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Κωνσταντίνος Καβάφης
(Σχόλιο) Γιώργος Νούτσος
Ένα ποίημα, διαχρονικό σήμερα όσο ποτέ !!! Ένας Καβάφης
αυθεντικός, παραστατικός, επίκαιρος, πιστός σκιαγραφέας μιας
πραγματικότητας, που εντυπωσιάζει με την προβλεψιμότητά της...
Γιατί πρέπει να ανακαλύπτουμε γύρω μας εχθρούς, αν είναι να
κυβερνήσουμε;;; Γιατί πρέπει να αναζητούμε παντού αλλού άλλοθι για
την πρόδηλη ανικανότητά μας;;; Γιατί συντηρούμε αντιπάλους,
διακατεχόμενοι από την απατηλή ψευδαίσθηση πως μόνο έτσι
μπορούμε να ελκύσουμε φίλιες δυνάμεις;;; ρητορικά ερωτήματα,
αριστοτεχνικά απαντημένα απ τον μεγάλο μας ποιητή...κι εσύ Έλληνα
κι εσύ Γρεβενιώτη, άκουσέ τον και κρίνε τα λεγόμενά του...είμαι
σίγουρος, πως η ταύτιση με πρόσωπα και γεγονότα του πολιτικού μας
περίγυρου, από μόνη της μέσα σου πηγαία θ αναβλύσει...!!!

Περιμένοντας τους Βαρβάρους
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
—Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
—Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
—Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;

1/2

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Δευτέρα, 02 Μάιος 2011 17:25

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;
—Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.
—Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους.
—Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες.
—Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. Αναρτήθηκε από
www.logia-starata@blogspot.com την Δευτέρα, Μάϊος 02, 2011
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