
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
 
Πέρασε ἀπ’ τὸν ὀμφαλό του μὲ ὁρμὴ τοῦ κονταριοῦ ἡ μύτη 
Καὶ βγῆκε μὲς στὰ αἵματα τρυπώντας τ’ ἄντερά του. 
Τότε ἡ ψυχὴ τινάχτηκε στὰ χείλη 
Κι ὁ Πάτροκλος τὴν ἔφτυσε πέφτοντας πάν’ στὸ χῶμα. 
Τώρα λευκὰ γαρίφαλα φύτρωσαν κι εὐωδιάζουν. 
Ὀρθώνεται ὁ νεκρὸς χλομὸς μὲ τρύπες στὴν κοιλιά του 
Μὲ μάτια ὀρθάνοιχτα βαδίζει μαγεμένος 
Βλέποντας τὴν εἰκόνα του στὰ κάτοπτρα τοῦ νοῦ του. 
Διαβαίνει πόρτες καὶ στοές, ψηλώνει πρὸς τὸν ἥλιο 
Λούζεται στῶν ὕμνων τὰ νερὰ καὶ στοῦ μεσημεριοῦ τὶς στάχτες. 
Ἄξαφνα βλέπει σὰν σὲ ὄνειρο τὰ ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέα. 
Ἀκίνητα στέκουν ἐκεῖ καὶ τὸν κοιτοῦν θλιμμένα. 
Ὅπως μιὰ στήλη στέκεται πάνω ἀπὸ τάφο 
Ἔτσι στέκουν ἀσάλευτα στ’ ἁμάξι τους ζεμένα. 
Ἡ φύση τους ἡ ἀθάνατη ἀγανακτοῦσε 
Γιὰ τοῦ θανάτου αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ θωροῦσε. 
Τὰ δάκρυα ἔτρεχαν στὴ γῆ κι ἐκείνη τὰ ρουφοῦσε. 
 
Βουλιάζει τώρα ὁ Πάτροκλος 
Σὲ πολυώροφες σπηλιὲς γεμάτες φύκια. 
Τὸν σφίγγει ὁ Θάνατος καὶ εἰσχωρεῖ ἐντός του. 
Τότε ἐκεῖνος ἔγειρε κι ἀποκοιμήθη 
Μέσα σ’ ἕνα χαμόγελο μοναχιασμένο. 



ΜΟΙΡΟΛΟΪ 
 
Ἐνύχτωσε κι ἐβράδιασε, πάει καὶ τούτ’ ἡ μέρα. 
Σύρτε, παιδιά μου, γιὰ ψωμί, ψωμὶ νὰ φᾶτε βράδυ, 
καὶ φέρτε καὶ παλιὸ κρασὶ ἀπ’ τὸ ναὸ τοῦ Δία 
νὰ πλύνω τὶς λαβωματιὲς ποὺ ἔχω στὸ κορμί μου. 
 
Καὶ νὰ μὲ θάψετε ψηλά, σὲ μιὰ ψηλὴ ραχούλα 
καὶ τάφο νὰ μοῦ φτιάξετε, νά ’ναι πολὺ μεγάλος 
νὰ στέκ’ ὀρθὸς νὰ πολεμῶ καὶ δίπλα νὰ γιομίζω 
κι ἀπὸ τὸ μέρος τὸ δεξιὸ ν’ ἀφῆστε παραθύρι, 
νὰ βλέπω πότε εἶν’ ἄνοιξη, πότ’ εἶναι καλοκαίρι 
νὰ μπαινοβγαίνουν τὰ πουλιὰ καὶ νὰ μὲ χαιρετοῦνε. 
 



ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
 
Μόλις εἶχα ξυριστεῖ κι ἔλουζα τὰ μαλλιά μου 
Ὅταν μὲ πλησίασε σκονισμένος ὁ Ἀντίλοχος. 
Ἀντίκρισα τὴν ὄψη του κι ἀμέσως 
Σύννεφο μαύρου πόνου σκέπασε τὴν ψυχή μου. 
Φούχτωσα στάχτη ὅταν μοῦ εἶπε «Σκοτώθηκε ὁ Πάτροκλος» 
Κι ἔριξα στὰ μαλλιά μου καὶ στὸ πρόσωπο. 
Τώρα, λοιπόν, χωρὶς αὐτόν. 
Τώρα, χωρὶς ἐσένα πῶς; 
Τώρα θὰ μπῶ στὴ μάχη χωρὶς ἐκεῖνον πῶς; 
Τώρα ὁ ἥλιος μαύρισε γιὰ πάντα. 
Τώρα ἡ καρδιὰ κρεμάστηκε σὲ δέντρο 
Καὶ τὰ ποδάρια της πηγαίνουν πέρα δῶθε. 
 
Ἄκουσα τὸ θόρυβο ποὺ κάνει τὸ ὕφασμα σὰν σχίζεται. 
Ἦταν τὸ στῆθος μου ποὺ ἄνοιγε ἀργὰ 
Ρουφώντας τὸ σκοτάδι. 
Ἔσπασε ὁ βράχος 
Καὶ τὸ μυαλό μου γέμισε κοτρόνες. 
Σκοτώθηκε ὁ Πάτροκλος, ποὺ πιὸ πολὺ ἀπ’ ὅλους ἀγαποῦσα. 
Νὰ ζήσω πιὰ δὲν θέλω. 
Εὐθὺς ἂς μ’ εὕρει ὁ θάνατος 
Ἀφοῦ νὰ βοηθήσω τὸν φίλο μου δὲν μπόρεσα, 
Ὅταν ἀπ’ τὸ κοντάρι τοῦ Ἕκτορα ἔπεφτε λαβωμένος. 
 
Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση 
Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. 
Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου.  



ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2 
 
Ὅ,τι ἄνθιζε μαράθηκε 
Ὅ,τι κάλπαζε σωριάστηκε 
Ὅ,τι παλλόταν σίγησε 
Ὅ,τι φλεγόταν ἔσβησε 
Ὅ,τι ἦταν γαλάζιο μαύρισε 
Ὅ,τι μοσχοβολοῦσε βρόμισε 
Ὅ,τι ἔλαμπε θόλωσε 
Ὅ,τι ὑψωνόταν ἔσκυψε. 
 
Τώρα τοῦ Λίνου εἶμαι γιός. 
Βαδίζω στοῦ φράχτη τὴ σκιὰ 
Σφίγγω σκοῦρα ὑφάσματα στὸ δέρμα 
Κλαίω καὶ δὲν κοιτῶ τὰ ὄρη, τὴ σελήνη. 
 
Ὅλα τὰ δέντρ’ ἀνθίσανε, κι ἕνα δεντρὶ ξεράθη 
Ὅλα τὰ ταίρια σμίξανε, μὰ τὸ δικό μου ἐχάθη. 
 



ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 
 
Ὕστερα κάθισε δίπλα στὸ τραπέζι, πῆρε τὸ κάρβουνο 
Κι ἄρχισε νὰ τὸν ζωγραφίζει. 
Ἀπὸ μικρὸ τὸν ἤξερε. 
Καὶ τότε τὸν ζωγράφιζε μὲ κιμωλίες, μὲ νερομπογιὲς 
Ἄλλοτε δίχως ροῦχα 
Ἄλλοτε ντυμένο βασιλιὰ 
Πρίγκιπα, πειρατὴ ἢ Δὸν Κιχώτη. 
 
Θυμᾶται τὴν ταράτσα στὴ Ρώμη 
Ὅπου ἐκεῖνος ἄκουγε μαδριγάλια δίπλα στὶς μανόλιες. 
Ὁ Ἀχιλλέας γυμναζόταν ἢ ξάπλωνε μπρούμυτα 
Καὶ διάβαζε δυνατὰ τὸ ποίημα γιὰ τοὺς ἀντρειωμένους. 
Τὰ βράδια κατέβαιναν στὴν πλατεία 
Ὅπου ἔπαιζαν τὰ μαντολίνα 
Ἔπιναν κρασὶ καὶ ἔλαμπαν σὰν μπροῦντζοι. 
Τὶς νύχτες σκαρφάλωναν στὸν οὐρανὸ 
Γιὰ νὰ ρουφήξουν γαλαξίες 
Ν’ ἁρπάξουν τὴν Ἀνδρομέδα ἀπ’ τὰ μαλλιὰ 
Κι ἔπειτα νὰ πετάξουν πιὸ ψηλὰ 
Μέσα σὲ ἡμίφωτα κραυγῶν. 
Πάτροκλε! Ἀχιλλέα! 
Τώρα τὸν ζωγραφίζει γιὰ πάντα κοιμισμένο. 
Κι ὅταν τὰ δάκρυα κυλοῦν στὰ μάγουλά του 
Τὸν ζωγραφίζει σὰν σὲ καθρέφτη βενετσιάνικο 
Μὲ κηλίδες κυανὲς στὸ στόμα καὶ στὰ μάτια.  



ΚΟΜΜΟΣ 
 
Τότε ἦρθαν ὀχτὼ γυναῖκες κι ἔπλυναν τὸ κορμί του. 
Τὸν ἔλουσαν, τὸν ἄλειψαν μὲ μύρα 
Κι ἔκλεισαν ὅλες τὶς πληγὲς 
Μὲ βάλσαμα πολύχρονα καὶ πολυδιαβασμένα. 
Κάθε πληγὴ ποὺ ἔκλεινε γεννοῦσε κι ἕνα ρόδο. 
 
Ἔμοιαζε μ’ Ἐπιτάφιο ὁ νεκρὸς 
Τὸ ἀπόγευμα στὶς πέντε. 
Πάνω του ἅπλωσαν σάβανο λευκὸ 
Καὶ πάνω του ὀρθάνοιχτα τὰ ρόδα. 
 
Τώρα ἁπλώνεται σιωπὴ ποὺ Θάνατο μυρίζει. 
Οἱ λίμνες ἐξεράθηκαν 
Κι ἡ θάλασσα πεθαίνει. 
Τώρα εἶσαι τοῦ Χάρου ἐραστὴς 
Στὴν ἀγκαλιά του καρφωμένος. 
Κι ἐγὼ κάθομαι καὶ τραγουδῶ 
Γι’ αὐτοὺς ποὺ θά ’ρθουν. 
Τὰ κάλλη καὶ τὴν εὐωδιὰ 
Τὸ γέλιο τὸ γλυκό σου. 
Τὰ φρύδια σου τὰ τοξωτὰ 
Τὸ θαλασσί σου βλέμμα 
Τὴν κόμη καὶ τοὺς ὤμους σου 
Ποὺ ἔκρυβαν τὸν ἥλιο. 
Θαλασσινὸ καὶ μαῦρο φῶς 
Ἔβγαινε ἀπ’ τὸ στόμα 
Σὰν τραγουδοῦσες, φίλε μου 
Κι ὅταν στὴ μάχη ἔμπαινες χυμώντας 
Γύρω ἀπ’ τὸ κεφάλι σου, ἀγγέλοι φτερουγίζαν. 
 
Ὁ θρῆνος εἶναι πελώριο νησὶ 
Εἶν’ ἕνας δράκος γίγας. 
Ὁ θρῆνος εἶν’ ἕνα βιολί, θεόρβη καὶ ταμποῦρλο. 
Τὰ δάκρυα τὸ βουητὸ τοῦ ἄνεμου φιμώνουν 
Καὶ δὲν ἀκούγονται παρὰ λυγμοί. 
 
 


