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Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη ευαρέσκεια καλωσορίζουμε στη μεγάλη συγ-
γραφική οικογένεια του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύ-
πρου, τον λαμπρό επιστήμονα, ιατρό, ανθρωπιστή Γεράσιμο 
Τζιβρά, ο οποίος γράφει με το χάρισμα της επεμβατικής ενδο-
σκόπησης και την προίκα της μικροχειρουργικής τελειότητας, 
ώστε να μας αξιώνει της έκδοσης μιας καθάριας ποιητικής συλ-
λογής με τίτλο «Στο Περιβόλι της Ποίησης».

Η καθαρή ποίηση του Κεφαλλονίτη Γεράσιμου Τζιβρά στηρί-
ζεται στους ήχους των λέξεων και τη μελωδικότητα της γλώσ-
σας, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα γεμάτη μου-
σικότητα. Ανήσυχος ο ποιητής επιδιώκει νέους εκφραστικούς 
τρόπους και ακολουθεί μια ιδιόρρυθμη σύνταξη θέλοντας να 
κεντρίσει την ακοή και το συναίσθημα του αναγνώστη.

Με ιδιαίτερους συμβολισμούς ο Τζιβράς παίρνει τα πράγμα-
τα, τα αντικείμενα, τα στοιχεία και τα δεδομένα του εξωτερικού 
κόσμου και τα μεταμορφώνει ανάλογα με το θέμα και την προ-
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σωπική του ψυχική διάθεση σε στίχους, σε στροφές, σε ζωντα-
νή ποίηση, χαρίζοντας στον φιλαναγνώστη τέρψη μέσα σ’ ένα 
εύφορο περιβόλι με ευωδιαστούς καρπούς. 

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Κριτική προσέγγιση

Ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας Αντόν Τσέχοφ, στη σύντο-
μη αυτοβιογραφία του, έγραφε: «το γεγονός ότι ασχολήθηκα 
με την Ιατρική έχει επηρεάσει σοβαρά τη λογοτεχνική μου δρα-
στηριότητα. Αυτό έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο των πα-
ρατηρήσεών μου και εμπλουτίσει τις γνώσεις μου, των οποί-
ων την πραγματική αξία για μένα μπορεί να καταλάβει μόνον 
εκείνος που είναι ο ίδιος γιατρός». Ανάλογα θα ένιωθε ο ιατρός 
και ποιητής Williams Carlos Williams που τιμήθηκε με Βραβείο 
Pulitzer και οι Έλληνες Αδαμάντιος Κοραής, Τάκης Σινόπουλος, 
Μανόλης Αναγνωστάκης (ακτινολόγος) 

Ο χειρουργός Δρ. Γεράσιμος Τζιβράς, τόσο στο χειρουργι-
κό τραπέζι όσο και στο κρεβάτι του αρρώστου, έχοντας γνώ-
σεις και δεξιοτεχνίες της «Τεχνο-Ιατρικής» όπως επίσης και της 
«Ψυχο-Ιατρικής», καταφέρνει για δεκαετίες να διαγνώσει και 
να θεραπεύσει τις διαταραχές των λειτουργιών του οργανισμού 
που είναι υπεύθυνες για τις παρεκκλίσεις από τη φυσιολογική 
κατάσταση (status) της υγείας. Μέσα απ’ την ποίησή του γί-
νεται ανιχνευτής της γνώσης και της αλήθειας, όπως ενεργεί 
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ως θεραπευτής του ανθρώπινου σώματος και της ανθρώπινης 
ψυχής. Ο ποιητής, στην ανθρωπιστική τέχνη που εκπροσωπεί-
ται απ’ την ποίηση, ακολουθεί τη διαδικασία διερεύνησης της 
ανθρώπινης φύσης, μέσα από πνευματικές ατραπούς. Το χαρ-
τί που γράφει είναι το χειρουργικό κρεβάτι και η πένα του το 
νυστέρι. Μελετά τη ζωή των ανθρώπων, των κρατών - όπως η 
Κύπρος στο κρεββάτι του πόνου - όχι μόνον όπως «φαίνεται», 
μα κι όπως λειτουργεί στο βάθος του εσωτερικού «είναι».

Έχει αυτήν την καινοτομία η γραφή του Τζιβρά: αναλύει βα-
θιά «τα πίσω και τα μέσα των γεγονότων», αναζητεί την αλή-
θεια για τη ίαση κι εκφράζεται με φλόγα και ακρίβεια. Γράφει 
πεζόμορφα και θυσιάζει την οικονομία του λόγου, μόνο για να 
ρίξει πιότερο διαγνωστικό φως. Σημαντικό είναι το πώς η ιατρι-
κή ηθική παίρνει τη μορφή τέχνης. Η Λογοτεχνία δίνει στον Τζι-
βρά  μια κρυμμένη ευκαιρία, ένα πληγωμένο ελάφι σε σπήλιο 
(μια πατρίδα, έναν συνάνθρωπο) και αυτός αγωνίζεται μέσα απ’ 
τον στίχο του να του επουλώσει την πληγή. 

Αξίζει να διαβαστεί η Ανθολογία των ποιημάτων του Τζιβρά 
για να αντιληφθούμε πώς συνταιριάζει τις δύο «Τέχνες» ως συ-
γκοινωνούντα δοχεία, με το δοχείο της ποίησης φορτισμένο με 
έμπνευση, ευαισθησία και θερμοκρασία, όση πυρετού από θέ-
ματα κρίσιμα. Το «εργαστήρι» του έχει πλούσια υλικά: φαντασία, 
στοχασμός, διαλογισμός, συναίσθημα, που τα επιτάσσει για τη 
βέλτιστη διάγνωση μέσα στις πολύπλοκες παθήσεις της εποχής. 

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
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Εισαγωγή

«Στο περιβόλι της ποίησης» βρέθηκα και εγώ, θα έλεγα κά-
πως ξαφνικά, όταν από τον Μάρτη του 2021, δοθείσης ευκαιρί-
ας, άρχισα να καταγράφω και να δημοσιεύω τα ποιήματά μου, 
που μέχρι τότε (δυστυχώς) δεν κρατούσα. Πάντα με συνέπαιρ-
νε ο πλούσιος και ατέλειωτος κόσμος της ποίησης, έχοντας συ-
ντροφιά τους μεγάλους μας ποιητές, σαν δε μέγα δάσκαλο τον 
ποιητή και φιλόσοφο Wolfgang νon Goethe, του οποίου η τόσο 
έντεχνη ομοιοκαταληξία της ακροστιχίας, το μέτρο, η φόρμα 
αλλά και η άνεση έκφρασης χωρίς να χάνεται το νόημα, με συ-
νέπαιρνε και συνεπαίρνει.

Αποχαιρετώντας λοιπόν, συνταξιούχος, το χειρουργικό τρα-
πέζι, βρήκα καταφύγιο στην συναρπαστική καλλιέπεια της τέ-
χνης και ιδιαίτερα της ποίησης με αντικείμενο έντονης απασχό-
λησης την καταγραφή των μέσα μου στριμωγμένων ποιητικών 
ιδεών. Τα πρώτα μου 100 πρωτόλεια κατέγραψα στην πρώτη 
μου, ήδη εκδοθείσα ποιητική συλλογή «ΣΟΥ ΜΙΛΩ», στη δε άμε-
ση συνέχεια, είχα την καταπληκτική τύχη και ευτυχία να γνωρί-
σω το σημαντικό πολιτιστικό έργο του Συνδέσμου Πολιτισμού 
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Ελλάδας Κύπρου με την πολυτάλαντη, εξαίρετη Πρόεδρό του 
κυρία Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, όπως και εκείνο του εν Κύπρω 
συλλόγου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου με Πρόεδρό του, 
τον επίσης δραστήριο και πάντα πρόθυμο, Δρ. Ιωσήφ Ιωσηφί-
δη. Στον θερμό εναγκαλισμό τους ένιωσα έντονα το συναίσθη-
μα βοήθειας και συμπαράστασης στην περαιτέρω μου ποιητική 
δραστηριότητα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, 
ευχόμενος να μπορώ πάντα να ανταποκρίνομαι στο δημιουργι-
κό πνεύμα της συνεργασίας μας.

Η συλλογή μου αυτή, που ονομάζω «Στο περιβόλι της ποίη-
σης» και που με ευλάβεια αφιερώνω στους μακαριστούς γονείς 
μου, αντικατοπτρίζει πολλές από εκείνες τις στιγμές της ζωής 
μου που βίωσα στο πανέμορφο αυτό περιβόλι και που τώρα σε 
αυτό μου το e-book δημοσιεύω.

Με πολλές ευχαριστίες θα δεχόμουν την οιανδήποτε κριτική 
οιουδήποτε που θα με διάβαζε και σχολίαζε.

Σε ποιητική διάθεση και με τα θερμά ευχαριστώ μου.

Χέρνε, Μάιος 2022
Δρ. Γεράσιμος Τζιβράς



ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

13

Μέρος 1ο



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ

14

1. Η ΠΟΙΗΣΗ 

Αν με ρωτούσατε να πω, σαν τι να είναι η Ποίηση,
θα ‘λεγα: «Μία εξαίσια στιγμή! Ίσως μια μεταποίηση
των πάντων προς καλύτερα, να σώζει απ’ την εκποίηση
δείχνοντας δρόμους κι ατραπούς φέρνοντας πάντα ίαση!»

Έτσι ευρέθηκα κι εγώ μέσα στην αγκαλιά της
ο ΓΚΑΙΤΕ ήταν που μ’ έσπρωξε στα ορμητικά νερά της
με ένα στίχο δυνατό αιώνιας αξίας
κι εντυπωσιακότατης ομοιοκαταληξίας!

Πιο κάτω με περίμενε διαχρονικά ο ΚΑΒΑΦΗΣ
που στο αυτί μου ψέλλισε, κοίτα να περιγράφεις
αυτά που βλέπεις μόνο εσύ, τα λες και να τα γράφεις,
πρόσεχε όμως πως το λες και τι θα παραγράφεις.

Κι ο ΕΛΥΤΗΣ στη γαλάζια του γλυκιά απεραντοσύνη
με πήρε στο Αιγαίο μας με μία καλοσύνη,
μου πήρε κείνη την παράξενη και περιττή βιασύνη,
που νόμισα πως έπλεα μέσα στην Αγιοσύνη.

Του ΚΑΒΒΑΔΙΑ η γραφή, που ‘χει πολλά μπουρίνια
και ναυτικούς μ’ εξωτικά, όμορφα καναρίνια,
τα ‘βλεπε κι ο πατέρας μου για το ψωμί μας ναυτικός
να διηγείται τα δεινά, πως παρά λίγο ναυαγός
θα τον κατάπινε ταχιά κρύος ο Ατλαντικός.
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Κι ο ΡΙΤΣΟΣ για Ελλάδα μας, να τραγουδά το πάθος,
πως οι στρατιώτες έπεφταν σ’ αγώνα δίχως λάθος
πιστεύοντας το αίμα τους δεν θα χυνόταν άδικα,
ελεύθεροι οι επόμενοι ποτέ μη ζουν ραγιάδικα.

Στην ΠΟΙΗΣΗ λοιπόν θα βρεις διαμάντια να σπουδάζεις
είναι μεγάλος ποταμός, που μπαίνεις κι εκεί βγάζεις
στα ξέφωτα που ‘χουνε χαρά κι όλο να δοκιμάζεις
τον μεγαλύτερο εχθρό, ΕΑΥΤΟ σου να δαμάζεις!
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2. Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

(*) Αποστόλου Παύλου: 
Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13)

Αν ξαφνικά μιλώ όλες τις των ανθρώπων γλώσσες 
κι αυτές που οι Άγγελοι μιλούν κι άλλες ακόμη τόσες,
έχασα όμως στην καρδιά αυτό που λένε ΑΓΑΠΗ, 
έγινα άψυχος χαλκός και μοιάζω με σατράπη, 
κύμβαλο που άσχετα χτυπά, τους πάντες ξεκουφαίνει 
κι από τα λόγια μου αυτά τίποτα πια δεν μένει. 

Κι αν έχω εγώ το χάρισμα πάντα να προφητεύω
με γνώση και πολλή σπουδή μαζί κι όλη την πίστη,
βουνά ολόκληρα κινώ, τον κόσμο κυριεύω,
χωρίς αγάπη θα γινώ σαν κείνον κει τον χτίστη,
που έχασε τις πέτρες του κι όλα τα εργαλεία 
αμήχανος κατάντησε σα μια μορφή γελοία. 

Κι αν δώσω όλο μου το βιος για να χορτάσει ο φτωχός 
και έτσι που τρέχω διαρκώς ακόμη και εντός πυρός, 
δίχως αγάπη δυστυχώς έπραξα λάθος και ανωφελώς.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, ποτέ της δε ζηλεύει,
αιώνια είναι ωφέλιμη και στα καλά θεριεύει, 
ποτέ της δεν ξιπάζεται, δεν ξέρει να καυχιέται,
βαστάζει όλους μας σφιχτά κι όταν αυτή βαστιέται
δεν είναι υπερήφανη, δεν ξέρει από ασχήμιες,
από συμφέρον δεν ζητά, χωρίς κακές συνήθειες, 
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δεν ξέρει τι είναι το κακό, που δεν την ερεθίζει 
και η αδικία δίπλα της καθόλου δεν αγγίζει 
κάθε φορά που θα την βρει, με την Αλήθεια χαίρει 
σε αγαλλίαση μιλά, επικρατεί, συγχαίρει,
ξέρει να ανέχεται πολλά, όλα τα υπομένει,
πιστεύει, ελπίζει, χαίρεται, ποτέ δεν επιμένει.
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3. MIA ΑΓΚΑΛΙΑ 

Γλυκιάς στιγμής απάγκιο, η ανάσα να ακουμπάει, 
στέκεται γίνεται βαθιά έτσι που η καρδιά σκιρτάει 
στο αγκάλιασμα που αυθόρμητα στην ευωδιά ξεχνάει 
το βάσανο που έκατσε και την ψυχή πονάει.

Ο ήλιος μέσα της εκεί ζεσταίνει πια δεν καίει 
και το φεγγάρι που αλυχτά μία λεξούλα λέει, 
που οι αγκαλιασμένοι ξεστομούν κάποτε δίχως θάρρος 
που λείπει για να κινηθεί απ’την καρδιά το βάρος 
μίας εξομολόγησης στο πέταγμα σαν γλάρος,
να ακουστεί ειλικρινής χωρίς να κρύβει λόγια 
με μιάν ελπίδα δυνατή και με γερά τα πόδια
κρατιέται μες στην αγκαλιά, που ανέχεται και συγχωρεί
καθώς γνωρίζει και αυτή από μια πείρα της πικρή. 

Πολύτιμη η αγκαλιά αυτή, το χρόνο καταπίνει  
τον σταματά να μην περνά, κάθε λεπτό να σβήνει 
σε μια αιωνιότητα έξω από το χώρο,
γενόμενη δια παντός το πιο ωραίο δώρο.
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4. ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ… 

... μαζί κι ευτυχισμένη
είναι αυτή, που σπίτι της
ιδρώνει και αγωνιά
και διαρκώς προσμένει
γύρω της όλοι να ‘ν’ καλά...

Τους πόνους της εξέχασε
τους φοβερούς της γέννας,
δεν ήταν μόνο ένας
και στην καισαρική
πολύ το αίμα έχασε
μεγάλη ήταν η τομή.

Στο σπίτι όλοι θέλανε
που μόλις έφτανε εκεί
απ’ το νοσοκομείο,
ο πόνος την ξετρέλανε
να τρέχει στο ψυγείο
για όλους μαγειρέψει
μπας και ο γιος αγριέψει,
που όλο νοιαζόταν για φαΐ
και η κόρη της στα μπικουτί
να λέει τη μάνα της κουτή,
που από το βράδυ ως το πρωί
λιγάκι είχε κοιμηθεί
χωρίς ποτέ της στο μαλλί
βρει τον καιρό για μιζανπλί.
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«Τι έφτιαξες σήμερα μαμά;»
φωναζε ο γιος απ’ τη γωνιά
κι ο σύζυγος εθύμωνε
και τη φωνή του ύψωνε,
πως ούτε τα πουκάμισα
μηδέ τα παντελόνια
είχαν την τσάκιση σωστά,
ήταν σαν... κανελόνια.

Κι αν κάποια σπάνια φορά
ήθελε να ‘βρει τη χαρά
βιαζόταν να καλοντυθεί
βρεθεί στο πάρτι και αυτή,
μα γρήγορα γυρίσει
λίγο να έχει κοιμηθεί
πριν για δουλειά αμολήσει.

Και στο συζυγικό κρεβάτι,
που το ‘στρωνε μόνο αυτή
ν’ αντέχει το γινάτι
του άντρα της του μπετατζή,
που όταν την ήθελε, αυτή
θα ‘πρεπε σαν την  Έρα,
να παίζει την εταίρα.

Μα κατά τ’ άλλα η Μαριωρή
κι ας την φωνάζανε «μωρή!»
ήταν και αισθανότανε
γυνή ευτυχισμένη
έτρεχε, δεν καθότανε,
τα ‘φερνε βόλτα στη στιγμή
ή επιτυχημένη.
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5. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

...που στέκεσαι επιβλητικό
στον ουρανό με χάρη
ν’ ακούς τα τόσα Σ’ ΑΓΑΠΩ
κι εμείς στο χρυσαφένιο σου
σχήμα το δαντελένιο σου
το πνεύμα μας αφήνουμε
απ’ το κρασί σου πίνουμε
στο ονειρεμένο χρώμα σου
τη νύχτα έτσι που βάφει
στιγμές να καταγράφει
πως μπαίνουμε στο δώμα σου.

Στην καλοκαιρινή νυχτιά, τη φωτεινή σα μέρα
γινόμαστε όλοι όμορφοι και φεγγαρολουσμένοι
στεκόμαστε κι αυθόρμητα βγάζουμε στον αέρα
τα όμορφά μας της ψυχής όλοι σαγηνευμένοι.

Κι όταν θα ‘ρθεί η Δύση σου
ξέρουμε είν’ στη φύση σου,
να μας θυμίζεις πως μετά
έρχεται εκείνη η χειμωνιά,
που έχουμε ξεχάσει
και που αν σκεφτούμε ξαφνικά
τώρα την ευτυχία μας
της όμορφης αυτής στιγμής
ανάμνηση γλυκιάς ζωής
σε μία απορία μας
θα ‘χουμε αμέσως χάσει.
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6. Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

Στην τέχνη και τα Μαθηματικά 
σε αναλογία της Χρυσής Τομής,
εξαίσιας αυτής κοπής,
δυό άνισα είν’ μεγέθη
στην αισθησιακή τους μέθη,
όταν μαζί και αθροιστικά
προς το μεγάλο μέγεθος 
είναι όσο αυτό το τελευταίο 
προς το μικρό διαιρετέο.

Παράδειγμα στη γλυπτική, 
αρμονική, αρχαία ελληνική
Φειδίου γλύπτη κατανυκτικώς 
βλέπουμε πως Χρυσή Τομή 
σχεδόν παντού κυριαρχεί, 
γι’ αυτό και ο μαθηματικός 
Μαρκ Μπαρ πολύ σοφώς 
επρότεινε το γράμμα Φι
σύμβολο για Χρυσή Τομή 
που και πολύ καλώς 
καθιερώθη διεθνώς.

Στους Πυθαγόρειους γνωστή 
βλέπουμε τη Χρυσή Τομή 
επάνω στην Πεντάλφα τους,
με τα πολλά τα Άλφα τους
τα άστρα στις πλευρές τους
έχουνε τις δικές τους
πολλές χρυσές τομές τους.
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Το δε πηλίκο του εμβαδού 
πεντάγωνου κανονικού 
των πέντε της Πεντάλφας κορυφών 
προς το εμβαδόν πεντάγωνου κανονικού 
εντός του τέλειου αστεριού 
είναι επίσης επιβλητικής
πηλίκον της Χρυσής Τομής.

Κι εδώ ο ορισμός του Ευκλείδη μας
μεγάλου ευπατρίδη μας:
Μία ολόισια, απλή γραμμή 
κόβεται σε Χρυσή Τομή,
που το μεγάλο της κομμάτι 
είναι ό,τι το μεγαλύτερο αυτό
προς κείνο της το πιο μικρό,
απλά χωρίς ...γινάτι.

Αργότερα ο Φιμπονάτσι 
σε μια περίφημη σειρά
που πριν να... κατακάτσει
δείχνει αρμονικά
μα και οριακά
να φτάνει, προσεγγίζει
Χρυσή Τομή αγγίζει.
Εδώ όμως τώρα σταματώ 
όσο πολύ και να αγαπώ 
ποίηση μαθηματική, 
που ‘ναι και ρεαλιστική, 
μέσα μου το προστάζει 
κάπως το διατάζει 
η ίδια η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ.
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7. ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ  

Όσο και αυτονόητο, να φαίνεται πως είναι
ο έρωτας πολύτιμος, για άλλους παραείναι
μία κατάσταση θολή, μυστήριας φαντασίας
σε μια ρουτίνα τους φτηνή, λένε ανοησίας.

Όμως ο έρωτας κινεί μέσα στο χωροχρόνο
όμορφα ανθρώπινη ζωή, είναι αυτός και μόνο,
που δίνει χρώμα στη ζωή, δύναμη για θυσίες,
σπρώχνει με δύναμη πολλή μα και σε ανοησίες.

Οι «ανέρωτοι» χωρίζονται σ’ αυτούς που δεν μπορούνε
και σ’ άλλους που δεν ξέρουνε θέλοντας ν’ αγνοούνε
κι αν με ρωτάς να πω, ποιοι να λυπούνται ποιους,
που η φύση λέω έκαμε μυστήρια σκοτεινούς,

ανίκανους για δράση κι ας μη τους λείπει ο νους,
η σκέψη τους τους έκανε ανίατα βραχνούς
να είναι σαν τους ασθενείς, που η αρρώστια καίει
κι όλοι του κόσμου οι όμορφοι, που τους ξεχνάνε λέει,

γιατί έτσι δείχνουν δεν πονούν και με αγκάθια ζούνε
η «μοίρα» τους το έταξε, έρωτες να ξεχνούνε
που μες στη φαντασία τους συνέχεια αγνοούνε
τα της ζωής πανέμορφα πάντα στραβά να ζούνε.

Εγώ πάντως (προσ)εύχομαι για τους ερωτευμένους,
γιατί πολύ τους συμπαθώ και δεν τους βλέπω ξένους
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κι αν δεν παντρεύονται οι φτωχοί αλλά παραπατούνε
είναι που με τις σκέψεις τους κάπως παραστρατούνε.

Μόνο αυτοί που κράτησαν καθάριο το κεφάλι
κι αφήσανε τον έρωτα στους ουρανούς να βγάλει
κοιτάζοντας λίγο πιο ‘κει η αγάπη τους κοιτάει,
διορθώνει τους και στη ζωή μόνους δεν παρατάει.
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8. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ! 

Τις «Καληνύχτες» είπαμε και τώρα οι «Καλημέρες»
ήρθε η ώρα ν’ ακουστούν αλλιώς γι αυτές τις μέρες,
που αν και έχουν βάσανα, ξεχνούν υποκρισίες,
με την Αγάπη στην καρδιά, που σπρώχνει σε θυσίες,

στα μέσα μας να κάθεται, συνέχεια να θεριεύει
κι έτσι που ευτυχώς μπορεί, αυτή να κυριεύει,
δίνει στα γύρω της ζωή, ακόμα και στη στάχτη,
που έγιναν τα όνειρα πίσω από μαύρο φράχτη.

Καλή σου μέρα Ελλάδα μου, μη τρέχεις σ’ αδιέξοδα
κοινοβουλευτικά κι αλλιώτικα μπας και γλιτώσεις έξοδα,
βρες μόνο εκείνο το ρυθμό, που έχει μέσα του αγνό
χωρίς βαρύ σωβινισμό το κάτι τι αιώνιο, ατόφιο Ελληνικό.

Η Μάνα Φύση Σου σε μας πλούσια δώρα δίνει
κόκκινα ηλιοβασιλέματα στου έρωτα τη δίνη
ελπίζοντας πως θα ‘βρουμε εκείνη την ευθύνη
να μη την καταστρέφουμε λάθος ελπίδα τρέφουμε,

η Μάνα Φύση να γενεί ατόφια και χωρίς πληγές
που τόσες σούδωσαν βαριές  Έλληνες μα εξτρεμιστές
βάναυσα, ασυλλόγιστα κι από απαίσιες αυγές,
μα και χωρίς τα πλαστικά στις όμορφές Σου ακρογιαλιές.

Γιατί αν η Αγάπη μας χαθεί για σένα, για τη Φύση,
στη γραφειοκρατεία μας να χάνουμε αστείρευτή Σου βρύση,
χανόμαστε, βουλιάζουμε στη δήθεν ατυχία,
που έριξε στα σκοτεινά την κάθε μας ελληνική κι αιώνια αξία.
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9. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

Πλούσιος ήταν ο Γιωργής
με σπίτια και με μετρητά
που με ιδρώτα και δουλειά
τάχε δημιουργήσει,
στο τέλος δε ατυχήσει
σαν αρλεκίνος της ζωής
να χάσει όλους γύρω του
ονείρου ανεκπλήρωτου,
τώρα στα γηρατειά του
να ‘χει κάποιον κοντά του.

Όμως δεν ήθελε κανείς
μίας «παράξενης» ζωής
λίγο να τον φροντίζει
να του μιλά
να τον κοιτά
κάπως καλοκαρδίζει.

Ήτανε σ’ όλους βαρετός
και κάπου κάπου μισητός,
ένας βρωμόγερος ξερός,
όπως του τα ‘φερε ο καιρός
να ‘ναι ο πλούσιος Γιωργής
μονάχος του και κατά γης...

Κι όταν μια νύχτα βρέθηκε σύξυλος στο κρεβάτι του
και γύρω μόνο οι γάτοι του,
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έγραφε στη διαθήκη του (είπανε στο γινάτι του),
πως όλα του τα πλούτη του θα έπαιρνε μόνο αυτός
που θα μπορούσε ν’ αποδείξει,
ο πεθαμένος του ήτανε πολύ αγαπητός
και ούτος να πλουτίσει.

Άρχισαν όλοι τους λοιπόν στο συμβολαιογράφο
να λένε κλαίγοντας πικρά προς τον δακτυλογράφο,
πως ο καθένας πιο πολύ
είχε αγαπήσει τον Γιωργή.

Κι αφού κανείς δεν μπόραγε τούτο να αποδείξει
έγινε κείνο που ‘γραφε η διαθήκη καθαρά,
τα πλούτη του Γιωργάκη μας,
(το ξεχασμένο γεροντάκι μας)
και που ήτανε πολλά,
να πάνε στα ορφανά παιδιά!

Φύγαν οι κληρονόμοι του Γιωργή
σαν γάτες πουν’ βρεγμένες
και απ’ την... πολύ αγάπη τους
βρέθηκαν μαδημένες,
που η ξένη, μαύρη τους καρδιά
έλυσε τα προβλήματα στα ορφανά παιδιά.
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10. ΤΟ ΒΑΣΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 

Ποιος είναι αλήθεια ο θνητός
που δεν ευχήθηκε να ζει
καλά κι αιώνια δυνατός
και στη ζωή του να μην δει
τι είναι πόλεμος, σεισμός και πόνος
κι ας ήτανε έρημος και μόνος;

Αυτό συνέβη στο Γιωργή,
που μια ολόκληρη ζωή
του ‘τυχε να ‘χει όλα,
χρυσή και η κατσαρόλα
τα όσα πάντα επιθυμούσε
αλλά και να τα ζούσε.

Κι εκεί που ‘χε νομίσει.
πως όλα είχε κερδίσει,
ξέχασε να γυρίσει
ξανά στη γη από ψηλά
ποτέ κοιτώντας χαμηλά,
που ‘χε παραστρατήσει.

Σα τι τον ένοιαζε αυτόν
όταν εκεί στο Λοιμωδών,
ο φίλος του κατάκοιτος
και κάποτε συγκάτοικος
πέθαινε μες στους πόνους,
είχε και άλλους μόνους,
που βάσανα είχαν τόνους.
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Το μόνο που τον ένοιαζε
κάποιος πονάκος στο δεξί
ποδάρι του απ’ την μπάλα,
μα που μπροστά στα άλλα
όσο και να φοβήθηκε
άσχημα αυτός δεν βλήθηκε
και δεν τονε παραένοιαζε,
τέλος δεν κράτησε πολύ του,
του ‘λεγε απλά η κεφαλή του.

Κι όταν το διπλανό παιδί
πέθαινε από καρκίνο
κοίταζε μόνο εκείνο
με ή και χωρίς τον οίνο.
που του ‘φτιαχνε και μόνο
μια όμορφη, καλή ζωή,
τον έβαζε σε θρόνο.

Έτσι δεν μπόρεσε ποτές
δεν τπ ‘χε και για ειδεχθές.
να πλησιάσει και βοηθήσει
τον πονεμένο δίπλα του,
κάπως κατανοήσει
τον πόνο παραδίπλα του.

Μα η έλλειψή του αυτή
του ‘κανε χαρακτήρα
να χάνει κάθε θύρα
και έρμαιο του φθόνου του,
κάπου να μη ζωή χαρεί,
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που του ‘τανε αυτονόητη,
μα τελικά ανόητη.

Ποιος θα το φανταζότανε
να ‘χει ζωή αφόρητη
και καταπονημένη
ο πλούσιος και άπονος
να μη καταλαβαίνει
το πώς κατάντησε να ζει
σε μια παράξενη ζωή
και καταφρονημένη.

Κι ο γείτονάς του ο διπλανός,
ο Πάνος μας ο αγαπητός
που βρέθηκε κωφάλαλος
δραστήριος και δυνατός
μέσα στο βασανάκι του
ήτανε πάντα χαρωπός
εις το φτωχό τσαρδάκι του,
που ο Γιωργής μας να κοιτά
και παραμένει άλαλος.

Αν τελικά συγκρίνουμε
τον Γιώργο με τον Πάνο μας
σαφώς δεν θα ευχηθούμε
με πόνους γεννηθούμε,
μα αν τύχει και απάνω μας
βρεθεί το βασανάκι μας
κι αν και πικρό φαρμάκι μας
πολλές χαρές μας έδωσε,
αυτό είναι που μας έσωσε.
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11. Η MHΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 

Εμείς όλοι οι άνθρωποι το παίζουμε μεγάλοι
μαζί κι αυτοί που φλυαρούν σα να ‘ταν παπαγάλοι.

Είμαστε λέμε δυνατοί σκοτώνουμε τα ζώα,
λιοντάρια, ελέφαντες, σκουμπριά και τον μεγάλο βόα
να φτιάχνουμε τις τσάντες μας, ζαρτιέρες και παπούτσια
κι αλλάζουμε γενετικά τα φρούτα με κουκούτσια.

Φουσκώσαμε υπερβολικά, πήγαμε στο φεγγάρι
και τώρα λέει θέλουμε να πάμε και στον Άρη.
και έτσι που το παίζουμε όλοι μικροί-μεγάλοι
μοιράζουμε καταστροφές που όλο φταίνε οι άλλοι.

Τα υπόλοιπα ζώα αγωνιούν, πώς θα το επιζήσουν
τρώγοντας ζώα σε αριθμό, ίσα ίσα για να ζήσουν
κι εμείς σκοτώνουμε αδρά,
γιατί μας πάει στα μυαλά,
μάγκες να είμαστε απλά
και δεν χωράει συζήτηση,
το απαιτεί η ζήτηση.

Μα εκεί που βλέπουμε καλά,
ποιοι είμαστε σα ζωντανά,
είναι οι διαμάχες μας,
ευτράπελες ατάκες μας
και αιμοβόρες μάχες μας,
όλοι μας να κατέχουμε το αλάθητο του Πάπα,
φαινόμαστε σα να ήπιαμε την πιο βαρέα γκράπα.
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Σκοτώνουμε συνάνθρωπο,
που δεν τον λέμε  Άνθρωπο
και που αν τον καταστρέψουμε
αμέσως θα παινέψουμε
έναν εαυτό αήθη,
που προ πολλού στη λήθη
εξέχασε τα ήθη.

Φωνάζοντας τη γνώμη μας, πως είμαστε οι πρώτοι
πιστεύουμε σε δύναμη που είναι αδυναμία
και με πολλή μανία
διαλαλούμε ότι
όλοι στην Ανθρωπότητα
θα καταλάβουνε εμάς μες στη Μηδαμινότητα.

Το έχει πει και ο Πασκάλ, καταλαβαίνεις το ελάν,
ο άνθρωπος είν’ Τίποτα συνάμα και το Παν,
το Δεύτερο έχει ελπίδα στην Ανθρωπότητά μας
το Πρώτο όμως τραγικό
είναι και το πραγματικό
εις τη Μηδαμινότητά μας.



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ

34

12. ΤΖΑΜΠΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΈΝΟΣ 

Πανέμορφα ήταν τα γυαλιά, που φόραγε του ήλιου
πανάκριβα, πρασινωπά δώρο ενός γαμήλιου
δώρου του απ’ το παρελθόν,
που το φορούσε κι ήτανε πανέμορφος εις το παρόν.

Μια όμως μικρογρατζουνιά στο δεξιό τους μέρος
και τώρα που τα φόραγε ολόκληρο το θέρος
τον τσάντιζε, ενοχλούσε
του έκλεβε την ομορφιά, έτσι δεν το μπορούσε.

Με τέτοια συναισθήματα γύρισε δεξιά του
εκεί μέσα στο γκρίζο μπαρ, στη δεξιά πλευρά του
ένας τυφλός να τραγουδά πολύ ευτυχισμένος
με παλαιά μαύρα γυαλιά και στραπατσαρισμένα
και στραβοφορεμένα,
ανέμελα να του μιλά ποτέ στρεσαρισμένος.

Ο φίλος μας εξύπνησε, έχασε τη μιλιά του
και δια μιας εκοίταξε τα όμορφα γυαλιά του.
Κι έτσι που στον καθρέφτη του
είδε το πρόσωπό του
του φάνηκε ήταν τυφλός, μα και δυστυχισμένος
που το κεφάλι που έβλεπε πως ήτανε δικό του,
το μάθημα του έλαβε, ποτέ του τσαντισμένος
να ‘ναι για μικροπράγματα και ζει ευτυχισμένος.
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13. ΤΑ ΜAΓΙΑ 
      (Ευτράπελον)

Από μικρός ο Μανωλιός 
ήτανε σβέλτος και σωστός,
την προσευχή του έκανε εις τον καλό Θεό του
κι ό,τι να του ερχότανε έβγαινε σε καλό του.

Βρήκε και την Κατίνα του,
που ‘βαλε στην καντίνα του
τυρόπιτες κι άλλα να πουλά 
καλούδια όλα γευστικά,
επρόσεχε και τα παιδιά.

Όταν μια μέρα σοβαρά 
άλλαξε έτσι ξαφνικά 
του Μανωλιού η συμπεριφορά,
παράξενα σκεφτότανε, τρελά.

Ούτε γυναίκα ούτε παιδί 
ήθελε ξάφνου να ειδεί,
είχε στο έτσι ερωτευτεί 
μια φιλενάδα του μικρούλα 
ας ήτανε κι ασχημούλα. 

Και ξαφνικά δεν ήξερε τι ήθελε, τι έκανε, 
κάποιοι στα γύρω λέγανε, 
έτσι που το παραέκανε 
σαν χαζογαϊτάνι,
μάγια του είχαν κάνει.
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Και ό,τι έκανε λοιπόν ήταν παραλυμένο
ξεΐγκλωτο, απρόσμενο και παραστρατημένο.

Μα τι κατάντια ήταν αυτή 
τον Μανωλιό δεν είχαν δεί 
έτσι να παραπέει,
κάποιες φορές να κλαίει. 

Περνούσε και πολύς καιρός,
παραπατούσε ο Μανωλιός 
μα απ’ όλα το χειρότερο, 
που ο ίδιος πάντα νόμιζε 
έκανε το σωστότερο 
όπου κι αν μετακόμιζε.

Έγινε τόσο παλαβός 
περίγελος, πολύ κουτός,
που έχανε τον κόσμο 
έπινε σκέτο δυόσμο,
έλεγε πως τον βοηθά 
εις τα ξενύχτια τα πολλά. 

Ώσπου η νέα του κυρά 
βγήκε μια μέρα ξαφνικά 
περίεργα απ’ τα... αριστερά,
κι ο Μανωλιός κατάλαβε
τι έκανε κι ανάλαβε 
απ’ τη θαμπή τη λήθη του 
ξανάφτιαξε τα ήθη του. 
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Τα «μάγια» διαλύθηκαν 
και εσυνήλθε ο Μανωλιός 
έβαλε και τα ρούχα αλλιώς
κι αλλιώς οι γύρω ντύθηκαν, 
βρήκε τη λογική του 
μαζί και ευτυχία του
ξεχνώντας δυστυχία του
εις το μικρό τσαρδί του. 

Ήταν στο τέλος τυχερός 
να ξαναγίνει αποδεκτός 
με τη δικαιολογία, 
πως έφταιγε η «μαγεία» 
κι αμέσως υποσχέθηκε 
πολλά και ξαναβρέθηκε 
μες στα καλά του ήθη,  
ξεμάτιαστος πάντα και καλός
με το κακό στη λήθη 
και ξεχασμένα «μάγια» εντελώς.
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14. ΠΡΟΣΕΥΧΌΜΕΝΟΙ 

Ρωτήσαμε λοιπόν αυτούς,
τους έξυπνους μα και κουτούς,
που άθεοι λεν πως ήταν,
αν ήξεραν και θέλαν μια
εγκάρδια προσευχή να κάνουν,
μειδίασαν σπασμωδικά,
πως δεν το παρακάνουν,
αυτό θα παραήταν.

Όλων μαζί όμως αυτών
λεγόμενων αθεϊστών
εκτός των άλλων τους ξεφεύγει
πως στην ουσία η προσευχή
είναι η περισυλλογή
και που χωρίς αυτή
σε όλους διαφεύγει
η κάθε πρόοδος στη γη
εις την παράξενή μας τη ζωή.

Χωρίς την περισυλλογή
άρα μαζί και προσευχή
θα ήταν σα να λέμε
πως η αυτοσυγκέντρωση
δεν περιέχει ένωση
μονάχα είναι να κλαίμε
και πως μας είναι περιττή.
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Μα ποιος προόδευσε ποτέ
εις τη μικρή ζωή του,
δεν θα υπήρχε ένας Μονέ
κι όλη η συλλογή του
χωρίς αυτοσυγκέντρωση
θα ήταν μια έκτρωση
εις την εξέλιξή του.

Κι αν θέλαμε στην καθημερινή μας
δύσκολη ή εύκολη ζωή μας
να λύνουμε προβλήματα και με τη θέλησή μας,
ας μη ξεχνάμε κάποτε να κάνουμε κάπως σεμνά
σωστά θα ήταν και συχνά
στον κόσμο μας και ταπεινά
πάντα την προσευχή μας.
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15. ΠΡΟΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ… 

...είν’ πολλές
που έχουν μελλοθάνατοι,
να διώχνουν τις μαυριδερές
πολλές τους καταθλιπτικές,
παράξενες στερνοστιγμές
και έτσι να κατορθώνουν
να γίνονται αθάνατοι,
ανάστημα να υψώνουν.

Τέτοιους θα πω βρήκα πολλούς
σαν χειρουργός κι εγώ με αυτούς
τους συναδέλφους τους λοιπούς
μπροστά στον καρκινοπαθή,
να βλέπεις πως δεινοπαθεί
και να του λες να προσπαθεί
πόνους να καταπίνει
η εγχείριση του δίνει
λίγες ακόμα μετρητές,
λίγες μα και γλυκές στιγμές
κι ας προσπαθεί να πίνει
τα χάπια να ξεδίνει
σ’ ελπίδες προθανάτιες, στερνές
έστω και κάποιες λιγοστές.

Και να ‘ταν ο καρκίνος
μοναδικός σαν θρήνος!
Πολλές οι αρρώστιες οι βαριές,
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γι’ ανθρώπους καταστροφικές,
απ’ τη μεριά μου εγώ,
ο της Χειρουργικής ραβίνος
να διαπιστώνω για να πω,
πως έφτασε Εκείνος
αρρώστους τελειωμένους
να έχει αγκαλιασμένους
κι απ’ τόν Σταυρό Του να κοιτά,
φαίνεται να παρακαλά,
τους πάρει κι άλλους πόνους
για να χαρίσει θρόνους
στο μεταφυσικό Μετά.

Είν’ όμως και οι συγγενείς
κ’ οι αγαπημένοι και οι γονείς,
που το παιδί τους βλέπουν
στα μάτια τους μπροστά να λιώνει
θέλοντας να προσβλέπουν
σε κάποια καλυτέρευση, έτσι να μην τελειώνει.

Θυμάμαι δε μία φορά
ερώτηση γονιού να διαπερνά
...την παρεγκεφαλίδα μου,
να ψάχνω μια σελίδα μου
που θα ‘χε την απάντηση
κάποιου βιβλίου και στο ποιος
θα κήδευε και ποιον!
Θα ‘τανε μήπως ο υιός
ευχή που είχε ο γονιός,
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ποτέ να μην ήταν αυτός,
που θα εκήδευε αυτόν,
εννοώ τον ίδιον υιόν!

Και η Αλήθεια να πονά,
η απάντηση να διαπερνά
γονιό μπροστά στο γιο του,
που το βαρύ μελάνωμα
στα μέτρα του παράνομα
τον ήθελε δικό του!

Στο ύστερα να που ο γονιός
και παραδίπλα ο υιός
να με ακούνε σιωπηλά
έτσι που η ζωή κυλά
πάντα να θέλει κι απαιτεί
ελπίδα να επιζητεί
έστω και προθανάτια
ανήκει στα γινάτια
της ύπαρξής μας της μικρής
σπουδαίας και μαζί
κάπως μηδαμινής.
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16. Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ... 

...που έχει αναλύσει τα τόσα είδη μουσικής
έχει ανεξίτηλα αφήσει τ’ αχνάρια μιας εξαίσιας ψυχής
σε βάθος εντρυφήσει δωρίζοντας στον κόσμο μας
κάτι που μένει ζωντανό, τον πιο ωραίο δυόσμο μας.

Διεθνώς αναγνωρίσιμο με τον ΖΟΡΜΠΑ συρτάκι 
σ’ ελληνικό χρωματισμό το εξήντα τέσσερα ακουστό, 
σ’ ένα λεβέντικο χορό να σπρώχνει τόσο ρυθμικό
που κρύβει μέσα του πολύ κι αστείρευτο μεράκι. 

Ο Μίκης έχει ασχοληθεί και με την κλασσική, 
αστείρευτη κι ουράνια, εξαίσια μουσική 
γράφοντας ορατόρια, όπερες, συμφωνίες
συνθέσεις που μας φαίνονται κι ακούγονται σαν θείες
ακόμη και χαρακτηριστικά, πανέμορφα μπαλέτα
έτσι που υφαίνει γλαφυρά σε μουσικά πορτραίτα.

Το εξήντα έξι για ΖΟΡΜΠΑ για ΣΕΡΠΙΚΟ το εβδομήντα τρία 
να μας δονεί μελωδικά βραβείο θα ‘χε Γκράμι 
για τέτοια απαράμιλη, ξέχωρη μαεστρία, 
γέμιζε τον πλανήτη μας μελωδικών τσουνάμι.

Όμως το πιο σημαντικό έργο του αιώνιο, λαϊκό
η μελοποιημένη ποίηση τρανών, μεγάλων ποιητών 
να γίνεται μια μύηση συχνά στη διαπασών
που οδηγεί ένα λαό και τονε κάνει πιο σοφό.

Στη Χίο εγεννήθηκε και δη το είκοσι πέντε 
με πατρική καταγωγή απ’ τα Χανιά της Κρήτης 
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και μητρική απ’ τον Τσεσμέ, ελληνικής της κοίτης
σβησμένης απ’ τον φοβερό τουρκόμαυρο πουνέντε.

Πολλές οι πόλεις που έζησε, όπως και στην πατρίδα μου
στ’ όμορφο Αργοστόλι μας, στα εντός μου χρυσαλλίδα μου
και των δεινών επέζησε να τον θαυμάζουν όλοι
έτσι που γλίτωνε συχνά κάθε Κακού το βόλι.

Την πρώτη συναυλία του  στα δεκαεφτά του χρόνια 
την έδωσε στην Τρίπολη και ύστερα στα χιόνια 
εβγήκε σ’ ένα πόλεμο στη σθεναρή Αντίσταση 
με μια προσπάθεια δυνατή που ήτανε και ύστατη.
Παράλληλα εσπούδαζε κοντά στον Φιλοκτήτη 
Οικονομίδη τον καλόν χωρίς ποτέ να πλήτει.

Μετά τα Δεκεμβριανά τον στέλνουν εξορία
περνώντας μια πλευρίτιδα στη μακρινή Ικαρία 
καταδιώκεται συχνά και αφού εκεί ξανασταλεί
για τον Βασίλη Ζάννο φίλο του θα γράψει Ελεγεία,
που εκτελεσμένος άδικα στα πολεμοεμφυλιακά
έφυγε στην απελπισιά, όπως κι αμέτρητα παιδιά. 

Και στη Μακρόνησο μετά με τα βασανιστήρια
που θα τον στείλουνε ξανά, όταν μετά θα απολυθεί 
παράλυτος δεν θα μπορεί να νιώθει όταν περπατεί 
τα πόδια του, το σώμα του, τα λαβωμένα του αισθητήρια.

Θα αναρρώσει όμως, θα σταθεί με μία δύναμη πολλή
φεύγει απ`την Ελλάδα μας, εις το Παρίσι η σπουδή,
αργότερα όμως στο στρατό μιας σκέψης του περαστικής
«ΑΛΛΟ ΠΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ» θα πει «ΕΤΟΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!»
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απόπειρα άτυχη ευτυχώς μόνο μιας θύμησης κακής.

Θα ξαναφύγει έπειτα να έρθει στο Παρίσι, 
όπου η καριέρα του εκεί λαμπρά θε να αρχίσει
κι απ’ το εξήντα θα βρεθεί πάλι στη Μάνα Ελλάδα 
θα γράψει, θα πολιτευτεί κρατώντας τη φρεσκάδα. 

Είναι πολλά τα έργα του, εδώ να μη χωράνε 
θα παρακούσει, καταπιεί λόγια που τον πονάνε 
θα δείξει πως για μιά ζωή έχει αυτές τις αρετές 
για να δημιουργεί θαυμάσια, του είναι και πολλές.

Στην του Σεπτέμβρη Δεύτερη δύο χιλιάδες είκοσι ένα 
στα ενενήντα έξι του των επιγείων κανένα 
να βλέπει πια δεν ήθελε κι έφυγε για τους Ουρανούς
σε χάση και σε φέξη του χρωμάτισε μελωδικούς,
σε μια ημέρα λεύτερη Αγγέλους να ψυχαγωγεί
και μεις που τον θυμόμαστε  Έλληνες τε και μη 
τρεις μέρες με βαριά καρδιά τον Μίκη να θρηνούμε,
στη θύμηση όμως ζωντανό που στη σκιά του ζούμε. 

Σ’ευχαριστούμε Μίκη μας 
που έγινες η νίκη μας 
μας χάρισες συνείδηση,
μας έφερες την είδηση 
πως τραγουδούν οι Άγγελοι 
Εσύ και οι Πρωτάγγελλοι
να οδηγείτε τον χορό,
που όσοι τον κατάλαβαν
έσκυψαν και μετάλαβαν,
είπαν ΕΛΛΗΝΙΚΟ!
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17. Ο ΓΕΡΟΣ 

Θυμόμαστε τον Παναγή
με τη ματιά του τη σκυφτή
μόνο του στη γωνιά του, 
τι θα ‘χε άρα να μας πει
το που ‘χε στην καρδιά του; 

Σε έναν γέρο που έφτασε
να είναι στα ενενήντα του 
δεν του μιλάγαμε εμείς
τι να ζητούσαμε ευθύς
μετά από τα πενήντα του;

Δεν ξέρω τι θα λέγαμε, 
μάλλον ίσως θα κλαίγαμε,
αν τότε εδιαβάζαμε 
τις σκέψεις του Κυρ Παναγή,
που κοροϊδίες βάζαμε 
στην έρημή του τη ζωή,
σ’ αυτή που μόνος βρέθηκε 
άραγε να βαρέθηκε;

Κι όταν το μάτι του έπεφτε
σε κάποιονε ποδόγυρο, 
την  Άννα του θυμότανε
σίγουρα δεν κοιμότανε,
που μέσα στον αυλόγυρο 
του μίλαγε πρώτα στην καρδιά...
κι ύστερα κάνανε παιδιά.
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Έβγαινε τότε στο χωριό, 
τον ήξεραν λεβέντη, 
ψηλόλιγνο, καμαρωτό 
τον φώναζαν αφέντη, 
άρχοντα, ναι, βυζαντινό.

Και τώρα να που το χωριό 
τον έχει παρακατιανό,
όσα και να τους κέρασε 
το «λάθος» του που γέρασε.

Εκεί τώρα που κάθεται 
μες στο μυαλό του πλάθεται 
η ώρα που θα φεύγει 
στον άλλο κόσμο να περνά, 
κάτι που δεν ξεφεύγει 
απ’ την ελπίδα στην καρδιά 
του κάτω κόσμου τα παιδιά
κοιτώντας τα θ’ ακούει
και μια καμπάνα μακρινά 
ν’ ακούμε που θα κρούει.

Και θα κοιτάμε τότε εμείς, 
ψάξε τα λόγια σου να βρεις, 
που ο γεράκος Παναγής 
θα επαναλάβει αυτοστιγμής,
κι εσύ «αρίστης» διαλογής 
που γέροντες λυπάσαι 
γέροντας δες θε να ‘σαι 
στο τώρα είσαι  μοναχά 
θα στο φωνάξω δυνατά 
μίας παράξενης φυγής.



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ

48

18. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Καθόμαστε φαρδιά-πλατιά
κι όλοι καλοπερνάμε
στον μπλέ πλανήτη μας καλά
διασκεδάζοντας γερνάμε.

Χαρήκαμε, χαιρόμαστε
που στρογγυλοκαθόμαστε
σ’ έναν Παράδεισο μοναδικό
του χώρου και του χρόνου,
που έτσι άνευ όρου
αφήνουμε πίσω μας γυμνό,
τον εκμεταλευόμαστε
κι όλο παραπονιόμαστε.

Κι αν κάπου κάπου βροχή
νομίζουμε πως τιμωρεί,
συγχώρια στον καιρό δεν έχει
για όλους μας... σιγά και κάτι τρέχει.

Κανείς μας δεν εσκέφτηκε
ΠΩΣ θα τελειώσει η ΓΗ μας,
αφού τότε δεν θα ‘μαστε
κι εγγόνι και παιδί μας
για ό,τι μέλει να συμβεί
σε τούτη δω τη γη
μετά την ύπαρξή μας
λέγοντας δεν βιαζόμαστε,
κουτό για να νιαζόμαστε.
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Δύο οι τρόποι για τη γη
στο θάνατό της να χαθεί,
ο ένας είναι ο φυσικός
όταν ο ήλιος σα χοντρός
έτσι που θα ‘χει γίνει
κόκκινος, μέγας, στρουμπουλός
γιγάντιος και τρομερός
τη γη να καταπίνει.

Ο δεύτερος και τραγικός
χωρίς να είμαι μάγος μα διορατικός,
είναι που εμείς οι ίδιοι
θα διαλύσουμε τη γη,
αν όχι με πυρηνικά
σίγουρα θα την «κάψουμε»
περιβαλλοντικά.

Κι άντε να πεις στην Κίνα
μολύνεις την ατμόσφαιρα
μαζί με Ινδοκίνα
μα και στις άλλες τις πολλές
χώρες βιομηχανικές
σβήστε αμέσως τα φουγάρα αας
γιατί θα ‘ναι κατάρα σας
και όλου του πλανήτη,
που όλους εμάς πλήττει.

Όλοι μας όμως φτιάχνουμε
χωρίς πολύ να ψάχνουμε
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μαζί με τσ’ άλλες τις πολλές
τις παραβάσεις τις βαριές
το θερμοκήπιο της γης,
για να βρεθούμε κατά γης
που με το διοξείδιο
κάνουμε αμαρτωλά το ίδιο...
το σπίτι μας να καίμε
και ύστερα μετά να κλαίμε.

Ποιος μας αλήθεια θα το δει
για να μας σταματήσει
προτού την ύστερη πνοή
δούμε το πως θ’ αφήσει
ο μπλε Παράδεισός μας
που τον φροντίζουμε εμείς
σα να ‘ταν μισητός μας.
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19. ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ… 

...που περιγράφει η Γραφή (και θα το πω απ’ την αρχή)
τελείως σαν παραβολή, είναι που οι Πρωτόπλαστοι
γενίκανε στα ξαφνικά δύο γυμνοί κρυόπλαστοι,
να τρέμουν και αισθάνονται αιώνια μικροί.

Το μήλο λέει δάγκωσαν το χιλιοειπωμένο
που έτσι όπως έβλεπαν να είναι δαγκωμένο
με απορία βρέθηκαν εκτός του Παραδείσου
να αγωνίζονται μπας και σωθούν αιώνιας Αβύσσου.

Κι αυτοί που «ξέρουνε» πολλά λένε δεν είν’ το μήλο
αλλά που κάμαν’ έρωτα απάνω σ’ ένα ξύλο.
Θα σας τραβήξω το αυτί ξεχάστε αυτή την πράξη,
έλεγε ο Δημιουργός, γιατί θα σας πλαντάξει.

Τώρα λοιπόν κι εγώ ας πω με τη σειρά μου
πως ακριβώς το εννοώ και μέσ’ απ’ την καρδιά μου.
Αν πάρεις και καλοσκεφτείς όλη την Ιστορία
θα δεις πως πάντα ο άνθρωπος είχε την απορία.

Αν διάλεγε κάτι «καλό» θα κέρδιζε τα πάντα,
όμως στο παρακατιανό, σε τραγική μπαλάντα
να μη μπορεί πια να σταθεί μέσα εις τον Παράδεισο
έτσι που γύρω του έχτισε απέραντη μιαν Άβυσσο
διαλέγοντας κάτι χαζό να κλαίει που είναι κρίμα,
πως έχασε καλή ζωή κι έγινε αιώνιο θύμα.
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20. ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 

- Υπάρχουνε φαντάσματα; ρώτησε ο Γιώργος τον παππού του,
εσύ παππού τα ένιωσες ποτές, γιατί να έρχονται επί τούτου;
 -Τι να σου πω ορέ Γιωργή, εσύ βλέπε και κρίνε,
μα όσο εγώ θα σου ξηγώ, εσύ κοντά μου μείνε!

Θ’ αρχίσω απ’ τα Χριστούγεννα, στου Ντίκενς το διήγημα,
που συναντά ο τσιγκούνης Σκρουτζ σε κείνο το αφήγημα,
φαντάσματα να τον καλούν, να βγει απ’ την κόλασή του,
που φαίνεται να ‘ρχονται από ’κει, του λέει η όρασή του.

Τούτα είναι φαντάσματα Γιωργή, μες στη συνείδησή του,
που στη τσιγκούνα του ζωή βλέπουν την κόλασή του
και ζωντανεύουν στη στιγμή Χριστούγεννα και χαραυγή
να τον ξυπνήσουν θέλουνε, μπας και του σώσουν την ψυχή.

Περίπου ίδια θα μας πει και στους «Άθλιούς» του, ο Ουγκώ,
να διαλύσει προσπαθεί του δολοφόνου τον ειρμό,
εκεί που η Σκοτωμένη, σαν φάντασμα σηκώνεται,
ο αυτόχειρας ματώνει, μετά κρεμιέται και σκοτώνεται.

Οι Ερινύες που ξυπνούν, τρέχουν Γιωργή, μας κυνηγάνε
είναι φαντάσματα που εμείς φτιάξαμε και πονάνε
και μη νομίζεις Γιώργη μου, πως όλα τα γκατζόνια,
που θα ’βλεπες στον τοίχο σου είναι τρελά αφιόνια.

Τι λες λοιπόν εσύ Γιωργή, υπάρχουνε φαντάσματα,
ή θα μου πεις κοντολογίς, σου ψέλνω χαζο-άσματα;



ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

53

Ψάξε το μέσα σου καλά και με ευσυνειδησία,
προτού κι εσύ σαν άλλος Σκρουτζ μείνεις στην οπτασία,
μ’ ένα σωρό φαντάσματα στα άγρια όνειρά σου,
να σου φωνάζουν δυνατά
«ΓΙΩΡΓΗΗΗΗ, ΕΛΑ ΣΤΑ ΣΥΓΚΑΛΑ ΣΟΥ!»



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ

54

21. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
      (20η Οκτωβρίου)

Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νοταράς,
Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησιάς,
γνωστός κι ως πολιούχος
της νήσου δικαιούχος
της όμορφης Κεφαλονιάς.

Το χίλια πεντακόσια έξι,
που πήγαινε να φέξει
στα Τρίκαλα της Κορινθίας 
γεννήθηκε σε οικογενείας
τη θαλπωρή των Νοταράδων
τρανών του Βυζαντίου σπουδαίων καλαμαράδων,
με σεβαστή μητέρα πάρα πολύ πιστή,
στο όνομα (και πράγματι!) Καλή. 

Γεννήθηκε σαν Γεώργιος, μα στην Ιερουσαλήμ αργότερα 
πέρασε στα απώτερα 
χειροτονήθηκε Γεράσιμος 
στην πίστη του διάσημος 
και στα εβδομήντα τρία του
εκεί στα Δώματα τα ανώτερα 
βρήκε την αιωνία Του 
γαλήνη και ησυχία Του.

Το χίλια πεντακόσια και πενήντα εννιά
μετά από αναζητήσεις και τις περιοδείες Του
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έρχεται στην Κεφαλονιά 
στις γνώριμες τις συνοικίες Του
να φτιάξει μοναστήρι,
Άγιο έγινε στην Κοινωνιά
Μετάληψης Ποτήρι.

Εις το Δεκαπενταύγουστο του εβδομήντα εννιά 
του χίλια πεντακόσια
Η αναπνοή Του σταματά
κοιμήθηκε ο Άγιος με τα Ιερά του κι όσια,
ασκητικά ιμάτια 
σε ολονών τα μάτια 
να μένει ο Άγιος που μπορεί δαιμόνια να διώχνει 
στην άβυσσο τα σπρώχνει... 

Το γέλιο του εκόπηκε 
που ο δαιμονισμένος,
του ‘πε πως διακόπηκε 
έξαφνα κάθε σθένος 
να τον ρωτήσει τι να πει,
τι να πρωτολαλήσει 
απ’ όσα ξέρει μυστικά, 
προτού αποτολμήσει
την πιο μικρή του τη λαλιά 
χαζά να ξεστομίσει...

Το τζάμι στο παράθυρο 
στην κάτω πέρα Εκκλησιά
έσπασε στα κομμάτια του
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κι ο πολυέλαιος βαριά 
κουνιόταν πέρα δώθε
κι αυτός σιγά στο Ω! Θεέ! 
ν’ ανατριχιάζει σύγκορμος
δεν ήτανε πια ήρεμος.

Αισθάνθηκε σαν άσημος, 
που ο Άγιος Γεράσιμος 
στην Εκκλησιά Του μέσα 
δεν άφησε το Δαίμονα 
σε αμαρτωλή του μπέσα
ανθρώπους να σκοτώσει,
να τους εξουθενώσει.

Έφυγε το Δαιμονικό 
κι έμεινε κάτω το Γιαννιό
στο πάτωμα πεσμένο.
Του φέρανε λίγο νερό, 
που φαίνονταν σβησμένο
μα ελευθερωμένο
φωνάζοντας σπαραχτικά,
δεν είμαι εγώ χαμένο,
αλλά παιδί που βρέθηκα
πάλι ξανανιωμένο!

Τον Άγιο τον θάψανε, μα όταν στην Ανάκτηση 
το χίλια πεντακόσια και του ογδόντα ένα
χαμένη η αγανάκτηση
κι ήρεμο τον καθένα 



ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

57

20 του Οκτώβρη εξ ου και η σημερινή του
περίλαμπρη γιορτή του,
από τα μέλη του κανένα
δεν έλειπε ούτε ένα 
στον τάφο του απ’ τ’ Άγιο κορμί Του.

Εξαναθάφτηκε γι’ αυτό και μέσα σ’ ένα χρόνο 
στην δεύτερη Ανάκτηση 
προς άπιστων τον πόνο 
που πάλι σε αγανάκτηση 
το σώμα Του ολάθικτο
σαν γεγονός αλάθητο 
μπροστά τους να ‘ναι άθικτο.
  
Ας ψάλλουμε σήμερα λοιπόν 
σε ήχο τρίτον και μελωδικόν:

«Της Πελοποννήσου θείος βλαστός,
και Κεφαλληνίας ο πολύτιμος θησαυρός
και πάσης Ελλάδος το καύχημα το μέγα, 
Γεράσιμε θεόφρον, σκέπε τη Νήσον σου».

Ακούστε το Τροπάριο του Αγίου Γερασίμου 
από την Εκκλησιαστική Χορωδία Κεφαλονιάς
https://youtu.be/nSA0t3b5sd0
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22. ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 

Έλεγες ήσουνα καλός και συνετός και θρήσκος
κι έφτασες να ‘σαι στα ψηλά διάσημος Φραγκίσκος.

Εμίλαγες για το Θεό καθημερνά και βράδια,
τι κάνει και πως σκέφτεται και πως Τον εκνευρίζουν
χαμένοι άνθρωποι πολλοί σε μακρινά σκοτάδια,
τους κεραυνούς εξαπολά κι όλα γύρω μαυρίζουν.

Τον σκέφτηκες, Τον είπες δε και δυνατό,
είχες μεγάλο δίκιο, να διαλύει το Κακό,
όμως εσύ παράβλεπες με σκοτεινό το μυαλό
κείνο το βάναυσο Κακό, που ο μέγας Κείνος έδιωχνε
ήτανε κάπου εκεί κοντά και όχι άλλο απ’ αυτό,
που εσύ το έπρατες και το ‘λεγες Καλό σου,
ήτανε θα σου έλεγαν το ίδιο το δικό σου!...

Το φταίξιμο έχεις τώρα εσύ, που ‘χεις χαθεί μες στο Κακό,
εσύ απομακρύνθηκες απ’ τον καλό σου τον Θεό.

Ας ήσουν τρίθρονος παππάς με δέκα κουτρουμπούχια,
τι κι αν σου φώναζα εγώ, δεν είναι σαν... τσαρούχια,
να κόβεις κατά βούληση και πάντα το «Θεό» σου
στο μέτρο που ‘δειχνες εσύ, πως είν’ καταδικό σου,
που αν εις το τέλος σηκωθείς αίφνης ξυπνήσεις θε να δεις
τον πιο βλακώδη και χαζό ανθρωπομορφισμό σου!
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Βάλε λοιπόν τώρα καλά, βαθιά μες στο μυαλό σου,
κι ας λες έτσι επιπόλαια, πως τούτο δεν σε νοιάζει,
ότι ο Θεός δεν τιμωρεί ούτε και που γκρινιάζει.
ποτέ Του στην Αγάπη Του δεν θέλει το κακό σου,
που ο ίδιος έφτιαξες εσύ σ’ ανθρωπομορφισμό σου.
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23. ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ 
      (... στο σταθμό του Κίεβου)

Γαλάζιος ο ουράνιος θόλος αίφνης γεμίζει αστραπές, 
αμέτρητες οβίδες και εκκωφαντικές βροντές,
εις την καινούργια μέρα ο νους δεν προλαβαίνει καν 
να καταλάβει το που ζει κι από τον εφιάλτη αν
κάποτε θα ξυπνήσει, δεν το πιστεύει το που ζει,
εχάθηκε η αίσθηση κι έμεινε το πικρό «γιατί».

Ήτανε λίγος ο καιρός που δυο ψυχές μαζί τους
αντάμωσαν, παντρεύτηκαν, μα στη συνεύρεσή τους
τρομάζουνε στο αύριο που έρχεται μουντό 
και το παιδί τους στην κοιλιά ακούει της μάνας βογγητό,
θα βγει να ζήσει για να πει, μα σε τι κόσμο βγήκα εγώ;

Και το καθήκον που προστάζει τον Βάνια να επιστρατευτεί 
να ξεκρεμάει από το ράφι παλιά, στρατιωτική στολή
πορείας φυλλάδιο στο γυλιό χέρι με χέρι στο σταθμό, 
ο τελευταίος δρόμος τους στον αποχωρισμό. 

Με διαπεραστική βουή δες ξεκινά το τρένο,
μία φωνή την διαπερνά, «Εγώ θα περιμένω!»
Κι όσο ανθρώπινα μπορεί να το αντέξει μια ψυχή 
στην τελευταία επαφή το πιο πικρόγλυκο φιλί.
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24. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Άγγλοι, Ρώσοι, Αμερικάνοι
κι από την άλλη το Κοράνι
σε αιματηρούς πολέμους
και φοβερούς ανέμους
είκοσι χρόνια βολοδέρναν
στρατιές φαντάρων γδέρναν,
αλήθεια ποιο το ενδιαφέρον τους
κι αιματηρό συμφέρον τους,
με ποιον σκοπό πολιτικό
δες πως τα κάναν ρημαδιό.

Όλοι προσπάθησαν στο αν
θα διώξουνε τους Ταλιμπάν
και δώσ’ του οβίδες και χτυπιές
γεμάτες αίματα ποδιές
χωρίς κανένας να μπορεί
στων Αφγανών εκείνη γη
πρόοδο φέρει και ειρήνη,
την πολυπόθητη γαλήνη.

Και ο καθένας από εμάς
καθώς κοιτά να καταπίνει
δικαιολογίες ξεγνοιασιάς
ίσως και κάπως γίνει
να πάψει πλέον να φυσά
ταλιμπανέζικος βοριάς,
που όταν φυσά δεν τον ξεχνάς
και συνεχίζεις να ξερνάς.
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Είδανε
και ξεείδανε
όλοι του κόσμου οι δυνατοί
που είναι πάντα πονηροί
στην εικοσαετία
βρήκανε την αιτία
κι είπαν ν’ αποσυρθούνε,
ας ήτανε και ξαφνικά
ξόδευαν τα λεφτά τους
κατάλαβαν βλέπεις και καλά
τραυματισμένα τα παιδιά τους
στο σπίτι τους ξαναβρεθούνε.

Το αποφάσισε ο Τράμπ, ο Μπάϊντεν το έπραξε
κι όλος ο κόσμος να κοιτά, πως χαζοδώς διέπραξε,
που οι Ταλιμπάν προέλαυναν με όπλα και Κοράνια
στέλνοντας τους «αντίθετους» ακέφαλους στα Ουράνια.

Κι εγώ να γράφω φίλοι μου
στο φέϊσμπουκ τη λύπη μου
μπροστά εις το καντήλι μου
παραμιλώντας σαν κι εσάς
μίας χαμένης ανθρωπιάς.

Τα εις το Αφγανιστάν συμβάντα
μη κάνετε στην μπάντα
όλοι εσείς οι δυνατοί
και φοβεροί της γης λαοί.
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Είναι το όνειδός σας
βάλτε το στο μυαλό σας
και χρόνια αυτό που δείχνατε
τώρα το αποδείχνετε,
εκτός από αδύναμοι στη γη
είσαστε σκάρτοι και κουτοί!
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25. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ... 
 
... ο όρος που υιοθέτησε η Ελληνική Ιστορία 
για να μας πει δραματικά περί της εκστρατείας,
που είχε την κατάληξη άκρατης δυστυχίας
εις την Ελληνική και θαλερή του Αιγαίου Μικρασία. 
 
Ευθύς μετά τον πόλεμο τον πρώτο και παγκόσμιο 
εις το Παρίσι θα δοθεί μήνυμα δυνατό και κόσμιο,
ο μέχρι τότε δυνατός Ελληνικός μας ο Στρατός 
στη Σμύρνη να εγκατασταθεί, να διαφεντεύει διαρκώς.
 
Λίγο καιρό στο πιο μετά είναι η Συνθήκη των Σεβρών,
που Θράκη η Ανατολική γίνεται Ελλήνων μαχητών,
μα να ο απαίσιος Διχασμός, Γούναρης τον Βενιζέλο εχθρό 
να βλέπει και εκδιώκει σ’ ένα περίγραμμα βαρύ μουντό...

Κι Έλληνες να βυθίζονται στου διχασμού το βούρκο.
Σύμμαχοι γίνονται εχθροί, που βοηθούν τον Τούρκο
έναν Κεμάλ που θα προβεί εις τη δολοφονία
Έλλήνων και Αρμένηδων, στυγνή Γενοκτονία.  
 
Ανάμεσα στους ήρωες βρέθηκε κι ο πατέρας μου 
ίσα και να γλυτώνει, στο πνεύμα τώρα αιθέρας μου,
τα τραύματά του επιβιώνει αρχίζοντας απ’ την αρχή
δυσβάσταχτου αγώνα του, που όσο ζει θα διαρκεί.
 
Κι έτσι που εκαιγόντουσαν Σμύρνη και τα παιδιά της 
η Ελλάδα μας επλήρωνε για τη διχόνοιά της, 
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που  Έλληνας έβλεπε εχθρούς  Έλληνες πλανεμένους, 
να θέλει σκοτωμένους  Έλληνες στους χαμένους...
...και πλανεμένοι Έλληνες εύχονταν σύντομα να δουύν 
παιδιά Ελλήνων να υποφέρουν, χάνονται, να πενθούν.
 
Στον κόρφο Σου εμπήγανε πολλά και κοφτερά σπαθιά
Μάνα γλυκιά ΕΛΛΑΔΑ μας, που ξαναμπήξανε μετά 
σ’ αιματηρούς εμφύλιους, Σου σπάραξαν τα σωθικά 
κι εμείς να (προσ)ευχόμαστε, τέτοια να μη συμβούν ξανά!
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26. Ο ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΑΜΟΣ 
      (ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΝ)

Ελεύθερος ο Μανωλιός, μα σφόδρα ερωτευμένος
ξέχασε περιπέτειες και κάποιο βράδυ του Μαγιού
βρέθηκε παντρεμένος
κι ας μέσα του σιγόβραζε, που τώρα ο καημένος
δεν θα μπορούσε συνεχώς να βρίσκεται παντού.

Ο γάμος ωραιότατος και η νύφη στολισμένη,
που καν δεν φανταζότανε, τι ερχόταν η καημένη...

Μετά από το μυστήριο και τις φωτογραφίες
άρχισε η διασκέδαση με εξαίσιες μελωδίες.
Γλεντάγανε και πίνανε, τους έπιασε η μέθη
με τα ποτήρια που ήτανε κάπως υπερμεγέθη.

Παράγειλε κι ο Μανωλιός η ορχήστρα να του παίξει
«Θα μείνω ελεύθερο πουλί»
φορές μάλιστα έξι...
και χόρευε σαν κόκορας με το μεγάλο το λειρί,
που τραγουδά στη φέξη.

Κι όταν για έκτη τη φορά χορεψε ο Μανωλιός με χάρη
«Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω»
σηκώθηκε η πεθερά έτοιμη να τον γδάρει
του φώναξε, ορέ κοπέλι αμαρτωλό, πες μου τι αγροικάω!
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Καλά τ’ ακούς μανούλα μου και έτσι μου αρέσει
δεν φτάνει που παντρεύτηκα, θα ζω χωρίς... πεσκέσι;
Τι εφαντάστηκες γαμπρέ κι από την πρώτη ώρα
ζητάς κανάρες με ουρές να έχεις από τώρα!

Εφούντωσε ο... γατοκαυγάς, διαλύθηκε ο γάμος
κι η νύφη απαρηγόρητη αισθάνθηκε πως άμμος
παρέσυρε τα όνειρα και τους ερωτευμένους
που τώρα θύμιζαν κι οι δυο γάτους καταβρεγμένους...

Γι’ αυτό στους γάμους σου εσύ πρόσεχε τα τραγούδια,
αφού η πεθερούλα σου θα σου ‘φερνε καλούδια
κι ανάλογα τι θα ‘λεγες και πως θα αντιδρούσες
παρέα θα σου κάνανε... οι αηδονοφωνούσες.
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27. ΘΕΟΣ (άνευ γένους) 

Προτού να πούμε για Θεό κι οποίου γένους είναι,
ας πούμε τώρα αρχίζοντας ΠΟΥ υπάρχει και ΤΙ ειναι!

Μη τρέξεις τώρα στα μπροστά
τον άθεο μου κάνεις,
οι μυαλωμένοι θα σου πουν
ξεκάθαρα και φωναχτά,
τα λόγια σου τα παρακούν,
κόκορα παριστάνεις!

Όταν λοιπόν λέγεις Θεό,
σαφώς και δεν θα εννοείς
ένα άσπρομάλλη γηραιό,
που κάθεται στο θρόνο του
και στον μεγάλο πόνο του
μοιράζει μόνο κεραυνούς
κι όλα τ’αστροπελέκια
φωνάζοντας σ’ όλων το ους
είστε χαζά λελέκια!

Άκου λοιπόν προσεχτικά
πώς είναι ο Θεός μας,
που αν προσέξουμε καλά
θα γίνει σύντροφός μας.

Εγώ λοιπόν λέω Θεό,
ΑΙΩΝΙΟ ΝΟΜΟ δυνατό,
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που διοικεί απόλυτα
και όλα τα διέπει
κι έτσι λοιπόν συνέχεια
κι αέναα μαστορεύει,
ό,τι υπάρχει γύρω μας
στην ύπαρξή μας τη μικρή
δίνει πολλά, ξοδεύει!

Φώναξε τον λεγόμενο,
που το δηλώνει άθεος
να εύρει το επόμενο
επίθετο του πάνθεος
χωρίς να μπουρδουκλώνεται
στραβοπερικυκλώνεται
άδικα αναλώνεται.
με το μυαλό χαμένο
απ’ τη φωτιά, που του ‘βαλε
κι έμεινε σαστισμένο!

Κι έτσι τα ΟΧΙ γίναν ΝΑΙ,
γιατί όπου κι αν εγύριζε
ΑΙΩΝΙΟ ΝΟΜΟ έβλεπε,
που στην ψυχή του έβαζε
ξεχνώντας το πως έβραζε
στη λάθος χαζογνώση του,
που τώρα του ‘δειχνε στο ΦΩΣ
κάτι πάνω απ’ τον ώμο του,
που ο ίδιος πια το ονόμασε
με πίστη ΑΙΩΝΙΟ ΝΟΜΟ του.
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28. ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ 

Τότε που ο τυφλός ξεκίναγε Κινέζος ορειβάτης
κι έφτανε στη ψηλότερη του Έβερεστ κορφή
δεν τόλμαγε ποτέ κανείς τεμπέλης αναβάτης,
να πάει ούτε με γάιδαρο κάπου προς τα εκεί.

Κι άλλος πιο κάτω φουκαράς χωρίς τα χέρια του κουλός
να ζωγραφίζει πίνακες πολλούς συνέχεια πυρετωδώς,
κι ας του ‘πανε σαν άρχιζε, Γιωργή λοιπόν είσαι μουρλός,
τους πίνακες που θε να δεις, δεν θα τους καταφέρεις
εις μάτην είναι ο κόπος σου, μπροστά μας να τους φέρεις
ακόμα κι αν σε βόηθαγε... και ο Καρατζαφέρης.

Ξενύχταγε όμως ο Γιωργής πάνω στους πίνακές του
και έφτιαξε μια έκθεση, δικού του μανιφέστου
με τόσα αξιοθαύμαστα έργα ζωγραφισμένα,
που όλα με το στόμα του τα είχε καμωμενα.

Και το Λενιώ στο διπλανό και φτωχικό τσαρδί του
που ό,τι κι αν γινότανε δεν ίδρωνε τ’ αυτί του
έφτιαξε οικογένεια με τέσσερα παιδάκια
κι ας του ‘λειπαν τα πόδια του μαζί και τα χεράκια,
μαγείρευε και έπλενε μόνο με τα δοντάκια.

Μα κι ο Μπετόβεν ήτανε χωρίς την ακοή του,
που άκουγε τη μουσική σε εξώκοσμη βοή του,
έγραφε δε εις το χαρτί τις συμφωνίες του όλες,
να γίνονται του κόσμου μας ζωηφόρα αναπνοή του,
να τις ακούνε και κουφοί, νότες σπινθηροβόλες.
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Πολλά τα παραδείγματα, που άνθρωποι ανάπηροι
φαίνονται ξεγραμμένοι μαζί φτωχοί και άπειροι,
να κατορθώνουν πιο πολλά κι από εκειούς τους δυνατούς,
που μες στην καλοπέραση θέλουνε μόνο... ντους.

Ο δυνατότερος που λες με τα ωραία μάτια,
να καταντάει αδύνατος και γίνεται κομμάτια
ενώ ο βαριά ανάπηρος φτάνει το ακατόρθωτο
διορθώνοντας του δυνατού λάθος βαρύ, αδιόρθωτο.
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29. ΜΑΤΙ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

Στα βόρεια προάστια της όμορφης Αθήνας
εχτίσανε τα σπίτια τους σε σχέδιο μιας σφήνας,
γιατί θα ξέρεις πως εδώ χιλιάδες νόμοι είναι,
που τελικά σε σπρώχνουνε συχνά στο παραείναι,
στο χτίσιμο ενός σπιτιού σε καταπατημένα
οικόπεδα, αγροκτήματα και καταχωρημένα
σε «γάτες» που ‘χουν... πέταλα
και σου πουλάνε σέπαλα.

Κι αν κάνουμε κουβέντα μία
για τη ρυμοτομία
λέξη μην πεις καμία,
που ο Μήτρος την κουζίνα του
έχει στη διασταύρωση
να ψήνει την μπατζίνα του
και θα του ήταν σταύρωση
να έχτιζε λίγο πιο κει...
ήξερε και τον διοικητή.

Στο έτσι χτίστηκε λοιπόν
ολόκληρη η Ελλάδα,
σπίτια εκεί μπουλουκηδόν
κοιτάει η αγελάδα
την έπιασε καθως κοιτά
τα γύρω σπίτια τα πολλά
πολύ βαριά ζαλάδα.
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Μα ούτε και νοιαζότανε
κάποιος στο περιβάλλον
δεν είχε να βιαζότανε
τα έριχνε στον άλλον.

Bρεθήκανε έτσι οικισμοί
πνιγμένοι μες στο χόρτο
χωρίς διέξοδο, αποπνικτικοί
ποιος έδινε ραπόρτο;

Το μόνο που ακούγαμε ήταν οι υποσχέσεις,
που από δαύτες μπόλικες μέσα στ’ αυτιά σου έχεις.

Όλοι το προσπερνάγανε ούτε που συζητούσαν
και οι δασολόγοι που έτρεχαν μόνο κακολογούσαν
όλα τα βλέπαν δασικά, άδειες δεν εσκορπούσαν
και δώστου τα αυθαίρετα
όλα τους αδιαίρετα,
να τα πουλούν εξαίρετα.

Όπως λοιπόν ξημέρωνε η εικοστρείς του Ιούλη
ήτανε το δεκαοχτώ και βούιξαν οι τρούλοι.

Ένας χαμένος στο βουνό είπε να κάψει χόρτα
μες στα οχτώ μποφόρ έχασε και την πόρτα,
νερό να βρει να σβήσει
τη φοβερή φωτιά εκεί,
που στην αυλή του είχε μπει
φούντωνε, είχε αρχίσει.
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Πύρινη λαίλαπα φριχτή κατέβηκε στο Μάτι
ούτε που την σταμάταγε της θάλασσας το αλάτι,
κατάκαιε, κατάπινε που έβρισκε μπροστά της
κουφάρια εδιαλύονταν μέσα στα σωθικά της.

Και όλη αυτή η περιοχή με τους στενούς της δρόμους
και στα γραφεία τους πολλούς δημόσιους δασονόμους,
να γίνεται από ανθηρή
πόλη καμένη και νεκρή,
που μόνο είχε τα πολλά
κι άπειρα δάκρυά της,
να σώσει όσο γινόταν μ’ αυτά
θλιμμένη τα παιδιά της...

Αν τώρα περιμένουμε να αλλάξουμε πορεία
μπας και εμείς γιατρεύαμε την παραπολεοδομία,
χάσαμε την υπομονή
που όσο και να ‘χουμε πολλή
δεν φτάνει στη μικρή ζωή
για πρόοδο κάποτε να πει
στη χώρα αυτή τη γαλανή,
που κάθε χρόνο καίγεται
αντί να προοδεύει, μέρες καλύτερες να δει,
να βλέπει τη μπαρούφα
παντού σε κάθε τούφα
και με λυγμούς να μη μπορεί
παρα μόνο να κλαίγεται.
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30. ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ 

Έφτασε στη Δημιουργία
Φύση να γίνει μία
και μες στη νομοτέλεια
να τα ‘χει όλα τέλεια
κι εμείς την απορία,
πώς ένα σύμπαν λειτουργεί
που ο Δημιουργός του
δεν ξέχασε και μία Γη
Την γέμισε από ζωή
βάζοντας και εμάς εκεί
στο κέντρο ο Άνθρωπός Του,
που η Μάνα Φύση με στοργή
τα ‘δινε όλα για να ζήσει
και σ’ αρμονία ζηλευτή
διαχρονικά επιζήσει.

Μα αυτός ξεχάστηκε χαζά
σε μία παραζάλη
κυνήγησε, ξολόθρευσε τα ζα,
ζητούσε μίαν άλλη
ζωή, που δεν την είχαν άλλοι.

Έτσι συνέχισε να ζει
και παρακούει τη Φωνή
της Μάνας Φύσης μητρική,
να του φωνάζει ΠΡΟΣΟΧΉ,
αν παραμένεις άσωτος και δεν ζητάς μετάνοια,
θα πέσεις βασανιστικά σε ξωτική αφάνεια.
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Κι εμείς να κλείνουμε τ’ αυτιά
σε νουθεσίες μητρικές
της Φύσης Μάνας στοργικές,
να τη γεμίζουμε πληγές
βαθιά της μες στα σωθικά
με ανούσιες, άναρθρες κραυγές
να λέμε πως έτσ’ είναι και καλά.

Κι η μάνα Φύση πλούσια στολίδια να μας δίνει
κόκκινα ηλιοβασιλέματα στου έρωτα τη δίνη
ελπίζοντας πως θά ‘βρουμε εκείνη την ευθύνη
να μη την καταστρέφουμε
και μια ελπίδα τρέφουμε
η Μάνα Φύση γίνει
ατόφια και χωρίς πληγές
χωρίς εκειά τα πλαστικά
και βρωμοζαρζαβατικά
στις όμορφες ακρογιαλιές,
βγούμε απ’ την περιδίνη
του στρόβιλου που οδηγεί
σ’ αιώνια σκοτοδίνη.
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31. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑΣ 

Αν δύσκολο είναι να βρεθεί ανάγκη εκείνη η ψυχική,
την εντελέχεια που κάνει να έχει εκπληρωθεί,
μοιάζει σαν αυτονόητη διαπίστωση απλή,
πως μας γεμίζει και θερμαίνει η απόλυτη ανάγκη αυτή,
που μόνο για Ειρήνη και για το δίκιο πολεμεί.  

Δεν διαφωνούμε στο ΕΑΝ υπάρχει αυτή η ανάγκη,
θα διαφωνήσουνε σ’ αυτό οι κάποιοι σαλτιμπάγκοι,
αφού είναι ερώτηση ζωής, διάρκειας πειθανάγκη,
το ΠΩΣ τη βρίσκουμε κι αν ψάξουμε στο ΠΟΥ,
τρόπου καθόλου μακρινού, ξάστερου και πολύ απλού. 

Όσοι αυτήν εβρήκανε είναι ανταμειβμένοι,
σταθήκανε, δεν πέσανε σε μια μονοτονία, 
αυτή που τόσους οδηγεί σε απαίσια ακρασία
και τελικά ψυχής σφαγή, βρίσκονται ρημαγμένοι,
Ειρήνη, Δίκιο ξέχασαν στα λάθη τους χαμένοι.

Κι αν θέλεις μια βοήθεια άκου τον Λειβαδίτη,
για να σε λένε Άνθρωπο σε όλο τον πλανήτη,
αγώνες σου μη σταματάς ενάντια του πολέμου
για Δίκιο, Ειρήνη, Λευτεριά ενός γλυκού ανέμου,
που με τη δύναμη ενός αιώνιου καταλύτη
φέρνει την κάθε πρόοδο μαζί και ευτυχία
και που μπορεί στο πέρασμα την όποια δυστυχία
να παρασέρνει μακριά, χαρίζει ηρεμία,
τη μόνη ίσως στη ζωή, λαμπρής ισορροπίας
εκπληρωμένης Εντελέχειας αριστοτέλειας αρμονίας.
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32. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ... 

... που γεννήθηκε στην έμορφη Μονεμβασιά
Πρωτομαγιά 
του χίλια εννιακόσια εννιά
ήταν και παραμένει 
στο Πάνθεον των ποιητών
με λόγο που αιώνια μένει
καλός γεωργός ψυχών,
πολυγραφότατος, γνωστός 
σ’ όλη την οικουμένη,
στο νου μας όμοργος, ορθός. 

Σονάτα Σεληνόφωτος, ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη
είναι απ’ τα έργα τα πολλά,
που παίρνει-δίνει ευθύνη
σ’ όλο τον κόσμο είναι γνωστά
ιδιαίτερα που ο Μίκης μας
τα ‘χει μελοποιήσει 
τα ‘καμε τα της νίκης μας,
που χούντα είχαν διαλύσει,
αυτή που είχε εξορίσει
σε Γυάρο και σε Λέρο 
τον ποιητή να μη μπορεί 
εκεί όμως να τον δει 
σαν ξεχασμένο γέρο. 
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Θα ξαναπώ το που αυτός ήδη μας έχει πει,
κάντο κι εσύ και όποιος άλλος θα ‘θελε μα και μπορεί: 
«Έτσι που έγινε η ζωή στις απογοητεύσεις της 
εδιάλεξα την Ποίηση και άλλαξα τις γεύσεις της!»
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33. Ο ΨΑΛΤΗΣ 

Να τραγουδάς είν’ όμορφο, μα φυσικά κι αν ψάλλεις,
όμως θα έπρεπε προτού προσπάθεια καταβάλεις
βυζαντινή τη μουσική σε βάθος να τη μάθεις,
να καταλάβεις διαφορές και στο μυαλό σου βάλεις,
θέλει πολύ την προσοχή, στην έκφραση πώς πλάθεις.

Στα τεχνικά του θέματος και πριν να συμφωνήσουμε,
η μουσική ‘ναι μια, μάλλον θα διαφωνήσουμε
αν βάλουμε στη σύγκριση βυζαντινή τη μουσική
χωρίς καμία διαφορά με εξαίσια ευρωπαϊκή.

Τα διαστήματα διαφέρουνε στα ευρωπαϊκά
είτε στα δώδεκα ή τα έξι μουσικομόρια μικρά
με ημιτόνιο ή τόνο στο μεταξύ τους χωριστά,
ενώ βυζαντινά στα μεσοτόνια τα πολλά
φτάνουν μέχρι και είκοσι μένοντας σιγανά.

Αν τώρα συμφωνήσουμε, πως γενικά η μουσική
εκφράζει πάντα την ψυχή, ξέρε πως η βυζαντινή
έχει στο χρόνο και στο πνεύμα έτσι πάντα γραφεί
να ‘ναι μια κατανυκτική, θερμή και μόνο προσευχή!

Κι αν κάποτε αποφάσισες, να γίνεις αίφνης ψάλτης
μη γίνεις ο παράξενος, απαίσιος εφιάλτης
γι’ αυτούς που ακούγοντας εσέ προσεύχονται με δάκρυα
να παρακούνε σου φωνή στης Εκκλησιάς μιαν άκρια.
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Έχε επίσης στο μυαλό και πάντα κατά νου
είτε δεξιά ή αριστερά εις το Ψαλτήρι του ναού
δεν είσαι εκεί για τις φωνές και τις πολλές σου άριες,
που θα ‘τανε παράξενες ίσως δε και μακάβριες,
αν ξέχναγες κατάνυξη μαζί και προσευχή
με μια στεντόρια δυνατή, διαπεραστική φωνή
που θα ‘βγαζες στον κόσμο σου και διαρκώς νομίζοντας
πως είσαι ο καλύτερος που ψάλλεις... κακαρίζοντας.

Βυζαντινά που λες Νι, Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω, Νι
δεν είναι ακριβώς λοιπόν σαν Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι
αλλά στον κάθε ήχο που θα λες απ’ όλους τους οχτώ
θ’ ακούς και ψάλλεις διαφορές, δες τον Δαμασκηνό.

Αν κάποιοι τώρα και συχνά όλο σου τσαμπουνάνε,
μόνο τα ευρωπαϊκά πως κείνοι τραγουδάνε
ή αν θες βυζαντινά και μόνο, κάνουν λάθος,
ψάλλεις καλά και τραγουδάς αν έχεις μέγα πάθος,
γνώστης σωστός της διαφοράς ψάλλεις αλλιώς βυζαντινά
και μ’ άλλο τρόπο μουσικά τα ευρωπαϊκά.

Θα ευχαριστιούνται που θ’ ακούν Ψάλτη μου μελωδία
είτε με κόλλυβα τη μια ή εδέσματα την άλλη
θα φέρνεις τους κατάνυξη χαρά και αρμονία
να ‘χουνε μιαν απόλαυση εις την καρδιά μεγάλη.
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34. Ο ΣΚΥΛΟΣ 

Στο ζωικό βασίλειο και σ’όλη την εξέλιξη
εφτάσαμε σαν άνθρωποι σε ιλιγγιώδη ανέλιξη,
να ευρεθούμε στα ψηλά, να είμαστε οι πρώτοι,
στο ήθος δε, ως θα ‘πρεπε, σαν τον καλό στρατιώτη.

Τόσες οι συμπεριφορές λοιπόν ανάμεσα στα ζώα
του πρώτου όμως εξ αυτών να μην είναι αθώα
και των υπόλοιπων ειδών, διάφορων πολλών καλών
μα και ακόμη εκείνων, των έτσι λεγόμενων κακών,
που τρώνε όσο χρειάζονται, να ‘ναι προσαρμοσμένη
εκτός του «Πρώτου» επί γης με σκέψη λαθεμένη
και με πολλά θηράματα, αχόρταγο να μένει.

Φιλίες όμως δυνατές εάν προσέξεις θε να βρεις
μιας δε χαρακτηριστικής, αιώνια διαχρονικής
του πρώτου είδους επί γης με τον καλό του Σκύλο,
όπου ο άνθρωπος θα βρει τον πιο πιστό του φίλο.

Ο σκύλος δίπλα κάθεται κι ήσυχα περιμένει
τον κύριόο του να του πει μαζί του για να βγαίνει
κυνήγι πάνω σε βουνά και σε βαθύ φαράγγι
θηράματα να κυνηγά έχοντας την ανάγκη
κι ακόμα μεγαλύτερη να του ‘χει ευγνωμοσύνη,
γεννάει και αισθάνεται του ανθρώπου καλοσύνη,
να προστατεύει του παιδιά, που λέμε εμείς κουτάβια
τον Φίλο του να ευγνωμονεί κοιτώντας τον στα μάτια.
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Στα δε παιχνίδια με παιδιά παίζει και κάνει χωρατά,
γαυγίζει πάντα χαρωπά, τρέχει δεξιά κι αριστερά,
με προσοχή δαγκώνει χωρίς να τα πονάει,
συνέχεια θέλει να τους πει, πόσο τα αγαπάει.

Ευγνώμων είναι πάντοτε για ό,τι θα του δίναν
κι αν κάποιοι τον χτυπούσανε, μόνο του τον αφήναν,
θα το ξεχάσει, θα τους πει κουνώντας την ουρά του
σε όποιον κάτι του ‘δινε και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
κι όχι μόνο στον κύρη του ή τη γλυκιά κυρά του,
γι’ αυτό το ψιχουλάκι σου, άνθρωπε Σ’ ΑΓΑΠΩ!
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35. ΠΑΡΤΟΠΑΝ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

Ο Αφγανός ο Παρτοπάν 
σε μια γωνιά του Αφγανιστάν 
θα έκανε το παν 
μπας και μπορούσε να γλιτώσει 
και να ξεφύγει κατορθώσει 
από τη μέγγενη των Ταλιμπάν.

Ό,τι και να ‘κανε εκεί 
είχε γυναίκα και παιδί 
που ‘θελε να τους σώσει 
απ’ τη βαριά καταστροφή,
όπου τους είχε βρει.

Όταν μια μέρα ξαφνικά 
άκουσε... φεϊσμπουκικά
ο δρόμος για Ευρώπη
μακριά απ’ το αγριοτόπι
μέσω Λευκορωσίας 
ήτανε λέγαν ανοιχτός
να τονε φέρει ο Θεός
στη Γη Επαγγελίας. 

Σωτήρας του θα ήτανε ο «μέγας» Λουκασένκο,
που πίστεψε, παράκουσε πως ήτανε δικτάτορας,
της ΚαΚεΜπε ένας πράκτορας, 
που... χόρευε φλαμένκο!
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Όμως γι’ αυτό θα έπρεπε πολλά λεφτά να δώσει 
και μόνο έτσι θα ‘φτανε το βάσανο εξισώσει.
Η ιδέα δεν τον άφηνε στιγμή να κλείσει μάτι,
η εικόνα του ξαδέλφου του με ίδιο το γινάτι 
δίπλα στη Μέρκελ να γελά δεν ήτανε απάτη 
κι όπως αυτός στεκότανε καμαρωτός δεξιά της 
φαντάστηκε εαυτόν εκεί από τ’ αριστερά της. 

Δραγμένος απ’ τό όνειρο και που να κλείσει μάτι, 
άρχισε χρήμα να μετρά, είχε κι αυτός γινάτι. 
Επούλησε τα πάντα του και βρήκε κάποιο «μάγκα»,
που όλο του εκραύγαζε
με δέκα τα χιλιάρικα πως θα ‘βγαζε 
και έσωζε απ’ την παλιά παράγκα.

Ευχαριστήθηκε πολύ, που για το τόλμημα αυτό 
θα πλήρωνε λιγότερα από το φίλο διπλανό 
γείτονα που ‘χε κι απ’ αυτόν 
για πιο πολύ φτωχόν...

Επλήρωσε το τίμημα, που με αίμα είχε μαζέψει 
πούλησε και το άλογο... κι αυτό είχε χαζέψει,
με τη γυνή 
και το παιδί 
έφτασε εις την Βηρυτόν, 
που στο αεροδρόμιο εκεί
χιλιάδες ήταν σαν κι αυτόν.

Στριμώχτηκαν κι εφτάσανε εις τη Λευκορωσία
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του Παρτοπάν μας ή καρδιά γέμισε ευτυχία. 
Τους βάλανε στα φορτηγά κι αφήσανε στα σύνορα, 
που εκεί στο κρύο το βαρύ τους πάγωναν τα τσίνορα.

Τους σπρώχναν να περάσουνε με βια στην Πολωνία,
μα εκεί στεκότανε στρατός, 
βαρύς πολύ ήταν και στυγνός, 
πού ήτανε λοιπόν το όνειρο και πού η ευτυχία;

Σε μια στιγμή τους σπρώξανε στο κρύο το ποτάμι,
που πήρε τη γυναίκα του, παιδί του και γινάτι,
να προσπαθεί ο ΠΑΡΤΟΠΑΝ 
να σώσει τη ζωή του 
που αν κατόρθωνε αυτό θ’ άλλαζε επιγραφή του 
προς το σωστότερο να λέν: 
«Ο Αφελής ο ΧΑΣΕΤΟΠΑΝ»
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36. ΣΑΛΒΑΤΟΡ ΝΤΑΛΙ 

Όταν για πρώτη μου φορά «συνάντησα» τον Σαλβατόρ Νταλί
ήμουνα σχετικά θα πω ένα μικρό και άπειρο παιδί.
Η πρώτη όμως εντύπωση ήτανε τόσο δυνατή
και όχι μόνο πως γιατί
γενέθλια είχαμε μαζί
μα »μου ‘πε» ήτανε ο καιρός, να ψάξω στη ζωγραφική
αυτά, που κάθε στόμα και φωνή
εύκολα δεν μπορεί να πει.

Και το ταξίδι άρχισε χωρίς να βρίσκει τέλος
κι όσοι δεν το αποτολμούν βρίσκονται μέστο έλος.
γιατί αλήθεια ποια τροφή
εκτός από την τέχνη
μπορεί να σώσει μια ψυχή
να μη την φτάσει στο να ζέχνει;

Κι αν πούμε πως χαθήκαμε εις τον ρεαλισμό,
έρχεται ο μέγας Σαλβατόρ Νταλί
μας σπρώχνει και τραβάει εκεί,
σε υπερρεαλισμό
και με τις παραστάσεις του
δημιουργεί αυτές τις φάσεις του,
για να μας πει του κόσμου αυτού
τα πράγματα είναι πολύ αλλιώς
και κάθε εντύπωση του νου
βγαίνει συγκαταβατικώς
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να λέει πως τα ξέρει
κι αμέσως να τα αίρει.

Θα ‘ταν παράληψη να μη λεχθεί,
πως ο μεγάλος ο Νταλί
χωρίς την ηλεκτρονική
ούτε και φωτογραφική
τέχνη και συνοδεία
ζωγράφισε εις το πανί
ό,τι ο Μπετόβεν μοίρασε
σε όλα τα ωδεία!

Όταν όμως κατάλαβε πως ήταν να πεθάνει
στα άγχη δεν εμπόρεσε αντίσταση να κάνει
και μ’ ένα προθανάτιο φόβο εις την ψυχή του
ήταν Γενάρης του ογδόντα εννιά που άφησε τη ζωή του.
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37. ΣΕΙΣΜΟΣ 
      (Κεφαλονιά, 12η Αυγούστου 1953)

Μου λένε πως με γλύτωσε μόλις στο παραπέντε
η μητερούλα μου η γλυκιά στη λαύρα του Πουνέντε,
όταν το σπίτι έπεφτε και εγινόταν σκόνη
μόλις έξω με τράβηξε μέσα σ’ ένα σεντόνι.

Μου ‘παν κατατρομάξανε στη φοβερή στιγμή,
πως σούμπιτο θα πήγαιναν και θα χανόνταν όλοι
και μέσα στην ανείπωτη, βαριά καταστροφή,
που ‘κοβε την αναπνοή
φαινόταν πως θα εβούλιαζε μαζί και το Αργοστόλι.

Εφτά τα ρίχτερ του σεισμού, χίλιοι νεκροί η σοδειά του
κι υπόλοιποι που σώθηκαν από την αφεντιά του
χανόντουσαν στη σκόνη του, που απ’ τα σωθικά του
σηκώθηκε και έπνιξε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά του...

Τα όνειρα δεν σβήσανε,
βάσανα όμως αρχίσανε,
σεισμόπληκτοι να θέλουνε
να ξαναφτιάξουν τη ζωή κι όσα προαναγγέλουνε
γυμνοί πως μείνανε λοιπόν και με ψωμί κι αλάτι
να ξαναζήσουν θα ‘θελαν το κάθε τους γινάτι.

Και όσοι μείναν στο νησί
στη μοίρα τους χαμένοι
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αρχίσανε απ’ την αρχή
και καταϊδρωμένοι
να πολεμούν ολημερίς για ένα καινούργιο μέλλον
κι εκπλήρωση ονείρων τους
νέων καιρών μοντέλων
ξεχνώντας κείνη τη βοή
των φοβερών Αγγέλων.
Εις την υπόλοιπη ζωή
πληθαίναν οι ελπίδες
θα κράταγαν οι βίδες
στα σπίτια που ξανάχτισαν,
ποτέ δεν αγανάχτησαν
καλύτερα δεν είδες.

Μα και οι άλλοι που ‘φυγαν πήραν των ομματιών τους
αρχίζοντας απ’ το μηδέν των οικογενειών τους
βαριά δουλειά, λίγο ψωμί
και με το όνειρο εκεί
για χάρη των παιδιών τους
χωρίς ανέσεις η ζωή.

Και κείνη η μάνα που έζησε πόλεμο και σεισμό,
δεν την θυμάμαι να έβρισε,
τα βάσανα επέζησε,
να εύχεται εγκάρδια σε κάθε τέκνο αγαπητό:
«Παιδάκι μου να ζήσεις,
πόλεμο και σεισμό
ποτέ να μη γνωρίσεις!»
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38. ΣΩΜΑΤΙΚΌ ΕΛΑΤΤΩΜΑ… 

... αλήθεια ποιος δεν το ‘χει
έχοντας πει στα βάσανα του σώματός του ΟΧΙ!

Ο αγώνας πάντα ξεκινά εκεί που διαπιστώνουμε
πως έτσι γεννηθήκαμε, κανένα δεν μειώνουμε
όλους τους αγαπάμε και μέσα μας χωράμε
πολλούς που ‘χουνε βάσανα, πονάνε, τους πονάμε.

Μα είναι φορές που έρχεται βαρύς πολύ ο πόνος
ξαπλώνεται στο σώμα μας, μένει στο κέντρο μόνος
ψυχοσωματικά κάποιες φορές που έχει τον λυγίζει
αυτόν που εκυρίεψε, στα σωθικά αγγίζει.

Να, δες το φίλο Μανωλιό,
γεννήθηκε να βλέπει
μα ο γιατρός προβλέπει,
από την εφηβεία του θα τονε λεν τυφλό!

Είναι που το γονίδιο
στραβό της φύσης του υβρίδιο
έφτιαξε αμφιβληστροειδή
τέτοιο να μη μπορεί να δει.

Δεν ξέρω αν χειρότερα
βάσανα περισσότερα
έχει ο Νίκος ο τρελός,
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που ναι μεν ήλθε γνωστικός,
μα με κακό το γονιδίωμά του
και ο εγκέφαλος στραβός
έξω απ’ τα λογικά του.

Η δε Μαρία έφτασε τα στήθη της να κόψει
γιατί είχε το γονίδιο, που ‘δινε άλλη όψη
καρκίνο να ‘χει του μαστού, που αν έτσι και δεν πράξει
το βάσανο που βρέθηκε ζωή της θα πλαντάξει!

Μα εκτός απ’ τα γενετικά είναι και τα επίκτητα,
που ήρθαν έτσι ξαφνικά με τέτοια δε ταχύτητα,
που θέλει ο εγκέφαλος δουλειά και πάρα πολύ κόπο
να ξαναβρεί ο πάσχοντας υποφερτά τον τόπο.

Παράδειγμα ο Στέφανος, που έχασε το φως του
μαζί και δύο δάχτυλά για λίγο και το βιος του
όταν το πυροτέχνημα που ο ίδιος είχε φτιάξει
μάτια και δύο δάχτυλά του έχει ξετινάξει.

Θ’ ανέφερα κι άλλα πολλά βάσανα και μεγάλα
κι αν πω για γενετήσια
σκέψου και τ’ αφροδίσια,
όμως θα επαναλάμβανα πόνους μαζί με τ’ άλλα
νοσήματα υπερβολικά, που για να νικηθούνε
θέλουν ψυχές γερές μ’ ατέλειωτες ελπίδες,
που ξέρουν να αγωνίζονται, να φτιάχνουνε ασπίδες,.
που θωρακίζουνε κορμιά στον πόνο βουτηγμένα,
αυτά που εμείς κάποιες φορές τα ‘χουμε ξεχασμένα.
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39. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

(Σε ιδία ποιητική απόδοση)

Το αρχαιότερο ερωτικό ποίημα εις τον κόσμο αυτό
βρέθηκε στην περιοχή Νιπούρ, αρχαία Σουμερία,
σήμερα που ‘ναι το Ιράκ να ξεχειλίζει “Σ’ ΑΓΑΠΩ”
και περιγράφει ερωτευμένων μοναδική ευτυχία.

Γραμμένο σε πινάκιο φτιαγμένο από πηλό
το δύο χιλιάδες τριάντα εφτά πριν από το Χριστό
εκτίθεται στα διάφορα μουσεία για να πει,
ο έρωτας κυριαρχεί παντού και πάντα απ’ την Αρχή:

    ***

«Γαμπρέ, αγαπημένε μου στα βάθη της καρδιάς μου,
που από ‘κεί αντανακλάς αχτίδες ομορφιάς μου,
να γεύομαι το μέλι σου που στάζει η ομορφιά σου
λιοντάρι που με μάγεψες, τρέμω που στέκομαι μπροστά σου,
ν’ ακούω εγώ τον μαγικό γλυκόηχο της καρδιάς σου.
Σε αγγίζω με το χάδι μου, που ξεπερνά την ομορφιά
σε απόλαυση και χάρη, σώμα γεμίζει και καρδιά,
πέστο και στη μητέρα μου που θα σου δώσει λιχουδιές,
έτσι που σ’ όλους τους καλούς δίνει πάντα πολλές
και στον καλό πατέρα μου, να σε γεμίσει δώρα,
που βρέθηκες στο σπίτι μας κι έφτασε κείνη η ώρα
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τη νύχτα μας εγώ εδώ με αγάπη να γεμίσω,
λιοντάρι εσύ ησύχασε κι εγώ θα σε ξυπνήσω
με άγγιγμα στο άγγιγμα εγώ θα απαντήσω
Σουσίν μου κύριε δυνατέ, αφέντη και προστάτη μου
η Ενλίλ σου πάντα δίπλα σου, το χάδι σου γινάτι μου
μου ζωντανεύει την ψυχή, γλυκύτατο αμανάτι μου.»

Ακούστε το «Αρχαιότερο Ερωτικό 
Ποίημα στον Κόσμο» 
σε μουσική Arabic Gospel Song 
και ερμηνεία Maroa Darwish
https://youtu.be/ppDaALx4cvU



ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

95

Μέρος 2ο
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1. (ΚΟΡΩΝΟ)ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ 
    (Ευτράπελον προς Τραγικόν)

Ο Γιώργος πάντα έλεγε πως τον Θεό πιστεύει, 
πολλά κεράκια άναβε να τον κρατήσει ο Θεός 
πολύχρονο και δυνατό πριν εις τον Ουρανό ανέβει 
λέγοντας πως το ξέρει, τι θέλει και ζητά Αυτός.

Σε μια βαριά νεροποντή ανέβηκε στη στέγη, 
άρχισε τους πολλούς σταυρούς ξέροντας να προλέγει, 
πως ο καλός Θεούλης του στο τέλος θα τον σώσει,
να που μια βάρκα πέρασε, για να τον περισώσει.
«Συνέχισε το δρόμο σου!» είπε στη βάρκα φωναχτά 
«Εγώ έχω φίλο το Θεό και δεν σηκώνω χωρατά. 
Αυτός που βλέπει από ψηλά είναι ο σωτήρας τελικά,
εσύ είσαι του Διαβόλου, που φέρνει τα κακά!»

Η βάρκα επροσπέρασε και ο Γιωργής μας πνίγηκε... 
τον Αη Πέτρο ρώταγε, πώς έγινε και πλήγηκε,
«Αργά το εκατάλαβες!» του είπε Κείνος σοβαρός.
«Η βάρκα που δεν ήθελες, θα σου έσωζε το βιος σου,
το ίδιο πρόβλημα πιο κει έχει κι ο διπλανός σου,
στο εμβόλιο που του ‘στειλε αμέσως ο Θεός,
έλεγε ΟΧΙ με σταυρούς και το πως ξέρει αυτός, 
έτσι κατάληξε ο φτωχός, σου ‘γινε τώρα ο διπλανός!»

Αγκαλιαστήκανε οι «πιστοί», που βρέθηκαν αντάμα
έτσι και άρχισε δια μιας το αιώνό τους κλάμα,
να τους βοηθάει ο Θεός φυσώντας τους αέρα,
που το πολύ το κλάμα τους έγινε μία σφαίρα 
αιώνια να τους πονά μέσα τους σφηνωμένη
και εις τη γη εκλαίγανε σύντροφοι, φίλοι πονεμένοι.
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2. ΚΟΡΩΝΟΠΛΗΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
    (Ευτράπελον - ... ελαφρώς σόκιν!) 

Σκασμένοι όλοι μας κλειστοί 
στα σπίτια και στις βίλες 
παλιά ήταν οι καλοί καιροί, 
που κυνηγούσαμε πρωί 
χοντρές τις κατσιβίκλες.

Σταθήκαμε όλοι στη σειρά 
να εμβολιαστούμε,
θα ‘πρεπε όλο και ξανά 
αυτούς να παρακούμε, 
που διαλαλούσαν φωναχτά
απ’ το  εμβόλιο μετά 
θα βγάζαμε χοντρή ουρά. 

Και μέσα στην προσπάθεια,
να βγούμε απ’ την απάθεια,
λέει ο Άδωνις ευθύς
κι ο τόνος του ήτανε βαρύς:
«Παιδιά τα γυμναστήρια
χρειάζονται εισιτήρια!
Υποστηρίξτε τα λοιπόν
κι αν σας φωνάζουνε χοντρόν 
είναι η ευκαιρία σας
όλοι ν’ αδυνατίσετε, βρείτε την ευτυχία σας
πάλι και κείνη την καλήν, 
προκορωνοϊκήν, 
σωστήν οικονομία σας!»
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Το άκουσε ο Μανωλιός, λέει στο Κατινιώ του,
κορίτσι μάλαμα δικό του:

«Το άκουσες αγάπη μου 
τι λέει ο Γεωργιάδης 
και τόσα παρατράγουδα 
δεν πρέπει να μου άδεις!
Αφού στο γυμναστήριο 
είμαι γνωστός της αντοχής,
ήρθε ο καιρός επίσημα 
κι από αλληλεγγύη
να πάω σε οίκο ανοχής,
αλλιώς η οικονομία δύει!
Την υποστήριξη ζητούν 
ένα σωρό κορίτσια, 
δεν τα λυπάσαι που κοιτούν
κι αντέχουνε τα βίτσια 
βρωμόστομών τους πελατών, 
που φτάνουνε μπουλουκιδόν;»

Κατάλαβε το Κατινιώ 
με το πολύ του το μυαλό, 
που όλους ψυχοπονούσε 
και τα κορίτσια στη σειρά 
δεν τα περιφρονούσε, 
μάλιστα τ’ αγαπούσε.

«Να πας γλυκέ μου Μανωλιό», 
είπε το Κατινιώ του,
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του ‘δωσε κι ένα φυλαχτό 
να βάλει στο λαιμό του.

«Πάρε κι αυτό το δίφραγκο!»
μάλιστα ήταν τρίφραγκο.
Ξέχασε και τις κορωνοϊκές
ψιλοαδιαθεσίες 
κι άρχισε τις πολύ γλυκές 
αγάπης νουθεσίες:

«Να φέρεσαι ευγενικά 
σε κάθε μια κοπελλα
κι αυτή την καραμέλα, 
δώσε της, ναι, από καρδιά,
που θα σου λέει η κοπελιά,
Έλα! Μανώλη έλα!»

Αγάπαγε ο Μανωλιός πολύ το Κατινιώ του,
μα τελευταία πιο πολύ  Άδωνι υπουργό του,
που απ’ αλληλεγγύη του
και μ’ όλη την ευθύνη του
τον έσπρωχνε να αγαπά,
έστω κι εξωσυζυγικά
μαζί κι εταίρα τη Φροσύνη του,
που για να πάρει ομπρός της,
φτιάξει κι αυτή το βιος της
για οικονομία νέα, θαλερή
θα ‘πρεπε τώρα επισκεφθεί
ο... Γλυκομανωλιός της.
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3. (ΚΟΡΩΝΟ)ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021 

Το περιβάλλον έγινε βαρύ 
παντού οι κορωνοϊοί
σίγουρα όμως θα βρεθούν αυτοί 
τώρα και πάντα να κρατούν,
όσα και να ‘ναι που ακούν, 
αλώβητη και καθαρή ψυχή.

Αλόθρησκοι ή Χριστιανοί 
κι από αυτούς οι μερικοί
ξεχνούνε τα παράπονα 
που ξεστομίζουν αρκετοί,
αυτοί που βρίζουν άπονα
αυτούς που δίνουν τη ζωή τους 
χαρίζοντας στον ασθενή τους
χαμένη υγεία και ψυχή. 

Εσύ που καταδέχεσαι
να ξαναρθείς κοντά μας
κρατήσου στην καρδιά μας,
θέλεις και παραδέχεσαι,
πως άγνοια καταστροφική 
δε λέει να φύγει να χαθεί,
όσο και να ‘ν’ στο χέρι μας
να βρούμε αυτό που θέλουμε, 
φλυαρούμε κι αναγγέλουμε
στο αμαρτωλό αγέρι μας.
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Κι αν οι κανονισμοί επιβάλλουν 
λουκέτο σ’ Εκκλησιές να βάλουν 
την πίστη μας δεν θα φιμώσουν, 
μάλλον θα δυναμώσουν,
εάν αυτή είναι η σωστή 
άσχετα από αυτούς που ‘ναι πολλοί 
διατυμπανίζοντας στη γη,
πως έχουν αποκλειστικά
σωστή τη γλώσσα και λαλιά
και θα τους σώσει ο Θεός 
χωρίς τα μέτρα, αφού ο ιός 
ήταν και θα ‘ναι πάντα τους
ένας ανύπαρκτος καπνός
μέσα-έξω από την τσάντα τους.

Νεογέννητε καλέ Χριστέ μας 
με Γέννηση αναγέννησέ μας
Χριστούγεννα που έρχεσαι 
κάτσε κοντά μας, μην παρέρχεσαι 
χωρίς της Φάτνης σου τη θαλπωρή 
είναι η ζωή μας σκοτεινή!
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4. COVID-19/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

Στο μικροσκοπικό του μέγεθος ήτανε σαν κορώνα 
κι όσο κι αν δεν φαινότανε μ’ ακίδα σαν βελόνα
εμπήκε μες στα κύτταρα κι ύστερα στα πνευμόνια,
που τα κατάστρεφε πολύ, τα ‘κανε σα λεμόνια.

Έλεγαν πως ξεπήδησε από εργαστήριο στη Βουχάν 
κι άλλοι απ’ τις νυχτερίδες, ήταν πολλά τα αν,
έτσι που ξαπλωνότανε σ’ όλη τη γη ταχέως 
κανείς δεν είχε το μυαλό, να το σκεφτεί ευθέως.

Πέσαμε εις την έρευνα, εμβόλιο να βρούμε 
μα τόσο σύντομα ευθύς δεν έτυχε να δούμε,
να βγαίνει το εμβόλιο για ιική οντότητα
μπας και προλάβει και σωθεί όλη η ανθρωπότητα. 

Μάσκες φοράγαμε διπλές, κρατούσαμε αποστάσεις 
και χίλια δυο αντισηπτικά είχαμε και στις στάσεις, 
να δύναται το πόπολο, που ακουμπά εδώ κι εκεί,
να σκέφτεται πως δεν μπορεί, να κορωνοπληχτεί.

Μιλιούνια εκολλήσανε και πάνω από τρεισήμισι συν ένα 
μιλιούνια επεθάνανε μέχρι στιγμής, Ιούνιο του εικοσιένα 
και τρέχα τώρα για να πεις σ’ όλους τους ψεκασμένους,
ο covid σκότωσε πολλούς, κοίτα τους πεθαμένους.

Ήρθανε και τα εμβόλια σα μόνη σωτηρία 
με κίνδυνο πολύ μικρό μπροστά στην αλλεργία,
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όμως με τ’ αντισώματα, που βγάλαμε στα κύτταρα 
έπεσε η θνησιμότητα κάπως μετά στο ύστερα.

Κι αν ήρθε νέο στέλεχος πέρα από την Ινδία 
ελπίζουμε να φτάσουμε την πλήρη ανοσία, 
αν όλοι οι λογικοί του κόσμου όλου πουν,
πως θα εμβολιαστούνε προτού σε καραντίνα μπουν.

Αν το κορωνοτέρας δε με όλο το συνάφι του
από τη γη εξαφανιστεί κι αφού επιζήσαμε νισάφι του,
αρκεί να διδαχθήκαμε, 
πως όσα ξαναβρήκαμε
ξέρουμε τι αξίζουνε, αλλιώς ξαναχαθήκαμε.
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5. Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΤΗΣ (ΚΟΡΩΝΟ)ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

Να βοηθούσε ήθελε κι έγινε νοσοκόμα 
συνεπαρμένη στ’ όνειρο άφησε και το κόμμα, 
όταν της υποσχόντουσαν, πως αν τους έμενε πιστή
οφίτσια θα της έδιναν, την έκαναν τρανή.

Εσπούδασε, κουράστηκε μίας καλύτερης ζωής 
και να που τώρα βρέθηκε να υπηρετεί ασθενείς 
μέσα εις την στενάχωρη βαριά αποπνικτική 
χωρίς γύρω παράθυρα γεμάτη Εντατική,
να ιδρώνει στο λειτούργημα απ’ τό πρωί ως το βράδυ 
αρρώστους εμποδίζοντας να κατεβούν στον Άδη. 

Το άντεχε, της άρεσε που είχε εκπληρώσει 
την εντελέχειά της στη ζωή, να έχει κατορθώσει 
να έχει αυτά που ήθελε και στον αγώνα της ορθώσει 
ένα νοικοκυριό σωστό και τόσους να ‘χει σώσει. 

Όμως αυτό τώρα που ζει την έχει συγκλονίσει,
την έφερε στα όρια, την έχει γονατίσει 
εις την Εντατική να πολεμά ένα μυστήριο εχθρό 
Κορωνοϊό τον είπανε, είναι ένα τέρας φοβερό,
που ανεμβολίαστους γραπώνει απ`το λαιμό 
και στα πνευμόνια κάθεται βρίσκοντας έδαφος καλό 
χωρίς τα αντισώματα που ‘φτιαξαν τα εμβόλια
εκείνου εκεί του φωνακλά, με τα πολλά τα σχόλια,
δες τώρα ο Κορωνοϊός τονε διαλύει δόλια. 
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Κι όταν ετόλμησε να πει το βάσανο που τώρα ζει,
βούιξαν τα τηλέφωνα, «έξυπνοι» να την λεν χαζή
και να ρωτάει αλήθεια τι θα ‘πρεπε τέλος να πει 
για να της πουν εις τον αγώνα της ήταν και είν’ σωστή.

Μα ο χρόνος φεύγει γρήγορα κι άλλο δεν έχει να σκεφτεί,
λίγο πρέπει να κοιμηθεί κι απ’ τ’ άγρια χαράματα 
της επομένης στην Εντατική ανάμεσα στα κλάματα 
βρει το κουράγιο να σταθεί και ξαναρχίσει απ’ την αρχή.



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ

106

6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΟΡΩΝΟ)ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ 

Στην κορωνοπληξία μας 
φώναζε η κοινωνία μας 
τι ξέρει και τι λέει,
ενόμιζε πως ήξερε το λογικό, το αλόγιστο  
και σε ρυθμό αγόγγυστο 
ήξερε πότε κλαίει. 

Μα ήρθε ο Κορωνοϊός
που λέμε του... Διαβόλου ο γιος 
και διαχώρισε αυτούς, 
που κάνουν το εμβόλιο 
από αυτούς που με σταυρούς 
και όπλα βλέπουν δόλιο 
σχέδιο του Μπιλ Γκέϊτζ
να μας γεμίσει μικροτσίπς 
χειρότερα απ’ το έιτζ.

Για άλλη μια φορά λοιπόν 
στην ιστορία των βλαβών 
κόσμου πολλών, μυστήριων βλακών 
βλέπεις το αυτονόητο 
να γίνεται δυσνόητο,
οι μεν μισοί τον ουρανό να τονε βλέπουν μπλε 
κι υπόλοιποι να σου φωνάζουν «ΡΕ,
αυτό δεν είναι ουρανός 
αλλά ένας κόκορας χαζός!»
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Και τρέχα εσύ να ξεχωρίσεις 
αυτούς που κοίταζαν ψηλά,
από τους άλλους χαμηλά,
τους τρίτους συγχωρήσεις.

Αλήθεια ποιος πιστεύει ΤΙ
και αν ρωτήσεις το γιατί 
ο άνθρωπος αδυνατεί 
να βρει τη ΜΙΑ λογική 
φτάνοντας σε διαλογή,
που μέσα της αίμα έχει πολύ
και βλέποντάς το να κυλάει 
τίποτα δεν τον κουνάει 
στον τρόμο του πέρα κοιτάει 
ρωτώντας το Κακό, γιατί να μας πονάει.

Κι Αυτό σε προσπερνά σκορπώντας 
γύρω θανατικό γελώντας,
που δεν βλέπεις τα δόντια του
ούτε και τ’ αδελφά γερόντια του,
που σε κατασπαράζουν
και ας τους να φωνάζουν, 
που βρήκανε τη λύση τη «σωστή»
και ψάξε συ για λογική 
στην κορωνοδιχασμένη μας 
την κοινωνία αυτή!
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7. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Κλεισμένος μες στο σπίτι του με φόβο ο Μανωλιός 
γύρω του βλέπεις χόρευε η Κορωνοπληξία, 
έπλενε χέρια κι άλλαζε τα ρούχα του αλλιώς, 
όλα όμως του ξυπνούσανε κορωνοαγωνία.

Του ‘λεγαν κάποιοι άσχετοι και παραστρατημένοι,
που όλα τα ξέρουνε καλά, ωσάν «ειδικευμένοι»,
πως ψέματα ήταν ο ιός, κάπως σα μία γρίπη...
Μ’ αν τύχαινε και κόλλαγε θα ‘βρισκε να του λείπει
κάθε ανάγκη να σκεφτεί, τι έπαθε ο καημένος
σ’ ένα κρεβάτι εντατικής και στραβοξαπλωμένος
μ’ ένα σωλήνα στο λαιμό ξύπνιος ή κοιμισμένος. 

Φοβήθηκε, αποφάσισε να εμβολιαστεί αμέσως, 
αφού ο ανεμβολίαστος και καλός φίλος Νέστος,
πέθανε κορωνόπληκτος, αβοήθητος και μόνος 
κι άφησε την καλή ζωή σαν... τελευταίος όνος. 

Στο κέντρο εμβολιασμού βρέθηκε σε δυο μέρες 
όλες οι παρενέργειες και οι... σκουληκαντέρες
σπάνιες ήταν και μετά θα έβαζε τις βέρες. 

Μα αίφνης και μετεμβολιακώς θόλωσε η ματιά του.
είχανε δίκιο το λοιπόν, που τώρα η αφεντιά του 
είχε την παρενέργεια, να μη βλέπει μπροστά του. 
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Μόλις και που κατάφερε, να τους τηλεφωνήσει
στο κέντρο εμβολιασμού, πως είχε απηυδήσει, 
δεν ήταν έτσι πιο μπροστά χωρίς εμβόλιο να κοιτά,
που όπου τότε κοίταζε, τα ‘βλεπε όλα καθαρά.

Στο κέντρο του φωνάξανε, μη πάει στο γιατρό του,
τζάμπα ο κόπος και η ντροπή μες στο συναγερμό του,
γιατί ο γιατρός θα κράταγε απ’ τά γέλια την κοιλιά του,
του ‘πανε ειχε ξεχάσει στον μπουφέ τα όμορφα γυαλιά του!
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8. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 

Το βλέπουμε κάθε φορά 
όταν ξεσπάει «παραξενιά»,
σήμερα ο Κορωνοϊός 
δεν είναι όμως μοναχός, 
πι-χι εις το Βυζάντιο
που τότε το αυτονόητο
σε πρόβλημα γιγάντιο 
κατάνταγε ανόητο 
στην εικονομαχία,
που για την ησυχία 
διακόσια χρόνια πέρασαν 
μ’ έναν Θεό δικό τους
πολλοί απ’αυτούς δεν γέρασσν
με το χαζό μυαλό τους.

Και σήμερα οι «ξερόλες»
να τρώνε απερισκεπτί
από μυστήριες κατσαρόλες, 
λένε πως το εμβόλιο 
του κορωνοϊού είν’ δόλιο,
που σε τσιμπάει ες αεί 
ελέφαντα σε κάνει 
μ’ ένα κεφάλι στάνη, 
να ‘χουν Θεό δικό τους
κι όταν διασωληνωμένοι
Τον βρίζουν μεθυσμένοι 
γιατί δεν τους βοήθησε 
να βγούνε λυτρωμένοι.
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Το πρόβλημα στη Φύση μας 
στην εγκεφαλική τη βρύση μας 
είναι που φτιάχνουμε Θεούς 
στα μέτρα τα δικά μας
και θέλουμε χαζούς θνητούς 
να έχουν τα μυαλά μας,
που αν τύχει και δεν έχουνε 
κατάρες θα τους βρέχουμε 
που ‘χουμε στην ψυχή μας 
μοναδική ευχή μας, 
να τους διαολοστέλλουμε
όλους τους αποστέλλουμε 
στην Κόλαση, που φτιάξαμε 
τη γνώμη δεν αλλάξαμε 
με το παραμικρό εσφάξαμε 
από αγάπη στο Θεό μας 
που θέλει λέμε το δικό μας. 

Άνθρωπε που καμώνεσαι
με μαύρα φίδια ζώνεσαι,
πως είσαι πάντα ο σωστός 
κρατήσου στο περθώριο 
και μη περνάς το όριο 
προτού γενείς μικρόβιο,
γιατί ο εγκέφαλος σου ο μικρός 
στη βάση του είν’ μηδαμινός, 
που αν δεν το καταλάβεις 
κι έχεις τη γνώμ(σ)η του βλακός 
βέβαιος νάσαι τελικώς 
άτυχο τέλος θ’ απολάβεις.
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9. ΤΟ (ΚΟΡΩΝΟ)ΕΜΒΟΛΙΟ 
    ΚΑΙ ΤΟ «ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ» 

Για τα εμβόλια κι εγώ θα πω,
δεν το μπορώ να αδιαφορώ, 
και η εισαγωγή με το γνωστό 
το «Δίλημμα του τρένου»,
αυτού που δίχως φρένου 
τρέχει και με ταχύτητα 
μπροστά του στην ευθύτητα
πέντε συναθροισμένοι
αυτοστιγμής χαμένοι,
αν δεν αλλάξεις τη γραμμή 
στείλεις το τρένο κατά κει,
που μόνο στέκει επί γραμμής 
και κουρασμένο καταγής 
ένα μικρό ανθρωπάκι,
αλήθεια τι θα κάνεις 
ποιων/ ποιου ζωή προκάνεις;

Κάποιοι βιαστικά θα πουν, 
ν’ αλλάξει η γραμμή μη δουν
πως και οι πέντε σκοτωθούν, 
καλύτερα ο ένας, 
που γίνεται ο κανένας.

Άλλοι όμως θ’ αρνηθούν 
αφού παράξενα αισθανθούν,
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έγιναν αίφνης ηθικοί 
μίας ζωής οι αυτουργοί,
που αν δεν ήταν στον μοχλό 
το ανθρωπάκι αυτό 
θα ζούσε αμέριμνα κι απλά 
στον κόσμο μας ειρηνικά.

Αν τώρα αίφνης εβρεθείς 
υποχρεώσεως αυτής, 
να μη τραβήξεις το μοχλό 
ή τον γυρίσεις με καημό,
ψάχνεις εναγωνίως 
ποιο είναι το σωστό,
ξέρε πως απ’ αρχής 
αυτή η απόφαση στιγμής 
θα γίνει θύμησης πικρής 
αιώνια βασανιστικής.

Είν’ κλασικό το ερώτημα αυτό, 
που είναι σ’ όλους μας γνωστό
το είπε το εξήντα εφτά
φιλισοφώντας στωικά, 
Φιλίππα η Φουτ στα σοβαρά
σαν «δίλημμα του τρόλεϊ»
και μόνο οι επιπόλαιοι
δεν το καταλαβαίνουν 
αδιαφορώντας για το ποιοι 
ζούνε και ποιοί πεθαίνουν.
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Και να ο παραλληλισμός,
ερώτηση που τίθεται σαφώς, 
τι θέλουμε, τι προτιμούμε
και πόσο εκτιμούμε 
τις κάποιες παρενέργειες
στους λίγους, στους ελάχιστους 
ή στους λοιπούς και τάχιστους, 
που με σωστές ενέργειες 
είν’ εμβολιασμένοι,
θεωρούνται σεσωσμένοι.

Εδώ ξεκάθαρα θα πω 
ξέρεις το πρόβλημα αυτό 
δεν μας ευρήκε ξαφνικά 
το ‘χουμε δει πάλι ξανά. 

Φάρμακα - παρενέργειες,
χαμένες περιέργειες,
αν στις επιπλοκές 
χάσαμε ανθρώπινες ψυχές 
και τώρα όλοι ξαφνικά 
φωνάζουμε υστερικά:
«Να μην το κάνετε παιδιά 
έχει τις παρενέργειες!»
...κι εμείς κουτές ενέργειες.
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10. Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Θυμάται που από μικρός 
ήθελε οπωσδήποτε 
να γίνει από το τίποτε 
ένας σπουδαίος μουσικός.

Παιχνίδι του αγαπητό
ένα βιολί και σε ρυθμό 
που σήμερα θυμάται 
μέσα του ακροάται
τον λέει νοσταλγικό.

Κι όσο ο καιρός περνούσε 
τη μουσική αγαπούσε, 
σπούδασε εντατικά 
πιάνο και θεωρητικά 
κι έτσι που έπαιζε γλυκά 
όλοι χειροκροτούσανε
εγκάρδια επαινούσανε.

Επέρναγε έτσι ο καιρός 
μεγάλωνε μαζί κι αυτός 
παντρεύτηκε, έκαμε παιδιά, 
όσο όμως για δουλειά 
άρχισαν τα προβλήματα 
και τα χειροκροτήματα
να μην τ’ακούει και συχνά, 
δεν έχει εμφανίσεις πια.
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Το δε ΣιΝτί που έφτιαξε 
κανείς δεν τ’αγοράζει 
πολύ τονε κουράζει, 
κι η αγάπη του για μουσική 
κατακαθίζει στην ψυχή 
κάπως να ξεθωριάζει. 

Μέσα εις τη ρουτίνα του
πίσω από την κουρτίνα του
σκουπίζει κάποιο δάκρυ του
εκεί στην πέρα άκρη του 
Μπετόβεν παίζει και τον Λιστ 
αφού είναι σολίστ 
μεγάλου ρεπερτόριου,
πιανίστας είναι κι ορατόριου. 

Λες και ο πόνος του αυτός 
ήτανε λίγος και μικρός 
ήρθε κι ο Κορωνοϊός. 
Οι λίγες πιθανότητες 
για κάποιες δυνατότητες
να επιζήσει ο μουσικός 
στάχτη αυτές κι εκείνος μοναχός.

Μα ο κόσμος έχει βάσανα 
κι όσες φορές ανάσανα
δεν βρήκα κατανόηση
μα ούτε κι επινόηση,
τώρα που οι Κορωνοϊοί μας 
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διαλύσαν τη ζωή μας,
πώς θα μπορούσαν μουσικοί
ευαίσθητοι μα και τρανοί 
τα προς το ζειν πληρώσουν,
καριέρα ολοκληρώσουν
και ξαναβγούνε στη σκηνή 
να εκφραστούνε με ψυχή;

Όλοι εσείς αγαπημένοι μου 
και μουσικοί μου λατρεμένοι μου
έχετε φτιάξει μια ψυχή 
που την γεμίζει η μουσική, 
κάντε το δάκρυ σας χαράς 
που έτσι είστε και δια μιας
τη μουσική σας παίξετε για μας 
όσοι εμείναμε πιστοί 
λέμε την παρουσία σας σωστή, 
μάλλον θα πω θαυματουργή,
γιατρεύει μας κάποιες πληγές 
κι ας έχετε και σεις βαθιές.



Μελοποιημένα ποίηματα του ποιητή
μπορείτε να ακούσετε
στα παρακάτω λινκ: 

 
1. ΣΥΝΤΑΓΗ... ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ (Ρεμπέτικο): 
https://youtu.be/GHBJ2E3QqyA
 
 
2. “Piccola Barca” / «ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ» (Ιταλιστί)
Απόδοση Σοπράνο: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
 https://youtu.be/gunS__ALSdc  
 
 
3. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (Δημοτικό)
https://youtu.be/u0NWr5PfOWU       
 
 
4. ISABELLE (Ερωτική Μπαλάντα / Γερμανιστί):  
https://youtu.be/KGgfh-BFXdA   



Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να στηρίζει και 
να προάγει ευρέως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Ομογένεια, αλλά και τις συναφείς επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Άυλη Κληρο-
νομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός, Μνημεία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία 
κ.ά.) επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και τα 
ωφέλιμα οικουμενικά ιδεώδη του. 

Για τον σκοπό αυτό θέτει Αποστολή με σχέδια δράσης, προγράμματα, επιτροπές και 
σύγχρονα μέσα (https://cultural-association.org, Web RadioTV “SOLOMOS”, Ψηφιακή 
Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α. κ.ά.) στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΠΕΚ, επιστήμονες, 
άνθρωποι του λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 30 περίπου χώρες. Αποστο-
λή του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι να δημιουργεί υποδειγματική 
«Πολιτιστική Ταυτότητα» για αυτογνωσία και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλαδιτών, 
Κυπρίων και Αποδήμων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Είναι γι’ αυτό που συνεχώς 
δομεί νέες βιώσιμες, λειτουργικές και αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις, 
σχέδια, προγράμματα και διεθνείς σχέσεις για επίτευξη του οράματος σ’ όλα τα πεδία. 

Οι Στόχοι του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί και συνεχώς εμπλουτίζονται όπως μεταξύ άλ-
λων, η Πολιτιστική Διπλωματία για «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και με-
ταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ 
είναι να ενώσει τους απανταχού ελληνόφωνους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους, με τα σύγχρονα μέσα του αλλά και με κλασικούς 
τρόπους, όπως εκδόσεις για Ανθολογίες, Λογοτεχνικές σειρές, Περιοδικές / Ψηφια-
κές εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Φεστιβάλ, Ψηφιακό Αναγνωστήριο, ερ-
γοβιογραφικά πορτρέτα, ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα κ.ά. 

Για μια πλήρη εικόνα του ΣΠΕΚ επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο: 

www.cultural-association.org και επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  
info@cultural-association.org



Δρ. Ιατρικής Γεράσιμος ΤΖΙΒΡΑΣ

Γιατρός γενικής χειρουργικής, εντεροπρωκτολογί-
ας, φλεβολογίας, Iατρικής απεξάρτησης. 
Γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς είναι μό-
νιμος κάτοικος Γερμανίας, νυμφευμένος με την ελ-
ληνίδα ιατρό/ αναισθησιολόγο Δρ. Ιατρικής Ιωάννα 
Παπαχρήστου-Τζιβρά και έχουν δυο παιδιά. Και οι 
δύο έχουν εκτός της Ελληνικής και την Γερμανική 
υπηκοότητα. 
Ο Γ. Τζιβράς είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 
Ακαδημαικών Βορείας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του 
διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης / Περιφερειακής Επιτροπής Χέρνε Γερμανί-
ας, καθώς και επίτιμο μέλος της Επιστημονικής κοι-
νότητας της Γερμανίας, που τίμησε με την επιστημο-
σύνη του την Ελλάδα και εκτιμήθηκε τα μέγιστα από 
τους ανθρώπους που περιέθαλψε.
Τώρα σαν συνταξιούχος, εκτός από τον εθελοντισμό 
στην επιστήμη του, ασχολείται έντονα με την ποί-
ηση και με τη μουσική (μ.α. χοράρχης), συμπερι-
λαμβανομένης και της Βυζαντινής όντας ενεργός Ιε-
ροψάλτης στις Ορθόδοξες Κοινότητες του Χέρνε και 
του Ομπερχάουζεν.
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