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Δεν εΙναι σώματα που κινoίJνται, άλλα κινήσεις
ι

που κρυστα

λλ

ι

ι

,

ωνονται σε μορφες.

R. Garaudy

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΥΤΟΠΙΕΣ
Ό χρόνος, ακου που σου λέω, όεν κυλα
μ.ήτε κάν κινεΤται

για τον άπλούστατο λόγο οτι όεν ύπάρχει.
Τ' άστέρια Ομ.ως που περιστρέφονται
άκαταπαύστως

ως τ·ην όριστική τους θανη
έκπέμ.πουν φως η όανείζονται φως
ρυθμ.ίζοντας τις έποχες

κι άνοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα
σε μ.έρα και νύχτα.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 2-1-2000
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ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΠΑΡΕΜΦ ΑΤΟ
Έδω που φθάσαμε δεν χρειαζόμαστε πια
πλήρεις προτάσεις.
Καθένας ύποψιασμένος άρκουντως

μπορεϊ ν' άρκεσθεϊ
στον άπλο ύπαινιγμο
για να έπανεκτιμήσει το παρελθον

\

\

'ψ
1'\'\
να μαντε ει το μεΛΛον.

Τώρα το ύποχείμ.ενο δεν ύποτάσσεται
σαν πρωτα

στην πειθαρχία που μας δίδαξε
το Συντακτικό.
ΤΟ άντιχείμ.ενο δεν είναι σαφες

τουλάχιστον σε βαθμο να το διακρίνουμε

προς άποφυγην έπικινOUνου συγχυσεως.
Και το ρ-ημ.α δεν κλίνεται πια
σε καμμια φωνη
συνεχες άπαρέμφατο.

Sydncy-Brighton le Sands 4-1-2000
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ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΚλαοΙ σπασμένο άπο τον ανεμο

οεν εχει πια τ~ν Ούναμη ν' άντισταθεί.
"Ε

ιl

,

\,

~

,

ι

χει ομως τωρα το αναφαφετο οιχαιωμα

να. οιαμαρτύρεται στον αΙώνα.

Cairns (Trinity Beach) 15-1-2000
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ
Σώματα πού δεν ξέρουν πια πώς ν' άΥαπήσουν
Σεφέρης

ΤΟ ραγισμένο κρύσταλλο
αψυχο τραυμα
αλληγορεί κατανύσσοντας

αλλσ. οεν απειλεί.
Έκει που 'ή συμφορσ. κορυφώθηκε

,

\

σε όλοκαύτωμα

--

"

και το ρημα ηρεμησε

(

"Ι

,

υπο την στεγη περισπωμενης

κυοφορειται ώς λέων κοιμώμενος

Τι αλλη ζω~.

Sydney-Brighton Le Sands 22-1-2000
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Η ΣΚΑΛΑ
Δεν είναι άπλως μια μεθοδεία
για ν' άνεβαίνει ό χαμΊ)λος ψηλότερα
σαν τον Ιωιχαίο τ'ης συκομορέαζ.
Είναι άνυποψίαστο σύμβολο ηθους
που κρύβει χίλιες άρετες
κι ας μ~ν όνομάζει καμμΙα.
Κρατεί άδιάσπαστη τ~ συνέχεια
Ι

....

"

του πανω και κατω

διευκολύνοντας τ~ν κίνησΊ) άδιακρίτως

\

\

κατα ΤΊ)ν

,

'Η ρακλ'
ειτεια ταυτοτητα.

Ύψώνει το έπίπεδο εύρύνονταζ

τον όρίζοντα

προκαλεί μονίμως τον άντίλογο

στ~ν βαρύτψα
γίνεται οχι μόνο το μέσο του ϋψους
άναγνωρίζετω Τι ιδια ώς .~ κορύφωση
το ϋψιστο Όριο
Τι κλιμαξ, ό κολοφών.

Sydney-Brighton Le Sands 25-1-2000
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ΊΆ ΚΟΥΡΕΛΙΑ

"

,

"Ε χουν μ.ια περιεργη ουναμ.η
~,
'λ ια
τα κουρε

Ιδίως οταν ακόμη στεγάζουν

ανθρώπινο σώμα
και λειτουΡΥουν ώς σημ.αία ναυαγου
που το θ~ωpεΤ αναξtoπρεπες να μ.ιλήσει

,

,

,

για προσωπικες περιπετειες.

'Α ντι να συγκαλύπτουν τ·ην γύμνια

αποκαλύπτουν το πρόσωπο
τα φθαρμ.ένα ρουχα
το ξεθωριασμ.ένο πουκάμισο.

Sydney-Redfern 27-1-2000
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΜΙΛΟΥΜΕ
Δεν πρόκειται πια να το γευθουμε

\ ';"

, \

\'β

το οεος απο το α

)'

'SI'

υσσα ,εο σκοταοι

του μ'Jστηρίου της άμαρτΙας

άνεξιχνίαστης οσο κι ~ χάρη
που άντιπαρέρχεται την άρετ+Ι
&ς την Δευτέρα Παρουσία.

Ή γλώσσα που άπο καφο μιλουμε
πρωτόγονο λεξιλόγιο βουβων
βασίζεται μονάχα σε άριθμους

\

'λ

και μα

"

,

ιστα σπανιως αρτιους

γι' αύτο δεν ένοχλει πια γενικως

1)

Cφρυθμtα.

Sydney-Melbourne 29-1-2000
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ΑΘΩΕΣ ΨΕΤ ΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Σκια είναι fι άνάμνηση
της προηγούμενης νύχτας

Βασ. ΆλεξάΚΎ]ζ

"Οπως και να το δεΙς είναι μεγάλη αίσιοδοξία
το να διαβάζεις τη σκια σαν άνάμ νηση
σκοτάδι άκίνδυνο που δεν θα μπορουσε πια

να σε άπειλήσει εκ του συστάδην.
""Αν το ξανασκεφθεΙς ώριμότερα
άσφαλως θα δεΙς

πόσο κοντα μπορεί να βρίσκεται άκόμη
"η προηγούμενη νύχτα
ωστε να μην πλανα.σαι πιστεύοντας πως το σκοτάδι
μπορεΙ ν' άλλάξει φύσΎ1 τόσο γρ"ήγορα.

"Οσοι εκ των πραγμάτων βρέθηκαν
\

, ,

στ"ην αναγκη

να περπατήσουν στις σκιες

μπόρεσαν άνενδοίαστα να όμολογήσουν
πως πουθενα δεν συνάντησαν σκοτάδι άσώματο
ενω συχνα οί άναμνήσεις εκφυλίζονται
σε ψευδαισθήσεις.

Melbourne-Sydney 2-2-2000
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ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

"Ερωτας είναι να έρωτας τον πρωτο τυχόντα
για το χαμένο μισο του έαυτου σου

\

\

σαν την

\

Γ'

\

~\

οργονα που ποτε οεν παρα-

δέχτηκε
τον θά.νατο του Μεγαλέξανδρου.

Δεν θα σου πουν ε πά.ντα τ~ν άλήθεια
~,

~,

,

Ι

"

,

κι αν οεν αντεχεις στην αναμονη

άκόμη και στ~ διάψευση έλπίδων
γνώριζε πως θα κινδυνέψεις πιο πολυ

άπ' τον 'Οδυσσέα
καΘως έσυ δεν Θά 'χεις κρατούμενο

όλόκληρη τ~ν 'Ιθάκη.

Sydney-Brighton Le Sands 4-2-2000
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ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Κάθε άνάγνωση μια δεύτερη γραφη
ωστε κανεις να μη διεκδικεϊ μονομερως

όλ6κληρη την μερίδα που του ελαχε
άπο πηγη όριζόντιο η κατακόρυφο.
πως να λησμονήσει ό προνομtoυχος πως

την ιδια ωρα

"

απεφα π

'

\

\

,

"

λ/θ
λ ιμωττοντα και στις πεντε ηπεφους
η η

εrχανε κάθε δίκιο να καταριουντα.ι
όμοθυμαδον
τις μεροληψίες του 'Αλφαβήτου!

Sydney-Brighton Le Sands 5-2-2000
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ΕΣΧΑΤΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
«Συνεργουντες

01; και παρακαλουμ.εν μ..η είς

χενσν την χaριν του Θεου οεξασθαι ύμ.ας.»

(Β' Πορ. 6,1)

Για'τί μακροβιότερα απΌ 'μας
'τα εργα των χειρων μας;

Αυτα ηταν ό ύψιστος προορισμός;
"Η μόνο τα σημεϊα έπαφης
με τους έπερχομένους;

Sydney (St. Vincent's Pr. Hospital) 7-2-2000
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ΙΕΡΟΣΥΛΙΕΣ
Ν α προσπεράσεις ανθρωπο
\

\

J

χωρις να χαφετισεις

είναι σα.ν ν' αντΙκρυσες είκόνισμα
\

~\

J

,

και οεν προσκυνησες.

Sydney-Brighton Le Sands 9-2-2000
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ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ

Δεν είναι οΙ φθαρμένες οψεις
με την άπέραντη σιωπη
μήτε οΙ χορταριασμένες χαραμάδες
με το άντιφατικο πένθος
,

,

Ι

\,

Ι

που κανουν κατανυκτικα τα ερειπια.

Είναι

1] άπόσταση του χρόνου
1]λικια δισεκτη

άπο τότε που στέκουν στον ηλιο και τη βροχ·η
κάνοντας τ' ονομά σου
\

.

\

,

Ι

πιο γνωστο στους κυκνους.

Sydney-Brigllton Le Sands 10-2-2000
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ΑΝΕΥΛΑΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Θά 'τανε, Κύριε, βλάσφημο

να διαψεύσουμε τον λόγο Σου

nc.)x;

μόνο τα έςερχόμενα βλάπτουν
τον ανθρωπο.

"Ομως αρχίζει κανεΙς να μετρα

\ \

\

,

'β'ζ
και το τι
α ει στο στομα

απ' τη στιγμη που καλείται ό γιατρος

να πολεμ.~σει έν όνόματι της ζωης
χοληστερίνη καΙ ζάχαρο.

Και το αίμα δυστυχώς έπιμένει
με χρώμα άναλλοίωτο
να υποκρίνεται 'Άνοιξη

σε προχωρημένο χειμώνα.

Sydney-Brighton Lc Sands 12-2-2000
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ΤΟ ΧΕΡΙ
Ή στιγμ-η που τα χέρι μου τραγουδάει
άπα μόνο ';"ου.
Η.

Matisse

Κεϊνος που δεν έγύμνασε το χέρι
σε κινήσεις άσώματες

\
να

/ζ

παι

\

\ \

ει χαρτια με τον

Θ/

\
- \ \
και συνεχως να τον

ανατο
κ

λ/β

ε

ει

Θα πεϊ πως δεν γνώρισε τη διαφορα

, ,

,

{

απΌ την ορι

ζ/

\

/

οντιο στην κατακορυφο

αΘλος που άπελευΘέρωσε
δλες τις γλωσσες.

Sydney-Rrighton Le Sands 16-2-2000
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ
Τ Οι

ξΙ

!1"

ερω, οεν

ΟΙ

Ι

Ι

α με πιστευσετε

ομωζ ό ηΧΟζ βγαινει άπο το χωμα
οπωζ ή ζέστ-η άπ' τ~ φωτιa

ή λάμψΎ) άπο τ~ φλόγα.

Sydney-Brighton le Sands 18-2-2000
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ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ
Ι
Ι
!1"
ι
Π οιηση,
κυριοι, οεν γινεται

σε ξένη γλώσσα'
έοώ οΙ λέξεις είναι γεύσεις
,ι

Ι

οχι νοηματα.

Άλλοίμονο &ν μείνει άπέξω ~ καροια
άλάτι και πιπέρι του μαγικου μας κόσμου .

. Sydney-Brighton Le Sands 24-2-2000
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ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΊΌΥ ΓΡΙΦΟΥ
Κείμενο δυσανάγνωστο στα ορια του γρίφου

Ύι γλώσσα κάθε ύποκειμένου
που νόμισες άντικείμενο

'
τολ μωντας

"

,

'λ ιστα να την μεταφρασεις
μ.α

σε κώδικες άντικειμενικούς.

Ό MωϋσΎjς μας διδάσκει οπως κι ό 'Ηράκλειτος
πόσο ρευστος ό κόσμος των κτιστων
που δεν άντι-στέκεται

δεν κωδικοποιείται,
γιατΙ

'l]

υπαρξη εξ όρισμου ύφί-σταται

.,

κατα το μέτρο που εμαθε

,

να υπο-κειται.

"Ο,τι μετέχει στη ζω"η μένει άνοιχτο
σε πάνδημο διάλογο
αρα ύπόκειται συνεχως

\ ,

σε αμφι-σ

β'
ητηση.

"Ο,τι άντι-στέκεται εΤναι αρνηση
δηλαδ"η άντίρρηση
κι εχει ηοη άπομονωθεί

στ"ην έρημια του θανάτου.

Sydney-Brig11ton Le Sands 26-2-2000
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΑΣΜΑΤΑ
'Ά')'
" φαινεται τοΙ
κομα \ιγο καιΙ Θ α

.

Centre Ρ O1nt
.
του

Sydney

με τα παρακείμενα κτίρια
σαν τρουλος της Άγια Σοφιας
καΘως καΙ οΙ προτεταμένοι γερανοΙ του

Port Melbourne

γίγαντες εφιπποι που νυχΘημερον έγγυωνται
τ·ην εlρ~νη σ' όλ6κληρη τ·η Βικτώρια.

Syclney-Brighton lc Sands 26-2-2000
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ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΊΉ

Κανένα Όνομα δεν είναι πληρες
'"1\

~\)!

Ι

αν οεν εχει συνωνυμο.

"Ολος ό κόσμος είναι ενα ανθος
ι
ι
λ
ι
λ
στημονας-πετα α-σεπα α

συμμετρία άκτινωτή.

Sydney-Bl·jghton Le Sands 26-2-2000

-28-

ΕΝ ΤΩ
, ΑΤΤΩ, ΚΡΙΜΑΤΙ

'Αθώα σήμερα εΙναι μόνο τα νήπια
εμεΤς οι αλλοι ποιος λίγο

-

ποιος πολυ

πρέπει να σοφισθουμε ό καθεΙς ενα μύθο

για το άπαραΙτητο βιογραφικο
και με τις άνάλογες προσθαφαιρέσεις
να τον προσαρμόζουμε στις έκάστοτε συνθ-ηκες
Ιδιαίτερα μάλιστα στΙς νέες γνωριμίες

χωρις διόλου να μας άποθαρρύνουν
οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις που ενεδρεύουν
είτε τις διατυπώνουν ευθέως οι πιο τολμηροι

με κάποια ισως δόση κυνισμου
ειτε τις άποσιωποUν λόγψ καλης συμπερι
φορας

α.ν οχι κάποτε και βαθύτερης φιλανθρωπίας
οι ευγενέστεροι.

Sydney-Brighton Le Sands 28-2-2000
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ΤΑ ΑΙΩΝΙΩΣ ΛΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
«Μακάριοι ο[ πενθουντες ΟΤΙ αυτοι παραχληθ"ήσον"αι.»

(Ματ-θ.

5,4)

Ό ηλιος άνατέλλει ουτικα

για κείνους που πενθουνε'
και πως να μ"ην πενθεΤς σταν γνωρίζεις
στι ό κόσμος κεΤται έν τφ πονηρψ;

Ή άνατροπη που φοβόμασταν
οεν εΤναι πια συμφορα
τώρα την χαιρετίζουμε
ώς πρόκληση άνορθώσεως
δμως χωρις να άποκλείουμε κι έοι()

\ ,

,

,

'β)

τα αιωνιως απρο

,επτα.

Syclney-Brigllton Le Sancls 2-3-2000
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ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
τα χείλΎ) Σου κι .η επιδερμίδα του

κορμιου Σου

καθρέφτες που ρoυφ~ξανε για λίγο
πλΎjθoς είδώλων ένας αλλου κόσμου

-

\
ι
\ ~\
θ
που τωρα πια οεν
υμασαι
κα

\
θ

~\

J

\ ,

,

ως οεν μπορεσαν να μειωσουν στο

ελάχιστο
\

~

ι

ΤΎ)ν παΙΟΙΚΎ)

Σ

'

ι

ου αγνΟΤΎ)τα.

Αύτην άλίεuσε Ζωσιμας ό εύσχ~μων
αγκίστρι εχοντας τα ονομα Μαρία

κι αψ~νoντας δια παντας στα Μουσεια
τΎjς ΑΙγύπτου
ολες τις φαΡαωνικες μούμιες των εΙδώλων.

Sydney-Brighton Le Sands 4-3-2000
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Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ
Έμείς μπopoίJμε χα! να πoίJμε

πώς ό θάνατος εΙν' &λλη ζωή, πιο ένδοξη.

Ζ. Καρέλλη

Ή νύχτα προχωρεΤ με παπούτσια
λαστιχένια

άδιάφορο αν εΙναι ντάλα μεσΎJμέpι
"1\

Ι ~

,

Ί) πυκνο σκοταοι

δεν μας παΡΎJγopoυν πια λόγια μα
σημένα

για τον άπάνω κόσμο

μ~τε για τον 'Άδη.
τα β~ματά μας τώρα μετρημένα

~δη δροσίζονται στΙς διεξόδους των ύδάτων
άνειμένες χεϊρες καΙ γόνατα παραλελυμένα

σημαίνουνε την ωρα των έσχάτων.

Sydney-Brighton Le Sands 8-3-2000
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AVE NOVA CREATURA
«"Οτι τετρωμενη άγάΠΊ)ς έγώ.»

('>Ασμα 'Ασμάτων 2,5)
Ί"α

ι

χερια σου

λ

\

\

Ι

ευκα σαν περιστερια

ξόρκισαν τα κοράκια της Κασσάνδρας
στης νέας ήμέρας το λυκαυγές.

ΧαΤρε λοιπον ψυχή
έκουσίως ταπεινωθεΤσα
ένδόξως θλιμμένΊ) βασίλισσα.

Sydney-Brighton Le Sands 11-3-2000
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Για το σπασμένο φτερο του γλαρου

οεν ένoχλ~θΊJκε κανεtς
μ~τε για τον [στο της άραχνης
\ t:'

( )/

που "εσκισε ο ανεμος

άοιαφορώντας για τον σιωΠΊJΡo μόχθο
η την προ αιωνίως ευαίσθψΊJ
,

__

ι

ι

ισορροπια του τοπιου.

ΕΤναι άρκετη ή άπουσία
\

για ν

"

,
αγνOΊJσεις

εναρθρου λόγου
\,

\

τον ακρωΤΊJριασμo

στην αμεσΊJ πρoέκτασΊJ του σώματός σου;
Ποιος έπι τέλους μετρα την άπόστασΊJ;
Μ ~πως θα πρέπει να ξαναρωτ~σoυμε
\

,

,ι

λ

«και τις εστι μου π

ι

ησιον»;

Sydney-Brighton Le Sands 18-3-2000
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ΕΣΥ ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
Το,

θ'

'1"

'r

,

-

,

εμα οεν ειναι να πεις μια

συναρπαστικ~ ίστορlα
πράγμα όπωσδ~πoτε δύσκολο οσο και

μεγάλο

αν και ηδη γενν-~θηκαν παραμυθάδες πολλοΙ
Άκ6μη πιο σπουδαίο είναι το να ζ~σεις
μια ίστορlα
άπλα κι άνεπιφύλακτα,
-'ήγουν

μ' ολες τις ίδωτροπίες τΎjς ψυχΎjς
κcΛ του κορμιου σου

άλ~θειες που δεν θα τις πεϊ αλλος κανεις
και τ6τε έσυ δεν θά 'σαι πια παραμυθας

άλλα Μεγαλομάρτυρας.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 20-3-2000
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΥΣΤΙΚΟ
«Κάθε επιτυχημένη καριέρα εχει ανάγκη απο μια
καταστροφή, μόνο και μόνο ώς άλλαγη ρυθμοίί.»

R. Corliss
Νά ενα άκόμη μυστικο που σου διέφευγε
κι επρεπε να το μάΘεις άπο τΙς έφημερίδες.

που να. περάσει άπο τον πεπερασμένο νου
μια. τέτοια άλήθεια

πως κάθε έπιτυχία έπικαλεϊται την καταστροφη
για. να κορυφωΘεΤ σε τραγωδία
να μ.η σιγήσει Τι μουσική!

Τώρα μονάχα άρχίζω να. καταλαβαίνω
γιατί οΙ α.νΘρωποι φοβουνται πιο πολυ
οσο μεγαλώνει Τι ευτυχία.

Sydney-Brighton Le Sands 20-3-2000
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ΠΡΟ-ΜΥΘΙΟ
τα λόγια μόνο φλοιος
ό χαρπος σιωπη

άνεpμ~νευτo Θάμβος ό λόγος.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 22-3-2000
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ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΉΤΑΝ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Τί 'τανε πάλι τουτο να. με συγκινήσουν

\

τα

/

β/

ΊΊματα του

κι ας μην ήξερα που τον όδΎJγoυν
τα βήματα του αγνωστου που περπατοσσε

πριν ιΧπο μένα δίχως να. με βλέπει
και του μετρουσα τις παΤΎJμασιες και τον ρυθμο
θέλοντας να. μαντέψω ιΧπ' το κύρτωμα των ωμων

κι ιΧπο το τόξο που διέγραφε σα.ν έκκρεμες
κάθε του χέρι

πόσο κουράγιο ύπηρχε ιΧκόμΎ) για. ζωη
σ' αυτο το σωμα

,
πραγματα

\
που

~\

'β

οεν κρυ

"

\

ονται οταν κανεις

βαδίζει ανυποψίαστος στο δρόμο.

ΤΟ σούρουπο αρκετα πpoχωΡΎJμένo

δεν αφΎ)νε να δω αν ηταν ανόρας η γυναίκα
μήτε να. ύπολογίσω καν κατα. προσέγγισΎ)

\

/

'λ
ΤΎJν Ύ) ικια.

'Έτσι το μόνο πού 'μενε να. λογαριάσω

ηταν &ς πότε θά 'χε το προνόμιο
να. περπατεί
\

/

J

/

\

λ/β

και τοτε μονο μπορεσα να κατα

α

ω

πως ρώταγα για. βήματα δικά μου.
Sydηey-Brightoη
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Le

Saηds

23-3-2000

ΊΌ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
"ΥμΥΟΙ:; &παι:; ήτταται ...

('Ακάθιστος "Υμ.νος)

Δεν είναι φλύαρος

μή-τε έπανέρχε-ται με σ-τίχους
άπο μα-ταιοδοξία.
'Αλλ' ο-ταν συνεχίζε-ται -το θαυμα

κι ό ϋμνος δεν -του βγαίνει πο-τε άνάλογος
-τΎjς ευγνωμοσύνης

-

,

\

πως να σωπασει;

Σ-ταμά-τησε ποτε ό -τζί-τζικας

..

\

η -το -τρι

ζ'
ονι;

"Ώρες να φυλακίσουμε -το γρασίδι

να μη χλευάζει -τις συμμε-τρίες
-τΎjς σ-τα-τισ-τικΎjς!

Sydney-Brighton Le Sands 26-3-2000
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ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
Βάλε το αύτί σου στο χώμα, παρθένα,
χι αχου τους τοίχους να βoyyίiνε άπο στόματα βουβά.

Άντιγόνη Kεφιxλiϊ

''Αν δεΙς στον υπνο σου φωτια να καίει
φλόγες να γλείφουν σωμα σκοτεινο
να ξέρεις είναι γλωσσες που σε κατατρέχουν

θέλοντας να.σε Ισοπεδώσουν ως τη στάχτη.
"Α

ν

',
ακουσες

~

\ \

\

'ζ

παιοια να σε φωνα

ουν

με τ' Όνομά σου το μικρο παρακαλώντας

να μοφασθείς μαζί τους το παιχνίδι
είναι ΟΙ εύχες της πεθαμένης Μάνας σου

που περιμένει πρόσφορο και ψυχοχάρτι.
"Αν είδες κόρη να σου δίνει μελοκάρυδο
σαν στο γαμπρο που πέρασε καινοΙΙργια πόρτα

να ξέρεις, γρήγορα θά 'χεις το προβάδισμα
στα υστερα και τα πρωτα.

Brighton-Le Sands 26-3-2000
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ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ
Έσυ δεν αγαπας μόνο τους ίππους
σ' αοικεΤ τ' ονομά σου.

'Έχοντας αρρυτίδωτο χαμόγελο
\

~

\

\ 1:

ι

για οικους και "ενους

η fLαλλον fLYι ξέροντας διάκριση
ανάfLεσα σε δικους και ξένους
διατηρετς συνεχως την ~κπληξη του
αρτιγέννητου

την αfLεροληψία του σοφοσ
γι' αύτο κι ό χρόνος περνα πλάι σου

χωρις καθόλου να γερνα την Ψυχ'~ σου.
Κράτησε αύτο τον θησαυρο fLέχρι τέλους

απαραfLείωτο
fLην κουρασθεΤς να χαμογελας προς
πάντα ανθρωπο
έρχόfLενον εις τον κόσμον,
γιατι έν τέλει θα δεΤς ΟΤΙ εϊναι απαρηγόρητος
ό κάθε ανθρωπος

μέχρι τούλάχιστον να πιστέψει
πως και γι' αύτον σταυρώθηκε

ό Θεάνθρωπος.

Sydney-Brighton Le Sands 29-3-2000
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ΕΠΑΡΚΗΣ ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ

ΤΟ φθινόπωρο γράφει μόνο τον
έπίλογο
\

. σε

t

Ι

\

)/

,

ι

ιστοριες που εμειναν αποσπασματα

στις φλογισμένες άχτες του χαλοχαφιου

οπου ό ηλιος χατάφερε να μεθύσει

\

\

σΤεΡια χαι θ'λ
α ασσα.

Sydney-Redfern 31-3-2000
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ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
Το περιστΡοφιχο κολύμπι των δελφινιων

άραβουΡΥήματα άπο πτερύΥια καΙ αΥκυρες.
Χοσε Χουαν Ταμπλάδα

ποτε δεν άγάπησα το σχ'ημα του μόνο
μήτε τ·ην εύφυια, την εύελιξία
.~ την άγάπη του για τον ανθρωπο,
πιο πολυ με μάγεψε τ' ονομά του.
Δεν εΙναι λίγο πράγμα να σκίζεις τ·η θάλασσα
κάθε σου κίνηση ούράνιος έμβολισμος

ζωοδόχος πληγ·η Ισοδύναμη με το άπέραντο
γενετήσιο δέλφωμα του ύγρου κήτους
που κρυσταλλώθηκε στην πέτρα - 6μφαλο τ'ης γης
του ίερου των Δελφων συνώνυμη δόξα.

Sydney-Brighton Le Sands 31-3-2000
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Η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θαρρώ ή άλήθεια τοϋ φωτος πως μας έΥόχλησε.

Seamus Heaney
'Εγω αίσθανόμουν την ύποχρέωση
να τους χαιρετήσω δλους δια χειραψίας,

αύτος ηταν ό μόνος λόγος

\ "

που απ

λ

\,

ωνα το χερι.

Το τί ρέστα μου γύρισε καθένας

ηταν δική του ύπόθεση'
έμένα πάντα ηθελα να με άφορα
μόνο 'ή πρώτη κίνηση

άμιγ-ης εύθύνη.

Αύτη ηταν δσο μπορω να θUΜoυμαι
ή μόνη τάση φιλοπρωτίας
που οεν θέλησα ν' άπεκουθω ως το τέλος

\

~\

'ζ

και οεν σκοτι

..,

,

ομαι αν καποιοι μαινομενοι

πηγαν γι' αύτο να με χαρακτηρίσουν
άρχομανη.

Sydney-Brighron Le Sands 3-4-2000
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ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ
Σ~μερα ΟΙ πολλοι ΧΡΎJσιμoπoιoυν σεβάσμιες λέξεις

\

σαν με

θ

ι

υσμενοι.

Τί να τους πείς;
Άπο που ν' αρχίσεις;

Φαίνεται δεν αντέχουν fι.λλo το ειδικο βάρος
των λέξεων
και δεν προδίδουν μόνο ΤΟ ενδοςο παρελθον
θολώνουν έπικινόύνως τα νερα και για το

αμφίβολο παρον
το τελείως αβέβαιο μέλλον.
"Αν δμως τολμουμε να ξαναπουμε
τα πράγματα με τ' ονομά τους
πρέπει να όμoλoγ~σoυμε δτι το εμ-βλημα
δεν έκφράζει τον έκάστοτε σημαιοφόρο'
μαλλον εγινε για να έμ-βάλλει σε ανΎJσυχία

και έγρ~γoρσΎJ
δλο το στράτευμα
έμπνέοντας όλόκλΎJΡo τον κατάλογο
απο το 'Άλφα ως το 'Ωμέγα!

Sydney-Brighton Le Sands 3-4-2000
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ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΙΜΑΙΡΑ
Ό παφλασμος των κυματων

των όρυκτων ή μαρμαρυγη
ό θρηνος των φυλλοβόλων

ή σιωπη της σελήνης
θα μείνουν δλα μια χίμαιρα
"Ι'.

~\

\

ι

αν οεν τα κρινεις.

Sydney-Brighton Le Sands 3-4-2000
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ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΧΑΡΑΥΓΗ
"Οντε φυσουν ά;γέρηοες

και τα βουνα ριγουνε
και χαμηλώνουν τα οεντρα
και τα πουλια σωπαίνουν
7

......

Ι

\

ειναι τση νυχτας μερτικο

το σκοτεινο φεγγάρι
και του ά;νθρώπου ό γητεμος
να στήνει μοφολό"ί
να στέργει έκε"ϊνα πού 'παθε

και ν' ά;ψηφα οσα θά 'ρθουν
α

,Ι

t

Ι

ωσπου να φτασει η χαραυγη"""

Sydney-Brighton Le Sands 5-4-2000
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Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΊΌΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
"Ήταν το δέντρο κι εβλεπα το δέντρο

καθως μονοπωλουσε τον όρίζοντα

\

,

και σκεπα

ζ

\

,

,

ε τον ουρανο.

Μα πάλι ύπ'ηρχε κάτι πιο βαθια άπ' το δέντρο

πού 'κανε την ψυχή μου ν' άγκαλιάζει
τα κλαδια
να χα'ι'δεύει τα φύλλα

να θαυμάζει τα χρώματα
να μυρίζει τις ρίζες και το χωμα.
"Ήταν λοιπον το δέντρο που μ' εκαμε
να δι-;) τον ουρανό.

SΥdneΥ-ΒΓίgl1ton
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le Sands 6-4-2000

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Θα ξαναδώσει στα χτιστα χα! την θνητότητα

την τριμμένη τους διαφάνεια.
Βρ. Κcφαλ'ijς

Πρέπει να ξαναοουμε τα πρόσωπα των παιδιων
πριν ανατείλει ό ήλιος
για νά 'χουμε ύποστεΤ εστω ασυνειδ'~τως

τον απαραίτητο καθαρμο
ωστε να χαρουμε ξανα άπλες αύταπόδειχτες
αληθειες

σαν τον ήλιο.
""Αν δλα γύρω μας εγιναν ακαθόριστα
σχεδον θλιβερα
αίτία πρώτη στάθηκε το μέσα χάος
και δεν θ' αποκατασταθουν οι μορφες

μήτε ή λάμψη τους
αν δεν ξαναδώσουμε τον πρωτο λόγο

στα πρόσωπα των παιδιων.

Sydney-Adelaide 8-4-2000
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ΦΟΒΗΘΗΚΑ
Φοβήθηκα τα. σχήματα
που μ' αΙχμαλώτισαν

\

'θ ε φορα
κα

και οεν μ' ά-φήσανε να. οω
)

Ι

\,

Ι

εγκαφως τψ α-σΧYJμια.

Adelaide-Sydney 10-4-2000
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ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
'Ί ντά 'ναι, 'Αφέντη, άπου γροικω

στο παραμιλητό Σου!
Δεν καταριέσαι τον έχθρα

που μόλεψε την Kρ~τη
μουδε ταν αναντρο φονια

\

που

Σ'"
εστει

)\ε

\

στον

'Ά~
οη,

μόνο φωνάζεις των άντρω
να μαζωχτουν κοντά Σου

ραβδια να σφίξουν και σφυρια
μπαλτάδες και παλάμες

μεμιας να ξεμπερδεύγουνε
με σίδερο κι άτσάλι
απως τους δίδαξες 'Εσύ.

Sydney-Brighton Le Sands 10-4-2000
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Ο ΜΑΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

Παιδιά, χι ιντα του τάξατε
του μαύρου χαβαλάρη

χαΙ πέρασε άπ' τ~ ρούγα σας
χι ανθρωπο δεν έπ-ηρε

μηδε τση μάνας τον υγιο

μηδε τση νιας τον αντρα
μηδε χλαδΙ βασιλιχο

δεν εκοψε άπο γλάστρα
ι

ι

μονο χαραχι ρι

ζ

\

ιμια

γύρεψε να χονέψει

να σεργιανίζει άπο ψηλα
του κόσμου τα σεχλέθια

χαι τω φτωχω τ~ν παιδωμή;

Sydney-Brighton
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Ιe

Sands 11-4-2000

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
'Αλίμονο αν μαΘαίναμε οσα μας έχουνε συμβεΊ.

Τ. Λειβaοί-της

Έπικίνόυνη πλάνη μα τ~ν άλήθεια;
τούτη 'ή σχεόΟν πα;ιόικ~ βεβα;ιότητα;!
Π

J

\)/

~,

ιστευουμε πως ειμα;στε «εν-ημεροι»

τουλάχιστον σ' Ο,τι μας ά.φορα,
κι δμως άντι να βρισκόμα;στε «έν μέση 'ήμέρφ>

ΟΙ αλλοι ξέρουν πως εχουμ.ε

.

«μα;υρα; μεσάνυχτα;».
Μα πα;ρα τα;υτα; δλα; θά 'ναι

άκόμη χειρότερα;

αν οντως μάθουμε κάποτε
τί μας «συν-βα;ίνει».

Sydney-Brighton Le Sands 14/15-4-2000
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ΣΙΓΗΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑ

Πρό-νωα, ή κατ' έξοχην εική Σου περιοχη
&νεξιχνΙαστη βουλη και ΒασιλεΙα.
Ό ερόfJ.ος ό εικός μου fJ.όνο ΜετιΧ-νοια
οχι λιγότερο &νεξιχνΙαστος κι αύτος
σιγ'ης λιτανεΙα.

Sydney-Brighton Le Sands 19-4-2000
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Η ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΞΙΑ
«Για το μόνο κοινο που γράφω ειναι ό έαυτός μ..ου.»

Arthur Miller
Μά, αύτο άκριβως είναι το μυστικό.
Δεν δικαιουμαστε να διδάξουμε κανέναν αλλο
έπειδη άκριβως δεν γνωρίζουμε κανέναν αλλο
παρα μονάχα τον έαυτό μας.
Καθένας μένει κλεισμένος στο σωμα του

και τ·ην ψυχή του
Κ Ι αν
-Λ

Ό,τι κι αν λέει το στόμα του.
."
't:
Ο)
\ "*\ i
ακομη τ ανοι"ει ο \α στον αΛΛΟ
"

ι

ι

ι

\

'Ι)..

" ••

κα θ ενας μενει παντα α ν\Ος στον αΛΛΟ.

Σε τελικη άνάλυση αίσθάνεται μόνος
"

,

\

":ι

"

οχι κυριως γιατι ειναι αποκοσμος

,

μητε γιατι προτιμα να

')' \

,

....., ,

\

\

ναι μονος,

.1.

~

Ι

α \Λα γιατι π~στηκε μοναοικος.

Sydney-Brighton Le Sands 21-4-2000
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Ο ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
«Ή μ.ουσικη δεν άφίνει τ"ην σκέψι

ν' άφανίσει τα πράγματα.»
Στ. Ράμ.φος

ΤΙ αφατη παρηγορία, Θεέ μου
καθως 1ερουργοίίν δικές της παντοίί

θεραπαινίδες ΟΙ Μοίίσες!
"Ι"
Θ
~ ε'λγει ηοη

\ νηπια
Ι
\ λ'
απο
στο
ικνο

εως σοφους και συνετους που συχνα. τους βλέπουμε
ύπερβαλλόντως συνοφρυωμένους
κι άναγκαζόμαστε να. προσπεράσουμε βουβοι
άπα άμηχανία και θλίψη.
Θέλγει οχι μονάχα τα. δελφίνια του 'Αρίωνα
άλλα τΙς οίδε πόσα fι.λλα ζωα
άφου άκόμη κάνει ανθη και φυτα. να βλασταΙνουν
μ' αλλους ρυθμους

σε προστατευτικα. κλεισμένα θερμοκήπια.

Sydney-Brighton Le Sands 24-4-2000
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
Συνομιλία πια με Σας μόνο σε ωρες
περιπατου
που δεν μπορουν να μας διακόψουν
,

\ )

Ι

υπηρεσιακα τη ,εφωνηματα

η προγραμματισμενες ακροασεις
μήτε έκεϊνες οΙ ατερμονες συσκεΨεις

για πραγματα βεβαια χρήσιμα
και ακρως έπείγοντα
αλλ' έν ταυτψ και αφορήτως πεζα.

Σας συλλογιεμαι καΘως περπατω στ' ακρογιαλι
και των κυματων ή αλμύρα μου κόβει τα ματια

ή φτερούγα του γλαρου χαραζει στα δυο

τ~ν πενΘιμη μνήμη
κι ή απεραντη αμμουδια σαρκώνει
σε συμπαγη ανωνυμία
μοναδες που πια δεν μπορουν

να διακριΘουν απ' αλλήλων.

Sydney-Brigllton Le Sanc]s 28-4-2000

57-

ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ

Μιλούσcφ"ε
χωρις πια να ξέρουμε γιατί
κι δμως μιλούσαμε.
"Ήταν άδύνατον να συνεννοηθουμε

δσο κι αν μιλούσαμε
καθως πια δεν κυλουσε όξυγόνο
άνάμεσά μας.
Πάντως μιλούσαμε άκόμη
'ίσως μονάχα για να μιλαμε

δηλαδη να μην ξεχάσουμε να μιλαμε.
"Η τουλάχιστον μ-η μας παρεξηγήσουν
πως ξεχάσαμε τους φθόγγους
δπως ξεχάσαμε τις λεξεις

καΙ τα πρωτα τους νo-~ματα.

Sydney-Brighton Le Sands 29-4-2000

-58-

ΝΗΠΙΑΖΟΥΣΑ ΙΚΕΣΙΑ
Ή Φυσικη το λέει κενο

.

η

Π'

\,

οιηση το αισ

θ'

,

,

ανεται απουσια.

Ή πρώτη το πληρώνει οπως - οπως

ή δεύτερη το συντηρεϊ λατρεuτικα

.

,

'ζ
νηπια ουσα ικεσια.

Sydney-Brighton le Sands 3-5-2000
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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΜΟΣ
Ποίηση, ή μουσιχη εποποιια της φωνης
το εσχατο ρίγος του βλέμματος.

Sydney-Brighton Le Sands 5-5-2000
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ΟΥΚ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ
(Ματθ. 12,31-32)

Κείνος που μου 'κλεψε λεφτα

οεν ηταν κλέφτης.
Κεινος που μου 'πε ψέμματα

ηταν Οειλός.
Μα κείνος που σφετερίστηκε
τη φωνή μου
ύπονομεύοντας την γνώμη μου

, ,

'''~,

ατιμασε τον ιοιο το

Θ

\

~ εο

αν ό Θεος ηταν που μου 'Οωκε
έλεύθερη φωνη και γνώμη.

Sydney-Brighton Le Sands 6-5-2000
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Η ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Να. το πάρεις έπιτελους απόφαση
οσο κι αν δεν πρόκειται να. τους μψ.ηθεΤς
πως οΙ πολλοι έπιζητουν τη βολή τους
τα. φωτα της δημοσιότητας σα.ν όξυγόνο

κι Ο,τι &.λλο θεωρήσουν συμφέρον τους.

'Εσένα θα. σε πουνε έχθρο του πλήθους
ανίκανο να. διακρίνεις τα. σημεΤα των καιρων
θα. σ' όνομάσουν σκοταδιστη
αντιδραστικο στην όχλοκρατία της
ακόρεστης βουλιμίας

έπαρχιώτη στη μεταμοντερνα βαρβαρότητα
της αγορας.

'Ανεπίκαιρος, λοιπόν, καΙ συκοφαντημένος

μ'~ λησμονήσεις τον λόγο του ΧριστοΟ
«Μακάριοι οΙ κλαίοντες νυν, οτι γελάσετε».

Perth-Sydney 22-5-2000
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ
Το φως στις λεϊες επιφανειες

άντανακλίiται δυσμενως.

Σώματα συμπαγη είναι βαρια

,

"

κρατωντας απορ

θ

\

,"

ητο το σκοταοι.

τα σπασαμε τα μοΌτρα μας

σε στιλπνες επιφάνειες

έμεϊς ποu κατεβήκαμε άπ' το βουνο
και δεν γνωρίζαμε
παρα σπη λ αιωοη τοπια.

\

'"

'

Στις σχισμες των βραχων

ό &νεμος είχε φυγαδέψει τις σκιες
σαν τρομαγμένες νυχτερίδες

κι δλα διάτρητα ηταν ενας υμ νος
στο &δυτο φως.

Sydney-Brighton Le Sands 25-5-2000
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Η ΜΝΗΜΗ 'ΓΩ~ ΠΡΑΓΜΑ'ΓΩΝ

Πάντα κάτω άπ' το βλέμμα σου
ξεκινα μια γραμμη

όεν ξέρεις τΙ πορεΙα θα τραβ~ξει
α.ν θ' άναόιπλωθεΤ καθ' όόαν σε καμπύλη

"

η

θ'α

"λ'υ

πεισματωσει για πο

σε εύθεΙα άμετάπειστη

"
ανατρεποντας

,

χωρις

λ'ογια

ηθη άνεχόι~γητα
αλγη καινoφανΊj.
Κλέβοντας άπ' τους ποιητες την μετωνυμΙα

γνωρΙζουν τώρα να εύποροίίν

νομΙμως οί λαθρέμποροι
κι οί ΦιλισταΤοι καλουν τον λαο

σ' ένας λεπτοίί σιγη
\

"

ι....

1

για αιωνια μνημη των πραγματων.

Sydney-Bangkok 31-5-2000
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ΚΟΥΡΟΣ ΦΑΕΣΦΟΡΟΣ
Στον φι'λο ζωΥράφο Φρϊξο Θεοδοσάκη

Ή πρώτη μας συνάντηση-εκπληξη

έξελισσόταν σε κατάπληξη
οσο ρωτουσες.

τα σχεδον παιδικά Σου μάτια

διαστέλλονταν προϊόντως
σ' ενα ευρυ στερέωμα
γαλάζιας άπορίας.

Σαν εφυγες άφηνοντάς μου τα
δωρα Σου
αρχισα να Σε άναστηλώνω μέσ' άπο
τα χρώματα,
κουρε φαεσφόρε των Λευκων όρέων.
Ρέθυμνο ('Άοελε) 9-6-2000
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ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ

Μαυρο το χέρι που καρφώνει
λευκο το χέρι που εύλογεΤ'

μόνο σε τέτοια χούφτα μπορεΤ να
κρύβεται

~ κυνηγημένη εΙp~νη.
Άθ'ήνα (Μακρυγιά.ννη)

-66-

12-6-2000

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Μιλουμε για πράγματα που δεν συνέβΥΙσαν
,
ι
ακομΎΊ

μα που θα πρέπει κάποτε να συμβουν
για να μην άνατέλλει ό ~λως έπι ματαίψ.
Τότε μόνο θα δουν οΙ τυφλοι
θα περπατ~σoυν οΙ χωλοι χωρις δεκανίκι
κι έμεΤς θα μπορουμε να βεβαιώνουμε
τους άμφιβάλλοντας

πως δεν έγκαταλείφθΎΊκαν ·ημιτελη
τα εργα της Έπταημέρου.
'Αθήνα (Μακρυγιάννη) 13-6-2000
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ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
Ύπά.ρχει ουρανομήκης διαφορα

ανά.μεσα στην καΤΎJyop{α

\ \ "

και την εΥΚ

λ

ηση.

Ή πρώτη κατεδαφίζει απο υποτιθέμενο υΨος

-η δεύτερη καλεϊ σε αναλογισμό
του αδυσώπητου βάθους.
'Αθήνα (ΜαχρυγιάννΎ])

-68-

13-6-2000

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΤΡΟΥ
Κάνοντας το σημείο του Σταυρου

νοιωθεΙζ τα τρία εάκτυλα ν' αναδύονται

κουρασμένα δελφίνια

απο τον σκοτεινο πολτο
των θλΙΨεων της στιγμης,

απο το καταποντισμένο παρθένο εάσος
της μνήμης.
Άθήνα (ΜακρυγιιΧννη) 13-6-2000
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Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΤΣΤΑΛΛΩΝ

Βρεγμένο ρουχο που στεγνώνει
νοερα προσευχή.
Τ ο, β'αρος

"

"

που χανουν τα σωματα

καθως τα θωπεύει ~ τα έμβολίζει ό άέρας
άπ' δλες τΙς κατεuθυνσεις

μετρα το βά.θος τ'fjς μεταμορφώσεως
άπ' τα όριζοντιωμένα πετρώματα

μέχρι Τ'~ν κατακόρυφη ρομφαία του 'Αρχά.γγελου.
Άθήνα (Μακρυγιάννη)
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13-6-2000

ΕΣΧΑΤΗ ΏΡΑ
Βάρκα που μπάζει άπο παvτoυ

καΙ τ,i ποντίκια εχουν λακίσει.
Μάρκ. Μέσκος

Παλιο το σκάφος και χρειάζεται

πολλα μ.ερεμ.έτια
μ.ια και άποφασΙσατε να. το βγάλετε
στον αγριο ωκεανό.
Τόση σαβούρα που κουβαλα.τε άπο χρόνια
δεν θα. μ.πορέσει ν' άντισταθεΤ επ' ούδενι
σε θύελλες ούρανομ.ήκεις κι άνελέητους καρχαρΙες.
Αύτοι δεν εμ.αθαν να. μ.ιλουν για νέες προθεσμ.Ιες

μ.·~τε να ύποδεικνύουν θεσμ.ικες προσαρμ.ογές.
Πετάξτε λοιπον τους χειρότερους στ~ θάλασσα
οσο εΙναι φιλάνθρωπα τα νερα.

"

,

\',

'ξ
β
!Ι'
πετα τε ο,τι
αραινει πιο επικινουνα

άκόμ.η κι αν εΤναι ό ίδιος ό Καπετάνιος.
Άθηνα (Μ"κρυγιάννη) 15-6-2000
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ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ
Βλέπεις ενα σπασμένο κεραμιCι
κι άναγνωριζεις πως κινεΤσα.ι άκόμη
στον πιο έπικίνCυνο χωρο ένος πεCίου βολης

οπου άενάως άπειλειται ή άρχέγονη ενωση της CΡωτιας
με την ρευστη σωματικότητα.
'Αθήνα (ΜαχρυΥια.ννη) 17-6-2000
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ΘΕΟΜΑΧΙΑ ΛA~ΘANOY'ΣA
«'Η ζωγραφική μου οεν εχει θέμα και

οεν ανταποκρίνεται σε τίποτα αμεσο.»
Ν. Γ. Πεντζίκης

"Οποιος τoλμΎjσει να προσηλωθεϊ
σ' ενα θέμα μονάχα
'
θα

,

πε θ'
ανει νωρις

και θα πεθάνει άθόρυβα πριν το γνωρίσει.
ΤΟ ενα πάντα άντιόικεΤ με το Θεο
τυφλώνει τον ανθρωπο

\ ~\ , λ β'
\
και οεν απο αμ ανει την

Ι

κοινωνια.

"Ομως το μάτι εγινε βολβος
για να βλέπει σφαφικα
κι είναι όλοστρόγγυλος ό όίσκος του ~λιoυ
και τ-ης σελήνης

για να όιόάσκεται νυχθημερον άπ' το φως

~ ευλάβεια τ-ης πλησμονης
f

,

J,...'

,

η ισορροπια της ευγνωμοσυνης.

Άθήνα (Μωφυγιά.ννη) 18-6-2000
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ΝΟΕΡΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α'ίτημα, να. συνοψίσει σε μια. μόνο

\

φράση

\ \

'ψ
ζ
Ι
την σκε η και την
ωη του
,ι

"

,

οχι μοναχα χαριν συντομιας

μαλλον χάριν πυκνότητας.
Βάζοντας στοΙχημα με τον έαυτό του
'λ

το

\

\

,

μησε τη νοερα στενΟΥραφια

και δήλωσε:
«Κινουμαι, συΥκινουμαι, προσδοκω!»
"'Ηταν ό ορκος που ξόρκισε
,~

Ι

'~I

,

ι

αορανεια, ουοετεροτητα, απιστια.

Άθ-ήνα. (Μα.κρυγιά.ννη) 19-6-2000
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ACKNOWLEDGMENTS
Φωνες που βγηκαν οταν +ι σιωπη

εσπασε σαν άνίσχυρο φράγμ.α
κι Ομ.ως στο τέλος φάνηκε
\

~,

't'

,

πως οεν ΥΙταν γεννΥΙσεις

παρα οίκτρες άποβολές.

Aύτ'~ +ι άκαριαία όιάψευση
των προσόοκιων μ.ας

μ.ια άκόμ.ΥΙ άπόόειξΥΙ πως +ι χάρη
1"

οεν κατορ

θ

,

ι

ωνεται επ

,

,

~

ι

ουυενι,

βιουται μ.όνο ως αμ.ΥΙχανία

,
λ
"
ι
επανα ηπτικα ανανεουμ.ενη.
Άθ~να (Μακρυγιάννη) 20-6-2000
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Η «~EA ΤΑΞΗ»
'Εφέτος τα τζιτζίκια

οεν πρόκειται να λαλ~σoυν.

Κ ~pυξαν γενικη ά;περγΙα
μόλις εμαθαν
,

Ι

\,

Ι

ιr:

,

πως παει να τα καταργΎ)σει οριστικα

fι νέα τάξΎ) πραγμάτων.
'Αθήνα (Μα.κρυγιάννη) 22-6-2000
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Η ΠΑΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΟΙ λέξεις είναι λήξεις.

ΔYjλώνουν μ.όνο τ~ν ακροστιχίδα
απο τον έγγαστρΙμ.υθο όργασμ.Ο

,

λΙζ

που κοχ

α

,,Ι

ει στα εγκατα.

'Αθήνα (Μακρυγιάννη) 26-6-2000
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Ο ΘΑΝ ΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ
Ποτέ ό ιΧyέplΧι; δέν ιΧΠOXlΧλύπτει

ότι ό (διοι; εύθύνετlΧι Υιατον θάνατο
των Υ/ιχσεμιων.

Στ. Λουκάς

'Εν τούτοις, φίλε μου, τα γιασεμια
δεν πεθαίνουν

κι ας τα μαδήσει ό &νεμος
~

\ t

ι

•

Ηλ

ας τα "ερανει ο η

ιος.

'Έχοντας νικήσει έκ γενετης
τον νόμο της βαρύτητας

κυριαρχουν μονιμότερα
καθως υπερίπτανται σε μέγεθος κονιορτου.

του γιασεμιου ''ι μαγεία θα έκλείψει
τότε μονάχα

αν σπιλωθεϊ όριστικα το λεuκo του όνείρου
αν ξεχασθεϊ Τι μυρωδια του ζεστου ψωμιου
αν σιγήσει ό θόρυβος της νεροσυρμης
στου δειλινου τις φθίνουσες άντιστάσεις.
Χαλκιόικη (Καλούτσικο) 28-6-2000
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ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΎ'ΘΎ'ΝΕΣ Ο ΗΛΙΟΣ
Ό ηλιος ούδέποτε εΙδε μια σκιά.
Σ. Χ'ήνυ

πως θα. μπορουσε να. άναγνωρίσει
σχιες ό ηλιος

άφου ό 'ίδιος τΙς δημιουργεί;

Ή σχια. συν-~θως θεωρείται
Ι

,Ι

χατι υποπτο
""

Υ

,

__,

\

αν οχι χαι σαφως αρνητιχο

χαΙ δεν άναφερόμαστε βέβαια έδω
μονάχα σε άχτινογραφίες

άπο νοσουντα μέλη του σώματος.
Μοιραίως ερχονται στο νου έπίσης
,

\

\

Ι

ερωτηματιχα που προχυπτουν

άπο διφορούμενες χειρονομίες

μασημένα μισόλογα.
Για. δλ' αύτα.
χι δσα αλλα ύπονοούμενα
ό ηλιος πάντα διατηρεί
τΙς άποστάσεις του.
Xαλκιoικ~ (Καλούτσικο)
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30-6-2000

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΘΑΜΕΝΩΝ
"Ε να

'

Ι τα
ι ποΛΑ'
απο
α μας

λ'
α θη

είναι που δεν παρατηρουμε λεπτομέρειες
στη φυσιογνωμία του νεκρου

,

'

\,

κα θ ως σωπαινει στο φερετρο.

Ξέρουμε βέβαια πως μάτια κλειστα

είναι παντζούρια πέτρινα
όριστικα σφραγισμένα.
:Μα πως να παραβλέψεις
δτι συν-fιθως οί νεκροl χαμογελουν
άκόμη κι αν εφυγαν
άγρίως δολοφονημένοι;
Ι
Τ οΙ,
αχνο

,

χαμογε

λ

Ι

ο στον προ

θ')

α ,αμο

του τάφου
δηλώνει πως βρέθηκε το μέτρο τΎjς ζωΊjς
δταν έπι τέλους άποκαλύφθηκε
ό δρος συγκρίσεως.
Άθ"ηνα (Μακρυγιάννη) 6-7-2000
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ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΣΩΜΗ

"Οσους καύσωνες κι &ν μας ερριξε

,

"lλ
σαν κεραυνους στο κεφα t

\

\

'

το φετεινο Κ α λ οκαφι
~\

,

\

~

'ξ

οεν μπορεσε να οιω

\,

'"'\

ει τους εφιαΛτες

τοσ Χειμώνα

πού 'χαν ριζώσει ιΧπ' τα παιοικα χρόνια
στην τρομαγμένη ψυχή μας

μνήμη όλόσωμΎ).
Χ ειμωνας, ονομα κρυου και" τρομου'
Ι)/

Χ

J

ι
v
Ι
\
\
Ι
ειμωνας, ονομα συνωνυμο με τη συμφορα.

'Αθήνα (Μακρυγιάννη)
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7-7-2000

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
τα άπαρηγόρητα μάτια των ζώων
θά 'ναι για δλους μας το Φοβερο BΎjμα
άπ' οπου θα έκτοξευθουν οί ποινες

του Δικαιοκρίτου

για δσα πράξαμε ~ παραλείψαμε

λόγφ, έργφ ~ κατα Οιάνοιαν.
Άθ'ήνα (Μακρυγιάννη) 7-7-2000
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ΚΑΤΑ ΜΕΙΖΟΝ Α ΛΟΓΟΝ
Ζητοϋν απ' την Κυβέρνηση να μεταφέρει

'06

χωριό τους.
Γιιiν. Πατίλης

Ή εκπληξη δεν εγκειται μόνο

στο γεγονος καθεαυτο

εξ ισου σοβεϊ καΙ στ-~ν κλίμακα
του γεγονότος.

"Ας πουμε λοιπον όλόκληρη τ~ν άλήθεια
άκόμη κι άν άκούγεται εξωπραγματική:

Στ~ σύγχρονη Έλλάδα
πολυ περισσότερο άπ' την αίτούμεν-fj μεταφορα
ένος χωριου σεισμόπληκτου

επείγει να μεταφερθεϊ όλόκληρΥ) ~ Χώρα
μακρια άπ' τους σYJμερινούς ΤYJς κατοίκους,
επιλ'~σμoνες άχάριστους άρουραίους.
Άεροορόμιο Έλληνιχοu (Athens - New York) 9-7-2000
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχη -προσοχη
ή νύχτα πέφτει μ' ~να θόρuβο άσuνήθιστο
που τον άκοσνε μόνο οί λuπημενοι.

Baltimore (Emmitsburg) 11-7-2000
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ΕΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
Ό βυθας άρχίζει άπα τα ρηχά.
Γ. Χειμωνα.ς

'Υπάρχουν χειρονομίες ύψηλης ιΧκριβείας
οπως ύπάρχουν φράσεις Ιδιαζόντως σοφες
που θά 'παιρνες ορκο πως δεν εχουν

την παραμικρη σχέση με τον εκ
πτωτο &νθρωπο
που π-ηγε και κάθισε
ιΖπέναντι του Παραδείσου κλαίων.
'
Β υ Θ ος

,

'θ"
και PΊJχα
α

,

\

ναι εσαει

τα. δυο όρόσημα στον στενό μας βιότοπο
οπου ά.χριβως θα. περισυλλέγονται έν ά,-

μηχανίq.
τα. ά.νυπεράσπιστα θύματα
των ναυτιλλομένων.

Balrimore (Emmitsburg) 12-7-2000
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Η Φ ΥΓΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
"Ενα-ενα
~

Ι

"

οραπετευουν τα ΡΎJματα

χωρις χανεις να τα έμποόίσει.
'Ένα-ενα
,ι

\)1

ι

ενσΧΎJπτoυν τα εΠΙΡΡΎJματα

χωρις χανεις να τα έπιχαλεσθεί.

Balrimore (Emmirsburg) 12-7-2000
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ
Άκούραστη οντως +ι νεότητά Σου
αειθαλ-~ς και φιλόκαλη
ακόμη καΙ στα τελευτα'ϊα τρία χρόνια
που ό χάρος ληστης αόρατος

Σου 'πινε το αΤμα με καλαμάκι.
Πως μπόρεσες αλήθεια να διατηρήσεις
τη':) παιδική Σου αθωότητα

ύστερ' απο τόσο εντονα βιωμένη όδύνη
στις πιο απρόβλεπτες παραμ.έτρους ζωης
απ' τα Χανια ως το Σύδνεϋ;

Ά ναμφιβόλως κι Έσυ

\

\ ";;

σαν την αΛΛη μου

\

ΜΙ

ανα που

θ

ι

αυμασες

μου εδωκες ίσάριθμες ευχες
μ' οσες ευλογίες μου ζήτησες.

Αυτο ακριβώς το Ισοζύγιο θα κρατ"ήσω
λάβαρο αμάραντο στη μνήμη Σου
και το άπλώνω ηδη εύλαβικα

\

"λ

στον η

"~I

ιο και τον ανεμο

απ' την απέναντι οχθη του Άτλαντικου

οπου βρέθηκα
ψάλλοντάς Σου το πρωτο Τρισάγιο.

Baltimore (Emmirsburg) 14-7-2000
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ΤΟ

«NEVER.MORE»

ΊΌΥ

EDGAR

ΑΙΑΝ ΡΟΕ

Στον φι?ιο μου AI?I)'t)1 LcιVoI'

που με πηΥε στις «ΣυμπληΥάδες».

Ό τάφος Σου δεν απέχει πολυ
απ' το σπίτι που εζησες

με Σύζυγο και πεθερα.
μουσκεμένος εκ γενετης στο
απέραντο πένθος
του neverm01-e που Σου φώναζε το κοράκι.

Τόσο βραχυ το &νυσμα του μεταίΧi.Lιου
ανάμεσα στις δυο Συμπληγάδες

πως ήταν δυνατον να. απαιτήσει
μακρύτερο βηματισμ.Ο
απ' τα. σαράντα Σου χρόνια;

New York - At11ens 19-7-2000
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ΕΚΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦ ΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
Μετα τον αίώνα του σώματος
ποιος υπνος άναλαμβάνει τα ονεφα;
Σαίξπηρ

Τώρα έπι τέλους το ξέρεις:

ΤΟ σωμα είναι ή ψυχη
που μια σΤΙΥμη λιποθύμησε.
Νόμισαν πως οεν θα ξυπνήσει

, ,

"θ α Ψ αν.
και την ε

"Ομως έκεΙνη έπιστρέφει συνεχως
με τον ανεμο
το κλάμα της βροχης στη λαμαρίνα
το φυλλορρόημα των λουλουοιων
τις εξαλλες τροχιες διαττόντων άστέρων

"

~,\

\

προ παντων οε με την

\"

την οντως

Σ

\

ιωπη

'

Π αντανασσα.

New York - Athens 19-7-2000
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ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
«'Έπαιξες στις παρυφες του λογικου ...
στΙς παρυφες των λέξεων.»
Κ. Γεωργουσόπουλος

Δεν καταοέχτ-ηκες να fl-ιλήσεις την γλώσσα
οπως σοΟ την ΟίΟαξαν.

Άπόφυγες την πειθαρχία
σαν οιπλη οόση νcφκωτικοU.

Γι' αυτο οεν έπαψες να την βιάζεις εν fl-έση -~fl-iptf

"

,'

,

......
σαν ερωfl-ενη του ονεφου

ξεσχίζοντας τα ρουχα της οίχως οίκτο
,

,~

!

Ι,

αοιαφορο ποσο καποτε στοιχισαν
\

,

f)1~

"

και ποσο η ιοια τα

χε συνη

θ'

ισει.

'Oρκισfl-ένος στην άfl-φισβήτηση τοΟ παγιωfl-ένοu
καθως πονοΟσες τΙς ρευστες καταστάσεις
κι άπεχθανόσουν τους πάγους

ίερούργησες fl-έχρι τέλους στη σφαίρα της
cψφιθUfl-ίας
ζορκίζονΤιΖς τον φόβο των σκιων

στα θολα λόγι.α των νικημένων.
παρος (<<Porto Paros») 22-7-2000
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ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ
Οί δυο άέναες πηγες του έρωτισμου
και του παθους μου
γλώσσα και θαλασσα.
'Απ' αύτες προ'ηλθα

δι' αύτων καθαίρομαι
μέσα σ' αύτες επείγομαι ν' άναλωθω

\

\

για να

ζ'

ησω.

Πάρος (<<Porro Paros») 22-7-2000
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ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΕΙναι άνεξήγητο
δμως άπόλυτα τεκμηριωμένο
γι' αύτο άκριβως θαυμαστό:

Ό ηλιος άγαπα περισσότερο
την δυτικη παραλία.
'Ενω γεννιέται άπο πυκνο σκοτάδι
στις φλογισμένες άκτες της Άνατολης

σπεύδει να. τις έγκαταλείψει άνεβαίνοντας
στον ούράνιο θόλο
\
Ι
\),
\
μεχρι να φτασει τον απογειο μετεωρισμο
ι

και να. πάρει μετα. την κατιουσα
με συγκρατημένη έπιτάχυνση
ωστε να. μην τρομάξει ζωα και άνθρώπους

πως ενας άκόμη διάττων άστέρας άπειλεΤ την ζωη
ως φλεγόμενος μετεωρίτης.
'Aθ'~να (ΜαχρυγιάννΊ]) 28-7-2000
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ
Ή Μανα μου εΤχε παραγγείλει να οηλώσω
εΙς παντα ένοιαφερ6μενο
στι με γέννησεν σλως άνεπιφυλακτως
έξασφαλΙζοντας μου πλ~ρη ανεση όξυγ6νου
στον κρίσιμο χρ6νο τ"ης κυ~σεως
ωστε να ματαιoπoν~σoυν τυχον έπίοοζοι

οολοφ6νοι
,

ι θ

στην προσπα

ι
,\ ~ ~
Ι
εια των να με οοηγησουν

σε άσφυξία άργ6τερα
με τελει6τερα μέσα ύψηλΎjς οολι6τψος
ητοι προηγμένης τεχνολογίας.
'Αθήνα: (Μα:κρυγιάννΎ)) 28-7-2000
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ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διάλεξε έσυ τηΥ έξοδό σου.

Μ. Μέσκος

Άσυγχώρητος παραλογισμος το να. ψαχνεις
\

Ι

για νοημα

έκει που νόηση πια. δεν ύπαρχει.
Σ' εναν τόπο που σκορπουν πανικο
μόνο ΟΙ μεταλλαγμένες τροφες
ένω θριαμβεύουν ΟΙ συνεχως μεταλλασσό
μενες συνειδήσεις
εχει άσφαλως άκυρωθεΤ έκ των προτέρων

ό λόγος του Προφήτη
ισως άΧόμη και του Ψυχαναλυτη.

\

','\'\
Π ρος τιΙ αΛΛωστε;

Μήπως έπέστη ό καφος να. όμολογήσουμε

είς έαυτους και άλλήλους
πως ή ματαιοπονία εΤναι άπο τις πιο είδεχθεϊς
μορφες βλασφημΙας
κατα του ΆγΙου Πνεύματος;
Ρέθυμνο ("Αδελε) 29-7-2000
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ΟΙΕΛΛΗΝΕΣ

Περπατουν μεΘυσμένοι

.. οσα
"

απ

\

.,.~
~\
'λ β
ειοαν και οεν κατα α αν.

Το β"ημα τους δεν παραπαίει
γιατι τον νου δεν τους Θόλωσε
ξ

ι

εν-η

,

Ι

oucrtCt.

Περπατουν μεΘuσμένοι

με μάτια όρΘάνοιχτα

,

~,

"Ι,

ι

και οεν κινσuνευοuν να προσχρουσοuν

εΙς λίΘον τον πόδα.
ΤΟ μέγα προνόμιο

να περπατουν μεΘuσμένοι
είναι στι γενν-ήΘ-ηκαν μεΘυσμένοι

και ποτε δεν σuνΊjλΘαν.
Άθ~να (Μακρυγιάννη)
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5-8-2000

ΑΓΩΝΙΑ
Ό ηλιος φεύγει
\

t

Ι

,

κα.ι πυκνωνουν οι σκιες.

Κα.μμια έγγύ·φΎ]
πως ή νύχτα. θα σεβα.σθεί
τα θύμα.τα. τΎjς άϋπνία.ς.
Άθ·ήνα (Μακρυγιάννη) 7-8-2000
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ΑΥΤΟΠΊΈΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗΚΟΟΙ
ΤΙ να τους κάνεις τους αυτόπτες μάρτυρες

οταν κανεις πια δεν βλέπει
\

Ι

~

Ι

με ματια οικα του;

Μήτε αυτήκοοι πια ύπάρχουν'
συνήθως μαδοσν άκαριαΙως
τα αυτια που χαϊδεύονται.
Άθ·~να-Βangkοk
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8-8-2000

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ
τα λ6για μας στο ρuθμο

άθέαΤΎJς νεροσυρμΎ]ς
που άρδευει το στΎjθoς.

οι χειρονομίες μας σαν τον κισσο
που σφίγγει δέντρα και κτίσματα.

Sydney-Brighton Le Sands 12-8-2000
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ΚΡΥΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Κρύο φεγγάρι απόψε άπλώθηκε
στον ούρανο

κι αστράφτει λάμα φονικη
τσιγγάνικο μαχαίρι.

Ποιος θα τολμοσσε να διαβεΤ
, t'

σε

,

,",ενες γειτονιες;

Μόνο έκεΤνος κι 'ή Μάνα του το ξέρει.

Sydney-Brigllton le Sands 14-8-2000
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ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΩΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
Ό λυρισμος του χωρου φωνη διάχυτη

σε τρεϊς διαστάσεις
συλλέγεται πιο ευκολα απο του χρ6νου τη ρο"η

ακ6μη κι αν ό θεατης δεν διαθέτει
εύαισθησίες βαθύτερες.

Ό χωρος οϋτως η αΛλως εχει σταθερ6τητα
σταματημένου όνεΙρου
άσχέτως αν του προσθέτουν μυστήριο
αναδυ6μενες σκιες

παρηχήσεις αμυδρων αναμνήσεων
που μπορουν να. θεωρηΘουν

προϊ6ντα όφθαλμαπάτης.

Ίδου λοιπον ό λυρισμος της γραμμης
στις πιο απρ6βλεπτες διαδρομές της,
ό λυρισμος του σχήματος σε λεϊες έπιφάνειες
σε αίχμηρες γωνίες.

Ίδου ~ έποποιια των άντιστάσεων
αχραντος π6νος της άφης.

Sydney-Brigllron Le Sands 18-8-2000
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ΤΟ ΤΟΠΙΟ

-

ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Τοπίο δεν εΙναι στατικη ουδέτερη οψη
τυφλο κομμάτι -Υεωγραφίας
κλασματικης.

ΕΙναι άνεξίθρησκη διάταξη των υλικων

σε χρόνο άνύποπτο
υπαινισσόμενη επίκληση πάνδημη
για προσευχη πιστων και άπίστων
σ' ενα Θεο Πανάγαθο πλεονέκτη
κι εν τούτοις προαιωνίως άνενδε·η.

Syc!ney-Perth 19-8-2000
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ΧΩΡΙΣ ΠΤΞΙΔΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ-Ι
'Απ' τ"η στιγμη που εκοψες τον

όμφάλιο λωρο
έγκαταλείποντας άσύνειδα τα ύγρα και

τη θαλπωρη
του μητρικου σώματος

σου εγινε ή κίνηση το 'Άλφα και 'Ωμέγα
ι

~

ταυτοσημη οη

λ

\ \

~\

,

Ι

αoΎl με την ανασα

άσχέτως αν τ·ην ωρα που κοιμόσουν
εΙχαν οί αλλοι την αυταπάτη πως ησουν
δέσμιος

,"
σ ενα

κρε

β"

ι

ατι ακινητο.

Δεν ηταν μόνο τ' ονειΡΟ που σ' επαφνε
έπι πτερύγων άνέμων
για να προλάβεις να διατρέξεις
άπέραντες έκτάσεις
της πάντα αγνωστης γης της 'Επαγγελίας

ηταν κι "η δική σου άκόρεστη δίψα
ν' αυτοσχεδιάζεις συνεχως έκ νέου

ενα ταξίδι άλάξευτο

ηγουν χωρις πυξίδα και χάρτη!

Sydney-Pertl1 19-8-2000
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Η ΣΤΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ

...

άσυνειδήτως μεταφυσιχ.ο! τοσ διαχρονιχ.οσ.
Κατερίνα Δασκαλάκη

'Ε1:
' ζ οντα.ς
'-,ιχνια.

"1:'"

ΤΎj σΤΙςΎj χα.ι τα. στιγμα.τα.

μοιρα.ϊα. θα βρεθεΤς πολυ συχνα
σε αδιέξOδΎj αμΎjχα.νία..
Ό χωρος εχει τα διχά του σΎjμεΤα. Morse
που χα.θως έμβολίζουν το σωμα. της ούτοπία.ς

δεν άρχουντα.ι να φωτίσουν τον δραπέΤΎj άέρα.
σε μια στιγμια.ία. συνεννόΎjσΎj του έλάχιστου
χι αμέσως να σβ-ήσουν αδοξα.

στείρες φωτοβολίδες.
Έδω τα σΎjμεΤα. αρχιτεχτονουν
"'

ι

α.ιμα. χα.τα.χορυφο

\ ,
τα. α.ισ

θ'

ημα.τα

\ \"
χα.ι τις α.να.μ νησεις
Ι

σε σταθερες σταυρώνυμες όομες ,
με συνεχως βια.ζόμενες 'Αναστάσιμες πύλες.

Perth-Sydney 21-8-2000
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ

Ό χρόνος εΤναι ξέφρενος χορος

\,

\

\

,

λ'
Ψ
και παει να τρε ανει την
υΧΥ) σου.

Σφίξε τα δόντια κι ιΧγνάντευε τον ούρανο
ωσπου να λυτρωθείς ιΧπ' το κορμί σου.

Sydney-Brig11ton Le Sands 26-8-2000
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ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ
Πόσες φορες χαμογελάσατε σε παιδι
και δεν το άνταπέδωσε;
Άπα 'κεϊ θα μετρήσετε την ήλικία
της άπολεσθεlσης άθωότητας!

Sydney-Brigl1ton Le Sands 27-8-2000
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ΔΙΑΒΑΖΩ ΘΑ ΠΕΙ ΔΙΑΒΑΙΝΩ
Διαβάζω σημαίνει άρνουμαι για λίγο
Τ'~ν μοναξια και την αύτοτέλεια
τΎjς δικης μου διάνοιας

στέργοντας ν' ακoυμπ~σω ύποταγμένος
στην κηδεμονία ένος χεριου άόρατου

\

που

λ'εει

\

\

'θ'λ
πως
ε ησε να με στηρι'ξ ει.

Διαβάζω σημαίνει ασκουμαι
σ' εναν ίδιότυπο τρόπο σιωπης

που ένω καθιστα περιττη την παραμικρη κίνηση
των χειλέων
συγκεντρώνει σε μάτια και νου

την ύΨΙστη έγρ~γoρση.
Διαβάζω σημαίνει αναγνωρίζω
πως βρΙσκομαι σε δημοκρατικη συναλλαγη
\

α

,

.....

με οσους αγρυπνουνε

άδιάφορο άν εΤναι δικοί μας ~ ξένοι
άρκεΙ να τιμουν το προνόμιο της γραφης.

Sydney-Brighton Le Sands 30-8-2000
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ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ
'Άλλοτε γράφαμε
για να ΟιΟάξουμε.
'Αργότερα
για να φανουμε.
Σήμερα ουστυχως οΙ πιο ποΛλοι

για να μ·~ν τρελαθουμε.

Sydney-Brighton Le Sands 1-9-2000
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ΕΝΣΤΙΚΤΟΣ ΦΟΒΟΣ
«Ξαφνικά, απέκτησα κάτι που οεν εϊχα έξαιτίας του
πιχιΟιου. Τον συντηρητισμο των βημάτων μου.»
Λ. Κανέλλη

Κι αύτο άνήκει στ~ βαθύτερη σοφία
της ζωης·

οχι μονάχα το να. μετpίiς
άλλα. και να. έλέγχεις σε ρυθμο και ταχύτητα

το κάθε βημα
οπως άκριβως κάνει το μικρο παιδι

όδηγημένο άπο ενστικτο φόβο.
ΤΟ να. ζυγίζεις σεμνα το κάθε βΎjμα
δεν είναι δειλία
δεν είναι καν δισταγμος και έπιφύλαξη.

Είναι προφύλαξη που τ~ν διδάσκει μυστικα.
ό φύλαξ 'Άγγελος
καθως εχει άναλάβει σχεδον έργολαβικα
την φθαρτη ζωή σου.
SΥdneΥ-Redfeω
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7-9-2000

ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑ
Ειναι λοιπον άλήθεια στι το φως συμβαίνει
ν' αναΠΎ)δά α;το την υσταΤΎ) εντασΎ) του μαύρου;
'Ελύτης

""Αν δεν πρόκειται για σημαία πένθους

που τ~ν σηκώσαμε αυτοβούλως
για να σεβασθουν οί ευημερουντες
τον δικό μας πόνο,

το μαυρο είναι ό θρίαμβος τ'ης 'Αβύσσου
καΙ φυσικο να μα.ς όδηγεϊ

στ~ν εσχατη από-γνωση.
'Αλλ' έπειo~ το φως αστράφτει
σαν το πνευμα
έλεύθερο σαν κι έκεΤνο κι οπου Θέλει πνει

δεν θά 'ταν φως να θερμάνει και

φωτίσει

αν δεν μεσίτευε τ~ν δια θλίψεων γνώση
ενταση-ανάταση-εκσταση.

Sydney-Brighron Le Sancls 9-9-2000
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ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
«Κανένας ανθρωπος δεν γνωρίζει τί κάνει

ουτε τί θ' ά.πογίνει.»

Paul Valery
Μαυ?ο πουκάμισο φορουσε καΙ περπάταγε
μόνος

την ώρα που το δειλινο μόλις εΙχε αρχίσει

να καταγράφει
τους πρώτους κραδασμους απ' τον βηματισμο
της έπερχόμενης νύχτας.
ΠοΛλοl περνουσαν μα κανεΙς δεν σταματουσε
'\'
ι Ι
'''ιι
να aιακοψει τον αΝ\Ο

καθως ό βραδυνος περίπατος στ-ην παραλία

'

,

,Ι
ζ
'Ά ι\,
"Μ
εμοια ε σαν
ΠΟaειπνο η
εσονυκτικο

σε Μοναστήρι πού 'χε κλείσει με την δύση του ~λιoυ
την μεγάλη 'Εξώπορτα.
ΤΟ έπιμύθιο όγκόλιθος σαν χρησμός:
ΤΟ φως θα συνεχίσει να πορεύεται αθορύβως.

'\'

'Ο" θ
θ'
Ι
,
Ι
,Ι
Ι
αν ρωπος
α Οaευει σε κυμα αγνωστου μηκους.

Κανεις έδω δεν Θα μάθει ποτε να πεΙ

που ή 'Αρχη καΙ που το τελος.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 17-9-2000
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ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΙς λέξεις τις αγάπησα σα θυγατέρες
"'"

,

,

\,

κι ας μΎ]ν τις γεννησα ποτε.

Ξέροντας πως θα ζ~σoυν κι υστερα άπο μένα
οφειλα να ύπερασπισθω την παρθενία τους
ένώπιον Έθνων και Βασιλέων.

οι βιασμένες λέξεις βεβ~λωση βαρύτερη
απ' όπoιoυσε~πoτε βιασμ-ους των σωμάτων
.,\

_),..

ι

κι ας πονουν εκεινα περισσοτερο.

τα σώμ.ατα έπι τέλους λυώνουν σύντομα στο χωμα,
ΟΙ λέξεις σέρνονται κι ευτελίζουν
ζωντας και νεκρους
,ι

"1\,

Ι

,.....

t

,

ακομη κι αν τις μαντρωνουν εκ των υστερων

στων Λεξικων τα σωφρoνιστ~ρια.

Melbourne-Sydney 8-10-2000
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ΟΙ ΑΙΤΙΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΥΠΝΙΑΣ
τους κραδασμους των σωμάτων

τους παφλασμους των κυμάτων

τους !ριδισμους των χρωμάτων
~,

"

ι

οεν τους αγνοησε.

Γι' αυτο ακριβως δεν μπόρεσε
να. κοιμηθεϊ

μια. νύχτα ~συχoς!

Sydney-Brig11ton Le Sands 12-10-2000
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ΔΙΧΩΣ ΤΥΨΕΙΣ

την χαρμ.ονη της ειρήνης

την σιγη της γαλήνης
την ήδονη της σαγήνης
δεν τις έγνώρισε.
Γι' αύτο τον θάνατο τον περίμ.ενε
δίχως τύψεις.

Sydncy-Brighton Le Sands 12-10-2000
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ΣΕ ΚΥΝΗΓΩ
Σε κυψηγω μέσα στις λέξεις
fI

\

_ ,

οπως μικρος

xuV'fjroucra

\

Ι

μες στα σοκακια

τους σκανταλιάρ'fjοες συμμαθψές.

Σε

xuV'fjrw πέρ' άπ' τις λέξεις
\

1"1,"1,

ι

στα πρασινα φυΛΛα

στα μαΟ'fjμένα κλαΟιά.
Σε

xuV'fjrw στη λιακάδα

που στεγνωνει τα ρουχα
στον άέρα που παρασέρνει σαν χάρτινα

\

\

τα μικρα που

λ

ι

ια,

στην πρωτ'fj βροχ'η που ξεγελα

\

τα σα

Σε

xuV'fjrw

λ

ι

ιγκαρια.

στ' &δεια βλέμματα

των θαμωνων του Γ'fjροκομείοu

στα άνορθ6γραφα έπιγράμματα
-

ι

των ταφων

στο άνυποχωρψο γρασίδι των έρειπίων.

Sydney-Brighton Le Sands 14-10-2000
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ΕΡΩΤΗΜΑ

Έσυ που γνώρισες τις πολλαπλες

μαρμαρυγες
στΟ σωμα του άχτινι8ίου

πως ηταν δυνατον να περιορίσεις τ~ν
,
ι
απουσια
,

,

Ι

~

J

σε μια μονο οιασταση;

S)'dney-Brighton Le Sands 23-10-2000
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΤΑΝ
«'Εδόθη μοι σκόλοψ τη crcιpxl, άγγελος
σιχτάν, ίνα; μ.ε κολιχφίζη.»

(Β' Κορ.

ΠΟΙΟζ την αντέχει αύτη την

12,7)

otrputa;

Κι ομωζ έμπλέκεται κάθε λεπτο

\

σΤΊJ

ζ

ι

ωΊJ σοu.

'Απ' το οικό σοu φιλότιμο Θα έξαΡΤΊJθεί
πόσο καΙ που Θα κλΙνει τελικα

ή πλάστιγγα.

Sydney-Brighcon Le Sands 3-11-2000
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ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΜΟΥ 'ΦΥΓΑΝ

Ποί'φΎ] δεν εΙναι δ,τι πρόλαβα να
καταγράψω,
άπείρως ίερώτερα έκείνα που μου 'φυγαν
σαν τα πουλιά.
Περάσανε κάποια στιγμη άπ' το βλέμμα μου
κι ύστερα χάθηκαν στο βάθος του όρίζοντα
χωρις να ξέρω άν ποτ ε θα ξανάρθουν,

Sydney-Brighton Le Sands 3-11-2000

-117-

ΒΡΑΧΤΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΤΤΟΤΗΤΑΣ

Χέρι άπλωμένο στο κενο του γαλάζιου

δεν εΤναι μόνο' έπΙκλφη προς τον ουρανό.
ΕΤναι και πρόκληση στ~ βάρβαρη όριζόντιο
που μεθυσμένη άπο βέβηλες συγκυρίες

\

\ )
\
\
,
,
και τον ουρανο.

'ζ ιο
το'λ μησε να σπι λ'
ωσει το γα \α

,
αμφισ

β'

ητωντας

Great Keppel Island 13-11-2000

/
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ΤΟ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ
Ή άμμουοια στοιχειωμένη άπ' τα σώματα

των έφήβων
,.....,

J

,

,

,

χρατα σιωπη συμπαγεσ'τερη χι απο την

οδύνη 'των βράχων.

Ή συνεΧ'~ς έπισ'τροψη των χυμά'των
έπαναλαμβανόμενη ίχεσία
μήπως χαμφθεί τελιχα το άνυποχώρητο

'των 'τετελεσμένων.

Grcat Kcppel Island 14-11-2000
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Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

~

Πάντα ό Άπρι'λης μέσα στα κΛαδιά.
Ε.

Pound

Το ξερο κλαοι που oίΚΤ(ΡΎJσες
\

\

~ Ι

,

μες στο πρασινο οασος

οεν στερ~θΎJκε μόνο τους χυμους

\ \

λ

και ΤΎJν Χ

ι

,

~

I~

oεΡΎJ του επιοερμιοα.

Βρίσκεται μονίμως έκτεθειμένο
και στους αοικους σχολιασμους

αιιτων που οεν oιδάΧΤΎJκαν
μέσ' απ' την παρακμη και τον ολεθρο

να βλέπουν νά 'ρχεται θαυμαστότεΡΎJ
ή νέα βλάσΤΎJση της ζωης
σε αΛλο έπίπεΟο.

Great Keppel Is!and 14-11-2000
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΧΑΜΉΛΩΝΕΙ
"Οσο γερνω δεν 'έχω αλλ-η άντοχη

παρα να γκρεμίζω ουτοπίες

ωστε να γίνεται καθαρότερος ό καθρέφτ-ης
και να μετρω άνεπ-ηρέαστος
τουλάχιστον τις δικές μου ρυτίδες.
"Οταν το σύννεφο χαμ-ηλώνει
ξεφορτώνοντας του ηλιου τα λάφυρα
άπ' τις πυρακτωμένες έπαφες

μ' έπιδερμίδες άπλωμένων ύΟάτων
τότε μονάχα έπανέρχονται οί διαστάσεις
στις άρχικες ίσορροπίες

κι άνοΙγει τίμιος ό όρίζοντας.

Great Keppel Island 15-11-2000
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Ο «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΤΡΟΜΟΣ»
Στον άειθαλη φι?.ο μου Γ. ΚουμβαΧάλη

Σ~μερα βλέπεις συχνότερα
χέρια ήλικιωμένων να τρέμουν
καΙ προσποιεϊσαι πως δεν προσέχεις

οταν πιάνουν το πoτ~ρι
η οταν τείνουν τ~ν παλάμη για χαιρετισμό.
"Ομως οί γενναιότεροι σχολιάζουν
άπο μόνοι τους

αύτ~ τ~ν άπρόβλεπτη άτυχία
στο πρωτο οργανο έπαφης με τους &λλους
&λλοτε διερωτώμενοι έκ νέου οπως

τ~ν πρώτη φορα
&λλοτε σχολιάζοντας πως ολα τώρα
"

,

\

<;-,

λ

εχουν γινει πιο ουσκο

α.

Έκεϊ πάντως που ραγίζει ή καρδια
"(

ιt

"ζ

ειναι οταν αγωνι

\

\

,

ονται να σε πεισουν

πως δεν εϊναι τίποτε σπουδαϊο
άφου δεν πρόκειται για

Parkinson

κι ή ίατρικ~ όνομάζει τ-ην περίπτωση
«γεροντικο τρόμο».
Τότε άκριβως οί άκόμη πιο γενναϊοι

ύψώνονται ως τον αύτοσαρκασμο
προαιώνια διέξοδο άμηχανίας.

Great Keppel Island 16-11-2000
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το ΣΥΝ ΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Σταθηκα παλι μόνος στ"ην ακρογιαλια.
άπλώνοντας το δίχτυ καΙ των πέντε αίσθησεων
γιατΙ δεν ηθελα να. παω πίσω στην ανυορη γη
ι

ψι

\

μονο με
-/I)/~

,

\

κι ας ηςερα πως στο

β Ιθ

α

ος

αρια

' \
αυτα

..
ι
ειναι παντα

οί πρωτες λαχταρες μας,
tl

" ,

ι

ινα κατα τον αειμνηστο

κυρ Νίκο Γαβριηλ Πεντζίκη ε'{πω.
Ξεχωρίζοντας λίγα κοχύλια εύδιακριτα
μέσ' απο ενα αμέτρητο πληθος
Ι

γονατισα ν

" ,

\)/

ακουσω τον ανεμο

καθως περνουσε -ψιθυρος του Αίωνίου

τΙς μικροσκοπικες σηραγγες καΙ γαλαρίες

\

'

,

"θ ραυστου ασ β εστιου
σε κε λ'
υψfJ ευ

καΙ τότε αρχισε να. ξετυλίγεται το Συναξαρι
για. τα. ρέοντα καΙ τα. έστωτα

παράΛληλα με το σταθερο Ά"Λληλούϊα
φλοισβιζόντων κυματων.

Great Keppel Island 18-11-2000

-123-

IGNORAMUS
Σφίξε την αμμο στην άγκα.λιά σου

"

,

'θ'α. νοιωσειι;
κα.ι τοτε μονο

,

,

...

ποσο στερεα. ητα.ν

Οσα. συνέλα.βεζ!

Great Keppel Island 20-11-2000
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
'
"r
"
\ ,
,
Δ εν
ειναι αναγκη να κρατησετε σημειωσεις

οϋτως ~ αλλως ή ζωη έπαναλαμβάνεται
με μια ρυθμικη κανονικότητα

\

\

~\

που οεν την

βλ'

,

επουμε παντα

γιατι ποτε όεν υπάρχει άνάμεσά μας

ενας όφθαλμ.Ος οϋτως εΙπείν παντεπόπτης.
Οί έπι μέρους Όμως στιγμες
εΤναι σντως άνεπανάληπτες,

καθως κι ή συμπεριφορα τοσ καθενός μας
μέσα σ' αυτές.

Σε τελικη άνάλυση ΟΙ ίδιες θά 'ναι
ΟΙ μόνες μαρτυρίες που θα βαρύνουν

\

\,

για μια κριση συνο

λ"

~,

ικη και οικαιη

εικόνα άληθως προσωπικ"ή.

Great Keppel Island 20-11-2000
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Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ
Ή πιο βαθεια κραυγ·η δεν είναι κείνη

που άκουν οί πολλοί'
τις πιο μεγά.λες άλήθειες δεν τις γνωρίζει

~ κοινη γνώμη.
,,ι
Στ ην
εΡΊ')μο

'r

'θ

ειναι συνη

\',

ως που ανοιγουν

οΙ ούρανοί,

ΟΙ Μύστες του Λόγου εόλογήθηκαν μόνοι.

Great Keppel Island 20-11-2000
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ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

ΤΙ φταϊμε εμεϊς αν μας μαγεύουν

\ " α Υκα λια'ζ ουμε;

και τ

ΤΙ φταϊν' αύτα αν 6εν άντέ-χουν

\

'ζ ουν;
και σπα

Sydney-Brighton Le Sands 23-11-2000
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ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΤΟ ΑΣΥΜΠΤΩΤΟ
Ή κλίμακα στις πράξεις μας
Κυρίες και Κύριοι
έπηρεάζει μόνο το άποτέλεσμα.
ΤΟ φρόνημα μετρα. το (δto

α.ν κλέψουμε δεκάρα
η έκατομμύρto.
Κεινος που καταδέχεται
να κλέψει δεκάρα
πως ν' άντισταθει στο έκατομμύρto;

Melbollrne 25-11-2000
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Η ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
«Είναι αδύνα.το να πω ακριβως τί έννοω.»
Τ.

S. Elior

Δεν εΤσαι ό πρωτος μ.~τε ό τελευταίος

που ναυάγησε καθως προσπαθοσσε
ν' αρθρώσει μ.ε πληρότητα
,

Ι

,

-Λ

....

,Ι

Ι

την γευση η την αναμ.νηση των πεπραγμ.ενων

ένας λεπτοσ σιγης.
Δεν εΤσαι ό πρωτος μ.~τε ό τελευταίος
που φώναζες χωρiς ν' ακοσς την φων~ σου
καθως κυλουσαν τα νερα κάτω απ' τα
πόοια σου

ένω συγχρόνως τά. 'βλεπες να έκβάλλουν
σ' απέραντο ώκεανό.

Δεν είσαι ό πρωτος μ.~τε ό τελευταίος
\......

\

,

,,Ι

που πηγες να κυνηγησεις τον ανεμ.ο
'

,\

,Ι

κα θ ως παρασερνε τα συννεφα προς το
J

βά.θος του όρίζοντα
και\

\

\

'

'ζ ες πως 1::
νομ.ι
"ερι'ζ ωνε τα μ.αλλ ια σου.

Sydney-Brigl1ton Le Sands 2-12-2000
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ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ

-

,

,

,

Κ εινΟζ που καταοεχτηκε να υπονομευσει
~,

"

\

~

Ι

\

\

εστω και μονο μια φορα

δεν διέπραξε αδίκημα στιγμιαιΌ
απ' το όποϊο θα μπορουσε να απαΛλαγεί

με ειλικρινη μετάνοια
με ανεπιφύλακτη καθαρτήρια όμολογία.
Ό ύπόνομΟζ, χωΡΟζ βορβορώδηζ

είναι πάντα απρόβλεΠΤΟζ
κι έξελίσσεται σε βιότοπο
Κ

\

,

σχεδον αύτομάτωζ.
!J

J

αι κατι ακομη:

Ό ύπόνομΟζ είναι σαν το «μελανωμα»,

αναλογΟζ με το βαθΟζ του
είναι κι ό θάναΤΟζ που έγκυμονεϊ.

Sydney-Brighton Le Sands 3-12-2000
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ΡΟΎΧΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

τα σώματά μα.ς όεν άγάπησαν τα ρουχα
..,..

\....

"

,

\

J

Ι

ηταν τα ρουχα που αγαπησανε τα σωματα μας

και κόλλησαν άπάνω μας
άπομίμηση έπιόερμίόας μακάβρια.
Άπόόειξη οτι τα ρουχα μας κυνήγησαν
να γίνουν θ-ήκη στο κορμι
ι
\
Ι
γαντι στο χερι

περικεφαλαία στην κόμη
το άπλούστατο γεγονος οτι κόβονται
στου καθενός μας τα μέτρα

'"

ι
λ'
s:ι
κι εν συνεχειCf π ενονται η σιοερωνονται

,

σε χρόνο άνύποπτο

όηλαόη κατα βούλησιν
οχι κατα όεόομενη συνθήκη.

Sydney-Brighton Lc Sands 5/9-12-2000
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Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ
Ή μια πλευρα του φωτιζόταν απ' το

φεγγαρι
χι οπως το Χύμα την ελουζε συνεχως

αστραφτε όλόχρυση

,
σαν

,
να

'"

,"'(

μην ειχε χαμμια σχεση με

την αλλη πλευρα
την βουτηγμένη αναπολόγητα στο
σχοταοι.

Έν τούτοις ολοι ξέραμε πως -η αθέατη

\

'/ψ η
σχοτεινη ο

-ηταν το αύθεντιΧώτερο χομματι
απ' το σωμα του βραχου
γιατι οεν συμβιβασθηχε με τις θω
πεΤες τ' ούρανου

μ-ήτε υπέχυψε στους ραντισμους των
χυματων.

Sydney-Brig11ton Le Sands 10-12-2000

-132-

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ
Κάθε μα.ς λέξη σε τελικη σύνθεση

θα. πρέπει να. μπορεΤ ν' αποδοθεΤ
όπως πρώτα.
,

\

,

Ι

με μια. μονα.χα. κινηση

κι ας μοιάζει τουτο για. τους ποΛλους
πρωτόγονη πα.ντομ.ίμα..

Πρόβλημα. βέβα.ια. θά 'να.ι κάθε φορα.
ποιο μέλος του σώμα.τος θα. μπορεϊ

\,

να. εκτε

λ'

εσει μονο

λ

\

εκτικα.

την όμόλογη κίνηση
ωστε κα.νεΙςνα. μην αγνοήσει
περι τίνος πρόκειται.

ΤΟ μετζον όμως πρόβλημα. θά 'να.ι
•

~I

οπωσοηποτε

ποιο μέλος θ' ανα.πληρώνει έν ωρq. ανάγκης
απρόβλεπτους ακρωτηρια.σμους

χρόνιες αγκυλώσεις
για. λέξεις που θά 'χουν χηρεύσει α.Ιφνιδίως
κα.ι θα. περιφέροντα.ι άδέσποτες
ένώ θα. κρέμοντα.ι χέρια. περιττα.

πόδια. δια. πα.ντΟς πα.ροπλισμένα.
κα.ι προ πα.ντΟς ενα. βλέμμα.
όμόλογο με το κενό ...

Sydney-Brighton Le Sands 11-12-2000
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