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Ο Αντώνης Σαμαράκης με τα, φαινομενικά, ταπεινά εκ-
φραστικά του μέσα και «υλικά» οικοδομεί έναν κόσμο: Αρ-
χέγονο και σύγχρονο, συναισθηματικά αξεδίψαστο και κοι-
νωνικά πολυτάραχο, με αναγνωρισμένο στην πρόσοψή του
το πύρινο χνάρι του 20ού αιώνα. Ο κόσμος αυτός, τόσο με
τις οικείες εικόνες της γειτονιάς και της αυλής του σχολείου
όσο και με τις «ανοίκειες» μιας «γης που κυκλοδέρνεται στο
χάος», ενός «παιδιού που φτερούγισε», ή της τραγωδίας της
κορέας, διεκδικεί και καταλαμβάνει μια θέση τόσο στην ιστο-
ρική όσο και στη συναισθηματική μνήμη. Ο Αντώνης Σαμα-
ράκης, μ’ έναν μαγικό τρόπο, για ν’ αποφορτίσει την ένταση
της πρώτης, που το βάρος της γίνεται ασήκωτο, κάνει τη δεύ-
τερη ακόμη πιο ακόρεστη για τραύματα, ώστε να μπορέσει
κάποια στιγμή να τα «μεταλλάξει» σε θαύματα. μόνον η
συναισθηματική μνήμη μπορεί να μεταβάλλει μέσα στα χρό-
νια ακόμη και την τραγωδία σε ευλογία. μόνον η συναισθη-
ματική μνήμη δεν τακτοποιεί τα συμβαίνοντα σε ράφια, αλ-
λά ό,τι κι αν περιλαμβάνει ο λογαριασμός που θα πληρώ-
σει ο καθένας στο τέλος το θεωρεί κάτι αναπόφευκτο. Σε
βαθμό που, αν δεν υπογράφονταν οι στίχοι που θα παραθέ-
σουμε, άνετα θα φανταζόταν ο καθένας πως είναι ο Αντώνης
Σαμαράκης που τους έγραψε, και όχι ο μεγάλος υπερρεαλι-
στής ποιητής Λουί Αραγκόν, στα μέσα μάλιστα της δεκαετίας
του ’60. Είναι τόση η απλότητα και η καθαρότητα που μ’ αυ-
τήν αποτυπώνεται μέσα τους η πίκρα για το ανεπανάληπτο
της ζωής, ώστε άνετα θα τους έβαζε κανείς δίπλα στα ποιή-
ματα του Αντώνη Σαμαράκη. Γράφει ο Λουί Αραγκόν:

Πες μου για τα πιο απλά πράγματα τι ξέρεις,
φτιασιδωμένες απ’ τους ήλιους είναι οι μέρες,
πες μου τη νύχτα τι ονειρεύονται τα ρόδα,
όλες οι φλόγες γίνονται καπνός και φεύγουν,
τι ξέρεις για τη δυστυχία της αγάπης.

Μετάφραση: Ανδρέας Καραντώνης
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ΕΙΣ ΛΕΥκωμΑ κΟΡηΣ

«Αχ, όλα έπρεπε να ’ρθουν καθώς ήρθαν»
Κώστας Καρυωτάκης

Δεν έπρεπε να ’ρθεις αυτήν την ώρα
που μόλις είχα κάψει τα χαρτιά μου
κι ήταν τα χέρια μου γεμάτα στάχτες…
που μόλις είχα κάψει την καρδιά μου.

Δεν έπρεπε να ’ρθεις αυτήν την ώρα
που έλεγα πια πως όλα έχουν τελειώσει.
Δεν έπρεπε να ’ρθεις, να μου θυμίσεις
πως μένει κάτι που δεν το ’χω δώσει.

Σε μια ζωή που κύλησε στα πάθη
το πάθος έφερες το πιο μεγάλο:
να σ’ αγαπώ. να σ’ αγαπώ. και πάλι
να σ’ αγαπώ. κι ύστερα, τίποτ’ άλλο!

Δεν έπρεπε όλα να ’ρθουν καθώς ήρθαν
και να ’χω πει τη σκληρή λέξη: «Φτάνει».
Δεν έπρεπε να ’ρθεις αυτήν την ώρα
που μόλις είχα πια κι εγώ πεθάνει.
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ΑΓΑπΟΥΣΑμΕ κΑπΟΤΕ Τη θΑΛΑΣΣΑ…

Αγαπούσαμε κάποτε τη θάλασσα…
Είχαμε την καρδιά του ωκεανού
που οι λευκοί κρόταφοί του
ξεκουράζονται στα πόδια του θεού.

Ακούστε το τραγούδι του νερού.
μας μιλεί τη γλώσσα του πεπρωμένου μας
και μας δείχνει τον κύκλο μας στο άπειρο.

Δεν υπάρχει τίποτε στα βάθη της θάλασσας.
μόνον ο θεός που υπάρχει παντού.

Τη νύχτα θα περάσουμε τα σύνορα.
Ελάτε να σβήσουμε τα ίχνη
που αφήσαμε παίζοντας στην άμμο.
κάτω απ’ το φως των λευκών οριζόντων
κανένας δεν μαντεύει τη φυγή μας.
Τα στήθη των φρουρών
θ’ αναπαύονται στις κάννες των τουφεκιών τους,
όταν θα ’χουμε φτάσει
πέρα απ’ το μάτι του θεού.
Σκορπίζοντας τη στάχτη των ονείρων,
με τα μάτια ανοιγμένα στη δύση
και τη θλίψη του νότου στην ψυχή μας,
θα περάσουμε τα σύνορα
χωρίς τίποτε πίσω μας να θυμίζει
την ασήμαντη παρένθεση
του φαιδρού ταξιδιού μας.

1940
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Αν ημΟΥν

Αν ήμουν ήλιος, σύννεφα δεν θα σκιάζαν τα ουράνια
ουδέ τη νύχτα θ’ άφηνα τα πέπλα της να ρίξει.
Στεφάνι θα σου φόραγα τις πιο λαμπρές αχτίδες,
όλος ο κόσμος για να ιδεί, καλή, την ομορφιά σου.
Τ’ αγέρι αν ήμουν το τρελό, μες στις χρυσές πλεξούδες
χίλια φιλιά θα σου ’δινα, έτσι για να σηκώσεις
τ’ αλαβαστρένιο μπράτσο σου και τα μαλλιά να σιάξεις.
Αν ήμουν κύμα του γιαλού, γλυκοχαϊδεύοντάς σε,
θ’ αγκάλιαζα τα πόδια σου, χιονάτα περιστέρια,
κυρά μου, πόσο σ’ αγαπώ για να σου ψιθυρίσω.
Αν ήμουν η τσοπάνικη φλογέρα που γροικιέται,
να κλαίει το κάθε σούρουπο για του βοσκού τη θλίψη,
τραγούδια πιο χαρούμενα τα χείλη μου θα πλάθαν.
Αν ήμουν τ’ αηδονάκι σου που μες στον κήπο σου έχεις,
θα ’ρχόμουν στο παράθυρο να σε γλυκοφιλήσω,
και θα ’ταν το τραγούδι μου, τραγούδι της αγάπης.
Αγρίμι αν ήμουν του βουνού, θα ’ρχόμουν μερωμένο,
να ξαπλωθώ στα πόδια σου, να ξαποστάσω λίγο,
να με δροσίσεις με νερό και να σε φχαριστήσω.
Αν ήμουνα τραγουδιστής, τη νύχτα της γιορτής σου,
κάτω απ’ το παραθύρι σου που το ’χεις σφαλισμένο
θα ’λεγα στο τραγούδι μου τον πόνο που με λιώνει,
ν’ ανοίξεις το παράθυρο να σε σφιχταγκαλιάσω,
τα γονικά σου να μας δουν, παιδί τους να με κράζουν,
και να χαρούν οι φίλοι μας, να σκάσουν οι οχτροί μας,
η γειτονιά να μας θωρεί και να μας μακαρίζει,
τ’ αστέρια να μας βλέπουνε και πιο πολύ να λάμπουν,
και να μας βλέπει κι ο θεός και να μας ευλογάει.

16.5.1936
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