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ι
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Έκδόσεες Δόμος

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Χωμα και στάχτη, Άθ-ήνα

1978.

Παραλήρημα τοϋ Νότου, Άθ-ήνα

1979.
Άπο φυλακης πρωιας, Άθήνα 1980.
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Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη

1983.

1984.

1985.

ΈΥ Ύ1ί &λλοτρίC!, Ι (συγκεντρωτικη ~κooση), Άθήνα 1985.
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Πορτραίτα τοϋ νεροϋ, Θεσσαλονίκη
Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη

1986.
1987.

1988.

Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη

ΝοσταλΥία παραμέτρων, Άθ-ήνα

1989.
1990.

Έν Ύ1ί &λλΟτΡίC!, ΙΙ (συγκεντρωτικ·η εκδοσ',Ι), Άθήνα 1990.
Ί-Ι άλλη έκδοχή, Άθήνα

1991.

Στην δοχψη τοϋ φέηους, Άθήνα
Σπασμένοι συΥειΡμοί, Άθήνα

Ύ'Υρα τοπία, Άθήνα

1992.
1993,

1994.
1995.

Τεφρες ακτές, Άθήνα

Έν Ύ1ί &λλοτρίC!, ΠΙ (συγκεντρωτικη εκοοση), Άθ-ήνα 1996.
ΤΟ άλΥος τΎjς παρρησίας, Άθήνα
Μετρψες &λ Ύ'ιδόνες, Άθ-ήνα
Έπιφυλάξεις, 'Αθ-ήνα

1996.
1997.

1998.

Διτανεία χρωμάτων, Άθ'ήνα
"Ομβρια ΙJδατα, Άθήνα

1999.

2000.

Ί-Ι δομη τωΥ κρυστάλλων, Άθήνα

2001_

Ό βαθμος της έχπλήξεως (άνθολογία), Άθήνα 2001.
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Ή ζωΎ; δεν εrναι επιχεΙρημα.
Χ. Βλαβιανός

-7-

ΟΙ ΛΕΠΤΟΔΕΙΧΤΕΣ
Σχοινια οί λεπτοδεΤχτες

μαζεύουν τον όρΙζοντα

σε ρυθμο σχεδον άνεπαΙσθητο.
Ό χρόνος που μα,ς άπομένει δεν άντέχει
&λλους άνεύθυνους χεφισμους

μήτε περαιτέρω άναβολη των καφίων

ad calendas graecas.
Ό χρόνος που μα,ς άπομένει εΤχε συμμαχήσει

άπ' άρχης με την καταιγίδα
\

ι"

"t'

που ηταν παντα στο προγραμμα'

τώρα δεν μένει παρα να δουμε
σε ποιο σημεΤο της διαδρομης

,

'
~ ι
θα
αιφνιοιασει.

Ό χρόνος που μα,ς άπομένει μπορεΊ: να έγκυμονεΤ
χίλιες ευχάριστες έκπλήξεις,

δεν θα μπορέσει δμως να ξεφύγει
"
ι
το ανεπιστροφο

τους λεπτοδεΤχτες που συνεχως
ι

,.

'ζ

μα ζ εuoυν τον ορι

οντα.

Sydney-Brighton Le Sands 11-1-2001
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Το φως που γέννΎ)σε το ήλιοβασίλεμα

άνέτρεψε δλους τους νόμους
της Φυσικης.

Μην ψάχνετε

l1Mo λοιπον ματαίως
\
,
ι
για αντι-κεψενα

ό ηλιος θέλΎ)σε να συντ~ζει τα πάντα
,

,ι

,

ι

σε μια υπερουσια τουρτα

και με σβΎ)σμένα τώρα τα στεγανα των σΧΎ)μάτων
δλα άναούθΎ)καν συγκείμενα

Τ'~ς κορυφαίας στιγμης.
Μ' l1MΙX λόγια

στο ήλιοβασίλεμα
δλα ενα τίποτα

η όλα χρυσάφι.

Sydney-Brighton Le Sands 14-1-2001
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ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
Ήξερε πως δεν ηταν πλέον ζωντανός
μα δεν ηθελε να τόν πάρουν καΙ για πεθαμένο.
Μάριος Μαρκίδης

"Ολα τριγύρω συνεχίζονται σε ρυθμο
~\

λ'

υεν

ρουτίνας

\

εω πια συμ-

β

,

αινουν,

θα τους αναγνώριζα ακόμη

δράση ενεργψικη
απ' την όποία προ πολλου γυμνωθηκαν
Ιδίως αφ' στου επαυσαν να εμπνέουν
στοιχειώδη αίσιοδοξία για επιβίωση.
Συνεχίζονται λοιπον παθητικα
οί σκηνες του δρόμου
καθως κι οί αθέατες λειτουργίες στα σώματα
ζώντων όργανισμων

,

\

,

"'~
θ'
""'\ί'
με την ιοια ανευ υνοτητα που αΛΛοιωνονται
\

~,

στα συμπαγη πετρωματα

οΙ ποσότητες των αργων μετάλλων
χωρις κανεις να καταγγέλλει μεγαλοφώνως

την Ίtλήpη αμηχανία στις προεκτάσεις
του εν γένει τοπίου.

πως σμως να μιλήσεις για α-μηχανία
σε κινήσεις που θεμελιώνονται
στους νόμους της Φυσικης

ίδίως σταν ξέρεις στι ό τροχος εξακολουθεΤ να γυρνα
,

\

Ι

Ι

απο κεκτημενη ταχυτητα

να γυρνα μάλιστα επ' αόριστον

\

μακάβρια μηχανη

'

"λ
,Ι
,
στο απο υτο κενο αερος.

Sydney-Brighton Le Sands 26-1-2001
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

"Ο σο

. ".

\

, ,

κι αν την αγαπησαν

τη θάλασσα

όεν επαψαν στιγμ:~ να την φοβουνται
,
ι
'θ λ
ι
ακομα κι οι
α ασσινοι.

Γνωρίζουν άπο πρωτο χέρι
πως όεν την έπηρεάζει

μόνο 'ή σελfινη έξ άποστάσεως
μfιτε ΟΙ άλΊjτες άέρηδες κι αλλα στοιχεία
των τεσσάρων έποχων.

την κυβερνα πρωτίστως σαν έσωτερικη αίμορραγία
ό άπρόβλεπτος πυρετος

άπο του εσχατου βυθου τα σπλάχνα
καθως σύρονται τα θεόρατα ρεύματα

χυλινόούμενη γενειάόα του Ποσειόώνα.

Sydney-Carss Park 27-1-2001
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ΣΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Μαζευοντας χρήματα

και με τρεμάμενα χέρια

κόπτονταν να. τα. πολλαπλασιάσουν
χωρις ιΧποχρωντα λόγον.
Αυτος όιψουσε μόνο λέξεις
ψΎ]φίόες της γλώσσας του

\

που
,

ξΙ

..

επεσαν Ύ]
Ι

ξ

Ι

εχασΤΎ]καν
Ι

ασπαιροντα χρωμοσωματα

στο δειλινο μιας έποχ'ης.

Sydney-BrightOn Le Sands 3-2-2001
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ΜΝΗΜΗ
'Έβαφε τα μαλλιά του σ' ενα χρωμα ά:νάπαιστου.
Μά.ριος Μαρκίδης

Μ ψίψ:η δεν είναι μόνο το μυαλό μου,
~

.......,

~I

ει ναι κι οσα κρατουν τ

!t

\

αυτια

και τα μάτια μου

μαζι με τα ρουθούνια

, ,

τις θηλες των δακτύλων ...

\,

για να μην επικα

λ

εσ

θ

. . . , , το\ τιποτα
,

ω απ

τα τριχoειδΎj άγγεια στη γλώσσα
κι οπου άλλου διαθέτω βλεννογόνους.
Μ νήμη θα βρεις άκόμη σ' ολους τους πόρους

άρατους η άόρατους δια γυμνου
όςοθαλμου

\
στα

λλ

μα

\
ια

\ \
και τα

Ι

νυχια μου

σ' ολα επι τέλους τα κύτταρα

του ήρωϊκα διάτρητου
πήλινου κορμιου μου.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 4-2-2001
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ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΑΝ ΑΙΜΑΚΤΗ
Κλειστος χι άπόψε ό όρίζοντας

άπρόβλεπτα συννεφιασμένος,
λαιμψόfJ-ος άναίμαχΤΊj

για τους εύαίσθψους.

Sydney-Brighton Le Sands 5-2-2001
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ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ
Κάθε λέξη που ξέφυγε τον χλοιο των Οό6ντων
"

i"'"

αν οεν ηταν

,

λ'
ευχο περιστερι

,

,

ι

.....

εφηνη χαι φως

θ α'

,ναι

,
χοραχι

'

"θ
που
χα ε λ επτο

θα μορφάζει πιο μαυρο·
θα ζητα. να σπαράξει

,

,

χαινουργια πτωματα

χαμμια σχέση με το

Raven

-

του Π6ε.

Sydney-Redfern 8-2-2001
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Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ
«Φείίγε και σώζου»

(Πατερικόν)

Κάποτε

1)

άφέλεια ~ταν άρετ~

οί σχέσεις των άνθρώπων ρυθμ.ίζονταν

μ.όνο άπ' τ~ν

aiJpa τ-ης ψυχ-ης

που δρόσιζε το φυλλοκάρδι

οπως ό ζέφυρος σέρνει το φτερο
του γλάρου
Ι
~ 'ζ οντα.
και\ κανει
νοστα λ"
για τον ΟΡΙ

Κάποτε ό δρόμ.ος των πολλων
μ.ας όδ"t]γουσε
\

<:-

,

ι

ι

!:'Ί; ι

<:-

• !:'

ι

σε καποιες οπωσοηποτε οιει,οοους υοατων-

,\,

ι

\

....

_

ι

ι

σημ.ερα για να σωσεις τα ρουχα σου
γυρευεις συνεχως παρακαμ.πτηριο.

Sydney-Brighton Le Sands 15-2-2001
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Η ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Σε μια έποχη που προχωρεΊ
προοδευτικώς όπίσω.
Τ.

s. Eliot

Σήμερα δεν υπάρχουν άθωοι.
'Υπά.ρχουν μόνο τίμιοι.

Κι άκόμη πιο λίγοι γενναϊοι.
"Οσοι φωνάζουν κατά.μουτρα
στα σκιάχτρα τΎjς πασαρέλας:
ZΎj Κύριος ό Θεός!

Sydney-Redfern 15-2-2001
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ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Άπλη ραγισματια στο τζάμι

γραφικη παράσταση έποποιιας βoυβΎjς
κινδύνεψε να μείνει άθησαύριστη
λόγψ ύπερβoλικΎjς ήλιοφάνειας
σ' ενα έλάχιστο έμβαδον
του πιο πρόσφατου χρόνου.

Ποιος θα κρατουσε έν στενογραφίq.
'Η

Ι,

ι

ανισες μαχες ανεπισημες

που δίδονται νυχθημερον
κι οταν άκόμη δεν σπάζουν κρύσταλλα;

Ά νεπηρέαστους δεν μας άφ~νoυν
οΙ άντιστάσεις άψύχων

μ~τε οΙ κλυδωνισμοι άνωνύμων άνέμων
άπ' τα 'Ηλύσια πεδία
ως τις πλατεΤες και τις λεωφόρους
Ιστοσελίδων.

Sydney-Brighton Le Sands 17-2-2001
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ΣΥΖΥΓΙΕΣ
'Άνθος και κάλυκας

νuχι και δάχτυλο
ψυχ-η καΙ σωμα.
Ποιος θα μΙΧς πει
\

Ι

το συνορο
ι

,ι

ταυΤΟΤΎ)τας

- ετεΡΟΤΎ)τας;
Brighton Le Sands 21-2-2001
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ΓΝΩΜΑΤΕΤΣΗ
του 'παν: «Στον υπνο σφίγγεις ύπερβολικα

τα δόντια

γι' αύτο φαγωθηκε πρόωρα
ή κάτω Οδοντοστοιχία».
'Α

'

παντησε:«

Φ

,

,

, ,το
\

αινεται γινεται απ

'β
φο ο

μη μου φυγει λόγος άπερίσκεπτος».

Sydney-Brighton Le Sands 28-2-2001
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΟ σχέδιο είναι το οριο του χρώματος.

Ν. 'Εγγονόπουλος

"Οσες φορες κι &.ν έπανέρχομαι
\

,\,

\

-

να πω

το μυστικο που με κρατα

κι έπιβιώνω

δεν βρίσκω καθοριστικη λέξη
έπαρκες σχγΊμα
κατάλληλη δόση σε χρωμα και φως.
πως να. προκύψει είκόνα άρτιμελης

της άενάως άναδυόμενης Άφροδίτης

,

\

απο:

τον θαλερο λειμώνα των συναισθημάτων
το θάμβος των όξυδερκων όνείρων
το αλγος των νηπτικων φαντασιώσεων;

Γι' αύτο μια. μόνο άκόμη κραυγη
έκ βαθέων:
Ποίηση, ό συνεχιζόμενος έξαγνισμος
της αρρητης έπιθυμίας.

Sydney-Brighton Le Sands 3-3-2001
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Η ΔΙΑΦΟΡΑ
KιxτιxβυθΙζoμιx~ οεν σΎ)μιxίνε~
επιχψιχ να βλέπω'

σ'rιμιxίνε~ τώριχ μπορω να θεώμαι
μιχκρόθεν.

Κι οποιος οεν βλέπε~ τ~ν διιχφορα
θα πεϊ πως πλέει ά,κόμη στ~ν έπιφάνειιχ
δέσμιος των συνθηκων του έπιπoλΎjς.

Sydney-Brighton Le Sands 3-3-2001
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ΤΑ ΣΤΝΝΕΦΑ
πρωτα μας εΤπαν εΤνιχι ύδρατμοι

βιομηχανικα άπόβλητα
καπνοι άπο μακρινες φωτιες
ι
\
ι
ρινισματα και σκονες,

κι εμείς τα βλέπαμε τεράστιες σακουλες
άκανόνιστες
ty

'

,,,,

θ
κα ως ο ανεμος τις εσερνε

\
να

κα

θ

•

ι

ι

αρισει ο τοπος.

Ρωτήσαμε οσους μάζευαν σκουπίδια

τ"ην αυγ~
πριν ξαναρχίσει ό βέβηλος ρυθμος

με νικητες και ήττημένους

κι εκείνοι "ηταν που μας ειπαν πως τα σύννεφα
εΙναι τα λόγια πού 'μειναν άκατανόητα
κουβάρια φαντάσματα
στον αtθριo ουρανό.

Sydney-Brighton Le Sands 6-3-2001
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ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ

ΣταμάΤΎ)σε τον θάμνο να θρo'tζει
που πάει να σε τρελάνει άπο ζ~λεια
εσένα που δεν το μπορείς.
Ι

Π αρε

β

α

θ

\ ,

Ι

"

)

\

Ι

εια ανασα κι απ ,ωσε τα χερια

καθέτως στον όρίζοντα
και μη λυπασαι που δεν φτάνεις

να τον άκoυμπ~σεις.
Το θαυμα πάντα πολλαπλασιάζεται

άνάλΟΥα με την άπόστασΎ)
που μας χωρίζει.

Syclney-Botany/Redfern 6-3-2001
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ΤΑΦΟΣ ΑΣΥΛΗΤΟΣ
Ό ϋπνος
α.ϋλο οωρο του Θεου ά.προγραμμάτιστο
τροφη και φάρμακο γλυκο
στις συνεχεϊς φθορες των παpopμ~σεων.

Συχνα προσπάθ'φαν να σου το μαι

ταιωσουν

κακουργοι που σ' είχαν ηΟΎ] ΠΡΟΎ]γου
μένως λΎ]στέψει

, '~'λ
απ
ο α
"Ομως εσυ ά.σύλψος
,

ι

σαν ταφος

Μ

~

'

ι
τ '''λλ
α
α αγα θ α.

,

ακεοονιχος

οεν τους φοβασαι.
ά.ρκεϊ ποτε να μη χάσεις το βλέμμα σου
,ι

ακομΎ] κι

,

το ίλαρο
ιl

"r

,ι

οταν εισαι κατα μονας.

Κι οσο για τα ύπόλοιπα

είναι οουλεια του Μορφέα να κατατροπώνει
μορφες ά.ποτρόπαιες.

Sydney-Brighton Le Sands 10-3-2001
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ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ
'Άδικο θά 'ταν να νομίσεις τον τοΤχο

τυφλη επιφάνεια-ράΧΊJ γυρισμένΊJ
κόντρα στην

lota

την ζωη

λες κι εΤχε πάει να σου κλείσει τον
όρίζοντα

επιβάλλοντας καθεστως όμΊJρίας.

Πίσω ιΧπ' το κατακόρυφο Ισόπεδο επίχρισμα
μην παραλείψεις να δεΤς

λ(θους καΙ πλίνθους ζωντανους εν εγΡΊJ
γόρσει
σαν μεταμφιεσμένες χανούμισσες

που καραδοκουν για το βλέμμα σου
ιΧπο καφασωτο γυναικωνίΤΊJ.
'Έτσι θά 'χεις ευρύνει τον κύκλο των συνoμιλΊJτων
σε νοερο διάλογο
συνομιλία χωρΙς λόγια.

Sydney-Brighton Le Sands 17-3-2001
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ΤΑ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ

Μας είπαν θα μας εδιναν

μια δεύτερη ευκαιρία
να φτιάξουμε οσα σπάσανε

στην πρώτη δοκιμή.
'Αργότερα προφασιστ-ηκαν πως το
ξέχασαν.
~

....

f:

/ "

f

κι εμεις ωστοσο ειχαμε γερασει.

SydQey-Brig11toQ Le SaQds 24-3-2001
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ΕΠΟΣ ΣΑΦΩΣ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟΝ
'Όχι προς Θεου όλόκληρες φράσεις
ό λόγος τότε γίνεται
uπερ το δέον άπαιτητικός.

Πάει να άπομυθεύσει την μαγεία
των ηχων
καθως πέφτουν μέσα σε τάσι άσημένιο.
~ ι

\

,

Ι

Ι

\,

\

οακρυα σε αποσταση τοση που να μην

έπιτρέπει την έπαφη

άκριβως για να έπιζ~σoυν
τέλειες τελεΤες σε παράταξη
επος σαφως κυκλώπειον,

είρμος άποσιωπητικων.

Sydney-Brighton Le Sands 24-3-200l
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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΟΥ
,...."

\

\ '

\

~εκoυμπωτες να τρεχουν στο χαρτι

σαν τα παιοια
που παίζουν ξεβριΧκωτα στο γρασίοι
άνιοιοτελεϊς και άθωες σαν κι έκεϊνα
με την δραση μαγεμένη
μόνο στο πριΧσινο_

Sydney-Brighton Le Sands 26-3-2001
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ΟΙ ΠΙΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟΙ
Ξέροντας πως ό πόνος περίσσεψε

μεταξυ των ανθρωπων

οί πιο φιλότιμοι οεν τολμουν να σκεφτουν
για τον έαυτό τους ένος λεπτου ευτυχία
όπως λέμε ένος λεπτου σιγη

μήτε τολμουν να προσευΧΎ)θουν όπως αλλοτε
«1Jπερ του ρυσθηναι ήμαρ>.

'Άλλοι παν ε πιο πέρα καΙ ζΎ)τουν
να τους χαρίσει ό Θεος μια νόσο ανίαΤΎ)

να την γνωρίσουν πάνω στο πετσί τους
\

\

χωρις πανικο

προ πάντων δε να μην την ονομάσουν ποτε
νόσο έπάρατο,

ακόμΎ) κι α.ν τυχον λιποψυχήσουν
μια καΙ την κουβαλουν πρΙν απ' αυτους
ανθρωποι πάσΎ)ς ήλικίας καΙ φυλης
καθως καΙ ζωα πάσΎ)ς συνομοταξίας

σ' όλο το πρόσωπο τ-ης γΎjς.
Για όλ' αύτα τα πλάσματα ποιος θα σταθεΊ

,

,

,

μαρτυρας ακαταισχυντος

να τα σΤΎ)ρίςει καταθέτοντας εύόρκως
ότι παρ' όλα ταυτα ζη Κύριος ό Θεός;

Sydney-Brighton Le Sands 26-3-2001
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ΣH~EIA ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ
"Οταν τα ορνεα φωνάζουν σαν πaιoια

δραπετεύει το φως εως τον 'ΆΟη.

Το νερο παχύρρευστο σαν ύΟράργυρος
καταργεί το καθεστως συγκοινωνούντων άγγείων.

Κι ~ νύχτα δίχως ~λεoς
οΙκειοποιείται τις διαστάσεις
,

-

ι

αχανους στερεωματος.

Sydney-Brighton Le Sands 28-3-2001

-32-

Η ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

\

\

Ι,
ι
λ
Μ ισο και κρεμασμενο
ανασκε α

στον ουρανο
σχηματίζοντας έξήντα μοφων γωνία
έπικαλεΤται τον έρχόμενο άστέρα
τον πρωϊνο
ξορκίζει την ένδεχόμενη θεομηνία.

Sydney-Brighton le Sands 29-3-2001
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SYDNEY
Τόση ή μαγεία άπ' το άεροπλάνο

που όεν μπορω να. ξεχωρίσω τα. έπι μέρους

άπ' το έρωτικο σύνολό σου.

,

,\

'
,~
,~
Βλ επω
μοναχα ορομους τεντωμενους σαν φtoια

άγέρωχους συγχρόνως και άνεκτικους
,

~

Ι

\

Ι

στην οοτη μακαριοτητα τους.

Πλατεϊες σα.ν όιεσταλμένο χαμόγελο
που έπισκιάζουν άσυναισθήτως

\

'ζ

τα γειτνια

,

οντα κτισματα.

Παραλίες και ορμους οπου ή ρευστότητα

\ \

και το γα

λ'ζ
α

ιο

άντιπαλαίουν την άρραγη σταθερότητα
του βυθου
σ' ενα φως που ύποχωρεϊ σε άχλυ

ώς λιτανεία Φιλαρμονικης 'Ορφανοτροφείου.

Sydney-Melbourne 31-3-2001
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ

RODIN

Τιποτε δεν με συγκίνησε τόσο
σσο ό σκεπτόμενος &νθρωπος,

ηγουν ό σκαπτόμενος πηλός.

Sydney-Melbourne 31-3-2001
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ΣΧΗΜΑΤΑ = ΜΙΚΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
'ΕκεΤ που συναντήθ·f]καν εύθεΤες και τεθλασμένες

καμπύλες και κυρτώματα και κύκλοι όλιγαρκεΤς,
στο τέλος έπεχράτησαν όξεΤες περισπωμένες

παίζοντας ·~γεμ6νες και ύποτελεΤς.

Sydney-Brighton Le Sands 5-4-2001
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ΟΙ ΤΕΩΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Είχε νυχτώσει.
ΤΟ κρύο πάλευε 8λο το απόγευμα.
με εξα.σθενημένες ακτίνες του ήλιου.

'Εν τέλει κα.τόρθωσε να επιβληθεΤ κα.τα κράτος
οχι μονάχα. στο όρόμο
αλλα κα.ι στα τζάμια. των πα.ρα.θύρων.
Οί λίγοι όια.βάτες τώρα. κυκλοφορουσα.ν
α.Ιφνιόίως θορυβημένοι.
Δεν προλάβα.ινα.ν να αντιτάξουν αλλη αμυνα.
πα.ρα να συντομεύσουν το βημα.

\

για τις πρωτες βοήθειες
,~

στην στοιχειωοη

θ

α.

λ

\,

~,

,

πωρη οποια.σοηποτε στεγης.

Αύτος αλλοίμονο ά ρυθμος
με τον άποΤο ανα.τρέποντα.ι αόια.μα.ρτύρητα.
οί τέως βεβα.ιότητες του πα.ρόντος κόσμου.

Sydney-Redfern 1-4-2001
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ΔΟΚΗΤΙΣΜΟΙ
Παίρνοντας το σχέδιο για κορμ.ι

και το χρωμ.α για ενδυμ.α
εΤδες δυο φορες μ.ιση την άλήθεια.
"Ά σε

\

\

~\
'λα β'
που οεν
κατα
ες ποσο συχνα

το κύριο εΤναι το φευγαλέο!

Sydney-Brighton Le Sands 7-4-2001
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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

-'Ήταν που ~ταν πένθιμο το όειλινο
χαθως βουτουσε ό ηλιος

πέρασες χι εσυ χωρις να χαφετ~σεις
λές χι' ενας λόγος άπλος θα σέ όέσμευε
,

σ

t
~,
ι
,
οποιαΟ'ηποτε υποχρεωση.

Ι
λ οιπον
\ αχρι
"β "ην αν
Τ οσο

\

τα

λ'
ογια

χαι φτ~νηναν τα πρόσωπα;

Κι δμως, δλοι χι δλα τριγύρω
προπαγανδίζουν άναιδως
«Μια εΙχόνα

-

χίλιες λέξεις»!

Sydney-Brighton Le Sands 14-4-2001
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ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΨΕΜΑ

Δεν ηταν ψέμα ή όμορφιά σου
κι ας την εχασες νωρίς.
'Ίσως μάλιστα πρέπει να. σου πω

πως επειόη ά.κριβως την εχασες
ι

ι

τοσο προωρα

εχεις μια.ν ά.πόόειξη ά.κόμη

\ \

,

'λ

για το ποσο α

η

θ

\ .,.

ιν'r] 'r]ταν

ή όμορφιά σου.
'Άνθη που δεν μαραίνονται

και δεν φυλλορροουν
εΙναι τα. ψεύτικα μόνο.

Τί να. θαυμάσεις στην ά.ράγιστη επιόερμίόα
στην στιλπνη επιφάνεια
που δεν μπόρεσαν ν' ά.νασάνουν

μ~τε μια. ήλιαχτίόα;
ΤΙ να. ζηλέψεις ά.πο την μόνιμη ά.γκύλωση

&'ψυχων μελων;
,
Τα

π

λ

,ι
~"
'θ
αστικα σωματα οεν αποσυντι ενται

σπάζουν ά.καριαΤα
και βρυκολακιάζουν ...

Sydney-Brigl1ton Le Sands 19-4-2001
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Π;Ι

YllEPMAXQ
Δεν λες ποτε στή Μάνα τΙ να κάνει.

Rjta Dove
Ή μάνα ερχεται κομμένΎ) και ραμμένΎ)
απο το χέρι του Θεου
κι αλλοίμονο σε κείνον που θα την αμφισβψήσει.

Δεν έκδικείται ~ μάνα μήτε αντιΟικεί
~ θύμΎ)σή ΤΎ)ζ έλέγχει χωΡΙζ λόγια

\ \

\

"'λ ι
με το σ β Ύ)στο καν0Ύ)

με τα ξεραμένα λουλούδια του τάφου ΤΎ)ζ.

Brig11ton Le Sands 2-5-2001
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ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ
Καί Ύι παρατεταμένη εύγένεια στην κίνησή της.
Ε.

Pound

Το βημα σου σε πήγαινε μπροστα.
όμως ό &νεμος τράβαγε τα. μαλλιά σου πίσω·
θύμιζες τον λεπιοοφόρο γυάλινο Δρομέα

τοσ Κοτρώτσου

που με το βλέμμα οχι άπλως άπέναντι
άλλα στο άνεξιχνίαστο βάθος τοσ όρίζοντα
όργώνει χρόνια διαγωνίως την 'Αθήνα
σα.ν τον ϊοιο τον &νεμο

και μ.' όλα ταυτα δεν κινήθηκε ενα χιλιοστο
άπ' την παγιωμένη άρετη των άγαλμάτων.

Sydney-Brighton Le Sands 3-5-2001
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ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ

M-~ν άνεμίζετε μαντ~λια στον ανεμο
θα ζηλέψουν ΟΙ παπαρουνες που οεν πρό
λαβαν ν' άνοίξουν.
Ποιος είναι ίκανος ν' άντισταθεΤ

σε μια ένοεχόμενη συνωμοσία
κόκκινου και μαύρου;

τα β~ματα του έρωοιου στο λιβάοι
πρωτοβουλίες μετρημένες και σιωπηλες
πραγματοποιουνται με κάθε έπιφύλαξη.
Άκούσαμεποτε οιαπληκτισμους
άνταΛλαγες ρυπαρων έπιθέτων

μεταξυ παραστρατημένων πτηνων
και περιπολουντος Άποσπερίτη;
Δεν είναι όπωσοήποτε ευαισθησία ίθαγενων
το να ρίχνουμε κάπου-κάπου μια ματια
πίσω άπ' τον φράχτη.

Δεν άποκλείεται να ξα.ναγράψουμε
\,

-

το Άλφάβητο

με νεα στοιχεια

φων~εντα, σύμφωνα και ποΛλα συριστικά.

Sydney-Brighton Le Sands 3-5-2001
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ΚΕΙΝΟΙ ΠΟΤ ΓΡΑΦΟΤΝ ΓΡΙΦΟΤΣ
Τίποτα καινούργιο παρα μόνο ή &μάθειά τους
χρόνια πάθηση.
Ε.

Λ

,.,

,

Pound

!Ι"

ατρευουν ενα πρωτογονο σαοισΙλΟ

σβήνουν το φως που συντηρεϊται
σε &ρχαϊα βιβλία
!Ι'",

,

"

οεν επιτρεπουν στα νεογνα να

θ η λ'
ασουν

βλασφηΙλουν το Θεο της Άποκαλύψεως

,

ως

Ν'
αρκισσοι

'

'ζ ουν τους
'Ν εκρους.
Χλ ευα

Sydney-Brighton Le Sands 4-5-2001
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Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Χόρτο έΥάΥτια στο ΥραΥίτη.
Ε.

Pound

Κανεις ως το τέλος δεν ξέρει ποιο στρατόπεδο
ύπηρετεϊ

αν δεν σαλπίσει 'Άγγελος Κυρίου
τη λήξη του Δράματος.
Μονάχα οσοι πρόλαβαν να. ταπεινωΘουν
εΘελουσίως

για. να. μη γίνουν πρόσκομμα μήτε στα. έρπετα.
μπορουν να. περιμένουν υπνο άδιατάρακτο
ως την Δευτέρα Παρουσία,
χόρτο ενάντια στο γρανίτη.

Redfern 4-5-200 Ι
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ΣΤΟΝ

EZRA POUND

τα Μχτυλά Σου άγιασμένα απο καιρο

και πριν απ' την παραφροσύνη
που Σε όόήγησε στην ποίηση των έσχάτων.
'Αφήνω κείνους που μίλησαν για φασισμο
της σταυρωμένης σάρκας καΙ ζωης Σου
καΙ μου αρκεί το ώκεάνειο βλέμμα των τελευ

ταίων ήμερων
ή απέραντη ευγένεια των άπλωμένων δακτύλων Σου

σαν νά 'χες ~δη κοιμηθεί
πολυ πριν απ' την κοίμηση!

Sydney-Redfern 4-5-2001
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ΜΑΚΡΥΝΟ ΑΠΕΙΚΑΣΜΑ

Παράθυρο φωτισμένο μέσα στ~ νύχτα
,

,

~

\,

~

\ , ~

f

με χαορο το απροσοιοριστο πηχτο σχοταοι

μαχρυνο άπεΙχασμα άπο το βλέιψα του Θεου
πάνω άπ' το f1-εταχαταχλuσμια'Lο Άραρα'τ
των έφιαλτιχων άναμνήσεων.
Βέβαια, έμεϊ:ς 'το ξέραμε άπο χωρο
χι ας το άγνοουσαν οί θΙασοι 'των Φιλοσόφων:

Το βλέμμα του Θεου οεν άναπαύεται πουθενα
οσο έχει που όεν φέγγει τίποτε fι.λλo.

Sydney-Brighton Le Sands 6-5-2001
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ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ ΕΥΓΕΝΩΝ
«"Ερχεται ωρα 'ίνα πας ό ιΧποκτείνας ύμας

σ6ξτ; λατρεΙαν προσφερειν τψ Θεψ.»
Ίωάν.16,2

τα κομμένα γαρύφαλα
δεν είναι ά.πλως μια μικρ~ βαρβαρότητα
που πραγματοποιήθηκε αθόρυβα
''1

....,

στην ακρη του κηπου.

"Ή ταν συΧλογικος αποκεφαλισμος

απο βέβηλα χέρια
που οί κάτοχοι τους είχαν τ,ην αφέλεια
\

Ι

να πιστευουν

οτι προσφέροντας κομμένα κεφάλια

είχαν έκφράσει τα εύγενέστερα αίσθήματα.

Sydney-Brighton Le Sands 16-5-2001
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ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ
Έλατε να δικάσουμ.ε τους ψευτες
,.

\

,

Ι

και τους επιορκους

κείνους που δίνουν στα πράγμ.ατα
όνόματα ξένα
δηλαδη άνοίκεια έξόχως παραπλανητικά.

'Ακόμη κι σταν τα όνόματα είναι ευηχα

δεν παύουν ν' άδικουν και να δυσφημίζουν
έφ' σσον ύμ νουν παρ' άξίαν.
Ή καταδίκη άπα μέρους μας
ι

μια

ι
θ'
Δ εν
α

,
μητε

') ,

δ η'λ ωση απ ,η:

'8
'
εση

Ί
,ι
πιστεψουμε
ποτε
την κατα

)

'θ"
'β ουμε τα
Ι
καν
α επανα ,α

)

τους

,ογια τους
,

άκόμη και πρας άναίρεση.

Sydney-Brighton le Sands 16-5-2001
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Η ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άνομολόγψος ό ερωτάς μου

για την παλάμη του άνθρώπου,
ίδίως με την διάταξη που παίρνουν
τα ΟιΧκτυλα
είτε δουλεύουν συνασπισμένα εrτε άδρανουν.

'Εκείνα τα λεπτα έπιμ~κη ΟιΧκτυλα
τ-ης έCΡηβείας

,
που

,
πριν

• 'β εις
ΠΡΟΛα

"θ
'
να
τα
αυμασεις

στ-η χυτ"η σιωπ~ τους
εχουν πραγματoπoι~σει μετάσταση

,

\

" ••

'θ υνση αΛΛη

σε κατευ

J
"
\
~I
θ α μεινουν
για παντα το απιαστο

θαυμα

ή εκθετη πείνα στο βλέμμα μου.

Sydney-Brighton Le Sands 17-5-2001
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θΛΙΒΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
"Οπως οί λέξεις αύλίζονται στ~ σελίδα
\

,

Ι

και αναπαυονται,

"
\ ~ι
Ι
\
'λ
ετσι τα tιακρυα μας στο μαντη ι.

τι γίνεται με τις φωνες και το κλάμα
των ζώων
,

t

-Λ

\,

\

στα σπιτια "η στην ερημια

ιiφoσ γι' αύτα. οεν ίιπάρχει ποτε

μήτε χαρτι μήτε μαντήλι;

Sydney-Brighton le Sands 18-5-2001
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
τα βράχια και τα κύματα

θλιμένα ίσοκρατ-ήματα
στ~ν ακρη του γιαλου
κι ή άμμουδια περίμενε
πάντα ύγρ~ κι άσ-ήκωτη
σεντόνι της σιγης

μετρώντας πόσα πτώματα

θα βγάλει ή καταιγίδα.
Ό θρηνος συνεχίζονταν
ό θρ·ηνος που δεν πνίγεται
στα βάθη του πελάγου
!! \
\
'θ
ηταν ποlV\οι που με υσαν
.,.

και μεθυσμένοι πνίγηκαν
νέοι κι ώραΤοι ολοι τους

ολοι παιοια του Μάγου.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 19-5-2001
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Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ή λεξη άναπνεει ελεύθερα χι εύωοιάζει

μονάχα μες στο ποίημα
όπως συμβαίνει με το γιασεμι
στ' rJ.χραντο φως του ηλιου.
τα υπόλοιπα ε(οη του λόγου

\

'\'

\,

\

στενοι μονοορομοι χαι πνιγουν την

,

'λ ιστα
χαποτε μα

\

ζ

\

ωη

'

λ εuχες λαιμητομοι

που ξερουν να χαρατομουν την άθωότητα
χωρις ντροπη χαι οίχως τύψεις.

Sydney-Brighton Le Sands 24-5-2001
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ΤΟ ΠΑΡΑΛΥΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Βαρέθηκα,

το παράλογο που σαρκάζει την ζωη

, ,

'λΎ)'θ εια

και ΤΎ)ν α
\ ,

_

\

\,

1

σαν να μπορουσε ποτε να ισOCΡαρισει

ή θλιβερη εξαΙρεσΎ) τον ~νόoξo κανόνα.
~Ύαyακτω,

για. την όυσCΡ~μισΎ) του Θεου στις πιο άνθρώ
πινες τέχνες
'ζ
που αντι να εςευγενι ουν

\'

\

\

't'

εξαχρειώνουν τους άόόνατους.
Δ

\

,

Ι

εν αντεχω,

τους εύεργεΤΎ)μένους να. όιαμαρτύρονται

ώς μονΙμως άόΙΚΎ)μένοι,

το μεσΎ)μέρι να. μOΡCΡάζει παράλυτο
άνεΠΙCΡύλαΚΤΎ) άσωτεΙα του μεσονυκτΙου ...

Sydney-Perth 25-5-2001
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Ο ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
"Αν ε'ίχαμε γεννηθεΤ άνάπηροι

8λες οΙ άποτυχημένες μας άπόπεφες
θα γΙνονταν άναμφιβόλως κάθε φορα
λόγος βαθειίΧς συμπάθειας
.,\"

,

1

αν οχι κι εγκωμιων.

"Αν δμως γεννηθ·ήκαμε άρτιμελεΙς

,

,

ο πανικος μας

θ

' κρυ
α

'β

,~ 'θ

εται ενοια

ετος

σε μια Ισόβια σιωπη ό5ύνης
ξέροντας πως 5εν θ' άποφύγουμε την κατα5ίκη

για τον εξαν5ραπο5ισμο των αlσθ~σεων.

Sydney-Perth 25-5-2001
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ΚΡΙΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
Στον Άνδρέα Εύθυμίου (t)

'Έφυγες πριν κλείσεις τα. δεκαπέντε,

μέσα σ' ενα όλόλευκο παιδικο φέρετρο

\ {'\ \"

λ

ι

"~

με δυο ασπι ους κρινους στα ποοια

-άφου πουθενα. δεν πρόλαβε να. λερώσει

ή μετέωρη πατημασιά Σουκι ενα κατακόκκινο τριαντάφυλλο στο στηθος

μονόγραμμα άπο την πυρακτωμένη καρδια.
της νεαρης Σου Μάνας.
Παράπονο δεν άκουστηκε μήτε σπαραγμος

που ή αυγη φιλοδόξησε φορτωμένη

τα. λευκά Σου αιμοσφαίρια
να. γίνει τόσο πρόωρα βράδυ

κι ας ηταν κατάμεστος ό Ν αος άπο τα. τρία Κολλέγια
τρομαγμένους γονεϊς, άπαρηγόρητους δασκάλους.

Οί δυο γεννήτορες με κορυφαϊο τον δεκάχρονο
άδελφό Σου Ν εκτάριο

ηταν άδΙΙνατο να. πιστέψουν πως δεν εΤσαι 'Άγγελος
άφου σ' ολες τις πικρες ωρες δίδασκες συνεχως
\

,

προσευχη-καρτερια.

Μ' αυτη τη βεβαιόΤ'ητα σ' άποθέσαμε κι' έμεϊς
στο χωμα

ξέροντας οτι στο έξης θά 'σαι πάντα
κρίνος άμάραντος,

'Άγγελος με άτραυμάτιστα φτερά ...

Sydney-Perrl1 25-5-2001
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ΤΡΕΛΑ Η ΓΑΛΗΝΟΤΛΤΗ
«Πρ6σΘες αυτοΤς κακα, Κύριε, πρόσθες κακα.

τοΙς εν06ξοις τ'ης της.»

('Ησαιας

26,15)

~Aν πρόκειται για. μανία θεήλατη
καλως να. όρίσει,
,

""

\

)/

J"

αρκει να εχει μονο αρχη

να μ"ην εχει τέλος και 8ρια.
'Αλλιως δεν θά. 'ναι θε-ήλατη ανατροπ"η
της μέχρι τουδε ενδοξης χρεωκοπίας.

"Οσα δεν ανατρέπονται σε μια στιγμη
ως το μεδούλι
εΤναι παραφωνία ανεπίτρεπτη
στ·η σαλότητα. της μετά.νοιας

ατίμωση του ιόιου του Θεου
του μόνου 'Αναλλοίωτου.

Perth-Sydney 28-5-2001
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ΚΑΙ ΤΟΤΕ,ΦΕΥ

'Έλκονται κι άγκαλιάζονται τα σώματα

οσο θυμουνται άκόμη την φθαρτότητά τους.
'Αργότερα ό κόρος λειτουργεί ώς άμ νησία

και τότε, φευ, δαγκώνονται σαν φίδια
οσο διαθέτουν άκόμη
ευλυγισία φιδωυ.

Perth-Sydney 28-5-2001
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ΠΟΙΗΣΗ

Ή οια πασων των τεχνων αρρητη άλ~θεια.

Ή μoυσιχ~ των λόγων.
Ό λόγος τΎjς σιωπΎjς.

Το φως των χρωμάτων.
του φωτος -ή πολυώνυμη Οόξα.

Ή άνατρoπ~ των σχημάτων.
Ή άποχατάσταση ένιαίου σχ~ματoς.

Sydney-Brighton Le Sands 29-5-2001
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΡΚΩΣΗ
'Ε

)

Ι
\
\
Ι
γχατα \ειποντας γυμ νο το χορμι σου

~\
αεν

στα χέρια του χεφουργου
"
''t:'
,,,..,.,!
,

'}/

εχαμες απερισχεπτα πραι.,Ύ] ρουτινας
ο

Ι

οπως να πουμε αφΎ]νεις αφρουρητο

το ρουχο η το ρολόϊ σου
σ' έρημιχο άχρογιάλι

\
χα θ ως

'"
εσυ

ι
t'
απομαχρυνεσαι ι.,ενοιαστος

στο βάθος τ'ης θάλασσας.
ΊI,~\

\
λΙ'
Ι
ι
ιv.ιε ΤΎ]ν τυφ Ύ] σου εμπιστοσυνη πραγματοποιησες
,

Ι

υπερ

β

\ , , ουοενι α\
'C'

αση που επ

\

θ

)

-

το ψ.ουσες

αν δεν σε προχ.αλουσε αίφνιδίως

\

το χα

θ

\ ,

Ι:'

ι

'ημερινο ενCJεχομενο

πρόωρου θανάτου.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 31-5-2001
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ΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

Πρέπει νά 'ναι λευκη σαν το κρίνο ή ψυχη

για ν' αγαπας το λευκο

να μη φοβασαι το γκρίζο.
Κείνος που δεν αφήνει τα μαλλιά του
ν' ασπρίσουν
δεν θέλει άπλως να κρυφτεί

απ' τη λεηλασία του χρόνου

μαλλον φοβαται το απέραντο έπτα
των χρωμάτων τ-ης ί'ριδας

μη ξέροντας σε ποια στιγμη θα αίφνιδιάσει

, \ .,

\

'βλ
λ'
αυτη η απρο
επτη σκοτειν"η ποικι ια

να του χαλάσει την είκόνα

να του ανατρέψει τα σχέδια.

M"~τε το γκρίζο ομως λιγότερο επικίνδυνο
στην μόνιμη αβεβαιότητα
την εξελισσόμενη αμφιθυμία.

Κείνοι που τόλμησαν να εκτεθουν στο φως
με βαμμένα μαλλιά

οεν ~ταν' μόνο απο κοκεταρία.
'Ίσως όμολογουσαν χωρΙς να το ξέρουν
προτίμηση στην ασφάλεια του ένος χρώματος

δίψα για σταθερότητα
στο καθημερινο κοντράρισμα
με το αδηφάγο φως.

Sydney-Redfern 1-6-2001
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ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ
«Έμε δεί έργάζεσθαι τα εργα τοϊί πέμψαντός με

εως ήμέρα έστίν.»
Ίωάν.9,4

Ή νύχτα οεν άρχίζει με το ήλιοβασίλεμα

μήτε οταν άνάβουνε τα πρώτα φώτα
για να παρηγορήσουν τη ζωη
\

\,...

ι

στις παρυφες του σκοτους.

Ή νύχτα άρχΙζει οταν παραιτεΤσαι
άπο τα εργα του φωτος

άρνούμενος να δανείσεις στην ούτοπία
το δικό σου άνάστημα
οπως κάνει ό ανεμος που διώχνει τα νέφη
στις τελευταΤες έσχατιες

του άπώτατου όρίζοντα.

Sydney-Brighton Le Sands 6-6-2001
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Η ΑΑΑΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥ'ΝΗ
Ύπάρχει είιτυχως πάντα ή άπειλη

μιας άπρόβλεπτης 'Ά νοιξης . ..
Ρένος ΆποστολίΟΎΊς
"Ο ,τι

ι,
σπασμενο
και

λ ει ψ'ο

δεν είναι πάντα να το κλαΤς

μήτε να το λυπασαι
φτάνει να μην άρνήθηκε άπο μόνο του
τ"η νοσταλγία του αρτιου
άπ' τον Ο.:Αείποντα 'Άρτο.
Κάποιες φορες τα πλήγματα
μοιάζουνε συμφορες
\

'r

\

Ι

μα ειναι κρυφα χαρισματα

κι ας μη γνωρίζεις αν ποτε
θα σ' άποζημιώσουν.

Σε χρόνο που έσυ δεν περιμένεις
θα σου άποκαλύψουν έν φωνfj 'ΑρχαΥΥέλου

καε έν σάλΠΙΥΥΙ Θεοί]
την εσχατη πληρότητα,
μιαν. αλλη δικαιοσύνη.

Sydney-Brighton Le Sands 11-6-2001
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ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ

ΤΟ γάλα που σε βύζαξε

να μην το λησμoν-rισεις

ηταν τΟ αΤμα της καρδιας
'

,

,

μα ζ ι με την

"

,

κι οντε σε ΚΟΙ

ψ

λ

ι

υχη τ

ζ

η,

ι
οποναγε

την Παναγια έκαλοσσε
να στείλει εναν Άρχάγγελο
φτερουγες να σου δώσει
να σε διδάξει τον Ψ αλμο

,

'Μ εγα λ υναρι
ι

και το

για νά 'ναι ό δρόμος σου άνοιχτος

οπου κι αν πορπατήσεις
ως τις άπάτητες κορφές ...

Sydncy-Brigl1ton Le Sands 14-6-2001
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ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ
ΤΟ Υνωστο χαl αδιάφορο Υίνεται ενα αΥνωστο

μια. δυσάρεστη εχπληξη τ-ης αλήθειας.
Άντ. Ζέρβας

Ό κλειστος χωρος που εεν κατοικείται
ι

\,

Ι,

ι

καποια στιγμ:η αγριευει ανυποφορα

γίνεται εηλαε~ ενας άγρος χέρσος
Ιδίως οταν μένουν πίσω εκθετα
πράγματα που δεν πρόλαβαν να. ξεχάσουν

τ~ν τελευταία έπαψrι.
Βιβλία, επιπλα, πίνακες

άναποεογυρισμένα παπούτσια
κι οποια rί.λλα άντικείμενα oίκoσκεuης

δεν εχασαν μόνο τ~ν θέση και λειτουργία τους
\

"

στην κατεστημενη ρουτινα

εχασαν τ~ν ιεια τ~ν ταυτότητά τους
άφου επαψαν να. έπικοινωνουν
μ' έκείνον που ήξερε να. ταυτίζει.
Τώρα, άλλοίμονο, μόνο φιγουρες
άγνώστου προελεύσεως
γυμνα. φαντάσματα χωρις
γένος και ονομα

μακάβρια συνωμοσία σκιων.

Sydney-Briglltol1 Le Sands 15-6-2001
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ΤΕΚΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Χρόνια οεν επαψα όλημερΙς
να κυνηγω τις λέξεις και να τις φωνάζω
μη σβ-ήσουν μες στο βέβηλο

των χρηματιστων πανηγύρι.
Φώναζα λέξεις για να τις έπαναλάβουν
οσοι μπορουσαν κι ακουγαν,
να τις έπαναλάβουν στη συνέχεια
οσοι θ' άκούγανε κι έκείνους

κι άκόμη οσοι θ' ακουγαν τΙς λέξεις
μένοντας όμόθυμοι
'λ
\"!1'
λ'
αοεΛφοι ομογα ακτοι στην ιοια γ ωσσα.

'!1' ....

\.

'Αδελφοί,

προς Θεου μην άφ-ήσετε

τΙς λέξεις να χαθουν

\

\

\

"

'''''
\
, 'βλεπτα απρoστατεuτα
'
,
απρο

~
'ζ
σαν τα παιοια που πνιγοντα.ι εκει που παι ουν

στη δική μας λίμνη.

Sydney-Redfern 19-6-2001
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ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

MίJθoς και θρυλος δεν γεννήθΥ)καν άκόμΥ)

που θα χωρέσουν το μπόϊ σου.

Δεν καταφέραμε να βροσμε
παρ' ολες τΙς προσευχες καΙ τα δάκρυα
πως πλα.θεται ό ΠΥ)λος σε έκμαΥεϊο
που θα θυμίζει την πνοη ζωης

οπως την φυσΥ)ξε ό Θεος άποκλειστικα

στον κα.θε γιο ~ θυγατέρα

\ "

στα αν

θ

,\

,Ι

Υ) και τα εντομα

άκόμΥ) καΙ στα θρύμματα κονιορτοσ.

Sydney-Brig11ton Le Sands 23-6-2001
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ΕΦΤΑ ΦΟΡΕΣ
«"Εως έβοομηκοντάκις έπτά»

Ματθ.18,22

Έφτα φορεζ με γέλασαν

κι έφτα φορεζ το ξέχασα
για να μην τουζ μισήσω.
,Ι
Μ α.ι ωζ

,
Θ'
'Ψ εζ
ποτε,
εε μου, πιστε

...

πωζ θά 'χω τόση δύναμη
,ι

"

παντα να συγχωρησω.

Sydney-Brighton Le Sands 23-6-2001
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΩΠΑΙΝΕΙ
"Οση άλήθεια χι αν όμο-λογουν

ΟΙ φθόγγοι μια.ς γλώσσας
ΟΙ λέξεις που εν τέλει προφέρονται

μόλις σπαράγματα πενιχρα.
,

απ

,

\

()

)

Ι

\

Ι

την ο ωχ ,ηρια που σωπαινει

σε θρόμβους 1δρώτα χαΙ αί'ματος!

Sydney-Brighton le Sands 29-6-2001
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ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΟ A~EΦIKTO
Δεν θέλει ν' άψήσει πίσω του χαρτια.

σπιλωμένα άπα στίγματα του Άλφαβ~τoυ·
δεν μεταφέρονται στ·η σελίδα
δσα καθ εΙς εζησε σε στιγμες άνύποπτες

που δεν επανέρχονται οϋτως η αλλως.
Φιλοδοξία του δμως να. θυμηθουν κάποιοι
στιγμιότυπα ενθεης άνταρσίας

δταν άπαιτουσαν δλο τα σωμα καΙ τ·ην ψυχη
ΟΙ ραντισμοΙ αίματος ταύρων και τράγων
εξω άπα την Σκηνη του Μαρτυρίου
ξέροντας εν τούτοις πως δεν εξαγοράζεται
ή λύτρωση

μ~τε μια.ς μόνης στιγμης.

Sydney-Brighton Le Sands 29-6-2001
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ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
Στις μεθοοεϊες των τώρα πια.

,

\,~,

μητε ναι μητε οχι

ριζικως οιαφέροντες ώς άΟιάφοροι.

Ά πλως θα. παίρνουμε μακρόθεν

παράδειγμα προς άπoφυγ~ν

εστωτες δηλαδ~ και θερμαινόμενοι
κατα. το γεγρcψμένον
άφου δεν ειχαμε το προνόμιο της άπουσίας
,

\,

Ι

στην πονηρα εποχη.

Sydney-Brighton Le Sands 30-6-2001

-71-

Η ΑΝΑΠΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
«'Η άφαίρεση είναι εκφραση
μέσ' απο

';;0

χρωμα.»

Ε. ΜπΙστικα

Μια.'

"

πα.πα.ρουνα. κοκκινη

σκέπα.ζε το μύδι
ι
,
Ι"'λ Ψ
κα.νοντα.ς εκκωφα.ντικοτερη την α.ποκα. υ η.

Ή άνα.π6ληση των χρωμάτων
έκ των ύστέρων

στ~ν άκα.τάλυτη άρμονία. του Ντελα.κρουα
κάνει τ~ γεύση τυρα.ννιχ6τερη.

Sydney-Adelaide 30-6-2001
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ΕΝ ΑΠΗΓΟΡΕΤΜΕΝΗ
, ΜΩΡΙΑ
,
Δεν εΙναι μόνο ό Ί νδ6ς φακίρης

που μαγνητίζεται μέχρι δαιμονισμοσ

άπο την ιδια Τ'~ν σκέψη του.
ΕΤναι κι ό κά.θε κακομοίρης

που τόλμησε να φαντασθεϊ την

,

φευγα λ εα σκια του
'

ώς άνεξέλεγκτο νοικοκύρη
λογαριά.ζοντας έν άπηγορευμένη μωρίq.
χωρΙς τον ξενοδ6χο!

Adelaide-Sydney 2-7-2001
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ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Μα τί κυκλώνετε, άλήΘεια
έρωτικα σπαράγματα της έλληνίδας γης
στέφοντας το κλεινον 'Άστυ της Παλλάδας Άθηνας

\ \

με την

'

λ ιτοτερη ποικι λ'ια;

Οί Θεανθρώπινες δημιουργίες
του κλασσικου ρίγους
επρεπε άσφαλως να πλαισιωΘουν
,

απ

,

,

τις

,!

ι\"

,

Ι

απωτατες ως τις εγγυτερες παρυφες

του λευκου όνεΙρου.

Adelaide-Sydney 2-7-2001
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ΠΙΝ ΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
"Ολα τα ΟΥειΡα δεΥ χατοικουΥται ιΚπο έΥοχές.

Γιάν. Ευσταθιάδης

Δεν ειμαστε δυστυχως έμείς σε θέση

να όρΙσουμε τα περιεχόμενα ένος όνεΙρου
οπως κά.νουμε στα βιβλΙα μας.

Ή μεγαλύτερη κρΙση ταυτοπροσωπΙας

αφορα ακριβως τον συγγραφέα'
έκεί περιστρέφονται ΟΙ ατέρμονες συζητήσεις
των προ-αποφασισμένων διαγωνισμων

στο ποιος δηλαδ~ άκούμπησε ονεφο
και ποιος λά.σπωσε σε βιβλίο!

Sydney-Brighton Le Sands 7-7-2001
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ΜΑΙΟΧΙΣΜΟΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ
"Οταν στενεύειι; τον όρΙζοντα

μου λιγοστευειι; το φωι; και την άνάσα
σα.ν να. μην ~ξερει; πωι; και τ' &λλα ζωντανα.

όανείζονται όξυγόνο άπο μένα.
"Οταν έμποόίζειι; τα. ονειρά μου ν' άνθίσουν

εΤναι σα. να. ματαιώνεις την έγκυμοσυνη

του νέφους
\

t

Ι,

Ι

\

Ι

να υπονομευεις το μεστωμα στα σταχυα

να. στομώνεις χαιρέκακα τιι; μυλόπετρες.

""Αν δλ' αύτα. συμβαίνουν δπως συμβαίνουν
δίχωι; άπώτερο σκοπο

θα. τολμησω την βλάσφημη σκέψη
πως Τι προσευχη έκφυλίζεται
σε μαζοχισμο άνεπίτρεπτο.

Sydncy-Brigl1ton Le Sands 8-7-2001
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ΠΑΝ ΑΓΙΑ Η «ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΥΣΑ»
Στον φι'λο μ.ου Ά ντώνη Φωτόπουλο

τα πλήθΎJ των πιστων Σε φώναζαν ΛαooΎJγήΤPια
έγω πά.ντα Σε γνώρισα Γλυκοφιλουσα

μα οταν ηλθα στο νΎJσι του Σολωμου
ακουσα πως αν χρειασθεϊ

ξεσχίζεις τ~ν Έσθήτα Σου

\

'

'Π αναγια μου
και τοτε

Μ εγαλ'oχαpΎJ

Σε κρά.ζουν ολοι «Θαλασσομαχουσα».
Ζάκυνθος (Λόγγος Άγίου) 27-7-2001
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Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
«τουτο το φθινόπωρο ό κιχφος πέρασε σχεοον χωρις εμ.ένιχ
κι ή ζω-ή μ.ου -ηταν σαν να σταμ.άτησε_»

Peter Handke
Πάει καφος που θά 'πρεπε να συνηθίσεις
,
ι
"
....
τον νεο τροπο εγγραφης

τεσσάρων έποχων.

Δεν είναι πως το ~λιoστάσιo παρουσιάζει
σοβαρες ίδιοτροπίες
καθως οι νύχτες μπαίνουν στον μυχο της '~μέρας

λεηλατώντας θησαυρο άφύλαχτο.

Άπο κάποιο άδιόρατο σημεϊο και πέρα
τα χρόνια άπλως στοιβάζονται στο τραπέζι

σαν τα βιβλία που σου στέλνουν συνεχως
γνωστοι η αγνωστοι με φιλικες άφιερώσεις.

Άρκεϊσαι βέβαια να εύχαριστ~σεις με μια κάρτα
δηλώνοντας πως εύελπιστεϊς
να τα διαβάσεις προσεχως
και να έπανέλθεις,
σμως γνωρίζεις στι μαλλον ψεύδεσαι

\

\ \

,~,

'ζ'

κα θ ως ποτε το ποταμι οεν γυρι

ει πισω.

Ζάκυνθος (Λόγγος Άγίου) 28-7-2001
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Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ
Άνάλγ-rιτα γκρεμίζει συζυγίεζ
'{σωζ γιατΙ θεώρ-rισε το «συν» περιττο

για τη οική του ύπoτιθέμεν-rι όλoκλ-rιρία.
Κατ' ούσΙαν ομωζ οεν ηταν

παρα Τι ιΧπoκάλυψ-rι του μέσα «πλην»
πολλαπλασιαζόμενου στο απεφο.
Ζάκυνθος (Λόγγος Άγιου) 29-7-2001
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Η ΡΕΜΑΤΙΑ
Ή ρεματια αγουροξυπνημένη

καθως περνοσσες μύριζε μιαν &λλη εποχη

,

\

'ζ

τοτε που μα
\

\

\,

ευες τα μαρα
\,

θ

α

Ι

χωρις κανεις να σε προσμενει

κι δλη σου ~ μέρα ηταν εξoχ~.
Ιάκυνθος(Λόγγος Άγίου) 30-7-2001
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ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΗΤΤΑΤΑΙ
Kυγ~γησαν την ένδημουσα έλευθερία
πνίγοντας ολα τα πουλια

και τα φυλλώματα-των θάμνων πενθισμένα

άpν~θηκαν στέγη στα ζωυφια
δίδοντας τόπο μόνο σε ποντίκια.
Ό -ηλιος ήττημένος δεν εστερξε να έπανέλθει
,
..... ,
....
\
,
εκ του εμφανους στο προσΚΊινιο

ένω

"] σελ~νη άπο τ-η φύση της πελιδνη

δεν δυσκολεύτηκε να συνθηκoλoγ~σει
'λ'
σε μια συμπαιγνια
κα οπροαφετη

"

πολυ περισσότερο άφου έπεκράτησε άναιμάκτως
ενα καθεστως οπως λέμε χαμηλων τόνων.

''Αν θα ζητουσε καν εις άκριβέστερη περιγραφη
για λόγους έπιστημονικης μεθοδολογίας
' οιετρεχε
!1' '
"
!1'
" τον παραπεμψουν
,
f
θα
τον
κινουνο
να

σε χάρτη που δεν έκτυπώθηκε άχόμη

περίπου σ' ενα μέλανα δρυμο
άστριχου τοπίου.
Αθήνα (Αεροδρόμιο «Έλευθ. Βενιζέλος») 4-8-2001
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ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Ή συν-τομία τον εκανε να σαστίζει

άφου ποτε δεν είχε άποδεχθεϊ
\

ι,

ι

να γινει ενεργουμενο

πολτοποιούσης διαδικασίας.

πως είναι δυνατον να επιχειρουνται τομες

σ' ενα ελάχιστο κοινόχρηστο χρόνο

χωρις να λογαριάζεται ή ίδιωτικη νομοτέλεια
κάθε κτιστου
που κορυβαντια εν σιωπη

\ "

>'
σε απαστραπτουσες σκε λ'>"
ιοες σκοροου

χιονάτες οπως ή καθαρισμένη ψύχα νωπου άμύγδαλου;
Ξεχνάει κανεις πόσο βαθια διαρκεϊ ό πόνος
του κομμένου νυχιου
καθως το άποσπουμε άναΙμακτα

άπο το σωμα του μητρικου δακτύλου;
Ή συντομία που επιζητεϊ ή ταχύτητα
ώς ρυθμος της άχόρταγης τεχνολογίας

με καλπασμο ψηφιακων λακτισμων
προς άθορύβως μετατιθέμενους στόχους

είναι ενας βέβηλος βιασμος
μια κατα μέτωπο επίθεση άμφισβητ~σεως

της εναρμόνιας δoμ~σεως
σε πολλαπλες τομες ύπερούσιες γλαδιόλες.

Άθηνα. (Μα.κρυγιά.ννη) 12-8-2001
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
Νεόκοποι και θρασεΤς έπαγγελματίες.

Μιλουν για. δλους και για. δλα
χωρις ένόοιασμους ~ εστω νομικες έπιφυλάξεις
λες και εΙν' αύτοι που όίόαξαν πρωτοι

την τέχν-η του όμιλεΤν.
Οί πρόγονοι σ' αύτο τον τόπο

είχαν όιόαχθεϊ την προπαίόεια του λόγου
απα την αυτοσχέόια κατασκευη του καζανιου
αποστάζοντας τσίπουρο

το πύρινο Μκρυ.
Σήμερα τον τόνο πια. όεν όίνουν

μήτε οί πρόγονοι μ.·ητε το καζάνι της αποστάξεως.

Καθεις τους αρθρώνει στη όική του συχνότ-ητα
και τα λεξιλόγιο έπιμελως έξεζ-ητ-ημένο
ώς έγγαστρίμ.υθοι.
Άθήνα (Μακρυγιάννη) 13-8-2001
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Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Δεν θα το παραοεχθουν βέβαια οί πολιτικοι

'ίσως μήτε κι οί θεολόγοι,
δμως

1)

μοίρα του κόσμου θα κριθεϊ
μακροπρόθεσμα
μόνο άπ' τ·~ν Ποίηση.

"Α ν οεν ηταν ετσι

1)

συΛλoγικ-~ νομοτέλεια

κι αν το μέλλον του κόσμου
~'β ρισκοταν
Ι
'Π οιηση
ι
οεν
στην

οεν βλέπω γιατί έξακολουθουμε
να ονομάζουμε

, ,

ποιητη τον

Θ

ι

. . εο.

'Αθήνα
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14-8-2001

ΠΟΛΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
Στην 'ΑρχαιολόΥΟ Διάνα Παρλαμα, φ,'λη άκριβή

Δυο ΣκυριανοΙ καθίσαν ε να παίξουν τάβλι

στην κορφη του βουνου
μα καθως εβΥαινε ό ήλιος ά.π' τη θάλασσα
πρωϊνη φρυκτωρία
σαστίσανε οί φίλοι καΙ τα ζάρια σκόρπισαν

στου βουνου τη ράχη.
'Έτσι εΥινε ενα θαυμα σιωπηλ6:

ή Χώρα όλόλευκη!
Σκύρος (Skiros Palace) 21-8-2001
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΙ
Οί νέοι συχνα πενθουν τ"ην ήλικία τους

κυρίως τα χρόνια που δεν Ίjλθαν ακόμΎ)
προεξοφλώντας απώλειες
μιας αγέννΎ)τΎ)ς επoχΊjς
,

ι

'θ

χαι μετατρεποντας αυ

ι

αιρετα

το κατα προσέγγισΎ) ενδεχόμενο

σε βεβαιόΤΎ)τα εχθρικΊjς βουλιμίας.

Οί γέροι επιεικέστεροι με τη ζωη
"η μαλλον με τον ιδια τον έαυτό τους
ανακαλύπτουν συνεχως
ι

ι

\,

\'

νεες προφασεις για να οικαια

λ

ι

ογΎ)σουν

φθορες που αν θα τολμουσαν να τις αθροίσουν
σε συνολικο εξαγόμενο

θά 'ταν αδύνατο να μη μιλήσουν συνεφμικα
για ένικο όλοκαύτωμα.
Σκύρος (Skiros Palace) 21-8-2001
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Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Στους φίλους ΠαίJλo καΙ Καίτη Κουγιουμ.τζη

Άσυνα.ισO~τως εμα.Οε να κα.τα.γραφει

το ύπο έξα.φανισΎ].

Αυτο ΟεώΡΎ]σε παντα. ίερότερο
άπ' δλο το σΧΎ]νικό.
'.,.
'1'
,
Δ εν
Ύ]τα.ν ουνα.τον

,

")1

ι

να. γινει α. V\ως

άφου ό Θεος λα.λεΤ μέσ' άπ' τα πραγμα.τα.

μοναχα. δτα.ν είσέρχοντα.ι στ~ν

' '0 εια..
ι

τε λ ΙΚΎ] ευ

Άθ·~να (Μακρυγιάννη) 28-8-2001
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ΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
"'Αχ αύτοι ΟΙ τίτλοι ρ1 άσυνεπεϊς!

Σπανίως άνταπωφίνονται στο περιεχόμενο

μα πάλι ετσι που να μη μπορεϊς
να μιλήσεις για ψευδεπίγραφα.
Πάντως το οτι δεν σημαίνουν

καΙ δεν λειτουργουν

εΤν' άρκετο για να διαμαρτυρηθουμε
πως εμειναν
άνενόχλητοι τιτουλάριοι!
Άθ·~να (Μακρυγιάννη) 7-9-2001
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ΔΕΥΤΕ ΑΘΟΡΥΒΩΣ
"Ολη σου τη σιωπη την ειπε ή ποίηση.
Γ. Ρίτσος

"Οταν οί ανθρωποι κατασκεύαζαν
τις πρωτες λέξεις

εΤχαν μια έκ γενετης εύαισθησία στον θόρυβο.
Δεν ·ηξεραν ακόμη να μετρήσουν ντεσιμπελ

δμως είχαν αγρυπνη την ψυχη
Ι

\

''!ιι

να μετραει την εν-ταση
~

\"

,

Ι

\

Ι

ηγουν την εσω ταση, σταση και συσταση.

''Αν αλλωστε όεν εΤχαν τόση απέχθεια

\

\

για τον

θ'
ορυ β ο

πως θά 'μπαινε στα λεξικα το θορυβουμαι
συνώνυμο του πιο ακαθόριστου φόβου;

Athens-B,lngkok 9-9-2001
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΕΣ
Τώρα οί στίχοι μας, άλλοίμονο,

σταυρόλεξα και χεφομαντεϊ:ες
για να καταγγέλλουμε άκινOUνως
,

,

_

Ι

f:

"-

τ-ην ανομια των -ημερων.

"Ομως τα καθ-ημερινα τραύματα

,

\

τιμιων και

,

παντα

β

α

θ ι

"
υτερα απ

λ

α

β

,

ωμενων

tI

f:

J

οσα υπαινισσονται

ΟΙ ραβδώσεις στ~ν εσω επιφάνεια
τ·~ς άνοιχτης παλάμης,
πάντα άπείρως πιο γριφώδη
άπο τις δολιχοδρομίες του Σταυρόλεξου.

Sydney-Redfern 14-9-2001
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ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ
«Το πνευμα: οπου θέλει πνεί.»
Ίωάν.3,8

οι ποιητες ποτε δεν άποκλείουν

\

το

θ

-

\ \ , '1"

c.ωμα και το αουνατο.

Γι' αυτο αλλωστε ηλθαν στον κόσμο
,

\.....

ι

\

να μαρτυρησουν περι του φωτος

οτι δηλαόη δεν καταδέχεται

\
να

συν

θ

ηκο

λ

f

\

\

,

ογησει με το σκοτος.

Αυτος εΙναι ό λόγος που ποτε

•

\

~\

ο ποιητης οεν

'

\

λ'
λ
-λ
εει «τε εια και παυ α».

Sydney-Brighton Le Sands 17-9-2001
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DIES SOLARIS
Ήλεκτρισμος ηταν ή πρώτη λέξη
κι εγινε το φως
άπο σπασμένα κρύσταλλα και τζάμια.
'Ύ στερα βγηκε ενα φεγγάρι φονικο
κάνοντας φύλλα χρυσοU τα κύματα της θάλασσας
και τα φύλλα των δένδρων.
"Οταν ξημέρωσε κανεις δεν ηξερε να πεΙ
τί μένει και τί φεύγει,
δμως τα μάτια είχαν &λλο βλέμμα
&λλο πουκάμισο φοροUσε ό ουρανός.

Sydney-Brighton Le Sands 19-9-2001
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ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ
Γεννιόμαστε μαζl με τους άνθρώπους
πεθαίνουμε άπαpΊJyόp-ητoι άνάμεσα στους θεούς.

Rene Char
Κάποτε πρέπει έπι τέλους να τ~ν διαλύσουμε

τ~ν άνίερη πλάνη
\

,

t

\......

,

πως ταχα οι ποιητες γεννιουνται προικισμενοι

\.
ι
θ
ι
με υπεραν ρωπες παροχες.

Μόνη έξαίρεση 'ίσως ή βαθεια συμπόνια

για οσα συναντήσουν καθ' όδον
Ι

\

\ , ,

~\,

\

προ παντων οε τα μακρυνα

, \

~

τα ανηχουστα και τα ουσ

,

.....

θ

ι

εωρητα

\

,

που συνεχως τα μαντευουν.

''Α ν τους πονα. ή άπέραντη άλληλεγγύη
μ' ολα τα κτιστα
δεν τους πονα. λιγότερο ή ευγνωμοσύψι']
στους θεους

που δεν βδελύσσονται άκόμη τους άνθρώπους.
Αυτο κυρίως το διπλο φορτίο
'r

\

't

ειναι που ε<.,ι

λ

ι
\
\
εωνει τον ποιητη

για οσα ύπέστη άδιαμαρτύρητα στον κόσμο
για οσα άντιπαpΎjλθε άσχολίαστα.

Sydney-Brighron Le Sands 20-9-2001
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ΤΙΜΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Μ ην πείτε πως σας κλέψcxνε στο δρόμο

κcxι γΙνcxτε φτωχότεροι,

\
τοuς

\
πιο

σκ

λ

\
-ηροuς

λ

'

\

\

'λ

-ηστες, τοuς πιο μεγcx

οuς

τους κοuβcxλοuμε πιο σuχνα στο στ-ηθος μcxς
κι άκόμ-η πιο σuχνα οτcxν σuγχέοuμε

το θύμcx με τον θύτ-η.

Sydney-Brighron Le Sands 29-9-2001
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ΤΟ ΘΕΜΑ
'
\,ακρι β-ως
Α υτο

Ί

\ θ'

εLναι το

εμα:

Το να μπορεϊς μέσα στο χάος

που κάθε λεπτο πάει να σου καταργήσει
\

,

τα ματια

να έντοπίζεις μια είκόνα σταθερη
ακόμη κι άν εχει ρευστα ορια
,

\

,

Ι

~

,

,

J

τεινοντας να παρασυρει μια οευτερη εικονα

για να στηρίξει την ματιά σου

,

"

'
κα θ ως
ατενι'ζ εις το χαος.

Sydney-Brighton Le Sands 12-10-2001
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ΥΠΟΘΗΚΗ

Ό λόγος του γενναίου πρέπει νά 'ναι
όλόκληρος σαν το άκαριαιο
~

\

\

\

οριστικος σαν τον

,
ανατο.

θ ι

Sydney-Brighton Le Sands 12-10-2001
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ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ
Σ' εΥα τόσο σκοτεΙΥΟ τοπίο

δεΥ μπορουΥ Υα ύπάρχουΥ βεβαιότητες.

Hans Magnus Enzensberger
Δεν είναι ά.νάγκη να δεϊς σκοτεινα
\

Ι

το τοπιο

για ν' ά.μφισβητήσεις τις βεβαιότητες
σ' ενα κόσμο πολύτροπο
τεράστιο σωρα κινούμενης αμμου.
Άπα την αλλη δεν δικαιουσαι να ξεχάσεις

πως αν ύπάρχει μια ευστάθεια σχετικη
στα σαλεuόμενα του παρόντος κόσμου
είναι και πάλι μόνον ή αμμος
αιθέρια δμως ά.λεσμένη σαν ά.λεύρι
και μουσκεμένη σ' δλες τις διαστάσεις
\

\

~I

I~

για να οενει σκυροοεμα.

Sydney-Brighton Le Sands 15-10-2001
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AD FONTES
Θα θέλαμε να φύγουμε άπα 'δω
μα χανεις δεν μας εδειχνε πειστιχα
\

~

\

Ι

\

,

τον ορομο για πιο περα.

'Έτσι συμβιβαστήχαμε με τα δεδομένο τοπίο
σ' αύτα &λλωστε ζήσανε χαι οί &λλοι,
τόσοι &λλοι πριν άπα 'μας.

Πάντως άναχαλυψαμε συν τφ χρόνq.>

πως οσο γευόμασταν σιωπηλα τις άντιξοότητες
,

ι

,\

Ι

περιμενοντας τον χαφο να «γυρισει»

,

\

1:' l'

/

,

τοσο το ταc.,ΙΟΙ γινοταν προσχυνημα

που θα πεΙ, ή έπιστροφη
'1'

"1'

\

\

1:/1'1

ηταν ηοη μες στο ταc.,ΙΟΙ.

Sydney-Redfern 19-10-2001
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ΑΝ ΑΝΕΟΤΜΕΝΕΣ ΔΙΑΨΕΤΣΕΙΣ
Μόνο έκπλ~ξεις κι οχι πια έκμ.υστηρεύσεις

έπιφυλάσσει σ' δλους μ.ας Τι νύχτα.

Ν ομ.ίζαμ.ε το μ.αυρο χρωμ.α πηχτο

μ.oνoσ~μ.αντo
χωρις μ.εγάλες δυνατότητες άποχρώσεων

ηγουν διαβαθμ.ίσεων μ.ες το σκοτάδι.

"Ομ.ως τα γεγονότα μ.ας διέψευσαν εκ νέου

\ •

ι
'ξ/λ
κα θ ως Ί] πιστη ε ε ιπε

Τι έλπίδα φυλλορρόησε
\

(

,Ι

'ψΙ

και η αγατ:.η ε

υγη.

Sydney-MelboLIrne 20-10-2001
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το ΙΕΡΟ ΚΑΙ το ΒΕΒΗΛΟ
τ"ην ύπεράνθρωΠΎ] δύναμΎ] να. πεινίΧς
να. πετίΧς και να. στροβιλίζεσαι στον άέρα
\

,

,

t....

Ι

Ι,

J

σαν να μΎ]ν υΠΎ]ρχε μΎ]τε ο αερας

ν' άντισταθει στο κορμί σου,

αυτ~ τ~ δύναμΎ] θαύμασα
σε γυναικες και ανόρες

που όεν CΡιλoό6ξΎ]σαν τον τίτλο του Άσκψη
παρα μονάχα τ~ν όιαρκως όοκιμαζ6μενΎ] ίχαν6τψα
του άσκούμενου.

Melbourne-Sydney 22-10-2001
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Κάποια σΤΙΥμή, σκέφτομαι, ο[ ΥιαΥιάδες

θα ξεχάσουν τα παραμύθια τους
καΙ θα κάθονται σιωπηλές.
ΓιάννΎjζ Δουκας

Σίγουρα αύτο Θα σημάνει το τέλος
του κόσμου

α.ν κουρασΘουν ΟΙ γρηες να διδάσκουν
τα παραμυΘια τους

κι ολοι ΟΙ αΛλοι Θα μασουλανε
~

η

Θ'

ι

α σωπαινουν.

Τότε δεν Θά 'χει νόημα -η αύγ-η
αφου δεν Θα διώχνει ξωτικα και καλικάντζαρους.
Μ +Ιτε το μεσημέρι Θά 'ναι πανηγυρι
με κατακόρυφο αξονα τον ηλιο
να στροβιλίζεται ή γη.
Κι ή νυχτα Θά 'ναι μάταιος συσκοτισμος
που Θα τον διακόπτουν για λίγο τ' αστέρια

αφου κανεις δεν Θα νοσταλγει να γυρίσει
το φως
να μεΘυσουν ξανα ΟΙ σκιες πριν γκρεμισΘουν

στον τελευταιο χορο του Ζαλόγγου.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 27-10-2001
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ
Ε/μαι το βήμα που ερχεται καΙ πάεΙ.
7
Ε ιμαι

"....

'β"'"

το

Ι

,Ι

Ί)μα που αιωρειται στον αερα.

Rita Dove
Άντι ν' άνακουφίζει εγινε βαρύτερη
ή έβοομάοα των πέντε ήμερων!

Λάθος ~ταν λοιπαν που οεν ύπολογίσαμε
εκείνους που οεν άντέχουν στ'ην πλ~ξη
,

ι

ι

μακροτερης αργιας.

Πάντως τα βράουα τΎjς ΠαρασκευΎjς
χρόνος προνομιουχος

κυρίως για να επιδένουν τις πληγες

οσοι άγωνίσθηκαν
tl

".,.

\

Ι

οπως καταμετρουν τους σκοτωμενους
tf

υστερ

,',

απ

\

,

τη μαχη

για να τους θάψουν με ήσυχη συνεΙΟηση.
"Ομως τα βράουα τΎjς ΠαρασκεuΎjς
που κλείνουν θεσμικα ΟΙ έπιχεφ~σεις

οί πληγες εχουν ηδη σταματ~σει να αίμορραγουν
και μόνο τα σημάοια άπα τις ραζ ούλες

προοιωνίζουν τ~ν είρ~νη του Σαββατοκύριακου.
Sydney-Brightoπ
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Le Sands 27-10-2001

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πολλοι φιλοοοξουν να κρατήσουν σΎ)μειώσεις
σταΘερα σΎ)μεΤα απο 'την τρέχουσα ζωη
που δεν ηταν μόνο δική τους
γι' αύτο ακριβως κι ετρεχε να φύγει
χωρις κανεις να γνωρίζει για που
\

....

\

\

,

,

\

χωρις κανεις να μπορει να ΤΊιν σταμαΤΎ)σει.

"Ομως παρα τις φιλότιμες προσπάΘειες
ακριβους εγγραφης

σχεδον κανεις δεν ύποψιάσΤΎ)κε την παγίδα
του εξευγενισμένου ΠροκρούσΤΎ)
καθως ταριχεύονται κατα το δοκουν
ι

ι

,

μονο σπαραγματα απ

,

,

Ι

ι

το τεμαχισμενο προσωπο

της κάΘε μέρας

κι α.ς εΙχε εκείνΎ) άνεπιφύλαχτα καΘρεφτισΘεϊ

στην ρευστη επιφάνεια της συνειΟήσεως.

Sydney-Brighton Le Sands 28-10-2001
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ΤΟΠΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
"ΑρμεΥες με τα μάτια σου το φως της οίκουμένης.
ΡΙτσος

Άνέκαθεν μια σχέσΥ) καταγωγικ~
ηζερε να προσόιορίζει χωρις λόγια
τον ανθρωπο ά.π' το τοπίο
"

α

Ι

~

Ι

\

οπου το πανω χερι ειχε το πρασινο

άλλα και το τοπίο ά.πο το βλέμμα του άνθρώπου
κα

\

\ \ ('
\
συνεφμους

,

~
Ι
,
,
'ζ......
θ ως οιαχεοταν
εφηνικο στα
ωα και τα ερπετα.

\

\

,

'
Α υτους
τους καταποντισμενους

άνασύρουν κάποιοι ζωγράφοι προσφάτως

σα.ν ψόφια ψάρια του βυθου
που οεν μπορουν πια. να. θρέψουν κανένα
άλλα. τουλάχιστον μαστιγώνουν

μια. παγκοσμΙΟΠΟΙYjμένYj άναισθYjσία
πόλεων και χωρίων.
'Έτσι μονάχα όικαιολογεΤται
γιατί όνομάζουν τοπίο άποκαλυπτικο

τ~ν πλήρη άπουσία άνθρώπινYjς μορφης
σε χαρτoγραCΡήματα θολα. της ύπαιθρου
(Ι

"

'j/

, ' ,

οπου απεραντοι ογκοι απο συννεcρα

εχουν περιπτυχθεϊ σε όριστικο έναγκαλισμο
γιγαντιαίους φοβερους μετεωρίτες,

Sydney-Brighton Le Sands 31-10-2001
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ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΡΦΗ

Το να ζητας άπο τον ποιητη
να έρμηνεύσει τους στίχους του
ειναι σα να πιέζεις τον μάρτυρα
ν

,

,
ί ι
\
ι
'θ
ανακαΛεσει την πρωτη κατα εση.

ι
Ι
Ι
\
\
Ι
~
λ
Δ οκιμασαν
κατι τετοιο και στο σκανοα ο

του

Watergate

μα πηραν την άπάντηση άπ' τον Νέγρο
πως α.ν ύποχωρουσε στις πιέσεις των
δεν θα μπορουσε να ξαναδεΤ
\
\
f
Ι

Ι

στα ματια την γατα του.

Ποιος ποιητης θα 'ταν λιγότερο πιστος
στην ταυτότητα της μορφης
ξέροντα-ς πως αύτη μονάχα ειναι το μήνυμα

άπαραλλαχτη για τον ανθρωπο
\

,

\

J

και για την γατα;

Sydney-Brighton Le Sands 3-11-2001
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ΟΙ ΑΥ'ΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Εϊπαμε, εΙναι &νθρωποι κοινοι
σαν τους &λλους

δμως κι' αύτο οεν εϊναι τελείως άκριβές.
'Αλλάζουν τόσο ευκολα κι' αίφνιοίως

Όχι μονάχα ψυχικη οιάθεση
άλλα και τα ονόματα των πραγμάτων
\.....

,~,

το χρωμα στην ατμοσφαιρα
,

\

\

Ι

τους μετασΧΎjματισμoυς στα νεφΎj
\

)

,

,\,

\

τις καμπυ ωτητες και τις αιχμες

\

στα

β

\

ουνα

άκόμΎj και στο άπέναντι άκρωτήριο.

Εϊναι αύτοι που βλέπουν Όνειρα μες στο

μεσ'ημέρι
με μάτια ορθάνοιχτα.
Αύτοι που οίκειοποιουνται τις τύψεις των &λλων

για να μην υπάρχουν Ουστυχισμένοι.
Αύτοι που μιλουν με νεράΤοες και σκιες
περπατουν σαν τον Χριστο έπι των κυμάτων

και καταποντιζόμενοι οεν άφήνουν να βραχεϊ
ή στολή τους ή πρώτη ...

Sydney-Brighton Le Sands 5-11-2001
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Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΊΏΝ ΡΟΥΧΩΝ
Μου φτάνει να. σχεφτω

την πιο λιτη ποικιλία των ρούχων
άπο τις πάνες του μωρου
έως τις γάζες των πληγων

χαι το όριστιχο σπαργάνωμα του σάβανου,

για. να. πεισθω πως ή γύμνια
,..
,.....
ειναι το πρωτο μας γνωρισμα.
ι

Sydney-Brighton Le Sands 7-11-2001
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ΛΑΓΝΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Σπάσcψε την ταχύτητα του ηχου
"
,.....
\
ακομ.η και του φωτος

,

'

'λλ'!1"
'λ
α
α οεν σπασαμ.ε τον
κα πασμ.ο

-,

,

της απομ.ακρυνσεως

άπ' την άρχέγονη έστία της ζωης,
άκόρεστη λαγνεία θανάτου.

Sydney-Redfern 7-11-2001
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ΤΥΦΛΗ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ
Παραπονιόταν πως συνεχώς πέφτουν φύλλα

και λερώνουν τ~ν αύλ~
χωρις να λογαριάσει οtJτε μια φορα
το &μοφο οέντρο
που στεκόταν παράμερα
κι επρεπε να περιμένει καρτερικα
μέχρι τέλους

τ~ν πλήρη άπογύμ νωση έτήσιο έξευτελισμο
για να οεχθει άργότερα σαν άντιΧΛλαγμα

ενα καινούργιο φύλλωμα.

Grear Keppel Island 11-11-2001
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BLUE MOUNTAINS
'Εκείνη -η άπέναντι όροσειΡα

καθως άναΔUεται εύθυτενης άπ' τη θάλασσα
συνεχως έναγκαλιζόμενη τα νέφη
,
ι
" " ,
με συντομες pεuστες περιπτυ"εις

διατηρεί μονίμως μιαν άνεξήγητη μεγαλοπρέπεια
χωρις να διαθέτει ίδιαίτερο ύψος

μήτε δασωμένες πλαγιες
μήτε χιόνια.
Προ πάντων ομως ~ έξέχουσα σειΡα του βάθους

\

,
,
""
\
t
'ζ
'ζ
που ακουμπα τον ορι οντα και μοια ει

λεπτοφυέστερη

παίρνοντας ενα χρω μα μωβ

την αύγη καΙ το δείλι

ματώνει την καρδια οποια κι αν είναι
τα τρέχοντα αΙσθήματα της στιγμης
πένθος θολο που διαχέεται σ' όλόκληρο το τοπίο
λες και μια ΔUνcι.μη βαθυτερη άπ' την ψυχη

διαβάζει άκριβέστερα την ωρα έκείνη

τα έπερχόμενα.

Great KCjJpeI Island 13-11-2001
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ΠΟΔΟΜΑΝΤΕΙΕΣ

\ . ,

\

'
Βλ εποντας
τις ανωνυμες πατημασιες

στ~ν βρεγμένη αμμο

,

'λ ι
μετρησα πα

τον ρυθμο τ.'ης φυγ"ης,

εηλαε~ τον σφυγμο τ"ης ζω"ης
που εχει ή άνάσα μας
στον κόσμο τουτο που τον λέμε
\

.,

τον απανω.

Grcat Keppel Island 1)-11-2001
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Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ
Άπο εμας εξαρταται κατα πρωτο λ6γο

το τί θα δουμε καΙ θ' άκούσουμε κάθε φορα
που άλλά ζει το σΚΎ)νΙΧΟ

καθως πορεύεται το φως
εν μέσψ συμπληγάδων.
''Αν οί στοχαστικοΙ μιλήσανε για αύτεξούσιο
~

\..,...

, \ t:

ι

1:

,

οεν ηταν για να "εχωρισουν υπεροπτικα

το πρ6σωπο άπ' τα συμβαίνοντα
σ

,

tI

J

"

....

εναν κοσμο αεναου ροης

,

ι

,

ι

απορρητων οσμωσεων.

'Εκείνο που δεν ελεγε να ήσυχάσει

ηταν πρωτίστως ή εύγνωμοσύνη
των εύαίσθητων

δηλαδ·η των έκάστοτε γρηγορούντων

που ήθελε να καταγράφει εν λεπτομερεΙCf
τον βηματισμο του διερχ6μενου θαύματος.

Great Keppel Island 14-11-2001
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ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ
'Απ' τη στιγμη που μπορεΤς να το φτασεις,

το όικαιουσαι.
"Ομως αυτο όεν θα πει ανευ Ορων.
"Ορος άπαραβατος στα όικαιώματα τ-ης ελευθερίας

ό άόιαίρετος ανθρωπος.

Great Keppel Island 14-11-2001
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ΦΩΣ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ

ποτε ό ζωγράφος όεν ~ταν πoιητ~ς
μήτε ό πoιητ~ς ζωγράφος
οσο σκληρα κι' &;ν άγωνίστηκαν
τα όίόυμα άόέλφια

ν' άποκρυπτογραφήσουν της ζωης τον γρίφο

που πάντα βέβαια τον συνόόευε μoυσικ~ όωματίου
ομως ά:μφιθυμίας ά:βάσταχτης

καθως κι αλλες τέχνες
που εύόοκιμουν στο μεταίχμιο.

ΤΟ φως του ηλιου όεν έξαντλεϊται
στα χρώματα της 'ίριόας

άφου εχει τόσες ά:κόμη άποχρώσεις
καΙ σκιάσεις (})),.ες τόσες,

γι' αύτο θά 'ταν βανόαλισμος αν τολμούσαμε

να μ~ φυλάξουμε άσύγχυτο το άκαριαίο
βλέμμα του καλλιτέχνη.

Great Keppel Island 15-11-2001
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«ENDLESS SUMMER»
Μόνο σε τούτη τη γωνια της άπέραντης χώρας

μπορεΤς χωρις ύπερβολη να μιλας για

,

«ατε'λ ειωτο καλ'
οκαφι»

ΚΙ' οχι μοναχα να το λες σαν έπιφώνημα
της στιγμης

άλλα και να. το γραφεις πανω στο σκαφος σου

,

συν

θ

'

\

ημα ευκτικο

άποτρόπαιο για. θεους καΙ δαίμονες
\

•

"':ι "':ι

\

που ως γνωστον ΠΟΛΛαπ

λ

'ζ

ασια

,

,

ονται αντιστρο-

φως άναλογα
με τους θαμώνες του μόνου στο νησι Πανδοχείου.
Και βέβαια δεν ξεχνας οτι καθεΙς άπ' αύτους

εΤχε εκ τών προτέρων τ"ην φιλοδοξία
να δηλώσει φεύγοντας

πως εδώ ηταν που εΤδε την ψυχή του

-

\

να ναuαγει.

Πάντως «άτέλειωτο καλοκαίρι» εγγυώνται παρα ταυτα
τ' άνυποχώρητα βράχια
ή εως έσχατου βαθμου συντετριμμένη άμμουδια
τα. φιλέρημα νέφη που ερχονται μόνο
να δροσίσουν για λίγο
την άειθαλη νωχέλεια του τροπικου όλοκαuτώματος

\

\,

,

·

'6 ως

~\ λ
τα οε
οιπα επαφιενται ως συνη

στην 8λως άπρόβλεπτη φιλοτιμία του άνθρώπου.

Great
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ΚeΡρeΙ

Island 15-11-2001

ΑΠΟ ΚΕΚΤΗΥΙΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ά νάψανε κι απόψε τους παραθαλάσσιους πυρσους

αΜα προφανως δίχως αντίκρυσμα
δηλαδη μiXΜον απο κεκτημένη ταχύτητα
οπως συνήθως λέμε για χειρονομίες αμηχανίας.

οι θαμωνες του μοναδικου στο νησΙ Πανδοχείου
εΙχαν γαλουχ"ηθεΤ μέχρι προσφάτως

σε αποικιοκρατικη χλιδη
σχεδον ταυτισμένη σαν σύνδρομο
με τη νωχέλεια του τροπικου κλίματος.
"Αρα κι' υστερ' απ' το αίφνίδιο αναποδογύρισμα
του μέχρι χθες ανάλγητου κόσμου

δεν θα δέχονταν ασφαλως να ύστερήσουν
σε κεκτημένες αξιώσεις

οσο λίγοι κι αν τόλμησαν έφέτος να ταξιδέψουν
οσο λίγοι κι αν ~ΡΧOνταt έφεξΎjς.

Great Keppel Island 16-11-2001
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ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Ρωτούσαμε για την 'Αρχη
μας παραπέμψανε στο Τέλος.
Καθως πηγαίναμε προς το Τέλος

μας εχλεισε το στόμα ή 'Αρχή!
GΓeat
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Keppel Island 16-11-2001

ΟΤΑΝ Η ΑΝΟΙΞΗ ΣΥΝΩΜΟΤΕΙ

Ή 'Άνοιξη έφέτος ~λθε καθυστερημένη
'1

\

κι εφυγε νωρις

χωρις καμμια προειδοποίηση
σε μετεωρολογικους σταθμους

χωρις μια τυπικη συγγνώμη στα έξαπατηθέντα

\

\"

φυτα και αν

θ

η.

που να καταγγείλει κανεις την 'Άνοιξη

δταν συνωμοτεΤ πίσω απ' τη ράχη μας
μ' ενα έτεροχρονισμένο Καλοκαίρι,
ένω οί Κυβερνωντες απέρχονται ανευθυνοι
απ' την σκηνη
απαιτώντας απ' δλους μας να σεβασθουμε

τα μπάνια του λαου!

Κι δμως είναι γνωστο ακόμη και στους αφελεΤς
δτι κανεις λαος δεν εuημερεϊ

αν δεν λειτουργουν με στοιχειώδη εuπρέπεια
τοuλάχιστον οί τέσσερις εποχες του χρόνου.

Grear Keppel Island 17-11-2001
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κεϊνος που περπατάει με τα χέρια στις τσέπες

είναι κατα το ημισυ δέσμιος

t'

,.

_

Ι

ενος αορατου καταναγκασμου

άδιάφορο αν πρόκειται για πρόδηλη κούραση
η εΙκαζόμενη άκηδΙα και θλίψη.
πως να έρμηνευσει κανεις τέτοια όξεΙα

άντιπαράθεση
άνάμεσα στα πάνω και τα κάτω α.κρα
του ιδιου σώματος;

Άπο ποιο σημεϊο και πέρα ή ποικιλία
δυνατοτήτων

δηλώνει κίνδυνο άσυνέχειας στη δομη

πρόβλημα κοινου στόχου στη λειτουργία;
"'Αν τέτοια έρωτήματα γεννα το σωμα,

πως θα βολέψουμε την ψυχή;

Great Keppel Islancl 17-11-2001
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ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ AY'TIΣ:}ιlOΣ
''Όταν ξυπνα δεν θέλει να μιλήσει,

το βλέμμα του έπιμόνως ένδοστρεφες
μοιάζει να συνεχίζει ονεφο

μόνο με μορφες
μoυσικ~ χωρις λόγια.
Ίδου λοιπον πως φτάσαμε δι' αλλης όδου

στ~ μεταστρoφ~ των Παρθένων:
"Οταν ό λόγος εύτελίζεται σε πληθωρισμο
διέξοδος αλλη για τον τίμιο δεν υπάρχει
παρα ενας κατ' έκλογ-ην αυτισμός.

Great Kcppel Island 18-11-2001
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ΙΗΤΗΜΑ ΣΎ'ΝΕΠΕΙΑΣ
Έκει που φτάσανε τα πράγματα

θά 'πρεπε να lεραpχ~σoυμε άπ' την άρχη
ολε', ΤΙζ άξίεζ σε αλλΥ) βάσΥ).
Γνωρίζονταζ οτι έμεΙζ κι αύτοι δεν πρόκειται
να βρεθουμε ποτε κάτω άπ' την ιδια ΣΥ)μαία
δεν είναι διόλου συνεπε', να δυσανασχετουμε άκόμΥ)

για οποιεζ πρoκλ~σεις των η άπειλέζ.
'Αντιθέτωζ, θά 'ταν σΥ)μεϊ'ο οικου μα', έκφυλισμου
αν κάποτε επαυαν να μαζ άδικουνε.
Αύτο θα σ~μαινε πω', επαψαν να μαζ θεωρουν
άντίθετου',

\
και

')
μα ,ιστα

,

'~ζ'
~,
ιοια οντω', επικινουνουζ.

Great Keppel Island 18-11-2001
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ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΘΕΑΜΑ
ΤΟ"

'β ριο θ'εαμα

πιο μαχα

,

,

φανταρος σχοτωμενος

τα χερια του όλόγυμνα
,
,~
ι
τα ποοια του πρησμενα

αλα τα ρουχα του χαχι
τuφλfjς ύπαχοης

χαι το παγούρι του νερου
'ι

,ι

αχρειαστο στη μεση.

-ΛΑν αλλ τώρα μάταια,
.....

,

\,

....

πως να μην απορεις

πως θα την βρουν τη Μάνα του
νά 'ρθει να τον χηόεύσει;

Great Keppel Island 18-11-2001
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ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
«O~ς έκάλεσε, τοίιτους καΙ έοικαίωσεν»
Ρωμ.8,30

"
Α υτος

το "ερει κα λ'
υτερα

'1:'

κι άπο τους φίλους
κι

"
απ

-

\,

τους αναγνωστες του:

για τα οσα τόλμΎjσε να καταθέσει

δεν θα τον ύπερασπισθεϊ καν εις
εν

άνάγκης.

Wpq.

"Ομως αυτο δεν θα το καταλόγιζε σε κανένα
,

<:-'

ως προοοσια.

ΕΤναι άνθρώπινη άδυναμία
'ίσως άκόμη κι άρετ~

να μ~ μπορουν να εγγυηθουν
άνενδοιάστως

πράγματα που δεν εζησαν άπο πρωτο χέρι.

'Έως το τέλος λοιπον
κι άκόμη πέρ' άπο το τέλος
εως τ~ν αΙωνιότητα που ξέρει μόνο ό Θεος
αύτος δεν εχει αλλο Συν-ήγορο
\

,

ι:

Ι

I~

Ι

παρα ΤΎjν αιμασσουσα συνειοηση του.

1"
Τ η, ουναμη

"

<:- ' β'ιου

να στεκεται οια

φρουρος σ' αύτη τη μοναξια
δεν την άντλεϊ άπο τίποτε δικό του
γι' αύτο μη γένοιτο να καυχηθεϊ,
την βρίσκει πάντα στο κρυφο γεγονος

,

"

'λ'
που πα
ι μονος αυτος γνωρι'ζ ει:
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δεν διάλεξε αύθαφετως αύτον τον ρόλο.
'Άλλος τον διάλεξε
χω ρις καν να τον ρωτ"ήσει.

'Έτσι, Όλη ή όείινη του πηγάζει
"

\

tl

,Ι

απο ενα και μονο:

άπ' αύτη την άκατανόητη εκλογή.

Great
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Keρpel

Island 20-11-2001

«ΛΑΟΣ ΔΥΣΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ»

\ 'αναφερεται,
Ι

Δ εν

Ι

\

κυριοι, στον

Π

σ

α

λ

\'1 σραη,
ιλ

αω

,....,

,~

,

εμας αναφερεται

που δΎjθεν Τον πιστέψαμε και βαπτισθ~καμε
στ' ονομά Του

άφου προηγουμένως τον ε'{χαμε πανηγυρικα

όμoλoγ~σει

έν μέση ΈκκλησΙζf
«Φως έκ φωτός, Θεον άληθινον έκ Θεου άληθινοσ»
κι όμως αύτο δεν μας έμπόδισε να γεμΙσουμε

τους δικούς μας αιωνες με σκοτάδι πυκνότερο
με περισσότερο ψευδος και θάνατο
άπο τους προ ~μων,

δοθέντος μάλιστα πως Ισχυριζόμασταν

ότι τα πάντα διαxειpισθ~καμε έν ονό
ματι Κυρίου!

Χαλκεύσαμε ε'ίδωλα Χριστιανικα
εΙδεχθέστερα άπο τΙς μούμιες τΎjς ΑΙγύπτου
καΙ των ΆσσυρΙων τα ξόανα

τα στ~σαμε μάλιστα έπΙ Καθέδρας
ν' άποφαΙνονται άλαθ~τως για τα πάντα

άκόμη και για αΙώνια ζωη
"1\

,

'λ

"

η για αιωνια κο

ασΊj.

Μ' όλ' αύτα βέβαια δεν Τον άρνηθ~καμε μόνο,
Τον καταργ~σαμε όριστικα

άφου πια δεν είναι Αυτος «το φως το άληθινον
το φωτΙζον πάντα ανθρωπον, έρχόμενον εΙς τον κόσμον»!

Great Keppel Island 21-11-2001
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ΑΠΑ8ΙΩΣΗ
οι δικές μας πράξεις, σαν να μην εγιναν

γι' αυτο ξεχνtoυνται τόσο γρήγορα
'JI

, ' \

.......

οχι μοναχα απο μας

άλλα κι' άπ' οσους τΙς σημείωναν κατασκοπεύοντας

για να μα.ς δικάσουν.
Άφου μήτε τα πρωτα ύλικα δικά μας

πως ν' άντέξουν στο χρόνο

και στις παρεμβαλλόμενες άντιξοότητες
ι

1:

'

,

πραι,εις ανυποστατες;

'Εμεϊς άπλως μετατοπίσαμε κάποια στοιχεϊα
φροντίζοντας οσο γινόταν
\

,Ι

'*\ί

να μη σπασουμε κρυσταΛΛα,

κι αν κάποτε συνέβαινε τέτοιο άτύχημα

βλέπαμε μόνο πως ελευθερωνόταν το φως
Ι

\

,

χρυσωνοντας τα συντριμμια.

Melbourne 25-11-2001
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Ο ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΣ ΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝ
«Πάντοτε χαίρετε, άοιαλείπτως προσεUχεσθε.»
Α' Θεσσ.

5,16

Χρόνια τ~ν γύρευα έτούτη τ~ν στιγμη
να έξηγηθω -πριν κλείσω ξαφνικα τα μάτια
προς ολους τους αμουσους καΙ τους μεταπράτες

στο πάναγνο βασίλειο των Μουσων
που θέλοντας ν' άκυρώσουν τ~ν φων~ μου

πίστεψαν πως θα διέστρεφαν και τ~ν Ποίηση.

Βρίσκοντας δηθεν πληθωρικ~ τ~ν γραφ~ μου
νόμισαν οτι γράφω στίχους άπο ματαιοδοξία
η αλλες βέβηλες σκοπιμότητες
γιατι άσφαλως είναι πάντα ευκολότερο

να κρίνεις έξ ίδίων τα άλλότρια.
"Ομως ή Ποίηση, ίερος κλαυσίγελως των Γρηγορούντων,
δεν εχει διαλείψεις μ~τε διαλείμματα

οπως άκριβως έδίδαξαν και οΙ Στουδίτες
με τ·ην Τάξη των ΆΚOtμ~των.
~o

σοι

λ

\

-

\

οιπον κρατουν στατιστικες

και μετρουν κατα κόσμον

τ~ν κίνηση των δακρύων
τηρουν τους νόμους τ·ης Άγορας
κι έγω τους αφησα άπ' τ~ν άρχη να χαίρονται

τα παντοειδη άγοραι:α ...

Sydney-BIighton
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Ιe

Sands 26-11-2001

ΟΙ ΧΑΡΚΙΑΝΟΙ

Δεν επρεπε να. μας άκολουθ-ήσει
Έρωδιος

δεν θέλαμε να. χάσουμε το δρόμο
"

\

Ι

ουτε το σπιτι,

γι' αότο και τ~ν πολίχνYj μας τ~ν
χτίσαμε

στ~ν άγκαλια. του ΨYjλορείτYj.

Sydney-Brighton Le Sands 29-11-2001
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Η ΦΕΥΓΑΤΗ ΔΟΞΑ
"Οσο κι αν κάποτε ζηλεύουμε

την μακροβιότητα των άψύχων
τα χτίσματα που επιβιώνουν ως ερείπια

συντηρουν ενα πένθος άφόρητο.
ΕΤναι σαν τον σπασμένο δίσκο
λονγκ-πλέϊ

που συνεχίζει να τον τυραννα +ι βελόνα

χωρις ελπίδα ν' άκουστεί μουσικη
'Ο/"

και r.ιεν

λ'

,\

\

Ι

εει καν εις να τον σταματησει.

\
J
,
Ι
Τ
α κτισματα που σωπαινουν ερειπωμενα
,

ι

δεν καταγράφουν άπλως την φθορά,
προ πάντων καταγγέλλουν την άπουσία

καθώς σαν τα κουρελιασμένα ρουχα
άνακαλουν την φευγάτη δό1;α
ευδαιμονίας σωμάτων.

Sydney-Brighton Le Sands 1-12-2001
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Ο ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν εΤναt τόσο τα πράγματα
που οπως

xt α.ν το κάνουμ.ε
,
,
μενουν παντα τα tota·
,

)/~

εΤνat ή δtάταζ'f) των πραγμάτων
στους προσωπικους χώρους και τις κοινόΧΡ'f)στες
έκτάσεις

στο δρόμ.ο με την κΙν'f)σ'f)
η τα δ'f)μόσια τέρατα ύποτιθέμεν'f)ς άδράνειας
,

,Ι

,

~

που κανουν Τ'f) οιαφορα
~

\,

f

μοναοικ'f) Τ'f)ν ματtα σου.

Ποιος έπιτέλους κινεϊ τα νήματα
πίσω άπ' τις κουκλες;

Ποιος διατάζει τα πράγματα
που θα σταθουν καΙ πως θα πέσουν

οταν πια δεν άντέχεται
ή ταυτισμέν'f) μ.ε μ.ια μόνο έντύπωση
παρουσία τους;

ΕΤναι ό σεμ.νότερος θαυματοποιος
που μ.νημειώνει ολες τις στιγμες

με την ιδια άκριβως χειρονομία
\

"

f

που τις ακυρωνει.

Sydney-Brighton Le Sands 10-12-2001
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ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ
«Δεν μπορεϊτε να άποσυναρμολογήσετε τη θάλασσα.»

'Ιλία Πριγκοζίν

Μόνο ενας πoιψ~ς ~ ενας σοφος
.... 1 . "

\

\ θ/λ

μι~ει ε't"σι για τη

α

ασσα,

ανεξερεύνψη σαν τ~ν αβυσσο

περίπλοκη και Ιερ"η
σαν τ~ν καροια του ανθρώπου.

Sydney-BrightoI1 Le Sands 17-12-2001
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Κλυδωνιζόμαστε στα φθαρτά, ύπεpφpoνoίJμε καΙ ύπεραιΡόμεθα
ύπεpτιμoίJμε τΙς πράξεις μας ... έμεϊς οί κατα σύμβασιν ζωντες.
Τ. Παπατσώνης

ΤΟ ξέρει ό καρ~ιoγνώστης Θεος
\
\
..
\,
,

πως τον φαρισαισμ.ο τον σιχαινομ.αι

περισσότερο άπ' τ~ν όποια άκολασΙα
"'\

Ι

"

\

.....

κι ας μ.ην επιτρεπει το «σχημ.α» μ.ου

τέτοιες κοινωνικα έπικίν~υνες έλευθεριότητες.
ι
Δ εν

,

ντρεπoμ.aι

λ

ι
ι <:- λ'
οιπον να ση ωσω

ένώπιον Θεου και άνθρώπων
πως ~εν θυμ.oυμ.aι νά 'νιωσα ήθικα μ.ειωμ.ένος
για όποιαοηποτε Οημ.όσια πράξη μ.ου

όσο έταστικα κι αν σκαλίζω προς τα πίσω

την ένσυνείοητη βιοτη μ.ου.
Θυμ.ουμ.αι όμ.ως κι' άκόμ.η μ.ου σπαράζουν τ~ν Ψυχ~
άπο άπαρηγόρητη άμηχανία και θλίψη
κάποιες φορες που πληγωσα μ.ε τ~ν άπερι-

σκεψΙα μ.ου

, θ
'
,Ι
συναν ρωπο αγαπημ.ενο σε

κου

β'
εντα

ι

ι

τετ-α-τετ

όπου λόγια και Οάκρυα εϊχαν λασπώσει μ.αζΙ

σε μ.ια όδύνη πληρους άδιεξόδου.
'Έτσι, μ.οναδικη φορα

που ενιωσα Οημ.όσια μ.ειωμ.ένος

ηταν οταν πηγα έθελoντ~ς αίμ.οδότης
σε Νοσοκομ.εϊο των Άθηνων

κι ή προσφορά μ.ου δεν εγινε oεκτ~
μ.όλις ακουσαν οτι πάσχω άπο διαβ·ητη!

Sydney-Brighton Le Sands 26-12-2001
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ΣΑΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
'Απόψε το φεγγάρι έρυθροκίτρινο

σχημα άκανόνιστο σα. νόμισμα βυζαντινο

σ' όλόκληρη τ~ν τριμμένη άπ' τον χρόνο
περίμετρο φαγωμένο

οεν ~ταν ουνατον να. παρηγορήσει νεράϊοες
μήτε να. ένθαρρύνει τολμήματα
ύπνοβατων.
'Αναρτημένο στο μουντο στερέωμα

μια. τρύπα φλογισμένη στον ουρανο
ύπόμνηση ένεργου άλληλεγγύης

\

\
ι
στους
κατω
πυροσ β'
εστες που πα λ'
ευουν
,

\

('

\

ι

,

....,

με τις εκατο εστιες πυρκαγιας

χωρtς να. ξέρουμε άριθμο των έμπρησμων.

Sydney-Brighton Le Sands 28-12-2001

-133-

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
"Έβλεπα παντοϋ όράματα της θάλασσας.

Γ. Σεφέρης

M~τε μα.ς είπα.ν, μ~τε θα μα.ς πουν

/

ποτε

θ'

/

•

α. φυγει Ί)

θ/λ
α.

α.σσα.

πότε θα 'ρθουν τα φύκια..
Πάντως έσυ να χα.ίρεσα.ι

στο π~γα.ιν·-ελα. του νερου
το χρωμα. το γα.λάζιο

ξεχνώντα.ς το Ιώδιο για φα.ρμα.κοποιούς.

Sydney-Brighton Le Sands 30-12-2001
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