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Λεσ να γίνεται;
Βρικα ζνα κοχφλι
Ξεραμζνο και ξεκωριαςμζνο
Ξεχαςμζνο ςτθν κορυφι ενόσ βουνοφ
Φαίνεται πωσ κάποτε εκεί ιταν κάλαςςα
Αναμφίβολα, εκεί κάποτε ιταν κάλαςςα
Αυτόσ ο ξερότοποσ, αυτι θ μοναχικι και άνυδρθ βραχϊδθσ κορυφι
κάποτε ζςφυηε από ηωι
Τϊρα …
Δεν αντζχω να τθ βλζπω
Παρόλα αυτά χάρθκα που το βρικα το κοχφλι
Είχα ανάγκθ από μία απόδειξθ
κακϊσ οι πολλοί δεν αντζχουν να κυμοφνται και αμφιςβθτοφν
Είχα ανάγκθ από κάτι χειροπιαςτό
να ςυμβολίηει εκείνθ τθν εποχι
που ανάγκθ για ςφμβολα δεν υπιρχε
Κάπωσ ζτςι κι εγϊ
Ξεραμζνοσ
Άχρωμοσ και απρόςιτοσ
Ξεχαςμζνοσ ςτο γκρι του βράχου και ςτο ςκλθρό τθσ πζτρασ
Αναρωτιζμαι:
Να γίνεται άραγε πάλι;
Παίρνω ζνα ποτιρι
Το γεμίηω νερό και ρίχνω μζςα το κοχφλι
Παίρνει χρϊμα
Τα όμορφα ςχζδιά του ξαναεμφανίηονται
Υπάρχουν ακόμα
Λεσ να γίνεται;
Μαηί με το ποτιρι, τθν άλλθ μζρα, το πάω ςτθ κάλαςςα
Βάηω μάςκα και βατραχοπζδιλα και πριν βουτιξω, το φζρνω ςε επαφι με το
παρελκόν του
Νιϊκει το μζλλον του
Χρωματίηεται ακόμα περιςςότερο
Μοιάηει να ηωντανεφει (ι -εν ανάγκθ- να ξαναγεννιζται)
Βρίςκει Λόγο (και άρα ελπίδα)

Βουτάω βακειά
Εντοπίηω ζνα μζροσ που για κάποιο λόγο εμπιςτεφομαι
Είναι όμορφο
Δεκτικό και φιλόξενο
Ζχει περιφερειακά κάτι ψθλά φφκια
Και ανάμεςά τουσ δφο βράχουσ - καταφφγια ηωϊν
Ψάρια λαμπιρίηουν, καβοφρια, αςτερίεσ, αχινοί και …
«Μπλάβο! Αυτό ζψαχνα!»
Δεν είναι πολλά, μα βλζπω μερικά κοχφλια, που μοιάηουν με το δικό μου
Όμωσ, θ αναπνοι μου τελειϊνει
Κι φςτερα πρζπει να το αποχαιρετιςω
Ανεβαίνω ςτθν επιφάνεια
Παίρνω ανάςα
Το κοιτϊ ςτο φωσ του ιλιου
Ζχει αλλάξει
Είναι ιδθ μζροσ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ
αυτισ τθσ νζασ ηωισ
Μα ταυτόχρονα, είναι και το ίδιο
Μζροσ μου
Παίρνω δφναμθ
Το χαϊδεφω
Κλείνω τα μάτια και το ακουμπϊ ςτα χείλθ
Ξαναβουτάω
Το αφινω απαλά δίπλα ςτα άλλα κοχφλια
Ζνα ςφιγμζνο χαμόγελο, μζςα από τθ μάςκα μου
Τθν ίδια ςτιγμι, μζςα μου, το επιτακτικό κάλεςμα από το γκρι του βράχου και το
ςκλθρό τθσ πζτρασ
Δε με ςυγχωρϊ
Κι οφτε αντζχω, οφτε ανζχομαι να χαίρομαι για πολφ
Ωςτόςο, το κοιτάηω ξανά
Μοιάηει να είναι καλά και να τα καταφζρνει
Είναι απίςτευτο
Μετά από όςα πζραςε, μοιάηει να τα καταφζρνει!
Είναι φωτεινό
Μα δεν μπορϊ να μείνω περιςςότερο
Ανεβαίνοντασ ξυπνάω
Δίπλα μου, ςτο κομοδίνο, το κοχυλάκι που είχεσ βρει ςτθν άμμο τθσ Λακκόπετρασ
«Δϊλο!, μου είχεσ πει
Δϊλο φιλίασ, για ςζνα μπαμπά!»

Μακάρι αγόρι μου
μακάρι ψυχι μου
κάποτε να τα καταφζρω κι εγϊ
ν’ απαρνθκϊ το γκρι και το ςκλθρό που ζχτιςα
Και ίςωσ τότε αγόρι μου
και ίςωσ τότε ψυχι μου
να ξαναμοιάηω ηωντανόσ
ξαναβρίςκοντασ Λόγο (και άρα ελπίδα)
Και ίςωσ τότε να …
Λεσ να γίνεται;

