
        ΘΥΜΙΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΑΓΓΕΛΙΔΗ   

 
        
          ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 
 
 

               
 
 
 
 
                    ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ 



                        Α  Π  Ο  Σ  Τ  Ι  Χ  Ι  Δ  Ε  Σ 
 

 
Γλυκά νερά που αποσύρονται,  
από βίαιη επέμβαση  
αποκαλύπτουν βυθό  
εκατομμυρίων χρόνων.  
Ολοστόλιστος με πανάρχαια  
απολιθώματα, μετατρέπεται  
σε καρπερά χωράφια.  

 
Πλατύ ποτάμι σχηματίζεται  
καταμεσής του, κυλώντας  
θολά νερά προς τη θάλασσα  
που είναι ορατή,  
μόνο με την οσμή των νοτιάδων.  

 
Θα περάσουν χρόνια,  
που θα ρθεί η εικόνα  
να συμπληρώσει την οσμή,  
ανακατεμένη με δυσωδία βόθρου.  
Αργά καματερά,  
θ’ αργαστούν το πήλινο δέρμα  
και παιδιά θα παίξουν  
στις καλαμιές και τα χόρτα. 

 
Ύστερα θα έρθει,  
η ευτυχία της άγνοιας  
και πιο ύστερα,  
η δυστυχία της γνώσης   
και μαζί θα συμπορευτούν  
στον αιώνα τον άπαντα.  
Και θα είναι η γυναίκα  
που θα κάνει το στέρνο  
ν’ αναταράζεται,  
από γοργούς χτύπους  
φέρνοντας ηδονή στα σκέλη.  
Πόσο γλοιώδες υγρό  
θα  κυλήσει στα λασπόνερα,  
ανάμεσα στις καλαμιές  
και στους απόπατους της αυλής  
χωρίς να εμποδιστούν  
τα καθημερινά όνειρα..  
 
Γνωριμία με νέους χώρους,  
νέους τρόπους ζωής,  
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άλλα όνειρα που όμως πάντα  
τελειώνουν στο θάνατο,  
μόνο που η αθανασία της νιότης  
εμποδίζει αυτή τη γνώση.                                          

 
         * 

  
 
Νωπός πηλός αρχαίου βυθού 
ντυμένος όστρακα , 
μιας προαιώνιας θάλασσας  
με φως στο όμμα, 
εκ φωτός ανέσπερου  
αντίκρισα την αράχνη 
αυχμού βορβόρου, 
και το ρίζωμα καλαμιού 
 που πνοή σπλάχνων,  
έκανε να ηχήσει κλάμα ζωής 
ανάμεσα στα από πάντα 
κελαηδίσματα πουλιών. 

              
            * 
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                                       Νησιά μοναξιές,  
                                       σ’ έναν απέραντο  
                                       κόσμο θάλασσας. 

 
 
Α΄   ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ 

    
    

Καημένε μου, 
   πότε αφανίστηκε  
   κι αυτό το καλοκαίρι  

 με τον άνεμο 
της Θήρας, στην πλάτη  

   και το βύθος της Καλντέρας 
στην όραση. 
Αχ, εκείνο το δειλινό  
που αργοπεθαίνει,  
πίσω από το πάλλευκο  
κωδωνοστάσι,  
τρέφει το κουράγιο σου  
για την αυγή που θάρθει 
 
 
 
 
Β΄   ΗΣΥΧΑ ΚΙ ΑΠΛΑ 

     
 
Πάλλευκες μπλούζες, 

 ο πόνος σέρνεται στους διαδρόμους 
 τρόπος ύπαρξης 
 η φιάλη του ορρού κι ο καθετήρας. 

Την όραση της θύμησης 
 πλημμυρίζουν κάμποι χρυσαφένιοι, 
 πασπαλισμένοι ασημόφυλλα της λεύκας. 
 Οι ιτιές πλένουν τα πόδια τους 
 στα κανάλια με τα σαπιόνερα, 
 απομεινάρια ενός περήφανου βυθού 
 και τα νυστέρια αστράφτουν αθόρυβα, 
 καθώς εγχειρίζονται από χέρια, 
 ντυμένα απαλές μεμβράνες. 
 Ο θάνατος πέρασε πλάι 
 χωρίς τον κλασικό ρόγχο, 

«ήσυχα κι απλά». 
Γ ΄   ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ 
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Να σου πω μια παράξενη 
ιστορία ακριβή μου, 
για έναν κόσμο που σωπαίνει 
όταν κραυγάζει, 
που μένει ακίνητος όταν μοχθεί, 
για ένα πουλί που κελαηδεί 
μονάχα στο σκοτάδι, 
και που σωπαίνει την αυγή, 
για πλάσματα που σκέψεις  
γεννούν κι οραματίζονται,   

   σκορπώντας την καταστροφή. 
 
 
 
 
Δ΄   ΘΑ ΗΘΕΛΑ 
 
 
Θα ήθελα να σας πω,  

   πως δε μπορείτε 
να με θάψετε στα ρηχά, 

.   στις κροκάλες της ακτής 
γιατί η θάλασσα  
αιώνες τώρα με ξεθάβει. 

  
 Θα ήθελα να σας φωνάξω, 

πως δε μπορείτε να μου πάρετε 
τη φωνή γιατί αυτή αιώνια 
γεμίζει το άπειρο. 
   
Θα ήθελα να σας δείξω, 
πως δε μπορείτε 
να μου φράξετε την όραση, 
γιατί αυτή διαπερνά το σύμπαν. 
 
 
  
 
 
 
 

            Ε΄   ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ 
     

    
Ήμασταν δεκατρείς  
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 και γίναμε εκατοντάδες 
 χιλιάδες εκατομμύρια. 
Εμείς οι δεκατρείς  
γίναμε άγιοι 
εκατοντάδες χιλιάδες. 
Εμάς τους δεκατρείς 

 μας έστησαν ναούς 
 κι έκλεισαν μέσα τους 

ο, τι δεν είχαμε: 
την αλαζονεία, τον πλούτο  
και την υποκρισία. 
Οι δεκατρείς  
ζήσαμε πεθαίνοντας 
και πεθάναμε ζώντας. 
 
 
 
 
ΣΤ΄   ΠΡΟΔΟΣΊΑ 
 
 
Σίμωνα Πέτρε, 
προς τι η οδύνη 
κι ο κλαυθμός; 
η προδοσία  
δεν έχει χρείαν 
το λάλημα αλέκτορος, 
υπάρχει εντός μας 
ανέκαθεν, 
τη συνάντησα 
πριν από το χαίρε  
του Γαβριήλ  
κι από το ποτήριον 
της Γεσθημανής 
 
 
 
 
 
 
Ζ΄   ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ 
 
 
Ω, ουρανοί άφετε τα δεινά 
ελθείν προς με, προσδοκίες δεν έχω 
πάρεξ την ατέρμονα καταισχύνη. 
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Εσείς που βαυκαλίζεστε 
στη θεωρία των ώριμων καιρών, 
σκύψτε να δείτε τις αγουρίδες σας 
που ποτέ δε θα προκόψουν. 
 
 
  
 
Η΄   ΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
 
Λευκοφόρος άγγελος σαλπιγκτής 
αναγγέλλει την  
 είσοδο δαιμόνων, 
τιμωρών της αμνησίας. 
Μελανοφόρος δαίμων, διαλαλητής 
της εξόδου θησαυρών 
κτηθέντων εν ανομίαις. 
Με περιβάλλουν κενές συνειδήσεις 
και η μνήμη υποφέρει 
την ανεπάρκεια οραμάτων. 
Ο επιούσιος στα «εν επαρκεία» 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
σε ευτυχή πληρότητα  
και μόνο το πνεύμα στην έσχατη ένδεια 
καταχωρημένο στα «εν ανεπαρκεία».  
 
 
 
 
Θ΄   ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ 
 
 
Ακίνητος μολυβένιος ουρανός, 
ακίνητες στέγες, νεκρά παράθυρα, 
ακίνητοι κήποι, 
δρόμοι άδειοι από ανθρώπους 
αλλά γεμάτοι αυτοκίνητα, 
αυτά κινούνται. 
Η ζωή μέσα στα σούπερ μάρκετ 
τυλιγμένη με πολυποίκιλη 
συσκευασία, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
ανιχνεύουν το κόστος της πραμάτειας 
και τα θυλάκια του αγοραστή. 
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Ι΄   ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ 

 
 
Ένα μικρό σύμπαν  
που αρχίζει μ’ ένα ωάριο 
και διαστέλλεται 
σε όγκο μερικό  
αλλά σε νόηση απέραντη. 
Μια λάμψη στα μάτια ύπαρξης 
είναι η εικόνα της φωτιάς 
που ασίγαστη καιει 
στην αφετηρία του πνεύματος. 
Στην αθάνατη εστία 
που τρέφει το φως  
της βάτου του Σινά  
προσεύχομαι γονυπετής 
προσδοκώντας όχι το μάνα  
αλλά την πλήρωση 
του κενού της μοναξιάς 
που πλάνης στη χώρα 
σέρνω μαζί μου από πόλη σε πόλη. 
Ποιου εγκλήματος τιμωρία, 
ποιου αμαρτήματος ποινή, 
ποιας αυταπάρνησης αμοιβή, 
προσμένω χαμένος στο άπειρο 
που η δυνατότητα προσδιορισμού  
του είναι ένα μαθηματικό σύμβολο; 
Γενεές επί γενεών τιμούν λαμπρά 
και προσβάλλουν βάναυσα 
αυτό που ονομάστηκε άνθρωπος. 
 
 
ΙΑ΄  ΠΛΑΝΗΣ  
 
 
Πλάνης μέσα στις πλάνες μου 
οριοθετώ στόχους  
που δεν τους φτάνω ποτέ, 
τα μισά του δρόμου 
είναι συγκλονιστικότερα 
του τέρματος, 
πιστεύω στους σοφούς  
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αλλά όχι σ’ αυτό που θάρθει 
από τη σοφία τους 
και η πείρα τους δε θα με κάνει 
να στερηθώ την απατηλή  
ευτυχία του σήμερα.. 
 
 
 
 
ΙΒ. . . . . . . . .  
 
 
Άγρια η χαρά του ρύγχους  
που βυθίζεται σε όζωντες χυμούς 
και σαπιόνερα θανάτου, 
οδεύει ανάμεσα σε λόχμες 
μίσους και έλη πανουργίας. 
Απατηλά λάμπουσα η ευτέλεια 
μεταμφιεσμένη σε ήθος μένει 
αδυσώπητη στους αιώνες των αιώνων.     
  
 
 
 
ΙΓ΄  . . . . . . . . . . 
 
 
Αναζητώ πνεύμα ευφυές 
που θα θελήσει να υποστεί 
την ταπείνωση της αβελτηρίας 
-το αντίθετο είν’ αδύνατο. 
 
Γιατί να επαίρεται κανείς 
για την ευφυϊα του 
που δεν την απόχτησε  
με δική του προσπάθεια; 
Περήφανος ο ευήθης 
που έστω και μια φορά 
-με προσπάθεια-κατάφερε 
να κάνει σκέψη ευφυή. 
 
Ο ευφυής λεει 
λιγότερα απ’ όσα ξέρει, 
ο ανόητος λεει 
περισσότερα απ’ όσα ξέρει. 
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ΙΔ΄  . . . . . . . . . .  
 
 
Θέλω να ζήσω αλλά γιατί; 
Ποιος αξίζει μια ζωή; 
Θέλω να πεθάνω αλλά γιατί; 
Ποιος αξίζει ένα θάνατο; 
 
Λάμπουσα ανύπαρκτη ζωή 
και ζοφερή ζώσα ανυπαρξία. 
 
 
 
 
ΙΕ΄   Ο ΑΥΤΟΧΕΙΡ  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
 

    
Παράξενος πλανήτης πλανιέμαι  
 σ’ ένα σύμπαν άπειρο, 
 μιας αστρονομίας παράξενα λογικής 
 που μου αφαιρεί τη δυνατότητα 
 να είμαι το υπερούσιο ον. 
 
 Δεν είμαι το κέντρο του σύμπαντος 
 κι ο δικός μου ήλιος δεν είναι 
 το κέντρο του γαλαξία μου, 
 που δεν έχει τίποτα το μοναδικό 
 μέσα σε δισεκατομμύρια γαλαξίες 
 
 Η άσκηση των αισθήσεων μου, 
 είναι η δυνατότητα να κατανοήσω 
 του κόσμου μηνύματα  φωτός, 
 ήχων, αρωμάτων, γεύσεων ηδονικών 

    και δυσάρεστων φτάνουν σε μένα  
 με διάφορες διαδικασίες 
 και δημιουργούν στη μνήμη μου 
 ένα σύνολο από αυτό που ήμουν χτες, 
 από αυτό  που είμαι σήμερα, 
 και θα είμαι στο μέλλον. 
 
 Μαγικές δοξασίες,  
 επινοήσεις μυστηρίων 
 που κληρονομώ τις κάνω πίστεις 
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 υπερφυσικές αιώνιες,  
 αλλά μην αντέχοντας 
 την παρανοϊκή ομορφιά τους 
 τις εγκαταλείπω για να φτιάξω 
 νέα πιστεύω, στηριγμένα 
 στο άγνωστο και στο ακατανόητο 
 της ενότητας του φυσικού κόσμου, 
 στοιχεία εναρμονισμένα  
 το ένα στο άλλο  
 σε συνεχή εξέλιξη   
 φιλοδοξώ την ανακάλυψη 
 των αλληλουχιών,  που θα έκαναν  
 λογική την ύπαρξη μου . 
 
 Η βαθιά ανάγκη-που δεν τολμώ 
 να ομολογήσω-μιας υπέρμετρης   
 φιλοδοξίας πως είμαι ο μάρτυρας  
 κι ο αυτουργός του τρόπου ύπαρξης 
 της ύλης μέσα στο σύμπαν. 
 Ο πλανήτης που γεννήθηκα 
 από μια τρομαχτική έκρηξη, 
 ένα μεγαλείο πυρός, που ο χρόνος 
 αιώνιος καταλύτης, με των εγκάτων μου 
 τις δυνάμεις, μου χάρισε ένα δέρμα 
 να σκεπάσω τη γύμνια της   
 φλογισμένης καρδιάς και να τη δροσίσω 
 με απέραντους ωκεανούς.. 
 
 Ασίγαστοι θόρυβοι όντων 
 σε απλόχωρους λειμώνες, 
 πετρωμένα λείψανα δέντρων, 
 καυτές ανάσες ηφαιστείων 
 και είμαι εγώ πάλι που θα γεννηθώ 
 με φως στο όμμα  εκ φωτός ανέσπερου.  
 Από μένα  το λιθοπελέκι  
 που θα σμιλέψει ψυχές κι οράματα, 
 η κεραμένια γαβάθα που θα γίνει  
 λέβητας πυρηνικού αντιδραστήρα. 
 Κι ο μεγάλος φονιάς θα είμαι εγώ 
 ο αυτόχειρας που θα σκορπίσω πάλι 
 στο σύμπαν τη σκόνη της ύπαρξης μου. 
 
 
   3 Αυγούστου 2001 
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                    Κοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις αυτά που έβλεπες εχτές, αυτά 
                    που είχες και πριν μια μέρα μα που τώρα τα προσέχεις, καιρός 
                    ν’ αναρωτηθείς, τι από αυτά χρειάζεσαι, είναι η όψη τους που  
                    θα σε πείσει πως σου είναι χρήσιμα, ο συμβολισμός τους ή οι  
                    αναμνήσεις που σου φέρνουν; όπως και νάναι τίποτα δεν μπορεί 
                    να κρατήσει παντοτινά γιατί κι αν αυτά υπάρξουν ως το θάνατο  
                    σου κι αν εσύ ζήσεις ως το δικό τους πάλι δεν θα μείνετε μαζί 
                    παντοτινά.  
                    Έζησες πολλές φορές την αυταπάτη του έρωτα αλλά  και κάθε 
                    αυταπάτη, τώρα όλ’ αυτά έφυγαν και έμεινε τι; η πραγματικότητα 
                    αλλά τι είναι πιο ικανοποιητικό, αυτό που ένιωσες ή αυτό που  
                    διαπίστωσες; Η αίσθηση μιας ανύπαρκτης κατάστασης ή η ίδια  
                    η κατάσταση; Την εποχή που νόμιζες πως γινόσουν άνθρωπος 
                    ξυπνούσες κι έτρεχες για να προλάβεις να μάθεις περισσότερα 
                    που θα βοηθούσαν σ’ αυτό, τώρα ξυπνάς ευτυχισμένος που είσαι 
                    αρτιμελής, που νιώθεις τη σάρκινη μηχανή να δουλεύει έστω  
                    και στο «ραλαντί» με κάποιες αρρυθμίες, ευτυχώς όχι επώδυνες 
                    και ζεις όχι πια με αυταπάτες αλλά με ονειροπολήματα. 
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                   Το ονειροπόλημα έγινε πιο σημαντικό από την πραγματικότητα 
                    μια και αυτή δεν μπορείς πια να τη ζήσεις, δεν έχεις τη δύναμη 
                    ούτε του μυαλού ούτε του σώματος έχεις μόνο τη δυνατότητα 
                    της φαντασίωσης…  
 



 

 14 


	 Ασίγαστοι θόρυβοι όντων

