Ποιήµατα της Ελένης Σεµερτζίδου

σε επιµέλεια κειµένων της Ευαγγελίας Μαυρίκου
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Ζώντας σε µια κοινωνία,
που ούτε η ίδια γνωρίζει πώς να µας βοηθήσει
να… ξεχαστούµε,
η Ποίηση,
που αποτελεί ουσιαστικά την Τέχνη του Λόγου και που µέσα από αυτή πηγάζουν
αλήθειες..
για την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία
ενός λαού ή ενός τόπου,
χρησιµοποιείται από την Ελένη Σεµερτζίδου µε ζηλευτή ευστοχία,
περιγράφοντας..
την αρχή και το τέλος µια ζωής,
τον έρωτα και τα χτυπήµατα του,
τα διλλήµατα των ανθρώπων,
τον χρόνο που θέλει το καθετί για να ανθήσει και πάλι…
Απολαύστε…

Ευαγγελία Μαυρίκου
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Αφιέρωµα στην Ελένη και στο έργο της….

ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΣ
Ένα τραγούδι θα σου πω
Αγνό, που σου ταιριάζει
Τώρα που ήλθε η άνοιξη
Τώρα που φέγγει ο ουρανός
Και στην ψυχή χαράζει.

Ο κόσµος είναι όµορφος
Το γέλιο του ζητάει
Και η τρυφερή σου η καρδιά
Έτσι, λιτά και αυθόρµητα
Κρυφά χαµογελάει.

Με ένα τέµπο που η ζωή
Στα βήµατα χαρίζει.
Και τα κρυµµένα όνειρα
Γίνονται πλέον φανερά
Φωλιάζει µέσα µας χαρά
Και ένας Ήλιος δυνατός
Το µέλλον µας φωτίζει.

Α.Σ.
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∆εν είναι
∆εν είναι που ‘δες ‘κείνο τ’ όνειρο, και η καρδιά σου όλο µατώνει
∆εν είναι που νωρίς σβήνει τ’ απόβραδο, και το σκοτάδι του σε µαραζώνει
Είναι που πιο ψηλά, πάνω στα σήµαντρα, ηχούν οι άκρατες κραυγές κι ελπίδες
Είναι που θέλησες, χωρίς απάγκιο, να τιθασεύσεις καταιγίδες.

Λύπη
Συ που στα µερίσµατα αυτού του τόπου αντικλείδια µού ζητάς
Ξεκλειδώνεις αναµνήσεις, σαν δικές σου τις µιλάς
Κάνεις πως αχνά αγναντεύεις τους αγρούς, τις εξοχές
Παραπαίρνεις τόση φόρα που τρεκλίζεις στις κορφές

Στο βαγόνι ανεβαίνεις της απόλυτης σιωπής
Ένας κάθεται αντίκρυ, κι άλλον δίπλα σου θα βρεις
Κλαις, χαµόγελα µοιράζεις, το ανέµελο αγαπάς
Μια διχάζεις, µια ενώνεις, και κοντά σου µε κρατάς.
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Να ξαναρχίσουµε

Απ’ την αρχή να ξαναρχίσουµε µαζί σαν µια γροθιά
Είναι τα λόγια παρανάλωµα στις φλέγουσες καρδιές µας
Είναι τα µάτια µας ορθάνοιχτα σαν δίκοχα παλιά
Που τα φοράει η αλήθεια µας στις άδειες αγκαλιές µας

Βηµατισµός αγέρωχος, περήφανα κορµιά
Ποιος να ‘ναι αυτός που τα µαλλιά του ανεµίζουν στον αγέρα;
Έχει κατάσαρκα τον θάνατο και δυο µικρά πουγκιά
Από τη ζώνη του να κρέµονται τη νύχτα και τη µέρα.
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Οι µέλισσες, τον έρωτα
∆υο µέλισσες ερωτοτρόπησαν επάνω στα µαλλιά σου
Τις άφησες σαν δυο φωτιές στα ξανθωπά όνειρά σου
Να παιδιαρίζουν, να γελούν, να οµιλούν σαν γλώσσες
Να χώνονται µεσ’ τις πυκνές τις φυλλωσιές τις τόσες

Κι αφότου αποχωρίστηκαν, ξεστράτισαν στ’ αλώνι
Πήρες το δρόµο για να βρεις της οµορφιάς το κλώνι
Να το φυτέψεις σ’ άλλη γη, δροσιά να το ποτίσεις
Να το στολίσεις µε ευχές, γλυκά να το κοιµίσεις.
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Στο µηδέν
Ανατριχίλα από τα νύχια ως την κορφή
Ένας ο χρόνος, στο µηδέν ξαναγυρνάει
∆ικός µας ήτανε και ο ήλιος το πρωί
Το βράδυ έρχεται και ο νους παραπατάει

Απ’ το παράθυρο η άνοιξη γυµνή
Τα πέπλα ντύθηκε και στις πλατείες γέρνει
Πάλι, το λιόγερµα, η ανάσα πιο ζεστή
Στο προσκεφάλι ένας θεός να αναπνέει.
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Όταν κοιτάω τον ουρανό
Όταν κοιτάω τον ουρανό από ψηλά
Πια δεν υπάρχουν περιθώρια και δρόµοι για να στρίψω
Κει που οι πλανήτες ταξιδεύουνε µακριά
Και µια στεριά δεν µε καλεί µέσα σε θάλασσα να ρίξω

Όταν κοιτάω τον ουρανό από ψηλά
Στα χείλη γράφεται µια λέξη και ένας νόµος
Τα χέρια γίνονται του ανέµου τα στενά
Που τα διαβαίνει των ανθρώπων, πάντα, ο πόνος.
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∆ες!

∆ες! ∆ες το ξηµέρωµα πώς σου φοράει τη χρυσή του φορεσιά
Στα πλουµιστά τα µονοπάτια παίζει ο Χάροντας τα ζάρια
Αγκοµαχούνε τα γιοφύρια, ανασταίνουν τα βουνά
Κι όταν έρχεται το δείλι ανασαίνουν την ελπίδα

∆ες! ∆ες η θάλασσα η πλανεύτρα πώς γητεύει τη στεριά
Ένας Έρωτας σαρκάζει, τοξοβόλος και αφέντης
Παρασέρνει στους αιθέρες τα αργόσχολα πουλιά
Στις αυλές µέσα τρυπώνει σαν παράνοµος και κλέφτης.

9

Είπες
Είπες … Έχουµε και από τα δύο
Στο ‘να χέρι η Υγεία τα ηνία να κρατά
Και στο άλλο η Ευτυχία τον τροχό να τον γυρνά

Αγαπώντας … Αγαπώντας κάθε µέρα, κάθε µήνα και βδοµάδα
Παραµέριζε ο χρόνος τα φθηνά και τα µεγάλα

Μολυβένιο στρατιωτάκι, µε το στόµα, τη φωνή
Έβαζες µία τελεία σ’ έναν κόσµο µε αρχή
Αυτός έφτιαχνε παλάτια, περιστύλια, ναούς
Και συ είχες για σηµαία τους αγέρωχους θνητούς
Τώρα τρέχεις µέσ’ τη µάχη
Καίν’ τα µάτια σου οι καπνοί
Ανασαίνεις δακρυγόνα
Κάνεις πλαστική ζωή
Σύντροφέ µου, αγαπηµένε
Που η καρδιά σου µε πονά
Πάρε απόψε τη σιωπή µου
Τη στερνή µου αγκαλιά

Κι αν ακούσεις τ’ όνοµά µου
Και γυρίσεις να µε δεις
Απ’ τα µάτια σου θα τρέξουν
∆ύο δάκρυα της στιγµής.
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Έπεσες
Σκόνταψες. Έπεσες. Μετά;
Τι από όλα αυτά που οι ανθρώποι
περιµένουνε, εσένα σου συνέβη;
Μια γρατζουνιά. Λιγάκι πόνος. Τίποτ’ άλλο;
Λες και τον ντράπηκες τον κόσµο που σε
είδε
Στητός ξεκίνησες να περπατάς στο κρύο
Από στενό, έγινε δύσβατο το έρηµο δροµί
σου

Έπεσες. Χτύπησες. Αγέρωχα κοιτάζεις
Τώρα που φύγανε οι διαβάτες, στάσου
µόνος
Μπορείς αγέρωχα τον ουρανό να βλέπεις
Μια µοναξιά που και ο θάνατος ζηλεύει

Έπεσες. Μάτωσες. Τη λησµονιά γυρεύεις
Τι να ‘ναι αυτό που σε κρατάει εδώ σαν ξένο;
Είναι της µέρας και της νύχτας η ορφάνια;
Κοράκι κράζει την πικρή σου περηφάνια.
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Στον κόσµο τούτο

Έλα και πάρε άνεµο και φτιάξε δυο στολίδια
Το ένα να ‘χει τ’ όνειρο και τ’ άλλο αντικλείδια
Που οι άνθρωποι αναζητούν και χάνουνε τη δύση
Μα έχουνε το πάθος τους, σαν κάτι πάει να σβήσει

Εσύ µου λες πως µ’ αγαπάς
Αλλά στον κόσµο τούτο
∆εν σκέφτηκες σαν µ’ έβγαλες
Πως όλα ζουν στο βούρκο

Κι εγώ που λέω, αγάπα µε,
Και δώσε µου το χέρι
Χρυσίζω τα θολά νερά
Μ’ ένα µικρό αστέρι.
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Τ’ αγρίµι του φονιά

Αν είναι να σπαράξουµε τ’ αγρίµι του φονιά
Αυτό που µε τα δόντια του τεµάχισε τον χρόνο
Αυτό που δεν φοβήθηκε βοριάδες και νοτιά
Ριζώθηκε κι ανδρώθηκε στον άκαρπο τον νόµο

Αν είν’ να το σκοτώσουµε, µαχαίρι µη σηκώσεις
Γιατί σαν κόψεις τον λαιµό, εσύ θα µετανιώσεις
Κεφάλια θα πηδήσουνε και πόδια και άλλα χέρια
Κάθε φορά και µια καρδιά θα κολυµπά στο αίµα

Πάρε τον Λόγο για σουγιά
Πάρε το φως του ήλιου
Πάρ’ τα αρώµατα της γης
Λευκό πουλί και κρίνο

Κι απ’ τα φιλήµατα του νου
Παιχνίδια των ονείρων
Κάνε να λάµψει µια αυγή
Μοσχοβολιά από µύρο.
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Φυλακισµένοι
Τα αισθήµατα … Κάποτε ζουν φυλακισµένα … Εκεί όπου η αγάπη έχει εκλείψει …
Στις φυλακές του νου … Στις οµίχλες των καιρών … Στον τρόµο της φυγής και του
θανάτου …
Κάγκελα … Σίδερα ορθώνονται, µπροστά σου, µία µέρα … Κι από τα µάτια σου, το
φως, µέσ’ το σκοτάδι, θα χαθεί…

Στρατιές … Αιχµάλωτοι … Με τη χλοµάδα των νεκρών … Σέρνουν τα πόδια κι έχουν
στα χέρια αλυσίδες … Σε κρύο πάγκο φυλακής το κορµί τους µαραζώνει … Ίδιο
ρηµάδι στο κελί …

Στέκονται µόνοι … Σιωπηλοί … Με την ψυχή ατιµασµένη … Από την τόση ανηµποριά
… Λόγια ξεψύχησαν σ’ ανίερο αέρα … Όµως … Όµως, κι αν όλα αυτά είναι της
µοίρας και συµβαίνουν …

Εκείνη η µέρα … ∆εν µπορεί … Θα ξηµερώσει! …
Σαν ήδη ν’ άνοιξαν οι σιδεριές στις πόρτες … Ναι! … Ναι! … Τις ακούω! … Κι οι
αλυσίδες απ’ τα χέρια, πια, διωγµένες! …

Να το! … Το φως ξεπρόβαλε, Θεέ µου! … Λευκό, σαν κρίνο! … ∆ες την οµίχλη, οι
ακτίνες πώς σκορπίζουν, και το θάµπος!
Λεύτεροι τώρα;
… Λεύτεροι, γιε µου!
Λεύτεροι … Για πάντα …
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«Εσύ είσαι»
Πάνω που λέγαµε τραγούδι και του κόσµου προσευχή
Τα µάτια κάποιος σήκωσε κι υψώθηκε η φωνή του
«Εσύ είσαι»
Μετέωρα βρεθήκαν τα ποτήρια κι οι διαβόλοι
Πιρούνια αφηµένα σε παράξενη σιωπή
«Εσύ είσαι»

Όλοι γυρίσανε, κοιτάζοντας, τα ρίγη της βροχής
Πάνω στο τζάµι να κυλάνε οι σταγόνες και οι µνήµες
Και κείνος που ‘ριξε τα βέλη µιας απόµακρης στιγµής
Έγινε άγγελος που ήρθε να µας πάρει από το χέρι.

Μη
Μη λοιδορείς
Στο περιθώριο τον χρόνο µη τον βάζεις
Μην απορείς
που τα πουλιά στο µοιρολόι µε κελάηδισµα απαντούν
Μη µαρτυράς λόγια στο τζάµι
που σου ψέλλισαν οι άδολοι ανέµοι
Μη προσδοκάς έναν θεό
που δεν τον βρήκανε του πόνου σου τα βέλη.

15

Άγια λόγια
Στόµα
Που τα φιλήδονα τα χείλη σου ψελλίσαν άγια λόγια
Και σάρκα και οστά µου τιµηµένα

Σε κείνο τ’ ακρογιάλι µε την άµµο την ψιλή
Τα πόδια και τα χέρια σου κυλίστηκαν σ’ αλµύρα
Οξείδωσαν το στέρνο σου οι άγριοι καιροί
Κι απέµεινες στον ίσκιο σου να χάνεσαι τη µέρα

Σκύψε … Γείρε στο πέλαγος … Ατίθασο σκαρί
Που δεν µπατάρισες στο πρώτο σου ταξίδι
Κάνε τη θάλασσα να πει όλου του κόσµου προσευχή
Μάζεψε άνεµους και σπείρε ένα κογχύλι.
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Ένα άγγιγµα
Τρυφερά … Στοργικά …
∆ώσε µου αυτό που µ’ ένα άγγιγµα το δίνεις
Στα ακροδάχτυλα κρατώντας την αγάπη
Μη την πονέσεις … Μη την µατώσεις … Μη την κρίνεις …
Φέρ’ την στα χείλη, σαν να ‘ταν σύντροφος το δείλι
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Στη σκιά του φεγγαριού
Περπατησιές πάνω στο χώµα το νωπό
Αύρα και γλίστρησε η σκιά του φεγγαριού
Στην άµµο έγραψες τα λόγια ενός παιδιού
Πέρασαν … Σβήστηκαν … Στο αλµυρό το χάδι

Πού να ‘σαι, τώρα, που τα πάντα έχουν χαθεί;
Ποιανής βαρκούλας τρεµοπαίζει το πανάκι;
Ήρθε κι εκείνη η απρόσκλητη σιγή
Να µου παγώσει την καρδιά µε το σκοτάδι.
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Στις αλυκές
Στις αλυκές
Που τα φεγγάρια και τα όνειρα αλµυρίζουν
Και τα γλαρόπουλα γυροβολούν τον ουρανό µια δρασκελιά
Όποτε η τάξη δίνει τέµπο, αυτά αλαφιάζουν
Μακριές φτερούγες ανακατώνουν τα νερά

Στις αλυκές
Αλληθωρίζουνε τα µάτια απ’ την αχλή τους
Υγρό τοπίο που το νότισε ο νοτιάς
Πλανεύει ο άνεµος του κόσµου το φορτίο
Σαν τ’ αλαφραίνει ένας περήφανος βοριάς.
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∆ώστε στον χρόνο
∆ώστε στον χρόνο τα φτερά να γράψει ιστορία
Να ξεστρατίσουν τα κελιά απ’ την παρανοµία
Οι δρόµοι να γεµίσουνε από καρδιές αγγέλλων
Οι λέξεις να χωρέσουνε σε ποιήµατα των νέων

∆ώστε στον χρόνο δυο ζωές, να έχει αθανασία
Όπως το ρόδι στην αυλή, να ‘ρθεί καλοτυχία
∆ώστε του πένα και χαρτί και πλέρια φαντασία
Να ζωγραφίσει µιαν αυγή, του κόσµου την αιτία.
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Εσταυρωµένος
Αφήστε τον! Αφήστε τον! Και µην τον τυραννάτε!
Μη το σταυρώνετε το σώµα που χλευάστηκε πριν λίγο
Κι αυτά τα χέρια που το αίµα διαγράφει γκρίζες φλέβες
Καρφιά στο χώµα µην καρφώσουν τα όνειρά τους

∆ώστε τους µόνο µια σταγόνα από το δάκρυ σας
Όπως περήφανα θα σκύβετε από πάνω
Κι από τα µάτια σας το θάµπος στοργικά να τα τυλίξει
Η µαύρη γη, σαν θα τα βρει, να µην τα κρύψει.
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Σουρούπωσε …
∆εν ξέρω αν το χάραµα θα φέρει µιαν αυγή
Οι πρώτες ηλιαχτίδες, αν τα σύννεφα σκορπίσουν
Τα λίγα χτυποκάρδια αν σηµάνουν µιαν αρχή
Και στου νερού τα χάδια τα κορµιά αν θα λυγίσουν
Μα, ξέρω πως σαν αύριο γεννήθηκε στα µέρη
Λαµπρό παιδί που έπιανε τον ήλιο µε το χέρι
Το όνοµά του άγνωστο κι η µοίρα πονεµένη
Του σµίλευσε το σώµα του µ’ ένα χρυσό µαχαίρι.

22

Τ’ ακριβά
∆ρόµοι που χάραξαν στις πέτρες τους ανάγλυφα κειµήλια
Στα άλογα πάνω αναβάτες, πεζοπόροι των λυγµών
Αναχωρήσαν για τα πέρατα να βρούνε µια ορµήνια
Και τη χλιδή να κάψουνε ανάριων σκιών

Με την ουγκιά µετρήθηκαν τα δύστυχά τους χρόνια
Αυτά που µαραζώθηκαν σε άκαρπους αγρούς
Φορέθηκαν πολύχρωµα κουρέλια στα σαλόνια
Και στο λουστρίνι γυάλισαν της νύχτας τους καηµούς

Εµπόροι που φωνάζετε απάνω στην πραµάτεια
Ποια λέξη µου σας θύµισε εκείνα τα παλιά;
Εσείς που δεν χωρίσατε το στάρι από την ήρα
Πώς τώρα να µου δείξετε του κόσµου τ’ ακριβά;
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Τα δυο χέρια
Παίξε και χάσε – είναι η πρώτη και η τελευταία µάχη.
∆εν µπορείς παρά να σκύψεις…
Απ’ το χώµα την ασπίδα που είχες ρίξει, στα αγριόχορτα κρυµµένη
Πάρ’ την. Σήκωσέ την. Τίµησε την σαν και πρώτα.
Χορτασµένο το κορµί σου κακουχίες, ποια σκλαβιά να το λαβώσει περιµένει;

Παίξε. Χάσε. Φωσφορίζουν τα δυο µάτια που αντίκρυ σε κοιτάζουν
Τίναξέ την απ’ τα χόρτα. Το ασήµι της να λάµψει κι αυτόν να τον τυφλώσει
Φεγγαρόφωτο σε χρίζει µονοµάχο ασπιδοφόρο
Σ’ ένα άσπαρτο χωράφι, τα δυο χέρια σου και µόνο.
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Υγρή καρδιά
Το µαξιλάρι σου υγρό
Από τις γρίλιες, λιγοστός ο ήλιος µεσ’ το δωµάτιο να µπαίνει
Πολύ κακό το όνειρο που είδες – µην το πεις
Σκέψου µονάχα πως η αλήθεια στη ζωή µας περισσεύει

∆εν βαλσαµώνει την καρδιά αυτό το χέρι
που απάνω στην καρδιά σου είναι αφηµένο
Είναι µαρτύριο σωστό και αυτό το άρωµα
που στο σεντόνι µένει ακόµη ξεχασµένο

Είναι τα µάτια σου υγρά
Γιατί η βροχή δεν σταµατά στο πεζοδρόµιο έξω να
πέφτει;
Πήρε απόσταση κι αυτή από τον θάνατο
και κάνει πως αντέχει

∆ροσίζει κρύες αγκαλιές
Λιώνει τον πάγο από περασµένα χρόνια
Φέρνει στον νου κάποιες στιγµές
που τις κελάηδησαν την Άνοιξη τ’ αηδόνια.
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Ύβρις
Μη τη θυµάσαι την αυγή,
όταν το δάκρυ σου κυλάει και τα µάγουλα αυλακώνει
Σβήσε τα ίχνη, µη τα δούνε και οι θεοί
Και το φεγγάρι πουν’ η θάλασσα µαλώνει.

Γλυκό κορίτσι
Φευγάτη νιότη, φευγαλέα τα φιλιά
Μέρες και νύχτες ξεψυχούσανε οι µοίρες
∆εν σε βαστούσανε του κόσµου τα σχοινιά
Στη µάχη µπήκες να δαµάσεις τις ελπίδες

Γλυκό κορίτσι, χελιδόνι και βροχή
Από τη θλίψη νερωµένο το κρασί σου
Στα χείλη το ‘φερες να πιεις ένα πρωί
Και αλησµόνησες ποια είναι η ζωή σου
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Ελένη
Ελένη
που το κορµί σου σκάλωσε στα πέτρινα τα χρόνια
Λουλούδια κι όνειρα γλυκά σού έραιναν τα µαλλιά
Έψαλες κείνους τους σκοπούς που ήθελε η γενιά σου
Και που τραγούδησες δειλά στους χαλεπούς καιρούς

Σε βρήκα σε µια προσταγή που την καρδιά λερώνει
Υπόταξες το ριζικό µου στη χλωµή σου φορεσιά
Αφέθηκα να σε κοιτώ και να ρωτώ για σένα
Ποιος να ‘ναι αυτός ο ποταµός που κι η ψυχή κυλά;

Ελένη
µη µε καρφώνεις µε τα µάτια σου
Τα µάτια µου πονάνε
∆εν µε βαστούν τα χέρια σου
Στα χέρια µου δεν ζουν

Μακριά σου φεύγω εγώ, µακριά
Σε ξένους, πια, λυγµούς
Το νόηµα που έκρυβες
Το βρήκα χθες θαµµένο.
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Κοιµωµένη

Λιβάδια …
Λιβάδια µε αγριολούλουδα τριγύρω σε καλούνε
Χρυσάφια στα µαλλιά, πάρε ήλιο και κοιµήσου
Νανούρισε το όνειρο, µη χάσεις το φιλί σου
Μην τύχει και σε δει κανείς, χλωµιάσει τη µορφή σου

Ωραία κοιµωµένη µου, εσύ …
και η σιωπή σου …

Ποιος δεν υπάρχει;
Η πόλη άδειασε µια νύχτα φοβερή
Κορφολογώντας τα κλαδιά, ο ήλιος βγαίνει
Στο πεζοδρόµιο, τ’ αντίκρυ, το πλατύ
Κάποιος σου φώναξε: «Χρησµός αν είναι, µένει!»

Και έτσι το δρόµο πήρες για άλλη µια φορά
Να πεις στον κόσµο µια αλήθεια πονεµένη
Η πόλη άδειασε, µαζί και τα παιδιά
Ποιος δεν υπάρχει; Ποιος υπήρξε;
Κάποιος µένει …
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Το µήνυµα
Απ’ την πληµµύρα αυτής της άγριας οµορφιάς
Ποτάµια θέριεψαν κι η πλάση αναστατώθη
Στο παραλήρηµα πετάξαν τα πουλιά
Ήρθε κι ο ήλιος µε φωνές να ζευγαρώσει

Από τα στήθη, χτυποκάρδια οι καρδιές
Από τα χέρια, τα λουλούδια κρεµασµένα
Ένας τελάλης, κοµισάριος των εθνών
Κοµίζει µήνυµα ως άσπρη περιστέρα.

ΤΕΛΟΣ
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