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Ταξίδι 
στο βάθος 

του κόσμου
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Αφηγητής

Τα χρώματα

Πήρε στα χέρια
ένα βαγόνι χωρίς ράγες
και βρέθηκε σ’ άλλη γη,
οι ουρανοί τον πρόδωσαν,
έριχναν βόμβες ναπάλμ
αντί για αστέρια,
έριχναν αλεξιπτωτιστές
αντί νιφάδες χιονιού,
το σπίτι έγινε αντίσκηνο,
το παιδικό δωμάτιο
χάθηκε για πάντα.

Του ’παν πως η γη σκίστηκε στα δυο
με μια κόκκινη γραμμή
και μια νεκρή πράσινη ζώνη,
του ’παν πως δεν πρέπει να ξεχνά,
πως το κόκκινο είναι εχθρός,
πως το μαύρο είναι χρέος,
πως το πράσινο είναι διαχωριστικό,
πως το μπλε είναι τόσο μακριά.

Ποιον να πιστέψει πια;
Τα χρώματα τον ξεγέλασαν;
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Χορός ποιητών

Ιριδισμοί στον βυθό

Μυριάδες χρώματα
ιριδίζουν στον βυθό

του μικρόκοσμου,
γεμίζουν με απεραντοσύνη

κι αλήθεια τα σπλάχνα του,
φωτιά και πυρ

φεγγοβολούν
την απύθμενη άβυσσο

κι ακονίζουν 
το αμόνι του πνεύματος

για τα μέγιστα της ζωής,
για τα μέγιστα του κόσμου,

του κόσμου των λευκών γιασεμιών
και των φωτεινών άστρων,

του κόσμου του απείρου
που λάμπει αιώνια.
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Με τη γριά μοναξιά του απ’ το χέρι 
βάδιζε σε άγνωστα χώματα,
ανάμεσα σε αγκάθια και μνήμες,
σε γη άνυδρη και ανοίκεια,
ψάχνοντας
για τα χαμένα ίχνη
των λευκών χαμομηλιών,
για ένα καλυβάκι να στεγάσει
τα ανέστια όνειρα
στον κήπο του προσωρινού.

Βρίσκει παλιές πυρκαγιές
που πέρασαν κι άφησαν τη στάχτη τους,
προδομένες λέξεις
ανάμεσα στα βλέμματα των λουλουδιών,
κίτρινες στιγμές
να ανεβοκατεβαίνουν 
τις καυτές ξερολιθιές,
σκιάχτρα των πόθων 
ανάμεσα σε ετοιμόρροπα 
στάχυα του Ιούλη,
ρωγμές των διαψεύσεων
που ανοίγουν σκοτεινά βάραθρα
κάτω απ’ τα πόδια του,
ψεύδη που θρηνούν
κι αλήθειες που κλαίνε.

Έκλεισε κάτω απ’ τα βλέφαρα
τους πρόσφυγες πόθους
και τα ουρλιαχτά της λύπης
κι άραξε σε άγνωστο βράχο,
ανάμεσα σε ελιές και τερατσιές,
να μεγαλώνει τη θλίψη,
να χαράζει το φως,
έγκλειστος στα λημέρια
μιας επίπλαστης ελευθερίας.

Αφηγητής

Σε άγνωστα χώματα
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Χορός ποιητών

Εξόριστοι

Εξόριστοι
απ’ τον κόσμο

συλλέγουμε φως
απ’ τα μάτια των παιδιών

και το γράφουμε.

Εξόριστοι
απ’ τα φώτα

και τους ανθρώπους
χωρίς πρόσωπο,
τους ανθρώπους
χωρίς διάσταση,

απομονωμένοι στις σελίδες
των αδιάβαστων βιβλίων μας,

συλλέγουμε φως
απ’ τα μάτια των λουλουδιών

και το γράφουμε.

Κόβουμε το σκοτάδι στα δυο
κι ανθίζουν λουλούδια,

κόβουμε την άβυσσο
και ξεπηδούν

μυριάδες ολόλευκοι άγγελοι 
κρατώντας στο χέρι 

ένα κλωνάρι λησμονιάς
κι ένα ρόδι αιωνιότητας.

Αναχωρητές στον κόσμο των λέξεων και της ελπίδας,
Αναχωρητές στον μέλλοντα κόσμο που γεννάται εντός μας.
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Αφηγητής

Στη θάλασσα

Ψάχνοντας τ’ αστέρια που έχασε,
βρήκε τη θάλασσα,
βρήκε τον Σείριο και την Αργώ
να λαμπυρίζουν
στα αλμυρά νερά της νιότης,
δίπλα στα παλάτια της άμμου
και στα φωτεινά κιονόκρανα,
δίπλα στο ατέλειωτο μπλε της αλήθειας.

Οι ωρίωνες γλάροι τον καλούσαν
να βγει στ’ ανοιχτά,
μικρή σχεδία
στα νερά της Μεσόγειος,
κι οι ψαράδες ύφαιναν δίχτυα
να ψαρέψουν τον πολυπόθητο 
φλοίσβο των λέξεων.

Μέσα στις δακρυσμένες
θαλασσοσπηλιές της προσμονής
οι φώκιες θρηνούσαν
τις πιο θνητές μέρες του
και τα θεόρατα κύματα
την πιο πικρή εκδοχή του.
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Η δική μας η θάλασσα
λευκά μαντίλια π’ ανεμίζουν

την αλμύρα του αποχαιρετισμού
στην προκυμαία της Λεμεσού.

Κάστρα και πύργοι της Ρήγαινας
ξαγρυπνούν στ’ αγριεμένα κύματα

που ξεβράζουν κατακτητές 
και Σαρακηνούς,

πλάι στις κόκκινες παπαρούνες
που ανθούσαν τη νιότη μας,
πλάι στις ακτίνες του ήλιου

που λούζονταν 
στο λυκαυγές των Φοινικούδων

και στα κρυστάλλινα 
χρώματα της Αμμοχώστου.

Η δική μας η θάλασσα
κουρασμένοι σφουγγαράδες  

της Καλύμνου
που πλέουν τριίστια όνειρα
στο γαλάζιο της Κερύνειας.

Αχινοί και αστερίες στην υγρή διαφάνεια
κι οι ολόφωτοι άγγελοι 

που βουτούν στα νερά  
για να τους πιάσουν.

Τα φύκια που συλλαβίζουν
το τραγούδι της δύσης

κι οι Αφροδίτες που αναδύονται
στην αγκαλιά του ηλιοβασιλέματος

πίσω απ’ τον βράχο της ψυχής τους.

Η δική μας η θάλασσα
φυλακισμένοι κόκκοι χρυσαυγής

που χαϊδεύουν τις ουρές των γοργόνων
μέσα απ’ τα συρματοπλέγματα.

Αιώνια θάλασσα,
με τις νύμφες του πελάγους να χορεύουν 

στην ξαστεριά του σύμπαντος
με την ελπίδα να γεννιέται 

σε κλειστά όστρακα
και το φεγγάρι σε αγρυπνία
να λιβανίζει με αιωνιότητα 

την προσμονή,
να ψέλνει τον όρθρο της ζωής,
τον χερουβικό ύμνο του φωτός.

Η δική μας η θάλασσα
ακρογιαλιές του Ομήρου,

πατημασιές του Ζήνωνα και 
του Στασίνου

στην ίδια άμμο,
στον ίδιο πόνο,

χιλιάδες χρόνια τώρα.

Χορός ποιητών

Η δική μας η θάλασσα


