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Του ιδίου (ποιητικά έργα)
ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΉ,

1978

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ,

1979

ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΗΣΠΡΩΙΑΣ,

1980
ΕΙΣ ΩΤΑ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ, 1981
ΑΠΑΡ ΑΚΛΗΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, 1982
Η ΟΙΚΕΙΟΠΙΤΑ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ,
ΤΡΟΠΙΚΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ,
ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ,

1984

1985

ΕΝ Γl;:I AΛΛOTP~ Ι,

1985

Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ,

1986
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥΝΕΡΟΥ, 1987
ΕΝ Γl;:I AΛΛOTP~ ΠΙ 1990
ΧΕΡΙΑ ΣΚΙΑΣ, 1988
ΔΙΑΚΡΙΣΗΠΝΕΥΜΑΤΩΝ, 1989
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 1990
Η ΑΑΛΉ ΕΚΔΟΧΗ, 1991
ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΟΥΣ, 1992
ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ, 1993
ΥΓΡΑ ΤΟΠΙΑ, 1994
ΤΕΦΡΕΣ ΑΚΤΕΣ, 1995

1983

ΧΕΡΙΑΣΚΙΑΣ

1988

Μιάν ούσία γυρεύοντας
γιά τό κενό τών αίσθήσεων ...
Α. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ

Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθίαει
καί ώς ή κέδρος ή έν τφ Λιβάνφ πληθυνθήαεται
(Ψαλμ. 91, 92)

Τούς έίπαν ενα τραγούδι μέ τά πολυβόλα
κι' αύτά κοιμήθηκαν'
τόσο βαθειά κοιμήθηκαν
πού δέν ζητούνε πιά νά θηλάσουν
μήτε τρομάζουν μέσ' aτόν ύπνο τους
μήτε φοβούνται τό σκοτάδι τά πιό μεγάλα.
Sydney - Ashfield 9-1-87
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μεταξύ αλλων"πού θά πάθειςμέ τήν πάροδο'του
,

χρόνου

,

είναι καί τουτο τό παράδοξο:
Ένώ τό λεξιλόγιό σου διαρκώς θά πλουταίνει

τείνοντας νά έξισωθεί μέ τά περιεχόμενα

του πιό πλήρους Λεξικού
έσύ θά χησιμοποιεις δλΟ'καί λιγότερες λέξεις
γιά νά δηλώσεις τίς άνΌ.Υκ'ες σου καί τίς χάρες σου.
:Adelaide 18-1-87
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,ΚΑΤ' ΕΞοχΉΝ φιΛΑΝΘΡΩπιΑ
" "
"Έρχεται κάποια στιγμή
πού οί μάρτυρε,ς' πεθαίνqvν χωρίς μάρτμΡες.
Roland Barth'es'

Τό πρόβλημά μας τελικ& δέν είναι'
νά επιβιώσουμε
ζούμε σέ μιά εποχή λίγο πολύ εγVwσμένQ:>'Υ,
κοινωνικών μέτρων

άφού άκόμη κι' οί εφημερίδες καποτε φιλοτιμΡύνται

νά παίξουν ρόλο, φιλανθρωπικού καταστήματός.
Κε'ίνο λοιπόν πού γίνεται'πρόβλημα '
'δλο καί πιό άγνωστο
δηλαδή δλο καί πιό π~στικά-γνωσέό

,

εΙναι τό πως θά βρούμε διέξοδΟ'σέ θάνατο ήρεμο
εστω χάριν πρoστασί~ς τού περιβάλλοντος ...

~3

ΣΥΝ-ΟΡΑ

Τά δρια τού κορμιού καί τού σπιτιού
,

ι

ι

~

ι

ι

Ι

ι

ποτε να μην αφησεις να γινουν φραχτης.

"Όσο κι) αν εύλαβΟύνται τό συγκεκριμένο

είναι σκηνοθετημένες δυνατότητες στό ένδεχόμενο
πρόκληση στό βαθμό της άνθρωπιας σου!
Sydney - Ashfield 25-1-87
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ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ

Γυρεύει στέγη νά προστατεύσει τό σαρκίο του

δημιουργεί καί στέγη επαγγελματική
γιά τήν κοινωνική προβολή του
χωρίς καθόλου νά αίσθάνεται γι' αύτό εξαρτώμενος.

Τού ειναι δμως άφόρητη ή ιδέα τού Θεού
γιατί δηθεν τού άναιρεί χονδροειδως
τό α~ίτημα της μεταφυσικής του ελευθερίας!
Sydney - MeIbourne 29~lM87
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ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ
«Δέν εΙναι δυνατό νά πώ τίποτα τό ένδιαφέρον

έξω από τή ζάλη πο.ύ μέ κατέχει κα{ έΙναι άνέκφρασΤη»

Ν. Γ. Πεντζίκης

~Όταν τ' αύτιά Σου ανοιχτά πρός όλους τούς ψιθύρους

τά μάτια Σου αγρυπνα σ' όλα τά όράματα
άκόμη καί στά πιό πυκνά σκοτάδια
καί ή καρδιά Σου άλώνι απερίφρακτο
για κάθε πάνδημο πανηγύρι .
ι

ι

ι

ι

:>

,

,

που να μην νοιωσει ορφανος κανεις

πώς νά μήν είναι ή ζάλη τό αγαθό Σου
κι' ή πλησμονή τού στήθους Σου μιά βΟ-Υβαμάρα;

.

Sydney - AshfieId 14-2-87
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ΔΕΔΟΜΕΝΑΚΑΙΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

"Όσο γερνώ τόσο λιγότερο καταλαβαίνω.
Όδυσσέας Έλύτης

Τά πάντα εκ πρώτης οψεως δεδομένα
απαρασάλευτα σέ μιά σχεδόν συμπεφωνημένη άρμονία

δμως ανακαλύπτοντας αστάθεια καί πολυσημία
ύποχρεοϋσαι νά όμολογήσεις τά πάντα
σέ μεγαλύτερο βαθμό ζητούμενα

παρά δεδομένα!
Sydney - Ashfield 18-2-87 .
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ΟΙΠΟΙΗΤΕΣΣΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣ

Δικό μας μέλημα νά βγοϋμε απ' τό αδιέξοδο
δικό σας νά πιστέψετε στήν πρόθεσή μαςl
Sydney - Ashfield 19-2-87
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ΑΡΧΑΙ ΩΔΙΝΩΝ

Δέν εΙναι δυνατόν νά συνεχισθούν γιά πολύ
τέτοιας λογης εκκρεμότητες:

~Όταν ακόμη καί τ' άδέλφια δέν μιλούνε πιά
τήν ίδια γλώσσα
σημαίνει πώς βασίλεψεν δ ηλιος κατά τήν Άνατολή
κι' ας μήν επέδωκεν ακόμη επίσημα
τά διαπιστευτήριά της ή νύχτα.
Sydney - Ashfield 26-2-87
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ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Τραυματισμένος άπό περιφρόνηση
πραγματική η ύποτιθέμενη

-

δέν εχει σημασία

θέλησε νά έκφράσει τό παράπονό του
κι' εκαμε δήλωση άνήκουστα μειωτική
πού Ισοδυναμεί μέ αυ,τοκαθαίρεση.

Είπε δέν μου δίνουν σημασία

έκεί πού θάπρεπε νά πεί δέ'ν μου δίνουν προσοχή
ξεχνώντας πώς τήν σημασία καθένας εχει άπό τήν φύση
άσχέτως αν τήν προσέχει η σχι τό πρόσωπο!
Sydney - Ashfield 26~2-87
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

Τό έλληνικό τοπίο δέν τό είδε κανείς
δπως δέν εΙδε κανείς τόν ανθρωπο πού ζεϊ σέ τούτη τή χώρα.
Βάλιας Σεμερτζίδης

(Ό,ΤΙ πιό έλληνικό σωπαίνει καί κρύβεται

,

~,

,

, )

,

γιατι εχει μετρο την ουτοπια

κι' ας κατοικησαν οί θεοί οχι μόνο στόν )Όλυμπο

άλλά καί aτά ποικίλα ίερά των.
Πώς νά ψηλαφήσεις τή σάρκα της ουτοπίας
μέ χέρια σκιάς;
Γέμισε σκιές ή C:Ελλάδα άπό τότε

πού ό Προμηθέας εξανθρώπισε τή φωτιά
κι' ό ανθρωπος εμαθε νά σβήνει θεούμενος ...
Sydney - AshfieId 26-2-87 .
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ΕΠΙΝΙΚΙΟΝ

'Εκεί θά πάμε τελικά~ στό 'Όρος
δίχως τυμπανοκρουσίες καί θεαματική αναχώρηση
όπως φεύγει ενα φέρετρο στό δειλινό
"

ι

ι,

ι

,..",

ι

απο την πισω πορτα του νοσοκομειου.

Έκεϊ χωρίς κουστωδία καί μεγάλους όρκους

αφοϋ δέν θάχουμε πιά τίποτε νά ύποσχεθοϋμε
θά ζήσουμε τήν εσχατη λατρεία
στεφανωμένοι τήν άκρα ταπείνωση

όθεν βοήθεια ηξει!
Sydney - Redfern 27-2-87
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ΤΙΑΛΛΟ

Τί άλλο μπορεί ναναι ή βροχή
άν σχι έπικοινωνία δακ(jύων
τοϋ ούρανοϋ μέ τά χώματα!
Sydney Mascot 2-3-87
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΊΑΣΗ

Τό πεταμένο κουκούτσι του ροδάκινου
γυρεύει τή σάρκα του πού τήν εφαγες

πρίν πέντε λεπτά
κι' έκείνο τό θεώρησες ύπόθεση ξοφλημένη.
<Όμως αύτό δέν ξέρει τετελεσμένα

θά ξαναφυτρώσει στό χώμα
κι' έξαντλώντας τήν δική του όδύσσεια
θά ξαναγίνει δέντρο θαλλερό
γιά νά διαιωνίσει τήν φθαρτή του σάρκα!
Sydney - Ashfield 11-3-87
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ

« ..• ούδένα γάρ εχω ίσόΨ1Jχον»
(Φίλιπ. 2, 20)

Πολλούς κατήχησε καί φώτισε ό λόγος Σου
φλογισμένε Άπόστολε τών 'Εθνών

αλλά κανένα δέν βρηκες νά παραδίνεται στό Χριστό
εκ καθαρας καρδίας
καί συνειδήσεως άγαθής
καί πίστεως άνυποκρίτου
δπως τό τέκνον Τιμόθεος.
Τό μέγεθος της ψυχης του άνεπανάληπτο
εκαμε τή δική Σου νά αισθανθεί
σχι μονάχα θαυμασμό κι' ευγνωμοσύνη
αλλά πρό πάντων τήν άπέραντη έρημιά
πού καταγγέλλει μιά τέτοια μοναδικότητα!
Sydney - AshfieId 15-3-87
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ΚΑΤ Ω ΤΑ ΟΠΛΑ

«Τού δπλου ό κρότος εΤναι άρκετός
γιά νά πεθάνει ό λαγός ... »
Α. Χιόνης

Δέν είναι ενστικτο είναι βαθύτερη παιδεία
πού μας κάνει νά αντιδρουμε ένστικτωδως
στή βαρβαρότητα του Όπλου
χωρίς γι' αυτό νά δικαιοϋνται νά μας πουν

δειλούς η άπάτριδες!
Melbourne 6-4-87
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

Σέ ώρες κίβδηλης Δημοκρατίας
ύποβαθμίζεται ή δημόσια ζωή
δμως άνατιμαται ό προσωπικός βίος
κατά τό μέτρο πού ό καθένας πορεύεται μόνος.

CΌταν τά μαζικά μέσα δέν είναι πιά
~,

,

,

οργανα επικοινωνιας

άλλά στυγνή συνομωσία εξανδραποδισμΟύ
θάπρεπε νά προκαλούν άγανάκτηση
τούλάχιστον δσο καί τά τάνκς της χούντας.
Ποιός θά λυτρώσει τόν άνίδεο όχλο

άπ' τά μεγαλόσχημα τρωκτικά της Δημοκρατίας;

Μας εχαντάκωσε ή λογική πού εξισώνει
τήν ψήφο τού άνιδιοτελοϋς μέ τήν ψηφο
_
του καιροσκοπου
ι

ι

....
Melbourne 6-4-87
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ΝΗΠΤΙΚΟΒ'

ΤΑρον τούς πειeασμO'ύς
καί ούδείς ό σωζόμενος
(Πατερικό)

Τό σωμα μου φοβήθηκε τό κρύο

δπως ή ψυχή μου τόν ~τασμό.
υΟ μως θαταν άδύνατο ν' άντέξω τήν ύπνηλία

πού άκολουθεί τό τέλος των στερήσεων!
Sydney - Ashfield 10-4-87
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ΤΕΦΡΑΠΟΥΨΑΧΝΕΙΤΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ

Κάθε τι πού είπώθηκε, δημιουργήθηκε
κάθε τι πού σκέφτηκε άκόμη κανείς
παίρνει τό δρόμο πρός τό άνέκφραστό του πρότυπο .
.J. Μ. G. Le C16zio

Ναί τήν ξέρω αυτή τήν αλήθεια:
Προσπαθεί κανείς κάτι νά πεί
γιά ναχει τήν ψευδαίσθηση πώς εκανε κάτι!

Άλλά οι λέξεις είναι απεριόριστα τρύπιες
δέν κρατούν γιά πολύ τό αίμα της ζωης
τή ζεστασιά της αλήθειας.
CΟδηγόύμαστε απ' τήν έπίγνωση στήν απόγνωση
ανακαλύπτοντας καθένας γιά τόν έαυτό του

οτι δ λόγος είναι σύμβαση θανάτου
τά συμβαίνοντα τέφρα πού ψάχνει τό σχημα της ...
Sydney - Ashfield 14-4-87
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ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝ Ο

(Ένα φτερό σπασμένο δέν εΙναι άπλως
ή έλαττωματική πορεία ένός άτόμου'
εΙναι άκόμη έκείνοι πού πλήγωσε ό τραυματίας
πού μένουν άμνημόνευτοι, κι' ας ηταν «σύν αύτφ»
θύματα άνερμήνευτης συγκυρίας!
Sydney - Ashfield 18-4-87
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ΧΑΜΑΙΛΕΑΖΟΝΤΕΣ

Θέλω νά τούς βρίσω μά οί γνωστές λέξεις

είναι βότσαλα λεία γιά τέτοια ξεβράσματα
ετσι δέν θά βρεθεί αίχμή ίκανή
νά προκαλέσει εστω κνισμό ενοχλητικό
στή λεπιασμένη του επιδερμίδα.
:ΙΕκείνοι πού συντάσσονται εναλλάξ
μέ κάθε νέο τύραννο

δέν προκαλούν άπλως τήν νοημοσύνη μας

χλευάζουν καί τήν &ναλλοίωτη μνήμη
τούλάχιστον των εφημερίδων
μέ τά ποικίλα φωτογραφήματα
_

~

ι

.)

ι

ι

του εκαστοτε ανυποπτου χρονου

...
Sydney - Ashfield 18-4-87.
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IlliΓH ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Δέν γνωρίζουμε. τά πολλά πρόσωπα
τής μητέρας μας.
Α. Ταρκόφσϊ;'Ι

Δέν είναι θέμα άναμνήσεων.

cH μορφή δέν δι~τηρείται γιατί δέν φάνηκε"
δημιουργείται συνεχώς έκ τών ύστέρων.

cH ευαισθησία άστάθμητη
τρέφεται μέσ' άπ' δλες τίς αίσθήσεις

άνακαλύΠΤόντας τό ίδιο άντικείμενο
διαρκώς πληρέστερο μέσα στό χρόνο.
Sydney - Ashfield 27-4-87
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ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΕΣ

Στό κρεββάτι χωρούσαν κι' οί δυό

άλλωστε είχαν προβλέψει γιά συζυγική κλίνη.
Στό ντούζ τέτοια όμολογημένη σύμβαση δέν ύπηρχε
άλλά κι' έκεί άγωνιστηκαν νά μή χωρίσουν
μέ κίνδυνο γλιστρώντας νά τραυματισθούν.
Μπροστά aτό Εικόνισμα χώρισταν όριστικά'
δέν άντεξε ή γέφυρα aτά βραχυπρόθεσμα ...

Sydney Μ Ashfield 28-4·87
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ΗΜΕΘΟΔΟΣ

Κύριε τίς έπίστευσε τfj άκοfj ήμών;
(Ήσαίας 53, 1)

~Άν σάς δείχνω κομμάτια απ' τόν κόσμο

είναι γιατί δέν μπορώ
νά τόν σηκώσω όλάκερο μόνος.

Σωστότερο ίσως θ6.ταν νά πώ
στι σάς δείχνω της καρδΙάς τά κομμάτια
όπως διαθλώνται μέσα στόν κόσμο

δμως γνωΡίζοντα.ς πόσο λίγο πιστεύετε
φροντίζω δόσεις μικρές
καί στίς δυό περιπτώσεις.
Sydney - Ashfield 30-4-87
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προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δέν είναι δυνατό ν' αναπνέεις ελεύθερα
μ' ανθρώπους-κλάσματα γύρω σου
(

~

ι

ο ενας τρουακαρ

ό άλλος τιμιφορτηγό
κι' ό τρίτος «όλοκληρωμένη προσωπικότης»!

:ΙΕλεύθερος δέν εΙναι εκείνος πού μισεί
μήτε εκεϊνος πού αγαπα
μήτε εκείνος πού φοβαται
ι

,

,

_

,

ι

παρα μοναχα εκεινος που προσευχεται.

C:H ελευθερία απαιτεί όλόκληρο

άνθρωπο
γιατί άφορα καί τήν τελευταία του τρίχα.
Sydney - Ashfιeld 2-S~87
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ΦΟΒΟΣΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ

Κάποιος τώρα φωνάζει στήν αύλή
μέ τή δυσδιάκριτη φωνή του
μά ποιός τολμα νά κατεβεί καί νά μάθει

αν είναι γάτα 11 σκυλί
11 κάποιος' μεθυσμένος aborigine.
Σού σκίζεται ή καρδιά ν' άνακλύπτεις
πόση συγγένεια στά ζωντανά ή ανωνυμία τους
κι' έσύ νά πρέπει νά μείνεις μακρυά
σώζοντας τή σωματική σου ακεραιότητα.

Sydney - Ashfield 5-5-87
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ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

CΈνα καιρό σ) άπασχολουσε ή μορφή

καί γυμναζόσουν ταχτικά
έκανες δίαιτα
επαιρνες βιταμίνες.

Τώρα πού δλ' αύτά τά βαρέθηκες
ποιά δύναμη στηρίζει τό κορμί σου;

Sydney Ashfield 4-5-87
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ΜΟΡΦΗ

Δέν είναι άπλως ή δόμηση των ίστων
στίς συντεταγμένες τού χώρου
ι

ι

(,

_

ι

,

μητε μοναχα ο ασπασμος του φωτος

σέ ξ,ιαδοχικά σημεία τού σώματος.

Είναι τό μόνιμο εκτόπισμα πού άφήνουν στή μνήμη
ι

)'

,

ι

,

τα οντα και τα γινομενα

καθώς συμβαίνουν -επί μέρους εκπλήξεις
πρίν καταποντισθούν στήν εσχατη κατάδυση.
Sydney - Ashfield
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16-5~87

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κι' δμως τό θέμα τελικά δέν είναι
πως θά μιλήσουμε

ϋψιστο μάθημα μας εμεινε

τό ϋφος της σιωπης
J(ού θά σφραγίσει ύπογράφοντας

τίς 8ποιες αξιομνημόνευτες χειρονομίες.
Sydney - Ashfield 16-5-87
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ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

"Ένα παπούτσι τρύπιο εχει μιά ίστορία:

τό ειδύλλιο μέ τό δρόμο

οί καθημερινοί άποχαιρετισμοί
καί οί εκ νέου συναντήσεις μέ τό πόδι
μά πάνω άπ' 8λα ΤΙ μακρυνή άνάμνηση
σχεδόν διαλυμένη στά ύγρά της βυρσοδεψίας
πώς κάποτε τό δέρμα αύτό τό βαμμένο

ηταν επιδερμίδα πού πονούσε καί κρύωνε!
Sydney - Ashfield 20-5-87
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

«άκολουθεί σχεδόν μέ Υεφμετρική άκρίβεια
τούς ίδιότροπους έλΙΥμούς τής ζωής»
Α. Ταρκόφσκι

Μοναδικό θά πεϊ ανεπανάληπτο

κι' ανεπανάληπτη είναι ή κάθε στιγμή.
Άκόμη καί τό κύμα πού πηγαινοέρχεται ρυθμικά
σπάζοντας αδιάλειπτα στόν ίδω βράχο

είν' ενα δ.λλο σώμα κάθε φορά
σέ ενταση, σέ σγκο, σέ χρονική αλληλουχία.

Καί μή νομίσεις ή γρανιτένια φύση του βράχου
του εγγυαται ταυτότητα πιό σταθερή'

κάθε καινούργιος εναγκαλισμός απ' τό κύμα
εκαμε ήδη τό παρόν παρελθόν.

Sydney - AshfieId 21-5-87

41

φγΛΑΚΗ

Κλειστό παράθυρο

,

"

κρυο και πεινα

κανένα παράπονο!
Melbourne 21-5-87
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ΑΣΥΛΟΝ

Μά τέλος πάντων, αύτόν πού έσύλησαν όριστικά

ή ζωή κι' οί. αρρώστειες

πώς είναι δυνατόν νά ίσχυριζόμαστε
πώς τόν βάλαμε σέ 'Άσυλο;
~Ή μήπως κυριολεκτούμε δη~ώνoντας

πώς απ' αυτόν δέν εμεινε τίποτε νά συλήσει
μήτε ό ίδιος ό θάνατος;

Sydney - Ashfield 28-5-87
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ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Άπλώνοντας τό χέρι ν' ανοίξει μιά πόρτα
κεραυνοβολήθηκε απ' τόν Άόρατο
κι' ό γιατρός δήλωσε αργότερα: ανακοπή.
~Έτσι τό χέρι εμεινε τεντωμένο

χωρίς νά όλοκληρώσει τήν κίνηση
ύστερόγραφο πού συνόψισε
όλόκληρη τήν σελίδα!
Κωνσταντινούπολις

44

6-6-87

ΥΠΟΜΝΗΣΗ

Μήν τόν ύποτιμας κείνον πού είναι μακρυά
γιατί αν χτυπήσει
θαχει τό βέλος του όλη τή δύναμη
τού δρόμου πού επρεπε νά διανύσει.
Κωνσταντινούπολις

45

6-6-87

ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Άπό μακρυά τά φώτα της πόλης

δέν σ' άφήνουν νά ύποψιασθείς τίς διαφορές
σπιτιών καί άνθρώπων
σέ πλούσιους καί φτωχούς

σέ ευτυχοϋντες καί δυστυχισμένους.
Τό φώς λειαίνει βουβά τίς γωνίες
Ι

_

Ι

ι

στα περιγραμματα των σωματων

γι' αύτό έν τέλει όλα κατρακυλοϋν
όμοιόμορφες μπάλλες
ι

Ι,

ι

ι

ι

cι

στη συμπαγη νυχτα με το χαρακτηριστικο υφος

φασίστα μελανοχίτωνος!

.

Κωνσταντινούπολις

46

- Αθήνα 7-6-87

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ (Β)

Είναι αμίλητοι, ομως δέν είναι βουβοί'
εχοντας ηδη διαπ.εραιωθεί στήν απέναντι οχθη
δέν καταδέχονται νά μιλήσουν γλώσσα συμβατική
γιά ενα κόσμο ασύμβατο.
'Άδελε

47

- Ρεθύμνης 19-7-87

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ

Άνάπαυση θά πεί παύση έκ νέου

άπό έπαναλαμβανόμενη προσπάθεια
πού τείνει νά έξαντλήσει τήν άντοχή μας.
Μέ τέτοια γλώσσα άκριβείας
πρέπει νά όμολογήσουμε άπερίφραστα
πώς τό κρεββάτι δέν έχασε άπλώς τόν προορισμό του
άλλά άκόμη χειρότερα:
SΕκφυλίστηκε σέ δαιμονικό κομπρεσέρ.

πού τό χειρίζεσαι άκόμη καί ξαπλωμένος
ι,

Ι

Ι

ι

5

,

γιατι ανοιγει συραγγες χωρις αντισταση

ενίοτε καί στίς πιό άπίθανες κατευθύνσεις

ίδίως άν εΙσαι μόνος
καί δέν εχεις ύπνο.

Sydney - Carrs Park 3-8-87

48

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ

Δέν είναι άνάγκη νά πάρεις τοίς μετρητοίς
τίς καθημερινές φιλοφρονήσεις.
~Άν ερχονται άπό δημόσιο πρόσωπο

εχουν συνήθως παιδαγωγικό χαρακτηρα
δηλαδή κολακεύουν τήν ματαιοδοξία σου.
~Άν πάλι λέγονται άπό κοινό συνάνθρωπο

άντε νά βρείς σέ ποιά ίδιοτέλεια άποβλέπουν!
Πάντως εύχαρίστησε όπου σού ποϋν τόν καλό τό λόγο
άλλά κατά βάθος ποτέ μήν ξεχνάς

ότι μονάχα στήν άποτυχία μαθαίνεις ποιός είσαι.
Sydney - Ashfield 5-8-87
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ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ Ν.Β.

~Ήθελα ναξερα τί σοϋκαμε ό Χριστός

γιά νά τόν άρνηθέις πρίν τόν γνωρίσεις
κι' ό Διαφωτισμός ποιά σκοτάδια σού φώτισε
ώστε τυφλά νά τόν ύμνήσεις;
Sydney - ~shfield 10-8-87
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Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Τούτος ό μήνας' μοιάζει σάν ρούχο
ι
ι
,
ι
για ντεμι εποχη.

Δέν εχει τήν φρεσκάδα τού καινούργιου
η τήν υπεροψία τού άπιαστου.
Άλλά δέν εχει καί τήν εξουθένωση τού φθαρμένου

άπλως μιά μέση σεμνή κατάσταση.
Μήπως γι' αύτό τόν εβαλαν οί Βυζαντινοί
άρχή τού εκκλησιαστικού ετους;
Sydney - AshfieId 14-8-87
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Ποίηση δέν είναι φαντασιώσεις
μήτε άνεύθυνο λογοκόπημα σέ <1ρες
ύπερβάλλοντος ζήλου.

Ποίηση είναι τό νά λές τά πράγματα
κάθε φορά μ' ενα σνομα καινούργιο
άκόμη κι' όταν άναγκαζεσαι νά χαράξεις
παιδικούς όρίζοντες σέ δάσος παρθένο
όπου οι ένήλικες χάνουν εύκολα τήν ύπομονή
καί τήν φανασία τους
έπιστρατεύοντας έπιχειρήματα λογικής
γιά νά λοιδωρήσουν τόν άστερισμό της Παρθένου.

Ποίηση είναι τό νά καταθέτεις χωρίς ύπεροψία
μέ άνιδιοτέλεια πλήρη
η μάλλον έν άμηχανίςι πολλη

στι ό κόσμος είναι άρρητος
άβατο τού Ναού τό κιγκλίδωμα
κι' ή πίστη ιερή παραφροσύνη.

Sydney

52

Ashfίeld

18-8-87

ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Δέν σας τό κρύβω, εΙμαι Μουσικός κι' όχι άναγνώστης
Μάνος Χατζηδάκις

(Ό,ΤΙ κι αν χτίζει δ ανθρωπος στό χώρο

τών τριών διαστάσεων
γίνεται δεκτό καί θαυμάζεται αναλόγως
από τό πληθος των διερχομένων
μέ τή σιωπηρή αίσιοδοξία στι διαιωνίζει
τό ανθρώπινο δαιμόνιο πέραν του τάφου.
eo ποιητής πού τόλμησε νά καταγράψει
τούς κραδασμούς των δικών του αποκαλύψεων

μέ τήν ελευθερία της άπαλλαγης

.

από τήν τρίτη διάσταση καί τό βάρος
χλευάζεται βάναυσα ώς άέρα πυκτεύων.
(Όμως ποιά λογική δικαιώνει τέτοια διάκριση

οταν τά πάντα ρεί καί ούδέν μένει;
Ποιός νομιμοποιεί πιό αληθινό τό τρισδιάστατο

μόνο επειδή είναι πιό εκτεθειμένο
ενώ τά σχήματα επιφανείας επικαλούνται
εκ βαθέων τόν ούρανό;
Sydney - Ashfield 20-8-87
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (Β)

.

)Εδώ ύπάρχουν μόνο ανθρωποι σαστισμένοι
κι) αλλοι πού δέν ύποψιάσθηκαν ποτέ

δτι πρίν απ', αύτούς κάποιοι άλλοι συναλλάσσονταν

μ~έ τό ϊδιο ακριβώς όξυγόνο
πού τώρα έξασφαλίζει τήν δική, τους έπιβίωση!

Sydney - Ashfίeld 20-8-87
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ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΤ' ΑΡΣΙΝ ΚΑΙ ΘΕΣΙΝ

Πηγαίνοντας περίπατο στήν έξοχή

δέν είναι δυνατόν νά προβλέψεις
ποιων λουλουδιών τό αρωμα θά σέ χτυπήσει
τί πουλιά θά σέ θέλξουν

τί πέτρες θ' ανακλάσουν τό φως
γιά νά δεϊς πιό χλωρούς τούς κορμούς

πιό πράσινες τίς φυλλωσιές των δέντρων.
:>Έτσι κι' σταν αρχίζεις ενα ποίημα

δέν εχεις θέμα μήτε αντικείμενο
παγίδες δηλαδή κατ' αρσιν καί θέσιν
σού φτάνει πού έμπιστεύεσαι τή Μουσική!
Sydney - Ashfield 20-8-87
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Ο ΚΗΠΟΣ ΑΠΟΨΕ

CO κήπος ηταν απόψε ταραγμένος
ενας άνεμος πέρασε μέσ' απ' τά δέντρα'
καί τά σύγχισε'
δέν αποκλείεται νά κουβαλΟύσε μαζί του
τούς στεναγμούς των γερόντων

των aqefVrov τά βογγητά
τήν θλίψη των αδικουμένων
τόν μακάβριο θόρυβο απ' τά θρυμματιζόμενα
σκεύη τού κεραμέως!

cO

κήπος αφιλόξενος άπόψε

εδαφος πετρώδες αίχμηρό

δέν εχει χωμα νά καλύψει τήν αποστεωμένη του όψη
μήτε νερό νά προσποιηθει εστω αρχαϊο Άγίασμα.
Darwin 22-8~87

56

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ

ΟΙ σκέψεις πού μπαινoβγ~ίνoυν στό νού μού

ειτε κοιμούμαι ειτε βρίσκομαι εν εγρηγόρσει
δέν είναι πλάσματα αέρινα πού μπορείς νά. τά διώξεις
στρέφοντας Τ11ν φαντασία σ' άλλες περιοχές.
ΟΙ σκέψεις μου -ογκόλιθοι συμπαγείς
αμετακίνητοι σέ θέσεις στοιχειωμένες
διεκδικούν τά χωρικά μου ύδατα
εξέχοντας απ' τήν επιφάνεια τόσο μόνο
σσο επιτρέπει ή έκάστοτε τρικυμία!
Sydney - Asl1field 27-8-87
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Η ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.

υΟ ταν κυτάζεις έξω απ' τό παράθυρο

θλιμμένος απ' τά προβλήματα τού εσωτερικού χώρου
γυρεύεις μηχανικά ύποκατάστατο φυγης
στήν αθωότητα τού γλαυΚΟύ όρίζοντα.

3Εν τούτοις σέ πληγώνει τό παθητικό τζάμι
πού επιτρέπει νά τό τρυπας αθόρυβα απειρες φορές
σ' εξουθενώνει τό χορτάρι πού φυτρώνει απρόσκλητο
σάν τρίχωμα σέ πρόσωπο πεθαμένου.
SΥdη.eΥ

58

- Ashfield 27-8-87

ΑΠΟΛΟΓΙΑ

του παρατήρησαν: ό Άρχηγός δέν χάνει καιρό
σέ μικροπράγματα
κυτάζει μόνο τούς μεγάλους όρίζοντες

εμπιστευόμενος στού ηλιo~ τήν άνατολή
πού συνεχώς άρδεύει τά σκοτάδια.

Μά εκείνος πού δέν θέλησε νά είναι Άρχηγός

παρά μονάχα διάκονος καί ίκέτης

.

πιστεύει οτι τά μεγάλα προδίδονται στίς
διαστάσεις τών μικρών

ό ουρανός βεβηλώνεται στή γη καί στόν Άδη!
Sydney - Ashfield 27-8-87

S9

ΕΤΙΚΑΙΕΤΙ

σί άνάπηροι μέ τά καρότσια τους
κυλούν την ίστορία.

r. Ρίτσος

Δέν θά κουρασθώ, αδελφέ, νά σού λέω
, .
e
J
e
,
ποσο ιερος ο κοσμος

πόσο ό βίος του ανθρώπου επικίνδυνος.
eΌμως γι' αυτό μήν νομίσεις πώς θέλω
νά σού κάνω τόν δάσκαλο

ύποτιμώντας τήν δικ.ή σου κρίση.
~Άν τολμώ νά μιλώ γιά τά ύπερώνυμα

εΤναι επειδή τό πραγματικό μέτρο άγιότητος
τό εμπιστεύθηκε ό Θεός στόν μετανοούντα

δηλαδή στόν εκ συνειδήσει άμαρτωλό.
Κι' δσο γιά τούς κινδύνους τού βίου
κανείς δέν αμφιβάλλει πώς μπορεί νά μιλήσει έγκυρα
μονάχα ό εν συνειδήσει ναυαγημένος.
Sydney - Ashfield 28-8-87
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Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τό κομμένο κεφάλι δέν λέει πολλά
σ' ενα κόσμο πού γνώρισε έκατόμβες.
CΌμως ό μείζων εν γεννητοίς γυναικών
κηρύττοντας αντί γιά πρόνοια τήν μετάνοια

αντέστρεψε τού κόσμου τήν λογική
σέ όρίζοντες αστρικού τοπίου.
3Έτσι γεννήθηκε ό κορυφαίος τού χορού
των λευχημονούντων

ό πρώτος κλειδούχος της Βασιλείας των Ούρανων
ό Άστήρ ό πολικός
εις τό στερέωμα του 3Εσφαγμένου :4ρνίου.
Sydney - Ashfield 29-8-87
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ΤΟ ΑΣΥΜΠΤΩΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Ού γάρ πάντως δι' ής όδοϋ έπλανήθημεν έπιστρέφομεν'
άλλά δι' έτέρας συντόμου.
Ίω. Κλίμακος

"5Ήταν μακρύς ό δρόμος των βασάνων

γιατί ηταν ή άμάθειά μου απέραντη
καί σκληροτράχηλο τό θέλημά. μου.

Μή θέλοντας λοιπόν νά φύγω απληροφόρητος
από τόν κόσμο της eΕπταημέρου

.

ανέχθηκες νά μείνω μαθητευόμενος
ώς τήν στιγμή τού μνήσθητι

κι' ϋστερα εν Ριπή όφθαλμού
μέ πηρες στόν αιώνιο Σαββατισμό
της όγδόης ήμέρας!
Sydney - Ashfield 12-9-87
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ΩΡΕΣΟΡΓΗΣ

Τρέχουν οί μέρες κι' αυτός καθηλωμένος
στά συνεχή προβλήματα πού τού δημιουργούν
από αδεξιότητα η ευτέλεια οί δήθεν ύπεύθυνοι
δέν προλαβαίνει μήτε καν νά γυρίσει μηχανικά
τού ήμερολογίου τά φύλλα.

:ΙΈτσι μένει πίσω όπως τό αίμα πού τό δυσκολεύουν
να προχωρήσει

καίκάνειθρόμβωση

όπως ό φιλότιμος πού τόν πληγώνουν ύπερβολικά
καί τοϋρχεται νά κάμει χαρακίρι.
Ποιός έπί τέλους θά σηκωθεί νά θυμίσει
τούς όρκους πού αθετούνται τόσο βέβηλα;
Ποιός θά γκρεμίσει τίς αγελάδες τού Βάαλ
από τό σύνθρονο τού Ναού τού Σωτηρος;
Sydney - AshfieId 16-9-87
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ΠΡΩΙΝΟ ΑΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τί νά κάνω τή μέρα πού λιποθύμησε
πρίν ξημερώσει

,

ι

t....,

Ι

Ι

αφηνοντας μου τοσες ωρες ορφανες
ι

::ι

ι

ι

ι

χωρις αερα στα πανια

χωρίς νερό στή στάμνα

καί τό σκοτάδι νά οργιάζει
σέ πλήρη ήλιοφάνεια!

Sydney - Ashfield 16-9-87
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ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κάποτε ό συνάθρωπος σέ καταυγάζει

μ' ενα φως πού δέν περίμενες πάνω σέ σ.άρκες
κι' άλλοτε πάλι σ' έκνευρίζει έξαντλώντας τήν
c

,

υπομονη σου

σάν μολύβι ξηράς μελάνης
πού δσο κι' άν προσπαθείς δέν λέει νά γράψει

ένώ ως ενα λεπτό πρίν δλα ηταν όμαλά
κι' ή σελίδα ηταν άκόμη λεία έπιφάνεια!
Sydney - Ashfield 17-9-87
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ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ

Σείς πού οργώνετε αθόρυβα τή γη
κι' ανακουφίζετε τά δέντρα.
Σείς πού μετακινείτε βάρη ύπηρετώντας αιτήματα
μιας δικαιότερης ισορροπίας
η μαλάσετε τή σκληρότητα του στερεού
κάνοντάς το νά πειθαρχήσει ώς πρόβατον επί σφαγήν
σ'&λλουςρυθμούςδομήσεως

δέν είσθε ύπηρέτες κονδυλοφόρων
αλλά βασιλεϊς τών χεριών σας!
~Ως ανακτες λοιπόν ύπουργείστε στό θαύμα

μέ ευσπλαχνία καρδιας παντάνασσα ς
μέ φρόνημα καί φιλότιμο ήγεμόνος
πού θά πέι:
Μέ μεγαλοψυχία Αυτοκράτορα
σχι μέ μικρότητες προλετάριου ...
Sydney - Ashfield 23-9-87
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ

Χρόνος πολύς κι' εντατική παρακολούθηση
ως νά διαπιστώσουμε κατά προσέγγιση
τά κλασικά συμπτώματα' μιας άρρώστειας

λές κι' ηταν κάθε φορά ενας κλέφτης
πού μόλις μας λήστευε

ετρεχε κι' ανακατωνόταν μέ τό πλήθος
αφήνοντάς μας στό έλεος της τύχης η της είκασίας.

'Εν τούτοις, κι' όταν Ι;Ικόμη διαπιστώναμε
ποιός είναι ποιός, στήν κοινωνία των άσθενειων
ε~ίχαμε γίνει πράγματι' σοφότεροι;

Φαίνεται δέν ημασταν αρκετά προσεκτικοί
γιά ν' αντιληφθούμε πώς τά συμπτώματα

.

δέν μας γνωρίζουν μόνο τήν ταυτότητα μιας άρρώστειας
άλλά πρό πάντων τήν συγγένεια των άσθενων
τήν δεδομένη πρίν άρρωστήσουν!
Sydney - Ashfield 24-9-87
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Πύκνωσαν οί σκιές στά μάτια των παρθένων
σπως άκριβώς τό κατάγγειλε ό Ungaretti
ό ηλιος στέγνωσε δάκρυα περιττά

καί τό αλάτι ατή θάλασσα μονολογοϋσε.
Τέτοια ωρα γεννήθηκε ό ποιητής
ούχί εκ θελήματος σαρκός

ούδέ εκ θελήματος ανδρός
αλλά γιά λόγους αστρικής ίσορροπίας!

Sydney - Ashfield 1-10-87
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ΠΕΝΤΕ ΠΛΗΓΕΣ

Οί λαβωματιές οι πέντε
πού Ίλαβε Ο "Ιησούς Χριστός

F. G. Lorca

Ποιό λόγον εΙχες Κύριε νά δεχθεϊς
πέντε πληγές στό άχραντο κορμί Σου;

Δέν εφτανε κείνη πού άνάβρυσε αίμα καί νερό
γιά νά γεμίσει Δισκοπότηρο καί Κολυμβήθρα;
3Ή μήπως θέλησες νά μας παρηγορήσεις

γιά τήν άναίσθητη βουλιμία τών πέντε αίσθήσεων
καί σταύρωσες πέντε φορές τό ίδιο σώμα
κάνοντας κλίμακα τού ετι καί ετι τόν Σταυρό;
Sydney - Ashfield 2-10-87
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ "ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

'Έφυγες γιόκα μου

καί δέν εχασα μόνο 'Εσένα.

Μαζί Σου χάθηκαν καί οί φίλοι Σου

λές κι' ηταν κουνούπια καί τούς ψέκασα
μ' άεροζόλ!
Sydney Ashfield 4-10-87
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ΛΕΗΛΑΣΙΑ (Β ')

Τό σώμα σου είναι τελικά ενα κάστρο
μέ σταθερό περίγραμμα στό φώς.

Μέσ' απ' αύτό θεασαι τόν κόσμο
κι' αντιστέκεσαι κατάστηθα στό πονηρό
η γοητεύσαι κάποια στιγμή αδυναμίας
όπότε βρίσκουν τήν κερκόπορτα καί μπαίνουν
λεηλατώντας κατά τόν βαθμό της μαγείας

ζώα καί άνθρωποι ...
Sydney - AshfieId 4-10-87

ί

\
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Απα ΘΕΣΕΩΣ ΣΚΙΑΣ

Κράτει γ εχεις
(~Aπoκ.

3) 11)

Κράτα μιά θέση άπόμερη τό μεσημέρι
μή σέ σαρώσει ό λίβας της σιωπης
πού κατακαίει άθόρυβα σπαρτά καί φύτρα

γιατί ό άγρός πού εχεις είναι κληρος.
CΌσο άπό μιά θαλλερή γωνιά
,ι
:>
ι
c
ι
ακουγεται ανυποκριτη η φωνη σου

δέν- θά μπορέσουν νά έπιβάλουν άπό δηθεν σύνεση
,

"

_,

Ι

το αγος της ερημωσεως

οί όλιγόπιστοι!
Sydney - Ashfield 6·10-87
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ΟΔΥΝΗΡΗ ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ

Περίμεναν στή στάση κουβεντιάζοντας
,

,

,

Ι

,

,

φρεσκοντυμενοι και χαρουμενοι στην αρχη

_

e

,

τηςημερας.

Πέρασε τό λεωφορείο καί τούς μάζεψε διά μιας
σάν χάρος καθημερινός πού δέν κάνει έξαίρεση!
Sydney - Ashfield 9-10-87
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ΜΟΝΤΑΖ

Είναι κι' αυτό μιά λύση, είναι μιά μορφή:
Νά μή βγάζεις κανένα συμπέρασμα
νά μήν κάνεις καθόλου συλλογισμούς

άπλώς νά παραθέτεις γεγονότα
άσχετο αν πρόκειται γιά άψυχα η ζώα
πού συνήθως έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια

. η YLct τούς υίούς τών ανθρώπων
ι

ι

Ι

,

ι

τους κατα κανονα ανερμηνευτους

γιά νά μήν πούμε τραγικούς.

Είναι κι' αύτό μιά ύψηλή μορφή τέχνης
προχωρημένη τρυφερότητα λυγμού
τό νά θέτεις μόνο τίτλους πάνω στά πράγματα

κι' ώστόσο γνωρίζοντας
πώς δέν τόλμησες κάν νά τά όνομάσεις!
Sydney - Ashfield 10-10-87
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ΑΓΕΩΓΡΑΦΗΤΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

(

cO ερωτας διάχυτος στή φύση όπως κι' ό θάν"ατος
περιπέτεια ψυχών καί σωμάτων

. σ' ενα αγεωγράφητο Είρηνικό.
η~ αύτό νά περιμένεις ηλεκτροπληξία
σχι μονάχα αν σ~ έγκαταλείψουν όριστικά
αλλά κι' αν σ' αφήσουν μιά μόνη φορά
χωρίς «καληνύχτα»!

Sydney - Carrs Park 12-10-87
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ΤΟΕΠΑΝΑΛΑΜΉΑΝΟΜΕΝΟΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ

Δέν ΠΡΟ'σπαθεί μέ τούς στίχους τίποτε άλλο

παρά ν' άκινητοποιήσει λίγα στιγμιότυπα
άνεπανάληπτα διερχόμενης ζωης
πού ξέρει έν τούτοις πώς θά έπαναληφθεί
ίσως μέ άλλη ενταση
κάτω άπό αλλες συνθήκες
η σέ διαφορετικούς συνδυασμούς
άπό διηνεκώς έναλλασσόμενους
άνεπανάληπτους άΥθρώπους.
Κι' αν κάποιος τόν ρωτήσει πολύ άπλα:

πρός τί αύτή

rl μνημείωση τού άπειροελάχιστου
"
,
ι
εφημερου σημειου;

Θ' άπαντήσει άνιδιοτελώς μέ τό έρώτημα:
Γιατί νά χαθεί άμετάκλητα
cI

ι

ι

ι

Ι

Ο,τι συγκινησε για μια στιγμη

κι' ενα μονάχα βρωτό;

Melbourne 19-10-87
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

~δέσπoτoν' γάρ τι χρήμα ή άρετή καί έκούσιον
Γρηγ. Νύσσης

Χωρίς λοιπόν φόβο καί χωρίς ελπίδα

ή ανάσα τού ελεύθερου ανθρώπου
μπροστά στή γνώση καί τήν άγνοια
στήν άρμονία των φωτεινών εκπλήξεων

,η στό παράλογο τού σκοτεινού τo~χoυ.

:ΙΕλευθερία δέν είναι ανοιχτή πρόσβαση
σ' όλες τίς δυνατότητες

είναι ή σιωπηρή καρτερία aτό δοσμένο σημείο
-υπέρβαση καίτού εσχατου δισταγμού!

Sydney - Ashfield 27-10-87
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Ύποχθονίως τό σώμα άνάγεται
στήν ύπερώο τών ύδάτων ύπόσταση
Α. Κοσματόπουλος

Τό κύριο σώμα της ύπάρξεως

πού άποτελεϊται άπό στοιχεία άδρανη
:.

ι

αντιστεκομενα

κι' άπό πτερόεντα μόρια φαντασίας 11 νοσταλγίας
,

ι

ι

,

ι,

απο φωτεινες τροχιες επιτυχιας

κι' άπό επιφωνήματα καταχθόνια άποσιωπημένα
άναριθμήτων άποτυχιών
χαρακτηρίζεται μονολεκτικά
ι:.

ι

ι

"

,

ως πηγη και συνισταμενη ονειρου

μέ τήν ονομασία κορμί

κι' ερχεται κεϊνος νά μας πέι
ποτάμι τό κορμί καί τό κορμί ποτάμι.

Κορμός τό δέντρο πού τού πέφτουν τά φύλλα
καί περιμένει
ή πάστα τού ζαχαροπλάστη πού εγκαταλείπει

.

τήν άμορφη μάζα καί γίνεται τροφή έπιθυμητή
ή πατρίδα πού συγκρατεί τήν ρίζα των άποδήμων
συνάπτοντας ένιαϊο έθνος
τό λεξικό πού όριοθετεϊ δεξαμενή σιωπής
ένός λαοϋ τά τολμημένα μυστικά
σέ ψελίσματα καί φωνήματα ...
Sydney Ashfield 28-10-87
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γραφή πού δέν κατάφερες ν' άποκρυπτογραφήσεις
ή κάθε νύχτα

κι' εΙναι μιά νύχτα όλόκληρη ή ζωή!
Sydney ~ Ashfield 28-10-87
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Άρχίζει νά μιλα κι' ένώ είναι μόνος
βυθισμένος σέ δαιδάλους μυχίων λογισμών

εχει σαφώς τό αίσθημα πώς απευθύνεται σέ κάποιον
σά νά τόν κρατα μάλιστα απ' τό χέρι
μετρώντας του τό σφυγμό
η σά νά τού δείχνει τίς πληγές τού δρόμου .
πού δέν μερίμνησε κανείς νά καταγγείλει!

Δέν εΙναι αύτό μονόλογος, δέν είναι παραμιλητό
είναι χρησμός ανεπιτήδευτος γιά καθημερινή χρήση
δπως ή ασπιρίνη καί τό λευκοπλάστ
γιά πρώτες βοήθειες!

Sydney - Ashfield 28-10-87
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D1FFERENT1A SPECIF1CA 11
Ψηλαφώ οχι τήν άλήθεια τής όρασης
άλλά τήν άλήθεια πού προβάλλουν παραισθήσεις
Α. Κοσματόπουλος

Αύτός ακριβώς τού ποιητη ό κληρος
τού μύστη τό αμετάθετο διακόνημα:
νά- ίερουργεί νυχθημερόν τίς αίσθήσεις
ως τήν μετουσίωση

κι~ οταν εν τέλει ανοίγουν οί ουρανοί
,ι

"

,

να γινεται ακομη ταπεινοτερος

μπροστά στό θαύμα!
Sydney - Ashfield 29-10-87
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ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣ'ΓΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ

Πάσα άμαρτία καί βλασφημία άφεθήσεται
τοU; άνθρώποις, ή δέ τού πνεύματος βλασφημία
ούκ άφεθήσεται ...
(Ματθ. 12t 31)

Ι:Η λευκή σελίδα δέν είναι άπλως μιά πρόκληση
γιά πειραματισμούς ματαιοδοξίας.

ΕΙναι ή άνυπεράσπιστη άθωότητα
των σιωπώντων

πού θά κρίνει ως τήν συντέλεια των αίώνων
κάθε άσέλ γεια στό γράμμα η τό πνεύμα

ήτις ούκ άφεθήσεται ...
Sydney - Meibourne 31-10-87

82

Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

.

Δέν είναι μόνο ό φυσικός όρίζοντας
πού μεταθέτει διαρκώς τήν όρατή αίχμη
,

ι

C.

_

ι

στρατευμα που υποχωρει συμπτυσσομενο

μπρός στήν έπέλαση άνώτερης μηχανης.

Είναι κι' ή μνιΥιμη τών πραγμάτων πού
προεκτείνει τίς διαστάσεις στά μέτρα της φαντασίας
ι

,

ι

ι

ι

_

ι

κανοντας εκκωφαντικη τη στιγμη των γρηγορουντων

στήν άξ)ιάλειπτη άλληλουχία της σιωπης!
Melbourne 31-10-87
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ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΙΣΗ

Μήν περιμένεις τά τών άνθρώπων νά γίνουν
σεβαστά σ) όλη τή γ ή, γιά ν' άπαιτήσεις τά δικά σου.

Ρενέ Κασσέν

~Άν πρόκειται γιά πραγματικά δικαιώματα

είναι πρό πάντων καθήκοντα
καί θά τό καταλάβεις αμέσως
αρκεί νά τρέχει ακόμη στίς φλέβες σου
λίγο φιλότιμο.

n'

αυτό μή μείνεις πρός Θεοϋ μόνο στά δικά σου!
~Άν αγωνίζεσαι γιά προσωπικά δικαιώματα

είναι άπλώς γιά νά μήν μπορεί κανείς νά σέ
σταματήσει
δηλαδή καθαρά γιά λόγους μεθόδου.
Στό τέλος όμως ό βαθύς καημός πρέπει

νά βρίσκεται αλλοϋ
κάπου ασφαλώς βαθύτερα απ' τήν προσωπική
έπιδερμίδα
στό ανώνυμο πλήθος τών αδελφών σου

πέρ' από τόν όρίζοντα τόπου καί χρόνου'
τότε μονάχα θάχει ταυτισθεϊ δικαίωμα καί καθήκον
κι' έσύ σώζεσαι μόνο δταν σώζεται τό ανθρώπινο.
Sydney Ashfield 3-11-87
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PEDESTRIAN REFUGE ISLAND

ηά τούς πεζούς ελήφθη κάποια πρόνοια

νά τούς φυλάξει από τά τροχοφόρα
στή δύνη του πυρετοϋ
Xb' ,εδόθη δνομα τόσο παρήγορο

στήν προστατευτική νησίδα

εν μέση λεωφόρφ!
Ποιός θά μεριμνήσει γιά κάτι ανάλογο
ύπέρ των του βίου πλωτήρων

σταν δέν αντΒχουν τή γύρω βαρβαρότητα
μήτε διαθέτουν άσφαλη απομόνωση;
Sydney - Ashfield 4-11-87
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ΔΥΟ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ

(!Ηλιος κι' αέρας -δύο φύλακες :ΙΆγγελοιl

Τούς εταξε ό Θεός ν' αναπληρώσουν τίς φθορές
ανακαινίζοντας τήν έπίγεια ζωή μας

ακόμη κι' έπί ματαίφ πολλές φορές.
Κι' ένώ έμέις τούς περιφρονουμε αλόγιστα

αποσυρόμενοι σάν ασβοί στά ύποχθόνια
κατασκευάσματα του δήθεν πολιτισμου μας

έκείνοι ύποστέλλουν τά φτερά συρρικνούμενοι
γιά νά περάσουν από έλάχιστες χαραμάδες
πνεύματα όντως λειτουργικά, είς διακονίαν
άποστελλόμενα.
Rockhampton 12-11-87
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

~Ένα σπασμένο χτένι, μιά φλΟύδα πορτοκαλΙΟύ

κι' οΙ άσβηστες άκόμη πατημασιές
πάνω στήν άμμο
Τ

~

ι

Ι

Ι

1

~

,

ειναι αρκετα για να χαιρετησεις τον αγνωστο
ι

ι

ι

,

,

ι

που περασε πριν απο σενα

...
Great Keppel Island 13-11-87
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ΙΘΥΝΩΝΝΟΥΣ

οι δύο μικρές κόγχες τών ματιών θά
κινδύνευαν

νά χαρακτηρισθούν π~ρατηρητήριo πρωτόγονο

αφού δέν διαθέτουν παρά γυμνό όφθαλμό
πλά'ί στήν ανεπτυγμένη τεχνολογία.
(Όμως στήν έπισκόπηση των.όρωμένων
οΙ απορίες καί τά συμπεράσματα δέν εχουν
σχέση μ) όποιαδήποτε Οργανα.

0:0
ι

ίθύνων νους μένει πάντα κρυμμένος
,)

Ι

1

1

t

_

_

πισω απο τις μικρες κογχες των ματιων

θρίαμβος σιωπηλός του πρωτόγονου παρατηρητηρίου!
Great Keppel Island 14-11-87
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ

Μαζεύοντας κοχύλια στήν άκτή
κάνεις μιά χειραψία χωρίς λόγια
μέ τόν Άόρατο!
Great Keppel Island 15-11-87
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Β ICENTENARY

~Eλάτε τώρα, ας μήν μιλάμε γι' αμφιλεγόμενους

.
ανθρώπους
ό Captain Cook ευεργέτησε τούς 'Άγγλους
αλλά κατάστρεψε τούς Aborigines
εξιλεώνεται ποτέ μιά μαύρη μνήμη;
(Όμως γνωQίζω πώς θ' απαντήσετε μ' ετοιμότητα:

τέτοιοι δέν ηταν οί περισσότεροι ήρωες στήν ~Iστoρία;
Πόσους επώνυμους μποροϋν νά ευγνωμονουν
ολοι της γης οί άνώνυμοι;
Δέχομαι άναντίρρητα τήν ενσταση
άλλά δέν θά παύσω νά εγείρω

point of order

τουλάχιστον γι' αυτούς πού ενδιαφέρει τό μέλλον
γι' αυτούς πού δέν δεσμεύει τό παρελθόν!
Great Keppel Island 16-11-87
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ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ

Τό φως θαλασσοπνίγονταν απ' τά χαράματα
ανάμεσα aτoύς ρευστούςσχηματισμούς
συννεφιασμένου όρίζοντα
στών τουριστών τίς αμέριμνες κουβέντες.

-

Μονήρεις γλάροι πού δέν κατόρθωσαν νά
χορτάσουν τήν πείνα τους

συναγωνίζονται μέ τά κύματα στήν άρπαγή των
~

ι

απορριματων

κι' εν τούτοις τό άσπιλ:ο χρώμα τους
συνηγορούσε όριστικά μέ ,τό φως!
Great Keppel Island 18-11-87
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ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Δέν είναι ανάγκη νά κερδίζεις στόν κάθε γύρο
άφινε κάποτε καί στόν άλλο τήν χαρά της νίκης
ιδίως Όταν ξέρεις πόσο σπάνια νικουν οι αδύνατοι

καί ακόμη ξέρεις πώς αδύνατοι εΙναι οι πολλοί.
Βέβαια, θά μου πεϊς, σέ τουτο τόν κόσμο

τά κριτήρια της επιτυχίας εΙναι αλλοιώτικα

αλλά κι' εγώ θά σέ ρωτήσω μέ τήν σειρά μου:
πόσο νομίζεις θά κρατήσει γιά τόν καθένα

-

~,

τουτος ο κοσμος;

Προφήτης δέν εΙμαι αλλά φοβουμαι πώς στή Δευτέρα
Παρουσία

θά κριθεϊ ό καθένας μας σχι από άλλες επιτυχίες

αλλ' από τίς ενσυνείδητες ήττες πού θά μετρηθουν
στή μερίδα του

πού θ&ναι ϊσως καί τό μόνο ενεργητικό του ...
Great KeppeI IsIand 18-11-87
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HOLIDAYS

Θάπρεπε νά τό είχαμε άντιληφθεί πρό πολλού
πώς κι' οί λέξεις κάποτε εκδικούνται
σάν άνθρωποι μνησίκακοι
πού ετυχε νά τούς άδικήσεις η νά τούς προσβάλεις!

Τί είρωνία κι' αύτή στό διεθνές λεξιλόγιο
νά λέμε ακόμα σήμερα ήμέρες ίερές

τόν χρόνο πού ύποκλέψαμε απ' τή λατρεία τού θείου
γιά νά τόν ξοδέψουμε χωρίς απόδοση λογαριασμού!
CΌμως κι' αυτή ή στοιχειωμένη λέξη

πού βεβηλώθηκε σάν τούς Ναούς τούς μετατρεπόμενους
σέ κοσμικούς χώρους
θά ξαναβρεί τήν απωλεσθείσα άγιότητα

άν ό ανάλογος χρόνος εξαργυρωθεί σέ καιρό ...
Great Keppel Island 20-11-87
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι κι' αύτό μιά άλλη ίστορία περίεργη
κάποτε δέ καί έξόχως οδυνηρή
8σο κι' άν δέν εχει κανείς τή διάθεση
νά τά βάζει μέ τά ίδια,τά σωθικά του.
7Ηταν απαραίτητο δλες οί αναμνήσεις
νάρχουνται πίσω μονάχα μέσ' από συνειρμούς;

Πατί νά μήν εχει κάθε μιά τήν δική της αύτοτέλεια
τήν ανεξαρτησία πού εχει τό σκοτωμένο ποντίκι;
Ποιός ό λόγος νά π'ερνας δλους τούς σταθμούς
σάν τό τραίνο της πόστας;

Δέν θαταν πιό λυτρωτικό νάπεφτες μ' αλεξίπτωτο

&καριαία στή δική σου στιγμή!

Gold Coast 22-11-87
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ΕΚΛΟΓΗ

Διεμερίσαντο τά ίμάτια μου έαυτοϊς
(Ψαλμ. 2Ι 18)

Άφήσαμε στούς άλλους όλα τά μέταλλα

όσο εύγενη κι' άν ηταν
κι' εμεϊς κρατήσαμε τίς λέξεις

άζήτητο θησαυρό
ξέροντας πώς δέν είχαμε άλλο μέσο
νά ξεπεράσουμε τήν θνητότητα

καί τήν ύπεροψία ...
Sydney - Melbourne 24-11-87
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ΣΧΕΔΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

Μήν έπαναλαμβάνεις καθημερινά
τίς ιδιες στερεότυπες κινήσεις
θά καταργήσεις χωρίς νά τό καταλάβεις

τήν έγρήγορση των αισθήσεων
καί τό λεγόμενο περιβάλλον θαχει μεταβληθεί

σέ κέλυφος ζώης άπολιθωμένης.
Κάθε στιγμή εχει δική της εμπνευση
κάθε χειρονομία θά έπιζήσει

μονάχα αν είναι αύτοσχεδιασμός.
Διαφορετικά, σχι μόνο σβήνεις τό πνεύμα

άλλά καί μεταδίδεις τόν λήθαργο
μηχανικά σάν πανικό

όριστικά σάν θάνατο.
Sydney - Ash~eld 5-12-87
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ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Τά πρόσωπα καί τά πράγματ<;t εχουν άξία

σταθερή
δοσμένη εκ των προτέρων πρίνο άκόμη
τά φέρει στήν ύπαρξη ό Θεός.
"Εν τούτοις οί τιμές της άγορας
πού δέν εχουν βέβαια σχέση μέ τήν θεία βουλή

.

,

,:ι,

ανατρεποντας προαιωνιες ισορροπιες

εγκαθιστουν κάποτε τό εξωφρενικό
σέ βαθμό βλασφημίας.
Ποιός δέν πληγώνεται όσο κι' αν συγκινείται

άπ' τήν εύαισθησία του Άρχαιολόγου
νά ψάχνει φιλάργυρα γιά τό κομμάτι πού

χάθηκε
.
ενώ ποτέ δέν άναζήτησε τού δημιουργού τά όστα;
Sydney - Ashfield 6-12-87
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ΑΓΩΓΉ

3Ελάτε νά μιλήσουμε σιγά

είρηνικά καί αθόρυβα
δπως συνομιλούν οί σκιές πάνω στόν τοίχο.
Νομίζετε μ' δλη τή φλυαρία μας
Ι

ι

_

Ι

,

καταφερνουμε να πουμε κατι παραπανω

απ' δ,τι προλαβαίνουν νά πούν οί σκιές
πρίν βασιλέψει ό ηλιος;
CΌσο άπλούστερο κάνουμε τόν κώδικα
τού λόγου καί των κινήσεων
τόσο θάχουμε ξεπεράσει
τίς στάχτες καί τίς σκιές!
Sydney - Ashfield 10-12-87
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ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ

Νομίζαμε πώς φεύγοντας ό 'ίΙλιος
θάπαιρνε μαζί του τίς σκιές.
Μά κεινες ένωθηκαν σάν βασίλεψε
καί κάμανε τήν νύχτα ....
S~ldney
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- Ashfίe!d 11-12-87

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Μέσα στή φυλακή τ' άναστήματα των άνθρώπων
έξισώνονται τούλάχιστον ψυχολογικά.

Κανείς δέν θυμαται αν είσαι διαπρεπής η τυχαίος
σοφός η βάναυσος!

Μιά γενική άτμόσφαιρα δυσμένειας
πού άρχίζει νά διαγράφεται ήδη μέ τ' σνομα
σκεπάζει δλους τούς τροφίμους σάν καταιγίδα.

"Εκείνος βέβαια πού είναι λιγότερο ένοχος
εχει ενα βλέμμα πιό ίλαρό
πού τόν ύψώνει χωρίς νά τό ξέρει
πρός τίς μορφές των Είκονισμάτων.

"Εκείνος πού είναι σοφότερος

,)
_ .')
αποκτα εσωτερικες προεκτασεις
ι

ι

πού δέν μπορούν νά τίς δοϋνε οί άλλοι

μά πού τόν ίδιο τόν βοήθησαν νά δραπετεύσει
πρό πολλού καί τελείως άόρατα

-

άπό της φυλακης τίς συνθήκες.
ΚαΙ τέλος, μ' ενα λόγο: Άναλλοίωτος μένει έκεί μέσα
μονάχα ό ταπεινός καί ό τελείως άθωοςΙ
Sydney - Ashfield 16-12-87
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ΠΟΝΟΣ Ο ΑτΜΉ:ΤΟΣ

Τό σκυλί πού άλυχτα είναι τού γείτονα
μά ή πληγή πού προσπαθεί νά γλυκάνει
δέν όρίζεται άπό τόν φράχτη

μήτε κλείνεται εξω άπ' τήν πόρτα
σάν τούς απόκληρους του δρόμου.
ΙΙΌταν ουρλιάζει ενα σκυλί διαμαρτύρεται
έν όνόματι όλων των πληγωμένων
διεκδικεί τά δικαιώματα δλων των άστεγων

είναι ή ϊδια ή στερημένη ζωή
πού γαβγίζει τόν άχόρταγο θάνατο!
Sydney - Ashfield 17-2-87
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Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Οι διαστάσεις του δωματίου δταν μένεις μόνος

δέν είναι άτομικές
μήτε καλύπτουν άπλώς τή γνωστή οίκου μένη.
(Όπως ή νοσταλγία σου κυνηγά ζώντες καί νεκρούς
c. ι
ι
ι
ι
ι
ι
αγιους και φαντασματα μερα και νυχτα

γίνεται τό κρανίο σου φιλιατρό
καί τό δωμάτιο πηγάδι στοιχειωμένο.
Sydney - Ashfield 23-12-87
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ΟΡΚΟΣ Ή ΚΑΤΑΡΑ

3Εδώ στήν άκρη τού κήπου

είναι πού σκότωσες τή σαύρα
κι' εκ των ύστέρων θυμήθηκες
πώς δέν δαγκώνει ποτέ μήτε σ' ενόχλησε

δπως ενδεχομένως θαχε κάμει ενα φίδι

11 ό γείτονας μεθυσμένος.
CΌσο ενα τέτοίο φονικό δέν τιμωρείται

μήτε κάν γίνεται γνωστό, νά σέ πούνε κακούργο

θά σέ ανακρίνει επίμονα τό άθώο αίμα:
ποιός προαιώνιος δρκος η κατάρα

ζητά ν' ακινητοποιεί δ,τι.σαλεύει;
Sydney - Ashfield 23-12-87
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ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τά πουλιά νανουρίζουν τούς μεγάλους
κι) οί μεγάλοι νανουρίζουν τούς μικρούς.
~Άρα τά πουλιά μεγαλύτερα

άπ' τούς μεγάλους!
Sydney - Ashfield 24-12-87
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"ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Ρωτούσι με άνε σ' άγαπώ
μά γώ δειλά σωπαίνω
τόν θησαυρό του ποιός μπορεί
νά πεϊ πού ·χει κρυμμένοΙ
(Κρητι.κή Μαντι.νάδα)

Δέν λείπεις από κανένα μου ποίημα
κι' ας μήν μπορούν νά ύποψιασθούν
πού σέ κρύβω.

cH τιμωρία γιά τά

βέβηλα μάτια

είναι νά τ' αναγκάσεις νά ψάχνουν
χωρ~ς έλπίδα νά δουν!

'
Sydney - Ashfield 24-12-87
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ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Γιά μιά λοιπόν ακόμη φορά

επίσημα αντιμέτωποι μέ τό αγνωστο
ι

ι

~

ι

~

ι

στην πιο ανυποχωρητη αοριστια του

στήν πιό αθώα τυραννικότητά του.
CΈνας όλόκληρος χρόνος χαραγμένος συμμετρικά
στίς καθιερωμένες ύποδιαιρέσεις
μηνων, έβδομάδων, ήμερονυκτίων, ώρων
χλευάζει κάθε λογική
στήν κραυγαλέα αντίφασή του:
_

~

Ι

ι

εκ των προτερων χαρακτηρισμενος

κι' εν τούτοις απολύτως αγνωστος!
C'Ομως οί σταθερές ποτέ δέν λείπουν
παρ' δλη τήν ρευστότητα των εγκοσμίων
1

1

,

Ι

1':)

ι

και πρεπει εγκαιρως να τις επισημανουμε

πρίν εξαντλήσει τήν αντοχή μας
ό φόβος καί ή αγωνία τών επερχομένων.

Δυό εΙναι κυρίως οί σταθερές του αγνώστου:
ό καιρούς καί χρόνους έν τύ ίδίρ. έξουσία θέμενος Θεός
κι' ό φυσικός θάνατος δλων των κτιστών
πού δέν μαρτυρεί βέβαια αστοργία του Κτίστου
άλλά προνόμιο εύεργετικό
ϊνα μή τό κακόν αθάνατον γένηταιΙ
Κάτω άπ' αύτές τίς δυό σταθερές θά γεμίσουμε σάν
παιδιά

τά χαραγμένα μας τετραγωνάκια:
~Όπoυ παραμονεύει ό θάνατος, δέν χωρουνε
φαιδρότητες
.
όπου επιστατεί ό Θεός, ό θάνατος δέν εχει εξουσία!

Sydney - Ashfield 26-12-87
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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

"Όσο κι' άν χαμηλώνουν τά σύννεφα
δέν εχει κανένα λόγο ν' άνησυχήσει

_

,ι

"

_

1

κεινος που γνωρισε απο πρωτο χερι

πώς πολιτεύεται ό ηλιος!

Τίς περισσότερες φορές ή άπογοήτευση

δέν ειναι έξαγόμενα ορθών συλλογισμών
άλλά κυρίως ζήτημα προοπτικης
η μάλλον οπτικης γωνίας.
)Άν τώρα μαζί μ' αύτά ληφθεί ύπ' όψη

οτι συνήθως τά φαινόμενα άπατούν
τότε δέν σκανδαλίζει πιά ό ,λόγος τού Χριστού
μακάριοι οι μή είδόντες καί πιστεύσαντεςl
Gold Coast 29-12-87
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KOALA

Γιά χρόνια τώρα είχε πιά πιστέψει
πώς τό μικρόσωμο αύτό θρέμμα

των σιωπηλών φυλλωμάτων τού εύκαλύπτου

είναι άπ' τά άντιπαθέστερα ζώα τού Θεού.
Άνατομικά άκαθορίστου μορφολογίας
λειτουργικά άγνώστου χρησιμότητας
δέν στάθηκε ποτέ τυχερό νά εμπνεύσει
εστω ενα φευγαλέο αίσθημα εύνοίας.
"Όμως σrιμερα τό άπόγευμα εθεάθη εν έταίρα μορφη:

Είχε άγκαλιάσει τόν γυμνό κλάδο κατάξερου δέντρου
κι' Τι πέτρινη άκινησία του δέν ηταν πιά οκνηρία
μήτε βραδύτητα η νάρκη λόγφ παχυσαρκίας

ηταν βαθειά ήθελημένη παραίτηση
σάν τόν είρηνικό όλοκληρωτισμό
του :ΙΕσταυρωμένου!
Gold Coast 29-12-87
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Ο ΑΛΛΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ

Καί τά πεσμένα φύλλα ενας άλλος θρίαμβος

πού στήν άρχή δέν μπόρεσες νά έκτιμήσεις:
Κατακαλύπτουν τό πρόσωπο της γης

γιά ν' άπορροφηθοϋν άπό τό χώμα
,

ι

,

,

ι

~ι

C

)Ι

πριν τα σαρωσουν τq νερα η ο ανεμος

ματαιώνοντας τήν άπό καταβολης συνουσία ...
Gold Coast 30·12·87
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ANALOGIA ENTIS
Έκ μέρους γινώσκομεν
καί έκ μέρους προφητεύομεν
(ΑΙ Κορ.

13, 9)

~Άν ό Θεός άχώρητος στόν κόσμο

άχώρητος κι' ό κόσμος στή συνείδηση
δσο έντατικά κι αν έλειτούργησαν
οί πέντε σου αισθήσεις.

Τί γεύθηκες πού δέν ηταν κομμάτι
ένός συνόλου πού δέν μπόρεσες νά κατοπτεύσεις;
Τί πηγες νά φαντασθείς ως τό τέλος

καί δέν έξαντλήθηκες στόν ϋπνο η στόν ίλιγγο;
Γι' αυτό λοιπόν τό άπρόσδιόριστο ύπόλοιπο

πού είναι τό κύριο σώμα της νοσταλγίας
άξίζει νά συνεχίσεις τήν θητεία σου

στήν χορεία των άεί έκζητούντων ...
Coolangatta - Sydney 31-12-87
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

1989

Τό καινούργιο κάθε φορά

είναι ό έαυτός μας. Τίποτε ο.λλοl
Κ.ΤΣΑΤΣΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Κανείς δέν λογοδοτεί γιά καθημερινές
λεπτομέρειες.

Κι' δμως τόν ποιητΎI μαρτυρεί
ό βαθμός της έκπλήξεως
στίς όποιες έπαναλήψεις!
Sydney Ashfield 4-1-88
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Η ΛΕΥΚΗ ΠΑΓΙΔΑ

Τελικά μόνο στή λευκή σελίδα
βρίσκω τήν ανεση νά έξομολογηθώ.
Στό βάθος, ολοι γυρεύουμε συνομιλητή

άνεκτικό καί παρθένο.
Μά οταν άνοίγουν οΙ κρουνοί τού παραληρτιματος
ποιός μας γλυτώνει άπό τήν εκπτωση τού πληθωρισμού;
Sydney - Ashfield 9-1-88
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ΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Χαρισμένο στον Γιάννη Ζήκα

. CΥπάρχουν άνθρωποι πού

δέν είδαμε

μήτε διαβάσάμε τίποτε δικό τους
καί κάποια μέρα διαπιστώνουμε κατάπληκτοι
πώς σκέφτονται κι) αίσθάνονται σάν έμας
σέ βαθμό νά τούς πούμε αδελφούς
χωρίς ίχνος συμβατικής φιλοφρονήσεως.

Αυτούς τούς έκ γενετής όμοούσιους

σάν δίδυμα τού αύτου ωαρίου
δέν τούς ανακαλύπτει πάντα ή κριτική
γιά νά τούς δώσει τήν ίδια όνομασία.
CΌμως τούς εχει πρό πολλού αναγνωρίσει
ό αλαλαγμός «Χαϊρε Νύμφη άνύμφευτε»!
Sydney - Ashfield 14-1-88
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ΜΕΤΑΣΙΆΣΗ (Β)

1:0 θάνατος εΤν' ενας μαύρος ήλιος
κι' εΙν' ή ζωΥI μας ύγρό πού έξατμίζεται
ωσπου ενα πρωΙνό άντί νά χαθούμε
εχουμε γίνει συννεφάκι aτόν ουρανό!
Sydney Mascot 15-1-88
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΜΟΙΡΟΛοϊ

Τή χτύπησ~ν τά κύματα καί τήν ξέβρασαν στήν ακτή
η τήν πλήγωσε καρχαρίας καί τού ξέφυγε;
Κανείς ποτέ δέν θά μάθει αυτή τήν λεπτομέρεια
πού στοίχισε τή ζωή στήν τεράστια φώκια
δπως τήν ε'ίδαμε τυμπανιαία ν' αποσυντίθεται

ανάμεσα σέ φύκια καί σκουλήκια θριαμβεύοντα
ενώ ό ηλιος του απογεύματος τήν σαβάνωνε
μ' ενα φώς μελένιο άπαλό
θέλοντας νά γλυκάνει εκ τών ύστέρων
τήν ανοικτίρμονα πάλη μ' δλα τ' άλλα στοιχεϊα

σέ μιά φύση πού έπαληθεύει κάθε λεπτό

τίς μυθικές διαστάσεις του προπατορικσυ -άμαρτήματος.
Δέν ηταν ευκολο νά πουμε μέ βεβαιότητα
πού βρισκόταν τό κεφάλι, τό στόμα, τά μάτια

σ' ενα σώμα προχωρημένης αποσυνθέάεως
δμως τά χέρια αδιάψευστα, σχεδόν προσευχόμενα

είχαν έκθέσει όλόγυμνα τά όστά των δακτύλων
χιόνος λευκότερα ώς λείψανα Νεομάρτυρος.
Melbourne 16-1-88
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ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Πολλά τά άντικείμενα μέ τά όποία συζείς
κι) έχουν γίνει μέ τήν καθημερινή χρήση σχι άπλως

άνέσεις άπαραίτητες του περιβάλλοντος χώρου.
~Έχoυν χωρίς νά τό καταλάβεις μεταμορφωθεί

σέ μέλη κατά κυριολεξίαν οργανικά
...

Ι

ι

του qωματος σου

σέ βαθμό νά έξαρταται άμεσα κι' άπ' αυτά
σχι μονάχα Τι άρτιμέλεια καί ή ευεξία
άλλά κι' Τι στοιχειώδης άξιοπρέπεια
του προσώπου σου.
Ποιός θά μπορουσε νά σού στερήσει τά γυαλιά
τήν πέννα, τό χαρτί, τήν οδοντόβουρτσα
ρούχα, παπούτσια, κρεβάτι, μαξιλάρι
τραπέζι, κάθισμα καί
τά στοιχειωδέστερα είδη
_
:Ι

οικοσκευης;

Δέν εχεις παρά νά τά συλλογιέσαι κάπου-κάπου
γιά νά σταθμίζεις κάπως ρεαλιdτικά
τόν πολυθρύλητο βαθμό άνεξαρτησίας σου ΙMelbourne 17-1~88
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ΦΩΣΕΚΦΩΤΟΣ

Τόν <Ήλιο δέν γίνεται νά τόν παραστήσεις ποτέ
άλλά μόνο νά τόν &.ποκαταστήσεις
μέσα στή φύση τών πραγμάτων
Ό.Έλύτης

Ι:Υπάρχει τόση εύγένεια άποσιωπημένη
στά πράγματα

πού δέν θά χρειασθεί νά πάρεις πρωτοβοvλία
δημιουργώντας εξωθεν σπινθήρα φωτός.

Άρκεί νά προσέχεις τίς μεταλλαγές των ίστων
καθώς τό φως παλινδρομεί μέσα στήν ϋλη
καί θ' άντιληφθείς πώς άκόμη κι' οΙ σκιές

εΙναι ή άνώνυμη παρουσία του ήλιου!
Sydney - Ashfield 20-1-88
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ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καθένας προσπαθεί ν' αρθρώσει δυό λόγια

απ' τόν προσωπικό του μύθο
όχι γιά νά διδάξει 11 νά καυχηθεί
γιά ο,ΤΙ έζησε

αλλά γιά νά δηλώσει τήν παρουσία του
σάν τόν φαντάρο 11 τόν μαθητή
πού φωνάζει «παρών»

στό καθημερινό προσκλητήριο.

Θά μοϋ πείτε, είν' απαραίτητη μιά τέτοια φωνή
τή στιγμή πού ολοι τρέμουν τήν ήχορύπανση
κι' οί νέοι ακοϋνε μουσική σέ πλήρη απομόνωση
απ' τά ατομικά τους κασσετόφωνα; .

Είναι όπωσδήποτε μιά ειλικρίνεια ή φωνή μας
εστω γιά νά μήν έκληφθοϋμε απόντες
~ι

ι

,

ι

ειτε κρυπτομενοι ωτακουστες

σ' ενα συμπόσιο πού οί θέσεις δέν είναι αριθμημένες
ένώ ή συμμετοχή είχε όρισθεί
κατά δακτυλικά αποτυπώματα ...
Sydney Ashfield 22-1-88
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ΛΕΥΚΟΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ

Τούς άκουσα νά καυχιωνται πώς λευκοψήφισαν
δηλώνοντας τήν δήθεν ανωτερότητά τους

απέναντι σ' όλα τά κόμματα πού δέν μπορούσαν
ι

1:1

ι

,

ι

να τους εμπνευσουν εμπιστοσυνη.

Δέν άντεξα νά μήν τούς πω υποκριτές
γιατί ένω κρατούν μιά θέση στήν χώρα

καί νέμονται δλα τ' αγαθά τού πολίτη
μηδενίζουν τόν έαυτό τους ώς απόντες
τήν ώρα της ύψίστης εύθύνης
πού ίσοδυναμεϊ μέ προδοσία ύψίστη [
Sydney
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ΑshfίeΙd

22-1-88

ΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

<:0 κρεμασμένος στό σύρμα της

αύλης

στηθόδεσμος της γυναίκας'

δέν ειναι τίποτε λιγότερο
τίποτε περισσότερο

άπ' τήν λευκή σημαία πού σήκωσε
δ άνευ όρων παραδομένος ...
Sydney - Ashfield 22-1-88
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v
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ

Παρακολουθώντας τήν ταινία τού' video
,Ι

Ι

_

""""

σε μια γωνια του σπιτιου σου

αισθάνεσαι τόν πόνο της παροδικότητας

νά σοΌ περονιάζει τά κόκαλα
καθώς ό Υυl

Brynner άκόμη γελά

άφήνοντάς σε νά σπουδάσεις άτάραχος
όλες τίς πιθανές συσπάσεις τού εκφραστικού του
προσώπου.

Πώς νά πιστέψεις πώς όλόκληρος εχει λυώσει
πρό πολλού μές στό χώμα

κι' εν τούτοις κατόρθωσε νά περιβληθε'ϊ
εστω αυτή τήν άθανασία τών δύο αισθήσεων
πού δέν θά τόν άφήσουν νά σβήσει όριστικά
άπ' τόν όρίζοντα τών φθαρτών ματιών μας

μήτε άπ' της άκοης μας τό βεληνεκές!",
Brisbane 23-1-88
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ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Τί μας άπομένει ίερό; Τίποτε, οϋτε κάν
ή παιδική ήλικία
Μπερτράν ντ' Άστόρ

Ι:Η παιδικότητα πού συντηρώ μέ ταπείνωση

δέν είναι στάδιο καθυστερημένης έφηβείας
μήτε αδυναμία πρόωρης παρακμής.

Είναι έκλογή πού έπαναλαμβάνω κάθε πρωί
μ' ευγνωμοσύνη άρρητη σ' όσους μέ δίδαξαν
στι ό Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται!
Sydney - Redfern 25-1-88
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ι/
ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ι:Η πέτρα πεθαίνει χωρίς σπασμό

ενα θάνατο αργό καί σεβάσμιο
πού νά μήν πάρει είδηση τό περιβάλλον

μήτε ακόμη κι' ό σκορπώς πού στεγαζόταν
κάτω απ' τό σώμα της
κι' απογοητευθεί ανακαλύπτοντας

πώς δ κόσμος δέν είναι αναλλοίωτος ...
Sydney - Ashfield 27-1-88
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Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Σάς κοιτάζω, δπως κοιτάζει κανείς τό άδύνατον

Roland Barth

Σέ κοιτάζω κατάματα θά πεί
ύπέκυψα σέ μιά στιγμή αυθαιρεσίας
καί κατάργησα τελείως άνερμήνευτα
τό περιβάλλον καί τό επιβάλλον μ' δλες τίς
c:
,
ιεραρχησεις των.

CΎστερα ηταν φυσικό πού δέν εβλεπα πιά
τίποτε άλλο παρά ενα Θεό
κοντινό καί συνένοχο
άπ) τόν όποίον εκλιπαρούσα τήν εξιλέωση ...
Sydney - Ashfield 28-1-88
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ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ

... οί λίθοι κεκράξονται
(Λουκ.

19, 40)

Το σπίτι ακίνητο, σχεδόν έκστατικό
μπρός στήν απόφαση πού πηραν έρΥlμην του
σκοπεύει νά προσβάλει μέ σωρεία επιχειρημάτων
τουλάχιστον τόν νόθο χαρακτηρισμό!
Sydney - AshfieId 28-1-88
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DELAPSIS
"Όλα τά έπίγεια άρνοϋνται τό πιό γυμνό σχήμα
πού μόνο αύτό καταλαβαίνει τό Θεό

Pierre Emmanuel

Είναι φαίνεται τόση ή εκπτωσή μας απ' τήν αλήθεια
ωστε ή κάθε μας κίνηση μιά καινούργια αποτυχία
ό κάθε λόγος μας μιά ρητή επιτάχυνση στή φυγή
άπ' τήν αρχέγονη δικαιοσύνη.
Γι' αύτό λοιπόν τό σωμα μας τόσο δύσχρηστο
τόσο βραδύγλωσση ή αρθρωσή μας;
Κι' εμείς εν τη αφελείQ. μας ειχαμε νομίσει

πώς ό πηλός εκ φύσεως δέν ηταν
καλός αγωγός της θερμότητος
καί τού φωτός ...
Sydney - Ashfield 29-1-88
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ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ

Ή λέξη ξεπερνάει τά πάντα
καί πρώτα άπ' δλα τή λέξη.

Pierre-Jean J ouve

~Όταν οί λέξεις γειτνιάζουν ασυνήθιστα
κινδυνεύει κανείς νά χάσει τό νοϋ του

. γιατί συνήθως δέν

αρκούνται σέ άπλη επαφή

η εστω σ' ενα εναγκαλισμό φευγαλέο.
cιO ταν οί λέξεις ακουμπήσουν ή μιά τήν άλλη
αρχίζουν εκκωφαντικές εκρήξεις
πολλαπλασιαζόμενες γεωμετρικά

κι' ακολουθοϋν ισάριθμες επιμιξίες
απ' τίς όποίες μόνο ό Θεός γνωρίζει
αν θά προκύψουν τέρατα η αγγελοι!
Sydney - Ashfield 30-1-88
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ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΛΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝ

Πίστεψε στήν πληγή πού μέ τόν καιρό
γίνεται μάτι!
Γιάννης Ζήκας

Κείνος πού σέ πληγώνει μ' όποιοδήποτε τρόπο
άδιάφορο αν τό ξέρει καί γιά ποιό σκοπό
σέ καθιστά διάτρητο στό φως
χειμώνα - καλοκαίρι.
)ΙΕτσι σού άνοίγουν νέες πιστώσεις
κάθε φορά πού δέχεσαι καινούργιες πληγές
γιατί χωρίς νά τό ύπολογίζουν οί άνυποψίαστοι

σού λιγοστεύουν τίς συμπαγείς άντιστάσεις
έξασφαλίζοντας προοπτικές φωτεινότερες!
Sydney - Ashfield 30-1-88

132

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τήν ψυχή μου διαπερνα ενας κόσμος αήττητος

συγκινήσεις πού αρκέσθηκαν στό
ι:

ι

,

εκαστοτε πραγματοποιησιμο.

~Όνειρα πού δέν είχαν ποτέ τήν αύθάδεια
της Νιότης.

Σπαράγματα αναμνήσεων
πού ξεθωριάζουν βαθμιαία
μέ τόν ρυθμό πού προχωρεί δειλινό
λήγοντος Φθινοπώρου ...
Sydney - Ashfield 31-1-88
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Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τό τίποτα στήν ποίηση δέν είναι σκοτεινό κενό
μιά αρνηση πού πρέπει ν' αποκλείσεις

είναι μιά άλλη πρόκληση σ' αγνωστες πιθανότητες
άκρα τα~είνωση γιά νά πλουτήσεις!
Melbourne 3-2-88
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΦΕΙΛΗ

Τά στερνά τιμούν τά πρώτα
(Λα'ίκή παροιμία)

Άπό μιά άποψη, σλα μας δικαιολογούνται
καθ' όδόν:

ή θλίψη, ή είρωνεία, ό σαρκασμός.

~Άν σμως ή τελευταία λέξη δέν είναι δοξολογία

<θά μας οίκτίρουν τΟ'Δλάχιστον οί εντιμοι
στι καταναλώσαμε τό φως έπί ματαίφ!
Sydney - Ashfield 5-2-88
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ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

~δύνατον'αγαπαςτήνCΕλλάδα
καί νά μήν αγανακτεις μέ τούς σύγχρονους CΈλληνες.
~Έχoυμε ολη τήν οιηση τού Σοφιστη

τελείως ανυποψίαστοι γιά τή σοφία των Προγόνων
αλλά κι' όλο τό θράσος τού Έπίορκου πού προσποιειται
πώς δέν θυμαται τίποτε συμφωνημένο.
Δέν ε~ίμαστε φερέγγυοι μήτε γιά ραντεβού
λές καί δέν ε~ίχαμε ποτέ σχέση μέ τόν χρόνο

καί τό πληρώνουμε μέ διεθνή δυσφήμιση

αφσυ ολοι τρέμουν τήν παραπομπή

ad

calendas graecas!
~Άχρoνη λοιπόν ή κακοδαιμονία μας

ασυγχρόνιστη ή συμπεριφορά μας
πού θά βρεθούν έταϊροι στό σύγχρονο κόσμο
ν' ανεχθούν τόση βαρβαρότητα;
Sydney - Ashfield 9-2-88
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Κάθισε νά μιλήσουμε έστω μιά φορά
γιά τίς δικές μας μόνο άμαρτίες
άλλά μέ τήν ψυχραιμία πού θά συζητούσαμε

,

" '
Ι
,
,
c
ι,
αν επροκειτο για τις αμαρτιες καποιου τριτου.

Θά πρέπει επί τέλους νά βρουμε τή δύναμη
πού μας βγάζει στό δρόμο καί μας λυτρώνει
από προσποιήσεις καί προφυλάξεις
μιας τρομοκρατημένης ζωης.

Σ' αυτή τήγ απελευθέρωση μας πρόλαβαν πρό πολλού
τά τέκνα τού κόσμου

θήλεα ελευθερίων ήθών καί όμοφυλόφιλοι
ενώ εμείς ακόμη επιμένουμε νά μιλούμε
,

ι,

,

ι

σε παρατατικο και αοριστο.

Μ' αυτά κι άλλα παρόμοια διαπιστώνουμε

,

,

,

πρωτη φορα κατησχυμενοι

οτι τό Ευαγγέλιο σΎlμερα μπαίνει στή ζωή
από τήν πίσω πόρτα
ϊνα πληρωθη τό ρηθέν παρά Κυρίου

ΟΤΙ οί τελώναι καί αί πόρναι προάγουσιν ήμας

εις τήν βασιλεία'ν των ούρανών!
Sydney - Ashfield 11-2-88
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ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΘΕΑΤΟΣ

~ρκετόν το ήμέρfl. ή κακία αύτης
(Ματθ. 6. 34)

Κι' δμως ή μέρα δέν τελειώνει μέ τό ήλιοβασίλεμα
μήτε μέ τίς έκάστοτε προδιαγραφές
-

-'

-

ι

του αστρονομικου χρονου.

cH μέρα βγάζει αθόρυβα τά σκονισμένα παπούτσια της
καί σέρνεται ξυπόλητη σχεδόν λειτουργικά

μέσα στό αφρούρητο ύπνοδωμάτιο
πασπαλίζοντας μέ δηλητηριώδη σκόνη
τούς κόκκους από τά ύπνόφυλλα πού θά
μασούσες.

Τά περαιτέρω τά είκάζει ό καθείς
κι' ας μήν μιλούμε ποιός φταίει περισσότερο,

Τι εύαισθησία μας η ό ϊδιος ό Θεός!

MeIbrourne - Sydney 15-2-88

138

v
ΑΥΠΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
"Όλα τά μέρη τού λόγου επίθετα επιρρήματα
Τ.
,
ειναι ουσιαστικα

Γ. Θέμελης

ΕΤν' ενας δρόμος δύσκολος βαθύς ή νύχτα
κι' άνθρωπος δέν μπορεί νά βοηθήσει

. δέν

εχει φως μήτε δείχτες πορείας

μόνη διέξοδος ή παραίτηση.
:JΆν δοκιμάσεις τό πρωί νά σημειώσεις

χειροπιαστές ζημιές της άϋπνίας

μήν γελαστείς άπ' τά πρησμένα μάτια
η άπ' τήν κομμάρα των μελών
καί λησμονήσεις της ψυχης σου τίς κηλίδες:
δσο θυμόσουν όργιζόσουνα
καί καταριό σουν ...
Sydney - Ashfield 5-3-88
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J

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΤΡΕΛΟΥ

Πρέπει νά συλλαβίσουμε μαζί
της σοφίας τό τοπίο

γιά νά πιστέψουν οί πολλοί καί νά γνωρίσουν
πώς καταλύθηκε τό φώς.

Είναι τόσα πολλά Όσα εχω καταγγείλει
πού κινδυνεύει νά θεωρηθώ αναξιόπιστος
είς το διηνεκές ,
αν σχι καί νά χαρακτηρισθώ μυθομανής
η κοινός συκοφάντης.

Κι' αύτά) άπλώς γιατί δέν βρέθηκε κανείς
νά δευτερώσει τίς κατάρες καί τούς δρκους

μέ τήν ανιδιοτέλεια ένός τρελού Ι
Sydney - Ashfield 7·3-88
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

u

Καθένας μας γράφει μιά ίστορία
μικρή η μεγάλη κατά τή δύναμή του

ενώ εκεϊνοι καραδοκοϋν βδελυροί κηφηνες
ετοιμοι νά τή διαστρέψουν κατά τό βαθμό
πού θ' ανεχθοϋμε τούς εκβιασμούς των.
Τούς ονομάζουν τέταρτη εξουσία
καί τούς τιμοϋν καί τούς φοβοϋνται αναλόγως

αντί νά ρωτήσουν τόν αύτόκλητο τιμητή
ποιός τόν κατέστησε άρχοντα η δικαστή εφ' ήμας.
~ΙEτσι τολμοϋν νά περιμένουν αμοιβή

γι' ανύπαρκτες ύπηρεσίες
καί δή σχι μονάχα γιά νά γράψουν

αλλά πρό πάντων γιά νά μήν γράψουν οί δείλαιοι
τό ιδιο ανιστόρητα επαινο η ψόγο!
Sydney - Redfern 10-3-88
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SERVICE AVENUE

Δρόμος μακρύς ειρηνικός
κατάσπαρτος κι' από τίς δυό πλευρές

μέ ανθισμένα δέντρα
κι' όμως δέν εχει ονρμα μεγάλου ανδρός
μήτε χώρας ένδόξου.

Θαυμαστοί στήν άπλότητά τους οί Αύστραλοί

πάνε καμιά φορά στήν καρδιά τών πραγμάτων
άποκαλύπτοντας τίς πρώτες αξίες της ζω ης
Ι

"Ι

/:>

1

_

Ι

κατω απο σωρους ερειπιων της ματαιοτητος.

~Έτσι κι' έδώ έμεγαλούργησαν άθορύβως
ύψώνοντας δοξαστικά τήν σεμνότερη αρετή
πού μπορεί ναχει ό ανθρωπος γιά τόν ανθρωπο
μέ τήν επιγραφή: Λεωφόρος διακονίας!
Sydney - Ashfield 14-3-88
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΒ'

Σταμάτα κείνο τό πo~λί
πού κράζει μές τή νύχτα
ι

ι

ι

ι

,

κανει το σκοτος πιο πυκνο

τόν πόνο πιό μεγάλο
μακραίνει τό ξημέρωμα
δολοφονει τόν ύπνο

κι' αν είναι καί γιά τ' όνειρο
τό γέμισε τελώνια ...
Sydney - Ashfield 15-3-88
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ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΩΡΩΝ

:JΈλα νά συλλαβίσουμε ξανά τόν κόσμο

άπ' τά μεσάνυχτα ως τήν αύγή
ξεχνώντας δσα μας δίδαξαν γι' άνάγνωση καί
γραφή
φιλότιμοι γραμματοδιδάσκαλοι καί κηδεμόνες.

0:0 κόσμος ύστερ'

άπό τά μεσάνυχτα άποχτα
μιά παρθενία

πού δέν μπορούν νά τήν ύποψιασθούν δσοι
δέν γνώρισαν τήν άυπνία τών μικρών ώρών.
:JΈλα λοιπόν νά ξαναδώσουμε τήν πρώτη γεύση
στά πράγματα πού ύπέστησαν τόν βιασμό
τού άγοραίου χρόνου
τ' άχραντα χείλη τών νηπίων δικαιουνται
νά κοινωνήσουν δώρα καθαρμών!
Sydney ~ Ashfield 16-3-88
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ΑΘΩΑ ΥΠΟΨΙΑ

Άφου ύπάρχουν πάντα σύννεφα
ι

:ι

ι

στον ουρανο

σημαίνει πώς ό στεναγμός

ηταν ανέκαθεν δημόσιο θέαμα!
Sydney - Melbourne 25-3~88
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ιJ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ Β'

Αύτή ή έπίμονη προσκόλληση στό πραγματικό

δέν άποτελεί καταβάθος ένα εΙδος παραίτησης~'
Παν. Μουλας

Τό πρόσωπο τοϋ πραγματικού είναι τόσο
φευγαλέο

πού γιά νά τό άκουμπήσεις πρέπει νά όρκισθεις
πώς δέν θά μαρτυρήσεις σέ κανένα
πόσο βαθιά σέ μάγεψε
J

,

ι

ιιιι.,ι.

ποσο μακρια σε πηγε

...
Melbourne - Sydney 26·3-88
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ΗΚΑΤΙΟΥΣΑ

CΙO σo περνά ό καίρός δέν αλλοιώνονται
Ι

Ι

_

Ι

c:

ι

μονο το σωμα και οι κινησεις σου

αλλοιώνεται κι' Τι φωνή σου
μέ κίνδυνο νά μήν μπορεϊς πιά νά μιλήσεις
χ~ρίς νά ύπομνηματίζεις τίς φθορές
μέ ανάλογες έγκοπές κι' έπιτηδεύσεις
πού κάποτε γίνονται πιό έπώδυνες
ακόμη κι' απ' τήν τεχνητή όδοντοστοιχία.
Πώς νά συμμαζέψεις χορδές πού χαλάρωσαν

φωνάζοντας μιά ζωή λόγια τού αέρα

αφού είχε πρό πολλού ψυγεί
.ή αγάπη τών πολλών;
Πώς νά συγκρατήσεις αρρυθμίες η διαλείψεις
Ι

_

_,

ι

στο μηκος της ανασας

στήν παλμική συχνότητα
στό χρώμα τού άπιαστου μέταλλου

πού κάνουν τή φωνή σου λυγμό!
Sydney - Ashfield 1-4-88
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ιι
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ

~Όλoι μαζί καθισμένοι

σάν ήσυχα παιδιά πού τά τρόμαξε δ δάσκαλος
περιμένουμε ν' άπογειωθεί τό σιδερένιο πουλί

κι' είν) ή ψυχή μας άπλή σάν τήν άλήθεια
κι) είν' ή ζωή μας πιό ίερή
,άκουμπώντας τό θάνατο!
Sydney - Ashfield 2-4-88
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ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Ού φοβηθήσει από βέλους πετομένου ήμέρας ...
άπό συμπτώματος καί δαιμονίου μεσημβρινΟύ
(Ψαλμ.-90)

Δέν εΙναι ανάγκη νά τά καλέσεις
από τών παιδικών αναμνήσεων τά -υπόγεια
ι

:ι

ι

ι

ι

_

μητε απο περιγραφες στοιχειωμενων σπιτιων

σέ παραμύθια.

Σήμερα τά φαντάσματα κυκλοφοροϋν Όλες τίς (i)ρες
μιλώντας ακόμη καί τήν αργκώ των ήμερων
ντυμένα μέ τίς απαιτήσεις της μόδας
καταναλωτικά καί ανεύθυνα.
Μονάχα πού συζώντας ανάμεσά μας
':11

Ι

, _ )

ι

εχασαν τη μαγεια της αποστασεως

υπόσταση δέν ε'ίχαν μήτε τότε!
Sydney - Ashfield 8-4-88
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Η ΕΝΣΑΡΚΗ ΛΟΞΑ

Άπομυθεύοντας είς τά εξ αιν συνετέθη
τήν ενσαρκη δόξα τού πρωινού
ό ταχυδρόμος μοιράζει γράμματα

δ γαλατάς άφήνει άμίλητος στήν πόρτα
της ήμέρας τό γάλα
καί ό πνευματικός άναζητα τρόπο πειστικότερο
γιά νά τούς πεί χωρίς νά τούς τρομάξει

πώς δλ' αύτά δέν θά κρατήσουν πολύ!
Sydney - Ashfield 19-4-88
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ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΗΞΕΙΣ

Ό μέν ηλιος φαίνει
ή δέ σελήνη περιπολεί
Μ. 'Αθανάσιος

Οι δυό χρόνc~ πού πάει νά ισοπεδώσει
μέ τή γνωστή επιμονή της ή αυπνία

είναι ξεχωρισμένοι άνωθεν προαιωνίως
γι' αυτό καί τό εν προκειμένω εγκλημα
εξόχως είδεχθές.

cH νυχτερινή βάρδια . καί μάλιστα κάτω από

συλλογικός βιασμός

βέβηλη φωτοχυσία

πώς ηταν δυνατόν νά μή γεννήσει εκτρώματα
πού θά συνωμοτούσαν κατά τού ηλιου;

Μή μέταιρε όρια αΙώνια, α έθεντο οί πατέρες
ύπαγορεύει ή Γραφή.
Τί νά πούμε γιά τά δρια πού εθεσε
ό μόνός Πατέρας!
Sydney - Ashfield 29-4-88
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ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ

Τού χωριάτη τό σκοινί διπλό δέν φτάνει
καί μονό περισσεύει!
(Κρητική παροιμία)

Τά μάτια τους παρακολούθησαν τό φέρετρο
ως τή στιγμή πού χάθηκε στό χώμα
ϋστερα γύρισαν σάν προβολεις πού
κατοπτεύουν καχύποπτα

δλη τή νύχτα στό πέλαγος

κι' ή εκφρασή των δέν ηταν πόνος μήτε θλίψη
παρά μονάχα κενό πού ζητα εκδίκηση

σάν κάποιος νά τούς είχε ξεγελάσει.

Οί ίδιοι εν τούτοις θά' μιλούσαν γιά θαϋμα
αν ξαναγύριζε γιά λίγο ό νεκρός
στήν προηγούμενη ζωή του

μιά ζωή πού δέν είχαν δεϊ στήν άξία της
ώς άδιάλειπτο άθόρυβο θαύμα
γιατί ζητούσαν τό εκτακτο καί μοναδικό

ενώ τό θαύμα τό μεγάλο είναι κοινό
στό τακτικό καί τό συνηθισμένο!
Sydney - Redfern 2-5-88
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ΜΥΣΊΊΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΕΣ

Τά σώματά μας δέν είναι παρά γλάστρες
πού φιλοξένησαν γεράνια καί βασιλικό.

Είδαν τό θαύμα νά φυτρώνεικαίνά
γιγαντώνεται
, μέ τό νερό καί μέ τόν ηλιο

κι' ύστερα σκόρπισαν στούς τέσσερις ανέμους

δοξολογώντας ασιγήτως τόν Άόρατο!
Sydney - Redfern 2-5-88
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ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΣΑΡΚΑΣΜΟΝ ...

Φαίνεται πιά δέν εμεινε καιρός

μήτε γιά μιά παρτίδα σκάκι
ζήτημα αν προλαβαίνεις εστω νά θυμηθείς

δσα δέν είχαν σχέση μέ τήν διαθήκη
πού τήν συνέταξες μέ ψυχραιμία καί διαύγεια

σά νά μοίραζες ώς δ σοφός Σολομών
τά ύπάρχοντα κάποιου αλλου
η σά ναχες τήν βεβαιότητα
πώς δέν επρόκειτο νά εκτελεσθεί
ι

ι

ι

πριν την τροποποιησεις

άκόμη μιά φορά γιά τό καλύτερο!
Τώρα λοιπόν πού όλα σαρκάζουν μέ τό
κύρος του τέλους
κι' ή δυνατότητα γιά νέες πρωτοβουλίες εχει χαθεί

σάν ταξίδι πού ματαιώθηκε λόγω κακοκαιρίας
τό μόνο πού μπορείς νά κάμεις μ' άξιοπρέπεια

είναι νά χλευάσεις εν μετανoί~
όσα ούχ' ύπάρχει μετά θάνατον ...
Sydney" Brisbane 14-5-88
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v
ΤΑΧΡΩΜΑΤΑ

Τά χρώματα είναι παιδιά τού ήλιου

. καί ή ζωή τους κρέμεται συνέχεια

απ' τό φως.

Τόσο φωτοδίαιτα όντα είναι τά χρώματα
ωστε αν πέσει πάνω τους σκοτάδι

δέν βυθίζονται στήν αφάνεια βαθμιαίως
όπως συμβαίνει μέ τούς όγκους των σωμάτων

μήτε.πεθαίνουν αφήνοντας πίσω τους πτώματα

εξαφανίζονται ακαριαίως σάν νά μήν ύπηρξαν

σάν νά ήταν ενα όνειρο ασώματο!
Sydney - Redfern 16-5-88
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ΕΧ

OPERE OPERATO

Τήν γλώσσα μήν τήν παίρνετε γιά νόμισμα

είναι η ζωή σέ ώρα Λειτουργίας
όσο ανάξιος κι' αν είναι ό Λειτουργός
μας άγιάζει έξ εργου είργασμένου!
Sydney - Ashfield 20-5-88
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ΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

<;Οσοι πιστεύουν ότι τέχνη εΙναι ή έλευθερία
εχουν κάνει τό λάθος τής ζωής τους
Δημ. Μηταρας

CΙO σo θεοφόρος κι' αν ειναι ό ανθρωπος
δέν πρέπει νά εμπιστευθεί τόν καθρέφτη

γιατί θά τόν παρασύρει σέ φαυλο κύκλο

άτέρμονη ταυτολογία θανάτου.
~O αυτοσχεδιασμός δέν ελευθέρωσε κανένα
μόνο ναυάγια καί μετάνοια καθυστερημένη'
/:

ι

~ι

Ι

I!J'

η ποιηση εχει στοιχειωσει στην αναμνηση

καί στήν καθολική άλληλεγγύη ή άλήθεια.
Κατόπιν τούτου τί σημαίνει ελευθερία;

Ποιός ειναι διατεθειμένος νά πληρώσει
του Σισύφου τήν άνευλάβεια;
Μνήμη καί όμολογία στήν Πίστη
τήν άπαξ δοθεϊσα τοϊς άγίοις

μόνα φτερά γιά νά ύψωθεί ό πηλός[
Melbourne - Perth 21-5-88
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ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΚΟ

Ούτως η άλλως νίκη αληθινή

είναι μονάχα Ο,ΤΙ μπόρεσες νά επιβάλεις
στόν έαυτό σου μέ πειθώ-

aτόν άλλο δέν σέ νομιμοποιεί δύναμη καμμιά
νά δογματίσεις η άπλως νά ύπαινιχθείς
γιατί γνωρίζεις πώς τήν χλόη δέν τήν συνέθλιψε
ποτέ πέλμα γυμνό.

Θέλεις τό πράσινο συνώνυμο της ελπίδας;
Τότε νά κλαδεύεις μόνο τά χέρια σου ...
Melbourne - Perth 21-5-88
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Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Άπό τότε πού θυμάται μορφές

άναζητούσε μιά ίσορροπία εμπιστοσύνης

. άνάμεσα

στόν CΕρμη τού Πραξιτέλη

καί τόν εφrιβο των Κυθήρων.

Οί δυό αύτοί πόλοι συγκροτούσαν παρένθεση
κι εγκλωβισμένος δέν μπορούσε νά δέι
μήτε νά με~ετήσει φυσιογνωμίες διερχομένων.
;Ήταν κι' εκείνο τό λευκό της πέτρας

πού άπομάκρυνε άκόμη πιό πολύ
κάθε ίδέα συγκρίσεως των άγαλμάτων
μέ πρόσωπα ένσαρκα.

C:Ύστερα ήλθε ενας μπρούντζινος πυρετός
στεφανηφόρος έφηβος τού Μαραθώνος

άποκαλύπτοντας αίτημα ελληνικό
τήν πρό Χριστού θεανδρική άρμονία.
"Έκτοτε ή κλίση της κεφαλης

τό ανοιγμα τού στήθους σέ κατακόρυφο Δέλτα

τόν έχουν κάμει σχεδόν ύποχόνδριο
καθώς ψηλαφεί τό άντίγραφο συνεχώς

άπό φόβο μήν φυτρώσουν φτερά
στούς ωμους τού 3Εφήβου Ι
Sydney - AshfieId 26-5-88
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ιJ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

:)Έχοντας διαπλεύσει τόσους τόπους κι' άνθρώπους

δέν ξέρεις πιά άπό πού ερχεται τό ρεύμα
πού δρόσισε η τυράν~ησε τήν ψυχή σου.
Γιά νά μήν άδικήσεις λοιπόν κανένα
φρόντισε νά λές:
Μνήσθητι, Κύριε, τού άνθρώπου
πάσης φυλής

παντός τόπου καί τρόπου!

Sydney - Ashfield 26-5-88
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ιι
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΚΑΜΜΕΝΩΝ

Χρειάζεται άραγε νά τό δηλώσω έπίσημα
δτι σέ· συντροφεύω σχεδόν συνωμοτικά
,
c
στην αμαρτια;
ι

Ποτέ δέν εκρυψα τήν ταυτότητα
τού χο'ίκού

καθώς περνούσαμε φυλάκια.
CΌμως μήν περιμένεις νά σέ συνοδεύσω ποτέ

στήν χυδαιότητα ...
Sydney ~ Ashfield 26-5-88
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

.. .Καί διηγώντας τα νά κλαίς
Δ. Σολωμός

~o Νεοέλληνας είναι άδύνατον νά πεί
εστω καί μιά καλημέρα
χωρίς νά κομπάσει γιά τόν δηθεν άθλο

καί νά χάσει τό νου του.

Ποιός θά διδάξει αύτόν τόν άνθρώπινο τύπο
πώς γιά νά βάλει σφραγίδα του αυθεντικού
χαρίζοντας τύπο καινούργιο
πρέπει πρωτίστως νά γίνει άνθρώπινος!
Sydney - Ashfield 27-5-88
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οί επικίνδυνες εστίες μολύνσεως

δέν είναι τά καυσαέρια
τά εκθετα βιομηχανικά λύματα

οί χωματερές.
CΌλ' αυτά επί τέλους τά γνωρίζεις

καί τά κατευθύνεις ελέγχοντας.
:>Εκεί πού ετσαι Δβοήθητος τελείως
εκτεθειμένος σχεδόν μοιρολατρικά
στή φιλοπατρία τών ~Eλλήνων

-

γράφε άπλως στούς νόμους των πιθανοτήτων

είναι τά καμώματα της συνειδήσεως. ..

-

.

Sydney - Ashfield 27-5-88
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/&

ΛΥΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

Μονάχα οί ποιητές μπορούν νά θάβουν τό χρόνο
Μ. Χατζηδάκις

Δέν θάβουν τό χρόνο οί ποιητές
τόν άθανατίζουν.
Θάβει κανείς μονάχα Ο,ΤΙ πέθανε
καί σκοτώνουν τόν χρόνο οί νωθροί
οί ιδιοτελείς καί οί ανεύθυνοι!
Sydney - Ashfield 27-5-88
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ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙ

Δέν πρέπει ναναι πάνω από τριάντα τάφοι
I:l
ι
ι
ι
,
c
,
στεγνοι απο χρονια και σφραγισμενοι οριστικα

αφού δέν συνεχίζεται ή συμβίωση μέ τούς νεκρούς
σέ απόσταση καί θαλπωρή συνοικίας.
:'Άλλοτε οί ταφόπετρες σάν παντζούρια παραθύρων
άνοιγαν κι' εκλειναν ανανεώνοντας τήν επαφή

καί στήν αύλή δέν εμπαινε μόνο τυχαίος διαβάτης
γιά νά διαβάσει ώς ούδέτ"ερος αρχαιόφιλος
λησμονημένες εύχές, ύποσχέσεις καί όρκους.
Φαίνεται, όπως δέν άντεξαν τά μικρομάγαζα τών
φτωχών

στόν κολλεκτιβισμό τού σούπερ-μάρκετ

ετσι αναγκάσθηκαν κι' οί νεκροί ν' ακολουθήσουν
ι)

l:.

_

ι

την ανωνυμια αχανων παραμετρων

...
Sydney - Ashfield 29-5-88
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Η ΣΙΩΠΉ ΤΟΥ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΟΥ

Μέχρι σήμερα ηξερε νά ρωτά τά πράγματα

νά εκμαιεύει τό λόγο τους καί νά προχωρει
ετοιμος νά εκπονήσει πρόγραμμα .
γιά κάθε προοπτική
κυριαρχώντας ενδεχόμενες εξελίξεις.
Άπό δώ κι' εμπρός δέν εχει πιά νόημα
νά ρωτάς μήτε νά γνωρίζεις
φτάσαμε στό σημείο πού σ' δλα δεσπόζει
ή εϋγλωττη σιωπή τού άνεπανόρθωτου ...
Sydney - Redfern 1-6-88
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ΕΚ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ...

άΕνα άπό τά τραύματά μου είναι τά λόγια
Σαμψών (βιοπαλαίων θαυματοποιός)

Μέσα σέ πλήθος άσυνάρτητα λόγια
:>

ι

:>

ι

,

ι

ι

απο παραπονο μεχρι σαρκασμο
ι

C

ι

ανασυρε μαργαριταρι αιμοφυρτος

ό θαυματοποιός της γειτονιάς

,
c
_
_
που με αιματηρα νουμερα του κορμιου του
ι

,ι

προσπαθεί νά κερδίσει τόν επιούσιο.
'Άλλοι λοιπόν μιλούν γιά νά διδάξουν
εύεργετοϋντες
κι' &λλοι μιλούν γιά νά πληγώσουν
έκδικούμενοι
αύτός μιλά μονάχα γιά νά παρηγορηθεί

εκ γενετής πληγωμένος κι' επιδένοντας τραύματα.
Dubai - Athens 2-6-88
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ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Δέν θά τό πούμε αύτό τραγούδι
όσο κι' αν τείνει πρός τήν μουσική-

θά πρέπει ν6.ναι μάλλον ενδόμυχο κλάμα
κάποιου πού θέλησε νά κλάψει
~ καί χρειάστηκε ψευδώνυμο'

γιατί οί πολλοί δέν συγχωρούνε aτόν ενα
μήτε τό δά~ρυ μήτε τό χαμόγελο!
Αθήνα

168

3-6-88

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (Β)

Σπασμένα κρύσταλλα όδύνης

κι' ό ήλιος δίπλα φονιάς αίμοσταγής
πλένει τά χέρια του

λές κι' ύστερα θά φορέσει στολή άθώου
γιά νά μπορεί νά ξαναδεί άνθρώπους!
Αθήνα
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7-6-88

ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΕΣΕΩΣ

Δέν είναι ανάγκη νά έκραγει πόλεμος
ι

ι,

Ι

,

ι

μητε να γινει σεισμος εντασεως

άνω του έπτά της κλίμακος

Richter

γιά νά φυγαδευτει τό αίσθημα ασφαλείας

απ' τήν ψυχή του μέσου πολίτη.
Άρκει νά φτάσει μέ κάποια καθυστέρηση

τό αεροπλάνο μέσα στή νύχτα
νά μή λειτουργουν πιά οί συνήθεις ύπηρεσίες
νά μή μπορεις νά συνεννοηθεις μέ τόν ταξιτζη
η στό ξενοδοχειο νά μή δουλεύει τό νερό του μπάνιου

γιά νά καταλάβεις πόσο εύθραυστη είναι
ή δοτή είρήνη τούτου τού κόσμου!

Helsinki 19-6-88
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ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Μακρινή μητέρα
Ρόδο μου άμάραντο
Όδ. Έλύτης

:>Ήτανε μαραμένα τά χέρια Σου

σάν άνθη πού τά κόψαν τήν αύγή
καί τά λησμόνησαν
χωρίς νερό στ' άνθογυάλι.
4:Όμως αύτά τά χέρια μέ σπαργάνωσαν

καί μ' άναστησαν
γι' αύτό καί μές στό χώμα δέν γίνεται
ν' άπολησμονηθοϋν η νά σωπάσουν:
κατάρτια σκάφους καταποντισμένου

σημαδεύουν έπίμονα τόν ούρανό!
New Valarno 24-6-88
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΔΥΝΆΣΤΗ

Τό φώς εδώ δέν εχει ενδοιασμούς
μήτε ή νύχτα ελεος

εδώ θαρρείς ναυάγησε δριστικά δ καιρός
τυφλώθηκε δ ούρανός σάν άπό γλαύκωμα
συνεχίζουν νά ζουν άδιαμαρτύρητα
μονάχα οί γηγενείς λίμνες καί δέντρα ...

New VaIamo 27-6-88
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ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

. cH ποίηση είναι έρμηνεία τού κόσμου
ετσι πού κανείς νά μήν μπορει νά πει
φτάνεί κατάλαβα'

αλλά οϋτε καί νά ρωτήσει γιατί'
,
c
,_
,
σαν να υπαρχει εκ των προτερων συμφωνημενος
ι

ι

ι

ό κώδικας τού αδυνάτουl
Helsinki 29-6-88
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SINE IRA ΕΤ STUDIO
Έφ' όσον έποιήσατε ένί τούτων τών αδελφών μου τών έλαχίστων,
έμοί έποιήσατε
(Ματθ. 25, 40)

CΌλα τά επαγγέλματα ίερά

από τήν πόρνη πού σέβεται ως τόν ίερωμένο
πού λυπάται

ασχετο αν οί στενόψυχοι δέν βλέπουν
πόσο ανεξάντλητη ή ποικιλία του πόνου
πού ύπαγορεύει ανάλογη επιείκεια
σ' δλες τίς δοκιμές νά παρηγορηθεί

ό αδελφός των ελαχιστοτέρων!
HeIsinki - Μϋnchen 30-6-88
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ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Γέλιο δέν είναι άπλώς ή όρατή άντανάκλαση
μιας στιγμιαίας εύεξίας της ψυχης
στό πρόσωπο καί τούς ύποδόριους ίστούς

όλοκλήρου τού σώματος

εΙν' ενας θρίαμβος άλατόμητης εύδαιμονίας
πού έξισώνει διά μιας ίσχυρούς καί άδυνάτους
σέ πείσμα όλων των διαφορών καί των
δακρύων ...
Mtinchen 30-6-88
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ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ

ΙΌταν συμβαίνει ενα ατύχημα βαρύ

11 σκοτώνεται

καί τραυματίζεται σοβαρά
CI

"

ενας αμοιρος

δέν είναι δυνατόν νά τού συμπαρασταθεί
ι

Ι';

Ι

,Ι

ι

μητε η μανα που τον γεννησε.

Γι' αύτούς τούς μοναχικούς καί ξεκομμένους

είναι πού προσεύχονται στίς αγρυπνίες οί Μοναχοί
καί μάλιστα ανωνύμως γιά νά μήν ξεχάσουν

απολύτως κανένα!
Mίinchen
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30·6-88

ΕΛΛΗΝΕΣΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ

:lΆν κάτι άξίζει νά καταγραφε'ί

ανάμεσα στήν ίερή σιγή καί τίς βέβηλες φωνασκίες
_

_

Ι,

:)

J

των τουριστων σε χωρους αρχαιοτητων

εΙναι Ο,ΤΙ μας ύπαγορεύει φευγαλέα
επιγραφή έλληνόφωνη σέ προβαλλόμενη ξένη
ταινία
τό κύμα καί ό ανεμος!
..Αδελε - Ρεθύμνης 4-7-88
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ΣΟΦΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ

Στου παραθύρου τό παντζούρι οπως ηταν διπλωμένο
εφερε ό σπουργίτης χόρτα καί φρόκαλα
χτίζοντας τή φωλιά του

χωρίς νά ύπολογίζει τήν άστάθεια του οίκοπέδου
μήτε τού ανθρώπου τίς άγνωστες διαθέσεις.

Μήν πείς πώς τό παράδειγμα δέν είναι άρκετό
γιά ν' άναθεωρήσεις τίς μέριμνες
καί τήν προσευχή σου ...
'Άδελε
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- Ρεθύμνης 4-7-88

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στον Τάσο Μπουγά

Τί κι' αν συναντηθήκαμε φλεγόμενοι
άπό αιτήματα άντίθ~:tης φορας
τό φρόνημα πού διακαιώνει τόν άγωνα

ηταν έξίσου ενθεο καί γιά τούς δυό μας
γι' αύτό καί μας άγκάλιασε σάν δίδυμους
ή θάλασσα - έσθήτα ευρύχωρη
της Παναγίας!
"Αδελε Μ Ρεθύμνης
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7-7-88

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ (Γ)

Τόν άγγελο δέν τόν γνωρίζεις πιά απ' τά φτερά

μήτε απ' τό εξωγήινο περπάτημα'
αυτά τά χαρακτηριστικά σήμερα διδάσκονται
σέ σχολές ύποκριτικης τόσο τέλεια
ωστε ύπάρχει κίνδυνος νά σέ αποπλανήσει συχνά
κάθε λογης σκοτάδι.

'Εκεί πού τό σημείο αναφορας μένει αναλλοίωτο
γιά στοιχειώδη διάκριση πνευμάτων

εΙναι τά μάτια δταν ατενίζουν αμίλητα
στοχαστικά καί χωρίς ήλικία
διαχωρίζοντας ώς μάχαιρα δίστομος

τό φως απ' τό σκοτάδιl
Athens - Singapore 12-7-88
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ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

Κάποτε μοϋλεγες πώς θέλεις νά πεθάνεις
γιά νά μή μέ ξοδεύεις πιά
Μάνα, τρισάγια άγαπημένη.
Κι' ό μόνος τρόπος νά Σ' άποστομώσω
'i'

ι,

ι

ηταν μια ερωτηση:

ποιός δέν θά πλήρωνε τά εξοδά Σου
γιά νάχει Μάνα;
Sydney - Ashfield 16-7-88
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Ζωάκια βιομηχανοποιημένα η χειροποίητα

κάδρα μέ γάτες μνημειωμένες άπ' τό φωτογραφικό φακό
σέ πόζες κλασικές

πού νά τονίζουν άλλοτε μάτια όρθάνοιχτα

κι' άλλοτε κατακόκκινα χείλη
η μουστάκια διεσταλμένα

μιά χάρτινη καρδιά μεγάλη
επίσης κόκκινη
κρεμασμένη άπ' τό ταβάνι σά λωτός

καί πλήθος άλλα φανταστικά επιτηδεύματα
χ~ιρoτεχνίας

δείχνουν την μέριμνα των μεγάλων
γιά νά κινείται τό παιδί σέ χωρο μαγικό.
υΟ μως τό επιμύθιο πικρό καί μαύρο:

Τό παιδί γρήγορα θά μεγαλώσει

κι' ή τρυφερότητα τού δωματίου θά γίνει ξαφνικά
δρος συγκρίσεως πού θά πληγώσει

καθώς ή μέρα θ&ναι άτέλειωτη (μακριά άπ' τό σπίτι)
κι' ή νύχτα θά καταποντίζει τίς φιγούρες
σ' ενα πηκτό μακάβριο χυλό ...

Sydney - Carss Park 16-7-88
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ΔΙΠΛΗ ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ

Ούχί τού άνθρώπου ή όδός αύΤΟύ,
ούδέ άνήρ πορεύσεται καί κατορθώσει
πορείαν αύτού.
(ΙΙερεμ. 10, 23)

1:0 δρόμος ηταν χαραγμένος από πρίν
κι) δμως κανείς γι' αυτό δέν μιλούσε

λές κι' επρεπε ν' αποσιωπηθει μιά κοινή ενοχή

σ' αυτή τήν πεζή ίστορία.
Άλλά κι' ή πορεία πάνω στό δρόμο

δέν ηταν περισσότερο εξασφαλισμένη
αφοϋ κανείς δέν μπορούσε νά πέι
μέ ποιές συνθήκες καί πόση ταχύτητα
θά πραγματοποιούνταν εστω κατά προσέγγιση.
Κι) ύστερ' απ' δλ' αύτά ύπάρχουν αφελεις
πού βλασφημούν εξ ίσου αγοραία

τήν Πρόνοια καί τό αυτεξούσιο.
Sydney - Ashfield 19-7-88
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ΤΟ «ΩΚΕΑΝΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ»

Μά τί σοϋ κάμαν πάλι κι' επανέρχεσαι

σάν τόν δράστη στόν τόπο τού εγκλήματος!
Ποιόν προσπαθείς νά πείσεις μέ εύθύνη φαρμακοποιού
ότι τά πράγματα δέν περιγράφονται

μήτε αλληγορούνται!

Τό πρόβλημα ώστόσο δέν είναι άπλώς νά όλοκληρώσεις
βιαστικά μισόλογα, εντυπώσεις της στιγμης.

'Άν αλήθεια σέ χτύπησε φτερούγα ~Aρχαγγέλoυ
απ' εδώ κι' εμπρός θά μιλάς
μόνο μέ τύψεις

γνωρίζοντας πώς δσο περισσότερα είπες
τόσο λιγότερα έδήλωσες!

Sydney - Ashfield 25-7-88
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ΤΟΧΡΕΟΣ

4:Η ήθική οφειλή ποτέ δέν όρίζεται
,

ι

,

ι:>

I'W

απο το τι επηρες

αλλά κυρίως
από τό τί ό άλλος χρειάζεται
γιά νά ρυθμίζονται τά πράγματα
κατά τό χρεόν!
Sydney - Ashfield 25-7 88
w
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ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

Σέ μέρες χειμωνιάτικες μουντές

πού είναι εξ όρισμοϋ κακόφημες
ό ηλιος αν φανει μέσ) άπ' τά σύννεφα
δέν εχει τίποτε θριαμβικό

η εξεζητημένο.

Χλωμός σάν άξούριστος Μποέμ
σέρνει ενα λερό κασκόλ καί παραπαίει

κι' δπως οί άκτίνες του δέν άντιστέκονται
άναρωτιέσαι αν τελειώσει μέ βασίλεμα
η μέ λιποθυμία ...
Sydney - Ashfield 25-7-88
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ΝΕΚΡΟΥΕΦΗΒΟΥΥΠΟΔΗΜΑ

(Μέ άφορμή όμώνυμο πίνακα τού Ν.

r. Πεντζίκη)

CΌταν συνήθως πεθαίνει ενας εφηβος

δέν αφήνει πίσω του ενδοξες πράξεις
μήτε περιουσιακά στοιχεία σοβαρά
πού θά μπορούσαν νά διαιωνίσουν τή μνήμη του .
. C:ΙO πως άλλωστε τό δηλώνει καί τ' όνομά του

δέν είχε προλάβει νά ξεπεζέψει
καί νά κατασκηνώσει στό εδαφος
όντας ακόμη φτερωτός καβαλάρης.

:JΈφηβος είναι σχεδόν συνώνυμο τού έφήμερος
αφού κι' αύτός ίππεύει στήν ηβη
όπως τά ήμερήσια ζωύφια τού Άριστοτέλη"

c,

ι

_

ιιιιι.;

ι

ι:

ι

ιππευουν στο φως μιας μοναχα ημερας.

Γι' αύτό ό ζωγράφος πού θέλησε στοργικά

νά προεκτείνει τή μνήμη τού εφήβου
δέ βρηκε αντικείμενο πιό σταθερό
απ' τό εγκαταλελειμμένο ύπόδημα.

Τά ρούχα είχαν ήδη διαμοιρασθεί
σέ συγγενείς καί φίλους όμήλικες

καθώς αύτά φυλάσσονται πιό εύκολα γιά κειμήλιο

,ή

μεταποιούνται γιά περαιτέρω χρήση.

)Έτσι τό όρφανό παπούτσι εγινε μνημεϊο

γιά τό νέο άνθρωπο πού δέν πρόλαβε νά σταθεί

καί νά ριζώσει εστω γιά λίγο στόν ρέοντα κόσμο.
Γι' αύτό άν προσέξετε τόν πίνακα
θά δείτε νά στεφανώνουν τό ύπόδημα

τρομαγμένα εν πτήσει πουλιά
ϊσως γιά νά ύπενθυμίζουν καί τούτο:
ότι ό εφηβος κεραυνοβολήθηκε
Ι'"
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/::'

καθώς βρισκόταν έν καλπασμφ
πρόςτό φως ...

Sydney Ashfield 26-7-88
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v
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΎΧΗΣ

Τό δωμάτιο είναι μεγάλο
ενα τεράστιο παραλληλόγραμμο

ευάερο καί ευήλιο
καί καθαρό σάν πλυμένο ρούχο.

:>Εκεί λοιπόν τούς είδα νά χαζεύουν
ό ενας πλάι aτόν άλλο περί τούς είκοσι
χωρίς νά συνομιλοϋν

11 νά συντροφεύουν

μαλλον μονολογώντας μέ βλέμμα απλανές.
Οί περισσότεροι δέν αναγνωρίζονται πιά
ετσι πού εχουν φθαρει καί ξεπέσει
σάν τό απολειφάδι τού σαπουνιού
.
πού μάταια θά ψάξεις νά βρεις απάνω του
ποιά μάρκα τό διαφήμιζε
στοιχείο της ταυτότητάς του.

Άλλά κι' αυτοί συνήθως δέν αναγνωρίζουν κανένα
ανταποδίδοντας θαρρείς τά ίσα

όσο κι' αν δέν τό αισθάνονται'
:"Ω φοβερή, αδέκαστη, τυφλή δικαιοσύνη!
'Όσο γιά τήν τηλεόραση aτή μέση τού δωματίου

θά τήν νόμιζες φρικτή είρωνεία
αν δέν εβλεπες ότι χρειάζεται λίγη ζωή

,
_
για να μη χαρακτηρισεις το χωρο
Ι

Ι

ι,

ανοιχτό συλλογικό τάφο.
:>Εντούτοις σ' όλη αύτή τήν εγκατάλειψη
είδαμε καί τό φίλτρο της μητρότητας
ναχει γυρίσει σάν ανάμνηση παράταιρη:

μιά γριά πάνω απ' τά έβδομήντα
χωρίς νά μιλα καί χωρίς νά κοιτάζει
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σφίγγει φιλάργυρα στό ξεστήθωτο κορμί της

μιά πλαστική κούκλα φυσικοϋ μεγέθους.
Sydney - Ashfield 4-8-88
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ΤΟ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τώρα ποϋμαθες νά λές τά πράγματα
μέ τ' ονομά τους
διαπιστώνεις πώς τά πράγματα δυστροποϋν

καί δέν άνέχο.νται ονομα
ίσως γιά νά μή δεσμεύονται πιά

σέ συμπεριφορά καθορισμένη!
Adelaide 16-8-88
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ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Ή λύπη δέ ην λυπούμεθα ύπέρ τών ίδίων όλισθημάτων,
είς τόπον έργασίας καθαράς λογίζεται ήμίν έκ τής χάριτος
Κάλλιστος

& Ίγνάτιος Ξανθόπουλοι

Κλεισμένοι ολοι οί δρόμοι τού καλού

από εμπόδια κρυφά ανυπέρβλητα
καί σύ πού κίνησες ενα πρωί νά εξαργυρώσεις

ίδρώτα καί αίμα αφθονσ
σέ γνώση καί δύναμη
γιά ν' αντιστέκεσαι στού πονηρού τίς μεθοδείες

βλέπεις αμήχανος τό γενικό ξεπούλημα
κι' αγανακτεις πού κινδυνεύεις
δηλώνοντας παρών νά θεωρηθείς καί συνένοχος.
"Άν δμως λυπηθέις ειλικρινά
τούλάχιστον γιά δσα εφταιξες ό ϊδιος

ωστε νά κυκλοφορούν στήν αγορά
νομίσματα κίβδηλα

τότε ή χάρη τού Θεού σέ ξεπερνα
λογαριάζοντας ενεργητικό στεναγμούς καί δάκρυα ...
Sydney - Ashfield 25-8-88
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ΣΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΟΥ

Πρώτα βλέπεις τόν γείτονα
κι' ύστερα τόν ήλιο!
(ΛαΊ:κή παροιμία)

CO

φράχτης πού χωρίζει τίς αυλές μας

είναι σημάδι πώς ύπάρχουμε κι' οί δυό
συνθήκη γιά νά ζήσουμε μαζί
είρηνικά σάν αδέλφια.

Μήν τόν αφήσουμε λοιπόν νά εμποδίσει
τό ρεύμα τής ζωής ανάμεσά μας
ό φράχτης της αυλης!
Τό ξέρω πώς κι' εσύ σηκώνεσαι νωρίς
γιά νά παλέψεις τήν καινού'ργια μέρα

βλέπω πού σκαλίζεις καί φυτεύεις
λουλούδια καί λαχανικά

τίς λιγοστές ελεύθερες ώρες σου
καί παρακολουθώ πόσο προσέχεις κι' εσύ

όταν καις τά σκουπίδια.
Τι άλλο ν' αναφέρω γιά νά δέις

πόσο συντονισμένο είναι τό βήμα μας
σ' ενα δρόμο πού κάνουμε μαζί και χώρια
μέχρι νά ταυτισθούμε θέλοντας και μή
στό σκοτεινό σημείο τού θανάτου!

Δέν εμαθα βέβαια ποτέ τι μουσική ακούς
τι εφημερίδα διαβάζεις
ποιό κόμμα ψηφίζεις
όμως αυτό δέν σημαίνει πώς δέν μπορώ
νά φαντασθώ τί καπνό φουμάρεις.

Είναι τόσα πολλά τά κοινά
της αποσιωπημένης μας αδελφοσύνης
πού δέν χρειάζεται παρά νά σού θυ μίσω
πώς ανασαίνουμε τό ίδιο οξυγόνο
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/ι

σάν νά δαγκώνουμε τήν ίδια τυρόπιτα

μόνο πού τ' οξυγόνο αυτό δέν είναι άγευστο
"γιατί προηγουμένως περνα
από τά γιασεμιά της αυλής σου ...
Sydney - Ashfield 1-9-88
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Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

"Όσο γερνώ τό αίσθάνομαι βαθύτερα

πώς ή γραφή δέν είναι τέχνη
είναι λειτουργία έρωτική.

C:H δίψα της

άφης δέν ίκανοποιεϊται

αν δέν άγκαλιiJ.σω κατάσαρκα
τή λευκή σελίδα
γι' αύτό Ο,ΤΙ δέν γράψω μέ τό χέρι
μοϋ φαίνεται σχεδόν σάν ψευδεπίγραφο!
Sydney - Ashfield 8-9-88
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ΑΠΟΛΟΓΟΣ

CH μέρα εχει έξαντλήσει τίς κακίες της
τό δειλινό μιά θαλπωρή πού πάει ν' αποσυρθεί

κι' ό άνθρωπος συνείδηση τυραννισμένη
δέν βρίσκει τόπο νά σταθεί ...
Sydney - Ashfield 10·9-88
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ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Στό φίλο Γ. Κεχαγιόγλου

~Όταν φεύγει ενας φίλος γιά άλλο τόπο

η γιά τόν άλλο κόσμο τόν αόρατο

μιά βελόνα ασώματη βυθίζεται
σχι μονάχα στήν καρδιά
δπως συνηθίσαμε νά λέμε χάριν συντομίας
αλλά σ' όλόκληρο τό σώμα τό ταλαίπωρο
άδιάφορο αν πρόκειται γιά τά κύτταρα της σάρκας
τών οστών η τών τριχών καί τών ονύχων.
Αυτή ή βελόνα διασπώντας τή συνέχεια τών ίστών
δέν ματώνει άπλώς τό μικρό χάος πού ανοίγει
όπως συνήθως κάνουν οί βελόνες τών γιατρών.

Τό πιό οδυνηρό είναι πώς ό αντίκτυπος
της συγκεκριμένης πληγης
σέ κάνει ξαφνικά νά νιώθεις

μεγεθυσμένη δυσανάλογα τήν άνέχεια ...
Sydney - AshfieId 14-9-88
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ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τό σκοτωμένο σκυλί πάνω στήν άσφαλτο

δέν θά ξαναβρεί τήν πνοή πού δραπέτευσε
κάτω άπ' τόν φονικό αΙφνιδιασμό
τού. τροχοφόρου.
Δέν ύπάρχει τρόπος νά ξαναβρεί τή φωνή

μήτε τό σχημα τού πολτοποιημένου κορμιού του
ματαιωμένες εγγραφές πού σβήστηκαν
μόλις χαράχτηκε στήν ϊδια επιφάνεια
γδούπος θανάτου ...
Sydney - Ashfield 20-9-88
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Μονολογώντας σάν καπετάνιοι βουλιαγμένης άρμάδας...
Γ. Σεφέρης

Μιλούν ασυνάρτητα συνήθως άρρωστοι καί γέροι

γι' αύτό ακριβως θά πρέπει νά προσηλωθούμε
σχεδόν μέ καχυποψία στήν κάθε λέξη
αφού δέν εχουν περίσσευμα νά σπαταλούν
λόγια ίσοδύναμα μέ κοντή ανάσα.

Δέν είναι πιά ό έρωτας μήτε τό μεθύσι
πού καθορίζει τόν είρμό τού μετεωρισμού

ανοίγοντας κρουνούς λόγων η δακρύων'
Τι ελευθερία τού εν απογνώσει εξαντλημένου
ισοπεδώνει Όλους τούς ενδοιασμούς ...
Sydney - Ashfield 22-9-88
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μές aτό δωμάτιο δέν θά βρείς

μήτε μιά κόλλα χαρτί πού νά μή σ' εχει
ύπηρετήσει
ι
(J
,ι
:ι
,
σε ωρα ανυποπτη ορφανη

κι' εΊναι πολλές οί περιπέτειες του εργένη.
Δέν εχει σημασία άν εκαμες χρήση
όλων των μέσων τήν ωρα τήν κατάλληλη
όπως τά πρόσφεραν χωρίς διαφήμιση

τά λίγα τετραγωνικά της συστολης σου"
φτάνει νά ξέρεις πώς επιβιώνεις

μ' αύτή τήν άδηλη άναπνοή!
Sydηey

200

- Ashfield 23-9-88
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NIHILO

(Β)

Δέν είναι μόνο τά δακτυλικά αποτυπώματα
"3'

ι

~

~.ι.

"

ειναι και οι αραχνουφαντες πτυχωσεις πανω

στα χείλη

πού κάνουν κάθε πρόσωπο μοναδικό

δεϊγμα ανεπανάληπτο στήν απειρία τού γένους.
πως ύστερα νά μήν πιστέψεις
καί νά μήν θαυμάσεις
πού ό Θεός εκαμε τόν κόσμο έξ ούκ οντων
αναβαθμίζοντας τήν αξία τού μηδενός!
Sydney - Redfern 23-9-88
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ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΕκφγΛΙΣΜΟΣ

Παιδιά κι' ιντα γενήκανε
τού κόσμου οί άντρειωμένοι!
(Κρητικό της Μαδάρας)

:>Άλλοτε όσοι πλάνταζαν στόν κάμπο

καβαλικευαν τά βουνά

σάν ναταν άλογα περήφανα πού θά
τούς πήγαιναν σέ κόσμο πιό καθάριο.
Σήμερα στά βουνά πηγαίνουν οί φυματικοί

αναζητωντας μόνο τ' οξυγόνο,
κι' εκεϊνοι πού ίσχυρίζονται πώς πλήττουν
η πώς ασφυκτιούν στό κλίμα τών συμβιβασμών
αρκουνται σέ δηλώσεις στεϊρες
καί σέ παντοειδή ναρκωτικά ...
Sydney - Redfern 23-9-88

202

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ

Κείνοι πού λέν πώς ξέρουνε τά χρώματα της
)Ιριδας

η πού νομίζουν πώς οί φυσικοί τάχουν έξαριθμήσει
πρέπει νά γεννηθήκανε- μέ άχρωματοψία!
Γι' αυτό πεθαίνουν άμουσοι χωρίς νά τό ξέρουν
J

"

J

t

και το ακομη χειροτερο

θιασώτες της διαβόητης
συνοπτικης διαδικασίας.

Sydney Ashfield 26-9-88
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

'Άσε τούς αλλους νά κτίζουνε καί νά γκρεμίζουν

μηχανές καί ντουβάρια

κι' ελα εμείς ν' αφουγκρασθούμε γονατιστοί
πως συλλαβίζουν τό Άλφάβητο οί νέες ανεμώνες
κι' ϋστερα βρίσκουμε καιρό νά μιλήσουμε
γιά τή δεσποτεία τού ήλιου
γιά τή μελαγχολία τού φεγγαριού!
Sydney - Ashfield 26-9-88
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Ο ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ

Σάν τό Γέρο πού προμαχεϊ διά βίου

γιά αδιάσπαστη σειρά τών απογόνων
εξασφαλίζοντας τό στοιχείο της ταυτότητας
σ' δλα τά μέλη τού σογιαϋ
ετσι κι' αύτός πυργώθηκε μέ ογκολίθους
νά προστατεύσει τήν σιγή της ενδοστρέφειας
ι
,
ι,
ι
στο εκτεταμενο αγροκτημα

μοναστηριακού Γηροκομείου.-

, Στό σώμα του δέν ανέχεται παράθυρα
μήτε καν χαραμάδα γιά θέα τών περαστικών
δπως ό Γέρος δέν δέχεται ύποχωρήσεις
σέ θέματα αρχης πού θά κλόνιζαν τήν συνέχεια.
Μόνο τά λίγα χόρτα πού φυτρώνουν

στήν κορυφογραμμή καί τίς μασχάλες
των ογκολίθων
αφήνουν νά μαντέψεις πώς ό τοϊχος αναπνέει
Δούρειος ίΠπος μέ χαίτη όλοπράσινη
καί μακαρίζεις δσους κλείνει ή κοιλιά του!
Sydney - Ashfield 26-9-88
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ΥΙΙΕΡ ΒΙΑΙΩΣ ΑΠΟΝΤΩΝ

Κορίτσια καί αγόρια πού χαρήκατε
τήν ϊδια πόλη μαζί μας

αλλά μόνο γιά λίγο γιατί σας δολοφόνησαν
ύπάνθρωποι πού κανείς δέν ύποπτευόταν
αφου σας παραπλάνησαν πρώτα
μ' ενα χαμόγελο απατηλό
η καραδόκησαν τό πέρασμά σας
μιά πονηρή ώρα

ας ηταν νά γνωρίζατε
πώς κάθε πρωί 11 κάθε δειλινό
πού κάνω τόν περίπατό μου

σέ γειτονιές όλοπράσινες
καί βλέπω νά κυκλοφορουν ανενόχλητοι
κάθε λογης συμπολίτες

συνοδεύοντας ζώα γιά λίγο οξυγόνο

11 εποχούμενοι εύδαίμονες στά τροχοφόρα των
ξαναθυμουμαι τόν άδικο θάνατό σας

καί προσπαθω νά συλλέξω καί γιά σας

χρώματα, κίνηση, είρήνη, εύδοκία ...
Sydney - Ashfield 27-9-88
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ιJ
ΕΥΧΗ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Πρίν τού βαδίσαι? τό τέλος πέφθακεν
ό τοίς παΤΡΙΚΟίς πειθόμενος θεσμοίς
Κάλλιστος & <Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι

Τήν πείρα καί τή σοφία πού κέρδισαν

παθαίνοντας καί μαθαίνοντας μιά όλόκληρη ζωή

εσύ τά κληρονομεϊς αβρόχοις ποσί
μέ τήν εν εγρηγόρσει -υπακοή σου!
. :ΙΕδώ δέν πρόκειται γιά απλη μεταβίβαση
πραγμάτων άγοραίων πού εξαντλουνται
καί σου τά εξααφαλίζει πράξη νομική
ι

:Ι

ι

ι

~,

ι

καποτε ακομη και εν αγνοια σου.

cH ελεύθερη

συναίνεσή σου εξισουται μυστικώς

μέ τήν επώδυνη πορεία των Προπατόρων

κι' είν' ή εύχή των τελικά πού σ' άξιώνει
νά γίνεις σχι μόνο πλούσιος άλλά καί σοφός!
Sydney - AshfieId 27-9-88
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u
ΤΡΙΑ ΑΚΑΡΙΑΙΑ

1.ΣΚΙΕΣ

Δέν είναι τό φαινόμενο χωρίς σημασία
είν' ή άντίσταση των σωμάτων στό φωςΙ
2.ΠΛΑΚΕΣ

Πέτρες πού προσαρμόσθηκαν

στίς κατακόρυφες φιλοδοξίες μας

11 στήν όριστική όριζοντίωσή μας!
3.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

)Έτσι πού μας εξίσωσαν τά αυτοκίνητα

τρέχουνε τώρα κι' οί νεκροί
τό ιδιο μέ τούς ζώντες!
Sydney - Ashfield 28-9-88
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

Πυρετώδης ή κίνηση των τροχοφόρων

οί πεζοί περιμένουν τό φανάρι νά πρασινίσει
γιά νά κινήσουν κι' εκείνοι'
μόνο ενα ,παιδί άπερίσκεπτο
διασταυρώνει τόν δρόμο
μέ τήν τόλμη τού άνεπιφύλακτου
τήν ελευθερία τού άγνοούντος
τά μάτια ξεχασμένα
μονίμως στό πράσινο [

Sydney ·'Ashfield 29-9-88
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v

Ο ΠΑΝΔΑΜΑΤΟΡΑΣ

~Άν τό καλοσκεφθσυμε προσεκτικά

πανδαμάτορας δέν είναι ό χρόνος
αλλάτό φως!
Αύτό συνθέτει καί αποσυνθέτει
μέσα στό χρόνο!
Sydney - Ashfield 30-9-88
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ΙΙΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

'Έτσι ποϋχετε δέσει τά καίκια

είναι σά νά φοβάστε τό ίδιο
τή στεριά καί τή θάλασσα.
Δέν φοβηθήκατε μή σας κατηγορήσουν
γιά διπροσωπία
η γιά πολιτική των ~ίσων άποστάσεων!
Sydney - Ashfield 2-10-88
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ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ

eo αέρας πού

συνοδεύει κάθε σου κίνηση

καί κάθε σου λόγο

κάνοντας εύγλωττα μέ τήν 'ϊδια ευκολία

κι' όλα τ' άκίνητα γύρω σου

καί τήν αδιάλλακτη σιωπή!
Gold Coast 11-10-88
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ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Τή νοητή γραμμή πού σχηματίζει

τό σώμα της γης καθώς προβάλλεται άνάγλυφο
άπ' τόν θεώμενο οφθαλμό aτό γλαυκό βάθος
c.
ι
,)
ι
) _
ενος ασωματου ουρανου

τήν λέμε όρίζοντα, άλλά τελείως καταχρηστικώς.

ηατί είναι ή δική μας κίνηση καί θέση
πού τήν όρίζουν καί τήν μεταθέτουν
χωρίς εκείνη νά όρίζει μήτε άπλό σημείο!
Mittagong 22-10-88
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ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ιJ

Σκίζοντας τόν άέρα οί φωνές των σκύλων

" αφήνουν ανεξίτηλες ούλές
οχι μονάχα στού στερεώματος τό γαλάζιο

αλλά καί στή γαλήνη της μντιμης
καί στήν αισιοδοξία της ψυχης
ακυρώνοντας χωρίς προειδοποίηση
δλες τίς συνθήκες ειρήνης! ...
Sydney - Ashfιeld 1-11-88
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ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΑΘΕΑΤΕΣ

Τό δημόσιο παγκάκι πού άντιπαρέρχεστε
κάθε πρωί πηγαίνοντας στή δουλειά
μέ τό μυαλό προκαταβολικά σκοτισμένο

δέν είναι μιά συμβατική διακόσμηση
τού δρόμου

11 τού πάρκου.

Είναι Τι συμπόνια πού δέν άντεξε νά μείνει
ατό σπίτι περιμένοντας τόν γυρισμό
τού κουρασμένου κι) άστεγου

άλλά πήρε τούς δρόμους νά τόν βρέι
κι) άνώνυμα νά τόν άνακουφίσει!
Sydney Ashfield 1-11-88
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ΑΠΑΞΕΤΙ

Ποίηση ή ανιοδιοτέλεια της Μουσικης
σέ δυναστεία καπηλευομένων!
Sydney - AshfieId 3-11·88
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ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΚΟΠΟ

Τί θαρρεϊτε πώς είναι καί τό 3Αλφάβητο;
Μιάόδύνη!
Μιά απέραντη αχίλλειος πτέρνα πού σ' αναγκάζει
ν' ακοϋς οχι μονάχα τά σοφά καί τά μεγάλα
αλλά καί τ' αποσιωπημένα συμπτώματα της τρέλας
όπως προσπάθησαν νά τά συντηρήσουν στό χαρτί
ωστε νά μή χαθεϊ κανένα στοιχείο
ένδεχομένως πολύτιμο γιά τίς γενικές έξετάσεις
όταν στήν συντέλεια των αιώνων θά ρωτήσουν

ποιός έπί τέλους ηταν ό άνθρωπος
νά τόν αποτυπώσουν έπακριβώς καί δικαίως

γιά τό Άρχείο προϋπαρξάντων ειδών!
Sydney - Ashfield 6-11-88
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ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Δέν θά χρειασθεϊ ίσως ποτέ νά σοϋ πω
,
c
ι
Τ
ι
ι
ποσο ιερος εισαι στα ματια μου

μέ τή διπλή ίδιότητα πού σέ δένει μαζί μου

άφοϋ γιά σένα εΙμαι πατέρας κι' άδελφός.
:JΈτσι όμως πού μέ προπέμπεις στά τόσα ταξίδια

καί μέ ύποδέχεσαι κατά κανόνα πάλι εσύ

όποια κι' αν εΙναι ή ωρα των πτήσεων
δέν άποκλείεται κάποια φορά
χωρίς νά τδχουμε προβλέψει
νά γίνεις ό μοναδικός μάρτυρας πού θαχω
γιά τόν επίλογο
κείνος πού θάχει δεχθεί τό τελευταϊο μου νεϋμα
τό ύστατο εύχαριστήριο χαμόγελο
γιά δσα δέχθηκα σέ τούτο τόν κόσμο!
Sydney - Mascot 8-11-88
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ΤΟ ΟΞΥΜΩΡΟ ΘΑΥΜΑ

Κάποια στιγμή όλες οί φυσικές λειτουργίες
διεξάγονται σέ επίπεδο θαύματος:
ή εναλλαγή των μορφών, ό ρυθμός, ή συχνότητα
καί πάνω απ' όλα ή μέχρι αναισθησίας βεβαιότητα
των νεμομένων
ότι τά πάντα συντελούνται αύτονόητα
σάν τίποτε τό θαυμαστό νά μή συμβαίνει.
Μέγιστο άρα θαύμα σχι ή παντοδυναμία τού Θεού
αλλά ή αγαθότητα της ανοχης Του! .
Great Keppel Island 12-11-88
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J
ΠAΛl ΤΡΙΑ ΑΚΑΡΙΑΙΑ

1. ΣΧΗΜΑ

cH ύδάτινη πανοπλία πού

δίνει ό Θεός
ατά κτίσματά του

γιά ν' αντισταθοϋν σέ πρόωρη πολτοποίηση

μιας ανεξέλεγκτης πρωτοβουλίας!

2.

ΜΟΡΦΗ

Τό σχήμα πού παραχωρείται στά κτιρτά
μέχρι νά συνηθίσουν καί νά δεχθούν αδιαμαρτύρητα
τόν κλήρο της όριστικης ανωνυμίαςΙ
3.0ΝΟΜΑ

cO κωδικός πού διευ'>tολύνει τήν συναλλαγή
σσο ύπάρχουν δοσοληψίες καί μνήμη!
Great Keppel Island 16-11-88
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ΕΠΙΒΙΩΣΗ

MOTillOY

~Άνεμος ηλθε καί ξελόγιασε τήν άμμο
σηκώνοντάς την σέ σύννεφο.

CH ώραία CΕλένη δέν ηταν ώραιότερη
σταν τήν εκλεψαν
μήτε ό άνεμος λιγότερο ερωτευμένος

από τόν Πάρη!
Great Keppel Island 17-11-88
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ΥΓΡΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ

Τό σώμα της θάλασσας φρέσκο μαρούλι

ή ψιλή άμμουδιά δέν άφήνει πτυχώσεις
πού θά μπορούσαν νά κρυφτούν έπίβουλα
ζωύφια
άρυτίδωτη επιφάνεια σιωπώντος θριάμβου!
;'Εν τούτοις ολ' αύτά κι' δ.λλα τόσα

δέν μας παραπλανούν νά λησμονήσουμε
πνιγμούς καί ναυάγια ...
Great Keppel Island 18-11-88
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ΟΙΓΛΑΡΟΙ

Πετώντας θαρρείς δέν κινούνται

περπατώντας χωλαίνουν καί άργοϋν
σάν κάτι άόρατο ν' άκυρώνει τό βήμα τους.
Κι' αν σπάνια τούς φύγει κραυγή

είναι πικρός άντίλαλος άπό φωνές πνιγμένων.
Great Keppel Island 19-11-88
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II
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Νερό δέν είναι βέβαια ή χημική σύνθεση

ύδρογόνο δύο, όξυγόνΌ .

μήτε αυτό πού καλύπτει τά τρία τέταρτα,
της επιφανείας της γης.
Τέτοιες άπλουστεύσεις δέν τίς άνέχεται ό
καημός της ζωης

μήτε ό .tπερθετικόs..,μύθος της ποιήσεως.
Νερό είναι μάλλον ή συναγωγή τών δακρύων
t.

_

ι)

ι

ορατων και αορατων

ή πρώτη ύλη άπ' τήν όποία επλασε ό Θεός
τά τολμηρότερα δνειρα

κι' άπό τήν ϊδια ύλη ραντίζει συνεχώς τήν
δημιουργία

γιά νά μήν ύποστεί όλική αφυδάτωση!
Great Keppel Island 19-11-88
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J

ΕΥΘΕΙΑ

Πορεία συνεπής στόν βαυτό της

γραφική παράσταση όρκου απαράβατου
νοητό σχημα αμεταμέλητης ύπακοης
ύπόσχεση ζωης αιωνίου!
Great Keppel Island 19-11-88
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ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΙ ΟΝΕΙΡΟ

~Έλα νά πούμε ενα σκοπό κι' άπόψε μές στή
νύχτα

ποιός ξέρει αν θά προφθάσουμε άκόμη μιάν αύγή
τά βάσανα πληθύνανε κι' ό κόσμος δέν τ' άντέχει
αν δέν τού τ' άλαφρώσουμε μέ παραμύθι κι' σνειρο!
Great Keppel Island 20-11-88
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΗΜΑ

Τό ποίημα δέν γράφεται μήτε λέγεται

δέν είναι λόγος εμβόλιμος σέ ξένη επιφάνεια
ι

ι

ι

με τεχνικη πυρογραφιας.

Τό ποίημα συλλέγεται μέ χούφτες τρεμάμενες
δπως τά δάκρυα aτό μαντήλι

ή ρυτίνη άπ' τό δέντρο
οί θρόμβοι ποτού στήν άπόaταξη
τό μαργαριτάρι άπό πληγωμένο κογχύλι.
Great Keppel Island 22-11-88
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PERPETUUM

Είδες ποτέ τίς δαντελωτές ακτές
μόλιςτό αεροπλάνο σηκωθεί στό ,Mascot

κι' ή πόλη του

Sydney εγκαταλείπεται αμέτοχη

πίσω από διάφανη αχλύ μυστηρίου;
Οί αφροί των κυμάτων στεφανώνουν τά βράχια
πελώριες γιρλάντες από γιασεμιά

έπευλογωντας νίκος καί φιλότητα _
ι

ι

_

-'

ι

στις παρυφες του ονειρου.

Sydney - MeIbourne 24-11-88
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ΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μαζεύτηκε ό κόσμος καίμας κοίταζε περίεργα
σά νά ημαστε αλλη φυλή
Μικρασιάτες στήν Κρήτη

Τίς πιό πολλές φορές σ' αυτό τόν κόσμο
όταν χάνεις τό σπίτι σου χάνεις

τό πρόσωπό σου
καί χωρίς νά ζητας έλεημοσύνη γίνεσαι
)

ι

:.ι

αντικειμενο οικτου

. πού

φέρνει σέ αμηχανία καί τούς πιό έπιδέξιους.

Ποιοί τάχα συνειρμοί νά συντελούνται
μές στό κεφάλι καί τό στήθος του ευτυχουντος
σάν αντικρύζει ξεριζωμένο συνάνθρωπο

καί συμπεραίνει πρίν ακόμη ακούσει!

Sydney - Melbourne 24-11 :-88
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ΗΣΙΩΠΗ

<:'Οταν δέν είναι λήθαργος η ϋπνος θανάτου
"r

e;)

,

_:>,

ε.ιναι η εγκυμοσυνη του αιωνιου

μέσ' άπ' τίς εύθραυστες μεμβράνες τού παροδικου
. σπως ή μουσική της φωνης πού εξαντλειται

μόνο στ' αύτιά πού ησαν εξαρτήματα σέ

, σωμαθνητό
ενώ οΙ παλμικές δονήσεις συνεχίζονται
διαιωνίζοντας τήν μαγεία της φωνης

στόν απαντα χρόνο!

Sydney - Ashfield 28-11-88
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ΟΙΠΡΩΤΕΣΡΩΓΜΕΣ

CΌταν αρχίζουν οί πρώτες ρωγμές
στά κόκαλα τού κορμιού σου

από ρευματισμούς η αρθρίτιδα

είναι ή πρώτη φορά πού πιστεύεις συνειδητά
πώς δέν ύπάρχει σταθερότητα
Ι

Ι

_,

Ι

,

στις χαρες του απανω κοσμου.

Είναι τόσο επώδυνη αύτή ή κατάκτηση
όσο τό νά περπατας στήν πρωινή αύρα
καί ξαφνικά νά σέ κτυπήσει μυρωδιά
από ψοφίμι
πού ώστόσο σέ όδηγεί εύργετικά

πρός τά πού ν' αλλάξεις κατεύθυνση!
Sydney - Ashfield 28-11-88
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ΑΞΙΟΠΡΕΙΙΕΙΑ

Τό πρέπον κατά τήν αξία δέν τό βρίσκεις

στήν αγορά πού δέν γνωρίζει αξίες
παρά νομίσματα.
Γι' αύτό νά περιμένεις ανιούσα μοναξιά
αδιάψευστο δείχτη πορείας
στό δρόμο τού καθήκοντος

πού διαρκώς σέ ύπερβαίνει ...
Sydney - Ashfield 30-11-88
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ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ (Β)

Προσπαθοϋν νά μας μεταφέρουν μέ λόγια
σ' ενα κόσμο πού δέν εγινε ποτέ

μήτε θά γίνει.
Γι' αύτό άκριβως πονοϋνε
καί κουράζονται περισσότερο

άπ' όποιουσδήποτε χειρώνακτες
1

Ι

και τεχνοκρατες

πού τούς ~αρηγoρoϋν άνέκαθεν καθημερινές
άπατηλότερες ψευδαισθήσεις!

Sydney ω Carss Park 3-12-88

233

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟ

Μιά μόνο πράξη δέν φτάνει
γιά νά σέ καταξιώσει

έκτός αν εΙναι ενας εντιμος θάνατος
πιό δύσκολος κι' από μιά εντιμη ζωή.

C:O θάνατος δέν εΙναι πράξη κλασματική
πού αφήνει περιθώριο ύπομονης
έλπίδα βελτιώσεως

εΙναι τό απολύτως απόλυτο
γι' αύτό μακάριος οποιος τόν γευθεί
μέ τήν ίεροπρέπεια του απολύτου!

Sydney - Carss Park 8-12-88
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ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Πέφτουν πιό ευκολα καί πιό συχνά

τά μικρά αεροπλάνα
καθώς βρίσκονται πιό κοντά

στό προπατορικό πείραμα τού .'>'Ικαρου.
:ΙΆν τώρα προσθέσεις καί τό γεγονός

δτι τά θύματα σ' αυτές τίς περιπτώσεις

ειναι όλιγάριθμα
αντιλαμβάνεσαι πως γίνονται σχεδόν ρουτίνα

,

,

,

τετοια ατυχηματα.

CΌμως τό ύδροπλάνο πού χάθηκε πρίν μιά
βδομάδα
σέ πτήση δοκιμαστική μέ τρείς πιλότους

δέν λέει νά περάσει στά συνηθισμένα
δέν λέει νά ξεχασθεί
κι' αυτό οχι μονάχα γιατί ψάχνουμε ακόμη
χωρίς νά βρίσκουμε πουθενά ϊχνη θανάτου

αλλά γιατί ενας απ' τούς τρείς ηταν ό Μανώλης
τό γελαστό παιδί των 27 Άνοίξεων
τό παιδί τό δικό μας!
Κανείς δέν ξέρει πως πενθούν τούς άλλους δυό
οί Αυστραλοί συγγενείς των"
έμείς μέ τήν Σίλβια καί τούς άλλους δικούς του
καί μέ τήν Βίκη τήν Αυστραλέζα φίλη του
γνωρίζουμε μόνο πώς δέν θά κλείσει ποτέ
,
c,
,
,
εκεινη η τρυπα στο νερο
:ι

πού πιθανόν κατάπιε σέ μιά λίμνη της Κουηνσλάνδης
τούς άλλους δυό καί τόν Μανώλη ...
Sydney - Carss Park 10-12-88
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J

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑ

CΌταν τό σχημα είναι τόσο ρευστό
καί φευγαλέο

πού βρίσκουν τό κουράγιο ν' άσχολούνται
μέ τά προσχήματα!

Sydney - Carss Park 10-12-88
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ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΗΜΑΤΑ

Γιά τούς ~Eλληνες πού νίκησαν πρώτοι

τήν έρωτική ελξη της γης
ή πτώση δέν άπέχει άπό τήν πτήση
παρά μονάχα κατά παραλλαγή
C

ι

ι

ενος φωνηεντου

κι' αύτό σχι άπλως έτυμολογικά!
Μένει μακρό τό φωνήεντο καί στίς δυό
περιπτώσεις

γιατί στήν μακρά ιαχή θριάμβου
~

#'W

Ι

,

αντιστοιχει μακρα κραυγη

καταβαραθρώσεως ...
Adelaide 12-12-88

237

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΔΑΚΡΥΩΝ

Τά δέντρα ύστερ' από τή βροχή
κάνουν δικό τους κλάμα
όδύρονται πού δέν μπορουν νά
στεγνώσουν

οσο γρήγορα θάθελαν τά πουλιάΙ
Sydney - Ashfield 16-12-88
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ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

~Άν δέν ~Iδες άνθρωπο σε μπαλκόνι
νά \8αυμάζει τό κενό

θά πεί πώς δέν έγνώρισες
τά στοιχειώδη της ζωης:

τήν πλήξη

τήν απόγνωση
τήν νοσταλγία Ι

Sydney - AshfieId 19-12-88
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v
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Τί μακρυνή ή πορεία Σου, Μανούλα μου Ι
υΥστερ' άπ' τή χηρεία καί τήν Κατοχή

ύστερ' άπ' τήν άρρώστια
τά γηρατειά καί τόν θάνατο
νά σταδιοδρομήσεις σ' ενα κάδρο! ...
Sydney - Ashfield 20-12-88
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ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

':0 κάθε δρόμος

μιά δυνατότητα

τό κάθε δχημα μιά εύκολία
δλα λοιπόν σέ προκαλούν νά κινηθείς
. καί νά φύγεις

δμως κανείς δέν σού λέει γιά πού
μήτε ποιό δχημα νά πάρεις!
Sydney - Ashfield 22-12-88
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ι/
ΒΡΑΧΥΣ Ο ΜΥΘΟΣ

Τό ποίημα δέν είναι ίστορία
μήτε κάν έπος λυρικό

είναι αστραπή πού σχίζει τό σκοτάδι
αποκαλύπτοντας άγνωστες 5ψεις

απ' τήν κατάνυξη ως τόν πανικόΙ

Sydney - Carss Park 26-12-88

242

u
ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ

Δέν είμαι καθόλου βέβαιος άν συν-βαίνουν
ολ' αύτά πού συμβαίνουν.
Άπλώς, συνηθίσαμε νά θεωροϋμε συντασσόμενο

κάθε χωλό πού δέν μπορει νά σηκωθεί

, ,

,

και να φυγει

κάθε βουβό πού δέν τολμα νά επαναστατήσει
καταρώμενος ...

Sydney - Carss Park 26-12-88
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WARNING

Σας παρακαλώ νά προσέξετε

πώς οι λέξεις είναι ποσότητες συμπυκνωμένης
μνήμης

κι' ή μνήμη έκδικεϊται έκεί πού δέν περιμένετε.
Αίωνία ΤΙ μνήμη!
Sydney - Carss Park 26-12-88
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Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μή νομίσετε πώς κι) ό ύπνος

εΙναι άπλώς φυσικό φαινόμενοΙ
Είναι προσπάθεια σχεδόν ύπερφυσική
τό νά κλείνει ενας άμαρτωλός τά μάτια
ασκούμενος στήν αδράνεια τών μελών
ενώ οί άλλοι γυμνάζουν τά δικά τόυς
γιά νά επανέλθουν δριμύτεροι ...
Sydney - Ashfield 26-12-88
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ

Τήν νύχτα δέν θά τήν καταλάβουμε

οσα σκοτάδια κι' αν γευθούμε τήν ημέρα!

Είναι μιά ακατανόητη συνέχεια ύπό σκιάν
εl~αι ενα πεισμα απαράδεκτο
αυτή ή πολύωρη συνεχόμενη εμμονή
στούς αντίποδες τού ήλιου!
Sydney - Ashfield 26-12-88
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f/
ΟΞΥΜΩΡΑ

Φαίνεται εΤν' άνθρώπινη μοίρα
. νά μήν άποφεύγουμε τήν όπισθοδρόμηση
μήτε μέ τίς εύγενέστερες προθέσεις.
Άκόμη κι' ό θρυλούμενος εκδημοκρατισμός

εφερε κάποτε επακόλουθα όδυνηρά
άφου επέτρεψε νά βρεθουν στά πιό ψηλά
άξιώματα
άνθρωποι μέ τό χαμηλότερο φρόνημα!
Sydney - Ashfield 26-12-88
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J

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (Β)

Ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ έδώ κι' έκεί
απ' τά πρώτα μου χρόνια
πού δέν μπορώ νά ονομάσω ενα δρόμο
, μιά συνοικία
μιά παρέα παιδιών
παιδική γειτονιά μου.
Ρέθυμνο, :)Άδελε, Μαρουλας

Χανιά, Κωνσταντινούπολη, Βόννη
Θεσσαλονίκη, Σίδνεϋ

οί κυριότεροι σταθμοί
μιας ζωής γεμάτης ορφάνια
πού κουβαλΟύσα σέ γιατρούς γιά μιά δεύτερη
γνώμη
ενα απαράδεκτα καθυστερημένο παιδί!

Sydney ~ Ashfield 28-12-88
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ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ

(Ό~ τι καί νά ρωτήσεις η νά πεις

σ' αύτό τόν κόσμο

τά πράγματα είναι τόσο άλληλένδετα
πού ή έρώτησή σου μόνη άπανταl
Sydney - Carss Park 31-12-88
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ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ

eo χρόνος δέν ερχεται μήτε φεύγει
μόνο τά πράγματα κουράζονται κάποτε
κι' άρχίζουν νά φυλλορροοϋν
c

σάν ρόδα στό βάζο
ι

,

,

υπαινισσομενα τη φυγη

θωπεύοντας τόν θάνατο!

Sydney Carss Park 31-12-88
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1990

ΥΠΕΡΑΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ

τα ανθη δέν επικαλούνται ποτέ
το άρωμά τους.
~Όταν δοκιμάσεις να τα κόψεις
το σκορποϋν άκόμη πιο άφειδώλευτα
κι εξ όλοκλήρου άνιδιοτελως.
Sydney - AshfieId 1-1-89
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ΠΡΕΠΕΙ

«"Ας άγαπήσουμε πρώτα' θά ύπάρχει πάντα
χρόνος ν' άναρωτηθούμε μετά γι' αύτό πού άγαπαμε».

Andr6 Breton

Πρέπει ν' αγαπας τα ζώα καΙ τα φυτα
με την τρυφερότητα που αγαπάς τούς ανθρώπους.
Βέβαια ξέρω πως Τι αγάπη δεν -υπαγορεύεται

γι' αυτό ειναι έξωπραγματικό τό να λέω «πρέπει»
σ~ αυτη την περίπτωση,

αλλ' ακριβώς αυτό δίνει τό μέτρο της έκπτώσεως
από τα απαράγραπτα δικαιώματα της καρδιας.
Ποιός θα μπορέσει ποτε να μας αποδείξει

δτι τα ζώα καί τα φυτα ειναι κατώτερα της αγάπης
πως δεν την νιώθουν και δεν την ανταποδίδουν
πολλες φορες πολλαπλάσια;
~Όσo για μένα

-υποψιάζομαι πως οι πέτρες αναπνέουν
πως τό χώμα της γης έπικοινωνεϊ άμεσα
με τό σώμα μου

δπως συναιρούνται τελείως φυσικα
τό χθες με τό σήμερα.

~Άς αγαπούμε λοιπόν Όσο αναπνέουμε
Όλα τα κτίσματα τού Θεού
και στό κάτω-κάτω ας μη λησμονούμε

πως άν τα πιό πολλα έγκλrιματα εγιναν
από ελλειψη αγάπης
από περίσσεια αγάπη δεν εγινε εγκλημα κανένα.
Sydney - Ashfield 2~ 1~89
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ΟΙ ΠΡΩΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ

t

_

Είπαμε «πού
εΙναι
τό
φώς»
,)
_
\_
Τ

και μας ειπαν «εννοειται το φως».

Κ. Μόντης

Οί πρωινές φωνές είναι κάτι σαν επανάσταση
άφσυ γνωρίζουμε πως προηγήθηκε ή νύχτα

και νύχτα θα πεί κατα κανόνα
~

,

\

,

ακινησια και σιγη.

Λέτε λοιπον να πολεμα τις τελευταίες άντιστάσεις
\

ι

_

~_

το πετειναρι της αυγης;

Λέτε οί πρωινές ειδήσεις στο ραδιόφωνο
να σχολιάζουν λιγότερη δυστυχία;
Sydney - Ashfield 2-1-89
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

τα λένε ακίνητα κι δμως μεταβιβάζονται
,

\

:Ι

\,

\,

τοσο συχνα απο χερια σε χερια

που δεν προφθαίνει ν' αποτυπωθεϊ

ή φυσιογνωμία του ιδιοκτήτη
στή μορφή τών κτισμάτων

στη διαρρύθμιση της αύλης 11 τού κήπου
στις ποικιλίες τών λουλουδιών ...
Sydney Ashfield 4-1-89
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ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

:fΕλάτε τώρα,

μήν προσποιείσθε τούς άνίδεους 11 τούς άθώους
μήν ίσχυρίζεσθε πώς άγνοείΤ1:: του,ς κανόνες
του παιχνιδιου

γιατΙ άπλως θα προσθέσετε
μια επιπλέον μαχαιρια
στή σαρανταπληγιασμένη ψυχή σας
άφου μια όλόκληρη ζωη τίποτ' άλλο
δέν κάματε

παρα να διαπληκτίζεσθε στα άγοραία ...
Sydney - Ashfield 4-1-89
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ΑΥΤΟΣΑΡΚΑΖΟΜΕΝΟΣ

Ι:Η καρυδια στόν κήπο εχει προβλήματα

εικοσι χρόνια στέκει καΙ περιμένει
να την μπολιάσει κάποιος βελτιώνοντας

την άτημέλητη παρουσία της
δίνον,τας τέλος πάντων διέξοδο

στΙς λογικες φιλοδοξίες
που μπορεί νά 'χει κάθε ζωντανό.

Μήπως θα πρέπει κι αύτη ν' άποταθεί
στόν ~Iδιαίτερo,
να κλείσει ακρόαση όρισμένη ήμέρα και ωρα;
Sydney - Redfern 5-1-89
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ

τα φυτα που κρεμιούνται εξω απ' το φράχτη
δεν εχουν περιέργεια για το γείτονα
μήτε για το δρόμο,
άπλως μας ύπενθυμίζουν
σε περίπτωση που το ξεχάσαμε

Ότι οΙ φράχτες δεν είναι Όρια
=>λλ'
ι
α
α συν-ορα.

Sydney - Ashfield 5-1-89
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ΚΑΡΔΙΑΚΉ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Μά, τώρα, σοβαρολογείτε πως θα όνομάσουμε ετσι
μια τόσο ξεκαθαρισμένη ίστορία
ύστερα μάλιστα απ' τήν κατάθεση του καρδιογράφου
καΙ τΙς άλλες άναλύσεις;
Καλα να μπερδεύουμε στή ζωή φταίχτη καΙ θύμα
ό.λλα καΙ στα μέλη του σώματος
που ή λειτουργία τους ταυτίζεται πάντα
με τ' ονομά τους;

Άσφαλως εχουμε εδώ μια προσβολή,
αλλα τίνος;
ποιός ό προσβάλλων καΙ ποιός ό προσβαλλόμενος;
~Άν κάποιος εν πάση περιπτώσει δεν εύθύνεται

εΙναι ή δόλια ή καρδιά.
Sydney - Ashfield 5-1-89
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (Β)

Γιατί νομίζεις σού 'βαλα το κάδρο;

Άπλoύστατα~
για να μην άπλωθέι ή μορφή Σου
σ) όλόκληρο τον τοίχο,

για να μην εκταθει ή μορφή Σου
μέσα κι έξω άπ' το σπίτι
καί δεν μπορούν πια να Σ' άγκαλιάζουν
τα δακρυσμένα μάτια μου ...
Sydney - Ashfield 6-1-89
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ΑΜΠΑΖΟΥΡ

Αύτο το φως το θεώρησες αύτονόητο
γι' αύτο δέν μπόρεσες να το έκτιμήσεις
παρα έλάχιστες στιγμές
οταν λόγου χάριν καιγόταν ξαφνικα ή λάμπα

καΙ δεν είχες να την αλλάξεις
η οταν ταξειδεύοντας επρεπε να κοιμηθείς
σε δωμάτιο δίχως τέτοιες πολυτέλειες.
CΌμως, αν το σκεφθείς βαθύτερα

εστω καΙ τούτη τή στιγμη

θ' αναγνωρίσεις πως το φως αύτο

δέν είν' άπλως μια εύκολία σαν τΙς αλλες
είναι ή ύψηλότερη τιμη στο πρόσωπό σου
αφού φέγγ~ι κατα βούληση μόνο για σένα

καΙ μάλιστα τόσο αποκλειστικα
CJ

ι

ι:,

ι

οσο μοναχα η αναπνοη σου.

Sydney - Ashfield 6-1-89
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ΔΗΛΩΣΗ

Πάνω στο χώμα ακουμπά ή ψυχή μου
όπως ακουμπουν οί όπλες του αλόγου
τα νεογέννητα γατια
το θερισμένο σανο στα χωράφια.
Sydney - Ashfield 9-1-89
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ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΣΑΝ

Μας είπαν θα κληρονομούσαμε τη Βασιλεία τών
:.

-

ουρανων

έμεις που δ~ν είχαμε τη γη γνωρίσει.
Μας είπαν τους έχθρούς μας θ' αγαπούσαμε
έμείς που ακόμα δέν είχαμε
\
e
,
,
τον εαυτο μας αγαπησει.
:ι

Μας είπαν να μην φοβηθούμε απο τών
άποκτεινόντων το σώμα
την δέ ψυχην μη δυναμένων αποκτείναι'
κι έμείς απ' δλα αυτα σαγηνευθήκαμε

ακριβώς έπειδη μας ξεπερνούσαν.
Sydney - Ashfield 10-1-89
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ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ

SΌχι, κύριοι,

.

το δικό σας τραγούδι, σας είπαμε, δεν τραγουδιέται.
Το δικό σας τροπάρι, δεν ψέλνεται
1"

ι

C

\ ,

IW

ειναι πρωΊογονη η μουσικη που συντηρειτε.

~Όμως γι' αυτο δεν σας άρνούμαστε το δικαίωμα

να προσφεύγετε ελεύθερα στο λευκο χαρτί

είναι άρκετο που μπορούμε να σας άντιπαρέλθουμε
κι άργότερα θα κρίνει ό Θεος κι ό χρόνος.
Sydney ~ Ashfield 10-1-89
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΥΡΜΩΝ

CO Χιροχίτο πέθανε!
Ποιός ηταν ό Χιροχίτο;
Αυτοκράτορας που χιλιάδες-ύπήκοοι
πίστεψαν χρόνια για θεΌ
μέχρι που ό 'ίδιος ενα πρωι τους πληροφόρησε
ότι παραιτείται απ' αυτη την ίδιότητα
γιατι πολυ τόν κούρασε.
:>Έτσι, τώρα που πέθανε, όλόκληρος ό λαΌς

κήρυξε έβδομάδα οδυρμών
σ' δλη τη χώρα

ύπάρχουν δε κι εκείνοι που αυκτόνησαν
μόλις ακούσανε τΌ θλιβερΌ μαντάτο.
(Ύστερ' απ' όλα αυτα αναρωτιέσαι

ποιά δύναμη δένει ακόμη του ς ανθρώπους
με τέτοια παραμύθια τρυφερά;
Κι αμέσως δίνεις ό ίδιος την απάντηση:

έδώ δεν πρόκειται για δύναμη
παρα για αδυναμία'

δμως αδυναμία που εχει τόση ποίηση κι αλήθεια
για να κατανικήσει κάθε δύναμη.
Sydney - Ashfield 10-1-89
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ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
\

~Έχω ακούσει μια παράξενη ιστορία
για Ρώσους που αποκλείονται απ' τα χιόνια

καΙ δεν εχουνπαπα για εξομολόγηση.
Σκάβουν τό χιόνι με τα χέρια κατανυκτικα
κι δταν επι τέλους φανεί της γης τό πρόσωπο
έξαγορεύονται με συντριβη και δάκρυα
δσα τους βαραίνουν

μιλώντας &ρες ατελείωτες, ίσως γιατι
γνωρίζουν πως ή γη σηκώνει ...
Sydney - Ashfίeld 11-1-89
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Ο ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑψγΧΩΝ

Οί πέτρες τού τοίχου
τα κεραμίδια της στέγης
τα τζάμια στα παράθυρα

11 τα πλακάκια του δαπέδου
δεν είναι πιο ξένα στο σώμα μου
άπα τα νύχια, ~.;α μαλλια

τα κόκκαλά μου.
Sydney - AshfieId 13-1-89
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VANITAS HUMANA
Μηδέ πουλί μηδέ φωλιά

καί τό δεντρό ξερό 'ναι
δπως τά φτιάχνεις τά χαλάς
π' άνάθεμά σε χρόνε.
(Κρητική μαντινάδα)

Άνακαινίσανε το σπίτιτών γερόντων
χωρις να τους ρωτήσουνε
γιατΙ. φαντάσθηκαν πως θα τους εκαναν χαρα
όπως δταν ταυς άλλάζουν σεντόνια
η τούς άνοίγουν γι~ άερισμο τα παράθυρα.

C:ΙOμως οί γέροντες που ηδη ηταν δυστυχείς
μέσα σ' αύτο το κοινόχρηστο σπίτι

εγιναν τώρα άκόμη δυστυχέστεροι
γιατΙ. δεν άνtέχουν να το βλέπουν πιο φωτεινο
ενώ γι~ αύτΟ'υς δλο πιο γρήγορα νυχτώνει ...
Sydney - Ashfield 3-2-89
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ΔΙΑΙΩΝΙΖΩΝ ΥΜΝΟΣ

τα χρώματα κοιμούνται μες στό σκοτάδι
σαν τα έπτα κοιμισμένα παιδια της Έφέσου.

Περιμένουν ν' άνατείλει ό ηλιος
για να ξυπνήσουν πάλι στο φως
καΙ νά 'ναι όλοκληρωμένο το θαύμα.
Sydney - Redfern 10-2-89
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ΥΠΕΡΟΡΙΟΙ

«Πολλά τά τέκνα τής έρήμου μάλλον

fj

τής έχούσης τόν ανδρα».
(Γαλ. 4, 27)

υο σοι δημιουργοϋν εξω άπο την πατρίδα

εχουν διαλέξει δυο φορες το περιθώριο:

για τη γενέτειρα άπόμακροι κι άνυπολόγιστοι
για τη θετη πατρίδα ύποπτοι και ξένοι.
CΌμως αύτος πού γνώρισε διπλή ορφάνια
γύμνασε την ψυχή του στή σιωπη
κι εχει το νέκταρ τών Μουσών μιαν αλλη γεύση
όταν το γεύεσαι άστεγος

,

στη δεσποτεία των τεσσάρων άνέμων ...
Sydney - Ashfield 15-2-89
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

e'Ωταν νυχτώνει ή πόλη βγάζει κάτι εξανθήματα
που τα λέμε φωτα.

Είναι βέβαια άπ' την τρομάρα της στο σκοτάδι
και δεν εξαφανίζονται πρίν ελθει ή Αυγη
επαναφέροντας την αισιοδοξία της ήμέρας
αν και καθεις γνωρίζει την ύποτροπη

που πρόκειται ν' άκολουθήσει σε λίγες d)ρες
με την κανονικότητα φυσικού φαινομένου.
Sydney - Melbourne 18-2-89
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ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

CΌταν ή σιωπη είναι σκοτεινη και μεγάλη
δέν χρειάζεσαι περισσότερες λεπτομέρειες
για νά καταλάβεις πως κάποιο πονηρό πνεύμα
τριγυρίζει
\

\

~\

ι

::Ι

ι

για προσωρινη η μονιμοτερη εγκατασταση

στην μέχρι πρό όλίγου ειρηνικη γειτονιά σου.
Γι' αυτο μη διακόψεις τον χαιρετισμο σέ κανένα
μη στερήσεις το άθώο χαμόγελο μήτε στους αγνωστους
κι άς μη σού τό επιστρέφουν
παρά μονάχα γέροι και παιδιά.
Ν ά δέις που το πονηρό πνεύμα δέν θ' άντέξει γιά πολυ
στη χαρούμενη γειτονιά σου
,

~J

'5

\

:)

\

J

γιατι οπως ειναι γνωστο απο παντα

είναι πνεύμα αλαλο και κωφό.
Sydney - Ashfield 26-2-89 .
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ΕΥΗ

Χορεύοντας τα δεκαεφτά της χρόνια

ηταν ανθισμένη λεμονια
πού δεν εγνώριζες αν θα δέσει καρπο

11 θα την μαδήσει φονικα το ξεροβόρι.
Χόρεψε τελευταία φορα τον Μάη

για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

κι ϋστερα άρχισε να φθίνει σιωπηλα
σαν άνθος πού το φθόνησε βάσκανο μάτι.
Σύρθηκε χρόνια σε γιατρούς και νοσοκομεΤα

κι ήλθαν στιγμες πού ό άμοιρος πατέρας της
βλέποντας συρματόπλεχτο το κορμί της

σε όρούς και καλώδια
την παρομοίασε με δέντρο Χριστουγεννιάτικο

κι ετσι ακριβώς την είδε να φεύγει
προχθες την αύγη
με τα είκοσιένα χρόνια της μαδημένα ...
Sydney ~ Ashfield 1/3-3-89
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Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

:ίΆν ή ευθεϊα είναι ή είλικρίνεια
ή καμπύλη δεν είναι ύποκρισία.
Τις πιο πολλες φορες ή ζωη παρακάμπτει
γιά νά μη βρεθεί μπροστά σ' άδιέξοδο·
\ c
,_
c
_
κι αυτη η σοφια της υπομονης
:ι

σχηματίζει τεθλασμένες και καμπύλες.

'Έτσι &λλωστε έκφράζεται και το ειδρος της άγκάλης
οταν οί βραχίονες είναι χλοεροί και ρευστοι
έκτεινόμενοι χωρις προκατάληψη
και χωρίς ένχροπη νά κινηθούν

τά μπρος-πίσω

σάν τά ποτάμια γύρω άπ' τήν

Mildura

πού τά είδες ύπεριπτάμενος
νά έλίσσονται ώς βόες ύπερμεγέθεις.
Syι;lney
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- Ashfield 4-3-89<

ΣΤΗ ΣΚlA ΜΟΥ (Β)

Το τελευταίο (ίύκο σου θέλω νά 'ναι για μένα
κι αύτο οχι απσ βουλιμία, διάθεση ρομαντική
η απο αίσθημα ιδιοκτησίας
αλλ' απο βαθεια μέριμνα και στοργή
για τή δικη σου ύστεροφημία.
Δεν θά 'θελα νά 'ρθω ανύποπτος στα κλαδιά σου
και πεινασμένος να μή βρω καρπο
γιατΙ θά 'ταν βλασφημία να ισχυρισθώ
πως θά 'μουν έπιεικέστερος
απο τον γω της Παρθένου!

"
Sydney - Ashfield 7-3-89

276

ΛΕΙΨΑΝΑ

Όστα που συναρμολογούνται με σάρκες

καΙ δίνουν σωμα τέλειο

δεν είναι άπλως περόνες και λεκάνες
μιας συμφυιας τυφλής.

ΕΙναι καρποι μακρινής διεργασίας
πού δεν έξιχνιάζεται με ακτίνες

laser

μήτε με σποιες άλλες μεθοδείες
γι) αύτ6 αν δεν μπορείς να τα προσκυνήσεις

τουλάχιστον άφησέ τα ανενόχλητα ακολουθαυν δική τους αγωγή ...
Sydney - Ashfield 13-3-89
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(

OIKEI~ ΒΟΥΛΗΣΕΙ

τα κλάσματα τού χρόνου πού μού μένουν
θά 'θελα να τα ζήσω σχολάζοντας,

δηλαδή δίχως μέριμνες βιοτικες
και καθήκοντα καθημερινης λάτρας.

Βαρέθηκα μια ζωη ν' άνατρέπω
ι

,ι

προτεραιτοτητες αυτονοητες

κι αύτο μονάχα χάριν του πλησίον
έξανδραποδίζοντας μέχρι τέλους τήν ψυχή μου
οικείςι βουλήσει.

Sydney - Ashfield 15-3-89
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ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στο κουρασμένο σώμα δεν ύπάρχει

πιο παρήγορη άφή

απ' το φρεσκοπλυμένο ασπρόρουχο.
Γι' αύτο επενδύουμε το φέρετρο
με φόδρα λευκή
γι' αύτο σπαργανώνουμε τον νεκρο σαν βρέφος
μ' όλόλευκο σάβανο.
:;Εν τούτοις αν σκεφθούμε βαθύτερα

θα δούμε πώς το πρόβλημα δεν είναι στήν άφή
γιατΙ το χρώμα δεν αλλάζει
τού πανιού τήν ποιότητα.
~Άρα το στοίχημα παίζεται ξανα

ανάμεσα στο φώς και το σκοτάδι.

Sydney Ashfield 18-3-89
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ΩΣΕΑΝ

ΤΙς πιό πολλές φορες μιλούμε τόσο παιδικα
\

,

\

C

C

Ι

,

σαν να μην υπαρχει ο χρονος
~\

~\

C.

Ι

\

\

\

η κι αν υπαρχει σαν να μη

μας επηρεάζει καθόλου,

όπως ακριβως γίνεται στα Όνειρα
η στα παραμύθια.
CΕτοιμάζεται ή κόρη για ταξίδι

προσπαθώντας να μην ξεχάσει τίποτε

από τα αντικείμενα που θα χρειασθεί'
CJ
\
c.I
:)
\
_
c:
ι
κι ομως την ωρα αυτη της υπερεντασης

ρωτά τη μάνα Ί:ι.ν θα της λείψει.
'Άν ύπολόγιζε τον χρόνο καΙ τη ροή του
θα θυμόταν πώς σέ λίγες δεκαετίες

ό χωρισμος ανάμεσά τους θά 'ναι τόσο όριστικος
που θά 'χει γίνει σχεδον ανώδυνος

δπως ανάμεσα σε δυό βουνα
που ποτέ δεν συναντήθηκαν ...
Sydney - Ashfield 20-3-89
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Η ΚΛΕΙΣΊΉ ΕΞΩΠΟΡΤΑ

«Οί ανθρωποι δέν ξέρουν νά διαβάζουν τίς είκόνες
η, κι αν ξέρουν, μέ τήν ήλικία χάνουν αύτή τήν
ίκανότητα».
Γιάννης Τσαρούχης

Για τους πολλαυς ϊσως να μην ύπάρχει
θέαμα πιο πεζο και συνηθισμένο

απο μια ξένη κλειστη έξώπορτα.
Για τον έρημικο και τον ευαίσθητο

το θέαμα έίναι αυτόχρημα τραγικό:
μετρώντας τα πιθανα συναισθήματα

που ένδεχoμένως~είσανε την πόρτα

ειναι ύποχρεωμένος να έξαντλήσει όλη την κλίμακα
απ' την αυτάρκεια καΙ την ευδαιμονία
ως την αδιαφορία και την άρνηση
και τότε ό κόσμος γίνεται αδιέξοδος

μια πελώρια ξένη κλειστη έξώπορτα ...
Sydney - Ashfield 25-3-89
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ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ

'Όχι, αδελφοί, δεν μας εΊΠαν την αλήθεια.
'Άν ό Θησέας εΙχε πνίξει τον Μινώταυρο
θά 'χε αναγγελθεί γενική αμνηστία.

'Άν ή Άριάδνη είχε δανείσει τον μίτο
θά 'χε καταργηθε'ί ή ~Iντερπόλ
ό~EρυθρoςΣταυρoς
τα φιλανθρωπικα σωματεία.

'Άν είχε ερειπωθεί ό Λαβύρινθος
δεν θα θαυμάζαμε πια τον Παρθενώνα.
Sydney - Ashfield 29-3-89
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ΑΜΩΜΟΙ ΕΝ ΟΔQ

Λεηλατήθηκαν τα δέντρ' άπ' το φθινόπωρο
ι:)

,

ι

καπως νωριτερα εφετος

κι έμεϊς που δεν είχαμε προνοήσει

.

με μικροαστικη έπιμέλεια
να βγάλουμε τα πουλόβερ άπο τις ντουλάπες
νιώσαμε πιο κατάσαρκα τό κρύο

μέ τα κλαδια άποστεωμένα.
~Έτσι άπρόοπτα μπαινοβγαίνει ό θάνατος
στό περιβάλλον

άλλα και στο καθημερινό πρόγραμμα τού καθενός
, \

Ι

,

Ι

' "

για να ματαιωσει, αντιστασεως μη ουσης,

δσα δεν άνταποκρίνονται πια
στην άγνωστή μας λογικη των συμπτφσεων ...
Sydney ~ Ashfield 31-3-89
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Είπες, θα μοιράσουμε στα παιδια καραμέλες
θα τούς δείξουμε καΙ κάποια παιχνίδια
για να μη θορυβοϋν

κι εμείς θα καθίζαμε να μιλήσουμε
για καθημερινσυς ανθρώπινους καημούς.
Δέν πέρασε ώρα πολλη και διαπιστώσαμε
πως τα παιδιό. συνέχιζαν το παιχνίδι

τΙς καραμέλες τΙς είχαν πετάξει εδω κι εκεί
ενώ εμείς είχαμε εξαντλήσει το θέμα
χωρΙς καν να το εχουμε θέσει
στΙς διαστάσεις πού ξέραμε πως μας τυραννουσε

γιατί βλέπαμε απογοητευμένοι

πως ό Εύκλείδης είχε ξανα δικαιωθεί ...
Sydney - Ashfield 1-4-89
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Η ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ

)Έτσι που δέν περπατάς πια

στους κοινούς δρόμους των άνθρώπων
\

1

"\

_
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ι

να παρεις απο πρωτο χερι στιγμιοτυπα

άνύποπτες χειρονομίες διερχομένων
διερωτώμαι πόσον καιρο θα μπορείς άκόμη
να γράφεις καΙ να μιλας την ίδια γλώσσα
\

\

t"W

\

ι

\

και να συνε:ννοεισαι με το κοινο.

Πώς είναι δυνατον να στερηθείς για πολυ
την είλικρίνεια των άνθρώπων του δρόμου

του δημόσιου πάρκου τα άπρόβλεπτα
τα έκθέματα σέ βιτρίνες καΙ κιόσκια
τούς έναγκαλισμους και τα δάκρυα
σέ σταθμους καΙ άφετηρίες ...
3Άν ξεχάσεις τους αυθόρμητους σχηματισμούς

που ή ζωη σοφίζεται εξω άπ' το σπίτι

θά 'χεις καταδικάσει την άνάσα σου
στη,: άσφυξία του άσπρόμαυρου
\

...

\.-

"

_

J

στον μορφασμο του ατομικου χωρου.

Sydney - Ashfield 2-4-89
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ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ

Σε σένα την άπλη γυναίκα της λάτρας
την πρώτη θυγατέρα τού λαού
άνήκει ό έπαινος κι ή δόξα άνεπιφύλαχτα
που με την άπλότητα φυσικης χειρονομίας
διδάσκεις της ζωης τα ριζώματα.

Μας εΙπες με τί νερο δεν άφρίζει το σαπούνι
πώς πρέπει να βράζουμε τα χόρτα

για να μένουν πράσινα
c
\
εσυ μετρησες ποσο αντεχουν οι τροφες
,

\

Ι

,:ι,

μέσα κι έξω άπ' το ψυγείο
καΙ κατέγραψες χίλιες-δυο άλλες λεπτομέρειες

που θά 'χε άρνηθεϊ να προσέξει

ή ματαιοδοξία τών πολλών.
τα χέρια σου, κουβούκλιο ίερο
πάνω άπ' την Άγια Τράπεζα τού κόσμου,
προστατεύει καΙ τον τελέυταϊο μαργαρίτη
άπ' τη φθορα η τη βεβήλωση
)\

\

-"

\

\

κι ας μη χειροτονεισαι εσυ ποτε

CΙέρεια έκ γενετής καθοσιωμένη.
Sydney - Ashfield 3-4-89
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STABILITAS LOCI

Σπίτια καΙ δέντρα μετακινούνται
απ' το σημείο πού τα γνώρισες πρώτη φορά·

δείγμα κι αύτο πιστότητας λησμονημένης
πού επιβιώνει κατα τρόπο ανερμήνευτο
σχεδον μόνο στα άψυχα.
Βέβαια ξερριζώνουν δέντρα οΙάνεμοι
ισοπεδώνουν σπίτια οί σεισμοίαλλ' ακριβώς καΙ στην ώρα της ανάγκης
τ' άψυχα μένουν σταθερα κι ενταφιάζονται
εκεϊ που τά 'βλεπε ό ήλιος η τα τύλιγε ή νύχτα
στο σημείο που στάθηκαν μια όλόκληρη ζωή.
Sydney - Redfern 7-4-89
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Η ΑΑΛΉ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ

Τον θεωρήσαμε όκνηρο άπο έλλειψη ένδιαφερόντων
φυγόπονο άπο φιλαυτία
σιωπηλο απο δολιότητα
μ' ενα λόγο, στοιχείο άντικοινωνικό.
υΟ μως αυτη η καθολικη παραίτηση

άκόμη κι άπ' το ίδιο του το σώμα
μπορεί νά 'ναι μια βαθεια κοινωνικότητα
που δέν το αντέχει να προκαλεί σε σύγκριση
άνάπηρους καΙ νεκρους.
Sydney - Ashfield 9-4-89
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ΤΟΜΑΞΙΛΑΡΙ

Τί θα γίνει επι τέλους με το μαξιλάρι!
Πυρώνει άπο τις εγνοιες τού κεφαλΙΟύ
και πρέπει κάθε τόσο να το γυρίζεις
άπο την άλλη επιφάνεια
για να εξασφαλίσεις λίγη δροσια
στούς πυρέσσοντες κροτάφους.

Ίδαυ λοιπον ή πολυτέλεια πού χρειάζεσαι
ϋστερ' άπο το μόχθο μιας όλόκληρης ζωης:
ι:J

\

:>

J

ενας μηχανισμος αυτοματος

να γύρναγε το μαξιλάρι

σαν ψάρι που πρέπει να τηγανισθε'ϊ
κι άπο τις δυο πλευρες
γιατι άλλιώς δεν φλέγεσαι μονάχα

άλλα χάνεις και τον ελάχιστο ϋπνο που σου 'μεινε
να συνεχίσεις άγωνιζόμενος και πυρέσσων ...
Sydney - Ashfield 11-4-89
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ΤΟ ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΡΟΥΧΟ

Δεν ελιωσε άπα την τριβή'
οΙ ίστοί της υφάνσεως δεν εξαντλήθηκαν
σε μακροχρόνια χρήση,
μια βίαιη χειρονομία το θανάτωσε
φυτεύοντας το χάσμα στο σώμα του
επίπονα χτισμένη συνοχή.

Αυτος είναι ό λόγος που δεν θες
να το πετάξεις
μήτε να το χαρακτηρίσεις κουρέλι
το σχισμένο ρούχο.
~Έτσι που σού θυμίζει σάρκα μαχαιρωμένη

νιώθεις το αίμα να επικαλειται αίμα
κι επείγεσαι να επιδέσεις καινούργια τραύματα.
Sydney - Ashfield 15-4-89
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ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΤΕΓΗ

υΟλοι ζητουμε μια στέγη, μη ρωτάτε γιατί.

~1σως γιατι μάς τρομάζει ό ούρανός απροκάλυπτος

~ίσως γιατΙ είναι ασήκωτες στιΥι μοναξιά
t;

c

ι

ι

η μερα κι η νυχτα

~ίσως γιατΙ aτό μονόλογο φοβούμαστε
νά δούμε όλόκληρη

δηλαδη χωρΙς κανεις να μας διακόπτει

την αντιφατικη αλήθεια του προσώπου μας.
Sydney - Ashfield 15-4-89
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ΗΛΕΞΗ

Γλυκια ή πατρίδα
και το σπίτι
\,

,

και το προσωπο

γλυκια ή αγάπη
μα άπ' όλα τούτα ακόμη πιο γλυκια
ή λέξη
που τα φωτίζει

καίτα μεγαλύνει

,

\

-...

και τα συντηρει

Sydney - Redfern 18-4-89
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ΟΔΗΜΙΟΣ

Δεν εχει πάντα βλέμμα βλοσυρο

κι αύτο είναι άκριβώς το πιο έπικίνδυνο
στην δλη ίστορία.

Καθως κυκλοφορεί άνύποπτος ανάμεσά μας
κάνοντας μάλιστα κάποτε και τον ευαίσθητο
ίερoφάντης~ καλλιτέχνης~ τεχνοκριτικος
πολλαπλασιάζει τα θύματα άορ'άτως
κι άντε να βρείς ψυχίατρο για καταλογισμό.
$ydney
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ΑshfίeΙd

25-4-89

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ

Το φεγγάρι απόψε δεν ηταν πανσέληνος
ό ούρανος μέχρι διαστορφης χολωμένος
επνιγε ενα μηνίσκο φιλάσθενο, πελιδνο
φτωχη σχεδία σε θεόρατα κύματα.

Δεν εΙναι ή πρώτη φορα πσυ συνάδουν
συγκυρίες τού στερεώματος

με το ανθρώπινο χάος
κι ό δΟύλος του Θεού αβοήθητος
Κύριε) ίνα τί εγκατέλιπές με;
Sydney - Ashfield 11-5-89
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ΧΑΟΣΕΠΩΝΥΜΟ

Καθένας εχει κάποια στιγμη το δικαίωμα
να πει αύτο τον βλάσφημο λόγο
ύστερ' από μένα τό χάος

άρκεί νά δώσει τΙς σωστες παραμέτρους.
Ποιός δεν αφήνει ενα χάος πίσω του
σχι μονάχα σ' όσα έπραξε καΙ δεν ηξερε
ε'ίτε δεν θέλησε ποτε να εξηγήσει

άλλα καΙ σ' Όσα τού κατηγόρησαν ανεύθυνα
και δεν κατάφερε ν' απολογηθεί.
Ποιός δεν αφήνει ενα χάος πίσω του
Όταν δεν πρόλαβε να γράψει τ' σνομά του
\

Ι

Ι

\

,

παρα μοναχα πανω στο νερο

ενώ τον επνιγαν δλες οί σκληρες επιφάνειες.
Ποιός θα ταχτοποιήσει λοιπον μεταθανατίως
αύτο το μικρο χάος τού καθενός μας
που θέλησε ν' αφήσει ενα σημείωμα
για νοσταλγίες καΙ φόβους
κι εκαμε λάθος τα σημεία στίξεως;
Sydney Ashfield 15-5-89

.295

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΜΕΝΕΣ

'Ήταν γωνιακο το μαγαζι

ελπίδες πολλαπλάσιες για πυκνή πελατεία.
Στήθηκαν πάγκοι νεόκοποι, φρεσκοβαμμένοι
άπλώθηκαν ποικιλίες φρούτα και λαχανικα
κι οί βιτρίνες καλούσαν διάπλατα
εργένη η φαμελίτη σε τιμ ες λογικές.
Δεν πέρασε μήνας καΙ το μαγαζΙ

επρεπε να κλείσει
γιατΙ παρ' δλες τις προσπάθειες δεν έπιασε.

Τώρα μένουν οί βιτρίνες ψευδόμενες
κι όλαδειανοι οί πάγκοι
δπως ακριβώς τα συντρίμμια αεροπλάνου
\ '>,

:Ι,

;)

,

ι

που εχουν ακομη ευαναγνωστα πανω τους

γράμματα απο τ' όνομα της έταιρίας ...
Sydney - Redfern 15-5-89
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ΜΕΤΡΟ ΑΝΟΧΗΣ

«'Αγανακτήσει κατ' αύτών ύδωρ θαλάσσης,
ποταμοί δέ σvγκλύσoυσιν άποτόμως».
(Σοφ. Σολ. 5, 22)

:)Επιφάνεια πιο μαλακη άπ' το νερο δεν ύπάρχει

κι άκόμη πιο πολυ οταν πρόκειται
για το άλμυρο νερο των θαλασσων.
CΥποχωρεί στην πρώτη πίεση που δέχεται

κι άντι να φύγει άφοϋ δεν θέλησε ν' άντισταθεί
τυλίγει τον επιτιθέμενο σαν δροσερο άσπρόρουχο

λες κι επιδένει στοργικα κάποιο τραύμα.
:)Εν τούτοις υπάρχουν φαίνεται περιπτώσεις

\

,Ι

\ \

\'

'C

\

που ακομη και το νερο χανει την υπομονη του

καί τότε σπάζοντας εν άγανακτήσει τις σχθες
συγκλίνει άπότομα και ζητα να καταπιεί
θηρίο άντιμερο τον βέβηλο παραβάτη.
Sydney - Ashfield 15-5-89
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ΣΓΟΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

«~Eκ γάρ πολυλογίας ουκ έκφεύξrι έμαρτίαν».

(Παροιμ.

10. 19)

Πρόσεξε μην αφήσεις να μιλήσει τό στόμα

ανεύθυνα, δηλαδη ύπερτροφικα
έν σχέσει μέ τό ύπόλοιπο σώμα σου'
θά 'ναι κι αύτό ενα πρόσθετο ψέμα
μια καινούργια αδικία πού θα σέ βαραίνει
ως την ώρα της αδέκαστης κρίσεως.
:>Άν το στόμα σου εχει την εύχέρεια να πείθει

11 εστω άπλώς να εντυπωσιάζει
τούς αφελείς, πού είναι οΙ πολλοι
το σώμα διαθέτει μια αμεσότητα ίερη
πού κατανύσσει τούς εντιμους

σπως ό σπάνιος λόγος τού έρημίτη.

Sydney ~ Carss Park 18-5-89
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ΔΙΑΖΥΓΙΟ

«Ό κόσμος παράγεται καί ή επιθυμία αυτού ... »
(ΑΙ Ιωάν.

2,17)

';Ήταν κάποιες ίσορροπίες που δεν αντεξαν

Όταν βγηκε στη μέση ή σχιζοφρένεια
που εκ τού ασφαλούς τον συντηρούσε
Όσο κατάφερνε να δημιουργεί
μοντέλα έξωφρενικα
δηλαδη πρωτότυπα.
Τώρα πληρώνει μόνος την επιτυχία

αργοπεθαίνοντας στην ασημότητα
μένοντας αβοήθητος ως το τέλος
σαν Όλους έκείνους που εχτισαν στην αμμο.
Sydney Carss Park 18-5-89
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CAUSA FINALIS

Τούτος ό δρόμος που εγινε με πίστη
κι όδηγούσε σε Σένα

το ξέραμε απο την &ρχη πως θά 'ταν σκληρΌς
&λλα τον βαδίσαμε
χωρις να καταδεχτούμε συμβιβασμους

κι αύτο &κριβως μας καταλόγισαν οί πολλοι
πεισμα κι ύπεροψία.
πως να πείσεις τον εραστη τού ευτελούς
που &ρχιτεκτονει στο σκοτάδι

πως δεν είσαι τρελΌς
δταν γνωρίζοντας το τέλος &ρνεισαι να καθυστερήσεις
σε διαπραγματεύσεις μάταιες

ενώ α'υτος το θεωρεί ούτοπία.
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ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οί σκιες δεν λένε ν' άφήσουν το νου μου
\:>

Ι

σαν αναμνησεις

που έπανέρχονται με συνειρμους ρυθμιζόμενους
άπ' την άρνητικα έπιταχυνόμενη άναπνοη
κι ετσι βυθιζόμαστε σιγά κι άναπόφευκτα
-τί πληθυντικος μεγαλοπρεπείας, Θεέ μου Ι
σ' ενα άπέραντο τέλμα σκιών
που ηχεί συνώνυμο του θανάτου ...
Perth - Sydney 22-5-89
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ΜΕΤΟΧΉ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΊΉ

Δεν είναι μόνο τού προσώπου σου ή εύθύνη
πού δεν μπορεϊς να μεταβιβάσεις

οσα κι αν βρεϊς έπιχειρήματα να σ' απαλλάσσουν
απ) τον συσχετισμο με το αμεσα συγκεκριμένο.

Είναι καΙ της κάθε στιγμης σου
το προκαθορισμένο ήθικο στίγμα
πού δεν σ' αφήνει αιωρούμενο
στού μυστικού μωσαϊκού τΙς συναρτήσεις
αλλιώς θα ήσουν διαρκώς ύπεράριθμος
στο θαύμα της αέναης συνουσίας ...
Perth • Sydney 22-5-89
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ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ

τα βιβλία πού σάς παραπλανοϋν, να τα κάψετε

είναι δηλητήριο περιττ6
στΙς τόσες άλλες επικίνδυνες άναθυμιάσεις
πού ύποχρεούμεθα ν) άνατινάξουμε καθημερινώς
κι ας ξορκίζουμε προσευχόμενοι τα πονηρα πνεύματα
εν εσπέρςι και πρωι και μεσημβρίςι.
Perth - Sydney 22-5-89
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Άνέκαθεν ετρεφα μια ένστικτώδη αντιπάθεια
στο. Λεξικα

το. πιο ογκώδη και τα πιο πληκτικα
βιβλία πού γνώρισα.

Ποιός παρηγόρησε τήν ψυχή
με λεξικογραφικα άναγνώσματα;

Ποιός μπόρεσε να στεγασθεί για πολύ
κάτω άπο λέξεις μεμονωμένες;
Φαίνεται συμβαίνει έδώ ο,ΤΙ καΙ με τους άνθρώπους
τους σωματώδεις καί φλύαρους
που μήτε νά έμπνεύσουν μπορούν
Ι

\

Ι

μητε να συγκινησουν.

Κάποτε ομως το. πράγματα μας διαψεύδουν
σε σημεΤο σχι άπλως να μεταμεληθούμε

άλλά και να αίσθανθούμε τήν ανάγκη συγγνώμης
γιο. ο,ΤΙ αδικήσαμε.
Σrιμερα λοιπον που οί λέξεις διαστρέφονται
στο ακριβώς αντίθετό τους
κι ό αθώος δεν εχει οπλο ν' άμυνθεΤ
το Λεξικο αποδείχτηκε τράπεζα πνεύματος,
δπως εχουμε τράπεζα αϊματος
τράπεζα σπέρματος κ.α ...
Sydney - Carss Park 26-5-89
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ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΦΥΣΗ

τα παιδια είναι διεθνη
δεν ξέρουν τη γλώσσα σου μήτε σε γνωρίζουν

κι όμως άμέσως σού χαμογελούν.
καΙ σε χαϊδεύουν
καΙ σε φιλούν.
:>Άν δεν ξαναγίνουμε λίγο παιδια

δεν ύπάρχουν προοπτικες για ειρήνη
άλλα μήτε κι έλπίδα τελικης σωτηρίας,

όπως άκριβως το είπε ό Χριστός.
Sydney - Mascot 26-5-89
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ΑΠΛΗΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

«Ού πάντως κλέπτας νοητέον τούς βαλαντιοτόμους
τούτους ή έν τοϊς λουτροίς λωποδυτούντας- άλλά
καν τινες στρατοπέδων ήγεμονίαν πιστευθέντες}
τά μέν λάθρςι ύφαιeώνταtι τά δέ δημοσίςι βιά~ωνται».
(Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 30, 212)

Μη σού φανεί παράξενο καθόλου:
κείνος που σου 'κλεψε το πορτοφόλι

ηταν όλιγαρκης και θεοφοβούμενος
φιλάνθρωπος άλλά άδικημένος
θύμα λαθραίου εγκλήματος η σειράς εγκλημάτων.
Μά κείνος που βιάζει τάξη καθαγιασμένη
c

\

ι

c:

Ι

υποκρινομενος τον υπηρετη
)\

~ι

\

~

,

αν οχι τον αναμορφωτη

ληστεύει όλόκληρο το ανθρώπινο γένος
απληστα και αναδρομικά
εως τον πρωτο ανθρωπο.
Δεν κλέβει αυτος πράγματα φθειρόμενα

χρήματα και κοσμrιματα 11 άλλα αγοραία'
λεηλατεί την πίστη, τήν ελπίδα, το φόβο τού Θεού
τον ϋπνο και τον ξύπνιο μας
τή μέσα κι έξω είρήνη
γι' αυτό κι ό κληρος του πικρή κατάρα
κατάρα ατελεύτητη της γης και τ' ουρανού.

Sydney - Ashfield 30-5-89
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ΤΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ

CΌλα σ' αυτο τον κόσμο μια αναβολη

κι εΙν' δλα ψευδεπίγραφα
γιατι δεν τολμοϋμε ν' αρθρώσουμε
το πραγματικο δνομά τους

απο φόβο μήπως επισπεύσουμε
τη μοναδικη στιγμη της αλήθειας
τη στιγμη τού θανάτου.
Sydney - Ashfield 30-5-89
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ΛΥΣΗ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ

Φαντασθείτε

πόσο ψέμα πρέπει νά ξέβαψε στά χέρια μας
τό άληθινό
καθως τό ψηλαφούσαμε

γιά νά ζητήσουμε την άλήθεια
στις ψευδαισθήσεις.
Sydney - Ashfield 31-5-89

308

ΩΣ ΑΣΚΟΣ ΕΝ ΠAX~

τα σώματα
\

C

\

\,

1

στερεα, υγρα και αερια

είναι έξίσου ρευστά,
γι' αύτό μήν έπαφίεσθε στα σχήματα

μή συσχηματίζεσθε τφν αιώνι τούτφ.
Sydney Ashfield 31-5-89

309

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

)Εσένα το κατόρθωμά Σου δεν είναι
μια πράξη έντυπωσιακή καΙ μεγάλη
πού θα σκέπαζε τα μικροσυμβάντα
αλληλουχίας καθημερινrης.
:ΙΕσύ δαπανάς τιΥι μεγάλη ψυχή Σου

με χειρονομίες μικρες
ευεργετώντας 'σχεδον ανώνυμα
cl

,,..,,

C.

υ
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ι

οπως το φως, ο υπνος, ο αερας.

Sydney - Melbourne 3-6-89
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Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

eo γενναίος ύποφέρει μονίμως
απσ μια περίεργη μοναξια
τη μοναξια της αλήθειας.

Είναι κατώτεροι της αλήθειας οί πολλοι
σχι γιατι δεν την καταλαβαίνουν

αλλα γιατι δεν αντέχουν τις θυσίες
που σχεδσν πάντα απαιτεί
για να επιβιώσει,
καθως οί πολλοι την αρνούνται

σε iliρες δύσκολες
κι είναι πολλες δυστυχώς
οί δύσκολες ίδρες των ανθρώπων.
3Άν δεν μπορείς νά μιμηθεις τον γενναίο

ακολουθώντας τον στην ενδοξη μοναξιά
τουλάχιστον μην συνεργήσεις εναντίον του
απσ μικροψυχία, φθόνο η ντροπή-

θά 'ναι κι αυτσ μια σπονδη στην αλήθεια.
Sydney - Ashfield 11-6-89
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ΕΞΟΥΚΟΝΤΩΝ

'~Ήταν απόψε τόσο ησυχο το βράδυ
καθώς περπατούσα πάλι κάτω άπο τά δέντρα

,

-"

\

και χαιρετουσα αγνωστους περαστικους

σάν νά 'ταν άδελφοί μου,
που δεν μπορούσα πιά νά το πιστέψω
πώς έξ ουκ οντων εκτισες αυτο τον κόσμο.

Δεν είναι δυνατον νά βγηκε απ' τον μηδεν
τόση κατάνυξη κι αποσιωπημένη καλωσύνη'

γι' αυτο αν δεν ηταν ή ουσία Σου πηγή
σίγουρα ηταν το κασκωλ 11 το μαντήλι Σου
που είχε πέσει μιά στιγμή και μοσχοβόλησε
όλόκληρος ό κόσμος.

Sydney - Ash.field 13-6-89
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«NEWCASTLE ROCK»

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη τού 1924
χάθηκε αύτανδρο μέ 35 ναυτικους

160 μίλια

ανοιχτα της Μασσαλίας
μεταφέροντας θησαυρο αμύθητο
της δυναστείας Ρομανώφ,

ήδη καταποντισμένης στην ίδια της την πατρίδα .
.)Όσες φορές δύτες δοκίμασαν να πλησιάσουν

τραπήκανε σε άτακτη φυγη
μη τολμώντας να ξαναντικρίσουν την ίδια φρίκη

στην ύγρη αδιαπέραστη άβυσσο.
Θεόρατοι καρχαρίες πεισματωμένοι
φρουρούν το κομμένο στα δυο καράβι

εχοντας κάμει ζήτημα τιμής

να μην παραβιάσουν άνθρωποι το άδυτό τους
δμως ποτε δεν σταμάτησαν ακταιωροί
να κυνηγούν καρχαρίες.
Sydney - Ashfield 15/16-6-89
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ΕΝ ΑΡΧξΙ ΗΝ Η ΕΙΚΟΝΑ

«Ό λόγος καί οί λέξεις εχουν έγκαταλειφθεϊ άπό καιeό'
~

,~_

~

1'.t~

"ι:ι,

OJ τι και να πεις σημερα ειναι ανισχυρο μπροστα σε μια εικονα».

Χ. Καμπουρίδης

Άν ξαναπαίρνει ή εικόνα τό προβάδισμα

δεν είναι λόγος να δυσανασχε~oύμε.
Στα χρονικα της Γενέσεως ώς γνωστόν

τα πρωτοτόκια δεν εΙχε Τι λέξη
άλλά τα οντα και τα γινόμενα
μεταμορφούμενα άδιαλείπτως
καΙ χαρακτηριζόμενα ανωθεν ώς καλά λίαν
ούδόλως δε ώς μέλποντα η μελπόμενα.
Κι δ λόγος αλλωστε δ σοφας

σε εικόνα κρυσταλλωνόταν ώς εκφραση κορυφαία
γνωρίζοντας ϊσως άπο βαθεια νομοτέλεια
δτι δ λόγος εχει άντίλογο
άμφίβολο δηλαδή, μάταιο κλέος.
Sydney - Ashfield
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ΤΟ ΔΕΜΑ ΤΗΣ

UNRA

Πέρασαν άπο τότε σαράντα χρόνια καΙ πλέον
μα ή ψυχη δεν λέει να ξεχάσει
με πόση βουλιμία τα δάχτυλα ψηλαφοϋσαν
το άτομικο δέμα που μοίραζε ή UNRA
καλύπτοντας πρώτες άνάγκες της στιγμης.
Άνάμεσα σε κονσέρβες, ζάχαρη καΙ μπισκότα
\

ι

\

1

τριγωνικα τυρακια σε χρυσοχαρτο

γάλα σκόνη, σοκολάτες για μικρους

είχαν ριχθεί κι οί τσίχλες σαν ευτράπελη
χειρονομία'
κι όμως σ' αυτες κατέφευγε άπο ενστικτο

ή άστεγη άμηχανία τών ενηλίκων.
Singapore - Athens 25-6-89
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ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ

:>Έτσι λοιπόν σκοτώνουν τα παιδιά του λαου

στίς Λαίκες Δημοκρατίες
Ι

\ '

\

:Ι,

φυτευοντας μια σφαιρα στον αυχενα

πληρωμένη άπ' τους ίδιους τους γονιούς.
3Άν ό πλανήτης μας δεν άποκηρύξει έπισήμως

τΙς λεκτικες ύποκρισίες στη ρίζα τους

θα συνεχίσουν οί δολοφόνοι να περνουν άνενόχλητα
)\

31

\

\

Ι

ι::ι

ι

αν οχι και να γεραινονται ως ευεργετες.

Αθήνα 26-6~89
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ

Το δέρμα μας δέν το προσέχουν
ι

ι

C

μητε οι χειρουργοι'

είναι το πρώτο που ξεσχίζουν ψάχνοντας
να βρουν βαθύτερα μαργαριτάρι
τον σπόρο του θανάτου.
CΌταν δμως πυρκαγια ξεγυμνώνει

τα μυστικα του σώματος ακαριαίως

φιλοδοξώντας να φτάσει ως το κόκαλο
στο δέρμα πρώτα μετρούν τα εγκαύματα
~

\

Ι

κι αυτο μεταμοσχευουν.

Αθήνα

317

22-7-89

ΛΥΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ (Β)
ΕΙναι διγαμία
ν ' άγαπdς καί νά όνειρεύεσαι
Έλύτης

Δεν γίνεται ν' άγαπας
χωρις να ονειρεύεσαι
οπως δεν γίνεται να ονειρεύεσαι

.

χωρις ν' άγαπας.

cH άγκαλια δεν είναι όλόκληρη,
δεν είναι άγκαλια
αν δεν ανοίξεις και τρύς δυο βραχίονες.
Κωνσταντινούπολις 24-7-89
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PERAPALAS

Οί πόλεις μένουν, σπίτια και δρόμοι

φεύγουν οί άνθρωποι, δέντρα και πουλια
και το φως που δαπανήθηκε σπάταλα
καθ ως τα μάτια επιναν και δεν έλεγαν
να χορτάσουν.
:Έδω στην πόλη γκρεμίστηκαν πολλα

και πάνΟ? απ' δλα όνειρα
\ ,

Ι

.,

_:)

,

μα καποια κτισματα αγρυπνουν ακομη

κλειδουχοι των σιδηροτροχιών

κι αν αποκοιμηθουν η ξεχάσουν
θά 'ναι πολλα και πολύνεκρα τα ατυχΤlματα ...
Κωνσταντινούπολις
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25-9-8S

Η ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συγκροτουν μια βέβηλη ύπεροψία
οί άνυποχώρητοι ογκοι των αγαλμάτων
καθώς διαδέχονται όστέα συντετριμμένα

σάρκες που ταπεινώθηκαν εις το διηνεκες
χωρΙς να ξέρουν τί θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία.
Το δτι δεν αναπνέουν καΙ δεν δμιλουν

των άγαλμάτων τα πλήθη

είναι δπωσδήποτε μια σεβαστη μετριοπάθεια
δσο κι αν εΤναι δοτη άπο την πέτρα
άλλα στα στήθη τους δεν φυτρώνει χορτάρι
ή ζωη ευδοκιμεί έπέκεινα των αρνήσεων.
Κωνσταντινούπολις 26-7-89
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ΜΙΛΟΥΣΕ ΜΟΝΗ

Σε δρόμο κεντρικο μεγαλουπόλεως

πηγαινοέρχονταν έτερόκλητοι πεζοι
κι αύτη καθόταν σε πεζούλι καΙ μιλοϋσε μόνη
χωρις νά πουλά κάτι η νά ζητιανεύει.
Αύτο το μοντελάκι τελευταία φοριέται
όλο καΙ συχνότερα
στους κεντρικους δρόμους
στΙς μεγάλες πόλεις

ποιός ξέρει τί εκκεντρικότητες θά δουμε
ακόμη προσεχώς.
Kωνσταvτινoύπoλις 28-7-89
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ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

Θαυμάζω την πλαγια με τόν ελαιώνα
που περπάτησες πρΙν σαράντα χρόνια καΙ πλέον
κάθε μέρα φορτωμένη
τον αιφνίδιο απορφανισμό
\

3

ι

ι

την εσχατη πενια

κι ενα υλικο βάρος άνισο, σαν υποζύγιο
για να θρέψεις τα πολλα όρφανά Σου.

ΕΙναι άδύνατον να συλλέξω τα ϊχνη
τών γυμνών μαρτυρικών Σου πελμάτων

άπό τους αυτοσχέδιους δρόμους των πικρών ήμερών
τά 'χουν ξεπλύνει ή βροχη κι οί άέρηδες.

:Έν τούτοις εΙσαι όλόκληρη εδώ
διαθλάσαι παντου στο τοπίο

δυναστεύεις τη μνήμη καΙ τις αισθήσεις μου
ίσως μάλιστα γεύομαι (άμεσα) καθως κολυμΠώ

τό νερό των ίδρώτων Σου καΙ των δακρύων ...
•1
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Αδελε

2/3-8-89

Ο ΤΡΩΤΟΣ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

~H δύναμή σου βέβαια δεν είναι
σσα συνέλεξες χρόνια άπο βιβλία

μήτε όποιεσδήποτε ύλικες συντεταγμένες
άπα συγκυρίες άνεξιχνίαστες 11 έλεγχόμενες.
)Έπρεπε νά γνωρίσεις την έξαθλίωση

τών μηχανισμών προατιθέμενης άξίας
γιά νά πιστέψεις πως το μπόι τοϋ άνθρώπου
το μετρά μόνο ή ευαισθησία
σπω ς έκφράζεται σε διαδοχικες παραιτήσεις .
.. Αδελε 5-8-89
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ΣΙΩΠΗΡΩΣ

Δεν φιλοδόξησε νά παρατείνει την άθωότητα
μήτε'την έφηβεία του
το ραγισμένο γυαλι όριστικά ανοιχτο
στον, άνεμο τού τέλους.

Το μόνο τώρα που γυρεύει είναι ειρήνη
ατμόσφαιρα αμοιβαίας ανοχης
άλλωστε οί πολλοι συμφώνησαν προ πολλού
,~

:ι

J

C:>

ι

πως ειναι ουτοπια η αγαπη

...
Sydney - Carss Park 13-8-89
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ΤΑΥΤΟΤΗΑ

~Άνθρωπος είσαι και γι' αύτό

ή πω βαθεια πληγή σου είναι μνήμη'
άλλα δεν ξέρεις πού άρχίζει ή πληγη
μήτε πού κλείνει.
Sydeny - Melbourne 16-8-89
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Η ΑΣΙΓΑΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Το δεχθήκαμε ολοι αναντίρρητα

σαν να ηταν αλήθεια' μαθημαΤΙ":Gοϋ θεωρήματος
πως οί νεκροι σωπαίνουν όριστικα

απ' τη στιγμη που σταματά ή αναπνοη
καΙ το σώμα αγκυλώνεται αβοήθητο
σε μια αδιέξοδη ακινησία.
"Όμως ποιά λογικη μάς δικαιώνει
να εξισώνουμε ακινησία και σιωπή;
Άπο πότεενα σύνορο ακίνητο
επαψε να μιλά για το μη περαιτέρω:
Διαιωνίζοντας αφελώς τέτοιες ανεπίτρεπτες
άπλουστεύσεις
επιβάλλουμε αύθαίρετα το αμετάκλητο του θανάτου
σε χώρους χλοερους

ενώ οί κώδικες ήλεκτρονικου ύπολογιστη
δεν εχουν θέση εκεϊ που κυκλοφορούν
με προαιώνια ποιητικη αύθορμησία
οί χυμοι των αισθήσεων καΙ των παραισθήσεων.

Sydney - Carss Park 4-9-89
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ΝΟΜΕΝ

EST ΟΜΕΝ

Το δειλινο εΙναι ή δόξα τού ήλιου'
βασιλεύει αποχαιρετώντας σαν βασιλιάς!

Για ΤΩ'υς θνηΤΩ'υς εΙναι ωρα ετασμοϋ
μελαγχολία πού μεγαλώνει ΤΩ'υς φόβους

ανάλογα μέ τίς σκιές

κι ή δειλία χρωμάτισε τη διάρκεια
\

"

Ι)

ι

με ονομα γεματο αποσιωπητικα,

Sydney - Ashfield 18-9-89
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Α FORTIORI

«Πάσα φάραγξ πληρωθήσεται
καί παν όρος καί βουνός ταπεινωθήσεται».
(Λουκ. 3, 5)

Παρήγορος σαν λάδι στην πληγη

ό λόγος ό θεόπνευστος
,

'c

,

,

ι

για την οριστικη αποκατασταση

της θείας δικαιοσύνης.
3Άν δεν μείνει είς το διηνεκές άνοικτο
,
κανενα φαραγγι
ι

μήτε για πάντα επηρμένο
κανένα βουνο

πολυ πιο γρήγορα θα γελάσουν οί κλαίοντες
θα επαισχυνθουν οί κορυβαντιωντες.
Sydney - Ashfield 16-9-89
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ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Μην πεϊτε στα παιδια πως οί μεγάλοι πεθαίνουν,
γιατι θα φοβηθούν να μεγαλώσουν!
Πέστε τους μαλλόν πως δταν κουρασθούν
έξαφανίζονται παίρνοντας δρόμους ανεξιχνίαστους

γι' αυτο τούς κηρύχνουμε αγνοούμενους
στο χωρο της παιδικης χαράς.
:>Έτσι ϊσως συνηθίσουν τα παιδια

να νοσταλγούν καΙ να ψάχνουν δια βίου.
Sydney - Ashfield 27-9-89
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ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

~H :>Άνοιξη επιστρέφει με τέτοιο τρόπο

σα να εκδικείται τίς αλλες εποχές
\,

\

\

\

'3"
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ι

για τον καιρο που την ειχαν εκτοπισει.

Κούτσουρο δεν αφήνει να μήν ανθήσει

μήτε σπιθαμή γης να μήν ξεσηκωθεί.
υο σο για τα σρυκτα καΙ τίς πέτρες

κι αυτα μεθούν καί ξεχνουν τήν αδράνεια
καθώς φορτίζονται θηλάζοντας φως.
Sydney - Ashfield 27-9-89
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ΕΝ ΙΙΡΩΤΟΙΣ ΜΝΗΣΘΗΤΙ

Δεν θα μπορέσουμε ποτε να τό πούμε
τ' όνομα που μας πρόδωσε'
όσο μικρότερος ενας λαός
τόσο οί εχθροι περισσότεροι.
:>Εκ των ύστέρων τί θα ώφελοϋσαν
τα ληξιαρχικα στοιχεια τού ~Eφιάλτη;
Γνωρίζοντας πως πάντα τόν κυοφορούμε

ας μνημονεύσουμε εν πρώτ~πς Προμηθέα.
Sydney - Carss Park 30~9-89
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ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Στή μνήμη τού Π. Μπακογιάννη

Οί δολοφόνοι ερχονται κατ' εύθείαν απ' το σκοτάδι
γι' αύτό μισουν όσους πιστεύουν στο φως.
Μην παραξενευόμαστε λοιπον που σκοτώνουν
και μάλιστα πισώπλατα

είναι αδύνατον να ξεπεράσουν τη σκιά τους.
Τον δολοφόνο δεν τον ύποψιάζεσαι εκ των προτέρων

είναι μέσα στη φύση του να αίφνιδιάζει
χειρονομίες δεν γνωρίζει αυξομειού μενες

οπως δεν εχει αίσθήματα αναπτυσσόμενα
βαθμιαίως.

Άπο την πρώτη κίνηση να εκφρασθεί

εχει κενώσει απάνω μας ολη την άβυσσο του θανάτου
όπως ήλεκτροφόρο καλώδιο ύψηλης τάσεως
πού άπανθρακώνει τον αμοιρο άκαριαίως.
Sydney - Carss Park 30-9-89
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ΤΟΘΑΥΜΑ

Θαύμα δεν είναι ο,τι υπερβαίνει
την εμπειρία και τη φαντασία σου
το σχεδον απροσδόκητο, γι' αυτο μακρινό.

Θαυμαστο είναι κάθε- μεγάλο και μικρο
που γίνεται στον ύπνο και τον ξύπνιο σου
κάθε λεπτο στο απειρο 24ωρο.
Sydney - Carss Park 7-10-89
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ΑΝΕΞΗΓΗΤΗΒΕΝΤΕΤΑ

Τό σκυλιπου σε γαύγισε καθως περνούσες
δεν μπορεί νά 'χε τίποτε μαζί σου
αφού δεν ζήτησες να μπείς

στην αυλη τού κυρίου του.

Είναι άπ' τα κατάλοιπα του προπατορικού
&μαρτήματος
έσυ άπλως να περνάς κι αυτό να γαυγίζει.
Sydney - Ashfιeld 9-10-89
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ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ

Να μή σ' αφήσει ό Θεος ποτε να δεις
,

ι

ι

ερειπωμενο σπιτι

με χόρτα θρασεμένα ως τα παράθυρα
καί γάτες αδέσποτες στήν αυλή
να ξορκίζουν έτοιμόγεννες
το ζοφερό τοπίο τού θανάτου.

Το έρειπωμένο σπίτι είναι σωμα νεκρο
που αντιστέκεται ακόμη αθόρυβα
στην τελική αποσύνθεση

με τους ίστους χαλαρωμένους
σε σχηματισμους ακαθόριστους
με τη φωνη καταποντισμένη στίς αναμνήσεις.
Χαιρέτησε λοιπον τό σπίτι το έρειπωμένο
αφού δεν μπόρεσες ν' αποφύγεις
το μακάβριο θέαμα
\

\

\ '

\

\

(/

\

Ι

και πες μια ευχη για οσους το κατοικησαν

δπως κάνεις με λείψανο συνανθρώπου
στον τελευταίο ασπασμό.
Sydney - Ashfield 15-10-89
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ΝΕΜΕΣΗ(Β)

Αύτά που δέν προσέξαμε ξαναγυρίζουν

αδικημένα κι απαιτητικά
νά μας θυμίσουν πως ήζημια

ηταν μόνο δική μας
που τα αντιπαρήλθαμε
βιαστικοί, ύπερόπτες, αφηρημένοι.
Sydney - AshfieId 16-10-89
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ΤΟ ΑΠΟ-ΓΕΥΜΑ

Τό άπόγεvμα μιά λύπη περπατάει ξυπόλυτη ...
Γ. Ρίτσος

~ΙOλoς ό χρόνος ϋστερ' άπ' το γεύμα

την τροφη μεσημβρινης κορυφώσεως

είναι μια εξελισσόμενη θλίψη
,

Ι

\

Ι

\

Ι

που παει να συναντησει το μεσονυκτιο.

οι ώρες τού άπογεύματος εχουν κάτι άπΩ θάνατο
δμως ενα θάνατο γαληνιαίο

λες και' κανείς δεν φονεύει κανένα

γι' αύτο κανείς δεν διαμαρτύρεται.
Μόνο στα βλέμματα άνθρώπων και ζώων
μπορείς νά δείς αν διαβάζεις προσεκτικά

δειλές άνεπαίσθητες άντανακλάσεις

άπΩ τα γύρω συμβαίνοντα

κι είναι σα να καταμετρας άριθμΩ θυμάτων

, καθως διαπιστώνεις το πένθος πάνδημο.
Sydney - Ashfield 22-10-89
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ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ

Οί τοίχοι κάποτε θ' αναγκασθούν
να τα ψάλουν στο δάπεδο
καΙ στο ταβάνι:

εσεις τί ξέρετε από βάρος η ορθοστασία

κι απσ κατακόρυφο ηθος;
οταν όριζοντιωθητε μια φορα

είναι αδύνατο να σηκώσετε κεφάλι
στον όλοκληρωτισμσ της βαρύτητας.
Sydney - Ashfield 25-10-89
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ι ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ

Χάρτινο τό φεγγαράκι
ψεύτικη ή άκρογιαλιά ...
Ν. Γκάτσος

~Όντως ητανε χάρτινος ό δίσκος του φεγγαριού

καθως ό ηλιος βασίλευεΙ
υΟ μως δεν πρόλαβε να εξαφανισθεί στον όρίζοντα

κιή πανσέληνος είχε ηδη πυρακτωθεί
ντύνοντας με φύλλα λευκόχρυσου

το μικρο νησι καΙ τον κόσμο.

τα σκόρπια οστά απΌ ζώα και ψάρια

που ανακόπτουν συχνα στην άμμο το βημα σου
δεν κρατουν την ελάχιστη ανάμνηση ναυαγίου

κι αιτία είναι ή άπλετη φωτοχυσία
τΌύτη ή ξέφρενη αστροφεγγιά.
Great Keppel-Island 13/14-11-89
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΤΗ

:ΙΕπιστρέφοντας κάθε χρόνο

στην ~ίδια τουτη άπομακρυσμένη άκτη
δεν βρίσκεις τήν άμμο ρυτιδωμένη
κι οί κατακόρυφες επιφάνειες των βράχων
στίλβουσες πανοπλίες ένος άφωνου πεπρωμένου.

Γι' αύτο άκριβως ή επιστροφή σου ποτε δεν ηταν
όπισθοχώρηση 11 διάβημα άμηχανίας
μονάχα άναδιπλούμενος στον έαυτό σου
μπορείς να επικυρώσεις ταυς ίδιους όρκους
να καταμετρήσεις καινούργιες άπώλειες.
Great KeppeI-IsIand 15-11-89
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ΜΕΤΡΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

('Εγώ) έν άνομίας συνρλήφθην
καί έν άμαρτίαις έκwσησέ με ή μήτηρ μου ...
(Ψαλμ. 50,5)

Άναγνωρίζοντας τόσο αρνητικές προϋποθέσεις
απ' τη στιγμη της συλλήψεως
στην προσωπική σου ίστορία
θά 'ταν άδύνατον να περιμένεις καρπο
κάτι καλύτερο από εκτρωμα!

Κι αν τελικα κάτι μπόρεσε ν' άνατρέψει
τη νομοτέλεια aτoύς άποτρόπαιους οίωνΟ'υς

ηταν μονάχα ή θεία πρόγνωση
τέτοιας όμολογίας.
Great Keppel-IsJand 15-11-89
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ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ

(Όλο το βράδυ καθόσουν στήν άμμουδια

σπως ό :Ίωβ έλκωμένος καθόταν
πένης επι κοπρίας

και κοίταζες μια τα άμετρα αστέρια
που ύποκρίνονταν πλήρη αδιαφορία
μια το κόκκινο φως τού μικροϋ πλεούμενου
που λικνιζόταν στήν ύγρη ατμόσφαιρα
είς μνήμην πάσης ψυχής όδυνομένης.

υΟ μως σσο ψυχρο κι αν είναι το φως
της αστροφεγγιας

σσο κι αν θυμίζει αίμα το φανάρι
\

J

,..,

Ι

στο καταρτι του σκαφους

είναι άδύνατο να μένει αγεφύρωτη ή απόσταση
σταν μάλιστα δ Θεος είναι πύρ καταναλίσκον.
Great Keppel-Island 18-11-89
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σήμερα πια είμαι άπόλυτα πεπεισμένος
δτι τα λόγια μας δέν ειναι συνδυασμοί έννοιών
μήτε άνάλογη αρθρωση φωνημάτων
γιατι τότε δέν θα μπορουσα να έξηγήσω
πώς ενώ βρίσκονται σέ πλήρη έτοιμότητα
νοϋς καΙ χείλη
συλλαμβάνονται πολλές φορές ώς αμνος
~

,

_

ι

:ι

\

',

εναντιον του κειροντος αυτον αφωνος.

:JΆρα τα λόγια μας είναι στοιχείο του αίματος
ώς ρήματα ζωης η λόγια σαπρα
κι αύξομειοϋνται φαίνεται
κατα την έκάστοτε δίαιτα
δπως περίπου ή χοληστερίνη η το ζάχαρο.
Great Keppel-Island 18-11-89
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

~l\νεξήγητη

Μ' έκείνη τήν πολλαπλασιασμένη έρημιά
όταν εχει προηγηθεί πλήθος
μ' έκείνη τήν πολλαπλασιασμένη σιωπή
όταν έχει προηγηθεί θόρυβος...
Κ.Μόντης

'1 δύ:ιαμη, που εχει Τ,Ο ~ρόσ~πo

να στοιχειωνει τα πραγματα και το τοπιο.

τα αναδεικνύει με την παρουσία του δπως ό ήλιος
\

CL

,

μα οταν φευγει

δεν τα εγκαταλείπει άπλως στην αφάνεια
"

,~

Ι

,

ι

η στην αρχικη τους ανωνυμια'

τα μετατρέπει σε φαντάσματα τυραννικα

σε εικοσιτετράωρους εφιάλτες.
Great Keppel-Island 18-11-89
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Ο ΑΓΡ Ο ΤΗΣ

Τόν βλέπεις σήμερα να καλλιεργει μέ τρακτέρ
μέ τη μεγάλη μαντήλα στό κεφάλι

καί δέν μπορεις να πείς αν ειναι ό Άβρααμ
της Παλαιάς Διαθήκης

ό Ίμπραημ στην A~ίγυπτo

11 σύγχρονος μουζίκος σέ κολχώζ.
'Ή γκρίζα μαντήλα που του μετρα τον όρίζοντα
καί του καθαγιάζει την ύπομονη

ειν' ό χιτώνας ό φωτειν6ς πού εξισώνει
από τη μήτρα της γης

δσους προαιωνίως είς Χριστον έβαπτίσθησαν.
Rockhampton - Mount Larcom 20-11-89
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ΗΛΕΥΚΑ

τα φύλλα της μ~ εΙχαν μαγέψει άπο παιδΙ
άνεξαρτήτως αν στροβιλίζονταν στον άέρα
αν τά >δερνε νεροποντης καταιγίδα
η τά 'βλεπα να χαριεντίζονται
σαν φιλάρεσκα δάκτυλα.

Ποτ ε ώστόσο δεν μποραυσα να βρω
τον βαθύτερο λόγο αύτης της μαγείας
μέχρι που αρχισε να με πληγώνει

-Υι μονομέρεια και ή ελλειψη φαντασίας
σαν μονολιθικότητα στη φύση
δογματισμος στη συμπεριφορα.

Τότε τα φύλλα της εγιναν λόγια χρησμικα

που έκει που νόμισες πως σού λύνουν το α'ίνιγμα
σ~ άναγκάζουν να διαβάσεις άμέσως την αλλη όψη
ι

,

:)

ι

μενοντας στην εγρηγορση

μιας ενθεης άμφι-βολίας.

Sydney Ashfield 23-11-89
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ΠOΛΛQ ΠΑΘΕΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ

Μα είναι τόσο αφελείς οί Άγγλοσάξονες
να διαμορφώσουν απ' τήν ίδια ρίζα δυο λέξεις

με τόσο απίθανο το ενδεχόμενο συγκλίσεως
στήν άνισόρροπη πορεία της ζωης!
Πόσες φορες το happening αποδεικνύεται happy
καΙ πόσους μπορεί ν' αγκαλιάσει συγχρόνως

μια τόσο αμφίβολη εμβέλεια;
Καημένοι CΈλληνες!

Πολλφ πάθειμαθόντες
αρκεσθήκατε στη διαπίστωση του συγχρόνου
άλγεινοϋ και ήδέος

γι' αυτο τα είπατε Όλα συμ-βαίνοντα.
Αθήνα
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8-12-89

ΤΟΤΙΜΗΜΑ

'Εμείς που δεν δεχθήκαμε συμβιβασμο
σε Ο,ΤΙ αφορά φως καί τραγούδι,
επρεπε να χειροκροτήσουμε τυφλούς

να ύποκλιθοϋμε σε παράφρονες
και Φιλισταίους.
Αθήνα

348

9-12-89

ΕΡΗΜΩΣΗ

Πρέπει να θεωρειται ερημωμένο το σπίτι

απ' τη στιγμη που ζωηρες φωνες βγαίνουν πια
μονάχα απο το ραδιόφωνο:
φωνες παράταιρες που δεν απευθύνονται
σε κανένα
φωνες μάταιες που δεν περιμένουν απάντηση.
Αθήνα
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9-12-89

ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ

Τί να τον κάμεις τον όρθο λόγο μονάχο

ειναι ή κοινοτοπία της ζωης
κι ας παν να λένε Ο,ΤΙ θέλουν οί φιλόσοφοι
προ πάντων δέ οί λεγόμενοι των θετικών έπιστημων.
Σκεφθητε να περιοριζόταν ή σκέψη μας
στο δύο καί δύο ίσον τέσσερα
κι ή δράση μας στο «Ο συ μισείς
έτέρφ μη ποιήσης»!

Πόσης άνάσας ονειρο χωρά
μια πληκτικη έξίσωση
ι

)

1

_

\::)

Ι

ποση αγαπη μπορει να εμπνευσει

C:H

το μίσος σαν άφετηρία;
όμορφιά κι ό πλοϋτος της ζωης

κρύβονται πέρ' άπ' τα κοινόχρηστα
κι δποιος χλευάζει τη φαντασία
c

:ι

ι

ι

ως αερα κοπανιστο

δέν θα τολμήσει ποτέ να πετάξει,
γι' αύτο μοιραίως θα ερπει
άκόμη κι δταν θα πεζοπορεϊ. ..
Αθήνα

350

11-12-89

Η ΛγΔΙΑ ΛΙΘΟΣ

«Τά εργα α έγώ ποιώ κάκείνος ποιήσει
και μείζονα τούτων ποιήσει».
(~Iωάνν.

14. 12)

Με την ποίηση δεν άναβάλλεις τον θάνατο

αύτο θα ηταν ψευδαίσθηση
\

:ι,

Ι

ι

μια ακομη πυρρειος νικη.

Κάθε σου ποίημα όμολογία απιστίας,
αν δεν ισοδυναμεί με τήν ανάσταση
ενος νεκρού.
Καινσταντινούπολις
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18-12-89

ΤΑΞΙΔΙ

Ταξίδι δέν είναι άπλώς να φύγεις
και να επιστρέψεις

είναι μια νέα τάξη πραγμάτων
πού θρυμματίζει κατεστημένες βεβαιότητες

εκθέτοντας την ψυχη και το σώμα
στόν άπιαστο άέρα τού παρθενικού.

Ταξίδι είναι τάξιμο πού δεν εκπληρώθηκε
ως τη στιγμη πού άποφάσισες να στερηθεις

και να κακοπαθήσεις.

Ταξίδι είναι πυρετος και δίψα
να δεις ανεστραμμένη τη ζωή.
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'

ΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ

CO μόνος τόπος πού μπορείς ακόμη
. ν' άναπνέεις άέρα καθαρό
είναι ή άπόλυτη μοναξιά σου
γιατι πρόλαβαν δυστυχως και συμβιβάστηκαν

ακόμη κι οί φίλοι σου.
Σε σένα τώρα δεν μένει
παρα ν' άπολογείσαι στόν καθένα
cI

#'fιf

Ι

οσο μπορ εις πειστικωτερα

για ποιους λόγους δεν μπορείς ν' ακολουθήσεις.
Αθήνα 21-12~89
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ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

~Eκτείνoντας τα χέρια προς ταυς άλλους
θέλει να τους πείσει πως δέν ανέχεται

να τελειώνει ό κόσμος στο κορμί του.
:>Εκεϊνοι μην πιάνοντας το νόημα

τού ρίχνουν κέρματα στΙς παλάμες.
Athens - Singapore 22-12-89
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Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ

Καθως πηγαίνει τρεκλίζοντας

εΙν' ό αύθεντικώτερος χορευτης
και μύστης των ανθρωπίνων.
Μας βεβαιώνει πως ύπάρχει πάντα
για τον καθένα μια νέα θέση
καΙ πως ό δρόμος συνεχίζεται

ακόμη και με βήματα αβέβαια.
Athens - Singapore 22-12-89

355

ΙΧΝΗ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΑ

Κάθε φορα που κάποιος αγνωστος πεθαίνει
καΙ το μαθαίνω

.

νιώθω μια θλίψη ακαθόριστη

όμως δέν ειναι φόβος ύποσυνείδητος
ι
~
ι
e
\
μητε ορφανια υπαρκτη

αφού δέν γνώριζα τον μακαρίτη.
Μάλλον θα πρέπει νά 'ναι ή απόλυτη βεβαιότητα
πως χάθηκε μια ακόμη ευκαιρία
να συμπληρώσω την ιδιωτικη συλλογή μου
,

\

,

Ι

απο συγκεκριμενες περιπτωσεις

της επαναλαμβανόμενης θεοφάνειας.
Athens Singapore 22-12-89
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ΜΟΜΦΗ

CΥποτιμήσατε τις λέξεις και δεν σκεφθήκατε
,

:ι,

ι

,.

ι

πως αυτες μονο εμπνεουν

αυτες έρμηνεύουν τελεσίδικα
τις οποιεσδήποτε πράξεις.
Athens - Singapore 22-12-89
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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

Ποίηση είναι να διακινδυνεύεις κάθε λεπτο
την. άξιοπιστία σου
προσπαθώντας να δείξεις πληρέστερα

το άνεξάντλητο πρόσωπο
πραγμάτων παρερχομένων.
Singapore ~ Melbourne 23-12-89
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ΘΕΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

~

Μέ τσυς ήλεκτρονικσυς υπολογιστές
οί λογαριασμοΙ γίνονται άπλούστεροι
τουλάχιστον για τους αφελεις που πιστεύουν
πως οί στατιστικές μας οδηγούν
σέ κάποιο σταθερο περίγραμμα
στο χάος των πιθανοτήτων.
~Όμως το πνεύμα και το φως δέν δεσμεύονται
μήτε καταμετρούνται,

δέν εΙναι στάσιμα νερά.
Το φως τρώει τα πρόσωπα
το πνεύμα αίφνιδιάζει τις ψυχές
και το απροσδιόριστο υπαινίσσεται
τον πανταχού Παρόντα.
Sydney - Carss Park 24-12-89
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Η ΒΡΟΧΗ

Δεν είναι μόνο νερο και βαρύτητα
ήγουν δεν είναι απλως φαινόμενο φυσικο
οπως θα μποροϋσε να πιστέψει
ό άνυποψίαστος.

Εν) ενα μήνυμα προαιώνιο και μεγάλο
πως ο,ΤΙ άνέβηκε ψηλα.
σε κάποια ωρα πυρετού
θά πέσει πάλι ως την πιο βαθεια χαράδρα
σε ωρα καταιγίδας

κι αυτο δεν θά 'ναι διόλου καθαίρεση

fι εξευτελισμος
το μυστικώτερο τραγούδι της ζωης

είναι ό νόμος τοϋ κατ' αρσιν και θέσιν.
Sydney - Carss Park 26-12-89
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ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ

Χιόνι ήσουν πληγωμένο) πρώψο χιόνΙ.
Λουις Ροσάλες

Μοναξια ερωτευμένη τον έαυτό σου
ψάξε να βρείς Είκόνισμα να προσκυνήσεις
ό δρόμος σκοτεινος και τα φαντάσματα
μπορεί να γίνουν το πικρο ριζικό σου.
Sydney • Carss Park 26-12-89
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ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Φαίνεται άνθη καΙ φυτα δέν μας είχαν πείσει
πως είναι όλοζώνταΥΟ της γης το σώμα
ωστε να μην την πληγώνουμε.
~Έπρεπε νά 'θει ό τρόμος τού σεισμού
να νιώσουμε το χώμα ν' άντιδρα σαν δέρμα
για ν' άντιληφθοϋμε πως ανακατώσαμε
τόσο πολυ το στομάχι της γης
πού να ζητα έπίμονα να μας τινάξει
να μας ξεράσει άπ' τη ράχη της
άπ' τα τραυματισμένα σωθικά της.
Sydney - Ashfield 28-12-89
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Α)
Μνήμη, τό ονομα πού δίνουμε στίς ρωγμές
τής έπίμονης λήθης.
Τ. Γκρίτση - Μιλλιέξ

κεινο που τρώει κι αφανίζει τα πράγματα
δέν είναι βέβαια ό ανυπόστατος χρόνος
άλλα το ένυπόστατο φως.

n' αυτό ακριβως
φανατικοΙ μιας άδέκαστης δικαιοσύνης
\

_

_

στο πνευμα του

t:

J

",

9 τρωσας και ιασεται

τιθασεύσαμε τό ίδιο στοιχείο
να γράφει διαιωνίζοντας

τουλάχιστον τη μσρφη των πραγμάτων.

Sydney Α Ashfield 29-12-89
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Β)

Σ' αυτη τη σιωπηλη επιφάνεια

ό χρόνος δεν είναι άπλώς σταματημένος
C

ι

,Ι

ι

C

ο χρονος εγινε ιεροφαντης.

Διαιωνίζει τη δόξα της στιγμης
σχηματισμσυς που φώτισε

το ανθρώπινο πρόσωπο
ενώ γεύση μακρινής αθανασίας
διαψεύδει την αδήριτη αποσύνθεση.
Sydney - Ashfield 29-12-89
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ΤΟΣΤΗΘΟΣ

Δέν είναι άπλώς ενα μέλος του σώματος
δπως το βλέπει Τι ανατομία

είναι το μέτωπο που δέχτηκε επιθέσεις
ι:

\

\

,

Ι

ορατες και αορατες

χωρίς να καταρρεύσει η να λυγίσει

ακόμη κι δταν επρεπε να ύποταχθεί
στη γενικη όριζοντίώση του τάφου.
αυτο δανείσαμε συμβολικα τ) δνομά του

n'

μόνο στην κατακόρυφη πλάκα
καΙ την εϊπαμε στηθαίο.

Sydney - Carss Park 30-12-89
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ΛΥΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ (Β)
Ή γλώσσα είναι άσέλγεια πάνω στό Είναι.
Ν. Καροϋζος

~Άθλημα άπόκρημνο ή γλώσσα

δεν εΤναι εργο όριστικό'
μετρά την ψυχή μας νυχθημερον
άπ' την άσέλγεια ως την ίερουργία.

Sydney - Carss Park 30~ 12-89
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ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Άλώθηκα στις αιχμες των πραγμάτων
γι) αύτο δεν μπόρεσα λεπτο νά ξεφύγω
τη μαγεία που παράγεται αδιαλείπτως
στις γειτνιάζουσες περιοχές.
Sydney - Carss Park 31-12-89

367

Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ

1991

Τό αίώνιο εχει άπό πρίν
άφανίσει δλα τά λόγια.
Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΣΠΕΝΔΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

:>Άν θά 'πρεπε νά διαβάσεις μονάχα

όσα γράφονται στο εντυπο της αιτήσεως

θά 'βλεπες πως είναι μιά Αυστραλέζα
που γράφτηκε στη λίστα αναμονης
γιά το eΕλληνορόδοξο Γηροκομείο.

CΌμως ή λιτότητα στο εντυπο

γιά ανάλογες περιπτώσεις

οδηγεί σε ανεπίτρεπτο ακρωτηριασμο
σπενδομένου προσώπου.
Πώς νά επικαλεσθεί ή απόκληρη
τά χρόνια πού δούλεψε μόνο γιά <:Έλληνα
φιλοτεχνώντας στις τουρτες του

Coffs Harbour

τά πιο εντυπωσιακά σχέδια σοκολάτας;
Μέ ποιο τρόπο νά δηλωθεί ανεπαίσχυντα
··πως τά δάκτυλα πού ριΥlμαξε ή αρθρίτιδα
_

;)

ι

J

~

κρατουν ακομη αποσιωπημενη
\

\ : . ,

:Ι

στην αναγκαστικη τους ακινησια

.

μιά τέχνη που δέν ξέρουν άλλα δάκτυλα;
Αυτά κι άλλα πολλά παραλειπόμενα
εσωσε μόνο ή ευγνωμοσύνη των παιδιών του CΈλληνα

καθως προσπαθουσαν να. προωθήσουν
μιά αίτηση ρουτίνας ...
Sydney - AshfieId 2-1-90·

. 373

ΜΕΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

Γιά νά μπορέσεις νά δείς
τά δσα κάνουν οί άνθρωποι συναλλασσόμενοι
~\

t

,

\:1

,

η υποκρινομενοι τους αμετοχους

στή βέβηλη εμποροπανήγυρι τού κόσμου
καΙ νά μή σού χυθούν τά μάτια

άπο ντροπή στην ποδιά
πρέπει συνεχως νά θυμάσαι

πώς παρά ταύτα όδεύεις σταθερά
προς την εξοδο'

σπου δι' εύχων των Άγίων Πατέρων
ελπίζεις ν' άναπαυθείς
μετα πνευμάτων δικαίων ...
Sydney Ashfield 3-1-90

374

ΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΛΟΓΩΝ ΠΕΝΤΖΙΚΗ

:ΙΕγω κανονικα ημουν θαμμένος απσ χρόνια
σε μια παράμερη γωνια της :ΙΕκκλησιας

κι αν κάποιος αρχισε να με ξεθάβει
μιλώντας για μένα

. αυτός ηταν ενας γέρο-ζωγράφος και' ποιητής
που εΙχε δικές του απόψεις για θάνατο και' ζωή
δπως ακριβώς εΙχε τελείως δικό του α~ίσθημα
των ηχων και τών χρωμάτων.
Sydney - Ashfield 4-1-90

375

ΑΠΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Οί άδικίες άρχίζουν
:;

\

\

\

\

Ι

\

Ι

απο τη στιγμη που στεφανωνουμε το μετωπο

κι σχι τα πόδια που έτρεξαν.
Sydney ~

376

Ashfίeld

7-1-90

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

CH φαντασία

μονάχα μέρος μικρο

το πιο άμφίβολο μάλιστα

άπ' δσα πρόκειται νά συναντήσεις
στον κόσμο τούτο τον φανταστικό!
Ποιος μπόρεσε νά φαντασθεί πραγματικα
τον θάνατο του άγαπημένου;
Ποιός μπόρεσε νά το πιστέψει έκ των προτέρων
πως θά συνέχιζε νά ζεί με τέτοια στέρηση;

n' αυτό, μυστήριο άκόμη πιό άνεξιχνίαστο
αίνιγμα πιο τυραννικο

ή καθημερινή άνύποπτη πραγματικότητα
παρά ή όργιώδης φαντασία.
Νά μας φυλάει λοιπον ό Θεος
σχι τόσο άπ' τά φαντάσματα
υ

,

\

\

Ι

\

,

_

οσο απο τα πραγματα που ακουμπαμε.

Sydney - Perth 12-1-90

377

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στον έναγκαλισμο δεν ειδα τίποτ' άλλο
παρα τη δίψα του ανθρώπου να βεβαιωθεΤ

πως ό συνάνθρωπος ειναι άλήθεια ενσαρκη
κι σχι απατηλη οπτασία.
Αθήνα 24-1-90

378

ΘΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ

Οί έπιφάνειες πού ακούμπησες δεν ηταν
παρα ή κορυφη τού παγόβουνου
ακόμη κι αν αρδεύονταν ύποδορίως

απο αίμα κοχλάζον.
Είθε λοιπον να μην εξαντλήθηκε

ή προμηθεϊκή σου περιέργεια
,

\

ι!

\

μοναχα στην αφη

που δεν έπιτρέπει να δείς περι-εργαζόμενος
τα σπηλαιώδη μεγέθη των αντιπόδων.
Αθήνα" Βιέννη

379

24-1 "90

ΜΙΚΡΗ ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ

Τά μακριά μαλλιά χυμένα στους ωμους

χορδες καλλίγραμμης κιθάρας
χλευάζαν την παροδικότητα της στιγμής
κι όλα τά ενδεχόμενα θανάτου.
Βιέννη

380

24-1-90

ΑΠΩΛΕΙΑ

Λέξη πικρη επικίνδυνη
που δεν την χρησιμοποιείς ευχαρίστως

η μάλλον την είχες σχεδον ξεχασμένη
μη θέλοντας να της αναγνωρίσεις αντίκρισμα.
Έν τούτοις επιμένουν να την κρατούν έπίκαιρη
τόσοι ρυθμοι θανάτου

καθως ολα τα

media περιγράφουν

την καθημερινη συγκομιδη
πολυώνυμης βίας.
Βιέννη

381

26-1-90

KPEMΛJNO

Ποιος μέτρησε το έμβαδον τού μύθου
τού πόνου τη διάμετρο
\
,
-:ι
ι
την περιφερεια του ονειρου;

Τόπος πού γεννήθηκε στην ούτοπία

δεν ηταν δυνατον να ισορροπήσει καΙ ν' αρκεσθεί
\

-

,

Ι

στα πρωτα ατοπηματα.

Στέγασε τόση έπαρση την αύγη

κι έσπειρε τόσο μίσος το μεσημέρι
που θά 'ταν ματαιοπονία να όρίσεις
με τα γνωστα γεωμετρικασχήματα
τη σιλουέτα του καθως βραδιάζει.
Κράτησε λοιπον μέσα στην όμίχλη

μοναδικο όρόσημο τα έπτα ματωμένα αστέρια
πού 'χουν καθίσει σαν τροχοί μπλοκαρισμένοι
στίς κορυφες ισάριθμων πύργων
καί διάβαζε το ανολοκλήρωτο χρονικο
στα χρώματα των τειχών καΙ των τρούλων!
Μόσχα

382

7-2-90

CARPEDIEM

Το παρελθον δεν πέρασε απολύτως
χωρΙς ν~ αφήσει μέσα σου άμυχες
,

\

\

\

Ι

ι

απο την κατα μετωπον συγκρουση

της αμεσότητας με την ψυχή σου.
Σπόροι λοιπον που πέσανε αθέατοι
στο ανυποψίαστο αυλάκι τέτοιων πληγών

πίνουν αίμα καΙ ξαφνικά φυτρώνουν
έπαναθέτοντας στην κρίση σου
το πρόβλημα της συνέχειας
σε σχήματα που θά νόμιζες ξεχασμένα.
Αθήνα

383

11-2-90

ΕΛΕΓΕΙΟ

CJΟ σες φορές κι αν παίρνω τώρα

τον δρόμο της έπιστροφης
ή απόσταση ανάμεσά μας δέν λιγοστεύει.
Μόνη ελπίδα να Σε συναντήσω
να ύψωθώ κι εγώ όριστικα
στη δόξα τής απόλυτης ακινησίας.
Αθήνα 11~2-90

384

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΙΙΕΝΗΤΩΝ

. Το ν'

άποδέχεσαι όλους έκ των προτέρων

θεωρώντας χειρότερο τον έαυτό σου

εΙναι ή πρώτη μέθοδος των Άγίων
~

ι'"

_

C

.-

αχειροποιητη εικονα της υπομονης.

:)Εν τούτοις ερχονται στιγμές που σ' άναγκάζουν

νά πάρεις το μαστίγιο και νά φοβίσεις
τους ζητούντας την ψυχην τού παιδίου
γιατΙ γνωρίζεις πώς αν λείψουν τά παιδιά
δεν θά μπορέσουν οί Είκόνες να θαυματουργήσουν.
Αθήνα

385

12-2-90

ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ψάχνω μια γλώσσα πού να ξεπερνα τη φωνή μου

σχι για να έντυπωσιάσω τους συνανθρώπους
αλλα για να δώσω διέξοδο
σ' όσα με πνίγουν άρρητα
με κίνδυνο να μείνουν δια παντός

οί δράστες ασύλληπτοι.
Αθήνα

386

14-2-90

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τόλμησα κάποτε να ίσχυρισθω

πως σταν πρόκειται για έξομολόγηση
ολοι γυρεύουμε συνομιλητή

ανεκτικο και παρθένο.
Σήμερα πρέπει να δηλώσω ανενδοιάστως

σχεδόν το αντίθετο
"

ι

(.

ι

,

\

αν πραγματι υπαρχουν στα πνευματικα

αμιγείς αντιθέσεις:

Για έξομολόγηση χρειάζονται απαραιτήτως
συνάνθρωπο πολύπαθο κι άμαρτωλσ

για να μιλούμε έπΙ τέλους
την ϊδια γλώσσα.
Αθήνα

387

15-2-90

ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Τώρα πιά τό 'μαθες και δέν φοβασαι:

~ θάνατος δέν είναι μαυρα φτερά"
είναι άπλως σταματημένη άνάσα
όταν ή εκπληξη ξεπέρασε
την άντοχη του κτιστου.

Sydney - Carss Park 22-2-90

388

ΠΑΝΩΑΠ'ΟΛΑ

«Σέ μένα μένει ή άρχαία φωνή τής γής.»
ΛεόνΦελίπε

"Άν εβγαινα στη ζητιανια δέν θα πήγαινα

μόνο σ' ανθρώπους.
Θαυμάζω την πιστότητα του σκύλου

της γάτας την ταπείνωση
\

(.

,

-

ι

την αρμονια του κυκνου.

Μα πάνω απ' δλα
έγω ζητιανεύω ονόματα.
Sydney - Carss Park 22-2-90

389

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΒΑΚΧΩΝ

« ... ώσάν τά μάτια της θέλουμε τή γλώσσα!»

Π. Προδρόμου

Μην τους ακοϋτε, το κρασΙ δέν τελείωσε
μήτε τολμούν να καταργήσουν το μεθύσι
όπως εκαναν παλαιότερα εδώ
μέ τΟ'uς καταδίκου ς
διαχωρίζοντας μέ διατάγματα ευνούχων
τον ατμητο χρόνο τον ατίμητο
σέ πανηγύρι αχαρο
καΙ πρόσθετη ενοχή.
'Έτσι τολμούμε ακόμη τα ατόλμητα

\,

:Ι,

"

,

κι ανεχομαστε τις προς καιρον αντιφασεις
\

\

C:,

\

,

,

χωρις να υποκυπτουμε στην αναγκη'

άλλωστε μόνο συνεχόμε.νοι φόβφ

-

"

μπορουμε κι αντεχουμε.

Sydney - Ashfield 23-2-90

390

ΑΚΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΓΧΙΑΛΟΙ

Δεν μας λιγόστεψαν καθόλου οί μεταναστεύσεις
δεν μας έπτόησαν οί εκπατρισμοί

οί άριθμοί των άγνοουμένων για μας λειτουργοϋν
καί συνεχίζουν βαθύτερα τΙς τέσσερις πράξεις

ύπαγορεύοντας άνάλογα φωνήματα.
πως να εγκαταλείψεις την Άκτη
εχοντας πρόγονο τόν Πυθαγόρα!
Sydney - Ashfield 23-2-90

391

πΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ

</'Έχουμε άρνηθεί τό δώρο τού νά άντιλαμβανόμαστε
τά πράΊματα μέσ' άπό τίς αίσθήσεις μας.})
Δημ. Μυταράς

Καμμια χαρα δεν είναι όλόκληρη
αν δεν τήν ζητωκραύγασαν δλες οί αισθήσεις.

τα όράματα είναι φαντάσματα άπατηλα
αν δεν μπορείς να τα ψηλαφήσεις
ν' άκούσεις τή ρυθμική τους άνάσα

να γευθείς το αίμα τους καί να δείς
οτι Χριστος ό Κύριος
να μεθύσεις άπ' τον ίδρώτα τους
το μεσημέρι τού σύντομου βίου.
Sydney - Ashfield 27-2-90

392

ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ

Το δειλινο είναι μια ωρα πένθιμη
οί ανθρωποι θλίβονται καί φοβουνται
γι' αυτο ΤΩ'υς βλέπεις να τηλεφωνιουνται
δίχως να βιάζονται να τελειώσουν

άδιάφορο αν είναι ερωτευμένοι
:Ι

\

ερημικοι

ειτε άπλώς "άργόσχολοι.

Οι (bρες της συναλλαγης εχουν περάσει
αρα δεν πρόκειται για επικοινωνίες έπαγγελματικες
βαθύτερη

. πρόκειται μάλλον για άνάγκη

άνθρώπινης θαλπωρης
καθως ή νύχτα και το σκοτάδι
βηματίζουν προ των πυλών.
Sydney - Ashfield 28~2-90

393

ΤΟΠΟΜΟΛΟ

Δεν ειναι Εφεύρεση μεγάλη
μηχανή έντυπωσιακης λειτουργίας
άπλως έπιτήδευμα λα'ίκοϋ τεχνίτη
πού εμεινε ανώνυμος αλλα μακαριστ6ς
γιατι χωρις αύτο θά 'μεναν άχρηστες
δλες οί πόρτες.
Sydney - Ashfield 4-3-90

394

CHECK-UP

Μάταιος κόπος τραγικη αύταπάτη

αύτ~ς οί συχνες αναλύσεις:
Θά βροϋν ασφαλώς πάλι το ζάχαρο
τη χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια

κι σσα &λλα έλέη τοϋ ανθρώπου.
Άλλά δεν θα μπορέσουν ποτε να μετρήσουν

την αγανάκτηση καΙ την αηδία
τη θλίψη καΙ την απογοήτευση
την έπιμονη στην αλήθεια
την αποστροφη στην εύτέλεια
που δλα μαζΙ συντονίζουν τον δλεθρο
\

,

,

τ

στο ανυπερασπιστο αιμα.

Sydney ~ Carss Park 13-3-90

395

ΕΛΛΑΔΑ(Β)

!:Ελλάδα δεν είναι ό ~Όλυμπoς
μήτε δ Παρθενώνας
μήτε άκόμη κι ή Άγια Σοφιά.

Είναι ό τρόπος πσυ πίνεις κρασΙ
κι άκόμη άκριβέστερα
το πώς παραμιλας στο μεθύσι.
Sydney - Ashfield 11-3-90

396

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΟΒΟΙ

Τό βράδυ αγριεύουν τα σπίτια
,

"

Ι

\

στις πιο απομερες γειτονιες

δσο κι αν είναι φωτισμένοι οί δρόμοι
αν οί διαβάτες είναι άγνωστοι και λιγοστοί.
~Έτσι δεν είναι μόνο τα σκυλια
απ' τα όποια πρέπει να προφυλαχτοϋμε
γιατΙ αυτα τουλάχιστον γαυγίζουν
καΙ προειδοποιοϋν.

Είναι οί πόρτες οί κλειστες που ξεφνικα
μπορεί ν' ανοίξουν
χωρΙς να ξέρουμε ποιός θά 'ναι ό ερχόμενος.

Είν' οί πυκνες συστάδες δέντρων στην αυλη
που δεν γνωρίζουμε πόσο σκοτάδι αυλίζεται
στην άγκαλιά τους.

Είναι τέλος ό ακαταλόγιστος άνθρωπος
που μπορεί νά 'ρθει λάβρος καταπάνω μας
,

ι

"

\

Ι

(\

\

\

αρνουμενος απο τα νυχια ως την κορφη

την άστραπη της θεότητος.
Sydney - Ashfield 12-3-90

397

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΙΝΙΑΛΟ

Το ξέρω πως οί νεκροΙ δεν εχουν ταχυδρομείο.

Έπίσης ξέρω πως δεν είναι περίεργοι μήτε νοσταλγούν.
CΌμως για μας πού είμαστε ακόμη εμπερίστατοι

σε νοσταλγίες και περιέργειες
θά 'ταν πολύ ενα άπλο σινιάλο;

~Ή μήπως δεν κατάλαβα τον άνεμο χθες βράδυ;
Sydney - Ashfιeld 13-3-90

398

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

Αύτα που θα ποϋμε είν' άπα κείνα που
δεν άκούστηκαν

σχι γιατι οί άλλοι δεν είχαν φαντασία
άπλως ηταν άνεπαίσθητοι ψίθυροι
μέσα σε σπηλαιφδη τοπία

και προϋπέθεταν άκρα ταπείνωση.
Sydney - Ashfield 19-3-90

399

ΕΥΤΡΕΠΙΣΜΟΣ ΊΉΣ ΜΙΚΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Να περπατήσεις μόνος μες στή νύχτα
να πιεις νερο της άκρας σιωπης

να μνημονεύσεις έν απολύτφ ανωνυμίg.

πάντων των έν Κυρίφ κεκοιμημένων
καΙ με τήν ίδια αμεροληψία
_

J

\

~

,

των μεσουντων και αγαπωντων σε

-

ίδαυ στοιχεία προς εύτρεπισμον

της Μικράς Εισόδου.
Sydney - Ashfield 27-3-90

400

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

:JΈτσι λoιπόν~ το εΙΠαμ' επι τέλους

ό ποιητής δέν είναι πια άγγελικός
δμως μες στο άπελπισμένο παραλήρημα
μοιρολογοϋνται στρατιές Άγγέλων.
Sydney - Ashfιeld 29-3-90

401

ΜΝΗΜΕΣ ΑΓΓΕΛΩΝ

~Άς μήν τούς είδαμε, ας μήν τούς ακούσαμε

μας εΙναι αρκετο που τούς νοσταλγουμε.
Μήπως γι' αυτό ακριβώς μας μεγαλώνουν
επειδη δέν περπάτησαν ποτέ μαζί μας
τόσο χαμηλά;
Sydney - Ashfield 29-3-90

402

ΣΙΩΠΉ

Δεν είναι απαραιτήτως απουσία
η μαλθακότητα

μήτε δειλία κι αδιαφορία.

Μπορεί να είναι βαθια κατάνυξη
πού πνίγει τον λόγο στη νύχτα της αγνωσίας

σημάδι αδιάψευστο προσευχομένου πνεύματος.
Sydney - Carss Park 7-4-90

403

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Φτάσαμε δυστυχως στην εποχη
που ενω δλα τ' άλλα δικαιώματα διεκδικούνται
ό ύπνος μένει τελείως ανυπεράσπιστος
στού κάθε βέβηλου την εισβολή ..

Δεν είν' ανάγκη νά 'χεις πρόβλημα στο σπίτι
μήτε στον κύκλο τού επαγγέλματος
\

\ '

\

Ι

\

\

Ι

για να χασεις τη σχεση σου με τη νυχτα

και να μετρας σαν πυγολαμπίδες
ταυς αριθμους τού ηλεκτρονικού ρολογΙΟύ.

Φτάνει να είδες μια σκηνη στην τηλεόραση
η να θυμήθηκες μια δήλωση απατεώνα
που εν τούτοις κατορθώνει να επιβιώνει
σαν δημόσιο πρόσωπο
αν σχι καΙ επίδοξος εθνικος ανηρ
για να σού πέσει το στομάχι στα πόδια
και νά 'χεις δουλεια ως το πρωί.

Sydney -"Ashfield 12-4-90

404

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΗ

«Δικαιοσύνην μάθετε οί ένοικοϋντες επί της γης.»

(ΉΟ-.

26, 9)

Το σκληρότερο αθλημα

αλλα και το ύψηλότερο γέρας

δεν εΙναι ή σοφία μήτε ή αρετη
ακόμη κι αν δώσουμε το σώμα
ϊνα καυθήσεται.
Σ' Όλες αυτες τις περ ιπτώσεις

το μέτρο μένει δικό μας
γι' αυτο και το κατόρθωμα βέβηλο.

CH δικαιοσύνη

αντιθέτως μας καλεϊ

να σεβασθούμε τάξη προκαθιδρυμένη

που αντανακλα τη φύση του Θεου.
Κι ακριβώς επειδη μένει απρόσιτη ή θεία ουσία
γι' αυτο και η δικαιοσύνη σχεδον ακατόρθωτη.
Sydney - Ashfield 14-4-90

405

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

τα τελευταία λόγια ένος άνθρώπου
είτε πεθαίνει είτε φεύγει σ~ άλλη γη

είναι ή εβδομη σφραγίδα του προσώπου
που μεταθέτει ενα άκόμη κρατούμενο στον ουρανό.
Σε τέτοια άλλαγη φρουράς μην παρεμβάλλετε
άλλα λόγια η σχόλια
διακόπτοντας το άρρητο του μυστηρίου"
-υπερβαίνει άπείρως. το κύκνειο άσμα

δσο βαθύτερα φθέγγεται ό άνθρωπος.
Sydney - Ashfιeld 23-4-90

406

ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Δεν είναι προς τιμήν των eΕλλήνων
το άγαλμα της Άπτέρου Νίκης
τρόπαιο πάνω στήν ντροπη καί τα δάκρυα των
"

ι

ητημενων.

3Άν ό Σωκράτης δεν μίλησε έπι ματαίφ

θά 'χαμε αποκηρύξει προ πολλού
το ανόσιο άγαλμα
ύψώνοντας στη θέση του νίκη πανανθρώπινη

το μνημε'ίο της Άπτέρου Ειρήνης.
Sydney - Ashfield 26-4-90

407

ΣΤΟ ΚlTPINO

Πόσες φορές επαιξες μέ το κίτρο

για να τού κλέψεις το χρώμα;

Τού πηρες κάτι άπο -το φώς και τη λάμψη
μα θα σου λείπει πάντα
ό χυμος και το άρωμα!
Sydney - Ashfield 27-4-90

408

φγΛΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ

Γραφή ποικίλων αποχρώσεων
σέ επιφάνεια εξαντλημένη
μήνυμα χρησμικό:
cO αποχαιρέτισμος δέν απέχει
απ' τήν επιστροφή
ό μεταβαλλόμενος κόσμος αγάλλεται
σχεδον άναλλοίωτος.
Sydney - Ashfield 28-4-90

409

ΓΛΩΣΣΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ

Μιλουμε πιά γλώσσα λησμονημένη

πού την καταλαβαίνουν μόνο οί φτωχοι
και τά παιδιά

κι αποστηθίζουν τά λόγια μας

γιά ώρες δύσκολες
δταν θά χρειασθεϊ ν' αντισταθοϋν
στην απόγνωση
ξορκίζοντας τόν θάνατο με πανηγύρι.
Sydney - Ashfield 6-5-90

410

ΑΝΕΥΟΡΩΝ

Δεν πρέπει ν' αρνηθούμε την αλήθεια
ακόμη κι αν μας κόψουνε
το φώς και το νερό.

Δεν πρέπει ν' αρνηθούμε την αλήθεια
ακόμη κι αν μας κόψουν
το τηλέφωνο.

Δεν πρέπει ν' αρνηθούμε την αλήθεια
ακόμη κι αν μας κόψουν

απο παντού την καλημέρα
την ~ίδια τη ζωή.

Ζωη χωρίς αλήθεια είναι ό θάνατος
πού δυστυχώς δεν αδρανεί
σε τάφους καΙ αγάλματα
αλλά αναπαράγεται συνεχώς
καΙ οργιάζει.
Sydney - Carss Park 7-5-90

411

ΕΠΙΣΦΑΓΗΝ

Στήν Καστανιά μου

Μας ειχαν βεβαιώσει πως τα δέντρα
πεθαίνουν σρθια

γι' αύτο δεν ε~ίχαμε λόγο ν' ανησυχουμε
όταν πριν δυο βδομάδες ακόμη
μοίραζες αφειδώς τον καρπό σου
κι εμείς καμαρώναμε στη ρίζα σου

σαν τα μικρα ακίνδυνα παιδιά.
Σήμερα δμως
χωρίς να φυσήξει βίαιος ανεμος
χωρίς να μας πλήξει καταιγίδα

11 να μας ζώσει φωτια
πρέπει να φύγεις.
Συ που για χρόνια ησουν ή φυσικη κουρτίνα
στο πλατυ μεγάλο παράθυρο
ακουμπισμένη κατάσαρκα στα τζάμια

κι δχι άπλώς στοιχείο του βάθους

11 τού όρίζοντα
πρέπει να φύγεις.

Δεν τα κατάφερα βλέπεις να τους πείσω

πως ειμαι αδύνατος σαν τυφλος
δταν δεν βλέπω μέσ~ άπο σένα τον κόσμο
δπως μέσ' άπ' το θάνατο τον Θεό.
'Έτσι σε κόβουν σήμερα

12 Μαίου

αν καΙ γνωρίζουν τον δεσμό μας
δέντρο μου ίερό-

κι αφού δεν ειχα &λλο τρόπο ν' αμυνθω
είδα να σε φωτογραφίζουν μελλοθάνατο
καΙ θα σε μνημονεύω στα εν πρώτοις...
Sydney - Ashfieιd 12-5-90

412

ΔΕΝΤΡΟΜΟΡΦΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Το κόψανε το δέντρο το ίερο
ήμέρα Σάββατο δώδεκα Μαίου
κι σμως όλόκληρο το Redfern ύποκρίνεται
πως δεν πήρε εϊδηση τον άνίερο φόνο.
Θα βάλω λοιπον να σημάνουν άργα
δεκαπέντε χτυπΥlματα του Καθεδρικού οί καμπάνες
σσα τα χρόνια που συζήσαμε μυστικα
ή Καστανια Παντάνασσα

,

\

\ ) ,

κι εγω χωρις ανασα.

Θα βάλω άκόμη τ' άλλα δέντρα της αύλης
να χαμηλώσουν τα κλαδια -μεσίστιες σημαίες
καί τα πτηνα να βουβαθουνε όμοθυμαδον
ένος λεπτοϋ σιγη για τη δεντρόμορφη Παναγία.

-

Sydney - Carss Park 13-5-90

413

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

«~H άνάγκη τής γραφής συνέπιπτε πάντα
μά τήν άνάγκη μου νά διαγράφω.»

Italo Calvino

ΕΙναι μια σύμβαση ισόβιας διάρκειας
καθως περνούμε τόν αγρό της τέφρας

καΙ τα θεμέλια εδω ύποχωρουν
ε'ίτε σε χωμα σκάφτηκαν ειτε σε βράχο.

Μέσα στην ποικιλία των όνομάτων

και την πολυσημία των ανωνύμων
ποια δύναμη μπορει να εγγυηθει
διάκριση σέ κύριο και δευτερευον;
'Άφησε τα σοφίσματα της νύχτας

κι έλα να πορευτούμε ταπεινα

ως τΙς άνταύγειες της άλλης οχθης
\

c

\

:>

ι

_

ι

τα οριστικα ονοματα μας περιμενουν

μονάχα στη Δευτέρα Παρουσία.
Sydney (S1. Vincent's Hospital) 14-5-90

414

Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ

Οί τοίχοι των σπιτιων ύποκρίνονται
πως δηθεν κρύβουν και προστατεύουν
απο βέβηλα μάτια την ιδιωτική μας ζωή.

Στην πραγματικότητα είναι τεράστιες παρωπίδες
που τιθασεύουν το δικό μας βλέμμα

για να μας προσηλώσουν πιστότερα
στις ίερες λειτουργίες τού βίου

μακρια απΌ τις σχέσεις των τριόδων
ταυς ανεξέλεγκτους συγχρωτισμους της αγοράς.
Sydney (St. Vincent's Hospital) 16-5-90

415

ΠΟΛΙΟΡΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΡΗΤΟ

«Μοναχός έστιν δ πάντων χωρισθεις
καί πάσι συνηρμοσμένος.»

Eύάγριo~

Ποίηση είναι νά κάμεις τόν κόσμο δικό σου
σχι σπως σ' τόν δίδαξαν
οι γονείς κι οι δασκάλοι σου
άλλά οπως τόν ονειρεύεσαι έσύ
σε στιγμες μοναξιάς
δηλαδη σε στιγμες λεφτεριάς
που θά πεί

άπόλυτης κτισμικης αλληλεγγύης.
Sydney - AshfieId 18-5-90

416

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Στο πένθος δεν υπάρχει δευτερολόγημα
πρωτόκολλο δεν εχει ή δυστυχία

όλα εδώ συμβαίνουν

-

-"

ακαριαια κι ακραιφνη
)

. στην άδιαπραγμάτευτη

δεσποτεία τού πόνου.

'Έτσι τολμώ να σού ψελλίσω
μια τελευταία είδηση

άπ' το σπίτι που άφησες αδειο:
Καθως άποσύρθηκες όλοπράσινη
σαν κυνηγημένη μυθικη Φαιδριάδα
'"

\

Ι

αφησες στους τοιχους
,
,
μια αποχρωση πρασινου
\:ι

κι όλη την άμηχανία της σιωπής ...
Sydney - Melbourne 18-5-90

417

ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

CΌσο νεώτεροι είμαστε

τόσο πιό εϋκολα γελούμε

άφου ή ζωή δεν πρόλαβε να μας πληγώσει
τόσο βαθια ωστε να γίνουν συν τφ χρόνφ
σχεδόν άσυγκίνητοι
(,...,

_

t

οι μυς του προσωπου μας.

Sydney - Redfern 24-5-90

418

ΝΙΚΟΛΑΣ Ο ΚΑΣΊΈΛΛΟΡΙΖΙΟΣ

Στο παραλήρημα ό μεθυσμένος λέει
κουβέντες σημαδιακες για τήν ψυχή του
κι οταν χαροπαλεύει πάλι μοναχος
κάνει χειρονομίες που μαρτυρούν
τί αγάπησε καθυπερβολην στον απάνω κόσμο.
ΙΌ καπετάνιος που πεθαίνει στή στερια
με τήν ψυχή λησμονημένη στο καικι
ηξερε και να μεθά και να κινδυνεύει
πίνοντας απ) την ~ίδια κούπα κρασι καΙ θάνατο.
Μά καταποντισμο σε κρεβάτι δεν ηξερε
δπως δεν ξέρει το λιοντάρι λαιμητόμο

γι' αυτο πεθαίνοντας τραβά τά σεντόνια για σχοινια
καΙ φωνάζει στο γιό του: Σταμάτη, πνιγόμαστε!
Sydney - Carss Park 27-5:..90

419

Ο ΜΟΝΟΣ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ

Μπορείς να εμπιστευθείς το άνθος και το φυτό'

-οσο κι αν είναι καχεκτικο θα σου δώσει
τα γνώριμα' σημάδια του
σε άρωμα σε φύλλωμα η σε καρπό.
Μπορείς να εμπιστευθείς το ζώο οποιας συνομοταξίας

θα σε ανταμώσει με συμπεριφορα προβλεπόμενη

ακόμη κι αν είναι άρρωστο η πεινασμένο,
Δεν μπορεις ομως να ε μ:ι;τ; ιστ ευ θ εις τον άνθρωπο
γιατι είναι -λέει- ή Εικόνα τού Θεού
και δικαιούται ν' αύτοαναιρείται συνεχώς
απο τον "Άγγελο ως τον Δαίμονα απροσδιόνυσος.
Bangkok - Athens 29-5-90

420

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Καίγοντας σημειώματα πρόχειρα και παλια
που αντάλλαξες κάποια στιγμη

ανάγκης 11 βιασύνης
αισθάνεσαι μια τύψη ακαθόριστη
σαν να προδίδεις δεύτερη φορα
ανθρώπους που μoιράσ~ηκαν μαζί σου
μια ζωντανη στιγμη ανεπανάληπτη.
Bangkok - Athens 29-5-90

421

Ο ΜΟΥΕΖΙΝΗΣ

~Άν ηταν άπΩ τη φωνή του
θά μ> είχε κερδίσει χίλιες φορες
άλλ) ή ψυχη δεν άρκείται στη μουσικη
το θαύμα τελεσιουργειται βαθύτερα

πέρ' άπ' τη λογικη και τις αίσθήσεις.
Κωνσταντινούπολις

422

30-5-90

ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ Η ΑΠΡΟΣΜΑΧΗΤΗ

CΥπαγορεύοντας τις σκέψεις σου σε γραφέα

βλέπεις πως τα λόγια φεύγουν ελεύθερα
χωρΙς ένδοιασμαυς κι άμφιβολίες
άμφιταλαντεύσεις καΙ δισταγμαυς
:)

ι:»

ι

αποσιωπημενα ερωτηματα.

cH λευκη

σελίδα που άντιμετωπίζεις

όταν γράφεις μόνος

είν' ενα τεϊχος φωτ6ς άδιαπέραστο
πού βάλθηκε να ενσαρκώσει την άγνότητα
μάρμαρο άσπιλο πεντελικό.
CΕπόμενο λοιπον να μην μπορεϊς

να νικήσεις άντίσταση λευκης σιωπής

έπόμενο να βλέπεις κηλίδες καΙ ναυάγια
όλα τα γράμματα.
Κωνσταντινούπολις

423

2-6-90

ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

CQ άνθρωπος τελικα δεν πεθαίνει

οταν δεν άναπνέει πια
11 άπλώς έξαφανίζεται
άπ' τίς συνήθεις συναναστροφες
χωρίς έλπίδα να τον ξαναδοϋμε
παρα μονάχα στα σνειρα.

Πεθαίνει μαλλον άπα τη στιγμη

που δεν τον άναγνωρίζουν οί φίλοι
και με συμπάθεια που φροντίζουν να κρύψουν
άναστηλώνουν τη φθαρμένη μορφη
Ι

\

\ '

Ι

καταφευγοντας σε μακρινες αναμνησεις.

Freising Ι Mίinchen 14-6-90

424

ΕΥΘΥΝΗ

Λέξη αλλη καμμια δεν θα μπορούσε
να συνοψίσει σε τρεις συλλαβες
δλο το βάρος του Μωσα'ίκου Δεκαλόγου

καλύπτοντας έξ ϊσου. και την άβυσσο
που ανοιξε άργότερα ό Χριστος
με την έπι του 'Όρους όμιλία.
"Έτσι στην ίερη γλώσσα των CΕλλήνων

,τ'

δνομα τού καθήκοντος και του χρέους

βγαίνει ξανα έτυμολογικα δεμένο
άρρήκτως με τη ρίζα της ευθείας.

Wien 18-6-90

425

ΤΕΛΕΙΑ ΣΊΙΓΜΗ

Τί αντιφατικο και τούτο τ' όνομα, Θεέ μου!
Πώς θά 'ταν δυνατον νά γίνει κάτι τέλειο
και μάλιστα μέσα σε μιά στιγμη
και μάλιστα απ6" τον πάντα ατελη άνθρωπο!
Συγχώρεσέ την την αθώα βλαστήμια, Θεέ μου!
Αθήνα

426

21-6-90

ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ (Β)

Το στόμα σου προσποίηση λυρικη

για να παραπλανήσεις ταυς μοχθηραυς
\

-,

\

που μετρουν την τροφη σου

ωστε να μην -υπολογίσουν ποτέ
μέ τί ρυθμο σ' εθρεψαν

οί θηλές των δακτύλων
καθως ψηλάφιζες άρατα καΙ αόρατα.
Αθήνα

427

16,]-90

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

:>Άν το πτηνσ ετυχε νά 'χει μεγαλύτερο στομάχι

απ' Ο,ΤΙ τα λοι.πα της συνομοταξίας του
\

\

\,

,

,

c

,

και για να το γεμισει γινεται αρπαχτικο

σπεύδουμε να το πούμε αχόρταγο κοράκι
ληξιαρχώντας το στη μαύρη λίστα
τού οίκολογΙΚΟύ μας συστήματος.
=>Άν το ποντίκι άπο δειλία εκανε μοίρα του
να κλέβει αθόρυβα την τροφή του

καΙ μάλιστα κατ α προτίμηση σε ώρες
που έμεις δεν το βλέπομε
νομίζομε πως στιγματίζοντάς το τρωκτικο

άποκαθιστοϋμε με σοφία Σολομώντειο
τη διασαλευθείσα δικαιοσύνη.
:>Άν ομως ό άνθρωπος εχει τέτοια ήθη

11 εστω έκφράζεται θεωρητικα,
\ ,

με παρομοιο φρονημα

παρόλο που καθόλου δεν πιέζεται άπο τη φύση
έμεις που δεν γνωρίζουμε φόβο 11 ντροπη
μιλοϋμε ανενδοίαστα για τύπο δραστήριο
συνετο, διορατικό, πετυχεμένο ...
Athens - Singapore 17-7-90

428

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

{(Γέμισα μέ όνόματα τή σιωπή.»

Giuseppe Ungaretti

Κι δμως δεν ητανε αύτη ή άποστολή μου'
τα όνόματα είναι ηδη δεδομένα
και τα βρίσκει καθένας άργα η γρήγορα
φιλοσοφώντας έπίμονα η άκόμη πιό συχνα
παραμιλώντας.

eH σιωπη άντιθέτως έγινε για μας
ό χαμένος Παράδεισος
ή προ πολλοϋ καταργημένη προσευχη

ή ξεχασμένη άσκηση
προνόμιο σεπτο των Άσωμάτων.
Στον ξέφρενο κόσμο που φτάσαμε
τη σιωπη νέμονται σχεδον συνωμοτικα
μονάχα οσοι άσιγήτως εύαγγελίζονται
οί "Άγγελοι κι οί νεκροί.
Athens - Singapore 17-7-90

429

ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ

«Βάλε μιά κοινοτοπία aτόν τόπο της... »

Jean Cocteau

~Έτσι που κατακερματίσαμε τον κόσμο

κι ό καθεις όνειρεύεται κλασματικα
χωρις οί αλλοι να μπαίνουν στον όρίζοντα
μήτε καν σαν άντίδικοι
τα πιο βαθια σημεία επαφής
για να μην γίνει ή ζωη γενικη παράκρουση

είναι αύτο που λέμε κοινοτοπίες.

cH κοινη εμπειρία πάνω στη συγκεκριμένη
\

3\

\;),

χρονικη η χωρικη επιφανεια

είναι ο,τι πιο ίερο μας συνδέει
γι' αύτο ας μην άσχοληθαυμε για το δήθεν
άνεπανάληπτο'
μοναδικος στην άλήθεια του ό κοινος τόπος.
Singapore - MeIbourne 18-7-90
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Ο ΑΓΕΝΕΑΛΟΓΗΤΟΣ

<:0

ποιητης εχει &δελφους μα δεν εχει προγόνους

κι οταν μονάχα σήμερα διαβάζει
πρώτη φορα τον υο μηρο η τον Αισχύλο

γνωρίζει πως δειπνα μαζί των απ' το ~ίδιo πιάτο

κι είναι νεκρος αν τους πεϊ πεθαμένους.
Singapore - Melbourne 18-7-90
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ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡ Θ ΕΝ ΟΥ

</Η μουσική μας δημιουργεί ένα παρελθόν πού τό άγνοούσαμε.»

OscarWilde

Ήταν θαμένοι μέσα μας οίηχοι
άπα τα λόγια που πρόφθασαν να πουν
οί γεννήτορες τήν ωρα της συνουσίας
κι ύστερα βουβαθήκανε μπροστα στα θαύμα

.

της έπεχόμενης ζωης.

Ήταν θαμένοι μέσα μας οί ηχοι
απ) τα τραγούδια που άκούσαμε στο λίκνο

οταν ή Μάνα δεν είχε ακόμη ξεχάσει
τους χρησμους της Παρθένου.

?Ηταν θαμένοι μέσα μας οί ηχοι
απ' τους τριγμους των οστέων που ανθουσαν
καθως ό καρπος πήγαινε να δέσει
κι αργότερα που πυρακτώθηκε το μεσημέρι

ακούγαμε μονάχα τα τζιτζίκια.

Singapore - Melbourne lS:'7-9C
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ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

Άκόμη κι ενα τζάμι αν εσπαγα.
:t\ υ
,
η ενα ποτηρι

μ' εδερναν πάντα Μάνα και Πατέρας
για να προσέχω.

Τώρα πού

άμελείας σκότωσα την άδελφτl μoυ~
γιατι δεν με δέρνουν
άλλα μ' άγκαλιάζουν και με φιλούν;
Singapore - Melbourne 18-7-90
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ΗΓΛΩΣΣΑ

Συναυλία χρωμοσωμάτων

που άντανακλαται σε θαυμαστικα
δάκρυα, έρωτηματικα
πάθη φθόγγων καί ρημάτων!
Sydney - Ashfield 22-7-90
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ΦΩΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟ

Πάντα μας ατενίζουν γελαστα
τών σκελετών τα κρανία

καθως τα δόντια στίλβουν όλόσωμα
χωρις δερμάτινους χιτώνες για συνοφρυώσεις
χωρις βολβΩ'uς τών ματιών
για βλέμμα βαθυ

11 πονεμένο.
Ashfield 23-7-90
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ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ

«'"Ακουσε πού περνά ή λευκότητα τής σιωπής.»

.

Pabl0 Picasso

Φράξε αν μπορείς με χρώματα
τις διεξόδους τού λευκού

στο αδέσποτο σκοτάδι.
Συγκράτησε τη βαρβαρότητα τού ηλιου
στο καταμεσήμερο.

Κοίτα να πείσεις τα πουλια και τα λουλούδια
να μη λιποθυμούν τόσο συχνα
σ' ενα λειμώνα θαλασσι
που οϋτως

11 αλλως

τόσο γρήγορα τελειώνει.
Sydney - AshfieId 25-7-90
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (Β)

Άξιολύπητοι για την άγονη αφροσύνη τους
_

\

J

\

\

κεινοι που κατατασσουν τους νεκρους

στον κόσμο των σκιών.

Τί σχέση εχουν με σκιές οί ασώματοι
πού να βρουν την αδράνεια της ύλης
κείνοι που δεν προβάλλουν πια
καμιαν αντίσταση!
Sydney - Ashfield 25-7-90
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ΝΗΠΤΙΚΟ(Β)

=>Άν με ρωτάτε συμβουλη

-_.

δεν έχω παρά τούτη την δήλωση:
Άγαπάτε αλλήλους

συγχωρείτε αλλήλους
c
ι
Τ:)
ι
ο κοσμος ειναι ανερμηνε~τoς.

Sydney - Ashfield 25-7-90
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Β)

Μή σταματήσεις τόν χορό
ψυχή τού πολεμάρχου
\

_

\

~

Ι

μην πεις πως εκουραστηκες

, και θες να ξαποστάσεις
για θα φωνάξουν οί νεκροι
χαράμι να σου γίνει
κάθε χαρα που γεύεσαι
,

\

:Ι

,

ι

εις τον απανω κοσμο

που κείνοι στερηθήκανε
:Ι

\

\

~

ι

κι εσυ τον απαρνιεσαι

σαν τό πουλι που μίσησε
τ' αύγα καΙ ξεπαγιάσαν.

Sydney - AshfieId 30-7-90
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ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟ

CΕφτα φορες όρφάνεψε ή ψυχή

το κορμί δεν έίπε να λυγίσει
ηταν το χώμα χλοερο
μεθυστικα τ' αρώματα
το πανηγύρι ατρύγητο μελίσσι!
Sydney - Ashfield 30-7-90
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ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

«Ζωγραφίζειμέ ψιθύρους πού κατοικούν στήν ακρη τού μολιβιού.»
Α. Σχινά

Είναι κι αυτο ενα σημάδι άδιάψευστο
των πονηρων καιρων

νά μη μπορούν οί Μύστες νά μιλήσουν
τη γλώσσα τού λαού.

:ΙΈτσι που σακατέψαμε τις λέξεις

φορτώνοντάς τες πανικο και λάσπη
εμειναν καθαρά μόνο τά νεύματα

γλώσσα φωτοσκιάσεων.
Sydney - Ashfield 3-8-90
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ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

3Εμείς ποτε δεν τα ειδαμε

σαν άνώνυμες ποσότητες ούδέτερης ϋλης
μήτε σαν μορφώματα τού άνεύθυνου και τού τυχαίου.

Είχαν άκόμη άπάνω τους δακτυλικα άποτυπώματα
τού eΥπερώνυμου με παραλήπτη τον πρώτο τυχόντα

γι' αύτο τα σεβασθήκαμε
και τα προσέξαμε
τουλάχιστον σαν-ενδείξεις μιας αγνωστης ίστορίας
τουλάχιστον σαν πεπραγμένα άνεξιχνίαστα.
Sydney - Carss Park 4-8-90
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ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ

«Τό νά εΙσαι ποιητής, σημαίνει νά μή νοσταλγεϊς
τό παρελθόν τής ποίησης.»
Ά. Σιδέρη

Κι όμως ή ποίηση δεν εχει ήλικία

εΙν' άγενεαλόγητη σαν τη φωτιά.
3Άν μια φορα την άντικρίσεις μες στη νύχτα

δεν εχει σημασία, σπίθα 11 φλόγα

~α καίγεται ή ψυχή σου σαν φυτίλι
ώσπου να εκραγεί ό δυναμίτης.
Sydney - Ashfield 12-8-90
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ΜΑΤΑΙΑ ΦΤΕΡΑ

Δεν είναι άπό τόν άνεμο που μάδησαν
τα φτερα τού κύκνου

μήτε άπ' τό κρύο και την καταιγίδα'
αύτα τό ζωντανό τα συνήθισε

11 μάλλον εξοικειώθηκε μαζί τους
άλλωστε εχουν και μια κανονικότητα σταθερη
τα φυσικα φαινόμενα.

Κείνο που δεν κατάφερε να συνηθίσει
καθώς τόν εκαμαν κατοικίδιο διακοσμητικό

ηταν ή νοσταλγία της μακρινης λίμνης
,Ι

\

\

.:ι

ι

τα κυματα που στην αναμνηση

τού θροιζουν άκόμη άνεπαίσθητα

"

\

τα ματαια φτερα.

Sydney - Ashfield 13-8-90
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ΟΧΡΟΝΟΣ

«tιΕνα παρόν έγκλωβισμένο θά 'λεγες
σέ πολλά παρελθόντα.»
Μ. Κακογιάννης

Πρόβλημα χρόνου δεν ύπάρχει για σένα

που γνώρισες πως ή ψυχη δεν εχει ήλικία
παρα μονάχα μνήμη, πηγάδι ίδιόκτητο
που δεν παλιώνει μήτε ανακαινίζεται
αλλα βαθαίνει, συνεχώς βαθαίνει
~ι

\

Ι

\

,

Ι

ωσπου να συναντησει τον ουρανο.

Βαθαίνοντας εν τούτοις, να γνωρίζεις
πως δεν εγκαταλείπεις δσα γεύθυκες απ' αρχης
γιατι τα πράγματα ληξιαρχοϋνται
κάθε λεπτο με τήν ίδια ήλικία
αδιάφορο αν το φώς πέφτοντας πλάγια
τα προεκτείνει με μακρύτερες σκιές.
Sydney -,Carss Park 18-8-90
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IMPERATOR

Κάτι θα πρέπει να μήν πηγε καλά
\

ι

στη μεταφραση

μ' αύτή την περίεργη λέξη.

Οί cιEλληνες είχαν ~Άρχoντες τι βασιλείς
γιατι γνωρίζανε τη βάση

πού εξελισσόταν σε κορυφη

άλλά φοβόντουσαν τήν ύβρη
καΙ δεν θά όνόμαζαν ποτε Α ύτοκράτορα.
πως άλλωστε να πείς πώς κυβερνα
έαυτον και τούς άλλους
κεtνoς πού πρέπει να φάει-καΙ να κοιμηθεί
σαν το γατΙ η το ποντίκι!
Το μόνο πού μπoρεt να κάνει
cl

\:)

Ι

οσο τον ανεχονται

ειναι να δίνει βραχυπρόθεσμες εντολές
γι' αυτ φωνάζετέ τον «ό Προστάζων»
-οσοι τουλάχιστον σέβεσθε τις λέξεις.
Sydney - Carss Park 18-8-90
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«ΜΗΝ ΙΙΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΑΝΙΣΤΑ»

«Τά μάτια του άπλανfj, λές καί κατέχουν
κάποιο μυστικό.»
Μ. Κακογιάννης

Πολυ φυσικο να καθηλώνονται απλανη
δηλαδη ακίνητα

μάτια που εΙδαν εστω φευγαλέα
\

,:ι

\

σκηνες αντιπροσωπευτικες

απ' το τέλος τού κόσμου.

cH ακινησία τών απλανών ματιών
ε'ίν' ή πικρότερη κατάνυξη που θα γνωρίσεις
καθως θα νυχτώνεσαι ξαφνικα
κάθε φορα χωρις να το περιμένεις

διαπιστώνοντας πάντα εκ τών ύστέρων

πως δεν σε ύπολόγισαν οί συνωμότες.
Sydney Ashfield 18-8-90
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ΒΡΟΤΕΙΟΝ ΓΕΝΟΣ

«... σωτήριοι αί γενέσεις τού κόσμου
καί ούκ εστιν έν αύταίς φάρμακον όλέθρου
ουτε ~δoυ βασίλειον έπί γης.»
(Σοφ. Σολ. 1, 14)

Το ξέραμε πως ό θάνατος
δεν ερχεται απο πάνω,

απ' τον Θεό μας ηλθε μόνο
πάσα δόσις αγαθήκι έν τούτοις όλιγοπιστήσαμε στη ζωη
σα νά 'ταν φαντασμαγορία φευγαλέα

αφήνοντας τον πρώτο λόγο στο σκοτάδι

λες και δεν ηταν τ' όνομά μας φως!
Sydney - Ashfield 27-8-90
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ΜΕΙΝΑΜΕ ΠΙΣΩ

«UO aOt πάσης έντολής Χριστού έαυτούς όφειλέτας ούκ έλογίσαντο}

ο-bτοι τόν Θεού νόμον σωματικώς άναγινώσκουσι ... »
Μάρκος Έρημίτης

Μείναμε πίσω σχι μονάχα στις έντολες

άλλα προ πάντων στο πνεύμα του έντολέως
που δεν έξαντλεί την άγάπη Του
στη σωματικότητα τού εργου.

Μείναμε παJω γιατι πριν στερηθούμε
είχαμε να διακρίνουμε τα μέσα άπ' τον μεσίτη
κι είχαμε λησμονήσει ότι το θειον

φιλει κρύπτεσθαι.
Μείναμε πίσω γιατι μπροστα

είχαν όρισθεί προαιωνίως τα εσχατα
κι εμείς δεν είχαμε διδαχθεί άριθμητικη
μήτε γεωγραφία άνεστραμμένη!

Sydney 20-9-90
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ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ

την θάλασσα δεν τήν φοβήθηκαν

κι ας ητανε πλατειά
σαν φερετζες απέρq.ντος
στο πρόσωπο τοϋ κόσμου'
τρομάξαν δμως τή στερια
με τα περίσσια ψέματα

βράχια που ηταν πιο ρευστα
απ' τοϋ μωρού το δάκρυ.

Sydney - Mascot 22-9-90
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ΦΕΓΓΑΡΟΦΟΒΙΑ

Τό φως τού φεγγαριού δεν μπορέσαμε
να τό χαρούμε.

Μια προκατάληψη άνομολόγητη μας εκανε πάντα

να τό βλέπουμε φως άρρωστημένο

.

καθως χυνόταν πελιδνό σαν διάλυση άπό κινίνο

σ' ενα πρόσωπο άπέραντο που δεν ηταν νΈκρό
κι όμως σώπαινε διαρκως έξαντλημένο.

Θα χρειασθεί μια όλόκληρη παιδεία
άπ' την άρχη
για να νικήσουμε τις παιδικες εικόνες
που εξακολουθούν να μ~ς τυραννούνε.
Θα χρειασθεί να ξεχάσουμε τους ύπνο βάτες
που περπατούσαν μονάχοι με πανσέληνο
,

,::Ι

,

,

στα πιο αποκρημνα μερη

χωρίς να πάθουν κακό
κι δμως την μέρα τους ε~ίδαμε να σφαδάζουν·
μακάβριοι βάκχοι-σεληνιαζόμενοι.
Sydney - Ashfield 30-9-90
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ΣΧΟΙΝΟΒΑΣΙΑ

Πολλα τα παράξενα που θά 'θελα να ρωτήσω
κι δμως ποτε δεν τόλμησα άπ' εύθείας
φοβούμενος μην παρεξηγηθώ.
Φρόντισα πάντα να βρώ την άπάντηση
στΙς πιο άπόκρημνες περιοχες
ωστε κι αν κάτ~ δεν επειθε τελείως
να ύπάρχει τουλάχιστον το άλλοθι τού άγνωστου τόπου
το ενδεχόμενο να μην ύπηρχαν οί προσλαμβάνουσες
παραστάσεις

άπ' τον άνυποψίαστο άκροατή.
~Έτσι κατόρθωσα να σώσω την ύπόληψή μου

και' πιο πολυ την εύλυγισία μου.
Sydney - Ashfield 2-10-90
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ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

.

~'Iσως θα πρέπει να παραδεχθούμε
χάριν μιας βαθυτέρας λογικης

δτι ό γάμος είναι θάνατος
κι ό θάνατος γάμος.
Πώς άλλιώς να έξηγήσουμε
τό εσσονται οί δύο είς σάρκα μίαν

τό γη εΙ καί είς γης άπελεύσει;
Ποιός άλλος λόγος για τόση έπισημότητα
τόσα λουλούδια και ένδύματα λευκα
πρό πάντων δέ έκείνα τα προκλητικα

άφόρετα παπούτσια!
Sydney - Ashfield 2-10-90
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ΧΑΡΟΠΟΙΟΝ ΠΕΝΘΟΣ

Καί ~ωήν προμνηστεύεται θάνατος!
(Καταβασίαι Δεκαπενταυγούστου)

Θα ~ρέπει να μάθουμε να μη θλιβόμαστε
δταν θρυμματίζονται τα στερεα

.

άσχέτως αν είναι πολύτιμα κρύσταλλα

11 σβώλος άπο χώμα.
Το ν' ανοίγονται νέες ρωγμες
στην ακατέργαστη συμπαγη ύλη
σημαίνει ότι το φως διεισδύει βαθύτερα
σημαίνει δτι το σκοτάδι άπευλαύνεται
όριστικα στον 4:Άδη.

Sydney - Ashfield 2-10-90
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ALTEREGO

Μην περιφρονήσεις ρακένδυτο

έστω κι αν νομίζεις ότι σε θίγει
αν τύχει νά 'ναι γνωστος

11 συγγενής.

"Έχει κι αύτος τη δικη του αξιοπρέπεια
\::ι

\

\

\

f

Ι

Ι

την .αντοχη και τα οραματα του

κι εχει ακόμη την αθώα φιλοδοξία
να βραδιάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα
για να μπορέσει να κυρφτει.
Sydney· Ashfield 3-10-90
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Τόσο πολύ έξοικειώθηκαν με τ' άγοραϊα
πού καταδέχονται δεσμο προσωπικό

με ψευδεπίγραφες άντωνυμίες.
Sydney - Ashfield 3-10-90
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ΣΗΜΕΙΑ

«'Ά ν δέν ήταν τά βραδινά γαυγίσματα
ή αιωνιότητα θά περνούσε άπαρατήρητη».

Τ. Λειβαδίτης

τα σκυλιά που μέ γαυγίζουν κάθε βράδυ
δίχως να μέ ξέρουν
c
ι
ι
ειναι οι πειστικοτεροι μαρτυρες
~

για τήν άναξιότητα του άχρείου δούλου
να μονοπωλήσει τήν κατάνυξη
μπρος στήν άγιότητα του δειλινου.
Sydney - Ashfield 3-10-90
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ΧΕΙΡΑΨΙΑ (Β)

~H χειραψία άλλοτε ηταν άπλη χειρονομία
μια αρχάρια πράξη καλής συμπεριφοράς
που δσο κι αν γινόταν μηχανικα

μαρτυρούσε κάποιο κλίμα ευνοίας.
Σήμερα που οί δροι έχουν τόσο αλλάξει
καθως χαιρετάς πρέπει να κάμεις την παλάμη
θερμόμετρο ακριβείας
για να δεϊς τί γλώσσα πρέπει να μιλήσεις
πόσες θερμίδες να καταναλώσεις

επωφελώς

11 εστω επι ματαίφ

μια και δεν γίνεται χωρις δημόσιες σχέσεις.
Sydney - Ashfield 8-10-90

458

ΤΑΦΟΠΕΤΡΑ

CH πέτρα τού τάφου Σου δέν εκλεισε ποτέ έρμητικά
δσο κι αν φρόντισαν γι' αύτό οί ύπηρεσίες τού Δήμου.

Είναι ή πόρτα που άφησες άνοιχτη καθως πέταξες
λύνοντας τα δεσμά Σου.
Sydney - Ashfield 16-10-90
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ΟΠΑΡΑ-ΦΡΩΝ

Κανένα δεν πειράζει μήτε και φθονεί
δμως δεν δέχεται να συμφωνήσει
\

\

\

Ι

\

,

\

Ι

με την κοινη ταριφα στα επι μερους

σταν τουλάχιστον γίνονται δικά του.

Ποιος ό καλός, ό τίμιος, ποιΟς ό ψεύτης
ποια ωρα ή πιΟ μεγάλη ρτη ζωή του
πως θα μποροϋσε να σωθεί ό κόσμος
και ποιοι οί φίλοι του
αύτα εκείνος δλα τα ζυγίζει
με την θλίψη που κρύβει στην ψυχή του
και δεν άφήνει να την υποψιασθοϋμε
καθώς χαμογελάει άφηρημένα
άκόμη ΚΙ αν κανένας δεν τον βλέπει.
Πατί να τον κατηγορήσεις που φρονεί

λίγο πιΟ εκεί άπ' ο,τι εμείς φρονοϋμε;
ΠοιΟς εκοψε της φρόνησης το μπόι

σ' αύτο που άποφασίζουν οί πολλοί;
~Aφηστε τον στην αγια μοναξιά του

ενα ρολόι ας δείχνει αλλη ωρα

κανεις δεν εμαθε γυμνη την άλήθεια
κανει δεν θα την πεί και τώρα.

Sydney - Ashfield 17-10-90
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ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ

Κείνο που δεν σου δόθηκε μην το ζητήσεις

δικό μας γίνεται μόνο Ο,ΤΙ μας χαρίζουν
άλλωστε ή ψυχη δεν θέλει δανεικα

για νά 'χει ελευθερία στην ανάσα

κι είναι μεγάλη χάρη να γνωρίζει
, ,
\',
\

\

πως την αγαπησαν πριν αγαπησει.

Sydney - Ashfield 18-10-90
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ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ (Α)

Δεν θα την πούμε την πηγη
που αρδεύει την ζωή μας

δποιος δεν την έγνώρισε απο μόνος του
ποτε δεν θα την μάθει

δεν έξηγείται ό Θεός
μάταιος κάθε κόπος
\:1

,

\ ,

\

τον ανασαινεις σαν το γιασεμι

η τόν αμφισβητείς σάν την ψυχή σου.
Sydney - AshfieId 19-10-90
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ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ (Β)

Δεν κοιτάς τον ήλιο κατάματα
στην μεσημβρινη κορύφωσή του.

Για τον Θεο δεν μιλάς άπ' ευθείας
παρα μονάχα με είκόνες και παραβολές .
. Κι αυτος πρΙν μεταδώσουν το νοούμενο
εχουν άρχίσει ηδη να φυλλορροούν ...
Sydηey

463

- Ashfield 19-10-90

ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ

Ήταν έκει που κλεισαν
τού σκαντζόχοιρου το πέρασμα

σε χλοερα λιβάδια
έκει που κάψανε της νυχτερίδας τα φτερα
καθως άνοιξαν πόρτες καί παράθυρα
στο στοιχειωμένο σπίτι

έκει που βάλανε πλεμάτι στη συκιά
να μή δοκιμάσουν τα πουλια
το φετεινο σύκο
έκει που εύνουχίσανε τον γάτο του Μαγιού
για να μήν ξαναφύγει έκει 'ταν που σταυρώσανε
τον ΑΝΘΡΩΠΟ.
Sydney - Ashfιeld 30-10-90
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ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Τις λέξεις θάλασσα και νύχτα
χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη συχνότητα

εΙπαν οΙ φιλόλογοι για τόν Σεφέρη.
Μα τί θέλατε, κύριοι, να πεί

ό ποιητης

αφαυ σπου εψαξε ακούμπησε νύχτα
κι δπου πάτησε βρηκε θάλασσα!
Sydney - Ashfield 30-10-90
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ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ

τα χέρια τού φτωχού δεν είναι πάντα·
δικά του

τις πιο πολλές (bρες τα έξουσιάζει ό έργοδότης
χωρΙς κανεις να μιλά για χειροπέδες

κι ή ζωη τραβά την πεπατημένη.
την ίδια ταπείνωση περνά ό Μοναχος
σκυμμένος στο καθημερινό του έργόχειρο
αλλ' ή ψυχη συνεχώς σταυροκοπιέται
έπαναλαμβάνονταςτ'δνομα
τού μόνου Κυρίου.
Sydney - Redfern 1-11-90
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ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ ΜΕΙΖΩΝ
«~λίμoνo των έραστων οί άνάσες
εκαψαν τού άγγέλου τά φτερά.»
Γιάννης Ύφαντής

υΟλες οί πέτρες γύρω μας σκληρες

άντιστέκονται σχεδον άπεγνωσμένα
στην -υπερβάλλουσα κυριαρχία του ρευστού
θάλασσες, άνεμοι καΙ μοίρα.

.

Μάταια πολλαπλασιάζονται τά στερεά
\ '

Ι

I'W_

στην επιφανεια της γης

στού ώκεανού τά βάθη"

.

ίσοζύγιο δεν θά μπορέσουν νά πετύχουν

όσο -υπάρχει ή δύναμη πού λειώνει τούς πάγους
άνεβάζοντας και τίς θάλασσες στον ούρανό.
Melbourne - Sydney 9-11-90
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΔΕΝ

Κάνουμε τέχνη δέν σημαίνει πως χτίζουμε
άπ' το μηδέν.

Αυτο ηταν μόνο τού Θεού το προνόμιο
κι 'Εκεινος τό 'χασε μόλις εχτισε τον κόσμο.
Κάνουμε τέχνη θα πει άγωνιζόμαστε

μ' οποιο τρόπο διαθέτει καθένας

.

να σώσουμε άπ' τό μηδέν Ο,ΤΙ προλάβουμε

ξέροντας πώς τα πιο πολλα εΤναι ήδη χαμένα.
Το μεγάλο μηδέν είναι ό χρόνος
πού τελικα καταπίνει και τον άνθρωπο.
Great KeppeI Island 12-11-90
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ

CH εκμυστήρευση

δεν ειναι πάντα εξομολόγηση

η αδιακρισία

πολλες φορες εΊναι η ανομολόγητη ανάγκη

. να πούμε στον άλλο πως δεν είμαστε τυχαίοι
αφοϋ το πεπρωμένο ηδη μας διέκρινε

με μια απρόβλεπτη χειρονομία

ανεξαρτήτως αν ηταν
όδυνηρι η εύφροσύνη.
Great Keppel Island 12-11-90
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ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ

« ... μιάν ώρα άπό τήν άληθινή ζωή της Όντέτ,
άπ' τήν άληθινή ζωή της Όντέτ όταν ό ί'διος δέν
Ζ

'f

ειναι κοντα της.»

Μ. Προυοτ

~Όσo κι αν ύποκρινόμαστε σταν δεν είμαστε μόνοι

Τι άληθινή μας ζωη ξετυλίγεται άποκαλυπτικα
.μόνο σε ένεργό συνύπαρξη με τον &λλο.
ΧωρΙς αυτόν πώς να μιλήσεις

καΙ λέγοντας ποιός είσαι να γνωρίσεις
την δική σου φωνή;

.

Πώς να μέτρήσεις την ευαισθησία
που κρύβεται σαν'ντροπη στην &ναρθρη σιωπη
αν δεν έχεις δρο συγκρίσεως τ~ ισοδύναμο;
Πρέπει να τό παραδεχθείς πως ό &λλος

είναι ό μόνος καθρέφτης που χωρά
όλόκληρη την μορφή σου.
Great Keppel Island 13-11-90
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-

Ο ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ

C:Εφτα φορες σε γέλασαν οί φίλοι

κι δμως δεν καταδέχτηκες ν' άρνηθείς
μήτε τον έαυτό σου μήτε την φιλία.
Κάθε φορα εψαχνες άπό την άρχη
να βρείς καινούργιες δικαιολογίες που
θα σ' επειθαν να συγχωρήσεις
λες κι ήσουν έσυ πάντα που εφταιξες
\"
\',
\

:),

εσυ που αφησες την πορτα ανοιχτη

για να μπουν να σε κλέψουν.

Μήπως άλήθεια ήσουν κι έσυ εν τη άφελείζ;t σου

ενα είδος Προκρούστη
που ήθελες όλους τους άνθρώπους
''''δ
ι
στο
ι ιο μποι;

...
Great Keppel Island 12-11-90
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ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΟΛΙΓΑ

~Eκεϊνες οί πατημασιές στην άμμο
δεν σού 'δωσαν αλλα σημάδια

για ήλικία, φύλο η φυλή.

.

Αύτσ θα πεϊ πως είχες τ' απαραίτητα
,
,
' \ : )

να προσκυνησεις την εικονα σου

δηλαδη την εικόνg τού Θεού

ακόμη και στο πέλμα τού αδελφού σου.
Great Keppel Island 13-11-90
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ΤΑΥΤΑ ΕΔΕΙ ΠΑΘΕΙΝ

«Ή Μαρώ εδώ άπό χτές τό πρωι, για νά
μιλήσουμε πραχτικά ζητήματα} Θεέ μου.»
Γ. Σεφέρης

(Ώστε λοιπον σέ κούραζαν κι εσένα

τά πραχτικά προβλήματα
cιEλληνα αμετανόητε της Αίολίας!
Ποιος ποιητης δέν ενιωσε ναυτία

μπροστά στου βίου τά ανιαρά;

Κι όμως απο την όδύνη μας σ' αυτά
-

(:

\

~

\

~I

,

γενναται ο χρησμος για τα οντως χρησιμα

όπως απο την κοπριά το λουλούδι.
Great Keppel Island 13-11-90
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ΑΘΩΟΙ

Αύτό τό άγγελικο έπίθετο
φαίνεται δεν θα μπορέσουμε πια
να το δώσουμε
καΙ μάλιστα σε πληθυντικό

μήτε σε νεκρούς άπό βομβαρδισμο
στρατοπέδου άμάχων.
Άκόμη και τα νήπια πού ήπιαν σήμερα
γάλα κλεμμένο
δεν θα μπορέσουμε πια να τα πούμε άθώα

γιατί κλεμμένο ηταν κάθε γάλα
πού δόθηκε με ανεση
δηλαδή χωρίς ζητιανια καί δίχως όδύνη.
Great Keppel Island 13-11-90
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ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

1:0 γλάρος κρύβει το σπασμένο

φτερο

γιατί δεν περιμένέι συμπόνια

μήτε ίατρική περίθαλψη
:)

\

,

αποκανενα.

, Συνεχίζει να πετά όπως-όπως
φροντίζοντας νά 'χει εύνο'ίκο τον ανεμο'

κι αν παρ' έλπίδα λιποθυμήσει
απο τον πόνο η την εξάντληση
θεωρείται κι αύτο' μέρος του παιχνιδΙΟύ
κι όλα γύρω συνεχίζουν ανενόχλητα
τον εύθραυστο αιώνιο ρυθμό τους.
Great Keppel Island 14-11-90
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

CJO ao είσαι νέος είναι ακόμη σαφη
τα περιγράμματα των πραγμάτων

και τα παρατηρείς δια γυμνού οφθαλμού
εχοντας ακριβη αντίληψη των αποστάσεων.
~Όμως καθως περνούν τα χρόνια

κι ας μην μπορείς να προσδιορίσεις?

απο ποια ακριβως ήλικία
άρχίζουν να θολώνουν οί διαχωριστικές γραμμές
όχι μονάχα στα πράγματα
άλλα κι άνάμεσα σ' εποχές και καταστάσεις.
Τότε δεν τολμας πια να πεϊς με βεβαιότητα
ι

,

Ι

,,_

ποτε αφηνει το σωμα σου

μια συνηθισμένη αρρώστια
μήτε αν μπηκε ήδη ή 3Άνοιξη
μήτε αν κάνει ψύχρα για δλους
1'.;1

,

οταν νυχτωνει.

Great Keppel Island 14-11-90
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ΑΦΕΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΕΣ

«Τά πράγματα γίνονται έφικτά
όταν κανείς τά διεκδικεί ούτοπικά.»
Μιχ.Μήτρας

CH ούτοπία είναι περιπέτεια ίερή
άλλα μόνο σαν χώρος που δέν τον λέρωσαν
άκόμα οΙ άνθρωποι
./

\ '

Ι

κι οχι σαν απομακρυνση

άπ' το λαβωμένο σώμα της γης.
~Όσoι δοκίμασαν ν' άντισταθοϋν στο κρύο

ορθώνοντας τον ίστσ της άράχνης

πρόσθεσαν άπλώς ενα τεϊχος άνύπαρκτο
καί μέσ' άπο τις τρύπες του
γινόταν ακόμη πιο λυσσώδης
πιο βουερος ό άνεμος της ενδειας.
Great Keppel Island 14-11-90
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Ο ,ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ

τα κοχύλια που τράβηξαν την προσοχή σου

δέν ητανε μόνο κοχύλια
}lλλιως θά 'χες αδειάσει την ακτή.

Οί ακτινωτές παράλληλες ραβδώσεις
πού σχηματίζουν στη ράχη τους

είν' ενας ήλιος τού βυθού εν σμικρoγραφίc.:ι
πού ανατέλλει συνεχώς απ' το χάος
καί την ποικιλία

στα είδη καΙ τα σχήματα
θυμίζοντας πως τον τελευταίο λόγο

δέν μπορεί νά 'χει παρα μόνο ή άρμονία.

Great Keppel Island 15-11-90
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΑΛΦΑΒΗΤΟ

ποια δύναμη εχει το κύμα
.

\:1,

_

να επανερχεται συνεχως

με την ίδια φράση στα χείλη
κι έμείς να μην πλήττουμε;

Εν' ή φωνη που άγωνίζεται να μας διδάξει
να συλλαβίζουμε θεοπρεπως.
Great Keppel Island 15-11-90
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ΟΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ

Οί βράχοι που εξέχουν απ' την επιφάνεια τού νεροϋ
στη μέση της θάλασσας

και δεν είναι νησια
καί δεν εχουν καμια πρακτικη σκοπιμότητα

είναι για την ευαισθησία των ολίγων.
~Yπόμνηση των καταποντισμένων πετρωμάτων

πως πάντα κάποιοι αγωνίζονται ανυποχώρητοι
,
:ι
ι
μεχρις εσχατων

διαιωνίζοντας την μνήμη των πολλών.
Great Keppel Island 16-11-90
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ΕΘΧΣΜΟΣ

Λέμε μια λέξη: πέθανε
κι ύστερα συνηθίζουμε

να μην μιλούμε πια γι' αύτον
\

Ι

\

Ι

~

Ι

~\

,

παρα μοναχα σε χρονο αοριστο η παρατατικο

δπως μιλούμε για τα δνειρα
που δεν πρόλαβ.αν να τελειώσουν.

Με τέτοια τεχνάσματα εξασφαλίζουμε

μια κατα φαντασίαν αθανασία

. στους προσφιλείς μας νεκραυς
και διηγούμαστε γι' αύταυς ανενδοιάστως

όσα κρατα ή μντιμη η προσθέτει σιωπηρώς
ή αδιέξοδη νοσταλγία
γνωρίζοντας πως κανείς δεν μπορεί
τίποτε πια γι' αυταυς ν' αμφισβητήσει
μήτε ν' απαιτήσει κι απο εμας
ν' αποδείξουμε τίποτε

γιατι είναι απαραβίαστος ό χώρος τού μύθου.
Great Keppel Island 17-11-90

481

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Λένε πως το βλέμμα τού σκύλου

η τού αλόγου και τού δελφινιοϋ

είναι το ίδιο εκφραστικο
μέ το βλέμμα τού ανθρώπου.
'Άν όμως ή σύγκριση θεωρηθεί λανθασμένη

κεϊνος που αδικεϊται δέν είναι ό ανθρωπος
γιατι αύτος δεν αξιώθηκε ποτέ να φτάσει
τού ζώου τήν αγγελική είλικρίνεια.
Έν τούτοις, εξαίρεση μοναδικη
τα μάτια της Μάνας:
μπορούν να επιβεβαιώσουν μ' ενα βλέμμα μονάχα
όσα έκήρυξε ό Χριστος με τους Άποστόλους
για τήν Βασιλεία των Ούρανων.
Great Keppel Island 17-11-90
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΙ Ο ΑΓΙΟΣ

Συνείδηση τού κόσμου ό ποιητής
ό'CΆγιος μέτρο της αξίας τού κόσμου
συνεργάζονται χωρΙς πάντα νά τό ξέρουν
γιά λιγότερη τυφλότητα

περισσότερη αλήθεια.

Σ' αυτό τό άνεπάγγελτο ζευγάρι
που ό κόσμος εμαθε νά τό περιγελά
πρέπει νά κρεμάσουμε
κατά τά φαινόμενα

οσες έπαγγελίες μάς εδωκαν
ό Νόμος καΙ οί Προφηται
ακόμη κι ό ίδιος ό Χριστός
αλλιώς θά ματαιοπονούμε είς τό διηνεκες
ώς δούλοι πονηροΙ και πρό παντός
.
αναπολόγητοι.
Great Keppel Island 18-11-90
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΆΣΤΑΣΗ

«Ήλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ' άγγέλους.»
(Ψαλμ. 8, 5)

Θά 'θελα ναξερα ποιος μέτρησε
,

\

\

:ι

ι

αυτη την αποσταση

καΙ την βρηκε μικρη!
Θα περίμενε κανεις απ' τον ανθρωπο
νά 'χε κάποια τουλάχιστον εκλεκτικη
ροπη προς ταυς Άγγέλους
~\)I

\

Ι

,

\

αν οχι και συγγενεια οργανικη

πού φαίνεται τήν θέλησε περιπαθώς ό Θεος

αλλα τήν αρνήθηκε εξ ίσου περιπαθώς
ό υίοςτου ανθρώπου.
)Έτσι ή απόσταση εγινε διάσταση

μαύρου και ασπρου
κι όποιος μιλά ακόμη για Άγγέλους
κινδυνεύει να θεωρηθεί σχι άπλώς ανεπίκαιρος
αλλα καΙ τρόφιμος αλλου χώρου.
Great Keppel Island 18-11-90
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FORGRANTED

την πιο βαθεια διαστροφη μας
θα την μετρήσει κανεις

σχι σε πράξεις παρορμητικες της στιγμης

που ακόμη κι ό νομοθέτης τού κόσμου

γνωρίζει να κρίν~ι με επιείκεια
εξ ο-ί) καί το περίεργο επίρρημα

.

«εν βρασμφ ψυχής».
την αβυσσαλέα μας εκπτωση καταγράφει
εν ψυχρφ ή γλώσσα
που ενω στην αρχή θεωρούσε αξιοθαύμαστο
το άνωθεν δεδομένο
αργότερα το χαρακτήρισε με την ιδια λέξη
e
\ ~
Ι
')
ι
ως το ασημαντο αυτονοητο.

Great KeppeI Island 19-11-90
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POINCIANA

Δεν μπόρεσα ποτε να καταλάβω

πως είναι δυνατον τόσο κόκκινο
να συνδυάζεται με τ.όση σιωπη
σ' όλόγυμνα άνθη .

καΙ νά 'ρχεται το πράσινο εκ των ύστέρων
να επιβάλλει την δική του τάξη
όλοκληρώνοντας την "Άνοιξη
\

~,

στο τροπικο τοπιο.

Great Keppel Island 19-11-90
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Δέν ξεκολλΟύν οί πεταλίδες απ' τα βράχια
παρ α μονάχα μ' αίφνιδιασμό.
Κι ενώ μια τέτοια συμπεριφορα
θά 'πρεπε να μας συγκινήσει

αφού κι εμείς κάνομε το ιδιο
μέ τ' άγαθα του παρόντος κόσμου
επιστρατεύομε μαχαίρια κι άλλα αίχμηρα
να τιμωρήσουμε πάραυτα

, το μαλάκιο που δυστρόπησε
να ύποκύψει αμαχητι
στίς τυφλές μας ορέξεις.
Great Keppel Island 19-11-90

487

ΕΙΚΟΝΕΣ

Βλέποντας τα κλαδια των δέντρων
\

(.

-

\

\

,

να υποχωρουν και να σειονται

,

με την πληθωρικη φυλλωσια
καθως φυσάει ό άνεμος

είναι σαν ν' άκοϋς μια φωνη
να επαναλαμβάνει ρυθμικά:
ελα, καημένε) δεν βαριέσαι

δεν βαριέσαι ...
Great Keppel Island 19-11-90
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ΠΟΙΗΣΗ(Β)

Να κάμεις εφαπτόμενα
δσα ποτε δεν ακούμπησες

λέγοντας μονάχα τ' όνομά τους.
Great Keppyl IsIand 19-11-90
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ΟΙΑΙΡΕΠΚΟΙ

Άφηστε τους να λένε τα δικά τους

καΙ μην πιστέψετε πως τά 'βαλαν ποτε
μετόν Θεό.
Κείνος πού πάει άπλως κόντρα στό ρεύμα
για να κρατήσει άνοιχτα παράθυρα
την ωρα πού οΙ πολλοΙ άρχισαν ηδη
να χασμουριοϋνται

ειναι ό εύλαβέστερος γιός τού Θεού
κ,ι άγνωίζεται μονάχα για τό ρεύμα.
Great Keppel Island 20-11-90
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ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ

«ό έξω ήμών άνθρωπος διαφθείρεται.,

άλλ' ό εσωθεν ανακαινοϋται.»
(Β' Κορ.

4, 16)

CJQao πιό εϋθραυστος γίνεται
τόσο πιό πολυ πλησιάζει

την τελειότητα
ι

\)

Ι

_

",..;

τιμωντας την ευγενεια της καταγωγης του

έξ ϋδατος και πνεύματος
ό ανθρωπος.
Σέ μια γη πού δλα αγωνίζονται ν' αποκτήσουν

βαρύτητα μεγαλύτερη κι αντοχη

αυτός είναι ό μόνος που ξέρει
να οίκοδομείται φθειρόμενος.
Sydney - Melbourne 23-11-90
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

Δεν εχει σημασία αν εζησες μόνος
η με πολλους

σημασία εχει πως ησουν πάντα παρείσακτος

λες καΙ κανεΙς δεν σ' είχε προβλέψει
στον αρχικο σχεδιασμο
31

\ '

.,
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κι επρεπε να γινουν εκ των υστερων

πράξεις διορθωτικες

τροποποιήσεις σχεδίων

δπως αλλάζουν ενα δρόμο στήν πόλη
για να εξοικονομείται καλύτερα ή τροχαία κίνηση
11 δπως μεταποιείς ενα ρούχο πεθαμένου
για νά πάρει ξανά ή ζωή το μερτικό της
άπο μιά δεύτερη κατανομή.
Αθήνα 4-12-90
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ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΙΣΟΡΡοmΕΣ

« ... στίς έξοχές ύπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα
κι εγώ δέν τό 'χω καθόλου σκοπό νά κρεμαστώ»
Τ. Λειβαδίτης

Δεν μπόρεσε ποτέ να δεί τα δέντρα

γι' αύτο που είναι η γι' αύτο που κάνουν
τά 'βλεπε πάντα μονάχα γι' αύτο
που θα μποροϋσε να συμβεΤ
αν κάποιος ανίδεος μη γνωρίζοντας
πόσο επικίνδυνες παρενέργειες εχει
κάποτε το πράσινο
παρ' Όλη τήν αθωότητά του
τον αφηνε μόνο στην εξοχή
η τοϋ 'λεγε καμια κουβέντα παραπάνω.
Αθήνα
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4-12-90

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΙΙΕΙΑ

Εύτυχως που ό Θεος ξέροντας τον κόσμο
εκ των προτέρων

είχε προβλέψει πόσο δύσκολα θα μπορούσα
ν' άντισταθω σ' όποιαδήποτε λεηλασία
των μοχθηρών

κι έθαψε βαθια στο στηθος τον θησαυρο

εύαισθησία κι άξιοπρέπεια.
Αθήνα
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4-12-90

PERPETUUM (Β)

Είναι να τρελαθεις δταν το σκέφτεσαι
πως σ' δλες τις φωτογραφίες που τράβηξαν
η θα τραβήξουν
πριν τελειώσει το φως
εχουν καθηλωθε'ί στάσεις σιωπηλες

απο τον ϊδιο ηλιο και το ϊδιο φεγγάρι.
Αθήνα

4-12-90

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ γΓΕΙΑΣ

«Ίσχύσατε, χείρες α1'ειμέναι
καί γόνατα παραλελυμένα.»
(Ήσ.

35) 3)

Βλέποντας τους ανθρώπους να περπατούν

με βήμα ανεμπόδιστο κι όρθιο κεφάλι
λίγο ελλειψε να πιστέψουμε πως ό ;Όλυμπος

δεν ηταν παράκρουση των CΕλλήνων.
:>Έπρεπε ν' ακολουθήσουν τόνοι χαμηλοl
γήρας και ασθένειες σαρκίου

για να γνωρίσουμε σε ζάλη αδιάλειπτη
πως ό Θεός φανερώνεται ευχερέστερα

είς τους συντετριμμένους τήν καρδίαν.
Singapore - Melbourne 22-12-9(
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ΠΟΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΓΙΚΟΣ

Αυτοι που βλέπετε να σωπαίνουν
με σπασμένα νεύρα και χάπια στις τσέπες

γεννήθηκαν χαρούμενοι

κι αγαπούσαν τον ηλιο
\

J

\ ) ,

και πιστευαν τον ουρανο.

Τί μεσολάβησε κι αγρίεψε το σκηνικο
δεν χωρά σε μια ίστορία
δμως αξίζει να κρατήσουμε το επιμύθιο:

cH γη

δεν εχει αυτάρκεια

σε τροφες και στηρίγματα

. μην την ύπονομεύετε
παίζοντας με τον ουρανό.
Sydney - Carss Park 23-12-90
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Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Αιφνιδιαστικη σαν τον άνεμο

άνυποχώρητη σαν τη~ Πίστη
άγενεαλόγητη σάν την ψυχη
~

\

\

\

.)

t

απαιτητικη σαν την αγαπη.

CΙOπoιoς συλλέξει περισσότερες πληροφορίες

γι' αύτσ πού ή Γραφη ονομάζει
«πύρ καταναλίσκον»

δικαιούται νά συμπληρώσει

την Άποκάλυψη!

Sydney - Carss Park 23-12-90
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ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΦΟΣΚΕΠΗΣ

~Έχει κάτι μουντο στην όμιλία

κι οταν ακόμη δεν είναι λυπημένος
λες καΙ πλαναται αδέσποτη στην ατμόσφαιρα
μια θλίψη πάνδημη μονογενης

σαν εκείνη την αλήστου μνήμης
Πάνδημη 5Αφροδίτη

που δεν έλεγε ν' αφήσει ήσυχους τους άνδρες
μήτε στα προχωρημένα γεράματα.

"Έχει κάτι μουντο στην ομιλία

δλα τα τελευταϊα χρόνια
θαρρείς αφότου άφησε την εφηβεία
μια θλίψη ακατανίκητη
άγνωστη σαν τις τόσες άλλες αιτίες
που εύτελίζουν για λίγο τον άνθρωπο

κι οί γιατροι αρκουνται να μιλούν αορίστως
για κάποια ίωση.

Sydney - Ashfield 24-12~90
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ΤΑ ΘΥΜΗΔΕΣΤΕΡΑ

Μνήμη Μανώλη Μακρή

:ΙΕκείνο το στερνσ ανεπαίσθητο χαμόγελο

που επωμίζονται οί περισσότεροι νεκροι
για δση ώρα το φέρετρο μένει ανοικτο
θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ώς ύποκρισία

η τουλάχιστον ώς φιλάνθρωπη παραπλάνηση.
Φαίνεται δμως τίποτε απ' αυτα
δεν πρόλαβε να σοφισθεί ό πεθαμένος
γιατΙ την ώρα που ψυχορραγούσε

είχαν ακυρωθεί όλες οί συμβάσεις
κι είχαν χαλαρώσει ολοι οί δεσμοΙ
ενώ αυτος ήδη απολάμβανε
τα θυμηδέστερα.
Sydney - Ashfield 24-12-90
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ΤΑΚΑΛΑΝΔΑ

Κείνος που πρώτος δίδαξε τα κάλανδα
θα μπορούσε νά 'ναι εξίσου

ειδωλολάτρης η χριστιανός.
Να τραγουδάς το πέρασμα τού χρόνου

δέν μπορεί να σημαίνει παρα δύο τινά:
εϊτε πως φοβάσαι το τέλος

τα σκοτεινα επερχόμενα
και σφυρίζεις σαν τόν δειλό μές στη νύχτα,
ειτε πως ξεπέρασες τον φόβο τη φθοράς
καΙ οντως πανηγυρίζεις το σπενδόμενο παρΌν
που πάει να μεταμορφωθεί
σε άληκτο μέλλον.
Sydney - Carss Park 27-12-90
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ

Χρόνος, μονάχα ό ρυθμος τού πόνου
καθως τον ύφίστανται τα ζωντανα
όδεύοντας προς το τέλος.

Πόνος, το βιωμένο χρονικο
,c:
,
,
στις οριστικες συναρτησεις
21

\ ,

ασπρου και μαυρου.

. Adelaide - Sydney -31-12-90
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ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΟΥΣ

1992

Α ύγής αν εχοντα
τα δμματα μεστά.
(Πλάτων)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

. Βαθυ σταχτοπράσινο τό χρώμα του κάκτου
δμως άπό τό σπλάχνο του φυτρώνει
ενα δεύτερο σώμα αίθέριο ρόζ ~

λες και θηλάζει άπό αλλο κόσμο.
Αύτή ή ποικιλία στό όμοούσιο
που περιγράφεται άλλα δεν εξηγείται
σκοπο δεν εχει την αίσθητικη άρμονία
η τήν ίσορροπία στην κλίμακα τών είδών
-αίτήματα διαδρόμουμάλλον επαναλαμβάνεται για να μάς πείσει
πως ό θάνατος δεν τελειώνει στό θάνατο.
Sydney - Carss Park 2-1-91
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ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

Στόν Μ. Παρλαμα

Καθως μιλούσαμε τον εβλεπα

απο χιλιάδες μίλια μακρ ια
ν' αστράφτουν τα μάτια του
να φέγγει όλόκληρο το πρόσωπό του
στην άυλη παρουσία τού φίλου
και το λιτο δωμάτιο της μοναξιας

ειχε κι αύτο φαιδρύνει τσυς τοίχους
και τώρα εμοιαζε μεγαλύτερο

για να χωρέσει δλη τη χαρα
απο την εξ αποστάσεως κοινωνία.
Ποιος θα μπορούσε να πιστέψει

δτι απομονώνοντας μια μόνο αϊσθηση
θα φτάναμε σέ τέτοια πανδαισία;
Στην περιφρονημένη ακοη ποιος θ' αναγνώριζε
τέτοια πρωτεία;
Τώρα μονάχα αρχίζει να χαράζει
ή κλίμακα τών αξιών στη συνείδηση:

Άληθώς, εν αΡΧύ ην δ λόγος.
~κoυε ούρανε και λαλήσω!
Sydney - Ashfield 4-1-9
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ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ

CH μέρα είναι μια σύντομη περιπέτεια
που την περνάς άκόμη και χαζεύοντας

έξω άπ' τα τζάμια,
καθως έχεις το φυσικο φως συμπαραστάτη
να σε παρηγορεί άκόμη κι αν δεν έχεις
νερο στη στάμνα,
μήτ' ενα ξεροκόμματο στο τραπέζι.
:>Εκεί που οί στερήσεις μεταβάλλονται σε τελώνια
κάνοντας μη κατοικήσιμο το σπίτι

και τις d}ρες άβίωτες
είναι ή δυναστεία της νύχτας
που μεγαλώνει τΙς σκιες
άγριεύοντας και τους πιο άνεπαίσθητους ηχους
ή νύχτα που δεν την άλλοιώνουν τα φωτα

γιατ' είναι συνώνυμη με το μαύρο
δια παντός.

Sydney Ashfield
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5~1~91

(

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

~H βροχη δεν εχει λόγο να ύποχωρήσει'

ή δύναμη των φυσικών φαινομένων
με την άφοπλιστικη ειλικρίνεια
κάνει τόν επαίτη δισταχτικό
να ψελλίσει τα συνήθη παράπονα
κατα της Μοίρας,

με τα όποία εμαθε να ύπερνικα
τών περαστικών την άναλγησία,
γι' αύτο τώρα νιώθει σχεδον σαν επίορκος.
Για να γίνει εκ νέου πιστευτος

πρέπει να περιμένει ξανα την εύδία
οπου ολοι γύρω θα κυκλοφοροϋν

με άνέσεις προκλητικές

κ' ενώ τό φως θα οργιάζει σε λευκη άσωτεία
εκείνος θά 'ναι;ι μόνη παράταιρη νότα:
μια ιδιωτικη άνεκπλήρωτη προσδοκία.
Sydney ~ Ashfield 5-1-91
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ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ

Στην βασιλεία των cαuΡ ανών καταλήγουμε
μονάχα δια της εις άτοπον απαγωγης .
. Ι:Υπολογίζοντας πόσα γκρεμίζουν αμυνόμενοι

οί μεθυσμένοι καί οί εν απογνώσει
χωρις να λογαριάσουμε πολέμους
καί άλλα εγκλήματα

απ) τα όποϊα' τα πιό πολλά
μένουν τελικώς ανεξιχνίαστα,

θαυμάζουμε κι αποροϋμε
πως ακόμη δεν βρηκε άδοξο τέλος
ενα τέτοιο βέβηλο πανηγύρι
σε μια φύση που προσποιέιται πλήρη αδιαφορία,
καθως ή ~Άνοιξη επανέρχεται σώα κι &βλαβης

κ' ή Πανσέληνος δεν ηταν ποτε μειωμένη.
Jervis Bay 7-1-91
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Η ΨΙΛΗ-ΚΑΙ Η ΔΑΣΕΙΑ

ΕίΠαμε δάσος τη συνοικία των δέντρων
και τώρα το θαυμάζουμε άπο μακρια
άφου το εγκατέλειψαν οί προπάτορες,

"

,

\

\

εχοντας παντως και μια

άνομολόγητη πίκρα
για το δτι δεν άντέχουμε πια
τέτοια πυκνότητα

τη ζεστασια της δασείας,

καθώς στενέψαν άπα την τριβη τα τοιχώματα
της δικης μας συγκατοικίας
κ' επρεπε να καταφύγουμε στην ψιλη
άρνούμενοι την κοινωνία,
καταναλωτές θλιβεροι

άσυναισθήτως άποψιλωμένοι.
Sydney Redfern 8-1-9'
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ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ

'Ήτανε τόσο γραφικα τα χωρια που περάσαμε
μέχρι να φτάσουμε στο

Jervis Bay

που νιώθαμε μια ζήλεια σχεδόν παιδική
για τους φαρμαδόρους κι άλλους εργάτες της ύπαίθρου
κι ας μην είχαμε ακόμη γνωρίσει τίποτ' άλλο

από τίς άδολες χαρες καί της γης τα γενντιματα

r..I
_
,
\
_
οπως εκεινοι τα γευονται απο πρωτο χερι.
~

'ι

Ι

Γι' αύτο μη εχοντας τη δυνατότητα να μετοικήσουμε

. πήραμε μαζί μας γυρνώντας στην πόλη
τουλάχιστον των όνομάτων τη μουσική:

Kiama, Ν owra, Berry, Vincentia.
Sydney - Redfern 9-1-91
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τό πνεύμα τό αγιον ... μεταλαμβανόμενον υπό
πάσης τής κτίσεως καί δι' έαυτού κτίζον καί
ούσιούν τά σύμπαντα καί άγιάζον καί συνέχον.
Ίωάννης Δαμασκηνός

Φύλλα και ανθη των δέντρων

δεν είναι λιγότερο ίερα
απ' τα μαλλια 11 τα νύχια τοϋ ανθρώπου
για να μην ποϋμε ακόμη κι απ' το φύτρο του.
Το ϊδιο πνεύμα τοϋ Θεοϋ τα εμψυχώνει
που αρχίζει απο ποικιλία πολυώνυμη
και τελειώνει σε ανώνυμη ταυτότητα,
ύπαινισσόμενο μέσ) απ~ αύτα τα έτερογενη
\

),

ι,...,

)

1

το αρρητο μυστηριο της αγαπης.

Άγάπη καταγγέλει ό ανεμος και τ' αστέρια,
απο αγάπη στροβιλίζεται ό ωκεανός,
αγάπη πυρπολεί ανατολη καΙ δύση τού ηλιου,
εν αγάπη έστερεώθησαν γη καΙ ουρανός.
Sydney - Ashfield 11-1-91
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

:>Eμπρός~ να καταργήσουμε το φώς
που μας πληγώνει

τα μάτια μας δεν άντέχουν άλλο
κομμένα χέρια) ρημαγμένα μαλλια

μήτε τα άδιέξοδα βλέμματα
γυναικών όλοφυρομένων.
Το φώς έκ'φυλίσθηκε
σε πολλαπλασιαστη της όδύνης
καθως άναπαράγει με τα ηλεκτρονικα μέσα
εις το διηνεκες καί επ' άπειρον .

εγκλήματα όλων τών εωών

σοφίσματα Όλων τών προθέσεων
σκηνες που θέλουμε να ξεχάσουμε
καί πια δεν μπορουμε.
Sydney - Ashfield 12·1-91

515

ΣΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
Μάθαινε τό άληθινό σχήμα
άπό τά πράγματα πού απεχαν σέ άπόσταση.
Ν. Γ. Πεντζίκης

τα σχήματα τών φύλλων καΙ των ανθέων

ποτε δεν είναι γεωμετρικά,
οπως ποτε δεν εφτασαν τον τέλειο κύκλο
ό ήλιος καΙ το φεγγάρι,

τα όποιαδήποτε σώματα στο στερέωμα
η στα βάθη της γης,

σχηματισμοί ανέμων καί ύδάτων.
CΌλ' αύτα συνεχώς έπανέρχονται
με κάποιες παραλλαγες
J

,

J

,..".

πραγματοποιωντας ενιοτε σιωπηρως

καΙ κάποιες έκρήξεις,
αλλα το μήνυμα παραμένει

. σ'

σταθερο κι αναλλοίωτο:
αύτον εδώ τον κόσμο της ρευστότητας

το τέλειο είναι συνώνυμο-μέ το τέλος,
γι' αύτο μετατίθεται μονίμως ζητούμενο.
Sydney - Carss Park 13-1-91
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ZEITGEIST
Ή στειeότητα' τών καιeών δέν άφορα όποιον εχει
νά πεϊ όσα ταρά~oυν τόν ύπνο καί τόν ξύπνιο του.
Φ. Δρακονταειδής

~Άν εϊμαστε παιδια μιας έποχης

σημαίνει πως δεν γεννηθήκαμε ακόμη.

CΌποιος είχε τη' μοίρα να γεννηθεί μια φορα

. γεννήθηκε άνθρωπος είς αιώνα τον απαντα.
"Όπως το μάτι προσαρμόζεται στο φώς

η το αύξομειούμενο σκο\άδι,

έτσι ή ψυχη καΙ ό λόγος
κινούνται στην απέραντη κλίμακα

"τού ανθρώπινου πεπρωμένου
ανεξαρτήτως άλλων προσδιορισμων.
Sydney - Ashfield 15-1-91
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Το φυσικό του περίγραμμα δεν αντέχει πολυ
νυχτώνει γρήγορα καΙ περνά στο σκοτάδι,
σα νά τον κυνηγούν άθέα-.;;ες ~Eρινύες
πού δεν συγχώρησαν την καθυστέρηση
στις μεταβλητες τού σαρκίου.

Γι' αύτο πήρε το σχήμα τοπίου
σε αποσιωπημένες κραυγες χρωμάτων
σε μουσικη πού δεν είχαμε πρίν
σε όμολογία χρησμικου κειμένου:
Βάν Γκόγκ, Μπετόβεν, Αισχύλος.
Sydney - Carss Park 15-1-9:
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ΜΗΔΕΝΑΓΑΝ

~H ποίηση δέν κορυβαντια

μήτε ολοφύρεται.
Το μέτρο δέν βρίσκεται στα άκρα'

βηματίζει ανεπιτήδευτα σαν περιστέρι
μέσα στα προαιώνια δεδομένα της γλώσσας σου.
Κι αν κάποτε συγκινηθείς κι ακολουθήσεις
τη λέξη ως το χάραμα της ρίζας,
θά 'χεις βρεθεί ενώπιος ενωπίφ μέ το περιστέρι.

;
Gosford 19-1-91
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Ο ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ

Έπιτρέψτε με ν' άναφέρω λεπτομέρειες πού μπορεί
νά φανούν έπουσιώδεις η έντελώς προσωπικές.
Ν. Γ. Πεντζίκης

Οί άρατες γραμμες της αμεσότητας
κρύβουν, δεν αποκαλύπτουν
τις ένδότατες ρίζες της αλήθειας~
τον στεναγμο της ανθρώπινης περιπέτειας
που μετατρέπει Γεωγραφία σε C:Ιστορία
κάνοντας καΙ τη νύχτα τμημα της ήμέρας
στον τελικό συμψηφισμό 'Έργα καί Ήμέραι.

Για να μιλήσει ή πέτρα

κι Ο ανεμος να τραγουδήσει
ανθρώπινη λαλίτσα
θα πρέπει να ταπεινωθούμε ως τις λεπτομέρειες
οπότε, αντι να συμ-περαίνουμε νωχελικα
κλείνοντας έν μικροψυχίg. την αυλαία
μαθαίνουμε σαν τα παιδιό. να συν-αρχίζουμε
στο κάθε μόριο της ύλης

αναγνωρίζοντας κάθε λεπτο απ' την άρχη

πως δ Θεος είναι αληθώς Παντοδύναμος,
ώστε έν ευρυχωρίQ. να κρύβεται στη μικρότητα
τού διφορούμενου κονιορτού.

Sydney AsfieId 21-1-91
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ

. Κοιτώντας μέσα στα μάτια Σου
ε1δα για πρώτη φορα
πόσο βαθυς μπορεϊ νά ~ναι

δ επίπεδος κόσμος.
Άκουμπώντας στο χέρι Σου πίστεψα
πως δση μοναξια κι αν με ζώσει

εχω κρατούμενα άνεξερεύνητα
να τιθασεύσω τήν ~Άβυσσo.

Άκούοντας σιωπηλός τή φωνή Σου
ενιωσα να λιώνουν σαν κερι της Λαμπρης

δλες οί άντιστάσεις γι' αύτοσυντήρηση
και ν' άναιροϋνται δίχως συλλογισμους

της λογικης τα επιχειρΤlματα.
Sydney - Asfield 22-1-91
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ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Β)

ΕΙσ' ενας κρίνος πρωινος που δεν αντίκρυ σε
ακόμη το λιοπύρι,
πρώτη σταγόνα τού νερού απρόσμενης βροχης

δταν σωπαίνεις εΙσαι πανηγύρι
κι όταν μιλας, λιβάνι προσευχής.
Sydney - Asfield 23-1-91
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΙΙΕΤΡΑΣ

Το πρόσωπο της πέτρας είναι ίερο
ετσι καθως δεν συσπάται,

ενω δεν φθείρεται λιγότερο απ' το δικό μας

κάτω απ' τον ηλιο και τον 'ίδιο άνεμο.

Το πρόσωπο της πέτρας δεν θηλάζει
λιγότερο φως,

ακόμη κι δταν είναι λείο και ύγρο
σαν τους βολβΩ'υς των ματιών μας.

Άντανακλα τις ακτίνες του ηλιου
σχι γιατι δεν τις θέλει,

αλλα για να τις πολλαπλασιάσει
κατα δύναμη,
αναχαιτίζοντας το άσπρο ερεβος.
Sydney - Carss Park 25/26-1-91
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ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Σήμερον κρεμαται έπί ξύλου ...
(Άντίφωνο Μεγ. Πέμπτης)

Σήμερα πια δεν πολεμοϋν ύπερ πίστεως καί πατρίδος,

γι' αύτο καΙ το έπάγγελμά τους εγινε πιο πένθιμο.
Σήμερα οί εφηβοι δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά,
γι' αυτο φορώντας το χακί γνωρίζουν ηδη
πως κάνουν σχι άπλως μια κίνηση άπελπισίας
άλλα πως κατατάσσονται έθελοντες αύτόχειρες.

Σήμερα τα οπλα ολων είναι τόσα και τέτοια
που δεν άφήνουν πίσω τραυματίες να βογγοϋν
παρα μονάχα άνθρώπινο πολτο

που σπέρνεται άφειδώλευτα στον άέρα,
)\'

Ι

Ι

Ι

,_

κι αν απομεινουν τιποτε ρινισματα οστων

μεταφέρονται στους οικείους σε πλαστικο σάκκο.
Σήμερα δεν υπάρχουν παιάνες πολέμου
ι
,
e
ι
',ιιιw
,
μητε μορφες ηρωων που πανε μπροστα

κραυγάζοντας συνθήματα θριάμβου.
Σήμερα ολοι με σφιγμένη τη καρδια σωπαίνουμε
γνωρίζοντας πως ολοι εϊμαστ' ενοχοι

-

γι' αυτο κι ολοι μας ήττημένοι.
Sydney - Carss Park 10-2-91
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Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Γκρεμίστηκαν οί πρώτοι :JΆγγελοι
που κουβαλούσαν το φως,

αύξήθηκαν αιφνιδίως οί όγκοι τού σκότους
τ' άνθη μαράθηκαν ως τΙς ρίζες
βουβαθηκαν θανάσιμα τα πουλιά.

Για να προβάλει άνθρωπος σέ τέτοιο κλίμα

επρεπε να εμπιστευθει τή φωνη τού Άοράτου
να εξέλθει ώς πρό-βατον άπ' τον πηλο
εκζητφντας αύλή παρθενίας.
Γι' αύτο γεραίρομε τήν Παρθένο Μαρία
τήν μή πτοηθείσα άπ' το σκότος
άλλα πτηνων καί άνθέων εκτενως προμαχήσασα'
Χαίρε θεόνυμφε, ή χαρα των Άγγέλων!
Sydney - Asfield 2-3-91
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Δεν εχουν τίποτε να κάμουν
\

\

Ι

\ '

με τον χρονο που περασε'

ηταν ρωγμες καθως εμπαινε στην ψυχή
φως απο άλλο κόσμο
κ' εκείνη λούστηκε μια δική της πανσέληνο
για ν' ανταμώσει αγέρωχη τη νύχτα.
Sydney ~ Asfield 11-3-91
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Τά παιδιά τρέχουν ατό δρόμο σάν νά έκδικοϋνται
τήν άκινησία τών νεκρών.
Τ. Λειβαδίτης

ΣτΙς προσωπικότερες χειρονομίες

κρυβόμαστε συνήθως από τα παιδιά"
σχι τόσο για να μη μας δοϋν καΙ μας μαρτυρήσουν,
/:1

\

\

\

:.

ι

\

_

οσο για να μην αρχισουν να ρωτουν
,
"
l:ι
ι
εκεινα τα ανικανοποιητα ερωτηματα

τού παιδικού θάμβoυς~,

.':'

ΕΊναι αδυσώπητες οί απορίες των παιδιών
σχι κυρίως επειδή ρωτούν αδιάκριτα,
αλλα γιατΙ κάνουν γρίφο το αυτονόητο
ενώ πουθενα δεν αρνούνται το θαύμα.
Sydney - Asfield 16-3-91

527

ΛΙΘΟΠΑΙΔΕΙΑ

Μην αγανακτείτε με τους διαρρη"κτες,

μην καταδικάζετε τους βιαστές

ή εποχή μας είναι γεμάτη αποβολές,
γιατι κανεις πιά δεν σπέρνει εν δάκρυσιν .

. 'Άλλοτε ή ανθρώπινη τρυφερότητα
ηταν διάχυτη στις απλούστερες κινήσεις
χαιρετούσες τόν αγνωστο,

εναγκαλιζόσουν τόν φίλο'
σήμερα σπουδάζομε την ευγένεια
μονάχα στις μαρμαρωμένες χειρονομίες
των αγαλμάτων.
Sydney - Ashfield 16-3-91
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ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΙΛΗΜΜΑ

ΚανεΙς δεν ξέρει πότε εΙναι πιο χρήσιμος,
γιά τόν έαυτό του καΙ γιά τούς άλλους:

οταν α.γωνίζεται καΙ κάπου τΟ'υς εκτοπίζει
ευρύνοντας τον όρίζοντα με την αντίσταση,
η οταν απέρχεται αξιοπρεπως
αφήνοντας ολο τον χώρο αδιαμφισβήτητο
στην ευθύνη των άλλων!
Sydney - Ashfield 16-3-91
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ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ

Δεν εχει ήλικία ή παιδικότητα'

είναι χάρη δοσμένη μόνο σε κείνους
που παραιτούνται άπό την ήλικία τους
κι άπ) τη γενιά τους

κ' ύστερα δεν κουράζονται να ψάχνουν

τ' άχρονο θαύμα σε κάθε πρόσωπο,

ξέροντας πως ό άνθρωπος εtναι τό φως.
Sydney Ashfield 16-3-91

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ

Είπαν πολλό. οί ποιητές, μα πιο πολλα '
ηταν αύτα που νιώσανε και δέν τα είπαν
μήπως βαττολογήσουν έν ματαιότητι
καθως έφόβισε ό Χριστος
~

f

τους προσευχομενους.

Γι' αύτο ας δοϋμε στον κάθε στίχο
CI

ι

C

f

ενα συγκρατημενο υπαινιγμο,

προεκτείνοντας τα δεδομένα φωνήματα

ως τους. άπώτερους κραδασμούς
της συλλογικής συνειδήσεως.
Sydney - Ashfield 16-3-91
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ΤΟΥΨΟΜΕΤΡΟ

Ι/Ο σοι δεν είχαν φτερα να πετάξουν
επρεπε να συρθούν μια ζωη δούλοι,
σχι μονάχα στο νόμο της βαρύτητας

αλλα και σ' αλλες πολλες
πικρότερες δουλεΙες.

Άνάλογα με το ύψόμεΤΡΟrπαu ζεις

είναι η τροφη κι ό όρίζ'dντας

.

το λεξιλόγιο και τα ονειρα

οί παθήσεις η τα ατυχήματα
κι δσα αλλα θα κρίνουν στην εξοδο
την ϊδια την ψυχή σου.
Sydney - Ashfield 23-3-91
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Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Καί ή πόλις ου χρείαν εχει τού ήλίοv ουδέ τής
σελήνης, ϊνα φαίνωσιν aVTfj' ή γάρ δόξα τού Θεού
έφώτισεν αυτήν και ό λύχνος αυτής τό αρνίον.
(Άποκ.

21, 23-24)

Δεν θα πεθάνουν σταδιακα απο εξάντληση
ό ηλιος κ' ή σελήνη,
σπω προβλέπει ή Φυσική'

αυτο θα ηταν ενα τέλος άδικο,
μια ακόμη επαίσχυντη ήττα.
Γι' αυτο λοιπον θα γίνει κάτι άλλο
θεοπρεπέστερο,

πού θ' ανατρέψει σλες τις προβλέψεις,
αποκαλύπτοντας ενα θρίαμβο άλλης τάξεως.
Ή ύλη και ή ενέργεια θα μετατραπαυν
σε δόξα τού πάθους

κ' ή δύναμη πού θα κυβερνήσει

. εις αιωνα αιώνος
δεν θά 'ναι πια ό φοβερος Παντοκράτωρ,
αλλα το Άρνίον το εσφαγμένον
απο καταβολής κόσμου,
\

,
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γιατι μοναχα ο αμνος ο εναντιον του κειροντος

αυτον άφωνος
λύει το νύχος του μίσους και τού θανάτου.
Sydney - Ashfield 27-3-91

533

ΔΙΑΘΗΚΗ(Β)
οlJτοι έν αρμασι καί οlJτοι έν ίπποις ήμεϊς δέ
έν όν6ματι Κυρίου Θεού ήμών μεγαλυνθησ6μεθα.
(Ψαλμ. 19,8)

ΤΗταν ή νύχτα ανυποχώρητη
χωρΙς τον έλάχιστο συμβιβασμό"
σκοτάδι αδυσώπητο πού δεν ανεχόταν
μήτ' ενα άστρο.
(Όμως έμεις επρεπε να βαδίσουμε

στο αύστηρα προκαθορισμένο σημείο,
δίχως αμφιβολίες η παλινδρομήσεις,

γνωρίζοντας πως δεν θα παραδεχθεί ή αύγη
παρα μονάχα το διακριτικό μας σνομα.
Sydney - Ashfield 4-4-91
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ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

tΌποιος εκφράζεται μονάχα μέ χειρονομίες

δηλώνεται κλασματικός,

αύλος άκρωτηριασμένος.

Το σώμα δμως άναπαυεται στην πλησμονή,
γι' αύτο μιλά σχι μονάχα μ' δλα τα μέλη
άλλα καΙ μ' δλες τις οσμές,

.,

\

,

\'

τα χρωματα και τις εκκρισεις,

προ πάντων δέ μέ ταυς αναρθρους φόβους

που συνοψίζονται στην έντροπη.

.
Sydney - Ashfield 5-4-91
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ΒΙΟΣΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣΚΑΙΑΤΕΛΕΣΤΟΣ

Πορεία δεν εΙναι αθροισμα αβεβαίων βημάτων'
εΙναι μιά αναμενόμενη τελετή
απο την όποία δεν ξέρεις τί θά καταγράψει
μεροληπτούσα ή ανθρώπινη μνrιμη.
UΟ μως δεν θά ξεφύγει καμιά λεπτομέρεια
απ' τον προσωπικό σου χρονικογράφο,
τον φυλακα !ίΆγγελο.

Στήν τελετη αυτή κάθε επί μέρους λεπτο

εΙναι κρυφά δεμένο εκ τών προτέρων
μ' ενα συγκεκριμένο τέλος που καταβάλλεις
)

ι

αναπoφευκτα~

τίμημα γιά τά πρώτα ύλικά
και μ' ενα δεύτερο τέλος που περίμενε
\

\

Ι

\,

Ι

Ι

να το περασεις σαν απροστατευτο νηπιο

11 γέρο σακάτη
απο το πεζοδρόμιο τού δυνάμει στο ενεργεί\t,
ωστε νά δικαιούσαι κ' εσυ νά πέις
τόν δρόμον τετέλεκα ...
Sydney - Ashfield 6-4-91
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ΤΩΝ ποαιΤΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

:ΙΈχουν μια περίεργη ίκανότητα

να σού λένε τα άπλoύaτερα των πραγμάτων
ί

ί

\ ,

\ ,

και να σε κανουν να ντρεπεσαι

που δεν τα πρόσεξες κ) έσυ μέχρι τώρα.
Άλλα μήπως και aτό κέντημα ή αξία

δεν είναι ή ψιλη βελονια ,

\ e

\

\

e

,

ταπεινωση και υπομονη που υποχρεωνει

την τυφλη έπιφάνεια ν' ανθίσει
άσπιλα γιασεμιά;
Οϊ μεγάλες αλήθειες αγνοούνται
σε πλήρη διαφάνεια .
γιατι οϊ πολλοι τις ύποψιάζονται

σ' απρόσιτες κορυφές

κι αύτό ακριβως είναι το προπατορικο άμάρτημα
των κατα φαντασίαν σπουδαίων.

Sydney - Ashfield 6Α-91
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ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ

Μην ακουμπατε τούς τυφλούς τού πεζοδρομίου

αν τύχει να τούς έλεήσετε,
γιατΙ φοβούνται την άφη περισσότερο
απο την δραση πού στερήθηκαν.
3 Εχουν οί άμοιροι ακούσει να λένε
πως όπου ακουμπήσεις τον πληγωμένο
τού φυτεύεις χωρΙς να το ξέρεις
Ι

ενα μάτι κυκλώπειο
,

\
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\

,

\

που τον υποχρεωνει πιο επιτακτικα

ν' ανακαλύψει πού χάθηκαν"

τα δυό του μάτιακ' εναν τέτοιο καινούργιο έτασμο
δεν τον αντέχουν.
Sydney - Ashfield 6-4-91
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ΠΕΝΘΟΣ ΣγΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΚ1ΛΟ

έκαστον μέλος τής άγίας Σου σαρκός...
('Όρθρος Μ. Παρασκευης)

Το κατάκλειστο σπίτι δεν είναι άπλως
μια μονάδα που δεν λειτουργεί,
συμπαγης ογκος σιωπής

που σημειώνει μονολεκτικα την απουσία.

Είν' ενα πένθος συλλογικο και ποικίλο
αδιάφορο άν πέθανε απο καιρο

11 ταξιδεύει ακόμη μακρια ό νοικοκύρης.
Οί πόρτες εχουν άλλη θλίψη
καθως δεν ανοίγουν,
κι &λλο παράπονο τα παντζούρια που τα κάρφωσαν
\

\

,

C)l

μην τα παρει ο ανεμος.

Οί τοίχοι παγώνουν χωρις ανάσα και φωνή'
τα χρειώδη σε ντουλάπια και συρτάρια
παθαίνουν αγκύλωση,
τα επιπλα περιμένουν απεγνωσμένα
το ξεσκονόπανο,
οί καθρέφτες εχουν καταπιεί τις μορφες

και βάρυναν ώς βόες εν ναρκώσει.
(Όλα στο κατάκλειστο σπίτι καταγγέλλουν
ενα χρόνο νεκρό,

διεργασίες απώλειας
εν τούτοις κάθε μέλος διατηρεί

και στην αποσύνθεση ακόμη
τη δική του επίκληση.
Sydney - AshfieId 9-4-91
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ΠΗΓΗ

Καί μόνο τούτη ή λέξη αν είχε μείνει
άπο την ίερη γλώσσα των CΕλλήνων,
θά 'φτανε να τούς διακρίνει ες άεί

άπ' δλους τούς εκμεταλλευτες καί τούς βέβηλους.
~Όπoυ ειδανε κάτι ν' άναβλύζει
οί εΈλληνες προσκύνησαν τον Πήξαντα
τη γη καΙ τη θάλασσα,
άναγνωρίζοντας την πρώτη ,καταβολη
ως βολη άνωθεν καί εύλογία.

οι άλλοι άγνόησαν την άνωθεν κίνηση
του πήγνυσθαι

που είναι εν-έργεια καί εμ-πνευσις
για να μπορουν να εκ-μεταλλεύονται
χαμερπως,

ητοι άποχωρίζοντας βάρβαρα
δσα έξ άρχης ετέθη καν μετ' άλλήλων!
Sydney - Ashfield 11-4-9]
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ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Λέμε πως λιγοστεύουν τ' άπο-θέματα
σε πρωτες ύλες,
κοπτόμενοι δηθεν για καταστροφες

οίκολογικων συ-στημάτων
δμως λόγος ουδεις για τον αοράτως ~πo-θέσαντα
καΙ. άπ' άρχης Συ-στησάμενον
έν λόγφ και νόμφ τα τού οίκου του,
ήγουν τα της οίκουμένης δλης,
τον μόνον τρέ-ψαντα έκ μή δντων
τα δντα,
που έμεϊς άναιδως κατα-στρέφομεν.
Sydney - Ashfield 11-4-91
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ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ

Δέν είναι συμφέρον ή συμφορά
κι δμως έμείς συνεχίζομε

νά όνομάζομε τά δυο αντίθετα
μέ την ίδια λέξη,

~μπιστευόμενoι στη διαφορά
των γενών.

Sydney . Ashfield 11-4-91
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ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ

'Έμφυτα συσπαται τό άσαφές.
Κική Δημουλά

~Άν κυριολεκτήσεις θά 'ναι ό λόγος σου
άπλης κατευθύνσεως
καΙ θα παρηγορήσει μόνο τους μισσυς
χωρις να το θέλεις.

CΥπαινισσόμενος άνοίγεις τούς όρίζοντες
σ' όλα τα ενδεχόμενα τού άπείρου,
λειαίνεις τΙς αιχμες της άμεσότητας,

για ν' άποφύγεις περιττους τραυματισμΟ\Jς
καΙ τότε ό λόγος είναι επίκαιρος και χυμώδης,
προ πάντων δε φιλάνθρωπος.
Sydney - Ashfield 20-4-91
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ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ

Έπιλήσονται γάρ τήν θλίψιν αύτών τήν πρώτην

καί ούκ άναβήσεται αύτών έπί τήν καρδίαν.
(Ήσ. 65, 16)

τα περασμένα που μας σημάδεψαν
άνεξίτηλα
σχι μονάχα τη μορφη και το βήμα
άλλα και τη φωνή,

θα τα ματαιώσει δ ων και δ ην δ ερχόμενος,
ανακαινίζοντας τη φθαρμένη μας φύση
μ) ενα σνομα νέο.

Τότε μονάχα θα μαστίζουμε τα δαιμόνια
εν τφ ονόματι Κυρίου :Ίησοϋ.
Sydney • Ashfield 20-4-91
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ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΣΊΆΣΕΙΣ

Δεν περπατήσανε τά δέντρα πέρ' απ' τόν όρίζοντα'

όρκοι τά είχαν καθηλώσει καΙ θρύλοι
κι ας μην ύπηρχε συνείδηση νά μετρά
πόσο ρευστά του κόσμου τα σύνορα.

τα κεραμίδια της στέγης δεν ύποχώρησαν
στους εκβιασμσ-υς των ανέμων,

. μήτε

στό πλάγιο σφυροκόπημα της βροχης,

εχοντας διαγράψει εκ των προτέρων
κάθε εννοια συμφέροντος.
Με τέτοιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις

γίνεται ακόμη πιο αδυσώπητο

.

τό πρόβλημα της εκλογης,
τό χρέος μιας πρωτόβουλης χειρονομίας

-

κι ασε τούς αλλους να μιλούν ανοήτως
γι' αυτεξού σιο.
Sydney - Ashfield 24-4-91
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-

ΤΕΡΙΡΕΜ ΑΜΗΧΑΝΙΑΣ

τα ώραιότερα τραγούδια δεν είναι εκείνα
που βρηκαν ενα αισιο τέλος,

γιατι όδηγουνται μοιραία στή σιωπή.
Τραγούδι όλόκληρo~ δηλαδη άληθινσ

είναι κεινο που εχασε τα λόγια
στή δεύτερη κιόλας στροφη

και ξεστράτισε σε τεριρέμ άμηχανίας,
χωρΙς τqν κίνδυνο να παρηγορηθεί
ή θλίψη άπό πυκνές σκιές
περιπολουντος θανάτου.
Sydney - Ashfield 24-4-91
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ΠΙΚΡΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Καθένας κουβαλα το δικό του πρόβλημα·

κ' ενώ νομίζει πώς κάθε μέρα βρίσκεται
πιο κοντα προς τη λύση,

εκείνο τού σφραγίζει σιγα-σιγα τη ζωή,

ώσπου να γίνει ή φυσιογνωμία του
ασυναισθήτως.
'ΙΕτσι, σταν κάποτε συναντούμε τον άλλο,

άντι να τού προτείνουμε μια άλλη εκδοχη,
το πρωτόγνωρο πρόσωπο,
τού άποκαλύπτουμ' ενα ακόμη αδιέξοδο το πρόβλημά μας.

Sydney - Melbourne 27-4-91
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ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΣ

Το νέφος δεν κατεβαίνει ποτ ε
ι

"\

C

,

_

κατω απο ορισμενο σημειο,

γιατΙ δεν αντέχεται να εκφυλισθε'ί
σε μολυσμένη όμίχλη.

~Άν είχαν ανάλογο αυτοσεβασμό
οί μισοί μας συνάνθρωποι,
θ' αναπνέαμε καθαρότερο όξυγόνο,
θά 'χαμε λιγότερες καρδιοπάθειες.
Sydney - Melbourne 2-7-91
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ι:ΙΟ ποια στιγμη κι αν πάω στο παράθυρο

τον βλέπω να βηματίζει άσκοπα
στον μικρο του κηπο,
δηλαδη στη φτωχη αυλη με την περιστρεφόμενη

άπλώστρα καί τα κουνέλια,
ό Πολωνος γείτονας.
Δεν έτυχε ποτέ να μιλήσουμε
και δεν γνωρίζω τη φωνή του,
μήτε τόλμησα καν να τού γνέψω,
γιατί δεν εχω απαντήσεις στις απορίες του
που τις μαντεύω σχεδόν άλάθητα

-

έξ αποστάσεως.
Sydney - Melbourne 27-4-91
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ΘΑ 'ΧΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

Άδύνατον ν' ακούσω λέξη καΙ να μη την ψάξω
η να δώ άνθρωπο και να μη τον ~αιρετήσω,
δίδυμη βλασφημία κατα τού Θεου

που οντας άρρητός λέγεται Λόγος

"

και χάραξε και στον άνθρωπο την εικόνα Του.
Μαζεύω λέξεις άπο κάθε γλώσσα
σαν τα παιδια πο;υ μαζεύουν γραμματόσημα

χωρις να ρωτούν για την προέλευση
παρα μονάχα αν τό 'χουν

11 δεν τό 'χουν.

~Έτσι λατρεύω τον Θεο μέσ' απ' τΙς λέξεις.

Κι αν κάποτε μού λείψουν δλα τ' αγαθά,
θά 'χω τουλάχιστον τα λόγια, να τού πω

που με πονά καΙ πόσά μ' έγκατέλειψαν.
Sydney - Ashfield 4·5-91
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Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΩΡΩΝ

Το τελευταίο φύλλο που κιτρίνισε στη συκια
καί μετεωρίζεται σαν παιδί σε μονόζυγο

δεν ειναι άπλώς ενα φύλλο δέντρου
που κάποια στιγμη πέφτει αθόρυβα,
δπως μια τρίχα απ' τα μαλλια της γριάς.

Είναι ή σημαία τού εξαντλημένου ΚαλοκαΙΡΙΟύ
που με την ύποστολη της έπικυρώνει
μια ακόμη απόδραση τών λευκών ώρών
μέσα σε πυρετο διαπραγματεύσεων.
Sydney - Ashfield 4-5-91
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ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ

v

EΙμaι στά ιχνη μιας βροχής.
Κική Δημουλα

Το πόσο παιδικη ηταν ή ψυχή σου
δέν είχαν άφήσει να το ύποψιασθοϋμε
τα σιβυλλικά σου ποιήματα
κι ας μην έγκατέλειψες τ' όνειρο
μήτε οταν έπρεπε να στρατευθείς
στις πρώτες βοήθειες.

τα τελευταϊα όμως χρόνια, τα πικρά,

που όσο λιγόστευαν οί πρακτικές άνάγκες

τόσο γέμιζε ό κόρφος σου
μικρα κρυμμένα Είκονίσματα,

για τα όποια σ' έίπαν δεισιδαίμονα
οί άπιστοι και οί χυδαϊοι,
έσυ μας άποκάλυπτες το πρόσωπό σου
ήλίου φαιδρότερον.
Sydney - Ashfield 4-5-91
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ERGO

Μονάχα ΆμερικανοΙ μποροϋσαν να το ποϋν

πως ο, τι δεν μπορεΊς να κάμεις, το διδάσκεις,

γιατι οί εφηβοι είν' άγουροι να καταλάβουν
ι

,

ι

C.

,....

ποσο ανυποφορα υστερει

το πείραμα μπροστα στην πίστη καΙ το Οραμα.

Το εργο είναι συμ-πέρασμα που κλείνει την ψυχη
σε συρματόπλεγμα δούλου,

γιατι δταν αθροίζονται τα πέρατα

δηλώνουν μόνο πολλαπλο αδιέξοδο.
Sydney - Ashfield 4-5-91
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1-1 ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΑΓΕΙΑ

Πέστε στους άμουσους πως είναι ακόμη καιρος
για μια πλαστική έπέμβαση στήν ακοή τους,
,..ι

,

Ι

\

" ,

αρκει να κρατησουν την ανασα

Όταν κλαίει ενα παιδί

11 Όταν βήχει ενας γέρος.
Στους άπιστους δηλωστε απεριφράστως
πως ματαιοπονούν να μας πείσουν
Όσο θα γευόμαστε το μυστήριο
,ι

,ι

CJ

Ι

ι

ακομη και πινοντας ενα ποτηρι νερο.

Στους απογοητευμένους δείξτε έπί τέλους
\

ι,

Ι

\ ' ,

ι

πως γοητευουν ακομη και τα ερειπια,

αρκεί να τα δούμε προσεχτικα
απ' τή σχεδον συνωμοτικη
των παραμέτρων μαγεία.
Sydney - Ashfield 4-5-91
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ΟΓΑΜΟΣ

Στόν Τέρρυ καί την Δήμητρα.

Σίγουρα το φρικτότερο των Μυστηρίων,

γιατί ένώ τον γέννησε τόλμημα στιγμιαιο
αποτελει ισόβια διακινδύνευση,
ζητώντας απο δυο αδύναμους ανθρώπους
να σεβασθούν το ίδιο ταυτότητα κ' έτερότητα,
γνώρισμα ανήκουστο μόνο τού Παντοδύναμου
ΤριαδΙΚΟύ Θεού.
Sydney - Ashfield 6-5-91
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

~O διάβολος κάθεται aτή λεπτομέρεια

Montesquieu

Συνηθίσαμε να όνομάζομε .λεπτομέρειες

τα δεδομένα ήσσονος σημασίας
άλλ' αν ήμασταν προσεκτικότεροι
με τις λέξεις,
θα βλέπαμε πως έπιβάλλουν
μεγαλύτερη προσοχη
τα μέρη τα λεπτότερα,

ως πλέον ευθραυστα.
Sydney - Ashfield 7-5-91
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Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑψγΧΩΝ

. Πολύ

μας κρέμασε τα μουτρα άποψε
C')

1

Ο ουρανος,

μα ποιος να τού ζητήσει τον λόγο;
Ποιος να του πεί πως ήδη το δειλινο

σκόρπισε απο μόνο του τόση θλίψη,
(1
Ι
'ι
,)
\
Ι
ωστε περιττευαν τα συννεφα απο πανω;

Θα πρέπει να συνηθίσουμε

-

οσο κι αν μας πληγώνει -

σ' αύτή την αδιαφορία της φύσεως,

αφοϋ τουλάχιστον τμ άψυχα
δεν ύποκρίνονται
συμ-πάθεια ψευδαδέλφων.
Sydney - AshfieId 9-5-91
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μελετά τή ζωή σε κινήσεις καί μορφασμούς

σμως θά 'ταν άκόμη ύψηλότερη τέχνη
αν θα μπορούσε ν' άπομαντεύει τήν άλήθεια
στήν άκινησία τήν- ενθεη)
σταν εχει καταλαγιάσει το βέβηλο μένος
:.
,
.-

-

του αυτονομημενου κτιστου

και τΙς πρωτοβουλίες δεν εχει πια το ενθάδε,

παρα μονάχα δανείζει τήν επιφάνεια
για να φανερωθεί άμεσότερα το επέκεινα.

Singapore Athens 16-5-91
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Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΝΕΜΙ

C"Οταν άκούω τΙς ίστορίες των πνιγμένων

πού εμπιστευθηκαν σαν ανύποπτα παιδια
να κολυμπήσουν στα ήφαιστειογενη νερά σου,

δεν είσαι πια ό καθρέφτης τού δειλινού
που φιλοδόξησε να πολλαπλασιάσει το φως
άντανακλώντας το στον λόγο
τού

Castelgandolfo.

cO βίαιος θάνατος είναι πάντα ενα έγκλημα,
)

J

Ι

')

επεκτεινομενο ασιγητως

στήν κάθε μέρα πού ξανάρχεται ό ηλιος,

αναζητώντας τα μάτια τού θύματος
για τη διακοπείσα δοκιμη τού φέγγους,

καθως κάποια στιγμη στρεφόταν
Ι

\

')

Ι

προσευχομενο στον ουρανο.

Arricia (Roma) 13-6-91
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ΠΡΟΝΟΙΑ

Σάν ό κόσμος νά εγκατέλειψε
τό μυστικό τού σκελετού του.
Τ.

S. E1iot

Καλά πού ή άρχη δεν ξέρει τίποτε απ' το τέλος
κι ας κλαίει το νιογέννητο μέσα στο λίκνο'

το φως δεν θά διήνυε μυθικες άποστάσεις
αν λαμβανόταν ύπ) όψη εστω μιά φορά
των θλιβομένων οί τύψεις.
Αθήνα 21-6-91
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ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΗΣ

υΟ ταν κοιμασαι είσ' ενας "Άγγελος μετανοιωμένος,
άναζητας τον στιγμιαίο καθαρμο
στο σκοτεινο καΙ άμορφο βασίλειο του Μορφέως,
για ν' άγαπήσεις πάλι τις μορφες

έν έγρηγόρσει!
Sydney - Redfern

561

1~7-91

ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ

Οί κουρασμένοι συνήθως δέν τραγουδοϋν

άλλα διαμαρτύρονται'
κι αν δέν φοβοϋνται τον Θεο

βλαστημοϋνε.

<=0

ποιητης που ξέχασε τα κοινα μέτρα

τα κλείνει δλα στην ~ίδια κραυγή

σαν πληγωμένο άηδόνι.
Sydney - Redfern 8-7-91
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ΛΑϊΚΗΣΟΦΙΑ

Κάποιος ερώτησε: γιατί γυαλίζουν
τα μάρμαρα μετά τη βροχή;
Κι άλλος άπάντησε: για να μας πείσουν
πως δέν φοβήθηκαν την καταιγίδα.
Sydney - Ashfield 8,-7-91
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ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τίτρομερό!
~Eσυ ήδη εφυγες άπΩ τότε που.τό 'πες

κι σχι μονάχα άπ' τήν ωρα που τό 'κανες.
'Άραγε θα μπορέσεις να μετρήσεις σωστα
πόσο θα λείψεις;

Θα καταλάβεις πώς τό ταξίδι ηταν πιό μακρυ
άπ' δσο εδειχνε το εισιτήριο;
Sydney - Ashfield 8-7-91
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ΠΕΝΘΟΣ

Πένθος εΙν' ή συνομιλία μέ τούς ϊσκιους
δταν άποδημεϊ ον έπεπόθησεν ή ψυχή σου
κ' ή μνήμη πρέπει να μετρά την άπου σία

,

....

εν στεναγμοις.

Sydney - Ashfield 13-7-91
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Η ΑΛΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

Είναι αλήθεια πως ό δεσμός σου με τα πράγματα
ητανε πάντα βιαστικός,
απεγνωσμένη έπαφη που μάλλον εμοιαζε
αποχαιρετισμος μελλοθανάτου.
Γι' αύτο δεν θα μπορέσουνε ποτε
να σε κατηγορήσουν

πως κάπου εκαμες κατοχή,
πώς κάτι έξουσίασες σαν δικό σου,
εστω κ' έκείνη την πέννα πού κουβάλαγες
σαν φυλακτό,
ένω συχνα την χάριζες στον πρωτο τυχόντα.
Αύτην τουλάχιστον την άλλη παρθενία

ίσως δεν τολμήσουν ν' αρνηθούν οί Φιλισταίοι,
κείνοι πού φρόντισαν έπιμελως να δυσφημίσουν

ακόμη καΙ το δάκρυ σου.

Μην πεις λοιπον κι αύτο δεν εΙναι κέρδος
σε τούτη την πανούργα εποχή!
Sydney - AshfieId 14-7-91
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ΣΙΩΠΩΣΑ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

Κ' οί φλόγες τών κεριών τά βράδυα
πού τίς σαλεύει μιά πνοή άπό κάποια
πανάρχαιη συγγνώμη -ποιόν συγχωρεζ'
Τ. Λειβαδίτης

Άπόψε οί σκηνές τού δειλινού
ειχανε κάτι απα τήν αβεβαιότητα
θέλω να πώ άπα την ίερη απεραντοσύνη
πού έχουν συνήθως οί πινελιές
μοντέρνου ζωγράφου.
Πώς να χωρέσει σέ σχήματα γεωμετρικά,
\

\

.':Ι

ι

σε γραμμες ισορροπημενες

όλη αύτή ή σιωπώσα αλληγορία
που λέμε παρούσα ζωή!
Στην αποκρυπτογράφηση τού κόσμου

βρισκόμαστε άκόμη μόλις στήν άρχη
κι ας μας διδάσκουν ανέκαθεν τα παιδια
κ' οί μεθυσμένοι,

χωρΙς μάλιστα έπαρση καθόλου,
τα στοιχεία τού αύθεντικού αλφαβήτου.
Sydney· AshfieId 14-7-91
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ΟΚΗΠΟΣ

:)Ελάχιστα τετραγωνικα μέτρα χώμα

πλαισιώνουν το σπίτι σχεδον κατά σύμπτωση'

δεν εχουν πρακτικη σκοπιμότητα
παρα μονάχα για κείνους που φυτεύουν λαχανικά,
δμως αρκούν για να δώσουν
:.

αλλο ρυθμο στην ανάσα
ι

\

_

_

3

1

επεκτεινοντας τον χωρο του ονειρου

εκτος σχεδίου πόλεως,
τα λεμόνια που κρέμονται στο δέντρο

είναι τά δάκρυα ανώνυμου θεού
μην επιτρέψεις νά κοπούν μόνο γιά σούπα,
θά 'ναι σπατάλη βέβηλη.
Το ταπεινο τριφύλλι που πατάς

αν δεν προσέξεις πώς είναι Σταυρος χλοερος
ό φύλαξ πάσης της οίκουμένης
ύπάρχει κίνδυνος να ξεραθεί ξαφνικά
κ' εσυ νά κατηγορηθείς θεομάχος.

Μη σε γελά~oυν επίσης φύλλα και πέταλα
πώς είναι άπλώς τα σημεία στίξεως
στη βλάστηση της κάθε εποχης
αγκάλιασέ τα, δλα μαζί, αν ενδιαφέρεσαι
νά 'χεις ακέραιο το κείμενο τού κόσμου.
Sydney - Ashfield 18-7-91
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Η ΓΥΜΝΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Το χρώμα ηταν μια απόχρωση
απο μαρούλι
-μιλώ για τις κουρτίνες τού γραφείου
καΙ προσπαθουσε να παρηγορήσει
"

_

c

_

τη γυμνια των ωρων,

καθώς το βλέμμα λαβωμένο αναζητουσε
ν' ακουμπήσει σε ζεστη επιφάνεια,
για να συνεχίσει έστω μετ' εμποδίων
τη συνουσία με το φώς.

Sydney - Redfern 31-7-91
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ΟΡΓΗΚΥΡΙΟΥ

Τάς νοvμηνίας υμών καί τά σάββατα ...
μισεί ή ψvχή μου.
(Ήσ.

1, 13-14)

Δεν είναι βέβαια ή πρώτη φορά
που ό διάβολος ρασοφορε-ε άνάμεσά μας

δμως ηταν άνάγκη~ Κύριε, νά ξεχειλίσει
\

ι

το ποτηρι

τούτη την κρισιμότατη ώρα

που οί έχθροί του λα ου Σου αύξάνονται
άπο στιγμή σε στιγμή,
δπως τά σκουλήκια που συναντουνε ψοφίμι;
3Ή μήπως είμαστε ήδη, οί περισσότεροι,
νεκροΙ προ πολλου

κι δλα τραβουν το δρόμο τους
κατά φυσικη νομοτέλεια;
Sydney - Redfern 3-8-91
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ΟΠΤΙΚΟΚΡΥΟ

Τού δέντρου τα κλαδια προβάλλονται
\

,

:ι

J

γυμνα στον ουρανο,
ι

t= ("

,....

(

_

:>

,

γινονται ο ιστος μιας υπερφυσικης αραχνης,

ραγισματιές ανεξίτηλες στο κρυστάλλινο γαλάζιο

πού υπομνηματίζουν ενα πρόωρο φθινόπωρο.
Το κρύο τώρα περονιάζει έξ αποστάσεως
αφήνοντας απαρηγόρητο το βλέμμα
κι ό πίνακας μεταβάλλεται σέ καταιγίδα,
αδιάφορο αν γαυγίζουν 11 σχι
κάποια εύαίσθητα σκυλιά της γειτονιας.
Sydney - Athens 18-8-91
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ΔΥΟΙΝ ΘΑΤΕΡΟΝ

:ΙΕκεινοι φτιάριζαν μέσα στον ήλιο,

καταπίνοντας σκόνη

κι άναπνέοντας θάνατο
άπο τα χνώτα της ασφάλτου.
Κ' έγω ενιωθα την καρδιά μου
να σπαράζεται,
:Ι,

,

,

,

απο συμπονια και ντροπη,

πού δεν μπορώ να κάμω τίποτε

ώς αδελφος τών έλαχιστοτέρων.
Αθήνα

.572

19-8-91

ΝΑΥΑΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τό καλοκαίρι αύτό αψα ξερό πάνω στίς μέρες.
Κική Δημουλά

Ποιος άλήθεια το μάτιασε
το φετεινο καλοκαίρι!

CΌλα' εΙχαν άρχίσει δίχως άξιώσεις
σαν καθημερινες χειρονομίες

κ' έμεϊς δεν ζητούσαμε ταξιδεύοντας
παρα μια στενη λουρίδα γαλάζιου,

άδιάφορο αν θά 'ταν θάλασσα η ούρανός.
CΙΥστερ' άπο περιπλάνηση έβδομάδων

Τι άποτυχία μας ηταν όλοκληρωμένη,
καθως γινόταν πια φανερο

πως Τι γαλάζια ταινία που δεν βρήκαμε
θά 'χε γίνει δροσερος κεφαλόδεσμος
στο. φρυγμένα μας μέτωπα,

στεφάνι στ' άνεμοδαρ μένα μαλλιά μας.
Athens - Singapore 18-9-91
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CAPTATIO BENEVOLENTlAE

Δεν φτάνει νά 'χεις τΙς καλύτερες προθέσεις,
μήτε να πράξεις Ο,τι βρίσκεται στη δύναμή σου

για να μη στερηθείς το άγαθο της είρήνης
που εγγυαται ό Θεος στους ταπεινους

καί καθαΡσ'υς τη καρδίQ..
Πρέπει κι ό άδελφός σου να εγκρίνει εν εύμενείςι
τέτοια δικαιώματα καΙ άνέσεις
που γίνονται ολο καΙ πιΟ σπάνια
στην επισφαλή ίσορροπία τών γύρω διεκδικήσεων
καΙ των παιδιόθεν βεβαρημένων φρενών.

Άλλοιώτικα, ματαιοπονείς άπαιτώντας φιλότιμο

,

\

\

\

"

απο μια γενεα απιστη

καΙ πολλαχως διεστραμμένη.
Sydney - Ashfιeld 19-9·91
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ΓΕΝΝΉΘΗΚΑΝ ΕΠΙ

MATAIQ

Έγω είς τοϋτο γεγέννημαι καί εΙς τοϋτο έληλυθα
είς τόν κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τfί άληθείζ!..
(Ίωάν.18.37)

Στάθηκαν πάντα βολικες οί νύχτες

οταν το φως
δεν ηταν
πια_
,
_ c
κυριο του εαυτου του,

αφού είχαν εκπορθήσει την πλήθουσα αγορα
οί επαίσχυντες πλειοψηφίες
κείνων που γνώριζαν μα δεν τολμούσαν

να καταθέσουν, εστω ανωνύμως
για τον σφαγιασμο της αλήθειας.
Κείνους τους «εντιμους» βουβαυς πολίτες
θά 'πρεπε να τους συλλαμβάνει
έπ' αύτοφώρφ ~Άγγελoς αδέκαστος
καί να τους απαγγέλλει μια μόνο κατηγορία,
που όμως ίσοδυναμεΤ με θάνατο:
ότι γεννήθηκαν έπι ματαίφ!
Sydney - Ashfield 19-9-91
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ΕφγΓΕΣΜΕ ΤΟΝ ΆΝΕΜΟ

:>Έφυγες μέ τον ανεμο

κ' ετρεχες σαν τον άνεμο,
χωρtς να πεϊς τί σου 'φταιξε

ποιΟς σ' είχε κυνηγήσει.
Μα όταν πήγες μακρια
εύχομαι να θυμήθηκες

πως κ' ή καρδια καί το μυαλο
συχνα μας εχουν άδικήσει.
Sydney - Ashfield 20-9-91
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

τί τριάντα, τί σαράντα} τί πενήντα ...
(Λαίκό τραγούδι)

Δέν είναι πρόβλημα που μεγαλώνουμε,
δηλαδη που γερνούμε'

της ζωης μας το μηκος εΙναι τόσο βραχυ
που χωρεί άνετα σέ άριθμο διψήφιο

κ' εΙναι έλάχιστοι οί δυχτυχείς
που προχωρούν χωρίς νά το θέλουν
στου τριψήφιου τους κινδύνους.

Το πρόβλημα γίνεται έφιαλτικο
αν ζητηθεί νά εκθέσουμε
τη ζωη όλογράφως.
Sydney - Ashfield 21-9-91
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ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ

"Ένα μέτωπο καθαρο συναρπάζει εντονότερα

κι άπ' τον πρωινο ήλιο.
Έκείος βγαίνει κάθε μέρα το ϊδιο άθώος
\

,

t

στον ουρανο,

ενώ ό άνθρωπος δεν ειναι το ϊδιο άκατάκριτος
κάθε λεπτό,
άδιάφορο αν προσεύχεται άπομονωμένος
η συναλλάσσεται.

Για τΟ'υς πολλούς ή σύνεση επιβάλλει εύελιξία
κι αύτο σημαίνει, στη βαθύτερη σκέψη τους,
συνειδητη φυγοδικία και άστάθεια
καμια δηλαδη άντίσταση που θ' άπαιτοϋσε
εστω και το ελάχιστο κόστος στα τειχώματα
τού όρατοϋ η νοητοϋ κελύφους,
:)

,

ι

,

αυτοπροστασια επαισχυντη
"

\

Ι

αντι παντος τιμηματος.

Γι' αύτο ενα μέτωπο καθαρο
εξαφανίζεται εϋκολα
και χωρις μεταμέλεια

άπο τον συνωμοτικο όρίζοντα της άγορας.
Κι σσο για λεπτομέρειες,

ξέρουν πολλα οί ερχόμενοι

εκ τής θλίψεως τής μεγάλης.
Sydney - Ashfield 23-9-91
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

CO τελευταϊος ύπνος,

μυσταγωγία εκθετη,

αποτυπώνεται σε μορφή συνοφρυωμένη,
καθως δείχνουν επιθανάτιες μάσκες
διασήμων

καί πρέπει νά 'ρχεται από πολυ βαθιά,
απΌ κούραση ανυπολόγιστη, .
ανάλογη με τήν ύποκειμενικη αντίσταση
τού καθενός μας.
Sydney - Ashfield 23-9-91

579

ΔΕΗΣΗ

Ξεμήστευγέ τζι, Παναγια
κείνους που ταξιδεύουν

για ·δεν γκατένε οί ζάβαλοι
ποια ώρα τσ' άνημένει
στου κόσμου τσΙ κακοτοπιες

τ' άδικο και τό κρίμα
να τώνε κόψει τη στραθια
,\

\

,

ι

και τη χαρα στη μεση

να ξεχωρίσει άντρόγυνα

.

να ξεκληρίσει σπίθια

κ' είναι διπλή ή παιδωμη
μεσοστρατις σαν ερθει ...

Sydney Redfern 24-9-91

580

Η ΛΙΓΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

~Όντε θα πάρει να φυσα

κι άρχίζουν τα μελτέμια
κΌίπελαργοΙορνΤWuXζουνται
να πάνε σ' αλλα μέρη,
δώσε μου, Θέ μου, άqτoμoνη
να διπλωθώ μονάχος
καί δίχως πίκρα να θωρώ

. τη

λίγωση του κόσμου,

ώσπου να 'ρθουν Χριστούγεννα
πάλι ν' άναντρανίσω,

κι οντες άνθίσουν τα δεντρα
άητος να ξαναγίνω
στα μετερίζια τα ψηλά.
Sydney Ashfield 25-9-91

. 581

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Χαρα στη μοίρα σας βουνα
χαράκια και χαράδρες,
χάρο δέν περιμένετε

αρρώστιες δέν φοβαστε
μηδε καί τα γεράματα
τα βαρυγκομισμένα,

. μόνο" με ήλιο και βροχη
λάμπετε και γελάτε
καΙ τό Θεό δοξάζετε
δίχως να συλλογάστε
αν θά 'ρθουν χρόνοι δίσεχτοι
τί μέλλει να γενητε

κ' οΙ νύχτες δέν σάς τυραννούν.
Sydney - Ashfίeld 25-9-91

582

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

Τά λόγια μας είναι πλήκτρα.
:>Άν δεν τά χρησιμοποιήσεις αυστηρως μετρημένα

θά 'χεις έπιδρομη παράταιρων ηχων
'ποτέ σωστη μελωδία.

Κάλλος άμήχανο ή μουσική.
Sydney - Ashfield 27-9-91
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ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΙ

Κάποτε οί ανθρωποι μοιάζουν καταπληκτικα
με φύλλα δέντρου

κι αυτο βέβαια σχι στο βάρος, το σχήμα

11 το χρώμα,

&.λλα πάντως στην κίνηση.
Βλέποντας αρρωστο να τρέμει σρθιος
καθως τον -υποβαστάζουν κείνοι που τον όδηγοϋν
σε σταθμο πρώτων βοηθειών
11 σ' σποιο άλλο νοσηλευτικο ϊδρυμα
δεν μπορεις να μη θυμηθείς
τα συνεχώς κυμαινόμενα φυλλώματα δέντρου
τα επl. μέρους τρέμοντα φύλλα
δπως τα σαλεύει
e

ι

)

ι

"

ο παντα ισχυροτερος ανεμος.

Sydney - Singapore 5-10-91
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ΕΛΕΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

...

έγώ δέ έταπεινώθην σφόδρα.
(Ψαλμ. 115; 1)

. Εϊκοσι χρόνια ορθιος στή γέφυρα
σκάφους σεπτού πεπαλαιωμένου

που τήν πορεία του ανακόπτουν αδιαλείπτως
,

)

~

\

-

\

Ι

\

χωρις ευτυχως να μπορουν να τη ματαιωσουν

κάθε τόσο αίφνίδιοι ανεμοι,
δεν βαρυγκόμησες μιά μέρα

μήτε λιποψύχησες
γιατι δύναμή Σου ηταν ή αγάπη
καθως πηγάζει ανεξάντλητη απ' τήν ταπείνωση

κι αγάπησες τελείως ανεπιτήδευτα
επειδή ακριβώς ήσουν τόσο ταπεινός.
Τώρα ή καρδιά Σου ξαφνικά σταμάτησε
μέσα σ' ενα κοινό Νοσοκομείο·

γιατι δεν εΊναι μόνο από κόπωση,
κι απ' τήν πολλή συμπόνια εξαντλείται Τι καρδιά.
Ι:'Οσο γιά μας, μείναμε πίσω νά θυμούμαστε

τό καλοκάγαθο βλέμμα
τόν χαμηλότονο λόγο

το ανάλαφρο βήμα
τό θλιμμένο χαμόγελο.
Sydney - Singapore 5-10-91
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ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΧΡΕΟΣ

Συντηρώντας το σώμα σου μέ σώματα ξένα
νομιμοποιείς δια συμβολαίου, χωρις να τό ξέρεις

τον θάνατό σου

που θα έπιστρέψει στη δεδομένη στιγμη
τό περίεργο έκείνο δάνειο της τροφής
άπό φυτα κι άπο ζώα.
Θυμήσου τΙς γαρίδες που άπλώθηκαν
τόσες φορές όλόσωμες στο πιάτο σου

η τον σφύζοντα άπο ζωη πυκνο θύσανο
τού χλοερου κουνουπιδιοϋ
που επρεπε να χαλασθοϋν

για να κορέσουν την πείνα σου
και μη διαμαρτύρεται πια

που ή όδός ε1ναι ανω κάτω μία.
Athens - Singapore 11-10-91
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ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΉΛΙΟΥ

~O ηλιος, μια ζωη το ϊδιο πρόγραμμα'

να βασιλεύει στο τέλος της Ύιμερήσιας ζητιανιας
άφοϋ προηγουμένως ήξερε να σπαταλήσει
\
ι
,
ι
το χρυσαφι του αναμεσα

καΙ στις τρείς μορφες των σωμάτων'

κι ας παν να λένε πως κυρίως άποβλέπει
στο να τα έξατμίσει δλα συνωμοτώντας
με τον έαυτό του
σε πνευμάτων αερίων τά πλήθη.
Sydney - Ashfield 14-10-91
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ΑΔΙΕΞΟΔΟ (Β)

Μά ή φυλή μου έμένα
πού νύχτα μονομαχεί καί μέρα μέ τό άνέφικτο;
Ε. Κακναβάτος

eιOλα γύρω πηχτα και ή σελήνη δίσεχτη,

εντεύθεν της παρεμβολης λιγόστεψε

το αίμα ταύρων και τράγωνοί καθαρμοί μας δεν ησαν ποτέ ίκανοι
\

)

,

να ισοφαρισουν

ο'ίκους ~Aτρειδων και Λαβδακιδων.
Sydney - Ashfield 16-10-91
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ΚΑΤΑΦΑΣΚΟΝΤΑΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΗ

CΙστον αράχνης δπου δέις μή τον χαλάσεις
διακορεύοντας χωρις τεκνογονία
δικαίωμα τού χρόνου προαιώνιο

νά ύφαίνει στήν έρήμωση τήν παρθενία.
Sydney - Ashfield 17-10-91
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ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΚΛΩΝΑΡΙ

Θαύμα σέ πλήρη ανάπτυξη
κι όμως βυθίζεται σέ απόλυτη σιωπή.
Μονάχα χρώμα καί άρωμα μαρτυρούν
τά μείζονα που πρόκειται ν' ακολουθήσουν
μέ την ίδια αιδήμονα σιγη
χλευάζοντας τον θόρυβο της ανευλάβειας
τη ματαιότητα της ρητορείας.
Sydney - Ashfield 19-10-91
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ΤΟ ΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

Καταποντίσθηκαν οΙ βέβηλες φωνες
στη συμφωνία τών Αίνων"

φαίνεται προ πολλου έξαντλήθηκε
ή άνοχη του σιωπώντος Θεού.
cO Σουρρεαλισμος ξεπέρασε τα έσκαμμένα
,

\

Ι

,

Ι

τα φυσικα φαινομενα επαναστατησαν

για να δηλώσουν ΟΤΙ βδελύσσονται
τούς περαιτέρω βιασμούς.
Κ' έμείς έν τη μωρίςι μας συνεχίζουμε
να μιλοϋμε για κρίση τοϋ περιβάλλοντας,

ένώ ή εσχατη διαστροφη συντελέσθηκε
στοϋ περιβαλλόμενοv το πνεύμα.
Sydney - Redfern 21-10-91
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Ο ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΑΝΕΜΟΣ

.

ΕΙν' ενας πεντοζάλης άνεμος πού τρώει
τα σωθικα τού Κρητικού
στήν ξενιτια καθως θυμάται

πώς τρώνε τον άνθότυρο και πως χορεύουν
οί συγγενείς κ' οί φίλοι στο ΝησΙ
άνθρωποι καθημερινοΙ σαν να μην εχουν
τίποτε πάνω τους θνητό.
Sydney - Ashfield 22-10-91
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΞΥΜΩΡΟ

Προχωρημένο απόγευμα
ή νύχτα πέφτει ξαφνικα
σαν κουρασμένο βλέφαρο

έλάχιστοι που αντέχουνε
το πένθος της βραδιάς.
υο σοι δεν εχουν σύντροφο

να πούνε δυο κουβέντες
μονολογούν καΙ φεύγουνε
e.I

_

\

J

οσο μπορουν πιο γρηγορα

για να χωθούν στης νύχτας
,,'(
\

τις μικρες τις ωρες

κείνες τις ώρες πού 'ναι ακόμη πιο σκληρες
γι' αύτο καΙ πιο παρήγορες.

Sydney Ashfield 22-10-91
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ΟΣΑ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙ Ο ΝΟΥΣ

Το αίμα τού μικρού πτηνού
C

J

αγιασμα

στού άμαρτωλού το στόμα'
γνωρίζει ή φύση άδικίες και παράδοξα
που δέν τα βάζει ό νούς.
(Όσοι έσκανδαλίσθηκαν, ηταν νωρις άκόμα
να ύποψιασθούν καινούργιους Ο'υρανους.
Sydney - Ashfield 22-10-91
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ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

.Το κυπαρίσσι στεκόταν όλομόναχο
στην ακρη του πάρκου
καΙ δεν μπορουσες νά πείς
καθως βράδιαζε

αν επικοινωνούσε βαθύτερα
με τους κινούμενους γύρω του άνθρώπους
η με τις άσάλευτες σκιες
τών νεκρών.

Sydney Redfern 28-10-91
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Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Ποίηση, ή καταφατικη ματια
τού Θεού

μέσ' από τα φθαρτα μάτια
τού ανθρώπου ..

Κρίνει ξανα τα εργα της έπταημέρου

πού στήν αρχή δεν είχαν σπίλον
η ρυτίδα η τι τών τοιούτων

καί τους δίδει έκ νέου την άφεση
για να τελειώσουν δπως άρχισαν
καλα λίαν.
Sydney - Ashfield 1-11-91

596

ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟΕΚΚΡΕΜΕΣ

Πίσω άπό τά δέντρα δέν κρυβόταν
ουτε ό αγγ ελος ουτε τό κτijνoς.
)Α. Τερζόπουλος

CH νύκτα που

σ' άποδεσμεύει άπο τους άλλους

και λογικα την θεωρείς άπαλλαγμένη
c
,
υποχρεωσεων

γίνεται ό κατ' εξοχην εφιάλτης ετασμοϋ
καθως μπορείς τα πάντα να σκεφθείς
καΙ να ρωτήσεις.
CΌμως εκεί που ή νύχτα γίνεται άφόρητη
κυριολεκτικα βρυκολακιάζει

είναι οί (hρες λίγο πρΙν άπ' το ξημέρωμα
που δεν κινείται τίποτα στους δρόμους

κ' οι φανοστάτες στην άπόλυτη ερημια
δηλώνουν ετοιμοι κι αυτοι να δραπετεύσουν.

Sydney - Carss Park 7-11-91
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ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΙΑ

~Yπάρχoυν κάποιοι άνθρωποι πού σε κάνουν

νά μη θες πια νά μιλήσεις~
,
l:ι
ι
ι
",
να καταργησεις ακομη ματια και αυτια

ώστε να μήν άφήσεις άνοιχτή καμια πρόσβαση
καμιά δυνατότητα εισβολης
στό άδυτο της ψυχής σου,
τουλάχιστον γι' αύτΟ'υς ~oύ δεν εμαθαν
πως κoινCΡνία προσώπων θα πεί
μετα φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης
προσέλθετε..

.
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Sydney - Melbourne 7-11-91

EillEIΚHΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ

(Όπως ύπάρχει τό μαϋρο και τό ασπρο
και δεν σού πέρασε ποτε απ' τό νοϋ
να διαμαρτυρηθείς γι' αύτη την αντίθεση

-

\

'''λλ
σε ποιον
α
ωστε;

-

ετσι θα συναντάς διαρκώς
Όσο βρίσκεσαι στην από δω σχθη

αγαθαυς -έλάχιστους, είν' ή άλήθεια
πονηραυς -πιό πολλούς, δυστυχως
και κάποιους αφελείς στό ένδιάμεσο
που -υποκρίνονται ταυς εύέλικτους.
Sydney - Melbourne 7-11-91
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ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ

Μη με πληγώνετε, σας λέω, γιατΙ
μην έχοντας πως αλλοιως ν' άμυνθώ,

θ' αναγκασθω να γράψω νέο ποίημα
για να διαιωνίσω τη μνήμη σας
άρνητικα
στις συνειδήσεις που θα τύχει να ώτακουστήσουν
στΙς κωδικοποιημένες κραυγες

-

~

-

της οργης μου.

Sydney Melbourne 7-11-91
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ΠΑΛΙ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ

Άκόμη μια, φορα νεοσύλλεκτος

στην αθωότητα τού έξωτικού νησιού'
συνθλίβεις αμήχανα φύλλα απο άγριους θάμνους
καί ξαναγίνεται ποιμενικος ό αέρας.
Μαζεύεις κοχύλια στο ακροθαλάσσι

ακούς της νύχτας τα ιθαγενη πουλια

κι απο κάποιο σημείο και πέρα
αρχίζεις να αισθάνεσαι, ω τού θαύματος,
πάλι με κατάνυξη προσευχομένου
πώς μέσ' απ' δλ' αύτα κάποι' απροσδόκητη δύναμη
λειτουργεί σαν ξόρκι
φέρνοντας πίσω γεύσεις απ' τη χαμένη παιδικότητα,
το μόνο έκείνο έφόδιο πού σ' εσωσε
- αν σ' εσωσε απο των πόλεων τις απρόβλεπτες παγίδες.
Great Keppel Island 10-11-91
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ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

1:0 αρχαιολόγος εδειχνε φωτεινές διαφάνειες
κατασκευές αρχαίων τειχών
αποκρυπτογραφούμενες λεπτομέρειες
ρημαγμένων χώρων-

κι δμως ή πιΟ βαθεια συγκίνηση
κρυβόταν θαμμένη

πέρ' απΩ τα όρώμενα καθ' έαυτα
σέ μια επιπολάζουσα γενικη όμοιότητα
που εχουν συνήθως οί πέτρες
μέ τ' ανθρώπινα άστα,
Βλέποντας τοίχους μέ εξέχοντες
άγκολίθους,
εμείς θυμούμαστε ανάλογη συνέχεια
σέ σπονδυλικη στήλη'

ανακαλύπτοντας ελλείποντα μέλη
σέ κτίσματα κυκλικά,
αναγόμαστε μέ την καρδια σφιγμένη
σέ ξεδοντιασμένο κρανίο.
Great Keppel Island 10-11-91
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ΑΝΕΡΓΙΑ

Λυπασαι τον οικογενειάρχη

που φτάνει σε απόγνωση όταν δεν εχει δουλειά'

κι ό έπειχειρηματίας που δεν μπορεϊ
να πληρώσει
το νοίκι τού καταστήματος

είναι κι αύτος ενας πένθιμος άνθρωπος.
CΌμως δεν αντέχεις να βλέπεις

έφήβους εξω απο καφετέριες
όποιαδήποτε ωρα της ήμέρας
ν' απλώνουν άσκοπα τα χέρια
στα σταματημένα τους μοτοσακο
καί νά 'χουν βλέμμα Σταυρωμένου
που δεν ήξερε
μήτε 1λί 1λί λαμά σαβαχθανί
να φωνάξει.
Great Keppel Island 10-11-91
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ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

οι στίχοι πού προλαβαίνω νά καταγράψω

δεν εΙναι δικοί μου'"
άλλιώς θά 'πρεπε νά μπορούσα νά γράφω
δποτε θέλω
-καΙ, νά 'στε βέβαιοι, το θέλω άνελλιπως.

Κάποια λοιπον φωνη άπροσδιόριστη
ψιθυρίζει τούς στίχους στον άέρα,
άλλά γιά νά τούς πιάσω πρέπει νά 'μαι μόνος
και το πιο περίεργο:
πρέπει νά 'μαι βαθιά πληγωμένος
:ι

\

\,

,

απο τα εν κοσμφ

καΙ προ παντος άπ' τον ανθρωπο.
Great Keppel Island14-11-91
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

~Άν ηταν αυτοκίνητα θα λειτουργούσαν άκόμη
άρα κ' εδώ είναι ό άνθρωπος που λιποθύμησε
::ι

ι

,\

Ι

\

\

Ι

αρνουμενος απο καποια στιγμη και περα

ν' άναχαιτίζει τίς φθορές
μέ άνταλλακτικα. καΙ λάδια.
Κι αν κάποτε, άδελφοί, δ μη γένοιτο,
πάψουν να ξαναβγαίνουνε τ' άστέρια,

να είσθε βέβαιοι, δέν πρόκειται
για. γενικη έκπύρωση η ψύξη

11 οποια άλλη άπ' αυτές τις δυσνόητες θεωρ~ς
θά 'ναι άπλώς, γιατί ό άνθρωπος βαρέθηκε.
Great Keppel Island
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14~11-91

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Το σώμα της θάλασσας συνήθως μπλε
το σώμα της θάλασσας κάποτε πράσινο

το σώμα της θάλασσας άλλοτε μαύρο.
C'Oμως άγάπησα το σώμα της θάλασσας
και το άγκάλιασα με κατάνυξη μεγαλύτερη
άπ' όσο το σώμα της Μό.νας μου.
Και μη ρωτήσετε βέβαια γιατί.

Άπλώς, ή θάλασσα δεν εΙχε άντιστάσεις
λές και ηταν άσώματη
γι) αύτο τολμά νά μάς διεκδικεί
όποτε θέλει και πάντα όλόσωμους.
Great Keppel Island 14-11-91
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ΑΝΘΡΩποποωΣΗ ΕΚ ΠΛΑΓΙΟΥ

CH Κώκω, ενα σκυλι θηλυκό'
κ' ητανε νύχτα που τήν επιασαν οί πόνοι
του πρώτου τοκετου,
:ι

J

"

J

t-.ι

αναστατωνοτας οχι μονο το σωμα

του μικροκαμωμένου ζώου

άλλα κι όλόκληρη τήν οίκογένεια
πού τό λάτρευε.
Τό πρώτο νεογνο βγηκε ψόφιο'
το δεύτερο δέν ελεγε να γεννηθεί
κ' επρεπε άλλος να τό σέρνει
χωρις έμβρυουλκό

άλλος να χα"ίδεύει μέ προφύλαξη
τα συσπώμενα μέλη της άπειρης μάνας
ωσπου το νέο σώμα έπεσε άπ' το παλιο

σαν κάστανο άπ' το σχισμένο του κέλυφος.
CΌμως ή Κώκω φαίνεται πόνεσε πολυ

βλέποντας νεκρο το πρώτο παιδί της
γι' αυτο δέν ηθελε μήτε να δείτο ζωντανό

φέρνοντας σέ άμηχανία ολο το σπίτι.
'Άν και προχωρημέν' ή νύχτα τηλεφώνησαν
στον πρώτο κτηνίατρο'

κ' έκείνος μη άρκούμενος σ' ο,ΤΙ ύπέδειξε

είπε ν' άφήσουν τό τηλέφωνο άνοιχτο
για να του λέν πώς άντιδρα τό ζώο.
"Έτσι ξενύχτησαν σχεδόν ως το πρωι'
οί εξι της οίκογένειας κι ό ξένος κτηνίατρος

πού ήδη είχαν νιώσει συγγενείς
καθως παραστάθηκαν σ' ένος σκυλιου τή γέννα.
Great Keppel Island 14-11-91
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ΦΟΒΕΡΗ ΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πέρασαν ασφαλώς μέρες και ώρες αμέτρητες
λαξεύοντας σχεδον γεωμετρικώς
\

,

\:1

ι

:Ι

\

σε τουτη την απομερη ακτη

τη ράχη στα κοχύλια
ενώ ή αμμουδια παρίστανε την αμέτοχη.
Το σεληνόφως έρχόταν τις νύχτες
θωπεύοντας συνωμοτικα

πίσω απ' τις κουρτίνες τού σύννεφου
:Ι

\

\

Ι

:Ι

ι

αυτες τις περιεργες επιφανειες,

αλλα σέ λίγο επρεπε ν' αποχωρήσει.
(Όταν ό άνεμος σήκωσε παντιέρα
ι

\

,

e

\

μεσα στη γενικη υποταγη

πού κόντευε να εκφυλισθεί σέ πλήξη,
καταλάβαμε πως το νησί κυβερνούσαν

οί ανήσυχες ψυχές των πεθαμένων.
Great Keppel Island 15-11-91
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ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟ ΣΊΊΓΜΑ

Μπορείς να φλυαρείς έν ονόματι

των άνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μπορείς ν' άδικείς έν ονόματι
τού Νόμου .

. Άλλα δεν μπορείς να μιλας
έν ονόματι τού Θεοϋ
μήτε άπλως περίπου για τον Θεο
\

..

Ι

\,..ι

c

,

κατα το μετρ ο που σου υπαγορευει

ή συνείδηση
κι αύτο λέγεται σύγχρονος άνεπτυγμένος
κόσμος.
~Άν μ' όλα αύτα δεν εδωσα το στίγμα

-,

~

της εποχης

θα πρέπει να εΙμαι για μια άκόμη φορα

,

,

ανεπικαιρος,

όπότε βέβαια δεν μένει άλλη έκλογη
παρα να σωπάσω.

Great Keppel Island 16-11·91
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ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΚΟΠΟ

Έκστατική, μεγάλη όρφάνεια-έλευθερία.
Γιάννης Ρίτσος

Το να μπορείς άπο μια εποχή και πέρα

να παίρνεις άνεξέλεγκτα το κορμι
\

-,

που σου χαρισαν

για να το δαπανήσεις δπου κι δπως θέλεις

εσυ μονάχα,

είναι μια εύθύνη δυσανάλογη με τήν ψυχή σου,
γιατί οί μάχες στή ζωή δυστυχως δεν δίνονται
'"

\

(J

ενας προς ενα.

Γι' αύτο μήν όνομάσεις επιπόλαια
αύτο το άμφίβολο αυτεξούσιο έλευθερία'
και να θυμασαι,
πώς οσο απέραντος ό ώκεανος πού σε τυλίγει
τόσο απέραντη κ' ή όρφάνεια πού σ' απειλεΙ
Great Keppel Island 18-11-91
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GREAT KEPPEL ISLAND

:>Άν ή ψυχή σου αναπαύετ' έδωπέρα

είναι γιατι δεν ύπάρχει τίποτε έπίσημο
απ' ακρου σ' άκρο στο νησί,

έκτος απ' την έναλλαγη νύχτας και μέρας
μα που κι αυτη δεν εχει τίποτε να κάμει
με το ρολόι,

παρα μονάχα με τον βαθμο ήλιοφάνειας
και με την απρόβλεπτη συννεφια

που μπορε'ϊ ν' αλλάξουν απ' ώρα σε ώρα.
:JΕδω ή Κυριακη δεν εχειχρωμα,

γιατι αφήνοντας να ξεβάψει το ρουχο της
σ' Όλες τις μέρες

μας εδωσε αναπάντεχα

την αμεριμνησία των αγγέλων
την έβδομάδα των έπτα Κυριακών.
Great Keppel Isl~nd 18-11·91
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ΛΟΓΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

Άπ' δσο ξέρουμε, λόγια πολλα δεν χρειάζονται

για να ήρεμήσει ή ψυχη ή ταραγμένη.

cO Θεος έΙΠε μια μόνο σύντομη φράση
«γενηθήτω φως»

και λύτρωσε δυνητικα δλη την πλάση
\

Ι

-

:>_

στον παροντα αιωνα

καΙ στον μέλλοντα.
Great Keppel Island 18-11-91
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ΧΙΛιΑ ΚΟΧΥΛιΑ

Τώρα πού τα βλέπω σ' ενα σωρο μαζεμένα

αναλογίζομαι πώς εσκυψα για το καθένα
χωριστα:

-να το καθαρίσω

απ' την άμμο, να το πλύνω
στη θάλασσα.

~Έτσι κατάλαβα τήν ίερότητα τών αψύχων

τών στιγμών τo~ χρόνου που χάλασα.
Great Keppel IsIand 19-11-91

, 613

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δανείζετε μηδέν άπελπίζοντες.
(Λουκ. 6, 35)

CΌσο γερνά το σώμα γίνονται πιο δύσκολες

οί αθλητικες επιδόσεις

ακόμη κ' οί άπλούστερες ασκήσεις
σουηδικής γυμναστικής.

που να τολμήσει να πλησιάσει μονόζυγο

ό πενηντάρης!
(Όμως ακόμη δυσκολότερες φαίνονται

όί ήθικες ασκήσεις,
γιατΙ ή ψυχη δυστυχώς δεν γερνά
συνεχώς δοκιμάζοντας

κατακτήσεις καινούργιες

εν τούτοις είναι άθλημα ακατόρθωτο
να συγχωρήσει ό τίμιος
αχαριστία φίλου.
Sydney - Ashfield 23-11-91
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Δεν θα μπορούσαν να βρουν πονηρότερη λέξη
για να ονομάσουν ψευδεπίγραφα

. ανειλικρινεΤς διαλόγους
επιδιώξεις άνομες

ευτελεις ανταγωνισμούς.
Άκοϋς τον χαρακτηρισμο καί νομίζεις

πως· θα ύπάρξει μια πορεία
μέσ) άπ' τα πράγματα

με κέρδος ή ζημια πάλι μόνο
στα πράγματα'
κι δμως στο τέλος γνωρίζεις

πως το παιχνίδι ηταν ανίερο
πλήρηςεξανδραποδισμος

του άμοιρου ανθρώπου.
Sydney - Ashfield 4-12-91
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Στό σώμα σου βαθαίνει μιά κλεWΤΉ πληγή.
~Aρ. Νικολαίδης

Κοινη ανομολόγητη πλήξη
επαναλαμβανομένων εικόνων
σχεδον μηχανικών χειρονομιών

μέσα σε χρόνο που γνωρίζεις πως

είναι φειδωλα μετρημένος
γι' αυτο τόσο πολύτιμος
και δεν ανέχεσαι να κυλά νυσταλέος.
:ΙΆν σμως προσέξεις σσα λέγονται
σε πλάγιο λόγο
κάποιες άπλες λεπτομέρειες,

σπως π.χ_ το βλέμμα ανθρώπου η ζώου
\

CJ

",

σε ωρα αναγκης,

ανακαλύπτεις την απέραντη αμηχανία
ένος όλόκληρου κόσμου που ριγεϊ
μπροστα στο έπόμενο δευτερόλεπτο.
Sydney - Ashfield 4~ 12-91
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ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ

Τό" πτώμα μένει συνήθως άθέατο

γιατί ολοι σχεδον ύποκρίνονται πως κινούνται

κάποτε μάλιστα τελείως καλοπροαίρετα
αν στερούνται της ίκανότητος καταλογισμΟύ.
cH μολυσμένη ώστόσο άτμόσφαιρα μαρτυρεί
\

_.

C

ι

πως πτωμα υπαρχει

καί δεν κάνει προβληματική μονάχα τήν είσπνοή

άλλα κουράζει καΙ τα άνεκτικότερα δέντρα
που δεν προφθαίνουν ν' άνανεώσουν τ' όξυγόνο
σε βαθμό άνάλογο.
Το πρόβλημα θα γινόταν άπλούστερο ίσως

αν είχαμε τήν τόλμη να διατυπώναμε

.

εκ νέου τους περι βαρύτητος φυσικούς νόμους,

πείθοντας τούς άνθρώπους πώς είναι δυνατον
να βρούν τό πτώμα σχι πάντα όριζόντιο
. άλλα καί στήν κατακόρυφο καμια φορα
"'1

\

Ι

,Ι

ι

αν οχι και κινουμενο στην πρωτη γραμμη.

Sydney - Ashfield 7-12-91
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ΕΠΙΤΑΙΧΝΗ

Κάποτε θά 'πρεπε να φτάσουμε στην ώριμότητα
να μετράμε τον ανθρωπο σχι απ' το αθροισμα

εκείνων που κάνει 11 εκείνων που λέει,
άλλα προ πάντων άπ' τον τόνο της φωνης
το αφηρημένο βλέμμα
κάποια αδέξια χειρονομία.
Σ' αύτα τα μεμονωμένα σπαράγματα
κρύβεται πιο αύθεντικη αν σχι και όλόκληρη
ή είκόνα τού πλησίον,
παρα στη μάταιη προσπάθεια
να παρουσιασθούν εναρμονισμένα
\

\:1,

για κοινωνικη αποτιμηση

στοιχεία εκ φύσεως έτερόκλητα.
Sydney - Ashfield 8-12-91
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ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Έν τφ κόσμφ θλίψιν εξετε, άλλά θαρσεϊτε
έγώ νενίκηκα τόν κόσμ{)ν.
(Ίωάν.

16) 33)

Καλη ή προειδοποίηση για τον κίνδυνο,
αλλα δεν φτάνει~
γιατι μπορεί να γεννήσει και ήττοπάθεια.
Καλη ή δήλωση για τη δική του νίκη,
eI

:.

\

\

\

ομως κι αυτη μικρη παρηγορια

για να μην πούμε ηδη αποκαρδίωση

αφού εμεΤς δεν είμαστε θεάνθρωποι.

Μας ενθαρρύνουν πιο πολυ αύτα που εΙπε
οχιγια τη δική μας δύναμη,

αλλα για την αδυναμία τού αντιδίκου

κ' είναι καλο να ξέρουμε πως
ι:

;

;

ο κοσμος παρερχεται

καΙ ή έπιθυμία αύτού.
Sydney - Ashfield 10-12-91
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ΗΓΛΩΣΣΑ

Άδελφοι

ή γλώσσα είναι ενα οργανο
τρομερα λεπτσ
ενα μέσο αφάνταστα επικίνδυνο

ενα όπλο όριστικα έξοντωτικό.
'Άδελφοι
προσέξτε τη γλώσσα!
Sydney Carss Park 14-12-91

620

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Τά περιθώρια τών εκπλήξεων συνεχώς στενεύουν
στην πράξη καΙ την τέχνη καΙ τον λογισμο

δηλαδη άκόμη καΙ στ' όνειρο

καθώς το ύλικο είναι σταθερά δοσμένο
στον τετραπέρατο κόσμο
κ' οί αίσθήσεις δλων μας τείνουν νά έξελιχθούν
σέ άνακλαστικά σχεδον συνώνυμα.

3Εν τoύτoις~ δέν θά κουρασθούμε νά επανερχόμαστε
σάν γιά πρώτη φορά

στά ίδια σχήματα καΙ χρώματα, στΙς ίδιες λέξεις
τά δεδομένα, τά γνωστά
και τά περίπου ύπολογιζόμενα παράγωγά των,
γνωρίζοντας πώς οί λεπτομέρειες μένουν

εν τέλει άνεξιχνίαστες
κ' εκεί στηρίζει ό καθένας την πρωτοτυπία του

κ' ενδεχομένως τη δικαίωσή του.
Sydney· Ashfield 14·12-91
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ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μοιάζουνε τόσο μεταξύ τους όλα
όταν τά πάρει δ χαμός.
κικη Δημουλά

Είν' Τι αλληλεγγύη της συμφορας
ό φόβος της όριστικης απουσίας
που κάνει τόσο οΙκεία μεταξύ των
τα παρωχημένα.

Άλλα κ' εκείνη ή αέρινη φύση
-

~

ι

των αναμνησεων

που δεν εύνοεϊ τις αίχμες

κ' εκείνη Τι σιωπηρη άφεση
της νοσταλγίας

για πρόσωπα η πράγματα καί καταστάσεις

εύθύνονται άμεσα γι' αύτη την αλχημεία
στηρίζοντας τη ζωη
σ' ενα &λλο επίπεδο.
Sydney - Ashfield 16-12-91
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ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Είναι πάντα ακριβότερα στην αρχη
καθως κι όταν κοντεύουν να τελειώσουν
τα περιοδικώς έπανερχόμενα
γεννήματα της γης.
CΌμως πώς καθορίζουμε την τιμη

με βάση το πληθος;
Ποιος θα ρωτήσει τον- γείτονα

πότε και τί τραβq ή καρδιά του;

Sydney Ashfield 16-12-91
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ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το ξέρουμε πως λίγο-πολυ όλα το. έπαγγέλματα
εχουν χρεωκοπήσει
,
" ,

στην πονηρη μας εποχη

άφσυ κανεΙς δεν είναι πιο. φερέγγυος
να δώσει

καμια έπαγγελία καί για τίποτε.
~Όμως αύτο ούδόλως μας δικαιώνει

να καταδικάσουμε έκ των προτέρων
όποιονδήποτε,
γιατι ό άνθρωπος μπορεί να ξαφνιάσει
κάθε στιγμη τον άνθρωπο.

Θα σφίξουμε λοιπον το. δόντια
κάθε φορα που μας γελούν
παρακαλώντας τον Θεο

νά 'ναι ή τελευταϊα τουλάχιστον άπο τον ϊδιο άνθρωπο.

Sydney Ashfield 18-12-91
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ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δέν εχει σημασία αν βρίσκεται εκτεθειμένος
σέ δημόσιο χωρο

αν είναι επιμελως κρυμμένος στό σπίτι
η χωνευτος σέ μετακινούμενο σχημα'

πάντοτε παραμένει το ταπεινότερο σκεύος
τού τεχνικού μας πολιτισμΟύ

που πρέπει να κρύβει προστατευτικα

κάθε λογης απορρίμματα.
CΌμως, δοχεϊο που τίποτε δέν απορρίπτει
απο τα πανταχόθεν απορριμμένα
κι όλα τα δέχεται μεταγγίζοντάς τα
σέ χώρους ακίνδυνης αποσυνθέσεως
για να επιστρέψουν κεκαθαρμένα
μέ την ανακύκλωση,
υψώνεται σαν Κολυμβήθρα τού Σιλωαμ
που καθαρίζει αδιακρίτως απο ρ'ύπου.
Sydney - Ashfield 19-12-91
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ΑΕΙΠΑΙΔΕΣ

Τά δριστικά αρθρα δέν ύπάρχουν, όπως
ιϊλλωστε καί τά όρισr:ικά φύλα.

r. Βέλτσος

~Έλληνες, ό πιο παράξενος λαος του κόσμου
e
\:ι
,
Ο πιο αντιφατικος

τέρατα λογικης συνέπειας,

αλλα συγχρόνως μη αποσπώμενοι ούτε στιγμη
απ' τη μαγεία και τις aπoρρoές του όνείρου.
Δίνοντας ενα δνομα, θέλησαν πάντα να όρίσουν
αλλα και φοβήθηκαν μήπως αφορίσουν
στη μαθηματικη ασφυξία της ούτοπίας
τους χυμους της ζωης.

CH κάθε λέξη τους είναι μια άτομη συλλαβη
του «ηξεις αφήξεις»
ωστε ποτέ να μην καταλήξεις

.σε

βράχο όριστικου άδιεξόδου
και πλήξεις,
άλλά να παραμείνεις για πάντα θαυμάζοντας
σάν το παιδί.
Sydney - Carss Park 26-12-91
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ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΝΩΝ

CΌπως εμείς μιλούμε για την έποχη τών παγετώνων
ετσι κάποτε θα μιλήσει το μέλλον για μσ.ς

ώς εποχη επαίσχυντη τών Νάνων

άφού τεχνητες πλειοψηφίες κατόρθωσαν
να οδηγήσουν σε παραίτηση
ενα Μιχαηλ Γκορμπατσώφ.

<:Ένας άκόμη χρόνος πέρασε στην ίστορία
γεμάτος προδοσία καΙ ντροπή
κι δμως το χιόνι δεν εγινε λιγότερο λευκο
μήτε λιγότερο πράσινη ή ~Άνοιξη.

πως λοΙΠον να μην βλασφημήσουμ' ευλαβώς
με τον Θεολόγο Γρηγόριο
έπιφωνώντας «Χρ ιστος δε καθεύδει»!
Sydney - Ashfield 28-12-91
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ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΤΟΜΗΝ

~Όταν βαδίζεις μόνος σου σε ξένες γειτονιες

κι δλα σού είναι αγνωστα έκτος άπό τών λουλουδιών
τίς μυρωδιές καί τα χρώμ~τα

η τα χαμόγελα εκεϊνα τ' άπροσποίητα
τών μικρών παιδιών,

τότε καταλαβαίνεις κατ' έπιτομην

πόσο ασήκωτος εΙν' ό κόσμος
κ' εν τούτοις πάλι πόσο ίερός!
SYQney - Ashfield 30-12·91
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