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τησ Νύκησ μου

Τα πλοία του χειμώνα
Από τα παιδικϊ μου παραμύθια ωσ ςόμερα
μπερδεύω τουσ δρϊκουσ με τουσ κακούσ
και τουσ ανϋμουσ με τισ λιακϊδεσ…
το λιμϊνι ξεπροβοδούν τα μεγϊλα πλούα
οι μανϊδεσ, οι γυναύκεσ, οι αδελφϋσ
λύγο πιο πύςω οι ερωμϋνεσ
κι απ’ τα μπαλκόνια
ϋχοντασ το κεφϊλι ςτραμμϋνο
πότε ςτην ανοιχτό θϊλαςςα
πότε ςτα πιο βαθιϊ τ’ ουρανού
γυναύκεσ μαυροφορεμϋνεσ
κουνώντασ ϋνα μαντύλι λευκό
να εξευμενύςουν τη θϊλαςςα του Φειμώνα.
Και φεύγουν τα πλούα
κι αλλϊζουν οι εικόνεσ μϋςα ςτα μϊτια
τα όνειρα αλλϊζουν και τα τραγούδια τα νυχτερινϊ
ςτην κουπαςτό και ςτα υγρϊ αμπϊρια
και χορεύουν τα κύματα
τα κατϊρτια μαζύ τουσ
οι λϋξεισ ςτα χεύλη και ςτα γρϊμματα τα μουςκεμϋνα.
Και ςαν ϋρχονται πύςω
δϋνουν πϊλι δυνατϊ οι καδϋνεσ ςτα ντοκ
και ξεπροβϊλουν ς’ εκεύνο το τςούρμο των γυναικών
πρόςωπα, με μόνη διαφορϊ μεταξύ τουσ
το χρώμα των ματιών
με ύδιο το μπϋρδεμα των μαλλιών με τ’ αλϊτι
ύδιο το φϊγωμα τησ αρμύρασ ςτο ρούχο
ύδιο το ρϊγιςμα του κορμιού από το κύμα.
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…κι εκεύνοσ ο δρϊκοσ των παιδικών παραμυθιών
ϋρχεται πϊντα και μου μιλϊει
«δεν όμουν εγώ που ϋριξα τα κϊςτρα
τότε, ςτα οχτώ ςου χρόνια
μότε που βούλιαξα τα πλούα τα πειρατικϊ ςου
λύγο μετϊ…»
και ποιόν να πιςτϋψω πια
ϋχει τόςο βρϋξει εδώ
που γύνηκαν θϊλαςςεσ οι ςκϋψεισ
και πόραν πϊλι μακριϊ τα καρϊβια.
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Οι άγιοι των παιδικών μασ χρόνων
Αφόςαμε τα κύματα πύςω από τισ καλαμιϋσ
με πόδια γυμνϊ προχωρόςαμε πϊνω ςτα βρϊχια
δε μϊτωςαν
αναδύουν από τότε ϋνα απαλό ϊρωμα τριαντϊφυλλου
όπωσ τα πόδια των αγύων των παιδικών μασ χρόνων
ςτισ ιςτορύεσ που μασ ϋλεγε η γιαγιϊ
ςταθόκαμε για λύγο ςτο κατώφλι κϊποιου παλιού βιβλύου
ϋνασ αγϋρασ απαλόσ χόρεψε με τισ κουρτύνεσ του ςπιτιού
κι ϋπειτα τισ παρϊτηςε
ηςύχαςαν κι οι ςελύδεσ που γύριζαν
απόμεινε αλαφιαςμϋνο το βιβλύο ςτο τραπϋζι τησ βερϊντασ
καλοκαύρι ακόμα κι ο τζύτζικασ πλϊι του
με το τραγούδι του ϋκανε κϊθε ϊλλο όχο να πϊψει
κϊθουμαι τώρα και κοιτϊζω μια παλιϊ φωτογραφύα
κοιμούνται τα παλιϊ τούτα πρόςωπα
ϊλλα ςτο διπλανό δωμϊτιο
κι ϊλλα ςτην αιωνιότητα
μα το ςπύτι ύδιο, πιο αγϋρωχο από ποτϋ
ντυμϋνο το αςτραφτερό του λευκό
κι ϋχοντασ τον όλιο να ψόνει
ςτισ βαθιϋσ του λαβωματιϋσ
τον χρόνο…
ςε πόρα απ’ το χϋρι
τούτο το καλοκαύρι ςαν δροςερό ςταγόνα ζωόσ
θα κυλύςει ςτην ψυχό μασ
θϋλω να ‘μαςτε μαζύ καθώσ θα πϋφτει
να ‘μαςτε μαζύ καθώσ θα μασ διαπερνϊ…
κι εκεύνοσ ο ναύτησ
που ελϋγχει ςτην εύςοδο τα ειςιτόρια
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δε θα μϊθει ποτϋ πωσ φύγαμε δύχωσ πληρωμό
πωσ τούτο το καλοκαύρι
μϊθαμε πϊνω ςτα κύματα να περπατϊμε
μ’ εκεύνα τα πόδια των αγύων
πϊνω απ’ την Ύδρα και πϊνω απ’ τισ πϋτςεσ
πϊνω απ’ τα νερϊ του Αιγαύου πελϊγουσ
και πϊνω απ’ τισ μυςτικϋσ πηγϋσ του Πηλύου Όρουσ
καθώσ μια νύχτα
φυλϊξαμε τισ ψυχϋσ μασ
ς’ ϋνα κογχύλι που ϋπειτα
το δώςαμε ςτα χϋρια τησ γοργόνασ
και το ακούμπηςε πλϊι
ςτουσ πιο μεγϊλουσ θηςαυρούσ τησ θϊλαςςασ
και ςτων ανϋμων το ςακύ
να μην μπορεύ ϊνθρωποσ κανεύσ να τισ αγγύξει.
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Οι νύχτεσ με εςένα
Εμμϋνω ςτισ νύχτεσ
τισ νύχτεσ με εςϋνα
τισ νύχτεσ που ςε χώρεςαν
κι εκεύνεσ που ξεχεύλιςεσ
γεμϊτη από εμϋνα
από εμϋνα που ϋγινα εςύ
κι ϊλλο δε γυρεύω
απ’ το να κοιμύζω το φεγγϊρι
κϊθε βρϊδυ
πϊνω ςτα ςτόθη ςου.
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Μεθυςμένεσ μέρεσ
Άνοιξαν τα μικρϊ μου φτερϊ
τα κλαδιϊ μου
ϋρχονται κύματα κύματα πουλιϊ πολύχρωμα
ακούγονται που τραγουδούν κϊπου ανϊμεςα
οι μϋρεσ τόςο μεθυςμϋνεσ πια απ’ το τραγούδι
κι οι νύχτεσ νανουριςμϋνεσ τρυφερϊ απ’ το μεθύςι
μ’ ϋνα πϋπλο εμεύσ ςτα μϊτια
κι ϋνα χαμόγελο
με χρώμα και γεύςη απ’ τ’ απόγευμα
που ϋφυγε πια
κι ϊφηςε πύςω την ψυχό να ταξιδεύει.
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Οι μέρεσ τούτεσ
Οι μϋρεσ τούτεσ
ςκϋφτονται όςα αδυνατώ να ςκεφτώ.
Μου φορϊνε μϊλλινο καςκόλ
μπλούζα ζεςτό
με ξεπροβοδούν κϊθε πρωύ για τη δουλειϊ.
Μετϋωροσ
αφόνω το ϋνα χϋρι ν’ αγγύξει
το ςκοτϊδι που απομϋνει ςτον ουρανό
με το ϊλλο το γαλϊζιο που δειλϊ φανερώνεται.
Γεννούν εικόνεσ όμορφεσ
πινϋλα που χορεύουν
ςπϋρνοντασ χρώματα και μουςικϋσ
μικρϋσ ςουςουρϊδεσ διαγρϊφουν κύκλουσ
ςτο δρόμο, ςτ’ αςτϋρια ανϊμεςα
ςτισ εικόνεσ των παιδικών παραμυθιών
που τελευταύα ξυπνούν μαζύ μου τα πρωινϊ.
Οι μϋρεσ τούτεσ
ςα τραγούδι παλιό του ϋρωτα
με το βϊροσ του χρόνου που το ωριμϊζει
πιο κοντϊ ςου με φϋρνουν
βαθιϊ μϋςα ςου με οδηγούν.
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Πλάθω τη μέρα
Πλϊθω τη μϋρα
κι ϋχω ςτα χϋρια τα φορεμϋνα ςου ρούχα
τη χτϋνα που ϊφηςεσ επϊνω ςτο κομοδύνο
το ύχνοσ του προςώπου ςου ςτον καθρϋφτη
το ϊρωμα ςου παντού μεσ ςτο ςπύτι
παντού μεσ ςτην ψυχό μου
που απλώνει χϋρια να ς’ αγγύξει
και κϊθε που ς’ αγγύζει καρδιοχτυπϊ
ϋτςι λοιπόν πλϊθω τη μϋρα
για να χωρϋςουμε οι δύο μασ κι απόψε
ςτον όμορφό μασ ουρανό
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Κόςμοσ από άμμο
Ακούω τισ νύχτεσ που αργοςβόνουν ςτο απαλό χιόνι
μιλούν για τισ όμορφεσ θϊλαςςεσ
τα κύματα τουσ τρυφερϊ πωσ τραγουδούνε το καλοκαύρι
τα όμορφα φιλιϊ πϊνω ςτην ϊμμο
που κϊνουν από ϋκςταςη τ’ αςτϋρια να λαμπιρύζουν
κι εκεύνα τα μικρϊ παιδιϊ ςτην ϊκρη του γιαλού
που ϋχουν ϋναν κόςμο χτύςει από ϊμμο
αύριο, που ϋνα κύμα θα τον ρύξει
εκεύνα πϊλι με γϋλιο και χαρϊ
απ’ την αρχό θα πϊρουν να τον χτύςουν.
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Ο χειμώνασ με ξενυχτάει
Απόψε ο χειμώνασ με ξενυχτϊει
τραγουδϊει κι ϋχει κλεύςει τα φώτα.
Φρώμα από νϋον ςτο δρόμο
κι ϊδειεσ φωνϋσ.
Πρϋπει τώρα να φύγω
ςε ςϋνα να ϋρθω
πριν πϊψω πϊλι να μ’ αγαπώ
κι όλα τριγύρω ςκοτεινιϊςουν
και ςωπϊςει ολότελα η νύχτα.
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Η μελωδία των πελμάτων
Σα βόματα ςου καταλαβαύνω απ’ τα τριξύματα
κϊνω πϊντοτε πωσ κοιμϊμαι.
Έρχεςαι
γδύνεςαι κι αφόνεισ τα ρούχα ςτην καρϋκλα
γλιςτρϊσ απαλϊ κϊτω απ’ την κουβϋρτα
αν κοιμόμουν
απ’ το ζεςτό ςου αγκϊλιαςμα θα ξυπνούςα
και με φιλϊσ.
Κι ϋχει ςυνθϋςει
το πιο όμορφο τραγούδι η ψυχό μου
με τη μελωδύα των πελμϊτων καθώσ ϋρχεςαι
και τα λόγια π’ αφόνεισ ςτα χεύλη μου
καθώσ με φιλϊσ.
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Κλείνουν τα μάτια
Θϋλω για εςϋνα να μιλόςω
μα λϋξη καμύα δε ςε χωρϊ
λϋξη καμύα δε ςε ντύνει
κι ϊλλη ποτϋ μου καμύα φορϊ
δεν ϋνιωςα αδύναμεσ τισ λϋξεισ
να ντύςουν και να περιγρϊψουν.
Μια μονϊχα μουςικό μπορώ να παύζω
εκεύνη των χειλιών μου όταν λϋνε
«ς’ αγαπώ»
και κλεύνουν τα μϊτια
καθώσ αγγύζουν το όνειρο.

[20]

Κλαράκι νύχτασ
Βαςτώ ϋνα κλαρϊκι νύχτασ ςτο δεξύ μου χϋρι
ςτα μϊτια μου το φωτεινό ςου βλϋμμα
από τη νύχτα δραπετεύει ϋνασ βουβόσ ωκεανόσ
από το βλϋμμα ςου ϋνα περιςτϋρι
απλώνει τα κύματα του ο ωκεανόσ
τα φτερϊ του ανούγει το περιςτϋρι
όπου παφλϊζει το κύμα
ςτεριϊ απλώνει το πόδι και πατϊ το περιςτϋρι
όπου βουβϊ δακρύζει το νερό
τραγούδι απλώνει και φωτύζει το περιςτϋρι
και ςτο αριςτερό μου χϋρι
ϋνα κλαδϊκι ανθύζει από τισ μυγδαλιϋσ τ’ ουρανού
ϋνα χϊδι απαλό το κύμα γύνεται
ϋνα ταξύδι γλυκό το φτερούγιςμα ςτα δυο μϊτια.
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Οι λέξεισ
Κι οι λϋξεισ
τόςο μετϋωρεσ όςο και ο χρόνοσ
ςκϊβουν βαθιϊ
ςκϊβουν με «ύςωσ» και με «γιατύ»
μα από παντού
αναβλύζει η μορφό ςου
γαλόνια
και μετϊξινη
ευλογεύ τον ϊνεμο
ευλογεύ την βροχό
ϋτςι πϊει μακριϊ ο ςπόροσ
και θα βγει ςτην πϋτρα επϊνω η ϊνοιξη
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Μεςημέρι ςτην Αίγινα
Μεθυςμϋνοσ ακόμα
απ’ το ϊρωμϊ ςου του καλοκαιριού
αγναντεύω τουσ χειμώνεσ
ϋρχονται και ξεμακραύνουν
ϋχοντασ για ρούχο φορεμϋνεσ
τισ βρεμϋνεσ πετςϋτεσ
κϊποιου μπϊνιου απογευματινού
που εύπα ς’ αγαπώ
και μπϋρδεψαν τα χρώματα τουσ τα φεγγϊρια.
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Έπειτα προβάλεισ
Έπειτα προβϊλεισ
μ’ εκεύνο το ρούχο το αρχοντικό ςτο βϊθοσ του διαδρόμου
με τισ δαντϋλεσ ςου να ανεμύζουν
με τα μαλλιϊ πιαςμϋνα ςτο πλϊι
μ’ εκεύνο το χαμόγελο ςου το παιδικό
και μου χαμογελϊσ
και χϊνουνται με μιασ οι νύχτεσ που με ντύνουν
ϋνα φεγγϊρι ςτεφανώνει τα μαλλιϊ μου
εν’ αερϊκι απαλό μου τα μπερδεύει
κι όλα μου τα βόματα χορόσ
ςτην ϊκρη του φθινόπωρου
και ςτου καλοκαιριού την χϊςη…
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Καραβάκια χάρτινα
Κλεύνω τα μϊτια
το γϋλιο ςου ϋρχεται από μακριϊ και με διαπερνϊ
αφόνω καραβϊκια χϊρτινα ςτη νύχτα για να ταξιδϋψουν
ϋνα φωσ ανϊβει ςτο βϊθοσ τησ
θα φτϊςουν ςώα ςτο επόμενο πρωινό
κι ϋπειτα ςτο επόμενο
και μετϊ πϊλι
ϋνασ αγϋρασ απαλόσ θα μου φυςόξει τα μαλλιϊ
όπωσ ςτην γϋφυρα τον τιμονιϋρη
ϋτςι
μαζύ τουσ ταξιδεύω κι εγώ
καπετϊνιοσ και ναυτικόσ
ακουμπιςμϋνοσ ςτην χϊρτινη
μα δυνατό κουπαςτό τουσ
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Τα χέρια ςου
Σα χϋρια ςου μόνο
γνωρύζουν τα χϋρια μου
εκεύνα
τισ πληγϋσ πωσ κλεύνουν
με τη γϊζα
και το χαρτύ
που χώρεςε τόςα λόγια
και δε τα ‘ςβηςε
καμύα ςταγόνα βροχόσ.
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Γυμνέσ νύχτεσ
Εύδα γυμνϋσ τισ νύχτεσ
να χορεύουν παθιαςμϋνα
ςτ’ ακρογιϊλι
ςτο ξϋφωτο του δϊςουσ
μικρό παιδύ
να παύζει ϋνα παιγνύδι με το ελϊφι.
Εςύ
μεσ ςτο γαλϊζιο τ’ ουρανού
γαληνεμϋνη θϊλαςςα
ςτην αγκαλιϊ ςου τύλιξεσ
κϊθε μου ςκϋψη
πριν γύνει ϊνεμοσ
και πϊρει μακριϊ τισ λϋξεισ.
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