Κοσκίνισα μες στην καρδιά μου την έρημο’  ήξερα πως
δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες
του ήλιου το φως. Ενώ τώρα, κοιτάζοντας
μες από τόση διαύγεια τον κόσμο,
μες από σένα – πλησιάζουν τα πράγματα,
γίνονται ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα –
τώρα
        μπορώ
ν’ αρθρώσω την τάξη του σ’ ένα ποίημα.

Παίρνοντας μια σελίδα θα βάλω
               σ’ ευθείες το φως.

Ο ανθρακωρύχος

Ότι κι αν γράψεις, λόγια θα ναι.
Αυτά τα λόγια που ζητώ να εξαφανίσω’

κ’ είναι γι’ αυτό που έχω κόψει το χέρι μου.
Κ’ είναι γι’ αυτό που ζυμώνομαι

Νύχτα μέρα με τη φωτιά, που πατήθηκα
κ’ έλιωσα κάτω όπως ένα
τριαντάφυλλο κόκκινο,

                                                                        Θέλω να γίνω ενός άλλου
είδους νερό. Μιαν άλλου είδους γλώσσα,

Σαν αχτίνες χρυσές να τρυπώνω τα λόγια μου
μες απ’ τους πόρους σας, δίχως να ξέρετε,

προχωρώντας και φέγγοντας, βαθύτερα, όλο
και βαθύτερα μες στις καρδιές σας, καθώς

τις μαύρες στοές της γης
                                                           κατεβαίνοντας

ο ανθρακωρύχος με το λυχνάρι του.

Η γλώσσα και το προσκλητήριο

Και μέσα στο τίποτα, υπάρχει μια γλώσσα,
Περισσεύει το φως και μέσα στο τίποτα
και ρέει προς τα έξω. Περνά στην καρδιά μου,
φλεβίζει στο χέρι μου, ζητά να το ειπώ,
να το γράψω,
                    Αλλά πως:
Δε βρίσκω τις λέξεις γιατ’ είν’ απ’ του κόσμου
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τον πλούτο πιο λίγες. Πιο λίγες απ’ τα
γεγονότα της άνοιξης. Προσπαθώ, συμμετέχω,
επιμένοντας μ’ όλα τα δάκρυα μου, μ’ όλους
των φλεβών μου τους χτύπους. Προσπαθώ ν’ αποχτήσω
μια επαφή με το φως, μ’ αυτές τις αμέτρητες
λέξεις που λάμπουν, μια επαφή με τη γλώσσα
που θάγραφα ένα προσκλητήριο, σαν την ανατολή του ηλίου:
Με στίχους αχτίνες.
Με στίχους σπαθιά. Με στίχους αγάπη.

Η αναζήτηση της τελειότητας

Αυτό που μου ψιθυρίζεις, πέτρα,
το ξέρω. Άλλωστε ακούω τόσες φωνές,
που μου γίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω τι ποίηση
πρέπει να κάμω. Γιατί ακόμη πιο πέρα
υπάρχουνε κι άλλοι χώροι για σκάψιμο –
χώροι, τοπεία, παρθένες πλαγιές,

κυψέλες με φως ανέπαφο,
κόσμοι,
             Άραγε πόσο
ν’ απέχει απ’ το πνεύμα μου; Πόσο
ν’ απέχει απ’ το χρόνο που εγώ
τραγουδώ, γονατίζοντας μπρος
σ’ αυτό το ποτάμι που τρέχει ατελεύτητο,
φωσφορίζοντας κάλλος και δύναμη κάτω
και πάνω από μένα;
                              Και πως
θα μπορούσα ανασέρνοντας μες απ’ το βάθος
του κόσμου, να δείξω παντού, την τελειότερη
σταγόνα ομορφιάς – απλώνοντας μες
στον ήλιο και μες στο χρόνο προς όλα
             τα σημεία την παλάμη μου;

Η ανησυχία της υπόγειας βοής

Που θα πάει αυτό, Θεέ μου; Είναι φλέβες οι ρίζες μου
βυθισμένες στην κοίτη τ’ ουρανού – ποταμού;

                                     Όσο αδειάζει
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Τούτ’ η στέρνα στο φως, τόσο και πιο
περισσότερο ακούγεται να πληθαίνει το υδάτινο

βούισμα μέσα της, ν’ ανεβαίνει ο αιώνιος
θυμός της γαλάζιας της στάθμης ψηλότερα –

                                                                                Στείλε
έναν άγγελο γρήγορα να κλείσει τη μάνα

του νερού που τινάζεται
                                       ή

τουλάχιστο λόγχισε την πέτρα μου, σκίσε τη,
να φυτρώσει η φωνή μου, με μιας, σαν μια φλόγα,

πανύψηλου, άσπρου κεριού
  της ανάστασης.

Ο βράχος και η ποίηση

Πώς να κλείσει κανείς μια πληγή με τα χέρια του;
Θάναι σα να παλεύει με την ίδια τη γη.

Θάναι σα να ζητά ν’ αφαιρέσει απ’ την κίνηση
μια της στροφή. Θάναι σα ν’ αντιστέκεται

στο κράτος της μοίρας του.
                                                                        Μπορείς να βροντάς

λοιπόν το ποτάμι σου, καρδιά μου, μπορείς,
όσο που ο Κύριος να κυλήσει ένα βράχο,

να σου φράξει το στόμα που αναβρύζει απ’ την άβυσσο
αίμα και λάμψη.

                                       Παρ’ όλο
που ακόμα, και τότε, καρδιά μου,

σα να κάνεις σεισμό, θα σειέται κάθε άνοιξη
                                       πάνω σου ο βράχος του.

Η ανοιγμένη φλέβα

Δέσε απόψε τη σπασμένη μου φλέβα.
Ο σφυγμός μου αδυνάτισε. Προσπαθείς να την κλείσεις
μ’ ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Έγινε κόκκινο.
Όλο κοκκίνισαν.
                       Τα σεντόνια μου έγιναν
παραπόταμοι ανάμεσα
                                 στα βουνά.  Παραπόταμοι
κόκκινοι
            ανάμεσα
στ’ άστρα.
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Το ατίθασο αίμα

Η καρδιά μου έχει σπάσει.

Από πάνω από γύρω,
απ’ ολούθε, παντού,
τη χτυπούν με σφυριές
τινάζεται το αίμα της:
θάλασσα
             πράσινο
                          ήλιος
τινάζεται
             αστέρια
σχισμένα στα τέσσερα
αχτίνες
           τινάζεται
το αίμα μου’  αλλάζω,
ματώνομαι, πάλι,
μητέρα μου γης,
δεν προφταίνω, ματώνομαι,
πάλι και πάλι,
θα σκίσω τον ουρανό σε σελίδες
                                               να σου
σκεπάσω τον πόνο
μ’ ένα μου ποίημα.

Απόπειρα για χειρουργική επέμβαση

Άνοιξε επίσημα η πόρτα. Την άσπρη του μπλούζα
δεν την είδα εγώ. Την είδε η μητέρα μου, οι τρεις μου αδελφές
κι ο πατέρας μου.
                          Εγώ
βρισκόμουν αδιάφορος στο μέσο μιας κόκκινης
λίμνης, που μύριζε φως και τριαντάφυλλο. Εκείνος
           δεν τόλμησε
Κοίταξε γύρω του. Κλείστε του όλα τα παράθυρα,
           είπε’  αλλάχτε του
στέγη.  Η ησυχία που χρειάζεται δεν είναι από δω,
Κάτι γίνεται απ’ έξω –
                                 Έσκυψε, έπιασε
το σφυγμό του, τους κοίταξε, κι’ έγραψε
           στη συνταγή του δυό λέξεις:
                  «Λιγότερο φως».
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Διάλογος με την ποίηση

Ήρθες ποίηση πάλι. Θ’ ανακάλυψες φαίνεται
κάποιο μου κόκκαλο που δεν έχει λιώσει.
Μια πτυχή της καρδιάς μου που δεν έγινε κύμα σου.
Μιάν ανέπαφη φλέβα σε κάποιο μου δάχτυλο.
Έναν ιστό που δεν έγινε στίχος σου.

Θα το ξέρουνε αύριο: Κοιτώντας τον κόσμο
με μοίρασες δίκαια. Μ’ έκαμες χίλιες
σπίθες και μια – και με σκόρπισες.

Η λεωφόρος με τ’ αγάλματα

Η ψυχή μου έχει αμέτρητα χέρια.
Αν τ’ απλώσει παντού θα γιομίσουν τον κόσμο
Κ’ οι πέτρες που μούφερες κι’ αυτές που μου δίνει
το σύμπαν ολόκληρο, μπορεί και να φτάνουν.
Δεν είναι περισσότερες ούτε λιγότερες
απ’ όσες μπορώ. Κι αν μούφερνες ένα
βουνό, θα μπορούσα να το κόψω καθώς

η αγία μητέρα μου το ψωμί: σε κομμάτια,
σε φέτες, σε αντίδωρα. Να το κάμω κολώνες,
στα κράσπεδα μιας λεωφόρου χυμένης
στις πλάτες της γης, χαραγμένες
με ψηφία που θάλαμπαν:
                                     «Λεωφόρος ειρήνης».
Κι ακόμη, ώρες – ώρες, θαρρώ θα μπορούσα
να σκαλίσω το φως του ήλιου σε αγάλματα.

Χωρίς διάλειμμα

Πάνε τώρα δυό μήνες. Δεν κάνω άλλο τίποτε.
Τα χέρια μου βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση:
Ξεφορτώνω ουρανό στις ψυχές των ανθρώπων.
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Κ’ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
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Η ανθρώπινη παρουσία

Σ’ έχουν εκπέμψει όλα τα πράγματα.
Σ’ έστειλε ο κόσμος. Είσαι ένα πρόβλημα

φωτισμένο’  ένα πρόσωπο που έχει
μυριάδες πτυχές, παράλληλους, κέντρα,

γραμμές –
                                              Είσαι ο χάρτης μου.

Το χέρι σου είναι και το χέρι του Νέγρου.
Και το χέρι του Ιησού. Και το χέρι της μάνας μου.

Και του εχθρού μου το χέρι. Το φως του προσώπου σου είναι
Και το φως του ηλίου. Τα μάτια σου  είναι

όλα τα μάτια. Είναι ο διαβήτης
του απείρου τα πόδια σου.

                                                                            Είσαι μια σφαίρα, μ’ εφτά
καμπυλόγραμμα ουράνια συστήματα, που

τη γυρίζω
                           κοιτάζω

διαβάζω και γράφω με μικρές αστραπές
  το τραγούδι του κόσμου.

Οι μικροί γαλαξίες

Πάνε κι έρχονται οι άνθρωποι πάνω στη γη.
Σταματάνε για λίγο, στέκονται ο ένας
αντίκρυ στον άλλο, μιλούν μεταξύ τους.
Έπειτα φεύγουν, διασταυρώνονται, μοιάζουν
σαν πέτρες που βλέπονται.
                                       Όμως, εσύ,
δε λόξεψες, βάδισες ίσα, προχώρησες
μές από μένα, κάτω απ’ τα τόξα μου,
όπως κι εγώ: προχώρησα ίσα, μες από σένα,
κάτω απ’ τα τόξα σου. Σταθήκαμε ο ένας μας
μέσα στον άλλο, σα νάχαμε φτάσει.

Βλέποντας πάνω μας δυό κόσμους σε πλήρη
λάμψη και κίνηση, σαστίσαμε ακίνητοι
κάτω απ’ τη θέα τους –
                                   Ήσουν νερό,
κατάκλυσες μέσα μου όλες τις στέρνες.
Ήσουνα φως, διαμοιράστηκες. Όλες
οι φλέβες μου έγιναν έξαφνα ένα
δίχτυ που λάμπει: στα πόδια, στα χέρια,
       στο στήθος, στο μέτωπο.

Τ’ άστρα το βλέπουνε, ότι: δυό δισεκατομμύρια μικροί γαλαξίες και πλέον
κατοικούμε τη γη.
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Αντιπαράσταση

Με ανακαλύπτεις και σε ανακαλύπτω.
Δυό κόσμοι ατελεύτητοι: Ουρανοί που διαδέχονται
ο ένας τον άλλο. Τοπία που κρύβουν πίσω τους
άλλα τοπία. Ήλιοι κι’ αστέρια σε σχήματα
ποταμιών, που διαγράφοντας λάμπουσες
μεγάλες
            στροφές
                         κατεβαίνουν
στα βάθη μας –
                        Ας μας άφηνε ο Θεός
δέκα αιώνες φωτός αντιμέτωπους!
       Δεν τελειώνει ο άνθρωπος
            όπως κι ο κόσμος.

Ο λόγος των χεριών

Μιάν ώρα σχεδόν, μου μιλούσαν τα χέρια σου.
Είχα ακούσει τραγούδια ποταμιών και δασών,

αλλ’ αυτό το τραγούδι, πρώτη φορά –
Το αναδίναν τα χέρια σου.

                                                                  Ο τζίτζικας πάνω
στο πεύκο σταμάτησε. Πέρα στη δύση,
πέφτοντας κάθετα, μοιάζαν οι αχτίδες

σαν ίχνη που αφήσαν τα φτερά των αγγέλων
μες στον ορίζοντα.

                                    Μέσα
σ’ όλου του κόσμου το σούρουπο ακούγονταν

                                  μόνο τα χέρια σου.

Δέκα γρύλλοι μαζί τα δέκα σου δάχτυλα,
κοιτώντας ψηλά στον ορίζοντα, σ’ έκσταση,

τραγουδούσαν –
                                      θαρρείς

και τα ίχνη που αφήσαν τα φτερά των αγγέλων
                                είχαν γίνει πεντάγραμμα.
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Ο ουρανός και τα χέρια

Το ένα πίσω από τ’ άλλο τα χέρια σου πέρασαν
μπρός στο παράθυρο, σαν δυό περιστέρια
που γράφοντας κύκλους, κυνηγιούνται στο φως.
Υψώθηκαν ύστερα, μπλέξαν τα δάχτυλα,
μείναν ακίνητα. Όρθια στο σύμπαν
σχημάτισαν μια
                        πυραμίδα
                                       απ’ αχτίνες.
Η κορφή της χανότανε στα ύψη, ενώ η βάση της
Έπιανε όλον τον κύκλο του ορίζοντα.
         Γιομίσαν τον κόσμο.

Ο φάρος με τα πέντε φώτα

Μελετώ να σε φέρω ως την άκρη της γης.
Ως τον κόκκινο βράχο που πέφτει στην άβυσσο.
Εκεί πέρα θα στήσω ένα φάρο: το χέρι σου.
Να φωτάει περιστρέφοντας τη νύχτα τα πέντε
πράσινα φώτα του, ενώ, στην απέναντι
όχθη ακριβώς – στη ζώνη του σύμπαντος,

θα κάθεται ο Κύριος να βλέπει το θαύμα του.
Μικρογραφία τελειωμένη

Τα μάτια σου μοιάζουν σαν μια γλυκιά μέρα.
Σαν ένα πρωί.
                     Σαν ένας ορίζοντας,
που δίνουν και παίρνουν μέσα του οι ανταύγειες
φτιάχνοντας θαύματα. Μια κίνηση, μι’ άμπωτη
ζαφειριών, μια παλίρροια προαιώνιων τριαντάφυλλων
ή μουσικής, μιάν αδιάκοπη ανάταση
δασών από απίθανες αποχρώσεις.
                                                 Στα μάτια σου
νομίζω πως βλέπω τη σοφά σταθμισμένη
πράξη του σύμπαντος σ’ όλη τη δόξα της
κι’ από τόσο κοντά – όπως βλέπεις κανείς
       έναν κήπο απ’ το φράχτη του.

Ισορροπία

Τα μάτια σου: μια ζυγαριά που παρ’ όλο
το βάρος τους πάνω της ζυγίζονται ήλιοι,
φεγγάρια κι’ αστέρια και σύννεφα και όρη
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και δάση και θάλασσες – χωρίς να λυγίσει.
Τα μάτια σου, αντίθετα, σηκώνουν το στέρεο

                                  σύμπαν ψηλότερα.

Το βάθος της καρδιάς

Δε θ’ άρχιζε μήτε θα τέλειωνε τ’ άπειρο
χωρίς την καρδιά μου. Τότε, δε θάχε
που να ρίξει τους ήχους του. Δε θάχε στέρνα.
Δε θάχε δίχτυ να κρατήσει τ’ αστέρια του.
Είναι η καρδιά μου ένα αντηχείο εκεί
που τελειώνει η άβυσσο – σαν ένας ήλιος
κούφιος, σκαμμένος – σαν μια
χοάνη στο βάθος.
                           Είναι το μεγαλύτερο κόκκινο
σπήλαιο του σύμπαντος.

Το μέτωπο και ο χώρος

Η αιωνιότητα είναι και χώμα κι’ αγέρας και δέντρα.
Γράφει έξω και μέσα μας τον κύκλο της με ήλιους,
μ’ αλυσίδες βουνών, με λευκές και γαλάζιες
πτυχώσεις, με το άπειρο.
                                     Το πνεύμα είναι η τρέλα
της χαράς κ’ η καρδιά μι’ αποθήκη σπινθήρες.
Η ανταύγεια που αφήνει του ανθρώπου το μέτωπο,
κανένας δεν ξέρει πόσα έτη φωτός
         προχωρεί μες στο σύμπαν.

Ο πράσινος κήπος

Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσά, έναν
ουρανό κι έναν πράσινο κήπο: τα μάτια σου.
θα μπορούσα αν τους διάβαινα και τους τρεις, να σας έλεγα
που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα, ξέρω.
Ο ουρανός, υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου,
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         μη με ρωτήσετε.
Το βάθος της φωνής

Κλείσε μου μια φωνή σ’ ένα φάκελο
να την έχω μαζί μου –
                                  Η φωνή σου
είναι ένα δέντρο από τίμιο ξύλο.
Δεν την άκουσα χτες ούτε σήμερα κι’ είναι
γλυκύτερη ακόμη κι’ απ’ τη φλόγα που άνθιζε
του τζακιού μας το κούτσουρο το χειμώνα.
Ξημερώνει η φωνή σου.
                                    Ανάβει
το φάρο στη θάλασσα, τον έσπερο πάνω
στον ουρανό.
                   Αύριο είναι
Κυριακή δεν ξέρω πώς να κάμω γιατ’ είναι
            τα καλά μου η φωνή σου.

Γέλιο στη μοναξιά

Σα μι’ ανταύγεια αστεριών σε μι’ ατμόσφαιρα γάμου,
που άνθη, πέπλα, κεριά, είναι όλα κατάλευκα,

είναι το γέλιο σου. Κ’ είναι όπως ένα
ρουμπινί δισκοπότηρο πλεγμένο μ’ αχτίνες
που πάνω απ’ την πόλη το υψώνει στα δυό του
χέρια ένας άγγελος:
                             «Δεύτε
λάβετε πάντες…»
                           Το γέλιο σου,
σπιθίζει στον ήλιο σαν φώσφορο αγάπης.

Τα γόνατα του Ιησού

Καρφωμένα στ’ αγριόξυλο του σταυρού, σχηματίζουν
μι’ αμβλεία γωνία.

                                                            Είναι τα ίδια τα γόνατα
που προβάτιζαν, παίζοντας, γύρω απ’ το κόκκινο

φουστάνι της μάνας του, όταν
ήτανε βρέφος δέκα μηνών.

Που αργότερα, έφηβος, τ’ ακούμπαγε κάτω
στη γη πριονίζοντας το ξύλο ενός κέδρου.
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Που λύθηκαν κ’ έπεσαν, ένας σωρός,
- μια νύχτα που η άνοιξη ήταν αβάσταχτη
και μύριζε η γης κι’ ο ουρανός λεμονάνθι –

στο όρος των Ελαιών.
                                                                      Κι’ είναι ακόμη τα γόνατα

που κάθιζε, αμίλητος, δυό – δυό τα παιδιά
κι’ απλώνοντας δίπλα του, πάνω στη γη,

το απέραντο χέρι του, τα φίλευεν ένα
λουλουδάκι –

                                 κομμένο
απ’ τον πλούτο του σύμπαντος.

Τα πόδια του Ηνίοχου

Ανέβηκα στο άρμα του Ηνίοχου, κάθισα δίπλα του.
Σκύβω στα πόδια του τα γυμνά, θωρώ τις φλέβες τους,
μελετάω το σφυγμό τους.
                                     Είναι τα πόδια

που σκοντάφτοντας μάτωσαν πάνω σε πέτρες
κι’ αγκάθια όταν έτρεχε καλοκαίρι για τ’ άλογα
να ζέψει τ’ άρμα του βασιλιά στη γης της Φρυγίας.
Τ’ ακώ που ανασαίνουν. Γελούν, ονειρεύονται,
θυμούνται τα πόδια του. Κουβεντιάζω μαζί τους,
σα νάναι ένα πρόσωπο.
                                  Απλώνω τα χέρια.
Του διπλώνω τα πόδια σα νάναι ένα φρέσκο,
απαλό σεντόνι οι παλάμες μου.

Στο σώμα του ανθρώπου, όλα είναι πρόσωπα.

Αν γινόταν σκοτάδι

Υπάρχει μια ευλύγιστη λίμνη, μικρή,
από ήλιο στα βάθη μας. κ’ είναι
διάσπαρτη η γης από τέτοιες ευλύγιστες
λίμνες που θάλαμπαν αν γίνονταν νύχτα.
Όμως νύχτα δεν γίνεται πάνω στη γης.
Αν γινόταν σκοτάδι, θα βλέπαμε, τότε
αναρίθμητα φώτα, μυριάδες μικρές,
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ευλύγιστες μικρές να πλέουνε γύρω μας.
Το τραγούδι των δύο ημισφαιρίων

Συνεχίζουν το δρόμο τους: τα ποτάμια, τα ρεύματα
του φωτός και τ’ ανθρώπινα χέρια. Ακλουθώντας
την καμπύλη, περνούν απ’ τον ένα στον άλλο
μες στους κύκλους που εφάπτονται –
                                  Λοιπόν μέσα σου υπάρχουν
όλα τα θαύματα που εσύ δεν θα δεις.
Όλα τα ρήματα που εσύ δε θ’ ακούσεις.
Εσύ θα πεθάνεις στο δρόμο ή στον πόλεμο.

Αν τουλάχιστον ήταν η παλάμη μου μια
πεδιάδα που υψώνεται, θα σ’ έστηνα πάνω της,
θα σ’ έδειχνα τότε. Να προβάλω τον κόσμο σου
αντίκρυ στον κόσμο. Να σας φέρω αντιμέτωπους:
ήλιον προς ήλιον.
                           Όταν θάναι καιρός
θα σας πω ένα τραγούδι. Θάναι ένα τραγούδι
φοβερό και απλό, που θα λένε περίπου
τα λόγια του, πως: «Αποτελείται από δυό
           ημισφαίρια το άπειρο…»

Το βάθος της σταγόνας

Οι αριθμοί μου εξαντλήθηκαν μετρώντας το βάθος
της σταγόνας που στάλαξε πάνω απ’ το φύλλο
του δέντρου στο χέρι μου. Ξανάρχισα πάλι
και πάλι εξαντλήθηκαν.
                                 Κύριε,
που τελειώνει το φως;
Που τελειώνει η αγάπη;
Που τελειώνουν τα χρώματα;

Διάλειμμα

Δεν είμαστε οι δυό μας αλλιώς θα γνωρίζαμε
τι λόγια να ειπούμε, τι προσευχή.
Έτσι, δεν μίλησαν τα χέρια μας ούτε
τα μάτια μας.
                     Ο άλλος,
ούτε υποψιάζονταν κάν πως εγώ
σκάφτω ένα φύλλο χλόης να θάψω
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        μέσα μιάν άβυσσο.
Μια πέτρα αυτό το χτεσινό τίποτα

Όταν μπορεί με μια πέτρα να φτιάξει
ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι κανείς,
θαρρώ θα κατάλαβες –
                                  Αν συχνά σου μιλώ
για ένα φύλλο, για μια
σταγόνα νερού ή για ένα αγριολούλουδο,
είναι γιατί, κοιτώντας τον κόσμο,
θαρρώ πως εγώ δεν κατόρθωσα ακόμη
       να γράψω ένα ποίημα.

Το βάρος των πραγμάτων

Όταν εσύ δεν θάσουν μαζί μου
κάθε στέγη θα μούπεφτε τότε μεγάλη.
Μια σταγόνα νερού, ένα φύλλο, μι’ αχτίδα
που κρέμασε ο ήλιος στο ένα μου δάχτυλο,
τι να τα κάμω; Για τόσο μεγάλα
πράγματα μόνος μου δεν είμαι άξιος.

Είναι οι δρόμοι στενοί, δεν χωρώ να περάσω,
τρικλίζω απ’ το βάρος. Πάνω στον ώμο
μεταφέρω ένα άσπρο

άνθος στον άνθρωπο.
Αντίκρυσμα με μιάν αίσθηση

Μεγάλα συμπλέγματα σιωπής και ειρήνης
φωτός και σοφίας τούτος ο κόσμος.
Δεν δέχεται λέξη. Δεν ξεχωρίζουν

το χρώμα απ’ τον ήχο του φύλλου, η φιλέρημη
λαλιά του πουλιού απ’ το κόκκινο κούμαρο.

Δεν ξέρει κανείς τι ακούει, τι βλέπει,
που χωρίζουν οι αισθήσεις. Μοιάζει με ανάταση

νερού ο Ταΰγετος. Ο Θεός καθρεφτίζεται
                                     μέσα στην πέτρα.

Πρωινή διάθεση

Μ’ αυτό σου το γλυκό πρόσωπο θα ημερώσω
τα πουλιά του βουνού και θα ρθούν πιο κοντά μου.

Θ’ αγιάσουν τα χέρια σου τα νερά, θα πραΰνει ο καιρός
κ’ η φωνή μου, χορός λουλουδιών, θα γιομίσει

την ατμόσφαιρα χρώματα.
                                                                          Θα μπορέσω απλουστεύοντας

σε νερό την ψυχή μου, να εξηγήσω στον κόσμο,
πως είναι μι’ αδιαίρετη μονάδα ο ήλιος,
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     οι ήλιοι του ήλιου, κι’ ο άνθρωπος.
Τα χαρακτηριστικά της μέρας

Ο δρόμος τραβούσε μες από στάχυα
και λόφους και πεύκα και ορίζοντες.
Κ’ η θάλασσα δίπλα μας – θαρρείς κι’ είχε πρόσωπο.
Και τα σπάρτα που χρύσιζαν πάνω στους βράχους
κ’ οι γραμμές των βουνών – θαρρείς κ’ είχαν πρόσωπο.
Σα να γύριζε κάτι στη μνήμη μου, ώσπου
μετά που βασίλεψε ο ήλιος,
θυμήθηκα
               Ήταν
όμορφη η δύση, σα νάταν τα χείλη σου, που
απαλότατα, διάφανα, σκίστηκαν άξαφνα
       σ΄ ένα χαμόγελο.

Συνομιλία έξω απ’ το χρόνο

Είναι μια τρέλα – ένα άλογο. Πού θα σε βγάλει;
Καλπάζουν οι χώροι κάτω απ’ τα σκέλη σου.
Δεν χρειάζονται οι δρόμοι.
                                         Έλα, λοιπόν,
Μίλησε μου απ’ το μέλλον, φίλε, που υπάρχεις
μέσα μου τώρα. Φίλε – προέχταση.
Είμαι κ’ εγώ λίγο νήμα στο νήμα σου.

Δός μου το χέρι σου, πάνω απ’ το χρόνο.
Λοιπόν, ας καθίσομε. Σβύσε το φως.
        Σου χρειάζεται ο ήλιος;
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Μια καλημέρα από πολύ μακριά

Θα μοιάζω είν’ αλήθεια σαν ένας
μικρός μεθυσμένος ανάμεσα
σ’ αυτό το στερέωμα.
                                Όμως
ακούστε με: η λέξη «αδελφός»
ξεπεράστηκε. Κ’ η λέξη «ειρήνη».
Κ’ η λέξη «αγάπη». Σας στέλνω απ’ το μέλλον
αυτό μου το ποίημα. Στο μέσο της γης
       κρεμώ ένα άστρο.

Ύμνος

Στη Λίτσα Τσιτσέρα

Η καρδιά μου, η καρδιά σου, οι καρδιές – μια μεγάλη
καρδιά μες στο σύμπαν, που ακούγεται: απόψε,
την ακώ
            σαν καμπάνα
                               Μητροπόλεως
                                                     που μέσα της

εκκλησιάζονται όλα τ’ αστέρια μ’ επικεφαλής τους ηλίους τους.
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Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ
                                         ΤΩΝ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Χορικό

Υπάρχουνε λύπες που κανείς δεν τις ξέρει.
Υπάρχουνε βάθη που δεν τ’ ανιχνεύει
ο ήλιος. Όρη σιωπής περιβάλλουν τα χείλη.
Και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δε λένε.
Δεν υπάρχουνε σκάλες τόσο μεγάλες
Να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται
Του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή,
αν φυσούσε, αν ξέσπαγε – θα ξερίζωναν όλα
        τα δέντρα του κόσμου.

Κεκλεισμένων των θυρών

Αυτή την τραχύτητα
των λέξεων, ψυχή μου, πως τη μπορείς;
Χαμήλωσα τώρα, ή σώπασε,
όπως οι πέτρες, ή όπως
ο άλαλος πόνος, ή άλλαξε.
Γίνου κάτι άλλο. Κάτι σαν την αφή

του ήλιου στα δάχτυλα
του τυφλού.
                 Κλείσου τώρα και γνέσε,
μαλλί του ήλιου, το αίμα συ,
ζώσε τον κόσμο. Γίνου κλωστές,
ώρα να υφάνουμε.

Χρειάζεται ο καιρός ρούχα ψυχή μου,
Για ώρες βροχής, για ώρες ανέμου,
για ώρες αφέγγαρης λύπης
και νύχτας. Γύρω από την
ερημιά της ελπίδας, χρειάζεται ο κόσμος
έναν ορίζοντα. Γίνου καθώς
απάνω απ’ τους λόφους κάποτε ο Μάης
βροχούλα μετάξινη:

παρηγορία και φως, στους ώμους
           του κόσμου.
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Παραλλαγμένα πρόσωπα

Από παντού έρχονται πρόσωπα
Σκεπασμένα από την οδύνη. Δικό τους δεν έμεινε
πάνω τους τίποτα’  παραλλαγμένα εντελώς
απ’ τη φθορά – σαν παμπάλαια
τζάμια που πόριασαν.
                                 Θα χρειάζονταν ίσως
να φτιάξει ένα απέραντο προαύλιο ο ήλιος,
να μπούν κατά φάλαγγες οι
πεφορτισμένοι της γης – χωρισμένοι
κατά πληγές, κατά δάκρυα, κατά σιωπές,
κατά στίγματα.
                       Τα βήματα τους συνθέτουν
μιάν ασήκωτη ποίηση που αν μου ζητούσε
να την πω θα κατέθετα την πένα, τα χέρια,
στα χείλη η φωνή μου.
                                  Λοιπόν όταν βρέθηκα
στον κόσμο αντιμέτωπος αυτής της φθοράς,
όταν είδα τις φάλαγγες που πάνω στη γης
λιτανεύουν τον ήλιο, τότε μόνο κατάλαβα
           πως δεν είμαι τίποτα.

Οι πέντε δρόμοι κι’ ο άνθρωπος

Το πρόσωπο του, σα νάναι χυμένο τσιμέντο
δεμένο με σίδερο, γωνία που ξέφτισε ή λαμαρίνα

σε φθαρμένο καράβι. Πάνω του πέρασαν όλοι οι καιροί:
ο εργοδότης του, η φτώχεια του, ο πόλεμος. Πέρασαν

βλέμματα που έπεφταν σαν σπαθιά και το ξέσκιζαν.
Δεν πουλάνε γι’ αυτόν τα καταστήματα τίποτα.

Δεν έχει μετά που να πάει. Στους πέντε
περιφέρεται δρόμους της γης όταν κλείνει

                                         το μαγαζί του ο ήλιος.

Ένας άνθρωπος στο λιμάνι

Η πίκρα που έγινε μια πέτρα που τίποτα
δε θα μπορούσε πια να την άνοιγε.
Τα χείλη του σφίχτηκαν. Έστεκε ακίνητος
σαν απολίθωμα που ξέβρασε η θάλασσα.
Τα δέκα του δάχτυλα τα βάσταζαν κάτι
φλέβες που κρέμονταν, γιομάτες αλάτι,
φύκια που σάπιζαν’  ενώ τα ξυπόλητα
πόδια του, τρύπια, φαγωμένα θαρρείς
κ’ ήταν ένα σχεδόν με την πέτρα
που πάταγαν.
                    Όταν νυχτώνει
δε βλέπεις καλά. Θαρρείς κ’ έχουν χάσει
πια τα όρια τους οι πέτρες κ’ οι άνθρωποι.
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Το παιδί με τα σπίρτα

Το παιδί της μεγάλωσε. Έκλεισε σήμερα
τα έξη του χρόνια. Το χτένισε όμορφα.
Δε θάχει πια ανάγκη. Περνά και το βλέπει.
Στη γωνιά της πλατείας στέκει σαν άντρας.
Απ’ τα πέντε κουτιά τα σπίρτα έχει κιόλας
πουλήσει τα τέσσερα. – Παίζει ο χειμώνας
στα δέκα του δάχτυλα. Έγινε νύχτα.
Κοιτάζει η μητέρα του δεξιά της, ζερβά της,
            απάνω και κάτω. Σκοτάδι:

«Ας μπορούσεν ανάβοντας το παιδί μου ένα σπίρτο
        να φωτίσει τον κόσμο.

Προετοιμασία μάχης

Η αμαξοστοιχία με τους στρατιώτες ανέβαινε προς
            τα σύνορα,
με πυροβόλα, εμβατήρια, θυραιούς και σημαίες. Μια
           δεύτερη,
την ίδια στιγμή, κατεβαίνοντας, έφθανε κιόλας εκεί
που χωρίζει τους λόφους ένα αθώο ποτάμι. Η μάχη

θα δινότανε την αυγή. Ετοιμάζανε τα τουφέκια τους
οι νέοι στρατιώτες – κι’ απ’ τις δύο πλευρές.

Αν μπορούσα τη νύχτα, αν είχα
χτίσει δυό τοίχους κ’ είχα ρίξει μια στέγη,
θα τους έβγαζα τότε τις στολές της εθνότητας,
θα τους έβαζα έπειτα στη γραμμή και μετά,
Ένα – δύο, εν – δυό, θα τους έπαιρνα σπίτι μου.

Ο νεκρός

Μας τον φέρανε λαβωμένονε.
Το γέλιο του ίδιο. Τα μάτια, τα χέρια του,

δεν έδειχναν τίποτα. Το μέτωπο του ήταν ήρεμο,
φορτωμένο, όπως πάντοτε. Το χιόνι στα γένια του

είχε καθίσει με τον ίδιο απαράλλαχτα
τρόπο που κάθονταν και πάνω στα δέντρα.

Ένα φρέσκο γαρούφαλο μόνο, στο στήθος,
ζερβά, πάνω απ’ τ’ άσπρο πουκάμισο.
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Μας έκανε νόημα κ’ εμείς
καταλάβαμε. Του πήρα το χέρι,

γονάτισα, έπιασα το ένα του δάχτυλο:

«Το χρυσό δαχτυλίδι μου να το πάτε στην Α
στην πόλη Ω».

(Το τελευταίο μικρό της γράμμα τον είχε
βρει τις προάλλες στο χίλια διακόσια

είκοσι ύψωμα. Γράφοντας του τον έλεγε
πάντα: «λουλούδι μου»).

Πάνω μας χιόνιζε. Σ’ όλων τα πρόσωπα
βημάτιζε η θλίψη: κάτι δάκρυα χοντρά

που καίγαν το χιόνι, κρεμιόνταν στα μάγουλα
κ’ έσταζαν πάνω του. Κ’ εκείνη την ώρα

πιο ζεστό πράγμα σ’ όλο τον κόσμο
δεν ήταν θαρρώ – γιατί χιόνιζε, χιόνιζε

σ΄ όλο τον κόσμο.
                                               Είχε το σύμπαν

σκύψει θαρρείς και χιόνιζε κ’ έκλαιγε
κ’ έσταζε πάνω στην άσπρη του ακίνητη

μάσκα: «Λουλούδι μου».
Οι διαστάσεις του νεκρού στρατιώτη

Δός μου το χέρι σου ν’ ανέβω στη γη.
Θέλω ν αιδώ τον ουρανό χαμηλότερα,
τα ουράνια φαινόμενα
γύρω απ’ τα πόδια μου.
                                  Θέλω
να συλλάβω το ύψος μου και να μάθεις κ’ εσύ
πόση έκταση έπιανα εγώ, που σκοτώθηκα,
            χτες βράδυ, στο μέτωπο.
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Ο Δ. Μ. δεν επέστρεψε

Ώρα 11 και 20’. Πέρασε
κι ο τελευταίος συρμός’  άλλον δεν έχει,
δεν έχει άλλο σφύριγμα.
Δεν έχει άλλο πράσινο σινιάλο,
άλλα φώτα.
               Τ’ αστέρια της φαίνονται
σαν τραίνα που έρχονται
με προβολείς και σημαίες, αλλά
ο λόχος που πέρασε. Σηκώνει το πρόσωπο,
κοιτάζει παντού: «Τι όμορφα που έκαμες
Θεέ μου τα πράγματα!…» Κάνει δυό βήματα,
στέκεται πάλι – δεν έχει άλλο τραίνο.
Σκύβει στη γη,
                     Γυρίζει μετά
την άκρη της μπόλιας της, σκουπίζει τα μάτια,
σταυρώνει τα χέρια, παίρνει τις ράγες
και φεύγει βαστάζοντας ένα μικρό
       λουλούδι στα δάχτυλα.

Δυό μητέρες νομίζουν πως είναι μόνες

Ο γιος της σκοτώθηκε πρίν έξη μήνες.
Τώρα κάθε πρωί που ανοίγει την πόρτα της,
Είναι ένα πένθος. Νομίζεις πως βλέπεις,
έξω από χρόνο και χώρο: το πένθος.
Το βράδυ, το ίδιο:
                          Σπρώχνει την πόρτα
σα να σωριάζεται. Μπαίνει τρικλίζοντας,
ανάβει το φως. Η μαύρη της μπόλια
είναι λυμένη. Οι άκρες της κρέμονται
ως κάτου το πάτωμα. Στον τοίχο, αντίκρυ της,
η εικόνα ταράζεται. Η Παναγία τη βλέπει,
τρέμουν τα χέρια της, θα της φύγει θαρρείς,
       θα της πέσει το βρέφος της.

Τα χείλη της σφίγγονται, η κόκκινη
μαντήλα της παίζει. Θέλει να την
βοηθήσει, αλλά – το σπίτι είναι έρημο.
Δεν έχει σε ποιον ν’ αφήσει σ’ αυτόν
τον κόσμο για μια στιγμή το παιδί της.
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Ο άνθρωπος και το άλογο

 Είχε ένα άλογο. Πήγε στον πόλεμο.
Δεν περάσαν δυό μήνες που γύρισε πίσω
με κομμένο το πόδι του. όταν τον είδε
τ’ άλογο του χλιμίντρισε.
                                      Λίγες
μέρες μετά, το επιτάξανε.

Εκείνο δεν γύρισε.

Κι’ από τότε, όταν ήθελε
να θυμηθεί κάτι αξέχαστο από
τη ζωή του, κάτι όμορφο
- την Παναγία, το Χριστό ή τον ήλιο
παραδείγματος χάρη –
                                   θυμόταν
αυτό το χλιμίντρισμα.

Ένα από τα πολλά που βλέπει ο ήλιος

Το γάλα του στήθους της το πίκρανε ο πόλεμος.
Ο πατέρας σκοτώθηκε. Ένα μήνα κατόπι
εγεννήθη το βρέφος. Τώρα, είχε πέντε
βρύσες η πίκρα της: τα χείλη, τα μάτια,
τα στήθια της.
                   Αύριο,
θα μπορούσε ίσως αύριο, αυτό το παιδί,
να γράψει βιβλία, να διευθύνει μια ορχήστρα,
θα μπορούσε να κάνει κάτι που θάτανε σαν
να σπάζεις τον τοίχο χίλια τουφέκια – αλλά,
τι να τούκανε ο ήλιος; Λίγο πιο έπειτα πέθανε.

Τα φυτέψαν σαν ένα μικρό πικραμύγδαλο.

Γωνία Αιόλου και βύσσης

Στο πεζοδρόμιο ένας άνθρωπος, ζυγίζει θαρρείς
τον καιρό, την απόσταση, το φως, με το βλέμμα του.
Προς τα πού να βαδίσει; Προς τα δω; Προς τα κει;
         Δεν δείχνει να ξέρει.
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Φέρνει την κρύα του παλάμη στο μέτωπο, προσέχει
         καλύτερα.
Ο ήλιος του αιώνα μας δεν φέγγει καλά. (Μια φορά περπατούσε
και πηδούσε και χόρευε. Μια φορά όταν έβγαινε ο ήλιος,
                   τον έβλεπε.
Θυμάται πως ήταν μια κοπέλα με κόκκινα,
πως ήταν μια θάλασσα, ένα περβόλι).
                                                      Κ’ ο πόλεμος
απειλεί να ξανάρθει.

Να του κάψει τη μνήμη και το ξύλινο πόδι του.

Ένα πρόσωπο

Ένα πρόσωπο είναι μια ευθύνη.
Έχει μια θέα όπως ένα βουνό
με μεγάλον ορίζοντα.
                              Θεέ μου,
ξέρω το βάρος μου.

«Πενήντα νεκροί»
«εκατό τραυματίαι»
τηλεγραφούν απ’ τ’ Αλγέρι.

Προς τα πού να φωνάξω; Και τι
να τον κάμω αυτόν
τον Ταΰγετο που έχεις
στήσει στους ώμους μου;
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Ο θόρυβος των χεριών

Ο ήλιος, ο ολόχρυσος πλούτος του κόσμου,
Αναβλύζει, αναλίσκεται. Όμως δε μπόρεσε.
Ποτέ του δεν έφτασε σ’ όλη τη γη.
Σκορπίζεται πάνω μας κάθε μέρα σα μια
τσακισμένη καρδιά, μα δε φτάνει’  ζητάει
παραστάτες.
                  Νιώθω τη νύχτα
ν’ απλώνονται χέρια πάνω απ’ τον ύπνο μου.
Να ψάχνουν, να κάνουν ένα θόρυβο μαύρο.
Αόματα χέρια. Δάχτυλα ανάστροφα, που όλο
Μακραίνουν και κρέμονται πάνω μου. Οι άκρες τους
στάζουν φαρμάκι: «Φως και ψωμί!»
Τραβώ το σεντόνι μου.
                                   Τ’ ακώ να πληθαίνουν
διαρκώς, να μπερδεύονται όπως τα κλωνάρια
ενός δάσους που κάηκε. Να γίνονται σύννεφο.
Ουρανός που ολοένα σουρπώνει. Να γίνονται
        σκότος. Βοή. Καταιγίδα.

Έχεις κάνει πλατάνια, έχεις δρυά,
έχεις έλατα, Κύριε. Γιατί με σπατάλησες;
Η κορφή του Ταΰγετου ήτανε
πάντοτε άδεια. Θα μπορούσες να μ’ έχεις
        κάνει έν’ αρτόδεντρο.

«Ζητούνται εργάτες»

Ήταν εξήντα χρόνων περίπου.
Για να βάλει σε κίνηση αυτή την ανάγλυφη

σοφία των χεριών του, περίμενε ώρες
μπρός σε μια πόρτα.

                                                       Περνώντας λοιπόν,
τον άφησα πίσω μου, έξω απ’ την πόρτα

που έκλεινε σαν όταν σβύνει ένα φως.

Το μόνο που υπήρχε μέσα στη νύχτα.
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Άνεργοι

Του εργοστασίου η πόρτα, είναι από σίδερο’ έχει
στο μέσο δυό κάγκελα. Και πίσω απ’ τα κάγκελα
δυό μάτια που σφάζουν. Ο επιστάτης κοιτάζει
την ουρά των ανθρώπων που στέκονται απ’ έξω,
χέρια και πρόσωπα που κάνουν μια κίνηση
όλα μαζί, κρατούν την ανάσα, σκύβουν ν’ ακούσουν.

«Μεσημέριασε, φύγετε. Ο κύριος
διευθυντής δε θα ‘ρθεί. Αύριο πάλι
         πρωί. Πιο πρωί».

Χαμηλώνουν τα πρόσωπα, στέκονται αμήχανα.
Ύστερα, φεύγοντας, κοιτάζουνε γύρω τους
σα να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο – όχι
να κλάψουνε, όχι να ψάξουν για τίποτα.
       Να ρίξουν τα χέρια τους.

Η νύχτα και το κερί

Σπίτια και μηχανές, λάδι και κάρβουνο και άνθρωποι
με κόκκινα μάτια. Οι όψεις τους: σκοτάδι και λίπος.

Συνωμοτούν στο φεγγίτη της υπόγειας τους κρύπτης
ο αέρας και ο ήλιος:

                                                              «Θα γίνει επανάσταση;
Δεν θα γίνει επανάσταση;»

                                                                           Δεν βρίσκουν τη σκάλα.
Την ξέρω εγώ, μα δεν έχω στο σπίτι μου τίποτα.
Δεν έχω στον κόσμο. Τους μιλώ κατεβαίνοντας;

Αυτό είχα μόνο. Συχωρέστε με, αδέλφια μου.
                                 Κ’ ένα ποτήρι νερό είν’ αγάπη.

Εργατικό ατύχημα

Σάββατο βράδυ. Χτυπούσε σφυρίζοντας
το κόκκινο σίδερο όταν τινάχτη το ρίνισμα,
καρφώθηκε, βούλιαξε, πλέοντας κόκκινο
μέσα στο μάτι του. Όλα γύρω του τότε
έγιναν κόκκινα: κ’ η βαριά κι’ ο αέρας
κ’ οι άνθρωποι που έτρεξαν. Σαν ένας λυγμός
αναλύθηκε η μνήμη του:
                                   Τα δυό του κορίτσια,
τ’ αγόρι, η γυναίκα του, τα είκοσι
έξη του χρόνια. Κι’ ακόμη: Αν ο κόσμος

37



δεν ήτανε όμορφος, αν η ζωή
δεν τραγούδαγε γύρω του, δεν θα χτυπούσε
το κόκκινο σίδερο.
                           Στις μικρές παλάμες του,
Διακλαδίζονταν κόκκινα ρυάκια, κολλούσανε
        Το ένα με το άλλο τα δάχτυλα.

Στεκόταν ακίνητος, σα νάκανε τον
απολογισμό της ζωής του. τα «Ναι» και τα «Όχι» της,
«Ζημίαι και κέρδη». Τα βρήκε ένα – ένα.
Τα βρήκε, τα ζύγισε. Κι’ άξαφνα βόγγηξε,
χτυπώντας τις δυό ματωμένες παλάμες του:
                «Αίμα και δάκρυα!»

Το δέντρο με τα σπουργίτια

Τα παιδιά που κρεμάστηκαν άλλα στα χέρια μου
κι’ άλλα στα γόνατα. Τα μάτια τους έλαμπαν,
       έμπαιναν
μέσα μου κ’ έψαχναν, καθώς οι σπουργίτες
τ’ οργωμένο χωράφι. Σε λίγο το στήθος μου,

σ’ όλο το πλάτος του, σκεπάστη απ’ τη λύπη τους
που έτρεχε μέσα μου. Ύστερα σκάλωσαν,
πέρασαν γύρω στο λαιμό μου τα χέρια τους,
έγειραν πάνω στα μαλλιά μου τα τρία
μικρά τους κεφάλια και κοίταζαν’ ίσως τον ήλιο,
ίσως δεν έβλεπα –
                            Ήμουν
ένα δέντρο βρεγμένο. Γιομάτο σπουργίτια.

Αι σκιαί του Άδου

Τα σπίτια της χαμηλά. Η συνοικία καπνισμένη.
Κάθε είκοσι μέτρα λυγούν, στραβώνουν οι δρόμοι της,
σπάζουν,
            Αδιέξοδο:
στα σπίτια, στα χέρια, στα μάτια, παντού,
στις ρυτίδες’  αδιέξοδο. Οι δρόμοι
δε βγαίνουν θαρρείς και πέφτουνε μες
σε μια υπόνομο όλοι τους και πως από κει
ανεβαίνουν κ’ οι άνθρωποι – κίτρινοι, μαύροι
σαν δέντρα ξερά ή καμένα. Φέρνουνε κύκλους
ως να τους έχουν περάσει στον ήλιο
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μπροστά συρματόπλεγμα.
                                      Κι’ όταν
νυχτώνει κι ανάβουνε τ’ άρρωστα φώτα,
ξαναχάνονται σάμπως να τους έσπρωξαν μέσα
σ’ αυτή την υπόνομο. Σα να τους έριξαν
      κάτω βαθιά, και κατόπιν
              τους σκέπασαν.

Οι άνθρωποι του ρυζοχώραφου

Μες στη φυτεία του ρυζιού, με τα πόδια
βουλιαγμένα στη λάσπη, νιώθουν και σήμερα
σα να φυτεύτηκαν. Στέκουν, το σκέπτονται,
Αν τουλάχιστον ρίζωναν, αν γίνονταν δέντρα
για εικοσιτέσσερις ώρες (χωρίς
ένα σπίτι που μέσα του να χτυπιέται τις νύχτες
η αγκούσα του μόχθου, να κρέμεται ο φόνος
κ’ η σκιά του ψωμιού, ν’ ανατέλλει ο ήλιος
σαν λαιμητόμος) τότε πως θα τους φαίνονταν
άραγε ο κόσμος; Ένα δέντρο είναι αμέριμνο,
χαρούμενο, όμορφο –

                   Σα να φύσηξεν άνεμος
γέρνουν τα σώματα, βουλιαγμένα όπως είναι,
σκύβουν, σηκώνονται. Δεν βλέπουνε τέλος.
Η φυτεία του ρυζιού ξεπερνάει τη ζωή τους,
προχωράει μες στο θάνατο. Σκέπτονται:
Ανατέλλει ο ήλιος, φυτρώνουν λουλούδια
και δέντρα. Κ’ εμείς – Τι κι αν έχουμε πρόσωπα;
Τι κι αν έχουμε χέρια;
                                 Σηκώνονται, στέκονται,
σαν αγάλματα ακίνητοι στη γραμμή, κ’ ονειρεύονται
πως το σώμα τους ρίζωσε. Πως μπουμπούκιασαν τάχα
τα πλευρά τους, οι κόμποι των χεριών τους, και πως
έχουν πάρει επιτέλους να βγάζουνε πράσινα
            φύλλα οι ώμοι τους.
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Ανθρακωρυχεία

Τ’ ανθρακωρυχεία της γης, συγκεντρώσαν τα μαύρα τους
στόμια τριγύρω μου. Δεν έχω παρά
να διαλέξω σε ποιο
θα κατέβω.
                Απ’ το βάθος, ακώ,
με φωνάζει ένας φίλος. Αύριο, πριν ανατείλει
ο ήλιος λοιπόν, πριν χαράξει – γιατί αύριο
θα νηστέψω το φως – θα κατέβω, εκεί,
όσο γίνεται, κάτω, στο βάθος.
                                           Ο φίλος
Τα δάκρυα του ακούγονται σ’ όλο σχεδόν
το σύμπαν σαν πτώσεις επουράνιων βροντών
       πάνω σ’ έδαφος κούφιο.

Ο άγιος Σεβαστιανός στη Γεσθημανή

Θέ μου, δε θα μου δώσεις λοιπόν και μιάν ήσυχη
μέρα; Ποτέ δε θα νιώσω αμέριμνος

καθώς το νερό; Αμέριμνος όπως
ο φιλόσοφος βράχος, ή καθώς η μολόχα

που αυξαίνει στο φως; Ποιο πουλί σου δεν πέταξε
την αυγή στον αέρα σου; Ποιο σου αγρίμι δε χόρεψε;

Ποιο έντομο σου μια ολόκληρη μέρα δεν κάθισε
σ’ ένα λουλούδι σου;

Ξέρεις τ’ είναι, Θεέ μου, να θωρώ το νερό,
τη μολόχα, το βράχο και να σκέφτομαι πως

ενώ μ’ έχεις κάνει βασιλιά του νερού,
βασιλιά των δυτών και των βράχων, δεν έζησα

ούτε μια μέρα τους;
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Η γέννηση

Τι άνεμος, Θεέ μου! Πως μούσκεψες έτσι;
Πως μπλέχτηκαν έτσι τα μαλλιά σου, Μαρία;
Τι στέκεις στην πόρτα; Πέρασε μέσα.
Έχω λίγη φωτιά. Θα σου κάνω ένα τσάι.
(Ο μισθός μας μικρός κι’ οι φίλοι μας άμισθοι.
 Αυτός είναι ο κόσμος μας). Περισσεύει ένα σάλι.
 Το σπίτι είναι ανάστατο. Κοιτάζεις περίεργα.
 Πέρασε μέσα.
                     Λίγο πριν έρθεις,
 σε τούτη τη φάτνη, εγεννήθη ένα ποίημα.
 Λίγο πριν έρθεις ήρθε και γέννησεν
                η λύπη του κόσμου.
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Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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Το άγνωστο σπίτι

Το πρωί ξαναρώτησα. Δεν μου είπε κανείς.
Δεν ήξερα βλέπεις κ’ η θάλασσα. Κι όλο περίμενα.

Που να τρέξω, δεν ήξερα, που να σε βρω.
Κ’ εσύ δεν μπορούσες, αλλιώς, απ’ το χάραμα,

ψαλιδίσαν τις άκρες της στέγης μου τόσα
χελιδόνια, σπαθίσαν το φως στα παράθυρα,

ένα – δυό τους περάσανε μέσα σχεδόν
παρασέρνοντας μάλιστα και λίγες κλωστές –
αχτίνες μαζί τους’  σε κάποιο θα τους θάδινες

ένα σημείο, ή μια μικρή
φωνή σε πεντάγραμμο.

                                                     Και τότες εγώ,
θα φόραγα γρήγορα το πι’ όμορφο ρούχο του
κι αφού πρώτα θάπλενα με ήλιο τα χέρια μου,

θα ‘ρχόμουνα στ’ άσπρο κρεβάτι σου
                                         να σου αλλάξω σεντόνι.

Το τελευταίο όνειρο

Κατεβαίνουμε τάχα πάνω απ’ το λόφο.
Τ’ αμάξι κυλούσε. Κι απάνω του οι δυό μας.
Οι τέσσερις ρόδες του, τέσσερα όνειρα, κόκκινα
γαλάζια και κίτρινα. Κι εσύ στην αγκάλη σου,
κρατούσες μια δέσμη ουρανού, που μου σκέπαζε
       το πρόσωπο πλάι σου.

Μετά την τελευταία καμπάνα

Είναι ώρα που σώπασε κι η τελευταία καμπάνα.
Δε θα περάσει άλλο πουλί. Ας μην περιμένω.
Ούτε άλλη φωνή. Ας πάω στο σπίτι
ν’ ανάψω την λάμπα μου.
                                      Σάμπως
να σου πλέκω ένα μάλλινο ή
να περνώ στη βελόνα μου
λεμονάνθια, σου γράφω
στίχους τη νύχτα.
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Τα φυλαγμένα χέρια

Ευτυχώς που έχω μες στους στίχους μου τώρα
φυλάξει τα χέρια σου. Τ’ ακώ που σαλεύουν
μέσα στη θήκη τους. Λύνονται μάλιστα,
βγαίνουν τη νύχτα, σηκώνονται ανάλαφρα,
ψηλώνουν στο σύμπαν και μου φτιάχνουν κεντήματα.

Χειρόγραφα

Αντίς φρέσκα λουλούδια, σα να πέρασαν μέσα μου
Τα χωράφια της γης, σου στέλνω τους στίχους μου.
Η καρδιά μου το ξέρει μοναχά πόσοι κόσμοι
ζυμώσαν την ύλη, που έγινε φύλλα τους.
Όταν κλειούν τα παράθυρα, οι πόρτες, ο κόσμος,
και τα χέρια σου κρέμονται μες

στο σκοτάδι,
                   καθώς
                            οι ιτιές
στο ποτάμι τη νύχτα, θ’ ανάβουν σαν έγχρωμα
φώτα τριγύρω σου.

Το φως και η στέγη

Ένας ορίζοντας –Πνεύμα και κρούσταλλο-
περνάει από πάνω σου τ’ όμορφο τόξο του.
Κ’ εσύ να μην έχεις ούτ’ ένα φεγγίτη
να βγάλεις το χέρι σου, μαζεύοντας λίγο
μετάξι απ’ τον ήλιο, να βάλεις στα χείλη σου
ένα χαμόγελο.
                     Να περάσει από πάνω του
ένα πουλί, να στάξει στα πέντε σου
δάχτυλα ανάμεσα ένα κελάηδισμα
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Ο ύπνος

Τώρα έχεις γείρει στο δεξί σου πλευρό
με το χέρι σου κάτω απ’ το μάγουλο.
Κάνει μια κίνηση νερού το σεντόνι σου.
Μες στις πτυχές του η σιωπή και το φως
ρυακίζουνε όπως οι άγραφοι στίχοι.

Κάποιος μπαίνει στα δάχτυλα, σβύνει το φως.

Τώρα μες στο σκοτάδι, μερικές σταγονίτσες
χρυσές έχουν μόνο μείνει στα φρύδια σου.
Λάμπουν για λίγο, σβύνουν κι’ αυτές,
η μια με την άλλη, σα μακρινά
φωτάκια στο άπειρο.
                             Τώρα η καρδιά σου,
χτυπά σα να παίζει στο πιάνο του ο Μότζαρτ
       πέντε χρονών.

Ήρθαμε όλα τα πράγματα

Σαν βουνό σ’ επισκέπτομαι, σαν ήλιος, σαν άστρο,
σαν δάσος, σαν θάλασσα’ σαν πουλί, σαν βροχή,
σαν πηγή, σαν ουράνιο τόξο: σαν κόσμος.
Όλα υπάρχουνε μέσα μου, χωρούν σε μια πόρτα,
χωρούν να καθήσουν στην καρέκλα που κάθομαι
- αμίλητος όπως της νύχτας το φως –
στο κρεβάτι σου δίπλα.
                                  Και μόνον
ο Άη-Γιώργης δεν ήρθε – τον άφησα
να μαζεύει άγρια κρίνα στον Ταΰγετο.
              Αυτός θάρθει μόνος του.
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Η αναμονή και το όνειρο

Κοιτάζω την ώρα, δεν είναι να ρθείς.
Γυρνώ το κλειδί στην πόρτα και παίρνω

το πρώτο βιβλίο που δεν λέει τίποτα.
Κι’ άξαφνα εκεί που διαβάζω, απαλαίνει

η ατμόσφαιρα γύρω μου’ γαλανίζει ανεπαίσθητα.

Έχεις μπει στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσεις.
Όλα γίνονται διάφανα. Προχωρείς μ’ ένα πέπλο

                               ουρανού στο κεφάλι σου.

Περπατώντας στα δάχτυλα

Μουρμουρίζει, αγεράκι και φως, η ψυχή μου
στα κλεισμένα σου βλέφαρα. Τώρα πια η ποίηση μου,
- ξεβγαίνει απ’ τα μέτρα, λιγοστεύει τις λέξεις,
προσπαθεί να τις σβύσει – το πολύ ως το βράδυ,
           θάχει γίνει ένας ζέφυρος.

Το καντηλέρι

Τα δέκα σου δάχτυλα μοιάζαν με δέκα κεριά.
Ακίνητα, διάφανα, θαρρούσε κανείς
πως θα τ’ άνοιξε ο ήλιος. Αλλά έμειναν έτσι.
Άναψαν μόνο το βράδυ στον ύπνο μου.
Σχημάτισαν πάνω στο τραπέζι μου ένα
καντηλέρι.
                Όλη νύχτα
φέγγαν τη λύπη μου. Με διαπέρναγαν όλον.
Διαπέρασαν ως κι’ αυτή τη σιωπή μου
              και φέγγαν την έρημο.
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Ολονυχτία

Δε με κατάλαβες’  όλη τη νύχτα
ήμουνα πλάι σου, προσπαθούσα να κλείσω
το παράθυρο, πάλευα – όλη τη νύχτα.
Ο αγέρας επέμενε.
                            Άπλωσα τότε
τις παλάμες μου πάνω σου σαν
δυό φύλλα ουρανού και σε σκέπασα.
Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα
       δίχως χέρια τον κόσμο.

Ο στολισμός για το ταξίδι

Σ’ έχω σκεπάσει με φύλλα και κλαδιά της καρδιάς –
μια μεγάλη σημαία από άνθη και χρώματα,
να θαμπώσω τους φύλακες της νυχτός, να μπορέσω
να σε βγάλω πιο πέρα. Να περάσεις ανέγγιχτη
την αλέα της λησμονιάς.
                                    Να διαβείς
καθώς μια βασίλισσα που πάνω σ’ ένα άρμα
χρυσό όρθια στέκεται κι’ έχοντας
ανοιγμένα τα χέρια της παραμερίζει το χρόνο.
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Η βροχή και το κρίνο

Οι τελευταίες μου λέξεις έχουν γίνει ένας κόμπος.
Όταν θάρθει το βράδυ, θα γίνουν βροχή.

Θα ποτίσω ένα κρίνο.
                                         Κρατώ

από μνήμης το γέλιο σου. θα υφάνω μ’ αυτό
στο κρίνο ένα φόρεμα.

Νυχτερινή φωνή

Ολοκάθαρη νύχτα. Οι ουράνιοι κύκνοι,
ο ένας πίσω απ’ τον άλλο – δυό δυό,
τρία τρία τ’ αστέρια – αργολάμνουνε
στο νερό.
              Η σιωπή τους
Μοιάζει σα νάναι η δική σου σιωπή.
Την άκουσα με το μέτωπο. Την ακούω με το στήθος.

Την ακούω με τα δάχτυλα. Δεν κάνω λάθος.
       Την φωνή σου την ξέρω.

Η ανατολή του φεγγαριού

Κόκκινο το φεγγάρι στα πεύκα
σε θυμίζει ανατέλλοντας – οδύνη μαζί

και τριαντάφυλλο.

48



Επίλογος

Το παιχνίδι ετελείωσε. Ένα αγέρι, ιριδίζοντας,
σάλεψε άξαφνα τα κλώνια της νύχτας.
Μ’ επισκέπτεσαι, φεύγεις, επανέρχεσαι,
φεύγεις, μ’ ένα πρόσωπο αέρινο
που μοιάζει ως να τόχουν σχεδιάσει με φως
            πάνω σ’ ένα χαμόγελο.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ο κήπος με τα χρώματα

Έμεινα σήμερα μέσα, να σας φτιάξω έναν κήπο.
δεν βγήκα στο δρόμο, δεν πήγα στην πόλη,
δεν είδα τους φίλους μου. Έσκαψα όσο
μπορούσα το χώμα. Ύστερα κάρφωσα
τα δέκα μου δάχτυλα να βγάλει νερό.

Όταν έδυε ο ήλιος, φύτρωσαν χρώματα.
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Μάλωμα

Κοίταξε με στα μάτια. Τι έκανες;
Ανεβαίνοντας πάνω στο λόφο που βλέπει
πέρα απ’ τον άνεμο, άργησες.
                                           Κλαις;
Γιατί δε μιλάς;

Τι σούλεγε ο ήλιος;

Η φωνή

Δεν περιμένω να μου μιλήσεις. Το ξέρω.
Μπερδεύεται η γλώσσα σου. Είναι γιομάτη
               λουλούδια η φωνή σου.

Το κόκκινο βράδυ

Δεν ήσουν, δεν είδες εκείνο το βάθος.
Ανέβαινα μόνος μου. Τι να κρατήσω;
Δε χωρούσαν η αγκάλη μου, στριμωχνόταν το φως,
τα κοτσάνια του έσπαζαν, ρυτιδώναν με κόκκινες
γραμμές τον αγέρα
                            οι μικρές
παπαρούνες που μούπεφταν.
                                          Όμως εγώ,
περπατώντας θαρρούσα πως ερχόσουνα πίσω μου. Πως
τις έπιανες τάχα πριν πέσουν στο χώμα και πωςς
τα μαλλιά σου σε λίγο
                                 ήτανε κόκκινα.

Αν ήταν

Αν ήταν να σου
προσφέρω ένα κρίνο

θάβαζα έναν
μίσχο

στον έσπερο.
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Ορφέας και Ευριδίκη

Είσαι έξη χρονών κ’ είμαι δώδεκα.
Όταν πέφτει το βράδυ, σε πηγαίνω στο σπίτι σου.
Στο βουνό εγώ μένω. Περιμένω το λύκο
να του δώσω να πιει στη γουβίτσα της φούχτας μου.
Πιο πολύ απ’ το νερό κι’ απ’ το γάλα, του αρέσουν
δυό στιγμούλες χαμόγελο. Δεν στο είπα, αλήθεια:
       Τα δέντρα είν’ αδέλφια μου.

Το φιλικό σημάδι

Με πήρε ένας ύπνος βαθύς, που με κράτησε
όλη τη νύχτα. Στις φούχτες μου λίμναζε
το φεγγάρι.
                 Αγρίμια όλη νύχτα
γυροφέρναν τον ύπνο μου. Πλησιάζαν, με κοίταζαν
κι’ αμέσως χωρίς να μ’ αγγίξουν, πατώντας
                στα νύχια, ξανάφευγαν.

Είχα αφημένο το κρίνο που μούδωσες
                 πάνω στο στήθος μου.

Το νησί

Όλος ο κόσμος είναι ένα νησί
που έχει γύρω του θάλασσα. Όταν

ξημερώνοντας κάθεσαι σ’ ένα λιβάδι
και κοιτάζεις, νομίζεις πως μέσα σου είναι

που ανατέλλει ο ήλιος και πως
αντικρύ σου ο ορίζοντας είναι ο καθρέφτης του.

Κυριακή

Ήμουν ντυμένος όμορφα σήμερα.
Βγήκα πρωί, διπλωμένος με την
ψυχή σου στην πόλη. Ήμουνα κι’ όμορφος.
Είχα λουστεί χτες βράδυ με τη
μουσική της φωνής σου –
                                      Κρατούσα
την πένα στο χέρι μου κι’ όπου
έβρισκα ήλιο, βουτούσα την άκρη της
        κ’ έγραφα στίχους.
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Επίσκεψη

Πότε ασβέστωσες, Θεέ μου; Πότ’ έκοψες
αυτές τις μυρτιές; Πότ’ έπλυνες πάλι το κόκκινο τζάμι σου
και πέφτει ένα φως ρουμπινί από την άνοιξη
στης Μαρίας το μάγουλο;
                                      Όλα
είναι σε τάξη. Κ’ εγώ που ανηφόρισα
το βουνό, δε μιλώ. Στο πεζούλι σου κάθομαι
και κοιτάζω το δρόμο. Θα τον έκανα λέξεις
να τον έχτιζα πάλι, μα δεν έχω καιρό.
Με προσμένει πιο κάτω ο αγέρας, να φύγουμε.
Τη Μαρία περιμένω, ν’ ανοίξει την πόρτα,
να βγει μια στιγμή. Μούχει τάξει
          ένα αγριολούλουδο.

Η χαρά της Παναγίας

Η Παναγία χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά
στο μικρό της παράθυρο –
                                        μια
θαλασσιά πεταλούδα, πετά γύρω απ’ τη μια της
πλεξούδα που κρέμεται.
                                   Βασιλεύει ο ήλιος.
Ο Ιωσήφ ανεβαίνει  πιο ψηλά, να της κόψει
                    ένα κόκκινο άνθος.
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Τα βουνά

Είδες άδειο τον ουρανό, ανηφόρισες
κ’ ιχνογράφησες τα βουνά. Οι γραμμές του,

μου θυμίζουν το χέρι σου. Ένα χέρι απλωμένο
που επιπλέει στο φως, κυματίζοντας

την άκρη της πένας σου. Πατώντας σε μια
μουσική σκαλωσιά

                                         σχεδιάζεις
βουνά στον ορίζοντα, στα βάθη μου, ήλιους.

Νύχτα στο ίδιο τραπέζι

Όταν έπεσε η νύχτα – μαζεύτηκες.
Κ’ ήρθες τόσο κοντά, που δεν άφησες χώρο
ν’ απλώνω τα χέρια μου. (Πλάθω πέτρες να φτιάξω
κεριά της ανάστασης). Μα δεν βλέπεις λοιπόν
πως η ώρα περνά, πως ο Θεός μου μετρά
τις μέρες, και βιάζομαι;
                                   Πότε νάβγει ο ήλιος,
να σε στείλω, στο σύμπαν να μαζεύεις λουλούδια.

Να σε στείλω στην άνοιξη να μου φέρεις νερό.

Κελάηδημα στη μοναξιά

Όταν γίνεται κάθε νύχτα σιωπή, μου μιλάνε
τα χέρια σου. Ανεβαίνουν στους ώμους μου, όπως

τα πουλιά στο κλωνάρι – και κάθε φορά,
αλλάζουν φωνή. Μιλάνε με χρώματα.

Και κάθε φορά, μου λένε άλλα πράγματα. Κ’ έπειτα –
παίζουνε πάνω μου τα ράμφη τους σάμπως

να πίνουν νερό – απ’ τις δυό
γουβίτσες των ώμων μου.
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Ο χρυσός ύπνος

Θέλω να κοιμηθώ, αλλά εσύ δε μ’ αφήνεις.
Έχεις ρίξει το χέρι σου στο μάγουλο μου και τρέχει

στο μαξιλάρι μου φως’  διακλαδίζεται, ρέει
στο στήθος μου, φτάνει στα πόδια. Όλοι οι στίχοι

μούσκεψαν μέσα μου.

Πες μου, τι θάλεγε τάχα η μητέρα μου,
αν μ’ έβλεπεν, μ’ αυτό το χρυσό

στεφάνι στο μέτωπο;

Όνειρο

Σκαλωμένη στο δέντρο, τριγύριζες, τόψαχνες
γύρω – γύρω, σα νάθελες να πιάσεις το γρύλο
ή να φτάσεις τη διάφανη κλωστή τ’ αστεριού
που κρεμάστηκεν
                         άξαφνα
                                   σ’ ένα κλωνάρι.
Και δεν θ’ ακουγόσουνα διόλου αν το γέλιο σου
δεν φλοίσβιζε στ’ αερένιο σου πρόσωπο.

Η βροχή

Είσαι βροχή. Καθώς πέφτεις
στην καρδιά μου είσαι έτοιμη
δαμασκηνιά ανθισμένη κ’ είσ’ έτοιμος
ροδώνας καθώς ψιχαλίζεις στον κήπο μου.
Πέφτοντας πάνω στη γη μου, φυτεύεσαι
                 σε έτοιμα στάχυα.

Το ρυάκι των στίχων

Κάθισε δίπλα σ’ αυτό το ρυάκι,
που στίχοι πρωινοί, καθαροί, κατεβαίνουν,

νερό και ροδόφυλλα – θαρρείς κι’ είναι ολόκληρος
τούτος ο κόσμος, η πλευρά του Χριστού.

Αυτό το νερό είναι ήχοι καμπάνας’
τραβούν προς το μέλλον. Χαμήλωσε πάνω του

ν’ ακούσεις τι γίνεται –
                                                        Πρίν ακουστεί

αυτό το νερό, τραγουδιέται από χίλιες
παιδικές φυσαρμόνικες. Κάθε στίχος μου παίζεται

πρώτα στο σύμπαν.
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Το τριαντάφυλλο

Είδα στον ύπνο μου, πως μίκρυνες.
Πως έγινες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο,
Φρέσκο, σαν άκοπο. Σ’ είχα
στο χέρι μου, τάχα, και πήγαινα,
πήγαινα –
               Πέρασα κι άφησα
δεξιά τον Ταΰγετο. Στάθηκα μόνο,
τον κοίταξα λίγο, ξαναπήρα τον δρόμο μου κι’ όλο
πήγαινα, πήγαινα –
                             Πού να σε βάλω;
       Όλη η γής είναι στήθος μου.

Η προσφορά

Μές σ’ έναν κάλυκα λουλουδιού, σου προσφέρω
όχι έναν κόμπο ήλιου, όχι μια
«καλημέρα»
               επειδή
ξημέρωσε πάλι.

Μές σ’ έναν κάλυκα λουλουδιού, σου προσφέρω
               μιαν εκκλησία.

Ο δρόμος και η αιωνιότητα

Μετάξι και φως – σα μιαν ελαφριά
κορδέλα στον άνεμο – τούτος ο δρόμος.

Ούτε σκόνη ούτε βάρος. Κι’ αν κρίνω απ’ το φως
που σωρεύτηκε αντίκρυ μου, η αιωνιότητα, που,

ως λίγο πιο πριν δεν μας την
προανάγγελλε τίποτα, έχει αρχίσει να φαίνεται.

Δεν απέχει ούτε πέντε λεπτά από δω.

Κοιτάζοντας τα βουνά

Θ’ ανεβώ στο βουνό. Θα φέρω άσπρο χιόνι,
να σου φτιάξω ένα φόρεμα. Βάζοντας το μεθαύριο
που θ’ ανοίξει ένας άγγελος την ολόχρυση πόρτα,

-κινώντας τις άσπρες του ακτίνες στον ήλιο –
να μπεις στον παράδεισο.
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Έξω απ’ την πόρτα μου

Με υψωμένα τα χέρια στο φως, σα ν’ αντλεί
νερό απ’ τα ουράνια η Μαρία.
Γνέθει στον ήλιο.
                        Μες στην καρδιά της
- του ανθρώπου η καρδιά είναι η πόρτα που ο Θεός -
- μπαινοβγαίνει στον κόσμο – θα ξύπνησαν φαίνεται
- πάλι και κλαίν’ τ’ ορφανά του πολέμου.
Θα κρύωσαν πάλι χωρίς πουκάμισα.

Όταν κόβω ένα άνθος

Όταν κόβω ένα άνθος
και το βάζω στο στήθος σου ή
στα μαλλιά σου
                     νομίζω
πως στολίζω τον κόσμο.
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Η ΠΑΛΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΑΙΜΟΝΑ
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Ο στρατιώτης

Σ όλη μου τη ζωή, ήμουν στον πόλεμο.
Μέσα σε χαρακώματα γιομάτα βροχή
όταν έβγαινε ο ήλιος. Τη νύχτα, περνούσα ποτάμια.
Στο ένα μου χέρι, στο ένα μου πόδι, στο μέτωπο, επίδεσμοι.
Στο άλλο μου χέρι, στο άλλο μου πόδι, στο στήθος μου, λάσπες.
Στα μάτια μου, μόνο σιωπή και παράπονο.
Στα χείλη μου ανάμεσα ένα τριαντάφυλλο
κι απ’ αυτό, κρεμασμένο, σαν ένας γυλιός
με τα υπάρχοντα όλης μου της ζωής εδώ κάτω,
        ένα χαμόγελο.

Το άνοιγμα της πόρτας

«…Λοιπόν, το στερέωμα είναι αγάπη.
Ποτέ δε θα πέσει…»
Γυρνώ τραγουδώντας.
Στα πόδια μου σκόνη απ’ όλα τα έθνη. Απ’ όλους
             τους πόνους.
Στην κόμη μου στάχτη. Μισανοίγω την πόρτα.
Στο βάθος το τζάκι. Και δίπλα η μητέρα μου.
Τινάζεται όρθια, ξαφνιάζεται, τρέχει.
Διπλώνω τα χέρια μου γύρω στους ώμους της.
Ρίχνω το μέτωπο πάνω στο στήθος της.

«Δός μου μια τούφα χλόης…
να κοιμηθώ…»
                       Δός μου τ’ άγιο σου χέρι,
να γράψω ένα ποίημα. Όχι με λέξεις.
Όχι πια λέξεις! Μ’ ένα μου φίλημα.
Πάρε τώρα τα δέκα κουρασμένα μου δάχτυλα,
κρέμασε τα στον τοίχο να στεγνώσουνε. Κοίταξε.
Στάζουν έρημο, αγέρα, λύπη, και θάλασσα.

Η ετοιμασία του ύπνου

Βλέπω απάνω μου κάτι σαν απίθανα σχέδια
να σαλεύουνε – κλώνοι γυμνοί που μπερδεύονται
με τα νεύρα της νύχτας.
                                  Μητέρα,
πότε έφυγε η στέγη μας; Τύλιξε με καλά.
Δεν πειράζει που βρέχει. Όπως οι πέτρες.
Τ’ αγρίμια, μητέρα, ήταν πάντα περήφανα.
Σκέπασε με καλά. Με τη μπόλια σου μόνο.
Δεν πειράζει.
                    Ακούω
κάπου μέσα μου ήχους. Μουσική. Την αιώνια
μουσική μου. Υπάρχω! Στην κορφή της καρδιάς μου
ένα διάλειμμα ήλιου συντηρεί τους σφυγμούς μου
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με αλλεπάλληλες σπίθες. Ας πονώ. Δεν πειράζει.
Τι θα ειπεί πόνος; Τίποτα. Είναι όπως το χιόνι
       που παγώνει τη νύχτα.

Ξαναπαίζοντας ο ήλιος το πρωί το χρυσό
      Φλάουτο του, τον λυώνει.

Περιμένοντας τη μουσική

Τη μουσική περιμένω να πλύνω τα χέρια μου, απ’ το
μελάνι της μέρας. Να πλύνω αυτούς τους αόρατους
θρόμβους του αίματος που έχω στο μέτωπο.
Το στήθος μου πλήγιασε σ’ αυτό το τραπέζι,
ριζωμένο σχεδόν, μ’ αυτές τις γωνιές του
μπασμένες στα κόκκαλα – Πληρωμή της αγίας
δωρεάς του ψωμιού, πληρωμή του νερού
που έχει στίψει το σύννεφο, πληρωμή του βουνού
       και του ήλιου που βλέπω.

Τη μουσική περιμένω. Και τότε μου φαίνεται
Πως όλη τη μέρα που πέρασε ήμουνα
σε μιαν εκκλησία και μοίραζα άνθη.

Ο καθημερινός δαίμονας

Κύριε! Με όργωσες. Μου πέταξες έξω
τα νεύρα, το υνί σου σκοντάφτει στο κόκκαλο.
Πές μου, τι ψάχνεις να βρεις επιτέλους;
Γυρεύεις τους σπόρους που ανθίζουν την ποίηση;
Γυρεύεις τα χρώματα;
                                Άδικα!
Με σκότωσες άδικα, Κύριε, και σήμερα!
Χάλασε αν θέλεις έναν πλανήτη σου.
Δεν έκανες τίποτα. Μάταια πόνεσες
πάλι τα χέρια σου. Ότι κ’ αν κάνεις,
μ’ αυτά μου τα χρώματα, μ’ αυτούς μου τους σπόρους,
εγώ-
       την εκκλησιά θα την χτίσω.
Κουβαλάω στους ώμους κολόνες φωτός
            να στηρίξω τον κόσμο.

Το τσακισμένο βράδυ

Κάθε φορά που ακουμπώ το ζεστό
μέτωπο μου στο χέρι σου, άλλο δεν σκέφτομαι:
Να γινόταν νερό τα πέντε σου δάκτυλα
να γίνουν ποτάμι, να κυλήσει απάνω
στο σώμα μου ολόκληρο.

60



                     Καίνε τα μάτια,
το στήθος, οι σκέψεις μου καίνε.
                                               Ενώ
τυλιγμένος μ’ ένα σεντόνι νερού θα μπορούσα
να βάδιζα ακόμη πολύ. Ν’ ανεβώ στον Ταΰγετο,
στην ίδια κορφή που μάνιζε ο ήλιος
και σα νάταν φτερούγες ρουφούσε τα χέρια μου
προς τα πάνω το φως – κ’ επιμένοντας, όπως
πάντα επιμένοντας, να προβάλλω στον κόσμο
       σαν φάντασμα αγάπης.

Σε ονειρευόμουνα ποίηση

Σε ονειρευόμουνα δέντρο – ένα πρωί
Μυριάδες υβίσκοι ν’ ανάβουνε πάνω σου.
Σε ονειρευόμουνα μήτρα.
                                       Αλλά να:
μέρες παράξενες, καιροί σκοτεινοί,
σε πάλευαν όλα. Κι όμως, ποίηση εσύ,
αμετάπειστο ρεύμα τ’ ουρανού, επιμένεις.

Ένα κύμα από κόκκινα παράξενα φώτα,
ένα κύμα πληγές, που ξεσπώντας φωτάει
        τα χαρτιά μου τη νύχτα.

Η εμπειρία του τραγουδιού

Η κάθε μου μέρα έτσι τελειώνει:
μ’ ένα ποτήρι λύπης στο χέρι μου.
Είναι το λάδι της μηχανής που φτιάχνει τα χρώματα.
Είναι το άσπρο μαλλί που υφαίνει το σχέδιο
μιας πολιτείας. Το ψαλίδι του αγγέλου
που κόβει τη μαύρη σιωπή σε σημεία
μουσικά, ατελεύτητα. Που φτιάχνει πεντάγραμμα
ραβδώνοντας με άσπρα τέλια την άβυσσο.

Κάθε βράδυ παλεύω στον γκρεμνό
με το θάνατο, κρεμασμένος σχεδόν
αλλά όρθιος, πατώντας στην κόψη
ενός ξυραφιού. Το ποτήρι στο χέρι μου, πάντοτε,
είναι γιομάτο. Η καρδιά μου
       λειτουργεί με φωτιά.

Ο ξένος

Ως να μην είχε θέση στον κόσμο
τούτο, κοιτούσε γύρω παράξενα.
Βάδιζε μέρα – νύχτα σχεδόν.
Στην αγορά ή στο θέατρο, στο πάρκο ή στο σπίτι,
ήταν στο δρόμο. Ένας ξένος που κοίταζε
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οδούς και αριθμούς. Έλειπαν όμως
η οδός του κ’ η πόρτα του. Μόνος του, δίχως
κλήρο στο χώμα ν’ ακουμπήσει τα γόνατα
για μια προσευχή, που να πάει κανείς
      όταν είναι ένας ξένος;

Η σιωπή

Έγινε ξαφνικά μια σιωπή, που όλα φώναζαν
μές στο σπίτι βοήθεια. Εγώ ψύχραιμος, όσο
κι’ αν έτρεμαν όλα μέσα μου, όσο
κι’ αν είχα το πρόσωπο κίτρινο και άσπρο,
περίμενα πάντοτε πως κάτι θα σάλευε πριν
αρχίσουν να λιώνουν κερί και νερό
τα χαρτιά, τα βιβλία μου
                                     πρίν
οι εικόνες στον τοίχο σκύψουν τα πρόσωπα.
Δυό γαρούφαλα έριξαν κιόλας στον τοίχο
τα κεφάλια λιπόθυμα. Βοήθησε, Κύριε!
Βρέξε να σβύσεις το σκοτάδι που καίει,
τη σιωπή που ανεβαίνει απ’ τις τέσσερες
γωνιές του σπιτιού. Ένας κόμπος φωνής
       θάριχνε άπλετο φως.

Ησύχασε ποίηση

Νερό μου, βυθίσου. Όταν θάναι καιρός
θα μας στείλουνε μήνυμα.
                                       Έλα,
τραγούδι μου, ήλιε μου, όνειρο, μέλλον,
βυθίσου νερό μου. Ξαναγύρνα στην κοίτη σου μές
στα κλαδιά της χρυσής αρτηρίας που τυλίγει
μ’ ένα δίχτυ από αμέτρητες φλέβες το σώμα μου.
Βυθίσου. Στο κόκκαλο. Μέσα. Στο βάθος.
Πιο μέσα. Ακούγεσαι. Ακόμα. Βυθίσου
      νερό μου, βυθίσου, βυθίσου.

Πρέπει πρώτα να ζήσουμε. Όσο να βρω
Την άλλη μου στέγη, αυτή των βουνών
και των δέντρων, μου χρειάζονται:
Το τζάμι, η φωτιά, το ψωμί, το πουκάμισο.
Προσπαθώ να το κλείσω αυτό το νερό
που κλονίζει τη στέρνα του σαν ένας χρυσός
σπασμός ήλιου στα βάθη μου. Προσπαθώ, αλλ’ αυτό
αναβρύζει, θυμώνει, χτυπά τα τοιχώματα,
βουίζει. Δεν κάνω άλλο τίποτα, φράζω,
πιέζω, λυγούν να σπάσουν τα δάχτυλα.
Είναι ασύλληπτη η δύναμη αυτού του νερού
που τινάζεται μέσα μου νάβγει στον κόσμο.
       Αυτού του νερού. Αυτού που αγαπώ.
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Δεν είναι μέσα

- Χτυπάνε την πόρτα μου. Θάναι η ποίηση πάλι.
«Πες της να φύγει. Στο σπίτι μου, πές της
»δεν είναι κανείς».
                           - Δεν είναι μέσα.
» Αφήστε ότι έχετε εκεί στο πρεβάζι,
»αυτό το τριαντάφυλλο και κείνο το χρώμα,
»και τούτο το φως. Αφήστε τα όλα.
»Έ, μην επιμένετε. Σας είπα δεν είναι,
»κοιμάται, έχει φύγει, δεν ξέρω, δε γίνεται…»

- Έλα μαζί μου, να δεις τι ωραία
»που είν’ τα ποτάμια, να δεις το φεγγάρι…»

- Πως λάμπετε έτσι; Αφήστε την πόρτα.
»Μην ψάχνετε μπάζοντας μές από τις
»χαραμάδες τον ήλιο σας. Όχι, δεν είναι,
»θαρρώ μεταφράζει, δουλεύει, πονάνε
»τα χέρια του. Φύγετε!»
                                    - Πες
»στου κόσμου το φως να μην επιμένει.
        »Δεν είμαι μέσα».

Η φαρμακωμένη μέρα

Αν θέλεις, καρδιά μου, μη μιλάς σήμερα. Αύριο
θα μας στείλει ο ήλιος άλλα λουλούδια.
Θα διαλύσει αυτόν τον μεγάλο επιτάφιο
       και θα βρέξει άλλα χρώματα.

Συνέχισε συ το τραγούδι σου, μοίραζε,
ποτέ σου μην πάψεις -
                                 Αν θέλεις καρδιά μου,
το ύστατο ρούχο σου να το πάρει η αγάπη,
την ύστατη λέξη σου να την πάρει η χαρά.

Δανείσου απ’ τις πέτρες, δανείσου απ’ τα σύννεφα.
δανείσου απ’ το τίποτα, αίμα και φως.
Δεν έχεις, δε θέλεις, δε χρειάζεσαι τίποτα.

Πάμε σιγά – σιγά ποταμάκι μου.

Η απόσταση και το χιόνι

Χτενιζότανε ως λίγο πιο πριν
η Παρθένος Μαρία. Έχει τώρα σταυρώσει
πάλι τα χέρια της, γιομάτη περίσκεψη.
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Κάτι γίνεται μέσα στα μάτια της που
εγώ δεν το ξέρω.
                         Κάπου θα χιόνισε.
Νιώθω στενόχωρα. Αν είχε
τα δάχτυλα ελεύθερα, αν δεν
κρατούσε ένα κρίνο-
                              θα της έδινα απόψε
να ζεστάνει τα χέρια μου.

Το μεγάλο καταφύγιο

Άνεμε, πλούσιο, παιδικό, εφηβικό
κι’ ανδρικό επανωφόρι μου, η έρημος
μεγάλωσε πάλι. Δίπλωσε με καλύτερα.
Η μέρα μου, σήμερα, πέρασε όλη
σαν ένας μεγάλος αναστεναγμός.
Ξανανύχτωσε.
Τρεμοσειούνται τ’ αστέρια. Ο Κύριος
        διορθώνει τη στέγη μου.

Ο δρόμος και το περιστέρι

Αριστερά μου πορεύονταν το φεγγάρι.
Πήγαινα την ψυχή σου στα χέρια μου’  πήγαινα
τον ήλιο και τον αγέρα μου.
                                         Πήγαινα
την αγάπη και το ποτάμι μου.
και δεν ήτανε λόγια που να μην σου τα ειπώ:
«Κάπου εδώ, κάπου εκεί, θα χαράξει στο φως,
όπου νάναι η ψηλότερη καμπάνα του Πάσχα. Κ’ εσύ
θα ζυγιάζεσαι αύριο παντού’ θα γράφεις σ’ αιώνιον
ήλιο τους κύκλους σου…»
                                       «Που
πονάς περιστέρι μου;..»
                                   «Απεριδίνιτο,
αδιάφθορο, δίκαιο, όταν θάχω εγώ
παραδώσει στου σύμπαντος τη δίνη, εσύ,
θα κάθεσαι ολόλευκο στον ώμο του χρόνου.

Διαβαίνοντας τη Λακωνία

Η πρωινή ανθοφορία με βρήκε στο μέσο
του πράσινου χωραφιού. Όλα σαν μνήμη
παιδική μοιάζαν γύρω μου. Θαρρούσες
πως έχτιζαν, τραγούδαγαν όλα.
Ως κι ο σπουργίτης σα νάχε κι αυτός
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ακόμη αναλάβει έργο στον κόσμο.
Όλα έλεγαν, έφτιαχναν, έφερναν κάτι.
Κ’ η καρδιά μου είχε ανοίξει σα νάθελε
να προσφέρει κι αυτή το φτωχό
       οβολό της στο σύμπαν.

Ο φιλοξενούμενος της ερημιάς

Κωνσταντίνος Π. Βρεττάκος

     Πέθανες πριν δεκατέσσερα χρόνια.
Σου παραχώρησε η μητέρα μια ρίζα βελανιδιά
και τον ορίζοντα προς τη θάλασσα
να με δεις που θα επέστρεφα.
Με περίμενες πάντοτε, κ’ ήσουνα ήσυχος.
Είχες μια πίστη σ’ εμέ τόσο ακλόνητη-
όπως την πέτρα που κρατάς στο κεφάλι σου.
«Σας εύχομαι» μούργραφες  «ο πατήρ σας
υγείαν, ειρήνην και αγάπην». Δικό σου
δε μούμεινε τίποτα. Κράτησα μόνον αυτό
το «ειρήνην και αγάπην». Το στήθος μου
είναι ένα άσπρο τετράγωνο φάκελλο.
Κι’ αυτό το κάνω τώρα. Πηγαίνω
Και φέρνω το γράμμα σου.
Δεν ξέρω τι με ήθελε η πίστη σου.
Δεν ξέρω αν αυτό σε αναπαύει.

Δεν ξέρω αν σου είπανε. Έγινα
       ο ταχυδρόμος της αιωνιότητας.

                                   ΙΙ

Τρεις μεγάλες βελανιδιές μου μιλάνε με τρεις
αδιάκοπους ψιθύρους. Σ’ έχουν βάλει στη μέση,
σε φυλάνε απ’ τους κεραυνούς. Το φθινόπωρο οι σαύρες
ανοίγουνε δρόμο στα κίτρινα φύλλα
που πέφτουνε πάνω σου. Και τ’ άγρια λουλούδια
σα νάχουν βυθίσει τις ρίζες τους μες
στης καρδιάς σου το φως, είναι μες στη διαφάνεια τους
παράξενα όμορφα. Κάτι σαν καλοσύνη
ή σαν λόγια παιδιού. Σα νάναι απ’ τα ίδια,
μοιάζουν πολύ μ’ αυτά που μοιράζω
        τώρα στον κόσμο.

                                  ΙΙΙ

Έμεινες μοναχός ανάμεσα στα σύμβολα μου,
εδώ, στο προαύλιο της μικρής εκκλησιάς και
       δεν ξέρω
αν βγαίνει ο Αη- Γιώργης τη νύχτα κι αλλάζετε
λίγες κουβέντες. Γιομάτος ευγένεια
γραμμής και σιωπής, παραστέκει ο Ταΰγετος.
Δεν έμεινε άλλος εδώ να σε νοιάζεται.
Κι εγώ θα σ’ αφήσω.
                               Είναι Σεπτέμβριος
του χίλια εννιακόσια πενήντα οχτώ.
Εγώ βρίσκομαι ακόμα πάνω στη γη.
Εγώ ψάχνω να βρω την πορεία του κύκλου,
ψάχνω το νόημα να βρω του φωτός,
το φως του νοήματος. Δεν είμαι ζωσμένος
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το ουράνιο τόξο. Έχω μια ζώνη
λύπης στη μέση μου κι έχω αυτό το κλειδί
που μου πέρασε ο ήλιος.
                                     Εγώ προσπαθώ
ν’ αποκαλύψω την άγια γραφή
       του στερεώματος.

                                 IV

Ανεβαίνοντας στο άλογο, σαλεύω το χέρι
χαιρετώ την ειρήνη σου. Βιάζεται ο χρόνος.
Γυρνώ κάθε τόσο το κεφάλι μου φεύγοντας.
Στο βάθος ο βράχος μακραίνει ολοένα.
Τα σύννεφα πάνε κ’ έρχονται πάνω σου.

Λύτρωση

Νιώθω κάτι όπως ένα σπαθί που κι ο Θεός
ακόμη αν τ’ αγγίξει θα κόψει το χέρι του.
Η ψυχή μου κραδαίνει σαν δίκοπη λάμψη.
Είμαι ένας αετός που χτυπούν οι φτερούγες του
στο φως, ερεθίζονται κι ανεβαίνουν ψηλότερα.

Ένας αχθοφόρος στη βροχή

Νιώθω το στήθος μου φορτωμένο, καθώς
ο αχθοφόρος τις πλάτες του ψάχνοντας
για ένα χέρι να τον βοηθήσει. Είναι νύχτα και βρέχει.
Ο χρόνος: κάνει περίφημα τη δουλειά του.
Θα βοηθηθώ σαν ένας άλλος, θα μπορέσω. Υπάρχουνε
Μέσα μας κι’ άλλα χέρια: τέσσερα, έξη, θα κατεβάσω,
θα γίνει οπωσδήποτε αυτό, το κασόνι μου
        στο μέσο του κόσμου.

Ο άγιος με τ’ άσπρο άλογο

Η μουσική: είν’ ένας άγιος
που κατεβαίνει στο άσπρο του άλογο.
Φτάνει ως την άκρη της καρδιάς μου, υπόσχεται.
Γυρνά τα φύλλα της ψυχής μου σε μετέωρα χρώματα
κι όπου γωνιά μου τη φωτίζει. Ψιχαλίζει
ουρανό, επουλώνει τις ρυτίδες μου. Γίνομαι κάτι
σαν ένας κήπος, ανάμεσα σ’ έναν ήλιο
απερίγραπτο.
                   Όλη η κούραση μου,
όλα μου τα σκαψίματα, όλη η μόνωση μου,
δείχνουν απόβροχο του Μάη.

66



Επίλογος

Ο επώδυνος ήλιος ανεβαίνει στο χρόνο
       σταλάζοντας το αίμα μου.
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                    ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Πρωί

Η ψυχή μου ανεβαίνει, τραβάει κατακόρυφα,
άσπρο βέλος που φεύγει μες από αμέτρητα
γαλανά δαχτυλίδια – Γιατί σήμερα ο ήλιος,
ο ήλιος κ’ εγώ, εγώ και τα πλάσματα,
γιατί σήμερα ο ήλιος είναι ένας ίλιγγος.
Γιατί σήμερα ο ήλιος είν’ ένας άγγελος
αντάρτης που τρέχοντας, ξέφυγε απ’ τη
         γεωγραφία του σύμπαντος.

Η παράξενη μέρα

Ένας ήλιος περίεργος – παράξενη μέρα,
μεγαλώνει διαρκώς απ’ την ώρα που χάραξε.
Βραδυάζει κι’ ακόμα συνεχίζεται αυτό της
το επουράνιο μεγάλωμα, σα ν’ άνοιξε γύρω της
και δεύτερον κύκλο. Οι αετοί στον Ταΰγετο
τάχουνε χάσει. Σηκώθηκαν όλοι
μαζί και ζυγιάζονται πάνω του, λάμποντας.

Καλπασμός

Καλπάζοντας ο ήλιος στο σύμπαν, χαμήλωσε
ο φλογερό ανεμισμένο μαντύα του. Βρήκε
στην κορφή την ψυχή μου μοναχή κι’ ευτυχώς
       που την έκαψε μόνο. Τους ίσκιους
              των δέντρων, τους σάρωσε.

Η ανταρσία των πουλιών

Ύστερα από τόσον πόνο ο Θεός
το γνώριζε πως θα γινόμουν
αηδόνι-
            Δεν βλέπεις λοιπόν άνοιξη μου;
                                         Το χέρι σου άνθισε-
Σήμερα γύρω στα πέντε σου δάχτυλα
                            Πέντε φωλιές
Με γαλάζια πουλιά
           Αναστάτωσαν την επουράνια τάξη-
Δε βγαίνεις;
Δε βγαίνεις να τα μαλώσεις και λίγο
                               Λοιπόν
   άνοιξη μου;
                   Οι φωνές τους σκορπίσαν τα χρώματα
Έχουν κάνει άνω κάτω του ήλιου το φως.
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Τα κύτταρα μας

Τα κύτταρα μας λοιπόν
δεν είναι παρά
στοιχεία και φώτα
συναγμένα απ’ τα τέσσερα
σημεία του σύμπαντος.

Τρεις φίλοι ήρθανε να με δουν

Όλα έμοιαζαν σήμερα σάμπως νάρθε ο Ταΰγετος
ενώ ήμουν εγώ που πήγαινα πάντοτε. Τον έβλεπα που όλο
πλησίαζε, που όλο και πιο καθαρές
οι πτυχές κ’ οι κορφές του, κινούμενες μέσα
στο φως, αερόπαιζαν-
                                Ερχόνταν κ’ οι τρεις τους.
Δεξιά του ο Άη – Γιώργος στ’ ασημένιο του άλογο.
Η Παναγιά στα ζερβά του, με το ανάλλαχτο εκείνο
φορεμά της το κόκκινο. Μια τούφα χρυσό
ανοιξιάτικο φως τα μαλλιά της, κυμάτιζαν.
Στο ένα χέρι της κράταγε κλωνάρι από δρύ,
μυρτόκλαδο στο άλλο της.
                                        Έδειχνε είκοσι
χρονών ο Ταΰγετος. Η Παναγιά δεκατέσσερω.
Ο Άη- Γιώργης τρέχοντας έξω απ’ την πόλη
και σε λίγο, επειδή δε χωρούσαν να μπουν

απ’ την πόρτα στο σπίτι μου, τους άνοιξα ένα
μεγάλο παράθυρο στην ψυχή μου και πέταξαν
         μέσα τριαντάφυλλα.

Ο γύρος της γης

Κατεβαίνω απ’ την άνοιξη αγκαλιασμένος τραγούδια.
Μου ξεφεύγουν, μου πέφτουνε κάτω, τριαντάφυλλα,
κρίνα, μηλιές.
                     Έχω σπείρει το δρόμο,
κ’ είναι ο δρόμος πολύ μακρύς γιατί απόψε
γυρίζω από τ’ άλλο μέρος της γης
να πάω στο σπίτι μου.

Φίλε Άη- Γιώργη, τα σάστισες. Ακολούθησε τα ίχνη μου.
Ίχνη άσπρα και κόκκινα. Πέντε θάλασσες δώθε,
πέντε θάλασσες κείθε, στ’ ουρανού, την απέναντι
      στροφή θα με βρεις.
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Οι τρεις, ο ήλιος κ’ η θάλασσα

            Στις Μίτσα Βουδούρη, Ανθούλα Γανιάρη, Πηγή Παράσχη

Θυμάρι και πεύκο και πράσινα κλήματα.
Κ’ είχεν η ατμόσφαιρα μια μυρουδιά
γιομάτη πετράδια. Διακλαδίζονταν γρήγορα
καθώς την ανάσαινες, έτρεχε μέσα σου,
έφεγγε το αίμα σου, έφεγγε κι’ έτρεχε.
Ένιωθες ξέσκεπη κάτω απ’ το σύμπαν
τη μέσα σου ύπαρξη. Απ’ τα φύλλα κρεμόταν
το φως σε κλωστές.
                           Κ’ οι κοπέλες
κρατούσαν λουλούδια. Τους ταίριαζε η θάλασσα
και ταιριάζαν στη θάλασσα. Τους ταίριαζε ο ήλιος
και ταιριάζαν στον ήλιο. Τ’ ανθισμένα θυμάρια
στα χέρια τους, ψήλωσαν, γίνονταν λεύκες
που βάδιζαν, έστρεφαν, έγραφαν κύκλους, ενώ
ο γλαυκός ουρανός στριφογύριζε πάνω τους,
-παράσερνε, μπέρδευε τις αχτίνες του ήλιου-
σα να χόρευε ο κόσμος.
                                   Τ’ απόγευμα πιάστηκαν
χέρι με χέρι. Με χαιρέτησαν κάνοντας
μιάν υδάτινη, διάφανη κίνηση όλες
μαζί και ξεκίνησαν. Η μέρα χαμήλωνε.
Ανοίξαν το βήμα τους, μακραίναν στο βάθος.
Τις έβλεπα που έφευγαν κάτω από την
αψίδα του ήλιου-
                         Έγιναν τρία
χρώματα κ’ έφευγαν.

Μαίναλο

Νιώθω απόψε το στήθος μου σα να πήρε ένα δάσος
φωτιά και να κάηκαν τα εικοσιτέσσερα γράμματα.
Και πώς να σου γράψω.
                                   Πέφτουν ανταύγειες
ρόδινες στα έλατα. Κ’ η δύση είναι όμορφη.
Αν πλάθονταν σαν κερί τα βουνά,
Μεταθέτοντας τότε τις γραμμές τους, λυγώντας τες,
θα μπορούσα να σούγραφα
λέξεις
         μεγάλες
απάνω στη γη.
                    Ενώ τώρα σου κάνω
κόκκινα σήματα
με απέραντο φως: «Σ’ αγαπώ».

Ο λαμπρός φόβος

Να μην κατέβεις στον κήπο.
Έρχονται μεγάλα κύματα.
Το φως έγινε άνεμος,
κατεβάζει από τ’ άπειρο μια μυρουδιά που τρελαίνει.
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Σα ν’ ανθίσαν οι λεμονιές,
κρεμαστήκανε, σπάσαν
τους φράχτες της κ’ η
αιωνιότητα έγειρε.

Κ’ εγώ νιώθω σαν μια
ζητωκραυγή που τη βρήκε
πολύ φως στην πορεία της,
την καρφώσαν χιλιάδες
αχτίνες-
          και τώρα
ταλαντεύεται ανάμεσα
στο κέντρο της λάμψης
σαν μια χρυσαλλίδα.

Πανικός

Ακούστηκε κάτι
σα να σφύριξε ο Πάνας κι’ ως νάταν
από φως τα βουνά
κουνηθήκαν.
                  Στο βάθος,
δεν την προφταίνουμε, η θάλασσα έγινε,
όλη, εν’ αγέρινο
νέφος
        χρυσό
που σηκώνεται.

Πιο πάνω τα πεύκα
άναυδα μες
στον πανικό του φωτός,
παλεύουν, παλεύουμε-
Θεέ μου!
             Λοιπόν;
τι σου κάναμε και
μας βασανίζεις χαρά;

Το σώμα μου αλάφρυνε
έγινε φως
που στέκεται όρθιο
μα ωστόσο η καρδιά μου
κρατάει τη θέση της.
Δεν ξέρω να ειπώ
σε ποιο σώμα στηρίζεται,
χτυπά σαν καμπάνα
γιόμισεν όλη
την ατμόσφαιρα κύκλους,
τη διαφάνεια ραγίσματα.
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Ο δρόμος του φεγγαριού

Στρωμένος με φύλλα μαλακού χρυσαφιού
που σαλεύανε λάμποντας πάνω στη θάλασσα,
σπατάλη αμύθητου φωτός ο δρόμος του φεγγαριού.

Μεσάνυχτα, Αύγουστος. Με μεγάλη πανσέληνο.
Αν σταματούσε το καράβι κι’ αν ο χρόνος
δε συνέχιζε ακόμη νάναι χρόνος
πετώντας τα κλειδιά που βάραιναν τις ζώνες μας
θα δρασκελούσαμε αλαφρά την κουπαστή και ξάφνου
πηδώντας μέσα στη θεϊκιά κοιλάδα, θα βαδίζαμε
τραβώντας ίσα για τον τέλειο χρόνο,
την τέλεια μουσική, την τέλεια ποίηση.

Χέρι με χέρι, χορευτά σχεδόν, μες απ’ ολόχρυσες
ριπές φωτός μες στη λαμπρή άπλα, θα προχωρούσαμε
        όπως δυό κύκνοι με ψηλά πόδια
             κάτω από τ’ άπειρο.

Μισοτελειωμένο γράμμα

Κάθομαι πλάι στην πηγή του Κηφισού, προσπαθώ
να σου γράψω ένα επίγραμμα στην αχτίνα που πέφτει
στο νερό και σκορπίζεται σε ρουμπίνια: Χορός
από φώτα. Και μες στου φωτός τα μόρια χορός

από κύκνους.
                  Δεν γίνεται.
Το θαύμα του κόσμου είναι μια πυρκαγιά
που πηγαίνει σε βάθος. Προσπαθώ να στο ειπώ
αλλά οι λέξεις μου καίγονται όπως το χόρτο.
Ότι μπορώ να σου γράψω είναι ελάχιστο,
Είναι άπειρο, αγάπη μου, το άγραφο κείμενο.
Ως ένα μικρό σημείο μπορείς μοναχά. Για το άλλο
γραφή δεν υπάρχει.
                              Προσπαθώ να σου το
μεταδώσω στις φλέβες σαν έννοια, σαν αίσθηση,
σαν δέος, σαν βοή, σαν αόριστη λάμψη…

Το φως δεν προσφέρεται. Το βάθος του κόσμου, αυτό
το άνθος των ήχων…
                                 δε συλλαβαίνεται…
Το γράμμα μου τούτο, θα μείνει ατελείωτο.
Δέκα στίχοι μονάχα, ένα πελώριο
Κενό, κι’ από κάτω, μια μικρή υπογραφή
από νερό –
                Νικηφόρος.
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Έρωτας

Είναι τα χείλη μου μια πεταλούδα
που ζυγιάζεται ανάλαφρα κ’ είναι ένα κόκκινο
λουλούδι στα χείλη σου που
σαλεύει ανεπαίσθητα.
                                Τα χέρια μου
πέφτουνε πίσω στις πλάτες σου σαν
καταρράχτες νερού. Τα δικά σου το ίδιο.

Καρφιτσωθήκαν θαρρείς στον αέρα
τα έντομα, μείναν ακίνητα.
Στεκόμαστε ασάλευτοι μες σ’ ένα
όρθιο στεφάνι σιωπής. Το αγεράκι
που ως λίγο πιο πριν ακουγόνταν, ξεψύχησε.
Στα μαλλιά σου ένα αηδόνι προσμένει
       να βγει το φεγγάρι.

Καντάτα

Θα σου ρίξω δυό στίχους
πατώντας απάνω τους
να διασχίσεις το χρόνο.
Δυό στίχους σαν δυό
γεράκια περήφανα,
ολόρθη στον ήλιο,

να γυρνάς γύρω – γύρω
στην κορφή του Ταΰγετου.

Δεν θέλω να μοιάζεις
με καμιά άλλη βασίλισσα.

Θαλασσί ρείκι

Ένα κλωνάρι θαλασσί ρείκι που μου το στείλαν
οι πρώτοι μου συμμαθητές απ’ την πατρίδα μου-
ο Άη – Γιώργης κι’ η μητέρα μου κ’ ένας αητός
       κι ο αέρας
που τρύπωνε μες στα γυμνά μου πόδια και τον έχανα
κι ο κούκος που σαν γαλανό ρολόι σήμαινε αδιάκοπα
την άχρονη ανοιξιάτικη ώρα και το νερό
που ευτυχισμένο μελωδούσε και το γαϊδουράκι
που ακίνητο πάνω στο λόφο έπαιζε τ’ αυτιά του
σαν μπαγκέτες σον ουρανό-
                                         ένα κλωνάρι θαλασσί
ρείκι
        είναι το χέρι σου.
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Μια μικρή υποψία θανάτου

Οι τρεις, ετοιμάζουν τα ρούχα μου. Η τέταρτη κλαίει.
Είναι αλήθεια λοιπόν, πως έρχεται ο θάνατος;
Αυτό το στεφάνι με τ’ άσπρα λουλούδια
για ποιον το ετοιμάζετε;
                                   Την ίδια στιγμή
ψηλά στην κορφή του βουνού εγώ κάθομαι
κι’ αγναντεύω τη θάλασσα, κι’ αγναντεύω τον ήλιο.

Κάθε μια στα μαλλιά της έχει από ένα τριαντάφυλλο
Κ’ έχει από ένα κυκλάμινο πάνω στο στήθος της.
Γονατίζουν κ’ οι τέσσερες. Μου σταυρώνουν τα χέρια.
Τα μάτια μου έμειναν στα βουνά για να βλέπουν.
Το φώς μες στο στήθος μου είναι ακόμη αναμμένο.

Η άσπρη λαμπάδα καίει στο κεφάλι μου.

Αυγουστιάτικος άνεμος

Είναι τόση η γαλήνη, που δεν ξέρω αν υπάρχουν
καρδιές χωριστές – τόσα μάτια, όσα βλέπουν
αυτή τη στιγμή: ζώα, ψάρια, φυτά και πουλιά
κι’ αδελφοί το στερέωμα, πάμφωτο, διάφανο, ανάμεσα,

στην κάτασπρη γύρη του.
                                     Νιώθω μέσα στο στήθος μου
την καρδιά μου νερό που χορεύει και νιώθω
σα νάμαι ένας διάττοντας που πέφτοντας στάθηκε
για λίγο μετέωρος και γύρισε πάλι, φωτεινός και
      χαρούμενος,
προς τα πάνω. Ψυχή μου! Τι σε θέλω ψυχή μου; Τι κάθεσαι και
δε γίνεσαι μέλισσα; Δυό γραμμούλες φωτός,
δυό αστεράκια οι κεραίες σου – πέταξε, πρόλαβε, τρέξε,
ένα γύρο, δυό γύρους, τρείς γύρους, να φέρεις
        φωτιά στην κυψέλη σου.

Ψυχή μου, χαρά μου, τι κάθεσαι μέλισσα;

Άνοιξαν όλα τα λουλούδια του σύμπαντος

Υπόμνηση για την επιστροφή

Αλλιώς μ’ έδωσες, Κύριε, σε τούτη τη γης
αλλιώς να με πάρεις. Να μου ανοίξεις μια πόρτα
να φύγω στον ήλιο, χωρίς
να εννοήσω το βάρος μου.
                                        Χωρίς να βουλιάξω
γειτονιά με τις ρίζες. Να μείνω στην αχτι-
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νοβολία των πραγμάτων σου: Μι’ απόχρωση κόκκινου
στα βουνά το πρωί, ή καθώς θ’ ανατέλλει
σιγανά το φεγγάρι μιάν ιδέα τριαντα-
φυλλιά στο στεφάνι του. Μι’ ανεπαίσθητη ανταύγεια
σ’ ενός δέντρου ανθισμένου το κάτασπρο διάφεγγο.

Να μου ανοίξεις μια πόρτα, σάμπως νάταν να φύγει
μι’ αστραπή σου, κι αμέσως να διπλώσω σαν ένα
               φως στον Ταΰγετο.

Η ξεχειλισμένη μέρα

Μαζί με τη σκόνη, στα παπούτσια μας πάνω,
γυρίζοντας, φέρναμε και σκόνη από φως.
Στα ρούχα, στο δέρμα, στο γέλιο, στους πόρους μας,
ως και στο βάθος των ματιών σου κι’ ανάμεσα
στα δέκα σου δάχτυλα.
                                   Τόσο, που αν χτένιζα
τα μαλλιά σου, το χτένι θα γινόταν χρυσό.
Τα βουνά στον ορίζοντα, σαν μεγάλα μετέωρα
κομμάτια φωτός, σαλεύανε διάφανα.
Κ’ οι πέτρες τριγύρω μας, δεν ακουμπούσαν,
αλλάζανε σχήμα, σα νάταν
μεγάλες σταγόνες-
                            Τα πεύκα επιπλέαν

δίχως κορμούς.
Ποια χέρια; Ποια πόδια; Ποια μάτια;
Δεν είχαμε τίποτα. Είμαστε μόνο
μια νόηση ίσως. Κάτι σαν ένα
χαμόγελο ίσως. Μπροστά σ’ έναν διάφανο
δίσκο δυό μόρια χώμα, που έπαλαν,
χόρευαν, έτρεχαν, σπίθιζαν-
                                         Νιώθαμε
να φέρνουμε κύκλους στο σύμπαν, σαν ένα αιώνιο φίλημα.

Περίσκεψη

Φοβάμαι πως είσαι στον ύπνο μου. Πως είσαι ένα
        όνειρο.
Πως είσαι στην ποίηση μέσα. Πως είσαι στα χρώματα
         της εικόνας.
Πως είσαι
μουσική
          που αναλύεται.
Πως σέρνονταν τάχα τους ίδιους τους πέπλους της
παρουσιάζεσαι εσύ. Πως ακούγεσαι, φαίνεσαι, σάμπως
τα μαλλιά του, το γέλιο, τα μάτια, τα χέρια σου,
να μην είναι παρά το ίδιο το φως της,
το σχήμα, το νόημα, η σάρκα της.

76



Μα η ποίηση είναι ένα διάχυτο άνθος.
Η μουσική ετελείωσε. Η εικόνα στη θέση της.
       Αναρωτιέμαι ώρες – ώρες:
                     Υπάρχεις;

Νύχτα σε άκρα σιωπή

Αν ακούγονταν ήχος, δε θάταν παρά
οι αχτίνες που κρέμονταν. Τι είναι φωνή;
Σε θυμάμαι που μίλαγες. Συλλογίζομαι τώρα
πως μες στη φωνή του πουλιού και του ανθρώπου
          καθρεφτίζεται ο ήλιος.

Σπουδή πάνω σε μία φωτογραφία

Κάθονται οι δυό τους στο γύρο του πηγαδιού.
Πρώτη φορά δεν είναι που ο ήλιος
φωτίζει απ’ αντίκρυ, δυό πρόσωπα, δυό
διαβάτες του κόσμου.
                                Ωστόσο,
δεν ξέρω γιατί,
αυτό το αμοιβαίο χαμόγελο ίσως,
αυτές οι ροδιές και το πράσινο, ίσως η ώρα,
θαρρείς πως αυτό ποτέ δεν ξανάγινε πως
το ίδιο πράγμα, τόσο χαρούμενο
δεν ζωγραφίστηκε άλλη φορά
σε τούτο τον κόσμο-
                               Αυτή η σιωπή,
αυτή η γαλήνη, αυτή προπαντός
η αγάπη.
             Γελούν
τα χείλη στις άκρες τους.
Κυλούν οι πτυχές του ρούχου τους μέρα.
Νομίζει κανείς πως είναι μια εικόνα
μέσα σε πλαίσιο. Τι φως από μέσα τους
βγαίνοντας πλέκει γύρω τους κάτι
         σαν ηλιοστέφανο.
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Η διάλυση της φωνής

Το ποτάμι στο βάθος, ψηλά το βουνό
κι’ ο ουρανός από πάνω από μια θαλασσιά
πολιτεία καμπάνες. Θυμάμαι πως είχα
κ’ εγώ μια φωνή, μιλούσα και μ’ άκουες, ενώ-
Δεν μ’ ακούς που φωνάζω; Ένας ήλιος μικρός
σαν μια μέλισσα, κάπου, βομβύζει η καρδιά σου.
Μα πες μου:
                  Που είσαι;
                                 Μ’ ακούς;
Δεν μ’ ακούς; Εγώ σε φωνάζω,
   εγώ που σιωπώ.

Το σμήνος

Κατέβαινε ακάθεκτο, βούιζε,
σα νάτανε λέξεις το φως
      ή σα νάτανε
         μέλισσες.

Το αφηνιασμένο άλογο

Καθώς ανηφόριζε τούδωσε μια
κατακέφαλα ο ήλιος. Σταμάτησε τ’ άλογο,
γυάλισε η κόκκινη τρίχα του, φύσηξαν
φωτιά τα ρουθούνια του, τεντώθη σαν λάμα
μετάλλινη η χαίτη του, σηκώθηκεν όρθιο,
χλιμίντρισε, πήρε μιάν άγρια στροφή
σαν κόκκινος ίλιγγος, συγκέντρωσε όλη του
τη δύναμη, πήρε κι’ άλλη απ’ τον ήλιο
κ’ οι οπλές του αρχινίσαν, βροχή, να χτυπούν
τη γρανίτινη πέτρα – απώντας τις μαύρες της
φλέβες, σηκώνοντας τούφα τις σπίθες.

Τ’ αναμμένα, βαριά πέταλα του, ακουγόνταν
υπόκωφα
             ως μέσα
τη μήτρα της γης.
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Η φωτιά

Τα πεύκα κρέμονταν λιπόθυμα. Μες στου μεσημεριού
την πύρα μι’ άχνα ρετσινιού κρυφόβραζε’ θρυβόταν
σχεδόν ο αγέρας και δεν ήξερες αν ήτανε τα θάμνα, οι πέτρες,
          ο ήλιος
ή τα μαλλιά σου.
                       Όλα είχαν καεί
κ’ έβγαζαν λάμψη και ρετσίνι: και τα πεύκα και ο ήλιος
και το θυμάρι κ’ οι μασχάλες σου. Πάνω μας είχε γίνει
ο ουρανός ολόκληρος ήλιος – λάμψη ολοστρόγγυλη,
και τύφλωνε τ’ αχνά βουνά κάτω και το νερό
βγαίνοντας μες απ’ την πηγή δεν έβλεπε κ’ η θάλασσα
πεσμένη ανάσκελα σπαρτάριζε.
                                             Σταματημένους, άφωνους
μας είχε ο ήλιος με χρυσούς κύκλους συρματοπλέξει
πάνω στου βράχου τη γυμνή πλαγιά κ’ ούτε δεξιά
ούτε ζερβά μπορούσαμε να πάμε’  κι’ απ’ ολούθε
μας πάλευε με μια βροχή απ’ αχτίνες που τις έστριβε
μες στις καρδιές μας και άναβαν. Και κάνοντας μισό
βήμα μονάχα σφίξαμε με όλη τη δύναμη μας
ο ένας τον άλλο. Οι καρδιές πήδαγαν μες τα στήθη μας
και με μικρά μπουμπουνητά χτυπιόντουσαν. Μεγάλες
σταγόνες διάπυρου αλατιού στάζαν τα πρόσωπα μας
ενώ έμπλεκαν και λύγιζαν κ’ έλιωναν οι λαιμοί μας
σαν μπερδεμένα μελαψά κεριά’  όσο που γίναμε
μιάν όρθια φλόγα που έτριζε και γλώσσιζε σα νάχε
πηδήσει μες από τη γης ‘πο άνοιξε-
                                                    αιώνια, ζώσα,
φλόγα που ράπιζε το χάος. Που αναρπαγμένη από ένα
χέρι μεγαλοδύναμου θα μπορούσε να λάμψει
σαν χρυσή σπίθα, κόβοντας στα δυό, σαν αστραπή
το θάνατο-

           γιομίζοντας
βεγγαλικά από αμέτρητους μικρούς ήλιους τη νύχτα.

Παραίτηση από το αλφάβητο

Κάθισα σήμερα να γράψω ένα γράμμα
Όμως όλες μου οι λέξεις
έγραφαν: «ήλιος». Μήπως θα πρέπει
ν’ αλλάξω γραφή;
                         Μετάθετα, έμπλεκα
Τα εικοστέσσερα γράμματα, έφτιαχνα λέξεις.
Έφτιαχνα ίαμβους, ανάπαυστους, έντεκα-
σύλλαβες φλέβες, που τις γιόμιζα φως,
τις γιόμιζα αίμα, τις γιόμιζα αγάπη,
χρώμα της θάλασσας. Συνήθισα να
ζωγραφίζω μ’ αυτά, να φτιάχνω νερό
σα να στάζει από φλάουτο.
                                        Όμως,
σήμερα, να: λάμπουν, διαλύονται,
χάνονται οι λέξεις μου μια μες την άλλη,
δεν έχουνε όρια. Θαρρείς και δεν ξέρω
να γράψω άλλη λέξη.
Γράφω «σπίτι» «βουνό»
και γράφεται «ήλιος». Σα νάναι ρινίσματα
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ήλιου που έλκονται όλα τα γράμματα,
ήλιος οι λέξεις, ήλιος οι έννοιες τους
σ’ όλες τις γλώσσες.
                             Τον βλέπω παντού:
Ν’ ανατέλλει απ’ τις λέξεις, ν’ ανατέλλει από τ’ άνθη,
ν’ ανατέλλει απ’ τα πάντα. Σήμερα βλέπω
-τα όρη δεν φαίνονται- ν’ ανατέλλει ολοστρόγγυλος
          πίσω απ’ τις πλάτες σας.

Περίσσευμα

Δε θα δώσουμε τίποτα στη θάλασσα σήμερα;
Ούτε στον ήλιο δε θα δώσουμε τίποτα;
Σα λουλούδια που πάντοτε θα πλέκουν μ’ αυτά
στεφάνια στον Άδωνι; Στον ποταμό γαλαξία
να το σύρει προς τ’ άλλο τ’ ουρανού ημισφαίριο
δε θα δώσουμε τίποτα;
                                 Φιλιά και σπινθήρες!
Ένα κύμα σπινθήρες ν’ ανάψουμε όλα
Τ’ αστέρια που σβύσανε!
                                     Μια
καρδιά καλημέρες να γιομίσει το σύμπαν!

Ένα τραγούδι ανεβαίνοντας

Ο ουρανός καταγάλανος. Τ’ ανοιγμένα μου χέρια
Προσπαθούν ν’ αγκαλιάσουν σχεδόν το βουνό.
Πιο ψηλά, προπορεύεται τ’ ασημένιο μου σφύριγμα.

«Έχω ένα κλουβί κρεμασμένο στο στήθος μου
κι’ έχω στο κλουβί το πουλί της αγάπης.
Μην ανοίξεις καρδιά μου την πόρτα να φύγει.
       Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως
           δεν χωράει στο στερέωμα…»

Το φως

Έγινε σήμερα τόσο
φως
       που οι τυφλοί
καθισμένοι στις πέτρες
τ’ ακούν σαν καλάιδημα.
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Ζωή και φωτιά

Αν δεν βρέξει απόψε,
ο κόσμος
             θα πάρει φωτιά
απ’ αυτά τα τριαντάφυλλα.

Αν τυχόν και καώ-
ίνες είναι και ρίζες
το χώμα μου
                   για
την πύρινη μάζα
του ήλιου
               για κάθε
στοιχείο και φωτιά-

Αν τυχόν και καώ
να φυτέψτε τη στάχτη μου.

Πυροτέχνημα

Δεν θα προφτάσει να σωπάσει η καρδιά μου.
Χίλια μέτρα ψηλότερα, πάνω από την
κορφή του Ταΰγετου, θα χτυπήσει έν’ απόγευμα
μουσικά τους στερνούς της χτύπους’ κι αμέσως
θα πάρει φωτιά. Εφτά χρώματα
        θα γείρουν σα στάχυα.
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                                                         ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Θα μπορούσα

Τόσο πολύ μου περίσσεψε η λύπη
που μπορώ να παρηγορήσω
ακόμη κι αυτόν το Θεό
με τραγούδια χαρούμενα.
                                     Θα μπορούσα να ρίξω
μια γλυκύτατη αχτίδα φεγγαριού σε βαριά
κατασκότεινη θάλασσα.
                                  Θα μπορούσα ν’ ανάψω
τα κεριά των ελπίδων στις σβυστές εκκλησιές
κάτω απ’ όλους τους κρύους παράλληλους της γης,
που στηρίζουνε πάνω τους την τέντα της νύχτας.
Να σκορπίσω ένα ρίγος στον άδη, σαν ένα
       γαλάζιο αλληλούια.

Έξοδος

Κάποτε όλα τελειώνουν: θολά
ποτάμια και νύχτες. Αρκεί να μπορέσεις
να σώσεις στο τέλος την ψυχή σου, καθώς
η μητέρα το βρέφος της
διαβαίνοντας
                   μια 
πυρκαγιά ή μια θάλασσα.

Η δοκιμασία

Ήρθαν οι ώρες που έμεινα με τη φιλία ενός δέντρου-
τον αγέρα στα φύλλα του άκουγα μόνο.
Που της πέτρας η αφή μου απόμεινε μόνη
επαφή με τον κόσμο. Ούτε χέρι, ούτε αντάμωση.
Μα οι μεγάλες βροχές που κρεμάστηκαν πάνω μου
Γλύστρησαν κ’ έφυγαν. Γίναν ποτάμια,
φύγαν στη θάλασσα-
                              ενώ
τον ήλιο τον κράτησα. Τον ήλιο τον φύλαξα
μέσα στο δέρμα μου, κάτω απ’ τα νύχια μου.
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Μ’ αυτόν έχω φτιάξει αυτό το χρυσό
Ευαγγέλιο που τώρα κρατάς ανοιγμένο,
φίλε αναγνώστη, μες στις παλάμες σου.

Διαστάσεις

Μου φαίνεται απίστευτο. Σ’ ακώ
και ξαφνιάζουμε. Κι’ όμως υπάρχεις.
Είσαι ακόμη στη γης – ανήκεις στη δύναμη
του ήλιου καρδιά μου. Τελευταία φορά
που σ’ είδα σε σκέπαζεν ένα
κύμα φωτιάς, ενώ τρία μαχαίρια
μαυρομάνικα- τρεις αστραπές που κοκκίνιζαν
χόρευαν πάνω σου.
                           Κι όμως-
Ένας άνθρωπος κάθεται στην κορφή της πυράς
που καίγεται η ίδια. Τα χέρια του βγαίνουν
σαλεύοντας άνετα μες απ’ τις φλόγες της
        όπως δυό κρίνα.

Υπάρχεις – και ξέρεις πως έχει το βάθος

του ανθρώπου ο κόσμος’  κι ο άνθρωπος
        το βάθος του κόσμου.

Νέα μέρα

Εκεί που η φωτιά είχε φάει την πέτρα,
είδα σήμερα κρίνα. Την αυγή νάναι πι’ όμορφη
απ’ όσο την έγραψα. Το νερό να κυλά
σαν ψυχή χωρίς σώμα. Κι’ είδα ακόμη πως έχει
κι’ άλλο βάθος η αγάπη. Πως σε τούτο τον κόσμο
όλα είναι μεγάλα και πως: όχι μόνο στον ήλιο,
στο τριαντάφυλλο, στ’ άλογο, στις πεδιάδες της γης
που αναβρύζουνε δάση
                                  αλλά
πως θα πρέπει ακόμη και στην πέτρα κανείς
-όπως μπρός σ’ ένα σκήνωμα ηλίων-
      να προσεύχεται.
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Μοναξιά δεν υπάρχει

Μοναξιά δεν υπάρχει εκεί που ένας άνθρωπος
σκάφτει ή σφυρίζει ή πλένει τα χέρια του.
Μοναξιά δεν υπάρχει εκεί που ένα δέντρο
σαλεύει τα φύλλα του. Εκεί που ένα ανώνυμο
έντομο βρίσκει λουλούδι και κάθεται,
που ένα ρυάκι καθρεφτίζει ένα άστρο,
εκεί που βαστώντας το μαστό της μητέρας του
μ’ ανοιγμένα τα δυό μακάρια χειλάκια του
κοιμάται ένα βρέφος, μοναξιά δεν υπάρχει.

Ο κύκλος της πορείας

Δεν είμαι γενναίος. Δεν είμαι αφού
δεν ξέρω από φόβο. Πήρα μια φούχτα
σκοτάδι και τόψαξα, είδα,
δε βρήκα σκοτάδι. Βλέποντας πριν
αστράψει το φως, κατόπιν το φως,
δεν κλείνω τα μάτια μου όταν αστράφτει.
Έχω στα χείλη μου χίλια σπαθιά,
που ανοίγοντας σκίζουν σε χίλιες ασύνδετες

νησίδες τη νύχτα. Όλες τις διαταγές μου
τις γράφω σ’ ένα χαμόγελο.

Πιο γενναίος απ’ την άγνοια-όπως το φως
που πέφτει στο βάραθρο κάτω, χρυσώνω
το στόμα του Άδη. Δεν είμαι γενναίος.

Μαζί με τ’ αστέρια, γράφω τον κύκλο μου.

Ο λόγος

Απ’ όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο
γίνεται ο λόγος. Δίχως χρώματα, αέρα, χώμα, νερό,
δίχως ήλιο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δίχως
τα ενενήντα στοιχεία’  κι ένα ακόμη: αγάπη.
Κι’ αγάπη. Και πάλι αγάπη-
                                          Για όλα
όσα υπάρχουν στον κόσμο και φτιάχνεται
       ο λόγος, αγάπη.
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Η αμετακίνητη εποχή

Μέσα στην εποχή μας, όπως και μέσα
σ’ όλες τις άλλες εποχές που περάσαν,
είναι μι’ άλλη εποχή που δεν είναι πάντοτε
ίδια, όλα τα χρόνια.
                            Εκεί
θα τον φτιάξω τον κήπο. Εκεί θα φυτέψω.
Θα χτίσω το σπίτι που εσύ στο παράθυρο
θα βγάζεις το χέρι σου, χωρίς να μετράς.
Στις πόλεις που μένουν. Εκεί που η βροχή
Δεν ξεβάφει τα σπίτια. Που ο χρόνος απλώς
       Περιπλέει σαν ήλιος.

Ο λοτόμος και η φωτιά

Βγήκε κουτσαίνοντας ο γερο-λοτόμος
και με πήρε απ’ το χέρι. Είχε μες στο καλύβι του
ανάψει φωτιά-έξω έβρεχε.
Μ’ ένα σπίρτο που τόσυρε πάνω στο γέλιο του.
Τώρα πια δε θυμάμαι καθόλου την όψη του.
Αλλά εκείνη η φωτιά έχει μείνει στη μνήμη μου.
Μια φωτιά που την κράτησα. Μια φωτιά που θαρρώ

πως τη βρήκα στο μέσο της γης, την ξερίζωσα
και την πήρα μαζί μου-όπως ένα
αιώνιο τριαντάφυλλο.
                              Κι’ από τότε επανέρχεται,
πότε τριαντάφυλλο, πότε φωτιά, πότε πρόσωπο.
Πότε πάλι μπερδεύονται και τα τρία στον ύπνο μου
        κι’ ανατέλλει ο ήλιος.

Η στιγμή

Χτες βράδυ σταμάτησε ο ήλιος να δύει,
τα φύλλα να φθείρονται. Ιστοί, ίνες, βουνά,

σταματήσανε, ανάψανε, μείνανε
όλα μετέωρα, μες στη στιγμή.

                                                          Διαλυθήκαν
μονομιάς και ταυτίστηκαν με το φως οι διαστάσεις μου.

Παραμέρισαν όλα ξαφνικά κ’ η καρδιά μου,
χτύπησε μέσα στ’ άπειρο ελεύθερη.
Πρώτη φορά μου δόθηκε χάρισμα-

το χέρι μου κράταγε όλο το φως
όπως ένα ποτήρι. Και τώρα,

σκέφτομαι αν είναι ποτέ δυνατό
να νιώσω πιο αιώνιος. Έρχεται κάποτε

μια στιγμή που εκπορθεί τους φράχτες του κόσμου
έξω και μέσα μας’  που τα χτίσματα πέφτουν
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ή γίνονται φως-
                                        Μια στιγμή,
που είναι όλο ο χρόνος. Που ο χώρος
φωτίζεται ολόκληρος και είναι παρόντα

-τόσο κοντά που αγγίζουν τα δάκρυα μας-
όλα τα θαύματα.

Η παράξενη παρουσία

Σα να σ’ έπλασε ο Θεός με αμεταχείριστο χώμα,
φως και νερό, είσαι ωραία

παράξενα.
                                               Τα χέρια σου μοιάζουν

σαν ένας λαός συναγμένος να σκέφτεται
πάνω στο στήθος σου. Μια κολώνα ο λαιμός σου

που στηρίζει ένα αέτωμα. Μια κατασκήνωση
ειρήνης το γέλιο σου. Στ’ ορθό μέτωπο σου,

προσγειώνεται ο ήλιος παράξενα.
                                                                            Είναι τα μαλλιά σου

μια ημερωμένη καταιγίδα. Και τα μάτια σου είναι
η σοφία της σιωπής, η αρμονία της θύελλας,

το «αγαπάτε αλλήλους».

Πληρότητα

Μόνος μου δεν είμαι τίποτα. Η ποίηση
Είν’ ένας πίδακας χρωματιστός που τινάζεται
στον ουρανό κι απ’ τους δυό μας-σα νάμαστε
οι δυό όχθες του ίδιου ποταμού, ή του ίδιου

γερακιού τα φτερά που δε θα μπορούσε
να πετάξει με το ένα του. Είμαστε

δυό φλέβες νερού που συγκλίνοντας βγαίνουν
από ένα μάτι στο φως. Ο καθένας μας

-κ’ οι δυό μας μαζί-ξεπερνάει τη μοίρα του.
Είμαστε

οι καμπάνες του χρόνου που απολύει τις ώρες του.
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Από πού έρχεται η μουσική

Η μουσική έρχεται από σένα
όπως το νερό κατεβαίνει από το βουνό.
Καταμεσίς στην παλάμη σου αναβλύζει η πηγή
κι απ’ την κορφή του μετώπου σου. Το φως βγαίνει
     απ’ τα μάτια σου
και φωτίζει τους ήχους. Τους κάνει να φαίνονται
όπως
       φαίνονται τ’ άνθη
στα κλαδιά της μηλιάς. Σκεπασμένη απ’ τους ήχους
      η καρδιά σου είναι κάτασπρη.

Το άγραφον

Καθώς η ευφορία του ήλιου, ή καθώς
τ’ απόβραδο η θάλασσα –όταν
σα να διαλύθηκε πάνω της ένα
μεγάλο τριαντάφυλλο μοιάζει σαν έκσταση-είναι
σιωπηλή η αγάπη. Τα λόγια της βρίσκονται
μέσα σε βάθη και μέσα σε χώματα
που δεν αναλύονται.
                            Ποτέ δεν θα γίνουν

φθόγγος που ακούγεται, άρθρωση, λόγος.
Δός μου το χέρι σου. Ίσως τα δάκτυλα
μπορέσουν να βρουν το νήμα μιας λέξης.

Σιωπηλή συνεστίαση

Η οδός που θα φέρνει απ’ το μέλλον εδώ
θα γιομίσει από κόσμο. Άφησε τα όπως είναι
και βρίσκονται, όλα: Το πορτραίτο σου εκεί
κρεμασμένο στον τοίχο, αυστηρό, σοβαρό
μες στο πλαίσιο της λύπης του. Το αλογάκι του Ντάντη
που δεν είχε κάμπο, της Τζένης το αδιέξοδο
γέλιο-σιωπή. Ν’ αφήσουμε κ’ ένα δείγμα ψωμιού
και κεριού, το παράθυρο αυτό
που κοιτούσα το μέλλον.
                                   Κατεβαίνοντας αύριο
με φόβο ως εδώ, σε τούτο το βάθος,
σε τούτη την άβυσσο, στ’ ανήλιαγα κάτω
θεμέλια του κόσμου τους-θ’ ανάβουν κεριά
       να βλέπουν το σπίτι μας.
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Περισυλλογή

Τα υπάρχοντα μου, είναι όλος ο κόσμος.
Τα μαζεύω σ’ αυτό το βιβλίο καθώς
ο τσοπάνος τ’ αρνιά του καθώς πέφτει το σούρουπο
στο λιβάδι. Όχι πως βράδιασε, αλλά
είναι θείες οι μέρες μας, οι ώρες τους, θεία
τα λεπτά, οι στιγμές τους. Κ’ εγώ
δε θυμάμαι καλά, όμως έχω,
δεν ξέρω
           την εντύπωση πάντοτε
πως κάποιος μου ζήτησε
να ομορφύνω τον κόσμο.

Η τελεία

Είναι η ψυχή μου μια σπίθα χρυσή
σ’ έν’ ατελείωτο σμήνος. Της μουσικής την παγκόσμια
άρθρωση ανάμεσα, είν’ ένας ήχος. Στο περίγραμμα
        του ήλιου
είναι ένα έντομο-φως, τρισελάχιστο.
Είναι ένα κόκκινο ρουμπίνι στο στέμμα
της αγάπης που δένει σαν ημισέληνος
τα ύψη του κόσμου-ένα μικρό
ρουμπίνι ανεπαίσθητο. Στο άπειρο
          εκπέμπω μι’ αχτίνα.
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Εικοστή Αυγούστου

Δεν ήτανε κοίτη αυτή για ποτάμι.
Η ψυχή μου ξεχείλισε. Ανέβηκε η στάθμη της,
πέρασε πάνω απ’ τα φράγματα, σκέπασε
έξω τα πάντα. Δεν ξέρω αν αύριο
πια θα μπορέσω, μαζεύοντας πάλι
αυτό το χυμένο άσπρο κερί
       να γυρίσω στο σπίτι μου.

Αυτή τη στιγμή θαρρώ πως υπάρχω
μόνο στα πράγματα, έξω από μένα.
(Τι όμορφα, Θεέ μου, που λάμπουνε τ’ άστρα,
που παίζουν τα φύλλα, που ακούγεται η θάλασσα!)
Ό,τι βαθύτερο έκλεινα μέσα μου
κύλησε, έφυγε, απλώθηκε όπως
το λάδι στην πέτρα, βρήκε το μέγα
σώμα του, έσμιξε και πάει για πάντα.
       Το φως δεν μαζεύεται.

Ο «χρυσός άνθραξ»

Θ’ αφήσω έναν ψίθυρο σ’ όλα τα δέντρα.
Σ’ όλα τα σπίτια θ’ αφήσω έναν ήχο’  στους χτύπους
των λουριών ένα χτύπο καρδιάς, μες στις φάμπρικες.
Θ’ αφήσω ένα τρίξιμο μουσικό στους γλαυκούς
κινητήρες του σύμπαντος. Θ’ αφήσω ένα φθόγγο
        στους αρμούς του φωτός.

Με κέντρο τον ήλιο-όσο που φτάνει
του φωτός του ή περίμετρο κινώντας το δείχτη
του ενός μου χεριού, θ’ αφήσω ένα νόημα.
Θα υπάρχω μαζί σας όπως ένα πουλί
πάνω σ’ όλους τους ώμους:
                              -Ο χρυσός αυτός άνθραξ,
που ανάβει το φως το πρωί και κινεί
το σύμπαν κρατώντας το ακίνητο πάνω μας
        είναι η αγάπη.
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Το ταξίδι

Περιμένω στην άκρη του λιμανιού.
Τα πράγματα μου είναι έτοιμα. Όλα:
ο αγέρας στο στήθος, η ήλιος
μες στις ρυτίδες μου. Περιμένω μια δέσμη
από λέξεις, το χέρι σου. Να τις βάλω μαζί,
να κλειδώσω και πια-

Το καράβι σφυρίζει. Ταλαντεύομαι. Στέκω.
Σαλεύουνε οι άγκυρες. Στρέφει την πλώρη.

Μια που τα τόξα όλου του κόσμου,
όλοι οι παράλληλοι, περνούν από μέσα μου
που έχω να πάω; Κοιτάζω στο βάθος.
Καράβια, καράβια! Οι πλώρες τους φράζοντας
την είσοδο μοιάζουν με λόφους πανύψηλους.
      Σφυρίγματα, θόρυβος, χρώματα.
               Έρχεται ο κόσμος.

Η βάρκα με τους δύο κωπηλάτες

Το ντουφέκι και τα σύνεργα του ψαρέματος.
Ο Ντίκ και τα στραβοπάπουτσα
Του Χρόνη που χάσκοντας έξω απ’ την πόρτα
γιομίζουν φεγγάρι. Του θυμαριού η μυρουδιά
που μπαίνει σιγά μην ξυπνήσει τη λύπη,
ο ύπνος γιομάτος λευκές
σημαιούλες.
                 Εκείνο το απόμερο
σπιτάκι το ξύλινο, έμοιαζε σαν
μια βάρκα στον κόσμο κ’ εμείς
στα κουπιά’  όχι πάνω στη θάλασσα
που ήταν κοντά, αλλά πάνω, ψηλότερα.
       Στο ρεύμα του ήλιου.
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Το σκάψιμο του κάμπου

Γείραν οι πλάτες μου, τρέχει ο ιδρώς
κρουνός απ’ το μέτωπο. Κι’ έχω να σκάψω,
ως το βουνό που φαίνεται απέναντι
όλο τον κάμπο. Σηκώνω το πρόσωπο,
κοιτώ κάθε τόσο τον ήλιο,
ρωτώ:
       Θα με πάρει
άραγε η μέρα; Θάχω τάχα τελειώσει
σαν θα χτυπήσει η καμπάνα του Θεού
      να σχολάει ο εργάτης του;

Μεταστοιχείωση

Γίνομαι ποίηση, φεύγω απ’ τον κόσμο
μοιράζομαι
                 πάω
στους πικρούς αδερφούς. Να μείνω στα σπίτια
       που δεν μπαίνει ήλιος.

Η πηγή

Όταν πέφτει ο ήλιος, θα θυμάσαι πως βρίσκομαι
στην ίδια πλαγιά-στα δεξιά του Θεού
και θα παίρνεις το δρόμο. Θα περνάς την κοιλάδα
και θάρχεσαι πάντοτε να παίρνεις νερό,
αλλά εγώ δε θα ξέρω. Θ’ απλώνεις τα χέρια σου
κ’ εγώ δε θα ξέρω πως πέφτω στις φούχτες σου.
Δε θα ξέρω πως έχεις ακουμπήσει τα χείλη σου
τόσο ανάλαφρα πάνω μου σα νάσαι φεγγάρι.
Θα περνάς από δω κι’ ώρες-ώρες θα στέκεσαι.
Κοιτάζοντας γύρω παντού, θ’ αφουγκράζεσαι.
        Δε θα ξέρεις που βρίσκομαι.
                 Από πού κελαρύζω.

Θα μπερδεύεις τα τέσσερα σημεία του κόσμου.
Δε θα ξέρεις σε ποιον ουράνιο παράλληλο
ήταν η θέση μου. Σε ποιο μέρος του σύμπαντος.
Αν ήταν στη γη ή ψηλά στο στερέωμα.
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Μικρή δοξολογία στον νέον άνθρωπο

Κάτω απ’ το νόημα του χεριού σου, όπως ένα
κοπάδι στο χόρτο χαμηλώνουνε τα βουνά, ειρηνεύουν
οι θάλασσες-
                    κι’ όλα
σε κράζουν στη γλώσσα τους: «Κύριε!»  Ο ήλιος,
το πουλί, το τριαντάφυλλο, η θάλασσα:
                                                         «Κύριε,
τι σου χρειάζεται ο πόλεμος; Κάθε
που βλέπουμε το αίμα σου θαρρούμε πως είναι
το φως, πως λαβώθηκε ο κόσμος και πως
αδειάζει η χοντρή του φλέβα στην άβυσσο.
Πως γίνεται έκλειψη…»
                                 Κι’ οι σταγόνες των ποταμιών,
όσες είναι οι σταγόνες τους τόσες φωνές,
όσα φύλλα, όσα άνθη, όσα κύματα:
«Κύριε!»
            Και του ουράνιο τόξο
ζυγιάζεται πάνω σου σαν ένα αλληλούια.

Το νερό και η ευχαριστία

Ήπια και πότισα δάση και γέμισα στέρνες.
Το νερό σου περίσσεψε-
                                    Τα ποτάμια του σύμπαντος,
δεν έχουνε κοίτες. Βυθίζονται. Τρέχουνε
μες από σένα.
                     Αν μπορούσες να υπάρχεις
έναν αιώνα μετά, τότε θάβλεπες πως
το φιλί που σου ακούμπησα πάνω στο μέτωπο
       έγινε άστρο.

Το σύμβολο μου

Μιλάς για τον ήλιο σα νάναι ένα δέντρο
που ακουμπάς στον κορμό του. Σα νάναι μια ελιά
στρογγυλή, κλαδεμένο χρυσάφι,
έξω απ’ το σπίτι σου.
                             Είσαι τόσο κοντά
σ’ αυτή την ψυχή, σ’ αυτή την ιδέα,
σ’ αυτό μου το σύμβολο, που παύεις να είσαι.
       Κ’ είναι ήλιος τα πάντα μου.
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Χαλκογραφία

Ειρήνη, Αστερία, Μαρία, μορφή
του ενός, που γεννιέται, γενννά – του φωτός
και του κόσμου μορφή, διαδοχή
της ζωής που υπάρχει αέναα-
                                            παίρνοντας
το δρόμο του χρόνου που δεν έχει ώρες
θ’ ανεβείς στον Ταΰγετο κ’ εκεί θα σταθείς.
Το γλυκό σου χαμόγελο σ’ αλλεπάλληλα στέφανα
Θα φτάνει ως τα μέσα τ’ ουρανού κάθε απόγευμα.
Θα σταυρώσεις τα χέρια σου-
                                        θα περνούν τα καράβια,
κι’ απ’ το πέλαγο απέναντι
τα δέκα σου δάκτυλα, τη νύχτα, θα φαίνονται
σα μια φωτισμένη
                          πολιτεία
στο στήθος σου.
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ
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Προετοιμασία

Έχει αρχίσει από χτες να μεγαλώνει το τραίνο
γιατί αύριο θα φύγεις. Το περιστέρι μαζί σου.

Έτοιμο κιόλας – περίπταται ανάλαφρα
μέσα στα μάτια σου. Αναχώρηση

Κάποιος έφυγε’ η πόρτα δεν έκλεισε. Άφησε
ανοιχτό τον ορίζοντα να φυσάει.
Δεν αφήνει ο καιρός τη φωτιά

να ζεστάνει το σπίτι. Οι ήχοι του Μπάχ
μ’ ακλουθούν στους διαδρόμους, χτυπούν

σαν καμπάνες όπως όταν σχολάει
μιάν εκκλησία.

                         Θαρρώ
πως δεν γίνεται λιγότερο κι’ όταν

  χωρίζουν δύο άνθρωποι.
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Και φεύγοντας έρχεσαι

Τώρα το ξέρεις: τα βουνά δε μπορούνε
να μας χωρίσουν. Και φεύγοντας έρχεσαι.

Και φεύγοντας έρχομαι. Δεν υπάρχει άλλος χώρος
έξω απ’ το χώρο μας. Κι ο άνεμος είναι

η αφή των χεριών μας.
                                          Καθώς ταξιδεύουμε,

εσύ στο βορρά, εγώ προς το νότο,
κοιτώντας τον ήλιο, ο καθένας μας έχει

τον άλλο στο πλάι του.

Ευαγγελισμός

Ο δρόμος σου τώρα, γίνεται ατελείωτος. Πας,
ταξιδεύοντας στο χρόνο μ’ αποσκευές από φως,

                                     μ’ εντολές από χρώματα,
μ’ ένα κλωνάρι δάφνης στη ζώνη σου.

Καθώς ταξιδεύεις τα δέντρα κ’ η θάλασσα
γύρω σου είναι διαταγμένη αγάπη. Σέβας

γαλάζιο περιβάλλει τα χέρια σου, που,
όπως κρέμονται απόξω κι απάνω απ’ την πράσινη

γη, ευαγγελίζονται:
                           «Έρχεται η ειρήνη
στον κόσμο».
                   Κι αυτό μου
το ποίημα είναι: ένα μαντήλι
μες στον ορίζοντα. Ένα μαντήλι
άσπρο και διάφανο – ίσως και αιώνιο
        όπως ο έσπερος.
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Το τέρμα

Ταξιδεύεις – απλώνεσαι. Ας γίνουμε γης
μητρική για τους φίλους μας. Ταξίδι προς όλα.
Να δοθούμε στο σύμπαν του ανθρώπου ήλιου,
να μας βρέξει σε γύρη. Γύρη από αγάπη.
Χώμα κι’ ανάσταση.
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Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Παιδικός χορός

Να μείνει η παλάμη μας πάνω στη γη
σαν ένα χωράφι. Να ρθούν και να σπείρουνε

οι φτωχοί, να χτίσουν οι άστεγοι.
Τα παιδιά τους φορώντας λευκές αλλαξιές,

πιασμένα απ’ τα χέρια, να χορεύουν
την άνοιξη, σαν μια μυγδαλιά που αναδύθη

απ’ το χώμα μας.

Πρωτομαγιά σε ατομική εποχή

Πήραμε τα σπίτια σειρά και δεν είχαν
ένα ρόδο στα τζάμια τους. Περπατώντας ακούσαμε
τις φωνές των παιδιών, μουσκεμένες, παράφωνες,
γιομάτες ραγίσματα. Οι μηχανές απειλούσαν
στα εργοστάσια τους φίλους μας – κ’ ύστερα,
τόσα χέρια στον κόσμο, χωρίς λίγο χώμα,
να φυτέψουν τον σπόρο τους, να πλάσουνε κάτι,
να δέσουν το εγώ τους με τούτο τον κόσμο,
με τούτο το φως. Κι’ απάνω τους, έτοιμο

το κοβάλτιο. Το μαύρο του στόμιο
χάσκει σαν άβυσσο – έχει
τη γης όλη απέναντι.
                             (Υπάρχουν σοφοί
που σκάφτουν τον ήλιο με ακάθαρτα χέρια.
Μην εμπιστεύεστε. Μόνον η αγάπη
       είναι σοφή).

Τα σύνορα και οι στρατιώτες

Χρειάζονται οι στρατιώτες για να φυλάνε τα σύνορα.
Τα σύνορα χρειάζονται για να υπάρχουνε οι στρατιώτες.

Τα σύνορα κ’ οι στρατιώτες
                              για να

μην αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους οι νόμοι
του ήλιου κ’ η ποίηση.
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Η ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί

Κάθονταν ο Ιησούς κοντά στο ποτάμι, στη ρίζα ενός
        δέντρου
και περίμενε την μητέρα του. Δίπλα στ’ αυτί του,
πάνω σ’ ένα κλαδί που το σάλευε ανάλαφρα
το φως ή τ’ αγέρι, κελάϊδαγε ένα πουλί.
Απ’ το ράμφος του έσταζαν διάφανες τρίλιες
στο ποτάμι που κύλαγε. Χαμογελούσεν οι Ιησούς.
Περιμένανε τη μητέρα του να τους φέρει δυό δάχτυλα
μαύρο ψωμί. Η ζωή είναι όμορφη!

Ευδαιμονία

Σήμερα η κίνηση όλου του κόσμου
είναι ένας φλοίσβος. Παραιτήθηκε η θάλασσα να γυρεύει
κ’ οι ευκάλυπτοι δε θέλουνε τίποτα.
Οι εφημερίδες δεν γράψαν για τον πόλεμο τίποτα.
Κι’ ο αιθέρας απάνω μου, διάφανος, λάμπει
δίχως περίσκεψη.
                         Η ψυχή μου ψηλότερα, φέρεται επί
των υδάτων του σύμπαντος.
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Τοπίο

«… Ζεσταίνοντας, ήλιε, και φέγγοντας καίγε
μαζί και το χρόνο, να προφτάσω να κάνω
το φως σου φυγή…» Θα τραγούδαγα αν είχαμε
ειρήνη στις μέρες μας. Ενώ η Μαρία
πιο κάτω θα μάζευε άνθη ξεπλέκοντας
τον ήλιο απ’ τις ρίζες τους.

Ειρήνη είναι όταν

Σας χωρίζει ένα αδιόρατο χάσμα απ’ τον κόσμο.
Σας διέφυγαν πράγματα. Δεν τάχετε όλα
καλά λογαριάσει, δεν τάχετε δει,
ακούσει όσο πρέπει. Γι’ αυτό και σας φαίνεται
τόσο παράξενο, που κλείνω, ανοίγω
το παράθυρο κι άλλο δεν σας λέω:
«Ειρήνη!»
             Ειρήνη, λοιπόν,
είναι ότι συνέλαβα μες απ’ την έκφραση
και μες απ’ την κίνηση της ζωής. Και Ειρήνη
είναι κάτι βαθύτερο απ’ αυτό που εννοούμε

όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος.

Ειρήνη είναι όταν τ’ ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος’ κι ο ήλιος
       ψυχή μες στον άνθρωπο.

Μυστικός δείπνος

Απόψε νάρθεις κ’ εσύ. Ετοιμάζω μυστικό δείπνο.
Έστρωσα το τραπέζι της γης κι’ άνοιξα τα παράθυρα
να δούνε το  φως να πλησιάσουνε όλα,
ν’ αχτιδίζουν τ’ αστέρια στα πρόσωπα και τα χέρια
των καλεσμένων μου, να πηδούν στα ποτήρια.
Έβαλα την ψυχή μου σε σταμνιά πήλινα, σε κανάτια.
Μυρίζει κέδρο το κρασί κ’ είναι σαν πασχαλιά
το χρώμα του. Στην υγειά μας αδέρφια!
Έχω καλέσει τα παιδιά των Η.Π.Α. και της Ε.Σ.Σ.Δ.
Έστειλα στον Παντίτ Νεχρού μιάν αμαξοστοιχία λουλούδια
να μου τα στείλει στολισμένα. Κ’ έστειλα μήνυμα
στο Μάο Τσέ Τούνγκ, να τους δώσει
να φέρουν μαζί τους σα νιφάδες χιονιού
δυό χιλιάδες Κινέζικα τραγουδάκια.
Στον Πικασσό να μετρήσει: πόσες χιλιάδες
περιστέρια περίπου έχει αζωγράφιστα μες στην ψυχή του.
Να μου τα στείλει όπως είναι να στολίσω τους ώμους
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και τα χέρια των καλεσμένων μου.

Βγήκε, τρέχοντας, φεύγει ο Χριστός’  πάει να φέρει
μι’ αγκαλιά λεμονάνθια να βάλει στα βάζα μου.
Η μητέρα μου ζύμωσε στη μεγάλη μας σκάφη
μαύρο ψωμί με γλυκάνισο και σουσάμι.
Τα παιδιά ξεκινήσανε. Σχηματίσανε κιόλας
πάνω στη γη
                  τον ποταμό
                                    γαλαξία.
Θα φωτίσω τους τέσσερες δρόμους της βάζοντας
στο ένα μου χέρι φωτιά κι ανεμίζοντας
στα ύψη τις φλόγες του. Οι καλεσμένοι μου
                                          έρχονται!

Πόθος και φαντασία

Όταν θάρθει ο ύπνος – αν όχι να βλέπω
αυτόν τον ωραίο ουρανό που περνά

τόσο αγέρινος πάνω μου, να μου αφήσεις
τουλάχιστο το ένα μου χέρι ξεσκέπαστο,

έξω, με μια μαργαρίτα στα δάχτυλα.
Διαβαίνοντας με όλη την ακολουθία της

αύριο να σκύψει
και να την κόψει η Ειρήνη.
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Το θαλασσί μαντήλι

Δεν είναι βουνό. Δεν είναι αχτίδες
από το φεγγάρι. Αυτό που ξεμύτισε
κεί κάτω, στο βάθος – μα κοιταξε!

Είναι η Ειρήνη. Χαιρετάει τον κόσμο.
Αυτό το μαντήλι που κρατάει στο χέρι της

εγώ της το χάρισα.

Η Εκκλησία της ειρήνης

Παραφορτώθηκε μόσχο η καρδιά μου
μα η μεγάλη εκκλησιά δεν λειτούργησε ακόμη.
Περιμένω ν’ ακούσω κ’ εγώ τις καμπάνες της.
Θαρρώ πως κουβάλησα μια πέτρα κ’ εγώ,
που τώρα δε φαίνεται – το βλέπω απ’ τα χέρια μου
που είναι σκισμένα – μια πέτρα που χτίστηκε,
κάπου, στους τοίχους ή στα θεμέλια της.

Περιμένω κ’ εγώ, μπορεί να προφτάσω
το μεγάλο πρωί που οι καρδιές των μητέρων
θα βγάλουνε μες απ’ τους πόρους του στήθους τους
άνθη καθώς οι βράχοι την άνοιξη.

Περιμένω κοιτάζοντας, δίχως παράπονο,
τον ήλιο που δένει τη γης με την ύπαρξη.
Δεν είδα άλλο όνειρο. Πάντα μου σφύριζα
το ίδιο τραγούδι – αν τυχόν δεν προφτάσω
νάχω αφήσει τουλάχιστο τη φωνή μου στα χείλη
        των παιδιών: «αλληλούια…»

Εγώ δε θα είμαι. Μπορεί να μην είμαι
γι’ αυτό προσπαθώ να γράψω τουλάχιστο
αυτό το βιβλίο.
                       Ένα βιβλίο
που θάναι σα νάκαμα άσπρες λαμπάδες
την ψυχή μου και θάναι σα να τις άφησα
δίπλα στην είσοδο.
                            Ένα βιβλίο:
Ν’ ακούγεται πάντα η καρδιά μου, καθώς
ένα κύμα άνοιξης που έρχεται.
Παραδίνω τον κόσμο μου. Παραδίνω τη γης,
τον ήλιο ανατέλλοντα. Παραδίνω κινούμενο
το νερό. Τα δάση αναβράζοντα. Παραδίνω
το στάρι, τα σταφύλια, τα άνθη. Τις πηγές μου
απ’ όπου ανάβλυζε η ποίηση. Ένα
βιβλίο: παράδοση και
παραλαβή της αγάπης.
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31 Μαρτίου 1959

Στους φίλους των άλλων καιρών

Έδυσε ο ήλιος. Έκλεισε ο χρόνος
αυτή τη στιγμή. Έκλεισε ή έγινε

ένα κομμάτι φως στερεό, ένα βιβλίο
ή μια σελίδα. Πέρασα μίσχους μέσα στα τρύπια

χέρια της ζωής – μαντήλι, πολύχρωμο,
παρτέρι του Πάσχα.

Η καρδιά μου ακουμπώντας σε τούτον εδώ
τον ωραίο εξώστη που θεάται το σύμπαν,

έκλαψε με μαργαριτάρια.
Το βιβλίο επιγράφεται:

«Το βάθος του κόσμου».

105



ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟ
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Αποχαιρετισμός στον ελληνικό ήλιο

Της πατρίδας μου ήλιε, καθαρέ,
σαν ψυχή αγγέλου που σκέπτεται,
πλούτε ακαταμέτρητα που θαυματουργείς
χρώματα πάνω στις πέτρες μας,
ψωμί και γάλα ενός φτωχού παιδιού
που χρύσωσε τα χείλη του με τ’ όνομα σου
γράφοντας στίχους να τιμήσει ετούτον τον ωραίο
κόσμο’  που γινόσουν ουσία και πράγματα της ζωής
φρούτα ή άνθη της μυρτιάς και σε χάιδευα,
που δίπλωνα με σε τις λύπες μου όπως μ’ έναν
μαντύα χρυσό που κουμπώνει στο στήθος
κ’ ήμουν ο πιο καλοντυμένος πρίγκηπας-

ήλιε μου, σε αποχαιρετώ σήμερα’  εγκαταλείπω
τις προστατευτικές ετούτες πλάτες των βουνών
που είναι γυμνά σαν τη μοίρα μου και τα βάσανα μου,
σαν τη μοίρα και τα βάσανα ενός όμηρου λαού
που μες στο σπαραγμό του, αβοήθητος,
νέος κι ωραίος, συστρέφεται
λαβωμένος ο Άδωνις.

Παρά να ζω κάτω από το βλέμμα των εκπορνευτών
της Παναγίας της Αθηνάς και της Δίκης,
προτίμησα παίρνοντας ένα ραβδί
κ’ ένα σάκο ν’ αφήσω τον υπόδουλο κλήρο μου.

Πιο γλυκιά θάναι η έρημος και η εξορία’  η άμμος
μαλακό χόρτο θάναι κάτω απ’ τα πόδια μου,
αρκεί να σώσω την ψυχή μου, ήλιε μου, και το λόγο μου.

Εσύ όμως ο πιστός που ποτέ δε θα φύγεις,
αλλά το ίδιο διαυγής θα γυρίζεις απάνω
απ’ αυτό το προαιώνιο λίκνο της πέτρας, επίβλεψε
τα παιδιά που στα μάτια τους κατοπτρίζεται η μοίρα
των Ψαρών και του Δίστομου’  επίβλεψε
         τον λαό Δωρητή
που έχει στραγγίξει την καρδιά του μέσα στο παγκόσμιο
θυσιαστήριο – κάτωχρον ανάμεσα στους ληστές.

Εσύ μακροχρόνιος, κραταιός και ανεξάρτητος
γυρνάς πάνω απ’ όλα, αλλά εγώ δεν μπορώ
στα προσβλημένα ιερά να κάθομαι ανάμεσα
με σκυμμένο το μέτωπο’  δεν αντέχω να βλέπω
την αρετή γυμνή, με το ρούχο της
κουρελιασμένο να κρέμεται
απ’ τα δόντια του τσακαλιού,
λεκέδες το φως σου να γιομίζει απ’ το ψεύδος.

Εμπειρογνώμονες με ψυχή από νάιλον,
πραιτωριανοί σπουδαγμένοι στο Άουσβιτς
πυροβολούν την αλήθεια
τραυματίζουν τον Παρθενώνα
και τους «τήδε κειμένους», δεν επιτρέπουν
να υπάρχουν ποιητές στο χώρο της Δάφνης,
σβήνουν τα γράμματα του αλφαβήτου.

Τα δάκρυα μου γέμισαν όλες τις κοίτες.
Τα κόκαλα μου θα γίνουν αιώνια ποτάμια
Αναζητώντας να βρούν μια συνείδηση που ν’ ακούει.
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Αφήνοντας τώρα τούτα τα πνεύματα
-τους ξερόβραχους της πατρίδας μου-
και την κορφή του Ταΰγετου
που με δίδαξε το ύψος,
ήλιε μου,
            φεύγω
χωρίς μοίρα και χωρίς πατρίδα, ελπίζοντας
στους απογόνους αυτών που σημείωσαν
στη διαθήκη τους την Ελλάδα,
γιατί είμαι μια πέτρα κ’ εγώ, ένα άνθος
μια σπίθα της, μια κραυγή της:

      «μέσα σε όλα τα όνειρα των Ελλήνων
      στρατονιστήκανε οι βάρβαροι!
Αν δεν είναι ώριμος ο κόσμος παρά μόνο για να καταστραφεί,
λησμονήσετε τότε και την πατρίδα μου’  αν όμως
ακόμα υπάρχουνε ψυχή και αγάπη, τότε απλώστε
τα χέρια όλοι οι ευγενείς του κόσμου και βοηθείστε τη.»

Αθήνα 1967
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΗ

                        ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ
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Το παιδί με τη σάλπιγγα*

Αν μπορούσες να ακουστείς
θα σου έδινα την ψυχή μου

να την πας ως την άκρη του κόσμου.
Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα

αναμμένα για τα Χριστούγεννα – στο τζάκι του νέγρου
ή του Έλληνα χωρικού. Να την κάνεις ανθισμένη μηλιά

στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ
μπορεί και να μην υπάρχω ως αύριο.

Αν μπορούσες να ακουστείς
θα σου έδινα την ψυχή μου

να την κάνεις τις νύχτες
ορατές νότες, έγχρωμες,
στον αέρα του κόσμου.

Να την κάνεις αγάπη.

*Παιδικό χριστουγεννιάτικο σχέδιο τυπωμένο σε κάρτα.

Διεθνής παιδούπολη Πεσταλότσι

Τα πρόσωπα των παιδιών είναι πατρίδες
φερμένες εδώ απ’ τα τέσσερα σημεία της γης
για ένα διάλογο αγάπης. Κοινό το χορτάρι κι ο ήλιος
και τα χέρια που παίζουνε. Βλέπετε αυτά τα παιδιά
που τα μάτια τους είναι γιομάτα ουρανό
και αθωότητα; Είναι οι ίδιοι αυτοί
που σκοτώθηκαν στους πολέμους’
που εξωσμένοι απ’ του κόσμου αυτού την αδιαίρετη
σκηνή επαιτήσανε το δικαίωμα
να χαρούνε τη γη που τους γέννησε:
Να κάθονται πάνω της ή να πορεύονται,
να μαζεύουν λουλούδια, να ψαρεύουν στις λίμνες,
να σκάφτουν, να χτίζουν, να θαυμάζουν τον κόσμο
μες απ’ των άσπρων τους σπιτιών τα παράθυρα
δίχως φόβο’  ασφαλείς και ισότιμοι
απέναντι στη βροχή. Οι ίδιοι που πάλαιψαν
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γενναία το αδυσώπητο σκοτάδι
και πέσανε’  που έκαμαν
όμορφα όνειρα. Δεν ήτανε διαφορετικά
το γέλιο, τα χέρια, οι κινήσεις τους,
κι όμως σκοτώθηκαν. Τα μάτια τους ίδια
σε λύπη, σε χρώμα, και ίδιο
το φως που ζητούσανε.
                                 Κάθε πρωί
που βγαίνει ο ήλιος στην πόλη του Τρόγγεν,
στο χωριό Πεσταλότσι, τα πράγματα είναι
το ίδιο απλά, όπως άλλωστε ήταν πάντοτε
σε τούτο τον κόσμο, μοναχά πως τα πρόσωπα
εδώ των παιδιών είναι πατρίδες.
Κάθε πρωί, με το ίδιο τραγούδι
και κάτω απ’ την ίδια υπόσχεση
αγάπης
          όλα μαζί
είναι η Υδρόγειος που προσεύχεται.

Χρέος

Δεν θα ήθελα να κλείσω τα μάτια δίχως να ιδώ.
Δεν θα ιδώ χωρίς να μιλήσω.
Και δεν θα μιλήσω χωρίς
να τραβήξω το λόγο από μέσα βαθιά μου, όπως ένα
μπηγμένο μαχαίρι. Το φως έχει μέσα του
αίμα, το αίμα έχει φως,
κ’ η καρδιά μου, ευτυχώς, τρυπημένη απ’ τα βλέμματα
χιλιάδων παιδιών, είναι τώρα γιομάτη
καρφωμένα μαχαίρια.
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Αδιέξοδο

Καθώς ανεβαίνουμε, οργώνουνε δύσκολα
το χιόνι τα πόδια μας. Είμαστε μια μικρή επιτροπή
μ’ ένα κείμενο θλίψης μέσα στο βλέμμα μας.

Περπατώντας στο μέσο, κρατώ από τα χέρια
δυό παιδιά που κανένας Μεγάλος
δεν τα γνωρίζει σε τούτο τον κόσμο’
που δεν έχουνε σίγουρη πατρίδα, ούτε σίγουρο
πλανήτη να κάνουνε σίγουρα όνειρα.

Καθώς ανεβαίνουμε μοιάζουμε σάμπως
Να τα πήρα προς τον ορίζοντα. Κοιτάμε ψηλά,
κατά κεί που ανατέλλει ο ήλιος και το
προγονικό μας φεγγάρι. Το βλέμμα μας
ψάχνει, σα να γυρεύουμε
στον ουρανό μια σπηλιά
με μια μάνα στην πόρτα.
                                   Μπροστά μας βουνά,
στα πόδια μας χιόνια, πάνω μας σύννεφα.
Με κρατούν απ’ τα χέρια, σφιχτά,
σα να κρέμονται. Με κοιτάζουν στο πρόσωπο,
σα νάμαι η εγγύηση στο μέσο της νύχτας.
Το ίδιο κ’ εγώ τα κοιτάζω στα μάτια
σα νάναι ένα άσυλο.
                            Κατεβαίνουμε πάλι.
Ανεβαίνουμε πάλι. Ας εχτιμήσει ο Θεός
αυτή την ανήσυχη κίνηση του πλανήτη μας.

Το σπίτι των παιδιών

Θάπρεπε ο ήλιος να μην αποτρέψει
το πρόσωπο του απ’ τη μοίρα μου’  να δείξει ευσπλαχνία
η γης προς τις ρίζες μου και ο βίαιος άνεμος
επιείκεια. Ήμουν το δέντρο ενός άλλου ουρανού
που μεταφυτεύτηκε. Αν θα επιζούσα,
σε λίγο, θα φαινόταν στα μάτια μου.
Τα δάκρυα θα ήταν τα νέα μου φύλλα.

Έτσι βρέθηκα εδώ σε τούτο τον τόπο.
Έτσι βρέθηκα ανάμεσα σ’ αυτά τα παιδιά
που κάθησαν πάνω στα γόνατα μου όπως πάνω
σε δυό βράχους απ’ την πατρίδα τους, που δεν είχαν.
Με τίμησαν καταθέτοντας στην ψυχή μου τη λύπη τους
κ’ εγώ τους μοίρασα ένα χαμόγελο
κομμένο απ’ το δέντρο της υπομονής, που είχα μέσα μου.
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Μου πρόσφεραν την καρέκλα τους και μούκαναν ησυχία
να καθήσω και να σκεφτώ αν έχω άλλο μέσον,
αν χρειαζόμουν ακόμη πάνω στη γη
κι αν δικαιούμαι όταν χτυπώ
να μου ανοίγουν μια πόρτα.
Του πόνου το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο
κοινό στον πλανήτη μας’  δεν έχει έθνος.
Ο Κώστας, ο Νίκος, ο Σπύρος, η Ειρήνη
που η πρόωρη σκέψη της ανακάτευε την ψυχή
όπως ο άνεμος το χορτάρι,
τα χεράκια της Ευπραξίας που συμβολίζαν την έρημο
κ’ η ευαισθησία της έμοιαζε με λιωμένο κερί,

ήταν όλα μαζί ένα «Κύριε ελέησον» στην ατέρμονη
λιτανεία της γης. Πηγαινόρχονταν γύρω μου
σαν μικροί σκαραβαίοι’ σκαλώναν στο στήθος μου
κι από κεί, σαν φωτάκια κινούμενα, τα ματάκια τους
φέγγαν αυτόν τον πολύπαθο βράχο
των κυμάτων και της ηδονής – το τρύπες γεμάτο,
σκαμμένο μου μέτωπο.
Ανεβαίναν δυό – δυό
Και μούστρωναν το κρεβάτι μου
κι όταν φεύγαν, σαν νάφηναν εκεί τα χεράκια τους, ένιωθα
ν’ αναπνέει το μαξιλάρι μου’  ζεστό σαν ψυχή
με δίπλωνε το σεντόνι μου. Κι ακόμη, σα ν’ άφηναν
κοντά μου τ’ αυτάκια τους, θαρρούσα πως άκουγαν
την καρδιά μου, που ξόφλαγε δίχως σκοπό,
δίχως έργο, το χρόνο μου.

Αν με αξίωσε η τύχη να γνωρίσω καλές
στιγμές στη ζωή μου, γιατί όλα μπορεί να γινήκαν
και να μη το θυμάμαι, αυτή μου τη μοίρα θα πρέπει

να την βάλω ξεχωριστά, όπως βάζει ένα πράγμα κανείς
που γι’ αυτό δεν υπάρχει ανταπόδοση. Γιατί αυτό που χρωστώ
είναι πάνω απ’ τις δυνάμεις μου. Κι αν είναι μια θεία
λειτουργία η ποίηση κ’ οι στίχοι της είναι το αντίδωρο
που μοιράζει κανείς στον κόσμο, θα πρέπει
νάναι οι στίχοι μου κάτι κοντά προς τα κρίνα
και κοντά προς το φως, να ταιριάζουνε,
στην περίπτωση. Νάναι αντλημένοι από την πηγή
της αγνότητας την απόρρητη, που όμως, φοβάμαι,
μπορεί και να μην υπάρχει πια μέσα μου.
Ο πόλεμος έκαιγε γύρω μου σε όλη μου τη ζωή
και μπορεί να ξεράθηκαν οι πηγές στις οποίες
πιστεύω’  και τώρα, μπορει να μην το γνωρίζω,
να μεταφέρω την έρημο μέσα στο στήθος μου
και να μην το γνωρίζω.
                                  Αλλά η ώρα
Τ’ αποχαιρετισμού πλησιάζει, αφού στον κόσμο αυτόν
Ο χωρισμός είναι μοίρα. Προσπαθώ νάμαι έτοιμος

μαζί με τη στάχτη μπορεί κάτι νάμεινε μέσα μου.
Νάχω τουλάχιστο πάνω στο πρόσωπο λίγο φως περισσότερο,
γιατί εκείνη την ώρα που θα βγαίνω απ’ την πόρτα,
τα παιδιά θα φορέσουν την καλή τους ψυχή,
τη στολή της ανοίξεως που είναι μέσα στον άνθρωπο’
νάχω στα χέρια την έκφραση της αγάπης τουλάχιστο,
αυτού του ιερού, αυτού του αόρατου ψωμιού και νερού,
αυτού του αναντικατάστατου τίποτα.

Σα μια δέσμη απ’ αχτίδες ήλιου τα χέρια τους
θ’ απλωθούν προς εμένα όλα μαζί
και θάναι την ώρα αυτή σα να βλέπω
τον τελευταίο ωραίο ήλιο του βίου μου.
                                                          Και μετά,
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το δισάκι, ο δρόμος, το όνειρο. Και το ίδιο αυτό βράδυ
που ένα πιάτο θα λείπει απ’ το δείπνο, τα παιδιά θα σταθούν
στις θέσεις τους όρθια. Ο Τέλης θα ειπεί
το «Θεέ μου, ευλόγησε το φαγητό που θα φάμε
σήμερον» κ’ ευθύς θα καθήσουν. Τα κουτάλια θα μείνουν,
για λίγο, μετέωρα πάνω απ’ τη σούπα, ενώ
εγώ θα βαδίζω. Μπορεί να περνώ τα σύνορα κιόλας.
Θα βαδίζω και θα εύχομαι: Ας ήταν, αυτά τα παιδιά
να γίνουνε τα φτερά στη νίκη της Σαμοθράκης,
σε μια νίκη που θάναι ολόκληρης της ζωής και που φεύγοντας
θα διατρέξει τη γης χωρίς χάρτη στα χέρια της.

Συνοδεία

Σα νάμαι ένας αιώνιος παρατηρητής, σα να μην είναι
ποτέ την αναπόφευκτη τομή του στη ζωή μου
να κάνει ο χρόνος, αγαπώ σα να μην αδικήθηκα.
Κοιτάζοντας απάνω μου το φως, έχω την αίσθηση
πως ίδια πάντοτε θα υπάρχω, όμως, μοναχός μου,
ν’ ακούω, να βλέπω, να περιπλανιέμαι
μες στην αιωνιότητα, δε θα μπορούσα’  θάθελα

να μ’ ακλουθεί τουλάχιστο ένα ποταμάκι
ή μιάν αλέα από ανθισμένα δέντρα
ή μια σειρά παιδιών από το Πεσταλότσι.
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Ένας αητός

Σε μια στάση που πάγωσε πάνω απ’ τον κόσμο
αισθάνομαι τώρα όπως ένας αητός

- με τα νύχια του ενός ποδιού του στο χιόνι
του άλλου στο σύννεφο – άσπρος, ακίνητος.

Μια πέτρινη ακμή το όρθιο μου μέτωπο.

Τα μάτια μου είναι δυό χιονοθύελλες.

Το έλκηθρο

Το χιόνι πέφτει από τον έβδομο ουρανό’
παραπατάει βουλιάζοντας, χάνεται η μέρα σύντομη,

Η νύχτα έρχεται γρήγορα και μένει πολύ.
Νομίζω πως τη σέρνω σε μεγάλο έλκηθρο

σε μιάν άπλα τυφλή που δεν συνορεύει
πουθενά με τον κόσμο.

116



Pieta
Στην Καλλιόπη Νικολοπούλου

Στον αντίκρυ μου τοίχο, όταν έσβυνε
το φως τα μεσάνυχτα, δέσποζε
μια εικονίτσα της Παναγίας. Η αστραπή στο παράθυρο,
μες στον ύπνο μου, νόμιζα πως δεν ήταν παρά
η γλυκιά αντηλιά απ’ το επίχρυσο χέρι της
που το σήκωνε στο σκοτάδι’
προσευχόταν στα τηλεφωνικά σύρματα να μου φέρουν
από μακριά μια φωνή, στον ταχυδρόμο τον κύριο Πόρτουνιε
να μου φέρει ένα γράμμα, στον κεραυνό ν’ απομακρυνθεί.

Αλλά εκεί που δεότανε, κ’ έλπιζε,
θαρρούσα πως άκουγα γιομάτη από έντρομο
σπαραγμό τη κραυγή της, μαζί με τον πάταγο
μιας χιονοστιβάδας που ολίσθαινε, αθέατη, έφτανε,
γκρεμιζόταν απάνω μου και με σκέπαζε.

Η συγκέντρωση της οικογένειας

Που γυρίζετε, ελάτε, χειμώνιασε πια!
Που βρεχόστε! Θα λιώσαν τόσα χρόνια τα ρούχα σας

κ’ οι αστραπές θα σας έκαψαν τα μαλλιά σας –

Εδώ πάνω! εδώ που κουνάω το φως
είν’ το σπίτι μας! Πιο δεξιά, πιο ζερβά!

Πιαστείτε στο τζάκι μας, ο πατέρας μου με τα γράμματα
κ’ η μητέρα μου με τη λύπη της, ν’ ακουμπήσω το χέρι

στα βρεγμένα σας γόνατα. Και μη σβήσει η φωτιά,
και σεις βιαστείτε να πεθάνετε πάλι.

Είναι ωραία στον κόσμο! Κι αφήσαμε πίσω μας
όλες τις δουλειές μας ατέλειωτες.

Θα κλαδέψουμε δέντρα, θα στυλώσουμε
όνειρα –

                                        Κλείστε τις πόρτες
τώρα να κλάψουμε.
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Ο αρχάγγελος και το χιόνι

Τα τζάμια μου είναι άσπρα. Και ο ουρανός και η γη.
Η μουσική μου χαϊδεύει την ψυχή τρυφερά,
καθώς μια μητέρα τον πυρετό στο πρόσωπο του παιδιού της, ενώ
δεν είμαι άρρωστος. Άλλωστε ξέρω,
πως αντί να με πάρει, θα προτιμήσει ο Αρχάγγελος
Μιχαήλ να στηρίξει με το σπαθί του τη στέγη μου
να μην πέσει απ’ το χιόνι. Το φως είναι άσπρο,
τα μαλλιά μου, οι τοίχοι, τα χέρια μου.
Το αίμα μου είναι άσπρο. Ένας εύθραυστος
μίσχος σαλεύει στο άσπρο μηδέν.
Κι ωστόσο έχω φόβο. Το ίδιο,
έτσι κι αλλιώς, χαμογελώ στη ζωή
μισόν αιώνα ανάσκελα στο χειρουργείο του αιώνα μου.

Ο ύπνος

Ευτυχώς ότι έρχεται η νύχτα εδώ
στο ξύλινο σπίτι με το δώρο του ύπνου
μες στο κανίστρι της. Κι αλήθεια’  πολλές

φορές ευχαρίστησα τη ζωή για τα τόσα της
όμορφα πράγματα και ποτέ για τον ύπνο,
ενώ έρχονται μέρες που αυτόν προτιμάω
απ’ όλα τα θαύματα της, τις λάμπουσες
τροχιές των αστεριών της, τα έγχρωμα
ωραία της όρη κι απ’ τα λουλούδια της.

Στην κορφή

Στην κορφή της λύπης μου κάθομαι
και κοιτώ κατά την πατρίδα μου. Εκεί,
ένας ήλιος, λαμπρός, περισσεύοντας
ξεχειλίζει την άνοιξη πασχαλιές,
το χειμώνα πορτοκαλιές, βαφτίζει στο θαύμα,
γράφει τα βράδια ποιήματα στις κορφές.

Και πηγαίνει καιρός πολύς που δεν είδα πλέον αυτό
το υψηλό του πανόραμα: να γυρίζει κατάντικρυ
στην ψυχή μου η χρυσή του βίβλος τα φύλλα της.
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Ο λαβύρινθος

Διαδέχονται οι μέρες μου γρήγορα η μια τους την άλλη,
σα νάναι πουλιά που κυνηγιούνται στο σούρουπο
μιάς ερήμου, μπερδεύονται, πέφτουνε το ένα τους
πάνω στο άλλο, χτυπιούνται – σωριάζονται,
γίνονται ένα σώμα οι μέρες μου. Σφηνώνονται μες
στις Κυριακές οι Δευτέρες, μπλέκονται οι μήνες
καθώς τα χαρτιά της τράπουλας: Μάρτης
κι αμέσως Δεκέμβρης, Αύγουστος έπειτα,
παγώνουν οι άκρες των χεριών μου καθώς
ψηλαφώ το λαβύρινθο, να βάλω μετά
την Κυριακή τη Δευτέρα, ή τον Απρίλη
πρίν απ’ το Μάη. Να χωρίσω ξανά
τη βδομάδα σε εικοσιτετράωρα.

Χάος

Τίποτε νεώτερο κι από δώ, την κορφή του βουνού
που είναι γύρω του ο κόσμος όλος δικός του.

Απ’ όλα τα γύρω σημεία του, άδειες
κατεβαίνουνε ο μπάντες τ’ ουρανού. Σ’ ένα βάθος

σιωπής απροσμέτρητο, μόνον
η καρδιά μου ακούγεται όπως

ένα ρολόι σε άδειο σπίτι.

Βραδιάζει

Βραδιάζει στον κόσμο, τα παράθυρα κλείνουν
ανάβει το φως και το ξένο δωμάτιο γίνεται

ο κόσμος. Τα λίγα βιβλία μου πάνε
κ’ έρχονται τότε, διασχίζουν το χώρο,

σα νάναι πρόσωπα φιλικά που στα χέρια τους
κρατάνε ψωμί, νερό, φρούτα, φάρμακα.

Κ’ ένα απ’ όλα τη νύχτα, ανοιχτό στις σελίδες
που κλείνουν τα μάτια μου, μένει κοντά μου,
στην κουβέρτα μου πάνω – φύλακας άγγελος

που έπεσε μπρούμυτα κι ακούει την καρδιά μου.
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Προσεύχομαι

Προσεύχομαι να τηρήσει ο ήλιος
την υπόσχεση του’  να φράξει

την άβυσσο μ’ έναν
στρόβιλο λάμψης,

στο σημείο που άρχισε
ν’ αναδίνει τολύπες

σκότους:
                              το θάνατο.

Διαλογισμός μέσα στο όνειρο

Όπως έφυγα βιαστικός, δε μπορούσα να υπολογίσω,
να θυμηθώ, ακριβώς, τι πήρα, τι άφησα.
Λογαριαζόμουν γυμνός και χωρίς τ’ αναγκαία
να ψάλω τον κόσμο. Χωρίς το χρυσάφι μου.

Ακούμπαγα πάνω στο σκοτάδι, όπως πάνω
σ’ έναν τοίχο, όταν άξαφνα άρχισε

ο ήλιος να αναδεύεται από μέσα μου.
είδα, σε λίγο να πλέουν στο φως
σαν ψάρια στα χέρια μου. Κι είδα πως είχα
μέσα μου όλα τα ωραία μου πράγματα.
Και πήρα μολύβι, χαρτί και πριόνι
Να ξυλέψω το δάσος των αισθημάτων μου,
να βάλω ιστία στα πλοιάρια των στίχων μου,
να βγούν στ’ ανοιχτά, ταξιδεύοντας – τάχα –
μ’ ένα φρέσκο, στρωτό αεράκι στον κόσμο.
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Μακρινή μνήμη

Όπως και να το κάνεις μακριά σου είμαι, το ξέρω.
Αλλά θα ρθώ καλό μου αρνάκι που φορές ακόμη
τη θαλασσιά μου εκείνη χάντρα στο λαιμό κι ακόμη
ανάμεσα σε δυό μυρτιές ανθισμένες βελάζεις.

Βλέπω κ’ εγώ το νεράκι που βλέπεις.
Τον ήλιο που ρέει από πέτρα σε πέτρα
τον ακούω κι εγώ. Αλλά πες μου,
φυτρώσαν κ’ εφέτος λουλούδια πολλά
με αλλιώτικα χρώματα; Κι ο κότσυφας
έρχεται στο παράθυρο ακόμη;
Κ’ υπάρχει ακόμη ο θησαυρός των μαργαριταριών
από πρωινή ολοκάθαρη πάχνη στο χορταράκι;

Δεν ξέρω πως ήρθες αυτό το πρωί, πως σε άκουσα.
και ψάχνοντας σήκωσα το χέρι μου να χαϊδέψω
      τη φωνή σου στην έρημο.

Αναμονή

Με κολλημένο το μάγουλο πάνω στις Άλπεις,
δεμένα τα πόδια με άσπρα σκοινιά,
ευλογώ όπως ένας απόρρητος ασκητής
τη ζωή. Με απλωμένο το χέρι μου, έτοιμο,
περιμένω, απ’ το πρώτο ανεπαίσθητο ράγισμα
του χιονιού, είμαι βέβαιος πω
θα προβάλλει το θαύμα του ένα αγριολούλουδο.

121



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
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Το σύννεφο

Γιατί νάχω τόσο πολύ σκεφτεί, γιατί νάχω ζητήσει
ν’ ανοίξω πηγάδια εκεί που είναι πρόβλημα το νερό, που το
        βάθος
δεν είναι παρά η επιφάνεια των πραγμάτων ανεστραμμένων,
        γιατί
να μην έχω φυτέψει αχλαδιές και μηλιές στην πατρίδα
που θα ήθελα να πεθάνω, γιατί να στολίσω
τη μνήμη μου ποιήματα κι όχι με δέντρα
κι ανθούς την ανωνυμία μου; Γιατί ν’ ανεβώ να παλαίψω
σ’ αυτήν την εξέδρα για μια γης ανυπάκουη, και, τέλος,
γιατί να μην πάρω το νόμο μου ν’ ανεβώ στο βουνό,
      να σφυρίξω,
καθώς το τσακάλι που λαβαίνει συνείδηση της ερήμου
      ουρλιάζοντας;

123



Τα πράγματα μου

Πράγματα άφησα πολλά στα χέρια των φίλων μου
και δεν ξέρω αν είναι το φως ή αν είναι η στάχτη μου.
Είναι πράγματα πάντως δικά μου που μέσα τους
βρίσκονται, πρίν απ’ όλα, τα χέρια μου
που τα άσκησα να μιλούν. Αλά μέσα στη σύγχυση
αυτού του καιρού, δε ξέρω, δεν είμαι σε θέση
να ξέρω. Με πίκρανε τόσο πολύ
τούτος ο βίος – μη με μαλώνετε! Άλλωστε,
το τέλος του κάθε επίγειου πλάσματος, πρίν
απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι μια συγνώμη.

Είχα

Είχα ένα εγώ που το χρησιμοποιούσα πολύ,
είχα μια νιότη που έφτιαχνε χρώματα από το τίποτα,
είχα μι’ αγάπη που τραγούδαγε στα πληγωμένα ζώα,
μια πίστη που περιέκλεινε και τις πέτρες ακόμη
μέσα στ’ άγια των αγίων της. Τώρα, όχι πως έχασα
τα πράγματα μου καθώς εβάδιζα, αλλά

θα διπλώθηκαν μέσα μου κάπου, βαθιά
περιμένοντας ίσως τη σάλπιγγα
της ανάστασης.
                      Κ’ η Ελλάδα,
τώρα, σαν ένα μακρινό φεγγάρι από κιμωλία,
φέγγει, αμυδρά, στης μνήμης μου το διάστημα.

Η ζωή

Όλα αυτά ήταν ωραία.

Σύννεφα που χαμήλωναν ή κατολίσθαιναν,
γκρεμνά λαμπερά που σχημάτιζαν

οι τεθλασμένες γραμμές των κεραυνών στον αιθέρα,
αλλαγές και διαλείμματα με διάφανα, ωραία,

διαυγή ή μουντά, παράδοξα χρώματα.

Όλα αυτά ήταν ωραία.

Όλη αυτή η διαδρομή σε μυθώδη τοπία’
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καταστάσεις του πόνου που μοιάζαν με όρη
υψηλά, αλλεπάλληλα. Η διαρκής μου πορεία,

η διαρκής μου αντίσταση, η διαρκής μου ελπίδα,
η παλάμη στο μέτωπο ν’ αναγγείλω ένα άστρο

που δεν θα ανάτελλε’ τα εμπόδια, το σκόνταμα,
το πέσιμο μπρούμυτα πάνω στο χώμα,

η φωνή για βοήθεια κ’ η ποίηση
που τρέχει απ’ του τρύπιου μου πλευρού το λουλούδι.

Όλα αυτά ήταν ωραία.
Η ζωή: ένας διάδρομος μέσα στην άβυσσο,

ο χρόνος σχισμένος’  ένας εξώστης,
ένα παράρτημα του θανάτου η ζωή, ένα όνειρο

στερεό και ρευστό, απατηλό και γιγάντιο.
Εκστρατεία σ’ ένα διάδρομο

που έλαβα μέρος και πέφτω όπου νάναι,
κοιτάζοντας πάνω μου το αίνιγμα ανάσκελα.

Τώρα, που ακόμη δεν έχει νυχτώσει και κάθομαι
και το σκέφτομαι και θυμάμαι, αλήθεια:

Όλα αυτά ήταν ωραία.

Το ενδεχόμενο

Ο κεραυνός θα πέσει στο δέντρο. Οι ρίζες του φταίνε
ου δεν τ’ αφήνουν να κινηθεί, να κάνει ελιγμούς,

ν’ αλλάξει τη θέση του. Η φύση του φταίει η όμοια
μ’ αυτόν τον μαγνήτη της καρδιάς μου,

που έλκει την οδύνη απ’ τα τέσσερα
σημεία της γης: τη λάμψη απ’ το σύννεφο.
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Ένα σύμπλεγμα

Κατέβαλες κάθε προσπάθεια ν’ ανεβείς.
Έκανες κορυφή όρους τη θλίψη σου

να θαυμάσεις τον κόσμο – αλλά
πως αγάπησες έτσι αυτή τη ζωή;
Σα να σούστησε παγίδα το χώμα

τα δέχτηκες όλα γι’ αυτήν ως το τέλος,
αμετακίνητος;

Ένα ηρώο από ζωντανή σάρκα
ένα ηρώο με διπλή όψη περίεργη

ένα σύμπλεγμα από χώμα
ένα σύμπλεγμα από φως.

Η διανομή

Το πιθανότερο είναι πως δεν θα με ρωτήσει κανείς
τι την έκαμα την ψυχή μου. Όμως, εγώ
χρωστώ μιάν απόκριση πριν κλείσω τον έμμετρο
μονόλογο μου.
                       Λοιπόν,
την ψυχή μου την έκοψα με οδυνηρό ψαλίδι σε μικρά
φύλλα, μικρά χαρτιά, αστραπές μικρές
και την μοιράζω στους περαστικούς.
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Απογύμνωση

Όταν θα τελειώσουνε τα τραγούδια,
όταν η ποίηση θα χτυπήσει τα χέρια της
όπως όταν σημαίνει η τελευταία καμπάνα
μιας μέρας που τέλειωσε – τότε,
φτωχός, φτωχότατος άνθρωπος,
ένα με τα πράγματα και τις πέτρες,
θάχω βγάλει το ρούχο που μούδωσε ο Θεός,
το καπέλο που με προστάτευε, τα παπούτσια,
το ρολόι μου για το χρόνο,
το δαχτυλίδι του αρραβώνα μου.
Πιεσμένος στο χώμα, θα γυρίσω τις πλάτες μου να μη βλέπω
και έρποντας, έρποντας, θ’ αποσυρθώ στο καλύβι μου,
στο μέλλον μου, στη σκηνή μου,
σε μια σταγόνα αέρος.

Η μηχανή

Έχω κάνει κατάχρηση από τρυφερές σκέψεις.
Βασάνισα τη καρδιά, το κεφάλι μου.
Μέσα τους μια μηχανή δουλεύει με βάρδιες,
ποτέ δε σταμάτησε. Το αίμα μου είναι
το κόκκινο κάρβουνο που γίνεται μαύρο.
Γιόμισα στάχτη – έχω κάνει κατάχρηση
από τρυφερές σκέψεις. Φίλεργος.

Σ’ όλο το βίο μου έφτιαχνα στάχτη.

Σύγκρουση

Αν μπορούσα ν’ αρθρώσω ένα γέλιο
θα συγκλόνιζα τον αέρα και θάκανα

τους κεραυνούς καθώς πέφτουν
να παραπαίουν’  να χάνουν

τις ευθείες και τους στόχους τους.

2 Αυγούστου. Μεσάνυχτα.
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Του σπιτιού μου τα τζάμια λάμπουν απόξω.
Λάμπουν τα τζάμια της ψυχής μου από μέσα.

Καταιγίδια στο Τρόγγεν!

Η ιστορία

Δεν μας προσμένει η ιστορία στο βάθος
αλλά προχωρεί μαζί μας. Με τα χέρια μας

κωπηλατεί το χρόνο. Είμαστε το ρεύμα
που κουβαλάει πάνω του το αύριο, χωρίς να είμαστε

το αύριο. Η μοίρα μας είναι μες τη ροή
που συνεχώς αλλάζει όψεις. Κύματα θολά
νιώθω να σπάζουν πάνω στα πλευρά μου.
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Προσάραξη

Άλλος χώρος για όνειρα, εδώ, δεν υπάρχει.
Η ψυχή σου ακυβέρνητη. Η προσάραξη οριστική.
Ποιος ξέρει τι γίνεται ακόμη στον κόσμο.
Να παλεύει ο ήλιος πάνω απ’ τα σύννεφα;
Απελπισμένα θαλάσσια πουλιά με στυγνές
κραυγές πάνε κι έρχονται, ορμούν
στις αιχμές των υφάλων
και σπάζουν τα ράμφη τους.

Σε μι’ απόσταση μακρινή
Που ξεπερνά τη ζωή μας
κωπηλατούν οι ναυαγοσώστες.

Γαλήνη

Σα να κατέβηκε η φωνή μου στον Άδη
και να μη βρίσκει σκάλα να ξανανεβεί,
δε μπορώ σήμερα να μιλήσω κι ας με προσκαλεί

τούτη η τόσο ωραία μέρα. Όρθιος στο παράθυρο
χαμογελώ σε όλα χωρίς ν’ αφήνω να φανεί
- να υποψιαστεί κανείς - πως είναι κολλημένα
στο βάθος τους τα χείλη μου, ακριβώς
όπως και στων προγόνων μου
τα μαρμάρινα αγάλματα.

Το σέλας

Τα διαστήματα έγιναν αβαθή μπρός στο βάθος
της ανθρώπινης θλίψης’  δρόμοι εύκολοι οι λόχμες
μπρός στης σκέψης το αδιέξοδο. Ας μπορούσα να γίνω
ένα τζάμι απ’ όπου θα δυνόταν το βλέμμα
να διακρίνει ένα φως’  ας μπορούσα να γίνω
το στοιχείο που λείπει, ένα νέο φαινόμενο
φυσικό, σαν μια πάχνη, μια γάζα,
- να μπορώ να τυλίγω στις δύσκολες
ώρες της την Υδρόγειο – ένα σέλας.
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Η ζωγραφιά

Είπα πως είχα πολλά, ότι μέσα μου
υπήρχανε ποταμοί που θα άρδευαν

τις ερήμους. Όντας ένα παιχνίδι
στα χέρια της μοίρας θαρρούσα

πως έπαιζε το παιχνίδι μου. Τέλος,
αφήνω στη γης ότι αφήνουνε όλοι, εκτός

ελπίζω ακόμη, σ’ αυτό το λουλούδι
που το είπα «αγάπη».

                                  Έχω δείξει τουλάχιστο
στον ήλιο μια σύμφωνη

με το πνεύμα του, αδέξια,
παιδική ζωγραφιά.

Με κλειστό παράθυρο

Πρέπει να μεγαλώσω τα όρια’ να περπατήσω
στο ευτυχισμένο ξέφωτο με το καλό νερό

και να μη σκέφτομαι τη νύχτα, τον καταιγισμό
της πιθανής φωτιάς, την έρημο, τη στάχτη, την ανθρώπινη ήττα.

Να ξανοιχτώ
πάνω στη γη σφυρίζοντας σα να πηγαίνω
να κάμω στο βουνό τον ήλιο δαχτυλίδια

- ως νάτανε ν’ αρραβωνιάσω τάχα την ειρήνη
του κόσμου με την ιστορία – ως να πηγάινω

σε μια δουλειά χαρούμενη και βιαστική,
σα να πηγαίνω γι’ άγριες φράουλες.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Τα τραίνα

Με παίρνουν κάθε τόσο και με γυρίζουν τα τραίνα,
σαν ένα εξόριστο που δεν ξέρουν που να τον αφήσουν,

σαν έναν κρατούμενο που δεν εμπιστεύονται σε καμιά φυλακή
- έναν κρατούμενο που δεν γνωρίζει το λάθος του

εκτός αν η λύπη για τη ζωή είναι φόνος, εκτός
αν η καρδιά που αγαπά έχει χάσει τη λογική της.

Ανοίγουν τις γραμμές οι σηματοδότες,
τα τραίνα περνάνε τα σύνορα προς τα κεί,

τα σύνορα προς τα δώ κ’ εγώ βρίσκομαι στο παράθυρο
ταξιδεύοντας πάντοτε. Εξετάζουν οι ελεγκτές τα χαρτιά μου

κοιτάζοντας, προσεχτικά, το βαθιά
ρυτιδωμένο μου πρόσωπο, το γιομάτο
υπογραφές και σφραγίδες: «περάστε…»

Και συνεχίζω, ωσότου, δεν ξέρω που πότε και πως
θα μου αφαιρέσει ο μεγάλος σταθμάρχης το διαβατήριο.

Δυό στιγμές ενός μονόλογου

Επήρα την απόφαση κοιτάζοντας τη Γη.
Ο ήλιος μου έφεγγε γλυκός, λίγο έξω απ’ το σύννεφο.

«Πριν δύσει» είπα «πρέπει να το ειπώ».
Άδειασα το τραπέζι μου όλες τις φωνές,

για να διαλέξω, να μιλήσω – όχι σαν πολίτης
του ενός Κόσμου από τους Δύο, ούτε και του Τρίτου.

Μα σαν πολίτης του άλλου κόσμου, που έχει εξασφαλίσει,
πέρα από ήλιους και βροχές, το μεροκάματο.

*

Επήρα την απόφαση να ρίξω, να πετάξω
τον εαυτό μου –ότι καλό ίσως έκλεινα μέσα μου-
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στον πρώτο σκουπιδότοπο της γης. Να μείνω μόνο
στο λόγο που θα έλεγα, κάτι κουβέντες
σαν πέτρες λιθοβολισμού. Μετά που το αποφάσισα,
ζήτησα από τη μοίρα μου να με βοηθήσει
να μην καμφθώ απ’ τον ήλιο μου – τον ήλιο
που αγαπούσα – κι αναιρέσω την απόφαση μου.

Η προσβολή

Κάθε που γίνονταν κακό, οπουδήποτε, αυτόν
έλεγε ότι πρόσβαλαν’  κάθε φορά κρατούσε
το στήθος του σα να πληγώθηκε. Κι’ όταν μιλούσε,
«πίσω απ’ τις λέξεις μου» έλεγε «στέκονται όρθιοι όλοι
οι προσβλημένοι αυτού του κόσμου και χειρονομούν».
Κ’ έλεγε: «εμένα πρόσβαλες κι ας είμαι ο οποιοσδήποτε
σ’ ένα οποιοδήποτε σημείο της γης –ένας πολίτης
σε μια πατρίδα ή κι απλώς ένας φιλοξενούμενος
κάτω απ’ του ήλιου τη σκηνή, δίχως πατρίδα.

Εξοστρακισμός

Κύριε, του είπαν, μην περνάτε απ’ έξω απ’ τις Ακαδημίες
ούτε απ’ έξω απ’ τις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας
ούτε κι απ’ έξω απ’ τις κρουστάλλινες προσόψεις των
       Τραπεζών.
Αποφεύγετε γενικά τα πολλά φώτα.
Όπως καταδικάσατε, σας καταδίκασαν.
Η αλήθεια που όπως ισχυρίζεστε τουλάχιστο εσείς
σας πίεσε να συντάξτε τα παράπονα της,
δεν έχει ούτε καλαμένια σπίτια κάν
σ’ αυτό τον κόσμο, να σας δώσει ένα δωμάτιο
να βάλτε το ψωμί και τα χειρόγραφα σας
και να στεγάσετε τα λευκά μαλλιά σα να μη βρέχονται.
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Τα στοιχειώδη

Το φως για να βλέπω και ν’ αγαπώ
το βρίσκω παντού: Στο λίγο ψωμί,

στου βουνού τη γυμνότητα, στου λουλούδι της γλάστρας,
στο νερό της πηγής, στο γιομάτο ευγένεια

αεράκι που έρχεται και θωπεύει την κούραση
των χεριών μου, στο λίγο εχέμυθο φως

του σπιτιού μου τη νύχτα, στην παρουσία
του άλλου ανθρώπου που προχωρεί

στο αντικρινό πεζοδρόμιο, στο άξαφνο
έγχρωμο βεγγαλικό της φωνής
ενός παιδιού που δεν φαίνεται.
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Μεσ’ στο ταξίδι

Μες στο ταξίδι είναι η λύπη.
Τριγυρίζει τη γη σα βασίλισσα στην άμαξα της,

με μια σκέπη χωρίς περιδέραια χρυσά,
δαχτυλίδια ή άλλα κοσμήματα’
μ’ ένα χαμόγελο αδιόρατο μόνο

πάνω στα χείλη της. Τα ταξίδια, γνωρίζει,
είναι μακρά’  η ζωή είναι σύντομη.

Μόλις που πρόφτασα κι αντάλλαξα έναν
θερμόν, είναι αλήθεια, ασπασμό με τον ήλιο.

Αυτό ήταν όλο. Κι η λύπη στην άμαξα.

Αντιστέκομαι

Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, οι σκληρές
σαν τα κόκαλα τ’ αντρειωμένου, που τους λείπουν οι μαύρες

μαντήλες μονάχα για να μοιάζουν με τις μανάδες μας’
που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές
και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους
χυμούς ειρήνης και φως.
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Ημερολόγιο

Η Καλαβρία γυμνή σαν τη πατρίδα
αξιοπρεπής μέσα στην άνοιξη της
με τον ήλιο να κατεβαίνει, χωρίς
να βιάζει το άρμα του, προς τη δύση του.

Συλλογιέμαι κοιτώντας τον αν έχω άλλα δάκρυα
ή άλλη φωτιά στην καρδιά. Αλλά η ώρα
είναι τόσο ωραία. Προς τι όλα τούτα; Νομίζει
κανείς ότι πάνω στην κορφή του βουνού
ένας άγγελος κάθεται δίχως να σκέπτεται.

Ένας μικρότερος κόσμος

Αναζητώ μιάν ακτή να μπορέσω να φράξω
με δέντρα ή καλάμια ένα μέρος
του ορίζοντα. Συμμαζεύοντας το άπειρο, νάχω
την αίσθηση: ή πως δεν υπάρχουνε μηχανές
ή πως υπάρχουνε πολύ λίγες’ ή πως δεν υπάρχουν στρατιώτες
ή πως υπάρχουνε τόσοι λίγοι’  ή πως δεν υπάρχουνε όπλα
ή πως υπάρχουνε τόσα λίγα, στραμμένα κι αυτά προς την
    έξοδο
των δασών με τους λύκους’ ή πως δεν υπάρχουνε έμποροι
ή πως υπάρχουνε πολύ λίγοι σε απόκεντρα
σημεία της γης όπου ακόμη δεν έγιναν
αμαξωτοί δρόμοι.
                          Το ελπίζει ο Θεός
πως τουλάχιστο μες στους λυγμούς των ποιητών
δεν θα πάψει να υπάρχει ποτές ο παράδεισος.
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Τα χαρτιά του κυρίου

Μια διευκρίνιση, κύριε σταθμάρχα!
Ο κύριος εκεί επιμένει να ταξιδέψει, ενώ
τα χαρτιά του δεν είναι εντάξει. Ο κύριος,
ο κύριος εκείνος με τ’ άσπρα μαλλιά,
ο χωρίς ιθαγένεια πιθανόν, που διαρκώς
γελούνε τα χείλη του αντί να μιλούν.

Ωστόσο επιμένει πως είναι ένας νόμιμος
πολίτης της γης. Υπήκοος των τραίνων.

Δεν σημαίνει

Δεν σημαίνει ίσως τίποτε το να δεις
μια βέργα αμπελιού που την είχες

κάποτε φίλη, το να δεις μιάν ελιά ή να δεις
να αυγάζει η Μεσόγειος. Αλλά, πέστε μου, όταν
αυτά όλα έχουν πια γίνει μέλη του σώματος μας,

πως θα ζήσουμε; Πως;

Τρία χρόνια περπάταγα πάνω στα χιόνια
στηριγμένος στις πατερίτσες μου.
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Η κλίση της ζυγαριάς

Ήτανε ένα μακρύ όνειρο η ζωή μου
και το όνειρο ήταν, είναι αλήθεια, μες σε φως πολύ

που συνεχώς το διέκοπταν οι εφιάλτες.
Και μ’ όλον τούτο, ο διάφανος χρυσός του, η θαλπωρή,

το κάλλος του, στη ζυγαριά βαλμένα των υπέρ
και των κατά, βάρυναν περισσότερο.

Μην τον κοιτάτε τον μαντύα αυτόν από πληγές
στο σώμα μου. Είμαι ευχαριστημένος.

Το ζωάκι

Ήμουν ένα μικρό ζωάκι που συνέλαβε τη ζωή,
τον ήλιο, τ’ αστέρια και το φεγγάρι. Κ’ εχτός

απ’ τα χρώματα της γης που τα μέτρησε,
έπαιξε με πολλά «γιατί». Πήρε χώμα στα χέρια του

κ’ εξέτασε την ποιότητα. Κοίταξε απ’ όλα
τα σημεία το φως, ζητώντας να βρει

τη γωνία απ’ όπου θα διέκρινε την ουσία του.
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Είδα

Κοιτάζοντας μέσα στο κίτρινο, διάφανο σπάρτο,
μπόρεσα κ’ είδα θαρρώ το βάθος του κόσμου:

την ομορφιά, τη σοφία, το γούστο
εκείνου που τόφτιαξε. Το ίδιο και μες

στο βλέμμα του σκίουρου. Είναι μια παρουσία
ζώσα το φως, είναι ένας σύντροφος.

Ξεπερνά τις γυμνές επιφάνειες και είναι γι’ αυτό που ενώ
με πονούσεν η μοναξιά, την αμφισβητούσα.

Σε συλλογίζομαι

Στην Ισιδώρα
Σε συλλογίζομαι εκεί στο βορρά
να μεταφέρεις την πέτρα της αντοχής,
την πανάρχαιη ρίζα,
την άμυνα αντίκρυ στη διάβρωση
του ωραίου ζώντος καρπού,
του ανθρώπου που έχει
πέσει επί γης
απ’ το δέντρο του σύμπαντος.
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Η σημασία

Ο πόνος που εκφράζουμε δεν είναι παρά
η σημασία που δίνουμε στη ζωή,

επιμένοντας στην ουσία της.
Αν υπήρχε μια δύναμη να μας κρίνει,
θα μας χάιδευε πριν απ’ τον ύπνο μας

τα μαλλιά, αναγνωρίζοντας πως
αγαπήσαμε το έργο της.

Κάθαρση

Η ψυχή μου που έκλινε προς το σκότος,
ξαναγίνεται έναστρη. Αποτινάζει τη σκιά,
τη σκόνη απ’ το κάρβουνο, τη σκουριά,
την κακοσμία των όπλων. Ξαναβρίσκει τα φυσικά
χρώματα της, το λόγο – ένα λόγο υδρορρόη
που πηγάζει απ’ τ’ ανάβρυσμα της καρδιάς
απ’ ευθείας, δίχως παρέμβαση’
ένα λόγο που αντί να περάσει σαν ένα
εύθραυστο βέλος, ή σα μιάν ύποπτη
σιωπή, ή σας ένας στεναγμός, πιο καλά

να χαθεί στον αέρα σαν ένα κελάιδισμα.

Ο ήλιος μου

Μου πήραν τον ήλιο μου, αλλά εγώ θα τον βρω.
Κανόνισα μια μυστική συνάντηση μαζί του
όπως εκείνος που πηγαίνει για παράνομο τύπο
ή για παράνομο υλικό. Θα γιομίσω τον κόρφο μου
μεγάλα φύλλα χρυσαφιού και λάμπες για την κρύπτη μου,
πριν μου αφανίσουν την ψυχή να την κυκλοφορήσω
χέρι με χέρι μες στην νύχτα.
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Ταξίδι στη Σικελία

Σε λίγο, από λόφους βολικούς θα μπορώ
να βλέπομαι, πρόσωπο με πρόσωπο με τη θάλασσα,
σαν για μιάν αναγνώριση έπειτα από μακριάν απουσία.
Ενώ, πέρα εκεί, στην απέναντι όχθη της,
θα γνωρίζω πως βρίσκεται η πατρίδα μου.
Αλλά ούτε τα φώτα της θα διακρίνονται, ούτε
ο καπνός των σπιτιών της. Μονάχα
πως κοιτώντας την κίνηση των νερών, θα νομίζω
ότι βλέπω την κίνηση της καρδιάς της τουλάχιστο.

Η συνάντηση

Με βρήκε, ήλιε, ο κεραυνός της φιλίας σου
πάνω σε λόφους που δεν προστατεύονται

και μου σύντριψε την καρδιά.
Τρίκλιζα με σπασμένα κόκαλα.

Όγκοι φωτός κατολίσθησαν
μέσα μου, τόσο που χάνοντας

το δρόμο της η φωνή μου

στριφογυρνούσε στα τυφλά
και βρίσκοντας τα μάτια μου
έπεφτε σα λιωμένο μέταλλο.

Οι κλίμακες

Στον ουρανό και στα βουνά ήτανε τοποθετημένο
το φως κατά κλίμακες. Λογισμοί τις ανέβαιναν
λογισμοί τις κατέβαιναν. Ονειρευόμουνα πως
μου ανανέωνε ο ήλιος το παλιό διαβατήριο

και πως παίρνοντας η ψυχή μου το πιο γρήγορο μέσο,
χτυπώντας σε πέτρες, σε δέντρα και όνειρα,

γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει τον κόσμο.
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Ένα βράδυ ο κόσμος

Ηρεμία, βαθιά, ελαφρό τοπίο
που θαρρείς πως στηρίζεται στο φως
κ’ επιπλέει και μαζί του ο ουρανός
μετακινιέται απάνω του όλος θείο
χρώμα απ’ τη δύση. Τι ‘ναι ένα βιβλίο;
Τι’ ναι ένας ποιητής εμπρός σ’ αυτό;
Αεράκι έχει γίνει φωτεινό
το βαρύ που είχα πάνω μου φορτίο.

Και δεν ξέρω που πρέπει να στραφώ
και δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να ειπώ,
στη ζωή ή στο θάνατο, αντίο.

Έξω απ’ το χρόνο

Διάφανη ώρα, θάλασσα κι αρχαϊκές κολόνες,
που τέμνουν τον ορίζοντα και το χρόνο

στη Σεληνούντα. Προπορεύεται ο Άλντο.

Μ’ ένα λουλούδι κίτρινο στο χέρι συμβολίζει
την αιωνιότητα.

                                        Τον ακολουθώ
ανάμεσα σ’ ένα χρυσό

φράγμα –
σε μέγα βάθος

φυτεύει ο ήλιος τις αχτίδες του
μες στην κοιλάδα του απογεύματος.

Φεύγοντας

Φεύγοντας ένιωθα ένα φως να φτερουγίζει απ’ το μέτωπο μου.
Νάτανε η ασημένια ελιά, η παλιά μου φιλενάδα;
Οι λεμονιές που χιόνισαν στην καρδιά μου ανθούς;
Της ακροθαλασσιάς η ρόδινη λουρίδα το πρωί;
Αυτοί που μου εμπιστεύτηκαν πως ο κόσμος μου υπάρχει
κ’ εγώ τον είδα στη φωνή, στα μάτια και στα χέρια τους;

Πήρα νερό, πήρα ψυχή, πήρα ήλιο, να τα κάψω
για μιάν ακόμη ίσως φορά,
κουβέντες προς τους ανθρώπους.
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Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Η θέα του κόσμου

Δεν υπάρχει παράθυρο που να βλέπει στο όνειρο.
Πέθανε η Μαργαρίτα οριστικά.

Το κόκκινο άλογο της χαράς θα σκοτώθηκε
στους πολέμους. Τα πράσινα λιβάδια, τα μυθικά

χρώματα κι οι κιθαρωδοί άγγελοι
απομακρύνθηκαν. Άφησαν πίσω τους

τη γης νάναι μόνον ένα πεδίο
μάχης, ευρύ, ανεξέλεχτο
απ’ τις τίμιες δυνάμεις.

Επιτύμβιες στήλες

Επιτύμβιες στήλες, με εκατοντάδες ονόματα, όρθιες,
σε λόφους ή σε πλατείες. Κι ωστόσο
δείχνουνε μόνες, μοιάζουν εξόριστες.
Δεν ξέρω γιατί πεθαίνουν οι ήρωες. Άλλος
τρόπος διακόσμησης του τοπίου δεν υπήρχε;

Τι λέτε γι’ αυτό εσείς που επιζήσατε;

Το παιδάκι του Βιετνάμ
με το κομμένο πόδι

Το άλλο του πόδι δεν είναι εδώ ή εκεί,
δεν είναι στο δάσος, ή μέσα στο χώμα.
Το άλλο του πόδι είναι μες στην καρδιά μου,
λιώνει εκεί, γίνεται λόγος, γίνεται
η αυριανή μου φωνή. Το άλλο του πόδι
είναι ο σταυρός – το πλάτος και το ύψος του -
είναι ο σταυρός του Ιησού στον αιώνα μας.
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Συνοικία της μνήμης

Θυμάμαι την πατρίδα μου, τους νεκρούς,
τους αετούς και τους λέοντες στα πρόσωπα των παιδιών,
τα ωραία τους όνειρα – ολόκληρος
θερισμένος αγρός, την ερήμωση.
Συνοικία της μνήμης απ’ όπου δεν πρόκειται
να μετοικήσω ποτέ. Τα μάτια τους, γύρω μου,
με κοιτούν με παράπονο κ’ είναι στις ίδιες
πάντοτε θέσεις, όπως είναι τις νύχτες
και τ’ αστέρια στον ουρανό.

Κι όταν έρχεται ο ύπνος και πια
δεν ορίζεται η μνήμη, τότε ακούω,
σαν μια λιτανεία, κάπου μακριά,
σε χώρο ακαθόριστο, τις φωνές των ηρώων.

Αυτοπυρπόληση

Στον φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα το 1970

Ντύθηκες γαμπρός
φωταγωγήθηκες σαν έθνος.

Έγινες ένα θέαμα ψυχής
ξεδιπλωμένης στον ορίζοντα.

Είσαι η φωτεινή
περίληψη του δράματος μας,
τα χέρια μας προς την Ανατολή
και τα χέρια μας προς τη Δύση.

Είσαι στην ίδια λαμπάδα τη μια
τ’ αναστάσιμο φως
κι ο επιτάφιος θρήνος μας.
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Προκήρυξη

Τι βγαίνουνε μες απ’ τις κάννες
των τυφεκιών; Ποια αισθήματα;
Ποιος λόγος; Ποιο σωτήριο μήνυμα;
Ειδοποιείστε αυτούς τους στρατιώτες εκεί
που τυφεκίζουν το αύριο.
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Ο ήλιος κι ο στρατιώτης

Εσύ μου έχεις δώσει την όραση.
Κ’ είδα πρωινά στον ουρανό να περπατάνε σαν παγώνια,

είδα τα εφτά σου χρώματα στις πεταλούδες
του κήπου μου του πατρικού – τον κόσμο όλο αυτό

τον αγάπησα βλέποντας.
                                               Ήμουνα προϊόν

σοφίας και σοφά ήτανε τοποθετημένα
τα μάτια μου στο πρόσωπο σου, όλα σοφά

στο σώμα μου. Κι ήρθα να ζήσω,
να ζήσω ήλιε μου ήθελα, εδώ όπου το φως σου,
όπως όλα πράγματα της γης, το ίδιο και μένα

μ’ εξευγενίζει φέγγοντας με. Αλλά, το συλλογίζομαι:

Χέρια σοφά μου δόθηκαν γι’ ανόητες πράξεις.

Ο μόχθος και το καλύτερο αύριο

Σ’ αυτή την πολιτεία και την άλλη, και πιο πέρα, στην άλλη,
τα πρόσωπα όλων μοιάζουνε με οργωμένα χωράφια

που τους ευλόγησε ο Θεός τον ιδρώτα’  μ’ αυτόν
εμείς οι άνθρωποι οι απλοί, χωρίς να γνωρίζουμε,

εκτός απ’ τ’ άλλα, τα εργοστάσια και τα φράγματα,
φτιάξαμε και τις βόμβες των στρατηγών

που θα τις ρίξουνε στα σπίτια μας.
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Οι δεινόσαυροι

Γύρω μας, μόνον τσιμέντο και σίδερο, αυτά
τα οστά της ψυχής τα γεγυμνωμένα. Όσα πράγματα έφεγγαν
τα είδα ν’ αποχωρούν απ’ τις πύλες των πόλεων,
μια σειρά από πρόσφυγες. Κι είδα σε λίμνες
αίματος την ιδέα της αγάπης μου να βουλιάζει.
Ανακάλυψα πως το τύμπανο που χτυπούσε ήταν μάταιο,
πως ο διάλογος ήτανε ο αέρας με τον αέρα.
Οι πινακίδες στους δρόμους των πόλεων:
«Οδός προς ερήμωσιν! Αγέλες τεράτων
μετακινούνται στη γη, τα όπλα εκπορθούνε τη θέση
της θέλησης των λαών, επιβάλλουν
στους ποιητές να σιωπήσουν, καταργούν τους φιλόσοφους.
Εξώνουν τον άνθρωπο ο νέοι δεινόσαυροι, τον διαδέχονται,
όπως άλλοτε ο ίδιος τους είχε διαδεχτεί στον πλανήτη μας.
Αλλά πρέπει να έμεινε μέσα μας έστω
και μια στάλα φωτός από κείνο το ωραίο πρωί
που σχημάτισαν τα όνειρα των αγίων. Και πάντως
όλα μπορεί να τα συγχωρέσει ο Θεός
εκτός απ’ τον ξεπεσμό ενός ποιητή που θα δέχονταν
να καταθέσει τη μοίρα του –
                                          Ας μη δει ο ήλιος
τη στερνή του φρουρά να παραδίνει τα όπλα της.
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Στίχοι του 1970

Τα βιβλία μας κινδυνεύουν, οι στίχοι μας,
μισθοφόροι οδηγούν την αλήθεια προς την πυρά,
πόρτες νύχτας κι ανέμων μισάνοιξαν γύρω μας.

Ασφαλίστε τις μικρές σπίθες στην κατακόμβη.
Σχηματίστε έναν τοίχο με τις παλάμες σας,
κλείστε τον άνεμο γύρω – τριγύρω τους,
φυλάξτε αναμμένα τα κεράκια των ποιητών.

Ο αιώνας

Ο αιώνας, θαρρώ
σα να γέρνει κι αυτός
με μια επίφοβη κλίση
σ’ ένα άσχημο ηλιοβασίλεμα.
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ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
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Τα δέντρα και η συνείδηση

Αύριο, μεθαύριο, λέω, όσο θάναι καιρός,
ν’ ανεβώ να φυτέψω στο λόφο μου εκείνα τα δέντρα

να με αντιπροσωπέψουν στον τομέα της δημιουργίας. Τόσον
ήλιο πολύ που θησαύρισα και στο τέλος δεν μπόρεσα

μέσα σε λέξεις να τον κλείσω τον αιώνιο,
να φτιάξω μια διδασκαλία της ομορφιάς τουλάχιστο,
να φτιάξω ένα περιδέραιο ολόλαμπρο για τις ψυχές.
Μα αυτά τα δέντρα συμμετέχοντας στο μέγα έργο,

κινούμενα μες στο κινούμενο σύμπαν στις συνειδήσεις,
σ’ ένα άλλο θαύμα μεταβάλλοντας τον ήλιο που μου διέφυγε,

θα μου ευκολύνουνε τη διέλευση από τους κριτές.

(Τα φαντάζομαι κιόλας, δυνατά, αιωνόβια,
φορτωμένα ως τα κούτσουρα με άνθη να σαλεύουν προς όλες

τις διευθύνσεις, προτείνοντας, με ψίθυρους αγάπης,
τους καρπούς της ειρήνης τους).

Αύριο, μεθαύριο, λέω, όσο θάναι καιρός,
ν’ αντικατασταθώ, φυτεύοντας εκείνα τα δέντρα.

Το χρέος

Μίλησες και σε πράγματα που δεν ακούν γνωρίζοντας
πως κι από κείνα που ακούνε δεν θ’ ακουστείς.

Άνοιξες το παράθυρο κ’ είπες το λόγο σου.
Ψίχουλα στα παιδιά η φωνή σου – που δεν θα γευτούν,

σπόροι στις πέτρες που δεν θα φυτρώσουν. Αλλά,
ότι κι αν έγινε ότι κι αν γινόταν

το χρέος είναι οφειλόμενο.
Δίνοντας το κανείς αισθάνεται μες

στην τραγωδία του ελεύθερος.

151



Πολλές φορές

Πολλές φορές μου έτυχε ν’ ανακαλύψω,
περιδιαβάζοντας τον κόσμο, πως μου λείπουνε λέξεις. Έτυχε

να ιδώ
τοπία ωραία ή πρόσωπα. Έτυχε απ’ την άλλη

να ιδώ αγωνίες, τραύματα, φόβους, αλλά δεν μπόρεσα.
Δεν είχα τ’ απαιτούμενα να τ’ αναπαραστήσω.

Υπήρχαν πράγματα χωρίς λέξεις. Έτσι κατάλαβα
πως είναι η γλώσσα μου γυμνή. Πως στέκομαι όπως ένας
ψευδός μπρός σε μια θάλασσα ανέκφραστη που βουίζει,

βουίζει,
βουίζει,
βουίζει,

ατελεύτητη.
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Η μικρή σου πόλη

Αλήθεια, δε μπόρεσες να ξεπεράσεις την εποχή
που φοβόσουν το λύκο και καρτερούσες τον άγγελο.
Μελέτησες τα ήθη και έθιμα της ιστορίας,
πέρασες κάτω απ’ τα τόξα των σύγχρονων γεγονότων,
ταξίδεψες. Ωστόσο, δε μπόρεσες ν’ αποβάλεις
τη μικρή παιδική πόλη από μέσα σου,
τη γινόμενη από αγαθά πρόσωπα, τόπους
γυμνούς ή κατάφυτους, ουράνια πράγματα,
με τον σεβάσμιο εκείνο γέροντα γιομάτον στοχασμό
και ύψος, τον Ταΰγετο, στην πρωτοκαθεδρία.

Κι αλήθεια, πόσο αναπαυμένα θα ένοιωθες αν μπορούσες,
γυρίζοντας τις πλάτες στις γιγάντιες πόλεις,
να επέστρεφες εκεί, στα πράγματα που σου έδωσαν
κ’ ύφανες το ωραίο σου όνειρο, στο λόφο όπου κάθησες
έναν καιρό στο θρόνο του και βασίλεψες στην ειρήνη,
να επέστρεφες, να επέστρεφες κάτω από τα ιλαρά τους
βλέμματα να μαζέψεις ξύλα για το βράδυ σου.

Οι στίχοι μου

Οι στίχοι μου είναι μικροί κι ο χώρος που πιάνουν
στον κόσμο, ελάχιστος- ο χώρος που πιάνουν

μέσα στη θλίψη, μέσα στον πόλεμο.
Φέρνουν στο νου μου τις θύελλες που έρχονταν

γιομάτες σκοτάδι και βούιζαν όταν
ήμουν παιδί. Στο σπίτι μας έκαιγαν

ισχνά λυχναράκια, σχεδόν ένα τίποτα,
σχεδόν ανεπαίσθητα, που πάντως κι εκείνα,

μες στο σκοτάδι, ήτανε φως.

Μπορεί να συμβόλιζαν το ίδιο το έργο,
την ίδια τη μοίρα μου: το χώρο που θάπιαναν

σήμερα οι στίχοι μου μέσα στον κόσμο.
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Τα χαρτιά μου

Γιόμισα τα συρτάρια μου όνειρα, τις βαλίτσες, τα ράφια μου
Όλα μου αυτά τα χαρτιά ήταν όνειρα
γιομάτα στοχασμούς τρυφερούς για τη γη.
Γιατί μπορεί να ειπεί κανένας πως η ποίηση είναι
μίμηση του ήλιου. Αφέθηκα όλος’ σχεδόν
αναλώθηκα όλος. Ας μη μάθω ποτέ
απ’ τα όνειρα αυτά κι απ’ αυτά τα χαρτιά, τι ανέτειλε.

Η ουσία του λόγου

Ποτέ δεν το ένιωσα τόσο πολύ, αλλά σήμερα
έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι να μιλήσουμε.
Να βρούμε ξανά την άρθρωση της ψυχής.

Απλά πράγματα θάθελα να ειπώ: καθημερινά.
Ν’ αντιγράψω το λόγο μου απ’ το δέσιμο των χεριών,
τ’ αντιμέτωπα δάκρυα, το φίλημα.
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Να ρωτήσω

Μετά πενήντα, εκατό χρόνια, θα ήθελα
να μου δινόταν το προνόμιο να βγάλω μέσα από ένα
παράθυρο το κεφάλι μου, να ρωτήσω,
με μια διακριτικότητα αέρινη, να μου ειπούν
αν χρειάστηκε στο μεταξύ η αγάπη μου στον κόσμο.

Τα υπόλοιπα

Κοσκινίζω την άμμο για υπόλοιπα χρυσαφιού
να τα δέσω σε σχήματα χωρίς ξένες ύλες,
ν’ αφήσω στον κόσμο το βιβλίο των κοσμημάτων μου,
να διαβάζουν οι επίγονοι τον καλύτερον
εαυτό της φωνής μου, καρφιτσωμένον σε αστέρες
μικροσκοπικούς, αναλλοίωτους.
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Ενώπιος ενωπίω

Δεν ξέρω αν μου μένει καιρός να τιμωρήσω το φίδι,
Αυτό μου το Εγώ.
                           Εαυτέ μου,
ο χρόνος κατέβασεν ήδη του ειδώλου σου
την αυταπάτη απ’ το σύμπαν. Παράγινε
η μέρα σου γκρίζα. Ώρα πια να πηγαίνουμε
στο βουνό να λογαριαστούμε.
                                             Δεν ξέρω,
Το ρολόι μου πάει ακατάστατα και δεν ξέρω
αν μας μένει καιρός. Μην κοιτάς από δω κι από κει,
μη γυρνάς το κεφάλι σου πίσω. Το δράμα του κόσμου
είναι ο καθρέφτης σου. Κοιτάξου να ιδείς:
Είσαι ρακένδυτος. Τράβα εμπρός!
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Οι καμπάνες του Τρόγγεν

Έχουν απόψε ένα νόημα οι καμπάνες του Τρόγγεν.
Κάτι λάμπει θαρρώ μες στα σύννεφα, ακόμη

και μέσα στις πέτρες. Γιατί μες απ’ όλα
περνάει ένα δίχτυ ζωής, μια πορεία

κόσμων’  γιατί τα πράγματα όλα είναι η αγία
ύλη, η γιομάτη στο βάθος της από θείους

κεραυνούς και τριαντάφυλλα.

Σκύψε το χώμα, σκάψε την πέτρα,
σκάψου ο ίδιος, επέμενε, μην

εγκαταλείπεσαι, μην
λες «ναι» στη νύχτα!

Η διαδοχή των χεριών

Ένα χέρι είναι το αστέρι μου. Όπως πορεύομαι
σε τούτο τον κόσμο, εκείνο, εμπρός,
απλωμένο, κινούμενο, με φωτισμένο το δείχτη του,
μου ευκολύνει την έξοδο μες από φράγματα
εγκρεμών, μαστιγώματα ερήμων, περάσματα
ποταμιών. Κ’ η καρδιά μου, που απ’ όταν γεννήθηκα
ήταν σε κίνδυνο, όπως το ελάφι
που βγαίνει απ’ το δάσος, δεν είχε φόβο, γιατί,
χωρίς διακοπή, στις αδιάκοπες νύχτες μου,
το ένα χέρι διαδέχονταν το άλλο, αρχίζοντας
απ’ αυτά της μητέρας μου που μοιάζαν με άμβωνες,
άλλα που μοιάζαν πομποί μηνυμάτων
κι άλλα σαν άγγελοι πάνω σε άλογα.
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Δεν θα ήθελα

Δεν θα ήθελα να πιστέψω
ότι σκάλιζα τον αέρα
με τη σμίλη του πάθους μου.
Δεν θα ήθελα να πιστέψω
ότι έγραφα στο νερό,
αλλ’ αντίθετα, πως
δούλευα πάνω
σε μιάν ύλη σκληρή
να δωρήσω μια μέρα
στην ανάγκη του κόσμου
ένα πρόσωπο – φως.

Η πατρίδα μου

Κ’ η πατρίδα σου, όταν την έχεις
κλεισμένη μέσα μου, είναι
παντού. Ο αστερισμός σου δεν βλέπει
από τόσο ψηλά τον Ταΰγετο.
Βλέπει τη Γη.

Η συγνώμη

Πολύ μίλησα για τον ήλιο σε τούτο τον κόσμο, πολύ
προσπάθησα, να τον κάμω λόγο, να τον μοιράσω

σε εγκόλπια, να τον κλείσω στους κάλυκες
μικρών ποιημάτων, όπως βάζουνε τ’ άνθη

μέσα σε βάζα και τα τοποθετούν στους διαδρόμους
ή τα δωμάτια. Συχνά όμως έτυχε

να εισδύσουν σύννεφα στ’ αργαστήρι μου,
να μη βλέπω.

                             Αλλά
κανείς δεν υπήρξε όσο θάθελε
δυνατός. Γι’ αυτό και μια μέρα

στις όχθες της Γαλιλαίας, κοιτάζοντας για ώρα
πολλή ο Ιησούς τον ήλιο, εσιώπησε, ενώ

τα πλήθη περίμεναν. Και στρέφοντας έπειτα
εμίλησεν άξαφνα για τη συγνώμη

προς όλους εμάς τους ψαράδες του.
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Τέλος

Προεχτείνομαι σήμερα
ξεπερνάω τα όρια
περνώ σε μι’ ανάληψη
γίνομαι
μια
ροή μουσικής
από σύμπαν
σε σύμπαν.

159



ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
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Εγώ

Εγώ, σ’ ένα διάστημα πολλών χιλιετηρίδων.
Εγώ, σ’ έναν κόσμο που στοιβάζονται οι άνθρωποι
και διακινούνται καθώς η άμμος. Εγώ,
κάτω απ’ τον ίλιγγο των έξω απ’ τους ανθρώπους
αριθμούς ουρανίων σωμάτων.
                                            Εγώ
είδα τον ήλιο που ανάτειλε.
Εγώ ανέβηκα στο βουνό.
Εγώ είδα τον ουρανό τον κήπο με τα παγώνια.
Εγώ φόρεσα την κόκκινη ή τη μαύρη γραβάτα.

Εγώ διαμαρτυρήθηκα στην αστυνομία.
Εγώ είχα φίλο τον Άι-Γιώργη και τους συγγενείς του.
Εγώ καθάρισα το αίμα των νεκρών και φύτεψα στη θέση του
τίμιο χορτάρι. Εγώ φόρεσα το καπέλο μου
κάτω απ’ τον μέγα ουρανό και σεργιάνισα.
Εγώ ένιωσα, εγώ άκουσα, εγώ είδα
και σείς μπορέσατε να μη με βαρεθείτε
σαράντα χρόνια ολόκληρα!

Εγώ κούρντισα το ρολόι.
Εγώ τράβηξα την κουρτίνα.
Εγώ συνομίλησα με των άλλων το πεπρωμένο.
Εγώ ξέχασα τις πυτζάμες μου στο ξενοδοχείο Σάντα-Μαρία.
Εγώ μέτρησα τα χρώματα των λουλουδιών στο Πόρτο
      Γερμενό την Άνοιξη.
Εγώ είπα στο στρατιώτη να λυπηθεί τη γυναίκα.
Εγώ μάζεψα τα βότσαλα στη θάλασσα πίσω απ’ το Λένιγκραντ.
Εγώ μεσολάβησα στο Θεό να ταχτοποιήσει τις εκκρεμότητες
      με το πλάσμα του.

Εγώ κούρεψα τον έφηβο των Αντικυθήρων.
Εγώ φόρεσα τις κάλτσες μου ανάποδα.
Εγώ σκέφτηκα, εγώ έκαμα, εγώ είπα
και σεις μπορέσατε να μη με βαρεθείτε
σαράντα χρόνια ολόκληρα.

                                       Έπρεπε μόνος μου
να το κυνηγήσω με το μαχαίρι, να το γκρεμίσω, ανάσκελα
και να το ρίξω στο ποτάμι το ίδιο που κυλάει
όλα τα περιττά του κόσμου, κατεβάζοντας,
απ’ όλα τα σημεία, σε όλες του τις διευθύνσεις,

τις κάπνιες, τα μαζούτ, και τα πολιτικά σκουπίδια.
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Νεοελληνικός Κούρος

Ήρεμες οι βροχές κατά μήκος της οροσειράς.
Τα έλατα ειρηνικά, φορτωμένα την καρτερία τους.
Εκεί κοντά κάπου κοιμήθηκες, αν θυμάμαι καλά.
Τώρα πια θα την έλιωσε τη σάρκα σου ο καιρός

και θάτριψαν η έρημος τα κόκαλα σου.

Μα μ’ όλο που σε αρνήθηκε η πατρίδα, δεν μου πάει
να φανταστώ πως έλιωσε μαζί τους και το ωραίο,

το αστραφτερό, το σαν από αργασμένο
μέταλλο θείο, εκείνο σου χαμόγελο αλλά, λέω,

πως αυτό απόμεινεν εκεί και πως τις νύχτες
βγαίνει και δύει μες στο δρυμό –μικρό φεγγάρι.

Στο χωριό Πικρόβρυση

Εχάλασεν ο αμαξιτός δρόμος και το γιοφύρι
κρέμεται ακόμη στο ποτάμι – στο χωριό Πικρόβρυση.

Σε ψηλές πέτρες καθισμένοι τώρα οι άνθρωποι της,
μετά από χρόνια, σκέφτονται. Ούτε κατάλαβαν

για ποια αιτία σκοτώσανε ο ένας τον άλλο,
καίγανε τ’ αλλουνού το σπίτι ή ξεκοιλιάζανε

με σκουριασμένη λόγχη το παιδί,
το βόδι ή το άλογο ή τη γυναίκα.

Τόσο αίμα ποιοι το πήρανε; ποιοι το κερδίσαν; Πάντως
ούτε από χρέος επέστρεψαν ποτέ, ούτε από λύπηση

δεν θυμηθήκαν το χωριό. Φτωχύνανε
τα μικρομάγαζα του περισσότερο,

δεν πουλούν πια παπούτσια στο χωριό Πικρόβρυση.

Θυμάται ο Γέρο-Γιάννης μια φορά που πυροβόλησε
κάποιον στην εκκλησία, του τσάκισε το πόδι, χοροπήδαγε

κείνος σαν κόκορας σφαγμένος, όρμησε
πάνω του τότε με την κάμα, τον απόκαμε.

Βρήκε μια σφαίρα την εικόνα,
τρύπησε του Χριστού το μάτι κ’ έμοιαζε από τότε

με το στραβο – Βασίλη το ζητιάνο. Και δεν ξέρουμε,
σκέφτεται ο Γέρο – Γιάννης στο χωριό Πικρόβρυση,

γιατί γινήκαν όλα αυτά, για ποιαν αιτία
έθαψα τα παιδιά μου εγώ κι έχασεν ο Χριστός το μάτι του.
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Το τραγούδι του Γιώργη

Πως τα κατάφερες, καημένε Γιώργη, και δεν μπόρεσες
να μείνεις πίσω από την πέτρα του βουνού να μη σε βρούνε
αυτοί με τα μακρυά μαχαίρια, με τους σκύλους
και τα σχοινιά. Σε κρέμασαν, γιόμισαν το κορμί σου τρύπες,
έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν. Και την άλλη μέρα,
ένα πουλάκι που φτερούγισε από τα δημοτικά τραγούδια
κάθισε πάνω στο κεφάλι σου, ακριβώς εκεί
που έφτιαχνες τη χωρίστρα σου’  και σάμπως νάταν
γιομάτος Γιώργηδες και Αϊ – Γιώργηδες
γύρω σου ο τόπος, κελαϊδούσε.
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Τριάντα χρόνια στη βροχή

Όταν αυτοί τραγουδούσαν τα παράθυρα άνοιγαν
-τα παράθυρα που ήταν κλειστά σαν γυρισμένες πλάτες
      στους Ναζί-
Τα βήματα των πατριωτών γνωρίζονταν από κείνα των
        άλλων
κι όλα γινόντουσαν σημαίες όταν αυτοί τραγουδούσαν.
Αλλά, όλοι αυτοί, νεκροί ήδη τώρα, συνεχίζουνε την πορεία τους
κ’ η ελευθερία, που δεν κατάλαβε πως προσπεράσαν,
ορθή σε μιάν εξέδρα στην πλατεία Συντάγματος
        -τριάντα χρόνια στη βροχή-
περιμένει να παρελάσουν.

Σύγχρονος Αχαιός

Θα προτιμούσα νάχω ζήσει στον καιρό της Τροίας.
Μπορεί νάκανα τότε κάτι περισσότερο
παρά αυτή η αναδουλειά κι αυτή η αβεβαιότητα
κι αυτός ο φόβος κάθε μέρα, αυτές οι περιπέτειες
στο τελευταίο ήμισυ του εικοστού αιώνα.

Μπορεί με μια άρπα τότε, περιτρέχοντας
απάνω-κάτω το στρατόπεδο, να τραγουδούσα
άσματα ηρωικά, εμψυχώνοντας τους Έλληνες,
μπορεί και να συμβούλευα τον Αχιλλέα
κι ο πόλεμος να τέλειωνε πιο γρήγορα και μάλιστα
με πιο πολύ γενναιοφροσύνη κι αξιοπρέπεια,
χωρίς τους δούρειους ίππους, τις απάτες
που εκθέτουν τους γενναίους και πρό παντός χωρίς
εκείνη τη φωτιά κ’ εκείνο το μαχαίρι
που ξεκληρίσανε το Ίλιον. Τότε μπορεί
να μη σκοτώνονταν κι ο Έκτορας κ άλλοι πολλοί,
ωραίοι όσο και οι Έλληνες.
                                       Μπορεί
μετά να μ’ έπαιρνε και μένα ο Οδυσσέας,
όταν ακόμη ανάμεσα στους άλλους του συντρόφους,
για δέκα ή περισσότερα χρόνια – τι θα με πείραζε;
δική μου Ιθάκη εγώ δεν είχα – κ’ ίσως κ’ οι θεοί
τότε να μη θυμώνανε, αλλά να μας βοηθούσαν
κρατώντας πρίμο τον καιρό για το καράβι μας.

Θα προτιμούσα νάχω ζήσει στον καιρό της Τροίας,
παρά τώρα που φεύγοντας απ’ την πατρίδα
(χωρίς να πέσει η Τροία, με τις σημαίες μας
ράκη σχεδόν, με την Ελένη
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παρατημένη πίσω μας) περιπλανιέμαι
τριάντα χρόνια εδώ κ’ εκεί στις χώρες των συντρόφων
χωρίς Ιθάκη, χωρίς πίστη, χωρίς σύντροφο.

Αλλαγές

Όχι αποικίες πλέον, όχι βομβαρδισμοί.
Δίχως με τούτο να εννοούμε πως θα εγκαταλείψουμε

βέβαια και τα συμφέροντα μας. Και γι’ αυτό,
μια κι αντιδρούνε τόσο βίαια οι λαοί,

πρέπει να βρούμε μι’ άλλη λύση.
(Πέστε τη αν θέλετε σύγχρονη,

πέστε τη δημοκρατική).

Πρέπει να υπερνικήσουμε τις νέες δυσκολίες
που βάζει το λεγόμενο πνεύμα της εποχής,
Και ήδη, θαρρώ, τα καταφέρνουμε: όπλα λοιπόν,
όπλα σε πρώην αποικίες και μη,
έναντι σκοτεινών κινδύνων ν’ αμυνθούν
- με λίγη καλή θέληση οι κίνδυνοι εφευρίσκονται -
πάντως εμείς έτσι θα λέμε: ν’ αμυνθούν.
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Το παιδί από το Μύ – Λάϊ

Και τα μικρά παιδιά του σχολείου τουφεκίστηκαν.
(Οι εφημερίδες)

…Και τώρα,
τα οχτώ παιδιά από το Μυ-Λάϊ, μαθαίνουμε κολύμπι
μες στο σκοτάδι. Αφήσαμε εκεί πάνω τα βιβλία μας,

τρία παπούτσια – το ένα τους γιομάτο αίμα – και όλα
τα άλλα μας μικροπράγματα. Αλλά δεν είναι αυτά

που μας πονάνε και φωνάζουμε και δεν ακούτε. Πέστε μας
«Γελάνε ακόμη αυτά τα χτήνη; Και δεν βρέθηκε

κανείς σε ολόκληρη τη γη να τους σπάσει τα δόντια;
Και δεν τους πήραν το τουφέκι ακόμη από τα χέρια;

Όχι; Κι ο ήλιος, ο καλός ήλιος, τι περιμένει
τότε, γιατί δεν έρχεται κι αυτός εδώ, να μάθει,

μαζί με μας, κολύμπι στο σκοτάδι;».
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Διαγραφή

Το Κόμμα δικαιολόγησε την πράξη του
χωρίς ν’ αποκαλύψει τις αιτίες.
Το σύντομο ανακοινωθέν, πράγματα τετριμμένα,
από τα πρίν γνωστά, όπως οι αγγελίες
θανάτων ή ζητήσεων στις εφημερίδες:
Αντικομματικές ενέργειες και κάτι τέτοια.
Κι ο πρίν λίγον καιρό πρώτος πολίτης,
έπεσε στην αφάνεια. Υπήρχε δεν υπήρχε
έπειτα, για πολύ, δεν ήξερε κανείς,
ώσπου με δυο ξερές γραμμές μια μέρα ανεκοινώθη
ο θάνατος του επίσημα. Και, φυσικά, ούτε στέφανα,
ούτε λόγοι. Οι συγγενείς – πρώτου και δεύτερου
βαθμού μόνον – ακολουθήσανε
την εκφορά του, αμίλητοι, κρατώντας
κάτι σεμνά χρυσάνθεμα, κι αυτά ξεθωριασμένα,
κάτω από τρείς μαύρες ομπρέλες όλες κι όλες. (Έβρεχε).

Το Κόμμα είναι ο λαός. Κ’ η απόφαση του Κόμματος
είναι η απόφαση του λαού που σύσσωμος εκείνη
την ίδια νύχτα, έκλαιγε κλεισμένος στα σπίτια του.

Έξοδος κινδύνου

Όταν οι ιδέες θα ξαναγίνουνε ιδέες
(γιατί κι αυτό μπορεί να γίνει αλλά σε μακρυνούς καιρούς)

όταν θα ξαναρχίσουν οι μορφές να διαχωρίζονται απ’
το χάος,

όταν οι έννοιες θ’ αποχτήσουνε τη στερεότητα τους,
όταν οι λέξεις θα ονομάζουνε συγκεκριμένα πράγματα,

τότε θα πάψει κι ο πλανήτης μας να ταλαντεύεται
πότε από δώ, πότε από κεί, στον άξονα του.
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ωδή στον ήλιο
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Ωδή στον ήλιο

Η καρδιά μου αδειάζει από σιγά – σιγά.
Θέλησε φαίνεται ο Θεός να μακρύνει το βίο μου,
γνωρίζοντας πως έχω αντιληφτεί το βάρος
         του σύμπαντος του’
γιατί ο κόσμος του έχει ανάγκη από λατρεία
      και κατανόηση,
ανάγκη να στηρίζεται στο ανθρώπινο ύδωρ.
Γιατί αρχινώντας απ’ τα πόδια μας και φτάνοντας
        ως πάνω
τα πιο ψηλά του κράσπεδα, θέλει αγάπη.

Βάνω πάλι από σήμερα
την καρδιά μου στη διάθεση του
να στεγνώνει τις καταιγίδες
και ν’ απλώνει τα χρώματα του.

                                       *

Ήτανε το Παιδί. Το πρωί ανάβρυζε στο λίκνο του
μια στήλη από νερό και φως. Το ίδιο, δεν το έβλεπες.
Τα μαλλιά του, μιάν άχτιστη χρυσή πάχνη’  το πρόσωπο του,
Διάχυτο στο χαμόγελό του ανάμεσα κι όλα μαζί
έμοιαζαν με ιδέες ζωγράφου. Που και που
συλλάβαινες το βλέμμα του μόνο σα να σου έλεγε:

«Έβγα έξω να δείς!» Κοίταξα και μαρτύρησα
το χρυσό γεγονός: «Τόσο κοντά
έχει πλησιάσει ο ουρανός που νομίζει κανείς
ότι ο ήλιος περπατάει έξω στον κήπο».

                                       *

Πάμε να περπατήσουμε την ψυχή μας σε Κείνον,
να την ξεκουράσουμε. Ρίξε σαν κλωναράκι
δαμασκηνιάς το γέλιο σου πάνω στο πρόσωπο σου,
κράτα με το ένα χέρι σου το πλαστικό σου αρνάκι
δείχνε με το άλλο γύρω σου ό,τι σου αρέσει,
σήκωνε τα ματάκια σου. Παρ’ όλο που δεν είναι
του σύμπαντος το κέντρο η γη, από πουθενά αλλού
ο κόσμος του Θεού δεν φαίνεται καλύτερα.

                                       *

Ένας πίνακας είναι αρμονιών, ποιημάτων
και κήπων, όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει ούτε
κατά κεραία επειδή η γη έχει περιπέσει
στα χέρια δήμιων’  και μου φαίνεται αυτό: το ότι μπορώ
να αναγνωρίζω από το βάθος μου την παντοδυναμία,
που δίχως νάναι διόλου σκέψη ξεπερνάει τη σκέψη’
κι ότι απ’ τ’ ακραίο που βρίσκομαι σημείο, ένα ζωάκι
όρθιο που δεν διακρίνεται παρά μόνο από ύψος
λίγων εκατοντάδων μέτρων, ημπορώ
να τον συναγωνίζομαι –ενισχύοντας την έλξη
που συγκρατεί το άπειρο- σε αγάπη.

                                       *

Ακόμα λίγο
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και θα νιώθω καθώς
ένας πρώην κουτσός κι από τα δυό του
πόδια, που πηδά
τα ποταμάκια και τους άσπρους
θάμνους στον παράδεισο.

                                       *

Κι αν ζωή καεί, αναφλεγεί ο αέρας,
γίνουν ασβέστης τα υψηλά όρη και διαλυθούν,
να φτάσουνε ως τις πηγές της. Αόρατη, μασώντας
στάχτη κι ασβέστη, γλείφοντας το καμένο της αίμα,
θ’ ανοιγοκλεί τα μάτια της μέσα στα τούνελ –έτσι
που να μπορεί να ισχυριστεί κανένας πως θα υπάρξουν
κ’ εκείνοι που θα ιδούν κάποτε καθισμένον
τον Προμηθέα σε μια κοιλάδα, ελεύθερον, να κλαίει
από ευτυχία χαϊδεύοντας το αιώνιο της χορταράκι

                                       *

Τι νάγιναν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ;
Κ’ οι αλλοτινές ωραίες κυρίες του φτωχού Βιγιόν;
Κ’ οι συμμαθήτριές σου που ιριδίζανε την τάξη
με τα ζαφείρια των ματιών τους; Κ’ οι πορτοκαλιές
μ’ αυτά τα ανεπανάληπτα, άσπρα άνθη τους, τα τόσο
διάφανα όσο να βλέπεις την αυγή πίσω τους; Σε καλούσαν
κ’ εσύ δεν γύριζες. Που πήγαινες;
                                                -Με βρήκαν
ή εγώ τα βρήκα και τα βρίσκω πάντα. Αν θες να ξέρεις,
τους θώπευσα τα φρέσκα πρόσωπα και τ’ αερένια
μαλλιά τους. Με πολυχρωμάτισαν εκείνα τα ζαφείρια
κ’ εκείνα τ’ άνθη, με αποθέωσαν. Τα βρήκα,
οι συμμαθήτριες μου μάλιστα φορούσαν

τις ίδιες τους εκείνες σχολικές ποδιές,

μέσα στον Ήλιο που τα περιέχει όλα.

                                       *

Ο διπλός Ήλιος –που μονάχα ο ένας τους διακρίνεται
-ο δεύτερος τροφοδοτεί τον πρώτο σε ποτάμια
κι ο πρώτος φέρνει σ’ επαφή τον Κόσμο με τον δεύτερο-
αυτός είναι που σήμερα άπλωσε το χέρι
που με περισυνέλεξε. Αυτός, που έχει δύο
πρόσωπα σ’ ένα πρόσωπα και που είναι ο ίδιος –διόλου
μικρότερος ή μεγαλύτερος- μ’ εκείνον που παιδί,
τρέμοντας με το έδαφος μαζί από δέος, τον φανταζόμουν
με τις τρικυμισμένες του φλόγες που ανακυλιώνταν
σαν θυμωμένα κόκκινα νερά, να εκτοπίζει
την άβυσσο’  ν’ ανατινάζει το σκότος’  που τον έβλεπα έπειτα
να εξακοντίζει τους χρυσούς του πίδακες, απάνω
απ’ την αντικρυνή κορφή αστραποβολώντας,
προκαλώντας τα βελάσματα των προβάτων
και τ’ ασημένια ρίγη των ψαριών’  και που τον ένιωθα
τέλος, σαν να με βάφτιζε όρθιον κάτω από ένα
ποτάμι που κρεμότανε πάνω από το κεφάλι μου,
να μπαίνει από τους πόρους μου χοχλακιστά
ποτίζοντας σαν κήπους τα κύτταρα μου.

                                       *

Ζω το δικαίωμα μου: Σε δοξάζω, έστω
κι αν πρόκειται καθώς εκείνον που προσεύχεται
σε μοναχό βουνό και κανείς τρίτος
δεν τον ακούει εγώ, τέλος, να είμαι ο μόνος
αναγνώστης των στίχων μου. Ας μην ακουστώ
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πέρα απ’ την ακοή μου. Ας μην τιμηθώ
απ’ τ’ ασταθή μέτρα. Μου είναι αρκετό
νάσαι εσύ στο στερέωμα κ’ εγώ
όρθιος κάτω από σένα και να χαίρομαι
τη φωτιά σου που υπήρξε της καρδιάς
και του νου μου η πηγή, που μου επιτρέπουν
να διαπλέω τη μοίρα, να ξεβγαίνω
πάνω απ’ τη φθορά μου. Που μου δίνουν
και την ωραία ελπίδα πως μπορεί
ν’ αφήσω, για πολλά μάτια αγαπητά μου
του μέλλοντος, ένα μικρό φωτάκι κρεμασμένο
στον λυχνοστάτη Ταΰγετο. Αλληλούια.

                                       *

Σε βρήκα μες στην πεμπτουσία του μόχθου, στο ψωμί,
και μες στα χέρια που μου το έδωσαν – ωραία, μ’ ευγενικά
δάχτυλα. Σ’ έκοψα σε φέτες με το μαχαίρι,
φωτίστηκε το χέρι μου. Παράπονο δεν έχω
στον κόσμο σου. Παιδιά που ακόμη δεν φοιτήσαν
στην ιστορία του γένους τους, δεν ήξεραν,
κ’ ερχόνταν με των μελισσών τη γύρη στα χεράκια τους,
μου ανταποδώσαν την αγάπη. Όλα, έργα δικά σου.
Κι’ απ’ όλη σου την πανσπερμία στάθηκα στα παιδιά
και στα λουλούδια περισσότερο, αυτή
την αυτοτέλεια της αρχής
για έναν κόσμο ωραιότερο. Αλλά, χαίρε,
και θα τα ειπούμε. Ρίχνοντας μια γέφυρα
απάνω απ’ τα κεφάλια των κακοποιών,
έρχομαι να σε συναντήσω.

                                       *

Περνάς απάνω από μια μάχη, ή πάνω από ένα γκέτο
και νομίζει κανείς ότι στέκεσαι λίγο.
Περνάς από τις φυλακές και ρίχνεις απ’ τα κάγκελα
μέσα τους ένα σιωπηλό βλέμμα’  και οι ποιητές,
ξέροντας πως δεν έχεις χέρι ούτε φωνή,
οι γραμματείς σου είναι. αλληλούια.

                                       *

Είναι ένας κόσμος μες στο κόσμο – έξω απ’ τον δικό σου,
είναι ένα δάσος σκοτεινό όπου ζυγίζοντας
αιώνες τώρα τους ανθρώπους στις κρεμάλες
τους βρίσκουν κι από μια
πεντάρα ελαφρότερους.
Κ’ Εσύ ο χρυσός, για τον οποίο ζυγός
δεν υπάρχει στην αγορά μας, μες
στους κρεμασμένους είσαι, κανείς όμως
εκτελεστής σου δεν σε αναγνωρίζει.
Σε διαπερνούν τα ξίφη και οι σφαίρες
κ’ οι μορφασμοί σου φαίνονται
ιδίως στων παιδιών
τα πρόσωπα: όταν πυροδοτημένα
τα δάχτυλα τους –λόγου χάρη-
απ’ το ναπάλμ, φωτίζουν
την αγωνία στην όψη τους
πριν απ’ το θάνατο τους.

                                       *

Παρ’ όλα όσα γινήκανε, κ’ ήταν πολλά
να τα βαστά ένας άνθρωπος, σου άφησα δρόμο
να μπαίνεις, να κυκλοφορείς μέσα μου και να βλέπεις
όλα τα ωραία που έφτιαξες στον κόσμο: Από της Σπάρτης
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τις κόκκινες πορτοκαλιές ως το παιδί που το φροντίζω
βαλμένο μέσα στο χρυσό λίκνο σου. Αλληλούια.

                                       *

Εσύ είσαι όλα. Όταν μιλώ στο άπειρο ή στο ελάχιστο,
στο κοντινό ή στο μακρινό, στο πράσινο ή στο άσπρο,
όταν μιλώ στους φύλακες ή τους φυλακισμένους
ή τους δεμένους σε πασάλους, όταν προκαλώ
ακόμη και την ακοή κάποτε των νεκρών,
όταν μιλώ στο θαλασσί ή στα χέρια ή στα μάτια
όπου σε βάθος μέσα τους βρίσκεται ανεσταμμένο
το σύμπαν με όλα του τα φώτα, ως τις εσχατιές του,
μιλώ στο ίδιο και το αυτό πράγμα. Κι όταν μιλώ,
Εσύ μιλάς με όλα, μες από μένα.

                                       *

Το χέρι του Παιδιού ρέει μες στο δικό μου
σαν κοίτασμα ζωής. Με πηγαίνει περίπατο,
με πλησιάζει διαρκώς προς εσένα τον ύψιστο.

Δεν σου μιλώ στην άβυσσο’  σε παίρνουν
στα μάτια και σε χαμηλώνουν οι άνθρωποι
σε φέρνουν απέναντι μου κ’ έτσι κουβεντιάζουμε.
Τι όμορφος που είσαι όπως φωσφορίζουν
Γύρω σου τα ματάκια Του! Αλληλούια.

                                       *

Εσύ εξακολουθείς να είσαι το νεώτερο
πράγμα του κόσμου. Δεν είναι αρκετοί
οι αιώνες να μετρήσουνε μια μέρα δική σου.

Με της πρώτης σου ακόμη ανατολής τα υλικά
συνεχίζεις τα φρέσκα σου διάφανα έργα,
βάφοντας τα όρη και τα βάθη που είναι
πίσω απ’ τα όρη και κρεμώντας όλων
των χρωμάτων καρπούς πάνω στα δέντρα.
Μιλάς προς τους σπόρους με την ίδια, αναλλοίωτη,
πρώτη φωνή «δεύρο έξω» κ’ εγείρονται.
Εσύ είσαι το νεώτερο ακόμη κι απ’ αυτά
που σε είδανε πρώτη φορά σήμερα γιατί χθές,
ως τη στιγμή που έδυες, δεν είχαν γεννηθεί.
Όταν σκουριάζει η ατμόσφαιρα σε αναζητούν
οι θάλασσες των αμπελώνων. Κι όλα, ακόμη
κι απ’ τα έγκατα των ωκεανών, φυτά κι όστρακα, στρέφουν
προς τον παμβασιλέα, εσένα, που η ζωή
-δόξα όλων των υπαλλήλων ουρανίων συστημάτων-
σε περιβάλλει ως ένα στέφανο. Αλληλούια.

                                       *

Η ρευστή μάζα διάπυρη, ή αέρας από μέταλλα
που εισρέουνε φλεγόμενα το ένα μέσα στο άλλο
κ’ ισορροπούν τον στρογγυλό κυκλώνα σου στη θέση
που του έχει ορίσει ο μέγας νόμος, πάντως μες από μάς
δεν βγαίνουν και δεν ρέουν, προς το ένα ή προς το άλλο
ή και προς όλα τα σημεία του σύμπαντος, ποτάμια
σκεπτόμενα, που δημιουργούν χόρτο κ’ αίμα. Λοιπόν,
δίκαια βλέπουμε τα μια λάμψη μέσα στην άλλη
και περπατάμε προς εσένα, εγώ και το Παιδί,
σα νάναι να σε συναντήσουμε στο λόγο
         ή σε άλλο σπίτι.

(Ευτυχώς δεν υπάρχει η δική σου ευστάθεια
κ’ η θλίψη μου σηκώνεται κάθε τόσο καθώς
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το βαρύ μαύρο σύννεφο, που το παραλαβαίνεις
και το διαλύεις μέσα στη φωτεινή σου
      πατρότητα. Αλληλούια).

                                       *

Απάνω από τους παράλληλους όλους είσαι ο ένας
παράλληλος. Εσύ: το δαχτυλίδι
που περικλείνει αποκομμένη από το χάος
μια δέσμη κόσμων. Εσύ: που κάνεις τις χώρες
ν’ απέχουν μεταξύ τους όσο για το έντομο
το ένα λουλούδι από το άλλο. Εσύ:
που κλέβεις την πατρίδα μου και μου την φέρνεις.

Που δεν αφήνεις τίποτα εξόριστο. Αλληλούια.
Μου άφησε το πλαστικό του αρνάκι,
δυό –τρεις φωνούλες μέσα στην μανταρινιά
Μου άφησε απ’ τα ματάκια του μερικές αντηλιές
να κυνηγιούνται μες στα δέντρα. Το παιδί πριν φύγει
σκέφτηκε πως θα έπρεπε να με ταχτοποιήσει:
Να μη μ’ αφήσει μόνον, δίχως κόσμο,
όσο θα πηγαινοέρχομαι, πριν εγκατασταθώ
για πάντα τέλος στο χρυσό σου σπίτι.
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ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΠΥΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΦΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ
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Τα εφτά ελεγεία

        1

Κάποτε αφελής, κάποτε ανόητος, κάποτε κ’ ευφυής,
πότε σε λίγα στηριγμένος πότε σε όνειρα,
προσόρμισε σε όλες σχεδόν τις φάσεις του χρόνου του:
Ένα γέρικο δέντρο. Ωστόσο, πολλά, συλλογίζονταν,
θα κριθούν από τον καιρό. Αν οι επερχόμενες
βροχές είναι ήρεμες, έλεγε, κι ο ίδιος δεν ήξερε
ποιοι νέοι κλώνοι μπορεί να ετοίμαζαν μέσα του
άνθη και φύλλα. Κι αυτό που ποτέ
δεν κατάλαβε, ήταν πως είχε
σχηματιστεί κ’ ένα δεύτερο στρώμα ζωής
λίγο – λίγο στα βάθη του. Ένα στρώμα σκληρό
από πόνους, που έπεφταν ο ένας τους πάνω
στον άλλο, διαρκώς.
                              Κάτι ανάλογο
με ορυχείο λιγνίτη, που κάποτε θάλιωνε
όπως ο πάγος’  και τότε θα φύτρωναν σε όλη
την έκταση μέσα του, μαύρα λουλούδια.

        2

Πολλές φορές του πέρασε απ’ το νου: να σηκωθεί
άξαφνα απ’ την καρέκλα και χτυπώντας
με όλη τη δύναμη του στο τραπέζι
το χέρι του, να το κομμάτιαζε. Αλλά σκέφτονταν: Γιατί
να το χαλάσει το μικρό αριστούργημα; Τι τούφταιξε;
Αν δεν δυνήθηκε πολλά να κάνει, αν λόγου χάρη
δεν ετεχνούργησε αρκετά ή δεν έφτιαξε ένα φράγμα

σ’ ένα σημείο των εγκρεμών του αιώνα του, δεν έπαψε
νάναι το ίδιο, το μικρό αυτό έργο του Θεού,
ένα αριστούργημα. Και σέβονταν,
τότε, το ξένο ποίημα.

        3

Έλεγε πως θα τόφτιαχνε το περιβόλι.
Τι μάταια λόγια που έλεγε! Τα χέρια του
ήταν δυό αξίνες: έπεφταν με πείσμα στα χαρτιά
που έμοιαζαν με πλαγιές γρανίτη. Να φυτέψει
δέντρα για τα πουλιά άρεσαν τα δαμάσκηνα,
τα πορτοκάλια στους περαστικούς αγγέλους το πρωί.
Ήξερε, μα με τι νερό, τι ήλιο και τι φράχτες;
Περνούσαν οι δεινόσαυροι κ’ έφευγαν με τα δέντρα
στα δόντια τους, κατασκηνώναν οι πολεμιστές.
Όλα περνούσαν πάνω του. Το ανάσκαφταν
τα κάρα που κουβάλαγαν τους πεθαμένους.
Κι αυτός έλεγε: «ήλιε μου!» κ’ έσκαβε. Όσο που τέλος
εχτύπησεν η αξίνα του πάνω στο παραπέτασμα
της νύχτας που είχε κατεβεί. Καρφώθη και έμεινε.

        4

Θέλει να φανταστεί τον κόσμο, όπως ήτανε
τότε: όταν έτρεχε στα ευρύχωρα δωμάτια,
με τα παράθυρα που νόμιζες πως ήτανε του ορίζοντα,
ακολουθώντας μια λεπτή έγχρωμη πεταλούδα,
που είχε κι αυτή την αίσθηση τ’ ουρανού μες στο σπίτι
ή και κανά πουλί που τον επισκεπτόταν
- όχι ορισμένη ώρα, όποτε ήθελε -
φέρνοντας γύρους σαν μικρός άγγελος στα δωμάτια.
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(Βουνά ψηλά κι αρμονικά στο βάθος, λόγγοι πράσινοι,
καθόλου σπίτια γύρω’  μοναχά περαστικά γεράκια
                                ή συννεφάκια
και μοναχά κουδούνια εδώ κι εκεί από γιδοπρόβατα).

Τον κόσμο αυτό όπως ακριβώς ήτανε τότε θέλει
να φανταστεί, κρατώντας το κεφάλι του
γιομάτο μνήμες, μουσική, ήλιο, σκυμμένο κάτω
που φουσκωμένη, σκοτεινή, πηγαινοέρχεται η άβυσσο.

        5

Πολύ μετά κατάλαβε πως ήταν η ψυχή του
ένα περίεργο σταυροδρόμι, χιλιοπατημένο,
σημαδεμένο από τακούνια, πρόκες από αρβύλες,
αυλακωμένο από βαριές ρόδες κάθε λογής
αρμάτων.
               Ένα σταυροδρόμι
γιομάτο απαίσια λάσπη, ζυμωμένη
από φτυσίματα ρητόρων, απορρίματα
περαστικών προσφύγων, δάκρυα ζητιάνων
που ακίνητοι στην ίδια στάση ολημερίς, τυφλοί,
απλώνανε τα σκουριασμένα τους τενεκεδάκια
για έλεος’  κι ο ουρανός έβρεχε και τους έλιωνε.

Πολύ μετά κατάλαβε πως του χρειαζόταν
η λάσπη αυτή, ότι καλά έγιναν τα όσα έγιναν
και ότι –δόξα σοι ο θεός – έζησε εξήντα χρόνια
κ’ έκαμε το καλύτερο: αγάπησε με πάθος
τον κόσμο κι ας απότυχε από τη λάσπη αυτή,
τη λάσπη που χαριστικά, του δόθηκε, να φτιάξει
ζυμώνοντας τη με τον ήλιο του ένα είδος
καινούριου ανθρώπου στην κορφή

του όρους θλίψη, ή Ταΰγετος.

        6

Έγραψε τη ζωή του στο χαρτί και την παράδωσε
      στο δικαστήριο

Ο χρόνος δεν αρνιέται βλέπετε να παραλάβει τίποτα.
Τα πιο πολλά τα εξαφανίζει, μερικά κρατά,
τα μελετάει με προσοχή, τα κοσκινίζει.
Κατόπιν αποφαίνεται. Δεν ξέρει από τα πριν
Κανένας πως θα τον δεχτεί – αν τον δεχτεί – κατήγορο,
μάρτυρα ή κατηγορούμενο. Πάντως, αυτός, τελείωσε.
Έγραψε τη ζωή του στο χαρτί και υπόγραψε. Μετά
κοίταξε μια τη θάλασσα μια τα βουνά του κ’ έφυγε
να πάει να βρει ένα ήσυχο μέρος να κοιμηθεί.

        7

Σαν ένα κύμα ξεσκισμένο σε υψηλά
βράχια η ψυχή του, έλαμψε
για μια στιγμή. Μετά,
στη θέση της έγινε νύχτα.
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Το ποτάμι Μπυές

Το τραίνο ακούγοταν ακόμη που απομακρυνόταν
στο βορινό σημείο της νύχτας κάνοντας να πέφτουν
απάνω του σποραδικοί διάττοντες με το δροσερό του
σφύριγμα, όταν μου άγγιξε τα μάτια σαν αφή
ζεφύρου ο ύπνος’  και σα νάγειρα το μέτωπο σε στήθος
αγαπημένο μου, αναστέναξα: «δόξα σοι», ή «αλληλούια»
ή κάτι τέτοιο’  κ’ ευθύς βούλιαξα σε μιάν άλλη σιωπή
όμοια μ’ αυτή που κάποτε υπήρξε για μένα
η ομιλία των ουρανών που μ’ έμαθε τα τέλεια
        γράμματα.

Κι από σιγά – σιγά η σιωπή θαρρούσα πως γινόταν
πιο ευδιάκριτη’  μου φαίνονταν πως άκουγα το χρόνο
να μουρμουρίζει κάτω από το μαξιλάρι μου
φεύγοντας με τα «πάντα ρέοντα» κι αφήνοντας εμένα
στην όχθη, έξω απ’ το ρεύμα του, να νιώθω
και να μη νιώθω: όπως το πράσινο φύλλο που ξαναγίνεται.
Κι άλλοτε πάλι ως να βρισκόμουν πάνω σ’ ένα λίκνο
που πάλευε μελωδικά κάτω από την επίβλεψη
μιας καινούριας μητρότητας – μιας Πλατυτέρας
όπως η Θεομήτωρ ή η Ποίηση.

Έτσι, όσο που έγινε πρωί ωραίο και το φως
πέρασε απ’ το παράθυρο, περπάτησε στο πρόσωπο μου
και μου ξεσφράγισε τα μάτια και είδα: ο ουρανός
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άνοιγε τη βεντάλια του πάνω προς το ατελεύτητο,
σκορπώντας ευαγγελισμούς παντού’  και μια φωνή
σημάδεψε από ψηλά πολύ το μικρό σπίτι
                              κ’ έπεσε.

Άρον τον κράββατόν σου, λέει ο ήλιος, και περιπάτει!

Το φως μπαίνει στο σώμα μου όπως οι αχτίνες
από τα τζάμια των εκκλησιών
αναζητώντας τον εσταυρωμένο.

                                       *

Κι αντίλαμψα όλος’  τόσο που μέσα μου
φωτίστηκαν άξαφνα όλες οι μνήμες
κι αφού ντύθηκαν όμορφα βγήκαν έξω στον κόσμο
κ’ ενώθηκαν με τ’ άλλα του πράγματα και περπάταγαν.
Κι όπως περνούσανε μια – μια από εμπρός μου αναγνώριζε
όλες τις αγαθές μέρες που με μεγάλωσαν
ταΐζοντας με φως και αγάπη – δεν γνωρίζω
σε ποιο σημείο χωρίζουνε η αγάπη από το φως
ούτε αν χωρίζουν πουθενά ούτε αν μπορεί
η αληθινή ομορφιά να εννοηθεί
έξω από την αγάπη, όπως ένας άγιος
του Τζιόττο έξω από το φωτοστέφανο του,
σκεφτόμουν. Κ’ ένιωθα νάχει γίνει η ακοή μου
πιο λεπτή κι απ’ το διάγραγμα ενός επουρανίου
φωτός’  κι αρχίνισα ν’ ακούω
το βάδισμα των λουλουδιών και τις ανάσες
από τις ρίζες, που αγωνίζονταν στο βάθος να σηκώσουν
προς τα πάνω τη βλάστηση. (Έτσι κάπως ξεπήδησεν
εορταστικά και η πρώτη μέρα του κόσμου
με τα φρέσκα της χρώματα κι αποκάλυψε

τον ουρανό).
                  Βυθίζω το βλέμμα
μέσα στην καθημερινή αποκάλυψη και ψέλνω: «ημέρα πρώτη».
και: «σήμερα ξεκινάει το σύμπαν». Κι ως να είμαι
εγώ ο δημιουργός που περπατάει και βλέπει
τα έργα του και τα χαίρεται, θέλω να συμπληρώσω
ακόμη κάτι με τις λέξεις, που όπως το πηγαίο
νερό, χορεύουν μέσα μου.
                                     Κι αρχίζω πάλι
υο διάλογο μου με τον ήλιο: «ημέρα πρώτη».

Οι φωνές των πουλιών σχηματίζουν
ένα δίχτυ, όπου πέφτοντας
αντανακλάται πάνω του
χορευτικά το φως.

                                       *

Κι ο χρόνος που μουρμούριζε και που ακόμη ακουγόταν
κάτι σαν να ρυάκιζε το θαλασσί, της μέρας
μες στα πετράδια του φωτός; κι αφουγκραζόμουν
πότε κοντά, πότε ψηλά, πότε ακόμη ψηλότερα.

Κ’ ήσουν εσύ ποτάμι, Μπυές, που κάτω από το λόφο
έρεες ανάμεσα στα δέντρα με τα φρέσκα
φύλλα’  που μες στον καθρέφτη σου
σάλευαν οι δαντέλες των βουνών και γίνονταν
κι αυτές ποτάμι. Κ’ έσκυψα κ’ εγώ τότε στη διάφανη
κοίτη σου, όπου σμίγοντας έρρεαν αξεχώριστα
ο ουρανός και το νερό. Κοίταξα και ξαφνιάστηκα:
Είδα πως είμαι ακόμη πρόσωπο. Πως έχω
συναντηθεί με τον εαυτό μου. Κ’ έσκυψα περσότερο
και βρήκα το χαμένο μου μαργαριτάρι, εκείνη
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την ιριδίζοντα φωνή που άρθρωνα
από τον πέτρινο εξώστη της γης, κοιτάζοντας
το γλυκό φως. Και σούλεγα: αν ήξερες
θα με γνώριζες. Μπυές, απ’ τη σκηνή μου που ταξιδεύει’
άλλοι δουλεύουν με το χώμα, άλλοι με το χαλκό,
εγώ δουλεύω με τον πόνο’ θα με γνώριζες.
Και, ωραίο ποτάμι που είσαι, Μπυές, σούλεγα, μες τον κόσμο
Καθρεφτισμένον στην καλή του ώρα και μ’ ένα κάλλος
που δεν θυμίζει παρελθόν. Και σε κοιτούσα,
τα δέντρα κρέμονταν μες στο νερό σου, κ’ έλεγα:
Καθρεφτίζεις τον ουρανό ή εσύ καθρεφτίζεσαι;

Γιομίζει το στόμα σου λέξεις και φως –
αυτό θα ειπεί άλλωστε ποιητής, η αγάπη;
Το φως μες στο στόμα σου να γίνεται λέξεις
κ’ οι λέξεις, να γίνονται φως.

                                       *

Κ’ ένιωθα σαν να βγήκα, Μπυές, μες από σένα.
Πως ακόμη βρισκόμουν στο εργαστήρι με τα υλικά
που οι μαστόροι, μετά, αφού μ’ έπλασαν,
σκόλασαν. Κι ότι μύριζα φρέσκο νερό, φρέσκο χώμα’
κι ότι οι πόροι μου ίδρωναν φρέσκο φως. Και μου άρεσε
η τρυφερή αδελφότητα με όλα γύρω, γιατί
μες στην αγάπη των πραγμάτων έχω μεγαλώσει,
απ’ το κελαϊδιστό τους φως, έχω νανουριστεί
μες στα στοιχεία που ζύμωσαν πολύ προσεχτικά
την ύπαρξη μου, που την έπλασαν με όλων των ειδών
τα πολύτιμα υπάρχοντα στο σύμπαν: με διαφάνειες
κόκκινες, άσπρες, θαλασσιές και με αχτινοβολίες
αόρατες’ και με πηλό φτιαγμένον απ’ το ίδιο
χώμα που ευδοκιμεί σε άνθος και χορταράκι.

Κεραυνώθηκα, σύρριζα, Μπυές, αλλά πρόσεξε, ακούς;
Η καρδιά μου σήμερα το πιο υψηλό
κλαδί που υπάρχει σε τούτο τον κόσμο.
Κι αυτό το πουλί που κάθεται πάνω του
η πιο κοντινή ζωή στο Θεό. Ανοίγει το χώμα,
ανοίγει η πέτρα, ανοίγει η πληγή και η ποίηση
αναβρύζει, ως να θέλει να γίνει
ένα έγχρωμο μανιτάρι, αδιαμέτρητο,
να καλύψει τον πρώτο ουρανό κι από εκεί
να κινηθεί, αναδύοντας φως, προς τον έβδομο.

Νιώθω την ψυχή μου γυμνή
καθώς το κορίτσι μες στο ποτάμι
που του κρύβουν το πρόσωπο τα ξανθά
μαλλιά του κι ο ήλιος’  κι απλώνει τα χέρια,
παλεύει τη λάμψη τους, νάβρει μιάν έξοδο.

                                       *

Σ’ έναν κόσμο γιομάτο παρουσίες και άνθιση
άλλο δεν έχω; εσύ μόνον έμεινες
να μιλάω μαζί σου; Ήταν ένα βουνό
με γενναία δεσίματα και διάφανες κορυφές,
που του μίλαγα κι άκουγε’  του μίλαγα κι ίσως
στα φαράγγια του ακόμη να κυλάνε μαζί
το νερό και τα λόγια μου. Τόβλεπα
όνειρο. Αν μπορούσα, του έλεγα, να πιαστώ
από ένα σου δέντρο θα γινόμουν αθάνατος.
Ήταν ένα βουνό – αλλά πρέπει να λησμονήσουμε.
Αν αφήσουμε την καρδιά μας να κλαίει
Σαν το βρέφος που εγκαταλείφτηκε,
θα σαπίσουν οι ρίζες μας. Δε θα γίνουμε δέντρα.
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Θα χάσουμε το περιορισμένο ύψος μας, ενώ
δεν τελειώνει ο κόσμος μπρός σ’ ένα βουνό.
Πίσω από κάθε άστρο, Μπυές, υπάρχει ένα
άλλο άστρο. Ας προχωρήσουμε,
                                                 ως και μια πέτρα
από ξένη έρημο πάνω στην παλάμη σου – αρκεί
να βαδίζεις στο φως – είναι μια ευτυχία.

Αρκεί ένα ελάχιστο έστω απ’ το βλέμμα,
μια κλωστή ακοής, λίγοι πόροι αφής, ίσα – ίσα
να σε δένουνε με το συνειρμό του απείρου, με το μεγάλο
ουράνιο δίχτυο της ζωής, που η καρδιά της
κινεί παλμικά το σύμπαν ως τ’ άκρα του.
Αρκεί νάχεις συνείδηση τ’ αστεριού της ημέρας
να ζεις την απόλαυση των βημάτων σου
για ν’ ανθίσει στα χείλη η κατάφαση: ένα
χαμόγελο, θείο, καθώς το λουλούδι στην πέτρα.

Και πρέπει να φτάνουμε να ξεκινάμε’  διαρκώς
Να επιστρατεύουμε αδιάκοπα τις δυνάμεις μας, Μπυές,
ως το αίμα’  να καθαρίζουμε κάθε τόσο το βλέμμα μας
να ξεπλένουμε στην καρδιά μας στον κόσμο,
να τον βλέπουμε καθαρό όπως ήτανε,
Μπυές, κι όπως είναι. Ιδού, ότι βλέπω τη νύχτα
ξεδιπλωμένη απάνω μου σε βάθος, όπως άλλοτε:
όμοια με φωταγωγημένο μέλλον.

Μες από μια πολλαπλότητα αρμονιών
προσπαθώ να συλλάβω
την υπέρτατη εκείνη
αρμονία απ’ όπου
πηγάζει το φως.

*

Δεν πίστευα πως θα είχα τη δύναμη
ν’ ανασηκώσω μια ταφόπετρα και ν’ αναδυθώ
μ’ ένα διάφανο σώμα. Θαρρούσα πως πια
δεν ήμουν παρά ξερό χώμα μόνο
που αν έριχνε σπόρους πάνω του ο άνεμος
θ’ αποτύχαιναν. Ούτε καν το υποψιαζόμουν
πως ήταν μέσα μου μια κρύπτη που κουλουριασμένο
ακινητούσε ένα ποτάμι, όπου θα κατοπτρίζονταν
κάποτε ο ουρανός – όταν θα κύλαγε
ξεδιπλωμένο μες στο χρόνο.
                                         Πότε ακούω
το φλοίσβο σου στην καρδιά μου και πότε
την καρδιά μου στο φλοίσβο σου. Προσπαθώ
να εντοπίσω το μέρος που βρίσκεσαι.
Πότε νιώθω όπως ένα σου παρακλάδι και πότε
σαν να είσαι μια φλέβα μου. Είμαστε δύο
ή μία ή χίλιες φωνές; Είμαστε ένα φαινόμενο
ή ένας κόσμος; Ακουγόμαστε αδιάκοπα,
συνεχίζουμε αδιάκοπα. Κ’ ενώ ρέουμε,
ρέουμε, ρέουμε προς τη θάλασσα, κάθε
δευτερόλεπτο, Μπυές, ξεκινάμε απ’ την αρχή,
τραβώντας για τα χωρικά ύδατα
του ήλιου
              ανοίγοντας
κάτω από τις απανωτές μάζες των σκοτεινών
δυνάμεων ένα φωτεινό τούνελ έως την έξοδο.
Κ’ η σκόνη των μάταιων φωνών που διαλύονται
διακρίνεται πίσω μας – είδος νεφέλης.

Ενώ συνεχίζουμε…
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Διεκδικούμε το χώρο μας
στο χρόνο αλήθεια
έξω απ’ το χρόνο μας.

                                       *

Είδα τη γη σαν μια μάζα άσπρη και κόκκινη,
ρέουσα. Ανοίγω και κλείνω. Τα παράθυρα όλα
βλέπουν στο έγκλημα. Μ’ αν σημείωνα πράξεις
και ονόματα, Μπυές, αν γιόμιζα αγκάθια
και ζόφους στο λόγο μου, τότε
θάταν ως να μαυροφορώ στον απογυμνωμένο
ήδη από φως πλανήτη μας την αγγελικότητα.
Προστατεύω το άσπρο δέντρο των ανθι-
σμένων μου λέξεων, αυτή τη μικρή
        μυγδαλιά του Θεού.

Λαοί και λαοί με το στήθος τους
κεντημένο απ’ το συρματόπλεγμα και νεκρόν
μες στη θλίψη τους το μεσία, μου ζήτησαν
μια φωνή και την έδωσα. Κι άλλο δεν ήθελα
παρά μόνο: συγκρατώντας το χώμα μου
γύρω από μια μικρή ίνα ζωής
να καταθέσω στη γης στεγνωμένα απ’ τον ύψιστο
ήλιο τα χέρια μου. Να εξασφαλίσω μια θέση
παρουσίας – να μπαίνει απ’ τον ένα
αιώνα στον άλλο η φωνή μου που περικλείει
το πρόσωπο μου, να διαμαρτύρεται.
Γιατί ο άνθρωπος, Μπυές, και παρ’ όλο
Που χωράς το είδωλο του, πληρεί το απροσμέτρητο
κενό με τα μέτρα του. Γι’ αυτό κ’ οι ορίζοντες έγιναν
τόσο ευρείς: να χωρούν οι κινήσεις της ψυχής
και η έκσταση ενός μάρτυρα που ονειρεύεται.

Συννεφιές ατελεύτητες πορευόντουσαν πάνω μου,
δίχως ραγάδες φωτός, αποστάσεις ελπίδων.
Κρεμούσαν τους ίσκιους τους στην καρδιά μου,
την πλήγωναν’  το φως που είχε μέσα της
έβγαζεν αίμα, αλλά έμενε φως.
γιατί υπάρχει και μέσα μας ένα
μικρός ουρανός κ’ ένας μόνιμος ήλιος
που περιστρέφεται. Κι όταν κλείνουν οι πόρτες
και γίνονται τα παράθυρα ένα
με το σκοτάδι κ’ η μόνωση ανάμεσα
στον κόσμο σε βγάζει έξω απ’ τον κόσμο,
τότε γίνεται μέσα σου ένα σέλας που αλείφει
τα γυμνά πληγωμένα σου
τοπία με χρώματα.

                                       *

Κι όταν μιλάω, Μπυές, είναι το ίδιο
όπως ν’ ανοίγει μέσα μου μια φλέβα και να στάζει
το αίμα σε συλλαβές: Ή – λιος, ή Ή – λι – ος…
Κι’ αυτά που λέω δεν είναι πράγματα που ξεπερνούνται
όπως τα καθημερινά ανθρώπινα. Είναι η ψυχή
που δεν ντύνεται και δεν γδύνεται,
που δεν αλλάζει πρόσωπο, που είναι όπως ο ήλιος
πριν από χίλια και μετά πάλι από χίλια χρόνια.

Πλάγια στις όχθες σου μια μουσική
πνέει, Μπυές, απ’ το μέλλον
άλλου είδους αέρας
δικαίωση – φίλημα.

Κάποτε η μέρα μας θα γενεί
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Και μέρα του κόσμου.

                                       *

Δεν θα πάψουν ποτέ η καριδά μου κι ο φλοίσβος σου
να μιλούν – ένα θρόισμα θείο και παρ’ όλο
που φωτίζονται οι φθόγγοι του ως μέσα, ακατάληπτο.
Μα ίσως το ελάχιστο αυτό να μην είναι
το μικρότερο, Μπυές’  να μην είναι
το νικημένο. Μπορεί το ασκημένο
αυτί ενός Θεού ν’ ακούει τη γλώσσα μας
πιο πολύ κι απ’ τον πάταγο των μεγάλων
βομβών’  και το μάτι του να διακρίνει το φως μας
πιο πολύ απ’ τις λάμψεις τους. Εγώ, Μπυές, ακούω:
ότι το αηδόνι θα επιζήσει’  πως ο τέλειος φόνος
δεν θα φτάσει στην ποίηση’  πως το φωτεινά
καταρρακτώδες τούτο σύμπαν
θα διασώσει το γιο του.

                                              Καλά ανατέλλουν
και δύουν οι μέρες λοιπόν’  καλά ανανεώνονται
και γίνονται όλα’  και καλά, Μπυές, και μείς
διαρρέουμε ετούτο το χώρο του δράματος
και του ωραίου. Ακριβώς απάνω από μας,
συλλαβίζει το μύθο ενός άλλου κόσμου
η μοίρα. Εγώ την ακούω. Δε μεγάλωσε άσκοπα
το χέρι που τρέχει ήδη στο σύμπαν
πίσω απ’ το φως.
                        Συνεχίζουμε,
λοιπόν, συνεχίζουμε την πορεία μας,
Μπυές,
         συνεχίζουμε…

Το φως διαπερνά τις σκληρές επιφάνειες, πέφτοντας
σαν βροχή στην καρδιά, στο αίμα, στο νου’
χρυσώνει τον άνθρωπο. Τον ήθελε όμορφο
ο Θεός κ’ έχει δώσει εντολή
στο φως να επιμείνει.

                                       *

Λοιπόν, συνεχίζουμε: «Δεν παρατιόμαστε!…»
«Δεν παρατιόμαστε!…»
                                    «Δεν παρατιόμαστε!…»

Δεν υπάρχει ψηλότερη σκάλα στο λόγ,
δεν υπάρχει στο φλοίσβο μας. Είμαστε ένα ποτάμι:
κι ο αρχάγγελος Γαβριήλ με το τρίφυλλο
αστέρι του κρίνου του’  κι από δίπλα του σ’ ένα
κυματάκι σου η μάνα μου με μια σημαιούλα
κ’ ιδανικές πολιτείες σε αναρίθμητα σχέδια’
και άγιες στάχτες και όνειρα ηρώων
και μαρτύρων και παιδιών, που αποκόψαν
τους έγχρωμους χαρταετούς τους οι άνεμοι
πίσω απ’ τα σύννεφα’  κι ο στρατιώτης ο άγνωστος
με τα αμέτρητα ονόματα – τόσα
όση είναι η άμμος της θαλάσσης’  και ο ήλιος
που καθρεφτίζεται μέσα σου σαν να διδάσκει’
κι ο Ιησούς με τον άνεμο κολπωμένον στο σάβανό του
κ’ οι άλλοι, κ’ οι άλλοι, κ’ οι άλλοι’  κι αυτοί
που ακούνε το μέλλον να βράζει στις φλέβες τους
κι απ’ όλα τα γύρω μας σημεία συγκλίνουνε
στο ίδιο ποτάμι’  κι αυτοί που σε μέγα
βάθος ακούγονταν νάρχονται πίσω τους:
«Δεν παρατιόμαστε!…»
                                    «Δεν παρατιόμαστε!…»
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Έχουμε την αιώνια εμπιστοσύνη, Μπυές, ότι κι αν γίνει,
ας μας μετρούν όπως θέλουν’ ποτέ πιο πολύ
τίποτε άλλο στη γης δεν υπήρξε βεβαιωμένο
- άφησε να περάσω εμπρός σου, Μπυές, με τη σημαία
άφησε να περάσω εμπρός σου, Μπυές, με τη σημαία –
ο κόσμος θάρθει πίσω μας. Απάνω στα νερά μας,
κάθεται ο ήλιος και τον ταξιδεύουμε.

183



                                                                                                   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ
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Οι μουσικοί ρυθμοί

Χωρίς τη μαθηματική τάξη, δεν στέκει
τίποτα: Ούτε ουρανός έναστρος,
ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα.
Κ’ ευτυχώς ότι μ’ έκανε η μοίρα μου
γνώστη των μουσικών αριθμών,
ότι κρέμασε μιάν αχτίνα επί πλέον
το άστρο της ημέρας στην όραση μου
και κάνοντας τα γόνατα μου τραπέζι
εργάζομαι ως νάταν να φτιάξω
έναν έναστρο ουρανό, ή ένα ρόδο.
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Η τιμή

Ο ουρανός και η γης με τίμησαν με τον πόνο.
Το έμαθα αργότερα, όταν κατάλαβα
πως το καλύτερο φως γίνεται απ’ το σκοτάδι’
μετά που ξεχείλισε μέσα μου η ποίηση
κι αρχίσαν ν’ ανάβουνε κεριά από χρόνο.

Συγγραφή

Η πένα είναι μέσα μου μεταφερμένη από πάνω,
απ’ τα υψίπεδα του φωτός. Οι κινήσεις της στο χαρτί
ταυτίζονται με τους χτύπους των φλεβών του μετώπου μου,
ταυτίζονται με το λάγγεμα της ίριδας των ματιών μου
όταν βλέπουν τον ήλιο’ κι ακόμη, με τους παλμούς
των κυττάρων μου, όταν αγαπάω τον κόσμο
περισσότερο απ’ τις δυνάμεις μου.

Γραφή

Κεντώ την αλήθεια μου στον καμβά
ενός αναγνώσματος. Αυτό είδα ή συνέλαβα.

Καρφιτσώνω τα χρώματα των φωνών,
είτε απ’ τα χείλη των αδελφών – γειτόνων μου

του πλανήτη μας, είτε κι απ’ τον βαθύ
ουρανό που ενυπάρχει σε όλα τα γύρω μας
φαινόμενα ή πλάσματα: Ένα είδος γραφής

του νερού που διψάνε οι φίλοι
περπατητές της ερήμου μας.

(Όχι, για σήμερα. Παροχέτευση: σε όλα
τα μέλλοντα σταυροδρόμια της γης).
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Εγγραφή

Διαβάζω το πρωί τις ειδήσεις – γιομάτες κηλίδες
αίματος οι σελίδες. Κοιτώ τους ανθρώπους
έξω στο δρόμο να πηγαίνουν και νάρχονται
φορτωμένοι ο καθένας τους κατά διάφορο
τρόπο τη μοίρα του. Ακώ τις κραυγές
που θα έβγαζαν αν συναντιόντουσαν άξαφνα
μ’ έναν δίκαιο Θεό. Βλέπω τον ήλιο μετά
κι όταν δύει εκείνος τη νύχτα, που μοιάζει,
συχνά, με πλαγιά της ανοίξεως, σελίδα
που τρέμει αλαφρά και διαβάζεται απ’ όλα
τα πλάσματα, δίχως γνώση και γλώσσα.

Κ’ η αλήθεια τ’ ουρανού και της γης
αποτυπώνεται στους στίχους μου όπως
ο πόνος του Χριστού στην εικόνα.
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Η γραφή της πέτρας

Κ’ η πέτρα που πιάνομαι ν’ ανεβώ στο βουνό
είναι βοηθός μου’  κι όταν κάθομαι πλάι της

σύντροφος (άσχετα αν ακόμη δεν έγινε
έμβρυο ή φύλλο).  Υπάρχει θαρρώ στο γυμνό

τίποτα της μια γραφή αναποκάλυπτη
όπως και πάνω στη στιλπνή επιφάνεια
του νερού ή στον άνεμο. Συλλαβαίνω
το ρίγος της αγίας γραφής της, αλλά

τα ψηφία μου διαφεύγουν.

Ψηλάφιση

Παίζω αυτό το περίεργο φως της ημέρας
στην αρχή των δαχτύλων μου. Πίσω απ’ αυτή του

τη ρέουσα απλότητα, προσπαθώ ν’ ανιχνεύσω
ένα βάθος. Δεν ξέρω τι πρόκειται

τέλος να βγει, να το αφήσω στη θέση μου
πριν βουλιάξω. Όχι βέβαια κάτι κοινό

ή και τους στίχους μου απλώς, που δεν είναι
κι αυτοί παρά μια παραλλαγή της βροχής
που πέφτει στη γης και ή μένει ή χάνεται.

Εννοώ αν μπορούσα να έχω συνδέσει
την ποίηση μ’ ένα βαθύτερο φως.
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Η ζύμη

Πλάθω τη ζύμη του λόγου, παλεύω
μην τυχόν και περάσει καμιά λέξη χωρίς
νάχει γίνει ψυχή’  γιατί η λέξη αυτή
θα είναι καθώς ένα τραύμα στο ωραίο
ποίημα τότε. Θέλω η φωνή μου νάναι
αλήθεια όπως το αίμα ή ο χυμός
που σπρώχνει ανεβάζοντας κάτω
απ’ τη φλούδα τ’ άνθη στο δέντρο.

Νάναι ένα χτίσμα διάφανο, που
να διακρίνεται μέσα του η ζωή,
τα βουνά, τα διαρκώς μεταλλάζοντα
χρώματα, το μακρόκοσμο θέαμα
με τις έναστρες σκαλωσιές: όλη
η ποίηση αυτή, που ξαναγίνεται
ποίηση μέσα στην ποίηση.

Οι νόμοι της φωτεινής διαδικασίας

Ρέει προς τα έξω η ψυχή μου, νερό
που στάει στο χαρτί ή φως που κλαδώνεται
στον ορίζοντα. Είναι ως να φεύγει
ακλουθώντας με ακρίβεια το χρονόμετρο
του Κυρίου, εξαντλώντας το σώμα της.
Πόση απομένει μέσα μου ακόμη δεν ξέρω,
πεν ξέρω ποια θάναι η στερνή της
λέξη – σταγόνα, το ποίημα ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ.

Αδιόρατοι νόμοι σε αδιόρατα πράγματα
ρυθμίζουν σ’ αυτό το αέναο σύμπαν
το φως και την ποίηση.
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Συνδημιουργία

Δεν ξέρω να η ρέουσα αρχή του λόγου είναι μέσα μου.
Τη φωνή μου συμπλήρωσαν άλλες φωνές – όπως είναι
των νερών που έχω ακούσει, του ανέμου
σε μι’ άπειρη ποικιλία αποχρώσεων, της επίγειας
θλίψης που ο Θεός μόνον ίσως την ακούει
με τα διάφανα μεγάλα του αυτιά, της σιωπής
τ’ ουρανού που περνάει από μέσα μου και βρίσκει
στα χείλη μου την άρθρωση που της λείπει.

                                             Δεν ξέρω
αν τις λέξεις μου – άχτιστος όπως τις πέτρες –
τις διακίνησε ο Κόσμος κ’ έχτισε φως.

Σαρωνικός

Αλλού αναπέμπεται το φέγγος της, αλλού
επικρέμεται – μέρα ωραία που με βρίσκει
να κάθομαι στον εξώστη και να βλέπω μακριά.
Συνάντηση με τη θάλασσα’  και πέρα απ’ τη θάλασσα
ένα νέφος χρυσό, όπου μέσα του γίνονται
πράγματα όλα φτιαγμένα απ’ το φως:
Δοθήκανε οι άσπρες μυγδαλιές στα παιδιά,
πηγαινόρχονται μες το γαλάζιο οι αιώρες τους.
Τα φροντίζει η μητέρα μου, υψηλή σα μια λεύκα,
κυματίζοντας πάνω τους. Το φως που ακοντίζεται
με τυφλώνει σχεδόν, ενώ κάθεται δίπλα μου
- δεν διακρίνω καλά – κρατώντας την άσπρη του
γενιάδα ο Θεός ή ο γέρο τσαγκάρης μου.

Και το ελάχιστο φως

Θέλει ν’ αφήνει ένα μικρό φως πίσω του είτε μπαίνοντας
στο σπίτι του είτε βγαίνοντας, είτε περπατώντας
στην πόλη ή και στην έρημο ακόμη. ξέρει: Ούτε μια
σταγόνα βροχής δεν πηγαίνει χαμένη. Ως και το αίμα
που πίνει, το μετράει η γης (ν’ αποδώσει λογαριασμό).
Κ’ οι στεναγμοί των μαρτύρων φωτίζουν το μέλλον.
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Ο πηλός του άλλου

Δεν θ’ ανακάλυπτα δίχως εσέ την ψυχή μου.
Μεγαλώνει στο βλέμμα μου ο θρόμβος
του ιδρώτα σου, γίνεται μάζα νερού
που γκρεμίζεται από έναν υψηλό καταρ-
ράχτη. Γνωρίζω τα δάκρυα, το αίμα σου. Μια
ζωή και δεν έφυγαν ποτές απ’ τα χέρια μου.
Πλάθω τον πόνο σου καθώς ο καλός
Σιφναίος τον πηλό του. Δίχως εσένα,
τον δικό σου πηλό, εγώ δεν θα είχα
όνομα, όπως ένας κάποιος ψαράς,
ένας κάποιος βοσκός ή σ’ ένα δάσος
του Ταϋγέτου ένας σκίουρος.

Καταυλισμός

Δεν δραπέτευσα αστέρι μου που σε ψάχνω.
Κι αν το ήθελα ακόμη δεν το μπορώ.
Η καρδιά μου ένας κάμπος ανάστατος
με σκηνές, ένας έντρομος καταυλισμός
των αθώων, έξω ακριβώς απ’ το δάσος
των λύκων: Παιδιά, χειρουργεία, φωνές.

Παναγιές με τσεμπέρια μαύρα που κρέ-
μονται δάκρυα προαιώνια απ’ τις άκρες τους.
Όταν φεύγω είναι μόνο να φέρω νερό,
λουλουδάκια – μηνύματα στα παιδιά, λίγο
ηλιόλαδο στις πληγές. Φτάνω ως πίσω
κι απ’ το έσχατο βουνό, ξανεμίζομαι
στον ορίζοντα – όριο του Θεού
μα δε φεύγω.

                 Είμαι δεμένος γερά,
με σκοινιά ματωμένα μαζί τους.

Παραίτηση

Απ’ το ν’ ακούω, ν’ ακούω συνεχώς τη φωνή
της θλίψης, μου φαίνεται η φωνή μου τραχιά,

ατελής, απαράδεχτη. Τόσο που θάθελα
να μπορούσα, να μιλώ στο εξής
με τα μάτια ή με τα δάχτυλα.

Να χωρίσω αυτό μου το χαμόγελο σε όσες
λέξεις υπάρχουνε σε όλες τις γλώσσες.

191



Πολιτική

Σε μέρες βουερές που το ένστικτο στροβιλιζόταν καθώς
τις παραμονές της γένεσης το σκοτάδι,
στης ταραχής τον αιώνα όταν γυρίζανε

εμποδισμένα τα κοπάδια από παντού κι αλλάζοντας
μάταια προσανατολισμούς βελάζανε χαμένα

το ένα από το άλλο ανάμεσα στην καθισμένη θύελλα,
είδα πως άλλο δε μου μένει: εκτός ν’ ανασυντάξω

την ομορφιά και την ψυχή του κόσμου – να συνάξω
τα σκορπισμένα άλογα του ήλιου σ’ ένα βιβλίο μου.

Κόπωση

Τα χέρια μου αφήσαν και πάλι το χώρο
της αναζήτησης κ’ έπεσαν. Ώρα ν’ αναπαυτούν.

Κ’ η ψυχή μου κι αυτή που βρίσκεται μέσα τους
(γιατί διαποτίζει το χώμα μου όλο

με ψιχία χρυσού) ώρα ν’ αναπαυτεί.
Και το βλέμμα μου επίσης. Και τ’ αυτιά μου

και οι πόροι μου – αόρατοι οδοί που το σύμπαν
εισρέει διαρκώς, μεταγγίζοντας την αιώνια

εγρήγορση, ώρα ν’ αναπαυτούν.
Τα μέσα παράθυρα και τα έξω:

                                                                      Όλα κλειστά.
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Εσωτερικός μονόλογος

Συντόμευε το λόγο σου όσο μπορείς.
Βάζε τη λέξη ολόκληρη, βέβαια, μια που αλλιώς
δεν κατορθώνεται ο διαρκής λόγος. Αλλά
πάντως, συντόμευε. Γιατί δεν περιμένει
ο ήλιος. Κ’ οι λίγες ώρες που σου μένουν
δεν χωρούν πολλά ποιήματα.
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Οδύνη και μουσική

Η μουσική γίνεται από πράγματα.
Συνωθούνται στους φθόγγους της πρόσωπα
οικεία, που ανταλλάσσουνε φωτοστέφανα’
μάτια πηγαία που αχτιδίζουν’ μνήμες
παιδιών από κήπους’  τοπία’  μνήμες
βροχές από χρώματα που πέφτουν
απ’ όλα τ’ απάνω σημεία’  μηνύματα,
παραινέσεις (ενώ προσπαθεί
να νικήσει το βάρος μου).

Δεν χρειάζομαι ωστόσο καμιάν
ουράνια παρέμβαση.

                               Ως

σε στρώμα θαλάσσης,
ξέρω πως χίλιες ακόμη φορές
η ψυχή μου διασχίζοντας ετούτο
τον κόσμο, θα βαδίσει σαν διάφανο
άγαλμα νίκης όρθια στο φως.

Επιστροφές

Επιστρέφω συχνά στη γενέθλια γη μου.
Εκεί, με βλέπει η χλόη, με ακούει
το χώμα, γνωρίζω τρεις λέξεις ανέμου.
Τα τοπία της είναι σα μιάν αγκαλιά που
με παίρνει’  κ’ ενώ ταλαντεύεται το κεφάλι μου
αστήριχτο, πέφτουν τα χέρια μου όπως
τα χέρια του Ιησού στους φιλεύσπλαχνους
ώμους του Ιωσήφ, μετά την αποκαθήλωση.
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Ευγενίας μνήμη

Ανεξιχνίαστες οι βουλές της αγράμματης
όσο κ’ η φύση ή όσο κι ο Θεός που γνωρίζουν

τα πάντα εξ αιτίας της αγάπης. Λοιπόν,
την είδα που πάλευε σκαλωμένη να φτάσει

ένα αστέρι, στην κορφή της βελανιδιάς.

(Να το βάλει στο ξύλινο τραπέζι
που γράφω εναντίον της νύχτας).

Η Λιομαζώχτρα

Με τη σκάλα στον ώμο, ανάμεσα στις ελιές, επέρασε
το φάντασμα της. Ήταν η μάνα μου, τη γνώρισα
απ’ το τσεμπέρι της που σάλευε λυμένο, από τα χέρια
κι από τη δέσμη του φωτός που απόπνεε το χαμόγελο της.
Η ώρα, το χώμα, ο γνώριμος κυματισμός του εδάφους
ταίριαζαν με την παρουσία της. Τη φώναξα χωρίς
αμφιβολία καμία’  εκείνη με χαιρέτισε

μ’ ένα νόημα αέρινο. Πάτησε έπειτα στα νύχια,
πήρε ν’ ανυψώνεται. Διάσχιζε τον αέρα
προς τον ουρανό, όπως ήταν, με τη σκάλα της.

(Κάθε τέτοια εποχή, απλώνει τα λιοπάνια της
και τα ξαναμαζεύει. Έρχεται και βοηθάει τη γη).
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Πανάρχαιο ειρηνικό δείπνο

Το ψωμί, ζυμωμένο θαρρείς από δάχτυλα
Παναγίας, στο τραπέζι – το ψωμί που αγιάζει
ως κι αυτό το μαχαίρι. Αμυδρές, αμυδρότατες

οι μορφές στα σκαμνιά τους (το παράθυρο
ορθάνοιχτο). Απ’ τη μια το λυχνάρι μας

κι απ’ την άλλη ο έσπερος, θαρρούσε κανείς
ότι έκαναν σήματα μεταξύ τους. Κι ακόμη
πως ήτανε απ’ τα ύψη που ακούγονταν, ίδια

παντού, από κάτω τη γης κ’ έως το έναστρο τέλος,
σαν απόσπασμα ενός αιώνιου ρυθμού

το κουδούνι απ’ το πρόβατο.

Είς μνήμην

Κομμένα τριαντάφυλλα τα παιδάκια
του Βιετνάμ, ή της Μπιάφρα, ή της Κύπρου.

Ψάχνουν τα σωματάκια τους οι σφαίρες να βρούνε
πετρέλαιο. Κ’ εγώ, φυσικά, τι θα μπορούσα
άλλο να φανταστώ εκτός απ’ τη μάνα μου,

να με κρατάει στην αγκάλη της και να τρέχει
ανάμεσα τους, να σαλεύει ο άνεμος

στα μαλλιά της τον πανικό – να με σώζει
στο τέλος. Απόδειξη: το ποίημα αυτό

που το γράφω εξήντα χρόνια μετά
εις μνήμην εκείνων. Όλων αυτών
των χαμένων μικρών ποιητών.
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Οι ρωγμές της μοναξιάς

Κύριε, είσαι η χλόη. Είσαι το κούμαρο.
Το γλαυκό φωτοστέφανο γύρω απ’ τη φλόγα
του χάλκινου λυχναριού. Είσαι το λάχτισμα
του σκυλιού που το δέχεται τη νύχτα
κανείς σα μιαν ανταπόκριση εξ ύψους
στην έρημο. Κύριε, είσαι η ραγάδα
της ξύλινης πόρτας που μπαίνει η αυγή.
Είσαι το άνθος της μηλιάς που σαν άσπρο
φως επουράνιο πέφτει στον ώμο μου.

Παλιό φιλικό δάσος

Αδελφά δέντρα, ιερό κλειστό, που καταφεύγω
σαν ένα αγρίμι με σπασμένο πόδι και που νιώθω

να με πλησιάζει η ευαισθησία σας και να με
περιβάλλει σαν ένδυμα, θαρρώ πως με βλέπετε ως

έναν ξένο μοναχικό που έχει ανάγκη
(ένα χέρι που βλέπει στο κλαδί σας ένα άλλο

χέρι ν’ απλώνεται) που άλλο δεν έχει
εκτός της θωπεία των στοιχείων – πηγών,

ζωής και φωτός, και του μένουν ακόμη
λίγα λόγια συμπάθειας απ’ το μέλλον:

Ένας ψίθυρος φίλων που θα φτάνει ως
 την άλλη όχθη, μαζί μ’ ένα θρόισμα από

κινήσεις χρωμάτων, λουλουδιών που
γεννιούνται, αχτίνων που κρέμονται.
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Προσφυγή

Πάνω σ’ αυτή την πανσπερμία των φορτισμένων
με φως ωραίο μορφών (πλήθος ζωάκια, έντομα,
λουλούδια με ακαθόριστα, σεμνά ή έντονα
χρώματα, δέντρα που σχεδόν λάμπουν)
είναι που μπερδεύεται το μυαλό μου.
αναζητώ τη ρίζα, είτε για φως πρόκειται
είτε για χρώμα και καθώς διαβαίνω ανάμεσα τους,
θαρρώ πως όλα έχουνε μάτια και ασχολούνται με το
      πρόβλημα μου.

Νέα μέρα

Μέρα ουρανού, λαμπρή, που κατολίσθησε
κ’ έγινε φως πολύ – τόσο που στάζουν κόμποι
χρυσοί στη γη μέσα, σε μέγα βάθος.
Τόσο που συλλαβαίνουν τα πόδια μου παλμικές
δονήσεις παράδοξες, σα να σέρνονται κάτω
απ’ το χώμα οι νεκροί προσπαθώντας να βγουν:
μαργαρίτες ή άλλα έμορφα άνθη.

Έξοδος

Παίρνω και βγάζω περίπατο την ψυχή μου
Κάθε που αρχίζει να σκληραίνει το χαμόγελο της.
Μου το λέει: πεθύμησα τη βροχή,
τον ήλιο πάνω απ’ τα βουνά ή ανάμεσα απ’ τα σύννεφα
και τον αγέρα που γεννιέται αδιάκοπα στα δάση
όλος αρώματα και ουσίες, γάλα και μουσική.

Την οδηγώ σαν ένα ελάφι που κάθε που διψά
μπρός στον τρεχούμενο, λαμπρό μαστό της αιωνιότητας,
ανανεώνει το αίμα – φως μέσα της κ’ επιστρέφει
                  στη ζωή πάλι, μ’ έναν
καινούριο τόνο αθανασίας στο χαμόγελο της.
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Έγερση

Ο Ιησούς και ο Άδωνις κάνουν διπλά
το αίμα μου κόκκινο κι ακόμη ένα ξέφωτο
οροπέδιο από κόκκινες παπαρούνες
το πνεύμα μου. Έκρηξη μέσα
στο θάνατο – αιφνίδια αναπήδηση.

Ξεπερνάει το σώμα μου σε ύψος η ανάσταση.

Μισοτελειωμένη αφήγηση

..Αυτά κι άλλα συνέβησαν – δεν περιγράφονται,
Έτρεξε ο λόγος σαν αίμα, αλλ’ ο χρόνος, αυτός
που συνθλίβει το ψεύδος και που ότι είναι σκόνη

- είτε πράξη είτε λόγος – το αποδίνει εκεί
που ανήκει, θα μου βάλει στο χέρι ένα άνθος
σαν αυτά ανάλαφρων λόφων, που έμοιαζαν
στη σειρά σαν μικροί σταθμοί του ηλίου.
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Κάτι τέτοιο περίπου ή και τον ίδιο
τον Ταΰγετο σ’ ένα σχέδιο άνθους.

Το τίμημα

Οι υψηλότεροι τόνοι της μουσικής και της ποίησης
μοιάζουν ως να χορεύουν απάνω στη δυστυχία που τις γεννά.

Είναι η ψυχή που διαφεύγει, περνά πίσω απ’ τις
πλάτες του σκοταδιού κι ανεβαίνει μια σκάλα.

Είναι η νίκη του αιώνιου που πληρώνεται ακριβά.

Η διάβαση

Και παρ’ όλα τα βάσανα του πλανήτη
σε όλα τα χώματα, μπόρεσα και σ’ εκτίμησα

φως, ομορφιά σε αναγνώρισα. Πέρασα όλη μου
τη ζωή σ’ ένα τούνελ με τρύπες απάνω

μικρές, χαρακιές ανεπαίσθητες,
που χωρούσαν το βλέμμα μου

σαν ένα κλέφτη.

                   Αλλιώς θα μπορούσε
νάχω ήδη διασχίσει το βασίλειο του ήλιου

ίσως ένας προαιώνιος τυφλός.
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Υψόμετρο 2407

Θα θυμάσαι ακόμη εκείνες τις λίμνες
του φωτός που σχημάτιζαν με τη δύση

τα σύννεφα ζώνοντας, χαμηλότερα, το βουνό,
Θαρρούσε κανείς πως υδρεύονταν άγγελοι.

Κ’ ίσως πρώτη φοράν’ ανυψώθηκαν μόνα τους
και τόσο αλαφρά, προς τα πάνω τα χέρια μας.

προσευχή, στην κορφή των κορφών,
ενώ φλοίσβιζε μουσική το στερέωμα.

Διαπλανητική περιπλάνηση

Κατεβαίνω μέσα σ’ ένα λουλούδι
με μια σκάλα πολύ πιο μεγάλη

από κείνη που είδες ο Ιακώβ
να κατεβαίνουνε άγγελοι

απ’ τον ουρανό.

Κατεβαίνω.

και πάντοτε

απέχω

απ’ το τέρμα του, όσο
απέχουνε τ’ άκρα του σύμ-

παντος μεταξύ τους.
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Το τραγούδι της αχλαδιάς

Είσαι μι’ άσπρη ανθισμένη αχλαδιά
που έχεις γίνει αέρας και σε αναπνέω.
Ας πονούν οι χωμάτινοι δικοί μου
όσοι θέλουν, δε μπορώ ν’ αρνηθώ – επιμένω
στο ίδιο, το παλιό μου εκείνο έγγραφο φως:

«Ώρες – ώρες στη γης η ζωή είναι αθάνατη».
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Η άλλη οπτική

Η ποίηση είναι η στολή της ψυχής σου
κ’ η ψυχή σου της ποίησης. Κ’ είναι πολύ
φυσικό να συλλέγεις τα πράγματα εκείνα
που στολίζουν τις ίριδες των ματιών
τα οποία τα βλέπουν: Πράγματα ωραία
που αλλιώς δεν διακρίνονται, όπως:
λίθους πολύτιμους που βάφουνε τον αέρα,
που χορεύουν σπιθίζοντας πάνω στην πέτρα,
που κάνουν να λάμπει, κινούμενο ανάλαφρα
στην ουράνια διαφάνεια, ιδίως το βράδυ,
προπαντός το πρωί, το μαντύ του Ταΰγετου.

Μια ερμηνεία της μοναξιάς

Αναρωτιέται πως μπόρεσε κ’ έμεινε
τόσο μόνος στον κόσμο. Σηκώνεται έπειτα
κι ανοίγει ένα – ένα τα παράθυρα. (Βλέπει
προς όλα τα σημεία το σπίτι):
Σύννεφα
           Σύννεφα
                       Σύννεφα –
Ίσως, λέει, να κατάλαβα τι θα ειπεί
μόνος. Σε μια γης που είναι όλη,
απ’ τη μι’ άκρη, ως την άλλη της
λασπωμένη, εσύ να διστάζεις
να ενδώσεις. Να μη θέλεις εσύ
να λερώσεις την Ύπαρξη.
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Το χρυσό κλειδί

Ανθισμένο κλαδί που να φτάνεται
θέλω το λόγο μου. Κι όχι μόνον η μουσική
του Ορφέα να συνδιαλέγεται ειρηνικά
με τ’ αγρίμια. Να συλλαβαίνονται
οι λέξεις μου όπως απ’ το βλέμμα το φως.
Το χρυσό κλειδί της απλότητας
του λόγου προς όλα τα πλησίον μας
πλάσματα το έχει η αγάπη.

Ένας άλλος πολίτης

Η ζωή του ολόκληρη, ένα ταξίδι σε μια
δίχως όρια πατρίδα’ δίχως εμπόδια ορέων

και άστρων. Χωρίς γυρισμό. Συνεχίζει
ανιχνεύοντας τις μορφές του φωτός

στο κενό ή στα πράγματα. Της καρδιάς του
τα όρια ταυτιστήκαν με τα όρια των αχτίνων
του ήλιου. Ένας άλλος πολίτης – Οδυσσέας,

που διαμοίρασε παντού την Ιθάκη του.

Το σημείο που ξεκίνησε είναι παντού.

Διέλευση

Μεγαλώνει από μέρα σε μέρα το βήμα μου
περισσότερο. Δρασκελίζω μακριές φωτιές,
αγκαθώνες, ποτάμια θολά που η άλλη του

όχθη δεν φαίνεται ή μαύρους λόφους
φόβου. Μετράω το μήκος της θάλασσας,
το ύψος του αιθέρα. Ζυγίζω ένα πήδημα

ως πάνω την καμπύλη του σύμπαντος
με το χέρι μου «χαίρε» υψωμένο
στον ήλιο: Ένας διερχόμενος.
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Η μορφή και το ποίημα

Σκέφτομαι το βουνό με τον ήλιο απέναντι
ν’ αναδύεται από τη θάλασσα – γίνεται κάθε

μέρα ο κόσμος. Το προαιώνιο πλάθεται
κάθε στιγμή. Κληρονόμοι του μέλλοντος, αν

σκεφτείτε τον ποιητή, η μορφή του
είναι το ποίημα. Πλάθω και πλάθομαι

κάθε στιγμή. Και το ποίημα είναι
το σκαμνί που θα κάθομαι πάνω του
στο βουνό – με τον ήλιο απέναντι
όσο θα γίνεται τούτος ο κόσμος.

Η Λακώνισσα

Η ψυχή μου είναι σήμερα φορτωμένη τα μέλη της
και πορεύεται: τα πλευρά, τα χέρια, τα πόδια μου,

το πρόσωπο κεντημένο απ’ το χρόνο
με ρυτίδες βαθιές, λοξές, ακατάστατες.

Καθώς η Λακώνισσα με τα ξύλα στις πλάτες της
στο απόκρημνο διάσελο με το μαύρο

ρημαγμένο φουστάνι της (αλλά διπλωμένη
μ’ ένα τούλι απ’ τον ήλιο που δύει)

πέτρα την πέτρα η ψυχή μου πορεύεται.
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Ο τελευταίος χαιρετισμός

Ας μου δώσει το χέρι του ο Θεός –
τελευταία ανάβαση. Το σκοινί τεντωμένο

απ’ τη μια άκρη ως την άλλη. Χωρίς καμιά κλίση
του όλου μου σώματος, το γέλιο στη θέση του
(όπως στο πρόσωπο του παιδιού των Δελφών)

το χέρι γυμνό σχεδόν ως το κόκκαλο
πάνω στο στήθος. Ο κόσμος στο βάθος.

Θα κυλήσει από μέσα την καρδιά του ο μικρός
τελευταίος διάττοντας, μια λέξη διαυγής,
κρεμασμένη από μια κλωστή ευτυχίας,

φθόγγος και μάργαρο: «Χαίρε».

206



Νέο ηλιοβασίλεμα από τον Ταύγετο

Αν κλαίω
είναι για μένα.

Ήλιε που δύεις
σαν ένα μεγάλο
διάφανο ρόδο
(όμοια ως ν’ άνοιξεν
σαν ένα μπουμπούκι
η ίδια η κορφή)
δεν βρίσκω άλλον τρόπο,
αυτή τη στιγμή,
να εκφράσω το φως.
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
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Μικρός Τύμβος
(17 Νοεμβρίου 1973)

Δίχως τουφέκι και σπαθί, με τον ήλιο στο μέτωπο,
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το Ποίημα.

Απλώνοντας το χέρι μου δε φτάνει ως εκεί
που ωραία λουλούδια σε υψηλό λειμώνα τις μορφές σας

λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ώ παιδιά μου,

μπροστά σ’ αυτό το Ποίημα μετράει μόνο η σιωπή.

Διονύσιος Σολωμός

Το πρόσωπο σου, της Ελλάδας πρόσωπο, Ποιητή.
Τ’ αχτινοβόλα μάτια σου, μάτια δικά της.

Οι στοχασμοί σου, στοχασμοί δικοί της και δικό της
το πέταγμα σου στα μεσούρανα της αρετής, απ’ όπου

έβλεπες κάτω εδώ τις περιούσιες πέτρες
να βγάζουν άνθη όπως και άλλοτε. Το μέτωπο σου

μέτωπο της αποφασισμένης Ελευθερίας
που σκέπασε με το ανανεωμένο, κυματιστό της
φόρεμα την ιερή από πάντα, καλή κ’ ηγαπημένη

γη: Βουνά φτιαγμένα από γυαλί ουρανού,
έλατα, σκήτες, καλύβια που καπνίζανε ταπεινοσύνη,

θάλασσες που λαμποκοπούν θραύσματα ήλιου πάνω τους,
πέτρες για φυλαχτά, πανάρχαιες ελιές

που ακόμη στάζουνε λάδι για τους θεούς,
άρματα που τα φύλαγε κάτω από το φουστάνι της

η Παναγιά στα εικονοστάσια, και μια γλώσσα
γκυκόλαλη που μύριζε ζεστό ψωμί, ρίγανη,
μέντα, αλιφασκιά και γάλα Τζαβέλαινας,

κι όλα όσα δέθηκαν σφιχτά, γίναν ένα και πέρασαν
μαζί με όλους τους αιώνες τους μέσα σου
όσο που έγινες τέλος τόπος και χρόνος.

Διονύσιε, θέλω να ειπώ πως μετά τόσα χρόνια
αναμονής στην κοντινή θα βρεθείς όχθη, απ’ όπου
θ’ ακούονται, να βουίζουνε σπόροι ξεσηκωμένοι,
γιομάτοι μέθη, έτοιμοι να τρυπήσουν το χώμα

και τους μακριούς τινάζοντας μίσχους να πλημμυρίσουν
το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός και δεν εγιόμισε άνθη!
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Κύπρος

Τριγυρνώ εξήντα χρόνια μες την Κύπρο του κόσμου,
η Κύπρος παντού, αλλά Κύπρος εσύ,
παραφόρτωσες την καρδιά μου με ερείπια και με άταχτα
ριγμένους νεκρούς, πεσμένους ανάσκελα ή μπρούμητα κάτω
       απ’ το φως
μες στο πράσινο, μέσα στα χρώματα το έρωτα, εμπρός
στις ανταύγειες της Κύπριδας που αναδύεται, μες στα αιωρούμενα
ζαφείρια της θάλασσας. Τόση ομορφιά,
πως γίνεται, Θεέ μου, να μην
ακούγεται ο λόγος της. Θεέ μου, δεν είναι
δεν είναι για όπλα ο τόπος αυτός, δεν είναι για βόμβους,
δεν είναι για ουρλιάγματα τσακαλιών, για κραυγές
μαρτύρων’  δεν είναι, εδώ όπου νίκας κατά
βαρβάρων δωρούμενος χάραξες έντονα
σημεία ειρήνης και σημεία φωτός και της κέντησες
το χώμα με λεμονιές, την έκαμες όμορφη
όπως είναι η ψυχή του ποιητή, όταν εμπνέεται.
Φωτιά! Δικαιοσύνη φωτιά κατά τόπους, φωτιά!
μες στην Κύπρο του κόσμου, η Κύπρος αμύνεται!
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Όταν θα έχω ιδεί
το τελευταίο ηλιοβασίλεμα
 
                                              Στον Τάκη Αντωνίου

Εκείνο που θα ζητούσα, εγώ που ποτέ μου
δεν ζήτησα τίποτα κ’ είναι
πλέον αργά ν’ απλώσω στη γης
το γέρικο χέρι μου, θάταν να μην
ξεχάσω εντελώς. Να μου μείνει εσαεί
μια ιδέα οφθαλμού, ένα ελάχιστο μνήμης
- βεβαιώθηκα πως ο κόσμος που έζησα
δεν ήταν πρόχειρος – να μπορώ να θεώμαι
αν όχι έναν έναστρο κλώνο ουρανού
τουλάχιστο ένα κεραμίδι από το
σπιτάκι που έχτισα σ’ αυτή την κορφή,
σαν έναν μικρό θρόνο μες στον ορίζοντα.

Να μπορώ να θεώμαι ένα πράσινο φύλλο
ή ένα πουλάκι καθισμένο στο κάγκελο
ή και μόνο ένα στίγμα από το
μουσικότατο αυτό ωκεάνιο φως.

Να θεώμαι ίσα-ίσα ένα σοφό
άνθος’ ή ένα σοφό μερμηγκάκι
που μέσα στο μόλις ορατό κεφαλάκι του
κουβαλάει την άγνοια μας. απλώνω
το χέρι προς την ανεξιχνίαστη μοίρα,
αυτήν που τροφοδοτεί τις κυήσεις εντόμων,
φυτών, λουλουδιών με το ενόργανο φως.
Συλλογίζομαι πως μπορεί και να υπάρξουνε
κάποτε αυτοί που θα μάθουνε να μιλούν
και να γράφουν τις γλώσσες τους. Πως υπάρχουνε

κι άλλα λεξιλόγια πλούσια σε σοφία
κι αρθρώσεις μουσικές, που εγώ,
ο πριν και ο έξω απ’ τα μέλλοντα χρόνο,
δεν θάχω γράψει ποιήματα.

Πλούμιτσα ‘80

211


	Νικηφόρου Βρεττάκου
	Τα ποιήματα


