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Διέξοδος 

 

Χάζευε το χρώμα των ματιών της. Την πρόδιδε 

-συχνά πλέον- η διέξοδος της.  

Τα μάτια της, ανήσυχα, καχύποπτα σαν τις δύο 

τελευταίες σφαίρες του ξεψυχισμένου στρατιώτη· 

καθρέφτιζαν το λασπωμένο χώμα της ψυχής της.  

Της ψιθύριζε –σπάνια πλέον- το τραγούδι που με 

τα όλο συρματοπλέγματα  μάτια της ζητούσε. Αργό. 

Την ένιωθε·    άλλαξε πλέον σώμα για να την φτάσει, 

μα αυτή… βιάστηκε στα σύνορα του μυαλού. 

 

 

 

Φυλάκια 

 

Μετωπική πρόσοψη. Ασάλευτο βλέμμα. 

Δύο πουλιά ενωμένα χώρισαν 

περνώντας από το φυλάκιο. 

Επανενώθηκαν. 

Κι όμως η μουσική από το απέραντο 

ήταν απρεπής. Ο τούρκος 

στρατιώτης είχε χαθεί πρόθυμα 

από τα μάτια μας 

με σταθερή ταχύτητα. 

 

 



Είσοδος 

 

Ένας δρόμος δεξιά · η μεταλλαγμένη περιοχή, 

αριστερά η παλιά, ξεχασμένη -από τα χρόνια- 

περιοχή. Στη μέση 

η δική μου ζωή, άδεια από τα χρόνια 

να δέχεται-υποτακτικά- την πίεση τους. 

Πάνω καταγάλανος ουρανός, γκρίζα σύννεφα 

και… ελεύθερα πουλιά –παράξενου είδους- 

να έρχονται σε αντίθεση με τη ψυχή μου. 

 

 

Έξοδος 

 

Η καλύτερη-χειρότερη ευλογία 

είχε τελειώσει. 

Το χαμόγελο έσβηνε σιγά-σιγά 

αφήνοντας μια έκφραση θλίψης  

να εμφανιστεί στο καθρέφτη. 

Ο πόνος της κάθε πέτρας  

υπενθύμιζε το αβέβαιο μέλλον. 

Οι σκέψεις μετουσιωμένες πια σε πέτρες 

παρασυρμένες από το πλήθος της χυδαιότητας. 

Κι όμως το λιόγερμα της σκλαβιάς 

είχε ένα παράξενο χρώμα ελπίδας. 

Το σκοτάδι είχε ήδη σκεπάσει 

τα γυμνά παράπονα μας. 



Δικαιοσύνη 

 

Τα  νεαρά σώματα τους ενωμένα 

σαν δυό πολύτιμα κοχύλια. 

Το κύμα τα αγκάλιαζε τρυφερά  

επουλώνοντας κάθε ίχνος παροδικής αβεβαιότητας. 

Αυτή η άμμος 

είχε τη δική τους αύρα, 

τη δική τους ολοκληρωτική πληρότητα. 

Η γλυκιά αλμύρα της θάλασσας 

δεν πήρε τη βρωμιά των βαρβάρων, 

δεν αλιώθηκε. 

Τους χάρισε μια γεύση  

από τον παράδεισο της ψυχής. 

 

Ξεψύχισμα 

 

Τελευταίο χαμόγελο, 

η όψη του λαμπρή 

με μια ανάσα  υποσχετική  

που χαρίζει μια σταγόνα ελευθερίας  

σε κάθε  λαχανιασμένη φωνή. 

Το χαμόγελο τέλειωσε, 

τώρα αρχίζει η ζωή. 

 

 

 

 



Προσποίηση 

 

Η πόρτα δεν άνοιγε, δεν έκλεινε, δεν σώπαινε. 

Πέθανε -είπε- από το ψύχος ενός αλλόκοτου βραδιού. 

Τα μάτια του θλιμμένα, απογοητευμένα κοίταζαν• 

τα χέρια την άγγιξαν, πόσο παγωμένος ήταν ο αποχαιρετισμός… 

Η τελευταία δροσοσταλίδα εξατμίστηκε• τα δάκρυα του  

έλουσαν το σκουριασμένο τιμόνι. Σηκώθηκε να τη φτάσει 

-δεν πρόλαβε- γέλασε, τραγούδησε μα όλοι καταλάβαμε. 

 

 

Αρμονία 

 

Τα ξανθά της μαλλιά έρχονταν σε αντίθεση με το κόκκινο φόρεμα. 

Τα χέρια της έντονα και εκφραστικά. Πίσω της τρία τετράγωνα 

παράθυρα πρόσμεναν την αρμονία. Η κίνηση των πεύκων 

γρήγορη, αναστατωμένη • ο ρυθμός τους συγχρονίστηκε 

με το κόκκινο φόρεμα. Άξαφνα σταμάτησε • άραγε να κατάλαβε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Μαζί 

 

Εκείνα τα χέρια, αχ εκείνα τα χέρια… 

Βρεφικά χέρια σε σώμα γέρου. Έλαμπαν. 

Ερωτευμένα εκτελούσαν εντολές, εντολές  

βγαλμένες από τον εφιάλτη του ονείρου. 

Το δέρμα έλαμπε στο σκοτάδι της ημέρας·  

χάζευε τη λάμψη της γλυκιάς υποδούλωσης. 

 

Τα χέρια ερωτεύτηκαν –παράφορα-  

το τιμόνι του λεφορείου. Αγάπησαν τον κόσμο.  

Μεγάλωσαν μαζί, έμαθαν μαζί, πόνεσαν μαζί 

και χόρεψαν βαλς  στους ρυθμούς της πονεμένης ζωής. 

Το τιμόνι έσταζε, έλιωνε  σύννεφα για να δροσίσει  

το καμένο -από τις βίαιες ηλιαχτίδες- δέρμα. 

 

Το οξυγόνο  ανάμεσα στο άγγιγμα τους 

ζωντάνευε ολόκληρη ανθρωπότητα. 


