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ΠΟΙΗΣΗ

Άγλυκος καφές
Άγλυκος καφές στο στόμα
πίκρα στην καρδιά
ψάχνω στο τσιγάρο νάβρω
μια παρηγοριά.

Είν αστείο να σε θέλω
από μακριά
και τα μάτια μου να κάνεις
σύννεφα μαβιά.

Ναν απόγνωση ή θλίψη 
που θολώνει το μυαλό
κι ότι ωραίο και μεγάλο
τώρα φαίνεται μελό.

ΧΡΗΣΤοΣ ΝΑούΜ
«Ύφαλα νερά»

Σώματα
Μην παίζεις με τα χώματα
γιατί αν γίνουν σώματα,
Θεό, σε προσκυνάνε
μα έρμαια της μοίρας τους
μετά νίπτουν τας χείρας τους
και στο σταυρό σε πάνε

Μην παίζεις με τα χώματα
Γρατσουνισμένα γόνατα
Φιλί δε συναντάνε
οι άνθρωποι διδάχτηκαν
Τα σύννεφα πως φτιάχτηκαν
Για να τα περπατάνε

Μην παίζεις με τα χώματα
Σκαλίζοντας ονόματα
Καρδούλες και βελάκια
Μικρό μου κι απροστάτευτο
του έρωτα τ’ αγιάτρευτο
τραγούδα του, φαρμάκια.

Που ‘ναι το περίεργο;
Η πόλη μ’ ακολούθησε 
στης μοναξιάς το άβατο, 
τις νύχτες στα χαλάσματα 
φαντάσματα μετρώ 
και πού ‘ναι το περίεργο 
να ξενυχτώ το Σάββατο 
τη μια κάπου στο Κάιρο 
την άλλη Βηρυτό. 

Αχ, πού ‘ναι το περίεργο 
κι εγώ δεν το συνάντησα 
στα χρόνια που απάντησα 
χωρίς να ρωτηθώ. 

ο νους μου στα ερείπια 
και η ψυχή στα κύματα 
βαρκούλα για το άγνωστο 
σε άρρωστο καιρό 
Και πού ‘ναι το περίεργο 
να κυνηγώ τ αδύνατα 
να χάνω Αλεξάνδρεια 
Ιθάκη να ποθώ. 

Αχ, πού ‘ναι το περίεργο 
κι εγώ δεν το συνάντησα 
στα χρόνια που απάντησα 
χωρίς να ρωτηθώ.

Απώθηση
Πώς να πω σ’ αγαπώ
σ’ ένα βλέμμα κενό
σ’ ένα σκούρο κι ανύπαρκτο βλέμμα;
Με κοιτάς, σε κοιτώ
κι είναι πάντα αυτό
της καρδιάς το ανούσιο ψέμα.
    
Πού να πω σ’ αγαπώ
φυλακή κι ιερό
το δικό σου ανίερο σώμα,
που γυρεύει ξανά
να μου δώσει χαρά
στης σιωπής το ασπρόμαυρο χρώμα.

Κι όσο ψάχνω να βρω
της ψυχής το σαθρό
τ’ ανελέητο μείον,
τόσο εσύ ξεγλιστράς
να κουρνιάσεις ζητάς
στην απώθηση δυο ομοίων.

Κι ειν’ αυτός ο καημός
-απουσίας καιρός- 
το δικό σου αφίλητο στόμα,
που με σπρώχνει δειλά
να καλώ τρυφερά
τ’ όνομα σου ακόμα. 

Κι όσο ψάχνω να βρω
της ψυχής το σαθρό
τ’ ανελέητο μείον,
τόσο εσύ ξεγλιστράς
να χωρέσεις ζητάς
σε λιτό συναξάρι αγίων.
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