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«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
ΧΟΡΗΓΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ♦
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Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ είναι το δίχως άλλο μια πολύ ενδιαφέρουσα
προσωπικότητα των κυπριακών γραμμάτων. Εδώ και μισόν αιώνα αναπτύσσει μια
πολύπλευρη λογοτεχνική δραστηριότητα σε πολλά είδη του έντεχνου λόγου:
ποίηση, πεζογραφία (διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα), θέατρο, κριτική, μελέτη
κ.τ.λ.

Εάν κανείς ήθελε, ακολουθώντας τις συμβατικές σχηματοποιήσεις, να εντά
ξει τον Χρυσάνθη σε κάποια λογοτεχνική γενιά, τότε θα έπρεπε να τον θεωρήσει
ως ένα εκπρόσωπο της γενιάς του 1930 στην περιφέρεια του ελληνισμού, στην
Κύπρο. Η πρώτη του μάλιστα εμφάνιση στα κυπριακά γράμματα (1932) συμπίπτει
με την εποχή που οι νέοι τότε συγγραφείς είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι
αποτελούν κάτι το ξεχωριστό στο χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας.
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ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ δεδομένο τώρα, ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ένας ποιητής
της μεγάλης εκείνης γενιάς του 1930, μπορεί κανείς να προχωρήσει στη διερεύνηση του δικού του ποιητικού χώρου. Την πρώτη του λοιπόν εμφάνιση στα
γράμματα την έκανε το 1932 και από τότε εξακολούθησε με προσοχή και συνέ
πεια να διαμορφώνει το ποιητικό του πρόσωπο. Το πρώτο του βιβλίο ωστόσο το
έβγαλε μόλις το 1942, δηλαδή δέκα χρόνια αργότερα, και ήτανε μια συλλογή από
δεκατετράστιχα («Σοννέτα»). Και πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι ο ποιητής
Χρυσάνθης από τότε και μέχρι σήμερα έχει δείξει μια σταθερή προτίμηση για τις
παραδοσιακές «κλειστές» λογοτεχνικές φορμές. Αυτό φαίνεται από τα διάφορα
είδη ποιημάτων που έχει καλλιεργήσει σε όλη τη μακρά θητεία του στον έντεχνο
λόγο: διθύραμβο, μπαλλάντα, σονέτο, χορικό, ωδή κ.τ.λ. Η πρώτη εντύπωση εί
ναι λοιπόν ότι ο Χρυσάνθης είτε αισθάνεται έντονη την έλξη είτε αισθάνεται πιο
ασφαλής στο έδαφος της σταθερής λογοτεχνικής φόρμας. Δεν είναι συνεπώς κα
θόλου τυχαίο ότι το πρώτο του βιβλίο ήταν μια σειρά πετραρχικών σονέτων, με
το οποίο ο ποιητής εμφανιζόταν ως συνεχιστής μιας παράδοσης πετραρχισμού
που υπάρχει στην Κύπρο από τα ανεπανάληπτα εκείνα “carmina amatoria” του
ΙΣΤ αιώνα.
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Το σονέτο, την εποχή που άρχισε να το καλλιεργεί ο Χρυσάνθης, δεν είχε
ακόμη καταντήσει μια νεκρή λογοτεχνική φόρμα και ο Κύπριος ποιητής το
έπλασε με πολλή ευαισθησία και σοφία· άλλωστε το σονέτο, ενώ εξωτερικά φαί
νεται ως ένα πολύ απλό μετρικό σχήμα, η σύνθεσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη
και απαιτεί από μέρους του ποιητή ιδιαίτερη γλωσσική και στιχουργική επιδεξιότητα.

Βι

Μερικά από τα σονέτα του Χρυσάνθη θα τιμούσανε οποιαδήποτε γραμματο
λογία ακριβώς για το πολύ λεπτουργημένο σχήμα τους, τον ωραίο χειρισμό του
θέματός τους και τον διακριτικό λυρισμό τους. Ως χαρακτηριστικά δείγματα
γραφής αναφέρω τα σονέτα «Λευκωσία» και «Κανάκης». Ιδιαίτερα ο Κανάκης, ο
Κύπριος κουρσάρος, που πολεμούσε και ταπείνωνε τους Φράγκους κατακτητές
της πατρίδας του, έχει κεντρίσει πολλαπλώς τη δημιουργική φαντασία του συγ
γραφέα, εφόσον έχει γράψει και μια ιστορική νουβέλα γύρω από τη δράση του
σπουδαίου αυτού παληκαριού (1959). Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι η Κύπρος με
*

Ομιλία που έγινε στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
κατά την ημερίδα κυπριακής λογοτεχνίας στην 1 Ιουνίου 1989.
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ΕΠΕΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ πιο πάνω σ’ ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποίη
σης του Χρυσάνθη από το ξεκίνημά του ακόμη, την προτίμησή του για τις στα
θερές ποιητικές φόρμες και τον παραδοσιακό στίχο. Ας θυμηθούμε τώρα ότι αυτή
την προτίμηση την επισημαίνουμε και στους μεγάλους ποιητές της γενιάς του
1930, στον πρώιμο Ρίτσο λ.χ. και στον πρώιμο Σεφέρη. Ο Χρυσάνθης όμως σιγάσιγά αρχίζει να υιοθετεί τον ελεύθερο στίχο, από τον οποίο κατόρθωσε να δια
μορφώσει με τον καιρό ένα πιο προσωπικό εκφραστικό μέσο.

μί

Δεν πρέπει ωστόσο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Χρυσάνθης γράφει
μόνο «ευκαιριακά» ποιήματα, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα ποιήματα, στα
οποία ο Χρυσάνθης μιλάει σε πολύ χαμηλούς και τρυφερούς τόνους· πρόκειται
για καθαρά λυρικά ποιήματα, που φανερώνουν την ευαισθησία του ποιητή και
που εγγίζουν τον αναγνώστη όχι μόνο συναισθηματικά, όταν ο αναγνώστης αυ
τός μπορεί βέβαια να κινηθεί σε διάφορα επίπεδα ανάγνωσης του ποιήματος.
Ένα τέτοιο ποίημα είναι λ.χ. η «Ωδή στη σπασμένη φτερούγα» της συλλογής
«Οι ωδές των ταπεινών πραγμάτων» (1951). Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα
πολύ άρτιο ποίημα για μια σπασμένη φτερούγα πουλιού, η οποία σκαλωμένη σ’
ένα φράχτη σαλεύει στο φύσημα του αέρα και η οποία μετασχηματίζεται ποιητι
κά σε σύμβολο της φθοράς και της χαμένης ύπαρξης.

λάντα με κυπριακά χρώματα», και μια ενότητα ποιημάτων της συλλογής «Δώδεκα
Στιγμές» που έχει τον τίτλο «Μπαλλάντα με χρώματα πάνω σε πίνακες του Α.
Διαμαντή». Εκπλήσσεται κατ’ αρχήν κανείς με την εντελώς ανορθόδοξη αντί
ληψη που κυριαρχεί εδώ στη χρήση του όρου «μπαλλάντα». Η μπαλλάντα δεν
είναι πια ένα ενιαίο ποίημα ως σύλληψη, με εσωτερική ενότητα, αλλά κατακερ
ματίζεται σε μικρότερα ποιήματα, τα οποία ωστόσο συγκροτούν ένα οργανικό
σύνολο, εφόσον ο ποιητής παίζει ουσιαστικά με παραλλαγές επάνω στο ίδιο θέ
μα. Αφορμή λ.χ. για την πρώτη μπαλλάντα έχει σταθεί η αισθητική συγκίνηση
που δοκίμασε ο ποιητής από την ενατένιση μιας σειράς έργων Κυπρίων (Κ.
Αβερκίου, Α. Ασπρόφα, Α. Διαμαντή, Τ. Κάνθου, Χρ. Σάββα, Τ. Στεφανίδη, Τ.
Φραγκούδη, Φ. Χατζησωτηρίου) και ξένων (Gaugin, Picasso, Renoir, Velasquez)
ζωγράφων. Αφορμή πάλι για τη δεύτερη μπαλλάντα είναι μια σειρά πίνακες του
Α. Διαμαντή. Ο Διαμαντής στην Ελλάδα είναι πολύ γνωστός από την πρόσφατη
έκθεση έργων του στο «Σπίτι της Κύπρου» στην Αθήνα (1989), από τον μνημεια
κών διαστάσεων πίνακά του «Ο κόσμος της Κύπρου», που ανήκει στη συλλογή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρίως όμως από την αλληλογραφία του με
το Σεφέρη: Α. Διαμαντής και Γ. Σεφέρης, Αλληλογραφία (1953-71), Αθήνα 1985.
Κανείς αναλογίζεται πως για να τον τιμήσει με τη φιλία του ο Σεφέρης, ένας
άνθρωπος τόσο αυστηρός και δύσκολος στις σχέσεις του, πρέπει ο Διαμαντής να
μετρούσε πολύ στη συνείδηση του ποιητή. Άλλωστε και το σχόλιο του Διαμαν
τή επάνω στο ποίημα του Σεφέρη «Λεπτομέρειες στον Κύπρο» (Πηγές και στοι
χεία αναφορικά με το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, Αθήνα 1978) φανερώνει το
ζωγράφο ως έναν άνθρωπο, με ευαισθησία και σοφία, ικανό να δώσει περισσότε
ρα πράγματα απ’ αυτά που βρίσκονται μέσα στο άμμεσο οπτικό του πεδίο.

τη

τη μακραίωνη ιστορία της, με τις πολλές περιπέτειες της και τα μαρτύρια του
λαού της ήταν πολύ φυσικό να βρίσκεται στο επίκεντρο του λογοτεχνικού έργου
του Χρυσάνθη, ιδιαίτερα μάλιστα η πρόσφατη τραγωδία της. Υπάρχει μια ολό
κληρη σειρά ποιημάτων που αναφέρονται στο σύγχρονο αγιολόγιο της Κύπρου.
Τα θέματα όμως από τα νεώτερα γεγονότα απαιτούν ένα διαφορετικό χειρισμό.
Το άμεσο και καυτό προσωπικό βίωμα είναι μία παγίδα για έναν ποιητή, γι’ αυτό
και ο Χρυσάνθης προσπαθεί ν’ αποστασιοποιηθεί από τα ιστορικά πρόσωπα και
γεγονότα του καιρού του και είναι ως να τα θεάται από το βάθος του χρόνου.
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Ό,τι επίσης προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη είναι πως ο Χρυσάνθης
εκτός από το σονέτο έχει δείξει μια προτίμηση και για την μπαλλάντα· μια
μπαλλάντα που δε διακρίνεται ωστόσο για την αυστηρή μετρική της συγκρότη
ση. Η μπαλλάντα του Χρυσάνθη είναι συνήθως ένα μεγάλο ποίημα που εκτείνε
ται σε πολλές στροφές και, αν κρατάει κάποια στοιχεία από την παραδοσιακή
τεχνική της μπαλλάντας, αυτά περιορίζονται στο πλέξιμο της ρίμας. Μια άποψη,
από την οποία κρινόμενες οι διάφορες μπαλλάντες του Χρυσάνθη παρουσιάζουν
τη δική τους ιδιοτυπία, είναι η θεματολογική (πβλ. λ.χ. τα ποιήματα της συλλο
γής «Οι μπαλλάντες μιας ηρωικής εποχής»: «Η μπαλλάντα του καραβιού που
λεγόταν 'Αγιος Γεώργιος», «Η μπαλλάντα των φυλακών της Λευκωσίας», «Η
μπαλλάντα του Γρηγόρη Αυξεντίου», «Η μπαλλάντα του Κυριάκου Μάτση»
κ.τ.λ. Πβλ. επίσης τα ποιήματα της συλλογής «Μπαλλάντα με χρώματα πάνω σε
πίνακες του Α. Διαμαντή» κ.τ.λ.).
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Το 1942, δηλαδή στα χρόνια του μεγάλου πολέμου, όταν πολλοί Έλληνες
έφευγαν από την κατεχόμενη Ελλάδα και μέσω Κύπρου περνούσαν στη Μέση
Ανατολή, ο Χρυσάνθης έγραψε μια ωραία μπαλλάντα για τους αυτοεξόριστους
αυτούς πατριώτες που συνέχιζαν την αντίστασή τους εναντίον των Γερμανών και
έξω από την Ελλάδα (πβλ. λ.χ. τη συλλογή «Επιλύχνια»: «Η μπαλλάντα των
Ελλήνων προσφύγων του 1942»).
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Ο ποιητής χρησιμοποίησε επίσης τη φόρμα της μπαλλάντας για να εκφράσει και κάποιες καθαρά αισθητικές συγκινήσεις που δοκίμασε κατά καιρούς στην
επαφή του με το χώρο των εικαστικών τεχνών. Υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα
ποιημάτων στη συλλογή «Πρισματικός Οκτώβρης» που έχει τον τίτλο «Μπαλ-

Ο Κύπρος Χρυσάνθης από τη δική του μεριά επιχείρησε λοιπόν να αποκαταστήσει ένα διάλογο με τα διάφορα ζωγραφικά έργα και μέσα από την ποίησή
του κατόπιν να δώσει χρονική διάρκεια στο στιγμιαίο αισθητικό γεγονός. Η εντύ
πωση του αναγνώστη θα είναι πάντα σε κάποιο βαθμό λειψή, εφόσον δεν μπορεί
να έχει και μια παράλληλη εποπτεία επάνω στο σχετικό εικαστικό υλικό, που
υπήρξε για τον ποιητή ο μυστικός ερεθισμός δημιουργίας. Αυτό που θέλω να πω
είναι ότι ο αναγνώστης δεν μπορεί να διαπιστώσει την υπάρχουσα αλληλουχία
των αισθητικών συγκινήσεων ανάμεσα στη ζωγραφική και την ποιητική πράξη
και να αποφύγει τον ελλοχεύοντα κίνδυνο της παρερμηνείας. Πρέπει πάντως να
εξαρθεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο ο Χρυσάνθης κατορθώνει μια χρωματική
αισθητική συγκίνηση να τη μετασχηματίσει σε λεκτική. Ότι βέβαια υπάρχει
στενή ανταπόκριση ανάμεσα στα χρώματα και τους ήχους, πολύ πριν από την
ψυχολογία του βάθους μας το αποκάλυψε ο Rimbaud στο ποίημά του «Το χρώμα
των φωνηέντων»:
A noir, Ε blanc, I rouge, U vert, O bleu...
Με τις μπαλλάντες αυτές είναι ως εάν ο Κύπρος Χρυσάνθης επιχειρεί να
διερευνήσει τις κρυφές αντιστοιχίες ανάμεσα στα χρώματα των ζωγραφικών και
τους ήχους των λεκτικών έργων, δηλαδή των ποιημάτων, μέσα από την ταυτότη
τά του «θέματος». Η σχέση άλλωστε ποίησης και εικαστικών τεχνών είναι πολύ
παλιά, πρωτογενής θα μπορούσα να πω. Αρκεί να θυμήσω στον αναγνώστη τα
ποιήματα εκείνα της Παλατινής Ανθολογίας που αναφέρονται σε διάφορα έργα
τέχνης και τις πολυάριθμες βυζαντινές «εκφράσεις». Οι χρωματικές ιδιότητες
των φωνηέντων είναι που επιτρέπουν τη μετάδοση της εικαστικής αισθητικής
συγκίνησης και έτσι καταλαβαίνουμε πώς ένα έργο ζωγραφικής μπορεί σε μια
δεδομένη στιγμή να περάσει στο γενετικό κώδικα ενός ποιήματος και φυ
9

θή

κη

Π

αν

υ

Κύ
πρ
ο

ου

επ
ισ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Χρυσάνθη παρουσιάζει παράλληλα στενή σχέση και με τη
μουσική. Δε θα μπω στη συζήτηση των θεωρητικών απόψεων για το πρόβλημα
των σχέσεων μουσικής και ποίησης, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για θέμα λίγοπολύ γνωστό και εξαντλημένο. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι η
ειδική σχέση μουσικής και ποίησης στο πλαίσιο της γενιάς του 1930 δεν έχει
διερευνηθεί μέχρι σήμερα από κανένα. Πάντως και κανένας από τους μεγάλους
της γενιάς αυτής δεν επανέλαβε στη δική μας γλωσσική πραγματικότητα το πεί
ραμα του A. Huxley με το μυθιστόρημά του «Point and Counterpoint» ή του T.S.
Eliot με το ποίημά του «The Four Quartets». Υπάρχουν ωστόσο κάποια στοιχεία
που καθιστούν και στον χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας τη σχέση αυτή αναμ
φισβήτητη. Ξέρουμε λ.χ. ότι ο Σεφέρης αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική και
άκουγε πολλή μουσική. Ας προστεθεί επίσης εδώ ότι η έκτη «ραψωδία» του
«Μυθιστορήματος» είναι αφιερωμένη στο Maurice Ravel. Και σε κάποια ποιήμα
τά του, που τα προόριζε για μελοποίηση, τόνιζε ιδιαίτερα τα ενδογενή τους μου
σικά στοιχεία (πβλ. λ.χ. το ποίημα της συλλογής «Ημερολόγιο Καταστρώματος
Γ » που έχει τον τίτλο «Αγιανάπα Β» και τον υπότιτλο «Στίχοι για μουσική»).
Εξάλλου μια συστηματική μελέτη των μουσικών στοιχείων στην ποίηση του Ελύ
τη θα μας επέτρεπε να εξετάσουμε τη βαθύτερη ουσία της από μια ιδιαίτερα απο
καλυπτική οπτική γωνιά. Περιορίζομαι εδώ να αναφέρω ενδεικτικά μόνο τους
τίτλους κάποιων ποιημάτων του: «Adagio», «Mozart, Romance. Από το κοντσέρτο για πιάνο αρ. 20 KV 466». Πβλ. ακόμη τους στίχους από το ποίημα «Ο κήπος
βλέπει»:

μί

Πάλι θα καταφύγω στους Έλληνες ποιητές της γενιάς του 1930. Η περίπτω
σή τους είναι διαφωτιστική. Ο Σεφέρης σχεδίαζε με πενάκι και καμιά φορά εικο
νογραφούσε τα δικά του ποιήματα (πβλ. Γ. Σεφέρη, Ποιήματα με ζωγραφιές σε
μικρά παιδιά, Αθήνα 1975). Ο Ελύτης έχει σπουδαίες επιδόσεις στην τεχνική του
collage και διακοσμεί επίσης τις διάφορες συλλογές του με δικά του έργα (πβλ.
Ο. Ελύτη, Τα ρω του έρωτα, Αθήνα 1972’ πβλ. επίσης Ο. Ελύτη, Το δωμάτιο με
τις εικόνες, Αθήνα 1986) και πολύ συχνά στα ποιήματά του εκφράζεται με όρους
καθαρά εικαστικούς (πβλ. τη συλλογή: «Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας»,
Αθήνα 1982, σ. 11, 15, 21 κ.ά.). Ο Ρίτσος ζωγραφίζει με χρώμα επάνω στο χαρτί
και με πενάκι επάνω στην πέτρα. Και τα έργα του με κανένα τρόπο δεν μπορούν
να θεωρηθούν ερασιτεχνικά. Πολύ συχνά μάλιστα επιμελείται τα εξώφυλλα των
βιβλίων του και τα διακοσμεί με υδατογραφίες (πβλ. το μυθιστόρημά του «Εικο
νοστάσια ανωνύμων άγιων», Αθήνα 1982-86). Και τέλος μια παρόμοια λειτουργία
με του Χρυσάνθη διαπιστώνουμε στην ποίησή του Εμπειρικού, γιατί κι αυτός
είχε εμπνευσθεί κάποια ποιήματά του από διάφορους πίνακες του Θεοφίλου, του
Picasso και του De Cirico.

Ο Ρίτσος, που κι αυτός έχει ομολογουμένως μια στενή προσωπική σχέση με τη
μουσική, έχει δώσει σε πολλές ποιητικές συλλογές του καθαρά μουσικούς τί
τλους, όπως «Μαζούρκα σε ρυθμό βροχής», «Σονάτα του σεληνόφωτος» κ.ά. Σ’
αυτό το τελευταίο δηλώνεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια του παράφορου μονολό
γου της γηραιός κυρίας ακούεται ως μουσική υπόκρουση το συγκεκριμένο αυτό
έργο του Beethoven. Τέλος θα θυμήσω ότι το κλειστό και σκονισμένο πιάνο είναι
μια από τις πιο συχνές και ισχυρές εικόνες στην ποίηση του Ρίτσου με τις οποίες
υποδηλώνεται η μνήμη και η λειτουργία των αναμνήσεων σ’ ένα κόσμο ανελέη
της φθοράς.
Εξίσου στενή και ιδιότυπη είναι και η σχέση του Κύπρου Χρυσάνθη με τη
μουσική, όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσα από το έργο του. Στη συλλογή του
«Αποθεώσεις και Χορικά» (1953) υπάρχει λ.χ. μια ενότητα ποιημάτων που επιγρά
φεται «Μουσικές Σπουδές», δηλαδή σπουδές με τις οποίες επιχειρείται η μελέτη
των μουσικών δυνατοτήτων και των μουσικών ορίων του λόγου ή ο μετασχημα
τισμός της αισθητικής συγκίνησης από την ακρόαση ενός μουσικού έργου (πβλ.
«Ο κήπος μες τη βροχή» του Debussy, «Μαζούρκα», Έργο 68, αρ. 2 του Chopin,
«Ο χορός της φωτιάς» του de Falla, «Το πένθιμο εμβατήριο μιας κούκλας» του
Gounaud κ.τ.λ.).
Το θέμα των σχέσεων μουσικής και ποίησης είναι πολύ παλιό, όπως σημεί
ωσα και πιο πάνω, και επιδεκτικό κατά καιρούς διαφορετικών ερμηνειών. Αλλιώς
λ.χ. το είδαν στο τέλος του ΙΘ' αιώνα οι Γάλλοι συμβολιστές, και στη συνέχεια
όσοι τους ακολούθησαν, οι οποίοι προσπάθησαν να βγάλουν μέσα από τις λέξεις
την κρυμμένη τους μουσική και ακόμη να την ενισχύσουν με εξωτερικά στοιχεία
τεχνικής. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το αποτέλεσμα υπήρξε πολύ
εντυπωσιακό με ποιήματα σπάνιας μουσικότητας. Αλλιώς επίσης το αντιμετώπι
σαν οι Άγγλοι ποιητές και πεζογράφοι του Κ' αιώνα, οι οποίοι επιχείρησαν ν’
ανανεώσουν τη δομή και τη λειτουργία του ποιητικού λόγου με την υιοθέτηση
στοιχείων που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τη δομή και τη λειτουργία της μου
σικής.
Υπάρχει τώρα και μια τρίτη εκδοχή για τη σχέση μουσικής και ποίησης
αυτή που στηρίζεται στην αισθητική συγκίνηση που προκαλεί η ακρόαση ενός
μουσικού έργου και ο διαδοχικός μετασχηματισμός της σε ποίηση (πβλ. το ποί
ημα του Ο. Ελύτη «Mozart. Romance», αλλά και αντίστροφα (πβλ. το ποίClaude Debussy «Prélude à 1’ après - midi d’ un faune» που αποτελεί μουσική
επεξεργασία του ομώνυμου ποιήματος του Stephane Mallarmé).

τη

σικά η αισθητική αυτή λειτουργία μπορεί να ακολουθήσει και αντίστροφη πο
ρεία (πβλ. λ.χ. Κ.Π. Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933). Σχέδια του Ν. Χατζηκυριά
κου Γκίκα, Αθήνα 1966).

κάπου

Βι
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συντελεσμένη κείται η Τελειότητα
κι αφήνει να κυλήσει ώσαμε δω ρυάκι
ο Vivaldi ο Mozart
ενώτια παμφανώντα...

Η σχέση του Κύπρου Χρυσάνθη με τη μουσική ανήκει σ’ αυτή την τελευ
ταία κατηγορία. Αφετηρία είναι πάντα ένα συγκεκριμένο μουσικό έργο, που
προκαλεί στον ποιητή μια ορισμένη διάθεση και λειτουργεί ως εσωτερικός ερε
θισμός ποιητικής δημιουργίας, καθώς ο μουσικός ήχος σιγά-σιγά «μεταστοιχει
ώνεται» σε λόγο, σ’ ένα ποίημα δηλαδή, το οποίο δεν επιζητεί να εντυπωσιάσει
με τη μουσικότητά του και δεν επιχειρεί να μεταφέρει στον χώρο της ποίησης
κάποιες μουσικές φόρμες. Ο Κύπρος Χρυσάνθης σ’ αυτά τα «μουσικά» του ποιή
ματα εκφράζει απλώς την αισθητική συγκίνηση που δοκίμασε ακούοντας μουσι
κή. Και φαίνεται ότι ο Κύπρος Χρυσάνθης ακούει πολλή μουσική.

Μερικές φορές ο Χρυσάνθης, παραμένοντας πάντα μέσα στο χώρο, όπου
πραγματοποιείται αυτή εξισορροπητική διαλεκτική σχέση μουσικής και ποιητι
κής έκφρασης, αποφασίζει να γράψει κάποια ποιήματα «επικών», θα έλεγα, «δια
στάσεων», και θέλει παράλληλα να τους δώσει ένα τίτλο παρμένο από τη μουσι
κή ορολογία για να υποδηλώνεται αυτός ο ειδικός χαρακτήρας. Στην ενότητα
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Το γλυκασμό του ελέους σου, χρυσολαλούσα Παναγιά,
μη μας στερήσης.
Με μητρική γλυκολαλιά, κλάδον ελιάς, τον λόγον μας
να τον πλουτίσης...

θή

κη

Π

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται κάποιος, έστω και σύντομος, σχολιασμός: Τα
διάφορα υμνογραφικά κείμενα, βυζαντινά και νεοελληνικά, χωρίζονται σε ιδιό
μελα και προσόμοια. Ολα τα νεώτερα υμνογραφικά κείμενα είναι προσόμοια,
που θα πει ότι ακολουθούν κάποιο γνωστό μετρικό και μουσικό πρότυπο. Στις
ακολουθίες του ο Χρυσάνθης — και η παράλειψη αυτή είναι τουλάχιστον περί
εργη — παραλείπει να δηλώσει το εκάστοτε μετρικό και μουσικό πρότυπο των
ύμνων του. Αυτό μας υποχρεώνει να δεχθούμε διαζευτικά δύο ενδεχόμενα· ή ότι
οι ακολουθίες του Χρυσάνθη είναι στο σύνολό τους ιδιόμελες, εκδοχή που δεν
αποδεικνύεταυ ή ότι ο ποιητής ενδιαφέρεται να αναπλάσει στα νέα ελληνικά τις
φόρμες της βυζαντινής υμνογραφίας με εντελώς ελεύθερο τρόπο, εκδοχή πολύ
πιθανή.

βλ

ιο

Ο Χρυσάνθης στα υμνογραφικά του κείμενα χρησιμοποιεί την ομοιοκατα
ληξία (πβλ πιο πάνω: στερήσης - πλουτίσης). Η ομοιοκαταληξία, που πέρασε
στην ελληνική ποίηση τον ΙΕ' αιώνα από επίδραση δυτική, είναι άγνωστη στους
Βυζαντινούς υμνογράφους. Αυτό που ηχεί ως ομοιοκαταληξία σε κάποια βυζαν
τινά υμνογραφικά κείμενα (πβλ. λ.χ. τον «Ακάθιστο Υμνο») δεν είναι παρά μορ
φές του αρχαίου ελληνικού ρητορικού σχήματος «ομοιοτελεύτου».

Βι

Η «Ακολουθία του Εθνομάρτυρα Κυπριανού» χαρακτηρίζεται από τον ποιη
τή ως «καντάτα». Ο όρος «ακολουθία» παραπέμπει όμως σε άλλη πολιτιστική
πραγματικότητα, στο Βυζάντιο. Και μια βυζαντινή ακολουθία από την ίδια της
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ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ την προτίμηση που δείχνει ο Χρυσάνθης σε
τεχνικούς όρους και ποιητικές φόρμες από την παλαιότερη ελληνική λογοτεχνι
κή παράδοση. Σε όλα αυτά πρέπει τώρα να προσθέσω και το «χορικό» (πβλ. τα
ποιήματα της συλλογής «Αποθεώσεις και Χορικά»: «Το χορικό της πλάσης την
άνοιξη», «Το χορικό του γυμνωμένου δάσους», «Το χορικό του ετοιμοθάνατου
ρόδου», «Χορικό στον κρίνο του αρχάγγελου», «Το χορικό της ιερής κίνησης»,
«Το χορικό του πεθαμένου πατέρα» κ.τ.λ.), ένα είδος που το καλλιέργησε με
ιδιαίτερη αγάπη και επιτυχία στα νεοελληνικά γράμματα ο Γιάννης Ρίτσος. Το
χορικό του Ρίτσου ωστόσο αποτελεί μια παραλλαγή του θεατρόμορφου μονολό
γου του. Και είναι γνωστό ότι στο θεατρόμορφο μονόλογο η persona (λ.χ. η
«Ελένη») απαγγέλλει ένα μεγάλο δραματικό μονόλογο, αποδέκτης του οποίου
είναι κάποιο βουβό πρόσωπο που βρίσκεται μαζί της επάνω στη σκηνή. Στο χο
ρικό ο ίδιος ο τεχνικός όρος μας υποχρεώνει να υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε
ομαδική απαγγελία. Κι όμως κι εδώ κυριαρχεί ο μονόλογος, εφόσον τα διάφορα
πρόσωπα του χορού μόνο εξωτερικά δίνουν την εντύπωση ότι διαλέγονται, γιατί
στην πραγματικότητα απαγγέλλουν τμηματικά ένα ποιητικό κείμενο, απλώς από
το σημείο, στο οποίο τερματίζεται η απαγγελία του α προσώπου, συνεχίζεται η
απαγγελία του β προσώπου (πβλ. λ.χ. «Οι γερόντισσες και η θάλασσα» κ.τ.λ.).
Στην περίπτωση του Χρυσάνθη και μόνο από τους τίτλους των ποιημάτων του
γίνεται φανερό ότι το χορικό δεν είναι παρά ένα μεγάλο λυρικό ποίημα χωρίς
κανένα στοιχείο θεατρικότητας.

επ
ισ

Οι διάφορες στιχουργικές φόρμες στις ακολουθίες του Χρυσάνθη, από με
τρική τουλάχιστον άποψη, δεν έχουν καμία σχέση με τις αντίστοιχες φόρμες της
βυζαντινής υμνογραφίας αλλά στην έκφρασή τους, παρόλο που κινούνται μέσα
στη σύγχρονη γλωσσική πραγματικότητα, διατηρούν κάποια στοιχεία από τα
λειτουργικά πρότυπα που ακολουθούν:

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει ο κριτικός και με τα ποιήματα εκείνα του
Χρυσάνθη που αποτελούν απομίμηση ή καλύτερα ελεύθερη ανάπλαση της φόρ
μας, του ασματικού κανόνα (πβλ. τα ποιήματα της συλλογής «Στέφανος Αρετής»:
«Ο ημιτελής κανόνας των Κανταριωτών μοναχών», «Ο ημιτελής κανόνας του
Διονυσίου Σολωμού» κ.τ.λ.). Αλλά τι θα πει κανόνας, ημιτελής; Στη βυζαντινή
υμνογραφία, κι αυτό πάλι στην περίοδο της παρακμής, όταν ένας ασματικός κανό
νας έχει μικρότερη έκταση, αποτελείται δηλαδή από τρεις ή τέσσερις (αντί του
κανονικού οχτώ) ωδές, τότε ονομάζεται τριώδιου, τετραώδιον κ.τ.λ. Να προσθέ
σω ακόμα ότι και ο όρος «ημιτελής» παραπέμπει πάλι στη δυτική μουσική παρά
δοση (πβλ. λ.χ. τη Συμφωνία αρ. 8 σε Β «έλασσον», τη λεγόμενη «ημιτελή», του
Schumbert).

ίο

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΕΙΝΑΙ ο μόνος Ελληνας ποιητής, ο οποίος, μετά τον Ελύ
τη, πρόσεξε τις εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρουν οι φόρμες της βυζαν
τινής υμνογραφίας. Έχει γράψει λοιπόν μεγάλες — ο όρος εδώ φανερώνει μόνο
ποσοτική σχέση — ποιητικές συνθέσεις που τις επιγράφει «Ακολουθίες» και που
συνήθως αναφέρονται σε Κύπριους αρχιερείς, οι οποίοι έχουν καταταγεί στη χο
ρεία των αγίων για τους αγώνες τους υπέρ πατρίδος (πβλ. λ.χ. «Η ακολουθία του
εθνομάρτυρα Κυπριανού» κ.τ.λ.). Οπως και μια οποιαδήποτε άλλη εκκλησια
στική ακολουθία, έτσι και οι ακολουθίες του Χρυσάνθη αποτελούνται από κανό
νες, στιχηρά, καθίσματα, απολυτίκια κ.τ.λ. και συνοδεύονται και από το συναξάριο του νεομάρτυρα.

τη φύση απορρίπτει τη δυτική μουσική που στην προκειμένη περίπτωση δηλώ
νεται από τον όρο «καντάτα». Συνεπώς η παραπάνω σύζευξη είναι αφύσικη.

τη
μ

«Αθησαύριστα A'» του πρώτου τόμου του «Λυρικού Λόγου» υπάρχει ένα μεγάλο
ποίημα για την 28η Οκτωβρίου, το οποίο επιγράφεται «Το ορατόριο της 28
Οκτωβρίου 1940». Δεν είναι διόλου σαφές τί εννοεί ο ποιητής με τον όρο «ορατό
ριο». Εδώ δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη μεταστοιχείωση μιας μουσικής αι
σθητικής συγκίνησης σε λόγο ούτε πάλι το ποίημα προσφέρεται για μελοποίηση
και μάλιστα σε μια μουσική που θα έχει «μνημειακό» χαρακτήρα, όπως άλλωστε
υποβάλλει ο ίδιος ο όρος ορατόριο. Ας θυμηθούμε ότι το «Άξιον Εστί» του Μ.
Θεοδωράκη σε ποίηση Ο. Ελύτη είναι ένα ορατόριο.

Πάντως το χορικό μας διευκολύνει τώρα να περάσουμε και σε μιαν άλλη
λογοτεχνική δραστηριότητα του Χρυσάνθη, το θέατρο- δε θα επιχειρήσω όμως
ένα αναλυτικότερο σχολιασμό του, αλλά θα δώσω μόνο κάποιες βασικές του
συντεταγμένες.
Ο Κύπρος Χρυσάνθης έχει γράψει πολλά μονόπρακτα και πολλά επίσης τρί
πρακτα έργα, τα οποία έχουν κατά καιρούς παρασταθεί στην Κύπρο ή έχουν
μεταδοθεί από το τοπικό ραδιόφωνο (Ρ.Ι.Κ.). Κάποια από τα θεατρικά έργα του
Χρυσάνθη αναφέρονται στα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα της Μεγαλονήσου. Τα
περισσότερα όμως δεν είναι καθαυτό θέατρο, αλλά θεατρόμορφη ποίηση. Ο
Χρυσάνθης χρησιμοποιεί και το θέατρο, όπως και όλες τις άλλες λογοτεχνικές
φόρμες (πβλ. λ.χ. όσα σημείωσα λίγο πιο πάνω για τις «ακολουθίες» και τους
«κανόνες» του Χρυσάνθη), χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από την αρχική του
πρόθεση, που δεν είναι άλλη από το να γράψει ποίηση.
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Δεν μπορώ τέλος να παραβλέψω τη μεταφραστική δραστηριότητα του Χρυ
σάνθη. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει κείμενα της παλαιότερης ελληνικής
παράδοσης, όπως είναι η μετάφρασή του από το «Άσμα Ασμάτων» (από το κεί
μενο των θ'), αλλά και κείμενα της ξένης λογοτεχνικής παραγωγής. Ξεχωρίζω
τις μεταφράσεις του έργων σύγχρονων Ισπανών ποιητών, όπως του F. G. Lorca
και του J. Jimenez.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗ θα μπορούσε κανείς να επαναλάβει αυτό που εκείνος
έγραψε για τον συμπατριώτη του ποιητή, τον Γλαύκο Αλιθέρση.

μί

ου

Χαίρου τη μνήμη σου, Ποιητή, με το δικό σου βάθος
στου στίχου σου το πάθος...

Π

αν

επ
ισ

Εκτός όμως από τα ιστορικά θέματα και από τα θέματα-μαρτυρία, αυτά δη
λαδή που επιβάλλουν τα σύγχρονα γεγονότα και η προσωπική του συγγραφέα
εμπλοκή σ’ αυτά, υπάρχουν και κάποια άλλα πεζά κείμενα του Χρυσάνθη, τα
οποία δείχνουν με πόση τρυφερότητα κι ευαισθησία ο πεζογράφος προσεγγίζει
κάποια φαινομενικά «ασήμαντα» περιστατικά, που όμως μέσα του αποκτούν ένα
ειδικό δραματικό ανθρώπινο βάρος. Μέσα στη συλλογή «Ιστορίες από την Κύ
προ την Αγέρινη» (1973) ξεχωρίζω ένα πεζογράφημα για τον καημό ενός μικρού
ανθρώπου, που λαχταρούσε για λίγη δημοσιότητα, για λίγη εφήμερη δόξα. Και η
μόνη δημοσιότητα που «γνώρισε» ήταν η είδηση του θανάτου του που κι αυτή
πέρασε στα «ψηλά» των εφημερίδων, όταν εκείνος ήταν πια νεκρός, θύμα ενός
αυτοκινητικού δυστυχήματος. Μέσα στο πολύ σύντομο πεζογράφημα υπάρχει
ένας κρυφός σπαραγμός και μια θλίψη που την προκαλεί η τραγική ειρωνία των
γεγονότων. Ο αναγνώστης γνωρίζει το πάθος αυτού του μικρού ανθρώπου να
γνωρίσουν κάποιοι άλλοι την «ασήμαντη» ύπαρξή του και τελικά, όταν την πλη
ροφορούνται, εκείνος έχει πάψει να υπάρχει ως «ιστορικό» πρόσωπο. Πρόκειται
τελικά για ένα διήγημα που φανερώνει γόνιμη θητεία του Κύπριου συγγραφέα
στον Τσέχωφ.

μέρους τέτοιες μονογραφίες θα είναι δυνατό κάποτε να επιχειρηθεί και το πιο
σύνθετο έργο που λείπει σήμερα από την ελληνική βιβλιογραφία, η ιστορία της
ελληνικής λαϊκής ιατρικής.

τη

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ μελέτης αυτής, όταν έκανα λόγο για τα σονέτα του ποιη
τή, ξεχώρισα ανάμεσά τους τον «Κανάκη». Αυτός όμως ο παράφορος πατριώτης
κι επαναστάτης με τα παράτολμα κατορθώματα έδωσε αφορμή στο Χρυσάνθη να
γράψει ένα μεγάλο ιστορικό αφηγηματικό πεζογράφημα, που είναι από τα πιο
ώριμα κείμενά του. Από την άποψη της τεχνικής η πεζογραφία του Χρυσάνθη
κινείται μέσα στα παραδοσιακά όρια, στα οποία άλλωστε κινήθηκε και το έργο
των περισσότερων ομοτέχνων του της γενιάς του 1930. Η διαφοροποίηση της
πεζογραφίας του Χρυσάνθη συντελείται στο χώρο της θεματογραφίας του, που
είτε συνδέεται με το ιστορικό παρελθόν, είτε με τα πιο σύγχρονα δραματικά γε
γονότα της Κύπρου. Έτσι δίπλα στο «Κανάκη» (1959), υπάρχει «Το Φυλάκιο X.
Γραμμή Θανάτου» (1979), και ακόμη το πεζογράφημα «Από τις αφηγήσεις ενός
Κυπρίου αιχμαλώτου» (1981). Αυτό το τελευταίο μάλιστα ανακαλεί στη μνήμη
αντίστοιχα κείμενα της γενιάς του 1930 που αναφέρονται στη μικρασιατική κα
ταστροφή. Αυτή φαίνεται ότι υπήρξε η πικρή μοίρα μιας ολόκληρης γενιάς Ελ
λήνων συγγραφέων.

θή

κη

Ο ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ έχει ακόμη ασχοληθεί και με την κριτική. Έχει
δημοσιεύσει ορισμένες μελέτες για σημαντικούς Κύπριους λογοτέχνες· τους ποι
ητές Δημήτρη Λιπέρτη και Γλαύκο Αλιθέρση, τον πεζογράφο Μελή Νικολα υδη
κ.ά. Πρέπει όμως να προσθέσω, για να κυριολεκτήσω, ότι οι μελέτες του Χρυ
σάνθη δεν έχουν καθαρά κριτικό χαρακτήρα· περισσότερο αποτελούν μια χρήσι
μη συγκομιδή μαρτυριών, οι οποίες αναμφίβολα θα βοηθήσουν πολύ τον ιστορι
κό της ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων στην Κύπρο.

ιο

Ο Κύπρος Χρυσάνθης έχει γράψει επίσης λογοτεχνία για παιδιά. ’ Ολη αυτή
η προσφορά ασφαλώς εκπλήσσει και κάποια στιγμή θα αποτιμηθεί στο μέτρο
που της αξίζει. Εκείνο που θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό είναι ότι ο Χρυσάν
θης υπήρξε μια άγρυπνη συνείδηση της Κύπρου, ο οποίος έχοντας επίγνωση των
πολιτιστικών αναγκών της μεγαλονήσου, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να
ανταποκριθεί σ’ αυτές. Εδώ εννοώ τον «παιδαγωγό» Κύπρο Χρυσάνθη.

Βι
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Ο Χρυσάνθης όμως δεν ξέχασε ποτέ και την επιστημονική του ιδιότητα.
Έγραψε λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα γενικά για την ιατρική, αλλά κυρίως
για το «Δημώδη ιατρική της Κύρου» (1988). Μόνο όταν γραφτούν πολλές επί
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ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΛΥΡΙΚΟ ΛΟΓΟ»
ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΛΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

υ

Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ 1942

I
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Παιδιά μέ τους λαιμούς γεμάτους με κουβάρια
οά χάντρες γιορντανιού, σκέλεϋρα κορασιές
μέ δίχα τά μηνιάτικα μαργαριτάρια
τοϋ αίμάτου, δείγματα οϊστρου, κι’ άσαρκες γρηές
μέ τεντωμένα χέρια, ξύλινα δοξάρια,
σπαρμένες πρήσματα απ’ τ'ις άσαρκες Οροφές,
άπ’ την άρρώστεια γερασμένα παλληκάρια,
κομμάτια γης, μ ανέκφραστες μορφές,
καί γέροι κίνησαν, ξεσπιτωμένα σμάρια.

υ

Γραμμένη άπό ένα Κύπριο

επ
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μί

Σάν τά φαντάσματα στά κύματα καβάλλα—
γύρα η τρομάρα τοϋ νερού μέ τον πνιγμό
καί τά περίπολο καί φώς μηδέ μιά στάλα
κι ό θάνατος—βραχνάς γιά κάποιο γυρισμό,
η ανάμνηση τών πώμειναν καί μέσα στ’ άλλα
τό διώξιμο απ’ τόν σύμμαχο αντίκρυ γιαλό.
Κι έπλεαν τοϋ ΰάνατου μονόξυλα μεγάλα,
στοιχειά, δαιμονικά προς κάποιο λυτρωμό.
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Κάποιους τούς βρίσκουν τά περίπολο καί πάνε
κάτοικοι τών υγρών βυϋώτ νά κοιμηθούν.
’Άλλους προτού στις βάρκες μπούνε τούς άρπάνε
καί οάν παράσημα στά δέντρα τούς κρεμούν.
Καί μερικοί πού φτάσανε άντικρυ χτυπάνε
σέ ύπουλο βράχο καί στά κύματα σκορπούν
όπως τά ρόδια πού μέ δύναμη πετάνε.
’Άλλοι τρελλαίνονται καί στά νερά βουτούν
σάμπως σέ ωραίου φωτός χαλάζι νά χυμάνε.
Κάπου άγκαλιές μωρά καί γέροι ξεψυχούν,
δυό χέρια πού προσεύχονται χτυπούν καί σπάνε
κι’ οί μήτρες ρίχνουν τό παιδί κι αιμορραγοώ'.
Στά ξένα εδάφη συρφετοί μές τά κουρέλια
σκυφτοί νά περπατούν ατέλειωτες σειρές,
ά^ώα παιδιά νά τούς κοιτούν μέ περιγέλια
οά φαοουλήδες πού περνούν, κάποιες γρηές
νά τούς ΰωρούν σάμπως νεκρούς καί μές τά σκέλια
μέ τρόμο τά σκυλλιά νά δένουν τίς ουρές
κι οί πέτρες νά γλιστρούν στο διάβα τους οά χέλια
κι ή σκόνη νά μισά τις άθλιες τους στολές.

Μετά ξανά ατά καταστρώματα σπαρμένοι,
σχεδόν δεμένοι μονοπάτια ώς νά περνούν,
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«Άλλος γιά τό χρυσάφι τή φωλιά του αφήνει
κι άλλος γιά μιας αγάπης τήν άπελπισιά,
τούτος φοβάται τής πατρίδας τή γαλήνη
κι αυτός άκολου^ά μιά όνειροφαντασιά.
Μά εμάς τής λευτεριάς ή άγάπη μάς ξεχύνει
κα&ώς τά φύκια ρίχνει ή φουσκο&αλαοσιά.

κάποιοι σώ άμπάρια ώς ξύλα στοιβαγμένοι
καί τίς πνοές άπ' τη βρωμιά νά συγκρατούν,
απ’ τά περίπολο τ’ άγέρα φοβισμένοι
σέ καραβόπανα άπδ κάτω νά ριγούν,
κά απ' τά ύπουλα καράβια τών βυ&ών σταλμένη
μιά ξαφνική, άόοξη ΰανή νά καρτερούν.
Κάποια φτερούγα γλάρου τανυσμένη
νά τούς μαδά καί τά δελφίνια πού περνούν
νά τούς μιλούν γιά κάποια πολιτεία Καμένη
στούς κόσμους τών κυμάτων πού τούς καρτερούν.

Καλύβια αν ήταν σπίτια άφήοαμε παλάτια,
τόπους τριαντάφυλλα κι ας ήτανε ξεροί,
ζωή τρισγαλανή σάν τ ουρανού τά πλάτια
κι ας ήταν άπ’ τή στέρηση φαρμακερή.
"Ολων κρεμιούνται οί ομορφιές άπό τά μάτια
κι άπ τή συνήθεια τής καρδιάς πού τά ΰωρεΐ.

ου

Παιδιά μέ τούς λαιμούς γεμάτους μέ κουβάρια
σά χάντρες γιορντανιού, σκέλεθρα κορασιές
μέ δίχα τά μηνιάτικα μαργαριτάρια
τού αίμάτου, δείγματα οίστρου, κι3 άσαρκες γρηές
μέ τεντωμένα χέρια, ξύλινα δοξάρια,
σπαρμένες πρήσματα άπ’ τις άσαρκες Οροφές,
άπ τήν άρρώστεια γερασμένα παλληκάρια,
κομμάτια γης, μ’ ανέκφραστες μορφές,
κάί γέροι κίνησαν, ξεσπιτωμένα σμάρια.
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Τά λούλουδα τήν ερημιά μέ φώς στολίζουν
κι ή φιλική κουβέντα ανοίγει τήν καρδιά.
Τά παιγνιδάκια τά παιδιά καλοκαρδίζουν
κι’ άνϋοβολά λίγο κρασί τά γερατειά.
Τά καύαρά φουστάνια πάντα μαγνητίζουν
καί τά στολίδια μαλακώνουνε τή νιά.

Π

ΓΤ αυτό κΤ εμείς τούς φέραμε λαμπρά λουλούδια,
κουβέντες μιά άν^οδέομη σάν τριανταφυλλιά,
φτωχά παιγνίδια μά καύάρια σάν τραγούδια
και οά φιλιά, κι άνοίξαμε ξηρά κρασιά
καί στις κοπέλλες δώσαμε ματάξια—χνούδια
λαχταριστά σάν τή δική τους τήν καρδιά.
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Τό χόρτασμα έλαμψε οτήν αλαμπή ματιά τους
καί τά παιδιά τήν τρέλλα βρήκανε ξανά
καί σάλεψαν οά νιότη πιά τά γερατειά τους
κι3 άνοίξανε τά χείλια σά φτερά πλατιά
κι οι κόρες ξαναβρήκανε τήν ομορφιά τους
καί τής χρυσής λαχτάρας τήν τρελλή χαρά.
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Καί ξάφνου μές τό βράδυ κύλησε τό δάκρυ
κι3 οί πρόσφυγες καρδιές άρχισαν νά μιλούν
έτσι σάν σπόροι πού ριχτήκανε στά μάκρη
καλόχυμων αγρών καί χύμα σπαρταρούν
στά κέντρα τους οί κόκκοι τής ζωής, κι3 άπ’ άκρη
ο’ άκρη τραγούδια χρυσοκέντητα αντηχούν:

Άν&ρώποι, μη γελάτε άπ τό κουρέλι τούτο.
Βαρειές πορφύρες δέ σημαίνουν βασιλιά.
Τή γαλανή μας πρόθεση, τδν μέσα πλούτο
μελετηρά κοιτάξετε μ' άητού ματιά.
Μελωδικά μιλά ή καρδιά μας σά λαγούτο
με τού κρνμένου μύ^ου τή γριφή μιλιά.
"Αλλος γιά τδ χρυσάφι τή φωλιά του άφήνει
κι άλλος γιά μιας άγάπης τήν άπελπισιά.
Τούτος φοβάται τής πατρίδας τή γαλήνη
κι αυτός άκολουύά μιά όνειροφαντασιά.
Μά εμάς τής λευτεριάς ή άγάπη μάς ξεχύνει
κα#ώς τά φύκια ρίχνει ή φουσκσ&αλασσιά».

III

"Αλλες μέ φρονιμάδα στά καλύβια εζήσαν
χωρίς ποτέ νά σπαταλούν καί μιά ματιά.
Τούτες άπ τίς καινούργιες άνοιξες μεϋύοαν
καί μές τή λάσπη κύλησαν, όπως άν&ιά
στη νοτερή βραγιά, κι ελησμονήσαν
τού πρόσφυγα τή ΰέση καί μ άποκοτιά
τδ κά&ε ντόπιο νά προσβάλλουνε ϋ·ελήσαν,
ενώ κάποιοι άλλοι ίδρωκοπούσαν στή δουλειά.
Μά τά ζιζάνια πάντοτε τ άν^ιά σκεπάζουν,
σβήνει άπ3 τή μπόχα ή μυρωδιά τού γιασεμιού.
Κι οί άπλοϊκοί μας τήν άσκήμια πιά κοιτάζουν
νά περπατά γυμνή, ξυπόλυτη παντού.
Μά τδν σοφό ποτέ τά φλούδια δεν τρομάζουν.
Μόνο διαβάζει μές τά βά&η τού καρπού
κι οι εξήγησες βα&ιά στή σκέψη του χαράζουν
όπως στδν ουρανό τδ φώς τ αυγερινού:
«"Οποιος στερήθηκε τού πόΰου τίς γλυκάδες
μ3 ένα φιλί τδν περιζώνουν πιά οί φωτιές.
Ποιος φράχτης, κι3 αν τδν πνίγουν οί περιπλοκάδες,
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τους καταρράχτες οταματά και τις ορμές;
Κι όταν ό σκλάβος περπατήοη στις κορφάδες
ψηλών βουνών, μές τις αδέσμευτες πνοές
καί τις που παίζουν σά μικρά παιδιά λιακάδες,
τόν ουγκρατάν τοϋ νον ή τοϋ νόμου οί προσταγές ;
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ΩΔΗ ΣΕ ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΤΕΡΟΥΓΑ

Φτερούγα άπ’ άγνωστο πουλί σέ πέτρα σκαλωμένη!
Μιά παπαρούνα κόκκινη δίπλα νά σέ στολίζη
και μιά πνοούλα τόση δά πού μόλις νά κουνάη
κάποια φτερά πού συγκρατά μιά τρίχα στο καλάμι,
καί δυο σταλιές γιά δρόσισμα πού ξέχασεν ό ήλιος
στο γρήγορά του τρέξιμο σ’ ατμό νά μεταλλάξη.
Κάτι μερμήγκια προχωρούν, σειρές μαύρα πετράδια,
έντομα γύρω σου βοοϋν καί κάποτε μιά σφήκα.
Ζωή και θάνατος μαζί τριγύρω και κοντά σου.
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Φύσα, Νοτιά, στοϋ γυρισμού μας τό καράβι,
σπρώχνε μέ τρέλλα, σπρώχνε μας, γλυκό νερό.
Μές τήν καρδιά ή λαχτάρα τούς παλμούς δέν παύει
κι ό κόμπος σά &ηλιά μάς σφίγγει τόν λαιμό.
Φουρτούνα, μή μάς κόβης. ’Άς φανούν οί κάβοι
κι ας τσακκιστώ στις κόχες τους κι’ ας βρώ χαμό».

μί

Λίγοι χειμώνες πέρασαν καί φτάνει πάλι
μιά άνοιξη γύρα στη χλωμή κι άρρωστη γη,
στοϋ πρόσφυγα τή γη, κι όλοϋ^ε ξεπροβάλλει
λίγο χορτάρι, ένας άνΰός καί μιά φραγή.
Κι ό πρόσφυγας ξυπνά κι όδεύει στ’ ακρογιάλι
σά μεθυσμένο χελιδόνι γιά φυγή.
«Καλύβια αν ήταν σπίτια άφήοαμε παλάτια,
τόπους τριαντάφυλλα κι’ ας ήτανε ξεροί,
ζωή τριογαλανή σάν τ’ ουρανού τά πλάτια
κι ας ήταν άπ τή στέρηση φαρμακερή.
"Ολων κρεμιούνται οί ομορφιές άπό τά μάτια
κι άπ τή συνήθεια τής καρδιάς που τά &ωρεϊ.
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Τέτοια τραγούδια ακούσαμε καί ξεκινάνε
οί πρόσφυγες καρδιές κι’ ερήμωσε ό γιαλός.
Αάκρυα τριαντάφυλλα στά μάγουλα κυλάνε
κι άνάμεσα στούς βράχους έκλαψε ό άφρός,
κι οί μνήμες των μές τή ζωή μας πιά πετάνε
όπως τών παιδικών μας ονείρων ό άν'έός.

Τί νά θυμάται τάχατες τά χνούδι σου πού σειέται!
"Αγγιξε τά φυλλώματα, πού γυάλιζαν στον ήλιο
σά μάτια γάτου στή βραδυά, κι’ ησύχασε στον κλώνο,
όντας στά φύλλα στάλαζε φιλιά τ’ ωραίο φεγγάρι
έτσι πού τά μετάλλαζε σέ αστέρια μαργαρίτες
κι έβλεπες άστρα στο νερό, στον ουρανό άλλα άστρα
και στις κορφάδες τών δεντρών άλλα χιλιάδες άστρα.
Κάποτε χαΐδεψες γλυκά τή γινομένη οπώρα
(πόσες λαχτάρες ό χυμός μές τήν ουσία του πλέκει!)
"Ενοιωθες κάποιο λύγισμα τό ράμφος σάν τσιμπούσε
καί πέθαινες μές τόν χυμό π’ ανέβαινε ώς τις άκρες,
ενώ τό στόμα κράταγε μόλις τις πρώτες στάλες.
Κάποια φυλλάκια κάποτε μικρά σά μαντεμένα,
πού ξεμυτούσαν στή βραγιά κι’ ήταν σάν τά ματάκια
παιδιού πού δέν περπάτησε κι’ άμο)ς κοιτά άπ’ τό χάσμα
μιάς πόρτας χωριατόσπιτου τά βόδια πού περνάνε
(βόδια κι’ άνήξερα παιδιά μέ τόν Θεό μιά ουσία,
ϊσως κι αυτός νά δέχεται πώς είναι πιό άγια του)
κάποια φυλλάκια κάποτε μικρά σά μαντεμένα
τά χτύπησες στο κάθισμα και πλήγωσες τήν άκρη.
"Ομως λυπήθηκες γι’ αυτό κι’ άφησες λίγο χάδι
νά περπατήση άπάνω τους κι έδωσες λίγο αγέρα
νά φτερουγήση τόσο δά ή άσάλευτή τους φύση.
"Ενα πολύχρωμο έντομο σοϋ μίλησε μιά μέρα
χτυπώντας σε στό πέταγμα. Είπες μαζί νά πάτε
σ’ ένα λουλούδι κόκκινο μέ καστανά στημόνια
κι ένα στεφάνι πράσινο νά παίξετε κρυφτούλι.
"Ομως τό ράμφος άπληστο γυρνά κι εξαφανίζει
τόν φτερωτό σου σύντροφο κι έτσι πεθαίνει ή ελπίδα.
Σ’ ένα λιθάρι άστραφτερό σέ λίγο ξεχωρίζεις
σκουλήκι κατακκόκινο ν’ άργοκινάη τό σώμα,
(κίνηση αργή τοϋ τίμιου πού πέρασε τόν χρόνο).
Είπες πώς ήταν εύκολο φτερά νά τού δανείσης
καί νά περάσης τ’ άπειρο μαζί του δείχνοντάς του
τά δαχτυλίδια τών νεφών, τών άστρων τις αχτίδες
καί τις τουλύπες τοϋ καπνού, τά δίχτυα τής ομίχλης,
τά σχήματα τών άνεμων, σχήματα χίλια τόσα,
άπό τό σχήμα ποταμιού, τό σχήμα τής κολόνας,

ου

’Έτσι νά δήτε. Μή μετράτε μέ τόν πήχυ
τ ασάλευτου ανθρώπου που ζή σάν τά φυτά.
’Αλλοιώτικα σέ κά^ε αυτί αντηχούνε οί ήχοι
κι άλλοιώτικα ή ματιά τοϋ καμένου κοιτά.
Ξαναοκορπάτε τ’ άνύη κι ας χυθούνε οί στίχοι,
σέ κά^ε άποκοτιά ή πραότη ας άπαντά.
Φιλία, φιλία μοναχά! Ποιός ξέρει ή τύχη
γιά τον καδένα μας στά δίχτυα τί κρατά;»
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πολύτιμα κοσμήματα καί πλούτη νά ξοδεύω
κι3 ό ξοδεμάς νάναι νερό, νερά πού τά χιλιάζει.
Τήν ύστατη ώρα σού μιλώ μέ πράματα θλιμμένα.
Φτερούγα άπ3 άγνωστο πουλί, λεύτερη στέκεις τώρα,
άν καί νεκρή, στού λιθαριού τήν κόψη σκαλωμένη.
Κάλλιον ό θάνατος αυτός παρά τ3 ωραίο κλονβί σον.
Χαίρε! νεκρέ, πού δέχεσαι σάν πρώτα τούς ανέμους
μές τά φτερά σον νά περνούν και νά τ3 αναστατώνουν
σάν τά παιδιά τις θεμωνιές. "Εντομα θάρθουν χίλια,
τά κίτρινα μέ τά κορμί μαύρες στιγμές γιομάτο,
τά πού ξεφύγαν κόκκινα άπ3 τά φύλλα παπαρούνας,
τά γαλανά σάν άγγελοι πεσμένοι άπό τά πλάτη
τού γαλανώτατον ουρανού, τά πράσινα σά χόρτα,
σάν τούς βνθούς τής θάλασσας, κι ακόμα τά σκουλήκια
πού θ3 αποκτήσουνε φτερά κοντά στ3 ωραίο σον χνούδι
και θάναι σάν τά σύγνεφα πού γνώρισαν τήν αύρα,
όταν κυλιέται σάν παιδί στά καθαρά σεντόνια,
καί θάναι σάν τά σχήματα τ3 ανέμου μές τά ρούχα
πού κρέμασε γιά στέγνωμα μιά μικροπαντρεμένη.
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Μά άν εχη λούλονδα ή ζωή, τά λούλονδα είν στονς βάτονς.
Τά χιόνια καί τις παγωνιές δε γνώρισες καθόλον,
γιατί καλοκαιριάτικα μισεύεις προς τόν νότο.
"Ομως—θυμάσαι—πλέχτηκαν κάτι φτερά στον βάτο,
όντας τά ράμφος τρύπωσε μές τήν καρδιά τον ρόδον
γιά νά σφογγίση τις σταλιές άπό νερό δροσάτο.
ΑΙστάνθηκες τό κέντημα σά δάχτνλο κεντήστρας
πον μέ τό φως τον λυχναριού τήν προίκα της κεντάει
(ευλογημένες οί στιγμές τής τίμιας προσδοκίας).
Κοννήθηκες σάν τά παιδί π ακούει στήν πόρτα χτύπο
και μιά σταλιά θερμότατη σάν παπαρούνα νοιώθεις
τά αίμα πον πήζοντας κολλά τά χνούδια σου κουβάρι.
Πόνεσες τόσο (μά ή πληγή πονά μικρή - μεγάλη,
κι3 ίσως νά καίνε πιο πολύ οί πληγές πον δέν τις βλέπεις).
"Ενας αητός ξεπρόβαλε κι3 ίσκιος βαρύς φουντώνει
και σκέπασε τον ουρανό και τρόμαξε τά δάση.
Μηδέ φωνή άπό κόρακα, μηδέ λαλιά από σπίνο,
μηδέ μελίσσι νά βονά, μηδ3 έντομο νά παίζη.
Βοννά και σκοτεινιάσανε, δάση και βονβαθήκαν
καί τ3 άνθη σιγοσκύφανε, μαράναν τά χορτάρια.
Και πεθαμένη τρόμαξες, φτερούγα, στά λιθάρι;
(Μέ σνγχωρεϊς πού τάραξα τόν σκαλωμένο σον ύπνο).
Τό κάθε χνούδι σον καρδιά γεμίζει καί χτνπάει.
'Αρμύρα ιδρώτα χύνεται καί τά φτερά παγώνουν.
Σταμάτα, αγέρι μον απαλό, τά χνούδια ν’ άνεμίζης
καί μές τήν τόση σιγαλιά κι3 ό φίθνρος γροικιέται.
Τ3 άγριο πουλί προσπέρασε. Μά ό κυνηγάς προβάλλει.
Τις σφαίρες δέ φοβήθηκες, τά ξώβεργα σέ άρπάνε.
Κάλλιο τά βόλι νάπεφτε κατάστηθα σ’ έσένα
παρά τά πλάνα ξώβεργα σά λόγια άπό πανούργο.

υ

τον κύματος τά σχήματα καί τον σταχυού τό σχήμα,
ως καί σ’ αυτά τά σχήματα πού παίρνουν τ απλωμένα
γιά νά στεγνώσονν ρουχικά τής μικροπαντρεμένης.
Αλλοίμονο! φοβήθηκε τ ανήξερο σκονλήκι
τή μεθνσμένη υπόσχεση καί διάλεξε τό χώμα
καί σε μιά τρύπα διπλανή τρυπώνει σά βελόνι.

Βι

26

βλ

ιο

θή

Πράσινοι βάτοι τής φραγής τά πράσινο κλονβί σον
και τά μπαλκόνι τ3 ανθηρά δεντρί χωρίς κλωνάρια,
κι ή κορασιά καθημερνά πού σέ φιλά στά ράμφος
τον πράσινον αγκαθιού πληγή καί τού βολιού σχισμάδα.
Κάλλιο τά νύχια χρνσαετού, τού κυνηγού τά βόλια,
κάλλιο τά στόμα τού φιδιού, τά δίχτν τής αράχνης,
τά ξεροβόρια κι3 ή χιονιά, τ3 αγκάθια τ3 άγριον ρόδον.
Ώ φυλλωσιές ελεύθερες, κι ώ λούλονδα τού κάμπου,
ώ εσείς τετράπλατοι ουρανοί, κι ώ σύγνεφα βαμπάκια,
αρώματα καί χρώματα κι άμετρη ποικιλία,
σάς χαιρετώ άπ3 τά κάτεργο κι άς είμαι σέ παλάτια
μέ χίλιες βάγιες γύρω μον, μέ χίλια-δνά φουστάνια,
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Αρπάζει τά ποδάρι τού πουλιού καί μπαίνει
στής πεταλούδας τά φτερά καί πήδους κάνει
στά σώμα τού φιδιού καί νά! πού παραβγαίνει
καπνού τρεχάλα καί τον άνεμο προφτάνει.

ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΤΟΥ ΝΤΕΜΠΥΣΣΥ

"Ενα γαρούφαλλο δειλό κεφάλι ανοίγει
καί το χτυπά μες τό νερό κι αμέσως παίρνει
τό σχήμα τοϋ καπνού κι δλη τή λίμνη πνίγει
με μιά κλωστή τριανταφυλλιά πού γύρα σέρνει.

3Αλλοίμονο! κουράστηκε και φεύγει ή μέρα.
Κάθε φευγάλα τον καημό κρατά καί πάει.
Λυπάμαι τά γαρούφαλλο κοντά έκεΐ πέρα
στά γυάλινα νερά πού τώρα ξεψυχάει.

Κοίτα! πηδά, μέ φύλλα μπλέχτηκε παρέκει,
σπάζει τή μύτη στοϋ συγνέφου τό ποδάρι:
με μιά φτερούγα τρόμαζε καί νά το! στέκει’
τώρα μιλά καί πνίγεται μ ένα λιθάρι.

υ

Λυπάμαι τό πού χάθηκε καινούργιο σχήμα,
τά απάνω μου γαρούφαλλο, τήν κάθε αχτίδα,
άπό τά μάτια σου τών λάμψεων τό κύμα,
δ,τι φαντάστηκα κι3 άγάπησα καί πού είδα.
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Ποιός έριξε μές τά νερά σωρό κουβάρια
κι3 έτσι θολώνει τού γαρούφαλλου το σχήμα;
"Επεσε φύλλο σάν τό δάκρυ άπ3 τά κλωνάρια
και τσίμπησε γιά τρελλαμούς τ3 άνάριο κύμα.

άπ3 τά νερά τό σχήμα φεύγει καί τρυπάει
άχνα γύρα στά νερό καί μιάν αχτίδα.
μιά σταλιά δραπέτισσα ζευγάρι πάει
ευθύς γαρούφαλλα στούς γύρω τόπους είδα.

Νά το! πετά. Κυλιέται τώρα στά κλωνάρια,
παραπατά σέ φούντα φύλλωμα και πέφτει.
Ξένει μέ αβρά νυχάκι χόρτα καί λιθάρια.
"Ολα τά γύρω τάκανε λαμπρό καθρέφτη.
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Πολύ καιρό δέν κρύβεται άπ3 τό μάτι ή χάρη:
ανοίγει τά παράθυρο καί βγαίνει πάλι.
Σιγά! καί τά νερά τον ύπνον έχουν πάρει
καί τού γαρούφαλλου τό σχήμα ξεπροβάλλει.

κη
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"Ω! τραλαλά! μικρά γαρούφαλλο έχω γίνει.
"Η άγάπη τού γαρούφαλλου κι έμένα πλάθει
και βγήκα άπ3 τά νερά μ3 δλη τή λάμψη έκείνη
κι είμαι ένα πάθος στών γαρούφαλλων τά πάθη.

θή

Άντιχτυπώ, διαλυέμαι μές τή γύρω φλόγα.
"Ω! μέ χτυπά μιά λάμψη στά κεφάλι.
Τούς σπίνους θά μεθύσω σάν κλημάτου ρόγα.
"Ω! πωπωπώ! Καινούργια αχτίδα φτάνει πάλι.

Βι
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Κι είναι άπ3 τά μάτια σου τά φώς πού ξεμυτίζει.
Κοίταξε! λάμψη πού πετά. Πού πάει; Πού πάει;
Μιά χούφτα πράσινα κλωνάρια μού άνεμίζει.
Φιλιά, χαμόγελα και νεύματα σκορπάει.
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ΤΟ ΧΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΤΟΥ ΝΤΕΜΠΥΣΣΥ

Θά πέση τώρα ή ομορφιά τριαντάφυλλο ά&ηναϊο
μές τδν ξεφυλλιομό.
Ή δύση πήρε τδ αίσθημα τ' άπελπισμού πού λέω
κι' εγώ ν' άποπνιγώ.

Κόμπος ό κόμπος γέμιοε κόμπους βροχής ό κήπος
κι ατλάζι γιαοεμί.
Χτύποι καρδιάς κι αναπνοές παιδιού τού κόμπου δ χτύπος
οτού κήπου τή ζωή.
Αάπ! χτύπημα χαϊδευτικό οτδ φύλλωμα, κι' δ κήπος
τρέμει σά γιαοεμί.
Ντρόπ! χάθηκε μές τδν άνΰδ ή οταλιά κι έμεινε δ χτύπος
ατού κήπου τή ζωή.

Πόσο σπαράζει κι' δ άνάδς στδν τελευταίο καιρό του
κι' ή οτάοη του πονάει!
'Ανοίγει χέρια, προσπαθεί μές τις πνοές τού τότου
τδ στήριγμα νά βρή.

ου

θεέ μου, τί μού τυραννεϊς τή με&υσμένη πλάση
μ' αποχαιρετισμούς;
Μιά κι ήρΰε τδ τριαντάφυλλο γιατί πιά νά περάση
ατούς γαλανούς νεκρούς;

μί

Τίκ, τάκ, τίκ, τόκ! σ’ ένα κορμδ πού άγκάλιαζεν ό κήπος,
πλεξούδα γιαοεμί,
καϋώς τά περπατήματα τής μέλισσας δ χτύπος
οτού κλάδου τή ζωή.

Μι αναπνοή σταμάτησε καί βρέΰηκ^ν ό κήπος
μές τήν παλιά ζωή,
σταμάτησε τδ στάλαγμα καί κρύφτηκαν δ χτύπος
σέ φούντα γιαοεμί.

αν

Φρούπ! άνοιξε κάτι φτερά ό σπουργίτης. Νά! κι’ δ κήπος
πώς άλλαξε ζωή
κι’ άπ τις φτερούγες άπλωσαν σάν πίδακες δ χτύπος
κι’ οί στάλες γιασεμί!
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Κλωστή αστεριών έδώ κυλά νεροσυρμή κι' δ κήπος
καινούργια ’ναι ζωή.
Μικρή λιμνούλα γέλασε κι ακούστηκε ένας χτύπος
σάν άπδ γιασεμί.
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Κόμπος ό κόμπος γέμιοε μαργαριτάρια δ κήπος
κι' άνΰδ άπδ γιαοεμί,
πήρε άπ τδν χτύπο τής καρδιάς τού γύρω κήπου δ χτύπος,
πήρε διπλή ζωή.

Κι' όμως υπάρχει κάποτε στήν περηφάνια ή λάμψη
τών άπο^αυμασμών.
Τδν μίσχο άπάνω σήκωσε καί τδ κεφάλι ας λάμψη
στήν άκρη τών καιρών.

Μές τούς αιώνιους χωρισμούς υπάρχει μιά θρησκεία:—
τό φώς τού ταξιδιού.
Χαράζει πέρα τή γραμμή τ' άγνώστου ή πολιτεία
καί πνίγει μας τδ νού.

Μιά ομορφιά ή τριαντάφυλλο κι' αν είσαι «άντίο-άντίο»,
τδν θάνατο νά ζής'0 θάνατος σέ σέβεται, μαζί του τδ τοπίο
τής γνώριμής μας γής.
Τά αίοΰήματά μας γονατούν κι' ό στοχασμός χαράζει
λίγη παλιά γραμμή,
θυμάται τούς πραοινιομούς, μαζί σου μπουμπουκιάζει
καί ώραιολογεϊ:—

θυμάσαι τδ ξεμύτιομα; Τί γελαστό παιδάκι
πού παίζει τή ζωή!
Τούς πρώτους κόμπους τού άν&ού; Μισόκλειστο ματάκι
οτού έρωτα τήν αυγή.
Τά πρωτανοίγματα τ' άνΰού; Μές τών χειλιών τά φύλλα
τδ πρώτο «σ’ άγαπώ».
Τ' όλάνοιχτό σου ωρίμασμα; Φωτιά ή άνατριχίλα
μέ τδν βα&ύ πνιγμό.
Γιατί, λοιπόν, νά πνίγεσαι στις τελευταίες άχτίδες
καί νά λιγοθυμάς;
«Άντίο-άντίο» πού φτερουγάς, κλων ιά-κλων ιά πλεξίδες,
μέ τδ καλδ νά πάς.
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”Ω! νά! πού πρωτοφάνηκε Θεός μές τά τοπία
ξεμυτισμός àvdoô.
Φύλλο περνά καί χάνεται καί οπαταλά ή φιλία
τό δάκρυ τού καημού.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στην άγγελόκτιοτη εκκλησία σου, ώ Παναγία Άγγελόκτιοτη,
μέ τά ψηφιδωτά σου,
ό Άράπης κι’ αν οέ τόξεψε κι’ έσταξε το αϊμα ποταμός
άπό τά γόνατά σου,

Μά φύλλο ξαναγίνεται κι' ανοίγει τη φτερούγα
ο' ώραϊο φτερουγιομό.
Τριαντάφυλλο αύριο d’ άνθής καί θάρθη η πεταλούδα
γιά τότ ξελογιασμό.

Την εύκαρπη τη μήτρα σου ανυμνούμε Άρχάγελλοι,
άχεροποίητη εΙκόνα.
Κι ώ Παναγία τών Άοταθιών, Σαρακηνοί κι’ άν τρύπηοαν
στό ουντριμμένο αγώνα

ου

’Ίσκιος καί φώς dà παίξουνε τριγύρω ατό στεφάνι
τόν Μάη — τον Μάη καιρό,
dà κρυφανάψουν οί χυμοί καί τό τρελλδ κοτσάνι
στόν καρδιοφλογισμό.

τά μάτια σου, τοϋ έλέους πηγή, τών Σεραφείμ στεφάνωμα
στήν κόμη σου ανατέλλει.
Κι’ ώ Σαϊτιώτισσα κυρά, τόν δράκο κατενίκηοες
στά πύρινά σου βέλη.

μί

Καί θαράη ή αγάπη νά σού πη τόν μύάο τόν ώραϊο,
τόν μύθο της ζωής,
καί dà σταθώ στο πλάϊ σου νά λέω πώς είν’ ώραϊο
τόν Μάη νά τρ^ελλαθής.

Βι
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Γαλόκτιοτή μου Παναγιά, κτισμένη μέ τά γάλατα,
καί μές τό δρΰ κλεισμένη,
άάώρητη κι’ άπείρακτη άπ’ τά βλέμματα τ’ άλλόθρηοκου,
άγγελοφυλαγμένη,

Θεόνυμφη Θεοοκέπαοτη — τής ’Ομορφιάς κυρά,
.
διάδημα τού κάλλους,
κι’ άν Παναγιά Άφροδίτιοοα κι άν τής ’Αγάπης Παναγιά,
φώς σωστικό στους σάλους.

Κι’ άν Θρηνωδούσα, σκήνωμα τής συμπόνιας ευρύχωρο,
τού οίκου χρυσή λυχνία.
Στο Κάστρο Λιμενιώτισοα, τών ναυτικών διάσωομα
στήν τρικυμία.
Νεροφορούοα άρχόντισοα, πού τών εφτά ουρανών
άνοίγεις τήν κερήdρa
νά τρέξη τ’ άφδονο νερό, κι' Άπογυριοτική
ατού πειρασμού τά ρεϊάρα.
Χρνοορογιάτιοοα κυρά, Γαλακτική μου άφέντιοσα
ή Χρυοογαλακτούσα,
τους ποταμούς τού γάλατος άνάίζεις μέσα στους μαστούς,
Χρυσελεούοα.

Φωιολαμπούοα, πού ευτυχείς μάτια τυφλά στο φώς,
φώς πορφυρό κλημάτου,
αχτίδα τού ήλιου πού βοηύά στή γέννα, ώ Παναγιά
παρδένα τού Γεννάτου.
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Στό μαϋρο πύρωμα χρυσό βοτάνι, Σφαλαγγ ιώτιοσα,
τ ’Άρακα Παναγία,
πού σταματάς την πύρεξη κι εσύ τής Άμασγοϋ
τών κοπαδιών γιατρεία.

Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ TOT ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ
Μηνί Ίουλίω Θ' τοϋ Έθνομάρτυρος Κυπριανού, ’Αρχιεπισκόπου
Νέας Ίουστινιανής καί Πάσης Κύπρου.

Χρυσαιματοϋοα, πού οφαλάς τής φλέβας τους κρουνούς
κι ή χάντρα δε ροδίζει
άπ’ τής γυναίκας τήν πηγή, κι’ ώ Θεοτόκε τοϋ Καρμιοϋ,
τό δέρμα που γεμίζει

ΣΤΙΧΗΡΑ

Ή γαλανή τοϋ βίου σου έκταση γεμίζει τήν κενότητα
τοϋ βίου μέ αγγέλων ήχους.
Ή άσκηση τής άρετής διάδημα εκατόφυλλο
οέ υάκινθους βοστρύχους.
Τό ξίφος τής αρχής ψηλά σά μέτωπο βουνό
τό κράτηξες γενναία.
"Ενας δικέφαλος αητός οί λεύτεροι ουρανοί.
Ή ’Ελλάδα φώς ώραία.
Κοσμεί οάν αίσθηση ένθεη το πλάτος τής άτμόοφαιρας
ή ψυχική σκιά σου.
Πλουμίζει το μαρτύριο κι’ ένα στεφάνι ή έποχή
κρατάει άπ’ τά φτερά σου.

ου

Σπειριά, γεμάτα τό εμπυος καί πονηρές σκισμές
χρυσογητεύεις,
καί τών ματιών τήν πόνηοη, φωιίοτρα μου Διορίτισσα,
μ’ αγιάσματα γιατρεύεις.

μί

Παντάνασοα, Άψιθ ιώτιοσα καί Χρυοοκουλουρ ιώτιοσα
καί Θελετροφυλάκτρα,
Κυπαριοσ ιώτιοσα ,’Ιαματική κι’ εσύ Χρυσοπαντάνασσα
Κυκκώτισσα φυλάκτρα.
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που λέει γιά εύφορους καιρούς και για λειβάδια μέλισσες
μύρο νοερό γιομάτα,
καί στέφανο, άχειρόπλοκα καί προστασίες πανύμνητες,
ώ νύφη Άγγελομάτα.

επ
ισ

Είσαι καλοΐοκιωτη άδερφή, μάνα πνευματική,
κηρήθρα θυγατέρα,
πρεσβεία για τον Παράδεισο στήν σκλαβαψένη γή
κι’ αυγή οτή μέρα,

τη

Τί κι άν άχεροποίητη, κι άν τοϋ Κορνάρου αμάραντος
βλαστός θεϊκού κλημάτου,
κι άν πολυθρύλητη έμπνευση τ ’Απόστολου Λουκά,
κι’ άν άγνωστου όνομάτου,

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ

Στον ηρώα καταστάλαξε, γούρνα βωμού πνευματικού,
το πάθος τής ’Ελλάδας.
Κυπριανέ, μιά στάλα φώς στήν άβυσσο το νόημα
δίνει τής όμορφάδας.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Πνευματική μου αρχόντισσα, μέ κλήμα ωραίους συλλογισμούς
τούς κροτάφους μάς στέφεις.
Βρέφη ξανθά τής λευτεριάς μέ τόν αρχάγγελο μαστό
ο’ εύφορο φώς τά θρέφεις.
ΦΩΣ ΙΛΑΡΟ

Φώς ιλαρό τοϋ δοξασμού πού άπλόχερα σκορπά
ό αθάνατος Πατέρας,
άγιο σάν άχνα χρυσαφιά μ’ ένα παλμό οίκουμενικό
άς κατεβή σά γέρας.
Ή γή στον ήρωα καί πιοτό τδ πάν οίκοδομεί
μέ δωρικές κολόνες’
μ’ άνθούς τής άρετής σά φώς πάντα ιλαρό διακοσμεί
τούς εθνικούς άγώνες.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ

Ό λύχνος φώς δοξαστικό χελιδονίζει στό μαλλί
πού άνοίγει ή νύχτα κύμα.
Μιά χούφτα σπίτι τού χωριού τόν ήλιο έχρυοοκέντηοε
οτής έκκλησίας τό κλήμα.
Ό θησαυρός τής μάθησης τό θησαυρό τοϋ χρυσαφιού
νικά κι’ αιχμαλωτίζει.
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Σμίξε χρυσάφι, μάθηση σέ πράξη καθαρή
διπλά τό φώς ν' άνθίζη.
'Ένθεη άρετή κι δ έρωτας τής φωτεινής φυλής,
τής φυλής τών 'Ελλήνων.
Ρομφαία τήν κράτηξες ψηλά' δεν πρόδωοες τήν αρετή
τών άσπρων κρίνων.

ΚΑΝΟΝΑΣ

ΩΔΗ Α'

Στη μάθηση πνευματικό μελίσσι ή συλλογή
τρυγά μέ τά φτερά της.
Τής μάθησης πολύμοχθος, μέ μυστικό οργασμό,
στάθηκες ζευγολάτης.
Κήπο μέ ρόδα νοητά στ' άφάλι τού νησιού
κι' ωραίες αισθήσεις
έφύτεψες, χρυσόφημε, τής μάθησης τήν άρετή
γιά νά πλουτίσης.
‘Ήλιος τού θάλπους πού ξυπνά τδ σπόρο τ' άγαθού
τής μάθησης τδ πάθος.
Τού τόπου τούς νοητούς αγρούς έσκαψες γιά νά βγή στο φώς
τδ σπέρμα άπδ τδ βάθος.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

υ

Παρϋένα, καλοϊσκιόφυλλε τής αρετής μας πλάτανε,
δυνάμωνε τδ χέρι
τής λευτεριάς τδ ύπέρμαχο νά έκλιπαροϋμε νοητά
καλλίνικον αστέρι.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

στ
ημ

κη

Π

'Ένθεος οπλίτης στής ιερής ορθοδοξίας τδ πρόχωμα
τοϋ νού κρατάς τά βέλη.
Δίπλα ή πατρίδα ερόδισε ήλιος χρυσός πανεύφημος
τήν ώρα π ανατέλλει.
Επευφημούμε τ όνομα τών που οδηγούν τά πρόβατα
στο ουρανικδ λιμάνι
καί δείχνουνε μέ τής ψυχής τις άρετές ευθείαν όδδ
που φέρνει προς τή στάνη.
Θεόβρυτη πηγή ό λαός εξιστορεί τδ χρέος του
μ' ένα κομμάτι μύθους·
Τδν ποιμενάρχη κι ήρωα κρατάει τ αχλάδι τής καρδιάς
στής άρετής τούς λίθους.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Βι
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Γίνε καλλίνικη βροχή σ’ ετοιμασμένη βλάστηση,
Χρυοελεούσα,
τής άρετής οί άρχοντικοί νά πεταχτούν βλαστοί
σέ γην άνθούσα.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Νύφη, περίχρυση άρετή, ατού νού τδ πάθος τδ έξαλλο
τδ βάθος νά γνωρίση,
υπομονή πανύμνητη στείλε καί θάρρος γι' άσκηση
νά μη λιποψυχήση.

αν
επ
ι

'Ένα διαμάντι λογικό γεμίζει τή ζωή
σά ρόδι τήν παλάμη,
τδ βάρος νοιώθεις που οδηγεί οά ρόγα οτό μαστό,
οά δίψα στο ποτάμι.
Κυπριανέ, τδ δάχτυλό σου ιχνογραφεί τήν άρετη
σ’ ένα γαλάζιο αγέρα.
Χέρι αποστόλου ή άρετη οά λύχνος οδηγεί
οτήν άοέληνη έσπέρα.
‘Ο θάνατος οά σκελετός χρυσάφι οτδ διάδημα
που συγκρατεί τους λίθους.
'0 θάνατός σου ισόθεη παράδοση κεντήθηκε
μες τής φυλής τους μύθους.

ίο

ΑΠΟΛΤΤΙΚΙΟ

ΩΔΗ Γ'

Τού λόγου τήν απλότητα πού σάν τον κόμπο τού μελιού
στρογγυλεμένο στάζει,
ή γλώσσα σου αξιώθηκε, ρήτορα στή λιτότητα
πού τήν καρδιά αγκαλιάζει.
Χρυσόστομε, τδ φρόνημα τού ενάρετου συλλογισμού
σού χρύσωνε τή φράση
μέ κύκλο άγιου βυζαντινού κι' έβγαινε ό λόγος καθαρός
σάν τά πουλιά στά δάση.
Ή γλυκερή σου ή έκφραση, άπ' τήν όμορφάδα τής καρδιάς,
γονάτιζε τή βία
καί τόν αυχένα τών εχθρών στ' άλέτρι τδ θεόσεπτο
έδενε μξ φιλία.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Τδ γλυκασμό τού έλέους σου, χρυσολαλούσα Παναγιά,
μή μάς στερήοης.
Μέ μητρική γλυκολαλιά, κλάδον ελιάς, τον λόγο μας
νά τόν πλουτίσης.
ΩΔΗ' Δ'

Τών άσκητών ύπέρμαχε, τή δυναστεία τής γής
υπόταξες οτδ πόδι
τής άρετής καί σύνεσης καί γέμισες πολλή άρετή
σάν τά σπειριά οτό ρόδι.
Εύγνώμονα, μέ τδ φλουρί καί μέ τήν πράξη πού εύωδά
άνθος νοερό σοφία,
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προστάτευε τά σύνορα τής ψυχικής ζωής
και δίνε μας τή νίκη.

χρέη λογικά αποπλήρωσες καί προίκισες αρχοντικά
τή γήινη πολιτεία·
Τού έλέους το πνεύμα έφώλιασε στά στήθη σου οά μέλισσες
ο’ έλιάς ζανθή κουφάλα,
κι ήσουν ειρήνης άγγελος, δέντρο καλοϊοκιόφυλλο,
δώρο λευκό σά γάλα.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Τών ασκητών καλλίφυλλε καί χρυσωμένε δρΰ,
τής εκκλησίας 'θεμέλιο,
Κυπριανέ, πνευματικέ αμφορέα πού εύωχεϊ
μέ τής ψυχής τό γέλιο,
Τού βίου σου ϋψιστη έκλαμψη τοϋ μαρτυρίου ό στέφανος
σά λάφυρο άπ* τή νίκη.
Μ αίματος κόμπο έσφράγισες τή γήϊνη σου ζωή
σέ τίμια διαθήκη.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

ου

Παρθένα Μαχαιριώτισσα, ω! άπότρεψε cm τους ασκητές
τοϋ πονηρού τά βέλη,
ευρύχωρα τά έλέη σου δώρισε καί χρυσόφημα
χριστιανικά τά τέλη.
ΩΔΗ Ε'

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

μί
τη

αν

"Ενα κεφάλι Ισόθεο, Παρθένα Στρατηλάτισοα,
τίναζε νά σκορπίση
βαρβάρων όχλων ή όρμή κι’ ειρηνική δική μας εποχή
τή γή μας νά φωτίοη.

Ίοάγγελε Κυπριανέ, τό κορμί σου πολύαθλο
στή γήϊνή σου πατρίδα
κείται σφαχτάρι στο βωμό τής λευτεριάς θεόσκεπι,
τής λευτεριάς ελπίδα.

επ
ισ

Έπίνικο ύμνο λευτεριάς σάν αστραπή θεωτική
στά ελληνικά τά κάλλη
άνάπεμψε ή θυσία σου κι όλόφλογο τής λευτεριάς
στέφος κρατάει καί πάλλει.
Ή φιλοπάτριδη αρετή σά νοερός παράδεισος
σου φώτιζε τό πνεύμα
κι ή έλλήνιοοά σου ή δύναμη πηδούσε γιά τά θαύματα
σάν κρατημένο ρεύμα.
Τής μυστικής συνένωσης τών πανελλήνων άλυσος
υψώθηκες καί θάλλεις
αίνος ζανθός τής λεβεντιάς σέ σήμαντρο τις λευτεριές
κι άλα τά χρέη ψάλλεις.

Π

ΩΔΗ ΣΤ'

ιο

θή

κη

Ή δόζα σου φώς σωστικό στή νύχτα διαλαλεϊ
τό μέγεθος τού χρέους
κι εκλιπαρεί τούς ουρανούς, θεωτική κυπάριοσος,
γιά άλλους καιρούς γενναίους.
Στά πρόβατά σου στάθηκες σάν πρωτοστάτης κριός
μέ τή -θεογνωσία
καί το κοπάδι οδήγησες άπ τό χαμό στο φώς,
ο’ ένδοζη πολιτεία.
Μέ τήν άντρίκια άνύψωση τού -ψυχικού κορμιού
το χώρο εζουσιάζεις,
το χρέος, σταυρός βυζαντινός στο γαλανό στερέωμα,
νίκης σημαία χαράζεις.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Βι
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Παρθένα, φώς πανσέληνο, βυζαντινή μου άκρίτισοα
μέ τ’ άγιο άπελατίκι,

ΟΙΚΟΣ

ΣΤΝΑΞΑΡΙ

Μηνί Ίουλίω θ'
βίος τών ευσεβών είναι καλό δείγμα γιά κάθε τόπο, γιατί δείχνει σάν

τόν καθαρό καθρέφτη τήν άζιωούνη του καί ρουφά σάν τόν ανεμο
Οστρόβιλο
τήν πονηρή καταλαλιά τών ασεβών γειτόνων.

οιπόν, ό βίος καί ή πολιτεία τού Κυπριανού είναι πολλά θαυμαστή.

Λ'Ο ευσεβής αυτός ιεράρχης γεννήθηκε κατά τήν παράδοση στο εύμορ
φο χωριό το Στρόβολο. Παιδιόθεν έννοιωθε στά στήθη του τον έρωτα πρός
τά εκκλησιαστικά καί προς τήν άοκήτεψη, γιατί είναι σωστό εκείνο πού
λέγουν συχνά οί παλαιότεροι οτι παιδιόθεν ή ψυχή καλλιεργεί τις κλίσεις
καί τις ροπές της, δηλαδή αν θά πάρη τό δρόμο τού καλού ή τού κακού
ή άν θά σπουδάζη τά υπέργεια ή θά μελετήση τά κοσμικά. Γιά τούτο ό
Κυπριανός ωδευοε καί μπήκε ατό Μοναστήρι τού Μαχαιρά. ’Εκεί πέρα δού
λεψε καλογερόπουλο καί κούρασε στήν άσκηση καί στο μόχθο τό κορμί του
μέ τή θεϊκή βοήθεια καί ενέργεια, γιατί διά νά λάμψη στον κόσμο τό
πολύτιμο μέταλλο θέλει αμέτρητη δούλεψη νά λευτερωθή από τή γής καί
τά κατώτερα υλικά. "Οταν τό σώμα καί ή ψυχή του σχηματίστηκαν, σάν τό
γινομένο καρπό οτό κλωνί, ό "Αγιος Καθηγούμενος τόν χειροτόνησε διάκο
καί ήταν πολλά ευχαριστημένος νά τόν άκροάζεται ετούτο τό διάκο γιά τό
ήθος του καί τήν ταπείνωσή του. Γιά τό ήθος του στάλθηκε αργότερα μέ
τόν ’Αρχιμανδρίτη στή Βλαχία γιά δουλειές τοϋ μοναστηριού.

ηγεμόνας τής Βλαχμας Μιχαήλ Σούτσος άντελήφθηκε τό ήθος τοϋ Κυ
πρίου άνδρός, τού Κυπριανού, καί τό πάθος γιά τά γραμματικά καί
τή θεολογία. Γιά τούτο τόν άιρησε νά σπουδάζη στήν ’Ανώτερη Σχολή, τού
Ιδιου καθίδρυμα, επειδή ήζευρε οτι ή εύλάβεια καί ή πίστη φωτίζουν τόν
καθένα, άλλά ό ποιμένας πού θά διαφεντεύη πολλά πνευματικά ποίμνια,
έχει χρεία πολλή γνώση. Σπούδαζε οκτώ χρόνια καί γύρισε στά πατρικά
χώματα μέ πείρα καί μέ φρόνημα.

Ο
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αρχή όμως δείχνει τόν άνόρα δηλαδή γιά νά φανούν οί άξιωούνες
σου καί τό διοικητικό σου πνεύμα πρέπει νά πάρης απάνω σου όλες
τις ευθύνες τοϋ αξιώματος. ’Ετούτο είναι η καλύτερη ζυγαριά της άξιωσύνης. Τό ότι ητανε πολλά άξιος στά διοικητικά φαίνεται από το ότι έσαοσε
τά κατρακυλισμένα οάν τον βουρκωμένο χείμαρρο οικονομικά της ’Αρχιε
πισκοπής καί είδε ή αρχή αυτή μιά άσπρη μέρα. ’Ήτανε άνδρας γλυκόλογος,
που ή σπουδή του αύξησε τή γλυκάδα τοϋ λόγου του.

ΩΔΗ Ζ'

Η

Τήν έξαρση, πνευματικό βλαστόν υπέργειας ’Άνοιξης,
τό φέγγος οου γεννάει,
όπως μιά αχτίδα πρωϊνή τό θεοδίδακτο παλμό
στά πετεινό ξυπνάει.
Νέφος γλωσσοπυρίμορφο τοϋ πνεύματός οου ή έφεση
ατούς λογισμούς αστράφτει,
γλώσσα φωτιάς σέ κεραυνό πού γλύφει τά ξερόκλαδα
κι άλλες φωτιές άνάφτει.
’‘Ηχος χειμάρρου καθαρός μές τις άγέρινες πνοές
αντιλαλεί τριγύρα
ή φήμη σου λεπτούς άφρούς τινάζοντας τής λευτεριάς
τά λογικά τά μύρα.

ταν ό ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος άπέθανε στήν εξορία, ό Κυπριανός

στον πολλά τιμημένο θρόνο τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα. Μόλις
Οανέβηκε
ανέβηκε στο θρόνο μάζεψε οπειρί-οπειρί χρυσάφι καί ξεπλήρακ^ε τά χρέη

ίο

υ

τής εκκλησίας, γιά νά είναι τό πρόσωπό του καθαρό, επειδή τό χρέος πάν
τοτε είναι ένα μαύρο λουρί στο μέτωπο, πού σέ ντροπιάζει. "Υστερα ίδρυσε
'Ελληνική Σχολή κατάντικρυ τού καταλύματος του, γιά νά σπουδάζουν οί
Ρωμιοί τά γράμματα καί τή σοφία τών παλαοτέρων τους, γιατί σ’ ετούτο
τό βίο ή βιωτική μέριμνα είναι ανάγκη. Γιά νά στέκης, λοιπόν, απάνω
στά νερά σάν τό καΐκι έχεις χρεία νά ήξεύρης γράμματα καί τρόπους.

ται τούτο τό αυτεξούσιο, δεν ήμπορεϊ νά ζήση δίχα του. *0 Κυπριανός έπί
κεφαλής τού γένους εδώ) στήν Κύπρο ανάβραζε μέ τό δούλο λαό όπως ή
θάλασσα όντας φυσάνε τά μελτέμια. Δέν είχεν όμως τήν ευκολία νά φτιάξη
στρατό καί νά ζητήξη μέ το σπαθί τήν ελευθερωσύνη. Γιά τούτο μάζευε χρυ
σάφι καί τρόφιμα γιά τούς ξεσηκωμένους στο Μόριά καί τά νησιά αδελ
φούς. ’Έλπιζε νά ελευθερωθούν οί δυνατώτεροι αδελφοί καί νάρθούν μιά
λαμπριάτικη μέρα μέ τά καράβια τους νά ξεσκλαβώσουν καί τον πικραμένο
μας τόπο, τήν Κύπρο.

επ
ισ

ιά μέρα οί άφεντάδες τοϋ νησιού μέ θεοκατάρατους δόλους μαζέψανε,

αν

Π

οί αμαρτίες μας καί γιά νά δείξη πόσο τιμημένο πράγμα είναι ή έλευθερία,
πού άγοράζετα μέ τόσους ποταμούς αίμάταη. Καί πού πρέπει νά φυλάγεται
όπως τό βρέφος στήν αγκάλη τής Παναγίας μητέρας. Τό αίμα τών προεστών
σάτ τό ποτάμι έκύκλωοε τά τείχη τής Αευκωσίας·

θή
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ών μαρτύρων ή μνήμη σάν τό δαδί συδαυλίζει τό πάθος τής έλευτερω-
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πολύφωτος αστέρας:
στολή φωτός γι’ αυτό ρύωχεϊς ευφρόσυνα κάθε λαό
μέ τό αίσθημα τής μέρας.
’Αρχάγγελος βασιλικός ό πού νικά τό φρόνημα
τής σάρκας καί θριαμβεύει:
πύρινο ξίφος ή αρετή οτό χέρι οου λαμποκοπά
καί τις ματιές κυριεύει.
"Ηλιος αλήθειας ένδοξος ό δάσκαλος καί σάλπιγγα
πού ανοίγει τήν αλήθεια:
κήπους μέ ρόδα νοερά καί μάθηοες χρυοόφημες
μάς γέμισες τά στήθια.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

*0

Ό Πατήρ, ό Υιός καί τό "Αγιον Πνεύμα, Τριάς ‘Ομοούσιος καί
Τσύνης.
’Αχώριστος, κατέταξαν τόν μαρτυρικό Κυπριανό μεταξύ τών αγίων τής πί

οτεως καί τής πατρίδος. ’Ετούτος είναι ή πρεσβεία μας προς τόν Πανάγαθο
διά τή σωτηρία τής μικρής μας πατρίδος.
πρεσβεύει στον Κύριο καί
γιά μένα τόν γιατρόν Κύπρον Χρυσάθην, πού έχω συνθέσει τήν ακολουθία
αυτή, νά βρω χριστιανικά καί ελληνικά, σάν τίμιος Έλληνας, τά τέλη τής
ζωής μου.

ΩΔΗ Η'

Ό μάρτυρας τής λευτεριάς λάμπει στήν κάθε γή

Μοάν τά πρόβατα στο μαντρί, τούς προεστούς μέ επικεφαλής τούς δεσπο
τάδες μας. Καί άρχισε ή σφαγή κατά θέλημα Θεού γιά νά ξεπλερωθούν

σκληρότητα γιά νά δείξη πιο σκληρό τό αύλακωμένο πρόσωπό της μη
χανεύεται τρόπους. Τον πικραμένα κι’ ένδοξο Κυπριανό τόν κρεμάσανε
τά όργανα τής σκληρότητος άπό τό παχύ κλώνο μιας γρηάς συκαμιάς.
απόστολος τής πίοτεως καί τής πατρίδας έμαρτύρηοε προς σωτηρία τοϋ ποι
μνίου του καί τοϋ έλληνικοϋ ορθοδόξου ονόματος του.

Πολύφημη, πανένδοξη Κυπραίϊοσα Παναγιά,
τής χρυσαυγής ή μήτρα,
τό βλέμμα οου ας υπόσχεται τούς νοητούς παράδεισους
σ’ εμάς τ’ άναιμα φύτρα.

τη
μ

Θεός είναι αυτεξούσιος καί έπλασε τήν εικόνα καί ομοίωσή του, τον

άνϋρωπο, νά είναι αυτεξούσιος. Το γένος τών Ρωμιών που περηφα
Ονεύεται
γιατί έφταξε στο κεφαλόσκαλο τής επίγειας κλίμακας καί έρωτεύε-

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Φωτολαμποϋοα Παναγιά, μ’ εύφορους ασπασμούς
πλούμιζε τούς κροτάφους
μαρτύρων άπροσμάχητων καί τών διδάχων χρύσωνε
πνευματικούς τούς τάφους.
ΩΔΗ θ'

Κυπραίϊοσα, άνθοϋσα Παναγιά, μέ τό κραταίωμα τ’ ουρανού
οτό στήθος οου τό βρέφος,
Νύφη Θεοκρατόρισοα κι’ άσπιδοφόρα ύπέρμαχη,
τής Ρωμιοσύνης οτέφος.
Σταχυοϋερίοτρα στόν αγρό τής αρετής τόν εύφορο
κι’ ευρύχωρη συμπόνια,
καλομελέτητη αδερφή οτοϋ ταπεινού τήν ερημιά,
κόμποι αγαθοί οτά κλώνια.
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Κι εσύ, Χρυοορογιάτισσα, μέ τ άφΰαρτά σου γάλατα
κι’ έσύ, Γλυκοφιλούσα
στό μητρικό σον φρόνημα, της δμορφιάς ευρύχωρο
κάλλος άροδαφνούοα.
Ειρήνης άγγελο στή γή κατάπεμψε με τής ελιάς
τό λογικό κλιονάρι
κι’ εύκρατους άνοιξε καιρούς στον ουρανό τής νόησης
με μιά παλάμη στάρι.

Ο ΗΜΙΤΕΛΉΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

ΤΟΎ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΩΔΗ A'

Τό πάνσεπτο εγκαλλώπισμα μετώπου έλληνικού,
τή δάφνη, στον αγώνα
τής αρετής καί τών ιδεών έχάραξες οά μυγδαλιά
σέ ασέληνο χειμώνα.
Τού πνεύματος' τά τρόπαια σάν τά φυτά τά νοερά
τήν πίστη υποβαστάζουν·
σάν κίονες στά προπύλαια τό βάρος έξατμίζουνε
καί σέ ομορφιά τ’ αλλάζουν.
Οί ασπίδες καί τ’ ακόντια φυτεύουν τόν καρπό
στό δουλεμένο χώμα,
όπου τό πνεύμα τών ιδεών έτοίμαοε τή ^ρέψη του
σάν τίμιου γάμου στρώμα.

ΕΞΑΠΟ ΣΤΕΙΛΑΡΙΟ

τη

μί

ου

Κύριε, έξαπόοτειλε τό φώς στίς ναρκωμένες κεφαλές,
φώς χείμαρρο τό χρέος,
τήν ευφορία νά πάρη ό νους γιά πράξεις ίσαπόστολες,
κι’ ό έρωτας γιά κλέος
τών ‘Ελλήνων ισάξιο κι’ ή&ος εντός μας νά ύψω&ή
σάν έφηβος ώραίος
κι’ ό πατημένος τόπος μας σάν εύκρατος άγρός
ν’ άγάλλεται καί νέος,
καδάριος κόσμος κι’ όμορφος ν’ άν^οβολή χωρίς
τής άμαρτίας τό δέος.

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ

Π

αν

Θερμή εποχή χοχλοκοπά ή φυλή στο στρογγυλό σπειρί
που σέρνει τό αίμα.
Τ’ αυλάκια σκίζουν τόν αγρό καί φέρνουνε τή χόχλαση
οτοΰ νού τ’ ασήμι στέμμα.
Μέ τ’ άσπρα νήματα κινεί σάν τής αράχνης στον ιστό
καί στ’ άκρα πάει,
—ιστός γιά δάχτυλο σφιχτό γιά άνασεμιά κομποδετή—
πνεύμα άγαύό σκορπάει.
Κάρπιμο ξύλο ή λευτεριά μές τών ‘Ελλήνων τή φυλή
εξαίσιο ύφος·
ή πίστη άρχάγγελη μορφή κι’ ορθόδοξο κραταίωμα·
τά δυό τους φώς καί ξίφος.

επ
ισ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

ήκ
η

’Αρχάγγελος ύψώ&ηκες, οπλίτης τής φυλής,
τής πίστης μας άκριτη,
Κυπριανέ, τών ουρανών τό λογικό φανέρωμα
καί τού φωτός προφήτη.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ
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Πνευματική μητέρα μας, στις εΌνικές μας τρικυμίες
γίνε πηδάλι
κι όπου κολπίσκος ήρεμος όδήγα τό καΐκι μας,
βρέφος σέ αγκάλη.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Μέ κλάδους γέρικης έλιάς καλλίνικη παράδοση
κράτησε στήν έστία,
‘Ελλήνισσά μου Παναγιά, νάναι τά βλέμματα έκθαμβα
καί νάχουν παρρησία.
ΩΔΗ Γ'

Τήν ευτυχία τής λευτεριάς ήλιου νοερού κατάλαμψη
σέ νηστεμένο χώρο
—καρδιά κλειστή φιλάργυρου—στήν έκταση τής έκφρασης
έσκόρπισες οά σπόρο.
Έδρόοισες τό λάρυγγα νεφέλη πυκνοϊσκιόφυλλη
σέ κάψα πού κολλούσε
οά δίψα γλώσσα βρεφική κι’ ό λόγος τής φυλής
τό νού μας γαλουχούσε.
Τού πρωτοπόρου ό πέλεκυς μέσα στά δάση τών ιδεών
χαράζει τήν πορεία
κι είν’ άλυοος όλάργυρη πού δένει στή νοητή πηγή
τή θαρραλέα υδρία.
ΘΕΟΤΟΚΙΟ

Κατάβρεξε μέ τό έλεος οά νέα φυντάνια μέ βροχή
τούς ευσεβείς λοτόμους
στήν έκταση τού πνεύματος καί στόν αγρό τής άρετής
ν’ άνοίγουν πάντα δρόμους.
ΩΔΗ Δ'

Στό νού τον ηγεμονικό πνευματικός υπάκουος
ένάρετα τό χέρι
μπήγει καυλό κι’ άναπετά άπ’ τό ξύλο δόξα άν^ού
σάν παρρησία στ άγέρι.
Τά έ^νη οά νέφη άκμάζουνε σέ βροχερό ουρανό
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καί βλάστηση έτοιμάζουν
κι είν άλυοος χρυσή οί δεσμοί στήν πατρική μας γής
οί γυιοί που χρέη βαστάζουν.
Τέτοιες πνοές τής λευτεριάς δ πάγκαλος ασκός
σάν τό κρασί ξεχύνει,
κρασί άμπελιού πνευματικού, δώρα άγα&ά που τά έκστομεΐ
ή λογική σου κρήνη.

ΚΑΝΑΚΗΣ

‘Ο Φράγκος σάν άετδς τή γή σπαράζει
καί τδν άγέρα δυσφημεί στή βία.
Μήτε τό ρόδο πιά δεν έχει παρρησία,
μήτε ό χιτώνας τής αυγής χαράζει.

’Ανθος τής λευτεριάς ή πειρατεία
χοχλοκοπά τή θάλασσα και βράζει,
χτυπά τδ βράχο καί τή γή ύποτάζει
στδ φώς, τής λευτεριάς νοερή λατρεία.

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

υ

Έλληνοστρατηλάιιοσα, τον πρωτοστάτη άρχάγγελο
στείλε νά διαφυλάξη
τής λευτεριάς τό κόσμημα που ό "Ελληνας τό χάραξε
στδ λόγο καί στήν πράξη.

ίο

Τδ βέλος τδ πανύμνητο άν δε μπήξω,
στήθος μέ στήθος στήν καρδιά σου, ώ ρήγα,
δεν είναι τής ταπείνωσης πιο λίγα

ΩΔΗ ΣΤ'

ήκ
η

Π

Μ’ έντεχνη τώρα έκδήλωοη, τής Τέχνης άσπρη βλάστηση,
ή Κύπρος έπινεύει
τήν πράξη σου πνευματικά καί δέχεται άπ τδ φρόνημα
τά φύλλα νά κλαδεύη.
"Ενθεη προσφυγή του ό νούς μέ τά Ισάξιά του αισθήματα,
σύμβολο τών άγώνων
σέ πολύχυμο μάρμαρο θά σέ προσβλέπουνε σάν κυνηγός
στά δάχτυλα τών κλώνοον.
‘0 μέσα κόσμος τρέφεται μέ δομές πνευματικές:
παράδοση καί θρύλο.
rQ Σολωμέ, τά δρθόδοξα τής λευτεριάς αισθήματα
στερέωνε σάν τδ στύλο.

οθ

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Καράβια στδ φλουρί στεφανωμένα,
σά θεοκόσμητα, φωτιές τοξεύουν
καί τών κυμάτων οί τρυφές σαλεύουν
καρύδια στήθη πρωτοξυπνημένα.

Στά βλέφαρα φρονήματα άνθισμένα,
σάμπως περίεργα νέφη, ζωηρεύουν,
βυζαντινές ψυχές χρυσογητεύουν
τά πλήθη μέ μιά έλπίδα μπολιασμένα:
τδ δακτυλίδι φράγκικο, τά χέρι
τού χρυσικοϋ ρωμιού τεχνίτρα πράξη.
Μά πότε τδ στεφάνωμα θ' άλλάξη

ξύλο ξερό σέ δλανθισμένο άστέρι;
Οί γάμοι δέν αλλάζουν τιμημένοι
τήν αρετή τού κόσμου μας, ώ ξένοι.
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Τήν επιβράβευση, αρετήν εύγνώμονης καρδιάς,
βρέφος ί^ερδ σέ μήτρα,
καί χρυοοκέρινο τσαμπί, πάντοτε θρέφε μέσα μας,
Μαρία θεογεννήτρα.

τά σκάνδαλα στδ βίο σου πού θά ρίξω.
Ή ρήγισσά σου έξαίρετο φορτίο,
στεφάνωμα γιά τδ δικό μου πλοίο.

στ
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ι

‘Ωραία λυχνία αστραφτερή οτ’ απόκρυφα σκολειά
μ ένα χρυσό δχτωήχι,
Γλυκοματονοα Παναγιά, τά γράμματα έγκαλλώπιζες
καί στοίβαζες τά τείχη.
Σταυρός πυρίφλογος ψηλά στο γαλανότατο φτερό
τ άρχάγγελου ουρανού μας,
βυζαντινή ανανέωση, μ* ένθεη τροφή ζωντάνευες
τδ φώς τού σηκωμού μας.
Γραμμή έμποδίων πνευματικών, σά δρόσος αγιασμών,
στά σύνορά μας σκάβεις
καί μυστική άνθοφόρηση μ’ ένα χυμό ηγεμονικό
στά στήθη μας ανάβεις.

ημ

ΩΔΗ Ε'
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Η ΜΠΛΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑΙΝΑ
Ψυχρή &n τον έξω πλούτο καί τά κάλλη,
τον τόπον ή Ρήγισσα, παλιά κορώνα,
τη λεβεντιά δείλια, άνθος τά χειμώνα
πού τον φωτός δεν έχει τή σπατάλη.

I

Είχε μιά νιότη ξέχωρη κι* ακμαία
σάν τις ψηλές άδάμαστες κορφές,
κι* είχε ψυχή οάν τόν αητό γενναία
κι Ιδανικά δυο η ονντες χρυσαφιές,
κι* αγάπησε νά ζωγραφίοη ωραία
τη σύντομη τον ξωή στις λεβεντιές.

Με καθαρή φωνή σάν τά κρονστάλλι
τήν ευτυχία τον τίμιον άρραβώνα
ό Διγενής στή λάμψη της προβάλλει,
στο κάλλος της διπλώνοντας τό γόνα:

υ

«'Ο στοχασμός στις ερημές μας ώρες
ανθοβολεί σάν τον βουνού τήν κρήνη.
Μά οί φιλικές ματιές σά ρόδου μπάρες

ίο
επ
ισ

τη
μ

μας ζοϋνε τ' ουρανού τήν καλωσννη.
Τί σέ ωφελεί πιά ή χρνσαφιά γαλήνη;
'Αξία στά κάλλη ό θαυμασμός μας δίνει».

κη

*Ω ξένε, εδώ τά κύπελλο ν άδειάσης
μέ τήν ευχή τήν τριανταφνλλορόγα.
*Εδώ τής Κύπρον βρίσκεται τ άφάλι.

Π

Θρύλος παλιός τά κάστρα σον έπλημμύρα
καθώς μελίσσι σέ άνοιξη πον εύλογα
λεπτούς άνθούς, καί ξάμωναν τά μύρα
γύρα σά νέας παράκληση άνθολόγα.

αν

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γύρα βαμμάτων ώρα καί πλημμύρα,
λύχνων θυμητικών ροδάτη φλόγα,
κι* & Λευκωσία, τά δείλι έκορφολόγα
τόν ουρανό σον σά θανμάσια μοίρα.

Βι

βλ
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θή

Τδν ύμνο, σά γιά ωραίο κι αρχαίο κεφάλι,
γιά τό νησί μας, ξένε, νά ξοδιάσης,
π* άνθεΐ, άπ* τούς ξένους άν κι* έφνλλορόγα.
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Πήρε γι αυτό τοΰ αντάρτη τή σημαία
καί δυο λευκά φιλιά τής «αγαπώ»
καί λάμνισε καβώς σέ χρόνια αρχαία
στή λευτεριά νά νοιώση τό Θεό:
μιά πράξη έλλήνισσα, παλιά μά νέα,
ζάλη σέ λούλουδα πλεχτό ουρανό.

'Ωραία φωτιά τό ιδανικό. Ποιος λέει;
Μά ή μαύρη κλήρα πλέκει τό χαμό.
Κείνος σέ δόξα αιώνια τώρα πλέει
κι άλλοι πικρό τδν έχουνε καημό.
Τον κλαίνε οί γέροι κι ή «αγαπώ» τόν κλαίει,
τόν κλαίει στερνά τ* αδερφικό βουνό:

«Κάδε πουρνό σέ τάϊζα μέλι-μέλι
άπ* τόν άνΰό τοΰ μόσκου θυμαριού,
σταρόψωμο τό γιόμα καί τ αμπέλι
ό,τι γεννά γλυκόπιοτο, κι* αυτού
στο δείπνο τ ό,τι τό ρουμάνι στέλλει
ψητό περδίκι κι* άγρη τοΰ λαγού.
Και τώρα μέ άπαρνίστηκες καί μένω
σά χήρα ναύτη ο* αγριωπό γιαλό
κι* είμαι βουνό φτωχό, παραδαρμένο
σέ δύσκολο καιρό κι* απατηλό
κι είμαι βουνό σά βόδι χτυπημένο
τήν ώρα τ' αλετριού μές τόν αγρό.

Κι* ή Παναγιά σά φροντισμένη λέξη
τέτοια ξηγά μές τό χλωμό καιρό:
«Δέν ειν* αντρεία που νά περνά κι* αν φέξη
μέρα σκληρή στον τόπο τόν ξερό.
Εχει ή αντρεία πιά τή σπορά της πλέξει
βαΰτά στό χώμα τούτο τό ιερό.

47

υ

Κύ
πρ
ο

"Αν δύνεοαι νά σώσης κι' ένα κλώνο
κέρδος τρανό στούς δύσκολους καιρούς.
Τού χωρισμού καρδιοχτυπώ τον πόνο.
‘Η ευθύνη οπαταλά τούς αρχηγούς.
Συγχώρεοη ζητώ γιά τούτο μόνο:
προστάζω νά δοΰήτε στούς εχθρούς».

θά ξεμυτίοη πράσινο χορτάρι
πιο νέο νά ^ρέφη την παλληκαριά.
Ή λευτεριά τό πέταγμα ΰά πάρη
όταν ϋά πέοη οά σφαχτό η καρδιά.
Κι' οποίος &ά πέοη τότε ΰάν’ καμάρι
οάν τήν ελιά στήν ξεροχωραφιά».

‘Η ταραχή τής θάλασσας φρουμάζει
στά νεανικά κορμιά μές τή σπηλιά.
Kt ό ασήμαντος τή σκοτεινιά ταράζει:
((Κάλλιο νά μ' εύρη ή σφαίρα στήν καρδιά»,
θυμού οπα^ί τό μέτωπο χαράζει:
«Προστάζω». '0μπρος του σκύβει ή λεβεντιά.

υ

Είχε μιά νιότη ξέχωρη κι' ακμαία
σάν τις ψηλές άδάμαοτες κορφές,
κι' είχιε ψυχή σάν τον αητό γενναία
κι' ιδανικά δυο φούντες χρυοαφιές
κι' αγάπησε νά ζωγραφίοη ώραία
τή σύντομη του ζωή στις λεβεντιές.

ΙΠ

Π

Στον Μαχαιρά τ' άπόγκρεμνα λημέρια,
οπού τό φώς μονάχα περπατά,
μές τό σκαμένο βράχο τά ξεφτέρια
τής λεβεντιάς μαντάτο τά κρατά
πώς τάχα ή προδοσία στά κατωμέρια
βρήκε μιά γλώσσα καί τά μελετά.
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Που νάβρης ρόδο νά κοιτάξης πέρα;
"Η χείλος μέ μιά ελπίδα κερασιά;
Δέν έχει ή μέρα νεύρο κι' ή έσπέρα
μοιάζει οά νά δείλια στή σκοτενιά,
κι' είν' απλωμένη στόν πνιγμένο αγέρα
δαιμονική κρεμάλα μέ ΰηλιά.

στ

ημ

‘Όπου περνά ή χαμένη προδοσία
τή γονιμότητά της χάνει ή γή'
τό δέντρο πράσινη δέν έχει αντρεία
γιατί είναι λασπωμένοι πια οί χυμοί'
κι' έχει τό φως μιά λεμονιά δειλία
κι' ένα χαμένο βλέμμα οί ουρανοί.

οθ
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η

Οί λεύτεροι καιροί τους έχουν θρέψει
μέ άπληστη Ιδέα. Πιστεύουν στό χαμό.
Τά μονοπάτια τάκλεισαν σά σκέψη,
άρνί μελί δεμένο στό δεντρό.
Νά κινηθούνε; Μένει νά παλέψη
τό ή&ος κι' ή πίστη γιά όνομα τρανό.

Βι
β

λι

Πρωτομιλάει ό αρχηγός, κεφάλι
δεύτερο σ' όλο τόν ξεσηκωμό:
«’Αδέρφια είναι ή στιγμή πολύ μεγάλη
δπως πού δένει τ’ άν^ος σέ καρπό.
'Άνιση ύάναι καί χαμένη ή πάλη.
Χαμός σέ τέτοιο δύσκολο καιρό.
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Τό τουφεκίδι αρχαΐζει γύρα-γύρα
μ' ένα ρυϋμό σπασμένο κι' αγριωπό.
Α^ευκό μαντήλι στήν άδρή πλημμύρα
ξάφνου πετιέται πέρα στο γκρεμνό.
Βγήκε χαμόγελο ατού εχθρού τήν πείρα:
ή νίκη γόητρο σήκωσε άργυρό.

ίο

Π

((‘Η προσταγή σ’ εσάς, εχθροί, μάς οτέλλει».
«Παύναι δ Γρηγόρης;» «Πάει γιά τό θεό».
Κι' άπό τή λύσσα ξάσπρισε τό μέλι
στού ξένου τή λαλιά καί σκοτωμό
προστάζει οάν κοπάδι μές τ' αμπέλι
πού φύλλωμα ξοδεύει καί καρπό.

«Γρηγόρη, παραδόοου. ‘Η μάχη τώρα
είν' κόπος μάταιος», τού λαλεί ό εχθρός.
«Τά πυροβόλα αυτή τή γύρω χώρα
#ά τή ρημάξουν οάν το νού ό ύλυμός.
Γιατί νά πάης στήν άνΰιομένη σου ώρα
οάν απροστάτευτος φτωχός άν&ός;
Κατά πού ΰέλ^ι ή χρεία νά μελετάης
κι' άς έχεις χίλιους όρκους στήν καρδιά.
“Οταν ψηλός φραγμός σέ φράζη πάεις
πλάγιο στρατί παρά στή δημοσιά.
Πράξη φτηνή στο πείσμα νά χτυπάης.
Γιά τό χαμό; Φτηνή παλληκαριά».

Κι' άπό τών θάμνων τά κλαδιά υψωμένη,
σχεδόν μεσούρανη όμορφιά, ή φωνή,
μέ δωρικό περπάτημα, άνεβαίνει —
καί λές ή ‘Ελλάδα ή άρχαγγελική
στά χέρια κρίνο υψώνοντας προβαίνει —
τέτοια διαμάντια λόγια άντιλαλεί:
«Δέν έχει χώρο ή γή γιά νά χωρέοη
τον πού τό ξίφος δίνει στόν έχβρό.
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«Κεφαλοπάνι μου, χρυσέ Γρηγόρη,
τά μάτια μου δεν έχουνε πηγές.
Ό νούς κουράστηκε στά μαύρα τά όρη
καί ξύπνιο τον κοιτάνε οί χρυσαυγές.
Δεν έχουν λάμψη τά τοπία κι’ οί χώροι
καί στο χωριό μας μέλι οί δειλινές.

Τρανή τιμή γιά την τιμή οποίος πέσει.
Τον όρκο δεν προδώνω τον ιερό.
Χρυσή αρετή ατών αρετών τη μέση
λεύτερος νά διαλέγης τδ χαμό.
‘Όποιος τολμά ας ζυγώσει για νά πάρη
τό δώρο της ζωής μου μοναχός.
ΕΙμ ‘Έλληνας, τής ’Αρκαδίας βλαστάρι,
κι ή λευτεριά ’ναι ό πρώτος μου Θεός».
’Έτσι μουγγρίζει μέσα άπ’ τό θυμάρι
τής Λύσης ό Γρηγόρης, σταυραητός.

Έδώ θάρθώ σπηλιές νά κατοικήσω.
‘Όπου θυμάρι ’ναι δικός σου άνθός.
Τό πούφαγε ή φωτιά τοπίο θά κλείοω
δίπλα σφιχτά στής μνήμης σου τό φώς.
Καθημερνά τή μάχη σου θά ζήσω
όπως συμβία πιστή στο πλάϊ τ’ άντρός.

ου

"Έχει ή συνείδησή του πιά ετοιμάσει
τήν παρουσία της δίπλα στο Θεό.
Τή φύση τοΰ θνητού εχει ξεπεράσει
καί μπήκ^ε στής Ιδέας τον ομφαλό.
Ό ξένος εχει πιά παραμερίσει
καί νοιώθει μέσα του τό θαυμασμό.

μί
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01 σφαίρες τον αγέρα μας χτενίζουν
μ’ ένα φλογάτο χτένι αρρενωπό.
Σκαθαρωτές χειροβομβίδες σκίζουν
όπως ψαλλίδι τον πηχτό καιρό.
Γύρω πυρά λαμποκοπούν, μουγγρίζουν.
Γι’ αυτούς ή νίκη είν’ όνειρο θαμπό.

Π
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Τότε εύφλεκτο νερό βαρέλια άδειάζουν
όπου τό στόμα τής χλωρής σπηλιάς.
‘Η σπίθα ανάβει καί τά θάμνα αρπάζουν
τήν πυρωμένη γλώσσα καί μεμιάς
τριγύρω πέτρες, χόρτα πού χοχλάζουν
καί πνίγονται στο βρόχι τής καπνιάς.

Καί νά! ή προδότρα ή φλόγα κατακαίει
φτερά τ’ αητού κι αλύγιστα μαλλιά.
Νεκρό τό πολυβόλο δίπλα κλαίει
τή φλογερή του πώχασε μιλιά.
Μά στή θυσία καράβι ολόρθο πλέει
τή λευτεριά νά φέρη στά πανιά.

Βι
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Βάζει τον ήλιο γι’ άνθος στά μαλλιά της,
τή μνήμη του γιορντάνι στά λαιμά.
‘Όπου άφησε τ’ αχνάρι του δικά της
μετρά πατήματα καί προσπερνά.
Κρεμάζει τά πρωτάνοιχτα φτερά της
στού Μαχαιρά τ’ απόμερα γκρεμνά.
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Λάδι οού φέρνω άπ’ τό χωριό πιο πράο
κι’ άπ’ τον ζεγμένο στ’ άλετρό μας βού.
Σέ κούπα φιλική κρατάω καί πάω
κρασί πού θρέφει τά ριζά τού νού.
Καί στο πανέρι τό ψωμί κερνάω
πού θεμελιώνει τ’ άνθος τού κορμιού.

’Αλλοίμονο δέ μού άπαντούνε οί βράχοι.
Σήκω, Γρηγόρη, φέρνω τή φωτιά,
και τό μπαρούτι μαύρο γιά τή μάχη».
Καί τότε άστράφτει ή γή οάν τή ματιά
πολεμιστή κι’ άντιλαλεΐ μονάχη
Ιαχή τρανή στήν τρομαγμένη έρμιά:
«Γειά καί χαρά σου π’ «άγαπώ» καί πάλι
γειά καί χαρά, βλαστέ τής λεβεντιάς.
’Ορθό νά στέκη τ’ άπαρτο κεφάλι
σάν τό θερμό προικιό τριανταφυλλιάς.
Καί τό χωριό μας νάναι σάν τ’ άφάλι
τής πιό έλλήνιοσας παλληκαριάς.

Βάλ\ε χιτώνι δωρικό καί τρέξε
νά φέρης τήν άοπίδα μας παντού.
Τ’ άρχαϊο τό δόρυ σου σά σφαίρα παίξε
καί πές ή Ελλάδα ζή παντού-παντού.
Καί στό νησί τή λευτεριά του βρέξε
σάν καρπερή βροχή ‘Έλληνα Θεού».
V

Χαμός δέν είν’ ό θάνατος τ’ άντρείου.
Είναι φωτιά νοερή. Καί μνήμα ή γή.
Είναι χρυσή ή σελίδα τού βιβλίου
πού μελετά τ’ άντρείου τήν προκοπή.
Σφραγίδα λαμπερή τού κάθε βίου
τ’ άντρείου μονάχα ή μπρούντζινη άρετή.
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Τί είναι το μέλλον δίχως τήν πατρίδα;
Κούπα ουρανού πηχτού πού δέ φωτά.
'Ο λεύτερος στο στήθος του άλυσίδα
τήν Ιδια του συνείδηση κρατά.
Πρώτη αρετή νά παίρνης τήν ελπίδα
καί νά τραβάς κι ας είναι γύρω έρμιά.

Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
I
Τον τελευταίο νεκρό dà εξ ιστορήσω
κι υστέρα έλιές &ά υψώσω πια άσημιές.
Τό φρόνημα μπροστά σας ϋά εξυμνήσω,
τής αγροτιάς τις πρώτες προκοπές,
και μια χρυσή στιγμή ΰά Ιχνογραφήσω
άσπρο - γαλάξιο στις καλές καρδιές.

Γιά τούτο πήρε τή δροσάτη νιότη
σαν τό δαμάλι σέ νοερό βωμό
κι3 ήρΰε κοντά του ώς άγγελος ή αίωνιότη
μ3 ένα χρυσό τού μάρτυρα σταυρό
κι3 ήταν στερνός νεκρός μά μές τήν πρώτη
γραμμή τών πρώτων άνΰος γαλανό.
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Γιατί άλλος στον αγώνα πέφτει ώραϊος
από τυχαία ριπή που ξεμυτά,
κι άλλος τή δόξα παίρνει Θεός αρχαίος
από γαλάζια τύχη που γελά,
κι άγνωστος χάνεται κάποιος γενναίος
κι ούτε μια μνήμη αφήνει πίσω πιά.

Π
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κΓιατί οτής αποθέωσης τ άνδος πάνω,
πού ένας Χριστός βυζαντινός χοχλά,
τής φρόνησης νά μυριστώ τό πλάνο
τ' άν^ος πού πάντα μιά δειλία κρατά;
Μές τή χρυσούλα αιχμή κορφές πια φτάνω
καί σύμβολο φυτεύω» μάς μιλά.

επ
ισ

Μά τούτος μές τούς τελευταίους πεθαίνει
κρατώντας στήν παλάμη τήν καρδιά'
μια 'Ελλάδα μέ χρυσάφι χαραγμένη
κι’ ένα δικέφαλο ρίχε στή ματιά'
κι είχε μιά βυσινιά αρετή ανθισμένη
στή γλάστρα πού τήν κράζουνε κάγροτιά».

κη

Είχε το κάλλος πού γεννάν οί Ιδέες
κι απόφαση σαν τή σφιχτή γροθιά
τ αγροτικού καημού πού απ' τις αρχαίες
χρονιές παιδεύεται γι' άπλοχωριά,
κι είχε είλικρίνειες στον τράχηλό του ώραίες
πού λάμπουν σαν τού μόχθου τή σταλιά.

Βι
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Είχε δέν είχε ή νιότη τ3 άν^ος δέσει
στο προικισμένο του φαρδύ κορμί
κι δ σπόρος τής πατρίδας είχε πέσει
στήν εύφορη τής ύπαρξής του γή
κι είχε μι3 αρχαία καρφώσει μές τή μέση
τού ορίζοντα λαμπρότατη αρετή.

III

Στις χάλκινές τον φυλακές κομίζει
στήν ράχη του τήν άτυχη στιγμή.
Ή θαρραλέα ματιά του μάς ΰυμίζ^ι
τί μέ&η κλείουν οί λεύτεροι ουρανοί.
Μές τό δεμένο χώρο ώς φώς γυρίζει
κι είναι θαρρείς χαμένοι πια οί καιροί.
Τον κλείσαν μά τό φρόνημα γενναίο
μές τήν ψυχή του σπαρταρά σκληρά:
((πάλιν καιρό ΰά βρώ σάν πρώτα αρχαίο.
"Η λευτεριά παντοτεινή χαρά.
Αίπλα στο κά^ε ενάρετο κι ωραίο
λάμπει ή πατρίδα χώματα ιερά».

Βρήκε καιρό καί γλίστρησε καί πάει
μέ τούς αδέσμευτους άγέρηδες μαζί.
Τής λευτεριάς τόν ύμνο τραγουδάει
τήν ανταρσία κρατώντας γιά σπαΰί.
Το πάϋος τών αρχαίων χοχλοκοπάει
καί τό Είκοσιένα τού κερνά κρασί.
Μά ή Τύχ^η πάντοτε μ3 ένα μαχαίρι
στήν πιο &ερμή όλρα σου καραδοκεί.
'Η προδοσία πιά ψήλωσε τό χέρι
καί δείχνει ή λευτεριά πού κατοικεί.
Είχε ή φτερούγα πιά τού Χάρον φέρει
τήν ευτυχία τής δόξας τή λευκή.

«Ξεμύτα άπ3 τό κρησφύγετο καί δώρο
τό Μάη ΰά σού χαρίσουν οί καιροί»,
μιλά ό έχΰρδς στον πατημένο χώρο
κι3 ήταν τριγύρω ολάνθιστη ή στιγμή.
((Τής λευτεριάς καί τής τιμής το σπόρο
δέν τον πομπεύω, μήτε τήν ψυχή».
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'Ο έχΰρός τό σβώλο τοϋ ϋανάτου ρίχνει
καί σπαρταρά ο χαμός μες τή σπηλιά.
Μά είχανε πια αποτύπωση τά ίχνη
τά πονχε αφήσει δίπλα ή λευτεριά,
κι οί θαυμαστοί βυζαντινοί πια λύχνοι
τή ΰεία του &ά φωτούν παλληκαριά.

ΤΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
(Α)

Αφηγητής:

IV

Βι
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Κι’ ό Μάτσης μες τούς τελευταίους πεθαίνει
κρατώντας στήν παλάμη τήν καρδιά’
μιά ‘Ελλάδα με χρυσάφι χαραγμένη
κι ένα δικέφαλο είχε στή ματιά’
κι’ είχε μιά βυσινιά άρετή άνύισμένη
στή γλάστρα πού τήν κράζουνε «αγροτιά».

Καί μες τήν τόση χλαλοή μιλούν βαρείες άνάοες,
όπως μιά στάλα τής βροχής πού πέφτει άπ* τό κλωνί
σκαλί τό σκαλοπάτι
καί πάει στη γή, θρέφει τή γή, ποτίζει το φυτό, γεμίζει
τίς δεξαμενές τής γής νά μή ξεράνουν τά πηγάδια.
Τ’ αστροπελέκι πέφτει καί βογγάνε οί ουρανοί. Τ' άκούς;
Τ' άκούτε;
Τ' άκούς, ψυχή, τ' άκούτε εσείς, άνθρωποι;
Σειέται, σφαδάζει ή γή σάν τή δαμάλα στή σφαγή,
σάν τή ψυχή πού φεύγει άπ τό κορμί.
Κι' ευτύς άκολου^εϊ σιγή, σιγή, σιγή...!
Καί τότε ξεχωρίζεις τις άνάμες, βλέπεις νά κυλά
ό ίδρωτας,
νά τό μαζεύη ό άντίχειράς τους άπ* τό μέτωπο
έτσι κα^ώς κυλά άπ* τό φρύδι πρδς τόν κρόταφο,
άκούς τό πόδι νά βουλιάζη μές τήν πέτρα, νά τήν ύποτάζη
κι ας πονούν τά δάκτυλά του,
άκούς κορμί γυρτό παράλληλο μέ τήν πλαγιά βουνού
κι* άτίϋαοοο σάν τις βουνοκορφές...
Ποιές νάναι αυτές πού σκαρφαλώνουν στο βουνό;
Οί Έλλήνιοσες’ κινάνε μέ τροφή καί μέ μπαρούτι,
νικάνε τό βουνό, τή βαρυχειμωνιά,
νικάν τόν κόπο τής ζωής νά φέρουν στούς φαντάρους
πέρα στό βουνό
τροφή, μπαρούτι, ρούχα...
νά φέρουν τήν ψυχή τους.

Φωνή
Αφηγητής:

— ΧΟΡΙΚΟ —
‘Όπου κι' αν πάς πατάς ‘Ελλάδα,
‘Ελλάδα ζής.
Δέν έχει σύνορο ή ‘Ελλάδα, μήτε χρόνο,
τρυπά τόν χρόνο καί νικά τόν χρόνο.

Γύρω στό θάνατο χορεύει ή ‘Ελλάδα
στο θάνατο τό νόημα δίνει πλέκοντάς τον
μέ τό χρυσάφι τής ζωής κι' όρ&ώνει τή ΰυοία
νόημα τής ζωής καί τού θανάτου
κι* ευδαιμονεί.

Κι* έρχεται ή ώρα πού γκρεμίζονται τά σύνορα,
δέν ξεχωρίζεις τή ζωή άπ' τό θάνατο,
μονάχα άκούς τό λόγο της κι έκείνου τόν άντίλογο
κι' ύστερα αντίστροφα άντηχεϊ ώς
υπέρτατη άνταπόκριοη.
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'Αφηγητής:

Ψηλά τό μέτωπο.
Ψηλά τό οτήδος.
Ψηλά δ λαός...
Ό λαός υπόγραψε μέ κόκκινο μελάνι ώς βασιλιάς
βυζαντινός
απάντηση στήν πρόκληση τού γείτονα.
Γέμισε ή νύχτα αστέρια μέ άοημιά «'Όχι» κι δ αυγε
ρινός
σέ λίγο πού ξεμύτησε κρατούσε μές τή λάμψη του
μιά πίστη σάν τό «Έν τούτω νίκα».
Καί ξύπνησαν μεμιάς οί αίώνες κι' δ καδένας τους
ώδήγηοε
τή μάχιμη ψυχή του νά φυλάξουνε τά σύνορα άπ' τό πά
τημα τού ξένου.
Κι' ό ήλιος δείχνοντας τό πρόσωπό του άντίκρυοε χιλιά
δες ήλιους ν' αστραποβολούνε οτό πρωινό,
στους δρόμους τής Άδήνας κι' άλλους οτά χωριά καί στά
νησιά παρέκρι, οτό βουνό
παντού, παντού, παντού...

Θά πάμε στά βουνά τής Βόρειας 'Ήπειρος νά δώσουμε
τή μάχη μέ τό χρόνο.
Ή λευτεριά ξαναγυρνά σέ μιά πανάρχαιη μας γωνιά.
"Ας καμαρώση ό πρόγονός μας.
Κληρονομιά οτά φύτρα μου τή μάχη μου άναδείχνω.
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Όρμά ό στρατός μας στά παλιά μας πατημένα έδάφη
ρίχνοντας φραγμούς, άνοίγοντας λεωφόρους

Βι

Αφηγητής:

Χτυπούν, χτυπάν καμπάνες,
δοξολογούν καμπάνες,
χτυπάν καμπάνες,
σειούνται, βροντούν καμπάνες...
Εύωχηδήτε.

ου

— ΧΟΡΙΚΟ —
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'Αφηγητής:
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Ό μπρούντζινος Όκτώβρης σέρνονταν ατούς δρόμους
τής Άδήνας,
μιλώντας μέ τά ρίγη και μέ τόν αμφίρροπο καιρό.
Κι' δ γείτονας ό επίβουλος τήν πόρτα μας χτυπά
ζητώντας τήν ψυχή μας.
«'Όχι»! δέν είναι μέταλλο ή ψυχή γι' ανταλλαγές.
«'Όχι»! δέν έχει χώμα ‘Ελληνικό γιά ξένο άχνάρι
έπίβουλο
καί κατακτητικό.
«'Όχι»! τή μνήμη δέν ντροπιάζω τών ‘Ελλήνων αιώνες
αιώνων.
Ψηλά τό μέτωπο.
Ψηλά τθ οτήδος.
Ψηλά δ λαός.
Ψηλά τό χώμα μας.
Ψηλά κι' δ ουρανός μας.
Ποιος μίλησε μέ τόσο οταδερό ρυδμό σέ πρόταση
κατάμαυρη απαντώντας
ενώ στον ώμο του μιά μύτη ξίφους γυάλιζε κι' δ δάνατος
δυο φούχτρς ρωμαλέες τού άπίδωνε στον τράχηλο
γιά τον στραγγαλισμό;

'Αφηγητής:
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χύδηκε ή ‘Ελλάδα, γέμισε τό χιόνι ‘Ελλάδα,
ξυπνά ή ‘Ελλάδα μές την Κορυτσά, ξυπνά μες τ'
'Αργυρόκαστρο,
δείχνει τό πρόσωπό της στον καδρέφτη τών λαών...

(Β)

'Αφηγητής:

Ή λευτεριά δεν έχει σύνορα, δέν έχει Ιδιοτέλειες,
δε λογαριάζει με τόν πήχυ ή λευτεριά,
εμπόρευμα δέν είναι ή λευτεριά γιά νά πουλιέται:
ή λευτεριά 'ναι πάδος.
Σωτήρας όποιος σώζει άπ' τή φωτιά τό σπίτι,
κι' αυτός που κολυμπώντας σώζει τό παιδί,
κΓ αυτός πού σώζει ξενυχτώντας δίπλα σ’ όποιο πολεμά
μέ άρρώοτεια,
κι' αυτός πού σώζρι τού άλλου την τιμή.
Διπλός σωτήρας όποιος σώζει ή δίνει
σέ πλούσιο ή φτωχό, γερό ή αδύναμο,
μικρό ή μεγάλο, γέρο ή νέο,
άντρα ή γυναίκα,
τή λευτεριά.

(Γ)
Elv' ό χειμώνας δεύτερος έχδρός
καί τρώει τά πόδια καί τις μύτες μες τή γάγγραινα,
τά πρήζει καί τά ρίχνει άναίοδητα οτό παγωμένο χώμα.
Κι' όμως κανένας δέ δά τώδελε ν' άφήση ανυπεράσπιστο
τό πατρικό του χώμα, μήτε νά προδώοη αυτόν πού δίπλα
του τά όμοια περνά δεινά.
Είναι στιγμές πού ή δόμηση τών ήουχων καιρών καί τού
δερμού σπιτιού άνεβαίνει
σά δέρμη μές τά οωδικά τους.
Πέρα στ αντίσκηνο χορεύει τ' όραμα, μιλά ή γυναίκα
τους,
νεύει τ' ανήλικο μωρό, δακρύζει ή μάνα κι' ή αδερφή.
Σέ μιά στιγμή γεμίζουνε τριγύρω οί χώροι μέ όνειρο,
προκλητικές προτάσεις κι' υποσχέσεις π' άφηνε ατούς
δρόμους νά κυλάνε ή καδημερινή ζωή.
Τούτος δ' άγόραζε ένα σπίτι, κρίνος δά έξαοφάλιζε δου
λειά σέ πολυσύχναστη γωνιά,
αυτός δά σπούδαζε στο σκοτεινό έργαοτήριο, δ άλλος
δάπαιρνε τά μάτια του
νά ταξιδέψη στήν ανατολή μέ κυκλαδίτικο καράβι,
αυτός έτούτο, έκείνος τ' άλλο, βιωτικό, καδημερνδ γιά
νά έπιπλεύοη οτή ζωή.
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Καί ξαφνικά! Τί ξαφνικά;
Ποιο προμηνάς κακό μέ τόν κομένο λόγο;
Ποιά μαύρη συμφορά μάς πλέκει ή μοίρα;
Πές μας τί λέγει ή φήμη, πές μας!

'Αφηγητής:

Καί ξαφνικά τό μαύρο μήνυμα τό φέρανε τά ολόμαυρα
κοράκια,
ήχοι κατάμαυροι σάν τις ασέληνες τις νύχτες,
οί μαύρες προσταγές που μοιάζουν μέ νεροποντή
σέ δάσος έρημο.
«Παραδοθήτε».

αν

Τώρα που φτάσαμε στήν άγρια κορυφή;
Τώρα που πότισα τό χώμα μ' αίμα;
Τώρα πού ξέχασα τόν άλλο κόσμο;

Φωνή

— ΧΟΡΙΚΟ —

κη

Π

"Αν ρίξω τό ντουφέκι χάμω
δέν παραδίνω εγώ τό φρόνημα καί τήν ψυχή.
Καί μέ γερμένο κάτω τό κεφάλι βλέπω
μόνο ουρανό καί φώς.

θή

Μέ δάκτυλα πρησμένα καί καρδιά
ασθενικήν άπ” τους ρευματισμούς,
μέ δυό κομένα από τήν φτέρνα πόδια
κι ένα πλεμόνι δυοπνοϊκό
θά πολεμώ μέ τήν ψυχή, θά πολεμώ.

Δέν είναι θάνατος γιά τήν Ελλάδα.

Βι
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‘Όσο κι’ άν είναι μαύρη ή νύχτα
θά μέ προσμένη ή ανατολή.
Δέν πέθανα ποτέ. Θά ρίξω τό ντουφέκι
μά θά νικήσω μέ τόν μπρούντζο τής ψυχής.

'Αφηγητής:

υ
Κύ
πρ
ο
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

(σέ έργο τοϋ Τ. Φραγκούδη)

υ

Τό τίμιο περιστέρι ευδαιμονεί
μέ μιά άθηναία λιτή γραμμή:

«—Μές τή χαρά μονάχα ή ειρήνη
καί στό παιδί τό γιασεμί».

επ
ισ

Φωνή

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΜΕ ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ίο

'Αφηγητής:

Τό κανονίδι σκίζει τόν αγέρα.
‘Η πείνα κατατρώει τά σωθικά μου.
Κατασπαράζει ή γάγγραινα τά πόδια μου.
Αίμορραγώ κι' αίμορραγώ χωρίς τήν άνοιξη.
Πνίγομαι. Έκλεισαν τά πλεμόνια μου.
Κι' όμως μιά σπιθαμή πιό πίσω δέν κοιτάνε, αλλά
μπροστά, μπροστά.
Δέν έχουν αίσθηση τοϋ χρόνου, δέν τους νοιάζει ή νίκη,
δέν έχει νόημα ή επιστολή, τό ράδιο δέν τό νοιώθουν,
πού νάναι ή άνοιξη κανένα δέ ρωτούν.
‘Ωστόσο μέσα τους ανάβει καί κοχλά τό πάθος
χωρίς νά καθορίζουνε μέ λόγια σάν τί νάναι,
φιλότιμο ή ευπρέπεια ή παρρησία ψυχής.
Δέν έχει θέση ό φόβος ή ή δειλία μές τόν όρίζοντά τους.
Καί ξαφνικά...

τη
μ

Φωνή

Προς τί, λοιπόν, τό κόκκινο μαντήλι
τοϋ θυμωμένου νοϋ;

Πρός τί ό άνθός μενεξεδής
τοϋ λύχνου τοϋ σοφού;
Μιά κούπα γιασεμί μοσχάτο
κι ένα λεπτό κρασί.

ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ
(σέ έργο Α. Διαμαντή)

Πετροβολά τό μάτι ή βρύοη —
καρδιά στό κανελί χωριό.
Τό βόδι οπαταλά τό μάτι του
σαν άγιος τήν ευχή του.

‘Η βλάστηση τών θηλυκών κορμιών,
μιά βυσινιά καρποφορία,
γεμίζουν μέ καμπύλες τήν πλατεία
οέ σχήμα σεβασμού.
Τό μόχθο γράφει τό κορμί τους.
Κάτι παιδιά μου, γιασεμιά μου
σέ φοινικόφυλλου κλωστή πλεγμένα,
τήν όμορφιά θυμήσανε στόν τράχηλο
έκεϊ στό κανελί χωριό.

Στις φλέβες μας κρατάμε τοϋ χωριού
τήν άπαλή θρησκεία.
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Πανέρι δάφνη και κρασί ζωής
στά χέρια ή μνήμη &ά ϋωπεύη
νάοαι μαστός μέ γάλα περηφάνειας
καί μέλι άντρειωσύνης.

Κύ
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Η ΓΙΑΓΙΑ ME TO MAAAI
(σέ έργο τοΰ Κ. Άβερκίου)

Ή πείρα φιλοτέχνησε τά χείλη
σφιγμένα σαν πουγγί φιλάργυρου.
Τη χάραξε τό μάκρος της ζωής
κι9 ύπόκυψε τό σώμα τής γιαγιάς:
ξεπέρασε τό σύνορο
πού τ δνομάζουν ρόδο τής ζωής.
Καί γνέθει τώρα τ άσπρο της μαλλί,
σάμπως νά γνέ^η την καρδιά —
τό στραγγισμένο της σφουγγάρι.
Μια φούχτα σεβασμούς προσφέρουμε —
χρυσά σπειριά στά φτερωτά:
είναι το δράμα τής ζωής
πού τοΰ έλειφε η καρδιά.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΛΑΝΙΕΤΑΙ...
(σέ έργο τοΰ Τ. Στεφανίδη)

μί

ου

Ή περιπλάνηση σκοτώνει
μέ μιά γαλάζια μαχαιριά.
Τδ ξέρω: καίει τδ πά^ος νά γνωρίσης
— μιά παπαρούνα τή ματιά.

τη

ΤΟ BYΣΙΝΙ ΠΑΙΔΙ
(σέ έργο τοΰ Α. Άσπρόφτα)

κη

Π

Βάλε μιά κούπα μέλι οτδ τραπέζι
κι ένα πανέρι γιασεμιά:
τις στρογγυλές ιδέες τις κολακεύουν
στήν αγκαλιά τους τά παιδιά.

αν

9Άν είναι μιά οτρογγύλη Ιδέα
τή δαπανά, τή δαπανά μέ τά μαλλιά του
τούτη ή φτερούγα τδ παιδί,
πού παίζει μες τόν ήλιο τδ κλαδί.

επ
ισ

Τδ βυσινί παιδί κρατάει
στον ήλιο τής ματιάς του τό Θεό,
καί γίνεται έτσι θέλγητρο δ Θεός
καί γίνεται μιά τούφα κερασιά.

Θά πής: τδ κύμα κάπου ύά οταλάξη.
Μά τδ φαρμάκι ή πίκρα iïà λαλή
όταν άράξη τδ παιδί.
Δέν πείΰει ή πείρα τή ζωή.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
(σέ έργο τοΰ Τηλ. Κάνθου)
Ή συνοικία οτδ γίνωμά της
γαρύφαλλο μου μοιάζει μεταξί.
Τδ πλάτος τών άγρών της άσωτεύει
γιά στέγες σά ματιά λοξή.
Κι αυτό, μιά σπιθαμή, τδ πράσινο
σάν συντεφένιος κρόταφος πού στάζει
μνήμη καί τρόμο!
Κάτω άπ9 τις στέγες τδ κεράοινο
τδ ρόδο μαραγκιάζει
μ9 ένα κατάφορτο ώμο.

Γιατί σκοτώνουμε τήν πράσινη γραμμή;

θή

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
(σέ έργο τοΰ Φώτου Χατζησωτηρίου)

Μά νά φυτρώση τδ παιδί
ϋέλει μιά σίγουρη ΰωπεία.
Είναι μιά τούφα αγκάλη μέ ήλιο
τής μυγδαλιάς πού πείθει τδ κλαδί.

ιο

Ή αντρεία σου χνούδιζε ουρανό
σάν τής στοργής τδν ουρανό, τριγύρω,
στις αιχμηρές ματιές τών γυναικών
νωπά κομένες άπ τδ μάτι.

Βι
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Χλωμέ νεκρέ γιά μιά παλάμη Ιδέα,
τδν κόρφο στρώσαμε μέ χνούδι άπδ κροτάφι
βρέφους ξαν&οΰ σά μΰΰον άττικδ
σέ βύσινα γραμένο αγγεία.
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Πράξη θαρρεί καλλίνικη, τ' αητού το μαύρο νέφος,
τό βρέφος τον παππού.
’Ασάλευτη σάν αρχαϊκή μορφή κοιτά ή μητέρα,
τής γής μας ή άρετή.
Τό φρόνημα τοϋ θηλασμού πνίγει τήν κάΰε μέρα
κι’ είναι πιά δυο μαστοί.

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
TOT A. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΤΟ ΔΕΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

μί
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Π
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Στ άμυγδαλί μου φόρεμα τήν αρετή έκατάπνιξα
κι' είμ ό άρτος τής ζωής.
Τό κάνιστρο τ ανάστροφο τών ουρανών κατέβασα
στο κάνιστρο τής γής.
Μέσα στις δυο παλάμες τους τό σπέρμα είμαι που υπόσχεται
τό νήμα τοϋ καιρού.
Σπάσε τό περικάλυμα νά μεριμνήση ό άνεμος
τή ΰέση φυτεμοϋ.

επ
ισ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΙ ΦΟΡΕΜΑ

ου

Τδ δέος εκατεδάφιοε τής ηλικίας τήν άγνοια
σά φόβος λιονταριού
λόχμης τρυφή κι εγχάραξε τήν άστραπή τής ^εότητος
στ ασπράδι τοϋ ματιοϋ.
Στής φλόγας κάϋησε δ Θεός τά μουσικά βοστρύχια
κι’ απόρησε ή ματιά
μες τή σταλιά τή βρεφική κι’ εζησε τήν πρωτόπλαστη
στή γή πρωτονυχτιά.
Κύριε, πνευματική φωτιά φούντωσε στήν καρδιά τους
ν' άντέξουν τή ζωή.
Κι’ δ Κύριος άποκρίΰηκε: Παράδεισο ή ματιά τους,
τό δέος τους αρετή.

ΤΡΕΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Βι
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κη

Ό γέρος τώρα μελετά τήν πείρα καί τή μνήμη
χειρόγραφο ΰαμπό.
Τδ φύλλο μοιάζει σά δαδί μά εχει πολύ τ’ ασήμι
δ γέρος οτδ μυαλό.
Τετράγωνος σχηματισμός, γιά νάναι πιο στρογγυλή
ή μητρική στοργή
πιο πέρα μες τήν αρετή οφικτδ κρατά τ' αχείλι
καί ^εοκοομεί τή γή.
Στάζει δ μαστός τήν κόκκινη λαχτάρα τής αντρείας,
τό βρέφος μεριμνά,
γρήγορος νους, ή δύναμη τής άσπρης ηλικίας —
τοϋ βίου μας τ’ άγα&ά.
Πόσο ΰά πλήρωνε ακριβά λίγον δ γέρος βρέφος!
Τό ελεος τοϋ Θεού.

Ψιχάλισεν ό υπέροχος ορίζοντας τ' άνήλικου
κοιτώντας τδν παππού.
Τ' ανάστημα τών γερατειών βυ^ομετρά τήν άβυσσο
τού χθεσινού καιρού.
Γιατί λυπάσαι, ώ ’Άνοιξη; Θεογνωσία αίμορραγούν
οι άμέοτωτες ματιές.
Τού κόσμου ή γεύση γόνατά στους μολυσμους τήν αρετή
καί τις καλοκαρδιές.
Πάρε, λοιπόν, τις σάλπιγγες απ' τά καλάμια τού σταχυού
κι' άναψε τή φωνή
νά μαζευτοϋνε οί άγγελοι κι' ή πείρα νά γοητευτή
στή μουσική σου γή.

Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ

Μες τό αρχαϊκό μου ανάστημα κρατώ σέ υδρία τ' ανόμημα
τού καρποφόρου άν&ού.
Κάϋε καμπύλη αίμορραγεί κι’ άνακαλεί νοητούς παράδεισους
οτδ δωρικό σας νού.
Ή κάμψη πού ξεγλίστρησε τοϋ κεφαλιού άπ’ τ’ δλόϊσιο
κορμί κυπαριοιού
θαμπώνει μέσα οτοΰ χεριού τήν ’ισάγγελη άνύψωση
σάν κλώνος πλατανιού.
’ Οταν τό εγκόσμιο στήθος μας τό λατομήση δ κάματος
κι’ δ βρεφικός &υμός,
σβήνεται τών πρωτόπλαστων ή συγχυσμένη ατμόσφαιρα
καί λάμπει εντός μας φώς.
ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΚΙΟΛΙ
Μέσα άπ’ τό πά^ος τής ζωής τ' άμυγδαλάτο βλέμμα
τούς ουρανούς ζητά.
'Ένα φακιόλι κίτρινο τών βοστρυχιών το ρέμμα
σά φράγμα συγκρατά.
Στήν έκσταση πνευματικά τό θάλπος θυσιάζει
τ’ άχλάδι τήν καρδιά.
Κι άν εύκρατη περιβολή, τό σώμα έξουσιάζει:
Δεν έχει λευτεριά.
01 χριστιανικοί της όφ&αλμοί κάποτε κυνηγάνε
το φώς τδν ά&λητή.
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Τδ βόδι, δύναμη άγα&ή, τδ χώρο εξουσιάζει
οά ΰημωνιά τή γή.
Τών γυναικών τή βλάστηση τριγύρα τή δαμάζει
μέ μιά εύκρατη πνοή.
Τδ μάτι του ^εοκόσμητο τήν ξηρασία τ αγέρα
πλουμίζει μέ δροσιά.
Τδ βρέφος φώς πανύμνητο, μακρόθυμη ή μητέρα,
έλεος ή όμορφιά.
Κι’ όμως τδ βόδι ΰεοφορεί οά λογική ευφορία
κι’ απόλαυση αρετής:
Είναι μιά εικόνα τ’ ουρανού στήν γήϊνη πολιτεία,
στάλα Θεού στή γής.

ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

μί
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Περνά τού κάματου ή μορφή με τήν υδρία κειμήλιο.
Κάτω στενάζει ή γή.
Περνά κι ή ξέπλεκη μορφή οάν τ’ άγα^δ τό επίγειο
γλυκόπνοη μιά πηγή.
Ή φρόνησή μας μελετά τή βιωτική της μέριμνα
στο πόδι πού βαρεΐ.
Μά κοίτα ευφραίνεται ή καρδιά στο φρόνημα τό υπέροχο
δίχα άρετ,ή απ' τή γή.

επ
ισ

ήκ

η

Π

Στάζει τδ κίτρινο φλουβί τό τέλος τής φυτείας
μά βάλλει τό δαδί.
Δυδ παπαρούνες μίλησαν τό φώς τής Ιστορίας
πού γράφει τδ κλαδί.
Χάθηκε ή όψη στ ομειρο κι έγειρε τδ κεφάλι
τήν παρρησία νά δή.
Τδ μέστωμα έπληοίασε κι’ ό κόρφος χρυσοπάλλει
κι’ ή μήτρα κελαηδεί.

αν

ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ

τη

ΟΙ ΦΥΤΕΥΤΡΕΣ
Σκύβει ή φυτεύτρα στον αγρό καί δέχεται ή καμπύλη
τής πρόθεσης τό βάρος'
μέ τό σκυμένο της κορμί νομίζεις πώς dà στείλη
στά χώματα τδ θάρρος.
Μιά δωρική κορμοστασιά πιο πίσω της μετράει
τής κίνησης τό βά&ος.
Πέρα τό πράσινο τό φώς σάν τή τρυφή χτυπάει.
’Εδώ τού βίου τό πάϋος.
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ΤΟ ΒΟΔΙ

01 λογισμοί οί κατάλευκοι πάντοτε ξεπερνάνε
τη γήϊνη φυλακή.
Κύριε, στον ’έρωτα μπορεί ν’ αναοτη^ή δ αρχαίος
κόσμος τών ουρανών.
Στείλε τον έρωτα άγγελο κρίνος νά λάμψη ωραίος
τών ευαγγελισμών.

ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Τής λεύκας υψωθήκανε οί μεγάλες παρρησίες
οάν αρετή Θεού.
Οι ρωμαλέες οί κοπελιές δουλεύουμε πιδ αντρείες
στά πόδια τού δεντρού.
Αίνος ωραίος τ’ ανάστημα τή φαντασία παιδεύει
οά ρόγα σταφυλιού.
Μιά μήτρα κακοπάΰηοε κι ό πόνος της γητεύει
τήν οψη τ' ουρανού.
65

υ
Κύ
πρ
ο

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΓΛΑΥΚΟΝ ΑΛΙΘΕΡΣΗ
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ΛΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β'

υ

Φαίνονται τά κενά. Οί πληρότητες μπορεί νά ξεγελάσουν
καί νά τις πης ανοίξεις κάθε χρόνου.
Τώρα που άδειάσαν οι προεκτάσεις μας με το φευγιό σου στο άγνωστο
—Καλό ταξίδι σου, τοΰ στίχου μας θεμελιωτή—
σ’ αναζητεί τό τζάκι.
Στη μνήμη θά κρατούμε τή γραφή σου —
έπιστολές πού δε μοιράζει ταχυδρόμος.
Καλό ταξίδι.
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ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
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«1974 ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ίο
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oi Εκτοπισμένοι
τό τελευταίο της γράμμα μου έλεγε για τα παιδιά πώς μεγαλώνουν ήρεμα σί
Ατμόσφαιρα λαμπρή χωρίς στερήσεις καί τραυματισμούς πώς έχουν όνειρα ξεκάθαρα
σάν ήλιος Αττικός αύτό πολύ μέ καθησύχασε
τρέμω νά βλέπω τά χαμένα πρόσωπα πού Αναζητάνε τάφο μέσα στα σχολεία oik
πεζοδρόμια καί στα κέντρα Αναψυχής σάν τά χαμένα φύλλα στις επίσημες δεντρο
στοιχίες τής πολιτείας δέ βρίσκουν χώμα νά σαπίσουν φυσικά νά γίνουμε ξανά ζωή

Π

αν
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ι

στ

ημ

έρωτας
είναι καιρός νά τραγουδάμε γιά έρωτα; μας βρήκαν δίσεκτα Επεισόδια κι ’ ό φο
βερός χειμώνας σέ τσαντήρια δίχως πάτωμα καί προπαντός τό πλάγιο βλέμμα τής
συμπόνιας όσων έχουνε κρεβάτι καί μπορούν ν ’ Αλλάζουνε τά Εσώρουχα τους
αύτά μας κοκκαλιάσαν τήν άφή μάς ρίξανε βαρείες κουρτίνες ή όραση μας συμ
μαζεύτηκε σάν άρρωστο χαρτί στον Θερινό ήλιο τό αίμα μας σιωπά στις άρτηρίες
σάν ένοχο παιδί
είναι καιρός νά τραγουδάμε γιά έρωτα σέ δίσεκτες εσπέρες;

άνθρωπος
έδώ
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ή μαυροφορεμένη
άνοίγει τό πρωί κι’ άπ’ τό κουτί του βγαίνει ή μαυροφορεμένη πού ζητάει τό
Αγνοούμενο κεφάλι τού παιδιού της ντύνεται τή μεσίστια της Ελπίδα τρέχει εδώ κι ’ε
κεί στά σκαλοπάτια στά μηνύματα κολλάει στο ραδιόφωνο καθώς τό βουλοκέρι
στούς παλιούς φακέλλους
τή νύχτα ξόδεψε μπροστά στο εικονοστάσι τ ’ όνειρο τής μίλησε μέ τή μαγείατου πρέπει νάναι τά χρυσά του μάτια κάπου καί μετράν τό χρόνο τής Επιστροφής
κοιτάζει τό κρεβάτι του μυρίζει Ακόμα τή μορφή του
ε δέ μπορεί νά χάθηκε τ ’ Αγόρι της γιά πάντα ξενητεύτηκε σέ δύσκολες περιοχές
τό τραίνο θά τό φέρη στο σταθμό χωρίς βαλίτσες μά μέ τ’ άνθος τής ζωής καί τό
πικρό ψωμί τής περιπέτειας

Ο

Σ
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Ή κουκουβάγια μέσα στον πυκνό μας κήπο
μέ πόνο καταγράφει τό έπερχόμενο
κι ’ αν τρέμης τώρα στήν άναμονή δέν είναι τούτο
αντιμετώπιση. Θέλει ήθος κι ’ άντρειωσύνη ή πρόληψη.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ
Στόν ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο

Κι ’ ή νύχτα προχωρείμέ το βαρύ φορτίο της
ανάμεσα στό πιο άδυσώπητο σκοτάδι,
τή συνοδεύει ό χρόνος μέ βαρύθυμη ματιά
σαν τά παλιά ρολόγια στις χαμένες σάλες.

Η ΜΟΝΑΞΙΑ

ου

Ή μοναξιά σοΰ άποκαλύπτει τίς κρυφές πληγές,
φωταγωγεί τίς σκοτεινές λιποψυχίες σου
για νά φανούν άδρές στα όλάνοιχτά σου μάτια
καθώς οί προβολείς φωταγωγούνε τίς προθήκες τά Χριστούγεννα.

τη

μί

Μετράς τίς πράξεις σου μέ πήχυ Επιείκειας,
τρέμεις πολύ τής ένοχής τό παγωμένο πρόσωπο,
έκπλήττεσαι πού δόθηκες άλόγιστα σέ υποχωρήσεις
χωρίς τό ξίφος τής έπιβολής στή φοβισμένη όσφύ σου.

επ
ισ

Άν κάτι βρής τό εύγενικό, μέ τό μισό χαμόγελό του,
τινάζεσαι ψηλά σαν έλατήριο και προσπαθείς
κάπου νά κρατηθής- μά νοιώθεις σέ λιγάκι
το μάταιο τής άπόπειρας σά συννεφιά χωρίς βροχή

Π

ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ
01 νύχτες είναι πιο μεγάλες άπ ’ τό βάρος τών προφητειών:
Στενάζουν κάτω άπ ‘ τό φορτίο τους. Ζητάνε ένόχους
πού κοιτάνε άπ ‘ τά παράθυρα τό θύμα τους, μετράνε
τή σοβαρότητα τών γεγονότων μ ’ ένα μάτι σκυθρωπό.

αν

Ή μοναξιά κυλάει στίς φλέβες σαν έχθροπραξία,
σέ ξεσκονίζει άπ ’ τό χρυσάφι τής ψευδαίσθησης,
τσαλαπατά τό προσωπείο καί σέ γυμνώνει
μέ παγερές χειρονομίες.

κη

‘Ανοίγεις ξαφνικά μιά τρύπμ μέσα στό σκοτάδι
κι ’ έκπληκτικό έμφανίζεται τό παρελθόν μ ’ ένα μανδύα
φεγγάρια κι ’ άσπρα λαμπερά πού θέλει νά σού δείξη
τού φοβερού παρόντος τή μεγάλη πτώση.

ιο

θή

Στήν εύτυχία ξεχάσαμε τό βλέμμα τών θεών,
υπερτιμήσαμε τής μοίρας μας τά πλούσια δώρα.
Καί τώρα νηστικοί κοιτάμε τούς παλιούς καρπούς
ανύποπτοι ίσως για τό μέλλον τό πικρό μας.

Βι

72
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Άλλο νά κλάϊς τό παρελθόν μέ μνήμη όξεία
καθώς τό γένι άγιου. Πολύ άλλο νά προβλέπης
τό κατερχόμενο κακό πού Ιστορούνε οί προφητείες
άνδρών μελετημένων καί παθόντων.
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ΤΗΣ ΓΛ ΥΚΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΠΡΟ Y

V
Αίωρεϊται ή μέρα μές τή νύχτα Ακόμα:
ήλιος πορτοκαλής στο δέρμα καί στά μάτια.
Ή στάμνα τού νερού έρεθίζει τήν Αφή.
'Απλές συλλήψεις, μονοσύλλαβες, λιτές
όπως τά σύμβολα τής πέτρας
καί τών Ανεπανάληπτων νηπίων
μετράνε τή διαυγή σου νύχτα, Κύπρος καλοκαιρινή.

VI
Ή Κύπρος είναι ή τελευταία σταλιά τής μεσημβρίας.

ίο

υ

I
Τρωτός μέγιστος:
γεννήθηκεν ή Κύπρος.

αν
επ
ι

στ
ημ

II
Ή Κύπρος είναι μια σταγόνα
κάτω άπδ τό κάθε πέλμα
φυσά τό πέλαγος καί την χτενίζει
μέ μνήμες
τ ‘ Ακρωτήρια της γυμνάζονται μ ‘ έφηβους
καί μιλούν μέ πρωίες
οί κόλποι κοιμούνται στο λάδι
τών πράσινων μαλλιών
ή Κύπρος πολλαπλασιάζεται
στον χάρτη.

III
Μέσα στο κύμα Αντιπαλεύω μέ τον ήλιο
καί μέ τήν όμορφιά σου, Κύπρος θερινή:
μάς ξεγυμνώνεις τήν ψυχήν άπ ’ τά πουκάμισα τών άριθμών
καί τών διαδρόμων.

Π

IV

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Y ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

κη

Ό ήλιος περνά κλωστή στα μάτια μας
νά ράψη τό καλοκαίρι του.

ιο

Ή θάλασσα είναι
μιά κορδέλα μέ μάτια.
ΤΑ βρέφη τών κυμάτων
θηλάζουν τούς μαστούς.

θή

01 έλιές μαθήτριες οίκοτροφείου μέ τήν ποδιά τους
δεξιά κι Αριστερά τού δρόμου περπατούν.

βλ

Μές τήν πρωτεύουσα τής πρωίας μπήκε ό έφηβος.
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Βι

Πήρε τά μάτια του τδ Σάββατο καί χάθηκε·
χαράξαμε τ ’ Απόγευμά μας στο μηρό τής Κυριακής.
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Οί φίλοι σάν κλωστή μεταλλική προχώρησαν στον Ισκιο:
ή μνήμη κάποτε τούς λέει « χαμένη νιότη ».
‘Ελπίζαμε νά μεγαλώσουν οί κισσοί στά μέτωπά μας σ ’ εύθυμες άνοίξεις
νά σπαταλήσουμε τό δρόμο τής ζωής χωρίς άναπηρίες άπό τό μόχθο
καί τά τυχαία γεγονότα
έτσι σάν τίς χλωρές πρωίες στής Κύπρου τά βουνά
ή σάν τά τόξα τών κυμάτων, στίς άκτές τής Σαλαμίνας.
Ώστόσο χάθηκε ό σφυγμός τών επιθυμιών
μάς λιποθύμησε τό βάρος τής ανάγκης κάθε μέρα
-τρέξε στίς πέτρες, χτυπά πόρτες, μίλησε χωρίς γραμμή
μάζεψε χλόη δακρύων καί γυμνούς μηρούς τής είρωνείας. ’Απόψε πού λησμόνησα τό θόρυβο,
τούς χώρους τών παλιών μας ήμερών
μετρώ στά χείλη τού βραδυού
μέ τίς ψιλές σταγόνες ήσυχης βροχής τών εκατόν δακρύων.

Η ΜΠΑΑΑΑΝΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ
ΚΥΠΡΟ Y ΧΡΥΣΑΝΘΗ
'0 λόγος μου είναι λόγος μέ φτερά.
Τά όστά μου βρίσκονται στίς κάσες του νεκροτομείου για σπουδή

τών φοιτητών.

"Οταν Θά πέφτει τό λυκόφως μήπως λησμονήσετε κλειστό

ου

Οί πράξεις μου είχαν του έφηβου τήν άσωτεία
γι ’ αύτό τίς χάρισα στό φώς ήμερος κυπριακής.
Λάθη; Αέν έχουν οί ποιητές. Κομμάτιασαν τή σάρκα τους στίς λέξεις
άπλώσαν τήν ψυχή τους στήν παλάμη τών βλεμμάτων,
τί άπόμεινε άπ ’ τό υπόλειμμα γιά νά γλυστρήσει;
Παρακαλώ, φυλάξετε μιά μνήμη άπ ’ τά φτερά τών ποιητών!

δάνεια δεν έχω άπό τίς ξένες θάλασσες μέ τό παχύ τους γάλα.
Μέ άρκούσε μιά σταλιά χωριού μέ μέτωπο άσπρο δίχως φόνους

επ
ισ

τη

’Αλήθεια πώς ξεπήδησε τό πρόσωπό της μές τά φύλλα τής ήμέρας!
Ή Κύπρος είχε τότε εφηβικούς καιρούς
κρατούσε οράματα κι ’ επιθυμίες εαρινές.
Καί ξαφνικά τήν έφερε στό φώς τήν έστησε μπροστά μου δίχως ίσκιο
κι ’ είπε τό φώς ( ή μήπως μίλησαν τά χείλη της; )
« μονάχα ό έρωτας ».

αν

Τά τελευταία κυκλάμινα τής δύσης θά μέ φέρνουν,
θ&χω ένα στίχο έδώ στό Θώρακα μ ’ άρμονική διαύγεια,
άπ ’ τά πολλά μαλλιά μου θάχω λίγη Ελλάδα έδώ στή δεξιά μου άκοή,
κυρίως άπό τό ΑΙγαϊο, καί μιάν είκόνα του ‘Εθνικού μας "Υμνου
που κάλυψε τήν δράσή μου.
Μιλήστε μου γιά τό μεγάλο γεγονός πού λέγεται «πατρίδα».
Τίς άσωτεϊες χρωμάτων μή λυπάσαι. Μαύρη
φιλαργυρία ν ’ άπογυμνώνεσαι άπ ’ τίς λέξεις.
"Οταν τό βλέμμα συναντήσεις, άνθισε μέ τούς υακίνθους στά μαλλιά.
Ωραίο τό φώς τής Κύπρου. Μπαίνει μες τούς μυς σου
κι ’ έπιχρυσώνει κάθε Ιστό σου μ ’ ένα πνεύμα έαρινό.
Είναι ξανθό καί πράο τό χρώμα τής γλυκείας χώρας Κύπρου.
‘Εξαίσιον ένστικτο νά τή χαρεϊς
ώς ή άνοιξη έφορμά μέ άστέρες υπηκόων.

μί

τό δυτικό παράθυρο.

θή

κη

Π

καί δοσοληψίες.
Ή τρυφερότητα γεννά διαμάντια, ψήνει τά σταφύλια κι ’ εύωδιάζει τό ψωμί.
Γιατί νά χάσω λίγη άπό τή σκιά μόύ μές τόν κόσμο τόν άλλότριο
πού περπατεϊ μέ ξένα μάτια;
Στή βρύση έτούτη δάνεισέ μου, ώ Κύπρος,
καθώς γυρνάω τά φύλλα τού βιβλίου σου,
λίγο θεό.

"Οταν άρχίσει τό φθινόπωρο νά καταλήγει στά μαλλιά σου
μ ’ ένα πουκάμισο φαρδύ καί σκυθρωπό
καί νοιώσεις νά λοξοδρομεί ή καρδιά καί τό αίμα σου άπ ’ τό βάζο
τής γόησσας ζωής,
μές τήν άύπνία σου, πού ξυπνά έντομα δυσάρεστα στά βλέφαρά σου,
μές τήν άύπνία σου σκέψου τό παλιό τής Κύπρου φώς, τό
κάποτε δικό σου φώς,
τό πρόσωπο πού σού έμαθε τόν έρωτα σέ μιά ζεστή στιγμή,
κάποιων χαμένων φίλων σου τίς παρατάξεις τίς ύακίνθινες,
πώς τά παράθυρα σέ περιμένουν μέ τά τελευταία κυκλάμινα τής δύσης,
μά, προπαντός, πώς έγραψες δυό στίχους μέ ήλιο τής πατρίδας.
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Τή σοβαρή στολή άποθέτω στό ντουλάπι τών παλιών μου ήμερών.
Μάς γέλασαν οί συμβουλές καί κρύψαμε τό δέρμα μας.
Τώρα πού Ιχνογραφώ στό λίγο στάδιο τή γυμνή μου άλήθεια
καί βλέπω νά υποδέχονται τά δέντρα τά σημάδια μου
πραγματικά λυπάμαι τά χαμένα βήματά μου μές τίς βλοσυρές ματιές
ένώ θά χάραξαν ώραϊες καμπύλες στά λειβάδια τών υακίνθων.
Ή μεταμέλειά μου ώστόσο τήν άρχαία μου τύψη δέ λυπάται.
Πίδακες νέων χρωμάτων άς φυλλομετρήσω!
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ

Λ ΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟ Y

Στον ΠΡΕΣΒΥ κ. ΜΕΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

’Υπάρχουμε στά μάτια σου, επισκέπτη. Καί μή ζητάς μέ γράμματα αλφαβήτου
νά μαντέψεις τήν πηγή μας.
Ό τράχηλος κοσμείται τού μοναστηριού μέ τά κρανία ήρώων. Τά όνόματα δέν
έχουν βάρος όταν ξεπεράσουνε τό νοητό. Τον ήλιο πήραμε στο στήθος σαν κρατήρα
τών μετάλλων. Κοσμογονεϊς σαν μάχεσαι γιά λεύτερο καιρό,δικό σου καί τού γείτονα
κι ’ αυτών πού θάρθουν μές τής μάνας τό καράβι.
Λοιπόν, σάς έπιτρέπεται ό χορός μέ άκριτικές φιγούρες, μέ κρασί πού τ ’ άποστάλαζαν άπ ’ τού βιολιού τά κλάματα. Τά βρέφη πρέπει νά φορέσουνε τόν ουρανό μ ’
ένα σπαθί πού λάμπει σαν τό κύτταρο πρωίας. Πλησιάστε στις πηγές τών θρύλων
δίχως πέλματα μά μέ τά χείλη καί τά μάτια. Ή δάφνη γέμισε πολύ αιμα. Μά ή πέτρα
ρίζωσε.
Δέν έχουμε συμβόλαια μέ τό θάνατο. Διψούμε γιά ζωή γι’ αυτό τόν τράχηλο
ύποκλίνουμε στή λάμψη τού θανάτου, τή δική σας υπογράφοντας ζωή μέ κόκκινη
σφραγίδα. Δικά σας τά μνημεία μας. ‘Εμάς τό πνεύμα εκτυφλώνεται ώς κοιτάμε τή
βαρειά σας φτέρνα ν ’ άροτριά μια Κρήτη.

I
Τούς π ’ αγαπάμε μένουν μες τά μάτια μας.

τη
μ
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Δέν έχει θεό ή ανάμνηση: έχει πάθος:
τό πάθος των νεκρών γονιών μας.
Ή άλλη σελίδα μίλησε την καλωσύνη.
Μεσίστια θά καλύψουν την ψυχή μας νέφηκι ’ όμως ή μνήμη θά ψηλώνει τή δική της λεύκα
με τό ρυθμό τυμπάνου καί κυμάτων.
Μ ’ ένδυμα Κυριακής θά σέ θυμούνται οί δρόμοι
κι ’ οί καρδιές μας.

II
"Οταν θά βρέχει ό λογισμός Ιδέες, παρακαλώ μια θέση.
Πολύ άγαπήσαμε τήν άρετή καί τή φιλία.
"Οταν φυσούσε κρύο μας δάνειζες τον καθαρό χιτώνα σου.
"Οταν ό ήλιος μοίραζε τά μάτια του κρατούσες ένα λόγο μέ ίσκιο.

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ « ΑΡΚΑΔΙ »

Στούς ύπερους τής θέλησης κοιμάται ή σύνεση. ’Εγώ τήν πολεμώ μέ τό χαλκό
τής πρώρας μου. Μέ καρτερούνε ζά κι ’ άνθρώποι γιά λευκώματα καί γιά μολύβια.
Δέν γίνεται ζεσήκωμα χωρίς νά φαγωθεί τό πέλμα σου καί νά κυρτώσει ή ράχη σου.
Κατέβασα τήν άγκυρα βαθειά μές τήν ψυχή μου, στή ματιά τών θηλυκών άνασεμιών πού καρτερούνε στήν άκτή τά βρέφη γλύφοντας μέ γλώσσα άντρείας. Τό ζένο
άκόντιο σάρκες δέν πληγώνει' μόνο μές τήν ψυχή τό μέταλλο όξειδώνει τού ψηλού
μετώπου. Λοιπόν, θά οίκονομήσω τό νερό γιά νά ποτίσω τή γενιά πού θάρθει.
Ή πρώτη στάλα τού αίματος υπέγραψε. Ή δεύτερη ταχυδρομήθηκε στό μέλ
λον. Ελευθερία ή Θάνατος. Μέ λένε « Άρκάδι » καί περιδιαβάζω έκεϊ στά κύματα
τής Κρήτης. Καί κουβαλώ καί κουβαλώ θροφές καί κουβαλώ μπαρούτι' στούς αίώνες τών αίώνων.

78

Βι

βλ

ιο

θή

κη

Π

αν

‘Αναχωρεί τό πλοίο τής παρουσίας σου:
"Οταν θά βρέχει ό λογισμός Ιδέες, παρακαλώ ,μιά θέση.

επ
ισ

"Οπου κι ’ äv πας ή Κύπρος θά μυρίζει μές τά μάτια σου.
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KOA A ΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΝΗΜΕΣ

( άπό διάφορες ποιήσεις )

I

Πολλοί τοΰ στίχου πρίγκηπες
έπάργυρα μιλήσαν γιά την τέχνη τους;
ή πέννα άζίζει σάν τ ’ άλέτρι
ή ή ποίηση είναι
ό έλάχιστος πυρήνας
πού συμπυκνώνει αΙώνες.

Ή θάλασσα τής Σαλαμίνας είναι μιά οριζόντια εύτυχία τό μεσημέρι.
Τόν Αύγουστο κρατάω άπ ’ τό μανίκι καί γελάμε.
II

υ

"Οταν έκθέτω μες στον ήλιο τής Άμμόχουστος τό σώμα μου
μπαίνουν στους πόρους μου οί φλογέρες
τοΰ άγέρα μέ τόν άμμο,
ζυμώνουνε τόν κόκκινο άρτο τής Κυριακής·
μέ πιέζεις και ρέει ό ήλιος
κι ’ ή φλόγα τοΰ καλοκαιριού.

τη
μ

ίο

Κι ’ ό φίλτατος έν τή λιγολεζία του Έγγονόπουλος;
είθισται
νά δολοφονούν
τούς ποιητές.
Στοΰ πνεύματος τή μάχη προτιμώ
τή δυνατή ομιλία τού Αημάκη:
Κύριε, ένας στίχος κάμε ν ’ άπομείνει...

III

επ
ισ

Τό φως δέν δίνει σκιές στη Σαλαμίνα·
πλάθει καινούργιο φως.
Τ’ άγάλματα τ ’ άποκεφάλισε τό φως,
τά κύματα τ ’ άνάλυσε τό φως,
τό φως, τό φως.

αν

IV

Πολύ υψηλή τής ποιήσεως ή σκάλα...!
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Εύτυχισμένα τά φιλιά στήν πεταλούδα τών χειλιών σου, θάλασσα έκπαγλη μέ
γόνιμους γοφούς.
Μηροί γυμνοί έπιπλέουν δίχως ψεύδη καί σταγόνες φθινοπώρου πάνω στήν παλάμη
σου
μ ’ εύνοια καί μουσικά συνθήματα θητείας έρωτικής.
‘Ανάσκελα κοιμάται ό ήλιος μές στά μαστιγώματα τών φύλλων καί τής άμμου,
γνωμοδοτεϊ σέ πλάτες εύτυχεϊς,
μικρό μου μέτωπο, Κερύνεια.
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Σε μούλα χρυσοκάπουλη τραγουδιστής περνούσε.
Στον δεκαπεντασύλλαβο μαστόρεψε τόν μύθο:-

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ
(απόσπασμα)

μί

ου

Κι ’ ή ρήγισσα ή κακούργισσα τό μυστικό μαθαίνει.
Σπέρνει τον χάρο στα κλωνιά, κλωνί - κλωνί τά καίει,
μες τις αύλές θανατικό σκορπά καί τις ρημάζει.
Την κορασιά άποτέλειωσε μες τό πρωτάνθισμά της.
Δεν εκλαψαν για τά κλωνιά. Του χρόνου θά βλαστήσουν
διπλά - τριπλά νά σκεπαστούν κι ’ οί γειτονίες κι ’ ό κόσμος.
Δεν εκλαψαν για τις αυλές. Καινούργιες θά προβάλουν
με λεμονόδεντρα πολλά κι ’ άνθοβραγι'ες και φράχτες.
'Εκλάψανε την κορασιά που δεν θά ξαναειδούνε:-

τη

Ή νερατζούλα η άκριβή στο περιβόλι στέκει
χωρίς πρασινολόγημα τά δάχτυλα άναπλέκει.
Τη βρήκε στ ’ άνθοβόλημα μιά πυρκαγιά δρεπάνι
κι ‘ άπόκοψε τόν άνθισμά κι ’ άφήκε τό κοτσάνι.

κη

Π

Δικέφαλος χρυσαετός τά σύγνεφα χαράζει
με τ ’ άπλωτά φτερούγια του ίσκιο βαρύ σταλάζει.
Κομένα νυχοπόδαρα πουλλάκια δεν σπαράζουν,
ψαλιδισμένα τά φτερά κανένα δεν τρομάζουν.

αν

Ή γλάστρα έπυκνοφούντωσε μες τον βασιλικό της
κι ’ έπαιζαν με τά φύλλα της, τον μοσκοβολισμό της.
Μά άφότου έκορφολόγησαν τό ευωδιαστό χορτάρι
ή γλάστρα μας ρημάχτηκε καί φάνταξε λιθάρι.

επ
ισ

Τρεις άδελφές στη γειτονιά, τρεις άδελφές στον κόσμο
τριαντφυλλιά καί λεμονιά καί τό φτωχούλι δυόσμο.
Τά ρόδα έκορφολόγησαν, τη λεμονιά έκλαδέψαν,
τον δυόσμο έκαταπάτησαν τη γειτονιά στερέψαν.

θή

Οί στράτες πυκνοφούντωσαν μες τό παχύ χορτάρι
καί τά νερά έμουρμούριζαν κι ’ άνθούσε τό λιθάρι.
Μά τό χορτάρι έμάδησε και τά νερά έσιωπήσαν
κι ’ οί στράτες οί κατάχλωρες άγκαθερά έγεμίσαν.

Βι
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Κλαϊνε τά μάτια την αυγή, κλαϊνε τό μεσημέρι,
κλαϊνε τό βράδυ όταν φανή στον ουρανό τ ’ άστέρι
καί κλαϊνε μέσα στ ’ όνειρό κλειστά - κλειστά ματάκια,
μά κλαϊνε εσένα πιο πολύ τά γιασεμιά παιδάκια.
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"Υμνε χρυσέ τής ομορφιάς κι ’ άνθέ τής τέχνης πρώτε,
μύθε παλιέ, πού ξύπνησες μες την καινούργια Κύπρο,
όπως ξυπνάει τις άνοιξες ή πλάση με τόν σπόρο,
ώ Άροδαφνούσα, μάγισσα καί πρώτη έρωτοκρίτρα
καί χρυσομελιτάρισσα κι ’ άπριλοφορεμένη,
χελιδονογλυκόχειλη κι ’ έρωτοτραγουδίστρια
καί τής Κυπραίισσας γής ψυχή, ψυχή μου Άροδαφνούσα,
σά μήλο νά καταΚοπώ σά ρόδι νά σκορπίσω
καί σάν καπνός ν ’ άνεμιστώ, κυρά, αν σέ λησμονήσω.
- Άπ ’ την Φραγκιά τό σόϊ μου καί κατοικιά μου ή Κύπρος
μά έρωτοπλάνταχτη ή καρδιά κι ’ ή σκέψη ώραιοπλάστρα.
Τόν μύθο μου περίπλεξαν κι ’ ή ρήγισσα Αφροδίτη
ξανάζησε στούς κόρφους μου μ ’ ένα καινούργιο θώρι.
Κι ’ είμαι καθρέφτης ξενικός, βενέτικος καθρέφτης,
πού την Κυπραίισσα ψυχή βαθιά του καθρεφτίζει.
Στον μύθο μου οί άξέφραστες σαλεύουνε γλυκάδες
κι ’ οί νοστιμιές κι ’ οί λυρισμοί κι ’ καϋμοί κι ’ οί πόθοι
κι ’ οί ξανθομάλλες έρωτιές κι ’ οί τρισγαλάζιες μνήμες
καί τό χρυσό άνατρίχιασμα κι ’ οί μουσικές τών όρκων
καί τών φιλιών οί πλήμμυρες καί τών χαδιών ό Μάης
κι ’ ή ζήλια ή πρασινόθωρη κι ' ή φόνισσα υποψία.
Κι ’ ολα μαζί κι ’ οί νοστιμιές κι ’ οί έρωτιές κι ’ οί μνήμες
καί τά φιλιά κι ’ οί καϋμοί κι ’ οί ζήλιες κι ’ οί ύποψίες
αισθήματα Κυπραίικα ριχτά σ ’ ένα καθρέφτη.
Κι ’ δλο τό μαύρο δράμα μου τό δράμα δλης τής Κύπρου.

- Σού μήνυσε ή κακούργισσα νά πορευθής στον πύργο,
στον πύργο, τόν έφτάπυργο, τό φιδοπλεματάρη,
τριανταφυλλιά τής γειτονιάς καί τού καζά στολίδι.
Βάζεις τόν Μάη γιά κάζακα καί τόν ’Απρίλη ζώνη
κι ’ ολα τά λούλουδα τής γής στολίδια καί κεντίδια,
κι ’ άχεροποίητη φάνταζες άγάλια δθε περνούσες
κι ’ δ, τι πατούσες βλάσταινε και γέμιζε μέ μόσκο
κι ' όλούθε γλυκανθίζανε λάμψες τού μαλαμάτου
μεθύσια κοιλανιώτικα, παφίτικες άγάπες,
παραλιμνίτικοι σκοποί, λάμψες τής ντόπιας Τέχνης.
Καί μιά φωνή καί μιά λαλιά τριγύριζε τις στράτες:
«Κόρη, γιά δός μου θάνατο, κόρη, γιά δός μου πόθο»
Κι ’ ήσουν θρησκεία ενός λαού καί μιάς φυλής πατρίδα,
τού ρήγα τού έρωτόκριτου τό έρωτορηγατο.
Στον πύργο, τόν έφτάπυργο, τόν φιδοπλεματάρη,
δίσεχτος χρόνος κλάδωνε τής ρήγισσας ή ζήλια
πού όλούθε μάγια κάρφωνε σά μάγισσα τεχνίτρα
καί ξόρκιζε τά ξωτικά καί δαιμονοκαλούσε
καί μπαίνοντας, άνθόκλαδε, σέ χτύπησε καί πάεις.
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ΓΑΛΑΖΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Μά τής καρδιάς σου ό στεναγμός στα κέρατα μισεύει
σάν χελιδονοσκαθίσματα σκίζοντας τον άγέρα
καί στήν καρδιά τού βασιλιά το μήνυμα κομίζει.
Μήτε τής στάλας το φευγιό σάν κέφτει από τά νέφη,
μηδέ του νοΰ τ ’ άνάβλεμμα στής προφητείας τις ώρες
κι ’ούτε τής μάγας έμπνευσης ή αστραφτερή γοργάδα
ζεπέρασαν το γύρισμα τού μηνυμένου ρήγα.
« "Ω! πού σέ τάγιζα μοσκιές καί μέλι άπ ’ τήν Κυθραια
καί σαψυχιές λιβανωτές σου ξάπλωνα στο στρώμα,
του νοΰ μου ροδοχάραμα καί τής καρδιάς μου κρίνε,
φλουρί μου διπλομάλαμο κι ' άνθοκωνσταντινάτο,
άνοιξε τά ματάκια σου τις ζωγραφιές του κόσμου
κι ’ άνοιξε τά χειλάκια σου τις γλυκοβρυσομάνες
καί τή μιλιά σου ξέδεσε νά σκλαβωθούν οί πλάσες»
Το κλάμα το μακρόσυρτο, γιομάτο ένα ποτάμι.
Κι’ άπ' το θηκάρι τό χρυσό χρυσόλαβο μαχαίρι
τραβά, στηθοκαρφώνεται καί πλάι σου μαρμαρώνει
κι ’ άντάμα έκοιμηθήκετε ρήγες μαρμαρωμένοι.
Μά τού καιρού το γύρισμα Θά σάς ξαναγεννήσει,
έσέ τον έρωτόκριτο, τον καρδιοφλογισμένο,
κι ’ έσένα τήν άξέφραστη τήν μάισσα Άροδαφνούσα,
ώ έσέ καθρέφτη ξενικέ, βενέτικε καθρέφτη
πού τήν Κυπραίισσα ψυχή βαθιά σου καθρεφτίζεις
ύμνε χρυσέ τής όμορφιάς κι ’ άνθέ τής τέχνης πρώτε,
μύθε παλιέ, πού ξύπνησες μές τήν καινούρια Κύπρο.

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τό καλοκαίρι περιστρέφεται στδν ώμο μου,
περιπολεϊ στ αγροτικά μαλλιά μου,
φυτεύει λεμονιές στδν τράχηλό μου,
ορκίζεται στα δεκαοκτώ μου χρόνια,
τό καλοκαίρι, τό καλοκαιράκι μου!

Η ΚΥΠΡΟΣ
‘H Κύπρος είναι μιά σταγόνα αγάπης
νά μένει οτή Μεσόγειο μέ τά έκπληκτά της μάτια
τά έλληνικά φωνήεντα 'Ό μετρά
ατών ουρανών τ αλφαβητάρι.
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Ή ρωμιοσύνη πολιορκεί τις γεωμετρίες τών όροσειρών μας,
έχει στους κάμπους τή φιλοσοφία τής παροιμίας,
χειραφετεί τίς παραλίες μέ ομηρικές διηγήσεις,
ρυθμίζει τά φωνήεντα στήν αμετάβλητη λαλιά μας.
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ΛΤΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ου

Καράβι τών θεών ή Άμμόχοοστος,
ήμερονύχτιο θαλάσσιο φώς,
άνακοπή στά δρομολόγια τών αιώνων
μέσα στ’ άνώνυμα τριαντάφυλλα
τον μεσογειακού ήλιου
καί μές τίς πειρατείες τών γαλανών ανέμων,
πού μεταφέρουνε γραφές άπ’ τά χαρτιά τών ’Αρχαγγέλων
μ’ έλληνικά φωνήεντα,
θητεύει μόνο στ όνομα:
«Ελευθερία».

μί

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ MOT

επ
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αν

Στο πιο ψηλό κατάρτι τον μεσημεριού
κοιτάζω, ’Αμμόχωστος, τον μυγδαλί σον χάρτη,
τις ημερομηνίες σον καταγράφω στών ανέμων τίς μασχάλες
μήπως σέ λησμονήσει ό χρόνος νά τις πάνε
στα σκαλοπάτια των άνθρώπων, στα λιμάνια μακρινών επαρχιών,
στά γραμματοκιβώτια ξένων οάν ευχές πρωτοχρονιάτικες:
Νά μην ξεχνάτε τούς άρχάγγελονς τής Κύπρον
καί τις έλληνικές περγαμηνές της.

τη

A'

Κι ό ήλιος πορτοκάλι μέσα στο μαντήλι τ’ ουρανού
νά πασπατεύει τούς μηρούς τών καλοκαιρινών ωρών,
θάλασσα θηλύκια τής Άμμοχώστου,
μέ τά είκοσιένα σον χρόνια τ’ άθηναία σου,
μικρέ Σαρωνικέ κι’ άγάπη μον,
μηνύματα σού οτέλλω καί ματιές άπ’ τά παράθνρα
τών κνκλαδίτικων νησιών,
σέ νοσταλγώ στις ώρες τής όρτάνσιας
όταν σπουδάζει ό άνεμος στις καλαμιές σου τέχνες μουσικές
στην ηλικία τού ’Απρίλη, τού τρελλόπαιδου,
’Αμμόχωστος, άγάπη, άγάπη μου...

Π
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Στις γεωγραφίες των ονρανών ανακαλύπτω τ’ όνομά σον
οάν χαρταετό πανσέληνο τής νιότης.
Σηκώνω πέτρα άπ τονς αμαξιτούς τον χρόνον κι’ άντικρύζω
τό αρχάγγελό σον βήμα.
Στά ημερολόγια των θαλασσών μέ έλληνικές τριήρεις
διαβάζω τ’ όνομά σον.
Στη σκάλα τ’ ουρανού σαν ανεβαίνει ό ήλιος
τό περιδέραιο βλέμμα σον κοιτάζω.
Στά δρομολόγια των καθημερινών συμβάντων
μνρίζομαι την παρονοία σον.
Στον κουρασμένου κρεβατιού τό μαξιλάρι
τό εργόχειρό σον βλέπω.
’Αμμόχωστος, ’Αμμόχωστος, ’Αμμόχωστός μον.

87

υ
Κύ
πρ
ο

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ...

Η ΠΑΛΙΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ή Λευκωσίας μας αποδημεί ατούς χάρτες
οέ άταχυδρόμητες φωτογραφίες
άπ' τις ψηλές ταράτσες την κοιτάμε
νά ταξιδεύει στην ποδιά τοϋ Πενταδάκτυλου.
Μά ή άλλη Λευκωσία φυλλορροεί στα στήθη μας
ατά βραδυνά μας βλέφαρα
ή Λευκωσία μας ή παλιά
ή Λευκωσία μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ίο
τη
μ
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ισ

Τό κυπαρίσσι, όξύ φωνήεν, ψιθύριζε
τις τελευταίες χειρονομίες τών σπουργιτιών γιά τά συμβάντα τής

ημέρας,

θυμόταν τον καφέ τών Ικανοποιημένων δειλινών,
τής γειτονιάς τις κουβεντοϋλες μέ την καθαρή ποδιά τους,
τις υποψίες κατάγραφε τών ίσκιων τα μεσάνυχτα
καί μέ δυό μάτια παιδικά τόν ήλιο καλωσόριζε
οτής Λευκωσίας μας τόν λαιμό.

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Περίσκεπτα τής Λευκεοσίας τά τείχη
τούς μόνιμους κατοίκους παρακολουθούν
φιλοξενούν περαστικούς
τή νύχτα περιποιούνται τά φαντάσματα τών άλλων ημερών
ναρκώνονται στον ποιητικόν άγέρα τής πρωίας
σεμνά έπαναλαμβάνουν
μέ τόν έπόμενο ήλιο τή ζωή.
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Ή Λευκα)οία μου περπατά μες το αίμα μου
απαριθμεί τ'ις πράξεις μου στ ’ άριθμητήριό της
ομολογεί μες τά τετράδιά της τις παλιές κινήσεις μου
είναι συνένοχή μου οέ όλα, αυτή μοϋ δίδαξε την ποίηση
μοϋ δρομολόγησε τις ευκαιρίες
μέ χώνεψε ατούς 'ίσκιους της
μέ ζύμωσε μέ φώς
μέ γέμισε Θεό!

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

αν

Ή Κυριακή μου ξεπετάχτηκε άπ' τά παράθυρα
άγουροξύπνητη, μέ καθαρή ποδιά,
πήρε τους δρόμους με το πράσινο καπέλο της,
αντάλλαξε χαιρετισμούς πρωτοχρονιάτικους ή Κυριακή μου,
χάϊδειμε τά μαλλιά τοϋ γιασεμιού,
καί στις χαρούμενες προθήκες χαμογέλασε ή Κυριακή μου,
θυμήθηκε τις φιλαρμονικές παλιών καιρών,
τούς εύθυμους περίπατους...
κι' έφτασε εκεί πού ξεχωρίζουνε οΐ εχθροί —
στη Λήδρα δλου τοϋ κόσμου
κι' ας είναι ή Λήδρα οδός τής Λευκωσίας —
κι άπ' τά οακκιά τής άμμου, πού τά στόλιζε χορτάρι
και μιά μικρούλα παπαρούνα,
ψήλωσε το κεφάλι ή Κυριακή μου κι' είπε
στους άλλους, με την άλλη γλώσσα
καί τ' άλλο πρόσωπο,
τούς είπε: «καλήμέρα».

υ

H ΚΥΡΙΑΚΗ MOY
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καί των βουνών οί βρύσες
φιλιά τό καλοκαίρι.
Κι ’ άπάνω άπ ’ άλα νάν ’ καρδιές
αγαθοσύνης καί χαράς
καί τών παιδιών μας οί καρδιές
παιγνίδια γαλανά.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ Y ΜΑΚΑΡΙΟ Y Γ '

Μηνί Αύγούστω τρίτη, άποδημία τοΰ ’Εθνάρχη ‘Αρχιεπισκόπου
Νέας Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου Μακαρίου Γ '

Θεοτοκίο

Κυκκώτισσα μου Παναγιά,
κρίνους καί ρόδα σπέρνε
άνάμεσα σέ δάφνες καί μυρτιές
στο μυρισμένο τάφο Του.

Στιχηρά

ου

Το ξίφος τής άρχής
τό κράτησες γενναία,
τής έποχής σου έσύ κορφή,
ομοίωση κι ’ είκόνα.
Αύτόγραφο βυζαντινό
κι ’ ωστόσο πάντα νέο,
σημερινό σαν τά σπαρτά
στά αιώνια μας χωράφια.

τη

μί

’Απολυτίκιο
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Δοξαστικό
Τό σώμα λυώνει σαν τό φύλλο,
σπάζει τό κύμα πά στο βράχο,

ωστόσο μένει τ ’ άλας κάπου
νά ξαναδώση νέα ζωή.

Φως Ιλαρό

Άπόστιχα

θή

κη

Φως ιλαρό άπ ’ τά μάτια Του
την άρετή Του δωρική
άλειφε πράο λάδι
σε πληγωμένους τράχηλους
καί πλάτες φοβισμένες
μέ απλές κινήσεις βρεφικές
αύτάρκεις στήν άγάπη
χωρίς νά θέλη έπιστροφές.
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Θεοτοκίο
Πνευματική Παρθένα,
πρέσβευε γι ’ Αύτόν
μια γαλανή γαλήνη νάβρη
στον έλληνα ούρανό

Βι
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Τόπο Θεού ιχνογράφησες
τό χάρτη τοΰ νησιού
μέ χελιδόνια καί άστρα
καί μέ γλυκό ψωμί.
Κι ' είπες τά περιγιάλια νάναι
αγκάλες καθενός

Κατέγραψες στη γήινη σφαίρα
τούτο τ ’ άσήμαντο νησί
νά φαίνεται πετράδι κι ’ άνθος
στήν κεφαλή τής Μεσογείου.
Κόσμος μικρός μιά στάλα
καί γέμισε τόν κόσμο
μέ νόημα κι ’ ήθος
καί φως πνευματικό.
Μόνο γιατί σημάδεψες
τόν ξεχασμένο τούτο τόπο
μέ τό δικό Σου αγώνα
καί τό δικό Σου δάκρυ
Πρέπει νά Σου δοξάζουμε
τ ’ ανέσπερο Σου φως,
Μακάριε ίσαπόστολε
κι ’ ’Εθνάρχη μας.
Καθίσματα
Νέος πολύ καί γνώρισες
τό,κλήμα τής ορθοδοξίας
κι ’ άπό τις πέτρες τούτες
τις προαιώνιες είδες ρίζες.
Κι ’ έσκυψες άγαθά καθώς
τά μάτια τών βοδιών
κι ’ άνάσανες τής γής μας τις φωνές
κι ’ είπες βαθιά σου
« ή λευτεριά τοΰ τόπου αύτοΰ
πρώτη μου αυγή καί φώς,
πιο πάνω άπ ’ άλα ή λευτεριά
και τής θυσίας ό καπνός »

Θεοτοκίο

Σοφή καρδιά τής Παναγιάς
σ ’ αύτό τό δύστυχο νησί
στήν Κύπρο δώσε λευτεριά,
κλάδον έλιάς παντοτινά.
91
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ίσάγγελος, πολύαθλος,
σταυρός βυζαντινός
κι ’ ελληνική κολώνα.
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Κανόνας

Ώδή A '
Ό πρωτομάστορας τής λευτεριάς
σε μυστικές συνάξεις
νύχτες παράδερνε πολλές
νά βρή τον άξιο δρόμο.
Νόμος; στον άξιο άντίθετος
’Ιούδας νά προβάλη
καί μες τό σώμα τού Μαγιού
πηχτό νά φέρη χιόνι.
Τό σχήμα τ ’ ουρανού
στο πρόσωπό Του θάλλει,
κι ’ αν έπεσε ό άνθος στή γή
άλλος βλασταίνει στήν ψυχή Του.

Οίκος

Ή λευτεριά πιο πάνω,
ή λευτεριά ώς τ ’ άστέρια
ή λευτεριά πιο πάνω άπ ’ τήν άγάπη
τό μέγα πάθος « λευτεριά » .

ου

Συναξάρι
Μηνί Αύγούστω γ '

μί

Θεοτοκίο

Π

αν
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Προστάτευε Τον, Παναγιά,
άπ ’ τήν λιποψυχία,
τρέφε τό θάρρος τής ψυχής
με φως πνευματικό

Ώδή Γ '
’Ισόμοιρα ή παλάμη άνοιγε
σ ’ όλων τις κεφαλές
ήλιος τής Μεσογείου
στις γύρω πολιτείες.
’Απύθμενη ή άγάπη Του
κερνούσε τό σιτάρι
όπως πηγή βουνίσια
πνευματικό νερό.
Καί τή συγγνώμη απλόχερα
στους άσυλλόγιστους σκορπούσε
όπως τούς σπόρους
στά πετεινό τών ουρανών.

κη

Θεοτοκίο

Κοντάκιο

θή

Παρθένα, έπάκουσέ μας
έμάς τους σκλαβωμένους.
Τή λευτεριά στον τόπο μας
στείλε καί στήν ψυχή μας.

92

Βι

βλ
ιο

Πνευματικέ άμφορέα
’Εθνάρχη τών ψυχών καί τής φυλής,
τον βίο Σου σφράγισες
χωρίς τήν αμαρτία
σέ ξένη υποταγή.
Στέκεις ψηλά μιλώντας
για λεύτερους καιρούς

Άπό τή φάτνη ξεκινάει ό εκλεκτός, άπό μιά σπίθα ή πυρκαγιά κατά πού λένε οί
γλώσσες τών εύσεβών μας προπατόρων. Σέ φάτνη, λοιπόν, έγεννήθη ό Μακάριος
ωσάν πτωχό μανιτάρι, κατά τάς βουλάς τού Κυρίου. Άλλ ’ ή Παναγία ή Κυκκώτισσα ή Πανβλέπουσα καί πρεσβεύουσα τον κάλεσε εις τά ψηλά ερημητήρια διά νά τον
προπαρασκευάση διά ετούτο τον μικρόν λαόν, όπού κατοικεί τήν νήσον Κύπρον.
Χρεία μεγάλη νά ήξεύρης γράμματα διά νά γίνης ποιμενάρχης. Σπούδασε, λοι
πόν, ό εκλεκτός είς τό φυτώριον τής Αευκωσίας τό όνομαστόν καθίδρυμα τού
’Εθνομάρτυρας Κυπριανού κι ’ άπό κεΐ πήγε είς τάς κλεινός Αθήνας, όπού πολύ
έβασανίσθη, άτι ετούτη ή κορωνίς τής Ρωμιοσύνης καί τής ελευθερίας πατήθηκε είς
εκείνους τούς καιρούς άπό τό ξανθόν γένος τών Γερμανών.
Τά παθήματα συχνά έξυπνοΰν τές άγαθές προαιρέσεις τής ψυχής. Ή πείνα κι ’
ανέχεια κι ’ ή προσβολή είς τές πατημένες Άθήνες τόν φώτισαν διά τήν έλευθερωσύνην ετούτης τής μικρής μας γής. Αί βουλαί τού Κυρίου είς ώρισμένον χρόνον τόν
έφεραν όπίσω είς τό νησίν μας διά νά διαφεντέψη τό κυπριώτικο ποίμνιον. Άλλ ’ ή
εκκλησιαστική μέριμνα είς τούς πατημένους λαούς κοιτάζει καί τά κοσμικά καί τά
βιωτικά. Έτσι έπάλεψε ωσάν λιόντας είς τήν ψυχήν ώσπου έλευθέρωσεν τόν τόπον
άπό τό ξανθόν γένος τών Άγγλων. Καί τότε ό λαός ομόθυμα τόν έβαλεν κεφαλήν
τής πολιτείας.
"Ομως κακοί καιροί μάς εύρήκανε, άλλοι λένε γιά τ ’ άνομήματά μας, άλλοι λένε
γιά τήν άπρονοησία μας κΓ άλλοι γιά τήν υβριστικήν ύπερηφάνειά μας. Ό πονηρός
έπιστρατεύει συνεργάτας. Έκ δικών μας άπωλέσαμε τό μισόν βιός μας, διότι ετούτοι
έφέρανε είς τές αύλές μας τόν άλλοεθνή καί άλλόπιστον.
Τούτος ό καημός πολλά κατάφαγε τά σωθικά τού ’Εθνάρχη, ωσάν τό σαράκι
όπού τρώγει τήν καρδιά τού ξύλου. Καί ένα πρωί πήρε τά μάτια Του καί άπεδήμησεν
είς τούς ουρανούς μέ τήν πίκραν είς τά χείλη Του.
’Εμείς τώρα εφτά φορές πικραμένοι δοξολογούμεν τόν ένδοξον Εθνάρχην,
πλήν αυτός έφυγε καί τό κρίμα Του δέν θά τό κόψουμεν εύκολα.
Ή Παναγία ή Κυκκώτισσα ας μεσολαβήση, είς τήν όμοούσιον καί άχώριστον
Τριάδα, όπως συγχωρέση πρώτον Αυτόν καί δεύτερον έμάς ας μάς άξιώση τήν πρα
γματικήν έλευθερίαν.

Ώδή Ζ ’
Τής Μεσαριάς ή κάψα,
τού Πενταδάκτυλου ή κορφή,
ή μύτη στ ’ άκρωτήρι
τού Απόστολου Άντρέα,
ό κεφαλόβρυσος στή Λάπηθο
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καί τής Κυθρέας τό νερό,
τον Μόρφου καί του Βαρωσιού
οί παινεμένοι κήποι
ή άροδαφνούσα μας Κερήνεια.
τής Σαλαμίνας μας τ ’ άρχαία ερείπια,
τής Ρήγαινας μας τά παλάτια
σέ κλαϊν, σέ κλαϊν, σέ κλαϊν.

ΜΙΚΡΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΝΗΜΗ

Θεοτοκίο

‘Ορθόδοξη μου Παναγιά
κι ’ έλλήνισσα Παρθένα,
στείλε σ ’ αυτούς πού χάθηκαν
τή μεσιτεία για τον παράδεισο.

ου

Κοιμόταν στον σημερινά εύκρατο καιρό
μ ’ εναν ήλιο στήν ποδιά της ή εκατόχρονη γιαγιά.
"Ενα χεράκι άγέρινο τή χάϊδεψε σά μυρωδιά κυδώνι.
'Εξήντα χρόνια πήγε τότε πίσω στά ημερολόγιο τού όνείρου.
"Ενα χαμόγελο ταξίδεψε στά χείλη της. Σέ μιά στιγμή
τή ρώτησε τά πνεύμα τής ζωής. Κι άπάντησε:
- ’Αδυνατώ νά συλλαβίσω τ ’ όνομα τού καλονόμαστου άντρα μου.
Μά ήταν ωραίος άρχάγγελος, καλή του μνήμη.

Έξαποστειλάριο

Π

κη

Στιχηρά των αϊνων
Αινούμε καί δοξάζουμε
αύτους πού πέθαναν για μάς,

αν

Κύριε, έξαπόστειλε τά φως σου
στις σκλαβωμένες κεφαλές μας
ξύπνα το μέσα πόθο μας
V ’ άνθοβολήση ή άντρεία
στ ’ αμαρτωλά μας χέρια
καί νά ζητήσουμε μέ πράξη
τή λευτεριά, τή λευτεριά μας.

Καί ξύπνησε μ ’ ενα γαρύφαλλο στά δάχτυλά της.

επ
ισ
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μί

Ώδή Θ '
Κυπραίϊσσα Ά νθοΰσα Παναγιά,
τής Ρωμιοσύνης στέμμα,
Κυκκώτισσα, Γαιματική,
Χρυσορογιάτισσα, Θεοσκέπαστη,
Λιμνιώτισσα καί Σφαλαγγιώτισσα,
Γλυκοφιλούσα, Θεοκρατόρισσα,
Σταχυοθερίστρα, ’Ελευθερώτρια,
σώσε την Κύπρο, σώσε μας.

θή

αινούμε καί δοξάζουμε
αυτούς π ’ άκόμα άναζητούμε.
Αινούμε καί δοξάζουμε
αυτούς πού μάς συντρέχουν,
αινούμε καί δοξάζουμε
όσους τήν προσφυγιάν άντέχουν.
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Δοξαστικό
Χαίρε, Μακάριε, τής φυλής μας
άρχάγγελε κι ’ όδηγητή.
Στούς ουρανούς ή δόξα σου
καί στά κυπραίικα στήθη μας
εις τούς αιώνας τών αιώνων.
’Αμήν.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΛΥΡΙΚΟ ΛΟΓΟ»
ΛΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Α'
ΕΠΙΛΥΧΝΙΑ (1951)
Η μπαλλάντα των Ελλήνων προσφύγων του 1942

21

ΟΙ ΩΔΕΣ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ (1951)

25
28
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΕΤΗΣ (1954)

ημ

ΑΠΟΘΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΙΚΑ (1953)
Ο κήπος μες τη βροχή του Ντεμπυσσύ
Το χορικό του ετοιμοθάνατου ρόδου

υ

Ωδή σε σπασμένη φτερούγα
Ανταύγειες στο νερό του Ντεμπυσσύ
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Ύμνος στην Παναγία της Κύπρου
Ακολουθία του εθνομάρτυρος Κυπριανού
Ο ημιτελής κανόνας του Διονυσίου Σολωμού
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31

33
35
43

ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ (1955)
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Κανάκης
Ελένη Παλαιολόγου
Διγενής και Ρήγαινα
Λευκωσία
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47
52

θή
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ΟΙ ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΣ ΜΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (1962)
Η μπαλλάντα του Γρηγόρη Αυξεντίου
Η μπαλλάντα του Κυριάκου Μάτση

55

ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ A' (1968)
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Το ορατόριο της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ (1958)
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Μπαλλάντα με κυπριακά χρώματα:
α. Το περιστέρι
β. Η βρύση
γ. Η γιαγιά με το μαλλί
δ. Το βύσινο παιδί
ε. Του ανδρειωμένου ο θάνατος
στ. Το παιδί πλανιέται
ζ. Η νέα συνοικία
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Μπαλλάντα με χρώματα πάνω σε πίνακες του Λ. Διαμαντή:
α. Το δέος παιδιών στην εκκλησία
β. Μια γυναίκα με μυγ -αλί φόρεμα
γ. Τρεις ηλικίες
δ. Στο χωριάτικο καφενείο
ε. Η υδροφόρος
στ. Κεφάλι με κίτρινο φακιόλι
ζ. Δυο γυναίκες
η. Οι φυτεύτρες
θ. Κόρη και παπαρούνες
ι. Λεύκες και γυναίκες
ια. Το βόδι
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ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΙΓΜΕΣ (1966)

ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ (1980) (απόσπασμα)

62
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Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ (1983)
«Γαλάζια χρώματα»:
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Ρωμιοσύνη της Κύπρου
Κυπριακό καλοκαίρι
Η Κύπρος
«Λυρικά δρομολόγια»:

ου

Αμμόχωστος, Αμμόχωστος μου (1-4)
Η Λευκωσία...
Η Κυριακή μου
Προσωπικό
Η παλιά Λευκωσία
Κυπαρίσσι στη Λευκωσία
Τα τείχη της Λευκωσίας

66

ΛΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Β'
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Αποχαιρετιστήριο στον ποιητή Γλαύκο Αλιθέρση

μί

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΩΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΔΩΝ (1968)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ' (1985)

ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑΤΑ (1969)
Τρία ποιήματα από την Επίδαυρο
Προειδοποίηση
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ΟΙ ΔΙΣΕΧΤΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ (1975)
«1974 ήρθαν οι βάρβαροι στην Κύπρο»
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ΜΙΚΡΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1985)
Μνήμη
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Οι εκτοπισμένοι
' Ερωτας
Η μαυροφορεμένη

Π

«Μετά το συμβάν»
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Η μοναξιά
Οι νύχτες
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ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΗΛΙΟΣ (1977)
Της γλυκείας χώρας Κύπρος
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ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1979)
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Η μπαλλάντα του φθινοπωρινού Κ. Χρυσάνθη
Αποχαιρετισμός
Δυο ποιήματα για το Αρκάδι
Τέσσερις μνήμες
Κολλάζ για την ποίηση
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Τυπώθηκε στα
Τυπογραφεία - Λιθογραφεία
«ΘΕΟΠΡΕΣ» Λτδ.,
Τηλ. 444940 - 448883, Λευκωσία
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