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Στη μνήμη του όμορφου
ασημένιου γάτου



Μες στη βαθιά, μαβιά νυχτιά, είδα ένα πεφταστέρι.

Και ως έπεφτε, με άγγιξε, μ’ ακούμπησε το χέρι.

Ξεχύθηκε απ’ τ’ αστέρι φως και έλαμψε το σκοτάδι.

Κι η νύχτα έγινε χρυσή σαν από ήλιου υφάδι. 

Τώρα, από το δικό του φως τις μέρες μου χρυσώνω

και όταν τον θέλω δίπλα μου βουτώ μέσα στον χρόνο.

Τώρα που σβήσαν οι φωνές, οι ψίθυροι, τα λόγια

κοιτώ ψηλά στον ουρανό και στρέφω τα ρολόγια.

Κι όπως η νύχτα χαιρετά και φαίνεται η αυγούλα,

μπαίνω στην ίδια αγκαλιά και γίνομαι γατούλα.
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Είμαι η κοκκινόγατα, μικρούλα και τσαχπίνα

της γατοπαρεούλας μας η πιο ζωηρή ψιψίνα

μόλις που ξεπετάχτηκα και είμαι άνω-κάτω

αφού η τύχη μου ’στειλε τον ασημένιο γάτο.

Είναι ένας γάτος φουντωτός με πράσινες ματάρες

που περπατάει καμαρωτός με όλες του τις χάρες

και όταν περνά ανάμεσα απ’ τις μικρές γατούλες

στήνουνε κόκκινο χορό οι ζουμερές καρδούλες.

Όμορφος είναι, τρυφερός˙ αριστοκράτης γάτος.

Μεγάλος, επιβλητικός˙ τσαχπίνης και αεράτος.

Και κείνη του η βαθιά φωνή που νιαουρίζει μπάσα

νότες ζεστές και μαγικές, μου σβήνει την ανάσα.
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Έτσι τον πρωτοαγάπησα, απ’ το νιαούρισμά του

και όλο θέλω να βουτώ στην τριχωτή ουρά του.

Φαίνεται να με συμπαθεί, μου κάνει και δωράκια

πιασμένα από τα δόντια του μικρούλια ποντικάκια.

Μου τα αποθέτει απαλά μες στο χλωρό γρασίδι

και λέει με μάτια πονηρά «μικρή, κάνε παιχνίδι».

Και αφού τον συμπαθώ και γω, του το ανταποδίνω

και αν θα ’βρω κάτι εκλεκτό, στα πόδια του το αφήνω.

Μέσα στο δάσος παίζουμε, όλο κουτρουβαλάμε

και όταν εκείνος έρχεται τριγύρω του πηδάμε.

Πολλές τον λιγουρεύονται, τον θέλουνε για ταίρι

εγώ κρυφά τον βάφτισα «το λαμπερό αστέρι».

Είμαι γατούλα ενός χρονού και κείνος είναι πέντε

και όταν θα ’μαι έντεκα θε να ’ναι δεκαπέντε

μου λένε οι φιλενάδες μου «μην τονε τριγυρίζεις

γιατί μπορεί αργότερα δάκρυα να σκουπίζεις».

Μα πώς μπορώ να αντισταθώ στα πράσινά του μάτια;

Με κοίταξαν και ανοίχτηκαν ρόδινα μονοπάτια.

Και από κείνη τη στιγμή ζωή δεν έχω άλλη

παρά μονάχα να μετρώ τα ατέλειωτά του κάλλη.

Όταν τον βλέπω από μακριά φτεροκοπάει η καρδιά μου

και σταματώ τις τούμπες μου και τα νιαουρητά μου

μα το χαρτί το δυνατό, το ’χω καλά κρυμμένο 

και για ν’ ανοίξω να το δει, καιρό θα περιμένω.



[ 12 ]

Και αν είναι τετραπέρατος, πως ξέρει, δεν το δείχνει·

αφήνει τον μικρό θεό τα βέλη του να ρίχνει.

Μα έχω δει το βλέμμα του πολύ να επιμένει·

κοιτά ζερβά, κοιτά δεξιά και πάνω μου ώρα μένει. 

Βλέπω στο βάθος των ματιών κάτι να λαμπυρίζει

και ένα φως αλλιώτικο το δάσος πλημμυρίζει.

Πιάνω τη φωτεινή στιγμή να το αντιγυρίσω

τέτοιο ένα βλέμμα μαγικό να φύγει δε θ’ αφήσω.

Βλέμμα το βλέμμα, έρχομαι όλο και πιο σιμά του

και από ψιψίνα είμαι πια, η ιέρεια του γάτου.

Το έχουν πει πολλοί σοφοί, το ’παν τα παραμύθια

«κι αν λεν τα χείλη ψέματα, τα μάτια λεν αλήθεια».


