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αΤιΤλο 1

Δεν υπάρχει μεσολαβητής για το χρόνο που μεσολάβησε.

κι ό,τι δεν κάναμε, τώρα βουλιάζει, συμπαρασύροντας

     τις πράξεις μας.

κι οι στίχοι μόνο τα παρατράγουδα της σιωπής,

αυτής που γράφτηκε στον ουρανίσκο

από μια γλώσσα που πάγωσε κι εξευτελίστηκε απ’ τον τρόμο.

Άχρηστοι για την ώρα της αλήθειας

που δεν επιτρέπουν οι θερμοστάτες μας.

Άχρηστοι για την ώρα με τα μισερά χαμόγελα

και τα συμπλέγματα χεριών που φέρνουν στο νου

μόνο το λαοκόοντα.
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αΤιΤλο 2

Δοκιμασμένα υλικά των κερδοσκόπων

η οικειότητα και η αφοσίωση.

κι οι λέξεις σαλπίσματα της προδοσίας

σε χείλη πρόθυμα: το ναι και το όχι

τόσο απλά στην προφορά

τόσο υπάκουα στην αναίρεση.

κι εκείνη η άκρη που δεν υπάρχει,

εκείνη η αφή του νήματος πάντα ίδια,

είτε μας δείχνει δρόμο στο λαβύρινθο

είτε μας σφίγγει το λαιμό μοιραία.
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αΧΡήΣΤέΣ ήΜέΡοΜήνιέΣ και αΡΧικα

Η ημερομηνία και τ’ αρχικά δεν έχουν σημασία.

γιατί είναι τ’ αρχικά ένα προσωπείο. Μια μάσκα

που κάτω απ’ τις τρύπες των ματιών της

μπορούν να παρελαύνουν κάθε είδους βλέμματα

ή ακόμη και να παραμονεύει το κενό.

                                                  κι η ημερομηνία,

η ουτοπία του ιστορικού μας σήμερα,

η εκδίκηση του αύριο.

αυτό το μέτρημα του πόσο από τότε

έχουμε πλησιάσει τη σιωπή,

πόσο από τότε έχουμε αναλωθεί

να ψηλαφούμε το σκοτάδι.

καλλίτερα λοιπόν να αγαπάς τον ποιητή

και να ξεχάσεις στην ανάγκη τ’ αρχικά του.



έΜΠοΡιο ΧΡονοΥ
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Ακολουθώντας τους δρόμους ως εκεί που στενεύουν,

σφηνώνονται κάτω από γέφυρες, στρίβουν στις γωνίες,

τρυπώνουν στα στενά, μένουν κοντά στο διαβάτη ελπίζοντας

πως θα τους οδηγήσει στο άγνωστο, στη διαδρομή έξω

απ’ τους δρόμους, στο χώμα.

Σκεπάζοντας με τα δυό χέρια τα μάτια

θα παίρναμε από πίσω τις ώρες μας ως εκεί που σβήνουν και

                                                                 τέμνονται

που τήκονται η μια μέσα στην άλλη, άφωνες,

υπάκουες στην ώρα και στο χρόνο.

ν’ ακολουθήσουμε τις υλακές τους,

είμαστε δω για να τις ξαναβρούμε.
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Να ξαναβρούμε τη διαδοχή των πραγμάτων

το μακάριο μετά, το τότε, το ύστερα,

την ώρα του φίλου, το χρώμα της νύχτας

και την εγκατάλειψη, το βλέμμα της αναμονής,

της σκέψης που λέει αντίκρυ σ’ ένα πρόσωπο:

αν δεν είναι όνειρο, είναι το τέλος.

ακολουθώντας τους αδέξιους ψιθύρους τους

είμαστε δω για να τις ξαναβρούμε.
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Να πάρουμε προσεκτικά την κίνηση απ’ την αρχή,

απ’ την ανόητη κραυγή που σηκώνει την αυλαία της μέρας,

ως το μονόχορδο ήλιο του θερμοκηπίου,

να μην ξεχάσουμε κανέναν ήχο, τα βήματα, τη γοητεία των λόγων,

τα ένρινα, τα χειλικά,

τα υγρά σύμφωνα που παρασύρουν στη ροή της λησμοσύνης.

Τις ώρες μας είμαστε δω για να τις ξαναβρούμε

μπορούμε ακόμα να τις ξαναβρούμε,

αν κάποιο κύμα στείλει τη σχεδία μας στην όχθη,

γιατί χρειάζεται χρόνος για το χρόνο, κι ο δίκαιος θεός

πετάει στο ίδιο ποτάμι τον ποιητή

και το ναυαγοσώστη.
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ΜέΤαΜέλέια

Αυτή η βαθιά μεταμέλεια

τρέχει πάνω στους τοίχους του δωματίου μου σαν υγρασία

αυλακώνει σαν βλέμμα την όψη μου

ποτίζει το πάτωμα, γλύφει τα δάχτυλα των ποδιών μου.

Την αφήνω, δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει μετά.

Το νήμα της αφήγησης κόπηκε. ωστόσο δεν κλαίω.

                                                       Μεταμελούμαι.
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ολα

Ήταν εκεί ζητώντας τα πάντα.

Τα κλειδιά των εκκλησιών, τη σκόνη των καπηλειών

την ταπεινοσύνη των θνητών και την αλαζονεία τους.

Την πτήση των πετεινών, την ευτέλεια των ερπετών

την κίνηση της φλόγας και του νερού.

αρνήθηκε να πιστοποιήσει την πίστη του

ν’ αποχωριστεί την αμφιβολία του.

Τέλος ζήτησε για λογαριασμό του

τον πλήρη χρόνο κι όλη τη θάλασσα.

«Χωρίς όλα», είπε, «όλα είναι τίποτα».



20

ΜνήΜή

Στην απάτη της μνήμης παραδίνονται όλα.

Στην απάτη της μνήμης αναδύονται

χωρισμένα τα μέλη, μια λέξη μόνη

τα χέρια δεμένα πίσω απ’ την πλάτη

το βάδισμα, το μικρό δάχτυλο του χεριού

το χαλασμένο μάτι, ο εξευτελισμός

της αγάπης που δεν ονομάζεται

και γι’ αυτό δεν υπάρχει

μόνο πονάει, μόνο πιέζει το στήθος

και γίνεται άρνηση, μάταιη φροντίδα

τρόμος κι απαγόρευση.

η απάτη της λέξης

ποιός την ξεστόμισε πρώτος

ποιός την έκανε δική του μετά.
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Έκανα και χθες τις ίδιες κινήσεις, όπως πριν ένα χρόνο

μόνο που τότε, θυμάμαι, πως είχα ακουμπήσει τις άδειες σελίδες μου

σε πλατύτερο τραπέζι, είχα περισσότερο κοπιάσει για την

     τοποθέτησή τους

περίμενα πολλά να γίνουν μέσα στη σιωπή.

κι ύστερα, γιατί πάντα υπάρχει ένα ύστερα, που ήταν κι από πριν

κι ας το καταγράφουμε στο μετά κι ας λέμε πως τότε

ήρθε η σύμπτωση, ο θόρυβος, η ανθρώπινη παρουσία κι όλα τα  

     σάρωσε

φύσηξε πάνω απ’ τη ματαιότητά μας παγωμένος ο χρόνος, διέσπειρε,

ανέβαλε, διέσυρε, ελησμόνησε.
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δεν κοιτάζω τους διαβάτες στο πρόσωπο.

Φοβάμαι τις ιστορίες τους που παραμονεύουν έτοιμες

να απαιτήσουν την προσοχή, τη στοργή μου, και τότε

ποιός μπορεί να πει όχι σαν να τον κερνάνε μια ώρα ξένη ζωή

μια ώρα κλεμμένη με βάσανα αλλότρια

μια ώρα χαμένη, λιγότερη στο εμπόριο του χρόνου.



Μήλο δαγκωΜένο


