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Το µουστάκι της Φρίντα Κάλο 
 
Θα αγνοήσω τη µυρουδιά της λάσπης και την ανάγκη να µαλλώσω τη βροχή και το κάψιµο 
που από καιρό κάθεται στο στήθος µου. 
Ψάχνω  για παρηγοριά κατάλληλη για την κατάστασή µου, που δεν µου επιτρέπει να 
ερµηνεύσω τα χείλη σου µε όποιον τρόπο επιθυµώ 
Ή να διώξω τις σταγόνες της οµίχλης από τα κόκκινα πέταλά σου 
Ή να µειώσω την τροµερή εµµονή που µε πιάνει όταν καταλαβαίνω πως δεν είσαι δίπλα µου 
αυτή τη στιγµή 
Και δεν θα είσαι ... Όταν αναγκάζοµαι να δικαιολογήσω τη θέση µου στην τιµωρό σιωπή της 
νύχτας. 
Κινήσου λες και η γη είναι σιωπηλή, όπως τη βλέπουµε από απόσταση και όλα που έχουν 
συµβεί µεταξύ µας δεν ήταν παρά ένα κακό αστείο που παρατράβηξε. 

*** 
Τι νοµίζεις για τις ηµέρες που πέρασα χωρίς εσένα; 
Για τις λέξεις που εξατµίστηκαν τόσο γρήγορα από τον βαρύ πόνο µου; 
Για τους κόµπους που κάθησαν στο στήθος µου σαν στεγνά φύκια; 
Ξέχασα να σου πω ότι συνήθισα την απουσία σου (µιλώντας τεχνικά) 
Και πως οι ευχές χάνουν τον δρόµο τους προς τις επιθυµίες σου 
Και η µνήµη µου συνεχίζει να διαβρώνεται. 
Πως εξακολουθώ να κυνηγώ το φως, όχι για να δω, αλλά γιατί φοβίζει το σκοτάδι ... ακόµη 
και όταν το συνηθίζουµε. 
Αρκούν οι απολογίες µου; Για όλα όσα συνέβησαν ενώ προσπαθούσα να βρω 
καλές δικαιολογίες. 

*** 
Για την κάθε φορά που η ζήλεια εξεγέρθηκε στο στήθος µου, 
Για την κάθε φορά που η απελπισία κατέστρεψε µια καινούργια από τις σκοτεινές µου 
ηµέρες, 
Για την κάθε φορά που είπα η ∆ικαιοσύνη θα πάθει κράµπες περιόδου και η Αγάπη ήταν ένας 
πτωχός τω πνεύµατι άντρας στο φθινόπωρο της ηλικίας του µε στυτική δυσλειτουργία. 

*** 
Θα πρέπει να παραµερίσω τη µνήµη µου 
Και να υποστηρίξω πως κοιµάµαι καλά. 
Οφείλω να κάνω κοµµάτια τις ερωτήσεις που έρχονται 
Ψάχνοντας για µια αιτιολογία, ζητώντας πειστικές απαντήσεις. 
Οι ερωτήσεις που, για εντελώς προσωπικούς λόγους, ήρθαν µετά από την 
Πτώση της συνηθισµένης στίξης. 
  

*** 
Ας εξηγήσει ο καθρέφτης πόσο όµορφη είσαι. 
Αφαίρεσε τον σκονισµένο σωρό λέξεων, ανάπνευσε βαθιά. 
Θυµήσου πόσο σε αγαπούσα και πώς όλα µεταµορφώθηκαν σε ένα ηλεκτρικό 
σοκ που θα προκαλούσε τεράστια φωτιά ... σε µια άδεια αποθήκη. 
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