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ΕΠΙΦΥ ΛΑΞΕΙΣ 

Είναι ολα έκείνα που τα διαισθάνεσαι 

και δεν τολμας να τα ονομάσεις 

οχι Υιατι άΥνοείς τα χαρακτηριστικα 

άλλα Υιατι φοβίΧσαι 

οτι μόλις προφέρεις πλΊjρες ονομα 

θα σπεύσουν να παραταχθοσν άπέναντί σου 

άντιδικώντας 

ως τ~ν ϋσταη ρανίδα αΙΙματος. 

Δίδεις λοιπον μια άμυδρα ύποΥία 

οπως το πρόχειρο σκίτσο 

τοσ καταζψούμενου αΥνωστου δράστη 

κι έπικαλε'ϊσαι σιωπηρως 

να βoηθ~σoυν στ~ σύλληψ'fι 
" '" 'ζ \" λ οσοι καταοικα ουν το εΥΚ ημα. 

Sydney-Melbourne 31-12-96 
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ΚΟΥΡΑΣΗ 

Γνωστ~ σε 5λους, 5μως ποικίλλει στον καθένα 

άνάλογα με τ~ν άντoχ~. 
Μια αλλΥ) αισθ'f)σ'f) της ματαιότψας 

υποψία πως Όλες ΟΙ κιν~σεις 

κι οχι μονάχα ΟΙ άτομικες 

γίνονται στο κενό. 

Έτσι που 8εν υπάρχει φάρμακο 
ι \ \ β β ι 

μψε γιατρος να ε αιωσει 

τ~ν βιωμένΥ) 8ιάγνωσ'f), 
το φως που φθίνει γίνεται λαιμψόμος 

~ σιωπ~ που ά.πλωνεται 
ως τα βάθΥ) τοσ όρίζοντα 

μακάβρια ά8ιάβασΤΥ) μυθιστορία. 

Melbourne -Sydney 3-1-97 
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ΤΑ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓ Α 

Συλλέγω άθ6ρυβα τα δάκρυα ενοχος ολων των δακρύων 

'Αν. Εύα.γγέλοΙ) 

Ό ανθρωπος ά.σκεΊ ένεργως 

το θρυλούμενο πρωτεΊο στη φύση 
, " , 'ζ 

κατα το μετρο που γνωρι ει 

και μπορει να ομολογεί 

το ίσόποσο της εύτέλεtr/.ς 

που χρεώνεται 

σε κάθε εκπτωση. 

Sydney-Brighton Ιe Sands 4-1-97 
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Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 

το γέλιο ήταν μια. εκφpασΎj θριάμβου 

για. έναν έκπτωτο δίδυμο άδελφό. 

'Ivliroslav Holub 

Φ'λ ' "ξ "'1' ' Ι οι που η εραν την ασυναμια του 

για τ~ν θάλασσα 
'ζ , " β λ' φροντι αν παντα να τον συμ ου ευουν 

να μ~ στέκει πoΛU στ~ν άποβάθρα. 
ίόίως οταν όεν ύπ~ρχαν περαστικοί. 

Ό μα.γν~της του ύγρου στοιχείου 
άσκουσε πάνω του ελξη πιο ίσχυρ~ 

άπ' οσΊ) το φεγγάρι στους σεληνια.ζόμενους. 

'Έτσι, που επεσε άθ6ρυβα στο νερο μια βρα.όια 

μαζι με τα φωτα. τ~ς άποβάθρας, 

μόνο που έκεϊνα. τον αφφαν στο βυθο 

για να συνεχίσουν 

να Οιπλα.σιάζοντα.ι κάθε βράΟυ. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 4-1-97 
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ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 

Τί θλιβερ~ κατασκευ~ Υ.αΙ τούτη! 
'Α ι 'ξΙ \, ι ιιτιφαση ε ισου και ειρωνεια 

οχι μονάχα μέσα στ' ονομα 

ά.λλα καΙ στο ['οιο το πράγμα 
"'ξ Ι '<:-' "ψ αν ε αιρεσουμε το οΟΤΟ υ ος 

τοσ φευγαλέου μετεωρισμοσ. 

Sydney -Brighton Ιe Sands 5-1-97 
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ΚΑ Τ ΑΡΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Το χάος μετα.τρέποντας σε ρίγος 

Σπ. Βρεττός 

ΠρΙν άπο μας οί ποιψες εΤχα.ν το δικα.ίωμα. 

να διευρuνουν τοuς όρίζοντες του πα.ράλογου 

ψΊjλα.φώντα.ς τα κράσπεδα. του πεπρωμένου' 

τοuς άνα.γνώριζα.ν αλλωστε σχεt;Oν είδικη άποστολη 

ν' άνοίγουν τρuπες ~ ρωγμες διεξόδου 

σε κάθε τοίχο ποι) όρθώνετα.ι βουβος 

μΠΡOστtΧ στΙς άπορίες του πλΊjγωμένoυ. 

Σ~μερα. θεσμOθεΤΊjμένα. προνόμια. όεν ύπάρχουν 

γκρεμίσΤΊjΚα.ν άπο μόνα. τους τα στεγα.να 
, 'λ 'i." 'ζ , το πα.ρα. ογο οεν χρεια. ετα.ι πια. 

την όικ~ μα.ς πα.ρέμβα.σΊj 
να πάρει τΙς όριστικες όια.στάσεις του. 

Sydncy -Brighton "e Sands 5-1-97 

-16-



ΟΙ ΚΑΘΑΡΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑ 

"Ώρες ύπερανθρώπως έπικίνόυνες 

έπιβάλλουν να φυλαχθείς πρψηΟΟν 

άπ' τ~ συνωμοσία των ένστίκτων. 

M~ν τολμήσεις ν' αντισταθείς Όρθιος 

μήτε να μιλήσεις 

ακόμη και σ' άνύποπτους περαστικους 

πριν όεις να όιαγράφονται στον όρίζοντα 

άσφαλ~ τα σημεία 
πως τελεσφόρησαν, εστω για λίγο, 

οί καθαρμοι του Περσέα. 

Sydney-Brighton Le Sands 7-1-97 
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ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ 

Τριάντα πόντους κάτω άπα τ~ν αμμο 

στ~ Δυτικ~ άκτ~ 
βρέθ1jκε τώρα νόμισμα των Πορτογάλων 

δείχνοντας πως ό Captain Cook 
οεν ανοιξε παρθένους δρόμους 

τριακόσια χρόνια άργότερα. 
"Ο ' 'Ι Ι ~\ θ' 'λ) Ιζ μως Yj στορια οεν α ,αι.,ει 

οϋτε άπ' αύτ~ τ~ν πολύτιμΥ] μαρτυρία' 

τ~ν EroYjcr·~ του cf.σYjμένιοu νομίσματος 

εχει προ πολλου ύπερακοντίσει 

ό χρυσος κανόνας του Δ 1jμοσθένYj. 

Milton N.S.\V. 9/10-1-97 
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ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Πότε θα ξΊ)μερ(~σει ενα πρωι 

που ()λοι 

θα ξεχάσουν να μετρουν 

για να μπορουν να θαυμάζουν! 

'Όσο το μέΤΡΊ)μα ~Tαν κλιμάκωσΊ) 
των aακτύλων 

~ βουλιμίoc aεν ξεπερνουσε 

τον φυσικό μocς όρίζοντoc. 

Ποιος λοιπον μπόρεσε να μας κόψει 

τα Μκτυλoc 

χωρις κocμια aιocμOCΡτυρία; 

Sydney -Brighton Le Sands 11-1-97 
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 

"Ο β θ' • \ σο α υτεΡΊJ ΊJ σκια 

τόσο πιο καθαρόαιμΥ] ά.aελφ~ του θανάτου. 
Ποιος νόμος ~aEcrE για πάντα 

ζω~ και φως; 
'Άν οπως εΙπε ό Χριστος 

ό όφθαλμος ειναι ό λύχνος του σώματος 

τότε ~ ζωη γεννιέται μες στα μά.τια 
\ 'ζ \ θ ι \ " 

καΙ'η ωΊJ πε αινει μες στα ματια. 

Μα. πάλι ποιος μπορεί να λΊJcrμoν~σει 
το ιιμακάριοι οί μη ίΜντες και πιστεύσαντες» 
.. , ,Ι ~ t" ~ι ,Ι ζ' ι 
ΊJ ακoμΊJ «ο οε σικαιος εκ πιστεως ΊJσεται». 

Sydney - Brighton Le Sands 13-1-97 
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Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 

Να μη μιλήσω διόλου στον χαπνο 

γιατι' είναι ύπνοβάτης χαι θα πέσει 

Αύτο τον Όρκο τον όώσαμε έκ γενετ~ς 

πριν εχουμε άκόμΊj όιόαχθεϊ λέξεις 

κι ονόματα 

γι' αύτο άκριβως όεν μας καταλαβαίνουν 

παρα. μονάχα παραπλήσιοι υπνοβάτες. 

'Όταν βέβαια λήξει ή θψεία 

και καθεις γίνεται πάλι ορυκτο 

πιάνει τους πάντες μια. περίεργη νοσταλγία 

ν' άπαΥΥείλουν στίχους 

έξευμενίζοντας τον καπνό. 

Κι έμεϊς, πρώτη φορα. χωρις λόγια 
.. 'ζ \, , 

ΧΛευα ουμε την υστερια. 

Κ. ΔΊjμoυλiΧ 

Sydney - Brigl1ton Ιε Sands 14-1-97 
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Η Ύ'ΓΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ 

Τό χέρι μου εμα.θε τη σα.γήνη του βάρους ... 

Στη θάλασσα τα. σί8ερα 

εlνα~ άχόμΥ) πιο σχλΥ)Ρα. 

πιο άποτρόπαια 

χι α.ς λεν πως 8~θεν τα. σΥ)χώνει 

το νερο 

σαν χαρυ8ότσουφλα. 

Σώματα μες στη θάλασσα 

οταν 8εν εΙναι ψάρια 

οταν 8εν εΙναι βράχια: που ά8ελφώνονται 

χαθως συμπάσχουν μέρα νύχτα 

με τα χύματα 
ι ζ , ~, \ Ι 

γινονται ι,ενη oυναμ'~ χαι μαχονται 

την ά8ιαλλαξία τ~ς ύγρ~ς παρθένου. 

Δ. Παπαδίτσας 

Sydney-Brighton Le Sands 21-1-97 
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Η Γ ΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑ 

'Άρωμα εΙναι ~ γλώσσα κι έξατμίζεται 

με του καφου το πέρασμα 

αρωμα και το πα.ίρνουνε 

οΙ τέσσερις άνέμοι' 
'ξ \ ~, ," 

σφι τε τα οοντια. κι οσο γινεται 

λιγότερο άναπνέετε 

ως να περάσει τουτο το μελτέμι. 

Sydney -Brighton Le Sands 22-1-97 
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 

Με υποβαθμισμένους μαστους το σωμα του ανορα 

μοιάζει φρικτα υπανάπτυκτο 
ι \ \ Ψ \ \ Ι 

κανοντας και την υχη να πιστεuει 

πως μειονεκτεί 

μπρος στο ίσόθεο προνόμιο 

της μψρότψας. 

'Όποιος οεν εμαθε να παραιτεΙται οίκειοθελως 

είς χεϊρας Θεου ζωντος 

οεν θα μπορέσει ν' άγαπήσει έκτενι';)ς 

οϋτε με ενστιΥ.ΤΟ γάτας. 

Δρόμοι που οεν πατήθηκαν μέχρι άφανισμου 

σαν σωμα μψρικο στ~ν κυοφορία 

οεν εχουν άρκούντως ίσοπεοωθεϊ 

για όλόκληρο θαυμα. 

Sydney - Brigh Ιση Ιe SiJnds 26-1-97 
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ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ 

Μας άπειλουν πως σε λίγο θα νοσταλγήσουμε 

τη μορφη του βιβλίου 

καθως ενας ανεμος είκoνoκλά.σΤΊjς θα ξεσχίσει 

ολες μαζι τις σελίόες 

κι ~ φων'ή μας θά. 'χει βουλιά.ξει 

σ' ενα ΠΊjγά.όι σκοτεινο 

ιΧπ' οπου μόνο όιακόπης Ί) μαγικη βελόνα 

θα μπορεΊ: να έπιτελέσει στιγμιαΊ:ο θαυμα. 

Sydney -Brighton Le Sands 28-1-97 
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ΤΟ ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΕΤΜΑ 

Διηγήματα μιας μόνο φράσεως 

Φτάσαμε έπι τέλους 

σε κάποιας μoρφ~ς όλοκλ~ρωσΊJ' 

οχι πια έκτενεΊς περιγραφες 

ύπαινιγμοι α.νευλαβεΊς 

οιασπαστικες παρεκβάσεις. 

Τ ο έπαρκες νεϋμα 

βέλος α.λάθψο 

όOΊJγεϊ: έν εύθυβoλίcι: προς 

ολες τις κατευθύνσεις 
, , ) , 'λ ζ' 

κρατωντας το ,ογο ο ο ωντανο 

ωστε να μ~ν έμφιλoχωρ~σει 

η μιας μόνο άρά.δας 

Italo Kalvino 

οUτε για κλάσμα οευτερολέπτου 

θανατερ~ ύπνΊjλία 
, , "'λ Ψ απο πεΡΙΤΤΊJ επανα ΊJ ΊJ. 

Sydney -ΜeΙbΟUΓne 29-1-97 
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ΛΙΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

ΠοίφΎ) εΤναι να. τρως ψωμι 

και να. φυτρώνουν στα. σπλάχνα σου 

χλωρα. τα. σπαρτα. 

πού 'χαν 8ώσει το στάρι. 

Να βλέπεις τον ~λιo να βασιλεύει 

καΙ να. μ~ θλίβεσαι 

ξέροντας πως τ~ν r8LίI. ώρα άνατέλλει 

σΌσουςύπέσΤΎ)σαν 

την πιο πρόσφαΤΎ) νύχτα. 

Ν' άκους σα.ν κρωγμο παγωνιου το χλει8Ι 

στην σκουρια. της έξώπορτας 
, \ βλ' \' και να επεις τα χρωματα 

της ούρας 

που νίκφαν κατα κράτος 
\ t ι 't: 1 

το ουρανιο ΤΟι.,Ο. 

Sydney -Brighton Le Sands 7 -2-97 
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ΠΡ ΑΣΙΝΑ ΧΕΡΙΑ 

Με κίνδlJνο νΙ ά:γΥίξω μιιΧ εύΤlJχίΙΧ 

'Ελύτης 

Άπα καιρα μετρω τιχ χρόνια 

που μου μένοuν 
\ \ β 'ζ 'λ' και τα γα ω ε αχιστα 

\ \ \ \ Ι '<:' 1: • λ ' 
και με τοuς πιο αισΙΟΟΟι.,οuς uπο ογισμοuς. 

'Όμως κανένας φόβος ~ οuσφορία 

οεν θα μου άλλάξοuν τα φρόνημα 

εύγνώμονος ΟοUλοu. 

Δέχτηκα άπα τ~ χοuφτα του Θεου 
σαν ταν σποuργίτι νερο και σπόροuς 

κι οταν ~ κάθε μέρα εφεuγε για πάντα 
οεν καταΟέχτηκα να τ~ν άτιμάσω 

σuγκρίνοντάς την με κάποια άλλη. 

'Άλλωστε ήμοuν κι ό μόνος που ήξερα 

άπα πρωτο χέρι 

πως ειχα ήοη οεχθεϊ περισσότερα 

άπ' οσα θα μπορουσα 

να περιμένω! 

Sydney -Brighton Ιe Sands 9-2-97 
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Η ΝΥΧΤ Α ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΑΣΜΑ 

Κ 'λ' J' ι Ι , β , 
αι εω, να τη η νυχτα που κατε αινει, 

τσακά.λι που εχασε λαγο 

μες στα. στενα. του 8ά.σους. 

Δεν είναι ι3υνατον να πιστεύεις 

σε ζωντα Θεα 

καΙ να φοβασαι τόσο τ~ νύχτα 

άόιάφορο αν εΤναι κτισμένΊ) 

άπο σκοτάι3ι πυκνο 

~ άπα άγερικα και φαντάσματα. 

Δεν α.ποκλείεται ι3ιόλου 

ή νύχτα νά 'ναι τέχνασμα 

για ν' άξιωθείς να μαζέψεις επιτέλους 

τον εσκορπισμένο σου νου 

Γ. Μαρκόπουλος 

άπ' τΙς άσωτείες τ~ς μεσoγειακ~ς ήλLOφάνειας 

ελευθερώνοντας gστω τ~ν τελευταία στιγμ~ 

το φως που α.ντισταθμίζει ϊσο σκοτάδι. 

Sydney -Redfern 11-2-97 
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Ο ΡΙΨΟΚΙΝΔ ΥΝΟΣ 

Ύπηρξα ριψοκίνδυνος 

γι' αύτο κιόλας άγι:ί.πησα τον κόσμο. 

"Α ν οεν έτόλμ-ησες ν' άπορρίψεις 

έκ των προτέρων τον κίνουνο 

Τ. Λειβαοίης 

ρίχνοντας OΊ)λαO~ τον έαυτό σου άνεπιφύλακτα 

σε κά.θε κίνουνο 

για τα λίγα που Οιόά.χθΊ)Κες και πιστεύεις 

οεν πρόλαβες άτυχως να κατακτ~σεις 

φρ6νΊ)μα έλευθερίας 

οιεκοικώντας μια ζω~ 

όλόκλΎJΡΎJ σαν τον θάνατο. 

Sydney-Brighton Le Sands 12-2-97 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

Έμεϊς κρατοσμε άκόμη άνεζαργυρωτη 

την εύγένεια τ~ς φυλ~ς 

αν 6χι στην ψυχη και τους τρόπους 

τουλάχιστον στην άμφίεση. 

Μη στέργοντας ν' άφ~σoυμε άκάλυπτα 

σε βέβηλη θέα 

καμια πλευρα του σώματος 

μέρη αίόέσψα μη φωνψά, 

μιλουμε άκόμη για αμφια και λατρεία 

5χι άπλως για. ένόύματα καΙ ρουχα 

~ &.λλα σκευάσματα μια.ς μόνης χρ~σεως. 

Sydney -Perth 14-2-97 

-31-



ΕΡΩΣ ΑΣΙΓ ΑΣΤΟΣ 

Πλάστηχα να έpωτεύOμlΧι τη σύμπτωση 

Δ. Παπα3ίτσας 

Τ ουτος ό ερωτας άπ' τ~ φύσΊ) του άσίγαστος 
θ ' " , '''ζ 

κα ως ερχεται απ εc.,ω 

"ψ \ β 'θ ' , υ ος και α ος ιχπροσιτο 

φως έκτυφλωτικο -πρωτόγονο σκοτάοι 
κι οταν ~ σύμπτωσΊ) τέμνει 

θαλερες έτερόΤΊ)Τες 

οεν μένει τόπος για το τυχαΙο. 

-32-
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΗΧΗΜΑ 

Τ ώρα που 8εν κινειται πια. 

με β~ματα φθαρτα. 

καθώς κι έκεϊνος εγινε Συναξάρι 

μπορεϊς ν' άκούσεις 

το πλ~ρες άπ-ήΧΊJμα τ~ς φων~ς του 
άπο την άμφισβ~τησΊJ ως τον θαυμασμό. 
ΟΙ καλαμιες που θυμασαι 

στην άπο 8& μερια. του νερου 
πολλες φορες είχαν γίνει παράσιτα 

άνυπέρβλψα 

στην καθΊJμερινη έπικοινωνία 

κι επρεπε να. μεσoλαβ~σει ~ με

γάλΊJ πυρκαγια. 
να. φωτίσει όλόκλΊJPΊJ την άπέναντι oχθΊJ. 

Perth -Sydney 17 -2-97 
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ΠΑΝΗΓΊ"ΡΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 

'Ισημερία. μιας ωρα.ς άνάμεσα. στη Γη καΙ τον ιΧνθρωπο 

Saint -John Perse 

Ζητας πoΛU 

μια. όλόκλ"ηPΊJ ωρα εΙναι πoΛU 

άνάμεσα στο ίερο τέρας που μένει 
\ \ \ ζ Ι 

και το φτερωτο ωυφιο 

που άνασαίνει για. λίγο στο φως 

για. να. ταυτισθεί στ~ συνέχεια 

με το μητρικο σωμα 

όριστικα κι ά8υσώπητα. 

Γι' αύτο το πανΊ)γύρι στο φως 

θα. μας εφτανε 

εστω πέντε λεπτων 'Ισημερία. 

Sydney -Brighton Le Sands 19-2-97 
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ΟΠΩΣ Ο ΚΕΡΑΤΝΟΣ 'Ή ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 

Ό ποιητης του άορίστου 8έν μπορεΊνιΧ εΙνιχι 

πιχρα ό ποιητης της άκρίβειιχς. 

Θα προσπαθ'ήσεις πάντα το καλUτερo 

καταγράφοντας τους κραοασμους της 

καροιας σου 

χωρΙς να έξαντλεΊ:σαι σε περιγραφες 

που μπορεΊ: να ποικίλλουν 

άπο παρατ~ρY)σY) σε παρατ~ρφY). 

Αύτος οεν άποκλείεται να μ~ν είναι 
ό τρόπος 

που θα περίμενε ό ΠOλιτtΚOς 

η ό έπιστ~μoνας 

-αύτοΙ εχουν σταθερ~ πελατεία'

ομως έκθέτοντας γενικες άξίες 

Italo Kalvino 

παράλληλα με τΙς &γνωστες σκοπψόΓητες 

ϊσως πλφιάσεις τ~ν άλ~θεια του βάθους 

άκαριαΊ:α 

οπως ό κεραυνος το στΌχο του 

η το γεράκι. 

Sydney-Brighton Le Sands 19-2-97 
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EQUINOX 

'Εμεϊς λατρεuοντας το φως 

μετρουμε το ισοζuγιο της ~μέρας 

και το λέμε ισημερία. 

'Εκείνους τί τοuς εκαμε 

να. μετρουν το σκοτάοι 
, 'ζ , , 
ονομα οντας ισονυκτια 

το νΟ'ητο μεταίχμιο; 

Gold Coast 21-2-97 
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ 

Μπροστιχ σχεόον ορθιος 

ό άφρισμένος ώκεανος 

κι άπα πάνω το\) χρυση πελώριoc τρύπα 

~ σελ ήνΎ) άτάραχΎ) 

σα νά 'ναι ό όίΚΎ)ς όφθocλμος 
ος τα πάνθ' όρα. 

Ποιος θα τολμουσε να όΎ)λώσει 

χωρις να θεωρΎ)θεί άχocριστίoc 

πως στα όιocμερίσμocτoc του ένόέκocτου όρόφου 

~ ψυχη κocι το σωμoc σου 
εΙνocι σε πλήρη άμηχocνίoc; 

Gold Coast 22-2-97 
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ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ 

Τ Ι λ -, '('Ι , "ψ 
ο π ΟΙΟ φαντασμα αεν φαινοταν απο ε 

στ-ην εϊσοοο του Botany Bay' 
ποιος ξέρει αν τό 'χρυβε ~ όμίχλη 

η άπλως μετέφερε άλλου 

το σΊjμειωτό του έχτόπισμα. 

Πάντως τα. φωτα χι άπο τις ουο άχτες 

έπέμεναν 

σε μια. σχεcον συνωμοτικη άλλΊjλεyyύΊj. 

Sydney -Brighton Ιe Sands 24-2-97 
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ΑΠΛΩΣ ΑΜΉΧΑΝΟΙ 

Με πόσΊ) ανεσΊ) μιλοϋνε σ~μερα 
για βιολογικο καθαρισμο 

των cΊ:ψύχων. 

Κι εμεϊς cΊ:κόμΊ) ψάχνουμε 

τραυματισμένοι 

να βροϋμε αΚΡΊ) στο χάος τ~ς βιολογίας 

μένοντας πάντα στο τέλος 

άπλως cΊ:μ~χανoι! 

Sydney -Brighton Le Sands 24-2-97 
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ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Οί άρρωστοι ξεχωρίζουν ιΧvcψετrxξύ τους 

οί ύγιείς ε[νrxι ίδιοι. 

'Έτσι που τους ίσοπεδώνει ολοuς ~ υγείοι 

εΙνοιι να το σκέφτεσοιι κάθε φορα 

Ν. Καρουζος 

πως να εύχηθεϊς χρ6νιοι πολλα 

χωρις να προσβάλεις τον πoιρoιλ~πτ-η. 

Φτάσοιμε λοιπον στ~ν ώριμ6τψοι 

να έπιζητουμε μιαν ά.ρρώστιοι 

για ν' ά.ποκτ~σοuμε πρ6σωπο· 

ποιος εΙπε πώς δεν εύδοκιμεϊ πια 

σ' έμiΧς 

.ή τέχνη τ-~ς 'Αγιογροιφίοις; 

Sydney-Brighton Le Sands 25-2-97 
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡ Α 

Σuν~θως οί πολλοι τ~ν περιμένοuν 

σαν όχλΊ)P~ σuνέπεια του σ~μεpα 
η του χθες 

μέρα του ανθρώποu κι οχι του Θεου 

κλεμμένο φρουτο και φοβουνται τ~ γεύσΊ) τοu. 

Έσυ τ~ν περιμένεις με τα παιaια 

απροϋπόθεΤΊ) ά.aιάaΟΧΊ) βασιλεία' 

ΚΡuμμένΊ) πάντα στ~ χούφτα του Θεου 

μένει μια νέα εκπλΊ)ζΊ) 

γι' αύτο ακριβως 

του παιδος ή βασιλεία. 

Sydney-Brighton Le Sands 3-3-97 
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ΣΥΝ-ΗΘΕΙΕΣ 

"Ολες ο[ λέξεις που εχουν το 

Σuν 

είναι φιλάνθρωπες 

γι' αύτο ας τΙς προσέχουμε 

να μ~ χαθουν 
καΙ όεν μπορουμε πια να 

συν-εννο'ηθουμε. 

Λύτες μΟιΡάζουν το ψωμΙ καΙ το φως 

σε ϊσες μερίδες 

η τουλάχιστον οηλώνουν το τραυμα 

που καθένας μας οέχθ'ηκε έκ γενετ~ς 

καθως πέρναγε τΙς σάρκινες 

συμπλΊjγάoες. 

Κι οταν τά χρώματα σκουραίνουν 
''<'' β' , '<' λ ' και οεν ρισκεις α-οε φο 

νά μΟιΡιχσθεϊς η ν' άκουμπήσεις 
" 'λ'ξ θ' , -και τοτε οι ε εις α σε συγκρατουν 

καθως έσ,) θά συνΤΊjρε'ίς 

άγιασμένες συν-ήθειες. 

Sydney -Redfern 7-3-97 

-42-



ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ 

Ή βαθύτερη μουσικη των χεριων 
7' \ ''/ \ Ι 

ειναι πως μοιω,.,ουν με περιστερια. 

ΤΟ: Μχτυλα εχουν ευγένεια :χυτoτελ~ 

κι άρωματίζουν άόριστα τον άέρα 

καθως κινουνται έν συνδυασμ~ ~ άνεξάρτητ~ 
νΟ: μεταφράσουν τ,ην τεταμένη παλάμη 

σε διαλειπον αrνιγμα. 

ΤΟ: νύχια έπιφάνειες στιλπνες 

έπιφων~ματα στ~ν &κρη του δέρματος 
ώρα'ιζουν τ~ μοναξιΟ: ραβδώσεων και πόρων 

με διεξόδους φωτος προς το άπέραντο πέλαγος. 

Sydney -Brϊghton Le Sands 11-3-97 
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ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΟΣ 

Κάθε πρωΙ πρΙν σΊjμειώσω σε χαρτΙ 
τΙς πιο έπείγουσες υποχρεώσεις τ~ς ~μέρας 

οπως παι3Ι οταν μ' εστελνε ~ μάνα 

στον μπακάλΎ) 

μ' ενα μακρυ κατάλογο για έ3ώ3ιμα 
\ , \ 

και αποικιακα 

βαθυ έρώημα με μοuσκεuει 

σε κλίμα έπιφων~ματoς: 
Τί θα γινόμασταν χωρΙς ά.ναλογίες! 

'Όσο ~ θψεία μου προχωρεί' προς το τέλος 

οσο περισσότεροι φίλοι άπαχαιΡετασν 
ι 'ξ J , \ \ , 'λ 

τοσο ε οικειωνομαι κι εγω με το τε ας. 

Sydney-Brighton Le Sands 14-3-97 
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Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ 

M~ μιλα.ς i:ί.λλo 

είπες ~OΎ) πολλα 

καΙ πρέπει κάποτε να σωπαίνεις. 

Ή σιωπ~ οεν είναι ιΧπουσία 

είναι i:ί.σΚΎ)σΎ) σε ταπείνωσΎ) 

συμπιέζει την εντασΎ) της ψυχης 

καΙ πυκνώνει τό λόγο. 

'Όταν μιλ~σεις 
Ι/ "\ \ \ 

υστερ απο μακρα σιωΠΎ) 

θα καταλάβεις τ~ οιαφορα 

καL θα σωπαίνεις συχνότερα' 

τότε μονάχα θά 'χεις μάθει να μιλα.ς 

έπ Ι της ούσίας. 

Sydney -Brighton Le Sands 19-3-97 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

"'Ηταν μια νύχτα που τ~ν ρούφ'Υ)ξαν τ' άστέρια 
, , 

μεχριτρυγος 

υστερα καθως εΙχαν στομαχιάσει 
,\ '" \ θλ'ψ απο σκοταοι και ι·η 

σοκίμασαν να φυτευθοϋν χριστουγεννιά

ηκα σέντρα 

γύρω άπο τ~ νεοσκαμμέν'Υ) χωματερ~ 

το συλλογικο τάφο 

στ~ γειτονια των άνθρώπων. 

Sydney-Brighton Le Sands 22-3-97 
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POST EVENTUM 

ΠρΙν rΧπ' τον χρόνο τών σΧΟΙΥιών χαl μαστιγώσεων χαl όδυρμών 

δώσε μας n,v είρήνη σου. 

'Έτσι μιλουνε μόνο οί Προφητες 

έμείς οί αλλοι που μας κόβουν τον όρίζοντα 

πυκνες άδιαπέραστες άναθυμιάσεις 

άπο το συνεχες ώράριο στις ιΧγοραιες συναλλαγες 

μπορουμε να συμβιβαστουμε με πολυ λιγότερα 

διεκδικώντας μόνο τα δεδουλευμένα. 

Τ. S. ΕΙίοΙ 

Ό χρόνος των σχοινιων και μαστιγώσεων και όδυρμων 

πλ~ρωσε ηδΊ) ολα τα ένδεχόμενα 

δεν εχει πια κρατ~σει τίποτε 

ιΧπ' τα Υνωστιχ σ'~μεια της προοπτικης 
\ \. Ν "θ \ β λ''t' με τα οποια εμα αν να αυκα ι",ονται 

οσοι ά:κόμΊ) μόνο ιΧπειλουνται. 

Για μας που περάσαμε αΥρυπνοι 

oλΊj τ~ φρίχ.-~ της Έρ~μoυ 
δεν εχει μείνει τίποτε να περιμένουμε 

παρα μονάχα να θυμοuμαστε 

και κάπου κάπου να παραμιλουμε. 

Sydney -Brighton Le Sands 24-3-97 
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Ο ΑΕΡΑΣ 

Ποιος άσχολεϊται σήμερα με τον άέρα 

εκτος αν ερχεται σαν τυφώνας 

να ρΊ)μάξει τις ορθιες επιχειρήσεις μας 

να ξεριζώσει aέντρα 
\ \ 'ψ Ί και να κα ει σπαρτα. 

'Όσο τα πλοϊα μας ~σαν ίστιοφόρα 

ανεμος ~ταν ό Έρμ~ς τ~ς κινήσεως 

επρεπε κάθε μέρα άποβραaις 

να μαντεuουμε τις aιαθέσεις του 

για να μετρήσουμε το μ~κoς 

του aρόμου τ~ς έπομένΊ)ς. 

Σήμερα μιλουμε για άέρα 

οταν πα με να περιγράψουμε μονο

λεκτικα 

το ανοιγμα μιας άνθρώπινΊ)ς παρουσίας 

πλΊ)ρωτέον επι τη εμφανίσει. 

Για άέρα άκόμΊ) μιλουμε σήμερα 

οταν πουλώντας σπίτι η μαγαζι 

κοστολογουμε τις περιρρέουσες aυνατότψες 

στη συγκεκριμένΊ) τοποθεσία. 

'Αέρα λέμε επίσΊ)ς το κόκκινο πανι 

που τυλίγει τα Δισκοπότ-ηρα στην 

'Άγια Τράπεζα 

η καλuπτει όριστικα το ιΊπτιο πρόσωπο 

κεκοιμΊ)μένου λευίΤΊ). 

Μα πάνω άπ' ολα άέρας είναι βέβαια 

~ φευγάΤΊ) ψυχή σου. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 3-4-97 
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ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΔΑ 

Μάθε να ξεχωρίζεις τ~ βία 

α:πο τ-~ν α:νάΥΚΊ) 

να καταπολεμας τ~ν πρώΤΊ) 

να ξεφεύΥεις τ~ν 8εύτερΊ). 
M~ λφμονείς: ό &νθρωπος νικιέται 

~ φύσΊ) κι ό Θεος 
έξευμενίζονται. 

Sydney-Brighton Le Sands 11-4-97 
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Η ΠΡΟΣΕΤΧΗ 

ιιΔακρόων μ~Tηρ καΙ πιΧλιν θυyιΧΤΊJΡ.» 

'IωάννΊJς της Κλ[μακος 

Τ ο ξέρω πως μοιάζει μονόλογος 

~ πpoσευx~ μου 
αφοσ ό Θεος ειναι τελείως ασώματος 

οπως έπΙσΊ)ς ξέρω πως οεν χω ρα σε λόγια 

αύτο που με οένει με την Π1)γη τ~ς ζωης. 

'Εν τούτοις σπεύοω ν' αρθρώσω 

προ πάντων με Οάκρυα 

την αύθεντικότερΊ) γλώσσα τοσ ανθρώπου 

οσα 'Εκείνος φύτεψε στο στ~θoς μου 
'ζ ι \, \ , 

γνωρι οντας τΙ)'. πριν απο μενα 

και μάλιστα καταλεπτως. 

Δεν πρόκειται λοιπον για αναφορα 

μ~τε για έκμυστ~pευσΊ) μύχιων πόθων 
σ' 'Εκείνον που ξέρει τα 5ντα και τα έσόμενα 

κι οσα ακόμΊ) θα μποροσσαν 

νά 'χαν συμβεί. 

Προσεύχομαι μόνο για ν' ανοίξει ~ Ψυx~ μου 
σαν ρόοο στον ~λιo και τον αέρα 

να μoσxoβoλ~σει ~ ϊοια και να ξεφύγει 
,ον θάνατο της μοναξιας. 

Sydney-Brighton Le Sands 14-4-97 
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ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΤΕΣ 

Δεν εΤναι auναταν να ζ-ητας έλευθερία 

κι ό νους σου νά. 'ναι στις άποσκευές. 

"Οσο λιγότερες έξαρτήσεις 

άπα φθειρόμενα 

τόσο πιο aιαθέσιμος στ·~ν ~σω φωνη 

που μπορεί νά. 'ναι μόνο μια τρέλα 

άλλα μπορεϊ νά. 'ναι και κλήση Θεου. 
Πόσο καιρα οΙ άπoσκεuες 
θ ' 'ζ ι ,ι 
α ει..,υπηρετησουν αναγκες; 

Συνήθως μας έπιβαρύνουν 
\ ι ...., 'ζ 

και καποτε μας ανα-σκευα ουν. 

Sydney -Brighton Le Sands 21-4-97 
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το ΠΟΛΥΏΝΥΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

Τ Ο παιοι άναγκάζεται να πεϊ 

οεν {ιπάρχει αϋριο: 

φανερο πως κινουνεuει ό κόσμος. 

Κανεις οεν καταφεuγει στ~ φαντασία 

αν εχει εστω ψίχουλα πραγματικότητας. 
Κ Ν \ 7 \" θ \ 'β 

εινοι που ειπαν στον αν ρωπο να κρυ ει 

" 'ζ'" οσα νομι ει οικα του 

μιλώντας ωστόσο για άξιοπρεπη άποταμίευσΊ) 

οίοαξαν πολυώνυμο εγκλ'f)μα 

άγνώστου άριθμου θυμάτων. 

Κάθε μέρα καταμετρουνται 

XIΧLvouPYLIΧ πτώματα. 

Sydney -Brighton Le Sands 24-4-97 
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ΔΙ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Χθές: Τ ο α.χθος που ιΧπoτινάχθΊJκε 
πριν κάμει τον ανθρωπο χθαμαλό. 

Σ ι Π) , ,~, \ \ , 
ημερα: \ΊJPΊJς ε"ισωσΊJ με ΤΊJ μερα. 

AιJpιoy: Πάντα 'ή έλπί(;α ερχεται σα.ν αυρα. 

Sydney -Brighton Le Sands 24-4-97 
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙ 

Ή άπτότ-ητα των επερχομένων 

CJ.ρχ'ισε Ύja"l) ν' άκουμπα 

τον όρίζοντα τ~ς καινούργιας ~μέρας. 

τα σώματα των προσaοκωμένων εκπλ~ζεων 
"\ι ~ ,ι θ βι" οεν ειναι ακομ"l) ορυ ωo"l) 

καθως το βλέμμα των ν"ηπίων aεν πρόλαβε 

να aεσμευθε'i στ~ν αίχμ~ 
συντελεσμένων aοκιμων. 

Ποιος τόλμφε να πιστέψει 

πως ό παρερχόμενος κόσμος 

εΙναι μονάχα τετραπέρατος; 

Κάθε λεπτο περισυλλoγ~ς 
aιάψευσ"l) τ~ς όριστικ~ς περατότ-ητας 

ά,ένα"l) πρόχλφ"l) 

aοζολογίας εν Μχρυσι. 

-54-
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

Ή κρούστα που ο-ημιουργεϊ το ζεστο γάλα 

καθως άρχίζει να κρυώνει 

οεν εΤναι άπλως φαινόμενο φυσικ~ς' 

εΤν' ~ άπόμακρ-η μέριμνα τ~ς Μάνας 

να προστατεύσει με χιτώνα άραχνοόφαντο 

άπ' το οιάχυτο κρύο 

" -ηγουν 

• , \ • \ '" 'λλ β θ' απ τον αργο οισυ α ο ανατο. 

Sydney-Brighton Le Sands 10-5-97 
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Γ ΛΩΣΣΟΓΟΝΙΑ 

'Αγκάλιασε τ~ν κάθε λέξΊJ 
\ ζ \ , θ ι ι 

σαν ωντανο αν ρωπινο προσωπο 

και θα σε μυ~σει άνεπιφύλακτα 
\,~ Ι ζ ι 

σΤΊJν ιοιωΤΙΚΊ) ΤΊJς ωΊJ· 

Στ~ν άρχ~ ~ταν φθόγγος μοναχικος 
σχεοον &ναρθρος μυΚΊJθμoς ζώου 

κάτι άβέβαιο άνάμεσα σε φωνηεν και σύμφωνο' 

ομως ή έπανάλΊ)ψΊJ άπο στόμα σε στόμα 

πλάτυνε τον φθόγγο σε συλλαβΊj 

υΨώνοντας σε πλουτισμο τ~ν άλλoίωσΊJ. 
'Έτσι περίπου σΧΊJματίσΤΊjΚε ή λέξΊJ 

μονάοα μέλους άνέκφραστου' 

κι οταν οΙ φωνψικες άποχρώσεις γέννφαν 

C(\.JτοτελYj μέΡΊJ του λόγου 

τότε ~ταν που ελαμψε φως άνέσπερο 

τοίς έν σκ6τει και σκιij. θανάτου καθημένοις. 

Sydney -Brighton Le Sands 17 -5-97 
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ΕΠΙΧΕΙΡΑ 

Είσαι μελτέμι 

ποτε οεν ~σoυν μια άπλ~ 

ανθρώπιν'η περίπτωσΎ). 

τα θύματά σου πολλά' 

σε μίσφαν 
fJ ι t Τ , Ι 

οσοι περιπου σ ειχαν αγαΠΎ)σει. 

πως αλλωστε να ξεχωρίσεις 
\ θ \' \ \, 'β λ 

τους αυμαστες απο τους επι ου ους; 

Θεσσαλονίκη 22-5-97 
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ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

Κάπα και Χι κεφαλαίο 

άχ6ρταγος όιασκελισμος προς το &πεφο, 

όεμένο άπ' τη ρίζα ξεκίνΊ)μα 

στη μέσΊ) καρφωμένο. 

Θεσσαλονίκη 23-5-97 
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ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

ΕΤμαι άσφαλως το πιο χαωaες πρόσωπο 

άφου για σωμα μου 'aωκαν 

τ~ν αγνωστη γ~, 
για φ~μΊJ και περίγραμμα 

ώκεανους και τυφωνες. 

Θεσσαλονίκη 24-5-97 
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Μ' άνά,Υκασες να συνηθίσω τ~ στέρηση 

και τώρα 8εν άντέχω τ~ν πλφμoν~ ... 

Θεσσαλοvίχη 24-5-97 
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ΤΟ ΕΝ ΣΤΙΚΤΟ 

πως τόλμησαν να το ύποτιμ-ήσουν 

ό'~θεν λιγότερο άπ' το νου 

κατώτερο άπ' το αϊσθημα; 

ΤΟ στίγμα ειναι του Θεου 

στο βάθος των κυττάρων 

κι οποιος όεν βλέπει άπ' την άρχη 

πνίγεται στα φαντάσματα. 

Θεσσαλονίκη 26-5-97 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Τό 'πε ό ποιψης 

κι ό κόσμος τό 'κcψε 

«τα 3ανεικα φτερα 3εν μεγαλώνουν». 

Εύθύνεται ό κόσμος 

η ό ποιψής; 

Θεσσαλονίκη 27-5-97 
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ΣΙΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ 

Έργάζεσθαι {ως ήμέρα έστίν. 

ης πιο πολλες ciψες κοιμόταν 

οχι μονάχα ΥιατΙ άΥάπφε το κρεβάτι 
θεΤα παράλληλο στο κορμί του 

άλλα. Υιατι έμπιστεύθ-ηκε τ~ νύχτα 

καθως όεν εΙχε πολλες άξιώσεις 

όoσoλΊJψίες καΙ θόρυβο 

συνεχόμενες βεβΊJλώσεις. 

Ίωάν. 9,4 

Θεσσα.λονίκη 27 -5-97 
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ΚΕΝΤΡΟΦΥΓΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ 

Σωμα, 

ό πανταχόθεν έγκλεισμός, 

Σωμα, ~ πανταχόθεν εύαισθΎ)σία . 

• Αθηνα (Μακρυγιάννη) 29-5-97 
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Στη Λίλη καΙ τον Νίκο 

Γειά σας, της εΙπε εύγενικά, καθως τον κοίταξε 

~ 8ιερχόμεν'Υ) ώριμ'Υ) γυναίκα 
κι έκείν'Υ) εκπλ'Υ)ΚΤ'Υ) ρωτα: Με ξέρετε; 

πο\) εχουμε γνωρισθεϊ; 

'Όχι, τ~ς λέει αίφνι8ιασμένος 

εϊναι ά.ρκετΟ πού εΤσθε μια κυρία 

8υο μάτια συνανθρώπου πού με ά.τένισαν 

κι ενιωσα υποχρεωμένος για το 

8ευτερόλεπτο 

πού ά.πασχόλφα την oρασ~ σας. 

'Ά ν χαιΡετο\)σα έπει8η σας ηξερα 

θά 'χα τιμήσει μόνο μια. στιγμη 

έπιπόλαΙ'Υ)ς γνωριμίας 

μια. ά.φυ8ατωμέν'Υ) ά.νάμνφ'Υ) 

την ίόιότψά σας ~ μια Ιστορία. 

Τ ώρα πού χαιΡέησα χωρις να. σας ξέρω 

τιμω όλόκληρο τον ανθρωπο που 

βγ~κε στο 8ρόμο 
την &τυπ'Υ) συνεργασία μας στο περπάτημα 

την κοινή μας έξάντλφ'Υ) στην raLIΧ ζέστ'Υ). 

Νομίζετε πως θά 'πρεπε να. ζψ~σω 

κι &λλα στοιχεια έπαφΊjς; 

'Αθήνα: (Μα.κρυΥιάννΊ)) 30-5-97 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡ ΑΓΜΑ Τ Α 

ΕΙναι πoΛU περίεργο κι ομως άληθινό: 
οί λέξεις και τα πράγματα οεν εχουν άκριβως 

το roLo νόΊJμα, όηλαόη τ-ην rocIΧ γεύση 
μέρα και νύχτα. 

'Όταν μιλας μοιράζεσαι με άλλους 

εΙκόνες και φαντάσματα 

κι εϊναι θαρρείς φυσικο να έξασθενίζουν 

τα ϊοια ποσα 

καθως ιΧπλώνονται κατα τον νόμο συγκοι-

νωνούντων όοχείων 

στ·ην κοινοκτημοσύνη φωτος και όξυγόνου. 

'Όταν άντιθέτως σωπα.ίνεις 

γίνεται αυτομάτως ~ μέρα νύχτα 

5λα βυθίζοντα, με μιας στο όικό σου πηγάόι 
7' t Ι Ι \ 'ζ 

κι ειναι η μνημΊJ μονο που ραντι ει 

όστέα γυμνα 
ωσπου ν' άνθίσουν εΙς όσμην ευωόίας 

ως ράβόος 'Ααρων ~ βλαστ·ήσασα. 

'Αθ'ήνα (Μακρυγιάννη) 9-6-97 
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ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ Σ' ΕΎ'ΝΟΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ 

Μετωνυμίες καΙ μεταμορφώσεις 

οεν ά.λλο(6)νουν το β&θος σου 

μ~τε μειώνουν τη OUναμΊ] τ~ς ταυτ6ΤΥ)Τας 

πού σ' ά.ποκαθΥ)λώνει 

ά.π' την ιΧνία των έπαναλ~Ψεων 

οσες φορες σ' ευν6φαν ο[ ανεμοι 

έπιστρoφ~ς των έφ~βων. 

'Αθήνα. (Μα.κρυγιά.ννη) 20-6-97 

-67-



ΝΕΚΥΙΑ 

Π ' " ψ , 'ψ λ ", , " 'λ οtoζ εκο ε απΌ ε κ αοι απ Τψ πανσε ηνο 

κι εγιν' Τι νύχτα σαρκοφάγΟζ 'Αγγέλων; 
Τ , β' λ ,ι , θ λ ' α οτσα α στο χυμα πεν ιμα φι ια 

το γιασεμι στο φράχτη αρωμα λευκο 
" 'Ι:' '" ", υμνος εc.,οοιος πεπεοημενων. 

Κocσσcίνδρoc (Κocλούτσικο) 28-6-97 
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ΠΡΟΣΦΩΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ZYjλεύω που ΚOιμ~θΊ)κες ευτυχισμένΊ) 

με τον 'Ορφέα ολΊ) νύχτα στ~ν ά.γκαλιOC 
ένω έγω μετροσσα τις ι'::>ρες αγρυπνος 

ωσπου voc ξΊ)μερώσει voc σε aιασχΙσω 
aΊ)λαa~ voc σε συγχαρω 

σωμα με σωμα 

5χι, οπως λέμε, μ' ολΊ) τ~ν Ψυχ~ μου. 

KoccrcrIΧvl)poc (Κocλούτσικο) 29-6-97 
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ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ 

'Όσοι άγα:ποσν τ~ν πoίΊJσΊJ θα. μείνουν 
άνυπερά.σπιστοι 

στ~ν εΙσβoλ~ τ~ς όμορφιας 

τ~ θλίψΊJ τ~ς όρφά.νιocς 
κι 5σο για. τους άνίδεους 
ocύτοι εύδα:ψονοσν &.χρι κocφοσ. 

Άθ'~νoc (ΜOCΚΡUΎιάνγ~) 3-7-97 
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{(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» 

Άφοσ κατα8έχθΊ)καν να όΡΥανωθοσν 

σuν8ικαλιστικα. 

σΊ)μαίνει πως 8εν ύπάρχοuν πια. άντιστάσεις 
, , \ , , 

σ <Χuτο τον τοπο. 

Άθ~νoc (ΜIΧΚΡUΥιocνν"l)) 8-7-97 
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ΣΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 

Τ Ο σκοτάaι έλλοχεύει 

μες στο μεσΊjμέρι' 

ποιοΙ του κάνουν πλάτες να σκοτώνει; 

Δεν θ' άφ~σω άνερμάτιστες 

τΙς θΊjλες των aακτύλων 

το βλέμμα μου θα περιπoλ~σει 

φιλάργυρα 

5λΊj την έπιaερμίaα τ~ς ά:φ~ς, 

Ρέθυμνο -"Αaελε 11-7-97 
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ΕΣ! 

Δεν δείχνω παρ,χ μόνο το πρόσωπό Σου. 

πωλ Έλυάρ 

Δεν μ' ένοχλουν οΙ παρόντες 

οσο έξακολουθε'ίς να ο-ηλώνεις 

θαλερη παρουσία. 

ΟΙ ά:πόντες οεν μου λείπουν οι όλου 
r/ "1\ "l' 
οποιοι κι αν ειναι 

ά:ρκε'ί να μ.η θλίβεσαι 'Εσύ. 

Άθ~να (ΜακρυΥιάννΊ]) 15-7-97 
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ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜΑ ΤΙΚΗ 

Κά.νει τιΊ; κινήσεΙζ του βιολιστη. 

Δοuλεuομε 

ξεχοuραζόμαστε 

όιασχεόά.ζομε, 

ολοι άσuναισθ~τως άχολοuθοuμε 

τΙς χιγήσεις τοσ βιoλιστΊj. 

'Έτσι μονάχα έξΊjyεϊται 

πως πήραμε για μοuσικη την παλινόρόμφΊj 

το σψειωτον για πορεία. 

Γ. Κοντός 

Sydney -Brighton Le Sands 20-7 -97 
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ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Είναι καιΡος που το αποφάσισε 

να πpoσχωρ-~σει στις σκιές. 

'Έτσι θά 'χει λιγότερα εξοόα 

μΊ)όαμινες αντιστάσεις 

και προ παντος 

ύποχρεώσεις απροσόιόριστες. 

Sydney -Brighton Le Sands 20-7 -97 
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ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

"Οπως το αίμα για τις άναλύσεις 

σ' το παίρνουν οταν είσαι νΊ)στικος 

ετσι θα πρέπει και ~ άπουσία 

να μετριέται με νύχτες 

αν μας ένόιαφέρει ~ άκρίβεια 

των καταμετρ~σεων. 

Sydney -Brigh Ιση Le Sands 22-7-97 
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ΑΓΝΩΣΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ 

Πολλοί είν' αύτοι που το πρωί aEV μLλοuνε 
κάποτε μάλιστα aEV ιΧνταποaίaουν 

μ~τε απλο χαιρεησμο 

λες καί ιΧκόμΥ) συνομιλοαν με κάποιους &λλους 

"η προσπαθοαν ν' ιΧΠΟΤLνάξουν 

τιχ πλοκάμια της νύχτας. 

''Αν τέΤΟLα θέλγψρα ~χεL κάθε βράaυ 
ϋπνος βραχυς συχνα. μετ' έμποaίων 

ι \ ξ ι λ \ 
γιαη να ποιροι ενευομοιστε οιπον 

\ f ,~\ 'ζ Ι 
που οι κεΚΟΨΥ)μενΟL οεν γυρι ουν πισω; 

Sydney -Brigh Ιση Le Sands 24-7 -97 
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ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ* 

Άγαγέτωσαιι του, μάρτυρα, αύταιιι και δικαιωθήτωσαιι. 

'Όντως τά πράγματα οεν είναι πιά 

ά.πλως ουσοΙωνα 

ηγουν σιωΠΊ)ρως άνφυχψικά. 

Τ όσο πoΛU εχουν άγριέψει τά πράγματα 

ωστε νά μ~ν μπορεΊς πια νά τά πεις 

πεπραγμένα Θεου ~ άνθρώπου. 

'Όλα τά οεοομένα κα.Ι ζψούμενα 

του κρίσιμου χρόνου 

οαιμονικα άρχιτεκτονΊ)μένα 

έp~μην μαρτύρων 

Ήσαιου 43,9 

κι ~ νύχτα μοιάζει νά. 'χει κηρύξει πανστρατιά 

πεπτωκότων πνευμάτων. 

Melbourne 28-7-97 

,. Χαρισμένο στον φίλο Χρηστο Γιανναρα 
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ΘΕΜΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Ή ζωή μου ύπηρξε πάντοτε 

ενα κράμα τύχης και πεπρωμένου. 

'Όλιβερ Σάκς 

τι κρίμα. που στην άλΧΊ)μεία. 
του μυσΤΊ)ρίου που εζφες 

οεν μπόρεσες να. οεις τον Οια.σκελισμΟ 

του έν σιωπΊ) φθεΥγομένου και συνεχως κρυπτόμενου 

στους άφρους των κυμάτων 

στην άντίστα.σΊ) του χάλυβα 

στην προσΟοκία. των έθνων! 

Sydney -Redfern 9-8-97 
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ΜΑ ΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥ Α 

'οβ Ι Ν Ι Ι (\1 
ριχχος ... εΥΙΧ τεριχστιο πετΡΙΥΟ οιχκρυ 

Μ ' , ζ " ε κοιτα αν εΠLμoνα 

άλλα τα μάτια EXouv κάτι άπο 
τ~ν άπιστΙα του cXνέμοu' 

8εν στέκοuν Υια πολυ ποuθενα 

κι οταν μάλιστα κλεΙνοuν 8εν μπορεΊς ποτε 

μ~τε τ~ν κατεuθuνσ'f] της φUΥης να μαντέψεις 
καθως βuθΙζονται στις άόρατες λίμνες 

AJlen Ginsberg 

προ πολλου καταποντισμένων στεναΥμων 
• ζ ,., 
ορι οντιωμενων ιστιων ... 

Sydney-Brighton Le Sands 17-8-97 
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ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ 

Σαν να μας κλέψανε το χρόνο 

βpεθ~καμε ολοι ζcu.ρνικα 
όοϋλοι τοϋ άπροσόιόριστου 

σχισμένοι άπο το χθες 

έντοιχισμένοι μάρτυρες 

μια.ς άπαρέμφατης ζω~ς 

χωρις φων~ και μν-ήμη. 

Sydney - Brighton Le Sands 2&-8-97 
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ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ 

Είμαστε ή Χλωστη χα! Θέλουμε vd μάΘουμε όλο το ύφάδι ... 
'Ας άpxεσΘoίJμε στον πίναχα' είναι έξ (σου χαλός. 

Δεν είναι μόνο φιλόθεΊJ σuμβοuλη 

~ όλιγάρκεια που σuνιστα ~ σοφία. 

ΕΙν' έπιτέλοuς και θέμα όικαιoσύνΊJς 

να όείς όλόκλΊJΡΊJ την έπιφάνεια του πίνακα 

άλλιως ματαίως έπιφαίνει το φως. 

Flaubert 

Sydney - Redfern 29-8-97 
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BOOMERANG 

Κι ό γλάρος ολος ό γλάρος τοϋ όνείρου 

θα σχίσει τον όρίζοντα. 

Κάθε φορα. που πρόσεξα ενα σωμα 

ά.aιάφορο αν ~ταν κτίσμα 

εμψuχο ~ &ψuχο 
μου έπέστρεψε το βλέμμα 

μαχαιρια. στο κορμί. 
'Η ι \ ~\ Ι \ \ ζ Ι 

μν"ημ"η πια οεν μπορεσε να το '-"εχασει 

μήτε βεβαίως οί πέντε μοu αίσθήσεις. 

Στοιχειώνοuν φαίνεται οί μορφες 

πίνοντας αΤμα 

κι ά.ναπαράγοuν φαντάσματα ενσωμα 

Γ. ΣαραντάΡΊJζ 

μέχρι σ-ημείοu να. μας πνίγει το ά.aιαχώρψο 

χωρΙς ποσως να. όλοκληρώσοuμε 

τον γύρο του κόσμοu. 

Brisbane-Kangaroo Ροίηι 30-8-97 
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ΕΝ-ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Αύτοι μιλουσιχν ytoc χρυσάφι 
κι έμείς uμνοuσιχμε το φως. 

Sydney-Brighton Le Sands 4-9-97 

-84-



ΕΠΟΣ ΑΡΡΗΤΟΝ 

Να σε θαυμάζει ~ μν~μΊ) 

χωρις έπιφων~ματα 
νOC σε ζψοσν OL αΙσθ~σεις 

χωρις καθόλου κιν~σεις 

αύτο ύπ~ρξε άνέκαθεν 
το κρυφο επος τοσ ερωτα 

~ κορυφαία σου φιλοοοξία 
ι'σως χωρις νOC το ξέρεις 

\ \ \ ... 
χωρις να το πεις. 

-85-
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ΑΙΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

'Ομιλία σ'Υ)μαίνει όμοσ 
ομιλος και συνόμιλος με τον &.λλο 

όπότε πια. μαθαίνεις καΙ να. όμιλείς 

ά.ρθρώνοντας λέξεις οχι μονάχα ώς 

έκ-φρά.σεις 

του έν8ιάθετου λόγου 

ά.λλα. καΙ ώς δεσμοUς που συλλέγουν 

τα. έσκορπισμένα 
~ 'ζ \ \ ι 
οιαιωνι οντας τον προσωπικο χρονο 

11 \, Ι , λ ζ , 
εστω και ανωνυμως στα ει.,ικα. 

Perth -Sydney 8-9-97 
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ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ 

'Άδικα είπαν το ποτάμι 

σiJμβολο τ~ς ρευστότητας 

υπάρχει σταθερότεΡΎJ πορεία 
άπ' το νερο πο\; δεν έπιστρέφει; 

Sydney -Redfern 17 -9-97 
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓ Α 

Και νιχι' και ού και φευ και νυν 

λέξεις άπλές, μονοσύλλαβες. 

που βρηχαν τόσ'Υ) ούναμ'Υ) να έχφράσουν 

όριστικ~ ά.πόφιχσ'Υ), τελεσίοιχ'Υ) στάσ'Υ); 

Sydney-Brighton Le Sands 20-9-97 
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ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΟΝΟ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

(('Ο θάνατος άφύΤΕυτος καθ' έαυτόν έση.» 

Γρηγόριος Νύσσης 

Κάποια στιγμ·η κι ό κλέφτης έπιστρέφει 

τα κλοπιμαία 

κι ό Ψευ80ρκ~σας συγχωρείται απολογούμενος 

κι ό φονιας μετανοεί. 

'Όλα λοιπον με τον καιρο καταλλάσσονται 

οχι ομως στ~ λoγικ~ παλιν8ρoμικ~ς κιν~σεως 

αλλιΧ πoΛU βαθύτερα 

στον όρίζοντα που χωρίζει 8ια παντος 

το ψευ80ς απο Γην αλ~θεια 

Γη θλίΥη απο τ~ν χαρα 
τ~ν ένox~ άπ' Γην ευγνωμοσύνη. 

'Έτσι, 80σίλογος στο τέλος μόνο 

ό θάνατος. 

Sydney-Brighton Le Sands 27-9-97 
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ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

«'Όταν ό Άινστά.ιν εγραψε τη βασικ~ του έξίσωσ-η 

αύτ-η προϋπηρχε_» 

Roald Hoffmann 

Φαντασία λσιπον έκεϊνο που 

σε μαγεύει χωρΙς να σ' έξαντλεϊ 
\ , \ \ "ξ θ ' 

σε κατανυσσει χωρις να σ ε ου ενωνει 

σε κά.νει πλούσLO άσύλΊ)ΤΟ 

άλλ' 6χι ύβριστ~. 

Sydney -Brighton Le Sands 27-9-97 

90-



το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΝ ΤΕΡΑΣ 

Ό τρόπος τ~ς έπιστρoφ~ς ειναι που κάνει 

όλόκληρη πράξη την άναζήτηση 
.. \ \ 'ξ 'ζ \, 
Ί) την ε ανεμι ει σε αποσπασμα-

ηκη όοκιμη 

κάποιας στιγμ~ς άνεύθυνης 

καθ ως άνυποψίαστα περνοuσες 

τοι:; Ταύρου τον άστερισμό. 

τα λάφυρα ριψοκίνόυνης έκστρατείας 
\~, '}' , "'ξ , 

ποτε οεν Ί)ταν αρκετα να ε ευμενισουν 

τους νέους άντίόικους 

μήτε και να παρηγορήσουν την ψυχη 
στους &γνωστους πειρασμους που προέκυψαν 

έν εϊόει λογισμων 

του είκοστετραώρου. 

Sydney-Brighton Le Sands 27-9-97 
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Λ ΥΡΙΚΗ ΑΝΑΣΑ 

Τ ο ποίημα 8εν τελειώνει ποτε 

μήτε εκπίπτει' 

τcx έρωτηματικιΧ και θα.υμα.στικιΧ 

που κά.ποια στιyμ~ επρεπε να συμπτυχθοσν 

σε κόμμα.τα., τελεΊες και ανω τελειες 

οεν λιποτάκτησαν μήτε ζήτησαν να ξαποστάσουν 

οπως κάνουν ο[ σάρκες οταν εξαντλοσνται. 

Ή Ψυx~ που οηλώνεται οιακριτικα 
μέσ' άπο τα έκάστοτε σημεϊα στίξεως 

ειναι αuτ~ που ζητα να 8ροσίσει τα χείλη 
στο αΤμα που κυλα όριζοντίως 

γιΟι να το στήσει πάλι κατακόρυφο 
στις νέες άπορίες 

στα μακρότερα επιφωνήματα. 

Sydney -Brighton Ιe Sands 28-9-97 
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Ο ΛΟΓΟΣ ΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ 

Ή βcφβαρότψα τ~ς ίστορίας 
\ 'θ \ \ 'ψ που σταυρω ηκες για να μετατρε εις 

σε θεία οίκονομία. 

~ταν πoΛU φυσικο να σ' όνομάσει 

ακα.κο άμνο έναντίον του κείροντος αύτον 

αφωνο 

καθως έπίσης και ίχθυ σιωπηλΟ 

μια και στ~ φύση οεν ύπάρχει τίποτε 

ίχθύος άφωνότερο. 

'Όμως έκεϊνοι που ξέρουν να οιαβάζουν 

τ~ν έτυμηγορία τ~ς ακρας σιωπ~ς 
ως όρισηκ~ καταοίκη 

τρέμουν οχι μονάχα τ~ θυσία του Σταυρου 

άλλα και του σφαγμένου άρνιου 
και του ψαριου ποιι άγκιστρώθηκε θανάσιμα 

τ~ν ωρα ποιι προσπαθουσε να χορτάσει 

τ·η οιατεταγμένη του πείνα. 

Sydney - Brisbane 2-10-97 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΩΝ 

M~ν ψάχνεις στο βάθος 
"ξ λ ι \, Ι 

πριν ε αντ ησεις την επιφανεια 

Υιατι Όπως δηλώνει και τ' ονομά της 

έκείνη εχει προτεραιότητα ν' άποκαλύψει 

Όλα έκείνα που θα σου όξύνουν τ~ν Όραση 

να οεΤς βαθύτερα 
, ξ Ι , ,\ Ν \' ι 

ανε αΡΤ'ητα κι απ ης τρεις OιασΤCΙ.σεις. 

Sydney -Brisbane 2-10-97 
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ΤΗΕ VEGETARIAN 

Τ ο ξέρει πως οεν εΙναι άρετη 

μ~τε χ.ατ-όρθωμα 

τί αλλωστε να πρωτοανορθώσει κανεις 

άπο τα τόσα χ.ατεΟαφισμένα 

γύρω και μέσα μας! 

'υμως εΙν' ενα βημα σιωπηλης 

συμπόνιας 
, "λ' βλ' σαν το ατε εσφορο εμμα 

συμπαραστάσεως 

σε οιερχόμενο κατάοικο 

το να μη θέλεις σάρκες για. τροφη 
οταν αύτο προϋποθέτει βίαιο θάνατο 

, ζ , 
για ωντανα 

που ό Θεος προγραμμάτισε να. 

ζ~σoυν μαζί σου 

άπολαμβάνοντας όξυγόνο και φως 

με μάτια και πνευμόνια σα.ν τα 

οικά σου. 

Ποιος σου Όωκε άλ~θεια το οικαίωμα 
να οιαχειρίζεσαι ως εύτελη νομίσματα 

ζωη και θάνατο; 

Melbourne -Sydney 5-10-97 
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ΣΙ ΛΛΕΙΤΟΙΡΓΟ 

Γραμμένο ~ταν το τραγού8ι 

στου γλάρου τα. φτερα. 

και καθως τ' απλωνε φωτίζονταν ό κόσμος 

λόγια κρυφα. 8εν εμειναν πο\! να. μ,η γίνουν 

φανερα. 

ολα μoσχoβoλ~σανε 

κομμένος 8υόσμος, 

Sydney-Brighton Le Sands 16-10-97 
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ΝΟΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΓ ΑΔΕΣ 

'Όσο πιο λίγο γράφει κανεις 

τόσο προσεκτικότερα να γράφει' 

οεν θά 'χει συχνα την εlικαφία να έπανορθώσει 

άβλεψίες και λάθη οχι μονάχα στο συλλογισμο 

άλλα και στην εκφραση 

κι είναι οεοομένα τα άφιλότψα 

σχεΟΟν οσο και τα στοιχεΤα τοσ 'Aλφαβ~ΤOυ, 

'Ισχύει ομως και το άκριβως άντίθετο: 

οσο συχνότερα γράφει κανεις 

τόσο προσεκτικότερα να γράφει' 

οεν θα προλάβει να ξαναοιαβάσει 

με κριτικο βλέμμα 

τα οικά του γραφτα 

κι υστερα πολλαπλασιάζεται ό κίνουνος 

με 'Αχίλλειο πτέρνα μεγάλης έκτάσεως, 

Sydney -Brighton Le Sands 30-10-97 
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΝΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟ σάντοu'ίτς που αφφα στο πιάτο 

το ξέρω πως θα πεταχθεϊ χωρΙς όεύΤψ1) σκέψ-η 

άπ' τ~ν άθώα άεροσuνοόο 

κι ας ~τανε τελείως αθικτο 

πράγμα που τό 'κανε άκόμΊ) πιο όικό crou. 
ΠετάχθΊ)κε το σάντοu'ίτς άνέγγιχτο 

γιατΙ κανεΙς όεν μας ~μαθε 

πως ο,τι περισσεύει άν~κει στον αλλο 

κι ας μ~ν είναι παρων να το όιεκόικ~σει' 

γι' αύτο οταν όεν όίόεται στ~ν Cψα τοu 

κρεμιέται στο λαιμό μας 
β / ,\ λ/θ' / 
αρuτερο απο ι ο ονικο. 
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Η 1ΓΡ ΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Ή ύγprxσ{α τοϋ τζακιού άνά&νε μια μυρωδια 

άπα παλιες φωτιές. 

'Όντως 3εν εχουμε πια &.λλο τρόπο 

να 3έσουμε το σπασμένο ν~μα 

μιας ξεχασμένΊ)ς συνέχειας 

παρα σκαλίζοντας στάχτες 

έρειπωμένων σπιτιων. 

Το πως θα 3έσουμε τη ζώνΊ) στο άεροπλάνο 

μας το έπαναλαμβάνουν σε κάθε πτ-~σΊ) 

με τη φροντί3α στοργικου 3ασκάλου 

πρόσχαροι άεροσυνο30Ι 

Τ ο οη ομως ΠΡΟΊ)γ-ήθηκε ~ φωηα 

κι οχι μονάχα στο τζάκι 

καίγοντας μάλιστα κι οσα βρ~κε χλωρα 

μαζι με τα ξερα κι έξαντλΊ)μένα 
, \ '1<\ 'ζ \ ~ \ '1< ""1:' 

αυτο οεν χρεια εται να μας το οιοαι.,ουν, 

Sam Shepard 

το συνΤΊ)ρεί χωρις λόγια ~ ύγρασία τ~ς μν~μΊ)ς 
,Ι \, "ψ 
ακομΊ) και στ α υχα. 

Sydney-Brisbane 10-11-97 
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ΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

Τ Ο ξέρουμε πως ~χεις προβάδισμα 

να καίς τα πρωτα οπως καΙ τα τελευταία 

κι οσο δεν βρίσκεις άντίστασΊ) 

βγάζεις γλωσσες μακρύτερες καΙ περισσότερες 

άπ' τα χεφάλια τ~ς Λερναίας 'Ύδρας. 

'Έννοια σου ομως καΙ να δείς 

τί σε περιμένει 

οπου άκoυμπ~σεις το σίόερο' 

θα σε φορέσει κατάσαρκα χα'ίμαλΙ 

καΙ θα σε κάμει φύλλα-φτερα 

στα χέρια: το\) άνθρώπου. 
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ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΤΣΕΙΣ 

Ot μεγάλοι ερωτες είναι προορισμένοι 
νά μείνουν ήμι τελε ις, ιJπως ό (διας ό κόσμος. 

Aύτ~ 'ή οήλωσΊ) θα πα.ΡΊ)γορήσει πολλοuς 
κα.θως ό ανθρωπος μένει άχόρτα.γος 

στις οποιες οωρεαν πα.ροχες 

του άνεξάντλψου κόσμου. 

Τ Ο μέτρο ομως της άλήθεια.ς οεν οίνεται 

άπ' τις εξω συνθηκες 

Ιοίως οταν ό λόγος για ερωτα' 

τ~ν έτυμηγορία τ~ν παίρνει στον τάφο 
ό παθων και μαθών. 

Ν. Κολοβός 

Brisbane -Rockhampton 10-11-97 
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«PERSEVERA~ CE» 

Δεν ~ταν λέξΊJ, ~ταν ~λεκτρoπλΊJξία 
καθως την εί8α στα. πλευρα. του σκάφους 

που μόλις αραζε να. ξεφορτώσει 

χοντρες προμήθειες στο ξερονήσι. 

ΆκόμΊJ καΙ μισoσβφμένΊJ 
8εν επαυσε να. κουβαλα 

'θ Ψ' \ 'θ' κα ε ΊJφιoυ της ην ευ εια 

~ την καμπύλη 
άναλλοίωη άπ' τους τροπικους ~λιoυς 

τυφωνες καΙ ναυάγια 

πελαργους καΙ καρχαρίες. 

MoνάΧΊJ στα. πλευρα. του σκάφους 

χωρΙς άριθμο νηολογίου 
,\ " ~λλ \, '" 'ξ ΊJ οποιες α ες κοινες ενοει εις 

" β \ λ \ ορκος αρυς μονο εκτικος 

'" ' ,Ι ξ \, , \ ~'" 
οοσμενος εφαπα να ισχυει το ιοιο 

πρΙν καΙ μετ α. τΙς έξορμήσεις 

γι' αuτο με μιας τη 8ιάλεξα 

μονόγραμμα της ψυχης μου. 

Great Keppel Island 11-11-97 
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ΣΧΕΔΟΝ φροΥ ΔΙΚΗ ΙΣΊΟΡΙΑ 

Ίό 'ξερε πως οεν ήταν έπocγγελμα 

να το ζΊ)λέψεις 

οΙ καθημερινες συναλλαγες με τ~ θocλασσα' 
όμως ποτε οεν μπόρεσε να ξεπερocσει 

• τ-~ μέθη του γαλocζιου νερου 
των ψαριων τ~ν ταπεΙνωση. 

Ό ερωτας για τ' αρμενα και τα σκαρια 

εν ας αλλος καημος 

σχεοον φρoϋoικ~ ΙστορΙα' 
,\ '1'\ '1'\ , \ ξ , 
απο παωι οεν μπορεσε να εχωρισει 

\ ι , ,\ \ 
τα χερια του απ τα κουπια. 

το άνθρώπινο κορμι άπ' τ~ βOCρκα.. 

Great Keppe! Is!and 12-11-97 
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ΣT~EIΔHΣH 

Σ\)νεί3rισΊJ 3εν εΤναι άπλως να ξέρεις 

και να φρονείς 
'λλ \ \ θ ι \ \ β-α α να σ\)ναισ ανεσαι και να φο ασαι, 

ά,λλιως θά 'ν' ή Ψ\)χ~ σο\) 3ιχασμένΊJ 

και το σωμα βαρυ κι ά,3ιαίρετο 

θα σε τραβiΧ ολο και βαθύτερα 

σε σκοτάοια τ\)φλΊjς άβο\)λίας. 

Να σ\)ναισθάνεσαι και να φoβiΧσαι 

εΤν' ενα πρόγραμμα έξαντλητικο 

που 3εν τελειώνει 

οσες υπερωρίες κι αν 30\)λέψεις 

μέρα και νύχτα ολες τις έποχες 

του 3ίσεκτο\) χρόνο\). 

Great Keppe! Is!and 13-11-97 
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ΛΑΜΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μου 'παν πως ~ικαιoυμαι χάριν συντομίας 

ενα μονάχα γράμμα του 'Αλφαβήτου 

που να ~ηλώνει πλήρως άλλα ύπαινικτικα 

όλόκληρο το βιογραφικό μου σημείωμα 
\ J ~" f \ "ζ 

προ παντων υε το φΡOν-rιμα που ε ησα 

και θά 'θελα να ζήσω. 

'Έτσι μου βγηκε λάμ~α κεφαλαΊ:ο 

ανοιγμα και ~ιασκελισμoς 
" β ι ισων ραχιονων 

ι 'ξΙ 
κρυφη μου ε ισωση: 

«λάμνω -~ακρυζω)). 

Grcat Keppe! IS!<1tld 13-11-97 
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

Τίς νύχτες, αν χι όλα έπιτρέπονται 

έν τούτοις τίποτα δεν Υ{νεται ίδια{τερα πιστευτό. 

#Ολοι το ξέρουμε όμως aEV τ' όμολογοϋμε 
πως το κλίμα τ~ς νύχτας πλησιάζει 

τ~ν &κρα ά.νoχ~ 
λες και μαζι με τους Δικαστες 

κοιμοϋνται κι οΙ Νόμοι 

Φ. Πατρικαλά.κις 

αν και κανεις έπίσης aEV ά.γνοεϊ 
πως ά.κριβως γι' αύτο πολλαπλασιάζονται 

παρατηρητες καΙ συνένοχοι. 

Γι' αύτο θα χαρακτ-ήριζα τ~ νύχτα 

κατ' έξoχ~ν χρόνο aιαλείποντος μυστηρίου 
ι ,t, 

χρονο γενικευμενης υποκρισιας 

που ένω τα πλείστα των έπαγγελμάτων 

έπισ~μως ά.ργοσν 
σxEaov οΙ πάντες κατασκοπεύουν τους πάντες 

περιεργαζόμενοι τ~ν ρευστότητα 
γενικΊjς ά.νυποληψΙας. 

Great Keppel Island 13-11-97 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ 

«Oύσιασηκ~ σημασία agv ~χει ουτε τό γιατί 
ουτε τό πως εγινε τό άληθινό ~ργo τέχνης, 

ά.λλrι. τό ιΧπλό γεγονός οη εγινε.» 

Άλ~θεια του λοιπον μoναoικ~ 

~ γυμν~ ϋπαρξ~ του 
άνεξαρτ~τως άπ' τ~ν Ιστορία 

τ~ν γενεαλογία και τ~ σκοπιμότητα. 

Τ Ο εργο τέχνης προ'ίον τοκετου 

συνελ~φθη και κυoφoρ~θηκε άπρόβλεπτα 
γι' αuτο άοιάβλψο έξ όρισμου 

οπως κάθε γέννα. 

Ποιος οικαιουται να. γίνει έκοοροσφαγευς 

μπροστα. σε ζωφόρο του Παρθενώνα; 

Ή τέχνη οεν όμιλεί μ~τε άπολογεϊται. 

Ή τέχνη σημαίνει, οταν σημαίνει 

και τίποτ' αλλο. 

Ή τέχνη έκβάλλει Οαιμόνια. 

Ή τέχν'f) συνεχως βρεφουργεϊ. 

Κ. Πανιά.ροις 

Great Keppe\ Island 13-11-97 
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ΑΝ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Στο τέλος δεν κερδίζει παρa έκεϊνος που έχει 

τη μεΥαλύτερη αύτάρκεια στη μοναξιά. 

Γ. Μαρκόπουλος 

Ύπάρχουν λέξεις που οσο προχωρεϊ 

ή ocνθρωπογνωσία 

aεν άχρφτεύονται ιΧπλως 

σα.ν niXtatxo παπουτσι 
\ \ , ξ '" β που το πετα ε ο εφΊ) ος. 

Πρόκειται για. τόσο οίκτρα. ocποτυχΊ)μένες 

κατασκευες 

ΠΟ\.) αν σέβεσαι τον ανθρωπο και φοβασαι τον Θεο 

όφείλεις να. τις άποσκορακίσεις 

άπο το καθΊ)μερινό σου λεξιλόγιο 

άφ~νoντας στο άπυρόβλψο 

τα. μουσειακα μόνο κείμενα 

των βιβλιοθΊ)κων. 

Τέτοια περΙπτωσΊ) ή λέξΊ) αύτάρχεια 

σχεaον συνώνυμΊ) με τ~ λέξΊ) αύτοχρατορία. 

Δεν συζΊ)τω αν ύπ&ρχουν άκόμΊ) Αύτοκράτορες 

ομως aικαιοuμαι να. ρωτ~σω: 

ποιος γνωρίζει σ~μερα έπαρκως τον έαυτό του 

για να aψώνει πόσο ~ τΙ του άρκεϊ; 

Άσφαλως μένουμε πιο κοντα. στα 

πράγματα 
\ \ 'Θ' 'λ β' και προς το "εο ευ α εστεροι 

αν έκεϊ που λέγαμε αύτάρχεια 

μιλουμε στο έξης για ύπο-μονή. 
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ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΤΡΙΤΟ 

Ό μη'άλος νικημένος ειναι ή σιωπή. 

Θά 'ταν όρθ·η αύτ~ .~ δ~λωση 

ϊσως άκόμΊj και μεγαλειώOΊjς 

υπο ενα δμως άπαράβατον δρο: 

Gabriel Garcia Marquez 

δτι οεν θά 'χε λειτoυργ~σει προηγουμένως 

κανένα είοος άνθρώπινου λόγου 

κι ας εδειχνε ετσι άoιαμφισβ~τητη 

~ οεσποτεία τ~ς σιωπ~ς. 
'Απ' τ~ στιγμ~ ποιι άρθρώθΊJκαν 

οΙ πρωτοι φθόγγοι 

κι άνοίχθηκαν άνεμπόδιστες δλες 

οΙ πιθανες δολιχοδρομίες του νου 

εΙχαν άρχίσει ν' άνατρέπονται α.ρδψ 
t \ .... '" , 

οι συσχετισμοι των ουναμεων 

σε σημαΊνον και σημαινόμενο. 

Τ ότε ~ταν ποιι γενν~θΊJΚαν άπροβλέπτως 
οΙ τέως α.γνωστες άποσιωπήσεις 

ποιι καταγράφΊJκαν βέβαια αυτοδικαίως 

στο ένεΡΥΨΙΚΟ τ~ς σιωπ~ς. 

Great Keppel Island 15-11-97 
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ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ 

''Ο' τι λέω άκυρώνεται 
έκτός κι αν δέν ειπα τίποτα. 

Είναι σχε:.a6ν &8ύνατον να πείς κάτι 

χωρις να νιώθεις τ~ν κρυφ~ &γωνία 

πως όεν είπες τίποτα 

παρ' ολο που γνωρίζεις πόσο gψαξες 

να βρεΙς τις λέξεις 

οσο πιο παρθένες γινόταν για ν' &ποφύγεις 

τα όιφορούμενα. 

'Ίσως αύτος ό φόβος της ματαιοπονίας 

νά 'ναι το αγνωστο τ[μ'Yjμα κι ό καθαρμος 

για το ΟΤΙ τόλμησες να πεί:ς τ~ν &λ~θεια 
με χείλ'Yj &κάθαρτα έν μέσιμ λαοσ 

άκάθαρτα XElX'Yj gχοντος, 
σαν τον ΉσαΙα.. 

S. Beckett 

Great Keppel Island 16-11-97 
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΕΡΙΝΥΕΣ 

Εϊχαμε πεί να φιΙγουμε πριν ξΎ)μερώσει 

απ' το μικρο νησι 

μ~ν καταφθάσει &νεμος έκaικψ~ς 
\.... Ι \ , 

και μας τσακισει το σκαφος 

για οσα πάλι τoλμ~σαμε 

στον κόρφο της θάλασσας. 

Τ α ψάρια βέβαια Όπως πάντα 

aεν είχαν aιαμαρτυΡΊJθεϊ 

μήτε οί σπ-~λιες των βράχων' 
Όμως ή πανσέλΎ)νος μας γιΙμνωσε 

μέχρι το κόκκαλο 

κι Όλων μας ή τύχη είχε κριθεί. 

Great Keppe! Is!and 17-11-97 
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

Π , \ , \, Ν \ β ') 1: 
αρε γραμμ'Yj απο κει που ου ,ια<;ε 

ό ηλιος 

και τράβα ϊσια στ~ν καρaια του 

μεσονυκτίου 

να προφθάσεις τα θύματα. 

Ή νέα νύχτα παραλλαγ~ 

στο raΙO σκοτάaι 

aEV επιτρέπει να προβλέψεις 
πως θα εξελιχθεί 

ίaίως με τις παΥίaες και τα θέλγψρα 

των μικρων ώρων. 
Τ , , β- 7 \ Ι 
οτε ακρι ως ειναι που γινεται 

πιο aυσεύρετο 

το aιανυκτερευον φαρμακείο 

κι οΙ πρωτες βo~θειες εξασφαλίζονται 

άπο φύλακα 'Άγγελο. 

Great Keppel Island 18-11-97 
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ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΤΥΨΕΙΣ 

'δα πολλες φορες να σπαρτcψχ 

μέσα στον πλαστικο κουβα 

το πιασμένο ψάρι 

Υ.ι εΙπα δεν ξαναπάω στο ψάρεμα. 

MετCι. ΘυμήΘηκα τ~ νύχτα του Πέτρου 

με τους αλλους Άποστόλους 

που εχοντας έναντίο τον ανεμο 

δεν επιασαν τίποτα 

μέχρι που ό ϊδιος ό Χριστος 

τους αλλαξε το δίχτυ. 

'Έ λ 'Θ "" 'ψ τσι υτρω ηκα απ τις προχειρες τυ εις 

ξεχνώντας πάλι πως μπορεΤ νά 'μουν έγω το ψάρι 

και ξανάγινα ψαρας 

μένοντας ομως πάντα ΦαρισαΙος. 

Great Keppe! Is!and 18-11-97 
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Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Ό καθένας καΙ το τοπίο του. 

Ένα τοπίο οεν όρίζεται πρωτίστως 

άπο γεωγραφικες συντεταγμένες 

μ~τε άπ' τα περιεχόμενα των περάτων 

Γ. Σκαμπαρδώνης 

σε άντικείμενα και οεοομένα άναλογιων. 

Ψυχ~ του τοπίου εΙναι πάντα οί α.ναμν~σεις 

φέρνοντας πίσω μορφες ποu στοίχειωσαν 

φωνες ποu οεν α.κούγονται πια 

χρώματα ποu γλίστρησαν στη νύχτα 

πριν τα χρυσώσει 

το τελευταίο ήλιο βασίλεμα. 

Great Keppel Island 19-11-97 
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Η ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ Δ ΥΣΤΥΧΙΑ 

Για τις περισσότερες θλΙΨεις σου 

που συμποσουνται 

σε άόιαίρετη όυστυχία 

να ξέρεις πως όεν φταΊνε τα εξω 

οσο ~ όικ-ή σου εύαισθ-ησία 

πολλες φορες άπροσόιόνυση. 

Μικρο παράόειγμα πάρ' τις κουρτίνες 
στο θερινο όωμάτιο που φιλοξενεισαι' 

τί φταίνε οΙ εντονες καφετι πινελιες 
\ .... \, \ , 

που παν να σπασουν ΤΎj μονοτονια 

στο κοκκαλι του ύφάσματος 

α.ν έσυ καθως τις κολπώνει ό ανεμος 
βλ ' "\ 'ζ επεις το σπιτι να γεμι ει 

Ιπτάμενες νυχτερίόες 

~ φύλλα όέντρων που πέφτουν το φθινόπωρο; 

Great Keppe! Is!and 19-11-97 
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ΑΦΥ ΛΑΧΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Τ , θ' ,t;", "λ' , 
ι ες να c.,ερει απο υρικους συνειρμους 

ό cί.νί8εoς φύλακας 

που τα καθ~κoντά του εϊναι αuστηρως καθορισμένα 

να. φυλάει τ~ φάρμα 
οταν λείπουν OL νοικοκυραίοι 

, θ 'ζ 'λ' "'λλ να κα αρι ει τα ουκια απο φυ α 

να φροντίζει ζωα και φυτα του κ~πoυ 
η να παρακολουθεί τους λογαριασμους 

ήλεκτρικου, τηλεφώνου και νερου; 

πως θες αύτος να καταλάβει τ~ν πληγ~ 
που σου φύτεψε στο σΤ'~θoς 

οταν χωρις να. σε ρωτ~σει ξερίζωνε 

τ~ν φανταχτερ~ pointiana 
που κάθε χρόνο συγκέντρωνε 

τα. ~γχρωμα πουλιά; 

Αύτου του εrόους τα άτυχΊ)ματα 

οπως ξέρεις 

8εν εϊναι άπλως άναπόφευκτα 

στον ίόιωτικό μας μικρόκοσμο 

εϊναι και τελείως άπρόβλεπτα 

κι Ο\Jτε που μπορείς ν' cί.σφαλίσεις 

νοσταλγίες, άναμνήσεις και συνειρμούς. 

Creat Keppe! Is!and 19-11-97 
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Η Δ ΙΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡ ΑΜΕΤΡΩΝ 

ΤΟ αίXμΊjΡO αντικείμενο που σου σκίζει 

τη σάρκα 

μπορεί νά 'ναι μικρο εως έλάχιστο 

αλλα -ή πλΊjγη που αφ~νει στο κορμί σου 

δεν εχει σXέσΊj με το δικό του μέγεθος 

καΙ την άρμη 

οσο με τΙς δικές σου κιν-ήσεις 

και με Γη διάρκεια τr,υ χρόνου 
\, θ~ , ζ λ'ζ \' , 

που οι συν Ίjκες ε'-,ασφα ι ουν στην επαφΊj_ 

Great Keppel IslandI9-11-97 
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ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Στα τροπικα μέρ1) τα ρευστα στοιχεΤα 

γίνονται άκόμ1) ρευστότερα' 

κυρίαρχο ζευγος ή βpoχ~ κι οΙ άέρΎ)8ες 

και του άνθρώπου ή yυχ~ γίνεται Ψάρι. 

Σου λείπει ή 8υνατόητα να προβλέΨεις 
καθως και το 8ικαίωμα να 8ιαμαρτυρ1)θεϊς 

όμως για όλ' αύτα σ' άποζ1)μιώνει 

άειθαλ~ς καταπράσινη θάλασσα. 

Great Keppel Island 20-11-97 
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ 

Να μην περάσει άπαρατήρψο 

το πέταγμα του γλάρου 
, '" Ι t , 

μητε του κυκνου η κορμοστασια 

τα ευγενέστερα Οείγμα.τα. 

άνιοιοτελους φυσιολογίας. 

Great Keppellsland 20-11-97 
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ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Ή προσέγγιση μέσ' άπο τήν αισθηση ((άΠOυσίαςJ) 

άποκτα μεταφυσική διάσταση. 

Γιάννης Μπόλης 

'Άλλοτε σου 'λειπε κάτι και οεν μιλουσες 

ϊσως μάλιστα και να προσπαθουσες να 

κρύψεις την ελλεΙψΊ) 
σαν νά ' σουν φταίχης έσύ. 

Σήμερα βέβαιος πια πως κανεις οεν προσέχει 

τί στερε'ϊται ό αλλος 

άγωνίζεσαι μ6νος να πορευτείς οπως-οπως 

κάνοντας την άπου σία άπέραντο άγρα 

ίοιωτικου θερισμοϋ. 

Great Keppe! Is!and 20-11-97 
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ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 

'Έτσι τελειώνουν οΙ φωνες 

καΙ σταματουν τα τύμπανα 

εν μέση μεσ1Jμβρί~ 
κι αν οεν προλάβεις να σκεφΘεϊ:ς 

ενα στερνο «Κύριε ελέ-ησονJJ 

φεύγεις τυφλος κι ολόγυμνος, 

χαμένη ευκαιρία! 

Great Keppe! Is!and 20-11-97 
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ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΣ ΒΙΩΜΑΤΑ 

"Ο "λλ ' '" "Ι, ''!' χι α α ανεκοοτα, οεν εντuπωσια..,οuν 

μ'ήτε πια Ιστορίες φανταστικές 

τα καθΊjμερινά. μας βιώματα 

ξεπερνουν ιΧπείρως 

τ~ν πιο όργιαστικ~ φαντασία 

και 3εν προφθαίνοuμε να καταγρά.ψοuμε 
JI"I\ \ Ι 

οuτε καν γενικες καΤΊjγOριες 

του ιΧπίθανοu πραγματικου 

με τ~ν έλπί3α να το τιθασεuσοuν 
οί γενιες που θά. 'pBouv. 

Great Keppel Island 20-11-97 
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«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ» 

Άκιν-ητουν καμια φορα τα aένaρα 

σαν τΙς πέτρες 

πρoκλ-ητικ~ σταθερόητα 
πλάι σε τόσα ρεuστα 

βέβψΊ) &ναίρεσΊ) του λόγοu του Ήρακλείτοu. 
"Ας σΊ)μειώσει έν τουτοις 

ό προσεκτικος &ναγνώσΤΊ)ς 

το aιφΟΡοuμενο (ικαμια φορά»! 

Great Keppel Island 20-11-97 
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FISHERMAN'S ΒΑ Υ 

O~' 1 , J "Ψ ι ανεμοτρατες επιστρεφουν απο ε 

άργά, έπιβλητικα 

με άναπεπταμένες έγκάρσια 

τις σι~εριες των ~ικτύων 

για να προστατευθουν στο παρα~oσιακo 

Fisherman's Bay 

άπ' τον αΙφνί~ιo ανεμο. 

Ο'" , 'Ψ '1" 'Υ Ι ανεμοτρατες απο ε οεν μοια",ουν 

καθόλου μ' αψυχα σκαρια 

ποΙΙ τα κινεϊ τυφΜ μια ξέν't) Ούναμ't) 

πιο πολΙΙ μοιάζουν με γιγάντιους ΆετοΙΙς 

ποΙΙ μόλις προσθαλασσώθΊ)καν 

σταλμένοι άπο έξωγ~ινoυς 

κι ~ περιέργειά μας για την αγρα 

μεταμορφώθΊ)Κε κι αύτη σε πανικό. 

Great Keppel Island 22-11-97 
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Η ΣιΝΤΑΓΗ 

Ά νcα:ατεuοντας τη θλίψη με τη λογική. 

Αυτη αχριβως εΤναι 'ή συνταγη 

για το ποίημα 

μόνο που δεν προδίδει όΧόχληρο 

το μυσnχό: 
, Ι, ) Ι 'β ι 

σε η ανα ,ογια να ρισχεται 

'ή θλίψη 

για να μ-η λείψει +ι μουσική' 

~ λογικη 
για να σώζεται ~ αλ~θεια. 

S. Heaney 

Rockhampton 23-11-97 
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Ο ΑΛΑΦΡΟ'Ι-ΣΚΙΩΤΟΣ 

τα παιδικιΧ μου χρόνια είναι γεμιΧτα. καλα.μιές. 
~'δ ,ι, λ'" " λ' ~o εψcχ πο υν ανεμο για νιχ μεγα ωσω, 

'Άλλοι ξοοεύουν περίσσιες θερμίοες 
, λ' β'β " και μεγα ωνουν ε αια κι αυτοι 

τις οιαστάσεις των 
'λλ' , ,. ζ' α α μοναχα στην ορι οντιο. 

Ό ποιψής, εχοντας προσεταιρισθεΤ 

όριστικα τον ανεμο 

άντιοικεΤ οια βίου 

με το νόμο τ~ς βαρύτψας. 
πως υστερα να κατηγορήσεις τους 

αλλ ους 
,\ 'ζ 'λ .ι. που τον φωνα ουν α αφροισκιωτο 

κλέβοντάς του παντου τΙς θερμίοες; 

'Ελύτης 

Melbourne 25-11-97 
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ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΓΙΝΕΤ ΑΙ ΑΜΕΣΟ 

'Άλλοτε ~ λευκ~ σελίSα 

~ταν σεντόνι SpocrEPo 
απλωμένο στον ~λιo 

σαγ~νY) ποιι φιλοSοξοuσε να παγιSεύσει 

άόρατους κραSασμοuς τ~ς Ψυχ~ς 

σε μασρα ίερογλυφικα με σχημα πτψων 

ποιι τα εϊπαμε γρά.μματα. 

Σ-ήμερα ~ λευκ~ σελίSα 
εγινε φως εκτυφλωτικο 

όρόσΥ)μο σοφίας άνέφικτο 

~ ύΨΙστη άκρώρεια 
τοσ άνέκφραστου λόγου. 

Sydney -Carss Park 28-11-97 
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ΜΝΗΜΗ ΚΡΑΤΥΛΟΥ 

'Απ' το φάος στο χάος 

ενα γράμμα μονάχα 

ενα β~μα μονάχα κι Όχι μακρυ 

Όχι όλόκλYJΡYJ λέζΊ) 
μ~τε κα.ν φώνΊ)μα:. 

Πρoσox~ στα σύμφωνα 

πριν συμφων~σεις, 

όoκιμ~ στα φων~εντα 
πριν έκταθεϊς. 

Σαθρα τα αρθρα 

κοντα τα ακρα 

μακρια το γένος 
,ι t:' J 

μΊ) γινεσαι ι.,ενος 

σταν οείς το εΙοος 

μεϊνε στο μένος. 
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ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΣΑ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ 

Ό ΠΟΙΎ)Γης γράφει για να πει ατι δεν γράφει. 

'Άν γράφει ό πoιψ~ς 

είναι μονάχα για να μαρτυρ~σει 

ΟΤΙ τα πάντα είναι αρρψα' 

κι είναι τί;) οντι σαν να μ~ν ύπάρχουν 

ά,φου όεν ύποτάσσονται. 

Ζ. Σαμαρα 

Κωνσταντινούπολις 7 -12-97 
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ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ AMHXANI~ 

Σέ δρόμους μέ ιΧπειΡες στροφές 
σαν [ντερα. προβάτου, 

ΠολλΕ:ς φορες οί ορόμοι μας 
, , ξ , 

Υινονται ανε ιχνιαστοι 

"'.,. \ ξ Ι 
κι ας 'f)ταν το εκιν'f)μα 

όλόλευκος ορθρος 

ύποταΥμένο έν πλήρει ά.μ'f)χανΙ~ 
στο αϊΤ'f)μα 

του «εύλΟΥψος ό Θεός», 

Ezra Pound 

Athens -Bang-Kong 19-12-97 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑ 

Μέσα στο βλέμμα σου άτονεί 

ή ΠΙΟ μεγάλη παρομο{ωση. 

ΓιιΧννΊJζ EυσταθιιΧoΊJζ 

"'Αν εϊχαμε uποψιασθεί έκ των προτέρων 

πόσες γλωσσες μιλεί συγχρόνως 

το ά.νθρώπινο βλέμμα, 
" ζ f t) \ Θ \ 
ισως Ί)τουσαμε απ το Η εο 

περισσότερα μά.τια 

λιγότερα 8ά.κτυλα. 

'Άν εϊχαμε προσέξει πως σβήνουν οί 

λεπτομέρειες 

προοοευτικα σαν φωτοσκιά.σεις 

καθως συμφιλιώνουν τα περιγράμματα 

των σωμάτων 

με την περιχωρουσα ά.οριστία του 

τοπίου, 

θ&. 'χαμε κρατήσει το πρωτο μας ~νoμα 

και θα uπογράφαμε ΦΩΣ. 

Bang-Kong-Sydney 20-12-97 
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ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ 

Νιώθεις πώς γ{ναμε ένας κ6σμος άπα έλπίζοντα έρε{πια; 

Μ. Καλαντζόπουλος 

'Έτσι που παμε θα. φτάσει γρήγορα ό καιΡος 

που κανεις οεν θα. τολμα να. πει 

όλόκληρο τ' ονομά του 

φοβούμενος πως ό α.λλος οεν προλαβαίνει 
\ " ι 

να τ ακουσει 

οπως συμβαίνει με τις ήλεκτρονικες λέξεις 

σε φιλμ ξενόγλωσσο ντουμπλαρισμένο. 

'Έτσι άπλώνοντας το χέρι στ~ν πρώτη συνάντηση 

θα. ρίχνουμε πυροβολισμο τ' ά.ρχικά μας 

και θα. μαντεύουμε στ~ συνέχεια μόνο ά.π' 

το βλέμμα 

αν ανοιξε παράθυρο ~ ό καιάΟας. 

Sydney -Brighton Le Sands 24-12-97 
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ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ (Β) 

Εiμαι [να τοπίο 

άπα παλιότερο Ονεφο. 

'Έτσι μονάχα άντιλαμβάνομαι 

τον έαυτό μου 

Μ. Καλαντζόπουλος 

για να μπορω να έξηγ~σω μια σχε80ν 
έγγενη καθυστέρηση 

στις έξωτερικες σχέσεις μου με 

τους &.λλους. 

Για έσωτερικες σχέσεις 8εν θα μιλ~σω 
γιατί αύτες εΤναι βέβαιoc 

'ξ 'λ λ' , \ ε ο οκ ηρου ocυτιστικες 

κocι κιν8υνεύεις να σε σύρουν σε 8ικocστ~ριoc 

για συκoφocντικ~ 8υσφ~μηση 
αν τoλμ~σεις να 8ηλώσεις συγγένειoc 

μ' όπoιoν8~πoτε 

σε θέμocτoc βocθέως προσωπικά. 

Sydney-Brighton Le Sands 25-12-97 
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ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΟ πράσινο οεν είναι άπλως ενα χρωμα 

είναι το θαλερο τρίχωμα τ~ς γ~ς 

κάνει το χωμα να. έκπέμπει 

χλοερες άνταύγειες 

ένω ολα τ' αστρα που φέγγοuν στο ερεβος 

σπανίως uπαινίσσονται 

uποψία ζω~ς. 

Sydney -Carss Park 30-12-97 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έπιφυλάξεις . . . 
2. KoύρασΊj 

3. Τό: ευθέως άνάλογα 

4. Ό φονικος μαγνήτης 
5. Χαρταετός 
6. KαταργΊjμένα προνόμια 

7. ΟΙ καθαρμοι τοϋ Περσέα 

8. Τ ο νόμισμα και ό κανόνας 
9. ΈπίκλησΊj και ~ιαμαpτυρία 

10. 'Ανταποκρίσεις . . . 
11. Ή τιμ~ των όρυκτων 
12. Ή ύγp~ παρθένος .. 
13. Ή γλώσσα είναι άρωμα 
14. Στα ϊχνΊj του θαύματος 
15. Μας άπειλουν 
16. το επαρκες νεϋμα 
17. Λυpικ~ προέκταση 
18. Πράσινα χέρια .. 
19. Ή νύχτα είναι τέχνασμα 
20. Ό pιΨoκίν~υνoς . . . 
21. Στοιχεϊα ταυτότητος 
22. 'Έρως άσίγαστος 
23. Τ ό πλ~pες άπ-ήΧ'ημα 
24. Πcλνηγύpι στό φως 

25. 'Όπως ό κεραυνός η το γεράκι 
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