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Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ
ι

πo~ηματα

Έκδ6σεις Δ6μος

Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ
Μια. νύχτα που δεν εΙχαμ.ε

φεγγάρι

ηλθαν καΙ μ.ας τ~ν κλέψαν
τ·~ν φωνή,

Ν εράιόες ηταν; Ή ζέστη του Γενάρη;
'Ή πένθος άπα τ~ν έξαντλημ.ένη
ύπομ.ον'ή;

Sydney-Brighton Le Sands 13-1-10

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ
"Ο ταν

'.....

'0 ουν

οι'Ν εοεΛΛηνες μα

ξ ανα
\

ποιες ηταν οί «χαμάδες)) του Λορεντζάτου
~ισως

\

f
"
'λ ι να
καποιοι
αρχισουν
πα

Ψ'
αχνουν

τα χνάρια του ένας Θεου

,

\"

μεσα στον ενα

λ'
Τ ου.
αο

Τότε 'ίσως καταΛλαγουν ευχερέστερα

ητοι χωρις αίματοχυσίες
και μαγικους καθαρμούς
τα ε'ίδη της πανίδας με την ακόρεστη βουλιμία

αΨfJνοντας να έπιβιωσουν
και τ:ης ίσχνης χλωρίδας

τα έλάχιστα δείγματα.
SΥdneΥ-ΒΓίgl1tοn
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Le Sands 20-1-10

ΜΕΤΑΞΥ (ιΖΕΝΙΘ)) ΚΑΙ «Ν ΑΔΙΡ))
Γ"""1 Ιλ

.:::.ιυ

1:

\

\

Ι

α "ερα και σπασμενα

ειναι λιγότερο θλιβεριχ
άπα άνθρώπινα όστα
στις 'ίοιες συνθΎjκες.

Κι άς ένθυμούμαστε έναργως
άκόμ Ύ] κι άς πιστεύουμε
κατα βάθος

τα οραμα Ίεζεκι~λ του Προφήτου.

Sydney-Brighton Le Sands 23-'1-1 Ο
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΓ ΑΡΚΕΙΑ
Δεχ'τ~κcψε πως οί νεκροι δεν μιλουν
αν και δεν πρόλαβαν να πουν
οσα άγαπησαν.

Ξέρουμε πως δεν περπατουν μ~τε κινουνται
γιατι άναπαύοντaι.

ΤΟ οτι πάντως δεν άδρανουν

μας το δηλώνει μια δικ~ τους αυρα
,

\,

Ι

\

περιπου σαν εκεινη που σα

λ

ι

ευει

το πανι της Σημαίας
\ "",,
Ι
σε ωρες εκτακτες.

Sydney-Brighton Le Sands 16-2-10
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ΝΕΑ «Τ ΑΞΗ ΠΡ ΑΓΜΑΤΩΝ»

'Έγινε ~δη πρωι
κι έξακολουθεΤ να. νυστάζει.
Δεν θέλει να. κοιμηθεΤ
Ι

Ι

ι

μητε να σκεφτεται.

Προτιμα να. διαβάσει Νηπτικούς
Ι

περ

"

\

\

,

απο τις αν

θ

ι

ι

ρωπι νες ματα.ιοτητες.

Αότο ηταν &.λλοτε ή μόνη καταφυγή
άλλα. τα. χρόνια δεν γυρίζουν πίσω.
Ι

Ι

Ι

Τ ο «τσιμεντενιο ποταμι»
ι

ι

ι

με τις κουκαμπαρες

μοιάζει στοιχειωμένο στη μν"ήμη του
άκόμη καΙ στον άμφίβολο {)πνο.

Άπο 'δω καΙ πέρα
μόνο στα. χέρια του Θεου μέρα «όλόκληρη»!
Sydney-Brighιon

-13-

Le Sands 27-2-10

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
'/Ολ

\

/

\

/

'/θ
θ
α τα προσωπα σΤΊjν αι ουσα σκυ ρωπα

καθως υποψιάζονταν το ενδεχόμενο του θανάτου
να πλΊjσιάζει αΙφνιδίως

καΙ κάποιοι να τον υποδέχονται

με πpoτεταμένΊj εφ' οπλου λόγΧΊj.

St Vincent's Hospital-Sydney 12-5-10
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ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΡΟΥΧΟ
τα γράμματα «οεν τά 'παφνε» ό μΙΚΡΟζ

στα πρωτα χρόνια του Δημοτικου.
'Αργότερα τον πηραν κείνα απο το χέρι

σαν εΤοαν πωζ οεν το κράταγε πια
ό σκοτωμένΟζ πατέραζ.

τα γράμματα τ' αγάπησε ό μΙΚΡΟζ
σαν εΤοε το 'Αλφάβητο-τριμμένο ρουχο
να του σκεπάζει ανομολόγητεζ πληγέζ
παρ

, ")
ο

1.0

\

\

~\

')'

"

Ι

που ποτ ε οεν ηταν απιαστο.

Sydney-Redfer!1 17 -7 -10
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«ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ))

Σκληρος ό λόγος

και τα ονόματα προγεγραμμένα
"

ακομη

, \

Xat

\,

Ι

J

για τον επιεικεστερο κριτη.

Πόσοι θα μέναν με τα χέρια σταυρωμένα

μπροστα στ~ν πόρτα τ~ν έρμητικα κλειστ~;

Sydney-Redfern 17-7-10
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ΜΕ ΑΝΌΜΟΛΟΓΗΤΗ ΘΛΙΨΗ
ΤΟ πόσο γρήγορα νυχτώνει
οσο χι αν μεγαλώνουν οί μέρες τήν 'Ά νοιζΎ]

το παραχολουθεϊς με ανομολόγΨΎ] θλΙΨΎ]

στου λεπτοδεlΧΤΊ1 τα σπασμωδιχα &λματα
που δεν προφθαίνει να -τα διαψεύσει
Ύj χαμουφλαρισμένΎ] νωχέλεια
του ώροδείχτη.
SΥdneΥ-Redfeω

-17-

18-7-10

ΤΟ ΘΕΟΡΑΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
'Αδύνατον να το πλησιάσεις και να μη σταθείς

να χαφετ~σεις τους αΙώνες
και τη σιωπη
που τό 'χτισαν κατανυκτικα σαν μνημείο

το πιο ευρύχωρο δέντρο
του

Centennial Park.

Ό κεντρικος κορμός του δεν φαίνεται πουθενά

γιατι έδω ά.γνo~θηκε

1] κατακόρυφος

προς τον άδειο ουρανό
ενω οΙ πελώριοι κλάδοι άπλώθηκαν στην όριζόντιο
στέγη μαζι χαι άγχάλη στους κάθε λογης έντευξομένους.

Sydney-Redfern 19-7 -10
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ΠΩΣ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ
((ΈμοΙ δε μεγίστη πραξίς έστιν ή απραξία»
(ΓΡ'f)γόριος ό Θεολόγος)

Δεν είναι ή τεμπελια που με καθηλώνει
σαν πέτρα που δεν νίκησε
τη φυσική της άδράνεια.

ΕΤναι ή ενδόμυχη άμφιβολία μου
αν ή καινούργια κίνηση διαψεύσει
εστω στο ελάχιστο
,

,ι

,

ι

τις αμετρες αποτυχιες

που προηγήθηκαν!

Sydney-Redfel"ll 4-8-10

-Ι9-

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
Φυσάει απόψε ενας ανεμος
αντάρτης

που πάει να. ξερριζώσει ολα τα. δέντρα

,

'β
i' ι
σε μια
ραοια.

Δεν θα. βρεθεΤ ενα νέφος Ιχυματοθραυστης
να. σταματήσει τη σφαγη
των νηπίων;
SΥdneΥ-Redt'eΓn 4-8-10
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ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤ Α ΠΟΛΛΩΝ

ΜόνΎ] θεμιτη φιλοδοξία
για. τον ΠΟΙΎ]τη τον αγραυλουντα
οχι άπλως ν' ακολουθεί τον κανόνα

προσμένοντας όμόλογο χεφοκρόΤΎ]μα.
Άν αξιωθεΤ να. σπάσει τον κανόνα

ανοίγοντας δρόμο για. νέο ξέφωτο
θα. πρέπει να. δοξάζει το Θεό

ευγνωμονώντας τον αΙτιο.

Sydney-Redfern 13-8-10
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ΕΞΑΝΤ ΛΗΜΕΝ Α ΒΗΜΑΤΑ
Με χέρια σταυρωμένα στην ποδιά

ηταν άδύνατον να περιμένει
περισσότερα βήματα
άκόμη κι αν δεν εΙχε ύπολογίσει
τις άθέατες κουρβες του δρόμου
τις συνεχως αυξανόμενες παραμορφώσεις
άπ' τα άρθριτικά.
Το μόνο που της εμενε να ζητήσει ~ Γιαγια
παρα Χριστου 'Ελεήμονος

ηταν ~ αφεση των άμαρτιων
παρα Θεου Παντοκράτορος.

Sydney-Redfern 21-8-10
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠ' ΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝ

Δεν θα μπορουσα να φαντασθώ

τον σπoυργίΤΎJ

να μου δίδει μαθ-ήματα -fJρωισμου

-"

"
κα θ ως τον παραΤΎJρoυσα πισω απ

, τα,~οΙΠλ'α
τζάμια

να χopoΠΎJδa. στο παγωμένο γυμνο κλαρι
~

\,

Ι

,

ι

μοναοικος αντφΡΎJσιας στον χειμωνα.

'Ένας μικρο ς λιπόσαρκος ογκος
μπορεΤ πετώντας να παρασυρθεί
σαν χάρτινο ράκος

αλλα δεν παύει να στέκει όpόσΎJμo
\

........

,

στον λόγο του Χριστου
.....

\

,

για του αγρου τα κρινα

και τα πετεινα τ' ουρανου!

Sydney-Redfern 24-8-10
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ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ

)

\

,

Ι

ο αγαπημενο προσωπο

δεν είναι μια μονάδα
συγκρίσιμη κι άνταλλάξιμη
μ' όποιονδήποτε ανθρωπο.
ΤΟ άγαπημένο πρόσωπο
είν' ~νας κόσμος αχραντος

~νθεoς κι άδαπάνητος

στην άρχη της ήμέρας.
ΤΟ άγαπημένο πρόσωπο

εΤναι κραυγη άσίγαστη

, ,

\ 00

~fθ

απαντηση που
"

ηκε

\

Ι

πριν καποιος να ρωτησει.

ΤΟ άγαπημένο πρόσωπο
εΤναι ή τελεία

\

~

πριν απ

, το'θ αυμαστικο.
f,
Sydney-Redfern 25-8-10
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ΑΦΕΣΗ

Σκίσε αν μπορείς τα σύννεφα

στΎjς νύχτας τ~ φοβέρα
και τα φτερά σου μ~ βραχουν
στΎjς μοναξιας το δάκρυ

οσοι σε πετροβόλησαν
φωνάζουν απο πέρα

συχώρηση έκλιπαρουν
\

\

.....

\)/

για να κρυφτουν στην ακρη.

Sydney-Redfern 30-8-10
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ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔE~ ΗΜΟΥΝ

'Ήμουν εκεί οταν κ6βανε το δtντρο
και δεν ετ6λμησα να πω μια λtξη
λες καΙ ποτε δεν αγάπησα το πράσινο

μήτε πΎjρα μιαν ανάσα όξυγ6νο.
'Έβλεπα το ήλεκτρικο πριόνι να πετάει
\

I~

το ροκανιοι

σαν νά 'κανε εμετο απο αηδΙα

κι εγω δεν φιλοτιμήθηκα να ρωτήσω
μήτε ποιος επι τtλους θα δώσει λ6γο

για ενα τtτοιο θάνατο.

ΠΎjραν τα σύνεργα και φύγαν ΟΙ φονιάδες

χωρΙς κανtνας να τους εμποδίσει
μήτε άπλως τα στοιχεία τους να πάρει

για τυχον καταγγελία
αν κάποια μtρα

1) συνείδηση

ξυπνήσει.

Sydney-Redfern 4-9-10

-26-

ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ
'Ε7Τ{σκεψαι ΤΟΙ; κόσμον Σου εν ελέει και ο(,/(τιρμοί,.
('Ακολουθία τοΟ 'Όρθρου)
'
Δ εν

..

ειναι,

ΚΙ

,

υριε, ανευ

λιβ
α

Ιλ

εια μεγα

η

που δεν αρκούμαστε μονάχα στ·ην έπίσκεΨ~ Σου
άλλα τολμουμε και τον τρόπο να όρίσουμε

που θ' άκoυμπ~σεις τα σπιλωμένα ίμάτιά μας;
Άν Τι μoρφ~ Σου δεν μας πλησιάσει
έν έλέει και οίκτιρμοΤς

τα θλιβερά μας πρόσωπα θα λιώσουνε

ώς τ~κετα.ι κηρας άπα προσώπου πυρός.

Sydney-Redfern 6-9-10
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ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
τα πράγματα κουβαλουν σιωπηλα
το δικό τους βάρος
χωρις να ξέρουν πως ό ανθρωπος
μπορεί να τους δώσει

φωνη και φτερά
οχι για να έξαφανισθουν σαν πουλια
στο βάθος του όρίζοντα

αΛλα μόνο για να λουσθουν
περισσότερο φως
ν' ανασάνουν καθαρότερο αέρα.

Sydney-Redfern 13-9-10
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Υ ΔΑΊΌΓΡΑΦΙΕΣ
Άβυσσος ώς ίμάτιοι; το περιβόλαιοι; αύτου,
Επι τωι; ορέωι; στήσοvται ϋδατα.

( ψ'αλμος 103)
Ή μοίρα του νερου εΤνcιι να τρέχει
και του ανθρώπου στόχος να το κυνηγα

αν δμως σύννεφο θελησει να βρέχει

\

\

,

'ζ ει ο
"λ α μονα- ζ υγα.

τα πcιι

Syc!ney-Redfern 16-9-10
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Ο ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
«Σε κάποιο μικρο μέτρο δόθηκε καΙ σε μένα
να γνωρίσω την έλευθερία των τέκνων του Θεου»
Άρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Δεν προλαβαίνω τον ρυθμο
στου ρολογιου μου τους δεϊχτες

εχοντας συνεχως μπροστά μου
συμβατικες έκκρεμόΤΥ)τες

σΥ)μειωμένες μονολεκτικα στο χαρτί

μην ξεχασθουν
ένω θα πρέπει να διεκπεραιωθουν

πριν κλείσει ~ μέρα τον δικό ΤΥ)ς κύκλο.
Πότε έπι τέλους θα έξοικειωθω

με τον διάσπαρτο έαυτό μου

,
,
"
αποκτωντας εστω

\

για

,

λ'
λ'
ιγο ΤΥ) γα Υ)νη

που περιμένω μετα τις άναταράξεις
,

,

,

1:''1'

στα αεροπορικα μου ταςιοια;

Sydney-Redfern 30-9-10
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ΚΑΝΕ ΜΟΥ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΕ ΜΑΛΩΣΩ
Ή Για:για θα:ύμα:ζε
την άγα:θη φύσΎ) τΎjς πεντάχρονΎ)ς

που συμπεριφερότα:ν με ώριμόΤΎ)τα: μεγάλΎ)ς

,\

",
,
,)/
\,
κα:τι α:τα:κτο να: σε

λ'

κα:ι μια: στιγμΎ) α:κουσΤΎ)κε να:
,
« Κ α:νε μου

εει:

μα:

λ'

ωσω

να δω πως είσα:ι ~να: πα:ιδι κι εσυ
σαν ολα: τ' αΜα: τΎjς Ύjλικία:ς σου

για:τι φοβαμα:ι μ'~ σε μα:τιάσουν
τΎjς γειτονιας τα βάσκα:να: μάτια:.
Φοβαμα:ι άκόμΎ) τις Δα:σκάλες σου μη νομίσουν
πως ύποκρίνεσα:ι τη μεγάλΎ)
,........

\

Ι

,

κω σου στεΡΎ)σουν ΤΎ)ν τρυφεΡΟΤΎ)τα:
\

Ι

~

\

Ι

~

\

\

που πρεπει να: συνοοευει τα: πα:ιοια:

άκόμΎ) κα:ι στο σχολεΤο.
Φοβαμα:ι τέλος την 'ίδια: τη ζωή
μη σε κουράσει πρόωρα:
κι άρχίσεις να γερνας πριν μεγα:λώσεις
ένω εγω θα περιμένω οσο θα ζω
να δω η ν' άκούσω
την πρώΤΎ) εστω ζα:βολιά σου!))

Sydney-Redfern 2/4-1.0-10
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ΤΥΦΛΕΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
'Όριοιι εθου, δ ου παρελεύσεται
(Ψαλμ.

103, 9)

ΧΘες εΙδα πάλι πεσμένα στο εδαφος

τα περισσότερα φύλλα
που μόλις πριν άπα λίγο άνάσαιναν
άστραφτερα στων δέντρων τα κλαριά.
πως να πιστέψω πως ολα τουτα

συμβαίνουν τ~ν 'Άνοιξη

που ύποτίΘεται πως ηρΘε να διώξει
τις βαρβαρότητες του Χειμώνα;

Sydney-Redfcrn 7-10-10
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ΑΝΕΚΠΛΉΡΩΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΕΙπαν θα. φτά.σει ενα πρωι
εξ ούρανων Άρχά.γγελος
\

'1'

''C

\

,

να οιωι,ει τα φαντασματα

να. γαληνέψει ό κόσμος.
Μα. οΙ ρουγες ητανε στενές

τόσο που δεν χωρούσανε
φτερουγες 'Λρχαγγέλου
κι εμεινε τ' ονεφο κρυφΌ
στα. στήθια των άνθρώπων.

Sydney-Redfern 27-10-10
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ΣΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΚΡ ΑΣΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ
'Ένα απειροελάχιστο ζωύφιο

που εγινε αντιληπτο σαν μαύρη κουκκίδα

πάνω στα ανοιχτόχρωμα πλακάκια του μπάνιου

τυράννησε τη σκέψη μου ατέλειωτες ωρες
καθως προσπαθουσα να βρω λόγο ύπάρξεως

στο εσχατο κράσπεδο της ανυΉαρξίας.
Δεν θα γινόμουν βέβαια σοφότερος

μήτε άσφαλως εύλαβέστερος οταν το εΤδα να φεύγει
ομως θ' αντιστεκόμουν α εστω παθητικα
στην κραυγαλέα αχαριστία του Ζοζε Σαραμάγχου

\

\

\

Ι
ΝΙ
λ
λ '
Ψ
Ι
που μητε το
ομπε
μα αχωσε
την
υχη του.

Μελβούρνη

-34-

27-11-10

ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ
Δραπετευσαν ΟΙ λεζεις πανικόβλητες

σαν είδαν την Ψυχ~ μου να λυγίζει
και να στεγνωνει το στόμα μου
μπροστα σ' εναν όρίζοντα συννεφιασμενο.
Κόντεψε να πιστεψω πως το τελος εΤχε φτάσει
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κεινους που αγαπησαν εμενα και τους στιχους

μου.

Μα νά που ό Θεος των οίκτφμων

δεν θελησε να φύγω όδυρωμενος
στεναγμοϊς άλαλ~τoις
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ι το στερεωμα να συνεχισω

ψάλλοντας δόξα Σοι τι}> δείξαντι το φως!

Sydney- Redfern 9-12-10
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ΓΕΡ A~IA ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΤΕΣ

'Όσες φορες με pώΤΎJσαν
τόσες φορες δεν ~ξεpα
να γράψω τ' ονομά του
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μεσα στ"η μαύpΎJ νύχτα.
ΤΟ μόνο που δεν ξεχασα
σαν θα περνω άπο γειτονιες

πυκ νoκαΤOΙΚΎJμενες
να ψάχνω για βασιλικα
γεράνια και βιολετες
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και "ανανιωνει ο κοσμος.

Sydney-RedfelΊ1

10-12-10

ΤΟ ΝΕΤΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΡ ΑΝΟ
Ά γάπησα τη μ.ελωδΙα των λέξεων
μ.α ποτε δεν εμ.εινα μ.όνο στις λέξεις.
Άναζητοσσα δλο και πιο βαθύτερη μ.ουσικη

άπο μ.ια Τρίτη διάσταση
καθως άνεβοκατέβαιναν τα φυλλοκάρδια

κι ή ψυχή εστηνε το δικό της πανηγύρι
μ.όνο αν συναντουσα νευμ.α άπο τον ουρανό!

Sydney-Redfernll- '12-10
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ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΟΥ
:λιΙολύβια και χαρτια και γομολάστιχες
τα σύνεργά σου
σαν νά 'ξερες πως θα πεθάνεις μαθητής

μη εχοντας φιλοδοξήσει πέρα απο μαθήματα
να προσηλώσεις τη ματιά σου

σε πράγματα και πρόσωπα που ηλθαν κι εφυγαν
σαν να μην ηλθαν
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και σαν να μην εφυγαν

...

Sydney-Redfern 13-12-10
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ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Χωμα χα! στάχτη, Άθήνα

1978.

Παραλήρημα τοί) Νότου, Άθήνα

1979.
1980.
Είς ωτα άχουόντων, Άθήνα 1981.
!1παράΧλψοι χαιΡΟί, 'Αθήνα 1982.
Ή οίχειότψα των αίνΙΥμάτων, Άθήνα 1983.
τροπιχα ιδιόμελα, Θεσσαλονίκη 1984.
Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη 1985.
!1πο φυλαxΎjς πρωιας, Άθήνα

Έν yi'ί άλλΟτΡίC!, Ι (συγκεντpωτικ'~ Ι:Κ60ση), 'Αθήνα
Ή άμυνα των νηπίων, Θεσσαλονίκη

Πορτραίτα τοί) νεροί), Θεσσαλονίκη

Χέρια σχιας, Θεσσαλονίκη

1985.

1986.
1987.

1988.

Διάχριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη
ΝοσταλΥία παραμέτρων, Άθήνα
Έν YiΊ

ri)J,oTp{C!,

1989.
1990.

ΙΙ (συγχεντρωτικη Ι:κοοση), Άθήνα

Ή άλλη έΧδοχή, Άθήνα

1990.

1991.

Στη δοχιμη τοί) φέΥΥους, Άθήνα
Σπασμένοι συνειρμοί, 'Aθ'~να

1992.
1993.

ΎΎρα τοπ!α, Άθήνα

1994.
and Sparrow8 (έκο. Primavera), Sydney 1994.
Τεφρες άχτές, Άθήνα 1995.
Έν Yi'ί άλλοτρίC!, ΠΙ (συγκεν-φωτικη εκοοση), 'Aθ'~να 1996.
ΤΟ άλΎος της παρρησίας, 'Αθήνα 1996.
Μετρητες άλΥηδόνες, 'Αθήνα 1997.
Έπιφυλάξεις, Άθήνα 1998.
Αιτανε!α χρωμάτων, 'Αθήνα 1999.
'Όμβρια υδατα, 'Αθήνα 2000.
Ή δομη των χρυστάλλων, 'Αθήνα 2001.
Ό βαθμος της έχπλήξεως (ανθολογία), 'Αθήνα 2001.
Νεροσυρμή, 'Αθήνα 2002.
AU8tl'alian Pa88pOΓt (δίγλωσση ανθολογία), Sydney 2002.
Έν ύπαxoi'ί πίστεως (ανθολογία), Άθήνα 2002.
FίΓeWΟΓkΞ
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Οί πρωτες υλες, Άθ·ήνα.

2003.

'Εν αiYίyματι καΙ έν έσόπτριΥ, Άθήνα

2004.
Movjng Reflectjon of God, Adelaide 2005.
Σπηλαιώδη τοπία, Άθήνα 2005.
Σκεύη κεραμέως, Άθήνα. 2006.
Θολα ποτάμια, Άθήνα. 2007.
Άχρονες ώρες, Άθήνα 2008.
Παίδων και έψήβων, 'Αθήνα 2009.
ΠικραμύΥδαλα, Άθήνα 2009.
'Επιφωνήματα, 'Αθήνα 2010.
Mother.
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