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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Στην καρδιά μου γράφει Ελλάδα», είναι ο τίτλος της ποιητικής 
συλλογής που παραδίδω στα χέρια σου, αγαπητέ αναγνώστη! 
Ελλάδα, μια λέξη λατρεμένη, μια λέξη ιερή. Πάντα αγαπούσα 
και αγαπώ τον τόπο που με γέννησε, με ανέθρεψε, με ενέπνευσε 
με δημιούργησε. Σε πολλά ποιήματα του τόμου τούτου τραγουδώ  
για την πατρίδα μου, για τις ομορφιές της, για την ιστορία της, 
για τους Θεούς της! Ακολουθώντας τα χνάρια ένδοξων ποιητών 
υμνώ κι εγώ, ταπεινός δημιουργός το θαύμα που λέγετε Ελλάδα. 
Θαυμαστής του Σολωμού, προσκυνητής του Παλαμά, εκστατικός 
μελετητής του Καβάφη και τόσων άλλων μεγάλων και μικρών 
ποιητών που ύμνησαν το μεγαλείο του Ελληνισμού.Ποιητών… 
πόσο κακοποιημένη λέξη. Ποιητής είναι μονάχα όποιος ποιεί, 
όποιος δημιουργεί, εκείνος που χαρίζει την ομορφιά της ψυχής 
μέσω της τέχνης του! Ποιητής γεννιέσαι, δε γίνεσαι. Μου έρχο-
νται στο νου τα λόγια του Όσκαρ Ουάιλντ: «Ένας μεγάλος ποι-
ητής είναι το πιο αντιποιητικό πλάσμα του κόσμου. Ένας μικρός 
ποιητής το πιο ποιητικό πλάσμα του κόσμου. Ο μεγάλος ποιη-
τής προσπαθεί να γράψει την ποίηση που δε μπορεί να ζήσει. Ο 
μικρός ποιητής προσπαθεί να ζήσει την ποίηση που δε μπορεί 
να γράψει»! Η ζωή είναι ποίηση, η τέχνη είναι ζωή. Αν αφαιρέ-
σουμε την τέχνη από τη ζωή, αποχωρίζουμε το νεογέννητο από 
τη μάνα. Κόβουμε τον ομφάλιο λώρο και το καταδικάζουμε στην 
ανυπαρξία. Δίχως τέχνη δεν υπάρχει ομορφιά… Η τέχνη είναι 
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όμορφη, η αληθινή τέχνη, όχι η τέχνη των μη καλλιτεχνών που 
τη χρησιμοποιούν για να παρουσιάσουν τ΄άρρωστα και ποταπά 
τους αισθητήρια μολύνοντας την ιδέα της ομορφιάς, βεβηλώνο-
ντας τ΄άσπιλο όνομά της. Παράγουν "τέχνη" μόνο και μόνο για 
να γεμίσουν με υλικές απολαύσεις, γκρεμίζοντας στα τάρταρα την 
αίσθηση του ωραίου. Παράγουν "τέχνη" για να κατασιγάσουν 
τ΄άθλια πάθη τους, για προβολή και πρόκληση δημιουργώντας 
στους γύρω τους φρίκη και αηδία. Τέχνη ποιεί μόνο όποιος έχει 
το χάρισμα, εκείνος που έρχεται στη ζωή με τη φλόγα της τέχνης 
να καίει στην ψυχή του. Βαρύ το όνομα του καλλιτέχνη, δε μπο-
ρούν να το επωμιστούν όλοι. Καλλιτέχνης (κάλλος και τέχνη) 
κάλλος δηλαδή ομορφιά, όμορφη τέχνη, η τέχνη που υπηρετεί 
την ομορφιά, η τέχνη για την τέχνη! Όλες οι πτυχές της ζωής 
είναι όμορφες. Και αν δεν είναι, οφείλει ο καλλιτέχνης πια να 
σκορπά παντού την ομορφιά. Όπλα του η τέχνη και το ταλέντο 
του. Με αυτά τα εφόδια, κλείνοντας τ΄αυτιά στις κακόβουλες 
φωνές, προχωρά σαν άλλος Δον Κιχώτης για ν΄απονείμει παντού 
το δίκαιο, το δίκαιο της ομορφιάς. Διαβάζοντας ποίηση αναγεν-
νιόμαστε, καθαριζόμαστε από τη βρωμιά και αποκόβουμε από τη 
ζωή μας τα μιαρά ζιζάνια της ασχήμιας που την κατατρύχουν. Η 
ποίηση είναι το φως που άσβηστο φωτίζει το άσχημο και απο-
κρουστικό σκοτάδι. Η τέχνη ανήκει σε όλους. Οι πάντες έχουν 
δικαίωμα να τη νιώσουν. Γι αυτό πρέπει να είναι καταληπτή και 
από τον πλούσιο και από το φτωχό και από το μορφωμένο και 
από τον αγράμματο. Και από τον ενάρετο και από τον αχρείο… 
'Ισως αυτοί οι τελευταίοι έχουν την ανάγκη της για να πιαστούν 
πάνω της (σανίδα σωτηρίας) και να λυτρωθούν. Έτσι η τέχνη δεν 
απευθύνεται αποκλειστικώς στους μυημένους, στους κατέχοντες 
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τους κώδικές της. Ανήκει στους πάντες. Τελειώνω με μια ρήση 
του Φρειδερίκου Σίλλερ «Η τέχνη είναι το δεξί χέρι της φύσης. 
Αυτή μάς έδωσε πνοή, αυτή μάς έκανε ανθρώπους». Προσφέρω,  
λοιπόν, στο αναγνωστικό κοινό την παρούσα ποιητική μου συλ-
λογή με την κρυφή ελπίδα πως θα πετύχει κάποιον, ελάχιστο 
ίσως, χρωματισμό στις ψυχές.
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ΠΑΤΡΙΔΑ

Τη χώρα όπου με γέννησε

δε θέλω να αφήσω.

Κι ας είναι η μικρότερη

από τις άλλες όλες.

Τι κι αν δεν είναι πλούσια.

Χωρίς περίσσιο χρήμα.

Κι όμως κατέχει άφθονα

τα δάση, τις κοιλάδες.

Έχει τον ήλιο αστείρευτο

και τα βουνά στρωμένα

μ’ ανθούς μυριστικούς,

λουλούδια ανθισμένα.

Πεύκα και έλατα πυκνά,

λιόδεντρα βλογημένα.

Τη γη που με ανέθρεψε

δε την υπολογίζουν,

πάντοτε οι φίλοι

την πετούν

στην άκρη, έξω απ’ όλα.
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Ταξίδεψα κι εγνώρισα

πολλούς ακόμα τόπους.

Μ’ έχουν καλέσει:

«Κάτσ’ εδώ,

Που θα γυρίσεις πίσω;

Άφησε την πατρίδα σου 

και σβήστη απ’ το μυαλό σου.

Μείνε στα ξένα κι άνοιξε

φτερά και γίνε πρώτος.

Φτάσε ψηλά στην κορυφή,

κατέκτησε τη δόξα.»

κλείνω τ’ αυτιά

και κάθομαι

σε πέτρα και φωνάζω:

Τη χώρα και πατρίδα μου

ποτέ δε θα προδώσω.

Σχίστε κομμάτια την καρδιά

και ψάχτε τα ένα ένα.

Όλα τα μέρη μέσα της 

γράφουνε μόνο, Ελλάδα.
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ

Απ’ τα πλήκτρα του οργάνου

γλιστρούν αθόρυβα

κάποιοι φθόγγοι

μελωδίες ονειρικές.

Γεμίζουν το χώρο γύρω

ζωηρά τραγούδια.

Στην άυλη ψυχή

τρυπώνουν κρυφά

οι ήχοι,

την πιάνουνε σφιχτά,

με πάθος

τη σηκώνουν 

και την παν

στον ουρανό.

Τη δείχνουν στο θεό,

φωνάζουν:

«Ιδού!

Προερχόμαστε από σένα.»

Από ‘κει την οδηγούν
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σ’ αγγέλους

για να κλέψουνε μαζί

τραγούδια

και να τα φέρουνε στη γη,

όχι φωτιά.

Μα δε θα τιμωρηθούν,

δεμένοι στις αμαρτίες.

Τέλος, σε σύννεφο λευκό

πάνω την απιθώνουν.

Μένει εκεί 

κι ακούει

γύρω όλο τον κόσμο.

Τραγούδα και αγάπησε

να σηκωθεί η ψυχή σου.
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ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΩ

Ένα πρωί με ρώτησαν,

για πες μας, γιατί γράφεις;

Γιατί αλήθει’ αδιάκοπα

λερώνεις τα χαρτιά, 

γράφοντας, αραδιάζοντας

ένα σωρό από στίχους;

Απόκριση, λοιπόν,

ευθύς αμέσως δίνω.

Γράφω γιατ’ αντικρίζω τα νερά

της θάλασσας, τα χώματα της γης μας.

Μύρο προσφέρω άφθονο

υμνώντας, τραγουδώντας.

Γράφω γιατ’ αγαπώ,

γοργά χτυπά η καρδιά μου,

απ’ το κρασί μεθά του έρωτα 

και να την ξεσκλαβώσω θέλω,

απ’ της αγάπης τα φτερά 

τα χιλιοδοξασμένα.

Τη νεράιδα αγαπώ
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που λέγεται ζωή.

Με το λάγνο της ραβδί

όλους μάς παρασέρνει

με λύσσα γι’ αμαρτία

αλλά και σε σωτηρία,

στο διάβολο μάς οδηγεί

και στου θεού την αγκαλιά

ταχιά μάς απιθώνει

να κι άλλος ένας λόγος

που στίχους όλο γράφω.

Πώς θα δώσω ομορφιά

στο βίο των ανθρώπων;

Πώς θα πραγματωθεί 

ταξίδι,

αν δεν πλεχτούν οι στίχοι;

Γράφω για να γνωρίσετε

καλύτερα τον κόσμο.

Όλα, μα όλα, γύρω μας,

Μπορούν να γίνουν στίχοι.

Η φύση είναι όμορφη,

γλυκιά και με μαγεία 
» » »
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γι’ αυτό το ποίημα

γράφεται

για να τη νιώσουν όλοι.

Να μάθετε, να βλέπετε

πως έρωτας υπάρχει,

πως όλα εδώ αρχίζουνε

και παύουνε

και μένουνε στο χώμα.

γι’ αυτό κι εγώ, ολόψυχα,

συνθέτω, γράφω στίχους.
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ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ

Είμαι ένα φυλλαράκι

πλασμένο με χρυσάφι.

Είμαι έρμαιο του αέρα 

που φυσά για να με πάρει 

μακριά, πάνω σε βουνά και θάλασσες,

να με ρίξει μες στη λάσπη.

Άκαρδα οι βρόχινες σταγόνες

με χτυπούν, καθόλου 

δε με νιώθουν,

αλύπητα με δέρνουν,

ωσότου γκρεμιστώ.

Με μασά το προβατάκι,

Χρατς, χρατς… χρατς!

Μου σκίζει τα σπλάχνα,

κι αυτό πρέπει να ζήσει.

Έχω φίλο μου τον ήλιο

που μου δίνει τις ακτίνες,

να γεμίσω με χυμούς.

Είμαι ένα φυλλαράκι

Και διψώ για τη ζωή.
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Η ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΗ

Η καρδιά μου είναι πονεμένη

σε με, σε μένα την παραστρατημένη

μα η ψυχή δεν είναι διεφθαρμένη

σε με, σε μένα την παραστρατημένη.

Ο δρόμος που τραβώ,

αδιέξοδο

και πουθενά δε βγαίνει

κι όλοι βαριοφωνάζουνε

να τη, να τη η παραστρατημένη.

Η σάρκα με τη γη

είναι δεμένη

σε με, σε μένα την παραστρατημένη.

Κανείς με μένανε δε μένει

γιατί με λένε παραστρατημένη,

Θεέ, έλεος για με την κολασμένη,

φύλαξε, συγχώρεσε την παραστρατημένη.
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Ο ΣΚΛΑΒΟΣ

Μόλις που γεννήθηκα

με πήρανε για σκλάβο,

να υπηρετώ τα πάθη 

και τους πόθους τους.

Σκλάβο με λεν από παιδί,

με κλείσαν φυλακή

γερή, δεν έβλεπα ούτε ήλιο.

Ύστερα άντρεψα

και με διπλοκλειδώσαν,

βγάλαν και μαστίγιο,

αλύπητα χτυπούσαν.

Συνέχιζα το διακόνημα μου.

Με περιφρονούσαν

και με χλεύαζαν,

μα τους υπέμενα όλους.

Γέρασα, λευκάναν τα μαλλιά μου,

μα σκλάβος παρέμενα,

άθλιος υπηρέτης.

Αχ, δεν υπάρχει λύτρωση,
» » »
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να σπάσουν τα δεσμά μου.

Οι αλυσίδες είν’ χοντρές,

δεμένες απ’ το βράχο

που γερά πατά στη γη.

Χρόνια ακούω για λευτερωτές

που θα ‘ρθουν να με σώσουν,

όμως δε βλέπω τίποτα,

δεν έχω πια ελπίδες.

Κι αν είμαι γέρος,

τι μ’ αυτό;

έπαψα να προσμένω.

Παίρνω σφυρί

και κοπανώ

τη χοντροαλυσίδα.

Χτυπώ, χτυπώ

ώσπου έσπασε

και έγινε κομμάτια.

Και πια ελευθερώθηκα

μονάχος, δίχως άλλους.
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ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ

Αφήστε με ελεύθερο

και πια μην απαιτείτε.

Μη μου ζητάτε τίποτα 

γιατί δεν προλαβαίνω.

Ένα σωρό οι σκέψεις μου,

πώς να τις κατατάξω;

Θέλω να δω τον ουρανό 

κι η γη δε με αφήνει.

Ποθώ βουνά και θάλασσες,

τα κύματα, τους θάμνους.

Να συναντήσω το Θεό

είναι ο κρυφός μου πόθος,

μα οι άνθρωποι μού φράζουνε

το δρόμο, μ’ εμποδίζουν.

"Ατένισε τα χώματα

άφησε τους αιθέρες.

Δεν είν’ η ζωή στα σύννεφα

μα δες την όπως όλοι.

Πεζή, ρηχή, ανέκφραστη,
» » »
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κούφια και δίχως χάρες.

Εκμεταλλεύσου το λεπτό

και ζήσε με την ύλη.

Καινούργιους κόσμους μην ποθείς,

μην παίζεις με την άρπα σου

στίχους και μελωδίες".

Δε με αφήνουν να σκεφτώ

και να δημιουργήσω,

δεν έχω, αλί μου, τον καιρό

να ζήσω, ν’ αγαπήσω.
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝΤΑΣ

Κι αν την ψυχή 

βαθιά σού πίκραναν,

στρέψου στον 

ήλιο και προχώρα.

Κι αν το χαμόγελο

σού σβήσαν,

ζωγράφισε το με τη βία

στο δικό τους στόμα.

Κοίτα τη γη που άνθισε

την άνοιξη,

τα δέντρα, τα λουλούδια.

Τσάκισε το πόδι

που τα τσαλαπατά,

μύρισε, βάλ’ τα μέσα στην καρδιά.

Αν σε μισήσαν,

τι μ’ αυτό,

χάρισε την ψυχή σου.

Πλέξε στεφάνι την καρδιά

και πρόσφερέ τη
» » »
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σ’ όσους σ’ ονειδίζουν.

Κι αν την ψυχή

βαθιά σού πίκραναν,

θα ‘ρθει ξανά 

η άνοιξη 

να σε παρηγορήσει.
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ΜΑΡΙΑ Κ.

Μαρία, λέμε
και γεμίζουμε με πόθους.
Μεθούμε από
λατρεία
της καρδιάς μας, ω Μαρία!
Μαρία των ανέμων,
αίσια της Άνοιξης πνοή,
ανάσαμα τρυφερό.
Το πρόσωπο σου ο θεός
το έπλασε με γιασεμιά 
και στα μαλλιά σου έχυσε
ωραίους χυμούς του κρίνου.
Σου ‘δωσε για καρδιά
τριαντάφυλλο
και για χείλη
μια γαρδένια.
Ποιος Λαμαρτίνος μπορεί,
Μαρία, να σ’ υμνήσει;
Άξιζε να ΄ρθω στη γη 
μόνο για να σε γνωρίσω,

γλυκιά και λατρευτή Μαρία.
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ΠΡΩΙ

Της φύσης είν’ το ξύπνημα 

αργό, μαγευτικό,

χάραμα ουράνιο,

χρυσή ανατολή του ήλιου.

Σιγά προβάλλουν

οι ακτίνες του

και ακουμπούν

τα φύλλα

των λουλουδιών, των δέντρων.

Αύρα γλυκιά

που πνέει,

πρωινό φως

που σκορπά την ευτυχία.

Την απόλυτη ησυχία

διαδέχεται η βοή,

τη νύχτα

αντικαθιστά το φέγγος.
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ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Γλυκιά γαλήνη

στη γη, στον ουρανό.

Κάπου το εσωτερικό

ολογεμίζει ελπίδα,

γαληνεύουν τα πάθη,

σιγάζει ο δυνατός

χτύπος της καρδιάς.

Φτιάξε πλεξούδες

από παπαρούνες κόκκινες

και πότισε γιασεμιά.

Μυρίζει ο άνεμος

φτέρης φύλλα,

αναγεννιέσαι, λευκά!

Αχ, πόση γύρω σου

ομορφιά

ολόστητο κυπαρίσσι.
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ΔΕΙΛΙΝΟ

Αχνοκουνιούνται

τα φύλλα μιας ιτιάς

στο ρυθμό της μουσικής

τ’ ανέμου.

Ένας σκύλος

(η μετενσάρκωση

της χαμένης ευτυχίας)

αργά ροκανίζει το κόκκαλο,

γεύεται την

κάθε στιγμή,

το κάθε του κομμάτι.

Το σπουργίτι, αηδιασμένο,

χάνεται στον κούφιο κορμό.

Βιάζεται να χτίσει

τη φωλιά του,

δε χάνει ούτε ώρα.

Το αίμα του Θεού

έβαψε πορφυρό

τον ουρανό,



στην καρδια μου γραφει ελλαδα

29

τα σύννεφα.

Ίσα που φαίνονται

τα άστρα.

Δύο, τέσσερα, έξι…

Στο βουνό,

σε πελεκημένο θρόνο,

μια λεπτή φιγούρα

γράφει στο χαρτί

τη φύση.

Φωτίζεται απ’ το

βλέμμα του Παντός.

Δειλινό.

Η ώρα των ποιητών.
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ΒΡΑΔΥ

Σιωπή, σκοτάδι!

Τ’ αστέρια

στο χάος τρεμοσβήνουν,

το μισό του φεγγαριού

χαμογελά στα ύψη.

Κάποτε μια νυχτερίδα

βαριοχτυπά

τα μεμβρανικά φτερά της.

Κουράστηκε στο ένα μέρος

κι αποζητά διέξοδο.

Μόνο ο γρύλος

αρνείται να ησυχάσει

κι εξακολουθεί

το μονότονο τρίξιμο του.

Κι όμως, μια μουχλιασμένη

γαλήνη αγκαλιάζει

την υδρόγειο,

το βράδυ είναι

η μέρα που πενθεί.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΙΗΤΟΥ

Τελείωσε.

Με μια σφαίρα στο κεφάλι,

πλάι σε αλμυρή

θάλασσα Ελληνική.

Παράφρων!

Βροντοφώναξε

γεμάτ’  υποκρισία

η κοινωνία των ανθρώπων.

Κανείς δεν ένιωσε

μια καλλιτεχνική ψυχή,

δεν οσφρήστηκε

τα οράματα της τέχνης,

τον πόνο του δημιουργού,

το βάσανο της ίδιας του υπάρξεως.

Όμως, αγαπήθηκε,

λατρεύτηκε κι αυτός

από αιώνια Τέχνη.

Είναι μια μοίρα μυστική,

ποιητές να ερωτεύονται
» » »
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κάποια Μαρία.

Στην αγκαλιά της

ίσως δεν απόστασε

από το βάναυσο κυνηγητό

της ανθρώπινης πεζότητας.

Αφήστε ελεύθερους τους ποιητές

να υμνούν τον κόσμο, τη ζωή.

Μην υποτάσσετε

την Τέχνη στην πεζότητα.

Μη διώκετε τους λίγους οι πολλοί.
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ΑΙΩΝΑΣ

Ο αιώνας είναι θάλασσα
ένας αρμυρός ωκεανός.
Λευκά κύματα
ίσα με πανύψηλο βουνό.
Τα ψάρια γλυστρούνε 
στα νερά τ’ ωκεανού,
ποτέ δεν ηρεμούν
συνέχεια αγριεύουν.
Το σκυλόψαρο
είναι ο δραγουμάνος
που, σύμφωνα
με τις βουλήσεις του,
αυτά τον υπακούνε
και κολυμπούν, όπως 
εκείνο θέλει.
Αλίμονο σ’ όποιο 
σταθεί μ’ αναίδεια
μπροστά στο αρχιψάρι,
θα φαγωθεί μ’ ευγένεια.
Ο αιώνας είναι πλεγμένος

με το νήμα της αιωνιότητας.
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ΑΜΑΡΤΙΑ

Ο κόσμος είναι μι’ αμαρτία,

γεμάτος φθόνο, φιλαυτία,

ζήλια, οργή, ακολασία!

Τα αιώνιά του πάθη,

σα του ρόδου το αγκάθι,

φυτρωμένα ‘ναι στο πλάι

δείχνουν δρόμο

για της κόλασης τα χάη.

Ποιος θα ‘ρθει παρηγορία

για να βρούμε σωτηρία

από της σάρκας τη φωτιά,

ω ψυχή μου, ερημιά

κράζω στα πλάτη τ’ ουρανού

κι εδώ και εκεί κι αλλού.

Κανείς δε βρίσκεται στη γη

να σύρει άγρια μια φωνή,

σώμα αιώνιο των παθών,

άφεση αμέτρητων λαθών.
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Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Δυο βρόχινες στάλες έπεσαν

σ’ άσπρα φτερά περιστεριού.

Κείνο, ενοχλημένο,

γουργούρισε, τινάχθηκε

και κύλησαν στο χώμα.

Η μάνα γη της ρούφηξε

και φύτρωσε ένας κρίνος.

Τον κρίνο έκοψε ο στρατιώτης,

τον μύρισε, μαγεύτηκε

και στον εχθρό τον πρόσφερε.

Τον χάιδεψε, τον φίλησε

κι ειρήνεψαν κι οι δύο.
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ΤΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ ΚΑΙ Η ΑΗΔΟΝΑ

Με το φύσημα τ’ ανέμου 

γοργοπέταε μες στα δάση

ένα καφετί σπουργίτι.

Δε σταμάταε πουθενά,

ζύγιζε τις φτερουγίτσες,

μοναχό ολογυρνούσε

κελαηδώντας χαρωπά.

Μα εκεί που φτερουγούσε

σε ένα ανθηρό κλαδί,

είδε τη που τραγουδούσε

πανωραία αηδόνα.

Γύρω-γύρω της πετούσε

δίχως να την πλησιάζει,

πόσο ευτυχισμένο ήταν

στη μικρούλα του καρδιά!

Ένας έφηβος μονάχος

έτυχε να την εδεί

μια φόρα που περπατούσε.

Απλώνει χέρι και την παίρνει
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και τη βάζει στο κλουβί

μοναχά να κελαηδά

για τον ίδιο και μια κόρη.

Έτσι έμεινε μονάχο

το σπουργίτι, θλιβερό,

(ήταν μεγαλύτερο το αγόρι

Και πολύ πιο δυνατό).

Άσκοπα πετά,

νύχτα μέρα στον αέρα,

αχ δεν έπρεπε

να ερωτευθεί 

την πλανεύτρα αηδόνα.
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Στέκομαι έκθαμβος

εμπρός στη φύση.

Τραβώ κατά το βουνό

περπατώντας,

κλέβω ζηλότυπα

το φρέσκο αέρα του 

και τον φυλακίζω

στους πνεύμονες μου.

Μεθώ με τις φωνές των αηδονιών,

σταλάζουν στην ψυχή γαλήνη.

Πετά η ματιά μου

μαζί με τις πεταλούδες

της ανοίξεως.

Πίνω το νερό

που τρέχει απ’ την κρήνη

και χάνεται 

στο χάος της γης.

Χρειάζεται πάντα η αλλαγή

στον βίο των ανθρώπων.



στην καρδια μου γραφει ελλαδα

39

Κατευθύνομαι στη θάλασσα,

μ’ αργές κινήσεις κολυμπώ

στον ήρεμο γαλάζιο της αφρό,

Ιανουάριος μήνας.

Εκστατικός κοιτάζω

τον πίνακα της πλάσης.

Μου κόβουν με τη βία 

ένα κομμάτι του εαυτού μου

και το θάβουν σε τάφο υγρό.

Τ’ αφήνουν ν’ αγναντεύει

τη θάλασσα και το βουνό.

Ότι περισσότερο αγάπησε.

Την Τέχνη του Θεού.
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Στα σύννεφα δεν κατοικεί,
δεν περπατά σ’ αιθέρες
ούτε τ’ αρέσει η σκοτεινιά,
το φως δε το φοβάται.
Μήτε και κατέβηκε
απ’ άλλους ξένους τόπους.
Έχει σάρκα και ψυχή,
καρδιά που τον πονά
πιο πολύ απ’ όλους.
Θέλει να τον αγαπούν,
να του μιλούν,
να του χαμογελούν,
να νοιάζονται
γιατί υπάρχει!
Είναι δίπλα μας
και ταρακουνά
την ήρεμη γαλήνη.
Δείχνει το δρόμο
για την ομορφιά,
της Τέχνης τη μεγαλοσύνη!
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ΔΙΧΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α και ν’ απαντούσανε

σε ένα μήνυμα μου 

απλά, χωρίς πολλές

περιττές φλυαρίες!

Σύντομη απόκριση,

δίχως μεγάλα λόγια,

δυο λέξεις

μονάχα αρκούν.

Βασανιστικό το ερώτημα

που θέτω,

μα υπάρχει απάντηση.

Μια λέξη μόνο.

Μήπως ζητώ πολλά;
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Σ’ ΑΓΑΠΩ!

Σ’ αγαπώ,

μον’ αυτό μπορώ να σου πω.

Σ’ αγαπώ.

Αγάπη μεγάλη,

λαμπρή, καθαρή.

Σ’ αγαπώ.

Σε κοιτώ, φεγγοβολώ,

Σ’ αγαπώ.

Γύρω σου πετώ

σαν πουλί,

σαν φτερό.

Σ’ αγαπώ.

Σε θέλω.

Σε γυρεύω.

Σε ποθώ

ναι σ’ αγαπώ.
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Η ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ

Μες στο στάβλο επικρατεί

θανάσιμη μακαριότητα.

Το άλογο γεροδεμένο,

παχύ, δυσκίνητο,

έχει βαρύνει μ’ εξουσία.

Γύρω του πετά

μι’ αλογόμυγα.

Σταματά στη ράχη του.

Είναι σκληρή απ’ τα χρόνια

κυριαρχίας.

Ζουζουνίζει στ’ αυτιά του,

τα κουνά βαριεστημένα,

μπαίνει στα ρουθούνια,

ξεφυσά νωχελικά.

Πετά κοντά στα μάτια του

μήπως τη δει

κι’ αφήσει

το χρόνιο ύπνο!

Αδιαφορεί.
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Το τσιμπά στα βασιλικά πλευρά του.

Χλιμιντρίζει με πόνο.

Είναι πλέον ενοχλητική.

Πετά κοντά στα πόδια του.

Σηκώνει την οπλή

και την τσαλαπατά

με χάρη.

Απαλλάχθηκε από την αλογόμυγα.

Μπορεί να παραμείνει

στην αρρωστημένη του γαλήνη.

Δε μένει για πολύ,

κάποια νέα μύγα 

έρχεται να το ταράξει.

Πάντα θα υπάρχουν μύγες,

την ηρεμία ν’ αναδεύουν.
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ΩΔΗ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ

Ερμή ζωή ακύμαντη

κουράστηκα να ζω.

Τους περιπάτους

χόρτασα

σε δρόμους μοναχικούς.

Ήπια το κρασί

της αφιλίας,

με τσάκισε 

τ’ ανέραστο

ραβδί της μοίρας.

Μόνη μου παρηγοριά 

ο ουρανός.

Στρέφω τα μάτια

και τα χέρια 

ζητώντας άγιο λυτρωμό.

Σιωπή.

Δεν ακούγονται οι κραυγές μου.

Είδε ο θεός 

τις μαύρες ώρες
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και σπλαχνίστηκε

ο Παντοκράτωρ.

Στρέφεται στον άγγελο

εκ δεξιών του

(ο αγαπημένος του,

με συμπόνεσε πολύ).

Η διαταγή είναι σαφής:

Πάρε σώμα γυναικείο

και στη γη κατέβα,

στάσου πλάι του

και σύντρεξέ τον.

Μην γυρίσεις πίσω,

μείνε ως το θάνατο,

θνητή κι εσύ γυναίκα.

Ήρθες στο πλευρό μου 

έμπνευση,

ταραχή του νου,

καρδιάς μου φτεροκόπημα.

Ω πανηγύρι των αισθήσεων,

της σάρκας ηδονή,

έρωτα ακοίμητε,

» » »



ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΩΤΗΣ

48

φρουρέ της ύπαρξης μου!

Παραμέρισε Βεατρίκη, Ραχήλ και Ελεονόρα,

να θρονιάσει ο άγγελός μου

μες στο πάνθεον των μουσών.
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ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ

Αγάπη σου πρέπει,

απλή, καθαρή,

λατρεία αρμόζει

στην αγνή σου ψυχή.

Με λύρα χρυσή,

αθάνατη ωδή

θα πω για σε καλή,

αιώνια μορφή,

του νου χαραυγή!

Τα μάτια τα μελιά

φλογίζουν την καρδιά,

πνοή Θεού,

μορφή γιασεμιού,

φωνή αηδονιού,

ζάλισμα του νου.

Αγάπη σου πρέπει,

απλή, καθαρή,

πόθος και ύμνος

για σε λατρευτή.
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ΜΟΡΦΗ

Είσαι παιδί του Έρωτα

και της αρχαίας Μούσας

που σε αστέρι πλάγιασαν

μια νύχτα του Μαΐου.

Σε σκέπασε το φέγγος

της Σελήνης

και άγγελοι σε ζέσταναν 

με τις λευκές φτερούγες.

Η τριανταφυλλιά 

σού χάρισε 

τις ρόδινες παρειές

και η καλαμιά σού πρόσφερε

το λυγερό κορμί.

Σωπαίνουνε οι ποιητές,

βουβαίνονται οι ψάλτες,

λόγια δεν υπάρχουνε

και ύμνοι δεν βαστιούνται

στ’ ανθρώπινα τα στόματα

για να σ’ εγκωμιάσουν.
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Μόνο η ψυχή μπορεί 

να ξεχειλίσ’ αγάπη,

να σου προσφέρει

την καρδιά,

αιώνια αφοσιωμένη.
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ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

Η έπαυλη του δούκα

ασφυκτικά γεμάτη

με ευγενείς

και αρχόντους.

Πανάκριβα ντυμένοι,

στα ρούχα κυριαρχεί

μετάξι και βελούδο.

Τα κόκκινα χαλιά,

από την Ανατολή φερμένα,

στολίζουν τον χώρο,

τα φιλντισένι’ αγάλματα

δεσπόζουν με τη χάρη 

που αναδύει του δουκός

η αισθητική.

Οι κύριοι συζητούν

ενώ, παράλληλα,

ηδονικά, θαυμάζουν τις κυρίες.

Οι νέοι υποκλίνονται

στις νεαρές μπροστά,
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ασπάζοντας τη δεξιά,

ζητούν να τις χορέψουν.

Ρυθμικά λικνίζονται

στης μελωδίας

τους γλυκούς ήχους.

Ευωδιάζουν γύρω

σπάνι’ αρώματα,

πλημμυρίζουν

τις αισθήσεις,

κυριεύουνε το σώμα.

Κι όμως, το πνεύμα ξεχειλίζει

μες στην πλούσια την αυλή,

η ψυχή περίσσευμα

για όλους, λαϊκούς, αριστοκράτες.

Μήτε λείπει η αγάπη

απ’ τους εκλεκτούς τούς κύκλους,

δίνουνε, προσφέρουνε,

χωρίς όμως

ν’ απαιτούνε.
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ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Αγαπημένε άγγελε,

γλυκό ξανθό λουλούδι,

ήρθες στην ζωή μου απότομα

και της έδωσες πνοή.

Με κοίταξες κι έχασα

ο έρμος την μιλιά μου,

μου γλυκοχαμογέλασες

κι’ έχασα τα μυαλά μου.

Όταν μιλάς,

πανηγυρίζ’ η πλάση.

Όταν γελάς,

η άνοιξη σημαίνει.

Η άδεια μου καρδιά

απ’ τα μάτια σου γεμίζει,

η φτωχή μου ύπαρξη 

απ’ την ψυχή σου αναγεννιέται.

Χαίρε, κόρη όμορφη,

γλυκό μου αγγελούδι,

χαίρε, ξανθό μου πρόσωπο,

παρηγοριά της ερημιάς μου.
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ΜΑΥΡΗ Η ΩΡΑ

Μαύρη η ώρα που μου είπες:

πήραν το κάστρο μας.

Μαύρη η ώρα που μου είπες:

σκίσαν τη σημαία,

τσαλαπατίσαν το σταυρό!

Μαύρη η ώρα 

που με πήρες αγκαλιά

και είπες: μην πολεμάς,

μας είναι φίλοι.

Μαύρη η ώρα 

που με γέμισες φιλιά 

και είπες: φύγε να σωθείς.

Μαύρη η ώρα που ήρθες

στο διάβα μου

κι εμπόδισες το ριζικό μου,

καταραμέν’ η ώρα.
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ΜΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Ήρθε και κάθισε δίπλα μου

ένα φωτεινό πρωινό,

με καλημέρισε εγκάρδια,

χαμογελώντας πλατιά.

Μα δεν απάντησα,

μου ήταν άγνωστος,

η μορφή του, η φωνή του,

ξένες.

Σκέψεις τυραννούνε το μυαλό μου.

Δεν αποκρίθηκα,

έχασα την ανθρωπιά μου.

Μου έδωσε μια εύχη

κι όμως τον αγνόησα.

Τόσο απομονώθηκα απ’ τον κόσμο

κάνω παρέα μόνο μ’ εμένα.

Χάθηκε η ευγένεια 

απ’ όλους.

Τρυπώσαμε σε κλουβιά,

ορθώσαμε γύρω τείχη,
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αδιαφορούμε για τους άλλους.

Άνοιξε μια εφημερίδα,

το μάτι μου έπεσε τυχαία,

θρησκευτική.

Ούτε ευγένεια είχε,

μήτε ήθελε να γνωριστούμε.

Ήταν αιρετικός

κι ήθελε να με προσηλυτίσει.
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ΕΛΕΝΗ

Η ψυχή μου ομορφαίνει

όταν βλέπει την Ελένη.

Τι να πρωτοτραγουδήσω;

Γέλιο, μάτια να υμνήσω;

Τη λαμπρή της τη ματιά,

την αγνή της την καρδιά;

Ελένη, ήλιος, φως,

πώς να ψάλλω πώς;

Τα απίθανά της κάλλη

φέρνουν μέθη, παραζάλη!

Κόρη λευκόλενος τ’ Ομήρου,

ιδέα και καύχημα 

τ’ ονείρου.

Γλυκιά μαζί και αγία,

αχ, της καρδιάς μου η ευθυμία.

Ένα ερώτημα με βασανίζει,

στο μυαλό μου τριγυρίζει,

την αγάπη θα μου δώσεις,

άραγε, ποτέ

o mon chere et tre divine clarte;
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Η ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

Σε μια συνοικία της Αθήνας,

ξεκομμένη από το κέντρο,

σ’ ένα παιδικό σχολείο,

μια πριγκίπισσα φοιτά.

Παίζει ευτυχισμένη με τους φίλους,

χαίρεται, γελά, τραγουδά,

(γιατί όχι; Είναι μόλις 

5 χρονών).

Ακόμη δεν γνωρίζει

τη σκληρότητα του κόσμου.

Είναι από τρανή γενιά.

Οι παλιοί της πρόγονοι,

επί αιώνες, βασίλευαν.

Μοίρα οικτρή,

μακέλεψαν όλους τους οικείους.

Μιαν άθλια μέρα,

ξυπόλυτοι φονιάδες

σφάξαν τον παππού

και την γιαγιά,
» » »
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το θείο, τη θεία,

τον ανιψιό, την ανιψιά.

Όσοι λίγοι απ’ αυτούς σωθήκαν,

πήραν τον δρόμο και φτάσαν

σε άλλα μέρη.

Κάποιοι κατέληξαν 

στην ξένια Ελλάδα,

φτιάξαν σπιτικά,

ορθοποδήσαν,

προσπαθώντας να ξεχάσουν

την κατάρα των προγόνων.

Είναι πρόσχαρη με όλους,

πόσο ωραίο κοριτσάκι,

έχει μιαν αρχοντάδα.

Δε της έχουνε μιλήσει

οι δικοί της

για το χθες.

Αγνοεί απόλυτα

ότι είναι αριστοκράτισσα.

Η τελευταία της γενιάς της,

απόγονη των Ρομανώφ.
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Ο ΦΡΑΧΤΗΣ

Μου είπες: Έχω ένα φράχτη,

δεν μπορώ να σου μιλήσω,

μου είπες: Έχω ένα φράχτη,

δεν μπορώ να σε αγγίξω.

Υψώθηκε ένας φράχτης,

παρά την θέληση μας

και φράζει τις επιθυμίες μας

και τους κρυφούς μας πόθους.

Υπάρχει ένα εμπόδιο

που δεν αφήνει

το χέρι να απλώσουμε,

να σφιχταγκαλιαστούμε.

Χωρίζει στα δυο τον δρόμο μας,

Αχ, πως θα συναντηθούμε;

Μου είπες: Έχω ένα φράχτη,

δεν μπορώ να σ’ αντικρύσω,

μου είπες: Έχω έναν φράχτη,

δεν μπορώ να σ’ αγαπήσω.
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ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Απ’ τ’ ουρανού

γεννήθηκες το αίμα,

πλασμένη απ’ τον αφρό της θάλασσας,

θείο της Πάφου καύχημα.

Ομορφιά

στην μορφή σου εικονισμένη

και το ελαφρύ χαμόγελο

κρύφτει κάλεσμα

των αισθήσεων μυστικό.

Το κορμί, με άφθαστη

ανθρώπινη ηδονή,

κρασί χέει φλογισμένο

απ’ του έρωτα 

το χρυσοστόλιστο κροντήρι.

Α, Κύπρια θεά,

δόξα στα νιάτα,

στην ανεμελιά,

στο φως του ήλιου.

Δόξα σε σένα, γλύπτη,
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της Ελλάδας περηφάνια,

μάρμαρο αιώνιων πόθων

που τρεμουλιάζει

την ασίγαστη καρδιά.

Δόξα στο ωραίο,

στο αγέραστο,

στ’ αθάνατο,

δόξα σε κάθε τι το Ελληνικό.
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ΜΥΡΩΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανάσα πλάσης θεία,

φύσημ’ αγέρα δροσερό.

Άνοιξης ευωδία

εξαισία!

Τρεχούμενο νερό πηγήσιο,

φύλλα ευκαλύπτου πλατιά,

βουνίσιο θυμάρι μυρωμένο.

Θάλασσα πλατιά

και φουσκωκυματούσα.

Ξωκλήσια στους βράχους λαξευμένα.

Γη, ουρανός και θάλασσα.

Ω, μύρισε Ελλάδα!
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ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Ύφος περισπούδαστο

χιλίων καρδιναλίων,

επάγγελμα τρανό

απ’ όλους ζηλεμένο.

Μύτη ελαφρώς ψηλή

προς το Θεό κοιτάει,

δε του φτάνουν όσα έχει,

θέλει να γίνει ποιητής.

Γλώσσα πομπώδης 

που τη λέει στοχαστική,

στίχοι δίχως νόημα,

άδειοι και κενοί.

Οι φίλοι τον θαυμάζουνε:

«Αχ, τι ωραία γράφεις,

Πόσα συναισθήματα

Και πόση τρυφεράδα.

Τολμώ, ο έρμος, να ψελλίσω:

«Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω,

Ποιο το νόημα των στίχων»;
» » »
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Ρώτα μού λέει τους φίλους μου,

αυτοί θα σου απαντήσουν.

Ξαναρωτάω ο δυστυχής:

«Τους στίχους σου δεν πιάνει

το μυαλό μου».

Με φυσικότητα μου απαντά:

«Ν΄ αλλάξεις το μυαλό σου!».
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ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Όταν χαμογελάς,

γοργοχτυπά η καρδιά μου,

ανθίζ’ η φύση ολόκληρη,

όταν χαμογελάς.

Στ’ αθώο σου χαμόγελο

διαφαίνεται της ψυχής το μεγαλείο,

στο ηδονικό χαμόγελο,

χαράσσεται η λαγνεία των χειλιών σου.

Άσε με τον ταπεινό τραγουδιστή

να σκύψω, ν’ ακούσω

τον ήχο της φωνής σου.

Άσε με να οσφριστώ

την μεθυστική πνοή σου.

Το χαμόγελο σου είναι 

το τραγούδι των αγγέλων

το χαμόγελό σου είναι 

η οδός που λήγει στον παράδεισο.
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Τα μάτια σου, δυο ψυχές

που καθρεφτίζουν

του κόσμου την αγνότητα.

Τα μάτια σου, δυο φωλιές

που κατοικεί

της καρδίας η καθαρότητα.

Η φύση όλη τραγουδά

την αγάπη των ματιών σου,

το σπουργίτι κελαηδά

τον έρωτα

του βλέμματός σου.

Τα μάτια σου,

αιώνιες φλόγες

φωτίζουν

την έρμη μου ψυχή.

Τα μάτια σου,

πράσινες πέτρες

λιθοβολούν 

την άδεια μου ζωή.
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Τα μάτια σου,

δυό πνεύματα 

ταράζουνε την πλάση.

Τα μάτια σου, δυο στοιχειά

στοιχειώνουνε θνητές υπάρξεις.

Δέξου ιερό τραγούδι,

κόρη του Έρωτα,

παιδί της Αφροδίτης,

ματιά πλανεύτρα

ρίξε μου,

ανθέ της άνοιξης,

πουλάκι του Απρίλη.
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ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Έχεις τη λάμψη 

τ’ αστεριού,

την ευωδιά του ρόδου,

τα μαλλιά σου, λεπτές κλωστές

απ’ αστραφτερό

αραβικό χρυσάφι!

Το κορμί σου είν’ φτιαγμένο

μ’ ανοιξιάτικο αέρα,

το δέρμα, απαλότερο

κι απ’ το πολύτιμο μετάξι,

το στήθος σου περήφανο

το ζηλεύει η Αφροδίτη.

Η μυτούλα λαξευμένη

απ’ άξιου γλύπτη σμίλη

και οι γαλανές οι φλέβες,

διακλαδώνουνε στα χέρια.

Α, ευτυχία, ευτυχία

πλημμυρίζει την καρδιά μου,

σαν κοιτώ την άγια εικόνα,
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τ’ όνομά της βροντοφωνάζω

να μ’ ακούσει ο κόσμος γύρω,

τ’ όνομά της τραγουδάει

να θαυμάσει την μορφή της.
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ΑΓΑΠΗ

Σ’ αγαπώ,

δεν είναι ψέμα,

σε ζητώ

με το βλέμμα

τ’ αετού

και παντού

σ’ αποζητώ,

σ’ αγαπώ.

Ο νους κι η ψυχή

δικά σου κι αυτή

η χρυσή η καρδιά

ανοίγει φαρδιά

για να μπει η μορφή 

και να κάτσει μαζί

αιώνια συντροφιά,

τρέμε, ναι, τρέμε μοναξιά.

Σ’ αγαπώ

κι’ είν’ αλήθεια,

σε ζητώ μες στα στήθια
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τ’ ουρανού και της γης.

Η λαμπρή σου ομορφιά

σπάει την άγρια σκιά

του ανέκφραστου κόσμου

μια ελπίδα, έλα, δωσ’ μου,

ύμνο να ψάλλω 

και να προσευχηθώ,

μες την τέχνη σ’ αγαπώ.
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ΡΑΧΗΛ

Ραχήλ τη φώναξα

και ξέρω το γιατί.

Ήταν η άγια μούσα,

του άξιου ποιητή.

Ραχήλ τ’ όνομα που της ταιριάζει,

μου ζεσταίνει την ψυχή

απ’ της ζωής τ’ αγιάζι.

Ραχήλ, η μούσα π’ αγαπώ,

αυτή διακονώ

με ιερό σκοπό.

Δημιουργώ

προφέροντας και μόνο 

τ’ όνομα της.

Υμνώ την άγια, αγγελική θεωρία της.

Ραχήλ την φώναξα

και ξέρω το γιατί.

Ήταν η άγια μούσα,

του άξιου ποιητή. 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ

Στην κλίνη ξαπλωμένη,
με μοναχική μεγαλοπρέπεια,
αποτελειώνει στίχους.
Είναι το τελευταίο τραγούδι,
γεμάτο μελαγχολικό λυρισμό.
Δε θα γράψει πια.
Ίσως τον συναντήσει
να σμίξουν κι εκεί
την ερημιά τους.
(Γλυκός θάνατος,
θα ζει μαζί του
στους αιώνες).
Ολοκλήρωσε τον κύκλο
που είχε να προσφέρει,
αγάπησε, ότι αγαπούν
οι ποιητές:
την τέχνη και τον άνθρωπο.
Μπορεί ν’ αποδημήσει,
ν’ αρχίσει πια να ζει.
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ΔΟΥΛΤΣΙΝΕΑ

Δίχως δόρυ, δίχως κράνος,

περπατώντας,

(δεν έχω κάποιο Ροσινάντη),

αποζητώ την ομορφιά.

Σε περιπέτειες πέφτω,

μάχομαι στο τίποτα,

παλεύω με γίγαντες

πλασμένους απ’ αέρα,

με προβάτινους πολεμιστές.

Ψάχνω για τον έρωτα,

την ωραία Δουλτσινέα.

Φορώ το κράνος του Μαμπρίνου 

(κι ας το λένε οι άθλιοι Σάντσοι,

το λαγήνι του κουρέα),

ορμή ιπποτική μου δίνει,

θάρρος περισσευούμενο.

Που είναι ο έρωτας μου;

Μήπως είναι στα βουνά

ή στη σπηλιά του Μοντεσίνου;
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άγγελε της σκέψης μου,

ιδέα, Δουλτσινέα.

Ρωτώ τον ιππότη του φεγγαριού 

που είναι η δέσποινα 

των σκέψεων;

Μου δίνει τα έργα

του αθάνατου Πλάτωνα.

Εδώ είναι που κατοικεί

η μία και μόνη αγάπη.
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SIGMUND FREUD 

Βαριές αλυσίδες 
μ’ έχουν δέσει.
Οι κρίκοι τους
φτιάχτηκαν
απ’ τους κρυφούς μου πόθους.
Καταλήγουν σε πάθη
που στην αγάπη σφιχτοδένονται.
Έρωτες που δε φαίνονται,
τρυφερές λαχτάρες,
ηδονικοί περίπατοι
ατέλειωτων ονείρων 
Ω μάνα Ιοκάστη,
πατέρα μου Αγαμέμνων,
της νύχτας οδηγοί.
Εφιάλτες αφανέρωτων λογισμών,
βάσανοι του νου.
Μη φωτίζεις πια, γιατρέ,
του λογισμού το χάος,
άσε ανολοκλήρωτο 
το όνειρο των πόθων.
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ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Ένα τραγούδι

μέσα απ’ την καρδιά

θα πω σε μια 

μελαχρινή αγαπημένη.

Θα πλέξω φθόγγους μουσικούς,

με μελωδική φλογέρα,

την ιδέα της θα ψάλλω

με λόγια που ταιριάζουν

σε Χερουβείμ και Σεραφείμ.

Ω εικόνα άγια,

της μελαχρινής μου αγάπης,

μη την παίρνετε μακριά,

σεις, πουλιά με τα φτερά σας. 

Άστε την εδώ στη γη,

να κεντά το νου.

Ζητώ τη δροσερή πνοή,

το ηδονικό κορμί 

και τα ποθητά της χείλη.

Γλυκιά μελαχρινή,
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της άνοιξης αέρα,

άσμα θεϊκό.

Ένα τραγούδι

μέσα απ’ την καρδιά

θα πω, να χαιρετήσω

τη μελαχρινή αγαπημένη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΙ

Έτοιμες οι προσκλήσεις
για το τσάι,
ήδη τις έστειλε
από τη δωδεκάτη μεσημβρινή.
Τουλάχιστον δέκα άτομα
είναι προσκεκλημένα.
Ανταποκρίνονται όλοι
στο κάλεσμά της.
Δε μπορεί να προφέρει
λόγια για τη χαρά της.
Γεμίζει το σαλόνι
με ανθρώπους,
η βοή τους 
πάλλει χαρούμενα
τ’ αυτιά της.
Πέντε η ώρα 
κι η πρόσκληση για τσάι
επιτυχώς ολοκληρώθηκε.
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ΠΙΚΡΑ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Οι άνθρωποι μ’ έκραξαν

φεγγάρι.

Κάθομαι ψηλά,

στον ουρανό

και γινόμ’ ορατό

τη νύχτα.

Είμαι χλωμό,

μικρό 

μαζί και φωτεινό.

Από ψηλά αντικρίζω

τη Γη,

συχνά το βλέμμα ρίχνω

σ’ αυτή.

Όλη ‘ναι στο βούρκο

τυλιγμένη.

Βάλτους θωρώ παντού.

Η βρώμα φτάνει

μέχρι εδώ.

Ιώ.
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Σαπίλα τη μύτη μου χτυπά.

Τα πάντα σκέπασ’ η λασπουριά.

Δυσκολεύομαι να δω

από την καταχνιά. 

Τα βουνά 

σκεπαστήκαν

απ’ την κοπριά.

Μα κάποιοι…,

ναι, το διακρίνω καθαρά,

με λύσσα αγκομαχούν

κεφάλι να σηκώσουν 

απ’ το έλος.

Σα να τα καταφέρνουν.

Γίνονται αρωγοί

και σ’ άλλους.

Ένα κύμα έρχεται, ωιμέ.

όλους τους καταποντίζει.

Άλλοι μάνικες κρατάν,

τη βρώμα

την ξεπλένουν.

Γίνεται σεισμός
» » »
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κι η γη κουνιέται.

Σχίζεται στα δύο

κι, αλί, τους καταπίνει.

Η δυσωδία γίνηκ’ εντονότερη,

μικρά αστέρια σβήσαν,

τα μεγάλα, καλά βαστούν.

Όμως, είμαι μιασμένο

κι εμένα πατήσαν.

Ήρθαν να με βρουν

και το μύσος άφησαν εδώ.

Ολόκληρο μυρίζω από τότε.

Θεέ,

αγνέ και σεβαστέ,

την προσευχή μου δέξου.

Στείλε στη γη βροχή,

ξέπλυνε τη,

απολύμανε τη,

ευωδίασε τη.
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ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΒΛΕΜΜΑΤΑ

Του Πλαστήρα η προτομή
στο κέντρο της πλατείας.
Ψιθυρίζει κάποια λόγια:
«Είμαι εδώ νύχτα-μέρα
και παρατηρώ
περαστικούς,
άλλους βιαστικούς,
άλλους αργούς,
που στέκονται
ν’ αναπαυθούνε στο παγκάκι.
Άλλοι το λεωφορείο καρτερούν
για να πάνε στο τρισάθλιο
μεροκάματο, το πρωί
μόλις χαράξει κάποιοι.
Με προσφάι μες τη φούχτα
να τους στηρίξει όλη ημέρα.
Μεσημεράκι και κοιτώ
σκύλους που βολτάρουν πέρα δώθε.
Ξαπλώνουν στο γρασίδι,
λιάζονται και στη λιακάδα

» » »
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(σκυλίσια ζωή σου λέει ο άλλος)…
Μια μάνα, βλέπω,
που προσμένει το βλαστό της
να γυρίσει απ’ το σχολείο,
να και τ’ ορφανό,
πάει μόνο του στο σπίτι.
Στέκεται και με κοιτά.
Η μορφή μου το πλανά.
Έρχεται τ’ απόγιομα
και παρατηρώ
τους γέρους.

Αυτοί είν’ απόμαχοι της ζωής.
Στέκονται στο σιντριβάνι δίπλα
και διαβάζουν εφημερίδα,
άλλοι συζητάν για την πολιτική
την τωρινή,
μα και την τοτινή.
Μερικοί με μνημονεύουν.
Με θυμούντ’ ακόμα.
Η ώρα φθάνει δέκα
και στα παγκάκια
έρχονται ζευγάρια
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πάνω στης νιότης τους
το άνθος.
Χαίρονται τον έρωτα τους
κάτω απ’ το πέτρινο μου
βλέμμα.
Έντεκα πλησιάζει
και μια παρέα εφηβική
μόλις εγύρισ’ από παιχνίδι
κι έχει λαμπρό γιορτάσι.
Ανάβουν τα πυροτεχνήματα
που κοκκινίζουν το σκοτάδι.
Κάποιοι με ζυγώνουν,
αλλοίμονο!
Με βεβηλώνουν.
Μου χτυπάν τη μύτη,
μου λερώνουνε το μάτι,
μου γράφουν συνθήματα παντού.
Ένας έφηβος στα πλαϊνά
(πλατωνιστής θα είναι)
χαράζει με μαύρα γράμματα παχιά:
θάνατος στους ποιητές.
Φεύγουν αυτοί

» » »
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και τους αντικαθιστά
ένας νέος, γύρω στα εικοσιδύο.
Τα μάτια του μισόκλειστα,
τρέμοντας βαδίζει
σα να είναι φουσκωμένος με κρασί.
Πέφτει χάμω,
προσπαθεί να σηκωθεί.
Μένει εκεί.
Εκεί τον βρίσκει η αυγή.
Τα εωθινά πουλιά,
στο μέρος καταβαίνουν
όπου ήταν.
Τσιμπολογούν μια φέτα 
ψωμιού που του ‘πέσε
απ’ την τσέπη.
Κελαηδούν χαρούμενα.
Οι μέρες προχωρούν 
κι εγώ 
είμ’ εδώ,
χρόνια παρατηρώ
τον κόσμο.
Παρατηρώ τη ζωή
και τα γυρίσματα της».
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ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ
Μόν’ ο πλούτος της ψυχής είναι καλός.

Λουκιανός

Περπατώ σιγά

προς του λιμανιού

την προβλήτα.

Ο άνεμος φυσά απαλά

και μου ταράσσει τα μαλλιά.

Είν’ η εποχή του θέρους.

Το ιώδιο, ανάκατο με τ’ αλάτι,

μου χτυπά τη μύτη.

Ρουφώ θαλασσινό αγέρα.

Ο γλάρος βουτά 

και σηκώνεται

μ’ ένα ψάρι στο στόμα.

Πετά ψηλά 

κι οι σταγόνες γλιστρούν 

απ’ τα φτερά.

Προχωρώ πλάι στο λιμάνι.

Ερημιά.
» » »
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Οι φωνές των σκυλιών

είν’ οι μόνες που σπάν

τη σιωπή.

Στέκομαι σ’ ένα

παλιό καράβι.

Είναι μεγάλο

κι επιβλητικό.

Το χρώμα του

σκουριασμένο άσπρο.

Κοιτώ τ’ όνομα.

«Αργώ».

Σκέφτομαι.

Είναι το παλιό «Χριστίνα».

Η μισοχαλασμένη σκάλα

με καλεί.

Πάτησε με,

μοιάζει να μου λέει.

Είμαι γερή ακόμη.

Την ανεβαίνω

με βήμα σταθερό,

με βήμα τρεμάμενο.
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Βρίσκομαι στο εσωτερικό.

Κοιτώ την σάπια κουπαστή.

Μπροστά μου η πισίνα.

Απ’ το θρυλικό μωσαϊκό

υπολείμματα έχουν μείνει

για να θυμίζουν

την περασμένη δόξα.

Πηδώ μέσα της

και παίρνω μια ψηφίδα

που ‘χει ξεκολλήσει.

Την κρατώ σφιχτά στο χέρι.

Το πληγώνει, το ματώνει.

Το αίμα, καθώς κυλά,

έχει δακρύου σχήμα.

Τη φέρνω στη μύτη μου κοντά.

Μυρίζ’ αχνά

ακόμα το άρωμα της ντίβας.

Τολμώ μια πόρτα ν’ ανοίξω.

Μπαίνω μέσα.

Η αράχνη έχει διακοσμήσει

το χώρο
» » »
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με το γούστο της.

Οι πολυέλαιοι και τα κρύσταλλα

έχουν δακρύου σχήμα.

Μούχλα μυρίζ’ η σάλα.

Κάποτ’ ευωδίαζε αρώματ’ ακριβά.

Άθιχτη του καπετάνιου η καμπίνα.

Έχει ακόμη τ’ αντικείμενα του.

Χαϊδεύω το χρυσό κρεβάτι

που δέχθηκε τους έρωτες

του καπετάνιου και της χήρας.

Το ταβάνι στάζει.

Το νερό έχει δακρύου σχήμα.

Βγαίνω έξω.

Αφήνω την «Αργώ»

στο λίκνισμα της,

στα νερά του λιμανιού.

Πιάνει βροχή.

Οι σταγόνες έχουν

δακρύου σχήμα.
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ΣΙΓΑ ΚΑΗΜΕΝΕ, ΜΕ ΠΑΤΗΣΕΣ

Σιγά, καημένε, με πάτησες.

Τρέχω να προφτάσω.

Η ώρα μ’ ακολουθεί πιστά.

Το λεωφορείο μόλις προλαβαίνω,

πάνω ανεβαίνω και κάθομαι.

Σταμάτα και κατεβαίνω.

Πηγαίνω στο γραφείο.

Κινούνται όλα γύρω μου νευρικά,

άνθρωποι κι οχήματα μαζί,

τρέχουν να πιάσουν τη ζωή.

Χώνομαι στα χαρτιά

που πρέπει να διορθώσω.

Ηρθ’ η ώρα της ανάπαψης,

σχόλασα πια, ετελείωσ’ η δουλειά

και κατευθύνομαι στο σπίτι.

Εκεί φροντίζω τα παιδιά,

υπογράφω και χαρτιά

που τ’ απόγευμα θα μου ζητήσουν.

Πάω τα μικρά μου στο σχολείο
» » »
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κι από ‘κει στις ξένες γλώσσες.

Βλέπω τα γλυκά του ζαχαροπλαστείου.

Θέλω ν’ αγοράσω μερικά,

δεν αφήνουν τα παιδιά.

Θέλουν ρούχα και παιχνίδια.

Το πρωί εφτά ξυπνώ,

φεύγω για το μεροκάματο.

Βλέπω του κόσμου τα παιδιά

που πάνε στο σχολείο.

Περνά ένας με βιασύνη.

Σιγά, καημένε, με πάτησες.

Θρηνώ γοερά.

Όχι, αλί μου, από πόνο.
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ΤΟ ΜΥΓΑΚΙ

Η φύση το αδίκησε.

Άσχημο ‘ναι, μικροσκοπικό.

Ο Θεός το βλέμμα

απέστρεψ’ από πάνω του.

Είχε προικίσει άλλους

με δυνάμεις περίσιες.

Τ’ άλλα ζούδια το χλευάζαν

και συνάμα το πειράζαν.

Παρατημένο το ‘χαν.

Τι είσαι ‘συ;

Μικρό, προορισμένο

να διακονεύεις άλλους.

Θα υποταχθείς.

Θα προσκυνήσεις.

Το λιοντάρι

της ζούγκλας ο βασιλιάς

είναι δυνατό, γερόκορμο,

χρυσόχαιτο και τρομερό.

Εσύ πάντα, θα του φιλάς
» » »
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τα πόδια.

Με θάρρος αρματώνεται,

τα δόντια σφίγγει

και ρίχνεται στη μάχη 

λυσσασμένο.

Δεν είχε δύναμη,

μα υπομονή περίσσεια.

Το θεριό νικά,

κι ο γίγας αποκάνει

μπρος στο νάνο.

Γίνεται από ρήγας, υπηρέτης.

Τη σέβονται τη μύγα

και την εκτιμούν.

Οι πάντες!
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ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ

Άγρυπνος είμαι,

γύρω μου σκοτάδι

του καντηλιού το φέγγος

τη μονοτονία σπάει.

Έξω βρέχει

και χάνομαι

στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο.

Στον τοίχο, κρεμασμένη

η φωτογραφία της.

Το βλέμμα μου,

το δικό της απαντά.

Καθρεφτίζεται σ’ αυτό

η ζωή της, η ψυχή της.

Το μάτι της βλέπει μακριά.

Μέσα του αντικρίζω

το πάθος για ζωή.

(εχάθηκε νωρίς,

στα ‘ξηνταπέντε χρόνια).

Κοιτά το μέλλον με ελπίδα,
» » »
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μάχεται την κάθε της στιγμή,

αρέσκεται στη λέξη «ζωή».

Κοιτά με βλέμμα ζωηρό,

μου λέει, προχώρα!

Διώξε την απελπισία!

Συνέχισε το δρόμο σου,

λησμόνησε το παρελθόν

(αν σε πληγώνει)

και πορεύσου.

Την πόρτα άνοιξε

στη νέα μέρα

και δέξου τη,

απόλαυσε τη,

αξιοποίησε τη.

Ρουφώ, ρουφώ, ρουφώ

όλη της τη ζωή,

όλα της τα πάθη.

Με γεμίζει ευτυχία,

χαρά, αισιοδοξία,

το βλέμμα της.
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ 
Χρυσοί τόμοι!

Ντισραέλη

Μόνος;

Αλήθεια, για μοναξιά

ποιός θα μιλήσει;

Ποιός θα με κράξει μόνο;

Δίχως παρέα και συντροφιά.

Μόνος.

Σ’ ένα γραφείο κλεισμένος,

σ’ ένα κελί

που λέει ο ποιητής.

Χωρίς πνοή ανθρώπου,

στεγνός απ’ άρωμα συντρόφου

να μου μεθά τα χείλη.

Όχι!

Παραδίπλα είν’ οι φίλοι

που με συντροφεύουν διαρκώς.

Χαρά μου ξεχειλίζουν την ψυχή.

Στέκονται εκεί,
» » »
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καρτερούν να τους μιλήσω.

Γυρεύουν την παρέα μου,

αγαπούν τη μορφή μου.

Σιωπηλοί και πάντ’ αληθινοί.

Προσμένουν το συναπάντημα μου.

Στα φύλλα να χαθώ,

να ζαλιστώ απ’ τη μαγική 

τη μυρωδιά τους.

Είναι οι φίλοι π’ αγαπώ,

ποτέ δε με προδίδουν.

Πιστά μου παραστέκονται.

Τα βιβλία μου.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Τι κι αν ο Φρόυδ πέθανε

κι είναι νεκρός ο Άδλερ

και δεν υπάρχει Γιούγκ;

Αυτή, είναι στη ζωή.

εισρέει στην ψυχή,

βουτά στο βάθος,

κολυμπά μέσα της

και ανασύρει απ’ το βυθό

εικόνες θαμμένες,

σκέψεις χαμένες.

Αναδιφά στου υποσυνείδητου τα χάη

και φέρνει στον αφρό

κακίες, αρετές,

πάθη, συμφορές.

Φωτίζει πόθους κρυφούς,

συλλογισμούς αλλοτινούς,

καινούργιες ιδιότητες.

Μελετά το συνάνθρωπο,

βρίσκει το νέο άνθρωπο.
» » »
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Κανείς δεν αντιστέκεται

στην κρυφή της γοητεία.

Το σκοτάδι δε σκεπάζει

καμιά σκέψη, καμιά ορμή

ούτ’ επιθυμία.

Χαρά σε κείνον που κατέχει σε

θαυματουργή ψυχολογία.
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ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ

Πάντα τ’ αρχαία λάτρευα,
από μικρός τα θαύμαζα,
με συγκινούσανε βαθιά.
Ένα χώρο νιόσκαπτο
περιδιαβαίνω
που μόλις έφεραν στο φως
έναν αρχαίο τάφο.
Τα κτερίσματα πολλά.
Παρατηρώ κάποιο αμφορέα μελανό.
Η κόκκινη παράσταση
χαραγμένη σε μαύρο φόντο.
Μια γυναίκα παριστά,
καθισμένη πα σε θρόνο.
Με κοιτά γλυκά,
της μιλώ.
Νιώθω την απόκριση της.
Πλησιάζω και κοιτώ
μέσα στο αγγείο.
Κάποιοι ρίξανε σκουπίδια.
(Αφύλαχτος ο χώρος).
Μια δύναμη,



στην καρδια μου γραφει ελλαδα

105

όχι γήινη
ούτ’ απόκοσμη,
μ’ ωθεί
να το καθαρίσω.
Πετώ τα φύλλα
και τα ξερά κλαδιά,
τις πέτρες και τα χώματα,
κάτι κουτιά απ’ αναψυκτικά.
Ψάχνω, ποιός να ξέρει το γιατί,
το σωρό σκαλίζω,
φρικτά μυρίζει.
Ο πυθμένας φάνηκε,
σαν κάτι να γυαλίζει.
Είναι…
ναι, το βλέπω καθαρά,
η χρυσή μάσκα
κάποιου απ’ τους νεκρούς.
Πώς βρέθηκε ‘κει μέσα,
ξεχασμένη
και πλακωμένη απ’ τη βρωμιά!;
Κι όμως, ήταν χρόνια εκεί.
Κάποιον περίμενε να την 

ανακαλύψει.
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ΕΛΠΙΣ

Η θάλασσα λυσσομανά

κι ο καπετάνιος στέκει

ορθός, κρατά γερά

του πλοίου το τιμόνι.

Οι ναύτες του λιγοψυχούν,

λυποθυμούνε κάποιοι,

τρέχουνε, προσεύχονται,

τσιρίζουνε μονάχοι.

Το πλοίο έμπασε νερά,

η κουπαστή σκεπάστη

απ’ τ’ αφρισμένο κύμα,

εχάλασε κι η πρύμνα.

Σιμώνει ο κυβερνήτης κει κοντά,

φωνάζει και ουρλιάζει:

«Εμπρός, παιδιά γενναία μου

κι όλοι εσείς οι μούτσοι.

Εμπρός, το κύμα να δαμάσουμε

για να σωθούμε όλοι.

Φέρτε κουβάδες αψηλούς
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και σκούπες και λεκάνες,

το νερό ν’ αδειάσουμε

γιατ’ η ζωή γλυκιά ‘ναι

κι η ελπίδα μη μας φύγει,

στην καρδιά βαθιά να μείνει.»

Ράγισε στα πλαϊνά

κι επήρε μία κλίση.

Η μηχανή σταμάτησε,

έπαψε να δουλεύει.

«Εμπρός, παιδιά γενναία μου,

τη μηχανή μας φτιάξτε 

τη βλάβη διορθώσετε

γιατ’ η ζωή γλυκιά ‘ναι.»

Το καράβι σκίστηκε,

εκόπηκε στα δύο.

Μούτσοι μαζί

κι ο πλοίαρχος

μες το νερό βρέθηκαν.

«Ατρόμητοι ναυτάδες μου,

πιαστείτε όπου μπορείτε,

μα ψύχραιμοι να ‘στε, να σωθείτε,
» » »
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γιατ’ η ζωή γλυκιά ‘ναι.»

«Ελπίδα συντρόφισσα

τώρα μη μας αφήνεις.»

Η θάλασσα εκόπασε, 

έπαψε ο θυμός της.

Ένα νησί εφάνηκε

και το θεό δοξάσαν. 

Ελπίδα μας συντρόφισσα,

ευλογημένη να ‘σαι.
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ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Όταν μια ιδέα 

σου φωλιάσει στο μυαλό,

πώς μπορώ

μέσα του να μπω

και να σου πω

ότ’ έχεις άδικο;

Όταν σε μια σκέψη επιμένεις,

την πραγματικότητα αρνιέσαι,

κλεις τα μάτια

και διώχνεις τη ζωή.

Όταν ένας στοχασμός

θρονιάσει μες στο νου,

ακούς μονάχα τον εαυτό σου

κι ας έχει λάθος.

Σήκω!

Πέτα μακριά τις 

μαύρες παρωπίδες

και αντίκρισε τη μέρα

που προβάλει,
» » »
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τον ήλιο π’ ανατέλλει.

Άκου το λόγο που προφέρω:

Μη φέρνεις αντιρρήσεις.
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ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

Αφέντρα αγιά Κλωθώ

που τ’ ακριβό κουβάρι της ζωής

ταχιά εσύ το γνέθεις.

Κι εσύ πανώρια Λάχεσις

που πίκρες και χαμόγελα

με πάθος αριθμείς

και τ’ αύριο συ τ’ ορίζεις.

Ω κόφτρα θεία Άτροπε

βαστώντας το ιερό ψαλίδι,

κόβεις τη γλυκιά κλωστή,

κάνεις δε σ’ εμποδίζει.

Ήρθα στη ζωή

και μόλις έμαθα ποιά είναι,

άρχισα να πολεμώ μ’ αυτή.

Παλεύω με τις τραχιές θεές

ν’ αντισταθώ στη βούληση τους.

Μάταια.

Κουβάρι που ξελύθηκε,

θνητός δε το μαζεύει.
» » »



ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΩΤΗΣ

112

Η μοίρα η γραμμένη,

δε σβύεται απ’ τ’ άραχλα

κατάστιχά σας.

Ω νεράιδες

της ζωής αρπάχτρες.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κουράστηκ’ απ’ τους ανθρώπους.
Δε μπορώ πλέον να συνεννοηθώ.
Δε τους καταλαβαίνω,
δε με καταλαβαίνουν.
Άλλα υποστηρίζω
και άλλα λεν’ αυτοί.
Δεν είμ’ εγώ γι’ αυτούς,
δεν είν’ αυτοί για μένα.
Αποτραβιέμαι σπίτι μου.
Διαβάζω ένα άρθρο στην εφημερίδα.
«Εργοστάσιο προμηθεύει
ανθρώπους-μηχανές».
Ιδού μια ευκαιρία
με κάποιον να μπορώ να συμφωνώ.
Μου φέραν την παραγγελία.
Ένας άνθρωπος
φτιαγμένος απ’ ατσάλι.
Δεν είχε να ζηλέψει τίποτα
από τους υπολοίπους.
Στην πλάτη είχε ειδών κουμπιά.

» » »
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Πατώ το κουμπί της ομιλίας.
Μου λέει: Διαταγές!
Πατώ το κουμπί της κίνησης
κι αρχίζει να σαλεύει.
Τον προστάζω,
το χώρο να βολέψει.
Μ’ ακούει δίχως αντιρρήσεις.
Το σπίτι είναι κιόλας καθαρό,
το φαΐ μαγειρεμένο.
Όλα είναι τακτικά.
Συζητούμε κάποια θέματα.
Δε μου αρνιέται τίποτα.
Μου κρένει: Διαταγές!
Γυρίζοντας μια μέρα κουρασμένος,
φορτισμένος, λυπημένος,
πάω κοντά του.
Τον προστάζω: Παρηγόρησε με.
Μένει ακίνητος.
Είναι άριστα φτιαγμένος,
έχει όλα τα όργανα
τ’ ανθρώπου.
Ξεχάσαν να του βάλουν ένα,
την ψυχή. 



στην καρδια μου γραφει ελλαδα

115

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΩΝ

Τα πόδια μου τα κυρίευσε

η κούραση.

Στέκομαι στο παγκάκι

της πλατείας γι’ ανάπαυση.

Δίπλα μου, χαρούμενα,

παίζουν δυο παιδιά.

Φωνάζουν, τσιρίζουν.

Διεκδικούν την αρχηγία.

Συζητούνε μεταξύ τους

το μετέπειτα παιχνίδι.

Τα προστάζ’ η μάνα

σπίτι να επιστρέψουν.

Πλάι μου τώρα

κάθονται

τρία παιδιά.

Προστατεύονται

Από τη θεία Ηβη.
Μιλούνε για μαθήματα,
για το κοντινό τους μέλλον.
» » »
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Αγωνιούν για τ’ αύριο
αφήνοντας το τώρα να παρέλθει.
Τους διαδέχονται
δυο άντρες.
Γύρω στα σαράντα.
Νοιάζονται
(καθώς ακούω)
για την οικογένεια,
τα παιδιά,
την εργασία.
Συζητούν για την πολιτική.
Ακολουθούν
κάποιοι παλαίμαχοι της ζωής.
(Είναι πάνω από εξήντα).
Φλυαρούν.
Μιλούν γι’ αρρώστιες,
γι’ αγγόνια, για παιδιά.
Φεύγω.
Συνεχίζω τον περίπατο.
Αφήνω πίσω μου 

τις αγεφύρωτες γενιές.
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BARCAROLLE

Μες τη βάρκα

σού τραγουδάω

τραγούδι μακρινό.

Με το κύμα γλυκοσφυρίζω

και λέω σ’ αγαπώ.

Πως μ’ αρέσει

να κοιτάω

την ιερή μορφή σου.

Η καρδιά μού λέει

πως σε αγαπώ πολύ.

Με σένα μόνο ζω.

Πόσο σ’ αγαπώ!

Ναι, πολύ!

Ναι, πολύ!

Α!

Το τραγούδι

της βαρκαρόλας

κρένει το κύμ’ αργά.

Και τ’ αγέρι
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που σου χαϊδεύει

τα όμορφα μαλλιά.

Δώσε μου φιλιά,

αχ, στην καρδιά

σ’ έχω εγώ.

Πόσο σ’ αγαπώ.

Σε αγαπώ!
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Η ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΕΡΙΟΥ

Άναψα κερί μεσ’ το σκοτάδι.

Καίει η φλόγα,

τρώει το κερί.

Κυλούν τα δευτερόλεπτα,

τα λεπτά, οι ώρες.

Λιώνει το κερί,

στο τραπέζι πάνω στάζει.

Έπαψε να ‘ν μεγάλο

όπως πρώτα.

Γίνεται ισχνό,

λεπτό με λεπτό.

Έχει απομείνει λίγο.

Η στράψη παραμένει.

Εν’ αεράκι απαλό

απ’ το παραθύρι

πνέει γλυκά

και σβήνει το κερί.

Τη φλόγα που ‘καιγε 

ως το τέλος.
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Μες την αχλή

του χαοτικού ουρανού

βαδίζεις,

πνεύμα της Ποίησης.

Του στίχου δουλευτάρη,

της λύρας θείε παίχτη,

αιώνιες λυρικές γραμμές,

ερωτική ανάσα,

πνοή λυτρωτική!

Ω, της καρπισμένης γης,

ευτυχισμένη Πελοπόννησος,

μες τη μυρωμένη σου αγκάλη

γεννήθηκε ο άγιος στιχοπλόκος.

Ποιοι άγγελοι

σου χάρισαν

την άγια τους την αύρα;

Με ποιό ανοιξιάτικο

μυριστικό λουλούδι

είναι περιχυμένοι
» » »
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οι μελωδικοί σου στίχοι;

Μάννα σταλμένο

απ’ τους αιθέρες

τρέφει τον κάθε

πεινασμένο.

Νέκταρ τ’ Ολύμπου θεϊκό

παύει τη δίψα

κάθ’ αποσταμένου.

Μπαίνω στης Τέχνης το ναό.

Ρίχνω ματιές

ζερβά, δεξιά.

Μοσκοβολά ολόγυρα μου

Ποίηση!

Στο βάθος,

σ’ ακουμπηστάρι σκαλιστό,

στέκεται

μια Βίβλος λυρική.

Ζυγώνω

και ασπάζομαι ευλαβικά.

Ανοίγω τα φύλλα

και διαβάζω
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φωναχτά
θεοπλεγμένους στίχους.
Φούσκωσε, ω ψυχή μου,
με δύναμη,
με ζωντάνια και ορμή.
Αντίο Μαρία, Ραχήλ
και συ Στέλλα και Λιλύ.
Φεύγει πια
το φάντασμα,
σκορπά στον αέρα,
φύσημα.
Μας αγκαλιάζει όλους.
Γίνεται Ποίηση!
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Η ΦΩΤΙΑ
Λάτρευε τη φωτιά
εκατό χρόνια κι
έπειτα πέσε στη

φλόγα της: θα σε
καταβροχθίσει

ίσαμε την
τελευταία τρίχα!

Γκαίτε

Ρίχνω ξύλα
μες το τζάκι
ένα, δυο, πολλά,
να τα φάει,
να δυναμώσει
η κίτρινη φλόγα
της φωτιάς.
Ξεκρεμώ την 
ολόχρυση μου άρπα
και την υμνώ.
Της τραγουδώ
μελωδίες αιολικές.
Της προσφέρω
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κι άλλα ξύλα 
με την περισσή μου
αγάπη.
Αχ, πόσο λατρεύω
τη φωτιά.
Την φροντίζω
νύχτα, μέρα.
Εκατό χρόνια
αυτή τη δουλεία
την κάνω.
Δεν την αφήνω
ούτε στιγμή
μονάχη,
μη σβήσει
η φλόγα της ποτέ
και παραμείνει αδειανή
η εστία.
Τον τελευταίο χρόνο,
με ανάγκασαν
να πέσω μέσα της.
Μέσα στη φωτιά μου!
Με τυλίγει

» » »



ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΩΤΗΣ

126

η πυρωμένη
αγκαλιά.
Με κατασπαράζει
ολόκληρο.
Ως και την 
τελευταία μου
τρίχα.
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ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΞΑ 

Τον κοίταξα

στα μάτια

και του είπα:

Έχεις επιτυχίες.

Μ’ αποκρίθηκε:

και τι μ’ αυτό;

Τον κοίταξα στα μάτια

και του είπα:

Έχεις χρήματα πολλά.

Μου απάντησε:

και τι μ’ αυτό;

Του είπα:

Έχεις όμορφη θωριά.

Με κοίταξε θλιμμένα.

Του είπα:

Έχεις δόξα.

Απάντηση δεν πήρα

Φώναξα:

Είσαι ευλαβής.
» » »
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Με κοίταξε σιωπώντας.

Φώναξα:

Είσαι Άνθρωπος!

Με κοίταξε γελώντας.
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Η ΣΚΑΛΑ

Μια σκάλα

μπρος μου ορθώνεται.

Πατά στη γη

και καταλήγει

σ’ ένα ουράνιο μέρος

που φέγγει

αιώνιο φως.

Πιάνομαι γερά

απ’ τις χρυσές της 

άκρες κι αρχίζω

ν’ ανεβαίνω.

Στην πλάτη

ένας σάκος κρεμασμένος

με τ’ αναγκαία:

Θάρρος, πολλή επιμονή,

περισσή υπομονή,

γνώσεις, αυτοπεποίθηση,

του κινδύνου κατοχή.

Πατώ το πρώτο σκαλοπάτι
» » »
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και με τα δυο μου πόδια.

Ακουμπώ το δεύτερο.

Είναι σταθερό.

Ανεβαίνω στο τρίτο.

Καλά κρατεί.

Κατακτώ το πέμπτο,

το έκτο, το έβδομο.

Στο δέκατο,

μόλις φτάνω,

ακούω φωνές

να μου τσιρίζουν

πως θα πέσω.

Αδιαφορώ και προχωρώ.

Στη μέση περίπου

της διαδρομής,

δυναμώνουν οι φωνές.

Τις περιφρονώ

και συνεχίζω.

Κοιτώ τον κόσμο

από ψηλά.

Με πιάνει ζάλη.
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Προχωρώ πιο πάνω.

Είν’ πολλά τα σκαλοπάτια.

Τρεκλίζω, όμως, κάποτε

παραπατώ και πέφτω.

Κατρακυλώ στη βάση της σκάλας.

Τσακίστικ’ άσχημα.

Τις πληγές προσπαθώ να γιάνω.

Αρχίζω πάλι το ανέβασμα.

Οι φωνές με κυνηγούν ακόμη.

Λένε να παρατήσω την προσπάθεια!

Κλείνω τ’ αυτιά και προχωρώ.

Σκοντάφτω, πέφτω πάλι

στο κενό.

Χρειάζεται καιρός

για να συνέλθω.

Τα καταφέρνω

χάρη στο σάκο

με τα εφόδια

που κουβαλώ

στην πλάτη.

Είμαι στα μισά
» » »
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για το τέλος.

Οι φωνές έχουν 

γίνει ανυπόφορες.

Μένουν λίγα σκαλοπάτια

ακόμα.

Βλέπω το φως

που καίει

στην άκρη της σκάλας.

Έφτασα στην κορυφή.

Εκεί με περιμένει

μια κοπέλα νεαρή.

Μου βάζει στο κεφάλι

το στεφάνι με τις δάφνες.

Οι φωνές έγιναν

ζητωκραυγές.

Κοιτώ τον κόσμο

από ψηλά.

Πάτησα στην κορυφή

της σκάλας.
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ΧΑΜΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

"Καβάφη άπαντα

τα ποιητικά"

στο ράφι μου αφημένα.

Γυρίζω, τα φύλλα.

Κίτριν’ από το χρόνο.

"Απολείπειν ο θεός Αντώνιον".

Μιλά για Αλεξάνδρεια.

Μιαν Αλεξάνδρεια στερημένη,

που όλοι φυλάττουμε 

βαθιά μας.

Μιαν Αλεξάνδρεια που πάντα

απομακρύνεται, που γυρίζει

και πάλι φεύγει.

Σήμερα την κρατούμε,

αύριο ποιος ξέρει;

Αντώνιε! Την άφησες για πάντα.

Κάποτε την ήθελες,

την αγαπούσες.

Πολέμησες, μα τώρα,
» » »
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δεν υπάρχει.

Αναζητάς και, δε τη βρίσκεις.

Πού είναι, πούθε κρύβεται;

Κανείς δε το γνωρίζει.

Να τη! Είναι ‘δω!

Κι όμως, χάθηκε ξανά.

Μαχόμαστε κι εμείς

για σένα, Αλεξάνδρεια.

Για την Αλεξάνδρεια 

που κατέχουμε.

Για την Αλεξάνδρεια

που ολοένα φεύγει.
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ΑΝΑΠΟΛΗΣΗ 

Στο βράχο, που είναι

μες τη θάλασσα,

κι έχει σμιλευθεί

απ’ το γαλάζιο κύμα,

διακρίνω μιαν άυλη μορφή,

να κοιτά το πέλαγο,

που λυσσομανά με πάθος,

δαρμένο απ’ τον αγέρα.

Τα μαλλιά της είν’ σπαστά,

τα ‘χει δέσει με ταινία.

Στο πρόσωπο έχει γένια,

γένια σγουρά.

Πλησιάζω αργά.

Ακούω μιαν υπερκόσμια λαλιά.

Ωι, ωι,

καταστροφή!

Αφήσαμε τον τόπο μες τη δόξα

κι έπεσε σε χέρια ανάξια!

Ντροπή!
» » »
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Εμείς φτιάσαμε πολιτισμό

κι αυτοί σε παρακμή τον ρίξαν.

Με τέχνες και με γράμματα

τον εφωτίσαμε

κι, ω ανάξιοι, που στην κορυφή

δεν τον κρατήσανε.

Βαθιά παρατηρώ.

Βλέπω προσεκτικά

τα δάκρυα που κυλούν 

στο τριχωτό πηγούνι.

Χάθηκε.

Έμεινε ο βράχος αδειανός.

Ησυχία…

Μονάχη είναι η θάλασσα,

φουρτουνιασμένη.
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ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Ύστερ’ απ’ τους μόχθους

της δουλειάς,

ύστερ’ απ’ τα βάσανα

της ζωής

και τα τρεχάματα,

το πνεύμα υψώνω,

στον ουρανό.

Τα σύννεφα ψηλαφώ,

τον ήλιο κοιτώ.

Σκέφτομαι, δε βρίσκω.

Προσπαθώ, μα δε μπορώ.

Εγκαταλείπω

το άθλιο σαρκίο,

με τα πουλιά πετώ,

αδυνατώ.

Συλλογιέμαι μοναχός,

αλλά, δυστυχώς.

Μετρώ τ’ αστέρια.

Το μυαλό μένει
» » »
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ακίνητο, αδειανό,

στο βούρκο κολλημένο.

Περπατώ,

κουράζομαι, σταματώ.

Όλο και πιο πολύ

ματαιοπονώ.

Το νερό στο ρυάκι

έχει στερέψει,

η λίμνη έχει ξεραθεί.

Νιώθω κι εγώ ξερός.

Φθινόπωρο!

Τα φύλλα πέφτουν κίτρινα.

Πέφτω κι εγώ μαζί.

Έρχεται η Άνοιξη,

τα δέντρα μπουμπουκιάζουν.

Σιγά-σιγά μπουμπουκιάζω κι εγώ.



στην καρδια μου γραφει ελλαδα

139

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

Του κάθε λαού

το όνειρο

είν’ η ελευθερία,

είν’ η δημοκρατία.

Οι προστάτες του οι τρεις

σε χάλασαν,

σε δολοφόνησαν.

Το παιδί τ’ αγαπημένο

μαχαιριά σού έδωσε

κι ήταν χαριστική.

"Et tu Brute", ψέλισες,

κάτι σαν τελευταίες λέξεις.

" Et tu Brute"!

Πόνο βαθύ χύνουν

αυτές οι φράσεις

που τις πρόφερες εσύ,

πριν να ‘ρθει το τέλος.

Ο θάνατος του μεγάλου.

Έπεσε ο ηγέτης.

» » »
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Λαούς υπόταξε

πολλούς.

Κείτεται κάτω,

μπροστά στην προτομή.

Γυναίκες σαγήνεψε,

Ήταν Καίσαρας.

Στον Άδη εξισώθηκε.

Ίδιος έγινε

με τον πλούσιο,

το φτωχό.

Τον αφέντη,

το δούλο.

Τη Ρώμη μεγάλωσες,

την έκανες μοναδική.

Απ’ το παγερό σκοτάδι,

την αντικρίζεις τώρα.

Νεκρός.

Ενόχληση φέρνει στ’ αυτιά

η λέξη αυτή για σένα,

που πρόσφερες πολλά

στην πόλη.
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Υπεράνω απ’ όλα, η ελευθερία.

Να γίνεις αυτοκράτορας

κινδύνεψες.

Τους ενόχλησε όλους

σφόδρα.

Ο λαός τούς μονάρχες

δεν αντέχει.

Θέλει ανεξαρτησία και

τη χιλιοτραγουδισμένη ‘λευθερία
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ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Λουλούδι σού εχάρισα

ροζ, γλυκό τριαντάφυλλο.

Το πήρες και με κοίταξες

βαθιά, ίσα μες τα μάτια.

Το φύλαξες παντοτινά

σε μια γωνιά δική σου

δίχως ανθρώπων βλέμματα

να το κοιτούν, να το φιλούν,

να το… θαμάζουν.

Σκύφτεις και τ’ ασπάζεσαι,

μυρίζεις και το νιώθεις.

Χαϊδεύεις του τα πέταλα,

Φτιαγμένα, λες, από βελούδο.

Θύμισες μεθούνε το μυαλό,

ξέθωρες εικόνες παρελθόντος.

Το κράτησες σε μια γωνιά,

κρυφή από τους γύρω,

σα δείγμα και σαν αίσθημα

αγάπης, τρυφεράδας.
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ρητά η διαταγή το έλεγε,

του νεκρού η ταφή απαγορεύεται.

Αλλ’ εσύ, αψήφησες

κι αυτή και τη ζωή σου,

για ένα μόνο ιδανικό,

για μια ηθική αξία,

τη νεκρική τιμή

στον αδελφό σου.

Στο " κοινόν αυτάδελφον"

απευθύνθηκες,

να συνεργαστεί μαζί σου.

Αρνήθηκε.

Ίσως από φόβο,

μπορεί από υποταγή,

απ’ αδυναμία χαρακτήρος.

Εσύ μόνη του πρόσφερες

χοές, ω Αντιγόνη,

πιστεύοντας ότι υποχρεωμένη

ήσουν στους θεούς,
» » »
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στον αδερφό σου,

μα και στον εαυτό σου.

Γυναίκ’ αδύναμη,

την εντολή αγνόησες

για να τον χώσεις μέσα,

στον τάφο, το πνεύμα του

να ησυχάσει,

να μην πλανάται ‘δω και εκεί.

Ω αξιοζήλευτη,

γενναία πράξη,

καμαρωτή από θεούς

κι ανθρώπους!

Αγάπησες τον αδερφό

κι ας έκανε κακό

στην πόλη.

Θυσίασες για χάρη

του θεού

(όποιος κι αν είν’ αυτός),

τ’ ακριβό το δώρο,

τη ζωή!

Νεκρός ήταν,
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τον σεβάσθης.
Αδελφός σου ήταν,
Τον λυπήθης.
Ω παντοδύναμη αγάπη,
θάρρος δίνεις στους ανθρώπους,
τόλμη μεγάλη,
πίστη ισχυρή.
Γοργά έλα στη γη
και φώλιασε
στις καρδιές μας.
Πλημμύρισε κι εμάς
πλημμύρισε κι εμένα.
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ΘΡΗΝΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

Οι φίλοι τον θαυμάζαν.
Εγκρατής, σου ψιθύριζαν.
Να τον μιμούνται άξιος.
Πέτρα τον έλεγαν.
Επίθετα κι άλλα είχε 
υπομονετικός,
ακόμα και καρτερικός.
Δύναμη ψυχής διέθετε.
Του ‘χουν συμβεί πολλά.
-Τι πολλά;
-Βάσανα.
-Πως τ’ αντιμετωπίζει;
-Με κουράγιο θαυμαστό.
-Πόσα χρόνια κουβαλά;
-Αρκετά.
-Ζει ευτυχισμένος;
-Προσπαθεί.
- Τι ζητούσε απ’ τη ζωή;
-Τη μόρφωση.
-Γιατί;
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-Στην ηδονή για να οδηγηθεί
Βγαίνει έξω,
κινεί τα πόδια αργά,
αέρα ρουφά φρέσκο,
μακριά απ’ τη μόλυνση.
Αγκαλιάζει τον ουρανό,
κόβει λουλούδια,
παίρνει δύναμη.
Ένας αετός
απ’ τα σύννεφα,
αφήνει το καβούκι
της χελώνας
που την έφαγε 
λίγο πριν.
Πέφτει στη γη.
Χίλια κομμάτια.
Επιστρέφει σπίτι.
Ο εγγονός του, νεκρός.
Κοματιάζετ’ η καρδιά του.
Ο βράχος έσπασε.
Ο μινώταυρος έκλαψε.

Έσβησε. 
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ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ο πόλεμος τέλειωσε.
Οι νεκροί πολλοί.
Οι ρηγάδες αποφάσισαν
στα βασίλειά τους
να γυρίσουν.
Λείπουν δέκα χρόνια.
Φτάσαν νωρίς
οι περισσότεροι,
μα αυτός όχι.
Στα πέλαγα περιπλανήθηκε,
ποθούσε να φθάσει
στην πατρίδα
κι αυτός κι οι σύντροφοι του.
Δεν έφτασαν.
Να τον εμπνεύσεις,
σ’ επικαλέστηκε,
πριν χρόνια.
Τα κατορθώματα
του άντρα αυτού
να του τα φανερώσεις. 
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Τώρα, γονατιστός
σε ικετεύω
να μου διηγηθείς
για την ψυχή του.
Συλλογιέμαι τα 
πολυτραγουδισμένα
πάθη του,
πως με τα κύματα πολέμησε
και νικητής εβγήκε.
Σκέφτομαι πόση δύναμη
ψυχής είχε 
και ξεπερνά
τα τόσα εμπόδια ένα-ένα.
Με τη νεράιδα πάλεψε
που σε βαθουλωτή 
σπηλιά τον εκρατούσε,
δίνοντας του τη ζηλευτή
αθανασία.
Έψαξε 
βρήκε θάρρος
και προτίμησε
την επιστροφή

» » »
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και άρνηση της.
Αναμετρήθηκε με
τη μάγισσα
που τους άλλαξε
το σουλούπι 
και βγήκε νικητής.
Ω θεέ, δε σε σεβάστηκε
το γνωρίζω.
Τον τιμώρησες,
την επιστροφή δυσκόλεψες.
Δε λύγισε,
τον αγώνα
δεν παράτησε.
Πολύτροπος, όπως πάντα,
τον ίδιο σου
το γιο τύφλωσε
για να γυρίσει.
Το φύλαξες
και τον γδικήθηκες
σκληρά.
Φρούτο του ‘δώσαν
να φάει,
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να ξεχάσει
την πατρίδα.
Ποιός μπορεί
να λησμονήσει
τη χώρα που
το φως πρωτόδε
και που πρωτόπε
τη λέξη" μάνα";
Ποιός ξεχνά το χώμα
που πάτησε μωρό;
Κανείς.
Ξέφυγε απ’ τα τέρατα
και απ’ τις πλανεύτρες
σειρήνες.
Γλύστρησ’ απ΄ τη Σκύλλα
και τη Χάρυβδη
με του μυαλού του
τη βοήθεια.
Μυαλό.
Πόσο θαυμαστό.
Πολύτιμο είσαι
σ’ όλους του θνητούς
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ανθρώπους.
Έπαθε πολλά,
τα τραγούδισ’ όλα
ο ποιητής.
Επιτέλους, στην 
πατρίδα φτάνει
σκύβει και φιλά το χώμα.
Κι εκεί ακόμα,
συμφορές του έστειλες, αλί,
περίσσειες.
Απ’ άλλους τόπους
άρχοντες τριγυρίζουν
τη γυναίκα του.
Με την Παλλάδα
στο πλευρό
εξόντωσε ολάκερο
τ’ ασκέρι.
Και πρώτο στη σειρά
τον Κεφαλλονίτη πρίγκιπα!
Έζησε ευτυχισμένος.
Ω αυτή η ψυχή,
τι πόθο είχε
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για επιστροφή.
Πόθο για το 
μονάκριβο του γιο
και το πιστό του ταίρι.
Πλησίασε κοντά,
γύρε σε μας που
σε ‘χουμε ανάγκη.
Τις καρδιές ξεχείλισε μας
με αγάπη
για την πατρίδα,
πάθος για τη ζωή,
για το σύντροφο αγάπη.
Με πολυπραγμοσύνη
γέμισε μας.
Για να είμαστε
αντάξιοι σου,

μιμητές σου, Οδυσσέα. 
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ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Έχει με το γιατρό
συνάντηση.
Η ώρα είναι έξι.
Έξω έχει ζέστη.
Στο στομάχι.
είν’ ακόμα
το φαί.
Την πόρτ’ ανοίγει,
θαρρείς υπνωτισμένος.
Θρονιασμένος 
στη βαθιά
κόκκινη πολυθρόνα,
στρέφει 
το γλαρωμένο
βλέμμα και
κοιτά τους γύρω
που περιμένουν
την ώρα, που ο καθηγητής
θα τους καλέσει.
Το μάτι πέφτει
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στο χοντρό.
Δεν άντεξε αυτός,
κοιμήθηκε στον
καναπέ χωμένος.
(Έχει δροσιά,
ο χώρος, βλέπεις).
Η κοπέλα δίπλα,
με παντελόνι κοντό,
γύρω στα δεκάξι.
Το πόδι
γυαλίζει απ’ τον ήλιο.
Αλάβαστρο!
Κοιτά το στήθος,
τα μαλλιά, τα μάτια.
Ονειρεύεται.
Εκείνη διαβάζει περιοδικό.
Περιμένει καρτερικά.
Κοιτά το ρολόι,
έξι και μισή.
Στις οχτώ έχει
Ραντεβού.
Ο χοντρός μπήκε 

» » »



ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΩΤΗΣ

156

στο δωμάτιο ήδη.
Σκέφτεται τις
υποχρεώσεις
που πρέπει 
να τελειώσει.
Τα δόντια σφίγγει.
Ώρα, παρά 
τέταρτο εφτά.
Το κορίτσι είναι μέσα.
Περιμένει καρτερικά.
Θέλει να φύγει,
ασυνεπής ο γιατρός.
Κοντεύει εφτά.
Περιμένει καρτερικά.
Το κορίτσι φεύγει,
τον κοιτά με νόημα.
Πάει στο γιατρό.
Τελειώνει.
Στην ώρα του για 
την ερωτική συνάντηση.
Περιμένει την κοπέλα του.

Περιμένει καρτερικά.
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ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Διάπλατ’ η πόρτ’ ανοίγει.
Μπαίνει μέσα
ο νοικοκύρης,
ξεντύνεται.
Τον έσφιξαν τα ρούχα 
και η ζώνη.
Περπατάει προς το μέρος,
που τα ποτά,
δροσερά φυλά.
Ρίχνει λίγο
σε ποτήρι.
Του χρειαζότανε.
Τον ζέστανε,
μα δεν τον ανακούφισε.
Σερβίρει τ’ αγαπημένο του φαί,
τρώει το μισό,
μα δεν τον ανακούφισε.
Κάθεται στον καναπέ
την τηλεόραση ανάβει,
με τα κανάλια παίζει.

» » »
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Βλέπει μέχρι τέλους 
την αγαπημένη του σειρά,
μα δεν τον ανακούφισε.
Ξαπλώνει στο κρεβάτι,
προσπαθεί να κοιμηθεί.
Τα καταφέρνει,
περίπου δύο ώρες.
Ο ύπνος έρχεται γλυκός,
μα δεν τον ανακούφισε.
Προχωρεί προς το τηλέφωνο,
μιλά με τον
καλύτερό του φίλο.
Του λέει το βάσανό του,
μα δεν τον ανακούφισε.
Στην τραπεζαρία,
ριγμέν’ ένα βιβλίο.
Πλησιάζει,
βλέπει τον τίτλο,
" Καβάφη Άπαντα".
Διαβάζει ένα ποίημα.
διαβάζει δύο, τρία.

Γαλήνεψε η ψυχή του.
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ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Η ώρα είναι ‘φτάμιση.
Ο ήλιος φέγγει αχνά,
πάει να δύσει.
Το χρώμα τ’ ουρανού μοιάζει
με τις μωρουδίστικες πάνες
του Πορφυρογέννητου.
Δίπλα η λίμνη γαλανή, βαθιά.
Νου ποιητή θυμίζει
που να στερέψει αργεί.
Αναπαύεται μέσα της
η κυρά Φροσύνη.
Πιο κει βρίσκονται κανόνια
φαγωμέν’ απ’ τη σκουριά.
Ω αθάνατες ψυχές Ελληνικές,
Που για τη χώρα αυτή παλέψατε.
Παραδίπλα δέντρο,
που στα γερά
κλαδιά του
δέχτηκε αμέτρητα
λεβέντικα κορμιά.

» » »
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Αντίκρυ ένα κορίτσι
κι έν’ αγόρι,
στα δεκαεφτά δε θα ‘ναι,
παίζουν παιχνίδια ερωτικά
απ’ έξω από τον τάφο
του Αλή Τεπελενλή.
Σηκώνεται κι αυτός,
ο μεγάλος ερωτικός
και με το χέρι του τ’ αέρινο,
ευλογεί τα παθιασμένα φιλιά
και τα ηδονικά ψηλαφίσματα.
Παρέκει, ένα τζαμί ξεχασμένο,
μεταμορφωμένο σε 
καφενείο νεανικό.
Ο δρόμος άφτιαχτος, χωμάτινος.
Σκοτείνιασε, 
ανάψανε τα φώτα.
Τα φώτα της ψυχής μου.
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ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΙΗΤΟΥ

Ζυμάρι μοιάζει
του ποιητή η καρδιά
πλάθετ’ εύκολα,
παίρνει σχήματα πολλά.
Μεστή απ’ ευαισθησίες,
γεμάτη ζωή,
γεμάτη πάθος,
απ’ αγάπη πλημμυρισμένη,
από έρωτα, που σα φλόγα
καίει παντοτινά.
Προσκολλημένη στα ουράνια,
γαντζωμένη 
στο μανδύα του θεού,
πιάνοντας 
τα σύννεφα, μαζί
και τη φιλοσοφία.
Έχει εξάρσεις πολλές,
μα είν’ αγνή και άδολη
και πονηρή καθόλου,
θυμίζοντας τη

» » »
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βρεφική καρδούλα.
Ξεχειλίζει από ζωή,
απ’ αγάπη για δημιουργία,
από κέφι.
Μεθυσμένη από πόθο
για το τέλειο,
την Ποίηση επιθυμεί
να ‘γγίσει τη θεϊκή.
Ζαλισμένη απ’ τους
γρήγορους τούς χτύπους,
λουσμένη από
το αίμα το πορφυρό,
τον ποιητή βασανίζει,
αλύπητα τον τυραννά,
τον πληγώνει,
μα και τον δυναμώνει.
Χτύπα γοργά,
παθιασμένα αγάπα,
λυπάται, συγχωρεί,
βοηθά, προσπαθεί,
αυτή είναι η καρδιά

του ποιητή.
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ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΘΛΙΒΕΡΟ

Στον άσπρο τοίχο

ακουμπισμένη,

βιβλιοθήκη ξύλινη,

γερά στα σπλάχνα τ’ καρφωμένη.

Μεγάλη, επιβλητική,

απ’ ακριβό ξύλο καμωμένη,

με ράφια, ντουλαπάκια

κι ολόκληρη βερνικωμένη. 

Ψηλή είναι κι ακριβή μαζί.

Κόστισε πολλά,

είναι από μαγαζί

της αριστοκρατίας.

Έχει και σκαλίσματα,

στο πάνω μέρος

μια γοργόνα,

βαστώντας τρίαινα 

παρόμοια με του Ποσειδώνα,

καθισμένη στα κύματα

τα γαλανά.
» » »
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Και τ’ άλλο χέρι,

απλωμένο σαν ικεσία.

Μα αυτή είναι άδεια.

Δεν έχει βιβλία.

Μια αράχνη έχει

τον ιστό της πλέξει

κι ενώνει το ένα

με τ’ άλλο ράφι

κι η μύγα τη δικής της

ιστορία γράφει.

Ανοίγω το πορτάκι

και μια τρύπα βλέπω,

στο βάθος ανοιγμένη,

από ΄ να ζωύφιο

που πεινούσε.

Ποια η χρησιμότητα σου,

βιβλιοθήκη;

Τι ρόλο παίζεις

τώρα εσύ,

άχρηστη κι αδειανή,

αρχόντισσα αριστοκρατική;
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ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ

Τη μέρα αυτή γεννήθηκα,

πέμπτη στην εβδομάδα,

που άνοιξα τα μάτια μου

κι είδα το φως του ήλιου.

Περπάτησα χρόνια δεκαοχτώ

κι απόκτησα εμπειρίες,

ελάχιστες στους άλλους,

σημαντικές για μένα.

Στην πολυθρόνα κάθομαι,

αργά τα μάτια σβήνω

κι αναπολώ

τι έχω πράξει μέχρι εδώ.

Αξίζει που γεννήθηκα,

που ΄ρθα μια

νύχτα στη ζωή;

Δοκίμασα τις πικρές της,

γεύτηκα τις χάρες της 

κι είναι η αρχή ακόμη.

Θανάτους πικρούς
» » »
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θα δοκιμάσω,

θα πληγωθώ, θα κλάψω,

θα πονέσω, θα γελάσω.

Θα με λυπήσουν,

θα με πληγώσουν,

ίσως θα μ’ αμαυρώσουν.

Ίσως γίνω γνωστός,

ίσως όμως κι άσημος.

Θα γεμίσω οργή,

θ’ αμαρτήσω,

θα παλέψω,

θ’ αγαπήσω.

Ανίσως και ταπεινωθώ,

πάλι στα πόδια θα σταθώ.

Μα σίγουρα και θα γευτώ

πολλές χαρές μεγάλες.

Μπορεί ν’ αγαπήσω

μα και ν’ αγαπηθώ.

Μπορεί να πλουτίσω

και να παντρευτώ,

μα δεν πρέπει ν’ αλαζονευτώ.
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Πρέπει ν’ αγαπώ.

Ξέρω πια

ότι τη μαύρη τη νυχτιά

που γεννήθηκα 

πάλεψα, νίκησα κι ηττήθηκα,

αξίζει.

Αξίζει η ζωή

όσο και να ‘ναι ακριβή.

Πρέπει να τη γευτώ 

σα φρούτο ώριμο

και ζουμερό.
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ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΝ

ΖΕΥΣ

Πάτερ’ ανθρώπων και θεών
τον έκραξαν 
κι οι αρχαίοι Έλληνες
τον λάτρεψαν 
σαν παντοδύναμο.
Τα γένια του, σγουρά
όπως τ’ αποτύπωσε ο Φειδίας.
Σφιχτοκρατεί τον κεραυνό,
στη γη να τον αμολήσει
έτοιμος και να φρίξει
όλα τα ζωντανά.
Τα χέρια γυμνασμένα,

πετιούντ’ οι φλέβες,
το κορμί μεγάλο,
γιγαντόσωμος θεός!

Το στόμα είν’ μισάνοιχτο
και τα δόντια του σφιγμένα,
θαρρείς θα σπάσουν.
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Στο θείο περπατά
ελληνικό βουνό
κι όλη η γη σειέται.
Βγάζει δυνατή φωνή
και σεισμός τρίζει τη γη.
Άσπρα τα μαλλιά του,
σοφή απ’ την πείρα
η κεφαλή του.
Κορώνα διαμαντόπλεχτη φορά
και βασιλεύει στους θεούς.
Είναι δυνατός και ισχυρός,
κατέχει εξουσία.
Το βλέμμα τ’ αυστηρό,
όπως ταιριάζει σε μονάρχη.
Πρότυπο όμως απιστίας,
ξαπλώνει με όλες τις θεές.
Ω Δία!
Θεέ αρχαίε, ελληνικέ!
Την εξουσία έχασες,
δε διαφεντεύεις πια
περάσανε τα χρόνια,
δεν είν’ όπως παλιά.
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ΗΡΑ

Γυναίκ’ εσύ διπλή,

αυστηρή όταν πρέπει 

και καλή.

Σύντροφος του Δία

από καιρό,

όταν στα χέρια

τον κράτησες

με τη μορφή πουλιού κατατρεγμένου,

μουσκεμένου απ’ τη βροχή.

Με μια μόνο κίνηση 

τα σύννεφα προστάζεις

βροχή να ρίξουνε στη γη

καρπερή να την κάνουν,

ανθισμένη.

Είσαι υπομονετική,

ω δυνατή βασίλισσα θεά,

τον άντρα σου συγχωρείς

όταν σε ταπεινώνει,

όταν τα χείλη του ενώνει
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είτε με θνητή,

είτε με θεά.

Θεία προστάτιδα

της οικογένειας,

που τους ανθρώπους 

όλους ευλογείς,

σκέπη του Ιάσονα,

των θνητών βοήθεια,

ομορφόσωμη αρχόντισσα,

γκρεμίστηκες κι εσύ

από το θρόνο

νιώθοντας βαρύ,

αβάσταχτο τον πόνο.
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ΑΘΗΝΑ

Της σοφίας συ θεά,

σ’ ύμνησαν θεοί

και ποιητάδες,

των σοφών προστάτιδα,

ιέρεια της φιλοσοφίας.

Στο ‘να χέρι σου

η ασπίδα με το φίδι,

το άλλο το δόρυ κρατά,

αργά πάλλοντάς το.

Στο λαμπερό κεφάλι

η περικεφαλαία,

πολεμοχαρή θεά

μα κι ειρηνική,

που απ’ του Δία

το κεφάλι ξεπήδησες.

Υπερίσχυσες του Ποσειδώνα

και βασιλεύεις συ στην πόλη,

την κοσμοζηλεμένη

που έχει τ’ όνομα σου.
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Βοηθέ του Οδυσσέα,

της κουκουβάγιας

κατοικία, χαίρε!

Ω μορφή γλυκιά και ζηλεμένη, 

πλανεύτρα κόρη αγαπημένη.
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ΑΡΤΕΜΙΣ

Στα πλούσια δάση τα Ελληνικά,

σαϊτεύεις ζώα άγρια,

γοργοκίνητη, ω

του κυνηγιού θεά!

Μ’ ορμή πετάς στον 

άγριο άνεμο ενάντια,

αδερφή τ’ Απόλλωνα,

ξανθομαλλούσα ιερή.

Των κυνηγών οδηγήτρα,

ελληνική θεά,

ζεις μες τα βουνά,

τα ζωντανά ευλογείς.

Τα θρέφεις, τ’ αυξάνεις,

για χάρη των θνητών,

που σ’ υμνούν 

και σε δοξάζουν,

Αρτέμιδα ιερή,

οι άνθρωποι οι μιαροί.
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ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Άρχοντα της θάλασσας,

ω θείε Ποσειδώνα,

των ιχθύων εξουσιαστή,

κελευστή των ιπποκάμπων.

Κρατάς την τρίαινα στο χέρι,

σηκώνοντας τα κύματα ψηλά,

στα ύψη των βουνών!

Των θαλασσινών προστάτη,

αδερφέ του Δία,

λεβεντόκορμε θεέ,

τα νερά γαληνεύεις

με μόνο μια κουβέντα!

Τον Οδυσσέα καταδίωξες

π’ ασέβησε στο γιο σου.

Μεγαλοδύναμε κυματοθραύστη,

προστάτεψε, σε παρακαλώ,

τα διαβατάρικα καράβια,

που καμάρι είναι του Ελληνικού,

του ένδοξου του ναυτικού!
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ΠΛΟΥΤΩΝ

Πλούτων.

Όνομα σκοτεινό,

όνομ’ άραχλο και φοβερό.

Του θανάτου συ θεός,

του χάρου ο αφέντης,

των θνητών ο τρόμος.

Κανένας δε σε νίκησε ποτέ.

σκιερέ Άδη.

Όλους στην παγερή σου χούφτα

τους χωράς, βυθίζοντας τους

στην απελπισία.

Τους πάντες βαθιά τους θλίβεις,

κατόπιν τους ποδοπατείς.

Ω γιε του Κρόνου θεϊκέ,

νεκρικέ Πλούτωνα,

όλους τους αγκαλιάζεις.

Δε λυπάσαι ήρωες,

ούτε παλικαράδες,

μήτε χήρες, μοναχές μανάδες. 
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Της φωτιάς

πανίσχυρος θεός,

του σιδήρου ποιητής,

του ηφαιστείου ο προστάτης.

Γιος του Δία και της Ήρας.

Τον πέταξε

ο πατέρας του μικρό,

απ’ το ιερό βουνό

κι έμεινε σακάτης.

Των σιδηρουργών

κάλυμμα ιερό,

λιανέ θεέ μικρόσωμε.

Σε κοιτώ,

με τη φωτιά στο χέρι,

να πλανιέσαι στου βουνού

τ’ απόκρημνα τα μέρη.
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ΔΗΜΗΤΡΑ

Της γεωργίας

απαλόχερη θεά,

προστάτιδα αγροτών

και ζευγιτών.

Της Περσεφόνης

πονεμένη μάνα

που ‘χασες την κόρη σου

από το βασιλιά τον Άδη.

Όταν έρχεται κοντά σου,

πανηγύρι στην’ η γη!

Καρποφορεί κι ανθίζει όλη!

Ευλογείς το χώμα

κάνοντας το γόνιμο,

αφράτο, τα λουλούδια

δροσερά, μυριστικά.

Όταν όμως χάνεται αυτή

στην αγκαλιά του Πλούτωνα,

λυπάσαι.

Πονά η μητρική καρδιά σου
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κι η φύση συμμετέχει ολόψυχα

στο δικό σου πόνο.

Μαραίνετε όλη,

τα φύλλα πέφτουνε ξερά,

ο κάμπος ερημώνει,

απελπίζονται κι οι γεωργοί.

Δήμητρα αγαπητή,

της γης ιερά σκεπή,

στείλε την πνοή σου

ευεργετική, που ‘ναι για μας

σημαντική.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Της ομορφιάς θεότητα,

του έρωτα ιέρεια!

Ακόλουθος πιστός

ο φτερωτός θεός,

πετά μαζί σου στον αέρα,

κρατώντας τα γλυκερά του βέλη,

σαϊτεύει θνητούς, θεούς

κάνοντας τους δέσμιους του,

αιώνιους σκλάβους.

Τους τυφλώνει,

τους χαράζει την καρδιά

μ’ αιώνια πληγή.

Στέκομαι αντίκρυ σου, Αφροδίτη,

με τα γήινα,

βλάσφημά μου μάτια

και παρατηρώ

το κορμί σου το πλάνο.

Θέλω να τ’ αγγίσω,

να γιάνω τις πληγές μου.
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Να το σφίξω, να το νιώσω,

να το φιλήσω, να το γευτώ.

Του έρωτα θεά,

αφρογέννητ’ Αφροδίτη,

διψώ για σε 

και για το σύντροφο σου.

Να σας κλείσω

στην καρδιά

και πότε να μη

σας αφήσω να φύγετε.

Χιλιάδες να σας

συναντήσουν θέλουν,

ω χιλιοτραγουδισμένοι

κι αν όχι, μια πίκρας στάλα

στην καρδιά τους μένει.
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ΕΡΜΗΣ

Των θεών πιστέ μαντατοφόρε,

ω Ερμή πανώριε,

κοιτώ το επιβλητικό

ανάστημα

και την περικεφαλαία 

με τα δυο φτερά

στις άκρες.

Το κηρύκειο κρατάς στο χέρι,

τους θεούς υπηρετείς 

και σ’ ήρωες πηγαίνεις

μαντάτα θεία.

Του Δία είσαι όργανο,

υπάκουος μέχρι τέλους,

δεμένο στο ρούχο του,

ύπαρξη άβουλη

στο θέλημα των θεών.

Σε κατηγόρησε φρικτά

ο τιτάνας απ’ το βράχο,

ως δούλο, ως μωρό
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και ως κενό

από μυαλό.

Γοργόφτερε αγγελιοφόρε,

των ανθρώπων στήριγμα.

Θεότητα παρεξηγημένη

μα από σοφούς λίαν

παινεμένη!
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Λαμπρέ θεέ του ήλιου,

πυθικέ Απόλλων,

είσαι ψηλός

με πρόσωπο ψημένο από τον ήλιο

και κορμί σφιχτοδεμένο.

Στην Πυθία τούς χρησμούς

υπαγορεύεις, ασύλληπτους

στο νου τ’ ανθρώπου.

Γιε της Λητούς,

της Δήλου γέννημα,

τραγουδιστή μεγάλε,

με τη θεία σου φωνή,

αντηχεί όλη η πλάση!

Προστάτη του μαντείου,

των θνητών θείο στέγασμα,

δίνεις τον ήλιο πλούσιο

σε όλη τη γη επάνω

που τρέφει ανθρώπους,

ζώα και φυτά
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κι ευεργετεί τα πάντα.

Της Άρτεμης ομορφόθωρο αδέρφι,

στείλε τις πλούσιες

ηλιακές ακτίνες,

στους κρύους του χειμώνα μήνες.
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ΑΡΗΣ 

Στ’ άκουσμα του ονόματος αυτού

όλοι οι θνητοί τρομάζουν.

Είναι, λέν’ ο φοβερός

του πολέμου ο θεός.

Μεγάλος όπως πάντα,

τρομερός στην όψη,

μοχθηρότητα σκορπά το βλέμμα,

απ’ όλους μισητός.

Τη δυστυχία μοιράζει

και σκλάβους σέρνει

τους θνητούς,

τους ποδοπατεί.

Καταστρέφει ολάκερη τη γη,

ζωή δεν αφήνει.

Χαλνά όλη την πλάση

με ένα μονάχα νεύμα!

Πολλοί σ’ επιθυμούν,

Άρη θεϊκέ.

Πολλοί ‘ν’ αυτοί
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που σε λατρεύουν

και σε προσμένουν,

για τις δουλειές τους όλοι.

Θυσιάζουν για σε 

αδελφούς και φίλους,

σε προσκυνούν, σ’ υπηρετούν,

γιε της Ήρας.

Μείνε συ στον Όλυμπο

και μην έρχεσαι στη γη,

μείνε κει

κι ας έρθει η Ειρήνη

σ’ εμάς, βασίλισσα να γίνει. 
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