




ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 



Σ. Σ. Χcφκιανάκης 

Θολά ποτάμια 

Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 

© Σ. Σ. Χαρκιανάκης 

Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: 

Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ 

Μα.υρομιχάλ-η 16, 106 80 'Αθήνα., Τηλ 21.0 360 55 32, Fax 210 36 37 304 
e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr 



Σ. Σ. Χαρκεανάκης 

ΘΟΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 

ι 

ποιηματα 

Έκδόσεες Δόμος 



ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

Χωμα χαι στάχτη, 'Αθήνα 1978. 
Παραλήρημα τοίί Νότου, 'Αθήνα 1979. 
'Από φυλαxΎjς πρωιας, 'Αθήνα 1980. 
Εις ώτα άχουόντων, 'Αθήνα 1981. 
'ΑπαράΧλητοι καιροί, 'Αθήνα 1982. 
Ή οικειότητα των αίνιγμάτων, 'Αθήνα 1983. 
τροπιχα ίδιόμελα, ΘεσσαλονΙκη 1984. 
Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη 1985. 
Έν yiJ ιXNιOτpif!, Ι (συγκεντρωτικη εκοοση), 'Αθήνα 1985. 
Ή αμυνα των νηπίων, ΘεσσαλονΙκη 1986. 
Πορτραίτα τοίί νεροϋ, ΘεσσαλονΙκη 1987. 
Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη 1988. 
Διάχριση πνευμάτων, ΘεσσαλονΙκη 1989. 
Νοσταλγία παραμέτρων, 'Αθήνα 1990. 
Έν yiJ ιXNιOτplf!, ΙΙ (συγκεντρωτικη εκοοση), 'Αθήνα 1990. 
Ή &)).η έκδοχή, 'AΘ'~να 1991. 
Στή δοχψ.ή τοίί φέγγους, 'ΑΘήνα 1992. 
Σπασμένοι συνειΡμοί, 'ΑΘήνα 1993. 
Ύγρα τοπία, 'ΑΘήνα 1994. 
Fireworks and Sparrows (εκΟ. Primavcra), Sydney 1994· 
Τεφρες άκτές, 'Aθ'~να 1995. 
Έν rii ιXNιoτptf!, ΠΙ (συγκεντρωτικ·η εκοοση), 'ΑΘήνα 1996. 
Τό &λγος της παρρησίας, 'Αθηνα 1996. 
ΜετΡητες άλγηο'όνες, 'ΑΘηνα 1997. 
'Επιφυλάξεις, 'Αθηνα 1998. 
Διτανεία χρωμάτων, 'Αθ'ήνα 1999. 
Όμβρια υδατα, 'Aθ'~να 2000. 

Ή δομή των χρυστάλλων, 'ΑΘ'ήνα 2001. 

Ό βαθμός της έκπλήξεως (άνΘολογlα), 'Αθηνα 2001. 
Νεροσυρμή, 'Αθηνα 2002. 

Austπl]j,W PasspoΓt, οίγλωσση άνθολογία (έκο. Brand! & Sch!esinger), 
Sydney 2002. 

Οί πρώτες ϋλες, Άθ'ήνα 2003. 

'Εν αίνΙγμ.ατι καΙ εν έσόπτρψ, Άθήνα 2004. 
Mother. Α Moving RefZection οΕ God, (ATF Press) Adelaide 2005. 
Σπηλαιώδη τοπία, ΆΘ'~να 2005. 

Σχεύη χεραμέως, ΆΘήνα 2006. 



Στην Μάνα μου 
(εΕκοσάχρονη άπουσίαl) 





Σαν ποταμος έξ {Δ'ματος έξάδελφος του Εύξεενου 

'Ελύτης 





ΠΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΘΟΣ 

(Στον Χριστ6φορο Χα.ρα.λα.μπάκη) 

Κάθε ποτάμι κι ένας δρόμος μυστικός 

κίνΎjσΎj οχι άνάγΚΎjς για δραπέτευσΎj 
, 11 \ β θ \ , Ι , t:' 
αΛΛα α εια α νασα ευε"ιας 

άπο πλΎjσμOνη 

επι τας διεξόδους των ύδάτων. 

Πόθος που άντι να βυθιστεΤ στον κορεσμο 

νωχελικα τελματώνοντας 

πότισε μέχρι μέθΎjς κυλινδούμενα σώματα 

τροφοδοσία ζωης ΠΡOωθΎjμένΎjς 

άπο τα εγκατα της γης 

κι άπ' τ' ούρανου τα σύννεφα. 

Sydney-Brighton Le Sands 4-1-06 

-ΙΙ-



ΠΟΙΗΣΉ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ 

Ό χασάπης εΙναι πάντα έν~μερoς 

ποιο το καλύτερο κομμάτι απ' το σφαχτό, 

αοιάφορο &.ν πουλα. μικρα του γάλακτος 

~ μεγαλύτερα ζωα. 

Δεν θα μαντέψει δμως ποτε ό χασάπης 
ι .. ~ "θ 

τι ειcιε αν ρωπος 

στα μάτια ζωντανου προβάτου 

μ'~τε τί ακουσε στους μυκηθμους αγελάοας 

καθως της επαφναν για μακελειο 

το ά,ν~λικo μοσχαράκι. 

Sydney-Redfern 5-1-2006 
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DENATURARERUM 

Και τί πράο το χόρτο τ! τραχια ή σπασμένη άδικα πέτρα 

'Ελύτης 

Βαριεσ'τΎ]μένος ΚΙ δμως συλλογιέ'τιΧι 
, 'ζ ,Ι ι , ι 

για'τΙ σαπι ουν 'τα σωμα'τα μεσα σ'τον χρονο; 

Αύ'τη 'τη συμβασΎ] 'του 'τρισοιάσ'τα'του φόβου 

καθαρα υποθε'τικου σ'τΟ λογισμικό 
" , θ ' ~ , 

ποιος 'τΎ]ν σοφισ Ύ]κε σε συνουασμο 

με 'τΟ φως 'του ηλιου; 

Δεν βρέθηκε κανεΙς να φωνάξει 

πως η ηλιοφάνεια υπηρξε άμέ'τοχη 

σε άποφάσεις μικρες η μεγάλες; 

Sydney-Brighton Le Sands 6-1-06 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Τώρα ενας &λλος εΤμ' εγω 
\ ~\ θ" , 

χαι οεν α με γνωρισετε 

οπου χι &ν με ζΎJτήσετε 

δεν θα: με βρεΙτε. 

"Ε 'λ 1:' " , πρεπε μο ις "υπνΎJσα να φυγω μαχρια 

χαι το σχοινΙ που άναρριχηθΎJχα 

το τράβΎJζα 

μην προσπαθήσετε 

δεν θ' άνεβεΙτε. 

Τώρα που &λλος εγινα 

δεν πρέπει να: με δειτε 

στον ϋπνο εΤσθε σεις που μου λερώσατε 

τον χρόνο μου 
\ \ Ψ' , χαι τψ υΧΎJ μου. 

Sydney-Brighton Le Sands 7-1-06 
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ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

'Έπρεπε να περάσει τον Ρουβίκωνα 

για να διαπιστώσει πως δεν είναι δ χρόνος 

που κυλα σαν ποτάμι 

είναι ή άνθρώπινη ζωη που ξαφνικα έξελίχθηκε 

σε έσωτερικη αίμορραγία. 

Τώρα γυμνάζεται για ενα βίο φιλόσοφο 

άσκούμενος έν σιωπη άνάμεσα 

σε κιλα και άσθένειες 

οχι άπλως προς έπιβίωση 

άλλα για συνεπέστερη συνομιλία 

άκόμη κι &:ν το συν έδω έκλαμ.βάνετα.ι ίιποθετικα 

ώς δ δεύτερος πόλος του διαλόγου. 

τα στεγανα οπως μας τα δίδαξαν 

'Γ "Σ ' σε ραμματικη και υντακτικο 

φαίνεται δεν Ισχύουν το '{διο σε ίιψηλες ήλικίες. 

"Οταν ή συνείδηση πλησιάζει 

την δριακη ώριμ.ότητα 

το λεξιλόγιο άνακαινίζεται α,ρδην 
\ \ Ι \ \ ι \ 

για να χωρεσει το πριν ως μετα 

\, Ι 'θ ι θ' 
τον μεχρι προ τινος απω ουμενο ανατο 

ώς συνθήχ:η ζωΎjς. 

Sussex Inlet (NSW) 16-1-06 
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Ο ΒΤΘΟΣ 

Λέξη ά.πρόσωπη 

εως ά.ποτροπιασμου 

δισύλλαβη και διφορούμενη 
, ~I , 

σαν οισεχτος χρονος. 

Τ Ι '1:' Ι ~I 
ην τρομαι.,α απο παιοι 

σε κάθε περίσταση 

μα πιο πολυ με τυράννησε 

που δεν μπορουσα να την προφέρω 

μήτε να την φαντασθώ. 

την είχα φαίνεται ά.π' την ά.ρχη συνδέσει 

ποιος ξέρει άπο ποιους συνεφμους 

μ' έκείνο το πηγάδι του χωριου 
Ι , 

το σκοτεινο 

οπου ή Μάνα τραβώντας τον κουβα γεμάτο 

επρεπε να βιασθεί να φύγει 

μην την προλάβουν νεράϊδες και τελώνια 
ι 'λ \ " !ί ι 

που φυ αγαν το αμΙΛητο νερο ... 

Sydney-Perth 18-1-06 
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Ο ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΚΙΙΛΗΞΗ 

#Εναν υπνο αίωρούμενο 

σπως έκεΊνον της άράχνης. 

"Οσο κι αν προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε 

άπ' το άνώνυμο πληθος 

ΆΡΥ. Χιόνη ς 

σε προχωρημένη +Ιλικία πλησιάζουμε άλλήλους 

όλο καΙ περισσότερο 

στ~ν όλιγά,ρκεια του ϋπνου 
\, " ...... Ι 

στην οπτικη συγχυση των σχηματων 

σε φόβους αγνωστου ψυχισμου 

ταπεινωμένοι έπαΤτες του έλαχίστου 

πρΙν ταυτισθουμε στ~ν εσχατη εκπληξη. 

Sydney-Perth 18-1-06 
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ΑΚΑΡΠΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΚανεΙς οεν ξέρει πότε ό ποταμος 

γίνεται λιγότερο έπιχίνδυνος 

έλαττώνοντας η πολλαπλασιάζοντας 

τα έντόσθιά του; 

ΚανεΙς δεν μπορεί να μαντέψει 

πόσο μακρια θα πάει το τρεχούμενο νερο 

οσο χι αν έλλοχεύουν ΟΙ λίμνες. 

Πάντως οπως χι αν έξελιχθουν 

τα άπρόβλεπτα 

τουτο θα πρέπει νά 'ναι σταθερό: 

τον τελευταίο λόγο θα τον εχει Ύ) θάλασσα! 

Perth-Sydney 23-1-06 

-r8-



ΙΛΑΡΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ 

(Στον Σπύρο 'Αρβανιτάχη) 

Φίλος άπο στoργ~ μου χάρισε 
ι λ \ Ι 

καινουργια τη εφωνικη συσκευη 

οχι για εμφανως άναπήρους 

πάντως για εξασθενημένες αίσθήσεις 

όράσεως και άκοης. 

Μεγεθυσμένοι πρωτίστως οί άριθμοί 
, Ι" , 
ενισχυμενο με κρυφες μπαταριες 

το ενσωματωμένο στο χερούλι του άκουστικου 

μικρο μεγάφωνο 

και στα πλευρα φωτάκια εγχρωμα 

που άναβοσβήνουν οταν κάποιος καλεΤ 

λες και πυγολαμπίδα πελαγοδρομεΤ 
Ι \ Ι 

μεσα στη νυχτα. 

Νύχτα αλλωστε εΙναι εν προόδψ 

ή προχωρημένη ήλικία 

νύχτα που ερχεται με δικό της βηματισμο 

χωρις χαμηλόφωνο ήλιοβασίλεμα 

και προ παντος 

χωρις αναμένοντες φανοστάτες. 

Κατα τα αλλα ή επιστρoφ~ εΙς τα '{δια 

και μάλιστα εΙς τα ενδότερα του οΊκου 

-19-



ίλαρη καταβύθιση στην αρχέγονη σιωπή 

ϋμνος θεοπρεπης μ' όλα τα 'Άλφα 

στερητικά 

και τα 'Ωμέγα απεφα 
\ 'Υ ι στον περωνυμο. 

Sydney-Brighton Le Sands 26-1-06 
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ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ 

Μ-ην κυνΎ]γατε τα. πουΛια. 

ωρα που ζευγαρώνουν 

κΛαδια μην κόψετε την 'Ά νοιζΎ] 

το πράσινο πονεϊ. 

Β 'λ \ \ Ι 
α τε τα με τα: συννεφα: 

, 'ζ "" που πα:ι ουν με τον α:νεμο 

κι αν σμΙγουν η χωρΙζουνε 

χα:νεις δεν όρφα:νεύει. 

Sydney-Brighton Le Sands 27-ι-06 

-2Ι-



Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑ 

Μια θάλασσα ταραΥμένη 

άπ' τ-ην αίώνια Υέννηση της Άφροδίτης. 

Arthur Rimbaud 

'Απαράδεκτο να δεσμεύεις το θαυμα 

στις πέντε σου αίσθ~σεις 

λες και δεν είδες ταχυδακτυλουργο 

να βγάζει λαγο άπ' το καπέλο 
, ,\ Ι , ~, , 

απ το μανικι χρηματα η περιστερια. 

Θ ' ι , Ι': tI ,\, 

~ α φτασει καποτε η ωρα και για σε να 

ν' άποκατασταθείς στις προεκτάσεις 

των άπλως όρωμένων 

των ψηλαφητων. 

Δεν πρόκειται οπως θα διαπιστώσεις 

για συμπλ~ρωση του κόσμου 

παρα για την πρoσωπικ~ μας άρτιμέλεια 

που δεν την εχουμε δυστυχως 

έκ γενετης δεδομένη. 

Sydney-Brighton Le San(ls 28-ι-06 
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ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ 

Tou όλ6κληρου άνθρώπου 
δ,τι κι αν τοσ λείψει 

άψήνει κενο 

που πένθος οεν μπορεϊ ν' άναπληρώσει 

δμως σπ6ρος λ~θης βλασταίνοντας 

'ίσως Οάκρυα στεγνώσει. 

Sydney-Brighton Le Sands 29-1-06 
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝ ΑΝ 

(Στον ήρωιχο Τάσσο Παπαδόπουλο) 

ποτε μη συμφων~σεις με προτάσεις 

που cεν ά:φ~νoυν περιθώρια ν' ά:ρνηθεΤς 
, ,Ι 1)/ , 

τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων 

οτι πρόκειται για χυCαΤο έκβιασμό; 

Εύτελίζοντας γράμμα καΙ πνευμα 

κάθε εννοιας Ν όμου 

δεν εΤναι προ-τάσεις. 

ΕΤναι προσ-ταγες για μουζίκους 
) ,ο .,\" 
απ οπου κι αν ερχονται. 

Sydney-Melbourne 29-1-06 
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ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΣΎ'ΝΕΙΡΜΩΝ 

Δεν είναι εύσχολο να το παλέψεις 

άχόμη χαι να το λύσεις έπωφελως 

το πρόβλημα που άνέχυψε ξαφνιχά 

άρχεϊ νά 'ναι ενα χαι μόνο. 

Ν α το δεϊς οσο γίνεται ψύχραιμα 

στον άποχλειστιχα διχό του χρόνο 

πριν άρχίσει να διαχέεται άπο ρωγμες 

σε διαπλοχες πρόσθετης άγωνίας. 

Αότη δεν μπορεϊς να την άποφύγεις 

αν μπλέξεις στην αιχμαλωσία των συνεφμων 

σε χρόνους που πέρασαν ~ έπίχεινται. 

Έχεϊ χανεις δεν μπορεϊ να ύπολογίσει 

τα νοητα διόδια 

χατα το μέτρο της άπεφίας 

~ χαι άφροσύνης 

των όπωσδήποτε έμπλεχομένων. 

Melbourne 30-1-06 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ψάρεψα στα λασπόνερα της λίμ.νης 

το φεγγάρι 

καΙ στων άνθρώπων την μ.ιζέρια 

την γενναιοδωρία του Άσκητη. 

Sydney-Brighton Le Sands 3-2-06 
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ΣΥΝΤΑΓΗ 

ot λέξεις πρέπει νά 'ναι 
οχι μ.όνο πιστές. 

Σίναι σπουδαίο να τις πιάσεις 
tI 'r ι ~ 

οσο ειναι χυμ.ωοεις 

\ \ "λ' και προ παντος ευ υγιστες. 

Ή ζω~ δεν πορεύεται μ.ε άγκυλώσεις! 

Sydney-Brighton Le Sands 5-2-06 
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ΘΤΜΩΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

M~τε άφρισfLένα χύfLατα 

fL ~τε ν~πια δάχρυα 
fLπορουν να lσoρρoπ~σoυνε παλινωοίες 

γραφης χαρχινιχης. 

Ή νύχτα χόΠΎ]χε στα ουα 

άπα ενα fLισοφέγγαρο 

που οεν έςιλεώθΎ]χε όλόχλΎ]ΡΟ χεΙfLώνα 

fLa τώρα τί να πεις; 

''Α ν ελθει 'ή "Α νοιζΎ] νωρίς 

τα χιόνια οεν θα άργ~σoυνε 

χι οι χαταρράχτες νοιάζονται 

πρΙν τις Άλχυονίοες 
\ λ ι 'λ \ να χ εισουν οι oraptacrfLO! 

του οΙσεχτου χρόνου ... 

Sydney-Brighton Le Sands 7-2-06 
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΙΘΗΚΑΚΙΑ 

Δεν ύπάρχει λόγος να μιλ~σεις 

αν δεν εχεις τίποτε να πείς 

κάτι να έπισΎ]μάνεις η να ύπογραμμίσεις 

ά.π' οσα εχουν λεχθεί και μένουν μετέωρα 

ά.νυπεράσπιστα στον ά.έρα 

σαν να μην τα εΤπε κανείς 

να μην ά.πευθύνονταν σε κανένα 

να μην ηθελε πια κανεις να τα προσέξει 

πόσο μα.λλον να τα έγγυΎ]θεί! 

"Ομως ά.λίμονο αν πρέπει να μιλ~σεις 
\~, , , 

και οεν το καμεις 

καταθέτοντας τον όβολό σου την κρίσιμ. Ύ] ωρα 

για να έλέγξεις μια ά.νακρίβεια σoβαρ~ 

να ά.ναχαιτίσεις ενα ά.σύστολο ψέμα 

που ά.σφαλως κάποιος ά.θωος θα τα πλΎ]ρώσει 

αν ολοι προσΠΟΙΎ]θουν πως πάντοτε ά.γνοουν 

οπως τα τρία πιθΎ]κάκια 

στο χάος της Άνατολης. 

Sydney-Brighton Le Sands 9-2-06 
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Η Α8ΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Δεν εΤναι OUσκολο να χάσεις την φωνή σου 

αν πάρεις τοΤς μ.ετρητοΤς 
\ Ι β Ι 

τα γυρω συμ. αινοντα. 

ΤΟ μ.έτρο για την Ισορροπία 

μ.έσα κι εξω άπ' την συνείδησή σου 
~\ λ ~/1: \ \, Ι , ι 

οεν φι 000" ησες να το ορισεις εσυ. 

ΕΙχες άποόεχθεΤ σαν τον 'Ηράκλειτο 

σαν ευπιστο παιδι που μ.ετράει τα αστρα 

πως ό λόγος εΙναι κοινος 

άγκαλιάζοντας δλους. 

Τώρα που ό καθένας κλείστηκε 

στο καβούκι του 

τρομ.αγμ.ένος σκαντζόχοιρος 

ποιος θα έπαναφέρει σε κοινη ύπόληψη 

την άξtoπιστία του ηλιου; 

Sydney-Brighton Le San(ls 25-3-06 
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 

Δεν εΙναι ευκολο να ύποκαταστήσεις 

την σάρκινη παρουσία 

με το Ισοπεδωμένο χαρτι της φωτογραφίας 

οσο κι αν εχουν περισωθεί ώς κειμήλια 

άκινητοποιημένες στο αχρονο 

στιγμιαίες έκλάμψεις της ψυχης 

στο πολυσήμαντο βλέμμα. 

ΤΟ ξέρω, οεν εΙν' ευκολο 

να φυλλομετρας φωτογραφίες 

με καημο νά 'δινες «το φιλι της ζωης» 

σε πρόσωπα που θαρρείς σπαρταρουν άκόμη 

στ-ην αγρια στιγμη του πνιγμου 

την άμετάκλητη 
\ ι 

την κορυφαια. 

Έν τούτοις το ΟΟυνηρο φυλλομέτρημα 
~,,. Ι" "λ ι 
οεν ειναι μονο ασκηση σε ο ιγαρκεια 

εΤναι και ασκηση σε όφειλόμενη ευγνωμοσύνη 

για το ΟΤΙ μπορείς ν' άνακαλέσεις 

σε πλήρη έμφάνεια της μνήμης 

με την άκρίβεια που εχει μόνο το φως 

πρόσωπα και αισθήματα άκριβα 

τα όποία άσφαλως θά 'χα ν ξεχασθεϊ 

πολυ πριν πεθάνεις! 

Sydney-Brighton Le Sands 14-4-06 
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Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

(Στον Δημήτρη καΙ την ΆΥΥελική) 

Δεν τους εφτανε 
, \ ..... ,\ \ , \ 

ποσο pευσΤΎJ ΎJταν απο τ-ην αpΧΎJ 

πες άπ' την φύσΎJ ΤΎJς ή σάρκα 

και θέλΎJσαν να κονιορτοποιήσουν εκ των υστέρων 

και την παpατεινόμενΎJ άντίστασΎJ των οστων 

λες και βιάζονταν να «λύσουν τους ζυγους» 

με τους «ΠεΡιλειπόμενους» 
, \ \ "ζ \ ζ' , 

σαν να μην ε ησαν ποτε μα ι τους. 

"Οσοι τουλάχιστον χάpΎJκαν 

μια μακροχρόνια ζωη 

μ' σλους τους άστικους συμβιβασμούς 

άλλα για να χεφοκροτουνται ώς επαναστάτες 

άκόμη και στην Ποίηση 

δεν δικαιουνται μια άκόμΎJ άσυνέπεια 

μην πουμε υποκρισία. 

Για λογαριασμό τους εστω ας παραδεχτουν 

σσοι τους εμειναν θαυμαστές 

πώς ή άπoτέφpωσΎJ είναι κατ' ούσίαν 

καθαρη αύτοκτονία 

που δεν την τόλμΎJσαν όλόκληPΎJ! 

Sydney-Brighton Le Sands 14-4-06 
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ΜΕΤΡ Α ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ 

Για να φτιάξεις Παιοικη Χαρα 

πρέπει να έλαττώσεις την κλίμακα. 

Για να ίκανoπoι~σεις ένήλικα 

πρέπει να γίνεις πλειοδότης! 

Ποιος έπιτέλους όρίζει 

μέτρα και σταΘμα 

άνάμεσα στη βουλιμία του Μίδα 

και του 'Ιωβ την έγκαρτέρηση; 

Sydney-Brighton Le Sands 19-4-06 
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ΡΥΘΜΟΣ 

Ό γέρος βήχει και συλλογιέται 
Ι , ~ ι θ \ Ι 

ποσον καφο ακομη α νικαει 

τΎjν fιλικία του. 

Ό σκύλος γαυγίζει χωρις αίτία 

έκβιάζοντας οημοσιότητα 

ά.πο ένστικτώδη φόβο έγκαταλείψεως. 

ΤΟ κύμα πηγαινοέρχεται ά.Οιάφορο 
ι \", 

κρατωντας το ισο. 

Sydney-Brighton Le Sands 25-4-06 
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το ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝ ΑΣ 

Στην πραγματικότητα κοιτάζουμε 

ενα άτέλειωτο φάσμα άντανακλάσεων. 

Κωπηλατουσαν ολοι τους πειθαρχημένα 

ομως .~ βάρκα οεν τραβουσε μπροστά. 

Harold Pinter 

Δ ' "J" ! \ Ι , , , 

εν ηταν μονο το κυμα που αντιστεκοταν 

μαρμαρωμένος βασιλιας σε πέλαγος άνοιχτο 

ηταν κι οί άθέατες τρύπες στο κορμι τ"ης βάρκας 

που οεν μπορουσαν να τις φαντασθουν 

τόσο πολλές 

τόσο μεγάλες. 

Άντίπαλος τώρα οεν ηταν μήτε ό ανεμος 

μήτε ή άπόσταση 

κι οϋτε ύπηρχε φόβος να λυγίσουν τα μπράτσα. 

"Οσο ομως ό νους των στοχαζόταν τον βυθό 

τόσο ουνάμωνε και το μοφολόϊ της Γοργόνας 

για τον Μεγαλέξανορο! 

Sydney-Brighton Le Sands 26-4-06 
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΝΤΧΤΑ ΣΤΝΟΡΟ 

Δεν εχει -η νύχτα σύνορο 

δεν εχει φράΧΤΎ] 

κι άλίμονο σε κεϊνον που δεν πίστεψε 

στο φως. 

Ό κεραuνος δεν -ηταν άρκετος 

να φωτίσει τον δρόμο 

μήτε το Μσος 

κι αν σuμπτωματικα σuνέβΎj κι αστραψε 

πάνω σε πρόσωπο 

τό 'δειξε τρομαγμένο 

όΎ]λαόη σκοτεινό. 

Sydney-Brighton Le Sands 2Ψ4-06 



ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ 

Το πιο φλΟΥερο πάθος 

ειναι να ύπερασπίζεσαι το 'ΕΥώ σου. 

Μια χάρη μόνο θά 'θελα 

τ~ν ώρα τούτη τ~ν αχαρη 
, ι: ~ Ι , #'-.ο 

που η αναισχυντια εντυπωσιασμου 

Ν όρμ.αν Μέϊλερ 

άρπάζοντας ώς θύσανο τους άνθρώπους 

δημιουργεί άδιακρίτως θύματα μόνο. 

Θά 'θελα ως το τέλος να λέω τ~ν άλ~θεια 

οχι άπλως χω ρις φόβο και πάθος 

άλλα πολυ πιο άπλά 
λ ' , , 

πο υ πιο συγκεκριμενα: 
, ι, , ι 

χωρις προσποιηση απο σκοπιμοτητα 

χωρις κομπορρημοσύνη 

γιατι ντροπιάζουν στον ιδιο βαθμο 

ακρoατ~ και λαλουντα. 

Sydney-Redfern 1-5-06 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Κοιτάζοντας τον λόφο 

μονάχα άπ' τις πεζουλες των άμπελιων 

εΤναι σα να χαμογέλασες άγέρωχα 

και το χαμόγελο εσβησε στη λευκότητα 

αψυχου μαρμάρου. 

Ά νοίγοντας τα μάτια στους Ιριδισμους της αυγης 

ισως αΙσθανθείς τύψεις 

σα νά 'σουν εσυ που άδίκησες 

δλους τους άόμματους. 

Κ β Ι \ \ I~ 

ατε αινοντας με τα ποοια 

κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας 

δεν άποκλείεται να θεωρηθείς ύπερόπτης 

που δεν καταδέχθηκε 

λίγων λεπτων συνύπαρξη 

στον χωρο του άνελκυστήρα. 

Sydney-Brighton Le Sands 3-5-06 



ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Έκ πολυλογίας ούκ έκφεύξΏ άμαρτίαν, 

Φειδόμενος δε χειλέων νοήμων εσrι. 

Άπο τα ποΛλα τα λόγια 

χράΤΎ)σε μόνο ψΎ)φίδες. 

Δεν ώφελεί πλήρΎ)ς καταγραφ~ 
άφου συχνα .η πλειονόΤΎ)τα 

(Παρ. Σολ 10,19) 

περνιΧ άνυπολόγισΤΎ) ώς μεΙΟψΎ)φία. 

"Οσο μιλιΧς να ξέρεις 

όδεύεις άνάμεσα σε παγίδες. 

Μέχρι να φτάσεις τον χαραΚΤΎ)ρισμο 

για να φυλαχθείς 

εχεις ~δΎ) χάσει μέλΎ) του σώματος 

που αιφνιόιάσΤΎ)χαν 

οπως στρατιωτες σε ένέόρα. 

Άπόφυγε έπιμελως τα ποΛλα λόγια 

αν ένόιαφέρεσαι να περάσεις άρτιμελης 
\ ) Ι $/ θ 

στην απεναντι οχ Ύ). 

Sydney-Brighton Le Sands 4-5-06 
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ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΣ 

'Απ' τη στιγμη που σΎ]κώθηκε στα δυό του πόδια 

πρώτη άνάγκη του άνθρώπου δεν πρέπει νά 'ταν 

το πως ν' άρπάξει η να κρύψει 

παρα το πως να μοφασθεϊ. 

Σκαλίζοντας σε πέτρες και χωμα 

ύποτυπώδη σύμβολα γραφ-ης 

γύρευε μόνο να συγκρατ~σει 

οσα εΤδαν τα μάτια του 

κι άγάπησε ή Ψυχ~ του 
μην τα ρουφήξουν ΟΙ σκιες 

τ-ης τελευταίας νύχτας. 

"Ομως άργότερα σε χρόνους σκοτεινούς 

που ή διπλωματία νίκησε το τραγούδι 
)1 / ( , 

εγινε γριφος η γραφη 

το κείμενο secretum 
μυστικο δΎ]λαδη έπτασφράγιστο 

το σημαινόμενο. 

Κι ας παν' να λένε Τέχνη και Φιλοσοφία 
, \ ~,~ 

σοφιστιες που μεταοιοονται 

σαν τις λοιμώδεις νόσους 

ad memoriam rei perpetuam. 

Sydney-Brighton Le Sands 5-5-06 
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«HOTTOWEL» 

Μικρο όρθογώνιο μαντήλι 

καθως προσφέρεται άχνίζοντας 

ύγρο καΙ ζεστο 
\ ,. λ' \ , 

να σκουπισει υπνΎ) ια και σκονΎ) 
\ , , 

στο κουρασμενο σου προσωπο 

μιμείται χωρΙς να το ξέρει 

τΙς παλάμες της Μάνας σου. 

Αυτες πρόλαβαν καΙ οανείσΤΎ)καν 

φτερούγα Άρχαγγέλου 

να σε παρηγορήσουν βρέφος άνυπεράσπιστο 

στη ρεuστη έπικράτεια των αΙθέρων. 

Ή τυΠΟΠΟΙΎ)μένΎ) τροφη που άκολούθΎ)σε 

τους συνεφμ.ους του άνυποψίαστου hot towel 
~ρθε να όλοκλΎ)ρώσει πρωθύστερα 

τον αΙνο της ευχαριστίας 

έκ στόματος νΎ)πίων καΙ θηλαζόντων 

για μια άκόμη άσφαλη προσγείωσΎ) ... 

Brisbane-Sydney 8-5-06 

-41-



ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 

Πόσο χρατα. μια λάμψΥ) 

άπα άστραπ~; 

Πόσο άντέχει τα χαμόγελο 

ευτυχισμένου; 

Τόσο μονάχα βαραίνει χι ή ντροπη 

άμαρτωλου που άζιώθ"f)χε 
\ θ \ Ι 

τον χα αρμο μετανοιας. 

Sydney Airρort 8-5-06 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΙΔΕΡΑ 

Κουράστηκαν τα σίόερα ν' ά,ντιστέκονται 

στον ~λιo και τον ά,έρα 

σχίζοντας τ~ θάλασσα 

γλείφοντας τ~ν άλμύρα. 

Καρχαρίες χωρις πνευμόνια και χωρις όόντια 
~" \ ~\ Ι ?' 
οεν χυνουν και οεν πινουν αιμα 

γι' αύτο όεν μπορεϊς να προβλέψεις 

το προσόόκιμο ζωΎjς 
ι \ Ι ι θ ' 

μητε κατα προσεγγιση χρονο ανατου. 

Sydney-Brighton Le Sands 8-5-06 

-43-



ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ 

Γιατί μεγαλώνουν τόσο γρ~γoρα 

τα νύχια του νεκρου; 

Γιατί τα μικρα παιοια φοβουνται 

το σκοτάοι; 

Γιατί οΙ γέροντες θέλουν να μιλουν 

ακατάσχετα; 

'Ίσως ύπάρχει για Όλα μια εξ~γΎ)σΎ) 

αΜα οεν εΤναι για Όλους. 

Sydney-Brighton Le Sands 9-5-06 
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ΕΑΡΙΝΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ 

ΠρΙν απο λίγο ~ταν ακόμη εδω 
κι έπαιζε με τα κύματα 

δπως αλλες φορες παίζει με τα δάκτυλα 

η με τα μαλλιά του. 

Είναι ό μικρος που βλέπει 

δλους τους αλλους μεγαλύτερους 

και πιο δυνατούς 

μα δεν φοβαται. 

Πιστεύει πως τον αγαπουν 

δπως εκεϊνος αγαπα δλα τριγύρω. 

Κι αν δοκιμάζοντας να λύσει 

ενα παιχνίδι/μηχανή 

συμβεϊ να το σπάσει 

κλαίει απαρηγόρητα - μοφολόϊ αναρθρο 

λες καΙ σκότωσε αραχνουφαντη 

πεταλούδα. 

Sydney-Brighton Le Sands II-s-06 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

(Μνήμη Sigmund Freud - Ι50 χρόνια) 

"Οποιος φιλοδοξεΤ να έρμ:ηνεύσει 

ενα ονειΡΟ 

να ξέρει πως έπιχειΡεΤ 

έρμ ηνεία της έρμ ηνείας 
, "θ περιπετεια απυ μενη. 

Τέτοια τολμήματα 

βρίσκουν τους δρόμους αβατους 

άφά νταστα μπλοκαρισμένους 

χωρις αύτο να σημαίνει 

πως πρέπει ν' άποθαρρυνθουν 
, " 

κυνηγωντας μια χιμαιΡα. 

Ή ζωη αλλωστε χωρις χίμαιρες 
, \ ,\ Ι \ θ' 

χανει την μαγεια που νικαει τον ανατο. 

Είναι σαν να έξαφανίζεται ενα παιδί 

καθως π-ηγαν να το πείσουν πως ό ~λιoς 

δεν είναι άλώσιμο πορτοκάλι! 

Sydney-Brighton Le Sands 12-5-06 



ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΘΑΝ ΑΣΙΑ 

Ν α νιώθεις τον κόσμο να φθείρετcα 

κι σμως έσυ να σέβεσαι την ψυχή σου 

μόνΎ] δυνατότψα 

για εσχατο λόγο αισιοδοξίας 

ιΧκόμΎ] κι σταν οΙ πολλοι όδύρονται 
,. , 

χρεωκοπια οριστικη. 

Να συμμερίζεσαι κείνους που θλίβονται 

το 'ίδιο μ' έκείνους που ιΧγανακτουν 

χωρΙς ποτε να προτρέψεις σε βία η έπανάσταση 

ξέροντας στι πάντα θα ύπάρχει 

μια τρίΤΎ] λύσΎ] 

να προλάβεις τα χειρότερα. 

Ν ' J \ Ι 
α συνεχισεις ΤΎ]ν πορεια 

ιΧκόμ Ύ] καΙ στα τυφλά 

βέβαιος πως ό σταθερος βΎ]ματισμος 

ρυθμίζεται ιΧπο μυστικο βΎ]ματοδότη 
'1:' , '!1" 'λ β σε ι.,εκινΎ]μα που χανεις οεν προ α ε 

να γνωρίσει τον πρωτο ΑΊτιο. 

Sydney-Brighton Le Sands 16-5-06 
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το ΜΑΥΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

Ρουχο κοινο για κάθε όρφανεμένο 
\ ) Ι Ι 

στον πο ωταραχο τοπο μας 

μα οταν το φόρεσες Έσυ 

φάνταζε νά 'χε γίνει μόνο για Σένα 
\ ι \ \ "'θ Σ 

στα μετρα και το η ος ου 

έπιόερμίόα στο κορμί Σου. 

'Έόεσε τόσο με την γενειάόα του πένθους 

το βαθυ βλέμμα 

το άγέλαστο πρόσωπο 

που θά 'τανε σωματικος άκρωτηριασμος 

αν Σου ζητούσαμε να το βγάλεις 

μια μέρα μόνο: 

Για να θυμηθείς τα χρόνια της νιότης 

οταν γελουσες κι ε!χες στο στόμα 

μόνο μαργαριτάρια. 

'Όταν τραγουόουσες κι ΟΙ μαντινάόες Σου 
)1 " t,\ \ ,\ 
αφηναν αγρυπνους ως την αυγη 

\ , ι θ 
τους ευαισ ητους. 

Sydney-Brighton Le Sands 16-5-06 



ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ 

ΤΟ πρω! το πρωτο βλέμμα άπ' το παράθυρο 

το βιβλίο το παληο που ξαναβρίσκεις. 

"Αν δεν χτυπήσει ό ~λιoς 

στην στέγη με τα κεραμίδια 

Bertolt Brecht 

και στΙς θαμπες προσόψεις των σπιτιων 

εΤναι σχεδον σα να μην άνέτειλε. 

"Ο """'r' " σα κι αν ηταν τα συννεφα 

που επρεπε να εμβολίσει 

για να μας δεί και να τον δουμε 

δεν θά 'ταν ό ~λιoς που περιμέναμε. 

""Αν δεν γεννιόνταν ΟΙ 'Αλκυονίδες 

με τον διπλασιασμο των άκτίνων 

καθως ό ~λιoς άντανακλαται 

σε στιλπνες επιφάνειες 

ποια δύναμη θα μπορουσε να δαμάσει 
__ ι \ 'JI 

του χειμωνα την επαρση; 

Sydney-Brighton Le Sands 18-5-06 
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ΤΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ 

ΤΟ σπασμένο άντικεΙμενο 

εΊναι σωμα ίερό 

άδιάφορο ποια 1] φύσΎ) κι 1] ΧP~σΎ) του 
εΊδος πρώΤΎ)ς άνάγΚΎ)ς 

η οπλο για αμυνα. 

''Ισως κι άπο άδεξιότψα «φονικό». 

ΤΟ σπασμένο πράγμα 

μένει πάντα ίεΡό 

άσχέτως &ν εΊναι ά.πλως ραγισμένο 

(τραύματα κρυφά 
άμυχες δυσδιάκριτες) 

η έμφανως άκρωΤΎ)Ριασμένο. 

"Ο f Ι 'J ποιο σπασμενο πιανει το ματι 

σχέδ,ο, πράγμα η πρόσωπο 

μεταμορφώνεται σε αλλες διαστάσεις. 

Δεν μπορουν να τις δουν 
" \" λ ι , \'1 
οσοι οεν ογαριασαν ΤΎ) ουναμΎ) 

του «μισου» 

που έξακολουθεί να λειτουργεί 

σαν «όλόκλΎ)ΡΟ»! 

Sydney-Brighton Le Sands 21-5-06 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

Κοιτάζω τα. χείλη τους 

καΙ προσπαθω να. μαντέψω 
ι "'t 

ποσες φορες τα σμι",ανε 

με πόσΎ') τάσΎ') ήλεκτρισμου φορτισμένα 

για. να. με φέρουν στο φως κωΠΎ')λατώντας 

με όλόγυμνα χέρια καΙ σώματα 

άνάμεσα σε νΙΚΎ')μένες άντιστάσεις 

άνομολόγΎ')τες άναστολες 

τΎ'jς μν~μΎ')ς η τΎ'jς άμεσότητας. 

Sydney-Brighton Le Sands 21-5-06 
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ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ή πραΥμ.ατικότητα εΙναι ή άρχ-ή, οχι το τέλος. 

Wallace Stevens 

τα χεφοπιαστα τώρα δεν μπορουν 
\ ...., \ Ι 

να πιαστουν με το χερι. 

Μάκρυνε ό κόσμος καΙ σμικρύνθηκε πολυ 

ή λεπτομέρεια. 

Κ \!1<\' , \ \ Π \ 
ανεις οεν εμπιστεuεται πια τον οιητη 

, \ Λ ... 
μητε τον ευιτη. 

Κι αν γίνονται άκόμ η σπονδές 
,. \ \ , , Ι 

ειναι για να μην επαναστατησουν 

οί ευκλεως Κεκοιμημένοι. 

Sydney-Brighton Le Sands 24-5-06 

-52-



ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΟΝΗ 

Πέντε μονάχα μέρες εμειναν 

άπ' το Φθιν6πωρο! 

πως να τις διαχειριστεϊς για να προλάβεις 

να όλοκληρώσεις το πλεχτο του Χεψ.ώνα; 

Μοιραίως κινεισαι σπασμωδικα 

κάτω άπο τη στέγη του νέφους 

που βαραίνοντας χαμηλώνει κάθε μέρα πιο πολύ 
~I " , Ι , 
ωσπου να σ ακουμπησει κατασαρκα 

άπροσδι6ριστη συνουσία. 

Βλέποντας στην συνέχεια τη βροχή 

όρχούμενο νερό που δεν ξέρεις 
.. θ \ 1: λ' , \, 
αν α "επ υνει σκονη και καυσωνα 

η θα πνίξει και σώματα έξαντλημένα 

κρατας την άνάσα για 8λα τα ένδεχ6μενα 

και περψ.ένεις. 

Sydney-Brighton Le Sands 25-5-06 
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ΠΝΕΥ"ΜΑ ΠΥ"ΘΩΝΟΣ 

Ή κοινοτοπία έΥινε ενας κυματισμr'ις λαβάρων. 

Wa11ace Stevens 

'Ισοπέδωσαν ανενδοιάστως 

έξάρσεις και απουσιες 

το 'ίδιο σιωπωντες και φθεγγόμενοι 

λες και εΤχαν συμφωνήσει σε χρόνο ανύποπτο 

λύσΎ] ανάγΚYjς την ανεύθυνΎ] κοινοτοπία. 

EΤνcιι φανερο ΟΤΙ «πνευμα Πύθωνος» 

κατόρθωσε προ πολλου να έπιβάλει 
, ι t: ' 

νεα ταc.,Υ) πραγματων. 

Τώρα Τι απορια μας εγινε έμπαιγμός: 

Τι σYjμαινουν πια ΣYjμαιες και Λάβαρα; 

Τι νόYjμα μπορει νά 'χουν ακόμΎ] 
\ \ Ι 

κυματισμος και πτυχωσεις 

t' Ι \ ')/ 

υφασματων στον ανεμο; 

Sydney-Brigl1ton Le Sands 26-5-06 
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ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

Ό χρ6νος, σκέφτομαι, 'ίσως ε/ναι μια άΡΥοπορημένη τιμωρία. 

ΕΤχε πετάξει τις μπότες βιαστικα 

το ΠΡOΊjγOύμενo βράδυ. 

Τις ξαναβρ-ηκε το πρωι 

σε στάσΊj άμοιβαίας άπωθήσεως 

άλλΊjθωρίζOντες πιγκουtνους! 

Για μια στιγμή 

μια λυρικη στιγμ η άφηρημένου 

π-ηγε να ξεστρατίσει όνους 

στου Βαν Γκογκ τα χαίνοντα α.ρβυλα 

μα ξαναγύρισε άμέσως 

στον τρισδιάστατο ΧΡΊjσμό. 

''Α ν ΟΙ ΆρχαΤοι -σκέφΤΊjκε- διάβαζαν 

εντόσθια ζώων 

πτήσεις πουλιων 

τροχιες άστέρων 

Τ. ΛειβΙΧΟΙΤ'Υ)ζ 

γιατί κι αύτος να μη δεί στις άλλήθωρες μπότες του 

τα άμφίθυμα βήματα του τελευταίου καιΡου; 

Sydney-Brighton Le Sands 27-5-06 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

'Έλεγα πάντα 

ν' άποφεύγουμε τα μεγάλα λ6για 

τα φανταχτερα ρουχα 

τα ήχηρα όν6ματα. 

ΤΟ τελευταίο κομμάτι μιας μέρας 

πληκτικης σαν τις αλλες 

'ίσως δικαιουται άκ6μη πιο λίγο 

να όνομασθεί Κυριακή. 

"'Αν έπιμείνουμε στο όνομα κλείνοντας τα μάτια 

μαλλον θα όργισθεί ό Κύριος 

για το παράταιρο μπάλωμα 

στην βασιλική του Πορφύρα. 

ΤΟ 'ίδιο θ' άντιδράσει στον όξυ παραλογισμο 

ή όλιγάρκεια της σοφίας που έστεργε να ευλογεί 

«το μέρος άντΙ του δλου»! 

Sydney-Brighton Le Sands 28-5-06 
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MULTICULTURALISM 

'Ένα λιπόσαρκο κορμι 

κι ενα καπέλο ταπεινο 

στου όειλινου τ~ν ακρη: 

Ή σιλουέτα νεαρης Άσιάτισσας 

ραντεβου σε παγκάκι της γειτονιας 

λήγοντος Φθινοπώρου. 

Sydney-Brighton Le Sands 28-5-06 
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ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΝΗΤΩΝ 

Ή δυστυχfα, φιΛοι μου, εΙναι πολυ μεγάλη 
ι \. ιβ , λ' λ' , 

για να μην κρυ εται κατι πο υ μεγα υτερο πισω της ... 

Τ. ΛειβαδίΤΊjζ 

ΤΟ πόσο ευθραυσΤΎ) ~ ζω~ 

κι άκόμΎ) πόσο ίερη την κάνει ~ δυστυχία 

το νοιώθει κείνος που βλέπει 

βαθεια. στο στηθος του. 

Δεν περισπα.ται σε πλάγιες ματιές 

συμπλΎ)ρώματα η παραπλΎ)ρώματα 

μ~τε σκανδαλίζεται 
\, , Ι 

σε ανεπιτρεπτες συγκρισεις. 

Sydney-Brighton Le Sands 31-5-06 



INTERIOR DECORATOR 

Μ ,\ \ ζ 'ζ 
αταιοπονια το να ωγραφι ει 

με μπογιες και μολύβια 
\ λ' , 

τα τε ουμενα γυρω του. 

Καφο οεν εχει για τΙποτε ά.λλο 

κείνος που οέχθηκε τ~ν χάρη 

να περιγράφει με χθαμαλ~ φων~ 

τ"ην άρμονΙα παιοικης έκπλήξεως 

ψηλαφώντας στα σπλάχνα του 
t: / \, 
"εφωτα και σκιες 

οιακοσμ ητ"ης έσωτερικου χώρου. 

Sydney-Brighton Le Sands 1-6-06 
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ΤΟ ΨΕΜΑ 

Π ' \ \ \ λ θ 'β ροκειται για το πιο α ρο ιο 

, " ιβ 
απ τα μικρο ια. 

'Έτσι μόνο κατόρθωσε να έπιβιώνει 

πολλαπλασιάζοντας τα θύματά του 

σε ρυθμους ύπερώνυμους. 

'Ακριβη ήμερομψία γεννήσεως 

ποτε οεν είχε 

μήτε ΟΙ έπιστήμονες ηταν σε θέση 

να ύπολογίσουν χρόνο έπωάσεως 

καραδοκώντας πλήρη έμφάνιση 

για να έτοιμάσουν αμυνα 

ά.νάλογη με την εΙσβολή. 

Sydney-Brighton Le Sands 3-6-06 
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AFFIDAVIT 

Δεν μπορεΊς μ' ενα τραγούδι 

ν' άλλάξεις τον κόσμο! 

(Ροκ τραγουδιστής Sting) 

ποτε δεν είπα αύτα που ~θελαν ν' άκούσουν 

ΟΙ παρατρεχάμενοι 

των διαδρόμων η της άγορας 

λερώνοντας τη φωνή μου. 

'Ήθελα ν' άποφύγω τη μόλυνση 
" , \ , Ι 
οχι μοναχα στο αναπνευστικο 

άλλα και στη σκέψη 

προ παντος στη συνείδηση! 

Sydney-Brighton Le Sands 3-6-06 
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ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 

Β ')Θ 'λ' " , α , ηκε να μι ησει με την πετρα 
πριν δύσει ό ηλιος 

" 'β' β , και γινει ο ραχος ουνο. 

ΠρΙν βγεϊ το φεγγάρι 

που άσημώνει τ~ νύχτα 

και Θαμπώνει τ' άστέρια 
λ ' \) f 

μονοπω ωντας τον ουρανο. 

Πληγες άναίμακτες δεν εχουν λόγο 

ραγίζουν οί πέτρες 

μα δεν μιλουν. 

Τις φωνες των άνΘρώπων 
'ζ '7 ποτι ει το αιμα 

ζορκίζουν τον Θάνατο 

δεν λησμονουν. 

Sydney-Brighton Le Sands 6/7-6-06 
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ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡ ΑΣ 

Ή πέτρα δεν ξέρει 

παρα να χαμογελα 

με θλίψη η είρωνεία. 

Οί πέτρες δεν μιλουν 

μόνο ραγίζουν 

για να άκουνε καλύτερα. 

ΤΟ 'ίδιο κανει κι ή καρδια 

οταν γίνεται πέτρα για ν' άντέξει 

μη θέλοντας να έμπιστευθεϊ 

στη σαρκινη άντοχη 

τη δική της άδρανεια. 

Sydney-Redfern 7-6-06 



ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ 

Τον φωνάζαν Λαέρτη 

μα οί πιο πολλοι προτιμουσαν 

να τον λένε Άλ~ΤΊJ. 

Άπο την πιάτσα 

μέρα-νύχτα εεν ελειπε 
\ , ,Ι _ 

στα μαχαιρωματα ετρεχε πρωτος 

να βOΊJθ~σει τον λαβωμένο 

κάποτε και τη Μάνα του φονια. 

'Όταν τον βρΎjκαν ενα πρωι ξυλιασμένα 
\ ~\ 'λ β" \, 

που οεν πρα α ε να γυρισει στα σπιτι 

τον γνώρισαν άπ' το φουλάρι 
" Ι, ι 
ανεμουριο τεσσαρων ανεμων. 

Sydney-Redfern 7-6-06 



ΑΚΡ Α Δ ΥΣΦΗΜΙΣΗ 

'Ά ν ένας ανθρωπος μετράει 
, ,\ tH ' l 

μυριους κατα τον ραΚΛειτο 

\ l 'ξ \ Π' μια Αε η σΤ'ην οιηση 

και πιο πολυ στην Θεολογία 

&ν οεν άνοίγει ουρανους 

εΤναι άπαράοεκτο χασομέρι. 

Και συν τοίς αλλοις ... 

ακρα oυσφ~μιση! 

Sydney-Redfern 7-6-06 
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TOWNHOUSES 

'Ήσυχα τα συντροφικα σπιτάκια 

της βραοιας 

μ' ενα χλωμο Ισόγειο φωτάκι 

μπροστα σε κάθε πόρτα 

συναγωνίζονται την όλιγάρκεια των νεκρων 

έν πλήρει εύOαιμoνί~! 

Sydney-Brighton Le Sands ψ6-06 

-66-



ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΣΤΗ ΝΗΟΣΤΗ 

«Διδάσκοντες α.ύτους τηρεΤν 

πάντα. Οσα. ένετειλάμην ύμίν» 

(Ματθ. 28, 20) 

Δεν θελω, Κύριε, νά 'μαι άνευλαβής 

μα όεν μπορω να πνίξω ενα λογισμό 

καθως όιαβάζω μΙα-μία ΤLς λεξεις 

με τις όποιες όρίζεις καθήκοντα 

σ' αύτους που στελ νεις να μαθητεύσουν 
, \ "Εθ «παντα τα νη». 

Δεν με τρομάζει ό αγνωστος άριθμας 

των Έθνων 

έκφράζει αλλωστε την άόέκαστη φιλανθρωπία Σου. 

"Ομως άναρωτιέμαι αν λογάριασες σωστά 

-Συ ό τελειος Θεας και τελειος ''Α νθρωπος

ποιους άποστελλεις κι άπα ποιους ζητίiς 
, , ,t1 

να τηρησουν παντα οσα 

παρήγγειλες στους πρώτους. 

'Έχοντας κι έγω συμπεριληφθει 
\ \ , 1:' β λ' Σ κατα την ανεc,ιχνιαστη ου η ου 

στους Διαόόχους των πρώτων 

τολμω να Σε βεβαιώσω έν συντριβη 

πως οσοι άναλάβαμε να μεταόώσουμε 

ΤLς έντολές Σου 



~, Ι " , 
οεν τηρησαμε μ ητε τις μισες 

εΙς το ακέραιο! 

Φ 'ζ 'θ" " αντα εσαι τι α γινει πιο περα 

με τους ολο νεώτεροuς παραληπτες; 

Redfern-Brighton Le Sands 1ψ6-06 
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Μια κουκκίδα σήμερα το πρωι 

Υι άφετηρία του ταξιδιου σου 

πριν βγεΤ ό ηλιος 

πριν δυναμώσει ό α.νεμος. 

Δεν είναι άσήμαντη εκπληξη 
, ,~ 

μια κουκκιοα 

αν προσπαθήσεις να συλλάβεις 
" , , 
εστω κατα προσεγγιση 

\ Ι \ \ ι 

τον κοκκο που την γεννησε 

κι υστερα κεΤνος χάθηκε στους δαιδάλους 

περιθωριακου γονιδιώματος! 

Ό πoιητ~ς βέβαια δεν έκπονεϊ διατριβές 

δεν χρονοτριβεϊ στα Μουσεϊα 

ομως χάνεται στους τόμους Έγκυκλοπαιδειων 

οσο δεν χάθηκε στΙς συγκοινωνίες 

Μεγαλουπόλεων. 

ΤΟ τελευταϊο πάντως έρώτημα 

άποκλειστικα δικό του: 

που τελειώνει το κέντρο 

κι άρχίζει το περιθώριο; 

Sydney-Brighton Le Sands 20-6-06 



ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 

Αύτος ηταν ό φίλος μου 

"Ενα άνΘοπέταλο πέφτει 

Ό διαμελισμος της σιωπης. 

(Μένης Κα.λα.ντζ6πουλος) 

ό Ποιητης Μένης Καλαντζόπουλος 

Λάτρης τοσ 'Ελάχιστου 

Μύστης τοσ 'Ακαριαίου. 

Ε'" " " 1: ιχε κατακτησει με «αποστα"η»: 

την ντροπαλοσύνη μικροσ Παιδιοσ. 

την αίσιοδοξία 'Εψήβου. 

Τον οΤστρο μονίμως 'Ερωτευμένου. 

Κι 8λα αύτα συγχρόνως 

άδιαφέτως! 

Κι δλα αύτα ανευ όρίων! 

Γι' αύτο δεν π~ραμε ε'ίδηση 
, 'β 'λ' ποτε κατε ασε τα ρο α. 

'Ά ν κουράσθηκε. 
"Ά" "ι\ 'β , ν εφυγε η κρυ εται καπου ... 

Sydney-Redfern 26-6-06 
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕ 

Πολυ περίεργο 

2\ι[αζί σας άγρυπνω, κεκοψ.Ύ)μένοι. 

(ΓιωργΟζ Δα.νιήλ) 

αύτο που μου συμβαίνει 

να σκέφτομαι πιο συχνα. τους νεκρους 

τους άκίνητους 

παρα τους ζωντανους τους κινούμενους 

με τους όποίους ύποχρεουμαι 

να συνωστίζομαι! 

Ποιος ξέρει ποιοι λόγοι 

κάνουν πιο δρώντες τους άδρανεΤς 

τουλάχιστον στους οπαδους 

της άνιδιοτέλειας! 

ΤΙς οΤδε και γιατί; 

-'Ο Κύριος οΤδε! 

Sydney-Brighton Lc Sands 29-6-06 

-71-



ΥΙΙΟΥ ΛΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ 

Δεν υπάρχει πιο ύπουλος αύτουργος 

άπ' τον Χρόνο! 

Σημαίνεται συμβατικα σε ρολόγια 

υποκρινόμενος τον άσώματο 

χωρις ν' άν~κει στ~ν Τάξη των 'Ασωμάτων. 

Μα άπο ενα σημείο και πέρα 

ξέρει καλα να. διασταυρώνεται 

μ' όλα τα κτιστα. 

μένοντας αψαντος 

και άθάνατος. 

Sydney-Redfeτn 29-6-06 
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ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 

Έκεί έρπετα ων ούκ εστιν άριθμός 

ζωα μικρα μετα μεΥάλων. 

(Ψαλμ. 103, 25) 

πως ~ταν ουνατον ~νας Ψ αλμος 

που ύποτίθεται ύμνε"L τον Παντοούναμο 

να περιγράφει μονοκονουλια 

μια βοελυρη πληθυντικότητα 

σε σχήματα και μεγέθη φρικαλέα; 

ΤΙ σημαίνει «έρπετα ων ουκ εστιν άριθμός» 

ένω θά 'πρεπε δλα να λάμπουν ευθυτενΎj 

πρωινες γλαδιόλες 

είκονίζοντας την Ά νάσταση 

ξορκίζοντας την ~ρπoυσα χθαμαλότητα; 

'Ίσως ό ύπαινιγμος για είρήνη 

στο «ζω α μικρα μετα μεγάλων» 

σημαντικη πινελια 

για το ελεος του Θεου 

στο άπέραντο «Άλαλουμ» 

σε στερια και σε θάλασσα. 

Sydney-Brighton Le Sands 30-6-06 
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ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΣΑ ΟΛΙΓ ΑΡΚΕΙΑ 

«Πτωχο! οντες, πολλους δε πλοuτιζοντες» 

(Β' Κορ. 6, 10) 

Μη φιλοόοξήσεις να πάρεις 
\ ιΙ ..... ~, 

παρα ο,τι σου οινεται. 

Τότε μονάχα όεν ένοχλεΤς 

και όεν ένοχλεΤσαι 

εόλαβουμενος την είρήνΎ) 

και στις τρεΤς όιαστάσεις 
\ , ζ' \ , 

σε ορι οντιο και κατακορυφο. 

Sydney-Adelaide 1-7-06 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΣΥ ΔΟΣΙΑ 

Κείνο που όεν τους ενόιαφέρει πια 

ε'{τε μιλουν ειτε γραφουν 

ΟΙ τα φαια φορουντες νεώτεροι 

είναι το «νόημα:»! 

Κι α.ν περιέργως συμβεί 

καποιος να σπασει τον κανόνα 

θα πρόκειται για «παρανόηση»! 

Ποιος θα τολμουσε σήμερα να ρωτήσει 

πως όικαιώνεται μια φραση 

που φιλοόόξησε να ύψωθεί 

σε κανόνα ζωης 

οταν σχεόον παντες όνομαζουν «ποίηση» 

την ακρα άσυόοσία; 

Α , ''Ι'' ι , "ιι 
υτοι οεν νοιαστηκαν τους αΛΛους 

γι' αύτο όεν αίσθανθηκαν ποτε 

«εΛλιπεΤς και όφειλέται» 

οπως ΟΙ εύγνώμονες όουλοι του Θεου 

για οσα πηραν ταλαντα. 

Sydney-Redfern 5-7-06 
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ΤΟ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΠΟΥΠΟΥ ΛΟ 

Άθυμtα κατέσχε με, άπο άμαρτωλων 

των έΥκαταλιμπανόντων τον Νόμον .Σου. 

(Άχολουθία KΎJoείας) 

Μικρο σπουργίτι χόρευε μπροστά μου 
ι \ \ 

σημερα το πρωι 

να μου οιασκεοάσει την θολούρα της νύχτας 

την συνεχιζόμενη άθυμία 

άπ' τη χθεσινοβραοινη θλίψη. 

Ποιος εοωκε τόση Ούναμη στο σπουργίτι 
\ Ι \ ~ \ ι 'λ 

να σηκωνει με ουο μονο σα τα 

8λα τα πραγματικα η υποτιθέμενα βάρη 

άπ' του άνθρώπου την ψυχή; 

Sydney-Brighton Le Sands 6-7-06 



ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Στα πρωτα βήματα σου τα πρωτόγονα 

δεν μπορουσες να δεΙς 

παρα μοναχα σχήματα και χρώματα 

μη ξεχωρίζοντας το ενα άπο τ' &Λλο. 

'Αργότερα σου 'ρθε μια εΛλαμψη 

να διερωτηθεΙς 

μήπως εΤχες γίνει δμηρος 

του εξω κόσμου 

άδικώντας τον κόσμο τον δικό σου 

άόρατο κι 'ίσως άπείρως βαθύτερο 

άπ' δλα τα γύρω. 

Θυμήθηκες παρεμπιπτόντως 

και τους έκ γενετΎjς τυφλους 

που δεν εΙχαν την δική σου τύχη 

να γεννηθουν άρτιμελεϊς. 

Σε τελικη άναλυση ποιος ξέρει 

μήπως έκεϊνοι μ' δλη την άναπηρία τους 

σταθηκαν κατ' ούσίαν πιο τυχεροι 
\ \ ~ , θ ' \ Ι 

και πιο ευαισ ητοι απο σενα; 

Sydney-Redfern 10-7-06 
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ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ 

Με τουτα και με τ' &λλα 

το· πρόβλημα έπικεντρώθηκε 
\ ι/ \ Ι 

σε ενα και μονο: 

Π \ θ \ λ'1: \ λ ' 1: \ , 
οιος α τυ ι"ει τις ε"εις στο χαρτι 

ποιος το χαρτι στις λέξεις! 

Sydney-Brighton Le Sands 20-7-06 



Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΚΡΙΝΩΝ 

Δ ι 'λ β ι Ι , 
εν προ α ε να τους ρωτησει 

, \ , 
γιατι τον σκοτωνουν 

πίστευε οτι στο χωριο ολοι τό 'ξεραν 

πόσο άγάπησε το φως. 

Π \ ~\ "θ λ \' '1:; "λλ οτε οεν η ε ε να κρινει πρα"εις α ων 

" .,\" ..." " 
ακομ η κι αν τον αφορουσαν αμεσα 

τελείως καθοριστικά. 

Φταίει αύτος που σαν την Μαρία 

προτίμησε την αυρα των Μακαρισμων 

άπ' τις Βουκολικες Έντολες 

του Δεκαλόγου. 

Άπο παιδι είχε μια προαίσθηση 

πως Ύ] Δευτέρα Παρουσία 

θά 'ταν ό θρίαμβος των λευκων κρίνων 

πάνω στΙς όπλες των άλόγων 

στις λόγχες των ρωμαϊκων λεγεωνων. 

Sydney-Brighton Le Sands 20-7-06 
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ΑΣΤΡ Α ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΉΥύχτα 

Σε Υιατρεύει ιΧπ' ΤΟΥ όρίζΟΥτα. 

Δεν εΙναι όυνατον να. όεχθω 

τέτοια γενναιοόωρία 

'" β 'λ το σο αχαρο ου ευμα 

ποιητικης αόείας. 

Κανεις όεν άρνείται 

πως εΙναι έν πολλοίς ευεργετικη 

κάποτε ή νύχτα. 

Eugene Guillevic 

'ΆΧλωστε και την ώρα της 'Ενανθρωπήσεως 

"ΑΥ&α Νύχτα την ψέλνουν 

γέροντες και παιόια. 
"1\ \ ( Ι ,Ι 

κι ας μην υπαρχουν πια σημερα 

σχεόον καθόλου παιδιά. 

Με τον όρίζοντα όεν ζοφλουμε τόσο γρήγορα 
\, ~\ λ' 

προ παντων οεν τε ειωνουμε 

με τις χαίνουσες προοπτικες 

όποιαόήποτε νύχτα. 

Δεν είναι άνάγκη να. όουλεύεις 

σε υπηρεσία 'Αστεροσκοπείου 

για. να. γνωρίζεις πως κάθε άστέρι 

γίνεται αφετηρία νέου όρίζοντα. 
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Το μεγαλύτερο έν τούτοις μάθημα 

ύπαγορεύουν τα άστέρια 

οχι οταν ΟΙ όρίζοντες πολλαπλασιάζονται 

άΛλ' οταν άδρανουν και σωπαίνουν 

καθως τρεμοσβήνουν τα άστέρια 

περιμένοντας 

την εσχατη Αυγή. 

Sydney-Redfern 21-7-06 
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ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΟΝΗΣ 

Τριάντα μέρες άκόμη 

και θα μαλακώσουν οί φλουδες των δέντρων 

καθως θα σχίζονται σαν μεμβράνη άράχνης 

που δεν μπόρεσε να κρατήσει αλλο 

τη ζωη σε όμ ηρεία. 

Είναι άσφαλως χεϊρον όμηρείας 

το κρύο και το σκοτάδι του χειμώνα 

αν ξεπερνα το μέτρο άντοχης 
\ '1' ι 

και προσοοκιας 

που συντηρουνται στο μέτρο της ύπομονης. 

Sydney-Brighton Le Sands 22-7-06 
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ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ 

Δεν θα σπεύσουν πιά 

δεν θά 'ρθουν πάλι 

απο τις ιδιες αρτηρίες για τους ιδιους λ6γους 

μήτε απ' τους ιδιους π6ρους με το 'ίδιο φαρμάκι 

οί θλίψεις οί χθεσινές. 

"Οσα ή Ψυχ~ δοκίμασε 
χθες και προχθές 

που πηγαν να τ~ν αφανίσουν 

ηταν το φάρμακο και δεν το ξέραμε 

να μ ~ν αποδυσπετουμε 

όδυρ6μενοι εκ των προτέρων. 

Oi αγνωστες στρατιες των θυμάτων 
δεν συγκροτουν πάντοτε αμιγως 

στρατ6πεδο ήττημένων 
οσο κι αν ετσι πίστεψε πολλες φορες 

το ανύποπτο πληθος. 

Για τον ευγνώμονα δουλο του Θεου 

μια μ6νο ερώτηση απαντα στ~ν άπορία: 

-ΛΑ ν τα φτερα του Φοίνικα δεν θάβονται 

όριστιχα στις στάχτες 

γιατί του ανθρώπου ή Ψυχ~ να μην αναψύχεται 
για να πετάξει ξανά; 

Sydney-Brighton Le Sands 27-7-06 



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

Πάει καιρος που οί ζωγράφοι 

επαυσαν να γράφουν τα σώματα 

με σταθερες γραμμές! 

Ή αχνα που σημειώνει το σύνορο 

ανάμεσα στο σωμα καΙ την ατμόσφαιρα 

βλέπει την περιμετρο να βουλιάζει 

σε νεφελώδη ασυνέχεια 

ένω ολοι ξέρουν πως ΟΙ θεατες 

δεν ανήκουν στην τάξη των 'Ασωμάτων! 

ΤΟ διαζύγιο απο το σταθερο σχΊjμα 

οπως του πόνου απ' την κραυγή 

εγινε τώρα συναινετικό. 

"Οποιος ζητήσει αφελως έξηγήσεις 

θα πληροφορηθεϊ χωρΙς λόγια: 

δεν εΤναι μόνο το χέρι του Τεχνιτη 

που παραληρεϊ 

όλόκληρο το σωμα του παραδόθηκε 

σε αειφόρο ρευστότητα. 

Sydney-Brighton Le Sands 3Ι-7-06 



ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

Πόσοι ενδιαφέρθYjχαν να ψάξουν 

πέρα άπο δυο η τρεϊς γενιές 

το βάθος τΎ)ς xαταγωγΎJς των 

ξεθάβοντας σπαράγματα 

άπ' το τεμ.αχιζόμενο διψεχως 

χι όμως μη διαιρούμενο 

ατμψο σωμα; 

''Α ν αλΑοι λαοι άποτολμ ήσουν 

να πανε βαθύτερα 

στην προγονιχη άναζήΤYjσYj 

οί "ΕλΑψες θά 'χουν άσίγαστο 

έναν άνώνυμο καYjμό 

πολυώνυμο φόβο: 

Μην άνακαλύψει το ατομο 

την άπώταΤΥ) ρίζα του 

σε ΟΙκο Άτρειδων η Λαβδακιδων 

κι άνανεωθουν οί Τραγωδίες 

-ήφαίστεια εν υπνώσει. 

Sydney-Brighton Le Sands 1-8-06 



ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ 

Κείνους που νοσφίζονται με αυθάδεια 

χαι μεγαλοπρέπεια συγχρόνως 

μην τους πεϊτε Κλέφτες 

να τους λέτε 'Άρπαγες 

παντος χαιΡου 

χαι παντος τόπου. 

Ό χλέφτης πάντα χλείνει 
\ 'β χαι χρυ ει 

προσπαθώντας με το χαρχινογενες Κάπα 

χαθως ήγεϊται στο Λάμδα η το Ρώ 

τη λήθη δηλαδη χαι τη ροή 

ν' αποφύγει το Σίγμα 

που θα τον όδηγουσε στο Ξί 

χάνοντάς τον να ξέρει πως μόνο το Σίγμα 

ένώνει σε συνεργασία χαι συμπόνια 

το σύνολο του χόσμου. 

Sydney-Brighton Le Sands 4-8-06 
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ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ ΒΑΡ ΔΙΕΣ 

Και ξαφνικα 

δεν τον βλέπεις πια να περπατάει 

στΙς συνηθεις διαδρομες της γειτονιας 

στο περίπτερο για έφημερίδα καΙ τσιγάρα 

καθημερινό του άνεφοδιασμό 

μητε σε έπίσημες κοινωνικες έκδηλώσεις 

η στο παγκάκι συνταξιούχων 

του Δημοτικου πάρκου. 

Κάποια μέρα έκ των ύστέρων 

μαθαίνεις νέα του 
\ ,Ι)/ J 

πως εφυγε αγνωστο ποτε 

σαν φύλλο δέντρου που επεσε άθόρυβα 

και κανεις δεν το πηρε εϊδηση 
\ ι λ \ Ι ~ 

σαν πουπου ο που μαοησε 

άπο διερχόμενο πτηνο 

καΙ .η γη δεν ηταν δυνατον 
\ Ι \ βι 

να νιωσει το αρος του. 

Sydney-Brighton Le Sands 10-8-06 



ΘΕΟΔΙΚΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ 

Ή θάλασσα σχεδον άκίνητη 

κι ή άμμουδια την συναγωνιζόταν 

αν μπορουσες να παραβλέψεις 

ενα ζέφυρο σκανδαλιάρη 

που της χάϊδευε τα ανω ακρα 

μετακινώντας βάρη άνεπαίσθητα 

προς άπροσδιόριστη έσχατιά. 

Τ ι ,~'" λλ ' ετοιο πρωι οεν το χαρηκαν πο οι 

, , λλ ι "ψ και το συ ογιεσαι με τυ εις. 

ΤΟ μόνο που σ' εκαμε ν' άμφιβάλλεις 

για τη δικαιοσύνη του Θεου 

σχεδον μορφη άχαριστίας: 

να του καταλογίζουμε ένοχες 

κι έκει που άπλως πιθανολογουμε. 

Sydney-Brighton Le Sands 20-8-06 
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ΑΠΟΛΟΓΟΣ 

γγρο το χω μα 

και τα χορτάρια βρεγμένα. 

Δάκρυα παντου! 

πως άλλοιως να μαλακώσει στο πρωινο 

ή σκληράδα του κόσμου; 

Sydney-Brighton Le Sands 30-8-06 



Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 

Ή φωνη της γενιας μου 

όεν είναι μοντέρνα. 

Δεν χαταόέχεται νά 'ναι 

Μοντέρνα. 

"Ας θυμίζει τουλάχιστον ήχητιχα 

την εύγένεια των παλαιων ... 

Sydney-Brighton Le Sands 8-ψ06 
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«ROCKY ΡΟΙΝΤ» 

ΠερίεργΎJ ~ είιαισθΎJσία των 'Ά γγ λων 

να όνομάζουν μ' ενα μόνο σΎJμειo 
'λ' λ ' 'Ι ο οκ ΎJΡO οικισμο. 

M~πως εϊναι όξυοερκέστεροι 
\ ~ ,,\ , 

και γι αυτο σοφοτεροι 

εχοντας έπισΎJμάνει τη OύναμΎJ 

του ΣΎJμείoυ 

να γίνεται Σφραγίοα σ' 8λο το Σωμα; 

Sydney-Brighton Le Sands 1Ο-ψ06 
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΩΝ 

ΤΟ άεροπλάνο κυλουσε σ'tην πΙσ'tα 
\, ι 

για αναχωΡΎ]ση 

κι έκεΤνος άπ' τη θέση/παράθυρο 

~βλεπε τα φωτα έδάφους 

ν' άναβοσβήνουν. 

Δεν άντιλαμβανόταν την υποσυνείδητη διαδικασία 

τ-ης μεταμέλειας 

καθως άκυρωνόταν ό κατάλογος των μεριμνων 
\, / \ \ 

που μεχρι σημερα το πρωι 

του στερουσαν τον ϋπνο! 

Sydney-Hobart 23-ψ06 
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ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΩΤΟΣ 

'Ένα σπασμένο κρύσταλλο 

οεν είναι τίποτ' αλλο 

παp~ μι~ θρόμβωση φωτός. 

Ποιος θ~ τολμ ~σει 
\ λ' \ ζ \ να υσει τους υγους 

, ,Ι __, 

στο αινιγμα του κοσμου; 

Sydney-Brighton Le Sands 26-ψο6 
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ΟΙ ΟΛΙΓΟΓΡ ΑΦΟΙ 

Δεν τους κατάλαβα ποτε 

μήτε τους συμμερίζομαι τους φαντασμένους 

όλιγογράφους στ~ν ΙΙοίΎ)σΎ) 

έξ όρισμου φλεγόμενΎ) άλλΎ)λεγγύΎ)! 

Λίγους γριφώδεις στίχους 

για ενα φεγγάρι 
" \ \ δ λ' \ , 
ισα που να Ύ) ωσουν ΤΎ)ν παρουσια τους 

χι υστερα βουβαμάρα άφ' ύψΎ)λοϋ 

περίσσια πρ6Χλ Ύ)σΎ) 

για να ρωτουμε 
,...... \ f 

χι εκεινοι να παριστανουν 

τους ηρωες ήΤΤΎ)μένης άρμάδας 

~ εστω τους άναπαυόμενους 

υστερ' άπ' τον σπουδαΤο τοκετό. 

Sydney-Brighton Le Sands 27-6-06 
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ΕΣΧΑΤΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ 

1\ι[Ορον έκκενωθεΥ όΥομά σου 

("Άσμα: 'ΑσμάτωΥ) 

'Εκ των προτέρων ~ταν άδύνατον 

να το φαντασθουμε 

πως θά 'φτανε κάποτε ή μέρα 

που δεν θα θυμόμασταν 

μήτε τα ονόματα οσων άΥαπήσαμε. 

Σ ι ι 'Ι' \ 
ΎJμερα σκονταφτοντας οιακριτικα 

σχεδον σε κάθε τρέχουσα φράση 
, ι " ~, 

που περιεχει επωνυμο Ίιρωα 

της προσωπικης μας διαδρομης 

αίσθανόμαστε σαν άκροβάτες 

σε τεντωμένο σκοινί 

μήπως την τελευταία σΤΙΥμ·η δεν θυμ ΎJθoυμε 

το Υνωστο σ' δλους ονομά του! 

Sydney-Brighton Le Sands 1-10-06 
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ΠΡΟΣΜΟΝΑΡΙΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΙ 

"Ολοι μας περπατουμε το πρωί 

καθεις με το δικό του βάρος 

στο σωμα και την ψυχη. 

Προσμένουμε να ζ ησουμε 

μια φωτεινότερη μέρα άπο χθές 

τουλάχιστον μια ωρα πιο παρηγορη 

άπ' δσα μας εδειζαν στα άδυσώπητα media 
ώς συνεχως μεταλλασσόμενη πραγματικότητα 

των δολοφόνων. 

Sydney-Brighton Le Sands 3-10-06 



ΚΛΑΜΑ ΕΛΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΟΡΟ 

Ή γάτα κλαίει γοερα. 

ενα κλάμα ελλόγιμο 

και παράφορο συγχρόνως 

καθως βλέπει τ' άφεντικα. να. μετακομίζουν. 

Δεν κλαίει τέκνα 

τα. φυγάδευσε εγκαίρως. 

Αύτη δεν είναι ή Ραχήλ! 
Κλ ι \ ι \ ζ' Ι Ι 

αιει το σπιτι που -ησανε τριαντα χρονια 

ολοι μαζι 

κι εκείν-η μόνη. 

Μόνη μα. πιστή. 

Τώρα ό Κινέζος άγοραστης 
~\ \ ξΙ 
οεν την ερει. 

Δεν εχει ενδιαφέρον να. την κρατήσει. 

Μήτε κι εκείνη τον πλ-ησίασε διόλου. 

~A ν ηταν νεώτερ-η 

ισως ύπηρχαν περιθώρια εθισμου 

σε καινούργιες συνθηκες. 

"Ομως οπως εχουν τα. πράγματα 

είναι μόνο για. κλάματα. 

'Άλλωστε ύπάρχει κι ή περίπτωσ-η 
\ \ 'ψ να την μαγεφε ουν ... 

Sydney-Brighton Le Sands 4-10-06 
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ΤΑ ΘΥΜΗΔΕΣΤΕΡΑ 

τους ποιητες 

οταν πεθαίνουν μην τους κλαίτε. 

"Α ν οεν μας εΤπαν ψέματα 

οσο ~ταν έοω 
~\" θ Ι Ι 
οεν εχουν πε ανει. 

Μ ην τους λυπασθε λοιπον 
~I , ~ / 

οταν τους Χ'Υ)Οευετε. 

'Απολαμβάνουν ηOΎj τα. θυμΎjOέστερα. 

Sydney-Brighton Le Sands 7-10-06 



ΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΝ ΑΤΟΛΗ 

Είδα σχισμένη τη γ-η 

εκεϊ που κανεις δεν πονουσε 
, , ,~ ι ,,... 

μπετον-αρμε ειχε γινει το σωμα της 

μα ίστορουσε. 

Είδα καμμένη τη γ-η 

χωρις ν' άφήνει κάρβουνο η στάχτη 

άλλα δεν ηταν ή φωτια που την φθόνησε. 

ΤΟ μίσος όοηγεϊ στον σφάχτη. 

Είδα βαλτωμένη τη γ-η 

να βουλιάζει 

μα δεν ηταν ή λύσσα τ-ης θάλασσας 
, " , 

να την αφανισει. 

Κεϊνοι που άρνηθ-ηκαν την Άνατολη 

άνδραποδίστηκαν στη Δύση. 

Sydney-Brighton Le Sands 18-10-06 
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Η ΑΚΑΤΑΛΤΤΗ ΣΤΝΙΣΤΑΜΕΝΗ 

'Ένα ρευστο ύδάτινο σχΎjμα 

~ταν ή σάρκα του 

και πες ίσοόυναμουσε με τήν μoρφ~ σου 
t/' / \ ) ...., 

οταν σε πρωτογνωρισα και αγωνιουσα 

να. ανακαλύψω σταθερα. σημεΤα 

προσανατολισμου 

μ:fι σε χάσω στο πλΎjθoς. 

Δεν όιέθετα βλέπεις 

τήν παρατηρητικότητα ζωγράφου 
J ., '" ι 

μητε ειχα ακουσει για προοπτικη. 

Γι' αύτο κρατ~θηκα όπως ό πνιγμένος 

απο τα. μαλλιά του 

μονάχα απ' τή φεγγοβολή του βλέμματος 

κραταιος άπο ένστικτώόη βεβαιότητα 

πως τα. μάτια όεν αλλάζουν στο χρόνο 

κι ή ματια που πεθαίνει τελευταία 

ή ακατάλυτη συνισταμένη τΎjς μν~μης. 

Sydney-Brighton Le Sands 19-10-06 
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ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑ Φ ΝΗ 

"Ενα κλαόι που πΎjγα να φυτέψω 

~θελα νά 'ναι έλια και οχι όά.φν-η 

μα δε,ν τ' άψηκαν ΟΙ καιΡΟί. 

'Έπρεπε νά 'χα μάθει άπ' τους παλιους 
,,' ~ 'ζ' , 

ποιος ανεμΟζ "ορκι ει σαν γ-ητεια 

τ' άερικα τΎjς νύχτας 

ποιος ηλιος κλείνει βλέφαρα καταμεσήμερο 

να όροσιστουν ΟΙ σπόροι 

και να γλυτώσει ό άνθος 
" λ/β' ~, πριν τον προ α ει ο οαΚΟζ. 

Sydney-Brighton Le Sands 20-10-06 
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Η ΠΛΗΓΗ ΊΌΥ ΤΟΠΙΟΥ 

M~τε γεράνια μ.~τε γιασεμ.ια 

δεν θα μ.πορέσουν πια να θεραπεύσουν 

τ~ν πληγ~ του τοπίου. 

Τ Ι, Ι Ι 'ζ 1: 'θ 
ο χερι που τα ποτι ε "ερα ηκε 

~ μ.α.λλον για να κυριoλεκτ~σoυμ.ε 

πρέπει να πουμ.ε 

πως αύτόμ.ατη στρόφιγγα ραντίζει τώρα 

άδιακρίτως 

το ρυθμ.ισμ.ένο έμ.βαδΟν 

μ.ια.ς έφιαλτικης άνωνυμ.ίας. 

Sydney-Brighton Le Sands 22-10-06 
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ΕΤΙ ΚΑΙ ΕΤΙ 

(Στον Γιάννη Σακελλαράκη) 

Συ που με κατάνυξη βάλθηκες 

να «σπαργανώνεις» κάθε τόσο άπ' την άρχ·η 
\ Π ι Μ ι 

τους ροπατορες ινωιτες 

πές μας που βρηκες τη Μναμη 

να άνατρέπεις αΙωνόβιες θεωρίες 
ι , ι 

κατεστημενες στο χαρτι 

πριν άκόμη φθάσεις τα άπυρόβλητα 

γερατειά σου; 

Μετρουσες βέβαια με Ύποοεκάμετρο 

τις ύλικες καταθέσεις 

στη λεηλατημένη περιοχή 

άρχίζοντας άπο πτυχώσεις και όΟοντώσεις. 

Μα κι άπ' το χέρι οεν αφηνες το Κρητικο λαοολύχναρο 

της γόνιμης φαντασίας 

πρώτης Τροφου της πραγματικότητας, 

Sydney-Brighton Lc Sands 23-ιο-ο6 
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ΞΕΝΕΣΜΕΡΕΣ 

Σε μια ζωη κατάστικτη 
, \ β Ι 
απο συμ ασεΙζ 

δίκαιο ηταν να φιλοδοξήσει 

οί λίγεζ μέρεζ που ξέκλεψε 

νά 'ναι μόνο Οικέζ του. 

Ίδου το αγραφο Συμφωνητικο 

τηζ άπομονωμένηζ Ιδιοκτησίαζ: 

Να κοιμηθει δέκα μέρεζ ξεχασμένΟζ 

όσο κι οποτε ηθελε θελήσει 

χωΡΙζ σημειώσεΙζ βιαστικεζ 

πλάι στο μαξιλάρι 

και το τηλέφωνο όχι πια «κατεβασμένο» 

άλλα τελείωζ άνύπαρκτο. 

Πιο άδυσώπητη άπ' όλεζ ΤΙζ συμβάσεΙζ 

-η μητρική του γλώσσα 

τον κυνηγάει άκόμη και στον ϋπνο. 

Τον καταδιώκει άθόρυβα 

όσο μιλώνταζ για «Διακοπεζ» 

θυμαται κεινα που επρεπε να δια-κόψει. 

"Οσο κι αν προσπαθεΤ να μη σκέφτεται 

θυμαται άκόμ η κι όταν δεν μιλα 

ΤΙζ -ημερομηνίεζ που τρέχουν 

δηθεν να προλάβουν ξανα 

το κομμένο νημα ... 

Great Keppel Island 13/14-ιι-ο6 
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ΠΟ1ΝΤΣΙΑΝΑ 

Είχα ξεχάσει το ονομα του δέντρου 

κι επρεπε νά 'ρθω πάλι στο Νησι 

να το θαυμάσω έκ του φυσικου 
" -- \ " , 

για να μπορω να το ονομασω. 

Φ 'λλ \ "θ' , θ ' υ α και αν η φερνουν κα ε χρονο 

χρώματα τόσο Ιδιωτικά 

που λες θα μείνουν τελείως αγνωστα 

εξω άπ' τα συμφραζόμενα τα τροπικα 

στη βόρεια Κουηνσλάνδη. 

Pointiana 
μορφη έτερόκλητη 
" , 
αχειροποιητη φαντασμαγορια 

στις άνέκφραστες άπειλες 

καραδοκουντος Κυκλώνα 

με το που αρθρωσα ξανα το ονομά σου 

είδα να συμπληρώνεται σωματικως 

το μουσικο 'Αλφάβητο 

του ύγρου Ν ότου. 

Great Keppel Island 14-11-06 
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Ο «ΝΕΣΤΟΡ ΑΣ» ΑΡΚΕΙΤ ΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟ 

Ύπάρχει πάντα στη ζωη ανοιχτος 

ενας παρθένος όρόμος προς την αλήθεια 

κι ό κάθε ανθρωπος όικαιοσται 

να. διαλέξει τον όικό του. 

Διαβάζοντας τα. σώματα εξ αποστάσεως 

ό αρχάριος θαυμάζει άμίλητος 

μα. όεν τολμα. να. πλησιάσει. 

Σα.ν πλησιάσει κι άρχίσει να. ψηλαφεϊ 

κραυγάζει όνόματα αίχμ ηρα. 

προτιμώντας φωνήεντα ασυνόδευτα 

απο γειτνιάζοντα σύμ.φωνα 
'δ' \ , Ι ιως τα συριστικα. 

Μα. οταν ή μύηση προχωρήσει 

μαζι με την ήλικία 

εγκαταλείπεται χάριν συντομίας 

ή πλήρης εκφραση 

προ πάντων όε ή περιγραφή 

κι ό «Νέστορας» αρκεϊται στον υπαινιγμό. 

Great Keppel Island 14-π-ο6 
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ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ 

Κύματα -φύκια - βότσαλα 
άδιαίρετη τριλογία 

γραμμένη άνεξίτηλα σαν εντολη 

στον άενάως κολπούμενο 

κόρφο του 'Οδυσσέα. 

~A ν άνακόψεις το βΎjμα 

για να προσκυνήσεις 

ναυάγια μακρινά 

να ξέρεις θα μετρήσεις 

και θα βρεϊς 

βαθύτερη τη θάλασσα 

λειψη την στεριά! 

Great Keppel Island 16-ιι-ο6 
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GOANNA Η ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ 

Καθως προβάλλει άνεπιφύλακτη μπροστά μας 

πες μoνoλιθtκ~ 

μέσα άπο τ~ν άπροσοι6ριστη ποικιλία 

τρoπικYjς χλωρίοας 

προκαλει να προσέξουμε τον βηματισμο 

σ' ενα σώμα τεντωμένο σε τράχηλο 

λες και ποτε οεν θέλησε να συμβιβασθει 
\ \ Ι ..... ~ ..... 

με τον κοσμο των ερπετων. 

Great Keppel Island 16-ιι-ο6 
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ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ 

Φέτος μαζι μ' ολα τ' Ilλλα 

ΟΙ γλάροι πού 'ρθαν στο Ν·φΙ 

ηταν λιγότεροι 

και προ παντος ολοι μαυροι 

σαν τους Είσβολείς του Ecevit. 

Κανεις άπο τ~ν μόνιμη παρέα μας 

δεν μπόρεσε να θυμηθεί 

τέτοιες είκόνες χαμου 

στα περασμένα χρόνια 

κι ας ειχαμε συχνα κινδυνεύσει 

για διάφορους λόγους στ~ν reta βάρκα. 

Το πιο σκληρο στοιχείο στις νέες είκόνες 
~\.,. \ \ ~ ~ ι 

οεν ηταν τα πραγματικα οεοομενα 

ποσότητες δηλαδ~ και οντότητες 

Ilλλων εΙδών 

άποτρόπαια χρώματα. 

Κείνο που πληγώνει βαθύτερα 

στ~ν άναδιάταξη του τοπίου 

είναι ΟΙ άδέσποτοι συνεφμοι 

άπ' τους άπέραντους χώρους του ονείρου. 
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πως να. μαντέψει κανεις 

απο που αναβλύζουν 

σε ποιες αβύσσους Μηγουν; 

Great Keppel Island ι7-π-ο6 
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ΑΝΤ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 

"Ενα παιδι άντιστοιχεϊ 

σ' ενα τραγούδι. 
"Ε)/ , ι α ~I 

να ονεφο εμπνεει ενα παιοι. 

Τιμη σ' εκείνους που φεύγοντας 

άφ~νoυν πίσω τους 

ονεφα και τραγούδια! 

Great Keppel Island η-ιι-ο6 
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Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ 

Στο ειρηνικο τοπίο της Έρ~μoυ 
\ λ \ ~ \ 

σε Χ οερη μοναι.,ια 

έπιστρέφει ύποσυνείόητα και στις πέντε αισθ~σεις 
, , \ ν\ 

μετανιωμενη σαν τον 1\.σωτο 

'ή ειλικρίνεια των Πρωτοπλάστων. 

Σε τέτοιο κλίμα όιόασκόμαστε 

χωρις λόγια και σχ~ματα 

Τ'~ν άρτιμέλεια του Άλφαβ~τoυ 

χλωρίδας/πανίδας 

μα. πάνω άπ' 8λα τ-~ν αγρια προδωμένη 

μες στ~ν αύλ~ του σπιτιου μας 

άδερφοσύνΊ] του Δέντρου. 

Στου «πράσινου» τ~ν κατακόρυφη άρματωσια. 

ποτε όεν κουράστηκαν άπλωμένες 

παλάμες εύεργετικες 

τα. πλατεια. φύλλα Σκιας 

οπως κι οί μόλις όρατες πευκοβελόνες 

που θα. μας κρίνουν άδέκαστα 
\ ι \ ζ \ \ \ "λλ 

σε τουτη την ωη και στην α η. 

Great Keppel Island 18-ΤΙ -06 
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Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ «ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ» 

Βράδυ άρκετα προχωρημένο 
ι ,\, 

παντως πριν τα μεσανυχτα. 

Οί αγνωστοι περαστικοι 

έλάχιστοι 

βιαστικοι 

σχεδαν φοβισμένοι 

άκόμη και στους κεντρικους δρόμους 

περιφερειακων συνοικιων 

που άπα καφα λέγονται Προάστεια 

στην άμαρτωλη Πολιτεία 
\ \"ξ 'λ 1 με την αυ ουσα ε εφαντιαση 

\, 1 θ \ 1 
τον επιταχυνομενο ρυ μο παχυσαρκιας 

των έμπερίστατων πολιτων. 

Μόνο σημάδι πως -ή ζωη συνεχίζεται 

στη ναρκωμένη ζώνη 

ό αυτοσχέδιος «Διανομέας» 

καθως ευσυνείδητα χώνει ποικίλα εντυπα 

στις άνοιχτες γραμματοθυρίδες 

και προχωρεΙ. 

Great Keppel Island 18-π-ο6 
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ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ 

«Έμέσω σε έχ του στόματός μου» 

(Άποχ. 3,16) 

'Έπεσαν εξω ΟΙ πολλοί! 

Τουλάχιστον οσοι πίστεψαν 

πως στο Ίερο εσί γησε 

όριστιχα ή Λειτουργία. 

Πόσοι και πως να οιαψεύσουν 

τη βλάσφημη φωνή; 

Ίδου όλίγα άντι πολλων 

τα έπιχαλουνται συχνα 

για μαρτυρία: 

Άρχιτεχτονιχη ουσανάγνωστη 

Άμφίεση βαρβαρική 

χαώοης Ά γιογράφηση 
αμουση Χρησμιχή 

χαρχινιχη γραφη ή 'Ιστορία. 

'Έπεσαν εξω οΙ πολλοί 
\ Ύ λ' μα ηταν ιγοι. 

'Ίσως μονάχα οΙ Λειτουργοί. 

Ένω ό Λαος άκόμ η εχεΙ 
Κ \ ι 

αι περιμενει. 

Ν α τους χαλέσει πίσω ή βροντη 

εν σάλπιγγι Θεου 

εν φωνΊ) Άρχαγγέλου! 

Great Keppel Island 19-ιι-ο6 
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ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 

Δεν θα τους πουμε το τραγούδι 
\ ζ' που ητησαν 

θα τους ψάλλουμε μια ώδ~ ξένη 

τ~ν ώδ~ τ~ν δική μας. 

Γι' αυτο &λλωστε γεννηθήκαμε 

μες στ~ν Καταιγίδα 

ν' άντισταθουμε είρηνικα 
<;:Ο, , 'λ .. , <;:Ο, 
οιχως αντι ογο η αντιοικια. 

Μόνη μας έπιδίωξη 

να βεβαιώσουμε 

πως ό ~λιoς δεν εφυγε 
, '! 
ανεπιστρεπτι. 

Sydney-Brighton Le Sands η-ιι-ο6 
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ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ 

ΤΟ άγκίστρι άνέβασε άπ' τον βυθο 
ζ \ \ ψι 
ωντανο το αρι 

άμετακλ~τως βουβό. 

'Εν τούτοις άποκάλυψε όλόσωμΎ) 
\ , , \ 

μια ακομ Ύ) πτυΧΎ) 
\ \ ~ Ι 

σΤΎ) φονΙΚΎ) ιστορια: 

Φ ' ι, Ι \ '1</λ 
ερνοντας πισω ακεραιο το 00 ωμα 

α.ψφε άνοιχτες 

" 'ψ απεφες τυ εις. 

Sydney-Brighton Le Sands 23-π-ο6 
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ΚΑΤΑΒΑΘΟΣ 

Κάθε γλώσσα κεντα 

το οικό τη::; αΤμα. 

Κάθε αΤμα διψα 
\ ~ f ι 

ΤΎjν OΙΚΎj του φωνΎj. 

Κ \ β' θ \ ~\ 'λ' ατα α ος κανεις οεν ευ OγΎjσε 

τον αίμOμίΚΤΎj! 

Sydney-Brighton Le Sands 28-ιι-ο6 
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ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΕΣ 

Ψ άχνουνε μες στα Λεξικα 

νεκρόφιλοι τυμβωρύχοι 

ν' ιiνασύpoυν λέξεις ταριχευμένες 
, , " 
απο αιωνων 

'όχι για να τους οώσουν «το φιλι της ζωης» 

άλλα για να πoυλ~σoυν σοφία 

στους κεχηνότες των παντοπωλείων. 

Θα τους χρωστούσαμε χάρη περισση 

αν καταΟύονταν ώς οί φτωχοι σφουγγαράδες 

στα παγωμένα νερα του πλουτοφόρου Αιγαίου 

να βγάλουν στην επιφάνεια άκόμη σπαρταριστες 

τις λέξεις που πέταξαν στον καιάδα της θάλασσας 

οί Εικονοκλάστες των πάσης όργης 

προοδευτικων. 

Sydney-Brighton Le Sands 30-ιι-ο6 
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ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 

τα σύννεφα περιπολουσαν 

πάνω άπ' τα κεφάλια μας 

μαυρα η λευκα 

κι εμεΤς δεν ε'{χαμε πυξίδα. 

Τ Ι , 'ζ Ι. ι 
α κυματα τσακ ι ονταν με ορμΎ) 

στην άποβάθρα 
β Ι '\' 

κατα ρεχοντας γυρω τα παντα 

λες κι ηθελαν να ζωντανέψουν 

τα ξΎ)ρα όστέα που είχε σπλαχνισθεΤ 

Ίεζεκιηλ ό ΠροφήΤΎ)ς. 

Στους δρ6μους κραυγες άσυνάΡΤΎ)τες 

με λάβαρα και πανω άπειλΎ)τικά 

είχαν καταδικάσει την εΙρήνη 

με συνοπτικες διαδικασίες 
, ,\ 'θ" , 

κι απ τα παρα υρα εμπαινε μονο 

ενας γενικευμένος ΠΑΝΙΚΟΣ. 

Sydney-Brighton Le Sands 4-12-06 
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ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ 

Δεν είναι μόνο οί αστατες καφικες συνθηκες 

που δείχνουν κάθε τόσο κρεουργημένο 

το άφύλαχτο σωμα της πέμπτης 'Ηπείρου. 

Είναι καΙ των άνθρώπων οί Ιδιοτροπίες 

" 'ζ β' β που το χεφι ονται αρ αρα 

με αψυχο γεωτρύπανο 

λες κι είναι ό κάποτε θεωρούμενος περιττος 

πέμπτος τροχος της άμάξης. 

πως δεν θυμουνται οί δείλαιοι 

πως ή άνυπολόγιστη άκριβως ρεζέρβα 

είναι που σώζει την κατάσταση 

σε ωρα άνάγκης; 

Sydney-Redfern 7-12-06 
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Η ΓΑΡΔΕΝΙΑ 

Μια Υραμμούλα εΙναι ό όρίζοντας. 

Μετά, τί Υκρεμός, Θεέ μου! 

ΤΟ κομμένο κλαδΙ 

άπο την Έννtάχρονη Κατερίνα 

μου δόθηκε αύθόρμ ητα 

δω ρο πολύπτυχο 

σε θλιμμένο δεtλtνο 

καθως παραμέρtσα δtερχόμενος 

για μια σύντομη «Καλησπέρα» 
\ 'λ σε φt ους. 

'Έβαλα μόλtς γύρtσα σπίτt 

το δακρυσμένο σπάραγμα 

σ' ενα ποτήρι με νερό 

Γιάννης Κοντός 

θέλοντας νά 'χω λίγες ώρες παραπάνω 

την χειρονομία του πωδωυ 

άλλα καΙ το ονομα του ανθους 

ονομα άκριβως που επtκαλειτω 

στις τρεις συλλαβές του 

τον κηπο που δεν εχω. 

Sydney-Brighton Le Sands 9-Ι2-06 
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ΜΗ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ! 

illYjv την τιμήν μ.ου έβουλεύσαντο ιΧπώσασθαι. 

(Ψαλμ.. 61, 5) 

Δεν είναι άχρωτηριασμος 

άπο άτύχημα 

άνευλάβεια είναι εναντι του Λόγου 

το να φλυαρουν ποιητες στο Κενό 

ύποτονθορύζοντας γραώδεις μύθους. 

Θέμα δεν ειναι μόνο ή ΕΙχόνα 

όλόχληρη δηλαδη ή όδύνη 

άχόμη χαΙ σε σπαράγματα. 

Θέμα χι ή μουσιχη χωρΙς λόγια 

άρχει να σημαίνει 

~γoυν να σημειώνει λύπη η χαρά. 

Sydney-Brighton Le Sands 9-12-06 

-122-



ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΑΧΤΥ ΛΟ 

Κι οί μ νημες παν κι αύτές 

π{σω άπ' τα πράΥματα να τα προφτάσουν. 

Πάει περισσότερο άπο χρόνος 

που οεν λειτουργεΤ πια. 

παροπλισμένος κι άρκούμενος 
\" Ι..... ι 

σΤΎ)ν οπτικη παρουσια των πεντε 

κι ας πρόκειται για. άκρογωνιαΤο λιΘο 

ό άριστερός μου άντίχεφας! 

Δεν εΤναι ή πρώτη φορα. 

που ύποχρεώνομαι να. φιλοσοφήσω 

στην άκαταμάΧψΎ) ούναμ η 

τη μυστικη σοφία των τετελεσμένων: 

πρωτα ήλθε το κάπως σταοιακο 

φυλλορρόΎ)μα της κόμης 

άκολούθΎ)σε ή ραγοαία έλάττωση της άκοης 

ΈλίΙΤ-l]ζ 

" \, λ' θ ~ λ' κι υστερα με καποια φι αν ρωπα οια ειμματα 

το black out της μνήμης 
σε ονόματα και σταθμους 

έρειπωμένΎ)ς βιογραφίας. 

Sydney-Brighton Le Sands 2J-J2-06 
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ΑΤΡΙΟΝ 

Περιμένοντας την έπόμενη μέρα 

δεν θέλει να την φαντασθεί 

δεν ξέρει πως να την εύχηθεΤ 

δεν τολμα να την όνομάσει. 

ΤΟ μόνο ισως που θα ταίριαζε 

στην άγαθότητα του Θεου 

δένοντας και με τ' ούρανου 

το θαλασσι χρωμα 

θά 'ταν λίγη αυρα που νά 'κανε 

αυρων το τοπίο. 

Sydney-Redfern 22-12-06 
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ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΟ πεσμένο δέντρο 

δεν εΤναι τίποτε περισσότερο 

απο ενα πεσμένο δέντρο. 

Ό πεσμένος ανθρωπος 

εΤναι ενας 'Άγγελος ήττημένος! 

Sydney-Brighton Le Sands 26-12-06 
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ΤΟ ΝΟΗΤΟ ΠΑΝΙ 

'Έτρεχε σαν να μάζευε εμπρός του 

ενα άόρατο πανί 

που τό 'χε ιΧπλώσει για το πέρασμά του 

'Άγγελος Κυρίου. 

Τί σχέση εχει αν δεν τό 'βλεπαν ΟΙ &λλοι 
"I\~, , t 

η οεν το πιστευαν; 

lVI ήπως μοιράστηκαν ποτε μαζί του 
"J~ )/ 

το ιοιο ονεφο; 

Για κεΤνον ηταν άρκετο που μάζεψε 

στην ωρα του το νοητο πανί 

οπως μαζεόουν ΟΙ Μοναχοι των Ίβήρων 

τον κόκκινο «διάδρομο» 

μπρος στην ΕΙκόνα της Πορταιτισσας 
\ '1 Π ι 

στο ετησιο ανηγυρι. 

Sydney-Brighton Le Sands 28-12-06 
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