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ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ
ι

ΠΟΙΎ)ματα

ΈΧ8όσεις Δόμος

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Χωμα καΙ στάχτη,

1978

Παραλήρημα του νότοlJ,

1979
1980
El; ώτα άΚΟlJόντων, 1981
:4.παράκλητοι καιροί, 1982
:4.πό φυλακης πρωίας,

Ή οίκειότητα των αινιγμάτων,
τροπικα ίδιόμελα,
Μεροληψίες,

1984

1985

Ή &μυνα των νηπί.ων,
ΠορτραΊτα του νερου,
Χέρια σκι ας,

1986
1987

1988

Διάκριση πνευμάτων,

1989
1990

Νοσταλγία παραμέτρων,
Ή &λλη έκδοχή,

1991

Στή δοκιμή του φέγγους,

1992

1983

Στην ι'ερη μνήμη
τοϋ Νίκου Γaβριηλ Πεντζίκη

ΑΝΥΠΕΡ ΑΣΠΙΣΤΟΣ
Στ«θηκοι π«ντοι άνυπερ«σπιστος
μπροστ« στους ιυ.λους γπως οί νεκρο!.
Τ. Λειβα8ίτ-ηζ

ΆνυπερOCσπιστος aεν σ't)μocΙνεL άΜνocτος
μήτε άθωος
OCπλως εΙνocι ό άνθρωπος που άρνήθ't)κε
ν' άμυνθεί

\ \
β
\ <Ι λ • \ Ι
με τoc συμ ocτικoc οπ OC ενος κοσμου
aLεφθocρμένου άπο κocτεσΤ't)μένες OCμocρτΙες
κι ocύτη του τ~ν ύπερoχ~ τ~ν φύλocξε
ώς κόρ't)ν όφθocλμοϋ
γι' ocύτο ocΙσθOCνετocι έκλεκτικ~ συγγένειoc
στον ούρocνο με τους Άσώμocτους
\

....

\

\

Ι

σΤΊ) γΊ) με τους νεκρους.

Sydney-Ashfield 3-1-92

-9-

ΤΙΣ ΟΙΔΕ

Διεpωτ-ήθΎJκε ποτε κανεις έπισταμένως
γιατΙ κλαίνε τ~ νuχτα τα. σκuλιά;

• \ να\.οσμι'ζ ονται μες
\
'1 σως αuτα

\

'<:-

στο σκοταοι

8ιακινουμενο περισσότερο θάνατο
ισως να. βλέποuν ονειρα
πιο έφιαλτικα. ά.π· τα. 8ικά μας.

Sydney-Ashfield 3-1-92
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ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ
Ή μνήμη κα:r«φυτη με κυπaΡ{σσιa
Ρ(τσος

Ή είκόνα του οέντρου ήταν αλλ οτε
οχι άπλως οεμένη με το πράσινο

οέντρο και πράσινο Ίjταν κάποτε για ολους
μια θαλερη αύτονόψη ταυτότητα
κι άς εΙχαν πάντα τα οέντρα

\ \

και τα

\

ξ'
λ ~
ερα τους κ αοια

καΙ. την φαιόμαυρη φλούοα του κορμου
σημάοια του χρόνου.
Τ Ο ϊοιο, οταν ~λεγες αλλοτε Νέος
~φερνες πάντα στο νου εναν ανθρωπο
γεμάτο σφρίγος καΙ. ζωη
κι άς γνωρίζαμε ολοι καΙ. κάποιους Νέους

ύποτονικους ~ θλιμμένους

άκόμΊ) και φυματικούς.
Σ~μερα ουστυχως τα όνόματα
οεν ΟΊ)λώνουν πια

τίποτε το αύτονόητο
γι' αύτο πρέπει να τα λέμε προσεκτικα

σχεοον με κάποια καχυποψία
σαν να μιλουμε σε μικρα παιοια

ξεχωρίζοντας εύοιάκριτα τl.ς συλλαβες
για να προφθαίνει κι ό συνομιλητης να έλέγχει

\

'ξ ιοπιστια
'Ν
την α
των

λ'ξ
ε εων.

Sydney.Ashfield 12-1-92
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ΟΙΣΤΡΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ
Έπl8ιώκοντιχς να φτάσεις στον προορισμό σου

οσο Υ{νετιχl πιο καθυστερημένα.

Άλ. Κοσμocτόπουλος

Είναι σαν να τοποθετεϊς άλλου τόν ~λιo
οταν έπιχειρεϊς ν' άλλάξεις μόνος σου

τ~ λoγικ~ τοί) κόσμου
τολμώντας να οοκιμάσεις υπό [ο[αν εύθύνψ

τό κοινώς θεωρούμενο ώς άσύμφορο.
Άλλα κι ό οίστρος έξ ϊσου άοιαίρετος

οταν άξιωθείς να πατ~σεις πρώτος
,

\

\

~\

'r

,

rιψ

μια κορυφΊ) που οεν ψαν σε υ

ωμα

ά.λλα. κρυβόταν στο βά.θος

,

ανυπο

ψι

'1' \

Ι

ιασΤΊ) οια παντος.

Sydney- Redfern 17-1-92
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ΘΑ 'ΤΑΝ ΑΦΥΣΙΚΟ
«Όποιος θέλει να: γνωρίσει τ~ φυσΊj
πρέπει να: γνωρίσει τ~ν κΙνησΊ).

L. Da Vinci
Ένω έσυ άγωνιζόσουν ν' άρθρώσεις
θεμελιώοεις άλ~θειες ζω~ς

οχι μονά.χα σε σύμβολα του Άλφαβ~τoυ
άλλα κυρΙως με άνάλογο βΊ)μαησμο
σ' ~να τοπίο πυΡΊ)νικου χειμώνα

έσμος άνθρωποειοων συνωμοτουσε
με o~θεν τακηκες οιαοικασΙες
\

Ι

t

\

\

να ματαιωσει ορισηκα και

έφ' ολης τ~ς ϋλΊ)ς, οπως θριαμβολογουσαν
το άνυποχώρψο πρόσωπό σου.
"
(Ι
,Ι
\
\
J
Ψ
Θ
Μ α ταν ομως αφυσικο να σε παρακαμ ουν

οσοι γενν~θΊ)καν Φιλισταίοι

~ έξελίχθΊ)καν έκ πεπoιθ~σεως καθ' όοον
θψεύοντας μάλιστα σ' ~να έπά.γγελμα

τόσο ρευστο καΙ οιεστραμμένο
άφου έσυ έπέμεινες πάντα να λογοοοτεϊς

αύσηρως κατ' αντιμωλΙαν
καΙ προ παντος

,

~"
~ ξΙ
"λ
ι
με παιοικ'Υ) αισιοοο ια και ει ικρινεια.

Sydney -Ashfield 18-1-92
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ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΖΩΗΣ
Γύρω τοu έμπορεύονται ~ άπλως πλήττοuν
αύτος γράφει στίχοuς

που θα πεΤ:
φοβερίζει το α.γνωστο
ξορκίζει σαν πρωτόγονος το σκοτάοι
μονολογεί

\

~\

\

'ζ

μικρο παιοι ποu παι

\,

ει στα χωματα.

Τ έτοια νομίσματα οεν εχοuν πέραση
στην ά.γορα
ομως έναντιώνονται στο θάνατο

είναι κι αύτο έπίκληση ζω~ς.

Sydney -Ashfield 21-1-92
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ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

Ύλικο με άντΙσταση σχεόον μΊJόενικ~
καθως το κόβεις ~ το όιαμορφώνεις

για να παΡYJγορεί καΙ να ντύνει
προπαντος τους άόύνατους
άφοσ οΙ όυνατοΙ μποροσν ν' άντέξουν

όποιαόήποτε γύμνια.
Ύλικο που όεν εχει όική του γραμμ~
θαρρείς κι εΤναι τελείως άσπόνόυλο

άκολουθεϊ τΙς αίχμες ξένων σωμάτων
καταφάσκοντας το περίγραμμα τοσ ταπεινοσ

με τ~ν raLIΧ πιστότψα που άναόεικνύει
το σχ~μα τοσ ενόοξου.
Ύλικο που άποπνέει ~να φρέσκο άέρα
σαν προ όλίγου κομμένο γρασίόι

άγκαλιάζει ~ άποφλοιώνει με τ~ν
raLIΧ εύελιξία

το όρφανό μας κορμί.

Sydney-Carss Park 25-1-92
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ΣΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΟ κυριώτερο χαραΚΤΊ)ριστικο τούτου του κόσμου
~ ~νταcrΊJ στο ηδη και το ουπω

\

,
ι
'ι::
λ
θ ~
Ι
εν τουτοις ει.,ακο ου ου με να πιστευουμε

πως πάντα ύπάρχει ~ σιαχωριστικη Υραμμη
άνάμεσα στο ψέμα και την άλ~θεια
οπως μπορουμε και συλλαμβάνομε
σαν άστυνομικα σκυλια
τις όσμες του θανάτου.
'Όσο κι αν κάποτε μας κουράζει
το σχεδον και το περίπου
,

,Ι

\

(

παιρνεις ανασα σαν υπο

λ

'Υ

ΟΥΙc,εις

τα πράΥματα καθ' όσον

ΥιατΙ το 'Απόλυτο είναι μια πόρτα
κατάκλεισΤΊ)

κι ~ Ψυχ~ μας πάσχει έκ yενετ~ς
ά.πΟ κάθε μoρφ~ς κλειστοφοβία.

Sydney -Carss Park 25-1-92
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EMBARGO
Κοίταζα τα. πλακάκια τ~ς κουζίνας

πόσο atXIΧLo είχε ό καΊjμένOς ό ΠαΥκράτιος

που

atv

αφΊJVε απλυτα πιάτα στο νεΡOχύΤΊj

ό ~λιoς άνατέλλοντας μεταβάλλει σε
πάνaΊjμΊj φωταψία
ολα τα. ράΚΊj του κόσμου.

Ποιος θα. μας μάθει τ~ νέα τάξΊj πραγμάτων

που είcrΊJyεϊτ:αι ~ ΠOίΊjcrΊJ;
Εrμαστε ολοι άθεράπευτα σΊjμαaεμένοι
άπο τ~ν πρoπατoρικ~ άμαρτία

που τ~ν λέμε κoιν~ λoyικ~
κι εΙν' ό όρίζοντάς μας κάτω άπο embargo

τιμωΡΊjμένOΙ να. βλέπουμε μισες άλ~θειες.

Melbourne 29-1-92
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Άνορθόγραφα τα παιόια

οί ΠρoφΊjτες τραυλοι και βραόύγλωσσοι

λαλΙστατοι μόνο οί τρελοΙ
'Όμως έμε'i:ς όεν ζψουμε πια το καθόλου
άρκούμενοι στο κατιχ προσέγΥισιν
γι' αύτα έπψένουμε

στ~ν όρθογραφΙα
τ~ν όρθοφωνΙα
τον όρθο λόγο.
Κάποια στLγμ~ άρχΙζουμε ν' άόΊ)μονουμε

ύποπτευόμενοι πως τα όρθα
είναι άσυγκρίτως λιγότερα άπα τα πλάγια
πράγμα α.λλωστε που μαντεύομε κι άπ' το γεγονας

OτL ορθιοι είναι πάντα έλά.χιστοι
ένω οί πολλοι πεπτωκότες.

ΜεθυσμένΊ) Υι Ψυχ~ στ~ν άπόγνωσΊ)

,

παφνει

t:'

ι

,

β

\

\

ουνα και

,

λ

',,"

αγκαοια

"

ι,εσπωντας σε φωνΊ)ματα ασυναρτψα

και τότε εΙναι που συναρτα.ται πλΊ)ρεστερα
ό τετραπέρατος κόσμος.
'Έτσι άποκαλύπτονται οΙ άριθμοι

οχι πια ώς αύθαίρετα Ιόεογράμματα
άλΜ ώς άθροιζόμενοι ρυθμοι
που άρθρώνουν σε ορθρο ζωΊjς
τ~ν άλ~θεια των Οντων.

Sydney·Ashfield 4-2-92
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ΠΕΝΤΟΙΑΛΗΣ ΠΕΝΤΑΡΦΑΝΟΣ
ΟΙ πέντε αΙσθήσεις

το πεντάγραμμο
που aεν έξάντλφε τη Μουσικη
το πένταθλο
που aεν ίκανοποίφε

τη φιλοaοξία του άνθρώπου.

Sydney-Ashfield 4-2-92
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ΕΠΩΔ ΤΝΗ ΘΕΩΣΗ
~Oλα τα μέλΊ) του ταλαίπωρου σώματος

οργανα τοποθεημένα έν σoφί~
για να 8ιακoν~σoυν άνάγκες Ιερες
παλιώνοντας παραφωνουν ξαφνικα
C>σπου ν' άρχίσει το στα8ιακο φυλλορρόΊ)μα

και να οιαλυθεϊ όριστικα ~ όpx~στρα.
Μ-ην πεϊτε ΤΟUΤΊ) τ~ν έξέλιξη παpακμ~
μ~ν τ~ν χαραΚΤΊ)ρίσετε ως άποσuνθεση
πριν θυμΊ)θεϊτε πως ό Θεος εΤναι άσώματος
κι rσως γινόμαστε σιγα σιγα ά.νεν8εεϊς

γι' αύτο τα οργανα πεθαίνουν

-

έπώ8υνΊ) θέωσΊ).

Sydney-Redfern 6-2-92
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΙΚΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ
Κι άλλοτε ~ταν άγνωστοι μα χαφετιοϋνταν

,

'
'ξΙ'
του λ αχιστον
σαν
ενοι οι περαστικοι

άναγνωρίζοντας στις σταθερες τοϋ σώματος
μια κoιν~ άνθpώπινΊj μοίρα.
Κι άλλοτε οΙ άνθρωποι είχαν λόγους να φοβοϋνται

'...

,

~
'θ'
~
Ι
γνωρι'ζ οντας πως Ίjταν ουνατον
κα
ε ενοεχομενο

Ι8ίως στον άνοιχτο ά8έσποτο χώρο
όμως κανεις 8εν είχε 8ιανoΊjθεϊ

,

'

"ψ
Ι θ ρωπο ΤΊjν «κα λ Ίjσπεpα».
Ι
να
κο ει στον συναν

Σ~μεpα που ό άπλΟς χαφετισμος καταpγ~θΊjκε
~,

,Ι

ξ"

Ι

σχεοον αυΤOνOΊjτα μετα υ αγνωστων

και χαφετιοϋνται μόνο OCν τα σκυλιιΧ που
συνο8εύουν

"
\ περιπτυ'ξ"
, γαβ γισματα
Ι
αρχισουν
τις
εις Ίj τα
φαίνεται ότι πλ~θυναν

gxt μόνο οΙ έγκλΊjμαΤOϋντες

άλλα κι οΙ έγκλΊjματικώς ά8ιά.φοροι.

Sydney - Ashfίeld 7-2-92
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ΤΟ ΧΩΜΑ
Δεν είναι τίποτ' αλλο παρα το σωμα μας

πρΙν ά:π' τ~ γένν-ησΊ) και μετιΧ τον θάνατο
~γoυν στ~ν κατ' έξoχ~ν παρθενικ~ του μoρφ~

,

\,

τοτε που αγκα

λ

ια

ζ

,

,~

,

οταν αοιακριτως

με πέτρες, φυτα και όρυκτιΧ

γιατι όεν εΙχε ά:κόμΊ) λάβει γνώσΊ) του φuλου του
οπως οί 'Άγγελοι όεν ξέρουν αρσεν και θ~λυ
γι' αύτο oι'fτε Υαμουσιν ού8ε έΧΥαμίζονται.

Sydney -Ashfield 8-2-92
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ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΕΙναι φύλλα των δέντρων που σαρκώθηχαν
πιο ψΊ)λιΧ ά.πΟ το χωμα

γι' αύτο προτιμουν να πετουν.

Μια και νΙΚΊ)σαν τ~ν έλζΊ) τ~ς γ~ς
κεκτημένο δικαΙωμα
να συζουν με τους κλώνους.

Sydney-Ashfield 9-2-92
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ΕΞΑΙΣΙΑ ΠΤΩΜΑ Τ Α

Π νευματα που στ~ν πρώΤΥ) τους όρμ~
~,

,ι

,

'J

\

οεν ενοιωσαν Τψ αναγΚΥ) να

Σ"

ζ

ι

ανα YjΤYjσουν

και νά οουν τουλOCχιστον τ' αποτυπώματα των

οακτυλων Σου
σ' ολες τις ΟΙιΧστOCσεις του κονιορτοσ

αλλά τόλμYjσαν νά Σε αρνYjθουν πανYjγυρικά

με τ~ γνωστ~ σuνoπτικ~ οιαοικα,σΙα,
που μετέρχονται οί ενοχοι
μοιOCζουν με το μοχθYjΡΟ κι' ακα,τα,λόγιστο ν~πιo
που μόλις αξιώθYjκε ν' ακoυμπ~σει

το μψρικο στ~θoς
αντι νά πρoσκυν~σει τον θείο μα,στο
εσπευσε νά οαγκώσει μέχρις α,ίματώσεως

τ~ θYJλ~ τ~ς ζω~ς
χωρις το όόλιο νά ξέρει έν τη μωρΙ~ του

\

"θ

πως ε

α

β

\,.,~

\ (

Ι

ε τον ιοιο τον εαυτο του.

Sydney -Ashfield 9-2-92
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΛΩΝΑΡΗΣ

\ /

\

'E~l'
/
β
οω τα κυματα ειναι χαρτινα
ουνα

, , ,\
γι αυτο τα στρο

β λ/ζ

ι

ι

ει

/
τοσο

/
γΡΊ]γορα
ό &νεμος

κατακόρυφος άλωνάρΊ]ς.

Χαζεύοντας ιΧπ' το παράθυρο ΕtJχομαι

να λυΠΊ]θεϊ ό Θεος
τις μανά8ες
που τα παι3ιά τους ιΧγαποσν το

surfing.
Newcastle 16-2-92
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Παίρνω τ~ν κάθε μέρα άπ' τ~ν άρχ~
οσο ασYjμYj κι α.ν είναι

και προσπαθω να κpατ~σω στο χαρτι
τα οικά ης γνωρίσματα

φοβούμενος μ~ν τα καταπιεϊ

όριστικα το σκοτάοι
τ~ν ϊοια κι ολας βραοια
πριν άποσυρθω στ~ στpωμν~ μου.
Τ Ο'ξ'ερω

\

"λ'
"~\
,Ι
Ι
πως ο
αυτα οεν εχουν σYjμασια

για κανέναν έκτος άπο μένα
,

""

Ι

tl

Ι

\

αφου κι οταν καταγραφουν τις σχεσεις μου

~ άσYjμότψά τους έπιτείνει τ~ν μοναξιά μου
ομως είναι αλλΥ) ~ooνη να οιαβάζεις άργότερα

\ \

και να

βλ'

\"

'1-

,

επεις πως εχεις οιασωσει

μέσ' άπο τ~ ρουτίνα το άνεπανάλYjΠΤΟ.

Sydney -Ashfield 19-2-92
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ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ

«'0 ανθρωπος, ocύτος ό όριστικα όνειροπόλος.»
Α.

Breton

Κι ομως για τους πολλους είναι τ' ονειρο
μια παραλλαγη ουτοπίας

~ κάτι άκόμΊ) χειρότερο
ψέμα ~ αύταπάΤΊ) που οεν οιαφέρουν
σε τελικη άΠOτίμησΊj.

'Όλους τους εύαίσθητους και ταπεινοuς
που οεν τολμουν να πιστέψουν
στην όριστικότψα των ρεόντων
'λ"ενε

τους

'λ ους

ονειροπο

"λ ευα'ζ ουν

και τους Χ

οίχως ντροπη ~ κάποιο οισταγμο
οί φαρισαϊκως ίσΟΡΡΟΠΊ)μένοι.
Τ' ονειρο, βλέπετε, ειν' ά.ρρώστια
που οεν μεταοίοεται

γι' αύτο οί ανθρωποι οεν θα έξισωθουνε ποτε

σε μια όνειρικη έΠΙΟΊ)μία.

Sydney -Ashfield 2-3-92
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ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Δεν εΙνocι πιOC ύποόιocΙρεση του χώρου
μ~τε oύόέτερΎj μονάόoc του σΠΙτLOυ.

'Όπως το στοίχειωσες με τ~ φoιτητικ~ ζω~ Σου
το οωμάτιο lγ.ινε, Δημ~τρη
έφιάλτης ά,φόρψος

κocΙ σOCν κocρκΙνος σφΎjνώθ'Y)κε
σ' όλες τΙς όιocστάσεις του κτίσμocτος

\
που

φι

λ

ο

ξΙ"

\
\
~ Ι
ενΎjσε ocστεγους κocι τους ουο μας.

Τ ώρα πως νOC ξΎjλώσω τΙς ά,φίσες

που σOCν Ψευόαισθ~σεις συντρόφεψαν
Ι

Ι

ξ

\

Ι Σ

πεντε χρον.ια Τ'Υ) μονα ια

ου;

πως νOC σφραγίσω όιOC παντος το όωμάτιο
γιOC νά 'χω κι έγω παΡ'Υ)γοριOC μιOC ψευόαίσθ'Υ)ση

\

\.,.
Ι
'Η
~
β 'ζ
πως εισαι παντα εκει και οια α εις

~ πως ά,κους όικ~ Σου μoυσικ~;
Δ'Y)μ~ΤΡΎj, lζΎjσες πλάι μου πολυ όιακριτLΚOC
μOC τώρα φεύγοντας όρισηκOC στ~ν ΠατρΙόα
ι
ξ εσχισες

\,

\,

"θ λ ' Σ
Ι
α ε α
ου σαν ιστο αραχν'Υ)ς

τ~ν εϋθραστ'Υ) γαλ~νΎj τούτου του σπιτιου
που θOC σε περιμένει πιOC εΙς το έξ~ς
σOCν έπισκέπτη!

Sydney-Ashfield 6-3-92
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ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑ
Φεuγεις τ~ν ώρα ποu 'ρχεται χειμώνας

κι έτσι έφέτος θα μετρήσω μόνος
σε πόσες άπρόβλεπτες μεριες θα στάζει πάλι
αίμορραγώντας άκατάσχετα

το άπροσ3ιόνυσο σπίη.
'Ή3"f) άπο τώρα άκοuω τ~ν καταιγί3α
να ταρακουνίΧ τα παράθυρα

τυραννώντας μαζΙ με τΙς λαμαρίνες τ~ς στέγ"f)ς
καΙ τΙς φθαρμένες πόρτες που άπο χρόνια
Ι:-',
"λ
οεν
εφαρμο'ζ ουν πια
τε εια

μήτε μπορουν να κραΤ"f)θουν σταθερα
στους μεντεσέ3ες.

'Όλα λοιπον θα τρίζουν πάλι μες στ~ νuχτα
'ζ ουν τον υπνο μου
και'θ'
α ταρα

'"

καθως 3εν λέει να πεθάνει μέσα μου το παι3Ι
που έζ"f)σε με θρuλους καΙ παραμuθια
γι' αύτο φοβίΧται άκόμ"f) παντου

φαντάσματα καΙ τελώνια.

Sydney -Ashfield 7-3-92
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ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΣΤΕΓΟΙ
Πριν μας κατε8αφίσουν τα σπίτια
εϊχαμε άκόμΊ) το αί.'σθΊ)μα τ~ς στέγΊ)ς
και τ~ς έστίας.
Πριν μας βιocσουν τ~ συνεί8φΊ)
εί'χαμε τ~ν εύαισθφία του σκαν80Cλου
''/'
'J
\,
β'β
γνωρι<.,αμε ακομΊ) το ασυμ ι αστο
θεμιτου και άθέμιτου.

Τ ώρα εχουμε

xoccrEL τ~ν εννοια του μέσα καΙ του εξω

που 8ιπλασίαζε τον χωρο και τις παραστάσεις

και ξαφνικα βρεθ~καμε γυμνοι
άνίκανοι ν' άντισταθουμε άκόμΊ) και στα κουνούπια.

Εί'χαμε &.λλοτε μια πόρτα που εβλεπε στ~ν αύλ~
με τ~ν κλ'fjματαρια και τις γλάστρες
,

J

ανασαινοντας

β

ασι

λ

\

\

,

ικα και γερανια

οταν μας επνιγαν ΟΙ άναθυμιάσεις

άπο τ~ν πάν8Ί)μΊ) σ~ΨΊ) των μέσων ένΊ)μερώσεως.
Σ~μερα έκτεθειμένοι κι &.στεγοι
ζουμε τον βιασμο σ' ολους τους πόρους
του 8έρματός μας

μ~ εχοντας ενα μικρο παράθυρο προς τον ούρανο
κι ό ούρανος 8υστυχως 8εν κερ8ίζεται

OCν 8εν τον κλείσεις σε 8ικό σου κά8ρο.
Sydηey· Ashfield
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16-3-92

Ο ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

Κά.θισε στο παγκά.κι του 8Ί)μόσιου πάρκου
εβγαλε τον ψιλοκομμένο τα.μπάκο
μέ τα. έτοιμα τσιγαρόχαρτα.
κι άρχισε να. τυλΙγει αυτοσχέ8ιο τσιγάρο

σα.ν τον έργένΊ) που σχε80ν αγγαρια.
παίρνει να. φάει κάτι απ' το Ψυγείο
μόνο για. να. ξεφύγει τ~ν ένόχλΊ)σΊ) τ~ς πείνας.

οι κιν~σεις του αργές τελετουργικές
8έν προ8ί80υν νωθρότψα ~ 8υσφορΙα
μiΧλλoν έκφράζουν κάποιο 8ισταγμο

\

\

σαν να

ζ

-

,-

,

'ξλ'
Ί)τουν ε ι εωσΊ) εκ των προτερων

απο τα. ύλικα. που σέ λίγο
θά 'χουνε ytvr;:t παρανάλωμα πυρός.
,
Κ αποια

\ \",,'

στιγμΊ) τα οαχτυ

λ

ι:-

'

α ...,εχασΤΊ)καν

κι άρχισαν να. πιέζουν ασφυκτικα. το τσιγάρο
λές κι ό ταλαΙπωρος νόμιζε ασυναίσθψα

πως εσφιγγε τ~ς μοναξιας το λαρύγγι.

Sydney·Ashfield 21-3-92
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ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ
Άκινψουσαν τα οέντρα
ό ορόμος με το πλακόστρωτο σιωπουσε

κι ~ μν~μΊ) βυθιζόταν στο γνωστο ~μίφως
του χώρου των σκιων.
Είναι οί ί:'ψες που οεν ξέρεις να πείς
....

"t

\

,

που ειναι το σηγμα σου

μ~τε περίπου ποια θά 'ναι ή έπόμενΊ) εκπλΊ)ξΊ)
που θα οιασπάσει βιαίως
το αϊσθΊjμα τ~ς συνοχης
ακόμΊ) και στ~ν ατoμικ~ σου συνείΟ-ησΊ).
Θά 'ταν λοιπον καΛUτεpα να βρουμε
μιαν αλλΊ) λέξΊ) που να έκφράζει πλΊ)ρέστερα
αύτο το απρόοπτο κενο
,ι
,J
\
),
Ι
'ξΙ
ενα ονομα που ν αποφευγει ε ισου

\

Ι

Ι

μνΊ)μη και συγχυση
\

\

\

Ι

\"ξ

και μια που προκειται γιοι οιυ

Ι

ουσοι νυχτα

θα το πουμε κατάνυξη.

Sydney-Ashfield 21-3-92
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ΟΤΑΙ

TQ

ΕΝΙ

'Όταν το πλΊjθoς γίνεται 6χλος

όεν εχει κρίσ~ και όεν εχει ντρoπ~

μ~τε φόβο Θεου
μ~τε ελεος.
Γυρεύει να ξεχωρίσει τον ενα
να του φορτώσει ευθύνες άνύπαρχτες
για αλες τις άνασφάλειες
τ' ιΧπωθΊjμένα συμπλέγματα

τις πραγματικες ~ ύποτιθέμενες άόικίες.
Άλλοίμονο τότε στον ενα αν εΙναι τίμιος

,,,

ι "Ι
ξ'
Ι Ψ
και οεν
ερει να
ευοεται

όΊ)λαό~ να θωπεύει και να χαμΟΥελα
προς αλες τις κατευθύνσεις.

Sydney-Ashfield 22-3-92
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ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ (Β)
Κα! τό ά:8έσποτο μαυρο σχυλ! κοιτάει τό ποτάμι

σα να γνωρίζει κιόλας όσα έμείς δεν θέλουμε να δουμε.
Ρίτσος
'Ε

ι

Ι

Ι

",...

Ι

ν τουτοις τιποτε οεν Ίjταν ματαιο μΊjτε

ΨΙ

εμα

γι' αυτο τα. ζ~σαμε 5λα με τόσΊj κατάνυζΊj.
M~ ανεχόμενοι να. χαθεϊ rχνος απο τα. συμφραζόμενα
αφ~ναμε ενα σκίτσο 5σο πρόχειρο κι αν ~ταν

τ~ς κάθε σΤΙΎμ~ς
ξέροντας πως μνΊjμειώναμε
με συγκραΤΊjμένΊj θλίψΊj
εναν κόσμο που παρερχόταν
μέσ' απ' τΙς αίσθ~σεις μας

5πως ό αέρας μέσ' απο κoυρελιασμένΊj ~μαία.

Ό κόσμος λοιπον που ΨΊjλαφ~σαμε
ως τΙς τελευτα'ίες αράχνες των έρειπίων
η φαντασμάτων

aev ~ταν Ψέμα.
'Όσο κι αν εΙναι πένθιμες οί στάχτες

που αφ~νει πίσω του το κάθε όλοκαύτωμα

τίποτε 3εν μπορεί να. ματαιώσει όριστικα.
\

Ι

'"

t

.....

t

""

ΤΊj μνΊjμΊj ης ιεΡΊjς αφΊjς

που γέννησε τ~ φλόγα.

Sydney -Ashfield 25-3-92
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ΤΟ ΡΙΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
τα πρωτα φωτα π?ι) ανάβοuν οταν πέφτει

το βράοu

"

"

\

εχουνε κατι απο

θλ'ψ
ι ΊJ

και νοστα λ για

\

'

κι οπως εΙναι κίτρινα μοιάζοuν φοβισμένα
\

,

,

\

....

\,

ποu αuτα σuγκροuονται πρωτα με το

Ο ,ι

\

περαστικοι

σκοτάΟι.

,
εποντας

βλ'

τα

,
,
επιταχuνοuν
το β~μα

IJXL απο φόβο μ~ νuχτωθοuν
αλλα. γιατι σuνήθως οΙ α.νθρωποι αποφεύγοuν

έπιμελως μάλιστα οταν προλάβοuν

το ρίγος τ~ς πρώΤΊJς γραμμ~ς.

Sydney· Ashfield 26-3-92
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ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ

Ύπάρχουν &νθρωποι OCLμοχocρε'ίς
π?υ θα μπορουσαν οχι μονάχα να σε
καταοικάσουν

πολλάκις εΙς θάνατον
άλλα καΙ να σ' έκτελέσουν πολλάκις
\
\
\
Ι
')'
β θ'
γιατι το κενο μεσα τους ειναι
α υ

καΙ τα κενα γυρεύουν να καταΠLOυν
για να γεμίσουν.
θΟ ταν λοιπον άκους τα τζιτζίκια
να μ~ σταματουν τον μονότονο σκοπό τους
,

ζ

ι

~,.,

ις,

να ι,ερεις οεν ειναι τραγουοι

μ~τε μοιρολόι
εΙναι ~ οιαμαρτυρία για τους &οικους θανάτους
άοιάφορο αν έκτελέσθηκαν ~ ~μειναν

έν σχεΟί<j.j

.

κι'~

ζ'

"

'/λ

εστη την κανει ο

\

\,

\

ο και πιο επιτακτικη

καθως ~ άτμόσφαιρα γίνεται οιαυγέστερ'Υ)
πυκνότερες οΙ άναμν~σεις.

Sydney-Ashfield 27-3-92

-36-

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
τα βιβλία στα ράφια σού γυρίζουν n)ν πλιXΠj
Ρίτσος

'Ώστε θα τ~ν γνωρΙσουμε λοιπον

κι αύτ~ τ~ν περιφρόνΎ)σΊ)
που δεν είναι καπρίτσιο τ~ς στtγμ~ς

ά.λλα όλόκληΡΎ)ς ζω~ς προδοσία.
Έμεις νομίζαμε πως αν κάτι μocς εμενε
ως το τέλος πιστο
θά 'ταν ά.κριβως τα βιβλία

ά.φου σ' αύτα κλείνουν συν~θως οΙ ανθρωποι
Ό,τι καλύτερο εχουν να πουν

δεν εLχαμε όμως προσέξει τ-ην έντoλ~
του Χριστου

έργάζεσθε έως ήμέρα έστίν.

Sydney-Ashfield 27-3-92
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Η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Τώροι 8εν [χεις τ{ποτοι νά πεις
άφου 8εν [χεις τ{ποτοι να χρύΨεις.
Ρίτσος

Πράγματι, ό λόγος μας τις πιο πολλΕς φορες
εΤναι μια ίιπoσυνείόψΊJ άγωνία
να όικαιoλoγ~σoυμε
ν' άναιρέσουμε

ν' άπoλoγΊJθoσμε.
Κι ολ' αύτα βέβαια

χωρ1.ς καν να γνωρίζουμε τον παpαλιjπη.

Κάποια ομως στιγμη που ίιποψιαζόμαστε

πως πλφιάζουμε την πλ~PΊJ όιαφάνεια
γινόμαστε λιγόλογοι σαν μελλοθάνατοι
ειτε τελείως βουβο1.

άπόλυτα ενοχοι ~ ά.θωοι.

Sydney -ΑshfϊeΙd 28-3-92
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FREMANTLE
Σε τούτη τ~ν άκτ~ ~ πρώτη κρίσΊ)
,ι

,

ι

και Ί) πρωτη σuγκρισΊ)

άνάμεσα στ~ν πρώτη καL τ~ 3εύτερΊ) πατρί3α
καθώς τα καράβια εΙχαν άναλάβει
άποστολη πελαργοσ.

Τ α κτίσματα άρχιτεκτονΊ)μένα

στο χείλος τ~ς θάλασσας
εκαναν σχε30ν όλόσωμΊ) χειραψία
μ' άνθρώποuς που εΙχαν χάσει

τη γεύσΊ) τ~ς στεριας
γι' ιxuTo λικνίσθΊ)καν έ3ω τα πρωτα ονειρα

άλλα κι ~ πιο πικρη νοσταλγία
του ΜετανάσΤΊ).

Perth 3-4-92
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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ιιΜπορουμε να έπιτρέψουμε στον έαυτ6 μας
λίγες έλευθερίες, άλλα μονάχα στΙς λεπτομέρειες.»

Pablo Picasso

Ε!να,ι πoΛU πα,p~γopo να ξέρεις
στι το γενικώτερο πλά.νο ~εν σε άφορα
η μαλλον σε ύπερβα,ίνει
άφου εκ των προτέρων το ρυθμίζει αλλος.
Έτσι εχεις τ~ν ανεσ'Υ) ν' άπολα,ύσεις

εν άσφα,λεΙif τ~ λεπτομέρεια,
να προσέξεις τα επι μέρους σ'Υ)μεία,

να ό8"1)γ'Υ)θεϊς άπο τους πιο μικρους πόρους
του οοσμένου σώμα,τος
c\

\

"

"

ως τις α,πωτα,τες επενεργειες

-,

ι

των α,σωμα,των.

Sydney. Asllfield 7-4-92
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ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΕΣ
Καθως ένΊJλικιωθ~καμε εrπαμε να
καταργ~σoυμε το καντ~λι
\

ι

μα πιστευαμε

πως το Είκ6νισμα θά 'μενε στ~ θέσΊJ του
\

\

Ι

f

\

να υπαγορευει τψ ΠΡOσευΧΊJ

να εύλογα τ~ ζω-ή μας.
'Αργ6τερα χωρις να χτυπ~σoυν τ~ν π6ρτα μας
φορτικοι Ίεχωβάόες
Ν

Ι

\

f

ι

μας φανΊjΚε πως ΊJ σχεσΊJ μας

με τον Θεο
εΤχε ά:νθρωπομορφισμους ά:νεπΙτρεπτους.
'Έτσι χαρίσαμε τα Είκονίσματα

σε ταπεινους τη καρόΙ~

τα περιμάζευε αλλωστε σαν έγκαταλελειμμένα
παιόια

~ κυρα ΣοφΙα τ~ς Φιλοπτώχου.
'Όμως έμεϊς πελαγώσαμε στα όιλ~μματα
το;:; χεφαφεΤΊJμένOυ μυαλο;:;

ένω έκεΙνΊJ εκαμε το όωμάτιο
καταφυγ~ θλιβομένων.

Sydney -Ashfield 8-4-92
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ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ
οι πέτρες να ξέρεις 8εν εχουν τέλος
εξελίσσονται άργα σε κονιορτο

κι αύτη ~ μορφη εΙναι βέβαιο
πως παραμένει όριστικη 8ύναμΎj
σ' όποιο8ήποτε χί;ψο.

Εϊτε γράψεις άπάνω τους εϊτε Όχι

θηλάζουν τόσο φως εκ γενετης
που θά 'ταν ματαιοπονία
να χαράξεις σε πέτρινΊ) επιφάνεια
σπαράγματα μνήμΎjς.

Το τί μπορε'ί να συγκρατήσει
και μέχρι πότε

ενας κόκκος αμμου
ύπόθεσ'η πολυ άμφίβολη.

'Αναμφίβολο πως ~ γενικη άνωνυμία
\
ι
Ι
t
««ψι
<:>
ι
θα
πρεπει να ναι Ί) υ ιστη οικαιοσυνη.

Sydney -Ashfield 11-4-92
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ΜΑ ΥΡΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
'

\ τα\χρωματα
,
,
οενουν τοσο
~,

-Α υτα

Ι;'

μεται.,υ τους

οσο το πένθος καΙ ό θάνατος
'Απ' τ~ στιγμ~ που τα φόρεσες και
περπάτησες στο 8ρόμο
\

~

,

\

t

~Ί

σε καταοιωκουν για υπει.,αιρεση

ολα τα μαυρα ρό8α κι οΙ τζακαράντες
που φυτρώνουν στους 'Αντίπο8ες.

Sydney- Ashfield 11-4-92
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ΕΝ ETEP~ ΜΟΡΦζΙ
Τ ους περιμένουμε καΙ ~εν μπορεί
παρα να τοuς ~oυμε μια μέρα

έν έτέρ~ μορφη
ολους έκείνους που ά.~ικ~σαμε.
'
Δ εν

,\

θ"

α

ναι πια στον

ξΙ

υπνιο μας

άνυποχώρΊ)τες έρινύες

μ~τε σε ταραγμένα ονειρα
,

Ι

Ι

κινΊ)σεις ανερμΊ)νευτες

~oσoλΊ)Ψίες σκιων.
Θά 'ναι τ~ν

C>pcx του Ψυχoρραγ'~ματσς

που ά.ντΙ να ~oυμε 'Άγγελο παραστάτη

,

τα

Ι
θ υματα
Ι μας θ'
'ψ Ι
Ι
α υ ωνωνται κρινοι

κατάλευκοι για να μας καταισχύνουν

άπο λειμώνα θαυμαστΌ που έν ά.γνoί~ μας
τους έτοιμάσαμε.

Sydney-Ashfield 12-4-92

-44-

ΑΔΕΛΦΟΣ

Έσυ οεν π~γες στους Δελφους
ν' άναγνωρίσεις με σπονοες

τ~ oελφικ~ σου φύσΊ]
~ γλώσσα μου σ' όνόμασε
πρΙν να σε οεϊ το φως

άπ' τ~ CJχ.ισμ~ τ~ σκoτειν~
προκαταβολικα είχες μαζί μου

συμμαx~σει.
Sydney·Ashtleld 16-4-92
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Ο ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡ ~ ΤΟΣ
Τί σχέσΥ) εχει που όεν π~yατε να. τους ό~τε
τους περιφέρανε σ' Βλα τα. μουσεϊα του κόσμου

κι ας ~ταν ενα πλ~θoς πολυocριθμο
κιε~θραυστo
ocπο τον 'ΑρχισΤΡOCΤYjΥΟ ως τον εσχ.ατο όπλίη,
με τ' &λΟΥOC τους κι 5λα τα. σχετικOC.
Ό κόσμος θαuμασε τη σΤΟΡΥη του Αuτοκρocτορα
ν' ocποθανατίσει μια. τόσο έφ~μερY) κοινωνία
όυο φορες cΧπ' τη φύσΥ) ΤYjς μελλοθocναη

μα. καΙ την ίκανότψα του τεχνίη
να. μην έπαναλά.βει μήτε μια. λεπτομέρεια
καθως φιλοτεχνουσε τόσες φυσLOΥνωμίες
ένω ολοι τους ~ταν νέοι οχι μονocχα με
όμοιόμορφΥ) στολη
'λλ

α

\

\ \ \

"Ο:-'

α και με τ-ην Loια υπερο

ΨΙ

\ βλ ι

ια στο

εμμα

πού 'χει ξεΥρocψει τη φθαρτη ζωή.
'Εν τούτοις θαυμαστ6τερΥ) ocκ6μYj
στη ρευστη σύνθεσΥ) του Κινέζου τεχνίη
~ταν ~ έκλΟΥη του ύλικου.

Δεν π~ρε ξύλο μ~τε μέταλλο ~ πέτρα
που θά 'όιναν φαντάσματα βέβYjλα
ocσυμβίβαστα με την ocλ~θεια τ~ς τέχνYjς.
Παίρνοντας τον ΠYjλΟ μας π~yε ocμέσως

στο' τίμLO τέλος ολων των μεταμορφώσεων.
Sydney-Ash!ϊeld
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17-4-92

ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ
'Ι πά.ρχουν βότανα και φύλλα
που μυρίζουν λιβά.νι

\

και συ

λλ

α

\

\ ,

βΙζ
Θ
Ι
ι ουν τον Η εο απορρητως.

Τά. συνθλίβεις κι οί θηλες των aακτύλων σου
,

Ι

,ι

ανασαινουν ανωνυμο

Σ

υνα

ξΙ

αρι

το aωaέκατο 'Εωθινο της Παρακλητικης.

Sydney.AshfieId 17-4-92
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ΑΘΩΕΣ ΤΥΨΕΙΣ
Κεινοι που φεύγουν νέοι και μας άφ~νoυν πίσω
μας OΊjμΙOυργOυν χωρις να το θέλουν
ένα περίεργο αrσθΊJμα ένοχης
κι ocς μ~ν συντελέσαμε κατα τεκμ~ριoν
ούοε πόρρωθεν στο θάνατό τους.

Δεν είναι οίκτος ~ πένθος που στο βάθος
έκφράζουν μαλλον φόβο άνομολόγψο

για τη oικ~ μας τη σεφα που θά 'ρθει
κι έκείνΊj μια μέρα τελείως άπρόβλεπτα.
ι
Φ αινεται
\,...

, , ναι πιο'λ'
'θνα
πο υ α
ωες τυ'ψ εις
'"

\

Ι

,ι

που εμεις τρωμε και πινουμε αΚOμΊj

εστω κα.ι ύπο έλεγχόμενο οιαιτολόγιο
οιαπραγματευόμενοι πάντως άγαθα

που έκε'ίνοι στερ~θΊjκαν πρόωρα
χωρις να έρωΤΊjθOυνε
κι αύτο κυρίως είναι που προσθέτει
στην έλλειπτικη βιογραφία των

\

,

"ψ ιστο τιτ
'λ ο τον φωτοστεφανο
υ

του καθ' ~μα.ς άOΙΚΊjμένoυ.

Sydney-Ashfield 18-4-92
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ΚΑΘ' ΟΔΟΝ
ΛΙΥOC μονά,χoc 8ευτερόλεπτoc νωρΙτερoc

..
λ ι
"
ξΙ
1)TOCV
τε ειως OCΥνωσΤΟL μετoc υ των
τocξΙ8ευocν με OCσχετoc όχ~μocτoc
σε 8ιocμετρικα. ά.ντιθετες κocτευθύνσεις.
Τι ~Tocv λοιπον έκε!νο που τους ένωσε
σε κλά,σμocτoc 8ευτερολέπτου

, "'"

Ι
Ψ ε νoc τους ocοε λ φωσει
ι
•
,
κocι, κοντε
οριστικoc
\

t

Ι

Ι

\

σε μιoc μονocχoc φονΙΚ1) στΙΥμ1)ϊ

Ή ά.8~ΡΙΤΎ) ά.νά,ΥκΎ) τοϋ κocθ' ό80ν

,

'

ι
'
που κoc θ'"
ως εχει Υινει
κoc θ Ύ)μερινΎ) συν- θ Ύ)ΚΎ)

έΥκυμονε! μονΙμως OCλλoc 8ύο ΣΥΝ
'ξΙ

~I

"λ

,

ε ,ισου πocντοουνocμoc ΥΙOC ο

-

"
το OCΥνωστο ΤΎ)ς
\

,

ους

συμπτωσεως

ΚOCL το ά.νυπολόΥιστο της συγκρούσεως
που τελικα. μπορε! να. μας ό8Ύ)y~σoυν

με το ocύτο μέσο των Πρώτων ΒΟΎ)θειων
στο

,

r8Lo

έφΎ)μερεϋον νοσοκομε!ο

'"

,

ΥΙOC μιoc υσΤOCΤΎ) κοινΎ) φι

λ

~ ξΙ
000
ιoc

να. μη χά,σουμε τόσο OC80ξoc

το

TPoc'Lvo τ~ς ζω~ς.
Sydney-Ashfield 22-4-92
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ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ
'Ήταν συν-ήΘως αρρωστος
ομως ποτ ε δεν Ί)Θελε να. φορέσει
χρώματα μουντά.

Φοβόταν πως Θα. χειροτέρευε ~ ζάλΊ)
Θ' άνέβαινε ϊσως κι ό συχνος πυρετος
με τ-ην άτμόσφαιρα πο,) δΊ)μιουργουν
τιχ σκοτεινα. ρουχα.

Ή γειτονια. τον θεωρουσε έκκεντρικο
επαψε ομως σύντομα να. σχολιάζει
τα. φανταχτερα. πουκάμισα
τις παρδαλες γραβάτες

Υι το μονίμως στο χέρι κόκκινο γαρύφαλο
γιατι ποτε ό χαρούμενος τόνος

δεν ~ταν έναρμονισμένος με τΙς
ύπόλοιπες χειρονομίες του

μ~Tε προ πάντων με το άργο

το σχεδον άβέβαιο β~μα.

'Όταν πέθανε λένε πως βp~καν στ·ην
έργένΙΚΊ) γκαρνταρόμπα
ενα σημείωμα καρφιτσωμένο σε τόπο περίοπτο:

"Αν εχπε πένθος φορέσετε χρώματα εντονα

μακρια. άπ' το σκοτάδι

θα. το βαρεθΊjTε στον αλλο κόσμο.

Sydney -Ashfield 24-4-92
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ΧΛΩΡΙΔΑ
Δεν θα μετρ~σω ποτε το πριχγμιχηκό τους ά.νά,στ"1)μιχ
ocλλωστε ιχύτο έξΙΧΡΤOCΤΙΧΙ κι ά.π' τη γεωγριχφικη θέ~
τις κλιμιχτολογικες συνθηκες

κιχι πληθος ά.στά,θμ"1)τους πιχρά,γοντες.

'Όμως θα μν"1)μονεύσω 80ξολογικα

\

Τ"1)ν ποικι

\

λ'

,

\

\"

~
ξ
ιιχ που συνυπιχρχει σε ουνιχμΙΚ"1) ιχντιση

"1)

-χωρις τον πόλεμο ά.λλ"1)λοεξοντώσεως

'

\,

\ ζ-ωιχ-

~
'ζ'
που ιχποοεκιχτι
ει ιχν θ ρωπους κιχι
κι

"
ετσι

"λ
π λ ουη'ζ ει ο

\,

\
"1) Τ"1)ν

,
κτι~

,

Ι

, \ ,

Ι

με ιχπεφιιχ σΧ"1)μιχτων, χρωμιχτων κιχι ιχρωμιχτων

σε ά.νυπερθέτως τιχκτα 8ιιxστ~μιxτιx.
Μ' όλΙΧ τουτιχ θιχυμά,ζω περισσότερο

μια 8ύνιχμ"1) πιο ά.θόρυβ"1) ά.κόμ"1)
πού 'χουν σπόροι κιχι ρίζες
κιχθως ά.πιχιτοϋν να πριχσινίσει ocνευ όρων
κιχι το πιο

ocyovo

ε8ιχφος

'β'ζ
!l
ιχνε
ιχ οντιχς ~στω
ε'λ'
ιχχιστους

,

ποντους

τη στά,θμ"1) της έπιφά,νειιχς
όπως ά.κριβως κά,νει το προζύμι

\

~\

,

που οεν ιχνυ

\

"

'λλ\ιχ κιχι μετουσιωνει εκ
ιχ

ψ'

,

ωνει μονιχχιχ

β'θ
ιχ ρων

όλο το φύριχμιχ.

Sydney -Ashfield 2-5-92

-51-

ΣΉΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τ Ο ποί'Υ)μα είναι <rijμα κινούνου

οχι μονά-χα ώς κραυγ-η ά.πογνώσεως

ά.λλOC κι όταν εύλογεϊ τ-η στιγμ-η
ώς άπροσοόκψο οωρο.
'Εξίσου οοκιμάζεται ή τιμ-η του προσώπου

μπροστιχ στο φόβο για σκοτεινα ένοεχόμενα
όσο και στον φευγαλέο θ-ηλασμο

ά.μφίβολ'Υ)ς εύτυχίας.
Γι' αύτο ό λόγος μένει άτελέσφορος

όταν ο1jλώνεται οίχως τόπο καΙ χρόνο
όπως το σ-~μα κινουνεύοντος σκάφους
χωρις το στίγμα μ~κoυς και πλάτους.
Sydηey -Ashfield
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4-5-92

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Σ Ά αύτο το χωρο καΙ τα σεντόνια

κάνουν το οικό τους άγώνα

για να κραΤΎjθoυν στ~ λευκότψα.
ΤΟ αΙμα έοω έπαναστατεί

καΙ βιάζεται να έγκαταλεΙΨει το σωμα
άπο τ~ν πιο μικp~ χαραμάοα
που μπορεΊ: να ξεχάσΤΎjκε.
Όσο κι OCν ~χεις έπιτέλους συνΎjθΙσει

τα ~){OΎjλα σΎ)μεϊα έπαφ~ς με τον θάνατο
που πολλαπλασιάζονται άπο μέρα σε μέρα
θα το παραοεχτεϊς πως οεν ύπάρχει
πιο άπελπιστικ~ άπώλεια

άπ' το ΠΎjγμένO αιμα στα σεντόνια.

Sydney (St. Vincent's Hospital) 16-5-92
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ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ
οι φωτισμένοι ούρανοξύστες τ~ν ωρα τούη
~εν εχουν τ(ποτε το α.ποτρόπαLO

α.π' το. γυαλί καί το σ(~ερo του τεχνολογικοϋ των ίστου
, \ Ι
, t 'ζ
θ \

κα

ως απο πανω τους αγνι

ει

σελ~νY) παντάνασσα.
Γίγαντες oύρανoμ~κε~ς σαν υπερφυσικες

φιγουρες του Γκρέκο

βυθίζονται α.κάθεκτOL στα σπλάχνα
χαμYjλωμένYjς νεφώσεως
καί οί επάλλYjλες σεφες των παραθύρων

\

που

λ'ζ
αμπυρι ουν

-

\

,

'ξ απτερυγα

μακρυνoc ε

θυμίζουν ιΧνεωγμένους ούρανους

καΙ τους ά.γγέλους του Θεου ιΧναβαίνοντας

\

και καταβ'
αινοντας
,

,

,

Ι\

επι τον υιον

του πελαγωμένου α.νθρώπου.

Sydney (St. Vincent's Hospital) 16-5-92
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ΗΜΙΜΕΤΡΑ
Ή χα.ρ8ιά εΙνα.ι πάνω άπ' όλα.

δόλια. χι άφόρητα. πα.ράΥομη.

T.S. Eliot
Με το σωμα ως έ8ω καλα τα καταφέραμε
Ο,ΤΙ χαλνα. το κόβεις και λυτρώνεσαι
εϋκολα, βλέπεις, πλάθεται ό ΠΊjλός.

Άλλα με τ~ν Ψυχ~ ποιος τα παλεύει
τα πάθΊj τα παλια και τα καινοιίΡΥια
\

~\

\ t"

,Ι

t

που οεν τα ι.,ερει παρα μονο ο

Θ

ι

Ι

"εος.

Sydney (St. Vincent' s Hospital) 17-5-92

-55-

ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
M~ν σας φανεί παράξενο, είναι παρατηρημένο
οί πιο πολλοι εύαίσθητοι πεθαίνουν
κοιτάζοντας πλάγια

θαρρείς καΙ ντρέπονται τ.ους ά.Ουνάτους

καθως τους έγκαταλεΙπουν ά.προειΟοποίητα

σ' έναν κόσμο που μισεί τ~ν εύθεία

γιατι τ~ν φοβαται.
'Αρνούμενοι για πρώτη φορα

τ~ν εύθυτεν~ τους παράόοση
αύτοι ΟΙ ά.μετανόητα γενναίοι

είναι σα να όίνουν ά.ναόρoμικ~ ά.μνηστΙα
στις οολιχοόρομίες των ύποκριτων

\

,

\

~

που κατεκριναν οια

β'

ωυ

όμως στο βάθος ξέρουν πως και

στις όυο περιπτώσεις

εχουν ά.κoλoυθ~σει νόμο θεϊκό.
Sydney-Carss Park
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19-5-92

ΚΑ ΤΑΡΓΗΜΕΝΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
ΘιΧ 'ναι νύκτα καί Αύ'γουστος
τ6τε ποJ &λλάζουν των &στερισμων οΕ βιΧρ8ιες.

ΈλύΤ'!)ζ

Ή βεβ~λωσΎJ 8ιενεργεϊτocι προ πολλου εν ψυχριj)
ocπο εκπεσόντocς άγγέλους των Έκκλφιων τ~ς •Αποκocλύψεως
κι ό λocος δεν γνωρίζει μ·~τε θέλει να γνωρίζει

•\

\,

εocν κocι ποτε

β 0"1)'θ εια"l)"ξ ει.

ΟΙ Ψυχίατροι εΙσ"l)γουνται συμβατικ~ έρμψεία
το 8~θεν «σύν8ρομο τ~ς 'Iερoυσαλ~μ})
8ιευκολύνοντας εκ του πον"l)ρου ποινικες εκπτώσεις

στα βρocχυπρόθεσμα κpιτ~ρια του κόσμου.
T~ν γενικ~ έΥτροπ{α καΤOCΥΥέλλει εν τούτοις
πoιψ~ς μελλοθάνocτος καθως επικαλεϊτocι
διocκoν~μocτoc και βάρ8ιες
κατocΡYΊJμένων OCστερισμων.

Sydney -Redfern 20-5-92
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ΜιΡΟ ΤΟ ΠΟΛιΤΙΜΗΤΟ
ιιΈστεφιχνώθ1jζ ε:ργον

~8Ί) έτελειώθηζ!»
('Ακολουθ(ΙΧ του 'Αγίου ΜιΙρου)

Τ Ο νομΙσocμε σχ~μoc λόγου μα οεν ~τocν

πως οί τελωναι και αί πόρναι προάγουσιν
ήμ&ς είς την βασιλείαν των ούρανων.

\
Λ ocος

'λ ι λ
'ζ Ι
~ \
\
οκ 't)ρος ocγιoc ομocστε σΙOC πocντος

Ο

με τ~ λocτρευτικ~ χειρονομία τ~ς πόρν't)ς
που γνώριζε να συνουάσει ένώπιον των 'Αγγέλων
μύρα σι.ίν δάκρυσι.

Στ~ν άλχ't)μεΙα των έξ~κoyτα εύόσμων είδων

που ψήνονται με uμνους κι άναγνώσματoc
άπο το πυρ που crUVT't)poGv
όλόκλ't)ΡΊJ σχεΟΟν τ~ Μεγαλοβοομάοα
κocιόμενες σεσocθρωμένες ΕΙκόνες

μ~ οεϊς μονάχoc τ~ν όσμ~ εύωοίocς
των χαρισμάτων του ΆγΙου Πνεύματος

άλλα. και τις συγκεκριμένες άρετες
\'ξ
που
ε ocρι'θ μ't)σε

για τ~ν όλοκληρία του κτιστου

ό εκ Δαμocσκοσ ίερος Ίωάνν't)ς.
Γι' αύτο όταν επευφ't)με'L το [ργον

\

' στον
π λ αι

Π

Ι

•

ατριαρχ't) ο προε

ξΙ

αρχων

Μ.ι.

άιστωρ

αύτος που σήμερα τον λέμε Μυρεψο
και καλεί: τον λocο να επocναλά.βει
εν άλαλαγμij}

το Έστεφανώθης έργον, ηδη έτελειώθης

άρθρώνομε τ~ν τελειότερ't) όμολογίoc
του πόσο Μέγας εΙναι ό Θεος

που στήριξε μονάχα στ~ μετάνοια
τ~ θέωσ't) τοσ κόσμου.

Sydney" Redfern 21-5-92
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ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΕΣ
Αύτα τα πocλocμόσχημoc φύλλoc
του πλocτά.νου

πόση ocΙσιοόοξΙoc μας γεννουν
κocι πόση πΙκρoc:

Μας εύλογουνε άλλοτε άπο ocΙώνων
κι άλλοτε μας μουντζώνουν εΙς τους ocιωνocς!

Sydney-Redfern 25-5-92
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
Σταθείτε έοω, μ~ν πείτε αλλο τραγούοι
εχει περάσει ό καιρος της εύωχίας

οΙ ά.γελOCoες οεν είναι μόνο Ισχνες

εχουν ~OΊ) ΨoCΡ~σει
" το χειροτερο,
,
'1"
και,
οεν

βλ'επουν

•

οι πο λλ'
οι

ταν κίνουνο του μολυσμένου ά,έρα

ά.πα πτώματα αταCΡα

γιατι μopCΡάζoυν
ώς εύτpαCΡ~
τα. τυμπανιαία.

Sydney.Redfern 25-5-92
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Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Το'1' ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΚΙΣ ΕΠΤΑ
((ΕΙκών εΙμι τ~ς ά:pp~τoυ δόξης Σου
εΙ καΙ στίγματα φέρων πταισμιχτων ... »

(ΕύλΟY1Jτιχρια κηδείας)

"Appoητ'fj κι άνερμ~νευτΊJ ~ 8όξα Σου
ομως ~ εΙκόνα μένει σταθερ~

οσο κι αν έξακολουθουν να τ~ν σπιλώνουν
των πτα.ισμάτων τα ~λ~θ'fj.
Χωρις είκόνα θα έπικρατουσε το χάος

,

,

ι
ζ α.ν ο
"λ'
και θ'
α τρομα
α τα κηστα

μ~ εχοντας σ'fjμε'ϊo ν' άπεικάσουν

τ~ν παρουσΙα του 'Αόρατου.
Γι' αύτο λοιπον Κ'fjρύττεις την &φεσ'fj

-

'β~
Ι.",
"θ ρωπο;
του ε
οομ'fjκονταΚΙζ
επτα για τον αν

Sydney -Redfern 30-5-92
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ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ιι ... οίίτε γοιμουσιν οίίτε εκγοιμίζοντοιι

άλλ' ώς Γ1γγελοι Θεου εν ούροινΙ;; εΙσι.»
(Ματθ.22,30)

Τ ον μ~να που άρχίζει με Kυριακ~
μ~ν τον φοβασαι.
"Ο,τι κι αν φέρουν οΙ έπόμενες
~μέρες του
οεν θά μπορέσουν να ματαιώσουν

τα Εύλογψος ό Θεός.
'Όσες φορες κι αν χάσεις τ~ν όπoμoν~
μ~ λησμoν~σεις τον Άγιασμα
που εγινε

τ~ν πρώτΊj μέρα στ~ν εύρύχωρ"l) φιάλ"l)
τ~ς Άθωνικ~ς Πολιτείας.
M~ εχοντας έκει πάνω παιοια καΙ γυναικες
μπορο\)ν οΙ Πατέρες να μν"l)μονεύουν συνεχως

τΙς ιΧνασφάλειες ολου το\) κόσμου
καΙ να προσεύχονται
όπερ 6:ιν τα όνόματα ό Κύριος γινώσκει.

Sydney-Carss Park 31-5-92
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ΕΝ ΦΟΒί) ΚΑΙ ΤΡΟΜί)
Ή ποΙφΊ) 8εν εΤνα,ι Ιργο κα,νεν6ς μα,ς

ά.λλιως θOC φιλο80ξουσε κάθε ποι"t)τ~ς
νOC προγρα,μμάτιζε πα,pα,γωγ~

\"

\

'
του λ α,χιστον
με β'
α,σ"tj το οκτα,ωρο

όπως έ8~λωσε μερικες φορες
ό ά.εΙμνφτος Γιάνν"t)ς ΡΙτσος
όσο ά.κ6μΊ) ά.να,πα,υ6τα,ν φιλάρεσκα,
στΙς κομμουνιστικές του ά.φέλειες.
ΠΟΙ"t)σ"t) ε!να,ι ή ά.μεσώτα,ΤΊ) πα,pέμβα,σ"tj

του Θεου
έκει ά.κριβως που 8εν τ~ν περΙμενες
γι' α,ύτο πρέπει νOC λέμε έκ των ύστέρων
tI

rt

,

Ν

,

Ι

οχι οη εμεις κocvocμε κα,η

-ότα,ν μάλιστα, τους στΙχους 8εν έλέγχει ή λoγικ~
ά.λλ' ότι κάτι Ιγινε θα,υμα,σΙως

όπως ό MωυcΠjς κα,τέγρα,Ψε στ~ ΓένεσΊ)

,

'β

εν φο
\,

Ι

\

,

~ κα,ι τpoμ~

....

((κα,ι εγενετο φως».

Sydney. Redfern 5-6-92
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ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Τ ους πocρocκολουθε'Lς άπ' το πocράθυρο
κocθως Π1)γocινόρχουντocι στ~ν ocύλ~
του Κocθεορικου
κoc θ ocρι'ζ οντocς

' ' ' 'Ύ)
χορτoc

'r

U θ Ύ)
ποτι",οντocς ocν

κocίγοντocς σκουπίοιoc προσεχτικα

~ έκτελώντας με προθυμίoc &.λλα θελ~ματα

σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΈφΎ)μερΙου
που τους κεροίζει κατα νόμον μια μέρα φυλακ~
έφ' οσον τ~ν έργάζοντocι σε κοινωφελες ~ργo'

πocραηρε'Lς το καλοκάγαθο βλέμμα

~ το άπροσποΙψο άνθρώπινο βΊjμoc τους
κι άουνocτε'Lς να πιστέψεις πως αύτοΙ εΤναι
που έχεφοοίκφocν

"η τόλμφαν όπoιαo~πoτε &.λλΎ) πράξΎ) βΙας.
Έχουν τ~ν τρυφερότψα μικρου παιοιου
τ~ν άοεξιόητα του άθώου

κι οπως οουλεύουν χωρις να περιμένουν

πλΎ)ρωμ~
συμπλ~ρωσocν έν άγνοίq: τους ολα τα οικαιολογψικα

για να τους ΧΟΡΎ)γΎ)θε'L κατ' άπoνoμ~ν
Ιθαγένεια 'Αγγέλων.

Sydney.Redfern 6-6-92
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Γ ΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
«Φων~ν έλληνί8ΙΧ βιχρβά.ροις

προστά.Υμιχσιν έτ6λμ'"l)σε χρ~σθιxι.»
Πλούτιχρχος

T~ γλωσσα. τούτ'Υ) 8εν μπορεϊ να. τ~ν μιλ~σει
όπoιo8~πoτε στόμα.
aΙχως ν' ά.φ~σει ά.λλοιώσεις στο σωμιχ κα.Ι τ~ν Ψυχ~.

\

\

\ ,ι
Λ α. λ ια. που προσα.ρμο'ζ'
ετα.ι α.πο α.ιωνων
στο αρρψο μυστ~ριo της συλλογικης μν~μ'Y)ς
του Γένους

κα.θως βιώνετιχι ά.νOCμεσα. στΙς συμπλ'Υ)γOC8ες
του ~a'Y) κα.Ι οϋπω

8εν γΙνετα.ι κτημα. πρoσ~λυτoυ ~ ύΠ'Υ)κόου
κι ocς πα. να. λέει Ο,ΤΙ θέλει ό λογιώτα.τος
'ΙσοκρOCΤ'Υ)ς
περΙ ((πα.ι8εύσεως ~μετέρα.ς» κα.Ι

των τα.ύΤ'Υ)ς μετεχόντων
\
\,
Ι
\
'λ
'β
ι
\ λ ξ λ ι
σα. νιχ επροκειτο για. α. φα. 'Υ)ΤΟ μονο κα.ι
ε ι ογιο.

Ή γλωσσιχ τούτ'Υ) Ψυχ~ κυμα.ινόμεν'Υ)
μικρου λα.ου με στα.θερΟ πεπρωμένο

\ ε"ζ'Υ)σε Τ'Υ)ν
\ κα.'θ ε μερα.
ι
\ με λλ ο θ α.να.τος
ι
που
του σιχν
,ιχγωνι'ζ ετα.ι να.\ οιοα.
~ ~/ξ
\,
\
\
\
ει τους εγγυς κιχι μιχκρα.ν
\
•
·Ψ '
,
λ' "}'
ι
, fI
πως 'Υ) υ ιστ'Υ) α.ποστο 'Υ) 'Υ)τα.ν πιχντα. το ορα.μα.
οχι το πρόγρα.μμα..

Sydney. Redfern 9-6-92

-65-

ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΥ
'Υμνος ιΧπας ήτταται συνεκτείνεσθαι σπεύ8ων

-r4J πλήθει των πολλων οίΚΤιΡμων Σου ...
'Ακάθιστος

Οί στίχοι μου

aEV

εΙναι φωνες

μ~τε καν θέσεις ~ άντιθέσεις.
Άπλως ύπαινίσσονται το μυστ~pιo
μες στο όποΙο βυθιζόμαστε ολο καΙ περισσότερο

άaιcΧφοΡΟ αν το αίσθανόμαστε ~ 5χι
οπως ό πύργος τ~ς Πίζας γέρνει προοοευτικα
προς τ~ν όριζόντιο
οσο κι αν μένει άθέαΤΊ) οια γυμνου όφθαλμου

~ συνεχως αυξανόμενη κλίσΊ)
μέχρι να ταυτισθεί με το έaαφος.

Sydney -Redfern 14-6-92

-66-

Η ΞΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ
Φοβηθηκα τις πρωτες έντυπώσεις

\

\

κα θ ως ποτε σχεοον οεν ηταν αντα
~\

~\,.

"ξ

ιες

προσώπων και καταστάσεων

κι έγω οεν είχα τη σοφΙα να περιμενω
την ΠΡOOΠτLκη μακρότερου χρόνου.
Με την άεναη ροη μεσα και γύρω
πρωτο ζητούμενο θά 'πρεπε νά 'ναι ό ρυθμας

που θα μας όοηγησει οπως ό μΙτος τ~ς Άριάονης
να σκοτώσουμε τα κτ~νoς που χασμωοεϊ

στην παΡOρμητLκη άμεσότητα
κι υστερα να βγοσμε στην ξαστερια τοσ άοεσποτου

οικαιωμενοι άπα τους καθαρμους
~,

,

της παναγνης κορης.

Άθ~νlX

-67-

26-6-92

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Β)
Δεν τ~ν ά,κοϋμε πια. συχνα. οπ ως πρωτα

παρα σε λίγα γραφικα χωρια
κι rσως γι' αύτο ά,κριβως τ~ν προσέχουμε

σ~μερα
περισσότερο ά,πο πρωτα

τ~ν ά,είποτε &.μουση θεωρούμενΊ)

φωνψικ~ παρέμβασΊ) τοσ γαϊΜρου.
πως ε!ναι 8υνατον αύτο το εΙρψικο κατοικί8ιο,

λέμε
με τόση ύπακo~ και ταπείνωσΊ)

νά 'χει μια. τόσο θορυβώ8Ί) φων~;
Θαρρε'Lς πως ξαφνικα. λύθΊJΚαν 8έκα
σκουριασμένες τροχαλίες

~ των γειτονικων κατασΤΊ)μάτων τα ρολ&
"
ι
\,
ψΙ
'λ
κι επεσαν πανω στο ανυπο ιαστο κεφα ι σου

καθως ό κυρ Μέντιος ιΧπλως πηγε να χαιρετ~σει
τον ~λLO

~ να. 8Ίjλώσει σιωΠΊ)λ~ ά,λλΊ)λεγγύΊ)
σε 8ιερχόμενο όμογενες ύποζύγιο.

Κι aμως αν καΙ Ι8ιαιτέρως κατανυκτικος
ό χαμΊjλότoνoς ά,νθρώπινος λόγος

\ \

που με κατε

β

Ι
Ι
Ι
Ι
\ Ψ λλ '
ασμενα ματια κατι παει να
ε
ισει

για. το &.ρρψο μυστ~ρLO στ~ ρo~ τοσ φθαρτοσ
8εν εΙναι λιγότερο συγκλονιστικος
ό ά,νεπιφύλακτος ά,λαλαγμος τοσ γαϊΜρου

που 8εν κουράζεται να. κάνει oύρα.νoμ~ΚΊ) θούριο
τ"ην περιφρονΊ)μένΊ) κα.θΊ)μερινότψα..
"A~ελε

-68-

30-6-92

«ΖΩΝΑΡΣ»

'Έμεινε πια σχεΟΟν μονα8ικο

αύτο το Καφεζαχαροπλαστεϊον
στ~ν περιώνυμΥ) όΟΟ llανεπισΤ"f)μ[ου

με κύριους θαμωνες άπόστρατους

~ συνταξιούχους
άλλα και κάποιους αλλ ους έμφανως έν άκμη

που έν τούτοις έπιμένουν να συνΤ"f)ρουνταt
πρωτίστως με άναμν~σεις ~8Y) άπο τώρα
λόγ<ι> τ~ς ταραγμέν"f)ς έποχ,ης.
τα περισσότερα γκαρσόνια ~λικιωμένoι

μοιάζουν 8ι8άσκαλοι άλλοτινου καιρου
που έμπνέουν θαλπωρ~ και σεβασμο
τόσο πoΛU

ώστε 5ταν ερχεται ό λογαριασμος στο τέλος

να σε προβλ"f)ματίζει σοβαρως το φιλο8ώρ"f)μα.
Άθ~να.

-69-

6-7 -92

ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
Στ~ Στcωρονικ~τα ό Ναος του Καθολικου
με λειτουργο τον έκ Γαλλίας π. Άμβρόσιο

Ιερουργοϋσε ~~η άπο τις μικρες &ψες
μετ&: το μεσονύκτιο

τ~ν βάπτισΥ) τ~ς νέας ~μέpας που ~εν ελεγε
να χαράξει
πριν το εΙόωλολατρικο φως των Έλλ~νων
άποταχθεί τι'i'> Σαταν~ και πασι τοις εργοις αύτου

συνταχθεί όε άνεπιφυλάκτως τι'i'> Χριστ4J
και πρoσκυν~σει Αύτ4J ως βασιλεί και Θε4J
εχοντας άναόόχους λευχειμονουντας

καθώς ψάλλουν το χιτώνα μοι παράσχου φωτεινον
τους μελανοχίτωνας Άόελφους τοσΙερου Κοινοβίου

~γoυν όλόκληΡΥ} τ~ν συνοόεία
Τύχωνος Ίερομονάχου
'Άγιον Όρος (Στιχυρονιχήτα)

-70-

15-7 -92

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το να συμπεριφέρεσαι με τ~ν ϊ8ια τρυφερότψα
στο πρόσωπο του άνεπανάλΎ)πτου συνανθρώπου
στα έπι μέρους εί'8Ύ) του ζωικου βασιλείου

που 8εν εύλoγ~θΎ)καν να έξελιχθουν ως τ~ν
uψίσΤΎ) βαθμί8α
στα 8έντρα άκόμΎ) ~ τα εν γένει φυτα

τ~ς εν πpoνoί~ και οίΚΤιΡμοϊς 8ιαρθρωμένΎ)ς
άνεξερεύνΨΎ)ς κλίμακος τ~ς κτιστ~ς 8Ύ)μιουργίας
~ το ν' άκουμπας με τ~ν ϊ8ια εύλάβεια το σωμα τ~ς γ~ς
άνεξαpτ~τως αν είναι χωμα ~ θάλασσα
μακρινα άστέρια μάζες φωτος ~ άέρα
\

" /

\"

,

\

Ι

σα να επροκειτο για ΤΊjV ατομΙΚΎ) σου ΤΎ) σαρκα

να. είσαι βέβαιος 8εν είναι εφάμαρτος πανθε"ίσμος

μ~τε χoν8poει8~ς εί8ωλολατρεία.
Είναι άπλως ~ προσπάθεια συνεπους πpoσαpμoγ~ς

στ~ν άπόλυτΊ) χάρΎ) τ~ς θε~λατΊ)ς φύσεώς σου
που οεν ίσοπε8ώνει επ' ού8ενι οσα 8ιέκρινε
ό πάνσοφος ΔΎ)μιουργος 8ι' οδς οί8ε λόγους

ά.λλα μονάχα ταγεραίρει ένιαίως
γνωρίζοντας οτι μόνον μέσ' άπο τα κτιστα
t

,''1\,

Ι

ορατα Ύ) αορατα

80ξάζεται θεοπρεπως ό Κύριος των Δυνάμεων.
Xαλκιδικ~ (Κocλοuτσικο)

-71-

21-7-92

ΠΕΝΘΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΩΜΑ ΠΟΥ
'
Δ εν

,

,

'β'
.~,
συνε Υ) τιποτε το ιοιαιτερως τραγικο

έν τούτοις το ταπεινο 8ωμάτιο

~χει μια. ΟψΎ) πένθΨΥ) που 8έν τ~ν ά.ντέχει
ό έξαντλΎ)μένος ~νoικoς

ά.νεξαρτ~τως φύλου ~ ~λικΙας
καθως μα80υν οΙ σουβά8ες 8ίχως τον έλάχιστο ανεμο
κι οΙ κατσαρί8ες ΠΎ)γαινοέρχονται σα.ν λιλιπούτεια
παι8ικα. έξαρθρωμένα τραινάκια

ό 8έ ~λιoς του ά.πογεύματος 8έν συγκινείται
καθόλου να. καθυστερ~σει
πέντε μονάχα λεπτα. οχι παραπάνω
τ~ ΛUσY) του δράματος.
Χαλκιaικ~ (Καλούτσικο)

-72-

21-7-92

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΣΠΑΤΑΛΗ
T~ νύχτα σuντελουνται κάποιες περίεργες
διεργασίες
στο διπλΟ μέν χάριν ανέσεως
πλην μοναχικό σοu κρεβάη

κι αύξομειώνοuν θαρρείς του κορμιου σοu

το μ~κoς
ανάλογα μέ τις εγνοιες καΙ τους κα1jμους

που τuραννουν την γΡ1jγορουσα σuνείδφ"f).
Τότε εΙναι που αναγκάζεσαι να τεντωθεις
διαγωνίως
για να χωρέσεις εστω σωμαηκως
στις δεδομένες σταθερές
οίκονομώντας έν σπατάλη τα ανοικονόμψα.
Χαλκιaικη (Καλούτσικο)

-73-

22-7-92

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

'Αφύσικο απόψε το φεγγάρι

\ ουρανο
,
\
Yj λ'α στον
aUVYjBtaEL σ' ενα αλλο ~θoς

ι
Ψ
τοσο

γιατΙ μocς εχει

να. μπαινοβγαίνει 3Yjλα3~ στ~ ζω~ μας
σα.ν ένσυνεί3ψΊ'] βOύλΊjσΊ'j

ρυθμίζοντας με ~λεκτρoνικ~ εύαισθφία
,/

Ι

\,

.....

,

οχι μοναχα τις μερες του μψος

~ τα. νερα. τ~ς παλίρροιας

άλλα. και τα. προσωπικά. μας σuναισθ~ματα
άκαταμά.χψος κυρίαρχος του Ψυχισμου μας.
Xrι.λκιδικ~ (Καλούτσικο)

-74-

22-7 -92

Ο ΑΣΤΗΡ Ο ΠΡΩΙΝΟΣ
Το μικρο σκάφος που χαράσσει
το γυαλΙ τ~ς θάλασσας
ά.πόφασΥ) ά.προσΜΚ"f)Τ"f) στο πεπρωμένο
όρυμαγοος στ~ νωχέλεια του μ"f)οενος

το σΤΟΙΧ1]μα των ψαριων το χαμένο.
Χοιλκιδικ-η (Κοιλούτσικο)

-75-

23-7-92

ΣΑΜΟΣ
Στον Ιατρο Μιχαηλ Θέμελη

genius loci

του νφιου.

Μονάχα έaω μπορουσε ό Πuθαγόρας

να ύποψιασθεί τ~ μαγεία ρuθμων
και &ριθμων.
Ή έλια. με τ' &μπέλι σuμφωνία
όριζόντιας εlρ~ν't)ς
κι &μέσως στ~ σuνέχεια το κuπαρΙσσι

&κοίμΨΊ) φλόγα του κατακόρuφοu
&λαλαγμος ά.νuπότακτος

του 'Άρχοντα

Auxoupyou

Λογοθέτ't).

'Απέναντι, στα έφτακόσια μόνο μέτρα
~ Toupxlιx, οχι άπλας όρίζοντας.
Και το Κάστρο
κοuρελιασμένο ν' &ντιστέκεται

στον ~μερoνuχτιo Έφιάλη!
ΠuθαΥόρειο

-76-

1-8-92

ΕΞ ΟΝΤΧΟΣ
'Έτσι καθως βιοπαλαίει όλΊ)μερΙς

"

εχει στρα

β

Ι
\
Ι
οπαΤΊ)σει τα παπουτσια

κι έκείνα οπως σκέβρωσαν προς τα. μέσα
και ~\)σκoλεύoυν το β~μα το\)

εγιναν μια. άκόμΊ) άφoρμ~ να. φαντασθω
πόσο κλεισμένΊ) πρέπει νά. 'ναι

•Ψ

κι Ί)

ι
υΧΊ) του.

Άθήνα.

-77-

7-8-92

ΑΓΓΕΛΟΙ
Στον Νέστοραι Μάτσαι

Οί "ΑΥΥελοι ον τα. μεθόρια.
,

\

ι

\

\

\"

ιχνιχμεσιχ στο κηστο κιχι το ιχκηστο

θά 'χουνε πάντιχ να πουν περισσότεριχ
,

απ

,,,

Ι

Ι

ι

οσα μεχρι τωρα μπορεσιχν

να μετΙΧ8ώσουν

8Ί)λIX8~ άπ' οσιχ έμεϊς μπορέσlχμε
ν' άκοιίσουμε.

Οί 'Άγγελοι θα μένουν πάντα

οί άνεξάντλψοι ύπlχινΙΥμοι του Θεου
πάνω ιΧπο ~νlXν κόσμο που εχει ιχύηα

άλλα εν τοιίτοις μ-ήτε άκοιίει
\

μ~τε ύπακοιίει
.... \ "

...

ΥΙΙΧΤΙ προτιμιχ νιχ ωτιχκουστει.

'Αθήναι

-78-

4-9-92

ΓΙΜΝΑΣΤΙΚΗ

Aύτ~ ~ τόσο ~λλrινικ~ φιλο30ξία
με τό εκ πρώτrις 5ψεως &κΙν3uνο 5νομα
εχει προοπτικες &arιφάΥοuς.
Ζψα να σε Υuμνώνει προο3εuτικα
,
,.,
,
\
'"
μεχρι ν

,

στψ

ακοuμπφεις το χωμα

XUpto

λ

ζ'

,

ει.,ια κατασαρκα.

Άθήνα

-79-

4-9-92

Η ΑΧΑΡΙΣΤΗ Γ ΑΤ Α
(,Το βασιχο στοιχείο το\) σύμπιχντος

ά.πένανη στον Οίνθρωπο

εΤναι

1) ά.aιιχφορΙα.»
Π. Μocτεσις

Ή 3ωρεαν συνεχ~ς έπιμιξία
των στοιχείων τ~ς φύσεως με το σωμα

άκόμη και με τ~ συνεί3ηση του άνθρώπου
φαίνεται 3εν άρκουν Υια να 3ώσουν
ι.

\

\

νοημα υποχρεωηκο σΤΎ)

λ'ζ

,

~

,

ει,Ύ) «ενοιαφερον»

κι ~χoυμε ΙσολΟΥισμους άχOCρισΤΎ)ς ΥOCτας
που προημα να κλείνει τα μOCηα

καθως τ~ς πεταμε ψωμΙ

Sydney.Carss Park 10-9-92

-80-

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Πότε έπι τέλους θα μάθουν ΟΙ σοφοι
να οιαβάζουν σωστα τις λέξεις

να. μ~ν τις χρφιμοποιουν oΊ)λαo~
καθως ΟΙ τυφλοι τα. νομίσματα;
«Έν-οιαφέρον)) πως μπορεί να. χωρέσει

έκεί που ~ Πρόνοια τα φέρνει ολα σε
σύγκλιση

υπερνικώντcις τ~ν «οια-φορά))!

Sydney-Carss Park 10-9-92

-81-

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΦΗΣ

Άκόμ'Υ) το aεξί μου χέρι ψάχνει

τον λάκκο που a'Υ)μιουργ~θ'Υ)κε αίφνιaίως
καθως ύπερυψώθ'Υ)κε το κόκκαλο τ~ς ώμοπλάτης
στ~ν πριν'Υ)aον έπαφ~ Σου με το χωμα
,

απ

'Η

οπου

ζ'

,

ηΤ'Υ)σα να

Σ'

,

,

ανασΤ'Υ)σω.

Το βλέμμα μου έξακολουθεί να θωπεύει

όλόκλ'Υ)ΡΟ το περίγραμμα του κορμιου Σου

"

, "

ετσι κα θ'"
ως εκτοπι ζ ε τον αερα

στα πρωτα έκείνα χρόνια τ~ς έφ'Υ)βείας
άaιαφορώντας για μεταγενέστερες έκπτώσεις
απρο'βλ'
επτους ακρωτηριασμους.

•

,

τα χείλ'Υ) μου κρατουν άκόμ'Υ) τ~ γεύση

τ~ς πρώτης άλμύρας που σχ'Υ)ματίσθ'Υ)κε
καθως οί αδρες εφερναν άπ' τα κύματα
μαργαριτάρι άτραυμάτιστο
κρουστο τ' ονομά Σου.

Sydney -Ashfield 12-9-92
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Η ΑΔΙΟΡΑΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
οι βασικες ά.νάγκες των ά.νθρώπων
είναι θεόσaοτες

άρα aεν όa'Υ)γοuν ά.παραιτ~τως
σε ά.νταγωνισμους κι ά.λλ'Υ)λοσπαραγμό.
'Εκφράζουν το θέλ'Υ)μα τοσ Θεοσ
που προβλέπει:
να χρειαζόμαστε για να κοινωνοσμε

να aίνουμε για να χαιρόμαστε
να παίρνουμε για να ευγνωμονοσμε.

Sydney-Carss Park
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13-9-92

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ)"
Πουλιότα.ν στο Μ.ονα.σΤΊ)ράκι
Κεντρικο Πάνθεον των έρειπΙων
\

:t

,

,

μικρο α.σΊ)μα.ντο κομμα.τι

8ια.λυμένΊ)ς oίκoσκευ~ς.

Στο πάνω ~μισυ τ~ς έπιφάνεια.ς
κα.ράβι ά.ρμενΙζει ά.κόμΊ)

ένω στο κάτω ενα.ς κα.θρέφΤΊ)ς

,

-

\,

,

χωνευει μνΊ)μες κα.ι μορφες.

Sydney-Ashfield 22-9-92

-84-

Ο ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΓΤΡΟΣ
"Οπου άποτuχεις οεν εχει νό'Υ)μα να ρωτας

τί ~ταν έκε'ϊνο ποιι εφταιξε.
Αύτο μπορεί να ένοιαφέρει

τον ίστορικο

, ,

επ

,~

\"

τον ψυχολόγο

\,

ουοενι ομως τον αγωνι

ζ ι

ομενο.

Για σένα είναι άρκετο να θυμασαι

τ~ν έκκρεμότψα καθ' έαυτ~ν
το πόσο ύψ'Υ)λος ~ταν ό στόχος
και ποιος λόγος, ένοεχομένως άνομολόγ'Υ)τος

σ' εκαμε κάποτε να τoλμ~σεις.

'Έτσι θα κρίνεις με ψυχραιμία σοφου
το ενα έκεϊνο και μόνο ποιι σε άφορα:
το &ν O'Y)λαo~ πρέπει να έπανέλθεις.

'Όλα τ' l1.λλα εΙναι ά.πλως λεπτομέρειες

ποιι τΙς ρυθμίζει τελείως αύθόρμψα
το αίμα

αύτος ό πuρινος οαίμονας
τ~ς πρoσωπικ~ς έτερότψας.

Sydney-Carss Park 26-9-92
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ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Μέσ' άπ' τιχ χέρια φιλοόοξεϊ: να περάσει

το χρονικο και των πέντε αίσθ~σεων.
Καθως τα όά.κτυλα συγκροτουνται

σε παλάμ'f)
μπορουν πάντα να καταγράφουν για σπoυo~

άκόμ'f) και για έπαλ~θευσ'f)

5χι μονάχα το σωμα του λ~μματoς
και του έγκλ~ματoς

άλλα και τ~ν τάσΊj, τ~ν εντασ'f) ~ τ-~ oιάστασ'f)
σε άπεριόριστα μαγν-ητιχα πεόΙα

σε άναρίθμψες ~λεκτρικες έκκενώσεις.

Sydney·Carss Park 2-10-92
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ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
'Όσες φορες λες ενα οχι στ~ν ψευτια
και τ~ν εύτέλεια

λες κι ενα ναι στ~ν άλ~θεια
κάνεις &θόρυβα μια μικρ·~ έπανάστασΊ)
(σως σε κλάσμα οευτερολέπτου

"
,
,
\ \
μα ανατρεπεις εΙΡΊjVικα το

β

'λ
ασι ειο

του σκότους

\

"

'θ ηκε επισης α'θ'ορυ β α
που κτισ

,

\

,Ι

απο αιωνων

με μικρες καθημερινες προοοσίες
που εΙχαν άπρόβλεπτο βελΊjVεκες
γιατι συν~θως οεν ύπολογίζουν οί άνθρωποι
τ~ς στιγμ~ς τις συνέπειες.

Sydney. Redfern 2-10-92
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΙΟΤΗΤ Α
Ή κρυστάλλινΊ) είλικρίνειoc του σώμocτος

κocι για να το πουμε αλλιώς

~ πρώΤΊ) άγιότψoc
"t

f

Ι,

εινocι

Yj

,

,

,

ocκocτocνικYjΤYj ocμεσοτYjΤOC του

κocθως οεν μπορεί να κρύψει έπι πoΛU
όπoιoo~πoτε βocθμο ανOCΠYjρίας
~ τις έπινo~σεις ύποκocτocστάτων
για σοβocρους πρocκτικους λόγους

για πρόσκαιΡOC ocίτ~ματα ocίσθψικ~ς.
Πλαστικο Οάχτυλο
βαμμένο μαλλΙ
μεταμοσχευμένο οέρμα!
Διocτυπώνουν σχεοον μονολεκτικα
καΙ συγχρόνως

χωρΙς όουρμο ~ παράπονο
έκείνο ακριβώς που θα νόμιζες

\ ..

\

'ψ
πως πανε να κρυ ουν:

τ~ν ανώνυμη ~νOεια.
Γι' αύτο τα έλιξ~pιoc του σώματος
", θ'α ε"αΠOCΤYjσουν
't:'
" κανενα
οεν
ποτε

"

\

στον β α θ'
μο που το κατορ θ"
ωνει

YJ

.1.
\
ψυχη

καΙ μάλιστα

,

"

'ζ εται
χωρις κα θ'λ
ο ου να το χρειoc

αφ ου το μεγαλείο ΤYjς φανερώνεται

έν άφελότητι καρδίας.
Sydηey-Carss
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Park 6-10-92

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ
Τ Ο κτίριο που ύψώνεται αργα αλλα σταθερα
οχι ακριβώς μπροστα αλλα κάπως στο πλάι
να aείς που θα μας κόψει κι αύτο τ~ θέα
θα μας

xoVTuVEL

τ~ν ανάσα καινοuργιος βραχνας

λες και aεν εφταναν lJλα τ' ΓJ.λλα

που μπαινοβγα[νοuν ανεξελέγκτως κάθε τόσο

,

,

('ζ

στον μικρο μας ορι

οντα.

'Έτσι που έξελίσσονται τα καθ' ήμας
σε πιάνει το παράπονο να ρωτ~σεις:

Ποιος έπΙ τέλοuς μετρα το όξuγόνο
για τα. πνεuμόνια μας;
Ποιος εΙναι σε θέσ'/) να ύπολογίσει τ~ν

άντoχ~ μας
σ' όποιαa~ποτε στενο-χώρια;
Φτάνοuν πια τα ακίν'Ι)Τα και τα
ντοuβάρια

κοντεύει να. πάθοuν αγκuλωσ'/) οχι μονάχα
τα. μέλη μας καΙ τα. αίσθ~ματα
θ α'

'θ ει αγχΙ)'λ ωσ'/) και το
πα

'

"

βλ'εμμα

και το χαμόγελο

θα crΊJμειωσει όλικ~ έκλειψη κι ή έλπίaα ...

Sydney-Redfern 7-10-92
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ΤΟ ΤΟΥΒΛΟ
ΠΎjγε να μιμΊ)θεϊ την πέτρα

'<:-'

"

ι:
και οεν αντει,ε

~ βιOCσΊ) Ψ~νει το ψωμι
μα όεν το καλoΨ~νει
'~γινε της μικρόνοιας το σύμβολο

οεν μπόρεσε να όικαιώσει το καμίνι.

Sydney·Ashfield 7-10-92
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τστ ΑΕΡ Α το ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
'Ε ν τε'λ ει ο
dλ

oc τoc\

,

β ιωμocτoc

που συγκρocτοϋμε σήμερoc σαν ά:νocμν~σεις
δεν ~τocν τΙποτ' l1λλο πocρα

lvoc

έτερόκλ'Υ)ΤΟ σύμπλεγμoc πocρocισθ~σεων
που μας ε!χε μεθύσει σε τέτοιο βocθμο
&ιστε να μ~ν ά:ντιλ'Υ)φθοϋμε έπΙ πολυ

,

\

'λ
t- \ β'
κocποτε μoc ιστoc κocι οΙOC
ιου

το ά:νυπόστocτο των πρocγμάτων

κι &ς μ~ν ~τocν όλoc πocρα τα δικά μocς
πεπρocγμένoc
για τα όποίoc ά:γογγύστως ά:νocλιΧβocμε
ώς lντιμοι πολΙτες τΙς εύθύνες μocς.

'Έτσι μocθocΙνουμε σήμερoc έπειγόντως

τον κόσμο ά:π' τ~ν ά:ρχ~
συνομολογώντocς ά:νενδοιάστως όπoιoδ~πoτε θocϋμoc

,

,

'ζ οντocς ocνεπιφυ'λ ocκτoc

ocνocγνωρι

κocΙ τοϋ ά:έρoc το είδικο βάρος
\ '

Ν

Ι

"

που κocποτε μocς γινετocι OCσΎ)κωτο.

Sydney·Ashfield 8-10-92
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Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ
Πέθανε ~ σίστερ Ντοροθέα
κι ό Μπάρμπα Γιάνν'Υ)ς
κι εμεινα μόνος να φυλάω
τουτο το ενοοζο έρείπιο των άναμν~σεων.
Να. έπ~oιoρθώσεις οεν σ' άφήνουν

πα.ρα μονάχα στο βαθμο που συντηρεϊς
πρωτόγονα σχ~ματα παρωΧΊ]μένων άνέσεων.
Ν α.'

"

"" , ,

το εγκατα λ ει'ψ εις οεν αντεχεις

χωρις ν' άρν'Υ)θεϊς με σκλ'Υ)ρόητα
τον αστεγο έκείνο έαυτό σου

μια. κι ~ Ψυχ~ κρεμάσΤYjκε σαν νυχτερίοα
στα. ρεμβώΟΥ) σκαλίσματα του ψ'Υ)λου ταβανιου
στης σκάλας τα περίτεχνα κιονόκρανα

προ πάντων ομως στην άκα.τανίκψ'Υ) γοψεία
των φαντασμάτων.

Sydney·Ashfield 10-10-92
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ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ
οι μορφες κιχι τα σχ~μιxτιx είνιχι
έπισκέπτες
ά.νεξιxρτ~τως αν ερχοντιχι προς έσένιχ
'Ο

1) Π"Υ)γιχΙνε ις έσύ.
•
,
\ β γιχ'ζ ει ιχπο
• \ τε'λ μιχ
επισκεπτ"t)ς
σε

που οεν ά.ποκλεΙετιχι να μ~ν είχες
ά.ντιλ"t)φθεί

\ \ \...

•

~ 'λ ου πιχριχοο
'~ξ ο κιχι νιχ το ειχες επιοιω
~'ξ ει
οιο

έπιμελως ώς σκ"t)νικο
ά.νιχζψώντιχς τ~ θιxλπωρ~

•

επιχνιχ

λ ιχμ β'
ιχνομενου

,

χωρου

κιxτιxφυγ~ τ~ς τιχυτότψιχς.

Μορφες κιχι σχ~μιxτιx συλλΙΧβΙζουν ά.συνιxισθ~τως
ολες οΙ ιxίσθ~σεις
ά.κόμΎ) κι οτιχν εLμιχστε τυφλοι

1) κωφάλιχλοι
,

κοιμωμενοι

"1\

"t)

"

ι

εν εγρ"t)γορσει

ό κώοικιχς μένει πάντιχ ά.νοιχτΟς

σαν τ~ μοΙριχ
μονΙμως οιφορούμενος σαν τ~ν έσπέριχ

1) τ~ν ιxύγ~.
Sydney·Carss Park 11-10-92
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ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Μάθιχμε ν' άνιχπτύσσουμε τ~ ζω~ μιχς

άνάμεσιχ σε ~μιxτιx ΚLνούνου
ΚL εχεL YLιX. μας μLα.ν αλλη γεύση το νερο

\ \

ΚΙΧL το

Ψ

\

•

ι

ωμL ΚL ο πονος.

'Εμείς οεν περψένουμε τ~ν ''ΑνΟLξ'Υ)
νά 'ρθεL μονάχ'Υ) μέσ' άπ' το ~μερολόγLΟ
τ~ν προκιχλοϋμε να. έΠLστρέφεL άθέιχτ'Υ)
χωρις άξΙωσ'Υ) να. λ'Υ)ξLιχρχείΤΙΧL

χρεώσιχμε κάθε στLγμ~
πιχρθενογένν'Υ)σ'Υ) .

Sydney-Ashfield 15-10-92
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ΣΙΝΩΜΟΣΙΑ ΣΙΩΠΗΣ
Παρακά.μπτοντας τ' ~νoμα και τ~ φων~ σου
νόμισαν άφελως πως θα. σε θάψουν

οΙ νεκροθά.φτες 'των έλεύθερων σελί8ων
οΙ θλιβεροι έργολάβοι των προκατασκευασμένων
άνακαλύψεων.

Συν~θισαν να. βεβηλώνουν το 'Αλφάβητο
οπως οΙ οΟνοι το 8ιά8ημα τοϋ Α:uτοκράτορος

και &γνοοϋν οΙ 8είλαιοι πως ~ σιωπ~ τους
8εν μπορεϊ νά 'χει μεγαλύτερη άξία

&π' τ~ σακατεμένη τους φων~.

Sydney·Adelaide 17-10-92
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ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΟΤΑΝ
'Από τέτοιες στιγμες θά μαντέψω
τη μοίρα
Ν. Χιχτζηνιχολάου
""Η

\

Ι
\
'Ι: λ
ι
ταν το πρασινο που ει.,ε ισσοταν

σε λαό ι
και σ' εκανε να χάνεις τη φωνή σου
να περπατας με μάτια κλειστιχ
στο προ πολλου πουλημένο
πατρογονικο ληόφυτο

στην Άγια. ΕΙρήνη
ένω το στόμα σου γεμάτο άγουρόλα8ο

εύλογουσε χω ρις λόγια
~γoυν με λόγο άποφατικο
μιαν ~λικία που ύποκρινόταν
άντίστροφη μέτρηση.

Adelaide·Sydney 19-10-92

-96-

ΨΕιΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΩΡΑ
Μείνε σ' αιJτό τό άμυντικό ήμΕφως
μέ σταυρωμένα χέρια

ΡΙτaοι;

Ή στάσΥ) των στα.υρωμένων χεριων

δεν είνα.ι ιΧπλως ά.μΥ)χα.νΙα. ~ τεμπελια
μ~τε ά.δια.φορΙα.
rι

<ι\"

,

~

'ξ

οσες κι α.ν εχουμε ενοει

\

Ι

Ι

εις για. κα.τι τετοιο

ά.πο ΠΡΟΥ)γούμενα. στιγμιότυπα.
ψευδεπΙγρα.φΥ)ς ώρα.ς.
τα στα.υρωμένα. χέρια.

-

ή πιο γεννα.Ια.

δΥ)μόσια. δ~λωσY) τοϋ ήΤΤΥ)μένου
πως όλες οΙ έστΙες ~τα.ν ά.νοχύρωτες

γι' α.ύτΟ ύποστέλλοντα.ς τα χέρια.

τολμα. τ~ν επα.ΡσΥ) τ~ς ψυχης.

Sydney.Ashfield 21-10-92
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ΜΙΚΡΟΙ ΘΕΟΙ
Δεν είναι ~ Ψuχ~ πνo~ άνέμοu
κι ocς τ~ν ελεγαν

anima οί ΛαΤLνοι

είναι aελφίνι άκούριΧσΤΟ που γλιστρα
,~

,

Ι

)/ξ"

αοιακοπα μεσα κι ε

ω απ

\ ..

το σωμα

γι' αύτο θuμούμιΧστε και παραμένοuμε

ί:'ψες πολλες άψηρημένοι
κοιμούμαστε και γινόμαστε στ' ονεφο
μικροι θεοι που όλα τα μποροσμε.

Sydney -Ashfield 21-10-92
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ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΙποτα δεν φOβ~θΊ)Κα εϊν' ~ άλ~θεια
οσο τους δειλους
κι α.ς φαίνεται μιά τέτοια διατύπωσ-η

σχ~μα όξύμωρο.
Γιά ν' άποφύγει τ~ δύσΚOλΎj ωρα
ό δειλος δεν διστάζει
και ψέμμα νά πει
και νά ύποκριθει πως δεν είδε

~ πως δεν ακουσε
~νox.Ύj σιωπ~

-

άνυπόσταΤΎj παρουσία.

"Ομως άφου περάσει ~ στtγμ~ τ~ς αίx.μ~ς
δΎJλαδ~ ~ ωρα τ~ς κρίσεως
σπεύδει καμμιά φορά ν' άΠOλOγΎjθει
α.ν μάλιστα είναι και λίγο θεοφοβούμενος

ένω ό δόλιος ~x.ει προ πολλου κριθει
άμετακλ ~τως.

Sydney-Ashfield 21-10-92
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ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΛΙΓΓΟΣ
Ό ιΧντίπα.λος 8έν τόν ζυγώνει
φοβάτα.ι πι6τερο τόν θρύλο του ιΧπ' τόν r8ιo
κ. Πα;πα;κόΥχος

Κανένας όεν τολμα να ύΠOτLμ~σει
\

(

\

\

\

Ι

τα ορατα και τα συγκεκριμενα

μα είναι αλλ"1) ~ όύναμ"1) του θρύλου
καθως όεν γίνεται να ΨΊJλαφ~σεις
τις ρΙζες και τ~ν ~κτασ-ή του.
M~ όοκιμάσεις να κοιτάξεις στο Π"1)γάόι
για να βυθoμετp~σεις το νερο

που συνΤ"1)ρεί τ~ νύχτα και τ~ μέρα
ό Ι'λιγγος εΙναι συνώνυμος του θρύλου
και κινόυνεύει να χαθεί οποιος τoλμ~σει.

Sydney.Ashfield 23-10-92
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ιιΠροσπαθώ να κocνω τα αύτονό'1)τα πρ«γματα
λιγότερο αύτονό'1)τα.»
Ν. Δήμου

Συνήθως όταν λες αύτ~ τ~ λέξΎ)

ό νους σου τρέχει σε ξεκίν't)μα
φύσΊ)μα φρέσκου άέρα
πρόγευσΊ) άπρόβλεπτ't)ς άλλαγ~ς

~δΎ) καινουργια δράσΊ).
dΟ μως άπό-φασΊ) σΊ)μαίνει κατOC
κυριολεξίαν

τελεία και παυλα σ' ένα θέμα που
άπο-γοήτευσε
αρα έξαντλήθ'Υ)κε κατα κάποιον τρόπο
κι ετσι δεν εχει πιOC νό't)μα
νOC μιλίΧμε γι' αύτο

άφου δεν συμφέρουν τα μάταια λόγια.
Άπόφα.σΎ) λοιπον εΙναι σιωπ~ άκαριαία
σαν νOC κρατουμε ένος λεπτου σιγ~
γι' αύτο που πέθανε και πρέπει νOC τελειώνει
κι άμέσως ένας δρόμος άπερπάτψος
που ομως ξεκινίΧ χαρακτ't)ριστικα

οχι με όράσ't), άλλOC με άπόόρασΊ).
Sydney-Carss Park 24-10-92
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ΤΑ ΠΟΔΙΑ
ΚClθClρότερCl πόδιCl ά.πό χέΡΙCl!

Ν. ΚClζCl"τζά.χrις

'Όπως στ~ν ποικιλία των έπαγγελμάτων
ύπάρχουν προνομιουχοι κι ιΧδικημένοι
ετσι κι ιΧνάμεσα στα μέλ'fj του σώματος
,
\ ~
,
\
''Ι!
πρεπει να "εχωρισεις τα: ποοια

τους πιο τυραννισμένους χειρώνακτες.
Δεν φτάνει που κουβαλουν ολο το βάρος

σαν δίδυμες κολόνες τ~ς oίκoδoμ~ς

καθως στεκόμαστε ~ εtμαστε έν κιν~σει
πρέπει να διανύσουν και τ~ν ιXπόστασ'fj
έφαπτόμενα συνεχως με το εδαφος
προσκρούοντας στ~ν έκάστοτε ιXντίστα~ του.

'Όμως αύτ~ ~ ιΧπαράμιλλ'fj διπλ~ πιστότψα
στ~ν όριζόντιο καΙ τ~ν κατακόρυφο

σχ'fjματίζει τ~ν ιΧκριβέστερ'fj όρθ~ γωνία
σύμβολο ιΧπολύτου δικαιοσύν'fjς
μέτρο ιΧμερόλ'fjΠΤ'fjς καταφάσεως.

Sydney-Carss Park 24-10-92
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SECRET
Κά-ποτε μυσηκο ~ταν μόνο το γραμμένο.
Δεν επρεπε νά. το βρουν γιά. νά. μ~ν εχουν

χειροπιαστο το σωμα του έγκλ~ματoς.
Σ~μερα μπορουν νά. σου κλέψουν
οχι μονά-χα αυτο που μόλις πocς

νά. ψιθυρίσεις
σου παίρνουν με καισαρικ~

κι αυτο που δεν αρθρώθΊJκε.
Ποιος θά. μας σώσει απ' τις ραδιουργίες

που ευνόφε έν αγνoί~ του το φως!

Sydney-Ashfield 30-10-92
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ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Σιγα σιγα ό κΕν8υνος γΕνεται πoλιJ οέκε/ος

για να σε προφυλάξει άπ' τον έαυτό σου.
Τ. ΛειβΙΧδίτ-ηζ

Κάποιες φορες

aEV

θέλεις να. θυμασα.ι
\

ι

ι

μψε να. σκεφτεσα.ι

\

ι

...

\

,

το τι μπορει να. κα.μεις

~ να. σου κάμουν
αν άφεθεΤς μονάχα. στο άνθρώπινο.

'Άβυσσος ()ντως ~ Ψυχ~ του άνθρώπου
αβυσσος έσχάΤΊ)

~ τουλάχιστον τεντώθΊ)Κε &ς τ~ν αβυσσο

\,

\

\

,

\

,

κα.ι τωρα ποιος να ΤΊ)V Υυρισει πισω;

Κράτα. λοιπον τ~ν άνάσα
και να. περιμένεις
8πως τα. πρώιμα φύλλα

στο ξαφνικο χιόνι
ό κίνaυνος τελικα. θα. κoλλ~σει
στο aέΡμα σου
σα.ν έπωμίaα του έξ έφέaΡων μονίμου
Άξιωματικου
σα.ν &.aειο σωμα. ξεραμένου τζίτζικα

στο άσάλευτο aέντΡΟ.

Sydney-Redfern 30-10-92
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ΣΤΝΘΗΚΕΣ

"Αν κάθε λέξ1j τ~ν προφέρεις μόν'Υ)
εΙνα.ι θα.υμα.στικΟ για. όλόκλΥ)ΡΟ τον κόσμο.
''Αν προφέρεις 8υο λέξεις μα.ζΙ
ό κόσμος εσπα.σε σε χίλια. κομμάτια..

''Αν όμως εχεις του πα.ιοιου τ~ν άγνότ'Υ)Τα.

θα. βρείς πως ένώνοντα.ι

\ \

για. να.

ξ

,

α.να.γινει

ό κόσμος όλόχ.λ'Υ)ρος.

Sydney-Carss Park 31-10-92
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Ο Γ Λ ΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Κάθε χειρονομία μας
χα! μια τιμωρία.

Τ. ΛειβαόΙτ:ης

Ή α8ράνεια τοσ σώματος είναι
ό απαράβατος ορος τ~ς άγν6τψας

γι' α.υτο μα.ς συγκινοσν οι ασ~κωτες πέτρες
μα.ς καΤYjχοuν οΙ νεκροΙ

Ποιος ομως μπορε'L να. μετρ~σει
το βάθος της συντριβης
τ~ν κατάνυξΥ) της μετάνοιας

τον γλυκασμο των 8ακρύων!

Sydney -Ashfield 31-10-92
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ΤΟ ΜΑΚΡΥΝΟΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
""Αν μπορέσουμε ποτε να. σκεCΡτoυμε
συσχετισμους ά.πωιχνους
που έν τούΤΟLς πά.ντιχ εLνΙΧL πολυ ΠLθιχνΟL

ισως ά.νΙΧΥνωρΙσουμε τον βΙΧθμο ένoχ~ς μιχς
κιχι στο μιχκρυνότερο ~yκλΎ)μιx.
Στο κά.τω κά.τω μιχκρυνο aεν εLνΙΧL

πιχρα. μονά.χιχ έκεLνο που ά.Υνοουμε!

Sydney-Ashfield 31-10-92
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ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΣΗ

Κocθως σχε80ν πιoc όλοι χρφιμοποιοϋμε
κολώνιες κocι ocρώμocτoc
προ8Ι80υμε μιOC ocπροσ8ιόριστ'Yj Tocσ'Y)
που Lσως ποτε 8εν θOC δμoλoγ~σoυμε.
Έπιζψοϋμε 5χι κυρίως νOC εLμocστε πιο εύχocριστοι
στους δπoιoυσ8~πoτε OCλλους
η νOC ocΙσθocνόμocστε μιOCν άλλ'Yj εύεξίoc
\

,ι

ι

ocκομ'Yj κocι μονοι μocς

όσο το νOC μεΤOCΠ'Yj8~σουμε εστω γιOC λίγο

, ,

'ζ ωικο'β ocσι'λ ειο
ocπο το

που σocπίζει πιο γρ~γoρoc
στο βocσίλειο των φυτων
\ ,

,

t"

που ocκομ'Yj κι οι εκκρισεις των

,

'l'

'ζ

•

,

ευωοιoc ουν ως μυρoc.

Sydney-Ashfield 31-10-92
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Δεν θά 'θελα ποτε να ξέρω

τΙ χάνω τ~ν κάθε στιγμ~
θ

'\\

't

οποια κι αν ειναι

"1)
t

'ξΙ

α

ια του.

ποτε 8εν γνωρίζουμε κατ' ούσΙαν
Ι

~

τι εχουμε

κι ά.π' αύτ~ τ~ν &γνοια
συνΤ"1)ρεϊται ~ ζω~ μας.
"Οταν ά.γνοεϊς τις ά.πώλειες
8εν γίνεσαι ά.παραιτ~τως ά.νε8αφικός.

Διαηρώντας τ~ν άρχικ~ αΙσιο80ξία
μπορείς να κερ8ίσεις με άπειρους τρόπους
καινούργιο ~8αφoς.

Sydney -Ashfield 1-11-92
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
ιι'Εγω πocρocτηρουσα τον χορο των μορφocσμων
στOC πρόσωπα τους.»

Philippe Delacroix
Τ α"

'ζ ουν
πραΥματα συνΊ)'θ~'
ως σεν μορφα
,
ι
"
,...,
παρα μοναχα οταν εμεις

περνοσμε κρίσΊ) συνειδ~σεως.

Τότε το πράσινο μπορεί να. γίνει μασρο
τα. οέντρα να. παραταχθοσν -

δάσος σταυροι

κι οΙ πέτρες μικρες ~ μεγά.λες

πρόσωπα τ~ς ύπoμoν~ς
γριες που δεν λιποτακτουν
νεκροι που οεν μιλοσνε.

Great Keppel Island 11-11-92
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ΤΑΤΤΟΤΗΤΕΣ
ΤΟ ταβάνι οεν οιαφέρει
καθόλου άπ' το Οάπεοο

άπλως οεν άνέχεται
\

\

~

να το πατουνε.

Great Keppe! Island 13-11-92
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ΑΠΟΡΙΑ ΠΑΡ Α ΘΙΝ' ΑΛΟΣ
"Ολ' αύτα πού 'γLναν χθες βράόυ

έόώ στ~ θάλασσα
-"Ι

'l'

\

\

\

πως Ίjταν ουνατον να τα σ

β'

υσεL

τ6σο κρυστάλλLνΊj όLαύγεια

σ~μεpα το πρωΙ!
Great Keppel Island 13-11-92
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ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ
«Ή yuvoιlxoι εΙνοιι όπιο ti.νθρώπινος &νθρωπος.»
Ν. Δ~μo\)

-

Β ρε\ Μ'ανα

\

Ν'
ποιος σου
φυτε Ψ ε

τέτοια πληγ~ στδ στ~θoς
και aεν μπορε'i:ς να κοψηθε'i:ς

και aεν ζψίΧς να ζ~σεις!

-

Παι8( μου εΙμαι μια πλ'f)~

, ,\
τ-ην κορφΎ)
, \ θ YJ λ'ζ
ανε
α ω \

απ

τρώγω

-

(\

\

,

ως τα νυχια

ι
τρεφομαι

μοιρολογουμαι

μα οταν ά.πολφμον-ηθω

πεθαΙνω κι ~συχάζω.

Great Keppellsland 13-11-92
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ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ
Το φως όλόγυμνο είναι κι G(ιJΤΟ

μια. αλλΎ) βαρβαρόητα

που 3εν. ά.ντέχει

.

~ τραυμαησμένΎ) Ψυχ~ μας.
Γι' αύτο κατασκευάσαμε ματογυάλια

έξερευν'~σαμε τ~ν ύγρασία των σΠΎ)λαίων

ΠΡOτtμ~σαμε ά.θόρυβα τ~ θαλπωρ~
τεθλασμένου τοπίου
\

,

,

,

ι

τψ απερανΤΎ) ευγενεια

των φωτοσκιάσεων.

Great Keppel Island 19-11-92
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ΤΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
"Ο σο

..

κ~ α.ν

Ψ'
α.χνε~

\

,

για. κα.~νoυργιo

θ'εμα.

κάθε φορα έπ~στρέφει OCσυνα.ισθ~τως
ocλλιΧ στα.θερα
\

\ (

,Ι

'ζ

-σα.ν α.ρρωστια. που υπoτρoπ~α. ει-

στον ανθρωπο μονάχα. κα.Ι τα πάθΊ) του

Ιοίως οταν εχουν χάσει τ~ν α.Ιχμ~ τ~ς ocμεσότψος

•

'ζ
κι αρχι ουν ν

, α.ποκα
,
θ'
ιστα.νται

στο άρχαϊον κάλλος

~τημένoι κι αΙχμάλωτοι
ένουόμενοι ώς πορφύρα βυζα.ντLν~

τ~ν ασπιλΊ) άχΛU των OCνα.μν~σεων.
'Έτσι ~ πρα.γμα.τLκότψα. συνοιάλάσσεται
ώς έκ θαύματος

με τΙς έξα.πα.ΤΊ)μένες παιοικες έπιθυμίες
σε κορυφώσεις OCβα.τες για άγεωμέτρψους

κι ~ μόν'1) γλώσσα. που Ισχύει οιεθνως

εΙνα.ι το άειθα.λες ocλφάβψο του μύθου
στΙς πα.ρυφες όνείρου OCνεκπλ~ρωτου.

Great Keppe! Is!and 19-11-92
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
Δός μου μια λέξη να πιαστω
μια λέξη μόνο

\ θ οι\ σου- ι.,ετυ
~
λI~
\.
β \
Ιι.,ω το οικρι ο

κοιι

κoυβιiρι με τόν μύθο τόν πoιριiλληλo
στόν πιό οικό σου πόνο.

Great Keppe! Is!and 19-11-92
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ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Και το στρωμένο ΠLα κρεβά,ΤL

aEV

εΤναL σ-ημεΤο εύοΙωνο

μ~τε ούaέτερο στοιχείο.

ΤραυματΙας άνώνυμος με πολλους
έπιaέσμους

πρέπει να μένει όριζόνηος
tI,

"

J

οσο γινεται περισσοτερο ακινYjτος

\.YjcruXrl'ζ ει.

να

Sydney -Ashfield
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23~ 11-92

ΣΚΙΕΣ τσΥ' ΔΕΙΛΙΝΟΥ

Σέρνουνται ~ίχως θόρυβο κι άπλώνουν
\

•

\

''Ι>

\

'Ι>

'ζ

σαν υπερφυσικο χταποοι που οιστα

ει

να ~είξει ιΧπ' τ~ν ιΧpχ~
τ~ν gκτασΊ) των πλοκάμων

•

\

\

ωσπου κατακα θ'ζ
ι ουν στις σχισμες

των βράχων

~ίνoντας &λλο βάρος στΙς πτυχώσεις
των φαντασμάτων.

'Όποιες κι αν είναι ιΧπό ~ω καΙ πέρα

οΙ προθέσεις τ~ς νuχτας

\',
, θ
\ θ ριαμ β'
το ανυποστατο κατορ ωσε να
ευσει
στΙς πιο ιΧπίθανες ~ιαστάσεις
πολλαπλων έπιπέ~ων

καΙ τ~ν εΙΧόνα γενικως συνέχει μια. θλίψ'Υ)

,

χρωματος μα β'ι.

Sydney· Ashfield 2-12-92
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ΝΕΜΕΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ
ΤΟ σΤΡΟΥγυλΟ 8εν άπέχει πoΛU
άπ' το τετράγωνο

κι ομως αίωνες τώρα 8εν μπορέσαμε
να τετραγωνΙσουμε τον κύκλο.
ΔLερωτ~θYjκε ποτε κανεις σοβαρα

ποιος νά 'ναι ό λόγος αύτ~ς τ~ς
άξιωμαηκ~ς άκοινωνYjσΙας;
Ό κύκλος εχει τελειόητα
μοναχοσ ύπερόπη

και 8έν έννοεΤ να τ~ν 8ιασπάσει
σέ κανένα σYjμε~ο

ένω το τετρOCγωνο μοφOCζει στα τέσσερoc
ϊσες εύθεΤες και όρθές γωνΙες

οικαLOσύνΥ) τετρακτύος!
ΝOC 'ναι αριχγε γι' ιχύτο το έρμΥ)ΤΙΚΟ

κύκλωμα
που ειπανε τον κύκλο φασλο;

Sydney-Ashfield 3-12-92
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ΣΠΟΝΔΗ (Β)
Στη 8εύτεp~ μου Mιfνoι -ΒικτωρΙιχ

Ρίχνεις μια. χούφτα χώμα στον νεκρο

\

\

κα θ ως τον κατε

\,

β 'ζ
α ουνε στον ταφο

κώδικας μυσηκος για. να. θυμαται
\

""

,Ι

χαρες και πικρες που τον ετυραννΊ)σαν

με το raιo πάθος
στον κόσμο τον άπάνω, τον άνεπανάλΊ)ΠΤΟ.

Δεν πρόκειται να. λφμoν~σει, καΙ το ξέρεις

διαβάζοντας τ~ν άκίνψΊ) ΟψΊ)
ι

ηποτ

'"

απ

rι

ι

'ζ

\

οσα σφραγισαν σαν τατουα

τ~ν Ψυχ~ καΙ το σώμα του.

,

"

\

,

'Η π λ"
Ί)ΡΊ)ς αμεριμνΊ)σια του εΠΙσΊ)ς σε β ε β αιωνει
\
oιt'
'λ'ζ
πως Ί)0'1) αυ ι εται

ενθα ούχεστι π6Υος

ού λύπη
ού στεναΥμ6ς.
"Ομως έσυ μ~ έχοντας ταξιδέψει

στ~ θρυλούμενΊ) άπένταντι

oxe"f)

ζψας καλου κακου να έξασφαλίσεις
τ~ν έπαφ~ μέσ' άπ' το χώμα που πέταξες
ένώ θά 'πρεπε μocλλον να. θαυμάζεις

πόσο γp~γopα φεύγουμε
άπο τα. ρέοντα στα. έστώτα.

Sydney-Ashfield 8-12-92
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ΤΟ ΑΔΙΑΔΟΧΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Ό λ6γος ε[νιχι των στερνων ή φρ6νηση

ΈΜΤ'Ι)ζ

Στ~ν ocρχ~ 8εν μιλα.ς
μocθocΙνεις να τocπεινώνεσocι
ι

\ λ 'β

,

μονος τροπος νoc

OC

εις.

Κι οτocν έξocντλ1jθουν οΙ χυμοι

που κιν8ύνευε
\

\

,t;'

\

νoc σε ΡΙι..,ουν σΤ1jν

Υβ

oc

υσσο

προσπocθεϊς να ψελλίσεις
με 8ικό σου Άλφάβ1jΤΟ

τ~ν ocμετά80Τ1j ocλ~θειoc του τέλους
το OC8ιά80ΧΟ χocμόγελο
των κωφocλάλων.

Sydney-Ashfield 9-12-92
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ΤΟ ΑΙΩΝΙΩΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ
Συ που είοες εκθαμβος το βότσαλο να
'

\,

\ ,,,

στεγνώνει
~

π λ αι στο κυμα που οεν επα

Ψ

\,

,

ε να επανερχεται

μ' έπιμoν~ άμετάκλΨΊj
σαν άοιαφορΙα νεκροσ

μποροσσες να έπικαλε'i:σαι το θαυμα
άκόμΊj και όταν όλα τα ρολόγια
χτυπουσαν μεσάνυχτα

εγκρΙνοντας μοφολατρικα Τ'~ν άπόλυη
οεσποτεΙα του σκότους.

Συ που όσα φρουτα κι α.ν εφαγες

~ταν κλεμμένα
μ~ παραλεΙποντας εκ των ύστέρων να τα
πλΊjρώσεις
σ' ολων των είοων τα νομΙσματα
σα νά 'ταν άOΙΚΊjμένOς ίOLOΚΤ~ΤΊjς

ό κάθε πλφΙον

των καθΊjμεpινων ετασμων
αντεξες τόσες ουσανάλογες όφειλες

μόνο γιατι πΙστεψες στ~ν παpακαταθ~ΚΊj
του αΙωνΙως άπρόβλεπτου.

Sydney· Adelaide 10-12-92
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Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ
Άκόμ'Υ)

XL

dταν είναι dλOL μαζι
αΙσθάνονται μόνοι.

Καθένας τοuς πρέπει να: οιασχίσεL
YLιX τον έαuτό τοu

όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) τ~ θάλασσα
\

\

,

,

γuμνο τον οuρανο.

Κι εΙν' cΧτελείωτo πάνω και κάτω

το χρωμα το γαλάζω
cΧπρoσμάχητo &θλ'Υ)μα το κενό.

Adelaide-Glenelg 11-12-92
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ΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
'Έχει χι ό χρόνος τον 8ιχό του ψυχισμο
τις ί8ιοτροπίες του
γιιχτι 8εν εΙνιχι ένιχς τυφλΟς πολτος

που ρέει άσυνάρτψιχ
σε μιχθ1)μιχτιχες ού8έτερες μονά8ες.

Κάθε φορα που χάνει ενιχ γύρο
χι ερχετιχι πάλι πίσω φορτωμένος

σαν τσιγγάνος
τα πΙΧλιιΧ μυρω8ιχιΧ
την ιχΙμάσσουσιχ μν~μ1)

\

,

\

\

'λ'
λ
ζ ωντιχνευει ξ ιχνιχ
οχ 1)ΡΟ το σκ1)νικο

Ο

κιχι χιχτιχριέτιχι

τον φυγό8ικο 80λοφόνο τον άνώνυμο.

ΓΙ'

,\ ,

,

\

'ζ

ιχυτο κιχνουν μν1)μοσυνιχ κιχι μοιριχ

ουν

κόλυβΙΧ 8ιΙΧβιχσμένιχ
έξευμενίζοντιχς τα τιχριχγμένιχ πνεύμιχτιχ

με την άθωότψιχ που άνιχ8ί80υν

το βριχσμένο στάρι
τα. λευκιΧ κουφέτιχ
οΙ ψ1)μένες στιχφί8ες

οΙ θιχλεροι σπόροι του ρογ8ιου.

Sydney-AshfieId 13-12-92
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ΠΟΙΜΕΝΕΣ τσΥο ΔΡΟΜΟΤ
<!>\
UTOL\ οεν

Α'

\
YLOC\ τον

ψι

σ-χνουν

\

'<!> λ
σ-οε ψο

σα.ν πρόβσ-το ~ έΡΙψL
στ~ς έκκλYjσΙσ-ς την σ-ύλη
την ιχμψΙβολΥ) θσ-λπωρη της οίκογένεLσ-ς
YLιX να. 8L8ά.ξουν συμβσ-ηκα. κσ-τf)χYjσ'Yj
σΤΟLχε'i:σ- πσ-ρσ-80σLσ-κ~ς εύσεβεΙσ-ς.
ΤΟ ξέρουν πως ό κόσμος θρυμμσ-τΙστ"t)κε

στΙς νέες συνθ~κες
πως εγLvε άστεγος ό άνθρωπος
μσ-κρυνος κσ-Ι σχε80ν ιχθέσ-τος

r L' , \ "

ό ούρσ-νός.
Ι

\

σ-υτο επρεπε κσ-ΠΟLΟL νσ-

β

-

\

<!>

ι

γουνε στ,ο ορομο

να. 8"t)λώσουν πως 6λΟL ει'μσ-στε
το

L8LO

έκτεθεLμένΟL

στην ιχσυ80σΙσ- των πον"t)ρων ~μερων
ΚL έΠL8ένοντσ-ς τρσ-ύμσ-τσ- να. όμολογήσουν
πως ΚL σ-ύτα. μας ιχνήκουν
'ξ '<!>

ε

ι
OCOLOCLptTOU.

Sydney·Redfern 16-12-92
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ΟΙ ΣΤΗΛΙΤΕΣ
Ευθυτενείς ~ κυρτωμένοι 8εν στocμocτ~σocμε

-

\

νoc περπocτουμε

πocρocλλ'Yjλοι προς τoc 8έντρoc
προσπocθώντocς νOC μ~ θυμούμocστε
μήτε &πocξ της ~μέρocς
το 8ικό τους πεπρωμένο
\

το τόσο 8ι8ocκηκο
\....
\,

\

νoc μΥ) κινουντocι πocρoc μονocχoc σΤ'Yjν

κocτocκόρυφο.

Aυτ~ τ~ γενικ~ ά.νocλγ'YjσΙoc
κocλoϋντocι ν' ά.νocπλ'Yjρώσουν
οΙ λΙγοι σΤ'YjλΙτες.

Sydney-Ashfield 16-12-92
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Η ΓΕΦΤΡΑ
Κάθε φορά πού περνοσσα. τή γέφυρα.

ένιωθα. τή ζωή μου πιό ξένη.
Τ. Λειβιχ.8ΙΤl)ζ

Περνώντιχς μια γέφυριχ πριχγμιχτοποιείς

),

,Ι

εγκιχρσιιχ ιxνΤΙΡΡΊJσΊJ σ

,tr

...

ενιχ ρευμιχ

ά.κολουθώντιχς το τοϋνελ άντιστέκεσιχι
8υνιχμικα

στ~ν ά.8ρOCνειιχ όγκου νεκροϋ.
'Όμως κιχι στΙς 8υο περιπτώσεις
το ρε'Lθρο μέσιχ σου
πΙΧλμος έλευθερίιχς μυστικ~ς
κιχτιχφOCσκει έξίσου άρμη κocΙ πα:ρα:ίτηση

"

. . . , εικονιχ.
, ι

'λ'θ
ιxφωνΊJ επιχ ΊJ ευσΊJ του κιχτ

Sydney-Ashfield 17-12-92
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ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΕΡΙ
το άγνωστο χέρι που σε χαιρετoc
'ξ

ε

,

,

αποστασεως

κυματισμος παλιXμΊjς 8Ιχως χειραΨΙα
7

\

ειναι τα

ψι

ιχου

λ

\

J

"

α που πεφτουνε απ

,

,

το

τραπέζι

8εΙχνοντας πως ύπάρχει πάντα ενα
περίσσευμα
όσοι κι αν εΈναι γύρω αστεγοι

~ στερημένοι.
ΤΟ αγνωστο χέρι που rσως ποτε

8εν θoc σφίξεις
συν~θως σ' εχει εύεργετ~σει έν OCyνOLCf σου
θυμ~σoυ έκεϊ:να που μηχανικoc καταναλώνεις

εrτε 8ιαλέγεις περιπαθώς
έν τούτοις 8εν θ' OCξιωθεϊ:ς
\

tI

Ι,

voc το φιλ~σεις

JI

\

το αγνωστο χερι που απειρες φορες

σ' εύλόΥησε.

Sydney. Ashfield 18-12-92
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ΣΤΑΧΤΗ

M~τε στο χρώμα μ~τε στ~ν ά:φ~
μπορείς ν' άναγνωρίσεις τΙς πρώτες ϋλες

που καταβρόχθισε ~ φωτια
για να μπορέσει

να ταπεινώσει καΙ να μεγαλύνει τα πράγματα

στ~ν άλ~θεια του τέλους
\

\....

.....

ι

Τ1) σιωΠ1) του τεφρου τοπιου

τ~ν άντox~ του μ~ περαιτέρω.

Sydney-Ashfield 18-12-92
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Έοω τα ονόματα είναι οιαρκέστερα
άπα τα rοια τα πρόσωπα
καΙ τα πράγματα
νυχθ"l)μεραν τα πάντα έοω
τελοσν άγρυπνία

κι ό λειτουργας συνεχως μν"l)μονεύει

μεταμορφώσεις έν βίβλφ ζω~ς"

Μια τοποθεσία παρ~γoρ"l) ~ έπικίνουν"l)
ό κορμας κεραυνόπλψτου οέντρου

"ή άπλωτocρια μιας Moν~ς

~ ένας Καθίσματος
συλλειτουργοσν καθ"l)μερινα καΙ
πορεύονται

με τΙς έπίσ"l)μες ~ ίοιωτικες
μν~μες θνψων καΙ άγγέλων.

Sydney" Ashfield 19-12-92
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Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
"Αν δεν τους είδες πcφαπλέοντας
τ' "Αγιον 'Όρος
κατακόρυφους και όξεϊς
σαν σπαθια Άρχαγγέλων

δεν γνώρισες το φρικτο ϋφος
Γης έν Θε<j> κατανύξεως.

Sydney -Asht1eld 19-12-92
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ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ
«Μσικ&ριοι οί κσιθσιροΙ τη κσιρό[~
ότι σιύτοΙ τόν Θεόν Οψοντσιι.»
(Μιχτθ.

5,8)

Δεν εΙνα.ι μόνο το θάρρος κάθε σηγμ~
ποιι πρέπει νά. 'σαι ετοιμος να 8ιαλέξεις

είναι και μια 8uναμΊJ βαθuτεΡΊJ
ποιι όφείλεις να: συνΤΊJpεϊς
οπως ΟΙ λοστρόμοι συνεχως ρίχνουν κάρβουνο

για να μ~ σβuσουν ΟΙ μΊJχανες

κι α.ύτ~ ~ εγνοια εΙν' ~ ταπείνωση.

Sydney-Ashfield 19-12-92
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Ή μ6ν1j δ~ocφορ&;

ocνocμεσoc σε μ~κρ&; κocΙ μεΥocλoc
πoc~δ~&;

Ί'

\

ε~νocι πως

TOC oeUTepoc το\
\

~

Ι

ξΙ

Ι

ερουν.

Sydney-Ashfield 20-12-92
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ
«ΤΟ μέτρο εΙlιαι του ιiΚOύOIlΤOς
όχι του όμιλουιιτος.»
Πριyκιπollll~σωll Δωρόθεος

Δεν εΙναι ό ζΎ)τιάνος πού λυπ~θΎJΚα
καθως τον εΙSα να φεuγει
μ' ενα έρύθΎ)μα ντpoπΊjς
άπο τ~ν αρνΎ)Ο'Ύ).
'Εκείνος απλωσε το χέρι
πολλες φορές.

\

'Η πιο β α θ ειαι μου λ υΠΎ)
ι
>
"\
ειναι γι αυτον

πού τόλμΎ)Ο'ε ιΧπλως να ύπαινιχθεί
κι εμεινε με το χέρι μετέωρο.

Sydney·Ashfield 20-12-92
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Ο ΤΥΦΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ
Π~γocν να μας πocρηγορήσουν με βεγγocλικα

μα ~ 8ιάρκειά τους ητocν τόσο σόντομη.
Άποφυλάκισocν όλους τους κρocτουμένους
πάλι 8εν μπόρεσocν να μας ρίξουν

μήτε 8υο γρocμμουλες

τον πυρετο ~ το πocρocλήρημoc.
Τ έλος μας ~φερocν ενocν τυφλΌ με τ~ν κιθάρoc
,\

....

)1

\

ocυτος μocς επεισε πως

«~χει δ Θεός>J.

Sydney·Ashfield 23-12-92
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Ο ΠΡΟΣΜΟΝΑΡΙΟΣ
ιιΧοιΙροιι; μεται Θεον ή θεοι;
ται 8ευτερείοι τηι; Τ ριά80Ι; ή εχουσοι.))

Άν8ρέοιι; Kρ~ΠJΙ;

οι φτέρνες του σΧLσμένες OCπο την πολυκocιΡΙOC
κocΙ την έΥκocτά,λεLψ1)
8μως ό Γερο-Άθocνά,σLος 8εν πocρocμέλ1)σε

o~τε μLOC &poc τOC κocθ~κoντoc τοσ Προσμονά,ΡLου
στην llOPTOCLτLcrcrOC.
ΡΙχνοντocς λά,8L στην OCκοΙμ1)Τ1) κocν8~λoc

~ξεpε

8TL ΧΟΡ1)γοσσε ocΙμoc 8ωρεOCν
σ' 8λους τους γ1)γενεϊ:ς

XL

ocύτο του έξocσφά,λLζε την α.φεσ1)
πocντοΙων OCμπλOCΚ1)μά,των.

Sydney-Redfern 23-12-92
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ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
'Όλες οΙ ώρες Ιερες έκ των προτέρων
καΙ μόνο άπ' το γεγονος

πως ~χoυν έπακριβως μεΤΡΎ)θεί
έρ~μΎ)ν του ένΟιαφερομένου.

Φυλλορροουν με ρυθμο έσωτερικ~ς
αΙμορραγίας
}/

ι

,

,

Ι

\

~

Ιζ

κι οχι παvτα εν ευτυχι~ και ΟΟι.;Ώ

άλλα συν~θως μες τ~ν άνία
ϊνα μ~ τι χεϊρον εί'πωμεν
άφ~νoντας και στα χείλΎ) μια γεύσΎ)
άλλόκOτΊj
λες καΙ Οάγκωσες στ' ονειρο
υπέρογΚΎ) φέτα γεωλογικων πετρωμά.των.
Τέτοια τα ά8ιέξο8α του πέτρινου χρόνου
Όμως 8εν πρέπει ν' άπορρίψεις έπιπολαίως
καμμιά. του υπo8ιαίρεσΊj
ά.φου μόνο ετσι περνουμε στο ξέφωτο

&γνωστο βέβαια πότε
κι Όσο για. τα υπόλοιπα

,

""λιβ
ας
τ ανα α ουν τα που λ'
ια.

Sydney· AshfieId 24-12-92
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ΠΡΑΞΗ ΤΑΠΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Παραθέτοντας o'rιλώσεις !J.λλων

ΠΡLν να τoλμ~σω τον οικ6 μου λ6γο
κάνω μια πpάζΊj ταπειν~ς άντιγpαφ~ς
κι εν τούτοις πoλλαπλ~ς άλλΊjλεγγύΊjς.
Πρωτίστως ύποκλίνομαι άνεπιφυλάκτως

τουλάχιστον στ~ χpoνικ~ τους πρoτεplΧι6τητlΧ.

"1 στερlΧ τους πλΊjΡOφOρω
άπο oικ~ς μου εστω πλευρας

δτι οεν μίλφlΧν έπΙ ματαίCJ).
KIΧL τρίτον οείχνω πως στέκω στ~ν ούρα
για το κοινο συσσίτιο
μια κι δλOιτlΧζΙOεύOυμε στο ι'οιο πλοLο.

Sydney,Ashfield 25-12-92
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ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
M~α νύχτα οίχως σνεφο

ισον μ~α μέρα οίχως μν~μΎ)
κι άλλίμονο σ' αύτον που άναγκά.σθYjκε
α.πο τα πρά.γματα
να γίνε~ τόσο όλιγαρκ~ς.

Sydney-Ashfield 28-12-92
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ΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Τ Ο κομμένο γρασί~ι
μυρίζει άγουρόλαοο
,

Ι,

~

ζΙ

ανανεωμεν-η αισΙΟΟΟι.,ια

ά:ντιστασΎj τ~ς ευγένειας στ~ βαρβαρόΤΎjτα.

Sydney-Ashfield 28-12-92
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ΣΤΗΝ ΑΝΙΠΟΨΙΑΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟ
Τί τά 'θελες πάλι τα. λεuκα. σεντ6νια

xupLO:

ΤζένΊ) μοu;

Δεν σου 'χω οώσει άπο καιΡΟ να. καταλάβεις
πως προτιμω τα. μοuντά;
"'Η

\,

,

'~'
ταν αοuνατο να γινω σαφεστερος

άκινOUνως
για. τ~ν σuνεχως αύξαν6μενΊ) όφειλ~ μοu

άνά.μεσα στ~ν προ πολλου άπολεσθεϊσα
άγν6τψα
και τον έπικείμενο θά.νατο.

Sydney-Ashfield 28-12-92
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΤΟ χειρ6τερο γμως ήταν ο! προθάλαμοι
γπου συχν« χάθηκα ταξι8ιώτης.
Λειβocδίτης

ElVΙXL σuν~θως οί ώρες του 8εLλLνου

που όρμουν στο 8ωμOCτLO
,

,Ι

\,

γεροντοκορες α.νερα.στες να. πα.ρουν

,

έπΙ τέλους έκ8ΙκYjσYJ
\

\

-

,

α.πο τον πρωτο τυχοντα.

κα.θως λ~γεL πocλL τελεΙως &.80ξα.

~ κα.θ'Υ)μεΡLν~ &.γρα.φ'Υ) προθεσμΙα..
Αύτες είνα.L οί ώρες που μ' ά.να.γκOCζουν

,

,

να. μετα.να.στευω

σ' &.λλ'Υ) γωνLιΧ του 8ωμα.τΙου

ΨOCχνοντα.ς YLιX ~να. βLβλΙο ΠLΟ κα.τOCλλ'Υ)λο

-

,

τη πεΡLστα.σεL

μLιΧ ΠLΟ φLλocνθρωπ'Υ) όπτLΚ~ γωνΙα.
ά.π' το μOνα.8LΚO πα.ρOCθυρο

προς τ~ν έτερόκλ'Υ)Τ'Υ) γεLτονLιΧ
μLιΧ εστω βLα.σΤLΚ~ ά.νOCσα.
,
λ ιγοτερο

'ξ'
μο λ'
υσμενου ο
υγονου.

Sydney·Melbourne 31-12-92
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ΤΟ ΑΙΩΝΙΩΣ ΑΝΕΦ ΙΚΤΟ
Οί κιν~σεις του άφ~νoυν πάντα

μια ~θελΊ)μένΊ) ελλεΙψΎ)
σαν κάποιον 'Αόρατο να περιμένουν

που θα συμπλΎ)ρώσει

και θα πει το τυπωθ~τω.
Σαν νά 'ναι 5λα έSω ενα σχέSιο

τελείως Sοκιμαστικο
5σο κι

?lv

άπ' αύτα τα σκαλαθύρματα

βγάζει στο τέλος ό Θεος άλαθ~τως
τα συμπεράσματά του.

Sydney·MeIbourne 31-12-92
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Α νυπεράσπιστος
Τίς οΙ3ε

9
10

Σπασμένοι συνειρμοί

11

Οίστρος άοιαίρετος

12

Θά 'ταν άφύσικο

13

ΈπίκλΊ)σΊ) ζωης

14
15
16
17
18
19

το uφασμα

. .
....

Στο σχεΜν και το περίπου

Embargo . . . . . . .
Γράμματα καΙ άριθμοί
Πεντοζάλ'ης πεντάρφα.νος

20
21
22

'Επώ3υνΊ) θέωσΊ)
'ΕγκλΊ)ματικως ά3ιάφοροι
το χωμα.
τα πουλιά
'Εζαίσια πτώμα.τα.

23
24

Κατακόρυφος 'Αλωνάρης

25

Ήμερολόγιο

26
27
28

'Ονειροπόλοι
το 3ωμάτιο

Φαντάσματα και τελώνια

29

'Εκτεθειμένοι κι &στεγοι

30

Ό καπνιστής
ΟύαΙ τψ ένί

31
32
33

'Εν τούτοις (Β)

34

το ρίγος της πρώτης γραμμ·ης

35

Κατανυκτικό

"Οταν άκους τα τζι τζίχια

36

τα βιβλία

37

Ή πλήΡΊ)ς 3ιαφάνεισ.

38
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'Εν έτέp~ μoρφΊj

39
40
41
42
43
44

Άaελφός

45

Fremantle
'Ομολογία πίστεως
ΕΙκονοκλάστες
Φιλοaοξίες επιτύμβιες

Μαυρο καΙ μώβ

.
. . . .

46
47
48

'Ο πήλινος στρατός
ΤΟ aωaέκατο έωθινό
Άθωες τύψεις
Καθ' όaόν

49
50
51

'Υ ποθηκες καταθλιπτικου
Χλωρίaα

..

52
53

Σημα κινΜνου

Νοσοκομείο

'Επιθανάτια φιλανθρωπία

54
55
56

Καταργημένοι άστερισμοί

57

Μύρο το πολυτίμητο

'Εν φόβψ καΙ τρόμψ

58
59
60
61
62
63

ΟΙ άπελεύθεροι του Σαββάτου

64

Γλωσσα έλλ-ηνική

Καταργημένα νομίσματα (Β)

65
66
67
68

((Ζώναρς»

69

ουρανοξύστες
Ήμίμετρα

Χειρομαντίες

. .
. . . . .

Άπο το κακο στο χειρότερο

Ή φιλανθρωπία τοϋ έβaομ-ηκοντάκις έπτά
Φιάλη του καθολικου

Το πρωτείο τοϋ ύπαινιγμου

.

Ή ξαστεριιΧ του άaέσποτου

.....

Φωτος άνάaοχοι

70

'Επιβαλλόμενο σχόλιο

71

Πένθος κοινοϋ aωματίου

72

ΟΙκονομία εν σπατάλη

73

-146-

το φεγγocρι

74

Ό ά.στ~p ό πρωινός

75
76

Σocμος

..

'Εξ ονυχος
'Άγγελοι

77

78
79
80
81
82
83
84

.

Γυμνοιστική

Ή

ocxocpLcrT't) yocToι

Δ'ισιμσιρτυρίσι των λέξεων
Προεκτocσεις ά.φης

. . .

Ή ά.~ιόρσιτη ίσορροπίσι

ΚσιθρέΠΤ't)ς πσιλσιιοπωλείου

Ό 8εύτερος γύρος

85

τα χέρισι

το τουβλο

86
87
88
89
90

Τ ου ά.έρσι το εί8ικο βocρος

91

...... .

της στιγμης οί συνέπειες

Ή πρώτη ά.γιότψοι
ΌλΙΚ'f] εκλειψη

Ή γοψείοι των φοιντοισμocτων

92

Μορφες κσιι σχήμοιτσι

93

Μσινιφέστο

94

. . . . . .

Συνωμοσίσι σιωπης

95

96
97
98
99
100
101
102
103
104

Ήλικίσι που ύποκρινότσιν
Ψ ευ8επίγροιφη ωρσι

Μικροι θεοί
Άνυπόστσιτη πσιρουσίσι
Θρύλος κσιι ί'λιγγος

Άπόφα.σ't)
τα πό8ισι

Secret

.

Θωρocκισ't)
Συνθηκες

105

Ό γλυκσισμος των ~σικρύων

106
107
108

το μσικρυνότερο εγκλ't)μσι
Άπροσ8ιόριστ't)

Toccr't)
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Μεσημβρινοι και παρOCλλΎ)λοι

109
110
111
112
113
114
115
116

Παραισθ~σεις

117

ΑΙσιοοοξία

. . . . . .

Πρόσωπα τ~ς ύπoμoν~ς
Τ αυτότ-ητες
'Απορία παριΧ θίν' άλός

Στιχομυθία
Τεθλασμένο τοπίο

το ιΧειθαλές ιΧλφOCβ-ητο

Σκιές τοϋ οειλινοϋ

118

ΝέμεσΎ) γεωμετρικ~

119

Σπονοή (Β)

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

το ά:οιOCβροχο χαμόγελο
Τ Ο αΙωνίως ά:πρόβλεπτο

Ή μοναξιιΧ των πελαργων
Τ Ο συναπOCνΤΎ)μα

Ποιμένες τοϋ ορόμου
ΟΙ στΎ)λίτες
Ή γέφυρα

Τ ο OCΥνωστο χέρι

ΣτOCΧΤΎ)
"Αγιον ~Oρoς

Ή παΡΡΎ)σία των βρOCχων
Διπλοϋς πέλεκυς
ΈπιτρεπόμενΎ) ά:πόκλιση

'1 ποκειμενισμός
Ό τυφλος μέ τ~ν κιθOCρα
Ό ΠροσμονOCριος
Έρ~μ'~ν τοϋ ένοιαφερομένου
ΠρOCξΎ) ταπειν~ς ά:ντιγpαφ~ς
Τελεσίγραφο
Έν περιλ~Ψει

..... .
..... .

Στ~ν ιΧνυποψίασΤΎ) οΙκονόμο
Έσωτερικ~ μετανOCστευση
Το αΙωνίως ά:νέφικτο
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