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Für meine Kanzlerin:

Das Herz einer Frau ist 
das ganze Gold eines Landes wert





«Το φόρτε της ήταν η αρρώστια. 
Θυμάμαι τότε με τη μεγάλη γρίπη, 
που όλη η γειτονιά έβηχε για μέρες. 
Έβηχε κι εκείνη αλλά το έκρυβε. 
Μόνο γυαλίζανε λιγάκι παραπάνω τα μάτια της, 
καθώς έτρεχε παντού να βοηθήσει και να παρασταθεί. 
Κι έτσι πάντα. 
Όταν αρρωσταίναμε, όταν έβλεπε οποιονδήποτε άρρωστο, 
σα να αποκτούσε μεγαλύτερο νόημα η ζωή της. 
Ξέρετε πόσο σας αγαπάω, μου έλεγε. 
Αλλά όταν βλέπω άρρωστο, 
υπερισχύει το χρέος, 
είναι κάτι πιο δυνατό 
από την αγάπη».
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Το όπλο

Είναι ένα πρόσωπο
φτιαγμένο από παιδικό χρόνο,

μια αμνάδα των ατμών
που στέκει ορθή
και ακίνητη 
σα λέαινα της βιτρίνας
θαύμα ιδέσθαι.

Έχει ένα όπλο χρυσό και πελώριο
παρά πόδα,
όπλο από αγάπη.

Τη συναντάς μες στην ανάγκη σου,
τη χρησιμοποιείς
κι ύστερα μακραίνεις,
όπως μακραίνουν οι σκιές
καθώς ο χρόνος απομακρύνεται 
και πάει.

Αλλά κι εκείνη σε έχει χρησιμοποιήσει,
το νιώθεις καλά
καθώς βλέπεις τα πόδια της πρησμένα
απ’ την αντίσταση του κορμιού σου.
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Τότε το παίρνεις απόφαση –
είσαι πια αρκετά μακριά– 
το παίρνεις απόφαση και λες:
ναι έτσι γίνανε,
αλλά ρύσαι,
ρύσαι από αυτή την αγάπη
που της κάνει τα πόδια
να πρήζονται.

Μετά όλα γίνονται
με τον ίδιο τρόπο,
αλλά πιο ήσυχα.

Τη φιλάς στο μάγουλο,
της λες τα νέας σου
αλλά η αγάπη πια δεν πληγώνει.

Έχει αντικατασταθεί από το χρόνο.
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Παραμυθια

Σε βλέπω 
κουμπωμένη ως τα λαιμά σου
τα ολόλευκα,
με λίγο γένι το πηγουνάκι σου
κι ήμερο πολύ το μήλο της μιλιάς σου,

δε μιλάς πολύ
κι όλο μου γυρίζεις την πλάτη,
να συγυρίσεις
να βάλεις φαΐ
να πάρεις τηλέφωνο να δεις τι κάνει το παιδί,

όμως κι εγώ παιδί σου είμαι,
κι εγώ έχω δικαίωμα στην αγάπη εκείνη
που είναι έξω απ’ τα λόγια,

όμως δε με βλέπεις,
δε με βλέπεις που σε κοιτάζω απ’ έξω απ’ το παράθυρο
ανάμεσα στις σκιές και τα φύλλα,
εσύ μονάχα την πλάτη σου δείχνεις
(πλένει πλένει η μανούλα)
και πάντα κοιτάς προς τα μέσα,
όχι τα μέσα σου
αλλά τα μέσα του σπιτιού εκείνου
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που τόσο μεθοδικά και επάξια
αλλά ύπουλα, 
μεθοδικά αλλά ύπουλα
σε αντικατέστησε,
σχεδόν ολοκληρωτικά.

Κι εγώ απ’ έξω σου φωνάζω,
δεν έχει σημασία που είναι μάταια,
σου φωνάζω
όχι σε αυτήν τη λίγη ζωή
όχι στο λυγισμένο δέντρο της που δεν καρπo-
φορεί,
παρά στέκει και θρέφει μόνο με τη σκιά
και το φύλλο,
μόνο με τη σκιά και το φύλο,
εσύ δεν τονε θες αυτόν τον κήπο με τα δίχρονα,
εσύ μόνο θερμές αγκαλιές του χώματος
και μοιρασιά,

μοιράσου με,
με όλη την αγάπη σου που είναι
έξω από τα λόγια
(πλένει πλένει η μανούλα)

όμως εσύ εκεί,
εκεί και δε βλέπεις,
μόνο μαζεύεσαι
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και προστατεύεις τυφλά
όλα αυτά που δεν έχουνε καμία σημασία,

κι όταν καμιά φορά
κάτι ακούς από το τρίξιμο του χρόνου
έξω από το παράθυρό σου –
είμαι κι εγώ αυτός ο χρόνος,
όχι μονάχος μου
αλλά είμαι κι εγώ,

όταν καμιά φορά κάτι ακούς,
σε βλέπω
που βάζεις μπροστά τ’ αριστερό σου το πόδι,
πάνω σε κακοτράχαλα 
σβησμένα από τον ήλιο,
(πλένει η μανούλα τα λερά, πλένει τα λερωμένα)
και η σκιά σου είναι κοφτερή,
και ο καρπός σου λυγίζει,
κάτι κρατάς μέσα στην παλάμη σου,
κάτι κουφώνεις μες στα μάτια σου,
κι αποσκορπίζεις το λιπότριχο της κεφαλής σου
συλλαβίζοντας με το κορμί σου την ανέχεια,

σε βλέπω, κοφτερή σκιά,
καθώς ο φρεναπάτης ήλιος 
σε τυφλώνει,
σε βλέπω καθώς κλωτσάς με τα παπούτσια σου 
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το αύριο προς το μέρος μου,
σαν μια πετριά είναι τα μελλούμενά σου,
σαν πέτρα αδιάσπαστη γύρω από τα λαιμά του χρόνου – 
είμαι εγώ ο χρόνος αυτός,
όχι μονάχος μου
αλλά είμαι εγώ,
(πλένει η μανούλα τα λινά, πλένει τα τρυπημένα)

σε βλέπω, κοφτερή σκιά, 
πώς λιγώνουν τα ματάκια σου, 
σε βλέπω με το σκουφί σου
στο χρώμα του βάθους 
και με τα νερά μες στα μαλλιά σου
εκεί που υπτιάζεις
κι απογίνεσαι,
εκεί που ακονίζεις το δόντι του χρόνου
και που νιώθεις πάνω στο ραχοκόκκαλό σου
πώς πραγματοποιείται η ασέβεια 
προς τη ζωή
που τώρα δεν μπορείς να την ξαναέχεις ποτέ πια.

Κι έτσι καθώς σε βλέπω
καμιά φορά
να κοιτάς αλαφιασμένη έξω από το παράθυρό σου,
μαζί όμως και πάντα 
σκυμμένη υπάκουη πάνω απ’ το φύλο σου,
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έτσι καθώς σε βλέπω
που δε με βλέπεις
αλλά που σαν κάτι να νιώθεις
τώρα, στα ύστερα του χρόνου – 
είμαι εγώ ο χρόνος αυτός, ολόκληρος,
(πλένει η μανούλα τα λινά, πλένει τα λερωμένα)

έτσι όπως τώρα με θωρείς στα τυφλά
μέσα στο συννεφόκαμα,
τυφλωμένη απ’ τον τόσο ήλιο
που τώρα έφυγε και πάει,
ξέρω ότι τρέχουν τα ματάκια σου, 
τρέχουνε τα ματάκια σου σαν το βουό ποτάμι,
γι’ αυτό κι εγώ σου λέω,

Δώρο μεγάλο η απουσία απ’ το παρόν
και χάρισμα
και αρετή

(πλένει η μανούλα τα λερά, πλένει τα ιστορισμένα).


