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τησ Νύκησ μου

ςβόςε το φωσ, αγϊπη μου
από τισ τόςεσ νύχτεσ που δεν ϋγραψα
μου ϋμειναν μονϊχα όςεσ περϊςαμε
να ςου μιλώ για το φεγγϊρι
εκεύνο, ςα ν’ ϊκουγε όςα ϋλεγα
ϊναβε ϋνα φωσ απαλό
κι ϋλουζε τισ λϋξεισ καθώσ ξεπρόβαλαν
κι ϊφηνεσ το ςώμα ςου γυμνό
κϊτω απ’ το χϊδι των αςτεριών
ςα βλϋμμα ϊλλο κανϋνα
να μην ϋςτεκε κϊπου απϋναντι να το κοιτϊξει
κι αφού η γύμνια υπϊρχει για την ψυχό μονϊχα
τι να πειρϊξει η ϋκθεςη τούτη
το χϊδι
το ϊρωμα του…
μόνο το δικό μου βλϋμμα
που ϋχει για εςϋνα πολύ διψϊςει
ςτϋκει εδώ να ςε φιλϊει

[9]

ςβόςε το φωσ
απόψε
για μασ τουσ δυο
ϋνα καρϊβι ταξιδεύει πϊνω απ’ τα κύματα
κι ύςωσ
τούτο το πϋταγμα των γλϊρων πλϊι ςτην κουπαςτό
να φϋρνει πιο κοντϊ μασ τον ϊνεμο τησ θϊλαςςασ
πιο κοντϊ την ψυχό μασ ςτη θϊλαςςα
ς’ εκεύνα που καθρεφτύζει
όταν κϊθε τησ χτύποσ ςβόςει
ς’ εκεύνα που γεννϊ κϊθε ξημϋρωμα
πριν πϊψει το ςμύξιμο του όλιου και τησ ςελόνησ
κι ϋχουν οι ναύτεσ όλοι
ϋναν κουβϊ ςτα χϋρια κι ϋνα ξυςτρύ
να διώξουν από πϊνω του όςα το αγκϊλιαςαν
όςα απ’ το κορμύ του γύρεψαν το μακρινό ταξύδι
για να γλιςτρϊ
πϊνω ςε τούτα τα νερϊ που ξϋχαςαν να τρικυμύςουν
κι αφϋθηκαν
λϊδι ςτα πόδια του να τα φροντύςουν
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όρθαν οι ϊνεμοι του καλοκαιριού
και κρύφθηκαν ςτισ πιο βαθιϋσ ςπηλιϋσ
κόπιαςε, αγϊπη μου
αγκαλιαςμϋνοι το τραγούδι τουσ να μεταλϊβουμε
κι όςα ςτα χεύλη μασ φοβόθηκαν πριν βγουν
και κλεύςτηκαν ςτην μοναξιϊ τουσ
λϋξη τη λϋξη θ’ αφεθούν
και θα χορϋψουν τούτο τον χορό
ϋχοντασ τα πόδια βουτηγμϋνα ςτην ϊμμο την ζεςτό
και ςτο νερό τησ θϊλαςςασ το απαλό
κι ο χρόνοσ όλοσ φτιαγμϋνοσ για τούτο τον χορό
για τούτη την νυχτερινό εξομολόγηςη
για το φιλύ π’ αποζητούν τα χεύλη
που γύρεψε η ψυχό να ξεδιψϊςει
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εύναι ςτη νύχτα τώρα που ανηφορύζει
το ϊρωμα των λουλουδιών
και ςυντροφεύει τισ αιςθόςεισ
και κϊνει, αγϊπη μου
να ςτϋκουν μαγεμϋνα τα βλϋμματα
πριν το ϋνα ςτο ϊλλο καταδυθούν
γυρεύοντασ το πιο όμορφο κορϊλλι
κι εκεύνο το λιβϊδι
που ϊλλο δε βλαςτϊνει απ’ την γαλόνη
ςτουσ κόπουσ τα λουλούδια
ανθύζουν τα χρώματα
ανούγουν τα πϋταλα τουσ
ξεςκονύζοντασ αιςθόςεισ ξεχαςμϋνεσ
επιθυμύεσ γεννώντασ
και πόθουσ αγριεύοντασ μϋςα ςτα ςτόθη
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κι εύναι αυτό ςου το χαμόγελο
που με γυμνώνει από φόβουσ
πϊθη, λύπεσ
και διςταγμούσ
αφόνοντασ ανοιχτϋσ τισ πόρτεσ
ς’ όλα εκεύνα που πολύ πρόςμενα
τισ πόρτεσ ανοιχτϋσ
για να διαβούν
όςα ευλαβικϊ μου προςφϋρεισ
κι όλο κατϊνυξη ςωπαύνω
απλώνοντασ ϋνα χαμόγελο ςτην ψυχό
αδυνατώντασ πια να ςυγκρατόςω την ευτυχύα
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ϋχει η νύχτα τούτη κατηφορύςει
μ’ όλα τ’ αρώματα του καλοκαιριού
και τισ φωνϋσ τισ παιδικϋσ των αςτεριών
που παύζουν μ’ ϋνα τόπι ςτα ψηλϊ τ’ ουρανού
αφόνοντασ τη ςκόνη τη χρυςό τουσ
να ςτϋκει ςτα μαλλιϊ μασ φωτοςτϋφανο
το χϋρι ςου τεύνω, δεσ
ςμύγει η νύχτα με την θϊλαςςα
και τα δικϊ μου
με τα δικϊ ςου ςτόθη
κι ϋνασ αγϋρασ απαλόσ
παύρνει μακριϊ το τόπι των αςτεριών
και τουσ μπερδεύει τα μαλλιϊ
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όπωσ το φωσ
ςτην λύμνη θα βυθύζεται τησ νύχτασ
ςτον κόπο θα μπούμε τησ ψυχόσ
τα πϋταλα των λουλουδιών να δούμε
καθώσ η νύχτα τουσ μιλϊει, πωσ ανούγουνε
και να προςευχηθούμε
εμεύσ
για τούτο το θαύμα τησ αγϊπησ
που όμορφα ντύνει την ζωό μασ
για των ονεύρων τα μαλλιϊ
που κυματύζει ςτο νερό
το πϊφλαςμα ενόσ χαμόγελου παιδικού
εκεύνου
που φύλαξε η ψυχό ανϋπαφο
κι απόψε το φανϋρωςε
εδώ
ςτο χρώμα το χρυςϊνθεμο
που ντύθηκε από νωρύσ η νύχτα
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γύρε αγϊπη μου
όπωσ τα χρώματα του ηλιοβαςιλϋματοσ
γϋρνουν πϊνω ςτων δϋντρων τα φύλλα
ςτα δϊχτυλα τα ανοιχτϊ
ςτα διψαςμϋνα βλϋμματα
και ςτα χνϊρια τ’ απαλϊ των πελμϊτων
πϊνω ςτην ϊμμο την βρεγμϋνη
γύρε
πϊνω ςτα χϋρια μου
που νόςτεψαν χρόνια την αμαρτύα
ώςτε κϊποτε να ςμιλϋψουν ςτο κορμύ ςου τον ϋρωτα
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κι όλα τα ταξύδια θα ϋχουν το όνομα μασ γραμμϋνο
γιατύ ϋτςι ξεκινούν τα ταξύδια
ϋτςι αρχύζουν τα όνειρα
ϋτςι γεννιϋται η νϋα ζωό…
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του 1976 ςτο Koersel, μια μικρό πόλη ςτην επαρχύα
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ηλεκτρονικό περιοδικό «τϊχτεσ» όπωσ και ςτην ιςτοςελύδα
«Ανεμολόγιο».
Έχει γρϊψει τραγούδια για το παιδικό Θϋατρο.
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