
ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Γιά νά γνωρίσω τούς Θεούς σου
άνοιξα μόνος μου τό δρόμο,
γιά όλο μου τό δρόμο
τήν απόφασή μου παίρνοντας
ώσά μονάκριβο καρπό,
γιά νά δροσίζω, στις άκρότατες στιγμές
τής δίψας μου, τά χείλια!

Όλυμπε, ανήφορε τοΰ Δία,
τό χώμα σου είναι μαύρο,
ζυμωμένο μ’ όλα τά χινόπωρα
των καστανιών καί τών πλατάνων,
καί τό πόδι χώνεται βαθύτερα άπό τ’ άστραγάλι
γιά νά σ’ ανεβεί!

’Αδιάκοπα, 
μέ τό μαχαίρι — 
δαφνοτόμος, 
κισσοτόμος —
πρέπει νά κόβει τό στενό του μονοπάτι 
μέσ’ άπ’ τά παλιούρια 
όποιος γυρέψει νά σέ ίδεΐ!
Κι άπάνωθέ του, σά λυροχορδές, 
οΐ κληματίδες άμποδάνε νά διαβεΐ!

’Έφηβε Δία!
Καθώς τά έλατα στή θεία γαλήνη τού βουνού
σέρνουν τόν άέρα καί βουίζουν άλαφρά,
ενώ λίγο παράμερα άπό κείνα βασιλεύει ό ήλιος

κι ή σιωπή,

ιερή Έφηβότητα,
ώ ίθύφαλλη, χωρίς λαγνεία,
κορφή τής μυστικής υγείας,
άνθος ορθό πού ό ήλιος πίνει στήν κορφή του
τήν έπιθυμιά σά μιά τρεμάμενη δροσιά,
σάν τά έλατα στή θεία γαλήνη τοΰ βουνού,
όλόρτος καί παρθένος
έσερνες όλη τή δροσιά τής γής!

Κι ό αϊτός σου,
τό φτεράτο καί νυχάτο σου λαγωνικό, 
πριν τό γνωρίσω μέ περίμενεν άσάλευτο, 
καθώς ό άιτός όπού, ένα δειλινό, 
άνεβαίνοντας γραμμή στά Σταυρωτά 
μέ τούς χωριάτες 
καί μέ τά μουλάρια,
πού έβογκοΰσαν τά κουδούνια τους στήν άσπιλη 
ήσυχία,
σ’ ένα βράχο καθιστάς,
μ’ όλα τά νύχια — άγκίστρια άπάνου του —
όπως είχε γυρισμένο τό λαιμό σέ μιά μεριά,
όχι ώς νά φύλαε σέ καρτέρι
άλλ’ όλος άλησμονημένος στήν καθάρια δύναμη
καί στή γαλήνη τής έλευτεριάς του, πού δέ γνώριζε,
δέ σάλεψε καθόλου,
μόλο πού περάσαμε άπό κάτω του λίγες όργιές, 
μέ γέλια καί φωνές!

Πατέρα Δία-
άν οί ιερείς Σου κάθε χρόνο
στήν κορφή τοΰ Όλύμπου,
όπου ποτέ δεν πνέει ό άνεμος,
γράφουνε στήν άπλωμένη στάχτη τών θυσιών
τήν ύψηλή τους προσευχή
καί τηνε βρίσκουν άγγιχτη τόν άλλο χρόνο,
καθώς τή στιγμή πού μέ τό δάχτυλο
έχαράξανε τά λόγια της·
κί άν οί καρποί
πού ολόγυρα απιθώνουν άφιερώματα
κρατούνε όλοχρονίς ολόδροσοι,
καθώς τήν ώρα πού έκοπήκανε άπ’ τό κλαδί,
πόσο περσότερο ό καλός μου Λόγος,
ποτισμένος τή δροσιά,
πού ώσά βαρύ ροδάκινο μές στό νερό
αστράφτει, όμοια άσημένια σφαίρα,
δέ θά μείνει αιώνιος
όπου κι όπως
στήν κορφή τοΰ Όλύμπου τόν άπίθωσα!
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