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τώρα που το βλέµµα της µητέρας έγινε στάχτη
ποιός θα µας επιτρέπει να γινόµαστε πρίγκηπες;

∆οσµένο





Χαϊγουέι
Στο ∆ηµήτρη

Εγώ το νιώθω απ’ τη µισή γυναίκα της επιθυµίας σου
θα βάλεις τα γυαλιά να κρύψουν τα αισθήµατα
κι ένα τραγούδι µωβ στα ηχεία τέρµα, τα τόσο λίγο
εκτιµηθέντα, τι κι αν όπως λες "η φυλή µου κυβερνάει"
κι η γεναιοδωρία σου ζητάει δειλά "αγαπήστε µε
είµαι το παιδί ολονών µα όχι της µάνας µου και πάω
το µπρούτο το φορτηγατζή τη µπότα του στρατιώτη
ανοίγοντας τα σκηνικά στο θέατρο του βίου µου
είµαι µια σταρ ιλουστρασιόν και πάω να τη κηδέψω
τη µέρα αυτή θα ξαναγίνει η Παναγία µέσα µου
θα την αγιάζει αυτός ο πόνος από λόγια ανείπωτα".
Κι εγώ να νιώθω πως κάτω από το ευχαριστώ
ένα παιδί στην εθνική οδό θα είσαι πάντα
καφάσι πεταµένο από φορτηγό κίνδυνος θάνατος. 
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Τρίχορδο

Βαραίνεις όµορφη τα βλεφαρά µου
σαν κούραση µιας µέρας κερδισµένης.
Τόσα πολλά ως ν’ ΄ανεβώ στο ποίηµα σου.
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Έσχατος

Ξέρεις η χυδαιότητα της µέρας όταν χάνει
κάνει µια ύστατη προσπάθεια να φάει
το χρόνο τον προορισµένο για το ποίηµα σου.
Γι αυτό είναι µια νίκη τοσοδά µικρή, µα νίκη
να γυρνάς και πάλι λεξοπένητας
στους κήπους του κορµιού αγαπηµένου.
Σε ποιό όνειρο γυρίζεις να 'ρθω να σε βρὠ
ποιό άγραφο λευκό θα δείξεις πάλι
ν’ αφήσω πάνω του ραγισµατιές από φιλιά
πως ξέρεις να µην πέφτεις µες στον κόσµο τους
και µ’ ΄ένα νεύµα σου να αρπάζοµαι φτερά.
Από τι θραύσµα ουρανού είν’ ο τόπος σου
που όλη τη λάσπη των ανθρώπων αθωώνει
και κάνει ως και τον έσχατον εµένα ν΄αγαπώ.
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Ονόµατα

Αλλάζεις µέσα µου τη σηµασία της βροχής
είσαι από βιολοντσέλο και καθυστερείς
µ’ ένα ακόµη αντίο την έλευση του ποιήµατος
είσαι ο γυρισµός µε τα βρεγµένα πόδια
το στεγνό φανελάκι που είναι ζώο απαλό
πριν πάρει σχήµα ανθρώπου από το σώµα
κάτι απελπισµένο είσαι από λόγια
που ίσα ίσα φτάνουν για να υπάρξεις
εσύ, η µικρή κυβερνήτρα των απουσιών
είσαι από µητέρα χάδι κι άγνωστο
ένα χέρι που διαβάζει ουλές είσαι
από πληγές που δεν κλείσανε ποτέ
κι έχουν γραµµένα γυναικών ονόµατα.
Ένα όνοµα γυναίκας είσαι
που σβήνει πίσω µου όλα τους τα ονόµατα.
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Τίποτε

Αν δε σου φτάνει το να σ’ αγαπώ δεν έχω άλλο
εξώ από κάτι επιθέσεις αποτυχηµένες λέξεων
να ξεγελάσω απουσίες στην περιωπή ενός ποιήµατος
που δεν αξίζει ούτε όσο και το πιο απαλό µου χάδι.
Μονάχα εσένα επιτρέπω να το ξέρεις
πως είµαι ένας ηττηµένος αγγιγµάτων πως
ένα βλέµµα σου µε ρίχνει πάλι εκτός του κόσµου
ένα προσεκτικό ζωάκι στα εύθραυστα
ένα παιδί που κάποιος το τιµώρησε
να πνίγεται και στην ελάχιστη οµορφιά
και να µην έχει τίποτε άλλο εξω από λόγια.
Ένα λαιµό αγριµιού σου δείχνει η µέρα
σ΄αγαπώ, και πιάστον µε τα δόντια.
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Μακρινές Μητέρες

Μονάχα ο ύπνος σε ξέρει περισσότερο από µένα
ή να σε µιλώ ή να σωπαίνω όταν ονειρεύεσαι
και λύνεσαι στα ζώα ενός κορµιού ασύνταχτου
δεν µε θέλει απόψε το ποίηµα όµως λίγο το κακό
γιατί ο δρόµος δεν είναι άδειος και γιατί
βάζοντας στο αυτί ένα βουητό από πόλη
ακούω το µικρό κορίτσι όπως κάποτε: "αγκαλιά"
να φωνάζει κι ύστερα πάλι "αγκαλιά"
και να σκιρτούν του κόσµου οι µακρινές µητέρες.
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Βλέµµατα

Ω! Πάψε πια να µεταµορφώνεις
στα βλέµµατα των περαστικών τη µέρα.
Όλων τα µάτια µου επιστρέφουνε µια λέξη:
λάµπουσα. Μικρά παιδιά που τρέχουν να
σου προσφέρουν άνθη κι αλάνια ντροπιασµένα
στρέφουν αλλού καπνίζοντας όταν περνάς
µη και τους κλέψεις ό,τι έχουν φυλαχτό
για τις µελλοντικές τους τις αγαπηµένες.
Γυναίκες που είναι ακόµα όµορφες
βλέπουν σε σένα πόσο αγαπήθηκαν
κι απλώνουν χέρι να καθίσουν περιστέρια.
Κι εσύ περνάς για να ’ρθεις να µε βρεις
βάζοντας σ’ όλων τις καρδιές
ένα µικρό απ’ ΄τα µυστικά φτερά µας του έρωτα.
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Μυστήριο

Το χτεσινό σου βλέµµα µε σπρώχνει πάντα
σ’ ένα δρόµο προς το σηµερινό.
Για να σε φτάσω χωράει αναµεσά µας
µια λευκή κόλα χαρτί και µια σταγόνα.
Στο τέλος κάθε ποιήµατος νοµίζω πως ξέρω
πως είσαι µα στην αρχή του επόµενου
σου γράφω σαν να σε έχω χάσει αλητάκι
του εκεί από όπου µας ανεβαίνουν λέξεις.
Όλο λέω σε φτάνω σ’ αγκαλιάζω σε φιλώ
κι απ’ το να θέλω είναι που σε κάνω όνειρο.
Ένα µυστήριο είσαι που σε τρέφω αποστάσεις.
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Παρίσι

Ήταν ωραίο το φιλί σου τόσο που ο τόπος γύρω
έγινε ακαριαία το Παρίσι των δεκαοκτώ µας χρόνων
το βουλεβάρτο ύστερα από τη βροχή και να περνάνε
τα ζευγάρια όλοι εκείνοι που στα έργα ή τους βίους
αγαπήσαµε. Λίγο αεράκι στα µαλλιά σου δεξιά
έπαιρνε όλη τη βαρύτητα απ' το χάδι κι ήσουν
ένα κορίτσι σε µια πόλη της οδύνης
µε λέξεις όλο υπαινιγµούς σχηµατισµένη
από τη γενναιοδωρία των ποιητών µε κάτι διάφανο
από δροσερό νερό την πιο κατάλληλή στιγµή της δίψας
και τόσο θέλησα να πας να στοιχηθείς
σ’ αυτές που διάβασα για µυθικές αγαπηµένες.
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