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 ΑΓΑΠΑΩ 

Διαβάζοντας τον συντοπίτη μου Νίκο Καββαδία

Του κόσμου τα θλιμμένα σ’ αγαπώ, θολά ματάκια, ασθενείς,
σ’ έρημα πάρκα που ξεραμένα δέντρα θε να βρεις
στις πολιτείες τις νεκρές, στον σκοτισμένο τόπο,
τους οδοιπόρους τους σκυφτούς που περπατούν με κόπο,

τους μουσικούς που ‘ναι τυφλοί στους δρόμους με βουές,
φτωχούς, αλήτες, άφραγκους στις πεινασμένες τους στιγμές,
χλωμά κορίτσια που ποθούν να ‘ρθει κάποιος ιππότης 
από μακριά του ονείρου τους της θαλερής τους νιότης,

τους κύκνους με τ’ αστραφτερά μαύρα-λευκά φτερά τους
κι όσα καράβια ξεκινούν για μακρινά ταξίδια 
πίσω αφήνοντας ξανά τα ίδια και τα ίδια,
τα ξωτικά και μακρινά, ελπίδα και χαρά τους
χωρίς να θέλουν να ρωτούν, αν θα βρεθούνε πίσω 
κι εγώ μαζί ανέμελος, αν θα ξαναγυρίσω.

Απ’ την καρδιά μου αγαπώ θλιμμένες που μακριά κοιτούν 
γυναίκες όμορφες, γλυκές, μόνες τις μέρες τους περνούν, 
μα κι όσα βλέπω γύρω μου ματάκια λυπημένα 
έτσι που όλα τους πονούν και μοιάζουνε με μένα.
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 ΑΓΑΠΗ 

Διαβάζοντας τον Χαλίλ Γκιμπράν

Στα πιο μεγάλα λάθη σου
θα ‘ταν τα ΟΧΙ στην ΑΓΑΠΗ σου
έχοντας όμως κατά νου
ειν’ του δικού σου εαυτού,
στα μονοπάτια της που πας,
που ‘ναι τραχιά και θα πονάς 
όταν εκεί παραπατάς. 

Ξέρε πως στα φτερά της
μέσα στην αγκαλιά της
κρύβεται το σπαθί της,
που το ‘χει για παιδί της,
ίσως σε τραυματήσει,
σε ρίξει, σε λυγίσει.

Κι αν σου μιλήσει άκουσε,
άλλες φωνές παράκουσε,
η δυνατή φωνή της 
έρχεται σαν κομήτης, 
που εκεί που σκάει διαλύει
και τις καρδιές μας παραλύει.

Κι ενώ σε στεφανώνει,
αίφνης να σε σταυρώνει
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και στο μεγάλωμά σου
να ζεις το κλάδεμά σου.

Και σαν το δέντρο στην κορφή σου
κλαδιά χαϊδεύει και μορφή σου
και κατεβαίνει ως τις ρίζες σου,
που ξεκολλάει σαν τις ψίχες σου.

Σαν τα δεμάτια του σταριού 
φτιάχνει, κοντά της φέρνει
ενός ανέμου δυνατού 
σε αλωνίζει, σε ξεγδέρνει
και απ’ τ’ άγρια ξεσταχυάζει,
αλέθει μα κι αγιάζει,
και το ζυμάρι σου αυτή κάνει 
άσπρο αντίδωρο Θεού
και τα εχθρικά κομμάτια του λοιπού
σου φτιάχνει, ξανακάνει.

Αν τώρα σου ξενοφανεί,
πως σε πιέζει η αγάπη, 
στο κάνει για να σου φανεί, 
είναι χρυσό το χάπι,
που σου χρειάζεται να πιεις
και έτσι κάπως γνωριστείς 
με την καρδιά σου και μπορείς 
στο φως να ξαναβγείς, 
εκεί που ψάχνεις για να βρεις 
πραγματική αγάπη
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αυτής της ίδιας της ζωής, 
αφού είσαι κομμάτι 
ένα από κείνα τα πολλά 
που όλα στολίζουν την καρδιά.

Αν μέσα της κάποιος ψάξει
για απολαύσεις κι ηδονές 
θέλοντας μάλιστα πολλές, 
έξω θα τον πετάξει
όπου σε μαύρες εποχές 
θα ‘χει απλά πλαντάξει, 
με δάκρυα και γέλιο του 
να ‘ναι λειψά στο τέλος του.

Η ΑΓΑΠΗ δίνει πάντοτε μόνο τον εαυτό της 
αλλά κρατάει στο φευγιό πάλι αυτόν δικό της.

Κι όταν θα λες πως αγαπάς κι έχεις Θεό εντός σου
καλύτερα να έλεγες, πως συ και τα εκτός σου 
αυτά που γύρω κουβαλάς βρίσκονται όλα μαζί 
σε μια γωνιά παράξενη με μία θαλπωρή
στης του Θεού καρδιάς που ‘ναι αιώνια δυνατή.

Και μη ποτέ πιστέψεις,
πως πάντα θα μπορέσεις 
να φέρεις την ΑΓΑΠΗ εκεί,
που θα Της πεις, 
ΠΩΣ να φερθείς,
γιατί αντίθετα Αυτή 
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είναι που θα σου λέει 
χωρίς ποτέ να κλαίει,
ΠΩΣ συμπεριφερθείς
και θα ‘πρεπε να είσαι ΕΣΥ.

Κι αν μέσα της που επιθυμεί μονάχα εκπλήρωσή της
σαν τέτοιες μόνο πεθυμιές ψιθύρισε στ’ αυτί της:

Να ‘σαι ρυάκι από πηγή,
που το τραγούδι του θα πει 
σε κάποιον καληνύχτα 
σιγά μέσα στη νύχτα.

Κι αν πόνο τύχαινε να δεις,
που αβάσταχτα θα αισθανθείς
εντός της ανθρωπότητας
να ‘ναι της τρυφερότητας.

Με μια καρδιά κάθε πρωί 
γεμάτη από αγάπη, 
να τη χαρίζεις πλούσια, 
δίνοντας και στ’ ανούσια 
πάντα εκείνη τη μορφή 
που έχει στην υφή 
το της αγάπης χάπι. 

Σε κάθε ανάπαυσή σου,
να ‘χεις την έκστασή σου, 
που θα ‘χεις όταν σκέφτεσαι 
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πως μόνο κυριεύεσαι 
απο τη θύμησή σου
χρόνια αγάπης μέσα σου 
που σέρνεις στο κορμί σου.

Τη βραδυνή σου κούραση η αγάπη να σου παίρνει 
στη νύχτα να σου φέρνει
ύμνο λαμπρό, δοξαστικό 
κι άστη να σε πηγαίνει 
εκεί που δεν θα είναι δυνατό,
να έχει εκείνη τελειωμό...
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 ΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ 

Διαβάζοντας τον Βίλχεμ Ράιχ

Δεν σταματάς να με ρωτάς καλέ μου ανθρωπάκο,
πότε επιτέλους τη ζωή θα ‘χεις εξασφαλίσει,
μέσα σου έχεις παραδεί μυστήριο διαβολάκο
που δεν σ’ αφήνει για να δεις, που έχεις καταντήσει.

Κι αφού λοιπόν τώρα ρωτάς άκου τις απαντήσεις 
και μη ξεχνάς να βάζεις μπρος τις πέντε σου αισθήσεις. 

Μία λοιπόν καλή ζωή έχεις εξασφαλίσει...

... όταν την ίδια τη ζωή πάνω από εξασφάλιση θωρείς, 
έρωτα πάνω από χρήμα, η δε ελευθερία σου 
δεν είναι προϊόν θέσης φθηνής, παράξενης κομματικής,
εγκλωβισμένη σκοτεινά στη γραφειοκρατία σου.

... όταν τη του Μπετόβεν και του Μπαχ ουράνια μουσική
μέσα σου το συναίσθημα ξυπνά, φουντώνει σε κυριαρχεί,
να το κρατάς σα φυλαχτό που σου ανυψώνει την ψυχή 
και καταβαραθρώνεσαι όταν αυτό χαθεί.

... όταν συναίσθημα και σκέψη, σου γίνουν στο τέλος ένα 
αιτία να μη βρίσκουνε για τσακωμό κανένα 
και δύο πράγματα μπορείς πάντα ν’ αναγνωρίζεις, 
κοιτάζεις κατά πρόσωπο χωρίς ποτέ λυγίζεις,
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χαρίσματά σου στωικά, το χρόνο από την άλλη 
στο που περνάει πάνω σου χωρίς ν’ αφήνει ζάλη. 

... όταν για πρότυπα θα βρεις σκέψεις μεγάλων και σοφών 
και αρνηθείς να ασπασθείς ιδέες πολεμοχαρών,
έχεις τον έρωτα ψηλά πάνω από τα πιστοποιητικά 
ξεχνώντας πως ψηλότερα είναι Αυτός από αυτά. 

... όταν τα λάθη σου ευθύς ξέρεις να αναγνωρίζεις 
κι όχι κατόπιν εορτής, που έχεις τη συνήθεια 
τους δε δασκάλους των παιδιών τιμάς, καλοκαρδίζεις
ξεχνάς πολιτικάτζηδες που δεν σου λεν’ αλήθεια.

... όταν οι αλήθειες συγκινούν, κυριαρχούν, εμπνέουν 
και κάποιες τυπικότητες αφήνεις να εκπνέουν
και με εργάτες συζητάς του κόσμου τούτου όλου 
χωρίς οι μεσολαβητές να ‘ναι του πρώτου ρόλου.

... όταν η ερωτική κι απύθμενη, πραγματική ευτυχία 
της έφηβης κορούλας σου δεν σου είναι δυστυχία 
που σε γεμίζει απότομα και φοβερά εξοργίζει
αντί μ’ ατέλειωτη χαρά το σπίτι σου γεμίζει.

... όταν θα φτάσεις να κουνάς έμπειρα το κεφάλι 
θύμησες που ‘ρχονται παλιές κι ένα σωρό οι άλλοι 
μικρά παιδιά τιμώραγαν όταν αυτά ρωτούσαν, 
παράξενα που κοίταζαν σώμα τους ακουμπούσαν.
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... όταν αυτούς που συναντάς δεν χάνονται στη λύπη
με τα χλωμά τους πρόσωπα σαν κάτι να τους λείπει 
αλλά αστράφτουν δίνουν φως γλυκιάς ελευθερίας, 
γαλήνης, ζωτικότητας, ουράνιας ευτυχίας. 

... όταν τα σώματα επί γης θα πάψουν να κινούνται
σαν τα μαυριδερά σακιά, που αδειανά ξεχνιούνται 
θα νιώθουνε το σώμα τους και υπογάστριό τους
σ’ όμορφο κόσμο που θα βγουν και που θα πουν δικό τους.
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 ΑΝ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙΣ 

Διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούδα

Στοχάστηκα το Σ’ΑΓΑΠΩ 
κι είπα αν με ξεχάσεις
θα ‘θελα κει να φτάσεις, 
να καταλάβεις τι είναι αυτό, 
που σταματούμε, σταματώ,
να λέμε, λέω Σ’ ΑΓΑΠΩ. 

Στο κοίταγμα του φεγγαριού 
κρυστάλλινου και μακρινού,
κείνου του κόκκινου κλαδιού
μπρος στο παράθυρό μου
μες στο αργό κι ανήλιαγο,
γλυκό φθινόπωρό μου,
αγγίζω πλάι στη φωτιά
στάχτη ατάραχη μαβιά
ξύλου ρυτιδωμένου,
να αισθάνομαι πως έρχομαι 
ξανά στου βιωμένου,
νομίζω να παρέρχομαι
και να ‘μαι στου χαμένου 
χωρόχρονού μας τη βαθιά ποδιά.

Λες και πως ό,τι γύρω υπάρχει,
μέταλλα, αρώματα και φως
είναι μικρά πλεούμενα, 
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κάποιας ψυχής ζητούμενα 
που ταξιδεύουν διαρκώς 
προς τα νησιά σου εκεί μακριά 
να περιμένουν στωικά. 

Όμως αν λίγο λίγο πάψεις, 
θελήσεις με αργά ξεχάσεις 
και βαρεθείς να μ’αγαπάς 
χωρίς ποτέ να σταματάς 
τα ΟΧΙ σου αναμασάς,
τότε κι εγώ για λίγο 
κανένα δεν θα θίγω 
να αντηχώ τα ΟΧΙ σου
σε κάθε πρωτοβρόχι σου.

Μα αν ξαφνικά
και τελειωτικά,
σκληρά 
εμένα με ξεχάσεις
μην ψάξεις 
τότε να με βρεις,
θα σ’ έχω λησμονήσει,
που ο χρόνος σ’ έκανε να βγεις 
απ’ την πλατειά 
ζεστή, περήφανη καρδιά, 
που κάποτε είχες ακουμπήσει. 
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Κείνη τη μέρα οι ρίζες μου
θα βγουν να βρούνε γη
μια άλλη να φυτρώσουνε
χωρίς να με σκοτώσουνε, 
χέρια που σήκωσα ψηλά 
θα με τραβήξουν δυνατά, 
γλυτώσουν απ’ τα βάσανα αυτά, 
που ‘ναι σχεδόν παντοτινά.

Αν όμως τώρα σκέφτομαι,
κι απ’ τη μορφή διέπομαι,
που μέσα μου έχεις βάλει 
κανείς δεν με προσβάλει 
στο πισωγύρισμά μου,
αφού λουλούδια βγαίνουνε 
στο στόμα σου γλυκιά μου
που ακουμπούν το στόμα μου
και μου φωνάζουν, μένουνε 
θες να ‘σαι εσύ καταδικιά μου
αγάπη μου, αχ δικιά μου,
μέσα μου μια φωτιά μου
να τρέφει την αγάπη σου,
που τρέφει τη δικιά μου
χωρίς ποτέ διανοηθεί,
πως κάποτε θα ξεχαστεί
στην ευτυχία της χαθεί.
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ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διαβάζοντας την Κική Δημουλά

Μου φαίνεται ήταν άνοιξη μα υπερπηδά η μνήμη μου 
τις παπαρούνες που κι αυτές νοσταλγικό συντρίμμι μου
σπρωγμένες στη βιασύνη μου παράγνωρο ενθυμούμενο
κι αν δεν τις ψάχνω γίνονται έντονα το ζητούμενο. 

Όλα όσα παίρνει ο χαμός μοιάζουνε μεταξύ τους
σε ξένο φόντο αλλαργινό ανήκουνε σε τρίτους,
να διερωτώμαι θέλει η έπαρση μα και η φιλοκαλλία
κάπου τις έχω ξαναδεί σε μια άλλη ιστορία. 

Θα πρέπει να ‘ταν άνοιξη, γύρω πετάνε μέλισσες 
στριμώχνονται στον κάλυκα ή μήπως είναι ο οργασμός 
στη δύναμή του γίγαντας νομοτελειακός
μηχανισμός του ανεπανάληπτου εαυτέ μου που όλα τα ‘λυσες
μνήμη με περιπάθεια και πίστη έτσι αιθάλησες.

Στα τελειωμένα πράγματα μιά γύρις πάντα μένει 
για την επικονίαση λύπης και εμπειρίας
μα και μιας ποίησης αγνής που υπάρχει, δεν πεθαίνει
αυτοσυντήρητη μιλά με λόγια αφθαρσίας.
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 ΑΞΙΖΕΙΣ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΣΥ 

Διαβάζοντας τη Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo Calderόn)

Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ ξεχτένιστη που σε κοιτά
μαζί με τις αιτίες της που σε γυρνάνε στα ψηλά, 
δαιμόνια σου φέρνουνε σκιές μα μη βιαστείς
να κλάψεις, η αγάπη σου σε βοηθά πάντα να επιζείς.

Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ που σου χαρίζει σιγουριά, 
αντέχει στις κακοτοπιές, χέρι με χέρι περπατά,
οι αγκαλιές της οι πολλές, το απαλό της δέρμα 
σε περιβάλλουν σ’ οδηγούν σε δρόμους μ’ αίσιο τέρμα.

Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ μαζί σου να χορεύει 
κάθε φορά που σε κοιτά η σκέψη σου ν’ ανέβει
στου Παραδείσου τα σκαλιά, ποτέ της μη βαριέται 
την έκφραση σου αποζητά, ξέρει να αγαπιέται. 

Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ που ακούει το τραγούδι σου,
το κάποιο ρεζιλίκι σου κάνει μικρό λουλούδι σου,
στο πέταγμα της δίπλα σου δεν τη τρομάζει η πτώση σου,
στη συντροφιά σου λευτεριά σε κάθε πράξη γνώση σου.

Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ τα ψέματα που παίρνει 
και μ’ άλλα συναισθήματα ενθουσιασμό σου φέρνει 
μαζί με τον καυτό καφέ, που αν και μιας σύντομης ζωής,
ειναι γεμάτη με στιγμές ποίησης άλλης, δυνατής. 
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Αξίζεις μιαν αγάπη εσύ ξέχνα εν’ αύριο θολό 
κι ας όλο λιγοστεύει ζωή που’μεινε στη ζωή 
άκουσε που σου λέει, «Δεν θα υπάρξει η στιγμή 
να σε ξεχάσω εγώ και να μη ξέρω που πατώ,
στο μπόϊ σου μικρή η Γη και να σε χάσω δεν μπορώ». 

Όσο κορμί μου απόμεινε να έχω για κορμί
ραγίζει δίπλα σου εκεί, προτού να το κοιτάξεις,
σπασμένη τώρα έμεινε έτσι γερμένη προτομή
μέσα στα χέρια σου εσύ πάρε με να με φτιάξεις!

Σήμερα δες σταμάτησε κάτι να φέρνει ο καιρός
θα σου θυμίσω το αύριο που βλέπεις λιγοστεύει
και γύρω ο τόπος μας μουντός να παραμένει σιωπηλός,
μεγάλωσε η απόσταση τα σώματα νηστεύει.

Και αν ο χρόνος το μπορεί θαμπώνει τα συμβάντα
μα ό,τι υπήρξε μια φορά, θα υπάρχει μια για πάντα.
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 ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 

Διαβάζοντας τον Οδυσσέα Ελύτη

Nα ‘χε η νοσταλγία σώμα να το ‘σπρωχνα απ’ το παράθυρο έξω,
να τσάκιζα, να διέλυα εκείνο που δε γίνεται,
κορίτσι που απ’ το στήθος σου ύμνο εγώ θα πλέξω
σχεδία που ο Θεός με έσωσε, εκεί τ’ αθάνατο νερό να πίνεται.

Και πάνω απ’ τα τείχη μ’έβγαλε στην ημισέληνο με πήγε
μην από κάποια Aκριτομυθιά μου η Τύχη σ’ έβλεπε κι εξήγε 
σε χώρους που αγαπά η ζωή που εμείς αλλού λέμε πως είναι 
μείνε αν βρέθηκες εκεί, μια ηλιαχτίδα ή ελπίδα γίνε. 

Kι απ’ τ’ άλλο μέρος της αγάπης, απ’ τ’ άλλο μέρος του θανάτου
περισφιγμένος τόπος, σάρκα σαρκός στο ρόλο του υπνοβάτου
σαν το φωσφόρο μέσα μας πάρει φωτιά κι ανάψει 
απ’ το σκοτάδι βγάλει μας, ξυπνήσει πριν μας κάψει.

Ίσια κει πάει ο χρόνος μας, κάθετα ο έρωτάς μας,
που ή κόβονται ευθύς στα δυό ή μέσα στην καρδιά μας
δεν συνευρέθηκαν ποτές ενός αέρα δυνατού 
άμμος μες στα δωμάτια αράχνη χώρου σκοτεινού. 
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Έξω εις το κατώφλι μας ο λύκος με το μάτι στρογγυλό,
το μάτι που ολολύζει το παν να κάνει πιθανό 
προ πάντων όμως τα ψηλά, άγρια βουνά της Κρήτης 
στο χιόνι που ‘χα εγώ μικρός δεν μου τα πήρε θύτης 
στεκόταν πάντα δροσερός ο μέγας Ψηλορείτης.

Μα τι σημαίνει κι αν ελεύθερος μείνεις και νικητής 
πάλι ο ήλιος γέρνει με στοργή της σκέψης σου σαγηνευτής
κι ολόγυρά σου σιγαλιά γεμάτη ακτές καμμένες, 
που μαύρα σύννεφα βαριά τις κάνουν σκοτισμένες,

χόρτο να φάνε έρχονται λίγο πριν σκοτεινιάσει
για πάντα ανεπιστρεπτί και ποιός δεν θα ξεχάσει 
ότι υπήρξε κι έζησε κ’ οι ανθρώποι πήραν τέλος
στου χρόνου το απέραντο, βουβό κι αιώνιο έλος.
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 ΕΡΗΜΗ ΓΗ 

Διαβάζοντας τον νομπελίστα Τ.Σ. Έλιοτ

Άνθρωποι κούφιοι γίνονταν σαν τους βαλσαμωμένους 
με αδρανείς εγκέφαλους, άχυρα γεμισμένους,
αλίμονο οι στεγνές φωνές που τώρα βγάζουνε μαζί, 
όσο κι αν προσπαθούν βυθίζονται σ’ ένα πικρό γιατί, 

αδύναμες κι ανόητες σαν πόδια αρουραίων 
στο βρώμικο κελάρι τους τυφλών και πειναλέων
με τη μορφή τους που ‘γινε μια άχρωμη σκιά,
παραλυμένη δύναμη, στραβή χειρονομιά.

Αυτοί που πέρασαν κοιτούν, ολόϊσια η ματιά τους
κι αν θυμηθούν να ψάξουνε μες στη νεκρή καρδιά τους
στη θύμησή τους είμαστε κούφιοι βαλσαμωμένοι
φαντάσματα ψυχρών καιρών σαν ζωντανοί χαμένοι.

Ο ύπνος μου σα θάνατος να μην κοιτώ στα μάτια 
όποιους και αν συνάντησα με προσπερνούν σε άτια 
στ’ ονειρικό βασίλειο τα μάτια είναι χάδια 
που αν τα προσέξω και θωρώ μου φαίνονται σαν άδεια.

Στο μακρινό αστέρι μου στου θάνατου βασίλειο
έρχομαι τώρα πιο κοντά σε σκοτεινό αφήλιο 
φρόνιμες μεταμφιεσμένες μου παράξενες μορφές,
κοράκου δέρμα πάνινο στου ανέμου τις ξεφυσησιές
πριν απ’ την τελική συνάντηση σ’ένα λυκόφως με φωνές. 
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Του κάκτου αυτή η νεκρωμένη χώρα
πέτρινα είδωλα στην περασμένη ώρα 
την ικεσία δέχονται ενός κρύου χεριού
να μοιάζει σαν ανθρώπινου, ακίνητου, νεκρού
κάτω απ’ το σπινθήρισμα σβησμένου αστεριού.

Κι όσοι ξυπνήσαν βρέθηκαν μονάχοι στο σκοτάδι 
στου θάνατου βασίλειο του παγωμένου Άδη, 
τις προσευχές τους κάνουνε σε τσακισμένες πέτρες
με λόγια που τα βγάζουνε από βαριές φαρέτρες.

Στον τόπο αυτό τον έσχατο που τόσοι συναντιούνται
να ψάχνουνε στα σκοτεινά χωρίς καν να μιλιούνται
στην όχθη να μαζεύονται του φουσκωμένου ποταμού 
βασίλειου απόκοσμου και λυκοφωτικού
κενών ανθρώπων που ζητούν αχτίδα άστρου μακρινού.

Στο μέσο ιδέας ροδαλής και μιας πραγματικότητας 
εδώ στρυφογυρίζουμε τρισδιάστατης οντότητας
μιας άγουρης φραγκοσυκιάς άυπνοι μέχρι το πρωί 
στην έρημη εδώ τη γη, σε μια εξώκοσμη ζωή.
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 ΜΕΘΑ! 

Διαβάζοντας τον Μποντλέρ

Ξεμέθυστος εις τα σκαλιά εκειού
του κρύου μεγάλου παλατιού
να αισθάνεσαι σαν να σε είχανε κάνει του αλατιού,
σαν και την άλλη τη φορά
μες στη μουντή σου μοναξιά
στου σκοτεινού σου του σπιτιού
τη χαμηλή γωνιά
ή όπως τότε στο γρασίδι της μικρής
τάφρου λασπώδους και υγρής
βρίσκεις ξανά τον κόσμο
αναγνωρίζεις και αργά
ξαναμυρίζεις δυόσμο.

Κι αν θα ρωτήσεις το πουλί,
τον άνεμο στο κύμα, το βαθύ
και καθ’ ένα ρολόι,
μαζί και τους ξεμέθυστους, που λεν πως ειν’ αθώοι,
σαν που εβρέθεις ξαφνικά,
τι ώρα είναι βραδινά,

θα σου απαντήσουν όλοι τους,
πως είναι κείνη η ώρα
που ήρθε μες στο Τώρα
στη μαγική την πόλη τους
να μαγευτείς στη μέθη τους
στ’ αλλόκοτα μεγέθη τους.
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Μέθα λοιπόν στο ό,τι θες,
του χρόνου γίνε σκλάβος,
κι όπως προβάλεις απ’ το χτες
μέθα με το κρασί,
με τη ρακή,
με ποίηση, με αρετή,
γίνε ο εργολάβος
και με χιλιάδες μπαλουθιές
στης μέθης σου το θάρρος
ζήσε ψηλά στο όνειρο
σαν να στο φέρνει ο γλάρος,
που ‘ναι πουλί παμπόνηρο
σου παίρνει κάθε βάρος
και που έτσι μεθυσμένος,
είσαι και ξεχασμένος
στο όνειρο το δυνατό,
που σε τραβάει στον ουρανό
κρατιέσαι ευτυχισμένος.
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 ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 

Διαβάζοντας τη Σοφία Θεοδοσιάδη

Προκαταλήψεις στην υποταγή, στη δίψα κόρες της Ερήμου,
αγρίμια όμοια κρύβονται στην άμμο ενός εθίμου, 
φωνάζουνε να σπάσουνε τη βάρβαρη σκλαβιά τους,
κουρελιασμένο σάλι τους στα λιγοστά προικιά τους.

Την κόρη που γεννήθηκε κάτω απ’ τη χουρμαδιά
σε μια ζωή που θήτευε στων αμμολόφων σιγαλιά 
τίποτα εκεί δεν πλάνευε... κορίτσι αφημένο
με μιαν οδύνη σιωπηλή μάταια ερωτευμένο.

Μες στ’ όνειρο να γίνεται μικρή της Επικράτεια 
πλατειά μεγάλη με φιλιά ν’ αρνείται την εγκράτεια, 
εξαίρεση μες στην περίσσεια της εξωτική ομορφιά της 
δεν έμοιαζε με τ’ άλλα της κορίτσια στη γενιά της.

Η μάνα της τη γέννησε μ’ ένα άστρο στο κεφάλι 
που αυτή δεν έβλεπε ποτές όμως διαρκώς οι άλλοι
κι όταν τα βράδια ετρύπωνε μέσα εις τη σπηλιά της
αγγράματη και πάμφτωχη έχανε τη μιλιά της. 

Μα ό,τι θέλουν άνθρωποι αλλιώς βούλεται ο Θεός 
κι εφανερώθει ο Έρωτας στα γυμνά πόδια της γλυκός,
ο ταξιδιώτης που έφτασε από πολύ μακρυά της 
παράφορα ερωτεύτηκε την άγρια ομορφιά της. 
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Με τον μανδύα του έρωτα την τύλιξε όμορφα, σφιχτά 
με σπάνιο στόλισε την κεφαλή «αδένιον» που ‘χε λαμπερά 
μύρια τα χρώματα ζεστά, ύψωσε σε αρχόντισσα κυρά
κι ο μύθος τους στην έρημο γέννησε αμέτρητα παιδιά,

έγινε ξακουστό τ’ ανέμου είναι τραγούδι,
γίνονται θάματα στη Γη, θα πει κάθε λουλούδι 
κι ας τον σταυρώσαν το Χριστό οι άσπλαχνοι ανθρώποι
δεν ήταν μόνο ο Σταυρός, πολλοί ήτανε οι τρόποι.

Να τα προσμένεις τα πολλά κρυμμένα θάματα της γης
στο μεσοδόκι τ’ ουρανού σαν ήλιος κρέμεται η ελπίς 
των κορασίδων σε έρημο για αγρίμια που λογιούνται
κρατούν κρυφά τα όνειρα και δεν παραπονιούνται.
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 ΟΙ ΤΟΥΛΙΠΕΣ 

Διαβάζοντας τη Σύλβια Πλαθ

Κάποιες τουλίπες παρακεί λαμπρές στα χρώματά τους 
μες στον βαρύ χειμώνα μας χάσαν τα όνοματά τους,
γύρω ειν’ όλα ήσυχα και χιονοσκεπασμένα
σα να ‘χουν κάποια λύπηση στη μοναξιά για μένα. 

Το φως πέφτει στα χέρια μου, σκορπιέται στο κρεβάτι μου,
οι εκρήξεις που ακούγονται είναι κάποιου προστάτη μου;
Ψάχνω να βρω τι θέλω εδώ, γύρω μου νοσοκόμες 
με γυροφέρνουν με κοιτούν με τις λευκές τους κώμες.

Το όνομα, τα ρούχα μου τα έχω παραδώσει
με το κεφάλι ανάμεσα σε ό,τι μου έχουν δώσει, 
ιστορικό μου πήρανε, το σώμα μου στους χειρουργούς
και να κοιτούν παράξενα των οματιών μου τους βολβούς. 

Το πλάνο βλέμμα μου κοιτά όλα τα καταγράφει
τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, κάποιος για μένα γράφει 
πως είμαι ακόμα στη ζωη, οι αστραφτερές βελόνες τους
με αποκοιμίζουν, γύρω μου οι πέτρινες κολώνες τους. 

Δεν θέλω τις αποσκευές, ξέχασα ό,τι είμαι,
παιδί και ο άντρας μου γελούν στο κάντρο εδώ που κείμαι, 
τα γέλια τους αγκιστρωτά καρφώνουν το πετσί μου,
κρατιέμαι σ’ ένα όνομα, σε μια κατεύθυνσή μου.

Μ’ έχουν σκουπίσει ενδελεχώς, πήραν και την αγάπη, 
στη γύμνια μου βυθίστηκα, μου λείπει κάποιο χάπι, 
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βιβλία και ασπρόρουχα χάνονται από το βλέμμα 
στη μοναξιά μου απόμεινε αγνότητας το στέμμα. 

Αντί λουλούδια θα ‘θελα να νιώσω ελευθερία,
την καταπίνουν οι νεκροί στην όποια αρμονία, 
με υπερβολή να με κρατά σε άκρατη γαλήνη,
αυτή που τη ζαλάδα μου ξέρει να απαλύνει.

Στα κόκκινα οι τουλίπες μου κοιτούν και με πληγώνουν, 
ακούω την ανάσα τους, κάπως σα να φουσκώνουν 
κι ενώ επιπλέουν αλαφριά χαϊδεύουν την πληγή μου,
ένα μπουκέτο κόκκινες λύπες στη θύμησή μου.

Κανείς δεν με κοιτούσε πριν, μα τώρα αυτές γυρνάνε 
στρέφονται προς το μέρος μου, παράξενα κοιτάνε,
σαν τι ζητάνε για να βρουν που θα ‘ναι γι’ αυτές λύση,
εγώ δεν έχω πρόσωπο ήλιος να το φωτίσει.

Κι εκείνες ολοζώντανες μου κλέβουν το οξυγόνο
προτού να έρθουν ένιωθα αλλιώτικα το χρόνο,
μπαινόβγαινε αθόρυβα με την ανασαιμιά μου
ένας αέρας συρφετός στη σκοτεινή γωνιά μου.

Και οι τοίχοι ακόμα καίγονται, θα ‘πρεπε οι τουλίπες 
να’ ταν σε σιδηρό κλουβί σαν τ’ άγρια θηρία
έτσι όπου με θόρυβο βγάλαν φτερά σα γύπες 
γεύομαι αλμυρό νερό ζητάω ισορροπία. 

«Κι εκείνες ολοζώντανες μου κλέβουν το οξυγόνο
προτού να έρθουν ένιωθα αλλιώτικα τον χρόνο»...
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 ΟΝΕΙΡΟ και ΠΡΟΣΜΟΝΗ 

Διαβάζοντας τη Σίσσυ Σιγιουλτζή Ρουκά

Πιο πέρα από το όριο χρόνου και φαντασίας
εκεί που το Ανύπαρκτο δικής του πεμπτουσίας
έστησε θρόνο και χορό με τη δική μου ύπαρξη,
σε μια χαρά και έκσταση, στην πάλη, στη συνύπαρξη.

Η δίψα μου τρεμάμενη κάτω από τη φωνή μου
σε κείνη την παράξενη και πολλαπλή ζωή μου,
χαμένη σε μια άκρατη και πανοραμική στοργή
που τη γεννά αφοσίωση τρισδιάστατη, τερπνή.

Ανάσα μου, πνοή μου εσύ, ψυχής μου η μαρτυρία 
άνοιξ’ το δρόμο με κλειδί που φέρνει αρμονία 
ατέρμονου έρωτα ζωή που η φαντασία πράξη 
στη συνδημιουργία μας έτσι μας έχει αδράξει.

Όνειρο είν’ και προσμονή μέσα στην καθημερινή 
αγκάλη στιβαρού μυαλού που ξέρει να ελπίσει 
πως θα ‘ρθει κείνη η στιγμή που θα μπορεί να ζήσει 
ό,τι δεν μπόρεσε εκεί, να ακουμπήσει στη ζωή.

Στη νύχτα εδώ που έκατσα ξέρω να περιμένω 
ένα Μορφέα που θα δει εγώ πως ανασαίνω 
θα καταλάβει, θα σκεφτεί τ’όνειρο θα διαλέξει
που θα ‘χει μέρας φως πολύ και ίσως καμιά λέξη.
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 ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ 

Διαβάζοντας την Κική Δημουλά

Ξανοίγομαι, επεκτείνομαι, παράνομα βιώνω
σε κείνες τις περιοχές που οι άλλοι ανύπαρκτες τις λεν
και σταματώ σε μια γωνιά μαύρη μα δεν κρυώνω 
ακούραστα να τραγουδώ μονότονο ρεφρέν.

Καταδιωγμένος κόσμος μου που εκθέτω, αναπαράγω,
τα μέσα μου απειθάρχητα σε ήλιο αδηφάγο,
να στέκεται ακίνητος, δεν έχει σχήμα ούτε φως 
εκεί συμβαίνω και ποθώ κι ο λόγος μου προσωπικός.

Κάποτε όμως παύει αυτό κι απότομα συστέλλομαι 
προς καθησυχασμόν εκεί νόμιμα επαγγέλλομαι
παραδεκτή η περιοχή την πίκρα έχει εγκόσμια
και τη διάψευση στιφή μια κατ’ άλλα κόσμια.
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 ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

Διαβάζοντας τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Φίλε μου δεν μπορώ να βρω όλες τις λύσεις 
κάθε φορά που στη ζωή κάποτε συναντήσεις 
και στις αμφιβολίες σου δεν έχω απαντήσεις 
όμως μπορώ να σου σταθώ κι ας με προβληματίσεις,
να σε κρατήσω φιλικά κι έτσι να μη λυγίσεις. 

Το παρελθόν, το μέλλον σου δεν γίνεται ν’ αλλάξω,
όμως απ’ την καρδιά εγώ θα βγω να σου φωνάξω 
πως είμαι δίπλα σου για σε κι ό,τι μπορώ θα πράξω.

Και στα παραπατήματα εκεί που πας να πέσεις 
κράτα το χέρι μου σφιχτά επάνω του να δέσεις 
τα όμορφα και δυνατά της φιλικής μας σχέσης.

Χαρές κι επιτυχίες σου ξέρεις δεν είν’ δικά μου,
για μένα όμως απόλαυση, γίνονται η χαρά μου
κι όρια να βάλω δεν μπορώ σ’ αυτά που θες να κάνεις,
όμως θα φτιάξω χώρο εγώ, εσύ να τα προκάνεις.

Κείνους τους πόνους που καρδιά, σου σκίζουν σε κομμάτια,
σου φέρνουν αναστάτωση και δάκρυα στα μάτια 
θα απαλύνω δίπλα σου, κομμάτια σου θα δέσω 
μια δυνατότερη καρδιά να φτιάξω θα μπορέσω. 
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Μη με ρωτάς να σου ειπώ, ποιος πρέπει εσύ να γίνεις,
μόνο μπορώ να σ’εκτιμώ αν όπως είσαι μείνεις
στη λίστα όλων των φίλων μου ποτέ δεν θα ξεμείνεις,

όπως κι εγώ δεν απαιτώ στη λίστα σου ο πρώτος 
φίλος καλός να στέκομαι εσύ είσαι ο πιλότος,
που πάντα έτσι συμπλέουμε και τη ζωή εκτιμάμε, 
μου αρκεί που με αποδέχεσαι κι όλους τους αγαπάμε. 
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 ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

Διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούδα

Υπάρχουνε ψηλότερες 
από σένα, ναι ψηλότερες.
Υπάρχουνε αγνότερες 
από σένα, ναι αγνότερες.
Υπάρχουνε ομορφότερες 
από σένα, ναι ομορφότερες
αλλά εσύ είσαι η βασίλισσα,
το είπα που σου μίλησα,
σε άγγιξα, σε φίλησα!

Και όταν στο δρόμο που περνάς
ανέμελα έτσι περπατάς 
δεν σε αναγνωρίζουν, 
είναι που δεν γνωρίζουν,
ΠΟΙΑ είσαι όταν κοιτάς 
και ΠΩΣ εσύ αγαπάς. 

Δεν βλέπουν βλέπεις μάτια μου
το κρυσταλλένιο στέμμα σου
με το γαλάζιο αίμα σου,
είκοσι τέσσερα καράτια σου,
θαυμάζω τα γινάτια σου.
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Κανένας δεν κοιτάζει
το κόκκινο χρυσό χαλί
εκείνο που απαλά πατάς 
πάντα καμαρωτή,
τ’ακούω που αναστενάζει
καθώς περνάς
και μόνο εγώ το βλέπω
την ευτυχία δρέπω 
και κλείνω στην ψυχή. 

Που η μορφή σου εμφανίζεται,
μέσα μου εξαφανίζεται 
ό,τι βαραίνει το κορμί 
ουράνιες καμπάνες στην ψυχή 
μόνο ο ύμνος θ’ ακουστεί 
τον κόσμο να γεμίζει 
και ποιόν αυτός αγγίζει 
δεν ξέρω αφού είσαι εσύ
αγάπη μου μοναδική 
που μες στη μελωδία του
ζούμε στην ευτυχία του.
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 Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 

Διαβάζοντας τον Όσκαρ Ουάιλντ

Όπως ο ήλιος λάμποντας το φεγγαράκι σπρώχνει στη σπηλιά
χωρίς ετούτο να μπορεί του αηδονιού ν’ ακούσει τη λαλιά, 
έτσι ακριβώς τα χείλη μου κλείνει η δική σου ομορφιά 
κάνοντας τα τραγούδια μου παράφωνα και ταπεινά. 

Κι όπως ο άνεμος περνά με τα ορμητικά φτερά του
σπάει τα καλάμια άπονα στα δυνατά φιλιά του,
έτσι τα πάθη μέσα μου γυρνούν και παραδέρνουν 
και την αγάπη μου τραβούν την σπρώχνουν και τη σέρνουν.

Όμως τα μάτια μου σου λεν, η λύρα, το τραγούδι μου
έχασαν κάθε ήχο τους, μαράθει το λουλούδι μου
που γι’ άλλα χείλη έφυγες, τα ‘πες ηδονικά
κι εγώ ν’ αναπολώ τα όσα δεν σου ‘δωσα φιλιά...
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ΣΕ ΣΕΝΑ 

Διαβάζοντας τον Αρθούρο Ρεμπό

Εάν με χάρακα τραβήξω απ’το φεγγάρι μιαν ευθεία
να φτάνει μέχρι την καρδιά σου θα ‘χω γεωμετρία
όλων εκείνων των στιγμών και θα σου ζωγραφίσω 
την πόλη που σε γνώρισα μια νερατζιά σου θα μυρίσω.

Κι αν τότε εσύ διστακτικά σαν μια ιστορία με κοιτάξεις 
θα γίνεσαι πατρίδα μου με κάποια δάκρυα εφηβικά 
σαν αστραπή θα κατεβείς, βάλεις στο πιάνο μας φωτιά 
που τη σιωπή μας έπαιζε κι αλλιώς μετά θα φτιάξεις. 

Μα σαν περάσει ο καιρός το χρέος με σκοτώσει
όπως θα πέφτω εγώ εδώ στη γρήγορή μου πτώση
θα τραγουδάω για τη ζωή, τον έρωτα που έζησαν
μυριάδες όμορφες ψυχές κι έτσι στο φόβο επέζησαν. 

Κι όταν εκείνη τη στιγμή πέσω κι εγώ στον Άδη
θάχω με την αγάπη σου διαλύσει το σκοτάδι 
ένα φεγγάρι πορφυρό της νύχτας αιώνιο φιλί
στο χάραμα που έρχεται μια γλυκιά σιωπή.
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 «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» 

Παρακολουθώντας την ομότιτλη ταινία

Η ιστορία παρακολουθεί της Σμύρνης οικογένεια
τους Μπαλτατζήδες που διέπει ευπρέπεια κι ευγένεια
και πρώτη η κυρά Φιλιώ είναι μία γυναίκα 
«Σμυρνιά», κοσμοπολίτισσα, που την ψυχή έχει γκρέκα.

Ο άντρας της είν’ βενιζελικός μαζί και παθιασμένος, 
ο αδελφός του αντίθετα με τη Μεγάλη Ιδέα μπουχτισμένος,
ερωτευμένη η κόρη της με Άγγλο αξιωματικό
και η Ζαχάρω η υπηρέτρια με τσ’ οικογένειας τον γιό.

Η φίλη τους η Τακουΐ συνέχεια να μαζέψει προσπαθεί
συντρίμμια που της έφερε μία σκληρή ζωή,
στο σπίτι ζει και ο Χαλίλ με τον πατέρα του οδηγός 
με τη Φιλιώ μεγάλωσε που έχει ερωτευθεί κι αυτός. 

Το τι όλους περιμένει αγνοούν, που όμως ξέρουμε εμείς, 
τι τραγική ειρωνεία μιας άτυχης πικρής ζωής,
σαν ένα τυπικό κλισέ, δείγμα κοινότητας ελληνικής 
κάποτε τετριμμένης, ρουτινιασμένης και σμυρναϊκής.

Στο πρώτο μέρος βλέπουμε τον κόσμο «σαλονάτο»
στη βία που μετά ξεσπά να χάνει... κάθε πιάτο,
καταστροφή, παντού φωτιά και ποιος να καταλάβει 
πως από την απόγνωση το πότε θα αναλάβει.

Το δε μετά σ’ όλους γνωστό, πως ψευδαισθήσεις σβήνουν 
το ξύπνημα σ’ άλλη ζωή, πικρό νερό να πίνουν,
θανατική διχόνοια, φόνοι και εκτελέσεις 
στη νέα αρχή ψελλίζοντας «Ξεκίνα, θα μπορέσεις!»
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 ΣΟΝΕΤΟ «ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΟΥ» 

Διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούδα

Μ’ αρέσεις άμα σιωπάς, γίνεσαι τότε ξενιτειά
μα κι όταν κλαίς σα μια μικρή της κούνιας πεταλούδα 
κι ενώ μεν τη φωνή μου ακούς έτσι που στέκει μακριά
να σου αγγίξει δεν μπορεί ούτε καν μία σου πλεξούδα. 

Τότε κι εγώ βυθίζομαι θλιμμένος στη σιωπή σου 
κι αν προσπαθώ κάτι να πω στη σιωπηλή ψυχή σου 
θαμπώνομαι στην αστραπή δαχτυλιδιού αρραβώνων
με αναλαμπές χρυσής σιωπής σαν τις καρδιές αιώνων.

Νύχτα σιωπής τότε κι εσύ έναστρη κατεβαίνεις 
απόμακρη και τόση δα μες στα μαλλιά σου υφαίνεις
σιωπή που αγάπησα γιατί βγαίνει από απουσία 
απαρηγόρητη να καρτερά μια κάποια παρουσία,

που μέσα σε μια λέξη της, σ’ένα χαμόγελό της 
μ’ έκανε να αισθάνομαι ανίκητος ιππότης. 
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 ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 

Διαβάζοντας τον Νικηφόρο Βρεττάκο

Τα κοίταζα κι έβρισκα μέσα τους κόσμους και βιβλία,
που θα ‘γραφα για θάλασσες, για ουράνια πολιτεία,
τ’ αυτοκρατορικά όρη της γης διαγράφονταν στο βάθος τους, 
δύσες στο κόκκινο πολλές να χάνονται στο πάθος τους. 

Ταξίδια έκανα σ’ αυτά, που αλλιώς δεν θα ‘χα κάνει, 
τους γελαστούς μου φίλους βρήκα ‘κει, μία γλυκιά μου πλάνη,
να τους μιλώ, να μου γελούν αν κι είχαν φύγει απ’ τη ζωή 
τους είχε σκεπάσει η χλόη, το χιόνι, η νύχτα, η γη. 

Τα λόγια που θα μου ‘λεγαν βρήκα μέσα στα μάτια σου
μα και τον κάθε πόλεμο να ‘χει εκεί τελειώσει 
πουλάκια κι ήλιος στα κλαδιά μαζί με τα γινάτια σου,
τη θλίψη σου η αστροφεγγιά εκεί να έχει λιώσει. 
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Του ήλιου η αιωνιότητα στα μάτια σου γεννιόταν, 
να κάνει το άσπρο πιο λευκό κι η χλόη αναγγεννιόταν,
στ’ άσπρα σαν την ειρήνη τους να ντύνει τη μητέρα μου,
να στέλνει μου τον πιο γλυκό της γιατρειάς αγέρα μου.

Εδώ αν όλα ήτανε πιο ήρεμα και πιο απλά,
θα ‘μαστε σ’ ένα σπίτι απέραντο που όλα καλά
η «καληνύχτα» η «καλημέρα» μας σαν φως στα τζάμια την αυγή
σαν άγγελοι θα ζούσαμε σ’ αιώνια θαλπωρή. 

Κι αύριο που θα φύγεις άνοιξε τα μάτια σου να δεις
το παν μέσα σ’ αυτά, π’ αφήνω μιά ανοιχτή ψυχή, 
να ξέρει ο ήλιος, ο Θεός όσα εμέ γνωρίσαν,
αυτό που είμαι κι έμεινα, τα όμορφα που αφήσαν,

να ιδούν πως έμεινα πιστός να υπηρετώ ανθρώπους
σαν Σταυρωμένος Ιησούς με χίλιους δύο τρόπους
εικόνα που ν’ αντανακλά το είναι μου όπως είναι
κι όπου βρεθούμε θα σου πω, πάντα κοντά μου μείνε!
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 ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

Διαβάζοντας τον Τάσο Λειβαδίτη

Γράμματα, πόσα ποιήματα πήρε του ανέμου η πνοή 
στο φθινοπωρινό της γύρισμα κάποιου Νοέμβρη τη ροή
κι αν πω η ζωή μου χάθηκε για πράγματα ασήμαντα
μια λέξη, ένα αύριο ή χτες κι άλλα κάποια αποίμαντα.

Οι νύχτες μου εκράτησαν ένα άρωμα βιολέτας
γιατί έσωσα τις θύμησες της κάθε πιρουέτας
ζωής, παράξενης στιγμής φίλων χωρίς διεύθυνση 
να φεύγουν και να χάνονται στην άγνωστη κατεύθυνση.

Λόγια να χάνονται πολλά και δίχως ανταπόκριση 
άκαρποι αγώνες να διαρκούν σε άκρατη υπόκριση,
μια μουσική να γίνεται θλίψη όλων εκείνων 
που χάσανε τα σ’ αγαπώ κρατώντας ήχο θρήνων.

Στο τέλος θύμηση θολή γρήγορου παρελθόντος 
και ν’ αντηχεί η ερώτηση κάθε ανθρωπίνου όντος 
στο παρελθόν του αν έζησε και πως υπήρξε, πότε,
που οι θύμησες του θόλωσαν στα μακρινά του τότε. 

Τώρα του ανέμου η πνοή γράμματα λόγια παίρνει, 
κλαίω που τώρα δεν αργεί η άνοιξη να φέρνει 
στιγμές που αλλιώς δεν γίνεται στο χρόνο να μας σέρνουν
σε πηγαιμούς που ξεχασιά και κάποιο τρόμο σπέρνουν.
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 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 

Διαβάζοντας τον Χαλίλ Γκιμπράν

Τους γιους σας και τις κόρες σας λέτε βιαστικά παιδιά σας,
μα αν το σκεφτείτε πιο σωστά, αν κι απ’ τα σωθικά σας
ανήκουνε εις τη ζωή που είναι η λαχτάρα της
μάλιστα δε κάποιες φορές ίσως και η φανφάρα της.

Μπορείτε ως θα έπρεπε αγάπη να τους δώσετε
τη σκέψη όμως ποτέ όσο μαζί βιώσετε, 
η αγάπη σας θα βοηθά σκέψεις δικές τους για να βρουν 
αλλιώς οι απαιτήσεις σας καθόλου δεν τα βοηθούν. 

Στεγάστε το κορμάκι τους ποτέ όμως την ψυχή τους
απλούστατα γιατί αυτή είναι αλλού, δική τους, 
σε χρόνο που δεν φτάνετε εκεί εσείς να ζήσετε 
αφού η αγάπη σας γι’ αυτά διαρκεί μέχρι να σβήσετε.

Το σπίτι του αύριο γι’ αυτά δεν γίνεται να δείτε 
ούτε μπορείτε καν αυτό να το ονειρευτείτε 
και μ’ όλη την αγάπη σας μοιάσετε εσείς σ’ αυτά 
γιατί η ζωή κοιτάζει εμπρός, ξεχνάει τα χθεσινά. 

Τα τόξα είστε πάντα εσείς, σαΐτες τα παιδιά σας
στα χέρια του τοξότη σας, που ξέρει την καρδιά σας
και προσπαθεί τα βέλη του πολύ μακριά να φτάσουν
κοιτάζοντας το άπειρο το χώρο να βιάσουν. 

Το λύγισμα στα χέρια του δεχτείτε με χαρά 
γιατί αυτός τα βέλη του το ίδιο αγαπά 
όσο κι εσάς τα τόξα του που είστε σταθερά
και τα παιδιά σας στέλνετε στα ωραία μακρινά.
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 «ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ» 

Διαβάζοντας τον Γεώργιο Βιζυηνό

Μια χήρα μάνα, το Αννιώ κι αδέλφια άλλα τρία
στο σπιτικό μία μουντή παράξενη ησυχία, 
ολημερίς κι ολονυχτίς η μάνα στην κορούλα της 
δοσμένη να υπηρετεί σα να ‘ταν μία δούλα της.

Γιατί αυτή η υπερβολή για το ασθενικό κοράσι της;
Τι κρύβει μες στη θλίψη της; Παράξενη η δράση της,
στα αγόρια της που τη ρωτούν βρίσκει δικαιολογίες 
δεν θέλει να τους απαντά στις τόσες απορίες. 

Με την υγεία της Αννιώς άσχημα να πηγαίνει 
φτάνουν στο απροχώρητο ώσπου αυτή πεθαίνει,
η μάνα ευθύς όμως θα βρει μια νέα ψυχοκόρη 
που με στοργή υπηρετεί σαν τη δική της κόρη.

Οι γιοί τη μάνα ερωτούν γιατί θέλει τις κόρες, 
αυτή δεν θέλει να μιλά δικές της έχει ώρες,
ώσπου στη πίεση θα πει κείνο το μυστικό της, 
στον ύπνο της γυρίζοντας πλάκωσε το μικρό της
κορίτσι νεογέννητο, όμορφο νεογνό της.

Για εξιλέωση λοιπόν έβρισκε κοριτσάκια 
που τα ‘χε ψυχοκόρες της γλυκύτατα παιδάκια,
μα ούτε και η συγχώρηση του πατριάρχη ηρέμησε 
την πληγωμένη της καρδιά, πόνους δεν εξανέμησε.
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«Τι να σε πω, παιδάκι μου, ο Πατριάρχης είν’ σοφός 
και ένας άγιος άνθρωπος, που όπως λέει ξέρει 
τι απο μας ζητά και πάντα θέλει ο Θεός,
οι ανθρώποι να τον ακούν νέοι μαζί και γέροι, 

μα αυτός είναι καλόγερος, παιδιά δεν έχει κάνει 
κι ο νους του δεν μπορεί ποτές τον πόνο να γλυκάνει 
αυτού που του ‘τυχε οικτρά το ίδιο το παιδί του
να το σκοτώσει και μετά φέρνει στη θύμησή του!»
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 ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Διαβάζοντας τον Αρθούρο Ρεμπό

Πρόσεχε πάντα πως τραβάς κι ανοίγεις τα συρτάρια σου,
ξέρε πως εκεί κρύβονται του παρελθόντος χνάρια σου
και αναμνήσεις που μιλούν, που ‘χεις ξεχάσει, ίσως πονούν,
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που τόσα έχουν να σου πουν. 

Κι άμα κοιτάξεις παρακεί κοχύλια είν’ σπασμένα 
και μπουκαλάκια διάφορα αρώματα σφραγισμένα 
που καθώς ψάχνεις και κοιτάς σίγουρος είμαι πως θα πεις,
«πώς μπόρεσα και χώρεσα στ’ όμορφο κάντρο της ζωής!»

Στα καρδιοχτύπια μ’ άπειρους παλμούς εκείνων των στιγμών
στου χρόνου το δρασκέλισμα των αναστεναγμών,
φωτογραφία του μπαμπά και δίπλα της Μαρίας 
το βλέμμα αστράφτει που ‘ρχονται σταγόνες ευτυχίας.

Και ανυπόμονα περνάς κείνη την πόρτα την παλιά 
μαζί με τα χαμόγελα κάποιου Σεπτέμβρη τα πλατιά 
αλλά και κάποια δάκρυα σ’ ένα κατώφλι μιας αυλής 
που λίμνασαν στα μάγουλα μιας δροσερής αυγής. 

Μα πρόσεξε που τώρα πια όλα έχουνε πάλι ειπωθεί 
γιατί το μόνο που ‘μεινε είναι το χρέος στη ζωή, 
ζωή που δραπετεύει από πολλά που διάβαζες ποιήματα 
του χρόνου παιχνιδίσματα και άσβεστα γραφήματα. 
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Χτυπάει το τηλέφωνο, να το σηκώσω δεν μπορώ 
φωτογραφίες, πρόσωπα με ράγισαν κι αργοπορώ,
βλέμματα που γατζώνονται άυλα μες στο χρόνο 
στο Απραγματοποίητο που ζουν κρύβοντας τόσο πόνο. 

Σίγουρα ξέρεις γράφτηκε, όλοι θα σφαλιστούμε
σ’ ένα συρτάρι σκαλιστό που εκεί θα κοιμηθούμε.
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 ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΣΟΥ 

Διαβάζοντας τον Πάμπλο Νερούδα

Αν ξαφνικά το θέλησες, 
με σκέψεις την ψυχή σου γέμισες, 
κάτι να μου αφαιρέσεις, 
ας είναι μου ο αέρας, το ψωμί 
και ό,τι άλλο θα σου είχαν πει,
μη ψάχνεις εξαιρέσεις
εκτός της μίας μόνο αυτής
που σε ικετεύω κάνε,
τα σωθικά μου αυτό διψάνε,
μου είναι στήριγμα ζωής,
το γέλιο σου μόνο να κρατήσω 
ώσπου να ξεψυχίσω!

Είναι βλέπεις το ρόδο μου, λόγχη, νερό, χαρά,
που απ ’το γέλιο σου χυμά 
έτσι που απότομα γεννά,
σαν κύμα αναπηδάει
στο ακρογιάλι εκεί που σκάει. 

Κι όταν τη κουρασμένη γη θωρώ 
να παραμένει, μην αλλάζει, 
τα βουρκωμένα μάτια μου γυρνώ 
βλέπω το γέλιο σου αυτό,
που πάντα μέλι στάζει 
πόρτες ανοίγει της ζωής μου
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και με το γέλιο σου περνώ,
τροφή αιώνια της ψυχής μου. 

Κι αν δεις στη μαύρη εκείνη ώρα,
παράξενο να ‘ναι το τώρα,
τις πέτρες να ‘χουν λεκιαστεί
με το αίμα μου σε χρώμα κόκκινο βαθύ 
κι όλα τριγύρω να γλιστράνε
το γέλιο σου πάλι θε να ‘ναι 
στο χέρι μου χρυσό σπαθί,
που θα απαλύνει δροσερά
στα μέσα μου καθώς γλυστρά
τη φοβερή στιγμή.
 
Μα αν τύχει τότε να βρεθώ 
σαν ξεχασμένος να μεθώ
σε μια πολύ 
κακιά, περίεργη στιγμή 
το γέλιο σου θα αναβρύσει 
άνοιξη μ’ ευωδιές και θαλπωρή 
στα εντός μου θα σκορπίσει
να φέρει τον ανθό της βουερής πατρίδας μου
μιας ξεχασμένης καταιγίδας μου.
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Σε ικετεύω γέλα μου, 
ουράνια κοπέλα μου,
γέλα στο φως και στο φεγγάρι 
μα και σ’αυτό το άγαρμπο, όμορφο παλικάρι,
όπου εσύ θελήσεις να το βρεις 
η κατά τύχη κάπου δεις, να βγεις 
μπροστά χαμογελώντας μου, που αν εκεί αίφνης πεις 
το γέλιο πως θα πάρεις, 
θα μου είν’ ένας ψυχρός Βαρδάρης,
για με το τέλος της ζωής.
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 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ 

Διαβάζοντας τον Ναζίμ Χικμέτ

«Τώρα εδώ μα και παντού... τις πόρτες σας χτυπάω 
μη σας τρομάζω αθώρητη, εγώ σας αγαπάω, 
στη Χιροσίμα ήμουνα που ο θάνατος με βρήκε 
σε ξαφνική κακιά στιγμή που η ψυχή μου βγήκε, 
έμεινα εφτά χρονώ, νεκρά παιδιά μένουν παιδιά 
ποτέ δεν μεγαλώνουν, αγνή κρατάνε την καρδιά,
μόλις και πρόλαβα να δω πως καίγονταν το σώμα μου
φουχτίτσα στάχτης έμεινε στο γκρεμισμένο δώμα μου,
που ο άνεμος παρέσυρε στο μαυρισμένο ουρανό
και χωρίς στόμα στέκομαι μπροστά σας να μιλώ.

Ω μη θαρρείτε πως για με κάτι ιδιαίτερο ζητώ,
κανείς πια τώρα δεν μπορεί εμένα να γλυκάνει 
ένα χαρτί που κάηκε ποιος το μπορεί να φτιάχνει, 
παιδί που καραμέλες σας τις βλέπει, δεν τις φτάνει.

Εγώ είμαι τώρα που χτυπώ την πόρτα σας, μ’ ακούτε;
αρχίστε τον αγώνα σας πλούτο δεν θέλω ούτε 
φωνές και άναρθρες κραυγές, μονάχα μια υπογραφή 
κάθε παιδί του κόσμου αυτού να θέλει πάντα και μπορεί
μια καραμέλα να γευτεί χωρίς να είναι η στερνή».
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 ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Διαβάζοντας τον Τίτο Πατρίκιο

Και να που ξαναγύρισε στο εκτυφλωτικό του φως
το καλοκαίρι μας ξανά, πιστό στο ραντεβού μας
μέστα πολλά τα δώρα του ο ήλιος χαμογελαστός
κορμιά και πέτρες που ακουμπά σε χρώμα του καιρού μας.

Χαθήκαμε σε δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές,
σε γεύσεις πιπεράτες, γλυκόξινες, διαπεραστικές,
στη συναυλία των τζιτζικιών, που ακόμα και τις νύχτες 
δεν σταματούν τι κι αν τρελά γυρνούν οι ανεμοδείχτες.

Σε φωτεινό περίγραμμα η κατανόηση αλλάζει
μίας αγάπης ένωση τους πάντες αγκαλιάζει 
μαζί και ξεχασμένους μας που με τους φίλους τους παλιούς 
βάζουμε τις ζωές τους σε όνειρα χωρίς δεσμούς. 

Μέσα σε θάλασσες ζεστές που φρέσκα σώματα γυμνά
στο βλέμμα μας κρατήσαμε, σε κάποια θύμηση γλυκά
αναπολώντας έρωτες που σε καινούργιους σπρώχνουν
στα πράγματα που αλλάζουνε τους εφιάλτες διώχνουν.

Σε όμορφη διάσταση τούτο το καλοκαίρι
φτιάξαμε τις ελπίδες μας, κρατήσαμε στο χέρι 
γαρδένια διαχρονική που η θεία μυρωδιά της 
απλώθηκε, μας έβαλε στην άσπρη αγκαλιά της
έτσι που αδιαφορήσαμε ανίκανοι στο χρόνο 
μη ξέροντας το τι θα ‘ρθεί και πόσο θα ‘χει πόνο.
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 ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ 

Διαβάζοντας τον Γκιστάβ Φλομπέρ

Στο φλογερό της το δεσμό που τ’ όνομα της έδωσε 
έπεσε στη συνήθεια και την καρδιά παρέδωσε 
σε λύπη που πνιγότανε σε μια μονοτονία
η Έμμα άλλο ζήταγε σε άλλη αρμονία. 

Η φλόγα που έτσι φούντωνε, να καίει στον ουρανό της 
την έκανε να χάνεται στον πόνο τον δικό της 
σε λύπη που της έφερνε μια αβάσταχτη συνήθεια, 
αποστροφή στο σύζυγο, ποια να ‘ταν η αλήθεια;

Απέχθεια σε λήθαργο να σφίγγει τη συνείδηση 
να σπρώχνει στην αποστροφή, ζητά μια νέα είδηση
στην παγωνιά του μίσους της, ώθηση προς τον εραστή 
σε φλόγα αγάπης δυνατή, που έτσι από καρδιάς ποθεί. 

Η θύελλα του έρωτα το πάθος της την καίει, 
στον ήλιο που αναζητά μονάχη της να κλαίει 
γίνεται νύχτα παγερή που την περικυκλώνει,
δεν βρίσκει μια διέξοδο και το μυαλό θολώνει.

Η διαπίστωση βαριά, τον εαυτό της βλέπει 
σε αδιέξοδα ζωής που μοναξιά διέπει,
το επόμενο βήμα τελικό στο νήμα της ζωής της 
μιας θλίψης που ‘χε τη μορφή απόλυτα δικής της,

να ψάχνει φως οδυνηρά στην άκρατη αυτή θλίψη
που ξέρει εις το εξής θα ‘χει, δεν θα της λείψει...
Στου κόσμου τα ερείπια που πίσω της αφήνει
άνθρωποι βολοδέρνουνε λίγα που η ζωή τους δίνει...
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 ΑΝ 

Διαβάζοντας τον Κίπλινγκ

Aν τα πλούτη του κόσμου όλου
δεν σ’ ακουμπούν καθόλου

κι αν γύρω τόσοι σ’ επαινούν
κι όσα ν’ ακούς τους λες αρκούν
 
και μες στην τρικυμία σου
το μόνο που δεν χάνεις είναι την ψυχραιμία σου

κι αν θέλεις και μπορείς
εχθρούς απλά να συγχωρείς
κι όλο τον κόσμο βοηθείς,

αν έπαιξες και έχασες
κι όμως ποτέ δεν ξέχασες,
πως είναι να κερδίζεις,
αντέχεις την καταστροφή
τη λύση έβρηκες, δεν βρίζεις,

αν υποτάσεις σώμα, πνεύμα και καρδιά
κι όταν σε βρίζουν σιωπάς χωρίς καμία τσιμουδιά,

αν μες στην καταιγίδα
δεν χάνεις την ελπίδα

κι αν το θέλεις και μπορείς αυτόν να συγχωρήσεις,
που σε αδίκησε χωρίς εσύ ν’ αντιδικήσεις,
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αν τ’ όνειρο που θες να δεις
δεν είναι της καταστροφής

κι αν έχεις αγαπήσει
αυτούς που σ’ έχουνε μισήσει,

αν μένεις ίδιος στη χαρά
όπως και εις τη συμφορά,

και αν η πίστη στην ψυχή σου
μένει παντοτινά η δική σου,

αν μόνος μες στα πλήθη
κρατάς συνείδηση χωρίς την κάποια λήθη

και αν μπορείς να το χωνέψεις
πως θα πεθάνεις και το αντέξεις,

αν μες στον θρίαμβό σου
κρατάς ακέραιο το μυαλό σου,

και αν το ψέμα αυτού του κόσμου
δεν είναι ενός δικού σου ψευτοδυόσμου,

αν δεν θυμώνεις ούτε κλαις,
άδικα όταν σου λέν’ εσύ για όλα φταις,

αν θα μπορείς τα λόγια σου εσύ τα ίδια
να κριτικάρεις μα χωρίς σε ζώνουνε τα φίδια,
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αν θέλεις και μπορείς,
με χέρια ελεύθερα να προχωρείς
και πάντα να δημιουργείς,

αν όλοι οι φίλοι κι εχθροί σου,
που γρατζουνάνε την ψυχή σου
τα κοφτερά μαχαίρια τους σηκώνουν
χωρίς ποτέ τους να μπορούν βαθιά να σε πληγώνουν,

αν δε οι σχέσεις που σε ζώνουν
καθόλου τα μυαλά δεν σου φουσκώνουν
ποτέ στα κόμπλεξ δεν σε χώνουν,

αν εκτιμάς και σέβεσαι
τους πάντες κι έτσι χαίρεσαι

και αν τα μυστικά κρατάς
εις την καρδιά βαθιά φυλάς,...

ΤΟΤΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ............
 ... θα μπορείς
να χαίρεσαι μίας ζωής
απίθανης και χαρωπής
σαν άνθρωπος σπουδαίος
θα ζεις επί της γης,
να σε κοιτούν με δέος!
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 «ΦΙΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ» 

Κοινωνικό ευτράπελο

Διαβάζοντας τη Σίσσυ Σιγιουλτζή Ρουκά

Διασταυρωμένες οι ματιές Λέανδρου και Κορίνας
στην κάψα του καλοκαιριού ερωτικής τους πείνας, 
κι όσο οι γονείς του κοριτσιού τους λένε κουραφέξαλα 
τα αισθήματα τους γίνονται θερμότερα, πιο έξαλλα. 

Σχέδιο δράσης ξεκινούν Κορίνα με τη Ρένα 
σκοπό έχουν μέσα στο μυαλό τρελό και μόνο ένα
να παίρνει σάρκα και οστά που συναντούν τον Λέανδρο
ντυμένο στα ωραία του μ’ ένα γαλάζιο μαίανδρο.

Απίθανη η παρέα τους, ποιος να το περιμένει,
ο Λέανδρος καρδιοχτυπά καθώς βλέπει τις κόρες 
μπροστά στην τόση ομορφιά άναυδος τώρα μένει,
να τις κοιτά, να τους μιλά ταχειά περνούν οι ώρες.

Απ’την Ρινιώ και τη Ρενιώ, ποια να πρωτοδιαλέξει
με κόπο ο Λέανδρος θα πει σκέψεις και μία λέξη:
«Την όμορφή μου τη Ρινιώ σας λέω υπεραγαπώ
μα έτσι όπως τις κοιτώ, πολύ μ’ αρέσει κι η Ρενιώ...»
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 «RED ARMY BLUES» Waterboys*

Τότε που απ’ τo σπίτι έφευγα, την οικογένεια άφηνα
να πολεμήσω τους ναζί για την Ελευθερία 
με ένα κόμπο στο λαιμό, φαρμάκια εκατάπινα,
τα λόγια της μητέρας μου με μια κουβέντα θεία:

-Γιόκα μου ξέρε εκεί που πας δεν έχει σημασία 
πόσους σκοτώσεις μα σε ποιούς θα φέρεις ‘λευθερία.
Ήθελε μάλλον να μου πει, ο θάνατος μεν τιμωρει
η Ελευτερία σώζει, σε πρόοδο μας οδηγεί.

Έτσι δεκαεφτά χρονών βγήκα εις τη ζωή μου
με το καινούργιο μου γυλιό, την όμορφη στολή μου
για το Βορόνετς έφευγε σφυρίζοντας το τρένο, 
ένα φιλί λαχταριστό ακόμη περιμένω.

Πολέμησα, εδάγκωσα στο μαυρισμένο χιόνι 
τη ματωμένη μου στολή την είχα για σεντόνι 
και προσευχόμουνα πολύ για μια τρανή Ρωσία 
το καλοκαίρι ήτανε του χίλια εννιακόσια και του σαράντα τρία.

Κι έτσι που έβλεπα εκεί ναζί να τους νικάμε 
πίστευα ο καλός Θεός βοηθούσε να βαράμε
και διαλύουμε εχθρό, τα χτίρια του ρίχναμε 
την κόκκινη σημαία μας υψώναμε και δείχναμε.
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Κι όπως το Ράϊχσταγκ στις φλόγες ελαμπάδιαζε 
ένας φαντάρος πάρα κει ναζί κι εχθρούς καθάριζε 
ήταν απ’την Αμερική, το όμορφο το Τενεσί
μου έμοιαζε, του φώναξα, έλα μαζί κι εσύ. 

Ο πόλεμος τελείωσε, ήρθαν τα απολυτήρια 
δύο χιλιάδες και εγώ στο Στέτινερ να βγούμε 
εστριμωχτήκαμε εκεί στου τρένου αποδυτήρια 
του κομισάριου διαταγή στο Κίεβο κατεβούμε,

που από κει θα φτάναμε πάλι εις την πατρίδα, 
η τελευταία που είχαμε μες στην καρδιά ελπίδα,
που όμως έσβησε θαμπά στη κρύα Τάϊγκα του Βορρά,
το Κίεβο δεν είδαμε, έσβησε κάπου μακριά. 

Που φτάσαμε μας έγδυσαν μας στοίβαξαν σε αρχείο 
στη Σιβηρία μας σπρώξανε βαθιά μέσα στο κρύο, 
στα ριγωτά κουρέλια μας πλάκες με βαριοπούλες
στο Γκούλαγκ πέτρες σπάγαμε, παπούτσια από σακούλες.

Ο πατριώτης σύντροφος Στάλιν της Σοβιετίας 
φοβόταν που είχαμε βρεθεί σε μέρη Γερμανίας 
και από τη Δύση φέρναμε «διαολικές» συνήθειες 
στα μάτια του επράτταμε τις δυτικές «αήθειες».
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Πιστέψτε με αγάπαγα την όμορφη πατρίδα μου
σφύριζα το καλύτερο τραγούδι στην ελπίδα μου,
θα ‘ταν να πολεμώ σκληρά και με αυτοθυσία 
που μου ‘χε κάτσει στην καρδιά, στη πέμπτη μου ουσία.

Τώρα εδώ με ξέχασαν κι αν ζω αδιαφορούνε, 
πολλοί του κόσμου ζωντανοί δεν θέλουν να μ’ ακούνε, 
έμεινε μόνο η θέληση όσο μπορώ να ζήσω 
τη μουσική μου έχασα και πως να τραγουδήσω 
μόνη χαρά λίγα λεπτά, που ίσως επιζήσω... 

Τραγουδοποιοί: Michael Scott.
Στίχοι: Red Army Blues © Warner Chappell Music, Inc



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 τη 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.



Με το έργο του «Ποιητικοί Αντίλαλοι στη Λόγου 
Τέχνη 2022» ο ποιητής Γεράσιμος Τζιβράς βρί-
σκεται σε διαρκή διάλογο με έργα άλλων δημι-
ουργών, παλαιότερων αλλά και σύγχρονων.  Για 
τη «συνομιλία» μεταξύ των κειμένων, ανεξάρ-
τητα από τις προθέσεις των δημιουργών τους, 
ο Ουμπέρτο Έκο υποστήριζε ότι «το βιβλίο συγ-
γράφεται μέσα από ένα διπλό διάλογο που κάνει ο 
συγγραφέας με τον αναγνώστη, αλλά και με όλα τα 
άλλα κείμενα που έχουν γραφτεί προηγουμένως, 
τα βιβλία γίνονται μόνο πάνω σε άλλα βιβλία και 
γύρω από άλλα βιβλία». Επίκαιρος και μάχιμος 
με τη γραφή του ο Τζιβράς απέναντι σε κοινω-
νικούς και ανθρωπιστικούς προβληματισμούς 
της εποχής δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ποιητικό 
μωσαϊκό.
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