
Κ ατα Κ λ υ σ μ ο ί

– I –  
«Η βροχΗ»

Η βροχή ξεχύνεται στο διάβα των εποχών. 
το νερό μπαίνει μέσα από τους πόρους των σπιτιών. 
Φτάνει να κλείσεις τα μάτια, ένα κόκκινο υγρό, ένα λευκό φως, η γη που ανοίγει.

Φωνάζουν συχνά, όταν βρέχει, τη νύχτα.  
μιλούν για έναν κατακλυσμό, έναν πορφυρό κεραυνό, ασβεστόλιθους που καταρρέουν στις 
μνήμες μας. Κάποιες βάρκες κιόλας έφυγαν, τα αυλάκια τους αχνοσβήνουν στα μάτια μας. 

Φτερουγίζουν τα πουλιά, χρυσά φτερά ξεδιπλωμένα μια βεντάλια. 
μας κοιτούν που περνούμε πάνω στη γη. 
Καμιά στιγμή αλήθειας, αφού ήταν ήδη παντού και την ξεχάσαμε. 

από πού ερχόσουν κι άνοιξες τα μάτια σου τόσο αργά; 

αν ακούς τα βάσανά μας, θα φύγουμε. Θα πάμε να προκαλέσουμε τα συναισθήματά 
μας σε μια μονομαχία όπου θα νικήσουμε μαζί. Θα προσπεράσουμε το σπίτι μας, 
θα χάσουμε τα λογικά μας. Θα πάμε να βρούμε τον ήλιο και θα τον ρωτήσουμε: 
τι το ’κανες το φως μας;  

τι όμορφο που ’ναι αυτό το μέρος δίχως πουλί, δίχως νερό, δίχως εσένα. 

– II –  
«Ta black clouds»

στο βάθος ανοίγεται ένα νησί. 
Φερμένοι από τις βάρκες, θα τσακιστούμε ανάμεσα στους γίγαντες.  
μας περίμεναν καιρό τώρα.  
Πώς περάσαμε τη γραμμή των βράχων;
το λησμονήσαμε. Γνωρίζαμε μια ιστορία, μοιάζει να ’χει χαθεί.  

Πονάνε τα πόδια μας, ναυτία. Εξαντλημένοι, πέφτουμε ο ένας δίπλα στον άλλο πάνω στα 
λευκά βότσαλα. Παντού μάτια μας κοιτάζουν, επιπλέουν στον αέρα. 
Φυτά σιμώνουν το κρεβάτι μας, αναρριχητικά, μπερδεύονται με τα πόδια μας. 

Κοιμούνται σαν ξεθεωμένα ζώα. από τα μισάνοιχτά τους στόματα βγαίνει μενεξελιά άχνα.  
οι σκελετοί τους αφήνουν ένα χνάρι. 
Θα μπορούσαν να είχαν χαθεί μέσα στο ξαπόσταμα που γύρεψαν. 

Η ανάσα τους χάνεται μέσα στον θόρυβο των κυμάτων, σταγόνες νερό πέφτουν απαλά. 
ο ουρανός σκεπάζεται κι έρχεται το τρομερό μαύρο των σύννεφων. των black clouds,  
έτσι τα λένε.



Λευκοί καπνοί ξεπηδούν από τότε που λιποθύμησαν στο χείλος των απόκρημνων βράχων.  
Η βροχή χτυπάει τα κορμιά τους. Τα κόκκινα πρόσωπά τους μιλούν το ένα στο άλλο. 

Και σαν να το εύχονταν όλοι, πέφτει ένας κεραυνός. Ηλεκτρισμός απλώνεται μονομιάς παντού, 
ένας πυρήνας αποσπάται, ένα πνεύμα γεννιέται. 

– III –   
«ΓυναίΚα-πουΛί»

Η θάλασσα είναι από οψιδιανό.
οι γίγαντες κείτονται μέσα στους βράχους. Μια χελώνα κοιμάται.  
Η επιφάνεια γλιστερή, αδιάφανη. Εκείνη τρέχει στη θάλασσα και βουτάει. 
Μυστικά, την καλεί. 

Εκείνος θα ερχόταν από τον ουρανό, θα μπορούσε να κοιτάζει τον ήλιο κατάματα. 
Κι εκείνη θα μπορούσε να γραπωθεί στα φτερά του. 
Δεν θα είχαν πια ανάγκη να τρέφονται, μόνο να τρέχουν.

Μια λευκή βολίδα περνά, κάποια αστέρια διαγράφουν μια τροχιά κι άλλα πέφτουν. Βλέπει την 
αντανάκλασή της να κρεμιέται στα δέντρα.
Ηφαίστεια αναδύονται κάτω από μια όξινη βροχή. Χιλιάδες ηφαίστεια ξυπνούν. 

Τα μάτια της ανάποδα, 
Το φτέρωμά της χρωματιστό 
Το ράμφος της μυρωμένο

Μόλις απόθεσε τον έρωτα πάνω στο μικρό κυκλαδικό κρεβάτι. 

– IV –  
«Το ΜΕΓαΛο ΔίΧΤυ»

Εκείνες σκαρφαλώνουν ασταμάτητα πάνω από τα βράχια, σε λίγο θα μας είχαν κατακλύσει 
Τα κλαδιά τους ψηλόλιγνα ταλαντεύονται στην τραμουντάνα,
Χαμένα μέσα στην υπόκωφη αντάρα των απόκρημνων βράχων. 
Τις κοιτάζουμε να βγαίνουν από τη θάλασσα, ελίσσονται σαν τις οχιές 

Τα φυλλώματά τους σκορπίζονται μέσα στην άμμο. Τα οράματά τους χώνονται μέσα στις 
διεσταλμένες μας κόρες. ακούμε ένα άσμα να βγαίνει από το νερό, ζυγώνουν θροΐσματα. 
Ψιθυριστά αναδύεται μια μελωδία και επαναλαμβάνεται εν χορώ. 

Μέσα στα κύματα υφαίνονται τα φύλλα τους και σχεδιάζουν το μεγάλο δίχτυ. 
Σε λίγο η θάλασσα των ψαριών μεταμορφώνεται σε χρωματιστούς θάμνους.
Μπροστά σ’ αυτό που είδαν τα μάτια μας, τι άλλο μας απόμενε παρά να υμνήσουμε.





– V –  
«Ο στρατΟσ των αλΟγων»

στρατοί αλόγων ξεμπαρκάρουν, καλπάζουν πάνω στα κύματα, ανεμοστρόβιλοι, γόνατα 
γδαρμένα. Μαύρα σαν το παρελθόν, γρήγορα σαν τις αστραπές. Οι ζεστές ανάσες τους 
αντηχούν, ο ύμνος πλησιάζει και τα άλογα χώνονται μέσα στον κάμπο, η μουσική κυριεύει  
τα τρελά βλέμματά τους. σηκωμένα στα δυο τους πόδια, διάσπαρτα, με τα χαλινάρια 
σπασμένα, μοιάζουν να εκτελούν τον χορό μιας μεγάλης προσευχής. 

– VI –  
«λίνδΟσ»

Βουτάνε, οι μορφές τους διαγράφονται στον ουρανό.  
δυο σύννεφα αιχμαλωτίζουν τις υποβρύχιες σκιές τους.
τα κοράκια σαλεύουν, ουρλιάζουν και στριφογυρνούν.

στις κοιλότητες των θαλάσσιων γραμμών, σκεφτόμαστε ό,τι έχει απομείνει. 
Με τα γόνατα σφιγμένα, με τα χέρια σε αναμονή, 
Μπροστά στον μεγάλο χορό, την ψυχή των κλαριών

Ολόγυρα οι ασφόδελοι, οι καμπύλες διάστικτες,
Και σ’ έναν μικρό κύκλο μπορούσαμε να κοιτάξουμε
τα αρχικά μας γραμμένα από χρόνια αρχαία. 

Όσο κρατάει μια αστραπή, το σπίτι μας έγινε ναός. 
Πάνω στα κεφάλια μας ορθώνονται δυο ατελή στεφάνια. 
Κι εκεί γράφτηκε η ιστορία, που αμέσως ξεχάστηκε.

– VII –  
«τΟ ασΜα»

Ένα κλαρί σκορπίζεται, ένα κύμα σκίζεται, ένα κοράκι ξυπνάει.


