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Ο ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ
Στον Ζεράρ ντε Νερβάλ

Ήμουν ο σκοτεινός ο δαίμων ο αμετάνιωτος
Το εωσφόρο άστρο μου λάμπει αστραφτερό
Ο λόγος μου στάζει θάνατο όταν μεσουρανεί
Ο Αλδεβαράν στο νότιο τ’ ουρανού ημισφαίριο

Ω Εσύ που με συντρόφευσες στου τάφου το σκοτάδι
Δώσ’ μου ξανά τη θάλασσα της Κρήτης τ’ ακρογιάλια
Και της Φαιστού το ανάκτορο που βγήκε από τον Άδη
Του εσταυρωμένου ο στεναγμός της χήρας τα παρακάλια

Εγώ που ανυπόστατος διέσχισα τον Αχέροντα
Που ήμουνα στου Βύρωνα το τελευταίο δείπνο
Στ’ αυτιά μου ακόμα βούιζε ο ρόχθος του πελάγου

Εγώ που ανυπότακτος στο υποβρύχιο σπήλαιο
Κολύμπησα – με κρέμασαν στο άρμπουρο θυσία
Με της Γοργόνας το αίνιγμα και τις κραυγές της μάγισσας

Αθήνα, 10 Απριλίου 2015
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