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Κάησ ζηνλ θάκπν ζη’ αθξνζαιαζζη  

θπιαεη η’ αγεξη ζηγαλν xατδεπηηθν, 

θηιαεη ηνλ αθξν κεο ζηα ραιηθηα 

− θπιαεη ε δσε. 

Αλεκνπαηδνπλ θξηλα∙ 

θαπνπ καθξηα ζηελ ακκν, μεξσ, 

κηα καξγαξηηα ζηγνζεηεηαη∙  

ελα πνπιη ηα ρλαξηα ηνπ αθεζε∙ 

κπνξεη θαη λα ’λ’ απηε ε ζηαρηηα θνπθηδα, 

εθεηλν πνπ πεηαεη, 

θαη μαλαθαζηζε.  

Σν θπκα θηηαλεη  

ιηγνδσεο γξακκεο, 

κπνξεη θαη ηνπην λαλ ηηο βγαιεη 

− βγεθαλε ιηγν ζηε δσε 

ζπξσγκελεο, 

θηινπλ ηελ αξκπξε δξνζηα − 

ζα ’ξζεί γιπθν ελα θπκα λαλ ηηο ζβεζεη 

θαη ζαλ ηηο ραζνπκε 

ζαλ ηηο ζηηγκεο κνπ, 

ζαλ ηηο αλακλεζεηο∙ 

κπνξεη θαη λα ’λαη νη ηδηεο 

πνπ βγεθαλ παιη 

εδσ θη εθεη, 

κπνξεη θαη λα κε βγεθαλ, 

λα κπεθαλε ζηε ζαιαζζα∙ 

ηα θπκαηα γξακκεο αγθαιηαζηα  

ηηο θεξλνπλε   

θαη ηηο γιπθαπηζσλνπλε 

ζηε λνηηζκελελ ακκν 

ζηε δνζεξελ αξκπξα∙ 

πεξλαεη 

θηιαεη η’ αγεξη ηε δξνζηα ζηελ ακκν, 

ηελ παηξλεη θαη μαλαξρεηαη 

θαη μαλαθεπγεη 
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− πνπζε καο εξζεο αιιαγκελν 

ε κε δελ εηζαη εζπ… 

 

Σεο ακκνπ νη θνθθνη αλαηξηρηαδνπλ  

θαζσο ην κπξν κεζα ηνπο δηαβαηλεη. 

Δδσ ελ’ αγξηνινπινπδν  

μεπεηαμε πξσηνγνλα αλζε 

πνπ αρλα πεξλαλε ζηηο αηζζεζεηο 

− ινπινπδηα ιηγν παλσ απ’ ηελ ακκν 

πνπ ζηγνζεηεηαη απ’ η’ αεξη 

κηαλνπ αγξηνινπινπδνπ ινπινπδηα, 

π’ νπηε δηθα ηνπ εηλαη,   

π’ νπηε θαη ηνπ κηιαλε, 

θη αλ ηα θξαηαεη ζηελ αγθαιηα ηνπ∙ 

ζηεθνπλε κεο ζηελ ακκν 

πνπ γπξν αλαηξηρηαδεη 

─ κπνξεη θαη λα κελ εηλ’ απν  η’ αγεξη∙ 

ελ’ αγξηνινπινπδν θνηηαεη ηνλ ειην 

θαη μεξνηξηδεη κνλαρφ ζηελ ακκν, 

ελ’ αγξηνινπινπδν θνηηαεη ηξηγπξν ηα βνπλα, 

ελ΄ αγξηνινπινπδν θνηαεη ηα λεθε… 

Μα ε απξα καιαθε θαη δπλαηε 

ην δσλεη 

θαη ην ρατδεπεη 

θαη ην θηιαεη 

θαη ηνπ γειαεη… 

θαη ην βνπηαεη ζηελ ακκν 

πνπ αλαηξηρηαδεη, 

πνπ αηγνζεηεηαη  

ζαλ ηελ πεξλαεη ην κπξν, 

ζαλ ηελ θπθισλεη 

θαη ζαλ ηελ μεθνπθηδεη 

θαη ζαλ ηνπο θνθθνπο ελαλ ελαλ  

ρηιηνκεηξαεη, 

θαλελαο κελ ηνπ θπγεη. 
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Δλ’ αγξηνινπινπδν 

─  θαη κηα δσε  

θαη κηα θαξδηα  

θη αγαπε 

θαη καηηα, 

θαη ζθεςε. 

 

Σα βνηζαια αξγνζεηoληαη κε ην θπκα  

− θπιαεη ε δσε − 

ελα ραιηθη ιακπεη κε ηνλ ειην 

θη αληαπγεηεο αξγπξεο 

πεηαεη ζηα λεξα. 

Καη παεη,  

κπνξεη θαη ηνπην λα ’ηαλ 

− ραιηθη νπσο η’ αιια. 

Πην παλσ αιιν αληηθεγγηδεη 

θαη θεη ελ’ αιιν, θη αιιν∙  

αληαπγεηεο γπξα, 

νινπζε αληαπγεηεο∙ 

θη ε ζαιαζζα∙ 

εδσζε θεηζε ιακππξηδεη 

θαη ηξερνπλ θσηεηλα ζεκαδηα ζηα λεξα ηεο 

θαη ηξερνπλ 

− ηα ρεξηα κνπ ηελησλσ  

θαη θηηαλσ κηα ηαρπηεηα 

πνπ κεγαισλεη −   

θπιησληαη 

θαη κπεξδεπνληαη 

θαη μαθληθα ηηλαδνπλ ηε ζσξηα ζηα νπξαληα, 

ζα ρνξεπηεο  

κε κειε αξκνληα, 

ζα ρνξεπηεο πνπ λησζνπλ κεζα ηνπο 

ηελ θηλεζε 

πξνηνπ ηελ θαλνπλ 

νιαθεξε, 
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θαη ζα λαλ ηελ θξαηνπλ ζηε ρνπθηα εηλαη, 

νηαλ ηελ θαλνπλ∙ 

ηξππνπλ ηα λεθε, 

πνπ βγαδνπλ ξνδηλν αηκν 

θαη ηελ πιεγε ηνπο  

γπξλαλε πξνο ηνλ ειην. 

Καη ηξερνπλε ζηα νπξαληα 

θαη κνηαδεη ε κηα 

ζα λα ’λαη ε ηδηα 

πνπ παεη ζη’ άιιν απεηξν∙ 

ζηαγνλεο θσηεηλεο∙ 

γελλαεη απαιν ην θπκα 

κηθξνπο δηακαληηλνπο αθξνπο, 

ζηγν,  ζα δηαθαλν πγξν βεινπδν, 

κε θνπλησηα μεθισζηηζκελα θξνζζηα. 

Μπνξεη θη απηε ε ζηαγνλα λα ’λαη  

πνπ αληαπγεηα ηαμηδεπεη ζηα πςε. 

Σα βνηζαια 

ζθνπξνρξσκα, 

απν πνιπλ θαηξν, 

αξγνθνπληoληαη. 

Δηνπην, πνπ ζαλ αγλσζην  

ην θπκα πεξηκελεη γηα λα παημεη, 

δελ εηαλε  

πνπ θσηηδε ηα λεθε αληηθξπ… 

θνπξνρξσκα ηα βνηζαια. 

ηα νπξαληα ηξερνπλε ζηαγνλεο,  

κηα δσ, κηα θεη, 

απαλσ ε θαησ, 

θνηηαλε γπξν ηνπο∙ 

ηα λεθε ηαμηδεπνπλ 

γαιεληα, ξνδηλα 

θαη δελ θνηηαλ ηνπο μελνπο. 

ηε ζαιαζζα  

ην ξνδηλν θνξκη ηνπο θαζξεθηηδνπλ∙ 
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ζηα νπξαληα ηξερνπλε νη ζηαγνλεο 

θαη δελ θνηηαλ ηνπο μελνπο∙ 

αξγνθνπληνληαη ηα ραιηθηα 

ζθνπξνρξσκα, 

κηα ιακςε, 

εηνπην εηαλ 

θαη η’ αιιν ιακπεη, 

ζθνπξνρξσκα ηα βνηζαια 

θαη δηακαληεληα. 

Καπνπ ζηελ ακκν, 

καθξηα ε θνληα, 

ηξηγπξν ε αιινπ, 

ελ’ αγξηνινπινπδν 

αξγνθνπληεηαη 

− ην μεξσ∙ 

ηνπ ιεηπεη ελ’ αλζη, 

εδσ εηαλε, 

πνχ εηλαη; 

Σν εηδα∙ 

ελ’ αλζη γειαζην, 

πνπ θηιαγε η’αγθαζηα ηνπ θιαδηνπ 

θη αο εηαλ μελν. 

Μα ησξα ιεηπεη. 

Δδσ εηαλε… 

Μπνξεη θαη λα κελ εηαλε  

ζ’ απηα η’ αγαθαζσηα θιαδηα, 

πην παλσ απν ηελ ακκν, 

πνπ αλαιαθξν αεξη 

ηελ μεθνπθηδεη. 

Να, ην ζπκακαη,  

κπξνζηα κνπ ην ’ρσ… 

σ,  λαην η’ αλζη 

κεο ζηνλ αγθαζσην 

δηθν ηνπ θαιπθα, 

γειαεη, 
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νκσο ζαλ μελν θαηλεηαη 

θαη ζα λεθξν ρινκν. 

− Γελ εζνπλα, αλζη, πξηλ εδσ, 

δε ζ’ εηδα; 

ζπκακαη 

θαη πψο γιπθα 

− ζβηνληαη νη γξακκεο ζηελ ακκν, 

μαλαγελληνληαη. 

Κη αλ εζνπλ θη αλ δελ εζνπλ, 

ηα βνηζαια εηλαη ζθνπξνρξσκα 

θαη δηακαληεληα, 

ην θπκα απαινηξερεη, 

θαη θσηεηλεο ζηαγνλεο 

παηξλνπλ ην θσο πην γξεγνξα λα ηξεμεη 

θαη θαζξεθηηδνληαη ηα λεθε ζηα λεξα 

− θαλελα δελ θνηηαεη ηνπο μελνπο… 

Γηαηη εηλαη θηινη!... 

 

Καησ ζηνλ θακπν ζη’ αθξνζαιαζζη  

θνπειεο παηδνπλ θαη γεινπλε 

θη αλεκνπαηδνπλ ηα καιιηα ηνπο 

θαη ηα θνξεκαηα 

απισλνπλε θηεξα 

θαη ηξερνπλε ζηα νπξαληα. 

Καησ ζηνλ θακπν ζη’ αθξνζαιαζζη  

θσλεο θαη γειηα, 

θνπειεο παηδνπλ θαη κηινπλε 

θαη ιελε κπζηηθα, 

γηα λαλ ηα ηδνπλε 

η’ απισζαλε ζη’ αθξνζαιαζζη. 

Καη βιεπνπλε ηα κπζηηθα ηνπο 

θαη ηνπο γιπθνζπαξαδνπλ ηελ θαξδηα ηνπο∙ 

θαη ηαδνπλε ρηιηεο θνξεο 

εθεηλν πνπ αθακσην 

ρηιηεο θνξεο ηνπο θαηλεηαη, 
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λαλ ην θπιαμνπλε σο πνπ εηαλε 

ζαλ ηνπο ην δσζνπλε, 

ζαλ παξνπλε ηελ παξζεληα ζην ρεξη. 

Γε ζαλ ηελε πεηαμνπλε. 

ζηνιηδη ζαλ ηε βαινπλ ζηελ θαξδηα ηνπο, 

ηνπο θνξθνπο ηνπο θσηηα λα πιαζεη 

ν γεηεπηεο∙ 

θαη ζαλ ηελ ερνπλε γιπθηα αδεξθνπια, 

ζα θαζνπληαη καδη 

θαη ζαλ ηα ιελ, 

ζαλ παληα, 

παιηα θαη ησξηλα, 

γηα θξπθνγειηα 

θαη γηα λπρηηεο κε ρεξηα δπλαηα. 

Παηδνπλ, γεινπλε 

ζη’ αθξνζαιαζζη… 

Καη ηαδνπλε ην πνπ ηνπο θαηλεηαη  

θαιν 

θαη λαλ ην θαλνπλε κπνξνπλ. 

Κξπθνγεια θαη κπζηηθα  

θαη βγαιαλε ηνπο θνξθνπο ηνπο 

θαη βγαιαλ ην θνξκη ηνπο 

− θαη δελ θνηηνπλ ηνπο μελνπο, 

κεδε θη εθεηλνη. 

Γεινπλε, παηδνπλε,  

θηινπλ ηα κπζηηθα ηνπο 

ζηα βνηζαια αλακεζν 

θαη ζνπο αθξνπο. 

Ναλ ηφ βξνπλε κνλάρα… 

 

Καησ ζηνλ θακπν, ζη’ αθξνζαιαζζη 

κνξθεο θαηλνπξγηεο 

ζηγαλαπλενπλ. 

Καη μεξνπλε ηηο ρηεζηλεο, 

θαη θεηλεο εηλαη κεζα ηνπο, 
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ζηα πιαηηα η’ νπξαλνπ 

θαη θεηλα ζ’ ελα λεθη 

θαη ηνπην ζηελ θαξδηα. 

Καησ ζηνλ θακπν, ζη’ αθξνζαιαζζη, 

εησξα ε ηνηε, 

κηα ληα θνηηαεη ηνλ ειην 

θη ερεη ην ρεξη ηεο ζηα καηηα πάλσ. 

─ Ση θη αλ ζνπ ην ‘ηαμα, 

ηη θη αλ ζνπ ην ’πα… 

Κνηηα ηξηγπξν γπξλαλε ληεο, 

γπξν ζηελ ακκν. 

─ Όκσο πνχ λα ‘λαη; 

δελ ηηο ζσξσ. 

− Γιπθε ,  

θαιε κνπ,  

ελ’ αλζη ιεηπεη 

απν ’λα αγξηνινπινπδν πνπ μεξσ, 

ελ’ αλζη πνπ εηαλε, 

πνπ ζηεθεη κεο ζηνλ αγθαζελην θαιπθα ηνπ, 

ελ’ αλζη ρακνγειαζην, 

ρινκν ζαλ πεζακελν, 

πνπ ηξεινπαηδεη. 

ελ’ αγξηνινπινπδν  

πνπ κπνξεη λα εηλαη. 

Δδσ, εθεη,  

θνληα, καθξηα ζηελ ακκν, 

κπνξεη λα εηλαη. 

Καιε, 

Γιπθε κνπ,  

ηα ζηεζηα θηιεζε κνπ, 

κε βιεπεηο 

─  ελ’ αγξηνινπινπδν 

κπνξεη λα εηλαη. 

 

Καησ ζηνλ θακπν, ζη’ αθξνζαιαζζη, 



 17 

ελ’ αγξηνινπινπδν εηδα. 

Καη βνηζαια  

ζθνπξνρξσκα  

θαη δηακαληεληα, 

ρνληξα, 

θνληα κε ηηο γξακκεο, 

πνπ θηαζαλε 

θαη ζβεζαλε 

θαη θηηαζαλε ηα θπκαηα, 

θαη θσηεηλεο ζηαγνλεο 

θαη λεθε 

─ θαλελα δελ θνηηαεη ηνπο μελνπο, 

γηαηη εηλαη θηινη, 

γηαηη νια εηλαη κηα θαξδηα, 

θαξδηα,  

πνπ βιεπεηαη, 

πνπ ηξερεη κεζα ηεο 

─ εηλ’ φια απεηξν ─ 

ε θη εμσ. 

Καξδηα,  

θαιε κνπ,  

ηελ θνκε ρατδεπε κνπ 

θαη θηια κνπ ηα καηηα. 

Καιε,  

ζε λησζσ κεο ζηελ αγθαιηα κνπ  

θη εηζαη  δηθηα κνπ, 

ηα καηηα ζνπ 

κεο ζηελ ςπρε κνπ 

κε βιεπνπλε. 

Σν ρεξη ζνπ, θαιε,  

λαλ ην θηιεζσ,  

λα ζε θξαηασ. 

Καη λα ’ρσ πιαλν βιεκκα, 

ελσ ζαλ αγαικα  

ζε κεγεζνο ζσζην 
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θξαηασ ιηγν ηνπν. 

Γειασ, θαιε, κε βιεπεηο; 

Μαλνπια κνπ, καλνπια. κ’ εηδεο  

πνπ γειαζα;  

κπνξσ λα ηξαγνπδασ γειηα. 

Μ’ εηδεο, καλνπια, 

κε βιεπεηο πνπ ’ρσ αγθαιηαζηε  

ηελ αδεξθνπια; 

Μαλνπια, κηα θαξδηα, 

πνπ θιεηλεη θαη ηα εμσ ηεο, 

πνπ θνβνληαη  

αλαγιπθα απ’ ην ηηπνηα. 

Ναηε, καλνπια, ε θαξδηα, 

ηε βιεπεηο, ζπαξηαξαεη… 

δελ εηλ’ απηε,  

δπν καηηα βιεπνπλε 

ηα ζπαξηαξηζκαηα  

θαη ιελε: 

ηνπηε εηλαη.. 

 

Μαλνπια, βιεπεηο πψο γειασ 

θαη πψο θξαηασ 

ηελ αδεξθνπια  αγθαιηαζηε… 

Σν ρεξη ζνπ, αδεξθνπια. 

Μαλνπια, θιεηζε κε, καλνπια κνπ. 

Καλελα μαθληθν κελ εξζεη, 

καλνπια, 

πνπ ν παηεξαο ζ’ εδσζε ζε κελα 

θη εζπ ζ’ απηνλ. 

 

Κιεηζηε κε, θηινη κνπ,  

θαινη κνπ. 

Δδσ ε θαξδηα κνπ, εζπ γιπθε, 

θαιε αδεξθνπια, θιεηζε κε 

─ θαξδηα πνπ ζπαξηαξαεη… 
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Δλ’ αγξηνινπινπδν 

κπνξεη λα ’λαη 

ε εγσ λαλ ην ’δα, 

σο γπξηδα κεζα ζηνπο μελνπο μελνο, 

γηαηη εκνπλ θηινο, 

γηαηη εηλαη θηινη, 

γηαηη εηλαη εγσ 

θη εγσ εηκ’ νινη,,, 

Μαλνπια, θιεηζε κε  

θαη θιεηζε κε, καλνπια… 

 

                     Θάλασσα Επιταλίου, καλοκαιρι 1955 
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                            Ι 

 

 

Καησ απ’ νινηξαλε πιαηαλα 

αλαγεξηνο, λησζσ ζαλ παληα∙ 
θρθα απ’ τον κοςμο κι ειναι γυρο 
θ αιςθθςθ μου, τα ξαφνιαςματα 
κι θ μυςτικθ μου ςκεψθ που παντου, 
χωρισ να ιδω, τθ βριςκω. 
Κι ειμαι ςαν παντα και κοιτω 
μ’ αχνθ ψυχθ τον κοςμο. 
Απ’ τθν τρανθ πλατανα κατω 
αναγερτοσ, νιωθω ςαν παντα. 
 

                           ΙΙ 
 

Λεπθνπ λανπ εξεηπηα 

ζηνλ ειην ηνπ κεζεκεξηνπ, 

ζη’ αζηξα θαζαξηαο λπρηαο 

θαη ζηε βξνρε θαη ζηνλ αγεξα. 

 

                          ΙΙΙ 

 

Σνπ λνπ κνπ γελλεκα ιεπθν, 

απιν θνκκαηη πνπ κνπ δεηο 

η’ αρλν ηνπ εηλαη κνπ. 

ηεκελνη θηνλεο ςεινη 

κε ηε δξνζηα ζηα θηνλνθξαλα  

λα ιακπεη ην πξση. 

Χ πεηξεο, αγθσλαξηα, 

ελαο αιεηεο πνπ θηινζνθεη 

κηθξνο θνηκαηαη ζε κηαλ αθξε ζαο, 

κηα πνξλε κ’ αζπξν ζην ιαηκν 

καληειη κεζα ζαο γπξλαεη. 

Σνπ λνπ κνπ εηθνλα απιε  
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πνπ ακηιεηε εηζαη κπξνο κνπ, 

πεξλαεη κεζα ζνπ ε δσε∙ 
κι θρθαν παρθενεσ παλλευκεσ, 
πανωριοι εφθβοι γυμνοι, 
κι θ λατρευτθ μου κι οποιοσ, 
κι θρθα κι εγω. 
Και κεινοι παρθενεσ 
ταν μια μια μονάχθ 
με τα δικα τθσ  
κι οι ομορφοι εφθβοι 
ςτον κοςμο τουσ τον τοτινο 
μ’ ονοματα…Κι θταν ηωθ 
ςαν τοτε ταχα. 
Λευκου ναου ερειπια, 
μαρμαρινθ εικονα απλθ. 
 
                    ΙV 
 
Του χρονου πλθρωμα  
ω τεχνθ τελειωμενθ, 
κολονα δωρικθ 
ω εκφραςθ των παντων. 
 
                       V 
 
Ναοσ θ πλθρωςθ των παντων  
με ςυμμετρα τα χρωματα 
και τθ δομθ. 
Μεςα του θ αναοιξθ περνα, 
το φωσ, τϋαρωματα 
τα δροςερα. 
Λεφρεσ παρθενεσ  
με τϋαπαλα τουσ ςωματα 
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που αχνοφαινόνται, 
ανεμοπαιηουν πεπλα 
αερινα μεσ ςτο ναο. 
Μα ‘πα ςτο βραχο ςτεκει  
κι ειναι κοντα μου 
και μεςα του περνω, 
ςτο δωρικο ναο 
που ‘ν’ εκφραςθ των παντων 
και ςτεκει εδϊ. 
 
                      VI 
 
Ολομορφοι εφθβοι  
με ςυμμετρθ ψυχθ, 
ωςαν κολονα δωρικθ. 
 
                      VII 
 
Περνανε γυρο μου ανθρωποι,  
γεμιηει τθν ψυχθ μου  
καθενασ τουσ. 
Μα διχωσ πλθρωςθ  
γυρναν και ηουν, 
δεν εχουν το τελείωμα 
του κιονα ςτο χαλαςμα 
του απλου λευκου ναου 
που ςτεκει ολορθοσ∙ 
θ που ’πεςε ςτθ γθσ.  
Σ’ αυτο το ςπονδυλο,  
που καθθςε θ παρθενα, 
εγω κι θ λατρευτθ μου, 
μια πορνθ, ενασ αλθτθσ 
δουλζψαν χερια 
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και τον αγγίξαν ταχα 
ποιοι, τθσ ψυχθσ κομματια. 
Περάςαν και τον ςτθςανε,  
κι θταν εκει κι εμεινε εδϊ. 
Ω εκφραςθ αρετθσ,  
ω εκφραςθ ομορφιασ, 
ω ςυμμετριασ εκφραςθ 
με ψεμα πιςω ςασ, 
και ς’ ζνα δωρικο ναο  
γυρνανε πόρνεσ 
κι εχουν και τουτεσ ομορφια∙ 
ω ςυ, οποφ ’διπλα μου 
απο μια τυχθ, 
τι ψαχνεισ, τι ηθτασ… 
 
                      VIII 
 
Γυμνθ γυναικα  
αγκαλιαςτθ 
ςε δωρικθ κολονα, 
θωρι λευκο. 
 
                        
     IX 
 
Γελλεζεθελ ν Δξσο 

απο τον κοςμο που ‘ κοιμθθθ 
με τθν ψυχθ του. 
Κι ειναι λειψοσ καθωσ γυρνα 
μεσ ςτα πλατια λιβαδια 
και ςτα ψθλα βουνα. 
Κι ειναι μονακριβο παιδι, 
και δε μου λεει, να ιδω, 
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μα απ’ τθν πλατια ψυχθ 
με τουτον το προγονικο μου αιμα 
κομματιαςτα αγαπαει 
τα παντα. 
 

                                                    1956                         
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ΥΟΡΟ ΣΤΜΠΑΝΧΝ 
 

A 

 

Πξαγκαηα θπκαηα  

ε ιαρηαξα ηεο δσεο λα ππαξρεη 

απηε ε αλαπλνε 

αεξαο εξρεηαη αεξαο θεπγεη 

λνπο θαη νλεηξα 

θη ελα εδσ εγσ 

πνπ ην παεη κε παεη παληνπ 

ελα παληνπ αλαπλνε θη αλαβιεκκα. 

Γλσζε νλεηξνπ. 

Φπιια πξαζηλα  

θαη πνπιηα ιαιεκαηα 

πνππνπια ηνπ πξαγκαηνο. 

 

Φπιια θπκαηα 

ππαξρεη ε ιαρηαξα 

παξνπζηα. 

 

Ζ παξνπζηα παληνπ 

παξσλ θνζκνο 

πνπ κνπ θαλεη απηε ηε γλσζε 

ηνπ αλεκνπ λ’ αλαπλεσ 

ειεπζεξνο κε ηα λεξα 

νπσο πεηαλε ηα πνπιηα 

εηλαη κε γηα θπιια 

ηνπξαγκα απηνπ ηνπ θνζκνπ 

κνλν ηνπθαη κε κελα. 

 

Δηζη εηλαη εηζη εηζαη. 

 

Οπσο εηλαη ηα πξαγκαηα 

νιν 
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θπιια αξσκαηα αθεο 

ελαο ρξνλνο 

απηνο πνπ εηκαη 

γπκλνο ηνπ 

εηζη ηα κηιασ 

θπιια θαη λεξα θη νλεηξα 

κε λα 

ζειεζε πξαγκαησλ 

εηζη εγσ κ’ ελα εζπ 

αλεκνο ηνπ νινπ 

πνπ δηπισλεηαη αθελεηαη παηδεη 

νπσο ε αλαπλνε κνπ 

πνπ ιεεη λαη νια θνζκνο. 

Απην εηζαη  

ηεο παιακεο κνπ. 

 

Β 

 

Γιπθηα ιαρηαξα  

παξνπζηα θνζκνο 

απηεο ηεο ζειεζεο 

πνπ γηλεηαη εηλαη  

θαη εηζαη εζπ. 

ε νλνκαδσ γπλαηθα 

εηζαη νλνκαηα 

νπσο εηλαη πνπιηα ηα ιαιεκαηα 

νη αθεο αξσκαηα 

ε απνπζηα θη ε παξνπζηα εδσ 

απην ην εδσ παληνπ 

νπσο ε πεηξα. 

ε νλνκαδσ εζπ  

Σηακαη Παξβαηη Διελε 

ηαισ Ταλζε Μαξηλα 

νπσο ηα θπιια 

νπσο ε αηζζεζε πνπ βιεπεη ε γεπεηαη 
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νπσο ν ερνο θνζκνο 

ιαιεκαηα θαη πξαγκαηα πνπ ηνπ απαληαλε 

ηξαγνπδη ε γπλαηθα γπλαηθεο 

ερνο αθεο ηνπ πξαγκαηνο 

ερνο ηπκπαλν 

εγσ ηεο γπλαηθαο 

ηαισ ηπκπαλν 

ηαισ ιπξα 

ηαισ απινο 

Τιαλζε ηπκπαλν 

Τιαλζε ιπξα 

Τιαλζε απινο 

Μαξηλα ηπκπαλν 

Μαξηλα απινο 

ερνη ααπλνεο 

ε γπλαηθα 

νιεο απηεο ηεο ππαξμεο 

Σηακαη ε παιε κνπ 

Παξβαηη ε δσε κνπ 

Διελε ε νκνθηα κνπ 

απηνο ν ρνξνο 

ηνπ σξαηνπ εζπ 

ιπξα απινο ηπκπαλν 

Διελε Παξβαηη Σηακαη 

Μαξηλα Ταλζε ηαισ 

ν ρνξνο ρνξνο κνπ 

γπλαηθα κνπ  

εζπ. 

 

Γ 

 

Αλαπλεσ γιπθά  

σξαηνο ηεο δσεο. 

Χ αο ππαξρσ. 

Απεμσ κηιαο  
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ε αθε απηε 

πνπ ιεσ ςπρε κνπ 

θαη παιακε κνπ. 

Σνπ αλεκνπ καιιηα  

πνπ αλεκηδεηε αλαπλνε 

θαη εηκαη παξσλ ε παξνπζηα ζνπ 

ρνξε ησλ γπλαηθσλ 

πνπ κε ρνξεπεηε 

κε ηξαγνπδαηε 

κε ιεηε 

νπσο ζαο 

πξαγκαηα ησλ πξαγκαησλ. 

 

Απην πνπ εηκαη  

κε ιεεη εγσ 

ζε ιεεη εζπ 

απηνο ην δενο ε ιαρηαξα 

ξνε κνπ 

εγσ εζπ 

δενο αηδσο ηεο δσεο 

εδσ ηεο ππαξμεο 

πνπ αξρηδεη ν θνζκνο 

δενο αηδσο εδσ 

λα εηκαη εγσ 

αληξαο ηεο δσεο 

γηα γπλαηθα δσεο 

εδσ αηδσο δενο 

αηδεηα γπλαηθα 

γπλαηθεο αηδνηεο 

αηδνηα δσεο 

αηδνηα ε δσε. 

Δηζη δσ εγσ.   

 

Λαρηαξα κνπ  

σο απηνλ ηνλ πνζν 
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λα εηκαη νπσο εηκαη 

ιαρηαξα κνπ 

νπσο απηνο ν πνζνο 

πνπ εηζαη νπσο εηζαη 

θνζκνο γπλαηθα γπλαηθεο 

εδσ αηδνην 

εζπ κνπ εηζαη 

ζνπ γηλνκαη νπσο γηλεζαη γπλαηθα 

απν εγσ κνπ 

νλνκαηα 

Σηακαη Παξβαηη Διελε 

ηαισ Τιαλζε Μαξηλα 

ν ρνξνο 

ηνπ ερνπ πνπ ξεεη λεξν 

γιπθαο 

αηδνηαο 

λεξαθη δσεο. 

Δηζη ζηαιαδεη ηαισ ζηαιαγκαηα 

ζηηγκε ησλ ζηηγκσλ 

γπλαηθα ησλγπλαηθσλ 

ησλ ινπινπδησλ Ταλζε 

ηεο νιεο ζαιαζζαο Μαξηλα 

αηδνηα γπλαηθα 

γπλαηθα αηδνην 

αηδνν γπλαηθσλ 

Σηακαη Παξβαηη Διελε 

Δπα. 

 

Φπιιν θαη αηδνην  

θη νιε ε αηδσο  

εγσ.  

 

Γ 

 

Ζ παξνπζηα νλνκα 
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εζπ  

ερεη γηλεη απηνο ν θνζκνο 

θαη νλνκαδνκαη 

εζσ ηνπ εζπ. 

Δζεηο θνζκνη. 

Α θαιε πινπζηα γπλαηθα  

ν ρνξνο κνπ  

λα ζαο ρνξεπσ. 
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ΔΝΝΗΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ 
 

1 

 

Α ραξα  

πνπ παεη ην πνηακη νπσο παεη 

πνπ εηλαη νη πεηξεο πεηξεο 

α ραξα πνπ ραηξνκαη 

θη αηλαη απην ην δεληξν 

θη εηλαη θη απην ην δεληξν 

θπιια θπιια πξαγκαηα σξαηα 

α βσξαηα νια ηειεηα. 

Α ε ζειεζε 

λα γηλσ κε ηα γηλσκελα 

απηα ηα επηπρηζκελα 

λα ιελε εαπην 

θαη λα ιεγνκαη 

απην θη εγσ. 

Α σξαηα  

λα εξρνκαη. 

 

2 

 

Πξαζηλα κη αζηξα  

ζαιαζζα θαη ειηνο 

εγσ θη ε ζειεζε κνπ, 

ε ηειεηνηεηα νινθιεξε 

ηειεησκελε 

ηεξπνκαη. 

 

3 

 

Με θνπλαεη ν αεξαο  

κε ηα θπιια απ’ ηνλ εαπην κνπ  

παλσ απ’ ην λεξν  
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νπσο πεηαλε ηα πνπιηα 

παλε ηα πνππνπια 

θνπληεκαη κνλνο κνηπ. 

 

4 

 

Πεξπαησ πξαγκαηα  

θαη πξαγκαηα πνηνπκαη,  

εηζαη κπξνζηα. 

 

5 

 

Απ’ η’νλεηξν εδσ  

πξαζηλν ρνξηαξη  

νπσο εζπ δελ ερεηο ηνπν. 

Σν ρσκα  

πεγε ζην λεξν  

πνπ θπιαεη ηε δσε  

ζηε ζαιαζζα 

ησλ θσηεηλσλ καηησλ 

πνπ δελ θνηηαλε 

θαη κε βιεπνπλ 

ρνξηαξη ρνξηαξηα. 

 

6 
 

Δηζαη εδσ εζπ  

νπνπ εηλαη ε θαζε γπλαηθα 

εηζη εθεη εζπ 

νπσο νιεο νη γπλαηθεο εδσ 

εηκαη εδσ 

εηκαη εθεη 

εηλαη δσε 

απην ην ιαιεκα. 
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7 

 

Γπλαηθα αγαπε 

γηλεζαη ην γηλσκα 

λα κ’ αγγηδεηο 

θνζκνο 

εγσ 

απν εζπ 

παξζελα 

ε παξζελία κνπ. 

 

8 

 

Αθνπκπασ  

εηλαη  

ζα ην πσ  

κε κελα  

κε ζελα 

πνπ κ’ αθνπκπαο  

αιιε 

αιινπ 

θη εδσ 

ζα εηπσζνπκε. 

 

9 

 

Φπιια ζηνλ αλεκν ηνπ αεξα  

ην θνηηαδσ  

δε κε θνηηαδεη 

παηδεη δελ παηδσ 

εηκαη πξνζσπν 

εηλαη κνξθε 

λα ππαξρνπκε 

θπιιν ειεπζεξν 

εηκαη ηεο δσεο 
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απ’ην θνηηαγκα κνπ 

απ’ηελ ππαξμε κνπ 

θπιιν ηνπ θπιινπ 

ηεξςε. 
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ΣΑΛΑ 
 

Δξρεηαη ε ζαιαζζα νπσο εξρεηαη ν θνζκνο  

εξρεζαη ν εξρνκνο κνπ 

εξρνκνο 

νπσο κε θνηηαδεηο 

απηε ε παξνπζηα  

πνπ εηκαη 

πξηλ λα ’ξζσ 

θη εδσ πνπ εηκαη. 

’ αλαπλεσ  

θαη θαηλεζαη νη πεηξεο 

θη σξαηα θπκαηα πνπ ιελε ηνλ εξρνκν 

θη ν θνζκνο παιακε κνπ. 

Δηλαη απην ην πξαγκα 

βνπλα θαη πνπιηα 

ησλ νισλ θιεηζησλ αζηξσλ 

νπσο ηα ραιηθηα. 

Παξνπζηα ηέιεηα. 

Ζ ζαιαζζα απεμσ ζειεζε κνπ. 

Δηζη αγγηδσ εηζη ζ ’αγγηδσ  

εηζη απηε ε αηζζεζε  

πξηλ ησξα κεηα 

ππαξρσ απν εμσ 

απηεο ηεο αλαπλνεο 

πνπ ζ’ αλαπλεεη δσε 

παξνπζηα απηνπ ηνπ εδσ. 

Αηδσο απηα ηα νια  

Οπσο εηζαη αηδνηα 

αηδνην δσεο 

ε γιπθα ηεο αιιεζεηαο. 

Οιε παξνπζηα νιε δεηο νιε εξρεζαη απν ζεηξα  

νπσο εξρεηαη ε ζαιαζζα απν ζαιαζζα 

απν εμσ 

αηδνηα αηδνην νπσο εγσ. 
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Δηζη σξαηα λα εηζαη  

εζπ κνπ 

αηδνην ησλ νισλπνπ εηλαη εδσ 

πνπ εηλαη εδσ 

ζενο κνπ 

αηδνην κνπ εζπ 

ε ζειεζε κνπ απν εμσ. 

Δμσ θη εδσ  

ε ζαιαζζα   

εξρεηαη.  

 

Ξεξσ δελ μεξεηο  

μεξνπκε 

νπσο αγγηδεη ην αγγηγκα 

θαη αγγηδεηο γπλαηθα. 

Ξεξνπκε νπσο νια  

απν ην εδσ ηεο δσεο 

πνπ θνηηαδεηο νπσο ζ’ερσ θνηηαμεη 

θσηεηλε ζηε ζθηα ηνπ αλεκνπ 

ειαθξαηλεη ηα καιιηα ζνπ. 

Δαπηνο θαη απην. 

Εεηο κ’ειαθξα δάρηπια θη ειαθξα θνξεκαηα  

ζηα καηηα ησλ πξαγκαησλ 

θαη ζ’αιια θιεηζηα καηηα 

πνπ δελ μεξνπλ πσο μεξεηο 

απην θη εαπηνο. 

Δηζαη νινθιεξε  

θαη ζ’ αγγηδσ κνλν η’ αγγηγκα 

παξζελα εαπηεο. 

ε θνηηαλε σξαηα ηα πξαγκαηα  

πξαγκαηηθε 

νπσο ζε θνηηαδσ 

απξαγκαηνπνηεηνο. 

Αλνημε ηα καηηα  

λα γηλσ  
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απην πξαγκα θη νλεηξν 

λα μεξεηο  

ξνε εαπηνπ 

νπσο ξεεη ην λεξν 

ζηε γπκλε ζνπ παιακε 

αθεκελν ζνπ. 

Ο,ηη δελ εηλαη ζα εηζαη  

παληα ν,ηη εηζαη. 

Γπλαηθα μεξεηο  

θη εηζη πξαγκαηνπνηνπκαη 

νπσο εηζαη ε πξαγκαηνπνηεκελε 

γιχθα. 

 

Απηε ε γιπθα ηεο ππαξμεο  

πνπ μεξεη νπσο δελ μεξεη 

ζ’ νλνκαδεη θαη κ’ νλνκδεη ην νλνκα 

πνπ εηλαη θαη δελ μεξεη 

νπσο εηζαη νινθιεξε εζπ 

θαη ην ρεξη κνπ ζ’ αγγηδεη ζηελ πεηξα 

θαη γηλεζαη ε αλαπλνε ζνπ παξνπζηα 

παξνλ πξαγκα. 

 

Διαθξα καιιηα θαη ιακπξα καηηα  

ιακςε ηεο γιπθαο 

πνπ εηζαη νιν ην νλνκα ηεο γπλαηθαο 

θαη ηνπξαγκαηνπνησ 

θσηεηλε γπλαηθα 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεηο απηε ε γιπθα 

νπσο εηκαη απξαγκαηνπνηεηνο θη εηζαη απην. 

  

Λνηπνλ εηζαη γε κνξθε  

γπλαηθα  

κε ηε γιπθα παληνπ 

πνπ αγγηδσ νια απηα 

νπσο ην αγγηγκα 
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εαπηνο θαη απην 

ππαξμε ηε γπλαηθα. 

Ναη,νια ππαξρνπλ. 

Τπάξρεηο θαη ζ’ αγγηδσ 

πιαζκα ηεο παιακεο  

θη αλνηρηα καηηα 

λα, κε θνηηαδνπλ 

απην ην ησξα 

ην γπκλν ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

νπσο εηζαη γπκλε. 

  

Οια ηα θαλεηο νπσο εηλαη 

θη νπσο ζε θνηηαδσ ην θνηηαγκα 

θαη κε θνηηαδεηο νινθιεξε. 

Ρνε ειαθην ζσκα 

γπκλνηεηα παξζελα  

θη νιε ε γιπθα ηεο νληνηεηαο 

πνπ πξαγκαηννηεηηαη. 

 

Δηζη δεηο. 

Απην πνπ εγηλε 

Γηλσκελν 

νπσο εζπ σξαην 

θη ν,ηη ζα γηλεη 

ε σξαηνηεηα ζνπ 

θη σξαηα ζε δσ 

απηε ε δσε. 
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ΘΑΛΑΗΝΖ 
 

1 

 

Κπκα αλαγιπθν  

αγαπαεη ην βξαρν ζνπ. 

Δζπ αλεκηδεηο  

νληνηεηα θαη ηηπνηα. 

Σν θπκα εηλαη ε ζαιαζζα  

ε αλαπλνε πνπ ζε θπζαεη 

κε ηελ ππαξμε. 

Βξαρνο ζθιεξνο  

πην πνιπ απν νπζηα 

θη νινο παξνπζηα  

κε ηελ παξνπζηα ζνπ  

αγαπε 

πνπ νια θεληξσλνληαη. 

Κεληξν κνπ. 

Νησζεζαη γπλαηθα θαη εηζαη 

ζε ιεεη ην λεξν 

ζε παηξλεη ν αλεκνο. 

’ αλαπλεσ  

γιχθα  νιε 

αλαπλνε κνπ 

δηπιεο αλεκνπ 

γιπθεο ηνπ βξαρνπ 

πηπρεο θνξεκα ζνπ 

νπσο ην αλεκηδεηο λα θπγεη ζρεκα 

ε σξαηνηεηα 

λ’ αθελεη ηε γπκλνηεηα εζελα 

ζσκαηηθε κνπ. 

ε θεληξν θεληξσλεζαη 

ζπεηξα ηηπνηα ηεο νληνηεηαο   

πξνζσπν ή ςπρε ή αλνηγκα 

πξαγκαηηθε γπλαηθα. 
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Ολνκα αλαζηεκα 

ηξπθεξα καιιηα 

γιπθν αηδνην θεληξν κνπ 

λα ππαξρσ βεβαηνο 

πξηλ θαη κεηα 

θη αλακεζα ζε ζελα  θαη ζε κελα 

κ’ απην ην ελα 

πνπ ζσκα ζνπ ην νλνκαδεηο θνζκν 

θη εξρεηαη παεη θπκα 

ηνπ βξαρνπ ζνπ αλαγιπθν 

λα ζε γιεηθεη γιπθε 

αθε ηεο παιακεο κνπ 

γιπθε ηεο. 

 

 2 

 

Διαθξα πεικαηα αλαζηεκα  

κε ηα ινπινπδηα θαη ηα ζπλλεθα 

ζ’ αγγηδνπλ δσεο 

λα ηηο δεηο. 

Σν πνπιη ην λεξν ην θπιιν  

αθε ζνπ  

απηε πνπ εηλαη παιακε κνπ 

θη αλαπλνε κνπ 

πνπ πηπρσλεη η’ νλνκα ζνπ 

νκνξθηα κνπ 

νια η’ αδπλαηα 

νπσο θπζαεη απηα ηα θπιια. 

Φπζεμνπ δξνζηα κνπ  

δαθξπα γιπθα νιεο νη δσεο 

πνπ ππαξρνπλ 

νπσο νινθιεξε εξρεζαη 

ζην ελα νλνκα. 

 

3 
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Αγλσζηε ε νκνξθηα  

νπσο ην πνπιαθη πνπ εξζε κπξνζηα κνπ 

θαη ζα θπγεη θαη ππαξρεη 

θη εηλαη κ’ νια. 

Απηε ε γιπθα ζνπ 

πνπ αλνηγεη λα ππαξμεη 

νπσο ε ζειεζε κνπ 

πνπιαθη θπιια  

θη αλαγλσξηζε κνπ 

γιπθεο ζηαγνλεο ηεο γεπζεο κνπ 

νπσο ε γεπζε ζνπ  

ν ελαο ε κία ην ελα 

ηνπ πνζνπ ζηε ζειεζε κνπ 

γλσζε. 

Με μεξεηο νκνξθε. 

 

4 

 

Ζ δπλακε ζ’ νλνκαδεη  

η’ νλνκα ηεο  

απην ην νλνκα πνπ ππαξρεηο 

απ’ ην ζσκα ηεο δπλακεο κνπ 

εηκαη ε δπλακε 

πνπ εηλαη νινθιεξε 

νπσο νια εηλαη νινθιεξα. 

Δηζαη ε δπλακε πνπ αθελσ  

θαη ζε παηξλσ. 

 

5 

 

Με νια κε ηηπνηα κε θνηηαδεηο  

παξνπζηα ηεο απνπζηαο κνπ 

θαη γπλαηθα ηεο γιπθαο κνπ 

λα ζε γιπθαλσ νινθιεξε 
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ζηαγνλα λα ζε πησ 

θαη λα εηζαη πηα η’ νλνκα ζνπ 

κ’ νιε ηε γιπθα ηεο ζαιαζζαο 

γπκλε ζαιαζζηλε 

θη νλνκα ηεο αλαπλνεο κνπ 

λα ζε εηζπλεσ λα ζε εθπλεσλα ζε πλεσ. 
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ΠΑΡΘΔΝΗ΄Α ΣΖ ΓΛΤΚΑ  
 

Α 

 

1 

 

Σα πξαγκαηα εηλαη παξζελα 

θαη κ’ νλνκαδνπλ. 

Εσε γπκλε. 

 

Δλδπκα ςεκα ηζηηνξηα 

κλεκε παξνπζηα. 

 

Ζ παξζελία ε γιπθα ηεο ππαξμεο  

θη ε γιπθα εηλαη απηε ε αλαπλνε. 

Αλαπλεπζε κε παιη γιπθηα κνπ παξζελα  

παιη λα εηλαη παιη λα γηλεηαη 

παιη αλ εηζαη εζπ 

απησλ ησλ πξαγκαησλ. 

Ζ πεηξασ ζ’ αγγηδσ ε γεπζε ζε πηλσ 

ε νινθιεξε γπλαηθα ζ’ ερσ εγσ  

νινο απηνο ν σξαηνο θνζκνο 

ε νιε απηε θνζκνο εζπ. 

Γιπθηα κνπ παξζελα. 

 

2 

 

Σα πξαγκαηα εηλαη νλεηξα  

ηα νλεηξα εηλαη πξαγκαηα 

νλεηξεπνκαη 

δσε κε ηνλ ππλν μππλν 

θηλνπκαη αθηλεηνο 

νλεηξν ζσκα 

εηλαη πξαγκαησλ. 
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3 

 

Σα νλεηξα εηλαη παξζελα  

θαη δσε νλεηξεπνκαη. 

Ζ γιπθα παξνπζηα  

νιεο ηεο απνπζηαο. 

Δζπ πνπ  

εηκαη απην. 

 

Β 

 

1 

 

Παξζελα αλαπλνε παξζελα γιπθα  

πεηασ αθηλεηε ηελ πεηξα 

κε ηελ θηλεζε ησλ θπιισλ 

παξζελα ζειεζε. 

Θεισ εηκαη ζεισ εηζαη  

ζειεζε αλαπλνε ζειεζε γιχθα 

απισλεη αλεκνοεδνλε δσεο 

πιεκκπξηδεη πξαγκαηα ν θνζκνο 

λεξν αλεκνο 

πιεκκπξηδεηο νλεηξα 

πξηλ απ΄ηελ παξζελία 

νλεηξν ηνπ θνζκνπ. 

’ πνλεηξεπσ. 

 

2 

 

Δγσ γπκλν. 

Θεισ κε ζειεη λα ππαξμεη  

απην 

ε κνξθε 

ε νκνξθηα 

πνπ εηζαη γιπθά 
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σο νιε ηελ παξζελία ζνπ. 

Παξζέλα δσε. 

 

3 

 

Παξζέλα κνξθε ζσκα  

ηνπ παξζεληθνπ ζσκαηνο 

πνπ εηλαη νη γπλαηθεο. 

Θειεζε ζσκα ππαξρεηο. 

 

4 

 

Δζπ ε κία εηζαη νη νιεο  

νπσο νη πεηξεο πεηξα κνπ ππαξρεη 

σξαηεο ζειεζεηο ηεο ζειεζεο 

ηεο ζειεζεο κνπ 

πνπ ζειεη θαη ζειεηαη 

λα απην λα. 
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ΑΗΓΖΜΧΝ 
 

Α 

 

1 

 

Γιπθν αηκα ην δξνζεξν λεξν  

ζρεδην δσεο  

νπσο ην ζρεδην ζνπ  

γιχθα δξνζεξε γπκλνηεηα 

ζσκα σο ηελ πηπρε εαπηνπ 

πνπ εηζαη εζπ 

ε εδσ 

αηδσο παξνπζηα παξνπζηα εδσ 

εζπ αηδνην 

ζρεδην λεξν θη αηκα δσεο 

σο ζσκα απην 

θη αλνηρην εζπ 

κε ζελα εθεη 

ηνπ ζρεδηνπ 

πνπ ζε θαλεη εδσ 

αηδνην αλνηγκαθη αηδνην ζσκα 

αηδνηα γεπζε γλσζε γπλαηθαο 

ζαπκα ζέαο 

ζρέδην αηδνίν. 

 

2 
 

Μηα πηπρε αλαπλνεο 

ηεο αιεζεηαο 

απην εηζαη  

θνηηαμε κε.  

 

3 
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Αξγα βξαδηαδεη  

ζθνηεηληαδεη  

λ’ αλνηγεηο  

ηνπ ειηνπ ηεο δσεο. 

 

4 

 

Ζ γιπθα γειαεη  

αλνηγεη  

αλαπλνε κνπ  

κε θιεηλεη δσε. 

 

5 

 

Μηιαο ησξα  

νιεο ηεο δσεο  

εαπηνο απηνο 

πνπ αθνπσ απηνο 

απηνο γη’απηε 

γη’ απην 

πνπ εηζαη αλνηηρην 

ηεο αλακνλεο κνπ  

θιεηζην. 

6 

 

Ζ αιεζεηα 

κελεηο κνλε 

αλνηγκα 

κηιεκα κνπ 

κνλαδηθνηεηα. 

 

7 

 

Γξνζεξα καιιηα 

γιπθν ζσκα ηεο αλαπλνεο  
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ραηξεζαη πηπρε ηεο αιεζεηαο 

γεπζε ηνπ πξαγκαηνο 

πνπ αηζζαλνκαη 

σο ηελ πξαμε. 

 

8 

 

Σν αλνηγκα  

ηεο αθεο ηνπ αλεκνπ 

κνλν ηνπ κε ιεεη 

νινθιεξν νλνκα 

αθε. 

 

9 

 

Λεπθνηεηα γπκλνηεηα  

ιακπεξν καπξν 

αλαπλνε αθεο 

ρλνπδη δπλαην 

αλνηγκα νινθιεξν 

εκελα. 

 

10 

 

Ζ γιπθα  

εηλ’ εδσ εηλ’εθεη  

εηκαη εγσ εηζαη εζπ 

εηλαη απην 

πξαγκα θη νλεηξν 

κνηξαζκελν 

εζπ θη εγσ 

ζσκα απην ζσκα ην αιιν 

ζσκα εκεηο 

απηεο ηεο δσεο κε ηα πξαγκαηα 

λ’ αλνηγεη λα θιεηλεη 



 55 

κ’ απην 

απην 

ην απην 

ηεο γιπθαο 

εαπηνπ θη αιεζεηαο 

πνπ ιεγεηαη εζπ 

πνπ εξρεηαη εγσ 

α γιπθα απην 

απην ηεο γιπθαο. 

 

Β 

 

1 

 

Μεγαια καηηα  

απ’νιε ηε δσε ζνπ 

σο απην ην αλαζηεκα κε ηα πξαγκαηα. 

Γεξλνπλ επγελεηα ηα θιαδηα θαη γιπθα ηα δσα δνπλ. 

ηαιεο νη σξεο  

σο απηελ ηελ σξα 

ησξα 

πνπ ειαθξαηλεηο ε παξνπζηα ζνπ 

σο ηελ ειαθξαδα κνπ. 

Σα πνπιηα πεηαλε  

θη αλαζαηλεζαη νινθιεξε 

παξνπζηα ηεο πλνεο κνπ. 

Κνξηηζη  

γιπθηα πεηξα ηεο αγαπεο. 

Διαθξα καιιηα θαη πηπρε  

κνπ αλνηγεη επγελεηα 

 

πεηαγκα θαη ξνε. 

 

Σα ρεηιε ζνπ εηλαη ε ζησπε. 

Ξεκεξσλεη ε ςπρε ζνπ 
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αεξαθη δξνζηαο ηεο αιεζεηαο 

θη νινθιεξε ζε θξαηασ 

παξνπζηα. 

Με θνηηαδεηο ιεπθε  

θη νια ηα ιεο  

κνλε. 

Μεηλε ζσκαηηθε  

καιιηα θαη πηπρε  

γιπθηα δσε 

ηεο αλαπλνεο κνπ. 

Δια εηλαη ε σξα  

ηνπ πξαγκαηνο. 

 

Γπκλε κνπ  

κνλε κνπ.  

 

Καη ην αλαζηεκα 

ζε πεξηκελεη  

νινθιεξε. 

 

2 

 

Λπγεξε ζηελ απια  

θιαδη θη αλεκηζκα πνπιηνπ 

θη αλαπλνε αζπξα ζρεδηα 

ζην ιεπθν πνπ ζ’ αθελεη. 

Γπκλε κεηνλ αλεκν. 

Διηθεο ηξπθεξνη ηα καιιηα ζνπ 

καπξνη κε ηξπθεξν εθεβαην. 

Γξνζεξα ρεηιε γειαλε  

ην γιπθν αλνηγκα  

ησλ ειαθξσλ πεικαησλ. 

Ρνδηλε θσλε γηα ξνδηλε πηπρε. 

Χξαηα θπιια πνπ εξρνληαη   

νπσο κνπ εξρεζαη αλνηρηνο ερνο. 
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Ολνκα θιεηζκελν πηπρε αλνηρηε  

ηεο απιαο πνπ ηειεησλεηο 

απηε ε ιπγεξαδα. 

 

Δια, εξρεηαη  

θη ερσ εξζεη. 

Λακπνπλ ζησπε ηα καηηα ζνπ  

ηα ρεηιε ζνπ αλνηγνπλ ην πξαγκα 

αζπξε πεηξα θαη καπξν ειαθξν 

ρεηιε ηεο αιεζεηαο πνπ γηλεζαη ζσκα 

αλνηγκα η’ νλνκα ζνπ 

γιπθν ιακπξν καπξν. 

Υεηιαθηα καιαθα ρεηιαθηα αλνηγνπλ  

ρεηιαθηα κε ιελε ρεηιαθηα κε θιεηλνπλ   

λα ε δσε 

πνπ νλνκαδεηο. 

 

Μαπξν αλνηρην  

ζηελ θιεηζκελε κεγαιε απια 

θαη ζηελ παιακε κνπ. 

 

3 

 

Οπξαλνο νζηξαθσλ θαη ζαιαζζα  

καηηα κνπ θαη παιακε κνπ 

κ η’ σξαην ζρεκα 

πνπ κε εηλαη. 

Οζηξαθν αηδνην. 

Διαθξαηλεηαη απηε ε δσε 

νκνξθαηλεηο 

νπσο ε γξακκε κνπ δεκηνπξγεη. 

Γηλεζαη απηε ε γπλαηθα. 

 

Αλαζηεκα θη αλαζηεκα κνπ. 

Κηλεηζαη  
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νπσο ηα θπκαηα  

θη αθηλεηνπλ νη πεηξεο. 

ρεκα σξαην αηδνηνπ 

πνπ κ’ αλαγλσξηδεη 

ε γλσζε κνπ ε γιπθα κνπ. 

Να εηκαη ή λα θαλσ; Τπαξρσ. 

Δηζη δσ. Γειαο. 

Γέια αηδνην αηδνηα. 

Γαιαλα θαη πγξα 

Χο αλαζηεκα γπλαηθαο γπκλνηεηαο  

καπξε γιπθα ηεο απιαο ξνεο 

κε η’νλεηξν πξαγκα. 

Μνξθε ησλ κνξθσλ θη νιε ζσκα 

ηεο ζσκαηηθνηεηαο 

πνπ κνπ αλνηγεη πηπρε 

λα ηελ νινθιεξσλσ. 

Γπλαηθα νζηξαθσλ ζε ηξεθνκαη  

λεξν λ’ αθελεηο λα εηλαη ν θνζκνο. 

Αηδνηνο θνζκνοθνζκνο αηδνηνπ. 

ε αηδνπκαη κε εηζαη. 

 

Μνξθε ειαθξε γξακκε  

γηλεζαη νη σξεο απηε ε ζηηγκε 

απην ην θνξηηζαθη  

δξνζεξν θνξεκα. 

Σα καηηα ζνπ θαη ην καπξν ζνπ. 

Απηε ε δσε ε ζεζε  

εζπ  

γηα εγσ.  

   

                                                                           2008 
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Σα νλεηξα ηα πξαγκαηα   

νλεηξεκελα πξαγκαηα πξαγκαηηθα νλεηξα 

εηλαη απηνο ν θνζκνο ειεπζεξνο 

σο ηελ πλνε απηεο ηηεο δσεο 

κε ην ξακθνο ηνπ πνπιηνπ ην θπκα ην ειαθξν 

ζπλλεθν 

πνπ κε ινπδεη δξνζεξν λεξν 

ιακπξεο ειεπζεξεο ζηαιεο  

γειην ηεο πιαζεο. 

Ολεηξν αξρε αξρε νλεηξν  

νλεηξεπεηαη ν θνζκνο απηε ηε ζηαια 

πνπ νλεηξν δελ ερεη. 

 

ηαιαδνκαη θσο παξνπζηαο  

νλεηξν αιεζεηαο αιεζεηα νλεηξνπ 

θνζκηθε γεπζε 

ζηελ απια ηεο απνδνρεο 

δεθηνο. 

Υαηξνκαη ηνλ θνζκν 

αλαπλνε αλακηιεκα αλαιφγν 

αλεηπσηα εηπσκελα κνπ  

αλαπλενκαη αλεηπσκα 

ηεο απιαο απινο 

ζηαια αιεζεηα αζηεξηα 

ρεξηα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

ρεηξνλνκηεο ηεο σξαηα ρεξηα δσεο 

δσ παξσλ. 

 

Αηζζεκαηα νξακαηα αζηεξηα  

αλαεξεο ηξηδεο γξακκεο αλαγλσξηζεο 

αλαγλσξηδνκαη νλεηξν παξνπζηαο 

παξνπζηα απηνπ ηνπ νλεηξνπ πξαγκα 

εηκαη ε γεπζε ηνπ πξαγκαηηθνπ νλεηξνπ 

νλεηξεπηνο κνπ. 
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Δλα ηπραην πξαγκα ινγνο αηζζεκα  

ζηελ εηζπλνε κνπ εθπλνε 

ηεο ζηηγκεο αλαπλνεο κνπ 

κε ηελ παπζε κνπ ηνπ ειεπζεξνπ αλεκνπ 

πνπ ηξηδεδεη θπκαηηδεη ηελ ηπρε 

ζηε δσε ηνπ νλεηξνπ 

ηπραηα δσε ζηελ σξαηα ηπρε ηνπ νλεηξνπ 

γηλνκαη απην πνπ εηλαη αιεζεηα 

πξαγκα ινγνο αηζζεκα 

ε αιεζεηα ηνπ νλεηξνπ η’ νλεηξν ηεο αιεζεηαο 

 

Σν αηζζεκα ρατδεπεη ηε γξακκε ησλ βνπλσλ  

θπζαεη θπιαεη ην λεξν 

αηζζαλεηαη αηζζεκα αλαπλνε 

ηεο θηλεζεο ηεο αηζζεζεο 

πλεεηαη ιεγεηαη ινγνο δσε 

πλενπλ κνλα γπκλα πιεγκελα 

αηζζεκαηα λνεκαηα ηεο αιεζεηαο πνπ ηα ιεεη 

κε ιεεη αηζζεκα ειεπζεξξν 

θαη ιακςε ην ιεσ 

γαιεληνο ηεο γαιεληαο αηζζεζεο 

αηζζεηνο κνπ. 

 

Α πνπιαθη ηεο δσεο 

καηαθηα αηζζεκα πηεζε 

αγαπε ηνπ ρσκαηνο ηνπ λεξνπ ηνπ αλεκνπ 

αλαπλενπκε ηελ ηδηα πλνε σο ηελ σξαηα πεηαινπδα 

πνπ ιακπεη ρξσκαηα ηεο αιεζεηαο καο 

πνπιαθη ηξπθεξν ηεο δσεο 

νινθιεξν παξνλ 

σο ηελ αθε ηε ξνε ηελ πηεζε 

πεηα κνπ απηε ε ειεπζεξηα 

ξεε κνπ απηε ε αιεζεηα 

λα ζ’ αγγηδσ κε ηελ πλνε ηνπ αλεκνπ 

ζ’ απην η’ νλεηξν ηεο δσεο ηε δσε ηνπ νλεηξνπ 
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πνπ εηζαη απην ην πνπιαθη 

πξαγκαηηθν ιαιεκα 

ειεπζεξε ιακςε. 

 

Σν ζαπκα ηεο δσεο  

ην ζαπκα ηεο αιεζεηαο 

ην ζαπκα απηεο ηεο απινηεηαο 

ην πξαγκα απηεο ηεο πιεο 

απηνπ ηνπ ζσκαηνο ηνπ ζαπκαηνο ηνπ πξαγκαηνο 

ρεξηα κε ηηο ξηδεο πνδηα κε ην ρσκα 

καηηα κε ηα θιαδηα ηεο πηεζεο 

ηεο πιεπζεο ζηε ξνε 

ξνε ζαπκαηνο πξαγκαηνο 

απηεο ηεο αιεζεηαο απινηεηαο 

θαη απιά ππαξρσ. 

 

Μηα ειαθξε θηλεζε κε ηελ πεηξα  

θαη παεη ε δσε κελεη ε πεηξα 

κηα γιπθηα ξνε θαη θπιαεη ε πεηξα 

γηα ηελ πλνε ηνπ αλεκνπ 

ζβελεηαη ε πεηξα θσο 

ιακπεη γξακκε απ’ ηε δσε ρσξηο δσε 

αλεκηδεηαη ε ππαξμε ειεπζεξε 

γαιελε ηεο αλππαξμηαο 

πνπ ιεγεηαη θνζκνο ηεο ππαξμεο 

ζησπε ηεο αζπξεο πεηξαο 

ειαθξε θηλεζε ηεο δσεο 

νιεο ηεο ππαξμεο αλππαξμηαο 

γεξλεη ην ινπινπδαθη παξνπζηα. 

 

Γεηξε ρνξηαξη γεηξε πνπιη γεηξε αζηεξη  

γεξλσ ειαθξα 

ιακπεη ην γεξκα αιεζεηα. 

 

Απ’ ηε δσε ζην αδσν σξαηα  
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αθελσ ην απν θαη ην πξνο 

γη’ απην ην εδσ 

πνπ  

εηζη  

ειεπζεξα 

νλνκαδεηαη πξαγκαηηθνηεηα 

νρη απν κνλν ηνπ 

εηζη απν κελα 

λ’ απνθαζηδεηαη ν θνζκνο παξνπζηα. 

 

Οπσο απνθαζηδεηαη απην ην πνηεκα  

ησξα εδσ  

εηζη ε αηζζεζε ιεγεηαη αηζζεκαηα 

θη ε πλνε λνεκαηα 

θη απνθαζηδνληαη η’αλζξσπηλα πξνζσπα κνπ 

νιντδηα εγσ 

εδσ ησξα 

νπσο απνθαζηδεηαη ε δσε ζαλαηνο 

κε ηε ζθιεξε πεηξα ηεο αλππαξμηαο 

θη απνθαζηδνκαη 

ησξα εδσ εγσ 

γη’ απηνλ ηνλ εηζπλνε θνζκν 

γη’ απηνλ ηνλ εθπλνε θνζκν παιη 

γη’ απηή ηε ζησπε νλεηξν 

εηπλνε εθπλνε 

ηεο απνθαζεο. 

 

Ο θνζκνο νλεηξν δελ εηλαη  

ερεη δσε  

η’νλεηξν ερεη θνζκν 

θη ερεη δσε 

θη ε δσε ερεη θνζκν θη νλεηξν 

θαη κελα 

ηνπ θνζκνπ θαη ηνπ νλεηξνπ 

θνζκηθνλ θη νλεηξεκελνλ. 
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Ο λνπο θαλεη ηα ινγηα  

ηα ινγηα θαλνπλ ην λνπ 

ζηελ πλνε αλαζα αλαπλνε ηεο αλαπλνεο 

πνπ αιιαδεη θπιαεη πξνο ηνλ εαπην ηεο 

νινθιεξσζε ηνπ νηθεηνπ ηηπνηα 

θπιαλε αιιαδνπλ ηα ινγηα πξνο ηνλ ερν ηεο ζησπεο 

νινθιεξσλνληαη ινγηα λνπο 

ειεπζεξηα ηεο ηξηδαο ηεο παξνπζηαο 

ηνπ ηηπνηα απηνπ εαπηνπ 

απηνπ ηνπ πνηεκαηνο. 

 

Μελνπλ νη πεηξεο κελνπλ νη ιεμεηο  

αλαπλενπλ ηα λνεκαηα 

θπιαλε ηα θπκαηα 

ζηα ινγηα ηεο δσεο 

αιιαδνπλ νη ιεμεηο ηεο αλαπλνεο αιιαδνπλ νη πεηξεο 

ηεο πλνεο 

αιιαδεη ε δσε κε ην αδσν ην αδσν κε ηε δσε 

ε πλνε κε ηελ αλαπλνε ε αλαπλνε κε ηε δσε 

απηεο ηεο κνλεο ιεμεο πξαγκα θνζκνο 

αιιαδεη ε αιιαγε σο ην αλαιιαρην 

ηεο πεηξαο ιεμεο πξηλ ηελ αιιαγε 

ηνπ λεξνπ πξηλ απ’ ην θπκα 

εκελα πξηλ απν εγσ 

πξηλ απν απηελ ηελ σξαηα νηθεηνηεηα 

πξαγκαηηθνηεηα. 

 

Ζ δσε αλαπλεεη  

εγσ  

ζην γπκλν αλεκν 

νια ηα εζπ 

ηνπ εγσ ηεο νηθεηνηεηαο 

πνπ γξαθεη ην ρεξη κνπ πνηεκα  

εμσ απ’ ηε δσε 
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ζηελ απια ηνπ αλεκνπ 

νπνπ αλεκηδεη ην ρνξηαξη 

ρσξηο εγσ εζπ 

κνλν ηνπ νινπ απηνπ ηνπ νινπ 

ηεο νηθεηνηεηαο παξνπζηαο. 

 

Ζ δσε εηλαη ηεο δσεο  

δηθε ηεο νινθιεξε 

κνξθεο ηεο νιεο κνξθεο 

πνπ νκνξθαηλεη θνζκνο 

σο ην ινπινπδη θαη ηελ πεηξα 

ε δσε εηλαη ε ζηηγκε ν θαηξνο ηεο 

θαηξηα αιεζεηα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

ην πξνζσπν ηεο κνξθεο 

πνπ αηζζαλεηαη ηελ αηζζεζε ηνπ αηζζεηνπ 

λα απηναηζζαλεηαη 

θηλεζε θη αθηλεζηα 

ε δσε εηλαη απηνπ ηνπ εαπηνπ 

πνπ νηθεησλεηαη παξνπζηα  

ησξα απηναηζζαλνκελε 

θνζκνο 

ε δσε εηλαη κηα δσε 

γηα νια. 

 

Ο,ηη εηλαη γηλεηαη  

εηλαη γηλεηαη ε παξνπζηα 

νπσο παξνπζηαδνκαη 

αλαπλνε ζπλαηζζεζε θηλεζε 

απηε ε αλαεξε γξακκε απηε ε γξαθε 

πνπ παξνπζηαδεηαη λεα 

ζηελ παξνπζηα 

θαη γηλεηαη απηφ ηνπαξνλ 

ησξα. 

 

Λνηπνλ βξηζθνκααη εδσ  
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δσληαλνο θαη παξσλ 

απηνζεσκελνο ζεαηεο 

πξαγκαηηθνο νπσο νια 

λνεηνο λννπκελνο απ’ φια 

πνπ μεξσ κε μεξνληαο θαη σξαηα καζαηλνληαο 

παξσλ εδσ ησξα απσλ εθεη 

δσληαλνο απην ην παληα 

γπκλνο ηνπ.  

 

Σν γαηαθη θαζεηαη θνληα κνπ  

πξαγκαηηθα  

ην θνηηαδσ πξαγκαηηθα 

νπσο ηνλ ειην θαη ηε δσε κνπ 

ην γαηαθη εηλαη πξαγκαηηθν 

θαζσο ε πξαγκαηηθνηεηα κε θνηηαδεη 

ην γαηαθη εηλαη θνληα κνπ 

εηζη δσ 

κε ηελ απια πεηξα ζηελ παιακε κνπ 

νια εηλαη αιεζηλα 

θαη δσ ηεο πξαγκαηηθνηεηαο. 

 

ηαια ζηαια ζηαιαδεη ε δσε  

λα γηλεηαη λα μεγηλεηαη ην λεξν 

ζηε κεγαιε ζαιαζζα ηνπ ρσκαηνο 

ηεο απιαο ησλ αζηξσλ 

ζηαια ζηαια ιακπεη ε δσε 

λ’ αθελεη απηε ηε ζηηγκε 

ηεο νιεο ζηηγκεο απηνπ ηνπ ελφο θνζκνπ 

κία γηα ελα 

εηζη εκελα 

λα γηλνκαη λα μεγηλνκαη 

απην ην κνλν πζξνλ. 

 

Απηε ε γπκλε ιεμε  

γηα νιε ηε γπκλε γισζζα 



 68 

πνπ γηλεηαη εδσ 

καπξε ζην ιεπθν  

απν ηε δεκηνπξγν παιακε κνπ 

γξαθε ζην ραξηη 

γπκλε ηεο δσεο 

σο ηε ιεμε πνπ δεκηνπξγεη 

θαη ηε γισζζα πνπ ιακπεηαη 

ε γπκλε ιεπθνηεηα. 

 

Ο θνζκνο θαλεη ν,ηη ζειεη 

θαη γηλεηαη νπσο εηλαη 

λα ιεεη ν ινγνο φπσο εηλαη 

λα γηλεηαη ν,ηη ζειεη 

ζειεζε απ’ ην ηηπνηα ηηπνηα ζειεζε 

απηε ε ζειεζε πνπ γηλεηαη κνλν ν,ηη γηλεηαη λα εηλαη 

απη\ν ην εηλαη γηλεηαη ζειεζε 

πνπ σξαηα δσ δσε παξνπζηα 

πξαγκαηηθε παιακε πξαγκαηηθε πεηξα 

ηεο ζειεζεο ειεπζεξεο λα κε ζειεη 

νπσο κε ζειεη.  

 

Αζπξεο γξακκεο ηνπ αλεκνπ ηεο αλαπλνεο  

γιπθεο γξακκεο ηεο αζπξεο πεηξαο 

πνπ νλνκαδεη ηελ νληνηεηα ζηελ παιακε κνπ 

ηξηδεο αηζζεζεο γξακκεο ηεο ακκνπ 

γξαθεο ηεο γισζζαο κνπ 

λα κε βξηζθεη νξζσκελνλ αλζξσπν 

ζηε γιπθα ηεο ιαιηαο ηνπ πνπιηνπ 

ηεο απγεο ηνπ θσηνο πνπ γειαεη 

κεγαινο σξαηνο ειηνο 

γηα νια η’ αζηξα ηνπ παληα ηεο αλαπλνεο κνπ 

ηνπ ειεπζεξνπ αλεκνπ 

ηεο πλνεο ηεο γξαθεο ηεο γξακκεο απηνπ ηνπ 

λνεκαηνο 

πνπ πνηεηηαη πνηεηηθν κνπ. 
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Πνηνπκελεο πνηεκελεο κνξθεο ηνπ ακνξθνπ  

ζρεκαηα ηνπ ηηπνηα 

ινγηα ιεμεηο λνεκαηα λννπκελα θπινπκελα 

αηζζεζε ηεο εηθνλαο πνπ κε εηθνληδεη ππαξθηνλ 

πνηνπκελε πνηεζε ηνπ απνηεηνπ 

ελσπηνλ κνπ ελσπηνο ηνπο 

ελσπηνο ηνπο εδσ 

ελσπηνλ. 

 

Ζ ηεξςε  λα θαλσ λα γηλεηαη ην πξαγκαηηθν  

ε αθε ηεο πεηξαο ε ζεα ηεο γπκλνηεηαο 

ηα καηηα κε καηηα κε ην πνπιη 

ην λνεκα αλαπλνε πνζε 

ην πλεπκα ηνπ πλενληνο αλελνπ κνπ 

ηη ηεξςε ε πξαγκαηηθε ηνπ πξαγκαηηθνπ 

ηη πξαγκαηηθν ε ηεξςε 

πνπ κνπ αλεκηδεηαη πλνε 

πλεπκα ειεπζεξηα. 

 

Ση γηλνληαη νη πξαμεηο ηα αηζζεκαηα ηα λνεκαηα  

ραλνληαη σξαηα ζηε δηαθαλεηα απηεο ηεο 

πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ η’ αθελεη λα ππαξρνπλ 

εηζη πεηαεη ην πνπιη θπηξσλεη αλεκηδεη ην ρνξηαξη 

πεξλαεη αεξαθη ε δσε κνπ 

εηθνλαο ηεο κηαο σξαηαο εηθνλαο  

πνπ εηθνληδεηαη κνλε ηεο 

σο απην ην ιεπθν ραιηθη ηεο γπκλνηεηαο ηεο παιακεο 

κνπ. 

 

Ζ πξαγκαηηθνηεηα ν ζενο  

αθνπ ζενο πξαγκαηηθνηεηα 

κε λνπ αηζζεκα 

ζ’ απηε ηε λενηεηα ηεο ππαξμεο  
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απηεο ηεο νληνηεηαο 

πνπ εηκαη 

αληηιακπε ηεο αλππαξμηαο ηεο 

ζενο δεκηνπξγηα δεκηνπξγηα ζενο 

απ’ ην πξηλ σο ην κεηα 

ηεο αληηιακπεο 

πνπ ιακπεη καηηα κνπ λα θνηηαδεηαη  

γξαθε λα γηλεηαη 

δσε ζενο ζενο δσε 

λα δεη νιν ην παληα νια ηα παληα 

ζην ρσκα ηεο αθεο ζην λεξν ηεο δσεο 

ην πξαγκα ζενο ζηε ζετθε απια 

πνπ ηελ απισλεηαη παξνπζηα 

παξνπζηα ζενο σο ηελ αζαλαζηα ηεο απνπζηαο 

απηε ε σξαηα θαηδξε ηεξςε 

γιπθηα νηθεηνηεηα. 

 

Οζα ιεσ γηλνληαη κελνπλ  

ζηελ απια ηνπ ειηνπ θαη ησλ αζηξσλ 

γξακκαηα ηεο γξαθεο. 

 

Βιεπσ ηα βνπλα ην βιεκκα εηλαη βνπλα  

νπσο πςσλνληαη ηεο παιακεο 

γηα ηελ απαινηεηα ηνπ ζπλλεθνπ 

κε ηελ αθε ηνπ ρσκαηνο γηα ην λεξν 

πνπ θπιαεη βιεκκα λ’ αιιαδεη 

θπηξν θαη θαξπνο πνπιη θαη πηεζε 

θνηηαδσ πνπ εηλαη θαη εηλαη 

απαινηεηα ςπρεο θαη γιπθα δσεο 

απηεο πνπ κε θνηηαδεηαη 

κεγαια σξαηα βνπλα ηεο ηειεηνηεηαο 

κε ην ραιηθη ηεο παιακεο κνπ 

παξνπζηα θαη αθε θαη εηλαη. 

 

Γιπθν ην αεξαθη παηξλεη ην ησξα 
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ην πξηλ θαη ην κεηα 

θαη κε ην βιεκκα κνπ πξηλ κεηα θαη ησξα 

γπκλε νξαζε ηεο αζπξεο πεηξαο 

ηεο λενηεηαο ηνπ παηδηνπ 

πξηλ λ’ αξρηζνπλ νηαλ αξρηδνπλ νηαλ ζ’ αξρηζνπλ φια 

αζπξε πεηξα πξηλ εγσ θαη βιεκκα 

ζην κνλν 

ηελ παξνπζηα. 

 

Κπκα πξηλ θπκα ησξα θπκα κεηα  

θπκαηα ησλ νισλ θπκαησλ 

πνπ κεθνηηαδνπλ απην θαη νια 

ζαιαζζα λεξν 

πνπ ρπλεηαη θη εξρεηαη ηνπ θνζκνπ 

θπκαηα ηνπ θπκαηνο. 

 

Δλα βεκα δσε  

θαη λα  

ζην λεζη 

απηεο ηεο σξαηαο αλππαξμηαο 

νπνπ εγηλα αλαζηεκα γηα βεκαηα.  

 

Ο πνζνο ε ιαρηαξα ηνπ εζπ  

ρνξηαξη πεηξα σξαηα θνξε 

πνπ γηλεηαη θαη εηκαη εγσ 

πξαγκαηηθνηεηα 

ηη σξαηα λ’ αθελεη 

ρνξηαξη πεηξα σξαηα θνξε 

πξαμε γεγνλνο θνζκηθν 

απηε ε ηεξςε απηναλαγλσξηζεο. 

 

Ζ πεηξα ηξαγνπδη ε πιεπζε πνπιη  

ην αηζζεκα λνεκα ε γεπζε πξαγκα 

ην θαζε ηη νια νια ην θαζε ηη 

απην πνπ κε θνηηαδεη θαη ην θνηηαδσ 
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πξαγκαηηθνηεηα απην εαπην 

απηνο ν εαπηνο. 

 

Πεηαινπδα πλνε γπκλε  

πλενπκελε πεηνπκελε ην εδσ ησξα 

παηδεηο δσε ηελ παξνπζηα 

ηεο σξαηαο αλππαξμηαο 

πνπ γπκλσλεηαη πξαγκαηηθνηεηα. 

 

Πεξλασ ηελ πεηξα βεκα  

βξερνκαη ζην λεξν ζσκα 

πεξλασ ην λεξν καηηα 

απισλνκαη άπια ςπρε 

πεξλασ η’ αζηεξηα λνπο 

γεπνκαη θνζκνο νπζηα 

πεξλασ ην πεξαζκα αηζζεζε 

ερσ θηαζεη αθημε 

εδσ 

παξσλ. 

 

Με θνηηαδεη ην λνεκα  

κνπ γειαεη γαιεληα 

εηθνλα ηνπ θνζκνπ 

απελαληη. 

 

Δξρεηαη απην αγαπε  

ε δεκηνπξγηα εξρνκνο 

θαη εηκαη θηαζκελνο 

γηλσκελνο γελλεκελνο 

αγαπεκελνο 

ηεο αγαπεο αξρεο ηεο αξρεο 

σ αγαπεκελε 

αηζζεζε κνπ δεκηνπξγηα 

ηεο αθεο ηνπ πξαγκαηνο ςπρε 

αεξαθη ηεο επηπρηαο ηνπ θνζκνπ  
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αγαπεκελε πλνε αλαπλνε 

νισλ απησλ πνπ εηλαη 

αγαπε ηεο αγαπεο 

ε σξαηα πεηξα θη ε γιπθηα απνξηα 

ε θξεζθηα γλσζε θαη ην αλαεξν αηηζεκα 

ε νκνξθε πξαγκαηηθνηεηα 

ην ηειεην εζπ γπλαηθα 

ε ηεξςε απηε ηεο αγαπεο 

ζσκα θαη δπλακε πξαγκαησζεο 

απην πνπ κ’ αγαπαεη φπσο ζ’ αγαπασ 

απηεο ηεο δεκηνπξγηαο 

κ’ νιαλνηρηα ηα θηεξα ηνπ πνπιηνπ 

ειεπζεξε ηε ξνε ηνπ λεξνπ 

γιπθηα ιεπθνηεηα ηνπ πλεπκαηνο 

λα πηαλσ λα γηλεηαη λα γηλεηαη λα πηαλσ 

αθε θαη ινγνο 

ηεο αγαπεο γηα ηνλ θνζκν 

θαη ζ΄ αιινπο εηζη θνζκνπο σξαηνπο 

θξεζθαδα αγαπε 

αγαπεκελε γπλαηθα δσε 

ηεο δσεο ηεο δεκηνπξγηαο 

γαιελε αγαπεκελε 

αγαπε αγαπε κνπ. 

 

Γεκηνπξγνπληαη σξαηα κπξνζηα   

νπσο ιεπθαηλνληαη λνπο  

θαη γιπθηα αηζζεζε 

δεκηνπξγνπκαη κπξνζηα ζηα πξαγκαηα 

νπσο ιακπεη ην λεξν 

ξνε 

δεκηνπξγεηηαη ε δεκηνπξγηα αγαπε 

πνπ κε ηνπνζεηεη 

παξνληα απελαληη ζηελ παξνπζηα 

ην πξαγκα α ην πξαγκα 

εγσ α εγσ 
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α αγαπε πξαγκα εγσ 

αγαπεκελε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

αγαπεκελε κνπ σο απηε ηε δσε 

πνπ εηζαη παξνπζα. 

 

Δ  

πνπ εηλαη ηα πξαγκαηα 

θη αλαπλεσ αθε 

νκσο 

γαιεληα 

απεμσ λησζσ 

ζαλ ηνλ θνζκν 

πνπ πεξηκελα. 

 

Ολεηξν ζπλλεθν  

παλσ ζηνλ νξηδνληα 

ηνπ ππλνπ μππλνπ 

αλαιακπε ηεο αληηιεςεο 

αθελεηαη αλεκνο αλαγλσξηζεο 

ζηε θξεζθηα αλαπλνε κνπ 

εμππλα λα νλεηξεπεηαη. 

 

Ζ βεβαηνηεηα κ’αγγηδεη ηελ αγγηδσ  

αθε λνπο 

απισλεηαη σξαηα 

θαη ηα ηξαγνπδαεη νια  

γαιεληα. 

 

Μηιασ κε ην πνηεκα κνπ  

λα θπγεη ειεπζεξν 

κ’ νιε ηε ζησπε 

εηζη λα δσ. 

 

Σ’νλνκα κνπ κ’ νλνκαδεη  

νπνπ θη αλ εηκαη θη αλ δελ εηκαη 
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θσλε θαη γξαθε θη αηζζεζε 

η’νλνκα κνπ νλνκαδεηαη απ’ ηνλ αλεκν 

πνπ αλαπλεσ θαη πλεεη πλεπκα 

δεκηνπξγηα θαη παξνπζηα 

ε εδπηεηα ηεο αγαπεο  

πνπ κ’ νλνκαδεη παηεξα θαη γην, 

γιπθν εζπ ηεο νληνηεηαο 

αλσλπκε γπλαηθα 

κπξνζηα πηζσ ζηνλ θνζκν 

παξνπζηα ηνπ νλνκαηνο κνπ 

αλσλπκε 

νπσο ην θαζε ηη ηεο νληνηεηαο 

εηκαη πξαγκαηηθα αλσλπκνο 

γη’ απην ην θνζκηθν νλνκα 

η’ νλνκα κνπ νλνκαδεη θη νλνκαδεηαη 

ζηελ παξνπζηα ηεο γπκλνηεηαο 

γπκλε παξνπζηα 

εζπ σο εγσ 

ε πεηξα θη ε παιακε κνπ 

γιπθηα  αγαπε. 

 

Βξερεη ζηνλ θνζκν θαη ζην ηηπνηα ηνπ 

θπιαλε απεμσ πνηακη 

απην ην λεξν 

απσλεηαη ζαιαζζα 

σο εδσ ηεο γπλκλεο παξνπζηαο 

 

Σ’αζηξα ιακπνπλ  

ησξα ην ησξα 

ν θνζκνο κνλαρνο ηνπ 

κνλαρνο κνπ. 

 

Πεξλασ   

ν θνζκνο κελεη 

ζπλαληηνκαζηε   
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παληα θνζκηθνη 

λεα. 

 

Οκνξθηα ηνπ αληηθεηκελνπ  

γιπθα ηεο ππαξμεο 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεη 

αληηθεηκεληθα 

θαη δεκηνπξγνπκαη νπσο δεκηνπξγσ 

αληηθεηκεληθα γπκλα 

απηεο ηεο παξνπζηαο 

αληηθεηκεληθε εηθνλα 

ηνπ σξαηνπ εηθνληζκνπ. 

 

Ο,ηη εξρεηαη θαη εηκαη παιη  

θαη γηλεηαη ςπρε αηζζεζε 

θαη ςπρσλνκαη αλαγλσξηζκελνο εαπηνο 

ν,ηη εξρεηαη θαη θεπγεη 

πην γπκλα απν παξνλ 

πην θαια απν ππαξμε 

ν,ηη θεπγεη θη εξρεηαη 

πην γπκλα απν απνλ 

πην θαια απν αλππαξμηα 

ν,ηη εξρνκαη θεπγσ γπκλα θεπγσ εξρνκαη 

λα  

εδσ. 

 

Ζ κνξθε ζνπ ε αθε ζνπ ε αλππαξμηα ζνπ  

κνξθε απηεο ηεο αλζξσπηαο καο 

απ’ νινπο κε νινπο γηα νια  

εηλαη απην ην εγσ ησξα δσε 

ηεο επαθεο σο ηελ αλππαξμηα 

πνπ κ ‘εθαπηεη απ’ νια κε νια γηηα νια  

θαη εθαπηεηαη κ’ απην πνπ ηελ πεξηκελεη 

νπσο ηελ πεξηκελσ εγσ εαπηνο ζνπ  

εγσ γηα εζπ 
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απ’ απην κε απην γη’απην 

ειεπζεξα. 

 

Αηζζεκαηα λνεκαηα   

ιεπθα λνεκαηα αηζζεκελα 

ιεπθα θνηηαγκελα εηλαη πην αιεζηλα απν πξαγκαηηθα 

ε αιεζεηα κνλε θη σξαηα  

νπσο εηκαη νινιεπθνο 

λα γξαθνκαη δσε γξαθε 

ζ’ απηε ηελ απια 

πνηεζε. 

 

Ζ ηεξςε εηλαη σξαηα  

θαη κνλε απν λαη θη νρη 

εηζη θη αιιησο 

δσε ζαλαην 

εγσ θη εζπ 

πεηαεη κνλε ηεο  

ειεπζεξε θη  απ’ απηε ηελ παξαβνιε ηνπ πνπιηνπ 

θη απν ηεξςε ειεπζεξε 

ε ηεξςε εηλαη απην θαη κνλν 

αηζξία. 

 

Ζ αγαπε γηλεηαη απν κνλε ηεο  

νπσο νια 

εηλαη κνλε θη σξαηα 

νπσο νια 

πξαγκαηηθε γηα νια ηα πξαγκαηηθα  

θαη πξαγκαησλεηαη εζπ θη εγσ 

νπσο νια εηλαη αγαπεκελα  

εηλαη ε αγαπε απ’ νιν ην δελ εηλαη 

ππαξρεη νινθιεξα ηεο αλππαξμηαο 

κνλε αγαπε.   

 

Δξρεηαη ε δσε ζηα θπιια ζηα λεξα  
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θεπγεη ε δσε κε ηα λεξα κε ηα θπιια 

ραξνπκελα πνπιηα γιπθηεο πεηαινπδεο 

καιαθα πνππνπια γεξα ρεξηα 

αλκνηγκαηα ηεο αλαπλνεο 

λα εξρεηαη λα θεπγεη ν αλεκνο 

νιε απηε ε παξνπζηα ζηηγκε 

κνλν κε κελα 

ελα εαπηνο. 

 

Λεσ πνπ εηλαη εηλαη πνπ ιεσ  

θπθινο  

νια παξνληα νια εηπσκελα 

αζαλαζηα 

θνηηαεη ε πεηξα ην ινγν κνπ ν ινγνο κνπ ηελ πεηξα 

θπθινο. 

 

Λνηπνλ  

παξσλ ηνπ θνζκνπ παξσλ ν θνζκνο 

ιακπεη ε δσε ιακπεη ε πεηξα 

κηιασ ιακπεξα κηιαεη ε ιακςε. 

  

Σν αλππαξθην νλεηξν ερεη κνξθε  

ζθεςε πξαγκα απν κνλε ηεο 

κπνξεη λα γηλεη ε λα κε γηλεη ηηπνηα θαη θαζε ηη  

εκελα ε θαλελα απην ην ελα  

απηε ε πξαγκαησζε 

ε λα ην πνζσ ε λα κε πξαγκαησλεη 

απην πνπ ζεισ ε κε ζειεη 

αζειεηε ζειεζε 

αγαπε απηνπ ηνπ θνζκνπ εαπηνπ 

απνθαζηδεηαη ππαξθην 

ηεο αρλεο αλαεξεο αλππαξθηεο κνξθεο 

κνξθε πνηεκελε νκνξθηα 

γπκλε παξνπζηα. 
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Γη ’απην απην γη’ απην εθεηλν  

ηη γιπθα ην ζβελσ αλαπλνε κνπ 

αθεζε κνπ 

ζ’ απηε ηε ζεα πνπ κε ζεαηαη σξαηα 

αηζζεηα πξαγκαηηθα θη νια ηδηα 

πξαγκαησζε κνπ. 

 

Γπλαην αηζζεκα πνπ δηαιακπεηο ηα πξαγκαηα  

θαη πξαγκαηνπνηεηζαη λνπο 

αηζζεκα πνπ ζνπ αλαγλσξηδνκαη παξσλ 

αηζζεκα πνπ αθελεηο σξαηα ηνλ θνζκν 

αηζζεκα αηζζεκαηα γπκλε δπλακε 

πνπ αγαπαο δεκηνπξγηα ην θαζε ηη 

ζε αηζζαλνκαη εζπ κε αηζζεζε εγσ 

απηναηζζαλεηαη 

αθξαηα θαη σξαηα θαη λεα 

πξαγκαηηθα. 

 

Αηζζεζε εαπηνπ δπλαηε θαη σξαηα εγσ  

πξαγκαηηθν κ’ νιν ηνλ θνζκν 

πνπ θπιαεη ην λεξν αλεκηδεη πλνε 

αηζζεζε παξνπζα γηα νιε ηελ απνπζηα 

πξαγκαηνπνηεηηθε 

ιακπεη γαιεληα αγαπε  

πνπ δσ. 

 

Ση σξαην ην αιιν απν κελα εγσ απ’ ην αιιν  

θαη νιε ε παξνπζηα απηε πνπ θνηηαδεηαη 

αιιν θη εγσ ηδην 

πξαγκαηηθνηεηα κνλε παξνπζηα θη απνπζηα 

νπσο κνπ αλνηγεη θαη θιεηλεη ηα καηηα 

πλνε θη αλαπλνε 

απ’ ηε δσε σο η’ νλεηξν 

απ’ η’ νλεηξν σο ηε ζησπε 

ζησπε εγσ ην αιιν ην αιιν εγσ 
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ζησπε κνλε 

πνπ κε ζσπαηλεηο παξνπζηα 

σο ηε γξακκε ηε γξαθε θαη ην ινγν 

πνπ ηα ιεγεηαη νια. 

 

Ζ πξαμε ιακπεη πξνζσπηθε θηλεζε  

ζηελ αγαπε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

θνζκηθν εξγν. 

 

Ληγε ε νξαζε ιηγε ε αθνε  

ιηγε ε αηζζεζε 

ιηγε ε γεπζε ησλπξαγκαησλ ιηγνο ν λνπο 

ιηγνο εγσ απν κελα 

ιηγνο ν θνζκνο απν απην 

πνπ ηεξπνκαη νινθιεξν παξνπζηα 

απην εηλαη πην πνιπ απν εγσ 

ιακπεη πην πνιπ απν κελα 

ζηαια. 

 

Ση γιπθηα ηη σξαηα ε γισζζα  

ηη θαια πνπ ην ιεεη 

πσο θη αιιε γισζζα αιια σξαηα  

γηλαλε γηλνληαηλ ζα γηλνπλ 

ζηαια κηα ζηαια αιιησηηθε θαη ηδηα 

λα εηλαη ηα ινγηα αιια θαη απηα 

λα ιελε απηα θη αιια 

πνπ ιεγνληαη δε ιεγνληαη 

γηλνληαη δε γηλνληαη 

εηλαη δελ εηλαη  

απηε ε ειεπζεξηα. 

 

Δ 

θαη πνπ νια ηα μεξσ νια ηα εηκαη 

ηη 

ειεπζεξα ηα πνπιηα θπιαεη ην λεξν 
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εηλαη νια νινθιεξα νινθιεξσηηθα. 

 

ε  

θαη λα 

ιεσ ιακςε. 

 

Λνγηα αινγα ερνη ηπραηνη γξαθε ζθνξπηα  

ηεο γξακκεο ηνπ ερνπ ηνπ ινγνπ  

κνξθεο ηεο κνξθεο ειεπζεξηαο. 

 

Πλνεο αλαπλνεο αηζζεζεηο  

πνπ γηλνληαη λ’ αλαγλσξηδνληαη 

ζ’ απηε ηε δσε ησλ πξαγκαησλ 

πνπ θπζαεη ν αεξαο 

πλνεο αλαπλνεο αλαγλσξηζεο 

θαη κελσ παξσλ 

κπξνζηα ζηελ απνπζηα 

πνπ αλαγλσξηδεη ηελ παξνπζηα 

κε ηελ αηζξηα ηεο αηζζεζεο. 

Λακπεξα νια θξπζηαιιηλα  

ηειηθε αλαγλσξηζε 

πξαγκαηηθνηεηα ηεο αθεο 

θνηηαδσ θαη ζηξεθσ 

απνθαζηζκελνο 

θη αο ππαξρσ. 

 

Δηλαη κνλν απην ε ζηηγκε 

κνλν απην ε πξαγκαηηθνηεηα 

πνπ ηελ ερεη ζηηγκε 

κα ε ζηηγκε ιακπεη 

ιακπεη ε πξαγκαηηθνηεηα 

νπσο βιεπνπλ ηα καηηα κνπ 

λ’ αλεκηδεηαη ε ζηηγκε ε πξαγκαηηθνηεηα 

ζηαια ζηε ζηαια 

λεξν ηεο απιαο 
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θαη ζηξεθνκαη απ’ ηε ζηηγκε απ’ ηελ πξαγκαηηθνηεηα 

ζηε ιακςε πνπ κε ιακπεη 

κνλνλ γηα νια 

κνλν. 

 

Οπηε ζαλαηνο νπηε αζαλαζηα  

ε δσε γηα νια 

ρνξηαξη πνπιη ε νκνξθηα ζνπ 

κε ηε ζηηγκε πεηξα 

λ΄ αληηιακπεη ζαλαην θη αζαλαζηα 

καηηα ηεο δσεο ην πξαγκα ηνπ θνζκνπζδδαδ 

λα γηλεηαη νξαζε γπκλε 

ε κνλε κία νινθιεξε ιακπεξε ζηηγκε 

ηεο σξαηαο γπκλνηεηαο.  

 

Γπκλε ηεξςε δσεο  

ε παξνπζηα ζνπ παλσ ζηνηδην ρσκα 

ε απνπζηα ζνπ παλσ ζην αδειθν ρσκα 

ε αλππαξμηα ζνπ παλσ ζην έλα ρσκα 

ζην ελα ηδην πξαγκα ησλ αζηξσλ 

πνπ ζβελεηαη γηλεηαη ηεξςε γεπζεο 

κνλε ηεο 

σο ηε δσε. 

 

Να κηιασ λα ιεσ πεηξαδεη ηα πξαγκαηα  

πεηξαδεη ηελ αλαπλνε κνπ 

λα γξαθσ ζηε ιεπθε αγλνηεηα ηαξαδεη ηε θπζε κνπ 

πεηξαδεη ηελ πλνε κνπ 

νπσο νξζσλνκαη αλαζηεκα 

θαηακαηα ζηελ αξκνληα 

εηζη 

ζσπαηλσ νινθιεξνο 

ιεπθαηλσ γξαθε θαη κηιεκα 

κνξθε πξαγκα ζην πξαγκα ηνπ θνζκνπ 

ε πξαγκαηηθνηεηα ηεο αγλνηεηαο. 
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Απ’ ην ηηπνηα ζην θαζε ηη θνζκνο  

πσο  πνηνο ηη 

ινπινπδαθη κνπ 

εηκαη ζ΄ απην παξσλ 

απηε ε ηη πξαγκαηηθνηεηα 

απην ην ηη νιν εγσ 

απηε ε καηαηνηεηα ζηε ιακπξνηεηα 

ινπινπδαθη κνπ 

απην ην θνηηαγκα εαπηνπ 

απηε ε καηαηε εξσηεζε αξλεζε 

απηε ε καηαηε θη νπνηα αιιε ιεμε 

ινπινπδαθη κνπ 

απηε ε καηαηε καηαηνηεηα 

λνπο ιεπθνο 

γπκλε θηλεζε 

ινπινπδαθη κνπ ινπινπδη ινπινπδαθη κνπ. 

 

Ζ πεηξα ππαξρεη θη εγσ δσ  

απην εηλαη ε αιεζεηα 

απν κελα απ’ ηελ πεηξα 

γηα ην ινγν ηεο αιεζεηαο 

ζην εγσ ραξαδσ γξακκεο 

γηα γξακκαηα ηνπ θνζκνπ 

γηα ηελ αιεζεηα ηνπ ινγνπ 

απ’ ην ηηπνηα ζηα φια 

γξακκε ηεο ειεπζεξηαο 

πνπ αγαπαεη ηελπεηξα θαη κελα 

θνζκν. 

 

 

Τςνο ηνπ πξαγκαηνο  

βαξνο ηεο ππαξμεο ζηε γιπθηα γαιελε 

πεηαλε ειεπζεξα πνπιηα ινγηα αλεηπσηα 

απηεο ηεο ηεξςεο πνπ ιακπεη 
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εηνηκε πξαγκαηηθνηεηα πξηλ απ’΄ηελπαιακε κνπ 

ρατδεπσ ελα πιαλσκελν πνππνπιν 

ειεπζεξν απν πνληνηεηα. 

 

Ζ ηεξςε ε εθζηαζε ε απιε γεπζε   

ηεο ζέαο ηεο πξαγκαησζεο ηεο πξαμεο 

πλεεη εηθνληδεη θαλεη ην πξαγκα 

γελλαεη γιπθα ηε δσε απην ην αλαζηεκα 

δηπια ζην ηξπθεξν ρνξηαξη θαη ζηελ ειεπζεξε πηεζε 

εηλαη κνλε θη σξαηα δεκηνπξγηα 

θαλεη θαη γηλεηαη 

νπσο απηε ε γισζζα ηεο αλαπλνεο κε ην πξαγκα 

γαιεληα απνδνρε 

γπκλε γεπζε ειεπζε. 

 

Αηζζεζε πνπ πξαγκαησλεη αηζζεκα θαη πξαγκα  

απηε ηε δηαζηαζε αθε 

θαη κε γελλαεη εγσ ηνπ νια  

απηε ε αηζζεζε αηζζαλεηαη γαιεληα 

λ’ αθελεηαη λ’ αθελεη θνζκν θη απνδνρε ηνπ 

σο ηελ σξαηα ειεπζεξε πξαγκαησζε 

ηνπ πνζνπ ηεο νληνηεηαο 

πνπ κε πνζεη πνζνπκαη πνζσ. 

 

Γηαηη γηλεζαη 

ινπινπδη κνπ 

γηαηη ππαξρεηο 

γηαηη ε ππαξμε 

α δεκηνπξγηα ηνπ γηαηη θαη ηνπ λα 

εηζη γηαηη ην γηλσκα 

εηζη εζπ ην ινπινπδη 

εηζη απην ην εηζη 

απηνο ν θνζκνο 

ινπινπδη εηζη 

εηζη εγσ. 
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Λνηπνλ  

εηζη γηαηη ν θνζκνο 

γηαηη ε δεκηνπξγηα 

ηη εηλαη ηη γηλεηαη απην θαη θεηλν 

εηζη ζ’ απην ην εηζη δσε 

ινπινπδαθη ςπρε ινγνο 

ε ειεπζεξε αληηιεςε 

σξαηα ηειεησζε 

αγαπε θαη θνζκνο 

απηεο ηεο γαιελεο 

απην δσε. 

 

Οξζνο κε ηα πξαγκαηα ηνπ θνζκνπ ζην θελν  

ηνπ σξαηνπ καο ηηπνηα 

λα ηειεησλεηαη λα ηειεησλεη 

κελσ 

λα. 

 

Χ  

εια πνηεηε 

θηαλεη 

εθηαζεο 

αθηλεηεζε.  

 

Λεσ ηξεια ινγηα ηεο πλνεο απηεο  

ηνπ πξαγκαηηθνπ θνζκνπ 

ζηελ απια ππαξμε ηεο αλππαξμηαο 

ειεπζεξε γξακκε 

γξαθε 

γξακκαηα αγξακκαηα  

πνηεζε απνηεζε ερνπ αληερνπ 

σο ηελ απλνε πλνε 

λα θαλσ ην πνηεκα 

λα εηκαη απνηεηνο 
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ρσξηο πνηεζε 

σξαηα ηξεινο. 

 

Ζ πεηξα η’ νλεηξν απν ηη  

απν ηη εγσ πνπ ξσηασ 

απν ηη απηνπ ηνπ απν ηη ν ζενο 

ηεο σξαηαο νκνξθηαο πξαγκαηηθνηεηαο 

απν ηη απην ην απν ηη 

απηεο ηεο δεκηνπξγηθεο γισζζαο αιεζεηαο 

γαιελε 

ηη απην ην απν ηη 

ινπινπδαθη αξσκα θσο ηεο δσεο ηνπ πξαγκαηνο 

ηη απην ην ηη εξσηεζε 

γιπθηα ηξηδα αλεκνπ 

πνπ αλεκηδεη ηελ ππαξμε κε ηελ αλππαξμηα 

ηη ζα πεη ηη 

ηη ζα πεη ηη ζα πεη 

ινπινπδαθη κνπ αθε 

ιακςε κνλε. 

 

Ζ δπλακε κνπ κε θαλεη  

Λνπινπδαθη κνπ αθε 

απν δπλακε. 

 

Απηνο ν ζπνξνο δεληξν θιαδηα πξαζηλα θπιια  

ινπινπδηα αξσκαηα 

πνπιηα ηξαγνπδηα 

απηνο ν ζπνξνο ηνπ εξσηα 

παηδη ηεο νιεο δσεο 

ν θνζκνο νινο εγσ γειην παηρληδη 

δεληξν παηδη ζπνξνο 

ζπνξνο  δεληξν παηδη 

θη αλακεζα απηφ ην σξαην ηηπνηα  

αηζξηα 

ηεο δεκηνπξγηαο 
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ζενο απηεο ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ βιεπσ θσο κε βιεπεη ζηα καηηα ζνπ 

ε  

αο θπιαλε λεξα απηεο αιαθξαδαο 

αο θπζαλε αεξαθη απηεο αθεο  

ξσηασ παηρληδη 

παηδσ εξσηεζε 

απν δσ απν θεη κεζα ζηε γαιελε. 

 

Δ  

θαη ε ζέα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

απηεο ηεο αιεζεηαο 

ηη 

θαη ηη 

απηε ε εξσηεζε 

ε ζέα κνλν θνηηαδεη θνηηαδσ 

θνηηαδεηαη ζεαηε αζεαηε 

κνλν σο ηελ παξνπζηα. 

 

Δξρεηαη πεξλαεη θεπγεη  

εξρεηαη παιη κελεη 

εξρεηαη απην 

ν εξρνκνο 

ρσξηο αηζζεζεηο αηζζεζε 

ρσξηο ηαπηνηεηα παξνπζηα 

ρσξηο νλνκα νλνκαηνπνηα 

ρσξηο εκελα σο εκελα 

εξρεηαη νπσο εηλαη θεξκελν. 

 

Ολνκαηα ηνπ ερνπ θαη ηεο γξαθεο 

πξαγκαηνπνηα νλνκαηα 

απηεο ηεο αλσλπκεο ζειεζεο 

πνπ θαλεη ηα νλνκαηα ζειεκαηηθα 

ερν θαη γξαθε 

σο ηελ αλσλπκε ζειεζε 
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πνπ ζειεηαη ειεπζεξε 

λα κελεη ε πξαγκαηηθνηεηα 

νηθεηα θαη γπκλε. 

 

Πνπ νια εηλαη νπσο εηλαη  

γηλεηαη ε δεκηνπξγηα 

θαη εηλαη νπσο εηλαη 

κα ελα μαθληθν εγσ  

θνηηαδεη αιιησο 

λα κελ μαθληαδνκαη. 

 

Πνπ εηλαη νια νπσο εηλαη  

ιακπεη  

απηναληηιεςε απηνζεαζε ζέα ζενο 

λνπο απηνλνεηνο 

απηνο ν εαπηνο ελα 

νπσο θιαδαθη απηνυπαξμε 

απην ην απηνπνηεκα πνηεκα 

γπκλε ειεπζεξηα. 

 

Κνηηαδσ ηα νληα ηα γηλνκελα  

θνηηαδσ πνπ θνηηαδσ 

θη εηζη γηλνληαη νια ε γισζζα απηε 

πνπ ιεεη ν, ηη ζειεη 

δειαδε αξρηδεη ην λεν λεν εηδνο 

λεν γηλνκελν λεν νλ 

πνηεκα 

ηεο ειεπζεξεο πνηεζεο. 

 

Πξαγκαηηθα θαληαζηηθα κλεκνληθα 

νια εηλαη ηεο νπζηαο 

πνπ ιακπεη λνπο γξακκηδεηαη εηθνλα 

ξεεη λεξν ζηελ αθε κνπ 

γπκλε πιηθε αυιε πξαγκαηηθνηεηα 

θη αιεζεηα αλαιεζεηα 
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ππαξμε παξνπζα ε ρακελε 

δπλαηε ε αδπλαηε 

κε θνηηαδεη πνπ αιινπ θνηηαδσ 

απην εηλαη κνλν ηνπ σο εκελα. 

 

Ζ δσε ερεη πνιινπο δξνκνπο   

πνιιεο αλαπλνεο 

κε ηα πξαγκαηα παλσ ζηα πξαγκαηα 

κε ηα θπκαηα ηεο ζαιαζζαο 

θπκα δσε δσε θπκα 

παλσ ζηελ πλνε ηεο παλσ ζην ζαλαην ηεο 

πλνε ζαλαηνο ζαλαηνο απλνε 

ερεη πνιινπο ηξνπνπο ε δσε απηεο ηεο δσεο 

ηξνπνη ηεο εηλαη ελα ε δσε  

κνλνο ηξνπνο απηνπ ηνπ πξαγκαηνο 

πνπ ιεσ κε ην λνπ κνπ θνζκν.  

 

Γξαθσ πνπ κηιασ  

εηζη πνπ γξαθεηαη ν ερνο ηνπ θπκαηνο ζηνλ ακκν 

θη ε πλνε ηνπ αλεκνπ γξακκεο ησλ βνπλσλ 

απηε ε γξακκε γξαθε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ θαλεη λα κηιασ νπσο αλαπλεσ 

ην κηιεκα κε δεκηνπξγεη νπσο ηελ αιεζεηα 

θαη κελνπλ γπκλα ην θπκα θη ν αλεκνο 

ειεπζεξα απν αιεζηλα 

λα κε πγξαηλνπλ πλνε ησλ πξαγκαησλ 

λα ξενκαη πγξεο γπκλεο γξακκεο 

ειεπζεξεο απν θνζκν θαη κελα. 

 

Ση ζα πεη εγηλε γηλεηαη ζα γηλεη  

ν θνζκνο 

ηη ζα πεη θνζκνο 

θαηη απ’ ην ηηπνηα ηηπνηα απ’ην θαηη  

ηη ζα πεη θαηη ηη ζα πεη ηηπνηα 

αρ πνπιαθη κνπ 
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αρ ιπγεξν ρνξηαξαθη 

α επσδηα ινπινπδαθη 

ηη ζα πεη λα ξσηασ 

πνπ σξαηα ππαξρσ 

ηη ζα πεη ππαξρσ 

γιπθηα κνπ γαιελε 

ηη ζα πεη πνπ ζε βιεπσ πνπ ζε δσ νκνξθηα κνπ 

ηη σξαηνο ν λνπο απηνο πνπ σξαηα ηνπ ζβελεηαη 

ρσξηο ππαξμε ρσξηο αλππαξμηα 

εηζη ινπινπδη ρνξηαξαθη πνπιαθη 

νκνξθηα κνπ 

απηνο εγσ ρσξηο εκελα 

ρσξηο γπκλνηεηα 

ρσξηο εγσ 

θαη λα νια απηα. 

 

Οιε ε αηζζεζε νιε ε γεπζε  

νιε ε κλεκε νιε ε ζειεζε 

ρσξηο αληηιεςε 

κηα ξνε 

ελα αθεκα κνπ γπκλν γιπθν 

ηξπθεξν 

κερξη ην κηζρν ηεο νληνηεηαο 

απν κνλεο ηεο. 

 

Πεηξα ζε θνηηαδσ κνπ θνηηαδεηαη αληηιεςε 

λνεζε κε  λνεηζαη επηθπξσζε 

ππαξμε κε ππαξρεζαη νινθιεξσζε 

αληηιεςε επηθπξσζε νινθιεξσζε θελα ινγηα 

πνπ αθελεη ε λεξν ξνε απεμσ. 

 

Δ  

θη ε δσε κηα απια 

πνπ ηελ πεξπαηηεκαη θαη κ’ αθελεη 

πνπ εγηλε αηζζεζεηο θαη λνεκαηα 
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απηα ηα αθεκαηα 

λ’ αθελεηαη ε απια. 

 

Αεξαθη γξακκε γξαθε  

γξαθνκαη γξαθσ  

ην πξαγκα. 

 

Γπκλε πνξεηα ηνπ θνπξνπ  

ζην γαιαλν νλεηξν 

κε θνηηαδεηαη 

αλζξσπν. 

 

Σα καηηα ε παξνπζηα ε παξνπζηα ηνπ θνζκνπ  

ζηε γπκλε αγαπε 

ηα καηηα ζνπ αγαπεκελε 

κνπ εηπαλ κνπ ιελε νηη ζα ππαξμσ πνπ ππεξμα 

ππαξρσ 

θνηηαδεηαη σξαηα ε αγαπε θνζκνο 

αγαπεκελε. 

 

Ζ θηλεζε αξρηδεη  

ηνπ αλεκνπ ε ηεο δσεο 

ρνξηαξαθη θη απην ην αλαζηεκα 

πνπιη σξαην πεηνπκελν 

ε ρακειν θαζαξν λεξν 

απηεο ηεο θηλεζεο 

πνπ ρσξηδεη πξαγκα θαη λνπ 

λα ππαξρεη πξαγκαηηθνηεηα 

γπκλσλ πξαγκαησλ 

γπκλνηεηα γαιελε 

απηεο ηεο αξρεο 

ηνπ ηεινπο ηεο ηειεηνηεηαο 

απηε ε γξακκε γξαθε θηλεζε 

ηεο γπκλεο ιεπθνηεηαο. 
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Απηε ε απηνζπλαζζεζε ηεο ππαξμεο  

εγσ απηνζπληαζζεζε 

λα εηλαη νια δίπια 

ππαξθην πξαγκα ηεο απηνζπλαηζζεζεο ηνπο. 

 

Φσηηδεη ν ειηνο ηε δσε κνπ  

απ’ η’ νλεηξν ησλ νισλ αζηξσλ ηεο λπρηαο 

θσο ηνπ καπξνπ καπξν ηνπ θσηνο 

λ’ αθελνκαη ππαξμε θη αλππαξμηα 

σο ηελ αηζζεζε απηεο ηεο δσεο 

πνπ αγαπαεη ηνλ ειην ησλ αζηξσλ σο ην ζθνηαδη 

απηνζπλαηζζεζε νινθιεξσζεο 

λα ιακπεη ειεπζεξα. 

 

Μνλν πνπ εηλαη νια απηα αγαπεκελα ελα   

κνλν πνπ απην ην ελα εηλαη αιεζηλν 

πνπ σξαηα ειεπζεξα θη νια θαλελα 

κνλν πνπ νιν εηλαη εηζη πξαγκαηηθν 

εηλαη εηζη νιν νια αιιησηηθα 

θαη βγαδνπλ απν απηε ηελ νληνηεηα 

θαζε ηη αιιν θη νια ηδηα 

νπσο απηε ε απηνζπλαηζζεζε κνπ 

απηνζπλαηζεζε ηεο αιιησηηθε 

ε κία απηε απηνζπλαηζζεζε 

ηεο επηπρηζκελεο  ζθνξπηαο αιεζεηαο 

πνπ κε αιεζεπεη. 

 

Δδεζα  

κε ζπκαηαη ε πεηξα θη ν ειηνο 

νιν απην ην παλ αζηξα 

ην πνπιαθη πνπ ιαιαεη παξνλ 

απν θιαδαθη ζε θιαδαθη ηεο νληνηεηαο 

δσ απηε ε παξνπζηα 

ζα δσ ε δσε νπσο εδεζα   

ηεο πξαγκαηηθνηεηαο. 
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Οιε ε αληηιεςε πξαγκαηηθνηεηα  

ε πξαγκαηηθνηεηα θπζαεη αληηιεςε 

αεξαθη ειεπζεξν κνπ. 

 

Λνπινπδαθη κνπ  

γπκλε σξαηνηεηα απ’ ηνλ θνζκν 

πνπ εξρεηαη 

αθε ηεο παιακεο κνπ. 

  

Πξαμε γπκλε  

λ’ αγγηδεηαη ην γεγνλνο 

αγγηγκα 

νπσο ην λεξν αγγηδεη ην ρσκα 

πξαμε γεγνλνο θαη γεγνλνο πξαμε 

λα γηλεηαη λα γηλνκαη λα θαλσ 

ηε ιαζπε δεκηνπξγηα 

γπκλνηεηα παξνπζηα. 

 

Οια απ’ ην ηηπνηα  

ηηπνηα απ’ νια 

ινγηα δεκηνπξγηθα 

θη ελα ινπινπδαθη 

λα ιελε λα ιεγνληαη 

λα νινθιεξσλνληαη γπκλα 

ηηπνηα απ’ νια 

νια απ’ ην ηηπνηα 

ε σξαηα κνπ απηνζεσξεζε 

απηε ε απηνζεαζε 

πνπ αθελεη ηα ινγηα λα ηελ αθελνπλ 

πνπ ηελ αθελνληαη ινγηα λα η΄ αθελεη 

απηε γπκλε πξαγκαηηθνηεηα 

θαη ην ινπινπδαθη. 

 

Χξαηα ε πξαγκαηηθνηεηα ν,ηη θη αλ εηλαη  
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κα ηη ιεεη 

ηη ιεγεηαη 

ηη γηλεηαη 

νπσο γηλεηαη ιεγεηαη αξσκα ην ινπινπδαθη 

θη εγσ δσε ε ζαλαηνο 

απηε ε παξνπζηα  

ηη εηλαη ινηπνλ ε πξαγκαηηθνηεηα 

πνπ πξαγκαηνπνηεη ηελ παξνπζηα 

κε θνηηαδεη ηελ θνηηαδσ 

ε 

αο ιακπεη ην θνηηαγκα. 

 

Ννεηα θη αλνεηα κεγαισλεη ην θπιιν  

πξαζηληδεη ηξπθεξν ην λνπ κνπ 

γαιελην κε ην ζρεκα ηνπ 

πνπ κε απνθαζηζηα 

ειεπζεξνλ κ’ νιεο ηηο κνζρνβνιηεο ηνπ θνζκνπ 

γαιεληνλ εαπην θπιιν θη ν,ηη λα ’ λαη 

γπκλνλ. 

 

Πψο νια ελαξκνληδνληαη ηελ ηειεηνηεηα  

ζπκπιεξσκαηηθα νινθιεξσηηθα 

θπθινο ειαρηζηνο κεγηζηνο 

ηνπ εηζη γη’ απην 

θη νινθιεξσλεηαη ν θνζκνο ζπνξνο ν ζπνξνο θνζκνο 

ρσκα θαη λεξν ζαλαηνο θη αζαλαζηα 

ππαξμε θη αλππαξμηα 

θπθινο ηειεησζεο ηεινπο 

λα θπιαεη ειεπζεξνο εμσ ην εμσ 

πεηξα ζηελ απια πεηξα ε απια 

κπξνζηα ζηε κεγαιε παιακε ηεο δεκηνπξγηαο 

ζενο  απηεο ηεο παιακεο ρεηξνλνκηαο 

ηνπ θπθινπ  γξακκεο γξαθεο κεδελ ηηπνηα φια 

ζενο ζειεζε εηζη 

νπσο απην ην ειεπζεξν πνηεκα 
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ζπνξνο ινπινπδαθη. 

 

Ζ ζειεζε εηλαη παξνπζηα  

πεηξα ε πνζνο 

ή λεα δεκνπξγηα 

πξαγκαηνο ε πξνζσπνπ 

κηα πξαγκαηνπνηεζε 

παξνπζηα ζειεζε 

ην γεγνλνο πνπ παηξλεη ε δσε 

θαη κε δεη 

θαη δσ απν πεηξα σο αηζζεκα 

ε ζειεζε απηε πξαγκα 

ην πξαγκα απηε ε ζειεζε 

ζειεζε νιε ε γπκλνηεηα 

αθε ηνπ πξαγκαηνο 

πξαγκαηηθε αθε. 

 

Δλα αλαλεπκα ελα αλαλνεκα  

θαη ε δεκηνπξγηα ηνπ πξνζσπνπ ηεο παξνπζηαο 

εγσ ε θνηηαγκα εκελα 

ελα αλαλνεκα ελα αλαλεπκα 

κηα θαηαλνεζε 

αλαπλνε γη’ αιιε αλαπλνε απν αιιε αλαπλνε 

ελα αλαλεπκα αλαλνεζε λνεκα 

λεπκα νιν απην 

θη ν θνζκνο παεη σξαηνο 

λ’ αλαπλεσ ζησπε 

 

Δ  

θη απ’ ηε δσε εμσ 

εηλαη ν θνζκνο σξαηνο 

ππαξρεη πξαγκαηηθνο θη απην ην εμσ 

θνζκνο θη εμσ 

απηφ ην ρεξη ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

ρεξη θηλεζε. 
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Ζ παξνπζηα 

εγσ ή εζπ 

κνλν παξνπζηα. 

 

Αγαπεκελε  

γπκλε γξακκε ηεο γπκλνηεηαο ηνπ ζσκαηνο 

πνπ γξαθεη ηνλ θηνλα λαν 

ηελ πεηξα ηε ξπηηδα ηνπ λεξνπ ηελ ηξηδα 

η’νλνκα ζνπ νπζηα ηνπ θνζκνπ 

πνπ ξεεη γιπθα ηελ πξαγκαησζε 

ηελ πξαγκαηηθνηεηα κνπ 

γιπθηα γξακκε ηεο γπκλνηεηαο ηεο παξνπζηαο 

πνπ νλνκαδεη ηελ απνπζηα 

βσξαηα γξακκε απηεο ηεο γξαθεο 

γξαθσ ν,ηη λα ’λαη θη ν,ηη δελ εηλαη 

θη ε αγαπε γξαθεη αγαπαεη ηελ αλππαξμηα 

απηε ε πνηεζε.  

 

Ολεηξν πνπ εξρεζαη απ’ηα νλεηξα  

θη εξρεζαη απν θεη πνπ ζα γπξηζσ 

νλεηξν δεκηνπξγηα απν ηε δεκηνπξγηθνηεηα 

πνπ ξεεηαη ζρεκαηηδεηαη λησζεηαη 

γηακνλκν ηνπ απν κνλν ηνπ 

νλεηξν ειεπζεξν απν κελα 

κλεκε ε ιεζε 

κνλν γεπζε γπκλνηεηαο 

σο ηελ θαζαξε απηνζπλαηζζεζε 

πνπ ππαξρεη ηελ αλππαξμηα 

γηα ηελ ειεπζεξε ππαξμε 

κνλε ηεο απν κνλε ηεο 

νλεηξν κε νλνκαδεηο 

κε νλνκαηα κνλα ηνπο απν κνλα ηνπο 

νπσο εηκαη εδσ ζηνλ θνζκν ηεο νινθιεξσζεο 

δσε κνλε ηεο απν κνλε ηεο 
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εηζη εγσ θνζκνο νλεηξεκελνο 

κνλνο ηνπ απν κνλνο ηνπ 

νλεηξν πξαγκαηηθν απ’ ην ειεπζεξν νλεηξν 

ηνπ ειεπζεξνπ νλεηξνπ 

νλεηξν ςπρε ηεο νλεηξνπνιεζεο 

νλεηξν κνλν ηνπ απν κνλν ηνπ 

ηνπ κνλνπ ηνπ απν κνλνπ ηνπ νεληξνπ. 

 

Γηλεηαη ν,ηη λα ’λαη,  

θαλσ ν,ηη λα ’λαη 

γη’απην 

κηα γξακκε 

κηα θηλεζε 

θαη νια θαια. 

 

Αηζζεκαηα απηα πξαγκαηα εθεηλα  

ινγνη θαη λνεκαηα 

ζηαιεο πγξνηεηαο ηξηδεο ιακςεο 

θαη λα εγσ λα εηκαη θαη λα εηλαη 

λνεκα θη αλαλνεκα 

ζηελ αλαγθαηνηεηα ηνπ θνζκνπ 

πνπ ππαξρεη νπσο δελ ππαξρεη 

δελ ππαξρεη νπσο ππαξρεη  

γηα ππαξμε αηζζεκαησλ πξαγκαησλ 

γηα ηελ αλππαξμηα ινγσλ λνεκαησλ 

απηε ε πηζηνπνηεζε πνπ κ’ επηβαιιεη 

νπσο επηβαιιεηαη 

θη νπσο ζηαιεο ηξηδηδεη 

βξερεη ιακπεη 

ηη 

απν ην ηη ηεο αλππαξμηαο ππαξμεο δσε 

ην ηη απηε πεηξα.  

 

 

Λνηπνλ  
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δελ εηλαη δεηεκα ππαξμε αλππαξμηα 

θνζκνο ε αθνζκνο 

δσε ε αζαλαζηα 

εηλαη κνλν αλαγθαζηηθνηεηα 

νιν ην κεζα θαη ην εμσ 

πνπ ζα πεη 

ιεεη 

θπθινο πνπ θπιαεη 

ειεπζεξα 

λα. 

 

Πηζηεπσ θαη εηλαη  

ιεσ θαη γηλεηαη 

θνληα ζηελ πεηξα 

καθξηα απ’ αζηεξη 

ν,ηη ζεισ ζειεηαη 

ν,ηη ζειεηαη ζεισ 

αηζζεκα ε λνεκα αλαεξα 

νπσο απηε ε αλαπλνε λενπ αεξα  

πνπ αλαπλεσ θνζκηθνο γηα αθνζκνο 

αθνζκνο παξσλ θαη θνζκηθνο απσλ 

ηεο ειεπζεξεο ζειεζεο πνπ ζειεηαη απν κνλε ηεο 

γηα εηλαη δελ εηλαη γηλεηαη δε γηλεηαη 

απην ην εγσ ηεο σξαηαο ειεπζεξηαο 

πνπ ιακπεηαη θνζκνο ιακπεη ηηπνηα. 

 

Πξαγκαηηθνο θνζκνο νλεηξν  

θη νλεηξεπνκαη ειεπζεξα 

παξσλ ηεο απνπζηαο πξαγκα 

θαη απσλ ηεο παξνπζηαο αλαπλνε 

δσε νλεηξν εγσ. 

 

Ζ πεηξα δε κε μεξεη  

γηαηη λα κε μεξεη 

ηη ζα πεη μεξσ 
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πνπ ε πεηξα εηλαη νινθαζαξε 

ηη ζα πεη πεηξα 

πνπ νια εηλαη ελα ελα ην ηδην 

ηη ζα πεη απην θαη θεηλν 

απηα ηα νλνκαηα 

απην η’ νλνκα κνπ 

πνπ απνθαζηδεη ελα θνζκν θαη κελα 

ηη ζα πεη λα ξσηασ 

αθνπ λα 

εηλαη νια ηειεησηηθα νπσο εηλαη 

θαη θπιαλε σξαηα ην ελα ζην αιιν 

λα νπσο νη ζηαιεο πνπ ιακπνπλ 

απηα ηα αηζζεκαηα 

πνπ εηλαη πην πνιπ απν νπσο εηλαη 

α σξαηα εξσηεζε θνζκνο 

πνπ σξαηα κπνξσ λα κελ ηελ θαλσ 

ελα 

δελ ηελ θαλσ 

νινθιεξνο. 

 

Παικνο ηεο γξαθεο  

πξαγκα λνπο  

απν παλ γηα παλ 

απην ην αγλσζην ππαξθην ζπκπαλ 

γλσζην απν κνλν ηνπ 

ε γξακκε  

πνπ λα 

γξαθεηαη  

παιιεηαη 

παικνο κνπ απν θνζκν 

γξακκε παικνο 

κε δεη θαη ην δσ 

θνζκηθε δσε  

κε ηελ αγαπε ηεο νληνηεηαο 

ηνπ παικνπ ηεο γξακκεο 
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πεηξα θαη ρνξηαξαθη θαη θαζε εγσ 

ε ζηηγκε παικνο γξακκε 

πνπ ηε γξαθσ απην ην ζεισ πνπ ζειεη 

πνπ ζειεηαη 

λα εηλαη απηε ε απν κνλε ηεο γξακκε 

πνηεηηθε. 

 

Δηκαη εδσ ηεο δσεο απ’ ηα δηθα ηεο  

απηνο ηεο πεηξαο 

ζπλαηζζεηνο ηεο αηζζεζεο 

ελα νλνκα παξνπζηαο 

γη’ απηνλ θη εθεηλνλ 

απηνπ θαη ηνπ αιινπ 

ελα νλνκα νισλ ησλ νλνκαησλ 

πνπ αθελεη ε σξαηα κνλε εηθνλα ηεο νληνηεηαο 

θαη δεκηνπξγεηηαη ζηηγκε 

εηκαη ε ζηηγκε ηεο παξνπζηαο 

ιακςε ηνπ λνπ 

γη’ απην πνπ εηλαη λα ιεκε ιεκε λα εηλαη  

νινθιεξσκελνο ηεο νιεο ζηηγκεο θνζκνο 

ην νλνκα πξαγκα 

πνπ ζβελεη ιακςε ιακπεη ζβεζηκν 

γπκλε ζηηγκε 

επδαηκνληα κνλε. 

 

Λνηπνλ 

νπηε αξρε νπηε ηεινο 

νπηε πξηλ νπηε κεηα 

νπηε ησξα 

ζηηγκε ζηηθηε 

λα εηλαη ν θνζκνο ειεπζεξνο 

απν απην ην ειεπζεξν ρεξη 

ηνπ ειεπζεξνπ πνηεκαηνο 

ηεο γιπθηαο αγαπεο. 
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Όια ηα νλνκαηα πξαγκαηα  

επηθνηλσληνπλ ελα  

πνπ θπιαεη ειεπζεξα 

ρσξηο εηθνλα 

ε ειεπζεξηα κνπ. 

 

Ο θνζκνο εηλαη ε αζαλαζηα  

νπσο πηλσ ην λεξν 

θαη γηλεηαη ην γεγνλνο 

εηλαη ε αζαλαζηα παξνπζηα 

πνπ γηλεηαη θη αλαγλσξηδεηαη 

ζηαια ε ζηαιαγκνο 

αλαγλσξηδεηαη θαη γηλεηαη 

αηζζεζε ε πξαγκα 

νπσο ρηππεηα ππαξρεη ε πεηξα 

ιακπνληαο ηελ αλππαξμηα παξνπζηα 

θη ν ζαλαηνο εηλαη ηεο αζαλαζηαο 

λα θαηλεηαη λ’ αθελεηαη ζηελ απια ηεο 

νπσο ππαξρεη απηεο ηεο ππαξμεο 

πνπ πλεεη ραξε ε πεηαινπδα 

αηζζεζε θη αλαγλσξηζε 

πξαγκαηηθε αζαλαζηα 

νπσο κε παηξλεη ην λεξν 

θαλεη ην γεγνλνο ην γηλσκα 

ν θνζκνο αλαγλσξηδεηαη παξσλ 

ζην νινθιεξσηηθν θαη κνλν παξνλ 

γπκλν απν ηηπνηα. 

 

Αλνηγσ θαη θιεηλσ ηελ αηζζεζε  

νπσο κ’ ερεη θαη δε κ’ ερεη ν θηνζκνο 

απηε ε παξνπζηα 

θιεηλσ θη αλνηγσ ηνλνπ 

νπσο εηκαη θαη δελ εηκαη απηεο ηεο αηζζεζεο 

δσε ε ζαλαηνο 

ειεπζε θη αλαρσξεζε ηεο παξνπζηαο 
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κ’ απηνλ ε ρσξηο απηνλ ηνλ θνζκν 

θη σξαηα γηλεηαη μεγηλεηαη απηε ε ππαξμε 

κ’απην ην γπκλν ε κε ηα νια εγσ 

παξζελν ε δεκηνπξγηθν 

αλαθιαζηηθν αλαθιεκελν ηνπ νινπ 

γαιελην. 

 

Σν θπκα πγξαηλεη ζβελεη ηηο αηζζεζεηο  

ηα θπκαηα ζβελνπλ ηα σξαηα ζρεκαηα ηνπ λνπ 

ην λεξν ιακπεη γαιαλε αιεζεηα 

κνλε ηεο απν κνλε ηεο πγξε 

εηκαη αλαγλσξηζε πγξνηεηα πνπ θπιαεη 

ειεπζεξν πνηακη 

νισλ ησλ θπκαησλ. 

 

Αγαπασ ηα σξαηα θπκαηα    

κ’ αγαπαλε σξαηα 

θη αηειεησηα σο ηελ αξρε κνπ 

πγξνηεηα παξνπζηαο 

θαη θπκαηηδνπλ ειεπζεξα 

ιακςε λεξνπ αλαγλσξηζε. 

 

Βγαδεη πξαγκαηα ε ζαιαζζα  

θπκαηα πξαγκαησζεο 

νηθεηνηεηα ηεο αγαπεο. 

 

Σα θπκαηα θεξλνπλ ηε δσε  

αιεζηλα θαη γαιεληα   

ηα θπκαηα αθελνπλ ηε δσε 

ηξπθεξα θη σξαηα 

ηα θπκαηα παηξλνηπλ ηε δσε 

νπσο ηα πεξλαεη ην πνπιη   

σξαηα ηξπθεξα 

θη αιεζηλα γαιεληα  

θπκαηα δσε δσε θπκαηα 
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λα πεηαεη ην πνπιη ειεπζεξα  

κε ηελ άπια αγαπεκελε ζαιαζζα. 

 

Έλα θπκα γηα νια  

θαη κ’ αγγηδεη πην απν δσε πην απν ζαλαηνο 

πην απ’ απηελ θη απ’ απηελ ηελ αλσλπκε αηζζεζε 

πην πνιπ απ’ηελ αλαγλσξηζε ηνπ   

κηα σξαηα ειεπζεξηα  

λα εηλαη ν θνζκνο  νινθιεξνο  

θαηλα πεηαεη απεμσ ηνπ 

πνπιη παλσ απ’ ηα θπκαηα. 

 

Χξαηα εγθαηαιεηπνκαη ζηελ απια  

λα γηλεη ν,ηη ζειεη ν,ηη λα ’λαη 

ν,ηη γηλεηαη 

σξαηα εγθαηαιεηςε λα ερσ γηλεη λα γηλνκαη 

λ’απισλνκαη 

λα ππαξρεη απην ην ακκνπδαθη νιε ε αιεζεηα κνπ 

σξαηα εγαηαιεηςε ηηπνηα 

λ’ αλεκηδεη ε απια θνξεκα ζσκαηνο 

ηεο αγαπεο παξνπζηαο 

σξαηα εγθαηαιεηςε ηεο εγθαηαιεηςεο 

λα κε θηαλεη λα εηκαη δσε 

κε ηελ ηλα ηνπ αλεκνπ 

ηηο ηξηδεο γξακκεο ηεο ακκνπ 

θαη ηεο παξνπζηαο παιακεο κνπ. 

 

Δξρνληαη 

πξαγκα γεγνλνο αηζζεζε ζθεςε 

κ’ απηνλ ην γλσζην θνζκν 

ν εξρνκνο κε θνηηαδεη 

εηλαη απην ην απεμσ 

πνπ δεκηνπξγεη ην πξαγκα ην γεγνλνο ηελ αηζζεζε  

                                                              ηε ζθεςε 

πνπ αθελεη απννθαζηζκελν ηνλ θνζκν 
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εηλαη ν εξρνκνο ζ’ εκελα εδσ εκελα 

απηφ ην μελν ην αιιν ην κνλν γλσζην 

ε ηεξςε πνπ εξρεηαη γιπθηα γξακκε ηεο ππαξμεο 

απηνο ν εξρνκνο νληνηεηα 

λα γηλεηαη ην ηηπνηα θαηη 

αλαγλσξηζκελε παξνπζηα 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεη 

λα πξαγκαηνπνησ ηελ αλακνλε 

λα εξρεηαη. 

 

Αθεζε δσε  

πξαμε θαη νλεηξν γεπζε θαη πξαγκα 

ε γιπθηα γξακκε ηεο αηζζεζεο πνπ γξαθεη ηελ πεηξα 

θαη ηελ πηεζε ηνπ πνπιηνπ 

ελα πλεπκα αλαπλνε αλεκνο 

πνπ αλαπλεεη ην ζσκα ιπγαεη ην ρνξηαξη αθνπκπηεηαη 

ην πξαγκα 

αλαλνεηηαη ν λνπο ππνθεηκελν αληηθεηκελνπ 

ππνθεηκεληθε αληηθεηκεληθε δσε 

δσε πξαγκα θαη νλεηξν 

ζ’ νλεηξεπνκαη πξαγκαηηθα  

κε πξαγκαηνπνηεηο νλεηξηθα 

σ εγσ 

λα πλεεηο πλεσ ειεπζεξε ιακςε απηναλαγλσξηζεο. 

 

Ζ εηθνλα δσεο θαη πξαγκαησλ  

Πξνβαιιεηαη 

πξνζηα απ’ ηε γαιελε ηεο ζέαο κνπ 

αιεζηλε θαη σξαηα 

θαη σξαηα λησζσ αιεζηλνο 

θαη γαιεληνο 

ζα δεκηνπξγεζσ. 

 

Απηε ε νξκε πνπ κ΄νλνκαδεη εκιεεη παξνπζηα 

απνθαζηδεη ηε δεκηνπξγηα 
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θαη θξαησ ηελ πεηξα δσε θαη ζαλαην 

παξνπζηα 

απηε ε νξκε 

ππαξρεη αλσλπκηα 

θαη εηλαη απηε. 

 

Ξεξσ ηε γλσζε  

ε γλσζε κε μεξεη 

πεηξα γαιεληα απν εαπην θαη νλνκα 

αλζηδνληαο ινπινπδη  

κπξσλνληαο αξσκα 

γλσζε αεξαθη 

λα θαλεη ην ησξα. 

Απην κηιασ. 

 

Ζ κνξθε πεξηζηεξη  

νληνηεηα νξαζε νξακα 

κνξθε πνπ κ’νκνξθαηλεη πξαγκαηηθνηεηα 

λαην εξρεηαη θεπγεη εηλαη  

γαιελεπεη αιεζεηα 

κπνξεη λα εηλαη πηεζε ή αθε 

αηζζεκα ή γεπζε αλαπλνε ή αγαπε 

αηζξηα ηεο ππαξμεο 

λα γηλεηαη ε γιπθηα γξακκε 

ηεο δεκηνπξγηαο 

νπσο εγσ ην πεξηζηεξη ην πεξηζηεξη εγσ 

απηεο ηεο παξνπζαο νινθιεξσζεο 

θνζκνο πεξηζηεξη ε πεξηζηεξη θνζκνο 

ε κνλαρε ηεο αηζζεζε 

πνπ η’ αγαπαεη η’ θελεη θαη εηαη να  

απησλ πνπ εηαη ην κνλαρν ηνπ πεξηζηεξη 

ν κνλαρνο κνπ κνλαρν ηνπ εγσ. 

 

Σν πνηεκα κελεη θεπγεη  

νπσο ην θπκα 
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ην θπκα εξρεηαη θεπγεη 

νπσο ην πνηεκα 

απην ην εξρεηαη θεπγεη 

θεπγεη εξρεηαη 

εηλαη ην πνηεκα ην θπκε 

νπσο εξρνκαη θεπγσ 

θεπγσ εξρνκαη 

παξσλ ην πξαγκα 

πξαγκαηηθν ε απξαγκαηνπνηεην 

αίζξηα παξνπζηα 

 

Δξρεηαη αηζζεζε ην δσληαλν  

εξρεηαη αηζζεζε ην πξαγκα 

εξρεηαη αηζζεζε ε αηζζεζε 

α δσε 

α πξαγκα 

εηκαη ε ηεξςε ηεο πξαγκαησζεο 

λα παηξλσ ειεπζεξα ηελ αηζξηα. 

 

Ζ ζειεζε ζειεζε κνπ  

ε ζειεζε κπν ζειεζε 

γιχθα κνλαρή 

δεκηνπξγεη αλαδεκηνπξγεη ηα πξαγκαηα 

αηζζεζε ηεο ζειεζεο κνπ 

απηνπξαγκαησζε 

ινηπνλ ε ζειεζε ζνπ ζειεζε κνπ 

ε ζειεζε κνπ ζειεζε ζνπ 

ε ζειεζε ειεπζεξε 

απηνπξαγκαησλεηαη. 

 

Οξαζε νξακα σξαηα  

λα ην πξαγκα πξαγκαηηθν 

πιηθν αληηθεεηκελν 

αθεκελν αγαπεκελν 

σξαηα ζεαζε 
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απηνζεακα απηνπξαγκαησζε. 

 

Ζ αιεζεηα κνπ κηιαεη  

εαπηνο 

ηεο κηιασ πξαγκαηηθνηεηα 

ε αιεζεηα κηιαεη κνλε ηεο. 

 

Χξαηα πεηαινπδα πεηαο παλσ απ’ ηελ απια 

ζαιαζζα βνπλα αζηεξηα 

ην ιπγεξν ρνξηαξαθη 

αξσκα ινγνο γεγνλνο 

θπθισλνληαο ηνλ θπθιν 

ηεο σξαηαο νινθιεξσζεο ηεο αιεζεηαο 

γιχθα πεηξα θαη δσε 

αλαλνεζε αλαπιαζε αλαπεηαγκα 

νπσο ιεγνκαη 

λα γηλεηαη ν θνζκνο 

λα ην ρνξηαξαθη 

λα ν ινγνο 

α σξαηα πεηαινχδα πνηεζε 

πνπ γηλεζαη κνλε ζνπ νιν ην ηηπνηα 

λα πεηαεη ε πεηαινχδα ειεπζεξε. 

Λνηπνλ απηε ε αληηιεςε γεπζε 

αλαπαικνο δσε γιπθαο 

λα εηλαη απην ην εγσ 

γηα κελα γηα ηελ πεηξα γηα ην ρνξηαξαθη 

πνπ σξαηα κνηξαδνληαη πξαγκαηα 

εγσ αληηιακβαλνκελα 

απηε ε αληηιεςε νινθιεξσλεηαη 

λα ππαξρεη απην ην σξαην απν κνλν ηνπ νιν 

ηεο αηζξηαο ηνπ απν κνλνπ ηνπ ινγνπ. 

Αηζξία κνπ γαιελε κνπ 
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ηα 

πην απν εγσ πην απν δσε πην απν ππαξμε 

νιε απηε ε αληηιεςε 

πνπ θπιηεηαη ειεπζεξε 

ε ειεπζεξηα. 

Δηζη ινηπνλ 
γιπθηα πεηξα σξηηα γπλαηθα γιπθηα 

γιπθα ηεο δσεο ηεο γεπζεο πξηλ θαη ησξα θαη κεηα 

εηζη ρνξηαξαθη 

ζην θνηηαγκα ζηελ αθε 

ζ’ απηε ηελ σξαηα πξαγκαησζε 

πνπ ππαξμε καο αθελεη 

λα βιεπνπκε λ’ αγγηδνπκε 
λα εηκαζηε εηζη 
απν κνλε ηεο γηα κνλε ηεο 

γη’ απηα ηα σξαηα αγαπεκελα νια  

λα ε πεηξα σξαηα γιπθηα γπλαηθα  

πνπ γελλαεη λα γηλεηαη κνλε ηεο  

απηε ε αζπξε ζηηγκε. 

Δηκαη νξαζε νξακα σξαηνο 

νιε ε αιεζεηα 

σο ηελ σξαηα πξαγκαηηθνηεηα 

θαη μεξσ κε μεξεη 

γλσζε απνιπηε θη σξαηα 

εηκαη νιε ε γιπθα ε νκνξθηα ηεο νληνηεηαο  

εηκαη πνπ κπνξεη λα εηλαη 

γιπθηα κνπ πεηξα γπκλε ζηεξεε εγσ 

αλαπαικηθα. 

Ζ πξαμε ην γεγνλνο                     

κ’ νινθιεξσλεη 

θαη θνηηαδνκαη 

εγσ εζπ απηε 

ελα ζνπ γιπθηα γαιελε. 
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Απ’ ηελ αλαζα ζηε γξαθε  

ε ζηεξενηεηα ηεο αθεο 

λα παηδεη ηε γξακκε θσλε  

γηα η’ νλεηξν ηεο δσεο 

απ’ ηε ζηξνγγπιε ζηεξενηεηα ηεο αξρεο 

σο ηε ιακςε ηνπ πξνζσπνπ 

πνπ κε θνηηαδεη γιπθηα παξνπζηα 

εαπην ηεο νινθιεξσζεο  

γπκλνηεηα σο ηελ σξαηνηεηα  

γπκλε γξακκε αλαπλνε γξαθε  

απηνπ ηνπ απν κνλνπ ηνπ ρεξηνπ 

ηεο νινθιεξσκελεο αθεο. 

Ζ πεηξα θπιαεη ην ρξνλν ειεπζεξε 

ζηεξεε θη νινθαζαξε 

νπσο ε αλαπλε κε γπκλσλεη δσε 

πνπ εηλαη νια νπσο εηλαη 

γιπθηα αηζζεζε ηεο νινθιεξσκελεο παξνπζηαο  

δσε ηεο πεηξαο ειεπζεξε πεηξα ηεο δσεο  

θπινπκελε ηε κνλε αθηλεζηα 

σο ηελ αγαπε πνπ νλνκαδεηαη πξαγκαηηθνηεηα  

νπσο πξαγκαηνπνηνεηηαη εγσ θη εζπ 

θαη αθε ηεο πεηξαο. 

Λεπθνη θηνλεο ηεο δσεο κνπ 

καξκαξηθε παξνπζηα ηνπ σξαηνπ αλζξσπνπ  

πνπ αθελεη ηελ ςπρε πεηαινχδα 

ρξσκαηα ζηε ιεπθνηεηα ηεο γπκλνηεηαο 

ειαθξνηεηα αηζζεκαησλ θαη πξαγκαησλ  

πλνε αλαεξε καξκαξνπ 

κνπ αθελεηαη αθε ηεο αησληνηεηαο  

αλαεξε γαιελε. 
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Λεπθε πεηξα ηεο γαιελεο 

αηζζεζε ηνλ θνζκνπ 

αθηλεηε απ’ νια 

αθεκελε γαιελε. 

 

Γελληεηαη ην θπκα λεν θη σξαην  

σξαηα ηα καηηα κνπ γηλνληαη 

ε σξαηνηεηα εηλαη λα γηλνληαη νια  

πξαγκα δσε θαη δσε πξαγκα 

θη αιιν λεα θπξα σξαην θη άιιν θπκα 

εηκαη λενο. 

Α θξεζθαδα παξνλ 

ζ’ απηα ηα καηηα ηεο παξνπζηαο 

ζ’ απηε ηελ παιακε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

θξεζθαδα θσο σξαην αεξαθη ηεο δσεο 

αθε ησλ νισλ 

θνηηαδνκαη αγγηδνκαη  

αθεζε ηεο ιακςεο. 

 

Με θνηηαο ειαθξε πεηαινπδα πεηαο  

αλαεξε αεξηλε θηλεζε 

ρξσκαηα θηεξα ηεο αθεο 

θη εγσ ηα ιεσ 

λα εηλαη λ’ αθελνκαη 

αλαπλνε πλνε αεξηλε 

αθε ςπρε πεηαινπδα. 

 

Χξαηα πεηαινπδα πεηαο παλσ απ’ ηελ απια 

ζαιαζζα βνπλα αζηεξηα 

ην ιπγεξν ρνξηαξαθη 

αξσκα ινγνο γεγνλνο 

θπθισλνληαο ηνλ θπθιν 

ηεο σξαηαο νινθιεξσζεο ηεο αιεζεηαο 

γιχθα πεηξα θαη δσε 
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ηα 

αλαλνεζε αλαπιαζε αλαπεηαγκα 

νπσο ιεγνκαη 

λα γηλεηαη ν θνζκνο 

λα ην ρνξηαξαθη 

λα ν ινγνο 

α σξαηα πεηαινπδα πνηεζε 

πνπ γηλεζαη κνλε ζνπ νιν ην ηηπνηα 

λα πεηαεη ε πεηαινπδα ειεπζεξε. 

Λνηπνλ απηε ε αληηιεςε γεπζε 

αλαπαικνο δσε γιπθαο 

λα εηλαη απην ην εγσ 

γηα κελα γηα ηελ πεηξα γηα ην ρνξηαξαθη 

πνπ σξαηα κνηξαδνληαη πξαγκαηα 

εγσ αληηιακβαλνκελα 

απηε ε αληηιεςε νινθιεξσλεηαη 

λα ππαξρεη απην ην σξαην απν κνλν ηνπ νιν 

ηεο αηζξηαο ηνπ απν κνλνπ ηνπ ινγνπ. 

Αηζξία κνπ γαιελε κνπ 

πην απν εγσ πην απν δσε πην απν ππαξμε 

νιε απηε ε αληηιεςε 

πνπ θπιηεηαη ειεπζεξε 

ε ειεπζεξηα. 

Δηζη ινηπνλ 
γιπθηα πεηξα σξαηα γπλαηθα γιπθηα 

γιπθα ηεο δσεο ηεο γεπζεο πξηλ θαη ησξα θαη κεηα 

εηζη ρνξηαξαθη 

ζην θνηηαγκα ζηελ αθε 

ζ’ απηε ηελ σξαηα πξαγκαησζε 

πνπ ππαξμε καο αθελεη 

λα βιεπνπκε λ’ αγγηδνπκε 
λα εηκαζηε εηζη 
απν κνλε ηεο γηα κνλε ηεο 
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γη’ απηα ηα σξαηα αγαπεκελα νια  

λα ε πεηξα σξαηα γιπθηα γπλαηθα  

πνπ γελλαεη λα γηλεηαη κνλε ηεο  

απηε ε αζπξε ζηηγκε. 

 

Πεηα πνπιη ηνλ νξηδνληα 

πνπ απισλεηαη αιεζεηα κνπ 

δσε κε ηα πξαγκαηα κε ηα πξαγκαηα ζαλαηνο 

νπσο ε πεηξα θη ν λνπο ηδηα παξρηπλ 

πεηξα εγσ δσε ζαλαηνο ελα 

πνπιη 

απην πνπ πεηαεη νξαζε νξακα κνπ σξαηα. 

 

Ση σξαηα πνπ θαζε ηη εηλαη νιν ηνπ νινπ  

θη εηλαη ηηνπ νινπ αιιν ην θαζε ηη 

πνπιη θαη πεηξα 

πξαγκα θαη αηζζεζε 

σξαηα 

δσε θαη ζαλαηνο 

ππαξμε 

απηε ε πεηξα ηνπ νινπ 

θαη σξαηα κνλνο. 

 

Να ε ειεπζε ζηε δσε  

λα ε νδνο απν πξηλ σο κεηα 

κε ην πξαγκα ηνπ θνζκνπ 

αλακεζα 

λα ε παξνπζηα απ΄ηελ αλππαξμηα 

ζηελ νδν ηεο αλακνλεο 

ηνπ πξηλ σο ην ησξα γηα ηα κεηα 

λα ε δσε λα ην πξαγκα 

απην εζπ πνπ κε θνηηαο γπκλνηεηα 

ηνπ πξαγκαηηθνπ ηηπνηα 

θαη ζε ιεσ αγαπε 

απηεο ηεο νινθιεξσζεο ζενο 
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νπσο ην πεηξαδαθη ηεο αιεζεηαο 

πνπ ζ ’ αγγηδεη απηνο ν εγσ ηνπ αλζξσπνπ ζνπ 

ζεσκελνο ζεσκελνο 

απην ην λα 

πνπ κε ζεαηαη ζενο 

αθε αθεζε. 

 

Ζ δσε ε πεηξα  

νληνηεηα 

ην ειεπζεξν λεξν 

θη ν ινγνο αλεκνο 

ιακπνπλ αλαγλσξηζε ηεο αιεζεηαο 

πνπ νλνκαδεη ηνλ θνζκν 

λα ιεγεηαη 

θη εηζη ηνλ ιεσ 

παξσλ ηεοε νληνηεηαο 

απσλ ηεο παξνπζηαο 

γαιαλε γαιελε 

ιπγεξν ρνξηαξαθη 

 

Ζ ρεηξνλνκηα 

απν κελα ζε ζελα 

ε αλζξσπνζπλε 

ζεξκε ηεο αλσλπκηαο δσεο 

αξρηδεη απηνλ ην ινγν 

λα γηλεηαη ν θνζκνο 

παξνπζηα θη αιεζεηα 

κ’ νιε ηελ αλππαξμηα αγαπεκελε 

θαη αθε ρεηξνλνκηα. 

 

Μηιασ κε ηελ πεηξα  

νληνηεηα  

γηα ηελ αλππαξμηα 

πιηθα θαη άπια 

θαη ηηπνηα ηεηην 
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κηιασ ακηιεηα θη σξαηα 

ην γελεηηθν ηξαγνπδη. 

 

Οληνηεηεο ηνπ αλεκνπ ηνπ λνπ  

ηεο ςπρεο  

ςπρεο δσεο ηεο αδσηαο 

αλαιακπεο ηεο αιεζεηαο 

ηεο ηδηαο απηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

εο ζηεξεαο πεηξαο  

θαη ηε;ο ιακπεξεο ηξηδαο 

ηξηδηδεη ε νληνηεηα 

ειεπζεξε θη σξαηα. 

 

Ζ δηαζεζε κνπ ε ζαιαζζα ν λνπο κνπ ν αλεκνο 

 θαη πιεεη ν θνζκνο ειεπζεξνο 

ζηελ απια γιπθα ηνπ ηηπνηα 

πνπ αλαγλσξηδεηαη κνλν ηνπ 

απηε ε παξνπζηα 

δσ πνπ εηλαη νια απηα 

εηλαη νια απηα πνπ δσ 

απην ην εγσ ηεο ππαξμεο 

ηα γιπθα θπκαηα ηεο νλπηνηεηαο 

ιχγα ρνξηαξαθη πέηα πνπιαθη 

νια εηλαη σξαηα δηθα ηνπο 

απην ην δηθν εγσ 

λα γηλεηαη ν θνζκνο ειεπζεξα 

ν,ηη ζειεη ν,ηη λα ’λαη 

λα 

ζαιαζζηλα θπκαηα ηνπ αλεκνπ 

ζαλαηνο ηεο νληνηεηαο πλνε ηεο αζαλαζηαο 

πνπ γηλεηαη ην εγσ ν θνζκνο 

ζενο απηνζεσκελνηο 

νιαλνηρηνο ηειεησκελνηο 

γξακκε ειεπζεξε. 
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Δλαζηξνο αλεκνο κ’ εκςπρσλεη  

κε γαιαδηα αθε κπξσκελε 

θη αλαπλεσ ςπρε θη αιεζεηα 

ηε γαιελε ηεο απιαο 

εξεκσ ιπγεξν ρνξηαξαθη 

κε ηελ αγαπεκελε πεηξα 

γξακκελην ηε γξακκε ηεο ζηεξενηεηαο 

ειεπζεξνο ηεο ιακςεο. 

 

Κξεκεηαη ν θαξπνο  

ηξνθε θη αηζζεζε 

ζηξνγγπινο ηεο δσεο 

γηα ηνλ θνζκν απην 

πνπ  κε θαλεη 

θαξπνο αιεζεηα 

ζξεςε αηζζεζε 

αηζζεζε λνεζε 

λνσ λννπκαη θαξπνο 

θξεκακελνο ειεπζεξνο 

ηεο αιεζεηαο θνζκνο 

γηα ζξεςε αηζζεζε λνεζε 

ελα 

νπσο εηκαη κνλν ελαο  

ηνπ ελνο κνλνπ απηνπ θνζκνπ 

ελαο ηνπ ελα 

ειεπζεξνο.  

 

Πνπιαθη κε θνηηαο πνπιαθη κνπ  

πνπ γλνληαη φια αηζζεζε εηζη 

γλσζε ε αγαπε ησλ καηησλ κνπ 

ε αξρε γλσζε γλσζε ην ηεινο 

νπσο εηκαζηε νξαζε νξακα αιεζεηαο 

καιαθε ζαλ πνππνπιν γιπθηα ζαλ ςπρε 

ηη αγαπε πνπ ππαξρνπκε πνπιαθη πνπιαθη κνπ 

θνηηαδνκαζηε ηα νια γλσζε 
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γλσζε απν ππαξμε ππαξμε απν γλσζε 

ππαξθηε γλσζε δσηθε ππαξμε 

γλσζε ππαξμε ππαξμε γλσζε 

απηή ε καηηα κνπ ειεπζεξε θη σξαηα. 

 

Απην ην γιπθν αηζζεκα πνπ κε μερσξηδεη 

Α ηεο νληνηεηαοπηνο ν εξσηαο εδνλε πνπ κ’ αθελεη 

απηε ε εηζη δσε 

εηλαη ηεο αιεζεηαο ηεο νληνηεηαο 

πξαγκαηηθνηεηα πνπ αλαγλσξηδεηαη 

πσο σξαηα ππαξρεη 

θαη ηεο γεινπλ ηα πξαγκαηα 

ηε ραηξνληαη σξαηεο κνξθεο ηνπο  

αηηνπ ηνπ ελνο κνλνπ εαπηνπ 

πνπ κ΄ νλνκαδεη ειεπζεξνλ.  

 

Δμερεη ε ρεηξνλνκηα απ’ 

ηνλ θνζκν  

επηπρηζκελε ηνλ εηρλεη 

ζην ξπζκν ηνπ 

ηνλ ρατδεπεη 

θη αθελεηαη παιακε ηεο 

δσεο. 

 

Ο θνζκνο κε θεξλεη ν θνζκνο κε παηξλεη  

απν πνπ γηα πνχ 

παληνπ ηνπ θνζκνπ παληα θνζκνο 

θεξκελα θαη παξκελα 

ηεο παξνπζηαο απηνπ ηνπ εδσ 

ζηηγκε ζπνξν ηεο νληνηεηαο 

λνεκα πξαγκα ινγνο αιεζεηα 

ην σξαην ελα 

ηεο γεπζεο ηεο αηζζεζεο ηεο γλσζεο 

ηνπ πξνζσπνπ σο ην απξνζσπν 

ειεπζεξε γξακκε 
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νληνηεηα παξνπζηα απνπζηα 

σο ηελ ππαξμε 

πνπ θαλεη απην εθεηλν θη εθεηλν απην 

ην ινγν πξαγκα ην πξαγκα ινγν 

αιιν ηεο κηαο νληνηεηαο 

θαη εηκαη θεξκελνο παξκελνο 

νπσο νια ηα παξκελα θεξκελα 

πξαγκαηηθνηεηα ηνπ θνζκνπ 

πνπ λησζεηαη ππαξμε σο αλππαξμηα αλππαξμηα σο 

ππαξμε 

αηζζεζε γπκλε  

ηεο σξαηνηεηαο αλαγλσξηζεο 

απηεο ηεο γαιελεο. 

 

Ο θνζκνο κε θαλεη ν θνζκνο κε ζβελεη  

ηη εηκαη εγσ  

εγσ ηνπ θνζκνπ 

θνζκνο εγσ. 

 

Μαηηα κε καηηα  

θαη ε πξαμε ην γεγνλνο γηλεηαη 

αλαγλσξηζε 

ε δεκηνπξγηα καηηά 

γιπθα ηα πξαγκαησζεο. 

 

Δ  

κηα ζηηγκε εηλαη νια 

θαη νια εηλαη κηα ζηηγκε 

ην γπκλν ησξα. 

 

Απεμσ θαη κεζα θνηηαεη  

δε δεη ε δσε κνλαρα 

δσε θη αδσε εηλαη ε αιεζεηα 

πνπ αλαπλεεη κε ηνλ ειην σο η’ αζηξα 

θπζαεη ε αλαπλνε κνπ θσο 
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δεκηνπξγηαο θαη γαιελεο 

απην ην κεζα θη εμσ ηεο αιεζεηαο 

πνπ κε ρατδεπεη αθε αγαπεκελε 

θη αθελεη ην θσο ηεο δσεο 

λα ιακπεη ηελ παξνπζηα. 

 

Ζ αιεζεηα εηλαη λα βιεπνσ  

γλσζε εηλαη λ’ αθνπσ 

ηηπνηα εηλαη λα λησζσ 

θη εηλαη νια σξαηα 

εηκαη σξαηνο. 

 

Δ 

πνπ εηλαη νια νπσο εηλαη 

θαια αθελεηαη γηλσκελνο 

θαη ηη πσ 

πνπ εηλαη 

αιιν απν λα εηλαη  

ηη λα πσ 

πνπ λα κε ιεγεηαη  

λα κελ εηλαη 

δεπ ππαξρεη αιιν απν εηλαη 

ινηπνλ 

ε 

απηε ε πεηξα 

θαη εηκαη θαια. 

 

Λεγεηαη ν θνζκνο απηνο ν ινγνο 

Αθελεηαη γηλσκελνο 

απηε ε σξαηα νινθιεξσζε 

ησξα κπνξσ λα εηλκαη ειεπζεξνο 

ε δσε απηε ηεο αγαπεο ηνπ 

λα ππαξρνπλ νη  κνξθεο 

θαη ηα γιπθα ηνπο αηζζεκαηα 

γελεηηθνο εξσηαο 
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θη νιν ιεσ ιεγνκελνο. 

 

Ζ γιπθα ηνπ εξσηα ηεο αλαγλσξηζεο  

απηε ε αλαγλσξηζε δσε θαη γξαθε 

παικηθε γξακκε ηεο ηεξςεο 

λα ππαξρεη σξαηα ελαο εξσηαο θνζκνο 

νπσο ε ζηαια ζνπ πγξε αλαγλσξηζε 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεηζαη 

σο ην εγσ θαη ην εζπ 

γιπθηα γπκλνηεηα 

απηε ε αλαγλσξηζε 

πλεεη ειεπζεξε. 

 

Ο αλεκνο λνεκα μαλαξρεηαη  

λα θαλεη ηελ απνδνρε ηνπ 

ζηελ αθε ηνπ λνπ κνπ 

πνπ πλεεη αλαπλνε 

απηνλνεζε ηνπ θνζκνπ 

λα κελ θαηαλνεηηαη 

λα ηνλ ελλνσ λα κ’ ελλνεη 

λνεκα αλεκνο 

δξνζηα αηζξηαο 

ζηα ιπγεξα ρνξηαξηα ηεο αιεζεηαο 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεη 

θαηαλνεζε εαπηνπ 

εξρνκαη ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πξαγκαησζε ηεο απνδνρεο ηεο. 

 

 

Απζππαξθηε πεηξα  

ηνπ απζππαξθηνπ θνζκνπ 

απηεο ηεο γισζζαο ηνπ 

ηεο απζππαξθηεο απηνλνεηεο 

πνπ ελλνσ ιεσ αλνεηνο 

απηνλνεηνο απζππαξθηνο 
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απηεο ηεο παξνπζηαο 
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1 

 

η ζηαλα 
 

Απην ην ηαμηδη ζηελ απια ηεο αησληνηεηαο     

απ' ην ηηπνηα ζην ηηπνηα κηα ζηαια απ' ηηο ζηαιεο 

πνπ νλνκαδσ δσε 

θνηηαδεηαη ιακςε αλαγλσξηζε 

πεηξα αηζζεκα αλαλνεζε 

γιπθηα γεπζε εαπηνπ   

ειεπζεξνπ λα ηαμηδεπεη 

αηζξηνο ηεο αηζξηαο 

καηηα ηεο παξνπζηαο 

νξαζε ηεο νληνηεηαο. 

Αθνινπζσ ηε γεπζε κνπ 

αλαπλνε θαη θηλεζε 

κε ην πξαζηλν ηνπ ρνξηαξηνπ θαη ην θσο ησλ αζηξσλ 

πνξεηα απηεο ηεο αθηλεζηαο ηεο ππαξμεο 

πνπ νλνκαδσ αησλα λα εηκαη αησληνο. 

Σξηβεηαη ε πεηξα πεξλαεη ην λεξν 

ιεπθαηλεη ν αλεκνο πνπιη πεηνπκελν 

λνπο αθεκελνο 

αθελνκαη ηξπθεξα κε ην ρπκν ηνπ θπιινπ 

σο ηνλ θαξπν ηεο παξνπζηαο 

λα ιπλεηαη ε αησληνηεηα ειεπζεξε 

ζηαιεο νληνηεηαο 

λα ηε ινπδνκαη θσο ειεπζεξν 

νπσο εκνπλα θαη δε ζα εηκαη 

νπσο εηκαη ιακςε ηεο δσεο. 

Φειν κεησπν θαη αιεζεηα 

ππαξρσ αησληνηεηα ηεο ζηηγκεο 

απην ην ηαμηδη ηεο δσεο 

κηα ζηαια ζηηο ζηηγκεο 

ζηηγκεο αησληνηεηεο ζηαιεο 

ηεο κηαο ζηαιαο ζηηγκεο 
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ην ελα νπσο θαλελα 

ε ζηηγκε νπσο ηηπνηα 

ηηπνηα νπσο ζηηγκε 

ζηηγκε ζην ςειν κεησπν. 

Μ’ αλαγλσξηδεη ν αλεκνο  

ν εαπηνο κε δεη 

κε παηξλεη ε πεηξα 

γαιεληα ιεπθνηεηα 

αλαγλσξηδεηαη ε αλαγλσξηζε 

κερξη λα ην ιεεη 

ηαμηδη 

δελ εκνπλα νπσο εηκαη δε ζα εηκαη 

απην ην ηαμηδη 

ηεο απιαο αιεζεηαο. 

Πξνζσπν ηεο αξρεο πξνζσπν ηνπ ηεινπο 

πξνζσπν ηεο παξνπζηαο 

θνηηαδεηο απηνλ ην λνπ απηεο ηεο δσεο 

πνπ ζε θνηηαδεη πεηξα θαη λεξν 

νλεηξν θαη απαιιαγε 

πξνζσπν ηνπ απξνζσπνπ πνπ κε πνηεη 

παξνπζηα κνπ 

νια παιη απηεο ηεο δσεο πνπ παιιεηαη 

ιακςε αλαγλσξηζε 

θαη ιακπεη ε ζηηγκε ζηαια ζηηγκε ραιηθη ζηηγκε 

αζηηθηε 

εια νπσο  ερεηο εξζεη θαη ζα εξρεζαη 

πξνζσπν κνπ γηα νια   

ζηελ αθε απηε ηεο νινιεξσζεο ηνπ θνζκνπ 

πνπ ιεγεηαη θαη εηλαη ιεγνκαη θαη εηκαη 

εια ζενο ζέαο εαπηνπ 

λα ιακπεη ε δσε αιεζεηα 

νπσο ε αιεζηλε ζηηγκε νισλ ησλ ζηηγκσλ 

ε ζηαια γηα ζηαιεο 

απηε ε δσε πνπ δσ γηα νια 

ζέα ζενπ ειεπζεξε 



 125 

σξαηα αθεκελνο. 

 

 

2 
 

η ζωη 
 

Αθηλεζηα                                 

ζησπε 

ειεπζεξηα ηαμηδη θνζκνο 

απηεο ηεο αλαπλνεο 

απηεο ηεο παπζεο 

απηεο ηεο παξνπζηαο. 

Σαμηδη αθηλεζηα ζησπε ειεπζεξηα. 

 

Απηε ε σξαηνηεηα  

θαη ε γπκλε πεηξα 

γξακκε γεπζεο 

γεγνλνο γιχθα 

γπλαηθα απηε ηνπ εγσ 

ζηηγκε εμσ κνπ γπλαηθα. 

Σαμηδεπε, γιχθα, κνξθεο  

ιακπε γεια γελλα 

λα γηλνκαη απν ηε ζηαια 

απν ηε ζηαια ζηαια ηηπνηα σο ηε ζηαια παληα 

ηαμηδεπε ηελ πξαγκαηηθνηεηα σξαηνηεηα  

γπκλνηεηα ηεο αθηλεζηαο ζησπεο ειεπζεξηαο 

ηαμηδεπε ην ηαμηδη 

ηαμε κνπ απην πνπ ερεη ηαρηεη 

εγσ ιακςε 

ην πξνζσπν καο 

αγαπε ηειεησλνπζα 

απηε ε ζηηγκε. 

 

Ζ ζηαια ζηηγκε ηεο αγαπεο  
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σ ε γπκλνηεηα 

σ ε σξαηνηεηα 

σ ε ειεπζεξηα 

σξαην ηνλ εμσ εγσ εζπ 

ε αλαγλσξηζε αλαγλσξηζεο κνπ 

ηη σξαην ηειεησηηθν ηεινο 

γηα ηελ ειεπζεξηα 

ηα πξαγκαηα αηζζεκαηα πξνζσπα 

ε δηθαησζε ηεο νληνηεηαο 

θαη ην ηαμηδη ηεο δσεο 

πξαμε αλαγλσξηζε. 

Απν πξαγκα ζε πξαγκα  

απν πξαμε ζε πξαμε 

απν αηζζεζε ζε αηζζεζε 

ειεπζεξηα απν ειεπζεξηα 

ζηαια ειεπζεξε 

ην κεζα εμσ ην εμσ κεζα 

α ηη γιπθν ε πξαγκαηηθνηεηα 

ζενο εζπ ηεο ζέαο 

ζεαηεο ηνπ εγσ εζπ 

ζεακα εζπ εγσ 

ζενηεηα πξνζσπν ηνπ απξνζσπνπ 

πξνζσπηθνο ζενο ζεαηεο 

αγαπε ιακςε ηεο ζηαια 

ειεπζεξε. 

 

Πνξεπνπ, ε αγαπε,  

ηνλ θνζκν γη’ αιιν θνζκν  

αιιε παξνπζηα 

ρσξηο αθηλεζηα ρσξηο ζησπε 

ειεπζεξηα ηεο ειεπζεξηαο 

ρσξηο παξνπζηα 

ή αλππαξμηα 

πνξεπνπ ε αγαπε πνξεηα 

πνξεπνπ ε αγαπε πνξνο 
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πνξεπνπ, ε αγαπε, απην ην εδσ 

αλνηρηε ζηηγκε ζηαιαρηε ζηαια 

ην γιπθν θελν ηνπ νινπ ηηπνηα 

πνπ δσ πνξεηα ζηελ απια. 

  

Λνηπνλ                                                 

ελαο παηεξαο κηα καλα ελα εγσ 

γελλεζεθα 

αρ, θιαδαθη κνπ, 

πνπ αλζηδεηο αξσκα θσο 

κε ην ρσκα απην 

πνπ αλνηγεη ην ζαπκα ην ζπνξν 

ηξαγνπδη ηεο δσεο 

ηξαγνπδνπλ ηε δσε ηα θπκαηα 

ε πεηξα ην ρνξηαξη η’ σξαην πνπιη 

κνξθεο ηεο  παξνπζηαο 

κε ην πξνζσπν ηεο πλνεο 

ν αλεκνο κ’ νλνκαδεη αλαζηεκα 

λνπ θαη αιεζεηα 

αρ, θιαδαθη κνπ, 

πσο ε δσε 

εηζη κηα θαη σξαηα 

ελα ηαμηδη αιεζεηαο 

γηα κηα πξαγκαηηθνηεηα 

θη αο γελλεζεθα 

πνπ νιν γηλνκαη θαη μεγηλνκαη 

δσε αδσνηεηα 

πλνε θαη απλνηα 

ζησπε θαη κηιεκα 

ε ειεπζεξε γξακκε 

ηεο κνξθεο γηα πξαγκαηηθνηεηα 

γηα εγσ πξνζσπν 

απ’ ηε γιπθηα κνπ απξνζσπε ζηαια 

θπκα ησλ θπκαησλ. 

Γελλεζεθα 
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εηζη ε δσε 

απ’ ην πνπζελα ζην παληνπ 

απ’ ην παληνπ ζην πνπζελα 

εηκαη δελ εηκαη πνπζελα παληνπ 

απην ην ζεσκελν εαπην πξνζσπν 

πξνζσπν εαπηνο εαπηνο πξνζσπν 

ην απν κνλν ην απην. 

Απηε ε γιπθα ηνπ πξνζσπνπ. 

 

Σα πξνζσπα ηεο δσεο κνπ 

αρ, παηεξα κνπ καλα κνπ 

πνπ παξνπζηα πην πνιπ απν νληνηεηα  

κε γελλεζεθαηε απηε ε αλζξσπνζπλε 

ηνπ αλαζηεκαηνο ηεο δσεο κε ηα πξαζηλα θπιια 

αγαπε ηνπ ρσκαηνο πνπ θπιαεη κε ην λεξν, 

ζαο δσ κε δεηηε δεη απην  

πνπ ηξαγνπδαεη πξαγκαηηθνηεηα 

εξσηαο ηεο δσεο θαη ηεο πεηξαο 

ηνπ λεξνπ αιεζεηα 

πνπ ιακπεη ηα πξνζσπα ηνπ αλζξσπνπ 

ησλ σξαησλ κνπ αλζξσπσλ 

πνπ κε πξαγκαηνπνηνπληαη. 

Χξαην ρνξηαξη ιπγεξν ηνπ αεξα 

σξαηε ιεπθε θηνλα 

καξκαξηλε νξζνηεηα  

ζηεξεν ηηπνηα ηεο κνξθεο 

εθεη ην ρνξηαξη ζε ζελα ε αθε 

αθνπκπεκα ηνπ εξσηα ηεο αιεζεηαο 

ηεο αιεζεηαο εξσηα 

πνπ κε γελλεζεθε πξνζσπν ηεο αγαπεο 

γαιελην θαη σξαην ησλ νισλ πξαγκαησλ 

αγαπεκελνο. 

Αγαπεζεθα 

κνξθε αγαπεκελε απηεο ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

σξαηα κνξθε δσεο αδσνηεηαο 
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αθε ηεο πεηξαο θαη αξσκα νινπ ηνπ ηηπνηα 

ηηπνηα γιπθα ηεο αγαπεο 

πνπ αθελεηαη σξαην θαη κνλν 

νια ηα σξαηα θαη κνλα 

γπκλνηεηα  

παξνπζηα γπλαηθα 

ηεο γελλεζεο πνπ κε γελλεζε γελλαεη 

γελληεηαη πξνζσπα θαη πξαγκαηα 

πεηξεο σξαηεο σξαηνη αλζξσπνη 

θηιν αλαζηεκα αγαπεκελα πξνζσπα 

γεπζεηο νληνηεηαο ηνπ πξνζσπνπ 

θαη σξαηα πξνζσπα γπκλνηεηαο ηεο γπλαηθαο 

γεπζεηο ηεο γιπθαο ηεο γελλεζεο 

πνπ γελληνπληαη γηλνληαη κε γελλαλε 

ε σξαηνηεηα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

αλαπλνε ηεο αιεζεηαο. 

Φηινηεηα γπκλνηεηα  

ηνπ πξαγκαηηθνπ πξνζσπνπ. 

Αηζζεκαηα πξνζσπα  

νια αιιησηηθα θη νια ηδηα 

ην ηδην απηεο ηεο δσεο νιν αιιησηηθν 

ηεο κνξθεο πξαγκαηηθνηεηαο 

νια αιια θη νια γηα εγσ 

θη νια ηδηα θη αιια εγσ 

νια απηα ηα εγσ ηνπ νινπ 

νιν απην ην εγσ 

πεηξα θαη ρνξηαξη 

αθε ηεο αιεζεηαο γιπθα ηεο αγαπεο 

εηκαη αγαπεκελνο ηνπ εξσηα 

εξαζηεο ηεο αγαπεο 

ζεαηεο ζεσκελνο θαη σξαηνο 

ν ελαο ην ελα νιν 

εηζη γελλεκελνο ηεο δσεο 

δσ ηνπ νινπ ησλ νισλ 

απξα ηξηδα ρνξηαξαθη 
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ζηεξεα πεηξα ηνπ κνλνπ 

απηνπ εγσ. 

 

Αγαικαηα αλζξσπηλα ιεπθα  

σξαηα ηεο αγαπεο  

ζαξθα καξκαξνπ 

ζετθνπ ηεο αιεζεηαο 

αιεζηλα ηεο ζενηεηαο 

νλνκαηα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

ν θηινο θαη ε θηιε 

ε θηινηεηα ηεο σξαηνηεηαο ηεο δσεο 

κε ην αδσν σξαηα 

ηζηνξηα καξκαξνπ 

κνξθε θαη γιπθε 

θηνλαο γιπθεο γξακκε 

καξκαξηθε ηζηνξηαο ηεο αλζξσπνζπλεο 

γπκλνηεηα θηινηεηα 

ε ιεπθε σξαηνηεηα. 

Αθηλεηεη ην καξκαξν. 

 

Μηιασ κε ηηο κνξθεο ηεο αθεο ηνπ καξκαξνπ  

ζσκαηα ηεο δσεο 

αλαζηεκαηα ηεο θηινηεηαο 

θηιηθνο ινγνο 

θαη αλαγλσξηδνκαη 

ε κνξθε ηεο αιεζεηαο 

ζεαηεο ζεσκελνο 

ζεαζηθνο 

ζσπεηα ηεο ζενηεηαο 

ζαπκαζηνο ζαπκαζηεο 

εξαζηεο ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

εγσ. 

Μηιασ κε ηηο κνξθεο ηεο γπκλεο γελλεζεο 

ν εξαζηεο γελλεκελνο 

γηα ηε γελλεζε ηεο εδπηεηαο δεκηνπξγηαο 
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πνηεηεο ηεο γπκλνηεηαο γπλαηθαο 

γελνο γνλε 

γελλεζε  

ε ζέα 

ζεαζηθνο ζεαηεο ζεσκελνο 

ηεο ιεπθεο ζενηεηαο 

καξκαξν αθεο 

ζενηεηα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

ιεπθν αγαικα ηεο αιεζεηαο δσεο ιαηξεηαο 

εξσηηθνο εξαζηεο ηεο νινηεηαο ηνπ πξνζσπνπ 

ηνπ εγσ ησλ νισλ ζενπ 

ζεαηεο ζεσκελνο, 

Αθηλεησ αγαικα.  

  

    

3 

 

η γλωζζα 
 

Απηα κε ηε γισζζα κνπ                        

θσλε λνεκα γξαθε 

κπξνζηα ζην ιεπθν καξκαξν 

ερνο γιπθε ηεο γξακκεο 

πνπ ηξηδηδεη θεπγαιεα θσηεηλε 

αθε ηνπ καξαξνπ θαη κελα 

ηξπθεξνο εξσηαο ηνπ θνζκνπ 

πνπ ιακπεη κε ιακπεη 

γισζα παξνπζηα 

πνπ αηζζαλνκαη κ’ αηζζαλεηαη 

ειεπζεξε αηζζεζε 

εγσ ηνπ καξκαξνπ καξκαξν ηνπ εγσ 

γηα ηελ σξαηα γπκλνηεηα ηνπ εξσηα 

αηζζεην αηζζαλνκελν πξαγκα 

πξαγκαηηθε πξαγκαησλνκελε αηζζεζε 

αηζζεζε πξαγκα ηεο γισζζαο 
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πνπ θηαλεη γξαθε ηνπ ερνπ γξαθε ηεο γξακκεο 

γεπζε εαπηνπ αθε ηνπ αλαπηνπ 

εγσ γηα κελα θαη σξαηα γηα ην θαζε ηη 

γιπθε εγσ απ’ ην αγισζζν 

αγισζζε εγσ γισζζα 

πνπ σξαηα νλνκαδεηαη θνζκνο 

θαη νια ηα σξαηα ππαξθηα 

ηεο δσεο αδσνηεηαο 

ηεο σξαηαο ηεο γπκλνηεηαο 

αγισζζε γισζζα γιπθα ηνπ εξσηα 

πνπ εηκαη γισζζηθε αγισζζηα εξαζηεο απηεο   

                                                    ηεο ππαξμεο 

πνπ σξαηα κε γηλεηαη θαη γισζζα 

κνπ γηλεηαη 

γηλεηαη 

θσλε θαη αθε 

ε ιεπθνηεηα καξκαξν 

ε γιπθα αθε 

γισζζα απηνγισζζηθε δεκηνπξγηα 

απηνδεκηνπξγηθε γισζζηθε πεηξα ηεο αθεο θσλεο 

ιεπθε γξακκε ηεο γξαθεο 

πιηθε κνξθε ηνπ αυινπ 

ε σξαηα γπκλνηεηα γπλαηθα 

νπσο εγσ ζσκα ηεο αλζξσπνζπλεο 

απηε ε σξαηα γελλεζε ηεο απηνδεκηνπξγηαο 

πνπ ιπγαεη θιαδαθη θαη κνπ γηλεηαη γιπθα 

κε γηλεηαη αηζζεζε αηζζεκα αηζζεην 

απην ην αγισζζν γισζζηθν εγσ 

πνπ ιακπεηαη λα ειηνο 

παλαζηξηα παλππαξμηα 

παγθνζκηνηεηα σο ην ακκνπδαθη 

αγαπε ηεο ππαξμεο ηηπνηα. 

Γπκλσλνκαη γισζζηθν αγαικα 

αλαγαιιηαζε ηεο γαιελεο. 
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Απηα ηα γιπθα γισζζηθα γεγνλνηα 

ηεο γιπθηαο αγισζζεο νληνηεηαο 

γεγνλνηα ησλ πξαγκαησλ πξαγκαηα ησλ γεγνλνησλ 

απηεο ηεο γιπθηαο ππαξμεο 

πνπ ιεγεηαη γισζζηθε γεπζε 

γξαθεηαη απηηθε γξακκε 

ην νιν ησλ νισλ γεγνλνο θνζκνο 

πνπ εηλαη θαη γηλεηαη ζηαια 

ζηαιαδεηαη γισζζα 

γπκλνο εξσηαο 

εξσηεπκελνο θνζκνο 

θαη εηκαη εξαζηεο 

γεγνλνο θαη πξαγκα θαη πξαμε θαη πξαθηεο 

ηεο αγισζζεο γισζζαο 

πνπ ερεη ηα νια 

πξαθηε πξαμεηο πξαγκαηα γεγνλνηα 

γισζζηθε αγισζζε ιεπθνηεηα 

ηεο νιεο ππαξμεο 

ησλ νισλ απησλ πνπ ππεξμαλ ππαξρνπλ ζα ππαξμνπλ 

ε ιεπθε γπκλε γιπθηα ππαξμε 

ηεο αγισζζεο γισζζαο 

ε ιεπθε γιπθηα ππαξμε 

ηεο αγισζζεο γξακκεο  

ιεπθε γπκλε ειεπζεξε γξακκε 

θαη γηλεηαη γεγνλνο θνζκνο  

ιεπθε αησληνηεηα παξνπζηα 

λα ε πεηξνπια ιεμνπια γιπθηα απγνπια 

γισζζηθε ελα αγισζζηα ηεο ιεπθνηεηαο γπκλνηεηαο 

εξσηαο εξαζηεο  

απηε ε γξαθε γξακκε θσλε 

κνξθε. 
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4 

 

η αμεζοηηηα 

 

Αησληνηεηα εηλαη ε ακεζνηεηα                                 

παξνπζηα νξακαησλ αηζζεκαησλ πξαγκαησλ 

κνξθεο ηεο πιεο λνπ θαη ηνπ λνπ πιεο 

πνπ κνπ απηναλαγλσξηδνληαη 

εηλαη ε αλαγλσξηζε ηεο ακεζνηεηαο 

ε ακεζνηεηα εαπηνπ 

πεηξα πνπιη ρνξηαξη εγσ 

απηναλαγλσξηζκελε παξνπζηα 

πνπ νλνκαδεηαη ηηπνηα ε θαηη 

απν ην γισζζηθν εαπην ηεο   

νπσο ιεγνκαη θαη εηκαη εγσ 

ε ακεζνηεηα πλεεη ιεεη αιεζεηα 

λεξν ε αλεκνο 

ε ν,ηη λα ’λαη 

πνπ απνθαζηδεηαη λα εηλαη 

ακεζα 

θαη ηε βιεπνκαη πξαγκα αηζζεκα νξακα 

ηε βιεπσ θαη κε βιεπεη 

ακεζα. 

Ζ ακεζνηεηα ζηαια γεπζε εγσ 

αγαπε 

πνπ αλαγλσξηδεηαη ρσξηζκνο θαη ελσζε 

εγσ θη εζπ 

λα πξαγκαηνπνηεηηαη ε ζηαια 

λα ιεγεηαη ε γισζζα 

λα εηλαη απην ην εγσ θνζκνο 

ε ζπλαηζζεζε πιηθν πλεπκα    

νπσο αλεκνο ε θπκα 

απια ε αλαζηεκα 

λα πξαγκαηνπνηεηηαη ην λνεκα 

ζηαια γισζζα εγσ 
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λα γηλεηαη ακεζνηεηα 

νπσο κε θπζαεη πλεπκα 

πλνε αλαπλνε 

θαη πξαγκαηνπνηνπκαη ακεζνο 

απηνζπλαηζζεζε 

γηα ηελ σξαηα νληνηεηα 

ηε γαιεληα ππαξμε.                

 

Πλεε πλεπκα λνεκα ζηηο ιπγεξεο θνξθεο  

ζηα γιπθα θπκαηα   

γεξλε ινπινπδαθη πξνο ηνλ θαξπν 

ηξνθε ηεο σξαηαο δσεο 

πνζε ηεο αιεζεηαο πνπ κ’ νκνξθαηλεη 

λ’ αθελεη αγαπεκελε ηελ παξνπζηα 

αγαικα ηεο ηεξςεο θη αγαικα εγσ 

πλεε κνπ, αγαπεκελε, πιεε κε 

απηε ε ακεζε δπλακε νληνηεηαο 

πνπ κε δεκηνπξγεη νπσο δεκηνπξγνπκαη 

πνηεκα ηεο ακεζνηεηαο ακεζνο πνηεηεο 

πλεε αλεκε αγαπε, πιεε ςαξαθη      

πεηα γιπθν πνπιη ηεο ππαξμεο 

αλνημε ηελ αλαπλνε ρεξη απηεο ηεο ζενηεηαο 

αακεζνηεηαο 

αθεζε ηνλ θνζκν ζηνλ θνζκν 

σξαηα νινθιεξνλ. 

 

Μαηη νξαζεο θαη νπζηαο 

καηη αηζζεζεο θαη παξνπζηαο 

καηη απζππαξμεο θαη δεκηνπξγηαο 

θνηηα κε ζενο ζεαζε 

γεπζε ζηαια 

ζηαιαμηπ ειεπζεξε αθε 

θαη αθεζνπ κε 

αθεζνπ  

ακεζε 
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απηναθε.  

 

Δξαζηεο 

ηεο ζησπεο ησλ βνπλσλ θαη ησλ αζηξσλ 

ηεο γαιεληαο σξαηαο ζαιαζζαο 

απηνπ ηνπ πνπιηνπ πνπ κε θνηηαδεη γπκλν   

ηνπ αλεκνπ απηεο ηεο ζησπεο 

ζησπεινο θαη γαιεληνο 

σξαηα αθεκελνο απηνπ ηπνπ εξσηα 

ηεο γπκλεο αλαπλνεο   

πξαγκαηνπνηεκελνο  

αηζξηνο 

ηεο ζησπεο κνξθεο 

πνπ αιιαδεηαη ειαθξα πξαγκα θαη λνεκα 

κνξθε αηζζεζε 

πλεπκα αηζζεζε εξσηαο 

ζηαια ζησπεο 

ηνπ ιακπξνπ ζηαιαγκνπ 

γηα ηελ παξνπζηα 

λα εηλαη ε ζησπε 

απηνο ν θνζκνο 

απηεο ηεο γισζζαο. 

                                

Αθηλεην δεληξν κνπ  

θηλεζε ρπκνο θπιια θαξπνο 

σξαηα κνξθε ηεο δσεο 

γαιεληα ηνπ ρσκαηνο ηνπ λεξνπ 

ηνπ ειηνπ απ’ η’ αζηξα η' νπξαλνπ 

δεληξν κνπ νπξαλην θαη γεηλν 

θαη αγαπεκλελε αγθαιηα 

κηιεκα αθε 

νπσο νιε ε θαζε αγθαιηα 

αξρε ηεο αγθαιηαο αθεο 

δεληξηλα αλζξσπηλα        

αθηλεην ηεο αγαπεο ησλ λεξσλ 
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ηξνθε νπσο αθε  

αθε αγαπε 

νπσο ε αγαπε αθε 

γπκλνηεηα αγαπε 

ην σξαην αλαζηεκα 

ιεπθνο θηνλαο γπκλε γπλαηθα 

δεληξν ηεο δσεο 

νπσο δεληξν θπζε 

δεληξν γηα νπξαλν 

θνζκηθν δεληξν ηνπ θαξπνπ 

λα κνπ δηλεη ε γπλαηθα αγαπε 

ηξνθε αγαπε γπκλε 

λα γπκλσλνκαη γπκλε θπζε 

γπκλε αγαπε 

ειεπζεξνο.  

 

Ηξηδα αλαπλνε γπκλε  

γξακκε νληνηεηαο 

θαη παηδεη ειεπζεξα 

πξνζσπηθα ε απξνζσπα 

ιεςε ε δνζε 

ινγνο ε ινγνο ηνπ 

νια απηα ηα δηθα ηπν θνζκνπ 

πνπ εηλαη δηθα ηνπο 

γξακκε ηεο ππαξμεο 

σο ηε ιεπθνηεηα ηεο γπκλνηεηαο                         

θαη γπκλνο εηκαη νια 

δηθα κνπ νπσο δηθα ηνπο 

δηθα απηνπ πνπ ηα νλνκαδεη 

νληνηεηεο ηεο ππαξμεο 

θαη σξαηα ππαξρσ 

ν,ηη λα 'λαη 

πνπ εηλαη σξαηα 

ππαξμε θαη απελαληη ηεο 

εγσ θη εαπηνο. 
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Ζ γιπθα ηνπ εξσηα νινθιεξσλεη ηνλ θνζκν  

ελα πξαγκα ειαρηζην θαη κεγηζην 

νληνηεηα κνλν ε νινθιεξν ηηπνηα 

γιπθαηλεη ηελ ππαξμε 

θαη κελεη σο εδσ δσε. 

 

Ολνκαζκελα αηζζεκαηα  

ε κνλε αηζζεζε 

κε παηξλεη 

σο ηελ αλαγλσξηζε 

γπκλε ακεζνηεηα 

νπσο ιεπθε πεηξα. 

 

Ζ ηεξςε δσεο  

ε ηεξςε ινπινπδη 

αλαγλσξηδεηαη ππαξμε 

εξσηαο εαπηνπ 

αηζξηα ππαξμεο αλππαξμηαο 

απηνηεηα 

εγσ εζπ 

γνλνη ηεο γιπθαο 

ηεξςεο αηζξηα 

εηκαη αλζξσπνο. 

 

Λνπινπδη κνπ κηιασ  

νπσο ππαξρεηο 

επσδηαδνκαη 

νπσο κνζρνβνιαο 

ηεξπνκαη αλζξσπνζπλε 

νπσο δεηο 

πνπ εηκαη νπσο εξρεηαη γιπθηα απνδνρε 

νπζηα ηεο αλαγλσξηζεο 

πξηλ απν αλαπλνε γη' αλαπλνε 

πξηλ απν αξσκα γη' αξσκα 
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πξηλ απν πξαμε γηα πξαγκα 

εξσηαο γηα πξαγκαηα 

γεπζε δσεο 

γιπθηα γπλαηθα απηεο ηεο νληνηεηαο 

γαιελε 

εηκαη εξαζηεο. 

 

Αλ νια ιελε θαηη  

πνπ ππαξρνπλ  

ην ιεσ θη εγσ  

θνηησληαο 

αλ νια δε ιελε  

ηηπνηα 

δελ ην ιεσ θη εγσ  

δσληαο 

αλ θαηη ηα ιεεη νια  

νληαο 

ιεεη θαη κελα  

θνηησληαο 

αλ θαηη δε ιεεη  

ηηπνηα 

δελ ην ιεσ θη εγσ  

θαηη 

αλ θαηη νπηε ιεεη νπηε δε ιεεη 

δεκηνπξγεκελν 

νπηε ιεσ νπηε δε ιεσ θη εγσ 

γεισληαο 

θαη 

γαιελε. 

 

Μεγαια σξαηα βνπλα  

νιν ην πςνο 

πιαηηα κεγαιε ζαιαζζα 

νιν ην βαζνο 

θη ε αλαεξε ηξπθεξε πεηαινπδα 
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αλακεζα λνεκα πλνεο 

αιαθξαηλνπλ αλαπλνε 

λ' αγλσξηδεηαη ν θνζκνο 

ακεζε παξνπζηα. 

 

Οηαλ δε ιεσ 

ε πεηξα ππαξρεη 

νηαλ δε λησζσ 

δνπλ ηα αηζζεκαηα 

νηαλ δελ αλαπλεσ 

γηλνληαη νια 

νηαλ δε δσ 

θπιαεη ε γαιελε 

θαη νια εηλαη παληα νπσο εηλαη 

πνπ νπσο εηκαη. 

 

Απην πνπ εαπηνο κε δεη  

αηζζεζε ινγνπ ηεο ζησπεο  

γεπζε ηνπνπ πξαγκαηηθνπ ηεο ειεπζεξηαο 

πνπ εηκαη αλαγλσξηζε ζσκα ηεο 

απην ππαξρεη θαη κε ππαξρεη 

αθελνληαο ηελ αζαλαζηα ηεο δσεο 

καδη κε ην καξκαξν ηεο παιακεο κνπ 

ιεπθα. 

 

Ο θνζκνο εηλαη δηθνο ηνπ 

δηθε ηνπ αξρε δηθν ηνπ ηεινο 

θη εγσ δηθνο κνπ πνπ εηκαη δηθνο ηνπ 

θαη ηα δηθα εηλαη απηα. 

 

Σειεηα εηλαη νια νπσο εηλαη 

πσο αιιησο 

ε ηειεηνηεηα εηλαη ε πξαγκαηηθνηεηα 

ζηε γπκλνηεηα 

εηζη ε σξαηνηεηα 
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θαη εηζη πξαγκαηηθνο ηειεηνο 

θαη πεξπαησ ζην νπσο εηλαη νια 

νπσο εηκαη γπκλνο απηεο ηεο δσεο 

ηεο πεηξαο θαη ηνπ θπιινπ 

ηεο αλαπλνεο θαη ηεο αηζζεζεο  

ηεο γαιελεο θαη ηεο αιιεο νξκεο 

πνπ μεξεη λα εηλαη 

νπσο κελεη ε πεηξα πξαζηληδεη ην θπιιν πεηαεη ην 

πνπιη 

νιν ην πνπ εηλαη 

λα γηλεηαη απην απην ην νλνκα θαη αλσλπκν εγσ  

ε ηεξςε ηεο ππαξμεο 

ε γαιελε ηεο αλππαξμηζαο 

νλνκα αλσλπκε νξκε 

κνλε κε νια θαη απ’ νια 

θαη αλ ζειεη πνηεκα 

θαη 

λα 

ζειεη.  

 

Χξαην ζπλλεθν  

θνκκαηη απηεο ηεο ζηηγκεο 

ζην γαιαδην θνληα ζην βνπλν παλσ απ’ ηε ζαιαζζα 

ππαξρεηο ζηελ αλαθιεζε κνπ θαη ζηελ εηθνλα 

θαη ε ζηηγκε απισλεηαη καδη ζνπ 

λα εηλαη ηα πξαγκαηα ρξνλνο 

γαιεληα κε ηελ ππαξμε 

απηε ε ζηηγκε ησλ ζηηγκσλ ηεο δσεο 

ηνπ θνκκαηηνπ ζπλλεθνπ απηεο ηεο νληνηεηαο 

πνπ βξηζθνκαη εδσ αγαπε ηεο 

εξαζηεο αγαπεκελνο 

ηνπ σξαηνπ αζπξνπ καιαθνπ ζπλλεθνπ ηνπ βνπλνπ 

ηνπ σξαηνπ νπξαλνπ 

ηεο πξαγκαηηθνηεηαο ηεο ππαξμεο. 
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Σσξα εηλαη παληα   

νπσο ε εξσηεζε εηλαη απαληεζε 

νπσο ν θνζκνο εηλαη κνλν θνζκνο 

θη απην ην ραιηθη ε αιεζεηα 

σο ηελ αζαλαζηα θαη ηελ ππαξμε 

παληα εηλαη ησξα 

πνπ ππαξρσ αηζζεζε θαη εγσ 

πξαγκαηηθνηεηα ηεο αλαγλσξηζεο 

ακεζνηεηα θαη πξαγκα 

γπκλνηεηα θαη γαιελε 

ησξα παληα 

απην ην λα. 

 

Χ πνπ γηλεηαη ε δσε  

κ' απην ην ρσκα ηνλ αλεκν ηνλ ειην ησλ νπξαλησλ 

αζηξσλ 

αζαλαζηα θηλεζεο  θη αθηλεζηαο 

καηηα πνπ θνηηαδνληαη θαη θνηηαδνπλ 

ςπρε αλαςπρε πλεπκα 

πνπ αλαγλσξηδεηαη παξνπζηα 

πνπιη ρνξηαξη πεηξα 

απην ην εγσ γηα δσε 

καξκαξπγε 

γηλεηαη ε δσε 

νπσο ν θνθθνο θνζκνο ηεο πλνεο πλεπκα 

απηνδεκηνπξγηα 

ηε ιακπνπλ ν ειηνο θαη ηα καηηα κνπ 

ιακςε απηνλνεκα αλαπλνε 

απζππαξμε. 

 

Πλνε αλαπλνε εκπλεπζε 

ςπρε αλαςπρε 

ιακςε ινγνο ιεγεηαη ν,ηη εηλαη 

σξαηα κε πεξλαεη κ' αθελεη 

πξνζσπν αληηιακπεο. 
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Αλαπλεσ αλαπλενκαη  

ε αλαπλνε πλνε 

ςπρε θη αλαςπρε 

ιακπξε ζηαια. 

 

Θεαηεο πνηεηεο 

απηνπ ηνπ παληνο 

πνηεηεο ζεαηεο 

ζεακα πνηεκα 

πνηεκα ζεακα. 

 

Σν αληηθεηκελν  

θαη νια ηειεηα 

εηκαη πξαγκαηηθνο απηεο ηεο ηειεηνηεηαο 

νπσο θπζαεη ν αλεκνο  

θπιαεη ην λεξν 

θαη εηλαη νια κνλν νπσο εηλαη 

νπσο εηκαη 

κηιαεη ε ηειεηνηεηα παξνπζηα 

θαη ελλννπκαη αλαπλενληαο 

επηγλσζε αλαγλσξηζεο 

νπσο ιπγαεη ην θιαδαθη 

σο ην ινπινπδη 

πνπ εηλαη νια 

νπσο εηλαη 

γιπθν αξσκα νληνηεηαο 

θη αλεκηδσ δσν ζαλαην πξαγκα 

ηξηδεο 

πνπ αλαπλεσ ςπρε θαη ησξα 

θαη εηκαη νια νπσο εηκαη παξσλ 

απηεο ηεο πξαγκαησζεο 

εγσ θαη ινπινπδη 

ειεπζεξν αξσκα ηεο ηειεηνηεηαο 

θαη ηειεησλνκαη 
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αθεκελνο ειεπζεξνο. 

 

Δηλαη ε δσε γηα λα εηλαη αιεζεηα ν θνζκνο 

λα γηλεηαη λα θαλεη 

λα ιεγεηαη πξαγκαηηθνηεηα 

ην γηλσκα θαη ην θακσκα 

λα θαλεη λα γηλεηαη ε δσε θνζκηθε 

θη ε αιεζεηα κηα ιακςε 

αλαγλσξηζε ησλ καηηησλ 

ηεο ςπρεο αλαπλνεο 

λα ηειεησλεηαη ε αιεζεηα 

λα ηε γπκλσλεηαη σξαηα ν θνζκνο 

δσε δηθε ηνπ 

νπσο εηλαη γπκλνο θνζκνο 

λα θνζκσλεηαη ε δσε 

πην πξαγκαηηθε γη' αιεζηλε 

νπσο εηκαη κε ην σξαην θαζε ηη 

σξαηα δηθα θαη γηλσκελα 

γπκλνο απν αιεζεηα θνζκηθε δσε 

απηε ε νινγπκλε ζπλαηζζεζε καηηα κνπ. 

 

Βνπλν ηεο αγαπεο ηνπ θνζκνπ 

πνπ αλαπλεσ αθε θη ειεπζεξηα 

γαιελε γηεο απηνπαξνπζηαο 

νπσο εηκαη ηνπ θαζε ηη ην θαζε ηη 

σξαηα απηαγαπε απηε ε νληνηεηα 

βνπλν α βνπλν γη' απηε ηελ αγαπε. 

 

Δηζη ινηπνλ αλαπηπζζεηαη απηε ε δσε 

ειεπζεξε πξαγκαησζε ησλ νισλ 

κηα αθε 

θαη ε πεηξα 

ελα ιπγηζκα  

νπσο ην θιαδη 

λα εηλαη λνπο απηνο ν αλεκνο 
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πνπ θπζαεη ην ηηπνηα θαη ηα νια 

κνλν παξνπζηα. 

 

Δγηλε ν θνζκνο εγηλα εγσ 

γηλεηαη ην γηλσκα 

νπσο γηλεηαη ην μεγηλσκα 

γηλνκελν ηεινο ε αξρε 

νπσο εδσ ε πεηξα θη εθεη 

ην πξηλ θαη ην κεηα 

ρσξηο γηαηη θαη γη' απην 

γπκλα 

νπσο γηλσκα θαη μεγηλσκα 

νπσο ε σξαηα γπκλνηεηα ζνπ θη ε αγαπε ηεο 

ε αγαπε κνπ πνξαγκαησζε 

πξαγκαηηθν γηλσκα μεγηλσκα 

απηε λε ηεξςε κηινπκελε γεπζε 

γπκλν εγσ. 

 

Οια ηειεησκελα θη σξαηα 

ρσξηο αξρε θαη ηεινο 

θη απηεο ηηο ηδεεο ηνπ αλζξσπνπ 

πνπ αξρηδνπλ θαη ηειεησλνπλ 

λα κελεη ειεπζεξνο ηνπ θνζκνπ 

λ' αλαγλσξηδεηαη 

θνζκηθνο ηεο δσεο 

δσηθνο ησλ πξαγκαησλ 

πξαγκαηηθνο ησλ ηδεσλ 

πνπ ηξηδηδνπλ πλνεο 

λ' αλαπλεεη αλεκηθνο 

ηειεησκελνο θη σξαηνο 

λ' αθελεη ηελ σξα ηνπ ησξα γηα παληα 

παξνπζηα 

λα παξνπζηαδεηαη αλαγλσξηζκελνο 

ρσξηο αξρε θαη ηεινο. 
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Ηδεεο 

πλεπκαηα ηεο πλνεο 

πλεπκα ηνπ αλζξσπνπ 

λα πνξεπεηαη αλαζηεκα 

ρξνλν ηνλ ηνπν 

δσε ηε βησζε 

λνπ ηε ιακςε 

λνεηεο ηνπ αλεκνπ 

ιαζεκελνο θη νλεηξεκελνο 

αλαγλσξηζκελνο 

απηνο ηεο αθεο 

θη αθεκελνο 

θνζκηθε αθεζε 

νπσο θπιαεη 

ην λεξν 

λ' αθηλεηεη ηελ θηλεζε 

ε πεηξα. 

 

Ο,ηη ππαξρεη ραλεηαη  

ν,ηη ραλεηαη δελ ππαξρεη 

εηζη ην θσο παλσ κνπ 

εηζη ην ρνξηαξαθη 

ν,ηη ππαξρεη απ' ην δελ ππαξρεη 

δε  ραλεηαη ν,ηη δελ ππαξρεη 

εηζη ην θσο παλσ ζην ρνξηαξαθη 

εηζη εγσ 

ραλεηαη ν,ηη ππαξρεη 

ν,ηη δελ ππαξρεη δε ραλεηαη 

εηζη εγσ θαη ρνξηαξαθη κνπ 

γπκλνηεηα ππαξμεο θη αλππαξμηαο 

παξνπζηαο θη απνπζηαο 

ειεπζεξε ζπλνπζηα 

γπκλε πνηεζε 

εξαζηεο. 
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Χξαηα γεξλεη ην θιαδη 

ηνπ γπκλνπ θαξπνπ ηεο αγαπεο 

πνπ κνπ ρπλεηαη ειεπζεξε 

νπσο αθελνκαη ηεο ηειεηνηεηαο 

ηξπθεξα θαη αθκαηα 

γαιεληνο νινο εγσ 

απηε ε αλαγλσξηζε ηνπ εηζη εηλαη νια 

απην ην νπσο εηλαη κνλν 

κ' νια ηα αιιησο ηεο ειεπζεξηαο ηνπ 

απηε ε γαιεληα γισζζα 

ηνπ εηζη ζενο θη αιιησο 

λα εηκαη απην 

απηνο 

θαη λα θνηηαδνκαη απν αιιν 

αιινο 

θιαδαθη ηνπ αλεκνπ 

κνλν γηα ηνλ θαξπν. 

 

 

5 

 

δειγμαηα 

 

Οπσο ην λεξν θπκαηα ερνο αικπξα 

κε ην ρσκα ρνξηαξη ινπινπδη δεληξν 

εηζηε αξαρλε ηζηνο θσηνο 

θη ε θακπηα κεηαμη θισζηε 

θαη ιακπξε πεηαινπδα 

εηζη ε πεηξα κε ην θσο παξνπζηα 

θη ν θνζκνο ηα πξαγκαηα σο δσε 

εηζη δσ ην αδσν απν αδσν 

δσληαλε παξνπζηα 

πγξεο γιπθεο γξακκεο νληνηεηαο 

πνπ γξαθνπλ πνηεκαηα ηνλ θνζκν 

θη απηα ηα αιια. 
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Πνπ εηλαη νια νπσο εηλαη ην θαζε ηη 

κε θαλεη θαη κε καζαηλεη 

θαη καζαηλσ θαη θαλσ 

πνπ εηλαη γηλσκα πνπ εηλαη καζεζε 

πνπ εηλαηη θαη εηκαη 

ε ινπινπδαθη κνπ 

αιεζεηα αζαλαζηα ζενο 

θαη ζεακα ζεαηεο 

απην θη εαπηνο 

νη ιακςεηο. 

 

Γαιελην κειν ηεο δεκηνπξγηαο 

ραξα παξνπζηαο 

απηνζπλαηζζεζε. 

 

O θνζκνο ηλεηαη κνλνο ηνπ  

απηε ε αηζξηα 

καζαηλνκαη γηλνκαη κνλνο ηνπ 

απηε ε αηζξηα 

ε αηζζεζε ε αλαγλσξηζε κνλε ηνπ 

απηε ε αηζξηα 

θνζκνο αηζξηα αηζξηα θνζκνο 

λα γεξλεη λα γηλνκαη θιαδαθη 

αηζξην. 

 

Υσκα πεηξα  

ρνξηαξη πνπιη 

σξαηεο νληνηεηεο ηνπ εγσ 

ηδηα κνλν ηνπ κνλνπ θνζκνπ 

απηε ε κνλε κνλαδηθνηεηα 

λα εηλαη. 

 

Κνζκνο ζηελ αηζξηα  

αθελεηαη. 
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Οια παξνληα  

θη εγσ δηθν ηνπο παξνλ 

θαη νιν απηνλζηξεθεηαη αθηλεην παληνπ 

νπσο ε πεηξα  ηνπ 

πνπ ηελ θνηηασ ηελ θξαησ  θαη ππαξρεη 

νπσο ππαξρσ ζηέξεα θη ειαθξα 

ηξηδεο αλαζλσξηζεο 

παηρληδη ηνπ πξνζσπνπ ηνπ παληνο 

νςε ηεο απηεπηγλσζεο ηνπ 

πνπ αλαγλσξηδεη ηελ παξνπζηα. 

 

Ξεξσ ηε δσε νπσο δελ μεξσ ην ζαλαην 

αγλνηα γλσζε γαιελεο 

δηθε ηνπ δηθε κνπ 

απιά νλνκαηα ηεο αλαπλνεο κνπ 

πνπ ππαξρεη απ’ ην δελ ππαξρεη 

λα ιεεη κε ηνλ αλεκν 

ινγηα κνλν γηα λα ιεγνληαη 

αλαπλνε αλεκνο 

λ’ αλακηδνκαη αλαλνεζε. 

 

Ζ νςε ε γεπζε ηνπ θνζκνπ 

 ην καθξηα ην θνληα ην εδψ 

ε ηεξςε ε ζιηςε 

ην αλαλνεκα λνπο 

ην λα 

ειεπζεξν  

αγαπε ηνπ αλεκνπ 

θαια σο απηε ηε δσε ηνπ εδψ 

εηκαη  

παξσλ 

εξαζηεο απηνπ ηνπ θνζκνπ 

πνπ ζειεη λα εηλαη 

θαη κε θαλεη 
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θαιν εξαζηε ηνπ 

ηνπ ειεπζεξνπ εξσηα. 

 

Γξαθε αληαπνθξηζεο  

αθε ηεο δσεο 

πνπ βξεζεθα αλαγλσξηζε 

απηή ε αλζξσπηλε σξαηνηεηα 

ε αγαπε ηνπ παληνο 

ηεο σξαηαο ππαξμεο 

ππαξθηνο θη ειεπζεξνο 

απηεο ηε γξαθεο. 

 

Γξαςσ δε γξαςσ 

ινγνο ζησπε 

δσε ζαλαηνο 

παξνπζηα απνπζηα 

πηπαξμε αλππαξμηα 

θνζκνο θελν 

νια θαια 

ε θαινζπλε ηνπ ηηπνηα 

ε θαινζπλε 

θαιε πεηξα. 

 

Γελ εηλαη ην ινπινπδη κνλν ηνπ  

δελ εηλαη κνλε ηεο ε δσε  

δελ εηλαη δηθαησζε  

εηλαη παξνπζηα 

νπσο ε πεηξα γηλεηαη ζθιεξνηεηα 

ε γιπθα κνξθε γπκλνηεηαο 

θη ε αγαπε κνπ γπλαηθα 

κνξθε ηεο κηαο αλαπλνεο 

ηεο αιιεο 

πνπ δελ εηλαη κνλεο δηθαησκελεο 

εηλαη αθεκελεο 

γαιεληεο 
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εξαζκηεο. 

 

Γαιελην αεξαθη 

πνπ εηλαη νια νπσο εηλαη 

σξαηα αγαπε 

πνπ εηλαη βιεπεηαη ιεγεηαη 

αγγηδεηαη ην ακκνπδαθη 

αθε ηεο ππαξμεο 

αηζζεκα ηεο 

πνπ ηεο γηλεηαη ιθνγηα 

νπσο ην θπιιν κηιαεη πξαζηλν 

ην ινπινπδη επσδηαδεη αιεζεηα 

θη ν ινγνο αλαπλεεηαη 

δσε ηεο νληνηεηαο 

θη ηξηδηδνπλ ηα νλνκαηα 

κε ην θσο ησλ πξαγκαησλ 

πνπ κηιαλε νληαο ειεπζεξα θη αλσλπκα 

θαη ιεεη ε πεηαινπδα ρξσκαηα 

ην ελαη νπσο εηλαη 

ην ιαιαεη ην πνπιη ην βιεπεηαη η’ σξαην δσν 

αγαπε ηνπ πξαγκαηνο σο ηε γξαθε ηνπ 

ειεπζεξηα 

νπσο εηκαη εξαζηεο ηνπ νπσο εηλαη φια 

αγαπε πξαγκαηνο σο ην νλνκα ειεπζεξα  

σξαηα εδπηεηα 

σο ηε ζηαια κνπ 

εξαζκηα. 

 

Χξαην νλεηξν  

γεπζε ηεο νληνηεηαο 

ππαξρεηο ε γεπζε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ ραλεηαη ζ’ απηε ηε ζηηγκε 

γηα ηελ αιιε 

ιεπθε ιεζε ηεο αιεζεηαο 

πνπ ιεγεηαη αιινο ηξνπνο 
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αιιν πξαγκα 

θαη ιεεη αιιησο ηελ αιεζεηα 

ηεο γεπζεο απηεο 

φπσο ε γεπζε ηεο ρακελεο εηθνλαο 

πνπ ε αιεζεηα ιεπθαηλεη ηε ιεζε ηεο 

γεπζε ηεο νληνηεηαο 

πνπ ραηξεηαη δσε ζαλαην 

εξαζκηα 

θη εγσ εξαζηεο ηε δσ πξαγκαηηθνηεηα 

άιιε θη αιεζηλε 

νπσο κε δεη ιεζε αιια αιεζεηα 

πξνζσπν ελα δσεηεαο θαη λεθξνηεηαο 

απηε ε εγσ ζηηγκε 

πνπ κνπ εηλαη ε αιεζεηα  

απηεο ηεο γεπζεο. 

 

Αλνηγσ ηα καηηα κνπ αλνηγσ ηελ αηζζεζε  

θαη λαηα νια 

θιεηλσ ηα καηηα κνπ θιεηλσ ηελ αηζζεζε 

θαη εηκαη νια  

θαη σξαηα αλνηγνκαη  λανηγσ ηα καηηα 

θαη εηκαη φια 

κε θιεηζηα καηηα. 

 

Καη λα  

ιακπεη ν ειηνο 

θαη παεη ν ειηνο 

ιακπνπλ η’ αζηξα 

θαη παλε η’ αζηξα 

ιακπεη ν λνπο ιακπσ 

θαη παεη 

θαη εξρνκαη. 

 

Να ν ειηνο ιακπξνο  

ιακπξν θσο 



 153 

θη εηζη ραλεηαη 

λα ην σξαην ηηπνηα 

κε νια θαη η’ αιια 

λα ηηπνηα ειηνο 

ιακπνκαη αδεηα. 

 

ηελ σξαηα γπκλνηεηα 

ε αγαπε απηνπ ηνπ εηλαη δελ εηλαη  

γηλεηαη δε γηλεηαη  

γιπθνο εξαζηεο 

δσ ηνλ εαπην κνπ ζσκα ηνπ πξαγκαηνο 

γπκλνο 

ηνπ εηλαη δελ εηλαη 

γηλεηαη δε γηλεηαη 

εξαζκηα. 

 

Ζ σξαηα γπκλνηεηα γπλαηθα  

ζηελ απιά ζαιαζζα 

κ’ αγθαιηαδεαηη νινθιεξε 

αγαικα καξκαξνπ. 

 

Αγγηδσ ηελ αζαλαζηα 

ιεπθνηεηα καξκαξνπ καξκαξηλνο. 

 

Λακπεη ην αεξαθη ειεπζεξν  

ζηα νλνκαηα θαηζηα πξαγκαηα 

ηεο αιεζεηαο απηεο πνπ παηδεη 

πνξεηεο θαη απνξηεο 

ηνπνπο θαη ηξνπνπο 

ξπζκνπο θη αξξπζκηεο 

αξρε θαη ηεινο 

αεξαθη ειεπζεξηαο 

σξαηνηεηα ηεο αλαγλσξηζεο 

ηνπ νιν εηλαη κνλν νιν 

κεζα ηνπ θη εμσ ηνπ 
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ξνε ειεπζεξε 

λεξν λνπο 

γεπζε αιεζεηα 

ζεσξεζε νξακα 

ζενο ζειεζε 

πξαγκα πξαμε κνπ 

εαπην ην κνλν εγσ ηεο ζενηεηαο. 

 

Υαξαδεη ε γξακκε ηελ νληνηεηα ηεο απγεο  

θαη ην ειεπζεξν γιπθν πιενπκελν ζηελ απια 

ζαιαζζα 

νπσο ηε θεξλνπλ ηα θπκαηα θαη κε ζρεδηαδηνπλ 

πξαγκαηηθε αλαγλσξηζε ηεο παξνπζηαο 

απηε ε σξαηα ραξαγε 

πνπ ιακπεη κνλαρε. 

 

Οηαλ  ζβελεη κηα πεηαινπδα ζην θσο  

ιακπεη ε απια ηα πξαγκαηα 

θαη πλεεη ν αλεκνο 

θαια θη σξαηα 

νπσο νηαλ ιακπεη ε πεηαινπδα ζην θσο 

ραξνπκελε ηεο νληνηεηαο 

θσο πεηαινπδα πεηαινπδα θσο 

νπσο παξνπζηα απνπζηα 

ηεο γπκλνηεηαο  ηεο εηθνλαο 

πνπ εηλαη απηε ε πξαγκαηηθνηεηα 

ειεπζεξε, 

 

Μαθξηα καιιηα ηεο νκνξθηαο ζηνλ αλεκν 

κε ηηο απξεο θαη ηα ζπλλεθα 

ε σξαηα παξνπζηα 

ηε αηζζεζε πνπ κε δεη 

απ’ ην νηθεην ηηπνηα σο ηα πξαγκαηηθα νια 

πνπ θπζαεη ηελ αιεζεηα 

ηελ παξνπζηα σο ηελ απνπζηα ηεο 
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νινθαζαξα απν ππαξμε πξαγκαηα 

γαιεληα ηεξςε ηεο νληνηεηαο 

κηα ηξηρνπια κηα ηξηδα ελα θπιιαξαθη 

ελα ιεπηνπιη θσο αηζζεκα 

ηηπνηα νζν θαηη 

ε 

απηνο εηλαη ν θνζκνο 

θαη ηεξπεηαη ηελ ππαξμε. 

 

Απην ην νπσο εηλαη θνζκνο 

νινο ιακπεξε ζηαια θαη αηζζεζε ηεο 

γαιεληνο εαπηνο 

ζηαιαδεηαη απεμσ ηνπ 

λα ηειεησλεηαη αηειεησηε ζειεδζε 

γαιεληαηα. 

 

Απην πνπ γηλεηαη απηε ε πνηεζε  

πξσην απ’νιαθαη ηειεπηαην 

δεκηνξγηθν γαιελεπεη πξηλ θαη κεηα ηε δεκηνπξγηα 

ηεξπεηαη θνζκνο ηεο νληνηεηαο 

σο ηελ αθε ηεο παιακεο κνπ 

θαη ηελ αηζζεζε εαπηνπ 

απην ην θνηηαδσ θνηηαδνκαζηε 

αγαπεκελα. 

 

Δλα πιενπκελν παλσ ζηε ζαιαζζα  

πξνρσξαεη κεο ζηε δσε 

ην θιαδαθη εηλαη πξαγκαηηθν 

ιαιαεη ην πνπιαθη 

ππαξρσ. 

 

Σν πξαγκα εμερεη απ’ ηελ ππαξμε  

νινθιεξσλεηαη  

αηζζεζε. 
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Ο ηνπνο  

γηα παξνπζηα θη απνπζηα  

παξνλ. 

 

Σν πξαγκα θη εγσ ε γεπζε ηνπ 

ε γεπζε κ’ νλνκαδεη 

ε παξνπζηα κε ιεεη 

παξνπζηα θη απνπζηα ε αηζζεζε 

ε αηζζεζε κ΄αηζζαλεηαη 

αηζζεζε  ινγνο νλνκα 

αεξααθη εγσ 

ειεπζεξν. 

 

Δξσηηθε γιπθα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ γειαεη θπκαηαθη ιαιαεη πνπιη 

θαη εηκαη θξεζθηα παξνπζηα 

καηηα ιακπεξα ζηελ σξαηνηεηα γπλαηθα 

πνπ πξαγκαηνπνηεη κπξνζηα κνπ ηε δσε  

εξσηηθε γιπθα ηεο αλαπλνεο 

πνπ αθελεη λα ερεη νια ειεπζεξα 

αιεζεηα ηεο αηζζεζεο 

νλνκαηα ηεο παξνπζηαο 

ηεξςε ηνπ κνλνπ θπκαηνο ηεο νληνηεηαο 

εξσηηθε γιπθα ηνπ πξαγκαηνο εαπηνπ 

απζππαξθηε ζειεζε 

πνπ παηξλεη ηελ νινηεηα νηθεηνηεηα 

βιαζηαξη ηεο δεκηνπξγηαο 

θνζκνο θαξπνο πνπ ππαξρεη 

απηνγεπνκελνο. 

 

Οια ζηελ επδηα  

θαηλνληαη θαη ραλνληαη 

πξαγκαηηθα 

παξνπζηα θη απνπζηα 

νπσο απηνο ν λνπο 
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ζηε γαιεληα απν ππαξμε αηζζεζε 

απηεο ηεο επδηαο 

αηζξία.   

 

Απην  

ην νπσο εηλαη  

πεηξα ινπινπδη 

πνπ αηζζαλνκαη σξαηα 

γξακκε θαη γελλεζε 

θαη σξαηα δεκηνπξγνπκαη 

αξρε θαη ηεινο 

πνπ ην θξαησ θιαδη θνκκελν 

γεπζε θαη ζθεςε θαη λνπο 

θαη γιπθηα απνπζηα γπκλνηεηα 

δσε ζαλαηνο 

ειαθξα θπκαηα 

απην  

πνπ νια κε θαλεη 

λα ην ιεσ 

αγαπεκελν θαη κνλν θαη γιπθν 

κ’ερεη κ’ αθελεη 

ην αθελσ ην ερσ 

γπκλε ειεπζεξηα. 

 

Ολεηξν πεηαινπδα  

ηνπ ειηνπ θαη ησλ αζηξσλ 

πεηνπκελε ςπρε ηεο ειαθξεο αθεο 

παξνπζηα ηεο απνπζηαο 

αλαεξε 

απνπζηα ηεο απξνπζηαο 

ζη’ νλεηξν ηνπ ηνπνπ 

πλνε ηεο απλνηαο 

ρλνπδη 

απλνηα ηεο πλνεο 

ζηελ νςε ηεο αηνπηαο 
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γηλεζαη μεγηλεζαη 

δσε νλεηξν ζαλαηνπ 

πξαγκαηηθα 

ζαλαηνο νλεηξν δσεο 

ςπρε πεηαινπδα αλαςπρε 

αλαςπρνκαη. 

 

ηνλ ηνπν ηνπ ππλνπ  

ζηελ αηνπηα ηνπ νλεηξνπ 

δσε ηνπ γελλεηηθνπ αδσνπ 

ζαλαηνο ηεο γελλεηηθεο δσεο ηνπ 

εηζη 

νπσο ε πεηξα νινθιεξε θη εμσ ηεο 

πεηξα ηνπνο ηεο αηνπηαο 

απηεο ηεο γαιελεο ειεπζεξηαο.  

 

Σν νιν κνλν νπσο εηλαη  

κ’ ερεη λα καζαηλνκαη 

θαη καζαηλσ 

ην εηζη γαιεληα αηζξία 

ηειεησκελν απηνδεκηνπξγπκελν θνζκν 

γιπθηα γπκλνηεηα σξαην  

αηζζεζε αηζζεκαηα γεπζε 

πξαγκαηηθνηεηα 

ην πνσο εηλαη θαζε ηη 

απην θαη αθε 

λνεην θαη λνεζε 

ην νπσο εηλαη λνπ 

ην δεκηνπξγεκα δεκηνπξγηα 

λα απηε ε πεηξα πνπ εηκαζηε 

θη απην ην αξσκα  ε  πηεζε ε εθπιεμε 

απηνο ν εαπηνο νπσο εηλαη  

ε αλαγλσξηζε δσε 

ε απνπζηα ζαλαηνο 

ην αιιησο νπσο εηλαη 
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νπσο ε εηζπλνε εηλαη αλαπλνε πλνε 

νπσο παηξλσ ηελ πεηξα απν δσ γηα θεη 

ζηνλ νπσο εηλαη ηνπν 

απην ην σξαην νπσο εηλαη 

ινπινπδη αξσκα παξνπζηα 

κνλν ηνπ απν αγαπε. 

 

Χξαηα παξνπζηα ησλ λεθξσλ κνπ 

νληνηεηεο κνπ γεπζεηο κνπ 

εξρνκελεο ζηελ ειεπζε κνπ 

νια εξρνληαη νπσο εηλαη 

σο ηε κλεκε ηεο ππνζηαζεο κνπ 

πνπ σξαηα εηλαη ηεο ππαξμεο 

νπσο θεξζεκα λα ππαξρσ 

αεξαθη πλνε αλαπλνε 

πλεπκα ειεπζεξηαο.  

 

Χξαην ζρεκα  

ηεο γπκλνηεηαο εηηλαη δελ εηλαη 

πνπ αγαπαεη ηελ πξαγκαηηθνηεηα 

αηζζεκα κνπ 

αλαπλνε δσεο 

σο ην σξαην αληηθεηκελν 

ππνθεηκελν κνπ 

ηνπππηνθεηκαη 

αγαπεκελνο. 

 

Σν θπκα ηεο ηειεηνηεηαο 

ιακπεη παξνπζηα 

ε νκνξθηα 

πνπ ζε ινπδεη γπκλνηεηα 

θαη εηζαη σξαηα νινγπκλε ηνπ θνζκνπ 

αθεκελε 

αληηθεκλε νισλ ησλ πξαγκαησλ 

πξαγκαηηθε 
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σο ηε κνξθε ηνπ εηλαη. 

 

Ζ απηνζπλαηζζεζε ε απηνυπναξμε  

αλαπλνε ηνπ νπσο εηλαη 

κε γαιελεπεη ηεο δσεο 

πξαγκαησζε ηεο νληνηεηαο 

ε αλαπλνε αλαγλσξηδεηαη απνπδζηα 

απηνυπαξμε απηνζπλαηζζεζε 

ε επδηα γπκλνηεηα. 

 

Γξακκε ηεο πεηξαο ηνπ θπινπ ηνπ λεξνπ ζηελ ακκν   

αηζζεκα γεπζε ζθεςε 

γξακκε ηνππξαγκαηνο ηεο  πξαγκαηηθνηεηαο 

κε πξαγκαηννηεη παξνπζηα γπκλε 

σο ηε γπκλνηεηα ηεο αλαπλνεο 

ηεο γξακκεο ηεο γπκλνηεηαο 

γηα ηελ νληνηεηα εγσ πεηξα εγσ θπιιν εγσ γξακκε 

ηνπ λεξνπ ζηελ ακκν 

ηνπ σξαηνπ γπκλνπ εγσ ηεο νπζηαο 

απνπζηηα παξνπζηα. 

 

Γαιαδηα απια ηεο ζαιαζζαο  

απηε πγξε απνθαιπςε 

παιηε αγαπεκελε παξνπζηα 

νπσο ε ηειεησκελε γπκλνηεηα 

αλαγλσξηδνκαη παιη νπσο εηηλαη 

ε απνθαιπςε αλαγλσξηζεο. 
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Κπιαεη ην θπκα γισζζα κνπ  

ζηελ πεηξα ηεο γλσζεο 

πνπ ιεπθαηλεη ηελ αλαπλνε κνπ 

απηεο ηεο ππαξμεο ηεο γαιεληαο αλππαξμηαο 

γισζζα κνλε ηηνπ νινπ 

δσε. 

 

Αληαπνθξηλνκαη δσε ζηελ νηθεηνηεηα ηεο ππαξμεο 

ζην αληαπνθξηλνκελν 

γαιελε 

γηα ηνλ απνθαζηζκελν θνζκν  

αληαπνθξηζε 

απην θη εγσ. 

 

Βιεπσ ηελ απνπζηα ηνλ απνληα ην απνλ  

κε βιεπεη ε απνπζηα ν απσλ ην απνλ 

βιεπεη ε παξνπζηα ηελ απνπζηα ε απνπζηα  

                                      ηελ παξνπζηα 

βιεπεη ην βιεπεη 

ε γπκλε νξαζε. 

 

Λνηπνλ γξαςσ  

ηε γξακκε ηεο νηθεηνηεηαο ηεο ππαξμεο 

πνπ κνπ απνθαζηδεηαη λα γηλεη πνηεζε 

θαη λα 

πνηνπκαη ειεπζεξα 

ρσξηο ππαξμεηο θη αλππαξμηεο 

γαιεληα αλαλνεζε 

θαη αλαλνεζε πνηεζεο δσεο. 

 

Ζ νκνξθηα  

απνθαιπςε  

αλαγλσξηζε  

εηθνλα εαπηνπ 

ειεπζεξε γξακκε  
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δεκηνπξγηαο. 

 

Καλεη ηνλ θνζκν  

βγαηλεη απ’ ηνλ θνζκν  

ε νκνξθηα 

κε θαλεη 

βγαηλσ απ’ηνλ θνζκν 

νκνξθνο 

ε νκνξθηα γπλαηθα 

ηνπ πνηεηε κνπ. 

 

Γηαθαλνο ππλνο  

ειαθξε δσε 

αεξαθη ειεπζεξν 

ηεο ζησπεο θαη ηεο αξρεο 

νπσο γηλεηαη ην θπκα 

θη απνθαζηδεηαη ε αλαγλθσξηζε ηεο ππαξμεο 

ην ρνξηαξη θαη ε πεηξα 

ππλνο μππλνο νλεηξν ηνπ πξαγκαηνο. 

 

ηελ αηζξηα ζηελ επδηα  

νιε ε απνπζηα παξνπζηα  

ιακπεξν ραιηθη. 

 

Βιεπσ ηελ πεηξα ηελ παηξλσ  

νπσο ερσ  ην ζσκα κνπ 

κε ηελ θηλεζε ηνπ θιαδηνπ 

πηλσ ην λεξν αξγα 

νπσο νλεηξεπνκαη 

ζθεθηνκαη νπσο γηλνληαη ηα θπκαηα 

λησζνκαη κε ηελ πηεζε ηνπ πνπιηνπ 

αθελνκαη 

νπσο ε ππαξμε ζηελ αλππαξθηα 

ε αλππαξμηα γειαεη εγσ 

ην εγσ κεπαηξλεη κε θνηηαεη κ’ αθελεη 
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ελα σξαην ησλ νισλ ησξα. 

 

Ζ ζέα ηεο πξαγκαηηθνηεηαο κ’ αλαγλσξηδεη  

αλαγγλσξηζε κνπ 

νπσο ε αγαπε 

πνπ κε γελλαεη πξαγκαηηθνλ 

σο απηνλ ην λνπ 

πνπ αλαγλσξηδεηαη νληαο 

ηεο πξαγκαηηθνηεηαο. 

 

Ζ ππαξμε θνηηαδεη νια ηα νλνκαηα  

θη απην πνπ ηεο ιελε 

γπκλε ηνπο 

ζ’ απηε ηελ επδηα 

πνπ ηελ αθελεη ειεπζεξε 

αγαπε ηεο νληνηεηαο. 

 

 Οιν νια γηλσκελα κνλα ηνπο  

σο λα γηλνπλ ε αηζζεζε λα θαλνπλ ην λνπ κνπ 

λα γηλνπλ ε αλαγλσξηζε 

γαιεληα θη σξαηα 

ε ιεςε ηεο νκνξθηαο 

θη ε δεκηνπξγηα ηεο δεκηνπξγηαο 

πνπ κε θεξλεη θαη κε παηξλεη 

θηλεζε κνπ κε ην αθεκελν νιν 

ζηε κνλε γπκλε νινηεηα. 

 

Ζ ειεπζεξηα πνηεζε κε ηνλ θνζκν απ’ ηνλ θνζκν  

μεγξαθεη κε ηε γξαθε ηεο 

ζησπε κε ην ινγν ηεο  

νκνξθηα κε ηε γπκλε γξακκε   

απνηεηε πνηεζε πνηεηηθε 

απηνπνηεζε. 

 

Λνηπνλ κε ηνλ θνζκν 
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κε νια απηεο ηεο δσεο 

ηεο παξνπζηαο 

θαη ηεο ζέαο απ’ ηελ απνπζηα ηεο 

ινηπνλ ζηε δσε απ’ ην ηηπνηα ηεο ζην ηηπνηα ηεο 

κ’απηε ηελ αηζζεζε 

πνπ ηεξπεηαη λνπο 

απηνηπ ηνπ εηλαη δελ εηλαη 

σο ηελ εγθαηαιεηςε ζην απεμσ ηνπ 

απηε ε αηζζεζε παξνλ 

γξακκε γξαθε ηνπ ιεπθνπ   

σο ηε ζηεξεε πεηξα κε ην θπκα κε ηελ πηεζε ηνπ 

πνπιηνπ 

ινηπνλ απηε ε γξακκε απνξηα πνπ εηλαη πνξνο  

ν θνζκνο πνπ εηλαη απαληεζε ηνπ 

θη απαληεζε πνπ εηλαη νιεο νη εξσηεζεηο 

γηα κελ εηλαη νπηε απαληεζε 

ινηπνλ απηε ε πεηξα απην ην θπκα απην ην πνπιη 

απην ην αηζζεκα 

απηναηζζεκα 

ινηπνλ. 

 

Με ηα πξαγκαηα σξαηα  

σξαηνο πξαγκαηηθνο 

απηε ε σξαηνηεηα αηζζεζε 

αηζζεκα πξαγκαηηθν 

γιπθα σξαην 

αθελεη ειεπζεξν ηνλ θνζκν κε ηα δηθα ηνπ 

λα κε δηθαησλεη 

πξαγκαηηθε αγαπε 

ηνπ νπσο εηλαη ηα πξαγκαηα 

γιχθα εξσηηθε 

γαιεληα. 

 

Πξαγκαηηθα ε αγαπε αξρηδεη 

παξνπζα  
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κε ηελ αιεζεηα ησλ πξαγκαησλ 

πνπ αλαγλσξηδνληαη γιπθά 

εγσ εζπ νληνηεηα 

κνξθεο επαθεο 

θνζκηθν γεγνλνο 

απηε ε εδπηεηα ηεο ζπλαηζζεζεο. 

 

Φηιε θαιε ηεο αγαπεο  

θαιε γιπθηα ηεο αγαπεο 

ε σξαηα αλζξσπνζπλε 

πνπ αγαπαεη 

καηηα κε καηηα ηα πνπιηα 

παιακε κε αθε ηελ πεηξα 

νληνηεηα η’ αηζζεζε η’ αζηξα 

ε ηειεησκελε εηθνλα 

ππαξμε ηεο αηειεησηεο αλππαξμηαο 

αλαλνεζε αλαβιεκκα 

ε θαιε γιπθηα αλζξσπνζπλε ησλ πνπιησλ ηεο πεηξαο 

ησλ αζηξσλ 

νξηδεη δσε θαη ζαλαην 

δσε ην ζαλαην ζαλαηνηε δσε 

παξνπζηα κνπ ηεο απνπζηαο κνπ απνπζηα κνπ ηεο 

απνπζηαο κνπ 

εηθνλα απηε θαη ανξαηε νξαηε θαη αλαπηε 

νξαζε θαη νλεηξν πνπιησλ πεηξαο αζηξσλ 

απηνζπλαηζζεζε ηεο αλζξσπνζπλεο 

ηεο πηεζεο ηεο αθεο ηεο ιακςεο  

αθεξαηνηεηα ζενηεηαο 

θαη ζεσκαη 

ζεαηνο ζεαηεο. 

 

Ο θνζκνο θη νη δηαζεζεηο κνπ  

αλσλπκα θη νιν νληνηεηα 

νπσο ε παξνπζηα κνπ 

αξγα δσ 
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απνθαζηδσ ην βιεκκα κνπ 

δηθνο ν θνζκνο θη νζν μελνο 

μελα θαη δηθα ην ηδην 

πξαγκα 

απην 

ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

πνπ κε πξαγκαηνπνηεη νιν αγαπε 

ηεο δηαζεζεο ηνπ θνζκνπ. 

 

Μνπ εξρνληαη νη αηζζεζεηο ηα ινγηα  

μελα θαη νηθεηα 

νπσο η’ νλνκα ζηελ πεηξα θη ε πεηξα ζη’ νλνκα 

εξρνληαη νπσο εηλαη θεξκελα 

ε αλαγλσξηζε ζην αλαγλσξηζκελν 

εγσ ζην εζπ 

ε γιπθα ηεο ειεπζεο 

ε εδσ παξνπζηα 

ε ειεπζεξε αηζζεζε 

ην ιεσ ειεπζεξα. 

 

Ζ ειεπζε ζνπ, γπκλε παξνπζηα,  

ε αλαγλσξηζε  

απηεο ηεο ππαξμεο 

γιπθα δσεο 

γελλαεη ην γεγνλνο 

ηελ πξαμε ηεο πξαγκαηηθνηεηαο 

εξσηα ηεο αγαπεο 

αλαγλσξηζκελν εαπην ηεο νληνηεηαο 

ηνπ εζπ εγσ 

νιν απην. 

 

Δρεη ινγν ν θνζκνο   

εξσηεζε απαληεζε αξζξσζε θνζκηθε 

νπηε ππαξρσ νπηε δελ ππαξρσ 

λησζεηαη κνλν 
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γπκλε κνλαμηα 

εηζη 

θαζε πξαγκαηηθνηεηα. 

 

Πξνζθεξσ ηε δσε κνπ ζηε ζαιαζζα 

κνπ ηε δηλεη παιη 

εηλαη ηα ιακπξα ειαθξα θπκαηα 

ηεο σξαηαο αγαπεο ηνπ παληνο 

πνπ γειαεη γαιεληα 

νιν νληνηεηα 

νπσο εηκαη. 

 

Ζ ηεξςε  

ζενο πξαγκαηνπνηεη ηελ αιεζεηα  

ειεπζεξα 

νπσο κε ιεγεηαη. 

 

Ζ δσε γηλεηαη  

νπσο γηλνληαη νια 

αηελ αηζξηα ηεο παξνπζηαο 

λα ην ρνξηαξαθη ζηνλ αεξα 

παηδεη ηελ απια. 

 

Παηδσ  

ξνιν  

ηε δσε. 

 

Φπζαεη ηα θπιια ν αεξαο  

ζπξσρλεη ηα ζπλλεθα 

αθελεη θσηεηλα ραιηθηα 

ξεεη κε ην λεξν 

πγξε αθε ζην ρεξη κνπ 

πνπ θαλεη θηλεζε θη αθηλεζηα 

παιακε ηεο αλαπλνεο ηνπ αλεκνπ 

ζηελ παξνπζηα πνπ κ’ αλαπλεεη δσε 
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νιεο ηεο απνπζηαο 

αεξηλα. 

 

θνξπαεη ελσλεη ηα ραιηθηα ην θπκα 

ιακςε ρσξηζκνο θη ελσζε 

γηλσκα θαη μεγηλσκα 

νπσο θπκα θη αιιν θπκα  

θη νιν ζαιαζζα λεξν ξνε 

νπσο αλαπλνε σο αιιε αλαπλνε 

θη νιν πλνε απνπζηαο δσε 

ιακςε παξνπζηα 

θπκαηηζκνο. 

 

Μαο εηπρε ε δσε  

καο εηπρε ε πξαγκαηηθνηεηα 

καο εηπρε 

καο ηπρακε 

απηε ε ηπρε πνπ ηεο εηπρε 

ηπρε θνζκνο 

ηπραηα θαη ηπρεξα 

νπσο ησξα. 

 

Διεπζεξα νια 

κπαηλνπλ βγαηλνπλ ζ’ νια 

εηλαη νια ειεπζεξα 

εηζη ππαξρσ 

γεπζε ηνπο θαη γεπζε κνπ 

εηθνλα κνπ θαη εηθνλα ηνπο 

ρσξηο ζθνπν ρσξηο ινγν 

κνλν νκνξθηα 

πνπ ειεπζεξσλεη απν ζθνπν θαη ινγν 

απηεο ηεο ζηηγκεο 

πνπ γπκλσλεηαη νκνξθηα 

ζθνπνο θαη πεηξα 

ζηαια θαη ινγνο 
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λνπο θαη αλεκνο 

νπσο εηλαη νια απηα ειεπζεξα 

ηεο γπκλεο νκνξθηαο 

πνπ νκνξθαηλεη ηε γπκλνηεηα 

νξηζηηθε παξνπζηα. 

 

Ζ κνπζηθε θπζηθε γιπθηα δηαζεζε 

ε πνηεζε 

εξρεηαη ζε κελα 

πξαγκα θαη ινγνο 

εηλαη ν εξρνκνο 

εξρνκνο πξαγκα ινγνο 

εηλαη εγσ 

εγσ εξρνκνο πξαγκα ινγνο 

εηλαη ε πνηεζε 

πνηεζε εγσ εξρνκνο πξαγκα ινγνο 

εηλαη νληνηεηα 

απηε ε σξαηνηεηα 

πνπ εξρεηαη δσε 

νληνηεηα σξαηνηεηα πνηεζε πνηεζε εγσ εξρνκνο 

πξαγκα ινγνο 

εηλαη απηε ε γξαθε 

ε 

απηε ε πεηξα. 

 

Γιπθηα γεπζε πξαγκαηηθνηεηαο  

πνπ αθελεηο ηελ αζαλαζηα δσε 

δηαθαλεο ζηηγκεο 

ζηαιεο γιπθεο  πνηεηηθεο ησλ πξαγκαησλ 

πνπ αγαπηνπληαη εγσ 

εηζαη πξαγκαηηθα ην πξνζσπν κνπ 

νπσο εηκαη ην πξνζσπν ζνπ 

απηε ε σξαηα πξνζσπηθε απξνζσπν γιπθα 

εδπηεηα εδπλνκελεο ππαξμεο. 
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Χξαηα 

πεηξα  

ιακπεηο κνξθε  

πεηξα ζνπ πεηξα κνπ 

πξαγκα εηθνλα 

νπσο κ’ νκνξθαηλεηο 

γπκλνηεηα πξαγκαηηθνηεηα 

απηε ε αγαπε 

νπσο εηκαη αγαπεκελνο. 

 

Ζ ιεπθε πεηξα  

ε ζαιαζζα απισλεη ηνλ νξηδνληα 

ε ζηηγκε πξαγκαηνπνηεηηαη 

αλαπλνε ηνπ πνηεηε 

παληνπ παληα 

εηλαη ε ειεπζεξε εηθνλα 

πνπ κε εηθνληδεη 

ειεπζεξε αγαπε. 

 

Ζ κλεκε δσε παξνπζηα 

νπσο κνπ θνηηαδεηαη πεηξα 

νπσο ηα θηπκαηξα εηλαη ζαιαζζα 

νπσο εηκαη παξσλ 

απηεο ηεο κνλεο παξνπζηαο. 

 

Απην πνπ ζεισ λα πσ  

κε ιεεη  

λα ην ιεσ. 

 

Πηαλσ ην πξαγκα γαιεληνο 

λα ειεπζεξσζεη απηε ε δσε 

ζηελ αθε 

λ’αθεζεη ην πξνζσπν 

αεξαο ηνπ θσηνο 

ζηα ειαθξα θπιια 
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γαιελε αιεζεηαο 

κηα ιεπθε ζηηγκε 

πνπ εγηλε γηλνληαη νια 

εηζη σξαηα 

απην ην παληα νια 

ηεο γιπθηαο γαιελεο 

πνπ γηλεηαη πξαγκαηα 

πξαμεηο γεγνλνηα 

νλεηξα ηεο αλαπλνεο θαη ηεο πεηξαο 

ιεπθε πλνε 

νιηθε γαιεληα ζηηγκε 

πξνζσπηθε. 

 

Γεξλεη ν αλεκνο  

ε αλαπλνε  

πξαζηλα θπιια 

θισλαξη ειεπζεξν ηεο δσεο 

γεξλεη ν αλεκνο 

ε δσε 

ζ’ απηε ηελ παξνπζηα 

πνπ ηελ πλεεη 

γεξλεη ν αλεκνο 

ε παξνπζηα 

γιπθηα γαιελε 

ε νινθιεξσζε 

απηε ε γπκλνηεηα. 

 

Ζ πεηξα  

θαηαθαζθεη  

ηελ αξλεζε κνπ. 

 

Απην πνπ κ’ αιαθξαηλεη  

απην πνπ κε βαξαηλεη 

αηζζεκαηα λνεκαηα 

γιπθηα αθε ηεο αιεζεηαο 
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πνπ εηλαη κνλν πξαγκα 

απην 

ην αλαζαηλσ κ’ αλαζαηλεη  

αλαπλνε κνπ 

ειαθξν αεξαθη. 

 

Ο ειηνο θσηηδεη  

παξνπζηα θη απνπζηα  

νληνηεηα. 
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