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Ο επικήδειος ηοσ Δον Κιτώηη από ηον μεθσζμένο 

Μπόρτες πάνω από έναν άδειο ηάθο 

 

 

Όπσο ιάκπνπλ ηα ςάξηα ζην λεξό  

θαη ζηξνβηιίδνληαη  

ζε ηξεηο θαη παξαπάλσ δηαζηάζεηο 

ειαθξηά θη απξόνπηα  

δίρσο ηεο κλήκεο ηε ζειηά  

λα ηα βαξαίλεη. 

Αλαγλσξίδνπλ ηε ζάιαζζα σο ρξόλν 

θαη θηλνύληαη κ’ άλεζε αθξνβάηε 

ζε παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ 

δίρσο ήρνπο κεραληθνύο λα ηα παξελνρινύλ. 

 

Όπσο ηα γλώξηκα γίλνληαη πξσηόγλσξα 

ζηελ θσκηθνηξαγηθή αιιεινπρία ελόο θπθιηθνύ ράνπο 

όπσο ε πείξα δελ έρεη θακκηά ζέζε ζην άπεηξν 

έηζη αθξηβώο έξρνληαη ηα όλεηξα 

 

Η ηίγξε ηεο Βεγγάδεο 

ήξζε ζε κέλα μεξνγιύθνληαο 

πξηλ εηδσζεί ζε θπζηθό ηνπίν. 

Κάπνηαο κειινληηθήο κνπ 

κεγάιεο ζηηγκήο  

ράξαμε η’ όλνκα  

ην αηινπξνεηδέο κε ηα λύρηα ηνπ.  

Η κνίξα κνπ αθαίξεζε ηελ όξαζε  

κα ε ηεξάζηηα γάηα κ’ είρε πξνεηνηκάζεη 

γηα ηηο αόξαηεο κέξεο κνπ. 

 

Όζα έξρνληαη θη όζα ζα ‘ξζνπλ  

ζην θσο ή ην ζθνηάδη  

 ζα ‘λαη γηα πάληα κηα δηαζθεπή  

ηνπ έξγνπ ηνπ Θεξβάληεο. 
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Οη απιαθηέο ηεο πγξαζίαο ζηα ηδάκηα, 

ηα κνλαρηθά ζύλλεθα έξκαηα ηνπ αέξα, 

πάληα ζα ζρεκαηίδνπλ  

όηη εκείο ζέινπκε λα δνύκε 

 

Τί λόεκα έρεη ε νξζόηεηα ηεο όξαζεο 

ζην παξαινγηζκό ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξαηνύ; 

Πώο είλαη δπλαηόλ  

λα δίλνπκε εηθόλα ζηνπο ήρνπο 

θαη θσλή ζηα ζρήκαηα 

ζα λα επηζηξέθνπκε  

ην εγώ καο ζην πξαγκαηηθό 

πνπ ζέιεη εηο βάξνο καο  

λα γίλεη θαζεζηώο; 

Τί ζεκαζία έρεη  

αλ όλησο ππάξρεη κόλν έλαο αλεκόκπινο 

ζηε θνξπθή 

αλ ν άλεκνο πνπ καο δέξλεη κέζα καο 

είλαη απηόο  π’ αλνηγνθιείλεη 

ηηο ηεξάζηηεο πόξηεο; 

 

Ταμίδεςεο ζην ρακέλν ρξόλν 

λα δώζεηο ζεκαζία ζην ρζεο  

θαη θαηάθεξεο λα κεηαηξέςεηο  

ζε παξσδία παπαγάισλ 

ην ζπξθεηό ησλ κειινληηθώλ εξεπλεηώλ. 

 

Τν εγώ πνπ ρηππά θαη κειαληάδεη 

ηελ άγξαθε ζειίδα  

απνθηά θαηλνύξην εγώ 

θαη θέγγεη ηόζν 

π’ αθήλεη ην δεκηνπξγό 

ζηε ζθνηεηλή κεξηά ηεο ζειήλεο 

αλώλπκν θη αλελόριεην. 
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Δίζαη ηόζν πξνθαλήο κε ην ςεπδώλπκν 

Γνλ Κηρώηεο γιπθέ κνπ πνξλόγεξε 

πνπ καο άθεζεο ηε παλνπιία 

θη εζύ ηξέρεηο γπκλόο θαη μηπόιπηνο 

εμεξεπλώληαο θάζε θξαηήξα 

ηεο δηθήο ζνπ θόιαζεο.    

                       
 


