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Στὸ μῆκος ποιᾶς φωνῆς
κτίζεται ὁ Οὐρανός;
Ὅταν ἡ Ἀνθηδονία
τῶν λέξεων
κλώθει τὸ μῆκος
τοῦ ἔρωτα,
ὕπαστρος ὁ αἰὼν
περιστρέφεται.
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Τῆς Ποιήσεως

Στροβιλίσου, γλώσσα,
Τερψιχόρη τῆς φωτιᾶς.

Κάθε ποὺ οἱ λέξεις
χιονίζουν βλέφαρα,
χαμηλώνει ὁ Οὐρανὸς
ἐρωτόθεν
τῆς Ποιήσεως,
νὰ ἀγγίξει τὶς θύελλες
ποὺ λάμπουν.

Φλύζει ἡ γλώσσα,
στάζει τοῦ Οὐρανοῦ
ἡ τομή.
Ξεδιψάστε, τῶν ἐρώτων
ἰσχυροί,
τῶν δορκάδων
ἡ ἐρώπτερνη πληγὴ
ξεματώνει
στῶν ἄστρων τὰ πεδία.

Ὦ Ποίηση,
παίκτειρα δεινή,
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ἱκετηρίδα τοῦ λόγου,
προσπίπτω ἐρωτελής.
Στοὺς ποταμούς σου
στερέωσα
τὴν πετραία μου μοίρα.

Ἐκδύομαι γλώσσα
«Περιστερὰ Πελία»,
σπάζω σταμνιὰ
τοῦ φωτός,
ἐπὶ χεῖρας τὸ δέρας
τοῦ στίχου κρατῶ,
ποὺ ἐνοτίσθη
ἀπὸ τῶν καιρῶν
τὴ δρόσο.

Ὦ Σελλοί, τὶς θροὲς
τῶν δρυῶν ἀπαιτῶ.
Ὤ, τῶν σπλάχνων φωνὲς
σ’ ἐξορκίζουν «Τελεία».

Ὦ γλώσσα, τῆς γνώσεως ὑψιτέρα,
τιμία στῶν στίχων
τὸ πάθος ἐνδίδομαι.
Ὦ Σαπφώ, τῶν ὕμνων
ἁβροτέρα,
ἐρωταγὴς προσπίπτω
τῶν ψιθύρων ἑταίρα
«καὶ ποθήω καὶ μάομαι».
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Ἄγγελε τῶν ἐμπνεύσεων,
πλῆξε τὶς ἡμέρες μου.
Γιὰ νὰ μοιραστῶ
μαζί σου τὰ κέρδεα
τῶν ἄστρων,
σύρω ἐσθῆτες
καὶ εὐθάνατη
προσφέρομαι.

Μηδεμία ἐν μηδενὶ
μπρὸς στὰ πλήθη
ἀναφλέγομαι.

Κόψτε, ποιητές,
τὰ μήκη τῶν νεφῶν
νὰ γλιστρᾶ τῆς γῆς
ἡ εὐελιξία.
Πάντα περισσεύει
ἀπὸ τὸ φάρδος του
Οὐρανός,

ὅσο κι ἂν κλαδεύει
ἡ γλώσσα τῶν αἰώνων
τὰ λοφία.
Θρέψου, ἀηδόνιο τέρας,
ἐρωφυές, γλωσσίρρυτο.
Αἷμα καὶ μέλι οἱ λέξεις
στάλαξαν,
φιλησάτω ὁ ἀὴρ τὰ δάχτυλά μου.
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Χρόνος καὶ Οὐρανὸς

χρόνός

Τόλμησε λόγο,
πένητα Οὐρανέ,
λουτρὰ φωτιᾶς
ἐξαχνώνουν
τὰ ὕδατα.
Κι ὅμως,
μονάχα οἱ λέξεις
κομματιάζουν
τῶν ἄστρων
τὰ διαβήματα.

ανθηδόνία

Ὦ Χρόνε,
Οὐρανὸς ἀτέκμαρτος
ἐφύτευσε κεραύνειο
σάπφειρο
κι ἀπέστειλεν
καῦμα πυρός.
Κίνημα τῶν νεφῶν,
«τρέμοντες πάντες».

χρόνός

Ἀπόστρεψον
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τὸ βλέμμα σου,
τὸ θάμβος
τυφλώνει.
Ψεύτικες τῶν ἄστρων
οἱ πραότητες
κι ὅ,τι ὁ Οὐρανὸς
δηλώνει.

ανθηδόνία

Σ’ ἐξορκίζω, Χρόνε,
ἐξάγγελε τῆς μνήμης,
μὴν πατάξεις
τῶν πληγῶν τοὺς φορεῖς.
Ζῶ ἀπὸ τὴν ἐνθύμηση
τῆς γνώσεως λαβωμένη.

χρόνός

Ὑπάκουσόν μοι,
κόρη τῆς φωνῆς,
ἄνοιξε τῆς σκέψεως
φτερωσιὰ πανέμνοστη.
Τάξε λόγο καὶ φῶς,
κρέμεσαι ἀπὸ τῶν ὡρῶν
τὴν ἔλευση.

ανθηδόνία

Παράβλεψέ με, Χρόνε,
μεμελανωμένη,
ἀπὸ φῶς μεσουράνιο
ἐν κρυπτῶ ἀποσβέννυμαι.
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Τὴ ροή σου μετρῶ,
κάμπτω, δοξῶ
κι ἀναλογίζομαι.

Ποιός ἔστυψε τοῦ Οὐρανοῦ
τὸ μάτι κι ἐπινόησε τὴ θάλασσα;
Ποιός, ἀλήθεια, εὐθύνεται
γιὰ τὰ πλάσματα;

χρόνός

Μὴ ταράζεσαι,
ὅπου ζεῖ τὸ ὕδωρ
ἡ φωτιὰ παθιάζεται.
Τῆς ἀβύσσου
παλλακίδα στείρα
γεννᾶ τὸ κενό.
Φλὸξ ἀναστάζει
σπέρμα ὑετοῦ
ἀμίαντο
κι ἀναπλάθει
κόσμο ἐφήμερο.

ανθηδόνία

Ἐνδύομαι γλῶσσες,
πανδαμάτωρ Χρόνε,
φύσηξε τά θερμικὰ πεδία.
Μόνον ἐσὺ μὲ διατείνεις
μελικὴ στοῦ θανάτου
τὴ θωπεία.
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όὐρανός

Φοβοῦ, Ἀνθηδονία,
αἰωνίως χορεύει
τὸ στοιχειὸ τοῦ Χρόνου,
γλείφοντας τοῦ φωτὸς
τὰ ἀπόλειφα.
Λαθρηδὸν ὁ θάνατος
ραπίζει ὑπορρόφια
τὴν παντοτινότητα.

ανθηδόνία

Ὑπερώτατε Oὐρανέ,
ἔδευσε τοῦ κόσμου
τὰ διάκενα,
τῶν πλανητῶν τὸ αἷμα.
Ἄγγελος θανάτου
διανύει τὴν ἄβυσσο
φέροντας θυρεὸν
καὶ φοβερὰν ρομφαίαν.

όὐρανός

Λεγεῶνες τοῦ Χρόνου
ἀείρονται,
πορφυρὰ σφάζουν ἄστρα,
ὑπερκαινοφανεῖς
καταλήγουν,
σπάζουν στῶν γαλαξιῶν
τὶς σπεῖρες
κι ἐκρηγνύονται.
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Κι ὅμως,
ἀπὸ τὴ σκόνη
τῆς στίλβης
δισμύριοι αἰῶνες
ἀναφύονται.

ανθηδόνία

Ἀέρθην.
Ὀργιὲς ψυχῆς ἁπλώνω
καὶ στ’ ἄστρα ἀκροβατῶ,
στὴν ψευδαίσθηση μετεωρίζομαι.
Ἐρωκάπηλη σπάζω
ἀπόψε τὴ δοκὸ τῆς νύχτας,
Οὐρανέ, γκρεμίζομαι!
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Τοῦ Ἀγγέλου

αγγελός

Ὂν τῆς νύξεως,
λάβωσέ με
μὲ ἁφές,
φλέξε τῆς σαρκὸς
τὶς πληγές,
στῆς Ποιήσεως 
τὶς χοὲς 
ἡ ψυχή μου 
ἐβαπτίσθη.

ανθηδόνία

Ἄνεχε χεῖρας 
προσφορᾶς, 
Ἄγγελε φειδωλέ.

Ἔκλυτη διάγω 
ἀκίβδηλον βίον
στῶν δεήσεων τὶς στοές. 

Παρέχομαι στὶς λέξεις 
ἀπάλαμνος,
ἂς μὲ ταράττουν
οἱ ἐνδοστροφές.
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Κατακρημνίζομαι
στῶν στίχων τὶς ρωγμές,
στὴ χαραγὴ τοῦ Χρόνου 
ἐνδιαμέσως.

αγγελός

Ἔλλοψ ἑλκαίνω
ἰχνηλατώντας σκιές.
Ἐλάφια στὸ βῆμα σου
διατρέχουν χαράδρες
καὶ ματώνουν
τῶν βουνῶν τὶς πτυχές.
Μὰ ὅταν ἀφηνιάζουν
οἱ λέξεις ποὺ ἱππεύουν
ἀχοὺς καὶ πουλιά,
κάτω ἀπ’ τὰ πέλματα
θρυμματίζονται ἄστρα.

ανθηδόνία

Ὑπάκουσε τὸ πάθος μου,
Ἄγγελε ἀοιδέ.
Πτέρνες ἀστέρων
ἐξαίφνης μὲ συνέθλιψαν
καὶ ἐθροήθη ἡ νύχτα.

αγγελός

Ὦ Ἀνθηδονία,
στῆς φωνῆς σου βαθύνομαι
τὶς ἐξαίσιες σιγές,
ἐξέστυψαν τὰ μάτια μου
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δάκρυα καὶ ἡδονές,
πιὲς τοῦ αἴθους τὶς πηγές.
Δαίμονες τοῦ λόγου
κυκλοῦντες τὴ σκέψη
νοθεύουν τὴν ἀλήθεια.

ανθηδόνία

Ὤ, σὲ δαιμόνους
μὲ ἔδωκαν
οἱ Ἀγγέλοι τῆς Ποιήσεως
κι ἁμαρτάνοντας
περιδιαβαίνω
τὰ ὄνειρα ἐξύπνια.


