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ΕΥΚΤΑΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Είι; πο{αι; ήμέραι; τετήρηχαι; ήμαι; Κύριε!

"Ας -ηταν να. υποδεχόμουν
τον καινούργιο χρόνο

χωρΙς αότια. καΙ δίχως μάτια

βυθισμένος στις ασπιλες άναμν~σεις
παλαιων 1]μερων

πρΙν ό λόγος χάσει τ~ν τιμ~ του
καΙ

1] πpάξΎJ τον λόγο ΤΎJς·

Σ' 8λους τους χώρους τώρα θριαμβεύουν

άχόρταγοι ρακοσυλλέκτες
άνερυθρίαστοι κιβδΎJλoπoιoι

κι αν διαθέτεις άκόμΎJ άντιστάσεις μν~μΎJς
θα. κριθεΤς άπο το Συνέδριο των Ά νόμων

ώς ενοχος ~ τουλάχιστον ώς άνεπίκα,φος.

Sydney-Brighton Le Sands 9+2003
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ΣΥΝ ΑΣΠΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΙΔΕΣ

Άφου και την ποίηση τώρα την δρίζουν
οί τερμ.ίτεζ άπα τα λεγόμ.ενα

media

δεν μ.ένει παρα να συνασπισθουν

\ \
και να

χωΡΙζ άσπίδεζ ΟΙ τίμ.ιοι
ζ

J

, \ ,

:ητ:ησουν απο το

Θ

\

~ εο

ενα δεύτερο καΙ γενικότερο Κατακλυσμ.ό.
Τότε ισωζ επιπλεύσουν εν τέλει στα νερα

σπαράγμ.ατα σαν τα

fragmenta του
'Ηρακλείτου

που θα κρίνονται αύτο8ύναμ.α
ώζ την Δευτέρα Παρουσία
λόγψ άκριβωζ τ"ηζ Ιερηζ άνωνυμ.ίαζ των.

Sydney-Redfem 13-1-2003
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ΠΑΝΙΚΟΣ

Ή άπoγo~τευση εγινε τώρα πανικος
πως οεν μου μένει πια τρίτη λύση.
"Η

ι

,

,

,\

~ι

πρεπε ι να σωπασω σαν να οεχτηκα

θανατηφόρο πυροβολισμο
η ν' άoιαφoρ~σω για τους ποΛλους

γράφοντας μόνο για κείνους

\

\'β
που
σε ονται τις

λ'ξ
ε εις.

Sydney-Brighton Le Sands 18-1-2003
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ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
'Άφωνο με πυρπολεϊ το άπόγευμα
σα.ν πρόβατο σφαγμένο

\,
που κρεμεται

τε

λ

\

\

'λ
ετουργικα στο τσιγκε ι

και κανεις δεν θυμίΧται μ~τε συλλογιέται
πόσα βελιΧσματα - οίμωγες
τΎjς προβατίνας που το γέννησε

μπορεϊ να αίωροσνται άκόμη ώς

,

,,\,

απομακρυνομενα ηχητικα κυματα

\

"θ

στον ανεu

',

υνο αερα.

ΤΟ άπόγευμα θα. περίμενε κανεις νιΧ 'ταν
ό χρόνος που πέφτουν οι τόνοι τΎjς βαρβα

ρότητας
και ξεθωριιΧζουν οί φρικαλέες είκόνες

τοσ δαιμονισμένου μεσημεριοσ.
"Ομως άπο τότε που τα τελώνια
μετανιΧστευσαν στα. μεσιΧνυχτα
ι

V

.....

,

,

ι

οι ισκιοι του απoγεuματoς γινονται

άπειλητικότεροι
και οι φόβοι άμέτρητοι

, θ'
ακα οριστοι

\

\

λ'
ωνια.

σαν τα τε

Sydney-Brighton Le Sands 18-1-2003

-Ι2-

ΜΟΝΙΜΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠ' το ΤΖΑΜΙ
"Οποια ωρα κι ίΧν περάσω άπ' τον Ορόμ.ο της

στέκεται πίσω άπ' το τζάμ.ι

,
προωρα

,

",

τσακισμ.ενη απο καποια

θλ'ψ
ι η

"~I

,

οχι ομ.ως γρια.

Δεν μ.πορεΤς να πεΤς ίΧν βλέπει τους περαστικους
η κοιτάζει άπλανως τον όρίζοντα.

τα μ.αΜια συνεχως άναστατωμ.ένα
σε άπόχρωση άρρωστημ.ένου λεμ.ονιου
και το πρόσωπο τελείως άνέκφραστο

σαν προσπάθεια αύτοχειριασμ.ου
άποτυχημ.ένη.
Δεν τόλμ.ησες ποτε να την χαιρετήσεις
μ.ήτε μ.ε οειλο νευμ.α Οιερχόμ.ενου γείτονα

άπο φόβο μ.η θέσεις σε λειτουργία
έξαντλημ.ένους συνειρμ.ους

που ένΟεχομ.ένως θα γεννουσαν
άπρόβλεπτες άναμ. νήσεις
κάνοντας πιο άοιέξοοη

,
την

"

συνεχι ζ'
ομ.ενη απνοια.

Sydney-Brighton Le Sands
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20-1-2003

ROSEHILL
"Ή ταν τεράστιος σωρος άπο ρόδα

στον τάφο παλλΎjκαpιOo;
"Η ~ταν λόφος κατάσπαρτος άπο
ρόδα
προβαλλόμενος στο τετράγωνο
δυναμισμος τΊjς ζωης;

Κρατώ μόνο το ονομα
\

,

\

και κατανυσσομαι το

'}/~

totO

και άπο τα δύο σκέλΎj της έξισώσεως!

Blacktown 22-1-2003
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ΜΑΧΑΙΡΑ ΔΙΣΤΟΜΟΣ
Κύριε, σωσον τoιlς εύσεβεΊς!

Χάθηκε άπο τον κόσμο ή ντροπη
κι ό φόβος του Θεου.
'Αλίμονο σ' αίιτους που άκόμη ντρέπονται
καΙ φοβουνται.

Μα πάλι τρισευλογημένα τέκνα του Θεου

κείνοι που κάποτε σηκωνονται καΙ τολμουν
μη έχοντας λόγο να ντρέπονται
μήτε να φοβουνται.

Sydney-Brighton Le Sands
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22-1-2003

Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
Ή φαΥτασ{α σου σε προσΥειώνει.
Δ. Μυτιχριiς

'
Φ αντασου

\

'λ'
"!:ποσο
γ ιστρησε το εοαφος

κάτω άπ' τα πόδια μας
'Ι
να παραπαιουν.-

,
""
-γυμναστηκαν
αFVΙ.ωστε
,

\

....

Ι

Ι

\

t

,

για να μας μενει μονο η φαντασια

\
'!:'Ι
για στοιχειωοη προσγειωση.

Καημένη Γη!
Σε όνομάζουμε Μάνα

και Σε πετουμε στον κάλαθο των άχρήστων

\

σαν

ξ

\

,

ερη «κουραμανα»

άφήνοντας μόνη προσ-γείωση
\,

,

την αναποφευκτη

όριστικ-η στο χωμα
έπιστροφή.

Melbourne 1-2-2003
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ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ
οι τέσσερις τοϊχοι του δωματίου
\~,

,

~

ποτε οεν ειναι τεσσερις

είναι ~ζι.
''Ισως γι' αύτο πολλαπλασι&.ζουν σιωπηρως

το αισθημα
οχι άπλως έγχλεισμου
άλλα όριστιχης άποχοπης
,

\

\

,

tI

,

,

απο την χοινωνια οσων αναπνεουν

στην εστω άποπνιχτιχη άτμόσφαφα

συνεχιζομένων παραισθήσεων.

Sydney-Brighton Le Sands 12-2-2003
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ
Τις κυδωΥιές που τα λουλούδια τους μοιάζουΥ

μέ τραχηλιές κοριτσιωΥ τοί] σχολε!ου.
Νικ. ΠεντζΙΚΎ]ζ

Ευλογημένο, Κύριε, τ' ί5νομά Σου
\

,

\,

....

Ι

γιατι προνοησες με εικονες συνεφμων

να οέσεις τα πιο άέρινα κτιστα
με το άνθρώπινο πρόσωπο.
Ποιος θα μας επειθε λόγου χάρη

\

\

"λ
θ
ι
για την ασπι η παρ ενια

των κοριτσιων του σχολείου
αν ΟΙ τραχηλιές των οεν μας θύμιζαν
λουλούοια κυοωνιας;
ποιας θα έπαναλάμβανε τον υμνο
τΎjς παιοικότητας

αν κάθε χρόνο οεν εφερνε ή ''Ανοιςη
χρώματα και άρώματα ένας &λλου κόσμου;
Ευλογημένο, Κύριε, τ' ί5νομά Σου
\

\

'1' \

\

\

λ

για τα παιοια
για τα που

\

ια

για τα λουλούοια

και για τους τέσσερις άνέμους που τα θpot'ζoυν.

Sydney-Brighton Le Sands
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Ι5-2-2ΟΟ3

ΜΕ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΑΚΡΎΑ
Σήμερα ό ουρανος πηχτο μολύβι

και πως να μην έπηρεάσει την ψυχή σου;
"Οσες φορες μου κρύψανε τον ~λιo

στερήθηκα όλόκληρο τον ουρανό.
Θυμήθηκα την έξήγηση μιας γριας

για την γενεαλογία του σύννεφου

πως οεν το γέννησε ~ θάλασσα
παρα οί στεναγμοι θλιβομένων.
,
Τοτε

'λ'

ο

οκ

"'~

\

,

\

'ζ

ειοα το παραπετασμα να σχι

λ

ηρο

εται

\,
"
,'). ')."
τον κοσμο ν ανατεΝ\ει οπως

,θε

κα

'

μερα

με γέλια καΙ με Μκρυα.

Sydney-Brighton Le Sands 1-3-2003
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Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ
ΚαΙ δεν εΓναι ονειΡΟ τ' ονειΡό μ.ου

άλλα χώμ.α ...

Pablo Neruda
ΤΟ σπίτι ~ταν απόμερο
'r

ιΙ

.....,

\

κι ειχε ενα κηπο το σο ταπεινο

"

,

στο πισω με ρος

που δεν τολμοσσες μήτε κατ' εύφημισμον

να τον πεις περιβόλι.

ΈκεΙ τον εΤδα να παλεύει άπεγνωσμένα
να ίσιώσει ενα δενδρύλλιο καχεκτικο

που το τυρά.ννησε ολη νύχτα ό ανεμος

κι ηθελε μόλις λίγο να το ίσοπεδώσει.
Ό ηλιος τώρα εΤχε ανέβει ενα μπόϊ
σκορπίζοντας τ~ χαμηλ~ νέφωση

,,,

'λ'

σαν ονεφο εφια

'ζ
πει θ αναγκα οντας

τικο

, , "
και τον ανεμο

σε συνθηκολόγηση.
Τότε μονά.χα μπόρεσε κι αύτος να φύγει

,

,

στο μεΡοκαματο.

Sydney-Brighton Le Sands 5-3-2003
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ΤΟ «ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ»
"Οσο περνα ό καιΡος το 5ιαπιστώνεις
με προστιθέμενες έπαληθεύσεις

οτι το αrσθημα τ'fjς κοπώσεως
ηταν πολυ πιο σύνθετο άπ' οσο νόμιζες
κι αίιτο είναι που κάνει πιο έπώ5υνα
τα γηρατειά.
Δεν είναι μόνο το σώμα που έξαντλείται
σε φυσικες άντιστάσεις
\
/
\
....

να σωσει το σχημα του

σε μια άξιοπρεπ'fj σφριγηλότητα.
Είναι προ πάντων ή Ψυχ~ που βολ05έρνει

, ,

στ~ σιωπηλ~ γυμνασία της

\

~,

\

~

'ψ

αναμεσα σε προσοοκια και οια

εuση.

Sydney-Brighton Le Sands 7-3-2003
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ
Ή θύελλα -της θλίψης δεν ε7χε προσβάλει
άκόμα -τα φύλλα.

MaxJacob
Ευτυχώς υπάρχει &κόμα ή είλικρίνεια

- -

\

/

στα στοιχεια ΤΎJς φυσεως

καΙ μπορείς να έμπιστευθεϊς στην &λήθεια
ι

-

του πρασινου

οσο φαίνεται πράσινο.
Στην διαύγεια του νερου πρΙν το &ναγκάσουν
\

)..

ι

να τειψ-ατωσει.

Στην κατήφεια του νέφους που δεν ξέρει

\ \

να σε παραπ

λ

ι

ανΎJσει

αΙφνιδιάζοντάς σε στη μέσΎJ του δρόμου

με βροχη &πρόβλεΠΤΎJ.
Ευτυχώς που οταν οί ανθρωποι υποκρίνονται

τα στοιχεϊα που δεν εχουν συνείδΎJσΎJ
αMΎJ γλώσσα δεν ξέρουν

\

\
'"
Ι
\
\
Χ
παρα να αποκρινονται σαν τον
ριστο

,

μ

~,

,

~

tl

,

ενα ναι ΎJ ενα ου

χθες και σήμερον ό αδτος
και είς τους αΙώνας.

Sydney-Brighton Le Sands 12-3-2003
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣ
Ά νάμ ν-ηση ένας άνθρώπου
σΤΙΥμές που σβήσιΖν μέ την εύχ.ολίιΖ του σχημιΖτισμου τους.
Ν. Γ. Πεντζίκης

τα πιο πολλα άπ' οσα γράφομε και λέμε
όεν εΙναι τόσο για να πουμε τα πράγματα
\

ι

\

Ι

καταγραφοντας σκηνικο και πεπραγμενα

αύτα επαχριβως φυλάσσονται
στο γονιόίωμα της φύσεως
στη μνήμη του Θεου.
'Εμείς πα με να σώσουμε μόνο τις λέξεις
φθόγγους και χειρονομίες που συνοόεύουν
ξέροντας πως εκεί φωτογραφήθηκε ό ανθρωπος

\

\

και πως πε
\

θ

\ , "

Ι
ζ'
αινουν μα t με τον ανεμο
f

,

Ι

που στεγνωσε την φωτογραφια.

Sydney-Brighton Le Sands 13-3-2003
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Κι ε7ναι ή σκέψη τoίJ θανάτου που στσ τέλος
σε βοηθάει να ζήσεις.

U mberto Saba
ΠολλοΙ μας τό 'παν πως ό θάνατος κατα βάθος

ύπουργεΤ την ζωη
γι' αύτο -η ζωη περικλείει

τόσους θανάτους.
Ποιος άξιώθΎ)κε να έξιχνιάσει ύπόγειες οιαδρομες

που άκολουθουν τα κτιστα καθως επικοινωνουν
,

,

,

.....

Ι

ι

εν ονοματι ΤΎ)ς κτισΤΟΤΎ)τας των;

Ζ ωΎ)'

'θ'
<;"
<:"
<:'
,
ανατος οεν οειχνουν οιχοστασια

και

στο ίερο πανδαιμόνιο της Μεταμορφώσεως

ζωη καΙ θάνατος σΎ)μαίνουν αρσΎ) καΙ θέσΎ)
&ς την όριστικη έξισορρόΠΎ)σΎ)
κι ο,τι οεν εντάσσεται εξ όρισμου

"

,

αποτασσεται κατα

β ου'λΎ)σΎ).

Sydηey-Brightoη
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Le

Saηds

15-3-2003

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΥ
ΆφουΥχραζόμουν το μεσημέρι χα! τις φλέβες μου.

Edith Sitwell
την ωρα του μεσημεριου δεν είναι μόνο ό ηλιος

,

,

που κορυφωνεται

,

"

'ζ συν οεν
1'"
'ζ ουν τα συννεφα
τον σκεπα
τον σκεπα

είναι και του άνθρώπου το αΙμα που άνεβαίνει
θερμοκρασίες υΨικαμίνου.

το μεσημέρι κυκλοφορουν σε σταυροδρόμια
νεράϊδες που άκολούθησαν μόλις ξημέρωσε
τελώνια του μεσονυκτίου
και προκαλουν τους θνητους να περάσουν τα έσκαμμένα

για να υΨωθουνε.
Μ α"

-

"λ'
Ι'
'ζ ουν.
εκεινοι απΌ
φι οτιμο οιστα

'
Κλ εινουν

τα ματια να μην υποκυ'ψ ουν.

"

'"

Και παραμιλουν.

Sydney-Brighton Le Sands 15-3-2003
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ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Τά λιθόστρωτα συγκρατούσαν τά βλέμματα.

Pierre Reverdy
"Οταν θολώνει όνους

κι δλα προσανατολίζονται στ~ν άπόγνωσΎ]
διέξοεο άνακαλόπτει μόνο το βλέμμα
κι ας χαραΚΤΎ]ρίζεται

άπ' τους γόρω νΎ]φάλιους

.. ,

'

'
λ
π λ ανο Ύ] απ ανες.

Για να παραμείνει αύτ~

1)

ψευδαίσθΎ]σΎ]

δυνατότψα διεξόδου
πρέπει το βλέμμα να μένει έστραμμένο

ειαρκως προς τα πάνω.
τα προς τα κάτω η τα όριζοντΙως

εΤναι παγιδευμένα έκ των προτέρων

άπο άκανθωτο συρματόπλεγμα
η άπο λιθόστρωτο άνυποχώρ-ητο.

Sydney-Brighton Le Sands 17-3-2003
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ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΤΩΝ
Ρωτας αν δλα ετσι σβήνουνε

σ' αύτη τη λιγοστη των άναμνήσ~ων την όμίχλη.

Eugenio Montale
ΤοΙ:Ιτη ή βρoχ~ οεν εχει τίποτε να κάνει
\

\

ι

\

με συννεφα και νερο

πάει καφος που θά 'πρεπε να ξέρεις
τΙς πηγες των δακρΙ:Ιων.
"Οταν ακους στο δελτίο καφου

να μιλουν για όμίχλη
\

,

t

.....

.....

μην παει ο νους σου μονομερως

σε φυσικες αναθυμιάσεις

σε πυρκαγιες Οασων.

Πίσω απ' τα σωματίδια της υλης
οποιο χι α.ν είναι το σχημα καΙ το βάρος τους
γΙ:Ιρευε της ψυχης σου το α.δηλο μερτιχο
σ' αυτ~ν απευθύνεται ή ε60ία
,

I~

κι οι καταιγιοες.

Sydney-Brighton Le Sands 18-3-2003
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ Α ΨΥΧΩΝ

Τύψη καΙ πρόκλησή μοu το ποτάμι
ποτ ε ή λίμνη κι ή θάλασσα.
Καθως κuλάει τα γάργαρα νερά τοu
παρασύροντας σε κίνηση
οσα πρόλαβε ν' άγκαλιάσει

γίνεται μέτρο της οικης μοu άοράνειας

μα οεν θα τολμοσσα να λuπηθω
που οεν με παίρνει μαζί τοu!

Sydney-Brighton Le Sands 20-3-2003

-28-

Η ΚΡΑΙΠΑΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
(εξ αφορμ:ης τΎjς επιθέσεως στο 'Ιρά.χ)

Ν ύχτα που οιαοέχθηκες τ-η μέρα

μ'~ν έπιτρέψεις να συνεχισθεϊ

ή κραιπάλη του ~λtoυ
.....

ιι:

Ι

\

,,-

στων ηττημενων τα ονεφα.

τους τρομοκράτησαν τόσο πολυ
,

\,

Ι

πριν τους αφανισουν

με πράξεις άνεπανόρθωτες

ωστε το μόνο τώρα που χρειάζονται

είναι ή σιωπή.
Μια σιωπη άπόλυτη σαν τον θάνατο
βαθεια και παρατεταμένη

μήπως μπορέσουν να κοιμηθουν.
Κι

,

"fι,
-r
"
λ'
αν ειναι ακομα
ιγο τυχεροι

"ισως 1
:'
ςεχασουν.

Sydney-Brighton Le Sands 21-3-2003
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ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙ)
M~ν χάνεις τον καιρό σου να μετρας
ι
\,
'λ
ποσες φορες σε γε ασαν

δεν άγνοουσες αΛλωστε πως ό κόσμος
χε/τα, εν τφ πονηρφ.

Προσπάθησε να θυμηθείς πόσες φορες
προκάλεσες ό ίδιος το άδΙκημα

\ \ ,

'λ

με την αφε

Ι

εια σου.

Ή άφέλεια ύψουται στο τετράγωνο
οσο τ~ν πιστεύεις
πpωτoγενΊj άγαθότητα.

Sydney-Brighton Le Sands 29-3-2003
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Ο ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Οί βίαιοι θάνατοι πρέπει να μνημονεύονται
σαν δικοί μας.

Benedict Anderson
Ποιος δίνει το δικαίωμα να διαλέζουμε
ν' άποποιηθουμε το 'Έσχατο;

Ό κάθε θάνατος ειναι δικός μας

άδιάφορο πόσο βίαιος η φυσιολογικός.
Μπορεί το δέντρο ν' άγνοήσει
φύλλο που πέφτει άπο μαρασμο
έπειδ~ δεν το μάδησε ανεμος;
Ίδου λοιπον που φτάσαμε
στο άνήκουστο τέρμα
να μας κεντρίζει το φιλότιμο ενα φυτο
άφου κι άπο ενα φύλλο εΙν' άρκετο

να κριθεί όλόκληρο
το άπέραντο φύλλωμα!

Sydney-Brighton Le Sands 30-3-2003
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΕΛΗΣ
Οί ποιητές δέν εχουνε βΙΟΎραφία.

Nicanor Paπa
'Όχι,

\

~\
"ζ
πως οεν ε :t'jσαν

πως δεν πόνεσαν

πως δεν θυμοσνται.
"Ομως,

γι' αυτο άχριβως:

έπειδ~ δεν χόρτασαν
σταμάτ:t'jσαν να Οι:t'jγοUνται.

Sydney-Brighton Le Sands 31-3-2003
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ΤΟ ΑΣΥΜΠΤΩΤΟ
Κραυγες ασυνάρτητες οί στίχοι μου

απο αόρατους συνειρμους

,

,

ρημαγμενου τοπιου.

πως ηταν όυνατον να συνηχήσουν
με περιγραφες αγοραίων
πραγμάτων η αΙσθημάτων

έπικης βαρβαρότητας!

Sydney-Brighton Le Sands 1-4-2003
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ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝ Α ΑΟΓΟ
Δεν είν' άνάγΚΎJ να. λέω άνoΎJσΙες
\

\

,.....

Ι

για να με πουνε μοντερνο·

ό λόγος πάντα είχε ενα λόγο να. oΎJλώσει

γι' αύτο και τόλμΎJσε τ~ν προφορα.
άΜιως θά 'μενε ένοιάθετος

στ~ σιωπ~ του νου

στα. σκοτάοια τΎjς συνειοήσεως
στον αύτισμο του ύπoσυνειoΎJτoυ.
ι
\ ~\,
θ
'
Α ογος
που οεν απευ υνεται

\

_

Ι

σε συγκεκριμενο σΎJμειo

~γoυν σε άναμένοντα παραλήΠΤΎJ
~

t

,

~

Ι

,

ειναι ΎJ πιο χυοαια ματαιοπονια:

Το ραβοΙ τΎjς KΙΡΚΎJς
που έξανοραποοίζει ανθρώπους

σε αγέλΎJ χοίρων.

Sydney-Brighton Le Sands
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2-4-2003

Ο ΑΝΘΡΩΙΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙ Α ΤΟΥ
ΈκεΊ.'νος ετρεχε

μα τον ιΧκολουθοσσε ή σκιά του

\

μΊ')

θ/λ

ε

\

\

,/

\

οντας να τον αφΊ')σει να

ξ

/

εχασει

το βάρος τ-ης γ'~ς.
ΆκατανίΚΊ')τος δεσμος σωΤΊ')ρίας!

Sydney-Brighton Le Sands 5-4-2003
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Ο ΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
Ά ντΙσταση τραυματισμένη

κι rσως γι' αύτο λειΨ~
ομως και φθίνουσα σημαίνει
μια βοόληση άλλιώτικη

,

\ -

κοντρα στο ρευμα.

ΤοΤχος ποu θεωρεΤται τυφλος

\

\

κα θ ως το

,

β'
αρος του σωπαινει

δεν καταργεΤται έπειδ~ δεν άντιδρα
~,

,

')"

ι

ουναμη του ηταν παντα

να σημαίνει.

Sydney-Brighton Le Sands

Ι2/14-4-2003

ΑΥΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
"Οσο χάνει βάρος μελετα προσεκτικα
't/

/ ,

,

κυριως οταν γραφει απομονωμενος

το όέρμ.α καΙ τΙς ΚΎJλΙόες γΎJρασμoυ

στ-η ράΧΎJ κάθε παλάμΎJς
των όυο χεριων που τον όένουν με τον

συνάνθρωπο
ι

d

\"

Θ

'

περιπου οσο και με τον'" εο.

ΤΟ όέρμα αύτο όεν εχει πια αίμα και σάρκα
γι' αύτο τσαλακώνεται σαν χαρτι
στ-ην κάθε κίνΎJσΎJ των όακτύλων
καθως εΤνιχι όιάφανο άφήνει να
μετριουνται

σαν Ί]λεκτρόόια κάποια νευρα

\,

και καποιες φ λ'β"
ε ες αγνωστου

λ ειτουργιας.
'

Sydney-Melbourne 12-4-2003
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ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ

Γενν~θ'Y]κα για να διαψεόσω
\

1:

ι

Τ'Υ]ν μοναι;,ια σου

σκοτάδι - θάνατο

που σε τρόμαζαν.
Τώρα γνωρίζεις
\

Ι

"

~

!

πως και τα τρια υπαρχουν

άλλα τα πολεμουμε μαζι
'!f

\,

\

C

Ι

κι ειναι σα να μ'Υ]ν υπαρχουν.

Sydney-Brighton Le Sands 15-4-2003

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟ
Στον Σταμάτη Κ. Σκλάβο

Συγκατένευσε ό Θεος και το δέΧΤΊ)κες άδια
μαρτύρψα
έσυ κι οί δικοί σου

να σταματήσει το βημα σου στο δέκατο
σκαλοπάτι
για να βρεθεϊς μ' ενα πέταγμα

στ~ν άπέναντι οχθΊ)
ν' άπολαύσεις πριν άπ' όλους μας

τις έκπλήξεις του Αίωνίου
όπως περισσότερο άπ' όλους μας γεύΤΊ)κες
έδω κάτω
τους πόνους του Προσωρινου.

Δεν σου ταιριάζει θρηνος
-,\

(Ι

....

οσο κι αν πονουμε

\,

"

τα νεα σου μετρα επι β'λλ
α
ουν

,

μοναχα μει'ζ ονα

'

Μ ακαρισμο:

Μακάριοι οί καθαροι τη καρδίq,

"

, \ \ Θ... εον
\

οτι αυτοι τον

,

"Ψ
ο ονται.

Sydney-Brighton Le Sands 19-4-2003
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ΤΟ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Σκληρότερο νόμισμα έδω
το σκοτάδι

διατηρώντας μονίμως τ~ν ιδια τιμ~
μέσ' απο ρωγμες που θα έπεδίωκαν
ΟΙ μεθοοειες διεθνους συμμαχίας

έπιλεγμένων πρωτοτόκων του Πονηρου.

Sydney-Brighton Le Sands 19-4-2003
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ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ
'Ήθελα να έπινοω τα τοπία
ΚΙ γχl να τα καταΥράφω μονάχα

Peter Handke
Κείνος ποu τολμα τέτοια o~λωσΎ)
οεν άοικεΤ οιόλου τα πρά.γματα.

'Αντιθέτως, τα μεγαλύνει

,

\

'λ ΟΚλYJρωνει
ι
θ'
Ι
κα ως τα φερνει

τα ο

σε οργανικη έπιμειξΙα

με το άνεπανά.λYJΠΤΟ χωμα
το σωμα και τις αίσθ'ήσεις του.

Ποιος μίλYJσε όριστικότερα άπ' τον Χριστό;

Ό τρώΥων μου την σάρκα
1

Ι

'?'

,

και πινων μου το αιμα

εχει ζωην αΙώνιον.

Sydney-Brighton Le Sands 19-4-2003
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ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΣΧΑ

Στην άμμο δεν περπατ~σαμε έπΙ ματαΙψ
την Σαχάρα την ειδαμε μέσα στις πόλεις

δεν μπόρεσε να μας παρηγoρ~σει

οσο χι αν μας μάγεψε
ό εναστρος ούρανός.

Ό χρόνος που μας άπομένει τώρα πια
οεν φτάνει
για να έλπΙσουμε σε έπανορθώσεις.

"Ας εύχηθουμε μόνο νά 'ναι πιο άνεχτο
το δεύτερο μέρος του εργου.

Sydney-Brighton Le Sands 26-4-2003 (Μ. Σάββατο)
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΝΗΣΚΩΝ

Άφ~νω πίσω !J-OU ανοιχτ"η
έγκυΙλονουσα θάλασσα

Ιλε χαρτογραψηΙλένη καταιγΙοα

κι είναι ή Ψυχ~ !J-OU ανυπεράσπιστη
Ιλουσκφένη βαρεια.
ναυαγου σανΙΟα.

Sydney-Brighton Le Sands 30-4-2003
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Η ΜΟΙΡΑΙΑ «ΞΥΝΩΡΙΣ»

Δεν εΤναι άνάγκη να τους πεΤτε ψέματα
πως oΊjθεν έξαντλ~θηκαν τα μέσα

για λύση στα πρoβλ~ματά τους.

\

Ι
"
, ~ ~
,
Π ιο τιμιο
κι ισως και οιοακτικο

θά 'ταν να όμoλoγ~σετε
πως ηοη άπα τ-ην άρχ-η
ησασταν σεΤς έξαντλημένοι

πριν άσχοληθεΤτε.
Και τουτο βέβαια, οχι άπα κούραση

μ~τε άπα πολιτικ-η συγκυρία
άΥαισθησία και άδιαφορία ηταν
ή μοιραία ξυνωρις

που ρ~μαξε τ-ην ψυχή σας
, "
ι
και οχι μονον.

Sydney-Redfern 28-5-2003
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
'Έβλεπα 'κείνους που περνουσαν

έχοντας γκρίζα μ.αλλια
και ζ~λεΨα πως οεν οιέθετα πια

τέτοιο βαθμ.Ο νεότητας.
πως να μ.πορέσεις να βάλεις φραγμ.Ο
στης ψυχης τα σκφτ~μ.ατα;

Στην άνθρώπινη φύση ή 'Άνοιξη
οεν επανέρχεται

οσο και αν ευνo~σoυν ΟΙ συνθηκες.
Ένω το Φθινόπωρο σχεΟΟν άνεμ.πόΟιστο
εξελίσσεται σιωπηλα
σε βαθυ Χειμ.ώνα.

Sydney (St. Vincent's)
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2-6-2003

ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
Πόσο άνίσχυρος και μόνος στέκεται ό ανθρωπος
άπέναντι στο σώμα του που τον έγκαταλεΙπει!

Στάθης Τσαγκαρουσιάνος

Το σωμα σου δεν τό 'κτισες έσυ
μήτε οί γονείς σου.
Πως έχεις την άξίωση να το έλέγχεις;

"'Ήλθε κι αύτο άπ' τον ουρανο

\

\

σαν τη

β

\

"

,

I!lλ

ροχη και σαν τον η

tO

δωρο του άσώματου Θεου.
Σου τό 'δωσε αθλημα
ελκοντάς σε στην τάξη των άσωμάτων.

Sydney (St. Vincent's Private) 7-6-2003

ΟΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ
Περνουσες άπ' άνάμεσά τους σιωπηλος

σχεδον άγέρωχος
δηλώνοντας με την άπόλυτη σιωπη
,
v
ι
ι
την ακρα περιφρονηση σου.

Άλλα δεν εστερξαν να σου άφήσουν άμόλευτο
ι
,\
\
Ι
1
μητε αυτο το προνομto σου

μεταξυ ψευδαδέλφων.

'Έπρεπε να μιλήσεις και να γράψεις

\ \ ,

,

για να αντικρουσεις

λ

<:-

ι

οιοωριες

να καταγγείλεις άθλιότητες

\'

να αποκα

λΙψ

υ

,

εις σκευωριες.

Και έν τούτοις πάλι δεν θά 'σπαγες
την σιωπή σου

αν δεν ύπηρχε κίνδυνος να θεωρηθείς συνένοχος

\

'

"θλ ια καμωματα
στα α

των τα πρωτα φερόντων.

Sydney (St. Vincent's Private) 8-6-2003
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ΜΩΛΩΠΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

"'Αν δεν εΤδες τα χέρια σου μωλωπισμένα

α.πο βελόνες και όρρους Νοσοκομείου
δεν εΤσαι α.κόμΎ) σε θέσΎ) να έκτιμήσεις
την ίερότψα τΎjς παλάμΎ)ς και των δακτύλων
του βιoλιστΎj
του ευλογουντος κλΎ)ρικου

του α.ποδίδοντος τιμας στρατιώΤΎ).
ΆκόμΎ) πιο ίερες ΟΙ παλάμες
του μικρου λουστρόπουλου
\

,

,

που γονατισμενο μπροστα σου

φιλοδοξεϊ να προσελκύσει στα παπούτσια σου

δλο το φως του ~λιoυ.

Sydney (St. Vincent's Hospital) 9-6-2003

ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΜΑ
Βουλιάζει άσυναισθ~τως ό ποιητης
στην όμίχλΎ] πολλαπλων μεταιχμίων

με μόνο κρατούμενο την άλ~θεια
ΟΤΙ ό τελευταϊος λόγος δεν θά 'ναι δικός του.

Οί στίχοι σ~μερα δεν έπιδέχονται
άρχιτεχτόνΎ]σΎ]
τα μέτρα τώρα διαγράφονται ρευστα
πλόες άνέμου σε κινούμενΎ] αμμο
κι ό μακρινος άπόΎ]χος του ΧΡΎ]σμου
~ ι
\'
Ι
\
~I~
ρυτιοωνει ΤΎ]ν επιφανεια στο οιουμο:

μέλος και μήνυμα.

Sydney (St. Vincent's Hospital)

-49-

Ι2-6-2ΟΟ3

ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ
ι

ι

ι

Βλέποντα.ς πίσω άπ' τις κουρτίνες

τα νέα. πα.γκάκια. στην α.ύλη του Κα.Θεορικου

κα.θως τα ΧΡΎΊσιμ.οποιουν οι περα.στικοΙ
χωρις να τοΙΙς έμ.ποΟίζει ό φόβος του «ίοιωτικου»

\ \

"ψ

που το υ

\

ωσε σε

θ

ι

εΟΤΎΊΤα.

ή άγγ λοσα.ξωνικη άγορα.φοβία.

\

ι
\
λ
λ
γερα.φω τον πο υπο ιτισμ.ο

τ'ης σΎΊμ.εριν'ης Αύστρα.λία.ς.
'Ανάμ.εσα. στα «προσωπικα ΟεΟομ.ένα.»

οεν ητα.ν Ουνα.τόν να έπιπλεόσει
\
\....,
__
στα. νερα. ΤΎΊς ωμ.ΎΊς νεωτεΡΙΚΟΤΎΊτα.ς
ι

πα.ρα ό αγνωστος ανθρωπος

υψιστο θ~ρα.μ.α. κα.ι προσκόνΎΊμ.α.
του άόρα.του Θεου.

'Έτσι τα πα.γκάκια. στην α.ύλη του Κα.θεορικου
γυα.λίζουν τώρα. σαν σΤΎΊμ.ένες ξόβεργες

\

\

\

\

ε'ξ α.σφα.λ'ζ
ι οντα.ς χωρις κα.νεις να. το φα.ντα. ζ'
οτα.ν

μ.ια νέα. Ουνα.τότψα. «Οια.τροφης»
στα ιερα θΎΊράμ.α.τα. της ψυχης μ.ου.

Sydney-Redfern 14-6-2003
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ΠΡΟΚΑΘΙΔΡΤΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΎjγαν να πουν το σκοτάοι όμόλογο τΎjς σιωπΎjς

άλλα oιαψεύσθΎJκαν

\

\

λ'β
'1:;
\'
πριν προ α ουν να χαραc.,Oυν σε στιχο

τ~ν άoιέξooΎJ έτυμΎJγoρία.
ΤΟ σκοτάοι είναι "ή βαθεια μ~τρα του λόγου

κρυφ~ δύναμη στ~ν ποικιλία τΎjς ζωΎjς

άρκεϊ"ή Ψυχ~ να μ~ φoβίiται τ~ν κατάoυσΎJ

τ~ συντριβ~ ~ τ~ν άναμoν~
ωσπου να πλΎJρωθoυν τα προκαθιορυμένα
πυρ άπτόμενον μέτρα

\

και σ

β

Ι

ι,

εννυμενον μετρα.

Sydney-Brighton Le Sands
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22-6-2003

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΖΥΓΩΝ

Δεν άντέχεται llλλο ή υποκρισία

των Άζύγων!
Άναιδως σωματώδεις-άνιέρως υπέρβαροι
έπαγγέλλονται τους N~φoντες καΙ τους Nηστεuτες
παίζοντας με των συνανθρώπων το σωμα

ούχι σπανίως έν κρυπτολαγνείq.

σα.ν νά 'παιζαν Άγάδες τα. κομπολόγια τους
Άγιορείτικο Κομποσχοίνι!

Ν' άφ~σoυν έπΙ τέλους ησυΧΎ]

τ~ν φιλάνθρωΠΎ] Έπιστ~μΎ]
οΙ ντελάλΎ]δες των Άσωμάτων!

Ή Έπιστ~μΎ] κρατώντας υπεύθυνα το σφυγμο
τΎjς ζωης

ξέρει να. συμπονεί το σωμα είλικρινέστερα
ν

" απαλ'υνει

,

"

σεμνοτερα τον πονο.

Κόπτονται δηθεν για. γονιμΟΠΟΙΎ]μένα ωάρια
του ΈργασΤΎ]ρίου

σα.ν να. έπρόκειτο ~δΎ] για. όδυνωμένΎ] συνείδΎ]σΎ]
ένω τρομοκρατουν ώς llξεστοι Ταλιμπα.ν

το άνδρόγυνο που παρακαλεί
και σταυροκοπιέται

να. δεί ενα παιδικο χαμόγελο
στο llδειο σπίτι
που άκόμΎ] δεν το ζέστανε άχτίόα ηλιου!

Sydney-Brighton Le Sands 26-6-2003
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ΑΓΩΝΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Γίνεσθε ουν φρ6νιμοι ώς οί οφεις
καΙ άκέραιοι ώς αί περιστεραΙ

(Ματθ. 10,16)

..

,
Π οιος

,,~,

,

θ'

εtμαι εγω, οεν

'θ

α το μα

ω.

πως &.λλωστε να μάθω rtιX μένα
tl

\

_

r

-..

,

οταν πηγη του προπατορικου αμαρτηματος

~ φιλαυτία!
'Έτσι επαψα να ψάχνω και να ρωτω
για τον πλησιέστερο 'Άγνωστο
\,

5::' '

r

,

τον απροσοιοριστο εαυτον μου.

Το πΎjpα άπόφαση πως μόνο οί &.λλοι

ξέρουν για μένα

,

\ ,

λλ"

πιο πο

ι

α απο εμενα.

Μα πάνω άπ' όλους με ξέρει ό τελείως ΑΛΛΟΣ

ό Παντογνώστης ΘΕΟΣ

πού φιλοδόξησε άνερμηνεύτως να με δεΤ
άντανάκλασ~ Του
άπο το κατ' εικόνα στο καθ' όμοίωση
,

Ι

\,

\

Ι

'"

αντt να προτιμησει τον φρονιμο οφι
-{Ι.

"

Ι

Ι

η το ακεραιο ΠεΡιστερι.

Αυτος λοιπον θα μιλ~σει για μένα

αυθεντικα (Αυτος ό Αύθέντης!)
όριστικα (Αυτος ~ Άρχη καΙ το Τέλος)
άλλα και άνώφελα, φευ
έφ' όσον έν τψ "Αδη ουκ εστι μετάνοια.

Sydney-Brighton Le Sands 28-6-2003
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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

οι λέξεις στα. Έλληνικα. οεν ~ταν σημεΤα

Morse

χρηστικης βαρβαρότητας.
Κάθε λέξη Έλληνικη
μια. άπέραντη πολυτέλεια
κατα. κυριολεξίαν «πολλα. τέλη»
άτελείωτος γαλαξίας
άνεξερεύνητος ουρανος
χωρις την ο'ίηση της «έντέλειας»
την χθαμαλότητα της «ευτέλειας»
την νέκρα της «συντέλειας» του τάφου.

Sydney-Brighton Le Sands 29-6-2003
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Ο ΕΠΑΙΤΗΣ

Σιωπηλος και ταπεινωμένος
ι
''''''ι "'ι
1:'
παφνει τους αlV\ους "οπισω

με τ-ην έλπίοα τ-ην κρυφ-η
πως κάποιος θα τον άκουσει.
Δεν χρειάζεται να πεΙ πολλα
άπ' τ-η ζω-η και τ-ην Ιστορία του

ξέρει πως +ι άπλωμένη παλάμη
τα λέει 5λα.

Sydney-Brighton Le Sands 30-6-2003
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ΣΧΕΔΟΝ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΟ
Πα'tζαν ενα κρυφτούλι σχεόΟν μεταφυσικο
οί τελεuταΤες αχτίόες του ~λιoυ

\ \

με τα

λ

\

\

ευκα γιασεμια

καθως έτοιμάζονταν να. βυθισθουν
"

\

\

\

Ι ~

ακoμΊJ μια φορα στο σκοταοι.

Κανεις όεν μπορουσε να. τις σταματ~σει
μ~τε και αισθανόταν κανεις τ~ν ανάγΚΊJ
να. παρεμποόίσει αύτες τις ανεπαίσθΊJτες
ι

κινΊJσεις

που μακροπρόθεσμα όόΊJγoυσαν
με κρυφ~ νομοτέλεια

σε πλ~ΡΊJ ακινΊJσία
ι

'JI

,

....

ι

κυριοτερο ισως μερος του προγραμματος

στον αιώνιο Σαββατισμό!

Sydney-Brighton Le Sands 9-7-2003

-56-

ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
Συλλαμβάνει τον κόσμο ώς μια

θηριώδη άνορθΟΥρaφίa!
Βα.γγέλης Χατζηβα.σιλείου

, ,.

,
'λ
Α υτο
το υπο οιπο

, ,

θ"

α το

β

,

,

ρισκεις παντα

είδοποιο διαφορα.
\,

\

,

\

αναμεσα στον ΠOΙΎjΤΎj και τον μεταπραΤΎj.

οι ποΛλοι θα. συνεχίζουν άνίδεοι τους ποΛλους

έπαναλαμβάνοντας μέχρι θανάσιμΎj πλ~ξΎj
τα. 'ίδια λόγια
ένω ό ενας θα. δοκιμάζει ξανα. κάθε πρωι
το 'ίδιο ρουχο

καθως θα. ξυπνα τρoμOκραΤΎjμένOς

άπ' τον δικό του έφιάλΤΎj
και θα. το βρίσκει άνεπαρκες
άκατάΛλΎjλO να. στεγάσει τ~ σάρκα του
-λ~'

'θ"
α

κι ας "ερει πως

ναι

,

β ιασΤΙΚΎj

ή διαδρoμ~ του.

Sydney-Brighton Le Sands 18-7-2003
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ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
νΕτσι λοιπόν τό ψέμα ήταν στη ρ/ζα
αυτοϋ τοϋ ιΧνθους σαν κοπριά.
Γερά:σ. Λυκιαρ06πουλος

Συνήθως λεμε,
έπέπρωτο κι αυτο να γίνει!

ΚαΙ οεν συλλογιόμαστε όιόλου

,

"

τι σημαινει «πεπρωμενο»

τί ύπαινίσσεται μεγαλοφώνως
το «γίγνεθαι» η το «ποιείν».

Μετρησες, φίλε, τα ερωτήματα που φυτρώνουν
άπ' τ-ην άπαραμύθητη Άντίφαση

το μακάβριο Σύμπλεγμα

\
τον

\

,

'θ
λ
~
νο ο
εκτικο συνουασμο;

Ποιος ύπολόγισε πόσα σκοτώνει

πρΙν καν συλληφθουν
το άνευλαβως θρυλούμενο «πεπρωμενο»;

Πόσα ένοεχομενως ύπαινίσσεται

καθως προφητεύει άπορρήτως
ενας χρησμος στο «Γίγνεσθαι»;

Ή γλώσσα των Έλλήνων και ή σκεΨη των
οεν συμβιβάστηκε βεβηλα
,

'1:

λ 'θ

μητε ες,αντ

η

\

ηκε ποτε

σ' ενα μοιραίο Μονόορομο
μήτε σε Άοιέξοόο όριστικο
άκόμη κι οταν ηξεραν πως πολεμουσαν

για ενα «πουκάμισο άόειανο» για «μιαν Έλενη»!

Sydney-Brighton Le Sands 19-7-2003
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Η ΠΙΟ ΓΛΥΚΕΙΑ ΗΔΟΝΗ
Τι γλυκο πού 'ναι να. όιώκεσαι
\

-

\

και να πονας

\

\ •ληι θ εια .και\ το

\;-1

για την α
ι
Δ εν

,

οΙΚΙΟ.

"
ι
• Θ ι
εκτισε φαινεται ο
εος

..

ήόoν~ όυνατότερη
~

\

\)/λλ

αν μη τι α

ο

'
του λ αχιστον
γιατι οεν εχει ιχνος φι
1;-\""

λ

ι

αυτιας

ουτε σταγόνα πιθανΎjς ίόιοτέλειας.

Sydney-Redfern 25-7-2003
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ΣΑΝ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ
Πάντοτε εΤχα την έντύπωσΎj

πως Τι άλΎjθινη ζωγραφικ+Ι καΙ τα. χρώματα
είναι άλλΎjγOρίες της ψυχης

που μουρμουρίζει σα.ν άμίλΎjΤO νερο
σε πρωινο ρυάκι.
Πάντοτε ξεκινώντας άπ' Τ+Ι μία των αίσθ-ήσεων
άγωνιζόμουν ν' άκουμπ-ήσω

δχι μονάχα τ+Ιν έπόμενΎj καΙ τ+Ιν μεθεπόμενΎj

οιψουσα τ+Ιν παντάνασσα πλΎjρόΤΎjτα
σχεοον μονοκονΟυλια.
μέσα καΙ πέρα άπ' ολες τΙς αΙσθ·ήσεις.

Sydney-Brighton Le Sands 8-8-2003
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ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
'Ερχόμαστε άπα στέπες άμετάφραστες
Γεράσ. Λυχια.ρδόπουλος

"Οσο κι αν πίστεψες πως είχες γεννηθεΤ
για να ριζώσεις στην άλήθεια
περίπου οπως .η τάξη των άγγέλων
,~,

\,

'"

ιοου που νικησες την ουτοπια σου

και όμολόγησες
πως ό ανθρωπος γίνεται

δεν γεννιέται!
Αύτη την νοερη άποκάλυψη
που την είπαν Νέμεση κι αργησε τόσο
το πληθος την άγνοεΤ γιατι φοβαται.
Μήτε κι εσυ θα γευόσουν αυρα της άλήθειας
αν κάποια στιγμη δεν άποφάσιζες

άπο άγανάκτηση και όργη
να σχίσεις ολα τα προσχήματα
που κανοναρχουσε ή δημόσια σύνεση
για να μιλήσεις επι τέλους άνθρώπινα
δηλαδη θεανδρικα

μια κι ηταν τέτοιο άπο Θεου
το κρυφο ριζικό σου.
Τώρα που γνώρισες ώς τίμημα της άλήθειας
την άπέραντη μοναξια
μη θυμηθεϊς σκιες και είδωλα καταργημένα
μη δυσανασχετήσεις για το άνεύθυνο πληθος.

-61-

Χρέος οικό σου ν' ιΧποφασίζεις ζανα και ζανα

' ,

'''θλ
J.
την
α
ηση σε αν θ ρωποποιια.
'Α
ι

/,
ποφυγε τον
\

"
, λ/ζ
κομπασμο που ευτε ι ει
,t;

ι

τιμΎ)σε με ταπεινωσΎ) κατανυι,εως

τους 8ρους της θεανΟρικότψας.

Gold Coast (<<Platinuffi» 13) 25-8-03
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ΣΤΟ ΠΡΩΡΑΙΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
"Ασε να σου φουσκώσω εναν καφε!

Ποιός, Μάνα, θα fLποροuσε να το φαντασθεί

fLtιX φράσί'] τόσο ιXOόxtfL ί']
τελείως δική Σου

να πεσει στο πρωραίο της

fL νήfLί']ς fLOU

καθως fLονήρί']ς άγναντεύω fLπροστα

\

"θ ιο τον
ορ

Ε'φψικο.
ι

Κοντεύουν δυο δεκαετίες

που δεν είσαι πια σε θεσί']
«να

fLoU

φουσκώσεις εναν Τούρκικο»

οπως τον λεγαfLε τότε δίχως φόβο και πάθος!
Κι ΟfLως ΟΙ &δολες φουσκάλες τοσ καφε
Ι

Ι

\

fLεσα στο fLΠΡΙΚΙ

η fLετα στο φλιτζάνι
fLιλοuνε τώρα fLόνο για Σένα στην δική
~,

"!\,.,.

Ι

fLou
\

γεύσί']
,

fLoU προσφερουν τον καφε
,ι
,
'Μ
ι
οχι fLovaxa σε
νί']fLοσυνο ...

οπου κι αν

κι

Gold Coast (<<Platinuffi» 13) 25-8-2003

REQUIEM

Σ' ΕΝΑ ΝΑΡΚΙΣΣΟ

'Άφησες την Κερκόπορτα ανοιχτη
κι ετσι μπόρεσε ό ανεμος που μας κόλπωνε τα πανια

\,

'β ολ'εας.
να γινει εισ

Ποιος να φανταζόταν τέτοια μετάλλαξη!
Είσβολέας οεν εγινε ό γείτονας
μήτε ό ξένος.

Έσυ ό ιοιος έβίασες
σε παροξυσμο ναρκισσισμου
\,

,

τον εαυτον σου

...

Sydney-Brighton Le Sands

ΙΙ-9-2ΟΟ3

ΤΟ

STATUS QUO

Πρόκειται για κατάσταση που ξεπερνίΧ

τ~ν αποτυχία
κανεις ζωντανος όργανισμος όεν συνθηκολογεΤ

στ~ν πλ~ρη άκινησία τ~ν απνοια
τ~ν σύστοιχη ανευθυνότητα.
Κι όμως υπάρχουν όΎjθεν είρηνόφιλοι
που συνιστουν τ~ν αρνηση κάθε πρωτοβουλίας

για να μ~ ταραχθουν τα νεριχ

να μ~ν έρεθιστουν τα πνεύματα
να υπάρξουν αγαθες προϋποθέσεις

\
για

\
μια

\

'λ
~,
~
θ'
νηφα ια και οικαιη οιευ ετηση

...

Πόσο πιο τίμιοι θά 'μασταν αν μιλούσαμε
για μεγαλoπρεπΎj ευφημισμΌ Ύjττημένoυ χρόνου!

Sydney-Brighton Le Sands

12-9-2003

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΟΣ
ΤΟ καλοκαίρι φέτος εφυγε χωρις νά 'ρθει
κι εμεΤς που λογαριάζαμε τις μέρες

\

\

'ζ
σχολ ια οντας τον καφο

την υγρασία την Ύjλιoφάνεια
άρχίσαμε ν' άμφιβάλλουμε αν ~μασταν

μέρος του παιχνιδιου
η ά.πλως άντιπροσωπεύαμε κατα φαντασίαν
εξωγ~ινoυς δικαιούχους
που εφθασαν για να καταθέτουν ενστάσεις

εν όνόματι της άνιΔνυμης ψυχης.
Μη εχοντας συνείδηση τοίί χιΔρου

, -,

,

και των αποστασεων

μ~τε καν στοιχεΤα της οικης μας ταυτότητας
ηταν σαν να μας είχαν διιΔξει ώς άτακτοίίντας
άπο σχολικη αΎθουσα Δημοτικοίί
ενω το μάθημα για τους αλλους συνεχιζόταν.

'Έτσι κάποια στιγμη εκλεινε Ύj αύλαία

και μείναμε με την πικρη γεύση πως μας ξέχασαν
άκόμη και στις σταφίδες του διαλείμματος.
Sydηey-Brightoη
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Le

Saηds 12-9-2003

ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΗ ΦΙΛΑΥΤΙΑ

Με τ~ν βροχ·η ολοι στρέφονται στ~ν αμυνα
ύπόστεγα - άόιάβροχα - όμπρέλει:;
)/

\'

,

,ι

ισως και καποιει:; ανταυγειει:; φανοσταΤΎ).

\

Κ ανειι:; οεν σκεφτεται το νεφοι:; που καταρρεει
~\

Ι

\,

\

,

κανειι:; οεν ρωτιΧ που θα καταλήξουν
τα πλεονάζοντα Οάκρυα.

Sydney-Brighton Le Sands 20-9-2003

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΆκόμΎ] κι οταν άντιστέκεσαι το ξέρεΙζ
-η oικ~ σου ΟύναμΎ] οεν είναι συμπαγ~ζ.
'ΆνθρωΠΟζ σΎ]μαίνει θρυμματισμΟζ άοιάλεΙΠΤΟζ

στα έξ ων συνετέθΎ]
καθωζ μνημεζ και νοσταλγΙεζ

συναγωνίζονται σε ρευστόΤΎ]τα "Ι
,

\ ,

Ι

,

Ι

αντανακλασεΙζ φωΤΟζ σε σπασμ .νο γυαλι

που άναΟεικνύεται· άθόρυβα
ι

μεσ

"

\,

Ι

......

_

ι

απο αγριοχορτα του γειτονικου φραΚΤΎ].

Αύτο το οιαλείπον σΎ]μείο άναφοραζ
πλάγιεζ άχτίοεζ ούονΤΟζ -ηλίου

ηταν που καθιέρωσε ό ΧρισΤΟζ
&φθΙΤΎ] οόξα του άνεστραμμένου.

Sydney-Brighton Le Sands 20-9-2003
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ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ

τα πραγματα ρέουν
και τα πρόσωπα ρέουν
\
ι
~ λ
~\
Ι
τα παντα οη αOΎj ρευστα.

'Αλίμονο &:ν δεν ~ρρεα;ν.

Ποιος θ' άντεχε Τ'~ν πλήξΎj

στ~ν τήξη των παγων
χωρις ρυθμό;

Sydney-Brighton Le Sands

22-9-2003

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Το να λες την άλήθεια

κι οταν άκόμΎj οεν σε άφορα
εΤναι ή μεγαλύτερΎj φιλανθρωπία.
Δεν θ' άπαλύνεις πάντα τον πόνο
συγκεκριμένου άνθρώπου
ό Μάρτυρας οεν εΤναι Νοσοκόμος

μήτε Φαρμακοποιός.
Δεν εΤναι καν Φιλόπτωχο ΤαμεΤον.
Λέγοντας ομως την άλήθεια
βοηθεΤς άνιοιοτελως
χωρις να το ξέρουν
ολους τους ανθρώπους

αν ίσχύει άκόμη ό λόγος του Χριστου

Υνώσεσθε την άλήθεεαν, και ή άλήθεεα έλευθερώσει ύμ.ιiς.

Sydney-Brighton Le Sands 26-9-2003
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ
Μη μετακινηθεΤς άπο κεΤ που στέκεις
αν δεν μέτρησες ψύχραιμα το έπόμενο βημα.
πως ησουν μόνος άπο καφο
δεν το άγνοουσες.

Ή μοναξια που σου έπέβαλαν ΟΙ θν~σκoντες νάνοι

δεν ηταν ή μόνη δύναμη που σε στήριξε
να έμπιστευθεΤς το «Άντί».
"Ή ταν πιο όδυνηρο να σωπαίνεις

θεώμενος πιο πέρα άπο τα τεκταινόμενα

παρα να ξορκίσεις τον Σατανα
μ' ενα χρησμο μονολεκτικο

κάνοντας θέση την aρνηση.

Sydney-Brighton Le Sands 27-9-2003
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΡΙΑΙΟΥ
Στα μουσεΊα ανακαλύπτουμε τα μάτια
τών άλλων έποχών.
Χρόν'Υ)ς Μπότσογλου

Δεν εΙναι μάτια όλόκληρα
τα έκθεματα στα μουσεία.

Μονάχα βλέμματα μας &φησαν
κι έκείνα χωρΙς ύπερβολη
στην συντομότερη έπιτομη

-,

,

του ακαριαιου.

Adelaide 5-10-2003
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ
Μάταια υπογραμμΙζεις στα διαβάσματα
με Τ'~ν έλπΙδα να κρατήσεις τα ουσιώδη.

Λίγες μονάχα μέρες άργότερα
&ν έπανέλθεις

δεν βλέπεις πουθενα τΎjν διαφορά.
Διαπιστώνεις ενα τοπίο τελείως αγνωστο
λες και δεν επιασε ουτ' ενα γράμμα

το δικό σου μελάνι
~

"

J

,

η ακομη χεφοτερα:
,

\

,

Λ ες και οεν περασες εσυ ποτε
'

,~,

,

Ι

"Ι

απο

\

Ι

κεινη την γειτονια.

Sydney-Brighton Le Sands
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6-10-2003

ΤΟ ΒΑΡΟΣ
'Έννοια διφορούμενη
έν έαυτη διχασμένη

έξόχως άντιφατική.
Φ ροντι'ζ εις

\

\

, \ \

να μη λ ει'ψ ει απο τα λ'
ογια

που έκστομίζεις

άλλα. φοβασαι μ~ σκεπάσει το στηθος σου

μ~ν κρεμασθεϊ στα. βλέφαρά σου.
Μα. πέρα άπο τ~ν καθημερινότητα
θ

Ι

,/

κι ενα ερωτημα μεταφυσικο:

Γιατί όνόμασαν βαρύτητα
τ~ν έ'λξη της γης;
Sydηey-Brightoη

-74-

Le Sands

8-ΙΟ-2ΟΟ3

ΠΑΡΘΕΝΟ ΦΡΕΑΡ
Βcφέθηκα να με ρω-τουν για Ί)θοποιους

\ \

\

και να μ:ην

Ι
Π αν-τα

,

ξ'

ερω κανενα.

\

,
'''θ
προ-τιμησα -το αυ εν-τικο

-το αύθ6ρμψο
πο-τε -το έξεζψημένο.

ΤΟ χρ6νο που χάνεις να μιμηθεις
ξένες δομες

-τις εξω αύθεν-τίες

σε λ6για και κίνηση
θά 'χες όρύξει παρθένο φρέαρ

.,

σ-το διχ6 σου σ-τηθος

,

)/

)/

'
θα
ονειΡευοσουν απιασ-το ονειΡΟ.

Sydney-Brighton Le Sands
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9-10-2003

ΤΗΝ ΛΕΞΗ

Μην την άγγίξεις οεύτερη φορα
στην ιοια συνάφεια
είναι άπιστία που οεν συγχωρεί
,~,

και οεν

,

θ'

α γεννησει.

'Άρπαξέ την άπ' τα μαλλια σαν μαινάοα
κι έξάντλησε το οικό σου μένος
,
ι
θ'
στον πυκνο της
υσανο.

Τότε μονάχα θα μπορείς να οιεκοικείς
'θ ε

κα

'

της τριχα.

Sydney-Brighton Le Sands

9-10-2003

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Τρεφόταν απ' τις σκέψεις του

το μόνο πράγμα που θεώρησε
τελείως δικό του.
"Οσες φορες δοκίμασε να. τις μοιρασθεί
βγΊjκε οίκτρα. ζημιωμένος.

ΦαΙνεται λίγοι άκόμη έτυμολογουν

τ~ν φoβερ~ λέξη έκ-μυστήρεuση.
'
Φ ταιει

,\

\

\,

'θ
αυτος που τους εμπιστευ ηκε;

"Η μήπως θά 'πρεπε να. γραφεί

ταξιδιωτικ~ όδηγία
πως οί πολλοι κυκλοφορουν μ~ αρτιμελείς;

Sydney-Brighton Le Sands
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9-10-2003

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 7Ύjς ΗΜΕΡΑΣ

'ΙΟ σα μπαινοβγαίνουν στ~ ζω~ μας

οεν εΤναι μ6νο πρ6σωπα.
Άπο τ~ν φαντασμαγορία των χρωμάτων
ως τΙς σταγ6νες της βροχης
κι άπ' τ~ν ΠOρώOΎj σάρκα της πέτρας
ως τΙς άκτίνες του -ηλιου που βασιλεύει

οεν θα μπορουσα να ξεχωρίσω ποιος ερωτας

ήταν βαθύτερΎjς συναρπαγης.
'Ίοετε, 'ίοετε

άοελφοι κεραυνόπλΎjΚΤOΙ
έξαίσια θύματα της έβ06μΎjς -ημέρας!

ΟΙ ερωτές μας σε τουτο τον κ6σμο

οεν ήταν μόνο Θεοκρίτου εΙδύλλια!
Οί άναμν~σεις γενν~ματα ολων
των αίσθ~σεων.
Κι οταν οι άναμν~σεις ναυαγουν

κλΎjΡOνόμOς ή μν~μΎj.

Sydney-Brighton Le Saηds

ΙΙ-ΙΟ-2ΟΟ3

ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΝΑΡΤΗΣΙΑΣ
Ό ποιψης έχ γενετης χρεωμένος

μια πανανθρώπινΎ] έμπειρία
έν όνόματι ευαισθΎ]σίας άπόρρΨΎ]ς
που τον τυραννα σαν άρρώστια χλΎ]ρονομΎ]μένΎ]
ώταχουστεΤ μέρα-νύχτα με τεντωμένο λαιμο

στην βαρεια έξώπορτα του Πεπρωμένου.
ΤΟ ξέρει πως στην χαλύτερΎ] περίπτωσΎ]

δεν πρόχειται να του δοθουν παρα μόνο
σπαράγματα
μιας άτέλειωΤΎ]ς μεταφυσιχης άσυναΡΤΎ]σίας
μα πάλι ή χαρδιά του δεν το βαστα
να προσΠΟΙΎ]θεΤ πως δεν αχουσε.

Sydney-Brighton Le Sands 12-10-2003
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ΟΙΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ

Συμπαθέστεροι -ηρωες ηταν πάντα
οΙ άγνοουντες

τα τεκταινόμενα εναντίον τους
καΙ προ παντος έκεΤνοι που δεν α.λλαξαν πορεία
μήτε οταν 'έγιναν σοφότεροι.
Σ' αυτους το πνευμα του Θεου
δεν εμποδίστηκε
άπ' το δικό τους θνητο θέλημα
τους εΤχε ηδη άναπαύσει εκ γενετης

, xwpq.
,

εν

ζ'

ωντων.

Sydney-Brighton Le Sands 13-10-2003
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Η ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Ή θλίψη χι ή χαρά, άναμενόμενες και οί δύο,

ήταν στην πραγματικότητα ένα.
Β. Νάϊπολ

Πολυ νερα χρειάσθΎ)κε να κυλ~σει
Ι

""

κα/τω απ

\

J

το γιοψυρι

για ν' άνακαλύψουμε τ-ην σωστ-η άριθμΎ)ΤΙΚ~.
ΆπλούστευσΎ) και διπλασιασμος ποτε δεν Υιταν
σταθερες καταστάσεις στα άντικείμενα

Υιταν

.,..

yj

ρευστότψα των αίσθΎ)μάτων

t"

,

~\

Ι

\

κι Ύ)ταν ο ανεμος που οεν σταμαΤΎ)σε ποτε

να φυσα
ξεσΎ)κωμένος άπα καταχθόνιες θερμοκρασίες.
ΣΎ)με'ϊα τώρα προσανατολισμου

,

,

\

για περαιτερω πορεια

ποτε πια οί μονάδες μ~τε οί στατιστικες
μονάχα οί στιλπνες επιφάνειες
στ-ην -ήλιοφάνεια

, c:,
και οι ενοεχομενες
~

ι

,.

αντανακ

λ'

ασεις.

Sydney-Brighton Le Sands 14-10-2003
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Έμπιστευθεϊτε το χαμ6γελο
των μικρων πα.ιδιων

ποτ ε την σοβαροφάνεια των μεγάλων
το πρωτο σ.χρονα θεϊκο
το δεύτερο συγχρονικα διεφθαρμένο.

Δεχθεϊτε το φιλοδώρημα των πτωχων
προσοχη στΙς διαχύσεις των ευτυχούντων
μετρημένες οί στιγμες έν όδψ άσεβων
θ

"

ι

,

;...

οπως ο χρονος αναπνοης

στον άξονικο τομογράφο!

Sydney-Brighton Le Sands

-82-

15-ΙΟ-2ΟΟ3

ΤΑ ΡΕΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

"Οσο νυχτώνει οί σκιες μεγαλώνουν
γίνεται άκόμη πιο εUOιάκριτο

το ρυθμικο περπάτημα του θανάτου.
Αύτο βέβαια δεν γίνεται για να μας

φοβίσει

μήτε να προκαλέσει άλλαγ~ σχεδίων
πρόκειται για άπλ~ ύπενθύμιση

\

λ

στην τε

ι

']:"

ευταια οοση.

'Άρα λόγο δεν εχουμε ν' άνησυχουμε
"ο

..

μήτε να μετρουμε τις σκιές.

,τι κι αν συμ

β

Ι

\

Ι

αινει στα σχηματα

των ρεόντων σωμά.των
οσο ό ρυθμος συνεχίζεται

.,

-

η προνοια κορυφουται.

Sydney-Brighton Le Sands 16-10-2003

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
Μ"ΙΙν ύποτιμα.ς τον [στο τΎjς Σημαίας
-Λ

.....,

f

,

κι ας χτυπα το κονταρι μονοτονα

οταν ό ανεμος ύποκρίνεται

άταλάντευτη atJpa.
Κεϊνος που άρκέστηκε στην έπανάληψη
\

~\

11

ποτε οεν εχασε.

'
Δ εν

'

"!:' 1:: μονο
'
εοει"ε
πως οεν ηταν πλΎ]κτικος

'!:""'"

μ~τε μονότονος
μα.ς μύΎ]σε στη Ούναμη που πάντα κρύβει
t'

"

,

η ανυποχωΡΎ]ΤΎ] πισΤΟΤΎ]τα.

Sydney-Brighton Le Sands

18-ΙΟ-2ΟΟ3

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ

Άψηστε τα φαντάσματα να μπουν στα σπίτια
Ι

\

'ζ

\

να κατσουν στα τραπε

ια σας

να φανε και να πιουν
και νά 'στε βέβαιοι θα τραγoυo~σoυν άλ~θειες
που θ' άπελευθερώσουν τ-ην ζω~ σας

,

\

απο:

τους φόβους του άγνώστου

τ-ην αγνοια του βυθου
τον άναλφαβητισμο που έπέβαλαν

στ-ην έπικράτεια του όνείρου.
Άπ' τους άσώματους έπισκέπτες θ' άκούσετε
για τ-ην ξεχασμένη συγγένεια
.... ,
\
\,
,

του συννεφου με την αστραΠΎ]
t

,'}/

ι

οποτε ισως μαντευσετε παρα

λ'

ειπομενα

άπο τ-ην γενεαλογία της βΡOΧ'~ς
κι άπο T~ς άστραπης το έπαναλαμβανόμενο

'

'λοκαυτωμα.
ο

Melbourne-Sydney 20-ΙΟ-2ΟΟ3

ΙΣΟΒΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ν ά 'ξερες τί ~ταν κεΤνο που ονόμαζες

«όλόκληPΊJ ζω~»!
Σπαράγματα άπο συγκιν~σεις και φόβους
άποτυ'Χίες που πpoσπάθΊJσες να ξε'Χάσεις
εΙΙεργεσίες που οεν πρόλαβες να όμoλoγ~σεις

καΙ κάποια 6νειρα που μέ'Χρι να συμβιβασθεΤς

πως οεν ~ταν πpαγματoπoι~σιμα
μεταμopφώθΊJκαν σε Ισόβιο εφιάλΤΎ].

Canberra-Melbourne

-86-

26-10-2003

Ο ΠΟΝΟΣ ΔΕΝ ΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ
Με χείλη σάρκινα ό πόνος δεν άρθρώνεται
χρειάζεται πιο άέρινο μέσο για να δηλωθεΤ

-ή κατάσταση της ψυχης.

Γι' αυτο το λόγο μην άκουτε τα λόγια
φροντίστε να συλλάβετε σε άνύποπτη στιγμη

το άφηρημένο βλέμμα.
Τότε τρυπα την καρδια ενα βέλος

πού 'ρχεται κατ' ευθείαν άπο την καρδια
καθως λειτουργεΤ δίχως σάρκα και οστα

ό νόμος των συγκοινωνούντων δοχείων.

Sydney-Brighton Le Sands Ι/2-ΙΙ-2ΟΟ3

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Σηκώνοντας άσυναισθήτως το βλέμμα
άπ' την σελίδα που σε τυραννΙΧ
βλέπεις σα.ν για. πρώτη φορα.
το μουντο χρώμα τΎjς θάλασσας

στο

Botany Bay

και σε διαπερνΙΧ μια. νοσταλγΙα παράξενη

"

,

\

αναπαντεχο ριγος για

Κ

α

λ
ι
οκαφι.

"Ας ~ταν να. γυρνουσες άπ6ψε άθ6ρυβα
πίσω στα. άρχέγονα στοιχεία
που δεν θ' άργήσουν να. σε διεκδικήσουν όριστικά.
την ωρα τούτη δεν θα. σ' ενδιέφερε δι6λου
αν θά 'ταν ή καταφυγή σου νερο η φωτια.
,

*fI......

"{\"

\

νεφος η Χ ωμα η αερας περαστικος

που δεν εφιλοδ6ξησε την 'Άνοιξη ν' άντιδικήσει
μήτε με φύλλο θάμνου.

ΕΤναι μικρο προν6μιο να. φεύγεις
γνωρίζοντας πως άδικήθηκες
χωρις ποτε να. καταδεχθείς
ν' άνταποδώσεις τα. ίσα;

Sydney-Brighton Le Sands 6-ΙΙ-2ΟΟ3

-88

ΑΤΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
Καθένας πρΙν άπ' ολους να ντρέπεται
Ι

\.

τον εαυτο του.

"Οχι γιατι είναι καλύτερος άπ' τους &λλους
άλλα γιατι γνωρίζει περισσότερα άπ' αυτους
,\

,...

Ι

απΌ πρωτο χερι
\

\

\

~

Ι

για τον κρυφο εαυτο του.

Sydney-Brighton Le Sands 7-11-2003

ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Δεν φιλοόόξησε οσο τουλάχιστον θυμαται
\

Ι

t

Ι

να υπηρετησει φαντασματα

γνωρίζοντας άπα διαίσθηση
πόσο άβέβαιο κρατούμενο

ό έλεύθερος χρόνος.

τα μέτρο του όόθηκε παιδιόθεν
άπα μια φτώχεια έξoυθενωτιΚ"~

κι ήταν άφύσικο να έπιτρέψει στον ~pωά του
ν' άσχοληθεϊ με άγαθα χονδρικ-ης πωλήσεως.

Κεϊνος που άντΙκρισε το Άκαριαϊο
και δεν έτρόμαξε μήτε πρόλαβε να σαστίσει
έπειδη άκριβως είχε μέσα του

παιδικη καρδια
δεν ήταν ίκανΟζ για ποΛλα λόγια

,

,

~:)

εκτενεις αφηγησεις.

την πληρότητα ζήτησε
σε προλόγουζ και ύστερόγραφα!

Great Keppel Island

-90-

ΙΙ-ΙΙ-2ΟΟ3

Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Κείνοι που μέθυσαν διαβά.ζοντας 'Ιλιά.δα

δεν περίμεναν την έπιστροφη του 'Οδυσσέα
/

\

τοσο νωρις

άπ' τις άτέρμονες περιπλανήσεις

\

\

\ θ/λ
α ασσα

σε στεργια και
\

Ι

\

\)/~

f

που τις χαιροταν το ιοtO ο πο

λ

ι

υμητης.

Ταπεινωμένος άπο τη φενάκη του μύθου

το δηθεν άμήχανο κάλλος της 'Ελένης
δεν αργησε ν' άναγνωρίσει

σε φύκια και βότσαλα
\
_
\,
....,
τα πρωτα και τα εσχατα του παροντος κοσμου.
,ι

ι

Και δακρυσμένος εν σιγη
\

/,

τα προσκυνησε.

Great Keppel Island

-91-

ΙΙ-ΙΙ-2ΟΟ3

ΒΙΑΣΜΟΣ

τους Π'~ραν άπ' τα. χέρια Τ'~ν αμυνα

, \

,

\

'λ
λ'
κι απο τα χει η τον
ογο.

'Ελεύθερη τους εμεινε μόνο ή μνήμη
που ετσι κι άΧλιως δεν μπορουσαν να.
την βιά.σουν.
Τώρα τουλά.χιστον θυμουνται άκριβως

κι οταν δεν μπορουν να. κοιμηθουν
γνωρίζουν ποιους να. καταριουνται!

Great Keppel Island

-92-

12-ΙΙ-2ΟΟ3

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
~

,

""\"\

,

,ι

~υπνωντας αΛΛοτε ανοιγαμε τα παντ

ζ

ι

ουρια

να. μπεϊ το φως της μέρας στο δωμάτιο

καΙ στΎ]ν Ψυχ~ μας
άδιάφορο αν εξω εΤχε συννεφια. η λιακάδα.
Σ~μερα ΟΙ πιο ποΛλοΙ πρΙν άνοίξουν τα. μάτια
ψάχνουν τον διακόπτη ν' άκούσουν είδ~σεις
που θα. έπαναληφθοσν ξανα. καΙ ξανα.

ένω το φρέσκο πρωινο δεν θα. γυρίσει.

Great Keppel Island

-93-

14-ΙΙ-2ΟΟ3

ΕΠΩΔΙ'ΝΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

Κανεις δεν ξέρει πως εγινε

κι άφ-~σαμε την νύχτα να έπικpατ~σει.
Δεν εΊμαστε οϊ 'ίδιοι που όρκιζόμασταν
πίστ"') μόνο στο φως;

Great Keppel Island 14-Ι1-2ΟΟ3

-94-

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Σήμερα. δλο κα.ι λιγότεροι τολμουν να. πουνε
)!

\

~

/

ι

«εχω ΤΎJν γνωμψ> ΎJ «πιστευω»

φοβούμενοι βα.θύτεΡΎJ oέσμ.ευσΎJ
άπ' δσο υποχρεώνει μια. εντύπωση φευγα.λέα.

γι' α.ύτΟ oΎJλώνoυν εν πλήρει άνα.ισθΎJσία.

"

'"

,

«εχω ΤΎJν α.ισ θ ησψ>.

Με τέτοια. σύγχυση ΚΡΙΤΎJρίων κα.ι λόγου
πόσο θ' άντέξει άκόμΎJ
ή κοιν-Υ] λογικη
ή δημοσία. α.ίδως
ό έτα.σμΟς της μνήμΎJς;

Great Keppel
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Islaηd Ι5-ΙΙ-2ΟΟ3

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚEPPEL

ISLAND

Κάθε φορα. που ερχεσαι να. ξεκουρασθείς

,

,

\
-..
\
\,
σε τουτο το νησακι το ακατοικητο

με τους όλΙγους εποχιακους θαμωνες

,
το

ξΙ

'θ'

ερεις πως

ι,

\

~ 'λ

α συνεχισεις τον περυσινο οια

ογο

με βράχους προαιωνίους αίωρούμενους
πάνω άπ' τα κύμα

με γλάρους ποιι καθως τους βλέπεις άπα μακρια.
οεν ξέρεις αν άναπαύονται στο ενα πόδι

η άπλως ρεμβάζουν

\
με

\,

β'
λ
οτσα α και φυκια

οσα σπαργανώνει
αμμος λευκη που θυμίζει άλεύρι.

Great Keppel Island 16-ΙΙ-2ΟΟ3

Η ΛΕΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΑΒΗ

"Ολη rι παρέα μίλαγε για έπενδύσεις
,

-

ι

κι εκεινος σωπαινε.

"Οχι πως δεν ηξερε το πνεσμα τΎjς έπoχΎjς

η πως δεν εΤχε κι ό 'ίδιος κάθε λόγο

\

να

β

'\

ι
\'
Ι
εΛτιωνε τα οικονομικα τοu

καλύπτοντας άνάγκες έπείγοuσες.

Ή μητρική τοu γλώσσα δμως φραγfJ-ος
εΑ.εγχος που άπο παιδ~ τον χεφαγωγοσσε.
Σuλλαβίζοντας τη λέξη «έπένδuση»

-ηταν άδύνατον ν' άντιπαρέλθει
την έπίμαχη πρόθεση
που πρόδιδε τον πλεονέκτη.

Στόχος δεν -ηταν να ντuθεt ό

yutJ. νος

ι
\
ι
"λλ" ~
μονο να παρει κι α
ο ενοuμα

ό ηδη ντuμένος!

Great Keppel Island 17-ΙΙ-"2ΟΟ3
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ΣΒΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ
Μ ο'λ ις

\,

,

,

\

τα χερια σου ακουμπησουν τη

θ'λ
α ασσα

γίνεσαι όλόκληρος ό χρόνος με τις τέσσερις έποχές.

Πριν σπείρεις την κρυμμένη δόση
για ένοεχόμενη συγκομιδη
θερίζεις ΆβραμιαΤο Καλοκαίρι.

ποια δύναμη πρόλαβε να συμφιλιώσει
αγγέλους και δαίμονες

,

"

"

χωρις να πνευσουν ανεμοι

."

κι ουτε

,\
κανεις να

,
"
περιμενει την

.....

.....

γεμωση του φεγγαριου;

Τώρα -ηττημένος δεν εχεις απορίες

κι -η περιέργεια δεν σε τυραννα.
Σαν θα μας θυμηθουν ξανα οί βροχες

σ' οποια μέρα η ώρα του Φθινοπώρου
δεν θά 'χω πια την προκατάληψη ν' αμυνθω
με όμπρέλα και αδιάβροχο.
Θ
. . α'

,

\ θ'λ

επιστρε'ψ ω στη

α

ασσα

ξεχειλισμένο ρυάκι

σβήνοντας μες στο θαυμα
που με ξεπερνα.

Great Keppel Island 18-11-2003

ΕΥΧΗΣΕΡΓΟΝ

Θιi 'ταν εuχ'Yjς εργο &:ν κιiπoια πριiγματα
άπο τα. μύρια που συμβαίνουν στη ζωη του άνθρώπου
τέλειωναν οπως σ.ρχισαν περίπου

δΊ)λαδη φυσιoλoγικιi.
Εuχ'Yjς εργον θιi 'ταν οσοι δεν εΤχαν ποτε
υπερφίαλες προσδοκίες

να. μη γνώριζαν πένθος άφόρψο
στα. τέλΊ) του βίου.
Θιi 'ταν ευχ'Yjς εργο να. μη γνωρίζαμε
έκ του φυσικου

σ.νθρωπο δίχως μν~μΊ) και συνείδΊ)σΊ)

\

να πε

θ

ι

ι

""

αιναμε μονο με τις αναμνΊ)σεις

των ~ρώων του

Beckett.

Great Keppel Island 18-11-2003
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ΟΡΚΟΣ

Θέλω τ~ γλώσσα καθαι:'~

\ \

σαν την

Ψ

ι
υχη μου.

Και τ~ν Ψυχ~ &ς το τέλος άοοuλωΤ"fj
οσα κι αν πάθει το κορμί μου.

Great Keppel Island 20-ΙΙ-2ΟΟ3
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ΑΔΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Τώρα που τραβηχτηκαν τα νερα

ελα να μετρ~σoυμε
άρμονικες ρυτΙόες στ~ν αμμο

μικρους έξαρθρωμένους σκελετους

κι οσα αΜα σπαράγματα ~ άπολιθώματα
μορφάζουν τώρα άόειασμένες όντότητες
μιας αγνωστης πολιτεΙας

που πρΙν άπο λΙγο άνάσαινε άκόμΎJ
όλοζώντανος πλουτος
μικρογραφΙας βυθου.
Μ ~ν άμφιβάΜεις οτι τα νερα

θα γυρΙσουν πάλι

,
ακο

λ

ου

θ f

f

f

ωντας νομο προαιωνιο

να συναρμoλoγ~σoυν χωρΙς καμια

όικ~ σου παρέμβαση
\
ι
νεα μΙΚΡΎJ κοσμογονια
ι

δμως καν εΙς όεν ξέρει &ν έσυ

θά 'σαι άκόμΎJ έκεί να μετρ~σεις.

Great Keppel Island 21-ΙΙ-2ΟΟ3
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ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Στου όνεΙρου ΤΟΥ άβλέμμOνlΧ
Το εuδpoμό μου βλέπω.
Γ. Βέλτσος

Προνόμιο του ΠΟΙYjτη οεν είναι σ.πλως
'βλ'επει και"~λ'
'λλ'
να
να
ωνει πιο
πο
α

oYj

"ιΙ

απ

.....

~,.....

οσα οι αναγνωστες του μπορουν

να. μαντέψουν
οταν τον βλέπουν άπροσάρμοστο
στΙς συνήθειες του πλήθους.
Έκείνος ξέρει χωρΙς να. τολμα να. το

ξεστομίσει
πως αν ύπάρχει μια. Οιαφορα.
άνάμεσα σ' αύτον καΙ τους άοελφούς του
,ι

\,

ι

ακομYj και τους γεννYjτορες

οεν βρίσκεται σε νόμους κλYjρονομικους

μήτε σε μυσταγωγουσα παιΟεία.

ΕΤναι προ πάντων το άπρόβλεπτο της
στιγμης

που τον χτυπα σα.ν ευλογία η κατάρα
καΙ πρέπει να. θεωΡYjθεί τυχερος

αν προλάβει να. καταγράψει
μέσα άπο τον πανικο

εστω ελάχιστYj φεγγoβoλ~ στ~ν είκόνα
χωρΙς να. καΤYjγΟΡYjθεί για. φρενοβλάβεια.

Rockhampton-Sydney 23- ΙΙ-2ΟΟ3
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ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΡΙΝ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ

\

Ψ υχες

\

'ζ

που σαπι

\

,

ουν στη ραστωνη τους

Χ ωρις ποτε να παλέψουν
,\

ι

f

,

μητε με τον εαυτο τους

δεν με έκπλ~σσει ποιι συνεχως «προκόπτουν
έπι τα χείρω»

κατευθυνόμενες έν ψυχρψ στο «πυρ το έξώτερον».
Δεν εΤναι θέμα μόνο θείας Δικαιοσύνης
οπως θα ελεγαν έπιεικως ΟΙ ευσεβείς.
ΕΤναι και ζ~τημα κoσμικΎjς Ισορροπίας

δηλαδ~ βαθύτερης λoγικΎjς των οντων
έκεί που το «εσω πυρ» ποτε δεν λειτούργησε
να μ~ν ύπάρχει θέση παρα μονάχα
,

ιΙ

'1:

ι

,

σε ο,τι «εςωτερον».

Sydney-Brighton Le Sands 24-ΙΙ-2ΟΟ3
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ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ
Κα! οταν ήρθε Υι κρίση, γνωρίζαμε

πώς δέν ξέραμε τΕ ηταν ό κόσμος
,

ιγ

και γνωρι

,,ι

..αμε

\

"

πως επρεπε να τον ανακα

λ ,,ι,

υψουμε.

George Oppen
'Απ' αύτ~ τ~ν αγνοια ώς βασικο ενστικτο
ανακαλύψαμε ξαφνικα
πιbς εrχαμε συγγενεϊς σ' όλο τον κόσμο.

'Αλληλέγγυοι στ~ν αμηχανία
Ι

\

'!t

Ι

Ι

που φτανει καποτε την αγανακτηση

"

,
λ'
"\"1:\'
ηγει σε αcιιε"ocιo
,
θ
θ'
, Ι'
'
αισ αν ηκαμε πιο cιυνατoι.

χωρις παντα να κατα

'Ακόμη όμως περισσότερο

το να αγνοουμε τον κόσμο
ήταν μια ακατανίκητη έΛξη
να βυθιστουμε στον κόσμο
όπως χωνόμασταν στον κόρφο της Μάνας

όταν βροντουσε κι έμεϊς φοβόμασταν.
Δαγκώνοντας τ~ν θηλ~ του μαστου

\

λ'!t'

πιο πο

\

\

~

\

Ι

υ απο πανικο παρα απο πεινα

γευόμασταν το γάλα στα σκοτεινα
"
\
Ύ,.,
\
'λ
αγνοωντας πως ηταν ασπρο το γα α.

Melbourne 25-ΙΙ-2ΟΟ3
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ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

"

,

Π αρατημενα πανινα παπουτσια

στην αχρη παραθαλάσσιου έρημιχοσ δρόμου

περίμεναν τον ιΧπουσιάζοντα διχαιοσχο
που χάπου έχεί θα. ψάρευε ~ θα. χολυμποσσε.

Τίποτε πένθιμο να. ύποψιασθω δεν μποροσσα
ιΧπ' το λιτο σχηνιχο των παπουτσιων

χι έν τουτοις οσο τά 'βλεπα πονοσσα

,

,.,ταν νηπια
,

σα να

\

που χ

λ

ι

\

αιγανε για

θ

Sydney-Brighton Le
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η

λ

'

ασμο.

Saηds 26-ΙΙ-2ΟΟ3

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
"Οτι ΠΥεσμα διΎjλθεy έΥ αύτφ, καΙ ούχ ύπάρξει,

καΙ ούκ έΠΙΥΥώσεται έτι ΤΟΥ τόΠΟΥ αύτοσ.

( Ψαλμ. 10μ6)
Αυτα τα ρήματα ήχουσαν &λλοτε
τελείως ξένα

προφητεΤες μακάβριες

χρησμοι άπό πνευμα φθονερο

""

''Ι''
που
οεν χα λ/λ
α ισε χαρα στον αν θ ρωπο

μήτε για βραχυπρόθεσμο δάνειο.
Σήμερα που ~ νόσος 'Αλτσχάιμερ

άπλώθηκε σαν τ-ην γρίπη
μετρώντας πανικόβλητοι τους ρυθμους
με τους όποίους άδειάζουν οί εΙκόνες

εΙναι σα να διαβάζουμε 'Απομνημονεύματα
'Αγνώστων

που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν
\"Υ

~

ι

ποιος ηταν ο τοπος τους.

Sydney-Brighton Le Sands
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2-12-2003

ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΟΡΤΑ
Μια μέρα θα μιλήσει το κρύο

σπρώχνοντας την πόρτα, το κρύο θα δείξει το Κενό.

Η.

Michaux

T~ν γέεννα του πυρος τ~ν cρoβ~θηχαν
μόνο οσοι πίστευαν
,

/~"

\

\

\,

Ι

το χρυο οεν μπορεσε χανεις να το αγνοησει.

ΕΤναι ενα Πλ~ν που δεν τρόμαξε μόνο τ~ν Ψυχ~
ξεχολάει τις σάρχες ά.πο τα. όστα.
ξεπαγιάζει το σώμα.

Το χρύο δεν ά.CΡ~νει ζωύcρια να. πετουν
μα. χι ή Ψυχ~ οεν εχει φτερουγες;
ποια. δύναμη θα. λιώσει τους πάγους

&ν στο Κενο ξεΨυχ~σει ή Ψυχ~;

Sydney-Brighton Le Sands
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2-12-2003

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

ΤΟ δέντρο στο βάθος του όρΙζοντα
μπορεί νά 'ναι κι ή μάνα σου
\
ι
που περιμενει:

να σου δώσει νερο
να

cre ρωτήσει αν cre κούρασε ό δρόμος

να σου μετρήσει τα χιλιόμετρα
ιΙ

,

\

\

Ι

\

\

οπως μετραγε τα χρονια και τον πυρετο
ιΙ

'1'

Ι

\

οταν Ύ]ταν στο σπιτι.

"'Αν δείς ανεμο να σπάζει κλαδια

να ΡΎ]μ.άζει το δέντρο

βρeς τρόπο να διώξεις τον ανεμ.ο
προς τα σύννεφα

\ , , τα\

μακρια απ

κ

λα!/'

\

οια

πέρα άπ' το δέντρο.
Μπορεί νά 'ναι κι ή Μάνα σου.

Sydney-Brighton Le Sands 5-12-2003
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ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
Δεν χρησιμοποιουμε πια. τους άριθμους
"
Ι
\
Ι
""
"
f
για να μετρησουμε τον πονο η τις αναμ νησεις

λέμε άπλως ένα ναι :η ένα οχι
δηλώνοντας αν έπικοινωνουμε άκόμη
:η δεν έπικοινωνουμε

με βιωμένες άλ~θειες της προσωπικης μας ζω ης
που έπεΙγονται να. χαθοαν ρυθμικα.

\

" - Ζ αλ'ογγου.

'Σ ουλ'
σαν τις
ιωτισσες στο χορο του

Κείνος που θα. βοηθήσει να. κρατήσουμε άνοιχτη
την γραμμη έπικοινωνΙας

άκόμη κι αν πρόκειται μόνο για. βλέμματα
εΤναι ευεργέτης μεγαλυτερος άπ' τον αΙμοδότη'
,
\
"
\
't"
\
θ'
τι να το καμεις το αιμα που πα αινει

θρόμβωση
οταν δεν μπορεί να. κυκλoφoρ~σει!

Sydney-Brighton Le Sands 7-Ι2-2003
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ΠΡΟΣ ΨΕΤ ΔΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
"Ολα τ' αντέχει Υ) Ποίηση
έκτος απ' το ψέμα

κι ας κτίζει Έκείνη με όικά της ψέματα

ζω~ αθάνατη.
Έπειό~ είναι ή Ποίηση αίθέρια πνo~
θεϊκ'f)ς εύδοκίας

χωρΙς να το ύποψιασθεϊτε
απο χυόαία βαρυστομαχια

ανοσιουργεϊτε καπηλευόμενοι τ' όνομά της
για χθαμαλες σκοπιμότητες.
Πάντως να ξέρετε για να μ-ην έκπλαγεϊτε
σας αντιπαρέρχεται εν όργη
οπως Σίμωνα τον Μάγο

οτι ένομίσατε τ~ν δωρεαν του Θεου
&~ χρημ.άτων κτ&σθαι!

Sydney-Brighton Le Sands 7-12-2003
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Ο ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Χαριτολογουσε ό κυρ-ΝΙκος ΠεντζΙΚΎ]ς

λέγοντας οτι ό Ή νΙοχος των Δελφων
Ι

που

,

\

t1

,

χασε το ενα χερι

δεν ζΎ]μιώθΎ]κε.
"Εγινε μαλλον ό πιστότερος ΤΎ]ρψης
των έντολων του Χριστου
που δίδαξε το «μη γνώτω .~ ά:ριστερα
/

-

• !1'

τι ποιει Ύ] οε

ξ

/

ια σου»

ά:φου είς τον αίωνα δεν θα συνανΤΎ]θουν πια
έκείνα τα δυο χέρια.

Sydney-Brighton Le Sands
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Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΣΤΙζ γειτονιεζ των φτωχων ό -ηλΙΟζ

βασιλεύει νωρίτερα

κι Τι aύγ~ άργεΙ να ξανάρθει.
ΈκεΙ ΟΠΟΙΟζ κλέψει συλλαμβάνεται
~

,

~,

επ

αυτοφωρψ

κι αν ζητήσει συγγνώμ-η
οί Άρχεζ δεν τον συγχωρουν
ι
\,
ι
μ-ητε καν τον πιστευουν.

Φαίνεται ~ναζ μακάβριο ζ &γγελΟζ

,

,

περασε μεσανυχτα

οπωζ τότε στ~ν ΑΊγυπτο
σφραγίζονταζ με άποτρόπαιο κοντύλι
ΤΙζ κλειστεζ πόρτεζ των μελλόντων θυμάτων
κι άπο τότε κανεΙζ πια δεν γλυτώνει
\
ι
\
\
'λ
τ-ην φτωχεια και τ-ην κο αση.

ΣΤΙζ γειτονιεζ των φτωχων καταγράφουν
Ι

,Ι

\ ,

μονο απατεζ και πτωσεΙζ

ομωζ κανεΙζ δεν θάβει τα πτώματα.
Κι αν κάΠΟΙΟζ πεΙ για ίδιάζουσεζ περιπτώσεΙζ

του δείχνουν τα χώματα.

Adelaide-Sydney 12-12-2003
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ
Ό μίτος ΚΙ ό λαβύρινθος ένα.
Β. ΚαπλάνΎ]

Ίοου λοιπον το κορυφαϊο κατόρθωμα
της πονηρας εποχης:

Πλήρης σύγχυση
άπόλυτη τυφλότψα

•

\

'~'ξ ~
οριστικο αοιε 000.

Πως να. μας συγχωρήσουν κεϊνοι που θά 'ρθουν
άπο της θλίψεως της μεγάλης
φορώντας άκόμη λευκα.
κι εχοντας περιοέραιο τον λαβύρινθο;

Sydney-Brighton Le Sands 14-12-2003
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ΤΑ ΛΟΓΙΑΜΑΣ
"Ο,τι γράφεται πάραυτα ξεγράφεται

για Υα άκουστεί ή σιωπη του κόσμου.
Τζίνα ΠολίΤΎ]

ΕΙναι βαθυς ό λόγος της σιωπης
πολυ βαθύτερος άπ' τα λόγια του άνθρώποu

αΑλωστε αύτος ό πληθuντικος
πρωτο σημάδι της άδuναμίας.
Κεϊνος που έμπιστεύεται στους φθόγγοuς
\

\

\

και τις τεχνικες

κληροδοτημένοu Άλφαβήτοu
να μην ξεχνά την άντοχη των υλικων
στο μuστικο παλίμψηστο

του φθίνοντος κόσμοu.
τα λόγια μας μετρημένα φιλάργuρα
οσο κι αν είναι δανεικα

διατηρουν την εύλάβεια της έΑλείψεως
την δίψα της κοινωνίας

σταθερη την μνήμη της όφειλης.

Sydney-Brighton Le Sands
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19-12-2003

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Βλέπω χέρια νά χτυπουν πληχτρα
μά δεν άκούω μουσική.
Σπ. Tσακνιίiς

Δεν εχει λέξεις μ~τε συλλαβες
ή γλώσσα των Νεκρων

κι άς βρίσκονται άλφαβΎ)τικα φυλαγμένες

,

στα Λεξικα

\',

.-

σαν τα επισημα ρουχα των

ποι) περίμεναν νά 'ρθει Κυριακη

,

,\

\

για να τα φορεσουν.

Μαζί μας τώρα έπικοινωνουν μόνο με

ΤοπΕa και Ά νaμ νήσεις

\
που

\

,

β Ύ)ματι'ζ ουν α
'θ'
Ι
ορυ β α σαν εικονες

βωβου ΚινΎ)ματογράφου
γι' αυτο άκριβως τον πρωτο λόγο
,ι

\

~ Ι

εχουν τα αακρυα.

Sydney-Brighton Le Sands 20-12-2003
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ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
"Ολα στον κόσμο τουτο δίκοπο μαχαίρι

κι αλίμονο σε κεΤνον που δεν τ6 'μαθε
η το λ-ησιι-όνYJσε προώρως.
Λέιι-ε, το αγαθο τΎjς κοινωνίας λυτρώνει
απο την ασφυξία τΎjς μοναξιας

κι οιι-ως ή κοινωνία είναι πάλι που σπιλώνει

, \

\"

'λ
με τον συγχρωτισμο τιμιων και φαυ ων.

Γι' αύτο ή εuαισθYJσία του

Henry Mishaux

να αντιλYJφθεΤ την παρθενία των λέξεων
μόνο «οταν δεν ανηκουν ακόμΥ) σε φράσεις»
θά 'πρεπε να αναγνωρισθεΤ διεθνως

ή λυρικότεΡΥ) δηλωσΥ) έναντίον του πληθους
καΙ ύπερ του ένός.

Sydney-Brighton Le Sands 22-12-2003
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ΠΡΩΤΟΓΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
Έπε-μένω θα πεϊ

"

,

,~,

μενω αμετακινΎJτoς πανω σ

\

\

,

αυτο που κατεχω

OΎJλα.o-η σ' αύτο που έξουσιάζω

άOιαcρoρώντας πλ~ρως για σένα
που θα άναπαυθεϊς.

Sydney-Brighton Le Sands 26-12-2003
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ΕΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙ4

Γράφοντας ενα ποίημα εν είλικρινείq:
,

ι

\

ι"

σε τουτη την καταραμενη εποχη

ΙσοδυναμεΤ με τ-ην πιο έπαναστατικ-η πράξη.

Δεν είναι λίγο το να. άποκηρύττεις αύτόκλητος
,ι

, ,

/

εγγραφως και ενυπογραφως

δλες τις διεφθαρμένες Άρχες και 'Εξουσίες
που οί όμόλογοί σου εσπευσαν να. όμoλoγ~σoυν
Αύθεντίες Ισόθεες!

Sydney-Brighton Le Sands
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26-12-2003

ΓΕΝΝΑΙΟΣ
Ό Κομφούκιος θεωρουσε γενναίο

έκείνον που οεν ι:Χπελπίζεται
αλλοι, γενναίο θεωρουν έκείνον που τολμα.

Δεν ι:Χμφιβάλλω πως και οί ουο ΟΎ)λώσεις
λένε ι:Xλ~θεια'
δμως οεν λένε δλΎ) την ι:Xλ~θεια
μη παίρνοντας την λέξΎ) ι:Χπο την ρίζα
... '1'
ι
ι
ειοαν μονο σπαραγματα.

"'Αν ό Πυγμαίος ΟΎ)λώνει το ι:ΧνάσΤΎ)μά του
με την λέξΎ) πυγμη
γιατί γενναίος να μην είναι έκείνος

που οιακονεί μόνο την γέννα
ώς νέα ΟΎ)μιουργία

ΟΎ)λαδη τη ζωη ανευ δρων;
'Άνευ δρων δμως σΎ)μαίνει ανευ όρίων
και χωρις διαπραγμάτευσΎ).

Ίοου ή πρωταρχικη γενναιότψα.
"Οταν δεν χαίρεσαι την καρποφορία του αλλου
ι:ΧκόμΎ) κι &ον δεν συμπαθείς τον γενν~τoρα
υπονομεύεις το κοινο αγαθο
κι ό φθόνος που σε φθίνει και σε μειώνει
είναι δυο φορες φόνος
και ουο φορες θάνατος.

Sydney-Brighton Le Sands
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