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ΛΗΘΗ
Σώρα τρέχω μονάχη μες στο χάραμα
Σραγουδώντας στο Θάνατο
Με σιωπές που είχα συλλέξει
-στους αιώνεςτη μοναξιά του ερημίτη.
Σα θλιμμένα μάτια μου σφαλιστά
Θα καθρεφτίζουν το χαμόγελο σου
Ανάμεσα στην αταξία των νεκρών
τα θροΐσματα των πεσμένων φύλλων
τις υποκλίσεις της βροχής.
Εγώ θα αναβλύζω μάρμαρο τα φιλιά ου.
Εσύ φτιάξε
ιωπές από άνθη ολόδροσα
Και κόψε ένα τραγούδι από τη Λήθη.
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ΛΗΜΟΝΗΜΕΝΟ ΑΛΛΗΛΟΤΙΑ
Είμαι ο θάνατος, μοναχικός ύπνος
ν' αποκοιμηθώ στη τέφρα μου.
τα χείλη φορώ σκουλαρίκι
την άσπιλη αμαρτία
Χέλνω ανέγγιχτους οργασμούς
Ραμφίζω το κενό των ματιών
Προπαγανδίζω την αέναη ένωση
με το έρεβος της ψυχής.
το πόδι φορώ αλυσίδα
την δαιμονισμένη αθωότητα
Ροκανίζω την πληγή του αναμάρτητου
σε παρενθέσεις και εναλλαγές
φωτός σκιάς σκοταδιού
τα μαλλιά σταλάζω υγρές αποχρώσεις
της βροχής από τα έγκατα του Φάους
Πυρήνας το πέτρωμα της εγκαρτέρησης
Γαλαξίες τραυλίζουν το Ψσαννά του ερχομού
της ανελέητης επιστροφής του Πεπρωμένου.
το λαιμό δένω κόμπο το σχοινί
της αμαρτίας και της αθωότητας
Παράνομα βαδίζουν πλάι πλάι
Συχοδιώκτες της Όπαρξης
Σαξιδευτές του Φρόνου
Τστερόβουλοι απαγχονιστές του Σώρα.
τα χέρια βαραίνει η τεφροδόχος
τάχτη στην άμμο του χρόνου-οι αναμνήσειςΑνέντιμοι σύντροφοι της Εκάτης
Προσμένουν την Ανάσταση της αγάπης
Λησμονημένο Αλληλούια.
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ΝΕΚΡΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ
Νερό και φωτιά ο Έρωτας
Πηγάδι που αναβλύζει
νερό φλογισμένο
στη μέση της ερήμου.
Και ο θάνατος καραδοκεί
Πίσω από τους αμμόλοφους
Να του παραδώσεις ζητά
Σην τελευταία αγωνία σου
Ση ματαίωση της Όπαρξης.
Με ένα τελευταίο φτερούγισμα
προς τους ματωμένους ορίζοντες
Ακολουθώντας τα χνάρια
των αλληλοσυγκρουόμενων αστερισμών
στο Φάος του σύμπαντος.
Σο μονοπάτι άγνωστο
Νεκρές οι πινακίδες
Καμμιά συνάντηση αυτού που περιμένω.

\
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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΙΣΗΗ
Κρέμασα μία κλωστή
-είμαι η μαριονέτα
Όστερα την έκανα σχοινί
-είμαι ο κόμπος
Σην έκανα θηλειά
-είμαι ο κρεμασμένος.
Άκουσα τις καμπάνες να ηχούν
Ήμουνα ζωντανή-νεκρή
Ομολογία παραίτησης
Απομεινάρι ενός ξεχασμένου έρωτα
Μπλουζ ενός παλιού καιρού
Ξεκούρδιστη κιθάρα
στα χέρια ενός ρακοσυλλέκτη.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΚΑΛΠΑΖΟΝΣΑ ΣΟ ΑΠΕΙΡΟ
Η Νύχτα έχει μια μυστική μελωδία
Πατάει πάνω στις νότες του Έρωτα
Παίζει πάνω στα πλήκτρα του Θανάτου
Αν αφεθείς στον Έρωτα.
Ανοιγοκλείνεις τις πόρτες στο Θάνατο
για να εισχωρήσει παντού η μουσική
Άστη να σε κατακλύσει
Μονάχα άκου.
Δίχως φόβο
Μονάχα νοσταλγία
για τη δροσιά των υγρών λουλουδιών
που θα αγγίξουν το κορμί σου
σε σεντόνια ανακατεμένα με μυρωδιά του πόθου.
Καμμιά αποκάλυψη σαν ξημερώσει
λα θα είναι Ανάμνηση σκόρπια στο Φάος
το Φάος καταλήγουν όλες οι μελωδίες.
Σραγούδα μου όπως η Νύχτα
Να φωταγωγηθούν τα βήματα
Σου αλόγου που τρέχει μέσα μου
Καλπάζοντας στο Άπειρο.
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ΧΕΤΔΑΙΘΗΗ
Η νοσταλγία μου ξεχειμωνιάζει
σαν μια κραυγή που πάγωσε
περιμένοντας ε
στη χιονοθύελλα μιας ψευδαίσθησης.
Σο χιόνι μου καίει τα μάτια
Αν έρθεις, θα έχω μεταμορφωθεί σε Ουτοπία.
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ΠΡΟΜΟΝΗ
ταν χαράζω τη Νύχτα
Ουρλιάζουν οι λύκοι
ταν σκίζω τα σπλάχνα μου
Χιθυρίζει η φωνή σου.
Μονάχα η μνήμη ουρλιάζει
άβατη μέσα στη σιωπή της
Η μνήμη έχει αγέλες από λύκους
Ζευγαρώνουν στα σωθικά σου
για να μην ξεχνάς να υποφέρεις.
Ουρλιάζοντας ή ψιθυριστά
Μάταια προσμένω τη Λύτρωση
Θυμάμαι ό,τι μου αποκάλυψες.
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ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΑΝΑΑ
Από την αταξία των νεκρών
Θέλω να δραπετεύσω
Πέρα μακριά.
τον ατελεύτητο ιριδισμό των οριζόντων
Εκεί που τ άστρα χαμηλώνουν
στο κατώφλι μιας ανάσας
Ανάσας μου τελευταίας
Χυχορραγώντας
Να πεθαίνω μέσα στα μάτια ου
Να είμαι
,τι Εσύ ατενίζεις:
Βροχή θάλασσα άνεμος
Δάκρυ λυγμός οδύνη.
Μη μου στερείς το θάνατο
εκεί που κάθε ανάλγητη κίνηση των βλεφάρων σου
χάδι θα γίνεται στο ανυπεράσπιστο πτώμα μου.
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ΚΑΣΑΥΤΓΙΟ ΛΗΘΗ
Τπαινίσσομαι το καταφύγιο της Λήθης
που φωλιάζει στα βλέφαρα μου πάνω.
Πιες από τις αναμνήσεις μας
που βαδίζουν γυμνές στη βροχή
σαν άγγελοι και σα δαίμονες.
Ακόμα υποκλίνονται στις σκιές μας
που αγκαλιάζονται στην άλλη όχθη της Νύχτας.
ώσε το μπλε της Νύχτας πριν ξημερώσει!
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ΑΓΡΙΜΙ
Αναριγώ στον ήχο που
ρωγμές ανοίγει στα ερείπια
των λέξεων μου
Με ματώνουν.
πλισε και πυροβόλησε
όσες ακόμα ανείπωτες έμειναν
στης μνήμης το αφύλακτο δάσος.
Κατέρρευσαν οι λέξεις
κούριασαν τα κλειδιά
Ο μεταλλικός τους ήχος
σου θυμίζει ότι Τπήρξα:
αν αγρίμι και σα την κόλαση εντός σου
γυμνή να πίνω τους στίχους μου.
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ΑΝΕΚΥΡΑΣΑ ΠΡΟΨΠΑ
Από το να γράφω ποιήματα...
Αν δρασκελίσω το κενό...
Θα' χει πιο ενδιαφέρον
Σόσα μικρά μικρά μόρια
θα στριμωχτούν όπως θα πέφτω
Και κάθε μικρό τόσο δα μικρό μόριο
θα συγκρούεται με το άλλο.
Και μια αιθέρια μελωδία
θα συνοδεύει την πτώση μου.
Σα ποιήματα, λέξεις απροσανατόλιστες
Ουρλιάζουν και χάνονται
προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η πτώση μου θα είναι κάθετη
Θα είναι ακαριαία
Θα σημαδέψει με αγριότητα
Θα κηλιδώσει με αίμα
Ίσως ξεφλουδίσει ένα μονοπάτι
Θα αποτυπώσει τα θλιμμένα μάτια
Σην ουσία του μαρτυρίου μου
Και τ' όνειρο πάνω στις λείες επιφάνειες
των νεύρων μου θα αποτυπωθεί
σβησμένο κάρβουνο.
Και αμέτρητα φανταστικά λουλούδια
μήνη από χάδια και λευκές συγνώμες!
Κι ύστερα μια μεταξένια αύρα πάγου
-ανέκφραστα πρόσωπα-

21

ΔΤΟ ΚΙΕ
Δυο σκιές περιπλανώμενες
Χάχνουν μια σταγόνα Νύχτας
Να ξαπλώσουν πάνω στο φιλί
Να ξεδιψάσουν μέσα στη φωτιά
Αιχμάλωτες σε μια πλάνη που
αφήνει έξω τους ματωμένους ορίζοντες
του δειλινού
Μονάχα δυο σκιές που συσπώνται
στη συγκομιδή της ηδονής.
Κι ύστερα προσπερνούν και χάνονται
την αρμονία, στο ρίγος μιας δροσοσταλιάς
υφασμένης από βελούδο μαύρο των αστεριών.
Δυο σκιές Εσύ και γω
Ξωκκλήσια λεηλατημένα σε χειρονομία
άσεμνη.
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ΕΠΙΣΑΥΙΕ ΛΕΞΕΙ
Λιποτακτώ.
Και σου Παραδίνομαι
τη νύχτα, στο σκοτάδι
Παρακαλώντας να σου ξεγλιστρήσουν
οι λέξεις
αυτές που περίμενα
μα ποτέ δεν μου είπες.
Λέξεις καταδικασμένες στη σιωπή
Λέξεις αιχμάλωτες στον ήχο
αν ελευθερωθούν
Θα τραγουδήσουν στο θάνατο.
Πεθαίνω από δίψα
Από την έλλειψη των λέξεων
που μου στέρησες.
Λέξεις που δεν έγιναν στίχος
ούτε ποίημα
Υυλακισμένες
Θα παραστρατήσουν
μονάχα σαν αναγγελτήριο θανάτου
"Επιτάφιες Λέξεις"
Να ξεδιψάσει ο θάνατος.
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ΑΝ ΑΣΡΟ ΠΕΣΑΓΜΕΝΟ
Θαρρώ πως ανασαίνω
Ση γεύση απ' το αίμα μου
Σρύπιες οι φλέβες
Αναβλύζουν δάκρυα
Οι αρτηρίες πρησμένες
από αγγέλους στοιχειωμένους
Σ ' όνομα μου λιμνάζει
σε σιωπηλά νερά.
Θαρρώ πως αποπνέω
Σο θάνατο που μου 'ταξες
αν άστρο πεταγμένο στο σάβανο
Μετρώ τις ώρες, τις στιγμές
Ο χρόνος αδυσώπητος με καταπίνει
Βίαιη παράλογη η πραγματικότητα
Νεκρώνει κάθε μου κύτταρο
Να μην ανταμώσω
Σην άπειρη σκλαβιά
Υεύγω...σε σπήλαια.
Θαρρώ πως η τελευταία μου μετάληψη
ήταν η Αγάπη ου
σε σχήμα μπάλας χιονιού
Έλιωσε στο πυρωμένο μου το στόμα
Θαρρώ πως εκπνέω
Ση λύσσα από το κορμί μου
Μαινόμενο γι’ αυτό που δεν ήρθε.
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Η ΤΝΑΝΣΗΗ
Ρήμαξα...
Προσμένοντας την συνάντηση
Με τις στιγμές εκείνες
Που το αίμα κυλούσε
Καυτό σε τρύπιες φλέβες
Εκεί φύτρωναν λουλούδια
Κίτρινα που μύριζαν θειάφι
Σα πήρε ο άνεμος
Κι ο ουρανός έσταξε αίμα.
Κάθε νύχτα
Οποιαδήποτε νύχτα
Πάντα νύχτα
Η συνάντηση εξαντλείται...
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ΜΑΣΑΙΗ ΖΨΗ
Με κούρασαν οι Άγγελοι με τα λευκά φτερά τους
που πάνω τους χαράζουν πονεμένους στίχους...
υλλογιέμαι τόσο πολύ που τα μάτια μου απομένουν
βουρκωμένα.
Κάτοικος μοναδικός μιας έρημης πόλης...
έρνω τη ψυχή που την γονατίζουν
οι τσακισμένες λέξεις
Μα κείνη προσπαθεί να φτερουγίσει
προς τον ορίζοντα
Πιστεύει πως είναι κληρονομικό της δικαίωμα
Όστερα κουρνιάζει αποκαμωμένη...
μέσα στη σπηλιά όπου μια φωτιά αργοσβήνει.
Μες στο κενό του κόσμου μάταιη τόση Ζωή
Ονειρεύομαι τ' άστρα, συνωμότες του ύμπαντος
να χάνουν το δρόμο τους
και να σκοντάφτουν πάνω μου
να καταλύουν την εικόνα μου,
το κολασμένο πνεύμα μου
το κρυφό Πεπρωμένο μου.
Υλογίζει το μέτωπο μου στις τελευταίες ανάσες
του κύκνου που ξεψυχά μέσα μου.
Με κούρασαν οι Άγγελοι με τα λευκά φτερά τους
Οι στίχοι τους, λογισμοί πικροί
σε άγριες ερημιές του νου
σωριάζουν σε συντρίμμια τους γιγαντιαίους βράχους
της καρδιάς μιας πυρακτωμένης νύχτας
από αθώες σκέψεις και ανεπίδοτα φιλιά!
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ΚΟΝΗ
Αιωρούμαι σκόνη...
Μέσα σ' ένα φύσημα από απουσίες
Ξαποσταίνω πάνω στα παλιά έπιπλα
των παντέρημων σπιτιών
Κρύβομαι από τη μάχη με το ξεσκόνισμα
Υοβάμαι τους "τακτικούς" ανθρώπους
Μπαίνουν στη σιωπή μου
Λεκιάζουν τη μοναξιά μου
Όστερα πάλι με εγκαταλείπουν
Ο τρόμος μου ανεβαίνει αγγίζει το ταβάνι...
Η Όπαρξη μου όλη αιωρείται σκόνη...
Αποτελείται από μικρά, τόσο δα μικρά
μόρια διαβολικής τρέλας
Έχει προσχήματα σχήματα και ενοχές
Μικρούς κόκκους από ασυνείδητη ευσυνειδησία
Οι άνθρωποι ξεσκονίζουν συχνά
Αυτό με κάνει να κρύβομαι σε ερειπωμένα σπίτια
σε παλιά έπιπλα σε πεταγμένα αντικείμενα
Εκεί που η μοναξιά δεν είναι μόνη.
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ΑΜΑ ΑΝΕΙΠΨΣΟ
ε απόκρημνες σπηλιές κρύβομαι
Βουλιάζω στην πέτρα
Φώνω τα νύχια στη σιωπή
Σρέφομαι με τη σάρκα μου
Ξυπνώ τ' αγρίμι μέσα μου
τον βρυχηθμό του ν 'ακούσω
και τον αντίλαλο του να σπάει στις έρημες ξέρες.
Αγριεύει ο άνεμος
Υέρνει τη μυρωδιά του θανάτου
Γκρίζα τα σύννεφα
κουβαλάνε τον κεραυνό και τη φωτιά
στον ιερό τόπο του πόθου
που σκορπίζεται σε άπειροστιγμές
Ανασύρω από τα ηφαίστεια
υγρά πυρακτωμένα τα μάτια
προσάναμμα για το σώμα που
θέλει να χορέψει τον θάνατο μου
σ' έναν έξαλλο και αρμονικό χορό.
Δεν έχει πατρίδα ο θάνατος
μονάχα της γης το χώμα αναγνωρίζει
Από κάθε πόρο του σώματος
αδειάζει το αίμα σε νεκρικό ρυάκι
και σε ματωμένους ορίζοντες ξαποσταίνει
τα τσακισμένα δάκρυα που την αυλαία κλείνουν
με το άφωνο το άσμα το ανείπωτο.
Να κοιμηθώ θέλω!
Ν' αναπαυτεί η ψυχή
ερημική ασάλευτη γαληνεμένη.
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ΠΟΡΥΤΡΕ ΛΕΞΕΙ
Αν από την άκρη των χειλιών μου
Γλιστρούν λέξεις αιμάτινες πορφυρές
Είναι γιατί η ψυχή συσσωρεύει πληγές
Και τα μάτια γίνανε μαύρα κλουβιά
που μέσα τους ξεψυχούν τα δάκρυα.
Καιροφυλακτεί η Υυγή σου...
Και το σώμα μου ανοίγεται στο στεναγμό
της Νύχτας που με καθηλώνει.

31

ΜΑΣΨΜΕΝΟ ΣΕΛΟ
Ξεπλένω την πληγή
πως το φως τη Νύχτα
Δεν ψάχνω για απαντήσεις
Ένα διεγερτικό αναζητώ
Και μια φωτιά να σιγοκαίει
λα πλάι σε μια πυριτιδαποθήκη!
Σότε η Νύχτα θα μας ανήκει
Να μαστιγώνει την Κραυγή
Σην στιγμή της Ανάφλεξης!
Ακατανόητες προτάσεις.
λα πλάι σε μια πυριτιδαποθήκη
Έρωτας και Θάνατος
' ένα ματωμένο οριστικό τέλος.
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Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΤΣΕΡΟΒΟΤΛΑ ΖΨ
Πέθανα χτες.
Τστερόβουλα ζω να θρέψω τ' αγρίμι
Πεινάει για Ζωή
Διψάει για Ελευθερία
Ουρλιάζει στην Αδικία
Επιτίθεται στην Αδιαφορία
Ξεσκίζει τις σάρκες της Τποκρισίας
Αλυχτά ολονυχτίς
Αποσύρεται χορτάτο
Ανυπόταχτο στους θηριοδαμαστές του
Ανυπάκουο στα πλήθη
Μήτε θεοί μήτε δαίμονες
Να μη μπορούν να το δαμάσουν
Μονάχα πισώπλατα να το πυροβολήσουν.
Πέθανα Φτες...μια σφαίρα ήταν.
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ΑΓΡΑΥΟ ΠΟΙΗΜΑ
Αυτή τη Νύχτα…
Είσαι ένα άγραφο ποίημα που
Γλιστρά σιωπηλά μέσα μου
αν ήχος που εξαγνίζει το αίμα μου.
Αυτή τη Νύχτα…
Είμαι μια άπληστη αθώα που
Ονειρεύεται
Δίχως λέξεις
Μονάχα με θροΐσματα
Και λησμονημένες ανάσες.
Αυτή τη Νύχτα...
ε ζητάω στη ιωπή
τις ρωγμές εκεί
το κενό στην άβυσσο στο τίποτα.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΝΑΤΑΓΙΑ
Γλιστράει η Νύχτα
στον μακρινό απόηχο
μιας αθωότητας που αλυχτούσε...
Σώρα ο πυρετός με συντροφεύει
Φαράζει την Νύχτα
με διάσπαρτες αμαρτίες
που δεν έζησα
μα ακόμα ονειρεύομαι.
Η πόρτα ανοιχτή
σε διέγερση , προσμένει
ένα Θάνατο σαν πρόσχημα
να σωπάσει η Απουσία
Καμμιά συνάντηση.
Τπάρχουν τόσα φέρετρα
να συλλέξουν τα ναυάγια μου;
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ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟΤ
Η Λύτρωση ενυπάρχει
στο αγκάθι του ρόδου
Η αρχή πάντα στο άνθος του
Και η Κόλαση μου στις ρίζες του
Σο απόσταγμα του, η Αγάπη σου
λεθρος μυρωμένος
με το ντελικάτο άρωμα των αποκαλύψεων ου...
Ένας ψίθυρος φυγής σα δροσοσταλιά
πάνω στα πέταλα του ρόδου Τπήρξες Εσύ.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΜΑΤΡΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΑ
Κυλάω σαν το ποτάμι που
δεν βρίσκει όχθη να καταλαγιάσει...
λες του κόσμου οι όχθες
αφιλόξενες
Και τα νερά μου έρημα
Κανείς δεν καθρεφτίζεται εδώ
σαν έφυγες Εσύ.
Σους ανέμους σαν Φίμαιρα διαβαίνω
Λιμοκτονώντας το χάραμα
απ' την καυτή φωτιά σου.
Τγρές οι προσμονές μου
Σης λύπης μου μαύρα τριαντάφυλλα.
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ΜΨΒ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ
κόνταψα πάνω στη Νύχτα
Για να με βρει το ξημέρωμα στο κατώφλι
Μου εναπόθεσες ένα μπουκέτο μωβ λουλούδια
Και προσπέρασες...
υνέχισα ν' ακούω τα βήματα ου.
Οι νεκροί πάντα σιωπούν
μως δεν ξεχνούν...
Σα βήματα που πλησιάζουν
Σα βήματα που απομακρύνονται
Φωρίς να μετρούν τις αποστάσεις.
Κάθε ξημέρωμα μεθώ με το χρώμα
και παραληρώ με το άρωμα
των λουλουδιών από τον αφύλακτο κήπο ου.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ
Ξημερώνω πάντα στις φλέβες μου
Νυχτώνω όμως στη κεντρική αρτηρία μου.
φορτωμένη θλίψη αιμορραγεί επικίνδυνα.
κέφτομαι πως αδειάζοντας το αίμα
στάλα τη στάλα, αιμοκάθαρση στην πίκρα.
Αυτή η φευγαλέα στιγμή οδηγεί
στην Τπέρτατη κατάσταση μιας γαλήνης λυτρωτικής
και πλήρους απελευθέρωσης από την αιχμαλωσία
του ΕΙΝΑΙ.
αν μια περιστροφή και αιώρηση ρυθμική
πάνω από τάφους σε κοιμητήρια θαλασσινά
που καθαγιάζουν οι γλάροι
και στεφανώνουν τα πορφυρά κοράλλια.
Η πιο ανατρεπτική απώλεια μου θα είναι
ότι από τη ζωή θα μου λείψει
η αβεβαιότητα του αναπάντεχου τέλους...
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ΑΝΑΜΝΗΕΙ
Θραύσματα εξοστρακισμένης σφαίρας
Οι Αναμνήσεις.
κοτώνουν μα όχι ακαριαία
Είναι φωτιές που σιγοκαίνε
με εστίες συνεχόμενης αναζωπύρωσης
Είναι πόθοι που απαιτούν να ξαναζήσουν
που έσβησαν πριν έρθει ο κορεσμός
Είναι βίωμα που δεν συμμορφώνεται
ως εμπειρία αποτρεπτική
Ζητά επιτακτικά την αναβίωση της
ως λύτρωση του καταχωνιασμένου πάθους
Αναμνήσεις , εικόνες ζωής σε κομμάτια
Ηχούν στη σιωπή , θολώνουν σε καπνούς άσβεστης
θλίψης μετρώντας τις απώλειες
Αναμνήσεις , ζουν προσδοκώντας μίαν Άνοιξη
που ποτέ δεν θα ξανά 'ρθει
Πυροβόλησε τες
Πυρπόλησε τες
Ανατίναξε τες
Πάντα εκεί θα είναι -στη ψυχήΆναρχα θα την κατακλύζουν
Δακρυγόνες οι Αναμνήσεις
Και το υλικό εύφλεκτο που τις τρέφει.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΑΙΨΡΟΤΜΕΝΟΙ ΔΙΑΒΑΣΕ
Φάθηκα στους σταθμούς των τρένων
Και στις ράγες τους πάνω
Οι φλέβες δάκρυζαν στις ανακοινώσεις των αφίξεων
Για ποιο λόγο τόσες αφίξεις Θεέ μου;
Αφού δεν υπάρχει έξοδος
Μονάχα αιωρούμενοι διαβάτες
από ένα οργισμένο άστρο.
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ΦΕΙΡΟΚΡΟΣΗΜΑ
Λεπίδα η ιωπή σου
Φαράζει το χειροκρότημα
Πάνω στα νυσταγμένα μου βλέφαρα
Και οι αρτηρίες μου, ενοχικές, με συντρίβουν.
Η επιθυμία λυμαίνεται τ' όνειρο
Και η μορφή σου συγκρούεται
στο ημίφως με τη σκιά μου .
Πέταξε με έξω από τους ήχους των λέξεων
Έλα να με κατοικήσεις στη Λήθη
Εκεί με άφησες, εκεί σε περιμένω.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΠΕΝΘΙΜΟ ΔΑΟ
Πάρε τις λέξεις μου, πουλιά διαβατάρικα
Πάρε τους στίχους μου, δίχως κλουβιά
Και θρήνησε με στο πένθιμο δάσος
Εκεί θα ουρλιάζουν κάθε νυχτιά
-αγέλη λύκων - τα ποιήματα
Που έγραψα για ένα.
Η Νύχτα θα σε γεννάει μυστικά για μένα
Να απαριθμείς τους θανάτους μου.
Άγαλμα στη μνήμη της Απουσίας σου
Γκρίζο είναι το χρώμα της τέφρας
Και ο κύλικας με σκόρπια τριαντάφυλλα.
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ΤΠΟΚΛΙΗ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗ
Γλιστράω αργά στο Θάνατο
αν ένας στίχος με λέξεις καθάριες
αν ένας ήχος από λέξεις εγκλωβισμένες
λέξεις χιλιάδες , αλλόκοτες καρφωμένες
στο λαρύγγι μου
αν ένας θόρυβος ενός κύματος
που δεν πρόλαβε να χαϊδέψει τ' ακρογιάλι.
Γλιστράω στον Λυτρωμό
αν κάθαρση μιας Σραγωδίας
που έζησε την Κορύφωση της
Πέφτει η αυλαία δίχως
Κανένα χειροκρότημα...
Η μοναδική Τπόκλιση στην Αγάπη
Σην αντίκρυσα την άγγιξα την βίωσα.
Η μοναδική Τπόκλιση στην Αγάπη ου
που σαν ένα ποίημα γραμμένο στον τοίχο
θα το σβήσει η πρώτη ψιχάλα.
Αφήνομαι στο Θάνατο
Υωταγωγημένη από εκρήξεις Πάθους
για ό,τι δεν πρόλαβα να ζήσω...
Τποκλίνομαι σε ένα Αγάπη μου
Καρφώνοντας την Ανάμνηση ου
την τελευταία Ανάσα μου
το τελευταίο Ποίημα μου
τον τελευταίο Όπνο μου
τη χώρα των θαυμάτων ου.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΠΡΟΠΟΙΟΤΜΑΙ
Κύλησε ένα αστέρι από τα μάτια
Γλίστρησε μια φέτα φεγγαριού από τα χείλη
υνέθλιψα και την τελευταία σταγόνα βροχής
Γδύθηκα τον ουρανό
Αποποιήθηκα κάθε κτήση απόκτηση κατάκτηση
Ακύρωσα τις συναντήσεις
Μοναδική μου συνάντηση με τον δαίμονα
που κοχλάζει μέσα μου..
Μόνιμα περιφέρεται
τη σπασμένη σιωπή
τους βρεγμένους ήχους
Χιθυρίζει τις δικές σου λέξεις.
Μοχθηρά μου καρφώνει το τραγούδι σου
στο βουβό κορμί μου
αρκαστικά ντύνει την αθωότητα
με τους μεθυσμένους πόθους μου
Ανάβει φωτιές στο λυγμό μου
Πυρακτωμένη να καταπιώ την Απουσία σου.
Ακύρωσα τις συναντήσεις
Κρύφτηκα κάτω από το σεντόνι
Προσποιούμαι Εσένα
χι, εμένα μέσα σου.
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ΔΙΑΥΕΤΓΕΙ Η ΝΤΦΣΑ
Δεν ξεμακραίνουν τα όνειρα
Η Νύχτα ξημερώνει και ε χάνω
Δραπετεύεις πριν τη συγκομιδή της ηδονής.
Καταρρέει μέσα στο φως της μέρας
ακόμα και η σκιά του ίσκιου σου.
Άδεια τα χέρια απλωμένα σαν προσευχή
να συλλαβίσουν ψάχνουν το τρίξιμο
της πόρτας που διαφεύγει η Νύχτα.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ
Ακούω τη ιωπή
Πάντα πλάι μου
Μα όταν μιλάει για ένα
-Εκκρεμότηταμου λέει
Φαμογελάω και την αφήνω
να λικνίζεται στην άκρη των χειλιών μου
σαν μια μνήμη που λησμονεί την απόσταση.
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΙΨΠΟΤΝ
Κλέψε τη ζωή μου.
Οι μέρες μου προκαλούν πόνο
Σο φως τους με τυφλώνει
Οι νύχτες μου φέρνουν οδύνη, σπαραγμό
Ξετρυπώνουν τις ενοχές για ό,τι έκανα
για ό,τι δεν έκανα, για ό,τι ήθελα να κάνω.
Και μια επιθυμία οργισμένη
να βρω ένα χάδι
Που κάποιος μπορεί να το ξέχασε
στο πάρκο, σε κάποιο παγκάκι
σε μια πόρτα σ' ένα κατώφλι.
Πάρε τη ζωή μου.
Μα μην μου κλέβεις τον Θάνατο
Ίσως εκεί να κρύβεται ένα χαμόγελο
Μια μελωδία σε ρυθμό Jazz
Ένα κάρβουνο που κρατάει τη ζεστασιά του
Ένα κρύο φεγγάρι που δροσίζει τους πυρετούς
Εκεί δεν υπάρχει Αγωνία ούτε Σύψεις
Τπάρχουν μονάχα οι νεκροί που σιωπούν
Οι λέξεις που σιωπούν
Υτιάχνοντας ποιήματα ανείπωτα
Για τον Καρυωτάκη
Για τον Λιαντίνη
Για την τρελοπαρέα των "απροσάρμοστων"

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΑΠΟΣΑΓΜΑ
Ποιος μίλησε για δηλητήριο;
Απόσταγμα απ’ τους θρυμματισμένους καρπούς σου
ήπια.
Έπεσα σε λήθαργο
το παραμιλητό μου, λόγια ανείπωτα,
λόγια ξελογιασμένα
Πεθαίνω και δεν το ξέρω
χι, ακούω τον βρυχηθμό μου
απόμακρο, λυπητερό και σκόρπιο
Μα ολάκερη αγριεύω
α γέλιο ξυπόλητο, χιμαιρικό, σπαράζω
Κρύψου...σαν με φοβάσαι
Είμαι μια δέσμη ανεκπλήρωτων οργασμών
και η ενοχή της αμαρτίας που δεν διέπραξες
Χάξε με Εκεί…
το δέσιμο το ακατάλυτο του Εγώ στο Εσύ
το φως της νυχτιάς, του σκούρου μπλε
τις μελωδίες τ 'ουρανού, τις ακατάληπτες
του φεγγαριού την άκρη, την ασημοκαπνισμένη
Λεύτερη στους σφηνωμένους ορίζοντες
τη δίψα και στη θλίψη
Κρασί και μεθύσι
Φωρίς στεριά
Μόνο μια θάλασσα
Μια σταγόνα νύχτας εκστατικής
τ' όνειρο περικυκλωμένη
Φάραμα, εκεί μακριά
Χάξε με...
Ποιος μίλησε για δηλητήριο;
Σους καρπούς της ανέγγιχτης αμαρτίας σου
Ήπια...
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ΟΝΕΙΡΟ
Χάχνω λέξεις στο σκοτάδι
Σις αγγίζω, σπάνε σαν κρύσταλλο
Με τα κομμάτια τους χαράζω
στον τοίχο το όνομα ου
Να μην λησμονήσω τις ώρες
που ανάσαινα πλάι ου
αν όνειρο μέσα στ' όνειρο.
Μα ήρθαν οι ξένοι, οι περαστικοί
οι απρόσκλητοι αυτοί διαβάτες
Βουίζαν σα μελίσσι στ' αυτιά μου
Κρατούσαν μπουκέτα μωβ λουλούδια
Πατούσαν πάνω στο χαμόγελο μου.
Σόση φασαρία για το Σίποτα.
Η πραγματικότητα ήταν σκληρή
Πώς μπήκαν από τα σφαλιστά
τα μάτια μου;

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΟΤΣΕ ΕΝΑ ΟΤΡΛΙΑΦΣΟ
Υύτεψε μου ένα αστέρι στα σπλάχνα μου
τις κολασμένες Νύχτες μου να φέγγει
Ξέσκισε μου τις φλέβες να τις απλώσω
γέφυρα στερνή από την έρημο έως την πηγή σου.
Ένα ρυάκι από αίμα να λικνίζεται
στη μορφή των χαδιών σου
κι ας είναι κρύσταλλο, κι ας είναι πέτρα
Ένα κορμί που γδύνεται τη ψυχή του
στο ολόγιομο ποτήρι κρασί σου να χύνεται
που πίνεις με χείλη τρεμάμενα εξουθενωμένα.
Γίνε Άγγελος Υύλακας της Κόλασης
που σπαταλιέται εντός μου
Μέσα στη Νύχτα που κατοικώ μονάχη μου
μην καταργήσεις το Μηδέν και τ ' Άπειρο
και γω στο Φάος χαθώ το ατημέλητο
Με τα χέρια γυμνά στις φλόγες
να αναδύουν τη μυρωδιά της φλεγόμενης σάρκας
μου.
Γίνε το ικρίωμα και κρέμασε
Ση Νύχτα που ρέει μέσα μου
σε λοξές τροχιές θανάσιμες
σε δάκρυα λησμονημένα
σε ανεπανάληπτες δονήσεις
σε πένθιμες φωνές
σε καταδικασμένες στιγμές...
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ΜΤΡΙΕ ΘΕΙΑΥΙ
Δεν προσμένω Σίποτα πια.
πάω μονάχα ώριμους καρπούς
Μαζεύω πεσμένα φύλλα καταγής
Και νούφαρα από τα λιμνάζοντα νερά
υλλέγω νεκρά φτερά σε ερημικά μονοπάτια.
Με παρέδωσα στο Υθινόπωρο
όπου στρατιές κιτρινισμένων φύλλων
περιμένουν τον άνεμο να τα σκορπίσει.
Με παρέδωσα στο Υθινόπωρο
όπου η πρώτη σταγόνα της βροχής θα με σβήσει.
Μύρισε θειάφι...αυτό το Υθινόπωρο!

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΑΓΨΝΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ
Λιποτάκτης Εσύ
ή
Συχοδιώκτρια η Ζωή μου;
Ο θάνατος μονάχα είναι
Άρχοντας της ιωπής
Και Κυρίαρχος της Λύτρωσης
από τις εκκρεμότητες της Ζωής.
Ανερμήνευτα αργεί η συνάντηση.
Ποιος βιαστικά φτιάχνει μπουκέτα
από αγριολούλουδα;
Και ποιος κρατά ανώφελα
τον κύλικα των δακρύων;
Εγώ ακόμα συμμαζεύω την αγωνία της Όπαρξης.
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Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΚΑΘΑΡΗ
Γλιστράω αργά στο Θάνατο
αν ένας στίχος με λέξεις καθάριες
αν ένας ήχος από λέξεις εγκλωβισμένες
λέξεις χιλιάδες, αλλόκοτες καρφωμένες
στο λαρύγγι μου
αν ένας θόρυβος ενός κύματος
που δεν πρόλαβε να χαϊδέψει τ' ακρογιάλι.
Γλιστράω στον Λυτρωμό
αν κάθαρση μιας Σραγωδίας
που έζησε την Κορύφωση της
Πέφτει η αυλαία δίχως
Κανένα χειροκρότημα.
Η μοναδική Τπόκλιση στην Αγάπη
Σην αντίκρυσα την άγγιξα την βίωσα.
Η μοναδική Τπόκλιση στην Αγάπη ου
που σαν ένα ποίημα γραμμένο στον τοίχο
θα το σβήσει η πρώτη ψιχάλα.
Αφήνομαι στο Θάνατο
Υωταγωγημένη από εκρήξεις Πάθους
για ό,τι δεν πρόλαβα να ζήσω.
Τποκλίνομαι σε ένα Αγάπη μου
Καρφώνοντας την Ανάμνηση ου
την τελευταία Ανάσα μου
το τελευταίο Ποίημα μου
τον τελευταίο Όπνο μου
τη χώρα των θαυμάτων ου.
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ΤΠΟΓΕΙΑ ΣΗ ΜΝΗΜΗ
Πίσω από τη ελήνη...
Υιλτράρω τα σιωπηλά νερά
που γίνονται λέξεις ρευστές
θόρυβοι ήχοι καλπασμοί.
Πέφτουν στη γη, κάπου απόμερα
Κρύβονται από ντροπή...χι,
Καταχωνιάζονται στα υπόγεια της μνήμης
Πριν γίνουν καταιγίδα, ποτάμι ξεχειλισμένο
θάλασσα αγριεμένη.
Υοβάμαι τις λέξεις όταν συναρμολογούνται
Γίνονται Κραυγές που σαν ακουστούν,
μαστιγώνονται και
Γίνονται Ουρλιαχτά που τρυπάνε
τα σφαλιστά παράθυρα του τρελοκομείου
Αλυσοδένονται, φορούν ταμπελίτσα, ιωπούν!
Έτσι…αποκαθίσταται
η ηρεμία των ησυχασμένων ανθρώπων
που στριμώχνονται στους δρόμους της πόλης.
Χυχή μου μην τους καταστρέφεις την ευθεία
Λοξοδρόμησε μονάχη σου.
Οι Ουρανοί δεν είχαν ποτέ ρυμοτομία.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΑΠΛΗΣΑ ΦΕΡΙΑ
Τπάρχει ένας Σόπος, μια νοσταλγία
Εκεί υπάρχει μια συνάντηση, κάθε νύχτα
με την Απουσία.
Άπληστα χέρια ψάχνουν στο Κενό
το ανεξάντλητο βάθος το απροσπέλαστο
Ν ' αδράξουν συνωστισμένους πυρετούς
Να συγκρατήσουν φλογισμένες ψευδαισθήσεις
Να λιτανεύσουν απάτητα σκιρτήματα.
Τπάρχει ένας Σόπος , σε μικρή απόσταση
Τπάρχει μια συνάντηση, πλάι μου
Και η Νύχτα ντυμένη Απουσία
να μου σκίζει τις φλέβες...
Κι ας κυλά το αίμα πηχτό
στο μονοπάτι που οδηγεί
στους στοιχειωμένους ίσκιους σου.
Η τελευταία έκσταση από ένα
Σώρα πια είναι σαν άστρο πεταγμένο
σε σάβανο που αναριγεί στη θύμηση ου.
Και γω περιπλανιέμαι στα σκοτάδια
Χηλαφώντας τις ρωγμές του Φρόνου
που μας χώρισε.
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ΑΚΡΑΙΟ ΜΤΣΙΚΟ
Υυτεύω βόμβες μέσα μου
φηνωμένες στα σωθικά μου
Εκεί που κρύβεσαι...
Ακραίο μυστικό μιας άφατης ουσίας
την έρημη γη της σάρκας μου
αρώνεις όλους τους οργασμούς μου
τις παραισθήσεις και τα παραμιλητά μου
Τποκλίσου στο Θάνατο μου
την οργισμένη έκρηξη...
Που θα ξεσπάσει μέσα μου
Θα ανατινάξει όλους τους δαίμονες μου
Θραύσματα ψυχής με κρότο
Θα απεγκλωβιστούν στο Φάος.
Σα παραστρατισμένα δάκρυα μου
θα δικαστούν ως "ένοχα"
για την συνεχόμενη ροή τους
Μα το αίμα στις φλέβες μου
θα καταδικαστεί δις ισόβια
ως "Επαναστάτης" στη γιάφκα του.
Ήταν γέννημα θρέμμα Άναρχης Χυχής
ο Έρωτας που θέριευα για ένα
Κι οι οργασμοί, μικροί ανεξερεύνητοι αστερισμοί
θα αποπνέουν Εσένα.
Εσένα που θα σκοντάφτεις πάντα
πάνω στο χαμόγελο μου, πεσμένο καταγής
με όλη τη δίψα μου στις ρίζες του.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΜΑΣΨΜΕΝΟ ΟΡΙΣΙΚΟ ΣΕΛΟ
Ξεπλένω την πληγή
πως το φως τη Νύχτα
Δεν ψάχνω για απαντήσεις
Ένα διεγερτικό αναζητώ
Και μια φωτιά να σιγοκαίει
λα πλάι σε μια πυριτιδαποθήκη!
Σότε η Νύχτα θα μας ανήκει
Να μαστιγώνει την Κραυγή
Σην στιγμή της Ανάφλεξης!
Ακατανόητες προτάσεις...
λα πλάι σε μια πυριτιδαποθήκη
Έρωτας και Θάνατος
' ένα ματωμένο οριστικό τέλος.
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ΔΡΟΟΣΑΛΙΑ
Άηχες οι λέξεις
Δακρύζουν στην απόγνωση
Και η απελπισία στάζει
Μύρο και θυμίαμα
το ασάλευτο κορμί μου...
Χάχνει να αναπαυτεί
Κάτω από τη γη
Μέσα σ' ένα φέρετρο
Που μέσα του κατρακυλούν
Οι νύχτες γεμάτες γιασεμί
Εκεί...
Η Απουσία σου θα ηχεί
Μονάχα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα
υμφιλιωμένη με το Θάνατο
Θα ανθίζει σε σιωπηλά νερά
Μουσική του αίματος στις φλέβες
Που σπαρταρούν λίγο πριν ξεψυχήσουν
α δροσοσταλιά πάνω σε φύλλο πορφυρό.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΚΑΡΥΙΑ ΟΔΤΝΗ
Ση Νύχτα σφυρηλατώ
φτιάχνοντας καρφιά
Ση Νύχτα στοιχειώνω
κατασκευάζοντας δαίμονες
Ση Νύχτα ματαιώνω
αθροίζοντας ελπίδες
Ση Νύχτα λυμαίνομαι
συνωστίζοντας ψευδαισθήσεις
Ση Νύχτα ουρλιάζω
συλλέγοντας σιωπές στο σκοτάδι...
Και κάθε ξημέρωμα με σταυρώνω
με τα καρφιά που σφυρηλάτησα
με πάθος με τέχνη με μανία.
Οι δαίμονες μου κουρελιάζουν
και τ 'όνομα μου
Κι όλες οι ψευδαισθήσεις μου
όρνεα γίνονται που κατασπαράζουν
τις σάρκες μου
Σο ξημέρωμα γίνεται ένα τεράστιο
στόμα που με καταπίνει...
Γιατι το ξημέρωμα μου στερεί τη φωνή ου
και τον ίσκιο σου που συντροφεύει τους πυρετούς
μου
Γιατί το ξημέρωμα γίνομαι ναυαγός σ' έναν κόσμο
χωρίς Εσένα
ε μια ακρογιαλιά φωτός που οι αχτίδες του
λεπίδες γίνονται να κόψουν το Εγώ από το Εσύ!
Θέλω να λησμονήσω πως ζυμώνεται η Αγάπη...
με Καρφιά Οδύνη και αφύλαχτους λωτούς.
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Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΕΚΕΙ
Σι κι αν η θάλασσα
σκάει στις άκρες των δαχτύλων μου
Σι κι αν το φως
ιριδίζει πάνω στο σώμα μου
Εγώ στα βράχια ψάχνω
- στις κοίλες λακκούβες τους
τις διαβρωμένες από ερημιάτη δίψα της Όπαρξης...
Σις γλυκιές ουσίες της να συλλέξω
που διαβάλλουν τον πόθο
τον καταχθόνια φλεγόμενο
που κάνει το αίμα να καίει
κι ολάκερο το σώμα να γίνεται Κραυγή.
τα βράχια και στους γκρεμούς
πλανιέται ανυπόταχτα η Όπαρξη μου
Να στραγγίξει τα δάκρυα
Εκεί που ανθρώπου βλέμμα δεν παραμονεύει
Εκεί που ανθρώπου χέρι δεν φτάνει
ν 'αγγίξει τους λυγμούς
Εκεί που το νήμα της ζωής
γυρεύει να κομματιαστεί
Εκεί στη κρυμμένη αρμονία της σιωπής
που δραπετεύει από τις πέτρες
και τις ρωγμές των βράχων
Εκεί...
Ση δίψα της Όπαρξης με αδειανό ποτήρι
Πως να την ξεδιψάσω;
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ΣΡΟΜΑΓΜΕΝΟ ΑΓΡΙΜΙ
Η αγάπη σα Λύκαινα
ουρλιάζει...
Κάποιος μου εναποθέτει στο στόμα
λουλούδια κλεμμένα από
αφύλαχτους τάφους.
Ανασαίνω αργά
Ίχνος ζωής
Αφουγκράσου τον ήχο του αίματος μου
Άκου τις αναμνήσεις μας
που σβήνουν τη δίψα μου.
Θα σου διηγηθώ το όνειρο μου
καθώς η νύχτα θα γλιστράει
και το χέρι σου θα είναι μέσα στο δικό μου
και τα βλέφαρα μου θα κλείνουν νωχελικά
καθώς θα γέρνω πλάι σου
σα μια φλόγα που διστάζει να σβήσει...
Μα υ θα μείνεις
-σαν τρομαγμένο αγρίμινα διηγηθείς το θάνατο μου:
"Πέθανε από Αγάπη μέσα στη Νύχτα
πάνω στο ζεστό μου σώμα"

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ζωή μου ολάκερη σπαταλήθηκε σε μια τιγμή
μως γέννησε τόσες Νύχτες φεγγοβόλες
που σκοτεινιάζουν κάθε ξημέρωμα
στη θύμηση σου...
Πρέπει να σώσω την Ανάμνηση ου
Σο Μέλλον μ' έχει επικηρύξει.
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ΤΓΡΗ ΝΤΦΣΑ
Υλογισμένη και Τγρή η Νύχτα
Παραδομένη στο χρώμα του πιο
ενδόμυχου πόθου
-Πάρε μετο χρώμα της Ανάφλεξης
τον ήχο του νερού
τις γαλάζιες απροσμέτρητες δίνες του.
Αφουγκράζομαι τον ήχο της
εκστατικής ορμής της ιωπής.
Ακούω τα λευκά βήματα σου
Υέρνουν στη μνήμη μου
ήχους από κεραυνούς
και το πορτοκαλί της βροχής
να δροσίζει τους πυρετούς μου...
Η κάθε Νύχτα μου
ύνθεση χρωμάτων ήχων και αναφλέξεων
Για την αγάπη ου
Ξεδιψώ με φωτιά και νερό .
Ξέρω, θαρθείς
στον κόκκινο τον ήχο της αρτηρίας.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΛΑΜΠΕΙ ΜΕΑ ΜΟΤ
Οι λέξεις μου καρφιά
-ο θόρυβος ενοχλεί το σκοτάδιΣην ρέουσα Νύχτα καρφώνουν
στο μισογκρεμισμένο τοίχο που
εμποδίζει τον ερχομό σου.
Προσκρούω πάνω του μα
πέρασα ήδη στην απέναντι
όχθη της Νύχτας.
Εκεί που το φως σημαδεύει το πρόσωπο σου
Λάμπεις μέσα μου.
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ΑΝΤΠΟΧΙΑΣΟ ΘΑΝΑΣΟ
Η αρμονία του Φάους
Ποίηση
Προσποιούμαι το Κενό
Κυοφορώ το Φάος και το Μηδέν
Πάρε με κρυφά μυστικά
να σε γεννήσω
στης Νύχτας τη ιωπή.
Κρέμασε στα βλέφαρα σου
λες τις λέξεις που πονάνε
Μπούκωσε το στόμα μου
μ 'ένα μπουκέτο άστρα
και τέφρα, τέφρα...
Σα καμένα ποιήματα μου
Ανυποψίαστος θάνατος
Φτες, Φτες ήταν.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΠΑΡΑΣΡΑΣΗΜΕΝΑ ΔΑΚΡΤΑ
Ακόμα και ο Θάνατος μου
Αυτοκτόνησε
Πως να αντέξεις τα φέρετρα;
Κλουβιά είναι
που ολισθαίνουν τα παραστρατισμένα
δάκρυα.
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ΠΑΡΑΚΣΙΚΟ ΣΟΠΙΟ
Λάβα η ζωή, πυρακτώνομαι
Αναδεύω υδάτινα φεγγάρια
Σρελάθηκαν οι σκοτεινοί Άγγελοι
στο σπαρακτικό τοπίο μου
Έρχεται και φεύγει η μορφή σου
σε κύματα σκιρτήματος και αναφιλητού
Αλαλάζω σε προφητείες Θανάτου
Απογυμνώνομαι σε μαντείες ζωής
ε ποιώ Ποίηση της ζωής μου
μονοπάτι διαβατάρικο στη τρέλα μου
' ανεμίζω σαν άγγιγμα στη μοναξιά
Και σε καταβροχθίζω σαν πύρινη γλώσσα
στον άκρατο οίνο, συμπόσιο του Διονύσου
αποκαλύπτοντας στις χορδές του μυαλού μου
την μυστική μουσική συμφωνία μαζί σου.

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

ΜΤΣΙΚΟ
Αν σταματήσω να σου μιλώ
Για το θάνατο
Να ξέρεις ότι ήρθε αναπάντεχα.
Κι αν κάτι δεν προλάβω να σου πω
Εσύ να σκαλίζεις τις στάχτες
Σο κάρβουνο θα καίει από κάτω.
Και τότε θα μάθεις το τελευταίο μου μυστικό
Σην τελευταία λέξη
Με την αφή, όχι με τον ήχο.
Σο μυστικό είναι η Αποκάλυψη
Που δεν κάνει θόρυβο
δεν κάνει θόρυβο
κάνει θόρυβο
Θόρυβο: Λίγα βήματα κοντά σου.
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ΝΕΚΡΗ
Είμαι νεκρή...
Δεν μου το είπες φεύγοντας
Δεν ήθελες να είμαι
Μια θλιμμένη νεκρή
Περιπλανώμενη σαν σκιά
Ανάμεσα σε ίσκιους που ερωτοτροπούν
την αταξία των νεκρών.
Μια φλόγα οι υποσχέσεις μας...
Αναδύονται σε φωτιές αποτέφρωσης
Σόσος Θάνατος , τόση Απουσία.
Εκκρεμεί μια μελωδία
Καρφωμένη σ' ένα βλέμμα
χι μέσα στον Φρόνο
μα μέσα στον Πόθο
χι μέσα στον Σόπο
μα μέσα στην Αθωότητα.
Υευγαλέα ψήγματα
Σο Παρελθόν
τα καπνισμένα συντρίμμια
Ο απόηχος της Νύχτας μας
κλαίει σαν παιδί.
Εκκρεμεί μια Απουσία ή ο Θάνατος μου;

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου
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ΠΑΙΞΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
φάλισε μου τα μάτια
Μπούκωσε το στόμα με άνθη
αγριοντριανταφυλλιάς
Άλειψε το σώμα μου με λιβάνι
Και γυμνή ανάλαφρη εξαϋλωμένη
Παρέδωσε με στο Θάνατο
να βαδίσω σαν μια κραυγή
που πονάει σπαράζοντας.
Και υ αγαπημένε παίξε φυσαρμόνικα
παίξε φλάουτο και άναψε φωτιές
να χορέψουν ολόγυρα οι όρκοι των κυμάτων
σαν τσιγγάνοι παθιασμένοι χτυπώντας
το ντέφι τους.
Παίξε για μένα...

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου
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ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΗ ΓΗ
Ο Θάνατος μονάχα μπορεί να με δαμάσει
Σούτη η γη μονάχα με λαβώνει
Κι αν κρύβομαι σε σπηλιές
και σαν αγρίμι παραφυλάω.
Μ ‘αρέσει η πέτρα η ακατέργαστη
που στους αιώνες διαβρώθηκε
με άνεμο και αλμύρα
Πάνω της ζωγράφισε το διάβα της ζωής
στάλαξε σε ορυκτό την πείρα
σκάλισε ονόματα σε διαστήματα
και στα βάθη της σιωπής, στα βαθουλώματα
τα άσωτα ανομήματα, τα κρίματα.
Σούτη η γη μονάχα με λαβώνει.
Με τη δαιμονισμένη δίνη της
τη Λευτεριά σκοτώνει
Μια μυρωδιά από αίμα
ξεχύνεται στο σκυθρωπό αέρα
κι η μοναξιά φτιάχνει καινούργιους Φάρτες Ερημιάς
πάνω στο χιόνι
Σο χιόνι που' γινε σαν κατακόκκινο λιβάδι
από παπαρούνες
καθώς τρέχει σε ρυάκι το αίμα...
ταλάζουνε αρρωστημένοι στοχασμοί
πάνω σ ‘έναν Πλανήτη Κραυγή.
Ο Θάνατος μονάχα μπορεί να με δαμάσει
μα λέω να του αφεθώ...
γιατί ετούτη η γη καταραμένα με λαβώνει!

Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου
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Μια Χοφφτα Χώμα

Μαρία (Μόιρα) Μπιζάνου

Εκδόσεις schooltime.gr
Τηλ.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr
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