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...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

Μικρὸ θαλασσινὸ γιὰ τὸν Ζήσιμο Λορεντζάτο

Καὶ βέβαι α δὲ γινόταν ν’ ἀπολησμονήσει τὸν θαλασσινὸ γέροντα τῆς πιὸ ἔνδοξης ἀπὸ τὶς Σποράδες:

Ἄχ ἡ Ἀκριβούλα
κοχύλια τὰ προικιά της
Παπαδιαμάντη.
Εἶναι τὸ Υ ἀπὸ τὸ Ἀλφαβητάρι του. Καὶ τὸ ἑπόμενο Φ

Ὅλη τη νύχτα
τ’ ἄρμπουρο μὲ τ’ ἀστέρια
παῖζαν τραμπάλα.
Κι ἀκόμη τὸ Γ:

Ἄλφα τῆς Ἄρκτου
πέντε φορὲς ἀπάνω
ἡ Τραμουντάνα.
Ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο [Ρόδος] τοῦ 1951:
«Μεσημέρι

Μ ι λώ ν τ α ς γ ι ὰ τ ὰ ἑ λ λ η ν ι κ ὰ ν η σ ι ὰ ὁ Π α ν τ ε λ ὴ ς Θεῖο κολύμπι σὲ μιὰ ἐρημωμένη ἀκτὴ τῆς Καλλιθέας.»
Μπουκάλας σὲ μιὰ κυριακάτικη Καθημερινὴ τοῦ περασμένου
Αὐγούστου, τὰ στόλισε μὲ τὸν προσδιορισμὸ «θεονήστικα Ἀκόμη ἕνα «Μεσημέρι», στὴ Ρόδο πάλι:
ἀπὸ συννεφιὰ» καὶ διευκρίνισε «ὅπως τὰ ζωγράφισε ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος στὴ Μικρὰ Σύρτι». Δὲν βρίσκω κυριολε« Γ ι α λ ὲ τ ῆ ς Λ ί νδ ο υ , ἄ ὄ ν ε ι ρ ο ! ξ α π λ ώ θ η κ α μ ε κ α κτικότερο ρῆμα ἐδῶ ἀπὸ τὸ ζωγραφίζω.
βουρντισμένα ἀμύγδαλα πάνω στὴ συμιγδαλένια ἀμμουδιά
Ὁ στίχος, τελευταῖος στὸν οἱονεὶ πρόλογο τῆς συλ- σου!
λογῆς Μικρὰ Σύρτις, εἶναι σὲ ἑνικὸ ἀριθμὸ
Ἀχάραχτε γιαλέ, πλύνε μὲ λίγη θάλασσα, ἤ σβύσε ὁλότελα
τὴν ἀνεπάρκεια τῆς περιγραφῆς μου!»
Ἕνα νησὶ θεονήστικο ἀπὸ συννεφιὰ
Εἶναι στὰ τριανταπέντε του περίπου ὅταν βουτάει
καὶ τὸν χωρίζει μεγάλο τυπογραφικὸ διάστημα ἀπὸ τοὺς στὶς θάλασσες τῆς Ρόδου καὶ στὰ σαρανταένα, ἀλλὰ σχεδὸν
δυὸ προηγούμενους, ποὺ ἐπίσης εἶναι καλὰ ἁρμυρισμένοι:
ἔφηβος, ὅταν τὸ 1956 τὸν φωτογραφίζει ὁ Ἀνδρέας Ἐμπειρίκος μὲ φόντο τὴ θάλασσα τῆς Πάρου. Τὸν συλλογίζομαι,
Λίγοι φελλοὶ κατράμι σάπια ροκανίδια
ὅπως μοῦ τὸν περιέγραψε ὁ Σταῦρος Ζουμπουλάκης, στὴν
Μιὰ τράτα ποὺ τραβοῦν λοξοὶ ψαράδες
ἀκρογιαλιὰ μιᾶς θάλασσας ποὺ δὲν θυμᾶμαι, καβαντζαρισμένα κάμποσο τὰ ὀγδόντα, νὰ διστάζει καὶ τελικὰ νὰ μὴν
μπαίνει στὸ νερό. Πάω νὰ λυπηθῶ, μοῦ παίρνει ὅμως τὴ λύΝησιώτης καὶ θαλασσογυρισμένος ὁ Λορεντζάτος πη ἡ βεβαιότητα πὼς τώρα πιὰ κολυμπάει μὲ τοὺς μόρσιθὰ βγεῖ μὲ τοὺς ψαράδες καὶ τὰ ψαράδικα καΐκια
μους ἀλλὰ μακάριους ψαράδες στὴ θάλασσα τῆς καταλλαγῆς.

πλεούμενη ἁλυσίδα
στὸ βραδινὸ πέλαγο.

20-21 Αὐγούστου 2015

Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Ὑστερόγραφο: Ἄφησα ἐντελῶς ἀπέξω τὶς 156 σελίδες τοῦ
Μὲ τὰ πολλὰ περάσματα μὲς σὲ φυκιάδες σκοτεινὲς
ταξιδιωτικοῦ Στοῦ τιμονιοῦ τ’ αὐλάκι (Δόμος, 1983). Ἂς
Κι ἐκεῖνα τὰ μόρσιμα χέρια
τὶς διαπλεύσει δίχως κολαοῦζο ὁ ἀναγνώστης.
Τὰ μόνιμα χέρια, τὰ στεγνά, τὰ γέρικα, τὰ μαῦρα
Τὰ χέρια καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ χέρια
Ν.
Σ’ ὅλο παντοῦ ἕνα γύρω τὸ θρυμματισμένο χάρτη,
σ’ ὅλα τὰ νησιάΜὲ τὸ πανί, μὲ τὸ βελόνι καὶ τὴ φελλομάνα.
Σφιχτὰ πάνω στοὺς δύσκολους σκαρμοὺς τῆς
ναυτοσύνης.
Ψαράδες ὄχι πολὺ μακρινοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔριχναν τὰ δίχτυα τους στὴ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος, τὸν Πέτρο,
τὸν Ἀντρέα, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, μεσάζοντες, πρόσωπα καταλλαγῆς. Αὐτὰ τὰ βρίσκεις, ἀναγνώστη, στὸ φυλλ ά δ ι ο μ ὲ τ ὸ ν κ α λ β ι κ ὸ τ ίτ λ ο « Θ α λ ά σσ ι α ξ ύ λ α » , π ο ί η μ α
γραμμένο τὸ 1964 καὶ δημοσιευμένο ἕνα χρόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου. Ἐκεῖ καὶ τὸ δίστιχο ἐπιμύθιο τοῦ δεύτερου μέρους:

Μέσα στὸ πούσι μιὰ μπουροὺ
Ψάχνει τὴν ἄκρη τοῦ ἄρμπουρου.
Καλὴ ζωγραφιὰ καὶ τούτη.
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Ὁ λοξὸς ἅγιος

Β. Π. Καραγιάννης
Ἕνα «...ὁδὸς ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝ...» διαβάζει στὸ ἀνοιχτὸ κεραμιδί τοῦ τοίχου. Ἀνολοκλήρωτον. Τὰ ὑπόλοιπα γράμματα καλύπτουν καλώδια καὶ βίδες. Τὸ αὐτὸ καὶ στὴν «ὁδὸ ΓΕΩΡ. ΣΕΦΕΡ» ἕνα κρυφὸ σοκάκι
δηλαδὴ δίπλα τῆς στρατιωτικῆς Λέσχης καὶ διαφόρων κέντρων χαρτοπαιξί ας . Ὁ δρόμος ἔ χει στ ὴν ἐπ ικράτ εια τ ῶν σημείω ν το υ δυόμιση σπί τια.
Ἔναντι τῆς εἰσόδου τοῦ μεγαλοπρεποῦς (σχεδὸν μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἐκ
τῆς συμπαθείας ποὺ τοῦ ἔχει ὁ τοπικὸς ἐπίσκοπος καὶ μητροπολίτης) σταυρ ο ε ι δ ὴ ς μ ε τ ὰ τ ρ ο ύ λο υ, τ ῶ ν ἰ σ α π ο σ τ ό λ ω ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ κα ὶ Ἑ λ έ ν η ς .
«Φτωχὸς ἅγιος» αὐτὸς ἐπὶ ὁδοσημαντικοῦ, δημοτικοῦ πινακιδίου μὲ ἐλάχιστους πολίτες νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομά του στὴν ἀλληλογραφία τους.
Μή καὶ κανένας; Μόνον οἱ ὑπηρεσίες ποὺ πωλοῦν νερό, τηλέφωνο, φῶς καὶ
περισυλλέγουν σκουπίδια καὶ στερεὰ λύματα , χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομά του
στὶς διευθύνσεις τῶν λογαριασμῶν τῶν ὀλίγων καταναλωτῶν τοῦ δρομίσκου. Στὶς πιάτσες τῶν ΤΑΞΙ κανεὶς ἐπιβάτης δὲν ὁρίζει τὸ στίγμα του
στὸν ταξιτζή «εἰς τὴν ὁδὸ Παπαδιαμάντη παρακαλῶ» ἀφοῦ ὅλοι ἀναφέρονται στὸν ὑπεράγιο κι ἐντελῶς Μέγαν Κωνσταντῖνο υἱὸ τῆς ἁγίας Ἑλένης.
Τὶς προάλλες βρέθηκε, καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ μὴν εἶναι ἐκεῖ, σ’
ἕναν μεθυστικόν, κοσμικὸν ἑσπερινόν (παρουσίαση βιβλίου του) καὶ πολὺν
λιβανωτὸν εἰσέπνευσε ἡ μύτη του ἀναπεμπόμενον ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὰς πρὸς
αὐτόν. Περισυλλογὴ διηγημάτων, μὲ θέμα τοὺς Βλεψίες τοῦ Μ. Ντὲ Οὐναμοῦνο, τὶς Ἡδονὲς τοῦ κόσμου τούτου μὲ ἕνα στερητικόν (ἀ) νὰ τοὺς χωρίζει κι
ἄκουσεν ἄκρατες κρίσεις καὶ συγκρίσεις (τηρουμένων τῶν ἀναλογίων) μὲ τὸν
Ππδ., μιμήσεις αὐτοῦ καὶ μυήσεις ἐξ αὐτοῦ τοῦ Πτωχοῦ ἐν τοῖς γράμμασι
ἁγίου. Σχεδὸν πίστεψε κι αὐτός (πολὺ θέλει νὰ τὴν ψωνίσει ὁ ἄνθρωπος;)
πὼς εἶναι κάτι τὸ παπαδιαμαντικόν, ἂς ποῦμε, σπερνοπαίδι (ἀπ’ αὐτ ά,
καθὼς ἔλεγαν, τὰ ὁποῖα τ’ ἀρχινοῦσαν οἱ Σκιαθῖται σύζυγοι καὶ τ’ ἀπόσωνε
στὶς ἐνορίτισσές του ὁ πάπα-Κυριάκος στὴν «Ἐξοχικὴ Λαμπρή» του. Ἀναρωτήθηκε ὑπὸ τὸ φῶς τοιούτων σκέψεων, φωναχτὰ πρὸς τὸν παρόντα παπάΔημήτρη, πρωθιερέαν τοῦ Καθεδρικοῦ, πότε κι αὐτὸς θὰ γίνει κάτι σὰν λοξός,
ἂς ποῦμε, ἅγιος τῶν τοπικῶν γραμμάτων, ἔστω μὲ τὴν ἤπιαν ἔννοιαν τῶν
ἁγίων ἐπιτρόπων, ἁγίων κανδηλαναπτῶν, ψαλτῶν, νεωκόρων κ.ἄ. ἡγιασμένων διακονημάτων ποὺ ψωμίζονται ἀπὸ τὸν ναό...
Μέχρι τ οῦδε εἶχε ἀξιωθεῖ νὰ διορισθεῖ μόνον ἀναπληρωματικός,
ἐκκλησιαστικὸς ἐπίτροπος στὸν ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς,
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν καταγράφεται στὶς ἁγιοσύνες του.
Ὅμως παρ’ ὅλα αὐτὰ καὶ πέραν τούτω ν εἶχε ἐν τούτοις μία εὐκαιρία
νὰ γίνει κι αὐτός, πρὸ καιροῦ, «ἅγιος» ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ ἢ κάτι τέτοιο ἀλλὰ
τὴν ἐκλώτσηξεν.
Στὶς ἐνιαύσιες εἰσόδους –ἐξόδους στὸ ἅγιον Ὅρος μὲ τὴν συνοδεία
τοῦ ἐπερνοῦσε ξυστὰ ἀπὸ τὸ κελίον τοῦ μόλις ἀναφανέντος ἁγίου Σουρωτῆς
(στὸν κόσμο ὅπου συρρέουν τὰ λεωφορεῖα μὲ ταῖς προσκυνήτριες ἀπὸ τὴν
ἁπανταχοῦ πατρίδα τῶν εὐπίστων γυναικῶν καὶ περιεργοπίστων ἀνδρῶν)
καὶ Παναγ ούδας τοῦ Ἀθω κοντὰ στὶς Καρυές. Ποτὲ δὲν τόλμηξαν νὰ περάσουν τὸ Κατώφλι του («Καὶ πάλι κίνησα ναρθῶ, Χριστέ μου στὴν αὐλή σου,
/νὰ σκύψω στὰ κατώφλια σου τὰ τρισαγαπημένα/ ὅπου μὲ πόθο ἀχόρταγο τὸ
λαχταρᾶ ἡ ψυχή μου») κι ὅλο λοξῶς τὸ πηγαίνανε. Βάραιναν τὰ βήματα
πρὸς τὰ κεῖ ἐνῶ ἐλάφραιναν πρὸς ἄλλας ἡγιασμένας μονάς. Δὲ θέλησε νὰ
ὑποστεῖ τὰ ἐπίχειρα τολμήματός του ἐκ τῆς θρυλουμένης προορατικῆς δυνάμεως τοῦ ἐρημίτου. Αὐτὸς βέβαια (ἐγὼ δηλονότι) ἄλλα εἶχε κατὰ νοῦν καὶ
ψυχὴν τὰ ὁποῖα ὁμολογεῖ τώρα. Ὁ φόβος δηλ. τυχὸν ἀνέλπιστης ἐνάρξεως
τῆς οἱονεὶ ὁσιοσύνης του, ἐν ζωῇ μάλιστα. Διότι ἂν λ.χ. εἰσερχόμενος στὸ
φτωχικόν τοῦ ἤδη ἁγί ου μέρα μεσημέρι, λαμβάνων θέσιν ἀνάμεσα στοὺς
προσκυνητὲς τῆς αὐλῆς καθήμενους σὲ κομμένους πάτους δέντρων καὶ στὴ
λόξα του ὁ πᾶς εἷς χωμένος, νὰ προσμένει ὡς οἱ παροικ οῦντες γύρωθεν τῆς κολυμβήθρας Βηθεσδᾶ, τὴν ἐκ Θεοῦ δόξαν ἤγουν πρόβλεψιν τοῦ ἀσκητοῦ,
ἄκουγε, ἔβλεπε, ἔνιωθε τέλος πάντων τὸν ἤρεμο Γέροντα, σὰν ἐπιφάνεια ἠρεμοῦντος ὕδατος ἢ ὡσὰν τὴν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ μετὰ τὸ θαῦμα, νὰ τὸν προσδιορίζει ἐπακριβῶς μὲ τὴν ἀνθρωπίνην, ἀστυνομικήν του
ὀντότητα: «Καλῶς τὸν ἀδελφόν μου τάδε αὐτὸν ἐμένα δηλαδή ποὺ ἔρχεται
ἀπὸ τὴν πόλη δείνα» ὄφειλεν νὰ διαταραχτεῖ σφόδρα τὸ ψυχικόν του εἶναι
καὶ ν’ ἀλλάξει πάραυτα ζωή, βίο καὶ δρόμους. Νὰ γίνει μὲ μία λέξη τοὐλάχιστον «Κοσμοόσιος», ὅπως ἐκεῖνος ὁ «Κοσμοκαλόγερος» τοῦ Μιχάλη Περάνθη μὲ ὅλες φυσικὰ τὶς νόμιμες ἐγκόσμιες καὶ θεϊκὲς συνέπειες. Καὶ τότε τί
θὰ γινόταν ὁ ἀτελής του ἀνθρώπινος ἑαυτός; Ποῦ θὰ πήγαιναν οἱ μὴ συντελεσμένες ἁμαρτίες του; Ἄλλωστε πάντα ἐντός του ἐφημέρευε καὶ τοῦ ἱεροῦ
Αὐγουστίνου τό: Θεέ μου κάνε μου ἅγιον ἀλλὰ ὄχι καὶ τώρα ἀμέσως ...
Χριστούγεννα τοῦ 2000 καὶ 15

τύρβη
Τί εἶναι ἡ «κ α κ α β ι ά»
καὶ τά «κ ά κ α β α»;
Ὁ λωτὸς τῆς ...μνήμης.
Μία ἀνάμνηση ἀπὸ τὸν Παράδεισο.

Μή βιαστεῖς ν᾿ ἀπαντήσεις καὶ πεῖς "ἐγὼ τὸ ξέρω"
γιὰ τὸ δέντρο αὐτὸ ποὺ σὲ ρωτῶ.
Γιατί, ὄχι ... δὲ λέω γιὰ κεῖνες τὶς δυὸ ἄφυλλες λεῦκες
σκέλεθρα τοῦ φθινοπώρου,
πινέλα ζωγράφου μὲ στραγγισμένο μέχρις ὀστέων
τὸ χρῶμα τους
ποὺ ὑψώνονται ἐπιδεικτικὰ στὰ δεξιά σου...
τὸν οὐρανὸ γρατζουνώντας μὲ τὰ νύχια τους
Μήτε τὰ πεῦκα τὰ ἐναπομείναντα
ἀπὸ τὸν Ἀρμαγεδώνα τῆς ἄτακτης φυγῆς
βετεράνοι γιομάτοι κάμπιες, τραυματίες
ἀπὸ τὸ παλιὸ Τάγμα τοῦ Πυροβολικοῦ
ποὺ ἔπιανε ὅλο τὸ μέρος πίσω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι ποὺ βλέπεις
τὸ χτισμένο μὲ τὶς οἰκονομίες μιᾶς ζωῆς
-στὴν Αὐστραλία πιάτα πλένοντας,
ἢ κάτι ἄλλο παρεμφερὲς καὶ δυσβάστακτο
τοῦ βιοπορισμοῦ ἐπάγγελμα ὑπομένοντας.
Ὅμως τὰ τάματα: Τάματα.
Μπροστὰ κι ἀπὸ τὰ Τάγματα προτάγματα!
Μά, σοῦ λέω γιὰ τὸ ἄ-φίλο αὐτὸ καὶ μόνο
μὲ τὸ θηλυκὸ ὄνομα δεντρί...
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" ὰ μοῦ πεῖς γιὰ νὰ ξεμπλέξεις
Γένος οὐδέτερο… Λάθος ἀγαπητέ!
Ἐγὼ θὰ συνεχίσω νὰ σοῦ λέω πὼς λάθος κάνεις οἰκτρὸ
πὼς ναὶ μὲν ἐκεῖ ἦταν τ᾿ Λιόκα τοῦ δέντρου
ἀλλά... αὐτὸ ποὺ βλέπεις δὲν εἶναι ἄνθρωπέ μου
Ἰδοὺ καὶ ὁ καρπός του!
Κι ἑπομένως,
θὰ χρειαστεῖς μάτια παιδιοῦ ‒ποὺ τὰ ’χασες‒
καὶ οὐρανίσκο ὑψηλόφρονος καὶ λεπτεπίλεπτου δοκιμαστῆ
ποὺ ἀρέσκεται στὰ ταπεινὰ καὶ στὰ ἐλάχιστα
γιατὶ γνωρίζει πὼς ἀπὸ ’να τίποτα χτίζεται ὁ Παράδεισος
Κι ἡ παιδικὴ ἡλικία ποὺ τὸν κατασκευάζει
ἔχασε τὸ ταλέντο της
καὶ ἀνεπιστρεπτὶ ἀπέδρασε.
Τρέχοντας!
Ποιὸ εἶναι λοιπὸν αὐτὸ τὸ δέντρο
ποὺ πίνει πεθαμένο νερὸ κι ἀνασταίνεται
καὶ ποιὸς ὁ καρπός του;
Καὶ δὲν ρωτῶ τοὺς μνήμονες,
τοὺς πολυπράγμονες καὶ τοὺς φυσιοδίφες
Ἀλλὰ ρωτῶ ἐκείνους μὲ τὸ μόνιμο ρίγος τῆς ἄγνοιας
‒ποὺ γεννᾶ ἡ γνώση‒ καὶ τοὺς αἰώνια θλιμμένους.
Ὁ εὑρὼν ἀμοιφθήσεται...
Ἐν τοῖς οὐρανοῖς
σκαρφαλωμένος στὸ δέντρο.

Ἅμα βρεθεῖτε σὲ νησὶ καὶ γυρέψετε κ ακ α β ι ὰ θὰ φᾶτε σούπα ποὺ θὰ πάει σύννεφο! Θὰ σᾶς πασάρουν τὴν πεντανόστιμη ψαρόσουπα ἀπὸ ἀχαμνὰ ψαράκια («πετρόψαρα» ἐπὶ τὸ πλεῖστον πέρκες, γοβιούς, χειλοῦδες καὶ τὰ τοιαῦτα) ποὺ οἱ ψαράδες μὲ λίγο λαδάκι, κρεμμύδι, καρότο, καμιὰ φορὰ καὶ μὲ λίγη ντοματούλα, βράζουν καὶ εὐφραινόμενοι καταναλώνουν ἐν πλῷ ἐπάνω στὸ καΐκι.
Δ έ ν σ υ ζ η τ ῶ κ ἂ ν γ ι ὰ τ ὴ ν π ο λ υ τ ε λ έ στ ε ρη , κ αὶ ἄκ ρ ως
...ἐπαχθῆ γιὰ τὸ σημερινό μας βαλάντιο, μ π ο υ γ ι α μ π έ σ α μὲ τὰ
ἀριστοκρατικότερα ψαρικά της (λαβράκια, καραβίδες κλπ) ποὺ
στοιχειώνει τὰ γαστριμαργικά μας ὄνειρα σε παραθαλάσσια ταβερνεῖα τῆς Μασσαλίας ἢ τῆς Νίκαιας ξεπεταγμένη μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες Γάλλων συγγραφέων ἀλλὰ καὶ πλείστων ὅσων τουριστικῶν
ὁδηγῶν, τῶν ψευδαισθήσεων καὶ τῶν καταναλωτικῶν παραισθήσεων
ποὺ πωλοῦνται μὲ τὸ κιλὸ στὶς μέρες μας. "Κ α κ α β ι ά " λοιπόν, καὶ
παρακαλῶ ἐπίσης νὰ μὴν γίνεται σύγχυση καμιὰ οὔτε καὶ μὲ τό …σσυνοριακὸ πέρασμα ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν γείτονα Ἀλβανία.
Καὶ μὴν ἀφήσετε νὰ σᾶς συμβεῖ ἡ παρηχητικὴ παραπομπὴ
στό "κ α κ ά β ι" –σὲ μία λέξη ποὺ προέρχεται ἀπ᾿ εὐθείας ἀπὸ τὴν

ὁμηρική "κ α κ ά β η " καὶ σημαίνει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πρᾶγμα τότε καὶ
τώρα. Δηλαδή: τὸ μεγάλο χάλκινο σκεῦος (πληθυντικὸς ἀριθμός:
τά «κακάβια») μέσα στὸ ὁποῖο οἱ νοικοκυρὲς ἔβραζαν τὸ νερὸ γιὰ
τὴν πλύση τῶν ρούχων ἢ μαγείρευαν σὲ μαζικὲς συνεστιάσεις τὸ φαγητὸ ποὺ θὰ πρόσφεραν. Ξεχάστε τὸ πτηνὸ κ α κ κ α β ὶ ς ποὺ εἶναι ἡ
πέρδικα καὶ τὸν κ α κ κ α β ι σ μ ὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν γλυκόλαλο κελαηδισμό της.
Οὔτε σύγχυση μὲ τὸ μικρότερο σὲ μέγεθος οἰκιακὸ σκεῦος
"κ α κ α β ο ύ λ ι " πρέπει νὰ γίνεται. Αὐτὸ τὸ θυμᾶμαι στὰ χέρια τοῦ
παπᾶ νὰ περιφέρεται κατὰ τοὺς ἁγιασμοὺς στὰ σπίτια περιέχοντας
ἐντός του τὸν πεποικιλμένο κι ἀσημοστόλιστο σταυρό, ἕνα ξεραμένο
κλωνὶ βασιλικὸ καὶ νεράκι ἀπό «τὰ πηγάδια» [τὶς δημόσιες κρῆνες]
τοῦ χωριοῦ ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ φροντίζαμε νὰ συμπληρώνουμε κάθε
φορὰ ποὺ φύραινε τό ἁγίασμα. Τὸ ἴδιο "κκακαβούλι" σὲ διάφορα μεγέθη τὸ ἔβλεπες συχνὰ καὶ στὰ χέρια γυναικῶν γεμάτο μὲ τὸ προϊὸν
τοῦ ἀρμέγματος τῶν μαστῶν κάποιας ἀμέριμνης γίδας, ποὺ μόναζε,
μασουλώντας μακαρίως χορτάρι, σὲ κάποιο ὕψωμα τοῦ χωριοῦ.
Τό "κκ ακ αβ ού λ ι" ἔ λ αβ ε τε λ ικ ὰ κα ὶ μ ία πι ό "χ
χυ δ α ί α"
ἐκδοχὴ ὅταν μαζικοποιήθηκε ἡ παραγωγή του καὶ κατάντησε τοῦ
συρμοῦ. Τότε ἄρχισε νὰ πουλιέται ἀπὸ τὰ καταστήματα μὲ εἴδη προικὸς καὶ οἰκιακῆς χρήσεως μαζὶ μὲ μπατανόβουρτσες, φαράσια, μαστραπάδες, μυγοσκοτῶστρες, λαμπογυάλια, τρόμπες "φφλίτ" γιὰ
τὶς μύγες, σάρωθρα καὶ λοιπά. Μὲ καπάκι ἀσφαλείας, ξύλινο χερούλι, κάπως μακρόστενο στὴν κατατομή του καὶ κατασκευασμένο ἐξ
ὁλοκλήρου ἀπὸ ἀλουμίνιο, ἀντικατέστησε σιγὰ σιγὰ τὸν στιβαρό του
πρόγονο πού, κακὰ τὰ ψέματα, κάθε τρεῖς καὶ λίγο τὸ γύρευε τό
...γάνωμά του!
Στὴν Κεφαλονιὰ ἀναζητεῖται ἀκόμα, ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους τῆς ἐνάλ ιας ὑπηρεσίας , ἕνας ποντισμένος στὰ νερὰ ἀρχαῖος
οἰκισμὸς μὲ τὸ ὄνομα Κ άκ κα β α. Καὶ φυσικὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσει τὸν Κώστα Κ α κ α β ά, τὸν γόη τοῦ ἑλληνικοῦ σινεμά, μὲ τοὺς
φ α ρ δ ι ο ὺ ς ὤ μ ο υ ς κ αὶ τ ὴ ν μ ό νι μ η κ ο υ σ τ ο υ μ ι ά , τ ῆ ς δ ε κ α ε τ ί α ς τ ο ῦ
᾿60.Τὰ κ άκ αβ α ὅμως γιὰ τὰ ὁποῖα σᾶς μιλῶ ‒ἀἀναφέρονται σὲ χωριὰ τῆς Δράμας καὶ ὡς κ α κ ά β ι α ‒ εἶναι ὁ ταπεινὸς καρπὸς τῆς κ α κ α β ι ᾶ ς τοῦ δέντρου ποὺ φέρει τὴν ἐπιστημονικὴ ὀνομασία Celtis
Australis!
Στὸ χωριὸ οἱ κ α κ α β ι ὲ ς ὡρίμαζαν τὸν καρπό τους μέσα
στὸ καλοκαίρι. Ἕναν μικρὸ στρογγυλὸ καρπὸ στὸ μέγεθος στραγαλιοῦ ποὺ σὰν ἔτρωγες τὸ ὑποκίτρινο περιεχόμενό του ‒μ
μαζὶ μὲ τὸ
μαῦρο του φλούδι‒ ἄφηνε στὸ στόμα σου ἕνα συμπαγὲς καὶ σκληρὸ
κουκούτσι. Εἰκάζουν μερικοὶ πὼς τὰ κ ά κ α β α ἦταν οἱ λωτοὶ τῶν
ἀρχαίων ἑλλήνων. Ἴσως νὰ ὑπάρχει κάποιο δίκιο στὴν εἰκασία αὐτὴ
γιατὶ τὰ κάκαβα εἶχαν πράγματι ὡραία γεύση καὶ προκαλοῦσαν
ἕλξη στοὺς ρέκτες τους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα πολὺ συχνὰ ξεχνιόντουσαν
πάνω στὰ δέντρα καὶ ἀργοποροῦσαν νὰ ἐπιστρέψουν σπίτι δείχνοντας
μία ἀκατανόητη ἀδιαφορία γιὰ τὴ σχετικὴ κατσάδα ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε ἢ καὶ ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ ἀνάλογο μπερντάχι ποὺ θὰ ἔπεφτε ἀπὸ
κανέναν ἁψὺ καὶ ἰδιαζόντως αὐστηρὸ πατέρα.
Κακαβιὲς πάντως δὲν ὑπῆρχαν πολλές. Ἐλάχιστα δέντρα
θυμᾶμαι καὶ τὰ πιὸ πολλά "σστὴ Μούζγκα" ὅπου γιὰ ὧρες μέναμε
σκαρφαλωμένοι τρυγώντας μὲ ὑπομονὴ τὸν καρπὸ καὶ γεμίζοντας
τὶς τσέπες μας μ᾿ αὐτόν. Κατασκευάζαμε ὕστερα φ ο υ σ ι ο υ κ λ έ κ ι α
(φυσοκάλαμα) ἀπὸ ξεραμένα βούζιουλα ‒ἀἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀφαιρούσαμε τὴν εὔθρυπτή τους ψίχα‒ καὶ μὲ τὴν ἄκρη τῆς γλώσσας μας προωθούσαμε στὸ αὐτοσχέδιο πυροβόλο μας τὸ κουκούτσι φυσώντας το
μὲ δύναμη ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. Τὰ πλήγματα βέβαια δὲν ἦταν μοιραῖα ἢ θανατηφόρα ἀλλὰ ἂν τὰ κουκούτσια σὲ ἔβρισκαν σὲ γυμνὸ
μπράτσο, μπούτι, πλάτη ἢ κεφάλι προξενοῦσαν ἱκανὸ αἴσθημα πόνου.
Ἴσως οἱ σημερινοὶ γόνοι τῶν συνομηλίκων μου (παιδιὰ κι
ἐγγόνια) οὔτε ποὺ θὰ γνωρίζουν πιὰ τί νὰ ’ναι αὐτὰ τὰ κάκαβα. Ἀκόμα περισσότερο πιθανὸ θεωρῶ νὰ μὴν ξέρουν ἐπίσης οὔτε τί εἶναι καὶ
τὰ τ σ ί ν τ σι φ α ("ττὰ τσίν᾿τσ᾿φά")) ποὺ παίρναμε ἀπὸ τὶς τσιν᾿τα᾿φιὲς
(τζιτζιφιές/ἢ μοσχοϊτιές) ποὺ αὐτὲς ὡρίμαζαν πολὺ νωρίτερα ἀπὸ
τὶς κακαβιὲς τὸν καρπὸ τους, ὁ ὁποῖος εἶχε μία κάπως ὑπόστυφη
γεύση ἀλλὰ τὸ κουκούτσι του, μυτερὸ καὶ ...ἀεροδυναμικὰ ἐπίμηκες καὶ λεπτό, ποὺ ἐπιταχύνονταν ἄψογα στὸν προωθητικὸ σωλήνα
τοῦ φυσοκάλαμου, ἔτσουζε πολύ «ὅπου κι ἂν σ᾿ ἔπαιρνε» ἂν ὁ ἐπιτιθέμενος διέθετε ἐπαρκῆ προσόντα σκοπευτὴ καὶ γερὸ πλεμόνι.
Ἕνας καλός μου ξάδερφος μοῦ ἔστειλε σήμερα μία φωτογραφία μὲ κάκαβα ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ μοῦ ἀνακοίνωσε περιχαρὴς πὼς
κάποια δέντρα ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἔχουν ἀκόμα περισωθεῖ. Τελικὰ καὶ κακαβιὲς καὶ τσιντσ᾿φιὲς ‒λλίγες πολὺ λίγες‒ ὑπάρχουν ἀκόμα ἀλλὰ
κανεὶς πιὰ δὲν παίζει μὲ τοὺς καρποὺς τῶν δέντρων αὐτῶν κι ἴσως
οὔτε καὶ νοιάζεται γιὰ τὴν παρουσία τους…

Ἐπὶ πτερύγων μουσικῶν
φθόγγων, ἐπὶ πτίλων αὔρας
ἐναρμονίου, λιγυρᾶς
Ἀντώνης Κάλφας
Κορίτσι ποὺ ἀποκτᾶς περίβλημα, θάρρος καὶ σχολεῖο ἔρχεσαι ὅταν τὰ
πράγματα καὶ οἱ κῆποι αὐτοῦ τοῦ ψυχροῦ βραδινοῦ λασπώνονται στὸ κιτρινισμένο σύμπαν τοῦ σπασμένου. Φαίνεσαι τότε ἐπὶ τῆς χθαμαλῆς πενιχρᾶς
κλίνης σὰν ἕνας μικρὸς πόλεμος μέσα στὸ σύντομο ἀπὸ φωνὲς καλοκαίρι, ἐπιμένοντας στὴν ἀστήριχτη ἁπλότητα τοῦ πάγου ποὺ καίει τὶς καρδιές μας.
Ἔρχεσαι ἀνάμεσα στ’ ἄσχημα χόρτα καὶ τὰ ζιζάνια ὅπως ἡ χλόη ἀπὸ θαλασσινὰ ξεσπάσματα πραότητας καὶ πηγαίνεις στὴν πλησιέστερη ἀγωγὴ
τοῦ γυμνοῦ ἐπαίνου, ἀσάλευτη καὶ ἐλαφρὴ σὰν πούπουλο τοῦ φθινοπώρου ἢ
σὰν χαμένη γιορτὴ ἢ ἀκόμα σὰν ἄγγελος ποὺ ψάχνουμε μέσα στὴ σιωπὴ τοῦ
ἄρτου. Ὁ χειμώνας σ κληραίνει τὸ φῶς τοῦ κορμιοῦ σου βγάζον τας μικρὰ

ΝΩΝΤΑΣ ΤΣΙΓΚΑΣ,
Θεσσαλονίκη, 16.11.15

«Ἀνεμνήσθη ὅτι ἐξημέρωνον τὰ Χριστούγεννα·
καὶ θεωρήσας τότε τὴν γυμνότητά του ἔκλαυσεν».
Πῶς γράφει κανεὶς ποίηση ἀλήθεια; Πόθεν τὰ καλούδια τοῦ ντόμπρου λογισμοῦ ὁ ὁποῖος «σιγὰ-σιγά, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀστέρων, ἀναβαίνων καὶ διασκελίζων
ὡς ἀγρία αἲξ τὰ ξηρόκλαδα καὶ τοὺς θάμνους» παίρνει λάμψη ἀλλόκοτη καὶ κόβει σὰν
σπαθὶ δαμασκηνό;
Ἰανουάριος 1894. Ἡ «Νέα Ἐφημερίς» δημοσιεύει τὸ διήγημα «Ὁ Δεκατιστής» τοῦ 44χρονου Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη. Τί νὰ πεῖς. Δὲν φτουράνε ἐπίθετα,
ὑποσημειώσεις καὶ λόγια στιλπνά. Δὲν κάμουν τίποτα τὰ δράμια τῆς ζυγαριᾶς χωλαίνει ἡ κριτική. Τέτοια γραφτὰ ἔχουν τὴ νοστιμάδα ζυμωτοῦ ψωμιοῦ. Σελίδες μὲ
παφλασμό, βουτήγματα ζωῆς.
«Χορεία παμφαὴς τῶν ποικιλωνύμων ἀστερισμῶν, καὶ μονήρεις φεγγοβόλοι πλανῆται, ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ σελαγίζοντος ἐκπάγλου Διός», νὰ τὸ χαίρεσαι, ἔ; Ὄχι ὁ κὺρ Δημάκης. Τσιγαρίζεται πιὰ ὁ δεινὸς τοκιστὴς τοῦ συμφέροντος. Ἡ
δεκάτη στὶς ἐλιές, νὰ ἡ ἀπαντοχὴ τοῦ βίου του. Τὸ μαξούλ, πόση θά ᾿ναι ἡ σοδειά, τί
θὰ βγάλουν οἱ εὐλογημένες οἱ ἐλιὲς γιὰ νὰ γδάρει αὐτὸς περσότερο. Φόρος - ν’ ἀγριεύει τὸ μάτι πὼς θὰ κόψει καὶ θὰ τσακίσει. Μὰ φέτος ὁ Δεκατιστής «γλύστρησε», τοῦ
τὴν ἔφερε ὁ καπετὰν Παρμάκης, τὸν παράτησε σὲ ἐρημονήσι καὶ τρέχει μὲ τὸν ἀέρα
τοῦ νικητή, ὁ καημένος ὁ γερο-ναυτικός, νὰ τοῦ «πάρει τὰ δέκατα» στὴ δημοπρασία.
Γλύστρησε ὁ κὺρ Δημάκης ἀπὸ τὴ σκάλα τῆς δύναμης, παραπάτησε στὰ δικά του σκληρὰ παίγνια καὶ τώρα βασανίζει τὸν ἑαυτό του, παραμονὲς Χριστουγέννων
σὲ ξέρες, «ἔξω ἀπὸ τὰ πράγματα». Πᾶνε τα παραγοντιλίκια τῆς λίρας.
Νά, ὅμως, καὶ κεῖ τοῦ προσφέρεται παρηγοριά. Ἐρημητήριο, μοναστηράκι, κελλίον προσευχῆς ἀγρυπνεῖ.
«Μετ᾿ ὀλίγον διέκρινε τὸν θόλον τοῦ ναΐσκου, πολυχρώμως φεγγοβολοῦντα ἐν μέσῳ
τοῦ δασυλλίου τῶν ἀγριελαιῶν». Καὶ ἔρχεται ὁ Γέροντας, νὰ τοῦ βάλει λάδι στὴν ψυχή, νὰ τὸν κάνει μέτοχο Ἑορτῆς.
«Καὶ παραλαβῶν αὐτὸν εἰσήγαγεν εἰς τὸν ναόν, μικρόν, φωτισμένον, στολισμένον,
πανηγυρίζοντα. Ἠσπάσθη ὁ κὺρ-Δημάκης τήν «Γέννησιν» ἀνακειμένην ἐν μέσῳ
κλαδίσκων φασκομηλέας ἐπὶ χρυσοϋφάντου ποδιᾶς, ἐπὶ γλυπτοῦ παλαιοῦ εἰκονοστασίου· καὶ κατέλαβε στασίδιον τί.
Οἱ δύο μαθηταὶ τοῦ γέροντος ἔψαλλον τὰ καθίσματα δεξιὰ καὶ ἀριστερά:
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Πλὴν ὁ κὺρ-Δημάκης εἰς μάτην
προσεπάθησε νὰ θελχθῆ, νὰ κατανυγῇ. Ὁ νοῦς του ὅλος πεπωρωμένος, ἀναίσθητος,
ἦτο εἰς Σκόπελον, εἰς τὰ δέκατα.
Ἐψάλη ὁ «πολυέλαιος», τά «ἀντίφωνα», καὶ ἤρχισεν ὁ μελωδικώτατος «Κανών».
Καὶ ἐνῷ κατόπιν ὁ δεξιὸς μοναχὸς ἔψαλλε τὴν Καταβασίαν «Μυστήριον ξένον»,
προχωρεῖ σιγὰ-σιγὰ ὁ κὺρ-Δημάκης πρὸς αὐτὸν κ᾿ ἐρωτᾷ:
- Τὸ πρωὶ θὰ ἔλθῃ ἡ βάρκα, ἢ τὸ βράδυ;».
Ξυλογραφία χαράζει ὁ Ἀλέξανδρος τώρα, μαστορεύει βαθιά.
«Ὁ μοναχός, προσηλωμένος εἰς τὸ θεῖον μέλος, δὲν ἤκουσε. Τότε ὁ κὺρΔημάκης, μὲ τὴν χλαῖναν του καὶ τὰ βαρέα καλογηρικὰ ὑποδήματα, μεταβαίνει
πρὸς τὸν ἀριστερὸν ψάλτην, κ᾿ ἐπαναλαμβάνει τὴν αὐτὴν κλαυθμηρᾶν ἐρώτησιν.
Ἀλλὰ καὶ οὗτος, παραλαβῶν ἤδη τὴν Καταβασίαν τοῦ Ἰαμβικοῦ κανόνος «Στέργειν
μὲν ἡμᾶς» οὐδ᾿ ἤκουσε κἂν τὴν ἱερόσυλον διακοπήν».
Ἑωσφορικό κανονάρχισμα! Ἀναποδογύρισμα, τραγικό, τῆς Εὐχαριστίας.
Ἀ δ ι ά β ρ ο χ η ψ υ χ ή , σ τ ε γ α ν ή , μ ο ν ω μ έ ν η γ ε ρ ὰ ἔν α ν τ ι τ ῆ ς Θ ε ί α ς ζ έ σ τ α ς .
Μπῆκαν οἱ μέριμνες, τὰ δέκατα, τὸ χρυσάφι, στὸ πετσὶ τῆς ψυχῆς του.
Ἀποτολμᾶ νὰ μπεῖ καὶ στὰ Ἅγια, νὰ πάρει ἀπὸ κεῖ εἴδηση σωτηρίας, τῶν
συμφερόντων του. Μὰ ἐκεῖ θὰ τὰ βρεῖ σκοῦρα ἀπὸ τὸ Φῶς.
«Κατ᾿ εὐθεῖαν προχωρεῖ πρὸς τὸ ἅγιον βῆμα καὶ προκύπτει πρὸς τὰ ἔνδον,
ἵνα ἐρωτήσῃ τὸν Γέροντα περὶ τῆς λέμβου. Ἀλλ᾿ ἰδὼν αὐτὸν ἐν μέσῳ νεφέλης θυμιάματος, πολιόν, ὁλόχρυσον, αἰγλήεντα ὡς φεγγοβολοῦσαν λαμπάδα, κύπτοντα ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, κατεπλάγη τόσον ὑπὸ ξένου, μυστικοῦ φόβου, ὥστε δὲν
τόλμησε νὰ ὁμιλήσῃ, κ᾿ εἰσέδυσεν ὁ ἀσεβὴς εἰς τὸ στασίδιόν του, μαῦρος Σατανᾶς,
ἀρχοντικὸν δαιμόνιον, παραπλανηθεὶς εἰς τὴν ἐπέραστον καὶ κρυφὴν ἐκείνην γωνίαν
τοῦ Παραδείσου, κ᾿ ἐστέναζε κατὰ διαλείμματα, διακόπτων τὴν θείαν μυσταγωγίαν:
- Ἄχ! τί μου ἔκαμες, καπετὰν-Παρμάκη!».
Σωπᾶμε, θαλασσωμένοι στὰ δικά μας.
Λέγει ὁ Μωραϊτίδης: «αἱ Σποράδες ἐφαίνοντο ὡς τεράστια κήτη ἀναδύσαντα ἐκ τοῦ βυθοῦ». Κι ἐμεῖς σαστισμένοι, πληγέντες, ἐν ψιθύρῳ τραυλίζουμε
«Ναίων Ἰωνᾶς ἐν μυχοῖς θαλαττίοις...».
Ἔμφρων

ἐλάφια στὸν ἄνεμο. Καὶ τότε ἔβλεπα πὼς τὸ φῶς ἐμακρύνετο, ἐφαίνετο ἀπώτερον ὁλονέν. Ἦτο ἄφθαστον. Εἴμαστε ἐμεῖς λοιπὸν ποὺ ταξιδεύουμε μέσα
στὸ ξύλο αὐτῆς τῆς πλεούμενης μέρας καθὼς ὁ γκρεμὸς πλησιάζει τὸ βαρὺ
νερὸ καὶ τὰ ἀσυνήθιστα φῶτα τῆς λάμψης τῶν ἀφρῶν. Στὸ κατώφλι τῆς βροχερῆς ἡμέρας νιώθω τὸ χέρι σου νὰ γίνεται τὸ γραμμένο πάθος, ἡ χρυσοφόρα
ἐρημιὰ τῆς ἀγκαλιᾶς καθὼς μαυρισμένος ἀπὸ μοναξιὰ κατοικῶ τὸ ἐλάχιστο
ρόδο τῶν παιδικῶν μου χρόνων. Ἡ νύχτα εἶναι κάποτε κάτι ὡς γάμος, ἡ ὄψη
τῆς διαύγειας ἑνὸς τριαντάφυλλου, ἕνα χτυπημένο βιολί, ἡ χειρονομία ἑνὸς
χωριοῦ ποὺ κοιμ ηθήκαμε πλάι στὰ περήφανα δέν τρα τοῦ ἀρχιπελάγους.
Εἶναι ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ κουρασμένος ἄντρας μὲ τὸ ξεχασμένο βλέμμα καὶ
τὸ καθημερινὸ πουκάμισο τῆς χωμάτινης πίκρας, ὁ ἐρανιστὴς τῆς ὀμορφιᾶς
τῶν παλαιῶν σπιτιῶν καὶ τῆς χωνεμένης βροχῆς, ὁ ἥρωας τῆς τέφρας μιᾶς
παλαιᾶς ἀνθοφορίας προτοῦ γίνει ἁρμός, συναίσθημα καὶ ὀδύνη. Κοιμᾶσαι
ὕμνους κάποτε καὶ λόγια παιδιῶν, γέλια μικρῶν κοριτσιῶν στὸ λιμανάκι τῆς
ἐνήλικης ρέμβης, κατηφορίζεις ὁρατὲς γεωγραφ ίες καὶ εὐσ ταλεῖς ρωγμὲς
βουνίσιας ἀπελπισίας μέχρι ποὺ ἡ ὕπαρξη νὰ στάξει γυμνότητα καὶ ἡ σελήνη
χωρατὰ στὸν κοντινὸ πευκώνα τῆς νύχτας (καὶ ἔβλεπες συχνὰ εἰς τὸ φῶς ἐκεῖνο σκιὰς κινουμένας, φεύγουσας εἰκόνας, πρόσωπα καὶ ἰνδάλματα). Ψιχάλα τῆς λύπης εὐεργετική, φέρνοντας τὴν πέτρα τοῦ φεγγαριοῦ στὸ γρήγορο

καταφύγιο τῆς μορφῆς σου, ἐπινόησα καινούργιους τρόπους τῆς βελούδινης
μελαγχολίας μου γιὰ τὸ χρυσάφι τοῦ σώματος ποὺ φορώντας ἐπιθυμίες γοητεύεται. (Καὶ ἂς ἔλεγεν ὁ σπουδαῖος ἐρωτευμένος ‒ ἅπαξ ἴσως‒ τὰ κορίτσια
δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ἔρωτα). Ποῦ εἶναι τὸ φιλημένο κονίαμα τῶν ἀστεριῶν
στὸ μάγουλο τοῦ βρέφους; Ἀνέκδοτη εἰκόνα ὁδοιπορίας σὲ μοναστήρια ὅπου
ἰχνογραφῶ ὑπέρθυρα σκαλισμένα ἀπὸ τὰ ἱστία αὐτοῦ τοῦ παράξενου καιροῦ,
πατημασιὰ καὶ ἀχνάρι τοῦ θεοβάδιστου, ὁ ὄμβρος ἐκόπασεν αἴφνης, καὶ δαιμονιώδης τυφών, κραταιὸς ἄνεμος ἐφύσησε, ἄνεμος φῶς ἀνακλώμενο σὰν κάβος ριγμένος στὴν ἁρμύρα τῆς γῆς ποὺ ἀντιλαμβάνομαι γιατὶ μὲ ἀγάπησες
σ ὰν καΐκι τοῦ καλύτερου κρίνου, δὲν δύναμαι ἄλλα σύνεργα γιὰ νὰ γίνω ἡ
σάρκα, ἡ σαγήνη καὶ ἡ σκυτάλη τοῦ σπόριμου ἀγροῦ. Κοιμᾶμαι ξένοιαστος
μέσα στὰ φύλλα τῆς ξαφνικῆς νεροποντῆς ὅπως ἐκεῖνος ποὺ μέσα εἰς τὸν ὕπνον
του εἶχε συνείδησιν ὀνείρου μελωδικοῦ, οὕτως εἰπεῖν, ἐφέρετο ἐπὶ πτερύγων
μουσικῶν φθόγγων, ἐπὶ πτίλων αὔρας ἐναρμονίου, λιγυρᾶς. Μέσα στὰ χόρτα τῶν μαλλιῶν σου βλέπω τὴν ἀμαυρᾶν κόμην, τὸν τράχηλον, τὰ ἰσχία ὅλα
συγχεόμενα, μελιχρὰ καὶ ὀνειρώδη εἰς τὸ φέγγος τῆς σελήνης, ὅλα χυμένα σὲ
ποταμοὺς καὶ ρίζες μυστικὲς ποὺ μικραίνουν τὸν θάνατο.

Ἀδύνατος στὰ μυαλὰ ὅπως καὶ πᾶς θνητός.

