


Πικρότατα.

Σαν πάγος ξηρός, σαν αναφιλητά

μαρμαρωμένα.

Αληθινά!...

Χρήστος Λάσκαρης.

Μεγάλη τιμή για το ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ και χαρά μας να’ χει στο φάκελό του

ποιήματα που ο ίδιος ο ποιητής διάλεξε γι’ αυτό.



Γεννήθηκε  το  1931  στο  Χάβαρι  της  Ηλείας  και  από  το  1945  εγκαταστάθηκε 

οικογενειακώς  στην  Πάτρα  όπου  και  ζει.  Είναι  πτυχιούχος  της  Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Τριπόλεως αλλά δεν άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου. Εργάστηκε 

στον Ασφαλιστικό Οργανισμό Αστικών Λεωφορείων Πατρών.

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές:

«Ο ευτυχισμένος καιρός επέρασε» Πάτρα, 1979.

«Να εμποδίζεις τις σκιές» εκδ. Διαγώνιος, 1982 Θεσσαλονίκη.

«Να τελειώνουμε!» εκδ. Διαγώνιος, 1986 Θεσσαλονίκη.

«Σύντομο βιογραφικό» εκδ. Διαγώνιος, 1991 Θεσσαλονίκη.

«Ποιήματα» (συγκεντρωτική έκδοση) εκδ. Μπιλιέτο, 1995 Παιανία.

«Τέλος προγράμματος» εκδ. Μπιλιέτο, 1997 Παιανία.

«Δωμάτιο για έναν» εκδ. Γαβριηλίδης, 2001 Αθήνα.

Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.

Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα: 

Αγγλικά: Μετ. G. Thaniel, στο περ. The Amaranth, τ. 5, Toronto 1983.

Γερμανικά: Μετ. Isidora Rosenthal-Kamarinea, στο περ. Hellenika, Bochum 

1985.

Πολωνικά: Μετ. Janusz Strasburger, στην ανθολογία Roeci Nowej Grecji, 

Βαρσοβία 1987.

Πορτογαλλικά: Μετ. Jose Pavlo Paew, περ. Restodo Mundo, 1987.

Ισπανικά: Μετ. Horacio Castilo (Αργεντινή), 1986.



      
     ΜΑΝΤΕΝΙΑ

Ένα κρεβάτι
και να είναι Αύγουστος
και ξέρω εγώ να ξαναζήσω



                        ΜΝΗΜΗ

Ο ίσκιος του, 
που μες στην άδεια πολυθρόνα ζωντανεύει, 
στον τοίχο ο παλιός
που ξυριζότανε καθρέφτης
και αυτά τα βήματα της μάνας μου που συγυρίζει
αναστενάζοντας αριά και που.
Έξω, 
μια βουρκωμένη μέρα που θυμίζει
ότι περάσανε νεκρό.
Μαζεύομαι στο παλτό μου όσο μπορώ·
κι έτσι καθώς
στο κουρασμένο χέρι ακουμπώ το πρόσωπό μου,
θυμάμαι:
ήταν σ’ αυτή
την πολυθρόνα βουλιαγμένος
κι άκουγε κάθε βράδυ τη φωτιά
να ροκανίζει τα χρόνια του σε στάχτη.
Έξω περνούσε ο άνεμος, 
και βήχοντας
ο έρημος Μολέσκης…



ΘΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ

Θα με επισκεφτείς
όπως επισκέπτονται στην κλινική του τον άρρωστο
οι συγγενείς
κάνοντας φασαρία με τα δώρα τους
και φέρνοντας τη ζωή απ’ έξω

ενώ αυτός 
συνηθισμένος με τη σιωπή
νιώθει ανήμπορος να συνδεθεί 
κι αρχίζει να κουράζεται
παρακαλώντας με το βλέμμα του να μείνει μόνος

μόνος όπως και πριν
να τους περιμένει και να τους φαντάζεται.



ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΗ

Το θέμα είναι να μπορείς να υπομένεις,
να σε παιδεύει η βροχή και να υπομένεις,
όπως μονάχα ξέρουν να υπομένουν

μες στις πλατείες 
τα αγάλματα.



          ΛΑΪΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Μπορεί να λέγεται Ολυμπία 
και να μην έχει πάει στο γυμνάσιο,
να’ ναι χοντρή
και ν’ αγοράζει βερεσέ απ’ το περίπτερο,
να μασουλάει τσίχλα
και να τραγουδάει.
Κι αυτός μπορεί να λέγεται Αποστόλης
και νη μην έχει πάει στο γυμνάσιο,
να’ χει συνήθειες λαϊκές, 
να πίνει
και να κάνει μεθυσμένος έρωτα - 

κι όμως εσύ ο ανώτερος 
να τους ζηλεύεις.



     ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Μόνο στα όνειρα συμβαίνουν αυτά:
να’ σαι στο φέρετρο νεκρός 
και ταυτοχρόνως να ξυρίζεσαι·
και βάζοντας τα άσπρα σου,
άσπρο ψαθάκι, 

να αποχαιρετάς
στην προκυμαία τη γυναίκα σου.



         ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ

Είναι εκεί 
σαν ώριμη οπώρα ξαπλωμένη
με το λαιμό γυμνό, 
το στήθος της σαν πίδακας

και συ 
σκυμμένος πάνω της,
σαν πάνω από γκρεμό, 

να θες να πιεις
και να καταποντίζεσαι.



         ΑΠΝΟΙΑ 

Απομεσήμερο
κι οι δρόμοι άδειοι, 
τα τραπεζάκια στην πλατεία κουρασμένα,
στεγνό
και διψασμένο το συντριβάνι

και τ’ άνθη γέρνουνε στη γη
σαν άρρωστα.



ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Να διασχίζεις το δωμάτιο, 
να ξεπερνάς τη δυσκολία της κουρτίνας
και, φτάνοντας, 
να επιμένεις στο παράθυρο - 

αν το ανοίξεις 
όλα γίνονται εύκολα.



ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ

Σβήσε το φως 
είναι αργά·
αργά για ο,τιδήποτε. 



       ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ’50

Επιστροφή σε χρόνια φτώχειας:
ασπρόμαυρη ζωή,
γεμάτη αξιοπρέπεια -
πού η σημερινή υπερπληθώρα.
Οι απολαύσεις μας λιτές:
κάνας Καβάφης,
κι αυτός δυσεύρετος.



ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΩΣ ΕΣΕΝΑ

Για να φτάσω ως εσένα,
χαμόγελο παιδικό,
πρέπει πολύ να ονειρευτώ·

πολύ,
μέσα στο όνειρο να ευτυχήσω.



ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Μια ερημιά
κρατάει το κυπαρίσσι·

ενώ πλάι του
η ανυποψίαστη τριανταφυλλιά
στολίζεται.



   ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι:
κατά κανόνα σιωπηλοί,
πιάνοντας θέση σε παράθυρο.
Δεν έχουνε αποσκευές, 
δεν έχουνε κανέναν να τους περιμένει.
Συνέχεια κοιτάζουν έξω.

Αν κάποιος τους ρωτήσει πού πηγαίνουνε, 
μοιάζουν σα να’ ρχονται από μακριά
σα να μην έχουν καταλάβει την ερώτηση.



ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙ’ ΑΓΑΠΗ

Ποιος μίλησε γι’ αγάπη.

Απλώς, 
να με ανέχεσαι·

καμιά φορά 
να με φωνάζεις στο κρεβάτι.



ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

Δεν άντεξε τη μοναξιά του ποιητή.
Προσχώρησε κι αυτός
στο τσίρκο.



         ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ

Φτάνουμε ως την πιο βουβή κραυγή.
Ύστερα, 
γέρνοντας το κεφάλι, 
ησυχάζουμε.
Οι νοσοκόμες, 
που όσο η κρίση διαρκεί
τίποτα δεν μπορούν να κάνουνε,
τώρα, όλο σπουδή, 
φέρνοντας ρούχα καθαρά, 
μας παίρνουν τρυφερά στο στήθος τους
και μας αλλάζουν.



ΤΑ ΑΝΑΦΙΛΗΤΑ

Ξύπνησα από ‘να παρατεταμένο αλύχτημα.
Λύκου θα’ τανε,
γιατ’ ήτανε τόσο μοναχικό
και λυπημένο.

Δεν είχα ακόμη συνέλθει, 
όταν άκουσα στη διπλανή κάμαρη, 
αναφιλητά.

Ο πατέρας μου,
έκλαιγε μες στον ύπνο του.



 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Χρησιμοποίησα τις λέξεις, 
κατά προτίμηση τις πιο σκοτεινές.
Μ’ αυτές εργάστηκα,
μ’ αυτές, και με ένα φόβο.

Στη λέξη θάνατος, 
κατέφυγα πολλές φορές·
μου φαίνονταν,
η μόνη αληθινή.



ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ

Σ’ ένα δρόμο όλο επιστρέφω -
βράδυ μπροστά σε μιαν αυλόπορτα
χτυπώντας το κουδούνι.

Μ’ αρέσει να βλέπω το φως π’ ανάβει,
μ’ αρέσει ν’ ακούω βήματα

και τη σκιά στο βάθος
με μια λάμπα να προβάλλει.



ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΓΥΡΙΖΕΙ

Στα όνειρά μου
κανείς δε με επισκέπτεται.

Μέσα στους άδειους δρόμους, 
απ’ το φεγγάρι ξεπλυμένους,
βγαίνει και τριγυρίζει ένα σκυλί
πετσί και κόκκαλο.



     ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Την ετοίμασαν και με φώναξαν να ασπαστώ.
Ήταν ένα δωματιάκι στο υπόγειο της κλινικής
καμωμένο για την περίσταση.
Ξαπλωμένη σ’ ένα μαρμάρινο πάγκο,
μου φάνηκε πως κοιμόταν.
Τόσο είχε γαληνέψει.
Καθώς την κοίταζα μες στο καλό της φόρεμα
τη θυμήθηκα στο χωριό Κυριακή
που πηγαίναμε για την εκκλησία.
Τι γυρεύαμε σ’ αυτό το υπόγειο!
“Μάνα”, τραύλισα, 
κι αναλύθηκα σε λυγμούς.



ΕΠΕΖΗΣΕ 

Πάλεψε όλη τη νύχτα με τα κύματα,
πνίγηκε και ξαναπνίγηκε,
επέζησε.

Τώρα, με το πρώτο φως,
κάθεται ανακούρκουδα εδώ.
Κοιτάζει το νερό.
Θυμάται.



     ΠΑΛΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ

Απόψε είδα πάλι τον πατέρα μου.
Τριαντατρία χρόνια πεθαμένος
και δεν κουράστηκε να μ’ επισκέπτεται.

Φορούσε το καπέλο του πως θα ταξίδευε.

Η μητέρα μου μπάλωνε στη γωνιά.
“Κάτσε”, του λέει· “πού ήσουνα”.



    ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Σ’ αυτό το απέραντο σούπερ-μάρκετ,
που πάνω του τσακίζονται
όλα τα όνειρα,
εδώ,
στη μοναξιά των διαδρόμων
θα με βρεις

με το καρότσι μου να περιφέρομαι.



ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάζοντας αυτά τα ποιήματα
- ποιήματα που σου πήραν όπως γράφεις, 
μια ζωή -
γίνεται αλίμονο φανερό
πως ποτέ δεν κατέβηκες
μες στο πηγάδι·

κοίταξες μόνο.




