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Ο Μιχάλης Λαζανάς γεννήθηκε 
το 1987 σε μια επαρχία, στην 
οποία  μεγάλωσε και σπούδασε. 
 
Αγαπάει τον ήχο της βροχής 
και τις ιστορίες που πηγάζουν 
από τα θλιμμένα βλέμματα. 
 
Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ είναι η 
πρώτη του ποιητική συλλογή   

 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

3 
 

ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εκδόζεις schooltime.gr 
 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχάλης Λαζανάς, «Επανεκκίνηση – Ποιητική συλλογή» 

 
Νοέμβριος 2017 
© schooltime.gr για την παρούσα έκδοση 
© Μιχάλης Λαζανάς 
 
Εκδοτική επιμέλεια: Γιώργος Β. Σκάθαρος  
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Πάνου Θανάσης 
Σελιδοποίηση: Πάνου Θανάσης – Εκδόσεις schooltime.gr 
Εικονογράφηση – Πίνακες ζωγραφικής: Πάνου Θανάσης  
 
Εκδόσεις schooltime.gr, Σειρά «Λογοτεχνία» 
Τηλ.: 6977554086 
Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@schooltime.gr, 
publications@schooltime.gr 
website: www.schooltime.gr 
 
Με τη σύμφωνη γνώμη του Εκδότη και του Συγγραφέα, το 
παρόν έργο διατίθεται στο κοινό δωρεάν σε μορφή ψηφιακού 
βιβλίου (pdf) αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου 
schooltime.gr. 
 
Eπιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου – ολική, μερική ή 
περιληπτική – η διανομή και η παρουσίασή του στο κοινό 
κατόπιν έγγραφης άδειας του Εκδότη και υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: Αναφορά των δημιουργών - πηγής προέλευσης, 
μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα. 

http://www.schooltime.gr/


ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

6 
 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΗ 
  

Μοίρασα στα δύο τη φωνή μου μες στο χλωμό της ήχο 

να καθρεφτίσω ένα τραγούδι βραχνό.  

Ζύγισα με ένα μονάχα άγγιγμα το βάρος που ‘χουν 

μέσα τους οι λέξεις που προφέρω:   

μια μελώδια απόμεινε για μένα και χίλια λόγια καταφατικά 

να γνέφουν στους ανθρώπους. 

αν δίκαιη πολύ φαντάζει τούτη η μοιρασιά 

στα μάτια όσων διακηρύττουνε τους νόμους. 

Μα αυτή την πράξη τη γενναία, ποτέ της 

δεν τη χάραξε στο μαυροπίνακα η δασκάλα, 

όταν μου μάθαινε τον κόσμο. 

Κι όλο μεγάλωνα και χώραγα στο στόμα 

κύματα, βλέμματα ερημικά κι αστραπές.  

Γεύση πίκρας ατέλειωτης, τριγύρω 

από τα χείλια και πίσω από το νου. 

Και μία γλώσσα ατσάλινη και μόνη, που ‘θελε 

λα δξαπεηεύεη ζην θάζε βήκα ηεο. 

Έλαο θπγάο πνπ θξίζεθε παξάλνκνο πξνηνύ παξαλνκήζεη.                                          

Απηή ε γιώζζα κνπ θη απηά ηα ρείιηα κνπ                                                                           

θη απηή ε πίθξα πνπ γίλεθε δηθή κνπ. 

Κι ύστερα εγώ. 
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Που όλο μεγάλωνα αδιάκοπα. 

Κι άξαφνα ήρθαν όλοι αυτοί για να με συνεφέρουν. 

Μια μέρα γκρίζα διάβηκαν στο χώρο μου 

από την πίσω πόρτα που άφηνα ξεκλείδωτη. 

Υορούσαν καθωσπρέπει καλημέρες γελαστές 

και ένα νάιλον άρωμα κρεμόταν στο λαιμό τους. 

Είμαστε οι νικητές του παιχνιδιού, είπαν. 

Είμαστε οι γνώστες της ζωής, είπαν. 

Είμαστε αυτό που θες να γίνεις, είπαν. 

Η μάνα έστρωσε  το τραπεζομάντιλο το λευκό 

που χρόνια φύλαγε μέσα στις προσευχές της. 

Κι ύστερα τοποθέτησε τριγύρω από τα πιάτα 

όλες τις συμβουλές τους, μία-μία. 

Ένιωσε τη γαλήνη της γυμνή να τρέχει ανάμεσα μας. 

Κι ήταν σαν πάντα να τον πρόσμενε αυτόν τον ερχομό τους. 

Εκείνοι σπρώξανε τη ματιά μου σε τούτο 

το παράθυρο που ατένιζα τις νύχτες. 

Όψωσαν τους δείκτες των πέτρινων χεριών τους 

και μου ‘δειξαν το δρόμο που ‘χε βαφτεί 

με φωτεινές επιγραφές και μία ψύχρα ακόρεστη. 

Σούτος λοιπόν είναι ο δρόμος που θα πάρεις, 

  ο δρόμος ο σωστός, ξανάπαν. 
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Μονάχα για να πορευτείς θα αλλάξεις τη φωνή σου. 

Οι ήχοι σου θα πάλλονται όμοια με των άλλων. 

Κι οι στίχοι σου νεκροί. 

Η μάνα το ‘ξερε κι έγειρε δουλικά σ’ αυτό το πρόσταγμα τους. 

Εκείνοι το ΄ξεραν ότι δεν είχαν πια άλλο λόγο να πουν. 

Και το ‘ξερα και ‘γω ότι τα πόδια μου δεν τη βαστούσαν άλλη ελπίδα 

Έχω μια φωνή σπασμένη και μοιρασμένη ανάξια. 

Σώρα βαδίζω μια διαδρομή με οδηγίες χρήσεις 

γραμμένες στην παλάμη.   

Μαζί μου μεγαλώνει κάθε τόσο και η σκιά μου. 

μως τζογάρω πια για να κερδίσω δυο γουλιές εκτίμηση. 

Μετά συλλέγω χειραψίες που μοιάζουν πειστικά γεμάτες φως. 

Κι όλο κρατώ τα λόγια εκείνα της κατάφασης μέσα στο πορτοφόλι.   

Εγώ όμως το αποφάσισα να γίνω από                                                           
αυτούς  που όλο νικούν στου κόσμου το παιχνίδι.  

Μα σαν γυρίζω πίσω θα βρίσκω ένα τραγούδι να με κοιτά δειλά. 

Έτσι να μου θυμίζει πως προχωρούσε κάποτε σιμά μου. 

Ίσως και να μπορώ να ενδίδω στα κρυφά στον πειρασμό του. 

Μια μελωδία που αρκεί να με λυτρώσει και μια φωνή απρόσωπη                                
να υψώνεται μπροστά μου, δίχως υπομονή.    

Αυτός ο ήχος  που ειν’ ακόμα τόσο διαπεραστικός για μένα.                                        
Κι ας μοιάζει για τους άλλους μακρόσυρτη σιωπή. 
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NYXTE 
 
Κάτι τέτοιες νύχτες είναι που πετάω 
κόκκινα χαλίκια στα σύννεφα μήπως και  
πάψει να κρύβεται η χλωμάδα της σελήνης  
από τα όνειρά μας. 
Ξέρεις για κείνες τις νύχτες μιλάω 
με το βιαστικό βήμα της βροχής να παλεύει 
να ισορροπήσει στις στέγες μιας γειτονιάς που 
αποκοιμήθηκε νωρίς. 
Σα αποτυπώματα των χειλιών σου ακόμα ζωντανά 
στο μισοάδειο ποτήρι δεν έχουν κάτι να πουν. 
Κι η φωτιά που θέλω να με ζεστάνει 
δε χωράει στα σκόρπια βιβλία 
που βαριανασαίνουν πληγωμένα στο πάτωμα. 
Δυο γενιές παλεύουν εδώ γύρω μεταξύ τους 
για το ποια θα ελπίζει . 
Μα δεν ελπίζει κανείς κι ούτε κρυώνει 
σαν φύτρωσαν τούτα τα κάγκελα στο μπαλκόνι. 
Μεγάλα κάγκελα ανθιστά για να μας προστατεύουν. 
Κούφιες ζωές που κάνουν να γελάσουνε πριν κλάψουν. 
Καταλαβαίνεις τώρα πως χτυπάει 
ο παλμός του ρολογιού κι απόψε; 
Έτσι κι εγώ παίρνω μουτζουρωμένα χαρτιά 
και πλάθω τον εαυτό μου. 
Εκείνος με κοιτά και δε δειλιάζει. 
Μονάχα ταξιδεύει στους καιρούς 
και κόντρα στους καιρούς. 
Εκείνος μονάχα νιώθει και ζει. 
Ξέρεις για κείνες τις νύχτες μιλάω 
που μέσα στα σκοτάδια γεννιέμαι. 
Κι ύστερα κάθε αυγή πεθαίνω χαρούμενος. 
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ΔΙΚΑΙΩΗ 

 

Είναι που ξέρω πως πίσω απ’ τα κλειστά παντζούρια 

πλανιέται μια νύχτα αλλιώτικη. 

Διστακτικό και ετοιμόρροπο το βήμα της μοιάζει 

με τρίκλισμα διαβάτη που αναζητά μια λύτρωση στη μέθη. 

Οι κουρασμένες γειτονιές έγειραν να αποκοιμηθούν στον ίσκιο της. 

Μα τούτο το δωμάτιο το στενό δεν τη χωράει 

άξαφνα τόση γαλήνη. 

Σριγύρω οι λερωμένοι τοίχοι κρύβουν τις ενοχές τους στο σκοτάδι. 

Άραγε πόση ελπίδα αρκεί για να σφραγίσει 

το πιο τυφλό μου βλέμμα; 

Κάτω απ΄το ξύλινο κρεβάτι μένει ασάλευτη 

μια ξεχασμένη θάλασσα. 

Υαντάζει ενθύμιο από κείνους τους καιρούς 

που έσπερνα στον ύπνο μου ταξίδια. 

Κι όμως αυτά τα χρόνια τα αδίστακτα 

γεμίζουν μόνο μ’ άπνοια το πέρασμα τους. 

Έτσι απέμεινε κι η θάλασσα βουβή να αντανακλά 

τη γέρικη ανάσα της · θηρίο λαβωμένο μες τη σκόνη. 

Έτσι απέμεινα και γω να ξαγρυπνώ πίσω 

από  κάγκελα διάφανα, που ύψωσα μονάχος. 
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Κι απ’ έξω η νύχτα να ραγίζει με τα χνώτα της τ’ αστέρια.    

 

Οι χτύποι του ρολογιού έστρεψαν προειδοποιητικά   

τον παλμό τους, προς τη λήθη μου.    

αν κάτι να άλλαζε στον κόσμο που ‘χτισα και έπρεπε να το νιώσω. 

Μικρέςαχτίδες διαπερνούσαν τώρα θαρραλέα απ’ τις ρωγμές μου. 

Μα είναι δυνατόν ποτέ να ξημερώνει σ’ αυτά τα σκούρα μέρη; 

Έσφιξα στο χέρι τούτη τη στιγμή της πρώτης, γυάλινης αυγής. 

Έπειτα άνοιξα το παράθυρο και χάρισα στον άνεμο 

Μια αλήθεια, που ‘μενε κλεισμένη στο συρτάρι μου. 

Καλημέρα. 
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ΜΕΣΩΠΙΚΗ ΤΓΚΡΟΤΗ 

 

Κίτρινα φώτα στις λεωφόρους της νύχτας μου . 

Ήχοι σιωπής, πνιγμένα κορναρίσματα, 

ιστορίες ζωής που αγκαλιάζουν τη φλεγόμενη άσφαλτο. 

το φανάρι έχει ανάψει κόκκινο εδώ και αιώνες. 

Και εγώ που έχω ξεμείνει 

σε τούτο το μποτιλιάρισμα των ματωμένων ονείρων, 

προσμένω ακόμα να διασχίσεις το δρόμο μου. 

Δε χωράνε πια, φοβισμένοι διαβάτες  εδώ πέρα. 

Μονάχα περαστικοί της φυγής, που κοιτάνε κατάχαμα                   

γιατί δεν πρέπει να σ’ αντικρίσουν στα μάτια. 

Γαντζώνω τα χέρια μου σ’ ένα τιμόνι, 

που ‘στριβε πάντα σε άλλη κατεύθυνση 

από κείνη που ‘θελα. 

Αφουγκράζομαι τους ιδρωμένους παλμούς 

που ξεμακραίνουν από το γκάζι μου. 

υνομιλώ για λίγο με τις ανάσες 

που με ποτίζει η εξάτμισή μου. 

λα συνηγορούν πως ήρθε η ώρα να ταξιδέψω 

για πρώτη φορά, πέρα από τις θλιβερές μελωδίες 

αυτής της συνοικίας. 
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Θα οδηγήσω κι ας πουν ότι παρανόμησα 

πίνοντας αρκετές σταγόνες ελπίδας, πριν φτάσω ως εδώ. 

Κι αν τυχόν θελήσεις να έρθεις μαζί μου 

θα στο απαγορέψω, με την απελπισία ενός «όχι» διάφανου. 

Σέτοια ταξίδια δε χρειάζονται συνοδηγούς, 

διαδρομές μοναχικές τα κυβερνούν. 

Ξέρω πως μέχρι την αυγή θα έχω συγκρουστεί μετωπικά 

 με τη σελήνη. 
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 ΤΓΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 

Σο καλοκαίρι που υποσχέθηκα να σου φέρω 

το ξέχασα στην τσέπη του μπουφάν μου. 

Μη μου θυμώσεις γι’ αυτό. 

Υταίει η αλμύρα που κρατάω στα μάτια μου. 

Έτσι ξεχνώ καμιά φορά τις διαδρομές μου. 

μως σήμερα βγήκα νωρίς 

να μαζέψω κογχύλια από την άσφαλτο. 

Όστερα θέλησα να κάνω μια βουτιά 

στη σιωπή που κρύβει 

το συνωστισμένο τσιμέντο του κόσμου μου. 

Δε δροσίστηκα.                                                                                                                                                       
Κι εσύ που έχεις αφήσει                                                                                                                          
κόκκινες πατημασιές στην άμμο                                                                                                                         
-έτσι για να σε θυμάται η θάλασσα-                                                                                                     
αναπνέεις ακόμα από τις αναμνήσεις                                                                                                                  
που σου φέρνει ο άνεμος. 

Μη μου πεις πως δεν τηρώ τις υποσχέσεις μου.                                                                                       
Είναι που τέλειωσαν και τα κογχύλια                                                                                                              
στην άσφαλτο. 

Αλλά κάπως έτσι μάθαμε να ζούμε. 

Με τον ιδρώτα να κυλάει στην καρδιά 

Είναι που τα σπίτια μας ψήλωσαν πολύ 
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και άλλαξαν χρώμα. 

Εγώ φοβόμουν όμως τα ύψη και το γκρίζο. 

Είναι και που οι άνθρωποι 

μάθανε να μιλάνε μία μόνο γλώσσα. 

Κι εγώ είχα αλήθεια τόσες άλλες λέξεις να πω. 

Έτσι όλα αυτά γίνανε η αλμύρα 

που κρατάω στα μάτια μου. 

Καταλαβαίνεις τώρα; 

Καμιά φορά αν χρειαστεί 

λέω την ανάγκη μου, αφηρημάδα. 

Ξέχνα τα όλα. 

Μπες μόνο μέσα μη βραχείς. 

Πες ότι φταίω εγώ 

μα η μπόρα που θα έρθει δεν είναι καλοκαιρινή 

και θα κρατήσει. 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

16 
 

595 A/M T.Π.  

Εδώ ο αέρας κουβαλά μια σκόνη  
 που όλο σε λούζει –  
 που όλο σε καίει –  
  που τιμωρεί.  
  Μνήμη θολή άξαφνα γίνεσαι  για κάποιους δρόμους μακρινούς  
  που ακόμα σε θυμούνται.  
  ε λίγο θα ‘σαι λήθη  
  ύστερα στεναγμοί.  
  Βήματα ίδια και απαράλλαχτα με χθες και έναν αιώνα πιο πίσω.  
  Σα ακούς, τα νιώθεις, τα φοβάσαι.  
  Έχουνε μάθει να στέκουν προσοχή και να ανασάνουν,  
  σαν άτακτο παιδί που μένει τιμωρία.  
  Πότισε και το βλέμμα σου ολάκερο τούτο το χρώμα το χακί  
  (κι ύστερα είπες πως έμαθες ),  
  όπως μαθαίνουν οι τυφλοί να ζουν μες στο σκοτάδι.  
  Ζυγίζει πάνω από εκατό καημούς  
  το όπλο σου κι απόψε.  
  Βαραίνει τόσο ο καιρός τούτα τα πέτρινα χέρια;  
  Νύχτες ξαγρύπνιας και σιωπής,  
  μαύρος ιδρώτας στο μέτωπο  
  σα να σηκώθηκες από όνειρο κακό,  
  μα τα όνειρα σβηστήκαν εδώ πέρα  
  πριν απ’ το σιωπητήριο.  
  Σσιγάρο ανάβεις στα κλεφτά κι ύστερα αρχίζεις το κρυφτό  
  μ’ αυτό που σου ‘πανε πως λέγεται καθήκον. 
  Θύμα μιας δίωρης και αιώνιας μοναξιάς, τον κέρβερο θυμίζεις,  
  σκοπός στο τίποτα πιστός, μπροστά  
  σε δύο κόσμους.  
  Κι εσύ δεν είσαι ζωντανός, μα ούτε που πέθανες,  
  σκοπός μονάχα απέμεινες και φύλακας  
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  της ίδιας που σου χτίσαν φυλακής σου.  
  Κάπως μεγάλωσε και τώρα το φεγγάρι  
  κάπως κιτρίνισε πιότερο  
  και πώς να το χωρέσεις στο κράνος σου;  
  Κάποτε το φορούσες στα μάτια της  
  και το κρατούσαν γέλια παιδικά της γειτονιάς, μα όχι πια,  
  δε χωράει σε τούτο το κράνος.  
  Κάνει περίπου δυο ζωές εδώ να ξημερώσε, μπορεί και ακόμα μία,  
  δίχως φεγγάρι σιμά σου,  
  δίχως λουλούδια στο διάβα σου,  
  μόνο μ’ αυτή τη σκόνη.  
  Φνώτα βαριά, ξερές αναπνοές, τα ίδια,  
  μα άλλα βήματα ακούς να πλησιάζουν.  
  Υωνές πνιχτές από στόματα πικρά, που γκρίζα έχουνε βάψει τα λόγια 
τους, μέσα στις συλλαβές τους.  
  Για ποιο ταξίδι κίνησαν μουντό, για ποια κουβέντα όμοια, να ψάξουν;  
  Κι είναι που άφησες και το τραγούδι σου άδειο,  
  δίχως μια χούφτα στίχους, να ταιριάζουν.  
  Κι είναι που ένιωσες πως δεν περίσσεψε ούτε μια μελωδία, για να τους 
χαιρετήσει.  
  Αλτ τις ει;  
  Και δεν προσμένεις απάντηση που να καταλαβαίνεις.  
  Αλτ τις ει;  
  Κι έχεις φυλάξει ένα δάκρυ κρυφό, μες στο χιτώνιο σου.  
  Αλτ τις ει;  
  Κι έχεις κιόλας ξεχάσει ποιος είσαι. 
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ΣΟ ΠΑΛΣΟ 

 

Υόρεσα βιαστικά το παλτό του πιο διάφανου κύρους μου 

για να διασχίσω συζητήσεις αδιέξοδες 

και εφηβικούς εφιάλτες. 

Παρατηρούσα στους δρόμους γκρίζους περαστικούς 

καθώς κρατούσαν ταυτότητες προς ένδειξη 

απύθμενης φιλίας, μοιράζοντας σκόρπιες καλημέρες. 

Πλησίασα με σκοπό να αποκτήσω 

ένα γυάλινο ενδιαφέρον. 

κοτείνιασα. 

Όψωσα την ομπρέλα μου προς τα αστέρια 

μήπως και προστατευθώ από τις παγωμένες στάλες 

που μύριζαν καυσαέριο. 

Δε νομίζω πως θα γλιτώσω σήμερα. 

Σο απορριμματοφόρο φρέναρε απότομα μόλις με είδε. 

Δίχως να το πολυσκεφτώ , 

του φόρτωσα τα λόγια μιας αξιέπαινης πορείας. 

Ανακουφίστηκα. 

Γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη 

και είδα να με πλησιάζουν μανιασμένα ορδές από τύψεις 

για τα κομμάτια του αύριο που μόλις είχα καταστρέψει. 
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Σρόμαξα. 

Σο ξέρω πως δε θα γλιτώσω σήμερα. 

Άρχισα να τρέχω, όπως πάντα προς τη λάθος μεριά της γης 

και έφτασα ως το χείλος των πιο μπερδεμένων μου ονείρων. 

Ήμουν μόνος πια. 

Σώρα μπορούσα ελεύθερος να επιστρέψω   

στην πολύβουη αλήθεια μου. 

Γέλασα. 

Ούτως ή άλλως δε θα γλίτωνα ποτέ. 

Καθώς νύχτωνε τριγύρω, 

δε μπορούσα πια να αναγνωρίσω κουρασμένες χειραψίες, 

μονάχα τα μάτια μπορούσα να ψηλαφίσω. 

Φάρηκα. 

Ήμουν μόνος και ελεύθερος πια. 

Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής 

συνάντησα έναν από τους επαίτες των ευκαιριών του χώματος. 

ίγουρος πια, του χάρισα εκείνο το παλτό 

του διάφανου κύρους μου. 

Κρύωσα. 
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ΠΑΙΔΙ    

  

Σο παιδί που έμεινε τιμωρία δυο ζωές 

γιατί λησμόνησε τα λόγια του δασκάλου 

έψαξε να με ‘βρει εχθές ακολουθώντας 

τα ξεβαμμένα χνάρια μου. 

Εγώ σκάλιζα σε ένα παγκάκι με το λαβωμένο 

σουγιά του παππού, τα αρχικά μας. 

Θα θυμηθούν οι ηλιοκαμένοι Μάηδες   

ότι κοντοσταθήκαμε εδώ πέρα  βουβοί περαστικοί, 

σε ένα πρώτο ραντεβού που το ‘χαμε ξεχάσει. 

Σο παιδί μου έδειξε τις μελανιές που ‘χε φορέσει 

στα χέρια για να το γνωρίσω . 

Δεν είπα τίποτα. 

Ίσως σε λίγο να φανείς μαζί με τους άλλους 

που παίζανε πόλεμο με τις κομματιασμένες σφεντόνες 

στην πλατεία που γκρίζαρε άξαφνα. 

Μη ντραπείς που οι καιροί λερώσανε 

το πιο άσπρο σου φόρεμα. 

Μη λυπηθείς που ο ήλιος 

δεν αντιφέγγει πια στα μαλλιά σου. 

Μη φοβηθείς που σουρουπώνει 
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και θα αργήσεις να γυρίσεις. 

Σο παιδί με ρώτησε αν στερεώθηκε ο κόσμος 

που ‘χα για πόστερ στο δωμάτιο μου, 

πάνω από το κρεβάτι με τα κύματα. 

Δεν είχα τίποτα να πω. 

ε λίγο θα πέσω από το μονόζυγο 

για να τρέξει από τα γόνατά μου αίμα ατόφιο , καθαρό 

που θα δροσίσει τις πληγές μου τις ξένες. 

Οι άλλοι που θα γυρίσουν από τον πόλεμο τους 

με νεκρές τις σφεντόνες σε κάποιο κλειδωμένο συρτάρι 

και ζωντανά τα τραγούδια τους 

θα ‘ρθουν κοντά μου για να δροσιστούνε και εκείνοι. 

Ίσως φτάσεις και εσύ 

με το ξεραμένο μαντηλάκι  και τη χλωμή φωνή σου 

για να με σώσεις από το αγορίστικο τρέξιμο μου 

στα σύννεφα. 

Σο παιδί μου ζήτησε να παίξουμε                                                             
για τελευταία φορά κρυφτό. 

Έκλεισα τα μάτια κι άρχισα να μετράω                                                          
τις ερειπωμένες νύχτες για να προλάβει 

να αποτραβηχτεί στη γνωστή στου κρυψώνα. 

ταν τα άνοιξα ξανά, 

το παιδί είχε κιόλας γεράσει.   
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ΦΣΤΠΟ 

  

Εγώ ήμουν ο χτύπος στην πόρτα σου την  αυγή. 

Πέρασα από τον ύπνο σου, για να σου φέρω 

την αλήθεια που σου στέρησε 

ο λερωμένος άνεμος του καιρού μας. 

Κοιμόσουν αγκαλιά 

με τη λιμνάζουσα όψη των κόπων σου, 

έχοντας ξεχάσει την τηλεόραση ανοιχτή επίτηδες. 

Ανέπνεες από το άρωμα του αυριανού παζαριού 

κι είχες ζωγραφίσει ένα χαμόγελο στον καθρέφτη σου. 

Πόση ευτυχία στέκεται 

στην επαναλαμβανόμενη πορεία σου προς τ’ αστέρια; 

Έπρεπε να μάθεις όλα εκείνα, 

που ‘χες κρύψει με προσοχή κάτω από το κρεβάτι σου. 

Μα η καμένη λάμπα του δωματίου 

σε βοηθούσε να βλέπεις ήσυχα όνειρα. 

Κι είχες επιλέξει το ασφαλές σκοτάδι του κόσμου σου . 

Εγώ όμως τούτο το ξημέρωμα έγινα μια πέτρα 

που σου χτύπησε στοργικά το τζάμι. 

Και συναρμολόγησα από την αρχή 

τα κομμάτια του ξυπνητηριού που βρήκα πεταμένα 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

23 
 

στα μονοπάτια σου. 

Έπρεπε να καταλάβεις τη βραχνάδα της φωνής μου. 

Έπρεπε να νιώσεις την καταιγίδα στο μέτωπό μου. 

Έπρεπε να ζήσεις την αλήθεια που σου ‘φερα. 

Σίποτα. 

Κουράστηκα και το βαλα στα πόδια 

κρατώντας τη γεύση της θάλασσας στο στόμα. 

ίγουρα θα με άκουσες με τόσο θόρυβο 

που έκαναν τα μάτια μου. 

Μα ακόμα και να ξύπνησες για μια στιγμή, 

προτίμησες να σε νανουρίσει η νύχτα σου. 
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ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΕΡΓΑ 

  

Η πινακίδα στην άκρη του δρόμου σου έγραφε: 

ΠΡΟΟΦΗ ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΕΡΓΑ . 

Μια κίτρινη ειρωνεία που στοιβαζόταν σε λέξεις . 

υνταιριάζονταν καμιά φορά οι δρόμοι μας, 

σαν στένεψαν απότομα και οι δύο. 

Και από τότε μονάχα διαβάτες 

με λασπωμένο στόμα και κατακόκκινα μάτια 

περνούν από δω,  κατά λάθος. 

Υωτισμός ανύπαρκτος: 

τους τελευταίους πυλώνες της λάμψης σου, 

τους είχε καταπνίξει μια αλμυρή βροχή 

που ‘χες φορέσει για να δροσιστείς. 

Και το ‘χες λησμονήσει πως ήταν δύσκολο πολύ, 

διψασμένες αυλές και απρόσωποι γείτονες να κοντοσταθούν 

στα ορισμένα σύνορα σου. 

Άχρωμες γάτες μονάχα σου ψιθύριζαν 

πως μπορούσαν να αναπλάσουν το σκοτάδι 

και να βαφτίσουν τις αλήθειες με ονόματα απλά 

που δε φοβίζουν. 

Μα σαφώς εκτελούνται έργα. 
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Εργάτες θορυβώδεις πάλεψαν πάνω σε χάρτινες σκαλωσιές 

για να κατεβάσουν πιο χαμηλά τα άστρα. 

Κι άλλοι θέλησαν να φυτέψουν πλαστικά τριαντάφυλλα 

στο χώμα που σου ‘χε απομείνει να μετράς. 

Υάλτσες μελωδίες άρχισαν να ακούγονται από λεωφορεία 

που ξεμπάρκαραν τις ενοχές τους σε μια στάση 

κάπου εδώ κοντά. 

Κι ύστερα σε είδα φτιασιδωμένο με λογής γιαπιά 

που περίμεναν να υποδεχθούν 

τους πρώτους γυάλινους ενοικιαστές τους. 

Μα σαφώς εκτελέστηκαν έργα. 

  

Κι όμως δε θα συνταιριαστούν άλλο οι δρόμοι μας. 

Ο δικός μου είναι ακόμα τόσο στενός όσο τον θέλω. 

Ούτε πινακίδα δε χωράει να σταθεί. 
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ΝΑΤΑΓΙΟ 

Δεμένες ενοχές μες τα κατάρτια  

υγρά ταξίδια που δεν ξέφυγαν απ' το χάρτη  

θαμπές εικόνες έμειναν στο νου  

να σου θυμίζουν κάτι, ξένο.  

Λιμάνια απάνεμα, βουβά, να σε προσμένουν  

τέρμινα ολάκερα και μόνα.  

Ολόγυρα μες στη σκιά τους  

παραπατούνε άγρυπνοι αχθοφόροι  

που προσδοκούν να κουβαλήσουν τη σωρό σου.  

Κι εσύ δεν κίναγες ποτέ, όχι γιατί φοβόσουν,  

μα δεν περίσσευε μαντήλι να σ' αποχαιρετήσει.  

Κι ίσως για δεν απόμεινε φωνή, γεμάτη "καλώς ήρθες" ,  

κάπου στον ερχομό σου.   

Λιμάνια απάνεμα , ορφανά , δίχως τα κύματά σου.  

Πραματευτάδες κι έμποροι τριγύρω , να διαλαλούν,  

για να πουλήσουν μια πληγή σου.  

Βαρκούλες χάρτινες σφιγμένες απ' τους κάβους,  

από όνειρα και χέρια, παιδικά φτιαγμένες  

να τρέμουνε την πρώτη καταιγίδα.  

εργιάνι πόρνες άπληστες να βγαίνουν  

που 'χουν φυλάξει στον πικρό τους κόρφο  

τα εφηβικά τους κίτρινα φεγγάρια.  

Κι εσύ δεν έφτανες ποτέ, όχι γιατί θυμόσουν,  

μα ήταν πολύς ο κόσμος σου για να τον παρατήσεις.  
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Κι ίσως γιατί οιωνός δε φάνηκε , μυριάδες χρόνια τώρα,  

κάπου στον ουρανό σου.  

Λιμάνια απάνεμα, πιστά στις θύμησες σου.  

Ηλιοκαμένοι, ισόβιοι, ναυτικοί    

με πέλαγος χορταίνουν τη ματιά τους   

και έχουν χαράξει τατουάζ,  

το πιο στερνό τους μπάρκο, που δεν ήρθε.    

α ξημερώνει κατεβαίνουν οι ψαράδες  

δίχτυα φθαρμένα , ατέλειωτα απλώνουν,  

το βλέμμα σου που πνίγηκε να σύρουν,  

στο γυάλινο βυθό σου.  

Και μια γοργόνα σ' ένα βράχο παραπέρα  

με χρώματα απ' τις μνήμες σου στο στόμα   

όλο ρωτά τους γλάρους που περνούν,  

αν ζει η φλόγα της φυγής σου.  

Κι εσύ δεν έφευγες ποτέ, όχι γιατί λυπόσουν,  

μα ήσυχος ήταν ο ύπνος σου για να ξυπνήσεις πάλι.  

Κι ίσως γιατί κάθε νυχτιά, αγκίστρωνες μονάχος σου,  

τη μοίρα σου απ' τη στέγη.  

Λιμάνια απάνεμα κι εσύ μίλια και μίλια ξένος.   

Μόνο που εκείνες οι ενοχές δεμένες στα κατάρτια  

ακόμα επιπλέουν στη θάλασσα σιμά  

κι όλο θυμίζουν ίχνη  

από ναυάγιο παλιό. 
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H ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑ 
 
Μισή αλήθεια λέγανε τα συνθήματα στους τοίχους. 
Άλλη μισή είχε κρυφτεί κάπου στ’ αστέρια. 
Εκεί ψηλά που στέλνεις τη ματιά σου  
κι όλο κοιτάς δειλά μήπως σε πρόσεξε κανείς. 
Δεν έπρεπε να ξέρουν οι καιροί πόσο μακριά  
μπορούμε να κοιτάξουμε πριν φέξει. 
Κι είναι το φως τόσο πολύ τα μεσημέρια  
που σε θαμπώνει και ξεβάφει τα τραγούδια. 
Μα σαν βραδιάζει ζωντανεύουνε οι δρόμοι  
και ξαγρυπνούν για να ακούν τα βήματά μας  
να ανεβαίνουν ρυθμικά στους ουρανούς. 
Μες την παλάμη μας ένα γυάλινο όνειρο κρατάμε. 
Σο σφίγγουμε πολύ, ίσαμε να ματώσουμε.  
Μετά μ’ αυτό το θυμωμένο αίμα  
ξεπλένουμε τις προσευχές μας. 
Κι ανασαίνουμε.  
Κι αναζητούμε. 
Και προχωράμε.  
Ερειπωμένο μυστικό τούτες οι διαδρομές  
που ‘χαν προσεχτικά φυλάξει τα βλέμματά μας  
για να μην ραγίζουν. 
Κι εμείς όλοι εμείς ψηλαφίζουμε τα λόγια μας  
στους τοίχους κι ύστερα ταξιδεύουμε στα αστέρια. 
Εμείς μονάχα εμείς που τις νύχτες ζούμε αληθινά  
και τις μέρες χαμογελούμε ψεύτικα. 
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ΜΠΡΟΤΣΖΙΝΟΙ ΩΣΗΡΕ 

 

Οι μπρούτζινοι σωτήρες της γενιάς μας, 

έφταναν με τους μεταξένιους τους χιτώνες 

κάθε που φθινοπώριαζε στη γειτονιά.   

Ένα χαμόγελο γυάλινο δένανε προσεχτικά 

κόμπο στη γραβάτα τους. 

Γέμιζαν με ξύλινους πάτους τα τρύπια τους 

παπούτσια για να μοιάζουν  ψηλότεροι 

από τις σκιές μας. 

Κι είχανε χτίσει στον πιο κάτω δρόμο 

τον παράδεισο που μας στέρησε η νύχτα . 

Μονάχα όταν τους έσφιγγες το χέρι 

σου άφηναν ένα σκονισμένο αποτύπωμα . 

Εμείς προσμέναμε τις καταιγίδες   

για να ξεπλυθούμε από κάθε άγγιγμα. 

Κι έβρεχε πολύ σ’ αυτά τα μέρη τα υπόγεια. 

τα κουρασμένα καφενεία αποκοιμόνταν 

όσοι περίμεναν να τους σώσουν εκείνοι. 

Κάποιοι άλλοι άπιστοι κρατούσαν συλλογή 

με τα αποκόμματα των τραμ της πρώτης αυγής. 

Μα έπρεπε να πιστέψουμε πως ο κόσμος γυρίζει 
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και πως οι μεγάλες λιακάδες θα σταθούν 

στο κατώφλι μας. 

Κι όσο πιο πολύ πιστεύαμε τόσο περισσότερη σκόνη 

τυλιγόταν στο κορμί. 

Σο περιστέρι που επέστρεψε από τον κάτω δρόμο 

είδε μόνο γκρίζα γιαπιά και ραγισμένα θεμέλια. 

Μα ‘κείνοι συνέχιζαν να φορούν στο κεφάλι το στεφάνι 

με τα μάλλινα αγκάθια και τα διψασμένα αρώματα, 

φορτωμένοι με τα κρίματα των ονείρων μας. 

Αμετανόητες παραβολές μας χάριζαν 

για παιδιά που παίζανε ξέγνοιαστα σε πλατείες 

και για λουλούδια που χρωμάτιζαν τα μπαλκόνια μας. 

Κι όμως εμείς συνεχίζαμε να πιστεύουμε στις καταιγίδες,   

και στα ουράνια τόξα που 

θα άνθιζαν στα ετοιμόρροπα παραθύρια. 

Πιστεύαμε και ζούσαμε. 

ωτήρες βέβαια, μπρούτζινοι σωτήρες. 

Με τόση περίσσια αυταπάρνηση ώστε να καμαρώνουν 

από μακριά το λερωμένο βάδισμα μας 

σε εκείνο τον ίδιο Γολγοθά 

που μας ύψωναν αυτοί τα βράδια.   
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ΑΒΒΑΣΟ 

 

 Σο άββατο δραπέτευαν από την πόρτα του ψυγείου 

σκουριασμένα πουκάμισα. 

Μας έπαιρναν αγκαλιά και χωρούσαν μέσα τους 

εκείνες τις ζωές που ‘χαν κρεμάσει οι μανάδες μας 

στον τοίχο για να τις καμαρώνουν. 

Μας έσφιγγαν πολύ 

ίσα να μην αναπνέουμε, ίσα να χαμογελάμε 

στη νύχτα που περίμενε απ’ έξω να μας οδηγήσει 

σε μια φωταγωγημένη Εδέμ των πολλών λυτρωμένων. 

Διάσπαρτες μουσικές μας σκουντούσαν επίμονα στην πλάτη 

για να τις προσέξουμε. 

Μεταχειρισμένα τραπέζια άλλαζαν ιδιοκτήτες 

για να ακούνε τις ίδιες χιλιοειπωμένες ιστορίες 

με άλλα χρώματα, ζωγραφισμένα στους χάρτες μιας γειτονιάς. 

Ζαλισμένοι χοροί προσπαθούσαν αδιάκοπα 

να ελέγξουν τα βήματά τους για να φτάσουν σε δυο σταγόνες 

στερημένης ελπίδας. 

Θα πιούμε μια σειρά ακόμα; 

Κίτρινος ιδρώτας στο μέτωπο, μισόκλειστα βλέμματα 

που σε λίγο θα σβήσουν για απόψε μονάχα. 
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Σο φεγγάρι κρυφοκοίταζε από ψηλά , μα δε μίλαγε . 

Ούτε και εμείς. 

Δανεικό φως για ένα βράδυ στα ασχημάτιστα πρόσωπα. 

Μέσα στα γυάλινα ποτήρια η ελευθερία μας. 

Μέσα στους μεθυσμένους καπνούς τα σύννεφα μας. 

Μέσα στις κουρασμένες φωνές εμείς. 

Ναι, θα πιούμε μια σειρά ακόμα. 

Σο δικαιούμαστε να τρεκλίζουμε στους έρημους δρόμους 

ξεχνώντας προσωρινά τις μέρες μας. 

Η πρώτη αχτίδα του δικού μας του ήλιου 

θα σημάνει ένα ηρωικό τέλος. 

  

Πριν ξημερώσει μονάχα τα σκουριασμένα πουκάμισα 

επέστρεφαν πίσω σε κείνο το ψυγείο που κρύβονταν αιώνια. 

Γεμάτα προσμονή και κουράγιο 

να αναστηθούν ξανά κάποιο άββατο. 

 

 

 

 

 

 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

33 
 

ΣΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ 

  

Σο περιστέρι πρέπει να ‘φτασε μεσάνυχτα  
μαζί με τη βροχή πάνω στο τζάμι.  
Σούτες τις ώρες ανταμώνουν οι ψυχές  
και τραγουδάνε.  
Εκείνο σιωπηλό κρατούσε μες το ράμφος μια ελπίδα.  
Μέσα στα μάτια του οι θάλασσες  
του κόσμου που αψηφούσε.  
Δεν ήθελα να το ρωτήσω για ταξίδια, 
εγώ που ‘χα μάθει να φοβάμαι τα σύννεφα. 
Μονάχα κοίταζα την πέτρινη πληγή  
που είχε στην ουρά του.  
«το κόκκινο του αίματος που βλέπεις  
έχω μαζέψει συλλαβή προς συλλαβή  
τις προσευχές σας»  
ψιθύρισε.  
«Πριν λίγο προσπέρασα  
τις υμπληγάδες του κόσμου σας.  
Ξέρεις αυτές που ‘χτισαν τα γυμνά σας χέρια με τσιμέντο.»  
Και τότε εγώ άπλωσα τις παλάμες στη βροχή  
να μου ξεπλύνει τη σιωπή που ‘χα φορέσει .  
Εκείνο ήξερε.  
Σο περιστέρι σκέπαζε κάτω απ’ τα φτερά του  
τον ήχο του βοριά και τη ζωή που ‘χα ξεχάσει  
έξω απ’ το παραθύρι.  
το πόδι του δεμένο με αλυσίδα και φωτιά  
ένα γαλάζιο μήνυμα.  
Μεγάλα γράμματα και φωτεινά που ‘χαν ξεμείνει  
απ’ του παραμυθιού το ψέμα. 
«Για σένα» μου ‘πε «θα το φύλαξε ο καιρός για να στο στείλει.  
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Και τότε εγώ του έδειξα τους άδειους τοίχους  
γύρω μου και τις ρωγμές της νύχτας στο κορμί μου.  
Σου έδειξα το τίποτα που περιμένω όταν ρουφώ  
τις πρώτες της αυγής αχτίδες.   
 
Εκείνο κατάλαβε και με ένα χάρτινο αντίο  
πέταξε ξανά προς το φεγγάρι.  
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ΑΝΟΙΞΗ 

  

Σην είδα μου είπες, την Άνοιξη μας . 

Ήταν εκεί, στη στάση του λεωφορείου σαν την ποδοπατούσε 

το πλήθος με τα σκισμένα παπούτσια και το ομόηχο βουητό 

της διπλανής σιωπής. 

Ση γνώρισα μου είπες, αμέσως. 

Κι ας πέρασαν από πάνω της οι αχνές γραμμές 

κάθε ματωμένης παλάμης. 

τα μαλλιά της είχε πλέξει στεφάνι τα λουλούδια 

που ‘χα αφήσει απότιστα στο βάζο. 

τα χέρια της κρατούσε το ξεραμένο κερί, 

το σχεδόν λαβωμένο από τη λειτουργία της Ανάστασης. 

την αγκαλιά της κοιμόνταν οι έρωτες 

που ξάπλωσαν κάποιο βράδυ στα ιδρωμένα χορτάρια 

για να θαυμάσουν τα αστέρια. 

Σην ένιωσα μου είπες, πως πονούσε . 

Κάποτε ερχόταν συντροφιά με τους καιρούς 

για να ανταλλάξει τις μυρωδιές της, με καλημέρες 

που ‘χαν σβήσει τη βραχνάδα από τον ήχο τους. 

Υορούσε τότε εκείνα τα απογεύματα 

που ξελόγιαζαν τον ήλιο και τον έκαναν 
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να δροσίζει το βλέμμα του. 

Κι εμείς που δεν μπορούσαμε να της αρνηθούμε τίποτα 

ταξιδεύαμε σε βόλτες που ‘ταν τόσο κοντά στα σπίτια μας 

και τόσο μακριά από τον κόσμο. 

Σις μέτρησα μου είπες, τις πληγές της. 

Ήτανε που δεν έφερνε πια μυρωδιές 

και που τα χείλη ξέχασαν να προφέρουν καλημέρες . 

Ήτανε που ο ήλιος ήθελε να μας κάψει σε κάθε του άγγιγμα 

και που εμείς μάθαμε να της λέμε όχι. 

Πεθαμένα δέντρα βάφουνε τώρα τις ρίζες τους με τσιμέντο. 

λοι εμείς σκυφτοί σε ένα γραφείο 

που ‘χουμε αφήσει στα συρτάρια του, τους παλμούς μας . 

Εχθές νομίζω πως πέρασε εκείνη και μου χτύπησε το τζάμι. 

Μα εγώ δεν της χάρισα τη ματιά μου γιατί δεν έπρεπε να την 
ανταμώσω. 

Σην είδα μου είπες, την Άνοιξη. 

Κι αφού δεν είναι πια δική μας, 

έγινα ένα μου είπες, με το πλήθος που άφηνε πάνω της 

τα σημάδια του Φειμώνα του.   
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ΠΑΙΦΝΙΔΙ 

 

Φαράματα θα ‘ταν 

σαν με ξύπνησαν φωνές παιδιών που παίζανε μπάλα 

σε δρόμους που δεν έχω ταξιδέψει. 

το ιδρωμένο βλέμμα τους 

αντιφέγγιζε ο ουρανός. 

τα πόδια τους είχαν φτερά 

αφού φορούσαν την ελπίδα κατάσαρκα 

κάτω από το αθλητικό τους μπλουζάκι. 

Φαρούμενες ιαχές, αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα, 

φιλίες αιώνιες δεμένες με τα χρώματα μιας πλατείας. 

Σότε σε αναγνώρισα μέσα στην αθωότητα 

αυτού του πλήθους. 

Ήσουν εσύ , δεν μπορεί να μην ήσουν εσύ. 

Βέβαια είχες βάλει το πιο αληθινό σου χαμόγελο 

 (κάπου θα το ‘χες ξεχάσει για καιρό ) 

και τα μάτια σου έλαμπαν σαν τα σήκωνες ψηλά 

χωρίς να φοβάσαι να αντικρίσεις τον ήλιο. 

Αλλά σίγουρα ήσουν εσύ. 

Μετά με είδες. 

Σο κατάλαβα πως με είδες   
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αφού ένιωσα πόσο τρόμαξες στην όψη 

κάποιου εφηβικού σου εφιάλτη. 

Σο κατάλαβα πως ήθελες να κλάψεις. 

Κι είναι νωρίς ακόμα για να αρχίσεις τα δάκρυα. 

«Κύριος μας δίνετε τη μπάλα ;» 

μου φώναξε κάποιος από την ομήγυρη 

μιας και η μπάλα τους είχε κάπου μπερδευτεί 

με τα όνειρά μου. 

Κύριος; Καμιά φορά λέξεις που δεν το περιμένεις 

σε τιμωρούν. 

Φαράματα θα ‘ταν 

σαν με ξύπνησαν φωνές παιδιών. 

Έπειτα ξαναγύρισα στο λήθαργό μου. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Σι να σου γράψω πες μου, που να μη το ξέρεις; 

Έχω γελάσει με το γέλιο των ματιών σου 

μονάχα δυο αιώνες πριν χαρείς. 

αν προσευχή που απ’ έξω έχω μάθει 

κρατώ μέσα στου νου μου την ομίχλη 

το φως της ύπαρξης σου. 

Και τούτη η σκέψη η ευλαβική και μόνη 

ίδια ηλιαχτίδα του Δεκέμβρη διαπερνά 

τα σύννεφα που ζώνονται απάνω στο ταβάνι. 

Σι να σου γράψω πες μου, για να με θυμάσαι; 

αν ποδοβολητό εξαγριωμένου πλήθους 

περάσανε από πάνω μου οι καιροί 

αφήνοντας σημάδια φανερά, να με γνωρίζει η μέρα. 

Κι ύστερα ξένος μες τους ξένους τριγυρνούσα 

σε τόσους νυσταγμένους δρόμους 

μια μέθη απλή να διεκδικώ που όνειρο να θυμίζει. 

Κι εσύ ήσουν πάντα κάπου εκεί 

ρυθμός στα βήματα μου 

και ξεβαμμένος προορισμός τσαλακωμένου χάρτη. 
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Σι να σου γράψω πες μου, για να μη φοβάσαι; 

Ο κόσμος γύρω απλώνεται σαν τσιμεντένιο δάσος                               
και λίγα μείνανε ξέφωτα                                                                
τον ουρανό να ορίζεις. 

Κι οι άνθρωποι που προσπερνούν                                               
ένστικτα αρχέγονα έχουν                                                               
θηρία που όλο αναζητούν το πρώτο θήραμα τους. 

Και δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί                                               
μέσα στο βλέμμα σου το ξάστερο                                                        
να αντιληφθεί σαν μια αλήθεια προφανή                                                 
το άσπρο του το χρώμα. 

Σι να σου γράψω πες μου για να μη λυπάσαι;                                  
Έχω αφήσει μες τον πιο βαθύ σου ύπνο                                             
ίχνη πάνω στα κύματα, χνάρια πάνω στο χώμα                                         
για να με βρεις να σε προσμένω μοναχός                                            
στα μέρη που ζωγράφιζες προτού σε πιάσει η νύχτα. 

Κι εκεί με ένα τραγούδι απ’ της Άνοιξης το στόμα                               
(μια μελωδία που ‘μεινε κλεισμένη σε συρτάρι)                                        
θα μοιραστούμε σαν ψωμί  την πιο γλυκιά μας λήθη για την 
ατέλειωτη βροχή που αφήσαμε ξωπίσω. 

Κι ίσως όταν θα ξυπνάς μέσα στην πρώτη ζάλη 

να ‘χεις φυλάξει σαν εικόνα μακρινή 

εκείνο τον Παράδεισο που ήθελα για σένα. 

Σι να σου γράψω πες μου,  για να μη ξεχάσεις; 

Δυο λόγια χάρτινα και μια πληγή ζεστή 

περίσσεψαν μονάχα.    
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ 

  

Κάποτε θέλω να θυμάσαι τη φωτιά 

που ‘χαμε ανάψει οι δυο μας 

ανάμεσα απ’ του σαλονιού τα γκρίζα έπιπλα 

και της γενιάς μας τη ζεστή τη λύπη. 

Και απ’ το κουτί που μας ανέθρεψε 

πρόσωπα κρυμμένα στη σιγουριά των κουστουμιών 

μας μάλωναν, μόνο μας μάλωναν 

για τη ζωή που κρύβαμε κάτω απ’ το μαξιλάρι. 

Κι ύστερα με ύφος πατρικό και ξένο 

κι απ’ ένα κόσμο άλλο σε ένα γυαλί τετράγωνο 

μας ζήταγαν, μόνο μας ζήταγαν 

να μη φοράμε λόγια που τους καιρούς θυμώνουν. 

Και ‘γω με κόλπα του Οδυσσέα που ‘χα μάθει 

σου σκέπαζα τα αυτιά σαν μελωδία 

(να μην ακούς φωνές μπογιατισμένες) 

και ήθελα, πόσο το ήθελα 

να κάψουμε τη μοίρα μας μέσα σε αυτή τη φλόγα. 

Κλεισμένοι μες σε τσιμεντένια σπίτια 

που σκαρφαλώνουνε το ένα πάνω στο άλλο 

χτίσαμε χάρτινη θαλπωρή και χίλια αύριο πεθαμένα. 
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Απ’ τα μικρά παράθυρα χαζεύαμε 

αέναους διαβάτες όμοιους, σε μια πορεία κυκλική 

προς το γνωστό τους τέλος. 

Κι όλο φοβόμασταν του δρόμου την αλήθεια 

όπως φοβάται πρωτάρης ναυτικός 

του ωκεανού τα κύματα. 

Κι όλο μαθαίναμε με γνώση σκόρπια 

κιτρινισμένων σχολικών βιβλίων 

να μοιραζόμαστε πιο λίγα από τα λίγα μας. 

Κι όλο προσμέναμε 

σα νεογέννητα μωρά, να μας ταΐσουν όνειρα 

για να αποκοιμηθούμε. 

Μετά μόνο κατάλαβες σαν είδες στον καθρέφτη 

το ραγισμένο είδωλο που ‘μοιαζε κάποιου άλλου. 

Έτρεμες βλέποντας γυάλινες ρωγμές 

που το παλιό σου βλέμμα δεν ήταν να χωρέσει. 

Έκαιγες με ένα πυρετό που ‘χε σκοπό να μείνει 

στο αμάθητο κορμί σου. 

Πέθαινες στου καναπέ σου την ασφάλεια 

και μες τα κάγκελα του. 

Κι άναψα ‘κεινη τη φωτιά για να τη μοιραστούμε 

να ναι για σένα γιατρικό και θάνατος για μένα. 
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Σότε είναι που αναστήθηκες και ζήταγες να κάψεις 

τις φορεμένες διδαχές που ‘κρυβες στην ντουλάπα. 

Σότε είναι που πετάγονταν σα σπίθες βιαστικές 

οι υπνωτισμένες μέρες μας που τρέκλιζαν για χρόνια. 

Κι εσύ μονάχα δάκρυζες και γέλαγες και ζούσες. 

Κι εγώ μόνο καμάρωνα τη νιότη που σου χάριζε 

όλη ετούτη η στάχτη. 

Κάποτε θέλω να θυμάσαι τη φωτιά 

γιατί πάντα από μια φωτιά ταξίδια θα αρχινάνε.   

Σην έξω και τη μέσα μας. 
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ΓΛΕΝΣΙ 

  

Λοιπόν απόψε, θα γελάσουμε δυνατά για ν’ακουστούμε 

σε κάθε απόμακρη και σκοτεινή γωνιά των ουρανών μας. 

Θα κάτσουμε όλοι μαζί γύρω από το τζάκι 

και τότε εγώ θα πετάξω με μανία στη φωτιά, 

τα θλιμμένα παραμύθια της γιαγιάς, 

που ‘χα φυλάξει για καιρό στη φόδρα 

του χιλιοφορεμένου μου τζιν παντελονιού. 

Και από τη στάχτη τους θα φτιάξω τα βήματα, 

για τους καινούριους δρόμους που θα περπατήσουμε, 

από αύριο . 

Κι ίσως ξεγελάσω τις ρυτίδες που στριμώχτηκαν 

στα μάτια μας, για να βλέπουμε τα χρώματα αλλιώς. 

Θα είναι όλα τόσο αστεία , θα δείτε. 

Έπειτα θα σας σερβίρω εκείνο το κρασί 

που πρωτοήπιαμε στις παρυφές της εφηβείας μας. 

Ναι εκείνο που μας ζάλιζε δίχως λόγο, 

με το έντονο άρωμα και τις υποσχέσεις 

που χωρούσαν σε κάθε γουλιά, 

για μια ζωή ολόκληρη που είχαμε μπροστά μας. 

Μη φοβάστε δε θα μας ζαλίζει πια, 
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μετά από τόσα βράδια στο ίδιο τοπίο 

ξεθύμαναν οι γουλιές μας. 

Μονάχα τα μεγάλα λόγια στον πάτο του   

έχουν απομείνει, εφιαλτικά όνειρα 

που κατατρώνε τα φεγγάρια μας.         

  

Αφού πιούμε  θα τραγουδήσουμε βέβαια 

σαν δανειστούμε τους ήχους των διαδρομών μας. 

Κι ας διαλέξει ο καθένας ένα τραγούδι 

για τη δικαίωση της μέρας του και τον ήλιο 

που ανατέλλει μαζί του τις χαραυγές. 

Κι ας κουβαλάει κάθε μελωδία τις ιστορίες 

που ζωγραφίζουμε στα θολωμένα τζάμια τις νύχτες. 

Έτσι θα ενωθούν τα τραγούδια μας, 

με τους καπνούς που επιβιώνουν στο γεμάτο τασάκι. 

  

Μα είδατε πόσο αστεία είναι όλα; 

Μονάχα προσέξτε δεν πρέπει να δακρύσει κανείς. 

υμφωνήσαμε όλοι πως απόψε, 

θα γελάσουμε δυνατά. 
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 ΓΙΟΡΣΙΝΟ 
 
Ζωγράφιζαν τα χνώτα μου στο τζάμι 
την πολιτεία τούτου καιρού. 
Μισά χαμόγελα που κοντοστέκονται να πουν 
μια καλημέρα φευγαλέα, σε εκείνες τις βιτρίνες 
που τραγουδάνε ακόμα τις χαρές τους. 
Μα τόση γιορτή πώς να τη μοιράσουμε στα ίσια; 
Κι οι πλαστικές σακούλες οι πολύχρωμες, 
που βόλταραν μαζί με τις ζωές μας δε ‘φτάναν 
για να μας λυτρώσουν ούτε απόψε. 
Όστερα είπες πως τον είδες. 
Σο λερωμένο πανωφόρι του έμοιαζε ακόμα κόκκινο. 
Κόκκινο αλλιώτικο, από τις πληγές των παιδικών χεριών 
που έμειναν άδεια γιατί και εκείνος 
έμαθε να λησμονεί τούτα τα χρόνια. 
Κάτω από τα ψαρά του γένια δεν άνθιζαν τώρα ευχές 
μονάχα σιωπή ατέλειωτη. 
Κι ο σάκος που με δυσκολία κρατούσε στην πλάτη 
δε χώραγε ούτε μια αλήθεια αυτού του κόσμου. 
Θα γέρασε μου πες, γι αυτό 
ξεχνάει τα ραντεβού με τα όνειρα μας. 
Θα γέρασε μαζί με τις καρδιές μας. 
Μα το κομμάτι του γλυκού που του φύλαξα 
θα περιμένει αιώνια. 
Κι όταν θα ‘ρθουν τα παιδιά 
με τα παγωμένα πρόσωπα και τα ζεστά μάτια 
να μας θυμίσουν τα κάλαντα, 
θα κουνήσουμε συγκαταβατικά το κεφάλι 
δίχως να πιστέψουμε τίποτα 
από όσα λένε ή θέλουν να μας πουν. 
Έτσι ομορφαίνουνε οι μέρες τούτες. 
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Ζωγράφιζαν τα χνώτα μου στο τζάμι 
παραμύθια, μελωδίες κι ουρανούς. 
Πίσω από το τζάμι εγώ που κοιτάζω ακόμα το δρόμο 
σαν κάτι να περιμένω.  
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ΑΝΑΑ 

Απόψε στένεψε τούτο το δωμάτιο 

και οι τέσσερις τοίχοι 

γέρνουν απειλητικά προς τα πάνω μου. 

Είναι που από παιδί φοβόμουν 

τους διαλόγους μαζί τους. 

Κι ας είχα τόσα πολλά να τους πω. 

Σο ποτήρι με το κρασί 

έχει αδειάσει από καιρό. 

Εσύ θα το πιες κάποιο βράδυ 

από αυτά που κρυβόμουν 

για να μη με δεις. 

χι. Δεν ήθελα να με δεις. 

Σα κομμάτια του σπασμένου καθρέφτη 

θα είναι εδώ , για να στο θυμίζουν. 

Απόψε όμως θα πάρω ανάσα. 

Θα ανόιξω την πόρτα 

στο βοριά που θα μου χτυπήσει. 

Θα τον καλοδεχτώ και θα πιούμε 

από το κρασί που έπινες. 

Έτσι για να σ’εκδικηθούμε. 

Μετά θα βγω στο μπαλκόνι 
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και θα χαιρετήσω τη νύχτα μου. 

Κι αν τύχει και δω τη σκιά σου να περνά 

θα τη φωνάξω να μεθύσει μαζί μου. 

χι. Απόψε δε θα κρυφτώ άλλο. 

το είπα θα πάρω ανάσα. 

Κι έτσι μέσα από την κραιπάλη 

του πρώτου μου ονείρου θα ‘χω λευτερώσει τα πιο παλιά 
μου δάκρυα. 

Αυτό λοιπόν το παράξενο γλέντι 

θα χυθεί σε στιγμές του αυριανού μου ουρανού. 

Κι όταν όλα θα τελειώσουν 

και θα επιστρέψω δίχως άλλο 

στους τέσσερις τοίχους   

δε θα τρομάζω πια στις απειλές τους. 

Αφού θα ‘χω πάρει ανάσα. 
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ΒΟΤΝΑ 

  

Σο πήραμε απόφαση εχθές να υψώσουμε βουνά, 

με τα γυμνά μας χέρια και τα πικρά μας στόματα μονάχα. 

Βουνά ψηλά, καμαρωτά όπως εκείνα   

που ανακαλύπταμε παιδιά κάτω από το μαξιλάρι 

μαζί με τις σκόρπιες διδαχές των πατεράδων μας. 

Πευκοδάση σκαρφάλωναν στο διάβα τους 

για να ξαποσταίνουν κοπάδια από αγρίμια 

στην πρόστυχη σκιά τους. 

Κι εσύ κρυμμένη στον κορμό ενός δέντρου, 

να παραφυλάς με το λερωμένο φόρεμα και τα ξυπόλητα πόδια σου, 

προσμένοντας να πέσουν οι πρώτες χλωμές ψιχάλες. 

Η πηγή με το αλμυρό νερό μολύνθηκε άξαφνα 

από τα τραγούδια των κυνηγών που μας προσπερνούσαν την αυγή. 

Εμείς που θέλαμε μονάχα να αναπνέουμε 

απολαμβάναμε την κόκκινη δροσιά. 

Σο βράδυ όμως ήταν αλλιώς. 

Ανέβαιναν τα τριζόνια στα κλαδιά κι εμείς χορεύαμε 

μέσα στις μελωδίες, πιασμένοι σφιχτά χέρι- χέρι . 

Φορεύαμε και ζούσαμε. 

ταν κουραστήκαμε διπλά, 
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διασχίσαμε το φεγγαρόλουστο μονοπάτι που ‘χε ανοίξει ο ουρανός 

σαν κοιμόμασταν, για να κατακτήσουμε δειλά την κορυφή. 

Από κει μπορούσαμε να ατενίσουμε περήφανα 

το μετέωρο τίποτα που βρισκόταν από κάτω μας. 

Κι έτσι να επιστρέψουμε ήσυχοι πια 

για να ξαπλώσουμε ανάσκελα στα πέτρινα κρεβάτια 

που ‘χαμε φτιάξει πρόχειρα πάνω στα ξερά χόρτα. 

Κοιτάξαμε ψηλά, πολύ ψηλά 

ώσπου να συναντηθούν οι ματιές μας 

και να μοιραστούν το κουράγιο τους. 

  

Όστερα άρχισε να ξημερώνει και δε σε είχα βρει ακόμη. 

Μη κρύβεσαι πια στον κορμό του δέντρου. 

Φθες αποφασίσαμε να υψώσουμε βουνά 

μα αύριο θα τα γκρεμίσουμε. 
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ΟΙ ΜΕΡΕ ΜΟΤ 

  

Βλέπεις οι μέρες μου με προσπερνούνε   

τώρα αδιάκοπα. 

Υαντάζουν αδιάφοροι περαστικοί 

που δίπλα μου το βήμα τους στριμώχνουν   

ξένοι ολότελα προς το δικό μου βήμα. 

Υορούνε ρούχα όμοια σχεδόν, συνηθισμένα 

αφού δε θέλουν μεταξύ τους να διαφέρουν 

και προχωρούν σε ραγισμένα πεζοδρόμια 

δίχως κάπου να φτάνουν.   

Κάποτε λίγο σταματούν, κοιτούν το δρόμο, 

ίσως απέναντι θα ‘πρεπε να περάσουν, 

μα το λευκό των διαβάσεων ξεθώριασε 

και οι αγχωμένοι οδηγοί 

για τους πεζούς δε χολοσκάνε .     

Σότε ένας φόβος γνώριμος γεννιέται 

ανάμεσα στο βλέμμα τους και ζωντανεύουν 

κείνοι οι ακόρεστοι σπασμοί 

που καταλήγουν ως τα λασπωμένα τους παπούτσια. 

Σρέμουν, μετά χαμογελούν 

-μάλλον το κρύο λένε φταίει- 
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δεν είναι σκέφτονται τούτοι οι καιροί 

για αλλαγές πορείας. 

Κι ο κόσμος όλος μια ευθεία που δε διανοείται                         

να παρεκκλίνει στις ρωγμές τις.   

Βλέπεις λοιπόν οι μέρες μου, ακούραστοι διαβάτες 

θα οδηγούνται αιώνια στη δύση 

των ευχών τους.    

Μονάχα που και που πες από απροσεξία 

σκοντάφτω ξάφνου πάνω τους 

και τσαλακώνω λίγο 

την πιο διεστραμμένη τους ισορροπία. 

Σότε ξανά θα σηκωθούν 

δίχως θυμό, δίχως οργή, 

δίχως λόγο να αλλάξουν   

και θα βαδίσουν  ήρεμα στο σιωπηλό τους τέλος. 

Και γω που θα ‘δινα πολλά 

μόνο να με προσέξουν 

(εγώ που ούτε το χλευασμό τους δεν αξίζω) 

στέκομαι να παρατηρώ 

τούτη την αδιέξοδη φυγή τους. 

Και εκείνη τη συγνώμη που 

μες το σκούρο των ματιών κρατώ, 
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εκείνη που δεν μπόρεσα ποτέ να τους χαρίσω, 

θα τη γευτώ μονάχος μου 

σα να ζητώ συγχώρεση από τον εαυτό μου. 

Κι  οι μέρες μου που  χάνονται 

στου γκρεμισμένου ορίζοντα τον ίσκιο 

θα δούνε  πως τουλάχιστον οι τύψεις μου   

βρήκανε το σωστό  προορισμό τους. 
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ΥΤΓΗ 
 
Ήρθα μου είπες,  
κι ας μη θυμόμουν πως υπάρχεις εδώ πέρα.  
Ήρθα και έχω μια θάλασσα στη χούφτα  
για να ξεπλύνεις όση σκόνη σου φορούν.  
Μέσα στην τσέπη μου είπες, 
αναπνέουνε δυο σπόροι όνειρο  
για να φυτέψεις ένα δέντρο στο μπαλκόνι.  
Κι ίσως μέσα στον ίσκιο του να κρύβεσαι  
να μη σε βλέπουν φωτεινές ματιές, να μη σε καίνε.  
 
Ποιος δρόμος μυστικός να σ’ είχε φέρει εδώ  
χάμω από τον κόσμο και στης φυγής τα σύνορα; 
Ποιο παραμύθι να ‘χες ντύσει με τις ευχές  
που ‘χα αγγίξει ένα βράδυ κοιτάζοντας τα αστέρια;  
Ποια μουσική ψιθύριζες που ‘χε φυλάξει ο καιρός 
στο εφηβικό εκείνο το μεθύσι ; 
 
Άλλαξες μου είπε ,  
έχεις ντυθεί με βλέμμα ξένο  
και γέμισες ρυτίδες την καρδιά . 
Κι έχει η ανάσα σου τη γεύση Κυριακάτικης βροχής 
που τιμωρεί τις στέγες γέρικων σπιτιών.  
Μη φοβάσαι μου είπες, 
έχω κρατήσει χίλια χρώματα για σένα  
να ζωγραφίσω κάθε βήμα σου. 
Κοίτα στον καθρέφτη μου φώναξες,  
άφησα έναν ήλιο να ανθίσει τα χρόνια εκείνα  
που κοιμόσουνα κατάκοπος  
με ανοιχτά τα μάτια προς τον ουρανό.  
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Και τότε κρέμασες ένα χαμόγελο αληθινό  
από τη λάμπα τη σβηστή .  
Ήρθα μου είπες  
και έχω φορέσει ανοιξιάτικο φουστάνι  
να περπατήσουμε μαζί στα ανοιχτά του κόσμου μονοπάτια. 
Ήρθα μου είπες  
μα εγώ είχα κιόλας φύγει.  
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ΝΣΤΜΕΝΟΙ ΕΑΤΣΟΙ 

  

Σσαλακωμένες πτυχές του εαυτού μου 

στοιχειώνουν τη ντουλάπα μου . 

Πρόσωπα διαφορετικά, λόγια αντίθετα 

τυλιγμένα με ένα άρωμα ναφθαλίνης, 

Πρέπει να ντυθώ κατάλληλα για σας 

και για τις προσδοκίες του χρόνου που με προσπερνά. 

Έχει αρχίσει να βάζει ψύχρα . 

Κάτω από το σκονισμένο πουλόβερ μου 

θα χωρέσω τις πιο ζεστές λέξεις. 

Έτσι θα ζεσταθούμε όλοι. 

Έμαθα λοιπόν να ακολουθώ από παιδί 

τα χνάρια των ανθρώπων. 

σοι προσπάθησαν να διασχίσουν γυμνοί το χάρτη μας, 

έγιναν θηράματα αυτοκινήτων που τρέχανε 

με ιλιγγιώδη ταχύτητα . 

Εμένα όμως μου ‘χε ψιθυρίσει στο αυτί μυστικά, 

ο θόρυβος της πόλης 

κι ήξερα να προφυλαχθώ από τις παγίδες της σκέψης μου. 

Μπορούσα έτσι να ανέβω βαριανασαίνοντας 

τα σκαλοπάτια του κόσμου 

κι ας κρατούσα κρυφά την ελπίδα μιας ελεύθερης πτώσης. 

Μπορούσα να αγγίξω την επιβεβαίωση                                                      
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ενός χαμόγελου                                                                                          
κι ας μάτωνα στο άγγιγμα του. 

Μπορούσα να νιώσω τη θαλπωρή                                                                  
της  λάσπης                                                                                              
κι ας έτρεμα καθώς ήμουν μόνος. 

Πρέπει να ντυθώ κατάλληλα για όλους σας.                                                     
Καμιά φορά κουράζομαι από τους ρυπαρούς                                              
διαλόγους με το χώμα. 

Βγαίνω στο μπαλκόνι μου και καμαρώνω τη λευκότητα                                           
που ορίζουν τα σύννεφα,                                                                     
Κάποτε είχα ακολουθήσει τα σημάδια του ουρανού. 

Μα κάπου δεν ισορρόπησα καλά και βρέθηκα εδώ πέρα                                         
που δεν ισορροπεί κανείς. 

Ίσως να φταίνε και τούτα τα χάρτινα ρούχα για όλα.                                 
Φωρίς αυτά μπορεί  και να πατούσαμε καλύτερα στα πόδια μας . 

Οι χτύποι του ρολογιού είναι ακόμα οι ίδιοι                                                   
και εγώ έχω πλάσει ήδη τις ιστορίες που θα πω                                             
στο τζάμι του παραθύρου. 

Δε φταίω εγώ που έμαθα από παιδί έμαθα να ακολουθώ τα χνάρια των 
ανθρώπων  

Και όταν ήρθες και άφησες μια ελπίδα αχνή 

κάτω από το κατώφλι μου, το ‘χα νιώσει ήδη. 

Έπρεπε μόνο να ντυθώ κατάλληλα για σένα. 
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ΞΕΝΩΝΑ 

 

 Οι τελευταίοι φίλοι αποκοιμήθηκαν νωρίς 

στο γδαρμένο πάτωμα του ξενώνα. 

Δεν ήξερα  πως θα τους συναντούσα εκεί, 

να ξεμακραίνουν απ’ τον  ύπνο μου λαθραία. 

Κάτω από το χαλί είχα αφήσει τα ξύλινα κλειδιά 

που ανοίγουν ετούτη την πόρτα. 

Εκείνοι κατάκοποι καθώς ήταν δε σκέφτηκαν 

να ακολουθήσουν το φως που δραπέτευε από τη χαραμάδα. 

Και να που βρέθηκαν στο μέρος που φιλοξενούσα 

τις περαστικές σκιές μου. 

Έκλεινα τα αυτιά μου για να μην ακούω φωνές 

που δυνάμωναν εκεί πέρα με κάθε βήμα μου. 

Κι είχα αδειάσει κάθε πιθαμή του δωματίου από μένα. 

Πόσες χθεσινές, κουρελιασμένες κουβέντες 

μπορούσε να χωρέσει επιτέλους ένας ξενώνας; 

Σώρα βουβές ανάσες και υγρές σιωπές 

διαχέονταν σαν ηχώ στο σεντόνι μου. 

Σα τελευταία αδέρφια μου θα ‘ταν   

που με κερνούσαν ότι τους είχε απομείνει. 

Κρατούσα κλειστές τις γρίλιες στα γύρω παράθυρα 
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γιατί φοβόμουν μη τυφλωθεί κανείς. 

Έτσι συνέχιζα τις σκοτεινές μου βόλτες σε μια πελώρια   

καλύβα που ο καιρός την έχτισε δυο ορόφους ψηλότερα από τη γη. 

Καμιά φορά διψούσαν τα χαμόγελα που ‘χα φυτέψει 

σε μια γλάστρα κρυμμένη στο ντουλάπι. 

Σότε έρχονταν εκείνοι απρόσκλητοι συνδαιτυμόνες   

κρατώντας κάτω από τη μασχάλη ένα πρωτοβρόχι για δώρο. 

Κάποτε στρώναμε ένα γιορτινό τραπέζι που δε χωρούσε 

να στριμώξουμε τα κομμάτια του εαυτού μας. 

Έτσι μοιραζόμασταν τις ευχές που ‘χαμε κάνει 

κάποια ξάστερα βράδια. 

 

Ξάφνου ακούστηκε να διπλοκλειδώνει η πόρτα. 

Εκείνοι είναι, οι τελευταίοι φίλοι που αποκοιμήθηκαν για πάντα 

στο γδαρμένο πάτωμα του ξενώνα μου. 
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ΟΠΑΔΟ 

  

Έδεσα στο λαιμό μου σφιχτά το κασκόλ 

των πιο απλών μου ιδεών για να υπερασπιστώ 

τα κατακάθια τους, πρώτη φορά. 

Κλώτσησα φρενιασμένα σωρούς από βιαστικές πέτρες 

που ξεπετάχτηκαν στο διάβα μου. 

Οι άλλοι άργησαν στο στιγμιαίο ραντεβού μας. 

Θα ‘ρθουν και θα θυμίζουν 

την αντίθετη όψη του καθρέφτη μου. 

Μα τούτη τη φορά το φανατισμένο έμβλημα 

που έραψε ο χρόνος στη μπλούζα μου, 

δε θα δεχτεί να απαλύνω τα βήματά μου. 

Μέσα στις σφιγμένες γροθιές στριμώχτηκαν κύματα ερημικά 

που πνίξανε κάποια νύχτα σκουριασμένα ημερολόγια. 

Και να που τώρα ήταν έτοιμα να ξεβράσουν 

εκείνα τα ξεχασμένα ναυάγια. 

Οπαδισμός αλλόκοτος ξεχείλισε από τις γκρίζες φλέβες μου.       

Κι αφού το μουσκεμένο τερέν με απόδιωξε για το τίποτα μου, 

είπα πως  θα παλέψω πια στις πήλινες κερκίδες.   

Οι άλλοι κατέφθασαν ήδη. 

Κι είχαν ντυθεί με τα αντίθετα χρώματα, 
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εκείνα που φοβόμουν να αντικρίσω. 

Θα υπερασπιστώ  τις ιδέες που αντανακλούν 

σαν τύψεις στα ματωμένα μάτια τους. 

τα μάτια όλων αυτών, 

 που μοιάζουν με μένα και έγιναν άλλοι 

στο πέρασμα τους από τη σκονισμένη διασταύρωση. 

Θα αφήσω μια λαβωμένη χαρακιά στο γυαλί. 

Υανατισμένος θεατής που δικαιώθηκε, 

κερδίζοντας μια αναπνοή στην παράταση. 

Μετά ανακουφισμένος θα τυλίξω πιο σφιχτά 

το κασκόλ στο λαιμό μου. 

Κι ως γνήσιος πια οπαδός των πιο απλών μου ιδεών 

θα τραγουδήσω ένα σύνθημα 

που θα μοιάζει με θρήνο.   
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ΚΙΣΡΙΝΙΜΕΝΕ ΕΥΗΜΕΡΙΔΕ 

  

Οι κιτρινισμένες εφημερίδες που ‘χαν σκοπό 

να κατακάτσουν στα συννεφιασμένα συρτάρια, 

δίπλωσαν ξαφνικά και πήραν σχήμα άλλο για να ακολουθήσουν 

τα παιδικά χαμόγελα που με ανέστησαν. 

Δε θα με πίστευε ο βοριάς όταν θα του ‘λεγα 

να ανεβάσει στον ώμο του μια σαΐτα με φυλαγμένο 

μυστικά στα φτερά της κάποιο πρωτοσέλιδο χθεσινό. 

Εκείνος λησμονούσε ουρανούς που είχαν γεύση άλλη. 

Κι ήξερε πως με τόσες ακάθαρτες ανάσες 

δε θα μπορούσε να πετάξει μακριά ένα όνειρο. 

Ήταν και το κύμα που θα πρόδιδε ένα τέτοιο ταξίδι 

αφού ήταν δύσκολο πολύ να βαστάξει η κίτρινη βαρκούλα 

με τα τσαλακωμένα γκρίζα γράμματα και τις άδειες ελπίδες. 

Σο κύμα αυτό που ξυπνούσε τούτο το χάραμα 

κατάπινε αχόρταγα σωρούς από ηττημένους δρόμους. 

Σα παιδικά χαμόγελα δε θα με συγχωρούσαν 

αν έκλεινα ξανά τα μάτια. 

Μα πως αλλιώς μπορούσε να αναστηθεί κανείς 

σ’ αυτά τα ξένα χρόνια,τα δικά μας; 

Άκουσα το ρολόι στον τοίχο να σφυρίζει δήθεν αδιάφορα. 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

64 
 

Ο λεπτοδείχτης μόνο με αγριοκοίταξε σαν με προσπέρναγε 

για πολλοστή φορά. 

 Αλήθεια μου είπανε, δεν είναι πια στιγμές να γίνεις άλλος. 

Έκλεισα πεισματικά τα μάτια, όπως ήξερα. 

ταν τα άνοιξα οι κιτρινισμένες εφημερίδες 

είχαν διπλωθεί τόσο καλά,για να χωρέσουν ίσα -ίσα 

σε ένα καλάθι πλαστικό και ξένο ολότελα. 
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ΥΛΟΓΑ 

  

Θα ανάψουμε φωτιά σε τούτο το ξέφωτο 

του τσιμεντένιου δάσους. 

Πρέπει να ζεσταθούμε αυτή τη νύχτα 

μιας και βρέθηκαν πολλοί με ένα παγωμένο γέλιο στο στήθος, 

ενθύμιο των καιρών. 

Θα φέρω για προσάναμμα τα απομεινάρια 

του χωματένιου δρόμου μου. 

Και έχω ποτίσει σωρούς από πλανεμένα χειρόγραφα 

που ανθίζουν στο πάτωμα μου, 

ειδικά για μια τέτοια περίπτωση σήψης. 

Θα ζωντανέψει μια φλόγα λυτρωτική και αδηφάγα. 

Θα λαμπιρίζουν τα πρόσωπα μας καθώς θα κειτόμαστε 

γύρω από τη φωτιά εκστασιασμένοι επιζώντες 

της καθημερινότητας μας. 

Σα μάτια μου έχουν θολώσει. 

Υταίει αυτός ο καπνός που τα επισκέπτεται 

και φορά το γνώριμο άρωμα ξεπεσμένων αναμνήσεων. 

Είδα πως πετάξατε και εσείς τα λαμπερά σημάδια σας 

για να χορτάσετε την ξαναζεσταμένη ελπίδα μας. 

Φαρείτε την προσωρινή θαλπωρή αυτής της κάθαρσης. 
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Κοιτάξτε ψηλά: τούτο το ξέφωτο αγκαλιάζει τ’αστέρια. 

Σέτοιες στιγμές χάραξα κρυφά στο κορμί 

για να μην μπορώ να λησμονώ. 

Από τις υπόλοιπες θα απομείνει η αποψινή τους στάχτη, 

για να με τυφλώνει. 

Απρόσμενη ζέστη , επιπόλαια . 

Σα λαβωμένα μαντήλια που κρεμάσαμε τριγύρω 

άρχισαν να στεγνώνουν από τις πληγές τους. 

Κίτρινες σπίθες χορεύουν κυκλικά και μέσα μας, 

προστάζοντας μας να ενώσουμε τα χέρια. 

Αναστενάρηδες οι ίσκιοι μας περπατούν γενναία 

για πρώτη φορά στα αποκαΐδια των ιστοριών τους. 

Ίσως να περάσει κι ο άνεμος 

για να μας αφήσει μια υγρή καλησπέρα. 

Μην τον ρωτήσετε όμως μες την αγένεια των παλμών σας, 

για την εξάπλωση αυτής της επιβίωσης. 

Πάει καιρός που οι πυρκαγιές έπαψαν να τρομάζουν 

τούτα τα δάση, τα τσιμεντένια. 

  

  

 

 



ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΖΑΝΑ             ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

    

 

67 
 

ΣΟΠΙΟ 

  

Κοίτα τα χέρια μου πως είναι μπογιατισμένα. 

Πριν από λίγο ζωγράφισα στο ταβάνι, 

δυο ουρανούς και μία συννεφιά. 

Θυμάσαι το τοπίο που ‘χες καρφιτσώσει 

ψιθυρίζοντας στο μαξιλάρι μου; 

Ση σκιά του αντέγραψα μονάχα . 

Και αφού δεν μπορώ να κοιμηθώ όταν ονειρεύομαι, 

ξύπνησα νωρίς χθες το βράδυ και δίχως να το καταλάβεις 

ανακάτεψα με χρώματα τον κόσμο σου. 

Θα το συνηθίσεις, θα δεις. 

Σο γάβγισμα ενός σκύλου και το φως που δεν νιώθει, 

είναι αυτό που σε τρομάζει περισσότερο 

αφού έτσι έμαθες να ξεχωρίζεις την αλήθεια 

των προσώπων μας. 

Σο ασπρόμαυρο κρασί που ξεχάστηκε 

τόσο καιρό στο κελάρι, κάντο ρυάκι στο πάτωμα . 

Εσύ θα σηκώνεις ψηλά τη ματιά σου 

και θα ταξιδεύεις πια. 

Κράτα σφιχτά το λερωμένο χέρι μου 

θέλω να πάμε μια βόλτα στις ζωγραφιστές επιθυμίες μου. 
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Θα με ρωτήσεις βέβαια για τα λόγια 

που μετράνε οι μπογιές μου. 

Εμείς , τα μάτια σου και οι ουρανοί μόνο. 

«Κι η συννεφιά ;» 

Μα η συννεφιά είναι μοναδική, στην απεραντοσύνη των βημάτων 

που την ακολουθούν ξέγνοιαστα.   

Μη σε ενοχλούν όλα τούτα, περπάτησε μόνο 

στο γαλάζιο μονοπάτι που σου χάραξα. 

Δε θα ζεσταθούμε μιας και ο ήλιος βασίλεψε νωρίς 

στη μουδιασμένη παλέτα μου. 

Μόνο τα σημάδια του ξέχασε να αντανακλούν 

στις χλωμές παλάμες των χεριών μου που βάφτηκαν 

με ξένα χρώματα. 

Είναι όμορφα όταν προσπερνάς τείχη 

χωρίς να χρειαστεί να τα γκρεμίσεις. 

Ας αναπνεύσουμε λοιπόν την καθαρότητα 

του μπογιατισμένου αέρα. 

Ας γευτούμε τη φωτεινότητα 

που διασχίζει τα βλέμματά μας. 

Κι ας ελπίσουμε να μη συννεφιάσει άλλο. 

Λίγες ψιχάλες μόνο αρκούν, 

τέτοια τοπία να ξεβάψουν.  
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ΜΕΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ 

 

Άντε και να περίσσευε ένας στίχος  
στο τραπέζι εκείνο  
με τις καλησπέρες της Κυριακάτικης μάζωξης.  
Φίλιες κουβέντες αχνιστές και τόσα τρύπια  
θαύματα, χωρούσανε σε ένα ζεστό καρβέλι.  
Κι ήταν και εκείνο το κρασί  
που ‘χε παλιώσει στα χέρια μας, κάθε γουλιά  
και ένα τραγούδι ασπρόμαυρο.  
 
«Γεια μας» φωνάζαμε κι υψώναμε  
τα ποτήρια μας στους ουρανούς για να  
πετούνε ελεύθερα.  
«Γεια μας» κι όλο μεθούσαν οι στιγμές  
που ‘χαν φορέσει οι κορνίζες  
του δρόμου μας.  
«Γεια μας» και βρίσκαμε στις τσέπες μας  
χαμόγελα τσαλακωμένα και φοβισμένα  
να αντικρίσουνε βλέμματα. 
 
Ανοίγαμε τα παράθυρα αγκαλιάζαμε  
τους ανέμους και κλείναμε τη δροσιά τους  
στα στήθια μας.  
Παίρναμε μια χούφτα χώμα και ξέραμε  
πως μύριζε αλλιώς, όπως ο κόσμος  
που θέλαμε να ανθίσει στην αυλή μας.  
Κι είχαμε δανειστεί από τον ήλιο  
τις αχτίδες του για μαχαίρια  
να καίνε τις πληγές πριν να τις κόψουν.  
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Ούτε που θέλαμε πολλές μπουκιές ζωή για να χορτάσουμε. 
Άντε και να περίσσευε ένας στίχος  
σε τούτο το τραπέζι το Κυριακάτικο. 
Ίσα για να γραφτεί το βράδυ που γύριζες σπίτι  
με τα βήματά σου για συντροφιά μονάχα.  
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ΙΣΟΡΙΑ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ 

  

Άνοιξα την τηλεόραση για να κοιτάξω κατάματα 

τα σημάδια που άφησε ο χρόνος στα πρόσωπά μας . 

Και εκεί , μέσα σε μια οθόνη 

έμεινε κλεισμένη μια γενιά που διψούσε 

να γευτεί λίγο καθαρό αέρα. 

Κανένας δεν έλειπε, ήμασταν όλοι εκεί 

στα ίδια κελιά. 

Ποιοι μας κατάντησαν κομπάρσους 

σε ένα σήριαλ που φαινότανε γραμμένο για μας; 

ε ποιο τηλεπαιχνίδι χάσαμε 

τα κερδισμένα μας όνειρα, απαντώντας λάθος 

στην ερώτηση για τους δρόμους που θα περπατήσουμε;   

Πόσοι από μας προτίμησαν να μπουν σε μια γυάλα 

προκειμένου να αναπνεύσουν ελεύθερα 

την καταξίωση της σκόνης; 

Αφήστε τα πολλά λόγια. 

Σέτοιες ερωτήσεις δεν ήταν ποτέ στο σενάριο. 

Έτσι μέσα από τη σιωπή αυτή που έγινε συνήθεια 

μάθαμε να ρωτάμε λίγα και να γνωρίζουμε λιγότερα 

για τον κόσμο που θέλαμε να φτιάξουμε. 
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Κι οι μέρες ξημέρωναν συνεχώς 

χωρίς τα τραγούδια μας. 

Από αυτά τα κάγκελα ξέφυγαν μόνο 

όσοι αγάπησαν τη μελωδία του κύματος 

και τον καλπασμό του ουρανού. 

Οι υπόλοιποι ζήσανε παρασιτώντας σε ταξίδια 

που ‘χαν ψεύτικους χάρτες και κλεμμένους ορίζοντες. 

Κι οι δρόμοι άδειαζαν από τα βήματά μας. 

Κι οι νύχτες έκλαιγαν από τα γέλια μας. 

Άνοιξα την τηλεόραση και τρόμαξα 

από τα σημάδια που άφησε ο χρόνος στα πρόσωπά μας. 

Όστερα άλλαξα κανάλι. 
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΗ 

  

Ξάφνου το ένιωσα 

πως όλο και λιγότεροι απομέναμε 

σ’ αυτή τη διαδρομή την κακορίζικη 

όπως τη βάφτιζαν σοφοί και νικημένοι. 

Κενές οι θέσεις τώρα γύρω μου 

δίχως μια παρουσία να τις βαστάει κοντά μου 

δίχως μαζί, δίχως παντού, δίχως ανάρμοστο κουράγιο. 

Κι η πίστη μου στον προορισμό γίνεται κούραση 

έκδηλη, στα μάτια νυσταγμένου οδηγού 

που ανυπομονεί για μία στάση. 

Μα όλοι εκείνοι πως χάθηκαν προσεκτικά και αθόρυβα 

σαν κλέφτες με μόνο κλοπιμαίο τη φυγή τους; 

Μα οι ιδέες με το όμορφο τους περιτύλιγμα 

με τη ζεστη τους όψη, πως κατέληξαν 

το χώμα να πατούν νεκρές, σαν εγκαταλελειμμένα σπίτια; 

Μα κάθε σύνθημα πως έμεινε έτσι άρρυθμο, 

πως στέγνωσε ολάκερο στο στόμα, σαν φυλλωσιά 

ανοιξιάτικη που δεν τη σέβεται ο ήλιος; 

Κι εμείς αλήθεια πόσο θα αντέξουμε ακόμα; 

Κι όμως δε θέλαμε πολλά για να χαμογελάμε. 
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Έφτανε μόνο μια καλημέρα να αχνίζει στον καφέ πρωινού 

μία κουβέντα ανόθευτη στα μεταξύ μας λόγια 

μια σκέψη αλύγιστη που δεν τυπώνεται στις τράπεζες 

ένα τραγούδι που μόλις κάποιος το ‘χε γράψει 

μια φιλία ακαμουφλάριστη από περίσσια ρούχα 

ένα πιάτο φαί που δε χρωστάμε σ’ άλλον. 

Κι ίσως ένα κομμάτι ουρανό να αντανακλά ζωή 

τις νύχτες, με μια ζωή ολοκαίνουρια 

να αστράφτει στα κορμιά μας. 

Κι όσοι μας εγκατέλειψαν άραγε τι προσμένουν παραπάνω; 

Κι αν κρύφτηκαν στον ίσκιο της σημαίας 

που με καμάρι  ανέμιζαν, 

κι αν αποστήθισαν ξανά τις γονικές τους συμβουλές 

κι αν παντελόνια εφαρμοστά σφίγγουν τα βήματά τους 

κι αν χάρτινες συναλλαγές το μέλλον τους ορίζουν 

πόση ελπίδα να χωρούν στου σαλονιού 

Σην οικογενειακή φωτογραφία; 

Λίγοι, λιγότεροι και ακόμα και πιο λίγοι 

τώρα πια προχωρούμε σαν τρομαγμένο υπόλοιπο 

διαίρεσης, που δείχνει αμελητέο μπρος στο σύμπαν. 

Έχουμε δρόμους και καιρούς να διανύσουμε, 

αγριεμένα πρόσωπα, μπρούτζινες υποσχέσεις                                            
και όνειρα ιδρωμένα για να προσπεράσουμε.                                              
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Σο βάδισμα μας αντίθετα διαβαίνει                                                               
από όπου υψώνονται στέγες βαριές και νοικιασμένες                                            
κι αντίθετα από όπου στέκουν οχήματα επιβλητικά                                           
με αγχωμένες δόσεις τυλιγμένα. 

Αντίθετα από όπου ξεδιπλώνονται εφημερίδες                                           
με σαλιωμένα φύλλα εμετικά                                                                     
και αντίθετα από κείνη τη φωνή                                                                     
του γυάλινου παρουσιαστή που όλο χρώματα αλλάζει. 

Σο βάδισμα μας πάντα αντίθετα, 

όλο ζυγώνει σε εκείνο το ξημέρωμα 

 που η αυγή γνέφει σαν μάνα στοργικά 

προς τους θνητούς αυτού του κόσμου. 

«Μα μέχρι πότε;» 

Ένας ψίθυρος ακάλεστος στάθηκε ανάμεσα μας 

δίχως κανείς μας να μιλά, δίχως κανείς να ξέρει 

πως βρέθηκε εδώ πέρα. 

Μια λερωμένη ερώτηση, κρυφή 

σαν μια παγίδα που έχουν στήσει κυνηγοί 

καταμεσής του δάσους. 

«Μέχρι μονάχα να χαμογελάμε» απάντησα 

φωνάζοντας για να ακουστώ σε μένα πρώτα. 

Μετά πάλι κινήσαμε νιώθοντας 

τόσο σίγουροι, σχεδόν σα νικητές. 
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ΚΡΑΤΓΗ 
 
λα να ξέρεις ξεκινάνε όταν ανθίζει μέσα σου 
εκείνη η κραυγή, χρόνια χαμένη μες την ξεγνοιασιά 
της λήθης. 
Και έπειτα στέκεται εκεί δίπλα και μέσα σου 
προσμένοντας μια ύστατη δικαίωση 
σαν αποπαίδι που δεν έζησε 
το πατρικό του χάδι. 
Εσύ τη νιώθεις, την ακούς να γιγαντώνεται 
να συναντά τους πιο παλιούς σου φόβους 
κι όμως να μη δειλιάζει 
κι όμως να συνεχίζει 
γεμάτη μόνο με της λευτεριάς το όνειρο 
όπως μετρούν τη μοίρα τους σκλάβοι και εξεγερμένοι. 
Σότε καταλαβαίνεις πως δε χωράει άλλη πια σιωπή 
στα ξεραμένα χείλη 
γεννιούνται λόγια που πρέπει να ειπωθούν 
σκέψεις ζεστές στη θέρμη της αλήθειας 
πράξεις που κέντησαν το πορφυρό τους όραμα στο στήθος. 
Καρποί καινούριοι, ολοζώντανοι 
που λάμπουνε στο άγγιγμα του ήλιου 
και σφίγγουν μέσα τους τη γεύση της ελπίδας 
γεννήματα μίας κραυγής που ολοένα μέσα σου ανθίζει. 
Κι όταν ανοίγεις το παράθυρο να δεις τον κόσμο 
που κάποτε σου σμίλεψαν στο βλέμμα, 
όλα μοιάζουν αλλιώτικα πιο σκοτεινά, πιο ξένα 
κι οι άνθρωποι κοντύτεροι απ’ το μπόι τους 
κρυμμένοι μες τον ίσκιο που τους πρέπει. 
Όστερα πια μπορείς να διακρίνεις καθαρά 
κείνες τις θλιβερές ρωγμές στο κάδρο της προόδου 
που οι δάσκαλοι με περηφάνια περισσή 
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είχαν κρεμάσει στην αίθουσα της τάξης. 
Μα πιότερο είναι πως νιώθεις να μη φτάνει 
όλο το φως των επιβλητικών κτιρίων 
όλη η χαρά των ετερόφωτων προσώπων 
όλο το θρόισμα μιας τσάντας πλαστικής 
για να ζεστάνει όσους στρίμωξαν τη νιότη τους 
γύρω απ’ τη θαλπωρή μιας αυτοσχέδιας σόμπας. 
Ναι τίποτα πια δε φτάνει, τίποτα δεν αρκεί 
όσο οι γκρίζες γειτονιές δεν ξεκουράζονται τις νύχτες 
εγκλωβισμένες στην αυγή που τις προσμένει 
ξάγρυπνες και σκυφτές στους στεναγμούς τους. 
Σίποτα δε μπορεί να γίνει αποδεκτό 
όσο τα μεροκάματο γερνάει σε στιγμές αμφιβολίας 
κι ούτε που περισσεύει, 
για να ανασύρει ένα χαμόγελο κλεφτό 
πάνω απ’ το οικογενειακό τραπέζι. 
Σίποτα, τίποτα βέβαια δεν υπάρχει 
όσο υπάρχουν όλοι αυτοί που 
χτίζουνε στα λαβωμένα πεζοδρόμια της σήψης 
δίπλα από κάδους με υπολείμματα ζωής 
την επιβίωση τους. 
Και συ που τώρα όλα τούτα ξεκαθάρισαν στα μάτια σου 
τώρα που αρχίζεις και καταλαβαίνεις 
(σα μαθητής που μόλις έμαθε ανάγνωση) 
βλέπεις την πολιτεία να ανοίγεται μπροστά σου 
δίχως να ‘χει φορέσει το πιο θολό της πέπλο. 
Σώρα οι χάρτινες εικόνες γκρεμίζονται απ’ το πρίσμα σου 
σβήνουνε μέσα στα κενά θεμέλια τους 
και αφήνουν πίσω τους την πιο ειλικρινή τους στάχτη. 
Μα ο αέρας που κάποτε αδιάφορα απολάμβανες 
σα να ‘γινε λιγότερος, σα να ‘γινε πικρός 
σκορπώντας μες σε κάθε σου πνοή 
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ασφυκτικές ανάσες. 
Κι όμως το μόνο πια που θες, το μόνο που σου απέμεινε 
στο στόμα 
είναι μια ατέλειωτη κραυγή 
να φτάσει, να σκεπάσει όλη τη ρυπαρή βουή 
που ορθώνεται τριγύρω. 
 
Και έτσι με τούτη την κραυγή όλα πια ξεκινήσαν. 
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ΝΥΦΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Να κε ηξνκάδεηο, όζν ληώζεηο ηελ αλάζα κνπ πην 

ήξεκε, 

εγώ λα μέξεηο δελ εζύραζα αθόκα. 

Κη αλ ζνπ ερνύλ ηα ιόγηα κνπ γαιήληα,  

ζα λα ζηεγλώζαλε απ' όια ηα γηαηί ηνπο, 

θξαηώ αθόκα όιε ηε βξαρλάδα πνπ ε θσλή κνπ 

κάδεςε 

(ζαλ άγνπξνο ζπιιέθηεο),  

ρξόλν ην ρξόλν, ηξαγνύδη ην ηξαγνύδη, θξαπγή κε 

ηε ζησπή, 

γηα λα κηιώ πεξήθαλα ηηο λύρηεο ζηε ζθηά κνπ. 

Κη ίζσο ζθεθηείο πσο ηνύηνη νη δηάινγνη  

θαθνγξακκέλνη επίινγνη θαληάδνπλ,  

κε κηα πηθξία αλώθεια γπκλή, κέζα ζηηο ζπιιαβέο 

ηνπο, 

εξσηθά κλεκόζπλα πνπ αξλήζεθαλ λα 

ζθεπαζηνύλ 

κε ηελ απνδνρή ηεο ήηηαο γηα ηειεία. 

Κη ίζσο λα πεηο πσο δε ρσξάεη πεξεθάλεηα ζε έλα 

ςίζπξν, 

νύηε ζεκειηώλεηαη έλα όλεηξν  

πάλσ ζε μεπεζκέλεο κλήκεο,  

κνπζεηαθά εθζέκαηα πνπ επηκειώο γπαιίδνληαη ηα 

βξάδηα, 

θηάλεη λα αζηξάθηνπλ παξειζόλ,  

πξηλ η' αληηθξίζεη ν ήιηνο. 

Εζύ λα κε θνβάζαη θη νη κέξεο κνπ δε ληύλνληαη 

κε ρζεο, 
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όζν ην βιέκκα κνπ κπνξεί λα ςειαθίδεη 

αθνύξαζηα, 

ηνπο δξόκνπο θαη ηηο γεηηνληέο, 

ηε ζιίςε αλάκεζα ηνπο 

θαη όιε ηελ θνύθηα ππνκνλή πνπ απιώλεηαη 

αδηάθνπα 

ζαλ ζύλλεθν θαπλνύ,  

πάλσ απ' ηνλ νπξαλό καο. 

Όρη, λα κε ηξνκάδεηο θη όζν δελ ην ιεζκόλεζα 

πσο ν νπξαλόο θη ε κνίξα ηνπ 

ρξένο δηθό καο είλαη,  

εγώ λα μέξεηο δελ εηηήζεθα αθόκα. 

 

Να κε ιππάζαη θη όηαλ μαγξππώ, είλαη γηαηί 

πξνζπαζώ,  

λα θιείζσ κεζ' ηε ρνύθηα κνπ ηνλ θόζκν. 

Έηζη κνλάρα ληώζσ ηνπο παικνύο θαη ηηο 

ζπζπάζεηο ηνπ 

θη όιν ηνλ πόλν πνπ ζπζζώξεπζε 

θαηεθνξίδνληαο αδέμηα, ζην δηάβα ησλ αηώλσλ. 

Έηζη κνλάρα αληηιακβάλνκαη  

πόζν απάλζξσπα βαξύ, εηλ' ηνύην ην θνξηίν 

πνπ ζέξλεη θνπξαζκέλνο ζηνπο θαηξνύο, 

γεκάην ακέηξεηεο δσέο πνπ κάηαηα μνδεπηήθαλ, 

δίρσο λα 'ρνπλ γεπηεί πνηέ,  

ιίγε απ' ηελ νκνξθίά ηνπ. 

Έπεηηα ζθύβσ πην θνληά λα αθνύζσ ηε θσλή ηνπ, 

πνπ άιινηε κνηάδεη ζύλζεκα, άιινηε κνηξνιόη  

θαη άιινηε κεισδία απάηεηεο ζηηγκήο. 

Κη είλαη πνιιέο θσλέο πνπ αέλαα  

ζπλζέηνπλ ηε θσλή ηνπ 
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θη είλαη πνιιέο θσηηέο πνπ αλζίδνπλ 

κεο ζε εξείπηα θαη ξσγκέο,  

πνιιέο νη άγνλεο ειπίδεο θαη αθόκα πεξηζζόηεξεο 

πιεγέο. 

Κη είλαη πνιιά ηα όλεηξα πνπ ζάθηεθαλ 

κέζα ζηε γε ζα ζπόξνη,  

πνιινί νη αγώλεο πνπ ην δίθην έρνπλ δσζηεί 

θαη πην πνιιή ε πξνζκνλή γηα  

έλα άθζαξην μεκέξσκα 

πνπ ησλ πνιιώλ ε ιύηξσζε  

ζα ληύζεη ζαλ ξπζκόο ιηηόο, 

ην βήκα απηνύ ηνπ θόζκνπ. 

 

Απηνύ ηνπ θόζκνπ πνπ αλ αγγίμεηο ην ζθπγκό ηνπ 

ζα θαηαιάβεηο όηη μεπεδνύλ ζεηζκνί 

αλάκεζα απ' ηνπο ρηύπνπο.  

Γηαηί εθείλνο δελ εζύραζε αθόκα. 

Πσο ζα πεξίκελεο λα εζπράζσ εγώ; 
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