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Άσµα Ασµάτων 7.7-8.7

ΕΚΕΙΝΟΣ:

Η ολοκλήρωση της αγάπης

Τι όµορφη που είσαι και τι θελκτική
µέσα στα χάδια, αγάπη µου!
Μοιάζει η κορµοστασιά σου µε το
φοίνικα,
τα στήθη σου τσαµπιά χουρµάδες.
Είπα: Θ’ ανέβω απά’ στο φοίνικα
τα βάγια του θα πιάσω,
θα γίνουνε τα στήθη σου
σαν τα σταφύλια του αµπελιού,
και της ανάσας σου η οσµή
µοσκοβολιά από µήλα.
Το στόµα σου θα γίνει
σαν το εξαίσιο το κρασί…
ΕΚΕΙΝΗ:

…Κρασί οπού κυλάει γλυκά
µόνο για τον αγαπηµένο µου,
και βρέχει του τα χείλη και τα δόντια».

ΕΚΕΙΝΗ:

«Σ’ εκείνον µόνο ανήκω»

Δική του είµ’ εγώ του αγαπηµένου µου
κι εκείνου η λαχτάρα είναι για µένα!
Έλα κι ας βγούµε στα χωράφια,
αγαπηµένε µου,
ας την περάσουµε τη νύχτα στα χωριά,
κι ας πάµε ξηµερώµατα στ’ αµπέλια
να δούµε αν βλάστησαν τα κλήµατα,
του σταφυλιού ο ανθός αν άνοιξε,
αν λουλουδίσαν οι ροδιές.
Εκεί τον έρωτά µου θα σου δώσω.

ΕΚΕΙΝΗ:

Πρόσκληση

Οι µανδραγόρες χύνουν το άρωµά τους,
καρποί εξαίσιοι, νέοι και παλιοί,
µπροστά στη θύρα µας,
που τους έχω για σένα, αγαπηµένε µου,
φυλάξει.

Ανεκπλήρωτη επιθυµία
Γιατί να µην είσ’ αδερφός µου,
να ’χεις της µάνας µου θηλάσει
τους µαστούς!
Τότε θα σ’ έβρισκα έξω και θα σε φιλούσα
και κανενός δε θα ’χα
την καταφρόνεση.
Θα σε οδηγούσα και θα σ’ έφερνα
στης µάνας µου το σπίτι,

κι εκεί θα µε δασκάλευες.
Κρασί µοσχάτο θα σε πότιζα
κι απ’ των ροδιών µου το χυµό
να πιεις.

Το αριστερό του χέρι κάτω
απ’ το κεφάλι µου
και το δεξί του µε κρατάει
στην αγκαλιά του.
Σας εξορκίζω, κόρες της Ιερουσαλήµ,
σ’ όσα ζαρκάδια κι ελαφίνες έχει
ο κάµπος,
µην την ταράξτε µην αναστατώστε
την αγάπη µας
ώσπου µονάχη της να το θελήσει.
ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ:

Ποια είν’ ετούτη που ανεβαίνει
από την έρηµο
στου αγαπηµένου της το µπράτσο
ακουµπισµένη;
ΕΚΕΙΝΗ:

Η φλόγα της αγάπης

Κάτω από τη µηλιά σε ξύπνησα,
εκεί που κοιλοπόνεσε για σένα η µάνα
σου,
εκεί που σ’ έφερε στο φως
εκείνη που σ’ εγέννα.
Βάλε µε σαν σφραγίδα στην
καρδιά σου,
βούλα πάνω στο µπράτσο σου.
Γιατ’ είναι δυνατή
σαν θάνατος η αγάπη,
σκληρό καθώς ο άδης
το πάθος το αγαπητικό.
Οι φλόγες της φλόγες φωτιάς,
άγριο αστροπελέκι.

Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη
δεν µπορούν
κι ούτε µπορούν ποτάµια
να την πνίξουν.
Αν κάποιος του σπιτιού του
όλα τα πλούτη έδινε
για ν’ αγοράσει αγάπη,
άλλο από καταφρόνια
δε θα κέρδιζε.
Η Παλαιά Διαθήκη, Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα 2003, στ. 7.7-8.7.
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Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο του Γιάννη Κυριακίδη για την έκδοση του 2000 (εκδ. Καστανιώτη και ∆ιάττων).

