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(Όροφος  πολλαπλών  χρήσεων) 

Από  μικρός  σημάδεψα  την  οικοδομή 

ψηλή,  γκρίζα, στα  σύνορα 

γερνούσε  μες  στα  εκ  περιτροπής 

των  ντόπιων  και  των  ξένων. 

Oι  νύχτες  άναβαν  μέχρι 

τον  προτελευταίο της όροφο, 

τον  ημιτελή  και  δίχως  έπιπλα, 

που  ο  ανελκυστήρας αρνούνταν  ν’  αγγίξει 

 κι  ο εργολάβος  δεν  τον  έβαζε   

για  πώληση  τον  όροφο. 

Έμαθα  πως  ο  όροφος   

κληρονόμησε  του  μυστηρίου   την  κατάρα. 

Ανέβηκα.   

Εκεί  όπου  ο  φοιτητής με  τα  στρατιωτικά 

έγινε  κάποτε  πoμπός 

για  να  ξαγρυπνήσει  τη Λευκωσία 

κι ο  γιατρός  έκλεβε  τις  παγοθήκες 

γι’ αυτοσχέδιες  επεμβάσεις 

της  λεχώνας  ο  ομφάλιος  λώρος  κόπηκε  

 απ’  την  κραυγή  της  Ομορφίτας 

οι  μυστικοί  συνεδρίασαν   

για  το  τι  θα  ’πρεπε  να  γίνει 

η  κοπέλα  π’  άλλαζε  κραγιόν 

γονάτισε  στα  εικονίσματα 

να  της  ρίξει  ο  παπάς 

το  στερνό  το  πετραχήλι. 

Τον  πρόλαβε  κι  ο  μαχαλλεπιτζής    

παγωτό  να  τον φιλέψει   

μπας  και κοπεί  καμιά  αμαρτία. 

 



Ανεβαίνω. 

Βρίσκω  κιάλια, 

τ’ αναγκάζω  ν’  ακινητοποιήσουν 

το κυκλάμινο του  Φλεβάρη 

στα  χαμηλά  του  Πενταδακτύλου 

π’  ανθίζει  για  το  βουνό 

π’  ανθίζει  για  τη  Λευκωσία 

π’  ανθίζει  για  τον  άνθρωπο. 

Τώρα  πια  θέλω  να  φυτέψω 

κι εδώ  πάνω   

ένα  κυκλάμινο. 

 

(Ιστορίες νοσοκομείου) 

Οι  ηλεκτρογεννήτριες  ξερνούσαν  

 υπερωρίες   για  τα  χειρουργεία 

το  κυλικείο απεργούσε 

να  φυλάξουν  κανένα  κουλούρι 

 και  για τα  ορφανά 

ο  πλανοδιοπώλης  τάισε  της  τυρόπιτες    των  7.30 

στην  εγκυμονούσα 

που  έβρισκε  χαμένο  τον γιατρό  της 

τ’  αγροτικό  αυτοκίνητο  οδηγούσε  πτώματα 

μ’ ολάνοιχτα  τα  μάτια 

να  κοιτάνε  με  απάθεια  το  μακελειό. 

Όλα  αιμορραγούν. 

Το  χλωροφόρμιο  απογειώθηκε 

με  το  ξεψύχισμα  ενός  καρδιοπαθή 

πριν  καν  η  επέμβαση   ξεκινήσει 

τη  νοσοκόμα  φωνάζουν  "γιατρό" 

και  προσκυνούν  τ’ άσπρο  της  σκουφί   

οι  οχετοί  βρωμούν  απ’  τις εκτρώσεις 



τυφλά  αγγελάκια 

εξαϋλωμένα  στους  προμαχώνες της  Λευκωσίας. 

Όλα  αιμορραγούν. 

Η  έφηβη  ερχόταν  για  επέμβαση 

κι  η  βόμβα  τύλιξε 

στα  νεκρικά  σεντόνια  

το  παραπονεμένο  της  κορμί 

η  μαία  παζαρεύει  

 της  λεχώνας  το  γάλα 

για  τα  ορφανά  της  αδελφής  της 

το  βαν  της  τράπεζας  αίματος  

έμεινε  από  καύσιμα 

- Πάρτε  απ΄ το  νεκροπαίδι μου  αίμα 

και  μεταγγίστε  τ’  άλλο, 

ούρλιαζε  μια  μάνα. 

 

Το  νοσοκομείο  είναι  ακόμα  εκεί. 

Κάποτε  έγινε  σπίτι  της  Λευκωσίας.  

 

(Της  κατεχόμενης  Λευκωσίας) 

Κατεχόμενη  Λευκωσία  είναι 

ο  παραπονεμένος  αργαλειός 

στο  κλωστοϋφαντουργείο 

τα  αγγειοπλαστεία  με  τα κομμένα  χέρια   

και  τις καρατομημένες ζωές  

κι  ο  Απόστολος  Αντρέας στη Νεάπολη.  

Είναι  τ’  ανθρωποψιφηδωτό  

στου  κόσμου το  σπίτι-   

Μπουγιούκ  Χαν  το  λένε- 

είναι  η  συκαμιά  που  ψάχνω 

στην  πλατεία  Σεραγίου 



κάθε  εννιά  του  Ιούλη   

σαν  βρίσκω  τρόπο   

να  συναπαντιέμαι  με  το παρελθόν, 

είναι  η  Αγιά  Σοφιά 

που  τελετουργείται  απ’  τους  φιλολόγους 

μες  στα  εγχειρίδια  της  ιστορίας, 

είναι  η  πύλη  της  Κερύνειας 

που  ξεκλειδώνει  αγάπες  βορινές, 

είναι  ο Aϊ - Δημητριανός  της Ομορφίτας 

κι  η  ελευθερία  που  δεν  κλειδώνεται 

 μέσα  σε  κρατητήρια, 

είναι  τα  λεωφορεία  που  ξεκινάνε  απ’  την Πύλη  Πάφου  

 για  δευτεριάτικο  προσκύνημα     

στην  Παναγία  του  Τράχωνα, 

είναι  ο  Άγιος  Γεώργιος  και  ο  Άγιος  Λουκάς  

απλή  καταχώρηση  

 στα  δεφτέρια  της  Αρχιεπισκοπής 

δίχως  ενορία  και  ψυχές, 

είναι  η ενετική στήλη  που  με  πείθει 

 για  τα  δρομολόγια  της  ιστορίας, 

το  χαμάμ 

-λες  να  ζητά  καθάρισμα  το  κορμί  της  Λευκωσίας 

απ’   τις  λαβωματιές; 

 

Φεύγω  για  το  αεροδρόμιο 

τα  περιττώματα  των   αγριοπερίστερων 

στα  ξηλωμένα  καθίσματα 

με  προσγειώνουν κι άλλο 

σε  ώρες  αναμονές. 

 

 



(Εικόνα   Λευκωσίας) 

Ο Πεδιαίος   ξεπλένει  κατά  καιρούς 

τα  αιμορραγικά σου επεισόδια 

αλλά  η   κηλίδα  σου πάλι  απλώνεται, 

 οι πινακοθήκες   σου δεξιώνονται  ολόχρονα 

τα πορτρέτα  της  άνοιξης 

οι  εφημερίδες  σου διανέμουν  τις  αντοχές  σου 

τα  περίπτερα  μετρούν   

τα  ψιλά  των  παθών  σου 

τα  παντοπωλεία  ζυγίζουν   την  ταυτότητά σου 

στις  τάφρους  σου  ξεψυχούν  ενετικές  νουβέλες 

το  παλιό  νοσοκομείο διαμαρτύρεται   

για  τα  προδομένα  χειρουργεία. 

Σε  βρίσκω  στο  γυναικοπάζαρο 

χαράματα  να  κεντάς 

της μνήμης  σου τα σεντόνια 

κι  ο  ιμάμης  να  κεντάει τη  χαραυγή 

με   της  Παρασκευής  τα  λόγια 

σε  στριμώχνω στης οδού  Βικτωρίας 

τ’  αρμενομάγαζα 

σε  τυλίγω  με  επίδεσμο 

πάνω  στου  ’63  το  φορείο. 

 

(Αμυγδαλιά) 

Ο  ωριλά  εξέταζε 

στον συνοικισμό  Στροβόλου, 

ήταν  ο πρώτος  χειμώνας 

τα  παραθύρια  άδεια 

κι  οι  μυγδαλιές  εκριζώθηκαν. 

Τότε  κατάλαβε τ’ απόκρυφα   

της λέξης  "αμυγδαλεκτομή" 



που  κάποιοι  έπραξαν 

απ’  το  προηγούμενο  το καλοκαίρι.   

 

 

(Κατεχόμενο  οδοντιατρείο) 

Τ’  οδοντιατρείο  που βρήκα  στην  άλλη  Λευκωσία 

ντύνεται  την  ποδιά  του χρόνου 

τα  εργαλεία  διαφημίζουν 

ιταλικές  φίρμες  

που ’βαλαν  λουκέτο 

-χαχανίζει  ο  χρόνος 

με  τέτοια  οπισθοδρόμηση- 

το  υγρό κοιμάται  ανέμελα 

στο  πλαστικό  του  καταφύγιο 

μα  τα  δραστικά  συστατικά 

παραδόθηκαν  στα ληξιαρχεία του χρόνου  

η  καρέκλα  μάλλον  θα πυρπολήσει  το  ενδιαφέρον 

κάποιου  συλλέκτη  ιατρικών εργαλείων 

κάτω στη  Λεμεσό 

οι  σύριγγες  θα  κηρυχτούν   άκυρες 

από  κάποιο υπουργείο 

τα  ψεύτικα  λουλούδια  στην αίθουσα  αναμονής 

πείθουν  για  το  δάνειο  

 που  χρωστούσε  ο  γιατρός 

η  νοσοκόμα  έγινε  σκιά 

στα  κρεβάτια  βιασμένων  κοριτσιών 

τα  πεταμένα  γάντια 

φοράνε  το χέρι του θανάτου 

 η  πινακίδα  του  ιατρείου 

μεγεθύνει τον  τετραψήφιο  αριθμό  του  τηλεφώνου 

η  κάρτα  του  οδοντοτεχνίτη 



κουράζει  σε  στενοκοπιές 

κοντά  στη  Λήδρας.  

 

Με  πονάει  όμως  το  δόντι 

Και  πρέπει  αμέσως  να  φύγω.   

 

 

(Παναγία  του  Τράχωνα) 

Ο  φοιτητής  στράφηκε  ν’  ανάψει  κερί 

για  τις  εξετάσεις  του  Σεπτέμβρη 

μα  τη  γριά  Μαρίτσα 

δεν  τη  βρήκε 

που  της  υποσχέθηκε 

δωρεάν πιεσόμετρο  και  γλυκόζη. 

Ψάχνει  γριές Μαρίτσες  στον συνοικισμό  

μα  σφαλίζουν  οι θύρες  της  επιφύλαξης, 

στα  απαραίτητα  των  συνοικισμών 

προεκλογικές  αφίσες του  ’80 

που  μιλάνε  για  κοντινή επιστροφή, 

ακόμα  εκεί, 

στα  σωματεία  με  τις  ξύλινες φτηνοκαρέκλες. 

Θυμάμαι  την  πλατεία  Ελευθερίας 

φωνές και   σημαίες 

μυγδαλιές  που  τάζονταν  τους  χειμώνες. 

Να,  τώρα  μια  άλλη  μυγδαλιά 

ίσως  θυμίζει  τη γριά  Μαρίτσα 

που  ’γινε  δέντρο 

στο προαύλιο  της  εκκλησίας. 

Όχι  στον συνοικισμό, 

μα  στον Τράχωνα.    

 



(Τα  διπλανά  μιας  συνοριακής  πινακοθήκης) 

Μ’  αρέσουν  οι  πινακοθήκες της  Λευκωσίας 

τα  βράδια  του  Ιούνη 

κίτρινα  φώτα  

κρυφοί  φωτισμοί 

υπουργοί  και  κορδέλες  

μυρωδιές  από  τυροπιτάκια 

που  επενδύουν  την αtμόσφαιρα  

γρύλοι  στο  τροπάρισμά  τους 

έξω  στο  προαύλιο 

φωτογράφοι  και  κοινωνική δικτύωση. 

Κι  όμως  τ’ αυτί  μου  πιάνει 

έναν  δασκαλάκο  απέναντι 

στην άλλη Λευκωσία 

να  μιλά  για  αγωγή  υγείας 

σε  καφενείο   ηλικιωμένων 

-οι  μύγες  είναι  απασχολημένες  

 τώρα  το καλοκαίρι 

και  δεν  καλύπτονται  οι άνθρωποι 

από  κάποιο  καθολικό  σχέδιο υγείας 

οι  κούπες  και τα  λαχματζιούν,  

λέει, 

μένουν  εκτεθειμένα 

και  καλύτερα ν’  αποφεύγονται το  καλοκαίρι. 

 

 

(Ίαση) 

Πήραν  κρυφά  τον  νεαρό  στην  κλινική  

στην άλλη  Λευκωσία 

παλιό  σπίτι  ισόγειο 

που  υποσχόταν  σωτηρία. 



Το  βλέμμα  του  

 έμεινε  καρφωμένο  στο  ράφι,  

σ’ ένα  ξύλο  με   χρυσαφί ερωτηματικά. 

- Σαν  γίνεις,  καλύτερα,  παιδί  μου, 

θα  καταλάβεις, 

είπε η  γριά  νοσοκόμα 

που  συντονίστηκε  

 στης  απορίας  του  τη  συχνότητα.   

-Δεν  την  πειράξαμε,  παιδί  μου, 

ήξερα  τους νοικοκυραίους, 

Αγιά  Μαρίνα  τη  λένε 

με  γιάτρεψε  και μένα. 

Θα  ’ταν  στις  Αγγλισίδες. 

 

 

(Φάκελος  φαρμακείου) 

Ο φάκελος  του  φαρμακείου 

στην  άλλη  Λευκωσία 

ήταν  άδειος  για  τον  νεαρό. 

Η  θεραπεία  πωλείται  

στις  λεωφόρους  των πρωινών  πλανοδίων 

που διαλαλούνε   ζεστές  πίτες 

έξω  απ’  το  σπίτι σου 

στ’  αργαστήρι   που  κατασκευάζεις   

τη  στεφανοθήκη  για  το  κορίτσι  σου 

στ’  ανέμελα  δωμάτια  της  εφηβείας  σου 

στα  ποιήματα  που  γράφεις 

για  να  γεμίσεις  τις  ώρες 

 του  σιωπητηρίου  σου 

και  στ΄ άρμεγμα  του μεγάλου τ’ ουρανού  σου.  

 



(Δημοσιογραφική  απορία) 

-Να  γράψω  προάστειο; 

-Να  γράψω  μη  ελεγχόμενη  περιοχή; 

-Να  γράψω δημοτικά  όρια 

για  το  σπάνιο  γεράνι 

που  όπως  είπανε 

θ’  ανθίσει  του  χρόνου 

κάπου  στη  γραμμή; 

- Λευκωσία,  να  γράψεις 

συνέστησε  ο  αρχισυντάκτης.   

 

 

( Η ετοιμασία) 

Οι πλατείες  σού  φωνάζουν  

ώρα  πρωινή 

οι  εφημερίδες  γράφουν 

για  την  πτώση  των πασσάλων 

οι  δημοσιογράφοι 

απαιτούνε  συνεντεύξεις. 

Μα εσύ,  Λευκωσία, 

πλανιέσαι 

στων στενών  σου  τις  εκπλήξεις 

επιβλέπεις  τις  χειροτεχνίες 

ρυθμίζεις  τα  παζαρέματα  στη  λαϊκή  

ράβεις  φουστάνι  στο  ατελιέ 

για  την  πρώτη  σου  συνάντηση 

με  την άλλη  ιστορία 

σ’  ένα  καφενεδάκι 

κοντά  στο  Σεράγι. 

 

 



(Κοιμητήριο) 

Το φροντίζει  η  φύση 

οι  κραυγές  των  λυτρωμένων 

γίνονται μελισσοβουητό  των χρυσανθέμων 

η  βροχή  απομακρύνει 

τις  συσσωρεύσεις  της  σκόνης  

τα  σαλιγκάρια  σκουπίζουν  τους  διαδρόμους 

τα  ψηλά  χορτάρια 

παγιδεύουν τους  ταραξίες  των  τρωκτικών 

τα  ξεθωριασμένα  γράμματα 

βοηθάνε  πιο  πολύ  τις  μνήμες 

οι σπασμένοι  σταυροί  πληγώνουν 

 η δυνατότητα  συγκόλλησης  

γίνεται  δυνατότητα  ανάστασης 

τα  σβησμένα  καντήλια  θλίβουν 

- ποιος  ξέρει 

αν  κάποιος  κρυφός 

μετρά  τα  μερόνυχτα  

που  απομένουν  για  το  Πάσχα 

ν’  ανάψει  και  φέτος 

αυτό  εκεί  δεξιά  μόλις  μπεις, 

 διότι   φέτος    έρχεται  η  σειρά  του;   

 

 

(Ο  ζαχαροπλάστης) 

Ο  ζαχαροπλάστης  δεν  πρόκανε  

 να  κοπανήσει  το  μαστίχι 

για  το  παγωτό  στο  Καϊμακλί. 

Τον  κοπάνησε  η σφαίρα 

τριαντάφυλλο  το  αίμα 

έσμιξε  με  του  γιασεμιού  τα μύρα  στην  αυλή.  


