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ΟΓΔΟΗ ΜΕΡΑ

«Δεν μπορώ ν' άγαπάω πεθαίνοντας,

δεν μπορώ να πεθαίνω άγαπώντας

ηρθε πια ό καιρός, θα πεθάνω έμπρος

σε μια «(πόρτα» κλεισμένη χτυπώντας».
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* ΟΓΔΟΗ ΜΕΡΑ

Γιούχταε παντέρημο 6κυλι 6τη πύλη της χαμένης μου

πατρίδας.

Στην άΠΟ6ταμένη έλπίδα της νύχτας εγυρα κι αποψε και

ξεψύχη6α, νεκρOc;: τό6ες φορές, 06ες εΙναι και ΟΙ 6τιγμες που

περό6αν.

'Ίδως δε 6υναντή6ω το χειμωνα έKnλήρω6η του πόθου μου,

ϊδως την "ΑνΟ1ξη να είμα6τε παρόντες

«;το ΠΡ06κλητήρι των έαυτων μας.

Με6ιόζει ό 'Απρίλης μα έγω δεν ενοιω6α

κι' εχω τό6α πολλα να 60υ 6τορί6ω

άηδόνα της έρημιας της "ΑνΟ1ξης.

τρεις θόνατοι εΧΟιυν κλεμμένη τη ζωή"

τρεις e<ινατoι κρατουν δεμένους τους λεπτοδειχτες,

~ή ωρα της 6υνόνΤΠ6ης άργεl.

Κι' ομωc;:άντιπερά60με κι' δμως άντιδοθήκαμε ...
'Ί6ωc;: εϊμα6τε άνώρψοι για την 'Άνοιξη αύτή!

Φωτια 6τις 6άρκες, αΙμα 6ΤΟ μυαλό,

εψταδε ή Βα6ιλεία των άνθ'ρώπων!

Αιωνες 6τα γραν6ζια ...
'ΑνΟ6άλεψαν ώχρα παράπονα

στη λυπημένη νύχτα της 6κέψης ρου.

Αιω'νες μεροκαματιάρηδες 6τις μηχανες του ολεθρου,

τόξαν πωι;: θα μας δώ60υν τη ζωή,

μα τα γρανάζια 6τάζαν αϊματα!

Αιωνες μεροκαματιάρηδες-οτου ολεθρου τις 'μηχανές,

'[ου γένους· μας ΟΙ άμαρτίες-ηταν πολλές.

Αιωνες τάξαν τη ζωrι'ι-θ'α ρας χαρί60υν, αφρονα,

μα του καιρου τα πεί'6ματα-τα λόγια εΙπαν αχρονα.

Σε ποιους άνήκει ή ζωη-6ε ποιους ή άγάπη κι' ή ιnοργή,

OC μιαν ιδέα άπο ανεμσ-γυρέψαμε ενα άπάνεμο.
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*
Ή βροχη των άδιεριών ηταν ονειρο,

ονειρο Ιίτ:ανε και ή έκπλήρωόη δα/ν άποΧή.

'Έ,να α6ΤΡΟ πριν τΟ Χάος, l:va αόΤΡΟ μετά, το απειρο δριοο.

'Ένα α6ΤΡΟ πριν το Χάος, ενα α6ΤΡΟ μετά, τη καΤOlΚιά μοιι

εχnοο δτη δυ6ΠΙ6τία!

Έγω ό ταγμένος 6ε μια (Ηεϊρα οι6θη6Π,

βύζαξα το βαΘU πόνο μιας 6τιγμfiς,

6ε Χώμα αγονο με τη 6ιγη αφομοιώθηκα

το φως ρε πρόδlJJ6ε,

- λόγος κρυφός!

Έγω ό γεννηρένος άπ' τ' άφρόπλα6μα,

- πρωτόnλα6μα αϋλο της ρυημένης 5lωπfiς

δτην άΠΟΧή, των έριννύων τ' αρμα όδήγη6α

6την ύπεκφυγη των έγκατε6τημένων.
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Ή μοίρα πεΡΙ5τρέφεται

δτα μόρια της υπεκψυγης,-5τα μόρια της υπεKφυγfiς τη~.

Με όνσμά50νε Οεο - 5τον ΙδΚΙΟ αίων6βιων δέντρων.

με όνομά6αν αvθρωπο- ,5ΤΟ φαυλο πυρετό,

νομσταγης 6ΤΟ δύγνεφο-νομοτα)'ης δτον ανεμο.

μ' εΙπαν θνητό.

Με όνσμάδανε θrνnτo- πλάϊ δε μιας κεΡΟ51ας καρπο

ΟΙ παρθένες του καλοκωΡlΟυ - με μια άγκαλια άνεμωνες.

Κόιτατε πάνω δΤΟ βουνο - τον καβαλλ6ρη, 6ύγνεφο iι 6Kόvπ.

τ' αη φτερωτο και το φιλί μου άπλο γινάτι.

«Κι' δρως κινείται» - 5ήμερα το Ο5ΤΡΟ τ' ούρανοϋ" πατώ,

αϋρlO φσβαμα πως, φοβαμω πως θα δω

τον. πρωτο δημιουργό μου.

Στο xCι:δμα ,άπ' τ' αϋρlO ώς το χτές, μ' ονειρα το δΙ5άκι pou
κρεμω κι' ό5φραίνω -άπόΚΟδμα τον πρωτο μου δκοπό.

ΨεύΊlKα ζω,_ ψεύτικα tλπ!ζω- δεν δυμπονω, δεν άπελπίζω.

προγόνων χρέη, μά ποιος να φταίη-μα ποιος να φταίΩ,

που έξοφλάΊ
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*
Στο 6ταυροδρόμι των λοφων-θωρω το 6ύγνεφο το ηλανο.

<00 ταξιδέψετε με πλοϊο n άεροπλανο;

Ξεχάδτηκα τΟΟο καιρΌ - τί να 5ας πω - τί να ΟΟς πω;

θαρρω λη6μόνn6α, μα άρκεϊ να φτά6W 6ια 6κοπό!

Εύωδια μιας 5έρρος-είρωνία μιας μέρας,

δίκοπη ή μάταιη άπειλή.

Μικρη κυρία δας άγάΠΠ60 πολύ!

Μικρη κυρία μια 'Αγαπημένη

6τΟν κά5μο όλάκερο για μένανε δεν μένει ...

Άγαnημένη δεν εΙχα έγω-ό ποιητης των κρίνων,

ό νικητης των Θρήνων - μέ6α 6τα καιαλύτη το καιρό.

Άγαπημένη δεν εΙχα έγω-ό ΠO'lητης ιων 06τρων,

ό πορθητης τω'ν κάοτρων - πσυ δεν εχουν ιελειωμό.

Μόνο μια μάννα γρια-που Μην αύλι\ καρτεΡΟU(jε,

τΟ γιό της ΟΟν γυρνού6ε - άπ' τη 6κληρη δουλειά.
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Εϊπαν- Μον παίρνω - τρελλiι μου μάννα, τΟ γιό 60υ

-Πόοο;

- δυο 6κόρδα,

έοοδεια θά 'χουμε φέτο μεγάλη τα 6κόρδα...
Καλή μου μάννα τα Χρόνια εϊν' άπλα!

τα χρόνια εϊν' άπλα, έγω φέρνω τΟ πόνο,

φίλαμε-Γιε-πέ6με άπλiί,

ΠΡΟ5ποιεϊ'6ε κΙ' ύφαίνειι:

- νύχτα και μέρα-

6τσργiίι: φυλακή.

Δεν πονω, δεν θρηνω, δεν Θέλω να μάθω,

πωι: άλλOlωι: να το πω μη κι' έδω αναπλάθω

των 6κιων που με ράνανε-ποίμα μου πρωτο

μOlρολόϊ και χνωτο;

Μοφολόϊ και χνωτο-νά το 6φάλμα το πρωτο ...

'Εκεί κΙ' έδίiΊ -έδω κι' έκεϊ

το 'ίδιο θωρω, χαμένη άλυκή,

τ' α6τέρι 6τΟ πάτο μια νύχτα θα βρω.

Μια νύχτα, μια βάρκα,

ή αγάπη, ή τροχιά, ή αγάπη που έKλ6πn

απ' τη λάμψη 60υ α6τέρι, κι' εϊν' βαθυ με6ημέρι

κι' άπο πάνω νερά.

πωι: 5τfι λάμψη να λάμψω και 6ε μια ακρια να κλάψω

το χαμένο καιρό,

αφού 6Τ' ονεφο ακόμα πετω,
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Γύρεψα μια δu<αίW5Π-τα μάπα της αύγfίς μέναν κλεΙ5μένα,

έγω τα 5κέπα5α με ροδοπέταλα,

iι 5υνείδΠ5Ω φώναξε, ενοχος!

Γύρεψα WQ δικαίω5Π-5ΤΟ νηυα της 6ροχης άναρηΧήθηκα

κι' εφτα5α ως τ' ά5τέρω.

Κάποτε τέλειω5αν τα 5ύννεφα...
Τώρα ΠΡΟ5μένω τον έπόμενο χειυωνα για την έΠΙ5τροφή.
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Το χρέος έKnληρώθηκε άκέρlO,

το απεφο ταυτίδτηκε με το μηδέν.

Ή κόλΟδΠ τρέφει τiς ρίζες της δτην άνυπαρξία,

- 6τΙιν ίδέα της,

γlατi δτην ιδέα εΙναι που στήνεται και χάνετω ό κό6μος.

'Απ' τα βουνα της πατρίδας μου,

μέΧρι τους κάμπους της ψυχης μου,

~νας λαος

- κι' ώχρια το 6ήμερα-

~νας δρόμος 6παρμένος u' άγκάθω!...
Οί πρόγονοι κι' οί άπόγονοι 6τήνουν χορο

δτα καλντερίμια με τα κόκκινα φανάρω,

δτις πλατείες οπου οί νεράϊδες ξαναγυρίζουνε

άπο καιρό δε καιρό,

δτουςδτρατωνες

και δτις νύχτει;: της ποίη6ής μου.

Τώρα δεν μιλάω για τιι;: μάγιοοει;:,

τα βιβλία με τα παραμύθια άρΧίζουν ν' άραχνιάζοιυνε

6ΤΟ χρονοντούλαπο λη6μονημένα.

Τώρα δεν iJlIlλάω με το 6κοτάδι για το 6κοτάδι,

τώρα μιλάω με το δκοτάδι για το φως.

Γιουχτάει ή 61γή, φιλάει κι' ό Χάρονται;:,

μα tίταν το φίλημα του θάνατου.

Ή φωnα άπο το ορος των Έλαιων εΙνω προμύνημα

της νίκης,

μα το ΠΡα/'Ι τα κοκκόρω δεν λαλήδανε οϋτε για JllG φορά.

Πρσθε6μία!

Μια εννοια άκόμα δίχωi;; νόημα ...
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της αγάπης ρομφαία πύρινη-δυο ά8ωα γαλάζια μάτια,

μια καρδια της αμάΘειας τελωνιο-κι' ,άπορημένος νούς.

,ΑμιβΡΟ6ία για το τραπέζι δεν Ιί60υνα

των Θεωιν τω,ν δικων μου.

,ΑμβΡΟ6ία για το τραπέζι Ιί60υνα

αλλων θεων.

'Έξω και μέ6α άπο μένα - φεύγω μακρυα άπο 6ένα

μεγάλη ψυΧή.

Σε Χάνω 6Τ' άτέρμανα 6κότπ-άπ' το φως ξεκινας ματαιότn.

τού τέλσυς Τι αρΧή.

Κάπστε ναρ6η το τέλος-κάποτε ναρθη το τέλος

να ξεπληρώ6ω το χρέος-να λείψη κΙ' Τι γη!

'Ηχουν καμπάνες, 6άλπιγγες του έρχομού τού 6U6τpanWm.

- Πσϋ 6κονισμένε αδερφε που κατεβαίνεις το βουνό,

τη βρύ6Π κάναν ρημαδιο 6ΤΟ vepaiOtVIO τους χορΟ

κυράδες n' εγνεφα.ν εξω άπ' τ' απάνεμο καλύβι.

Συ ματωrμένoς-φτερωτOτο πνεϋμα -.αχ γιατί να δω;

Σώμα γιατ! 6τη γη να μ' εχης καρφωμένο;
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Στα κορφονέψια μιαν αυγή,

6τα κορφονέφια, μαβιά, μπλαβιά,

6τα κορφονέφω κΙ' ή άγάπη κΙ' ό πόνοι;,

ποτάμια πλατιά, ποτάμια μεγάλα.

Σ τΟ κορφονέφω μιαν αυγη 'νΟίΪ χειμώνα,

εΙδα τiι, νύχτα λάγνα Τ61γΥάνα,

μάτια τ' ά6τέ-ρΙα κΙ' ή πούλια κορώνα,

6τα κορφονέ.φω, μαβια μπλαβιά.

Σού 'δωοο ονομα-δεν ,μπορω να 6' έκφρόδω,
ΣοίΪ 'δωοο χρώματα-γαλάζια ματιά,

ρoδαυγfίι; περιστέρι-στη μνήμη βαθεια

ζfίι; μια αί6θnoη-λnoμονημένη.

'Έλα άπα τ' αυριo-θCι κρύβε6α/ ώόπό60.

'Έλασπ' το 6ήμερα-μια μνήμη παλιά.

'Έλα και δΟι; τη 6τερνΙι λαβωμιά,

6ΤΟ κορμι τfίι; Πυθίαι;.

Μέρει; όκνες άπελm6ίαι;,

ελα τα 6ήμερα να μΟίΪ 6ιγή6ηι; με φωνέι;.
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τα Χέριο μαραίνονταΙ - έΠ1κλή6εις 6τον ανεμο

για μια φθαρμένη i6LOPla - τί κι' αν την πfίς;

ΞυnνOυ6α χάραμα - ά6τροπέλεκο Μη μνήμη ή λαθεμένη άρΧή.

Στου πάθους την έπιμονη-κάθε νυχηο ξεψύχαγα.

Κυνηγανε oi μvfiμες τα 6ύννεφα,

τ.ης άβύ660υ ά6θμαίνουν τα 6κότη,

oi φωηες μας φωταν άπ' τη κόλαδη

και ό χαμένος ΚαΙρός.

Νύχτα άρια τ' ,Απριλιού ή δικαίω6η

6ε μιαν εΚ6τα6η ανέκφρα6τη έρώτων,

6ταματ6ει ή καρδια και το αΙμα πηδα,

6υντριβάνια των χρόνων τ.ων πρώτων.

Δεν μπορω ν' άγαπάω πεθαίνοντας,

OCν μπορώ να πεθαίνω αγαπώντας,

i\pHe πια ό καιρός, θ<Ί. πεθόνω έμπΡΟ<;

6i: μια <<πόρτα~ κλεΙ6μένη χτυπώ,ντας.

-34-



lymperis.epean.org

*
'Αγάπη άρΧή, άγάπη τέλος, έου δεν ~xεlς,

ποιά εΙδαι μορφή;

Μην εΙοοι το τέλος" του νέφoυ~ ή άφή;

Μην εΙ5αι το βέλος;

Μια βoυΛάντnxεl.

Κραδαtψοί, των άνέμων αψ<)6η μνεία.

Κραδαδμοί, των άγγέλων αΙώνιοι ψαλμοί,

ΠOlΟ το λίκνο,. των πρώτων έρώτω'V, ή πρώτη άΧή;

Ή άχη εΙναι δτΙι 5κέψη, ή 6κέψη εΙν' ΙίάρΧή,

6τη 6κέψη το τέλo~, τι\ περαδΤΙιm.

Μα κάτι εΙν' αiώνιο, θ<Ί. ξανάρχη ή άχή,

άφου θαρθιη κι' ή 5,κέψη, 6τΟ -«γιου» έρα6τική.

θα ξανάρΗη" θα φύγη, θα ξανάρθη ή ΆΧή,

ω6που κάπου θα μείνη ηουνω τέλος κι' άρΧή! ...
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Τυχαίο που 6ίΥη6ε Τι 6ιγή;

Οί μοίρες γίναν KριναVΘOΙ

κι' ή έπωτροφη δοξά6τηκε 6τη κατοικια τη πρώτη.

Γιατί, γιαΤΙ τόιJO ν' άργfi, ν' άργfί γιατί να ξαναρθfί

το Χερουβειμ που εφερε το κρίνο στη παρθένα;

Ή ι>ταύρω6ή Σου 6ια6τική, ή άπαVΤOXη χψαιρικη

κι' ή αύγι\ ύnOKλίθηKε να ΠΡΟ6περά6Ω ή έ6πέρα.

τα χελιδόνια φέρανε το πανικο στη 6υλλημένη εκ6τα6Ω

στη πορθημένη πό-λη της φαντα6ίας

κι' ολοι οί άκόλοmroί δσυ γιε

που μοίραναν οί iliρες τϊίς άπελΠΙ61ας

6' έγκαταλείψανε.

Στα πόδια τϊίς Σαλώμης πίΌτεψαν

το αρρω:6ΤΟ κορμί τους θα γιατρέψουνε.

Ξώβεργες δτιl:oανε,

τ' όνειροπούλι,αφου εInεμιά, αφου εΙπε τρείς,

δηΊ δίκοπη ωρα της άπάρνη6ης,

δπονδη δΤ' αγέρικα και δτα φανταδτα μας KaληνύXτη6ε

κι rttav ξημέρωμα!

πως θα περά6η 1\ μέρα μας αυρlO,

πως θ' αντικρύ60ιηιε την άφόρητη διωπη των λόγων;

'Όλη τη μέρα Τι βροχιΊ-φόβιζε η\ ψυχή μου,

6τη πεΡ16υλλογή μου-6κοτείνια6ε το φως.

«ΕΙμαι το φάvταδμα τϊίς ογδοης μέρας,

060υς απόμειναν έθρεψε ό άγέρας».

Φως πια για μένανε αλλο δεν μένει,

χέρια δεν μείνανε άγαπημένη.

πως να δε δω-πως να δε πιά6ω,

τί αλλο θα βρω -που άλλου θα φτά6ω;
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Το ονεφα κατηγ6ΡΠδε άχρωιμάτΙ6ΤΟ ΙΊ. 61γ6,

iι 6ιγη τους κρίνους της ψυχης, iι άναocμιά της,

μάρανε,

η 6ιγη της μαγείας των <ίδτρων.

Κι' έγω τραγουδώ για την"ΑνΟ1ξη,

θωρώντας μια KυΡlαKη μέρα άργεία.ς

κι' έγω τραγουδώ για ταν ερωτα

6τη 6κια μιας πλα6της άπαρτίας.

Περάοονε οί γενεει; των ποιητων

μετρώνται; την υπεροψία όΤον Kαθρ€φτη.

'Αντίλαλος ΙΊ. 6ιωπiι-όνέKφρα6ΤO OplO'
δτιγμη μει; 6τα νου πετρωμένη.

Μυρωμένη δτιγμό, πετρωμένη 6ΤΟ νoίf,

6ταλακτίτηι; που λειώνει δτα χρόνο,

θ' ά1τομείνηι; ψτια6·ίδωμα βαλooμωμένnι; θεας

κι' noouv άπλη,

μόνο που 6ήμερα ό νους δεν το ΠΙ6τεύει,

γιατi εΙχει;δώ6ει κάποτε εύτυΧία!...
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τα αγΧώδη 6ΟκκάΚ.lα της γης τα απάνεμα

ψέις 6ραδυες ό βορριος τα χτυπσυ6ε,

κάποιος εΙπε αύτσ θα μηνουοε

ένού μεγάλου θεού χαροπάλεμα.

ΟΙ λιτανειες oi κρυφές, 6των α6τεριων τα Χό6ματα,

οι άγατmμένες ζΙιδανε οε μ:ιαν αλλη ζωή,

6τα πρόθυρα των διχα6μων ό κρινοι;; εφερε την"Ανοιξη

το γόνυ κλίνω ,με κατάνυξη, κάνω μια ΠΡΟ6ευΧή.

Οι ιΤφες της υλης ητανε 6ΤΟ πνευμα προδΟ6ία

χαμένη ,αθανα6ία, αγάπη πσυχα έγώ.

Μά(.εψα τα κύματα άησ Χίλιες θόλα65ες-

αψη6α κήπους όρφανούς, με δίχως α6τρα ούρανους

κι' δλα του κό6ρου τα καλα 6τα πόδια 6ΟΗ ακουμπω.
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Ή κατηφόρα εΙν' ή Πιο δύ6κολη άνηφοριά,

- 6εΙ(; 6υγxωρiί6τε μου το ψέμα-

μα και το ψέμα εΙν' iι άλήθεια iι ruo πλατιά! ...

Γαλάζια Λταν τα ]liάτια 6Ου κι' ή νύχτα τά 'κρυ6ε,

τ' ονεφο εΙν' άχρωμάΤΙ6ΤΟ ελεγα έγώ,

αύλάκι πληγη το αΙμα 60υ,

μα έγω τη γάργαρη πηγη θιφαμαι.

TΏV ΟΟτρων τη διάταξη, ομω(;, ποτε δεν διά6α6ε κανείς,

6γάλαμε λέξει(;, 6ια6τικοί,

έ'μεϊ(; - πάντα έμεϊ(; - δικέ(; μας λέξεις.

Χτύπη6ε μια - xτύπnoc τρεΙ(;

κι' ολα τα υποτιθέμενα,

ό πανικιΧ:, iι Ιφεμία,. τiί(; αμαρτία(; ό κωδικΟ(;

Λρ&ιν να πουν.

«....Ηταν αμάρτημα iι 6υνείδη6η ΤΟι1 υπαρχω,

γιατι 6την άνυπαρξία δικά6αμε το δημιουργό μα(;~.

ΠΟU'6ταματανε τα ορια τiί(; δlωπiί(;,

ποϋ 6ταματάει τiί(; λOγIKiί(; iι 6υνέπεια;

Ή νύχτα ξοδεύει 6αρεια ΤΙ(; ωρες της

6τlς δια6κεδά6n(; και τα ανεξήγητα ονεφα

και μόνο 6ΤΟ πνεϋμα ζiί ΤΙ(; 6αθύτερε(; ωρε(; m(;.
Ή νύχτα εΙνοι μια αιωνιότητα

noυ περνάειάνεκμετάλλευτη, μετρημένη 6ε ωρε(;.
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(ΕΛΛΑΔΑ)

Ό χρόνος άνοιγει τΙιν αγκαλια 6την "Ανοιξη,

6τϊίι;: γfiι;: τα 6nλάXνα αναδΟλεύουν μυριανθοι,

του iίλlOυ ή υπΟΟτα6η λη6μονημένη

6ΤΟ απώτερο 6υντρίρι τηι;: κοομοκρατορίαι;: του 'Αλέξαντρσυ.

Τον iίλιo 6U όδήγη6ει;: 6τουι;: ταπεινουι;: συνOlΚΙ6μOυι;:

τϊίι;: γϊίι;:

κι' αι;: εχει γεννηθ'iί το 6ύμπαν

μπρΟι;: στΙι δ1JΚlά 60U υποψία,

ξεχά6τπκει;:!000

Τον iίλιo 6U όδήγΠ6εΙ;:-6τα αξια πεπρωμένα,

τα μάτια πυρωμένα -κι' ή φλέβα κοχλα6τή.

Μια6κέψη εχω 6τα κύματα - δεν γέραοο.ν τα κρίματα,

δεν γέραδαν τα κρίματα - ύπερπόντιοι αδερφοί!

'Ένα φεγγάρι, όλόγlOμο - 5τη ράχη των κυμάτων,

6τη ράχη τίί},ν κυμάτων - μια υποψία αχεΙ.

Τ'ακούοο.νε το μήνυμα-το 6ύγνεφα αραιώνουν,

τα 6ύγνεφα ματώνουν-έ6υ κι' ή νέα αρχή.

*
Μέρει;: έ-φτα χωριι;: άρχιΊ-μέρει;: έ-φτα χωριι;: ξημέρωμα

του φόβου ήμέρωμα -χέρια 6επτά.

"Ογδοη ;μέρα γιατι να όρί6ηι;:

- να κυβερνήοουνε αύγει;: και δύ5ειι;:,

6κιει;: τϊίι;: α.μιμου,

πί6τει;: τ' αγέρα,

ογδση μέρα - ηοουν δικιά μου!

Χεφώναι;: 1969 - 70
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