
-  Ξεκινάω και τρέμω από τρακ, αγαπητέ μου Β.
-  Πάντα υπάρχει λόγος να έχει κανείς τρακ. 
 Και στην αρχή και στη μέση και στο τέλος. 
 Πώς μπορεί να σου διαφεύγει αυτό; 
 Είναι αλήθεια βέβαια πως σ’ ένα χαρτί πρέπει να 

σχεδιάσεις τα σχήματά σου με λέξεις τοποθετημένες 
τη μια μετά την άλλη για να εκφέρεις το είναι σου, 
την υπόστασή σου. 

 Οπότε είτε αντέχεις είτε καταποντίζεσαι σ’ αυτό...
-  Να, στις μοναχικές μου αφηγήσεις αφήνομαι στα 

βασικότερα και σημαντικότερα για τα οποία θα 
μιλήσω πάλι και ξανά προσπαθώντας να δαμάσω 
ανυπότακτα παρελθόντα. 

 Βλέπεις,  σκιές   χορεύουν  με  σκιές σφιχταγκαλιασμένες 
σε μια προσπάθεια να ρίξουν επιτέλους μαύρη πέτρα 
πίσω τους.

- Μέχρι που όλα να γίνουν ψιλή άμμος, το ξέρω καλά. 
Γιατί το ζήτημα ανάγεται στο πώς να ξεχάσεις τον 
καιρό και να αναβάλεις πικρές επετείους.

Αυτός ο χειμώνας βαρύς
Αυτός ο χειμώνας μακρύς
Αυτός ο χειμώνας ατελεύτητος

Αργά… παρατείνει την αγωνία της ψυχής μου
Βασανιστικά… ξεμοναχιάζεται στη σκέψη μου
Άσπλαχνα… ματώνει την ελπίδα μου

γιατί ήσουν εσύ!

Κι μοιάζουν πια όλες οι εποχές το ίδιο
ένα μοτίβο μια κοψιά
μια σκηνή ένα τοπίο
Μόνιμο χιόνι στην όποια οθόνη
κι όλα τα στοιχειωμένα
μαντήλι κεντημένο
με σχήματα φθοράς και λύπης

Γιά όσους μένουν
αιώνια ερωτευμένοι με τις λεύκες
θλίβονται μαζί κι οι λέξεις

Χειμώνας  (1)το μέγα ζητούμενο…

Χειμώνας  (2)
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- Γιατί αυτή η παγωνιά τώρα μέσα στο μυαλό σου;
- Γιατί μια φορά κι έναν καιρό  M. …
- Ξέρεις, δεν έχει να κάνει με παραμύθι. 
 Απλώς τα σημάδια ήταν εκεί από την αρχή.
 ΄Ισως να μάθεις περισσότερα για τους νόμους της 

σάρκας με εμπιστοσύνη και επιείκια… 
- Τότε άσε με να σταθώ παράμερα, άσε με να σ’ αφήσω 

να περάσεις. 
 Να σου ψιθυρίσω όμως φεύγοντας ότι ήσουν το πιο 

καλό κομμάτι μου. 
 Θυμάμαι ακόμα τη πρώτη φορά όταν οι ματιές μας 

συναντήθηκαν μέσα από στεγανές διαρρυθμίσεις 
χαράζοντας το ατσάλι και το τσιμέντο...

Τίποτα
δεν αναπληρώνει την απουσία

Το κενό 
τα χωνεύει όλα
κι ακριβά και τεχνητά κι υποκατάστατα
κι όλες τις ευρεσιτεχνίες
σαν γίνομαι σκοτάδι
ίδιο με τη νύχτα

Και κάθομαι κι απελπίζομαι εδώ
χωρίς Μεσσία
στου σούρουπου την ώρα 
συλλαβίζοντας λέξη-λέξη
το νόημα της ψυχής μου

Πως τόσο ανυπόφορα
πως τόσο νοσηρά 
εγκλωβίστηκα 
σε τούτη εδώ τη πλάση

ανάμεσα στα πλήκτρα… Απουσία
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- Είμαι γεμάτος συμβάσεις, το αποδέχομαι και σου το 
ομολογώ για να ξέρεις το αληθινό υπόστρωμά μου.

- Το ξέρω καλέ μου Π., και με τον καιρό και το χρόνο 
δεν με θλίβει πιά. 

 Νόμισα ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ένα δρόμο και 
για μας πριν ξεφτίσουμε εντελώς.

 ΄Ομως…
- Συγνώμη... 
 Για όσα δεν μπόρεσα να νικήσω μέσα μου...
- Αποδέχομαι τη συγνώμη σου γιατί είναι η πιο 

αποδεκτή ανάμνηση που μπορώ να κρατήσω από 
σένα.

 ΄Ολες οι άλλες με πονάνε τόσο πολύ! 

Θα ήθελα 
να μπορούσα 
να είχα κάνει 
περισσότερα (κραταιά) 
για σένα 
 
Και ‘συ 
να είχες διαπράξει
λιγότερα (αιχμηρά)            
για μένα

Θα ήξερα έτσι να διακρίνω
μες τους κλυδωνισμούς μου
την άδικη καταφορά
με λέξεις λαβωμένες
που σταματάει το κατακάθι (σου)
και που αρχίζει η διάλυσή (μου)

δυό χρόνια κιόλας είσαι παρατατικός… Θα ήθελα
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- Θέλεις να πεις ότι πρέπει να μάθω να ζω στα 
συναπαντήματα των καιρών και των πραγμάτων, 
σαν τις μαργαρίτες, μεγάλη αδελφή;

- Να ξέρεις ότι δεν είναι όλα τυλιγμένα σε ροδοπέταλα 
και να κρατάς κρυμμένη βαθειά στα άδυτα της 
μνήμης σου την οσμή του αγκαθιού. 

- Μη ζητάς περισσότερα από έναν απελπισμένο νου. 
 Αυτό το αδιάβατο που ταλανίζει το μυαλό μου και 

λύση δεν φέρνει.
- Πάντα το χρώμα σου ήταν το μουντό.
 ΄Ομως ξέρω ότι ένα φθινοπωρινό φύλλο έχει σωθεί 

από σύμπτωση κι η δύναμή του είναι μεγάλη.
- Ναι, γιατί φυλάγεται στο μέρος της καρδιάς.
- ΄Οταν λοιπόν θα κάνεις το γύρο όλου του νήματος 

ίσως η λύση να φανεί αυτονόητη. 
 Στο εύχομαι από ψυχής σαν την πιο βαθειά κι 

ολοκληρωτική λύτρωση.

Στα μοναχικά αδιέξοδα
το τραγούδι του γρύλου παγώνει
και ο καιρός που πέρασε 
λογαριάζεται διπλός

Ω! πως η κόψη του μαχαιριού στομώνει
από απόφαση που δεν έρχεται
Ούτε δράση ούτε απόδραση
από καιρό δεμένη βάρκα

Παγωμένοι μέσα οι χυμοί
κι έξω μόνο μικρές αναβολές
Κανένας ιδανικός συμβιβασμός
στης λήθης το βωμό
για ό,τι δοκιμάστηκε 
από χρόνο κι από λύπη

Σ’ αυτή την ακολουθία της μνήμης
τα σύμβολα πληθαίνουν 
με λέξεις αμετάκλητες
εντεύθεν και εκείθεν 
του τείχους των εκτελέσεων

 το τέλος της λύπης… Μοναχικό
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- ΄Ωρες- ώρες σκέφτομαι πόσο γρήγορα κλείνουν οι 
παρενθέσεις της ζωής μας, Στ.

- Κανείς όμως δεν μπορεί να κατατάξει από τα πριν 
όσα γίνονται. 

- ΄Ωσπου νάρθει μια στιγμή και τα πρόσωπα να 
δείξουν γερασμένα.

- Είναι στ’ αλήθεια όμορφες οι πόλεις του βυθού μας. 
 Το νοιώθεις, στιγμές - στιγμές τις ξεσκεπάζει 

η άμπωτις και πάλι μετά βουλιάζουν και πάλι 
σκεπάζονται από την παλίρροια.

 ΄Ομως εμείς που επιπλέουμε ξέρουμε πολύ καλά 
πάνω σε τι πατάμε.

- Από ́ δω και μπρος θα ξαναπάρουμε όλοι τις γνωστές 
μας θέσεις.

 ΄Αλλοι ίσως σκύψουν χαμηλότερα, άλλοι ίσως 
ανέβουν ψηλότερα. 

Θα σ’ αφήσω 
να καταδικάσεις την ελπίδα μου
Κι έτσι θα μετρήσω 
την αντίστασή μου στο πειρασμό

Θα επαναλάβω 
πράξη ρουτίνας
να βυθομετρήσω υφάλους
Θα κρατάω 
τουλάχιστο 
ένα νούμερο στο χέρι

Κι έπειτα 
θα έχω όλο το καιρό
με λέξεις διάφανες 
να νοσταλγώ 
τα βυθισμένα κοραλένια νησιά

ομαδικοί καταποντισμοί… Ύφαλοι
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