
ΒΑΒΕΛ 

 

Αλλοτριωμένες απαρχές μιας χίμαιρας παρασυρμένη στις μορφές των ανθρώπων. 

Άηχες κραυγές και ουρλιαχτά στα κορμιά της αποπλάνησης και της ουτοπικής 

παραφροσύνης… 

στις μέρες και στις νύχτες που δεν διαφέρουν πια. 

Ξεσκισμένες αλήθειες, 

πεταγμένες κατάχαμα οι καρδιές του κάποτε, 

όλοι με όλους, 

γλεντοκοπούν οι σάτυροι στα ματωμένα κορμιά της νύφης που πουλήθηκε στην 

αμαρτία. 

Νεκρικές μορφές που περιφέρονται σακατεμένες… 

σαν πλανεμένοι ναυαγοί με αμνησία. 

 Τα μάτια κοιτούν τα μάτια… τα στόματα μιλούν την ίδια γλώσσα… 

η απάρνηση της ύπαρξης, σκορπά βουβή στην άβυσσο του δωματίου. 

Αγέννητα πεθαμένα μωρά στη μάνα που γέμισε με αίμα, ένα σκυλί τρέχει να 

προλάβει… 

Η κοπέλα μπερδεύτηκε στο λαβύρινθο της Κρήτης, 

ντυμένη στα μαύρα ξέχασε παντοτινά τον ήλιο… 

Βαβέλ… 

Κουρασμένες ενοχές στα κρεββάτια των πολλών, 

αίολα λόγια των πλουσίων που κρατούν την βρώμικη εξουσία. 

Τέρατα με μορφές αγίων… 

μοιάζουν εφιάλτες που στοιχειώνουν τα όνειρα τα σκοτωμένα. 

Φιμωμένες ρίμες κρεμασμένες με σκοινιά στις σαρκικές γιορτές της παραφροσύνης 

λόγχες με δηλητήριο τυλιγμένες στα στρασάτα φορέματα της πόρνης… 

Σαδιστικά όργια στους μεγάλους φωτισμένους θόλους  

η προσφορά του παράδεισου το μεγαλύτερο ξεπούλησα της ψυχής. 

Ότι λάμπει είναι η αλήθεια… το άρωμα της δύναμης σκοτώνει τα πάντα. 



Μία νέα πέθανε χτες… και μια άλλη γελούσε δυνατά με το μεγάλο στόμα της. 

Ότι λάμπει είναι η αλήθεια… ότι λάμπει οδήγησε στο τίποτα… 

Ο Μορφέας ξέχασε πια την γαλήνη… 

κάθε βράδυ οι ξένοι του χτυπούν την πόρτα… 

Η βασίλισσα του ξεπεσμού γελά σαρκαστικά την νίκη της… 

σέρνει τα ξεκοιλιασμένα εντόσθια τριγύρω στους μανδύες της…  

ο λαός σέρνεται απ’ τη σιχαμένη κολακεία και το γλείψιμο. 

Ακόμα δεν τελείωσε το ολοκαύτωμα… δίνει απλόχερα τα διαμάντια των εραστών της 

Κολασμένα θελημένα του θανάτου… 

η απόκτησή του… το τραγικό τέλος της καρδιάς… 

Πουλήθηκε το παλικάρι… 

ήταν όμορφο μία Άνοιξη… 

μαζεύει πια τα παντελόνια της απληστίας του, 

λεφτά… μυρίζει σαπισμένο κρέας και εμετό η λατρεία της ψυχής του… 

Αργοπεθαίνει μέρα μέρα… η ουτοπία η ευλογία του… 

τα κάστρα του… το φέρετρο του… 

Μόνος θα πεθαίνει…  

η επιλογή απόφασή του… 

η κρανιοεγκεφαλική μετάλλαξη του… μαύρο στα μάτια που βλέπουν χρυσά… 

σε μια βασίλισσα… σε μια Σαλώμη… 

στα κρεβάτια του Προκρούστη ο άμοιρος… 

κρύβει στους τάφους τον θησαυρό του. 

Βαβέλ… 

Στα συνωμοτικά μοιρολόγια της δόλιας μάνας… 

ο βασιλιάς της βάζει κέρματα στις φούχτες. 

Ο επιτάφιος τελευταίος χορός… 

Τραγουδούν οι ερινύες… 

χορεύουν τα αλαφροΐσκιωτα στα μεσαιωνικά τραπέζια των αφεντικών… 

Τα παλάτια αρχίζουν να φωτίζονται… 

τρέχουν οι τρελοί του θέλω να ζητήσουν 



γέμισε κόλακες η αυλή… το παλικάρι χειροκροτεί την τελευταία λιγδιασμένη 

παράσταση 

οι μοίρες μοιάζουν άπραγες…  

κοιτούν σαν μαριονέτες τον χαμό… 

Ο βαρκάρης του Αχέροντα έγραψε μια μέρα στο Άδη… 

Πλούτισε ο φτωχός απ’ τις ψυχές τις τρομαγμένες… 

Ουρές στις άκρες του ποταμού, μύρισαν τα χέρια του στη λάσπη… 

ο ήχος των κερμάτων του φέρνει ηδονή… 

Κατακερματισμένη η καρδιά… 

 κουβαλά λαθραία το κορμί της στο ψέμα… 

Ήταν μια φορά που πίστεψε πως ο ήλιος ειν αλήθεια… 

Και ήταν μια φορά που γράφτηκε ο κόσμος όλος με ροζ μελάνι… 

τα ομορφότερα λόγια της σιωπής… 

τα πουλιά λαλούσαν εκείνο το πρωί που ο ήλιος μοιράζονταν τα χρώματα του στις 

εναλλαγές του μπλε της θάλασσάς… 

Κ κείνο το βράδυ που δεν είχε φώτα και φανταχτερά κολιέ… και τα άστρα 

ζωγράφιζαν αστερισμούς του έρωτα αγνοώντας για λίγο τα πάντα… 

Μία αλήθεια που έλαμπε… 

Και έλαμπε γιατί ήταν αλήθεια… 

Το βλέμμα καρφωμένο συνεχίζει να ταξιδεύει στο μοιραίο της μορφή του 

Κοιτά μαζί με τις αποσκευές του δύσκολου καιρού… 

Παιχνίδια της άδικης μοίρας ή απλά της επιλεγμένης επικράτησης… 

Βαβέλ 

Όλα με όλα ανακατεμένα με το κουβάρι μιας ιστορίας που εκδικείται… 

Ψυχές… καρδίες… κορμιά… ενοχές… 

Θανατικά στοιχήματα ή απλά το μονοπάτι της ζωής… 

 

Η ώρα είχε περάσει… 

και απορροφημένη είχα μείνει να κοιτώ τον πίνακα μπροστά μου… 

Πουλτσίδη Σίσσυ 


