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Σ. Σ. ΧιΧΡΚΙιΧΥάκης 

ΤΓΡΑ ΤΟΠΙΑ 
ι 

ΠΟΙ1jματα 

'Εκδόσεις Δόμος 



ΠΟΙΗΤΙΚΛ ΤΟΙ ΙΔΙΟΥ 

Χώμα κα! στάχτη, 1978 
Παραλήρημα TOU νότου, 1979 
Άπο φυλακης πρωίας, 1980 
Εις ωτα άκουόντων, 1981 

Άπαράκλητοι καιροί, 1982 
'Η οικειότητα των αΙνιγμάτων, 1983 

Τροπικά ίδιόμελα, 1984 

Μεροληψίες, 1985 
'Η αμυνα τών νηπίων, 1986 

Πορτραίτα TOU νεροϋ, 1987 

Χέρια σκιας, 1988 
Διάκριση πνευμάτων, 1989 

Νοσταλγία. πα.ρα.μέτΡων, 1990 

Ή αλλη έκδοχή, 1991 
Στη δοκψη του φέγγους, 1992 
Σπα.σμένοι συνειρμοί, 1993 



ΤΟ κά.θε ύγρο έπl. γης είναι μνήμη. 

Ν. r. ΠεντζίΚ'l)ζ 





ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Οί στέγες των σπιτιων κι οί σuνεχόμενοι 

κατακόρuφοι τοϊχοι 

ι)εν εΙναι ά.πλως τuφλες έπιφάνειες 

οπως θα νόμιζαν οσοι μετρουν 

μονάχα το άρατο α.ποτέλεσμα. 

ΕΙναι πεδία τιμ~ς 

οποu α.γωνίσθ'1)κε 

νuχθ'1)μερον ~ Ψuχ~ του άνθρώποu 
μ' ολα, πρωτίστως τα στοιχεϊα τ~ς φύσεως 

άλλα και μ' ενα άτελείωτο στρατο 

φαντασμάτων' 
\ J \ \ 'Ψ μα τωρα ποιος να καταγρα ει 

στα σοβαρα 

μια τόσο κοιν-η έποποι·Ια. 

Sydn~y· ΑshlϊeΙd 9-1-93 
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ΩΔΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 

"Oνoμcι. τόσο ουδέτερο χαι γενιχο 
δεν άδιχεϊ άπλως μια τόσο πλούσια 

φτερωτη ποιχιλία 
- ,., .,... Ι , , \ \ , λ ι 

εΙν ενα εγΧΛημα περ απο την οιχο ογια 

προσβάλλοντας τον νόμο χαι τους πρoφ~τας 

σχεόΟν στον 'Ιόιο βαθμο με τη όολοφονία 

"Αβελ του Πρωτομάρτυρα. 

Κάθε χελάόημα σε όιαφορετιχη ωρα τ~ς 'ήμέρας 

Τι της νυχτος 

εΙναι μια αλλη χραυγη που μ' δ,τι χι α.ν 

μοιά.ζει 

Ο' άντηχεί άσlJvτρόφεuτη ως τη ΔεlJτέρα 

ΠαΡΟlJσία. 

Κάθε φτερούγισμα χειρονομία άνεπιτ~όεlJτη 
χαράζει το χρύσταλλο 

χι άψήνει για πάντα τραUΜατισμένo 

το αειπάρθενο γαλάζιο τ' ούρανου. 

Sydney -Ashfield 11-1-93 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΙΟΤ 

'Α / β / \ ~/ >' / 
κoμ'~ ρισκεται στο οαπευΟ σκοτωμενο 

το ~ντoμo του όποίου οεν μπόρεσα 

να. έξιχνιάσω 

τ~ μονήρη ταυτότητα, 

Ποιος εΤν' ό λόγος που του σταμάτησα 

τΙς κινήσεις 

χωρίς να. ύπάρχει συνωστισμός; 

, Απλως ~ ύποψία μ'ήπως με βλάψει' 
μια τυφλ,η ύποψία και πρoκατάλΊJψη 

~φτανε να. κάμει έμένα φονια. 

και το φτωχο έρπετο κέλυφος αΟειο. 

Θα. συχωρέσει αραγε ό Θεος 

πράξεις o'~μίoυ 
σ' αύτα. τ' αθωα πλάσματα 

που οεν τόλμησαν ποτε να. σταθουν 

ορθια 

μήπως μας ένοχλήσει το ανάστημά τους! 

Sydney -Ashfie!d 12-1-93 

-11-



ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΤΙ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤ ΑΝ. r. ΠΕΝΤΖΙΚΗ 

Τ ώρα που εφυγες , Εσυ ποιος τια μετρ'ήσει 
μ~ ευσυνειό'φία φαρμακοποιο\) 

ΤΙΧ 'ήμερολογιακως προστιθέμενα 

ποι'ήματά μας; 

Ποιος θα Ψ'f)φαριθμ~σει κατα Πυθαγόρα 

συμφωνα '1) φων~εντα και τους αλλους φθόγγους 

στους καθ'f)μερινοuς μας στεναγμους 
'Υ ι \, \, 
εc,αpγυpωνoντας τα γρcψματα σε ποσοτ-ητες 

άριΟμων 

για να συλλάβει τη φόρτισ'!) τ~ς Ψuχ:ϊjς 

σ~ παλμικ~ς όoν~σεις; 

'Άγνωστα ~ταν ολ' αύτα στους Νεοέλλψες 

πριν άπα Σένα 

κι αΥνωστα πάλι θα γίνουν άπα τ~ν άpx.~ 
\ '1 , t 'ζ 

σαν αρρωστια που υποτροπια ει 

καθως , Εσυ εφυγες με μια όλόλΕVΚ'~ 
γενειάόα 

προς τον παλ'f)ό Σου φίλο Κουτρουμπ-η 

προς Γαβpι~λ ταν Διονuσιάτ'f). 

SyJlll~y' AslIlϊclJ 16-1-9:3 
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ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

« Ημείς υί ζώντες ιιί περιλειπόμεν<Jl ... 
ul~ μ.η φσάσωμεν τιιυς ΚΙΙΨΊ)σέντlΧς.» 

(Α' Θεσσ. 4,15) 

Ν 'ζ " " ομι αμε πως Ζαρασσονται εις τιμψ 

καλ μν~μψ 

των προαπελθόντων 

οπως τα. κόλλυβα για τους' Αγίους ToiJ ΘεοiJ, 
ένω στ-ην πραγματικότψα πρόκειται 

για όικ~ μας παΡΊJγoρια. 
καθως άγωνιζόμαστε να μ~ στεΡΊJθοiJμε 

τον γλυκασμο τ~ς μoρφ~ς τους 

τις συγκιν~σεις που μας εόωσαν 

οί κιν~σεις τους. 

Δεν συντηροiJμε λοιπον ύστερoφΊJμία 

μ'~τε φθαρτες cί..ναμν~σεις 
'ζ ~ , κατασκευα ουμε υεκανικια 

για τον μoν~ΡΊJ δρόμο μας 
κι ιxuTo θα. πρέπει να. το ξέρουμε καλα. 

έμείς ο[ περιλειπόμενοι 

τοuλάχιστον ώς ζ~τ-~μα όρθων cί..ναλoγιων. 

S)'ιJlI~y' ΑslllϊclιJ 1 o-J -9:3 
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ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ 

Ά ναχαινισΟήσεται ως άετου ή νεότης σο/). 

( Ψ·αλμ. 102,5) 

,ι Ας ~τανε σα.ν το λΖυκο πουκάμισο 

ποι) απαλλά.σσεται απ' τον ρύπο 

μ' ενα σαπούνι και νερο 

παίρνοντας πίσω 01.0 το φως 
ποι) το\) , χαν εμποόίσει 

να. ξαναβρω τ~ς πρώτ-ης νιόης την 

ά.φέλεια 
το\) αν~μπoρoυ παιόιο\) την αίσιοόοξία. 

''Ας ·ητανε να πάθαινα άλικη αμνησία 

για. οσα μο\) σπιλωσαν την ψυχη 

όικά. μου Ί) ξένα 

και να. ξαναγινόμουν cXτριχυμιΧτιστος 

το εσω του άχεριχιοφιχνής. 

SyιJllcy. AsllfϊclιJ/HcιJrcrrι 29-1-93 
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ 

Κι οί πιο προσωπικές μας κιν~σεις 

άπεγνωσμένες προσπάθειες πα.ντομίμας 

να συνεννΟΊ)θουμε βιασηκα 

έρμΊ)νεύοντας ενα. κείμενο προγόνων 

τόσο κοινο σε ολουςμας σαν Διαθ~ΚΊ) 

τόσο άπόκρυφο σOCν τον γρίφο τ~ς 

ζω~ς. 

SyJney· Ashfieid ;3-2-9.1 
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ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΙΑ 

,( Η πόλη είκόνα το;; ά.γώνα κατα τ·ης φθορας!» 

Ν. Γ. Πεντζίκης 

Νά λοιπον ενα άκόμη έπίγραμμα 

που γέννησε 'ή άγάπη σου για Γ~ 
Μητέρα Θεσσαλονίκη 

λατρευτο ιδεόγραμμα για κάθε έΥΥραψή. 

Δίνοντας σχ~ματα στο χάος 

άδιάφορο αν χτίζουμε σπίτια 

~ ζωγραφίζουμε μορφες 
σημειώνουμε τ~ν ά.ποσπασματικ-ή 

μας άντίσταση 

στον τυφλΟ πολτο της λησμοσύνης. 

Πρωταρχικ'~ δύναμοη της εικόνας 

ποτε δεν οηταν 

μονάχα οή παραμυθία της μορφης 

ύποσυνείδητα πάντα μα.ς παρηγορεί 

κι Τι βεβαιότψα 

πως λιγοστεύουν προοδευτικα 

οί άφρούρψες πόρτες Γης εικασίας. 

Sydney ο AshfieJd 6-2-93 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 

"Δεν έν8ιocφέρει .~ πpeισπάθειoc να κρcι.τήσeιυμε 

ψηλα τ·ην λεπτeιμέρειoc πο'; μας αγγίζει.» 

Ν. r. Πεντζίκηζ 

, Α νεξάντ λψο το περι έρψίας κεφάλαιο 

οχι μονάχα οταν αποφασίζεις να έκφράσεις 

εστω ακόμη και μονολογώντας 

το περιεχόμενο αίσθ~σεων και παραισθ~σεων 
ι λ" ".1. σε κ ιμα εγκαταλειψεως. 

ΤΟ πρόβλ'~μα είναι 'ηοη βουνΌ 

απ' τ~ σηγμ~ που ζψας να όρίσεις 

τις πρώτες συνθ~κες 
" \ ί. ' θ ' " ζ αυτο που μονΟΛεκηκα α ονομα ες 

,... r' .... 
τοπογραφια της μοναςιας. 

ποια λεπτομέρεια σε οιαφοροποιεϊ 

σιωπηρώς 
, ,Ι , θ "β 'λλ απ τον συναν ρωπο και το περι α ον; 

, Ανάγεται στις εννοιες .~ στις αίσθ~σεις; 
.1 Η μ~πως λόγcy τραυμαηκών καταστάσεων 

αγγίζουμε τον χώρο φαντασιώσεων και 

φαντασμάτων; 

'Ιοού λοιπόν, αοελφοί, τα έρωτ~ματα 

ι:iν ούκ εσην αριθμός! 

SyJIIΙOY' A~IIΙϊ(:1J 7 -2-9:J 
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ΛΑΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ 

« Ού γαρ Ξκ T"~ς ούσίας ό ων 

αλλ' Ζκ του οντος +ι ούσία." 

(I'Ρ'ljγόριος Παλαμας) 

''Αχ αύτοι ο[ Πατέρες, τέλος πά.ντων 

και τί δεν μας δίδαξαν θεοπρεπως! 

Γνωρίζοντας τ'~ν άπροσδιοριστία το\) 

προσώποlJ 

που προδικά.ζει άλλα δεν δεσμεύεται 

άπα τ~ν θεία ούσία 

μας μlJσταγώγησαν σΓ~ν έλεlJθερία 

Γ~ν αμωμη 

για να τιμ~σoUΜε τ'~ν είκόνα το\) Θεο\) 
Υ ι ,Ι \ , 
ςεπερνωντας OlJcrtCl και πεΡΙΟlJσια 

στ~ μέθ-η το\) εΙναι 

γινόμενο ι λαας περιούσιος. 

SyJrl~)" Α,lιίϊc!J 10-2-93 
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Δ Υ'ΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤ Α ΤΙΚΩΝ 

« Π ρ~κει ται για τ·ην βcιθύτψlί έκείνη MνcιμΊj 

των ιiναλυγιων πυυ συνέχει το.. πcιραμικρα 

μΖ το.. σπυυΟαϊα.» 

"Αν των πραγμάτων οί λόγοι εχουν ρίζα 

τον Λόγο 
" λ' \ λλ β' \ οι ανα ογιες που συ αμ ανεις στ-ην 

επιφάνεια 

είναι ψάρια βυθου. 
'Α 'β \ \ \" Ο νε Ίjκαν προς στιγμΊjν στο επιπε ο 

του έπιπoλ~ς 

μονάχα για. να. τα. επισΊjμάνεις. 

"Υ στερα συλλογιέσαι 
Ο \ β' ια ιου 

το πιο βαθυ μυστήριο 

της πάνOΊjμΊJζ των οντων 

ά.λλΊJλεγγύΊjς. 
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ΔΙΔ '{ΜΟΝ ΑΛΓΟΣ 

Δεν είνlΧι ιΧπλά. στοιχεϊιχ ocνιχτομίιχς 

μ-ήτε τuχlΧίες προεξοχες 

στο ανω μέρος του σώμlΧτoς. 

, Η (πρuφερότητιχ των μlΧστων» 
στ~ θεϊκή της εκφρα.ση 
κορuφώθηκε με Suo 

πιχρά.λληλοuς λοφίσκοuς 

σε σχ~μlΧ λεμονιου. 

Syuncy -t:arss I'ark 13-2-93 
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Η ΓΌΗΤΕΙΑ ΤΟ!' ΠΕΠΡΩΥ1Ε\ΤΟ!' 

Δεν ά.ργήθηκε Γην παντοδυναμία του 

Θεου 

μ'ήτε τ~ν έλευθερία του ά.νθρώπου 

οπως τον δίδαξαν 

του σχολειου ~ Kατ~xηση 
,η τ~ς γιαγια.ς το παραμύθι 

στ~ν ακρη τ~ς φωτια.ς. 
'Όμως σε κά.θε β'ϊjμα "συναντουσε 

τον σκοτεινο παρά.γοντα 

που δεν εΙχε πρόσωπο 

δεν εΙχε ίστορία 

μ~τε συγκεκριμένη θέση στα 

παραμύθια' 

κι έν τούτοις επρεπε ν' ά.ντιπαλαίσει 

κυρίως μ' έκεινον 

σαν Δον Κιχώτης 

έπαληθεύοντας τ~ν πίστη 

στον ζωντανο Θεο 

τ~ν 'ίδια τ·η ζω~ 

στο παιδικο παραμύθι. 

Hrisbu!lv, MucCrvgor 14-2-9:1 
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2:ΚΗΝΕΣ ΑΝΩΝ)"ΜΙΑΣ 

«Βραχυ γOCρ εργον σιγωντος μετOC συνέσεως 

μακρους ~πιστoμίζ~ι λ6γους πολλάκις.)) 

Λόγια. 8ικοτυλή80να. 

ωρα. λιποθυμία.ς 

εΤνα.ι σπατάλη άλόγιστ"η 
80σίλογου κα.ιΡου· 

οσο κι αν φλυα.ρ~σoυμε 

σκψες ιΧνωνυμίας 

"~ κορυφαία δόξα 

τ' olιPIΧvoU. 

-22-
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ΕΠΙΚΙΝΔ ΙΝΟΣ ΜΟΝΙΣΜΟΣ 

Κιχθως πρoσΊJλώνoμιxι σ' ενα μόνο σΊJμεϊ:o 

τιμώντας το έκάστοτε συγκεκριμένο 

θεοπρεπως καηχ ~ύναμΊJ 

γνωρίζω πως στ~ νωθρ~ μου συνεί~φΊJ 

άκυρώνεται προς στtγμ~ν ώς ά,φΊJΡΊJμένo 
το ύπόλοιπο σύμπαν 

τούλάχιστον ωσπου να φθάσω ξανα 

καθαρμους ά.πoχαθΊJλώσεως. 

SyιIllt:Y - ASI1ΓiclιI 17-2-93 
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ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΛΙΔΟΧΑΡΤΙ 

"Οντεν άρχίσεL να. μLλα. 

ό γέρος και να. λέεL 

πόσα τον έπαLοέψανε 

εΙς τον άπάνω κόσμο 

μήν τονε σταματήσετε 

-νά 'χετε τ~ν εύκ-ή ντου

γLατ[ 'χει βάρος στ~ν καρΟLα. 

και κουρασΊ) στα. μέλΊ) 

καΙ θέλεL να. ξαγορευτεϊ 
πρΙν να. νuχτώσεL όνους του 

για. να. τόνε θυμουμαστε 

ίντά 'καμε κι ίντά' οε 

πριν γίνεL ονομα μικρο 

εΙς το μελιΟοχάρτι. 

Sydney -Α'!1ίϊeΙd 18-2-93 
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ΕΞ ΑΠΟΠΤΟΥ 

,,!'ια μένα·ή τηΛε6ραση ειναι το σύμβολο της μοναξιας. 

kιXV να βλέπεις Τ·~ ζω·~ άπο την χλει8αρ6τρυπα.» 

Δ. Χ6ρν 

Κι ομως το 'ίόιο μόνοι 

μπορεϊ νά 'ναι κι αύτοΙ που π·ηγαινόρχουνται 

στ~ν όθόνΊ). 
, Ακόμ·η πιο τυραννισμένοι κι άπο 

, 
σενα 

γιατΙ συναλλάσσονται με τους αλλους 

κι οταν άκόμΊ) όεν τους όένει τίποτε 
, , , 

κατ ουσιαν 

παρα. ενα πρόγραμμα ξένο 

που έκτελεϊται κατ' έντoλ~ν 

για. κάποιους αλλους 

συν·ήθως αγνωστους - άνώνυμο πλ~θoς. 

'Ενω έσυ 

μπορεϊς άνενόχλψος να. τους θεασαι 

έξ άπόπτου 

να. τους άπολαμβάνεις έν άγνοίq. τους 

~ κατ α. βoιJλφΊ) να. τους έξαφανίζεις 

ενας μικρός, άνενόε~ς 

εν ας θνψος θεός. 

Syuncy -(:<lrSS !><lrk 20-2-93 
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ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 

Συντηρώντας μέσα του συγχρόνως 

και τις τρείς ~λικίες 

εχει καθ~κoν να βΟYjθ·ήσει 
τα παιόια να έξοικειωθοϋν με τα 

φαντάσματα, 

τους γέρους να μ~ φοβοϋνται τους 

πραγματικους έφιάλ τες, 

κι ολους τους ένόιάμεσους να μ~ν 

κουρασθοϋν πoτ€: 

άπα γέρους και παιόιά. 

Sydney· Ashfϊelι1 21-2-93 
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ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ 

τ ου λυπημένου φεγγα.ριου ~ Ι)ψ"η 

φθαρμένο ελασμα. χ.ρυσου· 

το\) όικου σου προσώπου το σx.~μα 
στα.θερ~ uπόμν'l)σ'l) άρχ.αίας υόρία.ς 

ευθραυση άντίστα.σ·η 

άναποτρέπτων όακρύων. 

SΥdnCΥ·Αs!ιΙϊelJ 1-3-93 
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Η ΚΡΗΤΗ 

, 1 ντιΧ 'ναι Θεέ μοu άπου θωρω 
στ-η μέση του πελιΧγοu 

χαι πως Γην άποφιΧσισες 

ετσα λογης γοργόνα 

να μ-η φοβαται άρσενιχους 

να μ-ην πονε'ί γuνα'ίχες 
\ \... Ιζ θ' 

να μ-η Λογια ει . ανατο 
αίμα να μ-η λuπαται 

μοuό1: βuζασταρούόιχα 

οντε θuμαται ' ΑρχιΧδι! 
Λαμπρόσχολα Γην επλασες 

σαν το ψωμι του γιΧμοu 

που το όιπλοστολίζοuνε 

οί ζuμωτ1:ς στ' , Ανώγεια 
χαι ό1:ν το τρώει ανθρωπος 

οσο χι άν1: πεινιΧσει 

μόνο το βλέπει χι_εύλογα 

τις όμορφι1:ς του Χόσμοu 

σπαρμένες άπ' τα χέρια Σοu 

σ' 'Ανατολη και Δύση 

μα πλεια σ1: τουτο το Χησί! 
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ΑΜOlΒΑlΟΤΗΤ Α 

Το μαiJρο Ξίναι coiJ ασπρου 
ό σΤΞναγμος 

το ασπρο ειν' -ή μΞϊάνοια 

coiJ μαύρου. 

SYl]Il<'Y (,ιίrμυι-ι) 2-:)-9:; 
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εΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΕΝΙΑ 

«'Όταν καταφέρνει κανεΙς να γίνει για ΤQν αλλf.Jν 

μια Ζμμf.JνΊί ίΒέα, 'iι 1σf.JΡΡf.Jπία τ,ης μπ?ι~τητας 
άνατρέπετα.L.n 

Τ-ηλέφωνο που [Η:ν χτυπα 

ρολόι που οεν οουλευει 

βαραίνουν κάποτε στ~ν άτμόσφαιρα 

του οωματίου 

οπως το πένθος που γεννα 

'ή ζοφερ,η οιάγνωσ'η του Παθολόγου 

σ' όποιοο'ήποτε οργανο του οικου σου 

σώματος, 

" Αλλωστε πόσο άντέχει χωρις αίιτιχ 
χι οπσιες αλλες έπιβληθείσες προεκτάσεις 

ενα σωμα που o~ν προφΟαίνει να 

καταγράφει 

άνάγκες πενίας 

μονίμως έναλλασσόμενης! 

SyJncy· AsIllϊelJ 3-:1-9:1 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΊ"ΣΊ".\'τΕΙΔΗΣΙΑ 

ΉΧϊ}P~ είν' εξαιτίας μας 1 ζω); χαι το ξΞρει:; 

σπω; ε[ναι άπ' τις πΞτρες χρω(παλλέΥΙΟ τό ρυάΧι. 

Jooc Μ<.ιΓί<.ι Valverde 

, ΕμεΙς ά.πλως μεσιτεύουμε 

άνάμεσα στη σιωπη και τιχ πράγματα 

συνδέοντας σπασμένες χορδες 

έλευθερώνοντας ύδρορροες μπλοκα-

ρισμένες 

γι' αυτο δεν άντέχουμε μάταιους περι

σπασμους 

μ-ήτε στείρους θορύβους_ 

Γ'ια να πείσουμε ·ηχους ά.πλους 

να έγκαταλείψουν το κρφφύγετο τ~ς 

Κασταλίας 

διασχίζοντας εστω άνεπαίσθητα 

άλλα διαγωνίως σαν ρίγος 
\ , Ι ι Κ ψ'. 

την απερανΤΊ) τουΤΊ) α' αΛα 

πρέπει συνεχως να. ψελλίζουμε 
, Υ \ 
εςορκισμους 

"η χατα. περίστασ'~ ν' άναπέμπουμε 

εύχες 

στ' ονομα μιας άπόλυΤΊ)ς άνωνυμίας. 

SYI]IH:Y - ΑslιΙϊcld Ι:;-:)-9:) 
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οι ΣΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΎ'ΝΩΝ 

Μυστ-Γιριο κι αύτο α.νεξερεύνητο 

α.νάμεσα στ' αλλα: 

ΤΙς σκιες των βουνων όεν θα τις όεΊς 
" '"ι\ ψΙ" οσο κι αν αζεις 

μ·ήτε θα μπορέσεις να υπολογίσεις ποτε 

το μέγεθός τους. 
Τ Ι Ι 'β θ ι I~ 

ις ΚιΧταπινουν οι α ειες χαραυρες 

σχεόον πριν YZVVΊJeouv. 
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ΓlEPIΦPONHMENEΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ 

Παρακολοuθώντας και καταγράφοντας 

σε μν~μη άτεκμηρίωτη 

τους ίριοισμους που παίρνοuν ά.νεπαισO~τως 

τα μάτια της γάτας 

καθως τα διαπερνα ό ·ηλιος 

του άπογεύματος 

γνωρίζεις οτι δεν σuμβάλλεις διόλου 
\ ,ι r' ...., ι 

στην αναΠΤUζη της οικονομιας 

ένω έπιβαρύνεις τον γενικο προϋπολογισμο 
\ β θ \ \ \ \ ... Ι 

στο α μο ποu κι :::cru καταναΛωνεις 

παρα. το οιαιτολόγιο του γιατρου 
και την έκ φύσεως λιτότητα . 

• Εν τούτοις σ' ενα αλλ ο έπίπεοο 

και με rί.λΧα σταθμα. 

ερχεται κάποτε ή στιγμη της 

δικαιοσύνης 
\ i' ''- 'Ψ λ • \ να υΕΙζει ποσο uχωφε εις και 

έπείγοuσες ~ταν πάντα 

οί περιφρονημένες ά.Οολεσχίες 

στο γενικο πuρετο του Υ.έρΟοuς 

εισόδημα μη ταμαρτόν. 

-JJ 

SyιJrIUY· A~Illϊ(,ΙιJ 9-3-9:3 



ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟ1' Κ1'ΚΛΟ1' 

Διαδικοισίοι που πορεύετοιι κλιμοικούμενη 

για. να. όλoκλ-~ρωθεί έν τέλει σε κύκλο 

ειναι σημάδι γενναιόδωρ-~ς προνοίας 

εντονη ενδειξ-η οτι οντως ό ΘεCις 

άει' ΥεωμετΡει. 
'Όμως κύκλοι που κλείνουν έπιστρέφουν 

στ-~ν πρώΤΊj άφεηρία σαν μετανιωμένοι 
~ \ \, "ιΙ, Υ' \ 
Λες χαι το υψιστο ~ΊjΤOυμενo ποτε 

δεν ήτοιν 

.~ κυκλικ~ κίνησΊJ για έπανάλΊJψΊJ 
παρα μονάχα μπροστα ~ εύθεία 

πάντα ~ ιΧτoιλάνΤZυΤΊj ΖύθΖία 
\ ,~ Ν '''ψ " \ β 'θ που OυΊjγZΙ στο υ ος ΊJ το α ος 

r/ \ Ι, '>" 
οπου κατα τεκμΊjΡΙO Ζνασμενι"εται 

να κρύβΖται ό Θεός. 
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ΠΛΑΓΙΑ ΝΕΜΕΣΗ 

Οί κολασμένοι οεν θα μείνουν τελικα 

άσυντρόφευτοι 

οσο κι αν υποθέσουμε 

το πλΊjθoς των άθώων. 

Και τα σκφτ-ήματα μόνο 

των μεΤΡΊ)μένων -ήμερων 

λογίζονται το λιγότερο ώς ~μι

τελ~ πεπραγμένα. 

Ποιος λοιπον μπορεί ν' α.μφιβάλλει 

πως κι α.ν άπαλλαγοϋμε για τον ανθρωπο 

οεν θα μας κρίνουν τα οέρματα των ζώων! 

Sydncy· Αshίϊcld 11-3-9:3 
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οι ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟ)" ΟΝΕΙΡΟΥ' 

οι εφιάλτες αλλοτε μας xuν"tJyouaIΧ'! 

μόνο στον ϋπνο 

κι εμείς γνωρίζοντας αύΤ~ τ~ν προτίμΊ)σΎ) 

προσπαθοuσαμε συχνα. ν' άγρυπνουμε 

άκόμΎ) καΙ. με τεχνψα. μέσα 
" λ ζ' \ , ενα φ υτ ανι καφε παραπανω 

ενα xpuo λουτρο 
προκειμένου να. περιορισθουν στο 

ελά.χιστο 

οί άπειλες του όνείρου. 

Σ~μερα εμαθαν κι οί εφιάλτες να. 
οιεχοιχουν 

περισσότερα οικαιώματα, 
, , \ \ βλ' " ...... 

γι αυτο τους επομε να αιωρουνται 

παντου στ~ν άτμόσφαιρα 

μέρα και νuχτα 

καθως μάλιστα οεν 'έχουν πια. 

άκριβες άντίκρισμα 
, β \ ~ Ι 

οι συμ ατιχες υιαχρισεις. 

Sydrιcy -AsllIielιJ 1:)·3-93 
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ΚΡΙΣΗ ΤΑ )"ΤΟΤΗΤΟΣ 

Β ' "ζ , , 
ατραχια που κοα ουν στις ρεματιες 

ειναι το 'ίδιο μουσικα. με τ' ά:ηόόνια 

έφ' οσον μένουν πιστα. στο δικ6 τους 

βι6τοπο 

δηλώνοντας τον βάλτο. 

Γίνονται ομως άφ6ρψα τα. βατράχια 

οταν έπιμένουν να. συναριθμουνται 

με τους άψους των λευκων ορέων 

πλανωντα και πλανώμενα. 

-37-



ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ 

2:ε τελΙKfι άνάλυσ-η κανεις οεν ξέρει 

τί πρέπει να. θαυμάσει περισσότερο: 

Γην Υλώσσα ποu κατόρθωσε ν' άρθρώσει 

εστω ενα μονάχα μέρος 

άπ' το -~λεκτpoμαγνΊ)TΙΚO πεοίο της 

ψυχης 

-~ πιο πoΛU το χέρι ποu καθήλωσε 

τα. επεα πτερόεντα της φωνης 

και του λόγου 

σε σχημα πολυσήμαντο 

κατα. συνθ-~κην νΊ)πΙου 

ποu οεν ζητΙΧ παρα. μονά.χα τ~ν 
, ι 

ανασα σου 

για. να. σου άνοίξει τοuς κροuνοuς 

του εν σιγη παρελθόντος! 

SyJrιt:y -ΑslιΙϊι:IJ 27-:;-9:; 

-J~-



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤ Α 

Π ,~" ι , β' ι 
οτε υεν αγαναΚΤΊjσα με Αακες 

'ίσως γιατι κάποιες φορες 

aLyoupIΧ εΙμαι ενας απ' αύτους 

χοινη γαρ f; τύχη χα.ι το μέλλον ά.όρα.τον! 
'Όμως όργίσθψα πάντα με τους έξuπνά

ΚΊjOες 

που δεν ύποτιμουν άπλως τ~ νOΊjμOσυν'η 

αλΜ προ πάντων χλευάζουν 

τ~ν ΠΟΙΥ..ιλία στ~ φυσΊj, 

μ' αλλα λόγια 

τ~ φαντα.σία του Θεοσ, 

SΥJnCΥ-Α~lιΙϊcld 27-3-93 
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ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΙΛΤΡΑ 

L:τ"ην . ΕλΖνrl και τt;ν • ΑλΖξανόρυ 

τ α. μικρα. παι6ια. δεν ειναι απλως 

μέλλοντες μεγάλοι, 

ποιος ζέρει ΓJ.λλωστε αν θά προλάβουν 

νά μεγαλώσουν. 

ΕΙν' Όμως τά ζωντανα. φίλτρα του κόσμου 

πo~ οιαρκως αγνίζουν τη ζω"η 

ά.π' τους παντοίους ρύπους των μεγάλων. 

Sydrι~y -ΑsfιΙϊ{~ld 29-:3-9:3 
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟI" 

Βάρκα που υποχρεώνεται να πλεύσει 

σε ποικίλα νερα 

άνάλογα με το γεωγραφικο μ~κoς 

και πλάτος 

και το χρuσόμαλλο 8έρας που oίσΤΡΊJλατεί 

στο βάθος τοσ όρίζοντα. 

'Όποιες κι αν εΙν' οί ιΧποσκεuες που 

υπέ8ειξε: 

κάθε φορα .~ τρέχοuσα φρόνφΊJ 

κείνο που μένει σταθερο 

ως το τέλος, 

τα 8uό crou χέρια 
κοuρασμένα κοuπιά. 

Sydney· Ashfield 30-:3-93 
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ΑΡΘΡΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Lτον φίλο Βρασίδα Kαραλϊj 

, Εμεις τις λέξεις όεν τις εχουμε 
για συνεννόηση' 

εΊμαστε άνίκανοι για τέτοια σπατάλη 

που θα μπορουσε ν' άπoφεuχθει 

και με σήματα Μόρς, 

''Αν κάθε φθόγγος που φεύγει άπ' τα 

χείλη μας 

όεν προκαλέσει άντίόραση και ταραχ,η 

~ταν πικρ,η άπoβoλ~ 

όεν -Jjταν γέννηση! 

Sydney -Ashfield 31-3-93 



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

κψΙ8ες αιμα κατακόκκινο 

στ~ν ασπιλη μεμβράνΊj τ~ς Ψυχ~ς 
στίγμα για τους άνέμους που θα φυσ~ξoυν 

έπ' ά.όριστον 

στο αίιξομειοίιμενο έμβα80ν 
της άνθρώπινΊjς μοίρας. 

'Όμως καθως ξεθωριά.ζει το αιμα 

κι .~ μν-ήμΊj άνυπερά.σπισΤΊj 

8εν άρ8είιεται πια 

άπ' τους νωπους χυμους των βιωμάτων 

συμφύρονται οί σκιες σε μια νύχτα 

ΠΊ)ΧΤ~ 
οί άναμν~σεις -Σουλιώτισσες στο χορο τοίί 

Ζαλόγγου 
γκρεμίζονται 

όριστικα στ~ν "Αβυσσο. 

Sydney· Asl!iield 3-4-93 
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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ (Β) 

, Απόψε τ-~ν φοβαμαι τ~ν πανσέληνο 
πιο πολυ κι απο ενδεχόμενους διαρρ~κτες. 

'Ήδη επισημαίνω τον πρωτο νυχτοβάτη 

που όιασχίζει διαγωνίως τ~ν αδέσποτη αυλ~ 

σπου 'ή λιγόσωμη συκια 

με τα τελευταία αρρωστημένα σύκα 

δεν κατορθώνει να διεγείρει 

μ~τε πεινασμένα πουλια 

κι ~ γά.τα σαν αλλ6φρονη ερωμένη 

κυνηγα σκιες 

και δαγκώνει θορύβους. 

, Απόψε τ~ν φοβαμαι τ~ν πανσέληνο 
μ'~ τολμώντας να μνημονεύσω 

εν εΊδει εξορκισμου 

μ'ήτε Σαπφω τ'~ν μεγάλη σελψόπλΥ)Κτη 

γιατι γνωρίζω πως ~ σύγκρουση 

των όυνάμεων τ~ς Ψυχ~ς 

με των αστερισμων τις μυστικες επιδρά.σεις 

αδύνατο να μ'~ν όόηγ~σει σταθερα 
σε πλ~θoς συμπαθων παρακρούσεων. 

Sydney -ΑshΓίeld 6-4-93 
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ΟΤΑΝ ΦΕ):'ΓΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Μν-ΓιμΊ) Θωμα l'ερασιμίδη 

Κάθε φορα. που πεθαίνει εν ας ανθρωπος 
'ζ' , καταποντι εται ανεπιστρεπτι 

μια. τελείως πρωτότυπη έκδοχ-η 

του κοινόχρηστου κόσμου 

κι ας μ-ην τό 'χψε ποτε άντιλ-~φθεϊ 

πως τ-ην συντηρουσε άθόρυβα 

άνάμεσά μας 

κρεμασμέν'~ άπα βαμβακερ·η κλωστ-η 
ενας άπλας θνητός με τ-ην άνάσα του. 

Φτωχαίνει πράγματι ό κόσμος οταν φευγει 

όριστικα. εναζ ανθρωπος 

και μάλιστα αν τυχει νά 'ταν σιωπηλός 

γιατι όπιο άκριβός λόγος ηταν πάντα 

κείνος που ποτε δεν άρθρώΟηκε 

άπα φόβο και τρόμο 

μπροστα. στα" Αρρητο. 

-45-
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ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ 

Πέτρες και ξύλα σίοερα και χώματα 

που στρατεuμένα ύπηρέτ-ησαν πιστά 

OCπροσοιόριστο πρόγραμμα 

κείτονται τώρα OCγκαλιασμένα πιο σφιχτά 

καθ ως σuνuπάρχοuν έκ νέοΙ) 

ά.Οέσποτα κcΙΙ χωρις σκοπψότ'ητες 

έκτος σχεδίοΙ) πόλεως. 

Δεν είναι λοιπον OCπο πένθος που 

έντος όλίγου 

χορταριάζουν όλα τά χαλάσματα' 

είν' ~ σημαία της έλευθερωμέν-ης ζω'ης 

και οιαοηλώνει με το χρωμα τ~ς έλπίΟας. 

Sydney· Asflίϊeld 19-4-93 

-46-



ΤΑ ΦΥ ΛΛΑ ΤΟΥ ΕΥΚΑΛ ΥΠΤΟΥ 

ΕΙναι μικρα όεν ξεπερνουν το μέγεθος 

άνθρωπίνων όακτυλων 

-ή έπιφάνειά των σκεπασμένη άπο ούσία 

σαν κερι 

τα κάνει εύθυτεγη κι άνθεκτικα 
~" \ 'ζ θ Ν 

μ-'ι επιτρεποντας να ει.,ατμισ ει 

άόόξως στον α.νφο 

το εύωόες ελαιο που θα ναρκώσει 

την κοάλα 

μεταφέροντάς την οταν θα τα μασα 

σαν Πυθία 

σε κατάνυξη άκινψουντος Στυλίτη. 

Τ έτοια φύλλα θά ' θελα να μου σπαργανώσουν 
το σωμα 

πριν το έναποθέσουν στη γ~ 

περιορίζοντας στο έλάχιστο τη όυσωόία 

τ~ς άποσυνθέσεως 

κι έξασφαλίζοντάς μου σαν άντίόωρο 

για Γην άνιόιοτελη άγάπη στους' Αντίποόες 

εστω και κατ' εύφημισμον 

τ,η χάρη του εύ-καΛUπτoυ, 

Sydney -AslJίield 21-1,-93 
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ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

«. Ως χαρίεν έσθ' &νθρωπος οταν ανθρωπος ,n.» 
Περίανόρος 

"Ητανε συμπαθ~ς άκόμη και 

στοuς αγνωστους 

χωρις ύπερβoλ~, προπομπος του ·ηλιου 

καθως άνεπιτ-ήόευτα όιέθετε 

τ~ όροσια. της' Ανοίξεως στο λόγο 

του Φθινοπώρου τ~ν ευγένεια στ-η σιωπ~ 

τ~ν άξιοπιστία του θανάτου στις κιν~σεις. 

Τ ο βλέμμα του και μόνο άρκετο 
, , ι 

να σε πεισει 

πως τα. όικά του ένόιαφέροντα μονίμως 

πέρ' άπ' τον τρέχοντα τιμάριθμο. 

'Όταν άποχωρουσε άπ' τον όπτικό σου 

όρίζοντα 

τότε κυρίως αρχιζες να. τον προσέχεις 

και προ παντος να. αίσθάνεσαι 

πόσο σου λείπει 

για. να. ίσορροπεΊ:ς. 

Sydney. Ashfield 25-4-93 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

'ι Οταν βραοιάζει 

ολα τα μισα γίνονται όλόκλΊ)ρα, 

ό φόβος ~ θλίψη -ή νοσταλγία. 

Ποιος κρύβεται μέσα στο όειλινο 

και συνεχως άνεβάζει τους όεϊχτες; 

SΥurωΥ -ΑshfϊclιJ 25-4-9:1 
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Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Καθρέφπς πού μέσα ,ους ε'ίδαμε να φεύγει ή νεό,ψα. 

'Όσες φορες κοίταξες τον καθρέφτη 

εΙόες φτωχότερο το ε'ίόωλό σου. 

Δεν εΙναι μόνο Q χρόνος που σε άλλοίωνε 
κάθε φορα 

Λειβα:οί της 

καθως .~ διΚ'~ σου άντίστασ'Υ) ολο και λιγόστευε' 

είναι κι ~ opασ~ σου που γινόταν 

συνεχως πιο άόύνατη 

όείχνοντας περισσότερο θαμπα και συγκεχυμένα 

ολα τα τέως γνωρίσματα 

του καθαρα άνθρώπινου τοπίου. 
'Όπως βλέπεις 

άπο βαθειCι. φιλανθρωπία όεν λέμε 

τίποτε άπολύτως 

για τα 8άκρυα που ~ταν φυσικο να προστίθενται 

σε κάθε νέα μέτρφ'Υ), 

δΨαό'~ σε κάθε άναμέΤΡ'Υ)σ'Υ) 
με τον καθpέφτ-tj. 

Sydrιcy -Ashfield 26-4-93 
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Η ΤΟΜΗ ΠΟ)" ΔIAlΩNIZETAI 

'Όταν ψάχνεις για κάτι οσο πολύτιμο 

κι αν ειναι 

γίνεσαι χωρις να το θέλεις 

ΕΙκονοκλάστης. 

την ίερότητα τοσ κόσμου θα τ·ην αίσθανθεις 

Οχ.ι μονολογώντας σ' ενα τομέα 

αλλ α συνεχως μν'!]μονεl.Jοντας 

εν συναΡΤ'ήσει 
\ \ \ ~ 'ζ 

την τομ'!] που ()ιαιωνι εται 

και τον σύντομο χρόνο, 

Sydncy· Ashfit~1d 26-4-9:i 
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το ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ)" ΕΛΑΧΙΣΤΟ)" 

Τ (, σοίιρουπο ή άνακεφαλαίωσ-fj 
Όλων των τίιψεων 

κι ολων των θλίψε ων_ 

Τ Ο σούρουπο -~ ωρα των νεκρων 

καθως ζψουν 

για. τελευταία φορα. έξΊJγ~σεις-

Sydrιey -Aslιfield 26-4-93 
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ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Στ-η φυσικη μας εΙπαν χωρις ντροπη 

πως ό αέρας ειναι ιΧχρους, ιΧοσμος και ιΧγευστος 

σ\)κοφαντώντας το εΙΙγενέστερο στοιχε'ϊο 

ποu περιβάλλει ολα τα σώματα 

σαν τον άόρατο Θεό. 

'Έχει ομως ό άέρας και γεύσΊ) και όσμη και χρωμα 

κι ας συμπεριφέρεται όιακριτικα 

σαν νά 'ταν άσώματος. 

Χωρις άέρα θά 'χαν σαπΙσει τα. πάντα γύρω 
θα. έπικρατοσσε μια μόνο όσμ~, τ~ς άποσ\)νθέσεως 

το φως άσφαλως θά. 'χε κάποιο χρωμα μουντο 

κι οσο για. των ζωντανων το αΙμα και την άνάσα 

'Γι των φ\)των τ-ην αόΊ)λΊ) άναπνοη 

ας Λογαριά.σουν με το χέρι στην καρόια. 

οί φυσιοόίφες. 

Sydncy· Ash!ϊeld 27 -4-93 
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Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

Διαδρoμ~ έπακριβως καθορισμένη 
ό καθημερινός μου περίπατος 

και δεν περιμένει κανεις έκπλήζεις 

ετσι που γνωρίζω πια. και τις τελευταίες 

λεπτομέρειες 

σε κάθε οίκοδομικο τετράγωνο που περνω 

τ·ην έναλλασσόμενη ποικιλία 

στις φυσιcιγνωμίες των ΚIΧΤOικιων 

στα. ύλικα. και Γην κατάστασ"η του όόοστρώματος 

στα. δέντρα του πεζοδρομίου και του πάρκου 

στους θάμνους που τροποποιεϊ συχνότερα 

'ή Δημαρχία 

για να συνΓηρείται έπιμελως 'ή ένηJπωσYj 

πως κάποιος μεριμνα οιαρκως 

για τα κοινά. 

, Εν τούτοις σ' αύτα τα. τρία συνηθισμένα 
χιλιόμετρα 

ζω κάθε μέρα Γην 'ίδια εκπλYjζYj 

να Ζαίρονται τα. πόδιlΧ τον οικό τους άργασμα 

όνους τ"ην άμεριμν-ησία διαίτης 

τα. μάτια τ·η συγκίν-ηση έπιστρoφ~ς στα. γνώριμα 

οσο κι αν είναι πάντα οί διερχόμενοι 

κάπOΙCΙΙ αλΧοι. 
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Η ΣΚΙΑ ΤΟ)" ΑΧΡΟΝΟ)" 

Π~pασμZνα - ξεΖασμΖνα! 

(Xc{Cx'~ ρ-ήσ'η) 

Θέλουν να. πο\)ν πως οσα πέρασαν 

π~γαν χαμένα, 

μα. ποιος Θεος οα. τ-~ν αντεχε 

τόση ματαιότψα! 

'Ό,τι συν-:!:βη κάποτε δεν κιν-ίjθηκε 

μόνο τοΙ) 

στ-~ν τροχια. το\) κόσμου' 

:ήταν μέρος Ζνος προγράμματος που 

συνεχίζεται 

και τα. συμβάντα μένουνε πάντα 

σ' αίλη διάσταση συμβαίνοντα 

άοιάφορο κάθε φορα. πο\) πρέπει 

να. προσκυρωΘο\)ν 

δ-Γιμιουργωντας τ-~ σκια. το\)" Αχρονου, 

SyJ!lcy -ΑslllϊclJ I:>-S-9J 

- 55--



ΑΠΑΙΣIOΔΟΞΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Φέτος 6εν φαίνεται ν' άνθίσουν τριαντα

φυλλιες 

καοως ό χρόνος αρχισε με δίσεκτες 

μέρες 

κι οί σκιες των πραγμά.των πέφτουν 

υπέρογκες 

στα σπασμένα μου νευρα. 

-56-



ΤΑΚΕ OFF 

ΤΟ πράσινο χορτάρι που πλαισιώνει 

τ'~ν πίστα το\) άεροδρομίου 

κυματίζει στον πρωινο άναπάντεχο ,ηλιο 

το\) φθινοπώρου 

άλλα. δεν ειν' άπο άεράκι το\) βουνο\) 

~ τ~ς θάλασσας, 
εΙν' άπ' τις μΊJχανες του ετοιμου ν' άπο

Υειωθεϊ άεροπλάνου, 

Σfιμερα βΖβαια οεν έντυπωσιάζει 
ι 

κανενα 

μια. τΖτοια λεπτομΖρεια ρουτίνας καθΊ)

μεριν~ς, 

πριν χρόνια Όμως που οί μΊJχανες 

~ταν λιγότερο φιλικες με τον OCνθρωπο 

οι τρομαΥμΖνες ψυχες έπιβατων και 

πλΊ)ρώματος 

οα. πρέπει άσφαλως να. λαχταρουσαν 

σα.ν το χορτάρι τ'ης πίστας 

στ'~ν άπoyείωσΊJ. 

SyJrl~y' Hrisui1IH: 15-5-9:; 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ 

''Ολω ΟΙ ανθρωποι aεν περπατουν 

με τον 'ίaιο ρuθμο 

μ'ήτε σκέφτονται .η χαμογελουν 

με ταν 'ίaιο τρόπο, 

χι ομως έλπίζοuν πάντα 

σε κάποια σύγκλισ''ι 

που θα όιεuκολUν:::ι να φαν:::!: 

πίσω άπα τις aιαφορες 

τ'ης άπέραντης ποικιλίας 

το 'ίόιο άνθρώπινο π:::πρωμένο 

άνέκαθεν αίνιγματικο 

όιηνεκως άμετάφραστο. 
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ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ 

Φτάνει να. έγκαταλείψεις για. λίγο 

τον Ιδιωτικό σοΙ) xi;JPO τον οργανωμένο 
οποΙ) εμαθες να. κατανέμεις τον χρόνο 

με τις θλίψεις ~ τις χαρες 
οπως άκριβως τα. επιπλα στο κάθε 

δωμάτιο 

κι άμέσως άποδιοργανώνεσαι άκαριαίως 

σα.ν κρανίο 

καταδιωκόμενοΙ) ληστου 

πού του τίναξαν τα. μuαλα. στον άέρα 

οί δ'~θεν άδέσποτες σφαϊρες 

τ~ς άστυνομίας. 

Περνας το πάρκο καθως ~δ'η εχει βραδιάσει 

κάποιοι φορψοι φανοστάτες 

πανε να. σε προφuλάξοuν άπο 

λακκουβες πού δεν πρόλαβε να. κλείσει 

το έργοτάξιο' 

κι ομως κανένας δεν μπορεί να. σε 

προστατέψει 

άπο τα. σπηλαιώδη άνοίγματα 

στο δικό σοΙ) στ~θoς 

ετσι πού άκους το τραϊνο ν' άπομακρύνεται 

άργα. 

και να. χτuπιέται ρuθμικα. στις ράγιες 

σα.ν ογκος άπο παλφσίδερα 

σε τεράστιο σακι 

σέρνοντας πλ~θoς άνωνύμων 

μ' ενα πολύ έπώνuμο καημο 

πολuώνuμο θάνατο. 

-59-
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ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤ Α 

Οί μεθυσμένοι παραπατουν 

και παραλΊjΡOυνε 

οχι Υιατι δεν άντέχουν αυτο που -ηπιαν, 

σ_πλως ξεφεύγουν άπο τ~ν πεπαΤΊjμένΊj 

τ~ς ευπρεπείας καΙ λoγικ~ς 

που τους δίδαξαν 

δοκιμάζοντας το περπάΤΊjμα άπ' τ~ν άρχ~ 

προς ολες τις κατευθύνσεις 

τα λόγια σε συνδυασμους άπλ-ης χρ-ήσεως 

που θα πεί 

πρώΤΊj φορα χωρις σκοπιμότψα 

ά.νιδιοτέλεια πλ~ΡΊjς. 

Syuney -l:arss IJllrk 23-5-93 
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Η ΟΡΜΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟl'Σ 

'Όσο μεγάλωνα ενιωθα να ριζώνει 

βαθύτερα μέσα μοΙ) 

.~ μαγεία το\) άλόγοΙ) 

άοιάφορο αν τό 'βλεπα σε λιβάδι 

σε χώροuς Ιππασίας 

~ άκόμη σε πίνακες κοινων ζωγράφων. 

"Ελεγα, θά 'ναι το κατακόρuφο στ~ν οψη 
\ ~ \ t, \ ~ Ν Ι/λ \ f Υ, ι 

ποΙ) υεν αφηνει να σεις α ογο σαν υπο-"υγιο 

άκόμη κι αν εχει στ~ ράχη του 

φορτίο ~ ά.ναβάτη. 

"Αλλοτε πάλι ~ταν το συλλογισμένο μά.τι 

που δίνει τ~ βεβαιότητα νοητικου διαλόγου 

κι ας μ~ν εχει άρθρωθεϊ ποτε ά.πο αλογο 

οχι μονάχα λέξη καμία 

άλί: οuτε θορυβώόΊJς άνασασμος 

σαν προσπάθεια έπικοινωνίας. 

'Αργότερα βλέποντας χαϊτες ν' άνεμίζουν 

σαν δασωμένες όροσειΡες έν κιν-ήσει 

καθως τρέχαν μαζι πέντε αλογα ά,όέσποτα 

ετσι που να νομίζεις πως εβγαινε το καθένα 

μέσ' άπ' τ~ν πύρινη πνo~ το\) αλλοΙ) 

κατά.λαβα πως εΙναι ~ όρμ~ του βέλους 

που κάνει Τ'~ν Ψuχ~ μοΙ) άόελψ~ το\) άλόγου. 

Sydney. Redfern 24-5-93 
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Σ)"ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ 

'Η Γ' είίρεσις της κεφoιλ-ίjς 'lω&ννου του Προ8ρόμου 

(' Ημερολόγιον) 

Δεν φτάνει που τό ' χασε μια κι οξω 
νωπο το κεφάλι του ό Τίμιος Πρόaρομος 

θύμα Aύτoκρατoρικ~ς άναλγ-ησίας 

επρεπε κι ώς κρανίο να χάνεται 

κάθε τόσο 

και να έπανευρίσκεται κατανυκηκως 

συνεχίζοντας τον άποκεφαλισμο 
, \ J \ Ι 

απΌ τοπ ο σε τοπο 

ωστε να μ~ν ~συχάσoυν οι συνειο-ήσεις 

που πίστεψαν 

ση ηγγικεν όπως είχε κηρύξει 

~ Βασιλεία των ούρανων. 

Sydney -Redfcrn 25-5-9:3 
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟl' 

Δεν εχουν περάσει πολλα χρόνια 

που όέσποζε σεμνα στ~ν Προποντίόα 

το πρόσωπο γΊ)ραιου . lεράρχΊ) 

καθως είχε Γην άρχα'ίκότψα του Μωυσέως 

του 'Ιωάννου τ~ν τρυφερότψα 

τον ζ'ϊjλo . Ηλιου του Θεσβίτου, 

~ Η ταν γεμάΤΊ) χιουμορ ~ σχέσΊ) του 

με τον Θεο 

γεμάη οίκτιρμους καΙ κατανόφΊ) 

~ σχέσΊ) του με τον ανθρωπο, 
, "λ.... ~\ ι ,1, \ ~ t f 

ποτε α Λωστε οεν πιστεψε πως Ί) αμαρτια 

μπορουσε νά 'ναι ~ τελευταία λέξΊ) 

" β' στο συντομο ιο, 

Κάποτε ειόε ονειρο πως λειτουργουσε 

καΙ στο ιιέν πρώτοις» αλλαξε ριζικα 
, \ "" 'Ε .. ι ,\ 'ξ 

το τυπικο ΤΊ)ς ΧΚΛΊ)σιας και τψ τα 'η: 

'Α ντΙ να μνΊ)μονεύσει τον ΠατριάρχΊ) 

στερεοτύπως 

α,ρχισε κατανυκτικα 
\ t ,ι, ' \! θ ' ,\ , 

να ΙJΙ,t'ωνει αν Ί) απ το πανερι 

λέγοντας με φωνη τρεμάμενΊ) 

«' Εν πρώτοις μνήσθψι, Κύριε, του ρόόου 

μν-ήσθψι, Κύριε, του 'ίου 

του κρίνου, του χρυσάνθεμου 

του ύακίνθου, του βασιλικου .. ,» 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΚοιτίΧς μορφες πο,) καθ~λωσε το φως 

σε μια έπίπεδη έπιφάνεια 
(/ ι.... 'ζ 

κι ομως εκει καταποντι εσαι 

με θλίψ-η άποσιωΠ"ημένη 

στο χρόνο πο,) δραπέτε\)σε 

οσο πιο γρ~γoρα μπορουσε 

άπ' τις σελίοες του ~μερoOείΧΓη. 

Προσπαθείς ν' ά.να,στ~σεις με το φιλι 

τ~ς ζω~ς 
μν-ημες λιπόθ\)μες πο,) πιΧλεψαν να 

έπιζ'fισo\)ν 

σ' ενα, 'ήμίφως προστατε\)τικο 
" \ 'λ \ \,.. θ 'ζ οπως το σ\)νομ'η ικο χα,ρτι πο\) ζε ωρια ει 

, ".., ,Ι "'" ζ , 
ενω τα σωματα, των εικονι ομενων 

'έχουν γίνει γυμνα όνόμα,τα 

κα,οως άποοεσμεuθ1)καν έγκα,ίρως 

άπο κάθε σχ~μα, 

μια κι ό Θεος ευοοκεί να AUVEL πάντα, 
όδύνιχς πεπεδ'ημένων. 

Sydrιcy ,llcdIcrrι 27 -5-93 
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ΡΥΤΙΔΕΣ 

ΤΟ άνθρώπινο πρόσωπο εΙναι μια 

έπιφάνεια 

οχι λιγότερο ρευστ~ καΙ κυματόεσσα 

άπ' όποιαlJ~ποτε έΠΙlJερμίοα νερου. 

Θα περίμενε κανεΙς φυσικci3 τci3 λόγύ? 
\ β' " t Ι να σ υνουν αμεσως οι πτυχωσεις 

καΙ χαρακιες 

άπ' τοuς έπιτιθέμενους άνέμ-ους 

~ τα έμβολίζοντα αΙχμΊ)ρα 

οσο γρ~γoρα έπανέρχονται στην 

ΠΡΟ'ηΥούμενΊ) ίσορροπία 

οί UΥρες άντιστάσεις. 

, ΕπειlJ~ ομως ό κανόνας άνατρέπεται 
στ~ν άνθρώπινΊ) έπιοερμίοα 

τουλάχιστον ας ρωτ~σoυμε: 

ποιος θα μας έξΊ)y~σει τον νόμο 

των ρυΤ(lJων; 

Sydney· Redferll 30-5-93 
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ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

, Εμεϊ:ς που ονομάσαμε Λόγο τον Θεο 
και Θεο τον Λόγο 

\"Ψ \'" μην επιτρε ουμε σΤΥ) XUOClΙOT"f)TCl 

να όόηγ~σει τον λαο 

σε βέβ-ηλΊ) άφασία· 

γιατΙ έν τέλει ~ Είκόνα του Θεου 

έντοπίζεται 

στ~ γλώσσα του άνθρώπου. 

Sydney· Redfern 1-6-93 
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 

Τ ώρα τα βλέπεις ολα θέλοντας καΙ μ-η 

άφ' ύrjιηλoυ και έξ άποστάσεως, 
\ • \ 'λ λ 1;" \ 

μια επι τε ους xupιo ε,-;ια που 

όεν εχεις λόγο να φοβασαι 
, \ '.r, \ \ Ι 

μψε να μετατρεψεις με τΊιν πpωΤΎj 

ευκαιρία 

σε ΠOνΎjp-η μεταφορά. 

ΕΙναι Ιί.λλωστε 'ίσως ή μόνΎj πεpίπτωσΎj 

που ένω άνεβαίνεις κι άπομακρύνεσαι 

Dεν ζ-ητας ν' άποφύγεις '1) να ξεχάσεις 
t1 r' , 
οσα ςεπερασες. 

'Όλα τα νοσταλγεϊς έντονώτερα 

οσο ψ1Jλότερα ανεβαίνεις 

καθως ο[ αίχμΎjpες Υραμμες των στερεων 
παίρνουν πολυ απ' τ-η ρευστόΤ'ητα το\) σύννεφου 

κι ΟΙ αντιθέσεις που σο\) πλ~γωσαν 

τ~ν ευαισθφία 

ά.μβλύνονται σε όρίζοντες ~πιώτεpoυς. 

Sydncy -Hangkuk 9-0-ω 
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ΟΜΦΑΛΟΣΚΟΠΙΑ 

Να μεγαλυνεις τον τόπο crou 
και ν' άνήκεις στ~ν έποχή crou 
ίοου το ζητουμενο για τον ανθρωπο 

που όιαθέτει φιλότιμο και ταuτότψα. 

''Αν οεν πιστέψεις στο χωμα που ρίζωσες 

προοίόεις το σωμα 

ολ1)ς τ~ς κτίσεως 

και ποuθενα οεν θα τ-ην άγγίξε ις 

τόσο όΊJμΙΟUΡγικα 
οσο έκεί που τ~ν γνώρισες μήτρα. 

Στο βαθμο που οεν σκέφΤΥ)Χες ν' άπορρίψεις 

το μέτωπο και τα χέρια crou 
άκό μ ΊJ κι αν ε Ισαι όπιο oucrc: ιo~ς 
ξεκίνα πάντα αφοβα άπ' το όικό crou σωμα 
και να το ξέρεις 

πως τότε μόνο θα μιλας για τα 

άνθρώπινα οικαιώματα 

με πανανθρώπινο τρόπο. 

Διεθνισμος τιμιώτερος οεν ύπάρχει 

άπο μια τέτοια ίερ~ όμφαλοσκοπία 

κι ας φρόντισαν να τ~ν όuσφΊJμίσοuν 

οί oΊJμαγωγoι 

ως στείρο τοπικισμό. 

, AO~να (Μακρ\ηιά.ννη) ΙΙ-Η-ω 
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MORATORIUM ΥΠΝΟΥ 

τα σεντόνια που σε τυλίγουν ίιποκρινόμενα 

μια εσχαΤΊ) θαλπωρ~ 

όεν εΙναι τόσο άκίνόυνα 

οσο κι αν προς καιρον άκινψουν 

σε μια λευκ~ όριζόντιο . 
. Η άφρισμένΊ) θάλασσα που σε κυν~γφε 
ολΊ) τ-η μέρα εξω άπ' το σπίτι 

το ξέρεις πως όεν άναχαιτίζεται 

άπο πόρτες και παράθυρα 
~ " , ζ' μΊ)oενικες αντιστασεις - τ αμια 

και μεντεσέόες. 

Καιρος λοιπον να συμβιβαστείς 

σ' ενα IlloratoriuIll ϋπνου 
με περιοόικους έφιάλτες 

περιφερόμενες ατακτα πυγολαμπίόες 

άμφίβολο χαλάρωμα 
, " 'ζ" σ ενα γκρι ο ονειρο. 

ΡόSος (Rodos I}alas, 113) 12-6-93 
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ΣΠΟΥΔΗ 

"Ας τον να λέει Ο,τι θέλει 

ας τον να χάνει Ο,τι θέλει 

νομίζοντας ΟΤΙ μπορει 

να μας παραπλαν·ήσει. 

Μέτρα μονάχα προσεχτιχα 

τΙς χαραχιες στο πρόσωπο 
, , , βλ' 

τις σχιες στο εμμα του 

που τρέχουν να έξαφανισθουν 

σαν πουλια τρομαγμένα 

χαΙ θά 'χεις σχεΌΟν άπαραχάραχτη 

την ε [χόνα 

της μεταμφιεζόμενης ψυχης του. 

Ρόδος (Ρόδος Πα.λάς, 113) 13-0-93 
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Κάθε καπέλλο κι ενας Ιδιωτικος ούρανος 

κάθε κεφάλι και μια. διαδικασία 

έντεινόμενης μοναξιας 

που συνεχως ά.πειλεΙ να όλοκληρωΟεϊ 

σε καθολικο όλοκαUτωμα . 
.\1α.ς χλευά.ζουν οι πέτρες που ά.νασαίνουν 

tXeueepa στ-ην ξερολιθια 
του παρακείμενου ά.μπελώνα 

τα eupucrTepva παράθυρα 
του νεότευκτου Πανεπιστημίου 

που δεν διανοήθηκαν να κομματιάσουν 

τ"ην ριγωσα θέα 

προς τον συνεχόμενο κυματισμο 
\ Ι "\ t ΙΥ 

και πισω απ τον opι~oντα 

του γαλάζιου πελάγους. 
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ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗ 

, Εκτπαμiνο βραχωόες tίψωμα 
\ , 

το τοπιο 

με αλλεπάλληλες προσπάθειες κορυφώσεως 

αλλα. χαμια. χορυψη 

εκφράζει μαλλον γρηγορουσα χατάνυξη 

παρα. χάποια μoρφ~ παγιωμiγ~ 

που θα. έπέτρεπε να. το πουμε βουνό. 

Τ ου Πανεπιστημίου BaIarnand 
τα. συγχρoτ~ματα 

θ ' 'ζ Ι , ,ι 
χα ως μυρι ουν σχηματα και αερα 

νεόκοπου σώματος 

ύφίστανται τ~ ραόιενεργο αχτινοβολία 

απ' τ~ συνεχιζόμενη λιτανεία 

των αναρίθμητων Μοναχων 

που αναπαύονται έν KUPLCJJ απο τα. μέσα 
του όωόεκάτου αίωνος 

στα. ευλαβως συντηρούμενα χτίσματα 

αρχαίας Moν~ς τ~ς Θεομήτορος 

αλλοτε Ρωμαιοχαθολικης χαι σ~μερα 'Ορθοόόξου. 

Στους πρόποόες ~ Μεσόγειος έξαχολουθεί να. 

πεφαματίζεται 

σε νέους ασταθεις συμβιβασμους με Γην άχτ~ 

ένω στο βάθος ~ Τρίπολη σαστισμένη 

απο τα. α'ίματα και τα. έρείπια 
του έθνοχτόνου πολέμου 

'ζ \, θ" μοφα εται το πεν ος με την 

πολύπλαγκτη 'Αρχόντισσα Βηρυτό. 

HalarnaIlJ 20-6-93 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΜΕΝΗ 

Μιλας με τ~ σχεδον αύτονόΨΊ) βεβαιότψα 
του ώς έάν 

που όιαρκως σου έξασφαλίζει μια υποτιθέμενΊ) 

ταυτότΊ)τα 

άλλα στο βάθος γνωρίζεις Ότι κάθε στιγμ~ 

που περνα 

όεν ήταν κάποιος ούόέτερος χρόνος 

που όιέρρευσε άνωόύνως 

ήταν όικά σου κύτταρα που φυλορρόΊ)σαν 

κι ενας Καιάόας άόυσώπψος καταβροχθίζει 

Όλο και περισσότερΊ) εΚΤιΧσΊ) 

του άναπαλλοτρίωτου κορμιου σου. 

Huluιnund 21-6-93 
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Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑ ΤΩΝ 

Κάθε μopψ~ αναπηρίας θεραπεύεται 

μόνο στα ονειρα 

έκεϊ μάλιστα -ή αποκατάσταση 

είναι πανΎ)γυpικ~' 

Οχ.ι ξυλοπό3αρα 

πλαστικα όόντια 

γυάλινα μάτια 

κάθε εΊ30υς μεταλλικα εξαpτ~ματα. 

τα ονειρα β3ελύσσονται το ψεύτικο 

οπως ό 3ιάβολος το λιβάνι, 

εν τούτοις οΙ πολλοι θεωρουνε τ' ονειρο 

το όλοκληρωτικώτερο ψέμα. 

Baianl,lrιd 21-6-93 
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ΜΕΡΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ 

οι α.νθρωποι πεθαίνΟlJν πριν 

άπ' τα τραγουόια. 

'Έτσι μια μέρα πολλοι θα τραγουόουν 

χωρις να θlJμουνται ονομα κανένα. 

Balamand 22-6-93 
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Η ΔΕΣΠΟΤΕΙΑ ΤΟ)" ΦΟΒΟΥ 

"Αν πάψει να υπάρχει ~ 8ιακιν8ύνευση 

των συγκιν-ήσεων 

θα πρέπει να φοβούμαστε μήπως μεταβληθοσμε 
οχι μονάχα σε θαυματοποιους τοσ τεντωμένου 

σχοινιοσ 

που 8εν γνωρΙζουν πτώση μήτε άνάσταση 
'λ' \ \ \ θ' '''"'ξ α λα και σε υματα αοε ια 

μαρμαρωμένης κράμπας 

καθως μεταβαίνει με νομοτέλεια 

ώρoλoγιακΊjς βόμβας 

άπο πό8ι σε πό8ι 

άπο πλευρο σε πλευρο 

8είχνοντας τον βαθμο που κατα8ιώχθηκε 

το ζωντανό μας αΙμα. 

'Aθ'ήνcι (ΜcιχΡuγιιΧvνη) 25-6-93 
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑΣ 

'Ο ακροβάτης εχει εναν αγώνα 

σχεόΟν ύπεράνθρωπο 

προσπαθώντας κάθε στιγμ~ 
ν' ά,κυρώνει το βάρος 

όλοκλήρου το\) σώματος 

πάνω σε διαρκως μετακινούμενο πα στω· 

κι αν αποτύχει μια φορα να ισορροπήσει 

πάνω σε μια μοιραία πατημασια 
~, ι, Ι t '~'ξ \ \ 
οεν το χει τιποτε ν αορα ει το κενο 

με τα δυο χέρια, " Α γγελος αύτόχειρας. 

'Αθήνα (ΜαΚΡUΥιά.ννη) 25-6-93 
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2.:ΠΕΤ2.:ΕΣ 

Κυρίαρχο στοιχεϊο για. Ζζοιχείωση 

ό Λυρισμος του τοπίου 

που κάνει την άτμόσφαιρα να Zγκuμoνεϊ 

θεοφόρα φαντU.σματα. 
Τ , , , 'Ο (~ , 
α εν cruvzxztq. συνη η ι-'ιωματα 

crT01Jc, κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου 
! \ 'ΥΙ "'! β' 

OL γαστρψαΡΥιχ.ες ευεζιες της ψαροτα ερνας 

καθως και ο[ άδιακρί τως θωπεύουσες 

αυρες της άΚΓης, 

σχόλια άζιομνημόνευτα άλλα δευn:ρεύοντα 

στ-η δεδομένη έκ των προτέρων 

κυρία πρόταση. 
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Ο ΔΕΙΧΤΗΣ 

Τ ώρα. πια ερχεσα.ι στην ΠόλΙ) 

για να ψωνίσο:ις άσημικα 

κα.ι προσπα.θο:Τς άπο τα σχ~μα.τα. 

που σοφίζοντα.ι ά.κόμη 

τιχ χέρια. κι "ή ψυχ+Ι του το:χνί τ"η 

να μo:τρ~σo:ις πόσο κουρά.γιο εμεινο: 

στον ά.φο:λλΊ)νισμένο τόπο 

που κάποτο: στάθηκε -ή M"~τρα. του Γένους 

-ή , Αρχοντια Γ~ς Φυλ"~ς" 

Φocνιipι 1-7-9:~ 
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

, Η έξωστρέφεια ειναι κι αύτη 

μια Βαβυλώνιος αίχμαλωσία. 

Καοως ασυναισθήτως παρασύρεσαι 

άπα τοπίο σε τοπίο, 

έκδαπανασαι μακρια 

σαν" Ασωτος ηος 

απ' το συνεχ.nκό σου κέντρο 

τη σιωπή σου. 

Χαλκιδικ·η (Καλούτσικο) 9-7 -9:3 

-80---



Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩι\i ΣΧΕΣΕΩΝ 

Δεν θέλω πάλι ν' άνακρίνω τα πράγματα 

μες στο δωμάτιο 

γιατ' εΙμαι βέβαιος πως θα βρεθω 

μπροστα σε νέες έπικίνδυνες 

έκμυστηρεύσεις. 

Κάθε λεπτο με τα πράγματα 

εΙναι μια έπώδυν-fj άναμέτρηση, 
'~I ιι r'I ιι t ζ , 
ιuιως οταν ςερεις οτι οι συ υγιες 

που γίνονται και διαλύονται σε 

τοUτο το χιλιοπατ-ημένο έμβαδον 

δεν εΙχαν διάρκεια κατ' οuσίαν 

μακρότψη 
άπ' οσ'η τα β-ήματα στο ταγκο 

μπροστα και πίσω_ 

Τ ο αν κατορθώνουν να μας παραπλανοUν 

τα ρολόγια 

ειναι γιατι ξεκουρντίζονται όιαρκως 

παρα τις συνεχείς βελτιώσεις 
,ι , 5." 'ζ-

κι ετσι ποτ ε υΖν γνωρι ουμΖ 

τ·ην άλ-ήθεια των σχέσεων. 

ΆO-fινα (Μαχ.ρυγιά.νν-,ι) 14-Ί -9J 
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΠΟ ΣΎ'ΝΝΕΦΟ 

Είσαι μια αυρα άπρόβλεπτΥι 
μέσα στον καυσωνα 

μια ςαφνικ~ βρox~ 
στ-ην άνομβρία, 

Είσ' ενα όειλινο δίχως τίποτε 

πένθιμο 

Ολιμμένο μεσημέρι στ,ην καρόια 

τ~ς "Α νοιξΊ]ς, 

Εϊσ' ενα κομπολόι άπο τελείες 

και θαυμαστικά' 

κι έν τουτοις ενα συννεφο 

παντου το τέλος σου. 

'Α()'ΙΙνα (Μc(ΚΡUΥιιΧννη) 15-7-9:3 
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ΤΟ ΔΙΚΟΠΟ ΜΕΤΡΟ 

Είναι άπαραίτψο οχι μόνο σT~ δράσΊ] 
, \ , θ ι \ θ ι "β 

για να μ'fj φ ασουμε σΓfj εομισΨΊ] 1j ρΥι. 

'Απαραίτψο είναι και στ,ην έπιφιιλαξΊ] 

για να μ~ν περιπέσουμε 
στ,η δυσσεβ~ άκηδία 

που κατ' ευΨΥιμισμον όνομάζουμε 

μετριοπάθεια. 

Άθ·ιjνσ.- ΚωνΙΠύΛις 28-7-9:3 
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ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ 

ΕΤν' αύτος που δεν λογάριασε ποτε 

ποιοι τοί) χρωστοuν και πόσα, 

α,jτος που καθως ςυπνα κάθε πρωι 
," Ψ Ι \, , J 
οεν αχνει για τ απομειναρια 

τ~ς προηγουμενης μέρας 

ά.λλά προκαλεϊ έκ νέου τον ·~λιo 

σε μονομοιχία χωρις προηγουμενα. 

-84 
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ΤΑ ΔΑΚΡΤΑ 

, Yyp~ μopφ~ τ~ς Ψυx~ς 
που Λιώνει αίφνιόίως 

μπροστα στ~ν αόικη σκΛηρότητα 
~ κάτω απ' το βάρος ασ~κωτoυ 

ογκου, 

σαν το σωμocαν~λικoυ παιόιου. 

ΆΟ-!ινα - ΜαορίτΊί ;)-0-9:J 
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Χάσαμε τον Θεο άνάμεσά μας 

οπως χάνει κανεΙς τα γιαλιά του 

~ το κέφι του. 
Π όσο ομως άντέχει κανεΙς 

χωρις γιαλια 

καΙ οίχως κέφι; 

Κι οσο για τ~ οιαφορα τ~ς άπώλειας 
ας κρίνουν οΙ φιλότιμοι 

κι οί νουνεχεϊς. 
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ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΩΣ 

Φ ι r ,ι, Υ' 

εuγει ο αερας παιρνοντας μα"ι του 

οσα δεν μπόρεσαν ν' άντισταθουν. 

Φεύγει το φως να. κυν'~γ-ιJσει 
κι άλλου σκοτάδια. 

Μόνο οΙ πΖτρες κι οΙ νεκροι δεν φεύγουν 

ξΖροντας πως στο τΖλος θα. γίνουν 

άΖρας καΙ φως. 

SlIflliagu Jl, (;UIΙΨUSΙl'lΙa (' Ισπανία) 14-t)-f:ι:J 
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ΝΕΑ ΜΕΤΩΠΑ 

Πολλαπλασιάζονται ο[ στιλπνες έπιφάνειες 

κι οί άντανακλάσεις δ-ημιουργουν ψευδαισθ-ήσεις, 

έπικίνδυν-η έπΖνδυσ-η καθως δεν έπιτρΖπει 

άκριβ"η ύπολογισμο των άπόντων 

έπίκαιρο μν-~μόσυνo των νεκρων_ 

Sytltl~y -H~tli~r" 24-0-9;) 
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Α ΓΓΟΤΙΜΩΡΙΑ 

ΘλΙβομαι αρρψα που με τα πολλα ψέματά μοΙ) 

σ' εχ.αμα να υποόουλωθεΊ:ς στα φαντάσματα. 

Και τώρα που Σου λέω τ~ν άλ'~θεια 

. Εσυ γνωρΙζεις πια μόνο τ·η γλώσσα 
των φαντασμάτων. 

Sydney· Redf'er/l 26-8-93 
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

«' Η ποιηση μπορεί να τα βολειίει με μισόλυΥα..» 

Κ. Tα.χτσ·ϊjς 

''Αν οί κουβέντες μας είναι σύντομες 
"β'Β \ κι οχι ε, αια μισες 

είναι γιατι ό~ν ζΊjTΊjσαν να έςαντλΊjσoυν 

μ~ βέβηλη λαιμαργία 
\, '(" ι '" 

το ανεςανΤλ'f)ΤΟ. 

Κανένα στόμα ό~ν μπόρεσε να χωρέσει 

μΊjτε ολΎ) τ~ όίψα 

μΊjτε τ~ όροσια 
που crUVT'f)pZ'!: .~ ΠΊ)γ·η για τους έπόμενους 

Γης σειρας. 

Κι οσο για τ~ν άλΊjθεια 

αν τ~ν λέμε όλόκλ'f)Ρ'f), 
εχουμε μάρτυρες τους χ.ρφμους 

και τα Μαντεϊα. 

SyJncy- Ιurss !)urk 29-8-93 
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ΤΟΠΙΑ ΣΙΓΗΣ 

, Aπό-oειξ'~, όπιο έΠLΚίνOυνOς τρόπος 
να προσεγγίσεις μυθικες ά,λ~θειες 

να. οείξεις τοπία σιγ~ς. 

Παραπλανα. με νόθο φως τους ά,φελεις 

ά,πομακρύνοντας οιαπαντος 
\ θ' ,. l' .1, 

ΤΊJV πι ανΟΤ1Jτα ελΛαμψεωζ 

κι αν το σκοτά.Οι γίνει σύσημα 

ά,κατανί){'~τO 
λ 'ζ' , , .1. ' Χ ευα ει ατψωρψι ΤΊJV -rUX1J σου. 
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ΕΚΠΤΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Ποιος ,1ΠΞ r' ονομα τijς αuριανijς -!;μέρας 

χωρις την άνοιχτη χραυΥη του δΌλοφΟΥΥ)μένου; 

'Αρ. Νι,ωλσ.Ιδ·'ις 

Α ' ,. β- 1>' , " 
uτη ακρι ως vIχ πρεπε ι να ναι 

~ βαθύτερη τύψη 
\ \ Υ' rι....' '" Ι 

το να ζεροuμε ΟΛΟΙ εκ των προτερων 

πως μ~τε ό δόλος 
ι ι ι ~'Cι \ '" ',Ι, 

μητε ο φονος υεν vIχ Λειψει 

άπα τ·ην κληρονομημένη προσποίηση 

στ-ην εκπτωτη πολιτεία, 

. Ωστόσο οί οφεις παραμένοuν φρόνιμοι 
άκέραια τα περιστέρια 

καθως επίσης τα όειΑινα καΙ τα χαράματα 

μονίμως αίνιγματικα 

επι τείνοντας τ-ην όόύγη των γρηγορούντων 

χαΙ ναuτιλΑομένων, 

SyJncy -HcJlcf'n 2-9-9:1 
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ΑΛΗΤΗΣ 

Με τα. μάτια του ξεχασμένα 
\ β , 

στις ιτρινες 

έπιστρέφει πρωινες ωρες σε δωμάτιο 

υγρΌ και πυρπολημένο 

άπΌ τις έκτονωθεϊσες έπιθυμίες 

προ"ηγουμένων ένοίκων' 
κι αυτΌς δεν θα γίνει πιστευτΌς 
.,\ 'Υ \ .1, ι , ι 

αν κηρυςει την ψυχη του σε κατασταση 

έκτάκτου άνάγκης. 

SyJncy" I{cJ("crn 2-9-93 
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΛΗΜΜΑ 

Ποιος θα του πεί του φρόνιμου 

που πρέπει να τραβ~ξει 

Ποιος θα του πεί του OCφρονα 

που πρέπει να σταθεί! 

Sydncy -A~fιIϊeld 8-9-93 
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ΕΞΑΛΛΑΓΉ 

,,' Η πλfιξ·'ι ά.πι, τις πτυχες των Ρ{JCΖων 
καταφεύγε~ στα Κ{J1Jφώματoc.» 

Ν. 1'. ΠεντζίΚΊ)ζ 

"Έτσι άκριβως γίνετrJ.Ι .ή μεΤrJ.τόπιση των βrJ.ρων 

στον ΤUΡrJ.ννισμtνο μrJ.ς κόσμο: 

έκεϊ που λες πά.ει να. έξocντληθεϊ το πένθος 

κocθως το εΙSες σocρκωμένο σε Sιερχόμεν·η σκιά., 

SΙrJ.πιστώνεις ξrJ.φνικα. πως εχει 

μΠrJ.πηS·ήσει 

στον άπέναντι τοϊχο 

ά.πλώνονΤrJ.ς κι έκεί: χρώμrJ.ΤrJ. μουντα. 

σ:νοίγονΤrJ.ς ΚrJ.ινούργιες όχληρες 

σuνrJ.ισθημocτικες έκκρεμότητες. 

SYιlIH'l 1{"ΙΙΓCΠI H-9-9;j 
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ΔΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ 

Μιά. λάμπα είναι πιο πονετικη 

ιΧπ' ολύ τον ούραν6. 

Τ. Λειβαόίτης 

Καθως είναι κοινόχρφτος και στερεωμένος 

γίνεται άναξιόπιστος ό ουρανος 

χώρια που τον κάνουν συχνα άποτρόπαω 

τα σύννεφα κι οί οικές του καταιγίΟες . 
• Η φτωx~ λάμπα άντιθέτως με το μεΤΡ'ημένο 

πετρέλαω 

και φυτίλι 

παρακολουθεί σαν Μανούλα τ-ην άνάσα σου 
" \ r' Ψ' '8' \ εΤοιμη να ζε UΧ"lJσει χα ε Λεπτο 

οιπλο σημειωτον μες στο Οωμάτιο. 

SyJII~Y -ASlllϊ~IJ15-9-9:3 
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ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 

M~ν το ά.γοράσετε αίιτο το σπίτι 

οσύ κι αν το πουλα ό κτηματομεσίτης 

γιατι σας περιμένουν μέρες άβέβαιες 

νύχτες τυραννισμένες 

άψου οί νεχ.ροΙ που τό ' χαν κατοικήσει 
σεν tvvOOUV έπ' ουσενι 

, " .. Ί!, 
να το εΥκαταΛειψουν. 

πας να χαταΧλιθε"ίς όλομόναχος 

κι άχοuς στ~ν χουζίνα να θορυβοuv 

τα σκεύη. 

Καθίζεις σε παληα χαρέκλα 

σχεΟΟν έρειπωμένη 

χι αίσθάνεσαι να σε Κύυνα στα γόνατα 

ή προ πολλοu ξεχασμένη Μάμμη 

αγνωστου' Αγγλοσάξονα. 

Παίρνεις το άρχα'ίΧο άσημένιο κουτάλι 

να φας το muesli σου 

χι ά)ωυμπας τα χείλη πο); ελεγαν 

προσευχ,η πριν να φανε' 

ομως σε κανένα οεν θα μπορέσεις να σώσεις 

το φιλι της ζωης. 

SΥJnΙ:Υ ASfl(i(~IJ 27 -~-93 
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ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΣ ΟΔ Υ'ΡΜΟΣ 

Δεν θέλω να τις ξέρω αύτες τις λέξεις 

αμιλλα, άνταγωνισμός, κέρδος ~ νίκη. 
Δ ' , ,-, λ'Υ 
εν φτανει που μου ευτε ι..,ουν 

τ~ν ψυχή, 
μου κλέβουν ϋπουλα και τον 

άόελφό μου 

καθως τον έντοιχίζουν μονίμως 
, , , 

στο απεναντι 

\ \ ~ ,'( ( \ 

για να uιαιωνι..,εται ο προγονικος 

όόυρμός: 

'b'χά.θ,σεν Άδαμ άπέναντι του Παρα

δείσου κλαίων! 

SyJrI~y - Redft~rn 2!)-~-ω 
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ΑΝ1'ΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Σ)"ΝΕΧΕΙΑ 

'Εσύ μόνο το ξέρεις πως βουλιάζεις ... 

Mcι.ν. 'Aνcι.γνωστιΧKηζ 

Καθένας μας το ξέρει πως βουλιάζει 

άσυναισθ~τ ως 

σ' αγνωστους χώρους σιωπ~ς παρθένας 

άκολουθώντας θέλοντας και μ.η 

νυμφαγωγο μακάβριο 

τον νόμο Τ'~ς β~pύτητας. 
'Όμως άσφαλως αυτος όεν ειναι 

ό τελευταϊος καταπονησμος 

άφου στ·η μψ~μΊ) των συνανθρώπων 

πάντα μένει 

εστω και μια χειρονομία που όεν λέει 

να ξεχασθεϊ 

αν πράγματι ά.φορουσε τους ά.νθρώπους. 

SyJllcy ·l{cJΓcrn 1:3-10-9:) 
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Ο Λ Υ'ΡΙΣΜΟΣ ΤΟ1' ΕΝΘΑΔΕ 

«ΠεριοI.Jσιος ΟΠύιος εμαυε ν' άΚύύει τlς σιωπΖς 

και να άναγνωρίζει τους ·~χo\)ς.)) 

Μαριάννα ΚύρομΊ)λα 

Καλα μας παρηγόρησαν οί Μαχαρισμοι 

του Χριστου 

καθώς μιλοσν για πεινωντες και όιψωντες 

όικαιοσυν-η 

για χλαίοντες που πρόκειται να γελOCσoυν 

για ειρ-ηνοποιους που θα κλ'ηθουν 

υίοl. Θεοσ. 

Τ ώρα' Εσυ τί ερχεσαι να μας θυμίσεις 

τ~ν τέφρα τ~ς σιωπ~ς 

τ·ην όρφάνια τ~ς άποuσίας 
τ~ς έp~μoυ τους λησμονημένοuς ,ηχοuς 

σε μια χαμένη πανσέληνο! 

Sydney·(:urss I)ark 15-10-93 
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ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΣΥΛΗΤΟΣ 

Καοως δεν δυσκολεύονται να σου κλέΥουν 

μαζι με τα ύπάρχοντα και το μυαλο 

οί λέξεις εΙναι ό μόνος Οησαυρος 

που μένει άσύλΨΟζ 

άκόμη κι αν τις χρησιμοποιε'iς 

σε παραληρημα. 

Κοίτα Όμως νά ' χουν οΙ λέξεις 
άρτιμέλεια 

οχι μονάχα για τ~ μoυσικ~ 

άλλα προ πάντων για να έπαρκουν 

στα κενα που άνοίγουν 

οί καταποντιζόμενοι συνεχως 
\ \ 'β' σε μικρ:::ς α υσσουζ. 

SyJncy· HcJfl~rr} 20-10-93 
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ΣlΩΠH ΠΑΝΤ ΑΝΑΣΣΑ 

'Ο λόγος ειναι κίνφ-η 

~ κί νφ-η ε Ι ναι λόγος 

κι "~ σιωπ~ ~ μ~τpα που γεννα. 
καΙ συντ-ηρεί 

τον "λόγο καΙ Γην κίνφ'η. 

Sydncy, ΑJι:laiιJι~ 2:)-10-9:) 
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ΤΟ ΦΕ)'ΤΑΛΕΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

Τί πιο άπάνθρωπο ψέμα 
ΠίlρlX πως ;::Τναι δuνατον να. χαθεί 

ενα χαμόγελο. 

"Αν μπορουσε να. σuμβεϊ κάτι τέτοιο 

ποιος θα. σταμάταγε το κλάμα των παιδιων 

τις διαμαρτuρίες των άδικοuμένων 

τα. βοuβα. όάκρuα των άμ~χανων 

μπροστα. στο τίποτα; 

Οί δραστικώτερ;::ς παρεμβάσεις 

σε ωρες αίχμ~ς 
τ·ης πανταχου κuρίαρχ"l)ς δuστuχίας 

'ixouv πραγμαΤOΠOΙΊjθεί 
το δίχως &λλο 

έν όνόματι ένος φεuγαλέοu χαμόγελοu. 

Aιlcluίdc· Syιlll"y 25-1 ()-9:J 
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ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΣ Σl'ΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

τ α Ζρόνια ΠOI~ κ,~ί:φαν όεν Ίjταν νερο 

να τα πιει το Ζ6ψα να τα στεγνώσει ό ανεμος 

-ηταν όλόχλWfι -ή ΥυΖη και το σωμα σου 

χαθως αγωνιζόταν να συνηθίσουν 

συσΖετισμους όυνάμεων 
, , 'θ" β' αναμεσoc σε φ ορα χι επι ιωση. 

Μ \) .... \, 'β' 
α εχει που κocτεγρocφες ocπocρoc ιαστες 

συντεταγμένες 

εΙοες το βράου να πέφτει ανυπολόγιστο. 
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ΤΟ Σ)"ΝΑΠΑΝΤΗΜΑ (Β) 

ΦύσΊjζε ενας αέρας άσυν-ήθιστος 

στο σπίτι του νεκρου 

νομίσανε πως ·ηταν 'ή ψυχ·η 

που αποχαφετουσε, 
, ,\ lγ \....... , 

γι αυτο τρεζαν και κΛεισαν τα 

πορτοπαράθυρα 

θυμιάζοντας εύλαβικα. τις Εικόνες 

κι έν συνεχείίf ολα τ' αντικείμενα 

στα. γύρω Οωμάτια. 

Θυμ'ήθ'f)καν πως οί γριουλες εχουν πάνια 

δικά τους ξόρκια και γητειl::ς ανάμεικτες 

μΙ:: λόγια της Γραψης 

και οεν 'ήσύχασαν μέχρι που 

ϊις κουβάλησαν αρον αρον 

να λύνουν τα κεφαλομάντηλα 

μετρώντας το πανι 

να. μουρμουρίζουν προσευχες 

και να σιαυροκοπιουνται. 

Sydrιcy. MelboUΓllt~ :30-10-9:3 
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ΜΕΤ EMΠOΔlΩN 

rράφοντας ό ποιητης μετ' έμπο8ίων 

κλέβει τον χρόνο άπ' τοuς γύρω περίεργους 
" , 1-- ι 'Α ι , ι θ 'λΙ'I' οπως ο ιανν-fjς γιανν-ης α.να.γχασ ΎJκε να κ εψει 

σαν λωπο8ύτ-ης το ψωμΙ 

Μ-ην περιμένετε λωπον έξωτερικεύσεις 

προς έντυπωσιασμον της κοινης γνώμΎJς. 

'Εόω πρόκειται κυριολεκτικα για 

συν-ω-μο-σί-α 
Ι \ (rl 'ζ - , 

μονο που ο εν ας ανα -ητειται να 

συνταχθεΊ: μυστικα 

άλλ-ηλέγγ\>ος οχι ένάντια στα 

συμφέροντα κάποιου 

άλλα ύπερ των συμφερόντων 

ολων άνεξαφέτως 

άναγνωρίζοντας πως ό στενότερος βαθμος 

συγγενείας 

-Ιjταν άνέκαθεν ~ κοι ν~ μας ~ν8εια, 

άσχέτως αν όεν το ξέρουν άκόμΎJ 

οί λοιποΙ συγγενεΙς. 

M(~lbour!1e-Syd!1ey 1-11-9:3 
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΎΧΤΑ 

Κείνος που λέει έγώ, εΤναι σα να λέει 

για μένα ολοι οί αλλοι δεν ύπάρχουν 

οσο κι αν έκιν~θ-ηχαν πριν άπο μας 

στους 'ίδιους δρόμους ναυαγώντας 

και στις 'ίδιες θάλασσες. 

, Εν τούτοις κείνος που πονα μονάχος 
iQ ξέΡύυμε πως ζεί iQI) χρόνύ αχρονύ 

μαρμαρωμένο Βασιλια 

κι εΤναι σα να μ-ην ακοuσε και 

να μ-ην ε Ιδε 

πόσοι μαζι μ' aviov πορεύονται 
στ-ην 'ίδια νύχτα. 

SyιJlll:y-HuUΓI'ΓI17-11-9:) 
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ΕΝΑ ΚΟΎΈΑΡΙ 

'Ο πόνος ειναι Ζνα χοuβάρι 
~\ \ β .... Ι Ι \ 
υεν το • Λεπεις μητε ποτε 

θα μπορέσεις να πεΙς 

άπο τί νοήματα εγινε 

πως βρέθηκε σφηνωμένο στο 

στ~θoς crou 
άνώνuμος χι άγενεαλόγητος ογΧύς 

οπως ό Θεός. 

Ξέρεις μονά.χα πως κάποιες στιγμες 

που :::ισαι άπασΧύλημένος με τους αλλοuς 

(άδιάφΟΡύ αν μαγεuεσαι 1) άπλως 
άφαιρεΙσαι) 

, ~ \ ..... t"' Ι.... \ Υ ~ 

εχει ποu πας ύΛοτεΛα να ζεχαστεις 

νιώθεις σαν κάποιος άπέναντι να τuλίγει 

~να αλλο χοuβάρι 

δίδuμο θαρρεΊς χι άλληλένδετο 

με το δικό croU' 

χι έδω που τα λέμε θαυμα ειναι 

θαυμα θε'ίκο 

πως οσο έχεϊνο μεγαλώνει 

τόσο μικραίνει στο στΊjθύς crou. 

SyιJrl~y ο J{~ιJΓvΓlI 9-11-9:) 
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Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ 

Μν-ήμη Ν, Γ, Πεντζίχη 

Τί σχέσΥ) μπορεί νά 'χουν ολ' αύτα 
\, '" \ β' Ι 

που ακους και Μπεις 

μΖ μνημικΖς καταβολες άνάμεικτες 

ά.πα επιθυμίες ονειρα καΙ φόβους 
, ί"" ι ,) ..... 
ανεζLχνιασΤYjς πια εΠΟΧYjς; 

Κι Όμως ύπάρχει φαίνεται ενας [στας 

που τα συγκρατεί πίσω άπα Τ-lJν προφάνεια 

των συγκεκριμένων κιν'ήσεων, 

ενας όμφάλιος λωρος που ~zν επιτρέπει 

να μείνει άνανταπό~oτη ~ παραμικρ~ 
γρατζουνια στ~ν tabula rasa 

μ'ήτε ο[ άνεπαίσθψες ά.λλοιώσεις στα 

κύτταρα τα έγκεφαλικα 

άπ' της ψυχYjς τα σκιρτ'ήματα, 

Melbourtlc-Sydrιcy 9-11-93 
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ΡΤΘΜΟΣ 

ΕΙναι ~ μuστιχ~ ρo~ των πραγμάτων 

που δεν άφ~νει μια γεuση xuFlIΧFXrJ 
να μονοπωλ"ήσει ολες τις αΙσθ~σεις 

μ~τε τ~ φαντασία να τερματίσει 

στο άδιέξοδο του τετελεσμένοu. 

Κάθε μονάοα λοιπον του χρόνοu μια 

στιγμ~ XIΧLvouFytIΧ 
, t Ι "Ι 

ποu αντιστεχεται στο ανuποστατο 

έν όνόματι τ~ς ζω~ς 

κι οποιος οεν εΙδε ώς κίνηση 

και τ·η στά.ση 

εχει άδιχ~σει λόγ~ μωρίας 

τον θεϊο • Ηράκλειτο. 

Brisbanc-Rockhampton 10-11-93 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΤΟΜΗ 

«ΤΟ βλέμμα της οεν ε'ίναι αλλο ιΧπο παρελθόν.» 

Ν. r. ΠεντζίΚΊ)ς 

Συχνα θα συναντ~σεις τέτοιους άνθρώπους 

που ~ προηγούμενη ζω~ τους άπαίτησε 
8λα τ' άποθέματα 

και l>εν τους μένουν αλλ α περιθώρια 

για παρον ~ για μέλλον 

άκόμη κι αν τους τό 'l>ινες 

τελείως l>ωρεάν. 

Κανονικα βέβαια αύτοι οί ταλαίπωροι 

θά 'πρεπε άπο μόνοι τους 

νά 'ταν στραμμένοι μονίμως προς τα πίσω, 

μα ποιος θα έξηγουσε στους φιλοπερίεργους 

τα Ιl>ιωηκα περασμένα 

και πως θ' άποφεύγονταν τα πρόσθετα 

τροχαϊα άτυχ~ματα; 

Γι' αύτο ~ ταυτότητα περιορίστηκε 

στο βλέμμα 

~ όλιγάρκεια στην ακρα σιωπη 

κι 8ποιος ένl>ιαφέρεται για στοιχεϊα 

περισσότερα 

ας l>ιαβάσει την άβεβαιότητα των 

κιν~σεων 

στην πένθιμη στάση όλoκλ~ρoυ 

του σώματος. 

Great Keppel lsland 12-11-93 
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Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 

Στα βρOCχιcι. του νησιου όεν προστέθηκαν 

νέες ρυτίοες 

τα ψocρια 'ίσως λιγόστεψαν στο πέρασμα 

το γνωστο 

ομως οεν παύουν ν' άντιστέκονται με Γην 

'ίόια έπιμoν~ 

στο φονικο άγκίστρι του χεριου μας. 

Σ' όλόκληρο λοιπον το σκηνικο άλλαγη 

καμία' 

μόνο τα τουβλα που εκαμαν σπονουλικ-η 

στ~λη το ορόμο 

ΚΙ ό Derek που τώρα οψών1:Ι 75 έτων. 

(;rCi!l Keppel lsland 13-11-93 
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ΤΥΨΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 

Τ Ο ψάρι πού' πιασες μ' άγκίστρι 

και σου' φερε άνυπεράσπιστο 

άκόμΊj και το όόλωμα πίσω 

θά 'ναι μια τύΨ'η που 8ε θα d ά,φήσει 
εφ' ορου ζωης. 

Θα πρέπει να θυμαται ασφαλως 

ή άλλοπρόσαλλΊ) συνεί8φή σου 

πόσα μπορεϊ: να καταβροχθίζει 

εναζ ανθρωπος 
, " \ 'λ '" - • ψ ι και τι επι τε ους οικαιουται ενα' αρι 

που θα σε κρίνει μαζι μ' ολα τ' αλλα 

και με την 80τη σιωΠ"~ του. 
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ΕΝΑΛΙΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

«Μετρώντας τα κύματα τ~ς θOCλασσας /)εν 

λΟΥα.ριOCζεις τους άριθμους άλλα το ιΧπειΡΟ που 

τους χωρOCεl Ολοuς.)} 

Ν. Γ. ΠεντζίΚ"ηζ 

Δεν ·ηξερε πως να. έξηΥήσει τις ραβ3ώσεις 

πάνω στ~ν αμμο 
ι ... \ Ι r β θ\ \ 
εχει που φαινεται ο u ος στα 

Ρ1jΧα. της θαλάσcr1jς 
καθως ά.ποσύρονται τα. νερά. 

'Όμως σα.ν ξαναΥύρισαν τα. κύματα 

κι αρχισαν πάλι να Π1jΥαΙνοuν και 

νά'ρχονται ρυθμικα 

σα.ν βήματα συρτου Ρεθυμνιώτικου 

3εν 3uσκολεUΤ1jκε να. όιαβάσει όλες 
\ , \.' 'ξ 

τις Ζνοει εις 

σ' αuτο το ένάλιο καρόιoyράφΊJμα. 

Great Keppel lsland 17-11-93 
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ΥΜΕΝΑΙΟΣ ΜΙΣΤΙΚΟΣ 

'Η σnγμ~ στο χρόνο οεν ειν' αύτο 

που στο χωρο λέμε XOuxLOOC. 
ΕΙνocι ~ μονά.Οoc ~ πλησιέστεΡΊJ 

στο μηοεν 
που αν το ερωτευθεϊ xocl συζευχθοϊίνε 

γεννοϊίν μocζΙ ocLωνιότψoc. 

Great Keppel Island 19-11-93 
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Η ΠΛΗΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 

'Ομαλως έχόντων των πραγμάτων 

δεν θα το φανταζόταν κανεις 

πως το μαχαίρι κι -ή πλY)γ~ θ' άποτελουσαν 
περίπτωση φαύλου κύκλου. 

'Εν τούτοις σήμερα κι αύτο το γνωρίζουμε 

πως δεν είναι πάντα το μαχαίρι 

που προξενεϊ: τ-ην πληY'fι 

άλλα κι -ή πληγ~ που προκαλει 

το μαχαίρι 

α.ν είχε φυτευθεί άχεφoπoίητ-ΓJ 
στο στ-ϊjθoς του δολοφόνου 

σε χρόνο άνύποπτο 

άπο κάποιους άνερμήνευτους 'ίσκιους. 

Gre<Jl Keppel lsland 19- Ι 1-9:3 
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BACKPACKERS 

Σ' ενα ταγάρι κουβαλουν σιωΠ1)λιΧ 

ολΊ) τ-~ δίψα του δρόμου 
έλπίζοντας πως χι αύτοΙ που κινουνται 

με τροχοφόρα 

θ " , β 'θ 'λ' α πρεπε ι κocτα oc ος να φ εγονται 
απ' τον 'ίδιο καΊ)μό. 

'Έτσι τολμουν να. κάνουν σινιάλο 

σε αγνωστους 

ζητώντας φιλοζενίoc συναδέλφου 

για. λίγα μόνο χιλιόμετρα, 
, " ψ 'ζ , , I~ 

χωρις να υπο ια ονται τ ανισεα 

παιδια. 
" • θ' , 'ζ πως καποτε ο ανατος σε προσεγγι ει 

με γελocστo ανθρώπινο πρόσωπο. 

Great Keppellsland 20-11-93 
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ΕΛΕΓΕΙΑ ΔΙΣΤ ΛΛΑΒΗ 

Με njv oσφpηrπ; ψάχνεις 
τή μνήμη σο/). 

Γιάνν'ης Κοντός 

Έχθες σ' αύτ-η τ~ θέσΊj φιλιόντουσαν 

ουο νέα παιΟιά. 

Σ~μεpα ~ άνάμνφ'ή τους υποψία σκιας 

πάνω στ~ν αμμο. 

(;real Keppel lsland 21-11-93 

-118-



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ 

'Όλα μπορουσε να τα φαντασθεϊ 
, " θ \ 'ζ \" θ ο αν ρωπος που γνωρι ει τον αν ρωπο. 

Μα να σκοτωνεις &θωους &νυπεράσπιστους 

"'ήταν ~ τελευταία σταλαγματια 

στο πoτ~ρι. 

Greut Keppel lsland 21-11-93 
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ΠΩΣ ΚΑΝΟ)"ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΡΤΥΡΑ 

«Τc.ιυ όσΙc.ιυ Γελcι.σΙc.ιυ, πc.ιιι άχρι τέλους περιyελc.ιυσε 

τιΧ άξια γέλωτc.ις Γης πocρc.ιυσηζ ζωης.» 

Ν. Γ. ΠεντζΙκης 

'Έτσι συν-ήθως γίνεται σ' αύτο τον κόσμο: 

'Εκείνοι που χρωστουν λιγότερα 

και όιαθέτουν κάποιο φιλότιμο 

πληρώνουν χωρις στρεψοόικίες 

και μν1)σικακία 

άκόμ1) κι αν όεν αΙσθάνονται 

'ίχνος ευγνωμοσίιν1)ς. 

'Όμως tκεινοι που χρωστουνε πολλα. 

ειν' ετοιμοι να σε κάνουν Μεγαλομάρτυρα 

και μόνο για τον λόγο 

οτι εΤχες τ,η ΌUναμ'η να περιφρονείς 
'θ ~I \, Ι ι: ,Ι 
εν uμηΟΙif τα ανα<-,ια Λογου. 

Ιrcal Kcppcl lSI<lnd 21-11-93 
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ιιDΕC1ΜΑΤΟR» 

Περίεργο σΧάφος καθως λιχνίζεται 

πλάι σε τόσα αλΧα σχεδον άδιάφορο 

ομως όΧόλευκο σαν περιστέρι 

σΓfι γαλήνη το\) Ορμου. 

'Όλα του θά ' ταν σε άπόλυτη άρμονία 
&ν δεν είχε αύτο το ονομα 

το τόσο άταίρι<ΧσΤΟ με τ~ μορφή του 

γραμμένο μάλιστα με δυσανάλογα 

γράμματα. 

Τί φιλοδοξεί ν' άποδεκατίσει 

μέσα στο χάος το\) ύγρο\) στοιχείου 

ό είρηνικος «Δεκατιστής»; 

τα ψάρια ων ούκ εστιν άριθμος 

.η τους καημους Γ~ς στεριας 

που δεν ειναι λιγότεροι; 

GI"(~uL Keppellsland 21-11-93 
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ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΜΑΝΤΗΛΟ 

'Εν τέλει το κεφαλομocντΊjλο πρέπει νά 'ναι 

το ίερώτερο πανι που ακούμπησε 

το κορμί σου. 

'Έσφιξε μηνίγγια και μαλλια 

οταν φυσουσαν α.νεμοι ένάντιοι 

στο μέσα κι εξω πέλαΥος. 

'Eστ~pιξε το κουρασμένο κεφάλι 

σαν κατακόρυφο μαξιλά.ρι μόνιμο. 

Κι οσες φορες ~ μoρφ~ σου χρειocσθηκε 

ενα στοιχείο πρόσθετο Υια να 
σωθουν κάποιες οευτερεύουσες ίσορροπίες 

πά.λι σ' αύτο το πανι επρεπε 

να προσφύγεις 

ωσπου στο τέλος το π~pες φλάμπουρο 
και στον τάφο, 

οχι σαν το σουΜριο του Λαζocρου 

αλλιΧ σαν ανεμούριο. 

Creat Keppel Island 22-11-93 
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ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

, ΑόUνα.τον να τον ξεχάσω χα.θως περπα.τουσε 
μονίμως συνοφρυωμένος 

στοΙΙς όια.όρόμους του Πα.νεπισημίου 

κα.ι με βημα. Οιστα.χτιχΟ 

πα.ρα τ~ Υεμάη τσάντα. ποΙΙ χουβα.λουσε 

άπο Υ'Υ)ράσκοντα. βιβλία. 

ό εύσυνείόψος Kα.θ'Y)yψ~ς της Φιλοσοφία.ς. 

Τ όσο άνοιξιάτικα. θρα.σομα.νουσε ~ ζω~ 
στοΙΙς άνοιχτοΙΙς χώρους του Hofgarten 
ποΙΙ εχα.νε ολους τοΙΙς σπουΜζοντες να 

πεισθουμε 

πως μόνο σαν σχέση θα μπορουσε να νοηθεί 

~ όποια.όήποτε όντολΟΥία.. 

'Εν τοuτοις ό Kα.θηyψ~ς έξα.χολουθουσε 

να Ισχυρίζετα.ι άπόλυτη άνεξα.ρτησία. 

πα.ρα το έμφα.νες όα.χτυλίόι ποΙΙ φορουσε 

ξεχνώντα.ς προφα.νως των συμβόλων τ~ Μνα.μη 

κα.Ι τ~ν άλ ήθε ια.. 

Sydney -Melbourne 24-11. -93 
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ΕΙ ΛΑΒΩΣ ΕΝΙΣΤ ΑΜΕΝΟΙ 

«. Η ιΧπ' εύθΖίαζ θέα των πραγμιΧτων και στον 
πιο μικρο ΠΖρίγuρο με έξοuθενώνει.)) 

Ν. Γ. ΩΖντζίκης 

Κι ομως έγω δεν θά 'θελα να σn:ρηθω 

την αμεση θέα των πραγμάτων 

γιατι το σΚΊ)νικο το δεδομένο 

ά.φου γνωρίζω την ανωθεν πρoέλευσ~ του 

ειναι ή μόνη σιγουρια 

πως δεν φαντασιοκοπω άνευθύνως. 

Για πόσο χρόνο αλλωστε θα μου δίδεται 

αύτη ή χάρη 

να βλέπω tC!. πράγματα ως ένώπιος ένωπίιr>; 
ποιες πιθανότητες άναζητ~σιμες θα συγκριθουν 

με την κατάσαρκα ψηλάφηση 
του εϋθραυστου συγκεκριμένου 

)1 \ Ι \ \ βλ' 
εστω και μονο με το εμμα, 

άκόμη κι α.ν τα χέρια μου δεν είναι πια 
• 'θ λ' 1;' ευαισ Ί)ΤΙΧ oγιr> χειρωνα"ιας, 

άκόμη κι ,α.ν τα μάτια μου είναι μυωπικά. 

Sydncy-Redfcrn 27-11-93 
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ΑΜΗΧΑΝΙΑ 

Πόσο, Θεέ μου, ενιωσα προσβεβλημένος 

που εΙοα να Σε φοβουνται 

για να Σ' άρνηθουν 

ένω έγω ευδόκησες να Σ' άγαπω 
" , β θ \ f'" , 'β ακομη πιο α ια μΕσ απ το φο ο. 

''Ο ,τι XClL να τους ελεγα οεν ~ταν άρκετο 

για να παρηγoρ~σει οπως τό 'λεγαν 

το Λίγο του Κόσμου 

καΙ πέρασα ολο το βράου άπολογουμενος 

για τ~ν ευγνωμοσύγη μου 

με τ~ν μπουκια στο στόμα. 

Ά6ήνα 14-12-9:1 
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑ ΤΟΣ 

Ό ερωτας ειναι ό θάνατος 

Μ. L:α.χτούρης 

Μπορεϊς ν' άντιστρέψεις εύχερως 

αύτ~ τ~ σχέσ-η, 
έχει που φθασαμε σΙΥα σΙΥα 

8εν ύπά.ρχει τίποτε πιο αύτονό-ητο 

άπο μια σχέσΊ) άνεστραμμένΊ): 

θανατος είναι ό ερωτας. 

, Α8ειαζεις πρωτα εύΥενως τ~ν πανοπλία 
ετσι μ' ά.θόρυβες μιχρες χειρονομίες 

8ιόλου θεαματιχες 

χαι χαθως βλέπεις στον χαθρέφΤΊ) 

να μ~ σου 'χει μείνει 
παρα μονά.χα πετσι χαι χόχαλο 

άναΥνωρίζεις ΟΤΙ προς τα έχεί 

θα πρέπει να χατέτεινες παντα 

προς τον θανατο 

8Ί)λα8~ προς τον ερωτα 

οσον χαιρο τούλάχιστον ζουσες, 

που θα πει οσο άΧόμΊ) α.ντεχες 

να' σαι έρωτευμένος. 

Sydney·Redfern 24-12-93 
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ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

'Εγκαταλείποντας το σπίτι {ιπο

χ'ρεουσαι να καταμετρ~σεις 

σπασμένα άντικείμενα 

τσακισμένα παντζουρια 

κι αυτο Οχ'Ι κυρίως για να πλΊ)ρώσεις 

άποζΊ)μιώνοντας τρόπον τινα 

κάποιον άθέατο νοικοκύρΊ). 

Ποιος άλλωστε μπορεί να μένει 

για πoΛU άθέατος 

για να 8ιεκ8ικεί έπΙ πoΛU 

μέσα στ~ γενικ~ φθορα 
τον τίτλο του νοικοκύΡΊ)1 

Καταμετρας λοιπον για να καταγράψεις 

μονάΧ,α πόσα σου μένουν άκόμΊ) μέλΊ) 

στοιχειωόως βιώσιμα 

~ έπΙ το άκριβέστερον 

άξιοπρεπως κατoικ~σιμα. 

Sydney-Redfern 24-12-93 
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ΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ 

«ΓΡΊJyoρείτε καΙ προσεύχεσθε 
Ίνα. μη είσέλθψε είς πειρασμόν.)) 

Δεν ειναι ά.πλως ά.ξιοπερίεργο 

~ έκπλΊ)ΧΤΙΚΟ 
το οτι οΙ λέξεις όιαστρέφονται 

τόσο εtJκολα 

στο στόμα του ά.νθρώπου. 

(Ματ-θ. 26,41) 

ΕΤναι μα.λλον ό χυριώτερος λόγος ά.πο

γοψεύσεως 

μέσα στ~ συνεχως έξελισσόμενΊJ 

προσπαθεια 
να συνεννΟ1)θουμε έπι τέλους 

καΙ να κoινων~σoυμε 
-έπι/χοινωνω όεν υπαρχει!-

τίς 'ίόιες ά.λ~θειες, 

οπως περίπου στον μπακαλΊJ μα.ς όίνουν 

'l.σΊJ μερίόα ά.πΟ το ζψούμενο εΤόος 

οταν καταβαλλουμε τ-~ν 'ι.όια τιμ~. 

Τ Ο γρηγορείτε του Χριστου όεν ~χει βέβαια 

τίποτε να κά:μει 

με ά.ποστά.σεις και ταχύτψες μέσα στ~ν 

lXTrxar; 
~ ά.κόμ1) στον χρόνο 

γι' αύτο και το ά.νά:λογο αργείτε 

~ταν σχεόΟν συνώνυμο του θανά:του 

κατα το γαστέρες αργαί.. 

πως τώρα για τ~ν έγρ~γoρcrΊJ τ~ς ευθύνΊJς 
καΙ τ~ν ά.γωνία τ~ς έΥτάσεως 
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Ύ ~ \ \ 'ψ 
Ί)ταν ουνατον να προκυ ουν 

τα τoπ~κα και χρoν~κα άργά ~ γρήγορα, 
είναι άπο τα σαφέστερα 8είΥματα 

κατoλισθ~σεως άσυναισθ~τoυ 
σ' εναν καθ' ~μετέραν έπίνo~αν 

οίκο80μούμενον· A8Ύj. 

Sydney· Redfern 24-12-93 
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

A t \ ,) 'ζ 
υτο που ονομα εται 

ε[ναι ~ό1) κοινόχρφτο, 

όεν μ' ένόιαφέρει. 

Αύτο που άΥνοεϊται 

εΙναι άκόμ1) παρθένο, 

με προκαλεϊ. 

Αύτο που όποψιάζομαι 

προεκτείνει τον κόσμο, 

θα το κυν·~yήσω. 

Sydney·Carss Park 25-12-93 
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ΟΙ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

ΟΙ παρισινοι όρόμύΙ 

ε'ί χαν.: μια 'ήχ ώ έp~μ(ιυ, 

Θρ, Καστcιv,χΚ1jζ 

'Όλοι οί δρόμοι κι οχι μονάχα του Παρισιου 

έμπνέουν κά.ποια στιγμ-η το 'ίδιο περίεργο 

α'ίσθημα τ~ς έρήμου 

άκόμ-~ κι αν τους κοιτάζεις σε ωρα αίχμΊjς. 

Γιατι ό οίκαιος - για. να. μ~ν πουμε ό ευαίσθητος 
καΙ προσβάλουμε κανένα -

εΙναι άούνατον βλέποντας συγκεκριμένη 

κίνηση και συνωστισμο 

να. μ~ θυμηθει τα. προ πολλου τώρα πια. άψ~ρημένα 
άνθρώπινα πρόσωπα - και μόνο άνθρώπινα; -
που κάποτε περπάησαν ώς άπολύτως συγκεκριμένα 

στους 'ίοιους '1\ παρόμοιους δρόμους 

άοιάφορο αν ηταν φαρδύτεροι ~ στενότεροι 

αν φωτίζονταν ~ βυθίζονταν στο σκοτάοι 
με τ~ Ούση του ,ηλιου. 

πως ϋστερα να μ~ν πουμε τον "Oμ'~po θείο 
που σ' ολες τΙς ραψωοίες του τραγούοησε 

κι ας ηταν τυφλος 

ώς &ουτο φως τον &νθρωπο! 

Sydney-Redfern 27-12-93 
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ΤΟ «ΙΕΡΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ» 

Φορτώσcψε το Δέντρο άστέρια ψεύτικα 

οταν άπ' Γην αίθαλομίχλη ~εν φαίνονταν πια 

τ' άλΊ)θινά. 

Κλίναμε γόνυ στον άχυρένιο Χριστο 

τ~ς ΦάτνΊ)ς 

άφου ~εν ,ημασταν πια σε θέσΊ) να πονέσουμε 

λιμοκτονουντα ν~πια του ενσαρκου κόσμου. 

τι &λλο θά 'πρεπε να σοφισθουμε ύποκρινόμενοι 

για ν' άπo~είξoυμε πόσο χαραμισμένος θά 'ναι 

ενας άκόμΊ) καινούργιος χρόνος! 

SyJncy (ιiεΡΟΟΡQμιον Mascol) 31-12-9:3 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

, Επιφάνειες 
'Ωοικα πτψά 

Πρocξεις ΟΊ)μίου 
ΕΙς τον αρτι έΚΟΊ)μήσocντoc Ν. r. ΠεντζίΚΊ) 
Τ αφικες πocρocστάσεις 

, Ακραιφνής 
Προσπoc6ειες πocντομίμας 

ΕΙκόνα και είκocσίoc 

Τ οπογρocφίoc τ~ς μονocξιας 

Λαος περιούσιος 

Δυναμικ-η των στocτικων . 
Δίουμον αλγος •.... 
'Η γοψεία του πεπρωμένου 

Σκψες ιΧνωνυμίας 

, Επικίνουνος μονισμός 
Πριν το μελιοοχocρτι 

'Εξ ιΧπόπτου . . . • 
, Απο τα καθήκοντα του πoιψ~ 
κocτα πρόσωπον 

'Η ΚρήΤΊ) 

, Αμοιβocιότψoc 
, ΕνocλλocσσόμενΊ) πενία 
, Επocγγελματικ-η εuσυνεΙΟΊ)σίoc 
Οϊ σκιες των βουνων 

ΠεριφρονΊ)μένες &οολεσχίες 

Το κλείσιμο του κύκλου 

llMytoc Ν έμεσΊ) 
Οϊ ιΧπειλες του όνείρου 

ΚρίσΊ) ταυτότψος 
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Θέμα προτεραιόΤ1]Τος 

ποτε και πάντα 

ΖωντανιΧ φίλτρα 

Τ ο σωμα το\) ανθρώπου 

" Αρθρον πίστεως 
, Αναμνήσεις 
Πανσέληνος (Β) 

"Οταν φεύγει ενας ανθρωπος 

Χαλάσματα .•.... 
τ ιΧ φύλλα του εύκαλύπτου 

Προπομπος του ήλιου 

Ψυχολογία 

'Η αναμέψφ-ι] . . . 
, Η τομ-η που 8ιαιωνίζεται 
Τ Ο μέγιστο του έλαχίστου 

Με το χέρι στην καρ8ιά 

'Ο καθΊjμερινOς περίπατος 

'Η σκιιΧ το\) αχρονου . . 
'Απαισιόοοξη πρόγνωσΊj 

Take off ..... 
'Ανθρώπινο πεπρωμένο 

Σφαίρες α8έσποτες 

Χωρις σκοπιμόΤ1]Τα 

'Η όρμη το\) βέλους 

Συνεχιζόμενος α.ποκεφαλισμός 

Πορτραίτο 'Επισκόπου 

Φωτογραφίες 

Ρυτί8ες ••.. 
Παί8ες' Ελλήνων 

'Εν πτήσει ... 
'Ομφαλοσκοπία . 
Moratorium υπνου 
Σπου8-ή . 
Διάλογος 
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rP1)YopOUcrιx κατάνυξ1) 
Σ ι β t Ι 
υμ ασ1) υπονομευμεν1) 

, Η ππη των ίαμάτων 
Mερικ~ άμνφία 

t Η δεσποτεία TOU φόβου 
"ΑΥΥελος αύτόχειρας 

Σπέτσες 

Ό δείΧΤ1)ς .•.• 
• Εξωστρέφεια 
t Η άλ~θεια των σχέσεων 

Πορτραίτο άπα σύννεφο 

Τ α δίκοπο μέτρο 
t Ο γενναίος 

τα δάκρυα 
, Απώλειες 
, Αέρας και φως 
Νέα μέτωπα 

Αύτοnμωρία 
t Η όλόκλ1)Ρ1) άλ~θεια 

Τοπία σιγης • • . 
"ΕκπτωΤ1) πολιτεία 

Άλ~Τ1)ς •••.. 
'Ένα άκόμ1) δίλ1)μμα 

'Εξαλλαγή . • • • 
ΔιπλΟ σ1)μειωτόν 

• Αλλ 1)γορίες καΙ φαντάσματα 
Προγονικας όδυρμός 

, Α νυπολόγισΤ1) συνέχεια 
t Ο λυρισμας TOU ένθάδε 
Θφαυρας άσυλ1)Τος 
Σιωπ~ παντάνασσα • 
Τ α ψευγαλέο χαμόγελο 

• Απαραβίαστες συντεταγμένες 
το συναπάνΤ1)μα (Β) 
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Μετ' εμποδίων 

Στην 'ίδια νύχτα 

'Ένα κουβάρι . • 
'Ο όμφάλιος λωρος 

Ρυθμός . . . . . 
Βιογραφίας επιτομή 

'Η άντοχη του σΚΊ)νικου 

Τύψη εφ' όρου ζω~ς 

, Ενάλιο καροιογράφημα 
Ύμέναιος μυστικός 

'Η πληγη καΙ το μαχαίρι 

Backpackers- . • . • 
'Ελεγεία δισύλλαβη 
'Η τελευταία σταγόνα 

πως κάνουμε ενα μάρτυρα 

«Decimatof» • . • . • . 
το κεφαλομάνΤ1)λο 

Τ ο οαχτυλίδι του φιλοσόφου 

Εύλαβως ένιστάμενοι 

, Αμ1)χανία . . . . . 
#Ερως καΙ θάνατος 
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