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Ο Καρσοθραύστης 
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Ο κνλόινγνο ηνπ πξώηνπ βαδηζηή 

 

Η ζιίςε, 

έρεη πάληα ηε κπξσδηά 

ελόο γεκάηνπ ζηαρηνδνρείνπ  

πνπ  ράηδεςαλ ηα λεξά 

κηαο θζηλνπσξηλήο ςηράιαο 

 

Τν δάθξπ, 

θξύβεη πάληα ηελ απξόζκελε ραξά  

κηαο αλακελόκελεο ιύηξσζεο 

πνπ ιεζκνλήζεθε ζηα ζηάζηκα λεξά  

ηεο νξηζηηθήο ζσηεξίαο 

Δνμάζηεθε από ηηο δσέο  

θαη δώξηζε ηνπο ζαλάηνπο  

ζηνπο πηζηνύο ηεο ζηεγλήο κνλνηνλίαο 

πνπ εμνπζηάδνπλ ηηο εξήκνπο 

 

Όζν παλεγπξίδνπλ ηε πξνδνζία, 

κίια κνπ κε ηα βιέθαξα θιεηζηά 

θη νλεηξέςνπ ηηο λεθξέο ιέμεηο 

πνπ αλαζηαίλνληαη  

ζηελ εθθσθαληηθή ζησπή 

ηεο αικπξήο κάλαο 

 

 

Θάιαζζα, 

ε πξώηε κάλα θη εξσκέλε 

Υγξό, ζξαζύ θαη άηζαιν 

ην πξώην θηιί 

ελόο αζρεκάηηζηνπ ακθίβηνπ 

πνπ ςάρλεη αθόκα 

ζηα θνζκηθά ζπληξίκκηα 

ηηο ξίδεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

 

Υπάξρνπλ ζη’ αιήζεηα βάξβαξνη  

έμσ απ’ ηα ζώκαηά καο, αγάπε κνπ; 
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Αλάκεζα ζηα βνπεηά ησλ ππόερσλ ηνπ θνρπιηνύ, 

ησλ ππόθνζκσλ κηαο ππόγεηαο δσήο 

θαη ηνπο ππέξερνπο ησλ κνπζθεκέλσλ ζειαζηηθώλ 

πνπ δηαζρίδνπλ ηνπο απόθνζκνπο σθεαλνύο ησλ δαθξύσλ, 

ππάξρεη κόλν ε ζπείξα. 

Απηή πνπ αξκελίδεη θαη δηαηάδεη ηνπο θύθινπο 

λα ηεο θάλνπλ ηα αιινπξόζαιια ραηίξηα. 

Ο ιαβύξηλζνο κε πλίγεη, 

θξύβεη ηε θσλή κνπ ζηα κπζηηθά ηνπ ραιάζκαηα 

θαη θάλεη αθαηαλόεηεο ηηο επρέο ζνπ ζη’ απηηά κνπ. 

 

Γελληέηαη ην βξέθνο έμσ απ’ ην λεξό 

θαη βγάδεη ιέπηα ζην δάζνο  

θη αγθάζηα ζηνλ αέξα. 

 

-Τί σξαίεο κεηακνξθώζεηο! 

-Τί γιπθό πνπ είλαη! 

 

Η ηεξαηνγέλεζε ρσλεύεηαη σο ζαύκα 

απ΄ ηνπο δσληαλνύο θόβνπο ησλ λεθξώλ… 

 

 

Θα ππάξρσ αλεμίηεια αλάπεξνο  

κέζα ζηελ αξηηκέιεηα ελόο ςέκαηνο  

πνπ ραίξεη άθξαο πγείαο. 

Με πεηο «θηρ» ζηνπο αηζέξεο  

πνπ θπκαηίδνπλ ηα ζύλλεθα 

γηα ην ηέινο ηεο ζθεπσξίαο. 

 

Οη βάξβαξνη επηζηξέθνπλ. 

Ο θόζκνο γπξίδεη. 

Ο θόζκνο πεγαίλεη. 

Πόηε έξρεηαη ν θόζκνο; 

Σαιεύεη ην καύξν θίδη 

ζηηο βηβιηθέο θνζκνγνλίεο 

παξεμεγεκέλν από αδίζηαθηνπο, 

βξεθνθηόλνπο δνινθόλνπο. 

 

Θα μεράζσ ηε γιώζζα, 

ηελ αιθάβεην 

θαη ηα ηεξηίπηα ηεο ηειενπηηθήο θαληαζίαο, 
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αλ κνπ δώζεηο ηε θσλή πνπ κνπ έθιεςεο. 

Τν πύξηλν θηιί πνπ νλεηξεύηεθα  

πξηλ νη ρεκηθέο εμηζώζεηο  

κνπ δώζνπλ δσή. 

 

Όηαλ νη ζενί ηνπο  

κε ζεσξνύζαλ ίδεκα 

θη αησξνύκελε, αζήκαληε ζθόλε, 

εγώ ζθεθηόκνπλ 

κε ηνπο πδάηηλνπο λεπξνδηαβηβαζηέο  

ελόο εληαίνπ πειάγνπο. 

 

Ήκνπλ εγώ, 

ε ιάζπε, ε αιήζεηα θαη ην ςέκα ην βνπβό, 

κπξνζηά ζηηο εκηηειείο ζεσξίεο 

ησλ πεθσηηζκέλσλ. 

Έπεηηα απέθηεζα εμαλζήκαηα 

πνπ ήηαλ ρέξηα, θηεξά, πηεξύγηα θη αηζζεηήξηα όξγαλα 

θη ε αξρηθή κνπ κνξθή, 

ζάθηεθε καδί κε ηε κλήκε κνπ 

θάησ απ’ ηηο ξίδεο ηνμηθώλ θπθηώλ. 

Απέκεηλα έλα δσληαλό απνιίζσκα. 

 

Πόζν αθόκα ζα πεξηκέλεηο απ’ ηνλ νπξαλό, 

ηελ απόδεημε πνπ παηάο  

κε ηηο επίθηεηεο ζόιεο ζνπ; 
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                           Η θάζνδνο ησλ γεινίσλ 

 

 

Οη βάξβαξνη έθηαζαλ. 

Άλνημαλ παξάζπξα ζηνλ νπξαλό. 

Είλαη όια ζέκα ηδηνθηεζίαο ηειηθά. 

Οη βάξβαξνη κε ηηο πύξηλεο γιώζζεο 

θαη κε ηηο αθαηαιαβίζηηθεο νξνινγίεο 

ηνπ παγθόζκηνπ θνπινρέξε ζηα κάηηα, 

δε ζρεηίδνληαη κε ηε ζιηβεξή ζνπ Απνθάιπςε 

πνπ ξέεη ζαλ αδίζηαθην θνπάδη ηόλησλ 

από κηα νξγηζκέλε, δαλεηθή νζόλε, 32 ηληζώλ. 
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Πιαζκαηηθόο, κε νξζάλνηρηα θόθθηλα ξνπζνύληα ν Μσπζήο, 

ζνπ δείρλεη ην δξόκν. 

Εθαηνληάδεο, ζιηβεξνί κηθξναζηνί 

πληγκέλνη ζην αιθνόι θαη ηα πηπρία 

νηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ,  

ηνλ θαζηζηνύλ αλαπόθεπθην  ηα βξάδηα, 

ελώ ξεύνληαη ηηο θανύξεο θαη ηα ηζηγάξα ηνπο. 

 

 

-Έηζη είλαη… 

-Πώο; 

 

Επαξρηώηεο, γνλππεηήο θαη θαληαζκέλνο καιάθαο… 

Ωο πόηε ζα δεηάο ηε γλώκε κνπ ζηα δύζθνια  

θαη ηε ζπγγλώκε κνπ όηαλ ζνπ θαίλνκαη αγελήο; 

 

Σ’ αθήλσ ηηο πεηαινύδεο κε ηα βαξηά  

απ’ ηηο δηαθεκίζεηο θηεξά. 

Η δηθηά κνπ ςπρή,  

είλαη κηα ηπθιή θάκπηα 

πάλσ ζε θαηλνύξηα, αόξαηα θύιια, 

δίρσο παιηέο γηνξηέο θη επεηείνπο 

λα ζθνηώλνπλ ηελ ώξα ηεο. 

Σ’ αθήλσ ηα ληεζηκπέι 

κα θξαηώ ηηο ιέμεηο.    
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Ο Καξπνζξαύζηεο 

 

-Φάζεθεο! 

Μα εζύ, ήζνπλ πάληα εδώ, 

ηξειόο ζα δέληξν 

θη εξγαηηθόο ζα ην ζθαζάξη… 

 

 

Μεο ην θεθάιη κνπ 

έρσ η’ αξλεηηθό κηαο αλεπίζεκεο θνζκνγνλίαο 

θη έλα ζπόγγν  

κνπζθεκέλν ζηε ζηνξγή  

κηαο πνξθπξήο ζεξκνθνηηίδαο  

πνπ ξέεη δεζηή  
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θαη ηνλ πνηίδεη  

κε άπεηξεο, παξάδνμεο ηζηνξίεο. 

 

Φπηξώλνπλ νη νπηνπίεο αιεζηλέο,  

ζε λενγέλλεηνπο λεπξηθνύο ππξήλεο, 

γη’ απηό θαη νη θηλήζεηο κνπ 

κνηάδνπλ πάληα λεπξηθέο θαη παξάηαηξεο  

όηαλ ζηξηκώρλνκαη ζ’ έλα ηξόιετ 

ή ζην ιηπαξό βαγόλη ελόο ζπξκνύ. 

  

 

-Πνηνο θαηάιαβε; 

-Οπδείο! 

 

Μα ζηελ αξρή,  

όινη έηξεμαλ λα ζπγραξνύλ. 

Νόκηδαλ πσο πξόθεηηαη  

γηα άιιν έλα λεθξό πνίεκα 

πνπ θεηηόηαλ 

ζηηο γξακκέο κηαο θηηξηληζκέλεο ζειίδαο 

απαηηώληαο αηώληα εζπρία. 

Έλαο άςπρνο, θαιαίζζεηνο, ιεθηηθόο ζρεκαηηζκόο 

βαζηζκέλνο ζε θάπνην καζεκαηηθό ηύπν 

ή απιά έλαο εύερνο γισζζνδέηεο. 

 

 

 

-Σζζο! Άζην ήζπρν! 

-Τί όκνξθν πνπ είλαη πεζακέλν. 

-Μα είκαη εγώ! Είλαη δσληαλό! 

-Σθαζκόο βιάζθεκε! Δε ζνπ αμίδεη ηέηνην θνπθάξη! 

Κη απνκέλσ βνπβόο… 

 

Θα ζηνηρίζσ ηηο κλήκεο εθηόο ρξόλνπ 

θαη ζα αγαπήζσ θαη ηηο δηθέο ζνπ 

ην ίδην. 

Απηόο είλαη ν ξόινο κνπ. 

 

Τν πείζκα κνπ κνηάδεη κε θνρύιη, 

έρεη πάληα έλα θύκα λα ζνπ ςηζπξίζεη 

αλ η’ αθνπκπήζεηο ζη’ απηί ζνπ. 

Θα καηώλσ ηα ρέξηα κνπ  

πάλσ ζη’ άζξαπζην ηζόθιη ζνπ, 
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θαξπνζξαύζηεο θαη πνηεηήο. 

Θξνληαζκέλνο ζηε ζαιπσξή ελόο απάλζξσπνπ ζόινπ, 

ζα θνπθαίλεζαη απ’ ηνπο απόερνπο ηεο γξνζηάο κνπ. 

Καζσζπξέπεη, Ηγεκόλαο, Μνπγθόο, 

θαζώο ην βαζίιεηό ζνπ,  

είλαη γεκάην εθλεπξηζηηθνύο αληίιαινπο 

θαη πηλαθίδεο εθπηώζεσλ. 

 

Θα ζηνηρίζσ ηηο κλήκεο εθηόο ρξόλνπ. 

Θα πηνζεηήζσ ηηο νξθαλέο 

θαη ζα ηηο θπηέςσ ζην ρείινο  

κηαο αλώλπκεο ηξέιαο. 

Κάζε θνξά πνπ ζα κε ζπξώρλεηο ζην γθξεκό ηεο, 

θάπνην θιαξάθη ηνπο 

ζα κε ζηέιλεη  

πίζσ δξηκύηεξν, 

ρσξίο ινγηθή, 

θαξπνζξαύζηε θαη πνηεηή. 

 
 

 


