ΠΟΙΗΜΑΤΑ
(Από τα "Νέα Κείµενα 2")

Α∆ΗΦΑΓΙΑ
Τάφαγα \ολα
τούς {αρτους
τά φαγιά
τά [ επιδόρπια
–τα νύχια µου–
τά δηλητήρια
τά [αντίδοτα
τά [εµετικά
τούς [εµετούς
–τά νύχια τ~ων συνδαιτηµόνων–
τό τραπέζι
τό δωµάτιο
τό σπίτι
–µαζί µε τήν ω
] ρολογιακή βόµβα–
τό συρµατόπλεγµα
τούς κρατουµένους
τόν ]υποκόπανο
τό [ανοιγµένο κεφάλι
τό πέλµα
τή φάλαγγα,
[αλλά [ ιδίως,
[ ιδίως,
{εφαγα [εσένα ]ολόκληρον,
µαζί µε τίς κραυγές σου καί τίς φλόγες σου
Τσεχοσλοβάκε Κώστα Γεωργάκη.
Καί τώρα παχαίνω
καί ε@ ιµαι µιά χαρά.

ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ

\ Υστερα, ]η νύχτα χορτασµένη [ανασηκώθηκε.
Ρίξανε {αµµο στίς κηλίδες.
Βάλανε τό µαχαίρι ξανά στό ε[ ικονοστάσιο.
[ Απ' τόν [ορίζοντα [ανατέλλει ]ολόφωτο
τό κρανίο το~υ [ Αλέξη
–πού σφάχτηκε τριάντα χρόνια πρίν–
µέ τίς κόγχες τ~ων µατι~ων γεµάτες µύγες.
ο] ι γυνα~ ικες µε τ' {αδεια χέρια
τραβο~ υν τ' α[υτί [απ' τό χ~ωµα, σηκώνονται,
φιλο~ υν τά ζ~ωα στά µέτωπα τά σφάζουν,
φιλο~ υν τά παιδιά στά µάτια τά σφάζουν,
Στό σταυροδρόµι ]η ]ερπύστρια [ακίνητη.
Τά χέρια πού ε@ ιχαν [αγγιχτ~η
Τά βλέµατα πού ε@ ιχαν [ακουµπίση
Τώρα καθ' \ ενας περπατ~α µονάχος. { Αγνωστος.
Μ' \ ενα σηµαιοκόνταρο χωµένο στό στόµα.
Α{υτανδρο.
Λοιπόν α{ υτανδρο
[αφο~ υ τόσα ψέµατα για τόν χαµένο [ Αλέξανδρο
τόση [απάτη.
Μιά ]αλυσίδα κάτω [απ' τή γλώσσα
\ ενα [αγκαθωτό σύρµα περασµένο στις φλέβες
\ ενα [αγκαθωτό στεφάνι στήν προτοµή το~υ χαµένου [ Αλέξανδρου.
Καί ο] ι γυνα~ ικες µε τ' {αδεια χέρια

στριµωγµένες στίς καγκελόπορτες
[εσύ πού ξέρεις πο~ υ πήγατε τόν {αντρα µου
[εσύ πού ξέρεις πο~ υ βασανίζουν τό γιό µου
γιέ µου
{αντρα µου
Στό κάτω πάτωµα βγάζουν νύχια, µο~ υ ψιθύρισε.
Κι έγώ έξακολουθ~ω νά περπατ~ω στούς µαρµάρινους δρόµους κυλώντας τήν
πέτρα. Καί γύρω µου νά πέφτουν πυροβοληµένα φύλλα, σπασµένα πουλιά.

∗
] Η νέα ]ερπύστρια µετακινε~ ιται ]ενα τετράγωνο.
Ο] ι {αδειες κόγχες –]ενός [ Αλέξη– µεσουρανο~υν.
Στό διπλανό δωµάτιο τρίζουν [αρθρώσεις. Στό ]υπόγειο το~ υ θρυµµατίζουν τή
φωνή ]ολη τή νύχτα µε µιά σιδερόβεργα, µετά τόν φέραν καί τόν ρίξαν στό
τσιµέντο. ∆έν {εχει πιά πρόσωπο.
Κι [απάνω ρίχνουν {αµµο.

] Ο ο[υρανός σοβατισµένος µέχρι πέρα.
Στίς {ακρες του [ Αρχάγγελοι µε πολυβόλα περιπολο~ υν.
{ Ισκιοι παγκόσµιων τεράτων.
[ Εκε~ ινοι πού γεννήθηκαν µε χάρτινες µάσκες
[ Εκε~ ινοι πού γεννήθηκαν µέ γύψινα µάτια
[ Εκε~ ινοι πού γεννήθηκαν {αναρθροι
Κι [απάνω πάλι {αµµο.
Ο] ι [αµµόλοφοι ψηλώνουν

στίς κορυφές τους \ ενα {ορθιο κόκκαλο
δίπλα [εµε~ ις, ο] ι κυνηγοί προσώπων, σκεφτικοί.
Γύρισε [από µπρούµητα [ανάσκελα. Ε@ ιπε πον~ω. το~ υ κρατούσαµε τό χέρι. Τόν
λέγαν Νίκο.
Τόν λέγαν Νίκ, Νικολάϊ, Nϊάτα, Νί.

∗
] Η πρώτη µέρα τελειώνει.
] Ο ]ορίζοντας \ ενας µατωµένος [επίδεσµος.
Ο[ ι γυνα~ ικες µέ τ' {αδεια χέρια γονατίζουν
παρακαλο~ υν τόν Χριστιανό Θεό
τό Θεό το~ υ ∆ικτάτορα
νά ε[υδοκήση ]ο ∆ικτάτορας,
Στόν κάτω κόσµο [αλλάζουν βάρδιες
" Παρόντες τόσοι
\ ενας µέ διάσειση
\ ενας µε σπασµένες [αρθρώσεις.
{ Αντε καληνύχτα".

[ Αµήν.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

@ Ηταν µιά ω
] ραία γαλάζια µέρα.
Πρωΐ – πρωΐ 21 γαλάζιοι πυροβολισµοί.
{ Επειτα ]ο γαλάζιος βασιλεύς
πάνω στό γαλάζιο χαλί
παρακολούθησε µιά γαλάζια παρέλαση.
Γαλάζιοι µαθηταί
γαλάζιοι στρατι~ωτες
γαλάζια τάνκς .
Γαλάζιο πλ~ηθος
µάσαγε γαλάζιο πασατέµπο
καί χειροκροτο~υσε γαλάζια.
–Στίς ταράτσες γαλάζιοι µυστικοί–.
Τά σπίτια γαλάζια
ο] ι φυλακές γαλάζιες
τά κρατητήρια γαλάζια.
Ο] ι γαλάζιοι ανακρινόµενοι
ε@ ιχαν γαλάζιες τύψεις
πού τό α# ιµα τους
{εσταζε κόκκινο.

(Εστάλη, αλλά δεν δηµοσιεύτηκε)

