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ΤΟ ΑΛΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ
Μέσα στόν ύπνο μου όλο βρέχει
γεμ(ζει λάσπη τ' ονειΡ6 μου.
ΜΙλτ. Σα.χτούρης

Και λες και λες

και σκέφτεσαι
και γράφεις
\

,

"t

,ι

ης περισσοτερες ωρες ομως

σωπαίνεις

είτε γιατι κάποιος σοσ κλέβει
τις λέξεις

είτε γιατι τ' 5νειρο σε θαμπώνει.

ΤΟ πρόβλΊJμα το 8ικό σου
5χι ό πόνος
άπ' το σκοτά8ι και τ~ λάσΠΊJ
των πραγμάτων
έσένα πιο πολυ σε τυραννα.
gvιx τριμμένο άλφάβψο
πεντάγραμμο λειψό.
Μελβούρνη
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ΤΟ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
:4κτιστον φως ά,νέσπερο
σέ μέγα σκότος λιiμπει.

Μ. ΤσιιΧμ'f)ζ

Λέξεις και πάλι λέξεις
τίποτ' άλλο

το άναπαλλοτρίωτο χρυσάφι

τ~ς Ψυx~ς μου.
Μα για ν' άκροασθω τα όμόλογα

του στ~θoυς
καL του Γένους μου

..

πρέπει να κλείνω συνεχως
Τ

\

αυτια

να μεγεθύνω άπλανως
τα μάτια.
ΜελβούΡν'f)
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- Σύ8νεϋ 3-1-95

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ί'Ηταν που aεν ~θελες ν' α.φ~σεις

\

το

βλ ι

,,\Ι

εμμα αοεσποτο

ν' α.σελγ~σει πάνω σε φωτοσκιάσεις
κι εσβ'φες το φως.
"'Ηταν που φoβ~θ1)κες το χάος
με α.ναaυόμενους ύaρατμους

\ ~\"
ξ
\ θ ωπευσεις
ι
και οεν εστερ ες να

τις τρεμάμενες aροσοσταλίaες.
Ί'Η

\ \ ~I

ταν που τα οακτυ

λ

' σου
α

λ'

ζ

υγι αν

μόλις α.κουμπουσες τ~ν έλάχισΤ1)
σωματικ~ στερεότψα
'J

ι

,

,

κι αποφυγες τις περιττες χειρα

ψΙ

ιες.

'Όλ' αύτα ηταν τελικα που σΧ1)μάτισαν
το σωμα του έγκλ~ματoς.

Sydney - Brighton Le Sands 4-1-95
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ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΥ10Σ

"Αν στον καινουργιο χρόνο μου ζψουσαν

ενα χρφμο

aEV

θα μπορουσα παρα να aηλώσω:

Φαντασ[α το ευλαβες είλψά.ριο

τ~ς πλ~ρoυς μν~μης.

Sydney - ΒΓίghtοn Le Sands 4-1-95
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Ο ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

'Έτσι πο,) αδειασαν οΙ λέξεις

κι οΙ χειρονομίες
σαν σακι πο,) τρύΠ'ησε καθ' όδον

άποφάσισε ν' άμφισβητεϊ στο έξ~ς
ολα τα φυσικα φαινόμενα

άπο τ~ν άνάδυσ-η του ~λιoυ
μέχρι τ~ν πτώσ-η διαττόντων άστέρων

άπο την άϋπνία και τον ϊλΙΥγΟ
ως την λιποθυμία.
Δεν εχεις αλλο τρόπο ν' άμυνθείς
οταν διαστρέφονται οΙ εύθείες
παρα να υπονομεύσεις τα σ-ημεϊα
τορπι λ ι

/ζ

\

Ι

οντας ΤΊjV συνεχεια.

Τότε άνθίζει στα χείλ-η των νεκρων
ενα πειστικότερο λεξιλόγιο

τότε οΙ αίσθ'ήσεις γίνονται
πορεϊε:ς άμφίδρομες

αύτο θα πει άμφι-σβητω
κι οΙ πέτρες χάνουν το βάρος τους
οπως άκριβως εγινε με τοuς Άστροναυτες.

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 5-1-95

ΑΜΜΟΣ

Κόντεψε να την 8ω μόνο σαν ριν(σματα
t

\

\

ζ'

'C

ι

\

\

απο το ",υσε-",υσε με τη γ

λ-

ωσσα του

το νερο
ι

\

πανω στους

β

Ι

ραχους.

Άλλα θυμ~θΊ)κα των ~λικιωμένων τα

άμμόλουτρα
τους στεναγμους των έφ~βων
των πελαργων την άέναη σπoν8~:
και ύποκλίθηκα.

Sydney - Brighton Le Sands 5-1-95
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Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓ ΑΡΙΟΥ

ΕΙπαν, ~ μοναξια ειναι σuμβΟlJλος κακος
\,

,

Ι

ζ

~,

f

και το φεγγαρι παντα ται.,ιοεlJει μονο.

Γι' αύτο ξlJπνα πολλοuς

μέσ' στα βαθια μεσάνlJχτα
και τοuς τραβα με το στανιο
στις στέγες και τ' άλώνια

να σuντροφέΨΟlJν τις Nεράϊ~ες ποu
φοβουνται την πανσέληνο

να πουν ενα Tpιxyou~L με τ' άγερικα
να γαλ'ηνέψει ό κόσμος.

Sydney - ΒΓightοn Le Sands 6-1-95
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Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ
Μεγάλος ό δρ6μος που όδηγεϊ στΙς άθω6τητες
Ν. Κα.ρουζος

Ή αθωότητα

aEV εχει πληθυντικο

το όμοοuσιο του αγαθου είναι απόλυτο
και

aEV

ανέχεται

αυζομειώσεις η aιαφΟΡΟΠΟΙ'~σεις

αλλωστε ό aιάβολος εχει ασκηθεί να. περνα
,\

Ι

κι απο τρυπα

β

ε

λ ι

ονας.

Κείνος που έζαπατήθηκε έν ριπΊ) όφθαλμου
σε μια. στιγμ~ απρόβλεπτη
σχεaον ακαριαία
θα. έξαπαταται κατα. κανόνα συνεχώς
ως τ~ν συντέλεια τών αΙώνων

γιατι ακριβώς ό αθώος

aEV άμuνεται
aEV συνωμοτεΊ)).

οπως λέμε: ιιό Βασιλευς

Αυτ-f, ~ κατα. κόσμον άaυναμία τους

είναι ~ aόξα τών αθώων
μακρυνος προάγγελος
της Βασιλείας του Θεου
~ς ουκ εσται τέλος.

Sydney - Wollongong 6-1-95
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΝΑ! ΑΓΙΟ

'Όταν άπλώνεις το χέρι να. χαϊδέψεις
ενα παιόΙ

'

\'

ι 'ζ
Ι
ι θ
Ι
να c.,ερες ποσο πεν ος φυτευεις στον κοσμο.

ΣΚΊJVoθετεις έν άγνοίr{- σου
ενα άκόμη ναυάγιο

στ~ν προσπάθεια να. συνυπάρξουν

ή άθωότητα με τ~ν μετάνοια.

Sydney - Brighton Le Sands 9-1-95
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ΤΟ ΠΡΟΣΤ Α ΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΝ
"Ολα μου φαίνονται φεγγάρια
κι ο{ πέτρες πανσέληνοι.
Γ. Κοντός

Κάθε φορα ποι'! βλέπεις χάτι
και θuμασαικάτι αλλο
να ζέρεις πως γίνεσαι ό εΙρηνοποιΌς
του Θεου
στην προαιώνια εχθρα των χτισμάτων.

Μ·η Sιστάσεις να φωνάζεις τΌ Sεύτερο

στ~ θέσΥ) του πρώτοu
εστω χι αν στην άρχη αίσθά.νεσαι την

άνάγΚΥ)
\

\

'ζ"

,

να προταc.,εις ενα προστατεuτικο σαν
\
\
J
'βλμΥ) σε χΤUΠΥ)σει κανενα
Υ)μα

άπΌ ένόεχόμενΥ) εΚρΥ)ζΥ).
'Όσο περνα ό καιρΌς θα βλέπεις
ν

-

,,

ατονοuν

τα όιαχωριστικα περιγράμματα
οί χuμοι να χuκλοφορουν άνεμπόόιστοι

"f

ι
'λ Υ)τα μπα β"
χατω
απΌ ετεροκ
ατικα χρωματα

όπότε θα τολμήσεις να τα όνομάζεις ολα
μ' ολα τα όνόματα

και τότε μόνο θά 'ναι ό ΘεΌς
ι

ι

,

,..,

τα παντα εν πασι.

Sydney - Brighton Le Satlds 9-1-95
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Η ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΑ ΑΜΗΧΑΝΙΑ
Σ' [να ονεφο γεννήθηκες

κα! δεν σε γνώρισαν άκόμη.
Θ. Ταλαγάνης

Κάποια στιγμ~ τελειώνοuν για τον
καθένα μας
'
"~ζ
\,
,
τε λ ειως αοο<.,α τα σuρτα-φερτα

σε τοστο τον άσίγαστο πuρετό.

'Επειa~ κι όπιο μαλθακος
επρεπε κάθε πρωι να νιφτεϊ

να ντuθεϊ
ν' άπoπατ~σει

ή ξαφνικ~ άκινητοποίησΥ)

\.

σε ορι

ζ'

\

,

οντιο και κατακορuφο

aYjμιοuργεϊ κάθε φορα πρoβλ~ματα
προσαρμογης.

'Εν τοuτοις και σ' αύτ~ τ~ν περίπτωσΥ)
κάτι μεγαλόπρεπο μας cruvoaEuEt
nou υπερβαίνει σαν περιττος άριθμος

τα σuμφραζόμενα.

'Ίσως θα πρέπει να ψάξοuμε

προς τ~ν κατεuθuνσYj της άπόλuης ενaειας

nou για πρώΤΥ) φορα πείθει
πως ό εσχατος πένYjς εγινε άνενaε~ς
rσως -ή άπόλuτYj σιωπ~ των ίστων

καταξιώνει ώς ίίψιστο &θλYjμα
τ~ν τελεuταία άμYjχαν(α.

Sydney - Bl'ighton Le Sands 10-1-95
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Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Σαν μουσικη που κρέμεται στον άγέρα
μπα το σταμάτημα της χορδης.

Χρ. Μαγγούτας

Δεν θα χρειασθεί να τραβ~ξεις

παρα μια νοψη γραμμη
απο το σΊjμείO που εΙόες να ακινψεί

το βλέφαρο του κοιμωμένοu
και θα όεΙς ν' αναόύεται στον όικό σοu

•

ορι'ζ οντα

κροuστο το πανόραμα
ένος

')" πάρχοuν

rlXXou

όνείροu.

αστρα που πέθαναν προ πολλου

τα σβφτά των απολιθώματα
εγιναν σχόνΊJ

που την ΡOύφΊjζαν θύελλες
κι ομως το φως τοuς ερχεται ακόμΊj
\

-

,

να μας σuναVΤΊjσει

σuνΤΊjρώντας το ειόωλο αθικτο

στην πρώΤΊj τοu θέσΊj.
τι εη χρείαν εχομεν μαρτύρων

για τ·ην ένανθρώπφ'~ του Θεου
Γην ανάσΤιΧσΊj των νεκρων

την αναστ~λωσΊj των θρuμματισμένων
είκόνων;
Sydηey
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- Brightoη Le

Saηds

12-1-95

ΑΝΕΝΔΕΕΙΣ ΣΑΝ ΗΜΙΘΕΟΙ

τα πρωτα χρόνια ~ταlJ απείρως πιο
εϋκολα

χωρις έξαpτ~ματα
ρολόι και γυαλια
χωρις σφραγίσματα στα 3όντια

αναλύσεις αrματος και τα τοιαυτα
γι' αΙΙτο αίσθανόμασταν ανεν3εεΊς

σαν ~μίθεoι.
KαΛUτεpα ~ταν τα χρόνια έκείνα ηχ

aύσκολα

κι α.ς εϊχαμε μοναaικ~ αναΨυχ~
να κλωτσουμε ξυπόλψοι και πεινασμένοι

μια αΙΙτοσχέ3ια πάνινΊJ μπάλα
σε μιαν άλάνα πpoσφυγικ~

και τους Γερμανους να μας κυνΊJγoυν
να μας aείΡουν

έπει3~ εϊχαμε πιάσει σπουργίτια με
ξόβεργες

τ~ν πpoΊJγoύμενΊJ μέρα.
"Ήταν καλύτερα κεΊνα τα χρόνια
τα πικρα
γιατι 3εν ύπ~pχε

pollution

μ~τε καρκίνος τόσο γνωστος καΙ aια3ε

οομένος

μ~τε

aids παρα μόνο ό πόλεμος

κι αΙΙτος έπΙ τέλους
στο χέρι του ανθρώπου.

Sydney - Brighton Le Sands 13-1-95
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ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΑΝ ΚΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

...

Τ' άστέρια κοίταζαν άλλοϋ.
Ρίτσος

Δεν εΤνα.ι άπορία. μήτε πα.ράπονο

εΙνα.ι έρώτημα σχεοαν μετα.φuσικα
το πως μποροσν να οιαπράττονται
τόσα εγκλήματα.
κάτω άπα ενα όίκαιο ούρα.να
με μά,ρτuρες Όλα τ' άστέρια.

'Όμως τα έρώτημα γίνεται άκόμη
\

"

\

,

πιο τuραννικο

\,

'ψ
αν πιστε οuμε πως και τ

t
Ι
αστερια

άλλοιθωρίζοuν

άλλοίμονο αν ύποκρίνεται
κι ό ουρανός.

Sydney - Brighton Le Sands 15-1-95
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ΟΙ ΑΔΙΑΔΟΧΟΙ

'Όσες φορες γινόταν λόγος για φυγ~

ό φόβος ~ταν μ~ μα.ς ά.φ~σει ό ~λιoς.
Άργότερα ομως άρχισαν ν' άπειλοσν
και τα σιΙννεφα

\

ι
βλ ι
,
~
"λ
καποτε,
επετε, αναημωνται ο α τα

υλικά.

'Έτσι φτάσαμε στο σημείο να έκλιπαροσμε ολα τα στοιχεία

για λίγη έγκαρτέΡΊJcrη στο χρόνο

άφοϋ μόνο σε μα.ς θα κάμουν συντροφια
μια κ' εϊμαστε έμείς ΟΙ τελευταίοι

που φoβηθ~καμε τ~ νιΙχτα
έμεϊς ΟΙ άόιάόοχοι.

Sydney - Brighton Le Sands 16-1-95
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ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

'Έπρεπε να. φυσ~ξει ανεμος μαχαιΡΟ
βγάλτ-ης
να. κυνηγ~σει στα. σύννεφα οιογκωμένα
βουνα.

ανατρεποντας ώς αθυρμα αυτόνομες
στρωματώσεις κψώων ύΟάτων

για. να. πεισθείς πόσο μπορεί να.
παραπλανοσν

ή φύση και τα. ονόματα.

Sydney - Brighton Le Sands 19-1-95
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ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

οι λέξεις δεν εΤναι δοκιμες

μ~τε ίδεογράμματα
εΤναι αύτα τα σώματα των

πραγμάτων
γuμνωμένα άπα περιστασιακες
μεταμφιέσεις

φτασμένα σε τέτοια ~λιoφάνεια
ωστε να μ~ χρειάζεσαι πια
διεpμΊjνέα

εχοντας καταpγ~σει κάθε μέσο
~ οργανο

στ~ν εσχαη άλ~θεια τ~ς άρχικ~ς
άμεσότψας.

Sydney - Brighton Le Sands 20-1-95
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ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

'Όσο περνα ό καιΡος τόσο περισσό
τερο υποψιάζομαι
\

ι

"Ι

'ξ

πως καποιες ουναμεις ανε

ι

ερευν"f)τες

μα.ς

M"f)Youv

σ' ενα περίεργο άλλα. πάντως 8ίκαιο
παιχνΙ8ι
νά 'μαστε έκ περιτpoπ~ς κάποιοι
οί άσθενεϊς
κι αλλοι να. έπαγγέλλονται για. λίγο
τους γιατρους
,η εστω τους νοσοκόμους.

Τί ~ταν πάλι κείνΥ) ~ ταλαίπωρΥ) χθες
Θεέ μου
που τΎ)λεφώνφε πως ξαφνικα. πονα
στ~ν πλάΤΥ)

και στο έρώημα μ~πως εχει κρυο

λoγ~σει
τόλμφΕ να. μοσ πεϊ πως μαλλον

~ταν
άπο κάτι σταφύλια που εΤχε φάει

κ' έν τούτοις φαινόταν τόσο ώραϊα!

Sydney - Brighton Le Sands 20-1-95
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Ο ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Στο τελευταίο το σκαλΙ ή σκιΧλα δεν υπιΧρχει.
Ν. Καροϋζος

Δεν εΙν' άνάγκ'Υ) να το λες πως είσαι μόνος
μ~τε να παραπονιέσαι γι' αύτο

καθένας μας εχει άντικρύσει μαΟ'Υ)μένο το φως

έν πλ~ρει μεσ'Y)μβρί~
μα οσο καρτερικότερ'Υ) ~ταν ~ πρoσαρμoγ~
ι

\

Ι

Ι

Ι

τοσο πιο γΡ'Υ)γορα υποχωΡ'Υ)σαν

οΙ πρoκλ~σεις των μεσ'Υ)μβρινων Οαιμονίων.
Ή oικ~ σου μοίρα κρίνεται πάντα στο τέλος
άφου άκόμ'Υ) και έν άγνoί~ σου οιαθέτεις
οεσμους γενετ~σιoυς προς το φως
οσο συχνα κ' α.ν πρέπει ν' άντιπαρέρχεσαι

"

ενα παρε λθ'
ον

β α θ ια'

•

ι
'Υ)ΤΤ'Υ)μενο.

Ή κατακόρυφ'Υ) πορεία έπιψυλάσσει

τόσο άβυσσαλέα άπρόβλεπτα
ωστε να οικαιουσαι να ίσχυρισθεϊς

χωρις ύπερβoλ~
πως κάποτε μόνο στ~ν πλ~ρ'Y) &'ντtθεση
όλοκλ'Υ)ρώνεται ~ θέση.
Ποιος tJστερ' άπ' αύτα θα τολμουσε

να σου άρν'Υ)θεϊ

να έκπoρθ~σεις ολες τις έκτάσεις των
οακρύων

μόνος οικαιουχος του φωτός;

Sydney - Perth 21-1-95
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΗ

Μην κουράζετε τ' αλΟΥα
μη σκοτώνετε τιχ δελφίνια

μην κυνηΥατε τιχ σκυλιά.
"Α ν χοιταc.,ετε
't:'
\
\
προσεχτικα στα

μάτια τους
ίδίως σε σΤΙΥμ,η κακοκαιρίας

θα δείτε να μαχροημερεύουν

χωρΙς λόΥια
Όλα τα άπoτpόπr:ι.ια έyκλ~ματα

που μόνο έμε'ϊς μπορουσαμε
να τολμ·ήσουμε.

Sydney - Perth 21-1-95
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Η ΕΒΔΟΜΗ ΝΟΣΤ ΑΛΓΙΑ

'Ότα:ν ό κερα:uνος χ.τuπα το άνύ
ποπτο οέντρο

άλλα οεν σκοτώνει τον τρομα:Υμένο
&νθρωπο.
'Ότα:ν το κυμα: ά.να:ποΟΟΥuρίζει

τ~ βάρκα:
'λλ"α:
α:

ην

χ.α:ρι/ζ'
ει στον

/

,

'iocuocyo./
/

"Ο τα:ν ο'λ/β
ι α:ς κα:ιει το σιτα:ρι

/

'λλ'α: οεν
'1"
'Ψ ωμι.
α:
ε'ξ α:φα:νι/ζ ει το

Τότε α:lσθάνομα:ι έπτα:πλα:σίως τ~ν ά.νάΥΧΊ)
νά 'μα:ι &νθρωπος πλάϊ στον &νθρωπο.

Perth

-27-

(ΗίΙιοη)

22-1-95

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ

Έ~ω περιέργως ~ έπι~ερμί~α τ~ς θάλασσας

~εν εχει μόνο παράλληλες ραβΜσεις.
Κανεις όεν ξέρει πως άποτuπώθΊjΚε

,

απο'ψ ε

σ' όλόκληρη τ~ν έπιφάνεια του νερου
όικτuωτο άπίθανης σuμμετρίας.

Λέτε ~ Bρετανικ~ ΚλωστοUφαντοuργία
να φιλo~όξησε να γεωμετρ~σει
και τ~ν ακρα ρεuστότψα;

Adelaide (airport) 23-1-95

-28-

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤ ΑΙ
Τρείς χιλιάδες χρόνια, καΙ βάλε,
σφάζουν τα βόδια με τον (δω τρόπο.
Ρίτσος

Δεν είν' άλ~θεια πως χιλιά8ες χρόνια

σφάζουν τα. βό8ια με τον ϊ8ιο τρόπο
και 8εν έννοω τ~ν άλλαγ~
μονάχα στ~ν τεχνολογία.

Ή κίν-ηση για. θάνατο είναι μια
έφιαλτικ~ πρωτοβουλία

μoνα8ικ~ κάθε φορα
γιατι ό τρόπος 8εν κω8ικοποιε'ϊται
άσχέτως αν πρόκειται για.
συμβατικο μαχαίρι
στιλέτο ήλεκτρικο

~ σφαίρα με σιγαστήρα.
Πρωτο-βοuλ{α. αλλωστε θα. πει
πρώτη φορα. κάθε φορα.
άφοσ βοuλη 8εν είν' άπλως άπό-φαση
άλλα σκοτά8ι ~ φως νεόκοπο τελείως

παρθενογέννηση άπροϋπόθετη

κι ά8ιά80χη.

Sydney - Brighton Le Sands 2-2-95

-29-

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

'Ύστερ' άπ' το κεφαλομάντ-ηλο
συνΊ)θισμένο να. σφίγγει

~μικρανίες και θλίψεις
μην καταρρεύσει το μέτωπο,
ερχεται ό σΤΊ)θόόεσμος
ίερότατο λάβαρο τ~ς μψρότψας
ετοιμο να χωρέσει τον κόσμο
οπως κι αν εγινε ~ τομη

στα όυο ~μισφαίρια.
Sydηey

-30-

- Brightoη Le Saηds 3-2-95

«ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

Ι
Κ αποια

, ,

\
"t
\
'ξ' "ξ
στιγμΊ) ειπα να κοιτα ω κ ε ω απ

το παράθυρο έπισταμένως
καΙ τί να. οω:
τα. σύννεφα κατρακυλουν λεκέοες άνάγλυφοι
στον πρώΊ)ν αϊθριο ουρανό.

Ή τεράστια ΚΊ)λίοα που αφφε το οεξαμενόπλοιο
μετασχΊ)ματίζεται συνεχως

στ~ν έπιοερμίοα τ~ς θάλασσας
5πως ~ ευλογια. σε παιοικο σωμα.

Ό σκελετος του αλλοτε πολυτελους λεωφορείου

παροπλισμένος στο βάθος τ~ς περι
φραγμένΊ)ς αυλ~ς του γείτονα
πνιγμένος σε άναρριχώμενα φυτά.

τι ετι χρείαν εχομεν μαρτύρων
5τι πρόκειται για. συνωμοσία
ευρυτάΤΊ)ς έκτάσεως στα. καθ' ~μας

είς έφαρμoγ~ν Σχεοίου «ΦιλOΚΤ~ΤΊ)ς»;

Sydney - Brighton

-31-

Ιe

Sands 4-2-95

ΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ
('Επιμνημόσυνο στον Γιάννη Ρίτσο)

Πολλες φορες άγανάΚΤΊjσα μαζί Σου
οσες φορες το καταόέχθηκες να

γίνεις κόμμα
ενω άπο νωρις το είχες άντιληφθεΤ
πως ή όικ~ Σου θέση ~ταν προκαθορισμένη

άπο καθαρα θεϊκή μεροληψία
ν' άγωνισθεΤς μόνο εκει που τελείως άμερόληΠΓ~
κυματίζει ή τελεία

χωρις ιχνος αίχμης
ούρες και λοφία
προ πάντων όε χω ρις υποκλίσεις.

''Αν όεν ~σoυν εκ γενετης καθαρόαιμος
ύπ~κooς ολων των χρωμάτων
κυν'f)γώντας το μέγιστο στο ελάχιστο
όεν θά 'χες γράψει τήν Σονάτα του σελ'f)νόφωτος

τον Όρέση ~ τον Τροχονόμο
κ' εγω όεν θά 'χα -φίλος Σου πάντα- το όικαίωμα
να Σ' εύγνωμονω και συγχρόνως να Σε οίκτίρω.

Sydney - Brighton Le Sands 4-2-95

-32-

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Δεν είναι λόγος το τραγού8ι

8εν είναι θερμί8ες το φως.
Μια αϋρα πνέει ξαφνικα
άπο πλάγιους 8ρόμους
οί άντιστάσεις των σωμάτων
άρνοσνται καταμετρήσεις
τα. 8ε80μένα γίνονται
{ιπαινιγμός.

Sydney - Brighton Le Sands 5-2-95

-33-

ΠΡΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ

ρε παιοια

ό κόσμος εχει άπα μόνος του

πoλλ~ θλίψη και όούνη
χώρια ή σύγχυση.
τι νόημα εχει να ποιειτε κ' έσείς

νέα φαντάσματα;

''Αν οεν βολεύει να κάμετε
κάη καλύτερο

μ~πως θά 'ταν πια οίκαιο ν' άσχοληθείτε
στ~ν μετα.-ποίηση
οίνοντας ρουχο

εστω οεύτερο χέρι
σε κά.ποιους άπ' τους πολλους που
κρυώνουν

με τόση γύμνια!

Sydne)" Brighton Le Sands 6-2-95

-34-

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ ΤΙΣΜΕΝΟ
Οι' έραστές που πρέπει να χωρίσουν θα χωρίσΟΙΝ
ευχολα το γεφύρι γίνεται ποτάμι.

Μ. Λσ.ϊνα

Πρέπει λοιπον να συνηθίσουμε το ά
πρόοπτο

σαν νά 'ταν προγραμματισμένο

α.λλωστε ποιος ά.πα μας ελαβε ποτε μέρος

σε προβλέψεις και πρόγραμμα;
Ή όικη μας συμμετox~ στα άπρόβλεπτα
εχει τελείως προσωπιχο χαρακτ-ήρα
μένει έξ ['σου άστάθμητ'1) έκ των ύστέρων

οσο α.Οηλη "'ήταν κι άπο πριν
κι αίιτο για ουο κυρίως λόγους:
πρωτον για νά 'ναι το προσωπικο άνεπανάληπτο

που θα πεΊ χωρις σύγκριση και μέτρο.
Δεύτερον, το και σπουοαιότερο, για να

οιαΤ'1)ρεϊ ό Θεος Όχι άπλως τον τελευταιο
ά.λλα τον όλόΧληρο λόγο.

Sydney - Brighton Le Sands 9-2-95
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ΡΕΙΣΤ Α ΟΡΟΣΗΜΑ

Σημάδι δεν θα βάλουμε μονάχα τις κρcωγες
των λύκων

τ~ νύχτα τα τσακάλια είναι πιο θΡΊJVητLκα
και το νερο στ' αύλάκι σαν υγρο τζιτζίκι
μουρμουρίζει δικό του παράπονο.

Κάπου ά.νάμεσα σε τέτοια ρευστα

όρόσημα
θα διαπραγματευθουμε συνθ~κη με το
θρυλούμενο πεπρωμένο

γνωρίζοντας ωστόσο πως εμεϊς δεν θα
προσθέσουμε
στα Ίjδη προ πολλου συμπεφωνημένα
παρα προσωπικη συγκίνησΊ) και
κάποιο δάκρυ.

Sydney - Brighton Le Sands 11-2-95

-36-

ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

Το να εύχαριστεις για κάτι που
8εν εκαμαν για σένα

εΙναι ~ άλlJθιν~ φιλανθρωπία
τελείως άθόρυβΊ) κι άνι8ιοτελιjς

"

''/'

"

\'λ
οπως ταιρια"ει στον
ε ευ'θ ερο αν θ ρωπο.

Athens (airport) 3-3-95

-37-

ΣΙΜΠΕΡ ΑΣΜΑ ΤΕΛΙΚΟ

τη μέρα μα.ς τυράννφαν
φιλοοοξίες

τη νυχτα μα.ς ταπείνωσαν
Ονειρα.

Athens/ Bangkog 3-3-95
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ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ

... οταν Θά 'σαι πιιΚ πολυ γέρος
για ποιήματα

Τ. Λειβα.8ίΤ'Ι)ζ

Κι ομως καΜ ~ κακα
φαίνεται πως συμβαίνει ακριβως το αντίθετο:
οσο περισσότερο γερνας

τόσο όεκτικότερος γίνεσαι για πot~ματα.
Χρειάζονται πολλες ατυχίες και θλίψεις

για να ταπεινωθεϊς άρκετα
και ν' ανακαλύψεις την μoυσικ~

χωρις λόγια
άλλωστε των αίσθ~σεων ή όξύτητα
εξαρταται πάντα

απ' το πόσο νικ~θΊ)καν οί σωματικΕς αντιστάσεις.

Athens/ Bilngkog 3-3-95

-39-

ΑΝΕΣ ΑΦΕΣ ΤΑΣ ΠΤΩΣΕΙΣ

ης λέξεις προς Θεοίί προσεκτικα

τ~ μια πλιΧ'c στ~ν αλλΊ)
ξ

ι

,,,

ι

,

ι

εροντιχς τωριχ οτι μονον εφιχπτομενες

με πλ~ΡΊ) ανεσΊ) που θα πε~
U
'β ιχιιχ
ι
ιχφεσΊ)
ιχμοι

μποροίίν να όώσουν μoυσικ~ θε~λΙXΤΊ)
οπως ό ανεμος που περνα όιιχκριηκα

άνάμεσ' άπο μυρωμένες πευκοβελόνες,

Sydney - Brighton Le Sands 7-3-95
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ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΘΗΝΑΙ
Έγώ κcιz οί μέρες οί έφτιΧ τcιpcιγμένo μελ(σσι.

Σ. ΣεΡiφocς

Για να μπορέσω να πω τα πολλα
πρέπει να βυθισθω ocϋτocν8ρος
\

"

στο ενoc

κ' ~ γλωσσoc έν τόπιΡ χλοερ4'>
να κωπηλocτεί 8ιηνεκως προς τον 'Όρθρο

τ~ς Μιας των Σocββάτων.

Sydney - Brighton Le Sands 7-3-95

-41-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
Μας βαρύνουν τα χρ6Υια πού θά :οθουν.
ι Ούγκcφέτι

Και σ~μερα άσφαλως θα κάνουμε
ο,ΤΙ μπορουμε

οπως το κάναμε και χθες
και προχθές.
'Όμως -ή κάθε μέρα ποιι περνα

άψήνοντας πίσω της

έκείνη την παρ~γoρη αrσθηση του
τετελεσμένου

ύπονομεύεται ~oη πριν βραοιάσει

άπα τ-ην αγρυπνη ευθύνη τ~ς συνέχειας.

Sydney - Brighton Le Sands 7-3-95
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ΣΑΝ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζήσcψε πάντοτε άλλου

κιχ! μ6νον οταν κάποιος μίiς άγιχπήσει
έρχ6μαστε γιά λίγο.

Τ. Λειβαδί ΤΎ)ζ

Πράγματι ζουμε πάντα σαν άπόντες.
Περπατουμε στο δρόμο κ' εΙναι σα να
κολυμπουμε

σε μια πισίνα γενικ~ς άνωνυμίας.
Καθόμαστε στα έστιατόρια σχεοον έφαπτόμενοι
και θαρρεΊς μια όμίχλΥ) δεν έπιτρέπει να δουμε

ό ένας το πρόσωπο του αλλου
"

t

Ι'

J

,

εχοντας ορατοτψα μονο μεχρι

το πρωτο πιά.το του σερβιρίσματος.
"Αν πραγματοποιήσουμε χειραψία
προσποιούμαστε πως συνομιλουμε

ομως το χρωμα των ματιων μας

,

'6'εατο

,

μενει αμοι β'
αιως α

λες κ' εχουμε πέτρινα μάτια άγαλμά.των.

ΆκόμΥ) και σΓη συνουσία μένουμε άπόμακροι
σέρνοντας ό καθένας τ~ οική του 'ήδoν~
σαν άγκάθι που άγωνίζεται να βγάλει
άπο το σωμα του

κουλουριασμένος στο σYjμεΊο του τραυματισμου.
Κ' ϋστερα άπ' ολ' αυτα τολμουμε να ονομάζουμε

το έτερόκλψο πλ~θoς μας χοινωνία
άπλως έπειo~ συνυπάρχομε

στον ϊοιο χυλο
το σκοτάδι Γης έσχάης άβύσσου.

Sydney - Brighton

-43-

Ιe

Sands 8-3-95

ΒΑΡΔΙΕΣ

Τ ό '8α πολλες φορες και 8εν θα μπορέσει
\

\ <:-

να με οια

Ψ

,

,

εuσει κανεις:

οι μενεξέ8ες άλλάζουν χρωμα
"λ

ανα

\

\,

ογα με το τι στο

λ'ζ
ι

ουν

γαμ·ήλιο τραπέζι ~ φέρετρο!

Sydney - Brighton Le Sands 8-3-95
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Ό π6νος στ~ν αρχ~ ύπόθεσΊ) σωμαηκ~
εξαντλουσε τον φιλόπονο έργάΤΊ)
μέχρι που τον ανάγκασε να γίνει

πoλ\ψ~xανoς
για ν' αποφύγει το εργο

,

χαρακτηρι'ζ'
οντας το πονηρο.

'Έτσι γενν~θΊ)κε ό φασλος κύκλος

τ'ης πoνΊJρίας
για τον Ι:οιο, τις σκέψεις και τα εργα τοu.

Sydney - BI'ighton Le Sands 12-3-95

-45-

ΟΙ ΕΡΓΕΝΗΔΕΣ

Συν~θως λένε παράξενους τούς έργέν1J8ες
άλλα 8εν εΙναι.
Άπλως με το να περνουν μόνοι
τον περισσότερο καιρο

άποκτουν κάποιες συν~θειες άψύχων

οπως να πουμε τ~ σιωπ~
το άπλανες βλέμμα

τ~ν άμέΤΟΧ1J παρουσία
τ~ν τυφλ~ ά8ράνεια.
''Αν ομως κάποτε έξοικειωθουν με
κάποιο φίλο

καΙ πεισθουν πως έν8ιαφέρεται να τούς

,

,

ακουσει

άρχίζουν να μιλουν άκατάσχετα

συν1Jθισμένοι στο μονότονο ρυθμο
τ~ς βρύσ1Jς πού στάζει μέρες πολλες

χαλασμ έν 1J
στο ρόχθο τ~ς γάτας πού γνωρίζει
πως 8εν ένοχλεϊ:.

Sydney - Brighton Le Sands 14-3-95

-46-

ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΑΓΙΔΑ

Άπλώνοντας το χέρι να ζητιανέψει

~ άπλως να χαιρετήσει
Βεν τολμα να κοιτάξει κατάματα
ομως οχι άπο ντρoπ~ οπως θα ν6μιζε κανείς.
Τ ο κάνει μαλλον άπο φ6βο
μ.η συναντήσει βλέμμα

βαθύτερα πονεμένο
κι άναγκασθεϊ να έπωμισθεϊ

Βαπάνη βαρύτερη
άπο τ~ στιγμια(α άλληλεγγύη που σαν ΒιέξοΒο

είχε ό ϊΒιος ζψ~σει.

Sydney - Brighton Le Sands 20-3-95

-47-

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Εϊν' Όλα εκεΤνα τά μεγέθ'Υ) άπ' τά
όποΤα παραιτεΤσαι

γιά νά τά εκχωρήσεις όριστικά

στ~ μέριμνα τ~ς σκούπας
αδιαφορώντας γιά τά πολλαπλά σου
άποτυπώματα

και στις τρεΤς διαστάσεις των
'ξ αντ λ 'Υ)μενων
ι
ι
σωματων.

ε

'Όμως ~ σκούπα συλλέγοντάς τα
σ' ενα τόπο

δεν τά εγκαταλείπει με τ~ν ['δια

περιφρόνφ'Υ)·
τους δίνει τ' Όνομά. Τ'Υ)ς στό
υποκοριστικό

τελευτα!:ο υπόλειμμα ανθρώπιν'Υ)ς
τρυφερότητας.

Sy.dney - Brighton Le Sands 22-3-95
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

'Όταν οί λέξεις εχουν να οηλώσουν
κάη ά.πλα και συγκεκριμένο
εΙν' ευχρηστες και άκΙνουνες

σαν τον εύνοσχο.
"Αν ομως άρνουνται να πειθαρχ~σoυν

στ~ν κωoικ~ όλιγά:ρκεια του Λεξικου
είναι χειροβομβίοες που άπειλουν να έκ
ραγουν

άνοίγοντας τρύπες για λίγη οια-

φά:νεια

στο σκοτεινο πηλο που μας τυλίγει.

Sydney - Brighton Le Sands 24-3-95

-49-

Η «ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ»

Δεν υπάρχει είλικρινέστεΡΊJ

όμολογία
πόσο μάταια εΙναι τιχ λόγια μας.

Μήτε πειστικότεpΊJ από3ειζΊJ
πόσο μικρ~ ή αντοχή μας.

Sydney - Brighton Le Sands 27-3-95
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
τα λάθη δεν περνανε πια άπο τη λήθη
Υια να έξιxγvισθoυν.
Γ. Σταφέτας

'Εκ πρώΤΊJς οψεως ολοι θα συμφωνούσαμε
για το πόσο εϋκολα μας όιαφεύγουν

τα πρoφαν~:
Λίγο προσεκτικότερα αν άκουμποσσε

τΙς λέξεις

όεν θα τολμουσε να μας όηλώσει

,

,

'β
τετοιες ανακρι ειες

, ,

\

'~Y'
λ"
λ
θ α' τον εμποοι...,ε
ΊJ κραυγα εα ετυμο oγΙKfι

συγγένεια

λάθους καΙ λήθης.
'Εν τούτοις ό ΠOΙΊJτ~ς εχει όίκιο:
'Υπάρχουν άλ~θειες που ξεπερνοσν

Τ'~ν άντίφασΊJ
άλλιως θά 'ταν άπαρά<3εκτη όκνΊJρία

ή σιωπ~.

Sydney - Brighton Le Sands 27-3-95

-51-

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ

Αύτο το βιβλίο δεν τό 'γραψε ~ φαντασία
μ~τε ~ περιέργεια·
το γέννrισε μαλλον ό φόβος
μη μπουν στο σuνειδ-ητο ~ το ύποσuνείδ-ητο
σx~ματα και καμώματα ένος !J.λλοu κόσμοu

ένω εϊδαμε και πάθαμε νιΧ σuνηθίσοuμε
τον δικό μας

-

τον καθημερινό.

Φοβούμαστε την ρεuστότ-ητα του όνείροu
μην ξεχειλίσει και σπάσει το φράγμα

κάνοντας αίχμηρες άπoλ~ξεις
τις σταθερες βεβαιότ-ητες των έν έγρ-ηγόρσει
ι

\ β

σωματων και

Ι

ιωματων.

Μ' &λλα λόγια,

ολοι μαγεuτ~καμε άνέκαθεν
άπ' την εuρuχωρία του όνείροu
άλλ' έπιμένοuμε νιΧ έλέγχο με
τον πίνακα περιεχομένων
κάτι ποι) οί 'Άγιοι όνόμαζαν

φuλακη των αίσθ~σεων.

Sydney - Brighton Le Sands 4-4-95

-52-

ΣΤΑΓΟΝΑ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΣ

'
Θ
Η ιχ

'λ

\.

εγες πως ο

β

\

't

ιιχσμος εινιχι

1jt

t
,
ιχκριχιιχ

μορφη βιχρβιχρόΤ1jτιχς
κι όμως οεν εΙνιχι.

ΓιιχτΙ ΙΙπάρχει κι ό έκ-βιιχσμος

,

εν

Ψ

"

Ι
,
υχριxιμι~ ιχνιχπτυσσομενο συσΤ1jμιχ

ά.λλ1jλοΟΙΙΧΟόχων βιιχσμων.

Sydney - Brighton Le Sands 6-4-95

-53-

ΚΑ Τ ΑΦΑΣΗ ΑΦΑΣΙΑΣ

Σπασμένα λόγια

ά,νάσα ΨυχΊjς
αίμορροούσ'Υ)ς.

Λόγια όλόκλ'lJρα
~ ευγλωττΙα τοσ άνιaεου.

Sydney - Melbourne 1-5-95

-54-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
«Διαλέξτε ενα σταυρο

άνάλογα με το φιλ6τ:ιμ6 σας.»
Μοναχος Παtσιος

Κάθε φορα που

rupviX

τους βρίσκει
λιγότεροuς

κάθε φορα που φεύγει τους άφ~νει
πιο λuΠ'ημένοuς.

Μια δύναμη κακόβοuλη θαρεϊς
καιροφuλακτε ϊ

να γuρίσει τ~ν πλάτη τοu

για να του ξYjλώσει το κέντημα.
'Όμως σε τουτο το εργόχειρο
ό [στος

εΤναι τελείως άσώματος

στ~ν αύξομειούμενη επιφάνειά. τοu
,

ι

οι τρuπες

άντι να ύπονομεuοuν τ~ν άντoχ~
βαθαίνοuν τ~ν μν~μη.

Sydney - Brighton Le Sands 11-5-95

-55-

ΘΑ ΊΜΑ ΤΟΊΡΓΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ

ΤΟ είκοσιτετράωρο πυκν~ ένότψα
τ~ν άπομονώνουν τοιχώματα υπνου'
κ

"

,

\

Ι,

\,

εγω με τον oνειρOΚΡΙτΎj ανα

συναρμολογώ εν

ξ

ι

ιοπιστο

<iyvotl!-

τα επι μέρους του θαύματος.

Sydney - ΒΓightοn Le Sands 15-5-95

-56-

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥ
Ό, τι ζήσιχμε elvιxt ή ιΧπουσΙιχ μιχς.
Κ. Δ'ιjμουλα

'Ώς gνrι. σ-ημεϊο συμφωνω, άλλα

οεν έκπλ~σσομrι.L
μ~τε oυσrι.νrι.σχετω.
Προ πολλου έν-ημερωμένος

YLOC Oάκρυrι.

οεν ΟLκrι.LOυμrι.L νOC κλάψω

YLOC

δσrι. ~o-η πέρrι.σrι.ν στο &χρονο
άφ~νoντrι.ς άνεξΙτ-ηλ-η oύλ~
σ' όλόκλ-ηρο το κορμΙ μου.

Ύπά.ρχεL άκόμ-η τόσ-η υγρrι.σΙrι. στ~ν
άτμόσφrι.φrι.
του ~ττ-ημένoυ τοπΙου
που αν έπψεΙνουμε σε ΟLκrι.Lώμrι.τrι.

πrι.ρωχ-ημένrι.

θOC μας κrι.τ-ηγoρ~σoυν, 'Aoελφ~

YLOC μόλυνσ-η του πεΡLβά.λλοντος
YLOC άνεπΙτρεπτ-η ΟLόρθωσ-η ~μα.ρτ-ημένων
άλλα.γ~ ~λLκLrι.ς
πα.ρα.ποΙ-ησ-η τα.υτότψος.

Sydney - Perth 19-5-95

-57-

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μακρύτερος ό ορόμος της

έπιστροφης

οεν λέει να. τελειώσει'
στ~ φυσικ-η ιΧπόστασΊJ προστίθετα.ι
κι ό τόκος της ψυχης
όπότε πράγματι θα. πεϊς
νενίκηνται της φύσεως ο/ Ορω.

Sydney - Brighton Le Sands 24-5-95

-58-

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ

Mν~μη, άγκυλωση στον παρατατικο

παρον άπαρέμφατο
μέλλον άντωνυμία.

Sydney - Brighton Le Sands 27-5-95

-59-

ALEXANDER
Ή AίιστραλέζΙΚΊj φάρμα

περιφραγμένος όρΙζοντας
στ~ν κόψη τ~ς καταιγΙοας
συνηρει πλά'ί σε φίοια και πρόβατα
τα γεννοφάσκια Όλων των προκατα-

κλυσμιαίων είοων
όρατων και ά.ορά.των.

Σε τέτοιο σκψικο εΙΌαμε τον
ΆΧέξανορο

έφηβο 'Άγγελο οεκατεσσάρων Μαιων

να σκιρτα στον ρυθμο του αίιτισμου του
καΙ μέχρι που μας όo~γφε στον
πατέρα του

οεν γνωρίζαμε αν ~ταν ά.γόρι ~ κορίτσι
καθως ΟΙ 'Άγγελοι οεν έχουν φύλο
κι ούτε Υαμουσιν ούτε έκγα.μίζονται.

Sydney - Brighton Le Sands 1-6-95

-60-

Α ΤΟΜΙΚΟΤΗΤ Α

Ή &:ναπνo~ του καθενός μας
ρ\)θμος άσ\)ντόνιστος

ανεμος ξεκομμένος άπ' την κοινη
t

Ι

"ζ'
ωο\)

εστια π\)ρος αει

άρχίζει και τελειώνει χωρις σ\)ντελεστες
έξαρτήσεως

άκανόνιστος εως άναρχικος
\

\

\ βλ'
επο\)ν

''!-

σαν το φιοι πο\)

οί

Aborigines

να κινεϊται σε κ\)ματισμους όριζόντιο\)ς
Όμως παντοτε

έν εϊi)ει π\)ρίνων γλωσσων.

Sydney - Brighton Le Sands 7-6-95

-61-

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

τα

all>EPrJ. που

πιάσα.νε τα χέρια. Σου

κα.θως χα."ίl>ευα.ν χρόνια. με σΤOΡΎ~
τα σπλάγχνα. των α.ύτoκιν~των
κινουντα.ι άκόμα. κα.ι l>ουλει.Jο\)νε
στους l>ρόμο\)ς του νησωυ

ένω τα χέρια. Σο\) εχο\)ν λιώσει
μέσ' το χωμα.!

Sydney -

-62-

BrigΙton Ιe

Sands 9-6-95

ΣΗΜΕΙΟΝ ΜΕΓ Α

Στις εσοχες και ραβόώσεις
πο,) κρuσταλλώθΊ)κε το κοχύλι
'
βλ επω

"

ι

ακομΊ) να

,

ρχονται

και να φεύγοuν
ασίγαστα κύματα.

Sydney - Melbourne 10-6-95

-63-

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ό άρχιτέκτονας όΙνει μoρφ~
στα. σχήματα
ό όάσκαλος στα. πνεύματα

μα. κόσμο κάνει μόνο
ό Θεός.

Melbourne 11-6-95

-64-

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

τι σχέσΥ) εχει πο,) το κεφάλι του ~ταν
τριγωνικό;

οί στίχοι του μυρίζουν γιασεμι
και πρω'ίνες όροσοσταλίόες.

M~ με ρωτατε λοιπον πως με κατά
κησε ό ά.όελφΟς της ούτοπίας

κι ας μη μπορω άκόμΥ) να
προφέρω σωστα τ' 5νομά του

μ~τε της ίόιαίτψης πατρίόας του.
Πάντως γνωρίζω πως μόνο έκει μύ
ρισε το γιασεμι
τ,η βpox~ και το χωμα
,\

t

'ζ

κι αυτες οι ρι

~

,

ες ειναι που

συνεχίζουν να μοσχοβολουν

οταν μεταφράζονται πoι~ματα.

Melbourne - Sydney 11-6-95

-65-

ΤΟ ΒΗΜΑ

Μονάόα ρυθμικ~ που σε πάει
αλλοτε μπρος κι αλλ οτε πίσω
Clλλοτε πάλι άναόιπλούμενΊ)

σε κρατεϊ σταθερο
σ' ~να μονάχα σ"f)με'ίο

υπαινισσόμενΊ) πιστότψα η πένθος
'β

φο

'Ι"

J

ΟΊ) αντφρφΊ)

η εστω μόνο ΟισταΥμό.
Ποιος θ& έξιχνιάσει στ~ν κάθε κίνφΊ)
πως έξελίσσονται ΟΙ άναλΟΥίες των

αίνΙΥμάτων
άνάμεσα σε σκοτάόι και φως;

Ποιος θ& μπορουσε ν' άπoκρυπτoypαφ~σει
με μεΥαλύτεΡΊ) πιθανότψα
τον κώόικα του αΥνωστου β"f)ματοόόη;

'Όποια κι α.ν είναι πάντα ή κρυμμένΊ)
άλ~θεια
μακαριστοι 5σοι μα.ς όίόαξαν

β"f)ματισμό.

Sydney - Brighton

-66-

Ιe

Sands 12-6-95

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΓΡΑ ΨΙΜΟ

Γλωσσα 5χι άπλως υπαινικτικ~

τιμψικ~ πρότασΊ) στ~ν εuαισθΊ)σία το\) αλλου

άλλα πραγματικες κατoλισθ~σεις
φωνψικων πoσoτ~των
στ~ν αβυσσο τ~ς άφασίας
έξαρθρώσεις μερων το\) λόγου
βαρβαρικες

άπαράόεκτες για ανθρωπο με χα

ρακτ~ρα
οπως &λλωστε ολες οί άσυνέπειες.

Sydney - Brighton Le Sands 12-6-95

-67-

ADVOCATUS DIABOLI

Τον λένε ΔΙΚΊ)γόρο του Διαβόλου

άλλα. aεν είναι
γιατι άπλούστατα ό Διάβολος aεν χρειάζεται

ΔΙΧΊ)γόρο
εχοντας έξασφαλισμένες έχ των προτέρων ολες τις aίχες

άφου aεν ύποχρεουται να. όρχισθεϊ

πως θα. πεϊ τ~ν «άλ~θειlΧν
και μόνον τ~ν άλ~θειαν».

Sydney - Brighton

--68-

Ιe

Sands 15-6-95

ΟΙ ΑΝΕΝΔΕΕΙΣ
"ΑμωμΟI έν όδi(J.

(Ψαλμ.118)

Φεύγοντας οεν π~ραν μαζί τους

μ~τε καν την άναπνo~.
Γνωρίσανε την βουλιμία των έπιζώντων

κ' ητανε ζ~τΊJμα τιμης
να. οιΟάξουν μά.θημα ϋψιστο

την &κρα παραίτηση
για. να. μποροϋν άνενόχως να. αίτουνται
ύπερ ήμων και του κόσμου παντός.

Sydney - Brighton Le Sands 16-6-95

-69-

ΦΑΟΣ ΜΟΝΑΧΑ ΦΑΟΣ

Γενν~θ'Y)ΚOC σ' ενoc κενο
κι άνορώθ'Υ)ΚOC στο χάος

γι' ocύτο ~ Ψυχ~ μου άχόρτocγ'Υ)
'ζ

\

,

\

κρoc ει προς ουρocνο

φάος μονάχoc φάος

\

νoc

."

ζ'
'Υ)σει ο ocν θ ρωπος.

Sydney - Brighton Le Sands 19-6-95

-70-

ΧΕΙΡ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
Κατά.στικτα τα βρά.χια άπα στρείδια
και πεταλίδες
Ι

'"

, \

σωπαινουν στην αΠOμεΡΎj αΚΤΎj

πατραν λφμOνΎjμένO

,\"

ι, θ
'ψ
να Ρ εις εσΙ) να ανΤΙΥρα εις

σuνδuασμοuς του TuXIΧiou
ρuθμοuς του άνεζιχνίαστοu.

Sydney - Brighton Le Sands 24-6-95

-71-

ΟΝΕΙΡΟ ΤΟ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟ
Μέσα στη δίψα εΙναι όλο το νερό.

Ν. ΚOCΡοϋζος
Τ οι

"
~I
~
"
θ'
Ι
ζ
ονειρο οεν ειναι οπως
α νομι ες

χψαιρικο πουλι τ~ς φαντασίας

εΙναι ή φιλοδοξία βαθύτερης άφ~ς
των ύλικων με το πυκνότερο
είδικο βάρος.
Αυτα ειναι &λλωστε που μπαινοβγαίνουν συνεχως

στις αlσθ~σεις σου
με σταθερα πολλαπλασιαζόμενες έπιφάνειες
ι

ι

'ξ'
υτερες

με γωνιες ο

κ' έν τούτοις με άέρινες άντιστάσεις.
ΜeΙbΟUΓne

-72-

- Adelaide 28-6-95

ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
«Οί σ.ν3ρες χάνονται νωρίς».
Γ. 'Ιωάννου

ΟΙ ανόρες χάνονται νωρ1.ς
γιατ1. πονουν λιγότερο'
ι

t

Ι,

J

φαινεται ο πονος προεχτεινει τη

ζ

,

ωη

πέρ' άπ' την κούρασ'Υ)
γι' αυτο ΟΙ μάνες οεν πεθαίνουν

"

'"

οσο κι αν τις

θ α'β ουνε.
Άθ~να

-73-

25-7 -95

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
«Φωτεινει; Κ'ηλΙδει; σε σκοτεινο φ6ντω).
Δ. Μυταρ&ι;

Αύτο άκριβως εlνcιι ~ ζωη κcιι ~ τέχνη
~ιπλoς ένcιλλcισσόμενoς όρισμος

κcιθως οΙ cιΙσθ~σεις θΊJPιoμcιχoυν
{ιπoνoμεύoντcις

τ~ ~εσπoτεΙcι του σκότους.
Σιiμoι;

-74-

31-7 -95

ΦΘΟΡΕΣ
ιι"Ινα μ,η το κακον άθάνατον γένηται,»

( Ά χολ οvθία ;υ)δε ίας )
Στα παλια σπίτια τρίζουν τα σανίοια

οπως τα κόκκαλα του γερασμένου άνθρώπου.
Ό ,ηλιος που τά 'θρεψε ολα
κ

,

rι
"β
υστερα τα σκ~ ρωσε

πρέπει άπα κάποια στιγμ~ και πέρα
να μετάνοιωσε
για τους άρμους ποιι άρνήθηκαν τ-rιν
άρμονία.
Σάμος

-75-

1-8-95

ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΙ
Έκεινα τιχ. μικρα παιόια

που χάθηκαν στο σούρουπο

γιατΙ όεν εΤχαν Μάνα να τα κυνΊ)y~σει
εχουν στοιχειώσει μέσα μου πικροι όνειοισμοι

\

και

β

,

\

~,

ουρκωσαν ΤΊ) ουσΊ).

'Αθήνα

-76-

3-8-95

ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
«ΆχόμΊ) χι αν εΙναι Kυριαχ~ ας ~χω 8Ιχιο

γιατΙ όποτε οί ανθρωποι ~χoυν 8Ιχιο 8εν εΙναι νέοΙ)).
Ε. Ε.

Cummings

'Άν ~ πρωτοτυπία εΙναι καρπος έλευθερίας
ν' άποφύγεις σoc λοιμώδΊ) νόσο

\

'λ ισΊ).
ΤΊ)ν ε'ξ ασφα

Ή Kυριακ~ μπορεί νά 'ναι το κλίμα εύγενων πνευμάτων
'λλ'

α

"
\
\
οταν το κοινο

β

,
\"
ρισκεται σε αργια

ύπάρχει κίνδυνος να ύποτροπιά.σει
το προπατορικο άμάΡΤΊ)μα.
ΤΟ προνόμιο των νέων δεν είναι τόσο
ΟΤΙ διαθέτουν
άνθεκτικότερους Ιστούς.

Ή άπέρανΤΊ) όμορφιά. τους εΙναι μαλλον
οτι μποροϋν νoc τους άμφισβψ~σoυν
χωρΙς κυρώσεις
άπο παράφρονες καΙ μεθυσμένους
μέχρι κι άν~λικα παιδιoc

ένω αύτοΙ αΙσθάνονται πιο ρωμαλέοι
μπροστOC σε κάθε νέα άντίστασ·~.
~Aλλωστε μ~ν ξεχνοϋμε πως αν ~θελαν
νά 'χουν δίκιο
θά 'πρεπε νά 'χαν αύτoκτoν~σει σ' ένα παρελθον
που δεν γνώρισαν
θά 'χαν άποδεχθεί προ πολλοϋ τον θεσμο

των Ψευδομαρτύρων.
"Α8ελε

-77

- Ρέθυμνον 12-8-95

ΑΚΑ ΤΑΜΑΧΗΤΗ ΕΠΙΚΡΑ ΤΕΙΑ
την άσυνιΧρτητη ζωή,

σπως ό μουλας το χοράνι του
λέχιασα.

Osip Mandelshtam
ΕΙναι μια έπικράτεια κι ό πόνος
οσο κι αν ταν νομίζουν οί πολλοι

άπλη έκτροπη άπα την ύγεία

ψυχης και σώματος.
'Υπάρχει πάντα μια μοιραία όόΟς

μια πόρτα με άριθμα συγκεκριμένο

οπου λ'Υ)ζιαρχοϋνται έρ~μψ τ~ς 8'Υ)μοσιόητος
βασανιστήρια μιας άόραης έζουσίας

και των ό8υνωμένων οίικ εστιν άριθμός.
'Άόελε

-78-

- Ρέθuμνο 16-8-95

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Κάθε φορα που σωπαίνει ενας ανθρωπος

γίνεται μια τελείως α.παpατ~ρητ'Y)
εκλεΙψΊJ του ήλΙου
κ' ας μην είναι σε θέσ'Υ) πολλοι να
μετρ~σoυν

το μέγεθος τ~ς συμφορας
τον α.κριβ~ α.ριθμΟ θυμάτων
τέτοιας θεομψίας.

Συ ομως που σου 8όθ'Υ)κε να γνωρίσεις
α.πΟ νωρις
πως ή ζωη 8εν είναι α.γοραϊο έγχείρ'Υ)μα

"

,

,~,

,

να παιρνεις και να οινεις κατ α

β

'λ

ου

'Υ)σιν

κάνε τον κόσμο να 8εϊ πως χρειαζόμαστε
συνεχ~ μετάγγισ'Υ)

πως ή α.λλ'Y)λεγγύΊJ είναι βαθύτερ'Υ)
οταν συντηρούμαστε

με τα λόγια των αλλων.
'Αθήνα
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20-8-95

Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ

Ή αυτοκτονία εγκλημα στιγμιαϊ:ο
και ί8ιώνυμο
ς.1"

Ι θ'

οεν Ύjταν σε

ι

'ξ

εσ·η να τρομα

ει

ευσεβεϊς και εχέφρονες
αν και έξαίρεσΊ) κραυγαλέα

άπο τ~ν τά.ξη του Θεου.
Ό μέγας πανικος των άθώων, άντιθέτως

που κυοφορεϊται άθορυβως
άπο τ~ν φΛUαρη ΠέμΠΤΊ) Λεωφόρο
ως τις άπόμαχρες ερημιες

ειναι το γεγονος στι σλο και πλΊ)θαίνουν
έκε"ϊνοι που σωπαίνουν σε συντροφιες
καθως κ' εκείνοι που μονολογουν όλομόναχοι
μ' σλο και ζωηρότερες χειρονομίες.
Θεσσαλονίκη
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24-8-95

ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)"

Θα. τό όΊ)λώσω ξανα. έπιμόνως
οσο κι αν γΙνομαι φορτικός για. τους αμουσους

πως ~ λέξΊ) όεν εΙναι γάντι που τό άψηνεις
να ξεχειλώσει αύτοκαταργούμενο
όιαηΡ6)ντας το παρα. ταυτα έν ένεργεΙq..

Κάθε λέξη έκμαγεϊο προσώπου
ταξίόεψε με τ"ην ϊόια σημαία
στεργια. και θάλασσα
γι' αυτό μαγεμένη άπ' τ~ν πιστότψα

τ~ς πυξίόας

όεν άνέχεται άβαρΙες στ~ν άφ~ του όρίζοντα.
'Όταν λοιπόν ά.κους μετριοπαθης
έκεί που θέλουν να πουν μετριόφρων

αν όεν τους πείσεις πως "ή παθψικ~ συμπεριφορα
άόυνατεί να γενν~σει τ~ν ένέργεια του φρoν~ματoς
"

εχεις κ

"\

\.' ι

\

t:'t'-

εσυ προοωσει Τψ πυc,ιοα

εχεις σπιλώσει ήττοπαθως

τ~ν αίθρία του όρίζοντα.

Athens - Bangkok 112-9-95
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ΑΠΟΜΑΣΣΟΝΤΑΣ ΙΧΝΗ

Άπομάσσω Γ~ς μopφΊjς Του τα ιχνΥ)
σαν τον ίδρώτα καΙ την κόπωσΥ)
άπο τα πρόσωπα των άνθρώπων

άπα τΙς αναρθρες κραυγες των ΚΤ"f)νων
τους κρωγμους των όρνέων
των έρπετων το έπιφυλακτικο σούρσιμο

των όρυκτων τη θαμμένΥ) σιωπη
των παραλελυμένων την άκινφία.

Sydney - Redfern 5-9-95
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ΚΑΙ Μ' ΟΛΑ ΤΟΥΤΑ
«ουκ εστι Ι')ουλος
μείζων του Κυρίου οιυτουll.
(Ίωάν.

13,16)

Μ πΊjκε στ~ μέση ό θάνατος
χι άπα πατέρα σ' εκανε παιδί μοu.

Εϊκοσι χρόνια τώρα μεγαλύτερος
πόσα δεν εχω άλήθεια να σου πω
άπ' τη σuμβίωση με γίγαντες καΙ νάνοuς
που δεν τους ακοuσες μήτε τους εΙδες.

Και μ' Όλα τουτα δεν μπορω να
ίσοφαρίσω
τ~ φύτρα που με δάνεισες.

Sydney - Brighton Le Sands 12-9-95
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ΑΜΕΤ ΑΘΕΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

«'0 ~λιoς πολεμάει τ~

θάλασσα)).
Όχτ. Πάζ

'Υπάρχει πράγματι ~να περίεργο εί8ύλλιο
άνάμεσα στον ~λιo καΙ τ~ θάλασσα
μα ποιος θα τ' όνομάσει;
'Όλοι εμεϊς κοιταμε άπο τ~ν κλει8αρ6τρυπα
πως κατορθώνει ό σεβάσμιος Δανό~ς
θωπεύοντάς ης ιΧπλως Γην επι8ερμίόα

να τ~ν μεταμορφώνει σε καπνους άθέατους
που σπεύόουν τελετουργικιΧ να του τυλίξουν

τ~ν ξανθια γενειά8α
κι οταν άργ6τερα τελειώνει το μεθύσι

τ~ς αύτoκαταστρoφ~ς
ολα πάλι στ~ θέσΊ) τους υπαινίσσονται

άμετάθεΤΊ) παρθενία.

Sydney - Brigl1ton

-84-

Ιe

Sands 18-9-95

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ

Aύτ~ Θεέ μου ~ ιΧνισΥ) προσπάθεια
μ' ολο λιγότερα μέσα

να υπονομεύσω οσο γίνεται πιο πολλα
\

ι

\

\~,

t:'

στα μεσα και τα Εc.,ω

να ελευθερωσω το φως που όυναστεύεται
να θέσω υπο νόμον τους ιΧόικους νόμους
να εκταθω προσευχόμενος
κατα το μέτρο που υπο-νομεύω

...

Sydney - Brighton Le Sands 22-9-95

-85-

ΜΕΤΡΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΉΜΑ ΤΩΝ
ΣΧύψε αν μπορεις στη θάλασσα τη σΧΟΤεινη ξεχνώντας
τον 1;χο μιας φλογέρας πάνω σε πόδια γυμνά.

Σεφέρ'ηζ

Δεν τελειώνουν ακομΊ), αaελφε

τα εργα της θάλασσας
του χαλασμου και της αγάΠΊ)ς.

Καθένας αγωνίζεται ως την τελευταία στιγμη

ν' αναβάλει τον θάνατο του
χωρις ποτε να θέλει να μάθει

ποια είναι ~ τελευταία στιγμ~.
Κανεις οεν μας εaωσε το οικαίωμα να

είρωνευτουμε τον αγωνιζΟμενο.

Κανεις

aEIJ θα μας συyxωρ~σει ν' απελπίσουμε
\ ε'ξ αντ λ Ί)μενο.
'
τον

Ποιον βλάπτει αν τον εϊaαμε να σκιαμαχει

όλομοναχος μές στο μεσΊ)μέρι;
Μ ~πως ό ,ηλιος ρώτφε ποτε
για την αντοχη των ματιων του

για την εύαισθφία της έπιaεΡμίaας του;
Ό θάνατος πpoσπoι~θΊ)Κε, εστω για λίγο

τον εύεργέΤΊ);

Melbourne 23-9-95
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Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤ ΑΜΝΑ
«ΚαΙ οΟτοι πά.ντες μαρτυρηθέντες 8ια της πίστεως

ούκ έκομίσαντο τ~ν έπαγγελίαν, του Θεοϊί περΙ
~μων κρεϊττόν τι προβλεψαμένου, ίνα μ~ χωρΙς
'ήμων τελειωθωσι.))
(Έβρ.

11,39-40)

Ή έπιθυμία να θες να όλοκληρώσεις
εΙς το άκέραιο

/ ,

\

'ξ ε λ/ξ
θ εοστυγης
ι ει

γενοκτονια εν ε

όλοκληρωτισμος λανθάνων
βελ-ηνεκους ά8ηψάγου.

Ή80ν~ που 8εν άρκεΊται στο κλάσμα
κατα8ικάζει σε όριστικ~ άσιτία
τους λίγους καΙ τους πολλούς.

ΤΟ πλ~ρωμα τ~ς χάριτος 8εν το γεύεσαι

παρα στ~ 8ίψα που γεννα. ό θαυμασμος
για το άεΙ προσ80κώμενο
και το θαυμα έπιτελείται ά8ιαλείπτως
μονάχα σε σπασμένη στάμνα.
Θεσσαλονίκη
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13-'11-95

ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ

Δόξα όεν εΤναι να σου άναΥνωρίσουν

όπoιoό~πoτε κατόρθωμα
ι

\"

μητε να σ

'ζ

~

Ι

\

J

ανΟΙι,ουν ορομο να περασεις

οταli το πλ~θoς συνωθε'ϊται μπροστά σου

άσθμαίνουσα μάζα μoνoλιθικ~.
Δόξα εΙναι να σε μψουνται
χωρtς καν να θυμουνται τ' ονομά σου
οταν θά 'χεις πεθάνει προ πολλου.

Bangkok - Melbourne 21-11-95
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CONDITIONS
\ ν "'t:'
αντε<.:,εLς

Γ La

\

J

"

τΊJ ρευστοτ-ητα στις αν

θ

ι

ρωΠLνες

σχέσεLς

θά. 'πρεπε να όLαθέτεLς τ~ν έλαστικότ-ητα του σύννεφου

τ~ν εύμά.ρεLα τ-ης άπρόβλεπτ-ης βρoχ~ς
τ~ν σLωπ~ των πεσμένων φύλλων.

Bangkok - Melbourne 21-11-95
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ΗΤΤ Α ΕΓΓΕΝΗΣ

Δεν ειναι το ρολόι που ρυθμίζει τ~ νύχτα

μ~τε το χτύπημα που μετράει τ~ν πληγ~

~ θλίψη ειναι μια ~ττα έγyεν~ς
υπόθεση προσωπιχης εύγενείας.

Bangkok - Melbourne 21-11-95
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Ο ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Τ όσο πoΛU άγάπ-ησε τους άνθρώπο\)ς

που το θεώρησε μεροληψία να. χλεΙσο\)ν
\,

Ι

τα οστα το\)

σ' gνα τάφο γνωστό.
Παράγγειλε στη οιαθήΚΥ) το\) οταν γίνει
ή εχταφη

να. τα. σκορπίσο\)ν σα.ν ροκανίοια στον &νεμο
άνάμεσα στις καστανιες το\) Ά γίο\) ''Ορο\)ς
που κανεις ποτε να. μη μάθει
πόσο μαχρ\)α. βρίσκεται ό 'Άγιος

\ \

\.'
,ι
\) σιορατικο
χαρισμα

'ξ'

με το ο

για. να. έξακολο\)θήσει να. σΤ'f)ρίζει ολο\)ς
με την απλετη ζεστασια. το\) προσώπο\) το\).

Bangkok - Melbourne 21-11-95
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ΑΜΝΗΣΙΑ

'Έτσι ποu φεύγουν άμνημόνευτες οί μερες
και λιγοστεύουν
\

\ ,

Ι

τα προσωπα που γνωρισες

εΙναι σα. να. σταμ&τησε ζαφνικα. τό ρολό'ί
άπό μπαταρία ποu &.Οειασε

,

"

~,
~,
β ~,
'λ'
και οεν σου μενει παρα να
αοισεις στα τυφ α

τό υπόλοιπο του Ορόμοu.

Ποιος τώρα θα. μετρ~σει τη οι&ρκεια
σ' έπιοερμίοα νuχτωμενη

με φεΥΥ&ΡΙ χλωμό
·καΙ μν~μη αίμ&σσοuσα;

'IoOU

πως λύνει κ&ποτε ό χρόνος

με μονοκονΟuλια.
ολα έκε"ϊνα ποu λέγαμε ΠΡOβλ~ματα!

Sydney - Carss Park 23-11-95
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ΟΠΩΣ Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ

Λιγότερο όουνηρο να γειτνιάζεις

με δημόσιο μαιευτ~ριo ~ νεκροταφείο
παρα με κελλι φυλακισμένων
εστω χι αν πρόκειται για σύγχρονες
έγκαταστάσε ις

τοσ τμ~μα.:rος μεταγωγων.
Έκεί πο,) ~ άφαίρεση ήταν όριστικ~
οεν οιαμαρτύρεται για πoΛU

μ~τε το αΤμα μ~τε χαν ή μν-ήμη

, ",οσον

εφ

\

\

"λ
'ζ
ο α τα σκεπα ει φαινομενιχα

ενα πράσινο τίποτα.
'Όμως έκεί πο,) άκόμη λειτουργοσν

διαβαθμίσεις
οΙ στεναγμοι εξελίσσονται σε οίμωγες

χι οποιος δεν άντέχει
παραοίοεται στις άϋπνίες του

οπως ό καλόγερος στο χομποσχοίνι.

Sydney - Brighton Le Sands 28-11-95
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ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΕΚΛΟΓΗ
«ΕΙκόνες εχετε πολλές. ΕΙκόνα εισθε ό ϊΙ;ιος.))

'Όλγα

F.

Χαρίζοντάς μου περίτεχνα 30υλεμένο

Κινέζικο βραχιόνιο
\

\

t

...

με το ΟΠΟΙΟ

β 'ζ

.α

\

,

ουν τα παπουτσια

κυρίως ~λικιωμένoι

αισθάνθ'Υ)κε αιo~μoνα συστoλ~

~ xριστιαν~ γυναίκα του καθr;μερινoυ μόχθου
και φρόντισε έν άμ'Υ)χανίq. να 3ικαιoλoγ~σει
τ~ν αύθόρμψ'Υ) έκλoγ~.
Κανένα κείμενο ν'Υ)ΠΤΙΚΟ 3εν κατόρθωσε
να μου άποκαλύψει άκαριαια χωρις να με

συντρίψει

\

'β

Τ'Υ)'Ι α

υσσα

, , το\

λ'"

εα αποστασ'Υ) απ

λ

\

ειτουργικο

πρότυπό μου
οσο ό λόγος της άπλης γυναίκας.
Sydnt~y

-94-

- Rrighton

Ιe

SHnds 1-12-95

ΤΟ ΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Ή στpoγγυλ~ σταγόνα τοσ νεροσ
που τελικα κατρακυλάει στο φύλλο τ~ς
μανταρινιας

και πέφτει
~ ήλιαχτίοα που τ~ν συνόοεψε άνεπιφύλακτα
οίνοντας μopφ~ ως την υστατη πτώση

κ' ή λευκη σελίοα που περιμένει
την σπίλωση

ώς κάθαρση παθημάτων
εΤναι τρία μέρη άπ' την ίσια τραγωσία

κόντρα σε uπνο και θάνατο.

Sydney - Carss Park 2-12-95
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ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΑ

Φων!;εντα,
οΙ έπηρμένες κραυΥες θριάμβου
μάταιος θόρυβος θνητων.
Σύμφωνα,
τα βουβα δάκρυα μετανοίας

ευλαβ~ς καθαρμος
άλλΊJyoρία ζω~ς αΙωνίου.

Sydney - Melbourne 2-12-95
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Η ΑΦΗΡΗΜΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ

τα πρόσωπα και τα πράγματα

συν~θως μορφάζουν
άκόμη κι οταν όμιλουν
γιατι άπλούστατα ό λόγος 8εν είναι

8ημόσιο γεγονος

μ~τε άρθρούμενη παρουσία.
Ό λόγος είναι μυστικ~ συνοφρύωση
,

\

,

Ι

'ζ

\

απο το κρυο που περονια

\

Ι

ει τον κοσμο

καθως το τρα'ίνο περνα σφυρίζοντας

και 8εν γνωρίζεις πόσους σέρνει
μ~τε για που.
Μ' &.λλα λόγια ό λόγος κυοφορε'ίται

στ~ν άναπόφευκτη άφηρημά8α του
νοσταλγου

πο,) 8ικαιουται ως τ~ν &.λλη ζω~ να του
πληρωθουν
οσα έ8ω του άφαιρέθηκαν άναιτίως.

Melbourne 4-12-95
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Η ΤΕΤ ΑΡΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Στους Δημήτρη και' Έλένη Κυπριώτη

Λένε πως ενα κ' ενα 8εν κάνει Μο
άλλά και εν8εκα
κι αλλοτε πάλι μονάχα ενα
κρuφ~ς ταuτότητας.

Έγ(~ θα πρόσθετα μια τέταρτη άλήθεια
του ενα κ' ενα ['σον τρία
αν εΙν' άλήθεια πως μόνο οΙ 8ύο
γεύονται τ' ονειΡΟ πραγματικότψα
τριών διαστά.σεων.

Melbourne 4-12-95
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ΕΙΜΕΝΕΙΣ ΚΑ ΤΑΙΓΙΔΕΣ
Ά ντιστέκομαι άκόμα
στους συμβιβασμους τοϋ νεροϋ.

Μ. ΖολωτάΚ'l)ς

''Oλ1j ~ ζω~

aEV είναι τίποτ' αλλο

πocρα μια aιocτετocγμέν1j ά,γωνίoc
ν' ά,ντιστocθείς κάθε λεπτό κάτω άπό

.

αγνωστες συνθ~κες

στ~ aεσποτείoc τ~ς ρευστότψας
στα περφρέοντoc θέλγψρoc
άρχέγονΎ)ς ά,οριστίας.

Καθως οΙ αΙσθ~σεις

aEV aιocθέτουν
ι

στομαχι

για κάποιους εστω κατα προσέγγισ1j

φρocγμους
'
θα

ι

,

πρεπε ι να προ

λ

α

β

Ι

,

ι

ocινεις τoc γερακια

πριν ξΎ)μερώσει
εχοντocς κλείσει στocθερό συμβόλocLO
με εύμενείς κocταιγίaες.

Melbourne - Sydney 4-12-95
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ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ

Δεν έχουν πια καθόλου εξοοα oιατρoφ~ς
συντηρήσεως ~ στέγης
κι ομως έξακολουθουν να ζουν άνάμεσά μας
καθώς:
με τ~ν άνάσα μας συνεχίζουν να οαγκώνουν
μια μερίοα όξυγόνο

με τις κινήσεις μας να οιαιωνίζουν τα
χαρακτηριστικά τους

με στατικα στοιχεϊα του προσώπου μας

να θυμίζουν

τ~ν θλιμμένη τους τώρα φιγούρα.
Τ Ο μόνο που οεν κάνουν πια άπο πoΛU καιρο
και πρέπει να τους εχει άνακουφίσει
εΤναι:

να ψηφίζουν
να έξομολογουνται
να Ουσπιστουν.

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 5-12-95

ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Μόλις ανάβουν τα πρωτα φωτα
~ νύχτα ένθαρρύνεται απ' την συνθΥ)κολόγ-ησΥ)
και σπεύοει έπιθετικη
\

\

,Ι

\

'ζ

t

σαν ΤΥ)ν αρρωστεια που υποτροπια ει.

Χ τίζει με έπιταχυνόμενο ρυθμο το
σκψικό ΤΥ)ς
απο τι): πιο γλοιώΟΥ) υγρα

τα πιο αλλόκοτα σώματα
προ πάντων Όμως απο τεράστιους ογκους

σκοτάοια
που μπαινοβγαίνουν σαν ΠΥ)χτος καπνος
στΙς ρωγμες των τοίχων
στΙς τσέπες των σχολαζόντων ένουμάτων
\,

,

....

ι

στα μισανοιχτα στοματα των κοιμωμενων.

'Όλος αύτος ό μακάβριος ίστος
αρχίζει να ζΥ)λώνεται στο πρωτο οευτερόλεπτο
μετα τα μεσάνυκτα

και οιακρίνεις Όλο και πιο καθαρα
με βλέφαρα που τσούζουν απ' την αuπνία
Όπως το άλάτι σε πλΥ)γη

να περιφέρονται οΙ μορφες των 'Ασωμάτων
καθως σπρώχνουν αλλεπάλλΥ)λες μπάλες σκοτιΧοια

γκρεμίζοντάς τις θαρρεϊς όριστικα
στην απειλΥ)Τικως χαίνουσα 'Άβυσσο
απ' Όπου σε λίγο αναΟύεται το φως
\'

\....

t,

Ι

στον οργασμο ΤΥ)ς καινουργιας Υ)μερας.

Sydney - Brighton Le Sands 6-12-95
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ΟΙ ΤΑ ΠΡΩΤ Α ΦΕΡΟΝΤΕΣ

οι τα. πρωτα φέροντες πρέπει πρωτα

\

ι: Ι

να ι..,ερουν

κι α.ν 8εν ξέρουν πρέπει να μάθουν
\"

\,

\

t

'ψ

πως οσο πιο απαγορεuτικες οι σκε

εις

γιο.. το παρελθον
τόσο σκλΊ)ρότερες οί πράξεις

για το μέλλον.

Sydney - Brighlon Le Sands 8-12-95
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ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Αuτα sεν είναι άπλως ένα μέρος
τοϋ σώματος

ένα μέρος τοϋ λόγου
είναι όλόκλΊjpOς ό λόγος τοϋ κορμιοϋ
συμπυκνωμένος σ' ένα θύσανο θάμβους

βελοϋSο ά.ρώματος

σε σχ~μα σιωπ~ς.

Brisbane - Sydney 10-12-95
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ΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ
ιιΆθωα μιλημένος για τα πράγματα όλόκληρα)).

π. Π. Καποδίστριας

Θα μπορέσεις να σπάσεις τα πόοια
τ~ς κατσαρίοας

χωρις να σε οουν οΙκολόγοι
άλλα θα παραμείνει άπροσμάχψο
τα μυστικα

του γενετικου κώοικα
προστατευμένο ~xι τόσο ά.πα άτέλεια

μέσων
οσο άπα τ~ν άσημότητα ερπουσας ζω~ς.

Sydney - Brighton

-104-

Ιe

Sands 13-12-95

ΕΡΚΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ

Ή κάθε μέρα φεύγει νΙΚΊ)μένΊ)
κ' οί λέξεις γίνονται σκλΊ)ρότερες.
Καθως παλιώνουν τα. Μντια μας
και όεν μπορουν να. τις έμποόίσουν
έχεινες άντιστέκονται με πε'!:σμα πρόσθετο
κ' ύπάρχει κίνόυνος στα τέλος να. όψώνουν
τελείως άντίθετα άπα κεϊνα τα. μοναόικα.

που μαγεμένοι τους έμπιστευθ~καμε.

Sydney - Brighton Le Sands 14-12-95
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ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΏΡΑ
Όμως

... τη σκέψη

τοϋ άνΟρώπου που κατάντησε χι αυτος πραμάτεια
δο)(~u.ασε να την άλλά.ξεις, δεν μπορεΊς.
Σεφέρης

'Άλλοτε ΟΙ τουρίστες οταν 6εν είχαν πια.
λεφτα

πούλαγαν το πουκάμισο .1] το καπέλο

έμπιστευόμενοι για. το ύπόλοιπο των
6ιακοπων

στη φιλανθρωπία του '~λιoυ
αλλωστε ηξεραν πως στο Νότο

οεν είχαν άκόμΊ) πεθάνει
ΟΙ έφέστιοι θεοί.

Σ~μερα ~ αύτολεΊ)λασία εγινε πιο
θλιβερη
ξεπουλάει το roιo το αΤμα
που 6εν γίνεται πάντα οεκτο

μ~τε άκόμΊ) ως χάρισμα
αν το βρουν μολυσμένο.

Sydncy - Brigh Ιση
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Ιe

Sands 16-12-95

ΑΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΟΥΤΟΠΙΑ
«Ή πρωτοτυπία ειναι μια νεα.νικη οιασκέοαση
πolι πρέπει κάποτε να μείνει πίσω)).

Σεφέρης

Δεν είναι απλως νεανιχη ματαιοaοξία
το να. aιεχaιχεΊς πρωτοτυπία
σ' εναν χόσμο χοινο

που βρηχες όλοχληρωμένο πριν άπο σένα
να. τον γεύονται άλληλέγγυοι μαζί σου

οσοι aεν εχασαν την άνθρωπιά τους.
Πρωτοτυπία είναι ή άφιλάνθρωπη

,

,

ουτοπια

\,

'ζ

να ισχυρι

\

J

,ι

εσαι πως τετραγωνισες τον χυχ

λ

ο

aηλαaη πώς εσπασες τον όμφάλιο λωρο τ~ς γ~ς
ενω άπ' αύτον ύπάρχεις χι άνασαίνεις

ψάχνοντας μέσ' άπο στερια. χαι θάλασσα

πως θ' άναρριχηθεΊς στον ούρανό.

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 17 -12-95

ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Σφύριζε-σφύριζε
κοuλοuρια.σμένο στη ρίζα. τοσ δέντροu

το φίδι κα.ι σφύριζε
στη ρίζα. τοσ δέντροu και στον πάτο της
θάλασσας

~ταν μονά.χα το φίδι κοuλοuριcισμένο
και πονοσσε και σφύριζε.

Sydncy - Brighton
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Ιc

Sands 12-12-95

ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΧΩΣ ΟΙΚΤΟ
Χάρισέ μου n}ν έπάνοδο των 'Εφήβων.
Μ. Κοιλοιντζόπουλος

Βγάλτε τοuς έξω ιΧπ' τ~ν κατάνuξ'Υ)
της λεuκης σελίδας

χωρις ά,ναβoλ~
διώξτε τοuς δίχως οίκτο.
Δεν είναι δuνατον να κραιοuργοuν τ-η

μοuσικ~
με τέτοιοuς ογκόλιθοuς
κ' έμεϊς να χειροκροτουμε ώς ά,δαεΊς
κάθε φορα πο\) γεννιέται

καινούργιο έκτρωμα.

Sydney - Brighton Le Sands 20-12-95
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ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

'Όσοι οεν πίστεψαν στη θεία παρεμ

βολη
θά 'πρεπε να φοβουνται την ποίησ"f).
'Εν τούτοις φτάσαμε σε τέτοια άναλ

Υφία
με τον uπερπλ"f)θuσμο των βαρβάρων
που μετρουμε πια μόνο μέσ<f τε
θλασμέν"f)ς

τα έΥκλήματα κατ α της εύθείας.

Sydney - ΒΓίghtοn
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Ιe

Sands 21-12-95

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κάποτε τι>: Καθίσματα
γίνονται

Ά ναβαθμ οΙ

Sydney - Brighton Le Sands 21-12-95
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ΣΙΩΠΗΛΗ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤ Α
«Μακάριοι οΙ ειρηνοποιοι
ΟΗ ιxuTol υίοι Θεοϋ κληθ~σoνται.))

(Ματθ.5,9)

Τ Ο ηθος του γενναίου εΙναι να 3έχεται

3υο μαχαιριές και να κρύβει τη μία
Όχι για να ξεχάσει την πληγη
ά.λλα να καταργ~σει το μαχαίρι.

Sydney - Brighton Le Sands 22-12-95
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ΟΙ ΑΝΤΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΣΟΥ

Διαβιiζoντας οένεις ξανα. τον μίτο
τ~ς Άριιioν'Y)ς
έκει ά.κριβώς που τον έσπασε ό &νεμος

~ ό δόλος τοσ χρόνου
για. να. μ~ γίνει ό θιiνατoς όρισηκός.

ΟΙ ά.ντίΟικοι τ~ς φων~ς σου πολλοΙ
ά.ΟυσώΠ'Υ)Τα όρκισμένοι
στο ά.ειπιiρθενo τ~ς μoυγγαμιiρας
μα. πιο πολυ έπικίνουνος ό χιiρηνoς πύργος

που έχει πείσει τους ά.φελείς πως συνΤ'Υ)ρεί
\

,

Ι

Τ'Υ)ν ανασα μας

μέχρι σ'Υ)μείων στίξεως
μ~ λoγαριιiζoντας ()μως τους ά.ναλφιiβ'Y)Toυς
Γενιτσιiρoυς

()πως τους πoλλαπλασιιiζει ~ ραστών'Υ) τ~ς
τεχνολογίας
()πως τους έμψυχώνει το θριiσoς
ά.νίΟεων καταναλωτών.

Sydney - Brighton I.e Sands 23124-12-95
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Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ή μονά8ΙΧ στήν ποίηση εΙΥΙΧΙ ή λέξη.
Γ. Σεφέρης

Άπο το πως προφέρεις κάθε λέξη
άπο τις άλλο ιώσεις του προσώπου
\

\

_

ι

....

και ΤΊ) ρευστοτψα Τ1jς φων1jς

θα καταλάβω πόσο οργωσε μέσα σου

~ ρα8ιενέργεια τ~ς άλ~θειας,
καθως κουβαλας πανωπάλαμα
((προκα» μονά8ες του άνθρώπινου λόγου

,

• \

παρμενες απο

λ

ε

ξ

\

\

~
β'
ικα και οια ασματα

με ύφος θαυματοποιου.

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 24-12-95

ΤΙΣ ΟΙΔΕ
Μ6νον όποιος φεύγει ξαναβρηκε τήν πατρίδα.
Τ. Λειβαδίτης

Ποιος ξέρει πόσες φορες το αίσθOCνθΊ)κες

\

\,.

""

πως σε ειχαν οιω

ξ

ει

ίοίως έκείνοι που τους νόμιζες συντρ6φους
για να πείς ενα τόσο πικρο λόγο

έσυ με τις ά.θωες παιοικες χειρονομίες
και ν' ά.γαπ~σεις τόσο τ~ν πατρίοα
μέσ' ά.π' τις προοοσίες των ά.πOCτριΟων!

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 24-12-95

Ο ΕΡΩΤ ΛΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ
«Έπ6πται γενηθέντες της έκείνου μεγαλει6τητος.»

(Β' ΠέτΡ.

1,16)

'Όταν τα κύμα σκεπάζει παλινΟρομικα.
ταν άσυγκίνητο βράχο
μην ύποπέσεις κ' έσ,) στην πλάνΊj και OΊjλώσεις

«φαινόμενο μΊJχανικό)).

ΕΤν' ό άσίγαστος ~pωτας των κτιστων

πο,) τα. ώθεί να έπικαλύπτονται αμοιβαίως
, r
,\
"'>.
ι,

ι

ανα"Ίjτωντας απεγνωσμενα το ΠΛΊjpωμα

τ~ς ζωης
μέσ' άπα την όOύνΊj του έν 5ψει θανάτου.

Sydney - Brighton
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Ιe

Sands 26-12-95

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
Πλουτίζοvτας ΤΙ] συλλογή του μέ παιγvίδια

ποu τα στερήθηχε μικρός.

Σπ. Κατσίμηζ

Μη ναυαy~σoυν οί αίσθ~σεις
σε ρηχα νερα

\

,~- β 'θ

το σκοταοι του

α

'β

ους κρυ

~

,

ει κινουνους

αίφνιόίου' erxvoccou

ά.λλα και χλοερες έχπλ~ξεις ζω~ς.
Μελβούρνη
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28-12-95

ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ύ πά.ρχουν άλήθειες που 8εν είναι για. ολους
το ['8ιο άλήθειες

κι ας τις νομίζουμε άπο αγραφΊ) συμφωνία
προφανε ις βεβαιότητες.
ΤΟ φως 8εν είναι ευεργετικο

σ' όλα τα. μάτια
αρα 8εν εινtΧι σ' ολους έπιθυμψο

μήτε το ϊ8ιο λαμπρο ολες τΙς Ζ.ψες
άκόμΊ) και στα. ϊ8ια μά.τια.

ΤΟ τέλος τοσ κόσμου έφιάλΤΊ)ς Υ-αθολικος

8εν είναι ~ κορυφαία άπογοήτευσΊ)
μιας κoιν~ς έμπειρίαζ"
ό κόσμος τελειώνει κάποτε για. τον
καθένα μας

,

,

\

'θ'
β
Ι
\
τοσο α ορυ α μα και τοσο προσωπικα

που θα. μπορούσαμε να. ποσμε πως

όεν γνωρίζουμε
το τέλος του κόσμου.
Μελβούρνη
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30-12-95

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το αλγος τ~ς παρρ-ησίας
Τ ο άναπαλλοτρίωτο χρυσάφι

Τ ο σωμα του εγκλήματος
Ένας χρ-ησμός

.

7
8
9
10

Ό αλλος κώδικας

11

'/Αμμος

Ή μοναξια του φεγγαριου

12
13

Ή δόξα των άθώων

14

Ένα άκόμ-η ναυάγιο

15
16

....

Τ ο προστατευτικο σάν
Ή τελευταία άμ-ηχανία

17
18
19
20

Ή άναστήλωσ-η των εΙκόνων

ΆνενδεεΊς σαν ~μίθεoι

Άλλοίμονο αν κι ό ουρανός

τα σώματα των πραγμάτων

21
22
23

'Εκ περιτροπης

24

οι άδιάδοχοι

.....

ΕΙρ-ηνικος 'Ωκεανος

.....

Ό προνομιουχος των δακρύων
τα τρία μή

Ή εβδομ-η

.....
νοσταλγία . . . .

25
26

27

Θαλασσινο στιγμιότυπο

28

Ό τρόπος δεν κωδικοποιεΊται

29
30
31
32
33

'Ιεραρχία ενδυμάτων

....

«Σχέδιον Φιλοκτήτ-ης»

Μια με το κόμμα μια με τ~ν τελεία
Τ ο τραγούδι

........ .
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πρας τερατολογουντας

..... .

'Απρόβλεπτο και προγραμματισμένο
Ρευστα όρόσΎ]μα

.....

Τ ρυφερότψα και άνιSιοτέλεια
Συμπέρασμα τελικό
Τ ούναντίον

38
39

....

40

'Άνες &φες τας πτώσεις

'ιπερ του καταξιωθ~ναι

34
35
36
37

41
42

...

Συνέχεια και συνoχ~
ΒάρSιες

43
44

'Απα τ~ν γενεαλογία των λέξεων

45

ΟΙ έργένΎ]Sες

46

Σαν άπόντες

Θλιβερ~ παγίSα

47

Τ α σκουπίSια

Πρoσoχ~ με τις λέξεις

48
49

Ή «ένας λεπτου σιγ~»

50

Πέρα άπα τ~ν άντίφασΎ]

51

ΌνειροκρίΤΎ]ς

52

Σταγόνα και ώκεανός

53

ΚατάφασΎ] άφασίας

54

Ίσολογισμοι του μετανάση

55

Θαυματουργία άSιάλεΙΠΤΎ]

56

Τ α ~θoς του ~ΤΤΎ]μένOυ

57
58
59
60
61
62
63
64
65

.

Ό Sρόμος τ~ς έπιστρoφ~ς
Χρεωκοπία

.

Alexander
'Ατομικότψα
Παράπονο

ΣΎ]μείον μέγα
Διευκρινίσεις

Ό άSελφας τ~ς ούτοπίας
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Το β~μα

66
67

....

Μοντέρνο γράψιμο
Adνocatus

68
69
70

diaboli

Οί άνενοεείς
Φάος μονάχα φάος

"Ονεφο το παρεξΎJγΎJμένo

71
72

Οί Μάνες οεν πεθαίνουν

73

'Εναλλασσόμενος όρ~σμός

74
75
76

ΧεΙρ άνωνύμου

Φθορές

..... .
Όνε~o~σμoί
.... .
Τ ο πρoνόμ~o των νέων

77

ΆκαταμάΧΨΎJ έπ~κράτε~α

78

Με τα λόγ~α των αλλ ων

79

Ό παν~κoς των άθώων

80

Κάθε λέξΎJ έκμαγείο προσώπου

81

Άπομάσσοντας ϊχνΎJ

82

ΚαΙ μ' ολα τουτα

ΚαΙ πάλ~ν καΙ πoλλά.κ~ς

83
84
85

Μέτρον πάντων ΧΡΎJμάτων

86

Ή σπασμένΎJ στάμνα

87

Ύ στερoφΎJμία

88
89
90

ΆμετάθεΤΎJ παρθενία

Conditions
~H ττα έγγεν~ς

Ό Γέρων Πορφύριος

91

Άμνφία

AύθόρμψΎJ έκλoγ~

92
93
94

Το υφος μ~ιΧς στιγμ~ς

95

XαραΚΤΎJρoλoγία

96

Ή άφΎJΡΎJμάoα του νοσταλγου

97

.....

'Όπως ό καλόγερος στο κoμπoσχoίν~
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Ή τέταρη άλ~θεια
Ευμενεϊς καταιγί8ες
ΟΙ πρόγονοι
Μορφες των άσωμάτων
οι τιχ πρωτα φέροντες
τα μαλλιά
ΤΟ άπυρόβλψο
Έρκος ό8όντων
'Άλλοτε και τώρα

'ΑφιλάνθρωΠΊ) ουτοπία
Μεταφυσικος έφιάλτ-ης
Διώξτε τους 8ίχως οίκτο
Τ α έγκλ ~ματα κατα τ~ς ευθείας
ΔικαιοσύνΊ)

. . . . . . .

ΣιωΠΊ)λ~ γενναιότψα
οι άντί8ικοι τ~ς φων~ς σου
Ή ρα8ιενέργεια τ~ς άλ~θειας
Τίς οΤ8ε

.. ....

Ό ερωτας των κτιστων .
Παράγγελμα

Άλ~θειες

..... .
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