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'Εκδόσεις Δόμος

IlΟΙΗΤιΚΑ ΤΟΥ' ΙΔΙΟl'

Χώμα κα! στάχτη, Ι 978

Παραλήρημα τοϋ νότου,

1979

'ι\ πο φυλακης πρωίας, Ι 980
Είς (~τα άκουόντων,

1981

Άπαράκλητοι καιροί, 19δ2

Ή οίκειότητα τι;)ν αίνιγμάτων,
Τροπίκα ίδιόμελα, 1981ι
Μεροληψίες,

1985

'Εν γfj άλλοτρίq: Ι,

1985
1986
Πορτραίτα του νεροϋ, 1987
Χ έρια σκιας, 1988
Διάκριση πνευμάτων, 1989
Νοσταλ γία παραμέτρων, 1990
'Εν γfj άλλοτρίq: JΙ, 1990
Ή ι1λλη έΧδοχή, 1991
Στή δοκιμή του φέγγους, 1992
).'πασμένοι συνειρμοί, 1993
Ή άμυνα τι;)ν νηπίων,

'Ύ'γρα τοπία, 1991ι

Τεφρές ακτές,

1995
JJ 1, 1996

'Εν γfj άλλοτρίq:

Το ι1λ γος της παρρησίας,

1997

198:3

Ο[ ανθρωποι έχουν άνιΧΥΧΥ) άπο σένα μόνο στο μέτρο
'\

ι

\

'λ

που τους προσφερεις το α

Υ)

θ

ι

ι

ινο σου προσωπο.

τ. ΛειβαO(ΤΊJς

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ
Και πάει vιX χαθεί εύθυτεΥής στηΥ τελευταία μάχη.
Βασ. ΟίχονομίlJ'ης

Σ~μερα οΙ πολλΟL συναλλάσσονται
με κOCρτες πλαστικες άπαρέμφατες.
Γι' αύτο επρεπε να 3Ί]λώσει χάριν

άκριβείας
~ μάλλον προς άποφυγην παρεξΊ]γ~σεων
πως ο[ 3ιχές του προθέσεις έπιμένουν
τοϊς μετρψο'ίς

καταθέτοντας

μετρψες άλγΊ]3όνες.
Μελβούρνη
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2-1-96

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΣ

'Όταν ό Δ~μoς των Έλλ~νων ύψώθΊjκε
στ~ν πιο είίθραυση άν~ΚOυσΤΊj ίσορροπία
έφεσεων του θεόνομου πλ~θoυς
και 8ικαίων του εuνομούμενου άτόμου
τότε Δ-ημος και 8~μιoς
~ταν κρυστάλλινη έτυμολογία που
μας τψουσε

καθως ε8ειχνε πιστο ίερουργο
τον λειτουργο έκτελέσεως

έπει8~ φόνευε έν όνόματι του Νόμου.
Τ ώρα που ή είίθραστη ίσορροπία κατα

σΤΡOCφΊjκε 8ιιΧ παντος
άφου ό Δ ~μoς σκότωσε Θεο καΙ Νόμο

ή έτυμολογΙα εγινε βραχνάς άφόρητος
καθως μας ντροπιOCζει
το φονικο συνώνυμο.
Μελβ<.ιUΡνη
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:5-1-96

ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Κείνοι που κουβαλιοσνται με
καρότσια
εχουν μονίμως γυρμένο το κεφάλι

στο στ~θoς τους
κάτω άπο ενα βάρος

&-γνωστο

ά-σ~κωτo
ά-κατανόψο.
Διαμαρτυρία μαζι και παpαίΤΊJcrΊ)

σα.ν τ~ν συνεχιζόμενΊ) ζω~ τους.
Sy(!rH'Y' Hrίglllol1 1.(' SHtH!S :1-1-96
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SYDNEY CENTREPOlNT
Τί κρύβεις τ~ν κορφή σου μες
σTlΧ σύννεφα

λες κι' είναι λίγοι αύτοι που παρακο
λουοοσν
την έπηρμένη όφρύ σου!
'Όποιο κι' αν ο:Ιναι το δικό σου
δίδαγμα

έμο:Ίς γνωρίζουμο::
πορο:ία προς τον ούρανο δεν
ο:ύοδοσται

χωρις ταπο:ίνωση.
SΥι]rΙΙΎ-ΗrίglιιιJΙl Ι.Ι· S,It!Ils
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;)-1-%

Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
Μέτρησα τή ζωή μου με Υ.ου,άλιχ ,οΙ; Y.xφi.
Τ.

S.

Εlίοl

Δεν είναι οντως πιό πολλ"η

\

μ~τε χρειάζεται αλλωστε

\

,

\)"
..u

να τψ μωφυνεις πιο πο

τη

ζ

,

ωη σου

απ() μια κουταλια καφε

καθως τη ρίΖνεις προσεΖτικα
\

\ Γ.J

\

'ζ

στο νερο που ~ρα

ει

κι' από Γην εlJωοιά του περιμένεις
να ),IJίρωθεϊ τό πρω'ίνό

σκεπάζοντας τσ lJς εφιάλτες

της νuχτας που πέρασε,
'Όση κι' αν είχε θλίψη 'ή ά;jπνία

μες στο σκοτάοι

τό τυφλό ονειρο που σου δοκίμαζε
μια λαιμητόμο σ' ολα τιχ μεγέθη
θέλοντας να σου εξασφαλίσει την ευνοια

ένος ανετου θανάτου
tI

οσα κι

,

.,\

Ι

αν προκειται ν

,

,

)

',Ι,

ανακα ωψει

ή μέρα προσωπε"ία
για να σε παρασύρει σε σκψες ματαιότητας

θα κρατηΟεϊ το κεφάλι σου ορΟιο
μόνr) αν εΙχες απολωJσει άοιατάρακτος
τον πρωϊνό σου καφέ.

SYIIIH'Y' Brigl11011 Ι,Ι' S;ιrHls 9-1-96

ΤΟ ΛΙΩΜΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟ\ΤΙ
Τ ό 'χες ξεχάσει προ πολλου σ' ενα συρτάρι
που δεν άνοίγεις συχνα.
καθως τώρα οί καθημερινες κινήσεις σου
μες στο σπίτι
δεν εΤναι περισσότερες άπ' οσες έπιχειρει

,

ο

β

"

,

ιαστικος επισκεπτης.

Φορώντας το ξανα. πρόχειρη έπένδυση
σε ί:"ψες ίδιωτικης έργασίας

~ νυχτερινου περιπάτου
το βΡ'ίjκες μεταμορφωμένο στην έγκατάλειψη
σαν το άνανταπόδοτο χαμόγελο της μάνας σου
άπ' Γην άπέναντι Οχθη.

Το κουρέλι δεν χρειάζεται σιδέρωμα
καθως πια δεν εχει άντιστάσεις
μήτε άντοχη
κι' οί τρύπες που αλλοτε άπαιτουσαν

δαπάνες για πρόσθετα μερεμέτια
εχουν γίνει μικρα παράθυρα
για. μεγαλύτερη ανεση

με περισσότερο Μ,υγόνο.
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ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΤΗΞΕΩΣ
Τρέμω Ίησοϋ

φοβοϋμαι μήπως δεν άναστηθείς.

L. LΙΧΡάΚΊjζ
Σα.ν τις σταγόνες πέφτουν οί
στιγμες

OτlΧν κlΧνεις πονά.ει
'ζ"
,ι
σφυρι ουν ανεμοι αγνωστου κατευ-

θύνσεως
στο χά.ος του σφικτου κρανίου
ό κόσμος των θεωρουμένων στερεων

χυτο μολύβι παχύρευστο.
SΥιlrωΥ'
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BriglII0I1 Ι .. ' S<lI1Ils 10-1-96

ΑΠΟ το ΜΑΥΡΟ Σ' ΑΛΛΟ ΜΑΥΡΟ
Βούταγε ό ~λιoς &μωμος στ~ 8ύσ"Υ)
κι' έσΙΙ φθονοσσες

, τον πορφυρό του θάνατο,
1:' ι

"'λ'

ι.,εροντας πως το τε

~

,

ος το οΙΚΟ σου

βουλιάζει άπο το μασρο σ' αλλο μασρο.
SΥ(Jrιt'Υ-Rrίghιurι1.ι~
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Sands 10-1-96

Η ΕΥ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤ ΑΣ
Πέτρες που θρυμματΙζονται μ~ν τις
λυπασαι

οεν εχουν πια εuθύν'Υ) ν' αντιστέκονται
σαν τον χορο των Προφψων που
πέρασε

και οεν ακοσς πια Γ1ι φων~ τους
παρα μονάχα μέσ' απ' τ~ Γραφ~
ακαταμάχψ'Υ) σαν τ~ σιωπ~

~ρεμ'Y) σαν τ~ νύχτα.

Sydncy-Brighton
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Ιc

Sunds 11-1-96

ΧΟΡΟΣ
Ό μύθος τοσ σώματος
με μονοσύλλαβες λέξεις.

!\! ικημένη

ά,οράνεια

σε νεσμα 'ΑΡχ'αγγέλου.
Συναγερμος κυττάρων προς ά,ναίρεσ'Υ)

προγονικών τύψεων.

Μετάνοια για παραλεΙΨεις
ά,νομολόγψες.

Kαθαpτ~pιoς έμπαιγμος
θνητοσ πεπρωμένου.

Sydney·Redferr112-1-96
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Ο ΨEYΔΩ~YMOΣ ΚΟΣΜΟΣ
Άπο τα. λόγια που λέγονται και γράφονται

σ~μερα

'

'λ η θ εuoυν
το ι.,ερεις πως οεν α

\ t:'

\

"'.

μ~τε τα. μισα.
κι' ομως κανεις όεν όιαψεύδει κανένα

OCπο φόβο μ~ν κλονισθεί: .~ ίσορροπία

του ψευόώνυμου κόσμου.
Θα. περιμένουμε λοιπον τ~ Δευτέρα
Παρουσία
να. γνωρισθοϋμε για. πρώτη φορά'

"λλ ωστε οι• οευτερες
" '

α

'ψ εις

σκε

καλύτερες πάντα

"'"

,\

"

ι
οιοουν επι τε'λ ους ενα ευ'λ α β'ες νΟΎ)μα

στο προσδοχω ιΧνιΧστασιν νεχρων

αλλως θα. ηταν OCποτρόπαιο να. όοϋμε
τα. οντα ολα γυμνα.
και τετραχΎ)λισμένα.

Sydney-Brighton
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Ιθ

Sands 11-1-96

ΚΑΘΑΡΜΟΙ
Στο βράχο που κάθ'Υ)σες κείνο το
οίσεκτο οειλινο
εΙοα το κύμα τώρα να. έκτινάσσει

ύγρες γλαοι6λες

οπως ό 'Αρχιερέας των Έβραίων
άποπλύνει

στ~ σΚ'Y)ν~ του Μαρτυρίου
τις ά.μαρτίες του Λαου
ραντίζοντας αίμα ταύρων και τράγων.

Sydney- Brighton Le Sands 14-1-96

-20-

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑ ΤΗΧΟΤΜΕΝΩΝ
Οί πεθα.μένοι ξέρουν μονά.χα. τη γλώσσα. των λουλουδιων.
Γ. ΣεφέΡ'ης
"Ο

':>'

\

,

ταν οι Ι.,ωντανοι σωπαινουν

σ"t)μαίνει πως ξεπέρασαν το στάδιο
των άρχαρίων

βυθιζόμενοι προοδευτικως στη γλώσσα
των χρωμάτων
"Ι

'ξ'
~
"t)γησεις των

στις απεριφραστες επε

φωτοσκιάσεων
\,

Ι

και τοτε μονο

,

'Υ

aPXLI.,EL

(s:-

'λ

ο σια

ογος

μετα πνευμάτων τετελειωμένων.

Sydney-Brighton
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Ιι~ S3n(Js

15-1-96

Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
'Όποιος οεν εχλαψε οεν οικαιοσται
να γελάσει

/
,
μητε να

μετα

λ/β"
α

'>"

ει οποιος οεν

ν~στεΨε.
Οί πεθαμένοι οεν πετοσν χαρταετους
οί πέτρες οεν κινοσνται
πνιγμένοι οεν ψαρεύουνε
γενναίοι οεν μΟιΡολογοσνται.

Sy,JIH'Y' ΒΓίιςlι 'οιι Ι,· SHlHJs 1:1-1-96
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ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
Ή ύγρασ{α συντηρουσε σιους ίοίχους ιους παλιους έφιάλ ιες.
Τ. Λειβα./)ίηζ

ΤΙς πιο πολλες φορες ετσι γίνεται συν'ήθως
κοιτας ν' άπαλλαγεϊς στ~ μετακόμιση
, \,
\
\,
'"

απο κατι που σε κοuρασε με τα χρονια

κρατώντας μόνο τις πρωτες άναμνήσεις

που καθως εχουν ταuτισθε'i: με τα νειάτα σου

μπορουν άκόμη να σ' ένθουσιάζουν
και ξαφνικα βρίσκεσαι γυμνωμένος
άπ' το ϊοιο το κορμί σου

γιατι συνήθισε την ύγρασία
του παλιου σπιτιοu

τα νυχτερινα τριξίματα πανάρχαιων έπίπλων

τους φόβους, τις σκιές, τα φαντάσματα
χι' OλΊj έκείνΊ) τ~ μοναξια που όνομά-ζουν
ύποσυνείδψο.
SydIIι'Y' Hrigl!Iur! Ι ,ι,

-23-

Sund:;16-1-96

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
π οτε οεν λάτρεψα. νεκρους θΖους
νομίσματα του κόσμου'

,

\

\

'β
θ
σε: ομαι μονο τους
Ζσμους

που κατα.φάσκω έντός μου.
SyJfll~y - Brigfllurι Ι,ι: S,IflJs
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17 -1-96

ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Το να όνομάζεις ενα πράγμα συνεχως
με το ί'όto Όνομα
μπορει να σου 'ρχεται βολικο
μα να παραόεχθεϊς πως κάη τέτοιο
όείχνει πρωτίστως ελλειΦ-η φαντασίας
κάποτε γίνεται καΙ πληκηκο

κι' εκ παραλλήλου σε εκθέτει α.νεπανόρθωτα
σαν να μη σκέφθηκες ποτε
την άνεζάντλητη φύση

T6jIj

πραγμάτων.

ΔοΧίμασε να όνομάσεις
σύννεφο το όέντρο

περιστέρι το φίόι
το φεγγάρι ανεμο

καΙ οα όεϊς ολο τον κόσμο τ~ς
Έπτα-ημέρου
να σε όοξάζει εύεργέτ-η των θνητων
έκόικψη

των ~ττ-ημένων σχημάτων.

SY']IJ("j. Hrigfllun
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Ι.,,

SUIl(Js 19-1-96

TRINITY BEACH
Παίρνοντας τ~ν άπόφασΊ) νά 'ρθεις στ~

θάλασσα
να καταποντίσεις άσ-ήκωτα βάΡΊ)

aEV φανταζόσο\)ν τ~ν τρoπικ~ άκτ~
άΚO\)μπισμένΊj σε τόσες πράσινες άποφύσεις

μ-ήτε περίμενες να λιποθ\)μ-ήσο\)ν τα
λόγια σο\)

στ~ν πρώη έπαφ~ του νερου με το σωμα.

Σε λίγο όίπλα σο\) κολ\)μπουσε άπρό
βλεπτα
κι' ενα άόέσποτο σκ\)λι

άγνοώντας τ~ν άπαyόΡΕUσΊj τ~ς πινακίaας
το νομιμοποιουσε

Tj

ϊόια άμ'YJχανία

τ~ς ΚO\)ρασμένΊjς σάρκας
μπροστα στις όωρεαν θωπείες
τ~ς ύγρ~ς άνων\)μίας.

Cairns 26-1-96
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ΩΣ ΠΡΟΒΑ ΤΟΝ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ

'Ως πρόβα.τον έπι σφα.γ~ν

ή Ψυχ~ μου
οσες φορες έπέτρεψες ν~ βρεθω
στο μάτι του κυκλώνα..
Δός μου τη aUνα.μΊ) να aιακρίνω

το aικό Σου θέλΊ)μα.
έν μέσq.> πειρα.σμων.
'Έτσι θά. 'χω εύκολότεΡΊ)

την έμμoν·~ σΓ~ν αρνφΊ)
την άντoχ~ στην uπακο~
τ~ν άνιaιοτέλεια στη θυσία.

Sydney-Carss Park 28-1-96
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ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΟΙ νεκροι εχουν καταργ"ήσει το

Άλφάβψο
κι' επικοινωνουν μαζί μας με

άναμν~σε:ις
οπως κόβοντας κανεις το τσιγάρο
Ο ,ι

,

άναπνέει άέρα καΘαρότερο.

,

\"

,r

αναμνησεις οεν σωι.,ουν

λ'

ογια

~ μισόλογα

ά.πο μιOC γλώσσα οϋτως ~ αλλως
συμβατικ~.
Κρατουν 6λόκληρες τις είκόνες
και τις χειρονομίες νωπες

οπως τις χάραξε ~ μoνα.Oικ~ σnγμ~
στον ά.παραβίαστο 6ρίζοντα
της προσωπιχης συνειO~σεως.

Sydncy. Brightun
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ι.c

Sunds 28-1 -96

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΥ ΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Ή νύχτα ξεψυχOCει τ~ν αυy~
και οεν θOC βρεΙ μιOCν ωρα ξεχασμένΊ)

νOC ξεyελOCσει το φως ύπονομεύοντας

τις Υεωμετρικες ευαισθφίες των σχημάτων

τ~ν άμοιβαιόητα των σκιων
τ~ν άσυοοσία των θερινών όνείρων.

Melbourne·Sydney 2-2-96
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ΕΠΙΜΗΘΕΙΣ
Κλάφτε λαοί. Άπα σήμερα ό κόσμος είναι λιγώτερο μεγάλος.
Ό .1'τάλιν πέθανε.
Τ. Λειβα,aίτηζ

Τί κρίμα πού 'χασαν τόσον καφο
έξωρα'ιζοντας

τ~ χεφοποίψΥ) νύχτα

\

-,

,

'β ασι'λ ειο του ατσαΛενωυ
~
Π ατερου'λ Ί)

το παγωμενο

την εύσπλαχνία τ~ς στέπας

τα προλεταριανα άγαθα
μιας παγκόσμιας συνωμοσίας.

ΕΙχαν γνωρίσει βέβαια την κόλασΥ)
καΙ βιάζονταν
να γίνουν πολίτες κάποιου παραοείσου
χωρις να χασομερουν για το τίμYjμα.

'Όμως οεν σκέφΤYJΚαν την κλίμακα
στις οιαστάσεις

το άπαράβατο οίκω στην έξαίρεσΥ)
που άργα ~ γρήγορα

παίρνει έκοίκφΥ)

\
'β
και συντρι ει

\,,~

τα ειοω

λ

α.

Sydncy· <:urss I)urk 3-2-96
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ΜΟΝΟΣ
Στα κορυφαία θέματα είσαι μόνος

\ \

και το

ξΙ

ερεις.

ΎΗλθες μόνος και θα φύγεις μόνος

χωρις να παρεμβαίνει καμμια παράμετρος

παρα ό Μόνος που είναι το μέτρο

ζω~ς και θανάτου.
ΆκόμΊ) κι' αν γενν~θΊ)κες όΙόυμος
~λθες μόνος
και θα φύγεις μόνος
άκόμΊ) κι' αν χίλιοι και πλέον
πεθαίνουν μαζί σου.

Κι' οσες φορες άμάρτφες πoΛU ~ λίγο
είχες μoναόικ~ μερίόα στ~ν
άμαρτία
άκόμΊ) κι' αν συνέπραξες με κάποιον
&λλο

εστω και με τον ί.'όιο τον Διάβολο.
Κι' οσες φορες μετάνοιωσες είλικρινα

πάλι ~ άπόφασΊ) ~ταν μόνο όικ~ σου
άκόμΊ) κι' αν σε παρακίνφε Πνευματικος
'"
Ι
•
Ί)
σε\ προστατευσε
ο
φυ'λ α ξ

wA
.

γγε λ ος.

Γι' αύτο το λόγο όίκαια περιμένεις

να σ' άκoυμπ~σει κατάσαρκα
ό όι' ~μα.ς σαρκωθείς
Κύριος άνιστα. κατερραγμένους.

Sydney -Brighton Le Sands 3-2-96
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΘΙΣΜCΗ
Κόβοντας ΤιΧ λουλοιίόια απ' τον αγρο
ΠΟΙ) τά 'θρεψε

ό~ν συλλογιέσαι το εγκλημα που
όιαπράπεις

γιατι σ~ παιδαγώγησαν να βλέπεις μόνο
έκεΊνο ΠΟΙ) Οέλεις να δεις,

Πάντως να ξέρεις εφερες τον Οάνατο

να έξωρα'ισει τ-ην πλήξη του όωματίου
μΞ ορυια φέρετρα Πύ l) τα λες ανΟύγυάλια
όιαιωνίζοντας το μαχυ.βΡlΓJ Οέαμα
σ' όλόχληΡύ το σπίτι και πιο πολυ
\ ).'
'.1.
ι

στ-ι') υιεστραμμενη ψυ/."J σου,

--:)2-

ΤΟ ΗΜΙΦΩΣ
Κι ο';τε θά μά()ει ποτΞ κανείς μέ π6ση έγκατάλειψη εγινε

αύ,ο το ~μί9ως ποΙ; ολα πχ συΥχωρεΙ.
Τ. Λειβα8ίτψ

Π οσότ·ψ!Χ φωτος ποιι όεν πληΥώνε:ι
κανένα μάτι

καΟένας παίρνε:ι λίγο, οσο ά.ντέχει
ά.φοΙ:; χ.ανένας δεν μονοπωλε:ϊ.
"Ετσι θα. πρέπει ν' αρχ.ισε .ή δικαιοσύνη
\

~\

,Ι

που οεν επετρε

Ψ

, '-'

ε κυΡΙΟΛε:ζιες

σε βαθμο ά.πόλυτης άρν~σεως ~
χ.αταφάσεως
πα:ρα. μωόλογα τραυλισμένα

προς πασαν κατειJθuνσ·η
C)crTZ να μ.η λιμοχ.τονε:ϊ χ.ανείς.

ΚαιΡος να δοϋμε: πως μόνο το μισο
είναι πραγματιχ.α το όλόχί:rιρo
άόιαφιλσνίΚfjΤΟ, άνεπαίσχυντσ

,

αχ.ρι
,,...

ι.....

β-

,

ως επε:ι

δ'

.'1

,

εζ ορισμου μοιρασμενο.

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΣΤΙΓΜΑ
Τ ο ρευστο στάθηκε πάντα

κυρίαρχο αϊσθ'Υ)μα στ~ ζω~ μας.
'Ό,τι κι' αν λέγαμε ξέραμε πως σε λίγο
θα τ6 'χε πάρει ό ανεμος.

'Ό,τι κι' αν άκουμποuσαμε ~ταν φανερο

\ "

πως εκρυ

β

ι
ε σταχτ'Υ).

Συμβατικοι οί ά.ριθμοΙ ΤΊ)λεφώνου
που έπικοινων-ήσαμε

τα β~ματα που κάναμε σε νoψ~ γpαμμ~
ολα χωρις έξαίρεσ'Υ)

κοuφιες κιν~σεις.
'
Ύ
•
Δ εν
ηταν Ί)

ζ'

,"ι,

Ι

ω'Υ) ποταμι Ί) συννεφο

που για λίγο μας τuλιξε'

έμείς οί ϊόιοι ~μασταν το σύννεφο
και το ποτάμι.
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ΜΑΚΑΒΡΤΑ ΑΝΕΣΗ

Ή άijπνία σ' άψήνει 'iιμιoαν~
σαν Γην άπόπειρα δολοφονίας nOI) δεν

,

ακρι

β

-

,

πέτυχε

,

ως το') στοχο.

Άλλα με μια ριζικη διαφορά.:

()

αίφνιδιασμος του τραυματία δεν

,

,

επιτρεπει

Γην πολυτiλεια τοσ στοχασμο\)

των συνειρμων τη φλυαρία
Γην κρίση πεπραγμένων n0 1)
παρεγρά.φησαν .

•AO-ΓινlΧ, 10-:J-9(j

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ

Βλέποντας γύρω τόσο θόρυβο για όράση
και άναγνώρισΊ)

μάταιους 8ιαπληκτισμους βροτων που
ξέχασαν

πόσο αίφνιόίως νυχτώνει

~ταν άούνατο να μ~ φιλο80ξήσω
να γίνω ό μόνος κλ~ρoνόμoς τ~ς σιωπ~ς
ό άοιαμφισβήτητος ΠρίγΚΊ)πας

μιας άσύνΟΡΊ)ς αύτοκρατορίας

με έθνικο νόμισμα τ~ λήθΊ)
τ~ν καταΚΤΊ)μένΊ)

teVlXO:

χρώματα οσα συνΤΊ)ρεϊ

~ αuπνΊ) νύχτα.
Θεσσαλονίκη 11-:3-9β
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ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Τ Cι στίγμιi της στιγμης εχει βουλιάξει
στη όεσπoτc:ία της μετωνυμίας

την προόοσία που τώρα λέγεται

γενική συναίνεση
την άνάλγΨΊj άόιαφορία που θεωρείται
όΊjμOκρατικη συμπεριφορά.

'Όσοι έπιμένουν ά.κόμΊj στ' άνακλαστικα
μιας ά.νοξείόωτης έφηβείας
όφείλουν να καταβάλουν κάθε μέρα βαρύτερο

το τίμ'~μα της όιαφορας.

Athcns· BUr1gkok 22-3-96
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ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ
Πάντα μου θαύμαζα τοσ σχύλου
νΟΊ)μοσύνΊ) χι' άντοχή.
'Όσες χι' αν όέχεται ταπεινώσεις
,

Λi

Ι

\

εχει που τρωει

Ψ

\

ωμι

μήτε όαγΧώνει μήτε τους έγχαταλείπει.
Γαβγίζοντας περαστιχους χωρις λόγο

θα μποροσσε να παρεζΊ)γΊ)θεΊ μοχθΊ)ρος
η τουλάχιστον αόιχος.
'Όμως χαι στις όυο περιπτώσεις
ό σΧύλος ένεργεΊ όωρεαν
'Υ

ι

,)

ανεζαΡΤΊ)τως απ

\

~....

Ι

το πως του συμπεριφερονται

ωστε να βγαίνουν στον τελιχο συμψΊ)φισμο
οΙ πάντες άθωοι.

Bangkok· Sydney 23-3-96
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ΑΠΟΡΙΑ ΕΣΧΑΤΗ

Τ α πρόσωπά. μας εκλεψαν
οΙ ξένοι

και τα παιόιά μας οΙ σκλΎJΡoι
καιροί'
ποιος ξέρει άκόμα τί μας

περιμένει!

Sydney -Brighton
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Ιe

Sands 25-3-96

ΜUSCUΙΑR

OYSTROPHY

Τό ζωντανό γεννιέται μέσα στήν πληγή

r.

'Έτσι άκριβως το εΙδα άπόψε το φεγγάρι

μισ-η μαχαφια
πληγ-η που δεν εστερξε να. κλείσει
σε κυκλο
όδυνη όλόκληρη

,

θ

\

'ζ"

πεν ·ος σε γκρι

\

-

ο, οχι σε μαυρο

άναξιόπιστο

καθως δεν ξέρεις πότε θα
ξαναχτυπ~σει ό δολοφόνος
ωστε να έπιστρατευσεις εστω για
αύθυποβολη
τΙς τελευταϊες έφεόρεϊες

παρα τΎ;ν προϊουσα μυωνικΎ; δυστροφία
οπως κάνεις οταν ό όδοντίατρος

σε προειόοποιεϊ πως θα. πονέσεις.
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TOIJ.

ΜπλιΧναζ

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Καθως προχωρεί'ς άνάμεσα στους συν

ανθρώπους
τις σχι~ς και τα πράγματα

εϊτε μονάχα στα ονειρα χαι τους
έφιάλτες
παΟαίνεις βέβαια και aιΜσχεσαι

άaιαλείπτως
άλλα συγχρόνως εχεις και το αϊσθΊjμα
οτι πορευεσαι
έν μέσφ παρατεταμένων

χεΙΡOΚΡOΤΊjμάτων.
Sy,lrII·)'· H,·,IΓ'·Γrι
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27-:j-%

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σ~μερα που οεν μπόρεσα να. Σου

μιλ~σω

~ταν σα. να. μ~ν εφαγα
σα. νά 'ταν OλΎj μέρα συννεφια.
και να. ξooεύΤYJΚε το φως έπι ματαί<{).

Τ ώρα νομίζω α.ρχισα να ύποψιάζομαι
γιατί έπέμενε όριστικα. κόντρα στο
ρευμα

ό ίερος Κοπέρνικος!

Sydncy -Rrigflton

-42-

Ιc

Sands 28-4-96

ΕΑΡΙΝΗ ΡΑ ΨΩΔΙΑ
Δέντρο

~ πιο πcψήγορ·η μoρφ~ στ~ν
κατακόρuφο.
Θάλασσα

ή oρoσερότεΡΊJ έπιφάνεια Γης

•

ορι

ζ

ι

οντιοu.

Φεγγάρι
μάσκα xρυσ~ άοράτου Θεου
που σελαγίζει

άνάμεσα στο οέντρο και τ~ θάλασσα.

Sydncy· Marrick νίllε 1-4-96
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ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΗ'Α
Κι • ώνόμαζα θλιμμένα

n}ν καρδιά. μου.
Ν. 'Εγγονόπουλος

ΟΙ λέξεις εΙναι θραύσματα
άπο παληες έχρ~ξεις τ~ς Ψυχ~ς
μα. ~ άμεσότψα του σώματος
μένει άσχολ[ασΤΊ)

εΙς αΙώνα τον απαντιΧ.
SydrlCY' HrighIotl 1.(, S<1Ilds 10-4-96
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ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΤΟΠΙΟ
Μ' έναν παλιο πουνέντε

στο γύρο του προσώπου του.

Όό. ΈλύΤ''ιζ

Ειναι μια θλίψΊ) που την κουβαλάει
χρόνια
πάνω στα χείλΊ) και στην αχνΊ) του
βλέμματος
οποιος τον προσπερνα

άντι για καλΊ)μέρα
κινδυνεύει να του πεϊ

συλλυπητ~ρια.
Τ όσο πολυ μπορεϊ να μας

άπoρρoφ~σει
καμμια φορα το τοπίο.

Sydney - Rrigf1toJ1
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ι(~ Suπds

11-4-96

ΤΟ ΕΎ'ΧΕΛΑlO ΤΗΣ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ
τα ΖΙόΖς πάλι και τα μέτρησΖς
σαν λαθραναγνώστης

κομμένα όά.χτυλα
Υ

ι

ι

ρο",ιασμενα χερια

χατεόαφισμένα μάγουλα
βλέμματα έξαντ λημένα.

Σ' αUΓη Γη λεηλασία
~\

"t

οεν ειχες ν

,

,

'ζ

αντιται.,Ζις

παρα μονάχα πάλι τους όκτω σταυρούς.
Syr!JH'Y - HrighIoJ1 ι,ι, S,lrJtJs 11-4-96

ΘΕΟΣ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓIj
Παρα τ~ν ocσYjμότψά του το λιπόσαρκο
πουλι

απλωνε τις φτεροuγες και ίσορροποϋσε
έν ocπολι)τc;> άκινφί~ ένω πετοuσε
σαν να οιέθετε έκ φύσεως τ~ φρόνφΥ)

των έπτα σοφων τ~ς 'Αρχαίας Έλλάόος.
Κι ίίστερα ~χεις τους βέβYjλους που

μιλοuν OCκόμΥ)
για ζωα !lλογα και ~νστικτα τυφΜ
χωρΙς να βλέπουν οί μωροl καΙ
τυφλοΙ

πόσος Θεος κρύβεται έν παραλλαγη
κάτω OCπ' αuτες τΙς !lσYjμες λεπτομέρειες.

Sydney-Brighton Le Sands 15-4-96
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ΤΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
M~ προσπαθείς ν' άναστΊ)λώσεις με
άκρίβεια

φυσιογνωμία ρευστ~ σαν ολα τα
συμφραζόμενα του όνείρου
άπ' τα όποΙα άναδύθηκε ώς

άπο μηχαν~ς θεος
να σε παρηγoρ~σει.
Τ' ονειρο ποu βλέπομε το βράaυ

είναι πιστο άντΙγραφο του καθ' ~μέραν
βίου

με μόν'Υ) τ~ aιαφορα πως ό φιλάνθρωπος
Θεος

\

\ \.'

,

'λ
ξ
στε νει τον πιο οε ιοτεχν'Υ)

άπ' τοuς 'Αγγέλους

να ρετουσάρει λίγο τΙς φθορες
να. βελτιώσει τις φωτοσκιάσεις.
Sydney.Brighιon
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'-e Sunds 17-4-96

ΜΗΝΙΣΚΟΣ

'Ολόκληρου του μ~να ~ φεγγoβoλ~
πως ~ταν όυνατον νά συρρικνωθεί

σέ μια. στεν~ φεγγαρίσια λωρίόα
κι' άκόμ"tj νά τ~ν όνομάζουμε μ~να
εστω και μόνο στο υποκοριστικό;

Θυμίζει τιτουλάριο Μψροπολίτη
που μέ τ~ν υπoyραφ~ του όιαιωνίζει
όλόκληρ'Υ) τ~ν έν κοινωνίCf ζω~
πάλαι ποτέ όιαλαμψά,σ"tjς Έπισκoπ~ς
μέσα στο χάος της 'Ιστορίας.

Sydney·BrigIllon
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Ιλ~

Sands 21-4-96

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟ

DARWIN

Λευκοι σωροι έsω κι' έκεί τα σύννεφα

σαν το ξασμένο μαλλΙ των προβάτων
μα ~ σκιά τους στο πρόσωπο της γης
κηλίSες άποτρόπαιες ΠΊjγμένOυ αϊματος
θυμίζουν θύματα κυκλώνων και κροκοSείλων

ποι) οπως τα σκέπασε ~ σύYΧΡOνΊj τεχνολογία

SEV

θα τα μνΊjμOνεύσει καμμια έλεγεία

μ~τε θα τα υπολογίσει εστω κατ α
πρoσέyyισΊj

~ πλΊjρέστεΡΊJ στατιστικ~,

Darwin· Hrisbane 26-4-96
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ΤΟ ΤΡΑΎ'ΜΑ ΤΗΣ Ύ'ΠΑΚΟΗΣ
Ή άνα.τoλ~ τοσ ηλιου

aEV

συγκα.τα.
τίθετα.ι

σ' όποιοa-ήποτε ετaος α.ίχμαλωσία.ς.
Κανένα. πένθος

aEV

aικα.ιοUται να

ματα.ιώσει τ-~ν 'Ά νOιξΊj

άφοσ τα φύλλα

aEV

άπορρίπτουν τ~

χλωΡOφύλλΊj
άκόμΊj κι' οταν για λόγους οίκονομίας

άλλάζουν χρωμα..
'Άρα. οποιος μεριμνα -~ θλίβετα.ι
υπερβαλλόντως
πα.ρα τ~ν ευγένεια. που μαρτυροσν

οί συχνες ~μικρα.νίες
να ξέρει πως έγκλΊjμα.τεΙ
εστω και άθελ-ήτως

σχεόΟν στον raιo βαθμο με τον
ίερόσυλο.

Sydney -Brisbane 27 -4-96
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΥΤΙΖΕΤ ΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Χαίρω πού δεν μπορείς πιά νά

με πας στ~ θάλασσα
να. με ποτίσεις τον άνεμο στOCλα

-

στάλα

άπο το χέρι ένος έφ~βoυ άγγέλου
καθως δοκίμαζε τις φτεροσγες του
πριν άκόμΎ) φυτρώσουν
σε μια. κατάξανθΎ) άμμουδιά.
Χαίρω που δεν μπορείς πια. να.
μ' έμπιστευθεϊς

πως θα. τα. καταφέρω να. συρω τά
πόοια

ως το γαλάζιο σΎ)μείο πού έσύ θά
ζητοσσες

άναγνωρίζοντας έπί τέλους ότι κι' ~

έξάντλΊJσΊJ
εΙν' ένας τίτλος τιμ~ς

γιά θνψους
οταν έχουν ~δη πολύ περπατ~σει.
Χαίρω πού σε λίγο χαθως θά
με σαβανώνουν

τα. ί'δια τα. χέρια σου
δεν θά 'χεις λόγο να. πείς στους έρωδιούς

να. συντομευσουν το β~μα
για. να. μη φαίνεται πόσο αίμορραγεΤ
\

ι

ΤΟ τοπιο

μια. και θά 'χεις άντιλΎ)φθεί έξ ίδίων

ΟΤΙ το τέλος ταυτίζεται με τ~ν ά:ρχ~.

Brisbane 29-4-96
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ΤΟ ΟΝΟΜ Α ΤΗΣ ΝΎ'ΧΤΑΣ
Άπόφωγε να. λΞει

cruxvcx. τ' ονυμα Γr.ς
ν1Jχτας

ΟΖΙ γι'ΧΤι ψΓJβόταν τ(; σκoτά~ι -Γι τ-η
μοναξια.
,χλi.α. για. να μ.η ~ίνει λαβη να. ξανάρχον
Trl.l πίσω
t/...

,...

\',

Υ

'"

ι

ω,α εκεινα τα ονεφα ΠΟι) ποιει να ςεχασει

\

~\

,

,Ι

(β

. οι

και οεν τον αψηνοuv οι

ο

'

,

ιες σκιες

Π0 1) χαραΧώσανε το φως ά.ναΟρcιμικα.
στα παι~ικά. ,ου χρόνια
XCf.i

συν:::χίζουν Γη ΡI)πανσΊj

:::ίς αίωνα τον !lπαντα.
''Α ν '~ταν βραχνας -Γι παροοικος έφιάλτης

μπορσσσε μόλις ξ1)πναγε να έπαναλάβει
πάνω &.π· Τ() μαξιλάρι τα λόγια τ~ς Γιαγια.ς
«χαλο κι' εύλογημΞνο στο Χριστο παραοομένω)

μα. τι:ψα 'ή

vuZTIJ.

οιάσπαΡΓfj ά.πειλη
σ' (~λo Τ') χρόνο

οπως ό χαρκίνος στο '~παp
ίιπ-ηρχε κίνδυνος να. πυκνώσει τις Ο'Jνάμεις

αν αχουγε τ' ονομά Τ'~ς σαν έπίχλψ'ι
/.~. Ξσπευο::: να στ:::γάσ:::ι σα.ν 'Αγία ΣκΞπη.

-5:~-

ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΝΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ

M~ χαμ'ηλώνετε τα φωτα τουλάχιστον
οταν περνα ιΧπ' το χέρι σας

ό3εuοuμε ~όΊJ προς πλήΡΊJ συσκότισΊJ

\

\

\

- \

χωρις κανεις να μπορει να προ

β) 'ψ
,ε

ει

τί Θ' άκολουΘήσει:
'Όσο περισσότερο φως εχεις Θψάσει
σε χρόνο άνuποπτο
τόσο μεγαλύιεΡ'η 'ή άντοχή σου
στο άπρόβλεπτο σκοτάόι

τόσο 'ή πίσTΊJ σου ίσχυρότεΡΊJ
πως οα έπικρατήσει το φως.
SYIlrlI·y. ΗΙ'ίι;lιlοιι Ι ,Ι' S:ιιllls ~-~-96
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Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
«Ή κοιροια εχει λόγους
πού άγνοεί το λογικό.»
Πασκαλ

Καμμια στιγμ~ δεν μοιάζει με τ~ν αλλΥ]
κι' ας εχουν ολες την ϊδια διάρκεια

καθως τις μετρα με θε"ίκη άμερολYjψία
ό προαιώνως ρυθμος του κόσμου.
Ή φυσωγνωμία της στιγμης στα-

θερα δοσμένΥ]
t

\,

Ι

απο Τψ πρωΤΥ]

Ιζ

VUc,Yj -

J

\

στιγμα προπατορικο

πίνοντας αίμα πλαταίνει σαν τον -ηλω

κι' άμέσως δυναμώνει σαν τον ανεμο
κατα. τους λόγους της καρδιας

\ •

τους ανε

ξ

ι

ιχνιαστους.

SydI1CY· Brighιol1 I'c SUl1ds 8-5-96
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ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΟΙ βελονιες στο μπάλωμα τ~ς φανέλλας μου

συλλαβίζουν άκόμΊj
με πόσΊj ιjπομον~ προσπάθ-ησες να.

προστατεύσεις το κορμί μου
το πάντα εκθετο
άπο έχθρους άόρατους κι' άΦ-ήφιστους

το κρύο και τ~ ΧλεΙJΊj και τον ανεμο.
SY'IIII':- BI-igllloll 1.1, S"ll!ls -IΟ-!Ί-96
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ΕΡΗΜΩΣΗ
Φεύγοντας αφησες στούς τοίχους
μεγάλες έγχρωμες ά.φίσες

πού τώρα εΡΊ)μες σφαΜζουν
αχρηστα ρουχα πεθαμένου
βομβαρδισμένες συνοικίες

χωρίς γεράνια καΙ πουλια
ά.λάνες με πoλλ~ λιακά8α
χωρίς τρεχάματα παιδιων

κα'ικια οίχως παραγάδια
κι' ~λιoβασίλεμα στο μωλο
χωρίς τραγούδια μεθυσμένων,
Sydnt~Y, Rrighιoll I.Ι~
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SlIllds 13-5-96

ΤΟ ΜΗ ΧΕΙΡΟΝ ΒΕΛ ΤΙΣΤΟΝ
Κάποια στιγμ,η ή σάρκα οεν άντέχει αλλο

έγκαταλείπει τiX άστα είς ενοειξη
οιαμαρτυρίας
\,

Ι"

,

που εκεινη επρεπε να

β

ι

ι

ρισκεται παντα

στήν πρώτη γραμμή
ν

, ,

''1'

ι\:,-

'θ ι

αναχαιτι"ει αιφνισιες επι

εσεις.

Π~γε να βάλει οικαιότερη τάξη στα
πράγματα
άπαιτώντας κάθε στοιχείο ν' άντιστέκεται

.άνάλογα
με τήν υλική του πυκνότητα
ομως άμέσως π~ρε το λόγο της πίσω

οταν συλλογίσθηχε
πως ή έπίθεση που γίνεται στα άστα
σημαίνει ~oη το όριστικο τέλος

τ~ς κoιν~ς Ιστορίας.

Sydncy, Rrighton
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Ιe

Sunds 15-5-96

ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ
Ποιος ξέρει α.ν θα μπορέσοuμε ποτε
να ξεχωρΙσοuμε σωσηχ τΙς rιλικΙες

τουλάχιστον έκε'Lνες τΙς πιο κρίσιμες
άνάμεσα σε γέροuς καΙ παιόια

για να μιλ~σοuμε άνάλογα

παρηγορώντας με το παραμύθι τον
άπελπισμένο

κι' οχι τον άvαόuόμεvο έν εί.'όει πuραύλοu

άπο το άκρωτ~ριo

Canaveral.

'Όπως όεν όίvοuμε παράταιρο νούμερο

ροϋχο Ί) παποϋτσι

μ~ γελoιoπoι~σoυμε το σωμα
ετσι να φιλοτιμ-ηθουμε σε λόγια μετρ-ημένα

καΙ προπάντων άρμόόια

μ~ μείνει rι Ψuχ~ να βωλοόέρνει
στο Υνωστο κυκεώνα
χω ρΙς άρμούς.

Sydney- Brighton 1.e Sands 16-5-96
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ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

Δια γυμνου όφθΙΧλμου μ~ν
προσπΙΧθείς

άπο τ~ν έπιφάνεια του νεροU

,

,

,

να μετρ'ησεις το

β'θ

α

ος

γνωρίζεις τις πιχραμορφώσεις των
διιχθλάσεων

κι' ολα τα συμπαρομαρτοUντα παθήματα
με το φως,

Θ-ησαύριζε προσεκτικα τtς
εΙκόνες ώς έντυπώσεις

τιμώντας τ~ μοναδικότητα

τ~ς φθαρτ~ς στιγμ~ς
'λλ'α
α

'βλ'εμμα ανυστακτο
με το

,

"

συντονισμένο στο ρυθμο τ~ς
άναπνo~ς

τα πάντα έδω παραμένουν

PEucrTO:

δεν αρχισαν άκόμΊ) να διαγρά
φονται ευκρινως
οί όριστικες

διαστάσεις του κόσμου.
JΙ;Ι'vίs
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Bay

Ν.

S. W. 18-5-96

ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ
« ... είναι γνωστος ομως ό τρόπος τ~ς uφανσΊ)ς
είναι γνωστος ό άριθμος των κόμβων
και άκόμ"l) οτι είναι άριστερόστροφο.))

'Εψ"l)μ. «το B~μα» 19-5-96

Μ ικρο κομμάτι άπο uφασμα εύτελες
κείμενο όυσανάγνωστο καιροϋ
άνεξιχνίαστα παρωχημένου
το παίρνουν τώρα πανευλαβως

-ό'lJλαό~ μετα φόβου 6λέθρουσα νά 'ταν λείψανο γνωστοϋ Άγίου
θαυματουργοϋ
έξετάζοντας στον άξονικο τομογράφο
οχι μονάχα αν εΙναι το υλικο
μαλλΙ .~ λινάρι

άλλα και τον τρόπο υφάνσεως
τον άριστερόστροφο

καΙ τον άκpιβ~ άριθμο
συγκεκριμένων κόμβων.
,
Π οσ'η

,

,

'ξ'
Θ'
α ια,
εε μου, παιρνει το

•

άψυχο
οταν κάποια στιγμ~ θεωρηθεϊ
όριστικα χαμένο!

Sydney - Brig}l!On Ιe San{js 24-5-96
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ΕΚΤΟΡΑΣΠΡΟΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Δεν θα σου πω έγω τ( θα κάμ<:ις

μ' αύτο το παιοι

μέχρι να μ<:γαλώσει.
Θα σ' το ύπαγορ<:ύσ<:ι το φίλτρο
το μψρικο

~ αύτοοίοακτ:η λιτότητα τ~ς μοναξιας
ισως κι' ό πόνος ένο<:χόμεν'Υ)ς χ'Υ)ρείας.

Για ενα πράγμα ομως μπορω να σε
βεβαιώσω:

σε τουτο το παιοι θα με συναντας
κάθε μέρα
βλέποντας να μεταμορφώνομαι συν<:χως
στον καλύτερο έαυτό μου

\

,

'λ β
που οεν προ α ες να γνωρισεις

\ \:'1

και το πιο θαυμαστό,
κάθε μου κύτταρο μέσ' άπ' αύτο το παιοι
θά. 'ναι οεμένο μ' έσένα

και με τις άσίγαστ<:ς τύψεις

τ~ς άθέλΨ'f)ς άπουσίας μου.

Sydney· PertI1 24-5-96
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ΕΣΧΑ ΤΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ

Οί λέξεις εΙχαν νόΊ]μα
8εν εΤχαν όμως γεύσΊ]
αν 8εν τΙς μπόλιαζε βαθια
στ-η μψριχ-ή του γλώσσα

να πά.ρουν αΙμα κι' αρωμα
να πιοσνε φως κι' άέρα

που άκόμΊ] κι' αν ταν θέριζε
ή πεΙνα μιαν ήμέρα

να μ~ν τρομά.ξει ταν έχθρα
να πιπιλΙζει λέξεις ...

Sydney -Brighton Le Sands 28/29-5-96
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ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤ ΑΙΧΜΙΟ
Ί"Ηταν μια. σύσκολΥ) στιyμ~

"

,

αυτα συμ β'
αινουν καποτε

και σεν προφθαΙνεις να. σκεφθείς
καΙ οεν τολμας να ρωτ~σεις
μέχρι που βουλιάζεις στο χρέος
ως το λαιμο
άπλως έπεισ·η ξέφυγε απ' τα. χείλΥ) σου

μια λέξΥ) πικρ~
που ελεΥε (ιρακαη τον αοελφό σου.

Τ ότε μονάχα φίλε μου μαθαίνεις
χωρΙς να μπορείς να το χωνέψεις

πως μόνο μια Ψιλ~ κλωστ~

,

' " τον

'ζ ει ΤYjν κο'λ ιχσΥ) απ

χωρι

,~

πιχριχοεισο.

Sydney. Brighton
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Ιe

Sands 31-5-96

ΙΝΔΙΑΝΟΙ

BLACK FOOT

Σκοτώσανε το εμβρυο του βίσονα

καθως μετροϋσε άνεπίγνωστα
τον βημιχησμο τ~ς 'Ανοίξεως

και όέν φoβ~θηκαν οί άθεόφοβοι
μην έκραγεϊ ό ~λtOς

μην καταρρεύσει αίφνιόίως το φεγγάρι
κηρύσσοντας
πανστραηα όιαττόντων άστέρων.

Sydney.Brighton Le Sands 31-5-96
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α
(λήγοντος του 200υ αίωνος)

Τ Ο ποτάμι βρίσχει τ~ 8ύναμη να φτάσει

στ~ θάλασσα
οσα έμπόδια χι' αν εΙχε να υπερπηδήσει.

'Ο

"ζ ει ε'λ ευ'θ ερα

χεραυνος σκι

"

τα συννεφα

οσο θέλει ν' άστράψει καΙ να βροντήσει.

'Όποιος σπόρος χι' α.ν πέσει στ·η γη
θ α'

"ζ'
χαταφερει
να ρι ωσει και να

"

ξεμυτίσει.
Τ Ο άρπα.χηκΟ καΙ τ' rJ..λλα σαρκοβόρα

οικαιουνται τ~ν τρoφ~
tI

"λλ

οσες α

ες

ζ

\

ωες χι

, αν
.,

Ι

στοιχισει.

Μόνο το νεογνο του άνθρώπου δεν δικαιουται
να σωθεΊ:

α.ν ανθρωποι άποφά.σισαν έν Ψuχρi}J
να πεθάνει πρΙν άχόμη μιλήσει ...

Sydney. Adelaid{~ 1-6-96
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ΕΡΩΤΗΜΑΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ
'Έτρεχε μες στο βρά,au
σαν το πεπρωμένο
σύμπλεγμα. άνεξιχνίαστο άπο

μoυσικ~ και θλίψ-η
και aεν μιλοσσε σε κανένα
μ~τε χαιρετοσσε
εστω μ' ενα της νεσμα άπλα

~ φευγαλέο βλέμμα
έρώτημα άναπάνητο οπου περνοσσε.
"Ήταν τρελ~; 7Ηταν γυναίκα προ

όομένη;

\ \ \

-

'ψ
~\
κανεις να το μαντε ει οεν μπορουσε
,

t

'"r

Ι'"

,

μια ιστορια ηταν ζεχασμενη

μες στο σκοτάόι τ~ς βραόιας
καθως περνοσσε.
Syιlncy - Hriglllol1
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l.c SnHl!s 6-6-96

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ τσ1' ΛΟΓΟΥ
τ α. λόγια μας πρέπει ν' άρθρώνονται

με κOCθε έπιφυλαξ'Υ)
σα. να. μετακινουμε
συσκευασμένα πυρομαχικα.

άνOCμεσα σε πλ~θoς άμάχων.
Δεν πρόκειται για. έλλειπτικότψα
του γριφώόους
συνΊjθες προσωπεϊο του όοκ-ησίσοφου

που ό~θεν όμιλεϊ προς είδότας.
ΕΙναι ή αύτονόψ'Υ) φιλανθρωπία

που κρατα άνοιχτη γραμμη
για. ένόεχόμενες προσθαφαιρέσεις
οπως ξανα μας πρόλαβε ή τεχνολογία

με τη ιψν~μΎ») του ~λεκτρoνικoυ ύπολογιστη.

Sydney· Hrighιun I'e
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Surιds

9-6-96

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΑΜΑ
Μ' εκαμε πά.λι να ριγ~σω
καθώς το άκουσα

μέσα στο πλ~θoς τοσ άερo~ρoμίoυ
το κλά.μα του μικρου παι~ιoυ.
Παι~ι και θλίψη εϊναι άντίφαση
στους ορους

που γίνεται άκόμη όξύτερη
οσο πληθαίνουν τα παι~ια που πεινοσν

με μόνη άνακούφιση
να κλαΊνε και να πεθαίνουν.

Sydncy- Mascot 10-6-96
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ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
ιιΠολλα τα τtκνα της ερ~μoυ μαλλον

~ της έχούσΊ)ζ τον ανΟρα.»

( Ήσα/ας, 54,1)
Σύμφωνα με πανάρχαιο εθιμο
οί ΊθαγενεΊ:ς στραγγαλίζοuν τοuς άετοuς
για να μ~ τοuς σκοτώσοuν

. καΙ

χαθεϊ έπι ματαί~

σταγόνα άπο το αΙμα των γενναίων.
ΟΙ Ίνόιάνοι όιαφέροuν άπο τοuς λεuκοuς
για χίλιοuς

- όuο

λόγοuς

προ πάντων αμως για το γεγονος
ατι αύτοι όεν κόβοuν λοuλούόια.

Τ α παιόια ΠΡOΊjγOϋνται των ένΊjλίκων
στ~ βασιλεία των ούρανων
γιατι όέν μνΊjσικαΚOϋν όλόκλΊjΡΊj ωρα
άγκαλιάζοuν τον &γνωστο σαν σuγγεν~
κι' αλος ό κόσμος όικός τοuς

χωρις νά

'xouv

όεκάρα.

Sydnf~Y·
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Rrighton

(,ρ,

SanIls 15-6-96

ΑΓΝΩΣΤΟΙΚΑΙΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Είχαν υποσχεθεί πως 8εν θόι σπάσουν

τίποτε ευθραυστο καΙ πολύτιμο

καθως τους παρα8ίναμε μαζΙ με το σπίτι

τ~ χp~σY) ολης τ~ς oίκoσκευ~ς
οί άπροσ8όκψοι πρόσφυγες που λυΠYjθ~καμε
οί δ~θεν ευγενείς &λλιΧ εκθετοι
επισκέπτες.

Δεν πέρασε πολυς καιΡος γιόι να 80σμε
\

\,

J

\

για μια ακομΥ) φορα

πως ολα τα πράγματα 8ιαηροσν
τ~ν άξία τους

μονάχα οσο βρίσκονται στα χέρια
τοσ κτήτορος

οί αγνωστοι καΙ 8ιερχόμενοι
ευκολα εκφυλίζονται
σε είσβολείς.

Sydney -Brighton
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Ιe

Sands 22-6-96

ΣΚΟΤ ΑΔΙ

- ΤΟ

ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Χθες ~ταν, λέει, ~ μικρότεΡΎJ μέρα του χρόνοu

κι' άπα σ~μερα αρχισαν ~όη
οΙ σταόιακες αύξ~σεις φωτος
άσχέτως αν οΙ όόσεις με σταγονόμετρο
σαν ολα τα βαρυτιμα του βίοu.

Σ' αύτον τον κόσμο τον άπροσόιόριστο
οποu σκληρότερο νόμισμα το σκοτάόι

θα πρέπει να το θεωρ~σοuμε μεγάλΎJ ΤύΧΎJ
οταν προφθαίνοuμε άκόμΎJ
\

ι

να μεΤΡΎJσοuμε.

Sydney· BrighIon Le Si1nds 22-6-96
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κocμε το, Θεέ μου, να μ~ν πocει χαμένΊ)
~ μέρα τούΤΊ) σε ρυθμους πεζους

μ~τε σε μόχθους μocταιους

μια κι' είναι μεΤρΊ)μένες με πoλλ~ φειόω
οί έργocσιμες ώρες στη ζωη των θνψων.
'Άλλωστε όεν μας τό 'κρυψες καθόλου

,

οταν παράγγελνες
'ζ

«εργα

εσ

θ

rI

t

Ι

,

Ι

ε εως Ί)μερα εστιν».

Sydney. Redfern 24-6-96
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MIS-TAKE
ΣχεΜν aισύλλαβ1j λέξΥ) ένος λαου

άσκ1jμένου σκλ1jρα στ~ν άντΙφασΥ)

του άνθρώπινου βΙου
ιaίως οταν μεΤΡ1jθεΤ το σχεηκο
του φθαρτοί)

με το άπόλυτο μέτρο
_

,

ι

του αιωνιου.

Άσφαλως aεν ύπάρχει συντομότεΡΥ) λέξΥ)
σύνθεη στ-η σωμαηκ~ αρθρωσΥ)
σαν aικοτυλ'ήοονο aομYjμένYj
κι' έντούτοις αύτοαναιρούμενΥ)

μπρος

- πίσω

άπο τα aυό Τ1jς άνηπαλαίοντα συνθεηκα

μν1jμε'i:ο άyyλoσαξoνικ~ς όξύνοιας
ύπόaειγμα φιλoσoφικ~ς είρωνείας.
'Υ πάρχει πικρότερος αύτοσαρκασμος
άπ' το να όμολογεϊς μονολεκηκα
οη σε κάθε άποτυχία σου

παίρνεις άπώλεια
και χάνεις άκριβως στο βαθμο πού παίρνεις;

Sydney· Hrighton
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Ιe

S:Jl1ds 26-6-96

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
τα λόγια μας, τα λόγια που θα ποϋμε

~ που θα γράψουμε
πρέπει ενα βάρος να τα δένει με το χωμα

να μην τα πάρει ό ανεμος

να μην τα σβ~σει ό χρόνος.

Sydney - Βrίghιοπ
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Ιe

Sands 8-5-96

Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ιιΜαζΙ μ.ας ~πιασαν, μαζΙ θα μας χρεμάσοuv."
Γεpμανιχ~ Παροιμία

"Ολοι τις ύπομείναμε σαν κoιν~ μοίρα
τις καιΡικες συνθ~κες του κόσμου
οποιες κι' α.ν ~ταν, άνεξαρτ~τως διαρκείας
κι' Όχι μονάχα

άλλα και τ~ν πείνα καΙ τ~ν άρρώστια
το πένθος και τον θάνατο

'

,

,,\

ε'ξ'ισου εκτε θ ειμενοι οια

β'ιου

σ' ολα τα ένδεχόμενα τ~ς άμαρτίας
γι'

OCUTO δεν πρέπει να κριθοσμε χωριστα
OCUTOV έόώ, μ~τε στον &λλο κόσμο.

μ~τε σ'

Ποιος &λλωστε θα μετρ~σει όικαίως
τ~ μερίδα εύθύν-ης που άναλογεί στον καθένα μας

. αν
'"

\

"
t
'~I
Θ
οχι ο αοεκαστος "εος

ό Θεος τ~ς άγιίπ-ης
ό-ηλαό~ τ~ς όικαιοσύν-ης;

Sydney. ],08 Angeles 28-6-96
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Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Δεν είναι άνάγκη να μας πουνε λέξη.
Δηλώσεις ευγλωττες το νήπιο βλέμμα τους
ΟΙ άσυνόοευτες κινήσεις του σώματος

προ πάντων οε το οιάχυτο θάμβος

που προεκτείνει σε άχλυ άτμίζουσα
τις φθίνουσες άκτες έφηβικων χειλέων
άλλα και Γης μύτης και των οακτύλων

τα περιγράμματα
καθ~jς άντιστέκονται στη ρευστότψα
που ΠΡΟΥ.άλεσε στο τοπίο
ή συνωμοτικη άπόοραση των χρωμάτων.

Sydney· Ιοs Angeles 28-6-96
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ
Κάθε φορα. ποι'! πρέπει να. συμπληρώσει
όημόσιο εγγραφο
τον πνίγει άνεξ'ήγητη όυσφορία
σσ.ν κάτι να. μη όηλώνεται άπ' Γην άρχη

με άπόλυτη εΙλικρίνεια
λες και κοροϊόεύει ~ συκοφαντεϊ
ό ϊόιος τον έαυτό του.

''Αν πρέπει κάθε φορα να περιγράφει
το περιεχόμενο τ~ς βαλίτσας
με τη μεγαλύτερη άκρίβεια
για το τελωνεϊο
ποι'! πάντα κόπτεται να κυριολεκτεϊ,
τότε γιατί αύτός, ενα ατομο
να. μη χωρα. στο μονολεκτικό του ονομα

με το όποϊο τον φωνάζουν ολοι;

, Αφοσ

κατοικεί σ' ενα μόνο όωμάτιο

γιατί να. όηλώνει όλόκληρο μέγαρο
με τ' ονομά του;

Sy,JIlt'y·RrigIIl0l1],C
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Sarιdsll-7-96

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ
Ό παρά.δεισος συνήθωι; [χει διά.ρχεια ένόι; λεπτοσ.
Lιλβl Γκιλεμ

Κάθε σΤΙΥμη αύτο που λέω καΙ κάνω
θ ε'λ ω

'

,

"

'ζ ει απο'λ υτα
να με εκφρα

σα νά 'ταν να τελειώσω τη ζωfι μου

σ' αυτη τη στιyμ~.
Ή έπιφύλαξΥ) στο θαυμα
ίσοόυναμει με προόοσία
νοθεία στ' όνειρο

θρόμβωσΥ) στο ρυθμό.
Ο[ συναλλασσόμενοι με όόσεις

όεν άν~κoυν
στην τάξΥ) των Υρ1jΥορούντων.

-79-

ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ό Χόσμος είναι χι •αύτος πού πρόχειται
να ζήσω στο μέλλον.

Μίλησε

οσο πιο γp~γopα μπορείς
πριν κάτι άπρόοπτο σοσ κλείσει
το στόμα.

Άλλα προσπάθφε νoc πείς μονάχα
άλ~θειες που εζφες,
ωστε νά 'σαι σε θέσ-η νoc τις έγγυ-ηθεϊς

άκόμ-η και νεκρος
στον κάθε άντιλέγοντα.

Στ~ ζω~ αλλωστε ποτε οεν

aoc

λείψουν

καλως ~ κακως
1:"
και'","'
0'1) σε" ανει.,ιχνιαστη
ποικι λ'ια

ΟΙ άντιφρονοσντες
ΟΙ άνηλέγοντες

οΙ άνηορωντες.
SyJlll~Y - McIlιoorrII'

-80-

1:3-7 -96

ΑΟΡΑΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
'Έχουμε φτάσει πια σ' ενα σΊjμείO

ν' άψήνουμε τα πάντα στους γιατρούς.
'Όχι μονάχα οόντια, αύτια και μάτια
-αύτα τα θεωροσμε έζαρτ~ματα-

άλλα και τ~ χoλ~, το αιμα και τον θυρεοειοη
που οσο λιγότερο βρίσκονται

στο αμεσο άκούμπισμα τ~ς ματιας μας
τόσο περισσότερο μάθαμε να τα
φοβούμαστε.
'Άλλωστε ποιος άπο μας οεν το ξέρει πια
πως εΤναι πιο έπικίνουνες

μέχριθανάτου

, "

,

οι αορατες εκπ

λ 'ζ
ι
Ίj",εις.

SY{IIl(~Y - Rrighιoll Ι."
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Stlllds 17 -7 -96

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ

Το σκηνικό μου παντα το κραΤΥ)σα
πανω OCπ' τ~ν ίσαλο γραμμ~
εχοντας οσο λίγοι τ~ν πολυτέλειoc
ν' OCοιαφορω για τ~ν καταιγίοα

• μο λ'β'
""..,.
\ συννεφα
Ι
οσο
υ ι κι αν
ειχocν τα
που μοιαζαν όρκισμένα

\
νoc

μου

\.

λ'

'ζ

ερωσουν τον ΟΡΙ

οντα.

Κείνο που μπόρεσα να μαθω

όλα αύτα τα χρόνια
που εζ-φα μετ' έμποοίων
~ταν πως πραγματι μετραει πολύ
να 'χεις οικό σου το γ-ήπεΟο.

Sydney-Brighton Le Sands 25-7-96
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Η ΘΛΙΨΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Έμεις νομίζαμε πώς σύμφωνα μ' οσα
μας ελεγαν

στο θεολογικο Σεμινάριο
'Άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικα

πού στερεώθηκαν στ-ην άρετ~
κι' εκτοτε άπολαμβάνουν άενάως
ποιος λίγο

- ποιος

πολύ

μόνο τη θέα. τοσ άλ~κτoυ φωτος
πού περιβάλλει άρρ~τως τον θρόνο
τοσ Κυρίου.

Τ ώρα πού άκοσμε για τ~ θλΙΨΊJ των Ά γγέλων
Ιδίως έκείνων που άγρυπνοσν ώς άπόμεροι φύλακες

πάνω άπ' τα συνεχως άπειλούμενα

θεανθρώπινα δικαιώματα
των άδυνάτων
μετροσμε τ·ην άμαρτία

κι' άπο τελείως ocλλΊJ σκοπια

άφοσ μπορεί να διακυβεύει κάθε στιγμ~
τον κερδισμένο Παράδεισο
των Άσωμάτων.

Sydney-BrighIon
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Ιe

S<lnds 29-7-96

ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΗΘΟΣ
,,"Οτι έμΙσ'Y)σιiν με όωρειiν.11

Ίωάν.15,25

Να τό 'χεις άπο3ε3εΙΥμένο οτι σ' ά3ίκησαν
έΥχλ ηματικα
κεινοι που ειχαν χίλιους λόΥους να σ' εύΥνωμονοσνε
κι' έν τούτοις να στέκεις Όρθιος
κι' ά3ιατάρακτος

παρα τ~ 3ε30μένη άγανάκτησ~ σου·
μ~ κάνοντας οϋτε χαν τ~ σκέψη
να μιμηθεϊς στο παραμικρο

τ~ν εύτέλεια των σταυρωτων σου
αύτο ειναι σΊjμά3ι ά3ιάψευστο

πως τουλάχιστον προσπάθησες
να μ~ χάσεις τα

rxvY) Του

οπως κιν3ύνεψες να χάσεις
το φτωχο μυαλό σου.

Sydney.Brighton Le Sands 30/31-7-96
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ΕΝ ΤΙΝΙ ΣΧΕΣΕΙ

'Όταν σου λένε ό άνθρωπος διαφέρει
ά.πο τα άλλα ζώα

δεν σου εΤπαν ψέματα.
Πρόσεξε ομως που στΊ)ρίζουν

τον συλλογισμό.

Τ Ο παραμuθι του 'ApισΤOτέλΊj
για τ~ λογιχ.ή

προ πολλου ξεπερασμένο.

rupvct. να

δείς πόσα παράλογα
υποφέρει ό κόσμος

πόσΊj λογικη διΜσκουν τα ζώα
χωρΙς κομπασμό.

''Αν σου μιλ~σoυν εστω για όξύνοια
δεν εχεις παρα να σκεφτείς
πόσοι άφρονες σε τριγυρίζουν
πόσα συνεχώς διαπράττονται άνόψα

καΙ γραφικά.
Κι' έκείνοι που έπικαλουνται το γέλιο

δεν εχουν όίκιο'

το χάσαμε στ~ Χιροσίμα καΙ το
Ναγκασάκι.

Τ ou άνθρώπου ~ κρυφη όιαφορα
θά 'ναι πάντα

ό βαθμος τ~ς ντροπιjς του.

Sydney - Brightorι
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Ιe Surιds

3-8-96

ΠΕΝΘΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
Έπιχα.λοϋ την Μα.ρία.ν χα.! Μά.ρθα.ν
όπως σέ διδάξωσι πενθιχα:ς φωνά.ς.
Ίσαα.χ ό Σuρος

'Όταν ό Χριστος εΙναι άπλως διερχόμενος
άκόμΊ) κι' άνάμεσα στους δικούς Του

πως να. χαρεΊς την παρουσία του Νυμφίου
που ό κόσμος δαιμονίζεται
με συνεχ~ έπιτάχυνσΊ)
ν' άποτρέψει το θαυμα.

'Aφ~νεις την Μάρθα στους πολλους τυρβασμους
άπαραίτψα εργα άγάΠΊ)ς
θαυμάζεις τον ρεμβασμο τ~ς Μαρίας
στον 'Ένα και το

00

έση χρεία

κι' έσυ πενθεΊς έκ των ύστέ ρων την άπουσία
που έπρόκειτο ν' ά.κoλoυθ~σει

και άκολούθησε.

Sydney· Brighton
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Ιe

Sands 3-8-96

ΣΎ'ΝΕΧΕΙΑ

''Αν εϊμαστε στο έλάχιστο συνεπεις
~στω με τις λέξεις

πρέπει να το παρα~εχθoυμε μεγαλοφώνως
πως ~εν ~ικαιοuμαστε να μιλοσμε για

συν-έχεια
έχεΙ πο» ~εν ~χoυν πια τίποτε κοινο

το χθες με το σήμερα.
SYIJI1I~Y - ΗΓίlιlιωl1 I'ι~ SUΓIIJs Ιί -8-96
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ΠΑΓΙΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΗ
(Για τον ΆρχάΥΥελο Mιχα~λ, ΕΙκόνα

14

αι., Κίτιο

-

Λάρνακα)

Τ όση μεγαλοπρέπεια στα ματόφρυόα

όεν τ~ν άντέχω, Άρχσ.γγελε
οσο χι' αν ξέρω πως είσαι πάντα

ό παρεσΤΊjχως τί}J Θεί}J.
Έμεις περιμένομε άπ' τοuς
'Ασωμάτους

να μας ποτίσουν το νερο τ~ς λ~θΊjς
για οσα εχουν σχέσΊj με μορφες

να μ~ μας σαγΊJVευoυν
κι'

'Ecru

λφμόνφες εκθεη

OλΊj τ~ όόξα τ~ς Ψυχ~ς
χυμένΊj στα μάτια;

Sydney- Brigl1lon
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Ιe

Sands 4-8-96

ΑΠΕΡ ΑΝΤΗ ΟΜΗΡΕΙΑ
Τ όσΥ) άνίερΥ) φλυαρία, Θεέ μου
άπο νo~μoνες άσυνείδψους

καΙ μωρους έν άφYjνιιΧσει
πως να τ~ν άνεχθω δια βίου;
Εύνούχισαν τον άνθρώπινο λόγο
τον λόγο τον δικό Σου
σε μέσο μονίμου παpαπλαν~σεως
για τον ταλαίπωρο λαό.
Τ ώρα δεν μένει στους εντιμους

παρα να αντιδικουν συνεχως
προς παντα λαλουντα
~ να σωπαίνουν κατιΧπλYjΚΤΟΙ

για λογαριασμο

των άνυπερασπίστων ζώντων
των έν όμYjρεί~ νεκρων.

Sydney. Redfern 7-8-96
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ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΝΟΙ
τους ειaα μες στ' &π6βΡαaο
να λάμνοuν σιωπ})λιΧ

με τους λαιμούς των ορθιοuς σαν κατάρτια
και θαύμασα τ~ν περψράνεια του ζώοu
σUΥΚΡLνοντάς Τψ με τ~ν ευτέλεια

άνθρώπων που προσκύνφαν εraωλα.
Sydnt~Y -RrighIon
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I'e Sunds 7-8-96

ΕΛΕΝΗ
Ή Έλένη, ένας αίθέριος χορός
στό τέλος της άβύσσου.

(;. Zut1tz

Δεν ήταν ουνατον να μ~ν εΙσαι
ενας φρεν~Ρ'f)ς χορος
Υιατι το φως άπο T~ φύσΊ) του χορεύει
οιασκελώντας την 'Άβυσσο τ~ς άνυπαρξίας
κι' έπιστρέφοντας σαν cί.λαλαyμoς

στον έπουρά.νιο πύρινο θρόνο.
'
Φ εροντας

"

\

τωρα τετοto ρι ζ ικο

στ~ χοϊκή σου σά.ρκα

και μένοντας φιλόσΤΟΡΥΊ) θυΥατέρα
του ποΜπλαΥκτου άνθρώπου

πως θα το κατορθώσεις οια βίου
\

Ν

\

\

.....

νoc συν'f)χεις με το φως;

Sydney. Brighton Le Sands 9-8-96
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Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
«οι Σειρ~νες εχουν ένα. πιο θα.να.τηφόρο οπλο
ά.π· το τρα.γού8ι τους, 8'1)λι:χ.8η τη σιωπή τους.»

F.Kafka
'Όποιας μoρφ~ς κι' αν είναι ό λόγος
εχει ορια
κάποια σ"fjμεια να πιασθεις να ·ήρεμ·ήσεις
ξεχνώντας οσα εν~έχεται να σοβο\)ν
ι

περ

"

απ

,\

~

το χρωμα,

\

T"fj

,\

\

μορφ"fj και τον

"t

"fjXo.

Ή σιωπ~ άντιθέτως άχανης ~εσπoτεία
το\) αγνωστοu, το\) άνuπολόγιστοu, το\) φοβερο\)

παίρνει τις aιαστάσεις άπόλuτοu πανικο\)
καθως ά.πλώνεται πάνω άπ' τους νεκρους
ενσκ~πτoντας αΙφνιaίως και πάνω άπ'

τις Σειρ~νες.

Sydney. Mascot
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ΑίΓΡΟΓΙ

10-8-96

ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΣ (ΔΙΑ)ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Τί σχέση εχει πως δεν παραπονουνται
κατα τα καθιερωμένα
της πεπατημένης;
Προσέξτε τους πως περπατουν

που σταματουν κάποια στιγμ~ άπότομα,
δηθεν για να ξεκουρασθουν,
τί παρακολουθουν
και πως σωπαίνουν.
Τ ων ζωντανων ό λόγος δεν άρθρώνεται
μόνο με λέξεις

σx~ματα και ~xoυς
δηλαδ~
βελάσματα

χρεμετίσματα

μουγκανητα η βρυχηθμούς.
ΤΟ βημα και το βλέμμα δεν ειναι λιγότερο
«μέρη του λόγου»

μ~τε ό ρυθμος της άνάσας, ό σφυγμος του καρπου.
Διατυπούμενα με στίξη πο,) κατατίθεται στον

άέρα
καθως δηλώνουν έπαναληπτικως το σημαινόμενο
σαν αυτόματο ήλεκτρονικο

συγκροτουν κείμενο άπείρως έκφραστικότερο
γι' αυτο πιο άκάθεκτο και πιο δραστικο
άπ' τις άρχειακες καταθέσεις

όριζοντίων σελίδων.
Ρέθυμνον- "Α3ελε
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13-8-96

Λ ΥΚΟΦΩΣ ΘΕΩΝ
"Οσο γερνας

μπορεί να μ~ μαθαίνεις πια
μεγά.λες &:λ~θειες,
λιγοστεύουν ομως οί Ψευόαισθ~σεις.
Ρέθυμνον -"Α8ελε

-94-

19-8-96

ΤΟ ΚΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ

Θα φύγει ~ θλίψΊJ
και θα μείνει κενο το

aoXE!o

που σuνΤΊJροuσε τη μοuσικ~.
Πόσες άκόμΊJ άποτuχίες θα χρειασθεϊς
για να καταλάβεις πόσο μάταιο είναι

το να κuνΊJγας άκτίνες του ~λιοu
όταν προ πολλοσ εχει νuχτώσει;
'Αθήνα (Ζώναρς)
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23-8-96

ΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟΝ
πως να. σ' ά:κoυμπ~σω
,

ι

που πlΧντlΧ

β

Ι

\,

Ι

ρισκεσlΧι σε IΧΠOστlΧση

στενlΧγμoσ!
Άθ~να
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25-8-96

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Στέγες σπιτιων μέ κεραμίδια
έΠΊJρμένα έπίπεδα τ~ς έπιδερμίδας τ~ς γης
άποσπουν σuνεχως τ~ν πρoσoχ~ crou

καθως πορειίεσαι άνάμεσα στα πευκα
και τους έλαιωνες

εχοντας δίπλα τ-η θάλασσα α.πέρανη ένoχ~

\ \

\"

"δ ια σιωπη ποu επε'β α. λ ε
για την αιφνι

το χαλκοπράσινο θαυμα.
Κασσάνόρα - Καλοιίτσικο
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28-8-96

ΒΡ ΑΧΥΣ Ο ΜΥΘΟΣ
Ή αΙωνιόΤΊ)τα 8εν είναι 8ιάρκεια,
είναι ποιόΤΊ)τα!
Κασσ&νόρα - Καλοuτσικο
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28-8-96

ΚΟΜΒΟΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
Άεροορόμιο και σταθμοι
τα πιο μακάβρια σημεϊιχ κάθε πόλεως.

Μας ξεΥελοσν έκ πρώτης οψεως
πως oΊjθεν συντηροσν ρεσμα ζωΊjς

με τ~ν κίνηση
προς και άπ' ολες τΙς κατευθύνσεις

άλλα στ~ν πραΥματικότητα οεν εινιχι
παρα κόμβοι έσωτερικΊjς αίμΟΡΡΙΧΥίας
άνεξαpτ~τως ποιοΙ καΙ πόσοι παν ε κι' ερχοντιχι

άφοσ ματώνουν τ~ν Ψυx~.
Θεσσαλονίκη
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30-8-96

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΟΙ ορόμοι που περπάτφες
κάποιες φορες σ' έκοικοϋνται

λες και μόνο τους πάτφες.
Άθ·~να.
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4-9-96

ΛΟΓΟΣ ΜΕΓ ΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
«'Η σύγχρονη ποίηση ειναι μια έμπραγματη κpιτικ-~
τ~ς φαυλότητας τ~ς γλώσσας_))

AI[onso

Rι;r<lr(Jin(~lli

''Υ στερ' άπα τ~ δίδuμ-η κακο-ήθεια
σε πράξη και λόγο
\

\

'1"'"

...

Ι

J

ποu τα εςισορροπει μονο τρομοκρατωντας

~ άδίστακτYj Έξοuσία,
ό λόγος Γης καταγγελίας άνuψοuται
σε Μεγαλομάρτuρα:
ι
i"
- , , ,~ Ι
Ι
,~
θΔ εν
Ι.,Ύ)τα επ oUoEvt να εκοΙΚΎ) ει

παρα να λuτρώσει

με τ~ν ϊδια δ~λωσΎ) θuμα και θUΤΎ)Άθ-ήνα- Μακρυγιαννη ~-9-96
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ΥΜΝΟΣ ΣΚΙΏΝ
'
λ
\"1:
,.,
,
,
Δ εν
φι oOOc.,YJcrιx να υμν'ησω τη σκια

,\

μ'ήτε φτερούγας Άρχαγγέλου

\.'\

απο παισι φο

β'

,

,

ομουν τις σκιες

καθως κινόύνεψα να. καω
στ-ην πρώτη φωτια.
θέλοντας ν' ά.ποφύΥω το σκοτάόι.
Άπο πρoσωπικ~ πείρα ηξερα
πως Ό,τι εΙναι βαθυ συνήθως σωπαίνει
κι' ή σιωπ~ των σκιων όεν εΙναι ερημος
ά.λλα. μια. ά.πέραντη εύεΡΥεσία

ά.φου περιέχει τ-ην όριστικ~ α.φεση
ζώντων και νεκρων

ά.π' τ~ στιγμ~ που ό Χριστος
με τ~ν έπι του 'Όρους όμιλία
κατάργησε τον Δεκάλογο
κι' ας φαινόταν ό ένικος πιο κοντα.

στ~ μετάνοια
ά.π' τον πληθυντικο της ά.γορας.

Bangkog· M(~lboul'ne 16-9-96
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ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
M~ν παγιδεύεσαι στο λόγο
οπως ~ πεταλούδα στο φως

βαθύτερες ά.λ~θειες σέ περιμένουν
αν μείνεις φαινομενικα όλιγαρκ~ς
στις ά.χανεϊς έσχαηές

διφορουμένου προ-λόγου.
M~ν πιστέψεις μέ τους ά.φελείς
στ~ν παντοδυναμία της έξισώσεως,
ι "Ι

Ύ

ποτε οεν "1)ταν

"1)
•

",

'ξΙισωσ"1) το
'λ
κ εισι

ε

ταμείου ά.συλ~τoυ.
"Αν ενα σχημα σέ κρατεί ά.κόμ"1)

σέ σχέσ"1) όργανικη μέ το φως
είναι το τόξο που σέ προ

- έκ -

τείνει

μέ βέλος ομως οχι προς τα έμπρος

~ κοινωνία προδόθ"1)κε πίσω.

Sydney. Brighton

-103-

Ιe

Sands 18-9-96

Λ ΥΡΙΚΕΣ Α ΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

τ α. καθιερωμένα μέτρα και σταθμα.
κάγκελα μην γκρεμισθοσμε στό χάος
λυώνουν ώς τήκεται κηρός ιΧπό προσώπου
πυρός

μόλις στό κουρασμένο κορμι φυσ~ξει
πνοη Άγίου Πνεύματος.

Τ ότε μάθε να. μη μετρας
να. μη συλλογιέσαι

να. ξεχνας οσα ~ξερες
και ν' άποστηθίζεις άοιακρίτως
κάθε σπασμένη συλλαβη

καθως θα. σε περιλούει οχι κρύος ίορώτας

άλλα. τό θάμβος

φωνη ύ8ι1των πολλών.

Sydney. Rrίghιοn I'e Sands 19-9-96

-104-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡ ΑΓΜΑ Τ Α
Ή σκέψη, ένας άλλος τρόπος όνείρου.
Η.

Juurruz

ΟΙ σκέψεις σο\) τις πιο πολλες φορες
οεν εχο\)ν σχέσ'Υ) με τα πράγματα
οσο κι' αν περιφέρεται το βλέμμα σο\)
,

\

Ι

\,

απο κατι σε κατι

που εχει σωμα και μoρφ~ να σ' άνακόπτει
χωρις έν τούτοις να σου άλλάζει τ~ν πορεία.
'Όταν κοιτας τα πράγματα το ξέρεις
ΟΤΙ ιΧπλως άπαριθμεϊς πεπραγμένα

,

,

,

'β'
'λλ 'Υ) λ ες
χωρις να
ρισκεις παντα τις κατα

,

'ψ"
εις σε

να περιγρα

'''''

ποιο σταοιο αποσ\)ν

λ ε'ξ εις

θ'εσεως

ετ\)χε να τα βρεϊς

άοιάφορο αν ~ταν ορθια ~ ξαπλωμένα.
ΟΙ σκέψεις σο\) τις πιο πολλες φορες
καθως οεν εχο\)ν σχέσ'Υ) με τα πράγματα
εΙναι τα ονεφα που εΙοες
οταν άκόμ'Υ) οεν μπορουσες να οεϊς

είΧόνες που οεν ~ξερες να περιγράψεις
,

,

""

~

Υ

γιατι περιεργως οεν εμοια"αν

παρα μονάχα με τον έα\)τό το\)ς.

Sydncy -Brighton

-t05-

Ιc

Sands 22-9-96

ΤΑ ΡΑΣΑ
τ α ράσα 8έν είναι στoλ~
είναι καπνος κι' ά.Υέρας

8έν το λυπουνται το κορμι
σα νέφος το λαλουνε

άλέτρι άχειΡοποίψο
στ~ν πρoσταγ~ 'Αρχαγγέλου
άπου όργώνει τις στεριές

τις θάλασσες τα ΟΡΊ)

γιατ' εχει ζέψει τ~ν Ψυχ~
στου πρόσφορου τ~ν ΟψΊ)
,

\

\

'Υ

μερα να μψ κουρα",εται

νύχτα να μ~ν κοιμαται
και τ' άποξΊ)μερώματα

να σέρνει κομποσκοίνι

στ~ν α8εια χούφτα του Θεου.

SYIlney -Brighto!1

-106-

l.ι~

Sands 23-9-96

ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
'Απολογούμενος τολμάει να πεΙ

δεν σκέφθηκα
χαι δεν άντιλαμβάνεται ό δυστυχης
πόσο άδιχεϊ τον έαυτό του

δηλώνοντας μικρότερη επιφά.νεια

συνειδητης ζω·~ς.
'Όποιος αυτοπεριορίζεται στη σκέψη
ι

,

~

Ι

r/

....

πρεπει να ςερει οτι παραιτειται

απ' την όλοκληρία της συνειδήσεως

μοναδικη μορφη άναπηρίας
πο,) λιγοστεύει τον ανθρωπο.

Syrlrlt'Y' ΒΓίι;lιιorι

-107-

Ι,ι'

S,IIHls 24-9-96

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ
Κι' οί μνήμες παν κι' αύτές πίσω ιΧπ' τα πράγματα
νι% τι% προφθάσουν.

ΤΟ δέντρο, εχει πιαστεί στα. χέρια
μΖ τον ανφο
διεκδικώντας τα. στερνά του φυλλα.
Το κυμα, ορθια χαίτη φωτος

έπιμένει να. βγεί στη στερια.
κι' Όλο φεύγει ήττημένο.
Ό ούρανός, στο βάθος άμέτοχος
άδυνατεί να. μας πείσει

πως ή είρ~νY) δεν εΙναι ούτοπία.

SyrIIH'Y- HrigfrIOlr 1.10 SH!HIS 26-9-96
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ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ

Δυο μικρες λίμνες θλίΨη
τα μάτια σου'
πως τις κρατουν κατακόρυφες

τόσο αβαθες κόγχες;
'Όσα εχουν σχέση με νερο

και μνήμη
θα μείνουν άνεξήγητα
εΙς αιωνα τον απαντα.
Sy(ln~y. Rrighton ι.I~ SHnds 9-10-96
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DIES NATALIS
Διήλθομεν δια πυρος καΙ ύδατος

καΙ έξήΥαΥες ήμιΧς είς άναΨυχήν.
Ψocλμ.65,12

Δεν ~ταν μέρα μεσΊ)μέρι

aEV

~ταν πρωι

που σπάσαν τιχ νερα στο σωμα

της Μάνας σου
καΙ σ' ερριξαν κι' έσένα καθως ~ταν

νύχτα προχωΡΊ)μένΊ) λ'ήγοντος Δεκεμβρίου
στον κόσμο της άέναΊ)ς σχοινοβασίας
taεώaΊ) πατρίaα ταχuaακτuλοuργων.
Λόγο λοιπον

aEV

εχεις να γιορτάζεις

τ~ν άποφράaα έπέτειο
σαν τους κοσμοκράτορες Ρωμαίους.
Καθως επρεπε ν' άγωνισθεις aLιX βίου

μ~ σου χυθει ολο το

MaL

της ψυχης

aLxaιoucraL να πανΊ)γυρίζεις μόνο τ~ν
εξοaο

που έπΙ τέλους όaΊ)γει τους πεπεaΊ)μένοuς

, ,

εις ανα

ψ

,

υΧΊ)ν.

Sydney-Redfern 10-10-96
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ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ
Κάποια στιγμη φιλοόόξφες να γίνεις
λεuκη σελίόα.

για να τρα.βήξεις την προσοχη
κείνων που όέν άντέχουν για πoΛU να

κυοφορουν ένόιάθετο λόγο.
'Όμως όέν σκέφθΊjκες πόσους καθαρμους

πόσΊj φωτια κι' ά.λλεπάλλΊ)λες μεταμορφώσεις
πρέπει να περάσει ό πολτος

για να γίνε L χαρτ l
και να ντυθε ϊ
το φως κατά.σαρκα.

Sydncy·Rcdfcrn 10-10-96
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Α

FORTIORI

Στο πένθος και τον ερωτα
οεν ύποκρίνεσαι·
το ξέρεις πως θα σε γνωρίσουν
και θα γίνεις γελοϊος.
πως να τολμήσεις κάτι τέτοιο

με την ποίφrJ;

Sydney· Brigf1ton

-112-

Ιe

Sands 11-10-96

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
Τ ο πρωτο ντουζ το πρωι και

το τελευταίο το βρOC8υ
8εν είναι μόνο Υια καθαρισμό.
Ίσο8υναμεί μ' επαρσ't) και ίιπoστoλ~
τ~ς σ'ημαίας
γι' αύτο ~ στάση πρoσoχ~ς
κάτω άπ' το νερο
χαιρετισμος τιμ~ς στο υγρο στοιχείο

τ~ν σιωπωσα πλειοψηφία άνάμεσα

,

,

στα κτιστα

που μας παρηΥορεί για τις αίχμες
των στερεων

τ~ν άστάθεια και προ80σία
των άερίων.

SydIICY - Brighιull l.c

-113-

Sωlds

11-10-96

ΤΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
Μετα

njv πτώση ό

Άδαμ τά χε μόvο τετρακόσια.
ΕύΥ. Άρα.νίτσηζ

ΤΟ ν& 'σαι εντιμος, 8"t)λα8η περίπου
άκέραιος και σπλαχνικος
εΤναι μια έπικίνουνΥ) ελλεΙψΊJ
σχεΟΟν άκρωηριασμός.
Γιατι οεν θα καταλάβεις ποτε
τη συντριπτικ-η πλειoψΊJψία
των συνανθρώπων.

Sydney·Redfern 11-10-96
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΥΝΗΣ

M~ν ψάξεις για τ~ν oικ~ μου φων~
παρα στο περιθώριο τ~ς σελίοας,
&:οιάφορο αν πρόκειται για σχόλιο
σε κείμενο ξένο

~ γιά πρωΤΟΥενως oικ~ μου κατάθεσΊJ.
Ί'Η ταν ό μόνος τρόπος να κρατήσω

τα μέτρα μου
άπο τότε που εΙοα άσημαντότψες
να σuνωθουνται στο κέντρο
,
ζ ΊJτωντας

\

\'θ'

με κα

'ξ

ε μεσο να ε

,

ουσιασοuν

όλόκλΊJΡΊJ τ~ σελίοα
κι' &ς ~ξεραν έκ των προτέρων πως
οεν είχαν να πουν

άπoΛUτως τίποτε.

Sydney. Brighton Ιe Sands 12-1Ό-96
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ΣΥΝΗΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
τα θέματα
είναι όοσμένα έκ των προτέρων

άπόόειζΊ) ~ κατάλΊ)ζΊ) -μα
και μη τολμ'ήσεις να την aιαστρέψεις

σε έπιφώνΊ)μα άντιρρ~σεως
γενόμενος άποόομΊ)της χημικων συνθέσεων

συν~λικων του υπνου και του μύθου.
Ο •Ι

)

11;

7

Ι

\

κατα 'Ί)ι,εις ειναι παντα το κ

λ

~\

εισι

στο σύσΤΊ)μα'

όικ~ σου ευθύνΊ) άκριβως εΙπεϊν
να σεβασθεϊς τον κώaικα

σε κάθε θέμα.
Sy(jl!(~y· HriglIIol1 ι.(~ SllrHIR

-116-

1fι-1 0-96

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το ποΕημα μοιάζει

με μια άντεστραμμένη στιγμη σιωπής.

Euy.

'Αραν[τσης

Πάντα το πίστευα ΟΤΙ το ποίημα
είναι πάνω άπ' ολα τοπιογραφία

oηλαo~ άποκατάσταση Οιαταραγμένης ίσορροπίας
υπονόμευση σκηνοθετημένων όνείρων
καταβαράθρωση σημαιων και λαβάρων
άναίρεση IΧueaΙPEcrtwv
μ' ενα λόγο:

Τ ά πάνω κάτω

στ~ θεσμοθετημένη βαρβαρότητα.
SydHl:Y' Hrighton 1.(: S<lI!(js
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16-10-96

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
'Α ποτuπώματα

όεν είναι μόνο των όακτύλων καΙ των χειλέων

που μαρτuρουν τ~ν ά:όεuτέρωτ't)

ταuτότψά μοu'
είναι κι' οί λέξεις που τραuλίζω

στον ϋπνο .η τον ξύπνιο μοu
ά:ποτuπώματα όλοκλήροu του σώματος
ά:π' το σεντόνι ως τΙς λεuκες σελίόες

με κορuφα"Lο το χαμόγελο στο φέρετρο

μεγαλuνάρι θαuμαστικό.

Sydney· H.edfcrn 16-10-96
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ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΤ ΛΑΒΗΣ
ποτε όεν μπόρεσα να έρμψεuσω
εστω κατ α προσέγγισΊ)

γιατί τα. σώματα των έμβίων
όιαφοροποιοσνται έκ γενετ~ς
σε έρπετά., ν~χoντα και πτψα

~ βΊ)ματίζοντα μαστοφόρα.
Δεν άποκλείεται και σ' αύτο

τα ύπόλοιπα ζωα

να. προτυπώνουν χαρακτ~ρες
~ τουλά.χιστον όυνατότψες

για. κεινον που τόλμφε να. όΊ)λώσει

homo erectus!

-119-

ΠΟΙΗΣΗ

Συνεχ~ς έπιστρoφ~ στα κοινόχρ-ηστα
είς ά.ναζ~τ-ησΊ)

νέας όιocστρoφ~ς.
SyιJ!!t,y-

-120-

Brigl!lu!!

ι.ι, SU!!ιJs

19-10-96

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Στ~ν ά,ρχ~ προσφωνουνταν όλοι 'Άγιοι
μεταξύ των

υστερα εγιναν o~θεν σεμνότεροι
κι' υίοθέτησαν όνομασΙες κοσμικες

άφήνοντας τ~ν ~ΧΊJΡ~ πρoσφώνφΊJ
στους 'Επισκόπους

λες και το ιικύριος» οεν κυριολεκτείται

αuσΤΊJρως είπείν
στον 'Ένα και μόνον.
Άκουέτωσαν λοιπον οΙ υποκρινόμενοι
η εστω οί ά,οαείς:

·Οταν το ονομα εΙναι έπί

- θετο

οεν έκφράζει ά,παραιτήτως τ~ν οuσία

συνοοεύει μονάχα έπιθυμΙα εuκτικ~

όπως ~ λευκ~ ένουμασία των Άράβων

,

ά,ναφέρεται έξ όρισμου

στον καύσωνα τ~ς Σαχάρας.
Sydn~y-

-121-

Rrighton I'e S,InI]s 19-10-96

ΟΡΤΘΜΟΣΤΩΝΚΤΜΑΤΩΝ
Ή εύθεια: το άλλοθι της καμπύλης.
Ν. Καρουζος

Ό ρυθμος των κυμάτων οεν εΙναι βYjματισμός
είσπνοη κι' εκπνοη άΟΙΚYjμένων πνευμάτων
μνYjμονεuει εγκλ~ματα άνuποπτου χρόνου
ζωες πού οεν εκλεισαν προβλεπόμενο κuκλο
κι' ως την Δευτέρα Παρουσία θα Οιεκοικουν.

Ό ρυθμος των κυμάτων οεν σYjκώνει οιάψευσΥ)
οσες θεομψίες κι' αν επλYjζαν

την ύλικη σκευη στα επι μέρους
~ προαιώνια τάζΥ) θα επανέρχεται

θαττον ~ βράοιον άκατανίκψYj.

Sydney-Brighton Le Sands 21-10-96
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Ο ΣΦΥΓΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στ~ χούφτα μου ό σφυγμος του κόσμου
πιστολέτο με άπρόβλεπτους κρα30cσμους

οχι μονάχoc στα νευρα των χεριων
και του έγκεφάλου
άλλα κocι σ' οσα φτάνει το βλέμμα

στο αμεσο περιβάλλον
ως τις μακρινες άναμν·ήσεις.

Sydney.Rrighton

-123-

Ιe

Sands 21-10-96

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
«Πιστεύω πως όλοι μα-ς είμα-στε συνέχειες κάποιων ά.νθρώπων
που lJεν πρόλα-βα-ν νόι κάνουν α-ύτο που είχα-ν έλθει να. κάνουν)),
(;ίίnIΙ,Γ (;nlSS

Μου στερεί όπωσ8~πoτε τ~ χσ-ρα. της μονα3ικότητας
κι' έν μέρει ϊσως της πρωτοβουλίας

άλλα. τ~ν 8έχομαι ένθουσιω3ως μια. τέτοια
θεωρία

\ ξ σ-να. β'Υ
,\
γιατι
α."ει επι

\

,

'λ
τε ους τα πρα.γματα

-3Ί)λα3,η τα. πρόσωπα

στη θέση τους άπα την άρχ~,
ωστε κα.θένα.ς να. ξέρει πως 8εν μπορεί
άτιμωρητι ν' σ-ύτοσχε8ιάζει
μ~τε άκόμη κι' ό ϊ3ιος ό Θεας

άπ' τ~ στιγμ~ που «ωμοσε τοις πσ-τράσι».
Δια.θ~κη που άνσ-στηλώνετσ-ι με τόσο
φιλότιμο
3εν χρειάζεται είσα.γωγ~ μ~τε έρμηνεία.·

Οτα.ν μετανοιωμένο το α.Τμα άρ3εύει
ολα τα. κιJττα.ρα. του κορμιου

ό ίόρώτσ-ς θα. μοιρα.σθεί σα.ν άντί3ωρο
έν ύπα.κoΊj άλληλεγγύης.

Sytlnt'y, Rriglllun

-124-

l,ι,

Stlnds 23-10-96

ΚΙΒΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΜΥΘΙΟ
'Ήταν πάντα άουναμία των νάνων
να. θέλουν άνορείκελα
για. να. τα. μετακινουν εύχερως

χω ρις τ~ν άντίστασ"!) του βάρους
τους κινούνους τ~ς άνηστάσεως.

Τί μπορουσε να. ξέρει ό Χίτλερ
άπα έτασμους σuνειo~σεως

"
"f)

. Σ τα'λ ιν απο
' , φο'β ο Θ• εου;
-

ο

ΟΙ άνθρώπινες Ιστορίες θα. γράφονται

,

παντα

-"

Ι;" αυτοσε β ασμου και ευτε'λ ειας.
μετα"υ

SyιJIH~Y - HrigllIull l.ι~ S<lllιJs

-125-

2:)-10-96

ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤ Α

'Όταν μαΜει ό γλάρος δεν μπορεις
να ξέρεις

ποια φτερα θα τοσ λείψουν'
γι' αύτο μόνΎ] αμυνα, ή εύx~ τοσ πιστου
να φυλάει ό Θεος (((χπο λοιμοσ, λιμοσ,
σεισμοσ, καταποντισμοσ»

άκόμΎ] και τα περιττα τ~ς ΔΎ]μιουργίας,
αλλωστε δίχως κάποια περιττα
πως θά 'ναι αρτια ολα τ' αλλα;

Sydncy· RΓίgfιtorl I.C Sunds 24-10-96

-126-

ΥΠΟΚΛΟΠΗ

"Ο ,τι άγαπήσαμε πια
γιατΙ έφεξ~ς κυρι

aEV υπ - άρχει
- άρχε;:'

Sydney -Brighton Le Sands 25-10-96
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ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΥΜΒΑΤΑ

...

καΙ της σμίλης όμορα λόγια.

ΈλύΤ1Jζ

Δεν είναι δυνατον να μιλίΧς γι' αύτα
οευτερευόντως

μήτε καν να τα παραθέτεις στο ['οιο έπΙπεοο
με λάφυρα η κλοπιμαία
άνεξαρτήτως τόπου και χρόνου προελεύσεως.
T~ς σμίλης τα όμορα λόγια
δεν είναι φθόγγοι για τ~ν άκo~
είναι σπινθ~ρες πύρινοι που τινάζονται

στ~ν άπέραντη νύχτα
καθως ό πόνος πελεκίΧ τ~ν καρδιά σου
τελειώνοντας το &γαλμα που δεν θά, δείς.

Sydney.Brighton l.e Sands 27-10-96
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ΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ
Ση); κρυφα φεύγω μ . ολοι τα κλοπιμοιιοι στό

vou μου.
'Ελύτης

'Όλη "ή ζωή μας λάφυρα
μόνη φροντίaα μας τα κλοπιμαϊα:'

κι' οσο για τ~ν εσχα:τη χρίση
έχεϊ ώς ά.πα μηχανης Θεας

"ή θεία φιλανθρωπία:.

Sydney" Brighton Le Sands 29-10-96
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ΚΑ Τ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ
Μιλω όεν σYjμoc[νει πλYjροφορω

μ'~τε άπocρocιτ~τως συνεννοουμocι'

ό λόγος οτocν βγocίνει άπο τιχ εγκocτoc
σαν την άπρόκλψΥ) βροχη
πέφτει οπου όεν τον περιμένεις

σπocτάλΥ) άλόγισΤΥ) στον α.πocντoc χΙ;ψο
'Υ
oc'ι"'\ΛOC\ γεμι"ει

,

κενο.

Μιλω θα πει όιocκινόυνεύω

έφ' oλrις τ~ς tίλYjς
έκόικουμocι τον θάνocτο για τη σιωπη των νεκρων,

ομως άμέτοχος σε άγορocιες όοσολYjψίες
uποχρεοuμocι να έξαργυρώνω το
κατ' είκόνα

σ' ενoc άμ~χocνo κα.Θ' όμοΕωσιν.

Sydnt'Y- Rrigf1tun
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I.Ι~ SHr1ds

1-11-96

ΝΥΧΤΟΘΕΡ ΑΠΕΙΑ
:Απόπειρα πορείας στο άχαρτογράφητο

άνάγλυφο Toίi βυθoίi.
Ε. Κακναβάτος

ης νύχτες τώρα οεν άκοσς τριζόνι

μ~τε τοσ γκιώνΊ) τό σπαραγμό
καθ ως αλλες φωνες εΙσβάλλουν

λιγότερο ρυθμικες
οχι να συνοοεύσουν τό σκοτάοι
άλλα να προεκτείνουν τ~ νύχτα
σε χώρους προσωπικότερους.

ΕΤναι μια οιαοικασία περίπου οπως

Τι ενεσΊ)
που κατευθύνεται έξ όρισμοσ
σε κάποια κύτταρα συγκεκριμένα

κι' ένω οεν παύει νά 'ναι βιασμος αίρετικος

οεν μένει ποτε γυμν~ άπομίμΊ)σΊ)
ζωΊ)φόρου ρείθρου.

Sydney-Brighton
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Ιe

Sands 3-11-96

ΤΟ «ΛΟΙΠΟΝ»
Μ' ολη μας την καλη όιάθεσΊj

φροντίσαμε να. βολέψοuμε την Ψuχ~ μας
σε σχ~ματα που εκαμαν αλλοι

για. όικ~ τοuς χp~σΊj
χωρις ποτε να. φαντασθουν
πως θα. μας επαιρναν στο λαιμό τοuς
εΙς αιωνα τον απαντα.
ΕΤναι βέβαια αϊσθΊjμα υπέροχο
να. ίππεύεις σε λαιμο γιγάντων

οταν άκόμΊj βρίσκεσαι σε παιόικη ήλικία

, " απο λ αμ β ανεις
ι

για ν

ι

,

τετοιες προστατεuτικες

τρuφεΡότψες.
'Όμως μέσ' άπο την παιόεία
και τις άθλοπαιόιες
κάποια στιγμ'~ άνόpώθΊJΚες και εΤόες
πως πάντα εμενε άνέκφραστο

κάποιο υπόλοιπο
που μεγάλωνε οσο πέρναγε ό καιρος
γι' ClIJΤΟ ϊσως σου 'μεινε

κείνΊj Τι χωρις νόΊjμα tπωοος
του «λοιπον»

, "
που ΤΊjν

λ

επανααμ

β ι

,

ανεις μΊjχανικα

άόιάψεuστο σωμα του tγκλ~ματος.

Sydncy· Hrighton
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Ιc

5ands 3-11-96

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Δεν εχουν ήλικία τα Μκρυα
μ'ήτε προφθαίνουν να φθαροσν

όιαΤΊjρώντας ίσοβίως
έπιόερμίόα rY.ρρuτίόωΤΊj.
Ι( Ι

, οταν
•

'>"

'ζ

εζαφανι

,
,

'1"

ονται αιφνιοιως

,

τα σκουπισε

ά.όρατο χέρι στοργικοσ Άρχαγγέλου.

Sydney. Hrighton

-133-

I,Ι~

S:ltllJs 6-11-96

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

(( Ά ναζ'ητ(:)ντας

Τ'~ν πρoσεχfι είκόνα τ·ης πόλ-ης)).

'Αρχιτέκτονες

Οί πόλΖις έκφ\Jλίστηκαν
"Υ'Ι
'J
σΖ αταςια και χαος,

την άστικη Οαλπωρ-η 3ιαπαντος λεYjλάτ-ησε

ξ\Jπόλψος έφιάλτης
άπο τον καΟ\Jστψημένο πανικο
3εν -~ταν 3\Jνατον να προκύψει
παρα το έμφανες λαχάνιασμα

ποu σπεύσαμΖ να όνομάσΟ\Jμε

σΤΡο\JθοκαμYjλικ-n ά3είCf
«ΠΡωτεύΟ\Jσα πολιτιστικ-ή»!
Sy(Jn(~y-HrighIon I,(~
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San(Js .'3-12-96

ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ
«. Εν ταύταις ταϊς δυσΙν έντολαϊς
ολος ό νόμος καΙ οΙ Π ροφηται χρέμαντα.ι.))
ΜατΟ. 22,IΙΟ

'Όπως (J Θεος μας εόωσε τ~ν άνάσα
για ν' άνανε&Jνουμε τ~ν πνο-ην ζωης
ποu μας δάνεισε έφ' απαζ,

"
....,
, ,
λ 'οΙ.
ετσι μας φωτισε ν αναχα υψουμε
τ~ σιωπ~
προς ά.ποφυγ-ην θανασίμων άμαρτημάτων
ποu χαταγράφονται άνεζίτηλα

,

,

'ζ οντας ο"λ'
ες τις σχεσεις μας

επηρεα

άχόμη χαL τ~ν όριστιχ~ θέα
Γης Δευτέρας Παρουσίας.

Syιll1cy- BrighIutl Ιc S,ιnd, 1ι-12-96
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ΑΝΕΠΙΚΑ ΙΡΟΣ ΠΑΝΤΑ
Π:χΡΖμβα{Υει εμμεσα με άλληΎορ{ες
μ} παραβoλiς.
Νταβιντ 'Αβινταν

t,

[ "Ι'"

\ ,

'ζ

J

',ισαι ο μον(Jς Π(1) ιχκομη σφlJΡΙ

ει

πεΡπαΤ6J'Υτ~ς στ~η νύχτα,
t

r

J

~

11).'

""

\

ΓΛ ')ΠΓ)ι'()ΙΠ(Λ 'fJoΊ,! ,ωΨ(Jl)ν,ιχι νωρις

με πρ(;"(ράμμιχ,ιχ Υ.ιχ,ασ,ρωμένα στην Ζντέλεια.

με Τ:Χ λ(ηισ,ιy'~ βιβλία. ταΚΤΟΠΟΙΊ)μένιχ

ΊΙ~ ι.άΟε αΙφνιΟιασμό.

ΕΎΆΑΒΗΣ Ο'Υ'ΤΟΠΙΑ
'Γ'

Υ ι

\"

σ ζερω πως

χι

O,Tl

,

'1\

,

rl,

αν Υραψουμε

οπως χι' αν το ποσμε
\
J
,
, ...... 'ξ
ι
ό εν
προχειται ν αΛΛα ει τιποτε

και για κανέναν
,

"-'

\

... \

....

,

'Υ

,

αψrJ1j 7:ΙΟ ποι.υ μας επηρεα",ουν ακτινο

β

)'

ο ,ιες

άορά.των ά.στέρων.
Π οιος ξέρει ομως;

Με λίγα πoι~ματα άκόμΊ)
ϊσως ό κόσμος γέρνει λιγότερο.
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ΤΟ ΣΙΝΙΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ
Φρόντισε Ο,τι κι' α.ν συμβεί

\

\

,

"

να μ'Υ) μεινεις απ

Ι'ξ

ε

ω'

καθένας σ~μερα κουβαλΙΧ στο στ~θoς

μια. Ψυχ~ φοβισμέν'Υ)
που μέρα με τ~ μέρα γίνεται

πιο ά.παΡ'Υ)γόρψ'Υ).
'Άν έπιμείνεις στις καθιερωμένες
εΙκόνες

στα καταχωρημένα νo~ματα

του έν χp~σει λεζιλογίου

,

~,
θ'
'ζ'
σεν
α μπορεσεις να c.,ορκισεις

τον ά.χυράνθρωπο
που φόραγε το σινιε κουστουμι
για. να. σ' έντυπωσιάζει κάθε πρω"ι

και το άκόμ'Υ) χειρότερο

,

~'θ'

σεν

"ξ

α μπορεσεις να ρι

,

,

εις τον φραχτη

'"

~
'λ ακα
που επαι ξ ε ρο'λ ο οεσμοφυ

κρατώντας στενεμέν'Υ) τ~ν Ψυχ~ σου
~

o'Υ)

λ

~'"

,

'λ

αo'Υ) ως το τε

"ΟΙζ

ος απ

εc.,ω.

Adt,Iaidc· Sydl1t'y 13-12-96
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Ο ΘΙΡΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δεν ~ταν λιγομίλητος μ~τε μισάνθρωπος

,

"
\ μυστικαι του συνη'θ ι ζ ε να τα
'λ'
ομως
τα
εει

στα όέντρα του ά.πέναντι πάρκου

πηγαίνοντας ως έκεϊ τ~ν &φα του όειλινου
οταν ά.κριβως γυρνουσαν ά.π' τ~ όουλεια
ο[ περισσότεροι ενοικοι
κι' uπ~ρχε φόβος να τον παρασύρουν
σε περίσιες κουβέντες.

Προχθες τελείώς ά.πρόβλεπτα τον εϊόαμε
ν' ά.λλάζει συμπεριφορα
'
λ ες

"

7

'1"

και τον ειχαν οιω

ξ ει

ολα τα όέντρα του πάρκου:
περίμενε ως ά.ργα τον τελευταϊο

να του πεϊ τ~ μoνoλεκτικ~ καληνύχτα
και ν' ά.ποσυρθεϊ.

T~ν α.λλη μέρα ~ γυναίκα του μας έξ~γησε
για τον ογκο που του βρ~καν στο κεφάλι
για τον γιατρο που uπολόγισε τ~ν κατα

όικασμένη ζω~

, ,

"

'S'l'

'''ξ ι ε. οομαοες.
''Ι'

αναμεσα σε τεσσερεις και ε

Sydney. Brighton I'e Sands 18-12-96
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