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ελευθερία
Κλεμμένος αγέρας

στο νότο δραπετεύει

καναρίνια σε κλουβιά

να δροσίσει

που κελαηδούν

για φυλακισμένους

σε τσιμεντένια πολύβοα κελιά.

Αγέρας φύσηξε πάλι,

γαβγίσματα αγέλης έφερε

κι ο γείτονας νοστάλγησε

το κλειδί στις σιδεριές.

Κόκκινες κορδέλες παρασέρνει

γυμνές οι κοπέλες

στο ποτάμι τσαλαβουτούν

σε σύννεφα ταξιδιάρικα κρυμμένες

που ανάπαυλα ζήτησαν

σε μιας πεταλούδας τ’ άχρηστο κουκούλι.

Δευτέρα      Τρίτη         Τετάρτη        Πέμπτη      Παρασκευή     Σάββατο     Κυριακή

η βάφτιση (1614)
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Στις γειτονιές του τρόμου,

στα πλακόστρωτα σοκάκια 

της ξενιτιάς νεκροί 

σιγομουρμουρίζουν την αντάρα

που τους μαστιγώνει.

Μες στα αργά της νυχτιάς 

μαύρες πανοπλίες κυκλώνουν,

τη γη πυκνώνουν 

στο σκοτάδι δίχως σπίθα φωτός,

σκιές μελανού παρελθόντος

ζωντάνεμα νεκρών.

Δεμένα τα καράβια

στο λιμάνι του χρόνου.

Της οργής οι κάβοι κρατούν

ακόμα γερά τον πόνο της ζωής,

της ακινησίας θολωμένα νερά

σάρκες θυσιασμένες μυρίζουν

σε έναν πόλεμο που δεν ήταν δικός τους,

άοπλοι ριχτήκαν με μόνο την οργή στα στήθια.
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κυρία με γούνα (1577~80)



Ευαγγελισμός (1595)

Πέτρα στολίζει την άμμο

πεύκα υποκλίνονται

σκιά απλώχερα προσφέρουν

στο υγρό κορμί

πλάι στης θάλασσας την άρμη.

Μια φούχτα φιλιά,

μια αγκαλιά χάδια

φτερωτού θεού τα βέλη

στα λάγνα κορμιά καρφώνονται.

Στιμμένη θάλασσα απλώσαν

στο χαλί των αστεριών,

ψωμί θερίσαν

στα χωράφια της Αφροδίτης.

Άστραψε η ηδονή

και κεραυνός τα νέφη σκίζει

στης αγκάλης την αμάραντο ζέση,

άγουρα κορμιά ερωτευμένα.
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μολότοφ ονείρων
Μια παλίρροια αστέρια

περιμένει το καράβι

δεμένο σε τυφλό καθρέφτη

με κομμένα φτερά.

Σχισμένα πανιά στου ζέφυρου το παιχνίδισμα,

σκιάχτρο που τρομάζει σουρωμένα πουλιά.

Ηρώδης βουτηγμένος

στο αίμα πρωτότοκων ονείρων,

μολότοφ νευρικού Νέρωνα 

στης τράπεζας την πιστωτική βιτρίνα. 

Σε κάδο ανακύκλωσης

αναζητώ ταυτότητα πλαστική, 

σ' απορρίμματα

ψάχνω οράματα πεταμένα.

H Σταύρωση (1595~1600)
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Ισμήνη
Νότα μουσικής κατέβηκε στα χείλη της,

μπλέχτηκε στο σγουρό μαλλί,

φώτισε τα καστανά της μάτια.

Δυο βότσαλα σα φεγγάρια με κοιτούν,

λεύκα που γέρνει στο κορμί μου,

ηλιαχτίδα ζωηρή

που στεγνώνει στην αγκαλιά μου.

Αγία οικογένεια και η Αγία Αννα (1595)



Ι

ο

ύ

ν

ι

ο

ς

Δευτέρα        Τρίτη         Τετάρτη        Πέμπτη      Παρασκευή      Σάββατο     Κυριακή

Άρτεμις

Φλόγες πετούν

οι θάλασσες των ματιών της

ξανθό χαμόγελο

ποτίζει ανάσες στην αγκάλη μου,

ωκεανός φλιά λουλούδια

φυτρώνουν στα μάγουλά μου,

άγγελος που έβγαλε

φτερά στον αγριότοπο

και σπέρνει αγάπη στο σκοτεινό λιβάδι

Η μετανοούσα Μαρία Μαγδαληνή (1580~85)



Αγωνία στον κήπο (1608)
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Γίγαντες τα όνειρα

σε σεντόνια μυρωδάτα

πεδίο ερωτικής τιτανομαχίας 

το γυμνό κορμί επισκέπτονται

έκπτωτου αγγέλου

που χάρισε τα φτερά

στον Έρωτα

κι ακροβατεί

στο θνητό κόσμο της ηδονής.

Θαλασσοχώρι

στα κύματα χορεύει

με νότες του αγέρα,

βάρκες δεμένες

με λυμένα δίχτυα,

ξεσκισμένα πανιά

σε κατάρτια σπασμένα

αντίσκηνα στυλώνουν,

φωλιές ερωτικές

νεανικής ανεμελιάς.

Τ’ αεράκι αποπνέει

Το κύμα σιγοσβήνει

Ο έρωτας φουντώνει
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Άπλωσε πλοκάμια η σιωπή

μια πόρτα τρίζει βουβά

κι η βροντή κρύβεται

στην αφωνία της βροντής.

Καπνός που σμιλεύει

λευκή μορφή γυμνή

στους γκρι από τσιγαρίλα τοίχους.

Με λαιμητόμο

κόψε το δάκρυ σου

μαργαριτάρι να γενεί

στα κοχλυώδη χείλη

που κατέρρευσαν

στα κύματα του έρωτα,

ξέπνοα βαπόρια

στης άλμης τα βουνά

με μάτια κόκκινα

σαν αυγουστιάτικο φεγγάρι.

Μαγδαληνή μετανοούσα (1585~90)
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δραπέτευση
Στο έλος προσάραξε

το καράβι

και σαπίζει μόνο του.

Δραπετεύσαμε

με πηδήματα βατράχων,

το βάλτο εγκαταλείψαμε,

σε σχεδίες από νούφαρα

κάναμε κουπί

κι αρμενίζουμε

με τα σύννεφα

πανιά,

καλπάζουμε στη ράχη των ονείρων.

Λαοκόων (1614)
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νέα γέννα
Νεογνό οργής

αντάμωσε τον πρώτο θυμό

σε μαιευτήριο ουρλιαχτών,

σφάγιο γενιάς υπηκόων

που το γόνα τους ατιμάζουν.

Γεννήσαμε απόψε

με καισαρική

χωρίς επισκληρίδειο

νέα γενιά.

Βρέφη οργής

σε βροχή δακρύων,

τοκετοί

λιτότητας απότοκοι.

Νέα γέννα σ’ ένα πρωινό

με ομίχλη στο παγκάκι,

άστεγη σύλληψη

στην αναμονή για συσσίτιο.

Το μεσημέρι αναζητούσα ταυτότητα

σε μια πορεία κλαίγοντας.

Το βράδυ πήρα

δελτίο απορίας.

Θεραπεία του τυφλού (1567)
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Μελανιασμένος ουρανός 

ηλεκτρισμέα μαχαίρια 

σχίζουν μαύρα σύννεφα

φωτιά ρέει το αίμα της βροχής

στις πληγές των κεραυνών.

Δίχτυ απλώνεται ακτινωτό 

κάτω από σύγνεφα ομπρέλες

πριν πνιγούν στη σκοτεινιά

τα όνειρα που στέκουν ανεκπλήρωτα

στο δάκρυ τ' ουρανού.

Μάγισσες σε κεραυνών φωτιές

ουτοπίες καίνε

στης αυγής το μαύρο φως

οι θνητοί μην ονειρευτούν

άστρα λαμπρά χειμωνιάτικης νυχτιάς.

Πυρές και στην ψυχή των περαστικών

σ' ομπρέλες κρύβουν αγωνίες,

στις τσάντες ελπίδες, 

τρέχουν μεθυσμένοι,

της βροχής το αλκοόλ μη τους κάψει.

ο άγιος Δομίνικος προσεύχεται
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δήλωση αθεΐας

Ο Θεός το θάνατο περιγελά μ' αναστάσεις,

καταγγέλλει τον έρωτα

ως πορνεία 

και αγγέλους άφυλους ποιεί

π' από ζήλεια

τη λαγνεία τιμωρούν.

Κι οι παλιοί θεοί

έρμαια

ανθρωπομορφισμού

μάλωναν και πολεμούσαν

θνητούς τιμωρώντας.
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Προσκύνημα των μένων (1590)
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ατέλειωτος χρόνος
Σύγνεφα στ’ άρμα

τ’ ουρανού καλπάζουν

καθώς κουφάρια ξεβράζει

η άμπτωτις

και μύδια που παραθερίζουν

στων μαργαριταριών τη χαίτη,

στο φως νυχτιάς άστερης

σαν ελπίδες που ξεφουσκώνουν

και φτύνουν μούχλα

στων γυμνοσαλιάγκων το διάβα

με νότες σκυλάδικου σπαρμένο.

Ένα δάκρυ, ένα γέλιο κι ένα

φεγγάρι χλωμό

το βράχο κατρακυλούν,

τη λίμνη στερεύουν

κι η ώρα παίζει τραμπάλα

στους δείκτες

χαλασμένου ρολογιού.

Κι ο χρόνος δεν περνά

σε δρόμο ξένο...
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