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narcissae placandis manibus 

Κρίνα, λυπημένα αδέλφια μου, πεθαίνω 
Από ομορφιά και προς την αθώα γύμνια σας πηγαίνω 
Και προς εσένα, Νύμφη, ω Νύμφη, Νύμφη της πηγής 
Έρχομαι κλαίγοντας, δάκρυα προσφέρω της σιγής. 

Μια γαλήνη απέραντη με κρατάει μα εγώ τη νιώθω σαν ελπίδα τρελή. 
Η φωνή των πηγών όλο αλλάζει και για τη νύχτα μου μιλεί-
Ακούω τη χλόη, τί ασημένια, να μεγαλώνει στην άγια σκιά, 
Και το φεγγάρι, με τον καθρέφτη του, άπιστο πάλι 
Ψάχνει ως μέσα στης σωπασμένης πηγής τα μυστικά. 

Μα εμένα η καρδιά μου μες στα καλάμια μ' έχει ριγμένο, 
Από τη θεία ομορφιά μου αργά να πεθαίνω! 
Το μαγεμένο νερό μονάχα μπορώ ν' αγαπάω 
Και τα χαμόγελα, τα τριαντάφυλλα όλο ξεχνάω. 

Τη μοιραία σου λάμψη τώρα ας θρηνήσω, 
Τί γλυκά, τί θανάσιμα, ω πηγή, σ' αγκάλιαζω, 
Άραγε ποιον, εσένα ή τα μάτια μου εγώ να μισήσω 
Που την εικόνα μου έχω πιεί σα φαρμάκι και γοργά παρακμάζω. 

Αλλίμονο! Τί μάταιο είδωλο, τί δάκρυα παντοτινά! 
Μέσ' από δάση γαλάζια κι απ' τ' αδελφού μου περνά 
Την αγκαλιά, μία λάμψη αχνή σαν ώρα ακραίου δισταγμού, 
Και ιδού ο νυμφίος προβάλλει ολόγυμνος απ' του φωτός τα συντρίμμια 
Στο νερό σχεδιάζεται μία όψη πνιγμού... 
Δαίμονά μου ωραίε, ψυχρέ και απρόσιτε, όπως τ' αγρίμια! 

Στο νερό το κορμί μου από κρύα δροσιά καμωμένο κι από σελήνη 
Μορφή μου υπάκουη κι όμως σκληρή στων ματιών τη γαλήνη 
Τα χέρια μου απλώνονται σαν κρίνα αθώα κι ευγενικά!... 



Η ικεσία αυτή πώς τα κούρασε έτσι σκληρά 
Και άπρακτα πέφτουν στα φύλλα επάνω και στα μαύρα νερά! 

Μάταια κράζω, οι θεοί δεν έχουν ονόματα, τα κρατούν μυστικά. 

Χαίρε, ανταύγεια που σβήνεις στο ήσυχο κύμα, 
Νάρκισσε... και τ' όνομα σου ακόμη γλυκαίνει 
Την καρδιά σαν ευωδιά. Φυλορροεί και πηγαίνει 
Μ α ζ ί σου στο θάνατο η τριανταφυλλιά ένα ρόδινο μνήμα. 

Στόμα μου, γίνε η τριανταφυλλιά, γίνε το φιλί 

Που μια μορφή λατρεμένη τη γαληνεύει αγάλι, 

Γιατί η νύχτα ανήσυχη φεύγει ξαναγυρνά 

Και με λόγια μισά μιλάει στα φίλυπνα άνθη. 

Το φεγγαράκι με της μυρτιάς γλεντάει τα πάθη. 

Κάτω απ' τα μύρτα αυτά τα νεκρά, ο ερωτάς μου ξαγρυπνά 

Για σένα δύστυχο κορμί που άνθισες μόνο για τη μοναξιά 

Για τον καθρέφτη αυτόν στο δάσος βαθιά που σε κοιτάει μ' ακαταδεξιά. 

Α π ' τη ζωή σου μάταια φεύγω μακριά, 
Ολοένα ο χρόνος μας ξεγελάει με ψεύτικα δάκρυα 

Και με κρυμμένη χαρά μας προσπερνά. 

Χαίρε, Νάρκισσε... Ιδού το λυκόφως, καιρός να πεθάνεις! 
Με το στεναγμό, ω καρδιά μου, τί ζωή να σημάνεις, 
Με τη φλογέρα θαμμένη στα ουράνια πώς να ποιμάνεις 
Το κοπάδι των ήχων της λύπης που περισσεύει. 
Αλλά στο θανάσιμο κρύο, όπου μόλις φέγγει τ' αστέρι, 
Προτού η ομίχλη σα μνήμα σκεπάσει τα μέρη, 
Κράτα καλά το φιλί μου που ανοίγει τα ύδατα όλα! 

Γιατί η ελπίδα μονάχα συντρίβει τα κρύσταλλα. 

Ας με πλανέψουν λοιπόν τα νερά, ας με πάρουν στην εξορία 

Ας γίνει η ανάσα μου αυλός ή άρια 

Κι ας μου κρατήσει κι εμέ η μουσική κάπου μιαν άκρη. 

Φύγε, επιτέλους, ω ύπαρξη θεία και ταραγμένη! 

Και συ φλογέρα συνόδεψε τον συγκινημένη 

Βρέξε παντού το φεγγάρι μ' ασήμι και δάκρυ. 


