Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ Λ. Σ Κ Α Ρ Τ Σ Η Σ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

<ύ
ΟΣΤΡΑΚΑ 1984

----

----

ο ουρανος κατεβαίνει, η γη
ανεβαίνει, ενώνονται, γινονται ενα μέσα στον άνθρω
πο, ο σοφος φερνει αυτό το ταίριασμα
στο λαο.
(κινεζοι)
αυταρ ο εγνω ησιν ενι φρεσι φωνησεν τε —πολλά δε οι κραδιη πορφυρέ—
μεληδεα θυμόν - ανεψυχον φίλον ητορφιλης αιωνος - φρενας ενδοθεν εϊσας.
(Ομηρος)
ta t tv am asi (αυτό είναι εσυ).
(ινδοι)
συναψιες ολα και ουχ ολα, συμφερομενον διαφερομενον, συναδον διαδον
και εκ πάντων εν και εξ ενός παντα.
(Ηράκλειτος)
w abi (: η ευτυχία που είσαι τίποτα).
(γιαπωνεζοι)
γινωσκε δ οιος ρυσμος ανθρώπους εχει.
(Αρχίλοχος)

Λυτό το ποίημα είναι μια ερωτική
πράξη απ το ενα στο δυο, στα πληθη,
κι απ τα πληθη, το δυο, στο ενα.
Είναι ενα, αγαπημένα, εγω κι αυτό,
εγω κι εσυ, μαύρο κι άσπρο' μια στα
γόνα το τίποτα, μια αυτοσταγονα ο
έρωτας, Λαλώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΟΣΤΡΑΚΑ * 1984 * ΠΑΤΡΑ
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α. ΣΚΑΡΤΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΣΤΡΑΚΑ 1984

το τίποτα
κι εσι
το μονο

Η

M IA

Το μάτι μου είναι στρογγυλό
το συμπαν στέκεται στα δάχτυλά
και μέσα πνεει τ αγέρι της ψυχής μου.

Ενα
το συμπαν
ενα ενα
το μάτι μου
ενα ενα ενα
εγω κι εσυ Λαλο^

Η πηγη μας χαϊδεύει το χωριστό καλό
εμείς γελάμε στα κομμάτια του ματιού μας
τα ματια μας
ειν οι Agvins
η ψυχή μας
ειν ο R au s και ο R ap tu s
τα χέρια μας
το ενα και το δυο
εμείς

Εμείς
είμαστε εξω απο τα ματια μας

είμαστε εξω απ την ψυχή μας
είμαστε εξω απο τα χέρια μας
Λαλώ
εμείς μοναχα βλέπουμε τον ήσκιο μας χωρίς μορφή
να μας τυλίγει με το συμπαν κι έτσι ζητάμε
την αρχή γελώντας
οι καλοί Y im a και Y am i
εμείς
είμαστε εγω κι εσυ
είμαστε η ψυχή κι ο ήσκιος της
είμαστε το frav asi κι ο κοσμος
(κυλάει η ψυχή στο μάτι)
είμαστε
χώμα και homo
πέτρα κι αστέρι
κλαδί και κλαδί
ενα δυο
δίχως νούμερο
(κύλα στα ματια μου Λαλώ)
βλέπουμε τον άμμο
(σου γελάμε ουρανέ μου
που δεν ήρθες ούτε πας)
τίποτα ο νους μας
(απ το κορμί του D iva εγινηκε το συμπαν
t ^ απ την κοπή του το γιατί
απ το σπαθί που χώρισε η γεψη της ψυχής μας)
Λαλώ
είμαστε είμαστε είμαστε
(ο εγκέφαλος μας το σχήμα του κοσμου
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γεμίζει το κενό του κρανίου μας
για να τον ξερουν τα χέρια μας)
Λαλώ Λαλώ
είμαστε είμαστε
(πες μου το μυστικό
που φτάνει στα δάχτυλά μας)
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
είμαστε
(απλα τα μαύρα σου ματια)
Λαλώ Λαλώ Λαλώ

ας αγαπηθούμε στον κοσμο.

Λαλώ
Στην αρχή η καλή Λαλώ
εγινε ο εαυτός της
μετά το βλέμμα της
χρωμάτισε στο νου μου το γιατί
κι υστέρα τα χέρια της
μου δωσαν το συμπαν

λοΎ°ς

Λαλώ τα ματια μου
η ψυχή μου τα κάνει τραγούδι
κι η καλή μου ιστορία απο κει.
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Αγαπημένη
ο κοσμος όνειρό δεν εχει
και χωρία εσυ τα χέρια μου γυμνώνεις
τα ματια σου
κενώνουν την ψυχή μου
η κίνηση μου ξερει το μονάχο κοσμο
κι εγω κοιτάω εσενα
γυμνός
αγαπημένη.

τραγούδι

Λαλώ Λαλώ Λαλώ
μίλημα
ειμ αντρας και στέκεσαι μπροστά μου γυναίκα
τείνω τα χέρια
και λεω εσυ κι εγω
λεω εγω και τ άλλο
φτιάνω γραμμές γυμνές τα χέρια μου και τις γεμίζω
με την άχρωμη ψυχή μου
ον μη ον
(A lv in s τα χέρια μου)
χύνω ως τη ρίζα της τη χο^ριστη ψυχή μου
θανατος γέννα
θέλω το εγω που μου δωσες
φοβαμαι
(δε σκεφτόμαστε τα χέρια μου αν μιαζουν όταν σε
κρατώ)
γελώντας γεμίζεις τον κοσμο με το χωριστό μου
εγκέφαλο του
κι εγω τον παίρνω ευτυχισμένος μες στα χέρια μου
τα δυο μου χέρια που ζυγιάζονται
Θεός A g ram an ju s
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(φως και σκιά που χάνονται στα ματια)
καλό κακό
(αγαθόν η ρίζα της ψυχής)
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
γνωστό απο δω το γέλιο σου κοιτάει τα χέρια μου
απο τ απλα σου ματια
τα δυο μου χέρια που τα γύμνωσες για το κορμί σου
αλήθεια ψέμα
(μπερδεύονται ξεχωριστά τα χέρια μου
μ απ τη γυμνότητα δεν εχω
μοναχα εσενα)
χαρα πονος
(ύπαρξη δένω κι ελλειψη
με τη φεγγια απ το βλέμμα σου
που φτάνει δυο στις στρογγυλές μου κόγχες)
χτες αύριο
τώρα
είσαι μπροστά μου
τύχη
μύρο της ψυχής σου
άμμος πέτρα χορτάρι πουλί εγω
δυνατότητα πραγματικότητα
(αγαπαω τις δυο γραμμές
μα χάνονται μες στην αγαπη,
ας ειν ενα)
Ενας ο νους μου κλιει τον κοσμο
ενα για να σταματήσει χαμογελαστός στα χέρια σου
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Λαλώ Λαλώ Λαλώ
ενα δυο
όσες φορές το θέλεις το γυμνό ενα
ενα δυο γυμνά
απ εξω ο κοσμος που τον αγαπαμε εμείς
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
εσυ Λαλώ κι εγω
Λαλώ Λαλώ Λαλοκ

Λαλώ
εξ°δος
0 D iva είναι το συμπαν
κι εχει για σπίτι την ψυχή μας
πάμε στ αλλα χωραφια
πάμε στο δέντρο πίσω απ το βουνο
ν αγκαλιαστούμε μες στον ήσκιο
πάμε να κοψουμε γαλάζιες παπαρούνες με τριγωνικές
πρωινές σταγόνες
να βρέξουμε τα χέρια μας σε μαύρο χιόνι
να βρούμε δρομους μοναχούς γ ι αναπνοή μας

στροφή

Πέτρα ο νους μας
η ψυχή μας κρύο καλαμι
και κοκκος άμμου εμείς

τραγουδάκι.

Απ εξω
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«
απ εξω οι ξε
απ εξω οι ξένοι κρίνοι
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
που αντιφεγγίζουν στη ματια σου
αντίστροφη

Κοίτα Λαλώ
Η γη αναπνέει
άνθρωποι τ αστρα
ενα ψάρι τρώει τη σελήνή και τον ήλιο
ο Θεός εφτιασε τον κοσμο
/
finale

Δε μίλησα
μοναχα θέλω να σου τραγουδήσω
γυρίζοντας την αρπα μου στον ήλιο και στη σκιά.
Ομως Λαλώ
σα δω τα ματια σου σωπινω
Λαλώ Λαλώ
τα ματια σου πηγη του τραγουδιού μου
Λαλώ τα μα
Λαλώ τα ματια Λαλώ
Λαλώ τα ματια σου Λαλώ
Λαλώ.

στάσιμο

Σου χαρισα ενα πολύγωνο απο ήσκιους με σαρκα
την ψυχή μας
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σου χαρισα ενα ψηφιδωτό τραγούδι
σου χαρισα ενα νιοκοπο διαμάντι
Το χεις στο λευκό λαιμό σου
κι έτσι αγαπιόμαστε στον κοσμο
επλαστηκες στα χέρια μου Λαλ6J
που γινηκαν στη γέννηση σου
κάνε ποτήρι το διαμάντι
ελα να πιω δροσιά μες στο λακακι του
λαιμού σου.

εσυ
εσυ εσυ
Ααλω Ααλω Λαλώ
εγω εγω
εγω.
I960
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο

1

a
Ηλιοσταλαγμα στη θαλασσα κι ονειρευόμουνα
το κίνημα του κοσμου στην ασπραδα σου,
αγαπημένη,
μαρμαρα ονειρευα στις αμμουδιές προς τα νερά
κι ασπρα πλεούμενα στο κρασί της θαλασσας
η ταχύ ψάρι μεθησμενο προς τον ήλιο,
ηλιογέννητη,
ηλιοβολή και φτεροπουλια στο χάος του νερού του αέρα
κι ο δράκοντας εγω πως ολα θα τα χαφτα
νερά και χώματα κι αστρα
και τον τελειωμενο σου ουρανο’
σταλα μυστική κι απαν, ενα Ο I
ηλιοσταλαγμα κι αγαπημένη σ ονειρευα μέσα μου
στο νερό στην πέτρα στο τίποτα
καρδια γελανει
σκέψη γραμμή σώμα μου φίλον
φιλτατον σώμα σου,
Ω Ω Ω αγαπη,
είσαι ο,τι να ναι.
Εσυ είσαι αυτό
εγω είμαι εδω
κι οι δυο μαζί
το Ω το Ο το I
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το A
η χαρα
Ετσι, μακρια στο βράδυ
φεγγαρόλουστος βουλίαξα βάθη αχνα
στην ερχόμενη ανασα σου που μ ευωδίαζε,
φεγγαρόλουστη του κορμιού σου,
βουλίαξα νερά κι ολα τρεμανε μπρος σας,
ματια, ολα κινούμαστε καλό κίνημα
νερό και γαλα κι όνειρό
στα θα μ αγγίξουν δάχτυλά σου.

β

στο Νικο Ματθιοπουλο

Ηρθε το κύμα στ ασπρα του υπνου
πάνω στη σελίδα και μιλήσαμε
για μαρμαρα για παλληκαρια
και για τον καημό,
για μακρινούς παππούδες μ ασπρα γένια
που κινούσανε ήσκιους η καραβια
προς τ άνοιγμά της αγκαλιας
κι είχαν περάσει κύματα η κορφές η βάθη
τραγουδώντας τετια λόγια,
τραγουδήσαμε και μεις χαρτοτραγουδα
στην απλα του μαρμάρου
του γλυμμενου απ τα βαθια και τ ασπρα των καιρών
παρακαλωντας: Μεγιστον παν, ενώπιον, άνοιξε,
σπάσε μαρμαρο κομμάτια μέρας
η γίνε σελίδα χαρτιού
στα κινούμενα ασπρα του υπνου
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χαρτί, γραμμένο φωνές του παππού
χαρτί, σκληρό του μαρμάρου,
ενα χαρτί, που να μιλάει σαν κάθε τι
σαν τοπος η καρπός η ποταμος
αντικρυστα
σαν κύμα που πάει κάπου, πουθενά,
σαν κύμα του υπνου στ άνοιγμά των ματιών
που βλέπουν ασπρα.

γ

στο Σπυρο Σαγιαδι,νο

Μαζευτήκαμε τότε σαρανταδυο παλληκαρια
για το νερό για το χώμα για το ταξίδι
στα μακρινα στα ωραία στα μας πρεπουνε,
μαζευτήκαμε ρέματα νερά πλατια
κούπες του μελιού μαρμαρενιες
ωμοί χρυσοί μαλλια δροσερά,
παλληκαρια του νερού του καιρού
της ανθρωπιάς του ολοκλήρου κοσμου
σαρανταδυο και χίλια δυο παιδια
ενα κι ενα
στην αγκαλια του παππού
στ αλαφρα μαλλια που ακουμπουσαν τις άκρες
παιζαν την απλα σκόρπαγαν
μπροστά πριν απο σένα
πριν απο το βαθύ γαλα του καιρού
μπροστά στο πλατύ νερό στο μακρινό σύννεφο
πριν μπροστά απ την ανθρωπιά
την αγαπη,
μαζευτήκαμε όπως ήρθε η ωρα
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προχωρήσαμε βαλαμε μπρος μας μονοπάτια
χώματα βαθια και ισο μαρμαρενιο αλώνι,
στρογγυλό μεγάλο κι άσπρο στ ασπρα των καψών
στους κυκλους των εντός μας των ματιών μας
Ο της ανθρωπιάς μας Ο το σπίτι μας
και το ραβδί μας I
που μας κραταει μας ακουμπαει στον κοσμο
και περσευει δείχνει δρομο
της γλύκας, Ω Ω Ω, αγαπη,
μακρια σταλάζεις.

2

στο Νικο Ματθιοπουλο

Σχεδία των παιδιών στην άμμο
της θαλασσας,
έρωτα ολανοιχτε παντού
ευγενεστατε Κύριε ευτυχισμένε
με τα ολα και μ αυτα
που αφρίζουν εδω τα χερακια του
γραμμές στην άμμο της θαλασσας
πρώτες,
λισσομαι σε, γίνε, λισσομαι σε
λισσομαι
παρών ολοκληρος γραμμένος των αφρων σου,
αφρε, των γραμμών σου,
αφροδιαιτε αβροδίαιτε αφροδιτε
ευτυχισμένε Κύριε των Γυναικών
των θηλυκών των ανοιγμάτων
των κλειστών και των γραμμών
όλων

μεγιστε ελάχιστε ολόκληρε
των νερών των αφρων της Αφροδίτης
σταλα της Λαλως λαμπερότατη
τ ονομα ολος το πραγμα
το άνοιγμά το στόμα της γυναίκας Ελένης,
γίνε,
λισσομαι σε, λισσομαι.

:ϊ
Κύματα θαλασσα κύμα βαθύ
το νερό μου μυστικό και δικό σου
ενα νερό απ εξω για μένα
ορίζοντας υγρου λαμπερότατου χρονου
βαθύτατου κι ενωπιου,
θαλασσα κι εμείς εδω
μονοί
αγαπιόμαστε
Λαλώ.

4

στο Σπυρο Σαγιαδινο

ΛΑ
Αμμος της θαλασσας χέρι στο μαρμαρο
να με, χαζό νόημα ερημε κόσμε
ντυμενε, γδυσου
να σε γνωρίσω — είμαι;
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Αν μιλήσω με τη θαλασσα τώρα
κι αν πω του νερού την αλήθεια μου,
θα μου μιλήσει με σχέδια και γραμμές δίκες μου
κι έτσι θα ξέρω'
αν γυρέψω ψηλά για το τέλος
και κοντά για την αρχή
κι αν ζητησω το εντός μου
το νατό,
το πουλί που περνάει λευκό το γαλαζιο
πάνω απ την τραφερη και την υγρή
το ξέρω απο πριν μου και το^ρα μου
κι οπού πάει είναι εδω'
αν ολοκληρος γίνω
κι η λαχταρα μου κι η πιο ξένη μου ελπίδα μου
κι ο ποθος μου που μ εχει,
τότε ολογυμνος κοσμος
Ασταρτη Αφροδίτη Ντακινι
Κουνταλινι
Ααλω νατος
σταγόνα που εχο.) και συμπαν που ντύνομαι
γδύνομαι
κι είμαι για μαρμαρο γι άμμο για θαλασσα
για ποτήρι νερό
για τα μαλλια σου του αέρα
ένας στη μια, ενα
ο ένας αυτός τρισευτυχισμένος κοσμος
γεμάτος
κι εμείς παντα εδω
ΟΜ ΟΜΟΤ Μ ΑΖΙ ΜΑ
Α —.
Ετσι λοιπον λεω να πάρω δασκαλο
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δυο στηθη μια γραμμή ενα παιδί
παιδακι αμαθητο
να παω
ταο τατ τατατα
λα λα λα
στον κοσμο και στο σπίτι μου
— και να που γίνεται:
φύλλα χαρούμενα λαμπερα χόρτα
μουσικές πετρες
και μυρωδάτες γραμμές
φεύγουνε κι έρχονται
ρόδινα ποδιά χέρια ισχία
μαλλια ματια εφηβαια
βαθια και λαμπρα
κοχυλια αναιωνια θαλασσινά
να τόσα όστρακα εδω
απ την αρχή ως το τέλος
νατα τα παιδια,
τατ τατα ατα
μάθετε με
ματακια μου ανθρώπινα,
* τον απάνθρωπο
το δολϊο μηλοφάγο
-t εκείνου εδω του δέντρου του αιωνίου παραδείσου
του κήπου της Μηλιάς
(λαχταρησα δυο μήλα
κι αυτή γυναίκα τά είπε),
διδάξετε με με λαμπυραδες
μ αγγιγματακια
θυμίσετε μου
πεστε μου, μυήσετε με τον ανίερο
το χαζό πατέρα που πεθανε στον έρωτα

^ ^

fit

L

αντί, v αναστηθει ολοκληρος
αναστηστε με, ματακια τρυφερουλια
λαμπερουλια ευωδιαστουλια
ματακια των ματιών μου,
Λαλώ συ ει συ υπάρχεις
κι εγω να με:
τραγούδα μου.
Γίρεπει νερό πρεπει ψωμί και πρεπει η προσευχή
ΟΜ ΜΑΝΙ P A D M E H U M ,
λυγαρια μου που δερνεις τα νερά
γεμίζεις γραμμές τον κοσμο
κι ανοίγεις τα μαρμαρα γράφεις την άμμο.
η προσευχή, να σε φαω,
το νερό, να θέλω
ιανδρογυνος, εγω κι εσυ, ο κοσμος
το πουλί που φεύγει
κι έρχεται
ενα για ολα, εν το παν
η θαλασσα το σπίτι το κρεββατι
η Αρετουλα με το ψωμί κι η Μαρία Ισιδωρα με το νερό
η Ιναννα η Ιζαναμι κι η Περσεφονη με την προσευχή
πάει η Πανθεια ερχεται η Παμο
πάνε νατες Γλαύκη τε, Θαλεια τε Κυμοδοκη τε,
Νησαιη Σπειω τε, Θοη θ Αλιη βοωπις,
Κυμοθοη τε και Ακταιη και Λιμνωρεια,
και Μελετη και Ιαιρα, και Αμφιθοη και Αγαυη,
Δωτω τε Πρωτω τε, Φερουσα τε Δυναμενη τε,
Δεξαμενή τε και Αμφινομη και Καλλιανειρα,
Δωρις τε και Πανοπη και αγακλειτη Γαλατεια,
Νημερτης τε και Αψευδής και Καλλιανασσα'
νατες κι η Κλυμενη κι η Ιανειρα κι η Ιανασσα,
Μαιρα και Ωρειθυια, ευπλοκαμος τ Αμάλθειά
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κι άλλες κι. άλλες κι άλλες όλες,
ερχεται νατη η Σακτι η Παρβατι η Ντουργκα
η Καλι λινγκαμ ΟΜ
κι η Τιαματ η Τλατζολτεοτλ
κι η Μπρυνχιλντ η Νικολετ
ματια μου
Ηλιογέννητη
Κλεονίκη Θεανώ κι Αγγελική
Αγγελικουλα ζαχαρη Αγγελικουλα μέλι
Αγγελικουλα κρύο νερό που πίνουν οι άγγελοι
κι αγγελιζουνε και μ αγγελιζουνε
αγγελισματα νερό
Καλλιόπη Μελπόμενη Ουρανία Αρετή
Αγλαΐα Ααμπετια Αστερω Αγραφω
Ζουγραφω Παγωνα Πυργουλα Κανελλα
Αεϊμονια Γαρουφω Γαρουφαλια
Τριανταφυλλη Μηλίτσα Χαϊδω Ακριβή
Αργύρω Ασημω Χρυσαφω Ζαφειρω
^ και η Σμαραγδω που είναι κουτσή
νατες ολόκληρες πάνε
γιονι κι έρχονται γιονι
κυρα Καλώ και Μήδεια κι Ελένη
πάνε γιονι κι έρχονται το παν
ενα T A T T V AM A SI
Μαραχνα Τιορα Τζαμιλια Ριικα Ζατζμμπου
Αιρι Ρουκια Χαμιντα Ελοντια Ιμελντα
Λινγι Ιλονκα Μιρτζα Φαγιολα Ααγια
Γκαλινα Ντζινα Χανσινα Ομντελε Βαϊτζα
Ιλβα Ναγκοκο Ανικκε Ανντουρ Μαρτζουτ
Χανκα Αμιτα Αγαπημένη Αλενα Ιμκα
Ινα Μιριαμ και Αορελαϊ όλες κι άλλες όλες οι άλλες
Λ κάθε η κάθε της κάθε την κάθε θέλησα
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ολο το παν τώρα
όστρακό θαλασσινό γυαλουμενο γελουμενο y
σκληρό στο εφηβαιο που ανοίγει κλείνει
τον κοσμο, να με ν ανοιγαν να δενα
εδω μου στ ανοιχτα του κοσμου,
στα υγρά του ορίζοντα εκεί που αστράφτουν τα
ματια σου,
κόρη μου κοριτσάκι μου παιδακι μου
γιν και γιανγκ
γ ε!
γιε μου γιε μου γιε
κι αγόρι μου το αγόρι μου'
το μονο κι εγω μου
πατέρας και γιος
παιδακι: κάτι θα μάθω
μπροστά στην τόση θαλασσα
που τη βλέπω τόση ωρα
και τώρα θαλασσινός.
Κ ι έτσι πια βλέπω το νερό στον ήλιο
και νερό τον ήλιο στο ποτήρι
κι έτσι πίνω το νερό
με τα ματια ολο θαλασσα
ολο φως υγρό, αστραφτερά.
Ετσι πια καθομαι ακίνητος
μαθητης
των γραμμών της υγρής άμμου
της κοπής του λευκου μαρμάρου
κολυμπητης ελεύθερος
της θαλασσας και του αέρα και των μαλλιών
και των μαλλιών σου και της Λαλως
και φίλος πιστός των παιδιών
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και του παντός δηλαδη του κοσμου
που θα πει πως αγαπαω αυτόν τον κοκκο της άμμου
κι αυτό το ποιο κι επειτα; ζωάκι
κι οσα είναι τα απαρχής κι αναιωνια εδω
και θα πει
πως εχω ο,τι μπορώ και θέλω
ας πούμε μια κούπα σταφύλια
η βαθύ ποτήρι κρασί κι ενα εφηβαιο της θαλασσας
η της λυγιας η του άσπρου σπιτιού
η τ άνοιγμά κλείσιμο του κοσμου
εκείνες λεω τις συμπληγαδες που έτσι ωραία περνάω
και παω στη Μήδεια στην Κολχιδα κυρα Καλώ
και στην Ιωλκο κυρα Καλώ στη Ναννω
στην Ελένη την παινεμένη με το υφάδι
τάκου τάκου ταο γιονι τα ϊ-τζι τότε
τώρα ταρα τρα—λα-λα λι-λα
σε σένα δηλαδη σ ενα άσπρο επίπεδο
— και θα πει πως λαλησα,
που λεγε η γιαγια μου λεγανε και λενε τώρα,
δηλαδη μου σάλεψε τρελάθηκα σαμανεψα,—
η κιόλας, η γιαγια μου η σοφή κι οι άλλοι ολοι
να εννοούνε πως σε θέλω
πως λαλασκω η λαλαω η λαλιζω η λαλώ
η έτσι σκέτα Λαλώ
η λαλώ η ομ η λιλα λαλα λα-λα—λα
λα - λεϊμονακι μου
μυρωδάτο λεϊμονακι μυρωδάτο
κι απο περιβόλι αφρατο,
δηλαδη
παιδί
αγαπιόμαστε κι εν το παν.
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Κ ι έτσι πια μαθαίνω μαθητης ελεύθερος
τη σταγόνα τη λαλώ που με πνίγει
και τη ζω και την πεθαίνω
και τη θέλω — ωχ γιαγια μου, ολο λαλευο)
εγω μοναχα λαλαω και λαλώ,
Εγω, γιαγια μου, λαλησα
σκιστή κραυγή στον κοσμο κι άνοιξε,
γιαγια μου, εγω ειμ αυτό, εσυ εισ αυτό, Αυτό ειν εγω,
Βαυβω Μπάμπω Κοατλικουε γιαγια μου,
λαλώ και σε βλέπω στον αφρο
γελουμενη
Σιντουρι Κίρκη και Βασιλικουλα μυρουδιά της λάμψης
λυγερή τρυφεράδα
με την κούπα παντα στο χέρι
μ ολα τα όστρακα στα ματια
να γυαλοκοπανε, κοριτσάκι μου
γυναίκα μου, λαλώ σου, Λαλώ
εσυ μου κι εγω σου κι εγω μου
και Λαλώ μας
και Λαλώ και λαλώ
λάμψη να - λα,
μονάχος μου παντα κι αιώνια μου ξέρω
και είμαι
στην άμμο της θαλασσας ο κοφτής του μαρμάρου
του παντοτεινου.
Αγαπημένη μου, σου μιλάω απ τη θαλασσα
ευτυχής κι ακμαίος,
τα παιδια παίζουν κι εγω μελετάω
σωστά το μάθημά σου,
με ματια ωραία κι ολο βλέπω:
πρεπει σκληρη του πεθαμου να με μυησειε.

ολο το θέλω κι ολοκληρος είμαι,
ολο το θέλουμε,
σε χαιρετάω μ ενα πουλί που περνάει τα νερά,
σε γράφω ποίημα είμαστε ολο:
Λαλώ
σ αγαπαω
λαλώ
λα.
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Χ Ω Ρ ΙΟ

1
Σπίτια του χώματος και. των φύλλων
χωρία των λόφων και. των βράχων
μπροστά στα κύματα
παιδιά μεγαλα μ ασπρα βαθια ματια
με τις πλάτες στο ψωμί και στις ελιες
και στα χωραφια
διψασμενα κύματα νερό
βαθιές πήγες που λαμπουν στο χώμα
να σταλάζουν στα χέρια τους
στο αιδεστο σώμα τους,
αιδουμενα παιδια του παλμού
των οστράκων
της πρώτης λαχταρας που αρχίζει
και παύει κι αρχίζει
αιδεστα στο γαλαζιο στη γραμμή του νερού,
παιδια της αιδώς κι ολα εδω
για παντα έτοιμα
να φυγουν
στον αιώνα
να ξαναρθουν.
Ο Σπυρος που γελάει μεγάλος
κι ολοκληρος γλυκά και ζέστα
της πραγματικότητας
ο Νικος των λαμπρών βυθών
και του άσπρου πλάτους
με τη γνώση που αγαπαει
ο μοναδικός
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ο Γιάννης του πάθους ο γαλήνιος
που ξερει και βαθια σπαρταράει
δακρυσμενη γλυκια μαυριλα
ο Νωντας ο γραμμένος
ο δεμενος ο γέρος ο τρυφερός
με τα πλάτη των ματιών
ο Αντρεας δάσκαλος της ομορφιάς
ο αγέλαστος γόης
που κόβει μαρμαρα στα ματια του τον κοσμο
αποκαλυπτικός,
κι ολοι στα γαλαζια
*
πλάτη στο ψωμί ματια στο νερό
ταξιδιάρηδες στους άλλους τους ολους
ταξιδιάρηδες
που γελάνε στα γελαστα πλάτη της θαλασσας
στερεοί της πληγης που παλλεται μέσα τους
με το καραβι — αχ Λαλώ — στη μεγάλη θαλασσα
του υπνου και του ξυπνου, κύμα που βγαίνει
πρωινό στη λεία γαλήνια αμμουδιά.
Μέτρα μας λοιπον που σου γελάμε
σκόρπιοι χίλιοι
εγω κι ολοι,
θειος ξάδερφος πατέρας
ξένος φίλος αδερφός
Αιθωνας, Κώστας, Νικος, Βασίλης, Διονυσης
Ακαραλαμονεραγουε,
Λετονας, Γιώργος, Δημοφων, Σαρλ,
Σαρδαναπαλος, Διομήδης,
Ευτυχιδης, Χαϊκος,
Πέτρος, Ξυλος, Νερος, Χορτος,
Ζωος, Γάτος, Αλογος, Εύλογος, Καλολογος,
Ευφρονιος, Πρωτονιος, Ηλεκτρονιος, Ουδενονιος,
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Ρυτίδας, Σκληριδας, Ευλαμπος,
και Μουσος και Μυσος και Ισο
και τι να λεμε
λεμε ολοι και καθόμαστε
ήσυχοι,
ακρογιάλια μεγάλη, γελάμε.

2
Πετρες στο χώμα στα κύματα
νερό και χώμα στα φύλλα
που ανεμιζουν κοντά στα σπίτια,
το χωρίο μου στον κοσμο
είμαι χωριατης
ζω με το χώμα με το νερό
με τα φύλλα στα κύματα
το αιμα μου με ζωντανεύει
κυλουμενο παντα μέσα μου
ωραίο ποτάμι
όπως τα ποτάμιά όπως ο Αλφειός
που κυλάει τοσο νερό στ ακίνητα
και υψώνει χορτάρια και δέντρα
και χαίρεται ψαρια
και κόβει ρέματα
ν
και γίνεται ενα πάλι μαζί με τη γη
νησακια της πραγματικότητας,
^ τετιο ωραίο ποτάμι εχω το αιμα μου
να λαχταραει παντα το νερό
στο χωρίο μου.
Κι ολο ανεμιζουν φορέματα
υφαντα υφασμενα απο σένα,
J αιδοία,
σ αυτό τον κάμπο σ αυτή την ελιά
σ αυτό το σπίτι που φωταει
δροσερο,
δροσερά φορέματα κι ανεμιζουν στον κοσμο
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απο πάνω σου,
γυμνή κι αληθινη και μονή
κι άλλη, μακρινή.
Και παντα μιλάω με τη θαλασσα
και μ ακούει κύματα
ίδια παντα
μιλάμε στην ευτυχία
λαμποκοπη νερού στις βαθιές ρυτίδες μου
γλυκά της υγρότητας στο μαχαίρι
στην ευτυχία της ώρας
της κάθε σταλαχτης στιγμής του ίδρωτα
και του ποτηριού που αδειάζει
μέσα μου,
της μιλάω εγω
και μ απανταει θαλασσα,
αυτή είναι η γλωσσά μου
και τελειώνω κορμί
ακουμπηστο σ ολα
του χωρίου μου
σ ολο το χώμα στ αμπέλι στο λιοστάσι
στους άσπρους δρομους που σβήνουν
στο χώμα στον άμμο στους ορίζοντες των σπιτιων
στη γαληνη του άσπρου κρεβατιού
που ομορφαίνεις γυμνή
S αιδοία του κοσμου
ντυμένη τα πραγματα
μέχρι να ρθω
μ ολα τα πραγματα
μέσα στο λαμπερό σπίτι
των κυμάτων της θαλασσας που αυτή είναι
σ αυτόν τον κοσμο,
αυτό, αυτή μου
4

αιδοία, αιδεστη.
Σ αυτό το χωρίο κινούμαι
και κάνω
κι ολα είναι γινωμένα
κι ολοι τα ξερουν και τα χουν
ψωμί ελιες κρεμμύδι
πολυριζα σταφύλια γεύσεις στο στόμα
κι αρώματα απ τα βάθη και τα πλάτη
του κοσμου που εχει το χωρίο μου
και τον εχει έτσι, χωρίο
σπίτια μ ανθρώπους εδω
μετρημένο στα κύματα
που έρχονται ίδια
γελαστα
στ αμπέλια που κανουν ίδια σταφύλια
στ αμέτρητα αλλ αυτα σταχυα
με τα ίδια ονοματα
(
Σπυρος Νικος Γιαννης Νωντας Αντρεας S
των αγαπημένων
του χωρίου που ολα ίδια τα εχει
ολα τα εχουμε ίδια
σταγόνες του νερού και κοκκους του άμμου
νερό στον άμμο κι άμμο στο νερό
γυμνοί μπροστά στη μεγάλη θαλασσα
κι οτι να κάνουμε είναι ίδιο
ενα παιγνίδι
βαρύ κι αλαφρό του ίδρωτα και του κρασιού
κι ολα τα χέρια ολα τα μαχαίρια
στο γαλαζιο παίζουνε
στα ολα ίδια, στα κύματα
στο χώμα που μιλάει με τον άνεμο
η με τα χόρτα που του αρχίζουν
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άσπρες ρίζες και μετά πρασινα του αέρα,
για ιδες τα ολα ίδια
γέρνουν κινούνται απλώνονται,
ολα ίδια όπως ολα είναι ίδια
κάθε τ ι και κάτι
αυτό κι εκείνο και τούτο
εδω νατό νατό
να με
να μαστέ και είμαστε
κοσμος και κάτι κι εμείς
τετιοι του χωρίου
κάλυκες ομοριζοι πολυφυτου κοσμου
^κοσμικοί
μεγαλώνουμε στο περπάτημά στο φαϊ στη δουλειά
στο βαθύ ύπνο της πηγης μας
έργα ονείρου
που κινείται στ ασπρα
Λαλώ πλεουμενη
καραβι μονάχο
νπρωτο στην αρχή και τελευταίο στο τέλος
κι ίδιο παντα, του αιώνα
που φτάνει κύματα η θαλασσα μας
στο χώμα που πληγώνει το χωρίο μας
γλυκά των σπιτιων και των καρπών
και του νερού, πάλι του αιώνα,
απο νερό σε νερό πάνω στο χώμα
κι ολα στο γαλαζιο το βρεγμένο
αιώνας που λαμποκοπάει στον αιώνα
με το πλεούμενο παλλομενο
λαλούμενο Λαλώ καραβι
που μπαίνει στα ολα
στον κοσμο στο χωρίο
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τ όνειρό του χωρίου μας
του φωτεινού σπιτιού το)ν τοίχων
και το>ν ματιών,
Λαλώ η πατρίδα μας
πλεουμενη
κι εδο:>
εδω πλεουμενη
πουθενά, εδο)
αιδοία
αγαπημένη.

3
Γραμμές των κυμάτων στην άμμο και, στ όνειρό
κι εδω
και στο νερό και στο ψωμί
και στα χωραφια των χορταριων
και στο ξερό χώμα που ετοιμάζει μια γλωσσά νεα πάλι
με βλασταρια και φύλλα και καρπούς
για τα δάχτυλά σου που απλώνουν τις πτυχές
των φορεμάτων σου
και για την ακίνητη τσεμπερα της γιαγιας μου
μαύρη στις λαμπρές πτυχές του χρονου'
πρωί κι είμαστε μπροστά στα ^κύματα
ολοκληροι σ ολοκληρο κοσμο
νέοι σαν κάθε πρωί
νέοι στις νεες γραμμές που μας μιλάνε
γραμμές πραγμάτων του χωρίου και του ονείρου
που κοιμηθήκαμε που ζουμε
νέοι μπροστά στα κύματα που μας παίρνουν
και μας φερνουν και μας πάνε
του χωρίου
πρωινούς χωριατες.
Είμαι ένας είμαστε πολλοί
στο ενα στα πολλά
χωρίς γνώση χωρίς ιστορία
στο χαμόγελό σου, αιδοία,/σ όλες τις εικόνες
ανθρώπων και πραγμάτων
που ανοίγουν στα χρυσά πλάτη της μέρας βάθη της
νύχτας

εδω,
είμαστε ένας είμαι χίλιοι κι είναι μου κι είμαι τους
στις άσπρες σου διπλές, μεγαλοματα
των χιλιων και της Επιμελιδας και της Λαλως
που με κοιτάς και μας βλεπεις
στο ψωμί και στον έρωτα
γαλήνια κι αναμενουσα
στα χρυσάφια που μοσκοβολάνε αλήθεια
κι αυτή την πραγματικότητα
μπροστά στις γραμμές των κυμάτων
που μιλάνε σε μας.
Και να η λαχταρα μας ήλιος πρωινός
λαμπρός στον ουρανο και στα νερά
του κοσμου αυτου που αποκαλύπτεται
λουλούδι βαρύ στην καρδια μας
αρωμα γλυκό στα ποτάμιά των αιματων μας ^
στις γαλάζιες φλεβες μας τις χωριάτικες
του ωραίου Αλφειού,
να ο κλιος αλήθεια νεα
τωρινή και χτεσινη και παντοτινή
στα μαύρα και στ ασπρα του υπνου μας
που απλώνει χωρίζει κυλάει στις φλεβες μας
Αλφειός του κάμπου και της πλατιας θαλασσας
και του βαθιού Αδη που βγαίνει κύματα στην αμμουδιά
πρωί γλυκό με πουλιά κι αρχινισματα γραμμών
στα ματια μας
που ανοιγουνε ασπρα της μαυριλας σου
και λάμπει ως τις άκρες των χρωματο^ν
σαν εκεί κι εδω
σαν αυτός ο γλυκός κοσμος
της ησυχης μονής ευγενικής αμμουδιάς

που λάμπει, πρωί κι ομορφιά
και θαλασσινή
της θαλασσας των ωραίων χιλιων κυμάτων
που έρχονται ενα ενα κι ατελείωτα
κι αυτα
του Ροφια του Αλφειού του ποτάμιου του νερού
που γεμίζει τα ποτήρια και τη γλυκά μας
έρωτα κι Αδη κι έρωτα
και εικόνες ριζών και κλαδιών και φύλλων
και ωραίων καρπών των κουκουτσιων
που ποτίζονται στις καρδιές μας και μας φυτρώνουν
κάλυκες άσπρους μονάχους κι ευτυχείς
χιλιους κι εναν
ενα, αιδοία,
που πλέουν τώρα
σ εσενα, θεωμένη θεϊκή
πρωινή, στον ήλιο
των νερών και των χεριών μας
και του χωρίου μας.
Θα φυγουμε θα φύγω θα ρθω,
Ααλω,
στη θαλασσα και στα ποτάμιά και στους δρομους
ταξίδι μεγάλο στον πλατύ κοσμο στο βαθύ ουρανο
σ ολα τα νερά και τα χρώματα και τα πραγματα
σ ολους τους ανθρώπους και τους νέους τοπους
σ ολους τους δρομους που ανοιγουνε ποτάμιά
και κλαδια και φλεβες
και κορμί δροσερο και ζεστό, Λαλώ,
θα ταξιδέψω μ ωραίο καραβι κορμικο μου
που θα το βλέπω και θα τ ακουμπαο) και θα με φερνει
σώμα για σώμα

λαχταρα στον κοσμο αυτό μ αυτό το καραβι
του ονοματος σου, αιδοία, σ ολα τα ονοματα
ολα τα πραγματα, έτσι κι αλλιώς
κι έτσι
ολον μου σ ολην σου
ενα καραβι πλεούμενο
εδω.
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4
Οστρακο μαύρο στον αιώνα
του φωτός και του νερού ανοιγμένο
μονο κι ενα γλυκό κοσμος
της λαχταρας των γαλανών ρευμάτων
και των ψηλών ωραίων κυμάτων
της θαλασσας και της γης και των δέντρων
κοντά στις μαλακες καμπύλες των ζωων
με τ ασπρα ματια, όστρακό μαύρο
στη βαθια μου λευκότητα
που κλείνεις με σκληρά κελυφη
κι ανοίγεις και κλείνεις γλυκό
και μαύρο φωτεινό
στην τρεμουσα σιωπηλη παλαμη μου
με τ ανοιγμένα παντού δάχτυλά
μιλουμενο αυτό που είσαι
κι έτσι γίνεσαι η γλυκά
που κυλάει στα πραγματα και στους αιώνες
και στο χέρι μου που σε κλείνει στον κοσμο
του κοσμου σκληρό κι αιώνιο
μονο ενα όστρακό.
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5
Αργά τα ματια ανοίγουν ασπρα
στ αλαφρα νερά και στις βάριες πετρες
και στα δέντρα που ανεμιζουν φύλλα
το χώμα και τα ποτάμιά που κυλουν αργα
κάτω απ τα ολανοιχτα ματια
τ ασπρα οπού λαμποκοπάνε οι μαύρες κόρες
το μυστικό που μοσκοβολάει αρχή
των πραγμάτων και των κοιταγματων
και της ωραίας ζωής της αιδώς
ενα σε δυο κόρες μαύρες στ ασπρα.
Κίνηση
και φτερά και φύλλα και νερά
στ ασπρα βάθη της ψυχής
των ανοιγμένων άσπρων ματιών
αέρας
εαυτου και πραγματικότητας κι εσενα
στ ασπρα πλάτη του κοσμου
που βλέπουν τα μαύρα όστρακα των ματιών σου
γλύκα
του ανοιχτού του κλειστού του ανοιχτού οστράκου
που μαυρίζει κι ασπρίζει και μαυρίζει
ματια και πραγματικοτκτα και ματια
της αρχής
όστρακα χίλια μύρια
στον άσπρο γιαλό στους άσπρους γιαλούς
που φτάνει η θαλασσα κύμα γαλαζιο
κύματα θάλασσες των ανοιγμένων ματιών
στο μεγάλο όστρακό.
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6
Πείνα του οστράκου δίψα του ανοιχτού
νε περάσεις ελεύθερος τις μαρμάρινες πετρες
που ανοίγουν και κλείνουν κι ανοίγουν
πείνα του μοχθου δίψα του ίδρωτα
που σταλάζει αργα στις πληγές
και πίνουν τα πουλιά και φευγουν στα πλάτη
πείνα του κύματος δίψα της ψυχής
να φύγεις ολοκληρος κι οχι αλλιώτικος στ ασπρα
που κανουν τα πραγματα και τα κοιταγματα και τα
ματια
πείνα και δίψα της δίψας της πείνας
του άσπρου στο μαύρο του σκληρού στο ανοιχτο
του καρπού στο στόμα στο σώμα
που έτσι μαθαίνει και λαχταραει
φαϊ και πιοτο,
ω μόχθε που ενώνεις τα πραγματα
ποθος και νόημα κι ωραία πραγματικότητα
κορμί σκληρό του δουλευτη που δενει τη ζωη
στο ρυθμικό σκάψιμο της γης
για να πετανε τα πουλιά και να κυλουν τα ποτάμιά
για να γίνονται ολα μετρημένα,
ελαφρα χέρια της γυναίκας στο υφάδι
που αρχίζει κι ουραία πηγαίνει στα πραγματα
με την κλωστή που ανεμιζει δροσερή χρωματιστή
και το χτύπο του ξυλου και του αίματος
στο μεγάλο εργαλείο της των ωραίων θαυμάτων,
λαχταρα της πείνας της δίψας
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του αντρα και της γυναίκας και του κορμιού
που γνωρίζεται κι είναι και παλλεται
κύμα στ ασπρα πέτρα στα γαλαζια
φύλλο νεο σ ολο τον πλατύτατο κοσμο
που κλείνει όστρακό μαύρο γεμάτο λευκότητα,
ω δίψα του ανοιχτού πείνα του οστράκου
να φας και να πιεις και να γίνεσαι
όστρακό
και να είσαι.
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Σταγόνες θαλασσα σταλάζουν στην ψυχή μου
θαλασσα
και λικνίζομαι κουνιέμαι αργα
στον ορίζοντα του χρονου
που σταλάζει σταγόνες καιρού καλού
ψυχή μου
και λικνίζονται ασπρα καραβια
του Τηλέμαχου του Ιερώνυμου του μπαρμπα-Λαμπρου
του Επιταλιωτη
αργα στα κύματα που ζωντανεύουν
μπροστά στον ορίζοντα με τον ορίζοντα πέρα
απ τον ορίζοντα
της ευγενειας αυτής που ανοίγεται
θαλασσα ψυχή.
Δεν ήρθα να πω, να μάθω, να γίνω
ήρθα
να είμαι
γιατί είμαι λίγο
μ ολα αυτα που με κανουν ανθρώπινο κορμί
που μ έχουν άνθρωπο,
να είμαι όπως είναι ολα
όπως το είναι αυτό
το είναι μου που μου ρχεται θαλασσα
σ αυτό το κορμί μου
που σε θελει της ανοιχτής λαχταρας
γυναίκα
παρουσία του ορίζοντα γελαστή μορφή
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των κυμάτων της θαλασσας της ψυχής μου
γυναίκα που με είσαι και με κάνεις
να περπατάω ευτυχής στην ευγενεια
της ψυχής της θαλασσας των κυμάτων
των σκληρών χαλικιων των ωραίων κοριτσιων
του κοσμου αυτου που θα παω
ανθρώπινος μέχρι βαθια μου
με μια σταγόνα θαλασσα
αιώνα
να με υγραίνει και να με είναι.
Δεν ήρθα να κολυμπήσω
ήρθα
να μπω
να υγρανθω να νερωθω
στην άκρη των όλων των κυμάτων των γραμμών
να μπω στα σχέδια στα χρώματα
στη ζωγραφιά
στην ωραία που λαχταραω ζωγραφιά
που ζωγραφίζομαι,
ολη η ζωη μου σχέδια ολη η ψυχή μου χρώματα
ολο μου το κορμί πραγματικότητα
μια σαν τ όστρακό το πουλί το ανοιχτο σου
πρόσωπό της αιδώς
τα φιλικά σου στηθη τα αγαπημένα
που λείπουν κι είναι εδω, του κοσμου,
όπως τόσα όπως ολ αυτα
τα κύματα της θαλασσας των αιωνων
τα καραβια των ξύλων τα βλέμματα των ανθρώπων
δεν ήρθα να κολυμπήσω
ήρθα να θαλασσωθώ
να είμαι και ν ανθρωπισθω.

Σταγόνες θαλασσα με σταλάζουν
και καθομαι μολυβί, καί, χαρτί,
καθώς ζω,
ολ αυτα τα λεω εδω μου,
οχι με τα λόγια οχι με τα γραμματα
οχι μ αυτές τις γραμμές
μ εμάς, θαλασσα,
με ολα μας γύρο καθώς φυσάει αέρας στο χαρτί
όπως στα κύματα και στα φύλλα
στο χρονο
αέρας του καιρού της πραγματικότητας,
πως να πεταξω που να στειλω αυτα τα θρύμματα
που μου πληγώνουν το χρυσό κορμί
την ασημένια ψυχή
με τώρα κι υστέρα μ εδω κι εκεί μ αλήθεια ψέματα
μ εγω κι εσυ
πως να πω τα ωραία αυτα λόγια
και να τα πεταξω
στα περατα όμως σταγόνες κλήσής
κάλεσμά δυνατό σαν το κύμα
ναν τα πεταξω και να γυμνωθω
και να μπω στη θαλασσα
να με πάρει το νερό και να σε πάρω,
ερωτική μου,
γυναίκα μου λαχταρα μου στ ανοιχτα πρόσωπα
της αιδώς
στα παλλομενα στηθη που ευωδιάζουν στα κύματα
σχήματα νεα και παλια
ωραία στ ωραίο επίπεδο του νερού
που κινείται ζωντανό
μ ολα
παρόντα, ματια τωρινά των ματιών μου.

Ηρθα να μπω να σταλαχτώ
να είμαι
αυτό που θέλω κι αυτό που εχω
ισα και λευκά,
αυτό που είναι κι αυτό που είμαι
λευκά και ισα
αυτό που λαχταραω και να το και να
και ισα και λευκά
ενα.
Είμαι δυνατός σα σταγόνα σαν κύμα σα θαλασσα
σαν αέρας της ψυχής που τα χει ολα
κι είναι ολος
είμαι ολοκληρος αυτό που θέλω
αυτό που είσαι αυτό που είναι
είμαι ωκεανός σταγόνας
είμαι
γι αυτό είναι.
Ηρθα
κι έτσι φεύγω
κι έρχομαι.
Περιμένεις.
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Κι ήταν έτσι πια
δεν ήταν αλλιώς
και θέλουμε
έτσι κι αλλιώς
το κάθε τ ι και το κάθε τ ι του
την πέτρα και τις πέτρας της τις πετρες όλες
όλων των πραγμάτων και των ματιών
του καθενος και όλων
των ψυχών των αοστρακων
του κάθε οστράκου
που γελάει γλυκό σχήμα
του οστράκου
της Λαλως'
αυτό θελουμε και κάθε αυτό του
κι ολ αυτα κι ολα τ αλλα
που χωρίζουν τις στιγμές μας στα δυο
στα χίλια δυο
σ εγω κι εσυ κι αυτό
και τώρα πλατύ και μεγάλο
και πολύ βαθύ
και στο βάθος γελάς'
θελουμε παίζοντας ωραία
τη θέληση μας τη ζωη μας τη ζωη
το λευκό πλάτος της πραγματικότητας των ματιών
που παίζουν ολα τα ματια
ψυχή και ποθος και πέτρα λευκή
στ ωραίο κύμα που μας περνάει
.) /

το περνάμεΟελουμε
και Οελω
πιο πολύς απ ολοκληρος κι απ ολοι
πιο ολοκληρος απ ολα μου
πιο ένας απο ενα"
λαχταριστής σου και ποθος και γλυκά,
όστρακό σου
των οστράκων του κάθε τ ι του καθένα
του γελουμενου κύματος
στις πληγές και στ ανοίγματα και στα ματια
που φτάνει εδω
τωρινό,
αλλιώς πια οχι έτσι
έτσι.
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Τα πραγματα κι η φωνή μου
και τα λόγια γραμμές μουσικές
ριπές του αέρα στα πραγματα
κι ολα εδω.
Δεν είναι της λύπης της χαρας
του μοχθου που τα ιδρώνει
του αίματος που τα πλενει και μετά τ αφήνει
μοναχα πάλι πραγματα,
είναι δικά σου όπως είσαι δίκη σου
όπως είμαι δικός μου δηλαδη δικός σου
δηλαδη μιλάω μοναχα
ριπές εαυτου φωνής ανασας
του αέρα των πραγμάτων.
Τα πραγματα:
θαλασσα ψωμί τρυφεράδαη φωνή:
αχ κολύμπι μου αχ πείνα μου
αχ έρωτα μου
της θαλασσας του ψωμιού της τρυφεράδαςκαι τ όστρακό:
Λαλώ νατό μιλητα το αγγιχτα το
φατο
είναι κι άλλο κι αλλα όστρακα
πραγματα και πραγματικότητες
πραγματικά δεν τελειώνουν.
Ετσι ενα πραγμα είναι αλήθεια
είναι ζωη κι είναι θανατος
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είναι, όραμα δυνατό στη ζωη και. στο θανατο
καί. στον ύπνο που απλώνεται ελαφρό νερό
μέσα απ το ζωντανό αιμα και την αδεια πληγη.
Ετσι αν ερθει το πραγμα
και σπάσει στα δυο τη ζωη,
αν φύγει και την αφήσει στη χαμένη ερημιά,
πραγματικά εκανε
και δεν εγινε τίποτα
τίποτα είναι
όπως όταν δεν αναπνέεις η δε μιλάς
η δε μπορείς να πεις, γιατί τελείωσαν οι λεξεις
γιατί παίζεις με τις γραμμές της γλωσσάς
αλλιώτικη μουσική,
πραγματική.
Κ ι έτσι η λαχταρα των πραγμάτων
δεν είναι πείνα δίψα
ήρεμος χορτασμός στο άσπρο επίπεδο
των μεγάλων πραγμάτων που γλυκαίνουν φωτηματα
πραγματα είναι που λαχταρανε
πραγματικότητα λαχταριστή
όπως τα σωθικά στον ήλιο κι η καρδια στον έρωτα
όπως όταν λες όστρακό κι αυτό είναι ολο
δηλαδη ολα μαζί με τους ήσκιους τους
ως τα περατα του υπνου της γλύκας
που εδω αρχίζουν,
να αυτή η γραμμουλα.
Λοιπον όταν πεις πραγμα
παρτο φατο γινετο νατό
αΧ
όστρακό
του οστράκου.
πραγμα.
(i()

10
Λαχταρα των πραγμάτων
που είναι,
κοσμος της λαχταρας
πλατύς κι ανοιχτός
για τα πραγματα,
πραγματική λαχταρα
εαυτου
καθώς το αιμα με περιοδεύει
δικό μου και κοσμικο,
ακούω και βλέπω και θυμαμαι και είμαι
της λαχταρας
των γραμμών των κινήσεων της σταλαγματιας
που αστράφτει πρόσωπό
το πραγματικό.
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Γη πλατιά και στερεά και μανα
όλων των πραγμάτων, δίσκος χρυσός
στα πολύτιμα του νερού που την αγαπαει
παντού και την εχει ολόκληρη
κι ερχεται γ ι αυτό απ τον ορίζοντα,
ολανοιχτη σ ολα κι ολα τα δίνει
παντού κι είναι παντα
τωρινή μ ολα τα πραγματα
και χώμα πολυζωο, η αλήθεια
των χεριών μας και των βημάτων μας.
Γη του χώματος που εχεις το θαύμα
πραγματικότητα ευκολομαθητη:
πως η λαχταρα είναι καρπός
ίδια φαγώσιμος όπως το σώμα τρώει
και γίνεται ωραίο κι ορθιο
και πάμε οπού θέλω οπού θελεις·
πως μ αυτό το σώμα ξέρω
ολοκληρο ολόκληρα τα ολα
ίδρωτα η αιμα η σταγόνες του ποθου,
γλυκά του κοσμου που με λεει
και την ακούω κι είμαι εγω'
πως είναι κι εχω ο,τι είμαι
θες ποτάμι θες πουλί θες φύλλο στον άνεμο,
χέρι μεγάλο που κλείνει κι ανοίγει
πραγμα η όνειρό και μετράει
και χαϊδεύει το κάθε τ ι τρυφερά
πέτρα η ωραίο μαστό η μαλλια που φευγουν
G2

γραμμές απ τη γραμμή του ορίζοντα.
Γη θηλύκια μ ωραίες γραμμές της πραγματικότητας
με τον ποθο των ψηλών βουνών και των βαθιών
κοιλάδων
με τη λαχταρα του πλάτους που να ύψος τελειώνει,
ολα τα εχεις και είσαι
ζωη και θανατος μια λευκή επιφάνεια
που όστρακα σπάει στα πραγματα ολα
και την έχουν και την κανουν κι είναι
όστρακα του ποθου στα κύματα του νερού
που τ αφήνει ποθο η όστρακό τ ουρανου.

12
Ουρανός μεγάλος και, ψηλός και πατέρας
όλων των πραγμάτων, αγκαλια ζέστη
κλειστή μ ολα τα ωραία παιγνίδια του,
ήλιος και φεγγάρι και χίλια αστέρια
και τα σύννεφα του νερού που μιλάνε
βροντές και βροχή και πραγματικότητες
και τα πουλιά που πάνε κι έρχονται
λευκά και μαύρα και πολύχρωμα
κι ολα εδω στο γαλαζιο.
Ουρανός στέγη του σπιτιού του κοσμου
μίλημα των βουνών και του ορίζοντα
και συμπαν μεγάλο πιο μεγάλο
που πλαταίνει ως τον ποθο
και τον κλείνει όπως τον κλείνει η σταγόνα
κι όλες οι σταγόνες που τον κατεβάζουν
στις απλές της γης και στις κρυπτές·
καμπύλες που παίζουν στους κυκλους
και σκορπίζονται γαλαζια κι αστρα
και τρυφερές φυσαλιδες δίχως ονομα
όμως ποθος εαυτου κι ουρανοί
τοσο εκείνοι οσο εσυ οσο τα στηθη σου
που ποθείς κι εχει ο ποθος κι εχω πάνω σουκαι κλείνει στους ορίζοντες των ματιών
μουσική ψυχής απλα της γλύκας
ύψος ωραίο της λαχταρας στα πλάτη της γης
που ολον τον εχει κι ολη την εχει
σπίτι οπού ωραία κατοικούμε.
G4

Ουρανός σερνικός ολος λαχταρα ολος πραγμα
όστρακό για τ όστρακό
ενα κομμάτι ενα κελυφος για το κελυφος
δυο κελυφη μέσα σ ολα
που κλείνουν κι ανοίγουν
όπως ολα τα όστρακα είναι
στο άνοιγμά και στο κλείσιμο
που τα εχω όπως σ εχω και μ εχεις
σταγόνα δίκη σου δίκη μου
σταγόνα που μας είναι και την είμαστε
σταγόνα όστρακό δυο κελυφη
Λαλώ.
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Είσαι εγω είμαι εσυ ει
ι ή ο ή α
όπως αχ ή αγαπη ή αγαπημένο νερό
θαλασσα που μπαίνεις αναμεσα και μας λες
σταγόνες κύματα ποτάμιά λίμνες γαλήνιες
νερό ούτε βουβο ούτε λαλούμενο
νερό μας και σε λεμε
σ εχουμε σε είμαστε κι είσαι
προσωπικό νερό
που απλώνει χαϊδεμένο και παίζει
κύματα ουρανου και γης
ενα κύμα ολα ενα τιναγμα
νερού, ωραίο νερό
μονάχο μονάχο μας
(είναι ωραίο είσαι ωραία που άλλο δε λεγεται
κι είσαι η γλο^σσα η φωνή μας μονο αυτό
μονο το κάθε τι μονο ως εδω
μονο αυτή η μοναξια που ωραία μας αφήνει
μονάχους),
μονή μου ο μονος σου
πάμε (πέτρινο), ελα (χρυσό), να
(εαυτός μεγας η εγω η εσυ
παιδί αγέννητο παντοδύναμο που μετράει
για να παίζει κι αφηνόμαστε
γιγαντιο νερό σταγόνα τρομερή
στ όστρακό στα σκληρά κελυφη
κρατς κρατς, κρατς
Γ,Ο

κλείνει σκληρό κι είμαστε απέξω
εξοστρακοι: — Πάρε να φας
ολα τα όστρακα).
Και μετά βρισκόμαστε να μας εδω
σκληρός μονο κι ωραία
στην άκρη της απλας της θαλασσας
που μπαίνει κι ερχεται αναμεσα ουρανου και γης
γαλαζια βαθια χαρα τους χαρα μας
και μας γδύνει αργα
και μας μπαίνει γαλήνια μνημη
ομορφιά και στερεό σώμα του πριν
να μας ωραία σχήματα στα νερά
που έρχονται απο παντα στη γαληνη
του κοσμου που είμαστε.
Μέτρα λοιπον τα ψαρια και τα πολύτιμα
θαλασσινα μυστικά
χρυσάφια κι ασήμια κι όστρακα
και ντυσου τα, μικρή κι οστρακοφόρα,
αγαπη μου στην άκρη της θαλασσας
αγαπη μου του πριν
αγαπη μου η Λαλώ μου
γλύκα του ποθου.
Είσαι κι έρχομαι
ΕΙ
των όλων στα ολα
I
αντρας ορθος η ενα ραβδί
στο δρομο της Λαλως
ω Λαλώ ω ο ο,
περπατώ, γύρο ορίζοντας
Γ»7

ολοστρόγγυλος κι αγαπημένος και. κοντινός
ν ακουμπησω ορθος να στον σπάσου
να τον φτιασω εγω απ την αργή
για σένα και ν αρχίσουμε
α
και να μαστέ απέξω
που είμαστε μέσα,
όστρακό στον κοσμο
στα όστρακα στα κύματα που μπαίνουν νερό.
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Πραγματα τα κομμάτια μου
ωραία όστρακα
αντικείμενα υποκείμενο τους
όστρακό
ολα κι ολος κι ολο
παντού το πρόσωπό χιλιάδες
Λαλώ
αγαπημένες στιγμές της ζωγραφιάς
αυτής.
Μια πέτρα ενα βουνο με τα σύννεφα του
ενα χορτάρι με τον καρπό του εκεί
ως εδω που κοιτάζομαι
πέτρα βουνο και χορτάρι.
Κι ας πάρουμε το πουλί
αυτό
το λα του δέντρου της δροσερής στιγμής
το πουλί τιραλαμερι
το φτερουγες το ματακια το πουλάκια
ας το πάρουμε στη λευκότητα
κι ας τ αφησουμε να πεταει στα πραγματα
πουλί στις ωραίες παρουσίες
να μας παρουν ολα να παρουν
πρόσωπα του προσώπου
Λαλώ.
Ενα πραγμα ολα
ενα φύλλο ενα σύννεφο ένας κοσμος
εγω εσυ το δάχτυλο σου

που δείχνει εκεί απο εδω
κι εδω απο κει,
με δείχνει κι ολος δείχνω
και παντού κι εδω.
Θα παω στις κολονες του μαρμάρου.
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Παιδί τα θελα αλλιώς, αντρας είμαι παιδί,
δεν πιάνομαι
όμως μ εκλεισες όμως με κλείσατε
(ωχ Λαλώ, ελευθερωσε με)
μ εκανες αυτό τον κοσμο
με κανατε αυτό τον εαυτό που με ντύνει
(ωχ Λαλώ, γδύσε με)
οσα είπες δεν τα θέλω
κι οσα κανατε δε μου πάνε
(ωχ Λαλώ, πως σε ξέρω)
είμαι μονος κι αλλιώτικος
ίδιος μ ολα τ αλλιώτικα.
Η σοφία μωρία
η αλήθεια πάχνη της ανασας
η ζωη φυλακή του κοσμου.
Τ ι εχω για ολ αυτα;
Τη Λαλώ μου,
έρωτα
κι ολα γέρνουν μ ακουμπανε μου μιλάνε
κι είμαι αυτα κι εκείνα
και δεν είμαι μονο ωραία είναι
και δεν είναι μονο Λ
νερά μονο Ο
βουνο μονο I
εσυ
φωνές των πραγμάτων πραγματα των φωνων,

ενα όνειρό που ολα είναι αλλιώς
και κανουν καλα
που βγαίνουν ήλιος του μεσημεριού
στ ασπρα γελαστα ματια μου
που παίζουν τα πρασινα φύλλα.
Δε θέλω τίποτα δεν εχω τίποτα δεν είμαι τίποτα
τετιο
δεν πιάνομαι κι ας κλείστηκα
σ ολ αυτα που είναι η δεν είναι
και μου μιλάνε και μ ακουμπανε και γέρνουν
περνώντας τον ορίζοντα τους.
Δεν κοιτάω αυτό το χρώμα που βάφεις
δε φοράω αυτό το υφάδι που απλώνετε
δεν είμαι αυτός ο εαυτός που εισαστε,
δεν ποναω δε μιλάω, εραω
μεθάω
λαλαω
και γδύνομαι ολα τα ξεφλουδίζω πραγματα γυμνότητα
πουλί του πουλιου νερενιος κοσμος
μέτριος
ακίνητος, πέτρα λάμψη στον εαυτό
αύρα που μιλάει σταματημενη
αιμα μου.
Ετσι, παιδί καθομαι εδω ο αντρας πληρης
εραω
κι ολα κι ολοι άλλο δεν είναι
κι εσυ μονο εσυ,
αλλα η Λαλώ μου απλώνει
πως είμαι τραγουδάει

πως κλείστηκα μιλάει
πως εραω λαλαει
κι είμαι ωραία εδω κι ας είμαι εγω
έτσι, ένας κοσμος μονάχος
ολογυμνος.
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Αυτό θέλω
να μιλήσω όπως πονώ νερό όπως είμαι
να γίνω η φωνή μου για να μιλήσεις
είναι Ε Ι και I
να ειπωθείς και να είμαι πραγμα
σ ολα τα ωραία πραγματα που είναι
η που δεν είναι
σ ολους τους ψηλούς φίλους στις λυγερες φίλε
και να χουμε τα ματια αυτα
η εκείνα
να μιλάμε και να λεγεσαι να λέγομαι
να λεγεται
χέρι που χουφτώνει η παιδί η βουνο
κι ολα στο επίπεδο της παλαμης μας
που ερχεται ερχεται
τώρα εδω μπροστά μου.
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Δοστε μου κάτι άλλο
οχι ζωη οχι γλωσσά οχι ολ αυτα
κάτι σαν τον έρωτα
όμως ερωτικά, του σταλαγματου,
δοστε μου, φίλοι, κάτι
ενα πραγμα, οχι αφη,
δοστε μου, ωραία κορίτσια, νερό
να με πιει,
δοστε μου, εδω που με βαλατε
κι έτσι,
δοστε μου ερωτικά
να φυγουμε.
Ετσι θέλω να χαθώ σωστά
γιατί πολύ μιλάω την ανασα μου
και δε ζω το αιμα μου,
πως γίνεται αυτό το ψέμα;
Δεν κοιμάμαι δεν είμαι ξύπνιος
είμαι μονο ο άνθρωπος σας
κι ολα τ ανθρώπινα.
Καιρός καιρός καιρός πια
να υπάρξω
και μ αιμα και με γλωσσά και με χαρτί
καιρός να χαθώ στα φύλλα
κάπου σ αυτή την έκταση
η στα ωραία ζωντανα νερά,

κι ολη η σοφία μου στην ξέρα
να δοκιμαστεί, με τα χαλίκια στον καιρό,
καιρός καιρός πια καιρός πια
καιρός για το ταξίδι
που περιμένω απο παιδί
καιρός να ταξιδέψω στην απλα
αίσθηση η ξύλο η καραβι
καιρός πια για τη Λαλώ
καιρός oj καιρός.

/ 1;
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Αυτή εινοα η πατρίδα μου
κύματα πραγματα ματια
κι ολα ειν εδω
γαλαζια πέπλα ίδρωτας κι αιμα της σφαγής
που φτάνει απο χτες στην πόρτα μας
καρπός του παππού μας στις ελιες του
με τον τρυφερό τους ήσκιο του μεσημεριού
χέρια σκληρά του ανθρώπου μας
που παλαμίζουνε τον κοσμο στο χωρίο μας.
Αυτή είναι η πατρίδα μας
η αιώνια
χωρίς αυτό εκείνο εγω εσυ
χωρίς ανεικειμενα του κενού και σκεψεις δίχως κορμί
χωρίς ζωη φυλακισμένη
πατρίδα με τα φύλλα και τις ρίζες
μ αιμα ανοιχτο στους χυμους στις πετρες
στα πουλιά που ταξιδεύουν εδω
κι ολα ταξιδεύουν η μενουν η γίνονται
πες δέντρο πες βράχος πες αύρα
με τις ρίζες με τα ματια με την καρδια
που χτυπάει παλλεται μιλάει
το αιμα και το νερό και σένα
που είσαι ολ αυτα, ωραία όστρακα,
κι ωραία ωραία ωραία εσυ.
Ετσι αυτή η πατρίδα μας
πραγματα Ιερώνυμος Σωκράτης, γραμμή
των χορών των μηρών των νερών
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που είναι. Ε Ι κat I και. Ο
ένας κύκλος όπως ο κοσμος η τα ματια σου
κι εγω μιλάω με το ραβδί μου
και κυβερνάω τα ολα παίχτης
και με παίζουνε ραβδί και κύκλος
και γράφομαι γράφονται A
και Αος και Οα και Ακαραλαμανα
όπως φυλλοπουλι ποταμοπετρα χρυσοβλασταρα
πετροματια στηθομανα μου νεροειμαι
με το βουνοποθι που χερχοματα
το νανάνανα νανανά να, λα
λάλα λαλά λαλα όπως ολα
ή λαλενια ή λαλικα ή Λαλενια μου
όπως Λαλώ μου λαχταρα μου λαχ μου
λαχ ΛΑΧ.
Λοιπον αυτή η πατρίδα μας
το πραγμα κι ο ήσκιος του κι η λαχταρα
και ταξιδεύει εδω για κει
όπως το φύλλο στα ματια το κρασί στην καρδια
όπως πάνε τα ματια μου στα ματια σου
τα ματια σου στα ματια μου
ματια που μας κοιτάνε βλέπουν
το χέρι μου με δάχτυλά ανοιχτα
ήρεμα.
Και θα φύγω θα φυγουμε απ αυτή την πατρίδα
του βαχ του αχ του λαχ
της λαχταρας
για να ρθουμε σε σένα που μας εχεις
ζωη και αζωη και A
χαρούμενοι στο καραβι μας που μιλάει
ωραίο σχήμα πραγμα τελειωμενο
γελαστοί με τις πληγές με τη μαυριλα μ οσα λενε
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γαλήνιοι ενα αιμα ενα πραγμα στα πραγματα
θα ρθουμε πραγματικοί τετιο ταξίδι
πραγμάτων και θαυμάτων κι ονείρων
γιατί μας ζεις και μας εχεις κι είμαστε
παλληκαρια αναμεσα στις πετρες στους βράχου
στα βουνά
στα φωτεινά αστέρια που αλλα λενε
και τα τραγουδάμε του δράκοντα
της καρδιας μας που λαχ λαχ λαχ
λαχταει λαχταραει χτυπάει καρδούλα της ζωής
ολο μέλι σου πες αιμα σου
που σφάξε με σταει και μιλάει
κοκκινο τον κοσμο στα πρασινα στα γαλανα
τη γλωσσά τους
των χυμών των επαφών των ήχων
να,
ω να μας,
η ανασα μας η πατρίδα μας,
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Το νερό κυλάει ο σκύλος αργός στον ήσκιο
το σκοινί τεντωμένο μέχρι τ ωραίο αλογο
το μαχαίρι κόβει το ψωμί στα δυο
και τα σταφύλια στεγνώνουν στο πιάτο
κοντά στα στηθη του κοριτσιού
καθώς μέσα μου γυρίζουν πραγματα και λεξεις
που ξαφνικα γίνονται ενα στα ματια
και γερνει το κορίτσι ποθος
της Λαλως.
Πραγματα του σπιτιού χωρίς γλωσσά
ήσκιος γυμνός που προχωραει
και με φτάνει τρυφερός
κι εγω λεω μονο για να είμαι
κι όπως είμαι λεω και γίνεται
στο ισο χώμα του σπιτιού που παταω γυμνοποδης
και κοινωνω άνθρωπος του ποθου
της Λαλως όλων αυτών
που αγαπαω κι ερωτεύομαι και ποθώ
και δε λεω τα ξέρω τα σκέφτομαι θέλω να τα εχω
λεω τα ποθώ η κάνω τ ονομα της,
Λαλώ,
καθώς ερχεται το κορίτσι κι ολα γίνονται
όπως είναι, πραγματα σπιτιού,
όπως είναι το σπίτι τα σπίτια στο χωρίο
στους βράχους στη θαλασσα στον ουρανο
στη λαχταρα που τα κάνει
όπως κάνω εγω τώρα στο κορίτσι
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Λαλώ.
Ο σκύλος το δέντρο το πηγάδι
το σκοινί που πάει για νερό κι εγινε έτσι
το σύννεφο που είναι της βροχής
όμως ωραία είναι σύννεφο
και τα ματια του κοριτσιού που κοιτάνε και γλυκαίνουνε
κι όμως είναι ματια αυτα
του σκυλιου φύλλα του δέντρου βάθος του πηγαδιού
με νερό που φτάνεις και είναι και το πίνεις,
αυτα μπροστά μου αυτός μπροστά τους
εδω είναι ολα
χωριάτικα.
Μέσα στο σπίτι η ζέστα
κι εξω η ζωη να την πας και να σε πάει.
Ησκιωνει μελώνει θαμπώνει
φως ανασασμος και καημός
εαυτου και πέτρας και χορταριού
χορταριού χορταριού χορταριού,
Λαλώ.
Τα λόγια μου καρποί και τους τρωω
και με κυλάνε με ποτίζουνε και το νερό μου λεει
και με τραγουδάει υγρό στο ψωμί
στο φρέσκο τραπεζομαντηλο στη γυμνότητα
των πραγμάτων
που μειναν δίχως εμενα κι εμεινα δίχως αυτα
κι είμαστε μαζί,
αυτό είναι ο έρωτας, πες δροσιά,
Λαλώ.
Παω λοιπον στο παιδί
πες αυτό που ήμουνα στο χώμα
πες αυτό που είμαι
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κι αντί για μένα αφήνω το νερό να κυλάει
το φύλλο στον άνεμο το σκύλο γυμνό
κι είμαι ολογδυτος κι ακουμπηστος σε ολα
είμαι πια ενα εγω σαν την πέτρα
σαν το πουλί που δε με ξερει κι είμαστε
σαν το ποτάμι που ερχεται πάει φεύγει
ποτάμι ποτάμι ποτάμι,
Λαλώ.
Εχο^ λοιπον ενα σπίτι στο χωρίο
κι εχει απ ολα κι είναι σ ολα
κι είμαι εγω
άξιος να μαι εσυ και σε λειτουργάω
ματια μου και πετρες και γραμμές
και το θέλω
το θέλω το θέλω το θέλω
αυτό που είμαι εκείνο που είμαι το άλλο που είμαι
ολος το θέλω
ποθος λαχταρα της Λαλως
κι έτσι λαλαω λαλημενος λαλούμενος
λαλικος
και σπίτι και κορίτσι.
Γι αυτό γυρίζω στο σπίτι μου
στο σπίτι σας,
όστρακα μου αγαπημένα
όστρακό σας στ όστρακό του κοριτσιού,
πες της Επιμελιδας
της αιδουμενης της αιδεστης της αιδοιας
της αιδώς που σταζόμαστε
στη Λαλώ.
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Ετσι καθομαι κορμί, κι είμαι το κορμί μου
η ωραία περπατάω εδω κι εκεί
και κάθε λάμψη κάθε φύλλο κάθε πέτρα να που είμαι
ονομα και πραγμα και λαλικος
ολοτελα λαλημενος, έτσι μ ελεγε κι η γιαγια μου.
Ετσι νατα ολα,
το νερό που εχει τ ονομα του
και το πίνω και με πίνει και πινομαστε
το ψωμί ζωντανό κι ολο γλωσσά
χίλιες γλώσσες κι ολο το τρωω και με παίρνει
και το παίρνω στην κίνηση μου
κι είμαι κι εγω κοντά του, χέρι στο στάχυ
κι οι καρποί και τα πραγματα και τα όνειρα
ενα ενα το καθένα κι εγω ματια
κι ακουμπημα ακουμπημα, ω Λαλώ μου,
ολοκληρος αυτό το σώμα, εγω, γυμνός.
Και κοιτάω αυτές τις κουβέντες που λενε
ολ αυτα τα πραγματα αυτής της γλωσσάς
που κατασκευάζει ντουπ γκουπ μπουπ
κομματιάζοντας τους ωραίους μας ήχους
όπως ο ματωμένος φονιάς το αρνακι
κι ακούω μέσα μου βαθια
πως λενε οι σοφοί αυτό κι εκείνο
και τούτο το κοντινο που θελει να με είναι
και παίζει το φυλλαράκι μου μέσα
και λάμπει και φωταει ως τα ματια μου
8.3

και να παντα οχι ελεγα
οχι τους λεω
οχι δεν είναι έτσι δεν είμαι έτσι δεν είστε έτσι,
την αλήθεια σας λεω που σπαράζει η γλωσσά σας
οχι σας λεοο
εγω
που είμαι απ τη ζέστα σας απ την αγαπη σας
οχι οχι
σας λεω ιγω ο αυτός ο εαυτός
οχι οχι οχι
εγω σας το λεω
σαν το παιδί που το βάζετε στο κλουβί
για να το ζησετε
μη
μη με κόβετε μη τα κομμάτια μου
μη με τρωτέ για να ζησετε
μην τρωτέ ζωη που ξεκινάει
φάτε πραγματικότητα πεστε νερό
μην κομματιάζετε τα πραγματα
μη, θα σας τελειώσω
θα σας κάνω στα κομμάτια μου
θα σας φαω, ω, θεριό
παιδί αβάφτιστο, δράκος
to ο,
ακίνητος και ποιητης,
ελάχιστος και μέγιστος, εγω.
Ετσι καθομαι
και το ξέρω το εχω το είμαι
πέτρα φυτό πουλί του πράγματος
κενό του πράγματος
εγω του κενού
τίποτα του κενού
Ν'ι

λαλικος του τίποτα
ολοτελα λαλημενος
ερωτικός της Λαλως.
Αυτός γυρίζω κι ολα τ αλλαζω
σωστά και ισα κι επίπεδα
η παρατιέμαι όπως στο νερό
και να στις λάμψεις εαυτου και πέτρας και φυλλου
τα πάνω κάτω τα δώθε κείθε τα κείνα αυτα
να το πόδι χέρι η αλήθεια ψέμα εγω εσυ
το εμείς πετρούλα το θέλω είμαι το που να
Λαλώ
και γελάω ολοκληρος στο γέλιο μου.
Είμαι λοιπον ένας ερωτευμένος ένας ερωτικός
με πραγματα φίλους γυναίκες μ εαυτό
είναι με ο έρωτας και τον είμαι
ΕΙ Λαλώ ο ποθος σου
είμαι ο αγαπώ σε
ο αγαπος σου
έτσι.
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Αυτός είναι ο κοσμος, το χωρίο μου,
κινούμενα λαμπερα νερά που βλέπουν
η μιλάνε στις χούφτες
η με κανουν και σε κανουν
τροφή χωριάτικη
όπως ο χυμός η αιδώ σου
που γελάει αντικείμενα κι υποκείμενα
κι εγω κι εσυ,
πατρίδα,
και ζουμε,
όπως κυλάει το νερό μενει η πέτρα
κι είναι τα, πρόσωπα.
Απ το σώμα μου στο σώμα σου
στο ψωμί στο χωράφι στον ορίζοντα
γλυκά ταξιδεύω
με τα πραγματα και τα πραγματικά τους
και βγαίνω απ τον ύπνο και τον απλωνω
αναμεσα σ ολα κι είναι ίδιος
με την ανασεμια και τις ριζουλες του
που μ απαντανε με την άσπρη φρεζια
και με το δυασμο και το βασιλικό
και το δικό σου μυριστικό στη γλαστρα σου"
γλυκά ταξιδεύω
γλυκά ταξιδεύω κι απλώνομαι
λόγια κι ολα τούτα
που είναι τα και δεν τελειώνουν
και με ματώνουν γέννηση και θανατος
86

και μια ζωη άπορη μενη,
που είναι, τα τά τά τά ταξίδι
και γλυκά ταξιδεύω κι απλώνομαι
και σε μια άκρη μου γέρνω πάνω σου
στην αιδώ σου,
αγαπη,
και να
στα ματια μου στα ματια σου
να στ αντικείμενα στα υποκείμενα στα κείμενα
ολα να
λα ενα,
πατρίδα.
Κι έτσι που να
λεω
λέγομαι λεγεται λε
λεμόνι στα χέρια σου,
πέτα το στο γαλαζιο κενό
πέτα τα να λαμψουν
αρώματα και σκεψεις και πραγματα
πέτα πουλί παιγνιδιαρικο
μονάχο,
πατρίδα.
Ετσι θέλω το ταξίδι
και γλυκά ταξιδεύω.
Μα τώρα πια φτιάνω καραβι
με χέρια με ποδιά με ματια
καραβι λευκό στα κύματα του ξυπνημου
που απλώνουν νερό στο γιαλό
καραβι του νερού του χωματου του αέρα
όλων των δικών μου όπως το σώμα μου
και το ταξιδεύω
του έρωτα και του κοσμου

εαυτό και λαχταρα μου
και λαλαω τραγουδάω γράφω τραγούδι
ταξιδεύω στ ασπρα των χαρτιών όπως του υπνου όπως
του μαρμάρου
όπως αυτου του επίπεδου χρονου και κοσμου
που ολα είναι κι αλλα
όπως η πέτρα στην πέτρα ως τον ορίζοντα,
αυτός είναι ο κοσμος που λεει το τραγούδι
και τραγουδιέται στο αιμα στο νερό
στα ματια του φίλου που κλαινε
στον ίδρωτα που στάζει στη σιωπή
στον έρωτα που απλώνει τον έρωτα
του κοσμου, αυτός είναι ο κοσμος.
Τώρα το καραβι περιμενει
να βγω απ τη μήτρα
για να γυρίσω στη μητέρα
— μα εγω αλλα θέλω
κι οχι αυτα
κι ούτε κείνα που είπαν και καναν
εγω θέλω εσενα λαλικος
λαλημενος κι αλλιώτικος, εγω.
Τίποτα δεν είναι όπως εγω
γιατί είμαι εγω στα ολα
σ ολους σας, αγαπημένος,
βγαλμενος απο μέσα σας βγαλμενος απο μέσα μου,
εγω και λεω και κάνω
κοσμο και καραβι και κοσμο
και καραβι
και ταξίδι.
Το καραβι περιμενει λευκό
στο κύμα στο βράχο στο σύννεφο στο άστρο
κι ονομάζει κι ονομάζεται

ω αγαπη:
θεώμαι, απ τα ματια μου μια συνεχεία στην άμμο
κι ολα είναι πρόσωπα θεωμενα
θεατρικά σ αυτή την παρασταση
που θεώμαι θεατρικός πρακτικός
ποιητικός και γυρνάω και γελάω
ποιητης
ο ων κι ο ξεων κι ο αιών
παρασταση κοσμου:
τι λενε, αγαπη ;
πώς μονο αυτα, αγαπη μου;
γιατί έτσι, αγαπη μου εσυ ;
τι να τα κάνω, αγαπη μου εσυ μου,
τα σκύβαλα τούτα, εγω σου;
Το καραβι περιμενει μονάχο
ζωντανό απ την αρχή του αιώνα
πατημένο κι άθικτο ζωντανό κι αφιλητο
στα νερά που κάποτε τα ξεκίνησαν ολα τούτα
και μας ετοίμαζαν ταξιδιώτες.
Πέτα λοιπον
με τα ωραία σχήματα των πραγμάτων
με το αρο^μα του χώρου
με τα λευκά κράσπεδά των περιγραμμάτων
που λενε το εδω και το άλλου
και σε μιλάνε
πέτα γυναίκες και γυναίκα και Ααλω
και ταξίδι
για να ταξιδέψω λαχταρα μας
θεωμενη θεατρική θεϊκή, ποιητική.
Μείνε στην άσπρη πέτρα ορθή
του κοσμου και των αιωνων
με ωραία απέξω μαλλια
8U

όπως εξο^ είσαι, απο μένα.
Μείνε
κι εγω θα ταξιδέψω εαυτός και σώμα κι αιμα και φίλοι
μια ωραία τελεία κοινωνία
σωματική μ ολα πραγματικά,
θα ταξιδέψω τα ολα να γλυτωσω απ ολα
ποιητης.
Ζω κι έρχομαι
απ αυτα που είναι
τόσα χρονιά και τοσους ανθρώπους
μετρημένα,
πριν και μετά και μέσα ωραία.
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Στη λευκότητα μ ασπρα ματια
δροσερός κι ακμαίος προς τον κοσμο
πορεύομαι σχηματισμένος
της λαχταρας
για οσα είναι και δεν είναι και θέλω
μονάχος κι ακέραιος
χρυσός της πραγματικότητας.

Τ Α Ξ Ι Δ Ι
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Καλα, το ξέρω, να με
όπως το θέλησές, πέτρα, χορτο, πουλί,
με ξερει χώμα και νερό κυλουμενο,
με ξέρω και είναι.
Μου λες όμως, εδω στα χορτάρια που καθόμαστε,
τι θα κάνουμε, μ ολα έτοιμα
κι εμάς γι αυτό;
Σ αυτή την άσπρη γαληνη, φίλε,
ολο το χρυσάφι κι ολη η σοφία
κι ολη η χυμένη γλυκά της γυναίκας
ολα είναι, αντικείμενα, πραγματα
τι να κάνεις
άλλο απο αυτό του έρωτα
του να του έτσι του αυτα,
όστρακα ωραία σπασμένα
κι αφημένα σ αυτό το επίπεδο
σε μας
που κάνουμε και γινόμαστε ερωτικοί.
Αχ αυτός ο έρωτας που είναι ολα όπως είναι,
αυτή η λαχταρα να μιλήσεις όπως είσαι
αυτό το βαθύ σου μάτι μπρος απ τ άλλο σου μάτι
ως το μάτι του πουλιου και του δέντρου
και τη γαλήνια τρύπα του βράχου
μπροστά απ την τρύπα που κλείνει η ζωη
μ ενα κινούμενο βλαστάρι η ποδιά προσωπικά
αχ αυτό που με ξυπνάει το ξυπνάω τις νύχτες
και το είμαι πιο εγω δηλαδη πιο εσυ
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και πιο εκείνο το φωτεινό αντικείμενο
που είναι, αχ φίλε μου, εσυ, ιγ ω !
Λεω, ξέρω
τότε που χωρίς χρονο σταλάζεις τον ποθο σου
και πριν νατος υγρός
πριν νατος ζωη
πριν νατες αυτές οι σταγόνες που είναι
τότε που ξέρω και είμαι
— αυτό είμαι
παντα
τότε που βλέπομαι και γίνεσαι
βλέπεσαι και γίνομαι
δύο, χίλια δύο
και μετά αρχίζουν,
φίλε, όπως το θέλησές, το άγγιγμά κι η ανασα
παντα στη γλυκά'
τότε που ξέρω, λεω
να με πατέρας γιος παππούς
περνώντας συγγενικά πουλιά κλαδια πετρες
η μένοντας για να είμαι εγω
κι ολα είναι,
πες τα, φίλε, ονοματα, πραγματα
κι ακουμπαω βουνά και σύννεφα και νερά
κι ολα αυτα τα χρυσά κι ασημένια
των αστερίων και των βυθών και το λουλουδάκι.
τότε,
φίλε φίλε μου είμαι
ο φίλος
αυτός ο φίλος που είσαι
κοσμος εαυτός η σταλαγμός μου,
και μένω φιλικός
του φίλου όπως είναι τα πραγματα.
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Λοιπον μπορώ να χάνω για τα πραγματα,
να τα χορτάρια εδω που καθόμαστε,
φίλε μου αγαπημένε,
άλλο απ αυτα,
εμάς τα χορτάρια το άσπρο επίπεδο,
φίλος εγω αγαπημένος
μπορώ άλλο απο να κάνω
και να είμαι του σταλαγματου
η γλυκά του να,
μπορώ να γλυκαίνομαι η γλυκά
το να, πραγμα,
και να το εχω μονάχος
οχι φίλος, οχι αγαπημένος
οχι ο κοσμος ο να ο οικείος,
αλλα ο θελος ο εχος ο πραγμας
κι οχι μακρινός οχι εχθρός
μονο ερωτικός
αλλα χίλιες σταγόνες:
στα χορτάρια μας μια, φίλε,
τα χορτάρια μας ενα
χίλιες φορές ενα όπως τα χίλια πραγματα
και λεω γι αλλα χίλια
χίλια του χίλια,
θα με καταλαβαίνεις, φίλε,
στα χορτάρια που καθόμαστε:
λεω γι αυτα που είναι αυτα
ενα της χιλιάδάς των χιλιάδων
σταγόνων μου
που σταλάζουν στα χιλιάδες όστρακα
των χιλιάδων
χωρίς χρονο χωρίς τοπο χωρίς αιώνα
χωρίς εμενα χωρίς εσενα

χιλιάδες μου σταγόνες προσωπικές
των χιλιάδων αυτών προσώπων
που να ενα
όπως τ όστρακό που σε παίρνει
η γυναίκα η πραγματική.
Είμαι ποιητης.
Εσυ είσαι, φίλε;
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Είμαι λοιπον μπροστά στις εικόνες
αλλα ζωντανός, ενα κομμάτι ζωη
που δεν αφήνει τις εικόνες να είναι
να λενε, είμαι
ολοκληρος, ζωη, κομμάτι, όστρακό
ζωντανό και παλλομαι
μπροστά στις εικόνες
μονάχος μου.
Με ζωη μπορώ να μιλήσω
χωρίς ζωη να ερωτευτώ
με ζωη να ερωτευτώ
χωρίς ζωη να μιλήσω.
Είμαι μπροστά στις εικόνες τα υλικά μου
που μιλάνε και λεω
ποιητης με τις εικόνες στο τίποτα
οπού η ζωη ωραία πεταει
και γελάει νερό ξεκινημενο
σταλαγμός του έρωτα
ο ποιητης ο ερωτικός των εικόνων
που νατες πραγματα με τη ζωη
νατες λόγια με τα τραγούδια
και να με μροστα σας,
αγαπημένοι,
σ ολον αυτό τον κοσμο που ταξιδεύουμε
και μενει αυτός κι οχι άλλος
κι άλλος οχι αυτός,
ξερετε, είμαι, ταξιδευτης σας.
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Παω καθρεφτισμένος τ ουρανου
η της γης αυτής
εγω και κοσμος
ολα το ενα
θεατής αμίλητος του σταχυου
και σπορος και γιος μου και πυρήνας
ο αιώνας
ή άσπρη ευθεία μαρμάρου
κι ωραία καμπύλη ατελείωτη
διαμάντι ζωής απο κάρβουνο σώματος
απο ξύλο δροσερο
εραστής όλων αυτών
αγαπημένος των οστράκων
οστρακικος της αγαπης
που κιναει τις γυναίκες όστρακα
και παλλονται ομορφιά και ζωη
και εικόνες
του καθρέφτη του εγω του σταχυου
της ευθείας και της καμπύλης
και κλαδακια δροσερά.
Είμαι στις εικόνες
μπροστά
εικόνα, όστρακό, ζωη
όστρακό της ζωής ζωη του οστράκου
όπως η γυναίκα που γεννάει και πεθαίνει
όπως τ όστρακό στα όστρακα.
Λοιπον όστρακα οι εικόνες
κομμάτια ολόκληρα
όπως η ολόκληρη τελειωτική γυναίκα κι ο κοσμος
ο οστρακος στα όστρακα των εικόνων
που γέρνουν στ ασπρα και μενουν
και κινούνται μπροστά μου
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η πάνω μου και χωρίς εγω
κι αν σας μιλάω, αγαπημένο
είμαι εραστής, ερωτικός
χωρίς εγω
χωρίς εικόνες
χωρίς όστρακα
τίποτα
λαχταριστής, ξερετε.
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Ετσι, όστρακό ο κοσμος
καραβι απ το τίποτα στο παντού
και πάμε οι αγαπημένοι
κοινωνωντας εαυτό και ζωη
κι ομορφιά της πραγματικότητας.
Κάποτε λαμπουν τα ματια του Αντρεα
κάποτε ο Νικος βρίσκει κάτι νεο
κάποτε ο Σπυρος τα βρίσκει ολα
κι αράζουμε στο κατάστρωμα της ζωής
ευτυχείς κι ωραίοι, ώριμοι
κι ολοι οι φίλοι οι αγαπημένοι,
ο Κώστας ο Διονυσης κι ο Περεφωντας
κι ο Αειφων κι ο Σωτηρης
κι ολοι οι χίλιοι τραγουδάνε
λενε υπαρχουν ακέραιοι και κοντά μας,
ολη η συντροφιά η κοινωνία μας.
Μοιράζουμε ψωμί του σταριού και κρασί
απ τις φίλες μας τις ρόγες
και μαζί κομμάτια ψητη ζωη ελαφιού
και τρώμε πίνουμε οστρακευουμε
και μας τρώνε μας πίνουνε μας οστρακευουνε
τα σταχυα, οι ρόγες, το ελάφι
και τρεχουνε μαζί μας στα κύματα
εικόνες,
πες όστρακα που πλεουνε
η στεγνώνουνε φρεσκοσπασμενα στο κατάστρωμα
ολόκληρα μνημη της υδρίας τους
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που τους σπάστηκε γεμάτη νερό.
Η πες το καραβι μας εσπασε
ξυλά και. κύματα και κομμάτια
ωραία καρρα ζωγραφισμένα στο χώμα
στα υψώματα και στους δρομους
και πάμε γεροί κι ορθοί και ξαπλα,
ολοι οι αγαπημένοι
η πάλι σκορπίζουμε ολο ψυχή
σ αλλα όστρακα αλλα αντικείμενα
που ορμανε παντού στο χώμα στη θαλασσα
και στον αέρα
και μέσα εμείς, οι αγαπημένοι,
με μηχανές, αχ τι φτιάξαμε,
αστροκινητα θαλασσοκινητα χωματοκινητα,
αχ παιχνίδι ταξίδι στο χώμα
και στις καμπύλες και στα τελειωμενα νερά,
μας κοιτάνε πουλιά και ψαρια κι αστερακια χρυσά
κι ένας αστρακας μ ασπρα γένια μας κοιτάει
μας κοιτάει ίδιος παππούς.
Και πάμε, οι φίλοι,
μ ολα αυτα κι αλλα πολλά
καραβια αυτοκίνητα αεροπλανα ταχυλαλα
μ ολο τον κοσμο
πάμε κι ερχόμαστε και μας εχεις,
φίλε αγαπημένε
που μας είσαι
Σπυρος και Νικος κι Αντρεας και Γιάννης
και Νιπερουμ και Ντιμπανταμ και Λας,
πάμε κι είσαι κι είμαστε
κι είμαι, φίλε, ολοι αυτοί
κι είναι, φίλε, ολοι αυτοί
εγω, της αγαπης, ολοι

πάμε, φίλε μας,
εσυ πας;
Κ ι ολη αυτή την εποχή του αιώνα
το αιμα μας ταξιδεύει απο χέρι σε χέρι
σε μάτι σε κύμα σε ξύλο
στέκεται λίγο στ αγαπημένα του όστρακα
σ αυτό κι εκείνο που ασπρίζουν
με τις γλυφές τους μας λα γλυφές μας τους
με τις γλυφές
και πάλι νατό στην καρδια και στο μαχαίρι
και στο χέρι
— αχ χέρι που χύνεις αιμα στον κοσμο
αχ κακοχερι κακοαντρεα κακονικο κακοσπυρο
αχ το ταξίδι το ταξίδι
αχ και να ναι λεει της ζωής.
Και πάει το ψωμί απ τον ενα στον άλλο μας
και μας μουσκεύει το κρασί
και τρεχει το ελάφι αναμεσα μας,
ελάφι της ζωής
και ποιος να φάει να πιει να ζησει
— ολοι μωρέ λεβεντες
ολοι μαζί σ αυτό το καραβι του οστράκου
που είναι παντα
ολοι τρώμε τη ζωη μπουκιά μπουκιά γουλιά γουλιά
άνθρωπος άνθρωπος
ολοι μωρέ διψάμε της λαχταρας
ολοι σπαρταράμε.
Κι αν φας τη μπουκιά μου κι αν πιεις το κρασί σου
άνθρωπος γι άνθρωπος
ζωη για ζωη,
πάνε κυλάνε προχωρανε,
να όπως τα νερά
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ολος ο ωκεανός ετούτος
που τον πάμε αγαπημένοι, του καραβιού μας.
Ομως παίζουμε σκορπάμε κι είμαστε
στις στεριες του χωματου στις σπηλιές του χρονου
ψηλώνουμε κονταίνουμε μαυρίζουμε
σπάμε τα λόγια μας
— και πάμε να μείνουμε, λεει,
όστρακα δίχως σχήμα κομματιασμένα
κι έτσι μενουμε
κομμάτια στα κομμάτια του μυαλου μας'
όμως, οχι μωρέ,
όστρακα θα πει κομμάτια κομματιού ολοκλήρου
του ολοκλήρου του ολου που κομματιάζεται
θα πει οστρακευουμε
δηλαδη είμαστε και μη μιλάτε
γίνετε το μιληθείτε του
όπως του μιλιούνται τα ολα του ολου
του οστράκου στα όστρακα
του εσυ στο εμείς στο εγω στο εσείς
μιληθείτε του και γίνετε του
Κώστας Γιώργος του ψωμιού
στο κρασί του Βασίλη και του Τιρενερε,
ταξιδεύουμε.
Ετσι πάμε, φίλε, ξερεις.
Λεω με τρώει ο καημός,
συντροφιά και παιγνίδι,
λεω τι να κάνω τι να είμαι τι να πω
που έτσι πάμε
δυο χιλιάδες χίλιες όστρακα χρόνων ;
Κακό ταξίδι καλό το καραβι
κακό καραβι καλό το ταξίδι
τι να γίνει;
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Ταξιδεύουμε
— εσυ, φίλε, ταξιδεύεις;
Θα τα φτιάξουμε, θα τα δούμε, θα τα πουμ
Είμαι ο ποιητης.
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Ετσι, είναι.
πες ενα άσπρο επίπεδο η παλαμη σου
εδω γέρνουν τα χόρτα κι ακουμπουν οι νεκροί, μας
τίποτα δε χάθηκε ολα είναι.
τα χρώματα το μεγάλωμά τα ματια
ξερουν ολα κι είναι
η δεν είναι
σ αυτή την παλαμη σ αυτα τα κινούμενα φύλλα.
Ολα είναι και τίποτα δεν είναι,
πεις δεν πεις
βλεπεις δε βλεπεις
ζεις δε ζεις,
όλων είσαι ολα σου είναι εισαστε
είμαστε,
οι αγαπημένοι,
ο Σπυρος ο Νικος ο Αντρεας, ο Γιάννης
ο άλογος ο χορτος ο γραμμής
ο πους κι ο τις κι ο πότες
συντροφιά
του κοσμου αυτου που τελειώνει
τελειώνει και νατος
άσπρο επίπεδο παλαμη ζωντανή.
Ετσι είναι
στ ωραίο τίποτα που γίνεται πραγματα
στ ωραίο πραγμα που γίνεται ζωη
στη ζωη που ζει τίποτα άλλο απ τα ολα
κι είναι αλλιώτικη
ολη.
107

Και πάμε.
Η πλώρη γυαλιστερή και τα χέρια μας ζέστα,
η θαλασσα θαλασσα τα κύματα τιλειωμενα
στα κινούμενα ματια.
Καθώς το νερό μπαίνει μέσα μου
λεω, δε γίνεται, ολα τα βρεχει
αίσθημα κι υγρότητα
λεω, δεν είναι γλωσσά αυτή, αδερφε μου,
λεει και δεν είναι,
γεμίζει τον τοπο γεύσεις κι αισθήσεις και τετια
πραγματα
και λεω, να η θαλασσα
οχι αίσθημα.
Ετσι, καθους προχωραμε πρωί στο νερό
τα ματια μας μενουν στην απλα κι ολο φεύγει
χρυσή στα χρυσά μεγάλη στα μεγαλα
που απλώνονται και διπλώνονται και φυσάνε
πέπλο στα γαλαζια και τα υγρά
πέπλο που αγγίζουμε και μας αγγίζει
πρόσωπό χίλιες φορές
κι όλες αλλιώτικο.
Λοιπον τ ι είναι ολ αυτα;
Νατό και νατό και νατό
και νατό
που υψώνεται δέντρο κι αργα κρεμάει καρπούς
σκουληκακι με ματακια ολο ήλιους
πραγμα που μεγαλώνει μπροστά μου
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κι εγω που είμαι και λεω.
Ετσι γίνεται και διπλώνεται κι απλώνεται
αχαραγα χρυσάφι αχαραγο,
μαλαματένια μου,
σταλαχτο σου
αντικείμενο μου δάκρυ μου σπέρμα μου.
Πρωί στη μεγάλη θαλασσα
κι ερωτεύομαι πραγματα οντα ζωη
ερωτεύομαι σταγόνες ψυχικές
υγρές
δε μιλάω τη χτεσινη μου ωραία γλωσσά
λέγομαι σπέρμα σπορά σπαρμένος
κομματιασμένος μ ολα ένας
εγω εδω εκεί,
σταλαγματενια μου,
με σταλάζεις.
Ετσι λοιπον
ξέρω και είμαι και λεω
ερωτικός
πραγμα φρέσκο απ το νερό
η απο πουθενά
ενα πέπλο που αρχίζει κι απλώνεται και διπλώνεται
στη θεοτική σου γυμνότητα
που αρχίζει άλλου
καθώς προχωραω πρωί στη θαλασσα με το καραβι μου
τη Λαλώ μου κι έρχομαι,
παλληκαρια φίλοι αδέρφια,
έρχονται
κι έρχομαι.
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Ωχ ποσά ξερουμε
ποσο απλώνονται και κομματιάζουν τον ορίζοντα
και μένα, ολο αιμα.
Μου τρώει η γνώση τη μπουκιά
και χύνει το νερό και δενει φτιαγμένα σίδερα
σου πίνει το αιμα, αδερφε μου, να γίνει εξαποδω
ζωη.
Τετια σοφία που μονο ξερει
κι έτσι κάνει
και σε καρφώνει βόλι στο σταυρό
και πάει, λεει, η ζωη
και τη μαζεύει, λεει, γύρο του πραγματα
που δεν τα είναι και δεν του είναι
και του αλλαζει τα ματια, τα στραβώνει.
Γέρο γέρο που πείνας, παππούλη,
που το ψωμί σου το μακραίνει η γνώση
απο τα ζωντανα σου δόντια και γερνεις
και τρως τη ζωη σου κι έτσι σε παίρνει το χώμα σου,
παιδί παιδακι τρυφερό που σε βαζουν σ αυτα
και σε χωρίζουν κορμί της αναγκης και σκληραίνεις
αυτός ο άνθρωπος
χωρίς τον παράδεισο το δέντρο το χορταράκι,
ψυχή που σε πήραν απ τους σοφούς κι απ τ όνειρό
κι απ το σωματικό σου ωραίο
και δερνεσαι μ αλήθεια ψέμα ζωη θανατο,
ολ αυτα, λεω, τ αρχαία και τα μαύρα,
γιατί, καραβι μου,
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γιατί, Λαλώ μου,
γιατί, φίλε, γιατί, μωρέ της γνώσης,
fγιατί μωρέ γκραμπατζαβραμ,
ουουουγ — μίλα μωρέ,
πες δέντρο, φύλλο, λιοντάρι, εαυτός
πες, μωρέ, πες, μωρέ, λεγε
— τίποτα δεν εχεις
τίποτα δεν είσαι
μονο τρως το ψωμί του γέρου,
σκοτώνεις το παιδί άνθρωπο,
4
βιάζεις τνη ομορφιά γυναίκα
4 ί*\
και δεν είσαι, μωρέ,
μονο ξερεις και τελειο^νεις στα λόγια
χωρίς κοσμο χωρίς αυτους τους ανθρώπους
χωρίς εαυτό
χωρίς γυναίκα να γεννιέσαι
ωραίο πρώτο παιδί στα πρώτα
σ αυτα,
μονο σπρώχνεις στριμώχνεις πνίγεις
τη ζωη, μωρέ,
τη ζωη του ολου το αντικείμενο
σπας κομμάτια και αριθμείς
απαριθμείς αριθμητικός
μπροστά στο καθαρό γυαλιστερό σκληρό όστρακό
της πραγματικότητας,
άντε μωρέ να τελειώσεις το δρομο σου
χαζός που φτάνει εδω με ματωμένα κομμάτια
και λαχταρανε εαυτός στη γνώση σου.
Παππούλη μου παιδακι μου γυναίκα μου,
μάθετε με γιατί
μ άλλη γλωσσά
οχι αυτή των σοφών
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που αυγή στη θαλασσα περνάνε βιβλία πραγματα
λόγια
τόσα πρόσωπα
οχι να μου πείτε ολη αυτή τη γλωσσά του ανθρώπου
οχι να γίνετε πραγματα του κοσμου
να δω πάλι και να μιλήσουμε
οχι την ωραία αλήθεια του έτσι πραγμα
°λ ι
— λαχταριστά της πείνας της γνώσης του
τετράγωνου ποθου
που δερνει τον κοσμο κομμάτια του πονου
κι αφήνει γυμνό το αίμα,
ερωτικά της οδύνης να γίνεσαι
της πείνας της γνώσης του ποθου
και να είναι ολα σκόρπια
και να χανεται η ευγενεια η γλυκά η ζωη
ολος αυτός ο κοσμος στο σκοτάδι χαοτικού νερού
κακού εαυτου
που παίρνει το ψωμί δίνει γνώση παίρνει τον έρωτα
και φτάνουμε σ αυτό, στο ταξίδι
προς τα σένα
σ αυτό τον έρωτα που είμαι να λεω
και να είναι,
πραγματικά να είμαι παππούλης παιδί γυναίκα
σπορος ύπαρξης κι ανυπαρξίας πράγματος και ζωής
το όστρακό
κι έτσι σταγόνα φύλλο εγω.
Γ ι αυτό πίνω νερό και είμαι.
Γ ι αυτό κοιμάμαι κι ονειρεύομαι.
Γ ι αυτυ περπατάω σ αυτυ το δρομο
και κοιτάζομαι
κι είμαστε, παππούλη παιδακι γυναίκα,

και μάθετε με μαθατε με με μαθατε
και σας έμαθα, λα,
μαθευτήκαμε
και μαθαινεται πρωί, στη μεγάλη θαλασσα
μαθός αστραφτερό, τίποτα
όστρακό.
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7
Ενας κοσμος
χρυσάφι, της πραγματικότητας
που μενει και μετά απ τα ματια μας
και κινείται ταραζεται ζωντανεύει νερό
κι αναδύεται ακίνητος
άσπρος κίονας στημένος
πιο ορΟιος απο μας
μ εξοχες διπλώματα τυλίγματα και συστροφες
ολος αυτή η γλωσσά
και μενει
και μενεις καθισμένη κάτω του
ακουμπησμενη
με τα ποδιά να τα παίρνει να τ αφήνει το νερό
μακρινή, Λαλώ, κοντινή
πραγματικότητα στο τίποτα.
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Κι εγω εδω, στα κύματα.
Μονος και γυμνός,
ολος έρωτα και γλύκα της λαχταρας
να είναι ολα έτσι, όπως είναι
κάθε στιγμή να είναι η κάθε στιγμή
κι εγω να γίνομαι πια πραγματικότητα
οχι να λεω τούτα τα λόγια
που εχουνε στοχο
τα λαχταρισμενα τα ερωτικά
να είμαι αυτό που είναι
να είναι αυτό που είμαι,
οχι τετιος λόγια.
Εχω ν αδειασω νερό αρχαίο
ν αρχίσει η πηγη μου
εχω να ερωτευτώ
να εξαντλήσω την πηγη μου
εχω να ζησω τα ολα
όντας εγω.
Και ταξιδεύω, ανθρώπους πραγματα κι εαυτό
κατα σένα,
ευδόκησε.
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9
Πρωί
βγαίνει, το νερό κυματακια
μ απλή γλωσσά πολλά λόγια
κοντά στον Τηλέμαχο που περνάει,
κοντά στον Ιερώνυμο κοντά σε σένα
μπροστά μου στο πρωί
της άμμου και της θαλασσας.
Πως γίνεται κι είμαι ίδιος εδω παντα
χρονιά και χρονιά;
Πως γίνεται και ρωτάω και ζητάω
έργα κι ανθρώπους και πραγματα;
Πως γίνεται και λαχταραω
κοντά σ αυτή την πετρούλα της άμμου
έτσι ακουμπησμενη ;
Γίνεται μ αυτή τη γνώση μ αυτή τη γλωσσά
γίνεται γι αυτή τη ζωη γι αυτα τα πραγματα
γίνεται απ αυτα τα ερωτηματικά που ταξιδεύουμε.
Ομως η γλυκά μου λεει
(((κι αν ολα είναι αλλιώς;))
((να βγάλω της συνήθειας το γυαλί»
((ολα όπως ήρθανε καλα, είμαστε εμείς»)
κάθε στιγμή χρονιά και χρονιά που είναι
η κάθε στιγμή
και το λεω και το είμαι
και στ ωραίο πρωί πάλι το γίνομαι
μια γλυκια σταγονιτσα που τρεμει ευτυχία
εξω μου και με υγραίνει
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σαν τα κυματακια που ερχεται ισα η θαλασσα
και, το εχω παντα χρονιά και χρονιά
την κάθε στιγμή που την είμαι η κάθε στιγμή,
νατό
έτσι
νατό.
Κυματακι διπλώνεται ωραία
πες η ζωη
πες τ ωραίο επίπεδο που είμαι
φυτό ζωο αντρας κι ενα πέτρινο πραγμα
πες ολη αυτή η αναγκη
να είναι ο,τι εχω μπροστά
αγαπημένα ενα.
Ετσι
πως ακουμπαει η πέτρα στην άμμο
πως σπάει αυτό γίνεται αυτή η γραμμή
πως είμαι και είναι και γλυκαινόμαστε
και κάθε αυτό που είναι το κάθε αυτό
ολ αυτα είναι ολα εκείνα
το αμμουδακι είναι το άλλο αμμουδακι
ο ποθος μου είναι ολος ο ποθος
το κυματακι είναι κυματακια
είναι θαλασσα μια
κι είναι ενα
και θα πέσω μέσα ένας κι ολογυμνος
ποθος
οχι να ενωθω οχι να είμαι οχι να πω,
να κολυμπήσω
στ ωραίο πρωί,
σαν τον Τηλέμαχο που περνάει σαν τον Ιερώνυμο
σαν εμενα
χρονιά και χρονιά, θαλασσα
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που ήσυχα ηχεί, κι εχει κύματα
κι ολ αυτα
και λόγια και γραφτα και ψυχή,
αλλά ντύματα στη γύμνια
που απλώνεται στ ωραίο πρωί
άμμος και θαλασσα
η άλλου βουνά και δέντρα
η άλλου κατακαθαρος σπορος με το χώμα
η άλλου μυστικά κι αλυτα, α ωραία,
πες παντού και παντα
και πουθενά και ποτέ, ωραίο ταξίδι,
σαν το πέπλο σου που απλώνει
και μετά μαζεύεται
σαν τα μαλλια σου πέρα κι εδω
σαν τ ονομα σου
που λεγεται και ει^αι και γίνεται
το ενα τ αγαπημένο
στο πραγμα στη λαχταρα στη γύμνια
κυματακι θαλασσα ολα
και γδύνομαι στη γύμνια
γυμνώνομαι στη γυμνότητα σου
που είσαι ολα
Λαλώ μου αγαπημένη.
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Φωνάζει η γυμνότητα
η γυναίκα η ωραία
το χαλίκι που ακουμπηστα τελειωνεται
το φυτό που μεγαλώνει και με τρεφει
γυμνό και είμαι
η γυμνότητα με καλει έρωτας
αίσθηση και τροφή και λαχταρα
και γινωμα κι απογινωμα και νεο πραγμα
όστρακα της πραγματικότητας
αυτής που είμαι
η γυμνότητα
με φωταει
με κάνει
μ εχει
και είμαι γυμνός.
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Η ευγενεια του νερού μ. ανθρωπιζει ερωτικά
σ ολη τη θαλασσα.
Αν είμαι, γίνομαι εδω κομμάτι,
αν γίνομαι, είμαι σ αυτό,
αν γράφω, μιλάω
έτσι.
Λοιπον, παιδια, είμαστε
ταξιδεύουμε
ματια του νερού φωτεινά
για τα πραγματα για τις γυναίκες
με την ευγενεια καραβι στα κύματα
που μιλάνε μονο κύματα, νερό, στη σιωπή.
Γλυκά είμαστε
πρόσωπα πραγματικά στη θαλασσα
την απέραντη που τελειώνει
και τελειώνουμε
πραγμα εαυτου,
γι αυτό γλυκά είμαι ερωτικός.
Η ευγενεια το καραβι μ ανθρωπιζει
για το πραγμα, το νησί, που τελειώνει
με τη θαλασσα μ ολο
στο φως στη σκιά, στη νύχτα στη μέρα
στον ήλιο που αστράφτει μ ολα
που τελειώνουν πραγματα.
Τίποτα σαν τα πραγματα
κι ολα τους ωραία τίποτα
έρωτας,
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ποιητης
εαυτου πραγμάτων γυναικών
του νησιού που τελιιωνει
πραγμα του τίποτα.
Μορφή γραμμές του τίποτα
που γίνεται, έρωτας,
που είναι, Λαλώ,
κι ερωτεύομαι
κι αυτές τις μονές γραμμές τα πραγματα
τις μονές γυναίκες
ο μονος του νησιού, ο ερωτικός
ποιητης
της Λαλως μου της αγαπημένης.
Και ωραία ταξιδιώτης πουθενά και παντού
μ όλες ως τώρα σ όλες μ ολα
παντα και ποτέ
μονος κι ερωτικός ποιητης
των όλων
να, της πέτρας αυτής.
Βλεπεις,
είναι τ ι θα π ει; τίποτα,
κοντά μου τι θα π ει; είναι,
αγαπαω τι θα π ει; κοντά μου,
βλέπω.
Η πέτρα του τίποτα
έρωτας γινωμένος,
εγω, εσυ
Λαλώ.
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Μονος
μ ολα παντα παντού
και σε κοιτάω.
Είναι τοσο ολα παντα παντού
είμαι τοσο μονος
σε κοιτάω τοσο
που μπορώ να πω
μ ολα παντα παντού
έρωτας γυμνός
τίποτα.
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Και μετά φτάνουμε ολοι
φτάνω
παντού παντα σ ολα.
Τέλος.
Οσα είπαμε, νατα,
ολα γίνονται ολα είναι τελειωμενα
και τελεία, γραμμές, δεν ξέρω,
ως την άκρη, πραγματα, δε ρωτάω
γελάω ολα.
Ελα σ αυτή τη γύμνια
μονο είναι που είμαστε
ω τραγούδι
Λαλώ,
ελα εικόνα της εικόνας μου
πρόσωπό που κοιτάς τ ωραίο τίποτα,
έρωτας
γλυκός
τελειώνω,
τελειώνεις ;
τέλος μας,
γδυμένη απ το τίποτα σ εχ<υ
γυμνός Λαλως.
Μείνε.
Τέρψη; Μετά.
Είναι; Υστερα.
Γινωματα, μεγαλώματα, τελειωμενος κοσμο
Σ ε λίγο.

Γλωσσά; Ναι. Ετσι. Μίλα
αυτό που σου είπα
κι ας γίνουμε
μ ολα παντα παντού
τώρα.
Απο μακρια έρχομαι.
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Ζωη στο καραβι στο ταξίδι,
με τα παιδια
χέρια ποδιά πρόσωπα φίλους
με τα πραγματα για τις γυναίκες
τη γυναίκα το νησί
του κοσμου, ταξιδεύω.
Οι γραμμές μου ως το βυθό νερό
ως παντού αέρας
παντα πραγματα
και ποτέ οχι, ολα ναι.
Ναι, και είναι ολα που γίνονται
είναι μονο ολα, άλλο τίποτα
μονο το τίποτα
που γίνεται ναι
κι αυτό κι εκείνο
κι οσα είπατε κι οσα δεν είπατε
και τα λεγόσαστε
κι οσα λέγονται
κι οσα δε λέγονται είναι
κι οσα λέγονται δεν είναι
κι ολα, το κάθε τι
που γίνεται παντα παντού ολα
που είναι ποτέ πουθενά τίποτα
ολα τα δεν κι ολα τα ναι
ολα τα τίποτα
ναι τίποτα,
ολα ναι.
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Δε λεω για να φύγω
γράφω που είναι
ολα είναι και γυμνός τα βλεπο^
παντα στη θαλασσα
ταξιδεύω.
Ετσι ζωη
ολη στο πιο μικρό
λαχταρα στο πιο τιραλαρα
ζωη ζωη ζωη
πλημμυρισμένη
θαλασσα ολα.
Λιπαράμ λάραλάρα
Ντιμπαντούμ άλα μάλα
λίρα λέρα λάνανά
Ωχ Μαϊρινα
αχ μαϊλινι
ω μανάμι
μανα μου
λαχταρα μου γυναίκα μου
ωχ γυναίκα,
ταξιδεύω
το καραβι σου
στη γλωσσά μου, το>ρα.
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15
Κι ας είναι νησί
αυτό, στα κύματα
παλμικό
καρδια της γλύκας
του νερού που πάει στο νερό
και είναι ολα μαζί θαλασσα
παλμική ενα σώμα,
νησί της θαλασσας των νερών
ολο φυτά και ζωα και πουλιά
και τον ουρανο τους,
ολα ολο παλμικό
δικό
σαν το γλυκό μαύρο των ματιο^ν σου
που βλέπω νησί στ ασπρα
γαλατα
υγρά βαθια, πλατια,
αυτα.
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16
Η γλυκά ερχεται πραγματα
νερά ποτάμιά παλληκαρια
των γυναικών που σκορπάνε
δροσιά στο φως του νερού
στο νησί
και λαμπουνε σώματα
ποδιά στηθη εφηβαια
αιδουμενες αιδοιες αιδοία
γλυκά γλυκές εαυτου
γλύκες μου.
Είναι τόσες είναι αυτές είναι όλες
όπως ολα τα φυτά ζωα πουλιά
νερά που κυλάνε δικά μου
του κοσμου παντού
μ ολα τα πραγματα σ όλες
είναι όλες
δίκες μου εαυτός
αιδώς αυτό αιδοίο
εγω κι όλες, σεις
Εσυ
Λαλώ.
Ωραίες πραγματα
δίκες μου αγαπη
γλυκές παλμός αιδοιος
που απλώνει θαλασσα για το νησί
και κλείνει γλυκό σκοτάδι του τίποτα
ολα πρόσωπό, Λαλώ.
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Ολες πραγματικότητα κι ολα είναι
κι είναι πάλι κι ολο είναι
κι έτσι είμαι και τα είμαι και τα εχω
αιδοιος των πραγμάτων
του γλυκου τίποτα
του αιδοίου.
Ολες, ωραίες, αιδοιες
τελειωμενες ολόκληρες παλλομενες
πρόσωπα της Λαλως
αιδοίο πραγμα.
Νησί παλμικό
καρδια μου καθαρή του νερού
και μιλάει μου μιλάει μιλάει
παλμός, αυτα λεω του χαρτιού
νερά του αιδοίου νησιού
που παλλεται
καρδια νησί του νερού
αιδοίο
θεϊκό πραγμα
γυναικών νησιού
κινούμενου στ ασπρα
μαύρο μάτι,
τα ματια σου
που τα βλέπουν ολα
γλωσσά σεβαστή
θεϊκό πραγμα.
Ετσι οι θεες μου τα μοιράζουν ολα
τα φύλλα τα ζωα τα πουλιά
πραγματα
τις αύρες τα μαλλια τα ματια
που λαμπουν φως δροσερο
τρυφερό καρδούλες
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ποδιών στηθιων εφηβαιων
μαύρων ξανθών λευκών γλυκών αρωμάτων
όλες αρωμα ψυχής
πραγματικής θεϊκής
όλες γλύκα ντροπή πραγμάτων
οστράκων νησιού
νησακια σκόρπια θαλασσινα
της αλήθειας
δώθε κείθε εδω μακρια
εκείνη αυτό
κοσμος στα πολλά
αιδοιος
καρδια καρδούλα μου
αγαπημένη.
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17
Ωραία η πράξη ωρα ο κοσμος
αιδοία η γλυκά αιδοίο το πραγμα
ωρα αιδοίου της γλυκιας πράξης
που αρχίζει και τελειώνει κι είναι
πρόσωπό εαυτου
γαλήνιου τελείου αιώνα
που ασπρίζει προσωπικός και γυναικείος
γαλα μας
κι ανασταινομαστε και τρέφονται και κινούνται
ολα
γλυκός εαυτός, αυτό
που ξεκινήσαμε κι ερχεται
θεϊκό σεβαστό του αιδοίου
θεός
πραγμα.
Ω καρδούλα μου
είναι
και λεω και μπορώ να λεω και να λεω
και να κάνω και είναι και γίνεται
αυτό μονο, πραγμα
πράξης θεού
πραγματικού,
ω καρδούλα μου
είμαι
κι εδω κι εκεί και παντού
και παντα και ποτέ και οχι
και του αιδοίου, νησιώτης ελεύθερος
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της πατρίδας ολοκληρος
και. ταξιδεύω μ άσπρο προσωπικό καραβ
πραγμα
ολοκληρο των πραγματίυν
του αιδοίου νησιού
θεϊκό,
έρχομαι ολο το βάρος στην αλαφραδα
κι αλαφρωνω νερό
του νησιού και το κιναο)
στ άσπρο μαύρο
κόρη κόρης ματιών
που με βλέπουν
των πραγμάτων
ολο το βάθος τίποτα,
πραγματωμενος.
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Ετσι μπροστά μου το ταξίδι
το νησί εσυ
αιδώς πραγματική
κι είμαι ολοκληρος ολα τα πραγματα
ολόκληρα,
καραβι στ ασπρα νερά
του υπνου του ξυπνου του ονείρου
νησί σ αυτα τα νερά
του γαλατου
που πίνω κι είμαι και μ απλώνουνε
και γλυκά κανουν το νησί και το παίζουν
ποτάμιά, γυναίκες ποτάμιά,
είμαι ταξίδι και νησί,
γαλα που γίνεται γλυκό
κι είναι άσπρο,
είμαι γλυκά του γαλατου
που με γεννάει και το γεννάω
είμαι η γλυκά που γίνεται
κι είναι ολόκληρη
τώρα
ω Λαλώ.
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Είμαστε χίλιοι, ενα πρόσωπό
χτες και τώρα κι αύριο
παιδια παλληκαρια γέροι
ολοι εμείς εσείς
εγω εσυ, αδερφε μου
φίλε της καρδιας
που κινείσαι αργα στο γαλα του χρονου
ολος πρόσωπό ματιών
που με κοιτάνε απ τη ρίζα μου στη γλυκά
του γαλατου
και κινούμαι αργα καραβι
αντικείμενο όλων αυτών
και υπάρχει μονάχο
στ ασπρα απλωμένα τελειωμενα πλάτη
της υγρής γλύκας
και ταξιδεύει ευτυχισμένο
γλυκό
ταξίδι της γλύκας
ταξιδεύει η γλυκά
στο τελειο τελειωμενο απλωμένο
τώρα
Ααλω.
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Κι έτσι ταξιδεύω
έρωτας,
πέτρα που ευτυχισμένη είναι και μενει
και κινείται στο γλυκό κύμα του νερού
στην αμμουδιά ως πέρα
και βουλιάζει κι είναι πια των πραγμάτων του νερού
και γίνεται πάλι πέτρα χαλίκι άμμος
άσπρη, έρωτας
νερό που απλώνει κι ερχεται στο ποτήρι
και στο εφηβαιο σου στο νησί
και στο δικό σου και στα στηθη σου
και στην ελιτσα σου, Ιμουλα,
και στα μαλλια σας και στα ματια σας
και στις ρογιτσες που δείχνουν τα βυζακια σας
και κυλάει όπως το παίρνουν ανοιχτοί παλλομενοι
οι γλουτοί σας
και πια γελάει και λάμπει που γύρισε
και λαμπουν τα ματια σας γελάτε θεες
αιδοιες του αιδοίου του νερού
του αιδοίου νερού
του αιδοίου
αιδώς
που αφήνει τα πραγματα να είναι
κι ωραία γίνονται
με τις ωραίες χίλιες μυριες όλες
τις γυναίκες
ματια βυζακια ερωτικά
]35

γλουτοί,
ω αιδώς
αιδοία εδια
ε ι α
α
α μου
και α σου
Λαλώ
ο,
νησί του νερού
αιδοίο εδιο όλες
όμαιμες ομοριζες ομοπραγματες
και ξεκινάνε και τρέχουν και μενουν
εκευθερες του ε και του ι και του α
και του ο
Λαλώ.
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Στο νησί, μου οι φίλοι, παντα
κι ολοι εδω και παντα ωραίοι
κι αγαπημένοι
κι αιδοιοι, ω σέβας,
και κάνουνε μιλάνε, μιλάνε κάνουνε
λενε και γίνομαι
όπως είμαι.
Οι ωραίοι άσπροι μακρια μαλλια γέροι
τα ματια που ολα τα λενε
ο πεθαμένος μου όντας πατέρας
οι σοφοί, ωχ, ακούω
ξεφυλλίζω χαρτια του γαλατου
φύλλα της καρδιας κι ολο φαίνομαι
μαθαίνω και γίνομαι
που είμαι
πραγμα άνθρωπος Ελληνας
Σωκράτης, πραγμα
του γέροντα μας του νησιού και των παλληκαριων
και της αιδοιας θείας Ελένης
θεάς αιδοίου
που με παλλεται,
πραγμα του άλλου κι εκείνου κι εσενα
κι εσάς κι εμάς
ονοματα γινωμένα, πραγματα
της γλύκας της ανασας του είναι
κι είναι πάλι κι είναι ολοκληρο
κι ολα είναι
1

ονοματα πραγμάτων
οστράκων στη μεγάλη αμμουδιά του νερού
άσπρων χαλικιων στο φως
και πέφτουν μπαίνουν μενουν
είναι στο νερό
και τα μαθαίνω
και γίνομαι που είναι
ονοματα ονοματα, ω σέβας, ονοματα
αιδοία,
αιδώς,
αγαπημένοι φίλοι
ω δάσκαλοι της λατρείας του λαμπερού γέλιου
που απλώνει γυαλαδα
μ ονοματα
Σπυρος Νικος Γιάννης Νωντας Αντρεας
Ενας Ουτις Κατις Λα
ονοματα πραγματα μου
αυτής της ω πραγματικότητας
φίλοι της ζωής των πραγμάτων
αιδοιοι
αιδώς
έρωτας.
Ολοι οι αγαπημένοι μου φίλοι
απ το χέρι η απ το χαρτί
παντα των ματιών
στα πραγματα η στα βιβλία
στο πλατύ άσπρο επίπεδο
χωρίς φοβο μονο δέος
μονο ασπραδα, έρωτας
γυμνός.
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Γυμνός στις γυμνές στη γυμνότητα
νησί μεγάλο σα ματια των ματιών μου
των γλυκών μαύρων ματιών σας
των ματιών
νησί ματια που βλέπουν και κανουν
και λενε
ολο τον έρωτα ολα του έρωτα
χίλια πραγματα
γυναίκες όλες
με τ ονομα τους
αυτή μονο
γυναίκα
μονο Λαλώ κι όλες
του νησιού της κόρης
των ματιών
κόρες των ματιών μου
των ματιών
των ματιών του νησιού.

23
Οταν πεθανα
στο νερό στο φαϊ με τον πατέρα μου
με τα ζωντανα με τα σχήματα
με τα πραγματα πραγματικός
του έρωτα,
γεννιόμουν απ την άλλη μέρια
του πράγματος αυτου
πρώτου αιδοίου
αιδώς, ματια μου
κοιτάτε
βλεπετε
είναι.
Μετά, το ταξίδι
ωραίο που έγδυνα
τα πραγματα γυναίκες
αιδώς
αιδοιες ματια στηθη αιδοία
ποδιά που αρχιζαν χέρια που έφτιαναν
στο φτιαγμένο επίπεδο
της πλατιας μεγάλης αμμουδιάς με τη θαλασσα
κι έσταζαν νερό
αιδοίο αιδοία
της ναι και της που και της τώρα
και της οχι και της παντα και της γέλια
και της γλυκό δροσερο κλαμα ψυχής
και της ελα, να
ολα τα πραγματα
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και της ο, α, ι
αχ καλέ μου
και της φόρεμα απλωμένο, της χερακια,
της ποδιά μεγαλα ανοιχτα του δρομου,
στηθη να, χέρια μου
άγγιγμά μας, πραγματα
αιδοία του αιδοίου
αιδουμενη
αιδημονες όλες
αιδεστες
με τ ονομα τους ολοκληρο'
και τις έγδυνα πραγματα
κι ήταν
ολο όλες,
είναι.
Ετσι νησί
και φτάνω είμαι
πεθαίνω γεννιέμαι
ο έρωτας.
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24
Καί, πάμε, πλώρη σκληρη καραβι λευκό
στα κύματα του μελιού
φίλοι ολοι ολου
του καιρού του τοπου του πράγματος
του νησιού.
Σκυφτός σκέφτομαι
ματια βιβλία χρονιά γεύσεις
και γδύνομαι
του νησιού ολοκληρος.
Μονο είμαι
μονο είναι
μονο
να
Λαλώ.
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25
Ετσι μονος, των φίλων
στο μεγάλο ουραίο καραβι
κορμί εαυτός
αυτός κι εκείνος κι εγω
το:>ν πραγμάτων ολοκληρος
μονο.
Ετσι στο ξύλο ζωντανός
και παω που πάει το ταξίδι
το νερό τα κύματα η γλυκά
ζωής πραγματικής.
Ολα είναι
κι ολοι ζουνε τρώνε πίνουνε
πάνε στη γυαλαδα
μοσκοβολάνε εαυτός
αυτό.
Αυτός είμαι.
Αλλα σε βλέπω
Ααλω.
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1
Ορθή κι εαυτός χαλίκι
νεράκι ανασα
ματιών μαύρων.
Ωραία σαν κοσμος
γλυκια σαν αιώνας
αγαπημένη σαν τίποτα του κάτι.
Κίνηση άκρη εσυ άκρη εγω
πραγμα εκεί
εδω, αυτό.
Δεν ταξιδεύω, υπάρχω
δεν τερπομαι, είμαι
δε ζω, αγαπώ
ανασα κοσμου
χαλίκι στο χεράκι σου
λαλαλι Λαλιο
ορθος.
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Ό
Σ αυτό τ ωραίο τίποτα που είμαι και μιλάω
μ αυτό τ ωραίο κάτι που σ αγαπαω
έρχομαι
όντας κι οχι όντας εγω και κάθε τι
γεύση και καρπός
θρέψου με να σε τραφώ
ρίζα κι αναστημα
λουλούδι στο βράχο
στο φως.
Το λουλούδι κόβεται
του φωτός
τα φύλλα φεύγουνε
της αγαπης
το αρωμα μενει
εσυ.
Ω αγαπη
νερό και φως
μέρα και νύχτα
εσυ κι εγω
ω αγαπη
παλμέ του κοσμου
φως του φωτός νερό του νερού
εαυτε του εαυτου αυτό αυτου
του ωραίου μεγάλου τελείου πράγματος
ω αγαπη
του ποθου του έρωτα της γλύκας
του ανθρώπου του κομματιού του ολου

148

που κινείται ακίνητα ματια
του σώματος των μαλλιών των φορεμάτων σου
που κανουν το όντας σκορπάνε το πραγμα
φωτανε το φως
ω αγαπη
το μονο του τίποτα,
καρδια με γέννας
κι έτσι είμαι.
Χρονιά και μερες και στιγμές σε ζω
και γίνομαι υψώνομαι
χωματωνομαι του νερού
φτερώνομαι στις αύρες.
Δεν εχω δεν ξέρω δεν είμαι αυτός
σ αγαπαω
— που θα πει
σ αγαπαω
σ αυτή την απλή γλωσσά που είμαστε
τώρα και μονο
μονο.

14!)

3
Είμαι ωραίος, πραγμα
όλων, αγαπημένος
των γυναικών
όλων, εραστής,
Είμαι γλυκός, αθανατος
της ύπαρξης, λαχταρισμενος
σαν κολπος
στα νερά
ολα, αγαπημένος.
Είμαι καλός, τελειος
του τίποτα, ποιητικός
εαυτών του εαυτου
όλων, αυτός.
Στέκομαι ορθος και κοιτάζω
και είναι, είναι
και κοιτάζω ορθος στεκοντας.
Μ αγαπας.
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4
Η αγαπη είναι μάτια
πραγματα, αυτός ο κοσμος
γεύσεων αρωμάτων οραμάτων
που λικνίζουν ξυπνάνε
παιδια κι άντρες και γυμνές γυναίκες
των σκορπιών πέπλων άνεμων μυστικών.
Η αγαπη είναι ο έρωτας
των πραγμάτων σ ολα τα πραγματα
της τέρψης που ολα είναι
τίποτα και το γεμίζουν
και ξεχειλίζει και χύνεται
και δεν πειράζει
γιατί λούζεσαι, ω Αναγδυομενη
των νερών.
Η αγαπη είναι πως ύπαρχο:»
και είμαι και γίνομαι στο τίποτα
αυτου του ωραίου κάτι
του βράχου στο φως
που στέκεσαι ορθή
αγαπημένη.
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5
Ωραία που είσαι, μάθε με
να είμαι γυμνός κι οσα εχω
δικά μου και είναι,
μάθε με τα πραγματα και τ αρωμα τους
το χώρο τους που κινούμαι,
μάθε με να μην ξέρω
να είμαι
ολοκληρος της αγαπης.
Μάθε με την ομορφιά
να είμαι η γνώση μου
κι αυτό να λεω
κύματα πραγματα σώμα της ομορφιάς
που υψώνεται απλώνεται βαθαίνει
μεγαλα και μικρά, ολα το ίδιο, κοσμος,
μάθε με
ποσο ωραία είσαι,
αγαπη.
Μάθε με την αγαπη
αγαπησε με το πραγμα
πραγμάτωσε με μάθημά,
αγαπη πραγμα.
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β
Αγάπη
πραγμα τέρψη λαχταρα μου
αρχή και τέλος τέλος κι αρχή
αιώνα μου
τίποτα ωραίο των όλων αυτών
των σχημάτων που ανεμιζουν
γραμμές φορέματα μαλλια
του ωραίου ενός σώματος σου
του τίποτα
πραγματική τέρψη μου λαχταρισμενη
καρδια κι αιμα χυμός του αιδοίου κοσμου
των φύλλων των ζωων των στηθιων
του τρυφερού δροσερού υγρου
μαυρου εφηβαιου,
παλμέ
που ήρθες ερχεσαι είσαι
και βλέπω και γίνομαι, όραμα
πραγμα του τίποτα
της αγαπης
και παλλεσαι ολα παλλομενα
παλμικα αιδοία, τούτο
τ ονομα πραγμα το πρώτο,
παλμέ της αγαπης παλμική αγαπη
πάλλε με πάλι
εσυ
αγαπημένη.
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7
Η σταγόνα υγρή παίρνει, σχήμα λάμπει
κυλάει και γίνεται αυτό που βλέπουμε
και γινόμαστε μπροστά της μπροστά μας
και είναι ολα οσα γίνεται και γίνονται
η σταγόνα που είναι και θελει
θελει που είναι
αυτή η ερωτική σταγόνα
που κυλάει πουθενά ολόκληρη τίποτα
ολοκληρο γεμάτο
αυτή κι εαυτός πραγμα του ποθου
εγω κι εσυ
αυτή η σταγόνα μικρή ή μεγάλη
παίρνει τον κοσμο κυλουμενη
των νησιών των βουνών των λιβαδιων
των ωραίων στηθιων όλων των αιδοίων
των ιερών ωραίων πραγμάτων
που ωραία σπάνε αυτα κι εκείνα
εαυτός κι ονομα
εγω κι εσυ
και πάλι ενώνονται και πάλι ανοίγουν
γλωσσά χείλη αιδοία νερά
εσυ κι εγω,
αυτή η σταγόνα φωταγε βαθια στο μέτωπο σου
απ την ψυχή μου
και μας θύμιζε νερό της ζωής
να φάμε να γίνουμε ν αγαπαμε
να υψωνόμαστε κινούμενοι οσο χωματένιοι

154

της γεωμετρίας των ριζών
ελεύθεροι οσο τα πραγματα
ολα ενα κι ενα ευτυχισμένα
ενα,
μας ελεγε και λεγόμαστε και λεγαμε
είμαστε γυμνοί του νερού
διψάμε πίνουμε κάνουμε γινόμαστε
της αγαπης
του απλωμένου αφημένου δοσμένου κοσμου
μικρού η μεγάλου μέσα η εξω
νησί του νερού
του εαυτου μας ωραίος κι ωραία
της Υδρας.

8
Εχω ζέστα ματια πρόσωπό δικό μου
είμαι ολοκληρος άνθρωπος ουσίας
είμαι ολωνων είμαι ολοι
εγω της αγαπης
μονο εγω η αγαπη
στο τίποτα του μονο εσυ
χαρα του νέου τιναγματα ευτυχίας
απλωμένα διπλωμένα στα πλάτη
κοντάρι που φεύγει όπως κλαδί που λυγίζει
ολο φύλλα
και μετράω κοσμος και φύλλο
φύλλο κι ο κοσμος
εσυ κι εγω εγω κι εσυ
της Τδρας.
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9
Οταν μου ανοίγει ο ήλιος τα ματια
κι εχω ψυχή του νερού
και μιλάω πνοή
ακίνητων κινούμενων και ζωντανών
λέγομαι
και παίζω τη γλωσσά
Λαλώ,
μαθαινομαι
λα και σε χαίρομαι
λο
και πια μιλιέμαι
λάλο λάλο λάλο
αγαπημένη
Λαλώ
και είναι τα πραγματα λάμψεις αρώματα γεύσεις
τροφή θρέψη
κορμί μου η λαχταρα εγω η λαχταρα σου.

1

10
Τδρα του νερού νερό της Υδρας
ποτάμιά δέντρα φύλλα πουλιά
της αγαπης
λαχταρα της αγαπημένης
άγγιγμά φιλί νερό
που μιλιόμαστε ορμαμε μενουμε
δυο
και βλεπόμαστε γυναίκα κι αντρας
ολοκληροι κι ευτυχισμένοι
της Υδρας,
ω αγαπη
μικρή μου, χαλικακι
του νερού.
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11
Ω αγαπη
που μιλάς τον κοσμο πραγματα
κινας την ανασα ψυχή και ζέστα μου
ω αγαπη
που γίνεσαι ονοματα πρόσωπα
γυμνώνεσαι σώματα ολόκληρα
κι είσαι η παρουσία
ω αγαπη
που χαίρεσαι τραγούδι
απλώνεις μικρή ή μεγάλη
κύμα της θαλασσας
της λαλουσας της Λαλως
ω αγαπη
λαλημένος λάλο θα λαλαου
που αγαπαω.
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12
Τ ι είμαι εσυ τι δεν είσαι εγω
πως είμαστε που είναι
ποτέ νερά γιατί χώμα
λαλα λάλο;
Σ αγαπαω
είμαι η αγαπη γίνεσαι του έρωτα
φυσάνε φωτεινά της δροσιάς αερακια
στα μαλλια σου κινείσαι
απλώνει ενα τώρα πέπλο και θαλασσα
και σε γδύνω της αγαπης.
Ματια με ματια
χείλη με χείλη
σώμα το σώμα του έρωτα
και κάνουμε πριν και μετά
και τώρα
ματια με ματια
χείλη με χείλη
ψυχή την ψυχή του έρωτα
κι είμαστε πριν και μετά
και τώρα
ματια με ματια
χείλη με χείλη
εγω το εσυ
και κάνει κι είναι πριν και μετά
και τώρα
εδω
χωρίς σώμα και ψυχή πριν και μετά
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και τώρα κι. εδω
στο τίποτα
κι ολοκληροι
σ αγαπαω μ αγαπας
κι αγαπιέται
μονο.
Αυτό είμαι εσυ
κι είμαστε κι είναι
νερό χώμα λάλο,
Λαλώ μου της αγαπης
Λαλώ μου η αγαπη
Λαλώ μου αγαπημένη
αγαπημένη.
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13
Υδρα που ομορφαίνουμε
νερό που δεν ξερουμε
τώρα που πετραδακι
αμμουδακι
τα ματι,α σου αγαπημένη
αγαπημένη
της Υδρας του νερού τώρα.
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14
Ματια της αγαπης μου
του κοσμου αυτου, αγαπημένη,
που κοιτάτε κι είμαι,
κλείνετε και γίνομαι,
ματια της αγαπης μου
του γέλιου αυτου, αγαπημένη,
που λάμπει κι ησκιωνουν
λαμπονται τα όρια που υπάρχω δεν υπαρχοο
ζεις και δεν είσαι,
ματια της αγαπης μου
του φλογερού φωτός, αγαπημένη,
που καίει νερό κι αρχίζει
σαν ολα τελειώνει σαν ολα
πραγμα μονο του τίποτα,
ματια της αγαπης μου
μη με κοιτάτε κοιτάτε με, αγαπημένη,
κοίτα με
μονή μονο στο τίποτα
της ευτυχίας.
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15
Υδρα μου ματια μου νησακι μου
καρδιά του σώματος μου
του χρυσαφένιου
διαμαντια μου κι αστρα μου κι ήλιοι μου
πέτρα μου,
κύλα στα νερά βαθια κι εξω
χώμα του αέρα της φωτιάς του νερού
της ανασας
που φερνει και παίρνει
γλωσσά και λόγια κι αλήθεια,
Υδρα μου αγαπημένη,
πατρίδα και μανα
και παιχνιδακι μου
νησακι μου
πέτρα και σπας
πετρούλες και παίζω
και κινούνται και πάνε
κοντά μου παντα,
παίζω τα λόγια, λεω αυτό εκείνο
κι εκείνο αυτό,
Υδρα μου αγαπημένη μου
Λαλώ.
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16
Πέτρα ωραία του φωτός
του νερού στην ανασα
χώμα της αρχής των πραγμάτων
που κανουν τον έρωτα
φύλλα και. πουλιά
πολλά
κι ολα αγαπημένα
ενα
της πέτρας
που είσαι αγαπημένη
και μενει στην ανασα
του αιώνα,
του αιώνα είμαι
κι εχω χέρι κι απλωνω
αιώνιος
ολα
είναι του αιώνα
κι αυτου του μικρού χρονου,
πετρούλες πετραδακια αμμουδακια
στα νερακια που κινανε και κυλάνε
χρονος κι αιώνας
και παίζουν,
έτσι σε παίζω
και παιζογελάς, γελάς
γέλα
της πέτρας στο φως στο νερό
που ανασαίνει
νερό φως πέτρα
φωτιά του αιώνα.
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17
Φως κι ολα γίνονται
και παίζουν φλόγες
φωτιά
μεγάλη στα μεγαλα πραγματα
δροσερή στα ματια σου
που μαυρίζουν φως, αγαπημένη,
σταλαχτο
στο χώμα σου.
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18
ανα μου ενε μου ινι μου
λιμενακι
όκο άκα έκι
ο
ου
--- μου — — — — μου
νιπερατόμ μιλούσα λένε
λενι λανο
λαλό
λάλο
Λαλώ,
βαθι,α κυλάει, το νερό
τρυφερά
κι ολα απλώνουν
και. φευγουν κύματα
πραγματικά
της αγαπης, νερό και φωτιά και φως
κι αφήνουν το χώμα
στα χέρια μας.
Σ αγαπαω.
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19
Πουλιά νερά μέσα μου φύλλα
παίζομαι μ ολα κι αρμονιζομαι
την ομορφιά σου
σαν το κλαδακι που κόβει τις αύρες
φωτανε οι μυρουδιές
σαν το πουλάκι που νατό είναι
σαν τα ματια σου
κοίτα με,
σε κοιτάω.
Λέγομαι λόγια όπως είμαι του νερού
ολοκληρος της αγαπης,
φωτιά η φως η χώμα
της ζωής.
Είμαι ο,τι νιωθω
εκεί μιλάω στερεός
της Υδρας.
Εκεί γερνεις
στην ασπραδα του επίπεδου της αγαπης
δικά σου τ αναερα πέπλα του αιώνα
τα φορέματα αυτα που γίνονται
και παίζουν είναι δεν είναι
στο φως και στον ήσκιο.
Εκεί απλώνεσαι
στο άσπρο επίπεδο η αγαπη
γυμνή της γυμνότητας όλων των χαλικιων
των κυμάτων των αρωμάτων και των γεύσεων
απο δω κι απο κει.
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Εκεί, ανοίγεις
του άσπρου επίπεδου η αγαπημένη
στο γαλα της φωτιάς του νερού του αέρα
του χώματος που σκληρυνε βράχος
για ολα, Ύδρα.
Θαλασσα πλάκες βουνά, ουρανος αποπανω
κι ολα αυτα
κι εσυ σηκώθηκες
και γίνονται ολα όπως είναι
καθαρα γύρο σου
και περπατάς
κι ολο γίνονται
κι ολο αφήνω το γινωμα κι ολο έρχομαι της γυμνότητας
κι εσυ υπάρχεις
γνωστή κι αιώνια κι ομορφη
βήμα πραγμα βήμα τ όνειρό
πλακα φως πλακα του ήσκιου
δροσερή,
κι ολο υπάρχεις
κι είσαι σώμα ω σώμα ω σουμα
ω ψυχή ω ματια ω μαλλια ω είσαι
η αγαπη
ω αγαπη
κι ολο γίνεσαι
κι ολο με κάνεις
το κάθε τι
κι ολο υπάρχουμε ολα,
εσυ κι εγω
εγω κι εσυ,
φως και σκιά
ματια με ματια
μπλεγμένα μαλλια
IG9

βρεγμένα του αέρα φλόγες του χώματος
του ονοματος που λεγεται
υπάρχει χώμα αέρας φωτιά νερό
εδω που υπάρχεις
αγαπημένη.
Σ ε ξέρω ολοκληρος
κι ολο το τίποτα
που ανεμιζεις δροσερο σου μαντήλι,
σε ξέρω ολόκληρη
όπως ακινητεις αφημένη.
Ελα το κύμα
νερό να υπάρξουμε τώρα εδοη
θυμασαι ;
Να με κορμί κι είσαι ωραία
σαν ύπαρξη κι είμαι γλυκός
σαν ελλειψη κι αγαπιόμαστε
σαν ανασα του ενα πέτρα του αέρα
φυτό που ξεκινάει πάλι οσα είναι
και νατό, υπάρχει
της αγαπης, υπάρχεις
η αγαπημένη.
Ελα.
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20
Υδρα του πράγματος Υδρα της γεύσης Υδρα της
γνώσης μου
Υδρα στον ήλιο στο σκοτάδι
παντα Υδρα σου.
Πέτρα με την πέτρα στη ματια και στ όνειρό
πέτρα εδω πέτρα εκεί
κι εκεί και παραπέρα και παντού
πετρες των πραγμάτων.
Πραγματα γεύση γνώση μου
είναι κι αυτό ζω κι αυτό ξέρω
κι αυτό κάνει τη ζωη μου
της μέρας της νύχτας του ονείρου.
Θαλασσα του υπνου και κολυμπάω
γυμνός μ ολα μέσα κι εξω
κι ονειρεύομαι μονο τα πραγματα.
Αυτά που είναι είμαι
αυτα που είμαι τραγουδάω
αυτα που τραγουδάω σ αγαπαω
αυτό που σ αγαπαω είσαι ομορφη.
Στην απλα του κοσμου λοιπον τα κύματα
της Υδρας
στην απλα τα πραγματα κι ολα τα όνειρα
της Υδρας
στην απλα κοιτάνε τα ματια σου φως
της Υδρας
με μαύρες κόρες πιο φωτεινές
πιο φωτεινές πιο δίκες μου
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πιο πραγματικές
της Τδρας.
Κι η Υδρα;
Πραγμα ταυ ονείρου του πράγματος
μονάχη στο υγρό πρώτο νερό
πρώτο σα χώμα σαν αέρας σα φωτιά
σαν πετραδακι
πρώτο σαν το τελευταίο,
Υδρα πρώτη και τελευταία
και στη μέση άκρη σ άκρη
όπως ολόκληρη εσυ
σωματική στην Υδρα,
βράχος του νερού και κορίτσι
λεπτό σαν τώρα σα χτες σαν αύριο κλωνακι
σαν άμμο του να
στο φως,
βλέπω είναι ζω πραγματα είμαι αγαπημένος
αγαπημένη
ντυμένη τ όνειρό σωματική
στην Υδρα.
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Στα νερά του ονείρου
γύρο η γλύκα
με τη βαρκα του ξυλου
ως πέρα στην ωρα
στο νησακι
κοριτσάκι νερό άγιο θεότητα
πάμε δεν πάμε
σώμα εσυ σώμα εγω
σώματα
στη βαρκα των πλατιών νερών
μονοί.
Τιποτ άλλο απ ολα κι εμείς
ολοκληροι αγαπημένοι.
Το νησακι.
Ελα μου να ρθω,
τ όνειρό τα νερά το πραγμα
βαρκα του ξυλου
τρυφερή κι εσυ η αγαπημένη.
Τραγούδι ο κοσμος της γλύκας
του νατος,
μι ανασα ένας ήχος ένας τονος
και τιποτ άλλο,
αυτό το μικρουλι τίποτα ολα
στολιδακι σου
σταγονιτσα της απλας που είναι νερό
της αγαπης
αγαπημένη μονή
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για μένα
και θεωνομαι μονάχος
της αναπνοής σου.
Και να τα ολα, μονο αυτα.
Ελα, λάμψη απλώνεται ως τις άκρες
του πράγματος του ονείρου
του νερού που μιλιέται του φωτός
τραγούδι ολο αέρα δροσερο στα μαλλια σου
στα ματια σου, μαύρη φωτιά
τραγούδι
της αγαπης
που μας τραγουδάει.
Ελα μου στον κοσμο του ονείρου
στην Τδρα.
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Χωρίο των πραγμάτων που είναι
τοπος για ολα
νησί χώμα σπίτι
των νερών, φωτεινά ματια
που στάζονται η τελειότητα,
χωρίο χώμα που πεφτει εξω απ το χρονο στα νερά
βράχος σκληρός αιώνας
πραγμα της Τδρας
κι εσυ εδω Τδραια
της θεότητας μου
πιο πραγματική, κορίτσι
σώμα, γυναίκα
στα πραγματα.
Ολα είναι
και παίζω τη ζωη
στα πραγματα στα θαύματα στα τατατα
λεω μεθησμενος και είναι
μεθησμενος ανασες
αγαπης
κι ολα τραγουδάνε πως είναι
ολο πιο πολύ
της αγαπης
ολα χάνονται πραγματα
της αγαπης
ολα γλυκαίνουνε
της αγαπης
νερό χώμα αέρας φωτιά
17

στην αγαπη.
Μιλάει η αγαπη
η αγαπη δε μιλάει
πραγμα η αγαπη
η αγαπη τίποτα
λαχταρα η αγαπη
η αγαπη αγαπη
εσυ
Λαλώ
μονή του λα.
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Αν πω αγαπημένη
δεν είμαι, μονο σώμα που είναι
αν πω αγαπημένη
δεν είναι μονο ολα αυτα
που ακουμπανε ελεύθερα της απλας
αν πω αγαπημένη
δε σου μιλάω δε μιλάω
δεν είσαι αυτή
που αλαφραίνεις τα νερά της αρχής
αν πω αγαπημένη
ρωτάω ολοκληρος την αγαπη
αγαπημένη
στα πραγματα της Τδρας
ζω της αγαπης
αγαπημένος
τερπομαι μονος
στ αερακι σου
ντυμένος'
γι αυτό να γδύνομαι
της Τδρας
να πω αγαπημένη
να γδυθείς αγαπημένη
αγαπη.
Και πια παιγνίδι
αρχίζουν τα νερά, πιάνει το χώμα,
αναβουν οι φωτιές ξεκινάει ο αέρας
κι ολο γδύνεται η Τδρα
1

για σένα.
Αλλα εσυ είσαι η
αγαπη
μου.
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Ορθή στο βράχο ψηλά
κι ολα εινοα ζωντανα της ευγενειας
παλλονται πραγματικότητα
και κινείσαι
κατεβαίνεις προς τα νερά
κι ερχεσαι
χαριτωμένη και τρυφερή
ω αγαπη
αγαπη μου.
Ολόκληρός κοιτάω
κι είσαι ντυμένη
στη γύμνια της Τδρας
των νερών που με βρέχουν
και με γδυνουν
είσαι ντυμένη πραγματικότητα
κι εγω γέρνω
ολοκληρος άγγιγμά
της γεύσης και των αρωμάτων.
Ωραία που είσαι στο φόρεμα σου.
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Ετσι ολα υπαρχουν ντυμένα
πολλά
κι ολα γίνονται
ενα ενα αυτό με τ άλλο
και τ αναγνωρίζομαι
μύστης του φωτός
γυμνός στο νερό κορμί
σίγουρο τελειωμενο
και σε περιμένω.
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12 ένδυμα των πραγμάτων των σωμάτων
που είναι αυτα και μονά τους
στ ωραίο τίποτα της αγαπης
πραγματα σώματα αγαπημένα
ολα ενα ενα
στο ενα ένδυμα
τ ωραίο τίποτα της αγαπης μου,
η αγαπη μου γδύνεται
γυναίκα
γυμνή.
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Η ομορφιά τραγουδάει μονάχη της
γδυμένη
ολα τα γυμνά νά παίζουν
κι ολα τραγουδιόνται
αυτό κι εκείνο και τ άλλο
σαν αυτό το πουλί στο δέντρο
που είναι ο γυμνός αιώνας τώρα
και τραγουδάει την ομορφιά
και λεει λαλημα
στα κλαδια και στα φύλλα
κοντά μου πιο πολύ απο εγω
πιο μονο απο ξέρω
πιο αληθινό απο είμαι,
πουλάκι της αγαπης μου.
Ετσι μαθαινομαι ν ακούω
μαθαίνω να βλέπομαι γίνομαι
της ομορφιάς
τώρα
οχι μνημη οχι γλυκά
πουλάκι της ομορφιάς.
Τραγουδάει η ομορφιά μονάχη της κοντά μου
και γδύνομαι των πραγμάτων των σωμάτων
της Τδρας
μονάχος,
γδυθήκαμε μονάχοι
το τίποτα.
Αν είμαστε, η γυμνότητα μας,
ο,τι δεν είμαστε, ένδυμα
ωραίο στην Τδρα, εσυ κι εγω
της γυμνότητας.
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Λάμψεις αρώματα ζωές
της αγαπης μου
που με κάνετε κι είμαι
ολο εγω για την αγαπη μου,
δε σας λεω, σκόρπια γινόσαστε
γύρο στην αγαπη μου.
Γυμνή λεω την αγαπη μου
εγω σώμα γραμμα
γυμνός
παλμός της αγαπης μου.
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Μιλάω αγαπη μου και γίνομαι
αγαπημένος,
ολα μ αγαπανε πραγματα και τα γδύνω αγαπη μου
γυναίκες και τις αφήνω ελεύθερες
πρόσωπα στην άσπρη απλα της αγαπης μου
καημός και ποθος και πράξεις και τους γίνομαι
της αγαπης μου.
Ολα μ αγαπανε αγαπη μου.
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Ασπρες πλάκες κι αυλές και βράχοι του φωτός
κι ομορφαίνεις η αγαπημένη
πραγματα και παιγνίδια τους, καρδιές
όπως οι πετρες, αφημένες.
Ομορφαίνεις και περπατάς
ελαφρα ποδαρακια της δροσιάς
των πραγματικών θαυμάτων.
Κι ολος γίνομαι κι αρχίζω
και βλέπω και πάλι βλέπω και πάλι βλέπω
και δεν εχω δει οσο σε βλέπω
και σ ακούω και σε γεύομαι
μυγδαλακι πραγμα πρώτο
της αφής και της τροφής και της ανασας
κι ολοκληρος ολο γίνομαι ολο αρχίζω
είμαι ολοκληρος των πραγμάτων
και γυμνός.
Ολόκληρα τα πραγματα στη σκιά σου
τραγουδισμενα.
Και πας εδω και πέρα κι ερχεσαι
μαλλια του βάθους χέρια των πουλιών
ματια δικά μου φωτεινά
κι ολα τα βλέπω ολόκληρα στ ολο
κι εσενα, κοριτσάκι
λεπτό, κλαδί, λουλουδάκι
κι ολα μοσκοβολάνε αλήθεια σου
κι εγω μυρωνω γλυκαίνω την ύπαρξη
τελειωμενος, αφημένος
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ματιών σου.
Κι η Τδρα μενει.
Τα νερά πάνε πλατια, τα χώματα τελειώνουνε βράχοι
στο φως του αέρα
και λεω φως νερό χώμα αέρας
σταει μιλάει γελάει ;
λες φωτιά που παίζει
εγω
του κοσμου
φωτιά της αγαπης
φλόγες των νερών των πραγμάτων,
ανασαινε, πατα εσυ ο αγαπημένος
της αγαπημένης,
της αγαπης.
tojv
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Πέρα στα νερά ψηλά χαμηλα
στους ωραίους ορίζοντες οι φίλοι
κολυμπάνε περπατάνε τη ζωη
με λαμπερα ματια,
φτασαμε στο χωρίο μας
εδω κι εκεί κι άλλου αφήνονται
μ αλλα και μ αλλα ονοματα
της Τδρας.
Το θεριό του κοσμου ήταν πουλί ψαρακι
νεράκι καθαρό του ποτάμιου του ποτηριού
της ωραίας νερομανας
των ματιών μας.
Το θεριό του κοσμου είναι αυτό
ενα βήμα μια ανασα μια γλυκά
μια ζωη
της θαλασσας η της πεταλούδας που τη θελει
ολόκληρη και την πεταει
φυλλαράκι της ζωής.
Το θεριό του κοσμου,
καραβι κοσμος νησί, αμμουδακι
των παιδικών ματιών
που κοιτάζουν ολοκληρο σώμα αρχινισματων
μαθημάτων πραγμάτων,
Τδρα ή σταγόνα
πραγματικότητας,
κορμί εγω κορμί εσυ φίλοι κορμιά
της αλήθειας.
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Το θεριό εσυ
κι είμαστε παντα ακίνητοι του ταξιδιού
του εαυτου του πράγματος,
όμως το πραγμα ήσουν εσυ
της Τδρας
κι είσαι στη σκιά σου
ψυχή κι ολο ψυχές
και μονή.
Ετσι λοιπον στην αμμουδιά της θαλασσας
του χωρίου η της Τδρας, του χωρίου της Υδρας
ταξιδεμένοι στα πραγματα
καραβι του τίποτα ήρθαμε
στη ζωη μας άντρες χωριατες νησιώτες
της ανθρωπιάς μ ονοματα της Τδρας.
Η Υδρα, αυτή, έτσι,
νησί του τοπου, του χρονου, της ώρας
που περπατάμε, αγόρι και κορίτσι
αντρας και γυναίκα, ελληνικοί
στα ελληνικά της ανθρωπιάς της πραγματικότητας
αφημένοι σ αυτές τις αισθήσεις
που δροσιζει η σκιά σου
Λ αλω
κι ολοι κι όλες κι ολα να στην Υδρα
έτσι,
πλήθος στο νησί κι εγω κι εσυ,
φίλοι κι αγαπη.
Τα νερά ποτίζουν κι απλώνουν
τα ψωμιά γίνονται
οι άντρες ποθούνε οι γυναίκες δίνονται ολόκληρες
τα παιδια σκαλίζουν πετρες στα όνειρα,
ο γέρος γερνει γλυκός του θανατου
και μαυρίζουν στους βράχους οι γριές.
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Σ αυτή την Τδρα.
Ετσι εδω ζουμε
σε βράχους και τραπέζια
σε καραβια και τετια σπίτια
σε μερες και σε νύχτες και σε νομούς
οχι του άνεμου, των φτιαγμένων δρόμων
κι ολοι φίλοι σκορπιουνται να φάνε
να πιούνε και χάνονται πέρα
η εδω στα έργα τους,
κοβουν τρυπανε περνάνε
μιλάνε φωνές και γλώσσες
ξεχασμένοι το νερό και το χώμα
και το καραβι μας
ντυμένοι στην ανασα τους κομμένοι
κορμιά μονά στην αγαπη,
λαχταρισμενοι το πραγμα
στην Τδρα.
Τους αγαπαμε, πάμε,
θα ρθουν στο καραβι
θα χαθούν στο ψωμί και στο νερό
θα τους κολυμπήσει η θαλασσα
θα τους βρούμε στον ήσκιο
του δροσερού άνεμου
στο υγρό του ποθου
αυτου του κοσμου μας
της Τδρας,
θα τους αφήνουμε του ποθου
ο αγαπημένος η αγαπημένη
στα ψηλά στα χαμηλα και στα βαθια
να παίζουν στις κλωστές του άνεμου
στη γεωμετρία των πραγμάτων,
ζο^ες του κοσμου κι αλήθειες,
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φίλοι μας.
Θα τρώνε το ψωμί μας και θα γίνονται του νερού μας
θα μας ακουμπανε και θα μας κοιτάνε ολοκληροι
θα μενουν στην ανασα τους και θα ανασαίνουμε
αφημένοι
μονοί της μοναξιάς τους
στη σκιά στη δροσιά στο χωρίο της Τδρας
ματια και πραγμα,
πραγματικοί κι αγαπημένοι,
της αγαπης.
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Λοιπον αυλή στη θαλασσα
πλάκες δέντρα πουλιά
κι ο γυμνός βράχος,
το αναστημα σου.
Οστρακα πραγμάτων θαλασσινα
στην ασπραδα κι ως πέρα
των κυμάτων του κοσμου.
Μενείς ηρεμη γελαστα ματια του τίποτα
κι ολα αφημένα.
Σώματα πραγματα
σταγόνα μόνη
η αγαπη
τώρα
κυλάει
στο φύλλο στο χέρι στην άσπρη αυλή
της θαλασσας
ολο εαυτός ολο Λαλώ
ολο αφημένο εδω
που μενεις.
Κοιτάς τα πραγματα
πιάνεις τα όστρακα και ζωντανεύουν
κι ανοίγουν και κλείνουν
και μιλάνε,
υψώνεις ενα τον κοσμο δέντρα σύννεφα πουλιά
βαθαίνεις νερά δενεις κομπους λύνεις γραμμές
μ αλαφρα χέρια γυμνά
κι ολα τ άκου μπας,
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παίζεις τα πραγματα όπως είναι
στην αυλή της θαλασσας.
Εγω φτιάνω σπίτι ανοιχτο
μ ολ αυτα κι αφήνομαι
μονος,
ολα μ ακουμπανε
κι ολο πραγμα λαχταραω
της αγαπης.
Τελειωμενη μενεις
καθαρή του νερού
γραμμή σταματημενη
σταγόνα
του ποθου μου
κι ολος τη θέλω σε θέλω το θέλω
που ζω που είμαι που υπάρχω
η λαχταρα της Λαλως σου
που είναι η αγαπη
ομορφιά σου.
Είσαι ομορφη ο ποθος
είσαι η σταγόνα μου
είσαι το δικό μου
είμαι εσυ τελειωμενος και δυνατός
και μένω μονος
στη μοναξια σου
της αγαπης,
η αγαπημένη,
αγαπημένος
μ ενα σπίτι στην αυλή σου της θαλασσας
στην Τδρα στο χωρίο
στο χώμα του πελαγου
που τελειώνει σταγόνα
αγαπη.
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Υδρα της μνημης Υδρα των βημάτων
Υδρα της αγαπης Υδρα μου
αγαπημένη
χώμα και πλάκες και βράχοι κι αρια φύλλα
στο φως που δροσιζει ψυχή
ωραίο αντικείμενο μυρωδικό
πραγμα ψυχής
αρχής
άσπρου μαρμάρου του νερού
ή ανασεμια σου ή πραγματικότητα
ή τα ματια σου, αγαπημένη
της Υδρας,
πλέκω παίζω τις γραμμές τα νήματα
της αρμονίας σου
είμαι το θηρίο του κέντρου
το σημείο σου παλμός
πραγματικός,
παταω περπατάω στα πραγματα
κι ολα είναι έτσι εδω τώρα
όμως πραγμα του αλλιώς
κι είμαι αλλιώτικος
πραγματικός,
σ αγγίζω, αγαπημένη,
κι ολα αυτα και τ αλλιώτικα γίνονται
πραγμα,
πραγματικός.
Δε ρωτάω, σε κοιτάω
■J9

δε μιλάω, σε μιλιέμαι
δεν έρχομαι, μένω
της αγαπης.
Είσαι στην πέτρα
μονή της αφής μου,
είμαι μπροστά σου
μονος της ανασας σου.
Ζω.
Το πραγμα δικό μου της αφημένης θαλασσας
μικρό και μεγάλο
καλό
σπίτι και σε περιμενει.
Ελα, αγαπημένη,
ο κοσμος περιμενει
γεννημένος αντρας μου
εγω
κι είσαι η γυναίκα σου
εσυ,
αντρας σου, γυναίκα μου,
ανασεμια πραγματικότητα
όνειρό
κι εμείς έτσι το κάνουμε
της αγαπης.
Ελα, πάμε
αυτός είναι ο κοσμος, εσυ κι εγω,
οι αγαπημένοι,
σπίτι που μας περιμενει
εδω στο φως
ανοιχτο.
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Πέτρα του τίποτα
τίποτα της αγαπης
αγαπη της αγαπημένης
εσενα
εδω τώρα
ζωη μονάχη
άσπρο επίπεδο της πέτρας
Τδρας.
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Αυτή τη ζωη ομορφαίνεις
έτσι γίνομαι αυτός και σε βλέπω
με υγρά ματια μονος απ ολα
τα γυμνά που ευο)διαζουν.
Ολα αρχαία νεα
με τα χέρια και τα βήματα σου
και τις πνοές των φορεμάτων σου.
Είσαι το μαύρο λιγνό φωτεινό κορίτσι
που αρχίζεις ολα τ αρχαία
νεα, γυναίκα της αγαπης
νεα κι ολα τα ζω
νέος και τα είμαι
της αγαπης.
Κιναει το νερό το φύλλο η ψυχή
κι ολα τα πραγματα, παίζουν απλώνουν
τα νήματα της αρμονίας
ολα αφημένα απ το χέρι σου
όπως τα μαλλια σου στην ευωδιαστή δροσιά,
γελάει η γνώση λάμπω που δεν ξέρω
κι ανθούνε σκόρπια τα βαθια που νιωθω
στην απλα θαλασσα στα κοντινά μας πλάτη,
γίνονται ολα τώρα
έτσι
σα νερό σταγόνα θαλασσα
της αγαπης.
Ετσι γέρνουν τα κλαδια κι εσυ
στο γλυκό ήσκιο
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στη θαυμασμένη ευτυχισμένη αγκαλια μου
πάνω σ αυτή την πέτρα
στην αιωρουμενη αίσθηση της απλωμένης θαλασσας
μέχρι το χεράκι σου
και κινούμαστε μιλάμε ζουμε αφηνόμαστε
με τ αερακια με τα πουλιά
με τ αργα χορτάρια
γυναίκα κι αντρας, κορίτσι κι αγόρι
σαν το φύλλο απο δω κι απο κει
που ενα παίζει πραγμα του κοσμου
ο κοσμος που ακουμπας
κι ο άλλος που απλώνεις και φεύγει
φύλλο της θαλασσας κοντινο
κι ο άλλος που βλεπεις κι ολα τ αλλα
που τους είσαι ολόκληρη
κορίτσι δροσερο
κοντά μου κι εγω αγόρι
ολο στα θαύματα.
Τραγουδάω ολοζώντανος όλων
μ ενα κοιταγμα αρχίζω
μ ενα μίλημα είμαι ο κοσμος
που ακουμπαει αγαπη
την αγαπημένη,
πραγμα των θαυμάτων,
Τδρα κορίτσι ανασα
μια
ευτυχισμένη αφημένη απλωμένη
της θαλασσας
και των αλαφρών φορεμάτων σου
που παίζουν τον κοσμο έτσι πάνω σου
της αγαπης, αγαπημένη,
αγαπη μου.
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Κορίτσι, της γυναίκας των τραγουδιων
φωνή του κρυστάλλου
ανασα του φωτός
και. δροσερό μου λύγισμα,
περπατάμε στις άσπρες πλάκες ως τη θαλασσα
και λέγομαι ολοκληρος τώρα
ακοή ολόκληρη παντα
βήματα των θαυμάτων
που λαμπουν την αρμονία της ευτυχίας
κι όλες τις άλλες που ξερουμε ολοκληροι τύχες
κινήσεις δίκες μας της αγαπης
βήμα σ αγαπαω βήμα μ αγαπας
κι έτσι ολα τα πραγματα τ αγαπιόμαστε,
φεύγεις αλαφρη και ξαναγυριζεις
τρέχω άγριος κι έρχομαι πάλι,
τραγούδι του κοριτσιού
παλιό νεο τραγούδι του κοσμου
στα κύματα στα πουλιά στα ουρανία
λάμψεις και γραμμές κι αστραφτερά όρια του κοσμου
που τον περπατάμε σ αυτές τις πλάκες
δίπλα στη θαλασσα
που ερχεται κι ακουγεται ωραία εικόνα
ολη δροσερή πλατια ζωντάνιά
των ζωντανών αυτών ανθρώπων,
των παιδιών που τρέχουν στην απλα του φωτός
στις γλύκες γυναίκες που προχωρούν τα μαλλια του
και το τρυφερό εφηβαιο τους
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τον άσπρο αρχαίο νεο γέρο που γελάει,
γνώση ολοκληρος τελειωμενη, έτοιμος
των πραγμάτων,
τραγούδι
που πάμε χέρι στο χέρι
ματια φωτεινά στο θαύμα
πουθενά κι εδω ποτέ και τώρα
εσυ κι εγω
ζευγάρι της πραγματικότητας
ευτυχισμένο,
τετιο τραγούδι,
μια φορά υπαρχουν ολα
μια φορά φωταει η αγαπη
μια φορά ήσουνα κι ήρθες
αγαπημένη,
μια φορά παντα παντού
εδω.
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Πρόσωπό ερχεται ο ποθος
αέρας της ζωής νερό πλατύ κat, χώμα
ολο δέντρα ξυλά της φωτιάς
άνεμος ζωντανός,
πραγμα είναι ο έρωτας
και το κρατας και το παίζεις
και λάμπεις
κοριτσάκι γρήγορο αλαφρό,
αγαπημένη,
κι ερχεσαι πρόσωπό
ματια που με κοιτάνε
χείλη που μου γελάνε
χερακια ανοιχτα κι απλωμένα
για μένα,
αγαπημένη,
περπατάς πετας κυλάς μιλάς
εμενα
πραγματική του ονείρου θαυματικη
του πράγματος,
αγαπημένη,
ερχεσαι ποθος έρωτας
λαχταρα
λαχταρισμενη
φτερουγιζεις πουλάκι μαλακό
μακρινό κοντινο
αφημένο, αγαπημένη.
Ερχεσαι ήρθες είσαι
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υπάρχεις στα χέρια μου υπάρχω της αγκαλιας σου
είμαι ο ένας
των όλων του ονείρου του θαύματος
του πράγματος,
πραγματικός,
σε κραταω σαν κοσμο σαν κλαδί πολύφυλλο
αφημένο
σαν καρπό, σα νερό το πουλάκι,
σ εχω κι είμαι
μ εχεις κι είσαι
είμαστε πραγματικοί του τίποτα
κι έχουν γίνει ολα
έχουν τα πραγματα
πραγματα, είναι ολα
της αγαπης, αγαπημένη
γυναίκα
η αγαπη.
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Σ ε λαχταρούσα, πουλάκι μου,
στα κύματα και στο καραβι και στο χωρίο
σ ολα τα διπλώματα των άνεμων και του φωτός
και των πραγμάτων του λαμπρού ίδιου
κοσμου της αρμονίας,
σε λαχταρούσα, πουλάκι μου,
εγω και φίλοι και κοινωνία κοσμική
κι ελεύθερη νερό μέλι
κι αφηνόμουνα λαχταρα ζωντανή
κι ήμουνα ζωντας,
σε λαχταρούσα, πουλάκι μου,
ύπνος και ξύπνιος κι όνειρό
γεύσεις και πραγματα ψυχής
κι ολοκληρος μεγάλωνα
και σε λαχταρούσα, πουλάκι μου
δροσερο απαλό τρυφερό,
κοριτσάκι στην ελεύθερη χωρά του άγνωστου
που ήταν αυτή και το ξέρα
λαχταρώντας
φτερά ματια ολοκληρος αντρας
νέος σ ολα τα νεα
της νεότητας σου.
Σ ε λαχταρούσα και λαχταραοη
λαχταρα μου,
παλλομαι ταραζομαι φύλλα απλώνομαι φτερουγες
μεγάλες που χτυπάνε κι αγαπανε
τινάζομαι νερό στα ματια σου
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στα ματακια σου που δακρύζουν
σταγόνες την ευτυχία
του ίδιου του κοσμου της αρμονίας
κέντρο ολα τα κέντρα
το κέντρο σου
που ματια βλεπει κάνει λεει
κι είμαστε
λαχταρισμενοι.
Σ ε λαχταραω η λαχταρα
λαχταρα μου με λαχταρας
αγκαλιαστα
κι αφημένα
ενα σ ολα ενα ενα
τώρα εδω
στον άσπρο βράχο της θαλασσας
στο νησί της Τδρας
της αγαπης.
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Ετσι, σε γνώρισα
έτσι με γνώρισες
και μείναμε.
Τώρα ολα γίνονται
ολα είναι τώρα
ολα μενουν
και γνωρίζονται
πλατια θαλασσα ανοιχτή
και κλαδια ελεύθερα των δέντρων
και ζωα που πάνε παντού
κι αστρα της νύχτας κι ήλιος μεγάλος,
ολα της αγαπης.
Ετσι σ αγγίζω χέρι στόμα η σώμα
ολοκληρος του κοσμου
και κυλάνε νερακια ποτάμιά αργα
η αγρια βροχερά καμπύλες της θαλασσας
ψυχές αυτου του κοσμου
υψώνονται κεφαλια κλαδια βουνά πουλιά
μεγαλα η μικρουλια, καρδούλες γεύσεων.
Ετσι σε κοιτάω
και σε ξέρω κι ολα τα ξέρω
πως τίποτα ωραίο ξέρω
ξερό κλαδί του δέντρου
που βγάζει εδω για παντα πρασινα φύλλα
και παίζουν τον κοσμο τρυφερά
κι αγία της αρμονίας τα κόβω
για τα μαλλια σου
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και λες φύλλα είναι, κομμένα
αφημένα απ τον κοσμο και μας πάνε
άγγιγμά δροσερό.
Ετσι σε παίρνω
μ όλες τις αισθήσεις αίσθηση
μ ολη την ψυχή ψυχή
μ ολο το τίποτα τίποτα
μ ολη την αγαπη
αγαπημένη
μονή
του αυτου εγω
εδω τώρα
7\αλο).
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Γερνει το κλαδί, πρασινα φύλλα
μπαίνει η θαλασσα ζωη
απλώνονται ολοτελα οι πετρες άσπρες
όλες τελειωμενες.
Σ αγγίζω και γίνομαι και φαίνομαι
και σε λάμπω.
Είσαι ομορφη σαν τα σχήματα της αθανασίας
που γίνονται και ησκιωνουν πραγματα
καλή σαν το φωτεινό θανατο που τελειώνει
πάλι με τα πραγματα, βλέμμα, ματια
γνωστική των πραγμάτων, πραγματική
του τίποτα της αγαπης, έτσι αγαπημένη
γυμνή,
ομορφαίνω καλοσυνεύω μαθαίνω
της αγαπης
γυμνός.
Γύρο απ το τίποτα γίνονται ολα
και γίνομαι του τίποτα τελειωμενος
κι απλώνεται εγω, πραγματα κοσμος
γεύσεων σκεψεων σχημάτων, ονομάτων
ολα αφημένα απο σένα
ενα απο δω τώρα.
Είμα ι που είσαι κι είναι
πραγματικά του τίποτα της αγαπης
Λαλώ,
αφημένη μονή κι ευτυχισμένη
γυμνή εμενα

2ΠΓ)

γυναίκα.
Ομορφος καλός γνωστικός σε κοιτάω
σ αγγίζω σ αγκαλιαζω αντρας
μονος,
μαθαίνω εαυτός αυτό της αγαπης
η τέρψη η γλυκά η εαυτη σταγόνα του ειναι-δεν είναι,
μαθαινεται σταγόνα
εμάς
που η γνώση κυλάει του τίποτα αγαπη
εμείς σώματα γυναίκα κι αντρας,
εσυ η Λαλώ εδω τώρα, εγω λαλημενος.
Είσαι ομορφη σαν αστραμμα ψαριού στα νερά
σα λαμπρα ματια πουλιου σ ολα τα ουρανία
σαν το πρώτο κλαδί που βγάνει φύλλα ενα ενα
και βαραίνει τελειωμενο καρπός ζωής,
είσαι ομορφη σαν ανασα τελειωμενης γνώσης
σαν τελείωσαν ολα δε ρωτάω αφήνομαι
σαν ελα να γυμνό επίπεδο του τίποτα της αγαπης
κάνε ο,τι να ναι ο κοσμος θα ναι, τα πραγματα,
είσαι ομορφη ομορφη ομορφη
σαν η πρώτη γυμνή γραμμή
σα σχήμα αφημένο
σαν πραγμα που αρχίζει γεύση, μίλημα, όραμα
και τις σκεψεις και τα νήματα της σοφίας,
είσαι ομορφη το πραγμα του κοσμου
αφημένο στη γύμνια του τίποτα,
ομορφη γυμνή το τίποτα
γυναίκα,
ομορφη σώμα σ αυτα τα λίγα πραγματα
του νησιού του σπιτιού της καμαρας,
ομορφη όλων στα χέρια μου
που σε κραταω του ήλιου και του ήσκιου
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θεϊκό κορίτσι.

Μαλλια μαύρα σα νεο ζωο φωτεινό στο σκοτάδι,
ματια δυο μαύρα πουλιά παντα εδ(0,
στόμα στο λαμπρό νερό του αέρα
που γελάει φωνή της αλήθειας ανοιχτο,
γερνεις ελαφρα κεφαλακι πραγμα μικρό
στο δροσερο φως και μενεις.
Τα χερακια σου πού κινούνται; πουθενά
στη λεπτότητα τους με τα δαχτυλάκια τους
να μ αγγίζουν ευτυχισμένο
των ελεύθερων τελειωμενων στηθιων του σώματος σου
που κοιτούν αναμονές μοναχουλια
σαν παιδακια τρυφερά δροσερά απ το γαλα
που τα θρεφει τελειος άνθρωπος
και γέρνουν οσο λεει ο κοσμος
μαζί με τα κλαδια τις θάλασσες τα βουνά
που ακινητουν τις καμπύλες των γραμμών
όλων και του σώματος σου που λυγαει
της ζέστης κρατημένης μου μέσης σου
της άσπρης μαύρης μεγάλης κοιλίας
και πάει ποδιά προς το τέλος.
Η κοιλία σου, δε λεω, μυστικό
με ολα τα πραγματα, σώμα σου
της αποδοχής της βροχής, της ανασας,
της ψυχής μου που ξεκινάει,
μυστικό η γλυκά, η πλατια βαθια τέρψη
του ποτάμιου προς τον καραρραχτη της θαλασσας
κι ολα τα μεγαλα ωραία κύματα,
μυστικό των φτερών του μεγάλου πουλιου
που δεν εχει ονομα κι όμως είναι
οσο είμαι σώμα χέρια ποδιά του ζώου,
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μυστικό, τα πραγματα που είναι
κι είμαι εγω
της κοιλίας σου.
Ποδιά κινείσαι λίγο χέρια μόλις ύπαρξη
ξαπλωμένη αφημένη
της αγαπης
γυναίκα
και μετά, θαύμα, ορθή,
θαύμα, περπατιεσαι, θαύμα,
προχωρας, θαύμα, εδω
στην καμαρα, θαύμα, που πας,
σε μένα, θαύμα, γυναίκα,
θαύμα, γυναίκα μου
ο αντρας, είμαστε,
θαύμα, δυο του εσυ του εγω
του εμείς, θαύμα
πραγματικό.
Ανοίγει τ όστρακό και κλείνει
και σπάει στα κομμάτια του ολοκληρο
και το εχω, εχομαι, είμαι
δικός του κομμάτι του κοσμου ζωντανός
όστρακό, κομμάτι
μπροστά σου, ανοίγεις και κλείνεις
των νερών, των αρωμάτων, των ήχων
της σιωπής της γλύκας
πραγμα του κοσμου γυναίκα σωματική
κι είμαι ολος σώμα
του σώματος σου των γυναικών.
Ερχομαι μένω είμαι
του τοπου αυτου αυτής της ώρας
του άσπρου μυρωδικού επίπεδου
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που απλώνεται ενα ολο κομμάτια
εσυ χιλιάδες μυριάδες λιριαδες γυναίκες σώματα
χερακια ψυχούλες μαλλια αφημένα
ενα εκεί κι εδω τότε και τώρα
εσυ παρουσία της αίσθησης της μνημης
του ωραίου προσωπικού τίποτα Λαλώ
η αγαπη η ίδια
αγαπημένη ενη
ενα μένα σε μένα
εγω αγαπαω η γλυκά
της αγαπημένης
που τελειώνει κι αρχίζει και κλείνει
κι ανοίγει όστρακό μενει
πραγμα στη μέρα των ματιών
η της θαλασσας όστρακα χιλιάδες μυριάδες
ανοίγουν κλείνουν μενουν
όστρακα της αίσθησης της μνημης
του ωραίου τίποτα της αγαπης της Λαλως
και να πάλι και πάλι και πάλι η γλυκά
τοσο βαθια μου ως εσενα, να
η γλυκά που δεν είμαι κι είναι
αυτονερη αυτούσια αυτοεαυτος
προσο^πικος αγαπη εγω εσυ
σωματικοί και μονοί μ ολα τα πραγματα
πάλι και πάλι και πάλι
Λαλώ αγαπημένη,
κοριτσάκι μου.
Λοιπον να το χέρι μου
να σώμα γίνομαι ολα
δύναμη ανώνυμη να νερό
κολυμπητης και του αέρα πετούμενος
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αετός αργός η κεραυνικος φωτιά
στο χώμα και το υψωνω δέντρο
φύλλων και πουλιών
η να δυο σταγόνες δακρυα γλύκας
της αγαπης που χαμογελάς γνώση.
Ξερεις ο,τι δεν ξερεται
κάνεις ο,τι δεν κανεται
είσαι ο,τι δεν εισεται
δε γίνεται,
λόγια τρέλα κι ωραία σαν τα φύλλα
η τα πουλιά η τα πλατιά η τα αιδοία
ολα που είναι γίνονται ξερονται
και ξέρω ολοκληρος ανασα η σώμα η γλυκά
ολογλυκια αυτογλυκα
το είμαι το γίνομαι τ όστρακό
που υπάρχεις μονή,
του μονού,
μοναξια.
Εδω η αγαπη εκεί.
Ξάπλωσε ολόγυμνη να ρθω αλαφρότατος
της δύναμης πάλι
της αγαπης
να μείνουμε της γλύκας
γυμνοί της γυμνότητας.
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Κοσμος αλαφρός είμαι αφημένος
τραγούδι και σε τραγουδάω
αγαπημένη μου
ματια και μαλλια και περπάτημά
τρυφερό δροσερο κορίτσι
μοσκοβολισμενο σε ησκιερο φόρεμα
της πλατιας μέρας
της βαθιας θαλασσας
του ατελείωτου ουρανου
που λάμπεις.
Ελα γέλα κελαήδησε
φωνή δροσιάς αρωμάτων και γεύσεων
κυμάτων ζωντανών ως τ άσπρο των ματιών μου
στο φως, κορδέλες χρυσαφιού της αλήθειας
που ανοιξα σιγανό ήσυχο ποτάμι
και χύνομαι αφήνομαι
για το κορμάκι σου να μιλιέται
αλλιώς κι έτσι κι αλλιώς
τραγούδι αφημένο του νερού
του άνεμου της ανασας
που ανασαίνω
τραγούδι και σε τραγουδάω.
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Αυτό το ταξίδι.
Αυτό είπαν οι καλοί μας σοφοί
αυτό είμαστε
αυτό ο κοσμος,
πες πως τον φτιασαμε πως μας εφτιασε
χωρίς σκέψη χωρίς πράξη χωρίς γεύση
όπως ερχεται φεύγει ο αέρας
φυτρώνει το χώμα αναβει η φωτιά
μιλάνε τα κύματα.
Δεν είναι τίποτα είναι τίποτα
είναι Λαλώ
βάθος σα φως μέρα σα νύχτα
βλέμμα σαν πραγμα
πραγμα σαν πραγματα
εσυ κι εγω
δυο μ εναν ήσκιο
της πέτρας χιλιάδες
πραγματα πραγματα
ένας κοσμος.
Γεμίζω κοσμο στο τίποτα
γεμίζεις Λαλώ τώρα,
είμαστε έτοιμοι
μεγαλα πουλιά εξω απ τα πραγματα
της αγαπης
εξω απ την αγαπη
των πραγμάτων
αγαπημένοι
2ί3

μενει ο κοσμος.
Κάθε τι πρόσωπό
κι ωραίο κι ευτυχισμένο κι αγαπημένο
μα εμείς εξω
τοσο
οσο κάθε πραγμα
οσο η αγαπη
οσο ολα
στο νησί
του παντού πουθενά
του ποτέ τώρα
του εδω εκεί
αγαπημένοι
μενει το νησί
κι εμείς φεύγουμε.
Λόγια μενουμε σώματα ωραία
πραγματικά
τραγούδι του κοσμου
όπως τα κύματα που μιλάνε
κυλάνε γελάνε πάνε
- εμείς ερχόμαστε
αυτου του κοσμου
γυμνοί όλων
όπως ολα —
πάνε γελάνε κυλάνε
μιλάνε τα κύματα
έρχονται
όπως ερχεται ο κοσμος
γυμνός.
Αυτό το ταξίδι,
αγαπη,
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αυτό το τραγούδι,
το πραγμα
τα πραγματα
που χτυπάνε φωτανε ανε
αυτό μιλάνε.
Λοιπον δε φύγαμε δεν πήγαμε
δε θα πάμε θ αγαπαμε
εσυ εμενα εγω εσενα
ενα όπως κανένα τ αγαπημένα
ολα δοσμένα
εμενα κι εσενα
ξένα
όπως τα κύματα
που ανε χτυπάνε μιλάνε πάνε
όπως ο νους
στους ουρανούς
που φωτανε κοιτάνε αγαπανε ανε
η γνώση
η τόση
και πόση
που μενει ξεμενει ξένη ενη
αγαπημένη
δίχτυ ολοκληρο ολοφωτο ολογερο
δίπλα μας
πραγμα στα πραγματα που λούζονται
στο φως και στα κύματα
και στα βλέμματα
των ματιών σου,
Λαλώ.
Αυτό ητανε
αυτό είναι
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αυτό θα είναι.
Μείνε η γίνε,
παω η έρχομαι,
στο επίπεδο η αγαπη
της αμμουδιάς
της τελευταίας γυμνότητας
της δίκης σου,
κύματα βουνά κοσμοι θερία η αγαπη
πουλιά πετρούλες γραμμουλες
η αγαπη
χορταριων νερών ψυχών
σηκώνεται ορθώνεται υψώνεται
η αγαπη η αγαπη η αγαπη
αγαπη μου
εσυ
και μενεις μονή μονή μου
κι είμαι μονος
εξω απ το τίποτα
των όλων
ολος
της Λαλως.
Λαλώ των πραγμάτων
Λαλώ των κυμάτων
Λαλώ της γαληνης
του ωραίου ολανοιχτου τίποτα
που γεννάει ο,τι θελει
ο,τι θελεις
κι είναι ολα
κι ολα τ αλλα,
Λαλώ μονή
της μοναξιάς μου
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μ ολα τ αγαπημένα ενα ενα,
Λαλώ μου
αγαπημένη κορίτσι, γυναίκα πραγμα
παρουσία της απουσίας,
είσαι, κι είμαι ολοκληρος
η αλήθεια
της ουσίας της παρουσίας της απουσι
τοσο ομορφη:
Λαλώ μου.

Τ Α

Π Α Ι Δ Ι Α

1
Οπως το κύμα σπάει, μαλακα η δυνατα σκάει
έτσι γίνονται ονομάζονται τα πραγματα
κι εγω βλέπω, πραγμα
ονομασμένο.
Ενα ονομα χίλια πραγματα
ενα πραγμα χίλια ονοματα
κι ολα αυτό,
το κύμα
οι αφροι που έρχονται στην άμμο τους
που τους περιμενει να κάνει γραμμουλες
του πράγματος, νατες
ήρθαν εδω που παταω
της αμμουδιάς του αέρα των βουνών
των ωραίων πουλιών και των χαλικιων
και των γεύσεων μυρωδικών ψυχής
πραγμα πρόσωπό παντα μπροστά μου
και βλέπω
εδω.
Το πραγμα κι ολα τα πραγματα
που βλέπεται βλέπεται κι είναι.
Ας είναι.
Κι εγω είμαι
πραγμα πρόσωπό
της Λ άλως μου
λαλικος.
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ί)
Λα λεω Λαλώ
λεω λεγεται
λεγεται λεω
Λαλώ και λα και λο
και λι και λε και ο
και α και ι φωνή,
Λαλώ, για να είναι
πραγμα τα πραγματα
νατό, που δεν είναι
οσο είναι,
Λαλώ
μυστικό στο φως
όπως οι πετρες του νερού,
Λαλώ
ολα εδω
απο κει
παντού κοντά
να.
Είμαστε είναι ευτυχισμένα
ενα του κανένα
ως εμενα.
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3
Οπως παίζουν τα μαλλια σου
στα νερά τις λάμψεις γραμμές
των λουλουδιων των αρωμάτων
όλων των ψυχών
γυαλιστερό ιστό
που ολο αλλαζει
κι ολο μοιάζει
πρόσωπό σου,
έτσι παίζω
παίζουμε.
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4
Χίλια μύρια λιρια φύλλα δέντρα
κι ολα ανεμοπαιζουν
άνεμος φύλλα
μπρος απ ολα που παίζω
και κοιτάζονται
κι έτσι, δυο της αγαπης
εσυ κι εγω
παίζουμε μπρος στα φύλλα
μπρος απ ολα
μονοί της αγαπης
παίζουμε
παιζόμαστε
το παιγνίδι
(όπως τώρα είναι κύματα είναι παντα
είναι ποτέ είναι δεν είναι
κύματα)
ο κοσμος.
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5
Παίζουμε
την αλήθεια
πραγματα, παιδιού.
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β

Να, εδω της αγαπης απο κει της αγαπης
θα ρθει της λάμψης
παιδί,
ελα μου.
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7
Νεράκι μοναχουλι
το βλέπουμε ολα
μας κυλάει γελάει λαλαει
ολα μας
και φτάνει και φεύγει
ολο δεν ξέρω ολοκληρο είμαι
ολοκληρο γίνομαι
ολα πάλι, ελα μου,
ολα χαρα μας
νεράκι μας.
Θυμασαι, να, περιμένεις, να, θελεις, να,
Λαλώ μου,
λαλας γελάς κυλάς
νερό μου νερό σου
νεράκι γλυκό
μοναχουλι μας.
Γλύκα που είμαι γλύκα που ξέρω
γλύκα που δεν είναι
άλλα απ αυτα ολα
τα μοναχουλια τους
στα ματια μας.
Παρτα και παίξε
κάνε τα κοσμο σπίτι νεράκι
τίποτα ωραίο που γίνεται
και είναι τίποτα των πραγμάτων
των ονομάτων της ανασας σου
που βοα το πραγμα ψιθυρίζει τη γλυκά
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χαίρεται Λαλώ
κι οτι να ναι κι ολα,
νεράκι μοναχουλι
που δεν είναι δε γίνεται δε λεγετα
κυλάει γελάει λαλαει
και είναι και γίνεται και λεγεται.
Ω Λαλώ μου.
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8
Λαλώ των οστράκων, κοσμική
μέγιστο τίποτα των πραγμάτων, ματια μου,
ονομα θεωμενο και μονο, γλωσσά
που είναι που γίνονται που λαλανε
ολα, έτσι λαλικα,
Λαλώ αγαπημένη, ευδόκησε.
Γλωσσά μιλήθηκα, ποθος αφεθηκα κύλησα
μπήκα γλύκα οστράκων, τίποτα
για το τίποτα μονος για μονή σου
μοναξια του ολου αυτου, νατό
σταγόνες μου, δες πιες πες
αγαπημένη, ελα
εδω, πάλι, νεα
να έτσι.
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9
Ετσι, των πραγμάτων της ομορφιάς.
Στην άμμο μπροστά στην αστραφτερή κυματισμένη
θαλασσα
της γυαλαδας της τέρψης της ακινησίας
του ολοφωτου τίποτα που μας τινάζεται νερό
μας βρεχει αν θελουμε που είναι
αν κάνουμε που γίνεται
αν σ αγαπαω που μ αγαπας
αν αγαπιόμαστε εδω
της αγαπης
νερό.
Θέλω είμαι παιδί, θελεις είναι παιδί,
θελουμε θελ ουμε είμαστε παιδί,
παιδί μας το παιδί
ομορφο, των πραγμάτων, έτσι.
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10
Δεν είμαι, τερπομαι
γίνομαι, χαίρομαι
είμαι, σ αγαπαω.
Υπάρχεις
γυναίκα του παιδιού παιδί της γυναίκας
γυναίκα μονή
της τέρψης της χαρας της αγαπης
χτες σήμερα αύριο, τώρα
των πραγμάτων των γεύσεων του νερού, εδω
εμενα που αγαπαω, εσυ πέτρα αερακι
μοναχουλι
τίποτα απ ολα
αγίνωτο απ τα γινωμένα
ον απ τ αποντα
και σ αγαπιέμαι σε χαίρομαι σε τερπομαι εγω
απρόσωπο απο πρόσωπα
του προσώπου τώρα εδω
εσυ πέτρα αερακι.
Δε φωταω, κοιτάω
δε λαχταραω, θέλω
δε γυρευω, είναι
ονομα των ονομάτων πραγμα των πραγμάτων
ενα του να ελα του λα
Λαλώ Νανω Ναννω
Ο
χτεσινο αυριανό τωρινό, εδω
του παντα
του προσώπου σου των πραγμάτων
κόρη κόρη μου.
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11
Κόρη της αγαπης
αργ° χρυσό μελί, του νερού
γλυκά της στιγμής όλων των στιγμών
των πραγμάτων νέων και των ονομάτων
χίλιες φορές να λα
χίλιες κόρη κι όλες εδω
κόρη μας
σ ακουμπαμε σ ακουμπιομαστε
κι είμαστε πάλι
τρεις του ενα και του κανένα όλων
πατέρας μανα παιδί.
Αρχίζεις πάλι.
Κίνημα βλέμμα φωνή
προσώπου του απρόσωπου
της Λαλως μου της αγαπημένης μου,
εσυ του κοσμου του φως μου του δυοσμου
που μοσκοβολάς
εσυ του εμείς του αυτό του άλλο του ολα
κόρη μας αγαπημένων
θεοτικών σαν τα χορτάρια τα πουλιά τα ουρανία
και τη σταγονιτσα στα ματακια σου
που λαμπουν τελειο τίποτα
ολοκάθαρο άγνωστο κι ευτυχισμένο
ολη η αλήθεια ο
α ι μιλήσου μας
σώμα ματια λαλημα
παιδιού του κοσμου, άγιο
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πραγμα
νεο του να,
πάλι παλλεται παλμός
όλων, παίζεις,
παίξε μας,
κοίτα μας
που είμαστε που δεν είμαστε
που είσαι κόρη μας
μπροστά.
Κόρη της μανας ή μανα της κόρης
κορμάκι του κορμιού της ίδιας ανασας
του αέρα του νερού του τίποτα
που σε κάνει και σε τρεφει και σ εχει
κορμί μας νεο
θρέψη και θρέμμα,
κόρη μανα μανα κόρη
εσυ αυτής της ανασας
του πράγματος της αγαπης
όλης
κόρη της Λαλως μου σωματική
Ναννω μου
κόρη μου.

12
Χρονιά της χαρας της λάμψης των ονομάτων
των πραγμάτων
στιγμές σταγόνες που μας βρέχουν
εβρεξε βρεχει θα βρεξει
η βροχή
όπως ήρθες κι είσαι
η κόρη.
Οσο ο χρονος τοσο τώρα
οσο μεγαλωνεσαι γίνομαι
οσο δεν ξερεις μαθαίνω
έμαθα τελείωσα πατέρας της κόρης.
Πατέρας και κόρη, πέτρα και πέτρα
στ όστρακό νερό
που κυλάει πουθενά κυλάει παντού κυλάει
εδω τώρα κυλάει
γελάει του πατέρα της κόρης
κόρη του πατέρα
της αγαπης, αγαπημένη μου κόρη.
Γ ινεσαι
πάλι τ ωραίο σχήμα σώμα της γυναίκας
του ανθρώπου του πράγματος
αυτή η ομορφιά
όπως το παιδί του ζώου το δέντρο το σπίτι
ο άσπρος κίονας μέσα στους άσπρους κίονες
όπως ο ναός του κοσμου νέος παρθένος
παρθενώνας των όλων
να μπεις παρθενικη, αυτή η ομορφιά.
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Γίνομαι πατέρας
πάλι της παρουσίας σου της ζωής του θανατου
του ίδιου κοσμου της κλωστής νατην μαλλια σου
που απαλαίνουν αφη.
Σ ακουμπαω τ ακουμπαω ακουμπαω
ακουμπιεμαι
της Λαλως της αγαπης
της κόρης μανας πατέρα
τρία του ενα του κανένα
του εμενα του σένα μανα κόρη
του να.
Λα ματακια μου.

235

13
Κόρη χρυσή
ω κύματα
κόρη αργυρή
ανασες μου
κόρη μαλαματένια
ολα τα νερά
πλημμύρισαν κι ήρθαν
του χεριού μου.
Θα πιω.
Κλαδακι που λυγας
πετας φύλλα το τίποτα
καρπό την αγαπη
γίνεσαι κλαδακια
πρασινα
και μοσκοβολάς,
ακουμπησε με
όπως σ ακουμπαω.
Χρυσάφι ασήμι μαλαμα της αγαπης.
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14
Κόρη μου ωραία ολόκληρη του κοσμου
του ανθρώπου κι αυτών των πραγμάτων
δίχως ήσκιο δίχως ονομα
των μετρημένων
μεγαλώνεις κι ερχεσαι μεγαλώνω κι έρχομαι,
ματια μου του νερού και του γλυκου φωτός,
οσο μαθαίνεις μαθαίνω
γίνομαι πάλι
με τη δροσιά σου
κι είμαστε. Ξερουμε.
Μανα πατέρας κόρη τρία του ενα
του πράγματος,
έτσι μεγαλώνεις του αιώνα
μονή, ενα του τρία
του κανένα
στα μετρημένα,
κι ολα λαμπουνε
και πάλι ξέρω
της αγαπης.
Είμαι οσο είσαι
γίνομαι όπως γίνεσαι κόρη μου
πατέρας σου
της μανας, ένας του τρία
κανένας εσενα, ματια μου
αγαπημένα.
Μίλα μίλα μου
παίζε τα ολα πάλι
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πραγματα
του ονοματος σου, κόρη.
Γέλα.
Ετσι έρχονται, και πάνε
χτες σήμερα αύριο
αυτό κι εκείνο
κι ολ αυτα τα ξεριζα του αέρα
που σε κάνει
κόρη του ανθρώπου.
Είσαι ολα νεα ολα παλια ολα αυτα
είμαι ο πατέρας σου, αυτός
της αφής της ματιας της τροφής
γέλα μου
ονομα των μετρημένων.
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15
Κόρη μου το θαύμα
όπως το φύλλο το πουλί η πεταλουδιτσα
κι ολο το νερό τους
πραγμα της αγαπης της Λαλως.
Δεν ξέρω, γίνονται,
μανα της κόρης
κόρη της μανας
Λαλώ της Ναννως Ναννω της Λαλως
α για ο ο για α
να, όπως ολα
ενα ενα του ενα του κανένα.
Ετσι σηκωνω το φύλλο περνάω το σύννεφο
το αργό φωτεινό ποτάμι του ονείρου
όλων αυτών στο άσπρο επίπεδο, πες αμμουδιά
και μένω, πέτρα λευκή
κρατημένη οχι μαγεμένη μια του καμία
μπροστά σου, κόρη,
κοριτσάκι μου γλυκά μου
που κυλάς και σε πίνω και με πίνεις
πιομα νερό
απο μένα κι απο σένα
μανα κόρη κόρη μανα
νιρι ναρα νερό
μαναχο στα ποτήρια
της κοινωνίας μας της αγαπης.
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16
Ακίνητος
μ ολ αυτα.
Τι. νεο τι άλλο τι παλιό;
Τίποτα. Ολα.
Δέντρα σπίτια χωραφια θαλασσα
των βουνών ο ήλιος βασιλεύει
βραδυαζει θα νυχτώσει
και θα ξημερώσει
πάλι ο ήλιος των άλλων βουνών
των πουλιών τ ουρανου των ήσκιων.
Αυτός ο κοσμος;
Ναι. Οχι. Μαζί
όπως εσυ κι εμείς
κόρη μου,
όπως τα ματια μας
των ματιών
όπως το κοιταγμα και τ ακουμπημα
κι εμείς σώματα
τρία ολα μαζί,
σπίτι.

240

17
Πουλάκι
που πετας;
που πας;
γιατί είσαι, πουλάκι;
Κελαηδεις φτερουγιζεις ματακια
της γλύκας, της αγαπης.
Ελα
πέτα πήγαινε, είναι
ωραία
σαν κόρη
σαν εμείς
σαν ολ αυτα
που πετας και πας κι είσαι
σαν πουλάκι
μαλακό τρυφερουλι δικό μας
εμείς.
Πέτα παντού πουλάκι
πουλί.
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18
Το σκοτάδι, κυματακι νερό
και ξημερώνει κίνηση
της απλας
που παίζει, το σκοτάδι
νύχτα κι αστρα και ψυχές
και φως, ξημερώνει.
Το παιδί
κόρη
το παιδί τρεχει την απλα
ερχεται η απλα ομορφη
έρχονται ολα έρχονται τα παιδια
ερχεται ολο
ερχεται
ο γιος.
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19
Πρόσωπό του έρωτα του προσώπου μου
του ωραίου σκυλου μου του πουλιου και των φύλλων
των όλων πραγμάτων
πρόσωπό
που σταλάζεις σταλάζεσαι στάζεσαι
εγω κι εμείς κι αυτό
κι ολο μενεις
μονο κι ωραίο και μ ολ αυτα
και τ αλλα τους που έρχονται
νατό, καλό μου
και νατό, γλυκό μου
και νατό, ομορφο μου
νατό όπως νατό
πρόσωπό αυτοπρόσωπο
σταγόνα σταγόνα μου νερό,
σε κολυμπάει ο γιος μου
του έρωτα.
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20
Εσυ σωπαίνεις
σωπαίνεις πιο πολύ.
Ολα τα λόγια οι πράξεις τα πραγματα
είναι της σιωπής σου,
η σιωπή σου τα παιδια.
Λάμπεις με λάμπεις
σα να σα λα
σα λανα μανα
μ ολα σ ολα μπρος
Ναννω και Λάμπρος
κόρη και γιος
και Λαλώ, σωπαίνεις.
Μυστικό; Τίποτα.
Βλέπω, ζω; Κι άλλο,
λα λο ορμησα
νερό της χαρας της απλας
έρωτας, αγαπη
εγω απ τις άκρες της θαλασσας
τα ωραία χείλη του τίποτα
του εδω
γιος και κόρη
Ναννω και Λάμπρος
και Λαλώ, που σωπαίνεις.
Είσαι, είναι;
Δεν ξέρω, δε θέλω,
Λάμπρος Ναννω, Λαλώ.
Τ ι; Κάτι, τίποτα
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του τίποτα του κάτι
του Λα του Να,
παίζω εγω, εσυ, εσείς, αυτό
άκρες, παιγμα, παιγνίδι,
λέγομαι λεω
λε του λα του να
ν η λ.
Ας μην είναι ας γίνει
ας μη γίνει ας γίνει επίπεδο
άσπρο ας υψώσει βουνά να κυλήσει νερό
να πρασινίσει δέντρα να πεταξει πουλιά
να λατρέψει πραγματα
τέρψη
αφες φωνές ματιές
στη σιωπή, της σιωπής
να λαλιεται
Λαλώ, Ναννω και Λάμπρος
να μιλιέται
γλωσσά πέτρα γλωσσά νερό γλωσσά φύλλα
γλωσσά ζωα που πάνε
κι έρχονται
γλωσσά πραγματα της σιωπής.
Οσο φωνάζει σωπαίνει
σώμα πιομα γλύκα
γλωσσά του έρωτα.
Τίποτα; Γλωσσά.
Κ άτι; Γλωσσά.
Γλωσσά; Ερωτας,
ρο και νο
λα και να
Λάμπρος και Ναννω, Λαλώ
Ο
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για ολα για κάτι για τίποτα
Ο εδω αυτό,
παίζω
τα ονοματα τα πραγματα
το χο^ριο το καραβι την Ύδρα
του κίονα το να το τίποτα
παίζω παίζομαι παιδί
σιωπηλό σοφο που δεν ξερει
ολοκληρο
παιδί κι άλλο παιδί
κόρη, χρυσή, γιος, ακριβός
της Λαλως
ούτε η ούτε ος,
α η ο
το η τα
τατα νατα ματα ματια
γιου και κόρης
στη σιωπή της Λαλως
του πατέρα, σπίτι
κοσμος νέος όπως παλιός,
αυτός.
Κι ας έρθουν πάλι
αυτα κι εκείνα
τ ανώνυμα τ ανησκιωτα
στη σιωπή
και νατα, γίνανε πάλι
νεα όπως παλια
καλα όπως λα,
μιλάει το καθένα
στο σπίτι του κοσμου
και φωταει τραγουδάει
τη σιωπή
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περνάει και πάει.
Ας είναι ας γίνουμε ας μείνουμε
τώρα πέρα,
εδω εμείς
ενα σπίτι χωρίο καραβι της Τδρας
του κίονα του να του τίποτα
σωπαίνουμε
σωπαίνουμε πιο πολύ
και βγαίνουν φευγουν άκρες
φως σκοτάδι εγω εσυ
πέτρα και πέτρα
και νερό αυτονερο
πρόσωπό αυτοπρόσωπο
κι ολο σωπαίνουμε
γδυνόμαστε πέπλα ουρανου και νερού και τίποτα
κι άκρες και δώθε και πιο δώθε
και να και λα
και α και ο
και ι
και σιωπή
γυμνότητα
αγαπη
έρωτας.
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21
Το παιδί, η αρχή
μικρό κι ολα μικρουλια
νεα και φερμενα
με σένα με μένα ενα.
Ολόκληρό σ ολα παιδί, αυτό
εδω θεός
των πραγμάτων όλων γύρο μας,
παιδακι χερακια κορμάκι
ματακια, ονοματα,
παιδί παιδακι, ονομα
Ναννω Λάμπρος
λατρεμένο ολοκληρο
η λατρεία του αιώνα η μανία
παιδακι παιδί
που γίνεσαι πραγμα στ ακίνητα
στ αμίλητα
κι ολα φτιάχνονται σχήματα
πραγμάτων ονομάτων ονείρων
ολα γίνονται στη σιωπή
βγαίνουν όπως τα κύματα
νερό ήχος και φως
της θαλασσας,
παιδί παιδακι
λουλουδάκι
στα πλατια μεγαλα νερά στην απλα γη
στο δέντρο στο κλαδακι
που γερνει στο κεφάλι μου
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στεφάνι της ζωής
φύλλα πρασινα τρυφερά και κρύα
πραγματικότητα
της αφής, Στεφάνια μου
παρουσία μου δροσερή
κοριτσάκι ονοματακι
της αγαπημένης μου,
παιδακι μου κοριτσάκι μου
αγορακι μου
κοριτσάκι μου, τραγουδάκι μου
που λεγεσαι λουλουδάκια
εξω πάνω στην επιφάνεια του στήθους μου
και μοσκοβολάει ζωη της αγαπης
πραγμα του τίποτα,
Λαλώ μου Ναννω μου Λάμπρο μου Στεφάνια μου
εγω σου λεω σου εγω σου εγω σου
εγω κι εσυ κι εσυ κι εσυ κι εσυ
εσυ κι εγω.
έτσι η ζωη.
Απ το τίποτα για το τίποτα, παιδια μου,
με το τίποτα μου
τοπος και πραγμα κι ανασα
τόσα τίποτα χαλικακια χορταράκια πουλιά
τόσα τίποτα πραγματα
τόσα πραγματα αγαπη
τόση αγαπη Λαλώ
Ναννω Λάμπρος Στεφάνια.
Ποιος, ποσο τι είμαι;
Αυτό τ ολομοναχο
στα νερά στα πλατια σ ολα
τα ολομοναχα της ευτυχίας.

24

OS>
Θαλασσα χύμα του ήλιου, κοινωναω
εγω ζωη κινήσεις λόγια, κοινωναει
λόγια κινήσεις ζωη εγω
ήλιο του κύματος της θαλασσας,
παίζουμε δροσερές άσπρες γραμμές
αερινες κυματικές ορίζοντας
βουνά ή αχνα χόρτα ή χώμα
ζωα αργα η πουλιά
πετρες η αφημένα κλαδια
λατρεμένα παιδια
της αγαπης
γινωμένα ορθά ονομασμένα
κοινωνία
της θαλασσας του κύματος του ήλιου
λόγια κινήσεις ζωη εγω
παιδια μου της Λαλως.
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Κόρη γιε μου κοριτσάκι μου
ανασες κι ακουμπηματα μου
ζωη κόκκινα ποταμακια στα γαλαζια
μέρα πλατια του ορίζοντα
μέχρι το κοχυλακι του τίποτα
γυμνά τελεία ευτυχισμένα παιδια μου,
με τραγουδάτε
τραγούδια τρία τραγούδια ενα
της αγαπης
της γυμνής τελείας ευτυχισμένης Λαλως
του τίποτα,
παιδια μου που κοινωνατε τον κοσμο αναστημα
μ ονομάζετε
τρία ονοματα ενα
της Λαλως κι εμενα
τόσα εγω κι εσυ κι αυτό,
παιδια μου σας μιλάω
σας μιλιέμαι τρία του ενα
μαζί
επίπεδο πλατύ ζωντανό θαλασσα που κινείται
ολόκληρη
μονάχη κι ολη πρόσωπό, χιλιο,
σας είμαι σας γίνομαι, γινόμαστε αφηνόμαστε
της Λαλως της αγαπης
όπως τη μιλιέμαι
το πραγμα.
Η γλωσσά μου εσείς ολοι ολο,
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η γλωσσά μου γλωσσά
και με μιλάει που σας μιλάω
σας μιλάει που μιλάω
εσάς ολους ολα
λα
στρογγυλό αφη της υγρασίας
των σταγόνων που είναι νερό
και κυλάει παvoJ μας.
Αγάπη.
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Κίνημα του χορταριού του παιδιού μου του άνεμου
του κοσμου, δικό μου,
ήχος του νερού τ ουρανου του παιδου μου, του
κορμιού μου,
ακουμπημα του ζώου του παιδιού μου, του νου μου
ανασα του παιδιού μου, του εαυτου μου
εδω κι εκεί στο κορμάκι του
κι εκεί στο λογακι του
και το κίνημα κινήματα
ο ήχος ήχοι
τ ακουμπημα ακουμπηματα
η ανασα ανασες
εαυτου
που κινείται ηχεί ακουμπαει ανασαίνει
χορτάρι κι άνεμος νερό και ζωο
στο άσπρο επίπεδο
που το ζωο τρώει και πίνει
κι ανασαίνει
εαυτός
παιδί των παιδιών μου
της Λ άλως της αγαπης.
Αυτό είμαι.

2 Γ>3
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Φως νερό κι αέρας, κύματα
που ζωγραφίζονται στην άμμο
γραμμές και μιλάνε στ αλλα κύματα
κι έρχονται ολο νερό φως κι αέρας
πλατύ μεγάλο και βαθύ
για τα μακρια ποτάμιά
και τα τελειωμενα ουρανία
που λαμπουν και στάζονται
και ζωγραφίζονται
χώμα και φύλλα και ζωα κι αλαφρα πουλιά
και μιλιόνται
όπως μιλιέται αυτό το κύμα
η αυτή η στριμμένη ρίζα
που βγάζει το νερό
κι είναι έτσι οχι αλλιώς,
έτσι είναι ο κοσμος
έτσι μιλιέται σχήματα πραγματικά
που μεγαλώνουν και γίνονται.
Γίνονται τα παιδια μου
και μιλιόνται
μου μιλάνε
και μαθαίνω
και γίνομαι οσα μαθαίνω
φως και νερό κι αέρας
ονομα των ονομάτων
και υπάρχω,
πατέρας.
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Λοιπον αρχίζω τις κινήσεις
και τα κύματα
και το φως και το νερό και τον αέρα
έτσι που αρχιζομαι.
Το φως, παντα,
ο αέρας, εδω,
το νερό, πίνω
πατέρας,
πίνω εδω παντα
πατέρας της κίνησης
όπως τα σχέδια των κυμάτων.
Μαθαίνω που βλέπω,
σοφία, τα σχέδια,
η αλήθεια, τα κύματα.
Κι έτσι πατέρας, ξέρω,
έτσι η κόρη μου, ξεχασα,
έτσι ο γιος μου, αφήνομαι,
έτσι το μικρουλι μου κυλάω
νεράκι αέρας και φως
σχέδιο
των πραγματικών σχεδίων.
Λοιπον βλέπω τα βουνά
τα μακρια ποτάμιά και τις θάλασσες
τις πορείες των πουλιών και τις ρίζες
το μεγάλο μου δέντρο μ ολα του τα φυλλ
σχεδιασμένα μου
και σχεδιάζω
και μιλιέμαι με τα παιδια μου,
αυτή η γλωσσά.
Της Λαλως μου.

26
Ασπρο καραβι μας
γαλαζια μας πλατια θαλασσα
ταξίδι, μας απ το χωρίο στην Τδρα
σπίτι του κοσμου
καραβι ταξίδι του αιώνα
πατέρας μητέρα παιδια
εμείς
αυτό,
πέτρα στα κύματα
που είναι η γλωσσά της
αιώνας.
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Ξημερώνει κι η γλωσσά μου κύματα,
καφτο μεσημέρι κι είμαι η ζέστα
βραδυαζει κι απλώνομαι σκοτάδι
του νερού μου που κυματίζει
μέχρι τα νησιά μέχρι τα βουνά τ ακρογιάλια
τις πλατιές αμμουδιές
για το πρόσωπό
του οστράκου που σπάσε όστρακα
κοτρωνες θεριά πραγματα
κι αλλα μικρουλια,
για τα χωρίσματα
που ενώνουν τα κομμάτια
κελυφος για κελυφος
όστρακό θαλασσινό
κοχυλακι αιδοίο
άγιο κι αγαπημένο
μοναχουλι
ροδινο στα κύματα
κι αφημένο
για το χέρι μου.
Είμαι η αφη.
Αυτή η γλωσσά.
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Στα σχέδια η μνημη
το γέννημα οι πρώτες κινήσεις μου το παιδί μου
ο λαμπερός μου καινούργιος έφηβος
ο νέος μου ο πατέρας μου
ολοκληρος εγω, σχέδιο
των σχεδίων
όπως η ρίζα που αγαπήθηκαν τα νερά
ολο αυτό το χειμώνα
που σχεδιάστηκε
κι ολ αυτα, ρίζα
στα χέρια μας.
Αυτή η μνημη,
κόρη μου,
αυτή η μνημη,
γιε μου,
αυτή η μνημη,
μικρουλι μου.
Μεγαλώνετε σώματα πραγματα
σχέδια.
Σας σχεδιάζω σας κοιτάζω.

2υ8
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Ο κοσμος γίνομαι, παιδια
πετρες φύλλα ζωα πουλιά
της Λαλως
και γλωσσά σχέδια γραφτα
εδω.
Αυτό που θέλω κάνω
αυτό που κάνω θέλω,
γράφω τα παιδια μου
της Λαλως
μιλάω και είναι.
Λεω νερό λέγομαι κύματα
ψηλά δέντρα χίλια φύλλα
πουλί κι αστέρι
κοχυλι και κορίτσι αφημένο
εγω κι εαυτός
λέξη και γραμμα,
ο,τι θέλω κάνω
ο,τι κάνω θέλω
πατέρας,
πριν απ ολα τα κύματα.
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Πριν να είναι, τ ονομα μου
πριν να γίνουν, είμαι,
πριν απ ολα, πραγματοποιούμαι,
δώθε κείθε παντού απ το τίποτα
πριν μετά παντα απ το παντα
χτες τώρα αύριο το ποτέ
κέντρο της αλήθειας
δύναμη
που αφήνει το είναι
νεράκι να γίνει να κυλήσει
ολα
η κάτι άλλο, άγνωστο, αυτό η εκείνο,
δύναμη
που είναι και γίνεται και πραγματοποιείται
κι έτσι μιλιέται
αλλα μενει
δύναμη
όλων αυτών που έγιναν κι είναι
ολ αυτα που έγιναν κι είναι
δύναμη
της αγαπης
αγαπαω τη Λαλώ,
το κοριτσάκι μου το παιδακι μου,
το αγορακι μου το νεο μου τον αντρα μου
τον άνθρωπο μου τον εαυτό μου,
ο.
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Ετσι, μέσα μου η τέρψη
κι η γλυκά καί. το κυμάτισμά της ψυ/ης
κ( ολ αυτα τα ονοματα
που νιώθουμε
κι η στιγμή σταγόνα έρωτας,
έτσι ο μεγάλος πονος κι η οδύνη
κι η γνώση κι η μεγάλη απορία
κι η ματια στο πραγμα
της σκέψης
και το άπλωμά ολος ο κοσμος,
έτσι εσυ και τα παιδια
Λαλώ μου
και Ναννω μου Λάμπρος Στεφάνια
σπίτι ολοκληρο οικογένεια
ορθά τελειωμενα ωραία πραγματα,
έτσι
δυνατα.
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Ανασαίνω αργα τον αέρα ματια
που κοιτάνε τα κύματα
της θαλασσας των βουνών και των μικρών φύλλων
μαζί σας.
Εδω μιλάμε ζουμε γινόμαστε.
Ο κοσμος ωραίος,
ο πονος η τέρψη, πραγματα,
εμείς, η ανασα.
Την εχει το σχήμα του κοχυλιου
το μικρό πουλάκι που παίζει μορφή
το ζωο που περασε
το θεριό που χτυπιέται κοσμος
κι εμείς το λάμπουμε εξω.
Λάμπω κι ανασαίνω
απέξω μαζί σας.
Μέσα ζουμε κι εξω λάμπουμε
μέσα κι εξω ανασαίνουμε
εχουμε το σπίτι του κοσμου
χαλίκι το παίζουμε.
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Λοιπον κάνω για σας
μιλάω για τα πραγματα
είμαι για τον κοσμο
ζω για τη Λαλώ,
το άλλο είμαι εγω,
αγαπημένος πατέρας.
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Δυνατός θα πει αυτός.
Αυτή τη γλωσσά μίλησα
και. μιλήθηκα.
Η σιωπή, σιωπή μου.
Λαλώ
Ναννω Λάμπρος Στεφάνια.
Εσείς.
Εμείς του ταξιδιού
του χωρίου της Υδρας
της αγαπης.
Δυνατός θα πει καλός.
Αυτή τη γλωσσά
ξέρω
και καλοσύνεψα.
Ολα τα ονοματα
οι φίλοι οι γυναίκες,
της καλοσύνης.
Δυνατός θα πει καλα.
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Είπα την αγαπη έκανα την αγαπη
αγαπημένος της Λαλως μου.
Να ο κοσμος πέτρα η πουλάκι
να ο χρονος μέλι ποταμάκι
να οι φίλοι άντρες απλωμένα δέντρα
να οι γυναίκες τα κορίτσια φύλλα
με βαριούς καρπούς.
Είμαι αγαπημένος
των παιδιών μου.
Να η Ναννω μου παίζει τον κοσμο στο μέλι
να ο Λάμπρος μου φίλος στα κορίτσια
να το μικρουλι μου απλωμένη Στεφάνια
των λουλουδιων.
Είμαι η αγαπη.
Να η Λαλώ μου απέξω
που απλώνει μέσα τα χέρια της
εξω και μέσα παίζουμε
κύμα μπρος κύμα πίσω
κλαδία παντού και πραγματα
χαλίκια που επαιξε παίζει το κύμα
Λαλώ της αγαπης.
Είμαι η Λαλώ αγαπημένος
ενω
είναι η Λαλώ αγαπημένη
εγω
είσαι αγαπημένο
εγω
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χαλίκι, στον άμμο με τα σχέδια των κυμάτων
εγω αγαπη.
Λεω την αγαπη κάνω την αγαπη
είμαι αγαπημένος
πραγμα και ήσκιος
χνάρι και πουλί
νερό και πιομα
Λαλώ μου και Λαλώ σου
και λαλαω.
Λαλώ την αγαπη
ολοκληρος
σώμα γλωσσά τίποτα
αυτό το αφημένο χαλίκι
και το κάθε όστρακό
το κάθε τελειο πραγμα
αγαλμα λευκό θεού
του ανθρώπου.
Είμαι αγαπημένος.
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Ετσι τα παιδια μου
μέσα κι εξω, αγαπημένα,
έτσι θέλω έτσι με θέλουν
έτσι γινόμαστε.
Τα παιδια μου μεγαλώνουν
στο χώμα στον αέρα στο φως
και στο τρεχούμενο νερό
ακουμπανε τρώνε πίνουν τα πραγματα
κοινωνανε
και τα πάνε μέσα κι εξω
δω κι εκεί.
Εδω εγω εκεί εσυ
μαζί, τα παιδια
της Λαλως κι εγω
εγω και της Λαλως
πρόσωπα αγαπημένα.
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37
Η αγαπη, των παιδιών.
Οταν φύτρωνε το φυτό πράσινο
μέσα απ το χώμα το χώμα
όταν άρχιζε η είχε αρχίσει το νερό
κύμα η πιομα
όταν κοιτάζονται τα ματια τα ματια των φίλων
στο χωρίο στο ταξίδι στην Τδρα
όταν εσυ εσυ ερχόσουν
κι εγω σ εβλεπα σ έπιανα σε ήμουνα,
παιζαν τα παιδια
παιγνίδι άγνωστο καλό ενα απ αλλα
πολλά πολλά παιγνίδια
του παιδιού του παιδιού και του παιδιού.
Η αγαπη παιγνίδι των παιδιών.
Το παιδί κρατούσε μας εφερνε τη γλυκια σταγόνα
ερχόταν μονάχη σταγονιτσα
και γινόμαστε του παιγνιδιού
εγω κι εσυ εσυ κι εγω
εμείς αυτό,
η γλυκά που ολα ήταν,
παιγνίδι του παιδιού.
Και πάλι η άλλη σταγόνα
τα ωραία γυμνά σώματα τα τελειωμενα πραγματα.
Ολη η αγαπη πραγματική σωματική,
το παιδί το παιδί κι επαιζε.
Εσυ, η Λαλώ, ήξερες
ξερεις
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πρόσωπό των προσώπων
εσυ μ επαιζες
παιδί και. παιδί και παιδί
και της αγαπης γινόσουν
ήσουν το παιδί και το παιδί και το παιδί
μου μιλιόσουν
κι ακουγα και μιλιόμουν
μιλιόμαστε
παίζαμε το παιδί και το παιδί και το παιδί.
Είμαστε τα παιδια μέσα κι εξω
εδω κι εκεί
τότε και τώρα και μετά
παντού και παντα
όπως η κίνηση στο νερό στο χορτο στο ζωο
στο σχέδιο που ακινητει
όπως το πραγμα στον κοσμο σε σένα σε μένα
στον ήσκιο του που μεγαλώνει
όπως η αγαπη πάλι και πάλι και πάλι
και πάλι αυτό
είμαστε το παιδί και το παιδί και το παιδί
τα παιδια.
Λοιπον γυμνότητα και παιγνίδι
του θέλω που θέλω και κάνω του κάνω
θελουμε και κάνουμε
όπως η κίνηση το σχέδιο η αγαπη
εμάς.
Σ π ίτι ο κοσμος ζεστό
κι εμείς μέσα κι εξω
θελουμε και κάνουμε, λεμε και γίνεται,
σπίτι και γένος
οικογένεια.
ι
Ετσι μιλάω.
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Τραγούδι, λεω γέρνω
αντρας και πατέρας
γυναίκας και παιδιών
αγαπημένος των αγαπημένων.
Γέρνω κλαδί πουλί η ορίζοντας
του πονου της χαρας του ψωμιού της πείνας
της λαχταρας του απλωμένου άσπρου επίπεδου
φτερά που βγαίνουν δύναμη
στην αγαπη σας.
Γέρνω
εγω για σας
σε σας για μένα
νερό
της κίνησης του σχεδίου της αγαπης
μονο σας.
Το νερό δεν πίνει, πινεται
δεν πινεται, είναι
δεν είναι, νερό.
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Ταξίδεψα ταξιδεύω ποιητης.
Λεω τα ειπωμένα κάνω τα γινωμένα
είμαι αυτα που είναι
αγαπη ματια στη θαλασσα φίλος
μοχθος κι απόλαυση τέρψη των πραγμάτων
αντρας των παιδιών της Λαλως μου
πατέρας.
Ποιητης των φτιαγμένων πραγμα της γνώσης.
Το κύμα αφήνει σχέδια στον άμμο
κι ασπρα αγαλματα των αγαπημένων
το φως μοσκοβολάει αύρες
κι υπάρξεις πουλιών αστερίων και γεύσεων
το πλάτος ολο απλώνεται
ως το χαλίκι και το χαλίκι του χαλικιού
το άλλο χαλίκι
κι εγω μπορώ να είμαι
ολ αυτα, αγαπημένος,
η αγαπη, αγαπη
Λαλώ και τίποτα και παιγνίδι
των σχεδίων του ιστού κοσμου
κι άλλων ωραίων ιστών
κι άλλων που είναι όπως φτιάχνονται
απο τη δύναμη του ποιητη
καλα
ολο λα όπως Λαλώ
να.
Είμαι ποιητης είμαι καλός
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είμαι δυνατός
πραγματικός σα χυρταρακι του κοσμου
σα βουνο σα χαλίκι
που θα τρίψει άμμος κι απουσία
παρουσία μου.
Είμαι ποιητης
αγαπημένος κι εραστής
κάνω κι είναι,
όπως εγω κι εσυ
παιδια κι εγω
κι εσυ,
στην άκρη της θαλασσας αγαλμα
κολονα λευκή κίονας μόνος
στ απρόσωπα και τα πρόσωπα
ορθος,
κίονας μενεις και περιμένεις
ακουμπησμενη στην κρύα αφη του
όπως ερχεται το νερό κύματα.
Είμα ι καλα
σ ολη αυτή την καλοσύνη
που γίνομαι ποιητης
όπως το χώμα μενει η με τον άνεμο παιρνεται
όπως το πουλί πεταει η με το φως λαλαει
όπως το κύμα με περνάει η νερό είμαι
όπως σ αγαπαω η αγαπη αγαπημένος.
Ταξιδεύω
του χωρίου και της Τδρας κι όσων είπαν λενε να
φωνές αγαπημένες
ήχος της θαλασσας των φύλλων οψη των πραγμάτων
απο χαλίκι σε χαλίκι
το ενα πόδι με τ άλλο
χέρι και χέρι,
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ταξιδεύω σώμα μου, πραγμα.
Το ταξίδι αγαπη
κι είμαι ποιητης.
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Πάμε.
Το πραγμα μενει
μονάχο κι άσπρο
στο κύμα της πλατιας γαλαζιας κινούμενης θαλασσας
που γίνεται.
Το πραγμα
μενει μονο
παίζει,
πάμε.
Αγαλμα των αγαλματων.

Νεοκαισαρεια 1960
Αρεοπολη, θαλασσα, Γ ιο 1974 - 82.
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Το Πραγμα του Κοσμου θέλησα να είναι οντότητα φυσική,
ελεύθερη, με την ειδική μορφή μιας ορισμένης γλωσσάς, πραγ
ματικής οσο το πρόσωπό και τα πραγματα του. Θέλησα δηλαδη
να πραγματωθω γλωσσικά, ερωτική φυσική μορφή, και αυτό
θα πει ελληνικά. Τα ελληνικά είναι η μονή δυνατή μορφή μου γλωσ
σάς, όπως ο ίδιος είμαι η μονή δυνατή μορφή μου- και αυτές οι
δυο μορφές, βέβαια, είναι μονο μορφές φυσικές και γλωσσικές,
που και αυτές είναι δυο μονο γιατί είναι και ενα: οι αριθμοί μ ε
τράνε μονο αριθμητικά, σα μορφές και αυτοί.
Αυτή η ελληνική γλωσσά είναι φυσικό πως λεει, οσα λεει,
ίδια. Οι μνήμες λοιπον ενεργούν το ίδιο όλες και, αρα, ο,τι φαί
νεται στο ποίημα σαν παιδεία απο πολιτισμούς η κείμενα στην
ουσία ενεργεί (η θέλησα να ενεργεί) πραγματικά και οχι αναφο
ρικά, σαν ήχος γραμμένος της ζωής και της φύσης και οχι σα
σκόπιμη ενεργεια κάποιου είδους.
Γενικά το ποίημα είναι οσο και ο,τι γίνεται. Αυτός λοιπον
είναι και ο μονος βασικός ορος μελετης του.
Ομως φαίνεται πως, για καθαρα τυπικούς λογους, είναι χρή
σιμο να σημειώσω μερικες απ τις πιο δύσκολες αναφορές σε πο
λιτισμούς και κείμενα (προπαντός στην αρχή) που θα ευκολύνουν
την προσέγγιση του (πολύ μεγάλου) ποιήματος και μια τοπο
θέτηση απέναντι (η μέσα) του. Αυτές οι αναφορές δίνονται με
τη μεγαλύτερη συντομία παρακατω.
Καθώς όμως το ποίημα προχωραει, μολο που η γλωσσά
του είναι παντα ανοιχτή σε λαούς και πολιτισμούς και γίνεται
έτσι (οσο το μπορεί) ελληνική γλωσσά της ανθρώπινης γλωσσάς,
οι αναφορές πια είναι ματαιες (η αλλιώς: θα ήταν καθοδηγητικες), και έτσι δεν τις κάνω, μια και κριτήριο πια είναι αποκλει
στικά η γλωσσά καθαρή και ελεύθερη.
σ.
σ.
σ.
σ.

11
12
12
14

A lv in s, R au s και R ap tu s: ινδοι και λατινοι δίδυμοι,
D iva: πλαστό ονομα απο τη γνωστή ρίζα di.
χώμα δικλαδο δρυ. . . : μνήμες απ το μύθο των Δίδυμων,
A gram an y u s: ο Αριμαν.
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σ. 15

σ. 18
σ. 21

σ. 21
σ. 21
σ. 24
σ. 25
σ. 25

σ. 25
σ. 26

σ. 26
σ. 27

σ. 27

σ. 28

Λαλώ: λέξη καμωμένη απ το ονομα της γυναίκας μου,
πρώτη και βασική στο ποίημα και την ποίηση μου,
η πιο ακραία του πραγμάτωση,
m an a: μελανησιακη λέξη για το φοβο, το ιερό δέος,
Ο I: τα γραμματα αυτα χρησιμοποιούνται σαν ήχος
και σχήματα μαζί, πραγμα σαφέστερο αν αναφερθει
στο I και το I Ching.
καρδία γελανει: Πίνδαρος (Ψαυμιδι Καιμαριναιω 2).
εσυ είσαι αυτό: αναφορα στην Ινδική φράση tat tvam asi.
λισσομαι σε λισσομαι: Αλκαίος, αποσπ. (Δεξαι με κωμαζοντα, δεξαι, λισσομαι σε, λισσομαι).
Ελένης: τα ονοματα γενικά υπαρχουν στο ποίημα πρώτα
σαν ονοματα και μετά σαν αναφορές η νοήματα.
ΛΑ: Η λέξη αυτή εχει κι αποχταει στο ποίημα το «νόη
μα» της χωρίς ορούς άλλους απ το οτι είναι κομμάτι
στο ΛΑΛΩ.
Το εξαγραμμο, απ το Γ ιι Τζινγκ.
Ασταρτη, Αφροδίτη. . . Βασικές γυναικείες θεότητες.
Ντακινι και Κουνταλινι, ινδικές: Κουνταλινι (γ.π. στον
Ταντρισμο), Θηλυκη μορφή μύησης, αγωγής,
ΟΜ ΟΜΟΤ Μ ΑΖΙ ΜΑ: μονο η πρώτη λέξη είναι α
ναφορική.
tao : η κινέζικη λέξη, γνωστή απ το T ao te Chingta t ta ta ta : βουδδιστικοι οροί: «εκείνο» και αυτός που
είναι ο άνθρωπος του «εκείνο», του «έτσ ι», ο έτσι.
όστρακό: η λέξη υπάρχει εδω με τις σημασίες «κομμάτι»
(αρχαία ελλ.) «κοχυλι» (αρχ. οστρεον) και με την αντιληψη του κομματιού που είναι τμήμα του ολου η το ολο
μ ενα τροπο.

ΟΜ ΜΑΝΙ P A D M E HU M : Ταντρικη μαντρα. Το ΟΜ
είναι η κεντρική ινδική λέξη, το H um είναι ο ήχος της
δύναμης που οδηγεί τη μαντρα στην πραγματοποίηση,
m ani padm e σημανει «κόσμημα στο λωτο» η «το
αντρικό όργανό στο θηλυκό».
σ. 28—29 Αρετουλα και. . . Ηλιογέννητη: τα γυναικεία ονο-
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σ.
σ.

σ.
σ.
σ.

ματα είναι ήχος και νόημα μαζί, η αναφορικοτητα τους
λοιπον σε κείμενα και πολιτισμούς είναι μονο βοηθητικη
και δεύτερη, έναντι της γλωσσικής τους φύσης, στο ποίη
μα' κι έτσι, σε τελευταία αναλυση, αναφορικα η οχι,
τα ονοματα είναι ολα ονόματα (μορφές της Λαλως).
28—29 Μαρία Ισωδιρα, Κλεονίκη, Θεανώ, Βασιλικουλα: οχι
αναφορικα.
28 Ιναννα: η Ισταρ, Ασταρτη κ.λ.π. (Δες το σουμεριακο
ποίημα για την κάθοδο της Ιναννα στον Κάτω κοσμο
(η το ακκαδικο της Ισταρ).
28 Ιζαναμι: Η γιαπωνέζικη Ιΐερσεφονη (δες Κοζικι).
28 Πανθεια: Θρυλική γυναικεία γυναικεία μορφή στην Κυρου Παιδεία του Ξενοφωντα (Δες το σχετικό βιβλίο μου),
28 Παμο: Ηρωιδα αφρικανικού λαϊκού ερωτικού ποιήματος.

σ. 28—29 Γλαύκη τ ε. . . Αμάλθειά: Νηρηιδες της Ιλιαδας
(Σ. 39-58) ανσιστοχες στις νεοελληνικές νεράιδες (Καλ
λιόπη . . . Σμαραγδω η κουτσή) και στις σύγχρονες
(Μαραχνα. . . Μιριαμ: μερικες γυναίκες απο γυμνές
τους φωτογραφίες).
σ. 29 Σακτι, Παρβατι, Ντουργκα, Καλι: ινδικές θεότητες,
σ. 29 λινγκαμ: ο ινδικός φαλλός.
σ. 29 Τιαματ: βαβυλωνιακη τερατικη, πρωταρχική γυναικεία
οντότητα, θεότητα (δες E n u m a elis).
σ. 29 Τλαζολτεοτλ: αζτεκικη θεα του έρωτα,
σ. 29 Νικολετ: μεσαιωνική γαλλική ηρωϊδα (δες A ucassin
et N icolette).
σ. 29 γιονι: το θηλυκό αντίστοιχο του λινγκαμ.
σ. 29 κυρα Καλώ: νεοελληνική νεραϊδα.
σ. 30 γιν και γιανγκ: οι γνωστές κινέζικες αρχές του διπο
λισμού' το ποίημα θελει να τις υπερβει, να τις ενώσει,
όστρακό με τα κελυφη του — οχι φυσικά να τις κα
ταργήσει.
σ. 30 γε: νεοελληνικό μοριο για ξαφνιασμα απο κάτι εξο:> απ
τα γνωστά και οικεία (συχνά: γε ρε!).
σ. 30 νερό τον ήλιο στο ποτήρι: αναφορα σε ακομματι» της
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σ.

σ.
σ.
σ.
σ.

σ.
σ.

σ.

σ.

σ.

πρώτης μου ποιητικής συλλογής «Η πρώτη γραφή»,
31 Ναννω: πρόσωπό της ποίησης του Μίμνερμου. Το χρη
σιμοποίησα (σαν ηχητικό αντίστοιχο στο Λαλώ) για τη
μεγάλη μου κόρη.
31 Τ α ϊ-τζι: κινέζικη αρχή της γαλήνιας ακραίας πραγ
ματικότητας.
31 λιλα: ινδική λέξη για το κοσμικο παιγνίδι,
λαλησα: λαϊκή λέξη: λαλησες: σου στρίψε- λαλημενος:
μουρλος, αλλιώτικος.
31 Βαβω, Μπάμπω: αρχαίο και νεοελληνικό αντίστοιχο της
γεροντικής γυναικείας οντότητας, η γεροντική άποψη
της τριαδικής γυναίκας: γιαγια - μανα - κόρη (δες Ελευσινια Μυστήρια).
32 Κοατλικουε: αζτεκικο αντίστοιχο της Μπάμπως,
32 Σιντουρι: γυναικεία θεότητα στο έπος του Γιλγαμες
(στα χουρριανικα σημαίνει «κορίτσι», μια μορφή της
Ισταρ).
35 Χωρίο: η πραγματική αναφορα στο χωρίο Επιταλιο
Ολυμπίας, τοπο καταγωγής μου, είναι μονο όπως και
για τα ονοματα μια άποψη του πράγματος,
37-8 Σπυρος,
Νικος, Γιάννης, Νωντας, Αντρεας: ονο
ματα πραγματικών φίλων (Σαγιαδινος, Ματθιοπουλος,
Βελλοπουλος, Μπαλουμης, Μπελεζινης) όπως κι αλλα
παρακατω, της ίδιας γλωσσικής φύσης, δηλαδη οχι
αναφορικα (δες σημ. Αρετουλα, Ηλιογέννητη κ.λ.π.).
38 Αιθωνας. . . Ισος: σειρά ονομάτων, οπού και λίγα πραγ
ματικών φίλων (Κώστας Λογαρας, Βασίλης Λαδας,
Διονυσης Καρατζας και Γιώργος Μπογδανοπουλος).

σ. 43

σ. 46
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Λαλώ πλεουμενη, λαλουμένη Λαλώ καραβι: στο ποίημα
χρησιμοποιούνται οργανικά γνωστοί μύθοι (σα μορφές,
όστρακα του μυθου και της μυθικής υπόστασης της γλωσ
σάς) και, αναφορικα, ο μύθος της (μυητικης) Αργοναυτικης εκστρατείας (και η Οδύσσεια και οι ομοιοι μύθοι
των λαών)- η Αργώ του Απολλοδώρου είναι πρωταγω
νιστική οντότητα, ενα καραβι ζωντανό, ας πούμε,
Επιμελιδα: Οχι αναφορικό γυναικείο πρόσωπό στο ποιη-

σ. 46

σ. 47
σ. 53
σ. 53

σ. 53
σ. 57
σ. 69
σ. 84
σ. 78,
σ. 102
σ. 116

σ. 129

μα μου «Η Επιμελιδα στα βούρλα» (Οστρακα 1976),
η Λαλω-κοριτσι, αρχαία και νεα μαζί, ενα κορίτσι του
χώματος και του νερού, το λαϊκό φυσικό κορίτσι, μια
Επιταλιωτισσα.
λουλούδι βαρύ στην καρδια μας: αναφορα στη συλλογή
μου Λαλώ (1976) και, μαζί, στη σουτρα του λωτου,
του Βουδδα, και στο στάχυ των Ελευσινιων (δες την
ωραία σχετική μελετη των Γιουνγκ και Κερενυι).
Ροφιας: θανατικό ονομα του Αλφειού,
του Τηλέμαχου: ο Τ. ψάχνοντας για τον πατέρα του
περασε στ ανοιχτα της θαλασσας του Επιταλιου.
του Ιερώνυμου: πρόσωπό στο ποίημα μου «Σωκράτης
Επιταλιωτης, θαλασσινός» (α' έκδοση 1975), Επιταλιωτης λοχαγος του Ξενοφωντα (Κυρου Αναβασις).
του μπαρμπα Λάμπρου: το ονομα του πατέρα μου χω 
ριάτικα.
τις πέτρας: δεν είναι τυπογραφικό λάθος,
τιραλαμερι: πλαστό ονομα πουλιου.
παιδί αβάφτιστο, δράκος: τα αβαφτιστα παιδια τα λεει
ο λαός μας «δράκους».
102-105 Ακαραλαμανα, ΓΙερεφωντας, Αειφων, Νιπερουμ,
Ντιμπανταμ, Λας, Τιρενερε: οχι αναφορικα ονοματα.
Κώστας (Λογαρας), Διονυσης (Καρατζας), Σωτηρης
(Σακελλαροπουλος).
κι αν ολα είναι αλλιώς - να βγάλω της συνήθειας το
γυαλί- ολα όπως ήρθανε καλα, είμαστε εμείς: στίχοι απο
νεανικα μου ανέκδοτα ποιήματα,
Ολες, ωραίες, αιδοιες: Μια σειρά ποιημάτων, συνεχεία
παλιοτερων της Αναδυομενης (Κούρος του Νοστου 1978),
θα κάνει χωριστό βιβλίο: Ολα μου τα βιβλία ποίησης
σχετίζονται αμεσα μεταξύ τους.

σ. 135 Ιμουλα: οχι αναφοτρικο ονομα.
σ. 145 Υδρα: νησί και λέξη.
σ. 219 Τα παιδια: Στο μέρος αυτό μπαίνουν και τα ονοματα
το^ν παιδιών μου: Ξένη, (Ναννω), Λάμπρος, Στεφάνια.
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Ο Σωκράτης Λ. Σκαρτσης κατάγεται απο το Επιταλιο
Ολυμπίας, χωρίο των γονιών του, γεννήθηκε στην Πατρα το
1936, σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και παντρεύτηκε τη φ ι
λόλογο Ευαγγελία Νικολουδακη, κρητικια. Εχουν τρία παιδια,
την Ξένη, το Λάμπρο και τη Στεφάνια. Είναι διορισμένος καθη
γητής στην Πατρα, ίδρυσε τα Οστρακα με τους φίλους του κι
εκδίδει την Τδρια. Πρωτοπαρουσιαστηκε μ ενα προλογο στους
Γερανούς του Επαμεινώνδα Γ . Μπαλουμη και με ποιήματα και
μια μικρή μελετη στο περιοδικό του Λογοτεχνικού Ομίλου Φοι
τητών, 1957.
Εβγαλε (στην Πατρα σχεδόν ολα) τα βιβλία: Π ο ι ησ η: Η πρώτη γραφή 1958 * Λαλώ 1961 * Ανοιξη 1962 * Ν ε
ρό στις μερες 1964 * Δεκαοχτώ ποιήματα 1971 * Δέκα τρα
γούδια 1972 * Μέλι στο νερό, σήμερα 1973 * Τραγουδίσματα
1974 * Σωκράτης Επιταλιωτης, θαλασσινός 1974 * Οστρακα
1976 (συγκεντρωτική έκδοση όλων των παραπανω βιβλίων με
λίγες προσθήκες, και τις Ασκήσεις Λ' και Β ', Τους χρονους
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του έρωτα και Μια δεύτερη γραφή, στη σειρά εφτά βιβλίων
Λαλώ, 1978) * Κούρος του Νοστου 1978 * Το Πραγμα του
Κοσμου - 1 1979 * Οστρακα μνημης, Μια αναδρομική ανθολόγη
ση, Οστρακα 1982 * Αγαλμα, Οστρακα 1984. Π ε ζ ά : Ενα Ε 
ρωτικό, Οστρακα 1981 * Οδυσσεας 1984. Δ ο κ ί μ ι α : Διάλογος
απ το συναίσθημα, απ την ύπαρξη 1962 * Μικρό δοκίμιο για
τη γλωσσά 1967 * Ε ξι σημειώματα για τη γλωσσά 1974 *
Δημοτικό τραγούδι, Δέκα προτάσεις 1976 * Τεσσερα σημειώ
ματα για τη γλωσσά 1979. Α ν θ ο λ ο γ ί ε ς : Η ποίηση στην
Πατρα (νέοι πατρινοι ποιητές) 1971 * Σύγχρονοι πατρινοι ποιη
τές 1972 * Ανθολογία A, Β 79, 82. Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς : Πανθεια
Οστρακα 1971 * Χαϊκου και σενρυου, Οστρακα 1972, β' εκδ.
Οστρακα 1979 * Τετράστιχα απο κινεζους ποιητές, Οστρακα
1974 * Γουαλαμ Ολουμ, Η κόκκινη χαρακια, Οστρακα 1975 *
Η αγρυπνία της ’Αφροδίτης, Οστρακα 1979 * Σουφισμός, Οσ
τρακα 1979 * Σ ε ϊ Σοναγκον: Το βιβλίο του μαξιλαριού (με την
Κατ. Παπανικολαου), Οστρακα 1980 * e.e. cum m in ggs: Puella
m ea, Οστρακα 1979 * 115 ποιήματα, Οδυσσεας 1984. Τα π ε 
ρ ι ο δ ι κ ά : Οστρακο 1963 (με τον Α. Μπελεζινη) * Παρου
σίαση, αρχές 1967 * Υδρία 1973 ως σήμερα.
Σ ε περιοδικά κι εφημερίδες παρουσίασε γύρο στα 150 δο
κίμια, μελετηματα και σημειώματα, μετάφρασε κι εγραψε μελετες για αρχαίους ελληνες συγγράφεις, γλωσσικές κι εθνολο
γικές μελετες. Στο Οστρακο, στην Παρουσίαση, και στην Υδρία
παρουσίασε γύρο στους 150 νέους ποιητές και μεταφραστές,
μελετες γλωσσάς και κείμενα της παιδικής γλωσσάς (και δυο
χωριστά βιβλία), ανθολογήσεις, συσχετισμούς κι εκλογες ελλη
νικών και ξένων κείμενων, κριτικά σημειώματα κ.α. Στο Οστρακο
και στην Υδρία παρουσίασε διάφορες μεταφράσεις: Εντα, βουδδιστικα κείμενα, ινδους, ινδιανους, αφρικανους, νέγρους, γιαπωνεζους, κινεζους, αιγυπτιους, σουμεριους, βαβυλωνιους, λατινους,
μεσαιωνικά κείμενα, αμερικανους κ.α. ενδεικτικά σ ευρυτερες
ανθολογήσεις η πληρη έργα (γ. π. γύρο στα 400 περίπου ινδιά
νικα τραγούδια, γύρο στους 50 αμερικανους, το έπος του Γιλγαμες και το Κοσμογονικο έπος, συγχρόνους ξένους ποιητές, όπως
ο e.e. cum m ings κ. α.) και μια ελληνική ανθολογία.
Ποιημητα του παρουσιάστηκαν σε διάφορες ανθολογίες.
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Το Πραγμα του Κοσμου αποτελειται απο παλια και νεα κομμάτια:
Ο Προλογος (Επίκληση) ήταν το πρώτο κομμάτι στο βιβλίο
μου Λαλώ (Πατρα 1961) και μπαίνει εδω γιατί είναι η φυσική
αφετηρία του ποιήματος (όπως και της ίδιας της ζωής που γρά
φεται σ αυτό). Το Σχέδιο, το Χωρίο και το Ταξίδι 1-10 εκδοθηκαν σε βιβλίο (Πατρα, Οστρακα 1979) με μερικες σύντομες
σημειώσεις. Το Σχέδιο είχε πρωτύτερα δημοσιευτεί στα Οστρακα
(1976) και στον ίδιο τομο της σειράς Λαλώ (1978). Το ΛΑ
τυπώθηκε με πρόχειρα μέσα και σε χωριστό φυλλάδιο (1975).
Το υπολοιπο ποίημα είναι ανέκδοτο.

Το Πραγμα του Κοσμου του Σωκράτη Λ. Σκαρτση τυ
πώθηκε στο Μονοτυπικό Συγκρότημα Πατρων του Γεωργίου
Πετρακη, Προυσης 60, τηλ. 336.320 αρχές του 1984 σε 850
αντίτυπα για τα Οστρακα.
Το διακοσμητικο σχέδιο είναι του Σ . Λ. Σ .
Την τυπογραφική επιμελεια είχε ο ζωγράφος
Μπογδανοπουλος.
Σωκράτης Λ. Σκαρτσης, Αρατου 49, 262 21, Πατρα.
Ο σ τ ρ α κ α , Πατρα.

Γιώργος

πριχου τα πιασι πιανσυτο πριχου τα
σισι σιοτο
πριχου τα βαλι πανο του εκινα
περπατιοτο
στου μελιγαλα τ ι μεσι
τρεμι ο ιλιος για να πεσι
τρεμι ο ιλιος τρεμι ι πουλιά
τρέμουν τα ουρανία ούλα
(δημοτικά)
Τρεμι ο ουρανος αλλα δεν πεφτει
— Αν πει πως βρεχει. . . — Στο καλό !
— Πως πάει; πως είσαι; τ ι κάνεις;
— Συγκορμισσα. — Κάτι μου λεει
πως. . .
(λαϊκές κουβέντες)
Δ ε μ αρεσει να ζουμε στην αλήθεια.
— Ντμπρρρ τ ι σημαίνει; Σκεψου ν
άνοιγε ο ουρανος και να μπαίνε μ έ
σα! (ο αητός) — Ο ήλιος πως έρχε
ται κοντά μας;
(παιδικές κουβέντες)
Για τί βλέπουμε, γιατί υπάρχουμε, για 
τ ί το ποτήρι είναι κοντά μου, γιατί
περπατάμε, γιατί διαφέρω απ την
πέτρα, γιατί είμαι ένας. . .
Ολα όπως ήρθανε καλα,
είμαστε εμείς.
(προσωπικές σημειώσεις, 1957, 1956)

Αυτό το βιβλίο είναι του σπιτιού μου,
του κοσμου, ενα κόσμημα της Λαλως.

