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“Γιατί τό λένε θάνατο καί δέν τό λέν Ζωή;”
ΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ

Άχαρα, ανάξια είναι να φτάσουν
Τα λόγια µου ώς εσένα-κρίµα!
Τί κι’άν σέ στίχους συνταιριάσουν
Τί κι’άν τά σφιχτοδέση η ρίµα!
Γραµµένα γιά νά τά διαβάσουν
Δέν πάν µακρύτερα απ’τό µνήµα:
Μέ τί φτερά νά φτερουγιάσουν
Χάρτινοι αιτοί δετοί από νήµα;
Tής αρµονίας η γλώσσα µόνο
Φέρνει απ’τόν άνθρωπο τόν πόνο
Στά Ουράνια καί στα Καταχθόνια:
Σ’Ορφέως χέρια η Απολλώνεια
Λύρα τις πόρτες του Άδη ανοίγει
Κι’ αστέρινη µέ τ’άστρα σµίγει.

Μ’ότι έχω µέσα αθάνατο σέ νιόθω.

Όταν, τρελή παιδούλα, τα παιγνίδια
Στά γόνατά µου απάνω παρατόυσες
Κι’ώς νά ήταν γιά τίς κούκλες σπυ στολίδια
Τραγούδια νά σού γράψω µού ζητούσες,
Ποιός νά το ξέρη, πώς θά τ’αποχτούσες
Τήν ώρα, πού γιά µακρινά ταξίδια
Διαβατάρικο πουλί θά πετούσες;Μά θά τό µάθης τάχα τώρα κ’ή ίδια;- - Νά είχα τήν πίστη τού τραγουδιστή
Μιάς άλλης πρίν φευγάτης αδερφής σου,
Θά λεγα : Στην παλάµη τήν κλειστή
Πάρε τα τά τραγούδια µου µαζί σου
Πρίν η ψυχή απ’τή Λήθη ποτιστή,
Άνοιξε, διάβασέ τα – και θυµήσου!
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Κι΄ όταν µικρούλα ακόµα, δεν µπορούσες
Τά ωραία τής Τέχνης νά καταλαβαίνης,
Τών Προπυλαίων τίς σκάλες ν’αναβαίνης
Μαζί µου χαίρουσουν καί λαχταρούσες.
Μ ’ ένα ξεχείλισµα χαριτωµένης
Τρέλας σά γνώριµές σου χαιρετούσες
Τίς γελαστές καί χαµηλοβλεπούσες
Κόρες παλιάς γενιάς µαρµαρωµένης.
Τί πώς σάς χώριζαν αιώνων αιώνες;
Κι’ άν χτίζωνται κι’άν πέφτουν Παρθενώνες,
Ίδιο τό χώµα – τά βλαστάρια του ίδια.
Κ’εσύ κ’εκείνες τής Αθήνας γέννα,
Σάς έσµιγαν τα πλούσια µοιρασµένα
Τής µητρικής κληρονοµιάς στολίδια.
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Νά βλέπης τ’άστρα τ’ουρανού
Παιδιάτική σου ήτον συνήθεια.Μάντευες κάτι απ’την αλήθεια
Τού Απείρου καί Παντοτινού
Θωρώντας τα άσβυστα καί πλήθια;
Ή τά συνταίριαζες στό νού
Σάν κάποιου κόσµου µακρινού
Φωτοπλασµένα παραµύθια ;- - Καί ξαγρυπνούσες ώρες κι’ ώρες
Μ’ ορθάνοιχτες τίς δυό σου κόρες
Στά σκοτεινά τού κρεβατιού;--Νιόθοντας ξάγρυπνα πώς µένουν
Τ’ άστρα κι’ ολονυχτίς διαβαίνουν
Πάνω απ’ τή στέγη τού σπιτιού.
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Στήν ξενιτιά φευγάτη κορασίδα
Μέ τρέλα καί µ’αφροντισιά περίσσια,
Μέ µιά ολοστρόγγυλη όψη παιδακίσια,
Μέ µιά µαυρόµαλλη ριχτή πλεξίδα- - Γιά µιά άνοιξη µακριά από τήν πατρίδα
Χαµόδεντρο έφτασες τά κυπαρίσσια
Μέ τή λιγνή κορµοστασιά τήν ίσια.Ω,τών µατιών µου ξάφνιασµα όταν σέ είδα!
Ανέγγιχτη γιά πάντα, σκαλισµένη
Σέ δυό δακτυλιδόπετρες, µού µένει
Στίς κόρες τών µατιών µου η ζωγραφιά σου
Κι’ ο νούς µου θά παιδεύεται τού κάκου
Νά φανταστή τή νιόβλαστη οµορφιά σου
Σάν κούφια ρίζα στό βυθό ενός λάκκου.
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Κι’ όµως τήν ώρα, πού πετούσες
Σ’ ονειροπέλαγα πλατιά,
Πίσω απ’τή γελαστή µατιά
Κρυφό τό κλάµα σου κρατούσες.
Τήν ιερή γή, πού παρατούσες
Γιά τή µαγεύτρα ξενιτιά,
Μέσ’ σέ παιδιάτικα χαρτιά
Προφητικά αποχεραιτούσες:
Πατρίδα, Ελλάς, γαλανοµάτα
Νύφη λευκή, δάκρυα γεµάτα
Τά µάτια µου έχω καί πονώ.
Ποτέ δέ θά ξαναγυρίσω
Καί τό έχε γειά, πού θά σ’αφήσω,
Θά είναι έχε γειά παντοτεινό.
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Τ’αιτόπουλο αιθερόφταστο ζυγίζει
Τά δυό φτερά µέ µάτια λαµπερά
Χαµοκυττώντας κάµπους καί νερά
Διαλέγει µιά κορφή κ’ εκεί καθίζει.
Κι’ όταν τόν ήλιο ολοφλόγο αντικρύζη
Καί τίς ανάερες στράτες λαχταρά,
Σφίγγει τά νύχια, απλώνει τά φτερά
Κι’ από ψηλή κορφή ξεφτερουγίζει.
Καί σύ, όταν κίνησες στή Γή νά ρθής,
Χωρίς στό δρόµο σου να πλανεθής,
Σέ µιά κορφή τού Ωραίου ολόισα φτάνεις.
Κι’όταν νά φύγης πόθησες ξανά,
Βρήκες πάνω απ’τής Γής τά ταπεινά
Μιά άλλη κορφή τού Ωραίου γιά νά πεθάνης.
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Στό δρόµο ανάµεσα ή στήν ανοιχτή
Τήν πόρτα ακόµα µέ το νού θωρώ τη
Τή βιαστική, ανυπόµονη σου νιότη
Νά ρχεται απλόχερη νά µέ δεχτή.
Μαντατοφόρα ή µάντισσα ταχτή,
Καλό, κακό, κρυφό, ολοφάνερο- ότι,
Κλαίοντας σκυφτή, γελώντας πεταχτή,
Νά µού τό πής εµένα ήθελες πρώτη.
Κλεισµένη η πόρτα-ο δρόµος αδειανός
Καί σύ φευγάτη-κ’εγώ, ταπεινός
Προσκυνητής στή στάχτη τής θυσίας,
Σέρνοµαι µέ µιά πίστη µυστική:
Πώς καρτερείς νά µέ δεχτής κ’εκεί
Πρώτη στήν πόρτα της Αθανασίας.
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Σά νά τούς έζωνε σκοτάδι
Τόν καιρό πού µαζί τους ήσουν,
Δέν µπόρεσαν νά σέ γνωρίσουν
Από κανένα σου σηµάδι.
Μάτια τυφλά! Όλοι νά νοµίσουν
Απ’τό δικό τους το κοπάδι
Κ’εσένα, ευγενικό ζαρκάδι,
Πώς ήταν άξιοι νά γεννήσουν!Ώ, τή φριχτή σου στενοχώρια:
Νά νιόθης πού είσαι απ΄όλους χώρια
Κι’ όµοια τους νά σέ λέν εκείνοι,
Κι’ όποιος απ’τό κοπάδι τύχη
Μέ τήν κοντή δική του πήχη
Νά σέ µετρά καί νά σε κρίνη!
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Βαρήκοοι καί κοντόφθαλµοι πλασµένοι,
Κόσµο έχοντας του κόσµου ένα κοµµάτι,
Πιστεύουν οι άπιστοι πώς έιναι κάτι,
Στού κορµιού τους τά σύνορα όσο µένει.
Μά εγώ τί κι’άν σε ξέρω πεθαµένη
Κι’αθώρητη κι’ανάκουστη, φευγάτη
Μακρύτερα απ’ ανθρώπου αυτί και µάτιΠρέπει γι’αυτό νά σέ θαρρώ χαµένη;
Τώρα, πού σ’έχει ο θάνατος φυλάξη,
Πού τίποτε από σένα δέ θ’αλλάξη
Μ’όσα όνειρα παράκαιρα κι’άν πλάσω,
Χώρια από πόνο καί καυµό καί πόθο
Μ’ό,τι έχω µέσα αθάνατο σέ νιόθω
Κι’ούτε φοβούµαι πιά πώς θά σε χάσω.
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Σά φωτισµένη απ’αγιοκέρια
Μέσα στίς δίπλες ενός ράσου ,
Μέ σφαλιστά τά βλέφαρά σου,
Μέ σταυρωτά τά δυό σου χέρια.
Τίποτε τό άξιο ολόγυρα σου!Ποθούσες πιό λαµπρά τα αστέρια,
Λευκότερα τά περιστέρια,
Ρόδα άλλων κήπων στά όνειρά σου.
Χωρίς καµµιά νά σέ ταράξη
Γιά τ’αγαθά τά πιποτένια
Τής Γής, λαχτάρα, αγάπη κ’έννοια.
Χρόνους επέρασες δεκάξι
Στό µοναστήρι σου κλεισµένη:
Καλόγρια αδιάφορη καί ξένη.
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Πρίν τό λιγνό κορµί σου άγριος βοριάς
Ξεριζωµένο τό χαµοκυλήση,
Φυσά χαιδευτικά νά τό λυγαριάς
Πρίν µέσ’ στή σκεπή καταχνιάς βαριάς
Τών µεγάλων µατιών σου η λάµψη σβύση,
Τά διπλοσµαραγδώνει η στερνή δύση
Μιάς ασυννέφιαστης καλοκαιριάς
Πρίν απ’τού Μάη τό κάµα µαραθούν
Χλωµά απριλόροδα τά δυό σου χείλη,
Τού γέλιου η πεταλούδα τά φιλεί
Καί πρίν όλα περάσουν καί χαθούν,
Τού τεχνίτη Ηλίου τό άσφαλτο κοντύλι
Τά δείχνει αθάνατα σέ ένα γυαλί.
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Μάτια µεγάλα, ξέφωτα του νού,
Κάτω απ’τά δυό σας φρύδια τά σµιχτά
Πότε καθρέφτες ξάστερου ουρανού,
Καί πότε µέσ’ στό κλάµα σας πνιχτά,Απ’τη σκλαβιά ακρολίµανου στενού
Κυττάζατε πρός πέλαγα ανοιχτά
Με πόθο του Αγνώστου, του Μακρινού,
Τού Άφταστου, πού κανείς δεν αποκτά.
Μά πρίν µακριά, γλάρου φτερό, φανή
Του πλανεµένου Ορέστη τό πανί
Γιά τής πατρίδας σας το γυρισµό,
Πρόφτασε η βάρκα του Ξενιτευτή
Γιά νά σάς πάρη, νά σάς πάη αυτή
Σ’ότι ποθήσηατε- ή στο χαλασµό!
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Πόσα µας φανερώνει ο θάνατός σου,
Πού µας είχε η ζωή σου αποκρυµµένα!
Τό λάληµα του Κράχτη άκουες εντός σου--Τώρα τα ξεδιαλύναµε ένα-ένα:
Τή ραθυµιά κάθε κινήµατός σου,
Τά βαθιά µάτια τά τρικυµισµένα
Καί τό πικρόγελο τού στόµατός σου,
Γιά µιά παιδούλα αταίριαστα καί ξένα.Καί τό άξαφνο λαµπαδωτό κορµί
Τής σκλάβας σου ψυχής ήτον ορµή
Καί τίναγµα απ’τό χώµα πρός τά Ουράνια
Καί τά δυό χέρια, πού άπλωνες, φτερά
Γιά νά πεταξής τή στερνή φορά
Μαζί µέ τούς αϊτούς καί τά γεράνια.
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Πήρες απ’τή ζωή µιά απλοχεριά
Καί κράτησες µόνο δεκάξι χρόνια
Τ’άλλα µ’αποστροφή καί καταφρόνια
Τ’απόριξες σάν ψεύτικα φλουριά.
Τόν ίδιο δρόµο µέ τά χελιδόνια
Περνώντας ήρθες τήν καλοκαιρία
Μά πρίν καρπίσουν τ’άνθη στά κλαριά
Πέταξες απ’τά πρόσκαιρα στά αιώνια.
Ψυχή µέ σάρκα ανθρώπινη ντυµένη,
Σέ σφαλερά ακροτόπια πλανεµένη,
Σταµάτησες στήν άκρη απ’τούς γκρεµούς.
Πρόφτασες, πρίν φτερά τά χέρια απλώσης,
Τής Κόρης τίς επιθυµίες νά νιώσης,
Μά όχι καί τής Γυναίκας τούς καϊµούς.
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Σάν από κάποια προσταγή
Σταλτή η ψυχή σου, αλλού πρίν φτάση,
Διαβάτρα βιαστική απ’τή γή
Περνά χωρίς νά ξαποστάση.
Μ’απ’ τό λιοπύρι έχει φρυγή,
Κι’όπου Οµορφιάς βρύση προφτάση,
Κι’όπου Σοφίας βρεθή πηγή,
Πίνει η ψυχή σου νά χορτάση.
Άσβυστη η δίψα της, ακόµα
Κι’ όταν σφαλίστηκε τό στόµα,
Κι’όταν σκοτείνιασε η µατιά!--Κ’έχει θαφτή στό κοιµητήρι
Μαζί σου τό αδιανό ποτήρι
Μέ τή στερνή σταλαµατιά.
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Στερνή σου εικόνα: Σκλάβα σέ παλάτια
Κρεµαστά ανάµεσα στή γή καί στ’άστρα,
Πού κάποια Μοίρα σ’έκλεισε χαλάστρα,
Τί λαχταράς µέ τά µεγάλα µάτια;
Τού Απέραντου καί τού Αγνώστου ξετάστρα,
Τόν πόθο έχεις νά ιδής στά ουράνια πλάτια
Ψηλά καί πέρα απ’τού χιονιού τά κάστρα
Τά φτερωτά τής σωτηρίας σου άτια.Τού κάκου αναζητά η µατιά σου στά ύψη
Τό λυτρωµό σου θά βρή όταν θά σκύψη
Στά βάθη ενός γκρεµού αγκαθοστρωµένου.
Στερνή σου εικόνα! – Μιά γωνιά τής πρέπει
Κάτω απ’τής Θεϊκής θυσίας τή σκέπη,
Μπροστά στά πόδια ενός Εσταυρωµένου.
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Έφυγες, πρίν στή γή κουρελιασµένα
Τά νυφιάτικα πέπλα σου συρθούν,
Πρίν τής ψυχής σου τ’Άγια συληθούν
Από βεβήλων χέρια µολυσµένα.
Καλότυχη! ποιοί θά σε λυπηθούν;
Ώς ήρθες φεύγεις: πάναγη παρθένα- - Κι’άν σέ θρηνώ, δέν κλαίω τήν ίδια εσένα,
Μά όσα µαζί σου ωραία θά χαθούν.
Από τήν ώρα, πού είσαι εσύ φευγάτη,
Μ’εσένα έφυγε, έλειψε απ’όλα κάτι:
Λιγόστεψε τού κόσµου η οµορφιά,
Σάν κάποιου κρίνου ο κλώνος νά χη σπάση,
Σά µιά φωνή αηδονιού νά χη σωπάση,
Σά νά χη σβύση ένα άστρο η συννεφιά.
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Τώρα ξέρω κ’εγώ πώς να πεθάνω.

Είµαι άρρωστη! Άν σας τυρρανώ,
Νά είστε για µένα σπλαχνικοί.
Μή µε νοµίζετε κακή.
Όχι, δέν είναι αληθινό
Κι’ όποιος µέ κρίνει µε αδικεί.
Θά παιρνα από τόον Ουρανό
Τή χάρη αυτή, νά µήν πονώ,
Κακή άν µε νόµιζαν Εκεί ;
Το αχνό σου χείλι µαρτυρά
Τί πόνους πέρασες φριχτούς,
Ω πρώτη µέσ’ στούς διαλεχτούς
Μά είδες τό Θαύµα φανερά
Μέ µάτια νέας Μαγδαληνής
Καί πίστεψες πώς δέν πονείς.
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Ποιό Θάµα στ’ όνειρο σου εφάνη;
Τί πίστεψες γιά νά µπορέσης
Στεριοπατώντας νά µήν πέσης
Στήν ψεύτρα αντιφεγγίστρα Πλάνη;
Δέ σού ταξε πώς θά σέ γιάνη,
Σού είπε πώς πιά δέ θά πονέσηςΚαί πήρες µόνη νά φορέσης
Τού µαρτυριού σου το στεφάνι.
Από το Φώς τών Φώτων πού είδες
Κι’ από τίς τριλαµπές του αχτίδες
Στήν έκστασή σου φωτισµένη
Πέρασες τή µεγάλη κρίση.
Μά είναι γραφτό: <<Όποιος αντικρύση
Τήν όψη του Θεού πεθαίνει>>
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Απ’τη βραδιά, πού είχε φανή
Στόν ύπνο σου όνειρο τό Θάµα,
Μέ πίστη τό ταξες τό τάµα,
Πώς θά ντυθής σάν ορφανή
Κι΄άρχισε τό άφωνο τό δράµα- - Γιά τή δική σου τή θανή
Φόρεσες µαύρα ζωντανή
Χωρίς παράπονο καί κλάµα
Καί τα στερνά σου τά στολίδια
Δύο γιά παιδούλες δαχτυλίδια
Στή θλίψη αταίριαστη οµορφιά,
Μακριά σου τά ριξες κ’έκείνα,
Κι’ απόµειναν, γυµνά σάν κρίνα
Τά χέρια σου γιά τά καρφιά.
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Για να τηρήσης τό θείο νόµο
Κι’ώς τη βαρύτερή τού ρήτρα,
Τού κορµιού τού αρρώστου νικήτρα,
Πήρες τού Γολγοθά τό δρόµο,
Μάρτυς µαζί καί προσκυνήτρα,
Σκυφτή µέ το σταυρό στόν ώµο,
Νά φέρης ώς τόν Άγιο Δόµο
Ψηλά τής σωτηρίας τά λύτρα.
Κι΄όταν απ’τό σταυρού τό βάρος
Σού λειψε τό στερνό σου θάρρος
Στ’ακρόκορφα τά σκαλοπάτια,
Πρόφτασαν άγγελοι ν’απλώσουν
Τά χέρια καί νά σέ στυλώσουν
Αθώρητοι σ’ανθρώπων µάτια.
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Κι’άν δέ σου ανοίχτηκαν πλατιά
Τ’Απόκρυφα γιά να πιστέψης,
Σάφησε µιά χαραµατιά
Τής πόρτας κάτι νά µαντέψης
Τό αθώρητο σ’άλλων µατιά
Πρόφτασες πέρα ν’αγναντέψης,
Τό ανάκουστο άκουσαν τ’αυτιά
Κι’άπλωσες τό άυλο νά χαιδέψης.
Άναστρο φώς τό αγνάντεµά σου,
Τό άκουσµα Αγγέλων µουσική,
Σέ ρόδων πνοή τό χάιδεµά σου- - Κ’έκραξες µ’έκσταση Πυθίας
Καί µέ φωνή λαχτάρας θείας :
Ω! Τί ωραία πού είναι Εκεί!
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Σκορπώντας δίχως αργοπόρια
Τ’άνθη τής όψης σου, ξεσκλίδια,
Τίς χάρες τού κορµιού, αποφόρια,
Καί τά µαλλιά σου, αποχτενίδια,
Θέλησες την ψυχή την ίδια
Κι’ απ’ ότι πρόσκαιρο είχε χώρια,
Δίχως τά δανεικά στολίδια,
Γυµνή ν’αφήσης καί πανώρια.
Διάφανη η σάρκα σου καί λίγη
Τήν ψυχή ανάλαφρα τυλίγει,
Πέπλο, πού νύφες νά ζηλέψουν- - Καί µένουν µόνα άπ’όλα τ’άλλα
Τά δυό σου µάτια, πιό µεγάλα,
Σάν τ’άστρα πρίν βασιλέψουν.
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Σάν κάτι, πού η ψυχή σου είχε αποκρύψη
Κατάβαθα ώς τήν ώρα τή στερνή,
Καί πρίν γοργοπετάξη στ’άγνωστα ύψη,
Τ’άφησε στή µορφή σου νά φανή,
Στά µάτια, πού τό φώς τους είχε λείψη,
Στά χείλη, πού τούς κόπηκε ή φωνή,
Στήν όψη, πού δε ζή κι’όυτε πονεί,
Σ΄όλα χύθηκε απέραντη µιά θλίψη.
Πολύ βαριά τού πόνου η ξαγορά!
Δέν µπόρεσε η γαλήνη τή χαρά
Νά φέρη ουδέ στού λυτρωµού τήν ώρα.
Μά τάχα η θλίψη ήτον περαστική ;
Κ’η λησµονιά τήν έχει σβύση εκεί
Πού πήγες- ή θλιµµένη είσαι κι’ώς τώρα;
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Έφτασε η ώρα, δέν αργεί,
Πού τ’ανοιχτά µάτια θα κλείσης,
Κι’ ο πόθος σου είναι ν’ασφαλίσης
Τής σωτηρίας σού τή φυγή
Κι’απ’όλα πρίν ζητάς νά λύσης
Χρυσή αλυσίδα τή στοργή,
Μήπως, δειλιάζοντας, στή Γή
Νά µείνης σκλάβα της θελήσης.
Εσύ, η παιδούλα ή πιό χαδιάρα,
Πού πάντα είχες κρυφή λαχτάρα
Γιά γόνατα καί για αγκαλιά,
Τίς µέρες τής ζωής τής λίγης
Αποτραβιέσαι, να ξεφύγης
Ώς καί τής µάνας τά φιλιά!
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Τήν ώρα τή στερνή άπλωσες στό χτένι
Κ’έρριξες τά χυτά µαλλιά στή ράχη.
Νά πέσουν στών Θερµοπυλών τή µάχη
Θέλησαν οί Τρακόσοι χτενισµένοι.
Τήν ώρα τή στέρνη, ανακαθισµένη,
Πήρες νερό καί νίφτηκες µονάχη.Μιά χάρη ζήτησε ο Σωκράτης: νά χη
Στερνό λουτρό. Λούζεται καί πεθαίνει.
Ψυχούλα εσύ δειλή, πού τού θανάτου
Θά σ΄έσκιαζε καί µόνο τ’όνοµά του,
Γιά πές µου, τήν υπέρτατη ώρα εκείνη,
Τήν κρύα του αντικρύζοντας θωριά,
Πού βρήκες τού Σοφού τή θεία γαλήνη
Καί τού Σπαρτιάτη τήν παλικαριά;
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‘Ω τάς ηλιοχάρης Αθήνας γέννα,
Πού σού χε δώση ό Ήλιος γνώρισµά τού
Τά µάτια σου απ’τη φλόγα τού αναµµένα,
Τά χείλη σου θερµά απ΄τό φίληµα του.
Τό µαθε πώς λιγοψυχάς στά ξένα
Κ’ήτον ακράτητο τό θέληµά του
Νά ιδή τήν Αθηνιώτισσα παρθένα
Πρίν τή σκεπάση η νύχτα τού θανάτου.
Καί ήρθε µιά µέρα ολόφεγγος νά σ’έυρη,
Νικώντας τόν ανήλιαγο Δεκέµβρη,
Σπώντας τούς πάγους, λιώνοντας τό χιόνι
Κ’εσύ τόν γνώρισες τόν Ήλιο εκείνο
Καί θρήνησες τόν τελευταίο σου θρήνο
Σάν Ιφιγένεια καί σάν Αντιγόνη.
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Θρηνείς τόν Ήλιο, πού θά χάσης;
Μήπως θά κατεβής στόν Άδη,
Μέσα στό ανήλιαγο σκοτάδι,
Κ’αιώνες αιώνων θά περάσης;
Εσύ, στόν κόσµο πού θά φτάσης,
Θά βρής τή µέρα χωρίς βράδι
Καί χιλίων Ήλιων φώς οµάδι
Θά πίνης ώς πού νά χορτάσης,
Τής Βεατρίκης άξια κόρη,
Θωρώντας άφοβα- ώ χαρά σου!Μ’ορθάνοιχτα τά βλέφαρά σου
Κι’έτρεµες τών µατιών τίς κόρες
Ψηλά στό θρόνο τού Εµπυρείου
Τήν πάµφωτη όψη τού Κυρίου.
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